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 مقدمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
صـلى اهلل عليـ  »حممد احلمد هلل رّب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق 

 وعلى آل  الطاهرين .« وآل  وسلم
وبعد .. ممّا يؤسف ل  حقاً حال العامل االسالمي اليوم ، بسبب اهليمنـة والتسـل  
ــــ  مــــن  ــــّ ق وصــــرا  ،  ــــلذ رــــيم علــــى ربوعــــ  ، ومــــا ،ــــم عــــن  ل االســــتبدالذ ال

 وانقسامات طالت كتلت  اجلغرافية واالجتماعية .
حرفــة واملتســرتة بشــعارات الوطنيــة والقوميــة ومــا أشــب   لــ  ، إّن أنظمــة احل ــم املن

إمنا جاءت واستمدت سياساهتا اجلائرة ، مـن نفـس سـلوس وسياسـات الـ  األنظمـة 
الــا اســتبعدت املســلمني باســم اإلســالم ، لتتلــق عــن كــو الــ  القــرون الطويلــة مــن 

ح ـام بــم أميـة وبــم التـاري  اإلســالمي ، منـاهظ الظلــم والتفرتـة والتو ئــة ، ولنـا فـــي 
العبــــال وآل ع مــــان ، وصــــواًل إىل صــــور االستعمـــــار احلــــدي  ، وصــــنيعت  األنظمــــة 

 احلالية ، أم لـة اشهد على احنرافها وممارساهتا الظاملة حيال الشعوب .
وال يفوانـا مــن إّن اجلهــو وعــدم الــوعي مــن لــدن تطاعــات واســعة مــن أبنــاء األمــة،  

يف   ـني الطغـاة والظلمـة مـن التالعـب تقـدرات  كانـا مجلة عوامـو سـا ت بوحـو 
الشــعوب املسلمـــة والــتحّ م تصائـــرها وفـــق نــ واهتم ون عــاهتم ، والســ   ــا بعيــداً عـــن 

صــلى »خـ  اإلسـالم الصــحيو ، ومبـالل رسـالت  الســمحاء وسـنة نبيـ  ال ــر  حممـد 
 «.عليهم السالم»واعاليم أهو بيت  « اهلل علي  وآل  وسلم

تعمار لعـب لور  واسـع  يف   يــق وحـدة العـامل اإلسـالمي ، علـى األصـعدة إّن االس
الف ريــة والسياسيـــة واالتتصــالية واالجتماعيــة، وإحعافـــ  كقــّوة عامليــة اقــف باملرصــال 

 ملتططاا  ومشاريع  التوسعية والعدوانية .
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سـالم وال سبيو للمسلمني للرجو  إلـى عّ هم وجمدهم العريق ، إال بـالعولة إىل اإل
الصــحيو ، واالنتهــال مـــن ينــابيع املعرفــة والعلــم الــا أفــامي  ــا القــرآن ال ــر  ، ومــا 

 « .عليهم السالم»رمست  الس ة النبوية الشريفة ، وأحالي  ووصايا أئمة أهو البيت 
وأول ما ينبغي علـى املسلمني فعل  هـو الوحدة روحاً ومضموناً ، وجتسيد شعاراهتا 

 تع ، فالوحدة أسال القوة واملنعة .بالعمو وكيان الوا
وتــــد لعــــى اإلمــــام الشــــ ااذ فـــــي هـــــلا ال تــــاب املســــلمني للعــــولة إىل جــــوهرهم 
وفطرهتم اإلميانيـة ورو  اإلسالم، وأل ية هلا املوحو  ومـد  ااصـال  ايـاة املسـلمني 
ـــ  األمـــة ،  ومســـتقبلهم ، فقـــد ارابينـــا طبـــع هـــلا ال تـــاب القـــيم ، عســـى أن انتفـــع ب

 شد ب  املسلمون .ويسرت 
 واهلل ويل التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيو.

 
 مؤّسسة الوعّي اإلسالمي
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 المؤّلف مقّدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل رّب العــاملني والصــالة والســالم علـــى ســّيد املرســلني حمّمــد  وآلــ  الطّيبــني 
 الطاهرين .

ووصلت إىل الصني، وفتحت أبـواَب لقد َعَنت طالئُع املسلمني بالل األندلـس ، 
 العامل ، وخفقت رايااـها على بقعة كب ة من ال رة األرحية .

ـــ  بعـــد  لـــ  وحـــّ  القــــرن  كـــان  لـــ  فــــي أوائـــو ظهــــور اإلســـالم وانتشـــارى ، ل ّن
األخ  فـََقَد املسلمون م انتهم ، وابتعدوا عن لينهم ، وافّرتوا عـن تيمهم ومبـالئهم 

 ورهم أهّم وأكن حضارة  مساوية عرفها اإلنسان والتبري  .، واركـوا وراء ظه
ار  ملا ا أنفّض النـاُل عـن اإلسـالم فــي هـلا القـرن، يف حـني التفـوا حولـ  يف أّول 

 ظهورى ؟!
ســـؤاالن متعاكســـان مطروحـــان يف طـــريف القضـــّية ، واإلجابـــة عـــن أّذ منهمـــا اعـــّد 

ين ال ثالـــ  هلمـــا ، أو يف إجابـــة عــــن اضخـــر أيضـــاً ، كمـــا هـــو الشـــبن يف كـــّو حـــدّ 
 النقيضني .

إّن اإلجابــة تـــد ا ــون متعـــّدلة وإتلفــة ، إالّ أىّلــا ارجــع إىل شــيء واحــد ، وتـــد ال 
ا ــــون أجابتنـــــا متطابقــــة بالدتّـــــة الفلســـــفية يف كــــال طـــــريف القضــــّية ، ل ّنهــــــا مقبولـــــة 

 بالتسامو العرفـي ، واتطابق مع املقام ب ّو ابكيد ؟
 ليو اسبل : ملا ا الليو ؟م اًل إ ا أتبو ال

 يقال َلَ  يف اجلواب : ألنّ  ال ىلار .
 وإ ا سبلت ملا ا النهار ؟

كان اجلـواب عنــ  : ألنّـ  ال ليـو ، مـع أّن الدتّـة العقليّـة اقـول : إّن النهـار مسـتند  
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إىل الشمس ، فحي  ال ، ال ، ال أنّ  حي  ال ليو ، فهـو ىلـار ، أو ال ىلـار ، فهـو 
 ليو .

  إش ال يف التالام ، والتالام ي  العلمّية .نعم ال
وكيف كان : فاملسلمـون إمّنا التفوا حول اإلسالم ألىّلم وجدوا في  البية حلاجاهتــم 

 اجلسديّـة والروحّية والعقلّية والعاطفّية وما أشب   ل  .
 وإمّنـــا افّرتـــوا عنـــ  ألىّلـــم فقـــدوا هـــلى احلاجـــات، واصـــّوروا أّن اإلســـالم عـــاج   عــــن
اوف هـــا ! فتلـــ  طبيعـــة البشـــر يلتّفـــون حـــول املـــاء العـــلب أو الـــلذ يتصـــّورون  عـــلباً 

 يروذ حمبهم وينفّضون عن املاء األجاج .
 ومن الطبيعي أنّنا ال نقصد  لا اجلواب أّن اإلسالم هو املسؤول !

ف مـــة فـــرق كبـــ  بـــني اإلســـالم وبـــني املســـلمني ، ألّن الواتـــع أّن أســـباب اهل ميـــة ال 
 ـق باإلسـالم كدين ، وإمّنـا اراب  باملسلمني حّ اماً وحم ومني .اتعلّ 

 وهلى احلقيقة أشار إليها القرآن ال ر  بقول  :
يضع عنهم إصَرُهم واألغالَل التي كاَنت عليِهم

1. 
فاإلصر : مـا ي قو الظهر وال اهـو ، واأليالل : ما يقّيد اليدين والرجلني ، ومــن 

ـــة مـــ ا يضـــع  املســـلمون علـــى أنفســـهم مـــن الرســـومات الـــا اشـــّدل مصـــاليقهما اجللّي
ــــــ واج ،  ــــــواللة ، واالختتــــــان ، وال علــــــيهم ، ونــــــول لون انطالتهــــــم ، ورســــــومات ال

 واألموات .. وما إىل  ل  .
وكلل  القوانـني الظاملة ، الا اضعهـا األنظمة االستبدالية على شعو ا ، لتقهرها 

 تا ال ارحاى . وجتنها على الركون إليها والقبول
يف م ــان رفــع اإلصــر  ـــعمليــاً ، ال شــعاراً صــورياً  ـــوحيـــ  أّن اإلســالم كّلمـــا حــّو 

عـن ال واهـو ، واأليـالل عـن األيـدذ واألرجـو، التـف النـال حولـ  ، واعتنقــوى لينـاً 
هلم ونظاماً ألمرهم ، كما حدث  ل  للنال عند جميئ اإلسالم وب وغ مشس  عليهم 
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. 
عن م ان ، وحّو م ان  ي ى وجدت هلى املظـامل  ـعملياً  ـو اإلسـالم وكّلما ارن

والضـــغو  ، وعـــال اإلصـــر واأليـــالل ، وانتشـــر الفقـــر واحلرمـــان ، فتفـــّرق النـــال عـــن 
 لينهم ، واعتنقوا مبالل أخر  ، ورحوا بقوانني البشر بداًل من أح ام اهلل .

جـــول يف ال تـــاب والســـّنة الـــلذ وال عـــالج إالّ بـــالرجو  إلــــى اإلســـالم الـــواتعي املو 
 اركوى وراء ظهورهم أو فـي بطون ال تب ، بعيداً عن التطبيق .

ـــ  مـــن  ّـــ  توـــّرل اطبيـــق اإلســـالم ، ســـيعول النـــال لاللتفـــاف حول ومــــن املؤّكـــد : إن
جديد ، كما حدَث  ل  عنـد بـ وغ فوـر اإلسـالم ، وكمـا حـدَث علـى طـول اخلـّ  

 يف أيّة بقعة عمو فيها باإلسالم .
ــــى مــــن ي شـــف للعـــامل عـــن احلقـــائق اإلســـالمية املهوـــورة ،  إ ن فـــنحن ااجـــة إل
ويــنفض عنهـــا يبــار ال مـــن ويشــعو عــول ثقــاب ليضــيء بــ  مصــابيو اإلســالم ، الــا 

 أطفبت منل أمد  بعيد .
فمــن الطبيعــي أن  تمــع النــال حــول املصــبا  املضــيء ، وأن يتفّرتــوا عــن املصــبا  

 املطفب اللذ ال نور ل  .
وب لمة واحدة : إّن كّو ما نـراى مـن اجتمـا  النـال حـول ليـن ، أو مبـدأ ، أو     

إمّنـا هـو تـائم  ــكاملاليّة  ـ تانـون ، أو نظام ، ل  أصـو مساوذ ، أو يفتقد  ل  األصو 
،  ــكمـا يف الشـيوعّية  ـ ألنّ  يلّّب بعض حاجات النال ، أو يوهم ببنّ  يلّّب حاجاهتم 

يف األّول يطالــب النــال بامل يــد ، وفـــي ال ــال يتفــّرق النــال عنــ  مــع فــارق هــو : أنّــ  
توــّرل أن ي تشــفوا منفــلاً يتســّللون منــ  ، كمــا حــدث للشــيوعّية الــا أنفــّض النــال 
عنهــا ، واالشــت إمناطـــوريتهم ، واقّســمت باللهــم إىل لول عديـــدة ، كمــا كانـــت 

 يف عهدها السابق .
 .2يف بعض مؤلّفايت«  ه1211»سنة  وتـد سبق أن انّببت بسقو  الشيوعية
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وحســـب مواايــــن العلّـــة واملعلـــول وإن كـــان املســـتقبو بيــــد اهلل  ــــكمــــا إّل أر  اضن 
أّن الغــرب سيضــطر ، ورّتــا فـــي يضــون  ـــسبحانــ  ، وال يعلــم الغيــب إالّ اهلل وأوليــا ى 

ــعقــد مــن الــ من  ــإ ا أرال أن ال اــتحّطم حضــارا   ـ اعــديو إلـــى إصــال  مناهوــ  ، و  ـ
ال    من توانين ، وخاّصة الا اتعّلق اقوق اإلنسان ، وباإلنسـانية املعّلبـة واورومـة 

و ل  ألّن منو اإلنسانّية واطّور أف ارها واطلعااـها 3على ظهر هلا ال وكب األرحي
املستقبلّية ، سي شـف للعالــم العديـد مـن مفاسـد الغـرب ولميقراطيتــ  املشـّوهة ، وإ ا 

د الغــرب الحتــواء هــلا النمــو الف ــرذ، بهصــال  مناهوــ  ، فهنّــ  هــو اضخــر لـــم يستعـــ
 سيتعّرمي إىل السقو  كما سق  االستعمار الشرتي .

نعــــم ، إّن اإلســــالم أن لــــ  اهلل علــــى رســــول  موجــــول  أمامنــــا ل ّننــــا ال ننظــــر إليــــ  ، 
ا أطفبنـا وم توب فـي كتبنا ل ّننا ال نطالع  ، ويواكـب حركـة اإلنسـان والـ من ، ل ّننـ
 سرج  ومصابيح  حي  اركناى ، وشّوهنا بعض حقائق  بتطبيقنا السيئ ل .

صـلى اهلل عليـ  وآلـ  »كمـا جـاء بـ  الرسـول األعظـم  ـ فه ا طَّبَق املسلمون اإلسالم 
يف ااويـة مـن اوايــا األرمي  ــ« علـيهم السـالم»وسـار علــى ىلوـ  أهـو البيـت « وسـلم

  يف اليـــوم األّول ، حيـــ  أنّــــ  ليـــن الفطــــرة ، التـــّف النـــال حولـــ  ، كمـــا التّفـــوا حولـــ
 وتقدورى أن يلّب مجيع حاجات اإلنسان الروحّية واجلسديّة .

إّن احلاجـة الروحّية ال يسـّدها إالّ اإلسـالم ، وال يشـبعها إالّ مبالئـ  وتيمـ  ،  لـ  
 أّن اإلســـالم وحـــدى الـــلذ يعـــرتف بـــاضخرة اعرتافـــاً ، ويـــر  أن لل ــــون خالقـــاً عـــالالً 
وح يمــــاً ، وللحيــــاة هــــدفاً ويايــــة ، وهلل ُرُســــاًل وســــفراء، وأّن مهّمــــتهم نديــــد  لــــ  
اهلدف، والس  بالنال حنو السعالة، كما ير : إّن للمحسن ج اًء جـ ياًل، وللموـرم 
عقوبــة صــارمة، وبــلل  اــّدل حاجـــة اإلنســان ويضــب  جشعـــ  وميولــ  الالمتناهيــة يف 

الســــيطرة، فالشــــريعة اإلســــالمية اعيــــد اإلنســــان إىل املبكــــو وامللــــبس ، وحــــّب العلــــو و 
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 وحع  الطبيعي ، واعّرف ل  أهداف  ، وانّظم ل  متطّلباا  .
فطرت اهلل التي َفَطَر الّناَس عليهـا   تبـديَ  وهللا كـان اإلسالم ليـن الفطرة : 

لخلِق اهلل
4. 

ملعــالالت ال ونيــة والفطـــرة ال اتبــّدل م لهـــا كم ـــو ســائر مـــا خلقــ  اهلل اعــاىل مــن ا
 ال ابتة الا ال اقبـو التغي  ، و ل  ابتداًء من اللرّة وانتهاًء باجملرة .

نعم، من توانني اهلل : التحويو والتبديو يف حمن إطار خاّص جعل  سبحان  كما 
قالتا أتينا طائعينبـَيّـَن  اعاىل يف كتاب  : 

5. 
 ؟ فهو ملا يلي :أّما كيف أّن اضثار ادّل على أن الغرب يتغّ  

أواًل : إن الغــــرب بــــات منطويــــاً علـــــى أمــــور إالفــــة للعقــــو، ومناتضــــة ل نســــانّية، 
فبعض الـ  األمـور كـان منشـؤها: اجلهـو، وأخـر : اجلشـع، وثال ـة: رلول الفعـو عـن 
حمــاكم التفتــيو ، ورابعــة: رلول فعــو النــال عــن ال نيســة الــا وتفــت فـــي وجــ  العلــم 

ت مرى يف خدمة الدين ، فتوّرل العلم عـن الدين ، والدين عن بدالً من أن نتوي  واس
العلــــم ، وحصــــو االفــــرتاق بينهمــــا ممّــــا أّل  إىل نشــــوء مدرســــتني : مدرســــة الــــدين ، 

 ومدرسة العلم ، ول ّو واحد أاباع  وأنصارى !
ثانيــاً : إّن ســّنة اهلل فـــي احليــاة ح ومــة العقــالء للــبالل ولــو بعــد حــني، إّمــا مباشــرة 

 ا اسبيباً .وإمّ 
مــــن أجـــو هـــلى الســـّنة والـــ  املتالفـــة للعقـــو ، علـــت يف مســـاء الغـــرب صـــرخات 
منلرة مـن بعـض علمائهـم انالذ بالتغي ، واعرب عن ان عاجها مـن الوحـع القـائم ، 
اللذ نّ مت في  املاّلية البحتـة ، حـّ  أصـبو اإلنسـان آلـة صـناعية أشـب  باإلنسـان 

 اضيل .
حـــــي، واســـــتغالل املــــرأة ، وافشـــــي البطالـــــة، واستشـــــراء العنـــــف فهنــــاس اخلـــــواء الرو 

، وانتشـار « العـائلي»اجلنسي، وانتشار األمـرامي ال هريــة وافّسـ  النظـام االجتمـاعي 
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الر يلة والفقر واملرمي ، واطّور األسلحة الفّتاكة الا يعال منها اجملتمع الغربـي، ريـم 
 ي ال ب  .اإل،ااات العلمّية اهلائلة والتقّدم الصناع

فه ا لتقنا النظر فـي جسم اجملتمع الغريب، وجدناى جسماً مشّوهاً يـ  متناسـق يف 
أعضـــائ  ، فهنّـــ  تــــد طـــال فيـــ  األنـــف علـــى حســـاب اليـــد، واضـــّتمت الرجـــو علـــى 
حســاب الــرأل ، ووحــعت العــني م ــان األُ ن، واألُ ن م ــان العــني ، وه ـــلا ، يف 

ســد وانسـوام أعضائـــ  ، ووحــع كــّو شــيء يف حـني أّن احل مــة ا مـن يف اناســق اجل
 م ان  ، وحسب مقدارى ونسبت  .

إ ن فــالغرب اليــوم عليــ  أن يتــدارس نفســ  ، ويســتعيد اناســق  ، فيضــع كــّو شــيء 
، وباملقـــدار املــتالئم مـــع … موحــع  ، يف القــانون والسياســة واالجتمــا  واالتتصــال 

اتحّطم حضارا ، أن يبدأ مسـ ة العـولة طبيعت  وفطرا  ، كما أّن علي  إ ا أرال أن ال 
إىل الفطرة والعقو، كما اش  بعض القرائن إىل عولا  فـي املستقبو القريـب، ورّتـا ال 

 يتواوا  ل  العقد الواحد من ال من إ ا شاء اهلل اعاىل .
ـــ  املســـلمون مـــن جهـــول يف مســـاعدة  وهــــلى الفـــرتة ال منيّـــة للتغيـــ  تقـــدار مـــا يبلل

لــى نقيــق هــلا النهــومي ، والعــولة إىل مــنهظ اإللــ  احل ــيم، الــلذ شــعوب الغــرب ع
 أوحح  ورمس  الدين اإلسالمي احلنيف، و ل  يتم ببمرين :

األّول : أن يطّبقـوا اإلسالم علــى أنفسـهم ، لـ   عقـالء الغـرب عقالنيـة القـوانني 
اً ، حيـ  اإلسالمية ومجاهلـا ، فيقتـدوا  ـا، وهـلا لـيس حمـااًل، فقـد حـدث م لــ  سـابق

أخل الغرب مـن املسلمني العلم وال قافة والنظافـة والنظـام واحلرّيـة واإلاقـان .. وحيـ  
إىل  لـ   لخو بالل الغرب شيء من موااين اإلسالم ، وتـد أشار اإلمام علي 

 .6)اهلل اهلل في القرآن   يسبقّنكم بالعم  به غيركم(بقول  : 
روا إىل الغــــرب ، علــــى نطــــيم احلــــواج  ال ــــال : أن يعمــــو املســــلمون الــــلين هــــاج

النفســّية والف ريّــة ، الــا اعيــق أ هــان بعــض املســلمني ، وأ هــان الغــربيني عــن اقبّــو 
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ـــة . ونطــيم  اإلســالم كمــنهظ مت امــو للحيــاة، والــا اعّمقــت جــرّاء احلــروب الصليبّي
احلواجــــ  يـــتّم عـــن وحـــع برنـــامظ ثقـــايف ، ف ـــرذ ، إعالمــــي مت امــــو يع ـــس صـــورة 

تا « احلياة»صحيحة عن اإلسالم تا يتضّمن مـن القوانني اإلهلّية ، الا ا ّفو لألّمة 
 .7…إذا دعاُكم لما ُيحييُكم للحياة من معىن ، تال اهلل اعاىل : 

وإنّـــــي أر  أّن املســــلمني ميتل ــــون أرحــــية صــــاحلة للوصــــول إىل الــــ  األهــــداف، 
ــ فعــدلهم يف أمري ــا وحــدها يقــارب العشــرة ماليــني ــ8حســب بعـــض اإلحصــاءات ـ ، ـ

بينما ال يصـو عـدل اليهول اللين احت روا اإلعالم وال قافة واملـال إىل سسـة ماليـني. 
 والفارق بينهم: أن اليهول يف الغرب أمة واحدة ، واملسلمني طوائف ش  متناحرة !
سـيو واللذ يقّوذ مـن رصيد املسلمني يف الغرب : أّن اإلسالم ارتم املسيحّية وامل

  : بع ــس اليهوليّــة الــا جتــر  املســيو واــّتهم أّمــ ،  وقــولهم علــي مــريم بُهتانــا
 .9…وقولهم إنّا قتلنا المسيح عيسي ابن مريم  عظيما  

فهنــاس فــرق كبــ  بــني أولدــ  اليهــول ، وبــني مــن يــر  املســيو نبيّــاً مــن أويل العــ م ، 
ــــــــَرِر ويـــــــر  أّمــــــــ  صــــــــّديقة،  واصــــــــطَهاِر علــــــــي نســــــــاِ  إّن اهلل اصــــــــطَهاِر وَطه 

العالمين
 ، ورّصص هلما سورة ترآنية كاملة اتحّدث عن طهارهتما ون اهتهما .10

وعلي  : فهـلا املوتف اإلسالمي مــن املسـيحّية هَلُـَو م سـب كبـ  للمسـلمني علــى 
، ليـــن الرمحــــة واحلقيقــــة والســــالم ، « اإلســــالم»طريـــق هدايــــة الشــــعوب الغربيـــة حنــــو 

 …م ليعيو العامل بسال
وســنتطّرق يف هـــلا ال تــاب إلـــى  كــر عنــاوين العديــد مــن العوامــو الرئيســّية ، الــا اســاعد 
املســلمني علــى العــولة إىل عــّ هم وســيالهتم ، كمــا اســاعدهم علـــى التعريــف النظــرذ والعملــي 

 األكمو بالنسبة إىل الدين اإلسالمي للشعوب األخر ، واهلل املستعان .
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 النظم

اإلســـالم أهــــد  إلــــى اجملتمـــع أفضــــو وأمشـــو الـــنظم احليويـــة اطبيقـــاً للتشـــريع علـــى 
الت وين ، ومشلت النظم مجيع مرافق احلياة من الـلرّة إىل اجملـرة ، فقــد ورل فــي كتـاب 

مـــن كـــّ  شـــي   مـــو وناهلل : 
عليـــ  أفضـــو »، ويف احلـــدي  عــــن اإلمـــام علـــي 11

يســولونع عــن وتولـــ  ســبحان  :  12اهلل فــي نظــم أمــركم( )اهلل«: التحّيــة والســالم
األِهل ِة ُق  هي مواقيُت للّناِس والَحجّ 

13. 
إ ن ف ــّو شــيء عنــد اهلل لــ  وتــت وامــان ، فهنــاس مواتيــت امانيــة ، كمــا هنالــ  
مواتيــــت م انيــــة ، فللحــــظ اوتيــــت ســــنوذ ، وللصــــوم ميقــــات فـــــي شــــهر خــــاّص ، 

تيــــت حســــب الشــــهور القمريّــــة فـــــي أربــــا  وللصــــالة اوتيــــت مشســــي ، وللتمــــس او 
امل اســــب ، وفـــــي ال كــــاة اوتيــــت حســــب الشــــهور القمريــــة فـــــي اللهـــــب والفّضــــة ، 

 وحسب الشمسّية يف الغالّة واألنعام .
وه ـــلا فــــي ســـائر مرافــــق احليـــاة  ــــرذ تـــانون الـــنظم ، وال يـــد  للفوحـــى جمـــااًل ، 

ســن اليــبل وأيّــام العــّدة فـــي الوفــاة فحــّ  أشــهر احلمــو، والبلــوغ، والعــالة الشــهرية، و 
والطـــالق ، و،ــوم الديّــة ، هلــا مواتيــت وســاعات اــنّظم م انتهــا يف هــلى احليــاة، كمــا 

 هنال  ألعية خاّصة ل ّو ساعة ساعة ، وه لا هلّم جرّاً .
والّســـما  ذات البُـــرو وعندمــــا يقــــول القـــرآن : 

، فرّتـــا يـــرال منهـــا : الـــنوج 14
وه ــلا  ــال مـا إ ا أريـد منهــا االرافاعــات  ــال  افسـ  يف  لـ  اإلثم عشر كما هن
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عدد السنيَن والِحسابَ فـي سائر اضيات و
بُحسـبان  ، و15

إىل يـ   لـ   16
. 

ومـــن الواحــو : إّن اإلنســان مييـــو بفطراــ  إىل التوتيــت يف أعمالــ  وليونــ  وعقــولى 
رى مل يرتس أمر النال فوحى ومعامالا  وش  جوانب حياا  ، واإلسالم حينما ب غ نو 

ــــال إليـــــ   ــــلل  مـــــال الن ـــــن ، ول ــــاق التشــــريع علــــى الت وي ــــالنظم ، النطب ــــو أهــــتّم ب ب
واعتنقـوى. ل ّن املسلمني مل يستفيدوا مـن ال  املواتيـت والـنظم يف التطـّور العلمـي ، 
واركـــــوا  لـــــ  للغــــــرب الـــــلذ اعتمـــــد فــــــي اطــــــّورى التقــــــم واحلضـــــارذ واالتتصــــــالذ 

علـــى مبــىن الــ  النظـــم واملواتيــت والســنن اإلهلّيــة ال ابتــة ، فــانفّض النــال  والعســ رذ
 عن اإلسالم ، وجتّمعوا حول الغرب .

وإ ا أرال املسلمـون الرجـو  إىل أصالتهم وسيالهتم ، فالبّد من الرجو  إلــى الـنظم 
ال قافيّـــة ، والسنـــن اإلهليّـــة فــــي مجيــع أمـــورهم : السياســـّية واالتتصــاليّة واالجتماعيّـــة و 

علمـــاً ببىّلـــا هـــي الصـــورة احلقيقيّـــة ملـــا أتـــرّى اهلل ســـبحان  إللارة أمـــور العبـــال يف املعـــا  
 .17واملعال
 

يســّوذ صــفوفَنا « صـلى اهلل عليــ  وآلــ  وسـلم»عـن النعمــان تـال : كــان رســول اهلل 
 كـال حّ  كبمّنا يسّوذ  ا القـدا  حّ  رأ  أنّا تد يفلنا عن  مثّ خـرج يومـاً فقـام حـ 

 أن ي ّن ، فرآ  رجاًل بالياً َصدرَُى فقال :
 .18)عباد اهلل لتسّوون صهوفكم أو ليخالهّن اهلل بين وجوهُكم(

ملـا « عليهمـا السـالم»البني  احلسـن واحلسـني  مـن وصّية اإلمام أم  املؤمنني 
 حرب  ابن ُملوم لعن  اهلل :

                                                           
 . 14_ سورة اإلسراء : اضية 15
 . 5_ سورة الرمحن : اضية 16
 ل مام املؤّلف .« السبيو إىل إىلامي املسلمني»وكتاب « موسوعة الفق  : كتاب اإللارة»_ راجع 17
 . 461ص 4. جمموعة لرام : ج 211_ انبي  اخلواطر : ص18
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بتقــــو  اهلل ونظــــم ) أوصــــيكما وجميــــع ولــــدن وأهلـــــي ومـــــن بل َــــُه كتــــابي  
 .19أمركم(

 يف صفة القرآن : تال اإلمام أم  املؤمنني 
)أ  إّن فيه علُم ما يأتي   والحديث عن الماضي   ودوا  دائكم   ونظـم مـا 

 .20بينكم(
 أنّ  تال : وعن اإلمام علي 

 .21)نظاُم الّديِن خصلتان: إنصافع من نهسع  ومواساة إخوانع(
 : تال اإلمام الباتر 

 .22ّبنا أه  البيت نظام الّدين()ح
 : تال اإلمام الرحا 

 .23)إّن اإلمامَة  مام الّدين   ونظام المسلمين   وصالح الّدنيا(
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .24)نظام الّدين مخالهة الهو  والّتنـّزه عن الدنيا(
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 

ن الخـر   يممعـه ويضـّمه فـاّن انقطـع )مكان القـيم مـن األمـر مكـان الّنظـام مـ
 .25النظام تهّرق وذهب   ثّم لم يمتمع بحذافيره أبدا (

                                                           
 . 21_ ىلظ البالية : ال تاب 19
 . 158_ ىلظ البالية : خطبة 20
 . 312_  اصنيف يرر احل م : ص21
 . 183ص 15_ اار األنوار : ج22
 . 1  411ص 1_ ال ايف (أصولن : ج23
 . 421_ اصنيف يرر احل م : ص24
 . 126ب 15ص 1_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج25
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 الحّرية
 

احلرّيـــــة يف النظـــــام اإلســـــالمي كالقلـــــب بالنســـــبة للوســـــد ، ففـــــي اإلســـــالم أوســـــع 
 احلرّيّات وأمشلها ، فاألصو فـي كّو شيء احلرّية إالّ اوّرمات املعدولة .

ســــافر أينمــــا شــــاء ، وأن يقــــيم حي مــــا أرال، وأن يتــــاجر فمــــن حــــّق اإلنســــان أن ي
وي تسب املـال ، وأن يـ ر  ، وأن يعّمــر ، وأن اـوا املباحـات حسـب مـا يسـمو بـ  

 .26«ل م»الشر  ويف إطار 
وملــا بــ غ فوــر اإلســالم كــان  ّـــ  األّول القضــاء علـــى االســتبدال والقهــر والظلــم .. 

ـــة ـــق إالّ باحلرّي ـــلا حـــارب اإلســـالم كـــّو عوامـــو الفســـال ،  وهــــلى األمـــور ال اتحّق . ول
ويضـــُع عـــنُهم إصـــَرُهم وعـــان مـــن أجـــو أن يرفـــع عـــن النـــال اإلصـــر واأليـــالل : 

واألغالَل التي كاَنت عليِهم
27. 

نعـــم كـــان النـــال تبـــو اإلســـالم يعيشـــون الفوحـــى ، يغتصـــبون النســـاء ، واتســـون 
وم .. ل ـّن الشـريعة اإلسـالمية اخلمر ، ويلعبون امليسر ، ويـبكلون اوّرمـات مـن اللحـ

منعــت كــّو  لــ  رعايــة ملصــاجمل الفــرل واجملتمــع ، فــاحلظر عنهــا كــان لصــاجمل اإلنســان، 
 م و: نر  القتو والوأل وااليتصاب والسرتة وما أشب  .

وللا ،د عقالء الغرب ينالون اليوم بل وم منع الـ  املن ـرات تانونـاً يف جمتمعـاهتم 
. 

                                                           
ومل يـد مـن التفصـيو راجـع كتـاب :  أحـّو ل ـم مـا يف األرمي مجيعـاً  ضية املباركة ا« ل م » _ مقصول املؤّلف من 26
ل مـام « الفق  : الدولة اإلسالمية»، و« الفق  : االتتصال»، و« الصياية اجلديدة لعامل اإلميان واحلرّية والرفاى والسالم»

 املؤّلف .
 . 151_ سورة األعراف : اضية 27
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ّ ـــام املسلمــــني جنحـــوا إىل ال بـــت واإلرهـــاب ووحـــع القـــوانني مثّ إّن ك ـــ اً مــــن ح
جهـاًل أو يروراً أو استعالءاً يف األرمي ، أو ألكـو أمــوال  ـوالقيـول ال ابتـة للحرّيّات 

فبخل النال ينفضّون مـن حوهلم ، ويلوب ك   منهم إىل بالل الغرب  ـالنال بالباطو 
نسانيّـــة وأخــل  ــا وســّن هلــا تــوانني :  ، حيــ  أّن الغــرب اعــرتف بــبعض احلرّيــات اإل

كحرّية الصحافة والسفـر والتوارة ، ل نّـ  بقيـت فيـ  حرّيـات عديـدة ومهّمـة مفقـولة 
، وإلـى جانبهما توانني كابتة حلقوق النال ، م و : احلدول اجلغرافية واجلنسية واهلوية 

 وبطاتة العمو .. وما أشب   ل  .
 انّر إلغاء احلرّيات : بالفوحى .وممّا يؤّسف ل  : أّن أنظمتنا 

ل ـــّن الســـؤال : ملـــا ا لــــم اســـتل م احلرّيـــات الفوحـــى يف بـــالل اإلســـالم طيلـــة تـــرون 
، وإ ا فرمي االحطـرار إىل وحـع بعـض القـوانني االسـت نائّية ، فهـي منـا ج 28وترون ؟

ــــة ، وهــــي ليســــت للتشــــريع الــــدائم بــــو اســــت ناءات اتتضتهـــــا الضــــرورة ،  تليلــــة ومؤتّت
 .29ضرورات اقـّدر بقدرها ، اماناً وم اناً ، كّماً وكيفاً ، وال  وا اإلفرا وال

 
 .30)  تُكن عبَد غيرر وقد جعَلَع اهلل ُحّرا (:  تـال اإلمـام علي 
 إنّ  تال : عن اإلمام علي 

 .31)من أراد أن يعيَش حّرا  أيّام حياته فال يسكُن الطمع قلبه(
 : تال اإلمام الصالق 

صال  مـن لـم تكن فيه خصلٌة منها فليس فيه كثير مستمتع   أّولهـا )خمس خ
: الوفــــا    والثانيـــة : التدبــــير   والثالثـــة : الحيـــا    والرابعـــة : ُحســــُن الُخلـــق   

                                                           
 « .الفق  : احلريّات» أشباى  ل  يف كتاب : _ اطرق اإلمام املؤّلف إىل28
 ل مام املؤّلف .« كتاب : الدولة اإلسالمية  111ج»و« كتاب : احلقوق  111موسوعة الفق  ج»_ راجع : 29
 .13ص 16، شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد: ج416ص 12_ اار األنوار: ج30
 لطمع وي ى .باب ا 21ص 1، جمموعة ورام : ج 21_ انبي  اخلواطر : ص31
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 .32والخامسة وهـي تممع هذه الخصال : الحّرية(
ة وإّن )أيّها النـاس إّن آدم لـم يَلـد عبـدا  و  أمـ:  تال اإلمام أم  املـؤمنني 

 .33(…الناس كّلهم أحرار 
 ــ يعـم الـدنيا ـ)أو  حـر  يـده هـذه الّلماألـة ألهلهـا :  تـال اإلمــام ال اظــم 

 .34فليس ألنهسكم ثمن إ ّ المّنة فال تبيعوها ب يرها(
)لـيس بلـٌد أحـّق بـع مـن بلـد   خيـر الـبالد مـا :  تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .35حمَلَع(
 .36)الحّرية منـّزهة من ال ّ  والمكر(إنّـ  تـال :  وعـن أم  املؤمنني 

                                                           
 . 482. اخلصال : ص 11ب 1  115ص 11_ اار األنوار : ج32
 . 118ص 1_ جامع السعالات : ج33
 . 414_ نف العقول : ص34
 . 345_ اصنيف يرر احل م ولرر ال لم : ص35
 . 411_ اصنيف يرر احل م ولرر ال لم : ص36
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 الشور 
لقد كان مـن أهـّم أسباب التفاف النال حول الدين اإلسالمي احلنيـف هــو : مـا 

وأمــــــــــُرُهم َشــــــــــوَر  وجـــــــــــدوا فيــــــــــ  مـــــــــــن الشــــــــــور  ، حيــــــــــ  تــــــــــال ســــــــــبحان  : 
بَيـــــنَـُهم

شـــــاِورُهم فــــــي األمـــــرِ و37
، ومــــــن املعلـــــوم : إّن 39…تشـــــاُورو38

جملتمعات هتتم بآرائهـا كمـا هتـتم ببجسـامها ومسعتهـا وبشـؤوىلا األخـر  ، ولرّتـا هتتــم ا
بآرائها أك ـر ممّـا هتـتم بغ هـا ، لـيس هنـاس ليـن كالـدين اإلسالمــي َوفـ ـَر للنـال احلرّيـة 
يف آرائهــا حيــ  جعـــو الشــور  ، وأوكـــو األمــر يف م ــو اماننـــا الــلذ هـــو امــن ييبـــة 

ة ، و وذ ال فــاءة ، و لــ  بانتتــاب النــال هلــم ، وإىل هــلا املعصــوم إىل أهــو اخلـــن 
 بقول  : املعىن أشار علي 

كمـا   40)أن يختاروا ألنهسهم إمامـا  عهيها  عالمـا  ورعا  عارفـا  بالقضـا  والسـّنة(
الفقــــــــ  : »و« الشــــــــور  يف اإلســــــــالم»اطّرتنــــــــا إلـــــــــى بعــــــــض  لــــــــ  فـــــــــي كتــــــــاب : 

 ر  عديدة .وكتب أخ42«الفق  االجتما »، و41«السياسـة
والشــور  الــا نــّص اإلســالم عليهـــا جاريــة  يف مجيــع األمــور الصــغ ة منهــا وال بــ ة 
باســت ناء النبــّوة واإلمامــة واألح ــام ، ألســباب وعلــو عقلّيــة ك ــ ة  كرهــا العلمــاء يف 

 .43علم ال الم
                                                           

 . 38_ سورة الشور  : اضية 37
 . 151_ سورة آل عمران : اضية 38
 . 433سورة البقرة : اضية  _39
 . 184، سليم بن القيس : ص 116ص 86_ اار األنوار : ج40
 . 116ـ  115_ موسوعة الفق  : ج41
 . 111ـ  111_ موسوعة الفق  : ج42
 « .القول السديد يف شر  التوريد»_ اطرق اإلمام املؤّلف للل  يف العديد من كتب  منها : 43
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 وإ ا اوّفرت الشور  ، اوّفر أمران :
 اطرهتا مصاعبها ومش الهتا .األّول : مشاركة النـال فـي شؤون الدولة ومش

ال ـــال : صعــــول املـــؤهلني وأصـــحاب ال فـــاءات إلــــى مرافـــق احل ـــم واإللارة ، ممّــــا 
 يسّبب اقـّدم البالل والعبال ، و ل  أّن الشور  ابيت باألفضو فاألفضو . 

 .44)من شاور الرّجال شاركها في عقولها(:  تال اإلمام علي 
ــوتــال أيضــاً :  ، ل ــن املســلمني اركــوا هــلا األمــر يف  45ه هلــع()مــن اســتبد  برأي

أيلب شـؤوىلم ، وعلـى رأسـها احل ـم ، واختيـار املـدير واملـدبّر إللارة الـبالل ، وركنـوا 
إلـــى االســتبدال بــالرأذ يف أيلــب شــؤوىلم حــ  بالنســبة إلـــى احل ــم واإللارة، ف انــت 

 النتيوة : هلا التبّخر اللذ نراى اليوم .
ل مية رأذ املنتتبـني : بـبّن االنتتـاب وكالـة ، وهـي يـ  الامـة ورّتا يعرتمي على م

. 
 واجلواب عن  تا يلي :

 أّواًل : مي ن اإلل ام فيها بالشر  يف حمن عقد الام .
أوفُــوا ثانيــاً : مــن املم ــن أن يقــال أّن االنتتــاب  ــلى ال يفّيــة عقــد جديــد ، و

بالُعُقود
 جائ اً ي  الام .يشمل  من لون أن ي ون وكالة حّ  ي ون 46

وتــــد  كـــر الفقهـــاء : إّن أللّــــة املعامــــالت إمضـــائية ملـــا يُقـــرّى عـــرف العقـــالء ، فـــه ا 
وجـــــد عقـــــد جــــدذ يعــــّدى العقــــالء معاملــــة صــــحيحة فهنّــــ  ميضيهـــــا الشــــار  حســــب 

، ويؤيّـدى تـول اإلمـام 47العمومـات امللكـورة ، إاّل إ ا ىلى عنها باخلصوص، م ـو الرّبـا
كمـــــــا يف ىلـــــــظ   49)فانّـــــــه رضـــــــي(:  ، وتولـــــــ  48ختـــــــاروا()أن ي: علـــــــي 

                                                           
 . 161_ ىلظ البالية : تصار احل م ص44
 . 161_ ىلظ البالية : تصار احل م ص45
 . 1_ سورة املائدة : اضية 46
 ، وي ى فل اجع .« الفق  : البيع»_ لقد فّصو اإلمام املؤّلف احلدي  عن العقول املستحدثة يف 47
 .411ص 6، شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد: ج116ص 86_ اار األنوار: ج48
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 .50البالية
لقـد ارس املسلمون الشور  ، فيما اظاهر الغربيـون  ـا واّلعوهـا بصــورة أو بـبخر  
، وبــلل  اقّدمـــوا علـــى املســلمني ، ولــلا اــر  ر ســاءهم يتغــّ ون بــني فتـــرة وأخــر  ، 

، يــّ  أّن أمــور 51تــابوإن كانـت هنــاس مالحظــات عديــدة علــى طــريقتهم فـــي االنت
النــال السياســّية واالتتصــاليّة والصــناعّية اســ   ــم إىل األمــام عــالة ، فــرت  اجملتمــع 
 يلتف حوهلم ، فـي حني انفّضوا مـن حول اإلسالم ، تا فيهم املسلمون أنفسهم .

 
)إّنمــا حــّل علــي المشــاورة ألّن رأن الُمشــير :  تــال اإلمــام أمــ  املــؤمنني 

 .52ن الُمستشير مشوٌب بالهو (ِصرٌف   ورأ
 .53)  ألهير كالمشاورة(:  تال اإلمام أم  املؤمنني 

)الحــزُم أن َتسَتشـــير ذا الـــّرأن « : صــلى اهلل عليـــ  وآلــ  وســـلم»تــال رســـول اهلل 
 .54وتطيع أمَرُه(

)ما من رَُجـ   ُيشـاِور إنّ  تال : « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»روذ عـن رسول اهلل 
 .55د  إلي الرشد(أحدا  إ ّ ه

 .56)من شاَوَر الّرجال شارَكها في ُعُقوِلها(:  تال اإلمام علي 
 : يف باب وعظ اإلمام احلسن بن علي 

                                                                                                                                                                      
 . 6_ ىلظ البالية : ال تاب 49
الفقــ  : »و« الفقــ  : احلقــوق»_ هنالــ  أجوبــة أخــر  اطــرق هلــا اإلمــام املؤلّــف يف طّيــات موســوعة الفقــ  فراجــع : 50

 « .الفق  : اإللارة»و« الدولة اإلسالمية
 للمؤّلف .« الصياية اجلديدة لعامل اإلميان واحلرّية والرفاى والسالم»، و« الفق  : السياسة»_ راجع : 51
 . 221: ص _ اصنيف يرر احل م52
 . 5  245ص 8. وسائو الشيعة : ج 52_ ىلظ البالية : ح م 53
 . 412. أعالم الدين : ص 115ص 14_ اار األنوار : ج54
 . 582ص 2_ افس  نور ال قلني : ج55
 . 221_ اصنيف يرر احل م : ص56
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 .57)ما تشاَوَر قوٌم   إ ّ ُهدوا إلي ُرشِدهم(تال : 
 .58)ما ضّ  من استشار(:  تال اإلمام علي 
يُهلــع امــر  عــن  )لــنتــال : « عليــ  أفضــو الصــالة والســالم»عــن أيب عبــد اهلل 

 .59مشورة (
 .60)ا ستشارة َعيُن الِهداية(:  تال اإلمام علي 
 « : صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 

ـــ  الناصـــح ُرشـــٌد ويُمـــٌن وتوفيـــق مـــن اهلل   فـــاذا أشـــار عليـــع  )مشـــاورَة العاِق
 .61الناصُح العاِقُ  فايّاَر والخالَف فاّن في ذلع العطُب(

 : لق تال اإلمام الصا
 .62)  تستصِ ـرّن عنـدر الـرأن الخطـير إذا أتـار به الّرجُ  الَحقير(

 : تال اإلمام علي 
 .63)عليع بالمشاورة فانّها نتيمة الحزم(

ـــــال أيضـــــاً :  ـــــن قارنـــــت ذو وت )أفضـــــ  مـــــن شـــــاورت ذو التمـــــارب وشـــــّر م
 .64المعايب(

 .65السداد()مـن استشـار ذون النهي واأللياف فا  بالحزم و وتـال أيضاً: 
 .66)وشاوروا فالنمح في المشاورة(وتال أيضاً : 

                                                           
 . 433. نف العقول : ص 151ص 15_ اار األنوار : ج57
 . 224_ اصنيف يرر احل م : ص58
 . 245ص 8سائو الشيعة : ج_ و 59
 . 245ص 5_ وسائو الشيعة : ج60
 . 246ص 5_ وسائو الشيعة : ج61
 . 221_ يرر احل م : ص62
 . 221_ يرر احل م : ص63
 . 224_ يرر احل م : ص64
 . 224_ يرر احل م : ص65
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 .67)  يست ني العاق  عن المشاورة(وتال أيضاً : 
 .68)أمخضوا الرأن مخل السقـا  ينتج سديد شديد اآلرا (وتـال أيضاً : 
 .69)  رأن لمن انهرد برأيه(وتال أيضاً : 

رجـ  يشـاور أحـد إ ّ  )مـا مـن« : صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم»تـال النـّب األكـرم 
 . 70هدن إلي الرشد(

 
 

                                                                                                                                                                      
 . 221_ يرر احل م : ص 66
 . 221_ يرر احل م : ص 67
 . 221_ يرر احل م : ص 68
 . 1ب 1  321ص 8  _ مستدرس الوسائو :69
 . 133ص 3_ جممع البيان : ج70
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 الوحدة
 

كـّو إنســان يطمــو إلــى اوسيـــع لائــرة نركـ  وانطالتــ  بــال تيـد أو شــر ، واإلســالم 
وحــــدى الــــلذ وفّــــر  لــــ  الطمــــو  للموتمــــع ببتصــــى حــــّد عقالئــــي ، حيــــ  جعــــو 

مـــن  املســلمني كّلهــم أخــوة متحــابني ، وجعــو باللهــم كّلهــا بلــداً واحــداً ، فقــال عــ ّ 
 . 71…إّن هذه أّمتُكم أُّمة واحَدة وأنا رّبكم تائو : 

ف ـــــان املســـــلم يرحـــــو مــــــن أتصـــــى جنـــــوب الـــــبالل اإلســـــالمية إىل أتصـــــى مشاهلـــــا 
وبالع س ، ومن أتصى شـرتها إىل ير ـا وبـالع س مـن لون أن يشـعر بالغربـة ، بــو  

ــــَن شــــ ّر ال ّفــــار كــــان املســــلم يســــافر أيضــــاً إىل بــــالل ال فــــر مــــن لون حــــدول إ ا أم 
وكيدهم ، وبالع س أيضاً ، ف ان ال افر يسافر إىل بالل املسلمني بلّمـة ، أو عهـد 

 ، وما أشب  .
كــان  لــ  جاريــاً حــّ  مــع اعــّدل احلّ ــام يف الــدول اإلســالمّية، حيــ  كــان وحـــع 

يشـب  وحـع حمـافظني فــي عـّدة حمافظـات  ــإىل حـّد بعيـد  ــالدول اإلسالميّــة املتعـّدلة 
لدولـة واحـدة يف عـرف هـلا اليـوم ، ول ـن املسـلمني أسـاءوا إىل حّظهـم حينمـا اابعة 

وبد وا بتو ئة البالل اإلسـالمية ليتحّولـوا إىل « الوحدة»ختّلوا عن هلى النعمة ال ب ة 
 كتو متناحرة ولويالت حعيفة وشعوب متتاصمة .

    فيها أمير المؤمنين ومنبرُ    فتهّرقوا شيعا  فكّ  قبيلة
ت كـّو جمموعــة أميـال مـن األرمي ، وعليهــا مجاعـة تليلـة مــن املسـلمني إلـــى فتحّولـ

ــــة ، وتــــد تــــال ســــبحان  :  ــــة نــــارب مـــــن أجــــو حــــدولها اجلغرافّي و  تنــــاَ ُعوا لول

                                                           
 . 14_ سورة األنبياء : اضية 71
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، بينمـــا عمـــو ي نـــا يوّحـــد أراحـــي شاســـعة ،  72…فتهَشـــُلوا وتـــذَهَب ريُحُكـــم 
ثرهــا لول القـــارة األوربيــة وتومّيــات إتلفــة ، نــت أمســاء مشــرتكة ، فاجتمعــت علـــى أ

نــت اســم لول الســوق األوربيــة املشــرتكة ، مثّ يف إطــار وحــدوذ أوســع ، بــالريم مــن 
اضــــارب األليــــان و احلــــدول والعمــــالت والقوميّــــات واملناخــــات اجلغرافيــــة والسياســــّية 
واالتتصــاليّة وال قافّيــة ، ل ــّنهم مــع هـــلا التباعــد ال بــ  أخــلوا  معــون هــلى الــدول 

 والصني . 73، ومن تبو هؤالء اوّحدت اهلند« السوق»دوىلـا باسم ويوحّ 
ـــأّمـــا حنـــن املســـلمني وبالريــــم مــــن القواســـم املشـــرتكة ال  ـــ ة بيننـــا  حيـــ  الديانـــة  ـ

أصبحنــا  ــالواحدة وال قافـة الواحدة واحلدول اجلغرافية الواحدة وأحيانـاً اللغـة الواحــدة 
ــــة واحـــدة ، وكانـــت اليــــوم نـــرفض االّنـــال ومنيـــو إىل الت ـــا أّم و ئـــة، و لـــ  بعـــد أن كّن

أراحينا اإلسالمّية موّحدة ، وتد شاهدت شتصّياً ك  اً من النال يسافر من العراق 
إىل ال ويــت ، مثّ إلـــى البحــرين واجل يــرة العربّيــة وإيــران وســوريا ولبنــان ، وأتصــى بــالل 

م كانوا يـباون إىل العـراق اإلسالم ، لون ابش ة وجواا أو هويّة أو ارخيص ، كما أىلّ 
 ل يارة العتبات املقّدسة كلل  .

 
 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 

 .74)خياركم أحسنكم أخالقا  الذين يألهون ويؤلهون(
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .75)قلوب الرجال وحشّية فمن تألّهها أقبلت عليه(
 أنّ  تال : عن اإلمام علي 

                                                           
 . 26_ سورة األنفال : اضية 72
« جتــاريب مــع احلقيقــة»ملؤّلفــ  لناســات، وكتــاب : « عنــد تــدمي يانــدذ»_ التفصــيو حــول جتربــة اهلنــد راجــع كتــاب: 73

 ملؤّلف  ياندذ .
 الفصو ال ال  والعشرون . 181 اة األنوار : ص. مش 1ب 1  151ص 12_ اار األنوار : ج74
 . 212_ اصنيف يرر احل م : ص75
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 .76الّرواس أسهُ  من تأليِف القلوب المتنافَرة ...( )إ الة
 : تال اإلمام الباتر 

)صــالح شــأن النــاس التعــايش والتعاشــر مــ   مكيــال : ثلثــاه فطــن   وثلــث 
 .77ت اف (

 لشيعت  : تال اإلمام أم  املؤمنني 
)كونوا في الناس كالنحلة في الطير ليس شي  من الطير إ ّ وهو يسـتخّهها  

ون مـــا فـــي أجوافهـــا مـــن البركـــة لـــم يهعلـــوا ذلـــع بهـــا  خـــالطوا النـــاس ولـــو يعلمـــ
بألســنتكم وأجســادكم و ايلــوهم بقلــوبكم وأعمــالكم   لكــّ  امــر  مــا أكتســب 

 .78وهو يوم القيامة مع من أحب(
 …كــان النــاس أّمــة واحــدة عـــن تولــ  اعــاىل :  ُســبل اإلمـــام الصـــالق 

 .79…()كان هذا قب  نوح أّمة واحدة فقال : 
)إصـــالح حـــال التعــــايش والتعاشــر مـــ   مكيـــال ثلثـــاه :  وورل عــن علـــي 
 .80فطنة وثلثه ت اف (

)إنّــه لـــم يمتمــع قــوم قــّ  علــي أمــر واحــد إ ّ :  تــال اإلمــام أمــ  املــؤمنني 
 .81…(اشتّد أمرهم واستحكمت عقدتهم 

ــإنّــ  تـــال :  عــن اإلمــام علــي  ي )ألزمــوا الســواَد األعظــم   فــاّن يــد اهلل عل
المماعة  وإيّاكم والهرقة   فـاّن الشـاّذ مـن النـاس للشـيطان  كمـا أّن الشـاذ مـن 

                                                           
 . 15ب 11  11ص 15_ اار األنوار : ج76
 . 11ب 32  161ص 11_ اار األنوار : ج77
 . 81ب 52  211ص 14_ اار األنوار : ج78
 . 418ص 1_ افس  نور ال قلني : ج79
 . 351_ نف العقول : ص80
 . 26ب 185ص 3البن أيب احلديد : ج_ شر  ىلظ البالية 81
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 .82ال نم للذئب(
 

                                                           
 . 141ب 114ص 8_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج82
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 األخوة
 

كانــت القبائــو العربيــة اغــ وا بعضــها الــبعض ، القــوذ يبكــو الضــعيف، وال بــ  ال 
يعطــف علــى الصــغ  ، والصــغ  ال اــرتم ال بــ  ، حــّ  جــاء اإلســالم فومــع النــال 

ــــ  ول ـــــم: نــــت ظّل إّنمــــا عــــاهم إىل األخــــوة والتضــــامن ، فقــــد ورل يف القــــرآن ال ري
صــلى اهلل عليــ  »، وهــلى احلقيقــة كّرســها الرســول األعظــم 83…المؤمنــون أخــوة 

عملياً يف حياا  ، حي  آخـى بني أصحاب  مرّاني : مـرّة يف مّ ة ، ومّرة « وآل  وسلم
سي أحـدهم اضخـر إ ا أصـابت  ن بـة يف املدينة ، ليتعّول املسلمون على األخوة ، ويوا

 أو كارثة ، أو هاجر من مسق  رأس  .
ومعىن األخوة : أّن كّو مسلم فـي أّذ بلد من بالل اإلسالم أخ إلخوان  املسلمني 
لــــ  مــــا هلـــــم وعليــــ  مـــــا علــــيهم ، فلــــ  احلــــّق يف التوــــارة وال ســــب والــــ واج والتــــ ويظ 

احلقوق ، وه لا كان املسلمون سـابقاً واالمتالس وحيااة املباحات وما إىل  ل  من 
. 

ـــوا القـــوانني اإلســـالمّية  ل ـــن مـــع مـــرور الـــ من ظهـــر حّ ـــام مرابطـــون بـــالغرب عطّل
واســـقطوا األخـــّوة ، فصـــار كـــّو مســـلم ال يهّمـــ  ســـو  نفســـ  ، وال عالتـــة لـــ  ببخيـــ  

 املسلم يف أذ بقعة كان من العامل .
و حــمن كتلــة جغرافيــة واحــدة وهـــلى الظاهـــرة بــدأت ات ـــّرل حــّ  ُعــّد مــن يعــي

 مواطناً وإن كان كافراً ، ومن يعيو خارج البلد أجنبياً وإن كان مسلماً .
وهلــلا بــدأ النــال يتفّرتــون عــن اإلســالم ويفــّرون عــن الــبالل اإلســالمّية، فمــا تيمــة 
املســلم الــلذ ال نرتمـــ  الـــبالل اإلســالمّية واــ عم أنّــ  أجنـــّب ، ونــرتم يــ ى واــوّفر لـــ  
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 العمو وإن كان معالياً ل سالم ؟فرص 
علمــاً أّن اإلنســان ال يتمّ ـــن أن يـــر  نفســ  مواطنــاً مــن الدرجــة ال انيــة ، بــو ك ــ   
مــــن هــــؤالء الـــلين يعتـــنون مـــن الدرجـــة األوىل أتـــو كفـــاءًة ممّـــن يـَُعـــّدون مــــن الدرجــــة 

ال انيــة ال فــاءة  ال انيــة ، بــو رّتــا ال جتــد أيّــة كفــاءة للدرجــة األوىل ، مــع أّن للدرجــة
 العليا .

انظــر إلـــى الغــرب ، إىّلــم يقيمــون الــدنيا ويقعــدوىلا إ ا أصــيب أحــد مــنهم بســوء ، 
ــــوم أّن هـــلا االهتمـــام ال بـــ  بـــاملواطن الغـــريب يـــدعو املـــواطن لالحتفـــا   ويّتـــ   ومعل

 وااللتفاف حول باللى وحّ ام  .
لعـــامل وآخـــت بينهــــم، فـــه ا إّن إســـرائيو الغاصـــبة مجعـــت اليهــــول مــــن مجيـــع أحنـــاء ا

لخلـــــت إســــرائيو احلـــــرب وظّــــف اليهــــول كــــّو إم انــــاهتم وإعالمهــــم وأمــــواهلم خلدمــــة 
إسرائيو ، وار  اليهولذ الغريب والشرتي ، والعريب واألعومـي ، واألسـول واألبـيض،  

 كّلهم يداً واحدة للدفا  عن مبالئهم الواهية .
 ال على لرجات :لوجدت النّ  ـم اًل  ـبينما لو لخلت العراق 

العرب منهــم مقّسـمني إلــى لرجـات ومرااـب ، ويـ هم أيضـاً لـ  مرااـب ولرجـات 
إتلفــة ، مــع أىّلــم مســلمون مجيعــاً ومواطنــون مجيعــاً ، وأوفيــاء لباللهـــم مجيعــاً ، ومـــع  

 كّو هـلا يّدعي صّدام امرا  إىّلم مسلمون !  
  وكلل  األمر بشدة أو حعف يف سائر بالل اإلسالم .

فــــال عوـــب بعــــد  لــــ  إ ا رأينـــا سقــــو  املســـلمني وافــــّرتهم عـــن باللهـــم ، بــــو 
 العوب كّو العوب إن رأينا سيالهتم أو اقّدمهم !

ــاَ ُعوا فتهَشــُلوا وتــذَهَب ريُحُكــمأمل يقـــو اهلل ســبحان  :  و  تن
، وأمل يقـــو 84

ـن تائو :   . 85… وَمن أعَرَض َعن ِذكرن فاّن َلُه َمعيَشة  َضنكا  عّ  م 
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 ل ميو : من وصّية ل مام أم  املؤمنني 

 .86)يا كمي  المؤمنون أخوة  و  شي  آثر عند كّ  أخ  من أخيه(
 أنّ  تال :« صلى اهلل علي  وآل  وسلم»عن رسول اهلل 

 .87)ومـن جّدد أخا  فـي اإلسالم   بـني اهلل له بُرجا  في المّنة من َجوَهرة (
 أنّ  تال :« لي  وآل  وسلمصلى اهلل ع»عن رسول اهلل 

ــــا   ــــي اهلل   كان ــــي اهلل عــــّز وجــــّ   وتصــــافيا ف ــــا ف )أ  وإّن المــــؤمنين إذا تحاّب
كالمسِد الواحد إذا اشتكي أحُدهما من جسـده موضـعا  َوَجـَد اآلخـر ألـم ذلـع 

 .88الموضع(
إ ا فقــد الرجــو مــن إخوانــ  ثالثــة « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وسلـــم»وكــان رســـول اهلل 

بل  عنــ  ، فــهن كــان يائبــاً لعــا لــ  ، وإن كــان شــاهداً اارَُى ، وإن كــان مريضــاً أيّــام ســ
 .89عاَلىُ 

)مـن َقَصـَد إليـه رجـٌ  مـن إخوانـه مسـتميرا  بـه فـي :  تـال اإلمــام ال اظــم 
 .90بعل أحوالِه فلم ُيمرُه بعد أن يقِدَر عليه فقد قطَع و ية اهلِل عّز وج (

رف النــاس بحقــوِق إخوانــه وأشــّدهم قضــا   )أعــ:  تـــال اإلمـــام العس ـــرذ 
 .91لها أعظُمُهم عند اهلل شأنا (

)اختبـروا إخـوانكم بخصـلتين فـاّن كانتـا فـيهم وإ ّ :  تال اإلمام الصـالق 
فأعِزب ثم أعِزب : المحافظة علي الصلوات في مواقيتها   والبّر بـاإلخوان فـي 

 .92الُعسر والُيسر(
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 « :وآل  وسلمصلى اهلل علي  »تال رسول اهلل 
)إّن المــــؤمن ليســــكن إلــــي المــــؤمن كمــــا يســــكن قلــــب الظمــــ ن إلــــي المــــا  

 .93البارد(
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 

ــد الرخــا     ــانّهم عــّدة عن ــاخوان الصــدق فــأكثر مـــن اكتســابهم   ف )عليــع ب
وُجنّـة عنــد البــال  وشــاور فــي حــديثع الـذين يخــافون اهلل وأحـب اإلخــوان علــي 

 .94(قدر التقو 
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 التهاض  والتمايز
 

مـــن األمـــور الـــا اســـّبب التفـــاف النـــال حـــول اإلســـالم انعـــدام التفاحـــو والتمـــاي  
والطبقّية ، فالدين اإلسالمي ال يفّرق بـني األسـول واألبـيض ، واألصـفر واألمحـر، وال 
بــني الغــم والفقــ ، والقــوذ والضــعيف ، فالنــال كّلهــم سواســية كبســنان املشــ ، ال 

 ن على آخر إالّ بالتقو :فضو إلنسا
إّن أكــــرمكم عنــــد اهلل أتقــــاكم

، وكّلهــــم سواســــية أمــــام القــــانون ويف فــــرص 95
 العمو والتحّرس .

 : ويف شعر منسوب ل مام علي 
 96أبوُهُم آدُم واألمُّ حّوا ُ     الناُس من جهة التمثال أكها ُ 

ل ّفار أّمـة واحـدة وكما أّن املسلمـني فـي نظر اإلسالم أّمة واحدة ، كلل  مجيع ا
، فـال فـرق بـني أصـناف ال ّفــار إالّ اوـارب « ال فر كلّـ  ملّـة واحـدة»، وللا تالوا : 

منهــم ، فهنّــ  رتلـف ال ــافر املعاهـد واوايــد والـّلمي عـــن اوـارب يف بعــض األح ــام 
الشرعية ، ف ّو كافر ي  حمارب مبمون علـى مالـ  ونفســ  وعرحـ  ، وكـّو كـافر حـّ  

وـــارب منهـــــم إ ا أسلــــم ، أصــــبو يتمتـــع اميــــع احلقـــوق واالمتيــــااات اإلســــالمّية ، ا
 في ون ل  ما للمسلمني ، وعلي  ما على املسلمني .

ـــة  ل ـــن املســـلمني اليـــوم يّضـــوا الطـــرَف عـــن هـــلا القـــانون اإلهلـــي، وعملـــوا بالطبقّي
اجلغرافـــــي  والتفرتــــة والتمييــــ  حتّـــــى بــــني أنفســــهم ، ولــــلل  نشــــاهد اليــــوم التقسيـــــم
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 … .والقومـي متولياً عن اهلويّة واجلنسية وشهالة اجلنسية و
وهـلا الظــاهرة ابــدو بوحــو  فــي العــراق الــلذ ا مــ  النظـام البع ــي اجلائـــر حيــ  

، وبعــد اجلنسـية شـهالة اجلنسيــة « ج»واجلنسية « ب»واجلنسية « أ»وحـع اجلنسية 
نني العـــراتيني ، وه ـــلا بعـــض الـــدول والشـــهالة ال اصـــو عليهـــا املاليـــني مـــن املـــواط

 اإلسالمّية األخر  انتهظ هلا املنهاج من تريب أو بعيد .
ورّتـا يقـال صـحيو  أّن اإلســالم ال يـؤمن بـالتميي  والطبقيّــة والتفرتـة ، ول نّـ  يؤمـــن 
بــــاختالف األح ــــام بــــني املســــلم وال ــــافر ، وهــــلا مــــا  عــــو الــــبعض يعــــرتمي علـــــى 

انونـــاً ناتصـــاً ، ويعتـــن الغـــرب الـــلذ يـــؤمن بتســـاوذ املســـلم اإلســـالم ويصفــــ  ب ونـــ  ت
 وال افر أمام القانون،  ا نظام أمشو وأصلو من النظام اإلسالمي .

 ولدفع هلا االلتبال نقول :
ـــلا فـــهّن تـــوانني الغـــرب افـــّرق بـــني  أّواًل : إّن الغـــرب مل  علهـــم طبقـــة واحـــدة ، ول

 املواطن األصلي واملواطن األجنّب .
: إّن اإلسالم مينو املساواة ملن يدخو يف اإلسـالم مـن أّذ جـنس كـان ، ويف  ثانياً 

أّذ بلد عـا  ، أو يعـيو، أو رتـارى للعـيو فيمـا بعـد، حـّ  لـو كـان مسـافراً فـهّن لـ  
 كبّذ مواطن عاّلذ .… احلّق يف أن يشرتذ العقارات وأن يت ّوج و

تيــول متعــّدلة افــرمي  ولــيس مــن يــدخو بلــداً مـــن بـــالل الغــرب كــلل  ، بــو هنــاس
علــى ســـفر اإلنســان أو هوراـــ  إىل باللهــم ، مثّ بعـــد  لــ  ،ـــد املســافر أو املهـــاجر 

 … .ااجة إىل فرتة امنّية يقيم فيها هناس ، وشرائ  أخر  عديدة ، كتعّلم اللغة و
ـــ  اجلميـــع ، املســـلم  ثال ـــاً : يف اإلســـالم تســـمان مـــن القـــوانني : تســـم يتســـاو  في

يااة املباحات ، وتسم من القوانني ال يتسـاو  فيهـا وال افر كقانون ا ملرور واحلرّيـة وح 
ممّا يفرمي علـى املسـلم  97«اإلل ام»املسلـم وال افـر واعّد لصاجمل ال افر ، م و تانون 

                                                           
ل مــام املؤلّــف (لام ظلــ ن ، كمــا اطــرق اإلمــام لقاعــدة اإللــ ام يف « تواعــد الفقهيــة»_ راجــع موســوعة الفقــ  كتــاب : 97

رب اخلمـر ـ يـ  املتوـاهر ـ لون املسـلم ، ، فم اًل لل افر أن يبكو حلم اخلنــ ير ويشـ«موسوعة الفق »مواحع عديدة من 
و لـ  حسـب معتقـدة ، كمـا لـ  أّن يتـ ّوج حمارمـ  ـ فـيمن يبـيو لـ  لينـ   لـ  ـ وه ـلا فهـو حـّر يف إطـار لينـ  وإن كـان 
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الشــّدة لون ال ــافر ، أو ي ــون لل ــافر ح مــ  علــى حــّدة، وللمســلم ح مــ  علــى 
 حّدة ، و ل  حسب عقيدهتما ومنهاجهما .

ــــار يف باللهــــم ومــــن ا ــــني ال ّف ــــ  يف القــــوانني ب ــــملالحــــظ أّن التميي حــــّ  أشــــّدها  ـ
أكـــن مــــن التمييـــ  بـــني املســـلمني وال ّفـــار يف الـــبالل اإلســـالمّية وأعقـــد  ــــلميقراطيـــة 

 .98منها
 
 

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
خرهـا ب بائهـا   )إّن اهلل تبارر وتعالي قد أذهب باإلسـالم نخـوَة الماهليّـة وتها

 .99أ  إّن الناس من آدم   وآدُم من تراب   وأكرمُهم عند اهلل أتقاهم(
 .100)الناُس في الحقِّ سواٌ (:  تال اإلمام أم  املؤمنني 
إحــدا ا مــن العــرب ، واألخــر  مــن املــوايل فســبلتاى ،  إّن امــرأاني أاتــا عليّــاً 

دا ا : إّل امرأة من العـرب ، وهـلى فدفع إليهما لراهم وطعاماً بالسواء ، فقالت إح
 من العوم ؟!

)إّني واهلل   أجُد لبني إسماعي  في هذا الهي  فضال  علي بنـي :  فقـال 
 .101إسحاق(

مـــّر برجــــو مــن أهـــو الســـوال لمـــيم « عليهمــا الســـالم»روذ إّن موســى بــــن جعفـــر 
فــي القيـام عليـ  نفسـ   املنظر ، فسلّـم علي  ون ل عندى وحالث  طـوياًل مث عـرمي 

                                                                                                                                                                      

 إالفاً لقوانني اإلسالم .
يّـة يرفضـها العقـو هلا إحـافة إىل أن مـا يوجـد مـن التفاحـو ، إمّنـا هـو علـى أسـال الف ـر والعقيـدة ال علـى أسـال جاهل

 واملنطق كالتفريق أو التفضيو على أسال اللغة والقومّية وال روة وشب   ل  .
 « .الفق  : احلقوق»_ اطرق اإلمام املؤّلف إىل هلا املطلب يف كتاب 98
 . لعلي « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»يف وصّية النّب  2_ الوايف : ج99

 . 11ص 4_ ىلظ السعالة : ج100
 . 32ب 111ص 4البالية البن أيب احلديد : ج_ شر  ىلظ 101
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ااجة إن عرحت لـ  . فقيو ل  : يا بن رسول اهلل أانـ ل إلــى هـلا مثّ اسـبل  حوائوـ  
)عبــٌد مــن عبيــِد اهلل   وأٌخ فــي كتــاب اهلِل   :  ، وهــو إليــ  أحــوج ؟! فقــال 

وأفضـ  األديان اإلسـالم  وجاٌر في بالد اهلل  يممعنا وإيّاه خـيُر اآلبا  آدم 
مــــن حاجاتنـــا إليـــه فيرانـــا بعـــد الّزهـــو عليـــه متواضـــعين بـــين   ولعـــّ  الـــدهر يـــرّد 

 .102يديه(
يف سـفرى  إىل خراسـان فـدعا  عن رجو مــن أهـو بلـ  تـال : كنـت مـع الرحـا 

يومــاً تائــدة لــ  فومــع عليهــا مواليــ  مــن الســولان ويــ هم فقلــت : جعلــُت ف ــداَس لــو 
لــي واحــد   واألم  واحــدة )َمه ! إّن الّرّب تبـارر وتعاع لت هلؤالء مائدة ؟ فقال : 

 .103  واألبُّ واحد   والمزا  باألعمال(
لعمـر بـن الخطّـاب :  )قـال أميـر المـؤمنين تـال :  عن أبـي عبــد اهلل 

ثــالإ إّن حهظــتهّن وعملــت بهــّن كهتــع مــا ســواهّن   وإن تــركتهّن لــم ينهعــع 
لــي القريـب شي  سواهّن  قال : وما هّن يا أبا الحسن ؟ قال: إقامـُة الحـدود ع

ــــين  ــــدل ب ـــي الرضـــا والســـخ    والقســـم بالع ـــاب اهلل ف ـــد   والحكـــم بكت والَبعي
 .104األحمر واألسود   فقال له عمر لعمرن : لقد أوجزت وأبل ت(

)يـا أيّهـا النـاس إّن يوم فتو مّ ـة : « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»وتال رسول اهلل 
ــة  ــة اهلَل قـــد أذهــب عنكـــم باإلســالم نخــوة الماهلّي وتهاخرهــا ب بائهــا   إّن العربّي

ليست بأب والد   وإّنما هو لسان ناطق   فمن تكّلم به فهـو عربـي   أ  إّنكـم 
 .105مـن آدم وآدم مـن تراب   وإّن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(

                                                           
 . 213_ نف العقول : ص102
 . 8ب 416  31ص 8_ ال ايف (روحةن : ج103
 . 121ص 4_ املناتب : ج104
 . 16ص 5_ افس  نور ال قلني : ج105
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 السالم
 

رفع اإلسالم شعار السالم منل الوهلة األوىل مـن ن ولـ  ، فتحيتـ  السـالم، وشـعارى 
 آخر الصالة السالم ، وتد ورل يف الدعاء:السالم، و 

)اللهم أنت السالم  ومنع السـالم  وإليـع يرجـع ويعـود السـالم  وحّينـا ربّنـا 
 .106بالسالم(

وإن َجَنُحوا للّسلم فاجنح لها وتوّكـ  علـي اهللوفـي اضية ال رمية: 
، ويف 107

ــــلم كافّــــة  و  تّتِبُعــــوا ُخطُــــواِت اآيــــة أخــــر  :  ــــيطانادخُلــــوا فــــي السِّ لش 
108 ،

 ، إىل ي   ل .109…سّلُموا علي أنُهِسُكم و
كّلهـا لفاعيـة كمـا  كراـ  « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»وتد كانت حروب الرسول 

 .110«يف ظّو اإلسالم»يف كتاب 
ميتنـع عـن احلـرب والقتـو إالّ يف حالـة « صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسلــم»وكـان الرسـول 

صـلى اهلل عليـ  »النال ، وانضـمت إىل ح ومتـ  الضرورة القصو  ، وللا فقد أسلم 
العاللـــة رتعـــة شاســـعة مــن األرمي يربـــو مســـاحتها علــــى مســـاحة القـــارة « وآلــ  وسلــــم
أو أك ر مـن مليـون ميـو مربّـع، ولــم يتوـاوا جممـو  القتلـى  ـباست ناء روسيا  ـاألوربية 

مـا  كـرى يف مجيع هلى احلروب من الطـرفني املتتاصـمني ألـف ويانيـة أشـتاص علـى 
                                                           

 . 311_ مفاايو اجلنان : ص106
 . 61_ سورة األنفال : اضية 107
 . 418_ سورة البقرة : اضية 108
 . 61ية _ سورة النور : اض109
 . 113_ يف ظّو اإلسالم : ا  السلم ، ه لا اإلسالم : ص110
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 .111بعض املؤّرخني
أشــّد ال ّفــار الــلين حــاربوى أك ــر مــن « صــلى اهلل عليـــ  وآلــ  وســلم»وتــد خاطــب 

، إىل يـ   لـ  ممّـا هـو مـلكور يف 112)اذهبـوا فـأنتم الطلقـا (عشرين عامـاً تـائاًل : 
 التواري  .

والغــرب رفــع شــعار الســالم ظــاهراً، ل ّنــ  يف احلقيقــة رفــع لــواء احلــرب نــت يطــاء 
م ، ولـــلا ملـّــا عـــرف النـــال أىّلـــم يـــ  صـــالتني ، انفّضـــوا مـــن حـــوهلم ، وحـــرب الســـال

األفيــون وفيتنــام وه وشــيما وناكــاااكي واحلربــان العامليتــان مــن أبــرا الشــواهد علــى أّن 
 شعارهم كان بال حمتو  .

ــــواء  وإ ا أرالت البشــــريّة اخلــــالص مـــــن هــــلى الطاّمــــة، فــــالالام أن ينضــــووا نــــت ل
صـلى اهلل »اللذ  كـر فـي ال تاب والسّنة وطّبق  الرسول األعظـم  اإلسالم الصحيو
، ورّتـــا ي ـــون تقـــدور الباحــــ  أن يـــر  أّن حـــروب  وعلـــي « عليـــ  وآلـــ  وســـلم

املفروحة علي  كانت تد « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»بعد الرسول  اإلمـام علي 
ويــوم يف النهــروان ،  اســتغرتت منــ  ســبعة وســبعني يومــاً فقــ  وهــي : يــوم يف اجلمــو ،

وشهران ونصف فـي صّفني ، والقتلى اللين تتلوا يف حروب اإلمام ال الثة مل ي ونــوا 
إالّ بقــدر الــدفا  فقــ  ، وملـّـا انتهـت احلــرب عفــى اإلمــام عـن اجلميــع حــّ  عـــن أعــ  

« عائشـة»وي  ـا ، وال ـّو يعلــم أّن « موسـى بـن طلحـة»و« مـروان»اجملرمني أم ـال 
ب اجلمو ومع  ل  عفـى اإلمـام عنهـا وأرسـلها إىل املدينـة معـّ اة م ّرمـة ، تالت حر 

 كما يف التواري .
ــوإ ا أرال العــامل اخلــالص مــن شــّر احلــروب فــالالام  ــأّواًل وبالــلات  ـ أن يــوّفر ثالثــة  ـ

 أمور :

                                                           
« 1411»وبعـــض آخـــر « 1211»_  كــــر بعـــض املؤّرخــــون إحصـــاءات أخـــر  عــــن عـــدل القتلـــى فبعضـــهم يقـــول 111

 شتص .
 . 36ص 2_ هتليب األح ام : ج112
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 األّول : اغي  القوانني الا هتتف باحلرب ونفِّ  عليها .
ومي انياهتا إلـى مصانع البناء خلدمة اإلنسـان واحليــاة  ال ال : اغي  مصانع السال 

 ، والقائياً ي ون عماهلا عمال بناء بداًل عن كوىلم عّمال حرب .
ال الــــــ  : إلغــــــاء األسلحـــــــة الفتاكـــــــة واملدّمـــــــرة ، واملنــــــع مــــــن إنتاجهــــــا والخارهـــــــا 

ــ واســتتدامها بــاملرّة ، وابــديلها باألســلحة البدائيــة ، حــّ  إ ا وتعــت حــرب ال مســو  ـ
 ا ون أتّو حرراً على اإلنسان وإ،اااا . ـاهلل 

 وإ ا اساءل أحدنا : وهو مي ن  ل  ؟
فاإلجابـــــة ا ـــــون نعــــــم : أّمـــــا األّول ففـــــي يايـــــة الســـــهولة ، ألّن األّول يرجـــــع إىل 

 املقّننني ، ويفرمي من العقالء اوّبني للبشر وإل،اااا  .
ــون وال ــال : ااجــة إلـــى عقــد مــؤ رات ، و  لعــوة عــدل كبــ  مــن اخلــناء الــلين اّب

املصلحة العاّمة مـع جدولة امنيـة للتغيـ  ايـ  ال يوجـب بطالـة العّمـال ، وال اوتّـف 
 يف اإلنتاج والتطّور .

وأّما ال ال  : فُيعَرف إم ان  من وتوف العامل حّد األسلحة اوّرمـة لوليّـاً ، وحـّد 
ألســـلحة ، وحـــّد العـــدوان وإحـــرام احلـــروب اوســـعة احلـــروب احلاليـــة ، وحـــّد انتشـــار ا

 ومسّببيها .
وهـلى الّرو  هـي الا افرمي منع األسلحة الفتاكة ، واستبداهلا باألسـلحة البدائيـة 
األتو حرراً ، فهنّـ  لـيس ل نسـان روحـان : رو   نـع األّول ، ورو  اسـمو بال ـال ، 

 واألمر اتاج إىل البلورة والتطبيق .
ــة ، وتــد اهــتّم مجاعــة  مــن املفّ ــرين بهنشــاء األمــم املّتحــدة ، وجامعــة الــدول العربّي

ــوجامعـــة الــدول اإلســالمّية ، وجامعــة الــدول اإلفريقّيــة .. ومــا أشــب   لــ   مــع تطــع  ـ
فما املانع من أن يهـتم مجاعـة مـن املصـلحني ،  ـالنظر عّما يرل عليها من املؤاخلات 

إنتاج وامتالس واستتدام األسلحة احلدي ـة بهنشاء منّظمة إصالحّية عاملّية للمنع عـن 
، وبلل  يتوّفر عامو مـن أهم عوامـو إحـالل السـالم يف ربـو  العـامل ، ويسـتطيع أن 
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، آمنـاً مطمدنـاً 113…في الّسـلم كافّـة يعيو اإلنسان كمـا أرالى اهلل سبحانـ  : 
. … 
 

المـؤمُن )الُمسلُم من سلم الّناُس من يده ولسـانه  و : تال اإلمام الصالق 
 .114من ائتمنه الّناس علي أمواِلهم وأنهِسهم(

)إّن اهلل تعـــالي خّصـــُكم باإلســـالم فــــي خطبـــة :  تـــال اإلمـــام أمـــ  املـــؤمنني 
واستخلصــُكم لـــه   وذلــع ألنّــه اســُم ســالمة  وجمــاُه كرامــة  اصــطهي اهلل منهَمــه 

تنقضــي  وبــّين حّممــه   مــن ألــاهر علــم    وبــاطن ُحكــم      تُهنــي غرائبــه   و 
 .115عمائبه(

)مـا كـان جبرائيـ  يـأتيني إ ّ قـال « : صلى اهلل علي  وآل  وسـلم»تال رسول اهلل 
 .116يا محّمد اّتق شحنا  الرجال وعداوتهم(

 .117)من  ره العداوة حصد ما بذر(:  تال اإلمام الصالق 
)أتـدرون مـن يحـرُم علـي النّـار ؟  « : صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم»تال رسول اهلل 

 .118هّين  لّين سه  قريب( ك ُّ 
)أ  ُأخبـرُكم بخيـر أخـالق أهـ  « : صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسلــم»تـال رسـول اهلل 

ـــــالم فـــــي تالــــــوا : بلــــــى يـــــا رســـــول اهلل ، فقـــــال: الـــــدُّنيا واآلخـــــرة ؟(  )إفشـــــا  الس 
 .119العالم(

                                                           
 . 418_ سورة البقرة : اضية 113
 ملؤمن .، باب معىن املسلم وا 431_ معال األخبار : ص114
 . 15_ ىلظ البالية : اخلطبة 115
 . 24ب 1  311ص 4_ ال ايف (أصولن : ج116
 . 14  314ص 4_ ال ايف (أصولن :  117
 . 321ص 4_ جامع السعالات : ج118
 . 11ب 51  14ص 13_ اار األنوار : ج119



 

 31 

 
 

 اإلدارة
 

أن  مـع بـني لقد حّقق اإلسـالم ،احـاً بـاهراً يف نظامـ  اإللارذ ، حيـ  اسـتطا  
 حب  معتنقي  ، وبني أن يطلق احلرّيّات يف كّو شيء إالّ اوّرمات .

فقد كانت اإللارة اإلسالمّية منو جـاً بسـيطاً ال يقبـو التعقيـد ، ولـيس هلـا أّذ ثقـو 
 على النال .

ف ــــان جهــــاا الدولــــة التنفيــــلذ عبــــارة عــــن أفــــرال تالئــــو ، وكــــان القاحــــي وأفــــرال 
النظام اإللارذ ، فلم ا ن هناس أيّـة لوائـر إحافيّــة كابتـة معدولون يشغلون مناصب 

للحرّيّات ، كهلارة اهلورة واجلوااات وإتلف الـدوائر احلاليـة الـا اقيّـد حرّيّـات النـال 
 وافرمي عليهم رسوماً وشروطاً يف البناء والتوارة وال راعة والصناعة ، وإىل آخرى .

: من ال قة واألخالق والتسامو واإلميان  فـي اإلسالم م  اً « اإللارة»ولقد كانت 
الــلذ يتحلّــى بــ  النــال ، والبســاطة يف القــانون ، ويف هي ليّــة النظــام ، ويف املعيشــة 

ـــ  إالّ للرســـول األعظـــم … و صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  »، ومل ي ـــن الفضـــو يف  لـــ  كّل
ى إالّ يف الـلذ فـرمي منهوـاً مل يسـتطع حـّ  أسـوء اخللفـاء جتـاوا  ــبـبمر اهلل  ــ« وسلـم

 لائرة حمدولة .
ولقــد كــان املســلمون مجيعــاً يشــرتكون يف اجلهــال واحلــرب حــد العــدو للــدفا  عــن 
حيامي اإلسالم ، باست ناء من ال  ب علي  اجلهال كاملرأة وحنوها ، كما  كرنا  ل  

ّــــة النــــال فـــــي كــــّو شـــــيء 120«اجلهــــال»يف كتــــاب :  ، و كرنــــا يف كتــــب أخــــر  حرّي
، فـــهّن للنـــال حـــريّتهم فــــي م اولـــة شـــؤون احليـــاة ، واحلركـــة كيـــف باســـت ناء اوّرمـــات 

                                                           
 « . 28ـ  21ج»_ للم يد من التفصيو راجع موسوعة الفق  : 120
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 يشا ون ، وم  يشا ون ، وأّن يشا ون .
 أّما احل ومة فليس هلا إالّ شيدان وظّفت من أجلهما :
 األّول : اإلشراف على إجراء وانفيل العدالة بني النال .

 ال ال : لفع األّمة حنو األمام والتقّدم والّرتي .
هــلى البســاطة يف احل ــم ، حيــ  « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»بــق النــّب وتــد ط

نصـب شـاباً حاكمـاً علــى مّ ـة امل ّرمـة مـن لون معــاون أو محايـة أو مـا أشـب  ، ريــم 
صـلى اهلل »أّن مّ ة كانت هـي العاصمة الرئيسـّية املعاليّـة بـو املعارحـة واواربــة للنـّّب 

 ن عاماً.طوال أك ر من عشري« علي  وآل  وسلـم
، وأرســــو إىل « العاصــــمة الفارســــية»كمــــا أرســــو سلمـــــان اومــــدذ إلـــــى املــــدائن 
 ال وفة رجلني فق  ، وما إىل  ل  من األم لة .

 . 121وتـد رأيت بنفسي بقايا هـلى البساطة موجولة يف العراق تبو سسني عاماً 
لــى اإلســالم ونتيوــة هلـــلى البســاطة يف احل ــم واإللارة اإلســالمّية ، أتبــو النــال ع

ارافات ووحداناً واعتنقوى برحابـة وشـوق ، وعنـدما اـرس املسـلمون الـ  امليـ ة والنعمـة 
اإلهليّــة ، ختلّــى النــال عــن اإلســالم واوّجهــوا حنــو لول أخــر  وأنظمــة أخـــر  نمــو 
بعض ال  األنوا  من اإللارة اإلسـالمّية وبسـاطتها ، واضن فــي اهلنـد اـر  شـيداً مــن 

ابول اللذ يسّمى باحل ومة يف بالل اإلسالم ليس من  يف اهلند إالّ  ل  ، فهلا ال 
 بعض الشيء .

ــــو أحــــافت إىل ثقــــو اإللارة االســــتبدال  ــــا بالتعقيـــــد فقــــ  ، ب ـــــم ا تــــف أنظمتن ول
واجلهـــو والغـــرور واألنانيّـــة والــدجو وا ــديس األمــوال ملصــاحلها اخلاّصـــة ، وهـــلا مـــا 

املســلمني الــلين التحقــوا بركــب احلضــارة الغربّيــة  أثــار حالــة اســتياء واســعة يف أوســا 
 ا اً عـن فتات اخلب  وفتات احلرّيّة !

ـــــالرجو  إىل اإلســـــالم الـــــواتعي الـــــلذ  كـــــر يف  وال عـــــالج ملبســـــاة املســـــلمني إالّ ب
                                                           

 « .حياانا تبو نصف ترن»وكتاب «بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت» _  كرها اإلمام املؤلف يف كتاب121
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 ال تاب والسّنة .
 

 .122)َخيُر األموِر أوسُطها(«: صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
 .123)التدبيُر قب  العم  يؤّمُنَع من الَنَدم(:  تال اإلمام علي 

 .124)والعملة سهٌه والسهُه ضعٌف(:  تال اإلمام احلسن 
لـيس البـرِّ بـأن تـأتوا البيـوت  )فـي شـرح قولـه تعـالي : تال اإلمام البـاتر 

 .125يعني أن يأتي األمور من وجهها   أّن األمور كان( مـن ألهورها
:  «صلى اهلل علي  وآلـ  وسـلم»رسول اهلل  )قالتال :  عن اإلمام الصالق 

يـا أيّها الناس : أقيُمـوا صـُهوفكم وامسـُحوا بمنـاِكبُكم لـواّل يكـون بيـنكم خلـٌ  . 
 .126و  َتخالُهوا فيخالف اهلل بين قلوبكم . أ  وإّني أراكم من خلق(

)مـــن طلـــب األمـــر مـــن وجهـــه لـــم يـــزل فـــان  ل لـــم :  تــــال اإلمـــام الرحـــا 
 .127تخذله الحيلة(

 .128)من لم يعرف الموارد أعيته المصادر(:  تال اإلمام اجلوال 
)أدلُّ شـي   علـي غـزارة يف فوائـد اإللارة :  من كلمات اإلمام أم  املـؤمنني 

 . 129العق  ُحسُن التدبير(
 .130)صالح العيش التدبير(

                                                           
 . 15ب 3  61ص 61_ اار األنوار : ج122
 . 11_ نف العقول : ص123
 . 31ص 4_ كشف الغّمة : ج124
 . 85ص 1_ افس  العّياشي : ج125
 . 214ص 5_ وسائو الشيعة : ج126
 . 38_ الدرّة الباهرة : ص127
 . 21_ الدرّة الباهرة : ص 128
 .  352يرر احل م : ص_  129
 . 352_ يرر احل م : ص130
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 .131)طوُل التهكير يصلُح عواقَب التدبير(
 .132سُن التدبير()ِقواُم العيش حسُن التقدير ومالُكه ح

 .133)سبب التدمير سوُ  التدبير(
 . 134)حسن التدبير ينمّي قلي  المال وسو  التدبير يهني الكثرة(

 . 135)  عق  كالتدبير(
 . 136)  فقر مع حسن التدبير(
 . 137)آفة المعاش سو  التدبير(
 . 138)سو  التدبير مهتاح الهقر(

 . 139)من سا  تدبيره تعّم  تدميره(
 . 140ان هالكه في تدبيره()من سا  تدبيره ك

)يســتدل علـــي األدبـــار بــأربع ســو  التــدبير وقــبح التبــذير وقلّــة ا عتبــار وكثــرة 
 . 141ا عتذار(

                                                           
 . 352_ يرر احل م : ص131
 . 352_ يرر احل م : ص132
 . 352_ يرر احل م : ص133
 . 352_ يرر احل م : ص134
 . 352_ يرر احل م : ص135
 . 352_ يرر احل م : ص136
 . 352_ يرر احل م : ص137
 . 352_ يرر احل م : ص138
 .  352_ يرر احل م : ص139
 .  352ص_ يرر احل م : 140
 .  352_ يرر احل م : ص141
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 الميش
 

 كان اجليو فـي اإلسـالم يتمتّـع تّي اني ممّا سّبب حّب النال ل سالم :
 ــان أن األوىل : إّن اجليو إسالمّي وليس ح وميـاً ، وإ ا افرتحـنا أن لـيس باإلم

ي ون اجليـو مجاه ياً نظراً لتطّور النظام العس رذ واألسلحــة احلدي ــة إالّ أنّــ  مي ــن 
ــاجلمــع بــني األمــرين  ــالشــعّب واحل ــومي  ـ ، بــبّن نوظّــف مجاعــة مـــن النــال للتــدريب  ـ

 على األسلحة املتطّورة واملعّقدة ، وأن نرتس امليدان عاّمة لتدريب اجليو الشعّب .
ممّـــن ال يريـــد ، أو ال « لفـــع بـــدل»دمــــة العس ريّــــة اإلجباريــــة أو التعـــويض أّمـــا اخل

يــتمّ ن مـــن ألاء اخلدمــة اإلجباريّــة ، فهــو يعــّد مــن أكــن املنفــرّات عـــن اإلســالم ، إ  
تـد ُجعـو اجليو بلل  وسيلة لتحقيق املصاجمل الشتصّية ، ونـ وات وأطمـا  احلّ ـام 

 املستبّدين .
يضطلع تهّمة محايـة احلرّيات ومحاية اجملتمع وحركة األّمة حنـو  ال انية : كان اجليو

 األفضو .
وللل  فقـد كـان املسـلمون أحـراراً يف كـّو شـيء مـا عـدا اوّرمـات ، وكـانوا لائمـي 
التقــّدم إىل األمــام يف إتلــف ميــالين احليــاة ، وكــان اجلــيو حارســاً هلــلين األمــرين ، 

 وللا التّف النال حول اإلسالم .
ـا اليــوم فــهّن اجليـــو يوظّــف يالبـــاً لالعتــداء وكبــت احلرّيــات واحليلولــة بــني األّمــة أّمــ

وبني التقـّدم ، ومـن نظـر إىل اجلـيو يف عهـد  لـوذ األّول واجلـيو يف عهـد ح ومـة 
 البع  يف العراق ير   ل  جلّياً .

لقـــد أحـــحى اجلـــيو بســـبب الـــ  احل ومـــات العميلـــة خالمـــاً لألجنـــّّب ووسيلــــة 
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املواطنني العّ ل تتتلف أنوا  األسلحـة ، ومل ،د ولألسف اجليو فـي هااني لضرب 
ــكنمــو ج  ـ ــالفرتاــني ، يف هــلين البلــدين  يــدافع عـــن الــبالل حــّ  مـــرّة واحـــدة ، وإمّنــا  ـ

 لافع عن األجانب يف مواجهة أبناء بلدى مرّات عديدة بش و أو بآخر .
التـبّخر الـلذ ســّببت  احل ومــات العميلـــة  كمــا أّن كـّو ال بـــت واإلرهـاب واجلهـــو و 

 كان أساساً تساعـدة اجليو ، وهناس تصص ملكورة يف ااري  البلدين .
بينما نـر  اجلـيو الغـريب علـى الع ـس مـن  لـ  كلّـ  ، فهـو بالنسـبة لـباللهم آلـة 
التقــّدم ، ووســيلة حلفــظ املقــدار املتــوّفر عنــدهم مــن احلرّيــات. طبعــاً يــ  خــاف علـــى 

تــب مــا هنــاس مــن الفــرق ال بـــ  بــني اجلــيو الغــريب اليــوم واجلــيو اإلســـالمي يف املرا
األمـس ، ومــا كــان يتمتّــع بــ  اجلــيو اإلســالمي مــن امتيــااات ، ومــا تــد اشــتمو عليــ  

 اجليو الغريب من نواتص وأمرامي وما يرُل علي  من مؤاخلات .
يتحّقـق إالّ بتطبيـق  فالالام أن يرجع اجليو فـي بـالل اإلسالم إسالمياً ، و ل  ال

املــنهظ اإلســالمي اــلاف ى ، والــلذ منــ  : االستشــارية والتعّدليــة حــّ  يرجــع اجلــيو 
 إلـى حالت  الصحيحة ، ويعمو بوظائف  الواتعّية .

 
)فالمنود باذن اهلل ُحصوُن الرعّية  و يُن الو ة :  تال اإلمام أم  املؤمنني 

م الرعيّـة إ ّ بهـم  ثـّم   ِقـوام للمنـود إ ّ وعّز الدين   وسب  األمن   ولـيس تقـو 
بمـا يخر  اهلل لهم من الخرا  الذن يقوون به علي جهـاد عـدّوهم   ويعتمـدون 

 .142عليه فيما يصلهم ويكون من ورا  حاجتهم(
 .143)المنود عّز الّدين وحصون الو ة(:  تـال اإلمـام أمـ  املؤمنني 

 «صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»النبــي  )إنّ تـــال:  عــن أيب عبــد اهلل الصــالق 
بعـث سريّــة فلّمـا رجعــوا قـال : مرحبـا بقـوم قضـوا المهـاد األصـ ر وبقـي علـيهم 
المهــــاد األكبــــر   فقيــــ  : يــــا رســــول اهلل مــــا المهــــاد األكبــــر ؟ قــــال : جهــــاد 

                                                           
 . 131_ نف العقول : ص142
 . 333_ اصنيف يرر احل م : ص143
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 .144الن هس(
 .145)من خذل ُجنَدُه نصر أضداده(:  تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .146)آفة الُمند مخالهة القادة(:  املؤمنني  تال اإلمام أم 
ـــاس   )إّن اهلل:  تــــال اإلمـــام الصـــالق  ـــي الّن بعـــث رســـوله باإلســـالم إل

عشــــر ســـنين فأبــــوا أن يقبلـــوا حتّـــي أمـــره بالقتـــال  فـــالخير فـــي الســـيف وتحـــت 
 .147السيف واألمُر يعود كما بدا(

                                                           
 . 144ص 11_ وسائو الشيعة : ج144
 . 333_ اصنيف يرر احل م : ص145
 . 333_ اصنيف يرر احل م : ص146
 . 1ص 11ـ وسائو الشيعة : ج147
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 ا كتها  الذاتي
 

يف اـوف  كـّو مـا اتاجـ  النـال ، وحـّض « لـلايتاالكتفــاء ا»اعتمد اإلسـالم علــى 
املســــلمني عليــــ  ، وحــــّلرهم مــــن االعتمــــال علــــى اضخــــرين وخاّصــــة األجانــــب ، ويف 

لخـــو لار أم « صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـلم»التـــبري  اإلســـالمي إّن الرســـول األعظـــم 
 أمين ، فقال :

 )مالي   أر   في بيتع البركة ؟(
 كة ؟فقالت : أوليس يف بيا الن 

: )لست أعني لع ذار شاة تتخـذيها تسـت ني ولـدر مـن لبنهـا وتطعمـين  تال
 .148من سمنها وتصلين في مربضها(

)إذا كـان فـي الـدار تـال : « صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم»ويف حدي  آخـر : أنّ  
شــاة واحـــدة صــّلت المالئكــة علــي أهــ  تلــع الــدار كــّ  يــوم مــّرة  وإذا كانــت 

عليهـم كـّ  يـوم مـرتين   وإذا كانــت ثـالإ شيــاه صلّــت  شاتان صّلت المالئكـة
 .المالئكة عليهم كّ  يوم ثالإ مّرات(

، 149)لو كان في يد أحدكم فسيله وقامت القيامـة فلي رسـها وليمـت(وتـال : 
 إىل ي   ل  .

 .150«الفق  : آلاب املال»وتد  كرنا مجلة منها يف : 
: إنّـ  مل يــدخو يف العـراق نــت التمــوين إالّ  وإّل أ كـر إبّــان احلـرب العامليّــة ال انيــة

                                                           
 . 621_ اواسن : ص148
 . 261ص 13_ مستدرس الوسائو : ج149
 « .الفق : طريق النواة»لفق : إطو ، وكلا اطرق اإلمام املؤّلف إىل  ل  يف كتاب  _ موسوعة ا150
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القما  والُس ـر األبيض ، حي  أىّلما كانا يؤم نان من اخلارج ، فلم ن ـن حنتـاج يف 
شؤوننا املنـ لّية إالّ إليهما فق  ، وإالّ ف ـّو شـيء كـان يصـنع وينـتظ يف لاخـو العـراق 

. 
و لـــ  علـــى أثـــر مـــا لّمـــرى أّمـــا اليـــوم فـــالعراق اتـــاج إىل كـــّو شـــيء حـــّ  التـــ  !! 

ـــة ، كمـــا أنّـــ  يف إيـــران َرَلَم البهلـــوذ األّول  حّ ـــام البعـــ  مــــن ثـــروات العـــراق الطبيعّي
تنــاة حــّ  اتــاج النــال إىل الغــرب ، ولــلا ورل فـــي التــاري  أّن األراحــي « ألــف 34»

ىلـــراً ،  تــّد هـــلى األىلــار مــن مقاطعــة « ألــف 14»بــني طهــران ومشــهد كانــت اضــم 
واضــــم طهــران ونـــواحي ماانـــدران ، واــ ّول هـــلى املنـــاطق  151ن إىل أفغانســـتانخراســا

باملياى فتوعو منها م ار  مجيلة وتـر  أنيقة م ّولة تتتلف اواصيو ال راعيـة واللحـوم 
. 

واسـّلطهم علــى  ـاملرابطني باحل ومات الغربيـة  ـول ن بعد سيطرة احلّ ام الظاملني 
كــّو شــيء فصــارت باللنــا أســواتاً ملنتوجــات الغـــرب رتــاب املســلمني ، أصــاب الفقــر  

 والشرق نت ألف اسم واسم وألف تانون وتانون .
ومن رالف هلى القوانني الوحيعة ااكم ، اارة باسم جملس األّمة، وأخر  باســم 
جملــس الــواراء ، وثال ــة باســم جملــس تيــالة ال ــورة ، مثّ يــول  الســون ، وميــارل اّقـــ  

ليب ، واصــالر أموالــ  ويــّتهم بــبخّس الــتهم ، وأخــ اً ي ــون مصــ ى أشــّد أنــوا  التعــ
 اإلعدام .

وتد  كرت بعض الصحف : أّن البلد الفالل يستورل من اخلارج مـائا ألـف نـو  
 مـن البضائع واألجنال ابتداًء من اللحم وانتهاًء إىل الطائرة .

عــدم اهتمــامهم  وال رفــى أّن مــن أســباب ختلّــف املســلمني هــلا التتلّــف الــلريع
، وعندما اعتمد الغربيون يف اوف  حاجاهتم علـى أنفسهم « االكتفاء اللايت»بقانون 

، وطّبقــــوا تــــانون االكتفــــاء الــــلايت يف باللهــــم ، اقــــّدموا علـــــى املسلمـــــني ، وصــــاروا 
                                                           

 _ كانت إيران وأفغانستان لولة واحدة .151
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أمراءهـم ، وأححى املسلمون أسراءهم ، ومالامت بــالل اإلسـالم حمتاجـة إىل الغـرب 
)احـــــتج إلـــــي مـــــن شـــــوت وكـــــن :  ابعـــــة ، ولقـــــد تـــــال علـــــي ســـــتظّو أســـــ ة ا

 .152أسيره(
 

)كـــانوا إذا جــاعوا قـــالوا : يــا روح اهلل جعنـــا   :  روذ إّن حــوارذ عيســى 
فيضرب بيده علـي األرض سهال  كان أو جبال  فيخر  لكّ  إنسان منهم رغيهين 

ألرض يأكلهمـــا   فــاذا عطشــوا قــالوا يــا روح اهلل عطشــنا   فيضــرب بيــده علــي ا
سهال  كان أو جبال  فيخر  ما   فيشـربون   قـالوا : يـا روح اهلل مــن أفضـ  منّـا ؟ 
ــا بــع واتبعنــار ! قــال : أفضــ   ــا  وإذا شــونا ســقيتنا   وقــد آمّن إذا شــونا أطعمتن

 .153منكم من يعم  بيده   ويأك  من كسبه فصاروا ي سلون الثياب بالكرا (
نِعَم العبُد لو  أّنع تأكـ  مـن بيـت إّنع  )أوحي اهلل عّز وجـ  إلـي داود 

أربعــين صــباحا  فــأوحي اهلل عــّز  المــال و  تعمــ  بيــدر شــيوا    فبكــي داود 
وج  إلي الحديد : أن ِلن لعبدن داود   فأ ن اهلل عـّز وجـ  لـه الحديـد فكــان 

 .154واست ني عن بيت المال(… يعم  في كّ  يوم درعا  فيبيعها بألف درهم 
)يا هذا اعم  وك    فاّن اهلل يحّب من يعم    اف  فقـال :باس مّر لاول 

 .155ويأك    و  يحّب من يأك  و  يعم (

                                                           
 . 361_ يرر احل م : ص152
 . 41ب 1  416ص 12_ اار األنوار : ج153
 . 226ص 3_ افس  نور ال قلني : ج154
 . 35_ انبي  اخلواطر : ص155
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 البساطة
 

إّن من أهّم ما مجع النال حول اإلسالم وحّبب  يف نفوسهم البساطة فـي العيو ، 
ــــد ، ويــــدعو إىل البســــاطة يف املبكــــو واملشــــرب ، واملس ـــــن ،  فاإلســــالم حـــــّد التعقي

و ، وفـــي شــؤون احل ــم أيضــاً ، ألّن الت ّلــف ثقــو علـــى اإلنســان ، ولــلا تــال واملــن 
وما أنا مـن  المتكلِّهـينالقرآن احل يم : 

يريـُد اهللُ بكـُم ، وتــال سـبحان  : 156
 إىل ي   ل  . 157…اليسَر و  يريُد بكُم الُعسَر 

وبـال طائـو ،   إّن التعقيد يسّبب باإلحافة إىل ثقو احلياة، صرف األوتات اعتباطاً 
كما ينتظ الطبقّية فـي اجملتمع ، ففقر مدتع يف جانب ، وبلخ مرهق يف جانب آخر 

 ، كما هو املشاهد يف عامل اليوم .
فنصــــف البشــــرية اليــــوم كمــــا اشــــ  بعــــض اإلحصــــاءات اعــــيو يف فقــــر ، وافتقــــر 

ومــا  ألبســ  مستل مـــات احليــاة ، فتـــر  الفســال واملــرمي واجلهــو والتتلّــف والبطالـــة ،
أشبـــ   لــ ، اضــرب كاإلعصــار يف جســم اجملتمــع ، وإىل جانبهــا األســراف والبــلخ ، 

 وال خارف واملباهظ .
وتـد شاهدت بعيم فـي إحد  الدول اإلسالمّية بنايـات انـاطو السـحاب ، وإىل 
ــــة كـــّو وســـائو احليـــاة  ـــة االصـــق األرمي ، وحيـــ  اتـــوّفر يف األبنّي جانبهـــا بيـــوت طينّي

 واإلسراف ، ال جتد يف بيوت الطني أهّم الضروريّات املعيشية . وإم انات البـلخ
 .)ما رأيُت نعمة  موفورة إ ّ وإلي جانبها حٌق مضّيٌع(:  وتد تال علي 

                                                           
 . 86_ سورة ص : اضية 156
 . 185_ سورة البقرة : اضية 157
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فهلا البعـد الشاسـع بـني هـلين النمـو جني مل ي ـن إالّ ألسـباب مـن مجلتهـا عـدم 
 البساطة يف العيو .

البسـاطة يف جانـب واحـد فقـ  ، بـو تـد والدين اإلسالمـي احلنيـف مل يؤّكـد علـى 
صــلى اهلل عليــ  »عّمــم البســاطة يف مجيــع جوانــب احليــاة ، وتــد كــان الرســول األعظــم 

ينام علـى احلص  حّ  يطبع أثرى على صفحات خـّدى املبـارس ، وكـان « : وآل  وسلم
وال هــراء  ينــام علــى الــرتاب حــّ  مسّــي بــبيب اــراب ، وتــد كــان فرشــ   علــي 
جلـد كــبو ينـامون عليــ  ليـــاًل ويعلفـون إبلهــم عليــ   ـــسـنني عديــدة  ـــالســالمن (عليهـا 

 ىلاراً ، إىل ي   ل  من القصص ال   ة الا مألت صفحات التاري  .
واألهـــــّم مــــــن كـــــّو  لـــــ  : أّن اإلســـــالم أوصـــــى ببســـــاطة احل ـــــم واعتـــــنى الشـــــر  

أقنـع مـن نهسـي )أ :  املوحوعي يف سالمة احل ـم والقيـالة ، تـال اإلمـام علـي 
بأن يقال هذا أمير المؤمنين و  أشاركهم فـي مكـاره الـدهر أو أكـون أسـوة لهـم 

، كمــا أمــر القضــاة 158فـــي جشــوبة العــيش فمــا خلقــت ليشــ لني أكــ  الطّيبــات(
بالبســاطة لــدال رــاف النــال وختتفــي احلقــائق، ولــلا كــان كــّو واحــد يصــو إىل احلــاكم 

)يــا شـــريح لشــريو القاحـــي :  ام علــي والقاحــي ب ــّو ســـهولة، وتـــد تــال اإلمــــ
 .159اجلس في المسمد فانّه أعدل بين الناس(

وهــو « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»واــدثنا التــاري  أّن رجــاًل جــاء إلـــى رســول اهلل 
)مــه لمــاذا تخــاف ؟ فــاّني ابــن امــرأة   كانــت تأكــُ  يرجتــف ، فقـــال لــ  الرســول : 

 . القديد في مّكة(
لنـــال اليـــوم عــــن اإلســـالم نـــّول املســـلمني مـــن البســـاطة إىل فمــــن أســـباب ابتعـــال ا

الت ّلـــف والتعقيـــد يف العـــيو ويف كـــّو جمـــاالت احليـــاة ، ويـــوم عّمـــت موجـــة التعقيــــد 
شــــــؤون املسلمــــــني وحيـــــاهتم ، أفقـــــدهتم عـــــّ هم وســـــؤللهم ، وجعلـــــتهم يضـــــيعون يف 

                                                           
 . 41ب 686  213ص 33_ اار األنوار : ج158
 كتاب آلاب القضاء .  532ص 4_ لعائم اإلسالم : ج159



 

 51 

 متاهات احلضارة املاّلية .
 

 : من ح مة سليمان 
 .160العيش وشّدته   فوجدنا أهنأه أدناه()قد جّربنا لين 

 .161)أهنأ العيش إطراح الُكلف(:  تال اإلمام أم  املؤمنني 
فمـا بـال املـؤمن … عن جعفر بن حمّمد عن أبي  (عليهما السالمن تال : تيو ل  

ــه ومطلــب الحـــالل تــد ي ــون أشــّو شــيء ؟ تــال :  )ألنّــه يكســب الــر ق مــن حّل
ه لما يعلم من ُعسر مطلبـه وإن هـو سـخت نهسـه عزيز فال يحب أن يهارقه شيو

 .162…(لم يضعه إ ّ في موضعه 
 : تال اإلمام الباتر 
 .163)الكهاف(، تال :  يسألونع ماذا ينهقون ق  العهوفـي تولـ  اعاىل : 

 من وصّية اإلمام أم  املؤمنني البن  احلسن (عليهما السالمن :
قبلع فخّهل في الطلب وأجمـ  )و  تعـدو أجلع فاّنع فـي سبي  من كان 

 .164…(في المكتسب 
)مــن أصــبح معافــا  فــي جســده  « : صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»تـــال رســول اهلل 

 .165آمّنا فـي شربه   عنده قـوت يومه   فكأّنما حيزت له الدنيا ...(
 .166)قليٌ  يكهي   خيٌر من كثير يط ي(:  تـال اإلمـام أم  املؤمنني 

اجتاا بسوق ال وفة فتعّلق ب  كرسي فتتّرق تميص   طالب إّن علي بـن أيب 
)خيطــــــوا لــــــي ذا بــــــارر اهلل ، فبخــــــلى بيــــــدى ، مثّ جــــــاء بــــــ  إىل اخليّــــــاطني فقــــــال : 

                                                           
 . 25ب 151ص 3_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج160
 . 218_ اصنيف يرر احل م : ص161
 . 551_ علو الشرائع : ص162
 . 116ص 1_ افس  العّياشي : ج163
 . 8ب 1  418ص 12نوار : ج_ اار األ164
 . 24ص 4_ أمايل الطوسي : ج165
 . 366_ اصنيف يرر احل م : ص166
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 .167فيكم(
ــال تــال :  يملــس  «صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»)كــان رســول اهلل عـــن ابــن عّب

 .168ور(علـي األرض ويأكـ  علي األرض ويعتق  الشاة   ويميب دعوة الممل
 .169)رّب يسير أنمي من كثير(

 .170)قلي  ينمي خير من كثير يردن(
 .171)يسير الدنيا خير من كثيرها وبل تها أجدر من هلكتها(

 .172)رّب فقير أغني من كّ  غني(
 .173)كم من منقوص رابح ومزيد خاسر(

                                                           
 . 16ص 4_ املناتب : ج167
 . 16_ م ارم األخالق : ص168
 . 366_ يرر احل م : ص169
 . 366_ يرر احل م : ص170
 . 366_ يرر احل م : ص171
 . 366_ يرر احل م : ص172
 . 366_ يرر احل م : ص173
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 الربا
 

لنــــال ال ريــب أّن اإلســـالم وحــــع منهاجــــاً اتتصـــالياً ســليماً ، ممـّــا ســـبب التفـــات ا
)إّن الهقـَر حول  ،  ل  ألّن االتتصـال يـراب  ايـاة النـال اراباطـاً مباشـراً حـّ  ورل : 

 .174سواُد الوجه في الدارين(
وكــان مــــن ســـالمة االتتصـــال اإلســـالمي نـــر  الربـــا ، ألّن الربـــا ي يـــد األينيـــاء يـــىًن 

مّنا بالغ يف نرمي  ، وللل  لـم ي تف اإلسالم توّرل نرمي  ، وإ175والفقراء فقراً وفاتة
 وهدل اللين يتعاطون  ، حي  تال :

فأذنـوا بحرب  مـن اهلل ورسوله
كما أنّ  باملقابو أكّد على القـرمي ورّيـب   176

، إلـــى  177…مــن ذا الــّذن يقــرُض اهلل قرضــا  حســنا  يف اعاطيــ  حيــ  تــال : 
 ي ها مـن عشرات اضيات واألحالي  ، الا اؤّكد على  ل  .

لمني أعرحوا عـن اتتصالهم اللذ أنفهم اإلسالم بـ  ، وراحـوا يقلّـدون ل ّن املس
الغــــــرب ، ويتعاطــــــون الربـــــا أحـــــعافاً مضـــــاعفة ، حـــــّ  نطمـــــت اتتصـــــاليات الـــــدول 

 اإلسالمّية ، وأصاب الفقر كّو مرافقها يف حني أىّلا أثر  بالل العامل وأيناها .
رير : مـــن أّن بعـــض لول وكنمـــو ج علـــى  لـــ  نشـــ  إىل مــــا جـــاء يف بعـــض التقـــا

ال ويتيّـة  ــاإليرانّية، واحلرب العراتيّـة  ـاخلليظ أصبحت مدينة من جراء احلرب العراتّية 
، مبلغــاً يقــرب مـــن اســعني مليــار لوالر ، بفائــدة تدرهـــا سســة عشــر مليـــار لوالر ، 

                                                           
 . 118ص 4_ سفينة البحار : ج174
 « .الفق  : االتتصال»_ لقد فصو اإلمام املؤّلف احلدي  عن هلا املطلب يف كتاب : 175
 . 411_ سورة البقرة : اضية 176
 . 425_ سورة البقرة : اضية 177
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فه ا كانت نفول الدول اخلليوّية عشرين مليـون نسمـة ، ار  كم ي ون نصيب كـّو 
 واحد منهم من الد ين ، وكم امو على عااق  من ابعات فائضة ؟

وتــد  كرنــا افصــيو ال ــالم حــول مــا يــتمّتض عــن الربــا مــن املآســي يف كتــاب : 
، و كرنـــا هنـــاس : أّن حرمـــة الربـــا 179«الفقـــ  : االتتصـــال»، و178«الفقـــ  : التوـــارة»

ســـباب املهّمـــة فــــي مؤّكـــدة عقليـــاً تبـــو أن ا ـــون مؤّكـــدة شـــرعياً ، وإّن الربـــا أحـــد األ
 إشعال فتيو احلرب بني الدول وإبالة بعض األمم .

شريطة أن « املضاربة»بدل التعاطـي بالربا ، تانون  ـوالعقـالء  ـوتـد جعو اإلسالم 
فاملضاربــة اعـم :  ــكما يف بعض بـالل اإلسـالم  ـ اطّبق املضاربة عمـاًل ال امساً وصورًة 
اللذ هو »اصـو املال  علـى أربا  ر ول أمـوال   أن اصو العامو على أاعاب  كمـا

 .180«عمو متبلور
ــوإ ا أرال املســلمون اخلــروج مــن هــلا املــباق ، فعلــيهم أن اّرمــوا الربــا أشـــّد نــر     ـ

وأن يرّوجــوا القــرمي واملضــاربة ، والــالام أن ا ــون املضــاربة يــ   ـــكمــا فعلـــ  القــرآن 
 جمحفة أيضاً .

 ا لبنة أخر  يف بناء صر  اإلسالم املنق ل .وحيندل  ي ونوا تد أتامو 
ـــا ومبتلـــون بتبعااـــ  وويالاـــ  ، وال  ل ـــن املســـلمون اليـــوم متورّطــــون فــــي أوحـــال الرّب

 خالص هلم منها إالّ بهلغائ  ونرمي  باملرّة .
ـــم إ ا أرال النوــاة مــن الفقــر ، ومــن ابعااــ  امل ريــة مــن فســال ومــرمي  كمــا أّن العال

 ب  فهنّ  يل م علي  ما يلي :وجهو وبساطة وما أش
وإن  ــأواًل : إلغاء الرّبا من توانينـ  ونرميـ  نرميـاً بااـاً ، فـهّن إلغـاء الربـا مـن القـوانني 

 ل ن  من أسباب  الرئيسية . ـلـم ي ن الوسيلة الوحيدة لصحة االتتصال 
                                                           

 _ الفق  : التوارة .178
 . 118ـ  111_ موسوعة الفق  : ج179
، وأشـار إليـ  يف العديـد مـن كتبـ  « فقـ  : االتتصـالال»_ اطرق اإلمام املؤّلف إىل احلدي  عن  ل  يف كتاب  القـّيم 180

 « .االتتصال اإلسالمي املقارن»األخر  م و 
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اليــة وال رفــى أّن هنــاس مجلــة مــن األســباب املؤّليــة إىل الــ  املفاســد، م ــو: الرأمس
ــــم ومن ـــر يف ســـبيو املـــالة، كاالجتـــار باملتـــّدرات  ــــا ابـــيو اعـــاطي كـــّو إث املنحرفـــة ال
واخلمـور ، وفتو لور البغاء والشـلو  اجلنسـي، وكهعطـاء العمـال والفالحـني أتـو مــن 
حقوتهم املشروعة ، فهىّلم وإن اراضوا ال  األجـور ال هيـدة ، إالّ أن  ل  مــن بـاب 

 لفرلذ أو األجوائي أو اجلهو .االحطرار واإلكراى ا
وم و االستعمار الظاهــر أو اخلفــي املتسـرّت فــي أثـواب القوميّـة والشـيوعّية والوطّنيـة 

 ، وما أشب  .
ثانياً : إلغاء جتارة األسلحـة والا اسّبب إشعال احلروب املـدّمرة ، والـا ال هـدف 

 من ورائها سو  تتو اإلنسان والقضاء علي  .
تتصال والسياسة واالجتما  إ ا خرجت عن مسارها السـليم ، أنتوـت نعـم إّن اال

 عنهـا كوارث مدّمرة منها : الفقر واملرمي واجلهو والفوحى.
ومــن املم ــن : وحــع إطّــ  إللغــاء الرّبــا علــى الصــعيد العــاملي اــدر ياً عــن نديــد 

، فيمـــــا إ ا كـــــان اإللغـــــاء « األهـــــم واملهـــــم»جـــــدول امـــــم ، و لـــــ  حســـــب تـــــانون 
 يسّبب ه ة كب ة ومضاعفات خط ة .« لدفعيا»

كما أنّ  من املم ـن إلغـاء سـائر املفاسـد باإل ابيـات، وطـر  البـدائو، واجلدولـة ، 
مائـة ألـف امــرأة بغيّــة « الفالنــي»وعلـى سبيـو امل ـال :  كـرت الصـحف أّن يف البلـد 

حهن والتبّكـد مـن بعــد إصـال ـ، فمن املم ن للدولة أن اشّوع الشباب لل واج بـهّن 
وأن ختصِّـــص الدولـــة هلـــؤالء الشـــباب  ــــعـــدم إصـــابتهّن باألمــــرامي اجلنسيّــــة اخلطــــ ة 

خدمـات وم افآت وهدايــا اشـويعّية ، كمـنحهم املسـ ن والعمـو وبعـض اخلـدمات 
 احليوية ، وبلل  مي ن إصال  اجملتمع بهنقا هّن من هلى املوبقة .

ة ســائر اوّرمــات االجتماعيّــة، للــتتّلص منهـــا وم ــو هـــلا امل ــال يطبّــق فـــي معاجلـــ
 والقضاء عليها ىلائياً ، واهلل سبحان  املستعان .

 
)إنّــه رأ  ليلــة أســرن بــه رجــا   « : صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»عــن رســول اهلل 
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بطونـــهم كالبيــت الضــخم وهــم علــي ســابلة آل فرعــون فــاذا أحّســوا بهــم قــاموا 
واحـــد مـــنهم بطنــه فيســـق  حتـــي يطأهــــم آل  ليعتزلــوا عـــن طـــريقهم فمــال بكـــ ّ 

 .181فرعون مقبلين ومدبرين فقلت لمبرائي  : من هؤ   ؟ قال آكلة الربا(
)معاشــر النــاس : الهقــه ثــّم المتمــر الهقــه ثــم  : تـــال اإلمــام أمــ  املــؤمنني 

 .182المتمر   واهلل الربا في هذا الدنيا أخهي من دبيب النم  علي الصها(
)ثالثة في حر  اهلل عّز وج  إلي أن يهرغ اهلل مــن :  صالق تـال اإلمـام ال

الحساب : رجٌ  لم يهّم بزنا ق  ورج  لم يشب ماله بربا ق    ورج  لم يسع 
 .183فيهما ق (

 : تال اإلمام الرحا 
)إّنمـا نهـي اهلل عـّز وجـّ  عنـه لمـا فيـه مـن فسـاد األمـوال عن علّـة نـر  الرّبـا : 
الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما  وثمن اآلخر  ألن اإلنسان إذا اشتر 

بــاطال    فبيــع الربــا وشــرا ه وَكــٌس علــي كــّ  حــال علـــي المشــترن وعلـــي البــائع  
 .184…(فحظر اهلل تبارر وتعالي علي العباد الّربا لعّلة فساد األموال 

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
قــي أحـد إ ّ أكـ  الّربـا فـان لـم يأكلـه أصـابه مـن )يأتي علي الناس  مـان   يب

 .185غباره(
 ألــــم  )لّمــــا أنــــزل اهلل ســــبحانه قولــــه ::  تـــــال اإلمــــام أمــــ  املــــؤمنني 

ــا وهــم   يهتنــون علمــت أّن الهتنــة    أَحِســب النــاس أن يتركــوا أن يقولــوا آمّن
قلـت : يـا رسـول بين أألهرنـا  ف «صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تنـزل بنـا ورسول اهلل 

                                                           
 . 218ص 4_ مستدرس الوسائو : ج181
 ، جملس يف  كر اخلمر والرىب . 265_ روحة الواعظني : ص182
 . 61ب 8  41ص 16_ اار األنوار : ج183
 . 5ب 43  111ص 111_ اار األنوار : ج184
 . 218ص 4سائو : ج_ مستدرس الو 185
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اهلل مـا هذه الهتنة التي أخبرر اهلل بها   فقال يا علي إّن أّمتي سـيهتنون بعـدن   
فقلت يا رسول اهلل أو ليس قد قلت لـي يوم ُأحد حيث استشـهد مــن استشـهد 
من المسلمين وحيـزت عنّــي الشـهادة فشــّق ذلـع علــّي   فقلـت لـي أبشـر فـاّن 

ذلع لكذلع   فكيـف صـبرر إذن   فقلـت يــا  الشهادة من ورا ر فقال لي أنّ 
رسول اهلل ليس هذا من مواطن الصبر ولكن من مواطن البشـر  والشـكر وقـال 
إّن القــــوم ســــيهتنون بــــأموالهم   ويمّنــــون بــــدينهم علـــــي ربّهــــم ويتمّنــــون رحمتـــــه 
ويأمنــــون ســـطوته ويســـتحّلون حرامـــه بالشـــبهات الكاذبـــة   واألهـــوا  الســـاهية   

 .186…(خمر بالنبيذ   والّسحت بالهديّة   والربا بالبيع فيستحّلون ال
ــا : عــن تــول اهلل عــّ  وجــو :  ســبل رجــو اإلمــام الصــالق  يمحــق اهلل الرب

 وتد أر  من يبكو الربّا يربو مال  ؟ ويربي الصدقات
)فأن محق أمحق مـن درهم ربا  يمحق الدين وإن تاب منـه ذهـب مالـه تال : 
 .187وافتقر(

 : صالق تال اإلمام ال
 .188)إذا أراد اهلل بقوم هالكا  ألهر فيهم الّربا(

                                                           
 . 1112ب 46،   138ص 61، اار األنوار : ج 415ص 1_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج186
 . 413ص 1_ افس  نور ال قلني : ج187
 . 241ص 14_ وسائو الشيعة : ج188
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 الثروة
 

و  ُتؤتُـوا الُسـههاَ  أمـوالُكُم املال تيـام  ل نسـان ، كمــا ورل فــي القـرآن ال ـر  :
التــــي جعــــ  اهللُ لُكــــم قيامــــا  ..

)نِعــــَم العــــوُن علــــي الــــدِّين ، ويف احلــــدي  : 189
ضُ  اهلل يؤتيه من يشا ذلع ف، ويف اضية ال رمية : 190ال ني(

191. 
ويوّحو لنا احلدي  التايل خطورة وحـرورة اوجـ  اإلنسـان ملصـالر أموالـ  وموارلهـا 

، واطبيق املسلمني هلـلا املقيال لفــع 192)من أين اكتسبه وفيم أنهقه(حي  تال : 
ــالنــال لاللتفــاف حــول املســلمني ، ألىّلــم  باســت ناء اخللفــاء واألمــراء املنحرفـــني ومـــن  ـ

طّبقـــوا مقـــاييس اإلســـالم يف ال ـــروة، فلـــيس فــــي اإلســـالم مـــا فــــي الرأمساليـــة  ــــلـــيهم إ
)مـا رأيـت :  املنحرفة من اإلسـراف املرهـق ، وال الفقـر املـدتع ، وتـد تـال علـي 

 . نعمة  موفورة  إ ّ والي جانبها حٌق مضّيع(
غـرب بشـيء أّمـا اليوم وبسبب ختّلي املسلمني عن التمّسـ  باإلسـالم ، واظـاهر ال

مـــن منــاهظ اإلســالم وتوانينــ  يف ال ــروة ، م ــو الصــناليق اخل يـــة واملعونـــات واالتـــرامي 
، ومــا أشـب   لــ  ، لفــع  لــ  النــال 193)دعــوا النــاس يــر ق اهلل بعضــهم لــبعل(و

 إىل االبتعال عن املسلمني وااللتفاف حول الغرب .
يّـــة املنحرفـــة، وانافســـ  يف نعـــم الغـــرب تـــد أخطـــب فــــي الرّبـــا ، واالحت ـــار ، والرأمسال

                                                           
 . 5_ سورة النساء : اضية 189
 « .هلل الغىننعم العون على اقو  ا» 21ص 14_ جامع السعالات ويف وسائو الشيعة : ج190
 . 52_ سورة املائدة : اضية 191
 12احل ـــم املنســـوبة إىل أمـــ  املـــؤمنني، اـــار األنـــوار : ج 451ص 41_ شـــر  ىلــــظ الباليـــة البـــن أيب احلديـــد : ج192
 . 1ب 1  164ص 11، ج 1ب 1  164ص
 . 341_ ىلظ الفصاحة : ص193
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االســــتعمار املقــــارن هلبااــــ  وتروحــــ  ، إىل يــــ   لــــ  ، فــــهّن هــــلى واحــــدة مـــــن أهـــــّم 
األســباب الـــا تـــالت العـــامل إىل االســتعمار واحلـــروب واألامــــات اإلنســـانية الشـــديدة 
وعلـى أّذ : فاملطلوب عدم احت ار ال روة، كمـا اصنعـ  الشيوعّية واالشـرتاكية برتكيـ  

وات الــبالل يف احل ومــة واحلاكـــم ، وكمــا اصــنع  الرأمسالّيــة برتكيــ  ال ــروات يف كبــار ثــر 
الرأمســاليني بــبلف خطّــة وخطّــة ، كمــا أّن املطلــوب إعطــاء كــّو  ذ حــّق حّقــ  ، فـــال 

ـــــــ  ،  ــــــة وســــــطا  إفــــــرا  وال افري ــــــاكم أّم وكــــــذلع جعلن
ــــــر األمـــــــور ، 194 )وخي

عوه و  تّتبعوا الُسب  فتهّرق بُكم أّن هذا صراطي مستقيما  فاتّب، و195أوسطها(
عن سبيله

196. 
 وهلا ااجة إىل أمرين :

ـــاألّول : وحـــع القـــوانني العاللـــة املطابقـــة ل ســـالم  ـــال بالشـــعارات  ـ ارســــم الـــ   ـ
 القوانـني حدول امل سب واملصـرف ، واعنّي موارلها املشرعة.

بدال فدــة تليلــة باملــال ال ــال : الرتبيــة الصــحيحة الــا مـــن شــبىلا أن نــول لون اســت
 عن طريق االحتيال واخلدعة ، على حساب اضخرين .

والظاهـــر أّن االســتقامة واالعتــدال فـــي ال ــروة، ال ي ــون مــن لون وجـــول األحــ اب 
ــ احلــرّة املتنافســة ، وشــور  املرجعيـــّة، وإالّ فالقــانون يوحــع ويطبــق  حــّ  يف الصــحيو ـ

 منحرفاً . ـمن  
 

 : ملؤمنني تال اإلمام أم  ا
 .197)أمسع مـن الـمال بقدر ضـرورتع   وقـّدم الهض  ليوم حاجتع(

 : تال اإلمام السّوال 

                                                           
 . 123_ سورة البقرة : اضية 194
 .18  521ص 6_ ال ايف (فرو ن : ج195
 . 153_ سورة األنعام : اضية 196
 . 43ص 3_ ىلظ البالية : حمّمد عبدى : ج197
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 .198)أّن من أخالق المؤمن اإلنهاق علي قدر اإلقتار(
 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 

)يقول ابن آدم : مـالي مـالي   هـ  لـع مـن مالـع إ ّ مـا تصـّدقت فأبقيـت   
 .199ت فأفنيت   أو لبست فأبليت(أو أكل

 : تال اإلمام علي 
 .200)أفض  المال ما قضيت به الحقوق(

 :  تال اإلمام الصالق 
)لــيس مــن شــيعتنا مــن َمَلــَع عشــرة آ ف درهــم إ ّ مــن أعطــي يمينــا  وشــما   

 .201وقّدام وخلف(
 :  تال اإلمام الصالق 

أن   يشــبع ويمــوه )المســلم أخـــو المســلم   وحــّق المســلم علـــي المســلم 
أخـــوه   و  يـــرو  ويعطـــش أخـــوه   و  يكتســـي ويعـــر  أخـــوه فمـــا أعظـــم حـــّق 

 .202المسلم علي أخيه المسلم(

                                                           
 . 484_ نف العقول : ص198
 . 141_ انبي  اخلواطر : ص199
 . 361_ يرر احل م : ص200
 . 412_ مش اة األنوار : ص201
 . 13ص 1_ سفينة البحار : ج202
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 الممانية
 

فـــي اإلســالم كــّو شــيء جمــاّل فــاألرمي واملــاء والصــيد ، ومــا أشــب  ، حــّ  أّن علّيــاً 
لنــال جمانــاً ، وكـان أمـر ببنـاء لكـاكني يف ال وفـة وأعطاهـا ل« علي  الصالة والسـالم»

 ل  سبباً فـي اخنفامي األسعار ، واالالهــار االتتصـالذ ، ألّن ال اسـب إ ا أعطـى 
أجرة أو يناً مقابو اوو ، رفـع أسعار بضائع  بقدرهــا ل ـي يعـّومي مـا ينفقـ  لألجـرة 

 ، وبلل  يقع ثقو األمر على النال .
لى األمور وأشباهها التّف مـن لواعي الرحى عند النال ، وهل ف ان ما فعل  

 النال حـول الدين اإلسالمي ، واقّدم املسلمون  ل  الّتقّدم اهلائو .
أما اليوم فهّن بالل املسلمني اعمو بع س  ل  ، فالدّكان ال رضع ل  ار فق  

 بو افرمي علي  حرائب تاسية أيضاً .
مــا الربويّــة ، يضــيفها  ومـــن املعلــوم أّن مـــن يــدفعها اســب األربــا  املضــاربية وك ــ اً 
 علـى أسعـار البضائع ممّا يسّبب يالءاً مضاعفاً يف األسواق .

وكـــلل  صــــار كـــّو شــــيء ب مــــن وأجــــرة وحـــريبة، فبنـــاء الـــدار وارميمهـــا ، وفتــــو 
اوــاّلت التواريــة ، وبنــاء املصــانع واربيــة الــدواجن ، وكــلا الســفر واإلتامـــة والعمـــارة 

افـــة والنقـــو واالنتقــال واإلرث ، وألـــف شــــيء وشـــيء ، كّلهـــا وال راعــة والصـــناعة وال ق
أمور افرمي عليها حرائب ورسوم ومجارس ، فلـم يبق إالّ أن نوا الدولـة اهلـواء لتبيعـ  
على النال ! أو أن افرمي الضرائب على من يسـتظو بشـورة ، أو مـن يسـتفيد مـن 

ّوج أو ينوـــب أشــعة الشــمس وحبّـــات املطــر ، أو أن افـــرمي الضــرائب علــى مـــن يتــ  
 أطفااًل ، وألف شيء وشيء .

ومن يضمن عدم تيامها بلل  يف املسـتقبو ، لـو اسـتمرت األوحـا  واملتّططـات 
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 املاكرة على ما هي علي  يف عاملنا املعاصر ؟
 وبعد كّو هلا و اس ، فهو يا ار  يوجد مـن يريب يف اإلسالم ويدافع عن  ؟

 أسباب ابتعال النال عن اإلسالم .كالّ .. إّن هـلى القيول كانت مـن أهّم 
إّن طبيعة اجملتمعات السعـي احل ي  وراء العدالة ، فـه ا وجـدوها ، أو اصـوّروا أىّلـا 

ولــو بعـــد  ـــفـــي جانــب التفــوا حوهلــا ، ل ــن إ ا اكتشــفوا أّن هــلا التصـــّور كــان خيــااًل 
ـــحـــني  ـــانفّضـــوا عنهـــا ، كمـــا حصـــو للمبـــالل األربعــــة  ـ ــــة الشـــيوعّية والبع ّيـــ ـ ة والقومّي

ــوالوجوليّــة  حيــ  اعمــوا أىلــا منقــلاً أّواًل مثّ علمــوا إىّلــا ايــف وكــلب ، ولــلا ابتعــدوا  ـ
 عنها، والّمروا منها ، وأعلنوا ستطهم عليها وعلى مؤسسيها ومبتدعيها .

ثـّم إّن الغرب وإن كان إطداً وجمحفاً يف حرائب  ، ل ن ية فرتني بني باللى وبالل 
 اإلسالم :

 ــّول : إّن الضرائب جتمع فـي الغرب بقوانني وحعها مسؤولون انتتبهـم النـال األ
وهؤالء الوكالء يضعون ال  القوانني حسب مـا يرونـ  مــن املصـلحة  ـولو فـي اجلملة 

عالة ، وليس كبالل املسلمني حيـ  النـال تعـ ل عـن احل ـم ، وإمّنـا يسـتبّد بـ  تليـو 
بقــّوة الســال  ال بــآراء األك ريــة ، ولــلا فــهّن  مــن الــلين ســيطروا علــى مقاليــد احل ــم

 مصاجمل الشعب آخر ما يراعيها بعض احلّ ام يف باللنا .
ال ال : إّن شعوب الغرب اـر  أّن احلّ ام يباون ببمرهـا ويـلهبون ببمرهـا ، إحـافة 
إىل وجول رتابة صارمة مـن األحـ اب املنافسـة األخـر ، وحماسـبة لتيقـة مـن الصـحافة 

 للحّ ام .
وبالتايل فال يستطيع أن يتصّرف هؤالء ببموال الشعب وينهبوا منها لون حدول ، 

 فدورهم ال يتعّد  حوم املوّظف البسي  .
كما ادث ـ فالرئيس اللذ يصو إىل الرئاسة م اًل ال ميل  أن يسرق لون حدول 

قـــ  ، وإالّ فـــهّن الصـــحافة احلـــرّة واألحـــ اب األخـــر  االح ــــفــــي بــــالل الـــدي تااوريني 
 وافضح  ، ونرِّمي الرأذ العام علي  .
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بينمــــا املســــلمون ي رهــــون حّ ــــامهم  ـــــعــــالة  ـــــفــــاجملتمع الغربـــــي يطمــــدن حلّ امــــ  
 ويسعون جاهدين إلسقاطهم .

وهلى ال قة فـي شعو م ، وفقداىلا مـن شعوبنا ناشدة مـن شـ و احل ـم ومنهويتـ  
 … .السياسية 

ر ، بينما يتبّخر املسلمون بـو يعوـ ون أحيانـاً ولـلا اقّدم الغربّيون فوصلوا إىل القم
 عن صناعة ابرة اخلياطة أو صابون الغسيو أو حلويّات األطفال .

واملســلمون ك ــ اً مــا يرتكــون باللهــم ويتوّجهــون إىل الغــرب لطلــب اللوــوء للعــيو 
هنــاس ، بعيــداً عــن مالحقــة رجــال املتــابرات ، وفــراراً مــن التتّلـــف الــلذ أصا ـــم ، 

 :  عو هم عـن حّو أامتهم بسبب أوحاعهم ، وتد ورل عن علي معلنني
 203ودا ر منع و  تبصر  دوا ر فيع وما تشعر 

 فصار حاهلم كما يقول الشاعر :
 كالمستمير من الّرمضا  بالنار       المستمير بعمرو عند كربته  

وه ــــلا أصــــبو حــــال بعــــض املســــلمني اليــــوم أىلــــم ال يلــــديون مــــن جحــــر مــــراني 
 ، بو ألف مرّة ومرّة .فحسب 

نعم يف اإلسالم حرائب أربع فق  ، يف حدول معقولة جّداً ومصارف مقّررة بدتّـة 
ــحــّدلها إلــ  ح يـــم ، وأوكــو أمــر التنفيــل  ــ يف امــان ييبــة اإلمـــام املعصــوم  ـ إىل  ـ

الفقهـاء العــدول الـلين اراضــتهم أك ريّـة األّمــة إ ا كـانوا متعــّدلين ، حيـ  يشــرت  يف 
اإلســـالمي : رحـــى اهلل ورحــــى النـــال، وهـــلى الضـــرائب األربعـــة ليســـت كـــال  احلــاكم 

علــى املســلمني بـــو خدمــة هلـــم ، فهــي اطهــ  وا كيــة اوجــب النمــاء ، فــهّن الت افــو 
االجتماعي يوجب تّوة اجملتمـع ، وتـّوة اجملتمـع اـؤّلذ إىل اقـّدم االتتصـال ، ولـلا تـال 

ُتطّهُرُهم وُتزّكيِهم بها  سبحان  :
204. 
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)تهّقـد أمـر الخـرا  بمـا يف عهــدى ملالـ  األشـرت :  تال اإلمام أمـ  املـؤمنني 

يصلح أهلـه   فاّن فـي صالحه وصالحهم صالحا  لمن سواهـم .. وليكـن نظرر 
 .205فـي عمارة األرض أبلغ من نظرر في استمالب الخرا (

 لبعض اجلباة : تال اإلمام أم  املؤمنني 
مـا   أو يهوديّـا    أو نصـرانّيا    فـي درهـم خـرا  أو تبيـع )إيّار أن تضـرب مسل

 .206دابـّة عم   فـي درهم   فاّنما أُِمرنا أن نأخذ منهم العهو(
)من عدل فـي سـلطانه وبـذل إحسـانه   أعلـي :  تـال اإلمـام أمـ  املؤمنني 

 .207اهلل شأنه وأعّز أعوانه(
)اهلل اهلل ملّا والّى على مصـر :  ملال  األشرت ومـن كتاب ل مام أم  املؤمنني 

فـي الطبقة السهلي مـن الذين   حيلـة لهـم   مـن المسـاكين والمحتـاجين وأهـ  
 .208(…واجع  لهم قسما  من بيت مالع  … البؤس والزمني 

 : عن السياسة فقال  سبل رجو  اإلمام احلسن 
ـا حقـوق )السياسة أن ترعي حقوق اهلل وحقوق األحيا  وحقـوق األمـوات فأّمـ

اهلل فــأدا  مــا طلــب وا جتنــاب عّمــا نهــي   وأّمــا حقــوق األحيــا  فهــي أن تقــوم 
 .209بواجبع نحـو إخوانع و  تتأّخر عن خدمة أّمتع ...(

)  يــدخ  المنّــة .. عشــاٌر و  « : صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وسلـــم»تـــال رســول اهلل 
 .210قاطع رحم ..(

 : «صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
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 .211)من عم  بالعدل حّصن اهلل ملكه(
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 الروح
 

ــاً  كــان مــن أســباب التفــاف النــال حـــول اإلســالم ، أىّلــم وجــدوا فيــ  برناجمــاً روحّي
يغـــّلذ أرواحهـــم كمــــا يغـــّلذ الطعـــام أبـــداىلم،  لـــ  ألّن الـــرو  والبـــدن كال ــــا لــــ  

اخللقة ، وما أشب  متطلبات، فرو  اإلنسان ااجة إىل فهم املبدأ واملعال والغرمي من 
  ل  .

واإلسالم  يب عن كّو هلا األسدلة ببجوبـة عقليـة يسـرتيو هلـا البـال واطمـدن هلـا 
 النفس .

علمــاً بــبّن القــرآن احل يـــم والســّنة املطّهــرة ااخــران بــ  ، ال مــن بــاب الشــر  فقــ  ، 
ــــــبهم  ــــــ  يف كت ــــــاب العقــــــو أيضــــــاً وتــــــد اطــــــرق العلمــــــاء إىل افصــــــيو  ل بــــــو مــــــن ب

 .212ال المّية
مثّ إّن الغــــرب ملـّـــا اســــتغّو ريبــــة اإلنســــان يف املاّليــــات ومتطّلبــــات اجلســــم، وتــــو  
جوانب املاّلة واجلسم ، وساعـدى حاجة النال امللّحة إليهما ، فالتّفوا حولـ  ، واركـوا 
املعنويّـات ومتطّلبـات الـرو  كبىّلـا أمـور ثانويّـة يف منظـار النـال العـاليني ، وتــد ورل : 

فليعبـُدوا رب  هـذا البيـت ، وفــي القـرآن احل ـيم :   معاد لـه()من   معاش له  
 الــذن أطعمُهــم مــن جــوه  وآمــنُهم مــن خــوف

، إحــافة إىل أّن املســلمني 213
اقهقـــروا حـــّ  يف اجلانـــب الروحــــي مــــن مـــوء الفـــراغ الروحـــي، ومـــن عـــرمي األجوبـــة 

ال اجملـــالني : واحللــول الف ريّــة والعقائديّــة بشـــ و صــحيو ، وعلــى أثـــر التقهقــر يف كــ
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جمال الرو  وجمال اجلسم افّشت أمرامي الـرو  واجلسـم يف املسـلمني وعشـعو فيهــم 
املــرمي والفقـــر واجلهــو واالســتبدال وانفــّض النــال عــن اإلســالم إىل مــن لــ  شــيء مــن 

 املاّلة .
والغرب ب نائس  وكتب  املقّدسة مل يتمّ ن مـن مـوء الفـراغ الروحـي حيـ  كـان مــا 

ــ صــاً مشــّوهاً ، ولــلا انصــرف ك ــ  مــن النــال إىل اإلحلــال الصــريو  عرحــ  للنــال نات ـ
ــــكمــــا يف الشــــيوعّية والوجوليّــــة واإلباحّيــــة  أو كــــان مــــا عرحــــ  يفصــــو بــــني الســــماء  ـ

، وهلــــلا حصــــو « ل  مــــا لقيصــــر لقيصــــر ، ومــــا هلل هلل»واألرمي ، و ســــ وا بعبــــارة 
 واحطراباً يف لاخل  ونفس  . االنفصام يف اإلنسان ممّا سّبب ل  عنتاً وإرهاتاً وتلقاً 

وال عـالج إالّ ببن ينهـو املسلمون مـن املعني العلب للعقائد واألف ـار واملعنويّـات 
اإلسالمّية ، وأن يعرحوا على العامل  ل ، إحـافة إلــى األخـل تـا أّكـدى اإلسـالم مـن 
 االهتمـــام اانـــب اجلســـم أيضـــاً، حـــّ  يف ـــر النـــال يف اجلانـــب الروحـــي الصـــحيو ،

 فيعول إىل الرو  يلا ها ، وي ون االلتدام بني الرو  واجلسد ، تال اعاىل :
 ومنهم من يقوُل ربّنا آتنا فــي الـدُّنيا حسـنة  وفـي اآلخـرة حسـنة  وقنـا عـذاب

 .214…الن ار أولوع لهم نصيب مّما كسبوا 
فهّن : مثّ إّن الدنيا ال ابقـى سالـمة ألصحا ا من لون أن جتاايهم على أعماهلم ، 

من أعرض عن ذكرن فاّن له معيشة  ضنكا…215. 
واحلاصو : إّن ما يدفع النال إىل االلتفاف حول الغرب هو اهتمام الغرب بتـوف  

 متطّلبات اجلسـم وإن كان على حساب الرو  وموت املعنويّات .
أّما املسلمون فبوحاعهم اليـوم أصـبحت مرتليـة للغايـة ، ألىّلـم بقـوا ال يسـتطيعون 

ــن اــوف  متطّلبــات الــرو  واجلســد مـــ ــعلــى مــا يراضــي  اإلســالم  ـ معــاً إالّ م،ا شــّل ،  ـ
وللل  جتد يف باللنا القرومي الدولية ، وا دل األمـوال عنــد السـلطات ، واهلبـات 
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ال بـــ ة مـــن الغـــرب حـــّ  لـــبالل اإلســـالم ، بينمـــا يالبيـــة املســـلمني يعيشـــون يف الفقـــر 
 واوابع  .
 

 حان  واعاىل :يف حدي  تدسي تال سب
)أّيما عبـد اطّلعُت علـي قلبـه فرأيـت ال الـب عليـه التمّسـع بـذكرن   تولّيـت 

 .216سياسته وكنت جليسه ومحادثه وأنيسه(
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .217)مداومُة الذّكر قوُت األرواح ومهتاح الصالح(
وق إذا )مث  روح المؤمن وبدنه كموهرة في صـندتـال:  عن أيب عبد اهلل 

)إّن األرواح   تمـا   وتـال:  أخرجت الموهرة منه طـرح الصـندوق ولـم يعبـأ بـه
 .218البـدن و  تداخلـه إّنما هو كالكل  للبدن محيطٌة به(

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
 .219)عليكم بذكر اهلل فانّه شهاٌ  وإيّاُكم وذكر الناس فانّه داٌ (

 يف الدعاء : تال اإلمام السّوال 
)إلهي فاجعلنا من الذين توّشحت أشـمار الشـوق إليـع فـي حـدائق صورهــم 

واطمأنّــت بالّرجـــوه إلـــي رّب األربــاب أنهســهم   وتَيقنــت بــالهو  والهـــالح … 
 .220أرواحهم(

)إذا « : صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم»عن تول رسول اهلل  سدو اإلمـام الباتـر 
 أّيدهم بروح  منـهن(؟ قال : هو قوله عّز وجّ  :  نـي الرج  فارقه روح اإليما
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 .221ذلع الذن يهارقه(
ال يــ ل « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»أرأيــت تــول النــّب  تلــت أليب عبــد اهلل 

 ال ال وهو مؤمن ؟
 .  )ينـزه منه روح اإليمانتال : 

 تلت : فحّدثم برو  اإلميان .
ههمــه   أّمــا رأيــت اإلنســان يهــّم هــذا أجــدر أن تثـــّم تــال:  هـــو شـــي   تــال : 

 بالشي  فيعرض بنهسه شي  يزجره عن ذلع وينهاه ؟
 تلت : نعم . 

 .222هو ذلع(تال : 
 :  تال اإلمام أم  املؤمنني 

)إّن للمسم سّتة أحوال : الصـّحة والمـرض والمـوت والحيـاة والنـوم واليقظـة 
شــّكها   وصــّحتها    وكــذلع الــّروح فحياتهــا علُمهــا   وموُتهــا جهلهــا   ومرضــها

 .223يقينها   ونومها غهلتها   ويقظتها حهظها(
 : تال اإلمام علي 

 .224)الذكر يشرح الصدر(
 وتال أيضاً : 

 .225)ذكر اهلل جال  الصدور وطمأنينة القلوب(
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 الهطرة
 

لقد خلق اهلل سبحان  واعاىل ال ون بنظام خاص ، وتـّرر ل ـّو شـيء سلسـلة مــن 
ــاملقّومــات والعوائــق وعوامــو البنــاء واهلــدم ، فــاحليوان والنبــات املالئمــات واملنــافرات و   ـ

إ ّ هـو آخــٌذ بناصــيتهاوحـع هلمــا منهاجـاً خاّصــاً ، تـال ســبحان  :  ـــم ــاًل 
226 ،

 ا من يف وجولى حمن إطار خاص . ـم اًل  ـفسعالة احليوان 
تشــريع مـــع وأّمــا يف اإلنســان فــهّن األهــم فـــي تــانون احليــاة واخللقــة ، أن يتطــابق ال

الت ــــوين ، فــــهن اطابقــــا سعـــــد اإلنســــان ، وإن افرتتــــا أصــــاب  الشــــقاء ، فتلــــ  مــــن: 
فطرت اهلل الّتي فطر الناس عليهـا

، واملهـّم أن ال رــرج اإلنسـان عــن مـنهظ 227
ـــر لنفســ  الســعالة ويبعــد عنهــا الشــقاء . واإلســالم حيــ  كــان يطّبــق كانــت  اهلل ليوّف

للفطرة ، وللل  وّفر ل  العيو الّرييد واحلياة اهلاندة  مسارب اإلنسان وجماري  مطابقة
. 

وحيـــ  رأ  النــال ســعالة املســلمني التفــوا حــول اإلســالم وانضــووا نــت لوائـــ  ، 
 فهّن الفطرة مـن الداخو كانت اريهم املس  ، مطابقة للشريعة يف اخلارج .

  وأححــوا اعسـاء أّما حني ارس املسلمـون اإلسالم اشـريعاً ، وتعـوا يف أشـّد الضـن
 « .العقو»، وافرق النال مـن حوهلـم ، وللا كان من أللّة األح ام : 

، وكـــلل  ورل  كــــرى فـــــي « العقــــو»وتـــد أك ــــر القـــرآن ال ــــر  مـــن احلــــدي  عـــن 
)إن هلل علـي الناس حّمتين   حّمة ألـاهرة وحّمـة باطنـة فأّمــا احلدي  الشريف : 
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 . 228وأّما الباطنة فالعقول( «ليهم السالمع»الظاهرة فالرس  واألنبيا  واألئّمة 
كّلما ح م ب  العقـو ح ـم بـ  الشـر  ، وكّلمـا ح ـم بـ  الشـر  »وتـال العلماء : 
 .229«ح م ب  العقو

 وحي  أخل الغرب بشيء من الفطرة التّف النال حوهلم .
ظلم إّن النظافـة والنظام واحلرّيّة والشـور  والتعدليّة والتساوذ أمام القانون وعدم ال

وعدم االستبدال وعدم أكو أموال النال بالباطو، وألف شـيء وشـيء ، كّلهـا مقـّررة 
ــيف اإلســالم ، وتــد اركهــا املســلمون  ــعلــى األيلــب  ـ وأخــل بعضــها الغــرب فتقــّدموا  ـ

 بقدر ما أخلوا .
وال عــالج يف إرجــا  املســلمني إىل ســيالهتم ، وال إىل إرجــا  العــامل إىل رشــدى إالّ 

ــــالئهم وفطــــرهتم ، مثّ لعــــوة العــــامل إليهــــا باحل مــــة برجــــو  املســــلمني ــــنهم ومب  إىل لي
 واملوعظة احلسنة .

 
 

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
)  تضربوا أطهالكم علي بكـائهم فـاّن بكـاَ هم أربعـة أشـهر شـهادة أن   إلـه 

  وأربعة « وسلمصلى اهلل علي  وآل  » إ ّ اهلل   وأربعة أشهـر الصلوات علي النبي
 .230الدعا  لوالديه(

 تال : عن ارارة عن أيب جعفر 
الحنيهيــة ؟ تــال: حنهــا  هلل غيــر مشــركين بــهســبلت  عــن تــول اهلل عــّ  وجــو : 

مــن الهطــرة التــي فطــر اهلل النــاس عليهــا     تبــدي  لخلــق اهلل   قــال : فطــرهم 

                                                           
 . 2ب 31  131ص 1، اار األنوار : ج 383_ نف العقول : ص228
 « .لام ظل »ل مام املؤّلف « الفق  : حول العقو»وكتاب « األصول»_ للم يد أنظر كتاب 229
 . 182ص 2_ افس  نور ال قلني : ج230
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وإذ أخذ رّبع مـن ّو : ، تال ارارة : وسبلت  عن تول اهلل عّ  وج علي المعرفة به
بني آدم مـن ألهـورهم ذرّيـتهم وأشـهدهم علـي أنهسـهم ألسـت بـرّبكم قـالوا بلـي 

…  : أخر  من ألهر آدم ذرّيته إلي يـوم القيامـة   فخرجـوا كالـّذّر اضية ؟ تال
ــه وقــال : قــال رســول اهلل ــم يعــرف أحــٌد رّب  فعــّرفهم وأراهــم نهســه ولــو  ذلــع ل

كّ  مولـود يولـد علـي الهطـرة   يعنـي المعرفـة بـأّن :  «صلى اهلل علي  وآل  وسلم»
ولون سألتهم من خلـق السـموات واألرض :  اهلل عّز وج  خالقه   كذلع قوله

ليقولّن اهلل
231. 

فطــرت اهلل التــي فطــر النــاس يف تــول اهلل عــّ  وجــّو :  عــن أيب عبــد اهلل 
عليها

 .233لمؤمنين()التوحيـد  ومحّمد رسول اهلل   وعلي أمير اتـال :  232
ـــد « صــلوات اهلل عليــ » )كانــت شــريعة نــوحتـــال :  عــن أيب جعفــر  أن يعب

ـــــاس  ـــــي فطـــــر الن ـــــداد  وهـــــو الهطـــــرة الت ـــــع األن ـــــد واإلخـــــالص وخل اهلل بالتوحي
 .234عليها(

فطرة اهلل التي فطـر النـاس عن تول اهلل عّ  وجـو :  سدو اإلمام الصالق 
 ما ال  الفطرة ؟ عليها

 فطـــرهم اهلل حـــين أخـــذ ميثـــاقهم علـــي التوحيـــد  قـــال )هـــي اإلســـالم  تـــال: 
ألسُت برّبكم

 .236وفيه المؤمن والكافر( 235
 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 

ـــــه وينّصـــــرانه  ـــــواُه يهّودان ـــــي يكـــــون أب ـــــي الهطـــــرة حّت ـــــد عل ـــــود  يول )كـــــّ  مول

                                                           
 . 13ـ  14ص 4_ ال ايف (أصولن ج231
 . 31روم : اضية _ سورة ال232
 . 11ب 1  418ص 3، اار األنوار : ج 231_ اليقني : ص233
 . 185ص 2_ افس  نور ال قلني : ج234
 . 114_ سورة األعراف : اضية 235
 . 4  14ص 4_ ال ايف (أصولن : ج236



 

 13 

 .237ويمّمسانه(
بـــن احلســـني  عــن علـــي بــن موســـى الرحـــا ، عــن أبيـــ  ، عـــن جــّدى حمّمـــد بـــن علــي

)هو   إله تـال :  فطرة اهلل التي فطر الناس عليهايف تول  : « عليهم السالم»
   علـــٌي أميـــر المـــؤمنين«صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـلم» إ ّ اهلل  محّمـــد رســـول اهلل

 )238إلي ههنا التوحيد. 
 

                                                           
 . 11ب 44  481ص 3، اار األنوار : ج 35ص 1_ يوايل اللدايل : ج237
 يف افس  سورة الروم . 152ص 4، افس  القمي : ج 11ب 3  411ص 3_ اار األنوار : ج238
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 اإلنسان
 

املـاّلة  أعطى اإلسالم األولويـة ل نسـان حيـ  جعلـ  اوـور يف كـّو شـيء ، وجعـو
يف اهلامو ، وكان  ل  سبباً يف اواان اجملتمع اإلسالمي ممّـا أّل  إىل التفـاف النـال 

 حول الدين اإلسالمي احلنيف .
ل ــــّن املســــلمني اليــــوم ابعــــوا الغــــرب حيــــ  جعلــــوا اإلنســــان يف اهلــــامو ، واملــــاّلة 
  أصبحـــت هـــي اوــور األساســي عنــدهم يــافلني عّمــا يتظــاهر بــ  الغــرب مــن  ّســ 

 اقوق اإلنسان امل عوم ممّا أّل  إىل اخنداعهم .
 ـــعلــى األيلــب  ـــوحيــ  أّن الغــرب أعطــى بعــض احلقــوق ل نســان، واملســلمون 

 جّرلوى منها ، فالتّف النال حول الغرب بداًل من اإلسالم .
ومراجعــة ســريعة للمنهـــظ اإلسالمـــي األصــيو ي شــف اإلنســان أّن القــرآن احل ــيم 

   خلدمت  ، حي  تال اعاىل :تد سّتر ال ون كلّ 
 ولقد كّرمنا بني آدم…239 :  وتال سـبحان ، وفّضلناهم علي كثير مّمن

خلقنـا تهضـيال  
تبـارر اهلل أحسـن الخـالقين، وتــال : 240

، إىل يـ   لـ ، 241
حــّ  جعــو مــن تتــو إنســاناً واحــداً كمــن تتــو النــال مجيعــاً، ومــن أحــ  إنســاناً كمــا 

مـن قتـ  نهسـا  ب يـر نهـس  أو فسـاد  فـي األرض ل اعـاىل: أح  النال مجيعـاً ، تـا
فكأّنما قت  الناس جميعا  ومن أحياها فكأّنما أحيا الناس جميعا  

242. 
إّن مـــن يقتــو إنســاناً ألجــو يايــة يريــد الوصــول إليهــا يؤّكــد علــى أن نفســ  متلّوثــة 

                                                           
 . 11_ سورة اإلسراء : اضية 239
 . 11_ سورة اإلسراء : اضية 240
 . 12_ سورة املؤمنون : اضية 241
 . 34_ سورة املائدة : اضية 242
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، و  ـن مـن   لى اجلرمية ، اي  لو اوّتف نقيق ال  الغاية على تتو النـال مجيعـاً 
  ل  ألتدم على  ل  .

وكــلل  حـــال بقيـــة النـــال ، فـــبّذ جـــوهرذ بــني مـــن يرمـــي رصاصــاً لتحقيـــق يايـــة 
لنيدـــة، وبــــني مــــن يرمـــي تنبلـــة  رّيـــة انســـف ماليـــني البشـــر لتحقيـــق الـــ  الغايـــة ، أو 

 اقضي على كّو البشريّة كلل  ؟
و ألجــو ريبــة فــهّن مــن ال يتــورّ  عــن إطــالق رصاصــة يف حلظــة يضــب جــامو ، أ

شيطانيــــة، ال يتـــورّ  عــــن حـــغ  ار انطلـــق إثـــرى عشـــرات الصـــواري  حاملـــة الـــر ول 
فيما لو كان الضغ  على  ل  الّ ر يتم بنفس بساطة وسهولة الضغ  على  ـالنووية 

 . ـانال البندتّية 
وحيــ  رأ  النــال أّن اإلســالم ي ــّن هــلا االحــرتام ال بــ  ل نســان أحبّــوى والتّفــوا 

ـــات شـــبعانا  وجـــاره ، وهنـــاس احرتامـــات أخـــر  منهـــا : حولـــ   ـــي مـــن ب )مـــا آمـــن ب
 : ، وتول علي 243جائع(
 244وحولع أكباٌد تحّن إلي القدّ        وحسبع دا   أن تبيت ببطنة    

ومـع مــرور الـ من اــرس املسـلمون الــ  املعــال السـامية ، وجعلــوا املـاّلة هــي اوــور ، 
بعضاً ، ومل يهتّم بعضهم بـبعض ، وصــاروا   وللا تتو بعضهم بعضاً ، وهّور بعضهم

ثــّم أنــتم هــؤ   تقُتلــون أنهســكم وتخرُجــون فريقــا  مــنكم مـــن كمــا تـــال اعــاىل: 
ديارهم تظاهُرون عليهم باإلثم والعدوان وإن يأُتوُكم أسار  تُهادوُهم وهو محّرٌم 

ن يهعـُ  عليكم إخراُجُهم أفُتؤمُنون ببعل الكتـاب وتكُهـُرون بـبعل  فمـا جـزاُ  مـ
ذلـــــع مـــــنُكم إ ّ خـــــزٌن فــــــي الحيـــــاة الدنيــــــا ويـــــوم القيامــــــة يـــــردُّون إلـــــي أشـــــدِّ 

العذاب
245. 

                                                           
 . 153ص 14_ وسائو الشيعة : ج243
 .  482_ ىلظ البالية : اخلطبة 244
 . 85_ سورة البقرة : اضية 245
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حضــرت الصــالة فــبّ ن وأتــام « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وسلـــم»ملـّـا أســرذ برســول اهلل 

يا محّمد تقّدم   فقـال لـه رسـول اهلل : )تقـّدم يـا جبرائيــ    فقـال جنائيو فقال: 
 )246قّدم اآلدميين منذ أمرنا بالسمود آلدم لـه : إنّا   نت

 عن عبد اهلل بن سنان ، تـال : سبلت أبا عبد اهلل جعفر بن حمّمد الصالق 
)قــال أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي فقلـــت : املالئ ــة أفضــُو أم بُنــو آلم ؟ فقــال : 

إّن اهلل عــّز وجـ  رّكــب فــي المالئكـة عقــال  بـــال شـهوة  ورّكــب فــي :   طالـب
بهائم شهوة بال عق     ورّكب في بني آدم كلتيهما   فمـن غلـب عقلـه شـهوته ال

 .247  فهو خيٌر من المالئكة   ومن غلب شهوته عقله فهو شٌر من البهائم(
 : تال اإلمام الباتر 

ـــي اهلل عـــّز وجـــ  مـــن مـــؤمن   ألّن  ـــا  أكـــرم عل ـــق اهلل عـــّز وجـــّ  خلق )ومـــا خل
 .248(…المالئكة ُخّدام المؤمنين 

)أكثر الناس قيمة أكثـرهم علمـا  « : صلى اهلل علي  وآل  وسلــم»ل رسول اهلل تـا
 .249  وأق  الناس قيمة أقّلهم علما (

 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
 .250)غاية األدب : أن يستحي اإلنسان من نهسه(

 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
ألنّه ير  محاسنه مـن  )المرآة التي ينظـر اإلنسان فيها إلي أخالقه هي الناس

                                                           
 . 3ب 118  212ص 18ار األنوار : ج_ ا246
 . 2_ علو الشرائع : ص247
 . 3ب 4  11ص 66_ اار األنوار : ج248
 . 1ب 1  163ص 1، اار األنوار : ج 8_ روحة الواعظني : ص249
 . 465ص 11ب 41_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج250
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 .251أوليائه منهم   ومساوئه من أعدائه فيهم(
 .252)كمال اإلنسان العق (:  تال اإلمام أم  املؤمنني 

 .253)أعقـ  عقلع واملع أمـرر وجاهد نهسع واعم  لآلخرة جهدر(
 .254)عنوان فضيلة المر  عقله وحسن خلقه(

 .255المنطق يهيد()لإلنسان فضيلتـان   عق  ومنطق   فبالعق  يستهيد وب

                                                           
 . 411ص 148ب 41_ شر  ىلظ البالية البن أيب احلديد : ج251
 . 51حل م : ص_ يرر ا252
 . 51_ يرر احل م : ص253
 . 51_ يرر احل م : ص254
 . 51_ يرر احل م : ص255
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 األخالق
 

ــــال حــــول اإلســــالم  ــــت األخــــالق اإلســــالمية مـــــن أهـــــم أســــباب التفــــاف الن كان
واعتنـــاق ملهبـــة ، فـــاألخالق اـــدخو يف كـــّو مفـــرلة مـــن مفـــرلات اإلســــالم ، و تـــ ج 

والقضـاء  ــباملعــىن األعــم  ـب ّو شبن مـن شؤون  : العبالات ، واملعامالت، واحلروب 
 وي ها .… جتما  ، واإلمارة، واال

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»وللا تال النّب 
 .256)إّنما بعثت ألتّمم مكارم األخالق(
 « .األخالق اإلسالمّية»وتد أشرنا إىل بعض  ل  يف كتاب : 

فالنال كّلهم سواسـية أمـام القـانون ، ال فـرق بـني أعلـى شتصـية يف الدولـة وألن 
ال ـــا ميتـــ الن أمـــام القضـــاء اإلســـالمي و ـــرذ شتصيــــة فــــي الســـّلم االجتمـــاعي، ف 

 عليهما احل م بال نّي  ، حّ  ولو كان أحد املمت لني ي  مسلم .
، حينمـــا «تاحـــي اإلمـــام»عنـــد شـــريو القاحـــي ،  وتـــد حضـــر اإلمـــام علـــي 

 ــ، والعـى اليهـولذ انّـ   اختلف مـع رجـو يهـولذ فــي لر  كـان ميل هـا اإلمـام 
ــأّذ اإلمــام  يومدــل  خليفــة املســلمني والقائــد  باً واوراً ، وكــان اإلمــام ميل هــا كــل ـ

 .257األعلى للدولة اإلسالمّية
وســـــ ا  هـــــلى مــــــن شــــبىلا أن جتســـــد األخــــالق اإلســـــالمّية  فســــلوس اإلمــــام 

                                                           
 . 8_ م ارم األخالق : ص256
، علمـاً أّن ح ومـة اإلمـام « احل ومـة اإلسـالمّية يف عهـد أمـ  املـؤمنني»_ أشار اإلمام املؤّلف إلــى  لـ  فــي كتابـ  257

 غرافّية احلالية .لولة وفق اخلارطة اجل 51أم  املؤمنني كانت اشمو 
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 الفاحلـة، الـا ال ار  أّذ افاحو اجتماعي أمام القانون اإلسالمي .
الـواير إىل القاحـي إىل املرجـع الـديم ف ّو رجال الدولة من اخلليفـة إىل األمـ  إىل 

إلــى إمـام اجلمعــة .. كّلهـم متســاوون أمـام القــانون، فـال افاحــو بينهــم إالّ بــالتقو  ، 
إّن أكــــــرمكم عنــــــد اهلل أتقــــــاكموال حمســــــوبّية وال منســــــوبّية 

أن لــــــيس ، و258
لإلنسان إّ  ما سعي

، واسب ما حصو علي  مـن كفـاءات ومـؤّهالت ، وإالّ 259
 إىل هلى احلقيقة بقول  : ل كّلهم سواء وتد أشار اإلمام علي فالنا

 260يهاخرون به فالطين والما       فان يكن لهم من أصلهم شرفٌ 
أّما األخالتّيات يف املعاملـة والعبـالة والعائلـة والشـركاء ، وي هـا فحـّدث عنهـا وال 

 .261«ناضلاب والسن»حرج ، وتد أملعنا إىل مجلة منها يف كتاب الفق  : 
صـلى اهلل عليـ  وآلـ  »وملّا رأ  النـال الـ  األخالتيّـات الّرفيعـة ، ابتـداًء مـن النـّب 

وانتهاًء تراجع التقليد والقضاة وأئّمة اجلمعة واجلماعة ، التّفوا  والوصي « وسلم
 حول اإلسالم .

كمــا هــو ـــ وملّــا ألبــر ك ــ  مــن حّ ــام املســلمني وكــنائهم عــن الــ  األخالتيّــات 
انفضــوا عــنهم، والتّفـوا حـول الغـرب الـلذ فيـ  شـيء مــن  ــفــي الوتـت احلاحـر احلـال 
 ــالصّحة وال روة والعلم للوميـع »وكون « حقوق اإلنسان»، و«الدميقراطّية»  ل ، ك

 ، وإن كان الفارق بني اإلسالم والغرب من ال ريا إىل ال ر  .« ـ إىل حّد ما 

                                                           
 . 13_ سورة احلورات : اضية 258
 . 31_ سورة النوم : اضية 259
 . 13: ص _ ليوان اإلمام علي 260
 . 11ـ  12_ موسوعة الفق  : ج261
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 « :مصلى اهلل علي  وآل  وسل»تال رسول اهلل 

)لّمــــا خلــــق اهلل تعــــالي اإليمــــان قــــال : اللهـــــم قــــّوني فقــــّواه بحســــن الخلــــق 
والســـخا    ولّمـــا خلــــق اهلل الكهـــر قــــال : اللهـــم قـــّوني فقـــّواه بالبخـــ  وســـو  

 .262الخلق(
)إّن اهلل تبـــارر وتعـــالي ليعطـــي العبـــد مـــن الثـــواب :  تــال اإلمـــام الصـــالق 

 .263ي  اهلل ي دو عليه ويروح(علي حسن الخلـق  كمـا يعطي المماهد في سب
 ُخلَقُ  القرآن، تول  عّ  وجو :« صلى اهلل علي  وآل  وسلـم»كان رسول اهلل 

خــذ العهــو وأمــر بــالعرف وأعــرض عـــن المــاهلين  صــلى »مثّ تــال رســول اهلل
)هـو أن تص  من قطعع وتعطي من حرمع وتعهـو عّمـن « : اهلل علي  وآل  وسلـم

 .264أللمع(
:  أنّ  تال ل مـام أمـ  املـؤمنني « صلى اهلل علي  وآل  وسلـم»عـن رسـول اهلل 

)أ  أخبــركم بأشــبهكم بــي خلقــا  ؟ قــال : بلــي يــا رســول اهلل   قــال : أحســنكم 
 .265ُخلقا    وأعظمكـم حلما    وأبرّكم لقرابته   وأشدّكم من نهسه إنصافا (

ب المحـارم   )حسن الخلق في ثالإ : اجتنا:  تال اإلمام أم  املـؤمنني 
 .266وطلب الحالل   والتوسع علي العيال(

 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
 .267)إّن أ ين األخالق   الوره والعهاف(

                                                           
 . 11ص 5_ اوّوة البيضاء : ج262
 . 14  111ص 4_ ال ايف (أصولن : ج263
 . 14_ انبي  اخلواطر : ص264
 . 224_ م ارم األخالق : ص265
 باب العتاب . 11ص 1ورام : ج _ جمموعة266
 . 461_ اصنيف يرر احل م : ص267
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ـــا  « : صـــلى اهلل عليـــ  وآلـــ  وســـلم»تــــال رســـول اهلل  )أفضـــلكم أحســـنكم أخالق
 .268الموطؤون أكنافا  الذين يألهون ويؤلهون وتوطأ رحالهم(

 
 

                                                           
 . 16  114ص 4_ ال ايف (أصولن : ج268
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 المرائم والمشكالت
 

مــــن أســــباب التفــــاف النــــال حــــول اإلســــالم يف الــــ من األّول تلّــــة اجلــــرائم، ونــــدرة 
املشــاكو ، فقــد كــان اإلميــان بــاهلل واليــوم اضخــر مــن أهــّم أســباب انــامي الفضــيلة يف 

 النفول ، والفضيلة حّد اجلرمية و نع عن وتوعها .
 النوف األشـرف وال الت أالّكر انّ  تبـو سسني عاماً يف العراق كانت اجلرائم يف

أتـّو مــن القليـو ، فـه ا مســع النـال  ــاملـدينتني اللتـني عشـت فيهمـا  ــوكربـالء املقّدسة 
بسرتـة أو جر  إنسـان أو امـرأة منحرفـة خلقيـاً ، أثـار  لـ  لهشـتهم وعوـبهم ، أّمـا 
حوالث القتو فلم ا ن اقــع إالّ نـالراً ، فاألمــوال كانـت حمرتمـة ، واألعـرامي مصـونة 

ــــة م ــــو : حــــوالث والــــدّ  ـــــة للمشــــاكو االجتماعّي ماء حمقونــــة ، وكــــلل  احلــــال بالنسب
 الطـالق ، واملنااعـات ، وانفصام العوائو ، وطرل األوالل وعقوتهم أو بالع س .

وإ ا حـــدث نـــ ا  فهنّـــ  كـــان يتــــّم الفصــــو بـــني املتنـــااعني عنـــد رجـــو الـــدين ، وال 
 أيّـــام فضـــاًل عـــن الشـــهور يســـتغرق  لـــ  أك ـــر مـــن ســـاعات ، وال يصـــو األمـــر إىل

 والسنني .
أّما املسلمون يف هلى األيّام فحي  حعف الواا  الديم يف نفول ال  ـ ين مـنهم 

 يرتوا يف اجلرائم واملشاكو. ـإالّ من عصم  اهلل اعاىل  ـ
وتــد اســتورلوا مـــن الغــرب أنــوا  الر ائــو ، كمــا اعّلمــوا مــنهم بيــع اخلمــور والقمــار 

نــاء والفوــور وســائر املوبقـــات ، بــداًل مـــن أن يتعّلمــوا منهـــم ســـبو واعــاطي الرّبــا والغ
حـــــّيع »التقـــــّدم الصـــــناعي وال راعـــــي والتوـــــارذ ، فبصـــــبحوا كمـــــا يقـــــول امل ـــــو ممّــــــن 

 « .على نفسها جنت براتو»و« املشيتني
وال عـــالج إالّ بتطبيـــق اإلســـالم وااللتـــ ام تنهاجــــ  ، وهـــو الـــلذ يـــوّفر يف الـــنفس 
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ولـــيس األمـــر بـــهطالق الشـــعارات  ــــكمـــا كـــان يف العهـــد الســـابق  ــــاخلـــوف مـــن اهلل 
)فاســألوا «: صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»واالّلعــاءات ، بــو بــالواتع واحلقيقــة ، تــال 
)فلّمـا علـم اهلل :  ، وتـال علـي 269اهلل رّبكـم بنيّـات  صـادقة وقلـوب طـاهرة(

 .270مّنا الصدق أنزل علينا النصر(
 
 

)إّن أحــّبكم إلــي اهلل أحاسنكـــم « : عليــ  وآلــ  وسلـــم صــلى اهلل»تـــال رســول اهلل 
أخالقــــــا    الموطـــــؤون أكنافــــــا    الـــــذن يـــــألهون ويؤلهـــــون  وأب ضـــــكم إلــــــي اهلل 
ــــرا   ــــين اإلخــــوان   الملتمســــون ألهــــ  الب المشــــا ون بالنميمـــــة   والمهّرقــــون ب

 .271العثرات(
   تال فيها :يف حّوة الولا « صلى اهلل علي  وآل  وسلم»من خطبة رسول اهلل 

)إّن دما كم وأموالُكـم عليُكـم حراٌم كحرمة يـومُكم هـذا فـي شـهرُكم هـذا فـي 
 .272بلدُكم هذا إلي يوم تلُقونه فيسألُكم عن أعمالكم(

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
 )إذا التقي المسلمان بسيههما علي غير سّنة فالقات  والمقتول في النار( 

 !  ول اهلل هلا القااو ، فما بال املقتول ؟تيو : يا رس
 .273)ألنّه أراد قتال ( تال :

 : تال اإلمام الصالق 
 .274)فا  واهلل األبرار   تدرن من هم ؟ هم الذين   يؤذون الّذر(

                                                           
 اجمللس العشرون . 13_ اإلمايل للشي  الصدوق : ص269
 . 56_ ىلظ البالية : اخلطبة 270
 .  14ب 11  384ص 68، اار األنوار : ج 111ص 1_ يوايل اللدايل : ج271
 . 3ص 11_ وسائو الشيعة : ج272
 . 113ص 11_ وسائو الشيعة : ج273
 سورة القصص . 126_ افس  القمي : اجملّلد ال ال ص274
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 : تال اإلمام السّوال 
 .275)كفُّ األذ  من كمال العق  وفيه راحة البدن عاجال  وآجال (

أنظر أن   تكلمّن بكلمـة ب ـي أبـدا  وإن أعمبتـع ): تال اإلمام الصالق 
 .276نهسع وعشيرتع(

 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
 .277)إّن اهلل سبحانه ليب ُل الوقَح المتمّر  علي المعاصي(

 .278)  يحّ  لمسلم أن يروّه مسلما (:  تال اإلمام علي 
 .279)إيّار واإلصرار فانّه من أكبر الكبائر وأعظم المرائم(

 .280تبمح بالمعاصي أقبح من ركوبها()ال
 .281)إذا ضعهت فاضعف عن معاصي اهلل(

                                                           
 . 483_ نف العقول : ص275
 . 3  341ص 4_ ال ايف (أصولن : ج276
 . 181_ يرر احل م : ص277
 . 51ب 1  121ص 14، اار األنوار : ج 11: ص _ عيون أخبار الرحا 278
 . 181_ يرر احل م : ص279
 . 181ص_ يرر احل م : 280
 . 181_ يرر احل م : ص281
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 الرقابة النهسّية
 

كان مـن أسباب التفاف النال حول اإلسالم : املواظبة الشـديدة لـد  املسلمــني 
علــــى حماسبــــة الـــنفس والرتابـــة النفســـّية ، فقـــد التـــ م املســـلمون  ـــلى الصـــفة احلميـــدة 

ــــنفس» ـــــوا منو جــــاً يف  ، ألنّ « حماســــبة ال ــــ  ، فاملســــلمون كان ليــــنهم لعــــاهم إىل  ل
أمــانتهم وصــدتهم وصــّحة عملهــم وإاقــاىلم وفـــي كــّو ســلوكهم ، ولــلا التــّف النــال 
حـــوهلم ، إ  اإلنســـان اـــّب بفطراـــ  أن يتعامــــو ب ّقـــة وصـــدق وأمانـــة و.. مـــع أواللى 

 واوجت  وأبوي  وعّمال  وشري   وحاكم  وعامل  وجارى وصديق  .
ّن افتقـال ك ـ  مـن املسـلمني هلـلى ال ّقـة والـ  األمانـة أل  إىل نفـور النـال مـن ل 

 اإلسالم وابتعالهم عن ملهب  .
إّن ال ّقة واألمانـة والصدق و.. ال اتوّفر عـن القـانون ،  لـ  ألّن القـانون ظاهــرذ 

تابــة فقــ  ، والشرطـــة إمّنــا نمــي الظــاهر مــن األمــر، أّمــا البــاطن فــاألمر ااجــة إىل ر 
نفسّية يقظ  ، وهي ال نصو إاّل باإلميان باهلل السميع البص  ، العليم بسرائر خلقـ  

 وما ختفي الصدور .
أّمــــا اليــــوم فقــــد انســــل  املســــلمون علـــــى األيلــــب مــــن حماســــن الصــــفات وم ــــارم 
األخـالق، ولـم يراعوا حّ  التظاهر ب  ، وتد أخل الغرب ببعض  ، ولــلا ابتعـد النـال 

ــــر  فـــــي الغــــرب اإلاقــــان يف العمــــو عــــن املســــ لمني والتفــــوا حــــول الغــــرب ، فهنّــــ  ا
واالستشارة يف األمور واالنضبا  والنظام والنظافة والصّحة ، ومـع أىّلـا ليسـت كاملـة 

 ول ّنها متوّفرة إىل حّد ما .
وهـــلى األمـــور ولـــدت فـــيهم بســـبب املنافســـة واملراتبـــة واألحـــ اب احلـــرّة والنقابـــات 
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 .ـ ال من جهة اخلوف من اهلل سبحان  واعاىل  ـم ووسائـو األعـال
)أّول العلــم وتــد كّنــا نقــرأ يف أوائــو بعــض ال تــب الدراســّية حــدي اً شــريفاً يقــول : 

ــه( ــار وآخــر العلــم تهــويل األمــر إلي ، فــهّن العلــم النــافع ، متوّتــف 282معرفــة المّب
  اعالـــــى ، إ  علـــــى معرفتـــــ  سبحانـــــ ، واملعرفــــة ال املــــة اســــتدعي افــــويض األمــــر إليــــ

اإلنســان لــيس إالّ جرمــاً صــغ اً يف هــلا النظــام ال ــول اهلائــو ، الــلذ ال يعــرف أّولـــ  
ـــــة  وال آخـــــرى، وال طولـــــ  وال عرحـــــ  ، وال عمقـــــ ، وال شـــــيء مـــــن خصوصـــــّياا  اللااّي

يعلمـــون والعرحــّية إطالتــاً، وإمّنــا ي ـــون اإلنســان بالنســبة إليــ  كمـــا تـــال ســبحان : 
ــا ــدنيا وهـــم عــن اآلخــرة هــم غــافلونألــاهرا  مــن الحي ة وال

فاإلنســان يعــرف  283
 الظاهر من األشياء فق  ، وعن الدنيا فق  .

إّن الفرل مّنا يفّومي أمـرى ويـويل امامـ  يف عمليااـ  اجلرّاحيّـة ، ويف انقلـ  مــن م ـان 
إىل آخــــر إىل الطبيـــب والطيّـــار ، ف يـــف بـــبمور حيااـــ  املصـــ يّة الـــا اـــراب  بســـعالا  

ا  يف هلى الدنيا ويف الدار اضخرة ، وهو ال يعلم منها شـيداً ، والعالــم  ـا هـو وشقاو 
اهلل اعاىل وحدى الـلذ بيـدى مل ـوت كـّو شـيء ، ومــن املعلـوم أّن الـلذ يفـّومي أمـرى 

 إىل اهلل اعاىل خالق ال ون ومدبّرى ، يهدي  اهلل اعاىل إىل ما في  صالح  وخ ى .
ه اهلل سـّيوات مـا مكـروافوقاوعليـ  فقول  اعالــى: 

،إشـارة إىل مصـداق مـن 284
وأفّوض أمرن إلي اهلل إّن اهلل بصيٌر بالعبادمصاليق أّول اضية : 

، وإالّ فهّن 285
ــاهلل سبحانـــ  افـــظ اإلنســان  ــلون شــعور أو إحســال منــ  يف أك ــر األحيــان  ـ مـــن  ـ

وال ــوارث ،  الغــرق واحلــرق واخلســف واهلــدم والســقو  ، وإتلــف األمــرامي واألوبدــة
 وي ها .

                                                           
 .  11_ جامع املقّدمات كتاب األم لة : ص282
 . 1_ سورة الروم : اضية 283
 . 25_ سورة يافر : اضية 284
 . 22_ سورة يافر : اضية 285
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وعلـى أّذ حال : فهّن ك  اً مـن املسـلمني انفّضـوا عـن الـ  املعـال السـامية ، ألّن 
خوف اهلل سبحان  مل يتوّلر أو يتوّفر فـيهم ، كمـا اـوّفر وجتـّلر يف املسـلمني األوائـو 

. 
هلا مـع تطع النظر عـن انقطا  األلطاف اإلهليّـة اخلاّصـة عـنهم ، حيـ  إّن هنـاس 

تمــارة  لــن تبــور ارة بـني اإلنســان وبـني ربّـ  ســبحان  واعـاىل، تـال اعــاىل:جتـ
286 ،

، 287…إّن اهلل اشـــتر  مـــن المـــؤمنين أنهســـهم وأموالــــهم وتــــال ســـبحان  : 
 ومالام املشرتذ ال يعطي ال من ، فهو ال يبخل امل من أيضاً .

حسب األللّـة  ـومن الواحو أن للعاتو فضاًل على املؤمن اجلاهـو ، إّن كّو شيء 
يا أيّها بيـد اهلل سبحان  ، وإنـّ  على كّو شيء تدير ، تال اعاىل :  ـالعقلّية والنقلّية 

إن يشـأ يـذهبكم ويـأت  الناس أنـتم الهقـرا  إلـي اهلل واهلل هـو ال نـّي الحميـد 
ــــد  ــــق  جدي ــــز بخل ــــي اهلل بعزي ــــع عل ـــــا ذل وم

، وكمــــا يقــــول املــــالّ هــــالذ 288
 السب وارذ :

 289والكّ  مستمد  من مدده           ة األمور طّرا  بيدهأ مّ     
 .290…ق  اللهم  مالع الملع تال سبحان  : 
فاّن العّزة هلل جميعا  وتال اعاىل : 

291. 
 .292…وهلل خزائن الّسماوات واألرض وتال اعاىل : 

يهب لـمن يشـا  إناثا  ويهب لمن يشا  الذّكوروتـال جّو  كـرى: 
293. 

                                                           
 . 41_ سورة فاطر : اضية 286
 . 111_ سورة التوبة : اضية 287
 . 11ـ  15_ سورة فاطر : اضيات 288
 . 8ذ : ص_ شر  منظومة السب وار 289
 . 46_ سورة آل عمران : اضية 290
 . 131_ سورة النساء : اضية 291
 . 1_ سورة املنافقون : اضية 292
 . 21_ سورة الشور  : اضية 293
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  ل  من عشرات اضيات ومدات األحالي  الوارلة  لا الشبن .إلـى ي  
فمـن أين العـ ّة ؟ فمن أيـن الصـّحة ؟ ومـن أيـن األمـن ؟ ومـن أيـن اجلمـال ؟ ومــن 
أين ال روة ؟ ومن أين األوالل ؟ ومن أين السعالة يف احلياة ؟ ومن أين ؟ ومـن أيـن ؟ 

 إالّ من  اعاىل .
أو يــاص يف أعمـاق البحـار ، فهنّـ  عـاج  عـــن  واإلنسـان مهمـا حلّـق حنـو األتمـار

مــنو احليــاة والــرو  حــّ  للبابــة واحــدة ، ف يــف لــ  بتــوف  احليــاة السعيـــدة، والعــيو 
اهلـمء والعـ ّة واملنعـة لنفسـ  ، مـن لون االسـتمدال مــن اهلل اعالــى وطلـب العـون منـ ؟ 

لن يخلقوا ذبابا  ولو اجتمعوا لهتال اعاىل 
294. 

 
 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»اهلل تال رسول 

)من عرضت له فاحشة  أو شهوة  فاجتنبهـا مـن مخافـة اهلل عـّز وجـّ  حـّرم اهلل 
: عليه النار   وآمنه مـن الهـزه األكبـر   وأنمـز لـه مـا وعـده فـي كتابـه فـي قولـه 

ولمن خاف مقام ربّه جّنتان295ن. 
 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
ُحكما  فوعي   ودعا إلي رشاد فدنا   وأخذ بحمزة هاد   )رحم اهلل امر  َسمعَ 

 .296(…فنما   وراقب ربّه   وخاف ذنبه 
)  يــأمن يــوم : مــا أعظــم خوفــ  مــن ربّــ  ؟ تــال :  تيــو ل مــام احلســني 

 .297القيامة إ ّ من خاف اهلل في الدنيا(
:  ولمن خاف مقام ربّـه جّنتـان )فـي قوله تعالي:  تال اإلمام الصـالق 

من علم أّن اهلل يراه ويسمع مـا يقـول ويعلـم مـا يعملـه مـن خيـر أو شـّر فيحمـزه 
                                                           

 . 13_ سورة احلظ : اضية 294
 . 461ص 4_ جمموعة ورام : ج295
 . 16_ ىلظ البالية : خطبة296
 فصو يف م ارم أخالت  . 61ص 2_ املناتب : ج297
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ذلع عـن القبيح من األعمال   فـذلع الـذن خـاف مقـام ربّـه ونهـي الـنهس عـن 
 .298الهو (

 : تال اإلمام ال اظم 
)ليس مّنا من لم يحاسب نهسه في كّ  يوم فاّن عمـ  حسـنا  اسـتزاد اهلل وإّن 

 .299ر اهلل منه وتاب إليه(عم  سّيوا  است ه
 : تال اإلمام السوال 

)ابــــن آدم :   تــــزال بخـــــير مـــــا كــــان لــــع واعــــٌ  مــــن نهســــع  ومــــا كانــــت 
 .300(…المحاسبة مـن هّمع  وما كان الخوف لع شعارا  والحزن لع دثارا  

 :  تال اإلمام أم  املؤمنني 
ة األمــن )خــف اهلل خــوف مــن شــ   بــالهكر قلبــه   فــاّن الخــوف مظنّــه مطيّــ

 .301وسمن النهس عن المعاصي(
 : تال اإلمام الرحا 

 .302(…)من لم يخف اهلل في القلي  لم يخّهه في الكثير 
 : تال اإلمام احلسن 

 .303)من َعَبَد اهلل عّبد اهلل له كّ  شي (
 : تال اإلمام اهلالذ 

 .304(…)من اتّقي اهلل يـُّتقي 
                                                           

 . 11  11ص 4(أصولن : ج _ ال ايف298
 . 4  253ص 4_ ال ايف (أصولن : ج299
 . 384ص 61_ اار األنوار : ج300
 . 111_ اصنيف يرر احل م : ص301
 . 181: ص . عيـون أخبار الرحا  11  62ب 112ص 68_ اار األنـوار : ج302
 . 351_ انبي  اخلواطر : ص303
 366ص 15، اـار األنـوار : ج 386ص 4لغمـة : ج، باب التوليد ونفي التشبي  ، كشف ا 61_ التوحيد : ص304
 . 48ب 4 
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 .305من   يأمن خوفه()خف رّبع خوفا  يش لع عـن رجائه وأرجه رجا  
 .  306)خف اهلل يؤمنع   و  تأمنه فيعذبع(

)مــن خــاف اهلل آمنــه اهلل ســبحانه مـــن كــّ  شــي  ومــن خــاف النــاس أخافــه اهلل 
  .307سبحانه من كّ  شي (

  .308)الخشية شيمة السعدا (
)فــاتّقوا اهلل تقيّــة مـــن أنصـــب الخــوف بدنــه واســهر التهّمــد غــرار نومــه واألمــأ 

 .309ومه(الرجا  هواجر ي
 
 
 

                                                           
 . 111_ يرر احل م : ص305
 . 111_ يرر احل م : ص306
 .  111_ يرر احل م : ص307
 .  111_ يرر احل م : ص308
 .  111_ يرر احل م : ص309
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 النظافة
 

« : صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»أمــر اإلســالم بالنظافــة ، حــّ  تـــال النــّب األكــرم 
 .310)النظافة من اإليمان(

إ ا مّر من م ان  ارس فيـ   ـفوق  ل   ـوتد كان النّب شديد النظافة، بـو إنّ  كان 
ة العطـر أّن رسـول رائحة العطر، حّ  أّن املاّر من  لـ  امل ـان كـان يعـرف مـن رائحـ

تــد مــّر مـــن هنــا ، و لــ  لشـــّدة نظافتــ ، وملــا كــان « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»اهلل 
 يفو  من رأس  الشريف رائحة العطر لشّدة عالتت  ب  .

يف « عليهــا الســالم»ثلــ  مهــر ال هــراء « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وسلـــم»وتـــد جعـــو 
 افة والتنّظف .العطر وهلا ما يش  إىل شّدة اهتمام  بالنظ

ويعــرف اهتمــام اإلســالم بالنظافــة مـــن خــالل ابكيــدى علــى الوحــوء ل ــّو صــالة ، 
سواء كانت فريضة أم نافلة ، وهو يالبـاً يسـتل م الوحـوء ثـالث مـرّات علـى األتـّو يف 

 اليوم الواحد .
وكلل  بغسو اجلَنابـة وطهارة النساء من احلـيض ، باإلحـافة إىل أنـوا  أخـر  مـن 

 الواجبة أو املستحّبة . األيسال
صــلى اهلل »كمــا أوصــى اإلســالم بنظافــة امللــبس واملبكــو واملســ ن ، حــّ  تــال : 

ــا مقعــد «: عليــ  وآلــ  وسلـــم )  تبّيتــوا القمامــة فــي بيــوتكم وأخرجوهــا نهــارا  فانّه
 .311الشيطان(

ولو أرلنا إحصـاء اوصـيات اإلسـالم يف النظافـة لبلغـت عـّدة كتـب حـتمة ، وتـد 
                                                           

، اـار األنـوار :  41116  14ب 311ص 16، مستدرس الوسـائو : ج 3161  636_ ىلظ الفصاحة : ص310
 . 14  81ب 411ص 51ج

 . 36ب 2  115ص 13_ اار األنوار : ج311



 

 14 

يف شـبن « صـلى اهلل عليـ  وآلـ  وسـلم»ّن سبب عدم ن ول الـوحي علـى النـّب ورل : أ
)كيف أنزل وفي براجم أصـحابع تال للنّب :  أّن جنائيو « الضحى»سورة 

 .312الوساخة(
وهـــلا احلـــدي  إن ّه ســـندى ، فهـــو بـــاب التبّكـــد والتشـــديد علـــى النظافـــة وعـــدم 

تبكيـد اـالء عنـدما يتحـّدث لنـا التسامو يف الوساخة ش اًل ورائحة ، ويظهر هلا ال
، كرى أكو ال وم والبصو ، فلم يبكلهما «صلى اهلل علي  وآل  وسلم»التاريـ  عـن أنّ  
 طيلة حياا  .
)لــو  أن أشـــّق يف جمــال آخــر مــن النظافــة: « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»وتــال 

 .313علي أّمتي ألمرتهم بالسوار مع ك  صالة(
حــّ  يلــ م يســل  ممّــا ي يــو آثــار الوســاخة 314جنابــة()أّن تحــت كــّ  شــعرة وورل : 

 عن كّو ج ء من أج اء البدن .
مّث بعد  ل  احلّ  ال ب  على النظافة ، أخل ك   من املسلمني يف االبتعال عنها 
إالّ يف م ـــو الوحــــوء والغســــو الـــواجبني ، ومل يراعــــوا النظافــــة فــــي ال  ــــ  مــــن شــــؤون 

 يد من االلت ام  ا .حياهتم، بينما أخل الغرب يف امل  
فيوم انتقو املسلمون مـن تلارة اجلاهلّية إىل نظام اإلسالم ، التّف النال حوهلـم ، 
ول ن يوم اركوهـا وراعى بعض أصوهلا الغرب ، انفّض من حوهلم ، واستبدلوا النظـام 

 الغريب بالنظام اإلسالمي .
، فــالتلّوث البيدــي الــلذ ثـــّم إّن املصــانع احلدي ــة االت يف وســاخة بــالل املســلمني 

ندثــ  املصانـــع ووســائو النقـــو مشــهول بوحــو  يف بــالل املســلمني وخاّصــة العواصـــم 
بسـياج مــن النظافـة  ـ إىل حـّد مــاــ اإلسـالمّية بينمـا العواصـم الغربيـة أحاطـت نفسـها 

 وبوسائو وتائية ، سالمة لباللهم من التلّوث البيدي .
                                                           

 . 215ص 11_ جممع البيان : ج312
 . 413_ علو الشرائع : ص313
 باب الغسو من اجلنابة . 81: ص _ فق  الرحا 314
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 : تال اإلمام أم  املؤمنني 
)تنظّهوا بالما  من الريح المنتن الـذن يتـأّذ  بـه   وتعّهـدوا أنهسـكم فـاّن اهلل 

 .315عّز وجـّ  يب ل مـن عباده القاذورة الذن يتأّنف به من جلس إليه(
 :  تال اإلمام الرحا 

 .316)من أخالق األنبيا  التنّظف(
 :  تال اإلمام الباتر 

 .317)كنس البيوت ينهي الهقر(
 :    املؤمنني تال اإلمام أم

 .318)نظّهوا بيوتكم مـن حور العنكبوت فاّن تركه في البيت يورإ الهقر(
 « : صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 

)إّن اهلل تعـــــالي يحـــــّب مــــــن عبـــــده إذا خــــــر  إلـــــي إخوانـــــه أن يتهيّـــــأ لهــــــم 
 .319ويتمّم (

 :  تال اإلمام الصالق 
 .320الممال   وليكن من حالل()البس وتمّم  فاّن اهلل جميٌ  يحّب 

 :  تال اإلمام الصالق 
 : تطّهر   فأخذ شاربه ..   )قال اهلل عّز وجّ  إلبراهيم

                                                           
 . 641_ اخلصال : ص315
 . 335ص 15_ اار األنوار : ج316
 . 511ص 3_ وسائو الشيعة : ج317
 . 321ص 3_ وسائو الشيعة : ج318
 . 35ألخالق : ص_ م ارم ا319
 . 321ص 3_ وسائو الشيعة : ج320
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 ثّم قال : تطّهر   فنتف من إبطه .. 
 ثّم قال : تطّهر فقّلم أألهاره .. 
 ثّم قال : تطّهر فحلق عانته .. 

 .321ثّم قال : تطّهر   فاختتن(
 : تال اإلمام الصالق 

اهلل يحّب الممال والتمّم    ويكره البـؤس والتبـا س فـاّن اهلل عـز وجـ   )إنّ 
 إذا أنعم علي عبده نعمة  يحب أن ير  أثر نعمته عليه .

 تيو وكيف  ل  ؟ 
ينظّــف ثوبــه  ويطّيــب ريحــه ويمّصــي داره   ويكــنس أفنيتــه  حّتــي أّن تــال : 

 .322السرا  قب  م يب الشمس ينهي الهقر ويزيد في الر ق(

                                                           
 . 61_ م ارم األخالق : ص321
 الباب ال ال واخلمسون . 115_ إرشال القلوب : ص322
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 المرأة
كانت اجلاهلّية بعربـها وفرسها ورومها نتقر املرأة أكن احتقار، وبقيت املرأة علـى 
حالتهــا املرتليّــة ، حــّ  جــاء اإلســالم فرفــع شــبىلا ، ووحــعها يف موحــعها املناســب ، 

 . ـعملّياً ال شعاراً  ـوأعال إليها كرامتها اإلنسانّية 
النـال حــول اإلسـالم ، حيـ  إّن املــرأة ف ـان  لـ  االحـرتام مـــن أسـباب التفــاف 

  ـو أك ـر مـن نصـف اجملتمـع، وهلا ل  لورى وانع اساا  على أسلوب احلياة واجملتمع 
. 

ل ـــن اجملتمـــع اإلسالمــــي املعاصــــر احتقـــر املـــرأة ، حينمـــا حرمهـــا مـــن التعلـــيم ومـــن 
قـــوتهن حّقهـــا فــــي اإلرث وحـــرم ال  ـــ  مـــنهّن مـــن الـــ واج ومـــنعهّن عـــن ك ـــ  مــــن ح

، فالتوـــــبت املـــــرأة إىل ال قافــــة الغربيــــة كبـــــديو عــــن ال قافــــة اإلســـــالمّية، 323األخــــر 
متصـــّورة أّن احلضــارة الغربيّــة ســتوّفر هلــا مــا فقداــ  يف البلــدان اإلســالمّية مــن حقــوق ، 
ل ّنهــا اكتشــفت وبعــد فــرتة تصــ ة أّن الغـــرب أســاء هلـــا إســاءًة كبـــ ة ، حيــ  أيراهــا 

ة، وفـــــتو فــــــي وجههـــــا لور البغـــــاء ، وســـــاتها إىل مســـــتنقع الفســـــال بـــــالتنّج واخلالعـــــ
واالحنراف ، وبؤرة املـرمي والر يلة ، وأحاهلا سلعة رخيصة اتوا  ا األهـواء ، وأهاىلـا 

 نفسّياً واجتماعيّـاً أمّيـا إهانة . وأصبحت معرحة لألمرامي وكلا املتعاطون معها .
اجلنسي، ممّا معناى حرماىلـا مــن الـ واج  وكلل  أساء الغـرب للمرأة بهباحـة الشلو 

، ف  رت علـى أثرى العوانس، وانتشر األخالء واخلليالت وهّدمت العوائو ، ونّولت 
النســاء إىل عارحــات لألايــاء ، ومرّوجــات ل عالنــات ، وأُلخلـــن بالتــايل يف املعامــو 

ناجم فبحّر  ل  واملصانع الا ال اتالئم وطبيعتها حي  عملت املرأة يف املصانع وامل
  ا وبشعورها وعواطفها وببنوثتها .

                                                           
 « .68ـ  64الن ا  : ج»_ راجع موسوعة الفق  كتاب 323
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أّن اإلسـالم هـو الوحيـد الـلذ يراعــي يف  ـوبعد فشو املبالل األخر   ـل ّن احلّق 
توانينـــ  الصـــال  احلقيقـــي للمـــرأة ، فـــال ســـبيو إلســـعالها إالّ بـــالعولة إلــــى القــــوانني 

إذا دعــاكم لمــا يحيــيكماإلســالمّية : 
االحنطــا  اخللقـــي  . فبــداًل مـــن  لــ 324

والضيا  االجتماعي ، ير  يف اإلسالم العلـو اخللقـي ، والت افــو االجتماعــي ، فهنّـ  
يـــر  املـــرأة ربّـــة البيـــت ، ومـــديرة شـــؤون ، وشـــري ة الرجــــو فــــي حيااـــ  ، وأم أواللى ، 
وأســـال ســـعالا  ، بــــو وأســــال ســـعالة اجملتمـــع ورتّيـــ  ، وإليهـــا أوكـــو حضـــانة اجليـــو 

ربيتــــ ، وجعــــو اجلّنـــة نـــت أتــــدام األّمهـــات، وأمـــر الرجـــو بالنفقــــة عليهــــا ، اجلديـــد وا
واوفـــ  مــا يناســب شــبىلا مــن املســ ن وامللــبس ، واملبكــو واملشـــرب للتفــرّغ إلـــى إ،ــاا 
مهّمتها املتالئمة مع فطرهتا، كما وأنّــ  يـر  حـرورة التعلـيم والت قيـف هلــا، واالشتغــال 

ع كرامتهــا وعّفتهــا ، م ـــو حياكــة السّوـــال واخليّاطــة والتطريــ  تــا يناسبهـــا ويتناســب مــ
وم اولة األعمـال البيتيّـة ، واعلـم الطـّب ، والتـدريس األكالميــي ، والدراســة الدينيّــة ، 

 حي  بلغت بعض النساء لرجة االجتهال .
كما وأنّ  ير  هلا أن ا ون إمامـاً جلماعـة النسـاء يف الصـالة ، وتـد جعـو الرسـول 

أم ورتــة وي هــا ، إمــام مجاعــة يــبممن النســاء يف بعــض « لى اهلل عليــ  وآلــ  وســلمصــ»
خاّصــة بالنســاء  مساجد املدينة ، وكانـت بعـض املسـاجد يف امـن اإلمــام علــي 

، وللمـــرأة أن اـــدير املـــؤ رات والتوّمعـــات النســـائية ال ــــن  . وكانـــت املـــرأة يف عهـــد 
يـــــئ الطعــــام للمحــــاربني واقــــوم بهســــعاف هت« صــــلى اهلل عليــــ  وآلــــ  وســــلم»الرســــول 

 اجلرحى واملصابني .
كما وأنّ  ير  حـرورة فتــو مـدارل علميّـة واربويّـة للنسـاء وفـتو الـدورات التدريبيّـة 
املناسبـة لشؤوىلـا إسالمّياً ، وفتو معاهد التعليم العالـي للنساء حّ  يصبحن طبيبات 

 ّلمات وأساالة جامعات .وممرحات وتابالت ومركبات أسنان ومديرات ومع
كما وأنّ  ير  حرورة ا ويظ العاابات والعانسات، و ل  حسب ما تّررى اإلسـالم 

                                                           
 . 42_ سورة األنفال : اضية 324
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 .325، وتد  كرنا  ل  يف كتاب الن ا  بتفصيو
فهّن املرأة كالرجو فـي كّو شــيء ، إالّ فيمـا اسـت ناى اهلل سـبحان  ا وينـاً أو اشـريعاً 

خــــ  هــــال  ل يفيــــة  ، وعلــــي « مصــــلى اهلل عليــــ  وآلــــ  وســــل»، وســــ ة الرســــول 
آخــى « صلى اهلل علي  وآل  وسـلم»سلوكهّن يف إتلف احلقول ، حّ  أّن رسول اهلل 

صـلى »كمـا فــي تّصـت  ــ بني النسـاء كمـا آخـى بـني الرجـال . وأحيانـاً استشـار املـرأة 
نفسـ  ، ، وأخـل البيعة منهـّن مرّاني: مـرّة ل ـمع اوجت  أم سلمة « اهلل علي  وآل  وسلم

 .326يف يدير خم ومرّة لعلّي 
، إالّ فيمـا جعـو اهلل مـن ــتـا لل لمـة مـن معـىن  ــإ ن فاإلسالم يـر  أّن املـرأة حـرّة 

القواعد اخلاّصة  ا ، و ل  ملصـلحتها ومصـلحة الرجـال ، كمـا أّن الرجـو حـّر تعـىن 
رأة فهنّـ  يعـم ال لمة إاّل يف اوّرمات على ما سبق ، وكـّو إفـرا  أو افـري  يف حـّق املـ

 ايالة أو نقصاناً يف طبيعة احلياة البشريّة ويؤول بالتايل إىل الوبال وال وال .
 
 

 « :صلى اهلل علي  وآل  وسلم»تال رسول اهلل 
 .327)خيركم خيركم لنسائه   وأنا خيركم لنسائي(

 وتال أيضاً :
 مـــن )مـــا  ال جبرائيـــ  يوصـــي بـــالمرأة حّتــــي ألننـــت أنّـــه   ينب ـــي طالقهـــا إ ّ 

 .328فاحشة  مبّينة(
 : تال اإلمام السّوال 

                                                           
 «.68ـ  64الن ا  : »_ راجع موسوعة الفق  كتاب 325
 للعالمة اوّقق الشي  عبد احلسني أمحد األميم .« الغدير»ب _ للم يد راجع كتا326
 . 111ص 14_ الوايف : ج327
 . 11_ عّدة الداعي : ص328
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)وأّما حّق الّزوجـة فـأن تعلــم أّن اهلل عـّز وجـ  جعلهـا لـع سـكنا  وأنسـا  فـتعلم 
أّن ذلع نعمة  من اهلل عليع فتكرمها وترفق بها   وإن كان حّقع عليهـا أوجـب 

 .329…(  فاّن لها عليع أن ترحمها 
اختضــب، فقلــت: جعلــت  حلســن عــن احلســن بــن اجلهــم تــال: (رأيــت أبــا ا

نعـم   إّن التهيوة مّمـا يزيـد فـي عّهـة النسـا    ولقــد تـرر فداس اختضب ؟ فقــال: 
أيســّرر أن تراهــا علــي مــا تــرار . مثّ تــال :  النســا  العّهــة بتــرر أ واجهــّن التهيوــة

 .330ن…فهو ذار تلت: ال ، تال :  عليه إذا كنت علي غير تهيوة ؟
(ما حّق املرأة على اوجها اللذ إ ا فعل  كان حمسناً ؟  : تلت أليب عبد اهلل 

كانـت :  ، وتال أبـو عبـد اهلل  يشبعها ويكسوها وإن جهلت غهر لهاتـال : 
 .331نتؤذيه في هر لها امرأة عند أبي 

 : تال اإلمام الصالق 
)إّن المـر  يحتــا  فــي منـــزله وعيالــه إلــي ثــالإ خصــال يتكّلههــا وإن لــم يكــن 

 .332لع : معاشـرة جميلة   وسعة بتقدير   وغيرة بتحّصن(فـي طبعه ذ
 أنّ  تال : عن أيب عبد اهلل 

)  غنـــي بـــالزو  عــــن ثالثـــة أشـــيا  فيمـــا بينـــه وبـــين  وجتـــه : وهـــي الموافقـــة 
لتمتلــــب بهــــا موافقتهــــا ومحّبتهــــا وهواهــــا   وحســــن خلقــــه معهــــا   واســــتعماله 

 .333عته عليها(استمالة قلبها بالهيوة الحسنة في عينها   وتوس

                                                           
 . 561_ اخلصال : ص329
 . 183ص 12_ وسائو الشيعة : ج330
 . 1  511ص 5_ ال ايف (فرو ن : ج331
 . 344_ نف العقول : ص332
 . 343_ نف العقول : ص333
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 وأخيرا
 

إّن الســؤال املطــرو  بعـــد هـــلى الرحلــة القصــ ة ، هــو كيــف مي ــن إرجــا  اإلســـالم 
ـــ  مــن آيــات  ـــة»و« األخــوة»إلـــى واتــع املســلمني تــا في ؟ ومـــن  334«األّمــة»و« احلرّي

إذا دعاكم لما يحييكمسائر الدعوات واألح ام الباع ة إىل احلياة : 
 ؟335

اإلسالم إلـى احلياة ؟ وما هي الطريقة امل لى لعـولة املسـلمني كيف مي ن أن يعول 
 إىل لينهم ؟

 كيف مي ن ،اهتم مـن الوحع املراذ اللذ وصلوا إلي  يف القرن األخ  ؟
واجلواب : تا أنّـ  ال مي ــن الرجــو  إىل كافّـة منـاهظ اإلسـالم واعاليمـ  مـرّة واحـدة 

، حـّ  ال رتـو النظـام وال نـدث فوــوات أو  ولفعة واحدة ، فالالام العـولة اـدر ياً 
االال هتــ  الدولــة وافــرق صــفوف اجملتمـــع، والتــدرّج فـــي التغيــ  لــيس هــو ممّــا يقتضــي  
العقـــو ويســـ  عليـــ  العقـــالء فحســـب ، بــــو هـــو ممّـــا انتهوـــ  اإلســـالم أيضـــاً يف أّول 

ــــب املعنيــــة  ــــلا األمــــر واملــــراب ــــ  فـــــي بعــــض ال ت    ــــلا ظهــــورى ، كمـــــا فصــــلنا  ل
، وأشــرنا إليــ  هنــا ، حــّ  ال ي ـــون التغيــ  املفــاجئ موجبــاً للســقو  ، 336اخلصــوص

ألّن التغيـــــ  املفاجـــــئ يوجــــب هــــ ّة عنيفــــة، واهلــــ ات العنيفــــة اوجــــب لائمــــاً التف ــــ  
 والسقو  واالحنالل .

واللين اراقوا سلّـم احلضارة لـم يراقوها لفعـة واحـدة، بـو كـان  لـ  نتيوـة جلهــول 
كاملـــة، بـــللت مـــن ف رهـــا ولمهـــا وأعصـــا ا وحـــّحت بوتتهـــا وماهلـــا ، حـــّ    أجيـــال

                                                           
ويضــع عــنهم إصــرهم واأليــالل   ،إمّنــا املؤمنــون أخــوةمــن اضيــات الــ الث : « ام ظلّــ ل»_ مــرال اإلمــام املؤلّــف 334

 . إّن هلى أّمت م أّمة واحدة  وأنا رّب م فاعبدون  ،الا كانت عليهم
 . 42_ سورة األنفال : اضية 335
 ح ام .آيات ترآنية ، والتدرّج يف ن ول األ 2_ وكنمو ج يالحظ التحر  التدر ي للتمر فـي 336
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 وصلت إىل ما وصلت إلي  من الرتي .
وه ـــلا اإلســالم ، فهنّــ  ال يراضـــي أبــداً بــالتغي  املفــاجئ املوجــب للضــرر األكــن 

 وإمّنا ير  التدرّج ومرحلية التغي  ، حّ  اتهيئ األجواء واستعد النفول لقبوهلا .
اًل إ ا أيلقـــت الدولـــة لفعـــة واحــــدة كـــّو الـــدوائر املرابطـــة بـــاهلورة واجلـــوااات فمـــ 

واجلنسيـة واجلمارس، أو عطلت كـّو الـدوائر الرواينيّـة الـا اعرتـو حركـة البنـاء والتوـارة 
وال راعة والصناعة ، وكلا اجليو و.. ، كان  ل  سبباً يف بطالة املاليني مـن النـال، 

، فضاًل عن أنّ  سيوجب ه ّة اجتماعيّـة كـن  ، وألوانـاً مـن ممّا سيوجب مفاسد كب ة
االحــطرابات واملشــاكو واملصــالمات والقالتــو الــا ال مي ــن نويمهــا واخلــروج منهــا 
بسالم ، ورّتا انقو حالة البطالة والنقمة هلى إىل بالل أخر  جماورة، إلثارة م يد من 

 االحطرابات والقالتو .
النــال أّن اإلســالم ليــن الفوحــى ، وأّن حــال النــال فـــي  ممّــا ســيؤّلذ إىل أن يــر 

الســابق أفضــو مــن حــاهلم يف الوتــت احلاحــر ، فيوجــب رّلة فعــو يف نفــول النــال ، 
وينقلـــب األمـــر إىل حـــّد املقصـــول فيتســـر اإلســـالم مسعتـــ  ، باإلحـــافة إىل خســـارا  

 احل م أيضاً .
فني الـلين اعطلـوا عــن العمـو والشّ  أن األحرار النامجـة ال اتحـّدل ببولدـ  املـوظّ 

، وأُيلق بـاب ارا اتهــم ، وسـّد علـيهم مـوارلهم االتتصـالية فقـ  ، بــو اشمــو أيضـاً 
 أناساً آخرين ، يرابطون بطريقة أو ببخر  مع أولد  وهو واحو .

وكـــلل  احلــــال فيمـــا أيلقـــت الدولـــة كـــّو مرافـــق الباطـــو ، وعطّلـــت كـــّو األعمـــال 
 ع وسالمت  .املنافية لنـ اهة اجملتم

وكلل  احلــال بالنسـبة لتّوــار األسـلحة الـلين يرا تـون عـن هـلا الطريـق ، وميـّررون 
 معاشهم مقابو ادم  البشريّة وتتو الشعوب النيدة.

وكلل  احلال بالنسـبة إىل إلغـاء اجلمـارس والـدوائر الرواينيّـة وبعـض م ااـب شـرطة 
 احلدول وحنوها .

العـــدل اهلائـــو مـــن املـــوظّفني املـــرابطني بال بـــت  وكـــلل  احلـــال بالنســـبة إىل إلغـــاء
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 « .األمن واملتابرات»واإلرهاب وخنق احلرّيات 
وال ســـبيو إىل احليـــاة الســـعيدة املنتظمـــة إالّ بـــالعولة إىل التـــدرّج والتعّقـــو وابســـيس 
جلان مـن  وذ االختصاصـات الدنيويّة والدينّية ، لدراسة العالتة بني العمو الدنيوذ 

 اط  بالدين واحلياة اضخرة أو منافاا  هلا.ومـد  اراب
ومهّمـــة هــــلى اللوـــان اوفــــ  فـــرص العمـــو للمـــوظّفني ومـــن إلـــيهم ، الـــلين فقـــدوا 
ـــة،  عملهـــم املتــالف ل ســالم ، وفــتو جمــاالت جديــدة اتوافــق مـــع الشــريعة اإلسالمّي

 ادّر عليهـم الراق احلالل ، واضمن هلم موارلهم االتتصاليّة .
اً مـن هتيدة األجواء النفسّية ، والظروف املناسبة للتغي ، فهنّ  بدون هلى والبّد أيض

 األجواء والظروف ال مي ن التغي ، وسد ثغرة البطالة ، وحسم الفوحى يف اجملتمع .
يف خطتـــ  االتتصـــاليّة فــــي « شـــاخت»وتــــد كـــان  لـــ  ســـبباً فــــي فشــــو الـــدكتور 
ــــت إندونيســــيا ، بينمــــا ،حــــت نفــــس اخلّطــــة يف أمل ـــــة كان ــــا ، ألّن األجــــواء النفسّي اني
 .337مالئمة للنوـا ، وتد فّصلنا  ل  يف بعض كتبنا

، « أوحا  اجملتمع وطبيعة»ومـن هنا فالبّد مـن إعدال جلان حرّة ومستقّلة لدراسة 
« كيفيـة اطبيـق األخــوة اإلسالميّــة»ولراسـة « كيفيــة اطبيـق األّمـة الواحـدة»ولراسـة 
كيفيـــة عـــالج »ولراســـة « مشـــ لة الفســــال وبائعـــات اهلــــو  كيفيـــة عـــالج»ولراســـة 

 ، وما إىل  ل  .« مش لة االتتصال الرّبوذ واالستغالل الرأمسايل
فاشلة ، ألىّلا طبقت يف اهلند والصني « اللوان»وال  وا القول ببّن هـلى التوربة 

 وبقيت مظاهر الفقر والفسال شاخصة على حاهلا . 
وريـم نّررها لقرن واحـد ، إالّ أىّلا بقيت اطّبق النظام الغـريب ألنّ   اب ببّن اهلند 

 يف بعض األبعال .
والصني كلل  فهىّلا ريم التغي  اهلائو يف البنّية األساسـّية ، ل ّنهـا أخطـبت أكـن 
اخلطــب يف الــ  املــلابو ال ــن  الــا أتامتهــا علــى أراحــيها والــا أسفـــرت عـــن مقتــو 

                                                           
 « .لام ظّل »ل مام املؤّلف « الفق  : االتتصال»_ راجع موسوعة الفق  كتاب 337
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حســـب بعـــض اإلحصـــاءات، كمــــا أخطـــبت يف حماولـــة مـــواطن صـــيم « مليـــون 31»
اطبيق الشيوعّية واالشرتاكّية ، وفشلت علـى أثرها صرخـات التحـّرر ، واالنفتا  على 

 الغرب ، واإلصال  يف كّو مرافق احلياة .
أّما التوربة اإلسالمّية الا يرال اطبيقها فيوـب عليهـا وجوبـاً أكيـداً : أن  نـع مـن 

ول لون وتـــو  األحـــرار واخلســـائر املاّليّـــة واملعنويّـــة بالنــــال ، ولــــم إراتـــة الـــدماء ، ونـــ
يستطع املسلمون اطبيـق هـلى التوربـة وهـلا النمـو ج مــن احل ــم يف العصـر احلـدي   

وكمـــا طبقهــا اإلمــام أمــ  « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»كمــا طبقهــا الرســول األكــرم 
وربة لون اطبيق باعتبار متطّلبـات يف عهدى وخالفتـ . وبقيت هـلى الت املؤمنني 

العصر احلاحر ، فـهّن ال تاب والسـّنة والسـ ة العطـرة وأن أوحـحت املعـامل ، إالّ أىّلـا 
يف العديـــد مـــن اجلوانـــب اعـــّد كنيـــات كّليـــة ، نتـــاج إىل جلـــان مشـــرتكة مــــن العلمـــاء 

الوسـائو  واألخصائيني، حّ  ادرل كيفية اطبيقها على أرمي الواتـع ، إحـافة إىل أنّ 
 واملعّدات تد اغّ ت يف هلا اليوم واطّورت بش و كب  .

ولتوحيو ل وم لراسة اطبيـق كّليـات اإلسـالم علـى متطّلبـات العصـر نـلكر منو جـاً 
تــد  ّســ  بعنصــر « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»لــلل  ونقـــول : إّن الرســول األكــرم 

 لـ  وبنفــس الـ  الطريقـة يف املبايتة والسـريّة يف احلـروب ، ول ـن هـو مي ـن إجـراء 
هــلا اليــوم ، حيــ  امــتألت بــالل اإلســالم وي هــا باجلواســيس واألمــن واملتــابرات ، 
وحيــــــ  اســــــتتدمت أجهــــــ ة متطــــــّورة كالفــــــاكس والالســــــل ي واألتمــــــار الصــــــناعّية 
واالنرتنيت ، فـهّن هـلا ممّـا اتـاج إىل األخـل بـال ّلي مـن األح ـام واملسـائو ، ومعرفـة 

 على هلا ال مان . اطبيقها ج ئياً 
ويّـــة أم لـــة عديـــدة يف هـــلا اخلصـــوص ، فـــه ا أخـــلنا مـــ اًل ف ـــرة ، إلغـــاء احلـــدول 

فهّن  ل  يوجـب بطــالة  ـكما أشرنا إىل  ل  سابقاً ـ اجلغرافّية بني الدول اإلسالمّية 
ماليني املوظّفني العاملني يف هـلى الوظـائف ، كمـا أنّـ  يوجـب إلغـاء القـوانني املرابطـة 

عــن احلــدول بــدون ابشــ ة ، وإلغــاء الســوون والغرامــات املرابطــة  ــؤالء ، وإلغــاء  تــن



 

 113 

 موظّفي التبش ات، وألف شيء وشيء .
، مثّ اإلتـــدام  ، ومـــورل  مـــايلا، وجـــوا نفســـيا إ ن: فـــالالام أّواًل التف ـــ  هلـــؤالء بعمـــو 

 التدر ي على التغي  .
ي تبــو كــّو شــيء ، والتمّســ  باخليــار واخلالصــة أنّـــ  ينبغــي طـــر  البــديو اإلسالمـــ

 اإلسالمي كشر  أساسي يف أّذ اغي  .
ّـــــات  ـــــار نديـــــد األولوي ـــــا  ـــــب أخلهــــــا بعـــــني االعتب ـــــا املالحظــــــة األخــــــر  ال أّم

 والضرورات الا  ب إلغا ها .
تعــىن هــو جتنيــد الطاتــات إللغــاء ظاهـــرة الفحشــاء والبغــاء أهــّم ، أو إلغــاء ظــاهرة 

 ر ، و ل  فيما إ ا مل مي ن اجلمع بينهما فرحاً ؟القمار واخلمـو 
مقّدم على اطبيق مبـدأ األخـوة ، أو الع ـس ، و لـ   ـم ـاًل  ـوهو اوف  احلرّيات 

 فيما إ ا حدث الت احم بينهما ؟
 وتس على  ل  ي ها من األم لة ال   ة .

ن األمم فهّن مـن يالحظ وحـع الدول ، أو يطالع ال تب والتقارير الا صدرت ع
املّتحـدة ، وعــن اجتماعــات اجلامعــة العربيّــة وي هـا ، يلمــس بوحــو  حوــم املشــ لة 
الناشـدة مــن طريقــة اجلمـع بــني املتضــاربات واملتضــالات القانونيّــة فـــي عـــالج املشــاكو 
واشــتيص األهــم منهــا، ولــلل  جتــد اخلالفــات حــاّلة بــني األطــراف اجملتمعــة حــول 

 اطر  على جدول أعمال املؤ ر .املواحيع األهم الا  ب أن 
وكنمــو ج آخــر ،ـــد أّن مـــن املســائو األخــر  الــا اعــرتمي اطبيــق اإلســالم ، والــا 
 ب فهمها ولراسـتها تبـو اإلتـدام عليهـا ، مسـبلة فـتو احلـدول بـني بلـدين مسلمــني 
 أحد ا فق  واضخر يم ، ممّا تد يستل م هورة األمـواج البشـرية مـن البلـد الفقـ  إىل

 البلد الغم .
ــة،  فقبــو فــتو احلــدول البــّد مــن لراســة املشــاكو الــا اعــرتمي هــلى اخلطــوة اإل ابّي

ـــولنفـــرمي أىّلـــم مليـــون إنســـان  ــــفهـــؤالء النـــااحون  ــــاء ومستشـــفّيات  ـ ااجـــة إىل أطّب
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لل بــــار واألطفـــال والـــواللة ، وإىل حمـــاّلت لبيـــع إتلـــف املستل مــــات، وإلــــى مـــدارل 
شـــرطة واوـــاكم حلفظهــــم وحــــّو مشـــ الهتم، وإلــــى املـــاء وال هربـــاء للتعلـــيم ، وإىل ال

والغاا واهلااف واملواصالت ، واملساجـد واحلسينّيات ، وإىل امل تبات ، وإىل املعامـو 
 وفرص العمو ، وإىل ألف شيء آخر .

فـــه ا كـــان فــــي البلــــد املنــــ و  إليـــ  مليـــون إنســـان ، لـــ م التتطـــي  الحتـــواء مليـــول 
  ليس األمر جمّرل هدم جدار يع ل بني بلدين مسلمني حّ  يتـوّهم إنّـ  أمـر إنسان، إ

ـــوف  املنـــاخ املالئـــم ، واـــوف  جمـــاالت العمـــو ، واجلمـــع بـــني  يســـ  ، بـــو اتـــاج إىل ا
 األطراف .

هــلا وال رفــى أنّــ  ال ي فــي التتطــي  إىل البلــد املنـــ و  إليــ  فقــ  ، بــو البــّد مــن 
ن  أيضاً ، ألنـ  هـو اضخـر الـلذ سـيقع فيـ  الفـراغ فــي مجيـع التتطي  للبلد املنـ و  م

املرافق ، وستعم املش الت يف  ل  البلد املهوور أيضـاً ، ولـلل  فلـو   ـن ر سـاء 
البلـــــدين مـــــن التفـــــاهم والتنســـــيق ووحـــــع اخلطـــــ  الدتيقـــــة وهتيدــــــة األجـــــواء النفســـــّية 

التوـربة أترب إىل النوا  منها  واالجتماعّية والسياسّية واالتتصاليّـة املناسبـة، ل انت
 إىل الفشو .

وإن لـــــم يــــتمّ ن ر ســـــاء البلــــدين فشــــلت التوربــــة ، واصــــّور النــــال البســــطاء أّن 
اإلســـالم يــــ  تابـــو للتطبيـــق، وأّن مـــا كـــانوا عليـــ  ســـابقاً مـــن نظـــام كـــان خـــ اً هلـــم، 
لا فيحــاول النــال الــتتّلص مــن التوربــة والرجــو  إىل ســابق عهدهـــم، كمــا جــر  هـــ

 التصّور يف بعض التوارب يف هلا البلد أو  اس .
ولــلا فشــلت جتربــة وحــدة مصــر مــع ســوريا ، واألخــ ة مــع العــراق ، ألّن مشــرو  
الوحدة لـم ي ن يرا ـ  على أسال سليم من البحـ  والتتطيــ  ، فبصـبحت كلمـة 

 هلا مرارة يف نفول البلدين يوملاس .« الوحدة»
ـــاكم تتتلـــف االنتقـــالات نعـــم إّن مـــن الســـهو انتقـــال احلـــ ولنفـــرمي أّن االنتقـــال  ـ

 . ـصحيو واوم الواتع 



 

 115 

ومن السهـو أيضاً التفاخـر ببجمال املسلمني املاحـني ، وبـالقوانني املدّونـة يف بطـون 
 ال تب اإلسالمّية .

على التو ، واجللول على مائدة معاوية  ـعند احلرب ـ ومن السهو أيضاً الوتـوف 
، باعتبــار أّن الوتــوف علــى التــو أســلم ، واجللــول علــى  والصــالة خلــف علــي 

 مائدة معاويّة ألسم ، والصالة خلف علّي أّه .
ومـــن الســـهو أيضـــاً االشـــتغال  ـــوامو احليـــاة ، وكتابـــة كلمـــات املـــد  واإلطـــراء ، 
واألتـــوال امللّفقـــة الـــا انشـــر يومّيـــاً فــــي الصـــحف واجملـــاّلت ، والقـــى عــــن اإل اعــــات 

 ف ة، والا ارّوج لبعض الصور واألف ار ، أو ما أشب  .وشب ات التل
ومــــن الســــهو أيضــــاً االر ــــاء فـــــي أحضــــان الغــــرب واالســــتوداء منــــ  ، ل نّــــ  مـــــن 
الصـــعب جــــّداً أن ،ــــد طريقـــاً للحـــّو العلمـــي ، مثّ العملـــي للمشـــاكو ، يعتمـــد علــــى 

حـواء ، وبش ـو يوفّـر التعّقـو والدتّة ونبـل العنف ، وبعيداً عن الشعارات واسلي  األ
 االستقالل احلقيقي وال امو للدول اإلسالمّية .

وكنمــو ج آخــر للتطبيــق ،ــد أّن االكتفــاء الــلايت والشــور  واألخــّوة، ويــ   لــ  ،  
كلّـ  ااجـة إلـى لراسـة وختطـي  وجدولـة امنيـة ، ويسـتدعي مجــع املفّ ــرين والتنسـيق 

رّة ، وا ـوين مراكـ  لراسـات ، وإتـرار نظـام فيما بينهم ، وعقد مؤ رات يف أجواء حـ
، والتواحـع املت ايـد ، والنيّـة الصـالتة ، ورجـاء ثـواب اهلل « احل بّية»التعّدلية السياسّية 

ســــبحان  فقــــ  ، يــــ  مشــــوب بــــالطمع يف ال ــــروة واملنصــــب واأل ـّـــة والــــلِّكر اجلميــــو 
 واحلياة الّرييدة .
صلى اهلل عليـ  وآلـ  »وتال النّب  338ا ()وفي جميع األحـوال متواضعوللا ورل : 

 : وكلل  اإلمام الصالق « وسلم

                                                           
« لام ظّل »ل مام املؤّلف  142للشي  عبال القمي . الدعاء وال يارة : ص 63_ مفاايو اجلنان لعاء كميو : ص338
. 
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 .339)من عالمات المؤمن الالعنف(
)بعـــد أن شــرطت علــيهم الزهــد فــي درجــات هــذه الــدنيا الّدنيّــة وفــي الــدعاء : 
)إن حه  و341)القابل علي دينه كالقابل علي الممر(و340و خرفها و برجها(

شـهيد أم »و« شـهيد محـار»ن املنحـرف عـن  لـ  وإ الدين أشّد مــن خـرا القتـاد(
ماله في اآلخرة من خالقو« مهاجر أم تيس»و« مجيو

342. 
، ويف 343)تشــــربون حســــوا  فــــي ارت ــــا («: عليهــــا الســـــالم»ويف خطبــــة ال هــــراء 

أذلّـة  ، ويف القـرآن احل ـيم: 344)أنا خير شريع(احلدي  القدسي تـال اهلل اعـاىل: 
أخر  شـطوه فـ  ره فاسـت ل  فاسـتو  علــي كزره  و  345…علـي المؤمنين 

، إىل عشــــرات اضيــــات ومدــــات الروايــــات ، وك ــــرة 346…ســــوقه يعمــــب الــــّزرّاه 
 التطبيقات يف الس ة العطرة .

مثّ إّن مــــن الضــــرورذ علــــى القــــائمني بــــالتغي  أن يّتتــــلوا موتــــف املــــداراة وعــــدم 
ب النفـو  واالمتيـااات التعّرمي السلّب لطائفتني من النال ، وهـم املت متـون ، وأصـحا

 ، اللين يفقدون مواتعهم عند التغي  ، تال اعاىل :
 ادفع بالّتي هـي أحسـن فـاذا الـذن بينـع وبينـه عـداوٌة كأنّـه ولـي  حمـيم 

ومـا يلّقاهـا إ ّ الذين صـبروا وما يلّقاها إ ّ ذو ح   عظيم
347. 

واملوعظـــة احلســـنة ، تــــال أّمـــا الطائفـــة األولــــى : فـــيم ن افاليهـــا بالصــــن والتقـــو  
                                                           

 . 441ص 4_ ال ايف (أصولن : ج339
 . 53_ مفاايو اجلنان : لعاء ندبة ص340
 لبحرين ._ جممع ا341
 . 411_ سورة البقرة : اضية 342
اخلطبـة األوىل  31ص 4_ أنظر االحتواج للطنسـي وكتـاب عـوامل العلـوم ومسـتدركاهتا وكتـاب مـن فقـ  ال هـراء : ج343

 « .سالم اهلل عليها»للسيدة ال هراء 
 . 388ص 4_ جامع السعالات : ج344
 . 52_ سورة املائدة : اضية 345
 . 41_ سورة الفتو : اضية 346
 . 35ـ  32_ سورة فّصلت : اضيات 347
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ولتســمعّن مـــن الّــذين أوتــوا الكتــاب مــن قــبلكم ومــن الــذين أشــركوا ســبحان  : 
أذ   كثيرا  وإن تصبروا وتّتقوا فاّن ذلع من عزم األمور

اده إلي سـبي  ، و348
ربّـــع بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة وجـــادلهم بـــالّتي هـــي احســـن

، فـــالالام 349
 ال    . الصن والتقو  يف تبال إيلاءهم

صــــلى اهلل عليـــ  وآلــــ  »وأّمـــا الطائفـــة ال انيــــة : فـــيم ن افاليهـــا تــــا فعلـــ  الرســـول 
صـلى اهلل عليـ  »، وتـد أمـر اهلل النـّب 350)فاذهبوا فأنتم الطلقا (مـن تول : « وسلـم

ـــــ  : « وآلـــــ  وســـــلم ـــــ  بقول ـــــالعرف وأعـــــرض عـــــن تبـــــو  ل ـــــر ب ـــــو وأم خـــــذ العه
الماهلين

 مام السوال خ  اعليم ملقابلة أم ال ، وفـي لعاء م ارم األخالق ل351
 هؤالء .

مل « صــلى اهلل عليــ  وآلــ  وســلم»ومــن يتصــفو كتــب التــاري  يـــر  أّن رســول اهلل 
يقتــو خـــالل اطبيقــ  منهــاج اإلســالم القــو  عاملــاً وال ثريــاً وال حاكمــاً ، كمــا أنّــ  لـــم 

 اللذ هو تطعّي . يصالر أموال أحد وإن استحّقوا كّو  ل  ، افالياً من رّل الفعو
بـدءاً بقّصـة « صلى اهلل علي  وآل  وسـلم»وللا نر  أّن ممارسة العنف بعد الرسول 

ــة  ــمالــ  بــن نــويرة وي هــا ، وانتهــاًء بالفتوحــات اهلوومّي يف تبـــال مـــا فعلــ  الرســـول  ـ
تـد سـّبب أسـوء رّلة فعـو فــي  ـمن الفتوحات الدفاعّية « صلى اهلل علي  وآل  وسلـم»

 ملسلمني وي هم ، حي  بقيت آثارها إىل يومنا هلا .نفول ا
ـــا نشـــاهد فــــي تصـــص ســـائر املعصـــومني  ـــيهم الســـالم»وإنّن ك ـــ اً مـــن منـــا ج « عل

 السلوس اإلنسال الرفيـع اللذ هو خ  مدرسة ملن أرال التحّرس إلنقا  املسلمني .
كتـــ  لـــ وم إلفـــات الغـــرب إىل واتـــع اإلســـالم وحر : »352وتـــد  كرنـــا يف بعـــض كتبنـــا
                                                           

 . 186_ سورة آل عمران : اضية 348
 . 145_ سورة النحو : اضية 349
 فصـو يف ي وات الرسول .   411ص 1، املناتـب : ج 36ص 2_ هتليب األح ام : ج350
 . 111_ سورة األعراف : اضية 351
 « .لام ظّل »ل مام املؤّلف « المّيةالوصول إىل ح ومة واحدة إس»وكتاب « الغرب يتغّ  »_ انظر كتاب 352
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السلمّية ، ليّتتل موتف احليال جتاى هلى احلركـة اإلصـالحّية ، وال يتعــّرمي ب ـّو تــواى 
 « .وإم اناا  للحيلولة لون نّقق  ل  اهلدف املنشول

ويتّم  ل  عن استتدام اسلوب السلم اللذ فرح  اإلسالم عليهم، وعن اعريف 
و ل  بنشر مدـات املاليـني  عقالء الغرب وشعوب  بالوج  احلقيقي الناصع ل سالم ،

مــــن ال تـــب والصـــحف واجملـــاّلت ، وعـــن اســـتتدام حمطـــّات الراليـــو والتلفــــ ة ألجـــو 
عـــرمي اإلســـالم كمـــا هـــو عليـــ  وتـــا املـــ  مــــن م ـــارم األخــــالق ، ورعايـــة حلقـــوق 
اإلنســــان وحــــّ  احليـــــوان والنبـــــات ويـــــ   لــــ  ، والتفصــــيو  كرنــــاى يف بعــــض كتبنــــا 

 .353األخر 
)أمـرني ربّـي بمـداراة النـاس كمـا أمرنـي « : صلى اهلل علي  وآل  وسلم» وتد تال

 واألمر كّل  هلل سبحان  . 354بأدا  الهرائل(
نســبل اهلل اعــاىل أن يهيــئ للمســلمني مـــن أمــرهم رشــداً ، ويهــديهم ســواء الســبيو 
ل جعوا إىل رحاب اإلسالم من جديد ، وينقلوا أنفسهم مـن  لـ  الـوالذ السـحيق 

نوا بعدها من إنقا  البشريّة املعّلبـة ، كمـا كـان  لـ  لورهـم يف بدايـة ظهـور ، ويتم ّ 
 اإلسالم ، فهّن يف  ل  ثواب الدنيا واضخرة ، وما  ل  على اهلل بع ي  .

سبحـان رّب  رّب العــ ّة عّمـا يصـفون ، وسـالم علـى املرسـلني ، واحلمـد هلل رّب العـاملني ، 
 ين .وصلى اهلل على حمّمد وآل  الطاهر 

 
 حمّمد الش ااذ

  ه1212/ مجال  ال انية / 16
 تم املقّدسة
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