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 كلمة الناشر
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

لقـــد مـــّرت البشـــرية ب تاررهـــا بـــأاوار عدـــيبة وأذمـــات عديـــدة حاولـــ  تـــذليلها والت لــــ  
إىل السـعااة احلقيقيـة بشـكل  عليها، ولكنها مل تفلح بإجياا احللـول الناححـة والكفيلـة بسـو ها 

كامل، حىت بزغ نور اإلسالم ب شبه اجلزيرة العربية وإذا به حيمل التعاليم السماوية اإلهلية اليت 
 إذا التزم هبا الناس ستقواهم حتماً إىل طريق اخلري والدالح.

ولــو انأ ل ــق الآــرا ومنــوا واتآــوا لم بنــا ملــيهم بركــات مــ  ال ــما   ــال اهلل تعــاىل: 
ألرض ولك  كذبوا فأخذنا م بما كانوا يك بونوا

5. 
وهكــذا كانــ  األّمــة اإلســالمية.. فقــد شــهدت قلــة وا عيــة نقلتهــا مــن بــداوة اجلاهليــة إىل 

 حلارة اإلسالم ب فرتة وحيزة مل تشهد مثلها األمم من  بل.
 ولكنها شـيااً فشـيااً أخـذت تنحـرف عـن طريـق اظسـالم فظهـرت اظذمـات تلـو اظذمـات ب

الـــبالا اظســــالمية علــــف ا ســــتوى الفــــرا واجتمــــم، عــــا ســــّب  ب تراحــــم ا ســــلم  عــــن الســــل م 
الدـــــعواي الـــــذي كانـــــ  األمـــــة بطـــــو فيـــــه، فأخـــــذ احلكـــــام باظســـــتبداا ومدـــــاارة احلريـــــات 
واظستاثار باألموال واألراضي اليت كانـ  مشـاعة بـ  النـاس، و هـرت األذمـات مـن مثـل أذمـة 

 بطالة وما إىل ذلك. السكن والزواج وال
هـــذا باظضـــافة اىل أن اظنســـان عـــااة يواحـــه الكثـــري مـــن األذمـــات ولكنـــه  ـــد يتعـــاي  مـــم 
بعلــها ويتعــوا عليهــا ورمبــا ظ تثــري عنــدع نفــا را الفعــل او اظنزعــاج األول.. ولكــن كثــريا مــن 

ا ب و ــ  هــذع األذمــات حتــد  حتــوظت رمبــا ظيــدركها الفــرا بــالع  اجــراة لكنــه  ــد ينتبــه هلــ
 متأخر ظ ميكنه الو اية وأحياناً حىت العالج..

و ــد أشــار ا رحــم الــديا األعلــف اإلمــام الســيد امــد احلســيا الشــرياذي )اام  لــه( ب هــذا 
اىل حــذور األذمــات وطــرق حلوهلــا الناححــة، وذلــك مــن خــالل )األزمــات وحلولهــا( الكتــا  

م بــذلك النقــاى علــف احلــروف وبــّ  الســبيل الرحــوا اىل القــرآن الكــرن والســنة الشــريفة، فوضــ
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 والطرق العملية لتجاوذ األذمات وسلوك طريق النجاة.
فجـــاء الكتـــا  فريـــداً مـــن نوعـــه، .زيـــراً ب مااتـــه.. فحـــرّي بالقـــاري  الكـــرن أن يـــتمعّن فيـــه 

 ويتدبر كثرياً ..  ا للموضوا من امهية كبرية وخدوصاً ب عدرنا احلاضر.
الكتا  القّيم إحساساً مّنا بأمهيته ب طريق حل األذمـات الـيت يعيشـها و د  منا بطبم هذا 

 ا سلمون ، سائل  ا وىل تعاىل أن يوفقنا مجيعاً إىل طريق اخلري والدالح انه ويل التوفيق.
 

 لل بآيق والنشر )صلف اهلل عليه وآله(مركز الرسول األمظم 
 شوران 51/  9595بيروت لبنان ص ب  
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 مآدمة المؤلف
 

 الرحيم بسم اهلل الرمحن
 احلمد هلل ر  العا   والدالة والسالم علف امد وآله الطاهرين.

 ..  )األزمات وحلولها(هذا كراس ب 
فإنه مل يكن عندنا ب العراق  بل احلر  العا ية الثانية لفظة )ا شكلة( وظ كلمة )األذمـة(، 

مـور تسـري علـف وفـق وذلك لعدم وحوا حقيقة هلما حينذاك اظ با قدار الطبيعي، فكان  األ
النظام العااي حيث تبقف شيء من نظـام اإلسـالم ب تلـك البالا،وكـان احلكـام ـ عـااة ـ علـف 

 فطرهتم، ومن الواضح أن الفطرة توحي إىل الدحة ب القول والعمل واظعتقاا.
ولكـــــن بعـــــد لـــــام احلـــــر  العا يـــــة الثانيـــــة أ.ر ـــــ   ـــــوان  ا ســـــتعمرين العـــــراق  ســـــمانيتها 

يتها، فبدأت تطرق أمساعنا هاتان اللفظتان بعد أن تكونـ  حقيقتهمـا ب تلـك الـبالا، وروحان
 مث أخذت تزااا شيااً فشيااً حىت وصل  احلالة الراهنة إىل مثل صدام. 

واآلن نشاهد ظ ب العراق فحس ، بل ب كثري من بـالا اإلسـالم: )أذمـة السـكن( و)أذمـة 
مة التعليم( و)أذمـة البطالـة( و)أذمـة التـأخر( و)أذمـة اخليانـة الزواج( و)أذمة الربوا اجلنسي( و)أذ 

الزوحيـــة( و)أذمـــة القـــروض الدوليـــة( و)أذمـــة ســـوء األخـــالق( و)أذمـــة األمـــراض( و)أذمـــة ا ـــرأة( 
 و)أذمة التلخم( و)أذمة الفقر( و)أذمة اظستبداا( إىل .ري ذلك من األذمات.

احلـاكم والشـع  بقـوان  ال ـر  والشـرق  وب احلقيقة إقا ليسـ  أذمـات حقيقيـة،وإأا أخـذ
تـــارة، وبـــاألهواء والشـــهوات تـــارة أخـــرى، فدـــارت أذمـــات وأذمـــات، فـــإذا رحـــم ا ســـلمون إىل 
اإلســـالم كلـــه، لرحعـــوا إىل مـــا كـــانوا فيـــه  بـــل ندـــر  ـــرن مـــن الثقـــة واألمـــن والرفـــاع والـــرخ  

 والدحة و.ريها من مقومات احلياة السعيدة.
نفم ب بعض ا وارا ـ مثـل سـهولة الـزواج، وسـهولة مراسـيم الـوظاة، أما الرحوا الفراي وان 

 وهكذا التيسري ب أمور ا عاش من اللباس وا أكل وما أشبه ذلك ـ إظ أن مثل هذا األمر:
 ظ يؤثر تأثرياً كامالً ب تلك اجلهة.لواًل:  
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 ظ يؤثر ب عموم احلياة. وثانياً: 
مهـــر الســـن ة، لكـــن لـــيا مـــن ا مكـــن الفـــرار مـــن  ـــوان  مـــثالً مـــن ا مكـــن أن جيعـــل ا هـــر  

احلكومــات الكابتــة الــيت وضــعها بعــض حكــام ا ســلم  ألحــل حتدــيل مدــاحلهم الشخدــية 
 وألحل إ هار سيطرهتم وسيااهتم علف ا سلم ،وهكذا ب سائر ا وارا.

الا وهـــذا الكــــراس وضــــم ألحــــل اإل ــــاا إىل انــــه كيــــر نشــــأت ا شــــاكل واألذمــــات ب الــــب 
 اإلسالمية؟ 

 وما هي حلوهلا؟ 
نعم إذا تددت احلكومات والشعو  معاً حلل تلك ا شاكل فال شك أنه يبقـف شـيء مـن 
بعض ا شاكل وذلك من حهة النظام العا ي ا سيطر الـذي ظ يـرى ت يـري مو فـه.. ولـذلك ظ 

نظمـة كثـري مـن حتل ا شـكالت كافـة، فـان النظـام العـا ي وان كـان ب بعـض حوانبـه خـري مـن أ
بــالا اإلســالم ا وضــوعة بســب  بعــض احلكــام، لكنــه يعر ــل كثــرياً مــن األمــور.. وبعــض الشــر 

 . 2: )ظ يرتك ا يسور با عسور(ليه وآله()صلف اهلل عأهون من بعض، فقد  ال رسول اهلل
 . 1: )ما ظ يدرك كله ظ يرتك كله()عليه السالم(و ال 

وهلـا أيلـاً، فـإذا فقـد وب هذا الكتـا  نـذكر بعـض األذمـات ونشـري اىل أسـباهبا عـا تبـ  حل
 سب  األذمة احنل ، واهلل ا وفق ا ستعان.

 
  ـ 5151قم المآدسة 

 مبمد الشيرازي 
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 لزمة ال ك  
 

  اذا صارت ب السكن أذمة؟
اجلــوا : ألن  ــوان  اهلل تعــاىل ـ والــيت يعلــدها العقــل أيلــًا ـ عطّلــ  ب هــذا اجلانــ  

 .. 1 و ن عمم رمها(: )األرض هلل)صلف اهلل عليه وآله(احليوي، فقد  ال رسول اهلل
واليوم كل بالا اإلسـالم أسـقطوا هـذا القـانون، مـم إنـه  ـانون إمجـاعي بـ  ا سـلم ، يرويـه 
الشــيعة والســن ة، و ــد ابــذ ا ســلمون هــذا القــانون طيلــة القــرون ا اضــية حــىت حــاء ا ســتعمرون 

 واستوحف منهم حكام ا سلم  فدارت األرض علوكة للدولة!. 
ح  كنا ب النجر األشـرف اذ أنشـا  بعـض ا ـالت فيهـا والـيت منهـا )اجل ديـدة( وأتذك ر 

و)اجلبــل( و.ريمهــا، فقــد أ خــذ هبــذا القــانون فبنيــ  البيــوت الكثــرية علــف األراضــي .ــري العــامرة 
 ا تامخة للنجر األشرف.

وكـــذلك كنــــا ب كــــربالء ا قدســــة حــــ  أنشــــا  الــــة )الســــعدية( الوا عــــة ب .ــــر  كــــربالء 
  قدسة ب طريق احلر )رضوان اهلل عليه(.ا

فقد كان هذا القانون حاكماً بشكل عام إظ ب بعض األراضي حيث باعوا كل مرت بأربعة 
أفلـــا فقـــا.. وكانـــ  القـــوة الشـــرائية ألربعـــة أفلـــا أربعـــة أ ـــراص مـــن اخلبـــز، أي مـــا يقـــار  

 الكيلو.
 قانون ال بق

 )صلف اهلل عليه وآله( اإلسالم وعا سنه رسول اهللكما ترك ا سلمون  انوناً ثانياً من  وان 
 . 9بإمجاا ا سلم ، وهو  انون )من سبق إىل ما ظ يسبق إليه مسلم فهو أحق به(

حيث ان اإلسالم كما أباح النـور وا ـاء واهلـواء واألرض لكـل أحـد سـبق إليـه، كـذلك أبـاح 
لنزيـز، ومثـل السبق إىل كل شـيء طبيعـي مل يلـم أحـد يـدع عليـه، مثـل ميـاع األقـار والبحـار وا
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أشــجار ال ابــة و دــ  األمجــة بفواكههــا وحــذوعها و.ــري ذلــك، ومثــل الدــيد ب البحــر والــرب 
 واهلواء،وما أشبه من خريات األرض الكثرية كا عاان وحنوها.. 

لكن احلكام ب هذا القرن األخري رفلوا  انون اهلل سبحانه وتعاىل وحعلـوا كـل ذلـك علوكـاً 
 بعض هذع األمور ـ وبذلك تولدت أذمة ا سكن. هلم ـ باستثناء بعلهم ب

مث ان ا سكن اتـاج إىل األرض مـرة وإىل ا ـواا اإلنشـائية الكائنـة فيهـا مـرة أخـرى، مثـل أن 
 … جيعل الط  لبنة، أو أن يدنم من األشجار األبوا  والشبابيك وما أشبه

كنـــه بنـــاء مســـكن فـــإذا مل يـــتمكن اإلنســـان مـــن أي ذلـــك حســـ   ـــوان  الدولـــة فانـــه مل مي
 يناسبه.. 

 وهكذا إذا تعرض مسكنه إىل اهلدم وكان  د بناع بدون رخدة رمسية... 
وال ريــ  ب األمــر ان الدولــة أحيانــاً تقــوم هبــدم بعــض ا ســاكن الــيت بنيــ  مــن اون رخدــة 

 منها،كما مسعنا بذلك ب ذماننا!.
 إشكال وجواب:
ن القــــدن ب عــــدم احتيــــاج البيــــوت إىل مث إنــــه رمبــــا يقــــال: إن الو ــــ  احلاضــــر لــــيا كالزمــــا

اللرورات العدرية من  بيل ا اء والكهرباء واهلاتر والتبليا وال اذ ومـا أشـبه ذلـك، فهـ  أن 
 الناس لكنوا من صنم البيوت فهل يتمكنون من هذع األمور؟! 

 اجلوا : نعم، إن الناس يتمكنون منها بطريقت :
وتقـدن التكلفـة ا عقولـة هلـا حـىت تدـنم هلـم هـذع  اظتفـاق مـم احلكومـات الطريآـة األولـ :

 األمور.
اظتفــاق مــم التجــار والشــركات اخلاصــة.. فيلــزم علــف الدولــة أن تطلــق هلــم الطريآــة النانيــة: 

احلريات حىت يهياوا هذع األمـور بأاـان طبيعيـة، نعـم للحكومـات حـق اإلشـراف فقـا حـىت ظ 
 . 6يظلمون وظيظلمون

 كل بي  أو بستان ـ إذا كان عكناً ـ باراً لسقي احلديقة وما أشبه مـن فما ا انم أن حيفر ب
اظستعماظت األخرى، هذا إذا كان  ا ياع نوعاً ما ملوثة أو ماحلة، أمـا إذا كانـ  عذبـة كمـا 

 ب كثري من البالا، فلرمبا ظحيتاحون حىت إىل األنابي  اخلارحية اظ نااراً.

                                                           
 .421سورة البقرة:  فلكم رؤوس أموالكم ظ تظلمون وظ تظلموناشارة اىل  وله تعاىل:  - 9
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 لزمة الزواج 
 

ــــاك فســــاا وظإفســــاا.. وظ كانــــ  كــــان النكــــا  ح ا بّكــــر متعارفــــاً ب الســــابق فلــــم يكــــن هن
 األمراض الناشاة من العزوبة والعنوسة. 

أمــا ب احلـــال احلاضــر فقـــد صـــار الــزواج بشـــروى مرهقـــة، ســواء مـــن  بـــل الدولــة أومـــن  بـــل 
 الناس أنفسهم.. 

هلل سبحانه، فإن السّن فشروى الدولة: السّن اخلاص وهو فوق السّن الطبيعي الذي حعله ا
 الطبيعي للبن  فوق العاشرة بقليل،أو أ ل منها،والسّن الطبيعي للرحل حىت اون البلوغ. 

ولقد  رأت ب تقرير إن كثرياً من بنات بريطانيا وهّن ب الثانوية  ـد ان مسـنم ب ا مارسـات 
 ري ب العامل.. وهذا أوذج عا جي1اجلنسية، وذلك لعدم السماح هلّن بالزواج الشرعي

كمـا ان مراســيم الــزواج ا قــررة مــن  بــل احلكومــات كإعطــاء اللــريبة ومــا أشــبه ذلــك، أيلــاً 
 عا حتول اون الزواج ا بكر. 

هـذا بالنسـبة للحكومـة، أمـا عنـد النـاس فقـد صـارت شـروى الـزواج معقـدة مـن: مهـر كثـري، 
                                                           

 واليك بعض اإلحداءات عن ا الت العا ية: - 2
رك تاميز: ان واحدة من ب  كـل سـبم امريكيـات وواحـدا مـن بـ  كـل اانيـة واربعـ  امريكيـا  ـد تعرضـا لال.تدـا  نقل  صحيفة نيويو 

 اجلنسي ب احد مراحل احلياة.
  ـ 5155شهر رمضان 5ب اريخ  9ص 25الرلي اآلخر: العدد 

 و ندر مليون ااعرة. تشري التقديرات األولية اىل ان أ انيا تعاين من انتعاش سوق الدعارة، وان هناك حن
 5552/ 55/ 25 ـ 5155شعبان 5ب اريخ  9ص 22=الرلي اآلخر: العدد 

( عاماً هـن ضـحايا لال.تدـا  اجلنسـي، وان 51-12% من اظيطاليات ما ب  )2أكد معهد اظحداء اظيطايل ان ما ظ يقل عن 
% مــن 41تســعة ماليــ  ايطاليــة. وأضــاف التقريــر ان  جممــوا اظيطاليــات اللــوان تعرضــن لعمليــات حتــرش وملــايقة حنســية يدــل اىل

مليــون ايطاليــة  12% ااخــل الســيارات، وكشــر التقريــر ايلــاً اىل حنــو 5/11عمليــات اظ.تدــا  ترتكــ  ااخــل البيــوت ا  لقــة و 
 رش  السري ب الشوارا ا ظلمة واظماكن ا هجورة من اون رحاهلن.

 5552/ 51/ 25 ـ 5155رجب 5ب اريخ  9ص 21الرلي اآلخر: العدد 
اعترب تقرير صاار عن جلنة مكافحة اجلرمية ا نظمة ب ا ليم )ظتسيو( اظيطايل، وهـي جلنـة ترا ـ  وضـم اجلرميـة ب العواصـم األوروبيـة، 

 45( حرميــة حنســية مبعــدل بلــ  1221م )1112ان لنــدن عاصــمة اظ.تدــا  والعنــر اجلنســي ب اوروبــا حيــث اقــا شــهدت عــام 
 سية ب  كل مائة ألر مواطن.حرمية حن

 5552/ 51/ 25 ـ 5155رجب 5ب اريخ  9ص 21الرلي اآلخر: العدد 
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ا وانـم احلكوميـة لالشـ ال واار مستقلة، وش ل مهم  ستقبل معيشتهم وما أشبه.. مـم وحـوا 
 احلرة، باإلضافة إىل ا وانم اليت ذكرناها ب ا سكن، كل هذع كّون  ا شكلة ب طريق الزواج. 

  كذا كان الزواج
حــــــاء إىل  )صـــــلف اهلل عليــــــه وآلـــــه(و ـــــد ورا أن أحـــــد الشــــــبا  مـــــن أصــــــحا  رســـــول اهلل

يومــاً  ــائالً لــه: إين وأمــي ظ ألــك حــىت .ــداء اليــوم، وكــان يتو ــم  )صــلف اهلل عليــه وآلــه(الرسول
 شيااً.  )صلف اهلل عليه وآله(يه الرسولأن يعط

 : تزو ج.  )صلف اهلل عليه وآله(فقال له رسول اهلل 
مل يسـمم كالمـه ، فقـال: يـا رسـول اهلل، إين  )صـلف اهلل عليـه وآلـه(فظن الشـا  ان الرسول

 ظ املك حىت .داء هذا الظهر فكير أتزوج؟ 
 ثانياً: تزّوج. )صلف اهلل عليه وآله(فقال له الرسول

 فكرر الشا  كالمه. 
 ثالثاً: تزّوج.  )صلف اهلل عليه وآله(فقال له الرسول

الكــرن الــذي يعطــي  )صــلف اهلل عليــه وآلــه(ئــه شــيااً، مــم أنهفتعجــ  الشــا  مــن عــدم إعطا
 حىت ثوبه و.ذاءع .. وحىت ألعدائه. 

 .  عليه وآله()صلف اهللعند ذلك رحم الشا  إىل أمه وأخربها مبقالة الرسول
 رأى حكمة ب ذلك.  )صلف اهلل عليه وآله(فقال : إنه ظبد وأن يكون الرسول

 فاستأذن  األم من ولدها كي بط  له بن  اجلار.
 فقبل الولد بذلك وخطبتها األم.. 

الفتاة إىل بي  ذوحها ببساطة كاملة ومن اون أي تكلير وتعقيد ، فكان الزواج فانتقل  
 ب نفا اليوم.. 

 مث فكر الشا  مم نفسه أنه ظ ميكنه ترك ذوحته هكذا بدون هتياة أسبا  ا عيشة. 
ولــذا ذهــ  إىل خــارج ا دينــة واحتطــ  .. وبــاا احلطــ  بــدرمه ، واشــرتى بــدرهم طعامــاً 

اين ألن يشرتي به فأسا، فلما مجم أربعة اراهـم اشـرتى فأسـاً حـىت يسـهل لـه وااخر الدرهم الث
  طم احلط  بدون أن جيرح يديه باألشواك.. 

وبعد أيام اشرتى مجاًل لتسهيل أمر نقـل احلطـ  إىل السـوق، فكـان يـذه  كـل صـباح إىل 



 

 11 

 الدحراء وحيتط  بالفأس حطباً كثرياً وينقله إىل السوق ويبيعه.. 
ب ا دينـة وهـو يقـوا اجلمـل،  )صلف اهلل عليه وآلـه(ربع  من ذواحه رآع الرسول وب يوم األ

 فسأله عن اجلمل؟ 
 فأخربع الشا  بقدته. 

 : أمل أ ل لك تزوج!!)صلف اهلل عليه وآله(فقال له رسول اهلل 
 ومم مرور الزمن أصبح الشا  من أثرياء ا دينة.

 و ؤال  لسوة
مـــف الســـيد عبـــد :  دـــة ذواج أختـــه )مـــرن( و ـــال:إن آيـــة اهلل العظ2نقـــل والـــدي )رمحـــه اهلل(

) دس سرع( ـ الذي أصبح ا رحم األعلف للمسـلم  بعـد السـيد الربوحـراي  5اهلااي الشرياذي
)رمحـه اهلل( ـ عنـدما أراا ان يتــزوج بعمتنـا مل نكــن ألـك شــيااً،وكان كـل اجلهــاذ ثوبـاً واحــداً ظ 

 د. .ري ..وانتقل  الفتاة بكل بساطة من .رفتهم إىل .رفة الزوج ومها ب بي  واح
نعم هكذا كان الزواج سهاًل .. و ـد رأيـ   بـل ندـر  ـرن بسـاطة الـزواج وشـاهدت عـدم 
تعقيدع..ولذا مل يكن هناك فساا وظ عنوسة وظ أمـراض مـن هـذا القبيـل الـذي نـراع ب عدـرنا 

 احلاضر.
 قصة جويبر

إذ  )عليـــه الســـالم(عـــن أز محـــزة الثمـــايل  ـــال: كنـــ  عنـــد أز حعفـــر  51وب حبـــار األنـــوار
وأانـاع  )عليـه السـالم(رحل، فأذن له ،فـدخل عليـه فسـلم، فرحـ  بـه أبـو حعفـر استأذن عليه 

 وساءله. 
فقـــال الرحـــل: حعلـــ  فـــداك إين خطبـــ  إىل مـــوظك فـــالن بـــن أز رافـــم ابنتـــه فالنـــة فـــراين 
ور.  عا واذارأين لدماميت وحاحيت و.ربيت، و د اخلا من ذلك .لاضة هجمـة عـض هلـا 

  ليب لني  عندها ا وت. 
اذهــ  فأنــ  رســويل إليــه، و ــل لــه: يقــول لــك امــد بــن  :)عليــه الســالم(فقــال أبــو حعفــر 

                                                           
 هـ(.1351ـ1312آية اهلل العظمف السيد مريذا مهدي الشرياذي ) دس سرع( ) - 5
هــ و ـد سـاهم ب 1351 هـ( توىل ا رحعية العامة عـام1354 -1315آية اهلل العظمف السيد مريذا عبد اهلااي الشرياذي ) دس سرع( ) - 1

 عدة  لايا مرت بالعراق منذ اظحتالل الربيطاين حىت اإلستقالل، كما أصدر فتواع الشهرية ضد التيار األمحر فكان هلا أكرب األثر..
 .51ح 32  112ص 44حبار األنوار: ج - 11
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: ذوج مـنح  ابـن ريـاح مـوظي ابنتـك )عليـه السـالم(علي بن احلسـ  بـن علـي بـن أز طالـ  
 فالنة وظ تراع. 

 .  )عليه السالم( ال ابو محزة: فوث  الرحل فرحا مسرعا برسالة أز حعفر 
 إن رحــال كــان مــن أهــل اليمامــة يقــال : )عليــه الســالم(فلمــا أن تــوارى الرحــل  ــال أبــوحعفر 

منتجعا لإلســالم فأســلم وحســن إســالمه، )صــلف اهلل عليــه وآلــه( لـه: حــويرب أتــف رســول اهلل
)صـلف اهلل وكان رحال  درياً اميماً اتاحاً عاريـاً، وكـان مـن  بـاح السـواان، فلـمه رسـول اهلل 

حلــال .ربتــه وعــراع، وكــان جيــري عليــه طعامــه صــاعا مــن لــر بالدــاا األول، وكســاع  عليــه وآلــه(
فمكــث بـذلك مــا شـاء اهلل حــىت كثـر ال ربــاء  مشلتـ ، وأمــرع ان يلـزم ا ســجد وير ـد فيــه بالليـل،

عن يدخل ب اإلسـالم مـن أهـل احلاحـة با دينـة وضـاق هبـم ا سـجد، فـأوحف اهلل عزوحـل إىل 
: أن طهر مسـجدك، وأخـرج مـن ا سـجد مـن ير ـد فيـه بالليـل، ومـر )صلف اهلل عليه وآله(نبيه 

ومسـكن فاطمـة )عليـه السالم( بسد أبوا  كل مـن كـان لـه ب مسـجدك بـا  إظ بـا  علـي
 (، وظ ميرن فيه حن ، وظ ير د فيه .ري . )عليها السالم

،  )عليــه الســالم(بســد أبــواهبم إظ بــا  علــي  )صــلف اهلل عليــه وآلــه( ــال: فــأمر رســول اهلل 
 وأ ر مسكن فاطمة )صلف اهلل عليها( علف حاله. 

أمـر أن يتخـذ للمسـلم  سـقيفة، فعملـ  هلـم  )صلف اهلل عليه وآلـه( ال: مث إن رسول اهلل 
لهم، فنـــزلوها واحتمعـوا فيهــا، وهـي الدـفة، مث أمــر ال ربـاء وا ســاك  أن يظلـوا فيهـا قــارهم ولـي

يتعاهدهم بالرب والتمر والشعري والزبي  إذا كـان عنـدع،  )صلف اهلل عليه وآله(فكان رسول اهلل 
ويدـرفون صـد اهتم  )صـلف اهلل عليـه وآلـه(وكان ا سلمون يتعاهدوقم وير وقم لر ة رسـول اهلل 

 إليهم. 
فـــان رســـول اهلل نظـــر إىل حـــويرب ذات يـــوم برمحـــة منـــه لـــه ور ـــة عليـــه، فقـــال: يـــا حـــويرب لـــو 

 امرأة فعفف  هبا فرحك وأعانتك علف انياك وآخرتك.  تزوح 
فقــال لــه حــويرب: يــا رســول اهلل بــأز أنــ  وأمــي مــن ير.ــ  ب؟ فــو اهلل مــا مــن حســ  وظ 

 نس  وظ مال وظ مجال، فأية امرأة تر.  ب؟ 
يا حويرب إن اهلل  د وضم باإلسالم من كان ب  :)صلف اهلل عليه وآله( فقال له رسول اهلل

إلســالم مــن كــان ب اجلاهليــة وضــيعا، وأعــز باإلســالم مــن كــان ب اجلاهليــة شــريفاً، وشــرف با
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اجلاهليــــة ذلــــيال، واذهــــ  باإلســــالم مــــا كــــان مــــن اــــوة اجلاهليــــة وتفاخرهــــا بعشــــائرها وباســــق 
أنســاهبا، فالنــاس اليــوم كلهــم أبيلــهم وأســواهم و رشــيهم وعــربيهم وعجمــيهم مــن آام، وإن 

اهلل عزوحـل يـوم القيامـة أطـوعهم خلقه اهلل من ط ، وإن أح  الناس إىل  )عليه السالم(آام 
لـه وأتقــاهم، ومـا أعلــم يـا حــويرب ألحـد مــن ا سـلم  عليــك اليـوم فلــال إظ  ـن كــان أتقــف هلل 

 منك وأطوا. 
مث  ال له: انطلق يا حويرب إىل ذياا بن لبيد، فإنه من أشرف با بياضـة حسـبا فـيهم، فقـل 

 رب ابنتك الدلفاء. له: إين رسول رسول اهلل إليك وهو يقول لك: ذوج حوي
إىل ذياا بن لبيد وهو ب منـزله )صلف اهلل عليه وآله(  ال: فانطلق حويرب برسالة رسول اهلل

ومجاعة من  ومه عندع، فاستأذن، فأعلم، فأذن لـه وسـلم عليـه، مث  ـال: يـا ذيـاا بـن لبيـد: إين 
 إليك ب حاحة فأبوح هبا أم أسرها إليك؟  ف اهلل عليه وآله()صل رسول رسول اهلل

 لك شرف يل وفخر. فقال له ذياا: بل بح هبا فإن ذ
يقــول لــك: ذوج حــويرب ابنتــك  )صــلف اهلل عليــه وآلــه( فقــال لــه حــويرب: ان رســول اهلل

 الدلفاء. 
 فقال له ذياا: أ رسول اهلل أرسلك إيل هبذا يا حويرب؟ 

 .)صلف اهلل عليه وآله( فقال له: نعم ما كن  ألكذ  علف رسول اهلل
لقــف فقـال لـه ذيـاا: إنـا ظ نـزوج فتياتنـا إظ أكفاءنــا مـن األندـار، فاندـرف يـا حـويرب حـىت أ

 فاخربع بعذري.  )صلف اهلل عليه وآله( رسول اهلل
)صـلف اهلل فاندرف حويرب وهو يقول: واهلل ما هبذا أنزل القرآن وظ هبذا  هرت نبوة امـد 

 . عليه وآله(
فسمع  مقالته الدلفاء بن  ذياا وهي ب خدرها، فأرسـل  إىل أبيهـا: أاخـل إيل، فـدخل 

 إليها، فقال  له: ما هذا الكالم الذي مسعته منك حتاور به حويرباً؟ 
 أرسله، و ال: يقول لك رسول اهلل )صلف اهلل عليه وآله( ا: ذكر يل ان رسول اهللفقال هل

 : ذوج حويرباً ابنتك الدلفاء. )صلف اهلل عليه وآله(
حبلـــرته  )صـــلف اهلل عليـــه وآلـــه( فقالـــ  لـــه: واهلل مـــا كـــان حـــويرب ليكـــذ  علـــف رســـول اهلل

 فابعث اآلن رسوظ يرا عليك حويرباً. 
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عــوا فبعــث ذيــاا رســوظ فلحــق حــويرباً، فقــال لــه ذيــاا: يــا حــويرب مرحبــا بــك، اطمــان حــىت أ
 إليك. 

فقـال لـه بـأز أنـ  وأمـي إن حـويرباً  )صـلف اهلل عليـه وآلـه( مث انطلـق ذيـاا إىل رسـول اهلل
يقــول: ذوج حــويرباً ابنتــك  )صــلف اهلل عليــه وآلــه( أتــاين برســالتك، و ــال: إن رســول اهلل

 الدلفاء، فلم ألن له ب القول، ورأي  لقاءك، وحنن ظ نزوج إظ أكفاءنا من األندار. 
وا ـؤمن كفـؤ للمؤمنـة، : يـا ذيـاا حـويرب مـؤمن، )صـلف اهلل عليـه وآلـه( فقـال لـه رسـول اهلل

 وا سلم كفو ا سلمة، فزوحه يا ذياا وظ تر.  عنه. 
)صـلف اهلل   ال: فرحم ذياا إىل منـزله واخـل علـف ابنتـه، فقـال هلـا مـا مسعـه مـن رسـول اهلل

 . عليه وآله(
 كفرت، فزوج حويربا.   ()صلف اهلل عليه وآله فقال  له: إنك إن عدي  رسول اهلل

ســـنة اهلل وســـنة رســـوله فخـــرج ذيـــاا فأخـــذ بيـــد حـــويرب، مث أخرحـــه إىل  ومـــه، فزوحـــه علـــف 
 وضمن صدا ها.

  ال: فجهزها ذياا وهيأها مث أرسلوا إىل حويرب فقالوا له: ألك منـزل فنسو ها إليك؟  
 فقال: واهلل ما يل من منـزل.

 ـــال: فهيأوهـــا وهيـــأوا هلـــا منــــزظ وهيـــأوا فيـــه فراشـــا ومتاعـــا وكســـوا حـــويرباً ثـــوب ، وااخلـــ  
يها معتما، فلما رآها نظر إىل بي  ومتاا وريح طيبة  ام إىل الدلفاء ب بيتها وااخل حويرب عل

ذاويــة البيــ  فلــم يــزل تاليــا للقــرآن راكعــاً وســاحداً حــىت طلــم الفجــر، فلمــا مســم النــداء خــرج 
 وخرح  ذوحته إىل الدالة فتوضأت وصل  الدبح. 

 فس ال : هل مّسِك؟ 
 اء فخرج. فقال : ماذال تاليا للقرآن وراكعاً وساحداً حىت مسم الند

 فلما كان  الليلة الثانية فعل مثل ذلك. 
 وأخفوا ذلك من ذياا. 

 فلما كان اليوم الثالث فعل مثل ذلك. 
فقـال لـه: بـاز أنـ  وأمـي  )صلف اهلل عليه وآله(فأخرب بذلك أبوها، فانطلق إىل رسول اهلل 

أمــرتا بتـزوي  حــويرب، وظ واهلل مــا كـان مــن مناكحنــا،  )صــلف اهلل عليــه وآلـه( يـا رســول اهلل
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 تزوجيه. ولكن طاعتك أوحب  علي 
 : فما الذي أنكرمت منه؟ )صلف اهلل عليه وآله( فقال له النيب

 ــال: إنــا هيأنــا لــه بيتــا ومتاعــا، وأاخلــ  ابنــيت البيــ  وااخــل معهــا معتمــاً، فمــا كلمهــا وظ 
نظر إليها وظ انا منها، بل  ام إىل ذاوية البي  فلم يزل تاليا للقـرآن راكعـاً وسـاحداً حـىت مسـم 

يلة الثانيـة، ومثـل ذلـك ب الليلـة الثالثـة ومل يـدن منهـا ومل النداء فخرج، مث فعل مثل ذلك ب الل
 يكلمها إىل أن حاتك، وما نراع يريد النساء، فانظر ب أمرنا؟ 

إىل حــويرب فقــال لــه: أمــا تقــر   )صــلف اهلل عليــه وآلـه( فاندـرف ذيــاا وبعــث رســول اهلل
 النساء؟

 فقال له حويرب: أو ما أنا بفحل؟ بلف يا رسول اهلل إين لشبق قم إىل النساء.  
:  ـد خـربت فـالف مـا وصـف  بـه نفسـك،  ـد )صلف اهلل عليه وآلـه( فقال له رسول اهلل

ذكروا يل أقم هيأوا لك بيتا وفراشا ومتاعـا وااخلـ  عليـك فتـاع حسـناء عطـرة، وأتيـ  معتمـا 
 فلم تنظر إليها ومل تكلمها ومل تدن منها، فما اهاك إذن؟ 

وفتـاة حسـناء عطـرة،  فقال له حويرب: يا رسول اهلل اخل  بيتا واسعا، ورأي  فراشا ومتاعا
وذكـــرت حـــايل الـــيت كنـــ  عليهـــا، و.ـــربيت وحـــاحيت وضـــيعيت وكينـــونيت مـــم ال ربـــاء وا ســـاك ، 
فأحبب  إذ أوظين اهلل ذلك أن أشكرع علف ما أعطاين، وأتقر  إليه حبقيقة الشـكر، فنهلـ  

عـ  النـداء إىل حان  البي  فلم أذل ب صالن تاليا للقرآن راكعاً وساحداً أشكر اهلل حـىت مس
فخرح ، فلما أصبح  رأي  أن أصوم ذلك اليـوم ففعلـ  ذلـك ثالثـة أيـام ولياليهـا، ورأيـ  

 ذلك ب حن  ما أعطاين اهلل يسرياً ولكا سأرضيها وأرضيهم الليلة إن شاء اهلل. 
إىل ذيــاا فأتــاع وأعلمــه مــا  ــال حــويرب فطابــ   )صــلف اهلل عليــه وآلــه( فأرســل رســول اهلل

 أنفسهم.
  ل. ا مبا حويرب هلم وىف  ال:

 اهلل، رمحـه فاستشـهد حـويرب ومعـه لـه .ـزوة ب خـرج )صـلف اهلل عليـه وآلـه( اهلل رسـول إن مث

 .55حويرب بعد منها أنفق أن األندار ب كان فما
 

                                                           
 .51ح 32  112ص 44حبار األنوار: ج - 11
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 روايات في الزواج
 .52:) من تزوج فقد اعطي ندر العبااة()صلف اهلل عليه وآله(و د ورا عن رسول اهلل 

 .51:)ا تزوج النائم افلل من القائم العز ( )صلف اهلل عليه وآله(وعنه 
كم، فان اهلل حيسن هلم ب أخال هم ويوسـم هلـم : )ذّوحوا أياما )صلف اهلل عليه وآله( وعنه

 .51ب أرذا هم ويزيدهم ب مرواهتم(
: )مـــــا بـــــا بنـــــاء ب اإلســـــالم أحـــــ  اىل اهلل عزوحـــــل مــــــن )صـــــلف اهلل عليـــــه وآلـــــه(وعنـــــه 

 .59التزوي (
أنـه  ـال لرحـل امسـه عكـاف: )أ لـك ذوحـة؟  ـال: ظ يـا رسـول  )صلف اهلل عليـه وآلـه(وعنه 

موســر؟  ــال: نعــم،  ــال: تــزوج اهلل،  ــال: أ لــك حاريــة؟  ــال: ظ يــا رســول اهلل،  ــال: أفأنــ  
 .56وإظ فأن  من ا ذنب (

 .51: )شرار موتاكم العزّا (وآله()صلف اهلل عليه وعنه 
 .52: )رذائل موتاكم العزا ()صلف اهلل عليه وآله(وعنه 
 .55: )أكثر أهل النار العزا ()صلف اهلل عليه وآله(وعنه 
 .21: )أفلل نساء ا ميت أحسنهّن وحهاً وأ لهّن مهراً()صلف اهلل عليه وآله(وعنه 

حهّن : )أفلـل نسـاء أمـيت أصـب)صـلف اهلل عليـه وآلـه( ال:  ال رسول اهلل  وعن علي 
 . 25وحهاً وأ لهن مهراً(

                                                           
 .  44ح  1   441ص  111لف النكاح وفلله. حبار األنوار ج جملا ب ذكر احلث ع 325روضة الواعظ  ص  - 14
 .39ح  1   441ص 111الفدل الثامن واخلمسون ب التزوي . حبار األنوار ج 111حامم اظخبار ص  - 13
 .35ح  1   444ص  111. حبار األنوار: ج  39نواار الرواندي ص  - 12
بــا    113البــا  )بــا  اســتحبا  النكــاح(. وراحــم حبــار األنــوار ج وكــذا بقيــة أحاايــث  2ح  1   3ص  12وســائل الشــيعة ج  - 15

 كراهة العزوبة واحلث علف التزوي .
 .42ح  1   441ص 111الفدل الثامن واخلمسون ب التزوي . حبار اظنوار ج  111حامم اظخبار ص  - 19
جملا ب ذكر احلث  322ابم، روضة الواعظ  ص ا سلك الر  145ص  4با  السن ة ب النكاح. .واىل اللاايل ج  212ا قنعة ص  - 12

 .11ح  1  441ص 111علف النكاح. حبار األنوار ج 
 .41ح  1   441ص 111جملا ب ذكر احلث علف النكاح. حبار األنوار ج  322روضة الواعظ  ص  - 15
 التزوي ( . ، وكذا راحم بقية احاايث البا  )كراهة العزوبة وترك2ح  4   5ص  12وسائل الشيعة ج  - 11
. مكــــارم  39فدــــل ذكــــر مــــن يســــتح  ان يــــنكح ومــــن ير.ــــ  عــــن النكــــاح. نــــواار الروانــــدي ص  112ص  4اعــــائم اإلســــالم ج  - 41

 الفدل الثاين ب اصناف النساء واخال هن وب اخال هن ا مواة. 411األخالق ص 
بـا  اسـتحبا  بفيـر مؤونـة التـزوي ، وتقليـل ، وكـذا راحـم بقيـة أحاايـث البـا  )2ح  35   419ص  12مستدرك الوسائل ج  - 41

 ا هر وكراهة تكثريع(.
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كثــرياً مــا كــان يقــول:   )صــلف اهلل عليــه وآلــه( ــال:) تزوحــوا فــإن رســول اهلل  وعــن علــي 
 .22من كان حي  ان يتبم سنيت فليتزوج فان من سنيت التزوي (

 ــال الــرواي: تــذاكروا الشــؤم عنــدع، فقــال: )الشــؤم ب ثالثــة: ا ــرأة  وعــن أز عبــد اهلل 
 .21كثرة مهرها وعقوق ذوحها..( اخلربوالدابة والدار، فأما شؤم ا رأة ف

فقال :)أصــلحك اهلل إين امــرأة متبت لــة،  ان امــرأة ســأل  أبــا حعفــر  وعــن الرضــا 
فقال هلا: وما التبّتل عندك؟  ال : ظ أريد التزوي  أبـداً.  ـال: ومل ؟  الـ : ألـتما الفلـل ، 

بـه منـك، إنـه لـيا أحـد فقال: اندرب، فلو كان فلـاًل لكانـ  فاطمـة )عليهـا السـالم( أحـق 
 .21يسبقها إىل الفلل(

                                                           
 . 11ح  1   415ص  111ب جملا واحد.. وحبار األنوار ج با  علم أمري ا ؤمن   912اخلدال ص  - 44
ب نـــواار الفدـــل العاشـــر  432بـــا  معـــا اخلـــرب الـــذي روي )ان الشـــؤم ب ثالثـــة(. مكـــارم األخـــالق ص  154معـــاين األخبـــار ص  - 43

 النكاح.
 .13ح 1  411ص  111با  النكاح. حبار اظنوار ج  311ص  3.وايل اللاايل ج  - 42
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 لزمة البرود الجن ي
 

من القلايا اليت أخذت تنتشر وتشيم يوما بعد يـوم هـي )الـربوا اجلنسـي(، و ـد شـاا كثـرياً 
ب شبا  اليوم،حىت أنك جتد أعـداااً كبـرية مـن الشـبا  وصـلوا إىل سـن الثالثـ  وهـم يعـانون 

 من الربوا اجلنسي!! 
الزمـان السـابق مل يكـن هلـذا األمـر عـ  وظ أثـر حـىت عنـد كبـار السـن، فكـان يبلـ   بينما ب

 الرحل الست  والسبع  والثمان  وأحياناً إىل ا ائة وفو ها وله القدرة علف النشاى اجلنسي. 
وهنــاك ب كثــري مــن اجــالت والكتــ  الطبيــة ا ختدــة، حبــو  حــول الــربوا اجلنســي حتــ  

، وأصـبح  هـذع 29اورات مـم عديـد مـن الرحـال والنسـاء ب هـذا ا وضـواعناوين خمتلفـة، واـ
 ا شكلة مشكلة العدر. 

ومـــــن الواضـــــح أن ا شـــــكلة بســـــب  الرحـــــال والنســـــاء أنفســـــهم.. فـــــأمراض كثـــــرية ســـــكرية 
و.ريها،وأسبا  خمتلفـة مـن ا لكـل وا شـار  الكيماويـة، وتلـو  البياـة، وحـىت احلّفا ـات الـيت 

وبنــات، وصــرف الطا ــة الشــهوانية ب .ــري مواراهــا ا للــه فبعلـــها ب  تســتعمل للدــ ار بنــ 
النظـــر إىل النســـاء الســـافرات ب الشـــوارا والتلفزيونـــات و.ريها،وبعلـــها  المســـة أيـــديهن ومـــا 
أشبه، باظضافة اىل تشت  الفكر،وكثرة ال ناء وا وسيقف،واستعمال ا خدرات، و.ريها و.ريها 

 راية واظحتماعية اليت تول د الربوا اجلنسي. ، ملافاً اىل العوامل الف
إذن ا شــكلة نابعــة مــن أنفســنا ظ أقــا مشــكلة حقيقيــة، فــإن الكــون مل تت ــري مســاؤع .. وظ 

 أرضه.. وظ مياهه.. وظ أشجارع.. وظ حيواناته.. وظ .ري ذلك. 
حتماعيــة وحــىت وإأــا ت رينــا حنــن ..بعــض الت ــريات الفرايــة كمــا ذكرنــا، وبعــض التّ ــريات اظ

الطبيعيــة مثــل ااــراق )طبقــة اظوذون( بســب  ا عامــل وا دــانم ومــا أشــبه، و ــد نّوهنــا إليــه ب 
                                                           

فتنقــل جملــة )صــبح اخلــري( ا دــرية حتــ  عنــوان: )التشــت  طريــق العجــز اجلنســي(: عــن امــرأة ب ســن السااســة والثالثــ  أقــا تقــول: إن  - 45
ل ب كل اسبوا ان أهيئ اجلّو ا ناس   مارسـة اجلـنا، لكـن الـربوا اجلنسـي حيـول ذوحي ليا  ااراً علف عارسة اجلنا، مم أنه احاو 

اون ذلـــك. )مث تنقـــل كـــالم الســـيدة ا ســـؤولة عـــن ا ـــؤلر( :إن مـــا  التـــه هـــذع الســـيدة عـــن ذوحهـــا هـــو مـــا نســـمعه ب عيااتنـــا اخلاصـــة 
القـدرة، إىل أن تقـول: وهـل أصـبح التشـت  أحـد عوامـل باستمرار حي  يأن رحل أو امـرأة وكـل واحـد منهمـا ملـيء بالر.بـة كنـه فا ـد 

 الزهد ب عارسة عناق الزوحية؟!. 
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 بعض الكت . 
 والتعاليم اظسالمية هي اليت تأخذ حبّل هذع ا شاكل من حذورها:

والذي   م لمروجهم حافظون ال اهلل تعاىل: 
26. 

ر م ويبمظـوا فـروجهم كلـز لزكـ  لهـم قق للمؤمني  يغضوا مـ  ابصـاو ال عزوحـل: 
وقـق للمؤمنـات يغضضـ  مـ  لبصـار   ويبمظـ  فـروجه   ان اهلل خبير بما يصنعون 

وال يبدي  زين ه  اال ما ظهر منها وليضرب  بخمر   ملـ  جيـوبه  وال يبـدي  زينـ ه  اال 
 .21اآلية لبعول ه 

                                                           
 .41سورة ا عارج:  - 49
 .31 - 31سورة النور:  - 42
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 األزمة في العوائق
 

ب  التوتر الدائم ب البي ، حـىت ينتهـي شـيااً فشـيااً إىل ا شاكل الزوحية كثرياً ما تكون بس
 الطالق، أو ا فار ة بدون طالق.. 

وهــذع األذمــة العائليــة ناشــاة مــن اإلنســان نفســه أيلــاً، وذلــك  ــد يكــون مــن حهــة ضــعر 
اظلتـــزام بالـــدين عنـــد أحـــدمها حيـــث رـــون بـــاآلخر أو مـــا أشـــبه اخليانـــة، و ـــد يكـــون للـــعر 

زم علــــف كــــل واحــــد منهمــــا أن يتخل ــــق بــــاألخالق اإلنســــانية الالئقــــة األخــــالق حيــــث أنــــه يلــــ
 بالزوح ، ولكنه ظ يلتزم.

عـــن حـــق الزوحـــة علـــف  )صـــلف اهلل عليـــه وآلـــه(و يـــل انـــه روي: أنـــه ســـأل رحـــل رســـول اهلل 
الـــزوج، فقـــال: )يســـرت عورهتـــا بالكســـوة ويشـــبم بطنهـــا باألكـــل وي فـــر هلـــا إذا حهلـــ ، فســـأل 

 كـل يـوم : ب)صـلف اهلل عليـه وآلـه(: وكـم مـرة ي فـر؟  ـال )صلف اهلل عليه وآله(الرحل الرسول 
 . 22سبع  مرة(

هبـم، لكـن   )صـلف اهلل عليـه وآلـه(و د رأيـ  هـذع الروايـة بالنسـبة إىل العبيـد وتوصـية الرسول
 شخداً ثقًة نقل يل الرواية بالنسبة إىل الزوحة أيلاً. 

)صـلف  وهكذا ورا احلث علف سعة صدر ا رأة مـم ذوحهـا ب روايـات متعـداة، حـىت  ـال
 .25 : )حهاا ا رأة حسن التبعل(اهلل عليه وآله(

ظ يتو ّــم كــل واحــد مــن الــزوح  عــن اآلخــر مــا ظ يطيقــه او يدــع  عليــه وكــذلك يلــزم أن 
مــن األمــور ا اايــة والتهيــؤ ومــا أشــبه ذلــك، واظ فكثــرياً مــا ينتهــي األمــر هبمــا إىل مــا ظ حيمــد 

 عقباع من ا فار ة أو التوتّر أو الطالق. 
ج واحـــداً مـــن و ـــد مسعـــ  عـــن بلـــدين إســـالمي : إنـــه اصـــبح معـــد ل الطـــالق بالنســـبة للـــزوا 

                                                           
فدل ب حق ا رأة علف ذوحها، وفيه عـن از عبـداهلل )ا( عـن حـق ا ـرأة علـف ذوحهـا:  ـال: )يشـبم  419راحم مكارم اظخالق: ص - 45

 ثتها وان حهل  .فرهلا(. بطنها ويكسو ح
 .91حتر العقول: ص - 41
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، بينمـــا نقـــل يل أحـــد علمـــاء كـــربالء ا قدســـة إنـــه مل يطل ـــق ب خـــالل ســـنة إظ طال ـــاً 11ثالثـــة
واحداً، مم العلم أنه كـان متدـدياً للنكـاح والطـالق وكـان هـو ثـاين اثنـ  يتدـّديان هلـذا األمـر 

 ب كل مدينة كربالء ا قدسة. 
حد من الشا  والشابة يتزوج مـن خـالل وهناك أسبا  كثرية هلذا التوتر والطالق: فكل وا

عال اتــه العاطفيــة ب ا درســة أو مــا أشــبه ذلــك، بــدون مشــاورة شــخ  مــن الكبــار كــاألبوين 
واألعمـــام وحنـــوهم، ومـــن الواضـــح أن األمـــر بينهمـــا عـــاطفي اكثـــر عـــا هـــو عقـــالين، ولـــذلك ظ 

 ضمان لدوام هكذا ذواج.
لزوح  كالوالدين ومن أشـبه عـن حرّبـوا احليـاة بينما ب الزمان السابق كان الكبار من أهل ا

وحتلـــوا بتجـــار  هامـــة، هـــم الـــذين رتـــارون للولـــد ذوحـــة أو للبنـــ  ذوحـــاً )مـــم رضـــا الـــزوح  
 و ناعتهما الشخدية(.. 

ومــن الواضــح أن العاطفــة ســريعة الفــوران وســريعة الــزوال بينمــا العقــل بــالعكا، وب ا ثــل ) 
عكسه فبطـيء النمـو بطـيء الـزوال، و ـد كـانوا ميثّلـون لـذلك  سريم النمو سريم الزوال( وهكذا

 بالشجر فان األشجار بطياة النمو بطياة الزوال، بينما النباتات سريعة النمو سريعة الزوال. 
علــف أّي .. فاألذمــة هنــا أيلــاً مــن أنفســنا فرايّــاً أو احتماعيــاً. وإظ فمدرســة اظســالم  ــد 

 اة الزوحية، وحعل  الو اية والعالج ب ذلك.بّين  للجميم ما هو ظذم ب احلي
وفاطمــة  )صــلف اهلل عليــه وآلــه( ــال: )اخــل علينــا رســول اهلل  عــن أمــري ا ــؤمن  علــي 

                                                           
( ب ا ائـــة مـــا يشـــكل  ـــاهرة 31تشـــري اإلحدـــائيات إىل ارتفـــاا نســـبة الطـــالق ب اجتمـــم الســـعواي حـــوايل )… الســـعواية والطـــالق - 11

( آظف 5م حـوايل )1119احتماعية خطرية، وب آخر إحدائية رمسية لوذارة العدل السعواية بل   الزجيات ب مدينة الرياض خالل 
( آظف حالــة طــالق خــالل الفــرتة نفســها، مــا يعــا إن نســبة الطــالق ب ذلــك العــام بل ــ  حــوايل 3( حالــة يقابلهــا حــوايل )911و )

( ب ا ائة تقريباً )ذواج كل ساعة وطالق كل ثال  ساعات(، وتعترب مشكلة الطالق  ـاهرة ب اجتمـم اخلليجـي، ففـي الكويـ  31)
( ب ا ائة، وتتعدا أسبا  الطالق ب اجتمم اخلليجي، 35( ب ا ائة وب  طر )32( ب ا ائة وب البحرين )41الطالق )تدل نسبة 

منهـا مــا يعــوا إىل الـزواج ا بكــر أو عــدم التوافـق بــ  الــزوح  أو ألسـبا  ماايــة، وأفــرذت هـذع الظــاهرة عــزوف النسـاء عــن الــزواج  بــل 
 لتحا هن بأعمال تلمن هلن اظستقالل ا ااي عا يدخل بعلهن مثل الطبيبات ب سن العنوسة.إكمال تعليمهن العايل وا

 12 ـ ق ص  5155ـ 22و25النبأ: العددان 
 … مدر والطالق: 

 31اطلــق اجلهــاذ ا ركــزي للتعباــة العامــة واظحدــاء ا دــري صــفارة اظنــذار حــول معــدظت الطــالق ب مدــر، اذ أكــد ا ركــز ان هنــاك 
الـر حالـة ذواج ب حـ   951% ففي السنة ا اضـية حدـل  33ة طالق ب  كل مائة حالة ذواج سنوياً، وترتفم ب القاهرة اىل حال

 الر حالة.  442كان عدا حاظت الطالق  د بل   
 5/52/ 22 ـ 5155جمادا اآلخرة 5ب اريخ  9ص 21الرلي اآلخر: العدد 
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حالســة عنــد القــدر وأنــا أنقــي العــدس،  ــال: يــا أبــا احلســن،  لــ : لبيــك يــا رســول اهلل،  ــال: 
ن له بكل شـعرة إمسم ما ما أ ول إظ انّه من أمر رز: ما من رحل يع  إمرأته ب بيتها إظ كا

علف بدنه عبااة سنة صيام قارها و يام ليلها وأعطاع اهلل تعـاىل مـن الثـوا  مثـل مـا أعطـاع اهلل 
 الدابرين وااوا النيب ويعقو  وعيسف )عليهم السالم(. 

يـــا علـــي: مـــن كـــان ب خدمـــة العيـــال ب البيـــ  ومل يـــأنر، كتـــ  اهلل تعـــاىل بكـــل عـــرق ب 
 حسدع مدينه ب اجلنة. 

ي: ساعة ب خدمة العيال خري من عبااة ألر سنة، وألر ح ، وألـر عمـرة، وخـري يا عل
من عتق ألر ر بة، وألر .زوة، وألر عيااة مريض، وألر مجعة، وألر حناذة، وألـر حـائم 
يشــبعهم، وألــر عــار يكســوهم، وألــر فــرس يوحههــا ب ســبيل اهلل، وخــري لــه مــن ألــر اينــار 

ه مـن أن يقـرأ التـوراة واظ يـل والزبـور والفر ـان، ومـن ألـر يتدد ق هبـا علـف ا سـاك ، وخـري لـ
أســري أســر فأعتقهــا، وخــري لــه مــن ألــر بدنــة يعطــي للمســاك  وظ رــرج مــن الــدنيا حــىت يــرى 

 مكانه من اجلنة. 
 يا علي: من مل يأنر من خدمة العيال اخل اجلنة ب ري حسا .

ومهــور حــور العــ  ويزيــد ب  يــا علــي: خدمــة العيــال كفــارة للكبــائر ويطفــي .لــ  الــر ّ 
 احلسنات والدرحات.

 .15يا علي: ظ ردم العيال إظ صّديق أو شهيد او رحل يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة(
: )لــو أمــرت أحــداً يســجد، ألمــرت ا ــرأة أن تســجد )صــلف اهلل عليــه وآلــه(و ــال رســول اهلل 

 .12لزوحها(
:)ويل ظمــــرأة أ.لــــب  ذوحهــــا، وطــــو  ظمــــرأة رضــــي عنهــــا ليــــه وآلــــه()صــــلف اهلل عوعنــــه 

 .11(ذوحها
: )ظ .ًا بالزوحة فيمـا بينهـا وبـ  ذوحهـا ا وافـق هلـا عـن ثـال  وعن اإلمام الدااق 

خدــال: وهــي صــيانة نفســها عــن كــل انــا حــىت يطمــان  لبــه إىل الثقــة هبــا ب حــال ا بــو  

                                                           
 .1ح 9  134ص 111مسون ب خدمة العيال، وشبهه ب حبار األنوار: جالفدل التاسم واخل 114حامم األخبار ص  - 31
 . 491. واظختداص ص  1ح  42   152ص  2وسائل الشيعة ج  - 34
 .25ح 42   311ص  5. حبار األنوار ج 42ح  11عيون أخبار الرضا ص  - 33
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وا كروع وحياطته ليكون ذلك عاطفاً عليها عند ذلّة تكون منها، وإ هار العشق له باخلالته ، 
 .11حلسنة هلا ب عينه(واهلياة ا

: )حـق ا ـرأة علـف ذوحهـا ان يسـّد حوعتهـا، وأن يسـرت عورهتـا، )صلف اهلل عليـه وآلـه(وعنه 
 .19وظ يقبح هلا وحهاً، فاذا فعل ذلك فقد واهلل أاّى حقها(

: )مـا حـق ا ـرأة علـف ذوحهـا الـذي  وعن إسـحاق بـن عمـار  ـال:  لـ  ألز عبـد اهلل
 .16ان حهل  .فر هلا(اذا فعله كان اسناً؟  ال: يشبعها، ويكسوها، و 

)ظ .ـا بـالزوج عـن ثالثـة أشـياء فيمـا بينـه وبـ  ذوحتـه وهـي: ا وافقـة ليجتلـ   و ال 
هبــا موافقتهــا واّبتهــا وهواهــا وحســن خلقــه معهــا، واســتعماله اســتمالة  لبهــا باهلياــة احلســنة ب 

 .11عينها، وتوسعته عليها(
اهلل عنها سبعة أبـوا  النـار، وفـتح  :)أمّيا امرأة خدم  ذوحها سبعة أيام، أ.لق و ال 

 .12هلا اانية أبوا  اجلنة تدخل من أيّها شاءت(
: )مـــا مـــن امـــرأة تســـقي ذوحهـــا شـــربة مـــن مـــاء إظ كـــان خـــرياً هلـــا مـــن عبـــااة  و ـــال 

 .15سنة(

 .11: )من حسن برع بأهله ذاا اهلل ب عمرع( و ال 
عليهمــا الســالم( إىل رســول  ــال: )تقاضــا علــي وفاطمــة ) وعــن أز عبــد اهلل عــن أبيــه 

علـف فاطمـة فدمـة مـا اون  )صلف اهلل عليه وآله(ب اخلدمة، فقلف )صلف اهلل عليه وآله(اهلل 
مبــا خلفــه،  ــال: فقالــ  فاطمــة )عليهــا الســالم(: فــال يعلــم مــا  البــا ، و لــف علــف علــي

 .15حتّمل ر ا  الرحال( )صلف اهلل عليه وآله(ااخلا من السرور إظ اهلل بإكفائي رسول اهلل 
                                                           

 .112ح  43  432ص  25. حبار اظنوار ج  343حتر العقول ص  - 32
 .91ح 2  452ص  111. حبار األنوار ج  11ص عدة الداعي  - 35
 .1ح 55  141ص  12وسائل الشيعة ج  - 39
 .112ح  43   441ص  25. حبار األنوار ج  343حتر العقول ص  - 32
 .4ح  51   143ص  12وسائل الشيعة ج  - 35
 .3ح  51   143ص  12وسائل الشيعة ج  - 31
 .22ح  35   355ص 99ؤمن . حبار األنوار ج با  صفة ا  151. إعالم الدين ص 25اخلدال ص  - 21

 .1ح 2   51ص  23. حبار األنوار ج  45 ر  اإلسناا ص - 21



 

 42 

 
9 

 لزمة البطالة
 

 .. و إأا نشأت من احلكومة والشعو  معاً: 12طالةمن أكرب األذمات أذمة الب
ـــــــة، فـــــــا و ر  ـــــــان توحـــــــه الشـــــــبا  إىل الو ـــــــائر ظ إىل األعمـــــــال احلقيقي فتلـــــــك الطائفت
مستهلك،والعامل منت ، وصار التوحـه مـن اإلنتـاج إىل اظسـتهالك،وبذلك كثـر ا و فـون كثـرة 

 هائلة هي أضعاف ا تاج إليه ب وا م األمر.. 
ل مائــة ســنة ب مدــر كــان لكــل مليــون،مب ألــر مو ــر، مبعــا واحــد بالنســبة إىل فمــثالً :  بــ

األلر، وب ذماننا أصبح ا و فون واحداً بالنسبة اىل كـل عشـرين شخدـاً، بـل وأحيانـاً تكـون 
 النسبة أضيق، وهكذا بالنسبة إىل مجلة من البالا اإلسالمية.

والتجــارة ومــا أشــبه ذلــك، حيــث أن هــذا، ومــن ناحيــة ثانيــة: عــدم حريــة الزراعــة والعمــارة 

                                                           

 وهذع أاذج من البطالة العا ية:  - 24
 % نسبة القوى العاملة ب العامل العرز من جممل السكان وهي أاىن نسبة ب العامل.33

  ـ5155ال نة الرابعة شهر رمضان  12ص  22النبأ: العدد 
 %15ارتفاا نسبة البطالة ب اظران و د وصل  اىل 

 51/5/55تاريخ  5ص 521المجلة: العدد 
 انه عامل يبحث عن و يفة:

مليون نسمة، وعدا ا و ف  الـذين  151تشري اإلحداءات اليت نشرهتا منظمة العمل الدولية اىل ان: عدا العاطل  عن العمل يبل  
مليـــون  291مســـو  42اىل  15مليـــون نســـمة، وعـــدا اظشـــخاص البـــاحث  عـــن و ـــائر ب ســـن  251 ظ يعملـــون بطـــا تهم الكاملـــة

 نسمة.
 1/2/5555تاريخ  52ص  555المجلة: العدد 

 % من القوى العاملة تعاين من البطالة.14: 1111روسيا 
 22/2/5555تاريخ  11ص  551المجلة: العدد 

ا العـاطل  عـن العمـل ا سـجل  رمسيـاً ب روسـيا حـىت قايـة ينـاير )كـانون الثـاين( لقد تو ـم نائـ  وذيـر اظ تدـاا الروسـي ان يدـل عـد
الـــر شــخ  عــن شــهر ايســمرب )كـــانون اظول( ا اضــي. بينمــا تقــدر منظمـــة  311مليــون شــخ  بزيــااة  ــدرها  4/4اىل  1111

شـخ . وتعـا اولاـك الـذين فقـدوا العمـل  مليـون 5/5العمل الدولية حجم البطالة هـذع ب بدايـة ايسـمرب )كـانون األول( ا اضـي بــ 
 ب ا ائة من جمموا القوى العاملة ب البالا. 11/ 2وحبثوا عنه، وهذا يشكل 

 22/2/5555تاريخ  19ص  551المجلة: العدد 
 يفيد آخر تقارير منظمة العمل الدولية بأن هناك مليار عاطل عن العمل ب العامل كله.

 22/1/5555 ب اريخ 11ص  552المجلة: العدد 
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الدولة حدرت كل واحد من هذع األمور فيها أو أحاذته بشرائا مرهقة، مثل ان يكون العمر 
بــا عا األعــم كــذا، وأن ظ يكــون أحنبيــاً باصــطالحهم أي حيمــل حنســية .ــري حنســية القطــر 

جــي والســـوري واللبنـــاين الــذي يعـــي  فيــه، مـــثالً اإليـــراين واألف ــاين والباكســـتاين واهلنـــدي واخللي
 و.ريهم ظ حق هلم بالعمل ب العراق مثاًل، وهكذا بالنسبة إىل سائر األ طار. 

باإلضــافة إىل حعــل مــا يقيــد شــخ  اظنســان كاحلــدوا الفاصــلة بــ  البلــدان، فــال يــتمكن 
اإلنسان ان يسافر إىل أي مكان شاء أو يقـيم ب أي مكـان شـاء أو يتعامـل ببيـم أو شـراء أو 

ة أو ما أشبه ذلك ب أي مكـان شـاء، فـإذا ضـا   سـبل العـي  بـالعرا ي وأراا أن يسـافر شرك
للحجاذ أو بالعكا، أو أن يسافر من مدر إىل الباكسـتان ظ حيـق لـه ذلـك.. حيـث القوميـة 

 والقطرية والل وية و.ريها من احلدوا والسدوا العندرية اليت تشكل وبلق له هذع األذمة.. 
هــذع األمــور إىل  بــل ندــر  ــرن، وإين أذكــر حينــذاك أن ا ســلم  مــن  بينمــا مل يكــن كــل

خمتلر األ طار اإلسالمية كانوا يأتون إىل العراق ويشرتون الدار والدكان والبستان واحلمام وما 
أشبه، أو يعمروقـا بأنفسـهم، وكـانوا يتزو حـون ويزو حـون، ويشـاركون ويبيعـون ويشـرتون ومـا إىل 

 ذلك.
ن ا ســـلمون صـــريح آيـــات القـــرآن الكـــرن والروايـــات الشـــريفة الـــيت تـــدل علـــف فقـــد تركنـــا حنـــ

يضـ  مـنهم إهـر م واأل ـلل ال ـي احلريات اظسالمية فدـارت أذمـة البطالـة،  ـال تعـاىل: 
كانت مليهم

11. 
 ــال: )مخــا مــن مل تكــن فيــه مل يكــن فيــه كثــري مســتمتم: الــدين  وعــن أز عبــد اهلل 

 .11سن اخللق(والعقل واألا  واحلرية وح
:)مخــا خدــال مــن مل تكــن فيــه خدــلة منهــا فلــيا فيــه كثــري  وب روايــة أخــرى  ــال 

مســتمتم: أوهلــا الوفــاء، والثانيــة التــدبري، والثالثــة احليــاة، والرابعــة حســن اخللــق، واخلامســة وهــي 
 .19جتمم هذع اخلدال احلرية(

د حعلــك اهلل :) وظ تكــن عبــد .ــريك و ــ ب وصــية للحســن و ــال أمــري ا ــؤمن  

                                                           

 .152سورة األعراف:  - 23
 .2ح  1   53ص  1. وحبار األنوار ج425. وباختالف يسري مشكاة اظنوار ص 415اخلدال ص  - 22
 .11ح  43   112ص  25. حبار األنوار ج  452اخلدال ص  - 25



 

 49 

 .16حراً(
: )ان مل يكن لكم اين وكنتم ظ بافون ا عاا فكونوا أحـراراً ب  و ال اإلمام احلس  

 .11انياكم(
 .12يقول: )الناس كلهم أحرار( : كان علي بن أز طال  و ال اإلمام الدااق 

 .15: )من ترك الشهوات كان حراً( وعن أمري ا ؤمن  
 .91ن آام مل يلد عبداً و ظ أمة، وإن الناس كلهم أحرار(: )أيها الناس إ و ال 

 .95: )احلر حر ولو مسه اللر( و ال 
 .92: )مجال احلر جتن  العار( و ال 

 إىل .ريها عا ورا ب احلرية وما أشبه عا ظ تدا جماظ للبطالة.

                                                           

فه مــن صــف ، حبــار األنــوار ج للحســن بــن علــي كتبهــا اليــه )حباضــرين( عنــد اندــرا مــن وصــاياع  31/52قــ  البال.ــة الكتــا   - 29
 .55ح  4   31ص  111

 .141. اللهوف علف  تلف الطفوف ص 51ص  4كشر ال مة ج  - 22
 .1ح 41   31ص  19وسائل الشيعة ج  - 25
 .وصيته ظبنه احلس  55. حتر العقول ص فدل من كالم أمري ا ؤمن  321ص  1كنز الفوائد ج  - 21
 .115ص  1ق  السعااة ج - 51
 الفدل اخلاما ب احلرية. 335رر احلكم وارر الكلم ص . - 51
 .رر احلكم وارر الكلم الفدل الرابم عشر ب الرذائل وذمها. - 54
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 لزمة ال أخأر العام
 

لم  ثقافيـــا وصـــناعياً و..، وذلـــك مـــن األذمـــات ا ســـتحدثة التـــأّخر العـــام الـــذي مشـــل ا ســـ
بســب  القـــوان  الوضـــعية فإقـــا أســـقط  احلريــات وا ؤسســـات واظنتخابـــات، ومنعـــ  الثقافـــة 

 مبختلر األسالي  والسبل، وحت  ألر إسم وإسم. 
ولــذا لــيا لنــا اليــوم أمثــال أولاــك العلمــاء واألابــاء والفقهــاء الكبــار الــذين ملــوا ب طــول 

طوســـي والرضــف وا رتلــف وا قـــق والعالمــة والبــريوين وابـــن ســينا وندـــري التــاريا اإلســالمي كال
الــدين الطوســي وصــاح  اجلــواهر وصــاح  احلــدائق وصــاح  ا كاســ  )رضــوان اهلل علــيهم 

 أمجع (. 
 وظ أمثال خيام وسعدي وحافظ وأز نؤاس واحلمريي وا تنيب.. 

خرتعـ  ب العدـر احلـديث.. كمـن وظ أمثال ا خرتع  الكبار كجابر بن حيان وظ مثل ا 
اخـــرتا الطـــائرة والســـيارة واأل مـــار الدـــناعية والكهربـــاء والتلفـــون والتل ـــراف والتلفزيـــون وألـــر 

 إخرتاا وإخرتاا.. 
ولــذا  ــال أحــد أابــاء مدــر: حنــن ضــيوف احللــارة وكمــا أن اللــير ظ يــرتبا بالبيــ  ب 

 يل أو كثري. ليل أو كثري ظ نرتبا حنن باحللارة احلديثة ب  ل
فقــد كــان ا ســلمون طيلــة القــرون ا اضــية ب أّي بعــد مــن أبعــاا احليــاة إأــا ينشــأون ب عــامل 
حــر ظ ب عــامل مكبــوت، و ــد كــانوا بفلــل أخــذهم هبــدي اإلســالم ب القــرون الســالفة أحــراراً 

ء بكــل مــا للكلمــة مــن معــا، فنمــوا ذلــك النمــّو اهلائــل وتطــوروا حــىت صــح ان يقــال هلــم: )آبــا
 . 91العلم(

بينما نرى اآلن حـىت ب بعـض بالانـا الـيت تـدعي الدميقراطيـة، ظتوحـد هنـاك حريـة كاملـة.. 
فـإن كانــ  فهــي حريــة نســبية ومثــل هــذع احلريــة ظ تكفــي بإأــاء أمثــال أولاــك العلمــاء واألابــاء 

 ومن إليهم من الشخديات ا رمو ة ب أّي بعد من أبعاا احلياة. 

                                                           
 راحم كتا  )موحز تاريا اإلسالم( لإلمام ا ؤلر )اام  له(. - 53
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: )يــا بــا عبــد ا طلــ  ظ يــأتيا النــاس )صــلف اهلل عليــه وآلــه(النــيب فدــدق علينــا مثــل  ــول 
 . 91بأعماهلم وأنتم بأنسابكم(

ب وصــيته: )اهلل اهلل ب القــرآن فــال يســبقّنكم  ســالم()عليــه الو ــد  ــال أمــري ا ــؤمن  علــي 
 . 99بالعمل به .ريكم(

وا ـــراا: أن ال ـــري يأخـــذ بقســـم مـــن القـــرآن ا ســـب   للتقـــدم والتعـــايل، وأنـــتم ترتكـــون ذلـــك 
 فتتأخرون. 

: )اإلســـــالم يعلـــــو وظيعلـــــف  )صـــــلف اهلل عليـــــه وآلـــــه(وب احلـــــديث ا ـــــروي عـــــن رســـــول اهلل 
 . 96عليه(

فإنــه كمــا يعلــو وظ يعلــف عليــه ب اظحتجــاج وا وضــوعات الوا عيــة مــن العقائــد واألخــالق 
 والشرائم و.ري ذلك، كذلك يعلو ب األمور ا ااية مبختلر أبعااها..

أن كـل فـرا مـن أهـل تلـك الـبالا يطـالم و د  رأت ب جملة رمسيـة إلحـدى الـبالا اإلسـالمية 
ب كــل يــوم ثــال  ثــوان، يعــا ان كــل عشــرين شخدــاً يطــالم ا يقــة واحــدة، بينمــا  ــرأت ب 
مكان آخر أن اليابـاني  يطـالعون ب اليـوم بـ  أربـم سـاعات ومخـا سـاعات، أي كـل مخسـة 

 آظف من أهل ذلك البلد يعاال فرااً واحداً من الياباني .
بعض اإلذاعات: إن يهواياً اخل عاصمة  بل عشرين سـنة وكـان أملـه أن  كما مسع  من

يطبــم وينشــر مليــاراً مــن الكتــ  خــالل مخســ  ســنة وذلــك تأييــداً لليهوايــة العا يــة، وأنــه مــن 
 حسن احلظ ـ حس  تعبريع ـ لكن من ذلك خالل عشرين سنة!.

 أما حنن ؟!!
أربعمائـــة ل ـــة، واكثــــر مـــن ااأائــــة طبـــم مــــن الكتـــا  األمحــــر ب 91كمـــا أنـــه ب أيــــام )مـــاو(

                                                           
الــيكم واين شــفيق علــيكم ظتقولــوا :  ــال النــيب )ص(: )يــابا عبــدا طل  ِاين رســول اهلل 45ح 42  351ص 5وب حبــار اظنــوار: ج - 52

 ان امــداً مّنــا فــواهلل مــا أوليــائي مــنكم وظمــن .ــريكم إظ ا تقــون أظ فــال أعــرفكم تــأتوين يــوم القيامــة حتملــون الــدنيا علــف ر ــابكم ويــأن
 الناس حيملون اآلخرة( احلديث.

 فدل ب ذكر  تله )ا(.  234ص 1كشر ال مة: ج  - 55
 . 115ح 449ص 1وايل الاايل: ج، و.421ص 3ا نا  : ج - 59
م( من رحال الدولة ب الد  ومـن مؤسسـي احلـز  الشـيوعي   فيهـا،  ـاا الثـورة علـف النظـام احلـاكم 1129-1513ماوتسه تون  ) - 52

مث رئـيا احلـز  الشـيوعي،  1151ــ 1152. رئيا الدولة 1121م وجلأ اىل كيان  سي .. اعلن مجهورية الد  الشعبية 1142منذ 
 ؤلفات منها )الكتا  األمحر الد ري(.له م
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مليـــون!، بينمـــا القـــرآن احلكـــيم علـــف عظمتـــه، مـــثالً مل يطبـــم إىل اآلن حســـ  إطالعـــي حـــىت 
بأربعمائة ل ة، بينما مل مير علف الشيوعية الدينية ندر  رن، و د مّر علف اإلسالم أكثـر مـن 

 أربعة عشر  رناً.
 خمتلر األايان وا باائ. إىل .ري ذلك من األر ام ا شهورة بالنسبة إىل 
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1 
 لزمة الخيانة الزوجية

 
 من األذمات ا ستحدثة اخليانة الزوحية، ومن أهم أسباهبا: 

)عدم اظلتزام با واذين الدينية واألخال ية( فإن ا رأة اليت ظتلتزم بالدين ظ يوحد عندها أّي 
 مانم من أن بون ذوحها؟.

ء يتمـتعن بالوحـدان والشـرف، .ـري أن الوحـدان والشـرف وصحيح أن  سماً كبرياً من النسـا
 إأا يتكو نان من الدين، وبدونه فال مواذين إطال اً.. إظ ما ندر. 

وهكــذا فــان مــن أســبا  اخليانــة الزوحيــة: )الســفور( فــإن الرحــل الــذي يشــاهد إمــرأة أ خــرى 
 اخليانـة، خدوصـاً إذا .ري ذوحته، وا رأة اليت تشاهد رحالً آخـر .ـري ذوحهـا يكونـان أ ـر  إىل

احتــّر ذلـــك با  ريــات وا الهـــي وا ــرا   والســـينماءات والفيــديوات و.ـــري ذلــك مـــن األمـــور 
 ا وحبة إلثارة الشهوة الشيطانية. 

كمــا أن كثــرياً مــن النســاء ب ال ــر  يباشــرن اجلــنا مــم حيــوان كالكلــ  أو القــرا، أو مــم 
 امية، وهكذا بالعكا.. 

 رحال مم الرحال عا يسب  أيلاً اخليانة الزوحية بالنسبة إىل نسائهم.إضافًة اىل مباشرة ال
 اخبار الشذوذ اجلنسي واخليانات الزوحية. 92و د كثرت ب اجالت واجلرائد

                                                           
ذكرت جملة )العـرز( حتـ  عنـوان صـناعة اجلـنا ـ ب تايالنـد: علـف أبـوا  الفنـدق الـذي كنـا نقـيم فيـه يـرض اائمـاً حفنـة مـن الرحـال،  - 55

ب كــل مكــان، ب يالحقوننــا ب احلــاح وهــم يلوحــون مبجموعــة مــن صــور النســاء ا لونــة، وب احلقيقــة فــان جمموعــة الدــور هــذع جتــدها 
.ـــرف الفنـــااق، ومـــم ســـائقي ســـيارات األحـــرة، وب أي مكـــان تروحيـــي تـــذه  اليـــه، ولكـــن هـــذع الفاـــة ا رابطـــة هـــي أشـــد احلاحـــاً مـــن 
اجلميــم، فهــم ظ يرتكــون لــك الفرصــة وظ يقبلــون اظعتــذار ا هــذ  وهــم علــف اســتعداا للــدخول ب منا شــات ملــنية مــن أحــل تــروي  

ألـر رحـل، واجلـنا وال لمنـة مكانـا  21ألـر امـرأة ومـن الرحـال حـوايل  141دا الب ايـا مـن النسـاء حـوايل ويقال ان ع… بلاعتهم
% من التايالنـدي  يـرتااون علـف اـالت اجلـنا، وعـااة مـا يفقـد 21وتقول اظحدائيات ان حوايل … عميقاً ب احلياة التايالندية 

% من النساء اللوان يعملن هن حت  سن الرابعة عشرة، بل ان بعلـهن 11 فحوايل… الفتيان براءهتم األوىل ااخل  اعات التدليك
 … يبدأن هذا الطريق من سن العاشرة

 5555مارس  92ص 121العربي / العدد 
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2  

 لزمة الديون
 

، وإأا نشأت ألسبا  كثرية منها: )كثـرة ا ـو ف ( 95ومن أكرب أذمات اليوم: أذمة الديون
 إليه سابقاً، فإنه من الواضح أن كثرة ا و ف  ناشاة من:  ب الدول حس  ما أشرنا

 عدم اإلطالا علف ذوايا احلياة ومزاياها. لواًل:
 اإلستبداا حيث حيتاج احلاكم ومن إليه إىل ا هلل  وا دّفق . وثانياً: 

مــن اخلــرباء األحانــ  ان يبي نــوا لــه ســب   61وب أيــام األذمــة ب مدــر طلــ  )عبــد الناصــر(
ذمـــة ا اليـــة ب اولتـــه، وبعـــد فحدـــهم الطويـــل مـــدة ســـتة أشـــهر ومـــن خـــالل اراســـة خمتلـــر األ

الـوذارات واجلــي  وا دــارف ومــا أشــبه أعطــوا تقريـراً ب ســطر واحــد أو أ ــل وهــو: أن ا ــو ف  
الذين حيتاج إليهم )مدر( هم مائتا ألر، بينما أن عبد الناصر لر حول نفسـه مليـون ومائـة 

 ألر مو ر ! .
 ذا رأينا ب بعض البالا األخرى. وهك

                                                           
 فمثاًل: - 59

 مليار اوظر. 411ان الوطن العرز يعاين من أذمة مديونية مستعدية تدل اىل 
 25/1/5555تاريخ  6ص 551المجلة: العدد 

 مليار اوظر 42مدر تقريباً تقدر بـ  ايون
 51/5/55تاريخ  11ص 521المجلة: العدد 

، وتعــاين هــذع الــدول مــن أعبــاء الــديون 1112مليــار اوظر عــام  1125ايــون اول العــامل الثالــث بل ــ  حســ  البنــك الــدويل حنــو 
ان كــل اوظر يقــرض يدــبح بواســطة الفوائــد  ا رهقــة، فقــد أضــحف تســديد فوائــد الــديون يعــاال القيمــة الفعليــة للــدين مــرات عديــدة،

 اوظرين او ثالثة.
 22/1/5555ب اريخ  11ص  552المجلة: العدد 

 مليار اوظر.  1ـ  5/5ايون اليمن اخلارحية 
 221الوسط: العدد 

 ض.مليون اوظر يومياً لفوائد هذع القرو  32حت  عنوان )انقاذ أفريقيا من ايوقا(: تدفم أفقر اول العامل مبل  
 5552 /6/6ب اريخ  15ص  599المجلة: العدد 

م( ذعيم سياسي مدري ولد باإلسكندرية مـن أسـرة تنتمـي اىل بلـدة بـا مـر 1121-1115هـ / 1351-1339مجال عبد الناصر: ) - 60
 م1152هــــ، كـــان رئـــيا الـــوذراء عـــام 1352م 1135هــــ ور ـــي ضـــابطاً ســـنة 1359م 1132بأســـيوى، التحـــق بالكليـــة احلربيـــة عـــام 

 هـ( .1351-1325م / 1121-1159هـ فرئيا اجلمهورية )1323
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وبتدــــوري أن مــــائيت ألــــر أيلــــاً كــــان ذائــــداً، فــــإن هــــذا العــــدا حســــ  ا ــــواذين ال ربيــــة ب 
، و ـــد ذكـــر )حرحـــي 65ا ـــو ف ، بينمـــا ا ـــواذين اإلســـالمية ب ا ـــو ف  أ ـــل مـــن هـــذا بكثـــري

ة آظف، أي ذيدان( إن ب ذمانه كان  نفوس مدر عشرة مالي  إنسان وعدا مو فيها عشر 
لكل ألر واحد، وعلف هذا كان الالذم أن يكون ب ذمان عبد الناصر عـدا ا ـو ف  مخسـ  

 ألفاً حيث ان نفوس مدر كان  أ ل من مخس  مليون. 
هذا، باإلضافة إىل أن ا ـو ف  ب احلكومـة الديكتاتوريـة يتدـرفون ب ا ـال تدـرفاً إفراطيـاً،  

 ام، وب إيران الشاع و.ريمها.. كما يرى ذلك وبوضوح ب عراق صد
وهـذا حــار أيلــاً حـىت ب الــدول الدميقراطيــة الـيت تســري علــف ا ـواذين ال ربيــة فكيــر بالدولــة 

 الديكتاتورية. 
و د  رأت ب تقرير أن )بوكاسا( حاكم إفريقيا الوسطف ا عزول، صرف لتتوجيه ثلث ميزانية 

 الدولة!!. 
ــــرة مــــ ــــدول كمــــا أن مــــن أهــــم أســــبا  هــــذع الكث ن القــــروض: )احلــــرو  ا ــــدمرة( فعلــــف ال

 اظحتنا  عنها مهما أمكن.

                                                           
 راحم )اذا  ام اإلسالم ب العراق( لإلمام ا ؤلر )اام  له(. - 91



 

 33 

 
5 

 لزمة األخلق
 

مـن أهــم األذمـات: أذمــة األخــالق، فـإن األخــالق العاّمـة صــارت ســياة، ولـذا كثــر النــزاا ب 
خمتلــــر طبقــــات اجتمــــم مــــن األســــرة الدــــ رية اىل التكــــتالت الكبــــرية، وحــــىت كثــــر اصــــطدام 

 أشبه ذلك. السيارات .. إىل ما 
والســب  هــو تــوتر األعدــا  بســب  إرااة كــل إنســان أن حيــوذ علــف أكــرب  ــدر مــن ا ــال 
واجلمـــال ومبـــاه  احليـــاة ولـــو عـــن الطـــرق .ـــري الشـــرعية، وان يســـبق اآلخـــرين كـــذلك ،ب كـــل 

 شيء.. وما أشبه ذلك. 
وحيــث ظ تدــل يــد اإلنســان إىل ذلــك تتــوتر أعدــابه وتســوء أخال ــه ويســب  عــدم الرضــا 

 القسمة واظتداف بعدم القناعة، و د ورا: )عز  من  نم وذل  من طمم(. ب
وكــذلك مــن أســبا  عــدم لكــن اإلنســان مــن تــوفري حاحياتــه كثــرة القيــوا ومــا أشــبه وهــذا 

 أيلاً يوح  توترع و لقه. 
 . 62ملافاً إىل مجلة من ا شاكل السابقة اليت تساهم ب احنراف األخالق عن مواذينها

أن بعـــض احلكومـــات اظســـتبدااية هلـــا الـــدور الكبـــري ب تعلـــيم النـــاس األخـــالق  إضـــافة إىل
 .61السياة،فإن )الناس علف اين ملوكهم(

                                                           
 لإلمام ا ؤلر.… راحم للتفديل كتا  )الفليلة اإلسالمية( و)اظخالق اظسالمية( و)الفلائل واظضداا( و)تلخي  ا نية( و - 94
 وفيه: كما ورا ب احلديث وا ثل: )الناس علف اين ملوكهم(. 41ص 4راحم كشر ال مة: ج - 93
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 لزمة األمراض
 

أذمــة األمــراض فاقــا  ــد كثــرت ب هــذا الندــر الثــاين مــن القــرن العشــرين ب بــالا اإلســالم 
 :، ومن أسباهبا61و.ريها مبا ظ مثيل له ب السابق إطال ا

 تفّشي ا ر مات.  لواًل:
فان ا رمات توح  األمراض. مثل: معا رة اخلمر، وا قامرة، وأكل ا يتة حيث جيمد الـدم 
ب احليوان ا يتة مبا يسب  األمراض طبياً، وكثرة أكـل حلـم اخلنزيـر فانـه موحـ  لتولّـد الديـدان، 

 اثيمها إىل اإلنسان. حيث أقا توح  انتقال حر  69واستعمال الكال  بشكل .ري مشروا
وهكـــذا اظحنرافـــات اجلنســـية بـــ  اجلنســـ  أو اجلـــنا الواحـــد عـــا يســـب  اإليـــدذ واألمـــراض 
األخــرى، وعــدم اخلتــان أيلــا مــن أســبا  األمــراض فإنــه يوحــ  الســرطان ب الشــحم ا وحــوا 
بــ  رأس احلشــفة ورأس ال لفــة وذلــك يوحــ  تعــدي الســرطان إىل رحــم ا ــرأة أيلــا كمــا ثبــ  

 ياً. طب
القلــق، فانــه مــن أســبا  كثرهتــا، حيــث أن القلــق النفســي يــؤثر ب اجلســم، كمــا أن  وثانيــاً:

 احنراف اجلسم يؤثر ب الروح أيلاً علف ما سبق اإل اا إليه. 
ـ ا وحـ   66عـدم اظلتـزام بـاآلاا  والسـنن مثـل كثـرة التـدخ  ـ حـىت بـ  األطفـال وثالنـاً:

                                                           
% 31واليـك بعـض النمـاذج: ندـر سـكان العـامل ظ ميلكـون أنظمـة صـرف صـحي وربعهـم ظجيـد ا ـاء النقـي، وب الـبالا العربيـة فـان  - 92

 من السكان ظ جيدون ماء نقياً للشر .
 م5555ن الناني  ـ كانو 5155تاريخ رمضان  15ص  122العربي العدد 

 م.  4141مليون حىت عام  21مالي  حالة حديدة من السل ب أحناء العامل ويتو م وفاة  2كل عام تسجل 
 1الملبق ص  512المجلة: العدد 

 مليون طفل ميوتون ب العامل كل عام من سوء الت ذية. 14
  ـ5155ب اريخ شعبان  19ص  1ال نة  21النبأ: العدد 

 ل ب ال ر  حبيث ظ يتجّن   استها، ورمبا تستعمل لأل.راض اجلنسية ا رمة.كما هو متداو   - 95
 ندر مليون طفل مدري يدخن السجائر. - 99

 الر طفل يدابون سنوياً ب فرنسا مبشاكل تنفسية بسب  التدخ . 111
 مليون حنيه اسرتليا ينفق اظطفال الربيطانيون علف السجائر سنوياً. 111

 م.1119امريكي يدخن السجائر ، احداء مليون طفل  5/2
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 والرئة.. باإلضافة إىل األمراض األخرى.  لسرطان الشفة واللسان واحلنجرة
 وكذلك عدم اظلتزام باحلناء والكحل، وتأخري الزواج وما أشبه ذلك.

: )العلـــوم أربعـــة: الفقـــه لألايـــان، والطـــ  لألبـــدان، والنحـــو فقـــد  ـــال أمـــري ا ـــؤمن  
 .61للسان، والنجوم  عرفة األذمان(

: )يــا ب ــا، أظ يقــول ظبنــه احلســن  و ــال األصــب  بــن نباتــه: مسعــ  أمــري ا ــؤمن  
أعل مــك أربــم كلمــات تســت ا هبــا عــن الطــ ؟ فقــال: بلــف،  ــال: ظ جتلــا علــف الطعــام إظ 
وأن  حائم، وظ تقم عـن الطعـام إظ وأنـ  تشـتهيه، وحـوضا ا لـ ، واذا أـ  فـأعرض نفسـك 

 . 62علف اخلالء، فإذا استعمل  هذا است ني  عن الط (
كلـــــــوا واشـــــــربوا وظ القـــــــرآن آليـــــــة جتمـــــــم الطـــــــ  كلـــــــه:: )إن ب )عليـــــــه الســـــــالم(و ـــــــال 

تسرفوا
65)11. 

)أربــم كلمــات ب الطــ  لـو  اهلــا بقــراى أو حــالينوس لقــد م أمامهــا  و ـال أمــري ا ــؤمن 
مائة ور ة مث ذي نها هبذع الكلمات وهي  وله: تو ّـوا الـربا ب أولـه وتلّقـوع ب آخـرع فإنـه يفعـل ب 

 . 15وله حيرق وآخرع يورق(األبدان كفعله ب األشجار أ
: )كــان يســّمف الطبيــ : ا عــام، فقــال موســف بــن عمــران: يــا وعــن اإلمــام الدــااق 

ر  عــن الــداء؟  ــال: مــا،  ــال فممــن الــدواء؟  ــال: مــا،  ــال: فمــا يدــنم النــاس با عــام؟ 
 .12 ال: يطي  بذلك أنفسهم، فسّمي الطبي  لذلك(

ل مل يبتــل البــدن بــداء حــىت حعــل لــه اواًء يعــام : )إن اهلل عزوحــ و ــال اإلمــام الرضــا 
 .11به، ولكل صنر من الداء صنر من الدواء وتدبري ونع (

 .11:)احلمية رأس الدواء وا عدة بي  الداء، وعوضا بدناً ما تعو ا( وعنه 
                                                                                                                                                                      

  ـ5155ب اريخ شعبان  11ص  1ال نة  21النبأ: العدد 
 .53، فدل ب ذكر العلم وأهله ووصر شرفه..، واعالم الدين ص111ص  4كنز الفوائد ج  - 92
 .24ح 55  492ص 51حبار األنوار: ج - 95
 .31سورة األعراف:  - 91
 .24ح 55   492ص  51ال يست ا هبا عن الط ، وحبار األنوار ج، فدل ب خد22اعوات الرواندي ص  - 21
 ، فدل ب خدال يست ا هبا عن الط .25اعوات الرواندي ص  - 21
 .1ح 51   94ص  51با  العلة اليت من أحلها مّسي الطبي  طبيباً، حبار األنوار ج 545علل الشرائم ص  - 24
 .11( ص ضاالرسالة الذهبية ا عروف بـ )ط  اإلمام الر  - 23
 . 2ط  األئمة )عليهم السالم( ص  - 22
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 .19: )ما خلق اهلل تعاىل ااًء إظ وخلق له اواًء إظّ الساّم( وعنه 

                                                           
 ابو العباس حعفر ا ست فري. 11ط  النيب )صلف اهلل عليه وآله( ص  - 25
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55 

 لزمة المرلة
 

ألذمــات مــا تــرتبا بــا رأة، وذلــك حيــث اقــا و عــ  ب ا شــاكل الــيت ظ حــّد هلــا وظ ومــن ا
 حدر، ورمبا أكثر من مشاكل الرحل بكثري، فمن حهة: 

  اهرة تأخري الزواج ب اجلنس ، وأ.ل  ا شكلة فيها يقم علف النساء. 
 وكثرة الطالق واظفرتاق. 

 نساء عوانا. وعدم التعدا ب الزواج حيث تبقف كثري من ال
 واباذ اجتمم ا رأة وسيلة لرتوي  بلائعهم. 

 وحعل النساء وسيلة إطفاء الشهوات ا رمة. 
هذا باإلضافة إىل طرا الرحل ا رأة عن مشاركتها إياع ب احلياة، فيما كانـ  ا ـرأة سـابقاً ب  

وتربية الدواحن إىل .ـري كثري من ا وارا شريكة للرحل ب الشؤون التجارية والزراعية والدناعية 
 ذلك. 

ولهــــــ  منــــــق الــــــذي ملــــــيه  بــــــالمعرو  ــــــال تعــــــاىل: 
، إظ مــــــا اســــــتثناع القــــــرآن 16

وللرجــال ملــيه  درجــةبقولــه:
عــا ذكرنــا بعــض تفدــيله ب كتــا  النكــاح والطــالق مــن  11

 وظ ااعي إىل تكرارها. 15، وب كتا  )العائلة( و.ريها12الفقه

                                                           
 .445سورة البقرة:  - 29
 .445سورة البقرة:  - 22
 كتا  الطالق.  21-91كتا  النكاح، وموسوعة الفقه ج  95-94موسوعة الفقه: ج - 25
 ا الوا ي، ب  ل اإلسالم، الفقه: احلقوق و...وراحم أيلاً: احلجا  الدر  - 21
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52 

 لزمة ال ضخم
 

: وذلـك بسـب  صـرف ا ـال للكماليـات ب شـرائح مـن اجتمـم، وا ـال شـيء أذمة التلـخم
ادوا فإذا صرف اإلنسـان أكثـر مـن  ـدرع يكـون ذلـك سـبباً للتلـخم، فـإن ا سـألة مـن فـروا 

 . 21)العرض والطل (
وكذلك حاءت هذع األذمة لكثرة ا و ف  الذين هم من ا ستهلك  عوض أن يكونوا من 

 ا نتج ، كما سبق.
 . 25وكذلك ظرتفاا أاان السالح

 وهكذا من حهة البطالة ب كثري من األفراا. 
و.ري ذلك عا يوحـ  التلـخم، كمـا هـو ا شـاهد ب احلـال احلاضـر ب كـل العـامل بأ سـامه 
الثالثة: الرأمسالية، والشيوعية سابقاً، وبالا اإلسالم اآلخذة من ال ر  شيااً ومن الشـرق شـيااً 

 ااً ثالثاً.ومن األهواء شي

                                                           
راحــم كتــا  )الفقــه: اإل تدــاا(، )اظ تدــاا اظســالمي بــ  ا شــاكل واحللــول(، و)الكســ  النزيــه( و)اإل تدــاا للجميــم( و)اظ تدــاا  - 51

 لإلمام ا ؤلر.… اظسالمي ا قارن( و) ة عن البنك اظسالمي( و
الــر اوظر ب الســاعة، ويقــدر العســكريون ان كــل طــائرة مقاتلــة حتتــاج اىل ســ  ســاعات  14ر ( يكلــ54فتحليــق كــل طــائرة )   - 51

 طريان لتنفيذ مهماهتا ب العراق.
 الر اوظر. 111كلفة كل صاروخ كروذ: مليونان و

 الر اوظر. 451القنابل ا وحهة بالليزر تكلر كل واحدة منها 
 م25/55/5552تاريخ  56ص  525المجلة: العدد 
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51 

 لزمة المآر 
 

 أذمة الفقر: وذلك يرحم ألسبا  عديدة منها:
 عدم عطر األ.نياء علف الفقراء حىت يسّد األ.نياء حوائ  الفقراء. 

وألن احلكومات ا نحرفة لنم من العمل بسب  القوان  اجلـائرة، كمـا أن احلكومـة لنـم مـن 
يــــة والقـــوان  الكابتـــة، وهكــــذا لنـــم مـــن صــــيد الســـفر مـــن بلـــد إىل بلــــد حيـــث احلـــدوا اجل راف

الســـمك واحليوانـــات الربيـــة والبحريـــة، الوحشـــيه و.ريهـــا، وتدـــد عـــن اظســـتفااة مـــن ا باحـــات  
 كال ابات واألمجات وا عاان وما أشبه ذلك من األعمال احلرة.

 .22اىل .ريها من األسبا  اليت خلق   اهرة الفقر ب اجتمم
 .21اا الوحه ب الدارين(: )الفقر سو )صلف اهلل عليه وآله(فعن النيب 

 .21: )الفقر اشد من القتل()صلف اهلل عليه وآله(و ال 
 .29: )كاا الفقر أن يكون كفراً( وعن اظمام الدااق 

هذا و د حـاءت كلمـة )الفقـر( ب بعـض الروايـات وأريـد منهـا ا عـا اجـاذي، فانـه نـوا مـن 

                                                           
 مليون متوسا احلال.  211مليارات فقري و 2مليون ثرى و 511انظر هذع اإلحداءات: سكان األرض يتوذعون ب   - 54

 م5552يناير  21ص 111العربي : العدد 
 مليون طفل ميوتون سنوياً ب العامل لعدم حدوهلم علف لقمة .ذاء. 12

  ـ 5155ب اريخ شعبان  19ص  1ال نة  21النبأ: العدد 
مليــار شـــخ  بأبســا اخلــدمات والعنايـــة  5/1مليــار شــخ  ب العـــامل يعيشــون ب فقــر مــد م فيمـــا ظ يتمتــم  رابــة    3/1 وهنــاك

 % من ا روم  ب العامل نساء، وب قاية القرن سيكون هناك ملياران من الفقراء ب العامل.21الدحية، وان 
 22/1/5555ب اريخ  11ص  552المجلة: العدد 

مليونـا مـن  41م. ويعـاين  1121% با قارنـة مـم عـام 91سكان إيران اون مستوى الفقر وتقلد  القوة الشرائية  % من21يعي  
% مـن  ـوة 12مليونا يواحهون معيشية صعبة، ونسـبة البطالـة  44مليون  روفا خطرية و 2/11اإليراني  من احلرمان الشديد ويواحه 

 العمل.
 55ص 52912البياة: العدد 

 .49ح 12   31ص  91ألنوار ج حبار ا - 53
 .55ح 12   22ص  91الفدل: السابم والستون ب الفقراء ، حبار األنوار ج 111حامم األخبار ص  - 52
 .49ح  12   41ص  91حبار اظنوار ج  - 55
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 الفقر أيلاً: 
أعـوا  : )يا علـي، إنـه ظ فقـر أشـد مـن اجلهـل، وظمـال)صلف اهلل عليه وآله( ال رسول اهلل 

 .26من العقل(
 .21: )أفقر الناس الطمِمم()صلف اهلل عليه وآله(و ال 

 .22: )أظ وانه ظ فقر بعد اجلنة وظ.ا بعد النار(و ال أمري ا ؤمن  علي 
 .25: )أ.ا ال ا العقل واكرب الفقر احلمق(و ال 

 .51ما الفقر؟  ال: )شرع النفا إىل كل شيء( وسال اإلمام احلسن بن علي 

                                                           
 .با  وصية أخرى اىل أمري ا ؤمن  19حتر العقول ص  - 59
 .1ح 141 195ص 21حبار األنوار ج  - 52
 .113ح 19   55ص  25، حبار األنوار ج 419ول ص حتر العق - 55
 .31ح 1  15ص  1الفدل الرابم ب العقل، حبار األنوار ج  51.رر احلكم وارر الكلم ص  - 51
 .4ح 11  114ص  25وروى عنه ب  دار هذع ..، حبار األنوار ج  445حتر العقول ص  - 11
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51 

 لزمة االس بداد 
 

 ومن األذمات الرئيسة اليت يرتت  عليها الكثري من األذمات األخرى: أذمة اظستبداا .
واليـــــوم  ـــــد ب كثـــــري مـــــن حكومـــــات العـــــامل أو أكثرهـــــا اظســـــتبداا الشـــــديد أو اخلفيـــــر، 

 ا كشوف او ا  طف، وذلك: 
 لعدم صحة ا ناه  ا وضوعة للحكم. 

 ورية. ولعدم وحوا األحزا  احلرة وا ؤسسات الدست
 وظنعدام اظنتخابات احلرة ب األحواء الداحلة. 

ولتخريــ  أمثـــال هـــذع األنظمـــة اإلّمعـــات، ولتبعيـــد الكفـــاءات، عـــا يســـب  تـــرحيح الـــروابا 
 .55علف اللوابا.. ول ري ذلك

                                                           
 ( و)كيـر  مـم مشـل ا سـلم ( و)الفقـه الدولـة اإلسـالمية( و)الفقـه: السياسـة( للتفديل راحم كتا  )عارسة الت يري ظنقاذ ا سـلم - 55

 لإلمام ا ؤلر.… و)السبيل اىل اقاض ا سلم ( و)الديا.ة اجلديدة( و
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59 

 لزمة الآضا  
 

أذمــــة القلــــاء: وذلــــك لت يــــري ا ــــواذين الشــــرعية حيــــث ظ يعتــــرب ب هــــذا اليــــوم ب القاضــــي 
 لشاهد: العدالة والنزاهة.. وا

ــل  ولكثــرة التــواء  ــوان  القلــاء، وحعــل ا امــاة مهنــة ألحــل اصــطياا ا ــال ســواء كــان ا وك 
 اّقاً أو مبطاًل، مم اقا للدفاا عن احلق. 

 نكتة بالنسبة إىل القلاة وا ام  ـ وهو ظيددق علف اجلميم ـ:  52و د  رأت ب جملة
  رق مخسة آظف اام ب  اا ا يا؟  ال: ماذا تقول عندما ي
 اجلوا : براءة حديدة. 

 و ال: كير تعرف أن ا امي يكذ ؟ 
 اجلوا : عندما حيرك شفتيه. 

  ال: و اذا ظ يهاحم مسك القرش ا امي؟ 
 اجلوا : ألقم ذمالء ب نفا ا هنة. 

  ال: وماذا تتدور عندما يدفن ا امي ب الرمل حىت ر بته؟
 : ألنه ظ يوحد رمل كاف.اجلوا 

  ال: وكير تساعد ا امي من اهلبوى من فوق الشجرة؟ 
 اجلوا : نقطم احلبل.

 و ال: وكير تنقذ ا امي من ال رق؟ 
 اجلوا : ترفم  دمك من فوق رأسه.

وكـــل ذلـــك صـــااق بالنســـبة إىل أولاـــك ا ـــام  الـــذين يســـت ّلون نفـــوذهم ومعـــرفتهم ففايـــا 
 ىل مهنة يبتزون هبا رعاياهم من ا وّكل . القانون لتحويلها إ

ومهنـة ا ـامي أصـبح  طرفـاً حيويـاً ب كـل مسـائل احليـاة ا عاصـرة ـ علـف وحـه التقريـ  ـ 

                                                           
 .251العرز: العدا  - 14
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خاصـة ب بعـض اول ال ــر ، حبيـث ظ تســتطيم أن تتحـرك خطـوة واحــدة اون استشـارة اــام 
ك القانون، بل إن التعا ـدات واون أن تأتيك منه فاتورة باهلة، وظ يقتدر األمر علف خمالفت

وإنشــاء شــركات حديــدة واحلدــول علــف اهلجــرة وتســجيل ا ســكن ومــا أشــبه، كــل هــذا صــار 
 حباحة إىل اام واحد أو أكثر. 

بل إن هناك العديد من الزجيـات مل تعقـد ب الكنيسـة وب السـجل ا ـدين ولكـن ب مكتـ  
كــان ا ــامي طرفــاً فيــه، ومــن ا ــتم أن ا ــامي، وظ يوحــد طــالق ب بعــض اول ال ــر  إظ إذا  

 ررج الزوحان من هذع التجربة خاسرين ويفوذ ا امي بكل شيء. 
 ولذا فمن الطبيعي ان تكون النكات مبثل هذع القسوة!، انتهف. 

ان مـن السـمات البـارذة لإلسـالم سـهولة القلـاء ويسـرع مبـا ظ  51و د ذكرنـا ب بعـض كتبنـا
 مور. يدا اجال  ثل هذع األ

ــــه إىل أبعــــد  ــــة القلــــاء ونزاهت ــــات الكثــــرية ا وحــــواة ب اإلســــالم، وعدال باإلضــــافة إىل احلري
 احلدوا،وشروى الشهوا وما أشبه. 

                                                           
 كتا  الشهااات.   59: كتا  القلاء، وج55-52راحم )موسوعة الفقه( ج - 13
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 و هنا لمور

 
 وعلف أي: فعدم اإلميان باهلل واليوم اآلخر ب عمق األنفا..

 وعدم اظلتزام مبواذين األخالق.. 
 عا ذكر ب الكتا  والسنة.. وعدم حتري ا نه  الدحيح ب احلياة 
 أوح  كل هذع ا شاكل واألذمات.. 

 وظ ميكن التخل  منها اظ بأمور:
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 األمر األوأل

 الآرون ودف  األزمات
 
: إن ا ســـلم  يعرضـــون عـــن القـــرآن فيعـــرض اهلل )عليـــه الســـالم( ـــال أمـــري ا ـــؤمن  علـــي  

 عنهم، مث يرحعون إىل القرآن فريحم اهلل إليهم. 
ترك ا سلمون التمسك بالقرآن حـىت سـب  إعـراض اهلل عـنهم فلـا   والسؤال هو: كير 

حياهتم هذا الليق الذي نشاهدع، وتأخروا هذا التأخر اهلائل الذي مل حيد  مثله ب يوم من 
 األيام ا اضية ب عمر اإلسالم الطويل؟ 

 فـان ب كثــري مــن آيــات القــرآن احلكــيم مــا يوحــ  عــدم هــذع األذمــات إذا لســك ا ســلمون
 وللمثال علف ذلك نذكر بإجياذ:  51بالعمل هبا، فالقرآن حاء بالدفم  بل الرفم

 ـ لزمة ال ك : 5
 و الذي خلق لكم ما في األرض جميعاً  ال اهلل سبحانه وتعاىل: 

59 . 
للم يجعق األرض كماتاً لحياً  ولمواتاً و ال عزوحل: 

56. 
 وبرتك ذلك وحدت )أذمة ا سكن(.

 ـ لزمة الزواج: 2
ولنكبــوا األيــام  مــنكم والصــالبي  مــ  مبــادكم وإمــائكم إن يكونــوا ل ســبحانه:  ــا

فآرا  يغنهم اهلل م  فضله
51 . 

 وبرتك هذع اآلية ا باركة وما أشبهها وحدت )أذمة الزواج(.
 ـ لزمة البرود الجن  :1

، وتـــرك .ـــّض البدـــر ومـــا أشـــبه ذلـــك عـــا ذكرنـــاع ب  وبـــرتك مـــواذين احليـــاة ب الـــزواج ا بكـــر 
                                                           

ميـــان وا قدـــوا بالـــدفم الو ايـــة وبـــالرفم العـــالج، فيكـــون العمـــل باآليـــات ا ـــذكورة الو ايـــة  بـــل حـــدو  الرفـــم والـــدفم اصـــطالحان عل - 12
 األذمات، فهي تدفعها  بل أن حتد ، اما الرفم فبمعا عالحها بعد و وعها. 

 . 41سورة البقرة:  - 15
 .49و45سورة ا رسالت:  - 19
 .34سورة النور:  - 12
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ـــــة منهـــــا القـــــرآن احلكـــــيم،  ـــــال تعـــــاىل: ـــــربوا اجلنســـــي ، و ـــــد أشـــــار إىل مجل وإكا أســـــبا  ال
سأل مو   م اماً فاسألو   م  ورا  حجاب

52 . 
قــق للمــؤمني  يغضــوا مــ  لبصــار م... وقــق للمؤمنــات يغضضــ  مــ  و ــال ســبحانه: 

 . 55..لبصار  
 .  511صناً والتكر وا ف ياتكم مل  البغا  إن لردن تب و ال عزوحل:

 وحدت )أذمة الربوا اجلنسي(.
 ـ األزمة العائلية1

  أ لباس لكم ولن م لباس له أ وبرتك  وله سبحانه:  
515 . 

وقد لفض  بعضكم إل  بعضو وله تعاىل: 
512 . 

وإن خم م شآاق بينهما فابعنوا حكماً م  ل له وحكماً مـ  ل لهـا إن و وله سبحانه: 
 . 511مايريدا إهلحاً يوفق اهلل بينه

 حدل  )أذمة الطالق( و)ا شاكل العائلية(.
 ـ لزمة البطالة: 9

وقق امملوا ف يرا اهلل مملكم ورسوله والمؤمنونوبرتك  وله سبحانه: 
511 . 

 وسائر اآليات ا رتبطة بالتجارة والبيم و.ريها، حدل  )أذمة البطالة(.
 ـ لزمة ال أخأر: 6

نوا ولن م األملون إن كن م مؤمني ال تهنوا وال تبز ووبرتك  وله سبحانه: 
519 .. 

 وما أشبه من اآليات ا باركات حدل  )أذمة التأّخر( للمسلم .

                                                           
 .53سورة األحزا :  - 15
 .31-31ورة النور: س - 11

 .33سورة النور:  - 111
 .152سورة البقرة:  - 111
 .41سورة النساء:  - 114
 .35سورة النساء:  - 113
 .115سورة التوبة:  - 112
 .  131سورة أل عمران:  - 115
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 ـ لزمة الخيانة الزوجية: 1
الزانيـة والزانـي فاجلـدوا كـق وبرتك مواذين اإلسالم ب  لايا اجلنا مثل  وله سـبحانه: 

 . .516واحد منهما مائة جلدة
ــــه تعــــاىل:  ــــو ول ــــا ملكــــت والــــذي   ــــم لم روجهم حــــافظون إال ملــــ  لزواجهــــم لو م

ليمانهم
511 . 

قق للمؤمني  يغضوا م  لبصار م ويبمظـوا فـروجهم كلـز لزكـ  لهـم و وله سبحانه: 
إن اهلل خبيــــــر بمــــــا يصــــــنعونض وقــــــق للمؤمنــــــات يغضضــــــ  مــــــ  لبصــــــار   و يبمظــــــ  

فروجه 
512  

 إىل .ريها من اآليات، حدل  )أذمة اخليانات الزوحية(.
 الآروض:  ـ لزمة 2

ال تأكلوا الربا لضعافاً مضاممةوبرتك  وله سبحانه: 
515 . 

الذي  يأكلون الربا ال يآومون إال كما يآوم الذي ي خبطه الشيطان مـ   و وله تعاىل: 
المس

551 . 
يمبق اهلل الربا ويربي الصدقاتو وله سبحانه: 

555 . 
 ها وظ جيد عالحاً ألاائها.وما أشبه ذلك حدل  )أذمة القروض( اليت ينوء اجتمم حتت

 ـ لزمة األخلق: 5
وانــــز لعلــــ  خلــــق مظــــيموبـــرتك اظ تــــداء بقولـــه ســــبحانه: 

حـــدث  )أذمــــة ســــوء  552
 األخالق(.. 

لآـد كـان لكـم فـي رسـول اهلل لسـوة  حيث ترك ا سلمون العمل بقول القـرآن احلكـيم: 

                                                           
 .4سورة النور:  - 119
 . 31و41، سورة ا عارج 9و5سورة )ا ؤمنون(:  - 112
 .31و31سورة النور:  - 115
 .131 سورة آل عمران: - 111
 .425سورة البقرة:  - 111
 .429سورة البقرة:  - 111
 .2سورة القلم:  - 114
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ح ــنة
علــف خلــق عظــيم، وبعــد ان  ــال اهلل  )صــلف اهلل عليــه وآلــه(بعــد أن كــان الرسول 551

فبمــا رحمــة مــ  اهلل لنــت لهــم ولــو كنــت فظــاً  لــي  الآلــب  بحانه وتعــاىل ب حقــه:ســ
النمضوا م  حولز

551 . 
 ـ لزمة األمراض: 51

كلــوا واشــربوا وال ت ــرفواوبــرتكهم  ولــه ســبحانه:
فإنــه ظجيــوذ األكــل والشــر  إىل  559

 حد اإلسراف،وكال األمرين واضح.
حيـــث أن الشـــفاء يعتمـــد علـــف  556 وإكا مرضـــت فهـــو يشـــميوبـــرتكهم  ولـــه تعـــاىل: 

أمـرين: الـدواء والـدعاء، و ـد تـرك ا سـلمون ـ إظ النـاار مـن النـاار ـ الـدعاء ب شـفاء أنفسـهم 
 وشفاء أمراضهم ومرضاهم. 

ثـم لتبـ  سـبباً وكذلك تركوا  وله سبحانه: 
عـا يـدل علـف أن كـل شـيء لـه سـب ..  551

 ول ا سب  . فا رض له سب ، والالذم ان يعام السب  حىت يز 
 ولذا نشأت )أذمة األمراض(.

 ـ لزمة المرلة: 55
ولهــ  منــق الــذي ملــيه  وهـذع األذمــة نشــأت مـن عــدم عمــل ا سـلم  بقولــه ســبحانه: 

بالمعرو 
552 . 
فأنكبوا ما طاب لكم م  الن ا  منن  وثلث ورباعو وله تعاىل: 

555. 
مـرض وقلـ  قـوالً معروفـاً  فل تخضع  بالآول فيطمـ  الـذي فـي قلبـهو وله سـبحانه: 

وقرن فـي بيـوتك  وال تبـرج  تبـرج الجا ليـة األولـ  ولقمـ  الصـلة ووتـي  الزكـاة واطعـ  
 . 521… اهلل ورسوله

                                                           
 .41سورة األحزا :  - 113
 .151سورة آل عمران:  - 112
 .31سورة األعراف:  - 115
 .51سورة الشعراء:  - 119
 .14، و51سورة الكهر:  - 112
 .445سورة البقرة:  - 115
 .3سورة النساء:  - 111
 .33و34سورة األحزا :  - 141
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واككرن ما ي ل  فـي بيـوتك  مـ  ويـات اهلل والبكمـة إن اهلل كـان لطيمـاً و وله تعاىل: 
خبيراً 

525 . 
والمؤمنات والآان ي  والآان ـات  الم لمي  والم لمات والمؤمني ان و وله سبحانه: 

والصــادقي  والصــاداقات والصــابري  والصــابرات والخاشــعي  والخاشــعات والم صــدقي  
والم صــدقات والصــائمي  والصــائمات والبــافظي  فــروجهم والبافظــات والــذاكري  اهلل  

كنيراً والذاكرات لمد اهلل لهم مغمرة ولجراً مظيماً 
522 . 

 ـ لزمة ال ضخم: 52
ال َتظلمـــون وال تمظلمـــونذمـــة نشـــأت مـــن تـــرك ا ســـلم   ولـــه ســـبحانه: وهـــذع األ

521 
 الدالة علف العدل والقسا وما أشبه ذلك. 521و.ريها من اآليات

 ـ لزمة المآر: 51
ــي  األ نيــا  و نشــأت هــذع األذمــة مــن تــرك  ولــه ســبحانه وتعــاىل: كــي اليكــون دولــة ب

منكم
529 . 

 وما أشبه ذلك. 526يعاً خلق لكم ما في األرض جمو وله سبحانه: 
 ـ لزمة االس بداد: 51

ولمر م شورا بينهموهذع األذمة نشأت من ترك  وله تعاىل:
521 . 

وشاور م في األمرو وله سبحانه: 
522 . 

وتشاورو وله تعاىل: 
525. 

 ـ لزمة الآضا : 59
                                                           

 .32ورة األحزا : س - 141
 .35سورة األحزا :  - 144
 .421سورة البقرة:  - 143
 .5سورة ا ائدة:  اعدلوا هو ا ر  للتقوىكما  ال تعاىل:   - 142
 2سورة احلشر:  - 145
 . 41سورة البقرة:  - 149
 .35سورة الشورى:  - 142
 .151سورة آل عمران:  - 145
 .433سورة البقرة:  - 141
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يــا داوود انــا جعلنــاة خليمــة فــي األرض ونشــأت هــذع األذمــة مــن تــرك  ولــه ســبحانه: 
بــي  النــاس بــالبق والت بــ  الهــوا فيضــلز مــ  ســبيق اهلل ان الــذي  يضــلون مــ   فــاحكم

سبيق اهلل لهم مذاب شديد بما ن وا يوم الب اب
511 . 

يا ليها الذي  ومنوا إكا تداين م بدي  إلـ  لجـق م ـم  فـاك بوه وليك ـب و وله تعاىل: 
ليملق الذي مليه بينكم كاتب بالعدل وال يأب كاتب ان يك ب كما ملمه اهلل فليك ب و 

البق ولي ق اهلل ربه وال يبخس منه شيئاً فـنن كـان الـذي مليـه البـق سـميها لو ضـعيماً لو 
ال ي  طي  ان يمق  ـو فليملـق وليـه بالعـدلض واس شـهدوا شـهيدي  مـ  رجـالكم فـنن لـم 
ـــي  فرجـــق وامرلتـــان ممـــ  ترضـــون مـــ  الشـــهدا  لن تضـــق إحـــدا ما ف ـــذكر  يكونـــا رجل

يأب الشهدا  إكا ما دموا وال ت أموا لن تك بوه هغيراً لو كبيراً إل  احدا ما األخرا وال
لجله كلكم لق ط مند اهلل ولقوم للشهادة ولدنـ  لالأ ترتـابوا إال لن تكـون تجـارة حاضـرة 
تديرونها بينكم فليس مليكم جناح لالأ تك بو ا ولشهدوا إكا تبايع م وال يضار كاتـب وال 

وان   بكم واتآوا اهلل ويعلمكم اهلل واهلل بكق شي  ملـيمشهيد وإن تمعلوا فننه ف وق 
كنــ م ملــ  ســمر ولــم تجــدوا كاتبــاً فر ــان مآبوضــة فــنن لمــ  بعضــكم بعضــاً فليــؤد الــذي 
اؤتمــ  لمان ــه ولي ــق اهلل ربــه وال تك مــوا الشــهادة ومــ  يك مهــا فننــه وثــم قلبــه واهلل بمــا 

تعملون مليم
515. 

   القلاء. إىل .ريها من اآليات ا رتبطة ببا
 

                                                           
 .49سورة ص:  - 131
 .453و454قرة: سورة الب - 131
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 األمر الناني
 حقأ األزمات

 
حــل هــذع األذمــات وإرحاعهــا إىل األمــور الطبيعيــة الفطريــة الــيت كانــ  للمســلم   بــل .ــزو 
الثقافـــــة ال ربيـــــة لـــــبالاهم، حباحـــــة إىل أوســـــم الثقافـــــات احلقيقيـــــة، والـــــدعوة إىل إنشـــــاء ومجـــــم 

 نية أو ما أشبه ذلك.خملدة بت  باألمر.. بدون كربياء أو .رور أو أنا 512مجعيات
وإظ فا شـــاكل أعقـــد مـــن إمكـــان حلهـــا، وحلهـــا ظ يكـــون إظ هبـــذين األمـــرين حـــىت يكـــون 

 احلال كما  ال الشاعر: 
 وي عدني في  مزة بعد  مزة هبوح لها منها مليها شوا د

 
 م  لفضق األممال

ا ا سـلم  وظرفف إن من أفلل األعمـال اخلرييـة هـو إرحـاا اإلسـالم إىل ا سـلم  وإرحـا 
إىل اإلسالم، بل إاخال الناس ب اإلسالم حىت ينعموا فرياته الدنيوية  بل األخروية، فال تـرى 
أفلــل مــن ذلــك ألنــه ســب  حــل ا ليــارات مــن ا شــاكل الــيت ت ــوص فيهــا البشــرية علــف هــذا 

 الكوك  األرضي، سواًء كانوا مسلم  أو .ريهم. 
 هل هناك أفلل من ذلك؟. وب ذلك  لاء  ليارات من احلاحات، ف

وهذا ظ يوح  خري الدنيا فقـا بـل خـري اآلخـرة أيلـاً للعـامل  والقـائم  عليهـا، فقـد ورا 
ب مجلة من األحاايث: إن أهـل ا عـروف ب الـدنيا هـم أهـل ا عـروف ب اآلخـرة وإن أول مـن 

 يدخل اجلنة أهل ا عروف،ويعرفون ب اآلخرة برائحة طيبة. 
 ال: )أهل ا عروف ب الدنيا أهل ا عـروف ب اآلخـرة،  )عليه السالم(ااق فعن اإلمام الد

 .511يقال هلم إن ذنوبكم  د .فرت لكم فهبوا حسناتكم  ن شاتم(
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أ ول: وذلك ألن حسنات هؤظء بكثرة، فالزائد من احتياحهم إىل اخول اجلنة يهبوقا  ن 
ب اجلنـــــة ظ يــــتمكن مــــن اخـــــول اجلنــــة لـــــنق  حســــناته، وبـــــذلك يســــتحق أولاـــــك الــــدخول 

..كإعطاء اظنسان فائض ماله للفقري فيتمكن بذلك مـن شـراء مسـكن أو مركـ  أو مـا أشـبه 
 ذلك. 

 ال:)أهــل ا عــروف ب الــدنيا أهــل ا عــروف ب اآلخــرة  )عليــه الســالم(وب روايــة أخــرى عنه
ألن اهلل عزوحل يقول هلم:  د .فرت لكم ذنوبكم تفلالً عليكم، ألنكم كنتم أهل ا عـروف 

 . 511ي  حسناتكم، فهبوا  ن تشاؤون، فيكونوا هبا أهل ا عروف ب اآلخرة(ب الدنيا فبق
: )أهــل ا عــروف ب الــدنيا أهــل ا عــروف ب اآلخــرة ألقــم ب اآلخــرة  )عليــه الســالم(و ــال 

 .519ترحح هلم احلسنات فيجواون هبا علف أهل ا عاصي(
أنــه  ــال: )أهــل ا عــروف ب الــدنيا أهــل  )صــلف اهلل عليــه وآلــه(وب حــديث عــن رســول اهلل 

اآلخــرة،  يــل: يــا رســول اهلل وكيــر ذلــك؟  ــال: ي فــر هلــم بــالتطول منــه علــيهم،  ا عــروف ب
 516ويدفعون حسناهتم إىل الناس فيدخلون هبا اجلنة فيكونون أهل ا عروف ب الدنيا واآلخرة(

. 
: )أهـــل ا عـــروف ب الـــدنيا أهـــل ا عـــروف ب اآلخـــرة، )عليه الســـالم(وعـــن اإلمـــام الدـــااق

بـوا حسـناتكم  ـن شـاتم، وا عـروف واحـ  علـف كـل يقال هلم: إن ذنوبكم  د .فرت لكم فه
أحــد بقلبــه ولســانه، وذلــك  ــن مل يقــدر علــف اصــطناا ا عــروف بيــدع فبقلبــه ولســانه، ومــن مل 

 . 511يقدر عليه بلسانه فينوع بقبله(
أنــه  ــال: )إصــطناا ا عــروف يــدفم مدــارا الســوء، وكــل  )عليــه الســالم(وعــن اإلمــام البا ر

ا هـم أهـل ا عـروف ب اآلخـرة، وأول مـن يـدخل اجلنـة معروف صد ة، وأهـل ا عـروف ب الـدني
 .512أهل ا عروف(

 ــال:  ــال أصــحا  رســول اهلل: يــا رســول اهلل فــداك  )عليــه الســالم(وعــن اإلمــام الدــااق 
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آباؤنا وأمهاتنا، إن أصحا  ا عـروف ب الـدنيا عرفـوا مبعـروفهم فـبم يعرفـون ب اآلخـرة؟ فقـال: 
نة، أمر رحياً عبقة طيبة فلز   بأهل ا عروف، فال إن اهلل تبارك وتعاىل إذا أاخل أهل اجلنة اجل

 .515مير أحد منهم مبأل من أهل اجلنة إظ وحدوا رحيه فقالوا: هذا من أهل ا عروف(
 عليــه )صــلف اهللعــن أم ســلمة  الــ :  ــال رســول اهلل  )عليــه الســالم(وعــن أز حعفــر البا ر

: )صــنائم ا عــروف تقــي مدــارا الســوء، والدــد ة اخلفيــة تطفــيء .لــ  الــر ، وصــلة  وآلــه(
ااة ب العمر، وكل معروف صد ة، وأهل ا عروف ب الدنيا أهل ا عـروف ب اآلخـرة، الرحم ذي

 .511وأهل ا نكر ب الدنيا أهل ا نكر ب اآلخرة، وأول من يدخل اجلنة أهل ا عروف(
: )أهــل ا نكــر ب الــدنيا أهــل ا نكــر ب اآلخــرة( لعلــه ألن )صــلف اهلل عليــه وآلــه(أ ــول:  وله

تلذذون بفاعل ا عروف، فقد ورا ب أحاايـث متعـداة الناس يتأذون بفاعل ا نكر هناك كما ي
 .515ما يدل علف ذلك، مثل ما ورا من أن أهل النار يتأذون بريح العامل .ري العامل

 إىل .ري ذلك عا لسنا بدداع اآلن.
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 األمر النالث
 اللي  والرفق

 
أمـل مثلـه واألمر الثالـث الـذي نـدعو إليـه ونأمـل أن يكـون ب مسـتقبل بـالا اإلسـالم ـ بـل ن

لن تبـرو م أيلـاً ب بـالا .ـري ا سـلم  ـ إن بقـوا علـف عـدم إسـالمهم ـ كمـا  ـال سـبحانه:
وتآ طوا إليهم ان اهلل يبب المآ طي 

: )وإمـا )عليه السالم(و ال أمري ا ؤمن  علي 512
ولقـــد  لنـــا ب بعـــض كتبنـــا ان الكـــافر أخ أيلـــاً كمـــا ورا ب القـــرآن  511نظـــري لـــك ب اخللـــق(
 ـ: 511األنبياء وأعهماحلكيم بالنسبة إىل 

أن نتحلف بالل  والرفق ب كافة جماظت احلياة، فنعرف كير أسـك أعدـابنا وظ نفقـدها، 
وأن تكون لنا السيطرة الكاملة عليها وعلف أنفسنا وأخال نـا، وكيـر حنفـظ ألسـنتنا فـال يفلـ  

 مّنا ما ظ يرضاع اهلل من الكالم ونندم حيث ظينفم الندم.
 الدام  ا نطقي أعلف صوتاً وابل  أثراً من الدـراخ والسـبا  واظهتامـات ونعلم أن التفكري

وال ت ـبوا الـذي  يـدمون مـ  دون واهلمز واللمز والطعن واللعن، فقـد  ـال القـرآن احلكـيم: 
 : 519اهلل في بوا اهلل مدواً بغير ملم

بحانه وتعـاىل..مم فإن اإلسالم يأمر )بالرفق والل ( حىت مم ا شرك  الذين أشركوا باهلل سـ
 أن ا شرك ظ يلتزم ظ بالعقائد وظ باألحكام وظ بالشرائم وظ ب ري ذلك. 

ب كتــا  لــه إىل بعــض عّمالــه: )أمــا بعــد، فــإن  )عليــه الســالم(و ــد  ــال أمــري ا ــؤمن  علي
اهــا   أهــل بلــدك شــكوا منــك  ســوًة و.لظــًة واحتقــاراً وحفــوة، فنظــرت فلــم أرهــم أهــالً ألن 

يقمســوا وجيفــوا لعهــدهم، فــالبا هلــم حلبابــاً مــن اللــ  تشــوبه بطــرف مــن  يــدنوا لشــركهم وظ أن
الشدة، وااول هلم بـ  القسـوة والرأفـة، وامـزج هلـم بـ  التقريـ  واإلانـاء واإلبعـاا واإل دـاء إن 
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 .516شاء اهلل(
ويتبـ  مــن هـذا الكــالم أن ا شــرك  كـانوا يعيشــون ب بــالا اإلسـالم وإن مل يقبلــوا اإلســالم 

مـن بـالاع إىل بـالا أخـرى، و ـد ذكرنـا ب كتـا  الفقـه أن مـا اشـتهر بـ  الفقهـاء مــن  واخلـروج
أن ا شــرك رــري  بـــ  القتــل أو اإلســـالم .ــري وارا ب ســـرية الرســول واإلمـــام علــي )صـــلوات اهلل 
ون بــ  األمــور الثالثــة والــيت أحــدها إعطــاء  عليهمــا(، بــل الكــل مــن أهــل الكتــا  و.ــريهم رــري 

 اجلزية.. 
وهكذا الّـ  سـرية اخللفـاء و.ـريهم ـ وان كـان مجاعـة مـنهم علـف الباطـل ـ علـف التعامـل مـم 

 ا شرك  والكفار هبذع ا عاملة الطيبة، فال فرق من هذع اجلهة ب  الكتاز و.ريع. 
وكمــا نريــد لـــبالا ا ســلم  أن تكــون حنـــة ب الــدنيا  بــل اجلنـــة ب اآلخــرة، يلــزم أن يكـــون 

 واء كان مواطناً أو .ري مواطن ـ آمناً علف حياته وحريته وماله وعرضه.. الساكن فيها ـ س
مــــن اون معــــتقالت وظ ســــجون سياســــية وظ تعــــذي  وظ إرهــــا ، وإأــــا تكــــون الســــجون 

سـجن إطال ـاً  )صـلف اهلل عليـه وآلـه(سجوناً  ليلة حداً وحـداً، حيـث مل يكـن ب ذمـان الرسول
وانتهـاء علـف تسـم اول ب ذمانـه، أخـذاً مـن أراضـي الكويـ   )صـلف اهلل عليـه وآلـه(و د حكم

 إىل  لعة أكيدر ب األران.. 
ومل تكـــن هنـــاك أحكـــام عرفيـــة واـــاكم اســـتثنائية وإشـــارات مـــن القـــوة التنفيذيـــة علـــف القـــوة 

 القلائية بالزيااة والنقيدة حس  ا شتهيات.. 
وظ تأشــرية خــروج لنــم مــن الســفر .. وظ تأشــرية لنــم مــن الــدخول ب بــالا اإلســالم، وظ 

ألفراا حت  احلراسة، وظ ر ابة علف هاتفه وبريدع ، وظ اخوله وخروحه ، اكمة حرّاس تلم ا
 وظ أحد يتتبم خطواته حلظة حلظة.

وكان  النساء فيها ب .اية العزة واظحرتام، فال تأخري هلن كما هو ا شـاهد اآلن ب بعـض 
 وسخة..  بالا ا سلم ، وظ تقدن هلّن حىت يكّن بلاعات وال إفراغ الشهوات ب بيوت

 :  بل لقائه العدو بدف : )عليه السالم(و د  ال أمري ا ؤمن  
)ظ تقاتلوهم حىت يبدأوكم، فإنكم حبمد اهلل علف حجة وترككم إياهم حىت يبدأوكم حجة 
أخــرى لكــم علــيهم، فــإذا كانــ  اهلزميــة بــإذن اهلل فــال تقتلــوا مــدبراً وظ تدــيبوا معــوراً وظ جتهــزوا 
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أذى وان شــتمن أعراضــكم وســبء أمــراءكم فــإقن ضــعيفات علــف حــريح وظ هتيجــوا النســاء بــ
القــوة واألنفــا والعقــول، أن كنــا لنــؤمر بــالكر عــنهن وأقــن  شــركات وان كــان رحــل ليتنــاول 

 .511ا رأة ب اجلاهلية بالفهر واهلراوة فيعرّي هبا وعقبه من بعدع(
ا والعقــول( فقــد أ ــول: أمــا  ولــه )عليــه الدــالة والســالم(: )فــأقن ضــعيفات القــوة واألنفــ

ا رتبطـــة بـــا رأة، وب كتـــا  النكـــاح والطـــالق بدـــورة  512ذكرنـــا تفدـــيل ذلـــك ب بعـــض كتبنـــا
خاصــة، فــإن ا ــرأة خلقــ  لطيفــة، واللطافــة تســتلزم اللــعر ب البــدن والــنفا والعقــل، حيــث 
أن اللــعير يســتلزم شــدة العاطفــة حــىت تكــون اــل أنــا الرحــل ومركــز الــوظاة وحلــناً لرتبيــة 

 ، فليا هذا نقداً ب ا رأة بل كمال.515يال، فان اجلنة حت  أ دام األمهاتاألح
أراا أن يبــّ  لــزوم التعامــل مــم النســاء بلطــر  )عليــه الســالم(هــذا باإلضــافة اىل أن اإلمــام 

اكثر وعفو أعظم فا تلف بيان ما يثب  ذلك، ومن الواضح صعوبة اجلمم ب  العقل ب آخر 
 ارحته وب  العاطفة ب آخر ارحاهتا. 

وعلف كل حال، فما يشاهد ب بعض بالا اإلسالم و.ري اإلسالم، حىت البالا اليت تسّمف 
با تحل رة، بالنسبة إىل إهانة ا رأة مبختلـر أنواعهـا، شـيء يأبـاع اإلسـالم إبـاء شـديداً كمـا ب  

 وخلفائه األطهار )عليهم السالم(. )صلف اهلل عليه وآله(كتابه وسنته وسرية رسوله 
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 وفي الخ ام
 

بالا اإلســالم أن تكــون بعلــها ابــة لــبعض، تنــا   بعلــها بعلــاً باحلكمــة وهكــذا نريــد لــ
وا وعظــة احلســنة ..وظ تتشــاحر وتتحــار  ولــو باإلذاعــات والتلفزيونــات والدــحر ومــا أشــبه 

 ذلك.
فالقوي منها يساعد اللعير، وال ا يساعد الفقري، والكبري يرحم الد ري، والدـ ري حيـرتم 

د ب طلـــ  العلــــم ويلـــم علمــــه ب خدمـــة مــــن اونـــه ب ا ســــتوى الكبـــري، وا ــــتعلم يهـــتم وجيــــ
 العلمي، وا علم يكون عا اً عامالً حليماً. 

 وتكون فيها احلريات بكل معا الكلمة.. 
 وفيها الدين بكل معا الكلمة.. 
 وفيها التسامح بكل معا الكلمة

اأــا  لــو  ملؤهــا فــال حــواحز ح رافيــة، وظ أســالك شــائكة، وظ حــواذات، وظتعدــبات، و  
 احل ، وعقول ملؤها العلم، وأيد ملؤها اجلوا، واحتماا ملؤع اخلري. 

فمـ  وحيوشها إأا تكون حيوشاً ألحل را ا هامج  وافـم ا عتـدين، كمـا  ـال سـبحانه: 
ام دا مليكم فام دوا مليه بمنق ما ام دا مليكم

 ، ظ للتناحر فيما بينهم.591
كلها وحدة واحدة بال حدوا ح رافيـة وظ بعلـها عـن بعـض   ونريد أن تكون بالا اإلسالم

إنمـــا المؤمنـــون إخـــوة فأهـــلبوا بـــي  أحنبيـــة، واأـــا ا خـــوة إســـالمية، كمـــا  ـــال ســـبحانه: 
لخويكم

595 . 
ونريــد حريــات ب كــل شــأن مــن شــؤون الزراعــة والتجــارة والدــناعة والســفر واإل امــة والثقافــة 

 الزنا واظختطاف والسر ة وما أشبه.و.ري ذلك، باستثناء ا رمات كالقتل و 
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ــــدل الكراهيــــة،  ــــبالا اإلســــالم أن يــــزرا فيهــــا احلــــ  بــــدل احلقــــد، والعطــــر ب ــــد ل كمــــا نري
ــ 592: )يـد اهلل مـم اجلماعـة()صـلف اهلل عليـه وآلـه(واظحتماا بدل الفر ة ـ كما  ال رسـول اهلل 

 والتواضم بدل األنانية، والددا ة بدل العداوة، واأللفة بدل التدابر. 
كناطحــــات الســــحا .. كبــــار ب أنفســــها وعقوهلــــا، عمالقــــة ب  واهــــا   ويبــــا فيهــــا رحــــال

 وأفكارها،  وية ب أبداقا، صحيحة ب أحسااها. 
كمــا نريــد عــدم التحطــيم لكــل متفــوق كمــا هــو احلــال ب بــالا اإلســالم علــف األعــم، بــل 

 اظهتمام  ميم الكفاءات وأوها. 
 ية وظ ما أشبه.. وظ نريد ثورات وظ انفجارات وظ انقالبات عسكر 

وظ حوعا، وظ عريا، وظ حقا منهوبا، وظ شخدا ارو ـا، وظ خرائـ ، وظ أراضـي  احلـة، 
 وظ يبابا، وظ وساخات، وظ  باحات.. 

وظ تلخما، وظ تكفريا، وظ تفسيقا، وظ استبدااا، وظ انتهاك حقوق اآلخرين، وظ روابا 
 بدل اللوابا؟.

ـــا لنـــتمكن مـــن إعـــااة جمتمـــم الرســـول وعلـــف أي ، نرحـــو ونســـأل ا لبـــاري عزوحـــل أن يوفقن
واإلمام أمري ا ؤمن  فيكون ملؤع احل  والعفو والدفح والتسامح واخلري  )صلف اهلل عليه وآله(

و.ــري ذلــك، مــم مالحظــة شــرائا الزمــان وا كــان، حــىت تكــون بــالا اإلســالم با ــة مــن احلريــة 
 شها اآلن بكل معا الكلمة..والرخاء واظنطالق، بدل اظستبداا واجلوا والتخلر اليت تعي

 هذا ما نريدع وندعو إليه، وذلك حباحة إىل ثقافة كبرية ورحال خملد .. 
بأسـرى بعلـهم كـانوا ب احلبـل لـاال يفـّروا،  )صـلف اهلل عليـه وآلـه(و د حيء إىل رسـول اهلل 

 ، فقال أحدهم: كير تأن بنا هكذا مث تتبسم؟ )صلف اهلل عليه وآله(فتبّسم الرسول
ا تبسـم  ألين أريـد أن : مـا تبسـم  احتقـاراً لكـم وإأـ)صلف اهلل عليـه وآلـه(فقال الرسول 

 .  أسحبكم باحلبال إىل اجلنة وأنتم تريدون أن تفّروا إىل النار
نعــم هكــذا يريــد اإلســالم، و مجلــة مــن احلكــام واألحــزا  يريــدون .ــري ذلــك..ولكن احلــق 

 يعلو وظ يعلف عليه، واهلل ا ستعان.
ل اجلميـم  ـا فيـه وهذا آخر مـا أرانـاع ب هـذا الكتـا ، نسـأل سـبحانه وتعـاىل أن جيمـم مشـ
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 خريهم ورضاع، انه مسيم جمي  .
ســبحان ربــك ر  العــزة عمــا يدــفون وســالم علــف ا رســل  واحلمــد هلل ر  العــا   وصــلف 

 اهلل علف امد وآله الطاهرين .
 

  ـ5151قم المآدسة /  
 مبمد الشـيرازي 
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