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 معرفة احلالة

 
 تعرف األشياء؟كيف 

 هناك قاعدتان مشهورتان يف الفلسفة:
 القاعدة األوىل تقول: )تعرف األشياء بأمثاهلا(.

 والقاعدة الثانية تقول: )تعرف األشياء بأضدادها(.
وكلتا القاعدتني صحيحتان، فإن اإلنسان ال يعرف خصوصيات النهار إال إذا جاء الليل، ولو كان النهار مستمراً 

سان حقيقة النهار، والعكس صحيح أيضاً، كما أن اإلنسان ال يعرف حقيقة العطش إال بعد معرفة مل يعرف اإلن
 حقيقة االرتواء، وبالعكس، إىل غري ذلك من األمثلة.

ومن هنا قيل يف قاعدة أخرى: )حكم األمثال فيما جيوز وفيما ال جيوز واحد( فاألمور املتماثلة كلها جتوز عليها 
ال جتوز عليها أشياء معينة، فاألبيض واألبيض كالمها يفّرق نور البصر وكالمها ال يقبض نور أشياء معينة، كما 

 البصر، كما أن األسود واألسود كالمها يقبض نور البصر وكالمها ال يفرق نور البصر، إىل غري ذلك من األمثلة.
خر، فكالمها موزون احلركات، وكالمها ال ومن هنا.. فإنا إذا أردنا أن نعرف عاقاًل فقد نعرفه بالقياس إىل عاقل آ

 تبدو عليه مالمح االضطراب والفوضى يف الكالم والسكون واحلركة واألكل والشرب واملشي وغري ذلك.

                                                   
عدم ( مالحظة: أخذنا نص هذا الكتاب من االنرتنيت موقع اإلمام الشريازي قدس سره، والبد من مطابقته مع األصل املطبوع للتأكد من سالمته و  1)

 التغيري واحلذف والتبديل فيه.



وقد نعرف العاقل باجملنون، كما أن اجملنون يعرف بالعاقل، فإذا رأينا عاقاًل مّتزن احلركات علمنا أن اجملنون هو ما 
 نا جمنوناً فوضوي احلركة علمنا بأن العاقل ليس كذلك.ليس كذلك، وإذا رأي

 عامل العقالء، أم عامل اجملانني؟
 إذا عرفنا هذه )املقدمة( القصرية نقول: هل العامل يف عصرنا هذا عامل عقالء أم عامل جمانني؟

د قالئل يعيشون يف دور ولعّل هذا السؤال يثري االستغراب، إذ واضح أن العامل عامل العقالء، وان اجملانني هم أفرا
 اجملانني ومستشفيات األعصاب.

 لكن هذا هو السطح الظاهر من األمر، ولعل التعّمق يف األمر يفيد غري ذلك.
ولنتساءل: اجملنون من هو؟ حىت نعرف أن العامل مبجموعه جمنون أو عاقل، والعاقل من هو؟ حىت نعرف هل أن 

 العامل مبجموعه عاقل، أم ال؟!
هو الذي ميارس  -هو الذي ميارس األعمال االعتباطية، مما يضّر نفسه ويضّر اآلخرين، والعاقل:  -اجملنون: إن 

 األعمال حبكمة مما ينفع نفسه وينفع اآلخرين، أليس كذلك؟!
 فإذا كان اجلواب باإلجياب، فهل العامل يقوم باألعمال املفيدة لنفسه ولغريه أو يقوم باألعمال الضارة؟

 أن كل فرد جييب عن هذا السؤال بقوله: أنا عاقل! وكذا كل شركة شركة، وكل حكومة حكومة.واضح 
ولكن: إذا كان العامل عامل العقالء، فلماذا قتل املاليني خالل نصف قرن يف حربني عامليتني، تركت العامل شظايا 

 ورماداً ودماء ودموعاً وأشالء ومعوقني وما إىل ذلك.
املتحدة وهي أوضح مثال لالحنراف، حيث نرى منظمة األمم املتحدة مكانًا هلدر احلقوق،  وملاذا نصّدق باألمم

فاألمم املتحدة جتعل الدولة الكبرية ذات األلف مليون إنسان والدولة الصغرية ذات مائة ألف إنسان على قدم 
يون إنسان؟ أليس هذا املساواة يف إعطاء األصوات، فهل صحيح أن نساوي بني مائة ألف إنسان وبني ألف مل

هدرًا حلقوق ألف مليون ـ إال مائة ألف ـ ألن مائة ألف من حكومة ذات ألف مليون تساوي مائة ألف من 
احلكومة الصغرية ذات مائة ألف، فأين حق البقية؟ أَوليس ذلك يشبه أن تعطي أللف إنسان طعامًا ونعطي 

ك، ألن نسبة مائة ألف نسبة العشر، فهو مثل أن نعطي إلنسان واحد بقدر ذلك الطعام، بل النسبة أبعد من ذل
 )عشرة أقراص من الرغيف( إلنسان واحد، و)رغيفاً واحداً( أللف إنسان!

ملاذا يتكّدس املال حىت ميلك بعض األفراد مليارات، بينما املاليني جائعون، وبينما املاليني من  -مثال ثالث: 
ل؟ فلو كان والد عائلة يعطي لولد من أوالده عشرة أقراص من اخلبز األطفال ميوتون جوعًا وهل هذا من التعقّ 

ويرتك عشرة آخرين من أوالده جائعني إىل حد املوت، فهل يعد هذا الوالد عاقاًل، وإن كان هذا الوالد يعّد عاقاًل، 
 فمن هو اجملنون؟!!

مالبسه ويلّوث بدنه، فإن اجملنون أيضًا هو إذاً، ليس اجلنون خاصًا مبن يقفز يف الشارع، ويتسّلق اجلدران ويشّق 
 من يضّر نفسه ويضّر اآلخرين.



وإذا كان العامل عامل العقالء ملاذا نبين املستشفيات للعناية بالصحة، ونرّّب األطباء احلاذقني، ونكدح ليل هنار 
اجلماعية اليت ختّلف لعالج عني، أو قلب أو شفاء مّحى أو ما أشبه، مث يف قبال كل ذلك هنيئ وسائل التدمري 

 ماليني اجلرحى واملصابني واملعتوهني؟ هل هذا عمل العقالء؟!
هل الوالد الذي يذهب بولد له أصابته وعكة إىل الطبيب ويعتين به عناية فائقة حىت يربأ، مث يأخذ السكني 

 عد هذا عاقاًل؟ويقطع يد ولده اآلخر، أو يقلع عينه، أو يصلم أذنه، أو جيدع أنفه، أو يبرت رجله، هل ي
إذا كان العامل عامل العقالء، فلماذا حترق احملاصيل الزراعية أمثال القمح والسّكر واألرز، وتلقى يف البحر ماليني 

 األطنان من احلليب اجملفف واألدوية؟
اء بينما هناك ماليني من الناس ميوتون جوعاً، أو لسوء التغذية، أو ميرضون من جهة عدم كفاية الدواء والغذ

 والعناية الصحية.
 أليست هذه األمور وأمثاهلا دليالً على أن العامل الذي نعيش فيه قد فقد املوازين؟

 القرآن الكرمي يصّور عامل اجلنون
وقد أملع القرآن احلكيم يف آيات متعّددة إىل هذه احلقيقة، فقد قال سبحانه: )ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من 

 (.131يف الدنيا وإنه يف اآلخرة ملن الصاحلني( )سورة البقرة:  سفه نفسه ولقد اصطفيناه
 فالذي يرغب عن مّلة شخص مصطفى يف الدنيا وصاحل يف اآلخرة سفيه حقاً.

ويف آية أخرى يقول اهلل تعاىل: )سيقول السفهاء من الناس ما واّلهم عن قبلتهم اليت كانوا عليها قل هلل املشرق 
 (.141صراط مستقيم( )البقرة: واملغرب يهدي من يشاء إىل 

 فمن ينقد الصاحلني واملصلحني هو إنسان سفيه، فماذا بعد احلق إال الضالل؟ وماذا بعد العقل إال السفاهة؟
ويف آية أخرى يقول اهلل سبحانه وتعاىل: )وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل اهلل لكم قيامًا وارزقوهم فيها 

 (.5معروفاً( )النساء: واكسوهم وقولوا هلم قوالً 
فالناس الذين يتصرفون يف األموال تصرفًا غري حكيم هؤالء سفهاء، وحيظر على اإلنسان أن يعطي املال هلؤالء، 
وإن كان املال هلم شرعاً، وقد مّسى اهلل سبحانه وتعاىل هذه األموال )أموالكم( ألن جمموع املال جملموع البشر، 

فيه تصرفًا غري صحيح كان معىن ذلك حدوث نقصان يف جمموع أموال البشر،  فإذا أعطي املال للسفيه وتصرف
ولنفرض أن هنالك ألف إنسان وألف دينار، وبعض هؤالء يتصرفون تصرفاً سيئا فإذا أعطيناهم مائة دينار وألقوها 

 يف البحر بقي ألف إنسان بتسعمائة دينار فقد نقص من األموال هبذا العمل.
 (.4 آية أخرى: )وانّه كان يقول سفيهنا على اهلل شططاً( )اجلن: ويقول اهلل تعاىل يف

 فالذي يقول على اهلل الشطط هو سفيه.
ويف رواية: )مّر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، على مجاعة، فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا: يا رسول اهلل 

لكنه املبتلى، مث قال: أال أخربكم باجملنون حق اجملنون؟ هذا جمنون يصرع فاجتمعنا عليه، فقال: ليس هذا مبجنون و 
 (.1قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: املتبخرت يف مشيه، الناظر يف عطفيه... يتمىن على اهلل جنته وهو يعصيه)



 نتائج االحنراف
اف يسبب نتائج ومن الواضح أن معصية اهلل سبحانه وتعاىل احنراف عن الطريقة املستقيمة يف احلياة، وكل احنر 

سيئة، فالذي يشرب اخلمر يسبب لنفسه احنرافًا يف الصحة، والذي يقامر يسبب لنفسه خسارة واهنياراً، والذي 
يزين يسبب لنفسه أمراضًا نفسية وجسمية واجتماعية، أليس هذا نوعًا من أنواع اجلنون؟ والفرق أن اجملنون قليل 

دائرة خاصة صغرية، أما جمنون الشهرة أو جمنون القدرة أو جمنون األذى، ألن أذى اجملنون ال يتعّدى غالبًا 
 السيطرة، فهؤالء يضّرون أنفسهم ويضّرون ماليني الناس، ولذا ورد يف احلديث: )إذا فسد العاملم فسد العامَل(.

 القياس.والعامل املنحرف ال يضر آخرته فحسب، وإمنا يضر دنياه قبل آخرته، كما يضر اآلخرين أيضاً وعلى هذا 
إذًا فعامل اليوم عامل اجملانني وليس بعامل العقالء، عامل املرضى وليس بعامل األصحاء، عامل املنحرفني وليس بعامل 

 املستقيمني.
 مالمح اجملتمع املريض

وبذلك ظهر أنه ال ميكن أن يقال: )ان االجتماع يسري( )وكل جمتمع واصل السري، وأدام قطع املراحل فهو جمتمع 
إذ جيب مالحظة الروح العامة السائدة يف االجتماع، وهل إهنا مطابقة للمقياس الصحيح أم ليست مطابقة  سليم(

له؟ فإن كانت مطابقة للمقياس الصحيح كان اجملتمع سليماً، وأما إذا مل تكن مطابقة كان اجملتمع منحرفاً ومريضاً 
 وجمنوناً.

هذا االجتماع السائر سوف يصطدم ويتحطم كالسيارة املعطوبة وال حيتاج األمر إىل أن نرجئ األمر مدة ونقول: 
اليت تسري اآلن سريًا معتداًل، لكن بعد برهة من الزمن تصطدم وحترتق وتعطب! بل هنالك عالمتان للمجتمع 

 املريض:
 العالمة األوىل: أن نرى اجملتمع وقد ظهرت فيه نواقص.

 والعالمة الثانية: أنه سوف يتحطم.
موجودان يف االجتماع احلاضر فمثله مثل سيارة يف حالة االحرتاق، وبعد مّدة من الزمن تصطدم  وكال األمرين

 وتتحطم وتتالشى.
فهذا االجتماع الذي نعيش فيه ميّر اآلن حبالة االحرتاق، فهناك حروب، هناك ثورات، هناك جنون التسابق إىل 

حتكار، والرأمسالية املنحرفة، والشيوعية اجلنونية، هناك التسّلح، هناك اللف والدوران واملكر واخلداع والغش واال
متايز طبقات إىل حد أن بطونًا تتخم وبطونا حترم، قسم يذهبون إىل القبور بسبب التخمة، وقسم يذهبون إىل 

 القبور بسبب الفقر واجلوع، هذا واقع االجتماع اآلن..
نهاية والتحطم، حيث تفىن احلضارة اليت وصل إليها أما املستقبل فاالجتماع آخذ يف طريق الوصول إىل نقطة ال

اإلنسان منذ قرون وقرون.. أليس ذلك دلياًل على احنراف االجتماع وعدم تعقله، أليس هذا الواقع يلحُّ على 
عقالء العامل للتفكري يف كيفية العالج واخلالص لكل العامل، ال ألمة خاصة أو مدينة خاصة أو مجاعة خاصة أو 

 .ما أشبه؟.
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 أسباب االحنراف العاملي

 
 حمدودية الثقافة

ـ نقص الثقافة، وال نقصد نقص ثقافة خاصة كثقافة االقتصاد أو ثقافة االجتماع أو ثقافة الرتبية أو ثقافة  1
ا أشبه، وإمنا نقصد نقص ثقافة احلياة مبجموعها، فإن اجليش أو ثقافة اإلمارة أو ثقافة احلكم أو ثقافة الزراعة أو م

 من الضروري:
 أواًل: أن نعرف طبيعة اإلنسان.

 وثانياً: أن نعرف ماذا يالئم طبيعته، وماذا ينافرها؟
وثالثاً: أن ننظر هل االجتماع مكّون من املالئم أو املنافر؟ فليس من الصحيح أن نقول: جيب اتباع األكثرية، كما 

من الصحيح أن نقول: جيب احلياد بعدم االتباع واملخالفة، كما أنه ليس من الصحيح أن نقول: جيب  أنه ليس
املخالفة، فإن كل شيء يف موضعه حسن، فإذا كانت األكثرية مستقيمة جيب اتباعها، وإن كانت منحرفة جيب 

 تباع الصحيح وخمالفة املنحرف.خمالفتها، وإن مل تكن مستقيمة وال منحرفة، وإمنا بني ذلك سبيال، فالواجب ا
 تبديل الفطرة

بينما نرى أنه قد سحقت مسألة الفطرة يف اجلهة األوىل )معرفة طبيعة اإلنسان( وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
 (.31)فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل( )الروم: 
ره اهلل سبحانه وتعاىل، كذلك نرى يف اإلنسان فطرة فكما أن لكّل شيء يف احلياة فطرة وخاصية حسب ما قر 

خاصة، وهذه الفطرة هي اليت متلي على اإلنسان ما يالئمها وما ينافرها، وقد قال سبحانه: )قل كّل يعمل على 
 (.44شاكلته( )اإلسراء: 

ض، فكذلك فكما أن فطرة احليوانات ختتلف عن فطرة األشجار.. وكما أن فطرة األشجار ختتلف بعضها عن بع
لإلنسان فطرة خاصة، بينما نرى اآلن يف العامل مجاعة من املفكرين والسياسيني وهم يظنون أن اإلنسان صفحة 
بيضاء ميكن أن ينقش فيها أي نقش، ولذا يتهافتون على قضايا غسل املخ وعلى مسائل الدعاية والتبليغ كيفما 

 شاءوا.
صّبة على توجيه الناس الوجهة الرأمسالية، ويف البالد الشرقية ترى كل فمثاًل ترى يف البالد الغربية كل األجهزة من

األجهزة منصّبة على توجيه الناس الوجهة الشيوعية، ويف بعض البلدان التوجيه إىل الوجهة القومية أو ما أشبه، 
إلعالم وذلك يسبب انفصامًا يف الشخصية، فمن ناحية لإلنسان نداء ضمري وصياح فطرة، ومن ناحية يعمل ا

على خالف ذلك، فهؤالء الساسة واملفكرون ـ الذين يرون أن اإلنسان صفحة بيضاء ميكن أن ينقش فيها أي 
نقش أو أرض خالية ميكن أن يزرع فيها أي زرع ـ من هذا املنطلق يأخذون بزمام اإلنسان مرة ذات اليمني ومـــرة 

صار اإلنسان أجنبيًا عن نفسه، وقد نّبه على هذا ذات الشمال، مما يسبب االنفصام يف الشخصية العاملية، ف



القرآن احلكيم بعبارة دقيقة حيث قال سبحانه: )وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً( 
 (.14)الكهف: 

ورابعة حنو إن اهلوى ال استقامة له، فالرياح هتب مرة حنو اجلنوب، وأخرى حنو الشمال، وثالثة حنو الغرب، 
الشرق، ويكون حال اإلنسان املتبع هلواه حال العنقود إذا انفرطت األعناب منه فإنه ال يبقى قوام حلبات األعناب 

 املنفرطة حني الرفع والوضع والنقل وما أشبه.
 العودة إىل الفطرة

واملضلالت اخلارجية، فإذا ولذا من الضروري على اإلنسان أن يالحظ فطرته القومية اخلالية عن األهواء الداخلية 
منت تلك الفطرة منواً طبيعياً كان اإلنسان سليماً وكان اجملتمع احملتوي على هؤالء األفراد جمتمعاً سليماً، وإال ـ )بأن 
مل تنُم الفطرة كما هي هي، وإمنا زرع فيها غري املناسب هلا( ـ يكون اإلنسان مريضًا ويكون اجملتمع الذي حيتوي 

 بنات اإلنسانية جمتمعاً مريضاً كما ابتلى العامل املعاصر بذلك.على هذه الل
 الوئام بني الفطرة والسلوك

.. مث بعد أن عرفنا األمر األول ـ وهو طبيعة اإلنسان وفطرته ال األلوان املفروضة عليه من الداخل أو من اخلارج ـ 
وماذا ال يالئمها؟ حىت نصنع الوئام بني الطبيعة يأيت دور األمر الثاين وهو أن نعرف ماذا يالئم هذه الطبيعة، 

وبني النفس، ويف هذا اجملال نلمح احنرافًا آخر.. وهو: أن يكون اإلنسان مع الناس كيفما كانوا، وقد اشتهر عند 
مجاعة من الناس قدميًا وحديثًا )حشر مع الناس عيد( بينما احلشر مع الناس املستقيمني عيد، أما احلشر مع 

ني فهو عزاء وضالل، أترى أن اإلنسان إذا ذهب إىل الشرق هل حيشر معهم؟ مث إذا ذهب إىل الغرب هل املنحرف
حيشر معهم؟ وهل ميكن أن يكون عيدان لإلنسان: عيد إىل أقصى اليمني وعيد إىل أقصى اليسار؟ إن هذا هو 

 معىن أن اإلنسان ينخلع عن نفسه بنفسه.
 الفطرة اخلالّقة بني اهلدم والبناء

مث ملا تبني أن االنعزال يزيد اإلنسان انكماشًا حول نفسه، كما أن العالقة املنحرفة تسبب عطباً وخبااًل نقول: إن 
اإلنسان إذا مل يصرف فطرته اخلالقة يف البناء، البّد وأن يصرف فطرته يف اهلدم، سواء يف هدم نفسه أو هدم 

خالقة: النبات خيلق األوراق واألزهار واألمثار واألغصان وما  جمتمعه، فإن أفراد اإلنسان واحليوان والنبات كلها
أشبه، واحليوان أيضًا خيرج الذرية والبيض والريش والصوف وحنوها، واإلنسان أيضًا له احلالة اخلالّقية، لكن الفرق 

لنبات غريزية كما بني خالقية اإلنسان وخالقية أخويه: أن خالقية اإلنسان خالقية واعية، بينما خالقية احليوان وا
هو املعروف يف علم احليوان وعلم النبات )وإن كان هناك قول بوجود شعور يف النبات واحليوان أيضًا بل هنالك 
قول: بـأن كل األشياء تشعر( وقد استدل على ذلك ببعض اآليات الكرميات كقوله سبحانه: )إنا عرضنا األمانة 

 (.21لنها وأشفقن منها( )األحزاب: على السموات واألرض واجلبال فأبني أن حيم
 (.11وكقوله سبحانه: )يا جبال أّوّب معه( )سبأ: 

 (.14ويف آية ثالثة: )فإذا هم بالساهرة( )النازعات: 



وعلى أي حال، نرتك احلديث عن النبات واحليوان إىل جماله، وإمنا كالمنا يف خالقية اإلنسان، فاإلنسان بفطرته 
إما أن ختلق احلياة، وإما أن ختلق الدمار، واحلياة املخلوقة للنفس إما أن تكون حياة  خالق، وهذه النفس اخلالقة

 مستقيمة أو حياة منحرفة.
مثاًل: الذي يقتل إنساناً أو يهدم داراً فإنه خيلق الدمار أما من يوجد الولد فقد يوجده مستقيماً عن طريق حالل، 

ين الدار قد يبنيها بناية هندسية معتدلة، وقد يبنيها بناية وقد يوجده منحرفًا عن طريق حرام، وكذلك من يب
منحرفة غري مطابقة للقوانني واالحتياجات، واإلنسان إذا مل يصرف خالقيته يف البناء ال بد وأن يصرفها يف 
الدمار، والدمار يشمل حىت دمار نفسه، فإن اإلنسان املنعزل يصرف خالقيته يف االنعزال واالجتناب عن الناس 
مما يسبب له الدمار، وحىت ما نشاهده يف بعض الناس من متين املوت أو االنتحار، فإمنا مبعثه النفس اخلالقة، 
الن ذلك قد يكون خلقاً للفناء والدمار فيما إذا انتحر انتحاراً حمرماً أو متىن املوت وهو ال يعتقد باآلخرة، وأما أن 

تقال إىل مكان أحسن، حيث يعتقد أن بعد املوت حياة دائمة كما يكون خلقًا للحياة واالستقامة إذا أراد االن
 (.161قال سبحانه: )وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتا بل أحياء عند رهبم يرزقون( )آل عمران: 

قل ولذلك نشاهد أن من أولياء اهلل سبحانه وتعاىل من يتمىن املوت، وقد قال اهلل سبحانه وتعاىل حول اليهود: )
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هلل من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني وال يتمنونه أبدًا مبا 

 (.2، 6قدمت أيديهم( )اجلمعة: 
 املضاعفات اخلطرية لالنفصام

ع منحرف ومريض والواقع أن اجملتمع الذي حيتوي على هذه اللبنات اإلنسانية ـ املنخلعة عن نفسها بنفسها ـ جمتم
مما يسبب أن يكون اإلنسان يف ضيق من احلياة وضنك من العيش كما قال سبحانه: )ومن أعرض عن ذكري 
فإن له معيشًة ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا قال كذلك أتتك آياتنا 

 (.116،114فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى( )طه: 
لى اإلنسان يف احلياة بضنك العيش ألن داخله شيء وخارجه شيء وهنالك متزق وانفصام بني الداخل وإمنا يبت

 واخلارج هذا من ناحية.
ومن ناحية ثانية: وجود القوانني الوضعية اليت تقيد اإلنسان وجتعل األثقال على كاهله تسبب له ضيقًا وضنكاً، 

حمظور، وإقامته حمظورة، وعمارته حمظورة، وكذلك  فهنالك ضيق وضنك نفسي، وضيق وضنك جسدي. فسفره
ُقل يف سائر حرياته فإهنا كلها مكبوتة ومقيدة كما نشاهد يف عامل اليوم، ففي الدنيا يعيش يف ضنك العيش ويف 

 اآلخرة هو أعمى.
يف اإلسالم  ولذا كان القادة اإلسالميون يف أول اإلسالم عندما يواجهون األمم األخرى اليت يدعوهنا إىل الدخول

 يقولون هلم: جئنا إلخراج الناس من عبادة الناس إىل عبادة اهلل، ومن ضيق األرض إىل سعتها.
نعم اإلنسان الذي يعبد احلجارة يعيش يف ضنك نفسي، وأزمة روحية وانفصام، ففطرته تكفر باحلجارة وبالصنم 

سه اتباعه )إما خوفاً وإما رغبًة وإما جهاًل( ـ يعبد وباآلهلة البشرية، بينما جمتمعه ـ الذي فرض هذا اإلنسان على نف



احلجارة.. وهنا يكون االنفصام واخلروج من موازين احلق والعدل والفطرة، مث ضنك العيش وضنك احلياة، كما 
نشاهد هذين األمرين يف زمننا احلاضر يف العامل حيث رجع العامل إىل اجلاهلية، لكن: هلذه اجلاهلية لون آخر غري 

 لون الذي كان للجاهلية قبل اإلسالم.ال
 معرفة الرتكيبة االجتماعية

وهو هل أن  -وبعد هذين األمرين ـ أي معرفة طبيعة اإلنسان، ومعرفة ماذا يالئم طبيعته ـ نأيت إىل األمر الثالث: 
ذا اجتماع سليم االجتماع مكون من املالئم أو من املنافر أو من اخلليط بينهما؟ فإذا كان االجتماع مالئماً، فه

وجيب االنسياق معه، وإذا كان االجتماع منافرًا فهذا اجتماع مريض وجيب خمالفته، وإذا كان االجتماع خليطاً 
منهما فهذا اجتماع صحيح وسقيم خملوط منهما، وكما قال اهلل سبحانه وتعاىل: )خلطوا عمال صاحلا وآخر 

 (.111سيئا( )التوبة: 
اب املنافر، فال ميكن إطالق القول باالتباع، كما ال ميكن إطالق القول باالجتناب فيلزم اتباع املالئم واجتن

واملخالفة وهكذا ال ميكن إطالق القول بعدم االتباع وعدم املخالفة، أي العيش حياديا هلم دينهم، وله دينه، وإمنا 
 يلزم اتباع الصحيح وخمالفة الباطل.

 بني اإلنسان والطبيعة
ن املواليد الثالثة حسب املصطلح الفلسفي )النبات واحليوان واإلنسان( ختتلف من حيث أن .. مث إنا نشاهد أ

النبات بقي جزًء من الطبيعة غري مطرود عنها، ولذا فهو مرتبط باألرض وهو جزء منها، وإمنا اهتزت األرض 
 وربت حىت صارت يف شكل النبات.

 يبق على الطبيعة بقاًء مطلقاً، ولذا فهو نصف مربوط بالطبيعة، أما احليوان فلم يطرد عن الطبيعة طرداً مطلقاً، ومل
 ليس له ال كل شؤون املنفصم الفطيم، وال كل شؤون املرتبط الرضيع.

أما اإلنسان ـ ثالث املواليد ـ فهو: مطرود عن الطبيعة طردا مطلقا بسبب عقله ومعرفته وتسلطه على ذاته وتسلطه 
 لعقلي والعاطفي والفكري.على الطبيعة، وقابليته للنمو ا

 أربعة أنواع من التنسيق
لذا كان الالزم على اإلنسان أن يهتم ألن يعرف كيف ينسق بني نفسه )ألن اإلنسان ينفصم عن نفسه أحيانا  

 كما ذكرنا( ويعرف كيف ينسق بني نفسه وجمتمعه؟ ويعرف كيف ينّسق بني نفسه والطبيعة؟
ًا حكيمًا يلزم عليه تنسيق رابع بني نفسه وبني إهله؟ فإذا توافقت كل وحيث يدرك اإلنسان بفطرته أن له إهل

التنسيقات األربعة عاش اإلنسان يف حببوحة اخلري والرفاه والسعادة النفسية واجلسدية، وإن تعوقت بعض 
 التنسيقات حصل االهندام بقدر ذلك االنفصام.

 أقسام االنفصام يف الشخصية
 مات أربعة، وانفصامات ثالثة، وانفصامني اثنني، وانفصام واحد.وتتدرج االنفصامات بني انفصا



وهناك قسم آخر من االنفصام وهو االنفصام يف أحد األمور األربعة يف اجلملة، إذ التنسيق واالنفصام ليس 
بعة )بسيطا( حىت يكون التنسيق مطلقا أو االنفصام مطلقا، وإمنا التنسيق واالنفصام قد يكون يف أحد األمور األر 

وقد يكون يف بعض كل واحد من األمور األربعة على اختالف املراتب، ولذا نشاهد يف اآليات الكرمية اإلشارة 
 إىل هذين األمرين.

يقول القرآن احلكيم: )ولو أهنم أقاموا التوراة واإلجنيل وما أنزل إليهم من رهبم ألكلوا من فوقهم ومن حتت أرجلهم 
 (.66ساء ما يعملون( )املائدة: منهم أمة مقتصدة وكثري منهم 

فإذا حدث التنسيق بني كل األمور ـ والذي يتلخص يف إقامة التوراة واإلجنيل والقرآن ـ لكانت احلياة لإلنسان 
رغدًا هنيئًا وكان اإلنسان سعيداً، أما إذا مل حيدث التنسيق فإن األمر يكون بالعكس، ولذا يقول اهلل سبحانه 

يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( )الروم: وتعاىل: )ظهر الفساد 
41.) 

فالفساد إمنا يكون بسبب عدم التنسيق بني األمور األربعة، واإلنسان إمنا يتسلم مثرة عمله، ولذا يقول اهلل تعاىل 
 -يف آية أخرى: 

 (.41قبل كان أكثرهم مشركني( )الروم:  )قل سريوا يف األرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من
إهنم بسوء أعماهلم واالنفصام يف األمور اليت جيب التنسيق بينها ذاقوا وبال أمرهم، مث يقول اهلل سبحانه وتعاىل: 
)فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأيت يوم ال مرد له من اهلل يومئذ يصّدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل 

-44-43هم ميهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من فضله إنه ال حيب الكافرين( )الرومصاحلا فألنفس
45.) 

 اإلنسان خيون األمانة!
وعلى هذا، فاإلنسان ال يقاس بالنبات الذي هو جزء من الطبيعة وال باحليوان الذي هو نصف مطرود عن 

منفلتًا من خمالبها وعلى ذلك يبين حياته وأنه كيف الطبيعة، وإمنا جيب أن يالحظ نفسه منفصمًا عن الطبيعة 
يعيش يف هذه احلالة، أما إذا صار اإلنسان يف مأكله ومشربه وملبسه ومنكحه ومسكنه وما أشبه تابعًا للحيوان 
ناسيًا إنسانيته فإنه يصبح حينئٍذ كالبهائم بل أسوأ منها ألنه ملك شيئا فهدره، بينما البهيمة ال متلك ذلك 

، يقول اهلل سبحانه وتعاىل مشريا إىل هذه احلقيقة وبأن الكفار كيف يصبحون كالبهائم يف كيفية العيش الشيء
 (.11واالرتباط بالطبيعة: )والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوًى هلم( )حممد: 

 (.11هنار( )حممد: )إن اهلل يدخل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات جناٍت جتري من حتتها األ
إهنم يف احلياة أنعام، واألنعام ال تكون مستحقة لكرامة اجلنة، فينتهي أمرهم إىل النار حيث إهنم ضيعوا مسّوهم 

 (.41وارتفاعهم أما األنعام فتصبح تراباً كما ورد يف تفسري قوله تعاىل: )ويقول الكافر يا ليتين كنت ترابا( )النبأ: 
نعام تبدلت إىل تراب، أما هو فال يتبدل إىل تراب، حيث إنه ملك شيئا فضيعه فيجب حيث يرى الكافر أن األ
 عليه أن يذوق وبال أمره.



هذا من ناحية كيفية العيش يف احلياة، أما من ناحية أنه أضاع الشيء الذي منح فلم يعبأ به، فقد قال سبحانه 
 وتعاىل: )إن هم إال كاألنعام بل هم أضل سبيال(.

رآن احلكيم إىل تضييع اإلنسان ما شرّفه اهلل سبحانه وتعاىل به وظلم نفسه وجهل قدره، مما سبب له ويشري الق
اخلذالن يف الدنيا والعذاب يف اآلخرة حيث يقول: )إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن 

 (.21زاب: حيملنها واشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان ظلوماً جهوال( )األح
 الفارق بني اإلنسان وسائر الكائنات

إن النبات ليس حمتاجًا إىل التعب والنصب يف توفري اللوازم بنفسه وإمنا خلقه اهلل سبحانه وتعاىل حبيث تتكفل 
 السماء واألرض وحنومها بتزويده حباجاته تلقائيا.

وعته وإرواء ظمأه وقضايا جنسه إىل غري أما احليوان فإنه حمتاج إىل ما يكفيه بأن يتعب وينصب ألجل شبعة ج
 ذلك، ألنه ليس مبنزلة النبات.

أما اإلنسان فألنه أبعد عن الطبيعة كان حمتاجا إىل كل قضاياه، فحيث إنه ليس كاملالئكة بعيدا عن الطبيعة كل 
وبني احليوان،  البعد فإنه حيتاج إىل توفري مسكنه وملبسه ومأكله ومشربه وغري ذلك، وليس هذا هو الفارق بينه

وإمنا الفارق ما حيتاجه اإلنسان من األمور النابعة من نفسه وروحه وكونه مرتبطا بالسماء كارتباطه باألرض، فإذا 
متكن من تصحيح التنسيق واالرتباط بني هذه اجلهات املتخالفة كان اإلنسان إنساناً سليماً، واجملتمع احملتوي على 

معا سليما بينما إذا مل يتمكن من تصحيح مسريه كان الفرد فردا غري سليم ـ إما مثل هذه اللبنات اإلنسانية جمت
مريضا غاية املرض إذا حصل االختالل يف كل التنسيقات، وإما مريضا بعض املرض إذا حصل االختالل يف بعض 

 .-اجلهات احملتاجة للتنسيق 
 أبعاد الرتكيبة اإلنسانية يف هنج البالغة

املؤمنني )عليه السالم( يف هنج البالغة إىل هذه االحتياجات اإلنسانية النابعة من كيفية خلقته وقد أشار أمري 
فقال: )مث مجع سبحانه من حزن األرض وسهلها وعذهبا وسبخها تربة سنها باملاء حىت خلصت، والطها بالبلة 

سكت، وأصلدها حىت حىت لزبت، فجبل منها صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء وفصول، أمجدها حىت استم
صلصلت لوقت معدود وأمد معلوم، مث نفخ فيها من روحه فمثلت إنسانا ذا أذهان جييلها، وفكر يتصرف هبا، 
وجوارح خيتدمها، وأدوات يقلبها، ومعرفة يفرق هبا بني احلق والباطل، واألذواق واملشام واأللوان واألجناس، 

ؤتلفة واألضداد املتعادية واألخالق املتباينة من احلر والربد والبلة معجونًا بطينة األلوان املختلفة واألشباه امل
 واجلمود(.

إىل أن يقول )عليه السالم(: )وأهبطه إىل دار البلية وتناسل الذرية، واصطفى سبحانه من ولده أنبياًء أخذ على 
م فجهلوا حقه واختذوا األنداد معه الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أماناهتم ملا بدل أكثر خلق اهلل عهد اهلل إليه

واجتالتهم الشياطني عن معرفته واقتطعتهم عن عبادته، فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق 



فطرته ويذكروهم منسّي نعمته وحيتجوا عليهم بالتبليغ ويثريوا هلم دفائن العقول ويروهم اآليات املقدرة من سقف 
 (.1حتتهم موضوع ومعايش حتييهم وآجال تفنيهم وأوصاب هترمهم وأهداف تتابع عليهم()فوقهم مرفوع ومهاد 

 فاإلنسان يف منطق الواقع الذي بّينه اإلمام عليه الصالة والسالم:
 أوال: مرّكب من جسد ومن روح.

اجلسم كما  وثانيا: جسده خمتلط من أشياء، كما أن روحه أيضا خمتلطة من أشياء ـ كما يف أحاديث أخرى ـ فإن
هو خمتلط مما ذكره اإلمام )عليه السالم( كذلك الروح خمتلطة من أشياء ذكرها األئمة عليهم السالم يف مسألة 
)جنود العقل( و)جنود اجلهل( على تفسري مذكور يف كتب األحاديث، وبالفعل جيد اإلنسان يف داخله ما ذكروه 

 .-كنا متكنا أن نصل إىل آفاق السماء وأعماق األرض   وان كنا مل نعرف بعد غور النفس وخصوصياهتا ـ وإن
وثالثا: يذكر اإلمام عليه الصالة والسالم كيفية التنسيق بني هذين املتضادين )اجلسم والروح( مث يبنّي متضادات 
اجلسم ومتضادات الروح ما هي؟ ـ وهذا هو الذي حنن بصدده اآلن ـ حيث إنه يبقى سؤال بعد ما تقدم وهو أنه  

ينّسق اإلنسان بني هذه األمور األربعة سواء بعضها مع بعض أو التنسيق يف داخل كل وحدة وحدة من  كيف
 هذه الوحدات األربع املذكورة؟

فإنه إذا متكن اإلنسان من هذين التنسيقني بني الوحدات وبني كل وحدة وحدة، فقد أصبح اإلنسان سليما، 
انية جمتمعا سليما، بينما إذا مل يتمكن من التنسيق وحدث واجملتمع الذي حيتوي على هذه اللبنات اإلنس

االنفصام واالفرتاق يصبح الفرد واجملتمع املبين عليه سقيما، إما بنحو متطرف يف السقم أو بنحو خفيف يف 
 السقم.

 ألوان من االنفراط
 -.. وإذ قد عرفنا كربى االنفصام والتنسيق يأيت الكالم هنا يف أمرين: 

 -راط على أقسام: األول: االنف
 أوال: االنفراط عن النفس:

كل من املتهور واجلبان منفرط يف جهة   -وهو قد يكون يف جانب النفس، وقد يكون يف جانب اجلسد، مثال: 
النفس، وكذلك كل ممن يأكل أكثر من املتعارف أو أقل منه منفرط يف جهة اجلسد، وقد أشار القرآن احلكيم إىل 

وله سبحانه: )وال تكونوا كالذين نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون( )احلشر: االنفراط عن النفس بق
11.) 

فالذي ينسى اهلل سبحانه وتعاىل ينتهي نسيانه هلل إىل نسيانه نفسه، ويكون منفرطا عن ذاته، إما يف جهة اجلسد، 
 اإلفراط، أو يف جهة التفريط. وإما يف جهة الروح، ويف كل واحد منهما إما أن يكون االنفراط يف جهة

 ثانيا: االنفراط عن اجملتمع:
وهو أن ال ينسق اإلنسان مع اجملتمع، وقد قال سبحانه يف صدد التنسيق مع اجملتمع: )إنا خلقناكم من ذكر 

 (.13وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( )احلجرات: 



 (.43ناس حسنا( )البقرة: وقال سبحانه: )وقولوا لل
إىل غريها من اآليات اليت وردت بصدد التنسيق بني اإلنسان وبني اجملتمع، فإذا مل يفعل ذلك فقد انفرط عن 
اجملتمع وحصل بينهما انفصام، وقد قال سبحانه بصدد ما يكون بني اإلنسان واجملتمع من االنفصام: )واعتصموا 

ا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا( )آل حببل اهلل مجيعا وال تفرقوا واذكرو 
 (.113عمران: 

إىل أن قال: )وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم( )آل 
 (.115عمران: 

 ثالثا: االنفراط عن الطبيعة:
خر الطبيعة لإلنسان، فإذا اختذ اإلنسان الطبيعة معبودا فصار املسّخر مسّخرا  وذلك ألن اهلل سبحانه وتعاىل س

 كان معىن ذلك االنفصام عن الطبيعة.
يقول اهلل سبحانه وتعاىل بصدد أن الطبيعة مسخرة لإلنسان وان اإلنسان الذي ميتطي الطبيعة هو الذي ال 

 ب يف الركوب عليه.ينفصم عنها، وإمنا يستعملها يف شأهنا كمن يستعمل املركو 
)اهلل الذي خلق السماوات واألرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسّخر لكم الُفلك 
لتجري يف البحر بأمره وسخر لكم األهنار وسخر لكم الشمس والقمر دائبني وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم 

 (.34-33-31ها إن اإلنسان لظلوم كّفار( )إبراهيم: من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة اهلل ال حتصو 
أما بصدد املنفصم فيقول اهلل سبحانه وتعاىل: )فلّما جّن عليه الليل رأى كوكبًا قال هذا رّّب فلّما أفل قال: ال 

 فلما أحب االفلني فلما رأى القمر بازغا قال هذا رّّب، فلّما أفل قال لئن مل يهدين رّب ألكونن من القوم الضاّلني
-22-26رأى الشمس بازغة قال هذا رّب هذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إين بريء ممّا تشركون( )األنعام: 

24.) 
 إىل غريها من اآليات اليت تدل على أن أناسا اختذوا األصنام أو الطبيعة أو حنوها إهلاً هلم.

 رابعا: االنفراط عن اهلل:
م الشيطان فأنساهم ذكر اهلل أولئك حزب الشيطان أال إن حزب وبصدده فقد قال سبحانه: )استحوذ عليه

 (.11-11الشيطان هم اخلاسرون إن الذين حياّدون اهلل ورسوله أولئك يف األذلني( )اجملادلة: 
 وهكذا إذا تبدل التنسيق وحصل االنفراط يعود ذلك بالوبال على اإلنسان.

 كيف يتم التنسيق؟
ر األربعة يف جزئيات كل واحدة واحدة من هذه األمور على سبيل املثال يأيت دور وإذ قد عرفنا االنفراط يف األمو 

اجلواب عن السؤال الثاين وهو كيف حيصل التنسيق حىت يكون الفرد سليما؟ ويكون اجملتمع ـ املتكون من اللبنات 
 اإلنسانية ـ جمتمعا سليما؟



وتعاىل، ألن اهلل هو الذي خلق اإلنسان واجملتمع  واجلواب: إن التنسيق إمنا حيصل باتباع أوامر اهلل سبحانه
والطبيعة، وهو يعرف داء هذه األمور ودواءها وقد قال سبحانه: )أال يعلم من خلق وهو اللطيف اخلبري( )امللك: 

14.) 
فاالتباع ملناهج السماء هو الذي يتكفل التنسيق بني الوحدات املذكورة، وبني كل وحدة ووحدة يف داخلها، أما 

ذا أعرض اإلنسان عن هداية السماء فانه يقع يف تيه من القوانني واألنظمة واألفكار والعقائد اليت ال متّت إىل إ
احلقائق بصلة، وقد اعرتف العلماء بأن العلم ـ رغم تقدمه واكتشافاته ـ مل يستطع أن يعرف حىت أجهزة اجلسم  

صل إىل حقائق الطبيعة، بل يعرتفون بأن هناك بوناً كاملة، فكيف بالنفس؟، كما أهنم يعرتفون بأن العلم مل ي
شاسعًا بني العلم وبني معرفة كّنه األشياء، وما وصل إليه العلم هو شيء طفيف من املعلومات املودعة يف داخل 

 اإلنسان جسما ونفسا، ويف خارج اإلنسان مساًء وأرضا وطبيعة.
  
يف ابتداء خلق السماء واألرض وخلق آدم )عليه السالم(، ، من خطبة له )عليه السالم( 14ـ هنج البالغة: ص 1

 طبع داراملعرفة، بريوت.



 القانون أساس التكوين االجتماعي السليم

 
 

 ضرورة وجود القانون
.. وحيث انقطع اإلنسان عن الطبيعة مل تعد الطبيعة قادرة على إعطائه حاجاته املادية واملعنوية تلقائيا بدون 

 ما الطبيعة تتمكن من إمداد النبات واحليوان(.العمل واجلهد، )بين
ومن هنا كان ال بد لإلنسان من إجياد روابط جديدة جلسمه وروحه معاً، ووضع قوانني خاصة الستمراره يف 
احلياة، وال ميكن ذلك إال بأن يتبع اإلنسان قوانني تربطه بالطبيعة من ناحية، وباجملتمع من ناحية ثانية، وهذه 

أن تكون موضوعة من قبل نفس اإلنسان ـ سواء من قبل الشعب أو من قبل األشراف أو من قبل  القوانني اما
 الدكتاتور ـ أو أن تكون موضوعة من ناحية السماء حيث إن اإلنسان بدون قوانني ال يتمكن أن يعيش:

 أوال: من ناحية التعاون.
 وثانيا: من ناحية دفع التباغض.
 اإلنسان حيتوي على جهتني: فإن االجتماع الذي حيتاج إليه

 جهة التعاون: حيث كل واحد من أفراد اإلنسان حيتاج إىل غريه يف مأكله ومشربه ومسكنه ودوائه وسائر شؤونه.
وجهة دفع التباغض والتحاسد والعداء. حيث إن االجتماع حباجة إىل قوانني تدفع مشكالته، وحيث إن اإلنسان 

الدكتاتور( ال يتمكن من وضع القوانني الصحيحة، فال بد أن يكون بكل أصنافه )أي الشعب واألشراف، و 
 الواضع للقوانني الصحيحة هو اهلل سبحانه وتعاىل، وبذلك يتمكن اإلنسان من أن يعيش حياة سعيدة.

 مواصفات القانون السليم
 -القانون الذي يوضع ألجل اإلنسان جيب أن يكون مشتمال على أمور: 

 للجميع:أن يكون عاماً  -1
أي أن يكون عاماً لكل الناس وإال لزم التدافع ـ أوال ـ وكان القانون ناقصا ثانيا، وذلك ألنه إذا وضع جلماعة من 
الناس قانون، وجلماعة من الناس قانون، أو وضع جلماعة من الناس قانون، ومل يوضع جلماعة من الناس قانون 

)حدود خاصة( فإذا كان هنالك حدود يف هذا اجلانب، وحدود يف أورث التدافع بني الطائفتني، فإن القانون هو 
جانب آخر، أو كان هناك حدود يف هذا اجلانب، وال حدود يف اجلانب اآلخر )أي الفوضى( لزم التدافع بني 

 اجلانبني.
اء من مثال إذا قال القانون: إن اإلنسان حر يف أن يتزوج ما يشاء من الزوجات، أو يف أن تتزوج املرأة ما تش

األزواج، وحدد قانون آخر هذه احلرية، فقال: )ال حيق للرجل إال أن يتزوج واحدة وال حيق للمرأة أن تتزوج إال 
واحداً( فمن الطبيعي أن حيدث التصادم بني هذين القانونني فالرجل يريد التزوج بالثانية واملرأة متنع، أو املرأة تريد 

  سائر القوانني االقتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها.التزوج بالثاين والرجل مينع، وهكذا يف



هذا باإلضافة إىل أن القانون لو مل يكن عاّما لكان ناقصا، إذ فطرة اإلنسان فطرة واحدة كما هو املشاهد، كما 
 أن فطرة األفراد املختلفة اجملتمعة يف جامع واحد ـ يف النبات واحليوان ـ أيضا فطرة واحدة، مثال:

ة شجرة الرمان واحدة يف مجيع أفرادها واالختالفات بينها اختالفات جزئية، وكذلك فطرة الغنم فطرة واحدة فطر 
وان كانت هنالك جزئيات مشخصة، وحيث إن الفطرة يف كل األنواع واحدة بالنسبة إىل بين الــنوع، فمن 

بعث القانون سواء القانون الذي يضعه الطبيعي أن تكون فطرة اإلنسان واحدة بالنسبة إىل نوعه، والفطرة هي م
اإلنسان أو القانون الذي تضعه السماء، مع فارق أن مصدر القانون يف األول هو اإلنسان احملدود، ومصدر 
القانون يف الثاين هو اهلل سبحانه وتعاىل غري احملدود، فإذا مل يكن القانون قانونا واحدا بالنسبة إىل مجيع الناس لزم 

ناحر واحلروب..، وما يشاهد يف العامل من احلروب والتنازع فهو يف كثري من األحيان بسبب اختالف التدافع والت
القانون يف بلد عن بلد، فهذا البلد يريد االستعمار ويعطي احلق لنفسه أن يستعمر اآلخرين، وذلك البلد ال يريد 

استعماره، وبذلك يقع التدافع بني اجلانبني االستعمار، أو يريد االستعمار أيضا للبلد الذي يريد البلد األول 
 وينتهي األمر إىل التحارب.

 أن يستوعب كل أبعاد اإلنسان: -1
يلزم أن يكون القانون مستوعبا، بأن يعطي حوائج اإلنسان اجلسدية والعقلية والعاطفية، سواء منها احلوائج الفردية 

 يكن القانون كذلك حيصل االصطدام والتبعثر واالنفصام أو احلوائج االجتماعية يف خمتلف أبعاد اإلنسان، فلو مل
من ناحية، والنقص والفراغ من ناحية ثانية، فإن اإلنسان مركب من جسد له حوائجه، وعقل له موازينه، 
وخصوصياته ومزاياه، وعاطفة هلا شروطها ومالئماهتا ومنافراهتا، فإذا مل يكن القانون هبذا النحو من االستيعاب 

يكون قانونا ناقصا، وقانونا مصطدما، من غري فرق بني أن يكون القانون يف جهة الوضع، أو يف جهة  والشمول
 التطبيق، ألن القانون يلزم أن يراعى فيه أمران:

 األول: القانونية.

 والثاين: التطبيق.
لالزم أن فإن القانون مهما كان صحيحا يكون له طرق يف اإلجراء، بعضها صحيحة وبعضها غري صحيحة، فا

 يالحظ القانون من كلتا الناحيتني، من الناحية القانونية ومن الناحية اإلجرائية والتطبيقية.
 أن يوازن بني األخذ والعطاء: -3

يلزم أن يكون القانون متوسطا بني إعطاء احلاجة بقدر، وسلب احلرية بقدر، فمن الواضح أن كل قانون يسلب 
ب أن يالحظ يف وضع القانون )األهم واملهم( وتقدير كل جانب من بقدره من حرية اإلنسان، ولذلك جي

اجلانبني، سواء بالنسبة إىل حرية اإلنسان ملحوظا فيها حرية اآلخرين، أو بالنسبة إىل حرية اإلنسان ملحوظا فيها 
ما يشاء، الصاحل لنفس اإلنسان، مثال: )قانون حرمة الزواج فوق األربع( حيدد من حرية اإلنسان يف أن يتزوج 

فالالزم أن تالحظ مصلحة اإلنسان من ناحية تقييد احلرية ومصلحة اإلنسان من ناحية احلرية، وباجلمع بني 



هاتني املصلحتني يوضع القانون الذي يقول مثال كما يف القرآن احلكيم: )فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن 
 (.3وثالث ورباع( )النساء: 

ة الفقراء واملصاحل العامة من ناحية، ومصلحة كون اإلنسان هو الذي يتوىل وكذلك جيب أن تالحظ مصلح
استخراج املال لنفسه بالتجارة أو الزراعة أو ما أشبه من ناحية ثانية، فيوضع قانون: )الضريبة( حبيث ال جيحف 

 هبذا الطرف، وال بذلك.
ه، لكن تنتهي حرية اإلنسان حيث تبتدئ واإلنسان حّر يف أن يعمل يف داره ما يشاء من فتح املذياع وما أشب

 حرية اجلريان، فال حيق لإلنسان أن يفتح املذياع بصوت عاٍل يزعج اجلريان.
فامليزة الثالثة، اليت جيب أن يتصف هبا القانون ميزة إعطاء احلاجة بقدر، وسلب احلرية بقدر، فإذا مل يكن القانون 

إلفراط، واما يف جهة التفريط، وأوجب خبااًل أما على الفرد أو على متوسطا بني األمرين كان ناقصا، اما يف جهة ا
االجتماع، إما على اجلسد، وإما على العاطفة وأما على العقل، ولذا يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن احلكيم: 

 (.143)وكذلك جعلناكم أمة وسطا( )البقرة: 
 (.1ويف احلديث: )خري األمور أوسطها()

 جييب عنها القانون مثانية أسئلة
.. وحيث قد سبق يف البند الثاين أنه يلزم أن يكون القانون استيعابياً ذا جوانب ال خاصاً باجلانب االجتماعي أو 
غريه فقط ـ فانه حينئٍذ يصبح مبتورا ومتناقضا مع طبيعة اإلنسان وموجبا للرتقيع يف جهات حياته ـ فالالزم أن 

 بادئ ذي بدء: جييب القانون عن مثانية أسئلة
 السؤال األول: من أوجدنا؟

 السؤال الثاين: كيف أوجدنا؟
 والسؤال الثالث: ملاذا أوجدنا؟

ومن الواضح أن األديــان السماوية جتيب على هذه األسئلة الثالثة بشكل خيتلف عما جييب به الطبيعيون كما أنه 
 أجوبة الطبيعيني.هناك اختالف يف اخلصوصيات بني نفس أجوبة األديان وبني نفس 

 مث يأيت دور السؤال الرابع: ما هو املصري؟
 واخلامس: وملاذا املصري؟

 والسادس: وكيف املصري؟
وهذه أسئلة ثالثة ال إثنان، مثال إذا قال األب: يلزم علينا أن نسافر فهناك أسئلة تثار من قبل العائلة، إىل أين 

 بالسيارة؟نذهب؟ وملاذا نذهب؟ وكيف نذهب هل بالطائرة؟ أو 
 وبعد هذه األسئلة الستة يأيت دور سؤالني أساسيني يف حياة اإلنسان مرتبطني حبياته احلاضرة ومها:

 السؤال السابع: ملاذا نستمر يف احلياة؟



والسؤال الثامن: وكيف نعيش بسالم لنحظى بالرفاه احلاضر والتقدم يف املستقبل؟ إذ من الواضح أن اإلنسان فيه 
 هو ال يريد العيش بسالم فقط، وإمنا يضيف إىل ذلك الطموح إىل مستقبل أفضل.فطرة التقدم، ف

واإلنسان ـ رغم فطرته التقدمية ـ قد يتقهقر أحيانا إىل الوراء بسبب عوامل خاصة. فهناك ثالثة أمور بالنسبة إىل 
 اإلنسان )التقدم( و)الوقوف( و)التأخر(.

تقدم إىل ماذا؟ وهل أنه إذا ترك حياته احلاضرة لتقدم مرجو يف لكن التقدم خموف، إذ ال يعلم اإلنسان أنه ي
 املستقبل هل ينجح؟ أو يسقط؟ أو أنه يبدل شيئا بشيء مماثل؟

 أما الوقوف: فهو خالف فطرة اإلنسان وخالف نفسيته التقدمية.
 وأما التقهقر فهو انتكاس.

ا ذكرنا من التخوف من التقدم واالنتكاس يضاف إىل ذلك أن الوقوف وإن كان أسلم من األمرين اآلخرين ـ مب
يف التأخر ـ إال أن الوقوف يستتبع التأخر، فإن النفس اخلالقة متوت بذلك، واملوت تأخر، ولذا ورد يف احلديث: 

 (.1)من ستوى يوماه فهو مغبون، ومن كان آخر يومه شرها فهو ملعون...()
 ثالث طرق لتكوين اجملتمع

 ن احتياجه إىل االجتماع، ال بد وأن يشكل االجتماع بأحد طرق ثالث:.. مث إنه حيث حيّس اإلنسا
 األوىل: أن يربط نفسه باآلخرين.
 الثانية: أن يربط اآلخرين بنفسه.

الثالثة: أن يرتبط هو واآلخرون حتت لواء قانون عام، كجماعة يريدون االنضمام بعضهم إىل بعض ليعيشوا 
 بسالم.

ان بنوع من اهلدوء والسكينة يف باطنه، وإن كان هنالك فرق بني احلالتني ااُلوليني ويف احلاالت الثالث حيس اإلنس
واحلالة الثالثة، حيث أنه يف احلالتني ااُلوليني ـ اللتني سببت القدرة فيهما االرتباط واالسرتباط ـ يكون وضع 

 الطرفني سيئا، مثاًل:
هو مصدر القوانني فسواء كان فرعون هو الذي استلحق  فرعون ربط الناس بنفسه بالقوة وادعى أنه إله هلم، وانه

الناس بنفسه أو كان الناس هم الذين إلتحقوا بفرعون، فإن اجلميع ما كانوا حيسون بالراحة والطمأنينة اليت كانوا 
جيدوهنا فيما إذا جعلوا أنفسهم أمثاال ووضعوا قوانني تساوي بينهم أو دخلوا حتت مظلة قوانني مساوية ترى 

تساوي بني اجلميع وان كان فرق بني قوانني السماء وقوانني البشر مبا ال خيفى، ألن االرتباط بني القوي ال
والضعيف ارتباط خوف ورهبة، خوف الضعيف من القوي، ألنه يفعل ما يشاء، وخوف القوي من الضعيف ألنه 

عاىل بالنسبة إىل الصورة األوىل: )يذبح خياف أن يثور الضعفاء عليه ويذهبوا بسلطانه، ولذا يقول اهلل سبحانه وت
 (.4أبناءهم ويستحيي نساءهم( )القصص: 

 54ويقول بالنسبة إىل الصورة الثانية: )إّن هؤالء لشرذمة قليلون وإهنم لنا لغائظون وإنّا جلميع حاذرون( )الشعراء: 
- 56.) 



 (.16)غافر:  ويف آية أخرى: )إين أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر يف األرض الفساد(
بينما يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف احلالة الثالثة: )يهدي به اهلل من اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من 

 (.16الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراٍط مستقيٍم( )املائدة: 
 معطيات االنضمام إىل اجملتمع

 الثة أمور:مث إن اإلنسان الذي ينضم إىل االجتماع يوفر لنفسه ث
األول: خروجه عن الوحدة اليت حيس هبا يف باطنه، فإن اإلنسان حيس يف باطنه بالوحدة واالنفراد يف هذا الكون 

 الرحب، فإذا انضم إىل غريه خّفت حدة هذا اإلحساس.
خترج والثاين: تكون أعماله حينئذ موجهة يف وجهة خاصة، وضمن اإلطار االجتماعي الذي قبله اجلميع قانونا، و 

أعماله حينئذ عن كوهنا فرطا ويف هذا أيضا رغبة إنسانية إذ مييل اإلنسان بفطرته إىل النظام يف قبال االنفراط 
 واالنفصام.

والثالث: حيصل على التعاون احملتاج إليه يف تعليمه وتعلمه وصحته ومرضه وزواجه ومسكنه ومأكله ومشربه 
 الكثرية واليت ال تعّد وال حتصى.ومركبه، وغري ذلك من حاجيات اإلنسان 

 آثار االنضمام إىل اجملتمع
 مث إنه إذا مّت االنضمام إىل اجلماعة حصل أمران:

أوهلما: تقوية اإلنسان باطنا حيث يرى اإلنسان أنه يف داخل كل إنسان كما جيد كل أفراد اإلنسان يف داخله، 
يف جسد واحد أو كأن االجتماع بكله إنسان واحد وهذا  وهذا ما يسمى بـ)املشاركة الوجدانية( فكأهنما إنسانان

 غري )الوحدة االعتبارية( اليت حتصل خارجا من االنضمام وإمنا هي )وحدة باطنية(.
وقد فّسر بعض املفسرين قوله تعاىل: )من قتل نفسا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن 

 (.31( )املائدة: أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعا
هبذه احلقيقة، فاإلنســان وحدة واحدة فمن أحياها أحيا هذه الوحدة، ومن قتلها قتل هذه الوحدة، وال حيتــاج 
األمر إىل قتل اجلميع أو إحياء اجلميع، فاجملموع كثوب خيرق اإلنسان بعضه أو خييط بعضه، فإن الثوب لو اخنرق 

 نه يصبح غري منخرق.جزء منه يصبح منخرقا، وإن خيط جزء م
وعلى أي حال، ففي هذا االنضمام تضعيف اإلنسان حيث جيد كل إنسان أن الكل يف باطنه وانه يف باطن 

 الكل.
وثانيهما: يسبب هذا االنضمام تضعيف اإلنسان حيث ان فرديته واستقالله تقل وتضعف فليس الفرد املنفرط  

املنفرط كامل االستقالل يف ما يعمل ويأكل، ويتصرف، أما الفرد  كالفرد املنضم إىل غريه يف االستقالل فإن الفرد
املنضم فإن كل شيء منه مقيد، )فهو مقيد يف أكله وشربه، يف لبسه وزواجه، يف مسكنه ومركبه، يف ذهابه 

 وجميئه، صحيح أن التقييد ليس كليا لكنه تقييد على أي حال وهذا يسمى بـ)التقييد اإلطاري(.



ي ينضم إىل املسلمني يتقّيد يف مأكله ومشربه، بأن ال يتناول مخرا أو خنزيرا، ويف ملبسه بأن ال مثال: الفرد الذ
 يكون ملبسه ينهى عنه اإلسالم كالذهب واحلرير للرجال، ويف زواجه بأن ال يتزوج أكثر من أربع، إىل غري ذلك.

نيسة كل أسبوع مرة، ويف زواجه بأن ال يتزوج وهكذا الفرد املنضم إىل املسيحيني يتقّيد يف حياته بأن يصلي يف الك
 أكثر من واحدة، ويف طالقه بأن ال يطلق زوجته.

وهكذا بالنسبة إىل سائر االنضمامات اإلنسانية سواء كان الدين دينا مساويا أو قانونا أرضيا، وسواء كان القانون 
ومات الدميقراطية من أن مصدر القانون قد وضعه األشراف أو الدكتاتور أو الشعب مبجموعه ـ كما يزعم يف احلك

 .-هو الشعب وحده 
وحيث إن االنضمام يوجب تقويًة وتضعيفاً فالالزم أن يزن اإلنسان االنضمام، بأنه كم يأخذ منه؟ وكم يعطي له؟ 

 فيعطي من استقالله، ويأخذ من فوائد انضمامه.
الوقت توجب الوحدة االجتماعية، وهي  وعليه: فالعالقة االجتماعية نقيض للوحدة والفردية وهي يف نفس

تضعف األنانية الفردية يف حال إهنا توجب األنانية االجتماعية، فإن االنضمام االجتماعي نوع من التواضع، إذ 
معناه إنك حتب نفسك وحتب غريك، وكونك يف داخله، وكونه يف داخلك، خبالف عدم االنضمام حيث يكون 

ال حيب إنسانية الغري وحياته، وإمنا حيب نفسه فقط، ولذا تكون األنانية نوعا من اإلنسان يف تلك احلالة أنانيا 
 العجب والوحشة.

 (.3ويف كالم لإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: )وأوحش الوحشة من العجب()
لوحدة فإن اإلنسان األناين ال يشارك اجملتمع يف شؤونه، لكنه بنفس القدر يظل غريبا عن اجملتمع وتطوقه ا

والوحشة وإن كان يف اجملتمع، خبالف املتواضع االجتماعي االنضمامي حيث ال حيّس هبذه الوحشة، وإمنا حيس 
 باأللفة وان كان يف خارج االجتماع.

 )التجمع( بني األخذ والعطاء
 مث إن االنضمام على قسمني:

 انضمام أخذ وعطاء، وانضمام أحدمها فقط.
م أخذ وعطاء كل واحد يعطي اآلخر ويأخذ منه، أما انضمام األب واألم والطفل مثاًل: انضمام األخوين انضما

فهو انضمام األخذ فقط من جانب الطفل والعطاء فقط من جانب األبوين، فإن األبوين حيبان الولد ويقومان 
بوان حىت خبدمته ويعطيانه حوائجه، أما الولد فهو آخذ يف كل ذلك، صحيح أنه يف كثري من األحيان يعطي األ

يأخذا يف املستقبل، كعمل النسيئة، لكنه من الصحيح أيضًا أنه يف كثري من األحيان يكون عطاًء بدون أخذ من 
جانب األبوين، كاألبوين اهلرمني الذين ال يرجوان أخذًا من جانب الولد، باإلضافة إىل أنه إذا وصل الولد إىل 

ري من األحيان، إذ يصبح األبوان والولد مثل األخوين: كل مرحلة العطاء يكون أخذه وعطاءه متساويني يف كث
 يعطي لآلخر ويأخذ من اآلخر.



إذا الحظنا االنضمام واالنفراط، فقد يكون االنضمام من العدم إىل الوجود، ويف عكسه يكون االنفراط من 
بينما الطالق مثال عكسه  الوجود إىل العدم، ومثال األول: الزوجان فإهنما يتحوالن من االنفراط إىل االجتماع،

 حيث ينفرط الزوجان من االجتماع إىل االنفراط.
 أحناء عالقة اإلنسان باخلارج

 مث إذا الحظنا عالقة اإلنسان باخلارج نراها على مخسة أقسام:
 األول: أن ال تكون له عالقة باخلارج إطالقاً، وذلك باالنكماش على نفسه.

 لقدر املتعارف.والثاين: أن تكون العالقة أقل من ا
 والثالث: أن تكون العالقة أكثر من القدر املعتاد.

 والرابع: أن تكون عالقة بقدر املعتاد، لكنها منحرفة.
 واخلامس: أن تكون العالقة معتادة.

 ونستطيع أن منثل لألمور اخلمسة بالزواج.
 يتزوج أكثر من القاعدة، مثاًل:، وقد -فقد ال يتزوج الرجل، وقد يتزوج ـ دون القدر الذي حتّتمه القاعدة 

إذا كان غري متدين ـ يتزوج عشرين أو ثالثني زوجة، كما   -رجل ضعيف املزاج تكفيه امرأة واحدة يتزوج أكثر، أو
 كان معتاداً يف أيام اجلاهلية ويعتاد أيضا اآلن يف بعض البالد اإلفريقية.

 القة الزنا واختاذ اخلليالت واألخالء.وقد تكون العالقة منحرفة، كما إذا بدلت عالقة الزواج بع
 وهؤالء األربعة كلهم مرضى باستثناء العالقة املعتادة.

وهذه األمور اخلمسة كما تأيت يف الزواج تأيت يف الصداقة، وتأيت يف االنضمام إىل االجتماع يف وحدات خاصة  
ركة أو ما أشبه، وكذلك تأيت هذه األمور كاحلزب أو املنظمة أو اهليئة أو اجلماعة أو اجلمعية أو املؤسسة أو الش

يف األمة مبا هي أمة بالنسبة إىل سائر األمم، حيث قد تكون لألمة عالقة مع سائر األمم بأقسامها األربعة، وقد 
 ال تكون لألمة عالقة بأية أمة أخرى.

 حتّري العالقة السليمة
م األربعة األخر، فإن كل تلك األقسام األربعة األخر واإلنسان جيب أن يتحرى دائماً العالقة املستقيمة، ال األقسا

ـ باإلضافة إىل وضوح أهنا حاالت مرضية سواء يف الفرد أو املؤسسة أو اجملتمع أو الدولة أو ما أشبه ـ ال ميكن أن 
 (.31جتتمع مع العالقة املعتادة يف كون كلها حقاً، ويف القرآن احلكيم: )فماذا بعد احلق إال الضالل( )يونس: 

ومن الواضح فلسفياً أنه ال ميكن تعدد احلق يف غري املصاديق الداخلة حتت كّلي واحد، فإن احلق واحد، ويف قباله 
أباطيل كثرية، مثاًل: الطريق بني املدينتني يف خط مستقيم طريق واحد أما سائر الطرق فإهنا إما أن ال توصل إىل 

ثر حيث إن بني كل األشياء خطني: خط استقامة، وخط احنراف املدينة، وإما أن توصل بطريق أطول وأتعاب أك
)وبعبارة أخرى تناقض( وال ميكن أن يكون االحنراف استقامة، كما ال ميكن اجلمع بني النقيضني، وقد قرر يف 



الفلسفة أن احملاالت ـ حىت استحالة مجع الضدين، أو رفع الضدين اللذين ال ثالث هلما أو ما أشبه ـ كلها ترجع 
 إىل التناقض، والتناقض بديهي االستحالة.

 مناذج من العالقة املريضة
 مث إن العالقة املريضة اليت ال متيل إىل اخلارج مياًل معتداًل على أقسام:

منها: ميل اإلنسان للزواج مبحارمه كاألم واألخت والعمة واخلالة، وذلك حيث إنه يستوحش من االرتباط 
لزواج مبحارمها، إذ أن العالقة املستقيمة هي العالقة اليت تكون خالية من احلروب باخلارج، وكذلك ميل املرأة ل

 والتخفي واالنكماش داخل اإلطاٍر حمدود، بينما العالقة املنحرفة بعكس ذلك.
والشذوذ اجلنسي أيضًا من الظواهر املرضية للعالقة اخلارجية، حيث خيشى كل من الطرفني من االنبساط إىل 

 ث.اجلنس املؤن
 وكذلك احلال يف املساحقة حيث خيشى الطرفان من االنبساط إىل اجلنس املذكر.

هذا كله على حنو األصل والقاعدة الكلية، وأن كان هناك شواذ وشاذات ميارسون االحنراف مع وجود العالقات 
 املستقيمة هلم مع اجلنس اآلخر.

 سؤوليات شريك احلياة.والزنا أيضا من العالقات املنحرفة، حيث يكون هروباً عن م
وكل هذه األمور ـ باإلضافة إىل كوهنا عالقات مرضية بالنسبة إىل استقامة العالقة اخلارجية ـ هي أمور هتدم حياة 
العائلة، والعائلة كما نعلم هي اللبنة الصاحلة لبناء االجتماع الصاحل، بينما هذه األمور لبنات منحرفة تنتهي إىل 

 .بناء االجتماع املنحرف
كما أن من العالقات املنحرفة: )القومية والوطنية واللونية واللغوية والقبلية وما أشبه، فإهنا كلها أيضًا عالقات 
منحرفة، حيث مييل اإلنسان إىل الرجوع إىل أصله وما اعتاده، وخياف ويهرب من االنبساط إىل خارج هذه 

اآلخرين والسري وراء الكفاءات هي عالقات معتدلة  اإلطارات اليت يدور ضمنها، بينما األخوة واالنبساط إىل
 مستقيمة ال تعطي أكثر من أخذها وال تأخذ أكثر من عطائها.

ويف عكس ذلك أيضًا تكون العالقة منحرفة، كما إذا ترك اإلنسان قومه وقبيلته وما أشبه وانبسط إىل اخلارج  
اختذ قوماً آخرين وهكذا، فإن هذا أيضاً احنراف يف العالقة، كلية، أو إذا ترك قبيلته واختذ قبيلة ثانية أو ترك قومه و 

حيث مل يتمكن أن يعطي الكفاءة حقها، فإن الكفاءة كما تكون يف اخلارج تكون يف الداخل، فمن حيصر األمر 
 يف اخلارج فهو كمن حيصر األمر يف الداخل، كالمها احنراف عن العالقة املستقيمة وعن حتكيم الكفاءات.
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 العوامل املؤثرة يف تكوين شخصية اإلنسان

 
 اخلالّقية واجلذور األربعة

أصناف فله جذور يف الطبيعة توجب ارتباطه هبا بنوع من إىل أربعة  -مث إن اإلنسان ينقسم ـ مبالحظة اجلذور
اإلرتباط،وان مل يكن كارتباط النبات الشديد وارتباط احليوان املتوسط، بل إرتباط من حيث االحتياج يف الغذاء 

 والكساء واملسكن وما أشبه.
 العائلة.وله جذور باألبوين توجب ارتباطه هبما، وله جذور يف االجتماع الصغري وهي 

 وله جذور يف االجتماع الكبري وهو اجملتمع الذي يعيش اإلنسان فيه.
ترتبط ارتباطًا كبريًا هبذه اجلذور، فاإلنسان الذي  -سواء يف اهلدم أو يف البناء -واخلالقية اإلنسانية اليت ذكرناها

لذا ورد يف احلديث: )الولد سر يعيش بني أبوين خالقني يكون مثلهما غالباً، وكذلك إذا كان األبوان هادمني، و 
 أبيه( وكذلك بالنسبة إىل االجتماع الصغري، واالجتماع الكبري.

بل واخلالقية ترتبط ارتباطًا ما بالطبيعة أيضًا فبعض الطبائع اليت يعيش اإلنسان فيها تنفخ يف اإلنسان خالقية 
مثاًل: البالد احلارة ختلق الطبيعة احلادة يف اهلدم، وبعض الطبائع تنفخ فيه خالقية البناء على خمتلف مراتبهما، 

 اهلدم أو يف البناء، بينما البالد الباردة بالعكس من ذلك كما قرر يف علم االجتماع وعلم النفس.
 األرضية الصاحلة لنمّو اخلالّقية

اء، وان مل جتد واخلالقية غالبًا إن وجدت التشجيع والعناية واألرضية الصاحلة منت من غري فرق بني اهلدم والبن
 التشجيع والعناية واألرضية الصاحلة مل تنُم.

تنمو اخلالقية سواء وجد التشجيع والعناية أم ال، كما أنه يف بعض األفراد ال  -وهم قالئل -نعم يف بعض األفراد
أنه قال: )ال  ينفع التشجيع والعناية واألرضية، وقد ورد يف احلديث عن اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم،

 (.1يزيدين كثرة الناس حويل عزة، وال تفرقهم عين وحشة()
وذلك واضح، الن اخلالقية املوجودة يف مثل اإلمام )عليه السالم( خالقية طبيعية وأصيلة، فال يؤثر التشجيع 

 وعدم التشجيع يف الزيادة والنقيصة فيها.
 آثار اجلذور األربعة

اإلنسان ـ يف الطبيعة أو يف األبوين أو يف االجتماع الصغري أو يف  وعلى أي حال، فلكل واحد من جذور
خصوصيات وآثار، ولنكتفي مبثال واحد يف املقام، وهو جذور اإلنسان يف األبوين، فاألب  -االجتماع الكبري

اء( حيث ال يلد والدة كوالدة األم، وحيث أنه مشرف وقوام كما يف اآلية الكرمية: )الرجال قوامون على النس
 (.34)النساء: 

 لذلك فإن جذور اإلنسان بالنسبة إىل أبيه جذور قانونية، وهذه اجلذور القانونية تقتضي:
 أواًل: والية األب.



 وثانياً: ال يكون الولد والبنت متساويني من جهة اإلرث.
 حيث يالحظ القانون، والقانون يرّجح الذكر على األنثى، ألن التكاليف على الذكر.

لوازم احلياة العائلية من املأكل واملشرب واملسكن وما أشبه، سواء لألم أو للولد على األب، كما قال  وثالثاً:
 (.133سبحانه: )وعلى املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف( )البقرة: 

 ورابعاً: تكون الدية على أقرباء األب يف اخلطأ مما يسمى بـ)العاقلة( يف الشريعة اإلسالمية.
فحيث إهنا حتمل وتلد والدة صعبة وترضع وتكون اجلذور بالنسبة إليها جذوراً عاطفية، واجلذور العاطفية  أما األم
 تقتضي:

 أواًل: عدم الوالية هلا ألن الوالية تقتضي نوعاً من اخلشونة، واخلشونة ال تناسب العاطفية.
 عليه وآله وسلم( وقال: يا رسول اهلل من وثانياً: يكون برها مؤّكد، حيث ورد: أن رجاًل سأل رسول اهلل )صلى اهلل

 أبر؟ قال: أمك.
 مث قال له ثانياً: من أبر؟ قال: أمك.
 مث قال له ثالثاً: من أبر؟ قال: أمك.
 مث قال له رابعا: من أبر؟ قال: أباك.

شريعة اإلسالمية وثالثاً: يكون اإلرث متساوياً لتساوي العاطفة بني االبن والبنت، ولذا يكون اإلرث متساوياً يف ال
 بالنسبة إىل من يرتبط باألم كاخلال واخلالة ومن أشبه.

 رابعاً: لوازم احلياة ليست عليها.
 خامساً: العاقلة ليست من طرفها.

وما ذكرناه إمنا هو من الناحية القانونية، والقانون ال يالحظ العلل وإمنا احلمَكم )على االصطالح األصويل( حيث 
و)االنعكاس( يف )احلكمة( وإمنا تالحظ األغلبية، بينما يالحظ يف )العلة( كل فرد فرد، فإن ال يلزم )االطراد( 

ضرب القانون جيب أن يكون على حنو العموم وإال لزم االنفراط يف القانون،فحيث تكون احلكمة العامة يكون 
ي عليه، مثال: قانون )التأشرية( عند القانون، وإذا خرج من احلكمة إجيابًا أو سلبًا فرد أو أفراد، فإن القانون جير 

اخلروج عن البلد يف العامل الغرّب إمنا وضع ألجل التنسيق العام واإلحصاء وعدم التهريب وما أشبه، لكن هذا 
القانون يشمل رئيس الدولة أيضًا إذا أراد اخلروج، فإن الالزم عليه أن حيصل على التأشرية، مع العلم بأن تلك 

يف رئيس الدولة مثاًل، وإمنا يشمله القانون ألنه جيب أن يكون عاماً فال ينخرم حىت ال يتمكن  احلمكم غري موجودة
 أحد من خرق القانون بدعوى أنه خارج عن العلة اليت وضع القانون بسببها.

وقد روي أن رجاًل قال لعلي عليه الصالة والسالم: )هل يتنجس بدن رسول اهلل باملوت كما يتنجس بدن سائر 
ناس؟ فقال علي )عليه الصالة والسالم(: ال. فقال له الرجل: فلماذا غسلتموه؟ فأجاب علي )عليه الصالة ال

 والسالم(: )جلريان السنة(.



واملراد بـ)جريان السّنة( يف هذا احلديث هو أن القانون إذا ضرب ووضع يلزم أن يشمل الكل، سواء كانت تلك 
 ودة يف هذا الفرد اخلاص أوال.احلكمة اليت وضع القانون من أجلها موج

 الطفل بني عقالنية األب وعاطفية األم
وكيف كان: فمن عقالنية األب وقيمومته، وعاطفية األم ورمحتها تنشأ يف اإلنسان هاتان الصفتان صفة )اآلمرية 

ترتكوا ذاك، وإذا والزاجرية( وصفة )العطف واحلنان(، فاألب يقول لألوالد: جيب أن تعملوا هذا العمل وجيب أن 
خالفتم حّق عليكم العقاب، أما األم فإهنا تعطف على أبنائها أطاعوا أو عصوا ـ وإن مل تكن بعض األمهات  
كذلك، كما أن بعض اآلباء ال ميتلكون احلزم والصرامة فإن األم قد تستأسد، واألب قد ينقلب إىل محل وديع! 

 إال أن الشواذ ال توجب اخنراقاً للقانون.
 ذا تتبدل أحوال املرأة؟ملا

مث إن تبدل أحوال األم العاطفية تابع لتبدل قسم من اإلفرازات الغددية اليت قررها اهلل سبحانه وتعاىل يف األم 
ألجل عدم انسياق حياة األم العاطفية مما يوجب خلاًل وخبااًل يف احلياة، فقد ثبت يف العلم احلديث: أن املرأة ـ 

تطرأ عليها  -هتا النفسية والبدنية أثناء احلمل واحليض كما أملع إليهما القرآن احلكيمباإلضافة إىل تغرّي حاال
تغريات بسبب اإلفرازات اليت تفرزها الغدد مرتني يف كل شهر، فإنه تفرز يف كل شهر هرمونات تسمى بـ)هرمونات 

ذروهتا يف األيام األخرية حيث نرى األمومة( وتبقى فاعليتها ملدة أربعة عشر يومًا أو مخسة عشر يومًا وتصل إىل 
املرأة تعامل اجلميع كأهنم أوالدها الصغار وتكألهم حبناهنا وعطفها، مث بعد ذلك تنقلب نفس املرأة إىل امرأة 
أخرى، حيث تفرز الغدد هرمونات األنوثة فرتة شبيهة بفرتة هرمونات األمومة السابقة وعندما تصل هرمونات 

بيت جحيماً ال يطاق، إذ تعمل الغرية النسائية عملها وتعكر اجلو العائلي، وكثريا ما يأخذ األمومة ذروهتا ينقلب ال
العجب الرجال واألوالد من أن تلك األم الوديعة والزوجة احلنونة كيف انقلبت هكذا شرسة شديدة احلساسية 

تابع لتغري إفراز اهلرمونات الداخلية واالنفعال والتهجم؟! بينما الغالب يغفلون عن حقيقة أن تغري احلاالت املزاجية 
مما قد جعله اهلل سبحانه وتعاىل ألجل عدم إنسياق جو عاطفي عام حىت يفسد األمر عليها وعلى العائلة، 
فاإلنسان حمتاج إىل يدين: يد الشدة، ويد اللني، وهذه احلالة موجودة يف ذات املرأة أيضًا على تفصيل مذكور يف 

 شأن.الكتب املعنية هبذا ال
 فوارق بني الرجل واملرأة

وعلى أي حال، فجذور اإلنسان إىل أبيه وأمه توّلد له حالة وجدانية متوسطة بني )الوجدان األصويل( و)الوجدان 
العاطفي( حيث إن كاًل منهما ضروري يف احلياة، لكن هذين الوجدانني يف داخل الرجل خيتلف عنهما يف داخل 

ل يرتجح الوجــدان الذكوري، بينما يف داخل املرأة يرتجح الوجدان االنثوي، ولذ جند املرأة، حيث إنه يف داخل الرج
 عند اآلبــاء أيضاً بعض العاطفة، كما جند عند األمهات أيضاً بعض القوانني والضوابط.

 أعمال ال تنسجم مع طبيعة املرأة



)االمارة( و)الوالية( وحنوها، بينما جعل وتبعًا لوجدان األم العاطفي مل جيعل اإلسالم للمرأة منصب )القضاء( و
هذه املناصب للرجل، وقد اثبتت املرأة بنفسها عدم انسجامها مع هذه املناصب، ولذا نشاهد يف عامل اليوم أن 
املرأة مل خترتق حواجز الرئاسات والوزارات واالمارات ودور القضاء وما أشبه ـ إاّل نادرًا ـ مع أن غالب البالد 

السماء وقررت التساوي بني الرجل واملرأة يف كل الشؤون وليس السبب: أن هناك حائاًل قانونياً  رفضت قوانني
حيول دون تسلم املرأة تلك املناصب، وإمنا احلائل نفسي طبيعي مودع يف داخل املرأة، فإهنا غري منسجمة مع مثل 

تطيق محل احلديد واإلمسنت وما أشبه،  هذه األعمال، كالسيارة الصغرية اليت هي كاملة يف حد ذاهتا لكنها ال
بينما السيارة الكبرية تطيق ذلك علمًا بأهنا ليست صاحلة لنقل املسافرين، ال من جهة نفسها، وإمنا من جهة 
املسافرين حيث أن ركوهبا يسبب هلم عطباً ورضوضاً وصعوبات، فكل واحدة من السيارتني كاملة يف جهاهتا لكن  

 سافرين، وكمال تلك يالئم محل احلديد وما أشبه.كمال هذه يالئم نقل امل
 اجلذور الروحية يف اإلنسان

مث أن هناك يف اإلنسان جذوراً من قسم آخر تابعة للروح، حيث قال سبحانه: )ونفخت فيه من روحي( )احلجر: 
11.) 

ئكة بالسجود آلدم وهبذه وتبعًا هلذه اجلذور كان اإلنسان أفضل من املالئكة، ولذلك أيضًا أمر اهلل سبحانه املال
اجلذور السماوية مييل اإلنسان إىل فوق، وقد قال سبحانه يف صفة من مال إىل األرض وترك جذوره السماوية: 
)ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث( )األعراف: 

126.) 
 طبيعة األرض، وطبيعة السماء

طبيعة األرض طبيعة الكالب املتهارشة، ألن املادة حمدودة، واحملدود يتنازع عليه الناس، بينما الروح هلا آفاق مث إن 
 واسعة جداً، وال تنازع يف اآلفاق الواسعة.

وقد ورد يف الدعاء هبذا الصدد االستعاذة باهلل سبحانه وتعاىل والشكاية إليه )من دنيا قد استكلبتين( ـ يعين: أن 
 يا جتعل اإلنسان كالكب ـ.الدن

 ويف حديث آخر: )الدنيا جيفة وطالهبا كالب(.
فكما أن الكالب تتشاجر على اجليفة، فكذلك من تثاقل إىل األرض وقطع عالقته بالسماء، أما الطبيعة فهي 

 (.1()طبيعة السماء: الوحدة والصفاء واخلري والوئام واالنسجام، ولذا ورد يف احلديث: )ختلقوا بأخالق اهلل
فإن التخلق بأخالق اهلل سبحانه وتعاىل جيعل الدنيا دنيا صفاء وسالٍم ووئام، باالضافة إىل اآلخرة اليت حيرزها 

 (.133اإلنسان بسبب هذا التخلق وهي اجلنة: )عرضها السماوات واألرض( )آل عمران: 
 فال ضيق وال ضنك وال تنازع، وهبذا الصدد يقول أحد فالسفة الشعراء:

 اح اخلنازير والكالب متفرقة، أما أرواح األسود املرتبطة باهلل فهي متحدة(.)أرو 



ويف القرآن الكرمي جند التمثيل هلذه اجلذور الصاعدة ولتلك اجلذور اهلابطة حيث يقول اهلل سبحانه: )كال إّن  
لفي نعيم على األرائك كتاب األبرار لفي عّلّيني وما أدراك ما عّليون كتاب مرقوم يشهده املقربون إن األبرار 

ينظرون تعرف يف وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق خمتوم ختامه مسك ويف ذلك فليتنافس املتنافسون 
 (.14-14ومزاجه من تسنيم، عيناً يشرب هبا املقربون( )املطففني: 

فيه املقربون من اهلل فاألبرار الــذين يرّب بعضهم بعضًا ويرتبطون بالسماء كتاهبم يف عليني، وهو مكان يشهد 
 سبحانه وتعاىل.

ويقول سبحانه بالنسبة إىل من قطع جذوره بالسماء: )كال إن كتاب الفجار لفي سّجني وما أدراك ما سجني  
 (.4: 2كتاب مرقوم( )املطففني 

 وهنا ليس مقربون يشهدون الكتاب، ألن الكتاب ال يذهب إىل املقربني، وإمنا يذهب إىل األسفل.
 (.16صحاب اجلنة يقول اهلل تعاىل: )إال قيالً سالماً سالًما( )الواقعة: ويف وصف أ

 فهنا سالم وصفاء.
 (.11)وآخر دعواهم أن احلمد هلل رّب العاملني( )يونس: 

 فاالرتباط هنا باهلل ومحده.
 (.64يقول سبحانه وتعاىل يف وصف أصحاب النار: )إن ذلك حلق ختاصم أهل النار( )ص: 

يتخاصمون، فكما كانوا يف الدنيا متخاصمني كذلك هم يف اآلخرة، ألن اآلخرة هي آخر مطاف فأهل النار 
الدنيا، فالدنيا إذا كانت صفاًء ووئاماً وسالماً انتهى كل ذلك إىل اآلخرة الرفيعة، والعكس بالعكس، وكلما قويت 

 هذه اجلذور النابعة من الروح ساد الوئام والصفاء.
 بكل أقسامها األربعة اليت ذكرناها ـ قوي التشاجر والتخاصم. -سمأما إذا قويت جذور اجل

 هكذا يصنع األنبياء )عليهم السالم(
ولذا نشاهد أن األنبياء عليهم السالم يؤيد بعضهم بعضا، خبالف امللوك املرتبطي بالدنيا، قال اهلل سبحانه وتعاىل 

نصارى هتتدوا قل بل مّلة إبراهيم حنيفًا وما كان من  يف وصف األنبياء )عليه السالم(: )وقالوا كونوا هودًا أو
 (.135املشركني( )البقرة: 

حيث إن اليهود والنصارى فرقوا دينهم ومل يكونوا على ملة إبراهيم )عليه السالم(، ولذا يقول اهلل تعاىل عقيب 
حاق ويعقوب واألسباط وما أويت هذه اآلية: )قولوا آمنا باهلل وما أنزل إلينا وما أنزل إىل إبراهيم وإمساعيل وإس

موسى وعيسى وما أويت النبيون من رهبم ال نفرق بني أحٍد منهم وحنن له مسلمون فإن آمنوا مبثل ما آمنتم به فقد 
اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو السميع العليم صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغة 

وننا يف اهلل وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم وحنن له خملصون أم تقولون إن وحنن له عابدون قل أحتاجّ 
إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط كانوا هودًا أو نصارى قل ءأنتم أعلم أم اهلل ومن أظلم ممن كتم 



لكم ما كسبتم وال ُتسألون شهادة عنده من اهلل وما اهلل بغافٍل عما تعملون تلك أمة قد خلت هلا ما كسبت و 
 (.141-136عما كانوا يعملون( )البقرة: 

وإمنا ذكر األمهات دون اآلباء  -كما قاله النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم(   -فاألنبياء أخوة من أمهات شىت
 احرتاماً لعيسى املسيح عليه الصالة والسالم، حيث مل يكن له أب، والوحدة بينهم هي صبغة اهلل.

 (.134أحسن من اهلل صبغة( )البقرة:  )ومن
فإن الصبغة يف قبال صبغة اهلل هي صبغة التفرق، وعلى هذا فإن إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب واألسباط 

 عليهم السالم مل يكونوا يهوداً ومل يكونوا نصارى، وإمنا كانوا على صبغة اهلل، صبغة الوحدة واإلخالص والواقعية.
أمة قد ذهبت ومضت وأما أنتم أيها البشر املعاصرون فإنكم مكّلفون بأن هتتدوا بنحو  وعلى أي حال: تلك

 تلك اهلداية من الوحدة والصفاء والوئام.
 .. وهكذا يصنع امللوك

أما بالنسبة إىل امللوك التابعني جلذور األرض القاطعني جلذور السماء فيقول اهلل تعاىل: )إن امللوك إذا دخلوا قريًة 
 (.34ا وجعلوا أعزة أهلها أذلًة وكذلك يفعلون( )النمل: أفسدوه

وامللوك ال حيارب بعضهم بعضًا فحسب، وال يسببون االنشقاق يف اخلارج فحسب، وإمنا يسري ذلك إىل 
الداخل، يقول اهلل تعاىل: )إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائـــفًة منهم يذبح أبناءهم 

 (.4م( )القصص: ويستحيي نساءه
 منطق التجزئة، ومنطق التوحيد

وهاتان طبيعتان يف اإلنسان: )طبيعة التجزئة( و)طبيعة التوحيد( فطبيعة التوحيد تقول )جاري مثلي( و)الشارع 
الثاين مثل هذا الشارع الذي أنا فيه( و)املدينة األخرى مثل املدينة اليت أنا أسكنها( و)القطر الذي أنا فيه كالقطر 

 ذي لست فيه( وكذلك يوحد.. ويوحد.. ويوحد..ال
بينما التجزئة تقول: )قطري خري من قطر غريي( و)بلدي خري من بلد آخر يف قطري( و)شارعي خري من الشارع 
اآلخر الذي ليست فيه( و)سكيت يف هذا الشارع خري من السكة األخرى( مث )داري خري من دار جاري( و)أنا 

 التجزئة إىل الفردية، بينما تنتهي الوحدة إىل وئام كل العامل. خري من غريي( وهكذا تنتهي
 اإلنسان بني التأثري األرضي وتأثري السماء

 أثر االنقطاع عن السماء
وما نشاهده يف عامل اليوم من احلروب والدمار واملنازعات واملهاترات وما أشبه ليست إال وليدة قطع جذور 

قال اهلل سبحانه: ) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل  السماء واالرتباط جبذور األرض، كما
 (.34اهلل اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا من اآلخرة( )التوبة: 



فاالرتباط باألرض إرتباط باحلياة الدنيا واالرتباط بالسماء ارتباط باآلخرة، والبشر حيث خرج عن مظلة األنبياء 
هذا التخاصم والتناحر، واهلل يبني هذه احلقيقة، حيث يقول: )فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إىل يوم وقع يف 

 (.14القيامة( )املائدة: 
 فإن قطعهم جذورهم السماوية سبب أن يكون بينهم العداء والبغضاء إىل يوم القيامة.

 (.4ذ اهلل ولداً( )الكهف: ويف آية أخرى يقول اهلل سبحانه وتعاىل: )وينذر الذين قالوا اخت
فإن القول باختاذ اهلل ولدًا معناه االنقطاع عن جذور السماء، واخللود إىل جذور األرض، واخللود إىل جذور 
االرض ـ باتباع اهلوى وعدم اتباع هداية السماء ـ يسبب هذه التفرقة، ولذا يقول اهلل تعاىل يف فرٍد منحرف: 

 (، كما تقدم.126هواه( )األعراف: )ولكنه أخلد إىل األرض واتبع 
 النفس.. هي املنبع

وإذا الحظنا اإلنسان نرى أن األمور املرتبطة به مخسة: النفس، واجلسد، والتاريخ، واحمليط االجتماعي، واحمليط 
 الطبيعي.

والنفس هي مبعث فساد الكل، أو صالح الكل، فهي إن ارتفعت عن جذورها املادية صلح الكل، وإن احنطت 
 ىل جذورها املادية وقطعت جذورها الفوقية فسد الكل.إ

 فاإلنسان الفاسد النفس تكون نفسه بؤرة للحقد واحلسد والتفرقة والنفاق والبغضاء والشحناء وما إىل ذلك.
 النفس واجلسد

كما أن اإلنسان الفاسد النفس يكون جسده معرضًا لآلالم واملصائب سواء من داخله أو من خارجه، أما من 
اخله فإن النفس إذا صارت عليلة أثرت على البدن، ألن كاًل من النفس والبدن يتفاعل مع اآلخر، فاجلسم إذا د

مرض مرضت النفس، والنفس إذا مرضت مرض اجلسم، ولذا نرى أن اخلائف يصفّر لونه حيث تؤثر نفسه يف 
 جسمه، كما نرى أن املضروب على جسمه كئيب النفس حيث يؤثر جسمه يف نفسه.

 النفس والتاريخ
وبالنسبة إىل ثالث األمور وهو التاريخ، فاإلنسان قد يفسد التاريخ، وقد يصلح التاريخ، مثاًل: فرعون أفسد 
التاريخ، أما موسى عليه الصالة والسالم فقد أصلح التاريخ، ألن التاريخ عبارة عن الناس الذين يعيشون يف قطعة 

 سيئاً.من الزمان عيشاً حسناً أو عيشاً 
 النفس واحمليط الطبيعي

واحمليط الطبيعي أيضًا تابع لإلنسان، فيمكن لإلنسان أن يصلح احمليط الطبيعي فيعمر األرض وجيري األهنار إىل 
 غري ذلك، كما أنه يتمكن أن يفسد احمليط الطبيعي.

 النفس واحمليط االجتماعي



االجتماعي إمنا يتكون من لبنات انسانية، فإن صلحت تلك واحمليط االجتماعي أيضًا تابع لإلنسان، ألن احمليط 
اللبنات صلح احمليط االجتماعي والعكس بالعكس، ولذا نرى أن اجملتمع الصاحل هو اجملتمع الذي صلح أفراده 

 (.3فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )خري القرون قرين()
احلني، صحيح أنه كان فيهم املنافق، لكن املنافق كان شاذاً، وذلك ألن الصحابة كانوا على األغلب أناسًا ص

والشاذ ال يتمكن من صبغ االجتماع بصبغته، وإمنا الذي يتمكن من صبغ االجتماع بصبغته هم األكثرية بصورة 
 مطلقة.

 أما إذا كانت اللبنات اإلنسانية فاسدة فيكون احمليط فاسداً.
 احمليط االجتماعي حيدد طبيعة احلكم

ن احمليط ـ فاسداً كان أو صاحلاً ـ تنشأ احلكومات أيضاً، ففساد أو صالح احلكومات نابع من صالح أو فساد وم
 (.4احمليطات، ولذا ورد يف احلديث، عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )كيفما تكونوا يوىل عليكم()

ن يصلون إىل احلكم، واحمليط الفاسد ينشئ األفراد إذ من الطبيعي أن احمليط الصاحل ينشئ األفراد الصاحلني الذي
 الفاسدين الذين يصلون إىل احلكم.

فاحلكم أيضًا أمر سادس يف هذا الُسّلم: ُسّلم النفس، والبدن، والتاريخ، واحمليط االجتماعي، واحمليط الطبيعي، 
يصلح احلكم، وبفساده يفسد وهو جزء من احمليط االجتماعي، فبصالح احمليط االجتماعي التابع لصالح النفس 

 احلكم.
 نتائج اخللود إىل األرض واالرتباط بالسماء

مث إن من يقطع جذوره بالسماء ليخلد إىل األرض، ومن يقطع جذوره من األرض ليطمأن إىل السماء يتلقى كل 
ن اجلزاء يتلقاها واحد منهما ـ فردًا أو مجاعًة أو أمًة ـ جزاءه الطبيعي املناسب له، فإن هنالك مخسة أنواع م

: اجلزاء الشخصي، واجلزاء التارخيي، واجلزاء الربزخي، واجلزاء احملشري، واجلزاء باجلنة -اإلنسان ـ فردا أو اجتماعا 
 أو النار.

فاجلزاء الشخصي هو أن اإلنسان احملسن حُيسن اليه، واإلنسان املسيء يساء إليه، فمن أهان الناس أهني، ومن 
 إحرتم الناس احرتم.

 يقول الشاعر:
 ومن هاب الـــرجـــــــال هتيبــــوه          ومن وهــن الرجــــــل فلن يهابا

 فهذا هو جزاء اإلنسان الشخصي الذي يتلقاه، إن خرياً فخري، وان شراً فشر.
 ويف الشعر املعروف:

 ال جيتين اجلاين من الشوك العنب          وال من احلنظل جيتـــىن الرطــــب
 لك اإلنسان هو الذي يصنع تارخيه، إن تاريخ رمحة وخري أو تاريخ لعنة وشر.وكذ



وهو احملطة األخرية  -والربزخ ـ وهو الفاصل بني الدنيا واآلخرة ـ واحملشر ـ وهو حمل احلساب ـ والنار أواجلنة 
 سبحانه وتعاىل: )مث جُيزاُه لإلنسان ـ أيضًا تابعة لإلنسان نفسه، واجلزاء األوىف يكـــون يف اآلخرة، ولذا قال اهلل

 (.41اجلزاء األوىف( )النجم: 
 ألن الدنيا قطعة صغرية، والربزخ واحملشر أيضاً قطعتان صغريتان بالنسبة إىل احملطة األخرية، أي النعيم أو اجلحيم.

ليه على ولذا نشاهد يف التاريخ أن ما من مسيء إال وقد أسيء إليه على األغلب، وال حمسن إال وقد أحسن إ
 األغلب.

نعم: كان هنالك شواذ من اجلانبني، لكن ذلك لقانون ثانوي أهم من القانون األول، حيث إن األهم يقّدم على 
املهم، مثال: نشاهد ابن زياد واإلمام احلسني عليه الصالة والسالم، فابن زياد قتل شر قتلة شخصياً، ولُعن شّر 

 أما اإلمام احلسني عليه الصالة والسالم فله تاريخ مشرق مجيل.لعنة تارخيياً من يومه إىل هذا اليوم، 
 ورمبا يقال: فلماذا قتل اإلمام احلسني؟ فهل جوزي احلسني بإحسانه أم قُتل؟ أليس هذا نقيضاً للقاعدة املذكورة؟

ويقول هلم:  واجلواب: إن اإلمام احلسني عليه الصالة والسالم اختار القتل بنفسه ولذا كان يفّرق الناس من حوله
 (.5)وهذا الليل قد غشيكم فاختذه مجالً وتفرقوا يف سواده فإن القوم إمنا يطلبونين()

 فهل رأيتم من يريد البقاء واحلياة أنه يفرق الناس من حوله؟
إن اإلمام احلسني )عليه السالم( بنفسه أراد أن يقتل تبعا إلرادة اهلل سبحانه وتعاىل، ألمر أهم، حيث ورد يف 

 (.6احلديث: )إن اهلل شاء أن يراك قتياًل، وشاء أن يرى أهلك سبايا()
فاحلسني )عليه السالم( إختار عمله الصعب ألجل أن ينقذ، وألجل أن يكون أسوة، )فاجليش الذي خيتار العمل 

 الصعب يف ميادين احلرب هو إختار ما إختار ألجل اإلنقاذ وألجل أن يكون أسوة(.
سيء إليه؟ إن مثال هذا هو مثال الطبيب واملهندس والفقيه واخلطيب الذين خيتارون العمل فهل يقال إن اجليش أ

الصعب بالدراسة والسهر وحرمان النفس عن امللذات ألجل علو املنزلة أو ألجل إنقاذ الناس من مشاكل احلياة.. 
 أو لغري ذلك.

ائفتني من اجلذور، وإمنا لكل طائفة آثارها احلسنة وعليه فليست اجلذور اليت ذكرناها ـ السماوية واألرضية ـ جمرد ط
 أو آثارها السيئة على اإلنسان نفسه: شخصا وتارخيا وبرزخا وحمشرا وجنة أونارا.

 وال تنس نصيبك من الدنيا
وال يتوهم من الكالم السابق أن اجلذور األرضية جيب قطعها قطعا كامال، فإن اجلذور األرضية حيتاج إليها يف 

وإمنا الكالم يف عدم حتكيم اجلذور األرضية وقطع اجلذور السماوية فكل جذر من اجلذرين جيب حدودها، 
مالحظته يف حدوده املقررة له، فاجلذور االرضية هي إلعطاء حاجات اجلسد وإلمناء الروح كاألرض اليت تنمي 

 اإلنسان والنبات واحليوان.
وعدم االمتيازات املكذوبة من اللون واللغة والقطر والقوم وما أما اجلذور السماوية فهي لألخوة والصفاء والرقّي 

أشبه، وإمنا االمتياز يكون بالكفاءات فقط، والكفاءات ال توجب االمتياز اجملحف باآلخرين وإمنا يتم األمر يف 



على  حدود الكفاءة، فالطبيب له مكانه، والعامل له مكانه، وليس معىن تقّدم الطبيب بسبب الكفاءة أنه جيحف
العامل، كما أنه ليس معىن كون العامل غري ذي كفاءة أنه جيحف على الطبيب بالثورة عليه، كما نشاهد التناقض 
يف هذه الناحية بني الشرق والغرب، ففي الغرب تطغى الكفاءات على العمال والفالحني ومن أشبه، ويف الشرق 

يني، وإن أخذت الكفاءات احلكومية املنحرفة أيضاً طغى العمال والفالحون على الكفاءات يف أول ثورة الشيوع
 امتيازات ضد العمال والفالحني بعد مرور برهة من الزمن.

 ملاذا التفاوت بني األفراد؟
ومن هنا يأيت سؤال فلسفي هو: ملاذا خلق اهلل الكفاءات املختلفة، فهذا أكثر استعدادا وذاك أكثر بنية، والثالث 

را.. أمل يكن من األفضل أن خيلق اهلل سبحانه وتعاىل األشياء متساوية حىت ال تكون أكثر فطنة وذكاًء وهلّم ج
 هذه االمتيازات الكفائية أيضاً؟

 :-واجلواب: إمنا خلق اله الكفاءات املختلفة ألمرين نشعر هبما حنن ـ ولعل هناك أموراً أخر أيضاً 
ون الواحد، فاحلديقة ذات األزهار احلمراء أو الصفراء أو أوال: النه مجال الكون، فاجلمال إمنا هو بالتنوع ال بالل

البيضاء أو الزرقاء فقط ال ترضي الشعور اجلمايل لإلنسان بقدر ما ترضيها حديقة ذات أزهار خمتلفة، وألوان 
متنوعة، وعطور خمتلفة، فإن األوىل لوحظ فيها التساوي، لكن مل يالحظ فيها اجلمال، فإن اجلمال بالكرب 

 غر، واأللوان املختلفة واألحجام املتباينة، والروائح املتنوعة.والصــ
ثانيا: ألن كل شيء ـ مما يعرّب عنه يف لسان الفلسفة بـ)املهية( ـ يطلب الوجود بلسان احلال، ومن جود الفياض 

من املطلق أن يفيض الوجود على كل ما يتطلب الفيض، فيما مل يكن هنالك حمذور يصادم ذلك، فطلب الوجود 
)املهيات( يقتضي إعطاء كل مهية حقها، ومثل ذلك: أفراد يأتون إىل ساقي املاء، وكل يطلب املاء، لكن هذا 
إناءه صغري، وذلك إناءه كبري وثالث إناءه مربع ورابع إناءه مدور وخامس إناءه مستطيل إىل غري ذلك من 

عاىل إفاضة اجلود، واهلل يفيض اجلود على اجلميع االختالفات، فاملهيات ـ بلسان احلال ـ تطلب من اهلل سبحانه وت
 (.12ألنه اجلواد الكرمي كما أملع إليه يف اآلية الكرمية: ) أنزل من السماء ماًء فسالت أودية بقدرها( )الرعد: 

فاألودية حتتمل كل واحدة منها بقدرها من املاء النازل من السماء، وهكذا حال ماء الوجود املفاض على املهيات 
 ملختلفة اليت هي مثل أودية املاء املختلفة.ا

 وعليه، فهل من الصحيح عدم إعطاء كل ذي حق حقه؟ أو عدم التنويع املوجب للجمال؟
 اهلل سبحانه ال خيلق الشر

وقد ذكرنا يف كتاب )األصول( أنه حىت ما جنده سيئا فإن له نوعا من اجلمال، مثال: كل من العقرب واحلية وما 
ن اجلمال، أما اإلنسان الشرير، فإن اهلل سبحانه وتعاىل مل خيلقه شريرا، وإمنا خيلق اهلل اجليد يف كل أشبه له نوع م

شيء، منتهى األمر أنه خيلق اجليد واألجود، وإمنا اإلنسان بنفسه حيّول الطّيب سيئا، ويبدل النعمة كفرا، قال 
 (.2الذهب والفضة() رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )الناس معادن كمعادن



ويقول القرآن احلكيم بصدد من يبدل اخلري شرا: )أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهلل كفرا وأحّلوا قومهم دار البوار( 
 (.14)إبراهيم: 

 فالنعمة مبا هي نعمة قد تبّدل بالنقمة والكفر، كالذي يصنع من الرطب الطيب مخرة خبيثة وسيئة.
إن الوجوه املتصورة يف اخللقة مخسة، واهلل سبحانه خيلق منها اثنني لوجود احملذور يف  وقد ذكر قسم من الفالسفة:

الثالثة األخر، ألن الشيء إما خري حمض، وإما شر حمض، وإما متساوي اخلري والشر، وإما خريه أكثر من شره، 
خريه اكثر من شره( أما األقسام وإما شره أكثر من خريه، واهلل سبحانه وتعاىل إمنا خيلق )ما هو خري حمض( و)وما 

الثالثة األخر ـ من )متساوي األمرين( و)ما شره أكثر( و)ما هو شر حمض( ـ فإن اهلل سبحانه وتعاىل وإن كان 
قادرا على خلقها، لكن احلكمة مانعة عن خلق مثل ذلك، فإن من صفات اهلل سبحانه وتعاىل صفة )احلكمة( 

 (.4ان)املوجبة لصد سائر الصفات عن الفيض
مثال: اهلل سبحانه وتعاىل ُمعطي ورزاق وخالق وما أشبه، فإذا مل تكن )احلكمة( آخذة بأزمة تلك الصفات 
لكانت كل تلك الصفات )على فرض احملال( تتجاوز حدودها، مثال خيلق اهلل عوض مليار من اجملرات مليارات 

 مليارات من اجملرات إىل غريها من األمثلة.
 ب اجلذور األرضيةال.. للتطرف يف ح

 .. وعلى هذا، فكل طغيان يف حمبة اجلذور األرضية ممنوع، ألنه يسبب:
 أوال: الفساد والتمايز.

وثانيا: اجلمود والسكون وعدم تقدم احلياة، فإن تقدم احلياة إمنا هو بالكفاءات، والطغيان يف حمبة األرض واجلذور 
سبحانه: )قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم االرضية يوجب عدم ظهور الكفاءات، ولذا قال 

وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة خَتَشون كسادها ومساكن َترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف 
 (.14سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم الفاسقني( )التوبة: 

ن املتعارف هو فسق وخروج عن االعتدال، واهلل ال يهدي الذين خيرجون عن االعتدال إن حمبة هذه األمور زائدا ع
عن علم وعمد، فانه سبحانه وتعاىل إمنا يهدي من يريد االعتدال، ويسلك الطريق املستقيم ال من يسلك الطريق 

 املنحرف، وقد قال علي عليه الصالة والسالم يف شعر منسوب إليه:
 اب معيشة          وعقل وآداب وصحبة مــاجـــــدتفــــرج هـــم واكتس

 فإن قيل يف األسفار ذل وحمنة          وقطع الفيايف وارتكاب شدائـــد
 فموت الفىت خري له من قيامــه          بدار هوان بني واش وحــــاســـد

األرض باعتبار اجلذور القومية إن اخللود إىل األرض ـ سواء اخللود إىل بلد واحد من غري سبب أو اخللود إىل 
واجلغرافية وما أشبه ـ مانع عن تقدم اإلنسان وتعاليه ورقّيه، ولذا قرر يف اإلسالم )اهلجرة( أما من مل يكن حيب 

 (.16اهلجرة ملشكالهتا فقد قال اهلل يف شأنه: )فإهنا حمرمة عليهم أربعني سنة يتيهون يف االرض( )املائدة: 



ىل األرض وال حيب التقدم والرقي واملوازين اإلنسانية يبقى يتيه يف األرض حىت ينقلع عن فاإلنسان الذي خيلد إ
تلك اجلذور املنحرفة، وقد ذكر بعض املفسرين أن مدة تبدل األمم من حالة إىل حالة هي أربعون سنة، حيث 

ن سنة، وتكون يذهب القوم السابقون يف ظرف يقارب عشرين سنة، وينمو القوم الذين بعدهم خالل عشري
 النتيجة )أربعني سنة(.

وعلى كل حال، فاجلذور األرضية واجبة بقدر، وباقي الطاقات والقدرات جيب أن تصرف إىل اجلذور السماوية، 
 (.22ولذا قال سبحانه: )وابتغ فيما أتاك اهلل الدار اآلخرة وال تنَس نصيبك من الدنيا( )القصص: 

 والالزم على اإلنسان أن يصرف طاقاته يف اجلذور السماوية.فللدنيا واجلذور األرضية نصيب ما، 
وهذا االمر صعب جدا ألن اإلنسان مييل إىل قومه ووطنه وداره وأبويه وما أشبه، وحيب املفاخرة هبا، كما كان 

ءكم اجلاهليون يفاخرون بذكر آبائهم يف مىن فنهاهم اهلل سبحانه وتعاىل عن ذلك وقال: )فاذكروا اهلل كذكركم آبا
أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق ومنهم من يقول ربنا آتنا يف 
الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك هلم نصيب مما كسبوا واهلل سريع احلساب( )البقرة: 

111-111.) 
اس يريدون الدنيا واآلخرة، لكن إرادهتم للدنيا أضعف من إرادهتم حيث نرى يف هذه اآلية الكرمية أن قسما من الن

لآلخرة، حيث قال سبحانه: )ومنهم من يقول ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( 
 (.111)البقرة: 

وجزءا سلبيا )وقنا فجعل حسنة الدنيا حسنة واحدة، أما ما يرتبط باآلخرة فجعله جزءين: جزًء إجيابيا )حسنة( 
 عذاب النار(.

 (.111وبعد ذلك قال سبحانه: )أولئك هلم نصيب مما كسبوا( )البقرة: 
 (.111مث أردف ذلك بقوله: )واهلل سريع احلساب( )البقرة: 

حيث إن الدنيا تطوى بسرعة، وإمنا البقاء لآلخرة، واجلذور السماوية هي احملكمة يف اآلخرة الطويلة العريضة، 
اإلنسان يعيش يف الدنيا مخسني سنة، أما يف اآلخرة فمليارات من السنوات واىل ما شاء اهلل: )خالدين فيها مثال: 

 (.52أبدا( )النساء: 
 ترويض النفس

واإلنسان وإن كان مييل بطبعه إىل مباهج الدنيا واجلذور األرضية، لكن جيب أن جيرب نفسه على االلتصاق 
 باجلذور السماوية.

 (.1ه الصالة والسالم: )وإمنا هي نفسي أرّوضها بالتقوى()قال علي علي
يعين: إن اإلنسان جيب عليه أن يرّوض نفسه ويربيها، وهذا ما نراه يف كل متقدم حسب كفاءاته من فقيه وعامل 
ومهندس وطبيب وخطيب ومؤلف وما أشبه حيث إنه جيرب نفسه على ذلك اجلانب، وهو إن كان ثقيال وصعبا، 



ج يف الدنيا واآلخرة مغرية، خبالف اإلنسان إذا أسلس نفسه للجذور األرضية، ولذا ورد يف احلديث: لكن النتائ
 (.11)حّفت اجلنة باملكاره، وحفت النار بالشهوات()

 (.11ويف حديث آخر: )أفضل األعمال أمحزها()
ولده على الذهاب إىل ـ أي أصعبها ـ فاإلنسان إذا أجرب نفسه على الصعاب يكون كاألب الرؤوف الذي جيرب 

املدرسة واالنقطاع عن األشرار، وليس ذلك إال ملصلحة نفس الولد ورقيه وارتفاعه، والولد، وان توهم أن األب 
يضغط عليه وجيربه بال مربر، لكن الواقع أن الضغط واجلرب هلما مربرمها الوجيه عند العقل والشرع وسيدركه نفس 

 الولد إذا كرب وعقل.
 لكفاءةاملقياس هو ا

مث إن تساوي الناس ـ إال من جهة الكفاءات ـ هو الذي جاءت به األديان. مثال: صار املسيح عليه الصالة 
والسالم بلطف اهلل أوال وأتعابه ثانيا يف عداد خرية اهلل، قبال اليهود األثرياء املستكربين الذين قالوا: )حنن أبناء اهلل 

 (.14وأحباؤُه( )املائدة: 
اء املسيح جعلت اإلنسانية على قدم املساواة، فال فضل لبعض على اآلخر إال بالتقوى ورجع اليهود وهكذا ملا ج

إىل الوراء، لكن مل ميض زمان حىت احنرفت املسيحية فصار املسيح أيضاً )ابن اهلل( وصارت الروحانية املسيحية يف 
 هلل هلل(.صفوف الدولة املستكربة وشّرعوا قانون: )دع ما لقيصر لقيصر، وما 

 وقد أشري إىل ذلك يف القرآن احلكيم يف آيات متعددة:
قال سبحانه: )يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم وال تقولوا على اهلل إال احلق إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول 

ا اهلل إله واحد سبحانه اهلل وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه فآمنوا باهلل ورسله وال تقولوا ثالثة انتهوا خريا لكم إمن
أن يكون له ولد له ما يف السماوات وما يف األرض وكفى باهلل وكيال. لن يستنكف املسيح أن يكون عبداً هلل وال 
املالئكة املقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكرب فسيحشرهم إليه مجيعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصاحلات 

ه وأما الذين استنكفوا واستكربوا فيعذهبم عذابا أليما وال جيدون هلم من دون فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل
 (.123-121اهلل وليا وال نصريا( )النساء: 

وقال سبحانه: )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل هو املسيح ابن مرمي وقال املسيح يا بين إسرائيل اعبدوا اهلل رّب وربكم 
ليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث إنه َمن يشرك باهلل فقد حرم اهلل ع

ثالثة وما من إله إال إله واحد وإن مل ينتهوا عما يقولون ليمسَّّن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفال يتوبون إىل اهلل 
بله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكالن ويستغفرونه واهلل غفور رحيم ما املسيح ابن مرمي إال رسول قد خلت من ق

 (.25-21الطعام أنظر كيف نبني هلم اآليات مث انظر أىن يؤفكون( )املائدة: 
ويقول اهلل سبحانه وتعاىل: )وقالت اليهود ُعزير ابن اهلل وقالت النصارى املسيح ابن اهلل ذلك قوهلم بأفواههم 

ؤفكون اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل واملسيح ابن يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم اهلل أىن ي
 (.31-31مرمي وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يشركون( )التوبة: 



إىل غريها من اآليات وهكذا جند أن كل املوازين اليت جاء هبا املسيح عليه الصالة والسالم ـ ألجل إرجاع الناس 
 واقعهم اإلنساين ـ انقلبت، ولذا جاء رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( لريّد األمور إىل نصاهبا الواقعي، إىل

 (.11وجعل املؤمنني أخوة وقد قال اهلل سبحانه: )إمنا املؤمنون اخوة فأصلحوا بني أخويكم( )احلجرات: 
 ونقرأ يف التشهد: )وأشهد أن حممدا عبده ورسوله(.

 (.13امليزان الكفاءة: )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( )احلجرات: كما صار 
 (.151وحّكمت االستشارية كما قال تعاىل: )وشاورهم يف األمر( )آل عمران: 

 (.34وقال تعاىل: )وأمرهم شورى بينهم( )الشورى: 
الكتاب موضوع االنتخابات وأصبح تعيني القيادة ـ اجلامعة للشرائط ـ يف زمان الغيبة بيد الناس، وسيأيت يف هذا 

 من قبل األمة للقائد الذي حيكم املسلمني.
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 القيمة اإلنسانية بني اإلسالم واآلراء املغايرة

 
 نتائج فساد النظام االجتماعي يف الغرب

املتفاوتة املبتعدة بعضها مث إنه كان يف الغرب الكبت الشديد من طبقة احلكام للشعوب، وحيث وجدت الطبقات 
عن بعض فبعضها فوق القمة وبعضها حتت احلضيض وحيث كانت الكنيسة تتشدد تشددا دينيا غريبا حىت أهنا 
أحرقت ألوف العلماء وعشرات األلوف من الناس وحظرت العلم ـ حىت ترمجة التوراة واإلجنيل وما أشبه ـ وحيث  

 تج عن كل ذلك أمور:كانت تسلط بعض األقوام على أقوام آخرين ن
منها: اإلفراط يف احلرية، فإن كل )فعل( له )رد فعل( يساويه يف القوة ويعاكسه يف االجتاه، وقد يكون أحياناً أكثر 
منه )مبناسبات مذكورة يف علم االجتماع وغريه( وهذه احلرية االفراطية هي اليت سببت املشاكل اليت يرتطم فيها 

ن الطبقات املتباعدة سببت رد فعل بالتساوي اإلفراطي بني الناس حىت بني الرجل الغرب إىل هذا اليوم، كما أ
واملرأة اللذين مل يكن بينهما تساو ال خلقة، وال عاطفة، وال عقاًل ـ إال يف جوامع مشرتكة بينهما ـ كما أن تشدد 

والرذيلة بشكل خميف، وكذلك الكنيسة سّبب رد فعل بالتحلل من الدين والفضيلة مجلة وتفصياًل، وتفشي اإلحلاد 
تسلط األقوام اآلخرين سّبب القومية املرتبطة باللغة واللون واألرض والقبيلة وما أشبه إىل حد اإلفراط البعيد عن 
موازين العقل، فريجح جاهل القوم على عامل األقوام اآلخرين وصارت القومية الصنم اجلديد الذي يعبد من دون 

إلنسانية، ومن القومية نشأت النازية والفاشية اللتني أغرقتا العامل يف حربني عامليتني مدمرتني اهلل ومن دون املوازين ا
 خالل نصف قرن فقط.

وحيث اهنزم الدين عن الساحة وأخذت املادة مكانه حدث )االستعمار( و)االستغالل( للشعوب األخرى، ألن 
الل واالستعمار، أما الدين احلق فهو رحب يسع املادة )كما تقدم( ضيقة فتوجب التشاجر والتناحر واالستغ

 صدره خمتلف األقوام والشعوب.
وحيث حدث التطرف يف رأس املال وجد رد فعل متمثل بـ)الشيوعية( حيث إن الشيوعية ـ بزعمها ـ ضد رأس 

رية املال! وإن سقطت الشيوعية يف بؤرة رأس املال بشكل أفضع، حيث مجعت بني )رأس مال الدولة( و)دكتاتو 
الدولة( ففي الغرب كان رأس املال بيد أفراد والدولة بيد أفراد آخرين وبني هاتني اجملموعتني يتوفر شيء من احلرية 
مما بسببه يتمكن العامل والفالح وذو الدخل احملدود من التنفس ولو بقدر قليل، لكن يف الشيوعية مجعت مجاعة 

 طبقات، وجروا على الشعوب الويالت املعروفة.خاصة بني )الدولة( و)رأس املال( فسحقوا كل ال
 سالمة النظام اإلسالمي

أما اإلسالم فحيث توفرت فيه احلريات املعقولة، ومل تكن فيه طبقات يسندها القانون، وال تشدد من الدين 
ورجاله ـ بل عفو ومساح ودعوة باليت هي أحسن ـ ومل يكن فيه تسلط أقوام على أقوام بل كان من دخل يف 

إلسالم يصبح كسائر املسلمني له ما هلم وعليه ما عليهم، وإمنا الكفاءات تصل إىل أرقى املناصب سواء يف ا



احلكم أو يف العلم أو يف القضاء أو يف غريها ولذلك نرى مثاًل أن سلمان الفارسي نصب حاكمًا على 
 ستعمار وال استغالل وال ردود فعل...اإلمرباطورية الفارسية ملا فتحت إيران... لذلك كله مل يكن يف اإلسالم ا

وهكذا امتد اإلسالم وزحف إىل األمام باستثناء بعض الفرتات اليت سيطر فيها حكام منحرفون خرجوا عن املوازين 
اإلسالمية مجلة وتفصياًل فأوقفوا زحف اإلسالم اإلصالحي، وباستثناء الفرتة األخرية حيث ابتعد كثري من 

رمي الذي كان هو خلق املسلم مما سبب متكن الغرب والشرق من الزحف عليهم وتنصيب املسلمني عن القرآن الك
 حكام عمالء عليهم وتبديل القوانني اإلسالمية إىل القوانني الوضعية الكابتة.

وهكذا فقدت الدنيا القيادة الرشيدة، وولدت مشكالت عاملية هلا أول وليس هلا آخر، ارتطم األقوام كلهم فيها ـ 
 انت على نسب خمتلفة ـ.وإن ك

 اجلاهلية اجلديدة
واحلالة اليت تعيشها الدنيا يف الوقت احلاضر هي حالة مرضية ـ بكل خصائص املرض ـ وما مل ترفع هذه احلالة إىل 
حالة صحية فستظل الدنيا تتخبط يف دياجري وظلمات ومشاكل أسوأ من املشاكل اليت كانت الدنيا تتخبط فيها 

 ، فهي )جاهلية ثانية( أسوأ من )اجلاهلية األوىل(.قبل ظهور اإلسالم
إن الدنيا احلاضرة دينا مغلفة باألنانية، واألثرة، والتفاوت الطبقي، واملوازين اليت حتكمها هي موازين )القومية( 

اخلاص و)الوطنية( و)املادة( و)اللغة( وما أشبه ال املوازين اإلنسانية، ولذا جتد كل إنسان ال يرتبط بالوطن 
والشعب اخلاص ـ وحنو هذين األمرين ـ غريبًا ليس له أي حق يف احلياة، فهو يولد يف العامل احلاضر دون حق، 
وينظر إليه بالشبهة والريبة، ال يزّوج، وال يتزوج منه، ويطرد من البالد، وال حق له يف البيع والشراء إىل غري ذلك، 

 يكن هلا مثيل حىت يف اجلاهلية األوىل. إال يف نطاق خاص وحتت شروط قاسية جداً، مل
وما دامت الدنيا ال تضع احلب مكان الكراهية، واألخوة مكان الطبقية والوطنية والقومية وحنو ذلك، وحسن 
الظن بدل سوء الظن، وحب اإلنسان مبا هو إنسان بدل الروابط األنانية واألرضية وحنوها، والتعاون بدل التقاطع، 

عمل اإلنسان ويف قوله ـ بدل أصالة الفساد، وأصالة الرباءة حىت تثبت اجلرمية بدل أصالة  وأصالة الصحة ـ يف
الشبهة، وأصالة احلرية يف كل شيء بدل أصالة الكبت.. مل يكن للعامل خالص من املشاكل، بل أهنا تزداد ضيقاً 

 وماً بعد يوم حىت ينتهي به إىل املوت.يوماً بعد يوم، حاله حاهلا املريض فإنه إذا مل يستعمل الدواء يزداد مرضه ي
 آفاق ضّيقة

وملا ذكرناه ـ من ضيق األفق الذي حيكم على بالد عامل اليوم ـ نرى أن اإلنسان الغرّب والشرقي إذا قال لزمالئه: 
لى )إين ال أحب بالدي( يقابل باالستنكار، أما إذا قال: )إين أريد استعمار سائر البالد أوإين أريد االستيالء ع

خريات سائر البالد، أو إين أريد قتل الطائفة الفالنية اليت هي خارجة عن بالدي( أو ما أشبه ال يقابل 
 باالستنكار، إال عند فئة خاصة.

إن مرّد ذلك إىل عدم إنسانية الفكر، وضيق الفكر ـ سواء يف القومية أو يف الوطنية أو يف اللغوية أو يف اللونية أو 
 ما أشبه ذلك ـ.



 ديان السماوية توّسع آفاق الفكر اإلنسايناأل
وقد ورد يف اإلسالم سعة مثل هذا األفق وهكذا يف كل األديان السماوية، بل نقل عن املسيح عليه الصالة 

 والسالم، أنه قال: )أحبوا أعداءكم(.
دوًا أو وفسره البعض بأن حب األعداء هو حب للنفس، لوجود اجلذور اإلنسانية يف كل إنسان سواء كان ع

 (.4صديقاً، ويف القرآن احلكيم: )وال جيرمنكم شنآن قوم على أال تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى( )املائدة: 
 (.1وورد يف احلديث: )إنصاف الناس من نفسك()

 (.1ويف حديث آخر: )فاحبب لغريك ما حتب لنفسك()
 ا أخ لك يف الدين أو نظري لك يف اخللق(.ويف حديث اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم: )الناس إم

 (.3كما أنه ورد عن النيب األعظم )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال فضل للعرّب على العجمي إال بالتقوى()
 إىل غري ذلك من النصوص الواردة يف األديان السماوية.

ارجي ـ إال إذا توسعت آفاقه واإلنسان ال ينقلع عن هذا الضيق يف أفقه الفكري ـ الذي يتبعه أيضًا عمله اخل
 الذهنية ورأى اإلنسانية وحدة واحدة، وكما قال الشاعر:

 )بنو اإلنسان أعضـاء جسم واحد(            )ألهنم خملوقون من جوهر واحد(
 )فإذا سبب الزمان لبعضهـــم أملاً(            )يتأمل سائـــــر األفــــــراد ألملـــه(

 (4ـب اآلخرين(            )فال ينبغي أن تسمـــــى إنسانـــاً())فإذا مل حتزن ملصائـ
هذا هو منطق األديان السماوية، منطق العقل، والرشد الفكري وقد قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )مثل 

 (.5املـــؤمن يف توادهم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكى بعضه تداعي سائره بالسهر واحلمى()
سه قال شاعر آخر مـــعرباً عن منطق أمثال الغربيني والشرقيني الذين حيصرون األمور يف القوميات وحنوها: ويف عك

)الناس بعضهم أعداء بعض ألهنم يف اخللقة سيئ فأسوأ فإذا سبب الزمان لبعضهم أملاً فإىل جهنم! فما بال سائر 
 آدمياً(. األعضاء؟ إنك إذا مل حتزن ملصاب اآلخرين فمن احلق أن تسمى

فإذا متكن اإلنسان أن يدخل حتت مظلة األنبياء عليهم السالم وأن جيعل جذوره إنسانية ال عنصرية أو طائفية.. 
أو.. فعندئٍذ يسود الوئام والسالم، وتتبدل معامل صنع السالح إىل معامل صنع األغذية، وال جتد ألف مليون 

يف اللنب ـ كما نشاهد يف عامل اليوم ـ كما ال جتد يف ذلك اليوم إنسان يتضورون جوعاً بينما أفراد آخرون يسبحون 
السجون املفتحة واحلاجات املعطلة، وال جتد بعض الناس يسكنون القصور الباذخة بينما السواد األكرب يسكنون 

ه األكواخ ويعيشون نصف عراة، وقد جاء يف هنج البالغة عن علي عليه الصالة والسالم قال: )إن اهلل سبحان
 (.6فرض يف أموال األغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقري إال مبا متع به غين، واهلل تعاىل سائلهم عن ذلك()

وروى اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم قال: )زكاة العلم نشره، زكاة اجلاه بذله، زكاة احللم 
ة اإلنصاف، زكاة اجلمال العفاف، زكاة الظفر اإلحسان، زكاة البدن االحـــتمال، زكاة املال األفضال، زكاة القدر 

اجلهاد والصيام، زكاة اليسار بّر اجلريان وصلة األرحام، زكاة الصحة السعي يف طاعة اهلل، زكاة الشجاعة اجلهاد يف 



حقه وإجهاد النفس يف سبيل اهلل، زكاة السلطان إغاثة امللهوف، زكاة النعم إصطناع املعروف، زكاة العلم بذله ملست
 (.2العمل به()

إىل غريها من اآليات والروايات اليت تعطي لإلنسان آفاقًا إنسانية وسيعة حىت بالنسبة إىل الكافر كما قال النيب 
 (.4)صّلى اهلل عليه وآله(: )لكل كبد حرى أجر()

ؤه إال بعودته إىل مظلة األنبياء كي وإذا مل حتكم هذه املوازين يف اجملتمع فسيكون جمتمعًا مريضاً، وال يرجى بر 
 يرجع إىل جذوره اإلنسانية.
 اإلنسان على مفرتق الطرق

إن اإلنسان يعيش على مفرتق ثالثة طرق )أنا( و)حنن القوم أو العشرية أو الوطن( و)حنن البشر(، ومن املعلوم أن 
نا( وما يشتق منه )األنانية( أفق ضيق إىل اإلنسان ـ حبكم العقل واملنطق ـ جيب عليه اتباع الطريق الثالث، فإن )أ

أبعد حد و)حنن الوطن أو القوم أو ما أشبه( أيضاً أفق ضيق، وإن كان أوسع من األفق السابق. أما )حنن البشر( 
 فإنه يعرب عن آفاق إنسانية واسعة رحبة.

 مضاعفات النظرات الضيقة
إىل األطراف األخر فقط، بل يعود أواًل وبالذات إىل وال يعود الضرر يف مقوليت )أنا( و)حنن الوطن( وما أشبه 

الدكتاتور نفسه يف )أنا( واىل )الوطن والقوم والقبيلة وما أشبه( يف )حنن الوطن أو القوم أو حنو ذلك(، ولذا ورد 
 (.1يف اآلية الكرمية: )قد أفلح من زكاها( )الشمس: 
 (.41وورد أيضاً: )وهنى النفس عن اهلوى( )النازعات: 

 (.51ويف اآلية الكرمية: )ما هذه التماثيل اليت أنتم هلا عاكفون( )األنبياء: 
 فإن صنم )أنا( وصنم )حنن الوطن( يشبه )األصنام احلجرية( يف العمل على تضييق دائرة اإلنسان.

 (.31ويف آية أخرى: )اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون اهلل( )التوبة: 
 (.116قلت للناس اختذوين وأمي إهلني من دون اهلل( )املائدة: ويف آية أخرى: )ءأنت 

إن كل تضييق يف أفق اإلنسان يسبب تضييقًا على الذات يف احلياة، ويفقد اإلنسان اجملاالت الرحبة للسري 
وما والتقدم، كما يشاهد يف أحوال الدكتاتوريني الذين يقولون )أنا( ويف أحوال القوميني والوطنيني واإلقليميني 

 أشبه الذين حيصرون دائرة أفقهم يف أقوام خاصة.
 وقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم استحباب السكن يف املدن الكبرية الواسعة.

فإن هذا أيضًا نابع من نفس املنطلق، فإن املدينة الصغرية تضّيق دائرة النشاط اإلنساين سواء أراد الزواج أو أراد 
أو أراد النشاط أو غري ذلك، أما املدينة الكبرية فتتسع دائرة اإلنسان فيها بقدر سعة املدينة، مثاًل: إذا العمل 

عاش اإلنسان يف قرية حتتوي على عشر عوائل احنصرت الفتاة اليت يريد الزواج منها يف عشرة أو ما أشبه، أما إذا 
ب زوجته من بني ما يقارب مائة ألف فتاة، ومن سكن مدينة حتتوي على مليون إنسان فإنه يستطيع أن ينتخ

 الطبيعي أنه كلما اتسعت خيارات اإلنسان يف االنتخاب كان اختياره أفضل وأجود، وهكذا يف سائر األمور.



فعلى اإلنسان أن ال حيصر نفسه يف دائرة )أنا( أو )حنن القبيلة أو حنن أهل البلد أو ما أشبه(، فإن ذلك يعود 
 بالذات على نفسه، وثانياً وبالعرض على غريه.بالضرر أوالً و 

واالجتماع العاملي اليوم حيث أصبح هكذا مريضاً، بكل فروعه وشعبه وقومياته ولونياته ولغاته ورأمسالياته، وال 
 يتخلص العامل من هذا املرض إال بتبديل )أنا( و)حنن الوطن وحنوه( إىل )حنن البشر(.

 )الرأمسالية( الصنم اجلديد
أن حصر النفس يف الرأمسالية املنحرفة اليت ينتهجها الغرب والشرق هو أيضاً نوع من عبادة األصنام وتضييق  وحىت

آلفاق النفس، فإن معاين الرمحة واإلنسانية والعطف واحلنان وما أشبه كلها متوت يف نفس الرأمساليني، حيث إهنم 
بسبب سوء التغذية، ومع ذلك ال يتعطّفون عليهم،  يرون ألوف اجلائعني واألطفال الذين سقطوا ضحية األمراض

واألسوأ من ذلك اهنم يبنون معامل السالح لقتل اإلنسان وجرحه وتعويقه جملرد أن ذلك يدّر عليهم املال الوفري، 
 وكذلك البنوك الربوية واملرابون وحنو ذلك، فإهنا كلها نابعة من ضيق األفق الذي يعود على اإلنسان أواًل بالشر مث

 (.114على غريه، وقد قال سبحانه: )ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً( )طه: 
أليس سباق التسلح حالة مرضية أخذت خبناق العامل يف الوقت الراهن، وكلما كان السالح أفتك يكون سرور 

 الرأمساليني به أكثر، ألنه أكثر إبادة ملن يتصورون من األعداء وأكثر دراً لألرباح.
 الم حيرتم اآلخريناإلس

أما اإلسالم فإنه حيرتم حىت الكفار، وحيّن حىت على القتلة، فقد ورد يف احلديث أن رجاًل سب جموسيًا حبضرة 
اإلمام الصادق عليه الصالة والسالم، فزجره اإلمام )عليه السالم( وهناه فقال له الرجل: إنه تزوج بأمه؟ فقال عليه 

 (.1م النكاح؟()السالم: )أما علمت أن ذلك عنده
ويف حديث آخر: أن اإلمام الصادق قال لبعض أصحابه ما فعل غرميك؟ قال: ذاك ابن الفاعـــلة؟ فنظر إليـــه أبو 
عبد اهلل عليه الصالة والسالم نظراً شديداً قال: فقلت: جعلت فداك إنه جموسي نكــــح أخته؟ قال عليه السالم: 

 (.11أوليس ذلك يف دينهم نكاحاً؟)
 وصايا اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم إىل احلسن عليه السالم ملا ضربه ابن ملجم قال )عليه السالم(: ويف

 (.11)وأطعموه وأحسنوا أساره...()
 النفس اإلنسانية وآفاق التصحيح

 ألوان من األنانية
أنا املهندس( )أنا العراقي( )أنا مث إنه ال فرق يف )أنا( الضيق بني أي لون من ألوان االجتماع حنو )أنا العامل( )

التاجر( )أنا الشرطي( )أنا املوظف( إىل غريها، فإن كل ذلك إذا كان سببًا للتعارف كان سليماً، ولذا قال 
 (.13سبحانه: )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( )احلجرات: 

 ئاً.أما إذا كان سبباً لالمتياز والطبقية كان خاط



وال يظن إن )أنا..( ليس مبهم، فإن اإلنسان خياطر حىت حبريته وأمواله وأهله بل وحياته يف سبيل إبراز )أنانيته(، 
 فإذا كان )أنا( صحيحاً كان معناه صحة األمور كلها، وإال كان معناه الكربياء والعدوان.

 ال يقال: فـ)أنا املسلم( أيضاً كذلك؟
م هوية الصحة البشرية، فهو مثل )أنا البشر(، مضافًا إليه الربجمة السليمة ألنه ال ألنه يقال: كال، فإن اإلسال

يوجد يف )البشر( الربجمة، فإن البشر عبارة عن هذه األفراد املتناثرة اليت جتمعها جامعة تسمى بالبشر، أما أن هذا 
هل؟ ـ واىل غري ذلك ـ فليس يف البشر كيف هو؟ شقي أو سعيد؟ خرّي أو شرير؟ مستقيم أو منحرف؟ عامل أو جا

)البشر( أي لون من هذه األمور، أما إذا أردنا حتويل البشر إىل )البشر الصحيح املستقيم احملب للخري واحملرتم 
 لإلنسان(... اخل صار لونه )اإلسالم(.

 (.134قال سبحانه: )صبغة اهلل ومن أحسن من اهلل صبغًة( )البقرة: 
  )أنا البشر( وبني )أنا التاجر( أو ما أشبه.ففرق بني )أنا املسلم( وبني

 ثالثة أسئلة
 مث إن هناك ثالثة أسئلة تعطي نتائج خمتلفة حسب األجوبة املختلفة:

 السؤال األول: ما هو اإلنسان؟
 السؤال الثاين: من هو اإلنسان؟

 السؤال الثالث: يف أي جهة يسري اإلنسان؟
 )اإلنسان( روح وجسد

 األول: قد يقال: )اإلنسان جسم فقط( وقد يقال: )اإلنسان جسم وروح(.ففي جواب السؤال 
وال نقصد بـ)الروح( الروح اليت يف احلي يف قبال امليت، ألن كل البشر يقّرون هبا، وإمنا املراد بـ)الروح( الروح 

 املنفوخة يف اإلنسان من قبل اهلل سبحانه وتعاىل، فإن اإلنسان مركب من ثالثة أشياء:
 سم سفلي.ـ ج 1
 ـ وروح علوية. 1
 ـ ونفس بني ذلك قد متيل إىل فوق وقد متيل إىل حتت. 3

 وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن احلكيم هذه األمور الثالثة.
 (.33و 14و 16أما اجلسم فهو خملوق من: )مَحٍَإ مسنون( )احلجر: 

 (.14ومن: )صلصال كالفخار( )الرمحن: 
 (.11تعاىل يقرهنا بالتعظيم فيقول: )ونفخت فيه من روحي( )احلجر: وأما الروح، فإن اهلل 

وأما من جهة النفس، فإن اهلل سبحانه وتعاىل جيعلها بني األمرين ـ اجلسم الثقيل األرضي، والروح اخلفيفة 
 (.11ـ  1السماوية ـ فيقول: )قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها( )الشمس: 

 (.11)البلد:  ويقول: )وهديناه النجدين(



ويقول: )فإذا جاءت الطامة الكربى يوم يتذكر اإلنسان ما سعى وبّرزت اجلحيم ملن يرى فأما من طغى وآثر 
احلياة الدنيا فإن اجلحيم هي املأوى وأما من خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى( 

 (.41ـ  34)النازعات: 
 نسان أنه جسم وروح ولكل واحد منهما مقوماته ومتطلباته وحاجاته.وعلى هذا، فالالزم أن يعرف اإل

 حتديد اخلصوصيات
مث يأيت دور السؤال الثاين وهو: إن هذا اإلنسان الذي عرفناه ـ جبوهره وماهيته ـ ما صفته؟ مثاًل هل هو عامل أم 

فإنه يكون بعيداً عن الواقع،  تاجر؟ هل هو حاكم أم شعب؟ واىل آخره، فخريج اجلامعة إذا فكر بأنه ليس بعامل
أما إذا فكر بأنه خريج ثانوية فقط، فإنه يكون أقرب إىل الواقع.. وهكذا.. فكلما كان تفكري اإلنسان مطابقاً 

 لواقعه كان يف خط الصواب، وكلما كان تفكريه أقرب إىل لونه الواقعي كان أقرب إىل الصواب.
فكري وإمنا له آثاره، مثاًل: إذا تصور اجلاهل نفسه عاملاً قديراً فعّرض وليس التفكري باخلصوصيات والكيفيات جمرد ت

نفسه لالمتحان سقط وسبب له الفشل واملهانة، وكذلك إذا فكر الضعيف اجلبان بأنه قوي وشجاع مث عرض 
 نفسه ملواقع اهللكة سقط وأودى حبياته.. وهكذا.

ي وجواب علمي، وإمنا يؤثران يف حياة اإلنسان الفردية فليس اجلواب عن السؤال األول أو الثاين جمرد أمر فكر 
 واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها.

 تبنّي وجهة السري
مث يأيت دور السؤال الثالث وهو: إن اإلنسان يف أية جهة من اجلهات.؟ هل هو ميشي يف اجلهة الصحيحة أو 

من يقول: )بتعدد اإلله( أو من يقول بأن )الصنم إله( أو من  ميشي يف اجلهة املغلوطة؟ مثاًل من يقول: )ال إله( أو
يقول بأن )اهلل هو اإلله( هؤالء ختتف سبل حياهتم وخصوصيات سريهم، فاملصيب فيهم يصل إىل اهلدف، 
ويكون مستقيماً، وال يبتلى باملشكالت وما أشبه، بينما الشخص املخطئ يبتلى باملشكالت، فإن األمور الفكرية 

ىل األمور اخلارجية كما أن املقدمات اخلارجية تنتهي إىل نتائج خارجية فكما أن اإلنسان إذا سار قاصداً تنتهي إ
بلدًا ما لكن من غري طريقه، فإنه ال يصل إىل ذلك البلد، كذلك احلال يف كل جهات احلياة، فاملهم أن تكون 

نطق والواقع أم ال؟ أما إلباس اجلهة اليت يسري لإلنسان )فرضية( مث يفكر يف أن هذه الفرضية مطابقة للعقل وامل
اإلنسان فيها بالعقل واملنطق االدعائيني فليس مبنتج، وقد قال سبحانه: )كل حزب مبا لديهم فرحون( )املؤمنون: 

53.) 
ومن ال يراعي املنطق والعقل والواقع يف قرارة نفسه، وإمنا يالحظها باإلدعاء فقط يكون ممن قال اهلل سبحانه 

 (.4تعاىل يف شأنه: )أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً( )فاطر: و 
والعمل السيء يراه اإلنسان حسناً اعتباطاً وادعاًء ينتهي باآلخرة إىل العطب واهلالك، ولذا قال سبحانه: )وكذلك 

 (.32زين لفرعون سوء عمله( )غافر: 
 (.15رى: )أغرقوا فأدخلوا ناراً( )نوح: وكانت نتيجة هذا العمل السيئ ما يقوله اهلل تعاىل يف آية أخ



 (.14وإنه يوم القيامة: )يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار( )هود: 
... وهكذا أفىن فرعون نفسه، وأفىن أهله وبقوا لعنة للتاريخ منذ أكثر من أربعني قرناً، وآخرهتم أيضًا على ذلك 

 املنوال السيئ.
وعليه فالالزم على اإلنسان أن يالحظ )شخصه( ويالحظ )أنه من هو( ويالحظ )جهة سريه( حىت يأمن اهلالك 
والعطب، فإذا كان أحد هذه األمور غري صحيح فاإلنسان غري مستقيم، واالجتماع ـ الذي يتكون من مثل هذه 

 اللبنات اإلنسانية ـ اجتماع غري مستقيم أيضاً. 
 التعصب لغري احلقنصوص يف النهي عن 

عن منصور بن حازم، عن أّب عبد اهلل عليه السالم قال: )من تعصب أو تعصب له فقد خلع ربقة اإلميان من 
 (.11عنقه()

 وعن السكوين، عن أّب عبد اهلل عليه السالم قال:
القيامة مع أعراب  قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من كان يف قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه اهلل يوم

 (.13اجلاهلية()
 (.14وعن حممد بن مسلم، عن أّب عبد اهلل عليه السالم قال: )من تعصب عصبه اهلل بعصابة من نار()

وعن حبيب بن ثابت، عن علي بن احلسني عليهما السالم قال: )مل يدخل اجلنة محية غري محية محزة بن عبد 
( الذي ألقي على النيب )صّلى 15اهلل عليه وآله( يف حديث السال) املطلب وذلك حني أسلم غضبًا للنيب )صّلى

 (.16اهلل عليه وآله()
وعن داود بن فرقد، عن أّب عبد اهلل عليه السالم قال: )إن املالئكة كانوا حيسبون أن إبليس منهم، وكان يف علم 

نار وخلقته من طني( )األعراف: اهلل أنه ليس منهم، فاستخرج ما يف نفسه باحلمية والغضب وقال: )خلقتين من 
11.) 

وعن علي بن اسباط رفعه إىل أمري املؤمنني عليه السالم قال: )إن اهلل يعذب الستة بالستة: العرب بالعصبية، 
 (.12والدهاقني بالكرب، واألمراء باجلور، والفقهاء باحلسد، والتجار باخليانة، وأهل الرساتيق باجلهل()

بن احلسني )عليهما السالم( عن العصبية اليت يأمث عليها صاحبها فقال: )أن يرى  وعن الزهري قال: ُسئل علي
الرجل شرار قومه خرياً من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أن حيب الرجل قومه، ولكن من العصبية أن يعني 

 (.14الرجل قومه على الظلم()
 العناصر املشرتكة بني اإلنسان وسائر الكائنات

 ات مشرتكة مع اجلماد ومع النبات ومع احليوان، كما أن لإلنسان جهة خمتصة به مبا هو إنسان.لإلنسان جه
 فهو يشرتك مع اجلماد يف الطول والعرض والعمق.

 ومع النبات يف االحتياج إىل الغذاء واهلواء والنور وحنوها.
 ّر والربد وغري ذلك.ومع احليوان يف احلس واحلركة واالحتياج إىل األكل والشرب والوقاية من احل



 خصائص اإلنسان
أما خمتصاته مبا هو إنسان فإنه وحده حباجة إىل ما يرتبط بالروح اإلنسانية من )الفرضية( اليت ذكرناها يف الفصل 
السابق و)االجتماع( و)اهلوية( و)إعمال اخلالقية( و)درك احلقائق( وحنو ذلك، فإذا مل يعط اإلنسان حاجاته 

 كان مريضاً وكان االجتماع ـ املكّون من هذه اللبنات املريضة ـ اجتماعاً منحرفاً.  الروحية واجلسدية
 الطريق إىل اجملتمع السليم

أما طريق صحة اإلنسان ـ فردًا أو اجتماعًا ـ فهو أن يعطى لإلنسان كل حاجاته اجلسمية والروحية واإلعطاء 
 ن:للحاجات اجلسمية والروحية صحيحاً أو سقيماً منوط بأمري

 األول: النظام السائد وهو ما يسمى بالدين أو الطريقة أو الفرضية أو ما أشبه.
 الثاين: املؤسسة االجتماعية اليت ركبت تركيباً صحيحاً أو سقيماً.

  
 .341، ص61ـ حبار األنوار: ج 1
 ، داراملعارف ـ بريوت.45، ص3ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 ، دار املعارف ـ بريوت.344، ص11ـ حبار األنوار: ج 3
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 املؤسساتية وإشباع احلاجات اإلنسانية

 
 التأثري املتقابل بني الفرضية واملؤسسة االجتماعية

فإذا كانت املؤسسة االجتماعية قد ركبت تركيباً صحيحاً وكانت )الفرضية( اليت ينتهجها اإلنسان يف حياته فرضية 
املركب من اللبنات الفردية اإلنسانية الصحيحة ـ صحيحًا أيضاً،  صحيحة كان الفرد صحيحًا وكان االجتماع ـ
 وإال كان الفرد واالجتماع منحرفني ومريضني.

مثاًل إذا كانت هنالك آهلة متعددة ـ كما قال الكفار عن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(: )أجعل اآلهلة إهلًا واحداً 
 (.5إن هذا لشيء عجاب( )ص: 

بني عّباد هذه اآلهلة التحارب والتضارب، ألن هذا يقول: إهلي أفضل، وذلك يقول: إهلي  فمن الطبيعي أن يقع
 أفضل.

وكذلك إذا مل يكن اإلنسان يعتقد باألله واليوم اآلخر، ومل ير رقيبًا على نفسه وعمله فإنه يكون منحرفًا تلقائياً، 
 ه.فال مانع عنده من السرقة أو القتل أو االغتصاب للفتيات وما أشب

فالفرضية الفكرية املنحرفة تأيت أخريًا باالحنراف، والفرضية الفكرية املستقيمة تأيت أخريًا باالستقامة، فإن كاًل من 
)الفرضية الفكرية( و)املؤسسة االجتماعية( يؤثر أحدمها يف اآلخر.. فالفرضية الفكرية تؤثر يف املؤسسة االجتماعية 

كما أن املؤسسة االجتماعية تؤثر يف الفرضية الفكرية ـ مستقيمة كانت   ألن اإلنسان يبين اجتماعه حسب فكره،
أو منحرفة ـ فمن يولد يف بالد املسيحيني يكون مسيحياً على األغلب، ومن يولد يف بالد املسلمني يكون مسلماً 

انه أو على األغلب.. وعلى هذا املعدل، ولذا ورد يف احلديث: )كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهّود
 (.1ينّصرانه()

ومعىن الفطرة طبيعة اإلنسان حيث يفكر أن للكون إهلاً وخالقاً، وأن هنالك يوماً يعاقب فيه اإلنسان على سيئاته 
ويثاب فيه على حسناته، وأنه ال بد أن يكون خلالق الكون سفراء، هذه هي الفطرة على تفصيل مذكور يف علم 

 الكالم.
 الذي يهّود أو ينّصر أو ميّجس.وعلى أي حال، فاجملتمع هو 

 هذا بالنسبة إىل صحة الفرضية أو بطالهنا.
 املؤسسة االجتماعية بني املرض والسالمة

وأما بالنسبة إىل صحة املؤسسة االجتماعية أو مرضها فإنا نشاهد أن املؤسسة االجتماعية إذا كانت صحيحة 
ة والصناعة والسفر واإلقامة وحتصيل العلم والزواج واختاذ تعطي لإلنسان احلريات املعقولة كحرية الزراعة والتجار 

املسكن واالستفادة من املباحات، ومثل هذه املؤسسة توجب صحة األفراد جسميًا وتوفر العمل هلم حىت ال 
 يكونوا عاطلني، كما أهنا توفر لإلنسان املسكن وامللبس واملأكل واملشرب والزوج أو الزوجة وغري ذلك.



ت املؤسسة االجتماعية منحرفة فإهنا ال توفر احلريات لإلنسان أو توفر له حريات منحرفة ـ كحرية الزنا أما إذا كان
وحرية الربا وحرية االحتكار وما أشبه ـ ويف كال احلالني يسبب ذلك مرض االجتماع، ومرض االجتماع يسري إىل 

جتماع يؤثر يف اآلخر، فمثاًل: الفرد الصحيح الفرد، فإنه قد ثبت يف )علم االجتماع( أن كل واحد من الفرد واال
يف مؤسسة تعليمية يسبب رقّي الطالب، كما أن العكس كذلك، فإذا كان االجتماع فاسدًا فإنه يؤثر يف أفراده 

 تأثرياً سيئاً.
صحة  فمن هاتني الناحيتني ـ ناحية )الفرضية الذهنية( وناحية )النظام احلاكم على املؤسسات االجتماعية( ـ تفرز

االجتماع أو فساده، فإذا كانت الروح السائدة يف اجملتمع حب اآلخرين والتعاون معهم وساد يف االجتماع 
 القانون الصحيح عاش االجتماع خبري جسماً وروحاً وأخذ يف التقدم وإال كان العكس.

 منهج األنبياء )عليهم السالم( حول الفرضية واملؤسسة االجتماعية
عليهم السالم هم الذين أعطوا النظام الصحيح للجسم والروح، أما للروح فألهنم حيّكمون العقل مثاًل: األنبياء 

 واالستدالل والبحث احلر، ال التقليد والعادات الباطلة كما كان يقول املشركون واملنحرفون.
 (.11)إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون( )الزخرف: 

 اإلسالم احلكيم قانون العقل والبحث احلر والتفكر والتدبر. ولذا كان القانون يف
 وكذلك بالنسبة إىل قانون املؤسسة االجتماعية فإنه مبين يف عرف األنبياء )عليهم السالم( على احلب.

 (.1)فأحبب لغريك ما حتب لنفسك()
 ه ـ كما أنه مبين على الكفاءات.ـ حباً ناشئاً عن حب اإلنسان مبا أنه إنسان، ال حب اإلنسان لالستنفاع من ورائ

 (.13)إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( )احلجرات: 
وعلى احرتام اآلخرين وعدم إهانتهم حىت إذا كان اآلخر جمرماً، فإن اجملرم يعاقب بقدر جرميته ـ إذا مل يعف عنه ـ 

( فنهره النيب )صّلى وال يهان، ويف احلديث أن أحد الصحابة قال عن شخص جمرم )إنه عقص كما يعقص الكلب
 اهلل عليه وآله(.

وتدعو النبوات إىل توسعة حدود العلم كما قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )طلب العلم فريضة على كل 
 (.3مسلم ومسلمة()

 (.4وقال: )اطلبوا العلم ولو بالصني()
قابلة للنمو، كاألرض القابلة لزرع النبات  وتوسعة العقل بإمناء امللكات الصاحلة، فإن األرضية املوجودة يف النفس

 فيها..
فإذا سادت يف اجملتمع هذه القوانني العقلية واالجتماعية تقدم اإلنسان إىل األمام وكان اجملتمع جمتمعاً سليماً، ولذا 

 (.111ورد يف القرآن احلكيم: )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار( )البقرة: 
 ما هلل هلل، وما لقيصر لقيصر!



أما ما تقوله املسيحية احلاضرة )دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل( فإنه قانون منحرف إذ )ما لقيصر( و)ما هلل( كله 
هلل سبحانه وتعاىل، باإلضافة إىل أنه يولد التناقض )فما لقيصر( هو الذي أخذ عيسى املسيح وأراد أن يقتله لوال 

حانه وتعاىل فكيف يكون املائز بني )ما لقيصر( و)ما هلل( ؟ إال أن خيضع )ما هلل( لـ)ما لقيصر(!!  أن رفعه اهلل سب
كما نشاهد ذلك بالفعل يف العامل الغرّب، حيث إن الكنائس املسيحية خاضعة للحكومات يف قوانينها، فإن 

القوانني الشاذة النادرة مما ال ميكن  احلكومات هي اليت تضع القوانني كافة، وعلى الكنائس اتباعها ـ إال يف بعض
 أن يسمى )ما هلل هلل( ـ ولذا فإن هذا القانون غري صحيح ونسبته إىل السيد املسيح عليه السالم غري تامة.

 أنتم أعلم بأمور دنياكم!!
أعلم  ومثل هذا الكالم ما رواه بعض املسلمني عن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم حيث زعموا أنه قال: )أنتم

 بأمور دنياكم(، ولكن: كيف يكون الناس أعلم بأمور دنياهم من الرسول املرتبط بالوحي؟
وكيف كان، فالصحة يف الفرد ويف االجتماع إمنا تكون بسالمة )الفرضية الذهنية( من ناحية، وسالمة )النظام 

 املسيطر على املؤسسة االجتماعية( من ناحية أخرى.
 اعيةسعة مدلول املؤسسة االجتم

وليس مرادنا باملؤسسة االجتماعية علم االجتماع يف مقابل علم االقتصاد وعلم السياسة وما أشبه بل مرادنا 
باملؤسسة االجتماعية: االجتماع باملعىن العام الشامل لالقتصاد والسياسة والرتبية والثقافة وغري ذلك من األمور 

 اليت حتكم االجتماع.
 تصورات خاطئة

ن تصور )أن املؤسسة االجتماعية باملعىن الواسع هي الكل يف الكل، وال جمال بعد ذلك للفرضية ومن ذلك ظهر أ
الذهنية إطالقاً( تصور غري تام فقول )فرويد( بذلك، بل وتضييق مبعث دائرة املؤسسة االجتماعية يف اجلنس 

ل من الدليل وكذا قول فقط، وإن اجلنس هو الذي يسري كل شيء من الدين واألخالق والقانون وغريها خا
)ماركس( مبثل ذلك ـ مع تفاوت أن ماركس يرى حركة اجملتمع خاضعة للعامل االقتصادي متاماً، بينما )فرويد( 

 يبين االقتصاد على اجلنس ال اجلنس على االقتصاد ـ.
 وقول ثالث بأن املسري لالجتماع بكل خصوصياته )حب الرئاسة(.

اخلاص( ال االقتصاد بصورة مطلقة، فالذين يعيشون على الزراعة تسرّي الزراعة وقول رابع بأن املسري )القتصاد 
حياهتم يف كل شؤوهنا االجتماعية واالقتصادية والسياسية والرتبوية والعسكرية وغريها كما يف فرعون مصر، حيث 

 اسية..اخل.إن الزراعة كانت هي األصل، وبنيت على الزراعة ألوهية فرعون وأنظمتهم االجتماعية والسي
والذين يعيشون على املاء يسرّي املاء حياهتم بكل شؤوهنا كما يف سد مأرب، ولذا ملا اهندم السد تفرقوا شيعاً 

 واهندم القانون والدين وكل شيء عندهم... إىل غري ذلك من األقوال اليت جيدها اإلنسان يف خمتلف الكتب.



خالفها، فإن الذي سبب صحة االجتماع هي )الفرضية( فكل هذه األقوال ال دليل عليها، بل الدليل على 
و)املؤسسة االجتماعية( ـ مبعناها الوسيع ـ وعلى هذا فالالزم أن جند أصول األمراض العاملية اليت ابتلي العامل هبا يف 

 هذين األمرين )الفرضية العقلية( و)املؤسسة االجتماعية(.
فرضية يف أكثر العامل، واحنرفت املؤسسة االجتماعية يف كل العامل( وحيث احنرف كال األمرين يف العامل )احنرفت ال

جند أن العامل ابتلى بأمراض ال قبل له هبا من احلروب والثورات واألمراض والفقر واجلهل والفوضى والعداء 
 والشحناء، وما إىل ذلك.

 االستدالل النزيه طريق املعرفة
)النظام احلاكم على املؤسسة االجتماعية( وبطالنه، فإن ذلك ال أما معرفة صحة )الفرضية( أو بطالهنا، وصحة 

يكون إال باالستدالل اجملرد عن األهواء، وبالبحث احلر النزيه، ولذا جند القرآن احلكيم يبين كل أموره سواء يف 
 )الفرضيات الذهنية( أو يف )األمور االجتماعية ـ باملعىن الوسيع ـ( على االستدالل.

انه وتعاىل: )أمل تر إىل الذي حاّج إبراهيم يف ربه أن آتاه اهلل امللك إذ قال إبراهيم رّب الذي حييي مثال: قال سبح
ومييت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن اهلل يأيت بالشمس من املشرق فأتم هبا من املغرب فبهت الذي كفر 

 (.154واهلل ال يهدي القوم الظاملني( )البقرة: 
 

)عليه السالم( ـ وهو من األنبياء العظام ـ بىن استدالله مع )منرود( ـ الذي كان يدعي األلوهية لنفسه ـ فـ)إبراهيم( 
 على االستدالل واالحتجاج، وعندئذ هبت الذي كفر.

ويقول القران احلكيم بالنسبة إىل اّدعاء املسيحيني ألوهية عيسى املسيح )عليه السالم( أو بنّوته هلل سبحانه ـ 
أنه ولد من غري أب ـ: )إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن فيكون احلق من  باعتبار

ربك فال تكن من املمرتين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا 
 (..61ـ  51)آل عمران:  ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني(

فلو كان عيسى إهلاً أو ابن إله ألنه ولد من غري أب لكان آدم أجدر أن يكون إهلاً أو ابن إله، ألنه خلق من غري 
أب وال أم، وحيث انقطع املسيحيون يف االستدالل وجلأوا إىل العناد، طرح الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 

يعرف بأن مسألة املباهلة انتهت بانسحاب املسيحيني... فهم قد سقطوا يف كلتا عليهم مسألة )املباهلة( والكل 
املرحلتني: مرحلة )االحتجاج( ومرحلة )املباهلة( ولذا وافقوا على أن يقدموا لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

 اجلزية.
ين( ـ يأيت باالحتجاج العقلي، وهكذا جند القرآن احلكيم يف كل )الفرضيات العقلية( ـ واليت تسمى )أصول الد

ة إال اهلل لفسدتا( )األنبياء:   (.11ويقول يف قبال املشركني الذين كانوا يقولون بتعدد اآلهلة: )لو كان فيهما آهلم
 (.11ويقول أيضاً: )إذاً لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهلل عما يصفون( )املؤمنون: 

 (.114مام يقول القرآن الكرمي: )قال ال ينال عهدي الظاملني( )البقرة: وبالنسبة إىل عصمة اإل



 يف قصة معروفة.. إىل غري ذلك.
بل وحىت يف األمور األخالقية والفروع يأيت القرآن احلكيم باالستدالل، مثاًل: يقول بالنسبة إىل بعض ما كان 

)كل الطعام كان حاًل لبين إسرائيل إال ما حّرم إسرائيل اليهود حيّرمونه وينسبون حترميه إىل األنبياء يقول تعاىل: 
على نفسه من قبل أن تنّزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقني فمن افرتى على اهلل الكذب من بعد 

ـ  13ذلك فأولئك هم الظاملون. قل صدق اهلل فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفًا وما كان من املشركني( )آل عمران 
15.) 

فإنكم أيها اليهود إذا مل جتدوا هذا احلكم يف التوراة فمن أين تأتون به؟ مث إنه كان حالاًل يف شريعة إبراهيم، 
واحلالل باق على حليته حىت يأيت الوحي حبرمته وملا مل يأتم الوحي بذلك ألنه مل يكن التحرمي موجوداً يف التوراة 

افرتاء حبت، ويف آية أخرى: )ءاهلل أذن لكم أم على اهلل تفرتون( )يونس:  فنسبة التحرمي إىل اهلل سبحانه وتعاىل
51.) 

وعلى أي حال، فتصحيح الفرضيات الباطلة كتصحيح االجتماعات السقيمة إمنا يكون بالبحث احلّر اخلايل عن 
ضيات، ويف اهلوى واألغراض والشهوات، وعند ذلك يصل اإلنسان ـ بعقله السليم ـ إىل )الواقعيات( يف الفر 

 األنظمة اليت جيب أن حتكم املؤسسة االجتماعية، وحينئٍذ خيرج العامل عن املرض إىل الصحة.
 مقاييس الصحة واملرض

... وحيث إنا نتوخى التجمع السليم ونريد االبتعاد عن العامل املريض وتبديله إىل عامل صحيح فهنا سؤال يطرح 
 قاس به الصحة واملرض؟.نفسه: وهو أن ميزان االجتماع ما هو حىت ي

 واجلواب: إن مرض االجتماع يكون إما مبرض الفرضية، أو بالنقص يف اجلسم، أو بالنقص يف حاجات اجلسم.
 سقم الفرضية

أما مرض الفرضية فهو أن تكون الفرضية غري مطابقة للقواعد العقلية، مثاًل: القاعدة العقلية تقول: )ال ميكن أن 
( )أو مساوياً له( )أو أن جيتمع النقيضان( )أو أن يرتفعا( )أو أن جيتمع الضدان( )أو يكون اجلزء أعظم من الكل

أن يرتفع الضدان اللذان ال ثالث هلما( )أو يتسلسل الشيء إىل غري النهاية( )أو يكون معلواًل بال علة( )أو يدور 
نا الفرضية خمالفة ملثل هذه القواعد نعرف موجودان دورًا مصرحاً( )أو دورًا مضمراً( إىل غريها من القواعد فإذا رأي

أن الفرضية مريضة، ومرض الفرضية معناه مرض الروح والفكر والذهن، وقد تقدم أن مرض الروح يسري إىل 
 اجلسد ومرض اجلسد والروح يسريان إىل االجتماع، ألن االجتماع مكون من لبنات إنسانية.

 نقص األعضاء
لشخص فاقدًا بعض األعضاء أو القوى أو األلوان، أو ال يستطيع حتريك وأما نقص اجلسم، فهو بأن يكون ا

 جسمه حتريكاً معتاداً أو ما أشبه.
 عدم إشباع احلاجات



وأما نقص احلاجات فبأن ال يكون له مأكل، أو ال يكون له مأكل مالئم، وهكذا يف املسكن وامللبس واملركب 
 واملنكح وغري ذلك.

يشتكي من إحدى هذه األمراض، فإن اجملتمع والفرد مريض، وجيب عالجه بإرجاعه  فإذا كان االجتماع أو الفرد
 إىل احلالة الطبيعية املطابقة للعقل واملطابقة للمعتاد يف اخللقة.

 ظواهر مرضية
وبذلك يظهر، أنه لو منا جسم اإلنسان ومل ينُم عقله، أو بالعكس، أو مل ينم كل واحد منهما، فهو مريض، 

ن لإلنسان البالغ عقلية الطفل ذي السنة، أو كان للطفل عقلية اإلنسان البالغ أربعني سنة مثاًل، فإن مثاًل: لو كا
 هذا خارج عن املعتاد ويوجب احنرافاً يف صحته.

 أما بالنسبة إىل األطفال الذين هم أنبياء أو أئمة حيث إهنم يتكلمون ويعقلون.
ال إين عبد اهلل آتاين الكتاب وجعلين نبيًا وجعلين مباركًا أين ما  كما قال عيسى )عليه السالم( وهو يف املهد: )ق

 (.31ـ  31كنت وأوصاين بالصالة والزكاة ما دمت حياً وبراً بوالديت ومل جيعلين جباراً شقياً( )مرمي: 
إىل غريه فهم وإن مل تنم أجسامهم بعد وكان هلم عقل اإلنسان الكامل إال أن كمال عقوهلم مل يكن يسبب 

قويض النظام، فإنا نقول: )اجلسم غري املكتمل إذا كان فيه عقل مكتمل يكون مريضاً( فيما إذا كانت عقالنية ت
الطفل توجب تقويض النظام، مثاًل: الرضيع ذو العقل الكامل ال يرتضع من الثدي وال يستعد ألن جيرى عليه ما 

 جيرى على سائر األطفال خلجله وحيائه وهكذا.
ب كمال العقل يف الصغري تقويض النظام، فهو من احملاسن ال املساوئ، ومن املعجزات أحياناً، إذ أما إذا مل يوج

 أنه أمر خارق للعادة.
 تعاريف ناقصة

وعلى كل حال، فقول بعض الفالسفة يف تعريف مرضية االجتماع بأهنا )كون اجملتمع نظري اجملتمع البدائي بعد 
اإلنسان( أو )رجوع اإلنسان بعد احلضارة إىل البداية(، إمنا هو من باب مرور عشرات األلوف من السنوات على 

املثال، وإال فقد عرفت أن امليزان يف الصحة والسقم ليس هذا فحسب، وإمنا هو كلي ينطبق على هذا املثال 
 وعلى غريه أيضاً.

 ال ميكن إرضاء األهواء
يف نطاق الطاقة اإلنسانية والطاقة الكونية، ال يف نطاق إذاً فاجملتمع السليم هو الذي يعطي حاجات الروح والبدن 

اهلوى وامليول، فإن إرضاء اهلوى وامليول غري ميسور يف عامل الدنيا وسّر أنه غري ميسور: إن الدنيا أضيق من 
إرضائهما حيث إن اإلنسان خلق لآلخرة، وإمنا الدنيا قنطرة فقط، مثاًل: ال ميكن أن يكون يف بلد واحد مائة 

ئيس مجهورية كما ال ميكن أن ينال اإلنسان منتهى أمانيه يف العلم بأن حيصل ـ مثاًل ـ على مائة شهادة دكتوراه ر 
يف علوم خمتلفة، أو يف املادة: بأن يكون كل إنسان صاحب املاليني أو يكون كل إنسان سيداً، إذ الطاقة البدنية 

أن يكون كل إنسان صاحب ماليني، واحلاجات املتنوعة  تأىب حتصيل مائة شهادة دكتوراه، واملادة ليست بقدر



لإلنسان تأىب تساوي الناس يف السيادة، بل هناك حاجة إىل الكناس والعطار واخلباز واخلادم مهما تدخلت اآللة 
آن يف حياة اإلنسان، فاحلاجة إىل هؤالء كاحلاجة إىل العامل والوزير والرئيس والسفري ومن إليهم، وقد أشري يف القر 

 احلكيم:
أواًل: إىل عدم يسر األمرين ـ إعطاء كل حاجات الروح واجلسد ـ بقوله تعاىل: )يأخذوا بأحسنها( )األعراف: 

145.) 
ن واألحسن.  حيث ال ميكن األخذ بالكل: احَلسم

وثانياً: إىل لزوم التفاوت بقوله تعاىل: )انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب درجاٍت وأكرب 
 (.11ياًل( )اإلسراء: تفض

وقال سبحانه: )أهم يقسمون رمحة ربك حنن قسمنا بينهم معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض 
 (.31درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ورمحة ربك خري مما جيمعون( )الزخرف: 

 احلضارة احلديثة ال تليب احلاجات
عدم إعطائه احلاجات، ال بالنسبة إىل األمم الفقرية واملستعمرة )بالفتح( وال  مث إن نظرة واحدة إىل عامل اليوم تفيد

بالنسبة إىل األمم الغنية واملستعمرة )بالكسر( كالبالد الغربية يف الوقت احلاضر حيث إهنا مل تتمكن أن تعطي 
 ؟للناس حاجاهتم، فهل كل الناس يف الغرب يتمكنون أن يصلوا إىل اجلامعة ويتخرجوا منها

 وهل كل الناس يف الغرب أغنياء؟
وقد جاء يف تقرير على أنه يوجد يف أمريكا ـ زعيمة الرأمسالية واالستعمار يف عامل اليوم ـ أكثر من ثالثني مليون 
من الفقراء الذين ال جيدون حىت أوليات العيش إال بصعوبة بالغة ومبعونة اجلمعيات اخلريية وما أشبه مما ال يناسب 

نسانية، وكذلك جاء يف تقرير: إن سبعة ماليني عانس توجد يف أمريكا، ومن الواضح أن املرأة اليت ال الكرامة اإل
زوج هلا ـ سواء مل تتزوج أصاًل كالعانس أو اليت تزوجت مث ترملت ـ تعيش يف أزمة نفسية شديدة، فهل الدنيا 

 متكنت أن تعطي حاجات اإلنسان؟
سيطرين على كل العامل مما بّينه اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم يف  هذا باإلضافة إىل اخلوف والقلق امل

 (.5كلمة له يف أحوال اجلاهلية، حيث قال: )وشعارها اخلوف ودثارها السيف()
فاخلوف يف باطن اإلنسان، والسيف يف ظاهره، والسيف يف هذا اليوم هو األسلحة الذرية والنرتونية والكيمياوية 

أيضاً: فإن أكثر أهل العامل ـ اليوم ـ يعيشون يف حاجة مستمرة، ال العامل الثالث فحسب، وإمنا البالد وغريها، و 
الشيوعية أيضاً كالصني واالحتاد السوفييت وما أشبه فالناس ال حيصلون فيها على أوليات احلياة.. إىل غري ذلك من 

 األمثلة.
اجملتمع إىل جمتمع العداء والبغضاء، وصرفت اخلالقية البنائية  ومن الواضح، أنه إذا مل تعط حاجات اإلنسان تبدل

 يف اإلنسان إىل خالقية اهلدم، وابتلى اإلنسان بالقلق واألمراض، كما نشاهد كل ذلك يف عامل اليوم.
 علماء.. يف خدمة األنظمة الفاسدة!



ع وإرجاعه إىل الصحة يسريون يف ركاب والغريب يف األمر أن كثرياً من العلماء الذين جيب عليهم الدفاع عن اجملتم
احلكام والسياسيني والرأمساليني وأمثاهلم من املنحرفني، فيدافعون عن هؤالء، ال عن اجملتمع، فيظهرون أن اجملتمع 
سليم، وأنه ال ميكن أن يكون أكثر سالمة من هذا الذي نشاهده اليوم! وقد انطبق على هؤالء العلماء قوله 

ا أيها الذين آمنوا إن كثريًا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبحانه وتعاىل: )ي
سبيل اهلل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب أليم يوم حيمى عليها يف نار 

ـ  34ما كنتم تكنزون( )التوبة: جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا 
35.) 

ويف آية أخرى مثـل سبحانه وتعاىل الذين مييلون إىل الــمادة واىل احلكام ويرتكون هدى السماء بعامل كان يف بين 
إسرائيل مال إىل السلطان واملادة وترك الرمحن واحلق فقال عنه سبحانه: )واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ 

أتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه هبا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب منها ف
إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص الــقصص لعلهم يتفكرون ساء 

هد اهلل فهو املهتدي ومن يضلل فأولئك هم اخلاسرون مثالً القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من ي
ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون هبا وهلم أعني ال يبصرون هبا وهلم آذان ال يسمعون 

 (.121ـ  125هبا أولئك كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون( )األعراف: 
هلل سبحانه وتعاىل العلم فأخذوا خيدمون الضالل واالحنراف بدل أن خيدموا فمثل هؤالء األفراد الذين آتاهم ا

 الرشاد واهلدى واإلنسانية كمثل الكلب فإن الكلب سواء محلت عليه أو تركته يلهث ويلهث..
وهكذا العلماء الذين يلهثون ضد الطبقة احملتاجة والفقرية واملستعمرة، سواء تكلمت ضدهم أو مل تتكلم ضدهم 

م خيدمون السلطان واملادة، وبالنتيجة أمثال هؤالء العلماء يظلمون أنفسهم ألهنم كذبوا بآيات اهلل وسلكوا ألهن
طريق االحنراف وهم غري مهتدين بل ضالون وإضالل اهلل سبحانه وتعاىل هلم عبارة عن تركهم وشأهنم وبعد ذلك 

 ار.يقول اهلل سبحانه وتعاىل إن عاقبة هؤالء أهنم يصلون إىل الن
)ولقد ذرأنا جلهنم( والالم للعاقبة يعين: إن عاقبتهم الذهاب إىل النار إذ هلم قلوب لكن ال يستعدون أن يفقهوا 
هبا، وهلم أعني لكن ال يستعدون أن يبصروا هبا، وهلم آذان لكن ال يستعدون أن يسمعوا هبا، بل يصرفون قلوهبم 

لية املستكربة، ويصرفون أعينهم عن النظر إىل املآسي، كما أهنم وتفكريهم يف الدفاع عن الطبقة املستعمرة املستع
 يصمون آذاهنم عن مساع أنني البشرية حىت ال يساعدوهم.

 تربيرات فاشلة
إن قسمًا من علماء الغرب نسبوا املشاكل املوجودة يف اجملتمعات إىل االختالف الطبيعي بني اإلنسان وبني 

يعة اإلنسان تقتضي امليول اجلنسية. و)ريكارد( يقول: طبيعة اإلنسان تقتضي االجتماع، فمثاًل )فرويد( يقول: طب
االقتصاد الرأمسايل. و)دارون( يقول: طبيعة اإلنسان من جهة البيئة توجب تنازع البقاء. و)مكيافيلي( يقول: إن 



اجملتمع مما يسبب املآسي  طبيعة السلطة تولد املشكلة والتدافع، وكل هذه الطبايع املوجودة يف األفراد تصادم طبيعة
 واملشكالت وهلذا ال ميكن رفعها.

هكذا يقولون بينما نرى أن الواقع خالف ذلك كله فإن اإلنسان بفطرته خلق للتعارف ال للتحارب، ولذا قال 
 (.31سبحانه: )فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القّيم( )الروم: 

 (.13خرى: )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا( )احلجرات: وقال يف آية أ
 فالفطرة هي اليت تقتضي التعارف ال التناكر، والتعاون ال التحارب.

مث لننظر هل أنه يكون لكل إنسان زوج أو زوجة يسرتيح إىل إلفه، ودار يسكنها، وعمل حمرتم خيتاره ويدّر عليه 
 معقولة توجب منوه يف خمتلف األبعاد؟ معاشه، وحرية

وهل لكل إنسان إمكانية التعليم إىل حيث يريد من مراتب العلم الراقية، ومركب يليق به وتكافل اجتماعي 
ألحوال ضعفه وشيخوخته، وإمكانية العالج إبان مرضه، وأمن يسرتيح بسببه عن القلق؟ وهل إرادته حمرتمة يف 

 .انتخاب من يشاء من الرؤساء؟
 إىل غري ذلك من سائر شؤونه؟ وهل اكتمال هذه األمور ينايف احلالة الفردية أو احلالة االجتماعية؟

 إن اجلواب سليب طبعاً.
وعليه فالذي سبب مشكلة اإلنسان هو احنراف )التفكري( و)النظام( الذي وضعه العلماء املغرضون والساسة 

 السياسية أو االجتماعية أو ما أشبه ذلك.املنحرفون إرضاًء لشهواهتم االقتصادية أو 
إذًا فاملشكلة ليست وليدة التدافع بني الفرد واالجتماع، بل هي وليدة التفكري والنظام الفاسد، ولذا نشاهد أنه  
كلما كان التفكري والنظام أقرب إىل اإلستقامة يف جمتمع كان اجملتمع أقرب إىل السالمة، أما إذا كان التفكري 

ليمًا مطلقًا كما كان يف زمان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وزمان علي عليه الصالة والسالم، والنظام س
فنرى أنه مل تكن هناك مشكلة ـ وإن كانت هناك مشكلة حروب يشعلها املنحرفون من الكفار، أو املنحرفون من 

وآله(، والقسم الثاين يف أيام علي عليه املسلمني، كما حدث القسم األول يف أيام رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
 الصالة والسالم ـ.

نعم ال شك أن مشاكل األمم ختتلف زيادة ونقيصة، فمشاكل البالد اليت ال تعيش حتت االستعمار وال حتت 
األنظمة الدكتاتورية البحتة أقل من مشاكل البالد اليت يسيطر عليها املستعمرون، ولذا نشاهد أن مشاكل الغرب 

 من مشاكل العامل الثالث والعامل الشيوعي، حيث إن هذين العاملني تغمرمها املشاكل اليت ال قبل للبشرية هبا.أقل 
مث إنه ميكن أن يوّجه إىل القائلني بالتناقض بني الفرد واالجتماع السؤال التايل: هل االجتماع يف ضرر الفرد، أو 

 يف نفعه؟
ظرية التناقض تعطي عكس ذلك، نعم ال ريب يف أن نشاط الفرد حيّد ال شك أن االجتماع يف نفع الفرد، ولكن ن

يف االجتماع بقدر استفادته من االجتماع، وهذا غري أن يكون االجتماع ضارًا للفرد حلصول التناقض بني الفرد 
 واالجتماع.



جتماع إىل الفرد وعلى كل حال، فليست الكلية يف أحد اجلانبني ـ سواء جانب الفرد إىل االجتماع أو جانب اال
 ـ.
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 تفاعل العوامل املؤثرة يف اجملتمع

 
 األسلوب االجتماعي

مث إن )األسلوب االجتماعي( عبارة عن حالة يف االجتماع ترى يف أفراده، وختتلف تلك احلالة يف أفراد اجتماع 
آخر، ويكون ذلك األسلوب وليد خصائص معينة، كما أن ذلك األسلوب يوجب آثارًا خاصة. مثاًل: العقيدة 

، والثقافة اخلاصة، واألخالق اخلاصة، والعوامل السياسية واالقتصادية ـ من زراعة وصناعة وغريها ـ كل هذه املعينة
األمور ـ متفاعلة بعضها يف بعض ـ تولد أسلوبًا خاصًا يف االجتماع وهذا األسلوب يكون غالبًا ذا ثبات ودوام 

 مبناه. نسيب، وإن كان يطرأ عليه التغيري يف مدد طويلة بسبب تغري
وكل فرد يف اجملتمع إمنا يعمل يف نطاق ذلك األسلوب يف كل شؤونه، تاركًا األسلــوب الذي يريده لنفسه يف كثري 
من األحيان، وإال كان )شاذاً( ـ وإن كان )الشذوذ( قد يكون صحيحاً بنفسه ألن االجتماع اجتماع منحرف، إذ 

الذي يسمى بالشذوذ متعاكس مع األسلوب العام لالجتماع، الشذوذ معناه االنفراد بأعمال خاصة، واالنفراد 
 وإن كان األسلوب العام لالجتماع صحيحاً كان الشذوذ غري صحيح، إذا مل يكن منحرفاً يف جهٍة أخرى.

 مكونات األسلوب االجتماعي
، فمثاًل: فطرة واألسلوب دائمًا يكون مزجيًا من تفاعل متطلبات الفطرة والعقيدة واحلاجة واالقتصاد وما أشبه

احلرية واالعتقاد بوحدة األله، واحلاجة إىل الكساء والزواج واملسكن واالقتصاد الزراعي أو التجاري أو الصناعي.. 
هذه األمور كلها تتفاعل بعضها مع بعض حىت تعطي أسلوبًا خاصًا لالجتماع، وعلى وفق ذلك التفاعل توضع 

انني السماوية إمنا وضعت على طبق ذلك التفاعل الذي يكون بني القوانني واألعراف والعادات، حىت أن القو 
الفطرة والعقيدة واحلاجة واالقتصاد وما إىل ذلك، فال فرق يف وضع القوانني من هذه اجلهة بني أن يكون الواضع 

اقص ـ هو اهلل سبحانه وتعاىل، أو يكون الواضع هو اإلنسان ـ بعد وضوح أن قانون اهلل كامل وقانون اإلنسان ن
 ومن غري فرق يف وضع اإلنسان بني أن يكون الواضع فرداً دكتاتوراً، أو مجاعة من األشراف، أو الشعب بكامله.

 )اهنيار البىن( يعين اهنيار األسلوب االجتماعي
ر وعلى أي حال، فإذا تغريت العقيدة أو االقتصاد ـ مثاًل ـ أخذ األسلوب االجتماعي يف االهنيار ليبين أسلوباً آخ

 من جديد وفق تفاعل جديد بني العوامل املؤثرة لالجتماع.
مثاًل: إذا احنرفت عقيدة التوحيد إىل العقيدة بالطبيعة، أو حتول االقتصاد الزراعي إىل االقتصاد الصناعي، أو غري 

هلا ذلك.. اختلف األسلوب االجتماعي بسبب ذلك. فمثاًل: روسيا القيصرية يف أيام عقيدهتا باملسيحية كان 
أسلوب خاص من احلياة، مث ملا حتولت عقيدهتا إىل العقيدة الشيوعية الطبيعية كان هلا أسلوب آخر من احلياة، 
والغرب ملا كان االقتصاد الزراعي حمكماً فيه كان له أسلوب خاص وليد من مزيج من العقيدة بالكنيسة واالحتياج 

من الزراعة إىل الصناعة حتول األسلوب اخلاص، وإن كانت إىل الزراعة، وحتول متطلبات احلياة يف تلك البالد 
 العقيدة املسيحية باقية.



 )األمناط السلوكية( حلقة الوصل
مث إن )األسلوب االجتماعي( يوصله اآلباء إىل األبناء عن طريق )النمط السلوكي( الذي يراه األبناء من آبائهم، 

فق النمط الذي يسلكه اآلباء، كما يصاغ من طريق التعليم فإن )أمناط السلوك( تصوغ ذهنية وأعمال األبناء و 
الشفوي ضمن النصائح والقصص والصداقات والعداوات طرق معاجلة األمور.. إىل غري ذلك من األمور اليت 

 تسبب نقل األسلوب االجتماعي من قبل اآلباء إىل األبناء.
 النموذج األول؛ حمورية املادة:

هو )املادة( فكلما جيلب املادة فهو أمر قانوين وإن كان بسبب الربا، واالحتكار، وفتح  مثاًل: الغرب يرى أن احملور
املواخري، وجتارة األفيون، وصنع السالح، واالستعمار، واإلبادة اجلماعية للشعوب، وغري ذلك.. بينما اإلسالم 

فكل تلك األمور )القانونية( يف يرى أن احملور هو )اإلنسان( فكل ما يسعده هو القانون الالزم االتباع، ولذا 
 الغرب املادي خالف )القانون( يف املنطق اإلسالمي.

 النموذج الثاين؛ فصل الدين عن الدنيا:
مثال آخر: املسيحية احلالية تقول: )دع ما لقيصر لقيصر، وما هلل هلل( فكل أمر مرتبط بالعبادة والكنيسة مرتبط 

وما أشبه ـ أما األمور الدنيوية فكلها جيب أن تكون برضى )قيصر(  باهلل ـ من صالة ودعاء، وقراءة اإلجنيل
وحسب قوانينه، بينما اإلسالم يرى ما ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف القرآن احلكيم: )إن احلكم إال هلل( )األنعام: 

 (.62( )يوسف: 52
 (.41)أال له اخللق واألمر( )يوسف: 

نه وتعاىل، وليس ألحد من األمة أو للدكتاتور أو لألشراف أو فاحلكم جيب أن يكون صادرًا عن اهلل سبحا
للشعب حق وضع القوانني، بل يلزم أن يؤطر عمل اإلنسان برضى اهلل سبحانه وتعاىل وبقوانينه، ال برضى قيصر 
وقوانني قيصر، ومن الواضح الفرق الشاسع بني القوانني اليت يضعها قيصر، سواء قيصر الفردي أو االشرايف أو 

 الشعيب، والقوانني اليت وضعت من قبل اهلل سبحانه وتعاىل.
 النموذج الثالث؛ دكتاتورية األنظمة:

وهكذا ـ يف مثال ثالث ـ نرى أن العامل الشيوعي يرى الدكتاتورية يف احلكم، أي مجع رأس املال والسلطة بيد 
إنسان واحد أو مجاعة ألن من طبيعة إنسان واحد أو مجاعة واحدة وهو احلزب الشيوعي مثاًل )وإمنا قلنا بيد 

 الدكتاتورية مجع القدرات إىل أن تصل إىل القمة كما حدث يف أيام ستالني(.
وعليه: فكل قانون يوضع يف البالد الشيوعية فإمنا يصدر عن هذا املنطلق أي منطلق الدكتاتور سواء كان فرداً أو 

يف كل قانون يوضع طبقًا لقوله سبحانه: )ويضع عنهم  حزباً، بينما اإلسالم يرى لزوم مالحظة حرية اإلنسان
 (.152إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم( )األعراف: 

 (.1ولقول علي عليه الصالة والسالم: )ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حراً()



سالم، بينما ( فأي قانون يوضع ضد هذه احلرية فهو باطل يف نظر اإل1والقانون: )الناس مسلطون على أمواهلم()
 هو صحيح يف نظر الشيوعية.

 (.3وحيث إن من املعلوم أن: )حالل حممد حالل إىل يوم القيامة، وحرام حممد حرام إىل يوم القيامة()
هو احملكم يف كل األمور، فليس مرادنا بوضع القانون يف اإلسالم ـ الذي جيب أن يكون مطابقًا للحرية ـ وضع 

مرادنا تطبيق القوانني الكلية يف اإلسالم على الصغريات اخلارجية، فإن التطبيق بالنسبة إىل القوانني األصولية، وإمنا 
 الصغريات املنافية للحرية غري جائز، بينما التطبيق على الصغريات املالئمة للحرية جائز يف الشريعة اإلسالمية.

يق تسعري احلاكم للبضاعة مما يسلب مثاًل: لو كانت املصلحة االجتماعية يف )رخص البضاعة( وأمكن ذلك بطر 
التاجر حريته، وبطريق استرياد احلاكم البضاعة وبيعها رخيصة مما يفتح أبواب التنافس احلر فريخص التاجر بضاعته 
مل جيز للحاكم سلوك الطريق األول، ألن ذلك خالف قانون: )الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم( وإمنا 

 الثاين حيث إن الطريق الثاين ال يوجب سلب التاجر حريته يف التسعري.الواجب عليه سلوك الطريق 
ويف مثاٍل ثاٍن: إذا اضطر احلاكم إىل جعل قانون ينايف حرية الناس املالية أو البدنية، وكانت هناك صغريان: 

لضغط صغرى تعطي ضغطاً أقل للمال أو للنفس، وصغرى تعطي ضغطاً أكثر فالالزم وضع القانون الذي يعطي ا
األقل ألن: )الضرورات تقدر بقدرها( فإن قانونًا يزيد يف سلب الناس حرياهتم ال يوضع يف وقت ميكن فيه األقل 
من ذلك.. وهكذا يف سائر القوانني اليت توضع بالنسبة إىل تطبيق الكربيات على الصغريات، ولذا ذكرنا يف كتبنا 

ة التشريعية ال ميتلك عندنا سلطة )التشريع( بل له قدرة )السياسة( أن الربملان الذي يسمى يف الغرب السلط
)التطبيق والتأطري( أي أن للربملان احلق يف تطبيق القوانني اإلسالمية على الصغريات اخلارجية مع مالحظة 
)األسهل فاألسهل( و)األكثر حرية فاألكثر حرية( و)األهم فاملهم( وهكذا.. بينما يف الغرب وحنوه يكون للربملان 
احلق يف تشريع القوانني، ألهنم يقولون: )دع ما لقيصر لقيصر( فالقوانني األرضية كلها تابعة لقيصر وال تتبع 

 السماء.
أما يف الشيوعية فاألمر أفضع حيث إهنم ال يعرتفون باإلله إطالقًا فليس عندهم بند )دع ما هلل هلل( وإمنا كل 

 ر يف كل ما يقول ويعمل ويضع..منطقهم يتلخص يف أنك جيب أن تكون تابعاً لقيص
فهناك ـ إذاً ـ فرق ظاهر بني هذه األنظمة الثالثة: )إن القانون كله هلل( )إن القانون بعضه هلل وبعضه للناس( )إن 

 القانون كله للدكتاتور(.
 تأثري األمناط الفكرية يف حياة اإلنسان

الناس وأسلوب عيشهم، فاالقتصاد يف منطق ومن الواضح: إن هذه األمناط الفكرية والعملية تؤثر يف حياة 
اإلسالم هو يف خدمة اإلنسان ألن )اإلنسان( هو احملور، بينما صار اإلنسان يف النظام الغرّب والشرقي يف خدمة 

 االقتصاد.
كما أن العلم والعلماء يف املنطق اإلسالمي يف خدمة اإلنسان بينما هم يف الشرق والغرب يف خدمة االقتصاد ـ 
الذي أصبحت أزمته بيد الرأمساليني سواء من التجار كما يف الغرب أو من احلكام كما يف الشرق ـ ولذا حرم 



ب والشرق، حيث يدرّان املال الوفري للرأمساليني اإلسالم كل اقتصاد وكل علم يضر اإلنسان، بينما أباحهما الغر 
الغربيني والشرقيني، مثاًل: اإلسالم حيرم ـ بالنسبة إىل العلم ـ السحر والشعوذة والغناء والقيافة والكهانة وكتب 

لحة الضالل وما أشبه، كما أن اإلسالم ـ بالنسبة إىل االقتصاد ـ حيرم الربا واالحتكار وصنع املواد الضارة واألس
املدمرة على األسلوب الغرّب، بينما الغرب والشرق يبيحون كل ذلك، بل وجيعلون األنظمة والقوانني اليت تدعم  

 كل هذه األمور.
 مستلزمات الرفاه العام

وإذا كان )اإلنسان( هو احملور، والعلم والعلماء واالقتصاد وسائر األمور يف خدمة هذا احملور تكون نتيجة أعمال 
 القتصادية كافية لكل البشر حبيث يعيش الكل يف رفاه وسعادة واكتفاء، لكن ذلك حباجة إىل أمرين:اإلنسان ا

 األول: عدالة القانون:
القانون العادل الذي يعطي نتيجة عمل كل إنسان له، ويبيح له اإلستفادة من خريات األرض، كما قرر ذلك 

 (.31عى( )النجم: اإلسالم حيث قال سبحانه: )وأن ليس لإلنسان إال ما س
 (.4وقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من سبق إىل فهو أحق به يومه وليله()

 الثاين: نزاهة احلكام:
أي أن يكون إجراء القانون بيد العدول من األمة كما قرره اإلسالم أيضاً، حيث قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

ول اهلل ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي ويروون حديثي وآله(: )اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رس
 (.5وسنيت()

ويف األحاديث: لزوم أن يكون احلاكم ـ أو احلكام يف شورى املراجع ـ عدواًل، حيث قال عليه الصالة والسالم: 
ه، فللعوام أن )فأما من كان من الفقهاء، صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، خمالفًا على هواه، مطيعًا ألمر موال

 (.6يقلدوه()
 جور القوانني األرضية

 بينما نشاهد يف القوانني األرضية ـ سواء يف السابق أو يف احلال ـ ظواهر معاكسة..
منها: إن القانون منحرف، حيث إن القانون ال يعطي نتيجة عمل كل إنسان له، ففي القانون الغرّب تُعطى أكثر 

ومن إليهم، ويف القانون الشرقي تعطى أكثر النتائج للحكام، بينما يعيش الناس يف النتائج للرأمساليني من التجار 
 فقر مدقع وسوء تغذية وما إىل ذلك.

 احلّكام يتالعبون بالقوانني
وأما بالنسبة إىل احلكام فحيث ال يشرتط الدميقراطيون والشيوعيون يف احلكام )العدالة( واخلوف من اهلل سبحانه 

نون أيضًا ألعوبة بيد احلكام حىت إذا فرض أن يف القانون شيئًا من العدالة، فإن احلكام ال وتعاىل يكون القا
 يطبقون تلك العدالة املوجودة يف القانون ولو بقدر ضئيل.



ففي السابق كانت القدرة املباشرة من احلكام حتول دون توزيع البضائع االستهالكية وسائر احلاجيات توزيعاً 
ان للحكام مئات املقاطعات وألوف الزوجات كان كثري من الناس يعيشون يف جوع وفقر وعري عاداًل، فبينما ك

 وليس هلم حىت زوجة واحدة..
أما يف الوقت احلاضر فإن القدرة غري املباشرة ـ املوجودة بيد احلكام واملغلفة بستار )قانوين( من الرأمسالية والشيوعية 

لسابق وختلق بني الطبقات فجوة سحيقة، فيعيش حفنة من الناس يف ـ تعمل من وراء الكواليس نفس العمل ا
حببوحة من الرفاه والعيش الرغيد إىل حد التخمة يف كل شيء بينما يعيش أكثرية الناس يف أحضان الفقر واملرض 

كب واجلهل والتأخر والتخلف وعدم التملك حىت ألوليات احلياة ـ مثل املأكل واملشرب واملسكن واملنكح واملر 
 والرفاه والتعليم واألمن والصحة وما أشبه ـ.

 وهكذا تظهر النتائج بني جعل )اإلنسان( هو احملور وبني جعل )املادة( هي احملور.
 بني اإلسالم واألنظمة البشرية

( تؤثر وهذه األمور الثالثة ـ وهي )حمورية اإلنسان أو املادة( و)استقامة القانون أو احنرافه( و)عدالة احلاكم أو جوره
 ـ بالنتيجة ـ األثر البالغ يف إعطاء احلاجيات لكل البشر أو عدمه.

وقد وضع اإلسالم القوانني الصحيحة الكفيلة بتوفري كل هذه األمور، بينما احنرفت كل هذه الثالثة يف الغرب 
ة املوجودة يف والشرق مما أدى إىل ضرر اإلنسان وشرّه مع تفاوت أن الشرق أسوأ من الغرب، حيث إن بعض احلري

 الغرب، وبعض القوانني اليت تسهل لعامة الشعب احلصول على شيء من لقمة العيش غري موجودة يف الشرق.
 املضاعفات اخلطرية حملورية املادة

 وقد أوجبت حمورية املادة آثاراً سيئة باإلضافة إىل عدم حصول اإلنسان على لقمة العيش.
 فمن تلك اآلثار:

ك إلرضاء اجلشع الرأمسايل الذي وّظف نفسه يف سبيل فتح األسواق يف العامل هبدف حتصيل ـ االستعمار: وذل 1
املواد األولية بأرخص القيم وبتصدير أكرب قدر من املصنوعات بأغلى األمثان، حىت أن بعض اإلحصاءات تدل 

 سمائة ضعف!على أن الفرق بني املادة البسيطة وبني املادة املصنوعة يصل أحياناً إىل أكثر من مخ
ـ فقدان احلريات: فإن الغرب يزعم أنه عامل حر، إال أن احلرية عندهم يف الواقع ثوب مهلهل على جسد  1

الدكتاتورية، فإن القوانني هي اليت جتعل شروط العمل وقدر األجر وساعات العمل وما أشبه، كل ذلك على حنو 
ل من العامل والفالح واملوظف وغري ذلك من ذوي أمور مسبقة حبيث تضر باالجتماع وملزمة ملن يريد العم

الدخل احملدود وال جمال هلم للتخلص من هذه القوانني وإن زعم هؤالء ـ )لبساطة يف تفسريهم لألمور( ـ بأهنم 
أحرار بينما هم )يف الواقع( ليسوا بأحرار، حىت أن النقابات اليت يشكلها العمال هي األخرى ال فائدة كبرية فيها، 

إن القوانني اليت ميتلك أزمتها الرأمساليون على ما ذكرنا تفصيله يف كتاب )الفقه السياسة( تكون لصاحل حيث 
 الرأمساليني على طول اخلط، سواء الرأمساليون احلكوميون كما يف الشرق أو الرأمساليون التجار كنا يف الغرب.



هلا، باإلضافة إىل أن التنافس جلمع أكرب قدر من  ـ حتطيم القيم: حيث إن حمورية )املادة( جتعل كل شيء فداءً  3
املادة يسبب إزالة كل عائق عن طريق سري املادة إىل األمام، ومن الواضح أن الدين واألخالق والعائلة والفضيلة 

 وما أشبه من عوائق التقدم العشوائي للمادة، فمثاًل:
ل التجارة من غري مالحظة املوازين الدينية الدين واألخالق والفضيلة حتّرم قتل الناس وصنع السالح ألج

واألخالقية وإشاعة الفحشاء واملنكر وإباحة اخلمر وامليسر واهلروئني وما أشبه، لكن املادة احلاكمة على هذه 
األمور تكسح من طريقها كل ذلك، كما أن العائلة حترم الفحشاء واملنكر وما أشبه من األعمال اجلنسية املشينة 

ان العائلة، فالعائلة عبارة عن الوحدة احملافظة الشريفة، بينما الفحشاء واملنكر والبغاء وما أشبه كلها ألهنا ضد كي
على خالف ذلك، حيث عن طريق املادة تُفَتح املواخري وحمالت الشذوذ اجلنسي وما أشبه مما يسّبب هدم 

 العوائل:
 

 أواًل: من حيث التصادم بينها.
 العوائل وبنات العوائل ينزلقون ـ بسبب هذه األمور ـ إىل مهاوي الرذيلة والفساد.وثانياً: من حيث أن أوالد 

 حبوث حول االكتساب
 إن اإلنسان ال حق له إال:

 ـ يف عمله اجلسمي. 1
ـ ويف عمله الفكري، بشرط أن يكونا على الطريقة احملللة، أي أن يكون العمل والفكر حالاًل، وأن يكون  1

 حالاًل أيضاً.متعلق العمل والفكر 
ـ وإال يف مقدار ما يرث، مع مالحظة أن يكون املورث قد حّصل املال من احلالل من جهة العمل والفكر ومن  3

 جهة متعلقيهما.
 وبعد ذلك يلزم على اإلنسان الذي يكتسب ـ فكرياً أو جسدياً ـ أن يالحظ:

 أواًل: عدم اإلجحاف باآلخرين:
 الم تبعاً لشريعة العقل.ألن اإلجحاف حمّرم يف شريعة اإلس

 وثانياً: عدم عمله يف أجواء إكراهية:
ألن اإلكراه األجوائي كاإلكراه الفردي كالمها حمرمان، فال فرق بني أن يكره اإلنسان عاماًل على أن يعمل يف داره 

 األجرة.بقدر كذا، أو أن يهيئ أجواًء يكون العامل مكرهاً فيها على أن يعمل ذلك العمل بنفس تلك 
 وثالثاً: عدم استغالل اآلخرين املعاصرين له بأن يأخذ أكثر مما يستحق.

 ورابعاً: عدم تضييع حقوق األجيال اآلتية.



مثاًل: املعادن املودعة حتت األرض إمنا هي حق األجيال احلاضرة واآلتية، كل بقدر أن يعيش عيشًا متوسطًا بال 
املعادن أكثر من حقه ـ بقدر اإلسراف والتبذير ـ كان معىن ذلك أنه  تقتري وال تبذير، فإذا أخذ هذا اجليل من

 أتلف حق األجيال اآلتية.
 وخامساً: عدم االستفادة الضارة

مثاًل: إذا كان مائة صياد على شاطئ البحر، حيصل كل واحد من البحر مقدار قوت يومه من األمساك مل حيق 
نفرين أو ثالثة أشخاص، مما يوجب أن يبقى اآلخرون جائعني، ألحد الصيادين أن يسبق إىل البحر ويأخذ قوت 

ألن اهلل سبحانه وتعاىل جعل اخلريات للكل، فالالزم أن يستفيد الكل، ال أن يستفيد البعض وال يستفيد البعض 
 اآلخر، قال سبحانه: )خلق لكم( فالكون للجميع ال للبعض فهو )لكم( ال )له(.

 والسالم: )ما رأيت نعمة موفورة إال واىل جانبها حق مضيع(. وعن أمري املؤمنني عليه الصالة
 واملراد بـ)املوفورة( ليست الوفرة مبعىن العيش الرغيد، بل مبعىن األكثر من احلق حىت يكون يف قباله احلق املضيع.

 كيف تكون اخلريات للجميع؟
نسان احلق يف العمل الفكري واجلسدي وإذا لوحظت كل هذه األمور اخلمسة ـ باإلضافة إىل ما ذكرناه من أن لإل

واإلرث ـ كل ذلك بشرط احللية ـ مل يبق هناك حمتاج، سواء يف املسكن أو امللبس أو املركب أو الزوجة أو الزوج أو 
غري ذلك، كما مل يبق رأمسايل واحد على األسلوب الغرّب، أو على األسلوب الشرقي، وإمنا تكون اخلريات 

تفاوت حسب تفاوت الكفاءات، فبعضهم يكتسب كثرًا لقوته اجلسدية أو لفطنته  للجميع، وغن كان هنالك
الفكرية، وبعضهم يكتسب قلياًل لضعفه اجلسدي أو لعدم تفوقه الفكري، لكن هذا الفرق ال يوجب الفجوة 

يشة رغد، بينما الطبقية اهلائلة اليت تشاهد يف عامل اليوم، مما انتج أن اقل من ربع العامل يعيشون عيشة رفاه أو ع
 بقية أهل العامل ال جيدون حىت األوليات.

  
 ، دار املعرفة ـ بريوت.51، ص3ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 ، دار املعارف ـ بريوت.121، ص1ـ حبار األنوار: ج 1
 .35، ص16ـ املصدر السابق: ج 3
 ، دار إحيا الرتاث العرّب ـ بريوت.541، ص3ـ وسائل الشيعة: ج 4
 .65، ص14ـ املصدر السابق: ج 5
 ، دار املعارف ـ بريوت.44، ص1ـ حبار األنوار: ج 6



 حمورية املادة يف االقتصاد العاملي

 
 املوازنة بني السعي والربح

هناك سؤال ملّح، وهو: ملاذا يأخذ الرأمسايل والطبيب وحنومها أكثر من حقه، بينما الالزم أن يكون املال بقدر 
 سدي والفكري باإلضافة إىل اإلرث، كما ذكرناه، فيما تقدم؟سعي اإلنسان اجل
 الرأمساليون جييبون

 هناك أجوبة أعدها الرأمساليون ومن إليهم للتخلص من هذا السؤال.
 مثاًل: يقولون ألن الرأمسايل عّرض رأمساله للخطر، واإلنسان الذي خاطر مباله جيب أن يأخذ يف قباله شيئاً.

ايل قد زهد يف أكله وشربه وما أشبه قبل ثرائه، وتعب ليل هنار حىت متكن من مجع هذا املال، ويقولون: ألن الرأمس
 فالالزم أن يكون الربح له يف قبال أتعابه وقناعته السابقة يف مأكله ومشربه وما إىل ذلك.

 ويقولون: ألن املال عمل مرتاكم، فالربح يف قبال العمل، وليس الربح اعتباطاً.
 ألن املعمل الذي ميلكه الرأمسايل يستهلك بالعمل، فالالزم أن يعطي من الربح يف قبال االستهالك.ويقولون: 

ويقولون: ألن املال حباجة إىل خمزون كبري للمصارف الثقيلة، وإال فمن يبين املطارات واملستشفيات وغري ذلك مما 
بيد الرأمساليني حىت يتمكنوا من قضاء احلاجات حيتاج إىل األموال الكبرية؟ فالالزم أن يكون للمال خمزون كبري 

 اليت هي حاجات لكل الناس وتستفيد منها الطبقات السفلى كما تستفيد منها الطبقات العليا.
وبشأن الطبيب وحنوه يقولون: ألنه استهلك ما مضى من عمره ـ عشرين سنة أو أكثر أو أقل ـ يف التعّلم، وأتعب 

ه، حىت صار طبيبًا ينفع الناس، فله أن يأخذ أموااًل ضخمة من املراجعني ليكون  نفسه، وأسهر ليله وأجهد هنار 
 كفاًء ووفاًء ملا فاته من عمره.

 ردود
 لكن هذه األعذار غري وجيهة لوضوح األجوبة عنها.
 فاجلواب عن األول: إنه ال خطر بعد التأمني )أواًل(.

اخلطر للعامل الذي يعمل يف املنجم الذي هو أخطر على  وإنه إذا كان املعيار )اخلطر( فلماذا ال نرى مثل ذلك
 جسمه من اخلطر على رأس املال للثري؟.

 وأي اخلطرين أكرب: خطر أن ميوت اإلنسان أو خطر أن خيسر ماله؟ )ثانياً(.
كثر وعن الثاين أن يقال: إن للرأمسايل احلق يف أن يأخذ بقدر ما فاته، بينما نشاهد أن الرأمسايل يأخذ أكثر وأ

 وأحياناً تصل الزيادة إىل ألوف األضعاف، إذا مل تكن ماليني األضعاف.
وعن الثالث أن يقال: إن له أن يأخذ بقدر حق العمل الذي جتّسد يف املال، ال أن يكون له األكثر من ذلك، 

ه الرأمسايل صحيح أن املال عمل مرتاكم، لكن: كم للعمل من املقابل؟ هل هو هذا املقابل اهلائل الذي يستفيد
 ويأخذه من العمال ومن إليهم؟



وعن الرابع: إن حق العمل إمنا هو بقدر استهالكه ال أكثر من ذلك، بينما نشاهد أن الرأمسايل يستويل على ما 
يربو ـ ألوف املرات ـ على قدر االستهالك )وال مانع( من أن يأخذ بقدر استهالك املعمل مثاًل: قيمة املعمل مائة 

فيكون للثري احلق يف أن يأخذ بقدر مائة ألف دينار إىل زمان وفاته، أما أن يأخذ الرأمسايل املاليني ألف دينار 
 من الدنانري، فإن ذلك خارج عن نطاق االستهالك.

وعن اخلامس: إنه إذا صح االحتياج إىل املخزون فلماذا يكون املخزون جلماعة خاصة من الرأمساليني سواء من 
يني وهي احلكومة، أم الرأمساليني الغربيني وهم التجار، وملاذا ال يكون املخزون مشرتكًا بني الرأمساليني الشرق

اجلميع؟ فالدليل ال يفي باملقصود، فإن املقصود أن يكون هنالك خمزون، وهذا صحيح، أما أن يكون املخزون 
حقه، وهذه احلقوق تتجمع، للرأمساليني فحسب دون كل الناس فهذا غري صحيح، فالالزم أن يعطى لكل إنسان 

 وبتجمعها يكون املخزون الذي يعطي احلاجيات الكبرية.
وعن السادس أواًل: إنه إذا صح قول الطبيب، فلماذا ال يكون للمعلم مثل الطبيب، مع أنه أيضًا قد استهلك 

 وقته؟ وكذلك: ملاذا ال يكون ذلك ملوظف الدولة وهو أيضاً قد درس وخترج من اجلامعة؟
اً: ما تقدم من أن لإلنسان أن يأخذ بقدر ما استهلك من وقته ال أكثر، وهل الطبيب وحنوه يأخذون بقدر وثاني

 ما استهلكوا من أوقاهتم؟
 والواقع أن الطبيب إمنا يأخذ كثرياً ألمرين:

 أحدمها: أمر ترّسيب، وثانيهما: أمر مستجد.
االحتياج إليهم كانوا يتقاضون من واقع أجورهم ـ حسب  أما األول: فإن األطباء كانوا قليلني يف السابق، ولكثرة

قانون العرض والطلب ـ وهذا األمر باق إىل اآلن، وقد اعتاد الناس على ذلك، فاألطباء ال يستعدون للتنازل عما 
أن اعتادوا عليه مثاًل: عملية جراحية تستغرق ساعة يتقاضى الطبيب يف قباهلا أجر مائة دينار، بينما غاية األمر 

 يكون للساعة أجر دينار مثاًل.
أما احلالة الرتسبية الباقية من العادات والتقاليد فهي اليت تعطي للطبيب احلق يف أن يأخذ مائة دينار، وقد أخذ 
الناس يتململون من هذا الشيء، وأخذت بعض البالد اليت تسّمي نفسها بـ)االشرتاكية( تقف دون هذا الشيء ـ 

يف مقابل إفراط األطباء الرأمساليني ـ فجعلت الطب مؤمماً، بينما التأميم أيضاً غري صحيح، وإمنا لكن وقوفاً تفريطياً 
 الصحيح أن يكون الطبيب حراً يف عمله لكنه يتقاضى بقدر أجره ال أكثر من ذلك.

ض الطبيب واألمر الثاين املستجد: هو قلة األطباء يف كثري من البلدان يف الوقت احلاضر مما سبب أن يكون عر 
قلياًل وطلب املرضى كثرياً، ومن الطبيعي أنه إذا قل العرض وزاد الطلب ترتفع القيمة، وهذا غري صحيح أيضاً، إذ 
قلة العرض وكثرة الطلب ال توجب أن يأخذ اإلنسان أكثر من قدر حقه، لكن هذا هو الشيء املوجود فعاًل، 

قيات االجتماعية العمومية، ونسف التقاليد والعادات اليت ـ وجيب معاجلة األمرين ومعاجلتهما إمنا تكون باألخال
 وإن ذهبت مربراهتا لكنها ـ ظلت باقية.

 ضرورة حتديد رأس املال



مث إن ترك )رأس املال( يفعل ما يشاء على حساب اآلخرين حاله حال ترك )اجلاه( يعمل ما يشاء على حساب 
ميع، كل بقدره، كما أن الثروة جيب أن تكون موزعة على اآلخرين، فإن اجلاه جيب أن يكون موزعًا بني اجل

اجلميع كل بقدر حقه، ومها )املال واجلاه( ـ إن تركا ـ مل يعودا يعرفان حدًا للوقوف، فإن هناك فرقًا بني األمور 
عنده  اجلسمية واألمور غري اجلسمية، فاألمور اجلسمية ـ كاألكل والزوجة والشرب واللباس وما أشبه ـ هلا حد تقف

ألن اجلسم ال يتحمل أكثر من ذلك، مثاًل: اإلنسان ال يستطيع أن يأكل يف اليوم مائة كيلو غرامًا من الطعام 
والشراب، وجسمه ال يتحمل أن يلبس مثاًل عشرين ثوبًا وهكذا... فاجلسم هو الذي حيول دون تكديس هذه 

عن أحد احلكام العباسيني أنه كان له أربعة ماليني  األمور، وإن كان املرتفون يفعلون ذلك أحياناً، مثاًل: حيكى
من املالبس، وهكذا حاكم آخر كانت له أربعة آالف من اجلواري، وإىل غري ذلك.. إال أن الغالب أن اإلنسان 

 ال يتحمل بالنسبة إىل األمور اجلسمية أكثر من طاقة اجلسم االستهالكية.
ي ممتدة امتدادًا كبرياً، فاإلنسان ذو الثروة يريد صّب كل ثروات أما األمور غري اجلسمية فال حد يقف هلا، وه

الدنيا يف كيسه واإلنسان ذو اجلاه يريد تكديس كل أقسام اجلاه حول نفسه، ولذا وردت أحاديث كثرية يف هذا 
ملسلم الشيء، مثل قوهلم عليهم الصالة والسالم: )ما ذئبان ضاريان يف غنم قد غاب عنها رعاؤها بأضر يف دين ا

 (.1من حب الرئاسة()
فالالزم أن يقف االجتماع بقوانينه الصحيحة دون متكن فرد أو مجاعة من الناس من استقطاب األموال والثروات، 

 ومن استقطاب اجلاه واملنصب والرفعة االعتبارية.
قياً كبرياً فإنه ال وجه هذا باإلضافة إىل أن يف إطالق الثروة ـ اليت تتقدم وتتقدم على حساب اآلخرين ـ ضرراً أخال

ألن يعيش إنسان يف غاية الرفاه، بينما ألوف الناس يعيشون عيشة فقر وذل وليست هلم حىت األوليات، ومن 
 الواضح أن اجملتمع الذي يدوس على األخالق جمتمع يؤذن بالفناء، وقد قال الشاعر:

 بواوإمنا األمم األخالق ما بقيت          فإن هم ذهبت أخالقهم ذه
حيث إن الروابط بني الناس إمنا هي روابط أخالقية ـ من التعاون واحلب واملشاركة الوجدانية وما أشبه ـ وكل شيء 
يضر هبذه األمور األخالقية ويبعث على العداء والبغضاء وتباعد الطبقات بعضها عن بعض وغضب هؤالء على 

االجتماع، مما يتضرر بذلك الكل، من غري فرق بني هؤالء، وهؤالء على هؤالء ينتهي أخريًا إىل حتطم وتفسخ 
 األغنياء وبني الفقراء.

 العمال بني اإلقطاع والرأمسالية والشيوعية
وحيث كان الفالحون مرتبطني باإلقطاعي كان االلتزام متقابالً فان املالك كان يستثمر تعب الفالح، لكن الفالح 

املالك شؤون احلياة له، وإن كان )اإلقطاع( هبذا املعىن غري يف قبال ذلك كان يتمتع حبماية املالك وتسهيل 
 صحيح يف نظر العقل والشرع على ما ذكر تفصيله يف الكتب املعنية بالشؤون االقتصادية.

أما يف الرأمسالية العاملية يف الوقت احلاضر فالرأمسايل يستغل العمال يف قبال أجر جمرد بدون التزام بالدفاع وهتيئة 
 ياة.وسائل احل



ووجه عدم استقامة كلتا املعاملتني: إن الفالح يف القسم األول كان جمبورًا ألنه كان مرتبطًا باألرض وال إرادة له 
من نفسه، وكانت االستفادة األكثر للمالك حيث إن الفالح كان يعيش على لقمة عيش فقط، باإلضافة إىل 

 سائر املفاسد اليت كانت مرتتبة على اإلقطاع.
الثاين فاألجري وإن مل يكن مرتبطاً باألرض ذلك االرتباط الذي كان بالنسبة إىل الفالح إال أنه أيضًا جمبور  أما يف

جرباً أجوائياً، فإنه إذا مل يعمل األجري للمالك ميوت من جراء عدم وإجياده األجرة اليت يعيش هبا، كما أنه إذا مل 
املوت، باإلضافة إىل أن املالك يستفيد من األجري أكثر من حقه يريد الرأمسايل العمل يبقى العامل عاطاًل حىت 

 بينما يلزم أن يكون احلق موزعاً بينهما كل حبسب إدارته أوعمله، لكن الرأمسايل ال يقتنع هبذا القدر.
مث حدثت النقابات ووضعت القوانني، وبذلك اسرتاح الفالح والعامل من بعض مظامل اإلقطاعيني والرأمساليني، 

حسنت األجور، كما حتسنت ظروف العمل بالنسبة إىل الفالح، وصار اجلرب األجوائي أقل، وحصل العامل فت
 والفالح على كفالتهما االجتماعية، لكن بقي قدر كبري من الظلم يتطلب العالج.

يف معمل كبري ال  هذا بالنسبة إىل البالد الرأمسالية أما يف البالد الشيوعية فالعمال والفالحون إمنا هم آلة بسيطة
 شيء هلما إطالقاً إمنا كل اخلريات يف كيس السادة احلكام الذين مجعوا بني )الرأمسالية( و)احلكم(.

وعلى أي حال، فالرأمسايل يف الغرب والشرق بقي نفس الرأمسايل، يستفيد أكثر من حقه ألوف املرات، بينما 
بقاء اجلرب األجوائي أو املباشري.. إىل سائر مفاسد رأس املال  يعطي شيئاً قلياًل مبقدار لقمة العيش، باإلضافة إىل

 على ما تقدم اإلملاع إىل بعضها، وذكرنا تفصيلها يف كتبنا االقتصادية.
 التعاون أو التسخري؟

ال يقال: العمل االجتماعي يستلزم أن يكون هنالك رأمسايل، وأن يكون هنالك عامل، وكما قال سبحانه: 
 (.31اً سخرياً( )الزخرف: )ليتخذ بعضهم بعض

ألنه يقال: أواًل: ملاذا يأخذ الرأمسايل أكثر من حقه، ويأخذ العامل األقل، مث يستخدم رأس املال اإلنسان، بينما 
الالزم أن يستخدم اإلنسان رأس املال، فاإلنسان يف قانون الرأمسالية خرج عن احملورية وصار خادمًا للشيء، بينما 

 ن هو احملور وأن يكون مستخدماً للشيء.جيب أن يكون اإلنسا
وثانياً: جيب أن ال يشرتي الرأمسايل عمل العامل، بل يشرتكان يف العمل، والربح هلما، حىت ال يكون آمر ومأمور، 
ولذا هنى اإلسالم عن عمل األجري )وال نقصد باألجري هنا األجري يف مثل البّناء يبين دار غريه أو اخلياط خييط 

ل نقصد األجراء عند الرأمساليني( فأن يصبح اإلنسان أجريًا مكروه شرعًا كما وردت بذلك مجلة من ثوب غريه ب
 الروايات وإن كان جائزاً يف نفسه.

فقد روى الكليين بسند صحيح عن مفضل بن عمر قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )من آجر 
 (.1نفسه فقد حظر على نفسه الرزق()

 (.3رواية أخرى: )كيف ال حيظره؟ وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره() قال: ويف



نعم إذا مل يكن إكراه فردي وال أجوائي، وكان ما يأخذه العامل عداًل ال يكون اإلجيار وسيلة لتكديس رأس املال 
عدم إعطاء األجراء  أما يف اإلكراه الفردي واإلكراه األجوائي الذي هو املتعارف اآلن عند الرأمساليني فإن معناه

 حقهم، باإلضافة إىل كون اإلنسان خادماً لرأس املال ال كون املال خادماً لإلنسان.
 نقض غري وارد

ال يقال: ما ذكرمت ـ من أنه من اخلطأ أن تكون هنالك بني الرأمسايل وبني العامل عالقة اآلمر واملأمور، والواجب 
منقوض، فإن الرابطة بني املعلم والتلميذ أيضًا رابطة آمر ومأمور أن يكون بينهما تعاون واشرتاك يف الربح ـ 

 ومتفّوق ومتفّوق عليه.
ألنه يقال: الرابطة بني املعلم واملتعلم رابطة االحرتام، ورابطة قصد املعلم ترفيع مستوى املتعلم، ورابطة أن املتعلم 

.. وكل هذه الروابط احلسنة معكوسة يف رابطة تضيق الشقة بينه وبني املعلم تدرجيًا حىت يصل إىل مرتبة املعلم
اآلمر باملأمور يف رأس املال، فإن رابطة اآلمر باملأمور رابطة السيد بالعبد، فكما أن السيد يريد استغالل العبد 
وليست الرابطة بينهما رابطة احرتام، والشقة بني العبد وبني السيد تزداد بعداً ـ حيث إن السيد يرتفع أكثر فأكثر 

 والعبد ينخفض أكثر فأكثر ـ كذلك الرابطة بني الرأمسايل والعامل فإهنا:
 أواًل: ليست رابطة احرتام، وإمنا رابطة استغالل.

 وثانياً: ليست رابطة ترفيع لألجري، وإمنا رابطة جافة تنتهي باألخرية إىل الضرر.
 يزداد ارتفاعاً، وبقدر زيادة ارتفاعه يف الثروة يزداد وثالثاً: تزداد الشقة بني الرأمسايل وبني األجري كل يوم، فالرأمسايل

األجري نزواًل، فكما أنه كلما زادت ثروة السيد ابتعد عن العبد أكثر، كذلك كلما زادت ثروة الرأمسايل ازداد 
 اقتداره، وصار ذلك سبباً للكره بني اجلانبني، بينما رابطة املعلم والتلميذ رابطة حب.

الشروط اإلسالمية يف األجري ـ فليس فيه أي من هذه احملاذير، فالرابطة ليست رابطة اقتدار  أما ما ذكرناه ـ من
وإمنا رابطة حب، وال تزداد الشقة بني املستأجر واألجري، وليست الرابطة رابطة اآلمر باملأمور وإمنا رابطة اشرتاك 

 ألنه يرى أن اآلخر سبب لتقدمه.يف املنفعة، وكل واحد منهما ينظر إىل اآلخر بنظر االحرتام واحلب 
 أنواع من االستئجار

 واحلاصل: إن هنا أموراً ثالثة جيب مالحظتها:
 األول: ليس الكالم يف االستيجارات الشخصية لبناء عمارة أو خياطة أو ما أشبه.

 الثاين: أن يكون اإلجيار على النحو الرأمسايل املستغل للعمال.
 نحو الشرعي الذي ليس فيه استغالل وال استعباد.الثالث: أن يكون اإلجيار على ال

وكما أن اإلسالم كره أن يؤجر اإلنسان نفسه كما تقدم يف بعض الروايات كذلك ذكر اإلسالم استحباب اإلجيار 
الذي ليس هبذه املثابة، كما أن إجيار اإلنسان لغريه ألجل أن يكتسب الشيء غري مكروه يف اإلسالم، ويف هذا 

 سمني من الروايات ـ كما قرأنا قبل ذلك قسماً آخر مما يفيد أن األقسام ثالثة ـ.الصدد نقرأ ق



فعن علي )عليه السالم( يف بيان معائش اخللق قال: )وأما وجه اإلجارة فقوله عز وجل )حنن قَسمنا بينهم 
بك خري مما معيشتهم يف احلياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سخريًا ورمحة ر 

 (.31جيمعون( )الزخرف: 
فأخربنا سبحانه أن اإلجارة أحد معايش اخللق، إذ أنه سبحانه حبكمته بنّي مهمهم وإرادهتم وسائر حاالهتم، 
وجعل ذلك قوامًا ملعايش اخللق، وهو الرجل يستأجر الرجل يف ضيعته وأعماله وأحكامه وتصرفاته وأمالكه، ولو  

أن يكون بناًء لنفسه أو جناراً أو صانعًا يف شيء من مجيع أنواع الصنائع لنفسه ويتوىل كان الرجل منا يضطر إىل 
مجيع ما حيتاج إليه من إصالح ما حيتاج إليه من امللك فمن دونه ما استقامت أحوال العامل وال اتسعوا له ولعجزوا 

ه مهته مما يقوم به بعضهم لبعض عنه، ولكنه اتفق تدبريه ملخالفتهم بني مهمهم، وكلما يطلب مما تنصرف إلي
 ويستغين بعضهم ببعض يف أبواب املعايش اليت هبا صالح أحواهلم.

 وقد ورد يف الروايات يف حترمي ظلم األجري.
 ـ ما يشمل ظلمه أواًل. 1
 ـ أو ظلمه أخرياً بأن جيحف عليه أو يكرهه. 1
 ن الظلم شامل لكل ذلك.ـ وأنه جيعل األمر عاداًل يف اإلجيار، مث ينقص من أجرته، فإ 3

فقد روى الصدوق، عن الصادق، عن آبائه عليهم السالم قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من ظلم 
(.. إىل غريها 4أجرياً أجرته أحبط اهلل عمله وحّرم اهلل عليه ريح اجلنة، وإن رحيها ليوجد من مسرية مخسمائة عام()

 ة يف باب اإلجارة من الفقه اإلسالمي.من الروايات الكثرية املذكور 
 واحلاصل: إن الرأمسالية املنحرفة توجب:

 أواًل: ظلم األجراء حقهم.
 وثانياً: كون االستيجار باإلكراه األجوائي أو املباشري، فاألجري مكره على أن يؤجر نفسه.

 اجلانبني..وثالثاً: إن األجراء حيسون بنوع من املهانة مما يسبب البغضاء والتدافع بني 
 باإلضافة إىل سائر مفاسد الرأمسالية يف األسلوب الغرّب والشرقي، وكل ذلك خالف العقل والشرع.

وليست الرابطة بني املعلم والتلميذ كهذه الرابطة، فإنه ال إكراه، كما أن الظلم ليس مبوجود، والتالميذ حيسون 
وكفاءة، واإلنسان ال حيس باملهانة إذا اتبع األكثر علماً بنوع من االعتزاز ألهنم يتبعون من هو أكثر منهم علمًا 

وكفاءة وتقوى وفضيلة، وإمنا حيس باملهانة إذا أراد شخص السيادة عليه بسبب اقتداره املايل أو بسبب اقتداره 
السالحي مما ليس من جهة الفضيلة والكفاءة، فإن نفس اإلنسان خاضعة للفضيلة والكفاءة، بينما ال ختضع ملن 

 هو مثلها أو دوهنا وملن يريد أن يتطول عليها بسبب سالح أو عشرية أو ثروة أو ما أشبه.
وهذا احلس باملهانة ـ باإلضافة إىل سائر املفاسد ـ هو من أسباب هروب الناس عن التقليد إىل االستدالل واملنطق 

كرامة الفكر اإلنساين، وهذا احلس يف األمور العقائدية والعلمية، حيث إن التقليد فرض وحتميل، وفيه إهانة ل
أيضًا من أسباب هروب الناس من احلكام الدكتاتوريني إىل االنتخابات ـ أواًل ـ واىل لزوم استشارهتم بعد اختيارهم 



حكامهم ـ ثانيًا ـ إذ أن التحميل من احلكام عليهم أو انتخاهبم للحكام مث استبداد احلكام باحلل والفصل بدون 
 كالمها إهانة لكرامة اإلنسان.. ولذا جند يف اإلسالم ذم )التقليد( كما جند فيه مدح )الشورى(.  استشارهتم منهم

 كل شيء يف خدمة اإلنسان
مث إن كون اإلنسان حموراً يعطي له كل قيمة، واحلقيقة أن اإلنسان له قيمة أما سائر األشياء فال قيمة هلا إال بقدر 

ها، ولذا ورد يف احلديث القدسي عن اهلل سبحانه وتعاىل: )خلقت األشياء خدمتها لإلنسان واستفادة اإلنسان من
 (.5ألجلك()

وقد تقدمت بعض اآليات القرآنية اليت تدل على أن الكون مسخر ألجل اإلنسان، فإذا مل يكن )اإلنسان( فأي 
 قيمة لكل هذا الكون الفسيح الواسع؟

 فرضاً ـ، بأن كان اإلنسان يعيش وحده؟وإذا كان اإلنسان فأي نقص إذا مل يكن كل الكون ـ 
وإذا كان لإلنسان قيمة فهو حمرتم بنفسه، وتوزن قيمة كل شيء بقدر فائدته لإلنسان وخدمته له، كما يقاس 
ضرر كل شيء بقدر ضرره لإلنسان، وإال فال فائدة وال ضرر إذا استثنينا اإلنسان عن الكون، فلتجف البحار أو 

اجلبال هّدًا فأي ضرر حيدث إذا مل يكن اإلنسان يف جمموعة هذه األشياء اليت يف فلتتشقق األرض، أو ختّر 
 الكون؟.

 األنظمة البشرية وحمورية املادة
أما يف العامل الرأمسايل ـ سواء الشرقي منه أو الغرّب ـ فنرى األمر بالعكس، فقد خرج اإلنسان عن احملورية، وبقيت 

راد ألجل الربح، فإذا أراد الشاب مثاًل الزواج سألوه عن ماله ال عن دينه احملورية للمادة واملال، فاإلنسان ي
وأخالقه، كما أن الشاب نفسه يسأل عن مال املرأة وإرثها يف املستقبل إذا مات أبوها أو أمها مثاًل، وال يسأل 

: )إذا جاءكم من عن أخالقها ودينها، بالعكس من اإلسالم متامًا حيث قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(
 (.6ترضون دينه وأمانته خيطب إليكم فزوجوه()

بل نشاهد يف العامل الغرّب والشرقي أنه إذا حدثت كارثة ال يالحظ أن كم إنسانًا هلكوا؟ وكم إنسانًا جرحوا؟ 
قلبًا وجل؟ وكم يدًا ورجاًل برتت؟ وكم عينًا فقئت؟ وكم طفاًل أيتموا؟ وكم امرأة رّملت؟ وكم إنسانًا ذعروا؟ وكم 

وكم مرضًا حدث؟ وإمنا يقدر كل ذلك باملال فيقال: ضرر احلرب الفالنية أو السيل الفالين أو الربكان الفالين 
مائة مليون أو عشرين مليون أو ألف مليون، نعم يذكرون أرقام اخلسائر جملرد العلم كما يذكرون أرقام الدور وأرقام 

 السيارات وما أشبه.
قد فقد مجاله وقيمته اإلنسانية يف عامل املادة فكيف بسائر األشياء؟ ولذا ال ينظر إىل األشياء وإذا كان اإلنسان 

مبا أهنا أشياء، وإمنا ينظر إىل روحها العامة وهي املادة، مثاًل ال ينظر إىل الدار والبستان والكتب وما أشبه مبا أهنا 
ا باعتبار القيمة، فيقال الدار الفالنية تسوى مليون أشياء ذات حقائق، وحقائقها هي احملور، وإمنا ينظر إليه

 دينار، والكتاب الفالين يساوي عشرة دنانري.. وهكذا.
  



 ، دار املعارف ـ بريوت.154، ص66ـ حبار األنوار: ج 1
 ، دار الكتب اإلسالمية ـ طهران.11، ص5ـ الكايف: ج 1
 ـ املصدر السابق. 3
 إحياء الرتاث العرّب ـ بريوت.، دار 142، ص13ـ وسائل الشيعة: ج 4
 ، مؤسسة النشر اإلسالمي ـ قم.161، ص3ـ رسائل احملقق الكركي: ج 5
 ، دار إحياء الرتاث العرّب ـ بريوت.51، ص14ـ وسائل الشيعة: ج 6



 اإلنسان واملادة واحلضارة

 
 فقدان قيمة اإلنسان احلقيقية

اخلادم خمدوماً، والسيد عبداً، وسبب أن يعمل الكل حىت وقد عطفت املادة كل فكر اإلنسان إىل نفسها، فأصبح 
على حساب صحتهم وراحتهم ومستقبلهم وعائالهتم وأوالدهم ألجل املادة، فاملهم أن يكون لإلنسان مال 
أكثر، أما أن يفقد صحته ألجل ذلك ـ بل وأحيانًا بعض أعضاءه وأحيانًا عمره ـ فليس مبهم، وإمنا املهم أن 

يون على أكرب قدر ممكن من املادة، بل وليس مبهم أن يفقد اإلنسان شرفه وعائلته وروابطه اليت حيصل الرأمسال
 توجب له روحاً وراحة!

وكذلك جند أن اإلنسان يعيش يف العامل احلاضر يف أكرب أزمة ويف شدة وقلق ومرض وحروب وثورات وفقر مل 
حيدثنا التاريخ مبثل هذه املآسي اليت انصبت على  يعرف مثلها العامل يف أي زمان من األزمنة السابقة، وال

اإلنسان، فاإلنسان ملا كان احملور كما يف تعاليم األنبياء )عليهم السالم( كان اإلنسان كل شيء، وكان كل شيء 
يفدى ألجل اإلنسان، وكان كل شيء تالحظ قيمته الذاتية )ال قيمته باعتبار حتوله إىل املادة( وكان خيفف يوماً 

 يوم من فقر اإلنسان ومرضه وآالمه. بعد
أما يف هذا اليوم فاإلنسان يفدى ألجل املادة، فبينما يف تعاليم السماء ختفف آالم اإلنسان يومًا بعد يوم تبعاً 
إلعطائه حاجياته ـ ألن كل شيء يف خدمته ـ نرى يف اجملتمع املادي ازدياد آالم اإلنسان، ألن احلاجات تعطى 

ملادة، ال ألجل اإلنسان، فاإلنسان يعطى ألجل املادة، وليس املهم بعد ذلك أن يكون أكثر ألجل املزيد من ا
أهل العامل جائعني، كما ليس املهم أن ميوت كل عام مخسون مليونًا من البشر لفقدهم الغذاء والدواء والعناية،  

ني الناس مبختلف العاهات واألمراض كما ليس املهم أن يقتل ماليني الناس بالوسائل احلديثة، وال أن يبتلى مالي
من جرّاء استعمال األسلحة الفتاكة الكيماوية وغريها، وكذلك ليس املهم أن يبقى املرضى مرضى، أو أن تشتد 
أمراض املرضى ألجل استعمال األدوية الضارة، وال املهم أن ميرض املاليني ألجل استعمال األغذية واملساحيق 

النسبة إىل سائر األمور، وإمنا املهم أن حيصل الرأمساليون ـ احلكام كما يف الشرق أو واأللوان الضارة، وهكذا ب
التجار كما يف الغرب ـ على أكثر قدر ممكن من املادة! وهذه حالة مرضية ابتلي هبا العامل الغرّب، مث الشرقي، مث 

األمراض الفتاكة اليت هي أسوأ وأسوأ من  صّدروا أمراضهم إىل العامل الثالث، فابتلي العامل الثالث أيضًا مبثل هذه
 القنابل الذرية والنرتونية.

 موقف اإلنسان جتاه الغرائز الداخلية، واألشياء اخلارجية
مث إن يف داخل اإلنسان غرائز، ولكل منها متطلبات كغريزة اجلنس، حيث تريد القضايا اجلنسية، وغريزة املال 

غريزة اجلاه حيث تسرّيه حنو طلب اجلاه، وغريها من سائر الغرائز حيث حترك اإلنسان إىل حتصيل الثروة، و 
املوجودة يف البشر، كما أن يف اخلارج أشياء، يستحق بعضها االحرتام، وال يستحق بعضها اآلخر االحرتام، 

انه ومراتب االستحقاق ـ فيما يستحق ـ خمتلفة حيث يستحق بعضها االحرتام إىل حد التأليه والعبودية كاهلل سبح



وتعاىل، أو إىل حد التواضع املتزايد كالعامل العادل وكاألبوين، وقد يستحق بعضها االحرتام إىل حٍد ما كاحرتام 
 اإلنسان لإلنسان مبا هو إنسان، كما أن بعضها ال يستحق أي احرتام كاحليوان والنبات وما أشبه.

نفصامًا لإلنسان عن نفسه وابتعادًا عن فإذا أعطى اإلنسان غريزة من الغرائز أكثر من حقها أحدث ذلك ا
شخصه، ألن النفس غري املنفصمة تعطي كل شيء حقه، ال أن تزيد يف حق على حساب حق آخر، وكذلك 

 احلال إذا عبد اإلنسان ما ال يستحق العبادة وأّله ما ال يستحق األلوهية.
و بالنسبة إىل األشياء اخلارجية املستحقة وهذا االنفصام الذي حيصل يف اإلنسان ـ سواء بالنسبة إىل الغرائز أ

لالحرتام بقدر أو احرتامًا متزايداً أو عدم استحقاق االحرتام إطالقًا ـ يعود بالضرر على اإلنسان نفسه، ولذا قال 
 (.13سبحانه: )أفرأيت من اختذ إهله هواه( )اجلاثية: 

 أي أنه يعبد هواه، فكيفما يكون هواه يسري.
اهلل سبحانه وتعاىل: )اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابًا من دون اهلل واملسيح ابن مرمي( )التوبة:  ويف آية أخرى يقول

31.) 
فإن األحبار والرهبان واملسيح ابن مرمي إمنا يستحقون قدراً من االحرتام، ال احرتام اآلهلـــة، فاملسيح )عليه السالم( 

والرهبان يستحقون احرتام اإلنسان للعامل، ال اختاذهم آهلة  يستحق احرتام النيب العظيم، والعدول من األحبار
 وأرباباً وأخذ األحكام منهم وإن كانت خمالفة ألحكام اهلل سبحانه وتعاىل.

كما أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول بالنسبة إىل االنفصام يف شخصية اإلنسان وأن ذلك يعود بالضرر إىل اإلنسان 
 (.11سهم( )احلشر: نفسه: )نسوا اهلل فأنساهم أنف

يعين: إن اإلنسان الذي ينسى اهلل وال يتبع أوامره فإنه ال يستقيم يف أموره، وباآلخرة يكون ناسيًا خلري نفسه 
 وينفصم بنفسه عن نفسه.

وكل هذه األقسام اليت فيها احنراف عن جادة الصواب تدخل يف )عبادة الصنم( سواء صنم اجلنس، أو صنم 
 ، أو صنم احلجر، أو صنم البشر أو غري ذلك من أقسام األصنام.املال، أو صنم اجلاه

 انفصام الشخصية يف العامل املعاصر
وقد وقع العامل املادي املعاصر يف هذا االنفصام فأخذ يسري إىل حيث حتفه، وقد أودى بكل منطق وعقل 

ال هدف نفسه.. وتلك حالة وبرهان، وبذلك أصبح العامل املعاصر كاإلنسان املسحور الذي يتبع هدف الساحر 
مرضية خطرية إذا مل تعاجل تنتهي إىل الفـــناء والدمار، ولذا قال سبحانه: )ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشًة 

 (.114ضنكاً وحنشره يوم القيامة أعمى( )طه: 
وأما يف اآلخرة فله فهو يقع يف ضنك العيش، والضنك ينتهي أخريًا بالفناء والدمار يف احلياة الدنيا قبل اآلخرة، 

عذاب شديد، وهلذا نسمي هذه احلالة: )االنفصام عن الشخصية( ونقول: إن هذا الشخص أجنيب عن نفسه، 
وهل هناك نفران حىت ينسى أحدمها اآلخر كما يف التعبري القرآين؟ اجلواب: إن األجنيب يف االصطالح هو الذي 

يه، بل لصاحل بلد آخر، وهكذا مثل هذا اإلنسان املنفصم نبت يف بلد آخر ويعمل ال لصاحل البلد الذي وجد ف



الذي يتبع إحدى غرائزه أو حيرتم من ال يستحق االحرتام إطالقاً، أو من ال يستحق االحرتام املتزايد الذي يضفيه 
دة، وكان عليه فيحرتمه احرتامًا متزايداً، فإنه لو كان نابتًا من نفسه كان يسري يف طريق كل الغرائز ال غريزة واح

يتجه اإلجتاه الصحيح، وكانت فوائده تعود لنفسه، بينما كل ذلك بالعكس بالنسبة إىل هذا اإلنسان املنفصم، 
فهو ينبت ال عن كل غرائزه، ويسري يف اجتاه غري اجتاهه املستقيم وذلك يعود عليه بالضرر ال بالنفع، فإن سائر 

 يؤدي إىل الدمار واهلالك. الغرائز تكبت وال تنمو وال تُعطى متطلباهتا مما
 اإلنسان يعبد اجلاه واملال

ومن مجلة هذه الكلية: اإلنسان الذي يعبد املال، أو يعبد اجلاه أو ال يعطي الفقري واملسكني واألجري والفالح 
يريد وسائر الناس حقهم، كما حدث كل ذلك يف العامل املعاصر، فالعامل املعاصر يعبد املال عبادة متزايدة كما أنه 

اجلاه إرادة ال حتد، صحيح إن الدميقراطية الصورية موجودة يف الغرب، لكن هذه الدميقراطية )كما تقدم( غالف 
مهلهل لدكتاتورية بشعة من أبشع الدكتاتوريات، سواء بالنسبة إىل داخل بالدهم أو بالنسبة إىل خارج بالدهم ـ 

ع ـ وأما يف البالد الشيوعية، فإن هذا الثوب املهلهل أيضاً غري وإن كانت الدكتاتورية بالنسبة إىل خارج البالد أفض
 موجود، والعامل الثالث منقسم بينهما فقسم يأخذ من الغرب وقسم يأخذ من الشرق.

 هذا بالنسبة إىل عبادة اجلاه.
، حيث إن أما عبادة املال فهي أوضح، فالعامل منقسم أيضًا إىل من يعبد املال عبادة مطلقة كالبالد الشيوعية

احلكام هم الرأمساليون، أو عبادة شبه مطلقة كالبالد الغربية، حيث إن املال بيد التجار فلم جيتمع احلكم واملال يف 
أيد واحدة ـ وإن كان بينهما تنسيق وتعاون من أغرب أقسام التعاون ـ كما ذكرنا تفصيل ذلك يف كتاب االقتصاد 

 من الفقه.
 نسيان األخالق النبيلة

بالنسبة إىل نسيان الصفات النبيلة ـ كالرحم واملروءة واإلنسانية ومراعاة حقوق اإلنسان واحرتام اآلخرين وأما 
والعطف على البائس واملسكني وعدم أكل حق الناس بالباطل ـ فإن هذه كلها غرائز يف داخل اإلنسان، وقد حرم 

تلك املثابة وليس الكالم فيهم، وإمنا يف االجتاه منها العامل ككل، نعم أفراد قالئل يوجدون هنا، أو ليس هناك ب
العام واإلطار املوضوع على عامل هذا اليوم، ولذا فقد أصبح العامل منفصمًا عن نفسه وأجنبيًا عن ذاته وحصل 

يت على أثنينية بني )الواقع اإلنساين( وبني )االجتاه( الذي يسري فيه، واختذ أهل العامل آهلتهم أهواءهم، واألصنام ال
يعبدها أهل العامل يف هذا العصر أسوأ من األصنام اليت كان املشركون يعبدوهنا، ألن املشركني الذين كانوا يعبدون 
األصنام ويوجد أشباههم اآلن يف اهلند وغريها ال يضرون العامل هذا الضرر البالغ ـ وإن كانت كل أقسام عبادة 

رين، الرتباط االجتماع بعضه ببعض، فإذا تضرر فرد الصنم توجب ضرر اإلنسان، ومن مث توجب ضرر اآلخ
تضرر اآلخرون، وإذا تضرر االجتماع تضررت سائر االجتماعات املرتبطة بذلك االجتماع ـ إال أن التاريخ ال 
حيدثنا مبثل هذا الضرر الكبري الذي حدث يف العامل املعاصر، حيث هذه العبادة الغريبة لألصنام املالية واملنصبية 

 رائزية املنحرفة.والغ



 حضارة يف بيت العنكبوت!
وقد اهندمت إنسانية اإلنسان بسبب هذا الصنيع الذي صنعه هو بنفسه، فأصبح املربوب ربًا واملخلوق خالقاً، 
وبل اهندمت إنسانية اإلنسان ألنه أصبح بدون اختيار يسرّيه اجلهاز الصناعي الذي حاكه حول نفسه كمن حييك 

السالسل مث يبتلي هبا، حاله حال دود القز حيث ينسج حول نفسه وينسج وينسج مث حول نفسه شبكة من 
يبقى هناك بال حول وال طول حىت يأتيه املوت فيجرعه غصة بعد غصة، فالرأمسايل يعمل للمال، والسياسي يعمل 

بكة الواسعة من املال للمنصب، وسائر الناس ـ من املدير والعامل والفالح واملؤسسة ومن إليهم ـ يبتلون هبذه الش
واملنصب فكلهم إمنا يريدون مزجياً من املال ومن االرتفاع السياسي وال يعرفون ال مصدر املال، ومصرف املال، وال 
مصدر املواد اخلام، وال مصرفها، وال أسواقها، وال أي شيء منها، وال البائع، وال املشرتي، وإمنا كل يعمل يف 

ال جيد خملصًا منها كما إن السياسي أيضًا يعمل يف شبكة مشاهبة دون أن  موضعه من شبكة مستحكمة حوله
يعرف املصدر واملورد واملصب وغري ذلك، وإمنا معلومات عامة عن أشياء ال يعرف أوهلا وال آخرها، وقد صدق 

أولياء كمثل اهلل سبحانه يف تشبيه أمثال هؤالء بالعنكبوت، فقد قال سبحانه: )مثل الذين اختذوا من دون اهلل 
 (.41العنكبوت اختذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون( )العنكبوت: 

فإن من خصائص بيت العنكبوت أنه شبكات متداخلة بعضها يف البعض اآلخر، ال جتد الفريسة فيها خالصاً، 
دون بعض حىت تستحكم هذه  وكذلك جند املال واجلاه يف العامل احلاضر شبكات بعضها فوق بعض وبعضها

الشبكات حول اإلنسان، فهو يف هذه الشبكات ليل هنار، يصرف تفكريه وطاقاته وشبابه وعلمه وسائر شؤونه 
فيها، وليس ذلك فقط، بل إنه حيكم إحاطة هذه الشبكات حول نفسه كدود القز الذي ال يزال حيكم القز 

وإمنا كان موهوناً )على حسب تعبري القرآن احلكيم( ألنه  حول نفسه حىت يصبح املصنوع هو الذي يقرر مصريه،
مبين على اخليال ال على الواقع، ـ كالبيت املبين على الرمال ـ وإذا بقنبلة ذرية هتدم كل هذه احلضارة اليت بنوها يف 

 عشرات السنني مبليارات من األموال وأحبر من اجلهود والطاقات.
ا كان )اإلنسان( هو السيد آنذاك، ومل تكن أية قوة تستطيع هدم احلضارة ومل يكن العامل سابقًا هكذا، وإمن

اإلنسانية يف الزمان السابق، أما يف الوقت احلاضر فقد غدى األمر بالعكس حيث تتمكن األسلحة الفتاكة أن 
 هتدم كل احلضارة وكل الروابط املادية املصنوعة يف ساعات قالئل.

ن هذا املأزق إال أن يرجع إىل نفسه، ويكون سيد املوقف، ويرتك الضار، وال عالج لإلنسان وال خروج له ع
 ويأخذ بالنافع، وينّمي الغرائز كلها بشكل معتدل.

 الشبكة حتيط باجلميع
وليست الثروة والسياسة جعلتا من رجال املال والسياسة مكبلني فحسب، بل حىت اإلنسان العادي الذي ال 

 سبب منط احلياة، حيث فُرض هذا النمط على كل العامل.يرتبط هبما صار مكباًل أيضاً ب
نعم، هناك فرق بني أحجام التكبيل زيادة ونقيصة فاملنتمون إىل األحزاب مكبلون أكثر من غريهم، ورجال 

 الشركات واألسهم والثروات الكبرية مكبلون أكثر من غريهم أيضاً أما التكبيل العام فهو للجميع.



 طريق اخلالص
 مل جناة من هذه املآسي إال مبا يلي:وليس للعا

ـ إعادة اإلنسان إىل االعتقاد باهلل واليوم اآلخر، واخلوف من ربه، ومراقبته، وتطبيق قوانينه على كافة أجزاء  1
 احلياة.

ـ وبذلك يرد املال إىل موضعه الذي يكون فيه خادمًا ال خمدوماً، وكذلك يرد اجلاه إىل موضعه فيكون مسؤواًل  1
 روراً واستعالًء.ال غ

ـ تلقائيًا بعد األمرين السابقني ترجع الصناعة إىل موضعها الصحيح حيث جيتنب االنسان الضار منها ويأخذ  3
النافع، فإن الصناعة كاملاء يضر وينفع وكالنار تضر وتنفع، فحيثما أخذت السياسات املنحرفة والثروة املنحرفة 

ر والوبال وخطر إبادة احلضارة، أما إذا أخذت الثروة الصحيحة بأزمة الصناعة دفعت هبا إىل حيث الدما
والسياسة السليمة بزمام الصناعة صرفتها إىل الطريق السليم، كالنار حيث تكون بيد جمنون أو بيد عاقل، فالعاقل 

 يستفيد منها يف طبخه وأكله ودفئه وغري ذلك، أما اجملنون فإنه حيرق نفسه وغريه بالنار.
 الثروة احلرة والثروة املكبلةفروق بني 

مث إنه ميكن أن نفّرق بني الثروة احلرة العقالئية والثروة املكبلة ـ اليت نشاهدها يف العامل احلاضر، واليت احنرفت عن 
 طريقها املستقيم ـ باألمور التالية:

 ـ املالك هو الذي حيدد اإلطار: 1
لق هلا اإلطار السليم خبالف الثروة يف العامل احلاضر حيث إن يف الثروة احلرة يعطي املالك الصورة للثروة فهو خي

إطارها وصورهتا ليست بيد املالك، وإمنا بيد الشبكة الوسيعة اليت يكون املالك جزًء صغرياً فيها، يرتفع بارتفاعها، 
يف القفص وينخفض باخنفاضها، ومييل حنو اليمني والشمال حيث مالت الثروة بصورة عامة، فهو أصبح كالطائر 

الذي ال يتمكن أن يطري إال يف مكان حمدود جداً، بينما الثروة احلرة يكون املالك كالطائر خارج القفص يتمكن 
 أن يطري حيثما يشاء.

 ـ املالك هو املسؤول عن األرباح واخلسائر: 1
عاصر فال مسؤولية للمالك، ال إن املالك يف نظام الثروة احلرة هو املسؤول عن الربح والضرر، أما الثروة يف العامل امل

يف الربح، وال يف الضرر، وإمنا املسؤولية على املدراء الذين جيلبون املواد اخلام أو الذين يصنعوهنا أو الذين 
 يسّوقوهنا.

 ـ القيمة بيد املالك: 3
بيد املالك، وإمنا بيد  يف نظام الثروة احلرة تكون القيمة بيد املالك، بينما يف نظام الثروة املكبلة ال تكون القيمة

السوق، فإذا شاء املالك احلر أن يبيع غالياً أو رخيصاً هلذا أو هلذا فاالختيار بيده، أما املالك املكّبل فال اختيار له 
يف ذلك وإمنا االختيار للشبكة الكبرية املكونة من ألوف املدراء واخلرباء واألسواق، بل ومواقف الزعماء 

 وتوجيهاهتم وحروهبم..



 وعلى أي حال، ففي الثروة احلرة تكون القيمة بيد املالك، بينما يف الثروة املكبلة ليست كذلك..
 ـ الثبات النسيب للقيم: 4

 يف الثروة احلرة تكون القيمة شبه ثابتة، بينما يف الثروة املكبلة تضطرب القيمة وتكون يف ارتفاع واخنفاض.
 ـ التسعري بيد املالك: 5

وة احلرة بيد املالك، أما يف الثروة املكبلة فبيد السوق والبورصة والشبكة االقتصادية ومن املعلوم إن التسعري يف الثر 
 يف العصر احلديث تتحكم املوازين االقتصادية والسياسية واالجتماعية والعسكرية وغريها باألسواق.

 ـ حرية االستفادة املطلقة من األرض: 6
ديلها باملال فقط أو تركها أرضًا كما هي هذا يف نظام الثروة املكّبلة، أما يف يف مثل األرض يتحّكم السوق يف تب

نظام الثروة احلرة فليس األمر كذلك، وإمنا صاحب األرض يتمكن من االستفادة من األرض يف أي شيء أراد 
ساكني أو غري ذلك، فهو يستطيع أن جيعلها بناًء أو حديقة أو معماًل أو أن يهبها إلنسان أو يعطيها للفقراء وامل

أما يف نظام الثروة املكبلة فاملالك ال يستطيع إال على تبديلها إىل املال فحسب، يعين أن خياراته بني أمرين فقط، 
أما خيارات الثروة احلرة فبني أمور، وكم فرق بني أن خيتار اإلنسان أحد مكانني أو أن يكون حرًا طليقًا يذهب 

 حيث يشاء؟
 األسواق:ـ ال قلق على  2

يف الثروة احلرة ال قلق على السوق من املالكني، بينما يف الثروة املكبلة قلق دائم على السوق حيث التنافس 
 اخلاطئ الشديد بني أصحاب األموال.

 ـ القدرات بيد املالك: 4
أن السياسي ال يف الثروة املكبلة تكون كل قدرات املالك إال ما شذ بيد غريه فهو ال سلطة له على أمواله، كما 

قدرة له على السياسة فإن كل القدرات تنحصر يف أيدي املدراء والبورصات واألسواق وغريها، سواء يف قدرة البيع 
 أو الشراء أو التسويق أو حنوها، أما يف الثروة احلرة فإن كل القدرات بيد املالك.

 ـ املالك يتصّرف كما يريد: 1
املكّبل كيف يشاء يف ثروته، إذ الالزم عليه أن يتصرف حسب القوانني  القوانني قد حالت دون تصّرف املالك

املوضوعة وما أكثر تلك القوانني وأعقدها؟ بينما يكون املالك احلر متمكنًا من التصرف يف أمواله دون التدخل 
 من القوانني.

اًل: املالك يف الشريعة نعم يف الشريعة اإلسالمية قوانني قليلة جدًا حتول دون تصرف املالك كيف يشاء، مث
 اإلسالمية ال يتمكن أن يتصرف يف ماله بتبديله إىل اخلمر واخلنزير واملواد الضارة.

 أما يف هذا اليوم، فإن القوانني الكابتة اليت حتول دون تصّرف املالك كيف يشاء كثرية جداً.
 ـ ثبات الضرائب وقلتها: 11



 اضطراب دائم، بينما يف الثروة احلرة ال يكون األمر كذلك، فإن إن قوانني الضرائب املتأرجحة جتعل الثروة يف
الضرائب يف اإلسالم أربعة فقط وهي ليست جمتمعة يف مكان واحــد، فبعض األموال عليها )اخلمس( وبعضها 

 اآلخر عليها )الزكاة( وبعض الــناس عليهم )اجلزية( وبعض األراضي عليها )اخلراج(..
ضرائب الثابتة اليت كان املالكون األحرار يعرفوهنا يف نظام اإلسالم اليوم، ويف ظل نظام هذه فحسب هي قوانني ال

الثروة املكبلة فقد تأرجحت قوانني الضرائب وحسب أهواء الساسة واالقتصاديني، ومن يتحكمون مبصائر األمم 
ذا جاء رئيس جديد إىل املستضعفة، ولذا نشاهد: إن الضرائب تزداد وتنقص حسب الشهوات واألهواء، وأنه إ

 احلكم يضع األثرياء أياديهم على قلوهبم خوفاً من برناجمه االقتصادي، وأنه ماذا يريد أن يصنع؟.
 ـ الثروة واألخالق: 11

أصبحت الثروة غري أخالقية ألهنا تقرتن بالكذب واخلداع و.. وختتلط بدموع الفقراء ودماء احملرومني، وكثريًا ما 
مة الثروة حيث إن املنافس يقتل منافسه ليخلو له اجلو، وأحياناً تكون الثروة بأيدي الساسة يكون السالح يف خد

مبعىن أن السياسيني حيدثون انقالبًا يف بلد مستضعف فقري حىت ميتصوا دماء الناس، كما هو املشاهد يف عامل 
 اليوم، بينما مل يكن هذا الشيء بالنسبة يف ظل نظام الثروة احلرة.

 خرياً..:ـ وأ 11
وأخريًا لو فرض أنه صار للثروة احملللة والثروة احملرمة لونان لرأى العامل آثار الدموع والدماء، ولرأت الشركات 
وأصحاب األسهم ورؤوس األموال الكبرية على موائدهم آثار الدم والدمع، وإذا حتولت ثروهتم إىل أصوهلا ومنابعها 

يادي املقطوعة واألرجل املبتورة والعيون املفقأة واآلذان املصلومة واألنوف لوجدوا أهنا مل تصلهم إال بعد سقوط األ
اجملدوعة واألحشاء املتناثرة والعظام املتكسرة، كما رأوا كل تلك الويالت جمسمة أمام أعينهم عوض جدران بيوهتم 

األوراق اليت بأيديهم، والورود وستائرها والكراسي اليت جيلسون عليها والطاوالت اليت يكتبون عليها، بل واألقالم و 
النابتة يف حدائقهم، ولرأوا النريان املشتعلة يف بطوهنم ويف سائر أعضائهم ويف جوانب بيوهتم، وقد قال سبحانه 

 (.41وتعاىل: )وإن جهنم حمليطة بالكافرين( )التوبة: 
 (.11ناراً وسيصلون سعرياً( )النساء: وقال تعاىل: )إّن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إمنا يأكلون يف بطوهنم 

 (.125وقال سبحانه بالنسبة إىل أكل الربا: )ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املّس( )البقرة: 
فإذا انفتحت بصائر األثرياء الذين احنرفت ثروهتم ـ بسبب الربا وحنوه ـ لرأوا أنفسهم يف حالة جمنون ال يتمكن أن 

 ا إذا أراد القيام سقط على وجهه.يقوم، وإمن
 (.125)ال يقومون إال كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من املس( )البقرة: 

فإن هذه الثروات يف احلقيقة مجعت من هذه األمور، والصورة فقط هي اليت تبدلت، وأما الصورة الواقعية فهي 
من الرتاب وتتحول بعد مدة إىل الرتاب، إذ الشجرة تلك األمور اليت ذكرناها، وكما يف الشجرة مثاًل فهي تتكون 

هي الرتاب، وإمنا تغريت صورهتا إىل صورة الشجرة وإذا مضى زمان فإهنا تتحول إىل الرتاب كالسابق وهكذا 
 الثروات تتحول إىل واقعياهتا بعد قليل من الزمن )كما هو املعتقد يف باب جتسم األعمال(.



 ستهالكالطريقة السليمة لإلنتاج واال
مث إن من مظاهر انفصام اإلنسان عن نفسه وأنه أصبح غريباً عن الكون واجملتمع، طريقته يف اإلنتاج واالستهالك، 

 فاإلنتاج الصحيح هو ما كان عن طريق:
 ـ املالك اخلصوصي. 1
 ـ األكثرية. 1

 يطرة املالك على اإلنتاج.أما إذا كان عن طرق األقلية أو املدراء أو القانون فهو إنتاج غري مستقيم لعدم س
وأكثر اإلنتاج يف العامل املادي ـ الغرّب أو الشرقي ـ إمنا يكون عن الطرق الثالثة األخرية، فصاحب املال ليس 
مسلطًا على عمله، وهذا األمر حصل على طريق )اإلكراه األجوائي( وإن زعم صاحب املال أنه يتصرف مبلء 

 رضاه.
 ن صحيحاً إال مبا يلي:أما من ناحية التصرف فال يكو 

ـ أن يكون املال يف مقابل العمل، سواء العمل الفكري أو اجلسدي من اإلنسان نفسه أو من مورثه ـ فيما إذا   1
 كان اإلرث صحيحاً ـ.

ـ وأن يكون التصريف ألجل احلاجة الواقعية ال احلاجة اخليالية اليت هي نوع من اإلسراف والتبذير واالحنراف،  1
اخليالية إما صرف للمال بدون عنوان، وإما تزييف وإسراف يف صرف الوقت، وإما حرق حلياة اإلنسان واحلاجة 

 وطاقاته فداًء لرأس املال، وإما تبديل للحب الواقعي إىل احلب املزيف.
 مناذج خاطئة

 وهنالك أمثلة كثرية لذلك:
 ـ شهادات فخرية: 1

 كما يشرتي الثري الدكتوراه الفخرية.
 املباهاة:ـ كتب  1

 كما يشرتي مكتبة كاملة ألجل املباهاة وإن مل يكن حمتاجاً إليها.
وبذلك احنرفت شهادة )الدكتوراه( عن واقعها، كما احنرفت املكتبة عن واقعها الذي هو االستفادة، ومن املعلوم 

ء املكتبة يعين جتميد أن االحنراف يف الدكتوراه يعين إعطاء اإلنسان شيئًا ليس مستحقًا له، واالحنراف يف شرا
الكتاب عن فائدته، ولذا ورد يف األحاديث: )إنه ال تزول قدم عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع: عن عمره 

 (.1فيم أفناه؟ وعن شبابه فيم أباله؟ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه وعن حبنا أهل البيت؟()
 ـ أدوات.. إلرضاء الغرور: 3

واسعة ألجل العنوان واملباهاة، ال ألجل االحتياج، فالصرف للدار صرف ختيلي ال واقعي، كما يشرتي الدار ال
وكذلك يف اشرتاء السيارة واألثاث والبستان وغري ذلك مما ليس ألجل الصرف حسب احلاجة، بل إلرضاء حس 

 الغرور واالستعالء واملباهاة.



 ـ حاجات كاذبة: 4
تياجاً إىل أشياء ليست أواًل وبالذات حاجات له، فالتصريف الصحيح هو مثل إن رأس املال يوجد يف اإلنسان اح

الذي يكون وسيلة للراحة، ال هدفاً ألجل إشباع الغرور، فإن ذلك يوجب أن يُرهق اإلنسان ليل هنار ألجل شيء 
 خيايل ومكذوب وهو ملء غروره ومتكينه من املباهاة.

 ـ االنفصام بني الشعار والواقع: 5
من الغرور متليه األهواء على اإلنسان، فيصرف احلاجة بدون جعل عنوان هلا، مثل إن الثري يزوج  هو نوع آخر

ابنته مبهر مخسني فلسًا مثاًل مث يشرتي هلا عشرة آالف دينار من األثاث العصري ألجل زواجها، فإنه يريد جبعل 
ناس عبادًة للمال، فإن احلقائق تظهر املهر مخسني فلسًا إظهار نفسه بأنه فوق املال، بينما هو من أكثر ال

 باألعمال ال باألقوال.
 ـ رأس املال حيدد ساعات العمل والفراغ: 6

كما يعني رأس املال أوقات العمل والفراغ، مثل أن يعني كيفية صرف الوقت يف الفراغ، مثاًل: جيعل وقت عمل 
أو ثالث من العمال، أو جيعل لوقت فراغه العامل نصف الليل يف تقسيم وجبات العمل )الشفتات( بني طائفتني 

أفالمًا حربية أو خليعة أو لعب كرة القدم أو ما أشبه، بدون مالحظة أن األهم أن يصرف العامل وقته يف ماذا؟ 
 وإمنا يالحظ رأس املال ما هو األكثر درّاً للربح وإن كان بضرر املتفرج فكيف بنفعه؟

 ـ حروب تفرض على الشعوب: 2
يت يفرضها الرأمساليون الغربيون والشرقيون على الشعوب، بينما يلزم أن تكون احلرب إما بآراء الكل، كاحلروب ال

 أو األكثرية، ومن املعلوم كيف هتدر احلرب كل طاقات اإلنسان يف الدمار والفناء واهلالك!
 ـ عالقات جتارية: 4

ن كل إنسان جيد نفسه يف داخل اآلخرين العالقات اإلنسانية وبالذات مبنية على حب اإلنسان لإلنسان، أل
ورأيهم فيه كما اآلخرين يف داخل نفسه ورأيه فيهم، فإن اإلنسانية شيء واحد موزع على األفراد، ولذا ورد يف 

 (.1األحاديث: )فاحبب لغريك ما حتب لنفسك()
قتل الناس مجيعاً ومن أحياها  وورد قبل ذلك يف اآلية الكرمية: )من قتل نفساً بغري نفٍس أو فساد يف األرض فكأمنا

 (.31فكأمنا أحيا الناس مجيعاً( )املائدة: 
وقد أشرنا إىل ذلك يف حديث سابق، أما يف العامل الرأمسايل فاإلنسان ال حيب أخاه اإلنسان، وإمنا حيب ما 

صبحت عالقات يتمكن أن يستفيد منه، ولذا صارت العالقات رياًء وخواًء، حىت أن مسألة األخاّلء واخلليالت أ
ريائية مكذوبة، فكل واحد منهما يريد اآلخر للذة وإلشباع رغباته اجلنسية فحسب، وليس هناك أّي حب 
بينهما، وإن أظهرا احلب العميق يف أقواهلما، ومن املعلوم أن احلب أساس االجتماع ال اللذة العابرة والشهوة 

ام العوائل بشكل هائل، وقد ورد يف احلديث الشريف: )هل املشتعلة، ولذا نرى يف العاملني الغرّب والشرقي اهند
 (.3الدين إال احلب()



إشارة إىل ما بنيت عليه فطرة اإلنسان املكونة للحياة السعيدة، فاحلب عبارة عن حب اهلل، وعن حب رسوله، 
 وعن حب األئمة عليهم الصالة والسالم، وعن حب العلماء والصاحلني..

 سبحانه وتعاىل واآلخرة ال للذاهتا، ألن حب احلياة للذاهتا يوجب الفساد، كما نشاهد واحلياة إمنا هي ألجل اهلل
ذلك يف العاملني الشرقي والغرّب وكذلك حب العائلة وحب اإلنسانية وحب احليوان..و..، من أقسام احلب واليت 

 هي اجلذوة األوىل يف اإلنسان وهي اليت تسبب استقامة احلياة.
 قدرة:ـ العمل فوق ال 1

كصرف اإلنسان وقته أكثر من طاقته، حيث إنه احنراف عن النهج املستقيم املودع يف فطرة اإلنسان اليت هي 
ذات حد: إن زاد عليه كان إفراطًا وإن نقص كان تفريطاً، وذلك كأن يصرف اإلنسان اثنيت عشرة ساعة يف 

 راف عن احلد املقرر لإلنسان.العمل ألنه يريد أجرة متزايدة أو ست عشرة ساعة مثاًل فإنه احن
 ـ طاقات معطلة: 11

مثل االستغناء عن الشيء الذي فيه بعض الطاقة بعد، بإلقائه يف النفايات كما نشاهد يف كثري من البالد املرتفة 
أمثال فرنسا وأمريكا، فإن الناس إلرضاء غرورهم واملزيد من التجمل وصرف املال يلقون باألشياء من فرش 

 بس و..،.. يف الشارع استغناًء عنها، بينما هي طاقات قابلة لالستعمال.وكراسي ومال
 ـ االعتناء جبانب وإمهال جوانب أخرى: 11

االرتفاع يف جانب من احلياة على حساب االخنفاض يف جانب آخر، كاإلسراف بإطعام وسقي الكالب واهلررة 
هلا، والوصية ببعض األموال ألجلها، وتسهيل  احلليب واللحم وغريها من املأكوالت، وإلباسها وجعل املسكن

راحتها وفتح الدكاكني ألجل إصالحها، و..،.. على حساب ماليني اجلائعني الذين ال جيدون لقمة خبز، أوال 
 جيدون ملبساً وال مسكناً.

 ـ االحنراف يف تنظيم االقتصاد: 11
وتسرف كثري من املواد االستهالكية، فبينما جند االحنراف املوجود يف تنظيم االقتصاد حبيث حيرم كثري من الناس 

إن مئات من الناس يعيشون يف حالة جوع وعري وفقر وسوء تغذية لعدم وجود الدواء والكساء الالزم هلم والعناية 
الصحية هبم، نرى أن كثرياً من البالد املرتفة تلقي بأطنان من احلليب والقمح والرز والفواكه يف البحر حبجة تنظيم 

 القتصاد، وليس ذلك إال احنرافاً يف املنهج العام يف االقتصاد.ا
 ـ عدم توزيع العمال: 13

تثقيل كاهل فرد على حساب التخفيف عن فرد آخر، بتنظيم الشؤون االجتماعية والسياسية واالقتصادية حبيث 
يف األعمال، فالتجارة  إن مجاعة متثلها الدولة تقبض على أزمة كل شيء بينما ختفف كاهل الشعب من االشرتاك

والزراعة واملواصالت.. كلها ترتبط بالدولة، وهي كقطرات قليلة يف حبر الناس الكثريين، بينما الناس مينعون عن 
مزاولة األعمال يف املنهج املسمى )باالشرتاكي( واملوجود غالبًا يف العامل الثالث تبعًا للشيوعية القائمة يف شرق 



عن املنهج القومي، إذ املنهج القومي يقّسم األعمال واألرباح، فإذا اختص مجاعة باألعمال  العامل، فإن ذلك إحنراف
 ومجاعة باألرباح كان هذا احنرافاً عن املنهج السليم.

 ـ القرارات بيد النواب: 14
ا خيتلف أكثرية إّن جعل القرارات بيد وكالء األمة يف العامل الدميقراطي احنراف كامل عن منهج الواقع ألنه كثرياً م

الشعب عن أكثرية الوكالء الذين يتخذون القرارات، بل الالزم أن يكون الوكالء ذوي رأي خاص فيما ليس 
للشعب نظر خاص، أما إذا كان للشعب رأيه فالالزم أن يؤخذ بآراء أكثر الشعب مثاًل: قرارات احلروب أو 

رية آرائهم، بينما إذا عرضت على الشعب نرى أن أكثرية االقتصاد أو ما أشبه كثريًا ما يبّت فيها الوكالء بأكث
الشعب خيالفون أمثال هذه القرارات، وهذا سلب لإلنسان عن قدرته بسبب أجواء مكذوبة فرضت عليه، وكيف 

 ميكن أن يعمل الوكيل كل شيء بدون رضى األصيل؟
لويل األمر إنه مع كونه ويل األمر ال حيق له  أما يف اإلسالم فإن معىن إعطاء املشورة ـ الواردة يف القرآن والسّنة ـ

اخلروج عن رأي األكثرية ـ بالنسبة إىل غري الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( واإلمام املعصوم )عليه السالم( ـ حيث 
هن إنه إذا كان حيق له أن يستبد برأيه بعد املشورة مل تكن للمشورة مثرة إال مثرة تلطيف اجلو أو تلقي املشورة يف ذ

احلاكم شيئًا مل يكن بباله فيأخذ به، بينما ظاهر املشورة أهنا تعين األخذ بأكثرية اآلراء ال أهنا جملرد تلطيف 
 األجواء أو إلقاء رأي جديد يف ذهن احلاكم مل يكن يف ذهنه قبل املشورة.

 ـ التناقض بني الرابطة االجتماعية والرابطة الفردية: 15
ة( و)الرابطة الفردية( مع أهنما نابعان عن حّس واحد هو )إنسانية اإلنسان( وبذلك اختالف )الرابطة االجتماعي

انفصم اإلنسان عن نفسه، وصار غريبًا عن ذاته، حيكم هنا بشيء وحيكم هناك بشيء آخر، بينما احلكمان 
 جيب أن يصدرا عن مصدر واحد هو )الفطرة(.

، ولذا نشاهد أن كل واحد منا يعطي الضرائب للدولة ـ حيث فاحلب بني األفراد منهدم واالجتماع هو الذي حيرتم
إنه حيرتم الدولة وحيرتم القوانني املوضوعة ـ بل وفوق ذلك فإنه يعطي دمه يف ظروف احلرب لوطنه وهل هذه األمور 

وجاره وال إال الحرتامه لإلجتماع ـ ولكنه هل يساعد األرملة والفقري واحملتاج؟ كال بل نشاهد أنه منقطع عن قريبه 
 يتعامل باحلب مع مشرتيه وتلميذه ومعلمه و....

وكيف ميكن أن جيمع بني إعطاء الدم وبذل املال وصرف الوقت والطاقة بالنسبة إىل االجتماع العام، وعدم 
 إعطاء حىت الشيء القليل ألية مشكلة فردية؟

 رأي القرآن الكرمي
ذين كانوا ماديني يف وقت نزول القرآن قبل أن يفرضوا وقد أملع إىل ذلك القرآن احلكيم يف وصف اليهود ال

سيطرهتم الرأمسالية على العامل بقوله سبحانه: )وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهلل وبالوالدين إحساناً 
 منكم وأنتم وذي القرىب واليتامى واملساكني وقولوا للناس حسنًا وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة مث توليتم إال قليالً 

معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسكم من دياركم مث أقررمت وأنتم تشهدون مث أنتم 



هؤالء تقتلون أنفسكم وخترجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلمث والعدوان وإن يأتوكم أسارى 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إال  تفادوهم وهو حمرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض

خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يردون إىل أشد العذاب وما اهلل بغافل عما تعملون أولئك الذين اشرتوا احلياة 
 (.46ـ  43الدنيا باآلخرة فال خيّفف عنهم العذاب وال هم ينصرون( )البقرة: 

سبحانه وتعاىل أخذ ميثاق بين إسرائيل ـ على لسان أنبيائهم ويف الكتب املنزلة  نشاهد يف هذه اآليات أن اهلل
عليهم ـ بعبادة اهلل وباإلحسان إىل الوالدين واألقرباء واليتامى واملساكني، وأن يقولوا جلميع الناس حسناً، وان 

يسفكوا الدماء وال خيرجوا بعضهم من خيلصوا العبادة هلل بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة، كما أنه أخذ ميثاقهم أن ال 
الديار، ولكن بين إسرائيل خالفوا أوامر اهلل سبحانه وتعاىل، فبعضهم يقتل بعضاً، وفريق منهم خيرج فريقًا من 
الديار، ويتظاهر البعض على البعض اآلخر باإلمث والعدوان، لكنهم إذا وجدوا بعضهم أسارى عند أناس آخرين 

ميكن اجلمع بني األمرين، فإذا كان حب بالنسبة إىل األفراد كان معناه أن ال يقتل فدوهم بأمواهلم! فكيف 
بعضهم بعضًا وال خيرج بعضهم بعضاً، وال يظاهر، بعضهم ضد بعض، ويفادي بعضهم مباله البعض اآلخر 

خصية وغربة األسري يف أيدي اآلخرين، وإن مل يكن حب فلماذا املفاداة؟ أفليس هذا دلياًل على انفصام يف الش
النفس عن النفس، حيث حتكم النفس يف مكان حسب اإلنسانية، وحتكم يف مكان آخر حسب القساوة 

 وانقطاع احلب والوحشية؟
وهذه احلالة اليت كانت يف بين إسرائيل إبان نزول اآليات عّمت اآلن العاملني الشرقي والغرّب، لكن ال بالنسبة إىل 

ورة فحسب بل بالنسبة إىل كل شيء كما أملعنا إىل مجلة من ذلك يف هذه البنود النطاق املذكور يف اآليات املذك
 اخلمسة عشر.

واملثال املعروف: )الدين هلل والوطن للجميع( إن صح أصله يلزم أن يراد به أن املقنن جلميع القوانني هو اهلل تعاىل، 
م وحب يف الوطن الكبري الذي هو كل ألن الدين هو جمموع القوانني، وإن اجلميع هلم احلق أن يعيشوا بسال

األرض، سواء كانوا مسلمني أو كفاراً، كما جنده يف القوانني اإلسالمية، ولذا جند أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وآله وسلم ملا دخل )املدينة( ووجد فيها املهاجرين واألنصار واملشركني واليهود جعل عهداً بني اجلميع بالدفاع عن 

 ني وعدم اعتداء بعضهم على بعض.البلد جمتمع
أما املعىن الذي قد يراد من تلك الكلمة املشهورة من أن املراد بالدين هو ما بني اإلنسان وبني اهلل كما التزم 
املسيحيون وإن املراد بالوطن هو الوطن القومي واجلغرايف.. فهذا معىن انفصامي أيضاً أي أنه انفصام الدين بعضه 

عضه عن بعض، ومعىن انفصام الدين والوطن هو انفصام اإلنسان، ألن اإلنسان املنفصم عن بعض، والوطن ب
 ينفصم يف الدين ويف الوطن أيضاً.

وعلى كل حال لو كان املهم اإلنسان لشخصه اخلاص فلماذا إعطاء الضريبة من املال والوقت والدم للدولة 
أنه شخص، فلماذا عدم العطف على البائس والفقري  وللمجتمع؟ وإن كان املهم اإلنسان مبا أنه إنسان ال مبا

 واحملتاج؟



 االحنراف يف اإلنتاج واالستهالك
واحلاصل: إننا نشاهد يف عامل اليوم أن كثريًا من اإلنتاج واالستهالك ـ سواء لإلنسان أو ألوقاته أو حلاجاته ـ من 

 ن سيد املوقف، وإمنا األجواء واألهواء.قبيل الباطل، مما معناه احنرافه عن الطريق املستقيم فليس اإلنسا
وحيث تبني لزوم أن يكون العمل يف قبال العمل ظهر بطالن كون النقد يف قبال العمل، أو النقد يف قبال النقد، 
ألن النقد حوالة فقط، ورمبا كان النقد قد حصل من أتعاب اآلخرين كما يف الرأمسالية على قسميها الشرقي 

نقد بسبب اإلكراه الفردي أو اإلكراه األجوائي، ولذا نشاهد ما وقع يف العامل ـ اليوم ـ من والغرّب حيث حيصل ال
املفاسد والشرور، وال عالج إال بأن ترجع األمور إىل نصاهبا الصحيح من اإلنتاج واالستهالك والصرف الصحيح 

تمراره يف احلياة. وإال فاالحنراف ال سواء لإلنسان عماًل، أو لإلنسان فراغاً، أو حلاجياته اليت يصرفها ألجل اس
 يوّلد إال االحنراف.

 وهناك أمثلة أخرى لإلنتاج الصحيح والفاسد، ولإلستهالك الصحيح والفاسد.
ومن املعلوم أن اإلنتاج الصحيح واحد وإمنا اإلنتاج الفاسد له ُشعب كما أن من املعلوم أن االستهالك الصحيح 

 . وإمنا أملعنا إىل أمرين يف كل منهما إملاعاً ال على طريق احلصر والتعداد.واحد واالستهالك الفاسد له ُشعب
 النتائج اخلطرية

وعلى أي حال فإن ما ذكرناه هنا من االحنراف إن دل على شيء فإمنا يدل على أن اإلنسان يعيش يف حالة غربة 
 (.11فأنساهم أنفسهم( )احلشر: عن الكون وعن اجملتمع وعن نفسه، وصدق قوله سبحانه وتعاىل: )نسوا اهلل 

فإن اإلنسان الذي ينسى اهلل تعاىل ينسى نفسه أواًل، مث جسده ثانياً، مث جمتمعه ثالثاً، مث العامل الطبيعي الذي 
يعيش فيه رابعاً، بينما إن مل ينس اإلنسان اهلل سبحانه أخذ بقوانينه فال ينسى نفسه، وال جسده، وال جمتمعه، وال 

 الذي يعيش فيه. عامله الطبيعي
 فإن هناك أربعة أمور:

 األول: الفطرة..

 الثاين: احلاجة..
 الثالث: الطبيعة..

 الرابع: العامل املصنوع..
 فالفطرة يف داخل اإلنسان.

 واحلاجة إمنا تكون للجسد والنفس أيضاً.
)عاملًا طبيعياً( أو )عاملاً  والطبيعة هي العامل الذي صنعه اهلل سبحانه وتعاىل، والذي يعيش فيه اإلنسان سواء كان

اجتماعياً( أي سائر الناس الذين يكون اإلنسان معهم من جمتمع واحد يتبادلون احلاجات والعواطف واملتطلبات، 
 والعامل املصنوع هو الذي يصنعه اإلنسان من الطبيعة ألجل أن يالئم حاجاته ومتطلباته.



ن والزوجة، فهو يزرع وحيصد وخيبز ليالئم أكله ال كاحليوان يأكل مثاًل: اإلنسان حباجة إىل األكل واللباس واملسك
العشب ويلتقط احلب وكذلك يرّب األغنام ليتخذ من صوفها مالبس بعد الغزل والنسج ال كالطيور والبهائم 
حيث تكتفي مبا خلق عليها من الريش والوبر والشعر، وهكذا يصنع اآلجر واجلص واألبواب اخلشبية واحلديدية 

تراب األرض ومن األشجار اليت زرعها أو نبتت يف الغابات أو املعادن ليسكن فيها بصورة الدار، أو يعملها  من
بصورة محام ليتنظف فيها، أو بصورة دكان ليجلس فيه ويبيع بضائعه، وليس كاحليوان الذي يعيش على الطبيعة 

 يف مسكنه أو بتطوير بسيط هلا.
لطبيعي بشكل مستقيم، وصنعه معتداًل، وأخذ منه حاجاته احلقيقية بغري إفراط وال فلو استفاد اإلنسان من العامل ا

تفريط وتبديل واختالف يف الكم أو يف الكيف كان قد صرف الفطرة ألجل احلاجة، وأخذ من الطبيعة بقدر 
، وإال كان انفصامًا يف الواقع، وصنع للعامل املصنوع احملتاج إليه املتوسط بني اإلنسان وعامل الطبيعة طبقًا حلاجاته

 الفطرة، وحتريفاً لعامل الطبيعة، كما أنه حتريف للصنع واالستهالك أيضاً..
مثاًل: لو أخذ مالبس كثرية، أو أقل من احملتاج إليه، حىت أصبح عاراً عليه أمام أنظار الناس أو مل خُيط الثوب أو 

بس الثوب املهلهل، أو الثوب الضيق ـ بأن صنع خاط الثوب خياطة بدقة متزايدة، أو خاطه بدون إتقان، أو ل
الثوب على أحد النحوين ـ وكذلك إذا غاىل يف قيمة الثوب ـ بأن صنعه مطرزًا بالذهب والآللئ ـ أو سفَّ يف 
القيمة ـ بأن يكون من جلد احلمري!! ـ كان ذلك كله خالف الفطرة وصرفًا غري صحيح ألنه أما قلة أخذ من 

خذ منها، أو تشديد زائد يف الصنعة، أو إسفاف فيها، أو األخذ من العامل املصنوع بقدر أزيد الطبيعة، أو كثرة أ
 من حاجاته، أو بقدر أقل منها، فكل ذلك زيادة ونقيصة وتبديل وحتريف.

وكذلك احلال مع الزوجة واملعاشرة مع اجملتمع فإن كان هناك إسفاف ومغاالة فكالمها احنراف، وكل ذلك معناه 
صام يف اإلنسان عن الواقع وأنه يصبح اإلنسان غريباً عن نفسه وغريباً عن الطبيعة، وغريباً عن جمتمعه.. كما االنف

ابتلي بكل ذلك عامل اليوم، ففي جانب منه ارتفاع مغاليًا فيه، ويف جانب آخر اخنفاض مغاىل فيه، وبني ذلك 
 تبديل وحتريف.

 البحث عن اجلذور
امل اليوم من املظاهر السيئة يف االحنراف واالنفصام إمنا هي وليدة جذور منحرفة، وغري خفي إن ما يشاهد يف ع

فال ميكن التخلص من هذه املظاهر السيئة إال بتقومي اجلذور وتعديلها، فإن كل ظاهرة البد هلا من خلفية، 
ل ملموس يف جانب والظاهرة هلا آثار حسنة إن حسنت اخللفية، أو سيئة إن ساءت اخللفية، ولنمثل لذلك مبثا

من جوانب احلياة وجدناه يف العراق قبل احلرب العاملية الثانية، ورأينا خالفه بعد احلرب، وعلى ذلك تقاس سائر 
األمثلة، علمًا بأن االختالف بني ظاهرتني حسنة وسيئة ليس من جهة وجود احلرب وكون احلرب فاصاًل بني 

 كانت الظاهرتان سابقة، والحقة أما السابقة فهي حسنة على السابق والالحق، وإمنا يف كل مكان من العامل
األغلب للجذور احلسنة وأما الالحقة فهي سيئة على األغلب لتبدل اجلذور من احلسنة إىل السيئة، وبعد ذلك 

 أعطت الظاهرتان آثاراً حسنة وسيئة، كل منها حبسبها.



 ونتكلم حول ذلك يف أربعة أمور:
 على اخللفية احلسنة. الظاهرة احلسنة املبنية

 والظاهرة السيئة املبنية على اجلذور السيئة.
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 اجياب والسل اإلمناء االجتماعي واالقتصادي بني اإل

 
 الظاهرة احلسنة

األول )الظاهرة احلسنة(: منزل متواضع يف بنائه حيتوي على عشر غرف يسكنها أب وأم هلما من األوالد مخسة 
ومن البنات ثالث وزوجوا األوالد خبمس فتيات، كما زوجوا البنات بأكفاء وقد خرجت البنات من املنزل بدون 

ال معونات بسيطة ـ كان األبوان قد مجعاها هلن تدرجيياً من بعض املالبس واألواين احتياج إىل معونة األب واألم ـ إ
 والفرش.

وأما األوالد فعندما تزوجوا اختذ كل منهم مع زوجته غرفة من غرف البيت، ألن املهور كانت بسيطة يف غاية 
من غرف البيت، وبقيت غرفتان  البساطة، واألثاث كان بسيطاً يف غاية البساطة، فاكتفى كل ولد مع زوجته بغرفة

لألب واألم، وغرفة للضيوف وغرفة لألكل جيتمع الكل فيها على مائدة واحدة مع حفظ احلجاب، وغرفة 
للمخزن، وكان يف البيت مطبخ هو خمزن للوقود كاحلطب والفحم وحمفظة خشبية لألواين وكان يف الدار ثالثة 

لألب واألم، وأحد السردابني الكبريين لألوالد مع زوجاهتم ـ مع  سراديب سردابان كبريان وسرداب صغري: الصغري
سرت بني كل ولد عن الولد اآلخر ـ وسرداب ألجل صنع املخلالت واخلواّب وما أشبه، ويف البيت حوض يسحبون 

كانت   إليه املاء من البئر ألجل االستعمال، أما ماء الشرب فيأيت به سقاؤون، وال يوجد يف البيت كهرباء، وإمنا
املصابيح النفطية املتعارفة يف ذلك الزمان وكانت هنالك بئر مشرتكة بني جارين كل واحد منهما ينضح منها املاء، 
وكان عمل العائلة صنع املخلالت. وكانت الظروف مصنوعة من السفال وهناك بعض الظروف الصغرية 

واكه اليت كانت تزرع يف نفس البالد كالقثاء للمحالت كاألكواب واخلواّب، وكانوا يتخذون اخلل من التمر والف
والشلغم والثوم وما أشبه، والكل يتعاونون يف الطبخ والكنس وغسل املالبس وغسل املنزل وغزل املغزل ألجل 

 اللباس وغري ذلك..
السنة وكان أبو العائلة يشرتي أول العام األرز والسكر والشاي والفحم والدهن واحلبوب والطحني ألجل حوائج 

أو ستة أشهر، أما اللحم والفواكه واخلبز فإهنا تشرتى يومًا بعد يوم، مع أنه كان يف البيت أيضًا تنور خيبزون فيه 
 أحياناً السبوعهم.

وكانت حياهتم حياة عفاف وكفاف وقناعة، والرجال والنساء يتعاونون ألجل صنع املخلالت اشرتاًء وعماًل وبيعاً 
 أيام اجلمعة واألعياد والوفيات كانوا يذهبون إىل احلرم الشريف واملزارات املقدسة، ويزورون يف دكاهنم املتواضع، ويف

بيوت األقرباء واألصدقاء، وأحيانًا كانوا يزورون املقابر. كما أهنم كانوا حيضرون جمالس الوعظ واإلرشاد. وكان 
واألوالد والزوجات كانوا حيضرون صالة األب يعطي اخلمس الزائد يف رأس كل عام ملرجعه كما أن األب واألم 

اجلماعة يف أكثر األيام. وقد أصبحوا أثرياء بعد مدة، فاشرتوا بستاناً كانوا يستعملون حطبه يف وقودهم، ومثاره يف 
أكلهم وخملالهتم، وكانوا يبيعون من البستان لالنتفاع بأمثان املبيعات، ويتنزهون فيه مجلة من األيام يف كل عام، 

اجتاحهم مرض كانوا يعاجلونه باألدوية البسيطة الرخيصة جداً، وعند الوالدة يستخدمون بعض نساء العائلة  وإذا 



كقابلة وإذا صعب األمر جاؤوا بقابلة حمرتفة، ويف كل عام يف أشهر الربيع كان األب يغلق دكانه ليذهب هو 
 وعائلته إىل زيارة الكاظمية وسامراء واملراقد املقدسة األخرى.

 هكذا كانوا يعيشون عيشة رغيدة مرفهة حبنان ولطف وتعاون.و 
أما احلّمام فلم يكن يف البيت، وإمنا كانوا يستحمون يف أغساهلم الواجبة واملستحبة وتنظيف أجسامهم يف أشهر 

 الصيف يف داخل البيت، ويف األشهر األخرى كانوا يذهبون إىل احلمامات العمومية.
بسيطاً يقتنعون به مدة سنوات، سواء يف املالبس أو الفرش أو املالحف أو غريها مما حيتاج  وكان أثاثهم غالباً أثاثاً 

 إليها اإلنسان.
( حسب احلديث الوارد فكانوا نظيفني يف 1وكانوا يعيشون نظيفني حيث إهنم يعتقدون )النظافة من اإلميان()

 أجسادهم وبيتهم وأثاثهم.
 اخللفية

 اليت شاهدناها يف هذه العائلة ـ ومثلهم كثريون غريهم ـ مبنية على مخسة أمور:وكانت اخللفية هلذه الظاهرة 
 أواًل: اإلميان باهلل:

اإلميان باهلل واليوم اآلخر، واخلشية من اهلل يف ارتكاب املعاصي أو ترك الواجبات ولذا كانوا يلتزمون بالطاعة 
ويرتكون املكروهات، مثاًل: يلتزمون بغسل اجلمعة،   وجيتنبون املعصية، وكانوا يلتزمون حسب املقدور باملستحبات

كما أهنم كانوا يرتكون النوم بني الطلوعني، وبعض منهم يعرف القراءة والكتابة فيقرأ القرآن يف كل صباح بصوت 
 مرتفع ملا ورد من أن ذلك يوجب الثواب يف اآلخرة والصحة والسالمة والثروة يف الدنيا.

 ثانياً: الفضيلة:
وا يتمتعون بالفضائل اخللقية كالقناعة، والتعاون، وحسن اخللق، واحرتام الصغري للكبري، وعفو الكبري عن فقد كان

الصغري، والكفاف، والعفاف، وعدم احلرص واحلسد، وغري ذلك، وهلذا متكنوا أن يتعاونوا بينهم يف صفاء ووفاء 
ثالثة ومن الثاين اثنان، ومن الثالث اثنان  ووئام. وقد حصل للعائلة بعد سنوات عدة من األوالد. فمن األول

 أيضاً، ومن الرابع واحد، ومن اخلامس أربعة.
وقد حصلوا بسبب األصهار واألنساب ـ سواء من أبنائهم أو من بناهتم ـ على صداقات كثرية مع عوائل متعددة  

 كانت مثان عوائل، فكان بينهم التزاور والتضايف والتعاون على خمتلف األصعدة.
 الثاً: االقتصاد السليم:ث

فقد كان االكتفاء الذايت سائداً على البالد وكل إنسان ميد رجله بقدر بساطه )كما يقول املثل املشهور( والرخص 
 حاكم على اجملتمع.

 رابعاً: اخللفية السياسية:
ومل يكن الربا فقد كان يف الناس نوع من الرشد، فما كانت الضرائب املرهقة، كما كانت احلريات الواسعة، 

 واالحتكار والغش واملفاسد االقتصادية األخرى.. يف البالد مما تساعدها السياسة واالقتصاد املنحرف.



 خامساً: اجملتمع املستقيم:
حيث مل يكن يف اجملتمع التنافس احلقود وإمنا كان تنافس شريف يف التقدم، وما كان السخط على العيش، بل  

 يكن املتعارف بني الناس هضم حقوق اآلخرين، وإمنا كان كل واحد يعرف إن كان اجملتمع جمتمع رضا، ومل
 سحق حق اآلخرين حمرم.

وإنه ال جيوز أكل أموال الناس بالباطل والتعدي على حقوق اآلخرين، سواء يف األموال أو يف األعراض أو 
 اب تلك الظاهرة.غريها.. فهذه اخللفية اليت كانت مهيمنة على أذهان كل اجملتمع كانت من أسب

 تبدل اجلذور
 ـ ضعف اإلميان واخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل، وارتقاب ثوابه واخلشية من عقابه. 1
ـ ضعفت الفضيلة فتبدل التعاون إىل التدابر، وأخذ احلرص والطمع والتجمل املتزايد والسرف والتبذير واألنانية  1

 والكربياء والغرور مكان الفضيلة.
صاد مرتبطاً باخلارج، من اخلل الذي كان يأيت يف قناين، إىل أنابيب املاء وأسالك الكهرباء والقماش ـ صار االقت 3

واملعلبات والغاز ـ الذي تبدل احلطب إليه ـ أو النفط املتزايد الذي مل يكن يف السابق معروفًا هبذه الكيفية 
 زهيد، كما استوردت األدوية احلديثة بكثرة.والكمية، وإمنا كانت العائلة تشرتي النفط ألجل املصابيح بثمن 

ـ أخذ الربا واالحتكار والغش واخلداع وأكل أموال الناس بالباطل يف الظهور، ولذا احتاج الناس إىل الثبت  4
وتسجيل عقد النكاح وغري ذلك، بينما كان اإلنسان يكتفي سابقاً بتسجيل العقد يف ورقة صغرية إذا باع داره أو 

ى األمر أن يزينوه بتوقيع عامل وشاهدين من كبار املنطقة، كما كانت القضايا حتل عند عامل املنطقة بستانه، منته
 أو الصنف، أما بعد ذلك وما حصل من تبدل اجلذور فالقضايا ال حتل إال باحملاكم واحملامني والرشوات و...

واردات الناس، وتضخم اجلهاز احلكومي ـ تبدل السياسة: فجعلت الدولة الضرائب املرهقة مما سحب كثرياً من  5
 تضخماً كبرياً جداً، وكبتت احلريات مما أوجب عدم إمكان التحرك االقتصادي بسهولة.

ـ تبدل األخالق: فقد حل التباغض واحلسد مكان التعاون وحب اخلري لآلخرين، وحل التجمل واحلرص حمل  6
 الكفاف والعفاف.

ه مثاًل فيقول: املهر الذي دفعه فالن ألف دينار فال ميكن أن يكون فكل شاب ينظر إىل شاب آخر تزوج قبل
املهر الذي أدفعه أقل من ذلك، وداره أحسن وضيافته أدسم ودكانه أفضل وأثاثه وسيارته أمجل فتغريت كل 

يف  اجلذور واخللفيات، وحىت أن أصوات القرآن اليت كانت تسمع من البيوت والدكاكني، واألدعية اليت كانت تتلى
الصباح واملساء والعصر كلها اختفت، وأصبح مكاهنا املذياع والتلفزة واملوسيقى والرقص واجملون، وتقلص احلجاب 
تقلصًا سريعاً، وانتشرت اخلمور وحمالت القمار ونوادي الفساد، وصار الشباب والشابات جياًل منفصاًل عن 

طالقاً، وإمنا يرموهنم باخلرافة والرجعية واجلمود، كما أن اآلباء واألمهات فلم يكونوا حيرتمون اآلباء واألمهات إ
 اآلباء أيضاً عجزوا عن نصح األوالد ألهنم رأوا أن األوالد يقابلوهنم بالسوء.

 اآلثار السيئة



أما األمر الرابع فهو: اآلثار السيئة اليت ترتبت على تلك اجلذور اليت تبدلت من اجلذور احلسنة إىل اجلذور السيئة 
كبرية وكثرية منها ـ مثاًل ـ بقاء البنني والبنات عزابًا وعوانس إىل سن متأخرة، وبذلك تفشى االستمناء فهي  

والعالقات اجلنسية الالمشروعة واألمراض التابعة هلا كما كثر الفساد واختطاف البنات أو األوالد ألغراض سيئة، 
ساد كما كثرت البطالة حيث مل تكن األعمال وأخذ الشباب يسافرون مع زمالئهم وزميالهتم إىل مناطق الف

املرجّوة هلؤالء الشباب. فالشباب غري مقتنعني بعمل اآلباء، وإمنا يذهبون إىل املدارس ويريدون الوظائف، وكذلك 
ازدادت السرقة، وارتفعت أسعار البضائع، واجيارات الدكاكني والبيوت، وأخذت جتمعات التخريب من الشباب ـ 

م من اخلارج ـ يف الظهور، وكثر العداء والبغضاء والطبقات املتباعدة. ولذلك توترت العالقات مع الذين جيدى هب
 األنظمة فلم يتعاون معها أحد.

وتبعًا لكل ذلك كثرت اجلرائم والقتل، وامتألت السجون، وبدأ التعذيب يف السجون النتزاع االعرتاف من 
. وإذا باجملتمع تبدل من احلسن إىل السيئ، وقد قال اهلل سبحانه مجعيات التخريب أو السراق والقتلة وأمثاهلم.

وتعاىل عن مثل ذلك: )ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم 
 (.41يرجعون( )الروم: 

ائدهم وأخالقهم وأسلوهبم يف فظهور الفساد يف الرب والبحر إمنا هو مبا كسبت أيدي الناس، ألهنم بدلوا نياهتم وعق
 االقتصاد والسياسة واالجتماع فظهر الفساد.

وهكذا كانت الظاهرة السليمة مستندة إىل خلفية سليمة، كما حصلت الظاهرة املنحرفة ذات اآلثار السيئة من 
 جذور منحرفة.

 الظاهرة السلبية تعمّ 
تفاوت احنراف اخللفيات زيادة ونقيصة مما سبب وقد أصبح االجتماع يف الوقت احلاضر هكذا يف كل العامل، مع 

تفاوت يف احنراف الظواهر االجتماعية قلة وكثرة وال عالج إال بالرجوع إىل اجلذور وتعديلها وتصحيحها حىت 
 تستقيم الظواهر.

ملبنية على مث إن الظاهرة اليت ذكرناها يف التفاوت بني األسرة السابقة ـ املبنية على الصحة ـ واألسرة احلديثة ـ ا
السقم ـ ليست خاصة باألسر فقط، وإمنا كان ذلك مثااًل، بل ظهرت نفس الظاهرتني يف املدارس واملستشفيات 
واملستوصفات واملعامل ودور احلكومة والشركات والدكاكني، بل وحمالت العبادة أحياناً وغريها مع تفاوت بعضها 

بقدرها، والفساد كالنار إذا شبت كان لكل مكان نصيبه عن بعض، فالصالح كماء املطر إذا جاء سالت أودية 
 (.45، 56من النار، ولذا قال سبحانه: )وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها( )األعراف: 

وقال سبحانه يف آية أخرى: )ومن الناس من يعجبك قوله يف احلياة الدنيا ويشهد اهلل على ما يف قلبه وهو ألّد 
األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل واهلل ال حيب الفساد وإذا قيل له اتق اهلل اخلصام وإذا توىل سعى يف 

 (.116ـ  114أخذته العزة باإلمث فحسبه جهنم ولبمئَس املهاد( )البقرة: 
 اإلسالم يعاجل اجلذور



رض، ونذكر ولذا نرى أن اإلسالم عاجل اجلذور أواًل وبالذات، وبىن األسس الكفيلة لسعادة اإلنسان وعمارة األ
 من هذه األصول عشرين:

 ـ أصالة اإلميان: وهي )العقيدة(. 1
 ـ أصالة اخلضوع هلل: وهي )العبادة(. 1
 ـ أصالة اخلضوع للرسول )صّلى اهلل عليه وآله(، ونّوابه )عليهم السالم(: وهي )الطاعة( وتتبعها )البيعة(. 3
 ـ أصالة األخوة: 4

 وذلك يوجب الوحدة فيما بني األفراد.بأن حيب كل أحد لغريه ما حيب لنفسه 
 ـ أصالة التعاون: 5

وبذلك تتشكل األمة الواحدة اليت ذكرها اهلل تعاىل يف قوله: )كنتم خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف 
 (.111وتنهون عن املنكر وتؤمنون باهلل( )آل عمران: 

 ـ أصالة املساواة أمام القانون. 6
 ـ أصالة املسؤولية: 2

 وذلك بأن يسأل اإلنسان عن كل شيء من أفكاره وأعماله وأقواله.
 ـ أصالة اجلزاء: 4

 وذلك بأن جيازى كل إنسان بعمله إن خرياً فخري، وإن شراً فشر.
 ـ أصالة العدالة: 1

 فإن لكٍل حقه السياسي واالجتماعي واالقتصادي وحقوقه األخرى.
 ـ أصالة العقوبة: 11

تعدي على إنسان آخر نفسًا أو مااًل أو عرضًا فالزنا جزاؤه اجللد، والقتل جزاؤه القتل وذلك مبجازاة اإلنسان امل
 وهكذا..

 ـ أصالة اإلحسان: 11
وذلك بإعطاء اإلنسان أكثر مما يأخذ. وذلك مأمور به يف الشريعة اإلسالمية ألجل استقامة احلياة. قال سبحانه: 

 (.11القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي( )النحل: )إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي 
 ـ أصالة احلرية: 11

 وذلك عرب انطالق الكفاءات.
 ـ أصالة الصحة: 13

 يف عمل املسلم وقوله وسائر شؤونه.
 ـ أصالة الطهارة: 14

 أي نظافة اإلنسان وأشيائه وكل شيء يف احلياة ما مل يعلم أهنا قذرة.



 ـ أصالة اإلباحة: 15
 وتعين إباحة األشياء لإلنسان إال ما خرج بالدليل.

 ـ أصالة الرباءة : 16
 أي أن كل إنسان ال يتحمل مااًل أو جرماً أو ما أشبه مما مل يثبت.

 ـ أصالة احرتام اإلنسان يف كل شؤونه: 12
 وهي: )احلرمة(.

 ـ أصالة الفضيلة: 14
 (.41سبحانه: )إال من أتى اهلل بقلٍب سليم( )الشعراء:  أي التخلق باألخالق احلسنة فكراً وقوالً وعماًل. قال

 (.2ـ  6وقال يف ضده: )نار اهلل املوقدة اليت تطــلع على األفئدة( )اهلمزة: 
 (.13وقال سبحانه أيضاً: )إنه عليم بذات الصدور( )امللك: 

 هذا بالنسبة إىل الفكر.
 (.15ناً وهو عند اهلل عظيم( )النور: وأما بالنسبة إىل القول، فقد قال سبحانه: )وحتسبونه هي

إىل غري ذلك مما ورد يف املؤاخذة على القول أو كون القول احلسن فضيلة، كما قال سبحانه: )أمل تر كيف ضرب 
ـ  14اهلل مثاًل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا( )إبراهيم: 

15.) 
ة إىل الكالم السيئ: )ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق األرض ما هلا من قرار( وقال بالنسب

 (.16)إبراهيم: 
وأما بالنسبة إىل األعمال اجلوارحية كأعمال العني واألذن والفم والبطن والفرج واليد والرجل وغريها، فقد قال 

وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم  سبحانه: )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون
 (.115تعملون( )التوبة: 

 (.31وقال سبحانه: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( )النجم: 
 فأصالة التخلق باألخالق احلسنة واجتناب الرذائل هي: )الفضيلة(.

 ـ أصالة امللكية: 11
 عمال وحيازة املباحات وما أشبه.أي كون اإلنسان مالكاً آلثاره وما حيصله بسبب األ

 ـ أصالة االرتباطات االجتماعية: 11
 أصالة االرتباطات النسبية والسببية كالزوجية والقرابة وهي )الصلة(.

وهبذه األصول العشرين اليت أملعنا إليها إملاعًا نّظف اإلسالم اجلذور تنظيفًا كاماًل، وتبعًا للجذور النظيفة ظهرت 
ولو سادت هذه اجلذور يف العامل ـ )وكلها عقلية قبل أن تكون شرعية ألهنا كلها نابعة من الفطرة الظواهر احلسنة، 

 اإلنسانية كما ذكرناها( ـ لصلح اجملتمع، وساد الوئام والصفاء، ورفرف اخلري على اجملتمع وعلى الفرد.
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 جمتمع اإلميان والعمل

 
 مع الكفربني جمتمع اإلميان وجمت

وعلى هذا، فاجملتمع السليم هو اجملتمع املؤمن باهلل واليوم اآلخر، اخلاضع ألحكام اهلل ورسوله، ويكون اجلميع فيه 
أخوة متساوين أمام القانون، والكل حٌر مسؤول عن عمله بدون إكراه فردي أو أجوائي، وله أجره بدون استغالل 

االقتصادية واالجتماعية على قدم املساواة، وبقدر الكفاءات، ولو إنسان إلنسان آخر، ولكل حقوقه السياسية و 
تعدى إنسان على إنسان آخر عوقب املتعدي، وإن كان املتعدي عليه عفافياً، فاإلنسان حمرتم، متخلق بالفضيلة 
 وليس عبدًا لشهوة أو مال أو جاه، وهو ميلك كل آثاره مما حصله، فهو مسلط على نفسه وماله يف إطار عدم

اإلضرار باآلخرين من جيله املعاصر واألجيال اآلتية، وحُتفظ يف مثل هذا اجملتمع أواصر العائلة واألقرباء، واألصل 
يف هذا اجملتمع بالنسبة إىل كل فرد فرد )الرباءة( حىت تثبت إدانته أو دينه، واألصل يف عمله الصحة فال حيمل 

تمع طاهر حالل حىت يثبت خالفه، ومثل هذا اجملتمع يصبح عمله على الفساد، وكل شيء لإلنسان يف هذا اجمل
الفرد فيه كاجملتمع العام أيضًا باطنه األمن واحلب وظاهره التنعم والتقدم وليس مثل هذا اجملتمع أجنبيًا عن نفسه 

واحدة  ومنفصماً عن ذاته، وال له وجهان: ظاهر وباطن متخالفان، بل الظاهر والباطن والفرد واجملتمع كلها وحدة
تسري إىل األمام، ويف مثل هذا اجملتمع يكون )اإلنسان( احملور وسائر األشياء خدم له.. فهو جمتمع إمناء الكفاءات 

 والتعايل، وتبادل احلب، وتقدم األفضل فاألفضل.
وجد حتت لكن مثل هذا اجملتمع ال يوجد إال حتت مظلة األنبياء )عليهم السالم( أما اجملتمع العاملي احلاضر الذي 

مظلة املادة والشهوة فليس إال اجملتمع الذي يتأخر يومًا بعد يوم، وهو جمتمع حتطيم الكفاءات، وتبادل البغضاء 
 وتقدمي األسوأ فاألسوأ.. اخل.

 الفقر يف ظل األنظمة املعاصرة
الرأمسايل ـ الذي والصياغة اجلديدة اليت تريد أن تقضي على الفقر واالحنراف العاملي جيب أن هتدم هذا النظام 

ميارسه الغرب والشرق والبالد الدائرة يف أفالكهما ـ فإن هذا النظام سبب الفقر يف الغرب لسببني، ويف الشرق 
لثالثة أسباب، ويف العامل الثالث ألربعة أسباب، فما دام هذا النظام موجودًا فالفقر ضارب بأجرانه على كل 

 العامل.
 أما سبب الفقر يف الغرب فهو:

واًل: سرقة الرأمساليني ثروات الفقراء حتت ستار خمتلف القوانني واألنظمة، كأنظمة البنوك الربوية وأنظمة أ
 االحتكارات اجلماهريية وعدم إعطاء حق العامل والفالح واملوظف ومن اليهم بقدر ما يعملون.

استثمار مواهبه، مثاًل: املثقف له  ثانياً: عدم إعطاء )رأس املال( اجملال ألكثرية الشعب حىت يتمكن اإلنسان من
من احلق أكثر من حق العامل البسيط اجلاهل، واإلنسان إذا ُهيئت له األجواء أصبح طبيبًا ومهندسًا وحمامياً 
وأستاذًا وغري ذلك، لكن الرأمسال ال يعطي اجملال هلؤالء حىت تنطلق مواهبهم وحىت يكونوا يف مستوى عاٍل من 



ا حيرمون من استثمار مواهبهم وعائدات اليت تعود إليهم، مثلهم يف ذلك مثل إنسان يعيش القوم، فيتأخرون، ولذ
على معدن ويتمكن من استخراج املعدن حىت يرفع حالته وحيسن معيشته، لكن األنظمة اليت وضعها الدكتـــاتوريني 

 متنع من استخراج املعدن.
ســـالم فـــي مجلة حكمة بعثة األنبياء )عليهم السالم(: )ويثريوا هلم يقول اإلمام أميـــــر املؤمـــنني عليه الصالة وال

 (.1دفائن العقول()
يعين: أن األنبياء )عليهم السالم( يثريون للناس دفائن عقوهلم حىت يتمكنوا من االستمتاع الكامل باحلياة ورؤية 

 الطريق.
 هذا بالنسبة إىل الفقر يف الغرب.

ىل السببني املوجودين يف الغرب سبب ثالث، وهو: إن الدولة املستبدة تستنفذ آخر أما الفقر يف الشرق فيضاف إ
قطرة من ثروات الناس، وليس هناك يف الشرق من يدافع عن العمال والفالحني واملوظفني وسائر طبقات الشعب، 

بقدر، وهذا الشيء بينما يف الغرب دميقراطية مهلهلة، ودفاع صوري يوقف الرأمساليني والدولة عند حدمها ولو 
 مفقود يف الشرق الشيوعي.

أما يف العامل الثالث )حسب املصطلح( فيضاف إىل األسباب الثالثة سبب رابع هو: إن املواد اخلام اليت هي ملك 
طبيعي للناس يشرتيها الشرق والغرب منهم بأقل قدر ممكن، وليست القيمة عادلة، لكنهم مضطرون من البيع 

ذا صنع الشرق والغرب تلك املواد باعا املصنوع للعامل الثالث بأكثر من الثمن. واألنظمة للشرق والغرب، مث إ
 املوجودة يف العامل الثالث ـ وهي أنظمة تابعة للشرق أو الغرب إما بشكل صريح أو مغلف ـ تساعد ذلك.

 احلدود اجلغرافية والطبقية املقيتة
ا سابقاً، يسبب فقر مجاعة وغىن مجاعة كان الفقراء يعاجلون مث إنه إذا كان اختالف ســـطح الثروة يف بلٍد م

املشكلة بالذهاب إىل بالد الغىن، ألن الثروة للكل، واهلل سبحانه وتعاىل مل خيلق البشر ألن يكون بعضهم 
رأمساليني كبار وأصحاب مليارات وماليني، وبعضهم يتضورون جوعًا وال جيدون حىت لقمة العيش وغذاًء كافياً 

اًء ينقذهم من األمراض، ولذا كان السطح يتعادل، مثاًل: ملا وجدت الثروة يف أوربا نزحت مجاعات كبرية من ودو 
 اآلسيويني إىل هناك، وملا ظهرت أمريكا نزحت املاليني من أوربا إىل أمريكا.

دخوهلا، ولذا بقي  أما يف الوقت احلاضر فقد جعلت األنظمة املنحرفة للبالد سياجًا حمكمًا ال يتمكن الفقري من
الفقراء فقراء بل ازدادوا فقراً ووصل األغنياء إىل فوق حد التخمة، بينما كان مقتضى القاعدة أن يتمكن اإلنسان 
)وهو عيال اهلل سبحانه وتعاىل كما يف األحاديث( أن يذهب إىل أي مكان شاء من األرض ويكتسب ويكد 

 وجيتهد ويستخرج ثروات األرض.
 حدث شيآن كالمها خالف فطرة اإلنسان وخالف شرائع السماء.وعلى هذا، فقد 

السبب األول: إن البالد الغنية ال تتقبل الفقراء، فهناك سياج بني البالد الغنية والبالد الفقرية مينع دخول الفقراء 
 يف بالد األغنياء.



ـ مبختلف الوسائل والسبل واألنظمة والسبب الثاين: إن البالد الغنية متتص الثروة من البالد الفقرية ـ كما تقدم 
واحلكومات العميلة، بسبب اخلرباء، بسبب تصدير املصنوعات، بسبب هنب اخلريات واملواد اخلام، وغري ذلك، 
فبينما كان الفقراء يذهبون يف السابق إىل البلد الذي يزداد غىن ليكونوا أغنياء )كما هو غين أيضاً( نشاهد يف 

مح للفقري بدخول أراضي اهلل الواسعة، وباإلضافة إىل ذلك متتص البالد الغنية بقايا الثروة الوقت احلاضر أنه ال يس
املوجودة يف بالد الفقراء وتكدسها فوق ثرواهتا، ولذا جتد يف الغرب ويف البالد الغنية أصحاب املليارات، وجتد يف 

 البالد الفقرية مئات املاليني من اجلائعني.
 هم!الفقراء يتحّسسون واقع

مث إن الفقراء يف العامل السابق ما كانوا حيسون مبشكلة فقرهم مبقدار ما حيسون هبا يف الزمن احلاضر، فقد زاد 
إحساس الفقراء بفقرهم حسًا متزايدًا مما سبب هلم عقدًا نفسية ومشاكل مجة، وإمنا زاد إحساس الفقراء بفقرهم 

 ألسباب:
العامل بعضه ببعض، من راديوات وتلفزيونات ومدارس وكتب وجمالت وجرائد األول: الوسائل العاملية اليت أوصلت 
 وسينمات وأفالم وأشرطة وغري ذلك.

الثاين: األسفار اليت سببت اتصال الفقراء باألغنياء، واتصال األغنياء بالفقراء، فوجد الفقراء العيشة املرفهة عند 
 األغنياء، فازدادوا حساً بفقر أنفسهم.

وب خصوصًا احلرب العاملية الثانية، حيث احتاج الغرب والشرق إىل املال، فجاؤوا لنهب معادن الثالث: احلر 
 البالد الفقرية، فعرف الفقراء كيفية عيش األغنياء، وبذلك ازدادوا حساً بالفقر والظلم واالضطهاد والتأخر.

يف فلكها ـ كالبالد الربيطانية الرابع: فضح كل من القدرتني العظيمتني ومن يف فلكهما ـ يعين أمريكا ومن 
والفرنسية واألملانية واليابانية وغريها من هذا اجلانب، وروسيا والبالد اليت يف فلكها من اجلانب اآلخر، فضح كل 
منهما القدرة األخرى، حيث إن كل قدرة ـ أرادت استعمار الناس ـ فضحت القدرة األخرى بأهنا تعيش يف رفاه 

ما البالد الفقرية تعيش فقراً مدقعاً، حىت تسببت هذه القدرة يف سحب أنظار البالد الفقرية وحببوحة من اخلري، بين
إىل نفسها، مما سبب تفتح عيون الفقراء واملضطهدين، ومعرفتهم كيفية حتطمهم وفقرهم وذهلم وتأخرهم ومل يكن 

 هذا الشيء موجوداً يف السابق.
الفقراء، حيث إن احلكومات اليت تسيطر على تلك البالد على  اخلامس: أنظمة بالد الفقراء سببت تفتح عيون

األغلب دول دكتاتورية هتيئ لنفسها كل اخلريات، فرتى الشعوب كيفية حياهتا املرتفة، مما يوجب طلب الشعوب 
ملثل تلك احلياة، لكن حيث ال يتمكنون منها يقع بني الدولة والشعب التنازع والتنافر واخلصام، وينتهي إىل 

 لثورات واحلروب واالنقالبات وغري ذلك، مما يسبب إحساس الفقراء بالفقر أكثر فأكثر.ا
فالفقراء ـ باإلضافة إىل أن الفقر أنه أمر واقعي يف بالدهم ـ فهو شيء ملموس هلم، وفرق بني مريض ال يعلم بأنه 

 ة إىل واقعه اخلطري.مريض، وبني مريض يعلم بأنه مريض فهذه املعرفة تسبب له آالماً نفسية باإلضاف
 وعلى أي حال، فالفقراء يزدادون فقراً بصورة مستمرة حلساب تقدم بالد األغنياء وبصورة مستمرة.



 نتائج الفقر
 أما نتائج الفقر والتأخر فهي كثرية نذكر منها عشرين:

 (.1األول: ضعف العقيدة وانتشار الرذيلة، وقد ورد يف احلديث: )كاد الفقر أن يكون كفراً()
 (.3ويف حديث آخر: )الفقر سواد الوجه يف الدارين()

 ومن الطبيعي أن الكفر والرذيلة مقرتنان.
الثاين: ارتفاع نسبة األمراض وكثرة املوت، ولذا نشاهد أن األمراض يف البالد الفقرية أكثر من األمراض يف البالد 

ة، وكثري من األطفال ميوتون جوعًا أو لسوء الغنية، كما أن املوت املبكر يوجد يف البالد الفقرية بصورة مذهل
 التغذية أو لعدم استقامة البيئة، بينما هذه األمور ليست موجودة يف بالد األغنياء هبذا الشكل.

الثالث: قلة الزواج وكثرة العزاب والعوانس، فإن الزواج له تكاليفه، حبيث إن الفقري ال يتمكن من حتملها، فيبقى 
 الواضح إن عدم الزواج يسبب اآلالم النفسية كما يسبب اآلالم اجلسدية واألمراض وغري ذلك.عازباً وعازبة، ومن 
 الرابع: سوء التغذية.

 اخلامس: تلوث البيئة.
 السادس: ارتفاع نسبة اجلهل ارتفاعاً كبرياً.

شيئًا من الثروة ـ فهو  السابع: كثرة النزاع، فإن الفقر ـ باإلضافة إىل أنه بنفسه يسبب النزاع بني جانبني يتجاذبان
 يسبب سوء اخللق، وسوء اخللق ينتهي إىل النزاع والشقاق، والطالق يف بالد الفقراء أكثر منه يف بالد األغنياء.

 الثامن: كثرة البطالة.
 التاسع: العقد النفسية.

ائل الراحة لنفسه العاشر: قلة وسائل الراحة، فإن الفقري ال يتمكن من أوليات حياته فكيف يتمكن من هتيئة وس
 ولعائلته؟

احلادي عشر: تأخر املرأة تأخرًا فضيعاً، وسقوط مجلة منهن يف بؤرة الرذيلة، أما حقوقهن السياسية واالجتماعية 
 واالقتصادية فليس منها أثر.

 الثاين عشر: قلة االستهالك تبعاً لقلة الدخل.
ن الفقراء يضطرون إىل استخدام أطفاهلم يف الثالث عشر: استخدام األطفال قبل السن املقررة للخدمة، أل

 خدمات شاقة وبأجور زهيدة، لعلهم يتمكنون من سد بعض حاجاهتم املّلحة الضرورية.
الرابع عشر: الدكتاتورية يف احلكم، ولذا ال جتد يف البالد املتأخرة حىت بلدًا واحدًا دميقراطيًا ولو بقدر دميقراطية 

 الغرب.
 ، والوعي املوجود شاذ نادراً حىت يصح أن يقال بأنه كالعدم.اخلامس عشر: قلة الوعي



السادس عشر: يباب الصحارى، ألن الصحارى ال ميكن أن تثمر إال بالوسائل، وباملال، هذا باإلضافة إىل قانون 
يبيع )اإلصالح الزراعي!( الذي يفرض يف أمثال هذه البالد ألجل حتطيم الزراعة واللحوم واأللبان ومنتجاهتا حىت 

 الغرب والشرق ملثل هذه البالد: احلبوب ومنتجاهتا واللحوم ومشتقاهتا.
السابع عشر: قلة النظام، فإن اإلنسان الذي ال يتمكن من سد جوعه أو سرت جسده، هل ميكن أن يفكر يف 

 جعل النظام أو أن يلتزم بالنظام؟
 الثامن عشر: قلة النظافة:

 أواًل: لقلة الوعي.
 املاء.وثانياً: لقلة 

 وثالثاً: لقلة الوسائل.. إىل غري ذلك.
التاسع عشر: عدم التمتع خبريات الصناعة، فالصناعة يف تلك البالد قليلة جدًا ألهنم ال ميلكون القوت فهل 

 يتمكنون من شراء السيارة والثالجة والغسالة وغريها؟
ة حرة مشجعة لنمو الكفاءات، وكل هذه العشرون: عدم منو الكفاءات، ألن الكفاءات إمنا تتفتق يف بيئة علمي

 املؤهالت غري موجودة.
 إىل غري ذلك من العالئم واآلثار واألضرار النازلة بالعامل املتأخر.

وليس عالج تأخر العامل الثالث باملعونات وتغيري األنظمة باالنقالبات وما أشبه، واملؤمترات وحنوها، وإمنا العالج: 
رأمسالية ـ الغربية والشرقية ـ إىل النظام املايل املعتدل الذي يعطي لكل إنسان حقه، ولكل تغيري النظام العاملي من ال

إنسان عمله، وكل إنسان فيه حر يف أن يكتسب ما يشاء حبيث ال يضر اآلخرين، وان يتعلم، وان يسري وأن 
 يتقدم كما يريد.

 عامالن أساسيان وراء املشكالت
 قتصادية والسياسية واالجتماعية وغريها ناشئة عن أمرين أساسيني:وأخرياً: فإن كل مشاكل العامل اال

أحدمها: عدم اإلميان باهلل واليوم اآلخر، حىت بالنسبة إىل كثري من الذين يقولون: )إنا مؤمنون( فإن اإلميان أحياناً 
خمالطًا حلمه ودمه  شعار ولفظ وأعمال مبتورة، وأحيانًا يكون ناشئًا عن قلب اإلنسان وعمقه بأن يكون اإلميان

وظاهره وباطنه، فإن اإلنسان املؤمن هو الذي يتقي اهلل يف الظلم والتعدي وأكل حقوق اآلخرين ويتقي اهلل أيضاً 
 حىت من البطالة واإلسراف والتبذير والتقتري وغري ذلك.

متكن اإلنسان من فهم والثاين: اجلهل، فإنه رمبا يكون اإلنسان مؤمنًا واقعاً، لكنه جاهل، واجلهل يوجب عدم 
 احلياة )أي فهم االقتصاد وفهم السياسة وفهم االجتماع(.

وال نقصد باجلهل أن يكون اإلنسان أميًا ال يعرف القراءة والكتابة، إذ يف كثري من األحيان )كما نشاهد يف 
الطبيب وغريهم أميني العامل الثالث ويف غري العامل الثالث( يكون خريج اجلامعة واملهندس والدكتور واحملامي و 

جهالء بأسلوب احلياة، فإن معرفة الطب شيء ومعرفة كيفية تسيري احلياة شيء آخر، ولذا جند يف العامل الثالث 



ألوف الدكاترة واملهندسني والعلماء واألطباء وغريهم من ذوي الشهادات الراقية ومع ذلك ال يتمكنون أن يفهموا  
 كيف يعيشون؟

يفهم كيف يعيش يعّد جاهاًل، وإن كان يعرف الكتابة والتأليف وعالج املرضى والدفاع  ومن الواضح، إن من ال
 عن أطراف الدعاوي، وإىل غري ذلك.

 حنو تعميم اإلميان والعلم
فمن الضروري تعميم اإلميان وتعميم العلم إذا أردنا اجتثاث جذور الفقر من العامل كله ال يف بالدنا فحسب، بل 

بطريق أوىل ألهنم أجهل بطرق احلياة من العامل الثالث، ويف بالد الغربيني أيضًا ألهنم أيضاً  يف بالد الشيوعيني
جهالء بطرق العيش واحلياة ألهنم لو كانوا يعلمون بطرق العيش واحلياة مل تتحكم فيهم الرأمسالية اجلائرة ومل 

ة باإلميان والعلم يأىب حىت عن استعمار يتحكم فيهم االستعمار واالستغالل، لوضوح إن اإلنسان بفطرته املدعوم
 اآلخرين واستغالهلم.

ولذا ورد يف األحاديث الكثرية ـ تبعًا لآليات الشريفة ـ تأكيدات على اإلميان وعلى العلم، وإنا نذكر طائفة من 
 الروايات الواردة يف هذا الباب حول العلم تتميماً للمقصد.

 (.4سالم(: )... فيكون ما يفسده جبهله أكثر مما يصلحه بعقله()فقد قال اإلمام علي بن احلسني )عليه ال
 (.5وعن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )طلب العلم فريضة()

ويف رواية أخرى عن أّب عبد اهلل عليه الصالة والسالم قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )طلب العلم 
 (.6بغات العلم()فريضة على كل مسلم، أال إن اهلل حيب 

 (.2وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة()
وروى حممد بن علي القتال عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )اطلبوا العلم ولو بالصني، فإن طلب العلم 

 (.4فريضة على كل مسلم()
السالم( قال: )الشاخص يف طلب العلم، كاجملاهد يف سبيل اهلل، إن طلب العلم وعن اإلمام أمري املؤمنني )عليه 

 (.1فريضة على كل مسلم()
وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من تعلم بابًا من العلم عمن يثق به كان أفضل من أن يصلي ألف 

 (.11ركعة()
 (.11يضة من فرائض اهلل()وروي أمري املؤمنني علي )عليه السالم(: )طلب العلم فر 

 وروى اجملاشعي، عن الرضا عن آبائه عن علي صلوات اهلل عليهم أمجعني قال:
قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )العامل بني اجلهال كاحلي بني األموات ـ إىل أن قال ـ: فاطلبوا العلم فانه 

 (.11ل مسلم()السبب بينكم وبني اهلل عز وجل وإن طلب العلم فريضة على ك
وعن أمري املؤمنني علي )عليه السالم( قال: )طلب العلم فريضة على كل مسلم فاطلبوا العلم من مظانه واقتبسوه 

 (.13من أهله()



وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )إن اهلل ال يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم 
 (.14مل يبق عامل اختذ الناس رؤساًء جهااًل فأفتوا بغري علم فضّلوا أو أضّلوا()بقبض العلماء حىت إذا 

ومن الواضح، إن اإلفتاء بغري علم ليس خاصًا مبوازين القضاء واملرافعات والشكايات، بل يشمل كل أقسام العلم  
 كالعلوم االجتماعية واالقتصادية والسياسية والرتبوية واحليوية وغريها.

 )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )أربع يلزمن كل ذي عقل وحجى من أميت قيل: يا رسول اهلل ما هّن؟وعن النيب 
 (.15قال: استماع العلم وحفظه ونشره عند أهله والعمل به()

 (.16وعن أّب عبد اهلل الصادق عليه الصالة والسالم قال: )اطلبوا العلم وتزينوا معه باحللم والوقار()
 الروايات الكرمية.إىل غريها من 

 تعاليم إسالمية يف الكسب والتجارة
 اإلسالم يدعو إىل التجارة والكسب

 (.12عن املعلى بن خنيس قال: رآين أبو عبد اهلل )عليه السالم( وقد تأخرت عن السوق فقال: )اغد إىل عزك()
 (.14وعن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )تسعة أعشار الرزق يف التجارة()

عبد املؤمن األنصاري، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )الربكة  وعن
 (.11عشرة أجزاء تسعة أعشارها يف التجارة والعشر الباقي يف اجللود()

هم قال الصدوق يعين باجللود الغنم، واستدل مبا عن احلسني بن زيد، عن أبيه زيد بن علي، عن آبائه )علي
( يعين 11السالم( عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )تسعة أعشار الرزق يف التجارة، واجلزء الباقي يف السابيا()

 الغنم.
 )أقول: ذلك حممول على زمان ورود الرواية(.

وعن علي )عليه السالم( ـ يف حديث األربعمائة ـ قال: )تعرضوا للتجارات فإن لكم فيها غىن عما يف أيدي 
(. أي ال حيمده الناس وال 11الناس، وإن اهلل عز وجل حيب احملرتف األمني، املغبون غري حممود وال مأجور()

 يعطيه اهلل األجر.
وعن علي )عليه السالم( يف بيان معايش اخللق )إىل أن قال( )وأما وجه التجارة فقوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا 

 (.141كتبوه( ( البقرة: إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فا 
 (.11فعرّفهم سبحانه كيف يشرتون املتاع يف السفر واحلضر وكيف يتجرون إذ كان ذلك من أسباب املعايش()

عن حممد الزعفراين، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )من طلب التجارة استغىن عن الناس، قلت: وإن كان 
 (.13شار الرزق يف التجارة()معياًل؟ قال: وإن كان معياًل إن تسعة أع

(. )لوضوح أن 14وعن أّب بكري عمن حدثه،عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )التجارة تزيد يف العقل()
 العقل العملي يف العمل(.

 ( يعين السوق.15وعن هشام بن أمحر قال: كان أبو احلسن )عليه السالم( يقول ملصادف: )أغد إىل عزك()



قرة، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( يف حديث: إن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال للموايل:  وعن الفضل بن أّب
)اجتروا بارك اهلل لكم، فإين مسعت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقول: الرزق عشرة أجزاء تسعة أجزاء يف 

 (.16التجارة وواحدة يف غريها()
 )عليه السالم( ملوىل له: )يا عبد اهلل احفظ عزك( قال: وما عزي وعن علي بن عقبة قال: قال أبو عبد اهلل

 (.12جعلت فداك؟ قال: )غدوك إىل سوقك، وإكرامك نفسك()
وقال آلخر موىل له: )ما يل أراك تــــركت غدوك إلــــى عزك؟( قــــال: جنازة أردت أن أحضرها، قال: )فال تدع 

 (.14الرواح إىل عزك()
ل: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم(، عن قول اهلل: )ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة وعن عبد األعلى قا

 (.111حسنة وقنا عذاب النار( )البقرة: 
 (.11قال: )رضوان اهلل واجلنة والسعة يف املعيشة وحسن اخللق يف الدنيا()
 (.31سن الصحبة ويف اآلخرة اجلنة()وعنه )عليه السالم( أيضاً قال: )رضوان اهلل والتوسعة يف املعيشة وح

)وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه مّر يف غزوة تبوك بشاب جلد يسوق أبعرة مساناً، فقال أصحابه: يا 
رسول اهلل لو كانت قوة هذا وجلده ومسن أبعرته يف سبيل اهلل لكان أحسن، فدعاه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

رتك هذه، أي شيء تعاجل عليها؟ فقال: يا رسول اهلل يل زوجة وعيال فأنا أكسب هبا ما وآله( فقال: أرأيت أبع
أنفقه على عيايل وأكفهم عن الناس، وأقضي دينًا علي، قال: لعل غري ذلك؟ قال: ال، فلما انصرف قال رسول 

 (.31ج وأجر املعتمر()اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: لئن كان صادقاً إن له ألجراً مثل أجر الغازي وأجر احلا 
 (.31ويف املقنع، قال الصادق )عليه السالم(: )من لزم التجارة استغىن عن الناس()

وروى علي بن إبراهيم يف تفسريه، مرساًل يف سياق قصة مرمي ووالدة عيسى )عليه السالم( )إىل أن قال(: مث 
جعل اهلل الربكة يف كسبكم وأحوج الناس استقبلها قوم من التجار فدلوها على النخلة اليابسة فقالت هلم: )

 (.33إليكم()
وعن أّب إمامة قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اخلري عشرة أجزاء أفضلها التجارة، إذا أخذ احلق 

 (.34وأعطى احلق()
 (.35وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )تسعة أعشار الرزق يف التجارة()

 (.36عليه وآله(، أنه قال: )أطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه() وعنه )صّلى اهلل
وعن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يف حديث أنه قيل له: ومب االفتخار؟ قال: )بإحدى ثالث، مال ظاهر 

 (.32وأدب بارع، وصناعة ال يستحي املرء منها()
حابه عما يتصرف فيه؟ فقال: جعلت فداك إين كففت يدي وعن أّب عبد اهلل )عليه السالم(، أنه سأل بعض أص

عن التجارة؟ قال: ومل ذلك؟ قال: انتظاري هذا األمر، قال: )ذلك واعجب لكم يذهب أموالكم ال تكفف عن 
التجارة والتمس من فضل اهلل، افتح بابك، وابسط بساطك، واسرتزق ربك، وإذا كنت يف جتارتك وحضرت 



تجرك، فإن اهلل وصف قومًا ومدحهم فقال: )رجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر الصالة فال يشغلك عنها م
 (.32اهلل( )النور: 

وكان هؤالء القوم يتجرون، فإذا حضرت الصالة تركوا جتارهتم وقاموا إىل صالهتم وكانوا أعظم أجراً ممن ال يتحّرف 
 (.34ويصلي()

 (.31)ال ترتك التجارة، فإن تركها مذهبة العقل() ويف املقنع عن الصادق )عليه السالم(، أنه قال:
وعن ابن عباس، أنه قال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا نظر إىل الرجل فأعجبه قال: له حرفة؟ فإن 
قالوا: ال، قال: سقط من عيين، قيل: وكيف ذاك يا رسول اهلل؟ قال: )ألن املؤمن إذا مل يكن له حرفة يعيش 

 (.41بدينه()
وعن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: إن حممد بن املنكدر كان يقول: ما كنت أرى 
أن مثل علي بن احلسني )عليه السالم( يدع خلفاً لفضل علي بن احلسني )عليه السالم( حىت رأيت ابنه حممد بن 

به: بأي شيء وعظك؟ قال: خرجت إىل بعض علي )عليه السالم( فأردت أن أعظه فوعظين، فقال له أصحا
نواحي املدينة يف ساعة حارة فلقيت حممد بن علي )عليه السالم(، وكان رجاًل بدينًا وهو متكئ على غالمني له 
أسودين، أو موليني له، فقلت يف نفسي شيخ من شيوخ قريش يف هذه الساعة على هذه احلال يف طلب الدنيا 

سلمت عليه فسلم علي بنهر وقد تصبب عرقاً، فقلت: أصلحك اهلل شيخ من أشياخ واهلل ألعظنه، فدنوت منه ف
قريش يف هذه الساعة يف طلب الدنيا لو جاءك املوت وأنت يف هذه احلال؟ قال: فخلى عن الغالمني من يده مث 

ف هبا نفسي تساند وقال: )لو جاءين واهلل املوت وأنا يف هذه احلال جاءين وأنا يف طاعة من طاعات اهلل، أك
عنك وعن الناس، وإمنا كنت أخاف املوت لو جاءين وأنا على معصية من معاصي اهلل( فقلت: يرمحك اهلل أردت 

 (.41أن أعظك فوعظتين)
وعن ابن فضال عن الصادق، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم(، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، قال: 

 (.41اهد يف سبيل اهلل())الشاخص يف طلب الرزق احلالل كاجمل
وعن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.43عليه وآله(: )العبادة سبعون جزًء أفضلها جزًء طلب احلالل()
 (.44أجزاء يف طلب احلالل()ويف رواية أخرى قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )العبادة عشرة أجزاء تسعة 

 أقول: اجلمع بينهما مبراتب الفضل.
وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )ما عدوة أحدكم يف سبيل اهلل بأعظم من غدوته يطلب لولده وعياله 

 (.45ما يصلحهم()
يه سيئة وذلك أنه مبتلى وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )إنه ليأيت الرجل منكم ال يكتب عل

 (.46باملعاش()



وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )إن من الذنوب ذنوبًا ال يكفرها صالة وال صدقة، قيل: يا رسول اهلل فما 
 (.42يكفرها؟ قال: اهلموم يف طلب املعيشة()

كفاها اهلل، ما أركب فيها إال   ويف لب اللباب، عن الصادق )عليه السالم(، أنه قال: إين ألركب يف احلاجة اليت
اللتماس أن يراين أضحى يف طلب احلال، أما تسمع قول اهلل: )فإذا قضيت الصالة فانتشروا يف األرض وابتغوا 

 (.44()11من فضل اهلل( )اجلمعة: 
 (.41ويف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )الرحال تفيد املال()

الم(، أنه قال: )ثالثة يدعون فال يستجاب هلم: رجل جلس عن طلب الرزق مث يقول: وعن الصادق )عليه الس
 (.51اللهم ارزقين، يقول اهلل تبارك وتعاىل: أمل أجعل لك طريقاً يف الطلب؟( )اخلرب()

وعن الصادق )عليه السالم( قال: )أربعة ال يستجاب هلم دعاء: رجل جالس يف بيته يقول: يا رب ارزقين، فيقول 
 (.51ه: أمل آمرك بالطلب( )اخلرب()ل

 )ذكر الثالثة مرة وأربعة مرة( باعتبار اختالف حمل احلاجة بالنسبة إىل السائل.
 (.3ـ  1ويف احلديث أنه ملا نزل قوله تعاىل: )ومن يتق اهلل جيعل له خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب( )الطالق: 

عبادة وثوقًا مبا ضمن مل فعلم النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( إنقطع رجال من الصحابة يف بيوهتم واشتغلو بال
 ذلك، فعاب ما فعلوه، وقال: إين ألبغضه الرجل فاغراً إىل ربه يقول: اللهم ارزقين ويرتك الطلب.

وعن عبد اهلل عن حممد، عن موسى قال: حدثنا أّب عن أبيه عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه عن جده علي 
ن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )نعم بن احلسني، ع

 (.51العون على تقوى اهلل الغىن()
 (.53وعن ذريح قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: )نعم العون الدنيا على اآلخرة()

لنحب الدنيا! فقال يل: تصنع هبا ماذا؟ قال: أتزوج  وعن أّب يعفور قال: قلت ألّب عبد اهلل )عليه السالم(: إنا
 (.54منها، وأنفق على عيايل، وأنيل أخواين، وأتصدق، قال يل: )ليس هذا من الدنيا، هذا من اآلخرة()

وعن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: كان لقمان يقول البنه: )يا بين إن الدنيا حبر، 
ها جيل كثري )إىل أن قال(: يا بين خذ من الدنيا بلغة، وال تدخل فيها دخواًل تضر فيها بآخرتك، وال وقد غرق في

 (.55ترفضها فتكون عيااًل على الناس( )اخلرب()
ومن كالم لعلي )عليه السالم( بالبصرة وقد دخل على العالء بن زياد احلارثي يعوده، فلما رأى سعة داره قال: 

هذه الدار يف الدنيا،أما أنت إليها يف اآلخرة كنت أحوج؟ وبلى إن شئت بلغت هبا  )ما كنت تصنع بسعة
اآلخرة. تقرى فيها الضيف وتصل فيها الرحم وتطلع منها احلقوق مطالعها، فإذا أنت قد بلغت هبا 

 (.56اآلخرة()
الدنيا حالاًل استعفافًا عن وروى الراوندي يف لب األلباب، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من طلب 

 (.52املسألة وسعياً على عياله وتعطفاً على جاره لقي اهلل ووجهه كالقمر ليلة البدر()



ويف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )أال وإن من النعم سعة املال، وأفضل من سعة املال صحة 
 (.54البدن، وأفضل من صحة البدن تقوى القلب()

عن زياد القندي قال: كان أبو عبد اهلل )عليه السالم( إذا رأى إسحاق بن عمار وامساعيل بن عمار قال: )وقد و 
 ( يعين الدنيا واآلخرة.51جيمعهما ألقوام()

وروى علي بن إبراهيم )يف تفسريه( قال: وذكر رجل عند أّب عبد اهلل )عليه السالم( األغنياء ووقع فيهم، فقال 
)عليه السالم(: )اسكت، فإن الغين إذا كان وصواًل لرمحه، وبارًا بإخوانه أضعف اهلل له األجر أبو عبد اهلل 

ضعفني، ألن اهلل يقول: )وما أموالكم وال أوالدكم باليت تقربكم عندنا زلفى إال من آمن وعمل صاحلاً فأولئك هلم 
 (.61()32جزاء الضعف مبا عملوا وهم يف الغرفات آمنون( ( )سبأ: 

أّب سعيد اخلدري قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )هلك املثرون، قلنا: يا رسول اهلل إال من  وعن
 (.61فأعادها ثالثاً، مث قال: إال من فرّقه يف حياته يف أعمال اخلري، قال: هكذا هكذا وقليل ما هم()

)القرب خري من الفقر( وقال )عليه السالم(:  وروى اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال:
 (.61)إن إعطاء هذا املال يف طاعة اهلل أعظم نعمة، وإن إنفاقه يف معاصيه أعظم حمنة()

ويف )هنج البالغة( قال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كالم له: )وكذلك املرء املسلم الربيء من اخليانة ينتظر من 
داعي اهلل فما عند اهلل خري له، وأما رزق اهلل فإذا هو ذو أهل ومال ومعه دينه وحسبه اهلل إحدى احلسنيني، أما 

 (.63إن املال والبنني حرث الدنيا والعمل الصاحل حرث اآلخرة وقد جيمعهما اهلل ألقوام()
 فضل كسب اليد

يه السالم(، يف عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عل
 (.44قول اهلل تبارك وتعاىل: )وأنه هو أغىن وأقىن( )النجم: 
 (.64قال: )أغىن كل إنسان مبعيشته وأرضاه بكسب يده()

ويف جممع البيان، روي أهنم )يعين احلواريني( اتبعوا عيسى )عليه السالم(، وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح اهلل جعنا، 
هاًل كان أو جباًل فيخرج لكل إنسان منهم رغيفان يأكالنه، فإذا عطشوا قالوا: يا فيضرب بيده على األرض س

روح اهلل عطشنا فيضرب بيده على األرض، سهاًل كان أو جباًل فيخرج ماء فيشربون، قالوا: يا روح اهلل من أفضل 
يعمل بيده ويأكل من  منا إذا شئنا أطعمنا، وإذا شئنا سقينا، وقد آمنا بك واتبعناك، قال: أفضل منكم من 

 (.65كسبه، فصاروا يغسلون الثياب بالكراء()
ويف هنج البالغة، قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ولقد كان يف رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كاف لك يف 
 األسوة )إىل أن قال(: وإن شئت ثلثت بداود صاحب املزامري وقارئ أهل اجلنة، فلقد كان يعمل سفاسيف

 (.66اخلوص بيده، ويقول جللسائه )أيكم يكفيين بيعها ويأكل قرص الشعري من مثنها(()
ويف جامع األخبار عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من أكل من كد يده مر على الصراط كالربق 

 (.62اخلاطف()



أبواب اجلنة يدخل من أيها  وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )من أكل من كد يده حالاًل فتح له
 (.64شاء()

 (.61وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من أكل من كد يده نظر اهلل إليه بالرمحة مث ال يعذبه أبداً()
وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )من أكل من كد يده يكون يوم القيامة يف عداد األنبياء ويأخذ ثواب 

 (.21األنبياء()
عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل عز وجل حني  وعن عامر،

 (.21أهبط آدم )عليه السالم( من اجلنة أمره أن حيرث بيده فيأكل من كدها بعد نعيم اجلنة( )اخلرب()
)عليه السالم( عمل  وعن جنم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن فاطمة )عليها السالم( ضمنت لعلي

البيت والعجني واخلبز وقّم البيت، وضمن هلا علي )عليه السالم( ما كان خلف الباب نقل احلطب وأن جييء 
 (.21بالطعام()

وروى احلسن بن أّب احلسن الديلمي يف إرشاد القلوب قال: )روي أنه ـ يعين أمري املؤمنني )عليه السالم( ـ ملا كان 
لتعليم الناس والقضاء بينهم، فإذا فرغ من ذلك اشتغل يف حائط له يعمل فيه بيديه وهو  يفرغ من اجلهاد يتفرغ

 (.23مع ذلك ذاكر هلل تعاىل)
ويف دعائم اإلسالم، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أنه كان يعمل بيده وجياهد يف سبيل اهلل، إىل أن قال: 

 عليه وآله( ومنذ قام بأمر الناس إىل أن قبضه إليه، وكان يعمل وأقام على اجلهاد أيام حياة رسول اهلل )صّلى اهلل
 (.24يف ضياعه ما بني ذلك فأعتق ألف مملوك كل من كسب يده()

وعن أّب عمر قال: كان سلمان يسّف اخلوص وهو أمري على املدائن ويبيعه ويأكل منه ويقول: ال أحب أن آكل 
 ن املدينة.إال من عمل يدي، وقد كان تعّلم سّف اخلوص م

ويف كتاب سلمان )إىل أن قال(: وأما ما ذكرت إين أقبلت على سف اخلوص وأكل الشعري فما مها مما يعرّي به 
مؤمن ويؤنب عليه، وأمي اهلل يا عمر ألكل الشعري وسّف اخلوص واالستغناء به عن رفيع املطعم واملشرب وعن 

عز وجل وأقرب للتقوى، ولقد رأيت رسول اهلل )صّلى غصب مؤمن وادعاء ما ليس له حبق أفضل وأحب إىل اهلل 
 اهلل عليه وآله( إذا أصاب الشعري أكله وفرح به ومل يسخط( )اخلرب(.

وروى أبو عمرو الكشي يف رجاله قال: كان حممد بن مسلم، رجاًل مــوسرًا جلياًل، فقال له أبو جعفر )عليه 
جد وجعل يبيع التمر فجاء قومه، فقالوا: أفضحتنا، السالم(: )تواضع( فأخذ قوصرة فوضعها على باب املس

فقال: أمرين موالي بشيء فال أبرح حىت أبيع، فقالوا: أما إذا أبيت إال هذا فاقعد يف الطحانني، مث سلموا إليه 
 رحى فقعد على بابه وجعل يطحن.

لكوفة ومعه متر حيمله، وروى يوسف بن يعقوب عن صاحل بياع األكسية أن جّدته لقيت عليًا )عليه السالم( با
 (.25فسلمت عليه وقالت له: أعطين يا أمري املؤمنني أمحل عنك إىل بيتك، فقال: أبو العيال أحق حبمله)

 الزراعة يف اإلسالم



جعفر بن أمحد القمي يف كتاب الغايات، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: سأله رجل عنده فقال: جعلت 
ن الزراعة مكروهة فقال: )ازرعوا واغرسوا واهلل ما عمل الناس عماًل أجّل وال أطيب فداك امسع قومًا يقولون إ

 (.26منه()
وعنه )عليه السالم( أيضًا قال: )ما يف أعمال شيء أحب إىل اهلل تعاىل من الزراعة، وما بعث اهلل نبيًا إال زارعاً 

 (.22إال إدريس، فإنه كان خياطاً()
ري قال: دخل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يوماً يف بستان أم سعيد فقال: هذه وعن جابر بن عبد اهلل األنصا

الغروس غرسها كافر أم مسلم؟ فقالت: يا رسول اهلل غرسها مسلم، فقال: )ما من مسلم يغرس غرسًا يأكل منه 
 (.24إنسان أو دابة أو طري إال أن يكتب له صدقة إىل يوم القيامة()
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 إرشادات يف طل  الرزق والعمل

 
 النهي عن احلرص، وطلب احلرام

عن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: خطب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف حجة الوداع فقال: 
ويباعدكم من النار إال وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم )أيها الناس أنه واهلل ما من شيء يقربكم من اجلنة 

من النار ويباعدكم من اجلنة إال وقد هنيتكم عنه، وإن الروح األمني قد نفث يف روعي أنه ال متوت نفس حىت 
تستكمل رزقها، فاتقوا اهلل، وامجلوا يف الطلب، وال حيملن أحدكم استبطاء شيء من الرزق أن يطلبه بغري حق، 

 (.1نه ال يدرك شيء مما عند اهلل إال بطاعته()فإ
وعن حممد،عن موسى قال: حدثنا أّب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، 
عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من سره أن 

 (.1ه()يستجاب دعوته فليطيب كسب
وعن فقه الرضا )عليه السالم(: )اتق يف طلب الرزق وامجل يف الطلب واخفض يف الكسب واعلم أن الرزق 
رزقان: فرزق تطلبه ورزق يطلبك، فأما الذي تطلبه فاطلبه من حالل، فإن أكله حالل إن طلبته يف وجهه وإال 

 (.3أكلته حراماً وهو رزقك البد لك من أكله()
 (.4)عليه السالم( قال: )لو كان العبد يف حجر ألتاه رزقه فامجلوا يف الطلب() وعن أّب عبد اهلل

وعن أمري املؤمنني علي )عليه السالم(، قال: )خذ من الدنيا ما أتاك، وتوىل عما وتوّل عنك، فإن أنت مل تفعل 
 (.5فأمجل يف الطلب()

احلسن )عليه السالم(: )فاعلم يقينًا انك مل  وعن رسائل الكليين: أن عليًا )عليه السالم( قال يف وصيته لولده
تبلغ أملك، وال تعدوا أجلك، فإنك يف سبيل من كان قبلك، فخفض يف الطلب وأمجل يف املكسب، فانه رب 
طلب قد جر إىل حرب، وليس كل طالب بناج، وال كل جممل مبحتاج، وأكرم نفسك عن دنية، وإن ساقتك إىل 

شيئاً من دينك وعرضك بثمن وإن جل )إىل أن قال(: ما خري خبري ال ينال إال الرغب فإنك لن تعتاض مبا تبذل 
 (.6بشر، ويسر ال ينال إال بعسر()

وعن أّب حممد احلسن العسكري )عليه السالم(، أنه قال: )ادفع املسألة ما وجدت التحمل ميكنك، فإن لكل يوم 
ويورث التعب والعناء، فاصرب حىت يفتح اهلل لك باباً رزقًا جديداً، واعلم أن اإلحلاح يف املطالب يسلب البهاء، 

يسهل الدخول فيه فما أقرب الصنع إىل امللهوف، واألمن اهلارب املخوف، فرمبا كانت الغري نوع أدب من اهلل، 
واحلظوظ مراتب، فال تعجل على مثرة مل تدرك، وإمنا تناهلا يف أواهنا، واعلم أن املدبّر لك أعلم بالوقت الذي 

 (.2ح حالك، وال تعجل حبوائجك قبل وقتها فيضيق قلبك وصدرك ويغشا القنوط()يصل
وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أيها الناس إن الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما قسم 

 (.4()له فامجلوا يف الطلب، وإن العمر حمدود لن يتجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفاذ األجل



وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )... وإن لكل امرئ رزقاً هو يأتيه ال حمالة، فمن رضي به بورك له 
 (.1فيه ووسعه، ومن مل يرض به مل يبارك له فيه ومل يسعه، إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله()

 عليه وآله(، قال مما نزلت هذه اآلية: )واسألوا اهلل من وعن إمساعيل بن كثري، رفع احلديث إىل النيب )صّلى اهلل
 (.31فضله( )النساء: 

قال: فقال أصحاب النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: ما هذا الفضل؟ أيكم يسأل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 
ا هو؟ فقال رسول عن ذلك؟ قال: فقال علي بن أّب طالب )عليه السالم(: أنا أسأله، فسأله عن ذلك الفضل م

اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل تعاىل خلق خلقه وقسم هلم أرزاقهم من حلها، وعرض هلم باحلرام، فمن 
 (.11انتهك حراماً نقص له من احلالل بقدر ما انتهك من احلرام وحوسب به()

)ليس من نفس، إال وقد فرض اهلل  وعن إبراهيم بن أّب البالد، عن أبيه، عن أّب جعفر )عليه السالم(، أنه قال:
هلا رزقًا حالاًل يأتيها يف عافية، وعرض هلا باحلرام من وجه آخر، فإن هي تناولت من احلرام شيئًا قاصها به من 

 (.11احلالل الذي فرض اهلل هلا وعند اهلل سوامها فضل كثري()
( أنه قال: )لو أن عبدًا هرب من رزقه وعن القطب الراوندي يف لب األلباب، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله

 (.11التبعه رزقه حىت يدركه كما أن املوت يدركه()
وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من طلب الدنيا حالاًل مكاثرًا مفاخرًا مرائيًا لقي اهلل يوم القيامة وهو عليه 

 (.13غضبان()
 (.14أنه قال: )الرزق يسعى إىل من ال يطلبه()وعن اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، 
 (.15وقال )عليه السالم(: )األرزاق ال تنال باحلرص واملغالبة()

 (.16وقال )عليه السالم(: )ذلل نفسك بالطاعة، وحلها بالقناعة، وخفض يف الطلب، وامجل يف املكتسب()
 (.12وقال )عليه السالم(: )رزقك يطلبك فأرح نفسك من طلبه()

)عليه السالم(: )سوف يأتيك أجلك فأمجل يف الطلب سوف يأتيك ما قدر لك فخفض يف  وقال
 (.14املكتسب()

 (.11وقال )عليه السالم(: )ستة خيترب هبا دين الرجل )إىل أن قال(: واإلمجال يف الطلب()
يما قدر له منها وقال )عليه السالم(: )عجبت ملن علم أن اهلل قد ضمن األرزاق وقدرها، وإن سعيه ال يزيده ف

 (.11وهو حريص دائب يف طلب الزرق()
 (.11وقال )عليه السالم(: )لكل رزق سعي فامجلوا يف الطلب()

وقال )عليه السالم(: )لن يفوتك ما قسم لك فأمجل يف الطلب لن تدرك ما زوي عنك فأمجل يف 
 (.11املكتسب()

 (.13وقال )عليه السالم(: )ليس كل جممل مبحروم()



اهلل بن سليمان قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إن اهلل عز وجل أوسع يف أرزاق احلمقى وعن عبد 
 (.14لتعترب العقالء، ويعلموا أن الدنيا ال تنال بالعقل وال باحليلة()

اآلخرة وعن هشام بن احلكم، عن الكاظم )عليه السالم( قال: )يا هشام إن العقالء زهدوا يف الدنيا ورغبوا يف 
ألهنم علموا أن الدنيا طالبة ومطلوبة، واآلخرة طالبة ومطلوبة، فمن طلب اآلخرة طلبته الدنيا حىت يستويف منها 
رزقه، ومن طلب الدنيا طلبته اآلخرة فيأتيه املوت فيفسد عليه دنياه وآخرته يا هشام من أراد الدنيا بال مال، 

يتضرع إىل اهلل عز وجل يف مسألته بان يكمل عقله، فمن عقل وراحة القلب من احلسد، والسالمة يف الدين فل
 (.15قنع مبا يكفيه، ومن قنع مبا يكفيه استغىن، ومن مل يقنع مبا يكفيه مل يدرك الغىن أبداً()

وعن الكراجكي يف كنز الفوائد، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )من رضي باليسري من الرزق 
 (.16باليسري من العمل()رضي اهلل منه 

 وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )الرزق رزقان: رزق تطلبه، ورزق يطلبك، فإن مل تأته أتاك(.
وعن حممد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم(، عن قول اهلل عز وجل: )ومن يتق اهلل جيعل له 

 (.3ـ  1خمرجاً ويرزقه من حيث ال حيتسب( )الطالق: 
 (.12قال: )يف دنياه()

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: فيما وعظ به لقمان ابنه أنه قال: )يا بين ليعترب من قصر يقينه 
وضعف تعبه يف طلب الرزق: إن اهلل تعاىل خلقه يف ثالثة أحوال من رزقه، وآتاه رزقه ومل يكن يف واحدة منها  

 يف احلالة الرابعة.كسب، وال حيلة إن اهلل سريزقه 
أما أول ذلك، فإنه كان يف رحم أمه يرزقه هناك يف قرار مكني، حيث ال برد يؤذيه وال حر، مث أخرجه من ذلك 
وأجرى له من لنب أمه يربيه من غري حول به وال قوة، مث فطم من ذلك فأجرى له من كسب أبويه برأفٍة ورمحة من 

به أمره، فظن الظنون بربه، وجحد احلقوق يف ماله وقرت على نفسه قلوهبما، حىت إذا كرب وعقل واكتسب ضاق 
 (.14وعياله خمافة الفقر()

وعن حممد بن مسعود العياشي يف تفسريه عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )يا بن آدم ال يكن اكرب مهك يومك 
 ه برزقك.الذي إن فاتك مل يكن من أجلك فإن مّهك يوم، فإن كل يوم حتضره يأيت اهلل في

واعلم أنك لن تكتسب شيئًا فوق قوتك إال كنت فيه خازنًا لغريك تكثر يف الدنيا به نصبك وحتظي به وارثك 
ويطول معه يوم القيامة حسابك، فاسعد مبالك يف حياتك وقدم ليوم معادك زاداً يكون أمامك، فإن السفر بعيد 

 (.11واملوعد القيامة واملورد اجلنة أو النار()
ديلمي يف أعالم الدين، عن احلسني )عليه السالم(، إنه قال لرجل: )يا هذا ال جتاهد يف الرزق جهاد وعن ال

الغالب، وال تتكل على القدر إتكال مستسلم، فإن ابتغاء الرزق من السنة، واإلمجال يف الطلب من العفة، وليس 
ل حمتوم، واستعمال احلرص جالب العفة مبانعة رزقًا وال احلرص جبالب فضاًل، وإن الرزق مقسوم واألج

 (.31املآمث()



وعن الصادق )عليه السالم(، أنه قال: )إذا أحب اهلل عبدًا أهلمه الطاعة وألزمه القناعة، وفقهه يف الدين، وقواه 
باليقني واكتفى بالكفاف، وأكتىن بالعفاف، وإذا أبغض اهلل عبداً حبب إليه املال وبسط له وأهلمه دنياه ووكله إىل 

 (.31واه فركب العناد وبسط الفساد وظلم العباد()ه
وعن علي بن مهزيار رفعه قال: كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )قربوا على أنفسكم البعيد وهونوا عليها 
الشديد، واعلموا إن عبدًا وإن ضعفت حيلته ووهنت مكيدته أنه لن ينقص مما قدر اهلل له، وإن قوي عبد يف 

 (.31ة وقوة املكيدة أنه لن يزاد على ما قدر اهلل له()شدة احليل
 وعن جامع األخبار، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )ما نظمه الشاعر( :

 دع احلرص على الدنيا          ويف العيش فال تطمع
 وال جتمع مـــن الــماال          فال تدري ملن جتمـــع

 أم يف غريها تصـــرع          وال تدري أفــي أرضكا
 فإن الــــرزق مقسوما          وكد املــــرء ال ينفـــــع

 (33غين كل مــــن يقنــــعا          فقري كل من يطمع)
وعن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )الدنيا دول، فما كان لك منها أتاك 

كان منها عليك مل تدفعه بقوتك، ومن انقطع رجاؤه مما فات اسرتاح بدنه، ومن رضي مبا رزقه   على ضعفك، وما
 (.34اهلل قرت عينه()

وعن فقه الرضا )عليه السالم( أنه قال: )وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصداً، فإن اهلل تعاىل يقول: 
 (.111)يسألونك ماذا ينفقون قل العفو( )البقرة: 

 (.62ط، قال اهلل: )والذين إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا( )إىل آخره( )الفرقان: والعفو الوس
 (.35وقال العامل )عليه السالم(: )ضمنت ملن اقتصد أن ال يفتقر()

وعن ابن اهلذيل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل قسم األرزاق بني عباده وفضل فضاًل كثريًا مل 
 (.36()31، قال اهلل: )واسألوا اهلل من فضله( )النساء: يقسمه بني أحد

أقول: الرزق احلالل هو بقدر سعي اإلنسان وكفايته، فعدم السعي مذموم، وعدم هتيؤ األسباب لتحصيل مستوى  
كفاية اإلنسان دليل على فساد االجتماع والسعي أكثر من الطاقة غري صحيح، والسلوك يف مسالك احلرام 

 إلنسان خري الدنيا واآلخرة. والروايات املختلفة تشري إىل هذه اجلوانب، واهلل العامل.موجب حلرمان ا
 الدعاء لطلب الرزق

عن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )أتى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رجل من أصحاب البادية 
وبين بنات وبين أخوة وبين أخوات واملعيشة علينا  فقال: يا رسول اهلل إن يل بنني وبنات وأخوة وأخوات وبين بنني

خفيفة، فإن رأيت يا رسول اهلل أن تدعو اهلل أن يوسع علينا، وبكى، فرّق له املسلمون، فقال له رسول اهلل )صّلى 



اهلل عليه وآله(: ما من دابة يف األرض إال على اهلل رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل يف كتاب مبني، من كفل 
 هبذه األقوات املضمونة على اهلل رزقها صب اهلل عليه الرزق صباً كاملاء املنهمر إن قليل فقليل، وإن كثرياً فكثري.

 قال: مث دعا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأّمن له املسلمون.
ن أحسن من مث قال أبو جعفر )عليه السالم(: فحدثين من رأى الرجل يف زمن عمر فسأله عن حاله؟ فقال: م

 (.32حوله حااًل وأكثرهم مااًل()
وعن مسعدة بن صدقة، عن الصادق )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم( قال: إذا غدوت يف حاجتك بعد 
أن تصلي الغداة بعد التشهد فقل: اللهم إين غدوت التمس من فضلك كما أمرتين فارزقين من فضلك رزقاً حالاًل 

 قين العافية )تقول ذلك ثالث مرات(.طيباً، وأعطين فيما ترز 
قال ومسعت جعفراً )عليه السالم( ميلي على بعض التجار من أهل الكوفة يف طلب الرزق، فقال له: صل ركعتني 
مىت شئت، فإذا فرغت من التشهد، قلت: توجهت حبول اهلل وقوته بال حول مين وال قوة، ولكن حبولك يا رب 

وة إال ما قويتين اللهم إين أسألك بركة هذا اليوم وأسألك بركة أهله وأسألك أن وقوتك ابرأ إليك من احلول والق
ترزقين من فضلك رزقًا واسعًا حالاًل طيبًا مباركًا تسوقه إيل يف عافية حبولك وقوتك وأنا خافض يف عافية )تقول 

 (.34ذلك ثالث مرات()
يف السماء فأنزله، وإن كان يف األرض فأظهره  وعن الصادق )عليه السالم( )قال، تقول(: )اللهم إن كان رزقي

وإن كان بعيدًا فقربه، وإن كان قريبًا فاعطنيه، وإن كان قد أعطيتنيه فبارك يل فيه، وجنبين عليه املعاصي 
 (.31والردى()

 (.41عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم( قال: )من مل يسأل اهلل من فضله افتقر()
السالم(: )اللهم إين أسالك من فضلك الواسع الفاضل املفضل: رزقًا واسعًا حالاًل طيباً ومن دعائهم )عليهم 

بالغاً لآلخرة والدنيا هنيئاً مريئاً صباً صباً من غري مّن من أحد إال سعة من فظلك، وطيباً من رزقك، وحالاًل من 
يا من بيده اخلري وهو على كل وسعك تغنيين به، من فضلك أسأل، ومن يدك املألى أسأل، ومن خريك أسأل، 

 (.41شيء قدير()
وعن الصادق )عليه السالم( إطلب الرزق )هبذا الدعاء(: )يا اهلل يا اهلل يا اهلل أسألك حبق من حقه عليك عظيم 
أن تصلي على حممد وآل حممد، وأن ترزقين العمل مبا علمتين من معرفة حقك، وأن تبسط علي ما خطرت من 

 (.41رزقك()
يث: أن رجاًل جاء إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وقال: يا رسول اهلل إين كنت غنياً فافتقرت، وصحيحاً، ويف حد

وكنت مقبواًل عند الناس فصرت مبغوضاً، وخفيفًا على قلوهبم فصرت ثقياًل، وكنت فرحانًا فاجتمعت علّي 
لرزق، فال أجد ما أتقوت به، كأن اهلموم، وقد ضاقت علي األرض مبا رحبت، وأجول طول هناري يف طلب ا

امسي قد حمي من ديوان األرزاق )إىل أن قال(: فقال له النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: إتق اهلل واخلص ضمريك، 
وادع هبذا الدعاء وهو دعاء الفرج: )بسم اهلل الرمحن الرحيم: إهلي طموح اآلمال قد خابت إال لديك، ومعاكف 



، ومذاهب العقول قد مست إال إليك، فإليك الرجاء وإليك امللتجأ، يا أكرم مقصود اهلمم قد تقطعت إال عليك
ويا أجود مسؤول، هربت إليك بنفسي يا ملجأ اهلاربني بأثقال الذنوب أمحلها على ظهري، وما أجد يل إليك 

راغبون، يا من فتق شافعًا سوى معرفيت بأنك أقـــرب من رجاه الطالبون، وجلأ إليه املضطرون، وأّمل ما لديه ال
العقول مبعرفته، وأطلق األلسن حبمده، وجعل ما امنت به على عباده كفاية لتأدية حقه صل على حممد وآله، وال 

 (.43جتعل للهموم على عقلي سبياًل، وال للباطل على عملي دلياًل، وافتح يل خبري الدنيا يا ويل اخلري()
 ن اإلجابة.فلما دعا به الرجل وأخلص النية عاد إىل حس

 أثر الطهارة يف سعة الرزق
عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه شكـــا إليه رجـــل قلة الـــــرزق، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )أدم الطهارة يدم 

 ( ففعل الرجل ذلك فوسع عليه الرزق.44عــــليك الرزق()
عليه وآله(: )من توضأ لكل حدث، ومل يكن دخااًل على وعن عبد اهلل بن سالم قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.45النساء يف البيوتات، ومل يكن يكتسب مااًل بغري حق، رزق من الدنيا بغري حساب()
 النهي عن االهتمام للرزق

عن حفص بن غياث النخعي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من اهتم لرزقه كتب عليه خطيئة. إن دانيال 
السالم( كان يف زمن ملك جبار فأخذه وطرحه يف اجلب وطرح معه السباع لتأكله... فقال دانيال: احلمد )عليه 

هلل الذي ال ينسى من ذكره، واحلمد هلل الذي ال خييب من دعاءه واحلمد هلل الذي جيزي باإلحسان إحساناً 
 (.46وبالصرب جناة()

جيعل أرزاق املؤمنني إال من حيث ال حيتسبون، وأىب اهلل أن يقبل مث قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )أىب اهلل أن 
 (.42شهادة ألوليائه يف دولة الظاملني()

أقول: حرية العمل توجب عدم معرفة اإلنسان مكان رزقه، وقبول الظامل شهادة املؤمن دليل على االقرتاب بينهما 
 فليس هناك كمال اإلميان.

رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )يا بن مسعود ال هتتمن للرزق فـــإن اهلل تعاىل وعن عبد اهلل بن مسعود قال: قال 
 (.6يقول: )وما من دابة يف األرض إال على اهلل رزقها( )هود: 

 (.11وقال: )ويف السماء رزقكم وما توعدون( )الذاريات: 
ى كل شيء قدير( )األنعام: وقال: )وإن ميسسك اهلل بضر فال كاشف له إال هو وإن ميسسك خبرٍي فهو عل

12()44.) 
وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ثالثة يدخلون اجلنة بغري حساب: رجل يغسل 

 قميصه وليس له بدل، ورجل مل يطبخ على مطبخ قدرين ورجل كان عنده قوت يوم ومل يهتم لغد(.
 ال.. للنوم والكسل

 (.41املؤمنني )عليه السالم(: )ما أنقض النوم لعزائم األمور()عن هنج البالغة، قال أمري 



 (.51وعن اآلمدي يف الغرر، عنه )عليه السالم(: )ويح النائم ما أخسره أقصر عمله وقل أجره()
 (.51وقال )عليه السالم(: )بئس الغرمي النوم يفين قصري العمر ويفوت كثري األجر()

سن )عليه السالم(: إن أباك أخربنا باخللف من بعده، فلو أخربتنا به، فأخذ وعن ابن أّب محزة قال: قلت ألّب احل
 (.115بيدي فهزها، مث قال: )وما كان اهلل ليضل قوماً بعد إذ هداهم حىت يبني هلم ما يتقون( )التوبة: 

 (.51قال: فخفقت فقال: )مه ال تعود عينيك كثرة النوم فإهنا أقل شيء يف اجلسد شكراً()
بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إين ألبغض الرجل يكون كسالن عن أمر دنياه فهو وعن حممد 

 (.53عن أمر آخرته أكسل()
عن أّب جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم(: 

 (.54، ويضيع حىت يأمث())للكسالن ثالث عالمات يتواىن حىت يفرط، ويفرط حىت يضيع
 (.55وعن اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )الكسل يفسد اآلخرة()

 (.56وقال )عليه السالم(: )آفة النجاح الكسل()
 (.52وقال )عليه السالم(: )من دام كسله خاب أمله()
 (.54وقال )عليه السالم(: )من التواين يتولد الكسل()

عجالن بن أّب صاحل قال: قال أبو عبد اهلل جعفر بن حممد )عليه السالم( يف حديث: )وإياك والكسل وعن 
والضجر، فإن أّب بذلك كان يوصيين، وبذلك كان يوصية أبوه وكذلك يف صالة الليل، إنك إذا كسلت مل تؤد 

 .(51إىل أحد حقاً وعليك بالصدق والورع وأداء األمانة، وإذا وعدت فال ختلف()
 كراهة االعتماد على األماين والتضجر من األمور

عن عمرو بن أّب املقدام عن أّب جعفر )عليه السالم(، أنه قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وصيته لولده 
 (.61احلسن )عليه السالم(: )إياك واإلتكال على املىن فإهنا بضائع النوكى وتثبط عن اآلخرة والدنيا()

 (.61يه السالم(: )أشرف الغىن ترك املىن()وقال )عل
وعن حممد، عن موسى قال: حدثين أّب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن 
احلسني، عن أبيه، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال متين إال يف خري  

 (.61كثري()
 هلمة.أقول: أي كن عايل ا

وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من متىن شيئًا هو هلل تعاىل رضى مل ميت من الدنيا حىت 
 (.63يعطاه()

وعن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: )إذا متىن أحدكم فليكن مناه يف اخلري وليكثر، فإن اهلل واسع  
 (.64كرمي()



ىن شيئًا من فضول الدنيا من مراكبها وقصورها أو رياشها عين نفسه ومل وعن علي )عليه السالم( قال: )من مت
 (.65يشف غيظه ومات حبسرته()

وعن الصادق )عليه السالم(، أنه قال لعبد اهلل بن جندب يف وصيته له: )وال تنظر إىل ما عندك، وال تتمن ما 
 (.66لست تناله، فإن من قنع شبع ومن مل يقنع مل يشبع()

يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )األماين شيمة ـ أو قال )عليه السالم(:  وعن اآلمدي
 (.62)األماين بضائع النوكى، واآلمال غرر احلمقى()

 (.64وقال )عليه السالم(: )األماين مهة اجلهال()
 (.61وقال )عليه السالم(: )األماين ختدعك، وعند احلقائق ختذلك()

 (.21السالم(: )إياك واملىن فإهنا بضائع النوكى()وقال )عليه 
 (.21وقال )عليه السالم(: )أقبح العي الضجر()

وعن رســـول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، إنه قال لـــرجل من بنـــي متــــيم: )وال تضجر، فإن الضجر مينعك من اآلخرة 
 (.21والدنيا()

 انتهزوا الفرص
عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه وآله( عن أنس بن حممد، عن أبيه، 

لعلي )عليه السالم( قال: )يا علي بادر بأربع قبل أربع: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل 
 (.23فقرك، وحياتك قبل موتك()

يه السالم( يف قول اهلل عز وجل: )وال تنَس وعن موسى بن إمساعيل بن موسى بن جعفر، عن آبائه عن علي )عل
 (.22نصيبك من الدنيا( )القصص: 

 (.24قال: )ال تنس صحتك وقوتك وفراغك وشبابك ونشاطك أن تطلب هبا اآلخرة()
ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )قرنت اهليبة باخليبة واحلياء باحلرمان والفرصة متّر مّر 

 (.25فانتهزوا فرص اخلري() السحاب
 (.26وقال )عليه السالم(: )إضاعة الفرصة غصة()

 (.22وقال )عليه السالم(: )من اخلرق املعاجلة قبل اإلمكان، واألناة بعد الفرصة()
 العمل يف البيت للرجل واملرأة

وات اهلل عليهما( إىل عن أّب البخرتي، عن أّب عبد اهلل، عن أبيه )عليه السالم( قال: تقاضى علي وفاطمة )صل
رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف اخلدمة، فقضى على فاطمة خبدمة ما دون الباب، وقضى على علي )عليه 
السالم( مبا خلفه قال: فقالت فاطمة )عليها السالم(: فال يعلم ما داخلين من السرور إال اهلل بإكفائي رسول اهلل 

 (.24الرجال))صّلى اهلل عليه وآله( حتمل رقاب 



وعن جامع األخبار، عن علي )عليه السالم( قال: )دخل علينا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وفاطمة )عليها 
السالم( جالسة عند القدر وأنا أنقي العدس، قال: يا أبا احلسن؟ قلت: لبيك يا رسول اهلل، قال: امسع وما أقول 

بيتها إال كان له بكل شعرة على بدنه عبادة سنة صيام هنارها وقيام إال ما أمر رّب ما من رجل يعني امرأته يف 
ليلها )إىل أن قال(: يا علي من مل يأنف من خدمة العيال دخل اجلنة بغري حساب، يا علي خدمة العيال كفارة 
للكبائر ويطفي غضب الرب، ومهور حور العني، ويزيد يف احلسنات والدرجات، يا علي ال خيدم العيال إال 

 (.21صديق أو شهيد أو رجل يريد اهلل به خري الدنيا واآلخرة()
 إصالح املال وترميم املعاش

عن هشام بن احلكم، عن موسى بن جعفر، أنه قال، قال احلسن بن علي )عليه السالم( يف حديث: )واستثمار 
 (.41املال متام املروءة()

علي بن أّب طالب إىل احلسن بن علي )عليه السالم(، وعن أّب محزة السعدي، عن أبيه قال: أوصى أمري املؤمنني 
فقال فيما أوصى به إليه: )يا بين ال فقر أشد من اجلهل )إىل أن قال(: وليس للمؤمن بد من أن يكون شاخصاً 

 (.41يف ثالث: مرمة ملعاش، وخطوة ملعاد، ولذة يف غري حمرم()
م( للحسن ابنه )عليه السالم(: يا بين ما املروءة؟ فقال: وعن احلارث األعور قال: قال أمري املؤمنني )عليه السال

 (.41)العفاف واستصالح املال()
ويف هنج البالغة يف وصيته للحسن )عليه السالم(: )وحفظ ما يف يدك أحب إيل من طلب ما يف يد 

 (.43غريك()
ناجاته، وساعة ألمر وعن فقه الرضا )عليه السالم(: )واجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات، ساعة هلل مل

 (.44املعاش، وساعة ملعاشرة اإلخوان الثقاة...( اخل)
 اإلسالم يدعو إىل االقتصاد

عن موسى قال: حدثين أّب، عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، 
وآله( يف حديث: )وما عال امرئ يف  عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه

 (.45اقتصاد()
وقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إذا أراد اهلل بأهل بيت خريًا فقههم يف الدين ورزقهم الرفق يف معايشهم 

 ( اخلرب.46والقصد يف شأهنم()
لولة إىل عنقك( )اإلسراء: وعن ابن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، يف قوله تعاىل: )وال جتعل يدك مغ

11.) 
 (.11قال فضم يده وقال: هكذا فقال: )وال تبسطها كل البسط( )اإلسراء: 

 (.42وبسط راحته، وقال هكذا)



وعن عامر بن جذاعة قال: دخل على أّب عبداهلل )عليه السالم( رجل فقال: يا أبا عبد اهلل قرضًا إىل ميسرة، 
ىل غلة تدرك؟ فقال: ال واهلل، فقال: إىل جتارة تؤدى؟ فقال: ال واهلل، فقال: فقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: إ

فإىل عقدة تباع؟ فقال: ال واهلل فقال: )فأنت إذًا ممن جعل اهلل له موالنا حقاً( فدعا أبو عبداهلل )عليه السالم( 
كن بني ذلك قواماً إن التبذير بكيس فيه دراهم فأدخل يده فناوله قبضة، مث قال: )اتق اهلل وال تسرف وال تقصر و 

 (.16من اإلسراف، قال اهلل تعاىل: )وال تبذر تبذيراً( )اإلسراء: 
 (.44إن اهلل تعاىل ال يعذب على القصد)

وعـــن رســـول اهلل )صّلى اهلل عـــليه وآله( أنـــه قال: )إن املؤمــن أخذ مـــن اهلل أدبًا إذا وسع عليه اقتصد، وإذا اقرت 
 (.41تصر()عليه اق

وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال يصلح املرء إال على ثالث: التفقه يف الدين، وحسن التقدير يف املعيشة، 
 (.11والصرب على النائبة()

وعن عيسى بن موسى: قال الصادق )عليه السالم(: )يا عيسى املال مال اهلل جعله ودائع عند خلقه وأمرهم أن 
ويشربوا منه قصداً، ويلبسوا منه قصداً، وينكحوا منه قصداً، ويعودوا مبا سوى ذلك على فقراء  يأكلوا منه قصداً،

املؤمنني، فمن تعدى ذلك كان أكله حرامًا وما شرب منه حرامًا وما لبسه حرامًا وما نكحه منه حراماً، وما ركبوا 
 (.11منه حراماً()

قال: قال لقمان البنه يف حديث: )وكن مقتصداً، وال وعن محاد بن عيسى، عن الصادق )عليه السالم( أنه 
 (.11متسكه تقترياً، وال تعطه تبذيراً()

وعن فقه الرضا )عليه السالم(: وليكن نفقتك على نفسك وعيالك قصداً، فإن اهلل يقول: )يسألونك ماذا 
 (.111ينفقون قل العفو( )البقرة: 

 (.13()62فقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا( )الفرقان: والعفو الوسط، وقال اهلل تعاىل: )والذين إذا أن
وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )الكمال كل الكمال: الفقه يف الدين، والصرب على النائبة، 

 (.14والتقدير يف املعيشة()
 (.15)وعن اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )االقتصاد ينمي القليل(

 (.16وقال )عليه السالم(: )االقتصاد ينمي اليسري()
 (.12وقال: )االقتصاد نصف املؤونة()

 (.14وقال )عليه السالم(: )لن يهلك من اقتصد()
 (.11وقال )عليه السالم(: )ليس يف االقتصاد تلف()

 (.111وقال )عليه السالم(: )من مل حيسن االقتصاد أهلكه اإلسراف()
 (.111م(: )من اقتصد خفت عليه املؤن()وقال )عليه السال

 (.111وقال )عليه السالم(: )من اقتصد يف الغىن والفقر فقد استعد لنوائب الدهر()



 (.113وقال )عليه السالم(: )من صحب االقتصاد دامت صحبة الغىن له، وجرب االقتصاد فقره وخلله()
 (.114وتعد فال ختلف()وقال )عليه السالم(: )من املروءة أن تقتصد فال تسرف، 

 الكد ألجل املعيشة
عن أمري الــمؤمنــني )عليه السالم(، أنه قـــال: )ما غدوة أحدكــــم يف سبــيــل اهلل بأعظم من غدوته يطلب لولده 

 (.115وعياله ما يصلحهم()
 (.116وعن الصدوق يف اهلداية قال روي: )إن الكاد على عياله من حالل كاجملاهد يف سبيل اهلل()

وعن فقه الرضا )عليه السالم(: )واعلم أن نفقتك على نفسك وعيالك صدقة، والكاد على عياله من حل  
 (.112كاجملاهد يف سبيل اهلل()

وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )من طلب الدنيا حالاًل استعفافًا عن املسألة، وسعيًا على عياله، 
 (.114جهه كالقمر ليلة البدر()وتعطفاً على جاره لقي اهلل وو 

 (.111وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )الكاد على عياله كاجملاهد يف سبيل اهلل()
وعن ثوبان قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أفضل دينار دينار أنفقه الرجل على عياله، ودينار أنفقه 

 (.111لى أصحابه يف سبيل اهلل()على دابته يف سبيل اهلل، ودينار أنفقه ع
 (.111مث قال: )وأي رجل أعظم أجراً من رجل سعى على عياله صغاراً يعفهم ويغنيهم اهلل به()

 (.111وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )ومن سعى يف نفقة عياله ووالديه فهو كاجملاهد يف سبيل اهلل()
 اجلملة استحباب شراء العقار، وكراهية بيعه يف

وعن موسى بن جعفر )عليه السالم( قال: حدثين أّب عن جده )عليه السالم(: )إن بائع الضيعة ممحوق، 
 (.113ومشرتيها مرزوق()

وعن حذيفة قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من باع دارًا فلم جيعل مثنها يف مثلها مل يبارك له يف 
 (.114()مثنها، أو قال مل يبارك له فيها

وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: 
قيل: يا رسول اهلل أي املال خري )إىل أن قال( قيل )فأي املال بعد البقر أفضل؟ قال: الراسخات يف الوحل، 

م خيلـــف مكاهنا، فـــإن مثنها مبنزلة رمـــاد على رأس شاهقـــة املطعمات يف احملل، نعم املال الـــنخل، من باعـــها فل
 (.115اشتدت بــــه الريح يف يوم عاصف()

 كراهية شراء األشياء الصغرية لإلنسان الرفيع الشأن
عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، أنه أوصى بعض أصحابه فقال: )ال تكن دوارًا يف األسواق، وال تل شراء دقائق 

اء بنفسك، فإنه ال ينبغي للمرء املسلم ذي الدين واحلسب أن يشرتي دقائق االشياء بنفسه خال ثالثة أشياء األشي
 (.116الغنم واإلبل والرقيق()



ونظر علي )عليه السالم( إىل رجل من أصحابه حيمل بقاًل على يده، فقال: )إنه يكره للرجل السري أن حيمل 
 .(112الشيء الدين لئال يتجرى عليه()

وعن موسى بن إمساعيل قال: حدثنا أّب عن أبيه، عن جده جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني 
عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل عز وجل 

 (.114جواد حيب اجلود ومعايل األمور ويكره سفسافها()
 واآلخرة معاً الدنيا 

عن إبراهيم بن عبد احلميد، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: كان لقمان يقول البنه: )يا بين إن الدنيا حبر 
وقد غرق فيها جيل كثري )إىل أن قال(: يا بين خذ من الدنيا بلغة وال تدخل فيها دخواًل تضر فيها بآخرتك وال 

 رب(.( )اخل111ترفضها فتكون عيااًل على الناس()
وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: 

 (.111قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )كفى باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت()
كأنك تعيش أبداً، واعمل وعن جنادة بن أّب أمية، عن احلسن بن علي )عليه السالم(، أنه قال: )اعمل لدنياك  

 ( )اخلرب(.111آلخرتك كأنك متوت غداً()
وعن علي األمحصي، عمن أخربه، عن أّب جعفر )عليه السالم(، أنه كان يقول: )نعم العون الدنيا على 

 (.111اآلخرة()
 االغرتاب والتبكري يف طلب الرزق

لسالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: عن أّب عبد اهلل، عن أبيه، عن آبائه، عن أمري املؤمنني )عليه ا
 (.113)إذا أعسر أحدكم فليضرب يف األرض يبتغي من فضل اهلل وال يغم نفسه()

وعن حممد بن هالل قال: قال يل جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم(: )إذا كانت لك حاجة فاغد فيها، فإن 
رك وتعاىل بارك هلذه األمة يف بكورها، وتصدق بشيء عند البكور، األرزاق تقسم قبل طلوع الشمس، وإن اهلل تبا

 (.114فإن البالء ال يتخطى الصدقة()
 (.115قال وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )اللهم بارك ألميت يف بكورها وسبتها ومخيسها()

 (.116ألميت يف مخيسها وسبتها ألجل اجلمعة() وعن )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )إن اهلل تبارك وتعاىل بارك
 حرمة اكتساب املال من غري حله

 يف اخلرب: )احلالل ال يأيت إال قوتاً، واحلرام يأيت جرفاً جرفاً(.
 أقول: )فإن الرأمسالية احملرمة جتمع أموال الناس بالطرق امللتوية(.

يف حديث: )من كسب مااًل من غري حله أفقره اهلل  وعن أّب قالبة قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(،
 (.112تعاىل()



وعن احلسن بن علي بن شعبة يف )حتف العقول( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث طويل: 
 (.114)طوىب ملن اكتسب من املؤمنني مااًل من غري معصية()
 عليه وآله(: )إن قوماً جييئون يوم القيامة وهلم من احلسنات وعن حذيفة بن اليمان رفعه، عن رسول اهلل )صّلى اهلل

أمثال اجلبال، فيجعلها اهلل هباًء منثوراً، مث يؤمر هبم إىل النار فقال سلمان: صفهم لنا يا رسول اهلل، فقال: أما 
ثبوا أهنم قد كانوا يصومون ويصلون ويأخذون أهبة من الليل، ولكنهم إذا أعرض هلم بشيء من احلرام و 

 (.111عليه()
وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: )بائع 

 (.131اخلبيثات ومشرتيها يف اإلمث سواء()
وعن أمحد بن أّب عبد اهلل، عن أبيه، عمن ذكره، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.131ه وآله(: )إن أخوف ما أخاف على أميت هذه املكاسب احلرام والشهوة اخلفية والربا()علي
 (.131وعن مساعة قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ليس بويّل يل من أكل مال مؤمن حراماً()

م حالاًل حمضًا فال وعن عبد اهلل بن القاسم اجلعفري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )تشوفت الدنيا لقو 
يريدوها فدرجوا مث تشوفت لقوم حالاًل وشبهة، فقالوا: ال حاجة لنا يف الشبهة وتوسعوا يف احلالل، مث تشوفت 
لقوم حرامًا وشبهة، فقالوا: ال حاجة لنا يف احلرام وتوسعوا يف الشبهة، مث تشوفت لقوم حرامًا حمضًا فيطلبوهنا فال 

 (.133مبنزلة املضطر() جيدوهنا واملؤمن يأكل الدنيا
وعن داود الصرمي قال: قال أبو احلسن )عليه السالم(: )يا داود إن احلرام ال ينمى، وإن منى مل يبارك له فيه، وما 

 (.134أنفقه مل يؤجر عليه، وما خلفه كان زاده إىل النار()
 عز وجل: )وقدمنا إىل ما وعن ابن أّب عمري، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، يف قول اهلل

 (.13عملوا من عمل فجعلناه هباًء منثوراً( )الفرقان: 
قال: )إن كانت أعماهلم ألشد بياضًا من القباطي فيقول اهلل عز وجل هلا: كوين هباًء وذلك أهنم كانوا إذا شرع 

 (.135هلم احلرام أخذوه()
 االحتكار

ل: )احلكرة يف اخلصب أربعون يوماً، ويف الشدة والبالء ثالثة أيام، عن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قا
وما زاد على األربعني يومًا يف اخلصب فصاحبه ملعون، وما زاد على ثالثة أيام يف العسرة فصاحبه 

 (.136ملعون()
لح ذلك؟ وعن احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن الرجل حيتكر الطعام ويرتبص به هل يص

قال: )إن كان الطعام كثريًا يسع الناس فال باس به، وإن كان الطعام قلياًل ال يسع الناس فإنه يكره أن حيتكر 
 (.132الطعام ويرتك الناس ليس هلم طعام()



وعن ابن القداح، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اجلالب مرزوق، 
 (.134تكر ملعون()واحمل

وعن غياث، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ليس احلكرة إال يف احلنطة والشعري والتمر والزبيب 
 (.131والسمن()

أقول: إذا أضر الناس عدم البيع: حق للحاكم الشرعي اجلرب على البيع بدون إجحاف من البائع يف السعر، من 
 ه الرواية، وغريها(.غري فرق بني األمور املذكورة يف هذ

وعن أّب مرمي، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أميا رجل اشرتى طعاماً 
 (.141فكبسه أربعني صباحاً يريد به غالء املسلمني مث باعه فتصدق بثمنه مل يكن كفارة ملا صنع()

هلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال حيتكر الطعام، إال وعن حممد بن علي بن احلسني قال: قال رسول ا
 (.141خاطئ()

 قال: )وهنى أمري املؤمنني )عليه السالم( عن احلكرة يف األمصار(.
وعن ورام بن أّب فراس يف كتابه، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، عن جربئيل )عليه السالم( قال: )اطلعت يف 

، فقلت: يا مالك ملن هذا؟ فقال: لثالثة: احملتكرين، واملدمنني اخلمر، النار فرأيت واديًا يف جهنم يغلي
 (.141والقوادين()

ويف هنج البالغة، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كتابه إىل مالك األشرت قال: )فامنع من االحتكار، فإن 
ين عدل وأسعار ال جيحف بالفريقني من رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( منع منه، وليكن البيع بيعًا مسحًا مبواز 

 (.143البائع واملبتاع، فمن قارف حكرة بعد هنيك إياه فنكل وعاقب يف غري إسراف()
وعن احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سأل عن احلكرة؟ فقال: )إمنا احلكرة أن تشرتي طعاماً وليس يف 

 (.144أو متاع )يباع( غريه فال بأس أن تلتمس بساحتك الفضل() املصر غريه فيحتكره، فإن كان يف املصر طعام
وعن أّب الفضال سامل احلناط قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم(: ما عملك؟ قلت خياط ورمبا قدمت على 
نفاق، ورمبا قدمت على كساد فحبست، قال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون حمتكر، فقال: يبيعه أحد 

؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزًء، قال: )ال بأس إمنا كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن غريك
حزام، وكان إذا دخل الطعام املدينة اشرتاه كله، فمر عليه النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا حكيم بن حزام 

 (.145إياك أن حتتكر()
السالم( قال: نفذ الطعام على عهد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه  وعن حذيفة بن منصور، عن أّب عبداهلل )عليه

وآله( فأتاه املسلمون، فقالوا: يا رسول اهلل قد نفد الطعام ومل يبق منه شيء إال عند فالن فمره ببيعه، قال، فحمد 
وبعه كيف شئت اهلل وأثىن عليه، مث قال: )يا فالن إن املسلمني ذكروا ان الطعام قد نفد إال شيء عندك فأخرجه 

 (.146وال حتبسه()



وعن احلسني بن عبيد اهلل بن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أّب طالب )عليه السالم( أنه قال: )مّر 
رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( باحملتكرين فأمر حبكرهتم أن خترج إىل بطون األسواق وحيث تنظر األبصار إليها، 

هلل عليه وآله(: لو قومت عليهم، فغضب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حىت عرف فقيل لرسول اهلل )صّلى ا
 (.142الغضب يف وجهه فقال: أنا أقوم عليهم، إمنا السعر إىل اهلل يرفعه إذا شاء وخيفضه إذا شاء()

فان االسعار تزيد وعن حممد بن علي بن احلسني قال: قيل للنيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: لو سعرت لنا سعراً 
وتنقص؟ فقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ما كنت ال لقى اهلل ببدعة مل حيدث ايل فيها شيئاً، فدعوا عباد اهلل 

 (.144يأكل بعضهم من بعض، واذا استنصحتم فانصحوا)
مل يسّعره  أقول: الرفع واخلفض بسبب العرض والطلب، والظاهر إنه مل يكن هناك ترفيع من صاحب الطعام ولذا

 )صّلى اهلل عليه وآله(.
وعن أّب محزة الثمايل، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )إن اهلل عز وجل وكل بالسعر ملكًا يدبره 

 (.141بأمره()
وعن أّب محزة الثمايل قال: ذكر عند علي بن احلسني )عليه السالم( غالء السعر فقال: )وما علي من غالئه؟ إن 

 (.151ه ـ أي اهلل ـ وإن رخص فهو عليه()غال فهو علي
وعن يعقوب بن يزيد، عمن ذكره، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل وكل باألسعار ملكاً 

 (.151يدبرها()
وعن حفص بن غياث، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان سنني يوسف الغال الذي أصاب الناس ومل 

ل: فأتاه التجار فقالوا: بعنا، فقال: اشرتوا، فقالوا: نأخذ كذا بكذا، فقال: خذوا وأمر يتمن الغال ألحد قط قا
فكالوهم فحملوا ومضوا حىت دخلوا املدينة فلقيهم قوم جتار، فقالوا: كيف أخذمت؟ قالوا: كذا بكذا وأضعفوا 

بعت كذا بكذا، فقال: ما هو   الثمن، قال: فقدم أولئك على يوسف فقالوا: بعنا؟ قال: اشرتوا، قالوا: بعنا كما
كما يقولون، ولكن خذوا فأخذوا مث مضوا حىت دخلوا املدينة فلقيهم آخرون فقالوا: كيف أخذمت؟ فقالوا: كذا 
بكذا وأضعفوا الثمن، قال: فعظم الناس ذلك الغالء وقالوا اذهبوا بنا حىت نشرتي، قال: فذهبوا إىل يوسف، 

وا بعنا كما بعت؟ فقال: وكيف بعت؟ فقالوا: كذا بكذا فقال: ما هو كذلك فقالوا: بعنا؟ فقال: اشرتوا، فقال
ولكن خذوا، قال: فأخذوا ورجعوا إىل املدينة فأخربوا الناس، فقالوا: تعالوا فيما بينهم حىت نكذب يف الرخص  

 كما كذبنا يف الغالء( احلديث. وفيه: اهنم فعلوا عكس ما مر.
ن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وعن السكوين، عن جعفر بن حممد، ع

وآله(: )طرق طائفة من بين إسرائيل لياًل عذاب وأصبحوا وقد فقدوا أربعة أصناف: الطبالني، واملغنيني، واحملتكرين 
 (.151للطعام، والصيارفة أكلة الربا منهم()

(: مث مشى حىت دخل سوق البصرة فنظر إىل الناس يبيعون وعن احلسن بن أّب احلسن البصري )إىل أن قال
ويشرتون فبكى )عليه السالم( بكاءًا شديداً، مث قال: )يا عبيد الدنيا وعمال أهلها إذا كنتم بالنهار حتلفون 



وبالليل يف فرشكم تنامون، ويف خالف ذلك عن اآلخرة تفعلون، فمىت حترزون الزاد وتفكرون يف املعاد؟( فقال له 
جل: أنه ال بد لنا من املعاش، فكيف نصنع؟ فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إن طلب املعاش ال يشغل عن ر 

 (.153عمل اآلخرة، فإن قلت البد لنا من االحتكار مل تكن معذوراً()
 فوىل الرجل باكياً )اخلرب(.

 (.154وقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )احملتكر آمث وعاص()
 (.155)عليه السالم( قال: )وكل حكرة تضر بالناس وتغلي السعر عليهم فال خري فيها()وعنه 

ويف هنج البالغة يف عهده )عليه السالم( لألشرت حني والّه مصر: )مث استوص بالتجار وذوي الصناعات ـ إىل أن 
ًا يف البياعات، وذلك باب قال ـ واعلم مع ذلك أن يف كثري منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا واحتكارًا للمنافع وحتكم

مضرة للعامة وعيب على الوالة، فامنع االحتكار فإن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( منع منه ـ إىل أن قال ـ: 
 (.156فمن قارف حكرة بعد هنيك إياه فنكل به وعاقب من غري إسراف()

أربعني يومًا فقد برئ من اهلل وبرئ وقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )من حبس طعامًا يرتبص به الغالء 
 (.152منه()

 (.154وقال: )من احتكر على املسلمني طعاماً ضربه اهلل باجلذام واإلفالس()
 (.151وعن اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )احملتكر حمروم نعمة()

 (.161وقال )عليه السالم(: )االحتكار شيمة الفجار()
 (.161ل: )احملتكر البخيل جامع ملن ال يشكره، وقادم على من ال يعذره()وقا

وعن سلم أّب الفضيل قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إين أجلب الطعام إىل الكوفة فأحبسه رجاء أن 
دك غري هذا يرجع إىل مثنه أو أربح فيه فيقال: أنت حمتكر وان احلكرة ال تصلح. قال: فسألنـــي هل يف بــــال

 (.161الطعام؟ فقلت: نعم كثري فقال: )لست مبحتكر إن احملتكر أن يشرتي طعاماً ليس يف املصر غريه()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(، أنه قال: )إمنا احلكرة أن يشرتي طعاماً ليس يف املصر غريه فيحتكر، فإن كان يف 

س ما يشرتون فال باس به، وإن مل يوجد فإنه يكره أن املصر طعام أو متاع غريه أو كان كثريًا جيد النا
 (.163حيتكر()

وعن دعائم اإلسالم، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه كتب إىل رفاعة )إنه عن احلكرة، فمن ركب النهي 
 (.164فأوجعه مث عاقبه بإظهار ما احتكر()

 الربا
)درهم ربا عند اهلل أشد من سبعني زنية كلها بذات  عن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال:

 (.165حمرم()
 (.166وعن سعد بن طريف، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )أخبث املكاسب كسب الربا()



وعن مساعة قال: )قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إين قد رأيت اهلل تعاىل قد ذكر الربا يف غري آية وكرره؟ قال: 
 (.162اك؟ قلت: ال، قال: )لئال ميتنع الناس من اصطناع املعروف()أتدري مل ذ

وعن أّب بصري، عــن أّب عبــداهلل )عليه السالم( قال: )درهم ربا اشــد عــنــــد اهلل من ثالثني زنية بذات حمرم مثل 
 (.164عمة وخالة()

ا أعظم من عشرين زنية كلها بذات وعن سعيد بن يسار قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )درهم واحد رب
 (.161حمرم()

وأقول: االختالف باعتبار املرابني واختالف من يعطي الربا وسبب هذه الشدة فإن الربا يوجب اختالف الطبقات 
 املنتهي إىل ذهاب الدين والدين كما ذكرناه يف )الفقه ـ االقتصاد(.

له: إين مسعت اهلل يقول: )ميحق اهلل الربا ويرّب الصدقات( وعن زرارة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت 
 (.126)البقرة: 

وقد أرى من يأكل الـــربا يربـــو ماله؟ فقال: )أي حمق أحمــــق من درهم ربا ميحق الديـــن، وإن تاب منـــه ذهب مالـــــه 
 (.121وافتقر()

السالم(، عن علة حترمي الربا؟ فقال: )إنه لو كان الربا حالاًل وعن هشام بن احلكم، أنه سأل أبا عبد اهلل )عليه 
لرتك الناس التجارات وما حيتاجون إليه، فحرم اهلل الربا لتنفر الناس من احلرام إىل احلالل واىل التجارات من البيع 

 (.121والشراء فيبقى ذلك بينهم يف الفرض()
 

( قال: )إمنا حرم اهلل الربا كيال ميتنعوا من صنائع وعن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم
 (.121املعروف()

 (.123وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إمنا حرم اهلل عز وجل الربا لئال يذهب املعروف()
وعن حممد بن سنان: أن علي بن موسى الرضا )عليه السالم( كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله: )وعلة 

مي الربا ملا هنى اهلل عز وجل عنه، وملا فيه من فساد األموال، ألن اإلنسان إذا اشرتى الدرهم بالدرمهني كان مثن حتر 
الدرهم درمهًا ومثن اآلخر باطاًل فبيع الربا وشراؤه وَكس على كل حال على املشرتي وعلى البائع، فحرم اهلل عز 

ظر على السفيه أن يدفع إليه ماله ملا يتخوف عليه من فساده وجل على العباد الربا لعلة فساد األموال، كما ح
حىت يؤنس منه رشد فلهذه العلة حرم اهلل عز وجل الربا وبيع الدرهم بالدرمهني، وعلة حترمي الربا بعد البينة ملا فيه 

افًا منه باحملرم من االستخفاف باحلرام احملرم، وهي كبرية بعد البيان، وحترمي اهلل عز وجل هلا مل يكن إال استخف
احلرام واالستخفاف بذلك دخول يف الكفر، وعلة حترمي الربا بالنسبة لعلة ذهاب املعروف وتلف األموال ورغبة 

 (.124الناس يف الربح وتركهم القرض والقرض صنائع املعروف، وملا يف ذلك من الفساد والظلم وفناء األموال()



مد، عن آبائه، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف وصيته لعلي وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حم
)عليه السالم( قال: )يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه يف بيت اهلل احلرام، يا علي درهم 

 (.125ربا أعظم عند اهلل من سبعني زنية كلها بذات حمرم يف بيت اهلل احلرام()
 (.126ى اهلل عليه وآله(: )شر املكاسب كسب الربا()وقال رسول اهلل )صلّ 

وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، يف حديث قال: )ومن أكل الربا مأل اهلل بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن 
احدة( اكتسب منه مااًل مل يقبل اهلل منه شيئاً من عمله، ومل يزل يف لعنة اهلل واملالئكة ما كان عنده )منه( قرياط )و 

()122.) 
 (.124وعنه )عليه السالم(: )إذا أراد اهلل بقوم هالكاً ظهر فيهم الربا()

وعن إبراهيم بن عمر اليماين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )الربا رباءان: ربا يؤكل وربا ال يؤكل، فأما الذي 
يؤكل وهو قول اهلل عز وجل: )وما آتيتم  يؤكل فهديتك إىل الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي

من ربًا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهلل( وأما الذي ال يؤكل فهو الذي هنى اهلل عز وجل عنه وأوعد عليه 
 (.121النار()

 أقول: اإلمام )عليه السالم( أشار إىل آخر اآلية.
قوله: )وما آتيتم من ربًا لريبوا يف أموال الناس فال يربو  وعن إبراهيم بن عمر، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، يف

 (.31عند اهلل( )الروم: 
 (.141قال: )هو هديتك إىل الرجل تريد منه الثواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل()

وعن علي )عليه السالم( قال: )لعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف الربا مخسة: آكله وموكله وشاهديه 
 ه(.وكاتب

وعن الرباء بن عازب قال: كان معاذ بن جبل جالساً قريباً من رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف منزل أّب أيوب 
 (.14األنصاري فقال معاذ: يا رسول اهلل أرأيت قول اهلل تعاىل: )يوم ينفخ يف الصور فتأتون أفواجاً( )النبأ: 

أرسل عينيه مث قال: )حتشر عشر أصناف من أميت أشتاتًا قد  فقال: يا معاذ سألت عن أمر عظيم من األمر، مث
ميزهم اهلل تعاىل من املسلمني، وبدل صورهم فبعضهم على صورة القرد )إىل أن قال(: وبعضهم منكسون أرجلهم 
من فوق ووجوههم من حتت، مث يسحبون عليها )إىل أن قال )صّلى اهلل عليه وآله( (: )وأما املنكسون على 

 (.141أكلة الربا()رؤوسهم ف
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ملا أسري ّب إىل السماء رأيت أقواماً 
يريد أحدهم أن يقوم وال يقدر عليه من عظم بطنه، فقلت: من هؤالء يا جربئيل؟ قال: هؤالء الذين يأكلون الربا 

يتخبطه الشيطان من املس، وإذا هم بسبيل آل فرعون يعرضون على النار غدواً  ال يقومون إال كما يقوم الذي
 (.141وعشياً يقولون: ربنا مىت تقوم الساعة()

 أقول: كأنه ألن آكل الربا كلما أراد أن يتخلص من شره سقط فيه، ملا ُجبل عليه من حب املال.



ة أشياء والبد لتلك اخلمسة من النار: من أجتر وعن علي )عليه السالم(، أنه قال: )إن مخسة أشياء تقع خبمس
 ( )احلديث(.143بغري علم فال بد له من أكل الربا وال بد ألكل الربا من النار()

 (.144وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )إذا ظهر الزنا والربا يف قرية أذن يف هالكها()
 اهلل بطنه ناراً بقدر ما أكل منه، فإن كسب منه مااًل مل يقبل اهلل وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )من أكل الربا مأل

 (.145شيئاً من عمله ومل يزل يف لعنة اهلل واملالئكة ما دام عنده منه قرياط()
وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، )أنه رأى ليلة أسري به رجااًل بطوهنم كالبيت الضخم وهم على سابلة آل فرعون، 

قاموا ليعتزلوا عن طريقتهم فمال كل واحد منهم بطنه فيسقط حىت يطأهم آل فرعون مقبلني فإذا أحسوا هبم 
 (.146ومدبرين، فقلت جلربئيل: من هؤالء؟ قال: أكلة الربا()

وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال يقبل اهلل صالة مخسة نفر: اآلبق من سيده، وامرأة ال يرضى عنها زوجها، 
 (.142وآكل الربا() ومدمن اخلمر، والعاق،

وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )يأيت على الناس زمان ال يبقى أحد إال أكل الربا، فإن مل يأكله أصابه من 
 (.144غباره()

 (.126وعن علي بن إبراهيم يف تفسريه يف قوله تعاىل: )ميحق اهلل الربا ويرّب الصدقات( )البقرة: 
رى الرجل يرىب وماله يكثر؟ فقال: )ميحق اهلل دينه وإن كان ماله قال: قيل للصادق )عليه السالم(: قد ن

 (.141يكثر()
أقول: )الربا ميحق أخرياً، كما ذكر يف علم االقتصاد ولعله )عليه السالم( أراد ضرره القريب، أو أن السائل ما  

 كان يدرك نتيجة أكل الربا، ولذا ذكر اإلمام )عليه السالم( ما يفهم(.
)صّلى اهلل عليه وآله( أنه ملا قبل اجلزية من أهل الذمة مل يقبلها إال على شروط افرتضها عليهم،  وعن رسول اهلل

 (.111منها: أن ال يأكلوا الربا، فمن فعل ذلك برئت منه ذمة اهلل وذمة رسوله)
من الربا إن كنتم وعن علي بن إبراهيم يف تفسريه يف قوله تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي 

 (.124مؤمنني( )البقرة: 
 (.125فإنه كان سبب نزوهلا أنه ملا أنزل اهلل: )الذين يأكلون الربا( )البقرة: 

قام خالد بن الوليد إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل ربا أّب يف ثقيف وقد أوصاين عند 
أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني فإن مل تفعلوا موته بأخذه فأنزل اهلل تعاىل: )يا 

 (.111(. قال: من أخذ الربا وجب عليه القتل()121ـ  124فأذنوا حبرب من اهلل ورسوله( )البقرة: 
 أقول: أي مستحاًل.

شراً: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وعن جامع األخبار، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )لعن اهلل ع
 (.111واحمللل واحمللل له( )احلديث()
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 دور التنمية املالية يف اجملتمع اإلسالمي

 
 نصوص يف بيت املال اإلسالمي

 العطاءالتسوية يف 
اإلسالم يساوي بني الناس يف قسمة العطاء فإن أموال الدولة )اليت هي اخلمس والزكاة واخلراج واجلزية( إذا زادت 

 عن املوظفني ومن إليهم قسمها الوايل بني الناس بالسوية واليك مجلة من الروايات يف ذلك:
 صعد املنرب فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال: فعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: ملا ويل علي )عليه السالم(

 أما أين واهلل ما أرزئكم من فيئكم هذا درمهاً ما قام يل عذق بيثرب، أفرتوين مانعاً نفسي ومعطيكم؟
 قال: فقام إليه عقيل )كرم اهلل وجهه( فقال: فتجعلين وأسود يف املدينة سواء؟

 (.1غريك؟ وما فضلك عليه إال بسابقة أو تقوى() فقال )عليه السالم(: )اجلس ما كان ههنا أحد يتكلم
وعن أّب خمنف االزدي قال: أتى أمري املؤمنني )عليه السالم( رهط من الشيعة فقالوا: يا أمري املؤمنني لو أخرجت 
هذه األموال ففرقتها يف هؤالء الرؤساء واألشراف وفضلتهم علينا حىت إذا استوثقت األمور عدت إىل أفضل ما 

  من القسم بالسوية والعدل يف الرعية.عودل اهلل
فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أتأمروين ـ وحيكم ـ أن أطلب النصر بالظلم واجلور فيمن وليت عليه من أهل 
اإلسالم؟ ال واهلل ال يكون ذلك ما مسر السمري، وما رأيت يف السماء جنماً، واهلل لو كانت أمواهلم ملكي لساويت 

 (.1يف وإمنا هي أمواهلم؟()بينهم، فك
أقول: االحنراف جيب أن يقّوم وإن كره أقوام، كما قوم الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( االحنراف إىل الكفر وإن 
حاربه أقوام، والتقومي هو الذي سبب بقاء الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم( وحتّطم أّب جهل 

 ومعاوية وأضراهبما.
صم، عن أبيه قال: أتى علياً )عليه السالم( مال من أصفهان، فقسمه فوجد فيه رغيفاً فكسره سبع كسر وعن عا

( 3مث جعل كل جزء منه كسرة مث دعا أمراء األسباع فأقرع بينهم أيهم يعطيه أواًل وكانت الكوفة يومئٍذ أسباعاً)
 )أي سبع حمالت، أو سبع قبائل(.
ت عند علي فجاءه مال من اجلبل فقام وقمنا معه واجتمع الناس إليه فأخذ وعن عاصم، عن أبيه، أنه قال: كن

حبااًل وصلها بيده وعقد بعضها إىل بعض مث أدارها حول املتاع، مث قال: ال أحل ألحد أن جياوز هذا احلبل قال: 
حيملون هذا  فقعدنا من وراء احلبل ودخل علي )عليه السالم( فقال: أين رؤوس األسباع؟ فدخلوا عليه فجعلوا

اجلوالق إىل هذا اجلوالق وهذا إىل هذا حىت قسموه سبعة أجزاء، قال: فوجد مع املتاع رغيفًا فكسره سبع كسر مث 
 وضع على كل جزء كسرة، مث قال:

 هذا جناي وخياره فيه          إذ كل جان يده إىل فيه
 (.4قال: مث أقرع عليها فجعل كل رجل يدعو قومه فيحملون اجلوالق)



وروي عن أمري املؤمنني علي )عليه السالم(، أنه أمر عمار بن ياسر وعبيد اهلل بن أّب رافع وأبا اهليثم بن التيهان 
أن يقسموا مااًل من الفيء بني املسلمني وقال: )اعدلوا بينهم وال تفضلوا أحداً على أحد( فحسبوا فوجدوا الذي 

ناس، فأقبل عليهم طلحة والـــزبري ومع كل واحد ابنه، فدفعوا إىل  يصيب كل رجل من املسلمني ثالثة دنانري فأتوا ال
كل واحد منهم ثالثة دنانري، فقال طلحة والزبري: ليس هكذا كان يعطينا عمر فهذا منكم، أو عن أمر 
صاحبكم؟ قالوا: هكذا أمرنا أمري املؤمنني )عليه السالم(. فمضيا إليه )عليه السالم( فوجداه يف بعض أحواله 

 ئماً يف الشمس على أجري له يعمل بني يديه، فقاال له: ترى أن ترتفع معنا إىل الظل؟ قال: نعم.قا
 فقاال له: إنا أتينا إىل عمالك على قسمة هذا الفيء فأعطونا كما أعطى سائر الناس.

 قال: فما تريدان؟
 قاال: ليس كذلك كان يعطينا عمر.

 هلل )صّلى اهلل عليه وآله( ؟ فسكتا.قال )عليه السالم(: فما كان يعطيكما رسول ا
 فقال )عليه السالم(: أليس كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يقسم بني املسلمني بالسوية؟

 قاال: نعم.
 قال: فسنة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أوىل باالتباع عندكما أم سنة عمر؟

يا أمري املؤمنني سابقة وعناء وقرابة، فإن رأيت أن ال تسوينا  قاال: سنة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، ولكن لنا
 بالناس فافعل.

 قال: سابقتكما أسبق أم سابقيت؟
 قاال: سابقتك.

 قال: فقرابتكما أقرب أم قرابيت؟
 قاال: قرابتك.

 قال: فعناؤكما أعظم أم عنائي؟
 قاال: بل أنت يا أمري املؤمنني اعظم عناًء.

 (.5ريي هذا يف املال إال مبنزلة واحدة، وأومأ بيده إىل األجري الذي بني يديه..)قال: فواهلل ما أنا وأج
أقول: إن ذلك االحنراف يف العطاء أوجب تفرقة املسلمني وإال فلو عمل كما كان يفعل الرسول )صّلى اهلل عليه 

 ع.وآله( لكان اإلسالم اليوم يسود العامل ومل يكن يف العامل ـ اليوم ـ ألف مليون جائ
ويف خرب آخر أنه قام سهل بن حنيف فأخذ بيد عبده فقال: يا أمري املؤمنني قد أعتقت هذا الغالم فأعطاه ثالثة 

 دنانري مثل ما أعطى سهل بن حنيف.
ويف خرب: أنه كتب أمري املؤمنني )عليه السالم( يف أول خالفته إىل حذيفة بن اليمان باملدائن، وفيه: )وآمرك أن 

ضني على احلق والنصفة، وال تتجاوز ما تقدمت به إليك، وال تدع منه شيئاً، وال تبتدع فيه أمراً مث جتيب خراج األر 
 (.6اقسمه بني أهله بالسوية والعدل()



أقول إن كل والة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( واإلمام )عليه السالم( كانوا يقسمون املال يف بالدهم فإذا زاد 
 وه إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( واإلمام )عليه السالم(.عن احتياج البلد أرسل

 وعن ذازان قال: انطلقت مع قنرب إىل علي )عليه السالم( فقال: قم يا أمري املؤمنني فقد خبأت لك خبيئة.
 قال: مما هو؟

 قال: قم معي.
نني إنك ال ترتك شيئًا إال فقام؛ فانطلق إىل بيته، فإذا بأسنة مملوءة جامات من ذهب وفضة فقال: أمري املؤم

 قسمته فادخرت هذا لك.
قال علي )عليه السالم(: )لقد أحببت أن تدخل بييت ناراً( فسل سيفه فضربه فانتشرت من بني إناء مقطوع 

 نصفه أو ثلثه، مث قال: قسموه باحلصص، ففعلوا فجعل يقول:
 (2هذا جناي وخياره فيه          وكل جان يده إىل فيه)

رواية يف فضائل أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه ملا ترك التفضيل لنفسه وولده على أحد من اإلسالم دخلت ويف 
عليه أم هاين بنت أّب طالب، فدفع إليها عشرين درمهاً، فسألت أم هاين موالهتا العجمية، فقالت: كم دفع إليك 

فت مسخطة، فقال هلا: )انصريف رمحك اهلل ما وجدنا يف  أمري املؤمنني )عليه السالم( فقالت: عشرين درمهاً، فانصر 
 (.4كتاب اهلل فضاًل إلمساعيل على إسحاق()

وبعث إليه )عليه السالم( من غوص البحرين عقد من غوص من ال ندري ما قيمته فقالت له ابنته أم كلثوم: 
ذلك سبيل حىت ال تبقى امرأة من أجتّمل به ويكون يف عنقي فقال: )يا أبا رافع أدخله يف بيت املال، ليس إىل 

 (.1املسلمني إال وهلا مثل مالك()
وأتى أمري املؤمنني )عليه السالم( سهل بن حنيف مبوىل له اسود فقال: كم يؤتى هذا؟ فقال أمري املؤمنني )عليه 

 (.11انري)السالم(: كم أخذت فقال: ثالثة دنانري وكذلك أخذ الناس، فقال: فأعطوا مواله مثل ما أخذ ثالثة دن
وعن حفص بن غياث قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: وقد سألت عن )قسم( من بيت املال ـ 
فقال: )أهل اإلسالم هم أبناء اإلسالم، أسّوي بينهم يف العطاء، وفضائلهم بينهم وبني اهلل أجعلهم كبين رجل 

 ضعيف منقوص(. واحد ال يفضل أحد منهم لفضله وصالحه يف املرياث على آخر
 (.11قال: وهذا فعل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله()

وعن أّب إسحاق اهلمداين: إن امرأتني أتتا عليًا )عليه السالم( عند القسمة، إحدامها من العرب واألخرى من 
 إين امرأة من املوايل، فأعطى كل واحدة مخسة وعشرين درمهًا وكرًّا من الطعام، فقالت العربية: يا أمري املؤمنني

العرب، وهذه امرأة من العجم، فقال )عليه السالم(: )واهلل ال أجد لبين إمساعيل يف هذا الفيء فضاًل عن بين 
 (.11إسحاق()



وعن ربيعة وعمارة إن طائفة من أصحاب أمري املؤمنني )عليه السالم( مشوا إليه فقالوا: يا أمري املؤمنني أعط هذه 
شراف من العرب وقريش على املوايل والعجم ومن ختاف عليه من الناس فراره إىل األموال، وفضل هؤالء األ

 معاوية.
فقال هلم أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أتأمروين أن أطلب النصر باجلور؟ ال واهلل ال أفعل ما طلعت مشس والح 

 (.13م؟..()يف السماء جنم، واهلل لو كان ما هلم يل لواسيت بينهم، وكيف وإمنا هو أمواهل
 تعجيل القسمة

عن هالل بن مسلم، عن جده قال: شهدت علي بن أّب طالب )عليه السالم( أتى مبال عند املساء، فقال: 
 )اقسموا هذا املال(.

 فقالوا: قد أمسينا يا أمري املؤمنني فأخره إىل غد.
 فقال هلم: )تتقبلون أين أعيش إىل غد(؟

 قالوا: وماذا بأيدينا!
 تؤخروه حىت تقسموه(.قال: )فال 

 (.14قال: فأتى بشمع فقسموا ذلك املال من غنائمهم)
وعن جممع: أن علياً )عليه السالم( كان يكنس بيت املال كل يوم مجعة، مث ينضحه باملاء مث يصلي فيه ركعتني مث 

 (.15يقول: )تشهدان يل يوم القيامة()
ّلى اهلل عليه وآله( ال حيبس شيئًا لغد، وكان أبو بكر وعن علي )عليه السالم( قال: )كان خليلي رسول اهلل )ص

يفعل، وقد رأى عمر يف ذلك أن دّون الدواوين وأخر املال من سنة إىل سنة، وأما أنا فأصنع كما صنع خليلي 
 رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، قال: وكان علي يعطيهم من اجلمعة إىل اجلمعة وكان يقول:

 (16إذ كل جان يده إىل فيه)         هذا جناي وخياره فيه 
أقول: الظاهر أن هذا التأخري كان عند قلة املال، أما إذا كان ميكن تقسيمه يف نفس الوقت فكان )عليه السالم( 

 يقسمه.
وعن جممع التيمي: أن علي )عليه السالم( كان ينضح بيت املال مث يتنقل فيه ويقول: )اشهد يل يوم القيامة إين 

 (.12يك املال على املسلمني()مل أحبس ف
وعن بكر بن عيسى قال: كان علي )عليه السالم( يقول: )يا أهل الكوفة إن خرجت من عندكم بغري رحلي 

 وراحليت وغالمي فأنا خائن(.
وكانت نفقته تأتيه من غلته باملدينة من ينبع، وكان يطعم الناس اخلل واللحم ويأكل من الثريد بالزيت وجيللها 

من العجوة وكان ذلك طعامه وزعموا أنه كان يقسم ما يف بيت املال فال يأيت اجلمعة، ويف بيت املال بالتمر 
 (.14شيء، ويأمر ببيت املال يف كل عشية مخيس فينضح باملاء مث يصلي فيه ركعتني()



م من دياركم وروى القمي يف تفسريه يف قوله تعاىل: )وإذ أخذنا ميثاقكم ال تسفكون دماءكم وال خترجون أنفسك
 (.44مث أقررمت وأنتم تشهدون( )البقرة: 

أنه ملا أمر عثمان بنفي أّب ذر )رمحه اهلل( إىل الربذة دخل عليه أبو ذر وكان علياًل متوكأ على عصاه وبني يدي 
عثمان مئة ألف درهم قد محلت إليه من بعض النواحي وأصحابه حوله ينظرون إليه ويطمعون أن يقسمها فيهم، 

 أبو ذر لعثمان: ما هذا املال؟فقال 
 فقال عثمان: مائة ألف درهم محلت إيّل من بعض النواحي أريد أن أضم إليها مثلها، مث أرى فيها رأيي.

 فقال أبو ذر: يا عثمان أيهما أكثر مائة ألف درهم أو أربعة دنانري؟
 فقال عثمان: بل مائة ألف درهم.

ى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عشاًء فرأيناه كئيبًا حزينًا فسلمنا فقال أبو ذر: أما تذكر أنا وأنت دخلنا عل
عليه فلم يرد علينا السالم )أي رداً ببشر(، فلما أصبحنا أتيناه فرأيناه ضاحكًا مستبشراً فقلنا له: بآبائنا وأمهاتنا، 

ستبشراً؟ فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: دخلنا عليك البارحة فرأيناك كئيباً حزيناً وعدنا إليك اليوم فرأيناك ضاحكاً م
نعم كان عندي من يفء املسلمني أربعة دنانري مل أكن قسمتها وخفت أن يدركين املوت وهي عندي وقد قسمتها 

 ( اخلرب.11اليوم فاسرتحت..()
 قدم وعن هارون بن مسلم البجلي، عن أبيه قال: أعطى علي )عليه السالم( الناس يف عام واحد ثالثة أعطية، مث

عليه خراج أصفهان فقال: )أيها الناس اغدوا فخذوا، فواهلل ما أنا لكم خبازن( مث أمر ببيت املال فكنس ونضح 
وصلى فيه ركعتني، مث قال: )يا دنيا غري غريي( مث خرج فإذا هو حببال على باب املسجد، فقال: ما هذه 

 (.11سلمني()احلبال؟ فقيل جيء هبا من أرض كسرى فقال: )اقسموها بني امل
 أقول: )ثالثة أعطية( أي عامة للكل أما العطايا األخر فكانت ألجل اجلهاد وحنوه.

 كيفية تقسيم الغنائم
عن معاوية بن وهب قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم( السرية يبعثها اإلمام فيصيبون هبا غنائم كيف تقسم؟ 

م أخرج منها اخلمس هلل وللرسول وقسم بينهم أربعة أمخاس، وإن قال: )إن قاتلوا عليها مع أمري أمره اإلمام عليه
 (.11مل يكونوا قاتلوا عليها املشركني كان كل ما غنموا لإلمام جيعله حيث أحب)

 أقول: وذلك ألن احلرب يلزم أن تكون بأمر اإلمام ـ كما قرر يف الفقه ـ.
الغنائم فيجعل ملن جعله اهلل له ويقسم أربعة وعن أّب احلسن )عليه السالم( يف حديث قال: )يؤخذ اخلمس من 

أمخاس بني من قاتل عليه ووىل ذلك( قال: )ولإلمام صفو املال أن يأخذ اجلارية الفارهة والدابة الفارهة والثوب 
واملتاع مما حيب أو يشتهي فذلك له قبل قسمة املال وقبل إخراج اخلمس( قال: )وليس ملن قاتل شيء من 

لبوا عليه إال ما احتوى عليه العسكر، وليس لألعراب من الغنيمة شيء، وإن قاتلوا مع األرضني وال ما غ
اإلمام،ألن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( صاحل األعراب أن يدعهم يف ديارهم وال يهاجروا على أنه إن دهم 

يف الغنيمة نصيب، وسنته رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من عدوه دهم أن يستفزهم فيقاتل هبم وليس هلم 



جارية فيهم ويف غريهم، واألرضون اليت أخذت عنوة خبيل أو ركاب فهي موقوفة مرتوكة يف يدي من يعمرها 
وحيييها ويقوم عليها على ما صاحلهم الوايل على قدر طاقاهتم من احلق اخلراج النصف أو الثلث أو الثلثني على 

أن قال(: ويؤخذ بعد ما بقي من العشر فيقسم بني الوايل وبني شركائه  قدر ما يكون هلم صالحاً وال يضرهم )إىل
الذين هم عمال األرض واكرهتا فيدفع إليهم أنصبائهم على ما صاحلهم عليه ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك 

 ذلك مما أرزاق أعوانه على دين اهلل، ويف مصلحة ما يبنونه من تقوية اإلسالم وتقوية الدين يف وجوه اجلهاد، وغري
 (.11فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل وال كثري()

أقول: )الصفايا( لإلمام حيث إنه يهدي الناس إىل ما فيه تقوية اإلسالم وصالح حال املسلمني، ولذا ال تقسم 
 الصفايا بني املقاتلني.

ه )عليه السالم( قال لعمرو بن وعن عبد الكرمي بن عتبة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، يف حديث طويل أن
 عبيد: أرأيت إن هم أبو اجلزية فقاتلهم فظهرت عليهم وكيف تصنع بالغنيمة؟

قال: أخرج اخلمس وأقسم أربعة أمخاس بني من قاتل عليه )إىل أن قال )عليه السالم( (: أرأيت األربعة أمخاس 
 تقسمها بني مجيع من قاتل عليها؟

 قال: نعم.
السالم(: )فقد خالفت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، بيين وبينك فقهاء أهل املدينة ومشيختهم قال )عليه 

وأسأهلم فإهنم ال خيتلفون أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( صاحل األعراب على أن يدعهم يف ديارهم وال 
هلم يف القسمة نصيب، وأنت تقول  يهاجروا على أنه إن دمههم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل هبم، وليس

 (.13بني مجيعهم فقد خالفت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف كل ما قلت يف سريته يف املشركني()
أقول: إمنا لزمت اهلجرة لتقوية الدين بكثرة اجلماعة ولتعلمهم معامل اإلسالم، فإذا مل يهاجروا حرموا من الغنيمة 

 مع وجوب اجلهاد عليهم.
ابن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )من الغنيمة خيرج منها اخلمس ويقسم ما بقي  وعن

 (.14بني من قاتل عليه ووىل ذلك، وأما الفيء واألنفال فهو خالص لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله()
 بطون األودية واآلجام وحنوها.أقول: الفيء ما اجنلى عنها أهلها بغري حرب، واألنفال رؤوس اجلبال و 

وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(، أنه قال: )الغنيمة تقّسم على مخسة أمخاس فتقسم إىل أربعة أمخاس على من 
قاتل عليها، واخلمس لنا أهل البيت يف اليتيم منا واملسكني وابن السبيل وليس فينا مسكني وال ابن السبيل اليوم 

 (.15وفراً وحنن شركاء الناس فيما حضرناه يف األربعة أمخاس()بنعمة اهلل فاخلمس لنا م
 أقول: ذلك ملكان القيادة احملتاجة إىل أموال كثرية إلدارة الشؤون.

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ليس للعبيد من الغنيمة شيء، وإن 
و من أقامه اإلمام أن يعطيه على بالئه إن كان منه أعطاه من املتاع ما حضر وقاتل عليها فرأى اإلمام أ

 (.16يراه()



 أقول: وذلك ألن مصارف العبيد على مواليهم.
وعنه )عليه السالم(، أنه قال: )من مات يف دار احلرب من املسلمني قبل أن حيرز الغنيمة فال سهم له فيها، ومن 

 (.12ه()مات بعد أن أحرزت فسهمه مرياث لورثت
 وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قسم يف النفل للفارس سهمني وللراجل سهماً.

وبعث أسامة بن زيد إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( أن إبعث إيل بعطائي، فواهلل لتعلم أنك إن كنت يف فم 
باملدينة فأصب منه ما األسد لدخلت معك، فكتب إليه: )إن هذا املال ملن جاهد عليه، ولكن هذا مايل 

 (.14شئت()
وعن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن األعراب عليهم جهاد؟ قال: )ال.. إال أن 

 (.11خياف على اإلسالم فيستعان هبم()
 قلت: فلهم من اجلزية شيء؟

 قال: ال(.
ى اهلل عليه وآله( خرج بالنساء يف احلرب يداوين عن مساعة، عن أحدمها )عليه السالم( قال: )إن رسول اهلل )صلّ 

 (.31اجلرحى ومل يقسم هلن من الفيء شيئاً ولكنه نفلهن()
 أقول: أي أعطاهن نافلة من الغنيمة.

 (.31وعن مجيل بن دراج، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إمنا تضرب السهام على ما حوى العسكر()
عن أبيه، عن آبائه: أن عليًا )عليه السالم( قال: )إذا ولد املولود يف أرض وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، 

 (.31احلرب قسم له مما أفاء اهلل عليهم()
وعن أّب البخرتي، عن جعفر عن أبيه، عن علي )عليه السالم( قال: )إذا ولد املولود يف أرض احلرب أسهم 

 (.33له()
ه السالم( قال: قلت له: قوله تعاىل: )ولذي القرىب واليتامى وعن املنهال بن عمرو، عن علي بن احلسني )علي

 (.2واملساكني وابن السبيل( )احلشر: 
 (.34قال: )هم أقرباؤنا ومساكيننا وأبناء سبيلنا()

أقول: إن اهلل سبحانه جعل اخلمس للسادة والزكاة ملن عداهم، ألجل أن تكون للرسول )صّلى اهلل عليه وآله( 
 بائه، كما له شؤون خاصة أخر، ألجل تذكري املسلمني دائماً به )صّلى اهلل عليه وآله(.شؤون خاصة، يف أقر 
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 الفصل الثاني: اإلميان ومنابع احلضارة اإلسالمية

 القرآن أساس احلضارة اإلسالمية

 
 )القرآن( أساس احلضارة اإلسالمية

اإلسالمية ـ اليت أنقذت العامل من الويالت، ودفعته إىل التقدم اهلائل يف  الشك أن أول أساس بنيت عليه احلضارة
 أبعاد احلياة ـ هو القرآن، ولذا فمن الضروري ـ إذا أردنا إعادة احلضارة اإلسالمية ـ أن نبنيها على القرآن مرة ثانية.

 )القرآن( يف النصوص الدينية
 ة حول القرآن احلكيم:وهنا نستعرض مجلة من الروايات واألحاديث الوارد

فعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قال: )عدد درج اجلنة عدد آي القرآن، فإذا دخل صاحب القرآن 
 (.1اجلنة قيل له: أرق واقرأ، لكل آية درجة، فال يكون فوق حافظ القرآن درجة()

ه وسلم(: )القلوب أربعة: فقلب فيه إميان وعن علي عليه الصالة والسالم، أنه قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآل
 وليس فيه قرآن، وقلب فيه قران وإميان، وقلب فيه قرآن وليس فيه إميان، وقلب ال قرآن فيه وال إميان(.

 فأما القلب الذي فيه إميان وليس فيه قرآن كالثمرة، طيب طعمها ليس هلا ريح.
 يب رحيها خبيث طعمها.وأما القلب الذي فيه قرآن وليس فيه إميان كاألشنة ط

 وأما القلب الذي فيه إميان وقرآن كجراب املسك إن فتح فتح طيباً، وإن وعى وعى طيباً.
 (.1وأما القلب الذي ال قرآن فيه وال إميان كاحلنظلة خبيث رحيها خبيث طعمها()

 (.3لموا مأدبته ما استطعتم()ويف رواية قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )إن هذا القرآن مأدبة اهلل فتع
ويف رواية معاذ قال: كنا مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يف سفر فقلت: يا رسول اهلل حدثنا مبا لنا فيه 

 نفع؟
فقال: )إن أردمت عيش السعداء، وموت الشهداء، والنجاة يوم احلشر، والظل يوم احلرور، واهلدي يوم الضاللة 

 (.4إنه كالم الرمحن، وحرز من الشيطان، ورجحان يف امليزان()فادرسوا القرآن، ف
وعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، أنه قال: )ما من مؤمن ذكر أو أنثى حّر أو مملوك إال وهلل عليه حق 

اب( )آل واجب أن يتعلم من القرآن ويتفقه فيه، مث قرأ هذه اآلية: )ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تعّلمون الكت
 (.5( إىل آخر اآلية()21عمران: 

 وجاء أبو ذر إىل النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فقال: يا رسول اهلل إين أخاف أن أتعلم القرآن وال أعمل به؟!
 (.6فقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )ال يعذب اهلل قلباً أسكنه القرآن()

 (.2ليه وآله وسلم( قال: )لو كان القرآن يف أهاب ما مسه النار()وعن اجلهين: أن النيب )صلى اهلل ع
 (.4وعن سعد، عن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قال: )خياركم من تعلم القرآن وعلمه()



وعن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قال: )تعلموا القرآن وتعلموا غرائبه: وغرائبه فرائضه وحدوده، فإن القرآن 
ى مخسة وجوه: حالل وحرام، وحمكم ومتشابه، وأمثال، فاعملوا باحلالل، ودعوا احلرام، واعملوا باحملكم، نزل عل

 (.1ودعوا املتشابه، واعتربوا باألمثال()
ويف رواية: أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( قال: )أيكم حيب أن يغدوا إىل العقيق أو إىل بطحاء مكة 

 ين حسنتني فيدعو هبما إىل أهله من غري مأمث وال قطيعة رحم؟(.فيؤتى بناقتني كوماو 
 قالوا: كلنا حنب ذلك يا رسول اهلل.

قال: )ألن يأيت أحدكم املسجد فيتعلم آية خري له من ناقة، أو اثنتني، خري له من ناقتني وثالث خري له من 
 (.11ثالث()

وسلم(: )أشراف أميت محلة القرآن وأصحاب وعن ابن عباس قال: قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
 (.11الليل()

وعن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم(، أنه قال: )ثالثة على كثبان املسك يوم القيامة، رجل قرأ كتاب اهلل، وأم 
 (.11هلل قوماً وهم به راضون()

ل شيء حىت احلوت يف وعنه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال: )معلم القرآن ومتعلمه يستغفر له ك
 (.13البحر()

وعن أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم( أنه قال: )ذكر رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( الفتنة يوماً، 
 فقلنا: يا رسول اهلل كيف اخلالص منها؟

فصل وليس فقال: بكتاب اهلل، فيه نبأ من كان قبلكم، ونبأ من كان بعدكم، وحكم ما كان بينكم، وهو ال
باهلزل، ما تركه جبار إال قصم اهلل ظهره، ومن طلب اهلداية بغري القرآن ضل، وهو احلبل املتني، والذكر احلكيم، 
والصراط املستقيم، وهو الذي ال تلبس على األلسن، وال خيلق من كثرة القراءة، وال يشبع منه العلماء وال تنقضي 

)إنا مسعنا قرآناً عجبا(، وهو الذي إن قال صدق، وإن حكم عدل، ومن عجائبه، وهو الذي ملا مسعه اجلن قالوا: 
 (.14متسك به هداه إىل الصراط املستقيم()

ويف )هنج البالغة( قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي ال يغش، واهلادي 
قرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان: زيادة يف الذي ال يضل، واحملدث الذي ال يكذب، وما جالس هذا ال

 هدى، ونقصان يف عمى.
واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، وال أحد قبل القرآن من غىن، فاستشفوه من أدوائكم واستعينوا به 

هلل به وتوجهوا إليه على ألوائكم، فإن فيه شفاًء من أكرب الداء، وهو الكفر والنفاق والعمى والضالل، فاسألوا ا
 حببه، وال تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إىل اهلل مبثله.

واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق وإنه من شفع القرآن له يوم القيامة شفع فيه، ومن حمل به القرآن يوم 
اقبة عمله غري حرثة القرآن، القيامة صدق عليه، فإنه ينادي مناد يوم القيامة أال إن كل حارث مبتلى يف حرثه وع



فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واهتموا عليه آرائكم واستخشوا فيه 
 (.15أهوائكم()

وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )إن أكرم العباد إىل اهلل بعد األنبياء العلماء، مث محلة القرآن، 
لدنيا كما خيرج األنبياء، وحيشرون من قبورهم مع األنبياء، وميرون على الصراط مع األنبياء، ويأخذون خيرجون من ا

 (.16ثواب األنبياء، فطوىب لطالب العلم وحامل القرآن مما هلم عند اهلل من الكرامة والشرف()
بسون نور اهلل، املعلمون كالم اهلل، من وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )محلة القرآن هم احملفوفون برمحة اهلل، املل

 عاداهم فقد عادى اهلل، ومن واالهم فقد واىل اهلل(.
وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )يوضع يوم القيامة منابر من نور وعند كل منرب جنيب من جنب اجلنة، مث 

فال خوف عليكم وال أنتم حتزنون، ينادي مناد من قبل رب العزة: أين محلة كتاب اهلل؟ اجلسوا على هذه املنابر 
 (.12حىت يفرغ اهلل تعاىل من حساب اخلالئق، مث يقال هلم: )اركبوا على هذه النجب واذهبوا إىل اجلنة()

وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )من استظهر القرآن وحفظه، وأحل حالله وحرم حرامه، أدخله اهلل به اجلنة 
 (.14وشفعه يف عشرة من أهل بيته()

 وعن علي )عليه السالم(، عن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أنه قال:
 أال أخربكم بالفقيه كل الفقيه.

 قالوا: بلى يا رسول اهلل.
قال: )من مل يقنط الناس من رمحة اهلل، ومل يؤمنهم مكر اهلل، ومن مل يرخص هلم يف معاصي اهلل، ومن مل يدع 

 (.11 يف علم ال تفهم فيه وال عبادة ال تفقه فيه، وال قراءة ال تدبر فيها()القرآن رغبة إىل غريه ألنه ال خري
 سّر االنطالقة األوىل

وقد كان القرآن ـ مبا أوجد يف املسلمني مـــن الروح املعنوية العالية، واإلميان باهلل واليوم اآلخر، واخلوف من اجلنة 
قة املسلمني، تلك االنطالقة املذهلة اليت اعرتف الغرب والنار، والتحلي باألخالق احلميدة ـ أول مبعث النطال

 بأهنا كانت وراء النهضة العلمية يف الغرب، وبأن املسلمني هم آباء العلم احلديث.
 علماء الغرب.. يعرتفون

يقول )غوستاق لوبون(: إن املكتبات واحملابر واألدوات هي مواد ال بد منها يف التعليم ويف البحوث، ولكن هذه 
شياء ليست يف النهاية إال مواد وعناصر، وإن قيمتها تتوقف فقط على الطريقة اليت تستخدم فيها، وإن األ

اإلنسان قد يستطيع أن ميتلئ من علوم اآلخرين ويبقى مع ذلك غري آهل ألن يفكر بواسطة شخصه أو أن يوجد 
 ذاً.شيئا ما، وقد يستطيع أن يكو تلميذاً من غري أن يقدر على أن يكون أستا

ويقول: وإن االكتشافات املشروحة يف الفصول اآلتية سوف ترينا الفائدة اليت عرف العرب أن يستخلصوها من 
مواد الدراسة وعناصرها اجملموعة بواسطتهم، وسوف نقتصر اآلن على املبادئ العامة اليت وجهت حبوثهم، فبعد 

أساتذة هلم عرفوا بعد قليل أن االختبار أن جعلوا من أنفسهم تالمذة فقط متخذين من مؤلفات اليونان 



واملالحظة مها أمثن من خيار الكتب، وإن هذه احلقيقة اليت أصبحت اليوم من البديهيات مل تكن دائمًا كذلك، 
 فإن علماء القرون الوسطى قد عملوا مدة ألف عام قبل أن يفهموها(.

ديثة، ولقد أسند إىل )باكون( بصورة عامة فكرة مث يقول: )إن االختبار واملالحظة مها أسس الطرق العلمية احل
وضع )االختبار( مكان سلطة )األستاذ( غري أنه جيب اليوم أن نعرتف بأن هاتني القاعدتني إمنا تعودان بصورة  
كاملة إىل العرب، وإن هذا الرأي قد صارح به مع ذلك مجيع العلماء الذين درسوا خملفات العرب وبصورة خاصة 

عد أن برهن هذا الرجل الفّذ أن أعلى درجة يف العلم إمنا تكون عندما تولد بنفسها وحسب إرادهتا )هامبولد( فب
 حقائق علمية وذلك بواسطة االختبار أن العرب قد رمسوا إىل هذه الدرجة غري املعروفة تقريباً عند القدامى(.

ول نشأهتا إمنا هي الفكرة العلمية مث يقول: )وقال )سيدييو(: إن الذي أوجد صورة خاصة ملدرسة بغداد يف أ
احلقيقية اليت تتحكم يف دراستها، وأن القواعد اليت كانت تدرس سابقًا من قبل األساتذة هي االنتقال من املعلوم 
إىل اجملهول والفهم الدقيق للحقائق كي ينتقل بعد ذلك من املسببات إىل األسباب، وأن ال يقبل إال ما برهن عليه 

العرب يف القرن التاسع من امليالد كانت لديهم هذه الطريقة اخلصبة، وهي اليت انتقلت بعد زمن  االختبار، وأن
 طويل جداً إىل أيدي الــمحدثني وكانت الواسطة ألمجل ما كان منهم يف االكتشافات(.

 )املسلمون( آباء العلم احلديث
هد اثنني أو ثالثة من املالحظني فيما بني ولقد كتب )ديالمرب( يف كتابه )تاريخ الفلك( فقال: إذا عددنا جب

اليونان، فإنه يرى على العكس من ذلك عدد كبري منهم عند العرب، أما يف الكيمياء فإنه ال يستطيع ذكر أحد 
ما من املالحظني عند اليونان بينما هم عند العرب يعدون باملئات، وأن اعتياد العرب على االختبار قد أسبغ 

الدقة وهذا اإلبداع اللذين ال ميكن أبداً أن تتوقع وجودمها عند الرجل الذي ما درس احلقائق على دراساهتم هذه 
إال يف كتب، إن دور العرب مل يقتصر فقط على تلقيط العلوم باكتشافاهتم بل عملوا على نشرها بواسطة 

خرية قد كان عظيمًا جداً، ألن جامعاهتم وبواسطة مؤلفاهتم وأن التأثري الذي أحدثوه يف أوربا من هذه الناحية األ
العرب قد كانوا يف مدة عصور عديدة هم وحدهم األساتذة الذين عرفتهم األمم النصرانية، وإننا إليهم وحدهم 
مدينون يف معرفة العلم القدمي اليوناين الالتيين، وإن التعليم يف جامعاتنا مل يتوقف عن االعتماد على ترمجة الكتب 

 يام األخرية.العربية إال يف األ
ويقول )ليربى( يف صدد تأثري احلضارة اإلسالمية على احلضارة العاملية يف هذا اليوم: )ارفعوا العرب من التاريخ 

 تتأخر النهضة يف أوربا قروناً عدة(.
ويقول )سلوريان(: )كان للعرب عصر جميد عرفوا فيه بانكباهبم على الدرس وسعيهم يف ترقية العلم والفن وال 

غ إذا قلنا إن أوربا مدينة هلم خبدمتهم العلمية، تلك اخلدمة اليت كانت العامل األول واألكرب يف هنضة القرنني نبال
 الثالث عشر والرابع عشر للميالد(.



ويقول )ويلز(: )كانت طريقة العرّب أن ينشد احلقيقة بكل استقامة وبساطة وأن جيلوها بكل وضوح وتدقيق، غري 
ظل اإلهبام، وإن هذه اخلاصة اليت جاءتنا حنن األوربيني من اليونان، وهي النور إمنا جاءتنا عن  تارك منها شيئاً يف

 طريق العرب ومل هتبط على أهل العصر احلاضر عن طريق الالتني(.
ويقول )البارون(: إن الرومان مل حيسنوا القيام باملرياث الذي تركه اليونان، وإن العرب كانوا على خالف ذلك فقد 
حفظوه وأتقنوه ومل يقفوا فيه عند هذا احلد، بل تعدوه إىل ترقيته وطبقوه باذلني اجلهد يف حتسينه وإمنائه حىت 

 سلموه للعصور احلديثة(.
 ويقول )سيديوان(: إنتاج أفكار العرب الغزيرة وخمرتعاهتم النفيسة تشهد بأهنم أساتذة أهل أوربا يف مجيع األشياء(.

(: إن بعض الغربيني الذين يريدون أن يستخّفوا مبا أسداه الشرق إىل احلضارة يصرحون ويقول )الدكتور سارطون
بأن العرب واملسلمني نقلوا العلوم القدمية ومل يضيفوا إليها شيئًا ما، هذا خطأ، بل إن العرب واملسلمني كانوا 

 يالد.أعظم معلمني يف العامل يف القرون الثالثة: الثامن واحلادي، والثاين عشر للم
إىل غريها من تصرحياهتم، فإهنم وإن نسبوا ذلك إىل )العرب( لكنه كان يف الواقع من مفاخر اإلسالم واملسلمني، 
فاملسلمون متكنوا من أن يكونوا أساتذة العامل، ال هذا فحسب، بل متكنوا أن يبنوا حضارة فتية تنقذ العامل من 

وما فيه من املبادئ الرفيعة واألخالق السامية والرتغيب إىل ويالته وحروبه ومشاكله وكان ذلك يف ظل القرآن 
 اجلنة والتخويف من النار، واإلميان باهلل ورسوله )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ومبا جاء به من عند ربه.

آن فإذا أردنا صياغة احلضارة اجلديدة يف العامل احلاضر لتخليصه من الشرور واملشاكل، فالالزم علينا إحياء القر 
واإلميان باهلل وبالرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وذكر اجلنة والنار، فإن ذكر اجلنة والنار من احملفزات الكبرية 

 النطالق اإلنسان واستقامته وخدمته لإلنسان.
 منوذجان للتأثري القرآين

لنسبة إىل ذكر النار حىت وهنا نستعرض آيات من سورتني مباركتني إحدامها بالنسبة إىل ذكر اجلنة، واألخرى با
نرى كيف أهنا حتفز اإلنسان على اإلستقامة وصحة العمل والتقدم إىل األمام، فإن اخلوف والرغبة يف اإلنسان 

 يدفعان اإلنسان إىل العمل واىل الوقوف يف مواضع الوقوف، واىل االنطالق يف مواضع االنطالق كما هو واضح.
 النموذج األول:

تعاىل يف سورة الواقعة بالنسبة إىل اجلنة: )وكنتم أزواجًا ثالثة فأصحاب امليمنة ما أصحاب يقول اهلل سبحانه و 
امليمنة وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة والسابقون السابقون أولئك املقربون يف جنات النعيم ثلة من األولني 

لدان خملدون بأكواب وأباريق وكأس وقليل من اآلخرين على سرر موضونة متكئني عليها متقابلني يطوف عليهم و 
من معني ال يصّدعون عنها وال ينزفون وفاكهة مما يتخريون وحلم طري مما يشتهون وحور عني كأمثال اللؤلؤ 
املكنون جزاًء مبا كانوا يعملون ال يسمعون فيها لغوًا وال تأثيمًا إال قيال سالمًا سالمًا وأصحاب اليمني ما 

ود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثرية ال مقطوعة وال ممنوعة أصحاب اليمني يف سدر خمض



وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاًء فجعلناهّن أبكاراً عرباً أتراباً ألصحاب اليمني ثلة من األولني وثلة من اآلخرين( 
 (.41ـ  2)الواقعة: 

 النموذج الثاين:
قان: )بل كّذبوا بالساعة وأَعتدنا ملن كذب بالساعة سعريًا إذا رأهتم يقول سبحانه بالنسبة إىل النار يف سورة الفر 

من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظًا وزفريًا وإذا ألقوا منها مكانًا ضيقًا مقرنني دعوا هنالك ثبورًا ال تدعوا اليوم قبوراً 
 (.14ـ  11واحداً وادعوا ثبوراً كثرياً( )الفرقان: 

دون اهلل فيقول ءأنتم أضللتم عبادي هؤالء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما  )ويوم حيشرهم وما يعبدون من 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حىت نسوا الذكر وكانوا قوماً بورا فقد كذبوكم 

 (.11ـ  12مبا تقولون فما تستطيعون صرفاً وال نصراً( )الفرقان: 
ة ال بشرى يومئٍذ للمجرمني ويقولون حجرًا حمجوراً وقدمنا إىل ما عملوا من عمل فجعلناه هباًء )يوم يرون املالئك
 (.13ـ  11منثورا( )الفرقان: 

)ويوم تشّقق السماء بالغمام ونـُزًّل املالئكة تنزيال امللك يومئٍذ احلق للرمحن وكان يومًا على الكافرين عسريا ويوم 
ليتين اختذت مع الرسول سبيال يا ويليت ليتين مل أختذ فالنًا خليال لقد أضلين عن  يعّض الظامل على يديه يقول يا

 (.11ـ  15الذكر بعد إذ جاءين وكان الشيطان لإلنسان خذوال( )الفرقان: 
 (.34)الذين حيشرون على وجوههم إىل جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيال( )الفرقان: 

ـ  65جهنم إن عذاهبا كان غراما إهنا ساءت مستقرًا ومقاما( )الفرقان: )والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب 
66.) 

 (.61)يضاعف له العذاب يوم القيامة وخيلد فيها مهانا( )الفرقان: 
 وقس على ذلك سائر اآليات القرآنية املتعرضة لذكر اجلنة والنار والرتغيب والرتهيب.
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 احلديث الشريف

 
 األحاديث توجه الناس حنو اإلميان

وسلم( وأن علي بن أّب طالب صلوات اهلل عليهما يكثران من ومن هنا نرى أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
 ذكر اجلنة والنار وخيوفان منهما ختويفاً كبرياً!

ومن هنا ـ أيضًا ـ نرى يف األحاديث الكثرية: وجوب االعتصام باهلل، والتوكل عليه، والتفويض إليه، وعدم جواز 
 ع بني خوفه ورجائه، وهذه مجلة من تلك الروايات:تعلق الرجاء واألمل بغري اهلل، ووجوب اخلوف منه، واجلم

فعن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )أميا عبد أقبل قبل ما حيب اهلل عز وجل أقبل اهلل ما 
حيب، ومن اعتصم باهلل عصمه اهلل، ومن أقبل اهلل قلبه وعصمه مل يبال لو سقطت السماء على األرض، أو  

لة نزلت على أهل األرض فشملتهم بلية كان يف حزب اهلل تقوى من كل بلية، أليس اهلل يقول: )إن كانت ناز 
 (.1املتقني يف مقام أمني(()

وعن مفضل، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )أوحى اهلل عز وجل إىل داود ما اعتصم ّب عبد من عبادي 
سماوات واألرض ومن فيهن إال جعلت له املخرج من دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته مث يكيده ال

بينهن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته إال قطعت أسباب املساوات من يديه، 
 (.1وأسخت األرض من حتته ومل أبال بأي واد يهلك()

هذا احلائط فاتكأت عليه، وعن أّب محزة، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )خرجت حىت انتهيت إىل 
فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر يف جتاه وجهي، مث قال: يا علي بن احلسني هل رأيت أحداً دعا اهلل فلم جيبه( 

 ؟
 قلت: ال.

 قال: فهل رأيت أحداً توكل إىل اهلل فلم يكفه؟
 قلت: ال.

 قال: فهل رأيت أحداً سال اهلل فلم يعطه؟
 (.3قلت: ال، مث غاب عين()

 أقول؛ لعله كان اخلضر )عليه السالم( أو من مالئكة اهلل املقربني.
وعن عــــبد الرمحن بـــن كثري، عـــن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )إن الغىن والعز جيوالن، فإذا ظفرا مبوضع التوكل 

 (.4أوطنا()
: سألته عن قول اهلل عز وجل: وعن علي بن سويد، عن أّب احلسن األول موسى بن جعفر )عليه السالم( قال

 (.3ـ  1)ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه( )الطالق: 



فقال: )التوكل على اهلل درجات، منها: أن تتوكل يف أمورك كلها، فما فعل بك كنت عنه راضياً، تعلم أنه ال 
 (.5فيها ويف غريها() يألوك خرياً وفضاًل، وتعلم أن احلكم يف ذلك له فتوكل على اهلل بتفويض ذلك إليه وثق به

وعن معاوية بن وهب، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: من أعطى ثالثًا مل مينع ثالثاً: من أعطى الدعاء 
أعطي اإلجابة، ومن أعطى الشكر أعطي الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، مث قال: أتلوت كتاب اهلل 

 (.3)الطالق: عز وجل: )ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه( 
 (.2و )لئن شكرمت ألزيدّنكم( )إبراهيم: 

 (.6()61وقال: )ادعوين أستجب لكم( )غافر: 
وعن احلسني بن علوان، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( أنه قرأ يف بعض الكتب: )إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: 

غريي باليأس، وألكسونه ثوب  وعزيت وجاليل وجمدي وارتفاعي على عرشي ألقطعن أمل كل مؤمل من الناس
املذلة عند الناس وألحنيّنه من قرّب، وألبعدنه من فضلي، أيؤمل غريي يف الشدائد والشدائد بيدي، ويقرع بالفكر 

 باب غريي وبيدي مفاتيح األبواب وهي مغلقة وباّب مفتوح ملن دعاين.
 قطعت رجاءه مين؟فمن ذا الذي أملين بنائبة فقطعته دوهنا؟ ومن الذي رجاين لعظيمة ف

جعلت آمال عبادي عندي حمفوظة فلم يرضوا حبفظي، ومألت مساوايت ممن ال ميل من تسبيحي وأمــرهتم أن ال 
يغلقوا األبواب بيين وبني عبادي فلم يثقوا بقويل، أمل يعلم من طرقته نائبة من نوائيب أنه ال ميلك كشفها أحد 

عين، أعطيته جبودي ما مل يسألين مث انتزعته عنه فلم يسألين رده وسأل  غريي إال من بعد إذين، فما يل أراه الهياً 
 غريي، أفرتاين أبدأ بالعطاء قبل املسألة مث أسأل فال أجيب سائلي، أخبيل أنا فيبخلين عبدي؟

أوليس اجلود والكرم يل؟ أوليس العطف والرمحة بيدي؟ أوليس أنا حمل اآلمال فمن يقطعها دوين؟ أفلم خيشى 
لون أن يؤملوا غريي؟ فلو أن أهل السماوات وأهل األرض أملوا مجيعاً مث أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل املؤم

اجلميع ما انتقص من ملكي عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قّيمه، فيا بؤسًا للقانطني من رمحيت، ويا بؤسًا مل 
 (.2عصاين ومل يراقبين()

 قول اهلل عز وجل: )وما يؤمن أكثرهم باهلل إال وهم مشركون( )يوسف: وروي عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( يف
116.) 

قال: )هو قول الرجل: لوال فالن هللكت، ولوال فالن ما أصبحت كذا وكذا، ولوال فالن لضاع عيايل، اال ترى أنه 
 قد جعل هلل شريكاً يف ملكه يرزقه ويدفع عنه(.

 قلت: فيقول ماذا؟
 (.4اهلل علي بفالن هللكت() قال: )يقول: لوال أن منّ 

 أقول: واملراد أنه ال يرى أن الشخص هو السبب، وإمنا السبب ما جعله اهلل سبحانه وتعاىل سبباً.
وعن محزة بن محران قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: إن مما حفظ من خطب رسول اهلل )صلى اهلل 

إن لكم معامل فانتهوا إىل معاملكم، وإن لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم،  عليه وآله وسلم( أنه قال: )يا أيها الناس



أال إن املؤمن يعمل بني خمافتني: بني أجٍل قد مضى ال يدري ما اهلل صانع فيه، وبني أجل قد بقي ال يدري ما 
يف احلياة قبل املمات، اهلل قاٍض فيه، فيأخذ العبد املؤمن من نفسه، ومن دنياه آلخرته، ومن الشبيبة قبل الكرب، و 
 فوالذي نفس حممد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب، وما بعدها من دار إال اجلنة أو النار(.

وعن احلذاء، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )املؤمن بني خمافتني: ذنب قد مضى ال يدري ما صنع اهلل فيه، 
 (.1ال يصبح إال خائفاً وال يصلحه إال اخلوف()وعمر قد بقي ال يدري ما يكتسب فيه من املهالك، ف

وعن داود الرقي، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم(، يف قول اهلل عز وجل: )وملن خاف مقام ربه جنتان( )الرمحن: 
46.) 

قال: )من علم أن اهلل يراه ويسمع ما يقول، ويعلم ما يعمله من خري أو شر فيحجزه ذلك عن قبيح من 
 (.11الذي خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى()األعمال، فذلك 

وعن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: يا إسحاق خف اهلل كأنك تراه وإن كنت ال تراه 
فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه ال يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك مث برزت له باملعصية فقد جعلته من 

 (.11عليك()أهون الناظرين 
وعن أّب محزة قال: قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: )من عرف اهلل خاف اهلل، ومن خاف اهلل سخت نفسه عن 

 (.11الدنيا()
 (.13وقال الصدوق من ألفاظ رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )رأس احلكمة خمافة اهلل عز وجل()

فراقب اهلل تعاىل فيه واستحى من احلفظة غفر اهلل له مجيع ذنوبه وقال الصادق )عليه السالم(: )من خال بذنب 
 (.14وإن كانت مثل ذنوب الثقلني()

وعن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: )إن قومًا أصابوا ذنوبًا فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا: 
 مالكم؟

 فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا.
 هلم: حنن حنملها عنكم. فقالوا

 (.15فقال اهلل تعاىل: خيافون وجيرتئون علّي! وفأنزل اهلل عليهم العذاب()
وعن الصادق، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( قال: )إن املؤمن ال يصبح إال خائفاً وإن كان حمسناً، وال ميسي 

ي ما اهلل صانع به، وبني اجل قد اقرتب ال إال خائفًا وإن كان حمسناً، ألنه بني أمرين: وقت قد مضى ال يدر 
يدري ما يصيبه من اهللكات، أال وقولوا خرياً تعرفوا به، واعملوا به تكونوا من أهله، صلوا أرحامكم وإن قطعوكم، 
وعودوا بالفضل على من حرمكم، وأدوا األمانة إىل من ائتمنكم وأوفوا بعهد من عاهدمت، وإذا حكمتم 

 (.16فاعدلوا()
 حلرث بن املغرية، عن أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: قلت له: ما كان يف وصية لقمان؟وعن ا



قال: كان فيها األعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال إلبنه: )خف اهلل خيفة لو جئته برب الثقلني لعذبك، 
 وارج اهلل رجاًء لو جئته بذنوب الثقلني لرمحك(.

السالم(: كان أّب يقول: )ليس من عبد مؤمن إال ويف قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء، مث قال أبو عبد اهلل )عليه 
 (.12لو وزن هذا مل يزد على هذا، ولو وزن هذا مل يزد على هذا()

وعن أمحد بن أّب عبد اهلل، بسنده إىل أّب عبد اهلل )عليه السالم( قال: قلت له: قوم يعملون باملعاصي ويقولون: 
 الون كذلك حىت يأتيهم املوت؟نرجو فال يز 

فقال: )هؤالء قوم يرتجحون يف األماين، كذبوا ليسوا براجني، من رجا شيئًا طلبه، ومن خاف من شيء هرب 
 (.14منه()

وعن الصادق )عليه السالم( قال: )ارج اهلل رجاًء ال جيرئك على معصية، وخف اهلل خوفًا ال يؤيسك من 
 (.11رمحته()

قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )يا أبا ذر إن سّرك أن تكون أقوى الناس فتوكل وعن أّب ذر قال: 
على اهلل، وإن سرك أن تكون أكرم الناس فاتق اهلل عز وجل، وإن سرك أن تكون أغىن الناس فكن مبا يف يدي اهلل 

 عز وجل أوثق منك مبا يف يديك(.
آلية لكفتهم: )ومن يتق اهلل جيعل له خمرجًا ويرزقه من حيث ال حيتسب يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا هبذه ا

 (.11()3ـ  1ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء قدراً( )الطالق: 
ه وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )لو أن رجاًل توكل على اهلل بصدق النية الحتاجت إليه األمور ممن دون

 (.11فكيف حيتاج هو ومواله الغين احلميد()
 (.11وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من توكل وقنع ورضى كفى املطلب()

وقال الصادق )عليه السالم( لعبد اهلل بن جندب: )يا جندب يهلك املتوكل على عمله وال ينجو اجلريء على 
 الذنوب الواثق برمحة اهلل(.

 قلت: فمن ينجو؟
 (.13: )الذين هم بني اخلوف والرجاء، كأن قلوهبم يف خملب طائر شوقاً إىل الثواب وخوفاً من العقاب()قال

وقال الكاظم )عليه السالم( هلشام بن احلكم: )يا هشام ال يكون الرجل مؤمنًا حىت يكون خائفًا راجياً، وال 
 (.14يكون خائفاً راجياً حىت يكون عاملاً ملا خياف ويرجو()

ّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من عرف اهلل خاف، ومن خاف اهلل حثه اخلوف من اهلل على العمل وعن أ
بطاعته واألخذ بتأديبه، فبشر املطيعني املتأدبني بأدب اهلل واآلخذين عن اهلل، إنه حق على اهلل أن ينجيهم من 

 (.15مضالت الفنت()
اهلل عليه وآله(: )يا أبا ذر يقول اهلل تعاىل: ال أمجع على عبدي ويف رواية عن أّب ذر قال: قال رسول اهلل )صّلى 

 خوفني، وال أمجع له أمنني، فإذا أمنين أخفته يوم القيامة، وإذا خافين أمنته يوم القيامة.



 يا أبا ذر لو أن رجالً كان له مثل عمل سبعني نبياً الحتقره وخشى أن ال ينجو من شر يوم القيامة.
مالئكة قيامًا من خيفته ما يرفعون رؤوسهم حىت ينفخ يف الصور النفخة األخرية فيقولون مجيعاً:  يا أبا ذر إن هلل

سبحانك وحبمدك ما عبدناك كما ينبغي لك أن تعبد، فلو كان لرجل عمل سبعني صديقًا الستقل عمله من 
 (.16شدة ما يرى يومئٍذ()

كاهل: )يا أبا كاهل لن يغضب رب العزة على من كان   وقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( لرجل يسمى بأّب
 (.12يف قلبه خمافة، وال تأكل النار منه هدبة()

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )إن اهلل إذا مجع الناس يوم القيامة نادى فيهم مناد، أيها الناس إن 
أحسنكم عماًل، وإن أفضلكم عند اهلل منصباً  أقربكم اليوم من اهلل أشدكم منه خوفاً، وإن أحبكم إىل اهلل

 (.14أعملكم فيما عنده رغبة، وإن أكرمكم عليه أتقاكم()
وعن السجاد )عليه السالم( أنه قال: )واعلموا عباد اهلل أنه من خاف البيات جتاىف عن الوساد، وامتنع عن 

ف يابن آدم من خوف بيات الرقاد، وأمسك عن بعض الطعام والشراب من خوف سلطان أهل الدنيا، فكي
سلطان رب العزة وأخذه األليم وبياته ألهل املعاصي والذنوب مع طوارق املنايا بالليل والنهار، فذلك البيات 
الذي ليس منه منجى، وال دونه ملجأ، وال منه مهرب، فخافوا اهلل أيها املؤمنون من البيات خوف أهل اليقني 

 (.11()14ملن خاف مقامي وخاف وعيد( )إبراهيم: وأهل التقوى، فإن اهلل يقول: )ذلك 
 اإلميان: صّمام أمان

وعلى هذا، فلو أردنا احلياة السعيدة يف الدنيا قبل اآلخرة احتجنا إىل اإلميان باهلل واليوم اآلخر، إذ بدون اإلميان 
صياغة آمنة عن األخطار  باهلل واليوم اآلخر وبدون التقوى وبدون اخلوف من اجلنة والنار ال ميكن صياغة اجملتمع

 واملشاكل.
يقول صاحب كتاب اإلسالم يتحدى: )إن خوف الشرطة واحملكمة ال يكفي لدرء اجلرائم، وإمنا ال بد أن يكون 
هناك وازع يف اجملتمع مينع الناس من ارتكاب اجلرائم، إن الرشاوي واحملسوبيات وخدمات احملامني البارعني وشهود 

كفي حلماية اجملرم من أية شرطة أو حمكمة إنسانية، واجملرم ال يرهب أي عقاب لو استطاع الزور كل هذه العوامل ت
أن يفلت من أيدي القانون، إن الشرع اإلهلي يستويف كل هذه األمور، فعقيدة اآلخرة اليت حيملها الشرع اإلهلي 

ل يف قرارة ضمري اإلنسان لو هي خري وازع عن ارتكاب اجلرائم وهي تكفي لتبقي إحساسًا للجرمية واللوم يعتم
 أدىل بشهادة كاذبة أمام القاضي(.

مث يقول: )إن واقعة رواها العامل اهلندي الدكتور عناية اهلل املشرقي وهو يقول: كان ذلك يوم أحد من أيام سنة 
( وكانت السماء متطر بغزارة، وخرجت من بييت لقضاء حاجة ما، فإذا ّب أرى 1111ألف وتسعمائة وتسعة )

الفلكي املشهور )السري جيمس( األستاذ جبامعة كمبوردج ذاهبًا إىل الكنيسة واإلجنيل والشمسية حتت إبطه، 
 فدنوت منه فسلمت عليه، فلم يرد علّي، فسلمت عليه مرة أخرى فسألين ماذا تريد مين؟.

 فقلت له: أمرين يا سيدي.



 األول: هو إن مشسيتك حتت إبطك رغم شدة املطر!
  جيمس وفتح مشسيته على الفور.فابتسم السري

 فقلت له: وأما األمر اآلخر فهو ما الذي يدفع رجاًل ذائع الصيت يف العامل مثلك أن يتوجه إىل الكنيسة؟
 وأمام هذا السؤال توقف السري جيمس حلظة، مث قال: عليك أن تأخذ شاي عندي مساء اليوم.

متام الساعة الرابعة بالضبط وأخربتين أن السري جيمس وعندما وصلت إىل داره يف املساء خرجت زوجته يف 
ينتظرين، وعندما دخلت عليه يف غرفته وجدت أمامه منضدة صغرية موضوعة عليها أدوات الشاي، وكان 
الربوفيسور منهمكًا يف أفكاره، وعندما شعر بوجودي سألين ماذا كان سؤالك؟ ودون أن ينتظر ردي بدأ يلقي 

رام السماوية ونظامها املدهش وأبعادها وفواصلها الالمتناهية وطرقها وجاذبيتها وطوفان حماضرة عن تكوين األج
أنوارها املذهلة، حىت أنين شعرت بقليب يهتز هبيبة اهلل وجالله، وأما السري جيمس فوجدت شعر رأسه قائماً 

)يا عناية اهلل( عندما ألقى  والدموع تنهمر من عينيه، ويداه ترتعدان من خشية اهلل، وتوقف فجأة مث بدأ يقول:
نظرة على روائع خلق اهلل يبدأ وجودي يرتعش من اجلالل اإلهلي، وعندما أركع أمام اهلل وأقول له: إنك لعظيم! 
أجد أن كل جزء من كياين يؤيدين يف هذا الدعاء وأشعر بسكون وسعادة عظيمني أحس بسعادة تفوق سعادة 

  خان، ملاذا أذهب إىل الكنيسة؟.اآلخرين ألف مرة. أفهمت يا عناية اهلل
ويضيف عناية اهلل خان قائاًل: لقد أحدثت هذه احملاضرة طوفانًا يف عقلي وقلت له: يا سيدي لقد تأثرت جداً 
بالتفاصيل العلمية اليت رويتموها يل، وتذكرت هبذه املناسبة آية من آيات كتاّب املقدس )يقصد: القرآن( فلو 

 م.مسحتم يل بقراءهتا عليك
 فهز رأسه قائالً بكل سرور.

 -فقرأت عليه اآلية التالية: 
)ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواهنا وغرابيب سود ومن الناس والدواب واألنعام خمتلف ألوانه كذلك إمنا 

 (.14ـ  12خيشى اهلل من عباده العلماء( )فاطر: 
اده العلماء؟ مدهش وغريب وعجيب جداً، إن األمر فصرخ السري جيمس قائاًل: ماذا قلت إمنا خيشى اهلل من عب

الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت مخسني سنة، من أنبأ حممدًا به؟ هل هذه اآلية موجودة يف القرآن 
 حقيقة؟ لو كان األمر كذلك فاكتب شهادة مين أن القرآن كتاب موحى من عند اهلل.

ياً وال ميكنه أن يكشف عن هذا السر بنفسه ولكن اهلل هو الذي ويستطرد السري جيمس قائاًل: لقد كان حممد أم
 أخربه هبذا السر، مدهش وغريب وعجيب جداً.

 حتقق السعادة يف ظل اإلميان
نعم بدون اإلميان احلقيقي ال ميكن أن تستقيم احلياة الدنيا ـ فكيف باآلخرة؟ ـ ولذا نشاهد احلياة احلاضرة ـ حيث 

انًا حقيقيًا ـ وقد صارت بؤرة للمشاكل واحلروب وهنب األموال، واجلرائم مما تزخر هبا ختلت عن اإلميان باهلل إمي
 الكتب واجملالت والصحف واإلذاعات والتلفزيونات واحملاكم وغريها.



أما اجملتمع املؤمن فهو بالعكس من ذلك، ولذا نشاهد أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( رغم حكومته الواسعة ـ 
ل سبع حكومات يف خريطة عاملنا احلاضر ـ مل ينب حىت سجنًا واحدًا يف تلك احلكومة الشاسعة، واليت تعاد

والسبب يف ذلك: إن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( غرس اإلميان الصادق يف النفوس فكان املؤمن يرعوي بنفسه 
عليه وآله( جمتمع تعاون وحتابب وخري  عن ارتكاب اجلرائم واملوبقات، وكان اجملتمع اإلسالمي يف زمانه )صّلى اهلل
 (.111ورفاه، وقد قال اهلل سبحانه: )كنتم خري أمة أخرجت للناس( )آل عمران: 

وقال تعاىل: )وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً( )البقرة: 
143.) 
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 السرية قدوة وأسوة

 
 بني حكم علي )عليه السالم( وحكم احلجاج

الم( إبان خالفته الظاهرية حيث وعلى خطى الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( سار اإلمام أمري املؤمنني )عليه الس
غرس يف اجملتمع اإلميان والفضيلة والتقوى حبيث إن الكوفة ـ ونفوسها ما يقارب أربعة ماليني، ومساحتها تقارب 
عشرة فراسخ أو أكثر ـ مل يكن فيها إال سجن من األعواد، فكان املسجونون يقلعون بعض األعواد ويهربون من 

 السجن.
جاج بن يوسف الثقفي ـ الذي كان حكمه مبنيًا على أسس مادية حبتة غري مشبعة بروح وملا ملك الكوفة احل

اإلميان والفضيلة والتقوى ـ بىن يف الكوفة سجنًا حيتوي على مائة وعشرين ألف إنسان ـ هذا باإلضافة إىل القتلى 
بأكثر من مائة وعشرين  الذين كان يقتلهم ليل هنار، بينما أحصى بعض املؤرخني قتلى احلجاج يف مدة حكمه

 ألف، بينما قتلى علي )عليه السالم( ـ الذين قتلهم بسبب اجلرائم كالزنا واالرتداد ـ ال يعدون حىت مائة شخص.
 يعرتفون على أنفسهم!

وقد كان اجملتمع يف زمان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ويف زمان اإلمام علي )عليه السالم( من احلصانة اإلميانية 
إنه إذا ارتكب أحد منهم جرمًا أتى هو وأخرب النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أو الوصي )عليه السالم( بأنه  حبيث

 ارتكب اجلرم، وطلب منهما إجراء حدود اهلل عليه، ومع العلم إن بعض احلدود مؤملة جداً.
 وإليكم بعض النماذج يف هذا الصدد:

ليه السالم(: أتى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( رجل فقال: إين زنيت فقد روى أبو العباس قال: قال أبو عبداهلل )ع
 فصرف النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وجهه عنه.

 فأتاه من جانبه اآلخر مث قال مثل ما قال، فصرف وجهه عنه.
 مث جاء الثالثة فقال: يا رسول اهلل إين زنيت، وعذاب الدنيا أهون من عذاب اآلخرة.

  )صّلى اهلل عليه وآله(: أبصاحبكم بأس ـ يعين جّنة ـ ؟فقال رسول اهلل
 فقالوا: ال.

 (.1فأقر على نفسه الرابعة فأمر به رسول اهلل أن يرجم)
وروى ميثم قال: أتت امرأة جمح )أي قريبة الوضع( أمري املؤمنني )عليه السالم(. فقالت: يا أمري املؤمنني إين 

 الدنيا أيسر من عذاب اآلخرة الذي ال ينقطع.زنيت، فطهرين طهرك اهلل، فإن عذاب 
 فقال هلا: مما أطهرك؟

 فقالت: إين زنيت.
 فقال هلا: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت، أم غري ذلك؟

 قالت: بل ذات بعل.



 قال هلا: أفحاضراً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أو غائباً كان عنك؟
 قالت: بل حاضراً.

 بطنك مث أتيين أطهرك. فقال هلا: انطلقي فضعي ما يف
 فلما ولت عنه املرأة فصارت حيث ال تسمع كالمه قال: اللهم إهنا شهادة.

 فلم تلبث أن أتته فقالت: قد وضعت فطهرين.
 فتجاهل عليها فقال: أطهرك يا أمة اهلل مماذا؟

 قالت: إين زنيت فطهرين.
 قال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟

 قالت: نعم.
 حاضراً أم غائباً؟ قال: فكان زوجك
 قالت: بل حاضراً.

 قال: فانطلقي فارضعيه حولني كاملني كما أمرك اهلل.
 فانصرفت املرأة فلما صارت منه حيث ال تسمع كالمه قال: اللهم إهنما شهادتان.
 فلما مضى احلوالن أتت املرأة فقالت: قد أرضعته حولني فطهرين يا أمري املؤمنني.

 رك مماذا؟فتجاهل عليها وقال: أطه
 قالت: إين زنيت فطهرين.

 فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟
 فقالت: نعم.

 قال: فبعلك غائباً كان عنك إذ فعلت؟
 فقالت: بل حاضراً.

 قال: فانطلقي فاكفليه حىت يعقل أن يأكل ويشرب وال يرتدى من سطح وال يتهور يف بئر.
 مع كالمه. قال: اللهم هذه ثالث شهادات.فانصرفت وهي تبكي، فلما وّلت وصارت حيث ال تس

فاستقبلها عمرو بن حريث املخزومي فقال هلا: ما يبكيك يا أمة اهلل وقد رأيتك ختتلفني إىل علي )عليه السالم( 
 تسألينه أن يطهرك؟

من فقالت: إين أتيت أمري املؤمنني فسألته أن يطهرين فقال: أكفلي ولدك حىت يعقل أن يأكل ويشرب وال يرتدى 
 سطح وال يتهور يف بئر وقد خفت أن يأيت علّي املوت ومل يطهرين.

 فقال هلا عمرو بن حريث: إرجعي إليه فأنا أكفله.
فرجعت فأخربت أمري املؤمنني بقول عمرو بن حريث، فقال هلا أمري املؤمنني وهو متجاهل عليها: ومل يكفل عمرو 

 ولدك؟



 فقالت: يا أمري املؤمنني إين زنيت فطهرين.
 فقال: وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟

 قالت: نعم.
 قال: أفغائباً كان بعلك إذ فعلت ما فعلت؟

 قالت: بل حاضراً.
فرفع أمري املؤمنني رأسه إىل السماء فقال: اللهم إنه قد ثبت عليها أربع شهادات )إىل أن قال(: فنظر إليه عمرو 

لك عمرو قال: يا أمري املؤمنني إين إمنا أردت أن أكفله إذ بن حريث وكأمنا الرمان يفقأ يف وجهه، فلما رأى ذ
 ظننت إنك حتب ذلك، فأما إذا كرهته فإين لست أفعل.

 ( )إىل آخر احلديث(.1فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: أبعد أربع شهادات باهلل؟ لتكفلنه وأنت صاغر )
 أتت برجليها إىل احملكمة!

د، عن بعض أصحابنا قال: أتت امرأة إىل عمر فقالت: يا أمري املؤمنني إين ويف رواية أخرى عن حممد بن سعي
 فجرت فأقم يّف حد اهلل فأمر برمجها وكان علي )عليه السالم( حاضراً، فقال له: سلها كيف فجرت؟

فقالت كنت يف فالة من األرض فأصابين عطش شديد فرفعت يل خيمة فأتيتها، فأصبت فيها رجاًل أعرابياً، 
ته املاء فأىب علّي أن يسقيين إال أن أمكنه من نفسي، فوليت منه هاربة، فاشتد ّب العطش حىت غارت فسأل

 عيناي وذهب لساين، فلما بلغ مين أتيته فسقاين ووقع علّي.
فقال له علي )عليه السالم(: هذه اليت قال اهلل عز وجل: )فمن اضطر غري باٍغ وال عاٍد فال إمث عليه( )البقرة: 

123.) 
 هذه غري باغية وال عادية إليه(. فخلى عمر سبيلها.

 إىل غريها من األحاديث الواردة يف خمتلف احلدود واجلنايات.
فأّي عامل ـ غري اإلميان ـ يرفع اإلنسان إىل هذا احلد من النزاهة، ويدفعه إىل املثول أمام النيب )صّلى اهلل عليه وآله( 

خبطأه.. مع أنه يعلم أن االعرتاف يسبب له خزيًا عند الناس، وعذاباً من أو الوصي )عليه السالم( ليعرتف عنده 
 قبل احملكمة...

 إنه هو اإلميان الذي ال يدخل قلباً إال وجيعل صاحبه مستقيماً يف عمله وسلوكه.
 مناذج أخر

تى عليًا )عليه وليس األمر خاصًا بالزنا بل نرى أشباه هذه القضايا يف باب جنايات أخر، مثاًل ورد أن رجاًل أ
السالم( فقال: يا أمري املؤمنني إين سرقت، فانتهره فقال: يا أمري املؤمنني إين سرقت فقال: أتشهد على نفسك 

 مرتني؟ مث قطعه.
وأتى أمري املؤمنني )عليه السالم( برجل وجد يف خربة وبيده سكني ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح متشحط يف 

 عليه السالم(: ما تقول يا ذا الرجل؟دمه فقال له أمري املؤمنني )



 فقال: يا أمري املؤمنني أنا قتلته.
 قال )عليه السالم(: اذهبوا إىل املقتول فادفنوه.

فلما أرادوا قتل الرجل جاء رجل مسرع فقال: يا أمري املؤمنني واهلل وحق عيين رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنا 
 قتلته وما هذا بصاحبه.

 املؤمنني )عليه السالم(: اذهبوا هبما اثنينهما إىل احلسن ابين فأخربوه بقصتهما ليحكم بينهما. فقال أمري
فذهبوا هبما إىل احلسن )عليه السالم( فأخربوه مبقالة أمري املؤمنني )عليه السالم(، فقال احلسن )عليه السالم(: 

قتل ذاك، يطلق عنهما مجيعًا وخترج دية املقتول من  ردومها إىل أمري املؤمنني وقولوا: إن هذا قتل وجنى بإقراره عن
 (.31بيت مال املسلمني فقد قال اهلل تعاىل: )ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً( )املائدة: 

 فقال أمري املؤمنني )عليه السالم( له: فما محلك على إقرارك على نفسك بقتله؟
ينفعين اإلنكار وقد أخذت وبيدي سكني متلطخ بالدم وأنا على فقال يا أمري املؤمنني: وما كنت أصنع وهل 

رجل متشحط يف دمه وقد شهد على مثل ذلك، وأنا رجل كنت ذحبت شاة جبنب اخلربة فأخذين البول فدخلت 
 اخلربة والرجل متشحط يف دمه وأنا على احلال.

ًا فأقّر بأنه قتل، وجاء آخر وأقّر بأن ومن هنا قال الشيخ الطوسي يف النهاية: )ومىت اهتم الرجل بأنه قتل نفس
الذي قتل هو دون صاحبه ورجع األول عن إقراره درء عنهما القود والدية، ودفع إىل أولياء املقتول الدية من بيت 

 املال(.
 مث قال: )وهذه قضية احلسن )عليه السالم( يف حياة أبيه )عليه السالم( (.

خر هل كان الرجل الثاين يأيت ويعرتف على نفسه بالقتل، وهو يتصور أنه ترى: إنه لوال اإلميان باهلل واليوم اآل
 يقتل بسبب إقراره لينجي الذي اهتم بدون مربر؟

 أبو ذر الغفاري خيتار املوت جوعاً 
وهنالك قضايا أخر كثرية من هذا القبيل يف خمتلف األبعاد منذ بدء الشريعة اإلسالمية واىل زماننا هذا مما يكشف 

 لإلميان األثر الغريب يف حياة اإلنسان.عن أن 
فمثاًل: ما هو العامل الذي دفع أبا ذر إىل مقاومة السلطة القائمة، حىت نُفي إىل الربذة ومات هنالك جوعاً، 
بينما كان بإمكانه أن يداهن السلطة ويصبح كزيد بن ثابت الذي خّلف عند موته أكوامًا من الذهب قسمت 

 بني ورثته بالفؤوس.
 هو اإلميان! إنه

 عندما حكم سلمان )املدائن( 
وسلمان الفارسي مل يكن يتصرف ـ إبان حكمه يف املدائن ـ يف بيت املال قدر درهم، وإمنا كان يعمل اخلوص 
ويأكل من مثنه، كما أنه مل يكن جيلس يف دار احلكومة، وإمنا كان قد هيأ لنفسه دكة جيلس عليها وحيكم بني 

 ن هي )املدائن( اليت كان كسرى حيكم فيها بتلك األهبة العظيمة والفخفخة العجيبة.الناس. و)مدائن( سلما



 )املثالية( عند الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم(
وعندما تويف رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وهو رئيس حكومة كبرية تنصبُّ عليها األموال من كل جانب، كان 

 يهودي خبمسني صاعاً من الشعري لقوته وقوت أهله. درعه مرهون عند
وعلي )عليه السالم( يرجتف من الربد ألنه ال يريد التصرف يف بيت مال املسلمني ومينع أخاه من إعطائه قدراً 

 (.3إضافياً من املال فوق ما أعطى سائر املسلمني، وكما قال )عليه السالم(: )حىت استماحين من بركم صاعاً()
 )صّلى اهلل عليه وآله( يدعو إىل االقتصاص من نفسه!الرسول 

وقد روى الصدوق، عن ابن عباس يف وفاة النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه )صّلى اهلل عليه وآله( أتى إىل املسجد 
يف شدة مرضه وقال: )إن رّب عز وجل حكم وأقسم أن ال جيوزه ظلم ظامل فنشدتكم باهلل أي رجل منكم كانت 

حممد مظلمة إال قام فليقتص منه، فالقصاص يف دار الدنيا أحب إيل من القصاص يف دار اآلخرة على  له قبل
 رؤوس املالئكة واألنبياء(.

فقام إليه رجل من أقصى القوم يقال له )سوادة بن قيس( فقال له: فداك أّب وأمي يا رسول اهلل إنك ملا أقبلت 
اء وبيدك القضيب املمشوق فرفعت القضيب وأنت تريد الراحلة من الطائف استقبلتك وأنت على ناقتك العضب

 فأصاب بطين فال أدري عمداً أو خطأ.
 فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )معاذ اهلل أن أكون تعمدت(.

 مث قال: )يا بالل أخرج إىل منزل فاطمة فائتين بالقضيب املمشوق(.
ذا الذي يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة،  فخرج بالل وهو ينادي يف سكك املدينة: معاشر الناس من

 فهذا حممد )صّلى اهلل عليه وآله( يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة.
 مث قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ـ ملا أتاه بالل بالقضيب املمشوق ـ: )أين الشيخ؟(.

 .فقام وقال الشيخ: ها أنا ذا يا رسول اهلل بأّب أنت وأمي
 فقال: )تعال فاقتص مين حىت ترضى(.

 فقال الشيخ: فاكشف يل عن بطنك يا رسول اهلل.
 فكشف )صّلى اهلل عليه وآله( عن بطنه.

 فقال الشيخ بأّب أنت وأمي يا رسول اهلل أتأذن يل أن أضع فمي على بطنك؟
 النار يوم القيامة.فأذن له فقال: أعوذ مبوضع القصاص من بطن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من 

 فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: يا سوادة أتعفو أم تقتص؟
 فقال: بل أعفو يا رسول اهلل.

فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: اللهم اعف عن سوادة بن قيس كما عفا عن نبيك حممد )صّلى اهلل عليه 
 (.4وآله()



بطن سوادة مل يكن ذلك عن عمد، ومن املعلوم أن اخلطأ ليس فيه ومن الواضح، إن القضيب لو كان أصاب 
القصاص وإمنا فيه الدية ومع ذلك أراد النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أن يعلم احلكام لزوم مالحظة أمثال هذه 

املسلمني األمور، فإن اهلل سبحانه ال ينظر إىل الرئيس واحلاكم من خالل منصبه ومقامه، وإمنا ينظر إليه كفرد من 
 له ماهلم وعليه ما عليهم.

ولوال مراقبة اهلل وخوف اآلخرة هل كان الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يقوم مبثل هذا العمل؟ وهل يوجد مثل هذا 
 العمل إال يف من خياف اهلل ويراقبه؟

رة على رؤوس ولذا قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )القصاص يف دار الدنيا أحب إيل من القصاص يف دار اآلخ
 املالئكة واألنبياء(.

 دونك السوط!
وقد روى ابن شهر آشوب يف املناقب أن موىل لعلي بن احلسني )عليه السالم( كان يتوىل عمارة ضيعة له فجاء 
ليطلعها، فأصاب فيها فساداً وتضييعاً كثرياً، فغاضه )عليه السالم( ما رآه وغّمه، فقرع املوىل بسوط كان يف يده، 

نصرف إىل منزله أرسل يف طلب املوىل، فأتاه فوجد اإلمام )عليه السالم( والسوط بني يديه فظن أنه يريد فلما ا
عقوبته، فاشتد خوفه، وأخذ علي بن احلسني )عليه السالم( السوط ومده إليه وقال: )يا هذا قد كان مين إليك 

 ما مل يتقدم مين مثله، فدونك السوط، واقتص مين(.
 ا موالي واهلل إين ظننت إنك تريد عقوبيت وأنا مستحق للعقوبة فكيف اقتص منك؟فقال املوىل: ي

 قال )عليه السالم(: وحيك اقتص.
 قال: معاذ اهلل أنت يف حّل وسعة.

 فكرر ذلك عليه مراراً، واملوىل يف كل ذلك يتعاظم قوله وحيلله.
 ( وأعطاه إياها.5ة عليك()فلما مل يره يقتص قال )عليه السالم(: )أما إذا أبيت فالضيعة صدق

إن اإلمام علي بن احلسني )عليه السالم( رغم كون عمله وقرعه للعبد بالسوط يف موضعه ألنه أفسد وضيع ـ كما 
يف نفس احلديث ـ أراد أن يعلم الناس أنه ليس من حق اإلنسان أن يضرب اآلخرين ولوال إرادة اإلمام )عليه 

 خرة هل كان يقوم هبذا العمل؟السالم( أن يبني للناس اخلوف من اآل
 آه! لوال القصاص

ويف رواية أخرى يرويها الشيخ املفيد، عن إبراهيم بن علي، عن أبيه قال: حججت مع علي بن احلسني )عليه 
السالم( فالتاثت الناقة عليه يف مسريها )أي أبطأت( فأشار إليها بالقضيب، مث قال: )آه لوال القصاص( ورّد يده 

 عنها.
راد اإلمام )عليه السالم( بذلك أن يعلم املسلمني احرتام حق احليوان فال يضرب اعتباطاً مع العلم إن اإلمام وقد أ

 )عليه السالم( مل يرد أن يضرهبا اعتباطاً، وإمنا أراد التعليم.
 وهكذا فإن اإلنسان حياسب حىت على ما يأتيه بالنسبة إىل احليوان.



يه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )رأيت يف النار وقد روي يف اجلعفريات عن علي )عل
صاحب العباءة الذي غّلها، ورأيت يف النار صاحب احملجم الذي كان يسرق احلاج مبحجمه، ورأيت يف النار 

خلت صاحبة اهلرة تنهشها مقبلة ومدبرة كانت أوثقتها فلم تكن تطعمها ومل ترسلها تأكل من خشاش األرض، ود
 (.6اجلنة فرأيت فيها صاحب الكلب الذي أرواه من املاء()

إىل هذا احلد الدقيق يوجب اإلميان باهلل واليوم اآلخر احرتام احليوان! حىت أن إهانة احليوان توجب العقاب ـ ولو  
 كان احليوان هرة ـ وإكرام احليوان يوجب الثواب ـ ولو كان كلباً ـ !

 حوار بني هابيل وقابيل
 اإلميان واخلوف من اهلل ميكن أن نشاهده يف مواقف كثرية..واثر 

نشاهده يف موقف هابيل، الذي كان خياف اهلل واليوم اآلخر مما جعله يقول ألخيه إنه ال يريد قتله وإن أراد أخوه 
 قابيل قتله.

ا ومل يتقبل من يقول اهلل تعاىل يف القرآن احلكيم: )واتل عليهم نبأ ابين آدم باحلق إذ قربا قربانًا فتق بل من أحدمامهم
اآلخر قال ألقتلنك قال إمنا يتقبل اهلل من املتقني لئن بسطت إيلَّ يدك لتقتلين ما أنا بباسط يدي إليك ألقتلك 
إين أخاف اهلل رب العاملني إين أريد أن تبوأ بامثي وإمثك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظاملني فطّوعت 

 (.31ـ  12له فأصبح من اخلاسرين( )املائدة: له نفسه قتل أخيه فقت
 إبراهيم )عليه السالم( يقدم على ذبح ولده

ونشاهد أيضاً يف موقف إبراهيم )عليه السالم( حيث رأى يف املنام أنه يذبح ولده وان ذلك يوجب تقربه إىل اهلل، 
 فأقدم على ذبح ولده.

 سكني أبيه حيث علم إن ذلك إرادة اهلل سبحانه.كما نرى إمساعيل )عليه السالم( وقد استعد ألن يقتل ب
فلوال خوف اهلل سبحانه وتعاىل هل كان األب يقدم على هذه التضحية الرهيبة؟ وهل كان الولد يتقدم حنو املوت 

 خبطى ثابتة وهو يف ريعان الشباب؟
َأيّن أذحبك فانظر ماذا ترى قال يا يقول اهلل تعاىل هبذا الصدد: )فلما بلغ معه السعي قال يا بين إين أرى يف املنام 

أبتم افعل ما تُؤمر ستجدين إن شاء اهلل من الصابرين فلما أسلما وتله للجبني وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت 
 (.116ـ  111الرؤيا إنّا كذلك جنزي احملسنني إن هذا هلو البالء املبني( )الصافات: 

 يوسف )عليه السالم( يقاوم اإلغراءات
ويوسف )عليه السالم( حيث كان هو اآلخر خياف اهلل تعاىل مل يستجب لنداء زليخا بعمل السوء معها، بل مل 

 يستعد لإلستجابة للنسوة حىت ابتلي بالسجن سبع سنوات كما يف التفاسري.
وراودته اليت  يقول اهلل سبحانه وتعاىل هبذا الصدد: )وملا بلغ أشجّده آتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك جنزي احملسنني

هو يف بيتها عن نفسه وغلَّقت األبواب وقالت هيت لك، قال معاذ اهلل إنه رّب أحسن مثواي إنه ال يفلح 



الظاملون ولقد مهَّت به وهمَّ هبا لوال أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا 
 (.15ـ  11: املخلصني واستبقا الباب وقّدت قميصه من دبر( )يوسف

)وقال نسوة يف املدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا إنا لنراها يف ضالل مبني فلما مسعت 
مبكرهّن أرسلت إليهن وأعتدت هلن متكأ وأتت كل واحدة منهن سكينًا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكربنه 

هذا إال ملك كرمي قالت فذلكن الذي ملتنين فيه ولقد راودته عن وقطَّعن أيديهن وقلن حاش هلل ما هذا بشرًا إن 
نفسه فاستعصم ولئن مل يفعل ما آمره ليسجنن وليكوناً من الصاغرين قال ربم السجن أحب إيل مما يدعونين إليه 
وإال تصرف عين كيدهن أصب إليهن وأكن من اجلاهلني فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع 

 (.34ـ  31م( )يوسف: العلي
 (.14الحظوا هذه القطعة: )وهم هبا لوال أن رأى برهان ربه( )يوسف: 

 إهنا تصرح بأن اإلميان باهلل واليوم اآلخر هو الذي عصم يوسف عن زليخا وعن النسوة أيضاً. 
 إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك!

 يؤمن، فاملؤمن ـ مثاًل ـ يؤدي األمانة ولو كانت كبرية والقرآن الكرمي يشري يف آياته إىل الفرق بني من يؤمن، ومن ال
 أما غري املؤمن فال يؤديها ولو كانت صغرية.

يقول اهلل سبحانه: )ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يُؤدِّهم إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ال يُؤّده إليك 
ألميني سبيل ويقولون على اهلل الكذب وهم يعلمون بلى إال ما دمت عليه قائمًا ذلك بأهنم قالوا ليس علينا يف ا

َمن أوىف بعهده واتقى فإن اهلل حيب املتقني إن الذين يشرتون بعهد اهلل وأمياهنم مثنًا قلياًل أولئك ال خالق هلم يف 
 (.22ـ  25اآلخرة وال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم القيامة وال يزّكيهم وهلم عذاب أليم( )آل عمران: 

 بني يوسف )عليه السالم( وفرعون
.. ومن املنطلق ذاته ـ اإلميان باهلل أو عدم اإلميان ـ نلمح الفرق الشاسع بني ملكني، حكم كالمها يف )مصر( لكن 
أحدمها كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر وهو )يوسف( واآلخر مل يكن يؤمن باهلل واليوم اآلخر وهو )فرعون( فكان 

 ماً وكان فرعون مفسداً كبرياً.يوسف مصلحاً عظي
 (.4يقول اهلل سبحانه وتعاىل عن فرعون: )يذّبح أبناءهم ويستحيي نساءهم( )القصص: 

 فكان يقتل األوالد ويبقي النساء ويأسرهن جليشه ولذويه.
ن حتيت ويقول اهلل سبحانه عنه أيضاً: )ونادى فرعون يف قومه قال يا قوم أليس يل ملك مصر وهذه األهنار جتري م

أفال تبصرون أما أنا خري من هذا الذي هو مهني وال يكاد يبني فلوال ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه 
املالئكة مقرتنني فاستخفَّ قومه فأطاعوه إهنم كانوا قومًا فاسقني فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أمجعني 

 (.56 ـ 51فجعلناهم َسَلفاً ومثاًل لآلخرين( )الزخرف: 
وأما احلاكم املؤمن ـ يوسف )عليه السالم( ـ فلم تبطره السلطة، ومل يصبه الغرور.. بل إنه يتجه ـ وهو يف قمة 

 عظمته وجمده ـ إىل اهلل سبحانه: يشكره، ويستمده ويستهديه..



حاديث فاطر وينقل القرآن الكرمي عنه )عليه السالم( قوله: )ربم قد آتيتين من امللك وعلَّمتين من تأويل األ
 (.111السماوات واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة توفَّين مسلماً وأحلقين بالصاحلني( )يوسف: 

فيوسف )عليه السالم( ـ باعتباره مؤمنًا ـ مل يكن يفسد أو يقتل ـ أو يتعدى وإمنا هو يرى إن امللك هلل سبحانه 
 وتعاىل، وإن مصر بعض ملك اهلل.

 (.111لك( )يوسف: )رب قد آتيتين )من( امل
وإن اهلل هو الذي آتاه امللك، وإن اهلل هو الذي عّلمه من تأويل الرؤيا الذي سّبب أن يصل إىل امللك، حيث 
فسر رؤيا امللك، فلما رآه امللك وكلمه جعله وزيرًا للتموين مث أصبح بعد موت امللك ملكًا يف مصر مث إنه )عليه 

قى على إميانه وعمله الصاحل حىت يستحق أن يدخل يف الصاحلني يف السالم( يطلب من اهلل سبحانه أن يب
 اآلخرة.

 ال يسرتد أمواله وهو يف أمّس احلاجة!
وكذا نشاهد أن املؤمن باهلل واليوم اآلخر ال يتعدى عن أحكام اهلل سبحانه وتعاىل حىت إذا كان بعنوان املستحب 

 أو املكروه، ألنه خياف ويرجو ثوابه.
ق، عن إبراهيم بن هاشم: أن حممد بن عمري كان رجاًل بزازًا فذهب ماله وافتقر وكان له على وقد روى الصدو 

رجل عشرة آالف درهم فباع الرجل داراً له كان يسكنها بعشرة آالف درهم ومحل املال إىل بابه فخرج إليه بن أّب 
 عمري.

 فقال: ما هذا؟
 فقال: هذا مالك الذي لك علّي.

 قال: ورثته؟
 .قال: ال

 قال: ُوهب لك؟
 قال: ال.

 فقال: هو من مثن ضيعة بعتها؟
 فقال: ال.

 فقال: ما هو؟
 فقال: بعت داري اليت أسكنها ألقضي ديين.

فقال حممد بن أّب عمري: حدثين ذريع احملارّب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال خيرج الرجل من مسقط 
 وإين حملتاج يف وقيت هذا إىل درهم وما يدخل ملكي من هذا درهم؟رأسه بالدين( ابتعها فال حاجة يل فيها، 

 من الوالية.. إىل العري!



وقد جاء أحد والة بين أمية إىل اإلمام الصادق )عليه السالم( يسأله طريق التوبة، فقال له اإلمام )عليه السالم(: 
 إذا أردت التوبة فعليك أن خترج من مجيع أموالك.

 أمواله حىت احتاج إىل مالبس يلبسها فأعطاه أصدقاؤه مالبساً لبدنه.فخرج الرجل من مجيع 
 ألف دينار ألجل شبهة شرعية 12يتخلى عن

ومن قصص العلماء أنه جاء إىل والدي ـ رمحه اهلل ـ رجل وأراد أن يسلمه مبلغًا من احلقوق ـ وأظن املبلغ )سبعة 
أربعني شهراً من الرواتب اليت كان يدفعها للطلبة والفقراء عشر ألف دينار( ـ وكان هذا املبلغ يعادل ما يقارب من 

)قبل أربعني سنة تقريباً(.. فلم يقبل الوالد ذلك إلشكال رآه يف أخذ املبلغ وكلما )أصرَّ صاحب املال على أن 
 يقبله الوالد )رمحه اهلل( أىب وامتنع(.

تها تعطيها للطالب والفقراء واملؤسسات وملا ذهب الرجل قلت للوالد: إن هذه حقوق شرعية وإنك إذا تسّلم
 واملشاريع اخلريية، فما هو املانع من أخذها؟

 فنظر )رمحه اهلل( إيل وقال: جيب علينا أن نفكر حنن يف آخرتنا، ال أن يغرّنا املال الذي نراه كثرياً.
خر، وكان خياف من أن يغرت وهكذا ترك الوالد )رمحه اهلل( ذلك املبلغ الضخم، ألجل أنه كان خياف اهلل واليوم اآل

 (.33بالدنيا حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل: )فال تغرّنكم احلياة الدنيا وال يغرّنكم باهلل الغرور( )لقمان: 
وقال عز وجل: )ولكنكم فتنتم أنفسكم وترّبصتم وارتبتم وغرتكم األمايّن حىت جاء أمر اهلل وغرَّكم باهلل الغرور( 

 (.14)احلديد: 
ث عن اإلمام الصادق )عليه السالم(، أنه قال: )املغرور يف الدنيا مسكني، ويف اآلخرة مغبون، ألنه باع ويف حدي

األفضل باألدىن، وال تعجب من نفسك، فرمبا اغرترت مبالك وصحة جسدك، لعلك تبقى، ولعلك اغرترت بطول 
بتك وأموالك وهواك فظننت أنك عمرك وأوالدك وأصحابك لعلك تنجو هبم، ورمبا اغرترت جبمالك ومنيتك وأصا

صادق ومصيب، ورمبا اغرترت مبا ترى على الندم على تقصريك يف العبادة، ولعل اهلل يعلم من قلبك خبالف 
ذلك، ورمبا أقمت نفسك على العبادة متكلفًا واهلل يريد اإلخالص، ورمبا افتخرت بعلمك ونسبك وأنت غافل 

تومهت أنك تدعو اهلل وأنت تدعو سواه، ورمبا حسبت أنك ناصح  عن مضمرات ما يف غيب اهلل تعاىل، ورمبا
 (.2للخلق وأنت تريدهم لنفسك أن مييلوا إليك، ورمبا ذممت نفسك وأنت متدحها على احلقيقة()

 إىل غري ذلك مما ورد يف الغرور ويف طوائف املغرورين.
اآلخرة حياسب فيه على كل شيء، وكان )رمحه  فالوالد )رمحه اهلل( كان خياف اهلل واليوم اآلخر ألن له موقفًا يف

اهلل( يقول يل مرات ومرات: إن اإلنسان جيب أن يعمل يف الدنيا عماًل ال خيجله إذا فتح حسابه يوم القيامة أمام 
 الناس.

 كأن زفري النار يف آذاهنم
وقد روي يف مشكاة األنوار، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )صّلى أمري املؤمنني )عليه السالم( مث مل 
يزل يف موضعه حىت صارت الشمس على قيد رمح واقبل الناس بوجهه قال: واهلل لقد أدركنا أقوامًا كانوا يبيتون 



ري النار يف آذاهنم، إذا ذكر اهلل عندهم مادوا كما مييد لرهبم سجدًا وقياماً، يراوحون بني جباههم وركبهم كأن زف
 (.4الشجر، كأن القوم باتوا غافلني، مث قال، مث قام فما رؤي ضاحكاً حىت قبض صلوات اهلل عليه()

 من سري التابعني
 تورّع السيد الربوجردي )رمحه اهلل(

ط يف مأكله وملبسه ومشربه ومسكنه احتياطاً  وقد نقل أحد املرافقني للسيد الربوجردي )رمحه اهلل( أنه كان حيتا
كبريًا رغم احلقوق الشرعية الكثرية اليت كانت تنهال عليه، وكان له وارد من بعض أمالكه، يصرفه على شؤونه 
املنزلية، وذات مرة مرض السيد فقال األطباء بأن سببه الضعف، وإن الالزم أن يأكل اللحم فصنع له خادمه حلماً 

أن قدم له الطعام ورأى السيد اللحم املقلي على املائدة توجه إىل خادمه وقال له: من أين هذا؟ إن  مقلياً، وملا
 واردنا ال يكفي إلضافة اللحم املقلي يف الغداء.

 قال اخلادم هكذا وصف األطباء ألجل ضعفكم.
 ملقلي فإين ال آكل الطعام!قال السيد )رمحه اهلل(: ال، إمحل اللحم املقلي إىل الفقراء وإذا مل حتمل اللحم ا

وهكذا اقتنع السيد بطعامه العادي حيث رأي أن وارده من ملكه ـ الذي خصصه لنفسه والذي ورثه من آبائه ـ ال 
 يفي باملزيد.

الحظوا: كيف أن اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل مينع اإلنسان عن التصرف، ال التصرف السيئ فقط، بل حىت عن 
 التصرف املتعارف.

 ئد الثورة يرتدي املالبس املرقّعة!قا
كما أنه حكى أيضًا بعض العلماء أن املريزا حممد تقي الشريازي )رمحه اهلل( ـ وهو املرجع األعلى يف زمانه وقائد 
ثورة االستقالل ضد بريطانيا يف العراق ـ كان زاهدًا يف مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه وإن داره كانت باإلجيار ـ 

وال كثرية جداً إليه كان يدير بسببها الثورة واحلوزات العلمية وغري ذلك، إذ كانت األموال جتىب إليه رغم وصول أم
من إفريقيا ومن االحتاد السوفييت )البالد اإلسالمية اليت ترزح اآلن حتت سيطرة الشيوعيني أمثال: مجهورية 

 ج وسائر البالد اإلسالمية.آذربيجان ومجهورية قازقستان وغريمها( ومن إيران والعراق واخللي
قال: رأيت ثوب الشيخ مرقّعًا فقلت لولده املريزا عبد احلسني )رمحه اهلل( ملاذا ثوب الشيخ هكذا مع أن رؤساء 

 العشائر والضباط وكبار العلماء والشخصيات يزورونه فريون أن ثوبه مرقع وهذا غري مناسب؟
شرياز متوارثة من آبائه تدر عليه كل سنة مائة تومان والشيخ  فأجاب املريزا عبد احلسني: إن لوالدي مزرعة يف

يرى لزوم تأمني مصارف العائلة من هذه املائة تومان طوال السنة أكاًل وشربًا وملبسًا وإجيار دار وغري ذلك، 
في وحيث رأينا أن هذا املبلغ ال يكفي لكل الشؤون اقتصر الشيخ على املالبس املتواضعة املرقعة ألجل أن يك

 املبلغ سائر الشؤون ـ اليت تصطبغ بلون املتواضعة أيضا ـ.
 الشيخ األنصاري )رمحه اهلل( والوديعة



وينقل يف أحوال الشيخ األنصاري )رمحه اهلل( أنه سأل عن أمٍر فقال يف اجلواب: كانت لدي وديعة ومل يكن يل 
م املقوية من األكل والدواء وما أشبه مال وكانت زوجيت يف حالة الوالدة وهي بأمس احلاجة إىل بعض اللواز 

فذهبت إىل الوديعة ألستقرض منها شيئًا حىت أصرفه يف شؤوهنا، لكين فكرت: لعل صاحب الوديعة ال يرضى 
فرجعت، وذهبت مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة وأخرياً: توكلت على اهلل واكتفينا ببعض ما يف 

 لزوجة بدون االحتياج إىل مأكل زائد أو دواء أو ما أشبه.الدار وسّهل اهلل فوضعت ا
 حيرق رؤوس أصابعه كي ال يقرتب من املعصية!

ويذكر يف أحوال السيد حممد باقر )املري الداماد(: إن فتاة دخلت غرفته ذات ليلة ـ ضيفة ـ وملا وسوس إليه 
نار جهنم فال يقرتب من العصيان وعندما الشيطان أحرق رؤوس أصابعه على املصباح حىت يذوق األمل ويفكر يف 

 عرف امللك الصفوي بالقصة زوجه بنته ـ نفس تلك الفتاة ـ بعد ذلك، وعلت رتبته عند الناس.
وهكذا تكون العاقبة احملمودة ملن خاف مقام ربه، وهنى النفس عن اهلوى ترى أي حاجز غري اخلوف من اهلل 

و يف ريعان شبابه، والفتاة وحدها يف الغرفة، وال يعلم هبما إال اهلل سبحانه وتعاىل عصمه عن اقرتاف املعصية وه
 سبحانه وتعاىل؟

  
 .326، ص14ـ وسائل الشيعة: ج 1
 .321ـ املصدر السابق: ص 1
 .112، ص1ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 3
 .142، ص14ـ مستدرك الوسائل: ج 4
 .144ـ املصدر السابق: ص 5
 .111ـ املصدر السابق: ص 6
 .311، ص65ـ حبار األنوار: ج 2
 .61ـ مشكاة األنوار: ص 4



 اإلنسان بني اإلميان واهلوى

 
 دور اإلميان يف العصر الراهن

ويف الزمن احلاضر نرى أن مجهرة كبرية من املسلمني ـ يّعدون مبئات املاليني ـ ينطلقون من منطلق اإلميان باهلل 
ولوال ذلك لتمكنوا أن يرتكبوا األعمال الالمشروعة يف األموال  سبحانه وتعاىل ورجاء ثوابه وخشية عقابه

 واألعراض والدماء وما أشبه.
وقد ترى إنسانًا يتنازع مع آخر حول دينار ويرجعان إىل احملكمة ألجل إحقاق احلق، بينما نفس هذا اإلنسان 

ثر وأكثر حقوقاً شرعية بدون أي قسٍر الذي ينازع غريه حول الدينار يأيت إىل املرجع الديين فيعطي ألف دينار وأك
 أو جرب.

 يعملون اخلريات سراً 
وهكذا نرى يف كثري ممن يعملون اخلري سواء بإعطاء احلقوق كالزكاة واملظامل وما أشبه أو مساعدة الفقراء أو بناء 

كر هلم اسم بل املساجد واملكتبات واملدارس ودور العجزة واملستشفيات واملستوصفات أو غريها وال حيبون أن يذ 
 خيفون ذلك اتباعاً ملا ورد يف أحاديث كثرية من استحباب إخفاء الصدقة:

ففي اجلعفريات، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )صنيع املعروف يدفع ميتة 
 (.1ر()السوء، والصدقة يف السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد يف العمر وتنفي الفق

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )صدقة السر تطفئ غضب الرب، 
 (.1فإذا تصدق أحدكم بيمينه فليخفها عن مشاله()

وعن أّب جعفر )عليه السالم(، أنه قال: )ملا أخذت يف غسل أّب علي بن احلسني )عليه السالم( أحضرت معي 
أهل بيته فنظروا إىل مواضع السجود منه يف ركبتيه وظاهر قدميه وبطن كفيه وجبهته قد غلظت من أثر  من رآه من

السجود حىت صارت كمبارك البعري وكان صلوات اهلل عليه يصلي يف كل يوم وليلة ألف ركعة، مث نظروا إىل حبل 
فقد علمنا أهنا من أثر السجود، فما هذا  عاتقه وعليه أثر قد اخشوشن فقالوا ألّب جعفر )عليه السالم(: أما هذه

 الذي على عاتقه؟
قال )عليه السالم(: واهلل ما علم به أحد غريي وما علمته من حيث علم إين علمته، ولو أنه قد مات ما ذكرته،  
كان إذا مضى من الليل صدره قام وقد هدأ كل من يف منزله فأسبغ الوضوء وصلى ركعتني خفيفتني مث نظر إىل  

ما فضل يف البيت عن قوت أهله فجعله يف جراب مث رمى به إىل عاتقه وخرج حمتسبًا يتسلل ال يعلم به كل 
أحد، فيأيت دورًا فيها أهل مسكنة وفقر فيفّرق ذلك عليهم وهم ال يعرفونه إال أهنم قد عرفوا ذلك عنه فكانوا 

فرق عليهم ما يف اجلراب وانصرف فارغاً، يبتغي ينتظرونه، فإذا أقبل قالوا: هذا صاحب اجلراب وفتحوا أبواهبم له ف
بذلك فضل صدقة السر وفضل صدقة الليل وفضل إعطاء الصدقة بيده، مث يرجع فيقوم يف حمرابه فيصلي باقي 

 (.3ليله فهذا الذي ترون على عاتقه أثر ذلك اجلراب()



السالم( كما ورد مثل ذلك عن احلسني أقول: ورد مثل ذلك عن احلسن )عليه السالم( ملا غسَّل أباه عليًا )عليه 
 )عليه السالم( بعد أن استشهد.

ويف رواية عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )صدقة السر تطفئ اخلطيئة كما تطفئ املاء النار وتدفع 
 (.4سبعني باباً من البالء()

ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله ـ وعد منهم ـ من وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )يف القيامة سبعة يظلهم اهلل تعاىل يف 
 (.5يتصدق بيمينه وخيفيها عن مشاله()

وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )صدقة السر يف التطوع تفضل عالنيتها بسبعني ضعفاً، وصدقة الفريضة 
 (.6عالنيتها أفضل من سرها خبمسة وعشرين ضعفاً()

ه(، أنه قال لرجل متىن املوت: )املوت شيء ال بد منه، وسفر طويل ينبغي ملن ويف رواية عنه )صّلى اهلل عليه وآل
أراده أن يرفع عشر هدايا )إىل أن قال )صّلى اهلل عليه وآله( يف مجلة تلك األمور(: البكاء من خشية اهلل، وصدقة 

 (.2السر، وترك املعاصي، وبر الوالدين()
 اإلميان يزداد رسوخاً بالدعاء

ن يزداد رسوخًا وقوة بأمرين: ومها الدعاء والبكاء من خشية اهلل سبحانه وتعاىل ومن هنا ورد التأكيد مث إن اإلميا
 الشديد يف النصوص الدينية عليهما.

قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أفضل عبادة أميت بعد قراءة القرآن الدعاء، مث قرأ )صّلى اهلل عليه وآله(: 
 (.61ن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين( )غافر: )ادعوين أستجب لكم إ

 (.4أال ترى أن الدعاء هو العبادة()
وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال تعجزوا عن الدعاء فإنه مل يهلك مع الدعاء، وليسأل أحدكم ربه حىت يسأله 

 (.1شسع نعله إذا انقطع، واسألوا اهلل من فضله فإنه حيب أن يسئل()
وقال )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )أن الرزق ينزل من السماء إىل األرض على عدد كل قطر إىل نفس ملا قدر هلا 

 ولكن هلل فضول فاسألوا اهلل من فضله(
 (.11وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )الدعاء سالح املؤمن وعمود الدين وزين ما بني السماء واألرض()

 (.11السالم(: )إن الدعاء أنفذ من سالح احلديد()ويف حديث عن الصادق )عليه 
وعن الصادق )عليه السالم( قال: )إن الدعاء.. يرد القضاء املربم بعدما أبرم إبرامًا فأكثر من الدعاء فإنه مفتاح  
كل رمحة، وجناح كل حاجة، وال ينال ما عند اهلل إال بالدعاء، فإنه ليس من باب يكثر قرعه إال أوشك أن يفتح 

 (.11احبه()لص
 وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )إال أدلكم على سالح ينجيكم من عدوكم ويدّر أرزاقكم؟

 قالوا: بلى.
 قال: تدعون ربكم بالليل والنهار، فإن الدعاء سالح املؤمنني(.



لم أن الذي بيده خزائن ويف هنج البالغة، عن علي )عليه السالم( يف وصيته البنه احلسن )عليه السالم(: )واع
السماوات واألرض قد أذن لك يف الدعاء، فتكفل لك باإلجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسرتمحه لريمحك، 
ومل جيعل بينك وبينه من حيجبك عنه، ومل يلجئك إىل من يشفع لك إليه، ومل مينعك إن سألت من التوبة ومل 

 يشدد إليك يف قبول اإلنابة، ومل يناقشك باجلرمية، ومل يعاجلك بالنقمة، ومل يفضحك حيث الفضيحة، ومل
يؤيسك بالرمحة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنة، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشراً، وفتح لك 
باب املتاب وباب االستعتاب فإذا ناديته مسع نداءك، وإذا ناجيته علم جنواك، فافضيت إليه حباجتك، وأثبته ذات 

ليه مهومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك وسألته من خزائن رمحته ما ال يقدر على نفسك وشكوت إ
إعطائه غريه من زيادة األعمار وصحة األبدان وسعة األرزاق، مث جعل يف يديك مفاتيح خزائنه مبا أذن لك من 

قال )عليه السالم(:  إىل أن… مساءلته فمىت شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رمحته
 (.13فليكن مسائلتك فيما يبقى لك مجاله، وينفى عنك وباله، واملال ال يبقى لك، وال تبقى له()

ويف رواية عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، عن جربئيل، عن اهلل عز وجل: )يا عبادي كلكم ضال إال من هديته، 
ته فاسألوين الغىن أرزقكم، وكلكم مذنب إال من عافيته فاسألوين فاسألوين اهلداية أهدكم، وكلكم فقري إال من أغني

 املغفرة أغفر لكم، ومن علم إين ذو قدرة على املغفرة فاستغفرين بقدريت غفرت له وال أبايل.
)إىل أن قال سبحانه(: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا فيتمىن كل واحد ما 

طيته مل يتبني ذلك يف ملكي، كما لو أن أحدكم مر على شفري البحر فغمس فيها إبرة مث انتزعها بلغت أمنيته فأع
 (.14فإين جواد ماجد وأجد عطائي فإذا أردت شيئاً فإمنا أقول: كن فيكون()

 اإلميان يزداد رسوخاً بالبكاء
 وأما البكاء فقد ورد يف القرآن الكرمي آيات حوله:

ه أو ال تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم خيرون لألذقان سجداً قال سبحانه: )قل آمنوا ب
 (.111ـ  112ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا ملفعوال وخيّرون لألذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً( )اإلسراء: 

مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل  وقال تعاىل: )أولئك الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني من ذرية آدم وممن محلنا
 (.54وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرمحن خروا سجداً وبكّياً( )مرمي: 

 (.61ـ  51وقال سبحانه: )أفمن هذا احلديث تعجبون وتضحكون وال تبكون، وأنتم سامدون( )النجم: 
 وهنالك أحاديث كثرية وردت هبذا الشأن:

عن أبيه، عن آبائه عن احلسني بن علي، عن علي )عليه السالم( يف خرب يف حاالت النيب فعن موسى بن جعفر، 
 (.15)صّلى اهلل عليه وآله(: )كان يبكي صلى اهلل عليه وآله وسلم حىت يبتل مصاله، خشية من اهلل عز وجل()

ان يف رحبة القصر إذ حنن وروى السيد ابن طاووس يف )فالح السائل( عن )حبة العرين( قال: بينما أنا ونوف نائم
بأمري املؤمنني )عليه السالم( يف بقية من الليل واضعًا يده على احلائط شبه الواله وهو يقول: )إن يف خلق 

 (164السماوات واألرض( )البقرة: 



 )إىل آخر اآلية(، مث جعل يقرأ هذه اآليات ومير شبه الطائر فقال: أراقد يا حبة أم رامق؟
 قلت: رامق.

 قلت: هذا أنت تعمل هذا العمل فكيف حنن؟مث 
فأرخى عينيه فبكى مث قال يل: يا حبة إن هلل موقفاً ولنا بني يديه موقف ال خيفى عليه شيء من أعمالنا، يا حبة 

 إن اهلل أقرب إليك وإيّل من حبل الوريد، يا حبة، إنه لن حيجبين وال إياك عن اهلل شيء.
 مث قال: أراقد يا نوف؟

 ا أمري املؤمنني ما أنا براقد، ولقد أطلت بكائي هذه الليلة.قلت: ال ي
 فقال: يا نوف إن طال بكاؤك يف هذا الليل خمافة من اهلل عز وجل قّرت غداً عيناك بني يدي اهلل عز وجل.

يا نوف، إنه ليس من قطرة من عني رجل من خشية اهلل إال أطفأت حباراً من النريان، يا نوف أنه ليس من رجل 
ظم منزلة عند اهلل من رجل بكى من خشية اهلل وأحب يف اهلل وأبغض يف اهلل، يا نوف من أحب يف اهلل مل أع

يستأثر على حمبته ومن أبغض مل ينل مبغضيه خرياً عند ذلك استكملتم حقائق اإلميان مث وعظهما وذكرمها )وقال 
مير وهو يقول: ليت شعري يف غفاليت يف آخر احلديث(، فكونوا من اهلل على حذر فقد أنذرتكما، مث جعل 

 (16أمعرض أنت عين أم ناظر إيل وليت شعري يف طول منامي وقلة شكري يف نعمك على ما حايل؟)
 قال: فواهلل ما زال يف هذا احلال حىت طلع الفجر.

وله وغارت ويف رواية عن نوف قال: )لقد رأيت أمري املؤمنني )عليه السالم( يف بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سد
 جنومه وهو قابض بيده على حليته يتململ كتململ السليم ويبكي بكاء احلزين(.

وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )ما من عمل إال وله وزن وثواب إال الدمعة فإهنا تطفئ غضب 
 .(12الرب، ولو أن عبداً بكى من خشية اهلل يف أمة لرحم اهلل تلك األمة ببكائه()

 اإلميان يف النصوص الدينية
 هذه هي مالمح اإلميان

عن عمرو بن ثابت، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( لعلي )عليه 
 السالم(: )يا علي أوصيك يف نفسك خبصال فاحفظها مث قال: اللهم أعنه.

 أما األوىل فالصدق ال خيرجن من فيك كذبة أبداً.
 الثانية الورع ال جترتين على خيانة أبداً.و 

 والثالثة اخلوف من اهلل كأنك تراه.
 والرابعة كثرة البكاء من خشية اهلل عز وجل يبين لك بكل دمعة بيت يف اجلنة.

 واخلامسة بذل دمك ومالك دون دينك.
لصوم فثالثة أيام يف كل والسادسة األخذ بسنيت يف صاليت وصيامي وصدقي، أما الصالة فاخلمسون ركعة، وأما ا

 شهر مخيس يف أوله، وأربعاء يف وسطه، ومخيس يف آخره، وأما الصدقة فجهدك حىت يقال: أسرفت ومل تسرف.



وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل وعليك بصالة الليل، وعليك بصالة الزوال، وعليك بقراءة القرآن على  
بهما، عليك بالسواك عند كل وضوء وصالة، عليك مبحاسن كل حال، وعليك برفع يديك يف الصالة، وتقلي

 (.14األخالق فاركبها، عليك مبساوي األخالق فاجتنبها()
وعن احلسن بن عطية، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )املكارم عشر فان استطعت أن تكون فيك فلتكن 

ن يف أبيه، وتكون يف العبد وال تكون يف احلّر: فإهنا تكون يف الرجل وال تكون يف ولده، وتكون يف ولده وال تكو 
صدق الناس، وأداء األمانة، وصلة الرحم، وإقراء الضيف، وإطعام السائل، واملكافاة على الصنايع، وصدق 

 (.11اللسان، والتذمم للجار، والتذمم للصاحب، ورأسهن احلياء()
)ينبغي للمؤمن أن يكون فيه مثاين خصال: وقور وعن عبد امللك بن غالب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: 

عند اهلزاهز، صبور عند البالء، شكور عند الرخاء، قانع مبا رزقه اهلل ال يظلم األعداء، وال يتحامل لألصدقاء، 
بدنه منه يف تعب، والناس منه يف راحة، أن العلم خليل املؤمن، واحللم وزيره، والعقل أمري جنوده، والرفق أخوه، 

 (.11 والده()والرب
وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: ُسئل أمري املؤمنني )عليه السالم( عن اإلميان، فقال: )إن اهلل عز 
وجل جعل اإلميان على أربع دعائم: على الصرب، واليقني، والعدل، واجلهاد، فالصرب من ذلك على أربع شعب، 

ال( واليقني على أربع شعب، تبصرة الفطنة، وتأويل احلكمة، ومعربة الشوق واإلشفاق، والزهد، والرتقب )إىل أن ق
العربة، وسنة األولني، والعدل على أربع شعب، على غامض الفهم، وغمر العلم، وزهرة احلكم، وروضة احللم )إىل 
أن قال( واجلهاد على أربع شعب: على األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والصدق يف املواطن، وشنآن 

 (.11الفاسقني()
وعن أّب محزة، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )املؤمن ينصت ليسلم، وينطق ليغنم، وال حيدث أمانته 
األصدقاء، وال يكتم شهادته من البعداء، وال يعمل شيئًا من اخلري رياًء، وال يرتكه حياًء، إن زكى خاف ما 

 (.11رّه قول من جهله، وخياف إحصاء ما عمله()يقولون، ويستغفر اهلل ملا ال يعلمون، وال يغ
وعن هشام بن احلكم، عن أّب احلسن موسى بن جعفر )عليه السالم( قال: يا هشام كان أمري املؤمنني )عليه 
السالم( يقول: )ما ُعبد اهلل بشيء افضل من العقل، وما مت عقل امرئ حىت تكون فيه خصال شىت: الكفر والشر 

 واحلسن منه مأموالن، وفضل ماله مبذول، وفضل قوله مكفوف، نصيبه من الدنيا القوت، ال منه مأمونان، واخلري
يشبع من العلم دهره، الذل أحب إليه من اهلل مع العز مع غريه، والتواضع أحب إليه من الشرف، يستكثر قليل 

ه شرهم يف نفسه، وهو متام املعروف من غريه ويستقل كثري املعروف من نفسه، ويرى الناس كلهم خريًا منه، وإن
 (.13األمر()

وعن أمحد بن حممد بن خالد، عن بعض ما رواه، رفعه إىل أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )املؤمن له قوة يف 
دين، وحزم يف لني، وإميان يف يقني، وحرص يف فقه، ونشاط يف هدى، وبر يف استقامة، وعلم يف حلم، وكيس يف 

د يف غىن، وحتمل يف فاقة، وعفو يف قدرة، وطاعة هلل يف نصيحة، وانتهاء يف شهوة، رفق، وسخاء يف حق، وقص



وورع يف رغبة، وحرص يف جهاد، وصالة يف شغل، وصرب يف شدة، ويف اهلزاهز وقور، ويف املكاره صبور، ويف 
ه بصره، وال الرخاء شكور، وال يغتاب وال يتكرب، وال يقطع الرحم، وليس بواهن وال فظ وال غليظ وال يسبق

يفضحه بطنه، وال يغلبه فرجه، وال حيسد الناس، يعرّي وال يعرّي، وال يسرف، ينصر املظلوم، ويرحم املسكني، نفسه 
منه يف عناء، والناس منه يف راحة، ال يرغب يف عز الدنيا، وال جيزع من ذهلا، للناس هم قد أقبلوا عليه، وله هّم 

يف رأيه وهن، وال يف دينه ضياع، يرشد من استشاره، ويساعد من ساعده، قد شغله، ال يرى يف حلمه نقص، وال 
 (.14ويكيع عن اخلنا واجلهل()

عن أحدمها، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه سأل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عن صفة املؤمن فقال: 
خالق املؤمنني ـ يا علي ـ احلاضرون الصالة، )عشرون خصلة يف املؤمن، فإن مل تكن فيه مل يكمل إميانه، إن من أ

واملسارعون إىل الزكاة، واملطعمون للمسكني، املاسحون لرأس اليتيم، املطهرون أطمارهم، املتزرون على أوساطهم، 
الذين إن حدثوا مل يكذبوا، وإن وعدوا مل خيلفوا، وإن ائتمنوا مل خيونوا، وإن تكلموا صدقوا، رهبان الليل، أسد 

ار، صائمون النهار، قائمون الليل، ال يؤذون جاراً، وال يتأذى هبم جار، الذين مشيهم على األرض هون، بالنه
 (.15وخطاهم على بيوت األرامل وعلى أثر اجلنائز جعلنا اهلل وإياكم من املتقني()

مخص البطون، ذبل عن ابن أّب يعفور، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن شيعة علي )عليه السالم( كانوا 
 (.16الشفاه، أهل رأفة وعلم وحلم يعرفون بالرهبانية، فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع واالجتهاد()

وعن عمرو بن أّب املقدام، عن أبيه، وعن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
تنا، املتزاورون يف إحياء أمرنا، الذين إذا غضبوا مل يظلموا، وإن رضوا )شيعتنا املتباذلون يف واليتنا، املتحابون يف مود

 (.12مل يسرفوا، بركة على من جاوروا، سلم ملن خالطوا()
وعن أّب محزة الثمايل، عن عبد اهلل بن احلسن، عن أمه فاطمة بنت احلسني بن علي )عليه السالم( قال: قال 

خصال من كن فيه استكمل خصال اإلميان: إذا رضي مل يدخل رضاه  رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ثالث
 (.14يف باطل، وإذا غضب مل خيرجه الغضب من احلق وإذا قرر مل يتعاط ما ليس له()

وعن أّب بصري عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إن ألهل الدين عالمات 
ث، وأداء األمانة، ووفاء العهد، وصلة األرحام، ورمحة الضعفاء، وقلة املراقبة للنساء ـ أو يعرفون هبا: صدق احلدي

قال وقلة املواتاة للنساء ـ، وبذل املعروف وحسن اجلوار، وسعة اخللق، واتباع العلم، وما يقرب إىل اهلل )إىل أن 
الليل افرتش وجهه، وسجد هلل مبكارم قال( إن املؤمن نفسه منه يف شغل، والناس منه يف راحة، إذا جن عليه 

 بدنه، يناجي الذي خلقه يف فكاك رقبته أال فهكذا كونوا(.
وعن أّب محزة الثمايل عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )من أخالق املؤمن اإلنفاق على قدر االقتار، 

 (.11والتوسع على قدر التوسع، وإنصاف الناس، وابتداؤه إياهم بالسالم عليهم()



وعن أّب عبيدة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إمنا املؤمن الذي إذا رضى مل يدخله رضاه يف إمث وال باطل، 
وإن سخط مل خيرجه سخطه من قول احلق، والذي إذا قدر مل خترجه قدرته إىل التعدي إىل ما ليس له 

 (.31حبق()
: )يا مهزم شيعتنا من ال يعدو صوته مسعه، وال شحناه وعن مهزم األسدي قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(

(، وال جيالس لنا عائباً، وال خياصم لنا قالياً، وإن لقي مؤمناً أكرمه، وإن لقي جاهاًل 31يديه، وال ميتدح بنا معلنا)
هجره إىل أن قال( شيعتنا من ال يهر هرير الكلب، وال يطمع طمع الغراب، ال يسأل عدونا وإن مات 

 (.31()جوعاً 
وعن حممد بن عرفة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )أال أخربكم بأشبهكم 
ّب؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: أحسنكم خلقاً، وألينكم كنفاً، وأبرّكم بقرابته، وأشدكم حبًا إلخوانه يف دينه، 

 (.33حسنكم عفواً، وأشدكم إنصافاً يف الرضى والغضب()وأصربكم على احلق، وأكظمكم للغيظ، وأ
وعن إسحاق بن عمار، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )املؤمن حسن املعونة، خفيف املؤنة، جيد التدبري 

 (.34ملعيشته، وال يلسع من جحر مرتني()
عليه وآله( قال: )جاء جربئيل فقال: وعن أمحد بن أّب عبد اهلل، عن أبيه، يف حديث مرفوع إىل النيب )صّلى اهلل 

 يا رسول اهلل إن اهلل أرسلين إليك هبدية مل يعطها أحداً قبلك.
 قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ما هي؟ قال: الصرب وأحسن منه.

 قال: وما هو؟ قال: الزهد وأحسن منه.
 قال: وما هو؟ قال: اليقني وأحسن منه.

 ل؟ قال: إن مدرجة ذلك التوكل على اهلل عز وجل.قال: قلت: وما هو يا جربائي
فقلت: وما التوكل على اهلل؟ قال: العلم بأن املخلوق ال يضر وال ينفع وال يعطي وال ينفع، واستعمال اليأس من 
اخللق، فإذا كان العبد كذلك ال يعمل ألحد سوى اهلل ومل يرج ومل خيف سوى اهلل، ومل يطمع يف أحد سوى اهلل، 

 التوكل. فهذا هو
قلت: يا جربائيل فما تفسري الصرب؟ قال: تصرب يف الضراء كما تصرب يف السراء، ويف الفاقة كما تصرب يف الغىن، 

 ويف البالء كما تصرب يف العافية، فال يشكو حاله عند املخلوق مبا يصيبه من البالء.
 ، ويشكر اليسري.قلت: فما تفسري القناعة؟ قال: يقنع مبا يصيب من الدنيا يقنع بالقليل

قلت: فما تفسري الرضا؟ قال: الراضي ال يسخط على سيده أصاب من الدنيا أو ال يصيب منها، وال يرضى 
 لنفسه باليسري من العمل.

قلت: يا جربائيل فما تفسري الزهد؟ قال: حيّب من حيب خالقه، ويبغض من يبغض خالقه، ويتحرج من حالل 
إن حالهلا حساب، وحرامها عقاب، ويرحم مجيع املسلمني كما يرحم نفسه، الدنيا، وال يلتفت إىل حرامها، ف



ويتحرج من الكالم كما يتحرج من امليتة اليت قد اشتد نتنها، ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار 
 أن يغشاها، وأن يقّصر أمله، وكأن بني عينيه أجله.

املخلص الذي ال يسأل املخلوق فقد أقر هلل بالعبودية، وإذا وجد قلت: يا جربائيل فما تفسري اإلخالص؟ قال: 
 فرضاً فهو عن اهلل راٍض، واهلل تبارك وتعاىل عنه راٍض، وإذا أعطى اهلل عز وجل فهو على حد الثقة بربه.
يقيناً أن ما  قلت: فما تفسري اليقني؟ قال: املؤمن يعمل هلل كأنه يراه، فإن مل يكن يرى اهلل فإن اهلل يراه، وأن يعلم

 (.35أصابه مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه، وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد()
 النجاة يف طاعة اهلل

عن حممد بن مسلم، عـــن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ال تــــذهب بكم املذاهب فواهلل ما شيعتنا إال من أطاع 
 (.36اهلل عز وجل()
الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم(: )أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: إنه ال يدرك ما وعن أّب محزة 

 (.32عند اهلل إال بطاعته()
وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال يل: )يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول حببنا أهل 

وأطاعه، وما كانوا يعرفون يا جابر إال بالتواضع والتخشع واألمانة وكثرة  البيت فواهلل ما شيعتنا إال من اتقى اهلل
ذكر اهلل والصوم والصالة، والرب بالوالدين، والتعاود للجريان من الفقراء وأهل املسكنة والغارمني واأليتام، وصدق 

ألشياء، )إىل أن قال(: احلديث وتالوة القرآن، وكف األلسن عن الناس إال من خري وكانوا أمناء عشائرهم يف ا
أحب العباد إىل اهلل عز وجل أتقاهم وأعملهم بطاعته يا جابر واهلل ما تتقرب إىل اهلل عز وجل: إال بطاعته، وما 
معنا براءة من النار، وال على اهلل من حجة، من كان هلل مطيعًا فهو لنا ويل، ومن كان هلل عاصيًا فهو لنا عدو، 

 (.34عمل والورع()وما تنال واليتنا إال بال
وعن عمرو بن خالد، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )واهلل ما معنا من اهلل براءة، وال بيننا وبني اهلل قرابة، وال 
لنا على اهلل حجة، وال نتقرب إىل اهلل إال بطاعة فمن كان منكم مطيعًا هلل تنفعه واليتنا، ومن كان منكم عاصياً 

 (.31كم ال تغرتوا وحيكم ال تغرتوا()هلل مل تنفعه واليتنا وحي
وعن مروان بن مسلم، عن أّب عبد اهلل عن آبائه )عليهم السالم( عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: قال 
اهلل عز وجل: )أميا عبد أطاعين مل أكله إىل غريي وأميا عبد عصاين وكلته إىل نفسه، مث مل أبال يف أي واٍد 

 (.41هلك()
 بصري قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )اتقوا اهلل حق تقاته( )آل عمران: وعن أّب

111.) 
 (.41قال: )يطاع فال يعصى، ويذكر فال ينسى، ويشكر فال يكفر()

 أداء الفرائض



عليه فهو من خري عن أّب محزة الثمايل قال: قال علي بن احلسني )عليه السالم(: )من عمل مبا افرتض اهلل 
 (.41الناس()

وعن حممــــد احللـــيب عن أّب عـــبداهلل )عليه السالم( قال: قال اهلل تبارك وتعاىل )ما حتبب إيل عبدي بأحب مما 
 (.43افرتضت عليه()

 وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إعمل بفرائض اهلل
 (.44تكن أتقى الناس()

وعن أّب محزة عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )من عمل مبا افرتض اهلل عليه فهو من أعبد 
 (.45الناس()

وعن السكوين، عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اعمل 
قسم اهلل تكن من أغىن الناس، وكف عن حمارم اهلل تكن من أورع بفرائض اهلل تكن من أتقى الناس، وارض ب

 (.46الناس، وأحسن جماورة من جاورك تكن مؤمناً، وأحسن مصاحبة من صاحبك تكن مسلماً()
 اجتناب احملارم

عن إبراهيم بن عمر اليماين، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )كل عني باكية يوم القيامة غري ثالث: عني 
 (.42يف سبيل اهلل، وعني فاضت من خشية اهلل، وعني غضت عن حمارم اهلل()سهرت 

وعن أّب عبيدة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أشد ما فرض اهلل على خلقه ذكر اهلل كثرياً مث قال: ال 
ا أحّل وحّرم، فإن كان طاعة أعين سبحان اهلل واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب مث قال: ال أعين ذكر اهلل عندم

 (.44عمل هبا وإن كان معصية تركها()
وعن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )وقدمنا إىل ما عملوا من 

 عمل فجعلناه هباًء منثوراً(
 (.41عرض هلم احلرام مل يدعوه() قال: )أما واهلل إن كانت أعماهلم أشد بياضاً من القباطي ولكن كانوا إذا

وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من ترك معصية اهلل 
 خمافة اهلل تبارك وتعاىل أرضاه يوم القيامة(.

إىل شيء حّرم اهلل عليكم  وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف رسالته إىل أصحابه قال: )وإياكم أن تشره أنفسكم
فإن من انتهك ما حّرم اهلل عليه يف الدنيا حال اهلل بينه وبني اجلنة ونعيمها ولذهتا وكرامتها القائمة الدائمة ألجل 
اجلنة أبد اآلبدين )إىل أن قال( وإياكم واإلصرار على شيء مما حرم اهلل يف القرآن ظاهره وباطنه وقد قال: ومل 

 (.51وا وهم يعلمون()يصروا على ما فعل
وعن أمحد بن حممد بن عيسى، قال: حدثين جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده عن علي )عليه السالم( قال: 
قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )يقول اهلل تبارك وتعاىل البن آدم إن نازعك بصرك إىل بعض ما حرمت 

زعك لسانك إىل بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه عليك فقد أعنتك عليه بطبقني وال تنظر، وإن نا



بطبقني فأطبق فال تتكلم، وإن نازعك فرجك إىل بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقني فأطبق وال 
 (.51تأت حراماً()

وعن زيد الشحام قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ما ابتلى املؤمن بشيء أشد عليه من خصال ثالث قيل: 
ما هي؟ قال: املواساة يف ذات يده، واإلنصاف من نفسه، وذكر اهلل كثرياً، أما إين ال أقول لكم: سبحان اهلل و 

 (.51واحلمد هلل وال إله إال اهلل واهلل أكرب، ولكن ذكر اهلل عندما أحل له وعندما حرم عليه()
له إال اهلل خملصًا دخل اجلنة، وإخالصه وعن حممد بن محران، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من قال: ال ا

 (.53أن حيجزه ال إله إال اهلل عما حّرم اهلل()
وعن مسعدة بن زياد، عن الصادق عن آبائه )عليهم السالم( أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من أطاع اهلل 

اهلل وإن كثرت صالته وصيامه فقد ذكر اهلل وإن قلت صالته وصيامه تالوته للقرآن، ومن عصى اهلل فقد نسي 
 (.54وتالوته للقرآن()

وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أشد ما عمل العباد إنصاف املرء من نفسه، ومواساة 
املرء أخاه، وذكر اهلل على كل حال، قال: قلت: أصلحك اهلل وما وجه ذكر اهلل على كل حال؟ قال: يذكر اهلل 

ة يهم هبا فيحول ذكر اهلل بينه وبني تلك املعصية، وهو قول اهلل: )إن الذين اتقوا إذا مّسهم طائف من عند املعصي
 (.55()111الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون( )األعراف: 

وعن أّب بصري قال: قال الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم(: )من أقام فرائض اهلل واجتنب حمارم اهلل وأحسن 
 (.56ألهل بييت وتربأ من أعداء اهلل فليدخل من أي أبواب اجلنة الثمانية شاء()الوالية 

وعن زيد الشحام قال: مسعت أبا عبداهلل )عليه السالم( يقول: )احذروا سطوات اهلل بالليل والنهار، فقلت وما 
 (.52سطوات اهلل؟ قال: أخذه على املعاصي()

 إيثار رضى اهلل على هوى النفس
عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال اهلل عز وجل: )وعزيت وجاليل وعظميت وهبائي وارتفاعي ال  عن أّب محزة،

يؤثر عبد مؤمن هواي على هواه يف شيء من أمر الدنيا إال جعلت غناه يف نفسه، ومهته يف آخرته وضمنت 
 (.54السماوات واألرض رزقه، وكنت له من وراء جتارة كل تاجر()

أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقول اهلل عز وجل:  وعن أّب محزة، عن
)وعزيت وجاليل وكربيائي ونوري وعلّوي وارتفاع مكاين ال يؤثر عبد هواه على هواي إال شتت عليه أمره، ولبست 

ونوري وعلوي وارتفاع مكاين ال عليه دنياه، وشغلت قلبه هبا، ومل آته إال ما قدرت له، وعزيت وجاليل وعظميت 
يؤثر عبد هواي على هواه إال استحفظته مالئكيت، وكفلت السماوات واألرضني رزقه، وكنت له من وراء جتارة كل 

 (.51تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة()
احلكمة  وعن امساعيل بن حممد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: إن اهلل عز وجل يقول: )إين لست كل كالم

 (.61أتقبل، إمنا أتقبل هواه ومهّه، فأن كان هواه ومهه يف رضاي جعلت مهه تقديساً وتسبيحاً()



 مسؤولية اجلوارح
عن أّب عمرو الزبريي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل فرض اإلميان على جوارح ابن آدم وقّسمه 

وقد وكلت من االميان بغري ما به أختها )إىل أن قال( فأما ما عليها وفرقه فيها، فليس من جوارحه جارحة إال 
فرض على القلب من اإلميان فاإلقرار واملعرفة والعقد والرضا والتسليم بأن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إهلاً 

جاء من عند اهلل من واحداً مل يتخذ صاحبة وال ولداً، وإن حممداً عبده ورسوله )صّلى اهلل عليه وآله( واإلقرار مبا 
نيب أو كتاب، فذلك ما فرض اهلل على القلب من اإلقرار واملعرفة وهو علمه، وهو قول اهلل عز وجل: )إال من 

 (.116أكره وقلبه مطمئنُّ باإلميان( )النحل: 
 (14وقال: )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب( )الرعد: 

 (144به اهلل فيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء( )البقرة: وقال: )وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم 
 فذلك ما فرض اهلل على القلب من اإلقرار واملعرفة فهو عمله، وهو رأس اإلميان.

وفرض اهلل على اللسان القول والتعبري عن القلب مبا عقد عليه وأقر به قال تبارك وتعاىل امسه: )وقولوا للناس 
 (43حسناً( )البقرة: 

 (46وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإهلنا وإهلكم واحد وحنن له مسلمون( )العنبكوت: وقال: )
فهذا ما فرض اهلل على اللسان وهو عمله، وفرض على السمع أن يتنزّه عن االستماع إىل ما حرم اهلل، وأن يعرض 

 عز وجل فقال: عز وجل يف ذلك: )وقد عّما ال حيل له مما هنى اهلل عز وجل عنه، واإلصغاء إىل ما اسخط اهلل
نّزل عليكم يف الكتاب أن إذا مسعتم آيات اهلل يكفر هبا ويستهزأ هبا فال تقعدوا معهم حىت خيوضوا يف حديث 

 (.141غريه( )النساء: 
مث استثىن موضع النسيان فقال سبحانه: )وإما ينسيّنك الشيطان فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظاملني( 

 (64نعام: )األ
وقال: )فبشر عبادم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولوا األلباب( 

 (.14ـ  12)الزمر: 
وقال تعاىل: )قد أفلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة 

 (.4ـ  1فاعلون( )املؤمنون: 
 (.55قال سبحانه: )وإذا مسعوا اللغو أعرضوا عنه( )القصص: و 

 (21وقال: )وإذا مروا باللغو مّروا كراماً( )الفرقان: 
 فهذا ما فرض اهلل على السمع من اإلميان أن ال يصغي إىل ما ال حيل له وهو عمله وهو من اإلميان.

عما هنى اهلل عنه مما ال حيّل له وهو عمله وهو وفرض على البصر أن ال ينظر إىل ما حّرم اهلل عليه، وأن يعرض 
 (.31من اإلميان، فقال تبارك وتعاىل: )قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم( )النور: 



من أن ينظروا إىل عوراهتم، وأن من ينظر املرء إىل فرج أخيه وحيفظ فرجه من أن ينظر إليه وقال: )وقل للمؤمنات 
 (.31وحيفظن فروجهن( )النور: يغضضن من أبصارهن 

 من أن تنظر إحداهن إىل فرج أختها وحتفظ فرجها من أن ينظر إليه.
مث نظم ما فرض على القلب والبصر واللسان يف آية أخرى فقال: )وما كنتم تسترتون أن يشهد عليكم مسعكم 

 (.11وال أبصاركم وال جلودكم( )فصلت: 
وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه يعين باجللود الفروج واألفخاذ وقال: )

 (.36مسؤواًل( )اإلسراء: 
وفرض على اليدين أن ال يبطش هبما إىل ما حّرم اهلل، وأن يبطش هبما إىل ما أمر اهلل عز وجل وفرض عليهما من 

ىل: )يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إىل الصدقة وصلة الرحم واجلهاد يف سبيل اهلل والطهور للصلوات، فقال تعا
 (.6الصالة فاغسلوا وجوهكم وايديكم إىل املرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إىل الكعبني( )املائدة: 

وقال: )فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حىت إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإّما مّنا بعد وإما فداًء حىت تضع 
 (.4مد: احلرب أوزارها( )حم

 فهذا ما فرض اهلل على اليدين ألن الضرب من عالجهما.
وفرض على الرجلني أن ال ميشي هبما إىل شيء من معاصي اهلل، وفرض عليهما املشي إىل ما يرضي اهلل عز وجل 

 (.32فقال: )وال متش يف األرض مرحاً إنك لن خترق األرض ولن تبلغ اجلبال طواًل( )اإلسراء: 
 (.11 مشيك واغضض من صوتك إن أنكر األصوات لصوت احلمري( )لقمان: وقال: )واقصد يف

وقال: فيما شهدت به األيدي واألرجل على أنفسهما وعلى أرباهبما من تضييعهما ملا أمر اهلل به وفرضه عليها ـ: 
 (.65)اليوم خنتم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم مبا كانوا يكسبون( )يس: 

 مما فرض اهلل على اليدين، وعلى الرجلني وهو عملهما وهو من اإلميان. فهذا أيضاً 
وفرض على الوجه السجود له بالليل والنهار يف مواقيت الصالة فقال: )يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا 

 (.22واعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون( )احلج: 
رجلني، وقال يف موضع آخر: )وأّن املساجد هلل فال تدعو مع اهلل فهذه فريضة جامعة على الوجه واليدين وال

 (.14أحداً( )اجلن: 
)إىل أن قال(: فمن لقي اهلل حافظًا جلوارحه موفيًا كل جارحة من جوارحه ما فرض اهلل عليها لقي اهلل عز وجل 

عز وجل فيها لقي اهلل ناقص  مستكماًل إلميانه وهو من أهل اجلنة، ومن خان يف شيء منها أو تعدى مما أمر اهلل
 (.61اإلميان )إىل أن قال(: وبتمام اإلميان دخل املؤمنون اجلنة، وبالنقصان دخل املفرطون النار()

وعن احلسن بن هارون قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم( يف قوله تعاىل: )إن السمع والبصر والفؤاد كّل 
 .(36أولئك كان عنه مسؤواًل( )اإلسراء: 

 (.61قال: )يسأل السمع عما مسع، والبصر عما نظر إليه والفؤاد عما عقد إليه()



وعن حممد بن مسلم، عن بعض األصحاب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )اإلميان ال يكون إال بعمل، 
 (.63والعمل منه، وال يثبت اإلميان إال بعمل()

أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أقر بدين اهلل فهو مسلم عن عبد اهلل بن مسكان، عن بعض أصحابه، عن 
 (.64ومن عمل مبا أمر اهلل فهو مؤمن()

وعن مجيل بن دراج قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن اإلميان فقال: )شهادة أن ال إله إال اهلل وأن 
؟ قال: بلى، قلت: فالعمل من اإلميان؟ قال: حممداً )صّلى اهلل عليه وآله( رسول اهلل قال: قلت: أليس هذا عمل

 (.65ال يثبت اإلميان بالعمل والعمل منه()
 التقوى

عن أّب عبيدة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )ال يقل عمل مع 
 (.66تقوى، وكيف يقل ما يتقبل()

)عليه السالم( فذكرنا األعمال، فقلت أنا: ما أضعف عملي،  وعن مفضل بن عمر قال: كنت عند أّب عبداهلل
فقال: مه، استغفر اهلل، مث قال يل: )إن قليل العمل مع التقوى خري من كثري بال تقوى(، قلت: كيف يكون كثري 

ن بال تقوى؟ قال )عليه السالم(: )نعم مثل الرجل يطعم طعامه ويرفق جريانه ويوطي رحله فإذا ارتفع له الباب م
احلرام دخل فيه فهذا العمل بال تقوى. ويكون اآلخر ليس عنده فإذا إرتفع له الباب من احلرام مل يدخل 

 (.62فيه()
وعن اهليثم بن واقد قال: مسعت الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( يقول: )من أخرجه اهلل عز وجل من ذل 

عشرية، وآنسه بال أنيس، ومن خاف اهلل أخاف اهلل منه كل  املعاصي إىل عز التقوى أغناه اهلل بال مال، وأعزّه بال
شيء، ومن مل خيف اهلل أخافه اهلل من كل شيء، ومن رضي من اهلل باليسري من الرزق رضا منه باليسري من 
العمل، ومن مل يستح من طلب املعاش خفت مؤونته ونعم أهله، ومن زهد يف الدنيا أثبت اهلل احلكمة يف قلبه، 

 (.64ا لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه من الدنيا ساملاً إىل دار السالم()وانطق هب
 وقال علي )عليه السالم(: )اتق اهلل بعض التقى وإن قل، واجعل بينك وبني اهلل سرتاً وإن رق(.

 الورع
قوى اهلل والورع واالجتهاد، عن عمرو بن سعيد بن هالل الثقفي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أوصيك بت

 (.61واعلم أنه ال ينفع اجتهاد ال ورع فيه()
وعن يزيد بن خليفة قال: وعظنا أبو عبداهلل )عليه السالم( فأمر وزهّد مث قال: )عليكم بالورع فإنه ال ينال ما عند 

 (.21اهلل إال بالورع()
 (.21ينفع اجتهاد ال ورع فيه()وعن ابن أّب يعفور، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال 

 وعن فضيل بن يسار قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )إن أشد العبادة الورع(.
 (.21وعن حديد بن حكيم قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إتقوا اهلل وصونوا دينكم بالورع()



حديث: )إمنا أصحاّب من اشتد ورعه، وعمل وعن حنان بن سدير قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم( يف 
 (.23خلالقه، ورجا ثوابه، هؤالء أصحاّب()

وعن علي بن أّب زيد، عن أبيه، قال: كنت عند أّب عبداهلل )عليه السالم( فدخل عليه عيسى بن عبد اهلل القمي 
صر فيه مائة ألف أو فرحب به وقّرب جملسه مث قال: )يا عيسى بن عبد اهلل ليس منا وال كرامة من كان يف م

 (.24يزيدون وكان يف ذلك املصر أحد أورع منه()
وعن ابن أّب يعفور قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )كونوا دعاة للناس بغري ألسنتكم لريوا منكم الورع 

 واالجتهاد والصالة واخلري فإن ذلك داعية(.
الم( قال: كثريًا ما كنت أمسع أّب يقول: )ليس من وعن عبيد اهلل بن علي، عن أّب احلسن األول )عليه الس

شيعتـــنا من ال تـــتحدث املخدرات بورعه يف خدورهن ولــــيس من أوليائنا من هـــو يف قرية فيها عـــشرة آالف رجل 
 (.25فيهم خلق اهلل أورع منه()

جيمع اهلل ملؤمن الورع والزهد يف الدنيا وعن إبراهيم الكرخي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )ال 
 (.26إال رجوت له اجلنة()

 (.22وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث قال: )ال تنال واليتنا إال بالعمل والورع()
وعن أمحد بن حممد املنصوري، عن عم أبيه، عن علي بن حممد، عن آبائه عن الصادق )عليه السالم( أنه قال: 

 (.24بالورع فإنه الدين الذي نالزمه وندين اهلل تعاىل به ونريده ممن يوالينا ال تتعبونا بالشفاعة() )عليكم
 العفة

 (.21عن منصور بن حازم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما عبادة أفضل عند اهلل من عفة بطن وفرج()
 )صّلى اهلل عليه وآله(: )أكثر ما تلج به أميت وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل

 (.41النار األجوفان: البطن والفرج()
وعن أّب بصري قال: قال رجل ألّب جعفر )عليه السالم( إين ضعيف العمل قليل الصيام، ولكين أرجو أن ال آكل 

 (.41إال حالاًل، قال: فقال له )أي االجتهاد أفضل من عفة بطن وفرج()
 بن ميمون القّداح، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: وعن عبد اهلل

 (.41أفضل العبادة العفاف()
وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن أمرياملؤمنني )عليه السالم( يف وصيته حملمد بن احلنفية قال: )ومن مل 

 (.43يعط نفسه شهوهتا اصاب رشده()
ن أنس قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من ضمن يل إثنني ضمنت له على اهلل اجلنة، من ضمن وع

 (.44يل ما بني حلييه وما بني رجليه ضمنت له على اهلل اجلنة يعين ضمن يل لسانه وفرجه()



امرأة أو جارية حراماً ويف عقاب األعمال عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من خطبة له: )ومن قدر على 
فرتكها خمافة اهلل حرم اهلل عليه النار وآمنه من الفزع األكرب وأدخله اجلنة، فان أصاهبا حرامًا حّرم اهلل عليه اجلنة 

 (.45وأدخله النار()
وعن املفضل قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إمنا شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه واشتد جهاده وعمل 

 (.46ه ورجا ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر()خلالق
 وجوب االجتناب عن الكبائر

عن عبد اهلل بن مسكان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ما من عبد إال 
 (.42نكشفت عنه اجلنن()وعليه أربعون جنة حىت يعمل أربعني كبرية، فإذا عمل أربعني كبرية ا

وعن حممد بن علي بن احلسني قال: قال الصادق )عليه السالم(: )من اجتنب الكبائر يغفر اهلل مجيع ذنوبه، 
وذلك قول اهلل عز وجل: )إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكّفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخاًل كرمياً( )النساء: 

31()44.) 
 (.41لت أبا جعفر )عليه السالم( عن الكبائر، فقال: )كل ما أوعد اهلل عليه النار()وعن عباد بن كثري قال: سأ

وعن احلسن بن زياد العطار، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف حديث قال: )قد مسى اهلل املؤمنني بالعمل الصاحل 
نني فـــي قرآن وال أثر وال مساهم باإلميان مؤمنني، ومل يسم من ركب الكبائر وما وعـــد اهلل عـــز وجل عليه الـــنار مؤم

 (.11بعد ذلك الفعل()
وروي أنه ُسئمل الصادق )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )إن اهلل ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك( 

 (.116)النساء: 
 (.11دخلت الكبائر يف مشية اهلل؟ قال: )نعم إن شاء عذب عليها وإن شاء عفا()

ّب بصري، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث اإلسالم واإلميان قال: )اإلميان من شهد أن ال إله إال وعن أ
اهلل )إىل أن قال( ومل يلق اهلل بذنب أوعد عليه بالنار، قال أبو بصري: جعلت فداك وأينا مل يلق اهلل بذنب أوعد 

 اهلل عليه النار؟
 (.11لق اهلل بذنب أوعد اهلل عليه بالنار ومل يتب منه()فقال: )ليس هو حيث تذهب إمنا هو من مل ي

وعن سهل بن اليسع قال: مسع الرضا )عليه السالم( بعض أصحابه يقول: )لعن اهلل من حارب عليًا )عليه 
السالم(، فقال له: )قل إال من تاب وأصلح( مث قال: )ذنب من ختلف عنه ومل يتب أعظم من ذنب من قاتله مث 

 (.13تاب()
إبراهيم بن العباس قال: كنت يف جملس الرضا )عليه السالم( فتذاكرنا الكبائر وقول املعتزلة فيها: أهنا ال  وعن

تغفر، فقال الرضا )عليه السالم(: قال أبو عبداهلل )عليه السالم( قد نزل القرآن خبالف قول املعتزلة، قال اهلل عز 
 (.14(، )احلديث()6: وجل: )وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم( )الرعد



وعن جندب الغفاري أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: إن رجاًل قال يومًا واهلل ال يغفر لفالن، فقال اهلل 
عز وجل: )من ذا الذي تأىّل علّي أن ال أغفر لفالن، فإين قد غفرت لفالن وأحبطت عمل الثاين بقوله: ال يغفر 

 (.15اهلل لفالن()
 ار على الذنب ووجوب املبادرة إىل التوبة واالستغفارحترمي اإلصر 

عن أّب بصري قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )ال واهلل ال يقبل اهلل شيئًا من طاعته على اإلصرار 
 (.16على شيء من معاصيه()

وآله(: من عالمات الشقاء وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
 (.12مجود العني، وقسوة القلب، وشدة احلرص يف طلب الدنيا واإلصرار على الذنب()

وعن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال صغرية مع اإلصرار، وال كبرية مع 
 (.14االستغفار()

وجل: )ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون( )آل  وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف قول اهلل عز
 (.135عمران: 

 (.11قال اإلصرار أن يذنب الذنب فال يستغفر اهلل وال حيدث نفسه بالتوبة فذلك اإلصرار)
 إياكم.. وحمقرات الذنوب

غفر: قلت وما عن أّب أسامة زيد الشحام قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )اتقوا احملّقرات من الذنوب فإهنا ال ت
 (.111احملقرات؟ قال: الرجل يذنب الذنب فيقول: طوىب يل إن مل يكن يل غري ذلك()

وعن مساعة قال: مسعت أبا احلسن )عليه السالم( يقول: ال تستكثروا كثري اخلري، وال تستقلوا قليل الذنوب فإن 
 (.111ن أنفسكم النصف()قليل الذنوب جتتمع حىت تكون كثرياً، وخافوا اهلل يف السر حىت تعطوا م

وعن زياد: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( نزل بأرض قرعاء فقال ألصحابه: 
 أيتوا باحلطب.

 فقالوا: يا رسول اهلل حنن بأرض قرعاء ما هبا من حطب.
 فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: فليأت كل إنسان مبا قدر عليه.

 به حىت رموا به بني يديه بعضه على بعض. فجاؤوا
 فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: هكذا جتتمع الذنوب.

مث قال: إياكم واحملقرات من الذنوب، فإن لكل شيء طالبًا أال وإن طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء 
 (.111أحصيناه يف إمام مبني()

 (.113املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )أشد الذنوب ما استهان به صاحبه()ويف )هنج البالغة( عن أمري 



وعن احلسني بن زيد، عن الصادق عن آبائه )عليهم السالم( يف حديث املناهي أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
ر يف أعينكم، فإنه وآله( قال: )ال حتقروا شيئًا من الشر وإن صغر يف أعينكم وال تستكثروا شيئًا من اخلري وإن كث

 (.114ال كبري مع االستغفار وال صغري مع اإلصرار()
وعن حممد بن سليمان، عن رجل، عن حممد بن علي )عليه السالم( أنه قال حملمد بن مسلم يف حديث: )ال 
تستصغرن حسنة أن تعملها، فإنك تراها حيث يسّرك، وال تسصغرن سيئة تعملها فإنك تراها حيث 

 (.115تسوءك()
وعن ابـــن أخي الـــفضيل، عن أبـــي جعفر )عليه الــــسالم( قال: )مــن الذنوب اليت ال تغفر قول الرجل: ليتين ال 

 (.116أؤاخذ إال هبذا()
وعن حممد بن علي الكراجكي قال: روى أحد األئمة )عليهم السالم( أنه قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

يف ثالثة: كتم رضاه يف طاعته، وكتم سخطه يف معصيته، وكتم وليه يف خلقه، فال  وآله(: )إن اهلل كتم ثالثة
يستخفن أحدكم شيئاً من الطاعات، فإنه ال يدري يف أيها رضا اهلل وال يستقلن أحدكم شيئاً من املعاصي فإنه ال 

 (.112اهلل()يدري يف أيّها سخط اهلل وال يزرين أحدكم بأحد من خلق اهلل فإنه ال يدري أيهم ويّل 
 (.114قال: ومن كالمه )عليه السالم(: )ال تنظروا إىل صغري الذنب ولكن انظروا إىل ما اجرتأمت()

 مجلة من األمور املنهي عنها
عن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن أول ما 

يا، وحب الرئاسة، وحب الطعام، وحب النوم، وحب الراحة، وحب عصي اهلل به ستة: حب الدن
 (.111النساء()

وعن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أال أخربكم بشرار رجالكم؟ قلنا: بلى يا 
ه، وامللجي رسول اهلل، قال: شرار رجالكم البهات اجلري الفحاش اآلكل وحده، واملانع رفده والضارب عبد

 (.111عياله()
وعن يزيد الصائغ، قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: رجل على هذا األمر إن حدث كذب، وإن وعد أخلف، 

 (.111وإن ائتمن خان، ما منزلته؟ قال: )هي أدىن املنازل من الكفر وليس بكافر()
ى اهلل عليه وآله( الناس فقال: أال وعن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )خطب رسول اهلل )صلّ 

أخربكم بشراركم قالوا بلى يا رسول اهلل، فقال الذي مينع رفده ويضرب عبده ويتزود وحده، فظنوا أن اهلل مل خيلق 
 (.111خلقاً هو شر من هذا()

له(: )أال وعن يونس، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآ
أخربكم بأبعدكم مين شبهاً؟( قالوا: بلى يا رسول اهلل، فقال: الفاحش املتفحش البذيء البخيل املختال احلقود 

 (.113احلسود القاسي القلب والبعيد من كل خري يرجى، غري املأمون من كل شر يبقى()



ى اهلل عليه وآله(: )مخسة لعنتهم وعن ميسر، عن أبيه، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صلّ 
وكل نيب جماب: الزائد يف كتاب اهلل والتارك لسنيت، واملكذب بقدر اهلل، واملستحل من عرتيت ما حرم اهلل، واملستأثر 

 (.114بالفيء املستحل له()
يأيت، إذا قام إىل  وعن أّب محزة، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )إن املنافق ينهى وال ينتهي ويأمر مبا ال

الصالة اعرتض، قلت: يا بن رسول اهلل وما االعرتاض؟ قال: االلتفات، وإذا ركع ربض، ميسي ومهّه العشاء وهو 
مفطر، ويصبح ومهه النوم ومل يسهر، إن حدثك كذبك، وإن ائتمنته خانك، وإن غبت اغتابك، وإن وعدك 

 (.115أخلفك()
عليه وآله( يف وصية طويلة قال: سيأيت أقوام يأكلون طيب الطعام وألواهنا  وعن ابن مسعود، عن النيب )صّلى اهلل

ويركبون الدواب، ويتزينون بزينة املرأة لزوجها، ويتربجون تربج النساء وزينتهن مثل امللوك اجلبابرة، هم منافقو هذه 
اجلماعات، راقدون عن  األمة يف آخر الزمان، شاربون بالقهوات، العبون بالكعاب، راكبون الشهوات، تاركون

العتمات، مفرطون يف الغدوات، يقول اهلل تعاىل: )فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصالة واتبعوا الشهوات 
 (.116()51فسوف يلقون غياً( )مرمي: 

وعن الصادق جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل 
تعاىل كره لكم أيتها األمة أربعًا وعشرين خصلة، وهناكم عنها، كره لكم العبث يف الصالة، وكره املّن يف تبارك و 

الصدقة، وكره الضحك بني القبور، وكره التطلع يف الدور، وكره النظر إىل فروج النساء، وقال: يورث العمى، وكره 
اء اآلخرة، وكره احلديث بعد العشاء اآلخرة، وكره الكالم عند اجلماع وقال يورث اخلرس، وكره النوم قبل العش

الغسل حتت السماء بغري ميزر، وكره اجملامعة حتت السماء، وكره دخول األهنار إال مبيزر، وقال: يف األهنار عّمار 
وسكان من املالئكة وكره دخول احلمام إال مبيزر، وكره الكالم بني اآلذان واإلقامة يف صالة الغداة حىت تنقضي 
الصالة، وكره ركوب البحر يف هيجانه، وكره النوم فوق سطح ليس مبحجر وقال: من نام على سطح ليس مبحجر 
فقد برئت منه الذمة وكره أن ينام الرجل يف بيت وحده، وكره للرجل أن يغشى امرأته وهي حائض، فإن غشيها 

لد جمنوناً فال يلومن إال نفسه، وكره أن يكّلم وخرج الولد جمذوماً أو أبرص فال يلومّن إال نفسه، فإن فعل وخرج الو 
الرجل جمذومًا إال أن يكون بينه وبينه قدر ذراع، وقال: فّر من اجملذوم فرارك من األسد، وكره البول على شط هنر 
جار، وكره أن حيدث الرجل حتت شجرة مثمرة قد أينعت، أو خنلة قد أينعت يعين أمثرت وكره الرجل أن ينتعل 

، وكره أن يدخل الرجل البيت املظلم إال أن يكون بني يديه سراج أو نار، وكره النفخ يف وهو قائم
 (.112الصالة()

وعن سعيد بن عالقة، قال: مسعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )ترك نسج العنكبوت يف البيت يورث 
، والتخلل بالطرفاء يورث الفقر، والتمشط الفقر، والبول يف احلمام يورث الفقر، واألكل على اجلنابة يورث الفقر

من قيام يورث الفقر، وترك القمامة يورث الفقر، واليمني الفاجرة تورث الفقر، والزنا يورث الفقر، وإظهار احلرص 
يورث الفقر، والنوم بني العشائني يورث الفقر، والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر، واعتياد الكذب يورث 



ستماع إىل الغناء يورث الفقر، ورد السائل الذكر بالليل يورث الفقر، وترك التقدير يف املعيشة الفقر، وكثرة اال
 (.114يورث الفقر، وقطيعة الرحم تورث الفقر()

مث قال )عليه السالم(: )أال أنبئكم بعد ذلك مبا يزيد يف الرزق؟ قالوا: بلى يا أمري املؤمنني، قال: اجلمع بني 
لرزق، وكسح الغناء يزيد يف الرزق، ومواساة األخ يف اهلل عز وجل يزيد يف الرزق، والبكور يف الصالتني يزيد يف ا

طلب الرزق يزيد يف الرزق، واالستغفار يزيد يف الرزق، واستعمال األمانة يزيد يف الرزق، وقول احلق يزيد يف الرزق، 
لرزق، وترك احلرص يزيد يف الرزق وشكر النعم وإجابة املؤذن تزيد يف الرزق، وترك الكالم على اخلالء يزيد يف ا

تزيد يف الرزق، واجتناب اليمني الكاذبة يزيد يف الرزق، والوضوء قبل الطعام يزيد يف الرزق، وأكل ما يسقط من 
 (.111اخلوان يزيد يف الرزق، ومن سّبح اهلل كل يوم ثالثني مرة دفع اهلل عنه سبعني نوعاً من البالء أيسرها الفقر()

ن ابن عباس، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال يف حجة الوداع: )إن من أشراط القيامة إضاعة الصالة، وع
واتباع الشهوات، وامليل مع األهواء، وتعظيم املال، وبيع الدنيا بالدين، فعندها يذاب قلب املؤمن يف جوفه كما 

 يغريه(. يذاب امللح يف املاء مما يرى من املنكر فال يستطيع أن
مث قال: )إن عندها يكون املنكر معروفاً، واملعروف منكراً، ويؤمتن اخلائن وخيون األمني، ويصّدق الكاذب، 

 ويكّذب الصادق(.
مث قال: )فعندها أمارة النساء ومشاورة اإلماء، وقعود الصبيان على املنابر، ويكون الكذب ظرفاً، والزكاة مغرماً 

 والديه ويرب صديقه(. والفيء مغنماً، وجيفو الرجل
مث قال: )فعندها يكتفي الرجال بالرجال، والنساء بالنساء، ويغار على الغلمان كما يغار على اجلارية يف بيت 

 أهلها، ويشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ويركنب ذوات الفروج السروج فعليهم من أميت لعنة اهلل(.
تزخرف الكنائس، وختلى املصاحف، وتطول املنارات، وتكثر الصفوف مث قال: )إن عندها تزخرف املساجد كما 

 والقلوب قباضة، واأللسن خمتلفة(.
 مث قال: )فعند ذلك حتّلى ذكور أميت بالذهب ويلبسون احلرير والديباج، ويتخذون جلود النمر صفاقاً(.

 ع الدنيا(.مث قال: )فعندها يظهر الربا، ويتعاملون بالغيبة والرشا، ويوضع الدين، وترف
 مث قال: )وعندها يكثر الطالق فال يقام هلل حد ولن يضر اهلل شيئاً(.

 مث قال: )وعندها تظهر القينات واملعازف، وتليهم شرار أميت(.
مث قال: )وعندها حيج أغنياء أميت للنزهة، وحيج أوساطها للتجارة وحيج فقراؤهم للرياء والسمعة، فعندها يكون 

لغري اهلل فيتخذونه مزامري، ويكون أقوام يتفقهون لغري اهلل، ويكثر أوالد الزنا، ويتغنون  أقوام يتعلمون القرآن
 بالقرآن، ويتهافتون بالدنيا(.

مث قال: )وذلك إذا انتهكت احملارم، واكتسب املآمث، وتسّلط األشرار على األخيار، ويفشو الكذب، وتظهر 
سنون الكوبة واملعازف، وينكر األمر باملعروف والنهي عن احلاجة، وتفشى الفاقة، ويتباهون يف الناس ويستح

 (.111املنكر )إىل أن قال:( فأولئك يدعون يف ملكوت السماء األرجاس األجناس( )احلديث()



 احذروا أهواءكم... كما حتذرون أعداءكم
أعدى للرجال من عن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )احذروا أهواءكم كما حتذرون أعداءكم، فليس بشيء 

 (.111اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم()
وعن حيىي بن عقيل قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إمنا أخاف عليكم اثنني: اتباع اهلوى وطول األمل، 

 (.111أما اتباع اهلوى فإنه يصد عن احلق، وأما طول األمل فينسي اآلخرة()
يل أبو احلسن )عليه السالم(: )اتق املرتقى السهل إذا كان منحدره  وعن عبد الرمحن بن احلجاج قال: قال

 (.113وعراً()
قال: وكان )عليه السالم( يقول: )ال تدع النفس وهواها، فإن هواها يف ردائها، وترك النفس وما هتوى أذاها، 

 (.114وكف النفس عما هتوى دواؤها()
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 اإلميان ركيزة إصالح النفس

 
 مضاعفات الذنوب

 صداع وال عن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أما إنه ليس من عرق يضرب وال نكبة وال
مرض إال بذنب، وذلك قول اهلل عز وجل يف كتابه: )ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن  

 (.31كثري( )الشورى: 
 (.1قال: مث قال وما يعفو اهلل أكثر مما يؤاخذ به()

العبد ليحبس على وعن مسمع، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن 
 (.1ذنب من ذنوبه مائة عام، وإنه لينظر إىل أزواجه يف اجلنة يتنّعمن()

وعن الفضيل بني يسار، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما من نكبة تصيب العبد إال بذنب وما يعفو اهلل 
 (.3أكثر()

السالم( يقول: )ما من شيء أفسد للقلب وعن طلحة بن زيد عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: كان أّب )عليه 
 (.4من خطيئة إن القلب ليواقع اخلطيئة فما تزال به حىت تغلب عليه فيصري أعاله أسفله()

 (.5وعن الفضيل بن يسار، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن العبد ليذنب فيزوى عن الرزق()
ل ليذنب الذنب فيدرء عنه الرزق وتال هذه اآلية: )إذ وعن الفضيل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن الرج

 (.6()11ـ  12أقسموا ليصرمّنها مصبحني وال يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون( )القلم: 
وعن أّب بصري قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكتة سوداء، فإن 

 (.2زاد زادت حىت تغلب على قلبه فال يفلح بعدها أبداً() تاب امنحت، وإن
وعن بن فضال، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن الرجل يذنب الذنب فيحرم صالة الليل، وإن العمل 

 (.4السيئ أسرع يف صاحبه من السكني يف اللحم()
لبه نكتة بيضاء فإذا أذنب ذنبًا خرج من وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما من عبد إال ويف ق

النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن متادى يف الذنوب زاد ذلك السواد حىت يغطي البياض فإذا 
غطى البياض مل يرجع صاحبه إىل خرٍي أبداً، وهو قول اهلل عز وجل: )كال بل ران على قلوهبم ما كانوا يكسبون( 

 (.14)املطففني: 
عن أّب عمرو املدايين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: كان أّب يقول: )إن اهلل قضى قضاًء و 

 (.1حتماً ال ينعم على العبد بنعمة فيسلبها إياه حىت حيدث العبد ذنباً يستحق بذلك النقمة()
يكثر اخلوف من السلطان، وما وعن يونس بن يعقوب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )إن أحدكم ل

 (.11ذلك إال بالذنوب فتوقوها ما استطعتم وال متادوا فيها()



وعن العباس بن هالل الشامي قال: مسعت الرضا )عليه السالم( يقول: )كلما أحدث العبد من الذنوب ما مل 
 (.11يكونوا يعملون أحدث هلم من البالء ما مل يكونوا يعرفون()

عن جعفر بن حممد، عن أبيه )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: وعن جعفر اجلعفري، 
 (.11)من أذنب ذنباً وهو ضاحك دخل النار وهو باكي()

وعن مفضل بن عمر، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )يا مفضل إياك والذنوب وحّذرها شيعتنا، فواهلل ما 
إن أحدكم لتصيبه املعرة من الســـلطان وما ذلك إال بذنوبه، وإنه ليشدد عليه عند  هي إىل أحد أسرع منها إليكم،

 (.13املوت وما ذاك إال بذنوبه()
وعن عمرو بن عثمان، عن رجل، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: )حق على اهلل أن ال يعصى يف دار 

 (.14أضحاها للشمس حىت تطهرها()
ال مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إن اهلل عز وجل بعث نبيًا من أنبيائه وعن اهليثم بن واقد اجلزري ق

إىل قومه وأوحى إليه أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية وال ناس كانوا على طاعيت فأصاهبم فيها سراء فتحولوا 
وال أهل بيت كانوا على  عما أحّب إىل ما أكره إال حتولت هلم عما حيبون إىل ما يكرهون، وليس من أهل قرية

معصييت فأصاهبم فيها ضراء فتحولوا عما أكره إىل ما أحب إال حتولت هلم عما يكرهون إىل ما حيبون، وقل هلم: 
إن رمحيت سبقت غضيب، فال تقنطوا من رمحيت فإنه ال يتعاظم عندي ذنب أغفره، وقل هلم: ال يتعرضوا معاندين 

 (.15 سطوات عند غضيب ال يقوم هلا شيء من خلقي()لسخطي، وال يستخفوا بأوليائي فإن يل
وعن عباد بن صهيب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: يقول اهلل عز وجل: )إذا عصاين من يعرفين سلطت 

 (.16عليه من ال يعرفين()
 كفى بالندم توبة

 (.12سيئته فهو مؤمن()عن أّب العباس، قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )من سرته حسنته وساءته 
وعن عمرو بن عثمان عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )إن الرجل ليذنب 
الذنب فيدخله اهلل به اجلنة قلت: يدخله اهلل بالذنب اجلنة؟ قال: نعم إنه يذنب فال يزال خائفًا ماقتًا لنفسه 

 (.14فريمحه اهلل فيدخله اجلنة()
بان بن تغلب قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )ما من عبد أذنب ذنبًا فندم عليه، إال غفر وعن أ

اهلل له قبل أن يستغفر، وما من عبد أنعم اهلل عليه نعمة فعرف أهنا من عند اهلل إال غفر اهلل له قبل أن 
 (.11حيمده()

 (.11كفى بالندم توبة()وعن علي اجلهضمي، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )
وعن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال علي بن احلسني )عليه السالم(: )أربع من كن فيه  
كمل إميانه، وحمصت عنه ذنوبه: من وىف هلل مبا جعل على نفسه للناس، وصدق لسانه مع الناس، واستحىي من  

 (.11لقه مع أهله()كل قبيح عند اهلل وعند الناس، وحيسن خ



 ال تذع سيئاتك
عن العباس موىل الرضا )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )املسترت باحلسنة يعدل سبعني حسنة، واملذيع بالسيئة 

 (.11خمذول، واملسترت بالسيئة مغفور له()
 التوبة اليت ال رجعة فيها

: )إذا تاب العبد توبة نصوحًا أجّله اهلل بسرت عن معاوية بن وهب قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول
عليه من الدنيا واآلخرة. قلت: وكيف يسرت عليه؟ قال: ينسي ملكيه ما كتبا عليه من الذنوب، ويوحي إىل 
جوارحه اكتمي عليه ذنوبه، ويوحي إىل بقاع األرض اكتمي ما كان يعمل عليك من الذنوب فيلقى اهلل حني 

 (.13يه بشيء من الذنوب()يلقاه وليس شيء يشهد عل
وعن أّب بصري قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: )يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهلل توبة نصوحاً( )التحرمي: 

4.) 
 قال: )هو الذنب الذي ال يعود فيه أبدا(.

 (.14قلت: وأيّنا مل يعد؟ فقال: )يا أبا حممد إن اهلل حيب من عباده املفنت التواب()
وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )التائب من الذنب كمن ال ذنب له واملقيم على 

 (.15الذنب وهو مستغفر منه كاملستهزئ()
وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )أوحى اهلل إىل داود النيب )عليه السالم( يا داود 

إذا أذنب ذنباً مث رجع وتاب من ذلك الذنب واستحىي مين عند ذكره غفرت له وأنسيته احلفظة إن عبدي املؤمن 
 (.16وأبدلته احلسنة وال أبايل وأنا أرحم الرامحني()

وعن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
رزقه ينحله من شاء من خلقه واهلل باسط يده عند كل فجر ملذنب الليل هل يتوب  وآله(: )إن هلل فضواًل من

 (.12فيغفر له ويبسط يده عند مغيب الشمس ملذنب النهار هل يتوب فيغفر له()
وعن الرضا )عليه السالم( عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )مثل املؤمن عند 

اىل كمثل ملك مقرب وإن املؤمن عند اهلل ألعظم من ذلك وليس شيء أحب إىل اهلل تعاىل من مؤمن تائب اهلل تع
 (.14ومؤمنة تائبة()

وعن حفص بن غياث قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ال خري يف الدنيا إال لرجلني: رجل يزداد يف كل يوم 
 (.11إحساناً، ورجل يتدارك ذنبه بالتوبة( احلديث)

وعن ابن طاووس عن الرضا، عن آبائه )عليهم السالم( قال: )قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: اعرتفوا بنعم 
 (.31اهلل ربكم وتوبوا إىل اهلل من مجيع ذنوبكم فإن اهلل حيب الشاكرين من عباده()

 شروط التوبة



لسالم( عن التوبة النصوح ما هي؟ فكتب عن حممد بن أمحد بن هالل قال: سألت أبا احلسن األخري )عليه ا
 (.31)عليه السالم(: )أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك()

 ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( إن قائالً قال حبضرته: استغفر اهلل.
 ة معاٍن:فقال: ثكلتك أمك أتدري ما االستغفار؟ االستغفار درجة العليني وهو إسم واقع على ست

 أوهلا الندم على ما مضى.
 والثاين العزم على ترك العود إليه أبداً.

 والثالث أن تؤدي إىل املخلوقني حقوقهم حىت تلقى اهلل عز وجل أملس ليس عليك تبعة.
 والرابع أن تعمد إىل كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها.

باألحزان حىت يلتصق اجللد بالعظم وينشأ بينهما واخلامس أن تعمد إىل اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه 
 حلم جديد.

 (.31والسادس أن تذيق اجلسم أمل الطاعة كما أذقته حالوة املعصية فعند ذلك تقول: استغفر اهلل)
وعن كميل بن زياد، أنه قال: قلت ألمري املؤمنني )عليه السالم(: العبد يصيب الذنب فيستغفر اهلل، فقال: يابن 

ن العبد إذا أصاب ذنبًا قال أستغفر اهلل بالتحريك، قلت وما التحريك؟ قال الشفتان واللسان يريد أن زياد... أ
 (.33يتبع ذلك باحلقيقة، قلت وما احلقيقة؟ قال تصديق القلب وإضمار أن ال تعود إىل الذنب)

 جتديد التوبة وإن تكرر نقضها
يا حممد بن مسلم ذنوب املؤمن إذا تاب منها مغفورة له عن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )

 فليعمل املؤمن ملا يستأنف بعد التوبة واملغفرة أما واهلل إهنا ليست إال ألهل اإلميان(.
 قلت: فإن عاد بعد التوبة واالستغفار من الذنوب وعاد يف التوبة.
 ر منه ويتوب مث ال يقبل اهلل توبته( ؟قال: )يا حممد بن مسلم أترى العبد املؤمن يندم على ذنبه ويستغف

 قلت: فإنه فعل ذلك مراراً يذنب مث يتوب ويستغفر.
فقال: )كلما عاد املؤمن باالستغفار والتوبة عاد اهلل عليه باملغفرة وإن اهلل غفور رحيم يقبل التوبة ويعفو عن 

 (.34السيئات، فإياك أن تقنط املؤمنني من رمحة اهلل()
قال: قال أبــــو عبداهلل )عليه السالم(: )إن اهلل يـــحب العبد املفنت التواب ومن ال يكون ذلك منه   وعن أبـــي مجيلة

 (.35كان أفضل()
 وعن الديلمي قال: قال رجل يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إين أذنب فما أقول إذا تبت؟ قال: استغفر اهلل.

 فقال: إين أتوب مث أعود.
 ت استغفر اهلل.فقال: كلما أذنب

 فقال: إذن تكثر ذنوّب.
 (.36فقال: )عفو اهلل أكثر فال تزال تتوب حىت يكون الشيطان هو املدحور()



 تاليف ما فات.. بدون تأخري
عن أّب محزة، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )إمنا الدهر ثالثة 

بينهن، مضى أمس مبا فيه فال يرجع أبداً، فإن كنت عملت فيه خريًا مل حتزن لذهابه، وفرحت مبا أيام أنت فيما 
استقبلته منه، وإن كنت فرطت فيه فحسرتك شديدة لذهابه وتفريطك فيه وأنت من غد يف غرة، ال تدري لعلك 

ا هو يومك الذي أصبحت ال تبلغه وإن بلغته لعل حظك فيه التفريط مثل حظك يف األمس )إىل أن قال(: وإمن
فيه، وقد ينبغي لك أن عقلت وفكرت فيما فرطت يف األمس املاضي مما فاتك فيه من حسنات أن ال تكون 
اكتسبتها ومن سيئات أن ال تكون أقصرت عنها، )إىل أن قال(: فاعمل عمل رجل ليس يأمل من األيام إال يومه 

 (.32 على ذلك()الذي أصبح فيه وليلته، فاعمل أو دع واهلل املعني
وعن هشام بن سامل، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن النهار إذا جاء قال: يا ابن 
آدم اعمــل يف يومـــك هذا خـــريًا أشهد لك بـــه عند ربك يوم القــــيامة، فإين لـــم تك فيمــــا مضى، وال آتيك فيما 

 (.34ل ذلك()بقى، فإذا جاء الليل قال مث
وعن أمحد بن مـــحمد بن حيىي، بـــإسناده عن أّب عـــبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )املغبون من غنب عمر ساعة 

 (.31بعد ساعة()
 تشديد التحفظ عند ازدياد العمر

 سنة، فإذا عن أّب بصري قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إن العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبني أربعني
بلغ أربعني سنة أوحى اهلل عز وجل إىل ملكيه قد عمرت عبدي هذا عمراً فغلظا وشددا وحتفظا واكتبا عليه قليل 

 (.41عمله وكثريه وصغريه وكبريه()
وعن أمحد بن حممد بن خالد رفعه عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إذ أتت على الرجل أربعون سنة قيل له: 

غري معذور، وليس ابن األربعني أحق باحلذر من ابن العشرين، فإن الذي يطلبها واحد وليس خذ حذرك فإنك 
 (.41براقد، فاعمل ملا أمامك من اهلول، ودع عنك فضول القول()

 (.41ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )العمر الذي أعذر اهلل فيه إىل ابن آدم ستون سنة()
لي بن احلسني قال: ُسئل الصادق )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )أومل نعمركم ما يتذكر وعن حممد بن ع

 (.32فيه من تذكر( )فاطر: 
 (.43فقال: )توبيخ البن مثانية عشر سنة()

وعن يعقوب بن سامل، عن الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( قال: )ثالث من مل تكن فيه فال يرجى خريه 
 (.44 خيش اهلل يف الغيب، ومل يرع يف الشيب، ومل يستح من العيب()أبداً: من مل

وعن أّب بصري قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إذا بلغ العبد ثالثًا وثالثني سنة فقد بلغ أشده، وإذا بلغ 
 أن يكون  أربعني سنة فقد بلغ منتهاه، فإذا طعن يف واحد وأربعني فهو يف النقصان، وينبغي لصاحب اخلمسني

 (.45كمن كان يف النزع()



 املبادرة إىل احلسنة بعد السيئة
عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم( يف حديث: )من أحب أن يعلم ما له عند اهلل فلينظر 

ليجتنبه فإن ما هلل عنده، ومن خال بعمل فلينظر فيه، فإن كان حسنًا مجياًل فليمض عليه، وإن كان سيئًا قبيحًا ف
اهلل أوىل بالوفا والزيادة ومن عمل سيئة يف السر فليعمل حسنة يف السر، ومن عمل سيئة يف العالنية فليعمل 

 (.46حسنة يف العالنية()
وعن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: كان علي بن احلسني )عليه السالم( يقول: )ويل ملن 

 غلبت آحاده أعشاره(.
لت له: وكيف هذا، قال: )أما مسعت اهلل عز وجل يقول: )من جاء باحلسنة فله عشر أمثاهلا ومن جاء بالسيئة فق

 (.161فال جيزى إال مثلها( )األنعام: 
فاحلسنة الواحدة إذا عملها كتبت له عشراً، والسيئة الواحدة إذا عملها كتبت له واحدة، فنعوذ باهلل ممن يرتكب 

 (.42ئات، وال يكون له حسنة واحدة فتغلب حسناته سيئاته()يف يوم واحد عشر سي
وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل عز وجل أوحى إىل عيسى )عليه السالم(: ما 
أكرمت خليفة مبثل ديين، وال أنعمت عليها مبثل رمحيت أغسل باملاء ما ظهر، وداو باحلسنات ما بطن، فإنك إيل 

 (.44مشر، فكلما هو آت قريب، وامسعين منك صوتاً حزيناً()راجع 
 

وعن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر الباقر )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )ما أحسن احلسنات بعد السيئات، 
 (.41وما أقبح السيئات بعد احلسنات()

كنت، وخالق الناس خبلق حسن، وإذا   وعن أّب ذر قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إتق اهلل حيثما
 (.51عملت سيئة فاعمل حسنة متحوها()

 حكم التوبة يف اللحظات األخرية
عن بكري، عن أّب عبد اهلل أو عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث: )إن اهلل عز وجل قال آلدم )عليه 

 السالم(: جعلت لك أن من عمل من ذريتك سيئة مث استغفر غفرت له.
 يا رب زدين.قال: 

 قال: بسطت هلم التوبة حىت تبلغ النفس هذه.
 (.51قال: يا رب حسيب()

وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إذا بلغت النفس هذه ـ وأهوى بيده إىل حلقه ـ مل يكن للعامل 
 (.51التوبة، وكانت للجاهل توبة()

م( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من تاب وعن أّب فضال، عمن ذكره، عن أّب عبداهلل )عليه السال
 قبل موته بسنة قبل اهلل توبته(.



 مث قال: )إن السنة لكثري، من تاب قبل موته بشهر قبل اهلل توبته(.
مث قال: )إن الشهر لكثري، مث قال )من تاب قبل موته جبمعة قبل اهلل توبته(، مث قال: )وإن اجلمعة لكثري، من 

 قبل موته بيوم قبل اهلل توبته(.تاب 
 (.53مث قال: )إن يوماً لكثري، من تاب قبل أن يعاين قبل اهلل توبته()

عن معاوية بن وهب )يف حديث( أن رجاًل شيخًا كان من املخالفني عرض عليه ابن أخيه الوالية عند موته فأقر 
ل )هو رجل من أهل اجلنة( قال له علي بن هبا وشهق ومات، قال فدخلنا على أّب عبداهلل )عليه السالم(، فقا

 (.54السري: إنه مل يعرف شيئاً من هذا غري ساعته تلك. قال: )أفرتيدون منه ماذا؟ قد واهلل دخل اجلنة()
وعن زرارة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ملا أعطى اهلل إبليس ما أعطاه من القوة، قال آدم: يا رب 

 وأجريته منهم جمرى الدم من العروق وأعطيته ما أعطيته. فمايل وولدي؟(.سلطت إبليس على ولدي، 
 قال: )لك ولولدك السيئة بواحدة، واحلسنة بعشر أمثاهلا(.

 قال: يا رب زدين.
 قال: )التوبة مبسوطة إىل أن تبلغ النفس احللقوم(.

 قال: يا رب زدين.
 قال: )أغفر وال أبايل(.

 (.55قال: حسيب )احلديث()
صدوق: وسئل الصادق )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت قال ال

 (.14إذا حضر أحدهم املوت قال إين تبت اآلن( )النساء: 
 (.56قال )عليه السالم(: )ذاك إذا عاين أمر اآلخرة()

اهلل عليه وآله( دعا رجاًل من اليهود  وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث )إن رسول اهلل )صّلى
وهو يف السياق إىل اإلقرار بالشهادتني فأقّر هبما ومات، فأمر الصحابة أن يغسلوه ويكفنوه مث صلى عليه، وقال: 

 (.52احلمد هلل الذي جنى ّب اليوم نسمة من النار()
)عليه السالم( ألي علة أغرق اهلل وعن إبراهيم بن حممد اهلمداين قال: قلت ألّب احلسن علي بن موسى الرضا 

عز وجل فرعون وقد آمن به وأقّر بتوحيده؟ قال: )ألنه آمن عند رؤية البأس واإلميان عند رؤية البأس غري مقبول، 
وذلك حكم اهلل تعاىل ذكره يف السلف واخللف قال اهلل تعاىل: )فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باهلل وحده وكفرنا مبا كنا 

 (.54()45: 44فلم يك ينفعهم إمياهنم ملا رأوا بأسنا( )غافر:  به مشركني
 االشتغال بصاحل األعمال عن األهل واملال

عن سويد بن غفلة قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إن ابن آدم إذا كان يف آخر يوم من أيام الدنيا وأول 
ماله فيقول: واهلل إين كنت عليك حريصاً شحيحاً، فما  يوم من أيام اآلخرة مثل له ماله وولده وعمله فيلتفت إىل

 يل عندك؟ فيقول: خذ مين كفنك.



 قال فيلتفت إىل ولده فيقول: واهلل إين كنت لكم حمباً وإين كنت عليكم حمامياً فماذا عندكم؟
 فيقولون: نوديك إىل حفرتك نواريك فيها.

 اً وإن كنت لثقياًل.قال: فيلتفت إىل عمله فيقول: واهلل إين كنت فيك لزاهد
 (.51فيقول: أنا قرينك يف قربك ويوم نشرك حىت أعرض أنا وأنت على ربك( )احلديث()

وعن مسعدة بن زياد، عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال علي )عليه السالم(: )إن للمرء املسلم 
يل يقول له: أنا معك حىت متوت وهو ماله فإذا ثالثة أخاّلء: فخليل يقول له: أنا معك حياً وميتاً وهو عمله وخل

 (.61مات صار للوارث، وخليل يقول له: أنا معك إىل باب قربك مث أخليك وهو ولده()
 عرض العمل على اهلل ورسوله )ص( واألئمة )ع(

( أعمال عن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )تعرض األعمال على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله
العباد كل صباح، أبرارها وفجارها فاحذروها وهو قول اهلل عز وجل: )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله( 

 (.61(، وسكت )عليه السالم()115)التوبة: 
وعن مساعة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )ما لكم تسوؤن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 (.61وآله()
 عيون األخبار عن الرضا عن آبائه، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )إن أعمال هذه األمة ما من ويف

 (.63صباح إال وتعرض على اهلل تعاىل()
وعن سدير، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وهو يف نفر من أصحابه: 

لكم، وإن مفارقيت إياكم خري لكم فإن اهلل يقول: )موا كان اهلل ليعذهبم وأنت فيهم )إن مقامي بني أظهركم خري 
 (.33وما كان اهلل معذهبم وهم يستغفرون( )األنفال: 

)إىل أن قال(: وأما مفارقيت إياكم خري لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل اثنني ومخيس، فما كان من حسن 
 (.64رت لكم()محدت اهلل عليه، وما كان من سيئ استغف

 وأقول لعل هناك عرضاً إمجالياً كل يوم، وعرضاً تفصيلياً كل اثنني ومخيس(.
وعن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن أعمال العباد تعرض على نبيكم كل عشية مخيس 

 (.65فليستحي أحدكم أن يعرض على نبيه العمل القبيح()
 ألّب جعفر )عليه السالم(: )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون(.وعن بريد العجلي قال: قلت 

فقال: )ما من مؤمن ميوت وال كافر فيوضع يف قربه حىت يعرض عمله على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وعلى 
 (.66علي وهلم جراً إىل آخر من فرض اهلل طاعته على العباد()

 ات قال: قلت للرضا )عليه السالم(: ادع اهلل يل وألهل بييت.وعن عبد اهلل بن أبان الزي
 فقال: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك فال تسوؤا.

 فقال: )أولست أفعل إن أعمالكم لتعرض علي يف كل يوم وليلة(.



 قال فاستعظمت ذلك.
 (.115وا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون( )التوبة: فقال يل: )أما تقرأ كتاب اهلل عز وجل: )وقل اعمل
 (.62قال: هو واهلل علي بن أّب طالب )عليه السالم( ()

 ضرورة جهاد النفس
عن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )إن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحبًا بقوم 

 (.64عليهم اجلهاد األكرب فقيل: يا رسول اهلل ما اجلهاد األكرب قال: جهاد النفس()قضوا اجلهاد األصغر وبقي 
وعنه )عليه السالم( أنه قال لرجل: )اجعل قلبك قرينًا براً، وولدا واصاًل، واجعل عملك والدًا تتبعه، واجعل 

 (.61نفسك عدواً جتاهده، واجعل مالك عارية تردها()
 (.21ه وآله( قال: )الشديد من غلب نفسه()وعن رسول اهلل )صّلى اهلل علي

وعن املفضل بن عمر قال: قال الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم(: )من مل يكن له واعظ من قلبه وزاجر 
 (.21من نفسه ومل يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه()

عليه وآله( لعلي قال: )يا علي أفضل وعن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل 
 (.21اجلهاد من أصبح ال يهم بظلم أحد()

وعن شعيب العقرقويف، عن الصادق )عليه السالم( قال: من ملك نفسه إذا رغب وإذا رهب وإذا اشتهى وإذا 
 (.23غضب وإذا رضى حّرم اهلل جسده على النار()

 (.24ه اليت بني جنبيه()وقال )عليه السالم(: )إن أفضل اجلهاد من جاهد نفس
 ذم النفس وتأديبها ومقتها

عن احلسن بن اجلهم قال: مسعت أبا احلسن يقول: )إن رجاًل يف بين إسرائيل عبد اهلل أربعني سنة، مث قرب قرباناً 
فلم يقبل منه فقال لنفسه: ما أتيت إال منك، وما الذنب إال لك، قال: فأوحى اهلل عز وجل إليه: ذمك لنفسك 

 (.25من عبادتك أربعني سنة() افضل
وعن عبد اهلل بن احلسن بإسناده قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من مقت نفسه دون مقت الناس 

 (.26آمنه اهلل من فزع يوم القيامة()
بوا أنفسكم قبل أن حُتاسبوا  حاسم

ل: )ليس منا من مل حياسب نفسه يف كل عن إبراهيم بن عمر اليماين، عن أّب احلسن املاضي )عليه السالم( قا
 (.22يوم، فإن عمل حسناً استزاد اهلل، وإن عمل سيئاً استغفر اهلل منه وتاب إليه()

وعن أّب محزة الثمايل: كان علي بن احلسني )عليه السالم( يقول: )ابن آدم إنك ال تزال خبري ما كان لك واعظ 
اخلوف لك شعاراً، واحلزن لك دثاراً، ابن آدم إنك ميت  من نفسك، وما كانت احملاسبة من مّهك وما كان

 (.24ومبعوث وموقوف بني يدي اهلل فأعد جواباً()



وعن أنس قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )لذكر اهلل بالغدو واآلصال خري من حطم السيوف يف 
يله من سوء عمله واستغفر اهلل وتاب عليه سبيل اهلل عز وجل يعين من ذكر اهلل بالغدو وتذكر ما كان منه عن ل

انتشر وقد حطت سيئاته، وغفرت ذنوبه، ومن ذكر اهلل باآلصال وهي العشيات وراجع نفسه فيما كان منه يومه 
ذلك من سرفه على نفسه وإضاعته ألمر ربه فذكر اهلل واستغفر اهلل تعاىل وأناب راح ليله وقد غفرت له 

 (.21ذنوبه()
غة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن ويف )هنج البال

 (.41خاف أمن، ومن اعترب أبصر، ومن أبصر فهم، ومن فهم علم()
وعن أّب ذر، يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، إنه قال: يا أبا ذر حاسب نفسك قبل أن حتاسب فإنه أهون 

نفسك قبل أن توزن، وجتهز للعرض األكرب يوم تعرض ال ختفى على اهلل خافية )إىل أن قال(: حلسابك غداً، وزن 
يا أبا ذر ال يكون الرجل من املتقني حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك شريكه، فيعلم من أين مطعمه، 

ين اكتسب املال مل يبال اهلل ومن أين مشربه، ومن أين ملبسه، أمن حالل أو من حرام يا أبا ذر من مل يبال من أ
 (.41من أين أدخله النار()

وعن احلسن بن علي العسكري )عليه السالم( يف تفسريه، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( عن النيب )صّلى اهلل 
 عليه وآله( قال: )أكيس الكيسني من حاسب نفسه، وعمل ملا بعد املوت(.

 نفسه؟(. فقال رجل: )يا أمري املؤمنني كيف حياسب
قال: )إذا أصبح مث أمسى، رجع إىل نفسه، وقال: يا نفسي إن هذا يوم مضى عليك ال يعود أبداً، واهلل يسألك 
عنه مبا أفنيته، فما الذي عملت فيه أذكرت اهلل أم محدته، أقضيت حوائج مؤمن فيه أنّفست عنه كربة أحفظته 

يه أكففت عن غيبة أخ مؤمن أأعنت مسلماً، ما الذي بظهر الغيب يف أهله وولده أحفظته بعد املوت يف خملف
صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه، فإن ذكر أنه جرى منه خريًا محد اهلل وكربه على توفيقه، وإن ذكر معصية أو 

 (.41تقصرياً استغفر اهلل وعزم على ترك معاودته()
( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وروى حيىي بن احلسن بن هارون احلسيين عن احلسن بن علي )عليه السالم

 (.43وآله(: )ال يكون العبد مؤمناً حىت حياسب نفسه أشد من حماسبة الشريك شريكه والسيد عبده( احلديث)
 إصالح النفس

عن أّب خدجية قال: دخلت على أّب احلسن )عليه السالم( فقال يل: )إن اهلل تبارك وتعاىل أيد املؤمن بروح منه 
كل وقت حيسن فيه ويتقي، ويغيب عنه يف كل وقت يذنب فيه ويعتدي، فهي معه هتتز سرورًا عند حيضره يف  

إحسانه، وتسبح يف الثرى عند إساءته، فتعاهدوا عباد اهلل نعمه بإصالحكم أنفسكم تزدادوا يقيناً، وترجوا نفيساً 
ل: حنن نريد الروح بالطاعة هلل والعمل مثيناً، رحم اهلل إمرءًا هم خبري فعمله، أو هّم بشر فارتدع منه، مث قا

 (.44له()



وعن أمحد بن حممد بن خالد رفعه قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )أقصر نفسك عما يضرها من قبل أن 
 (.45تفارقك، واسع يف فكاكها كما تسعى يف طلب معيشتك، فإن نفسك رهينة بعملك()

ه السالم( أنه قال: )من أصلح ما بينه وبني اهلل أصلح اهلل ما بينه وبني ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )علي
 (.46الناس، ومن اصلح أمر آخرته اصلح اهلل له دنياه()

وقال )عليه السالم(: )من أصلح سريرته أصلح اهلل عالنيته، ومن عمل لدينه كفاه اهلل دنياه، ومن أحسن فيما 
 (.42 الناس()بينه وبني اهلل كفاه اهلل ما بينه وبني

 بني اخلوف والرجاء
 عن احلرث بن املغرية أو أبيه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت له ما كان يف وصية لقمان؟

قال: )كان فيها األعاجيب، وكان أعجب ما كان فيها أن قال إلبنه: خف اهلل خيفة لو جئته برب الثقلني 
 (.44لثقلني لرمحك()لعذبك، وارج اهلل رجاًء لو جئته بذنوب ا

مث قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: كان أّب يقول: )ليس من عبد مؤمن إال ويف قلبه نوران: نور خيفة، ونور رجاء، 
 (.41لو وزن هذا مل يزد على هذا ولو وزن هذا مل يزد على هذا()

قوم يعملون باملعاصي ويقولون: وعن ابن أّب جنران، عمن ذكره، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )قلت له: 
نرجو، فال يزالون كذلك حىت يأتيهم املوت، فقال: هؤالء قوم يرتجحون يف األماين كذبوا، ليسوا براجني، من رجا 

 (.11شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه()
مناً حىت يكون خائفاً وعن احلسني بن أّب سارة قال: مسعت أبا عبداهلل )عليه السالم( يقول: )ال يكون املؤمن مؤ 

 (.11راجياً وال يكون خائفاً راجياً حىت يكون عاماًل ملا خياف ويرجو()
وعن أّب محزة الثمايل قال: قال الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم(: )أرج اهلل رجاء ال جيرئك على معصيته 

 (.11وخف اهلل خوفاً ال يؤيسك من رمحة اهلل()
املؤمنني )عليه السالم( أنه قال يف خطبة له: )يدعي بزعمه أنه يرجو اهلل كذب  ويف )هنج البالغة( عن أمري

والعظيم ما له ال يتبني رجاءه يف عمله، وكل راج عرف رجاءه يف عمله إال رجاء اهلل فإنه مدخول وكل حمقق إال 
ال يعطي الرب، فما بال اهلل خوف اهلل فإنه معلول، يرجو اهلل يف الكبري، ويرجو العباد يف الصغري فيعطي العبد ما 

جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده أختاف أن تكون يف رجائك له كاذباً، أو يكون ال يراه للرجاء موضعاً، 
وكذلك إن هو خاف عبدًا من عبيده أعطاه من خوفه ماال يعطي ربه فجعل خوفه من العباد نقدًا وخوفه من 

 خالقه ضماراً ووعداً(.
ان قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: إن مما حفظ من خطب رسول اهلل )صّلى اهلل وعن محزة بن محر 

عليه وآله( أنه قال )أيها الناس إن لكم معامل فانتبهوا إىل معاملكم، وإن لكم هناية فانتهوا إىل هنايتكم، أال إن 
ه، وبني أجل قد بقي ال يدري ما اهلل قاٍض املؤمن يعمل بني خمافتني: بني أجل قد مضى ال يدري ما اهلل صانع في



فيه، فليأخذ العبد املؤمن من نفسه لنفسه، ومن دنياه آلخرته، ويف الشبيبة قبل الكرب، ويف احلياة قبل املمات 
 (.13فوالذي نفس حممد بيده ما بعد الدنيا مستعتب وما بعدها من دار إال اجلنة أو النار()

عبداهلل )عليه السالم( قال: )املؤمن بني خمافتني: ذنب قد مضى ال يدري ما صنع وعن أّب عبيدة احلذاء، عن أّب 
 (.14اهلل فيه، وعمر قد بقى ال يدري ما يكتسب فيه من املهالك فال يصبح إال خائفاً، وال يصلحه إال اخلوف()

به جنتان( )الرمحن: وعن داود الرقي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف قول اهلل عز وجل: )وملن خاف مقام ر 
46.) 

قال: من علم أن اهلل يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خري أو شر فيجزه ذلك عن القبيح من األعمال 
 (.15فذلك الذي خاف مقام ربه وهنى النفس عن اهلوى)

كنت ال تراه   وعن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )يا إسحاق خف اهلل كأنك تراه، وإن
فإنه يراك، وإن كنت ترى أنه ال يراك فقد كفرت، وإن كنت تعلم أنه يراك مث برزت له باملعصية فقد جعلته من 

 (.16أهون الناظرين إليك()
وعن أّب محزة قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )من عرف اهلل خاف اهلل ومن خاف اهلل سخت نفسه عن 

 (.12الدنيا()
 (.14اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )رأس احلكمة خمافة اهلل عز وجل()وعن رسول 

وعن علي بن غراب قال: قال الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم(: )من خال بذنب فراقب اهلل تعاىل فيه 
 (.11واستحىي من احلفظة غفر اهلل عز وجل له مجيع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلني()

ليه السالم( قال: )إن قومًا أصابوا ذنوبًا فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا: ما وعن أّب عبداهلل )ع
لكم؟ فقالوا: إنا أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقنا، فقالوا هلم: حنن حنملها عنكم. فقال اهلل تعاىل خيافون وجيرتئون 

 (.111علي فأنزل اهلل عليهم العذاب()
 عاىلالبكاء من خشية اهلل ت

عن احلسني بن زيد، عن الصادق عن آبائه )عليهم السالم( عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث املناهي 
فقال: )ومن ذرفت عيناه من خشية اهلل كان له بكل قطرة قطرت من دموعه قصر يف اجلنة مكلل بالدر واجلواهر، 

 (.111)فيه ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر(
وعن أّب بصري، عن أّب عبد اهلل الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم(: )كان فيما وعظ اهلل به عيسى بن مرمي 
)عليها السالم( أن قال: يا عيسى أنا ربك ورب آبائك األولني ـ إىل أن قال ـ يا عيسى ابن البكر البتول إبك 

 (.111ها ألهلها، وصارت رغبته فيما عند اهلل()على نفسك بكاء من قد ودع األهل، وقال الدنيا، وترك
وعن أّب أيوب، عن الرضا )عليه السالم( قال: )كان فيما ناجى اهلل به موسى )عليه السالم( أنه ما تقرب إيل 
املتقربون مبثل البكاء من خشييت، وما تعبد يل املتعبدون مبثل الورع عن حمارمي، وال تزين يف املتزينون مبثل الزهد يف 

 الدنيا عّما يهم الغىن عنه(.



فقال موسى: يا اكرم األكرمني فما أثبتهم على ذلك؟ فقال: يا موسى أما املتقربون يل بالبكاء من خشييت فهم 
يف الرفيق األعلى ال يشركهم فيه أحد، وأما املتعبدون يل بالورع عن حمارمي فإين أفتش الناس عن أعماهلم وال 

تزينون يل بالزهد يف الدنيا فإين أبيحهم اجلنة حبذافريها يتبوؤن منها حيث أفتشهم حياًء منهم وأما امل
 (.113يشاؤون()

وعن حممد بن مروان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما من شيء إال وله كيل ووزن إال الدموع، فإن القطرة 
لة، فإذا فاضت حرمها اهلل على النار ولو تطفي حبارًا من نار فإذا اغرورقت العني مبائها مل يرهق وجهه قرت وال ذ

 (.114أن باكياً بكى يف أمة لرمحوا()
وعن حممد بن مروان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )ما من عني إال وهي باكية يوم القيامة إال عينًا بكت من 

 (.115النار() خوف اهلل، وما اغرورقت عني مبائها من خشية اهلل عز وجل إال حرم اهلل سائر جسده على
وعن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما من نظرة أحب إىل اهلل عز وجل من قطرة دموع يف سواد 

 (.116الليل خمافة اهلل ال يراد هبا غريه()
وعن حممد بن مروان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كل عني باكية يوم القيامة إال ثالثة أعني: عني 

 (.112عن حمارم اهلل، وعني سهرت يف طاعة اهلل، وعني بكت يف جوف الليل من خشية اهلل()غضت 
 )قسوة القلب( دليل على الشقاء

عن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ملّتان: ملّة من الشيطان وملّة 
 (.114ملّة الشيطان السهو والقسوة()من امللك، فلمة امللك الرقة والفهم، و 

وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه 
وآله( لعلي )عليه السالم(: )يا علي أربع خصال من الشقاء: مجود العني وقساوة القلب، وبعد األمل، وحب 

 (.111البقاء()
باتة قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ما جفت الدموع إال لقسوة القلب، وما قست وعن األصبغ بن ن

 (.111القلوب إال لكثرة الذنوب()
وعن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن آبائه، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من الشقاء مجود العني 

 (.111رار على الذنب()وقسوة القلب، وشدة احلرص يف طلب الدنيا، واإلص
 اإلميان بالقدر اإلهلي

عن صفوان اجلمال، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان علي بن أّب طالب )عليه السالم( يقول: ال جيد 
عبد طعم اإلميان حىت يعلم أن ما أصابه مل يكن ليخطيه، وإن ما أخطأه مل يكن ليصيبه، وإن الضار النافع هو 

 (.111اهلل عز وجل()
وعن صفوان احلجال قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )وأما اجلدار فكان لغالمني 

 (.43يتيمني يف املدينة وكان حتته كنز هلما( )الكهف: 



ُه، فقال: )أما أنه ما كان ذهبًا وال فضة، وإمنا كان أربع كلمات: ال إله إال أنا، من أيقن باملوت مل يضحك سنّ 
 (.113ومن أيقن باحلساب مل يفرح قلبه، ومن أيقن بالقدر مل خيش إال اهلل()

وعن زيد الشحام، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )إن أمري املؤمنني )عليه السالم( جلس إىل حائط مائل يقضي 
منني )عليه السالم( حرس امرء بني الناس فقال بعضهم: ال تقعد حتت هذا احلائـــط فإنه معور، فـــقال أمري الــــمؤ 

 (.114أجله( فلما قام سقط اجلدار)
وعن عبد اهلل بن سنان عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من صحة يقني املرء املسلم أن ال يرضى الناس 

أن بسخط اهلل، وال يلومهم على ما مل يؤته اهلل، فإن الرزق ال يسوقه حرص حريص، وال يرده كراهية كاره، ولو 
أحدكم فّر من رزقه كما يفر من املوت ألدركه رزقه كما يدركه املوت، مث قال: إن اهلل بعدله وقسطه جعل الروح 

 (.115والراحة يف اليقني والرضا، وجعل اهلم واحلزن بالشك والسخط()
أمري وعن سعيد بن قيس اهلمداين قال: نظرت يومًا من احلرب إىل رجل عليه ثوبان فحركت قوسي فإذا هو 

املؤمنني )عليه السالم( فقلت: يا أمري املؤمنني يف مثل هذا املوضع؟ فقال: )نعم يا سعيد بن قيس إنه ليس من 
عبد إال وله من اهلل عز وجل حـــافظ وواقية معه مـــلكان حيفظانـــه من أن يسقط من رأس جــــبل، أو يقع يف بئر، 

 (.116فإذا نزل القضاء خّليا بينه وبني كل شيء()
وعن حممد بن احلسني الرضي يف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )كفى باملوت 

 (.112حارساً()
 وجوب االعتصام باهلل

عن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أميا عبد أقبل قبل ما حيّب اهلل عز وجــــل اقبل اهلل 
مـــن اعتصم باهلل عصمه اهلل، ومن أقبل اهلل قـــبله وعصمه مل يــــبال لو سقطــــت السماء على قـــبل ما حيب و 

األرض، أو كانت نازلة نزلت على أهـــل األرض فشملتـــهم بلية كان يف حــــزب اهلل بالتقوى من كل بلّية، أليس اهلل 
 (.114()51يقول: )إن املتقني يف مقاٍم أمنٍي( )الدخان: 

عن مفضل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أوحى اهلل عز وجل إىل داود، ما اعتصم ّب عبد من عبادي و 
دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نّيته مث يكيده السماوات واألرض ومن فيهّن إال جعلت له املخرج من 

أسباب السماوات من يديه،  بينهن، وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نّيته إال قطعت
 (.111وأسخت األرض من حتته ومل أبال بأي واٍد يهلك()

 التوكل على اهلل والتفويض
عن أّب محزة الثمايل، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )خرجت حىت انتهيت إىل هذا احلائط فاتكأت 

ا علي بن احلسني مايل أراك كئيباً حزيناً )إىل أن عليه، فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان ينظر يف جتاه وجهي مث قال: ي
قال( مث قال: يا علي بن احلسني )عليه السالم( هل رأيت أحدًا دعا اهلل فلم جيبه؟ قلت: ال قال: فهل رأيت 



أحدًا توكل على اهلل فلم يكفه؟ قلت: ال قال: فهل رأيت أحدًا سأل اهلل فلم يعطه؟ قلت: ال، مث غاب 
 (.111عين()

ــــبـد الرحـــمن بن كثري، عن أبـــي عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن الغىن والعز جيوالن فإذا ظفرا مبوضع التوكل وعن ع
 (.111أوطناه()

وعن معاوية بن وهب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أعطى ثالثًا مل مينع ثالثاً: من أعطى الدعاء 
ى الزيادة، ومن أعطى التوكل أعطي الكفاية، مث قال: أتلوت كتاب اهلل أعطى اإلجابة، ومن أعطى الشكر أعط

 (.3عز وجل: )ومن يتوكل على اهلل فهو حسبه( )الطالق: 
 (.111()61(، وقال: )ادعوين استجب لكم( )غافر: 2وقال: )لئن شكرمت ألزيدنكم( )إبراهيم: 

 قطع األمل من غري اهلل
)عليه السالم( أنه قرأ يف بعض الكتب إن اهلل تبارك وتعاىل يقول: )وعزيت عن احلسني بن علوان عن أّب عبداهلل 

وجاليل وجمدي وارتفاعي على عرشي ألقطعّن أمل كل مؤّمل من الناس غريي باليأس وأللبسّنه ثوب املذلّة عند 
ي، ويقرع الناس، وألحنيّنه من قرّب وألبعدنه من فضلي أيؤمل غريي يف الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غري 

بالفكر باب غريي وبيدي مفاتيح األبواب وهي مغلقة، وباّب مفتوح ملن دعاين؟ فمن ذا الذي أّملين لنائبة فقطعته 
دوهنا، ومن الذي رجاين لعظيمة فقطعت رجاءه مين؟ جعلت آمال عبادي عندي حمفوظة فلم يرضوا حبفظي، 

غلقوا األبواب بيين وبني عبادي فلم يثقوا بقويل أمل يعلم ومألت مساوايت ممن ال ميّل من تسبيحي، وأمرهتم أن ال ي
من طرقته نائبة من نوائيب أنه ال ميلك كشفها أحد غريي إال من بعد إذين، فما يل أراه الهيًا عين أعطيته جبودي 

ل فال أجيب ما مل يسألين، مث انتزعته عنه فلم يسألين رده، وسأل غريي، أفرتاين أبدء بالعطاء قبل املسألة، مث اسأ
سائلي أخبيل أنا فيبخلين عبدي؟ أوليس اجلود والكرم يل؟ أوليس العفو والرمحة بيدي؟ أوليس أنا حمل اآلمال فمن 
يقطعها دوين؟ أفال خيشى املؤملون أن يؤملوا غريي؟ فلو أن أهل السماوات وأهل أرضي أملوا مجيعًا مث أعطيت  

كي عضد ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قّيمه؟ فيا بؤسًا للقانطني كل واحد مثل ما أّمل اجلميع ما انتقص من مل
 (.113من رمحيت ويا بؤساً ملن عصاين ومل يراقبين()

وعن أمحد بن فهد قال: روي عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف قول اهلل عز وجل: )وما يؤمن أكثرهم باهلل إال 
 (.116وهم مشركون( )يوسف: 

ن هللكت ولوال فالن ما أصبت كذا أو كذا، ولوال فالن لضاع عيايل، أال ترى أنه قال: هو قول الرجل: لوال فال
 قد جعل هلل شريكاً يف ملكه يرزقه ويدفع عنه.

 قلت فيقول: ماذا؟ يقول لوال أن منَّ اهلل علّي بفالن هللكت.
 (.114قال: نعم ال بأس هبذا أو حنوه()

 هوجوب حسن الظن باهلل تعاىل، وحترمي سوء الظن ب



عن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن أّب احلسن الرضا )عليه السالم( قال: )أحسن الظن باهلل، فإن اهلل عز وجل 
 (.115يقول: أنا عند ظن عبدي املؤمن ّب إن خرياً فخري وإن شراً فشراً()

اهلل )عليه وعن أمحد بن عمر، عن أّب احلسن الرضا )عليه السالم( قال: )فأحسن الظن باهلل، فإن أبا عبد 
السالم( كان يقول: من حسن ظنه باهلل كان اهلل عند ظنه به، ومن رضى بالقليل من الرزق قبل منه باليسري من 

 (.116العمل()
وعن بريد بن معاوية، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: وجدنا يف كتاب علي )عليه السالم( إن رسول اهلل 

)والذي ال إله إال هو ما أعطى مؤمن قط خري الدنيا واآلخرة إال حبسن ظنه  )صّلى اهلل عليه وآله( قال على منربه:
باهلل، ورجاءه له، وحسن خلقه، والكف عن اغتياب املؤمنني، والذي ال إله إال هو ال يعذب اهلل مؤمناً بعد التوبة 

الذي ال إله إال هو ال واالستغفار إال بسوء ظنه باهلل وتقصري من رجائه له، وسوء خلقه، واغتياب املؤمنني، و 
حيسن ظن عبد مؤمن باهلل إال كان اهلل عند ظن عبده املؤمن، ألن اهلل كرمي بيده اخلري يستحي أن يكون عبده 

 (.112املؤمن قد أحسن الظن مث خيلف ظنه ورجاءه فأحسنوا باهلل الظن وارغبوا إليه()
سالم( يقـــول: )حسن الظن باهلل أن ال ترجو إال اهلل، وال وعن ســــفيان بن عيينه قال: مسعت أبا عـــبداهلل )عليه ال

 (.114ختاف إال ذنبك()
وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده إىل وصية علي )عليه السالم( حملمد بن احلنفية قال: )وال يغلنب عليك 

 (.111سوء الظن باهلل عز وجل فإنه لن يدع بينك وبني خليلك صلحاً()
احلجاج، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن آخر عبد يؤمر به إىل النار فيلتفت فيقول  وعن عبد الرمحن بن

اهلل جل جالله أعجلوه، فإذا أتى به قال له: عبدي مل التفت فيقول: يا رب ما كان ظين بك هذا فيقول اهلل جل 
تدخلين جنتك قال: فيقول اهلل جالله عبدي ما كان ظنك ّب؟ فيقول: يا رب كان ظين بك أن تغفر يل خطيئيت و 

جل جالله: مالئكيت وعزيت وجاليل وآالئي وارتفاع مكاين ما ظن ّب هذا ساعة من حياته خريًا قط ولو ظن ّب 
ساعة من حياته خريًا ما روعته بالنار، أجيزوا له كذبه وأدخلوه اجلنة، مث قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: ما ظن 

له عند ظنه، وما ظن به سوًء إال كان اهلل عند ظنه به، وذلك قول اهلل عز وجل: )وذلكم  عبد باهلل خرياً إال كان
 (.131ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين()

وعن حممد بن إمساعيل بن بزيع، عن أّب احلسن الرضا )عليه السالم( قال: قال يل: )أحسن الظن باهلل فإن اهلل 
 (.131عند ظن عبدي ّب فال يظن ّب إال خرياً()عز وجل يقول: أنا 

وعن ابن رئاب قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )يؤتى بعبد يوم القيامة ظامل لنفسه فيقول اهلل أمل 
 آمرك بطاعيت؟ أمل أهنك عن معصييت؟

 به إىل النار فيقول: ما كان فيقول: بلى يا رب، ولكن غلبت علي شهويت فإن تعذبين فبذنيب مل تظلمين فيأمر اهلل
ظين بك، فيقول: ما كان ظنك ّب؟ قال: كان ظين بك أحسن الظن، فيأمر اهلل به إىل اجلنة، فيقول اهلل تبارك 

 (.131وتعاىل: لقد نفعك حسن ظنك ّب الساعة()



 السري وراء العقل
تنطقه، مث قال أقبل فأقبل، مث قال عن حممد بن مسلم عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ملا خلق اهلل العقل اس

له أدبر فأدبر، مث قال: وعزيت وجاليل ما خلقت خلقًا هو أحب إيل منك، وال أكملتك إال فيمن أحب أما إين 
 (.133إياك آمر وإياك أهني وإياك أعاقب وإياك أثيب()

ى آدم فقال: يا آدم إين وعن األصبغ بن نباتة، عن علي )عليه السالم( قال: )هبط جربئيل )عليه السالم( عل
أمرت أن أخريك واحدة من ثالث فاخرتها ودع اثنني، فقال له آدم: يا جربئيل وما الثالث؟ فقال: العقل واحلياء 
والدين، فقال آدم: فإين قد اخرتت العقل، فقال جربئيل للحياء والدين انصرفا ودعاه، فقاال: يا جربئيل إنا أمرنا 

 (.134قال: فشأنكما( وعرّج) أن نكون مع العقل حيث كان،
وعن حممد بن عبد اجلبار، عن بعض أصحابنا رفعه إىل أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت له: ما العقل؟ قال: 
)ما عبد به الرمحن واكتسب به اجلنان، قال: قلت: فالذي كان يف معاوية؟ قال: تلك النكراء، تلك الشيطنة، 

 (.135()وهي شبيهة بالعقل وليست بالعقل
 (.136وعن احلسن بن اجلهم قال: مسعت الرضا )عليه السالم( يقول: )صديق كل امرء عقله وعدوه جهله()

وعن إسحاق بن عمار، قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )من كان عاقاًل كان له دين، ومن كان له دين دخل 
 (.132اجلنة()

جعفر )عليه السالم(: )يا هشام إن اهلل بشر أهل العقل  وعن هشام بن احلكم قال: قال يل أبو احلسن موسى بن
والفهم يف كتابه فقال: )فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم اهلل وأولئك هم 

 (.14ـ  12أولوا األلباب( )الزمر: 
إن الكيس لدى احلق يسري، يا )إىل أن قال(: يا هشام إن لقمان قال البنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس، و 

بين إن الدنيا حبر عميق قد غرق فيها عامل كثري فلتكن سفينتك فيها تقوى اهلل، وحشوها اإلميان، وشراعها 
التوكل، وقّيمها العقل، ودليلها العلم، وسكاهنا الصرب، يا هشام إن لكل شيء دلياًل، ودليل العقل التفكر، ودليل 

ية ومطية العقل التواضع، وكفى بك جهاًل أن تركب ما هنيت عنه )إىل أن قال( التفكر الصمت، ولكل شيء مط
يا هشام إن هلل على الناس حجتني حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة وأما الباطنة 

وأطعت هواك فالعقول )إىل أن قال( يا هشام كيف يزكو عند اهلل عملك وأنت قد شغلت قلبك عن أمر ربك 
على غلبة عقلك؟ يا هشام إن العاقل رضى بالدون من الدنيا مع احلكمة ومل يرض بالدون من احلكمة مع الدنيا، 
فلذلك رحبت جتارهتم، إن العقالء تركوا فضول الدنيا فكيف الذنوب وترك الدنيا من الفضل، وترك الذنوب من 

لها فعلم أهنا ال تنال إال باملشقة، ونظر إىل اآلخرة فعلم أهنا ال الفرض، يا هشام إن العاقل نظر إىل الدنيا واىل أه
 (.134تنال إال باملشقة()

 ترجيح العقل على الشهوة



عن احلسني بن زيد عن الصادق عن آبائه )عليهم السالم( عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( )يف حديث( 
اهلل عز وجل حرم اهلل عليه النار وآمنه من الفزع األكرب، قال: )من عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها خمافة 

 (.46وأجنز له ما وعده يف كتابه يف قوله تعاىل: )وملن خاف مقام ربه جنتان( )الرمحن: 
أال ومن عرضت له دنيا وآخرة فاختار الدنيا على اآلخرة لقي اهلل عز وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي هبا 

 (.131اآلخرة وترك الدنيا رضى اهلل عنه وغفر له مساوي عمله()النار، ومن اختار 
وعن عبد اهلل بن سنان قال: سألت أبا عبد اهلل جعفر بن حممد الصادق )عليه السالم( فقلت: املالئكة أفضل أم 

شهوة،  بنو آدم؟ فقال: قال أمري املؤمنني علي بن أّب طاب )عليه السالم(: )إن اهلل ركب يف املالئكة عقاًل بال
وركب يف البهائم شهوة بال عقل، وركب يف بين آدم كلتيهما، فمن غلب عقله على شهوته فهو خري من املالئكة، 

 (.141ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم()
وعن السكوين، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: 

 (.141ترك شهوة حاضرة ملوعد مل يره() )طوىب ملن
وعن حممد بن احلسني الرضي رمحه اهلل يف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )كم من شهوة 

 (.141ساعة أورثت حزناً طوياًل()
 (.143وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )كم أكلة منعت أكالت()

 (.144بعض رجاله، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )العقل دليل املؤمن()وعن إمساعيل بن مهران، عن 
وعن السري بن خالد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )يا علي ال فقر 

 (.145اشد من اجلهل، وال مال أعود من العقل()
ليه السالم( قال: )مخس من مل يكن فيه مل يكن فيه كثري مستمتع، وعن أّب عمر العجمي، عن أّب عبداهلل )ع

 (.146قلت: وما هي؟ قال: العقل واألدب والدين واجلود وحسن اخللق()
وعن سهل بن زياد رفعه قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )العقل غطاء ستري والفضل مجال ظاهر، فاسرت 

 (.142تسلم لك املودة، وتظهر لك احملبة()خلل خلقك بفضلك وقاتل هواك بعقلك، 
 التفكر يف ما يوجب االعتبار والعمل

عن السكوين عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: كان أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )نبه بالفكر قلبك، 
 (.144وجاف عن الليل جنبك، واتق اهلل ربك()

، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أفضل العبادة إدمان وعن أمحد بن حممد بن أّب نصر، عن بعض رجاله
 (.141التفكر يف اهلل ويف قدرته()

وعن معمر بن خالد قال: مسعت أبا احلسن الرضا )عليه السالم( يقول: )ليس العبادة كثرية الصالة والصوم إمنا 
 (.151العبادة التفكر يف أمر اهلل عز وجل()



تب هارون الرشيد إىل أّب احلسن موسى بن جعفر )عليه السالم( عظين وأوجز، وعن إمساعيل بن بشري قال: ك
 (.151قال: فكتب إليه: )ما من شيء تراه عينك إال وفيه موعظة()

وعن يونس بن عبد الرمحن، عن رجل عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان أكثر عبادة أّب ذر رمحه اهلل 
 التفكر واالعتبار(.

الصيقل قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم( تفكر ساعة خري من قيام ليلة؟ فقال نعم، قال رسول وعن احلسني 
اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وتفكر ساعة خري من قيام ليلة، قلت: كيف يفكر؟ قال: مير بالدار واخلربة فيقول: أين 

 بانوك؟ أين ساكنوك؟ مالك ال تتكلمني؟
 فّكر يف العاقبة

ة بن صدقة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن رجاًل أتى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال له: وعن مسعد
يا رسول اهلل أوصين، فقال له: فهل أنت مستوص إن أنا أوصيتك؟ حىت قال له ذلك ثالثاً، ويف كلها يقول الرجل 

ّلى اهلل عليه وآله(: فإين أوصيتك إذا أنت مهمت نعم يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال له رسول اهلل )ص
 (.151بأمر فتدبر عاقبته فإن يك رشداً فامضه وإن يك غياً فانته منه()

وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وصيته حملمد بن احلنفية قال: )من 
يف األمور غري ناظر يف العواقب فقد تعرض ملفظعات النوائب،  استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ، ومن تورط

والتدبــري قبل الـــعمل يؤمنك مـــن الندم، والعاقـــــل من وعظ بالتجارب، ويف التجارب علم مستأنف، ومن تقلب 
 (.153األحوال علم جواهر الرجال()

ان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )لس
 (.154لسانه()

وعن أّب قتادة القمي قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ليس حبازم من ال ينظر يف العواقب، والنظر يف 
 (.155العواقب تلقيح للقلوب()

اهلل عليه وآله( فقال:  وعن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )أتى رجل رسول اهلل )صّلى
 علمين يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: عليك باليأس مما يف أيدي الناس فإنه الغىن احلاضر.

 قال: زدين يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: إياك والطمع فإنه الفقر احلاضر.
 قال: زدين يا رسول اهلل.

 (.156فإن يك خرياً ورشداً فاتبعه، وإن يك غّياً فاجتنبه() قال: إذا مهمت بأمر فتدبّر عاقبته،
 ال.. لكفران النعمة

عن سدير قال: سأل رجل أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قول اهلل عز وجل: )فقالوا ربنا باعد بني أسفارنا 
 (.11وظلموا أنفسهم( )سبأ: 



وأهنار جارية، وأموال ظاهرة، فكفروا بنعم اهلل فقال: )هؤالء قوم كانت هلم قرى متصلة ينظر بعضها إىل بعض، 
وغريوا ما بأنفسهم عن عافية فغري اهلل ما هبم من نعمة اهلل، وإن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم، 
فأرسل اهلل عليهم سيل العرم فغرق قراهم وخرب ديارهم،وأذهب بأمواهلم، وأبدهلم مكان جناهتم جنتني ذوايت 

 (.12وأثل وشيء من سدر قليل، مث قال: )ذلك جزيناهم مبا كفروا وهل جنازي إال الكفور( )سبأ:  أكل مخط
وعن عبد اهلل بن إسحاق اجلعفري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )مكتوب على التوراة: إشكر من أنعم 

 (.152ذا كفرت()عليك، وأنعم على من شكرك، فإنه ال زوال للنعماء إذا شكرت، وال بقاء هلا إ
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 الفصل الثالث: احلرية يف اإلسالم

 احلرية يف اإلسالم حق قبل كل شيء

 
 احلرية يف اإلسالم حق قبل كل شيء

املمنوحة من قبل حديث احلرية يف اإلسالم، حديث طويل حيتاج إىل جملدات من الكتب لبحث خمتلف احلريات 
 اإلسالم.

والذي يظهر للمتتبع أن احلريات املمنوحة يف اإلسالم مائة يف املائة، بينما احلريات املمنوحة يف العامل املسّمى 
 بـ)العامل احلر( عشرة يف املائة أو أقل منه.

 حدود احلرية
اإلطار املعقول الصحيح ـ )من  فقد أعطى اإلسالم لإلنسان حرية الفكر، وحرية القول، وحرية العمل، لكن يف

عدم اإلضرار باآلخرين وعدم اإلضرار البالغ بالنفس( ـ حىت أن األكل والشرب املضرين ضررًا بالغًا ال جيوزان 
ألهنما إضرار بالنفس، والسباب بالقول، والضرب وحنومها غري جائزة ألهنا إضرار باآلخرين، واالستفادة من 

 الصحيح ال جيوز، ألنه اضرار باألجيال القادمة.مواهب احلياة أكثر من القدر 
وقد حدد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كل فكر وقول وعمل بعدم الضرر، وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال 

 ( يف قصة مسرة.1ضرر وال ضرار يف اإلسالم()
له عذقا يف حائط لرجل من ففي حديث زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن مسرة بن جندب كان 

األنصار، وكان منزل األنصاري يف وسط البستان، فكان مير به إىل خنلته وال يستأذن، فكلمه األنصاري أن 
يستأذن إذا جاء فأىب مسرة، فلما أىب جاء األنصاري إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فشكاه إليه وأخربه 

اهلل عليه وآله( وأخربه بقول األنصاري وشكايته، وقال: إذا أردت الدخول  باخلرب، فأشار إليه رسول اهلل )صّلى
فاستأذن، فأىب، فساومه الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( حىت بلغ به من الثمن ما شاء اهلل فأىب أن يبيع(. فقال 

ى اهلل عليه وآله( )صّلى اهلل عليه وآله(: )لك هبا عذق مند لك يف اجلنة( فأىب أن يقبل، فقال رسول اهلل )صلّ 
 (.1لألنصاري: )اذهب فاقلعها وارم هبا إليه، فإنه ال ضرر وال ضرار()

ويف رواية أخرى، عن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( حنوه، إال أنه قال: فقال له رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
لعت ورمى هبا إليه، فقال له رسول وآله(: )إنك رجل مضار، وال ضرر وال ضرار على مؤمن( قال: مث أمر هبا فق

 (.3اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )انطلق فاغرسها حيث شئت()
 نصوص حول احلرية

 وكيف كان، فحديث احلرية يف القرآن الكرمي، ويف األحاديث، ويف الفقه اإلسالمي متواتر بل وفوق التواتر.
 (.11ـ  11غاشية: قال سبحانه: )فذكر إمنا أنت مذّكر لست عليهم مبسيطر( )ال



 (.45وقال تعاىل: )وما أنت عليهم جببار( )ق: 
 (.152وقال عّز من قائل: )ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم( )األعراف: 

 (.156ويف آية أخرى: )ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي( )البقرة: 
 (.6الكافرون: ويف آية خامسة، قال سبحانه: )لكم دينكم ويل دين( )

 (.4ويف حديث عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ال تكن عبد غريك وقد جعلك اهلل حراً()
 ويف الشعر املعروف لسيد الشهداء العظيم يف كربالء:
 آليــــت ال أقتل إال حــــراً***وإن رأيت املوت شيئاً نكرا

الرياحي: )أنت احلر كما مستك أمك، وأنت احلر يف الدنيا يف وقال اإلمام احلسني )عليه السالم( للحر بن يزيد 
 (.5اآلخرة()

بل إن اإلسالم إذا رأى اإلنسان ال يقبل احلرية املطلقة يف اآلخرة يطلب منه أن يكون حرًا يف الدنيا، فقال قال 
عاد فكونوا أحرارًا يف اإلمام احلسني )عليه السالم( ملن جاء حملاربته: )إن مل يكن لكم دين وكنتم ال ختافون امل

 (.6دنياكم()
وقال عبد اهلل بن سنان، مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: كان علي بن أّب طالب )عليه السالم( يقول: 
)الناس كلهم أحرار إال من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق صغرياً  

 (.2كان أو كبرياً()
 حديث عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قضى علي )عليه السالم(: )الناس كلهم أحرار إال من أقر على ويف

 (.4نفسه بامللك وهو بالغ، أو من قامت عليه البينة( إىل آخر احلديث)
 احلرية لألديان األخرى

هلم احلرية يف دينهم، مثلما ورد  ويف روايات متواترة نرى إلزام اإلسالم كل أهل ذي دين مبا يلتزمون به، حيث يقرّ 
عن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: سألته عن األحكام؟ قال: )جتوز على أهل كل ذي دين 

 (.1مبا يستحلون()
 (.11ويف رواية أخرى، عن أّب احلسن )عليه السالم( أنه قال: )ألزموهم مبا التزموا به()

 (.11ال: )كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمهم()وعن الصادق )عليه السالم( أنه ق
ولذا نرى أن اإلسالم ال يتعرض للمجوسي وحنوه إن نكح أمه وأخته حيث إن ذلك جائز يف دينه ـ وإن كان دينه 
يف الواقع مزيفًا ـ ألن اإلسالم ال يريد اإلكراه، للقاعدة املعروفة: )القسر ال يدوم( وإمنا يريد إعطاء احلرية لكل 

فيما يعمل حسب معتقده، وإمنا يناقشه باملنطق، ولذا قال سبحانه: )ادُع إىل سبيل ربك باحلكمة  إنسان
 (.115واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن( )النحل: 

 ويف روايات متعددة، )ال تسبوا أهل الشرك فإن لكل قوم نكاحاً(.



بن سنان، قال: )قذف رجل جموسياً عند أّب عبد اهلل( فقد روى الكليين )رمحه اهلل(، عن أّب عمري، عن عبد اهلل 
فقال له الصادق )عليه السالم(: )مه( فقال الرجل: )إنه ينكح أمه وأخته(، فقال: )ذاك عندهم نكاح يف 

 (.11دينهم()
أمه( ويف رواية الغوايل: )أن رجاًل سب جموسيًا حبضرة الصادق )عليه السالم(، فزبره وهناه( فقال له: )إنه تزوج ب

 (.13فقال )عليه السالم(: )أما علمت أن ذلك عندهم النكاح؟()
ويف رواية أخرى، عن الصادق )عليه السالم(، أنه قال: )ال ينبغي وال يصلح للمسلم أن يقذف يهوديًا وال 

 (.14نصرانياً وال جموسياً مبا مل يطلع عليه منه( وقال: )أيسر ما يف هذا أن يكون كاذباً()
رى، عن الصادق )عليه السالم(، أنه قال لبعض أصحابه: )ما فعل غرميك!( قال: )ذاك ابن الفاعلة، ويف رواية أخ

فنظر إلـــيه أبو عــــبداهلل )عليه السالم( نظرًا شديداً، قال: فقلت: )جعلت فداك إنه مـــجوسي نكح أخته( ،قال: 
 (.15)أوليس ذلك من دينهم النكاحاً()

 ال إكراه على االعرتاف
 رى يف القانون اإلسالمي: أن احلاكم ال حيق له إكراه أحد على االعرتاف، بل حىت على التكلم.ون

فقد روى ابن شهر اشوب يف املناقب: )إن عمري بن وائل الثقفي أمره حنظلة بن أّب سفيان أن يدعي على علي 
وآله(، وأنه )صّلى اهلل عليه وآله( هاجر )عليه السالم( مثانني مثقااًل من الذهب وديعة عند حممد )صّلى اهلل عليه 

من مكة، وإنك وكيله، فإن طلب بينة الشهود فنحن معشر قريش نشهد إليه وأعطوه على ذلك مائة مثقال من 
الذهب، منها قالدة عشرة مثاقيل هلند، فجاء وادعى على علي )عليه السالم( فاعترب )عليه السالم( الودائع كلها 

اهبا، ومل يكن ملا ذكره عمري خرب فنصح له نصحاً كثرياً(، فقال: )إن يل من يشهد بذلك ورأى عليها أسامي أصح
وهو أبو جهل وعكرمة وعقبة بن أّب معيط وأبو سفيان وحنظلة(، فقال )عليه السالم(: )مكيدة تعود على من 

حني دفعت وديعتك هذه  دبرها، مث أمر الشهود أن يقعدوا يف الكعبة، مث قال لعمري: يا أخا ثقيف أخربين اآلن
 (.16إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أي األوقات كان؟()

 قال: ضحوة هنار فأخذها بيده ودفعها إىل عبده.
 مث استدعى علي )عليه السالم( أبا جهل فسأله عن ذلك؟ قال: ما يلزمين ذلك!

 يده وتركها يف كمه.مث استدعى أبا سفيان وسأله فقال: دفعها عند غروب الشمس وأخذها من 
مث استدعى حنظلة وسأله عن ذلك؟ فقال: كانت وقت وقوف الشمس يف كبد السماء وتركها بني يديه إىل وقت 

 انصرافه.
 مث استدعى عقبة، فسأله عن ذلك؟ فقال: تسلمها بيده، وأنفذها يف احلال إىل داره وكان وقت العصر.

بزوغ الشمس أخذها فأنفذها من ساعته إىل بيت فاطمة  مث استدعى عكرمة وسأله عن ذلك؟ فقال: كان عند
 )عليها السالم(.

 (!12مث أقبل )عليه السالم( على عمري، وقال له: أراك قد أصفّر لونك وتغريت أحوالك)



قال عمري: أقول احلق وال يفلح غادر، وبيت اهلل ما كان يل عند حممد )صّلى اهلل عليه وآله( وديعة، واهنما محالين 
 لك، وهذه دنانري وعقد هند عليها امسها مكتوب( إىل آخر اخلرب.على ذ

فإنا نرى يف هذا اخلرب أن اإلمام )عليه السالم( ملا سأل أبا جهل عن اخلصوصيات، وقال أبو جهل: )ما يلزمين 
 ذلك( مل جيربه اإلمام )عليه السالم( على شيء.

 مشولية احلرية
 الكفار، يف خمتلف أنواع احلقول.فاحلرية ـ إذاً ـ عامة جلميع الناس حىت 

 منها: احلرية الفكرية ـ أي حرية البحث واملناقشة يف البحوث العلمية والبحوث الدينية ـ.
 ومنها احلرية االقتصادية ـ أي حرية االكتساب جبميع أحنائها ـ.

 ومنها احلرية الدينية ـ أي التسامح حنو األديان األخرى ـ.
 ةتعيني احلاكم بانتخاب األم

ومنها: احلرية السياسية اليت تتناول العالقة بني احلاكم واحملكوم، وإن احلاكم جيب أن يكون باختيار األمة وممن 
يتوفر فيه رضى اهلل سبحانه وتعاىل وسائر الشروط اإلسالمية ـ وهي كلها شروط يؤكد عليها العقل كأن يكون 

 ء يف أول مباحث التقليد ـ.عاملاً بالغاً عادالً ـ إىل غري ذلك مما ذكره الفقها
وقد ذكرنا مجلة من الروايات املرتبطة باختيار احلاكم يف كتاب: )احلكم يف اإلسالم( ويف غريه من بعض كتبنا 

 اإلسالمية.
ونكتفي هنا بذكر رواية واحدة رواها سليم بن قيس اهلاليل يف )كتابه( عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: 

كم اهلل وحكم اإلسالم على املسلمني بعد ما ميوت إمامهم أو يقتل ضااًل كان أو مهدياً، أن ال )الواجب يف ح
يعملوا عماًل وال يقدموا يدًا وال رجاًل قبل أن خيتاروا ألنفسهم إمامًا عفيفًا عاملًا ورعًا عارفًا بالقضاء والسنة جييب 

 خلرب.( إىل آخر ا14فيئهم ويقيم حجهم ومجعهم وجييب صدقاهتم()
 كلمة التوحيد رمز احلرية

وإن من تأمل يف كلمة )ال إله إال اهلل( ـ اليت ذكرت يف القرآن والسنة ألوف املرات واليت يرددها املسلمون يف 
شعائرهم يف وقت الصالة وغريها ـ جيد يف هذه الكلمة رمز احلرية وجوهرها، فقد كان )كسرى( يعترب إهلًا من 

باملوت أو يهب احلياة، كما كان )قيصر الرومان( إهلاً، وخمالفته خمالفة ألوامر اهلل وقد  ساللة اآلهلة، فكان يقضي
ذكر املسيحيون يف كتبهم املقدسة: )دع ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل( فالدين هلل واحلياة لقيصر والقساوسة يف 

ن أن بيدهم صكوك اجلنة من شاؤوا أوربا وغريها وكانوا يعتربون أنفسهم الواسطة بني اهلل وبني الناس ويّدعو 
 أدخلوه فيها، ومن شاؤوا أخرجوه منها وأدخلوه النار.

وكذلك كان احلال عند البوذيني يف اهلند، ويف الصني وعند غريهم، وقد قال بنو إسرائيل ملوسى )عليه السالم(: 
 (.134)اجعل لنا إهلاً كما هلم آهلة( )األعراف: 



كثري من العرب وغري العرب، وهلا خدامها وكذلك كان للتقاليد الباطلة واخلرافات   وحىت احلجارة كانت إهلًا عند
سلطة ونفوذ على اإلنسان، بل جند يف هذا اليوم ماليني األصنام يف اهلند والصني واليابان وجند يف بالد الشيوعيني 

بزوغ اإلسالم ـ كما هو اإلنسان  أصنامًا بشرية كثرية أمثال لينني وماركس ومن أشبههم، وقد كانت اإلنسانية قبل
املعاصر ـ ترزح يف كثري من البالد حتت ألف قيٍد وقيد وشرٍط وشرط وعبوديٍة وعبودية، لكن عندمــا أعلن الرسول 

 العظيم )صّلى اهلل عليه وآله( شعاره: )ال إله إال اهلل(.
هلل سبحانه وتعاىل، وجيب أن ال يطاع إال فّجر الثورة على كل هذه القيود، وأعلن أنه ال سيد إال سيد واحد وهو ا

 هو وحده، وعلى املرء أن يقيم صلة مباشرة بينه وبني اهلل.
 أما األنبياء واألئمة عليهم السالم فهم سفراء الوحي الذين ينقلون أوامر اهلل سبحانه وتعاىل إىل اإلنسان.

إسم )تراث فارس( أنه كان امللك عند اإليرانيني وحنن جند يف كتاب لبعض املؤلفني الغربيني املرتجم إىل العربية ب
 القدماء أقرب يف اعتقادهم لإلله، وكانوا حني يتحدثون إليه ال يذكرون امسه بل يقولون )أنتم اآلهلة(.

وقد كانت ديانة اجملوسية تضفي على امللك تلك القدسية، فأوامره مقدسة وساللته فوق البشر وحكمه هو حكم 
 اهلل.

ه الظاهرة عند سائر احلكام قبل اإلسالم، بل كانوا يعربون عن امللك )بالرب(، وحني أرسل  وكذلك جند هذ
كسرى شخصني إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ليقتاله ويذهبا برأسه املبارك إىل كسرى وجدمها الرسول قد 

هبذا؟ قاال: )ربنا( ـ يعنيان كسرى ـ  حلقا حليتيهما وفتال شاربيهما فقال )صّلى اهلل عليه وآله( هلما: من أمركما
 (.11فقال الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( هلما: )لكن رّب أمرين بإعفاء حلييت وقص شارّب()

 فنجد يف هذا احلديث ويف غريه التعبري عن امللك بـ)الرب( جماراة هلما.
أبناًء هلل، وأحيانًا شركاء هلل، وإهنم كانوا بل جند يف القرآن احلكيم أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون أنبياَءهم 

 يقولون بالنسبة إىل األحبار والرهبان مثل تلك املقالة.
قال سبحانه: )وقالت اليهود ُعَزير ابن اهلل وقالت النصارى املسيح ابن اهلل ذلك قوهلم بأفواههم يُظاهئون قول 

م ورهباهنم أرباباً من دون اهلل واملسيح ابن مرمي وما أمروا الذين كفروا من قبل قاتلهم اهلل أىن يؤفكون اختذوا أحباره
إال ليعبدوا إهلاً واحداً ال إله إال هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يُطفمئوا نور اهلل بأفواههم ويأىب اهلل إال أن يتم 

كره املشركون( )التوبة:   نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو
 (.33ـ  31

 وكذلك يف آيات أخر.
 مئة منوذج للحريات اإلسالمية

 أما يف اإلسالم فاإلله واحد وال قيود وال كبت واحلريات متوفرة ولإلملاع نذكر مجلة منها هنا:
 فمن احلريات اإلسالمية:



راءة القرآن، ودعاًء هلل. أما الصالة ففيها احلرية ـ حرية العبادة يف أي مكان، صالًة وصوماً وطهارة وذكراً هلل، وق 1
 (.11املطلقة،وقد قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً()

 ـ واحلرية يف البيع. 1
 ـ واحلرية يف الشراء. 3
 ـ واحلرية يف الرهن. 4
 ـ واحلرية يف الضمان. 5
 مينع عنه الشارع. ـ واحلرية يف اخرتاع أي عقد جديد مل 6
 ـ واحلرية يف الكفالة. 2
 ـ واحلرية يف الصلح. 4
 ـ واحلرية يف التأمني. 1

 ـ واحلرية يف الشركة. 11
 ـ واحلرية يف املضاربة. 11
 ـ واحلرية يف املزارعة. 11
 ـ واحلرية يف املساقاة. 13
 ـ واحلرية يف حيازة األرض. 14
 ـ واحلرية يف حيازة املباحاة. 15
 واحلرية يف الوديعة.ـ  16
 ـ واحلرية يف العارية. 12
 ـ واحلرية يف اإلجارة. 14
 ـ واحلرية يف الوكالة. 11
 ـ واحلرية يف الوقف. 11
 ـ واحلرية يف الصدقة. 11
 ـ واحلرية يف العطية. 11
 ـ واحلرية يف اهلبة. 13
 ـ واحلرية يف السكىن. 14
 ـ واحلرية يف العمران. 15
 السبق.ـ واحلرية يف  16
 ـ واحلرية يف الرماية. 12
 ـ واحلرية يف الوصية. 14



 ـ واحلرية يف النكاح للرجل وللمرأة دواماً وانقطاعاً. 11
 ـ واحلرية يف الطالق. 31
 ـ واحلرية يف اخللع. 31
 ـ واحلرية يف الرضاع. 31
 ـ واحلرية يف السفر. 33
 ـ واحلرية يف اإلقامة. 34
 ـ واحلرية يف فتح احملل. 35
 ـ واحلرية يف اإلقرار. 36
 ـ واحلرية يف اجلعالة. 32
 ـ واحلرية يف الطباعة. 34
 ـ واحلرية يف قدر املهر وسائر اخلصوصيات املرتبطة بالنكاح. 31
 ـ واحلرية يف امتهان أية مهنة شاءها اإلنسان. 41
وغري ذلك فينتهي إىل أن يكون ـ واحلرية يف الثقافة بأن يطلب العلم النافع له وللبشر وللحيوان والنبات  41

طبيباً أو مهندساً أو حمامياً أو خبري سياسة، أو اقتصاد أوغري ذلك، أو أن يكون فقيهاً أو خطيباً أو مؤلفاً أو حنو 
 ذلك.

 ـ احلرية يف العهد. 41
 ـ احلرية يف اليمني. 43
 ـ احلرية يف النذر. 44
 شاء. ـ احلرية يف تناول األطعمة احملللة بأي كيفية 45
 ـ احلرية يف إحياء األموات. 46
 ـ احلرية يف األخذ بالشفعة. 42
ـ احلرية يف اإلرث بأن يكون اإلرث للورثة على ما بّينه الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( )حسب املوازين  44

 (.11اإلسالمية( فقد قال: )من ترك دينا أو ضياعاً فعلّي، ومن ترك مااًل فلورثته()
اع العائلة اليت ال كفيل هلا، بينما القوانني الوضعية جتعل مجلة من اإلرث ـ قد تصل أحيانًا إىل تسعني واملراد بالضي

 يف املائة ـ من نصيب احلكومة )كما هو معروف(.
 ـ احلرية يف املراجعة إىل أي قاض شرعي. 41
 ـ احلرية يف الشهادة واالستشهاد. 51
 القصاص، أو العفو يف املوارد اخلاصة.ـ احلرية يف اختيار الدية، أو  51
 ـ احلرية يف الزراعة. 51



 ـ احلرية يف الصناعة. 53
 ـ احلرية يف العمارة. 54
 ـ احلرية يف كون اإلنسان بدون جنسية وال هوية وال ما أشبه من الرسوم املتعارفة اآلن. 55
 ـ احلرية يف إصدار اجلريدة. 56
 ـ احلرية يف إصدار اجمللة. 52
 احلرية يف امتالك حمطة اإلذاعة. ـ 54
 ـ احلرية يف امتالك حمطة التلفزيون للبث. 51
 ـ احلرية يف العمل. 61
 ـ احلرية يف إبداء الرأي. 61
 ـ احلرية يف التجمع. 61
 ـ احلرية يف تكوين النقابة. 63
 ـ احلرية يف إنشاء اجلمعيات. 64
 ـ احلرية يف إنشاء املنظمة. 65
 شاء احلزب.ـ احلرية يف إن 66
 ـ احلرية يف االنتخاب. 62
 ـ احلرية يف اإلمارة. 64
 ـ احلرية يف الوالية. 61
 ـ احلرية يف السفارة. 21
 ـ احلرية يف انتخاب أية وظيفة من وظائف الدولة. 21
ـ احلرية من جهة عدم جواز رقابة احلكومة على الناس بأجهزة اإلنصات والتليفون أو ما أشبه من أساليب  21

 املباحث والبوليس السري.
 ـ احلرية يف إجناب أي عدد من األوالد. 23
 ـ واحلرية يف عدد الزوجات إىل أربع على حنو الدوام، أو أكثر على حنو االنقطاع. 24
 (.156ـ واحلرية يف العقيدة: قال سبحانه: )ال إكراه يف الدين( )البقرة:  25
 س وما أشبه.ـ واحلرية يف كيفية األكل والشرب واللبا 26
ـ واحلرية يف الذهاب والرجوع من البيت واىل البيت لياًل أو هناراً يف قبال أن بعض البالد كموسكو وحنوها من  22

بالد الشيوعيني ال حرية لإلنسان فيها أن يسافر إال مبقدار خاص، وكذلك ال حرية يف أيام منع التجول يف سائر 
 البالد.

 املساجد.ـ واحلرية يف بناء  24



 ـ واحلرية يف بناء املدارس. 21
 ـ واحلرية يف بناء احلسينيات. 41
 ـ واحلرية يف بناء املستشفيات. 41
 ـ واحلرية يف بناء املستوصفات. 41
 ـ واحلرية يف بناء دور النشر. 43
 ـ واحلرية يف بناء دور الثقافة. 44
 ـ واحلرية يف بناء اخلانات والفنادق. 45
  بناء دور الوالدة.ـ واحلرية يف 46
 ـ واحلرية يف بناء دور العجزة. 42
 ـ واحلرية يف فتح البنوك. 44
 ـ واحلرية يف الدخول يف احتاد الطلبة. 41
 ـ كما أن لإلنسان احلرية يف اخلروج من أية مؤسسة أو وظيفة أو ما أشبه إال إذا ربط نفسه بشرط وحنوه. 11
 ن واملنزل وما أشبه.ـ احلرية يف اختيار نوع أثاث الدكا 11
 ـ احلرية يف انتقاء أي نوع من أنواع السيارات وحنوها. 11
 ـ واحلرية يف كيفية املعاملة. 13
 ـ واحلرية يف االقراض واالقرتاض. 14
 ـ واحلرية يف إعطاء التولية يف الوقف وحنوه ألي أحد. 15
يرتبط جعل اإلسم بإجازة الدولة كما هو ـ واحلرية يف جعل اإلسم ألي شخص، أو ألي حمل مرتبط به، فال  16

 املتعارف يف كثري من البالد اآلن.
 ـ احلرية يف فتح حقول الدواجن. 12
 ـ واحلرية يف تقليد أي مرجع شاء جامع للشرائط. 14
 ـ واحلرية يف انتخاب أي خطيب أراد. 11

 ذلك بالنسبة إىل غالب الدول حيث ـ واحلرية يف تسجيل العقد وحنوه عند أي عامل يف مقابل عدم احلرية يف 111
 يقيدون اإلنسان بتسجيل عقده وحنوه عند دائرة خاصة.

 إىل غريها من احلريات الكثرية املوجودة يف اإلسالم.
  
 .326، ص12ـ وسائل الشيعة: ج 1
 .341ـ املصدر السابق: ص 1
 ـ املصدر السابق. 3



 .51، ص3ـ هنج البالغة، حممد عبدة: ج 4
 .14، ص41األنوار: جـ حبار  5
 .51ـ املصدر السابق: ص 6
 .33، ص16ـ وسائل الشيعة: ج 2
 .321، ص12ـ مستدرك الوسائل: ج 4
 .514، ص12ـ وسائل الشيعة: ج 1

 .445ـ املصدر السابق: ص 11
 .512ـ املصدر السابق: ص 11
 .524، ص5ـ الكايف: ج 11
 .516، ص12ـ وسائل الشيعة: ج 13
 .44، ص11ج ـ مستدرك الوسائل: 14
 .141، ص2ـ الكايف ج 15
 .344، ص12ـ مستدرك الوسائل: ج 16
 .345ـ املصدر السابق: ص 12
 .14، 6ـ املصدر السابق: ج 14
 .412، ص1ـ املصدر السابق: ج 11
 .513، ص3ـ وسائل الشيعة: ج 11
 .416، ص1ـ الكايف: ج 11



 مقارنة بني القانون اإلسالمي والقوانني الوضعية

 
 اإلنسان يف القوانني الوضعيةتقييد 

يف قبال هذه احلريات نرى الكبت يف القوانني الوضعية يف بالد العامل اليت تسّمى ببالد العامل احلر، ويف بالد 
 اإلسالم وبقية العامل الثالث.

احلر ال أما يف بالد الشيوعية فليس للحرية عني وال أثر، وقد ذكرنا: إن احلريات املوجودة فيما يسمى بالعامل 
تكون إال بقدر العشر أو أقل من العشر من احلريات املمنوحة يف اإلسالم، فال حرية عندهم يف اإلجارة والعمارة 
والصناعة والزراعة والتجارة وحيازة املباحات، وال حرية لإلنسان حيث يقيد باجلواز واهلوية واجلنسية وحنوها، كما 

مرك والضرائب وقيود دفن امليت وقيود تسجيل األمالك والزواج، وأيضا يقيد بتأشرية الدخول واخلروج، وكذلك اجل
تكبت احلريات بسبب أجهزة التجسس، كمــا أنه ال حرية يف فتح احملالت إال مع إجازات خاصة مسموح هبا يف 

وف القوانني ما يسمى بــالقانون، وكذلك ال حرية بالنسبة إىل إنشاء املعامل إال بقيود خاصة، إلــى غري ذلك من أل
 الكابتة ملعامالت الناس من رهن ومضاربة وزراعة وغريها.

 سبق اإلسالم وامتيازه
احلريات واحلقوق اإلنسانية املوجودة حاليًا يف القوانني الوضعية ـ باإلضافة إىل أهنا مقتبسة من اإلسالم ـ حيث مل 

اإلسالم، كما يعرف ذلك من يراجع التاريخ إمنا هي يكن هلذه احلريات اثر يف العامل الغرّب والعامل غري الغرّب قبل 
 اقل من احلرية املوجودة يف اإلسالم.

 وميكن أن يقارن بني اإلسالم والقوانني الوضعية ليظهر سبق اإلسالم وامتيازه.
 ـ ال جنسية خاصة للحاكم: 1

بينما هذا الشرط شرط فاسد يف القوانني تنص ـ على األغلب ـ على جتنس رئيس الدولة وأبويه جبنسية تلك الدولة 
 نفسه ومل يذكره اإلسالم يف قانونه.

أما إنه فاسد يف نفسه فألن املهم الكفاءة ال اللغة واللون واجلنسية وما أشبه ـ فضاًل عن مالحظة جنسية األبوين ـ 
ن العلم وحنوه ـ فقد قال فإن اإلسالم جعل امليزان هو التقوى ـ باإلضافة إىل الشروط املقررة يف الشريعة اإلسالمية م

سبحانه وتعاىل: )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم( 
 (.13)احلجرات: 

ومن الواضح إن هذا هو امليزان الصحيح العقلي ولذا جند يف زعماء اإلسالم )سواء املدراء والرؤساء والعلماء 
نسيات واللغات وما أشبه، فرمبا كان املرجع عراقيًا ورمبا كان إيرانيًا ورمبا كان من جنسية وغريهم( خمتلف اجل

أخرى. كما أن حكام الدولة اإلسالمية كانوا من خمتلف اجلنسيات كالعرّب والفارسي والكردي وغريهم، وإنا ال 
مجيعًا على حق، وإمنا نقول: إن اإلسالم نريد أن نقول: إن امللوك والرؤساء الذين حكموا البالد اإلسالمية كانوا 

مل يشرتط هذا الشرط وكون احلاكم ذا جنسية خاصة، ولذا مل يكن املسلمون يريدون من حكامهم سوى أن 



يكونوا عدواًل يعملون طبق أوامر اهلل سبحانه وتعاىل، فإن اإلسالم ال يعرتف باحلدود اجلغرافية املصطنعة، واحلواجز 
 العنصرية، وإمنا املسلمون أمة واحدة وكلهم أخوة.النفسية والتفرقات 

 (11قال سبحانه: )إمنا املؤمنون أخوة( )احلجرات: 
 (11وقال تعاىل: )إن هذه أمتكم أمًة واحدًة وأنا ربكم فاعبدون( )األنبياء: 

 ومن هنا قال الشاعر:
 وكل أرض هبا اإلسالم لـــي وطن          وحيث يذكر اسم اهلل تلقاين

 لشعب حق انتخاب احلاكم:ـ ل 1
جند يف القوانني الوضعية نصًا على حق الشعب يف انتخاب احلاكم أو رئيس الدولة، وهذا ما قرره اإلسالم من 
قبل، حيث قرر انتخاب احلاكم كما ذكرنا تفصيله يف الكتب اإلسالمية ولكن هذا )االنتخاب( يف القوانني 

 سالمية.الوضعية تقابله )البيعة( يف الدساتري اإل
ومن الواضح الفرق بني الكلمتني فـ)االنتخاب( معناه املوافقة على رئاسة احلاكم، أما )البيعة( فمعناها أن يبيع 
اإلنسان نفسه هلل سبحانه وتعاىل ويوافق على رئاسة الرئيس مع التعهد له مبعاونته على احلق وبردعه عن الباطل 

 وباجلهاد يف سبيل اهلل.
: )إن الذين يبايعونك إمنا يبايعون اهلل يد اهلل فوق أيديهم فمن نكث فإمنا ينكث على نفسه يقول القرآن الكرمي

 (11ومن أوىف مبا عاهد عليه اهلل فسيؤتيه أجراً عظيماً( )الفتح: 
 (11ويقول سبحانه: )إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهلل( )املمتحنة: 

 ابات:ـ ضرورة االشرتاك يف االنتخ 3
جند يف القوانني احلديثة نصًا بضرورة اشرتاك املواطن يف االنتخابات الرئاسية وحنوها. وقد سبق اإلسالم إىل ذلك 

 (.1حيث ورد يف احلديث الشريف: )من مات ومل يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية()
 (.1عنقه بيعة مات ميتة جاهلية() بل قد روي عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من مات وليس يف

ومن الواضح إن القوانني احلديثة مل تشرتط يف انتخابات الرئاسة شروطًا وهي يف غاية األمهية بالنسبة إىل الرئيس،  
كالعدالة وحنوها، بينما جند هذا الشرط اهلام واملصريي موجودًا يف القوانني اإلسالمية، فقد قال )عليه السالم(: 

 الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، خمالفاً هلواه مطيعاً ألمر مواله فللعوام أن يقلدوه(.)من كان من 
ورمبا يكون وجه ذكر هذه الشروط يف هذا احلديث أن عمل كل من اجلوانح واجلوارح إما سليب أو إجياّب فاألقسام 

خمالفًا هلواه( سلب قليب، و)مطيعًا ألمر أربعة: فإن )صائنًا لنفسه( سلب عملي، و)حافظًا لدينه( إجياب قليب، و)
 مواله( إجياب عملي )وإن كان ميكن أن يقال يف هذه األمور األربعة غري ذلك أيضاً(.

 ـ حق التصويت للمرأة والطفل: 4
يف كثري من بلدان العامل اىل اليوم نص حيرم على املرأة املشاركة يف االنتخابات العامة، بينما قد تقدم أن اإلسالم 

 جعل احلق هلن يف البيعة يف اآلية املتقدمة.



 بل جند أنه حيق ألولياء األطفال املشاركة يف البيعة نيابة عن أوالدهم، ألن احلاكم يتصرف يف شؤوهنم أيضاً.
فمثاًل: األب الذي له أوالد أربعة له مخسة أصوات: صوت لنفسه وأربعة أصوات للموىّل عليهم، فإذا شاء األولياء  

احلق يف ذلك، بينما ال يوجد حق كهذا لآلباء يف القوانني احلاضرة، وكذلك قرر اإلسالم عدم جواز كان هلم 
االقرتاب من أموال األطفال إال باليت هي أحسن، كما قال سبحانه: )وال تقربوا مال اليتيم إال باليت هي أحسن 

 (.34حىت يبلغ أشده( )اإلسراء: 
 إىل غريه من نصوص متعددة.

 ال يصح انتخاب حاكم الدولة )الذي يتصرف يف شؤون األطفال أيضاً، ويف كل اجملاالت املتعلقة فبشكل أوىل
بالطفل( إال مع مراعاة مصلحة الطفل بالنحو األحسن وذلك ال يتم إال بأن يكون لألطفال أيضاً حق التصويت 

 ويعطى هذا احلق لألب باعتباره ولياً عليهم.
 ـ الرقابة على احلكام: 5

يف القوانني الوضعية )حق حماسبة احلكام واملسؤولني عن تصرفاهتم( فللناس احلق يف إعالن الرأي املعارض جند 
 بالكالم أو الكتابة أو ما أشبه.

ويف اإلسالم جند أفضل من هذا، فللشعب حق حماسبة احلاكم وهي قربة وهلا أجر وتسمى باألمر باملعروف 
 والنهي عن املنكر.

 (.111خري أمة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر( )آل عمران:  قال سبحانه: )كنتم
 (.6وقال تعاىل: )وأمتروا بينكم مبعرُوٍف( )الطالق: 

 (.3ويف احلديث: )إن الدين النصيحة هلل ولرسوله ولكتابه وألئمة املسلمني()
 والتقومي وغري ذلك.والنصيحة معناها األمر باملعروف والنهي عن املنكر وإعطاء املشورة 

ومن الواضح، إن األمر باملعروف والنهي عن املنكر والنصيحة أوسع وأكثر عمقاً، فليس األمر جمرد حماسبة عابرة، 
 بل حماسبة يسأل عنها إنسان أمام اهلل وأمام الشعب وأمام األجيال.

عذابًا شديدًا قالوا معذرة إىل ربكم قال سبحانه: )وإذ قالت أمة منهم مل تعظون قومًا اهلل مهلكهم أو معذهبم 
 (.164لعّلهم يتقون( )األعراف: 

 وقال يف آية أخرى: )كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون(.
بل فوق ذلك جند أن اإلسالم يرى أن اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر يلزم أن يكون هو عاماًل باملعروف 

كان مستحقًا للوم والعقاب، ففي اآلية الكرمية: )يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون    وتاركًا للمنكر، وإال
 (.3ـ  1كرب مقتاً عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون( )الصف: 

 (.4وقال علي )عليه السالم(: )لعن اهلل اآلمرين باملعروف التاركني له، الناهني عن املنكر العاملني به()
ضح، فإن اآلمر إذا مل يأمتر، والناهي إذا مل ينزجر سّبب ذلك السخرية بالدين، باإلضافة إىل عدم والوجه وا

 االئتمار واالنتهاء.



 ـ حق عزل احلاكم: 6
يف مجلة من القوانني العاملية جند حق الشعب يف إسقاط احلاكم أو احلكومة، وقد سبق اإلسالم القوانني يف ذلك 

 إذا مل يعمل احلاكم بالقوانني اإلسالمية أو سقط من الصالحية وجب إسقاطه وعزله.بل جعله واجباً شرعياً، ف
وقد ورد احلديث الشهري الذي ذكره احملقق احللي ـ قدس سره ـ يف املعترب: )ال طاعة ملخلوق يف معصية 

 (.5اخلالق()
لى ما ذكر يف بعض التواريخ ـ ومن كتاب رسول اهلل إىل أهل البحرين عندما وىل عليهم )العالء بن احلضرمي( ـ ع

أنه )صّلى اهلل عليه وآله( كتب: )وأنا أشهد اهلل تعاىل على من وليته شيئًا قلياًل أو كثريًا من أمور املسلمني فلم 
 يعدل فيهم أنه ال طاعة له وهو خليع مما وليته، وقد برئت ذمم املسلمني معه من املسلمني(.

 خلاصة هبذا الصدد.إىل غري ذلك من األحاديث العامة وا
 ـ وأمرهم شورى بينهم: 2

جعل اإلسالم يف موازينه السياسية )الشورى( حني مل تكن دميقراطية يف أي بلدان العامل، حيث قال سبحانه: 
 (34)وأمرهم شورى بينهم( )الشورى: 

حد يف رّده ـ ألنُه منصوب فما دام النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أو اإلمام املعصوم )عليه السالم( موجوداً فال حق أل
 من قبل اهلل سبحانه ـ كما ال حق ألحد يف رد األحكام اإلسالمية كالصالة والصيام وغري ذلك.

وأما يف عصر الغيبة ـ كعصرنا هذا ـ فإن احلكم يكون بالقيادة املرجعية اجلماعية املنتخبة من قبل املسلمني، وقد 
راجع العدول( هم أعلى قيادة يف البالد اإلسالمية، حيث ينتخبهم الناس، ذكرنا يف مجلة من كتبنا: أن )الفقهاء امل

فإذا كان يف البالد اإلسالمية مثاًل عشرة مراجع للتقليد بأن انتخبهم الناس مراجع هلم، حسب قول اإلمام )عليه 
 (.6السالم(: )فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا()
 (.2ذلك ـ: )اللهم ارحم خلفائي()وقول الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ـ قبل 

فكل هؤالء قادة لألمة يف أمور التقليد، فكل مقّلد يرجع إىل مرجعه يف الصالة والصيام واحلج وحنو ذلك أما يف 
مصاحل املسلمني العامة ـ كالصلح والسلم وسائر شؤون الدولة ـ فعلى السلطة العليا يف الدولة املكونة من املراجع 

 بعضاً كما يستشريون األمة )على حسب تفصيل معروف(.أن يستشري بعضهم 
وقد جعل علي )عليه السالم( للمسلمني حق املشورة عليه بأن يعطوه الرأي كما قال اهلل سبحانه وتعاىل: 

 (.151)وشاورهم يف األمر فإذا عزمت فتوكل على اهلل( )آل عمران: 
هي املتبعة وذلك حاكم على دليل )التقليد( حسب موازين فإن كانت اآلراء خمتلفة بني أقلية وأكثرية، فاألكثرية 

 احلكومة املذكورة يف أصول الفقه.
وإذا مل تكن هناك أقلية وأكثرية بأن تساوى العددان ـ مثاًل ـ كانوا عشرة قد استقر رأي مخسة منهم على احلرب 

شكل حسب ما ورد يف روايات واستقر رأي مخسة منهم على السلم فمقتضى القاعدة )القرعة( ألهنا لكل أمر م
 عديدة.



مث الالزم اتباع األكثرية ـ فيما لو حدثت هناك أقلية وأكثرية ـ فليس ألحد من السلطة العليا أو األمة عدم اتباع 
 األكثرية، فإن االستشارة ليست ألجل تطييب اخلاطر فقط مث ميشي كل يف طريقه وإال كانت الدكتاتورية بعينها.

هم أسباب هزمية املسلمني يف هذا القرن: استبداد احلكام، فأهنم يأتون إىل احلكم إما بالوراثة، وال خيفى أن من أ
أو باإلنقالب العسكري، أو يأتون بالثورات الشعبية، لكنهم يستبدون باألمر بعد ذلك، وحيّكمون الدكتاتورية، 

إىل غري ذلك مما هو مشاهد يف بالد  ويقتلون املعارضني ويسجنوهنم يف السجون ويعذبوهنم ويصادرون أمواهلم،
 اإلسالم.

بينما نرى جناح اإلسالم سابقًا معتمدًا على االستشارية، حىت أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ـ على عظمته ـ  
 كان يستشري وأخذ برأي أصحابه يف قصص معروفة.

التاريخ أنه نادى أحد احلكام واالستشارة هي إحدى موازين احلاكم الصاحل بأن يستشري يف كل شيء، ويف 
املسلمني فقهاء عصر وطلب منهم الدعاء إىل اهلل لينصر جيشه على األعداء، فلما ُهزم اجليش اخذ يعاتبهم 

 قائال: إنكم غري صاحلني وإال ملا رد اهلل دعاءكم خائباً!!
 فقال له أحدهم: ليس العيب فينا حنن وحدنا ولكنه فيك أنت أيضاً!!

 وقال له: مل؟فدهش احلاكم 
قال العامل: ألن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقول: )لتأمرن باملعروف ولتنهن عن املنكر أو ليوشك أن يسلط 

 اهلل عليكم شراركم مث يدعو خياركم فال يستجاب هلم(.
 فأنت نشرت الفساد والظلم وحنن قصرنا يف إعطاء الرأي وهذه اهلزمية هي غضب اهلل علينا أمجعني.

ويف أثناء الفتح اإلسالمي ألرض فارس طلب قائد جيش الفرس أن يلتقي بالقائد املسلم قبل املعركة ليتفاوض معه 
يف قن الدماء، وبعد أن عرض الفارسي مقالته قال املسلم: أمهلين حىت استشري القوم، فدهش القائد الفارسي 

 وقال: ألست أمري اجلند؟
 قال: نعم.

 ؤمر علينا من يشاور.قال الفارسي: لكنا ال ن
 فقال له املسلم: هلذا حنن هنزمكم دائماً، أما حنن فال نؤمر علينا من ال يشاور.

وقضايا استشارات املسلمني موجودة يف التاريخ بكثرة، ولو مجعت لكانت كتاباً ضخماً ولنقس هذه القصة بقصة 
لف وتسعمائة وسبع وستني ميالدية(: أنه  الصهيونية العاملية، فقد قال )موشى دايان( يف مذكراته عن )حرب أ

كان يتعجب من أمر اجليوش العربية فبعض الوحدات كانت تقاتل بشراسة ورجولة حىت آخر رمق وآخر طلقة، 
وبعض الوحدات يف نفس اجليش كانت تستسلم دون طلقة واحدة، ومل يعرف السر يف ذلك، إىل أن استسلم 

لحتهم فأخذ يسأله هل أخذت رأي زمالئك الضباط واجلنود قبل أن أحد القادة العرب ومعه جنوده ومجيع أس
 تأمرهم باالستسالم لنا؟

 فقال العرّب يف كربياء: إننا ال نستشري من هم دوننا يف الرتبة؟



 فقال له: وهلذا السبب حنن هنزمكم دائماً.
ه، ويعيش بينهم كأحد مث يستطرد موشي دايان قائاًل: إن الضابط اليهودي مهما علت رتبته يأكل مع جنود

منهم، وحيضر معهم دروس الدين مث هو بعد ذلك دائم االستشارة هلم والتفاهم معهم وال خيفى عدم وجود هذه 
 احلالة هبذه الصورة اليت يصورها دايان يف إسرائيل نعم ذلك موجود يف اجلملة وهو من أسرار تقدمهم.

 (.4رآن ال يسبقنكم بالعمل به غريكم()ولذا قال علي )عليه السالم(: )واهلل اهلل يف الق
( وإمنا أنظمة اإلسالم وقوانينه املوجبة لتقدم املسلمني يف ميادين احلياة  1فإن املراد ليس الصالة والصيام واحلج)

كالنظام والنظافة واالستشارة واالنتخابات احلرة واحلرية وما أشبه، وقد تركها املسلمون مجلًة وتفصياًل إال بعض 
 ضاء جيدها اإلنسان يف حياة املسلمني، بينما غري املسلمني أخذوا هبذه األمور فتقدموا على املسلمني.بقع بي

مث إنه إذا فرض حدوث اختالف بني السلطة العليا واألمة يف أمٍر كان، على األمة أن يتخذوا منهج اهلل سبحانه 
أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل وتعاىل يف اتباع السلطة العليا العادلة، حيث قال سبحانه: )يا 

األمر منكم فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن 
 (51تأويال( )النساء: 

ال أهنا ومن حسن احلظ أن األحكام الشرعية واضحة للجميع، وهي إن مل تكن واضحة يف بعض خصوصياهتا إ
واضحة يف أصوهلا العامة وإذا احنرفت السلطة العليا عن موازين اإلسالم ـ فرضًا ـ فالالزم على األمة إصالحها أو 

 إسقاطها والوقوف بوجهها.
ففي حديث مروي عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )أال إن رحا اإلسالم دائرة فدوروا مع الكتاب 

الكتاب والسلطان سيفرتقان فال تفارقوا الكتاب، أال إنه سيكون عليكم أمراء يقضون حيث دار، أال إن 
ألنفسهم ما ال لكم فاذا عصيتموهم قتلوكم، وإن أطعتموهم أضلوكم قالوا: يا رسول اهلل كيف نصنع؟ قال: كما 

من حياة يف معصية صنع أصحاب عيسى ابن مرمي نشروا باملناشري، ومحلوا على اخلشب، موت يف طاعة اهلل خري 
 (.11اهلل()

(، )وافضل اجلهاد كلمة عدل عند إمام 11ويف أحاديث متعددة: )من قتل دون مظلمته فهو شهيد()
 (.11جائر()

وقد رأينا أن أبا ذر الغفاري وحجر بن عدي وغريمها من أكابر أصحاب رسول اهلل وأصحاب علي وأصحاب 
لوات اهلل عليهم أمجعني قتلوا دون قول احلق، ومن وقوفهم احلسن واحلسني وغريهم من األئمة الطاهرين ص

 الصامد متكنوا من تغيري السلطة إىل األقرب فاألقرب إىل اإلسالم.
 ـ املقياس: اإلميان والكفاءة: 4

سبق اإلسالم كل األنظمة يف عدم التفرقة والتمييز بني الناس، فالصالحية إلدارة احلكم والوصول إىل أعلى مراتب 
ة لكل من له الكفاءة واملؤهالت الشرعية مع اختيار أكثرية األمة له فال متييز بني الناس إال بقدر الكفاءة، الدول

 واحلاكم الذي ينتخب ال يهم أن يكون من أي لون من األلوان، وأية خصوصية من اخلصوصيات.



ايل أو اإلقطاعي، فال يكون لألغنياء فاإلسالم ينفي متايز الناس بالفقر والغىن، كما نشاهد ذلك يف اجملتمع الرأمس
يف اإلسالم نفوذ خاص أو فرص أكثر بسبب أهنم أغنياء وأثرياء )ال بسبب الكفاءة( بل قال اهلل تعاىل: )كي ال 

 (.2يكون دولة بني األغنياء منكم( )احلشر: 
لمون وال تظلمون( )البقرة: فالرأمسالية باملعىن اإلسالمي املذكور يف القرآن احلكيم: )فلكم رؤوس أموالكم ال تظ

121.) 
 صحيحة، أما الرأمسالية باملعىن الغرّب فهي غري صحيحة يف اإلسالم.

كما أن اإلسالم ينفي التمايز الوراثي فكون هذا ابناً للحاكم ال يصحح كونه حاكماً، وكونه من أقرباء احلاكم ال 
األخبار اليت ذكرنا مجلة منها يف كتاب )احلكم يف يصحح كونه حاكماً، بل الالزم االنتخاب احلر كما ورد يف 

 اإلسالم(.
وقد جاء القرآن احلكيم هبذا املبدأ صراحة يف قصة إبراهيم )عليه السالم(، حيث قال: )وإذ ابتلى إبراهيم ربُه 

 (.114بكلمات فأمتهن قال إين جاعلك للناس إماماً قال ومن ذرييت قال ال ينال عهدي الظاملني( )البقرة: 
فإن إبراهيم )عليه السالم( طلب لذريته اإلمامة، وأجابه اهلل على ذلك بالتنبيه على أن اإلمامة ال تكون إال 
بالكفاءة وأما الظامل مهما كان فإنه ال يصلح لإلمامة سواء اإلمامة من قبل اهلل تعاىل بالنبوة والوصاية أو بالنيابة 

 عنهما عليهما السالم.
كتب األصولية بكال شقيها )أصول العقائد وأصول الفقه( تفصياًل يف هذه اآلية املباركة،  وقد ذكر العلماء يف ال

 كما ذكرنا ذلك أيضاً يف )كتاب األصول(.
وكذلك يرفض اإلسالم التمايز الطبقي كالنبالء وأصحاب الدم األزرق )كما يعرّبون بذلك( يف القرآن الكرمي: )إن 

 (.13 أكرمكم عند اهلل أتقاكم( )احلجرات:
بل كل هذه األمور تعترب من بديهيات اإلسالم، فاللغة واجلنس واللون والعشرية واإلقليم وما أشبه ال تسبب متايز 
إنسان على إنسان يف إدارة احلكم، كما ال تسبب هذه األمور متايز إنسان على إنسان يف مرجعية التقليد أو 

 و غري ذلك.القضاء أو اإلمارة أو الشهادة أو إمامة اجلماعة أ
 ـ تكافؤ الفرص: 1

تنص القوانني العاملية على مبدأ )تكافؤ الفرص بني الناس( ـ كبند من بنود احلرية العامة ـ ومؤدى هذا البند أن كل 
إنسان ميتلك القابلية الذاتية فله احلق يف الوصول إىل أعلى مناصب الدولة بدون تدخل احملسوبية واملنسوبية 

 والقرابة وما أشبه.
وقد سبق اإلسالم إىل ذلك، وطّبقُه املسلمون عمليًا فنجد يف املسلمني ـ الذين وصلوا إىل احلكم أو إىل العلم أو 

 إىل الثروة أو إىل القوة ـ خمتلف اجلنسيات والقوميات واأللوان واللغات وما أشبه.
اس شيئًا وّوىّل عليهم أحدًا حماباة وقد روي عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )من وىل من أمور الن

 (.13فعليه لعنة اهلل()



 ـ سيادة القانون: 11
إن مما يكفل احلرية يف دساتري عامل اليوم هو )سيادة القانون( يف عالقة السلطة بالشعب، وعالقة الشعب 

 بالسلطة، فالقانون هو السّيد، ال القدرة واملال والعشرية وما أشبه.
الدساتري اإلسالمية: القرآن احلكيم، وسنة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، والروايات  ومن الواضح أن منبع

الواردة عن األئمة الطاهرين )عليهم السالم( ويف كل ذلك جند لزوم سيادة القانون: )ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل 
 (.44فأولئك هم الكافرون( )املائدة: 

 (.42( )املائدة: ويف آية أخرى: )فأولئك هم الفاسقون
 (.45ويف آية ثالثة: )فأولئك هم الظاملون( )املائدة: 

ويف روايات متواترة عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )إين خمّلف فيكم الثقلني: كتاب اهلل وعرتيت أهل بييت 
لعرتة عدل للكتاب، واهنما لن يفرتقان حىت يردا على احلوض انظر كيف ختلفوين فيهما(، مما يدل على أن ا

 فقوهلم: جيب أن يكون كالكتاب قانوناً عند املسلمني ال يتعدون عنهما.
 وأما السنة الطاهرة لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، فهناك روايات متواترة حول وجوب األخذ هبا.

 ومن خلفاؤك؟ قال: الذين ويف الروايات أنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )اللهم ارحم خلفائي قيل: يا رسول اهلل
 (.14يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنيت()

فالالزم سيادة القانون على كافة األمة حىت أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( على عظمته حمكوم بالقانون، قال 
مات( )اإلسراء: سبحانه: )ولوال أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قلياًل إذاً ألذقناك ضعف احلياة وضعف امل

 (.25ـ  24
 ـ احملافظة على )حقوق اإلنسان( : 11

إن اإلسالم سبق القوانني الوضعية يف إلزام الدولة بصيانة احلقوق احليوية لكل إنسان، وهي )حق احلياة( )حق 
 احلرية الشخصية( و)حق امللكية اخلاصة( وغريها.

سًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً( فقد قال سبحانه بالنسبة إىل احلق األول: )من قتل نف
 (.31)املائدة: 

(، وقد قرر يف 15ويف رواية: )من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة وهو آيس من رمحة اهلل()
 اإلسالم القصاص والدية حىت يف الغمز بالكف وحنوها.

نسان آمناً على حريته، فال حيبس أو يعتقل أو حتدد إقامته أو ما أشبه وأما حق احلرية الشخصية أي أن يكون اإل
ذلك من حقه يف كل حرياته إال يف املوارد املنصوصة عليها يف القرآن والسنة املطهرة. فذلك واضح لكل أحد، 

امت األدلة وقد ورد يف ذلك متواتر الروايات، وقد اشتهرت قاعدة: )الناس مسلطون على أمواهلم وأنفسهم(. بل ق
 األربعة يف الشريعة اإلسالمية على ذلك.



وأما حق امللكية اخلاصة ـ بأن يكون اإلنسان آمنًا على ماله فال يصادر، وعلى رزقه فال يضار فيه، وعلى عمله 
فال ينقل منه أو يعزل عنه بسبب معارضته للدولة أو ما أشبه ذلك ـ فالدليل عليه قوله سبحانه: )فلكم رؤوس 

 (.121م ال تظلمون وال تظلمون( )البقرة: أموالك
 وقد قرر اإلسالم يف املال أربعة حقوق واجبة وهي )اخلمس( و)الزكاة( و)اجلزية( و)اخلراج(.

 وأما سائر أموال الناس فهي هلم، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض كتبنا االقتصادية.
أخذ اإلسالم بالزمام فكل مائة إنسان حيبس يف  ولذا جند )السجن( نادرًا يف اإلسالم ندرة قليلة جداً، وإذا

 القوانني الدنيوية ال حيبس منهم يف اإلسالم إال واحد أو ما أشبه.
أما التخليد يف السجن فليس إال ثالثة، حسب ما روي عن علي )عليه السالم( أنه قال: )ال خيلد يف السجن إال 

 (.12(،)16ب، والسارق بعد قطع اليد والرجل()لثالثة: الذي ميسك على املوت، واملرأة ترتد حىت تتو 
ويف متواتر الروايات ما مجعه الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يف مجلة هي قوله املروي عنه: )كل مسلم على املسلم 

 (.14حرام دمه وماله وعرضه()
الذي يهتم به اإلسالم وال خيفى أن ختصيص املسلم يف هذه الرواية من باب أن الكالم مع املسلمني، وانه العنصر 

أوالً وبالذات ألنه املتبع للحق، وإال فمن الواضح أن الذمي دمه وماله وعرضه حرام أيضاً حىت ورد يف حديث عنه 
 (.11)صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من آذى ذميت فكأمنا آذاين()

 ـ حرية العقيدة والشعائر الدينية: 11
 الوقت احلاضر تنص على حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.قوانني الدولة الدميقراطية يف 

وقد سبق اإلسالم إىل ذلك يف القرآن وسرية النيب واألئمة )عليهم السالم( فقد قال سبحانه: )ال إكراه يف الدين 
 (.156قد تبني الرشد من الغي( )البقرة: 

 (.6وقال تعاىل: )لكم دينكم ويل دين( )الكافرون: 
 (.11ـ  11ل جل امسه: )فذكر إمنا أنت مذكر لست عليهم مبسيطر( )الغاشية: وقا

 (.45وقال جل امسه: )وما أنت عليهم جببار( )ق: 
وقال تبارك ذكره: )وأمرت ألعدل بينكم اهلل ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهلل 

 (.15جيمع بيننا واليه املصري( )الشورى: 
النيب )صّلى اهلل عليه وآله( مل جيرب أحدًا على تغيري عقيدته، كما أن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مل جيرب و 

أحداً على ذلك، والكل يعلم أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( استوىل على عدة دول كانت مشركة أو يهودية أو 
ما ذكرنا تفصيل ذلك يف بعض الكتب اإلسالمية، والبالد إمنا جموسية أو مسيحية فلم جيربهم على تغيري دينهم ك

 دخلت يف اإلسالم ملا رأوا من صحة عقيدة الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وحسن قوانينه.
 ـ عدم جواز تفتيش البيوت: 13



إال بأمر يف قوانني عامل اليوم جتد النص على حرمة املساكن، فال جيوز دخوهلا وال تفتيشها بدون إذن أهلها 
 اضطراري ثانوي )والضرورات تقدر بقدرها(.

وقد سبق اإلسالم هذه القوانني يف جعل ذلك، ففي القرآن احلكيم: )يا أيها الذين آمنوا ال تدخلوا بيوتًا غري 
بيوتكم حىت تسأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خري لكم لعلكم تذكرون فإن مل جتدوا فيها أحدًا فال تدخلوها 

 (.14ـ  12ن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم واهلل مبا تعملون عليم( )النور: حىت يؤذ
وقصة عمر وجتسسه يف الليل ودخوله يف دار إنسان من احلائط مشهورة، حيث إنه وجد يف دار مجاعة يشربون 

اً أما أنت فقد أخطأت ثالثة اخلمر فتسّور احلائط ودخل الدار وهنرهم عن عملهم، فقالوا: إنا أخطأنا خطأ واحد
 (.11أخطاء: أخطأت حني جتسست واهلل يقول: )وال جتسسوا( )احلجرات: 

 (.141وأخطأت حني تسلقت الدار واهلل يقول: )وأتوا البيوت من أبواهبا( )البقرة: 
 (.12وأخطأت حني مل تسلم واهلل يقول: )حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها( )النور: 

 على األفراد:ـ ال جتسس  14
وقد نصت القوانني يف العامل الدميقراطي على سرية أمور اإلنسان اليت يريد إخفاءها كاملراسالت واحملادثات 

 التلفونية، والدور واحملالت اليت جيتمع فيها اإلنسان مع أصدقائه وأعوانه وغريهم.
الم( يف حديث قال: )أميا رجل اطلع وقد سبق اإلسالم إىل ذلك، فقد روى احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه الس

 (.11على قوم يف دارهم لينظر إىل عوراهتم  ففقؤوا عينه أو جرحوه فال دية عليهم()
وعن عبيد بن زرارة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )اطلع رجل على النيب )صّلى اهلل عليه وآله( من اجلريد، 

إليك باملشقص حىت أفقأ به عينيك، قال: فقلت له: وذاك لنا؟ فقال له النيب: لو أعلم انك تثبت يل لقمت 
 (.11فقال: وحيك ـ أو ويلك ـ أقول لك: إن رسول اهلل فعل، وتقول ذلك لنا!()

وعن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم(، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث 
 بيت جاره، وقال: من نظر إىل عورة أخيه املسلم، أو عورة غري أهله متعمداً املناهي: )أنه هنى أن يطّّلع الرجل يف

أدخله اهلل مع املنافقني الذين كانوا يبحثون عن عورات الناس، ومل خيرج من الدنيا حىت يفضحه اهلل إال أن 
 (.11يتوب()

 ـ حق اللجوء السياسي: 15
 قد سبق اإلسالم يف ذلك.وكذلك جند يف القوانني الوضعية حق اللجوء السياسي و 

فقد قال سبحانه: )وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهلل مث أبلغه مأمنه ذلك بأهنم قوم ال 
 (.6يعلمون( )التوبة: 

بل فوق ذلك فقد ورد يف بعض الروايات منع قتل بعض احليوانات، حيث قال )عليه السالم(: )النه استجار بك 
 (.13، وكل طري استجار ببيتك فأجره()واوى يف منزلك



ويف اإلسالم جيب الدفاع عن املستجري ضد أي نوع من أنواع الظلم واالضطهاد يوجهان إليه حــىت إذا كان كافراً 
مــحرتماً، فــإن دفع الظـــلم ورفع الظلم واجبان على املسلم، بل يف احلديث: )من مسع رجاًل ينادي يا للمسلمني 

 (.14س مبسلم()فلم جيبه فلي
 ويف حديث عن عيسى )عليه السالم(: )التارك مداواة اجلريح واجلارح له سواء(.

 ـ احلرية السياسية: 16
ويف قسم من عامل اليوم نرى احلرية السياسية، وذلك عن طريق إبداء الرأي يف وسائل اإلعالم وإصدار الصحف 

 والكتب، ونصب حمطات التلفزيون واإلذاعة وغريها.
سبق اإلسالم يف هذه احلرية القوانني الوضعية، فقد قرر: )األمر باملعروف( و)النهي عن املنكر( و)إرشاد وقد 

اجلاهل( و)تنبيه الغافل( و)النصيحة ألئمة املسلمني( و)كون اإلنسان حرًا إال يف احلرام( و)إن اإلنسان مسلط 
 هذه األمور كما هو واضح. على ماله ونفسه(. واحلريات السياسية املتقدمة كلها داخلة يف

ومنه يعلم، حق اإلنسان يف املعارضة الصحيحة، فإن اإلنسان له حق أن يعارض الدولة باملظاهرة واإلضراب أو ما 
أشبه إذا رأى ذلك حقاً، ال أن يعارض الدولة الشرعية لطلب منصب أو جاه أو شبههما من األغراض غري 

 ني بكل لني ولطف.الشرعية، وعلى الدولة أن تقابل املعارض
ويف احلديث: أنه حدث يف الكوفة يف زمان اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( إضراب مضاّد مرة، ومظاهرة 
معارضة مرة أخرى فلم يزد اإلمام )عليه السالم( إال أنه أرسل اإلمام احلسن )عليه السالم( لينصحهم حيث 

اإلمام )عليه السالم( هذه اآلية: )ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني )كانوا على باطل( فلما أبوا من القبول قرأ 
 (.115له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نـَُولّهم ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا( )النساء: 

 واكتفى بذلك!
ليه السالم( كان ومن الواضح، أن املضربني واملتظاهرين ضد اإلمام )عليه السالم( كانوا على باطل، وإن اإلمام )ع

(، و)علي 15على حق، وقد قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )علي مع احلق واحلق مع علي عليه السالم()
 (.16مع القرآن والقران مع علي()

إال أن اإلمام )عليه السالم( مل يزد على تذكريهم حبكم اهلل سبحانه وتعاىل، فلما رآهم يرتكون احلكم عامدين مل 
 بسوء، وإمنا بني مصريهم السيء يف اآلخرة. ميسهم

 ـ حق التجمع والتنظيم: 12
حق التجمع واالجتماع وحنومها، وحق تشكيل اجلمعيات واملنظمات واألحزاب.. كل ذلك مكفول يف اإلسالم، 
 وقد سبق اإلسالم القوانني الوضعية يف ذلك، فقد جعل الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( املهاجرين واألنصار

 مجاعتني ويستفاد من أحاديث متعددة أنه كلما ضغطت عليه مجاعة منهما كان يلتجئ إىل اجلماعة األخرى.
ففي حديث: أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال يف قصة مشهورة: )لو سلك الناس واديًا وسلك األنصار 

 (.12شعباً لسلكت شعب األنصار()



اهلل عليه وآله( حينما لغط القوم عنده وكانوا من املهاجرين وقال بعضهم ويف حديث آخر أنه عند وفاته )صّلى 
 (.14)إن الرجل ليهجر( واختلفوا قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )قوموا عين()

فلما خرجوا أمر الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( بعض الناس بطلب األنصار فطلبوهم فجاؤوا وتكلم معهم مبا 
 .أحب أن يوصي

ويف رواية أن حزبني من األنصار كانا يرتاميان فقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنا يف احلزب الذي فيه ابن 
 (.11األدرع)

بل يظهر من الروايات وجود املهاجرين واألنصار كحزبني إىل زمان أمري املؤمنني )عليه السالم( حيث أعطى 
 ليه وآله( راية األنصار يوم صفني.)قرظة( وهو من أصحاب رسول اهلل )صّلى اهلل ع
 إىل غري ذلك من املوارد املتوفرة يف السرية الطاهرة.

بل إن ذلك هو مقتضى القاعدة املشهورة عند الفقهاء املستنبطة من اآليات والروايات )الناس مسلطون على 
املعروف وينهون عن املنكر أمواهلم وأنفسهم( يشمله قوله تعاىل: )ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون ب

 (114وأولئك هم املفلحون( )آل عمران: 
وتشمله أيضًا بداللة االقتضاء اآلية املباركة اليت تقول: )فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف الدين 

 (.111ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرون( )التوبة: 
 ـ حرية املرأة: 14

 رأة يف الشؤون االقتصادية والسياسية واالجتماعية والرتبوية وغريها فهي واضحة.أما حرية امل
 (.114فقد قال اهلل سبحانه وتعاىل: )وهَلُنَّ مثل الذي عليهن باملعروف( )البقرة: 

يُع عمل عامل منكم من ذكٍر أو أنثى بعضكم من بعٍض( )آل  ويف آية أخرى: )فاستجاب هلم رهبم أين ال أضم
 (.115عمران: 

وقال تعاىل: )إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات والقانتني والقانتات والصادقني والصادقات والصابرين 
والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدقني واملتصدقات والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم واحلافظات 

فرة وأجراً عظيمًا وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسوله أمراً والذاكرين هلل كثرياً والذاكرات أعد اهلل هلم مغ
 (.36ـ  35أن يكون هلم اخلرية من أمرهم ومن يعص اهلل ورسوله فقد ضلَّ ضالاًل مبيناً( )األحزاب: 

ج بالدليل ـ  إىل غري ذلك من اآليات والروايات اليت تدل على املساواة بني الرجل واملرأة يف كل الشؤون ـ إال ما خر 
كما قال سبحانه: )الرجال قوامون على النساء مبا فّضل اهلل بعضهم على بعٍض ومبا أنفقوا من أمواهلم 

 (.34فالصاحلات قانتات حافظات للغيب مبا َحفمَظ اهلل( )النساء: 
يف كل  إىل غري ذلك من األحكام اخلاصة للمرأة، فإنه يف غري تلك األحكام اخلاصة يتساوى الرجل واملرأة

 الشؤون.



وقد كانت النساء حيضرن مسجد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف صلوات اجلماعات، كما كن حيضرن خطب 
 رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.

ويظهر من بعض الروايات أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أمر بعض النساء بأن تؤم النسوة يف الصالة كما ورد يف 
 )صّلى اهلل عليه وآله( أمر )أم ورقة( أن تؤمهن.حديث أنه 

بل يظهر من كتاب )كامل الزيارة( أن بعض املساجد كانت ترتادها النساء فقط غالباً يف زمان أمري املؤمنني )عليه 
 السالم(.

جنب دارك فعن مالك بن ضمرة العنربي قال: قال يل أمري املؤمنني )عليه السالم(: )خترج إىل املـــسجد الذي فــي 
 تصلي فـــيه(؟

 (.31فقلت له: يا أمري املؤمنني ذاك املسجد تصلي فيه النساء.. إىل آخر الرواية)
ويف رواية الغوايل عن النيب، أنه قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )إذا استأذنت أحدكم امرأته إىل املسجد فال 

 (.31مينعها()
جة: حق اخلروج عن الدار ـ فال جيوز هلا اخلروج بدون إذنه ـ وحق واملشهور بني الفقهاء أن للزوج حّقني على الزو 

 االستفراش فإذا أراد ذلك جيب عليها بذل نفسها، أما الطبخ والكنس والرضاع وما أشبه فليس للرجل حق عليها.
وقد تقدم  وقد مارست املرأة يف عهد الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( أنواعًا من العمل السياسي والتثقيفي وغريها،

 أخذ النيب )صّلى اهلل عليه وآله( البيعة من النساء.
قال تعاىل: )يا أيها النيب إذا جاءك املؤمنات يبايعنك على أن ال يشركن باهلل شيئاً وال يسرقن وال يزنني وال يقتلن 

ر هلن اهلل إن اهلل أوالدهن وال يأتني ببهتان يفرتينه بني أيديهن وأرجلهن وال يعصينك يف معروف فبايعهن واستغف
 (.11غفور رحيم( )املمتحنة: 

ولذا بايع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( النساء، فجعل يف إناء ماًء ووضع يده املباركة يف اإلناء مث أخرجها منه، 
 وأمر النساء أن يضعن أيديهن يف ذلك اإلناء دليالً على البيعة.

عليه السالم( قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ال يصافح وروى يف اجلعفريات بسند األئمة إىل علي )
النساء، فكان إذا أراد أن يبايع النساء أتى بإناء فيه ماء فيغمس يده مث خيرجها مث يقول: اغمسن أيديكن فيه فقد 

 (، فالنيب )صّلى اهلل عليه وآله( مل يصرف النظر حىت عن مثل هذا األمر.31بايعتكن()
 يضاً بايعت املرأة يف )غدير خم( مع اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( هبذه الصورة.ولذلك أ

وكما آخى الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( بني الرجل والرجل من أصحابه، كذلك آخى بني املرأة واملرأة كما هو 
 مذكور يف التواريخ.

يف احلروب، وكّن يقمن بدور املداوي واملسعف وقد كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يستصحب النساء حىت 
 والطبيب وكذلك استصحبهن يف سفره إىل احلج.



بل يظهر يف مجلة من الروايات أنه )صّلى اهلل عليه وآله( كان يشرتك يف اجتماعاته النساء والرجال وكانت النساء 
 تسأل منه املسائل بل وقد يطلنب منه يف نفس االجتماع الزواج.

حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )جاءت امرأة إىل النيب فقالت: زوجين فقال رسول فقد روى 
اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: من هلذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول اهلل، زوجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما يل 

 شيء! فقال: ال.
( الكالم، فلم يقم أحد غري هذا الرجل، فأعادت، فقال رسول اهلل فأعادت، فأعاد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله

)صّلى اهلل عليه وآله( يف املرة الثالثة: أحتســـن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، فقال: قد زوجتكــــها على ما حتسن من 
 (.33القرآن فعّلمها إياه()

إليه امرأة فقالت: يا رسول اهلل إين وهبت نفسي  ويف رواية سهل الساعدي: أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( جاءت
 لك، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: ال أربة يل يف النساء.

فقالت: زّوجيت مبن شئت من أصحابك؛ فقام رجل فقال: يا رسول اهلل زوجنيها؟ فقال: هل معك شيء 
وال رداء لك، هل معك شيء من تصدقها؟ فقال: واهلل ما معي إال ردائي هذا؛ فقال: إن أعطيتها إياه تبقى 

 (.34القرآن؟ فقال: نعم سورة كذا وكذا؛ فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: زوجتكها على ما معك من القرآن()
ويف رواية ثالثة: )ولعلها قصة ثالثة أيضاً( قال له رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: حتسن القرآن؟ قال: نعم سورة؛ 

 (.35قال: عّلمها عشرين آية)
ويظهر من مجلة من الروايات أن الزواج يف اإلسالم كان سهاًل، ألن األمر ليس أكثر من أن يكون هبة الرجل 
نفسه للمرأة، وهبة املرأة نفسها للرجل )ال هبة اصطالحية، وإمنا الركنان مها الزوجان حسب الواقع( ولذا كان املهر 

 أمراً ثانوياً.
جل إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل أردت أن أتزوج فعن علي )عليه السالم( أنه أتى ر 

 هذه املرأة؟
قال: وكم تصدقها؟ قال: ما عندي شيء؛ فنظر إىل خامت يف يده فقال: هذا اخلامت لك؟ قال: نعم؛ قال: فزوجها 

 (.36عليه)
قد كان الرجل عند رسول اهلل )صّلى اهلل ويف رواية صفوان، عن أّب احلسن )عليه السالم( يف حديث أنه قال: )و 

 (.32عليه وآله( يتزوج املرأة على السورة من القرآن، والدرهم، وعلى القبضة من احلنطة()
 إىل غريه من الروايات مما جيب أن يرجع املسلمون إليها إذا أرادوا اخلري والسعادة.

 عليه وآله( وعن اخللفاء من بعده يف جممع ويظهر من الروايات أن النساء، كن يسألن عن النيب )صّلى اهلل
 الرجال، وكن يتكلمن ويعلقن على كالم الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( واخللفاء.



فقد روى الشيخ الطربسي يف جممع البيان: أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( بايعهن وكان على الصفا، وكان رجل 
كرة مع النساء خوفًا أن يعرفها رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، من الصحابة أسفل وهند بنت عتبة متنقبة متن

 فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )أبايعكن على أن ال تشركن باهلل شيئاً(.
فقالت هند: إنك لتأخذ علينا أمرًا ما رأيناك أخذته على الرجال. وذلك أنه )صّلى اهلل عليه وآله( بايع الرجال 

 هاد فقط.يومئذ على اإلسالم واجل
 فقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )وال تسرقن(.

 فقالت هند: إن أبا سفيان رجل ممسك وإين أصبت من ماله هنات فال أدري أحيل أم ال؟
فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غرب فهو لك حالل، فضحك رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 وآله( فقال هلا: وإنك هلند بنت عتبة.وآله( فعرفها )صّلى اهلل عليه 
 فقالت: نعم فاعف عما سلف يا نيب اهلل، عفا اهلل عنك.

 فقال: )وال تزنني(.
 فقالت هند: أوتزين احلرة؟

 فتبسم أحد الصحابة ملا جرى بينه وبينها يف اجلاهلية.
 فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )وال تقتلن أوالدكن(.

وقتلتموهم كباراً فأنتم وهم أعلم ـ وكان ابنها حنظلة ابن أّب سفيان قتله علي بن أّب  فقالت هند: ربيناهم صغاراً 
 طالب )عليه السالم( يوم بدر ـ فضحك عمر وتبسم النيب )صّلى اهلل عليه وآله(.

رشد ومكارم وملا قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )والتأتنّي ببهتان( قالت هند: واهلل إن البهتان قبيح، وما تأمرنا إال ال
 األخالق.

وملا قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )وال يعصينك يف معروف( قالت هند: ما جلسنا جملسنا هذا ويف أنفسنا أن 
 نعصيك!!

 ـ حرية انتخاب الرئيس األعلى للدولة: 11
 حرية انتخاب الرئيس األعلى للدولة، وقد سبق اإلسالم القوانني الوضعية يف ذلك.

اهلاليل يف )كتابه( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )الواجب يف حكم اهلل وحكم روى سليم بن قيس 
اإلسالم على املسلمني بعدما ميوت إمامهم أو يقتل، ضااًل كان أو مهديًا أن ال يعملوا عماًل وال يقدموا يداً وال 

القضاء والسنة، وجييب فيئهم ويقيم حجهم وجييب رجاًل قبل أن خيتاروا ألنفسهم إماماً، عفيفًا عاملًا ورعًا عارفًا ب
 (.34صدقاهتم()

 وقد ذكرنا مجلة من الروايات هبذا الشأن يف كتاب )احلكم يف اإلسالم( وغريه.
 ـ انتخاب مرجع التقليد والقاضي: 11

 اختيار القاضي ومرجع التقليد وإمام اجلماعة ومن أشبه إمنا هو بيد األمة ومبلء حريتهم.



 محد بن الفضل الكناسي قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم(: أي شيء بلغين عنكم؟فقد روى أ
 قلت: ما هو؟

 قال: بلغين أنكم أقعدمت قاضياً بالكناسة.
قلت: نعم جعلت فداك، رجل يقال له عروة القتات وهو رجل له حظ من عقل جنتمع عنده ونتكلم ونتساءل مث 

 يرد ذلك إليكم.
 قال: ال بأس.

رواية التقليد )من كـــان من الفـــقهاء صائناً لنفـــسه، حافظاً لـــدينه، خمالفاً على هواه، مطيعاً ألمر مواله، فللعوام  ويف
 (.31أن يقلدوه()

ويف رواية أخرى: )ينظران إىل من كان منكم قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا فلريضوا به حاكماً، فإين قد 
 (.41()جعلته عليكم حاكماً 

 بل وجعل اإلسالم للمفيت والقاضي ومن أشبه احلرية يف أن جييب السائل على حسب علمه.
فعن معاذ بن مسلم النحوي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال )عليه السالم(: بلغين انك تقعد يف اجلامع فتفيت 

 الناس.
ملسجد فيجيء الرجل فيسألين عن الشيء، قلت: نعم، وأردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج، إين أقعد يف ا

فإذا عرفته باخلالف لكم أخربته مبا يفعلون، وجييء الرجل أعرفه مبودتكم وحبكم فأخربه مبا جاء عنكم، وجييء 
 الرجل ال اعرفه وال أدري من هو، فأقول جاء عن فالن كذا، وجاء عن فالن كذا، فأدخل قولكم فيما بني ذلك.

  كذا أصنع.فقال يل: إصنع كذا فإين
وقد ذكرنا يف بعض كتبنا مسألة احلرية يف استئناف القضاء ومتيزه ملا دل على ذلك من فعل رسول اهلل )صّلى اهلل 
عليه وآله(، حيث اشرتى ناقة من األعراّب فأنكر األعراّب إعطاء رسول اهلل الثمن له فتقاضيا إىل أحد الصحابة، 

ىل علي )عليه السالم( ثالثاً، مما يدل على صحة االستئناف والتمييز مث تقاضيا إىل صحاّب ثان، مث تقاضيا إ
 املتعارفني يف هذا الزمان.

 اخلالصة
وهكذا سبق اإلسالم القوانني الوضعية يف ما ذكرناه ويف غري ذلك من األمور، فإن اإلسالم مل يرتك صغرية وال  

ًا إال بيَّنها، سواء ما ورد منها يف دراسات علم السياسة كبرية من تعاليم احلرية واصطالحاهتا لفظًا ومعنـــًى وتطبيق
 أو الدساتري الوضعية أو إعالن حقوق اإلنسان مع ثالثة فروق:

 األول: إن اإلسالم سبق القوانني الوضعية كلها يف إعطاء هذه احلريات، وبياهنا، وتقرير العقاب على من خالفها.
ن احلريات املوجودة فيما يسمى بالعامل احلر لعلها ال تصل إىل ُعشر الثاين: إن اإلسالم أكثر حرية وأوسع حىت أ

 احلريات اإلسالمية )كما أملعنا إىل ذلك(.
 الثالث: إن اإلسالم يلتقي مع الدساتري الوضعية يف كثري من األمور وخيتلف عنها يف أمور أخرى.



واء يف القرآن أو يف السنة ـ أكثر دقة وأبعد أما األمور اليت يتفق معها فدائمًا يالحظ أن التعبري اإلسالمي ـ س
عمقاً وغوراً، وأفضل أداًء للمعىن املقصود من التعبريات الدارجة واملستعملة يف عصرنا هذا، واليت وضعها مجلة من 
العلماء املفتني واملشرعني بعد جهد وتنقيب واقتباس من اإلسالم أيضًا إذ ال خيفى أن القوانني اإلسالمية انتقلت 
بسبب علماء األندلس إىل البالد الغربية، باإلضافة إىل ما ترجم هلم من الكتب اإلسالمية )واليت منها شرائع 

 اإلسالم للمحقق احللي وغريه(.
وأما األمور اليت خيتلف اإلسالم فيها مع القوانني الوضعية، فدائماً جند أن رأي اإلسالم هو األسلم واألصلح للفرد 

مجلة من القوانني الوضعية تبيح الزنا واللواط واخلمر والقمار واستعمال املخدرات كاهلروئني، مع واجملتمع، فمثاًل: 
وضوح أن كل ذلك ضار ضرراً بالغاً، حىت أن عقالء الغرب يرفعون أصواهتم بوجوب الكف عن هذه األمور ومن 

حد أحيانًا حيرم وأحيانًا حيلل، مثاًل: هنا نرى أن البالد الغربية بعضها حتلل، وبعضها حترم، وحىت أن البلد الوا
أمريكا حرمت اخلمر مدة مديدة مث حللتها حتت ضغوط كبرية من الرأمسالية املنحرفة، إىل غري ذلك من األمثلة 

 الكثرية.
وال عالج للعامل إن أراد أن يسرتد كرامته وحريته وسيادته وعزته وإنسانيته إال بالرجوع إىل احلريات املقررة يف 
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 الفصل الرابع: السالم واحلرب يف اإلسالم

 صور عن احلرب

 
 احلرب أسوأ شيء عرفه اإلنسان

احلرب أسوأ شيء عرفه اإلنسان يف تارخيه الطويل، ألهنا توجب قتل اإلنسان ونقص أعضائه، وفقد قواه وتشويهه،  
وإثارة البغضاء والشحناء بني البشر، وإيراث األجيال العقد النفسية، وأيضًا تسبب كما توجب هدم العمران، 

إلقاء املقاتلني يف أسر احلرب، ولذا يكون من الالزم جتنب احلرب بأية قيمة، وإذا اضطر اإلنسان إىل احلرب ـ ألن 
 عدوه جره إليها ـ كان الواجب أن يقتصر فيها على أقصى درجات الضرورة.

 لالزم على البشر عامة أن يضعوا حداً للحروب هنائياً حىت ال تقع يف املستقبل.وكذلك ا
 احلرب ظاهرة مرضية

واحلرب وإن كانت ظاهرة منذ القدمي، بل قيل أهنا مؤيدة من قبل القران احلكيم يف اجلملة، حيث قال سبحانه: 
 (.151)ولوال دفع اهلل الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض( )البقرة: 

قال البعض بأهنا مظهر من مظاهر )تنازع البقاء( الذي هو وصف طبيعي مالزم جلميع الكائنات احلية ال بل 
ينفك عنها، وإنه ُسّنة من سنن االجتماع البشري إال أن الالزم احليلولة دون وقوعها، فإن املرض أيضًا ظاهرة 

ك جرف السيل، وسائر العوامل الطبيعية اليت بشرية منذ القدم، وكذلك احرتاق املدينة أو الدار أو الدكان وكذل
تؤذي اإلنسان، لكن كل ذلك ال جيعل من احلرب أمرًا ال بد منه، فليست احلرب حقيقة أولية، وإمنا هي ظاهرة 

 ثانوية تقع بسبب شراسة بعض األفراد.
ب والتدمري، وقد قال ولذا قال مجاعة من العلماء: إن احلرب يف ذاهتا قبيحة ملا فيها من قتل النفوس والتخري

سبحانه مؤيداً لذلك: )ُكتمَب عليكم القتال وهو ُكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خري لكم وعسى أن حتُمّبوا 
 (.116شيئاً وهو شر لكم واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون( )البقرة: 

 وهو كره لكم(.فإن الظاهر من هذه اآلية أن القتال لو كان أمراً طبيعياً ملا قال سبحانه: )
 فاحلرب ظاهرة اجتماعية متليها الغرائز الفاسدة وليست أمراً طبيعياً يف البشر..

 خيار احلرب يف اإلسالم
 احلرب هي اخليار األخري

ولذا جند رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مل يقدم على حرب واحدة، وإمنا كان الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( 
النفس، وكان )صّلى اهلل عليه وآله( ال يلتجأ إىل احلرب الدفاعية أيضًا إال بعد فقدان اخليارات حيارب دفاعًا عن 

 اليت كانت عبارة عن األمور التالية:



احلياد أواًل: كما حدث بني الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وبني احلبشة فـ)احلياد( هو أول مراحل عدم اعتداء 
أيت دور )العهد( أو )معاهدة عدم االعتداء( ـ على االصطالح احلديث ـ كما بعض على بعض، مث بعد احلياد ي

عاهد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ـ يف املدينة املنورة ـ: اليهود املشركني وكما عاهد )صّلى اهلل عليه وآله(:  
 كفار مكة يف صلح احلديبية.

 اإلسالم.. عن قناعة
الم( فإذا أسلم الطرف اآلخر فقد حقن ماله ودمه وال عدوان إال على وبعد هذين األمرين يأيت دور )اإلس

 الظاملني.
واإلسالم ليس أمراً قسرياً كما هو واضح، وإمنا هو عبارة عن األدلة القاطعة اليت توجب اقتناع العقل بصحة املبدأ 

 واملعاد والرسول والشريعة وغريها.
 اجلزية.. أخرياً 

 عهدًا وال إسالمًا يأيت دور )اجلزية( كما عمله الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( مع وإذا مل يكن األمر حيادًا وال
 نصارى جنران، فإن اجلزية نوعان:

النوع األول: جزية أهل الذمة الذين يعيشون حتت لواء اإلسالم فاجلزية تؤخذ من الكفار كما يؤخذ اخلمس والزكاة 
ن )اجلزية( تؤخذ من مطلق الكافر، خالفًا للمشهور، فإن الكفار من املسلمني، وقد ذكرنا يف كتبنا الفقهية: إ

الذين يعيشون حتت لواء اإلسالم يؤخذ منهم مال ال بعنوان اخلمس والزكاة وإمنا بعنوان اجلزية، سواء كانوا أهل  
 كتاب كاليهود والنصارى واجملوس أو كانوا غري أهل كتاب كالوثنيني واملشركني.

ذ من الكفار الذين ليسوا حتت لواء اإلسالم، وإمنا يؤخذ ذلك ألجل عناد أولئك بعد ظهور النوع الثاين: ما يؤخ
احلق هلم كما فعل )صّلى اهلل عليه وآله( بنصارى جنران حيث حبث مع علمائهم حول حقية اإلسالم لكنهم 

خيفف من غلواء عناده  أفحموا، مث باهل معهم لكنهم أحجموا، فأي شيء بعد هذين إال العناد؟ واملعاند يلزم أن
 مبا يرجعه إىل احلق تدرجيياً.

يقول اهلل سبحانه، يف قضية نصارى جنران: )إن مثل عيسى عند اهلل كمثل آدم خلقه من تراب مث قال له كن 
فيكون احلق من ربك فال تكن من املمرتين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا 

اءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني إن هذا هلو القصص احلق وأبناءكم ونس
وما من إله إال اهلل وإن اهلل هلو العزيز احلكيم فإن تولوا فإن اهلل عليم باملفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة 

وال يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون اهلل فإن تولوا فقولوا  سواء بيننا وبينكم أال نعبد إال اهلل وال نشرك به شيئاً 
 (.64ـ  51اشهدوا بأنا مسلمون( )آل عمران: 

 حروب الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( كانت دفاعية
وإذا انقطعت كل هذه الوسائل والسبل يأيت دور )احلروب الدفاعية( ولذا اتصفت كل حروب رسول اهلل )صّلى 

 ( بصبغة )الدفاع(.اهلل عليه وآله



فمثاًل كان أول اصطدام للمسلمني بقريش حيث تعرضت )سرية( عبد إهلل بن جحش لقوافل قريش القادمة من 
الشام بقيادة أّب سفيان ردًا على اعتداء املشركني حيث إهنم اعتدوا على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

ردوا بعضًا إىل احلبشة، وبعضًا إىل املدينة، وعذبوا مجلة وأصحابه طيلة عشر سنوات، فقتلوا بعضًا منهم، وش
منهم، وهتكوا أعراضهم كما يف قصة مسية أم عمار، وصادروا دورهم وأمواهلم يف مكة املكرمة، مث مل يكتفوا بذلك 

ليه وآله( من املرور حىت أتوا إىل القبائل العربية احمليطة باملدينة املنورة وأرشوهم ليمنعوا قوافل رسول اهلل )صّلى اهلل ع
يف أراضيهم، أي أهنم ضربوا حصاراً اقتصادياً حول املدينة املنورة مما هدد املسلمني باملوت جوعاً ومن الواضح أن 
احلصار االقتصادي الدفاعي من الوسائل املشروعة املستخدمة يف احلروب، فاملسلمون أرادوا هبذه السرية ومبا تالها 

رب احلصار االقتصادي حول أهل مكة احملاربني للرسول )صّلى اهلل عليه وآله( من )كغزوة بدر وما أشبه(، ض
 باب املعاملة باملثل.

أما بقية غزوات الرسول وحروبه وسراياه فكانت إما لنقض العهد من قبل الطرف اآلخر، كما فعله يهود بين 
 قينقاع يف املدينة ومشركوا قريش يف نقض صلح احلديبية.

 وان كما يف غزوة أحد واخلندق.وإما لرد العد
أو لشن حرب وقائية كما يف قصة مؤتة، حيث إن الفرس والروم أخذا يف االعتداء على الدولة اإلسالمية، فقد 
أحيط اإلسالم بأعداء من الفرس والروم يريدون باإلسالم كل سوء وأخذ هؤالء ينتهزون الفرص املواتية لالنقضاض 

سول )صّلى اهلل عليه وآله( يف عقر داره وإبادة املسلمني، وقد شرعوا يف ذلك عليه واجتثاث جذوره وقتل الر 
بالفعل، فهرقل عظيم الروم قتل مجاعة من والته أسلموا يف بالد الشام.. وكل ذلك أعطى للرسول )صّلى اهلل عليه 

 وآله( احلق الشرعي والعريف والقانوين يف الدفاع.
ر واليه على اليمن بأن يرسل بعض جالوزته إىل املدينة املنورة ليأتوا وكذلك الفرس فإن كسرى عظيم الفرس أم

برأس الرسول األعظم )صّلى اهلل عليه وآله( إىل كسرى، لكن الرسل الذين أتوا إىل املدينة املنورة آبوا خبفي حنني 
قصة مذكورة يف حيث رأوا التفاف املسلمني العظيم حول الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وحاّجهم الرسول يف 

 التواريخ.
 أقل قدر من الضحايا

مث إن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( كان يتحرى أقل قدر من القتل واألسر يف حروبه مبا ال يذكر العامل مثله ال 
 قبل اإلسالم وال بعده.

وبضعة أشخاص يف   فمثاًل: يذكر أحد الكّتاب إن مجيع القتلى من الطرفني )املسلمني واملشركني( مل يتجاوز ألفاً 
 كل احلروب اليت خاضها الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ـ واليت كانت أكثر من مثانني حرباً ـ.

 ويذكر كاتب آخر إن عدد الذين قتلوا يف مجيع احلروب هم ألف ومثانية عشر شخصاً.
 ز ألف وأربعمائة(.ويذكر مؤلف ثالث: )إن عدد الكفار واملسلمني الذين قتلوا يف مجيع احلروب مل يتجاو 



وهذا أكثر عدد ذكر يف هذا املوضوع، بينما الدكتور حممد محيد اهلل يف كتاب )حممد )صّلى اهلل عليه وآله( يذكر: 
إن حممدًا )صّلى اهلل عليه وآله( ـ مع أنه استوىل على أكثر من مليون ميل مربع مما يعادل كل أوربا باستثناء 

نطقة ماليني من البشر ـ مل يقتل يف كل حروبه ـ من طرف املسلمني ـ إال مائة روسيا، ومع أنه كان يسكن هذه امل
 ومخسون مسلماً.

 ويضيف: أن هذا العدد يعادل: قتيالً واحد يف كل شهر ـ تقريباً ـ.
 وليس هذا إال ألجل احرتام اإلسالم للدماء وجتنبه القتل مهما أمكن.

 احلرب عند غري املسلمني
 والتعذيباإلسراف يف القتل 

وعلى عكس حكومة الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( جند سائر احلكومات اليت كانت تسرف يف إراقة الدماء ما 
 جتد إىل ذلك سبياًل.

وقد ذكر املؤرخون: إن اآلشوريني كانوا قساة غالظ األكباد وكانوا يدمرون املدن اليت يفتحوهنا بعد حصارها 
مثيل، وكانوا يكافئون اجلنود عن كل رأس مقطوع حيمل من ميدان املعركة جبائزة، ويتفننون يف القتل والتعذيب والت

وقد يعمدون إىل قتل مجيع األسرى يف ساحة املعركة عند كثرهتم، لكي ال يستهلكوا الطعام والشراب أو لئال 
ازر أواًل بفقأ العيون يكونوا خطرًا على مؤخرة )اجليش( وكان امللوك والرؤساء يرأسون هذه اجملازر، ويبدأون اجمل

وقطع الرقاب من األسرى، أما األمراء واألشراف من األسرى فكانوا يعذبون قبل القتل، فتصلم آذاهنم، وجتدع 
أنوفهم، وتقطع ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، أو تسلخ جلودهم وهم أحياء، أو تشوى أجسامهم فوق النار، أو 

 يلقى هبم من أبراج عالية.
ارتقى عرش آشور عام سبعمائة ومخس وأربعني قبل امليالد يصلب األسرى على اخلوازيق، بينما  وكان امللك الذي

 يقوم الرماة بقتلهم بالسهام واملدقات.
 ويف بعض احلروب استخدم األسرى جلر العربات احململة باخلشب بداًل من الدواب.

 صور رهيبة من وحشية املغول
املغول: )عرف املغول بالقسوة والوحشية وسفك الدماء، كما اشتهر يقول صاحب كتاب )أسرى احلرب( يف قصة 

 جنكيز خان مؤسس إمرباطوريتهم بالبطش والقتل وحب التدمري واإلبادة.
ويف حروهبم اشتبكوا مع شاه خوارزم عالء الدين فأحرق املغول )خبارى( وهنبوا ثرواهتا واغتصبوا النساء وسيق 

عليهم اللحاق بالفرسان أمر جنكيز خان بقتل كل من يتخلف عن السري األسرى إىل )مسرقند(، وملا صعب 
 واستحالت )خبارى( إىل أنقاض وخرائب.

والقت )مسرقند( املصري نفسه حيث هنبت وقتل السكان وأسروا ثالثني ألفاً من أمهر الصناعيني، وأرسلهم جنكيز 
 م يف األشغال العسكرية والنقل.خان إىل أبنائه يف الشمال، كما جندوا عدداً كبرياً الستخدامه



ويف )خراسان( مجعوا األهايل يف ساحة واسعة وأمروهم أن يكتف بعضهم بعضًا مث شرعوا بذحبهم فقتلوا سبعني 
 ألفاً.

وملا احتلوا )مرو( وزعوا سكاهنا على احملاربني املغول ووزع كل منهم نصيبه، ومل يبقوا إال على أربعمائة صانع 
 ، وعلى بعض األفراد الختاذهم عبيداً، والقت بقية املدن نفس هذا املصري.حلاجة اجليش إليهم

وملا مسع املغول أن بعض األهليني رقدوا بني جثث القتلى أصدر األوامر بفصل الرؤوس عن أجسادها واتبعوا ذلك 
 يف مجيع معاركهم الالحقة.

 وكانوا يطاردون الفارين، كما يطارد الصياد فريسته.
 أنواع احليل إلخراج املختبئني من خمابئهم، مثاًل: أرغموا مؤذنًا من أسراهم على اآلذان للصالة واستخدموا شىت

 وخرج املسلمون من مكامنهم معتقدين بذلك ذهاب الغزاة الذين كانوا هلم باملرصاد فأبادوهم.
 ان جوعاً.وكانوا حيرقون الغالت واحملاصيل قبل مغادرهتم املدن ليموت من اختبأ أو فّر من السك

 وكانت سياسية جنكيزخان يف حروبه ذبح مجيع جنود احلاميات وسكان املدن والسلب والنهب وغرق األسرى.
وإذا قاومت مدينة ما )املغول( صنعوا هبا األفضع، فقد قاومت )نيسابور( بضعة أيام فكان جزاؤها ذبح الرجال 

 والنساء واألطفال.
دولة خوارزم فأبادوا ودمروا وأحرقوا وأسروا عدداً من قواد الروس عن طريق وصنع املغول يف )روسيا( ما صنعوا يف 

الغدر واخليانة فكبلوهم باألغالل وأقاموا فوقهم البسط وجلس عليها كبار قادة املغول ليطعموا وليمة النصر بينما  
 كان القادة الروس ميوتون اختناقاً.

ر( وهنبوا مجيع مدن )البازان( ودكوا أبنيتها وحرقوا )موسكو( مث عاد املغول إىل )منغوليا( فخربوا مدينة )بلغا
 وحاصروا )تلوتري(.

وملا قص النبالء شعورهم واختبؤوا يف الكنائس ولبسوا مسوح الرهبان أمر املغويل بإحراق الكنيسة واملدينة فهلك 
 اجلميع ودمرت النريان مدناً أخرى.

 )تربيز( واجتهوا إىل )بغداد( قاعدة القيادة العباسية فحاصروا وتابع هوالكو الزحف يف غرب آسيا حىت وصلوا إىل
بغداد أربعني يومًا ونصبوا املنجنيقات على مجيع القالع واحلصون وأمطروها باحلجارة والنار املشتعلة وأحدثوا ثغرة  

دى استعداده للتسليم كبرية يف أسوارها وأحرقوا املنازل، وملا رأى اخلليفة أنه ال عالج إال بالصلح طلب الصلح وأب
شريطة اإلبقاء على حياته وحياة السكان، وخرج مع ثالثة آالف من القضاة واألعيان واألشراف ملالقاة هوالكو، 
فخان االتفاق وغدر هبم كما فتك بسكان املدينة، فأمر هوالكو بنهب املدينة وذبح سكاهنا ووطئت أجساد 

الت الدماء يف الشوارع مدة ثالثة أيام حىت اصبح ماء دجلة لعدة املستغيثني حبوافر اخليل واغتصبت النساء وس
أميال أمحر قانياً، واستبيحت املدينة ستة أسابيع، فذحبوا السكان، وانتهكوا احلرمات، وأحرقوا الدور، وهتاوت 

لوا القصور، وتقوضت اجلوامع واألضراحة بسبب النار أو بسبب املعاول، وذحبوا املرضى يف املستشفيات، وقت



طالب العلم واألساتذة يف املدارس، ونبشوا قبور األولياء وأضرحة األئمة الصاحلني، وأحرقوا جثث األموات، 
 واستمرت املذابح عدة أيام وأمست )بغداد( خراباً بلقعاً، وهلك من سكاهنا أكثر من مليون ونصف.

سلبون فأبادوا مجيع سكان )الرها( وعرب املغول الفرات متجهني صوب اجلزيرة يطاردون األهلني فيقتلون وي
 و)جران( و)نصيبني( وذحبوا يف )حلب( مخسني ألفاً وسبوا عشرة آالف من نسائها وأطفاهلا.

وفعلوا أيضًا يف غالب بالد اإلسالم هذا الفعل، مثاًل: ملا علم تيمورلنك مبقتل مجاعة من رجاله وجنوده الذين 
اجليش باقتحام املدينة، وأن يعود كل جندي مع راس قتيل من  دخلوا مدينة )أصفهان( غضب وأصدر أمره إىل

أهلها، ونفذ اجليش األمر، وحتولت املدينة إىل جمزرة بشرية مروعة، وتكدست عند املساء سبعون ألف مججمة من 
 الضحايا، فأمر تيمور أن تقام منها أبراج يف شوارع املدينة.

 وأشعلوا النار يف املدينة.وكذلك ملا وصلوا إىل بعض املدن ذحبوا السكان 
 احلروب احلديثة ال تقل سوءً 

 وهكذا جند األمر يف احلروب احلديثة، بل وأسوأ من ذلك.
 فأمريكا قتلت بالقنبلة الذرية ربع مليون إنسان يف اليابان يف ظرف ساعات وأحرقت كل شيء.

يقتلون اجلرحى، وال يرمحون األسري، وخيرجون وملا جاء الربيطانيون إىل العراق عاملوا الناس أسوأ معاملة، وكانوا 
 اجلثث من القبور طمعاً يف الثياب واملالبس.

ويف السودان كانت اجليوش الربيطانية تقطع رؤوس املقتولني وترسلها إىل لندن ليجعلوا اجلماجم مطفئة سكائر 
 حقداً على املسلمني.

بلغ املليون يف ذلك اليوم، فقتلوا منهم نصف مليون ويف ليبيا قتل اإليطاليون نصف الشعب اللييب الذي كان ي
 بأبشع قتلة، وكانوا ميثلون باجلثث ويعذبون األحياء تعذيباً بشعاً.

وكذلك صنع الفرنسيون باجلزائر فقتلوا من تسعة ماليني مليونًا ونصف املليون وبعض اإلحصائيات تقول إهنم 
 ون األحياء تعذيباً قاسياً قليل النظري.قتلوا منهم مليونني وكانوا ميثلون باجلثث، ويعذب

ويف احلرب بني اهلند والباكستان الشرقية )بنغالديش( قتل من الناس أكثر من ثالثة ماليني جوعًا وتعذيبًا وقتالً  
 كما مات بعضهم ألجل انتشار األوبئة.

اليت استولوا عليها مخسة والروس قتلوا من املسلمني يف طاجكستان وتركمنستان وغريمها من البالد اإلسالمية 
ماليني من املسلمني مبختلف أنواع القتل من اإلحراق والغرق والتعذيب إىل حد املوت والرمي بالرصاص وغري 

 ذلك.
كما أن الروس يف الوقت الراهن قتلوا أكثر من مليون إنسان يف أفغانستان، وقد امتألت سجوهنم باألبرياء وعذبوا 

 .الناس بأبشع أنواع التعذيب
 كما قتل األمريكيون يف فيتنام ويف غري فيتنام عدداً هائالً يُعدَّ باملاليني وكانوا يعذبون األحياء وحيرقون احملاصيل.



وهكذا يرى العامل يف العصر احلديث أبشع أنواع القتل والتعذيب واحلرق واإلهانة لكرامة اإلنسان، وقصة احلرب 
 ة مشهورتان مذكورتان يف الكتب.العاملية األوىل واحلرب العاملية الثاني

 ازدياد أخطار احلرب يف العصر الراهن
وقد ذكرنا يف كتاب )فقه االجتماع( يف مبحث أخطار احلرب: إن الالزم على األمم أن تسعى بكل جدها 
لتعميم السالم يف الزمن احلاضر حيث ازدادت أخطار احلرب زيادة كبرية غري متصورة، وسبب هذه الزيادة أمور، 

 منها:
األسلحة الفتاكة اليت اكتشفها العلم.. واستعمال هذه األسلحة يف احلروب يوجب نسف احلضارة من غري فرق 
بني احلروب احملدودة واحلروب العاملية فإن احلروب احملدودة هتدم ـ أيضًا ـ بقدرها، مثاًل: يف حرب لبنان قتل وجرح 

اقية اإليرانية قدر جمموع القتلى واجلرحى بأكثر من مليون من البشر زهاء مائة ومخسني ألف، ويف احلرب العر 
 ونصف كما قدرت خسائر احلرب بأكثر من مخسمائة مليار دوالر.

أما إذا اتفقت حرب عاملية ـ ال مسح اهلل ـ فإن احلضارة رمبا تنتهي، وقد ذكر يف تقرير أنه كان خمطط أمريكا ضد 
 انني يف املائة من منشآهتا الصناعية.روسيا أن تدمر يف حروب نووية خاطفة مخس ومث

 وقد كدست كل من روسيا وأمريكا يف خمازهنا األسلحة الفتاكة ما يكفي إلبادة البشر سبع مرات.
ويف تقرير أنه: توجد عند االحتاد السوفييت قنابل إذا ألقيت واحدة متوسطة منها على مدينة كنيويورك، أفنت يف 

 مائتني ومخسني مياًل مربعاً.حلظة واحدة كل ما كان يف شعاع 
إىل غري ذلك من األسلحة الفتاكة الرهيبة واليت ال تشكل أسلحة احلرب العاملية الثانية يف قباهلا إال مثل األسلحة 

 القدمية اليدوية ـ كالسيف والرمح ـ بالنسبة إىل املدفع والدبابة.
 من مضاعفات احلرب

عانون طوال حياهتم من ويالهتا فإن األسلحة الفتاكة توجب خمتلف أواًل: ختلف مشوهي احلرب واجلرحى الذين سي
 األمراض والتشويهات يف اإلنسان واحليوان واألرض وغريها.

وقد جاء يف تقرير: إن روسيا اشرتت مخسة وعشرين مليون عضواً صناعياً ـ كاليد والرجل والعني ـ ألجل املشوهني، 
باإلضافة إىل أن احلرب الذرية تذر الديار بالقع ال تصلح إلنبات النبات إىل  بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية. هذا

 أمٍد بعيد.
وثانياً: تلتهم احلرب االقتصاد التهامًا موحشاً، فإن الدول حتول أجهزهتا أبان احلرب إىل أجهزة حربية مما يستنفذ 

 املال، ويوجب الفقر سنوات عديدة بالنسبة إىل الدول املتحاربة.
ذكر )غوستاف لوبون( إن )إسبانيا( مل تستعد نشاطها منذ حارب الصليبيون املسلمني، وقد مرت على وقد 

 احلرب زهاء عشرة قرون.
 كما ذكر مؤرخ آخر: إن العراق مل يستعد نشاطه منذ ختريب املغول له زهاء سبعة قرون.



( أربعاً وسبعني يف األلف من إنتاجها. وقد صرفت أمريكا يف احلرب الباردة عام ألف وتسعمائة وثالثة ومخسني )م
 فإذا ترتبت هذه النتائج التدمريية يف االقتصاد على احلرب الباردة، فماذا يكون احلال يف احلرب الساخنة؟

وباإلضافة إىل الدول املتحاربة تلتهم احلرب اقتصاد سائر الدول املرتبطة هبا، حيث إن االقتصاد يف العصر الراهن 
حمددة من األرض فإن الدول تشابكت يف االقتصاد تشابكًا كبريًا فالبضائع التجارية مبختلف ال خيتص برقعة 

 أقسامها تستورد من كافة الدول إىل الدول األخر.
 وإذا علمنا أن الدول احملايدة امساً ليست حمايدة حقيقة نعرف كيف تلتهم احلرب اقتصاديات كل الدول.

 شديد إبان احلرب العاملية الثانية سواء يف الدول احملاربة أو غري املتحاربة. والكل يذكر كيف وقع العامل يف ضيق
ثالثاً: كما إن احلرب توجب التخلف احلضاري للبالد املتحاربة وللبالد اليت ترتبط هبا بل ولسائر بالد العامل، إذ 

والرتبوية وغريها توقفًا كبريًا مما تتحول كل الدول إىل )دولة حرب( وتتوقف اخلدمات الثقافية والصناعية والزراعية 
يوجب جتمد احلضارة بل وتقهقرها، حيث إن احلرب تستقطب مجهرة كبرية من خمتلف العلماء الذين هم حمور 
تقدم احلضارة، وقد ذكرت بعض الصحف أن مصر وحدها خسرت عند حتطيم خط )بارليف( اإلسرائيلي زهاء 

 اء ومن إليهم.عشرين ألف من املهندسني واخلرباء واألطب
 وسائل جتنب احلرب

 حنو تعميم السالم
مث الالزم ـ ألجل إهناء احلرب يف العامل ـ وتعميم السالم أن تبدل معامل األسلحة إىل معامل األغراض السلمية، 
وال يقال: إن األغراض احلربية إمنا توجب إشغال ماليني العمال؟ فإن كثريًا من هؤالء العمال ميكن أن متتصهم 
املعامل اليت تعمل لألغراض السلمية، كما ميكن جعل مناهج اإلسكان وصحة ولوازم كل أهل العامل وكذلك 
مناهج لغزو الفضاء، وغري ذلك وإذا فرض أنه بقى فائض من العمال ليس هلم عمل فال يستلزم ذلك بطالتهم 

 غريهم.ألهنم يشتغلون بالعلم وبالعبادة وبالتنزه بعد توزيع العمل عليهم وعلى 
مثاًل: لنفرض عشرة ماليني عامل كل واحد منهم يشتغل مثان ساعات يف خمتلف الشؤون الصناعية والزراعية، 
ومخسة ماليني منهم يشتغلون يف السالح، فهؤالء إذا اشتغلوا يف األغراض السلمية يبقى مليونان بال عمل ألن 

صهم ويف هذه احلالة يوزع العمل على جمموع ثالثة ماليني من اخلمسة تتمكن األغراض السلمية من امتصا
العشرة، وختفف من ساعات العمل، ففي املثال: بدل أن يشتغل كل عامل مثان ساعات حىت يشتغل مخسة 
ماليني منهم يف السالح يشتغل كل عامل ست ساعات ومخسي ساعة ويف الباقي أي الساعة وثالثة أمخاس 

ًا وجتربة، ويف العبادة املوجبة خلري الدنيا واآلخرة، ويف التنزه باألسفار الساعة يشتغلون يف العلم تعليمًا وتعلم
 وغريها.

وليس من الصحيح أن نقول: إننا نصنع السالح فنقتل الناس لكي ال تكون بطالة! فهو مثل أن تكون هنالك 
النصف الذي  عائلة ونصفهم له عمل ونصفهم ال عمل له فنقول: إن النصف الذي ال عمل له يشتغل بقتل هذا

 له عمل ألجل أن ال يبقى النصف الذي ال عمل له فارغني عن العمل؟



 إن هذا منطق ال يقبله عقل أو شرع، بل هو منطق االحنراف فحسب.
فالالزم ـ إذاً ـ أن نوجد العمل السلمي للعاملني يف مصانع األسلحة، كما يلزم أن نوجد العمل للذين يشتغلون يف 

 الضباط والقواد، واملراتب واجلنود وغريهم.األمور العسكرية من 
نعم يبقى قلة منهم الحتمال الطوارئ، واآلخرون إذا تدربوا فإمنا يتدربون بقدر، ويكونون كجيش احتياط ال  
كجيش متفرغ، وقد ذكرنا يف بعض الكتب أن إيران يف أيام اجملدد الشريازي وقصة حترمي التنت كان هلا زهاء عشرة 

 ياطي ـ هم كل الناس ـ وعشرة آالف مسلح ألوقات السلم.ماليني جيش احت
 وعلى أي حال، فالالزم حل مشكلة احلرب هبذه الصورة أو بصورة أخرى.

 هذا من ناحية السالح كّماً.
وأما من ناحية السالح كيفاً، فالالزم أن ختفف األسلحة، يعين: أن تكون هناك جلان لتبديل األسلحة املتطورة إىل 

فيفة ـ كالبندقية وما أشبه ـ مث تبديل األسلحة اخلفيفة إىل األسلحة البدائية ـ كالسيف والرمح ـ فإنه من األسلحة اخل
 الغلط أن يهيئ اإلنسان سالحاً يبيد نفس املسلح وعدوه.

وهذا شيء ممكن إذا متكنا من التعبئة العامة، ألجل السالم، فتبطل بذلك معامل األسلحة ويستخدم العمال يف 
الشؤون، وحتل اجليوش الكبرية وتدمر األسلحة املعقدة لرتجع إىل أسلحة خفيفة، ورمبا تنتهي الدنيا إىل  سائر

سالح السيف وقد ورد يف بعض األحاديث املعنية بشأن اإلمام املهدي ـ عجل اهلل تعاىل فرجه ـ أنه حيمل السيف 
دمه اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف ـ ويف بعض الروايات أنه سيف )ذو الفقار( وهو السيف الذي استخ

معارك اإلسالم، ويف بعض األحاديث أن هذا السيف نزل من السماء على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 
فأعطاه عليًا )عليه السالم( وأصبح فيما بعد من مجلة املواريث املقدسة اليت توارثها األئمة الطاهرون )عليهم 

 ى إىل اإلمام املهدي )عجل اهلل تعاىل فرجه( ـ.السالم( حىت انته
ولذا ورد يف األحاديث: إن حمور احلرب لإلمام )عليه السالم( وأصحابه هو ما بني مكة والكوفة، وهذه مسافة 

 قصرية جداً، أما بقية البالد فاهنا ستلتف حتت لوائه )عليه السالم( بدون حرب.
 قلع جذور احلرب

االجتماع(: إن حفظ السالم ال ميكن مبجرد اإلعالم ومنظمات السالم، ألن السالم وقد ذكرنا يف كتاب )فقه 
ليس أمراً سطحياً، كما أن احلرب ليست أمرًا سطحياً، بل الالزم قطع جذور احلرب حىت يسود السالم، وجذور 

)االستعمار( احلرب هي )حرمان اإلنسان( مما توجب له الثورة ضد الطبقة اليت حرمته، وأسباب احلرمان هي 
و)االستغالل( و)االستبداد يف احلكم، أو يف املال، أو يف العلم( فالالزم ملن يريد قطع جذور احلرب أن حيول بني 
مثريي احلرب وبني مآرهبم وذلك بإشاعة الوعي السياسي واالقتصادي واالجتماعي، فإن الوعي السياسي يوجب 

تاتوريتهم دكتاتورية صرحية كاحلكومات الوراثية واإلنقالبية، أو عدم استسالم الشعب للدكتاتوريني سواء كانت دك
مغّلفة كاحلكومات اليت تنادي بالدميقراطية، لكنها يف خمالب رأس املال أو خمالب احلزب الواحد، كأمريكا 

 وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصني وحنوهم.



تلك اجلماعة بيدها مقاليد احلكم أيضًا ـ   والوعي االقتصادي مينع كون املال بيد مجاعة معينة سواء تسلمت
 كروسيا ـ أو ال ـ كأمريكا ـ.

والوعي االجتماعي يوجب أن يعرف اإلنسان تساوي اجملتمع يف العلم واحلكم واملال وإمنا: )كل امرئ مبا كسب 
 (.11رهني( )الطور: 

 (.31)وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( )النجم: 
العلم ـ مثاًل ـ خاص جبماعة ألن هلم املال أو احلكم أو احلزب علم باحنراف اجملتمع  وال طبقة خمتارة، فإذا رأى أن

 ولزوم تعديله حىت يعم العلم اجلميع، وهكذا بالنسبة إىل احلكم واملال.
 والعامل أخذ يتوجه ـ تدرجييا ـ إىل مثل هذا الوعي، فقد كان احلكم العاملي مدة بيد بريطانيا، مث بيد أمريكا مث بني
قوتني: أمريكا وروسيا، لكن احلكم توزع يف الوقت احلاضر بيد أكرب قدر من الدول.. توزع بني أمريكا وروسيا 
وأوربا والصني، صحيح أنه ال توجد يف اجملال العسكري إال الدولتان إال أنه توجد مراكز قوى متعددة يف اجملال 

وجد الدولتان باإلضافة إىل أوربا الغربية والصني السياسي، ولكل مركز حلف مجاعي، ويف اجملال االقتصادي ت
 واليابان، ويف اجملال الذري توجد اهلند وغريها أيضاً، مما سبب خروج الدنيا تدرجيياً عن االحتكار.

كما أن الشيوعية أخذت تتحطم بسبب انفصال الصني وحماولة انفصال بولونيا، ومتلمل بعض البالد األخرى 
ية، باإلضافة إىل أهنا افتضحت أكرب افتضاح، وخصوصًا عند غزوها ـ سابقًا ـ للمجر الدائرة يف فلك الشيوع

وتشيكوسلوفاكيا وحالياً: أفغانستان. والرأمسالية أخذت تتحطم لبنة لبنة فخرجت اليابان وفرنسا عن 
الشرق األوسط  )إمرباطوريتهما( واالستعمار الربيطاين واألمريكي أخذا يرتحنان للسقوط هنا وهناك وباألخص يف

 حيث ظهرت مفاسد إسرائيل.
وعليه فإن إعطاء الوعي للبشرية صار أسهل، صحيح أن احلياد اآلن ليس ممكناً، وال صحيحاً ـ حيث إن اإلنسان 
ال يصح أن يسكت أمام الظامل ـ إال أن الوعي املتململ أخذ يعمل إلجياد احلياد السليم، أما احلياد الذي كان 

د كان ـ يف الواقع ـ تغطية للعمالء فهل كاسرتو عميل الشرق حمايد؟ وهل ناصر عميل أمريكا  قبل عشرين سنة فق
 كان حمايداً؟ واىل غري ذلك.

وعلى أي حال، يلزم زيادة الوعي لتنقلع جذور احلرب واليت هي عبارة عن احنصار العلم واحلكم واملال بيد أقلية 
 البشر يف قبال حرمان األكثرية.

عطي الثالثة بيد الكل كذلك يقرب الناس بعضهم إىل بعض، ويكّون بينهم عالقات أكثر فال والوعي كما ي
يتمكن املتعصبون املنحرفون من استغالل البشر يف مآرهبم الشخصية، ولذا نرى أنه كلما زاد الوعي انكمشت 

 أشبه. القوميات، واندثرت الطائفيات املنحرفة، وقربت العرقيات واللونيات واجلغرافيات وما
 فضح )احلرب بالوكالة(

كما أن الالزم قبل الوصول إىل النتيجة النهائية وهي السالم الشامل، فضح )احلروب بالوكالة( واحليلولة دون 
 وقوعها وذلك بعدة وسائل هي:



ب  أواًل: حتجيم العالقات بني الدول الصغرية والدول الكبرية، حىت ال يتمكن الكبار من إيكال الصغار يف احلرو 
 كما هي العادة اآلن.

 ثانياً: فضح القواعد العسكرية للدول الكبرية يف أراضي الدول الصغرية.
ثالثاً: فضح التحالفات العسكرية بني الدول الصغرية اليت تدور يف فلك الكبار، وبيان أن هذه الدول الصغار 

 املتحالفة ال تريد باألحالف إال خدمة تلك الدول الكبرية.
 تقوية العالقات بني الدول املتجاورة حىت ال تتمكن الدول الكبار من إيقاع احلرب بينها.رابعاً: 

خامساً: )وهو األهم من كل ذلك(: إجياد الوعي للشعوب الصغرية حىت ال تكون ألعوبة بيد حكوماهتا اليت تنفذ 
 أوامر األسياد.

جشع الرأمساليني واحلكام الدكتاتوريني، سواء   كما أن الالزم إجياد الوعي للشعوب مطلقًا حىت ال يقعوا فريسة
كانوا دكتاتوريني صرحيني ـ كروسيا ـ أو دكتاتوريني مغلفني بثوب مهلهل من الدميقراطية ـ كربيطانيا وفرنسا وأمريكا ـ 

الدينيون فإن هاتني الطبقتني من احلكام الرأمساليني هم الذين يشعلون احلروب دائماً، ويف ركاهبم العلماء املنحرفون 
 كالكنيسة ـ واملدنيون كأصحاب اخلربات والشهادات.

وصدق رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حيث روي عنه أنه قال: )صنفان من أميت إذا صلحا صلحت أميت، وإذا 
 (.1فسدا فسدت أميت، قيل: يا رسول اهلل ومن مها؟ قال: الفقهاء واألمراء()

ه وآله( مل يذكر )املال( يف هذا احلديث ألن كان له دور بسيط يف الزمن والظاهر أن الرسول )صّلى اهلل علي
السابق فلم تكن قد ظهرت هذه الرأمساليات املنحرفة جدًا واليت ليست من اإلسالم وليس اإلسالم منها يف 

لم الشعوب، شيء، فقد كان مشعلوا احلروب سابقاً: األمراء املنحرفون، والعلماء املزيفون، فكانوا يتعاونون يف ظ
وهلذا نّبه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إىل خطرمها مع وضوح أنه نـُبُّه يف اإلسالم إىل خطر كون املال )دولة بني 

 األغنياء( كما ذكرنا بعض هذا البحث يف موضوع املال.
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 من هدي اإلسالم يف احلرب

 
 ستثنائيةاإلسالم يعترب احلرب حالة ا

 وعلى أي حال، فاإلسالم يدعو إىل السالم ويعترب السلم هو األصل واحلرب هي االضطرار.
 (.114قال اهلل سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتّبعوا خطوات الشيطان( )البقرة: 

 (.61ال: قال اهلل سبحانه: )وإن جنحوا للسلم فاجنح هلا وتوكل إىل اهلل( )األنف
 (.112وقال سبحانه: )وال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا( )البقرة: 

وقال سبحانه: )لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ملن كان يرجو اهلل واليوم اآلخر ومن يتول فإن اهلل هو الغيّن 
قدير واهلل غفور رحيم ال ينهاكم اهلل عن  احلميد عسى اهلل أن جيعل بينكم وبني الذين عاديتم منهم مودًة واهلل

طوا إليهم إن اهلل حيب املقسطني إمنا ينهاكم  الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرجوكم من دياركم أن تربُّوُهم وتُقسم
اهلل عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتوهلم فأولئك هم 

 (.1ـ  6ملون( )املمتحنة: الظا
فنرى أن اإلسالم يأمر مبحاربة من ال يزال يقاتل املسلمني ويريد االعتداء، وينهى عن موادة أمثال هؤالء، أما 

 الذين مل يقاتلوا املؤمنني ومل خيرجوهم فاهلل سبحانه يلّمح إىل بّرهم واإلقساط إليهم وإن كانوا كفاراً.
الكثرية اليت إذا مجعت مع اجلهاد تكون النتيجة: إن اجلهاد واحلرب حكم ثانوي  إىل غريها من اآليات القرآنية

 اضطراري، وإن السلم هو احلكم األّويل، كما أملعنا إليه فيما سبق.
ويف حديث قال علي )عليه السالم( لعسكره قبل لقاء العدو بصفني: )ال تقاتلوهم حىت يبدأوكم، فإنكم حبمد 

 (.1إياهم حىت يبدئوكم حجة أخرى لكم عليهم()اهلل على حجة، وترككم 
ويف كتاب اإلمام أمري املؤمنني إىل أهل األمصار يقص فيه ما جرى بينه وبني أهل صفني، قال )عليه السالم(: 
)وكان بدء أمرنا التقينا والقوم من أهل الشام، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا يف اإلسالم واحدة ال 

يف اإلميان باهلل والتصديق برسوله وال يستزيدوننا، األمر واحد إال ما اختلفنا فيه من دم عثمان وحنن منه  نستزيدهم
براء، فقلنا تعالوا نداو ما ال يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكني العامة حىت يشتد األمر ويستجمع فنقوى على 

حىت جنحت احلرب وركدت ووقدت نرياهنا ومحست، فلما وضع احلق مواضعه، فقالوا: بل نداويه باملكابرة، فأبوا 
ضرستنا وإياهم ووضعت خمالبها فينا وفيهم أجابوا عند ذلك إىل اليت دعوناهم إليه فأجبناهم إىل ما دعوا 

 (.1وسارعناهم إىل ما طلبوا حىت استبانت عليهم احلجة وانقطعت منهم املعذرة()
 (.3وّن إىل مبارزة()وقال )عليه السالم( لولده احلسن: )ال تدع

وانظروا إىل هذا احلديث املروي عن اإلمام الصادق )عليه السالم( حيث قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
( دعاهم فأجلسهم بني يديه مث يقول: سريوا باسم اهلل واهلل ويف سبيل اهلل وعلى 4وآله( إذا أراد أن يبعث سرية)
ثلوا، وال تغدروا، وال تقتلوا شيخًا فانيًا وال إمرأة، وال تقطعوا شجرًا إال أن تضطروا ملة رسول اهلل، ال تغلوا، وال مت



إليها، وأميا رجل من أدىن املسلمني أو أفضلهم نظر إىل احد من املشركني فهو جار حىت يسمع كالم اهلل، فإن 
 (.5تبعكم فأخوكم يف الدين، وإن أىب فأبلغوه مأمنه واستعينوا باهلل عليه()

يف رواية: إن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( كان إذا حضرت احلرب يوصي املسلمني بكلمات فيقول: و 
 (.6)تعاهدوا الصالة وحافظوا عليها واستكثروا منها وتقربوا هبا فإهنا كانت على املؤمنني كتاباً موقوتاً()

 (.2وكان يقول: )ال تقاتلوهم حىت يبدأوكم()
 اإلسالم شروط وقيود احلرب يف

احلرب ضرورة قصوى، والضرورات تقدر بقدرها، خصوصًا يف مثل احلرب اليت هي الدمار والفناء وإبادة احلياة 
ولذا نرى اإلسالم جيعل للحرب قيودًا وشروطاً، مع أنه أوجب اجلهاد االبتدائي والدفاعي كما هو معروف يف  

ال تكون احلرب إال بقدر الضرورة الشديدة، مث إذا  كتب الفقه، وإمنا جعل هذه الشروط والقيود الكثرية حىت
انتهت احلرب يعفو اإلسالم، ويغفر، ويطلق سراح اجملرمني مهما وجد إىل ذلك سبياًل كما سنشاهد ذلك يف 

 الفصول التالية من هذا الكتاب:
 ـ اشرتاط إذن الوالدين: 1

رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل عن أّب عبد اهلل الصادق )عليه السالم( قال: )جاء رجل إىل 
 إين راغب يف اجلهاد نشيط.

قال: فجاهد يف سبيل اهلل فإنك إن تقتل كنت حيًا عند اهلل ترزق، وإن متت فقد وقع أجرك على اهلل، وإن 
 رجعت خرجت من الذنوب كما ولدت.

 نسان ّب ويكرهان خروجي.فقال: يا رسول اهلل إن يل والدين كبريين يزعمان أهنما يأ
فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: أقم مع والديك، فوالذي نفسي بيده ألنسهما بك يومًا وليلة خري من 

 (.4جهاد سنة()
وعن جابر قال: أتى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رجل فقال: إين رجل نشيط وأحب اجلهاد ويل والدة تكره 

 ذلك.
ى اهلل عليه وآله(: إرجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثين باحلق ألنسها بك ليلة خري من جهاد يف فقال النيب )صلّ 
 (.1سبيل اهلل سنة)

 وروى ابن عباس أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( جاءه رجل فقال: يا رسول اهلل أجاهد؟
 فقال: )ألك أبوان؟(

 فقال: نعم.
 (.11فقال: ففيهما فجاهد)

د اخلدري: إن رجاًل هاجر من اليمن إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال له رسول اهلل وروي عن أّب سعي
 )صّلى اهلل عليه وآله( هل لك أحد باليمن؟



 فقال: أبوان.
 قال )صّلى اهلل عليه وآله( أذنا لك؟

 قال: ال.
 (.11فقال: إرجع فاستأذهنما فإن أذنا لك فجاهد، وإال فربمها)

 اد عن طوائف:ـ سقوط اجله 1
ففي حديث عن احلسن بن حمبوب، عن بعض أصحابه قال: كتب أبو جعفر )عليه السالم( يف رسالته إىل بعض 
خلفاء بين أمية ـ إىل أن قال: يف ذم اخللفاء الذين يكلفون ما مل يأمر به اهلل عز وجل، قال )عليه السالم(: مث  

لى اجلهاد بعد عذر اهلل عز وجل إياهم، ويكلف الذين كلف األعمى واألعرج والذين ال جيدون ما ينفقون ع
 (.11يطيقون ما ال يطيقون)

أقول: وذلك حسب ما جاء يف القرآن احلكيم هبذا الصدد، قال سبحانه: )ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري 
نفسهم على القاعدين درجة أويل الضرر واجملاهدون يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم فضَّل اهلل اجملاهدين بأمواهلم وأ

وكاًل وعد اهلُل احلسىن وفّضل اهلل اجملاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرًة ورمحًة وكان اهلل غفوراً 
 (.16ـ  15رحيماً( )النساء: 

تطيعوا وقال سبحانه: )قل للمخّلفني من األعراب َسُتدعون إىل قوم أويل بأس شديد تقاتلوهنم أو يسلمون فإن 
يؤتكم اهللُ أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً ليس على األعمى حرج وال على األعرج 
حرج وال على املريض حرج ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات جتري من حتتها األهنار ومن يتول يعذبه عذاباً 

 (.16أليماً( )الفتح: 
: )إنه مل يكن يف آية نفي املساواة بني اجملاهدين والقاعدين استثناء غري أويل الضرر وقد روي عن زيد بن ثابت

فجاء ابن أم مكتوم وكان أعمى وهو يبكي، فقال: يا رسول اهلل كيف ملن ال يستطيع اجلهاد؟ فغشيه الوحي ثانياً 
لذي نفسي بيده لكأين أنظر إىل مث أسرى عنه، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: اقرأ غري أوىل الضرر فأحلقناه، وا

 (.13ملحقها عند صدع يف الكتف()
وقد ذكرنا يف كتاب )الفقه: اجلهاد( إنه يسقط اجلهاد عن طوائف ست: األعمى، واألعرج، واملريض، والذي ال 

 جيد النفقة، والذي يكون اجلهاد عليه ضرراً، والذي يكون عليه حرجاً يف اجلملة.
 نون والعبد واهلرم.كما أن اجلهاد يسقط عن اجمل

فقال علي )عليه السالم( أما علمت أن القلم يرفع عن ثالثة؛ عت الصيب حىت حيتلم وعن اجملنون حىت يفيق، 
 (.14وعن النائم حىت يستفيظ؟!)

 (.15وعن علي )عليه السالم( أنه قال: )ليس على العبيد جهاد()
 وهنالك روايات أخر يف هذا الصدد:

 رأة:ـ ال جهاد على امل 3



وعن األصبغ بن نباتة قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )كتب اهلل اجلهاد على الرجال والنساء، فجهاد 
الرجل بذل ماله ونفسه حىت يقتل يف سبيل اهلل، وجهاد املرأة أن تصرب على ما ترى من أذى زوجها وغريته 

 (.16)عشرته( ()
 (.12)ويف حديث آخر: )وجهاد املرأة حسن التبعل(

وعن علي )عليه السالم( أنه قال: )ليس على العبيد جهاد ما استغنوا عنهم، وال على النساء جهاد، وال على من 
 (.14مل يبلغ احللم()

وعن علي )عليه السالم( أيضًا قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )كتب اهلل اجلهاد على رجال أميت، 
 (.11صرب منهن واحتسب أعطاها اهلل أجر شهيد()والغرية على نساء أميت، فمن 

وعن السيد علي بن طاووس يف اللهوف قال رأيت حديثاً: إن )وهب( كان نصرانيًا ـ إىل أن ذكر مقتله وخروج 
أمه يف املعركة ـ قال: فقال هلما احلسني )عليه السالم(: )ارجعي يا أم وهب، أنت وابنك مع رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.11فإن اجلهاد مرفوع عن النساء() عليه وآله(
وعن حفص بن غياث )يف حديث(: إنه سأل أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن النساء كيف سقطت اجلزية عنهن 
ورفعت عنهن؟ فقال: ألن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( هنى عن قتل النساء والولدان يف دار احلرب إال أن 

ما أمكنك ومل ختف خلاًل. فلما هنى عن قتلهن يف دار احلرب كان )ذلك( يف  يقاتلن، فإن قاتلن فأمسك عنها
دار اإلسالم أوىل، ولو امتنعت أن تؤدي اجلزية مل ميكن قتلها، فلما مل ميكن قتلها رفعت اجلزية عنها ولو امتنع 

يف دار الشرك، وكذلك الرجال أن يؤدوا اجلزية كانوا ناقضني للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم، ألن قتل الرجال مباح 
ال يقتل املقعد من أهل الذمة واألعمى والشيخ الفاين واملرأة والولدان يف أرض احلرب، فمن أجل ذلك رفعت 

 عنهم اجلزية.
 ـ ال جتوز احلرب مع غري اإلمام العادل أو نائبه: 4

رجاًل من مواليك بلغه  عن يونس قال: سأل أبا احلسن )عليه السالم( رجل وأنا حاضر فقال له: جعلت فداك إن
أن رجاًل يعطي سيفًا وقوسًا يف سبيل اهلل فأتاه فأخذمها منه )وهو جاهل بوجه السبيل( مث لقيه أصحابه فأخربوه 

 أن السبيل مع هؤالء ال جيوز وأمروه بردمها.
 قال )عليه السالم(: فليفعل.

 قال: قد طلب الرجل فلم جيده وقيل له: قد قضى الرجل.
 لسالم(: فلريابط وال يقاتل.قال )عليه ا

 قال: يف مثل قزوين وعسقالن والديلم وما أشبه هذه الثغور؟
 فقال: نعم.

 قال: فإن جاء العدو إىل املوضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟
 قال )عليه السالم(: يقاتل عن بيضة اإلسالم.



 قال: جياهد؟
 املسلمني.قال )عليه السالم(: ال، إال أن خياف على دار 

 أرأيتك لو أن الروم دخلوا على املسلمني مل ينبغ هلم أن مينعوهم.
قال )عليه السالم(: يرابط وال يقاتل وإن خاف على بيضة اإلسالم واملسلمني قاتل فيكون قتاله لنفسه ليس 

 (.11للسلطان، ألن يف دروس اإلسالم دروس ذكر حممد )صّلى اهلل عليه وآله()
عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن رجل دخل أرض احلرب بأمان فغزا القوم الذين  وعن بعضهم، عن أّب

 عليهم قوم آخرون.
قال )عليه السالم(: )على املسلم أن مينع نفسه ويقاتل عن حكم اهلل وحكم رسوله، وأما أن يقاتل الكفار على 

 (.11حكم اجلور وسنتهم فال حيل له ذلك()
أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )سأل رجل فقال: إين كنت أكثر الغزو وأبعد يف  وعن أّب عروة السلمي، عن

 طلب األجر وأطيل يف الغيبة فحجر ذلك علّي فقالوا: ال غزو إال مع إمام عادل فما ترى أصلحك اهلل؟
 فقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: إن شئت أن أمجل لك أمجلت، وإن شئت أن أخلص لك خلصت.

 ل أمجل.فقال: ب
 فقال )عليه السالم(: إن اهلل حيشر الناس على نياهتم يوم القيامة..(

 قال فكأنه اشتهى أن يلخص له قال: فلخلص يل أصلحك اهلل.
 فقال )عليه السالم(: هات.

 فقال الرجل: غزوت فواقعت املشركني فينبغي قتاهلم قبل أن أدعوهم.
قاتلوا فإنك جترتي بذلك، وإن كانوا قومًا مل يغزوا ومل يقاتلوا فال فقال )عليه السالم(: إن كانوا غزوا وقوتلوا و 

 يسعك قتاهلم حىت تدعوهم.
فقال الرجل: فدعوهتم فأجابين جميب وأقّر باإلسالم يف قلبه وكان يف اإلسالم فجري عليه يف احلكم وانتهكت 

 حرمته وأخذ ماله واعتدي عليه فكيف باملخرج وأنا دعوته؟
السالم(: إنكما مأجوران على ما كان من ذلك وهو معك حيوطك من وراء حرمتك ومينع قبلتك فقال )عليه 

ويدفع عن كتابك وحيقن دمك خري من أن يكون عليك يهدم قبلتك وينتهك حرمتك ويسفك دمك وحيرق  
 (.13كتابك)

 ـ الدعوة إىل اإلسالم.. أواًل: 5
ال أمري املؤمنني )عليه السالم( بعثين رسول اهلل )صّلى اهلل عن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: ق

عليه وآله( إىل اليمن فقال: )يا علي ال تقاتلن أحدًا حىت تدعوه إىل اإلسالم، وأمي اهلل لئن يهدي اهلل عز وجل 
 (.14على يديك رجاًل خري لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك والؤه يا علي()

 (.15علي )عليه السالم( أنه قال: )ال يغز قوم حىت يدعوا() وعن دعائم اإلسالم، عن



 يعين إذا مل يكن بلغتهم الدعوة، وإن أكدت احلجة عليهم بالدعاء فحسن.
 (.16وعن الغوايل، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ال تقاتل الكفار إال بعد الدعاء()

أبيه، عن آبائه عن أمري املؤمنني )عليه السالم( )إن رسول  وعن دعائم اإلسالم قال: روينا عن أّب عبد اهلل عن
اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان إذا بعث جيشًا أو سرية أوصى صاحبها بتقوى اهلل يف خاصة نفسه، ومن معه من 

تلوا القوم املسلمني خرياً، وقال: أغزوا بسم اهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وال تقا
حىت حتتجوا عليهم بأن تدعوهم إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، واإلقرار مبا جاء به من عند 
اهلل، فإن أجابوكم فإخوانكم يف الدين ادعوهم حينئذ إىل النقلة من ديارهم إىل دار املهاجرين )إىل آخر 

 (.12احلديث..()
 وري:ـ االقتصار على القدر الضر  6

عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم 
فأجلسهم بني يديه، مث يقول: سريوا بسم اهلل وباهلل ويف سبيل اهلل وعلى ملة رسول اهلل، ال تغلوا وال متثلوا وال 

تقطعوا شجرًا إال أن تضطروا إليها، وأميا رجل من أدىن املسلمني أو تغدروا وال تقتلوا شيخًا فانيا وال امرأة، وال 
أفضلهم نظر إىل أحد من املشركني فهو جار حىت يسمع كالم اهلل، فان تبعكم فأخوكم يف الدين وإن أىب فابلغوه 

 (.14مأمنه واستعينوا باهلل()
له( كان إذا بعث أمرياً على سرية أمره بتقوى اهلل وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن النيب )صّلى اهلل عليه وآ

عز وجل يف خاصة نفسه، مث يف أصحابه عامة، مث يقول: إغزم بسم اهلل ويف سبيل اهلل، قاتلوا من كفر باهلل، ال 
 تقطعوا تغدروا وال تغلوا وال متثلوا وال تقتلوا وليدًا وال متبتاًل يف شاهق، وال حترقوا النخل، وال تغرقوه باملاء، وال

، وال تعقروا من البهائم ما يؤكل حلمه إال ما شجرة مثمرة، وال حترقوا زرعًا ألنكم ال تدرون لعلكم حتتاجون إليه
لبد لكم من أكله، وإذا لقيتم عدوًا للمسلمني فادعوهم إىل إحدى ثالث، فإن هم أجابوكم إليها فأقبلوا منهم 

فيه فأقبلوا منهم وكفروا عنهم، وادعوهم إىل اهلجرة بعد اإلسالم،  وكفوا عنهم: ادعوهم إىل اإلسالم فإن دخلوا
فإن فعلوا فأقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم وأبوا أن يدخلوا يف دار اهلجرة كانوا مبنزلة 

يف القسمة شيئًا إال أن  أعراب املؤمنني جيري عليهم ما جيري على أعراب املؤمنني، وال جيري هلم يف الفيء وال
يهاجروا يف سبيل اهلل، فإن أبوا هاتني فادعوهم إىل إعطاء اجلزية عن يد وهم صاغرون، فإن أعطوا اجلزية فاقبل 
منهم وكف عنهم، وإن أبوا فاستعن باهلل عز وجل عليهم وجاهدهم يف اهلل حق جهاده واذا حاصرت اهل حصن 

عز وجل فال تنزل هبم ولكن أنزهلم على حكمكم، مث اقض فيهم بعد ما فأرادوك على ان ينزلوا على حكم اهلل 
شئتم فإنكم إن أنزلتموهم على حكم اهلل مل تدروا تصيبوا حكم اهلل فيهم أم ال، وإذا حاصرمت أهل حصن فإن 

م فإنكم أذنوك على أن تنزهلم على ذمة اهلل وذمة رسوله فال تنزهلم ولكن أنزهلم على ذممكم وذمم آبائكم وإخوانك
أن ختفروا ذممكم وذمم آبائكم وإخوانكم كان أيسر عليكم يوم القيامة من أن ختفروا ذمة اهلل وذمة رسوله )صّلى 

 (.11اهلل عليه وآله( ()



وعن أّب عبد اهلل، عن أبيه، عن آبائه عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان 
أو سرية أوصى صاحبها بتقوى اهلل يف خاصة نفسه ومن معه من املسلمني خرياً، وقال: اغزوا إذا بعث جيشًا 

بسم اهلل ويف سبيل اهلل )إىل أن قال(: وال تقتلوا وليداً وال شيخاً كبرياً وال امرأة ـ يعين إن مل يقاتلوكم ـ وال متثلوا وال 
 (.31تغلوا وال تغدروا()

عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )هنى رسول اهلل )صّلى اهلل وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )
 (.31عليه وآله( أن يلقى السم يف بالد املشركني()

وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه عن علي )عليه السالم(: )إن رسول اهلل 
 (.31يف بالد املشركني())صّلى اهلل عليه وآله( هنى أن يلقى السم 

عن علي )عليه السالم( يف حديث أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( نصب املنجنيق على أهل الطائف وقال 
)صّلى اهلل عليه وآله(: )إن كان معهم يف احلصن قوم من املسلمني فأوقفوهم معهم وال يتعمدهم بالرمي وارموا 

أقيموا مكرهني ونكبوا عنهم ما قدرمت وإال فإن أصبتم منهم أحدًا ففيه املشركني وانذورا املسلمني إن كانوا 
 (.33الدية()

وعن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن جده علي بن احلسني، عن أبيه، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول 
 (.34اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال تقتلوا يف احلرب إال من جرت عليه املواسي()

 (.35عائم، قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف وصيته: )ال تقتلوا وليداً وال شيخاً كبرياً وال امرأة()وعن الد
ويف احلديث: إن سعد بن معاذ حكم يف بين قريضة بقتل مقاتليهم وسيب ذراريهم وأمر بكشف مؤتزهم، فمن 

 )صّلى اهلل عليه وآله(.أنبت فهو من املقاتلة ومن مل ينبت فهو من الذراري وصوبه النيب 
 ـ ال حرب مع إعطاء األمان أو الصلح: 2

 عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت له: ما معىن قول النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )يسعى بذمتهم أدناهم(.
األمان  قال )عليه السالم(: )لو أن جيشًا من املسلمني حاصروا قومًا من املشركني فأشرف رجل فقال: أعطوين

 (.36حىت ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاهم أدناهم األمان وجب على أفضلهم الوفاء به()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )لو أن قومًا حاصروا مدينة فسألوهم األمان، فقالوا: ال، فظنوا أهنم قالوا: 

 (.32نعم، فنزلوا إليهم كانوا آمنني()
الم(: )من ائتمــــن رجاًل عــــلى دمه ثـــم خاس به فأنا من القاتل برئ، وإن كان املقتول وقال أمري املؤمنني )عليه الس

 (.34يف النار()
ويف عهد أمري املؤمنني )عليه السالم( لألشرت رمحه اهلل تعاىل: )ال تدفعن صلحاً دعاك إليه عدو هلل فيه رضى، فإن 

، ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه، فإن العدو الصلح دعة جلنودك، وراحة من مهومك، وأمناً لبالدك
رمبا قارب ليتغفل، فخذ باحلزم واهتم يف ذلك حسن الظن، وإن عقدت بينك وبني عدوك عقدة وألبسته منك ذمة 
فحط عهدك بالوفاء وادع ذمتك باألمانة، واجعل نفسك جنة دون ما أعطيت فإنه ليس من فرائض اهلل سبحانه 



أشد اجتماعًا مع تفريق أهوائهم وتشتيت آرائهم من تعظيم الوفاء بالعهود، وقد لزم ذلك  شيء للناس عليه
املشركون فيما بينهم دون املسلمني ملا أسبلوا عن عواقب الغدر، فال تغدرن بذمتك وال ختيسن بعهدك وال ختتلن 

أفضاه بني العباد برمحته وحرمياً عدوك فإنه ال جيرتي على اهلل إال جاهل شقّي وقد جعل اهلل عهده وذمته أمنًا 
يسكنون منعته ويستعيضون إىل جواره فال إدخال وال مدالسة وال خداع فيه، وال تعقد عقدًا جيوز فيه العلل، وال 
تعولن على حلن قول بعد التأكد والتوثقة، وال يدعوك ضيق أمر لزمه فيه عهد اهلل إىل انفساخه بغري احلق فإن 

فراجه وفضل عاقبته خري من غدر ختاف تبعته وإن حتيط بك فيه من اهلل طلبته ال صربك على ضيق ترجو ان
 (.31تستقبل فيها دنياك وال آخرتك()

وعن علي )عليه السالم(، أنه قال: خطب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف مسجد اخليف فقال: )رحم اهلل 
ب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إىل من هو أفقه امرءاً مسع مقاليت فوعاها وبلغها إىل َمن ليسمعها، فر 

منه. ثالث ال يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخالص العمل هلل، والنصيحة ألئمة املسلمني، واللزوم جلماعتهم، 
فإن دعوهتم حميطة من ورائهم، واملسلمون أخوة تكافًا دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أمن من أحد من 

 (.41أحداً من املشركني مل جيب أن خيفر ذمته()املسلمني 
وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )إذا أومأ أحد من املسلمني أو أشار باألمان إىل أحد من املشركني 

 (.41فنزل على ذلك فهو يف أمان()
 (.41وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(، أنه قال: )األمان جائز بأي لسان كان()

 (.43ري املؤمنني )عليه السالم( قال: )أوفوا بعهد من عاهدمت()وعن أم
 (.44وعن علي )عليه السالم( قال: )إذا أومأ أحد من املسلمني إىل أحد من أهل احلرب فهو أمان()

وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن قريتني من أهل احلرب لكل واحدة منهما ملك على حدة إقتتلوا 
اصطلحوا، مث إن أحد امللكني غدر بصاحبه فجاء إىل املسلمني فصاحلهم على أن يغزوا تلك املدينة؟ فقال أبو مث 

عبداهلل )عليه السالم(: )ال ينبغي للمسلمني أن يغدروا وال يأمروا بالغدر وال يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم 
 (.45يه الكفار()يقاتلون املشركني حيث وجدوهم ال جيوز عليهم ما عاهد عل

وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )جييء كل غادر بإمام يوم القيامة 
 (.46مائالً شدقه حىت يدخل النار()

وعن األصبغ بن نباتة قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم( ذات يوم وهو خيطب على املنرب يف الكوفة: )أيها 
الناس لوال كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس، إال أن لكل غدرة فــجرة ولكل فجـــرة كفرة، أال وإن الــغدر 

 (.42والـــفجور واخليانة يف النار()
وعن علي )عليه السالم( أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال فيما عهد إليه: )وإياك والغدر بعهد اهلل 

اهلل جعل عهده وذمته أمانًا أمضاه بني العباد برمحته، والصرب على ضيق ترجو انفراجه خري  واإلخفار لذمته، فإن
 (.44من غدر ختاف أوزاره وتبعاته وسوء عاقبته()



ويف حديث قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )الوفاء توأم الصدق، وال أعلم جنة أوىف منه، وما يغدر من علم  
 زمان قد اختذ أكثر أهله الغدر كيساً، ونسبهم أهل اجلهل فيه إىل حسن احليلة، كيف املرجع، ولقد أصبحنا يف

ما هلم؟ قاتلهم اهلل، قد يرى احلّول القلب وجه احليلة ودونه مانع من أمر اهلل وهنيه فيدعها رأي عني بعد القدرة 
 (.41عليها وينتهز فرصتها من ال حرجية له يف الدين()

 (.51فاء ألهل الغدر غدر عند اهلل، والغدر ألهل الغدر وفاء عند اهلل()وقال )عليه السالم(: )الو 
أقول أشار )عليه السالم( إىل قاعدة األهم واملهم وليس معناه الغدر، بل معناه أن أمر اهلل أهم من الوفاء للغادر 

 بأن يعتذر عن البقاء مع الغادر ألنه يريد الوقاية.
 (.51ال: )أربع من كن فيه فهو منافق إىل أن قال: وإذا عاهد غدر()وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ق

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )أسرع األشياء عقوبة رجل عاهدته على أمر وكان من نيتك الوفاء به ومن 
 (.51نيته الغدر بك()

 ـ وقف إطالق النار يف األشهر احلرم: 4
املشركني أيبتديهم املسلمون بالقتال يف الشهر احلرام؟ فقال )عليه السالم(: عن العالء بن الفضيل قال: سألته عن 

إذا كان املشركون يبتدؤوهنم باستحالله، مث رأى املسلمون أهنم يظهرون عليهم فيه وذلك قول اهلل عز وجل: 
 (.114)الشهر احلرام بالشهر احلرام واحلرمات قصاص( )البقرة: 

 ألهنم مل يعرفوا للشهر احلرام حرمة، وال حقًا فهم يبدؤن بالقتال فيه وكان املشركون والروم يف هذا مبنزلة املشركني
 (.53يرون له حقاً وحرمة فاستحلوه فاستحل منهم أهل البغي يبتدؤن بالقتال()

وعن علي بن إبراهيم يف تفسريه: )األشهر احلرم رجب مفرد وذو القعدة وذو احلجة وحمرم متصلة، حرم اهلل فيها 
 (.54قتال ويضاعف فيها الذنوب وكذلك احلسنات()ال
 ـ األسري ال يُقَتل: 1

عن الزهري، عن علي بن احلسني )عليه السالم( )يف حديث( قال: )إذا أخذت أسرياً فعجز عن املشي ومل يكن 
وصار  معك حممل فأرسله وال تقتله، فإنك ال تدري ما حكم اإلمام فيه(، وقال: )األسري إذا أسلم فقد حقن دمه

 (.55فيئاً()
وعن عبد اهلل بن ميمون قال: أتى علي )عليه السالم( بأسري يوم صفني فبايعه فقال علي )عليه السالم(: )ال 

 (.56أقتلك إين أخاف اهلل رب العاملني( فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به)
 عليه وآله( يوم بدر أسارى وأخذ الفداء وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )أسَّر رسول اهلل )صّلى اهلل

منهم، فاإلمام خمري إذا أظفره اهلل باملشركني بني أن يقتل املقاتلة أويأسرهم وجيعلهم يف الغنائم ويضرب عليهم 
 (.52السهام، ومن رأى املّن عليه منهم مّن عليه()

املنام أين قلت لك: إن القتال مع غري وعن بشري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت له: إين رأيت يف 
 اإلمام املفرتض طاعته حرام مثل امليتة والدم وحلم اخلنزير فقلت يل: نعم هو كذلك.



 (.54فقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )هو كذلك هو كذلك()
م( يف طريق وعن مساعة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )لقي عباد البصري علي بن احلسني )عليه السال

مكة، فقال له: يا علي بن احلسني تركت اجلهاد وصعوبته وأقبلت على احلج ولينه، إن اهلل عز وجل يقول: )إن 
 (.111اهلل اشرتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل( )التوبة: 

 فقال علي بن احلسني )عليه السالم(: )أمّت اآلية(.
 (.111لتائبون العابدون( )التوبة: فقال: )ا

 (.51فقال علي بن احلسني )عليه السالم(: إذا رأينا هؤالء الذين هذه صفتهم فاجلهاد معهم أفضل من احلج)
وعن حممد بن عبد اهلل السمندري قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: )إين أكون بالباب، يعين باب األبواب، 

 هم؟فينادون السالح فأخرج مع
فقال يل: أرأيتك إن خرجت فأسرت رجاًل فأعطيته األمان وجعلت له من العقد ما جعله رسول اهلل )صّلى اهلل 

 عليه وآله( للمشركني أكان يفون لك به؟ قال:
 قلت: ال واهلل جعلت فداك ما كانوا يفون يل به.

 (.61قال )عليه السالم(: فال خترج)
آبائه )عليهم السالم( قال أمرياملؤمنني )عليه السالم(: )ال خيرج املسلم يف وعن أّب بصري، عن أّب عبد اهلل، عن 

اجلهاد مع من ال يؤمن على احلكم وال ينفذ يف الفيء أمر اهلل عز وجل، فإنه إن مات يف ذلك املكان كان معيناً 
 (.61لعدونا يف حبس حقنا، واإلشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية()

)عليه السالم( يف حديث شرائع الدين قال: )واجلهاد واجب مع إمام عادل، ومن قتل دون وعن جعفر بن حممد 
 (.61ماله فهو شهيد()

وعن بشارة املصطفى، عن كميل، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )يا كميل ال غزو إال مع إمام 
 (.63عادل()

ىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف خرب املعراج: وعن السيد علي بن طاووس يف كتاب كشف اليقني، بسنده إ
إن اهلل سبحانه وتعاىل أوحى إليه )صّلى اهلل عليه وآله(: )... واملشي على األقدام إىل اجلهاد معك ومع األئمة 

 (.64من ولدك...()
وقد كان عمرو بن وعن الشعيب قال: )ملا أسر علي )عليه السالم( األسرى يوم صفني فخلى سبيلهم أتوا معاوية 

العاص يقول ـ ألسرى أسرهم معاوية ـ: اقتلهم، فما شعروا إال بأسراهم قد خلى سبيلهم علي )عليه السالم(، 
فقال معاوية: يا عمرو لو أطعناك يف هؤالء األسرى لوقعنا يف قبيح من األمر أال ترى قد خلى سبيل أسرانا، فأمر 

سالم(، وقد كان علي )عليه السالم( إذا أخذ أسريًا من أهل الشام بتخلية من يف يديه من أسرى علي )عليه ال
خلى سبيله إال أن يكون قد قتل من أصحابه أحداً فيقتله به، فإذا خلى سبيله فإن عاد الثانية قتله ومل خيل سبيله ـ 

 (.65اخلرب)



لتواريخ ويأيت يف قصة أصبغ أقول: )قتله( يف حاالت الضرورة ألن اإلمام كان خيلي سبيل األسرى أيضًا كما يف ا
 بن ضرار ذلك.

 ـ ال يقتل من أخرج كرهاً: 11
عن دعائم اإلسالم، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يوم بدر: )من 

 (.66استطعتم أن تأسروا من بين عبد املطلب فال تقتلوهم فإهنم إمنا أخرجوا كرهاً()
 د من السماح مع غري ذي الفئة:ـ مزي 11

عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن الطائفتني من املؤمنني إحدامها باغية واألخرى 
عادلة فهزمت الباغية العادلة؟ قال: )ليس ألهل العدل أن يتبعوا مدبرًا وال يقتلوا أسريًا وال جيهزوا على 

 (.62جريح..()
زة، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )إن علياً )عليه السالم( كتب إىل مالك وهو على ويف حديث أّب مح

مقدمته يف يوم البصرة بأن ال يطعن يف غري مقبل، وال يقتل مدبراً، وال جيهز على جريح، ومن أغلق بابه فهو 
 (.64آمن..()

قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ال تتبعوا مولياً وعن عبد اهلل بن شريك، عن أبيه قال: ملا هزم الناس يوم اجلمل 
 (.61وال جتهزوا على جريح، ومن أغلق بابه فهو آمن()

وعن حسن بن علي بن شعبة، عن أّب احلسن الثالث )عليه السالم(: )... وانه يوم اجلمل مل يتبع مولياً ومل جيهز 
 .(21على جريح، ومن ألقى سالحه أمنه، ومن دخل داره أمنه()

ويف رواية: )إذا اهنزم أهل البغي وكانت له فئة يلجؤون إليها طلبوا وأجهز على جرحاهم واتبعوا وقتل ما أمكن 
اتباعهم وقتلهم، وكذلك سار أمري املؤمنني )عليه السالم( يف أصحاب صفني، ألن معاوية كان وراءهم، وإذا مل 

ّلوا تفرقوا، وكذلك روينا عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يكن له فئة مل يطلبوا ومل جيهز على جرحاهم ألهنم إذا و 
أنه سار يف أهل اجلمل ملا قتل طلحة والزبري وقبض على عائشة واهنزم أصحاب اجلمل نادى مناديه: )ال جتهزوا 

شهباء على جريح وال تتبعوا مدبراً، ومن ألقى سالحه فهو آمن(، مث دعا ببغلة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ال
فركبها، مث قال: تعاىل يا فالن وتعال يا فالن حىت مجع إليه زهاء ستني شيخًا كلهم من مهدان قد شكوا األترسة 
وتقلدوا السيوف ولبسوا املغافر فسار وهم حوله حىت انتهى إىل دار عظيمة فاستفتح ففتح له، فإذا هو بنساء 

وقلن: )هذا قاتل األحبة( فلم يقل هلن شيئاً، وسأل عن يبكني بفناء الدار فلما نظرن إليه صحن صيحة واحدة 
حجرة عائشة ففتح له باهبا ودخل ومسع بينهما كالم شبيه باملعاذير )ال واهلل( و)بلى واهلل( مث إنه )عليه السالم( 

بة لو  خرج فنظر إىل امرأة فقال هلا: )إيّل يا صفية( فأتته مسرعة فقال: أال تبعدين هؤالء يزعمن إين قاتل األح
كنت قاتل األحبة لقتلت من يف هذه احلجرة ومن يف هذه، ومن يف هذه( وأومأ )عليه السالم( إىل ثالث حجر 
فذهبت إليهن فما بقيت يف الدار صائحة إال سكنت وال قائمة إال قعدت. قال األصبغ ـ وهو صاحب احلديث ـ 

مروان بن احلكم وشباب من قريش، ويف  )وكان يف إحدى احلجرات عائشة ومن معها من خاصتها، ويف األخرى



األخرى عبد اهلل بن الزبري وأهله(، فقيل لألصبغ: فهال بسطتم أيديكم على هؤالء، أليس هؤالء كانوا أصحاب 
القرحة فلم استبقيتموهم؟ قال: ضربنا بأيدينا إىل قوائم سيوفنا وحددنا أبصارنا حنوه لكي يأمرنا فيهم بأمر فما 

 (.21()فعل وأوسعهم عفواً 
وقال الشيخ املفيد يف كتاب الكافئة يف إبطال توبة اخلاطئة عن أّب خمنف لوط بن حيىي، عن عبد اهلل بن عاصم، 
عن حممد بن بشري اهلمداين قال: )ورد كتاب أمري املؤمنني )عليه السالم( مع عمر بن سلمة األوحى إىل أهل 

وا هلا يف املسجد ونودي الصالة جامعة فلم يتخلف أحد الكوفة فكرب الناس تكبرية مسعها عامة الناس، واجتمع
وقرأ الكتاب، فكان فيه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم من عبد اهلل أمري املؤمنني إىل قرظة بن كعب ومن قبله من 

قال  املسلمني سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، أما بعد: فإنا لقينا القوم الناكثني ـ إىل أن
)عليه السالم( ـ فلما هزمهم اهلل أمرت أن ال يتبع مدبر، وال جيهز على جريح وال يكشف عورة، وال يهتك سرت 

 (.21وال يدخل دار إال بإذن وآمنت الناس()
وعن حبة العرين قال يف حديث: فلما كان يوم اجلمل وبرز الناس بعضهم لبعض )إىل أن قال(: فوىل الناس 

دي أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ال جتهزوا على جريح وال تتبعوا مدبرًا ومن أغلق بابه فهو منهزمني فنادى منا
 (.23آمن ومن ألقى سالحه فهو آمن()

وعن حممد بن الفضيل بن عطا موىل مزينة قال: حدثين جعفر بن حممد )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(، 
نفية قال: كان اللواء معي يوم اجلمل )إىل أن قال( مث أمر مناديه فنادى: عن حممد بن علي )عليه السالم( ابن احل

 (.24)ال يدفعن على جريح وال يتبع مدبر، ومن أغلق بابه فهو آمن()
وروي أنه كان من أهل الشام بصفني رجل يقال له: األصبغ بن ضرار وكان يكّون طليعة مسلحة فندب له علي 

اً، من غري أن يقاتل، وكان علي )عليه السالم( ينهى عن قتل األسري الكاف )عليه السالم( األشرت فأخذه أسري 
فجاء به لياًل وشد وثاقه وألقاه مع أضيافه ينتظر به الصباح، وكان األصبغ شاعرًا مفوهـــًا فأيقن بالقتل ونام 

علي )عليه السالم(، أصحابه فرفع صوته وأمسع األشرت أبياتًا يذكر فيها حاله ويستعطفه فغدا به األشرت على 
فقال: يا أمري املؤمنني هذا رجل من املسلحة لقيته باألمس، واهلل لو علمت أن قتله احلق، قتلته، وقد بات عندنا 
الليلة وحركنا، فإن كان فيه القتل فأقتله، وإن غضبنا فيه وإن كنت فيه باخليار فهبه لنا، قال: )هو لك يا مالك، 

فال تقتله، فإن أسري أهل القبلة ال يفادى وال يقتل(. فرجع به األشرت إىل منزله وقال: فإذا أصبت أسري أهل القبلة 
 (.25لك ما أخذنا معك، وليس لك عندنا غريه)

وعن سالم قال: شهدت يوم اجلمل )إىل أن قال(: وملا اهنزم أهل البصرة نادى منادي علي )عليه السالم(: )ال 
وال جتهزوا على جريح، فإن القوم قد ولوا وليس هلم فئة يلجؤون إليها جرت تتبعوا مدبراً، وال من ألقى سالحه، 

 (.26السنة بذلك يف قتال أهل البغي()



وعن دعائم االسالم، عن علي )عليه السالم(، أنه سأله عمار حني دخل البصرة، فقال: يا أمري املؤمنني بأي 
ما سار النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف أهل شيء تسري يف هؤالء؟ قال )عليه السالم(: )باملّن والعفو ك

 (.22مكة()
وعن موسى بن طلحة بن عبيد اهلل ـ وكان فيمن أسر يوم اجلمل وحبس مع من حبس من األسارى بالبصرة ـ فقال  

 كنت يف سجن علي )عليه السالم( بالبصرة حىت مسعت املنادي ينادي أين موسى بن طلحة بن عبيد اهلل؟
 سرتجع أهل السجن وقالوا يقتلك.قال: فاسرتجعت وا

 فأخرجين إليه فلما وقفت بني يديه قال يل: يا موسى.
 قلت: لبيك يا أمري املؤمنني.

 قال: قل استغفر اهلل.
 قلت: استغفر اهلل وأتوب إليه ثالث مرات.

أو فقال ملن كان معي من رسله: خّلوا عنه وقال يل: اذهب حيث شئت وما وجدت لك يف عسكرنا من سالح 
 كراع فخذه واتق اهلل فيما تستقبله من أمرك واجلس يف بيتك.

فشكرت وانصرفت وكان علي )عليه السالم( قد أغنم أصحابه ما أجلب به أهل البصرة إىل قتاله )أجلبوا به، 
 (.24يعين أتوا به يف عسكرهم( ومل يعرض لشيء غري ذلك ـ احلديث ـ )

جعفر، عن أبيه )عليه السالم(: )إن عليًا )عليه السالم( مل يكن  وعن عبد اهلل بن جعفر احلمريي، بسنده عن
 (.21ينسب أحداً من أهل حربه إىل الشرك، وال إىل النفاق ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا()

 ـ إمتام احلجة على العدو، وعدم البدء باهلجوم: 11
علياً )عليه السالم( قال ألصحابه يوم البصرة: )ال تعجلوا روى العياشي بسنده إىل أّب عبداهلل )عليه السالم(: إن 

على القوم حىت أعذر فيما بيين وبني اهلل تعاىل وبينهم( فقام إليهم فقال ألهل البصرة: هل جتدون علّي جورًا يف 
 (.41احلكم؟ قالوا: ال)

ل من اخلوارج فقال: ال حكم وعن دعائم اإلسالم، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه خطب بالكوفة فقام رج
إال هلل، فسكت أمري املؤمنني )عليه السالم( مث قام آخر وآخر، فلما أكثروا قال: )كلمة حق يراد هبا باطل لكم 
عندنا ثالث خصال: ال مننعكم مساجد اهلل أن تصلوا فيها وال مننعكم الفيء ما كانت أيديكم مع أيدينا، وال 

 .(41نبدؤكم حبرب حىت تبدؤونا()
وعن عبد الرمحن بن جندب، عن أبيه: إن أمري املؤمنني )عليه السالم( كان يأمر يف كل موطن لقينا فيه عدونا 
فيقول: )ال تقاتلوا القوم حىت يبدأوكم، فإنكم حبمد اهلل على حجة، وترككم إياهم حىت يبدأوكم حجة أخرى 

 (.41وال تكشفوا عورة وال متثلوا بقتيل()لكم، فإذا هزمتموهم فال تقتلوا مدبراً وال جتهزوا على جريح 
قال الكليين: ويف كالم آخر له )عليه السالم(: )وإذا لقيتم هؤالء القوم غدًا فال تقاتلوهم حىت يقاتلوكم، فإن 

 (.43بدؤوكم فاهندوا إليهم()



ممانعة احلر قال: وروى الشيخ املفيد يف اإلرشاد يف سياق مقتل أّب عبداهلل )عليه السالم( ووصوله إىل نينوى و 
فقال له زهري بن القني: إين واهلل ال أرى أن يكون بعد الذين ترون إال أشد مما ترون يا بن رسول اهلل إن قتال 

 هؤالء القوم الساعة أهون من قتال من يأتينا من بعدهم، ولعمري ليأتينا من بعدهم ما ال قبل لنا به.
م بالقتال( مث نزل )وساق احلديث إىل أن ذكر قصة يوم عاشوراء( فقال احلسني )عليه السالم(: )ما كنت ألبدأه

 قال: فنادى مشر بن ذي اجلوشن لعنه اهلل بأعلى صوته: يا حسني أتعجلت بالنار قبل يوم القيامة؟
 فقال احلسني )عليه السالم(: )من هذا؟ كأنه مشر بن ذي اجلوشن(.

 فقالوا: نعم.
 ا صلياً.فقال: يا بن راعية املعزى أنت أوىل هب

ورام مسلم بن عوسجة أن يرميه بسهم فمنعه احلسني )عليه السالم( من ذلك، فقال له: دعين حىت أرميه، فإن 
 الفاسق من أعداء اهلل وعظماء اجلبارين وقد أمكن اهلل منه.

 (.44فقال له احلسني )عليه السالم(: )ال ترمه فإين أكره أن أبدأهم بالقتال()
 اء:ـ عدم التعرض للنس 13

روى الكايف يف حديث مالك بن أعني، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال يف مجلة ما قال: )وال متثلوا 
بقتيل، وإذا وصلتم إىل رحال القوم فال هتتكوا سرتاً، وال تدخلوا داراً وال تأخذوا شيئاً من أمواهلم إال ما وجدمت يف 

أعراضكم وسبنب أمراءكم وصلحاءكم فإهنن ناقصات القوى عسكرهم، وال هتيجوا امرأة بأذى وإن شتمن 
واألنفس والعقول، وقد كنا نؤمر بالكف عنهن وهن مشركات، وإن كان الرجل ليتناول املرأة فيعرّي هبا وعقبه من 

 (.45بعده()
احلظوظ أقول: قد ذكرنا يف أول كتاب النكاح من شرح العروة معىن قوله )عليه السالم( بأهنن ناقصات العقول و 

 واإلميان.
 ـ عدم قتل الرسل: 14

روى عبد اهلل بن جعفر احلمريي يف قرب اإلسناد، عن جعفر بن حممد )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم( 
 (.46،عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال يقتل الرسل()

ني )عليه السالم(، أنه قال: )إذا ظفرمت برجل من أهل احلرب فزعم أنه رسول وعن دعائم االسالم، عن أمري املؤمن
إليكم، فإن عرف ذلك وجاء مبا يدل عليه فال سبيل لكم عليه حىت يبلغ رسالته ويرجع إىل أصحابه، وإن مل 

 (.42جتدوا على قوله دليالً فال تقبلوا منه()
 ـ حترمي القتال على غري سّنة: 15

ن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إذا التقى املسلمان عن زيد بن علي ع
 بسيفهما على غري سّنة فالقاتل واملقتول يف النار.

 قيل يا رسول اهلل هذا القاتل، فما بال املقتول؟



 (.44قال: ألنه أراد قتااًل()
هلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال فيما عهد إليه: )وإياك وعن دعائم اإلسالم، عن علي )عليه السالم( إن رسول ا

 (.41والتسرع إىل سفك الدماء لغري حلها، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تباعة()
 ـ ال حرب للجبناء: 16

 (.11روي اجلعفريان، بسنده إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من أحس من نفسه جبناً فال يغز()
 تل الذمّي:ـ عدم ق 12

روى جعفر بن أمحد القمي عن املطلب أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من قتل رجاًل من أهل الذمة حرم 
 (.11اهلل عليه اجلنة اليت توجد رحيها مسرية اثين عشر عاماً()

 ـ احرتام كرماء الكفار: 14
أراد عمر بن اخلطاب بيع النساء، وأن جيعل عن حممد بن جرير الطربي قال: ملا ورد سيب الفرس إىل املدينة 

 الرجال عبيداً، فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: إكرموا كرمي كل قوم.
 فقال عمر: قد مسعته يقول: إذا أتاكم كرمي قوم فأكرموه وإن خالفكم.

قد ألقوا إليكم السلم ورغبوا يف اإلسالم، والبد من أن يكون فيهم  فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: هؤالء قوم
 ذرية، وأنا أشهد اهلل وأشهدكم إين قد أعتقت نصييب منهم لوجه اهلل.

 فقال املهاجرون واألنصار: وقد هبنا حقنا لك يا أخا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.
 لته وأشهدك إين أعتقتهم لوجهك.فقال: اللهم إين أشهد أهنم قد وهبوا إيل حقهم وقب

َ نقضت علّي عزمي يف األعاجم، وما الذي رغبك عن رأيي فيهم؟  فقال عمر: ملم
 فأعاد عليه ما قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف إكرام الكرماء.

 فقال عمر: قد وهبت هلل ولك يا أبا احلسن ما خيصين وساير ما مل يوهب لك.
 )عليه السالم(: اللهم إين أشهد ما قاله وعلى عنقي إياهم.فقال أمري املؤمنني 

فرغب مجاعة من قريش أن يستنكحوا النساء، فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: هؤالء ال يكرهن على ذلك 
 (.11ولكن خيرين ما اخرتنه عمل به.. اخلرب)

 ـ استحباب عدم أخذ السلب: 11
صادق )عليه السالم(، عن أبيه )عليه السالم(، عن آبائه )عليهم روى علي بن أسباط، عن ابن فضال، عن ال

 (.13السالم(: )إن علياً )عليه السالم( كان يباشر القتال بنفسه وكان ال يأخذ السلب()
 ـ عدم قتل األطفال: 11

سعد، كما يدل على ذلك األخبار املتقدمة ومنها الواردة يف تصديق رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حكم 
 حيث أمر أن ال يقتل من مل يبلغ احللم من رجال اليهود.

 ـ عدم قطع األشجار، وعدم قطع املاء: 11



روي عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه هنى عن قطع الشجر املثمر أو إحراقه ـ يعين يف دار احلرب وغريها ـ 
)ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على  إال أن يكون ذلك من صالح املسلمني، فقد قال اهلل عز وجل:

 (.14()5أصوهلا فبإذن اهلل وليخزي الفاسقني( )احلشر: 
كما أنه ورد: إن رسول اهلل ملا أراد غزو خيرب دلّه بعض اليهود على ماء كان جيري هلم، وقال له: إن قطعت املاء 

 ل ذلك فلم يقطع املاء عنهم.عنهم استسلموا، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: ال أفع
 كما أن علياً )عليه السالم( مل يقطع املاء عن أصحاب معاوية.
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 القتل يف منظار اإلسالم

 
 القتل يف منظار اإلسالم

 اإلسالم جعل القتل والقتال يف أقصى درجات الضرورة، ولذا شدد يف قتل الناس ـ ظلماً ـ تشديداً كبرياً.
 احلقل:وفيما يلي عرض لبعض النصوص الواردة يف هذا 

 ـ تشدد اإلسالم يف قتل الناس ظلماً: 1
عن بعضهم قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم(، عن قول اهلل عز وجل: )من قتل نفساً بغري نفٍس أو فساٍد يف 

 (.31األرض فكأمنا قتل الناس مجيعاً( )املائدة: 
 قال: )له يف النار مقعد إن قتل الناس مجيعاً مل يرد إال ذلك املقعد(.

 أقول: مع وضوح أن عذابه أشد كما يأيت وهذا إلفادة أن قتل إنسان واحد ليس أمراً هّيناً.
( ذلك كتبنا على بين إسرائيل أنه من 1عن محران قال: قلت ألّب جعفر يف معىن قول اهلل عز وجل: )من أجل)
 (.31قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا( )املائدة: 

قال: قلت: كيف كأمنا قتل الناس مجيعاً، فرمبا قتل واحداً؟ فقال )عليه السالم(: )يوضع يف موضع من جهنم إليه 
ينتهي شدة عذاب أهلها لو قتل الناس مجيعًا لكان إمنا يدخل ذلك املكان(، قلت: قتل آخر؟ قال )عليه 

 (.1السالم(: )يضاعف عليه()
بد اهلل: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وقف مبىن حني قضى وعن أّب أسامة زيد الشحام، عن أّب ع
 مناسكها يف حجة الوداع )إىل أن قال( :

 فقال: أي يوم أعظم حرمة؟
 فقالوا: هذا اليوم.

 فقال: أي شهر أعظم حرمة؟
 فقالوا: هذا الشهر.

 قال: فأي بلد أعظم حرمة؟
 فقالوا: هذا البلد.

كم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا، يف بلدكم هذا، إىل يوم تلقونه قال: )فإن دماءكم وأموالكم علي
 فيسألكم عن أعمالكم، أال هل بّلغت؟(.

 قالوا: نعم.
قال: اللهم اشهد. أال من عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها فإنه ال حيل دم امرئ مسلم وال ماله إال بطيبة 

 (.3بعدي كفاراً() نفسه، وال تظلموا أنفسكم وال ترجعوا



وعن أّب محزة الثمايل، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ال يغرنكم 
 رحب الذراعني بالدم، فإنه له عند اهلل قاتاًل ال ميوت(.

 قالوا: يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وما قاتل ال ميوت؟
 (.4فقال: النار()

عن جابر بن يزيد، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أول ما حيكم اهلل و 
فيه يوم القيامة الدماء فيوقف القاتل واملقتول بينهما، مث الذين يلوهنما من أصحاب الدماء حىت ال يبقى منهم 

خب يف دمه وجهه فيقول: هذا قتلين، فيقول: أنت قتلته؟ أحد، مث الناس بعد ذلك حىت يأيت املقتول بقاتله فيتش
 (.5فال يستطيع أن يكتم اهلل حديثاً()

وعن أّب اجلارود، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما من نفس تقتل نفسًا إال وهي حتشر يوم القيامة متعلقة 
سل هذا فيم قتلين، فإن كان قتله يف بقاتله بيده اليمىن ورأسه بيده اليسرى وأوداجه تشخب دمًا يقول: يا رب 

طاعة اهلل أثيب القاتل اجلنة وأهذ باملقتول إىل النار، وإن كان يف طاعة فالن، قيل له: أقتله كما قتلك مث يفعل اهلل 
 فيهما بعد مشيئته(.

ب دماً وعن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال يزال املؤمن يف فسحة من دينه ما مل يص
 (.6حراماً( قال: )وال يوفق قاتل املؤمن متعمداً للتوبة()

 أقول: أي أنه مقتض لذلك.
وعن عبد اهلل بن سنان، عن رجل، عن أّب عبد اهلل قال: )ال يدخل اجلنة سافك للدم، وال شارب اخلمر، وال 

 (.2مشاء بنميم()
 عز وجل: )من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف وعن حنان بن سدير، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف قول اهلل

 (.31األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا( )املائدة: 
 (.4قال: )هو واد يف جهنم لو قتل الناس مجيعاً كان فيه ولو قتل نفساً واحدة كان فيه()

علة فساد اخللق وعن حممد بن سنان، فيما كتب إليه الرضا )عليه السالم( يف جواب مسائله: )حرم اهلل النفس ل
 يف حتليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبري(.

 وعن أبان، عمن أخربه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، سأل عمن قتل نفساً متعمداً؟ قال: )جزاؤه جهنم(.
وعن حفص بن البخرتي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن امرأة عذبت يف هرة ربطتها حىت ماتت 

 (.1عطشاً()
وعن احلــــليب، عن أبـــي عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن أعىت الناس على اهلل من قـــتل غري قاتلـــه ومن ضرب مــــن 

 (.11مل يضربه()



وعن سليمان بن خالد قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )أوحى اهلل إىل موسى بن عمران )عليه 
من بين إسرائيل؛ إياكم وقتل النفس احلرام بغري حق، فإن من قتل منكم نفساً يف السالم(، أن يا موسى قل للمأل 

 (.11الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل ما قتل صاحبه()
 أقول: ذلك كما ينتج احلب ألوف احلّبات، فإن اآلخرة نتيجة الدنيا.

قتل مؤمنًا متعمدًا أثبت اهلل على وعن عبد الرمحن بن مسلم، عن أبيه قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )من 
قاتله مجيع الذنوب، وبرئ املقتول منها، وذلك قول اهلل عز وجـــــل: )إين أريـــد أن تبوأ بإمثي وإمثك فتكون من 

 (.11()11أصحاب النار( )املائدة: 
تابًا يف قراب سيف وعن أيوب بن عطية احلذاء قال: مسعت أبا عبد اهلل يـــقول: إن عليًا )عليه السالم( وجد ك

رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مثل األصبع فيه: )إن أعىت الناس على اهلل القاتل غري قاتله، والضارب غري 
ضاربه، ومن واىل غري مواليه فقد كفر مبا أنزل اهلل على حممد )صّلى اهلل عليه وآله(، ومن أحدث حدثًا أو آوى 

 (.13اًل، وال حيل ملسلم أن يشفع يف حد()حمدثاً فال يقبل منه صرفاً، وال عد
 أقول: املراد الكفر العملي.

وروى السيد املرتضى يف رسالة احملكم واملتشابه نقاًل من تفسري النعماين، بإسناده عن علي )عليه السالم(، يف 
إسرائيل أنه حديث قال: )وأما ما لفظه خصوص ومعناه عموم، فقوله عز وجل: )من أجل ذلك كتبنا على بين 

من قتل نفسًا بغري نفٍس أو فساٍد يف األرض فكأمنا قتل الناس مجيعا ومن أحياها فكامنا أحيا الناس مجيعاً( 
 (.31)املائدة: 

فنزل لفظ اآلية يف بين إسرائيل، خصوصاً وهو جار على مجيع اخللق عاماً لكل العباد من بين إسرائيل وغريهم من 
 األمم ومثل هذا كثري(.

جعفر بن حممد، عن زيد بن أسلم: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( سأل عمن أحدث حدثًا أو آوى  وعن
حمدثًا ما هو؟ فقال: )من ابتدع بدعة يف اإلسالم، أو قتل بغري حد، أو من انتهب هنبة يرقع إليها املسلمون 

 (.14أبصارهم، أو يدفع عن صاحب احلدث، أو يعينه()
عن آبائه )عليهم السالم(، يف وصية النيب لعلي )عليه السالم(: )يا علي من انتمى إىل غري  وعن جعفر بن حممد،

 مواليه فعليه لعنة اهلل، ومن منع أجرياً أجره فعليه لعنة اهلل، ومن أحدث حدثاً أو آوى حمدثاً فعليه لعنة اهلل.
ي )عليه السالم( إن أعىت الناس على اهلل قيل: يا رسول اهلل وما ذلك احلدث؟ قال: القتل ـ إىل أن قال ـ يا عل

 (.15القاتل غري قاتله، والضارب غري ضاربه، ومن توىل غري مواليه فقد كفر مبا أنزل اهلل عز وجل()
وعن أمية بن يزيد قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من أحدث حدثًا أو آوى حمدثًا فعليه لعنة اهلل 

 ني ال يقبل منه صرف وال عدل(، قيل: يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ما احلدث؟واملالئكة والناس أمجع
قال: )من قتل نفسًا بغري نفس، أو مثل مثله بغري قود، أو ابتدع بدعة بغري سنة، أو انتهب هنبة ذات شرف(. 

 (.16فقيل: ما العدل؟ قال: )الفدية( قيل: ما الصرف؟ قال: )التوبة()



 رتاك يف القتل، والسعي فيه والرضا به:ـ حترمي االش 1
عن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن الرجل ليأيت يوم القيامة ومعه قدر حمجمة من دم 

 (. )أي عند من قتله(.12فيقول: واهلل ما قتلت وال شركت يف دم، فيقال بلى ذكرت عبدي فالناً()
سالم( قال: )أتى رسول اهلل فقيل له: يا رسول اهلل قتيل يف )جهينه(، فقام وعن أّب محزة، عن أحدمها )عليهما ال

 رسول اهلل ميشي حىت انتهى إىل مسجدهم، وتسامع الناس فأتوه فقال: من قتل ذا؟
 قالوا: يا رسول اهلل ما ندري.

 فقال: قتيل بني املسلمني ال يدري من قتله!
ركوا يف دم امرئ مسلم ورضوا بذلك ألكبهم اهلل على مناخرهم والذي بعثين باحلق لو أن أهل السماء واألرض ش

 (.14يف النار، أو قال: )على وجوههم()
وعن محاد بن عثمان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )جييء يوم القيامة رجل إىل رجل حىت يلطخه بالدم 

 والناس يف احلساب فيقول: يا عبد اهلل ما يل ولك؟
 (.11يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت()فيقول: أعنت علي 

وعن ابن أّب عمري، عن غري واحد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أعان على مؤمن بشطر كلمة جاء 
 (.11يوم القيامة مكتوب بني عينيه: آيس من رمحة اهلل()

ى اهلل عليه وآله( قال: وعن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( أن رسول اهلل )صلّ 
)إن أشر الناس يوم القيامة املثلث، قيل: يا رسول اهلل وما املثلث؟ قال: الرجل يسعى بأخيه فيقتله فيهلك نفسه 

 (.11وأخاه وإمامه()
 ـ ثبوت االرتداد باستحالل قتل املؤمن: 3

قال: )يقال له: مت أي ميتة شئت، عن سعيد األزرق: عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف رجل قتل رجاًل مؤمناً؟ 
 (.11إن شئت يهودياً، وإن شئت نصرانيا()

وعن حممد بن سامل، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث قال: )ملا أذن اهلل لنبيه يف اخلروج من مكة إىل 
ملن عمل هبا، وأنزل يف  املدينة أنزل عليه احلدود وقسمة الفرائض وأخربه باملعاصي التـــي أوجب اهلل عليها وهبا النار

بيان القاتل: )ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم خالدًا فيها وغضب اهلل عليه ولعنه واعد له عذابًا عظيماً( 
 (.13)النساء: 

 وال يلعن اهلل مؤمناً، قال اهلل عز وجل: )إن اهلل لعن الكافرين وأعد هلم سعرياً خالدين فيها أبداً ال جيدون ولياً وال
 (.13()65ـ  64نصرياً( )األحزاب: 

وعن علي بن احلسني قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )سباب املؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل حلمه 
 (.14من معصية اهلل، وحرمة ماله كحرمة دمه()

 ـ حترمي الضرب بغري حق: 4



هلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن أعىت الناس على اهلل عن احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول ا
 (.15عز وجل من قتل غري قاتله، ومن ضرب من مل يضربه()

وعن مثىن، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: وجد يف قائم سيف رسول اهلل صحيفة: )إن أعىت الناس على اهلل 
يه فهو كافر مبا أنزل على حممد )صّلى اهلل عليه وآله( القاتل غري قاتله، والضارب غري ضاربه، ومن ادعى لغري أب

 (.16احلديث()
وعن الوشا قال: مسعت الرضا )عليه السالم( يقول: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )لعن اهلل من قتل غري 

 (.12قاتله، أو ضرب غري ضاربه()
 (.14سوطاً لضربه اهلل سوطاً من نار() وعن الثمايل قال: قال )عليه السالم(: )لو أن رجالً ضرب رجالً 

وعن الفضيل بن سعدان،عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كانت فلي ذوابة سيف رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
وآله( صحيفة مكتوب فيها لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني على من قتل غري قاتله، أو ضرب غري ضاربه، أو 

 (.11حمدثا() أحدث حدثاً، أو آوى
وعن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث املناهي قال: )ومن لطم 

 (.31خد امرئ مسلم أو وجهه بدد اهلل عظامه يوم القيامة وحشر مغلواًل حىت يدخل جهنم إال أن يتوب()
رثت من رسول اهلل كتابني: كتاب اهلل، وكتابًا يف قراب وعن الرضا، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( قال: )و 

سيفي، قيل: يا أمري املؤمنني وما الكتاب الذي قراب سيفك؟! قال: من قتل غري قاتله، أو ضرب غري ضاربه 
 (.31فعليه لعنة اهلل()

اهلل  وعن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر )عليه السالم( قال: ابتدر الناس إىل قراب سيف رسول
)صّلى اهلل عليه وآله( بعد موته، فإذا صحيفة صغرية وجدوا فيها: )من آوى حمدثاً فهو كافر، ومن توىل غري مواليه 

 (.31فعليه لعنة اهلل، وأعىت الناس على اهلل من قتل غري قاتله، أو ضرب غري ضاربه()
 ـ ال.. لالنتحار: 5

ه السالم( يقول: )من قتل نفسه متعمدًا فهو يف نار جهنم عن أّب والد احلناط قال: مسعت أبا عبد اهلل )علي
 (.33خالداً فيها()

قال الصادق )عليه السالم(: )من قتل نفسه متعمداً فهو يف نار جهنم خالداً فيها، قال اهلل عز وجل: )وال تقتلوا 
لك على اهلل يسرياً( أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيمًا ومن يفعل ذلك عدوانا وظلمًا فسوف نصليه نارًا وكان ذ

 (.34()31ـ  11)النساء: 
وعن أّب بصري، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: ذكر عند رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رجل من أصحابه 
يقال له قزمان حبسن معونته إلخوانه، وذكره فقال: إنه من أهل النار فأيت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وقيل: 

 (.35ن استشهد، فقال: يفعل اهلل ما يشاء مث أيت فقيل: إنه قتل نفسه، فقال: أشهد إين رسول اهلل()إن قزما



وعن أّب سعيد اخلدري قال: كنا خنرج يف الغزوات مرافقني تسعة وعشرة، فنقسم العمل بعضنا يف الرحال وبعضنا 
ّلى اهلل عليه وآله(، فاتفق يف رحلتنا يعمل ألصحابه ويسقي ركاهبم ويصنع طعامهم، وطائفة تذهب إىل النيب )ص

رجل يعمل عمل ثالثة نفر خييط ويسقي ويصنع طعاماً، فذكر ذلك للنيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: ذلك رجل 
من أهل النار، فلقينا العدو وقاتلناهم فخرج وأخذ الرجل سهمًا فقتل به نفسه، فقال أشهد إين رسول اهلل 

 (.36وعبده)
ة عن أّب جعــــفر )عليه السالم( يف حديث قال: )إن املؤمن يبتلى بكل بلية وميوت بكــــل ميتة إال أنه وعن ناجيــــ

 (.32ال يقتل نفسه()
 ـ حترمي قتل اإلنسان ولده وإن كان من الزنا: 6

ني )عليه عن إبراهيم بن أّب البالد، عمن ذكره، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كانت يف زمن أمري املؤمن
السالم( امرأة صدق يقال هلا: )أم قنان( فأتاها رجل من أصحاب علي )عليه السالم( فوافقها مهتمة، فقال هلا 

 مايل أراك مهتمة؟
 قالت: موالة يل دفنتها فنبذهتا األرض مرتني.

 أن تكون تعذب قال: فدخلت على أمري املؤمنني فأخربته فقال: إن األرض لتقبل اليهودي والنصراين فما هلا؟ إال
 بعذاب اهلل، مث قال: أما أنه لو أخذت تربة من قرب رجل مسلم فألقى على قربها لقّرت.

قال: فأتيت أم قنان فأخربهتا فأخذوا تربة من قرب رجل مسلم فألقى على قربها فقّرت فسأل عنها ما كانت؟ 
 (.34التنور)فقالوا: كانت شديدة احلب للرجال، ال تزال قد ولدت وألقت ولدها يف 

 ـ حرمة اإلجهاض: 2
عن إسحاق بن عمار قال: قلت ألّب احلسن )عليه السالم(: املرأة ختاف احلبل فتشرب الدواء فتلقي ما بطنها؟ 

 (.31قال: ال، فقلت: إمنا هو نطفة، فقال: إن أول ما خيلق نطفة)
 ـ عظم جرمية من قتل مؤمناً ألجل إميانه: 4

م( قال: )سئل عن املؤمن يقتل مؤمناً متعمداً أهل له توبة؟ فقال: إن كان قتله إلميانه عن أّب عبداهلل )عليه السال
فال توبة له، وإن كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فإن توبته أن يقاد، وإن مل يكن علم به إنطلق إىل 

ة وأعتق نسمة، وصام شهرين أولياء املقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدي
 (.41متتابعني، وأطعم ستني مسكيناً، توبة إىل اهلل عز وجل()

 أقول: املراد بـ)ال توبة له( شدة الذنب حىت كأنه ال توبة له، واال فكل الذنوب هلا توبة كما دلت عليه االدلة.
: )ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه وعن مساعة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن قول اهلل عز وجل

 (.13جهنم( )النساء: 
 (.13قال: ومن قتل مؤمناً على دينه فذاك املتعمد الذي قال اهلل عز وجل: )وأعدله عذاباً عظيماً( )النساء: 



قلت: فالرجل يقع بينه وبني الرجل شيء فيضربه بسيفه فيقتله؟ فقال: ليس ذاك املتعمد الذي قال اهلل عز 
 (.41وجل)

 ـ كفارة قتل املؤمن: 1
 عن عيسى الضرير قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: رجل قتل رجاًل متعمداً ما توبته؟

 قال: ميّكن من نفسه.
 قلت: خياف أن يقتلوه؟ قال: فليعطهم الدية.

صالة فيلقيها يف قلت: خياف أن يعلموا ذلك؟ قال: فلينظر إىل الدية فليجعلها صررًا مث لينظر مواقيت ال
 (.41دارهم()

وعن إمساعيل اجلعفري قال: قلت ألّب جعفر )عليه السالم(: الرجل يقتل الرجل متعمداً؟ قال: )عليه ثالث  
كفارات يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعني، ويطعم ستني مسكينا(، وقال: )أفىت علي بن احلسني )عليه السالم( 

 مبثل ذلك(.
 عبداهلل )عليه السالم( يف الرجل يقتل العبد خطأ؟ قال: )عليه عتق رقبة وصيام شهرين وعن أّب املعزا، عن أّب

متتابعني وصدقة على ستني مسكيناً(. قال: )فإن مل يقدر على الرقبة كان عليه الصيام، فإن مل يستطع الصيام 
 (.43فعليه الصدقة()

هل له من توبة؟ قال: )ال حىت يؤدي ديتُه إىل  وعن مساعة قال: سألته )عليه السالم( عمن قتل مؤمنًا متعمداً 
أهله ويعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعني، ويستغفر اهلل ويتوب إليه فيتطوع، فإين أرجو أن يتاب عليه إذا فعل 

 ذلك(.
 (.44قلت: فإن مل يكن له مال؟ قال: )يسأل املسلمني حىت يؤدي ديته إىل أهله()

حديث أنه قال يف عن رجل قتل مملوكه؟ قال: )يعتق رقبة، ويصوم شهرين  وعن احلليب، عن أّب عبد اهلل يف
 (.45متتابعني، مث التوبة بعد ذلك()

 ـ عقوبة قتل املؤمن: 11
عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن 

 (.46فتح ذلك الوادي ضجت النريان منه، أعده اهلل تعاىل للقتالني() يف جهنم وادياً يقال: سعرياً إذا
وعن الصادق )عليه السالم( قال: )أوحى اهلل إىل موسى بن عمران قل للمأل من بين إسرائيل: إياكم وقتل النفس 

 (.42احلرام بغري حق، من قتل منكم نفساً يف الدنيا قتلته يف النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه()
وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال يف قول اهلل حكاية عن أهل النار: )ربنا أرنا اللذين أضالّنا من اجلن 

 واإلنس جنعلهما حتت أقدامنا ليكونا من األسفلني(.
قال: )إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه، ألن هذا أول من عصى من اجلن، وهذا أول من عصى من 

 (.44اإلنس()



أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه قال: )سفك الدماء بغري حقها يدعو إىل حلول النقمة وزوال وعن 
 (.41النعمة()

 (.51وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ما عجت األرض إىل رهبا كعجتها من دم حرام يسفك عليها()
 (.51 من زوال الدنيا()وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )لقتل املؤمن أعظم عند اهلل

وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )يأيت املقتول بقاتله يشخب دمه يف وجهه، فيقول اهلل: أنت قتلته فال يستطيع 
 (.51أن يكتم اهلل حديثاً فيأمر به إىل النار()

 (.53الدماء()وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )أول ما ينظر اهلل بني الناس يوم القيامة 
وعن ابن عباس قال: مسعت )صّلى اهلل عليه وآله( النيب يقول: )يأيت املقتول يوم القيامة معلقاً رأسه بإحدى يديه، 
ملبتبًا قاتله بيده األخرى، تشخب أوداجه دمًا حىت يرفعا إىل العرش، فيقول املقتول هلل تبارك وتعاىل: رّب هذا 

 (.54تعست، فيذهب به إىل النار() قتلين فيقول اهلل عز وجل للقاتل:
 (.55وعنه )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال يف حديث: )وال يقتل القاتل حني يقتل وهو مؤمن()

وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )أبغض الناس إىل اهلل: ملحد يف احلرم، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية، ومطلب 
 (.56دم إمرئ بغري حق ليهريق دمه()

 (.52وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )لزوال الدنيا أيسر على اهلل من قتل املؤمن()
 (.54وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )أول ما يقضي يوم القيامة الدماء()

وعن أيوب بن نوح، عن الرضا، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )مخسة ال 
أ نرياهنم وال متوت أبداهنم: رجل أشرك، ورجل عق والديه، ورجل سعى بأخيه إىل السلطان فقتله، ورجل قتل تطف

 (.51نفساً بغري نفس، ورجل أذنب ذنباً ومحل ذنبه على اهلل عز وجل()
عليه وعن أّب إسحاق السبيعي قال: مسعت الرباء بن عازب وزيد بن أرقم قاال: كنا عند رسول اهلل )صّلى اهلل 

وآله( يوم غدير خم وحنن نرفع أغصان الشجر عن رأسه )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: )لعن اهلل من ادعى إىل غري 
أبيه، ولعن اهلل من توىل اىل غري مواليه، والولد للفراش، وليس للوارث وصية، وقد مسعتم مين ورأيتموين، إال من  

 إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف بلدكم كذب عليَّ متعمداً فليتبوء مقعده من النار، أال
 (.61هذا يف شهركم هذا()

وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه خطب ملا أراد اخلروج إىل تبوك بثنية الوداع، فقال بعد أن محد اهلل وأثىن عليه: 
فسوق، وقتال املؤمن كفر، وأكل حلمه )أيها الناس إن أصدق احلديث كتاب اهلل ـ إىل أن قال ـ سباب املؤمن 

 (.61معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه()
وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه أيت بقتيل وجد يف دور األنصار فقال: هل يعرف؟ قالوا نعم يا رسول 

 (.61اهلل، قال: )لو أن األمة اجتمعت على قتل مؤمن ألكبها اهلل يف نار جهنم()



هلل عليه وآله( قال: )من أعان على قتل مســـلم ولو بــــشطر كلمة، جاء يوم القيامة وهو آيـــس من وعنه )صّلى ا
 (.63رمحة اهلل()

وعن أّب سعيد اخلدري قال: وجد قتيل على عهد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فخرج مغضبًا حىت رقى املنرب، 
ملسلمني ال يدري من قتله؟ والذي نفسي بيده لو أن أهل فحمد اهلل وأثىن عليه، مث قال: )يقتل رجل من ا

السماوات واألرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به ألدخلهم اهلل يف النار، والذي نفسي بيده ال جيلد أحـــد 
 (.64أحــــداً إال جلــــد غداً يف نــــار جهنم مثله( احلديث)

ن أهل السماوات السبع وأهل األرضني السبع اشرتكوا يف دم مؤمن وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )لو أ
 (.65ألكبهم اهلل مجيعاً يف النار()

وعن حممد بن مسلم قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( يقول: )إن العبد حيشر يوم القيامة وما يدمى دماً 
فيقول: يا ربَّ إنك قبضتين وما فيدفع إليه شبه احملجمة أو فوق ذلك، فيقول له: هذا سهمك من دم فالن، 

سفكت دماً، قال: بلى مسعت من فالن كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حىت صار إىل فالن اجلبار فقتله عليها فهذا 
 (.66سهمك من دمه()

ويف رواية: إن اخلوارج ملا خرجوا من )احلرور( استعرضوا الناس فقتلوا العبد الصاحل عبد اهلل بن خباب بن األرت 
مل علي )عليه السالم( على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذحبوه وقالوا: ما ذحبنا لك وهلذا اخلنزير إال عا

واحداً، وبقروا بطن زوجته وهي حامل، وذحبوها، وذحبوا طفله الرضيع فوقه فأخربوه )عليه السالم( بذلك، إىل أن 
ا إال قتاله واستنطقهم بقتل ابن خناب فأقروا كلهم كتيبة قال: فرجع )عليه السالم( إىل النهروان واستعطفهم فأبو 

بعد كتيبة، وقالوا لنقتلنك كما قتلناه، فقال )عليه السالم(: واهلل لو أقر أهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا اقدر 
 (.62على قتلهم به لقتلتهم ـ اخلرب)

 أقول: الظاهر أن املراد اشرتاكهم يف ذنب القتل.
مار عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، إنه تال هذه اآلية: )ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات اهلل وعن إسحاق بن ع

 (.61ويقتلون النبيني بغري احلق ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون( )البقرة: 
فصار فقال: )واهلل ما ضربوهم بأيديهم وال قتلوهم بأسيافهم ولكن مسعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا 

 (.64قتالً واعتداًء ومعصية()
وعن رفاعة النحاس قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم(: )يا رفاعة أال أحدثك بأشد أهل النار عذاباً؟( قلت: 

 (.61بلى، قال: )من أعان على مؤمن بشطر كلمة()
، ولكل داخل يف باطل إمثان: وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم

 (.21إمث الرضا به، وإمث العمل به()
 (.21وقال )عليه السالم(: )من أعان على مؤمن فقد برئ من اإلسالم()

 (.21وعن علي )عليه السالم( قال: )أبغض اخللق إىل اهلل عز وجل من جرد ظهر مسلم بغري حق()



قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أيها الناس إن اهلل  وعن مسعدة بن صدقة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(
تبارك وتعاىل أرسل إليكم الرسول، وأنزل إليه الكتاب باحلق وأنتم أميون عن الكتاب، ومن أنزله وعن الرسول، 

مة يف ومن أرسله على حني فرتة من الرسل وطول حمنة من األمم وانبساط من اجلهل ـ إىل أن قال ـ: والدنيا متهج
وجوه أهلها مكفهرة مدبرة غري مقبلة مثرها الفتنة، وطعامها اجليفة، وشعارها اخلوف، ودثارها السيف، مزقتهم كل 
ممزقه وقد أعمت عيون أهلها، وأظلت عليها أيامها قد قطعوا أرحامهم، وسفكوا دمائهم، ودفنوا يف الرتاب املؤوذة 

ورفاهية خفوض الدنيا، ال يرجون من اهلل ثوابًا وال خيافون واهلل بينهم من أوالدهم، خيتارون دوهنم طيب العيش 
 منه عقاباً حيهم أعمى حيس وميتهم يف النار مبلس( )اخلطبة(.

 (.1ـ  4وعن علي بن إبراهيم يف قوله تعاىل: )وإذا املؤودة سئلت بأي ذنب قتلت( )التكوير: 
 (.23القيامة سئلت املوؤدة بأي ذنب قتلت؟()قال: )كانت العرب يقتلون البنات للغرية، فإذا كان يوم 

وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، أنه قال: )أكرب الكبائر أن جتعل هلل أنداداً وهو خلقكم، مث أن تقتل ولدك 
 (.24خشية أن يأكل معك ـ اخلرب()

قال: )أن جتعل هلل  وعن عبد اهلل بن مسعود قال: قلت لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: أي ذنب أعظم؟
 (.25شريكاً()

وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )إن أعىت الناس على اهلل القاتل غري قاتله، والقاتل يف احلرم، والقاتل بذحل 
 (.26اجلاهلية()

عليه  وعن علي بن إبراهيم يف تفسريه قوله تعاىل: )ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اهلل
 (.13ولعنه وأعّد له عذاباً عظيماً( )النساء: 

قال )عليه السالم(: )من قتل مؤمناً على دينه مل تقبل توبته، ومن يقتل نبياً أو وصي نيب فال توبة له ألنه ال يكون 
فإذا مثله فيقاد به، وقد يكون الرجل بني املشركني واليهود والنصارى يقتل رجاًل من املسلمني على أنه مسلم، 

 دخل يف اإلسالم حماه اهلل عنه لقول رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اإلسالم جيّب ما كان قبله((.
أي ميحو، ألن أعظم الذنوب عند اهلل هو الشرك باهلل، فإذا قبلت توبته يف الشرك قبلت فيما سواه فأما قول 

 الصادق )عليه السالم(: )فليست له توبة(.
بيًا أو وصيًا فليست له توبة ألنه ال يقاد أحد باألنبياء إال األنبياء، وباألوصياء إال األوصياء، فإنه عىن من قتل ن

واألنبياء واألوصياء ال يقتل بعضهم بعضاً، وغري النيب والوصي ال يكون مثل النيب والوصي فيقاد به وقاتلهما ال 
 (.22يوفق للتوبة()

قال: كان الزهري عاماًل لبين أمية فعاقب رجاًل فمات الرجل من  وروى حممد بن علي بن شهر آشوب يف املناقب
العقوبة، فخرج هائمًا وتوحش ودخل إىل غار فطال مقامه تسع سنني، وحج علي بن احلسني )عليه السالم( 
فأتاه الزهري، فقال له علي بن احلسني )عليه السالم( إين أخاف عليك من قنوطك ما ال أخاف عليك من 



بدية مسّلمة إىل أهله وأخرج إىل أهلك ومعامل دينك، فقال له: فّرجت عين يا سيدي، اهلل أعلم ذنبك فابعث 
 (.24حيث جيعل رسالته ورجع إىل بيته فلزم علي بن احلسني )عليه السالم( وكان يُعد من أصحابه)
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 الفصل اخلامس: من عوامل تقدم املسلمني

 عشرة عوامل للتقدم

 
 عشرة عوامل للتقدم

هذا الفصل مجلة من األمور اليت سببت تقدم املسلمني ذاك التقدم اهلائل وإنقاذهم للعامل من براثن  نذكر يف
الكفر واجلهل واملرض والغفلة والفوضى واحلروب وما أشبه اليت مشلت العامل قبل بزوغ اإلسالم. وال بد ـ يف سبيل 

من حتّلي املسلمني هبذه الصفات واليت ذكرت يف إعادة العامل إىل استقراره ورفاهه وحريته وسالمته من جديد ـ 
القرآن احلكيم يف مئات اآليات، ويف السرية الطاهرة يف ألوف الروايات، كما طبقها الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(، 

 وبعض خلفائه على املسلمني إبان حكمهم.
 واألمور اليت نذكرها يف هذا الفصل عشرة:

 ن االنطالق:أواًل: جتنب امللذات املعوقة ع
 إن املسلم كان يتجنب املالذ فال يهتم باحلياة بقدر اهتمامه بإنقاذ الناس وإخراجهم من الظلمات إىل النور.

 ونذكر هنا مجلة من اآليات املذكورة يف القرآن احلكيم يف هذا الصدد.
درجة عند اهلل وأولئك هم قال سبحانه: )الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسهم أعظم 

 (.11الفائزون( )التوبة: 
وقال سبحانه: )قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشريتكم وأموال اقرتفتموها وجتارة ختشون كسادها 
ومساكن ترضوهنا أحب إليكم من اهلل ورسوله وجهاد يف سبيله فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره واهلل ال يهدي القوم 

 (.14)التوبة:  الفاسقني(
فنرى يف هذه اآلية املباركة أن الواجب على اإلنسان املسلم أن يتجنب كل املشتهيات من آباء وأبناء وأخوان 
وأزواج وعشرية وأموال وجتارة ومساكن ويستعيض عن كل ذلك باحلب هلل ولرسوله واجلهاد يف سبيله، وإال فإنه 

وتعاىل فاسقًا فيقول: )فرتبصوا حىت يأيت اهلل بأمره( )التوبة: ليس من اإلسالم يف شيء، ويسميه اهلل سبحانه 
14.) 

 حيث إن اهلل يأيت بأمره بسبب مؤمنني من هذا الطراز.
 (.14)واهلل ال يهدي القوم الفاسقني( )التوبة: 

خارج  فاملسلم الذي ال يكون اهلل ورسوله واجلهاد يف سبيله أحب إليه من هذه األمور فهو فاسق يف منطق القرآن
 عن أوامر اهلل تعاىل.

 (.25وقال تعاىل: )ومالكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني( )النساء: 



فالقتال إما ألجل تطهري األفكار عن اخلرافة وتطبيق شريعة اهلل، وإما ألجل إنقاذ املستضعفني من براثن 
 املستكربين.

ا الذين آمنوا إن كثريًا من األحبار والرهبان ليأكلون أموال وقال سبحانه ليذكر املسلمني مبا جيب عليهم: )يا أيه
الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اهلل والذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل فبشرهم بعذاب 

تم أليم يوم حيمى عليها يف نار جهنم فتكوى هبا جباههم وجنوهبم وظهورهم هذا ما كنزمت ألنفسكم فذوقوا ما كن
 (.35ـ  34تكنزون( )التوبة: 

وهذه اآلية الكرمية تعريض بالذين يكنزون الذهب والفضة وال ينفقوهنا يف سبيل اهلل، فالالزم على املسلم أن ال 
يكنز الذهب والفضة، بل ينفق الذهب والفضة يف سبيل اهلل، حسب املوازين املقررة يف الشريعة اإلسالمية وجوباً 

 واستحباباً.
بحانه: )يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا يف سبيل اهلل اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة ويقول س

الدنيا من اآلخرة فما متاع احلياة الدنيا يف اآلخرة إال قليل إال تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غريكم وال 
 (.31ـ  34: تضروه شيئاً واهلل على كل شيء قدير( )التوبة

فالالزم على املسلم أن ينفر يف سبيل اهلل سواء كان سبيل اجلهاد، أو سبيل التبليغ، أو سبيل اإلصالح واهلداية أو 
سائر السبل، وال جيوز أن يثّاقل إىل األرض من جهة مال أو زوجة أو جتارة أو مسكن أو ما أشبه، وإال كان 

والالزم على املسلم أن يعلم أن احلياة الدنيا بالنسبة إىل اآلخرة متاع قليل، راضيًا باحلياة الدنيا بداًل من اآلخرة، 
 وانه إذا مل ينفر يف سبيل اهلل فإن اهلل سيعذبه عذاباً أليماً، وأنه يذهب ويأيت بعده غريه ممن ال يكون مثله.

 ذلكم خري لكم إن كنتم ويقول اهلل سبحانه: )انفروا خفافًا وثقااًل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل
تعلمون لو كان عرضًا قريبًا وسفراً قاصداً التبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون باهلل لو استطعنا خلرجنا 

 (.41ـ  41معكم يهلكون أنفسهم واهلل يعلم إهنم لكاذبون( )التوبة: 
يفًا أو ثقياًل، خفيفًا من جهة اجلسد أو ويف هذه اآلية يأمر اهلل سبحانه وتعاىل بالنفر، سواء كان اإلنسان خف

ثقياًل، شاباً أو شيخاً، مديناً أو غري مدين، بديناً أو غري بدين، والالزم عليه أن جياهد مباله وبنفسه يف سبيل اهلل، 
وأن ال يفرق بني السفر القريب والسفر البعيد واهلدف البعيد واهلدف القريب، وإن هؤالء الذين يفرقون بني 

 ين ويفرقون بني اخلفيف والثقيل إمنا يهلكون أنفسهم وعند اهلل هم الكاذبون.السفر 
مث يقول اهلل سبحانه وتعاىل: ال يستأذنك الذين يؤمنون باهلل واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم واهلل عليم 

ـ  44م يف ريبهم يرتددون( )التوبة: باملتقني إمنا يستأذنك الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر وارتابت قلوهبم فه
45.) 

فالالزم أن ال يستأذن املؤمن بالنسبة إىل اجلهاد مباله وبنفسه سفراً وحضراً، والذي يستأذن فهو عند اهلل غري مؤمن 
 وهو عند اهلل مرتاب القلب وإن كان يصلي ويصوم وحيج ويلتزم بكثري من لوازم اإلميان.



ادوا اخلروج ألعدوا له عدة ولكن كره اهلل انبعاثهم فثَّبطهم وقيل اقعدوا مــع ويقول سبحانه وتعاىل: )ولو أر 
 (.46القاعدين( )التوبة: 

فاملسلم إذا أراد اخلروج أعّد العدة وذلك دليل إرادته احلركة، ومن ال يعد العدة فهو مبغوض عند اهلل سبحانه 
 القاعدين.وتعاىل ويكره اهلل انبعاثه فيثبطه وجيعله قاعداً مع 

ويقول سبحانه: )قل هل تربَّصون بنا إال إحدى احلسنيني وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم اهلل بعذاٍب من عندهم أو 
بأيدينا، فرتّبصوا إنا معكم مرتبِّصون قل أنفقوا طوعًا أو كرهًا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قومًا فاسقني وما منعهم 

باهلل وبرسوله وال يأتون الصالة إال وهم كساىل وال ينفقون إال وهم كارهون أن تقبل منهم نفقاهتم إال أهنم كفروا 
فال تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهلل ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وحيلفون باهلل 

خاًل لوّلوا إليه وهم جيمحون( إهنم ملنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو جيدون ملجًا أو مغاراٍت أو ُمدَّ 
 (.52ـ  51)التوبة: 

ففي هذه اآليات يذكر اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني ـ الذين يستعدون للحركة مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 
حسب أوامره ـ إن هلم إحدى احلسنيني، إما حياة سعيدة، وإما جنة عرضها السماوات واألرض، وأما غري هؤالء 

الذين ال يتحركون يالزمون مالذهم، فاهلل سبحانه وتعاىل إما يعذهبم بأيدي املؤمنني أو يعذهبم بعذاب من  من
عنده، مث إن هؤالء ال تقبل نفقاهتم سواء أنفقوا طوعًا أو كرهًا ألهنم كانوا قومًا فاسقني، واهلل سبحانه وتعاىل إمنا 

يرتكهم وشأهنم وال يقبل إمياهنم، وإمنا يقول إن اهلل ال يقبل نفقاهتم  يتقبل من املتقني، مث إن اهلل سبحانه وتعاىل ال
ألهنم كفروا باهلل وبرسوله، حىت أن صالهتم ليست صالة مقبولة عند اهلل، ألن إتياهنم بالصالة يف حالة الكسل، 

ك من أسباب وإنفاقهم يف حالة الكره منهم، فهؤالء حىت إذا كانت أجسامهم مجيلة وأوالدهم كثريين فإن ذل
 عذاهبم.

 (.55)ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون( )التوبة: 
مث يقول اهلل سبحانه: )إهنم حيلفون بأهنم منكم، لكنهم ليسوا منكم، بل إهنم قوم جبناء، ولو أهنم وجدوا ملجأ 

خول فيها لولوا إليه وهم جيمحون يلجئون إليه أو مغارات يف الكهوف أو مدخاًل أي أماكن يتمكنون من الد
 بصورة مسرعة حىت يتجنبوا األخطار.

فانظروا إىل هذه اآليات الكرميات أي عمل تعمل بقلوب املسلمني؟ وكيف جتنبهم امللذات املانعة من تبليغ رسالة 
 اهلل سبحانه وتعاىل ومن إنقاذ املستضعفني من أيدي املستكربين.

ذه الصفات املوجبة لإلنطالق واحلركة حىت يتجنب املؤمنون أن يكونوا مثلهم مث يصف اهلل الذين ال يتصفون هب
بقوله: )رضوا بأن يكونوا مع اخلوالف وطبع على قلوهبم فهم ال يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 

تها األهنار خالدين بأمواهلم وأنفسهم وأولئك هلم اخلريات وأولئـــك هم املفلحون أعد اهلل هلم جنات جتري من حت
 (.44ـ  42فيها ذلك الفوز العظيم( )التوبة: 



نعم ال بأس على الذين ال يتمكنون، ولذا قال سبحانه: )ليس على الضعفاء وال على املرضى وال على الذين ال 
 .(11جيدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا هلل ولرسوله ما على احملسنني من سبيل واهلل غفور رحيم( )التوبة: 

 وهكذا كان شأن املسلمني السابقني جتنب املالذ ألجل اهلل، وألجل رسوله.
 ثانياً: االستهانة باألخطار يف سبيل اهلدف:

قال سبحانه: )أال تقاتلون قومًا نكثوا أمياهنم ومهوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرٍة أختشوهنم فاهلل أحق أن 
 (.13ختشوه إن كنتم مؤمنني( )التوبة: 

يث نفى سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية خشية املؤمن من شيء غري اهلل سبحانه وتعاىل فاهلل أحق أن خيشوه إذا  ح
 كانوا مؤمنني.

وقال سبحانه: )أم حسبتم أن ترتكوا وملّا يعلم اهلل الذين جاهدوا منكم ومل يتخذوا من دون اهلل وال رسوله وال 
 (.16التوبة: املؤمنني وليجًة واهلل خبريمبا تعملون( )

فالالزم على اإلنسان املسلم أن جياهد يف سبيل اهلل، وال يتخذ من دون اهلل وال رسوله وال املؤمنني وليجة يلج 
إليها وخيرج منها، بل يلزم أن يكون دخوله وخروجه إىل حكم اهلل ومن حكم اهلل سبحانه وتعاىل، فصدوره ووروده 

 يكون حسب القوانني اإلسالمية فقط.
عمال الصاحلة ليست مبنزلة االستهانة باألخطار واجلهاد يف سبيل اهلل، قال سبحانه: )أجعلتم سقاية احلاّج واأل

وعمارة املسجد احلرام كمن آمن باهلل واليوم اآلخر وجاهد يف سبيل اهلل ال يستوون عند اهلل، واهلل ال يهدي القوم 
بأمواهلم وأنفسهم أعظم درجة عند اهلل وأولئك هم الفائزون(  الظاملني، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل

 (.11ـ  11)التوبة: 
فاملسلم هو الذي يستهني باألخطار، وجياهد يف سبيل اهلل، ويرتك ماله وأهله ويهاجر، وليس من يعطي احلاج 

 املاء ويعمر املسجد احلرام )على ثواهبما( كمثل هذا اإلنسان.
رتى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهلل فيقتـُُلون ويقتُلون وقال سبحانه: )إن اهلل اش

وعدًا عليه حقًا يف التوراة واإلجنيل والقرآن ومن أوىف بعهده من اهلل فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو 
 (.111الفوز العظيم( )التوبة: 

ج من نفسه وماله يف قبال أن له اجلنة، ومل خيصص النفس بشيء وال املال وهذه اآلية تدعو اإلنسان إىل أن خير 
بقدر، وإمنا الالزم أن يبيع الكل فيقتل ويقتل، ومن الواضح صعوبة أن يبيع اإلنسان نفسه وماله، كما أن من 

 الصعوبة أن يقاتل فيقتل ويقتل.
لذين اتّبعوه يف ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ ويف آية أخرى: )لقد تاب اهلل على النيب واملهاجرين واألنصار ا
 (.112قلوب فريق منهم مث تاب عليهم إنه هبم رؤوف رحيم( )التوبة: 

)إىل أن قال سبحانه(: )وما كان ألهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهلل وال يرغبوا 
وال خممصة يف سبيل اهلل وال يطئون موطئاً يغيظ الكفار بأنفسهم عن نفسه ذلك بأهنم ال يصيبهم ظمأ وال نصب 



وال ينالون من عدو نياًل إال كتب هلم به عمل صاحل إن اهلل ال يضيع أجر احملسنني وال ينفقون نفقًة صغريًة وال  
 (.111ـ  111كبريًة وال يقطعون وادياً إال كتب هلم ليجزيهم اهلل أحسن ما كانوا يعملون( )التوبة: 

م جيب أن يتبع الرسول يف ساعة العسرة، ومن املعلوم أن ما يسميه اإلسالم والقرآن )عسرة( هو أشد فاملسل
العسرات ـ كما ورد يف التواريخ ـ كما أن اخلوف أحيانًا يصل باإلنسان إىل أن كاد يزيغ قلبه، وهذا أيضًا شيء 

ه املشاكل واملهالك إذا اقتضت طبيعة يصعب حتمله على اإلنسان، فالالزم أن يوقع اإلنسان نفسه يف مثل هذ
 العمل ذلك.

واحلرب والسفر وقطع الفيايف توجب أن يصيب اإلنسان الظمأ والنصب واملخمصة، وكل هذه األمور صعبة 
 وأخطارها تكون أحياناً جسيمة.

 ثالثاً: الطاعة املطلقة للقيادة:
سول رأيت املنافقني يصّدون عنك صدوداً( )النساء: قال سبحانه: )وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل واىل الر 

61.) 
 فوصف املنافقني بأهنم الذين ال يطيعون الرسول، أما املؤمنون فاهنم يطيعون الرسول يف كل صغرية وكبرية.

مث قال سبحانه: )وما أرسلنا من رسوٍل إال ليطاع بإذن اهلل ولو أهنم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا اهلل 
غفر هلم الرسول لوجدوا اهلل توابًا رحيمًا فال وربك ال يؤمنون حىت حيّكموك فيما شجر بينهم مث ال جيدوا يف واست

أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسّلموا تسليمًا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه 
 (.65ـ  64اً هلم وأشد تثبيتا( )النساء: إال قليل منهم ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خري 

)إىل أن قال(: )ومن يطع اهلل والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والشهداء 
 (.61والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً( )النساء: 

سول يف كل كبرية أو فإن الواجب على املسلم أن يكون هكذا حىت أنه ال جيد يف نفسه حرجًا مما قضى الر 
 صغرية، وإال مل يكن مؤمناً.

وقال سبحانه: )إن اهلل ومالئكته يصّلون على النيب يا أيها الذين آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليماً( )األحزاب: 
56.) 

 فاملؤمن مأمور بالتسليم للنيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف كل أموره.
يف كل كبرية وصغرية، وكانت قيادة الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( قيادة  وحيث كان املسلمون يسلمون لرسول اهلل

شعبية إىل ابعد حد مما يوجب التفاف املسلمني حوله سّبب ذلك تقدمهم، ولذا نرى املسلمني خيوضون حتت 
كل   لواء رسول اهلل أكثر من مثانني حربًا يف مدة عشر سنوات، أي مبعدل مثانية حروب يف كل سنة، وحرب ويف

شهر ونصف وإذا الحظنا أن احلروب واألسفار السابقة كانت تستغرق وقتًا كبريًا يف الذهاب واإلياب وقطع 
الفيايف، كما كانت تستلزم يف كثري من األوقات اجلوع والعطش وما أشبه لعلمنا مدى حدود طاعة اجلماهري 

 لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.



 اإلنقاذ:رابعاً: الرغبة الصادقة يف 
 فقد كان املسلمون يتحرقون شوقاً إلنقاذ املستضعفني ونشر كلمة اهلل يف األرض.

قال سبحانه: )وإذا مسَمعوا ما أُنزمل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من احلق يقولون ربنا آمنا 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصاحلني فأثاهبم فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا ال نؤمن باهلل وما جاءنا من احلق ونطمع 

 (.45ـ  43اهلل مبا قالوا جناٍت جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وذلك جزاء احملسنني( )املائدة: 
فأي شوق يف النفس يوجب أن تفيض العني بالدمع بسبب معرفتها احلق؟ وطبيعي جداً بعد ذلك أن يندفع مثل 

ن أن يلوى على شيء حىت يصل إىل اهلدف، كما كان أصحاب رسول اهلل )صّلى اهلل هذا اإلنسان إىل األمام دو 
 عليه وآله( كذلك.

ويف آية أخرى: )وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت ال أجد ما أمحلكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
 (.11الدمع حزناً أال جيدوا ما ينفقون( )التوبة: 

اجلهاد، ولكن بعد الطرق وعدم التمكن من املشي وعدم توفر الراحلة هلم كانت تسبب فإن هؤالء كانوا يريدون 
 أن تفيض أعينهم من الدموع حزناً وأسفاً على عدم متكنهم من اجلهاد يف سبيل اهلل سبحانه وتعاىل.

 خامساً: األخالقيات املثالية للقاعدة:
بينهم، أو مع العدو، أو يف أنفسهم، وكان ذلك مما  فقد كانت تسود القاعدة األخالقيات النموذجية سواء فيما

أوجب دخول الناس يف دين اهلل أفواجاً، فإن اإلنسان بطبيعته يلتف حول ذوي األخالق الرفيعة، بينما يتربأ الناس 
 من الذين ال أخالق هلم بل أن اإلنسان يتربأ من نفسه إذا رأى يف ذاته مواصفات سيئة.

 ت تتجلى األخالقيات الرفيعة اليت أمر اهلل هبا فوفرها املسلمون يف أنفسهم.ويف هذه اآليات املباركا
قال اهلل سبحانه: )لقد نصركم اهلل يف مواطن كثريٍة ويوم حننٍي إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغنم عنكم شيئاً وضاقت 

 (.15عليكم األرض مبا رحبت مث وليتم مدبرين( )التوبة: 
ه متلكه الغرور والكرب، لكن حىت هذا اإلحساس الباطين ممنوع يف اإلسالم كما فإن احملارب إذا رأى كثرة عدد

يظهر من ذم اآلية للمسلمني يف يوم حنني لعجبهم بكثرهتم، فالالزم أن تكون نفوس املسلمني مطمئنة بنصر اهلل 
على املؤمنني وأنزل جنوداً سبحانه وتعاىل ال غروراً وكربياء، ولذا قال بعد ذلك: )مث أنزل اهلل سكينته على رسوله و 

مل تروها وعذَّب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين مث يتوُب اهلل من بعد ذلك على من يشاء واهلل غفور رحيم( 
 (.12ـ  16)التوبة: 

ويف آية أخرى يقول سبحانه: )ومنهم الذين يؤذون النيب ويقولون هو أذن قل أذن خرٍي لكم يؤمن باهلل ويؤمن 
 (.61محة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول اهلل هلم عذاب أليم( )التوبة: للمؤمنني ور 

فاهلل سبحانه وتعاىل يصف النيب بأنه )اذن( وبأنه )رمحة(، وقد حتلى املسلمون هبذه الصفات الرفيعة اقتداًء برسول 
 ( يف اجملتمع.اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ومن املعلوم مدى التأثري الذي خيلقه )أذن( أو )رمحة



وقال سبحانه: )ومن األعراب من يؤمن باهلل واليوم اآلخر ويتخذ ما ينفق قربات عند اهلل وصلوات الرسول أال إهنا 
 (.11قربة هلم سيدخلهم اهلل يف رمحته إن اهلل غفور رحيم( )التوبة: 

َكن هلم واهلل مسيع عليم( )مث قال(: )خذ من أمواهلم صدقة تطّهرهم وتزّكيهم هبا وصّل عليهم إن صالتك سَ 
 (.113)التوبة: 

فقد كان املسلمون يبذلون األموال يف سبيل تقدم اإلسالم، حىت أن بعضهم كان يعطي نصف ماله أو أكثر يف 
سبيل تقدم اإلسالم واملسلمني، ومن املعلوم أن صفة الكرم والبذل من الصفات اليت توجب تقدم األمة إىل 

 ء الذين كانوا مذمومني ومل يكن املسلمون األوائل خبالء إال نادراً.األمام، ويف قباهلم البخال
قال سبحانه: )إن اهلَل ال حيب َمن كان خمتااًل فخوراً الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم اهلل 

ن باهلل وال باليوم اآلخر ومن من فضله وأعتدنا للكافرين عذابًا مهينًا والذين يُنفقون أمواهلم رئاء الناس وال يؤمنو 
 (.32ـ  36يكن الشيطان له قريناً فساء قرينا( )النساء: 

فاملختال الفخور والذي يبخل ويأمر الناس بالبخل ويكتم ما أتاه اهلل من فضله والذي ينفق أمواله رئاء الناس، كل 
ا للكافرين عذابًا مهيناً( )النساء: هؤالء يعتربون كافرين عند اهلل سبحانه وتعاىل حيث قال سبحانه: )وأَعتدن

32.) 
وهؤالء الذين ينفقون رئاء الناس قرناء الشيطان حيث قال: )ومن يكن الشيطان له قرينًا فساء قرينا( )النساء: 

34.) 
 (.41وكذلك قال سبحانه: )أمل تر إىل الذين يزّكون أنفسهم بل اهلل يزّكي َمن يشاء وال يظلمون فتياًل( )النساء: 

 أخالق املسلم أن ال يزكي نفسه، بل أن يرى نفسه دائماً دون املستوى املطلوب منه. فمن
وقال سبحانه: )لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنّتم حريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيم فإن تولوا 

 .(111ـ  114فقل حسيب اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم( )التوبة: 
فالالزم يف األخالقيات اإلسالمية أن يكون املسلم كالرسول عزيز عليه عنت املسلمني، حريص عليهم رؤوف 

 رحيم هبم.
وقال سبحانه: )إن اهلَل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاءم ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم 

تنقضوا األميان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفياًل إن اهلل َلعلَّكم تذّكرون وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت وال 
يعلم ما تفعلون وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أميانكم دخاًل بينكم أن تكون أمة هي 

 (.11ـ  11أرىب من أمٍة إمنا يبلوكم اهلل به وليبيننَّ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه ختتلفون( )النحل: 
 (.15)إىل أن قال(: )وال تشرتوا بعهد اهلل مثناً قلياًل إمنا عند اهلل هو خري لكم إن كنتم تعلمون( )النحل: 

فالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب، والتجنب عن الفحشاء واملنكر والبغي، والوفاء بعهد اهلل سبحانه وتعاىل، 
وعدم نقض اليمني، وعدم كون اجملتمع متفرقًا كاملرأة اليت نقضت غزهلا من بعد قوة انكاثاً، وعدم اختاذ اإلميان 

نفسي سيئ ـ هو أن تكون أمة هي أرىب من أمة ـ وعدم  دخاًل موجبة للمفسدة بأن يكون اإلميان منطلقًا ألمر



االشرتاء بعهد اهلل مثناً قلياًل هذه أخالقيات رفيعة إجيابية تارة وسلبية أخرى، وقد كان املسلمون يتصفون هبا وهي 
 اليت سببت تقدمهم ذلك التقدم السريع املتجذر اهلائل.

إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن اهلل وقال سبحانه: )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات 
 (.54نعّما يعظكم به إن اهلل كان مسيعاً بصرياً( )النساء: 

)إىل أن قال(: )أمل تَر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أُنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إىل 
 (.61لشيطان أن يضّلهم ضالالً بعيداً( )النساء: الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد ا

فاهلل سبحانه وتعاىل يأمر بأداء األمانات إىل أهلها، سواء كانت أمانات مالية أو أمانات أرضية أو أمانات علمية 
أو غريها، وأن على اإلنسان إذا حكم بني الناس أن حيكم بالعدل سواء الصديق أو العدو أو القريب أو الغريب 

 لرحم أو غري الرحم أو اجلار أو غري اجلار وهكذا.أو ا
كما أن الالزم على اإلنسان فيما لو وقعت له مشكلة أن ال يتحاكم إىل الطاغوت بل عليه أن يتحاكم إىل اهلل 

 واىل الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( واىل املنصوبني من قبله.
جد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على الربَّ والتقوى وال وقال سبحانه: )وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املس

 (.1تعاونوا على اإلمث والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقاب( )املائدة: 
وقال سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قّوامني هلل شهداَء بالقسط وال جيرمنكم شنآن قوٍم على أاّل تعدلوا اعدملوا 

 (.4قوا اهلل إن اهلل خبري مبا تعملون( )املائدة: هو أقرب للتقوى وات
فالالزم على املسلم أن ال توجب عداوته لقوم أن ال حيكم باحلق وأن يعتدي، كما أن إخراجه من دياره وصده 
عن املسجد احلرام، حيثما يريد زيارته ال يوجب أن يعتدي أو ال يعدل، بل الالزم عليه العدل والتعاون على الرب 

ى وعدم التعاون على اإلمث والعدوان، والتقوى من اهلل سبحانه وتعاىل يف كل ذلك، فإنه إن مل يفعل ذلك  والتقو 
 كما أمر، فإن اهلل شديد العقاب.

وعلى اإلنسان أن يكون قوامًا هلل )والقوام كما هو معروف صيغة مبالغة، يعين دائم القيمومة ألجل اهلل سبحانه 
ألجل الرئاسة، وال ألجل األهل، وال ألجل الشهوة، وال ألجل املنصب أو ما أشبه( وتعاىل، ال ألجل املال وال 

)شهداء بالقسط( أي يشهد بالقسط وال يسبب له شنآن قوم على أن ال يعدل، فإن العدل هو أقرب للتقوى. 
عمل هبذه األمور  والالزم على اإلنسان أن يتقي اهلل يف كل هذه األمور، فإن اهلل خبري مبا يعمله اإلنسان، وإذا

 وكان مؤمناً فقد وعده اهلل سبحانه وتعاىل مغفرة وأجراً عظيماً.
أما من كفر وكذب فأولئك أصحاب اجلحيم كما قال سبحانه يف ذيل اآلية الثانية: )وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا 

 (.11الصاحلات منهم مغفرًة وأجراً عظيما( )الفتح: 
بة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهلل وقال سبحانه: )ما أصاب من مصي

يسري لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم واهلل ال حيب كل خمتال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس 
 (.14ـ  11بالبخل ومن يتوّل فإن اهلل هو الغين احلميد( )احلديد: 



ن أن ال يهتم باملصائب، وال يفرح مبا يأتيه، وأن ال يكون خمتااًل فخوراً، وال يكون خبياًل، وال فالالزم على اإلنسا
 يأمر الناس بالبخل.

مث قال سبحانه: )لقد أرسلنا ُرُسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا احلديد فيه 
 (.15من ينصره وُرُسله بالغيب إن اهلل قوي عزيز( )احلديد: بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل 

 فاهلدف املهم من إرسال الرسل أن يقوم الناس بالقسط، وأن يدفعوا املعتدي بسبب احلديد الذي فيه بأس شديد.
وهذه كانت صفة رسول اهلل وصفة أصحابه ـ إال من خرج منهم ـ فقد كانوا متصفني هبذه الصفات الرفيعة اليت 

 جبت تقدمهم إىل األمام ذلك التقدم املعروف.أو 
 سادساً: عدم التمايز يف احلقوق:

عدم ترفع بعضهم عن بعض، فالشخص مبجرد إسالمه يكون كسائر املسلمني يف كل الشؤون من الصالة والصيام 
يًا يف كل واحلج والنكاح والطالق واإلرث واجلهاد واالشرتاك يف بيت املال وكونه طرف املشورة فيكون متساو 

اجلهات مع سائر املسلمني، بل إن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( على عظمته كان يستشريهم كما تقدم يف قوله 
 (.151سبحانه: )شاورهم( )آل عمران: 

 (.34ويف قوله: )وأمرهم شورى بينهم( )الشورى: 
جاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل وتلمح طرفاً من هذا التساوي يف قوله سبحانه: )إن الذين آمنوا وهاجروا و 

والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حىت 
يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق واهلل مبا تعملون بصري( 

 (.21)األنفال: 
(: )والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقًا هلم )إىل أن قال

 (.24مغفرة ورزق كرمي( )األنفال: 
فكان املسلم يأوي املسلم يف داره وينصره، ويواليه، وكلهم وحدة واحدة يف كل الشؤون، كلهم سواء أمام القانون 

 اإلسالمي.
صّلى اهلل عليه وآله(: )مثل املؤمنني يف توادهم ووترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكى بعضه وقد قال رسول اهلل )

 (.1تداعي سائره بالسهر واحلمى()
 (.1ويف رواية أخرى: )من مسع منادياً ينادي يا للمسلمني فلم جيبه فليس مبسلم()

والغين يعاشر الفقري، والقوي إىل غري ذلك من مظاهر عدم ترفع بعضهم على بعض فكان الشريف يزوج الوضيع 
يساوي الضعيف، وكانوا يتساوون يف كل الشؤون، وبنفس هذا اخللق الرفيع صار املسلمون وحدة واحدة يقابلون 

 العامل كله، وبذلك وغريه من الدساتري السماوية متكنوا من ذلك التقدم السريع.
 سابعاً: العدل واإلحسان:



لعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم فقد قال سبحانه: )إن اهلل يأمر با
 (.11لعلكم تذكرون( )النحل: 

 ويف هذه اآلية دليل على وجوب اإلحسان أيضاً إضافة إىل العدل ألنه: أواًل: أردف بالعدل، والعدل واجب.
 ألصوليون.ثانياً: وقع مأموراً به، ومادة )األمر( تدل على الوجوب كما قرره ا

 ثالثاً: قورن بالنهي عن الفحشاء واملنكر والبغي والثالثة حمرمات فما يف مقابلها واجب.
 (.11باإلضافة إىل قوله تعاىل: )يعظكم لعلكم تذكرون( )النحل: 

 حيث يكون الظاهر منه الوجوب.
وال تنقضوا األميان بعد توكيدها  وقورن أيضًا باآلية اليت بعدها، وهي قوله سبحانه: )وأوفوا بعهد اهلل إذا عاهدمت

وقد جعلتم اهلل عليكم كفياًل إن اهلل يعلم ما تفعلون وال تكونوا كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا( )النحل: 
 (.11ـ  11

 ومن الواضح أن الوفاء بالعهد واجب ونقض اإلميان والتفرق حمرَّمان.
امني بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني إن ويف آية أخرى: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّ 

يكن غنيًا أو فقريًا فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا، فإن اهلل كان مبا تعملون خبريا( 
 (.135)النساء: 

أو فقراء، فإن اهلل أوىل هبما، ويف قبال ذلك فالعدل واجب ولو على النفس والوالدين واألقربني، سواء كانوا أغنياء 
 اتباع اهلوى، ومن جتاوز عن العدل أو أعرض عنه، فإن اهلل خبري مبا يعمل وسوف حياسبه يف الدنيا ويف اآلخرة.

ويف آية أخرى: )وإن خفتم أال تقسطوا يف اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثىن وثالث ورباع فإن 
 (.3ا فواحدة أو ما ملكت أميانكم ذلك أدىن أال تعولوا )النساء: خفتم أالّ تعدلو 

وقال سبحانه: )فلذلك فادُع واَستقم كما أُمرت وال تتبع أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل إهلل من كتاب وأمرت 
صري( ألعدل بينكم اهلل ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم اهلل جيمع بيننا واليه امل

 (.15)الشورى: 
فاهلل سبحانه وتعاىل أمر النيب )صّلى اهلل عليه وآله( بالعدل بني اجلميع باإلضافة إىل االستقامة وعدم اتباع 

 األهواء، كان ذلك خلق املسلمني ألهنم اتبعوا الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يف عدالته.
 اظ.إىل غريها من اآليات الواردة يف العدل مبختلف األلف

 وكذلك بالنسبة إىل آيات اإلحسان.
قال سبحانه: )وإذ أخذنا ميثاَق بين إسرائيل ال تعبدون إال اهلل وبالوالدين إحساناً وذي القرىب واليتامى واملساكني 

 (.43وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة مث توليتم إال قليالً منكم وأنتم معرضون( )البقرة: 



بالنسبة إىل الوالدين وذي القرىب واليتامى واملساكني والقول للناس مجيعًا باحلسن هو األمر الواجب فاإلحسان 
الذي أخذ اهلل عليه ميثاق األمم قبل املسلمني، ويف ذلك تعريض بأنه جيب على املسلمني أن يتبعوا ذلك كله،  

 الزكاة(.كما يدل عليه )ال تعبدون إال اهلل( وقوله )وأقيموا الصالة وآتوا 
ويف آية أخرى: )واعبدوا اهلل وال تشركوا به شيئًا وبالوالدين إحسانًا وبذي القرىب واليتامى واملساكني واجلار ذي 
القرىب واجلار اجلُُنب والصاحب باجلنب وابن السبيل وما ملكت أميانكم إن اهلل ال حيب من كان خمتااًل فخورا( 

 (.36)النساء: 
سن حيسب يف عداد املختال املتكرب الذي يفتخر مبا عنده ويرتفع على الناس ومن فإن اإلنسان الذي ال حي

 الواضح أن املختال الفخور عمله حرام.
ويف آية أخرى: )فكيف إذا أصابتهم مصيبة مبا قدَّمت أيديهم مث جاؤوك حيلفون باهلل إن أردنا إال إحساناً 

 (.61وتوفيقاً( )النساء: 
 (.11سنني من سبيل( )التوبة: وقال تعاىل: )ما على احمل

 (.61ويف آية أخرى: )والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ُسبـَُلنا وإن اهلل ملع احملسنني( )العنكبوت: 
 إىل غريها من اآليات الواردة يف العدل واإلحسان.

 ثامناً: الوحدة والوفاق:
 عليكم إذ كنتم أعداًء فأّلف بني قلوبكم قال سبحانه: )واعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل

فأصبحتم بنعمته إخوانًا وكنتم على شفا حفرٍة من النار فأنقذكم منها كذلك يبني اهلل لكم آياته لعلكم هتتدون( 
 (.113)آل عمران: 

 )إىل أن قال(: )وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم(.
َيعًا لست منهم يف شيء إمنا أمرهم إىل اهلل مث ينبئهم مبا كانوا  وقال سبحانه: )إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شم

 (.151يفعلون( )األنعام: 
وقال سبحانه: )فأقم وجهك للدين حنيفًا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القّيم 

لمون منيبني إليه واتقوه وأقيموا الصالة وال تكونوا من املشركني من الذين فرقوا دينهم وكانوا ولكن اكثر الناس ال يع
 (.31ـ  31شيعاً كل حزب مبا لديهم فرحون( )الروم: 

فاملفرق يعترب من املشركني، وهو خارج عن زمرة املسلمني الذين هلم الصفات السابقة من إقامة الوجه للدين 
 التقوى وإقامة الصالة، إىل غريها من اآليات املباركات.واإلنابة إىل اهلل و 

 تاسعاً: التعبئة العامة:
قال سبحانه: )انفروا خفافًا وثقااًل وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم يف سبيل اهلل ذلكم خرٌي لكم إن كنتم تعلمون( 

 (.41)التوبة: 



وإمنا هم وحدة واحدة يف إقدامهم ويف فليست األمة اإلسالمية: من يعمل بعضها ويرتك بعضها اآلخر العمل، 
 إحجامهم ويف كل شؤون حياهتم.

داء على الكفار رمحاء بينهم تراهم رّكعاً ُسّجداً يبتغون فضاًل من  ويف آية أخرى: )حممد رسول اهلل والذين معه َأشم
كزرٍع أخرج شطأُه اهلل ورضوانًا سيماهم يف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل  

فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات منه 
 (.11مغفرًة وأجراً عظيماً( )الفتح: 

إىل  ويف مجلة من التواريخ أهنم كانوا )رهبان الليل أسود النهار( وقيام املسلمني بالليل كان تعبئة روحية تدفعهم،
املضي قدماً، قال سبحانه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم يا أيها املزممّل قم الليل إال قليال نصفه أو انقص منه قلياًل أو 
زد عليه ورتل القرآن ترتيال إنا سنلقي عيك قواًل ثقياًل إن ناشئة الليل هي أشد وطئًا وأقوم قياًل إن لك يف النهار 

 (.4ـ  1وتبتَّل إليه تبتيال( )املزمل:  سبحاً طويالً واذكر اسَم ربمكَ 
ر الليل  )إىل أن قال(: )إن ربك يعلم أنك تقوم أدىن من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واهلل يقدِّ
والنهار َعلمَم أن لن حُتُصوُه فتاب عليكم فاقرؤا ما تيسًّر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون 

رض يبتغون من فضل اهلل وآخرون يقاتلون يف سبيل اهلل فاقرؤا ما تيسَّر منه وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة يف األ
وأَقرضوا اهلل قرضًا حسنًا وما تقدِّموا ألنفسكم من خرٍي جتدوه عند اهلل هو خرياً وأعظَم أجراً واستغفروا اهلل إن اهلل 

 (.11غفور رحيم( )املزمل: 
باركات تعبئة نفسية كثرية إىل جانب العمل ـ باستثناء الذين هم مرضى، والذين هم يضربون ففي هذه اآليات امل

يف األرض البتغاء فضل اهلل، والذين يقاتلون يف سبيل اهلل، فإن هؤالء ال يتمكنون من قراءة القرآن والقيام بالليل  
ن يف األرض واملقاتلون فهم يعملون مبا كاماًل كما يتمكن اآلخرون، أما املرضى فهم غري قادرين وأما الضاربو 

 عبأوا به أنفسهم من ابتغاء فضل اهلل واملقاتلة يف سبيل اهلل ـ.
 عاشراً: االستهانة بالظاملني:

االستهانة باحلكومات القائمة وبالكفار، فإهنم كانوا ينظرون إليهم نظرة ازدراء وكانوا يرون أن الواجب عليهم 
 قيدة ويف السلوك وما أشبه.تقوميهم عن االحنراف يف الع

قال سبحانه: )براءة من اهلل ورسوله إىل الذين عاهدمت من املشركني فسيحوا يف األرض أربعة أشهر واعلموا أنكم 
غري معجزي اهلل وأن اهلل خمزي الكافرين وأذان من اهلل ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب أن اهلل بريٌء من املشركني 

فهو خري لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غري معجزي اهلل وبشر الذين كفروا بعذاب أليم( )التوبة: ورسوله فإن تبتم 
 (.3ـ  1

فاهلل سبحانه يتربأ من املشركني ويعلن أهنم ال يتمكنون من تعجيز اهلل سبحانه وتعاىل واالنفالت من يد املسلمني 
هلم أما إذا تولوا فإن اهلل سبحانه وتعاىل يبشرهم بعذاب أليم،  املطيعني ألوامر اهلل سبحانه وأهنم إذا تابوا كان خرياً 

 يعين يف الدنيا ويف اآلخرة.



مث قال سبحانه: )فإذا انسلخ األشهر احلرم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل 
 (.5فور رحيم( )التوبة: مرصد فإن تابوا وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فخلُّوا سبيلهم إن اهلل غ

)إىل أن قال(: )وإن نكثوا أمياهنم من بعد عهدمهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إهنم ال أميان هلم لعلهم 
ينتهون أال تقاتلون قوماً نكثوا أمياهنم ومهُّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أختشوهنم فاهلل أحق أن ختشوه إن  

وهم يعذهبم اهلل بأيديكم وخيزمهم وينصركم عليهم ويشكفي صدوَر قوم مؤمنني ويُذهمب غيَظ كنتم مؤمنني قاتل
 (.15ـ  11قلوهبم ويتوب اهلل على من يشاء واهلل عليم حكيم( )التوبة: 

وقال سبحانه: )يريدون أن يطفئوا نور اهلل بأفواههم ويأىب اهلل إال أن يتم نوره ولوكره الكافرون هو الذي أرسل 
 (.33ـ  31وله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون( )التوبة:: رس

 (.36وقال سبحانه: )وقاتلوا املشركني كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن اهلل مع املتقني( )التوبة: 
بياء )عليه السالم( وانه سبحانه وقد ذكر اهلل سبحانه يف القرآن كيف أباد األمم السابقة الذين مل يطيعوا أوامر األن

وتعاىل يبيد الذين ال يطيعون أوامر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، فقال: )أمل يأهتم نباُ الذين من قبلهم قوم نوٍح 
وعاٍد ومثوَد وقومم إبراهيم وأصحاب مدين واملؤتفكات أتتهم ُرُسُلهم بالبينات فما كان اهلل ليظلمهم ولكن كانوا 

 (.21يظلمون( )التوبة:  أنفسهم
وقال سبحانه: )كالذين من قبلكم كانوا أشدَّ منكم قوًة وأكثر أموااًل وأوالدًا فاستمتعوا خبالقهم فاستمتعتم 
خبالقكم كما استمتع الذين من قبلكم خبالقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهلم يف الدنيا واآلخرة 

 (.61وأولئك هم اخلاسرون( )التوبة: 
فهذه اآليات املباركات تعطي للمسلم روحًا قوية، وتذَكِّرُه بأنه يتمكن من التغلب على الكافرين مهما كان هلم 

 من األموال واألوالد والقوة والشدة.
وقال سبحانه: )حيلفون باهلل ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسالمهم ومّهوا مبا مل ينالوا وما نقموا إال 

غناهم اهلل ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خريًا هلم وإن يـََتولَّوا يعذِّهبم اهلل عذابًا أليمًا يف الدنيا واآلخرة وما أن أ
 (.24هلم يف األرض من ويٍل وال نصرٍي( )التوبة: 

يتصوروا أن هلم يف  فالذين ال يطيعون الرسول وال يأمترون بأوامره يعذهبم إهلل عذاباً أليمًا يف الدنيا ويف اآلخرة، وال
 الدنيا ولياً أو نصرياً، وإمنا اهلل سبحانه وتعاىل ينصر أولياءه على أعدائه مهما كان األعداء من القوة واملنعة.

وقال سبحانه: )وكم أهلكنا من قرية َبطمَرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تُسَكن من بعدهم إال قلياًل وكّنا حنن 
لقرى حىت يبعث يف أمها رسواًل يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إال وأهلها الوارثني وما كان ربك مهلك ا

 (.51ـ  54ظاملون( )القصص:: 
فاملسلمون كانوا يعلمون اهنم إذا ركزوا لواء العدل ونشروا احلق ومل يقبل الناس منهم، فإن اهلل من ورائهم يهلك 

 أولئك الظاملني الذين ال يقبلون احلق.



انه: )إن فرعون عال يف األرض وجعل أهلها شيعًا يستضعف طائفة منهم يُذّبح أبناءهم ويستحيي وقال سبح
نساءهم إنه كان من املفسدين ونريد أن مَنُنَّ على الذين اسُتضعمفوا يف األرض وجنعلهم أئمًة وجنعلهم الوارثني 

 (.6ـ  4ون( )القصص: ومنّكن هلم يف األرض ونري فرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا حيذر 
)إىل أن قال سبحانه(: )واستكرب هو وجنوده يف األرض بغري احلق وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون فأخذناه وجنوده 
فنبذناهم يف اليم فانظر كيف كان عاقبة الظاملني وجعلناهم أئمًة يدعون إىل النار ويوم القيامة ال يُنَصرون 

 (.41ـ  31القيامة هم من املقبوحني( )القصص:  وأتبعناهم يف هذه الدنيا لعنة ويوم
فاملستكربون واحلكام الــظالـــمون وجنودهم ووزراؤهم يأخذهم اهلل سبحانه وتعاىل أخذ عزيز مقتدر وجيعلهم يف 

 الدنيا واآلخرة لعناء ومقبوحني.
يحة ومنهم من خسفنا به وقال سبحانه: )فكاًل أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الص

 (.41األرض ومنهم من أغرقنا وما كان اهلل ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون( )العنكبوت: 
فقسم من الكفار أهلكهم اهلل سبحانه وتعاىل بسبب احلاصب الذي كان حيصبهم باحلجارة، ومنهم من أخذته 

 خسف اهلل به األرض، ومنهم من أغرقه اهلل.الصيحة إذ صاح عليهم امللك صيحة كبرية فأهلكهم، ومنهم من 
مث قال سبحانه: )مثل الذين اختذوا من دون اهلل أولياء كمثل العنكبوت اختذت بيتًا وإن أوهن البيوت لبيت 

 (.41العنكبوت لو كانوا يعلمون( )العنكبوت: 
ها كبيت العنكبوت، وبيت العنكبوت فبيوت غري أولياء اهلل سبحانه وتعاىل من العتاة واجلبابرة والظلمة والكفرة مثل

 من أوهن البيوت.
مث قال سبحانه: )إن اهلل يعلم ما يدعون من دونه من شيٍء وهو العزيز احلكيم وتلك األمثال نضرهبا للناس وما 

 (.43ـ  41يعقلها إال العاملون( )العنكبوت: 
يعلموا أن اهلل قادر على كل شيء ومنتقم من  فاهلل بعزته يأخذ، وحبكمته يرتك، وهذه أمثلة يضرهبا اهلل للناس حىت

 الظاملني.
)إىل أن قال سبحانه(: )ويستعجلونك بالعذاب ولوال أجٌل مسمًى جلاءهم العذاب وليأتيّنهم بغتًة وهم ال 

 (.54ـ  53يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهّنَم حمليطٌة بالكافرين( )العنكبوت: 
وهنالك مواصفات أخرى حتلى هبا املسلمون فسببت حركتهم تلك احلركة  هذه أمور عشرة سببت تقدم املسلمني

 السريعة اليت أدهشت العامل.
  
 .123، ص113ـ البحار األنوار: ج 1
 .312، ص1ـ مستند الشيعة، للمحقق النراقي: ج 1



 سر انتصار املسلمني

 
 التطبيق العملي للقرآن عند املسلمني األوائل

األول يعمل بالقران ال كبعض األزمنة املتأخرة حيث يشتغل املسلم بعلمه وتفسريه وقد كان املسلم يف العصر 
وقراءته وجتويده وما أشبه تاركًا العمل، وإمنا كان املسلم إذا مسع آيات القرآن مضى على تطبقها ولذلك مناذج  

 كثرية.
هادتني وأسلم، مث قال: يا رسول اهلل ما مثل ما ورد أن أعرابياً جاء إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وشهد الش

 هو تكليفي اآلن؟
فقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف مجلة ما قال له: )تعلم القرآن(: فأخذ أحد املسلمني يعلمه سورة الزلزلة وقرأ 

ا يومئٍذ عليه: )بسم اهلل الرمحن الرحيم: إذا زلزلت األرض زلزاهلا وأخرجت األرض أثقاهلا وقال اإلنسان ما هل
حتدِّث أخبارها بأن ربك أوحى هلا يومئذ يصدر الناس أشتاتًا لريوا أعماهلم فمن يعمل مثقال ذرة خريًا يره ومن 

 (.4ـ  1يعمل مثقال ذرة شراً يره( )الزلزلة: 
 فقام األعراّب يريد االنصراف، فقال له املعلم املسلم: اصرب حىت أعلمك بعض السور األخرى.

 كفاين ذلك.  فقال األعراّب:
 فقال: كيف؟

قال: إين مل أكن أحتاج إىل كل هذه السورة أيضاً حىت استقيم يف طريق اإلسالم، بل تكفيين آيتان فقط مها قوله 
 (.4ـ  2سبحانه: )فمن يعمل مثقال ذرة خرياً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره( )الزلزلة: 

 كتني.فإين علمت أن اإلسالم يف هاتني الكلمتني املبار 
 وهكذا كان املسلمون ينطلقون عن املنطلق القرآين، هلدم الفساد، وبناء اإلصالح.

ولقد كان املسلم يعلم أنه املنصور من قبل اهلل سبحانه وتعاىل، كما قال تعاىل: )ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا 
 (.123ـ  121املرسلني إهنم هلم املنصورون وإن جندنا هلم الغالبون( )الصافات: 

فاملسلم من جند اهلل ومن أتباع املرسلني فهو إذاً منصور وغالب، فلم يكن يهن وال حيزن، وإمنا كان يقدم ويتقدم، 
يهدم ويبين على أساس صحيح، وكان يف ذهنه دائمًا قوله سبحانه: )وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعَلون إن كنتم 

 (.131مؤمنني( )آل عمران: 
 (.1قول النيب األعظم )صّلى اهلل عليه وآله(: )اإلسالم يعلو وال يعلى عليه() كما كان يف ذهنه دائماً 

 املسلمون قبل اإلسالم وبعده
فبينما كان املسلمون قبل تشرفهم باإلسالم خيافون من كل شيء وأذالء خانعني كما وصفهم القرآن احلكيم 

يتخطّفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم بقوله: )واذكروا إذ أنتم قليٌل مستضَعفون يف األرض ختافون أن 
 (.16من الطيبات لعلكم تشكرون( )األنفال: 



 إذا هبم يصبحون أعزة وسادة على من سادهم يف األمس من الفرس والروم.
وقد ذكر املؤرخون أن رسل املسلمني ملا وردوا جملس )يزد جرد( امللك الفارسي املعروف قال هلم يزد جرد: إين ال 

يف األرض أمة كانت أشقى وال أقل عدداً وال أسوأ ذات بني منكم، وقد كنا نوكل بكم قرى الضواحي حىت أعلم 
ال تغزوكم الناس، فإن كان عددكم كثر فال يغرنكم منا، وإن كان اجلهد دعاكم فرضنا لكم قوتًا إىل خصبكم 

 وأكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكاً يرفق بكم.
لرسل: )أيها امللك إنك قد وصفتنا بصفة مل تكن هبا عاملًا فأما ما ذكرت من سوء احلال فما كان فقال له أحد ا

أسوأ حااًل منا، وأما جوعنا فلم يكن يشبه اجلوع كنا نأكل اخلنافس واجلعالن والعقارب واحليات ونرى ذلك 
ار اإلبل وأشعار الغنم، ديننا أن يقتل طعامنا، وأما املنازل فإمنا هي ظهر األرض، وال نلبس إال ما غزلنا من أوب

بعضنا بعضًا وأن يبغي بعضنا على بعض، وإن كان أحدنا ليدفن ابنته وهي حية كراهية أن تأكل من طعامه 
وكانت حالنا قبل اليوم على ما ذكرت لك فبعث اهلل إلينا رجاًل إىل آخر ما ذكره ابن كثري الدمشقي يف كتاب 

 البداية والنهاية(.
جاء يف هذا الكتاب أيضاً: إنه بعث أمري الفرس يطلب رجاًل من املسلمني ليكلمه، فذهب إليه املغرية بن وقد 

شعبة فذكر من عظم ما رأى عليه من لبسه وجملسه وفيما خاطبه به من الكالم يف احتقار العرب واستهانته هبم 
دراً، وقال: ما مينع هؤالء األساورة حويل إن وإهنم كانوا أطول الناس جوعًا وأبعد الناس داراً، وأقذر الناس ق

 ينتظموكم بالنشاب إال تنجساً من جيفكم، فإن تذهبوا خنلي عنكم، وإن تأبوا نزركم مصارعكم.
 قال: فتشهدت ومحدت اهلل وقلت: لقد كنا أسوأ حااًل مما ذكرت حىت بعث اهلل رسوله )إىل آخر كالمه(.

بن مسلم أن )ماهان( طلب خالداً ليربز إليه فيما بني الصفني فيجتمعا يف  ويف هذا الكتاب أيضًا أنه ذكر الوليد
مصلحة هلم فقال ماهان: إنا قد علمنا إن ما أخرجكم من بالدكم اجلهد واجلوع فهلّموا إىل أن أعطي كل رجل 

 مبثلها )احلديث(.منكم عشرة دنانري وكسوة وطعاماً ما فرتجعون إىل بالدكم، فإذا كان من العام املقبل بعثنا لكم 
وقد كان املسلمون خيافون الفرس والروم خمافة كبرية ملا جبلوا عليه من اخلوف قبل اإلسالم حىت أن الطربي ذكر: 
إنه عندما أراد املسلمون فتح فارس ختوفوا من الفرس وعجبوا كيف يستطيعون أن حياربوهم، وكان وجه فارس من 

 سلطاهنم وشوكتهم وعزهم وقهرهم األمم )إىل آخر ما ذكره(. أكرم الوجوه إليهم وأثقلها عليهم لشدة
لكنهم باإلسالم متكنوا من التقدم ومن جعل الفرس مسلمني وفتح بالدهم فأصبحت الشوكة الفارسية ـ الزردشتية 

 (.11ـ خرباً بعد عني، وصدق فيهم قول اهلل تعاىل: )فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق( )سبأ: 
تعاىل: )وأورثنا القوم الذين كانوا ُيسَتضَعفون مشارق األرض ومغارهبا اليت باركنا فيها( )األعراف:  كما صدق قوله

132.) 
ومن الواضح، أنه مل يكن ألولئك املسلمني على األغلب علم وجتربة، وإمنا كان اإلميان وتلك األخالقيات الرفيعة 

ي حيركهم حىت قال ابن كثري: كان املسلمون جييئون اليت ملئوا هبا من مشاش رأسهم إىل أمخص قدمهم هو الذ



بعض تلك الدور يف بالد فارس فيجدون البيت مآلنًا إىل أعاله من أواين الذهب والفضة، وجيدون من الكافور 
 شيئاً كثرياً فيحسبونه ملحاً، ورمبا استعمله بعضهم يف العجني فوجدوه مراً حىت تبينوا أمره.

 من تقدم املسلمنيذهول املؤرخني الغربيني 
وحيث إن الغربيني والشرقيني مل يتمكنوا من التعمق يف أسباب تقدم املسلمني ـ واليت ذكرنا مجلة منها ـ تعجبوا من 
هذا التقدم اهلائل يقول أحد مؤرخيهم وهو )جبون(: )بقوة واحدة وجناح واحد زحف العرب على خلفاء 

ولتان املتنافستان يف ساعة واحدة فريسة لعدو مل يزل موضع أغسطس يف الروم، واصطخر يف فارس، وأصبحت الد
االزدراء واالحتقار منهما، يف عشر سنوات من أيام حكم اخلليفة الثاين الذي أخضع العرب لسلطانه ستة وثالثني 

د ألفًا من املدن والقالع وأنشأوا أربعة عشر ألفًا من املساجد لعبادة املسلمني، وعلى راس قرن من هجرة حمم
)صّلى اهلل عليه وآله( من مكة إمتد سلطان خلفائه من اهلند إىل احمليط األطلنطيكي ورفرف علم اإلسالم على 

 أقطار خمتلفة نائية كفارس وسورية ومصر وإفريقيا وإسبانيا(.
سان، ويقول املؤرخ األمريكي )ستودارد(: )كاد يكون نبأ نشوء اإلسالم النبأ األعجب الذي دوِّن يف تاريخ اإلن

ظهر اإلسالم يف أمة كانت من قبل ذلك العهد متضعضعة الكيان والبالد منحطة الشأن فلم ميض على ظهوره 
عشرة عقود حىت انتشر يف نصف األرض ممزقًا ممالك عالية الذرى مرتامية األطراف، وهادمًا أديانًا قدمية كرت 

انياً عاملاً حديثاً مرتاص األركــان هو عامل اإلسالم، كلما عليها احلقب واألجيال ومغرياً ما بنفوس األمم واألقوام، وب
زدنا استقصاًء يف سر تقدم اإلسالم وتعاليه زادنا ذلك العجب العجاب هبرًا فارتددنا عنه بأطراف خاسرة وقد 
 عرفنا إن سائر األديان العظمى إمنا نشأت تسري يف سبيلها سريًا بطيئًا مالقية كل صعب حىت كان أن قيض اهلل

لكل دين منها ما أراده له من ملك ناصر وسلطان قاهر انتحل ذلك الدين مث أخذ يف تأييده والذّب عنه حىت 
رسخت أركانه ومنعت جوانبه يف بطل النصرانية )قسطنطني( والبوذية )اسوكا( واملزدكية )قباء كسرى( وكل منهم 

، وليس األمر كذلك يف اإلسالم الذي نشأ يف بالد ملك جبار أيد دينه الذي انتحله مبا استطاع من القوة واأليد
صحراوية جتـــوب فيها شىت القبائل الرحالة اليت مل تكن من قبل رفيعة املكان واملنزلة يف التاريخ، فلسرعان ما شرع 
يتدفق وينتشر وتتسع رقعته يف األرض جمتازًا أفضع اخلطوب وأصعب العقبات دون أن يكون من األمم األخرى 

ذكر وال أزر مشدود، وعلى شدة هذه املكاره فقد نصر اإلسالم نصرًا مبينًا عجيباً، إذ مل يكد ميضي على عون ي
ظهوره أكثر من قرنني حىت باتت راية اإلسالم خفاقة من )الربانس( حىت )مهاليا( ومن صحاري أواسط آسيا حىت 

 صحاري أواسط افريقية(.
خ أوربا(: )مل يكن هنالك يف جزيرة العرب قبل اإلسالم أثر حلكومة ويقول مؤرخ آخر هو )بيشر( يف كتابه )تاري

عربية أو جيش منتظم أو طموح سياسي عام، كان العرب شعراء خياليني حماربني وجتارًا مل يكونوا سياسيني إهنم 
هؤالء مل جيدوا يف دينهم قوة تثبتهم أو توحدهم، إهنم كانوا على نظام منحط من الشرك. وبعد مائة سنة محل 

املتوحشون واخلاملون ألنفسهم قوة عاملية عظيمة، اهنم فتحوا سورية ومصر وبــالد فارس، ملكوا باكستان الغربية 
وجزًء من سنجاب، إهنم انتزعوا إفريقية من البيزنطيني والرببر وإسبانيا إىل حدود فرنسا يف الغرب والقسطنطينية يف 



كندرية وموانئ سورية يف البحر املتوسط، واكتسحت اجلزائر اليونانية، الشرق، وخمرت أساطيلهم املصنوعة يف اإلس
وحتدت القوة البحرية لإلمرباطورية البيزنطينية. مل يقاومهم الفرس وبربر جبال األطلس إهنم شقوا طريقهم بسهولة 

ط حبر الروم، حىت صعب أن يقف يف وجههم واقف ويعرقل سريهم يف الفتح واالستيالء أحد، مل يعد البحر املتوس
بل اصبح حوضًا عثمانيًا ال سيطرة فيه لغري الرتك ووجدت الدول النصرانية من أقصى أوربا إىل أقصاها منذرة 

 مهددة حبضارة شرقية مبنية على دين شرقي(.
ويقول أحد املؤلفني الشيوعيني: )إن اإلنسان ليدهش إذا تأمل السرعة الغريبة اليت تغلب هبا طوائف صغرية من 

رحالني الذين خرجوا من صحراء العرب مشتعلني حبماسة دينية على أقوى دولتني يف الزمن القدمي، مل ميض ال
مخسون سنة على بعثه حممد )صّلى اهلل عليه وآله( حىت غرز اتباعه علم الفتح على حدود اهلند يف جانب وعلى 

لى إمرباطورية مل تكن لتقطع يف أقل ساحل حبر األطلنطيكي يف جانب آخر. إن خلفاء دمشق األولني حكموا ع
من مخسة أشهر على أسرع مجل، وحىت هناية القرن األول للهجرة كان اخللفاء أقوى ملوك العامل، كل نيب جاء 
مبعجزات آيًة ملا يقول وبرهانًا على صدقه، ولكن حممدًا )صّلى اهلل عليه وآله( هو أعظم األنبياء وأجّلهم إذ كان 

ثر آيات األنبياء وأروعها إعجابًا وخرقًا للعادة، إن إمرباطورية أغسطس الرومية بعد ما وسعها انتشار اإلسالم أك
بطلها )تراجان( نتيجة فتوح عظيمة يف سبعة قرون مل تساو اململكة العربية اليت أسست يف أقل من قرن. إن 

فاء الواسعة، إن اإلمرباطورية الفارسية اإلمرباطورية اإلسكندرية مل تكن يف اتساعها إال كسرًا من كسور مملكة اخلل
 قاومت الروم زهاء ألف سنة، ولكنها غلبت وسقطت أمام سيف اهلل يف أقل من عشر سنوات(.

ويقول )بورفري( و)بالنونوف(: )إن العرب الذين أفاضوا من اجلزيرة لفتح األمصار مل يكونوا عصائب ال حتصى 
صى مؤرخ العرب اجليش األول للمسلمني يف الريموك بثالثــة آالف وال تعد تدفقت على الشرق املتمدن، فقد أح

مث أرسل إليهم اخلليفة بنجدة أبلغتهم سبعة آالف ومخسمائة مقاتل، وأخرياً تنامى عددهم أربعة وثالثني ألفاً، وأما 
ه مؤرخ بيزنطية على عدد الروم فقال العرب: إنه كان مائة ألف وقيل ثالثني ألفًا وقيل ثالمثائة ألف مقاتل ومل يزد

 أربعني ألفاً، وعلى كل حال كان العدد األكرب ألعداء العرب وهكذا يف حروب فارس(.
 املخرب ال املظهر هو سّر االنتصار

ومن الواضح، أن املسلمني مل يكونوا حياربون بالعدد والعدة، وإمنا كانوا حياربون باإلميان واالندفاع وبروح الفضيلة 
تحلون باملخرب دون املظهر، ولذا قال يف كتاب )البداية والنهاية(: كان املسلمون تزدريهم أعني والتقوى، فكانوا ي

الروم والفرس ملا خرجوا لقتاهلم، وكانوا يسخرون من سالحهم ونباهلم وثياهبم ويضحكون. قال أبو وائل أحد 
ال سالح، ما جاء بكم؟، ارجعوا، الذين شهدوا القادسية: )كان الفرس يقولون للمسلمني: ال يد لكم وال قوة و 

 قال: قلنا: ما حنن براجعني! فكانوا يضحكون من نبلنا(.
وكان سعد قد بعث طائفة من أصحابه إىل كسرى يدعونه إىل اهلل قبل الوقعة، فاستأذنوا على كسرى فأذن هلم، 

نعال يف أرجلهم وخيوهلم وخرج أهل البلد ينظرون إىل أشكاهلم وأرديتهم على عواتقهم، وسياطهم بأيديهم، وال



الضعيفة، وخطها األرض بأرجلها وجعلوا يتعجبون منها غاية العجب ويقولون: كيف حيارب مثل هؤالء جيوشاً  
 كثرية العدد والُعدة؟

ويقول )ماكس(: )يكاد يكون مستحياًل أن نفهم كيف أن أعرابًا منتمني إىل عشائر ليست عندهم العدد 
 مثل هذا الوقت القصري جيوش الرومان والفــرس الذين كانوا يفوقوهنم مراراً يف األعداد واالعتدة الالزمة يهزمون يف

 والعتاد وكانوا يقابلوهنم وهم كتائب منظمة(.
 الفرق بني اجليش اإلسالمي وجيش األعداء

وبني جيوش  نعم كم كان الفرق بني جيوش اإلسالم الذين كانوا يريدون أحد احلسنيني: إما الشهادة، وإما الفوز،
الروم والفرس الذين كانوا يقيدون أنفسهم بالسالسل ـ أحيانًا ـ لئال ينهزموا، وحيفرون هلم األرض لئال يندحروا أو 

 ينسحبوا من ميدان القتال، مث ال يغين عنهم هذا شيئاً فكانوا ينهزمون اهنزاماً عظيماً.
مجلة من حياربون الربيطانيني يف العراق، فرأى هذا  وقد نقل أحد مراجع التقليد أنه كان يف ثورة )العشرين( يف

العامل يف فرقته جنديًا من اجلنود املسلمني يقول العامل: فقلت له: إن هناك ملكني يتحاربان: امللك اإلسالم 
العراقي الشيخ حممد تقي الشريازي وامللك الربيطاين وهو جورج فما شأنك أنت يف املعركة؟ )قلت ذلك حىت 

 يته، ومل يكن اجلندي يعلم إين من رجال الدين ألين كنت يف لباس اجلنود ال يف لباس العلماء(.أخترب نفس
فلما قلت له هذا الكالم اغرورقت عيناه بالدموع وقال يل: يا هذا ما تقول؟ إهنا ليست حرب ملكني ملك عراقي 

 ه احلرب مل تقم للمسلمني قائمة(.وملك بريطاين، وإمنا هي حرب بني اإلسالم والكفر، وواهلل لو هزمنا يف هذ
 فكان املسلم حيارب هكذا بينما كان الكفار يسلسلون أنفسهم، وحيفرون هلم األرض لئال ينهزموا.

وقد كان املسلمون مندفعني أشد االندفاع للتقدم، ومعرضني عن زهرة احلياة الدنيا ـ اليت هي فتنة ـ على تعبري اهلل 
 (.131ة احلياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق رّبَك خري وأبقى( )طه: سبحانه وتعاىل، حيث قال: )زهر 

 (.112ـ  116وكانوا يسمعون قوله تعاىل: )ال يغرنك تقلب الذين كفروا يف البالد متاع قليل( )آل عمران: 
 (.115وقوله سبحانه: )ولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يَرمثُها عبادَي الصاحلون( )األنبياء: 

وقوله سبحانه: )وعد اهلل الذين آمنوا منكم وعملوا الصاحلات لََيَستخلمفنَّهم يف األرض كما اسَتَخَلف الذين من 
قبلهم وليمكِّنن هلم دينهم الذي ارتضى هلم وليبدلنَّهم من بعد خوفهم أمنًا يعبدونين ال يشركون ّب شيئاً( )النور: 

55.) 
له( للمسلمني ـ على ما يف بعض التواريخ ـ: )إن اهلل زوى يل األرض فرأيت وقول رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآ

 (.1مشارقها ومغارهبا وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوى يل منها وأعطيت الكنزين: األمحر واألبيض()
وقوله )صّلى اهلل عليه وآله(: )إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فال قيصر بعده، والذي نفسي 

 (.3بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهلل()
ويذكرون قول اهلل تعاىل: )إن ينصركم اهلل فال غالب لكم وإن خيذ لكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اهلل 

 (.161فليتوكَّل املؤمنون( )آل عمران: 



 (.141)البقرة: وقوله سبحانه: )كم من فئٍة قليلٍة غلبت فئة كثرية بإذنم اهلل واهلل مع الصابرين( 
 األعداء يلمسون احلقيقة املرّة!

 وقد شعر األعداء هبذه احلقيقة ملا رأوا من صدق املسلمني يف قوهلم ويف عملهم.
فقد روى )ابن كثري(: إن هرقل ملا انتهى به خرب زحف املسلمني قال ألهل الشام: )وحيكم إن هؤالء أهل دين 

وهم مبا تصاحلوهنم على نصف خراج الشام، وتبقى لكم جبال الروم، جديد وإهنم ال ألحد هبم، فأطيعوين وصاحل
 وإن أنتم أبيتم ذلك أخذوا منكم الشام وضيقوا عليكم جبال الروم مث كان األمر كما قال.

كما أنه قبل ذلك يف غزوة حنني قال بعض كبار العشائر لقومه الذين أرادوا حماربة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
ين هذه املرة وخالفوين كل مرة، أطيعوين وال حتاربوا حممدًا )صّلى اهلل عليه وآله( فإنه ال يقف شيء وآله(: أطيعو 

أمامه، لكنهم خالفوه وحاربوا الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يف حنني وكان مصريهم الفشل على كثرة عددهم 
ألفاً، بينما جيش النيب )صّلى اهلل عليه  وُعددهم حىت أن مجلة من التواريخ ذكروا أن عددهم كان فوق الثالثني

وآله( مل يكن أكثر من اثين عشر ألفاً، ولذا كتب أمراء املسلمني يف الريموك إىل احلاكم يعلمونه مبا وقع من األمر 
العظيم وما يقابلونه من خطر داهم وأن هناك احتمال فشل املسلمني لكثرة األعداء وعددهم الذي ال قبل هلم به 

يهم احلاكم: )أن اجتمعوا وكونوا جندًا واحداً، وألقوا جنود املشركني، فأنتم أنصار اهلل واهلل ناصر من فكتب إل
 نصره وخاذل من كفر به، ومل يؤت مثلكم عن قلة ولكن من تلقاء الذنوب فاحرتسوا منها(.

املسلمني وبني الكفار يف  وملا استشار عمر اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف بعض احلروب اليت وقعت بني
العراق يف وقعة هناوند قال له علي )عليه السالم(: )إن هذا األمر مل يكن نصره وخذالنه بكثرة وال قلة، وهو دين 
اهلل الذي أظهره وجنده الذي أعده وأمّده حىت بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع فنحن على موعد من اهلل، واهلل 

 (.4منجز وعده وناصر جنده()
: مل يكن يهّم املسلمني ـ الذين اتصفوا بتلك الصفات الرفيعة ـ القلة والكثرة، وتفوق العدو عدداً وُعدداً، بل  نعم

 كان اإلميان والفضيلة والتقوى وما سبق من الصفات النبيلة اليت كانوا يتحلون هبا هي اليت تدفعهم إىل األمام.
ـ وقد شاوره عمر بن اخلطاب يف اخلروج إىل غزو الروم بنفسه: وقد قال علي )عليه السالم( ـ كما يف هنج البالغة 

)وقد وكّل اهلل ألهل هذا الدين بإعزاز احلوزة وسرت العورة والذين نصرهم وهم أقالء ال ينتصرون ومنعهم وهم قليل 
 ال ميتنعون حي ال ميوت(.

 هذه كانت مواصفات املسلمني
سالم( ـ يف وصف القوم الذين كانوا مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه ويظهر من كالم اإلمام أمري املؤمنني )عليه ال

وآله( ـ يظهر منه وجه انتصارهم على األعداء حيث يقول: )أين القوم الذين دعوا إىل اإلسالم فقبلوه، وقرأوا 
أخذوا بأطراف القرآن فأحكموه، وهّيجوا إىل القتال فوهّلوا َوَله اللقاح إىل أوالدها، وسلبوا السيوف أغمادها، و 

األرض زحفًا زحفًا وصفًا صفاً، بعض هلك وبعض جنا، ال يبشرون باألحياء، وال يعزون عن املوتى، مره العيون 



من البكاء، مخص البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر األلوان من السهر، على وجوههم غربة 
 (.5ليهم ونعض األيدي على فراقهم()اخلاشعني، أولئك أخواين الذاهبون، فحق لنا أن نظمأ إ

 إىل آخر كالمه )عليه السالم(.
 اجلرأة واإلقدام

وقد كان املسلمون خياطرون بأعمارهم، ويأتون بأعمال خارقة للعادة، وذلك ثقة منهم بنصر اهلل واعتمادًا على 
وا فيما يعملون، لكنهم أخرياً وعده، حىت أهنم ملا أرادوا حماربة كسرى يف املدائن، كان الفاصل بينهم دجلة، فتحري 

خاضوا خبيوهلم يف هذا النهر الواسع العميق وكان بعضهم يتحدث مع بعض وكأهنم سائرون على الرب وملا رآهم 
الفرس من اجلانب الثاين من النهار قال بعضهم لبعض )ديوان آمدند(. يعين جاء اجلن والعفاريت والغيالن، مث  

كان(. يعين هؤالء املسلمون جمانني وكان سلمان الفارسي يساير سعدًا يف املاء كانوا يقولون )ديوانكان ديوان
فجعل سعد يقول: )حسبنا اهلل ونعم الوكيل، واهلل لينصرن اهلل وليه، وليظهرن اهلل دينه، وليهزمن اهلل عدوه إن مل 

هلم واهلل البحور كما يكن يف اجليش بغي أو ذنوب تغلب احلسنات( فقال له سلمان: )إن اإلسالم جديد ذللت 
ذلل هلم الرب، أما والذي نفس سلمان بيده ليخرجن منه أفواجًا كما دخلوا أفواجاً( مث خرج مجيعهم من املاء مل 
يغرق منهم أحد، وكان بعضهم يركبون خيوهلم وبعضهم يسبحون يف املاء بدون خيول، ومراد سلمان بقوله )إن 

ليس هرمًا وشيخًا ال يتمكن من التغلب على الصعاب، وكان األمر كما اإلسالم جديد( أنه فىت وله قوة وجدة و 
 قال سلمان رضوان اهلل عليه.

وقد روى املؤرخون أن املسلمني بلغهم أن )هرقل( نزل بـ)مآب( يف مائة ألف من الروم، ومائة ألف من املستعربة ـ 
ى ثالثة آالف، وملا بلغ ذلك املسلمني أقاموا وهم العرب الذين اعتنقوا النصرانية ـ وكان املسلمون ال يزيدون عل

على )معان( ـ وهي قرية يف الطريق ـ ليلتني ينظرون يف أمرهم، وقالوا نكتب إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 
 خنربه بعدد عدونا فإما أن ميدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له.

ال: )يا قوم واهلل إن اليت تكرهون لليت خرجتم تطلبون الشهادة وما نقاتل قالوا: فشجع الناس عبد اهلل بن رواحة وق
الناس بعد وال قوة وال كثرة إمنا نقاتلهم هبذا الدين الذي أكرمنا اهلل به، فانطلقوا فإمنا هي إحدى احلسنيني إما 

 ظهوراً وإما شهادة(.
 فقال الناس: قد واهلل صدق ابن رواحة ومضوا.

 ا تصفها الزهراء )عليها السالم(النقلة البعيدة كم
وقد وصفت الصديقة الطاهرة )عليها السالم( يف خطبتها املشهورة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وما كانت 
عليه أعراب اجلاهلية قبل ظهور اإلسالم وما صاروا عليه بعد اإلسالم بقوهلا: )فقد جاءكم رسوُل من أنفسكم 

يكم باملؤمنني رؤوف رحيم، فإن تعزوه وتعرفوه جتدوه أّّب دون نسائكم، وأخا ابن عزيز عليه ما عنّتم حريص عل
عمي دون رجالكم ولنعم املعزى إليه )صّلى اهلل عليه وآله(، فبلَّغ الرسالة صادعًا بالنذارة، مائاًل عن مدرجة 

سنة يكسر األصنام وينكث املشركني ضاربًا ثبجهم، آخذًا بأكظامهم داعيًا إىل سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل



اهلام حىت اهنزم اجلمع، وولوا الدبر، وتغرى الليل عن صبحه، وأسفر احلق عن حمضه، ونطق زعيم الدين، وخرست 
شقاق الشياطني، وطاح وشيظ النفاق، واحنلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة اإلخالص يف نفر من البيض 

مذقة الشارب، وهنزة الطامع، وقبسة العجالن، وموطئ األقدام، اخلماص، وكنتم على شفا حفرة من النار، 
تشربون الطرق، وتقتاتون القد، أذلة خاسئني، ختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم، فأنقذكم اهلل تبارك وتعاىل 

كتاب،  مبحمد )صّلى اهلل عليه وآله( بعد اللتيا واليت، وبعد أن مين ببهم الرجال، وذؤبان العرب، ومردة أهل ال
كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها اهلل، أو جنم قرن للشيطان وفغرت فاغرة من املشركني قذف أخاه يف هلواهتا، فال 
ينكفئ حىت يطأ ـ جناحها بأمخصه، هلبها وخيمد بسيفه، مكدوداً يف ذات اهلل جمتهداً يف أمر اهلل، قريباً من رسول 

 (.6جمداً كادحاً() اهلل، سيداً يف أولياء اهلل مشمراً ناصحاً 
 نعم هكذا كانوا قبل اإلسالم، وهكذا صاروا بعد اإلسالم.

ويف التواريخ: أنه جاء رجل إىل القائد اإلسالمي يوم الريموك فقال: إين قد هتيأت ألمري فهل لك من حاجة إىل 
إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ؟ قال: نعم تقرأُه عين السالم وتقول: يا رسول اهلل 

 حقاً.
وقد قال أحد النصارى العرب للقائد اإلسالم احملارب للروم: ما أكثر الروم وأقل املسلمني! فقال القائد: ويلكم 

 أختوفين بالروم؟ إمنا تكثر اجلنود بالنصر، وتقل باخلذالن، ال بعدد الرجال.
 اإلعراض عن زخارف الدنيا

خارف الدنيا، واستصغارهم للكفار، واعتمادهم على وعد اهلل سبحانه وتعاىل أن وكان من عدم اهتمامهم بز 
)ربعي بن عامر( أرسل إىل )رستم( قائد اجليوش الفارسية فدخل عليه وقد زينوا جملسه بالنمارق )الوسادات( 

ة العظيمة، وعلى )رستم( املزركشة املذهبة، والزراّب )الطنافس( الرفيعة، وأظهروا اليواقيت، الاليلء الثمينة والزين
تاجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة وجلس على سرير من ذهب ودخل )ربعي( بثياب صفيقة وسيف وترس 
وفرس قصرية ومل يزل راكبها حىت داس هبا على طرف البساط، مث نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه 

 حك.سالحه ودرعه وبيضته على رأسه فقال رستم له: ضع سال
 فقال: اين مل آتكم بنفسي وإمنا جئتكم حني دعومتوين، فان تركتموين هكذا وإال رجعت.

 فقال رستم: إئذنوا له.
 فاقبل يتوكأ على رحمه فوق النمارق بدون اعتناء مبا يصيب تلك النمارق من الرمح.

 فقال له رستم: ما جاء بكم؟
إىل عبادة اهلل، ومن ضيق الدنيا إىل سعتها، ومن جور األديان فقال: اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد 

إىل عدل اإلسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أىب قاتلناه 
 أبداً حىت نفىن إىل موعود اهلل.

 قال رستم: وما موعود اهلل؟



 الظفر ملن بقى.قال: اجلنة ملن مات على قتال من أىب، و 
 فقال رستم: قد مسعت مقالتكم، فهل لكم أن تؤخروا هذا األمر حىت ننظر فيه وتنظروا؟

 فقال: نعم كم أحب إليكم: يوم أو يومني؟
 قال: ال، بل حىت نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا.

من ثالث، فانظر يف أمرك  فقال: ما سن لنا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أن نؤخر األعداء عند اللقاء أكثر
 وأمرهم، واخرت واحدة من ثالث بعد األجل.

 فقال رستم: سيدهم أنت؟
 قال: ال، ولكن املسلمني كاجلسد الواحد.. جيري أدناهم على أعالهم.

 فاجتمع رستم برؤساء قومه فقال: هل رأيتم قط أعّز وأرجح من كالم هذا الرجل؟
 هذا وتبيع دينك إىل هذا الكلب، أما ترى إىل ثيابه؟ فقالوا: معاذ اهلل أن متيل إىل شيء من

فقال: ويلكم ال تنظروا إىل الثياب، وانظروا إىل الرأي والكالم والسرية، إن العرب يستخفون بالثياب واملأكل 
 ويصونون األحساب(.

)إن هذا مل وقد دخل بعض قادة اجليش اإلسالمي أيضا على )رستم( وقعد معه على السرير فصاحوا عليه فقال: 
 يزدين رفعة ومل ينقص صاحبكم( فقال رستم: )صدق(.

 وهكذا مل يكن املسلمون يأهبون بزخارف الدنيا وبالعزة والفخفخة.
ويف هنج البالغة: إنه لقي اإلمام )عليه السالم( عند مسريه إىل الشام دهاقني األنبار فرتجلوا له واشتدوا بني يديه 

 : ما هذا الذي صنعتموه؟فقال هلم اإلمام )عليه السالم(
 فقالوا: خُلق منا نعظم به أمراءنا.

فقال )عليه السالم(: واهلل ما ينتفع هبذا أمراؤكم، وإنكم لتشقون به على أنفسكم يف دنياكم، وتشّقون به يف 
 (.2آخرتكم، وما أخسر املشّقة وراءها العقاب وأربح الدعة معها األمان من النار()

مل يرض حىت بتظاهرة فرحية أمامه من جمموعة دهاقني.. فكم كانوا يستهينون بالدنيا  فاإلمام )عليه السالم(
 وبزخارفها وباألعداء وجبحافلهم؟

ويف التاريخ أن عبد اهلل بن عباس قال: دخلت على أمري املؤمنني )عليه السالم( بذي قار وهو خيصف نعله، 
 فقال يل: ما قيمة هذا النعل؟

 فقلت: ال قيمة هلا.
 )عليه السالم(: واهلل هلي أحب إيل من إمرتكم إال أن أقيم حقاً أو أدفع باطاًل. قال

مث خرج )عليه السالم( فخطب الناس فقال: )إن اهلل بعث حممداً )صّلى اهلل عليه وآله( وليس أحد من العرب يقرأ  
قناهتم واطمأنت صفاهتم، أما كتابًا وال يدعي نبوة، فساق الناس حىت بّوأهم حملتهم وبّلغهم منجاهتم فاستقامت 

 واهلل إن كنت لفي ساقتها حىت تولت حبذافريها ما ضعفت وال جبنت(.



ويف كالم آخر له )عليه السالم(: )فطرت بانامها، واستبددت برهاهنا، كاجلبل ال حتركه القواصف، وال تزيله 
آخذ احلق له، والقوي عندي  العواصف، مل يكن ألحد يف مهمز وال لقائل يف مغمز، الذليل عندي عزيز حىت

 (.4ضعيف حىت آخذ احلق منه، رضينا عن اهلل قضاءه وسّلمنا هلل أمره()
 يقتلون آباءهم وأبناءهم!

ويف كالم آخر له )عليه السالم( قال: )ولقد كنا مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا 
انًا وتسليمًا ومضيًا على اللقم وصربًا على مضض األمل وجدًا يف رد العدو، ولقد  وأعمامنا، ما يزيدنا ذلك إال إمي

كان الرجل منا واآلخر من عدونا يتصاوالن تصاول الفحلني، يتخالسان أنفسهما أيهما يسقي صاحبه كأس 
لينا النصر حىت املنون؟ فمرة لنا من عدونا ومرة لعدونا منا، فلما رأى اهلل صدقنا أنزل بعدونا الكبت وأنزل ع

 (.1استقر اإلسالم ملقياً جرانه ومتبوئاً أوطانه()
ومراده )عليه السالم( بقتل اآلباء واألبناء واألخوان واألعمام، أن املسلمني مل يكونوا يبالون بأرحامهم إذا كانوا يف 

يستقيم اإلسالم ويتقدم  جيش الكفار فإن اإلسالم قد قطع الرحم بني املؤمن والكافر، وإمنا كانوا حياربوهنم حىت
 إىل األمام.

 األعداء يعرتفون!
نعم تلك األخالق الرفيعة اليت نفخها فيهم القرآن احلكيم والتعّلم من رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( هو الذي 
سّبب تقدمهم أمام العامل وكأهنم من حديد، وكأن العامل من خزف، وقد روى أبو إسحاق قال: كان أصحاب 

اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ال يثبت هلم العدو فواق ناقة )أي مدة حلبها( عند اللقاء فقال هرقل ـ وهو على رسول 
 أنطاكية ملا قدمت الروم منهزمة ـ ويلكم أخربوين عن هؤالء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟

 قالوا: بلى.
 قال: فأنتم أكثر أم هم؟
 أضعافاً يف كل مواطن. قالوا: بل حنن أكثر منهم
 قال: فما بالكم تنهزمون؟

فقال شيخ من عظمائهم: من أجل اهنم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون باملعروف وينهون 
عن املنكر ويتناصفون بينهم، ومن أجل أنا نشرب اخلمر ونزين ونركب احلرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر 

 عما يرضي اهلل ونفسد يف األرض. بالسخط وننهي
 فقال امللك: أنت صدقتين.

 أمري املؤمنني )عليه السالم( يصف طالئع املسلمني
وقد وصف أمري املؤمنني )عليه السالم( )كما يف هنج البالغة( أمثال هؤالء فقال: )كان يل فيما مضى أخ يف 

من سلطان بطنه، فال يشتهي ما ال جيد وال يكثر إذا  اهلل، كان يعظمه يف عيين صغر الدنيا يف عينيه، وكان خارجاً 
وجد، وكان أكثر دهره صامتاً، فإن قال قّد القائلني )أي كفهم عن القول( ونفعهم ونقع غليل السائلني، وكان 



ضعيفًا مستضعفاً، فإن جاء اجلد فهو ليث غاب وصّل واد، ال يديل حبجة حىت يأيت قاضياً، وكان ال يلوم أحداً 
جيد العذر يف مثله حىت يسمع اعتذاره، وكان ال يشكو وجعـــًا إال عند برئه، وكان يفعل ما يقول، وال  على ما

يقول ما ال يفعل، وكان إذا غلب على الكالم مل يغلب على السكوت، وكان على ما يسمع أحرص منه على ما 
م هبذه اخلالئق فالزموها وتنافسوا فيها فإن يتكلم، وكان إذا يدمهه أمران نظر أيهما أقرب إىل اهلوى فخالفه. فعليك

 (.11مل تستطيعوها فاعلموا أن أخذ القليل خري من ترك الكثري()
 العدو يستطلع أحوال املسلمني

 وقد سأل هرقل رجاًل كان قد أسر مع املسلمني فقال: أخربين عن هؤالء القوم؟
ل، ال يأكلون يف ذمتهم إال بثمن، وال يدخلون إال فقال أخربك كأنك تنظر إليهم: هم فرسان بالنهار رهبان باللي

 بسالم، يقفون على من حاربوا حىت يأتوا عليه.
 فقال هرقل: لئن كنت صدقتين ليملكّن موضع قدمي هاتني.

وقد وصف رجل من الروم املسلمني لرجل من أمراء الروم فقال: )جئتك من عند رجال دقاق يركبون خياًل عتاقاً، 
ن، وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويربوهنا ويثقفون القنا، لو حدثت جليسك حديثًا ما فهمه أما الليل فرهبا

 عنك ملا عال من أصواهتم بالقرآن والذكر(.
 قال: فالتفت ذلك األمري إىل أصحابه وقال هلم: أتاكم منهم ما ال طاقة لكم به.

 الكفار يفضلون والية املسلمني!
ن عن أذى الناس، سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني إىل ابعد حد، ومن هنا أحبهم وقد كان املسلمون يتورعو 

 اآلخرون وإن كانوا غري مسلمني.
فقد روى البالذري يف فتوح البالد قال: حدثين أبو حفص الدمشقي قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: 

اهلم إليهم لوقعة الريموك ردوا على أهل محص ما  )بلغين أنه ملا مجع هرقل للمسلمني اجلموع وبلغ املسلمني إقب
 كانوا أخذوا منهم من اخلراج وقالوا قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم فأنتم على أمركم.

فقال أهل محص: لواليتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغشم ولندفعن جنود هرقل عن املدينة مع 
 عاملكم.

 والتوراة ال يدخل عامل هرقل مدينة محص إال أن نغلب فنجهد.وهنض اليهود فقالوا: 
 فأغلقوا األبواب وحرسوها(.

وكذلك فعل أهل املدن اليت صوحلت من النصارى واليهود وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على املسلمني صرنا إىل 
ة وأظــهر املسلمني فتحوا مدهنم ما كنا عليه، وإال فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمني عدد فلما هزم اهلل الكفر 

 للمسلمني وأدوا اخلراج.
نعم لقد كان املسلمون خري أمة أخرجت للناس، يأمرون باملعروف، وينهون عن املنكر، ويؤمنون باهلل، حيّلون ما 

 أحل اهلل، وحيرمون ما حرم اهلل، وهلذا نصرهم اهلل سبحانه وتعاىل على أعدائهم.



قليلني والرسول )صّلى اهلل عليه وآله( واملسلمون مل يتمكنوا من ذلك التقدم اهلائل  أما املنافقون منهم فكانوا
بسبب املنافقني، فإن املنافق ال يزيد األمر إال خبااًل، وأما الذين آمنوا باهلل ورسوله فكانوا كثريين، وهبم فتح اهلل 

 املدن وأقام العدل ونشر اإلسالم.
 تقنياإلمام علي )عليه السالم( يصف امل

وقد وصف املتقني ـ الذين كانوا كثريين يف أصحاب النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ـ اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
السالم( لصاحبه مهام، فقال يف مجلة كالمه: )فاملتقون فيها هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم 

عليهم، ووقفوا أمساعهم على العلم النافع هلم، نزلت االقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم اهلل 
أنفسهم منهم يف البالء كاليت نزلت يف الرخاء، ولوال األجل الذي كتب هلم مل تستقر أرواحهم يف أجسادهم طرفة 
عني شوقاً إىل الثواب وخوفاً من العقاب، عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف أعينهم، فهم واجلنة كمن قد 

ا وهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها وهم فيها معذبون، قلوهبم حمزونة، وشرورهم مأمونة، وأجسادهم رآه
حنيفة، وحاجاهتم خفيفة، وأنفسهم عفيفة، صربوا أياماً قصرية، أعقبتهم راحة طويلة، جتارة مرحبة يّسرها هلم رهبم، 

 نها.أرادهتم الدنيا فلم يريدوها، وأسرهتم ففدوا أنفسهم م
أما الليل فصاّفون أقدامهم، تالني ألجزاء القرآن يرتلونه ترتيال، حيزنون به أنفسهم، ويسثريون به دواء دائهم، فإذا 
مّروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعًا وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أهنا نصب أعينهم، وإذا مّروا بآية فيها 

وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم، فهم حانون على أوساطهم، ختويف أصغوا إليها مسامع قلوهبم 
 مفرتشون جلباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم، يطلبون إىل اهلل تعاىل فكاك رقاهبم.

وأما النهار فحلماء علماء أبرار أتقياء قد براهم اخلوف بري القداح، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما 
مرض، ويقولون قد خولطوا وقد خالطهم أمر عظيم، ال يرضون من أعماهلم بالقليل، وال يستكربون  بالقوم من

الكثري، فهم ألنفسهم متهمون، ومن أعماهلم مشفقون، إذا زكى أحدهم خاف مما يقال له فيقول: )أنا أعلم 
ضل مما يظنون واغفر يل ما ال بنفسي من غريي ورّب أعلم ّب من نفسي، اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون واجعلين أف

 يعلمون(.
فمن عالمة أحدهم أنك ترى له قوة يف دين، وحزمًا يف لني، وإميانًا يف يقني، وحرصًا يف علم، وعلمًا يف حلم، 
وزهدًا يف غىن، وخشوعًا يف عبادة، وجتماًل يف فاقة، وصربًا يف شدة، وطلبًا يف حالل، ونشاطًا يف هدى، وحترجاً 

األعمال الصاحلة وهو على وجل، ميسي ومهه الشكر، ويصبح ومهه الذكر، يبيت حذراً، ويصبح  عن طمع، يعمل
فرحاً، حذرًا ملا حذر من الغفلة وفرحًا ملا أصاب من الفضل والرمحة، إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره مل 

لم بالعلم، والقول بالعمل، تراه قريباً يعطها سؤهلا فيما حتب، قرة عينه فيما ال يزول، وزهادته فيماال يبقى، ميزج احل
أمله، قلياًل زهلل، خاشعًا قلبه، قانعة نفسه، منجورًا أكله، سهاًل أمره، حريزًا دينه، ميتة شهوته، مكظومًا غيظه، 
اخلري منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان يف الغافلني كتب يف الذاكرين، وإن كان يف الذاكرين مل يكتب من 

، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه، بعيدًا فحشه، لينًا قوله، غائبًا منكره، حاضراً الغافلني



معروفه، مقباًل خريه، مدبرًا شره، يف الزالزل وقور، ويف املكاره صبور، ويف الرخاء شكور، ال حييف على من 
ا استحفظ، وال ينسى ما ذكر، وال يبغض، وال يأمث فيمن حيب، يعرتف باحلق قبل أن يشهد عليه، ال يضيع م

ينابز باأللقاب، وال يضار باجلار، وال يشمت باملصائب، وال يدخل يف الباطل، وال خيرج من احلق، إن صمت مل 
يضمه صمته، وإن ضحك مل يعل صوته، وإن بغى عليه صرب، حىت يكون اهلل هو الذي ينتقم له، نفسه منه يف 

نفسه آلخرته، وأراح الناس من نفسه، بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة، ودنوه عناء، والناس منه يف راحة، أتعب 
 (.11ممن دىن منه لني ورمحة، ليس تباعده بكرب وعظمة، وال دنّوه مبكر وخديعة()

ولذا نرى أن )فتوح البلدان( يروى أن )رتبيل( ملك رخج سجستان ملا جاءته رسل يزيد بن عبد اللمك يطالبونه 
 ما فعل قوم كانوا يأتوننا مخاص البطون سود الوجوه من الصالة، نعاهلم خوص؟ باخلراج قال:

 قالوا: انقرضوا.
 قال: أولئك أوىف منكم عهداً وأشد بأساً، وإن كنتم أحسن منهم وجوهاً.

 مث مل يعط أحداً من عمال بين أمية وال عمال أّب مسلم على سجستان من تلك األتاوات شيئاً.
ن وأخالق رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فيهم فصاروا أولئك األبطال زهاد بالليل، شجعان أجل لقد أثر القرآ

 بالنهار، ومتكنوا من إجياد موج يف العامل غرّيه من يومهم إىل هذا اليوم.
 (.11)إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد اهلل بقوم سوًء فال مرّد له( )الرعد: 

ن الواضح أن اإلنسان إن أراد اخلري والرشد والصالح والتقدم واخلدمة وفقه اهلل، وإن أراد اإلنسان غري ذلك وم
 تركه اهلل وشأنه وخذله ومل يكن له ناصر يف األرض وال يف السماء.

ّلى وقد حصل املسلمون على تلك الصفات الرفيعة من جراء عملهم بالقرآن احلكيم وإتباعهم لسرية الرسول )ص
 اهلل عليه وآله(.

 االطمئنان بنصر اهلل
وقد كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يثري يف املسلمني الروح العالية الوثابة يف كل مناسبة ويعدهم أهنم هم الذين 
ميلكون زمام األرض فيقول هلم: ) اتبعوين تكونوا ملوكًا يف دنياكم وحتظوا جبنات عرضها السماوات واألرض يف 

 م (.آخرتك
مثاًل يف حرب اخلندق ملا استعصت صخرة على املسلمني وكان املسلمون حماصرين من قبل الكفار خيافون أن 
يتخطفهم الناس يف هذا الظرف العصيب جاء رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأمر بأن يرش املاء على تلك 

ضربة شديدة فانقدح منها النار، وقال  الصخرة العاتية وبعد قليل من الزمن جاء مبعول وضرب على الصخرة
)صّلى اهلل عليه وآله(: )اهلل أكرب أعطيت مفاتيح الشام( )ومعىن ذلك أنه سيفتح املسلمون الشام( مث ضرهبا 

 )صّلى اهلل عليه وآله( ضربة ثانية وقال: )اهلل أكرب وقصور املدائن( )أي أعطيت اإلمرباطورية الفارسية(.
 (.11ليه وآله( ضربة ثالثة وقال: )اهلل أكرب أعطيت مفاتيح اليمن()مث ضرهبا )صّلى اهلل ع



بيد أن بعض املنافقني الذين كانت قلوهبم خواء سخروا من كالم الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( قائلني أن حممداً 
 يبشرنا بفتح الشام وفارس واليمن. وحنن ال نأمن على أنفسنا.

كان يعلم ما يقول: وكان ذلك بتسديد من الوحي وبواقعية هذا الدين الذي   لكن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(
 فيه من الوثوق بالنفس الشيء الكبري.

فكما حيق لصانع السيارة والطائرة والقطار والباخرة أن يقول: )إين سأغزو بصناعيت هذه كل العامل وإن الدواب 
 عنا(.والبغال واحلمري والسفن الشراعية ستخلى مكاهنا ملا صن

وكما حيق ملكتشف الكهرباء أن يقول: )إن الكهرباء هي اليت ستغزو العامل وتدخل البيوت واملصانع يف شرق 
 األرض وغرهبا وإن املصابيح النفطية والشموع ستخلى مكاهنا للكهرباء(.

وله باهلدى كذلك كان حيق للرسول )صّلى اهلل عليه وآله( أن يقول بلسان القرآن احلكيم: )هو الذي أرسل رس
 (.14ودين احلق ليظهره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا( )الفتح: 

ويقول يف آية أخرى: )هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو كره املشركون( 
 (.1)الصف: 

من بناء عامل جديد ملؤه احلرية  والعامل اليوم حباجة إىل تلك الروحية النقية الوثابة املقدامة حىت تتمكن البشرية
 والسالم واإلميان والرفاه.

 احللم وسعة الصدر
وإنا جند يف التاريخ اإلسالمي أمثلة كثرية من تلك الروح العالية والصفات الرفيعة ولنذكر مثاًل هبذا الصدد قصة 

ش اإلسالمي، ولكنه بالرغم من أحد القادة اإلسالميني وهو مالك األشرت )رمحه اهلل( فقد كان قائدًا كبريًا للجي
ذلك كان خيتار لنفسه املالبس املتواضعة، فعلى رأسه عمة من صوف، وعلى جسده قباء متواضع حبيث ال يتميز 

 عمن عداه.
وبينما هو يف بعض األيام خيرتق سوق الكوفة، إذ استهزأ به رجل عادي جهاًل مبكانته، لكن مالك األشرت مل 

ه وبعد شيء من الزمن علم الرجل أنه هو مالك األشرت فخاف واخنطف لونه وذعر ملا  يلتفت إليه ومضى يف طريق
كان يعرف من شدة بأسه وسطوته وجرأته وشجاعته وكثرة القادة احمليطني به، فانطلق الرجل يبحث عن مالك 

 سجد؟فلم جيده إال يف املسجد فجثا بني يديه يعتذر إليه فقال له مالك: هل تدري ما جاء ّب إىل امل
 قال الرجل: ال.

 قال: إمنا جئت ألستغفر لك ذنبك!!
إن هذا القائد والعشرات من أمثاله يف التاريخ اإلسالمي لدليل على سعة آفاق نفسيتهم، وكما قال علي )عليه 

 (.13السالم(: )آلة الرئاسة سعة الصدر()



نفس، والعفو شيمة هلم، ولذا التّف العامل فهم بينما كانوا شجعاناً يف ساحات القتال كانوا شجعاناً يف ساحات ال
حوهلم التفافًا منقطع النظري، والعامل اليوم حباجة إىل مثل هذه القيادة الرشيدة، وهذه األخالقيات الرفيعة وهذه 

 القوانني الوضاءة حىت يتمكن الناس من اسرتجاع ما فقدوه بسبب احلضارات الغربية والشرقية.
  
 .151، ص1سي: جـ اخلالف، للشيخ الطو  1
 .124، ص5ـ مسند أمحد: ج 1
 .141، ص14ـ حبار األنوار: ج 3
 .11، ص1ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 4
 .134، ص1ـ املصدر السابق: ج 5
 .136،ص1ـ االحتجاج: ج 6
 .11، ص4ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 2
 .44، ص1ـ املصدر السابق: ج 4
 .114ـ املصدر السابق: ص 1

 .61، ص4ـ املصدر السابق: ج 11
 .161، ص1ـ املصدر السابق: ج 11
 .112، ص4ـ الكايف: ج 11
 .41، ص4ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 13



 تصوير القرآن حلاليت اإلميان والكفر

 
 مالمح املؤمن يف القرآن الكرمي

بسببها تقدموا على العامل كما سنذكر بعدئذ ولنختم هذا الفصل بذكر اآليات اليت تذكر مالمح املؤمنني واليت 
 اآليات اليت تتناول الرذائل اليت اتصف هبا الكفار وبسببها تأخروا.

ـ قال سبحانه: )ذلك الكتاب ال ريب فيه هدًى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزقناهم  1
وباآلخرة هم يوقنون أولئك على هدًى من رهبم وأولئك  ينفقون والذين يؤمنون مبا أنزل إليك وما أنزل من قبلك

 (.5ـ  1هم املفلحون( )البقرة: 
 (.15ـ قال سبحانه: )وبشر الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات جتري من حتتها األهنار( )البقرة:  1
 (.114ن رمحة اهلل( )البقرة: ـ قال سبحانه: )إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل أولئك يرجو  3
 (.124ـ قال تعاىل: )الذين ينفقون أمواهلم بالليل والنهار سراً وعالنية فلهم أجرهم عند رهبم( )البقرة:  4
ـ  قال تعاىل: )للذين اتقوا عند رهبم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من اهلل  5

ين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقني والقانتني واهلل بصري بالعباد الذ
 (.12ـ  15واملنفقني واملستغفرين باألسحار( )آل عمران: 

ـ وقال سبحانه: )وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتاً بل أحياء عند رهبم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهلل من  6
 (.121ـ  161)آل عمران: فضله( 

ـ قال تعاىل: )الذين يذكرون اهلل قيامًا وقعودًا وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض( )آل  2
 (.111عمران: 

ـ قال تعاىل: )إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت قلوهبم وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانًا وعلى رهبم  4
يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم املؤمنون حقًا هلم درجات عند رهبم ومغفرة ورزق  يتوكلون الذين 

 (.4ـ  1كرمي( )األنفال: 
ـ قال تعاىل: )والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقًا هلم  1

 (.24مغفرة ورزق كرمي( )األنفال: 
تعاىل: )إمنا يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل واليوم اآلخر وأقام الصالة وآتى الزكاة ومل خيش إال اهلل  ـ قال 11

 (.14فعسى أولئك أن يكونوا من املهتدين( )التوبة: 
همم أعظم درجة عند اهلل وأولئك هم  11 ـ قال تعاىل: )الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل بأمواهلم وأنفسم

 (.11الفائزون( )التوبة: 
ـ قال تعاىل: )واملؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر ويقيمون الصالة  11

 (.21ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله أولئك سريمحهم اهلل( )التوبة: 



الساجدون اآلمرون باملعروف والناهون عن ـ قال تعاىل: )التائبون العابدون احلامدون السائحون الراكعون  13
 (.111املنكر واحلافظون حلدود اهلل وبشر املؤمنني( )التوبة: 

 (.16ـ قال تعاىل: )للذين أحسنوا احلسىن وزيادة( )يونس:  14
لون م 15 ُر أولوا األلباب الذين يوفون بعهد اهلل وال ينقضون امليثاق والذين َيصم ا أمر إهلل به ـ  قال تعاىل: )إمنا يتذكَّ

م وخيافون سوء احلساب والذين صربوا ابتغاء وجه رهبم وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم  أن يوصل وخيَشون رهبَّ
 (.13ـ  11سراً وعالنية ويدرؤون باحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب الدار جنات عدن يدخلوهنا( )الرعد: 

 (.25عمل الصاحلات فأولئك هلم الدرجات العلى( )طه:  ـ  قال عز من قائل: )وَمن يأته مؤمناً قد 16
ـ  قال تعاىل: )قد افلح املؤمنون الذين هم يف صالهتم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم  12

للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون والذين هم على صلواهتم 
 (.11ـ  1م الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون( )املؤمنون: حيافظون أولئك ه

ـ  قال تعاىل: )إن الذين هم من خشية رهبم مشفقون، والذين هم بآيات رهبم يؤمنون، والذين هم برهبم ال  11
هم هلا سابقون( يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوهبم وجلة إهنم إىل رهبم راجعون، أولئك يسارعون يف اخلريات و 

 (.61ـ  52)املؤمنون: 
ـ  قال تعاىل: )وعباُد الرمحنم الذين ميشون على األرض هوناً وإذا خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً والذين يبيتون  11

لرهبم سجدًا وقيامًا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذاهبا كان غرامًا إهنا ساءت مستقرًا ومقاماً 
إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قوامًا والذين ال يدعون مع اهلل إهلًا آخر وال يقتلون النفس  والذين

اليت حرم اهلل إال باحلق وال يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثامًا والذين ال يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً 
ها ُصّماً وعمياناً أولئك جيزون الغرفة مبا صربوا ويـَُلقَّون فيها حتية وسالماً( والذين إذا ذّكروا بآيات رهبم مل خيّروا علي

 (.25ـ  63)الفرقان: 
 (.11ـ  قال تعاىل: )ومن ُيسلمم وجَهُه إىل اهلل وهو حمُمسٌن فقد استمسك بالعروة الوثقى( )لقمان:  11
القانتني والقانتات والصادقني والصادقات ـ  قال تعاىل: )إن املسلمني واملسلمات واملؤمنني واملؤمنات و  11

والصابرين والصابرات واخلاشعني واخلاشعات واملتصدِّقني واملتصدِّقات والصائمني والصائمات واحلافظني فروجهم 
 (.35واحلافظات والذاكرين اهلل كثرياً والذاكرات أعد اهلل هلم مغفرًة وأجراً عظيماً( )األحزاب: 

لذين يتلون كتاب اهلل وأقاموا الصالة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعالنية يرجون جتارة لن تبور ـ  قال تعاىل: )إن ا 13
 (.11ليوفِّيهم أجورهم ويزيدهم من فضله( )فاطر: 

ـ  قال سبحانه: )والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون هلم ما يشاؤون عند رهبم ذلك جزاء  14
 (.34ـ  33احملسنني( )الزمر: 



ـ  قال تعاىل: )وما عند اهلل خري وأبقى للذين آمنوا وعلى رهبم يتوكلون والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش  15
وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لرهبم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين 

 (31ـ  36إذا أصاهبم البغي هم ينتصرون( )الشورى: 
 (.13ـ  قال سبحانه: )إن الذين قالوا ربنا اهلل مث استقاموا فال خوف عليهم وال هم حيزنون( )األحقاف:  16
ـ  قال تعاىل: )إن املصَّدِّقني واملصَّدِّقات وأقرضوا اهلل قرضًا حسنًا يضاعف هلم وهلم أجر كرمي والذين آمنوا  12

 (.11ـ  14رهبم هلم أجرهم ونورهم( )احلديد:  باهلل ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند
ـ  قال سبحانه: )للفقراء املهاجرين الذين ُأخرمُجوا من ديارهم وأمواهلم يبتغون فضاًل من اهلل ورضواناً وينصرون  14

اهلَل ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان هبم خصاصة ومن يوَق ُشحَّ نفسه فأولئك هم املفلحون 
والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وألخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غمالًّ للذين آمنوا 

 (.11ـ  4ربنا إنك رؤوف رحيم( )احلشر: 
ل تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى حىت تعلموا ما تقولون وال جنبًا إال عابري ـ  قا 11

سبيل حىت تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا ماًء 
 (.43عفواً غفوراً( )النساء:  فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن اهلل كان

 (.143ـ  قال سبحانه: )كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون( )البقرة:  31
ـ  قال تعاىل: )والطيبات للطيبني والطيبون للطيبات أولئك مربؤن مما يقولون هلم مغفرة ورزق كرمي( )النور:  31
16.) 
لذين آمنوا ال تدخلوا بيوتاً غري بيوتكم حىت تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خري ـ  قال تعاىل: )يا أيها ا 31

لكم لعلكم تذكَّرون فإن مل جتدوا فيها أحد فال تدخلوها حىت يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى 
 (.14ـ  12لكم واهلل مبا تعملون عليم( )النور: 

يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهلل خبري مبا يصنعون ـ  قال سبحانه: )قل للمؤمنني  33
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خُبُمرهنَّ على 

تهن أو إخواهنن أو بين جيوهبن وال يبدين زينتهن إال لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعول
إخواهنن أو بين أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أمياهنن أو التابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل 
يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن وتوبوا إىل اهلل مجيعًا أيها املؤمنون 

 (.31ـ  31لعلكم تفلحون( النور: 
ـ  قال تعاىل: )وأنكحوا األيامى منكم والصاحلني من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله  34

 (.33ـ  31واهلل واسع عليم وليستعفف الذين ال جيدون نكاحاً حىت يغنيهم اهلل من فضله( )النور: 



وذي القرىب واليتامى واملساكني وقولوا للناس حسناً  ـ  قال سبحانه: )ال تعبدون اال اهلل وبالوالدين إحساناً  35
 (.41وأقيموا الصالة وآتو الزكاة( )البقرة: 

ـ وقال تعاىل: )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فّأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت  36
طوا إن اهلل حيب املقسطني إمنا املؤمنون أخوة  تبغي حىت تفيء إىل أمر اهلل فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسم

 (.11ـ  1فأصلحوا بني أخويكم واتقوا اهلل لعلكم تُرمَحون( )احلجرات: 
ـ قال تعاىل: )قل أمر رّب بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه خملصني له الدين كما بدأكم  32

 (.11تعودون( )األعراف: 
ين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال حيب املسرفني قل ـ قال سبحانه: )يا ب 34

من حّرم زينة اهلل اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة  
 (.31ـ  31كذلك نفّصل اآليات لقوم يعلمون( )األعراف: 

 (.24جعلنا للمتقني إماماً( )الفرقان: ـ قال سبحانه: )وا 31
ـ قال تعاىل: )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون وسرتدون إىل عامل الغيب والشهادة فينبئكم مبا   41

 (.115كنتم تعملون( )التوبة: 
ليتفقهوا يف الدين ولينذروا ـ قال سبحانه: )وما كان املؤمنون لينفروا كافًة فلوال نفر من كل فرقٍة منهم طائفة  41

 (.111قومهم إذا رجعوا إليهم لعلَّهم حيذرون( )التوبة: 
ـ قال تعاىل: )وأطيعوا اهلل والرسول لعلكم تُرمَحون وسارعوا إىل مغفرٍة من ربكم وجنٍة َعرُضها السماوات  41

عافني عن الناس واهلل حيب احملسنني واألرض أعمدَّت للمتقني الذين ينفقون يف السراء والضراء والكاظمني الغيظ وال
ّروا على  والذين إذا فعلوا فاحشًة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اهلل فاستغفروا لذنوهبم ومن يغفر الذنوب إال اهلل ومل ُيصم
ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من رهبم وجنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها ونعم أجر 

 (.136ـ  131مران: العاملني( )آل ع
ـ  قال تعاىل: )يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خرٍي فللوالدين واألقربني واليتامى واملساكني وابن  43

 (.115السبيل وما تفعلوا من خرٍي فإن اهلل به عليم( )البقرة: 
واهلل يعلم املفسد ممن  ـ قال سبحانه: )ويسألونك عن اليتامى قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم 44

صلمح ولو شاء اهلل ألعنتكم إن اهلل عزيز حكيم( )البقرة: 
ُ
 (.111امل

 (.1ـ قال سبحانه: )وأقيموا الشهادة هلل( )الطالق:  45
ـ قال سبحانه: )وإن كان ذو عسرٍة فنظرة إىل ميسرٍة وإن تصدَّقوا خرٌي لكم إن كنتم تعلمون( )البقرة:  46

141.) 
إن اآليات املباركات اليت وردت يف األخالق الرفيعة والسلوك اإلنساين اجلميل كثرية جداً وإمنا ذكرنا ومن الواضح، 

 هذه اآليات كنموذج فقط.



 عالمات الكافر يف القرآن احلكيم
أما امللكات والصفات السيئة اليت توجب تأخر اإلنسان ـ مما اجتنبها املسلمون بدء اإلسالم وكان الكفار متصفني 

ا وهلذا سقطوا أمام املسلمني، كما أن كثريًا من املسلمني اتصفوا هبذه امللكات واألعمال السيئة يف هذا القرن، هب
 وبذلك سقطوا أمام الكفار ـ فهي كثرية أيضاً يف اآليات الكرمية وحنن نذكر منها كنموذج مخسني مورداً:

م الذين كفروا من أهل الكتاب لئن ُأخرجتم لنخرجن ـ قال سبحانه: )أمل تر إىل الذين نافقوا يقولون إلخواهن 1
معكم وال نطيع فيكم أحدًا أبدًا وإن ُقوتلتم لننصرّنكم واهلل يشهد إهنم لكاذبون لَئمن أُخرمجوا ال خيرجون معهم 

 (.11ـ  11ولئن ُقوتلوا ال ينصروهنم ولئن نصروهم لَيولَُّن األدبار مث ال ينصرون( )احلشر: 
 (.11)وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزٍَّق( )سبأ: ـ قال تعاىل:  1
 (.14ـ قال سبحانه: )إن اهلل ال يهدي من هو مسرف كّذاب( )غافر:  3
 (.31ـ قال سبحانه: )فمن أظلم ممن كّذب على اهلل وكذب بالصدق إذ جاءه( )الزمر:  4
ب اهلل عليهم ما هم منكم وال منهم وحيلفون على الكذب ـ قال سبحانه: )أمل تر إىل الذين تولَّوا قومًا َغضم  5

 (.14وهم يعلمون( )اجملادلة: 
ـ قال سبحانه: )أمل تر إىل الذين نـُُهوا عن النجوى مث يعودون ملا هنوا عنه ويتناجون باإلمث والعدوان ومعصية  6

 (.4الرسول وإذا جاؤوك مبا مل حييَّوك به اهلل( )اجملادلة: 
: )إن اجملرمني يف ضالٍل وُسُعر يوم يسحبون يف النار على وجوههم ذوقوا مّس َسَقر( )القمر: ـ قال سبحانه 2

 (.44ـ  42
 (.11ـ  11ـ قال سبحانه: )قتل اخلرّاصون الذين هم يف غمرٍة ساهون( )الذاريات:  4
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 (.32عذاباً مهيناً( )النساء: 



ـ قال سبحانه: )ومن يعصي اهلل ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهني( )النساء:  36
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ـ قال سبحانه: )فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم مث يقولون هذا من عند اهلل ليشرتوا به مثنًا قلياًل فويل  43

 (.21هلم مما كتبت أيديهم وويل هلم مما يكسبون( )البقرة: 
قال سبحانه: )الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهلل به أن يوصل ويفسدون يف  ـ 44
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 فصل السادس: األسس اخلمسة لتقدم املسلمنيال

 

 األساس األول : الدولة اإلسالمية

 
 
 

 أسس تقدم املسلمني
لقد كان من أسباب تقدم اإلسالم ذلك التقدم السريع، وأخذه بزمام العامل يف أول ظهوره أنه مبين على أسس، 

 منها مخسة هلا أسلوب خاص يف الدستور والنظام اإلسالمي وهي:
 الدولة. األول:

 الثاين: األمة.
 الثالث: األخوة.
 الرابع: الشريعة.
 اخلامس: احلرية.

وحنن نلمح إىل كيفية هذه األمور يف اإلسالم، ونرى أهنا إذا أحييت كما قرره اإلسالم يأخذ اإلسالم بزمام املبادرة 
 كل واألزمات.يف العامل مما يسبب التقدم السريع لإلسالم والصياغة اجلديدة لعامل مليء باملشا 

 األساس األول: الدولة اإلسالمية
 والدولة يف اإلسالم مبنية على أمور:

 ـ العدل واإلحسان 1
 حىت مع األعداء، وحىت يف األمور الطفيفة.

قال سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال 
ما علمه اهلل فليكتب وليملل الذي عليه احلق وليتق اهلَل ربه وال يبخس منه شيئاً فإن كان يأب كاتب أن يكتب ك

 (.141الذي عليه احلق سفيهاً أو ضعيفاً أو ال يستطيع أن ميُملَّ هو فليملل وليه بالعدل( )البقرة: 
شنآن قوم على أن ال تعدلوا  وقال سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء بالقسط وال جيرمنَّكم

أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبري مبا تعملون وعد اهلل الذين آمنوا وعملوا الصاحلات هلم مغفرة وأجر 
 (.11ـ  4عظيم والذين كفروا وكّذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اجلحيم( )املائدة: 

، وتبني أن الذي يعدل يف كل حال هو الذي يعمل الصاحلات، هذه اآليات املباركة تأمر بالعدل حىت مع األعداء
 أما إذا مل يعدل فهو داخل يف الذين كفروا وكذبوا بآياتنا.



ويف آية ثالثة: )وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت وال تتَّبع 
ت ألعدل بينكم اهلُل ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ال أهواءهم وقل آمنت مبا أنزل اهلل من كتاب وأمر 

 (.15ـ  14حجة بيننا وبينكم اهلل جيمع بيننا واليه املصري( )الشورى: 
 إىل غريها من اآليات املباركة.

 نصوص كرمية:
 كما أنه ورد يف الروايات طائفة كبرية تدل على وجوب العدل:

 (.1قال: )اتقوا اهلل واعدلوا فإنكم تعيبون على قوم ال يعدلون()فعن أّب عبداهلل )عليه السالم( 
وعن احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )العدل أحلى من املاء يصيبه الظمآن، ما أوسع العدل إذا عدل 

 (.1فيه وإن قل()
ى من الشهد وألني من الزبد وأطيب وعــــن معـــاويـــة بن وهـــب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )العدل أحل

 (.3رحياً من املسك()
أقول: ألن العدل يصيب الروح، وهذه األمور ماديات ومن الواضح أن ما يصيب الروح من الراحة مما يناله اجلسد 

 من الشهوات.
مة حىت وعن حممد بن مسلم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ثالث هم أقرب إىل اهلل عز وجل يوم القيا

يفرغ من احلساب: رجل مل تدعه قدرته يف حال غضبه إىل أن حييف على من حتت يديه، ورجل مشى بني اثنني 
 (.4فلم ميل مع أحدمها على اآلخر شعرية، ورجل قال احلق فيما له وعليه()

 (.5مة()وعن الفضل بن شاذان، عن الرضا )عليه السالم( قال: )استعمال العدل واإلحسان مؤذن بدوام النع
وعن الصادق )عليه السالم(، أنه سأل عن صفة العدل من الرجل؟ فقال: )إذا غض طرفه من احملارم، ولسانه عن 

 (.6املآمث، وكفه عن املظامل()
وروي أبو الربكات، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )عدل ساعة خري من عبادة سبعني سنة قيام ليلها 

 (.2وصيام هنارها()
 (.4العدل ميزان اهلل يف األرض، فمن أخذه قاده إىل اجلنة، ومن تركه ساقه إىل النار())

وروى سليم بن قيس اهلاليل قال: مسعت عليًا )عليه السالم( يقول: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن 
جلنة، وأدخل الداعي النار برتك أشد الناس ندامة وحسرة رجل دعا عبداً إىل اهلل فاستجاب له فأطاع اهلل فدخل ا

 (.1عمله واتباع هواه بعصيانه هلل()
 إرشادات إسالمية حول العدل والظلم

 العدل ومعطياته:
عن أّب إسحاق اجلرجاين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل جعل ملن جعل له سلطاناً أجاًل ومدة من 
ليال وأيام وسنني وشهور، فإن عدلوا يف الناس أمر اهلل صاحب الفلك أن يبطئ بإدارته فطالت أيامهم ولياليهم 



هلل صاحب الفلك فأسرع بإدارته فقصر لياليهم وأيامهم وسنينهم وشهورهم، وإن جاروا يف الناس فلم يعدلوا أمر ا
 (. 11وسنينهم وشهورهم، وقد وىف اهلل عز وجل بعدد الليايل والشهور()

 ال جيوز ملن وصف عداًل أن خيالفه إىل غريه:
 عن ابن أّب يعفور، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدالً 

 (.11مث خالفه إىل غريه()
وعن قتيبة األعشى، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة من وصف عداًل 

 (.11وعمل بغريه()
وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: يف قول اهلل عز وجل: )فكبكبوا فيها هم والغاوون( فقال )يا 

 (.13قوم وصفوا عداًل بألسنتهم مث خالفوه إىل غريه()أبا بصري 
 الظلم يف الدنيا

 ظلمات يف يوم القيامة:
عن الوليد بن صبيح، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما من مظلمة أشد من مظلمة ال جيد صاحبها عليها 

 (.14عوناً إال اهلل()
ال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اتقوا الظلم فإنه وعن هشام بن سامل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( ق

 (.15ظلمات يوم القيامة()
وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )ما من أحد يظلم مظلمة إال أخذه اهلل هبا يف نفسه وماله، فأما 

 (.16الظلم الذي بينه وبني اهلل فإذا تاب غفر له()
ن أّب جعفر )عليه السالم( قال: ملا حضر علي بن احلسني )عليه السالم( الوفاة ضمين وعن أّب محزة الثمايل، ع

إىل صدره مث قال: )يا بين أوصيك مبا أوصاين به أّب حني حضرته الوفاة ـ ومما ذكر أن أباه أوصاه به قال: يا بين 
 (.12إياك وظلم من ال جيد عليك ناصراً إال اهلل()

ل أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )من خاف وعن حفص بن عّمار، قال: قا
 (.14القصاص كّف عن ظلم الناس()

وعن علي بن سامل قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إن اهلل عز وجل يقول: وعزيت وجاليل ال 
 (.11املظلمة() أجيب دعوة مظلوم دعاين يف مظلمة ظلماً وألحد عنده مثل تلك

وعن زيد بن علي بن احلسني، عن آبائه )عليهم السالم( قال: )يأخذ املظلوم من دين الظامل أكثر مما يأخذ 
 (.11الظامل من دنيا املظلوم()

وعن حممد بن عبد اهلل األرقط، عن جعفر بن حممد )عليه السالم( قال: )من ارتكب أحدًا بظلم بعث اهلل من 
 (.11ولده أو على عقبه من بعده()ظلمه مثله أو على 

 أقول: الظلمة نواة تعطي الظلم فيقتطف الثمر إما نفس الشخص أو عقبه.



وعن السكوين، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 
 (.11)أعظم اخلطايا اقتطاع مال امرئ مسلم بغري حق()

 ظامل إىل أهلها:وجوب رد امل
عن سعد بن طريف، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )الظلم ثالثة: ظلم يغفره اهلل، وظلم ال يغفره اهلل، وظلم 
ال يدعه اهلل، فأما الظلم الذي ال يغفره فالشرك وأما الظلم الذي يغفره فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبني اهلل، وأما 

 (.13ة بني العباد()الظلم الذي ال يدعه فاملداين
وعن شيخ من النخع قال: قلت ألّب جعفر )عليه السالم(: إين مل أزل والياً منذ من احلجاج إىل يومي هذا، فهل 

 (.14يل من توبة؟ قال فسكت، مث أعدت عليه، فقال: )ال، حىت تؤدي إىل كل ذي حٍق حقه()
)من أكل من مال أخيه ظلمًا ومل يرّده إليه أكل وعن أّب بصري قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: 

 (.15جذوة من النار يوم القيامة()
وعن أّب عبيدة احلّذا قال: قال أبو جعفر )عليه السالم( قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من اقتطع مال 

لرّب واخلري ال يثبتها يف حسناته حىت مؤمن غصبًا بغري حّقه مل يزل اهلل معرضًا عنه ماقتًا ألعماله اليت يعملها من ا
 (.16يرد املال الذي أخذه إىل صاحبه()

 الظامل واملعني له والراضي بالظلم: شركاء!
عن طلحة بن زيد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )العامل بالظلم واملعني له والراضي به شركاء 

 (.12ثالثتهم()
)عليه السالم( قال: )من عذر ظاملًا بظلمه سّلط اهلل عليه من يظلمه،  وعن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل

 (.14فإن دعا مل يستجب له، ومل يأجره اهلل على ظالمته()
وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه 

ر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر منه من باع آخرته بدنيا وآله( لعلي )عليه السالم( قال: )يا علّي ش
 (.11غريه()

وعن عبد اهلل بن سنان قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )من أعان ظاملاً على مظلوم مل يزل اهلل عليه 
 (.31ساخطاً من معونته()

للظامل من الرجال ثالث عالمات: يظلم من فوقه ويف )هنج البالغة( عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )
 (.31باملعصية ومن دونه بالغلبة، ويظاهر للقوم الظلمة()

 حترمي طلب الرئاسة مع عدم الوثوق بالعدل:
عن معمر ابن خاّلده عن أّب احلسن )عليه السالم( أنه ذكر رجاًل فقال: إنه حيب الرياسة، فقال: )ما ذئبان 

 (.31رعاؤها بأرض من دين املسلم من الرياسة() ضاريان يف غنم قد تفرق
 (.33وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من طلب الرياسة هلك()



وعن عبد اهلل بن مسكان قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إياكم وهؤالء الرؤساء الذين يرتأسون، 
 (.34فواهلل ما خفقت النعال خلف الرجل إال هلك وأهلك()

وعن جويرية بن مسهر قال: اشتددت خلف أمري املؤمنني )عليه السالم( فقال: )يا جويرية إنه مل يهلك هؤالء 
 (.35احلمقى إال خبفق النعال خلفهم()

وعن أّب الربيع الشامي، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال يل: )يا أبا الربيع ال تطلنب الرئاسة وال تكن ذنباً، وال 
 (.36نا فيفقرك اهلل()تأكل الناس ب

وعن حممد بن مسلم قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )أترى ال أعرف خياركم من شراركم؟ بلى واهلل 
 (.32إن أشراركم من أحب أن يوطأ عقبه أنه ال بد من كّذاب أو عاجز الرأي()

له: )إياك أن ترتأس فيضعك اهلل  وعن قاسم بن عون، عن علي بن احلسني )عليه السالم( يف حديث انه قال
وإياك أن تستأكل بنا فيزيدك اهلل فقرا واعلم إنك ان تكن ذنبًا يف اخلري خري لك من أن تكون رأسا يف 

 (.34الشر()
وعن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث املناهي قال: )أال ومن 

يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه فإن قام فيهم بأمر اهلل أطلقه اهلل وإن كان ظاملًا هوى به  توىل عرافة قوم أتى
 (.31يف نار جهنم وبئس املصري()

 ـ قلة الضرائب 1
حيث إن الضرائب اإلسالمية عبارة عن )اخلمس( و)الزكاة( و)اجلزية( و)اخلراج( كما ذكرنا تفصيله يف فصل 

قلة الضرائب كان حكم املسلمني أحب إىل أهل البالد وإن كانوا كفارًا من حكم بين  سابق، وذكرنا أنه بسبب
 دينهم عليهم فإن اجلزية اليت تؤخذ من الكفار شيء قليل جداً.

ففي رواية زرارة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(، قال: قلت له: ما حّد اجلزية على أهل الكتاب، وفهل عليهم يف 
نبغي أن جياوز إىل غريه؟ قال فقال: )ال، ذاك إىل أن جيوز إىل غريه؟ فقال )عليه السالم(: ذلك شيء موظف ال ي

)اإلمام، يأخذ منهم من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله وما يطيق، إمنا هم قوم فدوا أنفسهم من أن 
 (.41 إذا يسلموا( احلديث)يستعبدوا أو يقتلوا فاجلزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم هبا، حىت

وقال ابن مسلم، قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: أرأيت ما يأخذ هؤالء من هذا اخلمس من أرض اجلزية ويأخذ 
من الدهاقني جزية رؤوسهم أما عليهم يف ذلك شيء موظف؟ فقال: )كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس 

ضع ذلك على رؤوسهم وليس على أمواهلم شيء، وإنشاء فعلى أمواهلم لإلمام أكثر من اجلزية إنشاء اإلمام و 
 وليس على رؤوسهم شيء(.

 (.41فقلت: فهذا اخلمس؟ فقال: )إمنا هذا شيء كان صاحلهم عليه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(()
شي سوى اجلزية؟  وعن حممد بن مسلم، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف أهل اجلزية يؤخذ من أمواهلم ومواشيهم

 (.41قال: )ال()



وعن مصعب بن يزيد األنصاري قال: استعملين أمري املؤمنني علي بن أّب طالب )عليه السالم( على أربعة 
رساتيق: املدائن البهقياذات، وهنر سري وهنر جوير، وهنر امللك، وأمرين أن أضع على كل جريب زرع غليظ درمهاً 

اً، وعلى كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم، وعلى كل جريب كرم عشرة ونصفاً، وعلى كل جريب وسط درمه
دراهم، وعلى كل جريب خنل عشرة دراهم، وعلى كل جريب البساتني اليت جتمع النخل والشجر عشرة دراهم، 
وأمرين أن ألقي كل خنل شاذ عن القرى ملارة الطريق وابناء السبيل، وال آخذ منه شيئاً، وأمرين أن أضع على 

اقني الذين يركبون الرباذين ويتختمون بالذهب على كل رجل منهم مثانية وأربعني درمهاً، وعلى أوساطهم الده
التجار منهم على كل رجل منهم أربع وعشرين درمهاً، وعلى سفلتهم وفقرائهم اثين عشر درمهًا على كل إنسان 

 (.43منهم، قال: فجبيتها مثانية عشر ألف ألف درهم يف سنة)
إىل هذه اجلزية القليلة جدًا واليت ال تتعدى مثانية وأربعني درمهًا كل عام على كبار التجار واألشراف فانظروا 

وأصحاب األرياف ومثانية وأربعني درهم تقارب أربعة وعشرين مثقااًل من الفضة، ومثقال الفضة كان رخيصاً 
الضريبة أقل من مائة فلس على كل إنسان جداً، فقبل أربعني سنة كان مثقال الفضة يعادل أربعة فلوس، فتكون 

 ثري يف كل سنة ـ وإذا علمنا أن كل فلس آنذاك كان مثن ربع كيلو خبزاً ظهر قلة اجلزية ـ.
ويف رواية املفيد، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(، أنه جعل على أغنيائهم مثانية وأربعني درمهاً، وعلى أوساطهم 

ى فقرائهم اثين عشر درمهاً، وكذلك صنع عمر بن اخلطاب قبله وإمنا صنعه مبشورته أربعة وعشرين درمهاً، وجعل عل
 (.44)صّلى اهلل عليه وآله()

وعن ابن أّب يعفور، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن أرض اجلزية ال ترفع عنهم اجلزية، وإمنا اجلزية عطاء 
 ه فليس هلم من اجلزية شيء(.املهاجرين، والصدقة ألهلها الذي مسى اهلل يف كتاب

 مث قال: )ما أوسع العدل(.
 (.45مث قال: )إن الناس يستغنون إذا عدل بينهم، وتنزل السماء رزقها، وخترج األرض بركتها بإذن اهلل()

أقول: اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( إمنا وضع اجلزية على الرأس وعلى األرض، ألن األرض كانت مفتوحة 
واألرض املفتوحة عنوة يؤخذ منها اخلراج سواء من املسلم أو من الكافر ألهنا أراضي املسلمني كما ذكر يف عنوة 

 الروايات وذكرها الفقهاء يف كتب مفصلة.
 تسهيالت:

مث إن اجلزية ال تؤخذ من مجاعة منهم، كما أنه يسمح هلم بإعطاء اجلزية حىت من مثن اخلمر واخلنزير ـ وإن كانا 
 يف الشريعة اإلسالمية وحيرم التعامل هبما ـ وذلك للتوسعة عليهم وإلزامهم مبا التزموا به.حمرمني 

وقد روي عن علي )عليه السالم( أنه قال: )اجلزية على أحرار أهل الذمة الرجال البالغني، وليس على العبيد وال 
لسعة واملال على كل رجل منهم مثاين على النساء وال على األطفال جزية، يؤخذ من الدهاقني وأمثاهلم من أهل ا

وأربعون درمهًا كل عام، ومن أهل الطبقة الوسطى أربع وعشرون درمهاً، ومن أهل الطبقة السفلى اثين عشر درمهاً 



وعليهم مع ذلك اخلراج ملن كانت له األرض منهم من كبري أو صغري أو رجل أو امرأة فاخلراج على األرض، ومن 
 (.46جلزية ومل يوضع عنه اخلراج ألن اخلراج من األرض()أسلم منهم وضعت عنه ا

 (.42وقال )عليه السالم(: )إنه رخص يف أخذ العروض مكان اجلزية بقيمة ذلك()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )ومن استعني به من أهل الذمة على حرب املشركني طرحت عنه 

 (.44اجلزية()
ري املؤمنني )عليه السالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من وضع وعن الصادق، عن آبائه، عن أم

 (.41عن ذمي جزية أوجبها اهلل عليه أو يشفع له يف وضعها عنه فقد خان اهلل ورسوله ومجيع املؤمنني()
 (.51ر()وعن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )ال تقوم الساعة حىت يؤكل املعاهد كما يؤكل اخلض

أقول: يف هاتني الروايتني منع عن اإلفراط والتفريط، بوضع اجلزية أو أخذ اجلزية زائدًا وقد مسى النيب )صّلى اهلل 
 عليه وآله( ذلك أكاًل للمعاهد.

 وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( أنه هنى عن التعدي على املعاهدين.
 (.51قول يف حديث: )ال جزية على النساء()وعن جابر اجلعفي قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( ي

وعن أّب جعـــفر )عليه السالم( قال: )اجلزية عطاء الـــمجاهدين والــصدقــــة ألهلها الذين مساهم اهلل يف كتابه ليس 
 (.51من اجلزية()

أكثرها من احلرام وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )أنه رخص يف أخذ اجلزية من مثن اخلمر واخلنازير ألن أمواهلم 
 (.53والربا()

وعن حممد بن مسلم قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من 
مثن مخورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال: )عليهم اجلزية يف أمواهلم تؤخذ من مثن حلم اخلنزير أو اخلمر فكلما أخذوا 

 (.54ومثنه للمسلمني حالل يأخذونه يف جزيتهم() منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم
 إىل غريها من الروايات.

 الرفق يف اجلباية:
مث إن أخذ اجلزية منهم ليس بالعنف، فقد قال رجل من ثقيف ـ وكان من عمال أمري املؤمنني )عليه السالم( ـ: 

ة، مث فقال يل والناس حضور: انظر إستعملين علي بن أّب طالب )عليه السالم( على بانقياً وسواد من سواد الكوف
خراجك فجد )وجد( فيه، وال ترتك منه درمها، فاذا )أردت أن تتوجه إىل عملك فمّر ّب(، قال: فأتيته فقال يل: 
)إياك أن تضرب مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا يف درهم خراج أو تبيع دابة عمل يف درهم، فإمنا أمرنا أن نأخذ 

 (.55منهم العفو()
ختام هذا الفصل نذكـــر هذه الرواية حول الضرائب واملكوس: )قال نوف: بت ليلة عند أمري املؤمنني )عليه  ويف

السالم( فكان يصلي الليل كله وخيرج ساعة بعد ساعة فينظر إىل السماء ويتلو القرآن قال: فمر ّب بعد هدوء من 
قك ببصري يا أمري املؤمنني قال: يا نوف طوىب الليل فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟! قلت: بل رامق أرم



للزاهدين يف الدنيا، الراغبني يف اآلخرة، أولئك الذين اختذوا األرض بساطاً، وتراهبا فراشاً، وماءها طيباً، والقران 
ل دثاراً، والدعاء شعاراً، وقرضوا من الدنيا تقريضًا على منهاج عيسى بن مرمي )عليهما السالم(، إن اهلل عز وج

أوحى إىل عيسى بن مرمي قل للمأل من بين إسرائيل ال يدخلوا بيتًا من بيويت إال بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة 
وأكف نقية، وقل هلم: اعلموا إين غري مستجيب ألحد منكم دعوة وألحد من خلقي قبله مظلمة مث قرضوا الدنيا 

( قام يف مثل هذه الساعة من الليل، فقال: إهنا قرضًا على منهاج السيد املسيح يا نوف إن داود )عليه السالم
ساعة ال يدعو فيها عبد ربه إال استجيب له إال أن يكون عشارًا أو عريفًا أو شرطيًا أو صاحب عرطبة ـ وهي 

 (.56الطنبور ـ أو صاحب كوبة ـ وهي الطبل ـ ()
 ـ تيسري الشؤون 3

 وذلك بقلة املوظفني وعدم احلاجب.
 قلة املوظفني:

قلة املوظفني فقد ذكرنا يف بعض كتبنا السياسية: إن املوظفني يف الدولة اإلسالمية قليلون جدًا ألهنم مشرفون أما 
فقط، وإمنا األعمال بيد الناس، ويعين ذلك أنه إذا قامت الدولة اإلسالمية يف الزمن احلاضر كانت القطارات 

ها كلها بأيدي الناس، والدولة تشرف على أن ال جيحف واملطارات واملعامل واملستشفيات واملدارس والشوارع وغري 
بعضهم ببعض، وبذلك تبعد الدولة عن نفسها مشاكل كثرية وتتمكن من القيام مبا ألقي عليها من الواجبات خري 

 قيام.
 ال حاجب يف اإلسالم:

ول يف خريطة عامل وأما أنه ال حاجب فكلنا نعلم أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قد استوىل على سبع د
اليوم، ومل يكن له حاجب وكان كل املسلمني يتمكنون من اللقاء به يف أي وقت بل كان بعضهم يسيء األدب 
ويتكلم معه من وراء احلجرات، ويصيح: )يا حممد اخرج إلينا( حىت ورد قوله سبحانه: )إن الذين ينادونك من 

ـ  4ىت خترج إليهم لكان خرياً هلم واهلل غفور رحيم( )احلجرات: وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون ولو أهنم صربوا ح
5.) 

 وكذلك مل يكن لعلي )عليه السالم( ـ وهو رئيس أكرب دولة يف زمانه ـ حاجب.
 وقد ورد يف مجلة من الروايات النهي عن اختاذ احلاكم حاجباً.

العباس قال: )وال يكن لك إىل الناس سفري مثل ما كتبه أمرياملؤمنني )عليه السالم( إىل عامله على مكة قثم بن 
 (.52إال لسانك، وال حاجب إال وجهك، وال حتجنب ذا حاجة عن لقائك هبا()

ويف رواية عن زيد الشحام قال: مسعت الصادق )عليه السالم( يقول: )من توىل أمرًا من أمور الناس فعدل وفتح 
 (.54 عز وجل أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله اجلنة()بابه ورفع سرته ونظر يف أمور الناس كان حقاً على اهلل

ومفهوم هذه الرواية أنه إن مل يفعل كذلك خوفه اهلل سبحانه وتعاىل ومل يدخله اجلنة، ومن الواضح أن التهديد 
 مبثل ذلك معناه احلرمة.



 البساطة الشاملة:
لدولة يف كل شؤوهنم من املأكل واملشرب هذا باإلضافة إىل بساطة اخلليفة والوايل والقاضي وسائر موظفي ا

وامللبس وغري ذلك، كما ذكرنا مجلة من األدلة على ذلك يف بعض كتبنا السياسية وأملعنا إليها هنا يف أحوال 
 رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأحوال علي )عليه السالم(.

 ـ الشورى 4
وهنا، ومن الضروري حتكيم الشورى يف الدولة اإلسالمية حيث إن الدولة يف اإلسالم مبنية على الشورى يف كل شؤ 

ويف العامل أمجع، فيجب أن تكون كل األمور ـ من القرية إىل العاصمة ومروراً باملعمل واملصنع واملطار واحتاد الطلبة 
والرشاوي واملدارس واجلامعات وغريها ـ مبنية على الشورى، فإهنا تظهر الكفاءات، وتقدم الضوابط وتزيل الروابط 

واحملسوبية واملنسوبية، وما أشبه، بينما الدكتاتورية بالعكس، فالشورى تنتهي باجملتمع إىل القمة، والدكتاتورية تنزل 
 به إىل احلضيض.

 ويف احلديث: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان أكثر الناس استشارة.
 يه أن يستشريهم.كما تقدم أن علياً )عليه السالم( جعل من حق األمة عل

ويف أحاديث كثرية إن من وظيفة املسلم )النصيحة( ويراد هبا إعطاء املشورة والنصح إلمام املسلمني، كما أن من 
وظيفته النصح لغريه أيضاً ففي رواية عن علي )عليه السالم( أنه قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن أنسك 

 (.51م قلباً جلماعة املسلمني()الناس نسكاً أنصحهم جيباً وأسلمه
ويف حديث قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من يضمن يل مخسًا أضمن له اجلنة، قيل: وما هي يا رسول 
اهلل؟ قال: النصيحة هلل عز وجل، والنصيحة لرسوله، والنصيحة لكتاب اهلل، والنصيحة لدين اهلل، والنصيحة 

 (.61جلماعة املسلمني()
كوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أعظم الناس منزلة يوم وعن الس

 (.61القيامة أفشاهم يف أرضه بالنصيحة خللقه()
 ـ توزيع األموال بالسوية على املسلمني 5

بيت املال قّسم بني املسلمني املال يكون جلميع الناس حسب الكفاءات واألعمال، مث إذا زاد املال على ذلك يف 
 على السوية.

قال سبحانه: )ما أفاء اهلل على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل  
كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما هناكم عنه فانتهوا واتقوا اهلل إن اهلل شديد 

 (.2)احلشر:  العقاب(
فقد منع اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون املال دولة بني األغنياء كما جنده اآلن يف الدول الرأمسالية والدول الشيوعية 
على حد سواء، ففي الدول الرأمسالية يكون املال دولة بني الرأمساليني، ويف الدول الشيوعية يكون املال بيد احلكام 



يع املال حسب الكفاءة والعمل وإذا زاد شيء فإنه يكون جلميع املسلمني بل ولغري فقط، بينما اإلسالم يرى توز 
 املسلمني من العجزة وحنوهم.

ففي رواية أن بعض القوم أشاروا على علي )عليه السالم( بعدم العدالة وعدم التقسيم بالسوية، فقال أمري املؤمنني 
ظلم واجلور فيمن وليت عليه من أهل اإلسالم؟ ال واهلل ال )عليه السالم(: )أتأمروين وحيكم أن أطلب النصر بال

يكون ذلك ما مسر السمري وما رأيت يف السماء جنماً، واهلل لو كانت أمواهلم ملكي لساويت بينهم فكيف وإمنا 
 (.61هي أمواهلم؟()

ال؟ فقال: ويف رواية أخرى، عن حفص قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: وسأل عن قسم بيت امل
)أهل اإلسالم هم أبناء اإلسالم أسّوي بينهم يف العطاء، وفضائلهم بينهم وبني اهلل، أجعلهم كبين رجل واحد ال 

 يفضل أحد منهم لفضله وصالحه يف املرياث على آخر ضعيف منقوص(.
 (.63قال: )وهذا هو فعل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(( احلديث)

إسحاق اهلمداين: إن امرأتني أتتا عليًا )عليه السالم( عند القسمة إحدامها من العرب  ويف حديث آخر، عن أّب
واألخرى من املوايل، فأعطى كل واحدة مخسة وعشرين درمهًا وكرّاً من الطعام، فقالت العربية: يا أمري املؤمنني إين 

الم(: )واهلل ال أجد لبين إمساعيل يف هذا الفيء امرأة من العــــرب وهذه امـــرأة من الـــعجم! فقـــال علي )عليه الس
 (.64فضالً على بين إسحاق()

وبُعث إليه )عليه السالم( من البصرة من غوص البحر خمنقة ال تدرى قيمته، فقالت له ابنته أم كلثوم، أجتمل به، 
سبيل حىت ال تبقى امرأة يكون يف عنقي، فقال )عليه السالم(: )يا أبا رافع أدخله يف بيت املال، ليس إىل ذلك 

 من املسلمني إال وهلا مثل ما لك(.
وقام )عليه السالم( خطيبًا باملدينة فقال: )يا معشر املهاجرين واألنصار يا معشر قريش اعلموا واهلل إين ال 

( من فيئكم شيئًا ما قام يل عذق بيثرب، أفرتوين مانعًا نفسي ومطيعكم؟ وألسّوين بني األسود 65أرزئكم)
 ألمحر(.وا

 فقام إليه عقيل بن أّب طالب فقال: جتعلين وأسود من سودان املدينة واحداً؟
 (.66فقال له: )إجلس رمحك اهلل أما كان ههنا من يتكلم غريك؟ وما فضلك عليه إال بسابقة أو تقوى()

كما يعتاد اآلن يف كثري إىل غريها من الروايات اليت تدل على استواء املسلمني بالنسبة إىل بيت املال اإلسالمي ال  
من البالد أو يف أكثرها من احنصار املال يف يد رؤساء الدولة والتجار الكبار ومن أشبه يف حني ال جيد كثري من 
الشعب حىت مسكناً، أو قوتًا ولباسًا كافيني، وال جيد كثري من الشباب من املال ما يتمكنون من الزواج إىل غري 

هنى عنها اإلسالم، فإن اإلسالم دين الكفاءة ال دين الطبقية والقومية والعنصرية وما  ذلك من مظاهر الطبقية اليت
 أشبه.

 ـ العفو 6



فقد كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ـ وتبعه علي )عليه السالم( ـ يعفو عن اجملرمني ما وجد إىل ذلك سبياًل، 
احلقد واألذى فال يدعو عليهم، وإمنا كان يقول: )اللهم اهد وكان األعداء يقابلون الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ب

 (.62قومي فإهنم ال يعلمون()
 فلم يكن أمره )صّلى اهلل عليه وآله( العفو عنهم فحسب، وإمنا طلب اهلداية، وأراد هلم اخلري.

 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يعفو عمن حاول قتله:
 عليه وآله( يف غزوة ذات الرقاع حتت شجرة على شفري واد، فأقبل سيل ويف التاريخ: )منزل رسول اهلل )صّلى اهلل

فحال بينه وبني أصحابه، فرآه رجل من املشركني واملسلمون قيام على شفري الوادي ينتظرون مىت ينقطع السيل، 
 بالسيف. فقال رجل من املشركني لقومه: أنا أقتل حممداً، فجاء وشّد على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(

مث قال: من ينجيك مين يا حممد؟ فقال: رّب وربك، فنسفه جربئيل )عليه السالم( عن فرسه فسقط على ظهره، 
فقام رسول اهلل فأخذ السيف وجلس على صدره وقال: من ينجيك مين يا غورث؟ فقال: جودك وكرمك يا 

 (.64حممد، فرتكه وقام()
 اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون!

ة: اشتد أذى املشركني للرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يوم أحد إذ قتل عمه محزة، وُمثِّل جبسده الشريف، ويف رواي
وقطعت كبده وأصابع يديه ورجليه، وجدع أنفه، وصلمت أذناه، وفعل به ما فعل وقتل العشرات من املسلمني 

أن يدعو عليهم ليعذهبم اهلل بعذاب من عنده  فتقدم بعض الصحابة إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( واقرتحوا عليه 
 (.61كما كان يعذب الكفار األولني، لكن النيب قال: )إين مل أبعث لعاناً، وإمنا بعثت رمحة()

 اذهبوا فأنتم الطلقاء:
وقد عفا الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( عن أهل مكة ـ عاصمة الشرك اليت حاربت الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( 

من عشرين سنة بكل أنواع احملاربة ـ حيث إن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ملا انتصر عليهم قال كلمته  أكثر
 (.21املشهورة: )اذهبوا فأنتم الطلقاء()

ال هذا فحسب، بل إنه جعل راية ألّب سفيان وأرسله مع كتيبة إىل غزوة حنني وأعطى له تلك العطية اجلزيلة اليت 
 تقدم ذكرها.

 كان الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم( يعفوان عن اجملرمني.وهكذا  
 فالدولة اإلسالمية ـ إذاً ـ مبنية على العفو وقد ذكرنا بعض النماذج األخرى هبذا الصدد يف هذا الكتاب.

 ـ األولوية للكفاءات 2
 أي مالحظة الكفاءات يف تولية األمور ال احملسوبيات واملنسوبيات.

د روي يف كتاب: )احلرية السياسية يف اإلسالم( عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من ويل من فق
أمور املسلمني شيئًا فأّمر عليهم أحدًا حماباة له بغري حق فعليه لعنة اهلل، ال يقبل اهلل منه صرفًا وال عداًل حىت 

 (.21يدخله جهنم()



ن استعـــمل رجـــاًل مـــن عصابــــة وفيهم من هو أرضى هلل منه فقد خان اهلل ورسوله وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )م
 (.21واملؤمنني()

وقال )صّلى اهلل عليه وآله( أيضاً: )من وىّل واليًا من املسلمني شيئًا من أمور املسلمني وهو يعلم أن يف املسلمني 
 (.23له )صّلى اهلل عليه وآله( فقد خان اهلل ورسوله()من هو خري للمسلمني منه وأعلم بكتاب اهلل وسّنة رسو 

ويقول اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( يف عهده ملالك: )فول من جنودك أنصحهم يف نفسك هلل ولرسوله 
وإلمامك، وأنقاهم جيباً، وأفضلهم حلماً، ممن يبطأ عند الغضب، ويسرتيح إىل العذر، ويرأف بالضعفاء، وينبو 

 وياء، وممن ال يثريه العنف، وال يقعد به الضعف(.على األق
ويقول )عليه السالم(: )مث ألصق بذوي املروءات واألحساب وأهل البيوتات الصاحلة والسوابق احلسنة مث أهل 

 (.24النجدة والشجاعة والسخاء والسماحة، فإهنم مجاع من الكرم وشعب من العرف()
ء منهم ما أبلى، وال تضمن بالء أمره إىل غريه، وال تقصرن به دون غاية ويقول )عليه السالم(: )مث اعرف لكل امر 

بالئه، وال يدعونك شرف امرء إىل أن تعظم من بالئه ما كان صغرياً، وال ضعة أمرء إىل أن تستصغر من بالئه ما  
 كان عظيماً(.

يق به األمور، وال متحكه ويقول )عليه السالم(: )مث اخرت للحكم بني الناس أفضل رعيتك يف نفسك ممن ال تض
اخلصوم، وال يتمادى يف الزلة، وال حيصر من الفيء إىل احلق إذا عرفه، ال يشرف نفسه على طمع، وال يكتفي 
بأدىن فهم دون أقصاه، وأوقفهم يف الشبهات، وأخذهم باحلجج، وأقلهم تربمًا مبراجعة اخلصم، وأصربهم على 

 ممن ال يزدهيه إطراء، وال يستميله إغراء(. تكشف األمور، وأصرمهم عند اتضاح احلكم،
ويقول )عليه السالم(: )مث انظر يف أمور عمالك فاستعملهم اختباراً، وال توهلم حماباة وأثرة )احملاباة: اإلعطاء جماناً 
واألثرة: االستبداد( فإهنما مجاع من شعب اجلور واخليانة )أي جيمعان فروع اجلور واخليانة( وتوّخ منهم أهل 
التجربة واحلياء من أهل البيوتات الصاحلة والقدم يف اإلسالم املتقدمة فإهنم أكرم أخــالقًا وأصح أعراضاً، وأقل يف 

 املطامع إشرافاً، وأبلغ يف عواقب األمور نظراً(.
ويقول )عليه السالم(: )مث انظر يف حال كتابك فوّل على أمورك خريهم، واخصص رسائلك اليت تدخل فيها 

أسرارك بأمجعهم بوجوه صالح األخالق ممن ال تبطره الكرامة فيجرتئ هبا عليك يف خالف نصب  مكائدك
حضره مالء، وال تقصر به العقلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جواباهتا على الصواب عنك فيما 

 جيهل مبلغ قدر يأخذ لك ويعطى منك، وال يضعف عقداً اعتقده لك، وال يعجز عن إطالق ما عقد عليك، وال
نفسه يف األمور، فإن اجلاهل بقدر نفسه يكون بقدر غريه أجهل، مث ال يكن اختيارك إياهم على فراستك 
واستنامتك )واالستنامة السكون والثقة( وحسن الظن منك، فإن الرجال يتعرضون لفراسات الوالة وتصنعهم 

لكن اختربهم مبا ولوا للصاحلني قبلك فاعمد وحسن خدمتهم، وليس وراء ذلك من النصيحة واألمانة شيء، و 
 (.25ألحسنهم كان يف العامة أثراً، وأعرفهم باألمانة وجهاً، فإن ذلك دليل على نصيحتك هلل وملن وليت أمره()



إىل غريها من الروايات الكثرية يف هذا الباب واليت تدل على لزوم العمل يف الدولة حسب الكفاءات ال حسب 
 (.45نسوبيات، وقد قال اهلل سبحانه: )وال تبخسوا الناس أشياءهم( )األعراف: احملسوبيات وامل

 فإن اإلنسان إذا أخر ذا الكفاءة وقدم غريه عليه فقد خبس الناس حقهم كما هو واضح.
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 إلسالميةاألساس الثاني : األمة ا

 
 األساس الثاين: األمة اإلسالمية

األمة اإلسالمية هي أمة واحدة يف مجيع الشؤون، فال حدود جغرافية أو لونية أو لغوية أو غريها، وإمناهي أمة 
 واحدة، وكل فرد فيها متساٍو كسائر األفراد اآلخرين.

عن املنكر وتؤمنون باهلل ولو آمن أهل قال سبحانه: )كنتم خرَي أمٍة أخرجت للناس تأمرون باملعروف وتنهون 
 (.111الكتاب لكان خرياً هلم منهم املؤمنون وأكثرهم الفاسقون( )آل عمران: 

وقال تعاىل: )وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك هلم عذاب عظيم( )آل 
 (.115عمران: 

وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا كل حزب مبا لديهم  وقال سبحانه: )وإن هذه أمتكم أمًة واحدةً 
فرحون فذرهم يف غمرهتم حىت حني أحيسبون أمنا مندُّهم به من مال وبنني نسارع هلم يف اخلريات بل ال يشعرون( 

 (.56ـ  51)املؤمنون: 
ىل يف عاقبة من خالف فكل من فرق األمة هو يف غمرة حىت حني ويكون مصريه ما ذكره اهلل سبحانه وتعا

 حكمه.
وقال سبحانه: )إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون( )األنبياء: 

 (.13ـ  11
 إىل غريها من اآليات والروايات.

 نتائج وحدة األمة
ن كذلك يف زمن رسول اهلل )صّلى وإذا كانت األمة واحدة أسقطت احلدود اجلغرافية من بينها كما كان املسلمو 

اهلل عليه وآله( ويف زمن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(، وأسقطت اجلمارك فال مجارك بني قطر وقطر ألهنا 
تصبح بلدًا واحدًا باإلضافة إىل أن املكوس حرام يف الشريعة اإلسالمية كما بيناه مكرراً، وحني ذاك حيصل 

يء مثاًل: أراضي السودان زراعية بينما أراضي الكويت نفطية، وهناك بالد تزخر باأليدي االكتفاء الذايت يف كل ش
العاملة، فتتعاون هذه الثالثة )األرض ـ املال ـ اليد العاملة( لكي تؤمن قسماً من االكتفاء الزراعي لألمة اإلسالمية 

 واحدة على من سواهم. وكذلك تتوفر القوة الضاربة العسكرية حيث يكون املسلمون مجيعاً يداً 
 تكافؤ املسلمني يف منظار اإلسالم

وقد ورد يف روايات كثرية تكافؤ دماء املسلمني من غري فرق بني مجيع أصنافهم، وإهنم يد واحدة على من 
 سواهم، وإن أدناهم إذا أعطى األمان أو الذمة للكفار قبل منه ذلك.



قال: خطب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مبىن )إىل أن قال(:  فعن ابن أّب يعـــفور، عن الصادق )عليه السالم(
 (.1)املسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم()

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )املؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى 
هم يد على من سواهم فهذا يوجب القصاص يف النفس وفيما دون النفس بني القوي والضعيف بذمتهم أدناهم و 

 (.1واملشروف واملشرف والناقص والسوي واجلميل والذميم واملشوه والوسيم ال فرق يف ذلك بني املسلمني()
 (.3بعض()وعن غوايل اللئايل، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )املسلمون بعضهم أكفاء 

وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت له: ما معىن قول النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يسعى 
بذمتهم أدناهم؟ قال: )لو أن جيشًا من املسلمني حاصرواً قومًا من املشركني فأشرف رجل فقال: أعطوين األمان 

 (.4وجب على أفضلهم الوفاء به()حىت ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاهم أدناهم األمان 
وعن مسعدة بن صدقة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )إن عليًا )عليه السالم( أجاز أمان عبد مملوك ألهل 

 (.5حصن من احلصون وقال: هو من املؤمنني()
يف فقال: )رحم وعنه أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: خطب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف مسجد اخل

اهلل امرءًا مسع مقاليت فوعاها وبلغها إىل من مل يسمعها فرب حامل فقه وليس بفقيه ورب حامل فقه إىل من هو 
أفقه منه. ثالث ال يغل عليهن قلب امرء مسلم: إخالص العمل هلل، والنصيحة ألئمة املسلمني، واللزوم 

خوة تتكافأ دماؤهم ويـــسعى بذمتهـــم أدناهم فإذا أمــــن أحد جلماعتهم فإن دعوهتم حميطة من ورائهم واملسلمون أ
 (.6من املسلمني أحداً من املشركني مل خيفر ذمته()

وعن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ليس للعبد من الغنيمة شيء إال من خرثي 
 (.2القوم األمان() املتاع، وأمانه جائز، وأمان املرأة إذا هي أعطت

 مضاعفات التمزق والتفّرق
واحلقيقة إن ما يصيب املسلمني من القتل من جهة الشرقيني والغربيني ـ سواء كان يف ليبيا يف أيام االحتالل 
اإليطايل أو يف السودان يف أيام االحتالل الربيطاين أو يف فلسطني أو يف لبنان أو يف سوريا أو يف مصر أو يف 

يف العراق أو يف إيران أو يف باكستان أو يف بنكالدش أو يف أفغانستان أو يف أرترييا أو يف الفليبني أو يف  األردن أو
برما أو يف اهلند أو يف اجلمهوريات الست الروسية أو يف غريها ـ فإنه مسبب عن متزق األمة اإلسالمية وإذا عادت 

نة مل يقع أي شيء من ذلك، واصبح املسلمون يتمكنون من األمة اإلسالمية إىل وحدهتا املقررة يف الكتاب والس
السري يف بالد اهلل العريضة دون أن ترفع احلدود الزائفة يف وجوههم ومل يكن املسلم حيتاج إىل ما يسمى بـ)كارت 

بلد الزيارة( مما ابتدعه االستعمار الربيطاين يف بالد املسلمني حىت كان املسلم هناك غريب ألنه ليس من أهل ال
 وكأن البلد ليس جزًء من البالد االسالمية.

فمن الضروري إسقاط احلدود اجلغرافية وحنوها حىت تعود األمة إىل وحدهتا السابقة وحتل بذلك كثري من مشاكلها 
 الراهنة.



  
 .55، ص11ـ وسائل الشيعة: ج 1
 .132، ص14ـ مستدرك الوسائل: ج 1
 .134ـ املصدر السابق: ص 3
 .41، ص11عة: جـ وسائل الشي 4
 ـ املصدر السابق. 5
 .45، ص11ـ مستدرك الوسائل: ج 6
 .46ـ املصدر السابق: ص 2
 



 

 األساس الثالث : األخوة اإلسالمية

 
 األساس الثالث: االخوة اإلسالمية

 (.11األخوة اإلسالمية كما قال سبحانه وتعاىل: )إمنا املؤمنون إخوة( )احلجرات: 
واألندونيسي والرتكي وغريهم كلهم أخوة، ال متايز بني أحدهم يف أي شيء، وهم  فالعرّب والفارسي واهلندي

 متساوون أمام القانون اإلسالمي، فال قوميات وال إقليميات وال لغات وال ألوان تفصل بعض املسلمني عن بعض.
بعضهن مع بعض  وقد آخى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بني الرجال بعضهم مع بعض، كما آخى بني النساء

 عندما ورد املدينة املنورة.
 اإلسالم يلغي العصبيات اجلاهلية

وال تعصب يف اإلسالم إطالقاً، فعن منصور بن حازم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من تعصب أو 
 (.1تعصب له فقد خلع ربقة اإلميان من عنقه()

يضاً، واملراد مبن تعصب له يعين أنه يرضى بذلك أو يأمر وقد نقل ذلك عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أ
 بذلك.

وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من كان يف قلبه حبة 
 (.1خردل من عصبية بعثه اهلل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية()

)عليه السالم( قال: قال رسول إهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من كان يف ويف رواية أخرى عن علي بن أّب طالب 
 (.3قلبه مثقال خردل من عصبية جعله اهلل تعاىل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية()

 منوذج عملي
وال بأس أن نذكر هنا قصة أسامة فقد كان أبوه )زيد بن حارثة( عبدًا جتري يف عروقه دماء إفريقية، وكانت أمه 

 )أم أمين( جارية حبشية سوداء.
ومن بني هذين ولد )أسامة( الذي وصفه التاريخ بأنه كان )قصرياً، شديد السمرة، يف أنفه نفطس، فخطفته قبيلة 

 عربية يف غارة من غارات اجلاهلية.
ه(، وباعوه يف سوق عكاظ فاشرتاه )حكيم بن خزام( وأهداه لعمته )خدحية( زوجة النيب )صّلى اهلل عليه وآل

فوهبت خدجية عبدها زيداً للرسول )صّلى اهلل عليه وآله( قبل أن يبعث، فأعتق النيب )صّلى اهلل عليه وآله( زيداً، 
وعندما تعّرف والد زيد على مكان ابنه جاء يطلب اسرتجاعه، لكن زيداً اختار صحبة النيب )صّلى اهلل عليه وآله( 

 هلل عليه وآله( مبثابة الولد.على الرجوع إىل أبيه، فاختذه النيب )صّلى ا



فالنيب )صّلى اهلل عليه وآله( ال يرى اللون وال يرى القومية وال يرى اخلصوصيات اليت هي من هذا القبيل، وإمنا 
املسلمون أخوة، بل إن املسلم إذا سبق أن عمل سوًء مث أسلم فإن اإلسالم جيّب عما قبله )كما ورد ذلك يف 

 أحاديث متواترة(.
 صّلى اهلل عليه وآله( يتوقف ألسودالنيب )

ويف التاريخ أنه توقفت ناقة النيب )صّلى اهلل عليه وآله( على رأس موكب احلجاج فتعطل املوكب كله )ويف بعض 
التواريخ أن املوكب كان يشتمل على مائة ومثانني ألف إنسان( وتطلع الناس لريوا من هو ذلك الذي ينتظره رسول 

وآله( ويعطل سري احلجاج من أجله؟ فإذا هبم يرون أن قد جاء غالم أسود أفطس قد ترك  اهلل )صّلى اهلل عليه
اجلدري آثاره يف وجهه! وحتركت التفرقة العنصرية والطبقية يف نفوس مجاعة من الذين كانوا جديدي العهد 

( السري؟! فإن أمثاله من باإلسالم فقالوا: أمن أجل هذا الغالم األسود األفطس يوقف النيب )صّلى اهلل عليه وآله
العبيد السود يف اجلزيرة العربية )بَلَه( يف إمرباطورية الروم والفرس ـ كان حيضر عليهم حىت ملس شراب أو طعام 
السادة، وكان حيضر عليهم دخول بيوت السادة، ومكاهنم إمنا هو يف االصطبالت واملراعي، ومل تكن توكل إليهم 

يصارعون األسود لتسلية السادة! وحىت مطلع عصر ما يسمى بالتحرر يف أوربا   إال األعمال الدنسة بل كانوا
كانت هناك أسلحة خاصة ال حيق لغري النبالء استخدامها، أما الدخول يف احملالت العامة املخصصة للسادة، 

من األحرار  والركوب على املراكب الفارهة، والتعلم للقراءة والكتابة فكانت حمرمة حىت على الطبقات السافلة
فكيف بالعبيد؟ فما قيمة عبد أسود فتك اجلدري بوجهه يف عامل ينقسم إىل سادة وعبيد، إىل أبيض وملونني، إىل 
روم وفرس وجزيرة عرب، واىل قبائل وعشائر، واىل أصحاب هذا الصنم، وينقسم السادة فيه أيضًا إىل طبقات 

دناها وأوضعها مرتبة العبد األسود! وأي مستقبل ينتظر ومراتب، وينقسم العبيد فيه إىل درجات وخصوصيات، أ
هذا العبد األفطس األسود؟ إنه املستقبل املشرق! ألنه جاء يف زمان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( الذي يقول: 

 (.4)ال فضل لعرّب على عجمي، أال الفضل إال بالتقوى()
الدنيا، حلظة ظهور اإلسالم، وحلظة انبثاق حضارة  نعم كان أسود سعيد احلظ، جاء يف حلظة نادرة من عمر

جديدة ال تقسم الناس إىل ألوان وال إىل أصول وال إىل أعراق، وال تقسم الناس بسبب التقسيمات اجلغرافية 
والقومية والقبلية وما أشبه. إن ثورة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ليست ثورة ألجل حترير املستذلني واملستعبدين 
واملستضعفني فحسب، بل إهنا تضعهم يف الــصف األول، يف صف كل املسلمني، من غري فرق بني عرهبم 

 وعجمهم، وشرقيهم وغربيهم وأوسدهم وأبيضهم.
 أسامة قائداً للجيش

ـ  ولذا نرى أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( عندما جهز جيشاً ملقاتلة الروم ـ إحدى القوتني العظيمتني يف ذلك اليوم
جعل رئيس هذا اجليش )أسامة( وفيه كبار الصحابة واملهاجرين واألنصار وقال )صّلى اهلل عليه وآله( مكرراً: 

 (.5)نفذوا جيش أسامة لعن اهلل من ختلف عنها()



وقد ذكر املؤرخون أن أسامة كان ذكيًا منذ صغره ومندفعًا حنو األمام وكان عمره اثين عشر عامًا عندما تقدم 
 غزو أحد ـ ويف تلك الفرتة كان الصبية يتزامحون على التطوع يف اجليش ملا يعلمون من قيادة رسول اهلل للتطوع يف

)صّلى اهلل عليه وآله( الصحيحة الصاحلة املؤمنة املستشرية املتصلة بالسماء، حىت أن بعضهم كان حيتال بأن يلبس 
وعندما جنحت حيلة أحدهم جاء أهل صيب  حذاء عايل الكعب لكي يطيل قامته وخيدع املسؤول عن الفحص،

آخر حيتجون عند النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ألن تطوع ابنهم رفض بينما قبل تطوع من هو يف سّنهم!، وقد رُفض 
 تطوع أسامة يف غزوة أحد ولكنه عاد يف العام التايل وقبل طلبه يف غزوة اخلندق.

إال النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وعشرة من املسلمني كما ذكر  ويف موقعة حنني اهنزم جيش املسلمني ومل يثبت
التاريخ وكان أحد أولئك الثابتني: أمري املؤمنني )عليه السالم(، وبعض أوالد العباس، وكان منهم أسامة بن زيد 

أن املهم وكان عمره إذ ذاك بني مخس عشرة سنة وسبع عشرة سنة )هلذا وغريه اثبت النيب )صّلى اهلل عليه وآله( 
 الكفاءات ال سائر املوازين اجلاهلية(.

وكان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( على حبه ألسامة ال يعطيه أكثر من حقه بينما اشتبه أسامة مرتني يف تاريخ 
يه النيب )صّلى اهلل عليه وآله( كما يذكر املؤرخون، فقد أغرت املكانة اليت يتمتع هبا أسامة عند النيب )صّلى اهلل عل

وآله( ـ حىت كان يلقب باحلبيب ابن احلبيب ـ أغرت بعض املنحرفني باستغالهلا لتعطيل سيادة القانون، فطلبوا من 
 (.6أسامة أن يشفع لوقف تنفيذ القانون يف امرأة سرقت ولكن النيب هناه يف حزم وقال له: )ال تشفع يف حٍد()

القانون اإلسالمي غري قابل للخرق، فمهما كانت حمبة الرسول وهكذا لّقنه الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( إن 
)صّلى اهلل عليه وآله( له فليس معىن ذلك تعطيل شريعة اهلل سبحانه وتعاىل ألجله، فإن اإلسالم ال يقبل 

 الوساطات والشفاعات والرشوات يف تغيري قوانني اهلل سبحانه وتعاىل.
سامة درسًا من الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(، حيث أرسله الرسول ويف مرة أخرى يتلقى )احلبيب بن احلبيب( أ

)صّلى اهلل عليه وآله( إىل بعض الغزوات فجرد أسامة سيفًا على رأس رجل، فهتف الرجل قائاًل )ال إله إال اهلل( 
وعاد وأخرب رسول  ولكن أسامة مل يعنت بذلك لظنه أنه إمنا يقول: )ال إله إال اهلل( حقنًا لدمه ونفاقًا فقتل الرجل

اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بالقضية، فغضب الرسول وقال: ماذا تفعل بال إله إال اهلل؟ يعين أنه ملاذا قتلته بعد أن 
 شهد الشهادة، والشهادة حتمي دم اإلنسان وعرضه وماله.

أدركه السيف فرد الرسول واعتذر أسامة بأن الرجل إمنا قاهلا ليهرب من املوت، فقد ظل على رفضه وعداوته حىت 
(. فإنه ليس يف اإلسالم إال الظواهر، وال حكم على 2)صّلى اهلل عليه وآله( عليه قائاًل: )هال شققت قلبه(؟)

 (.14القلوب وقد قال سبحانه: )وال تقولوا ملن ألقى إليكم السلم لست مؤمناً( )النساء: 
عن نفاق فإن كلمة الشهادة حتقن دم اإلنسان وماله فإن القلوب بيد اهلل تعاىل، حىت أن اإلسالم إذا كان 

وعرضه، وهلذا مل يتعرض الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ألشد املنافقني نفاقًا أمثال عبد اهلل بن أّّب، وأّب عامر 
، الراهب وحنومها، كما مل يتعرض علي )عليه السالم( ألشد املنافقني أمثال ابن الكّوا واألشعث بن قيس ومن أشبه

 فهذا هو اإلسالم الذي يقرب البعيد حىت إذا كان كافراً مساملاً أو منافقاً.



 أمة متآخية، وقيادة رشيدة
نعم هكذا كانت األخـــوة اإلسالمية حتت قيادة ذلك القائد العظيم ومبثل تلك القيادة الرشيدة وأولئك املسلمني 

قدم اإلسالم ذلك التقدم اهلائل ومتكن من إنقاذ البشرية املضحني املتفانني ـ الذين رضي اهلل عنهم ورضوا عنه ـ ت
من مظامل احلكام وقساوة القوانني إنه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( الذي كان ال يأنف أن ميشي مع األرملة 
واملسكني والعبد واجلارية فيقضي حوائجهم، وكان خيصف حذاء الرجل املسكني، وخييط ثوب األرملة، ويعود 

يض حىت اليهودي الذي كان يؤذيه ويصب على رأسه يف كل يوم طبقًا من الرماد ومل يكن )صّلى اهلل عليه املر 
وآله( يغلق دونه األبواب، وال حيول دون مقابلته حجاب، وال يغدى عليه باجلفان واأللوان، وال يراح عليه 

وآله( يقابله إما يف داره املتواضعة أو يف املسجد باألطعمة واألشربة اللذيذة. وكان من أراد مقابلته )صّلى اهلل عليه 
أو يف الشارع أو يف أي مكان آخر، مل ميتلك )صّلى اهلل عليه وآله( قميصني قط وال رداءين وال إزارين وال نعلني، 
وكانت له خمدة من جلد حشوها ليف، وكان ينام أحيانًا على حصري يؤثر يف جنبه وأحيانًا على عباءة تثىن 

وذات مرة طوهتا زوجته أربع طيات فلما نام عليها بلغ من لينها ورفاهيتها أن استغرق يف النوم فلما أفاق  طيتني،
 هنى زوجته عن ذلك وأمرها أن تعيد العباءة إىل وضعها األول طيتني.

كتب عليها   وكانت ثروة اجلزيرة العربية وغريها من البالد اليت خضعت له تأتيه كالسيل، ولكن ما دامت البشرية قد
أن تعيش قروناً عديدة وفيها الفقري والغين واجلائع والشبعان فخري نظام تصل إليه هو النظام الذي جيعله يف جانب 
الفقراء، فما كان )صّلى اهلل عليه وآله( يشبع، وقد تقدمت مجلة من الروايات يف سريته وأخالقه )صّلى اهلل عليه 

 وآله(.
ن جديد وعادت األخوة اإلسالمية على ما كانت عليه، وغدت األمة حتت قيادة ولو تكونت األمة اإلسالمية م

رشيدة متبعة لقيادة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ألمكن ختليص العامل من ويالته وصياغة العامل صياغة جديدة 
 يسود فيها كل خري ورفاه.

 التفرقة الفظيعة يف العصر الراهن
ـبدل األخوة اإلسالمية إىل االمتيازات والطبقات والعنصريات، فمثاًل: يف العراق نرى لكننا ـ مع األسف ـ نرى تـ

اجلنسية )ألف( واجلنسية )باء( واجلنسية )جيم( بالنسبة إىل العرب العراقيني، وجنسية )ألف( وجنسية )باء( 
وجنسية )عرّب غري عراقي  وجنسية )جيم( بالنسبة إىل املواطنني األكراد، وجنسية )عرّب غري عراقي وغري مصري(

مصري( يف عصر عبد السالم عارف حيث متت الوحدة بني العراق وبني مصر. وجنسية )غري عرّب( و)من ال 
جنسية له( اطالقاً. فهذه عشرة أقسام من األفراد يف بلد واحد وكلهم مسلمون وكلهم أخوة، واألغرب من ذلك 

 (.13رمكم عند اهلل أتقاكم( )احلجرات: أن راديوات هذه البالد تتلو ليل هنار: )إن أك
 (.11)إمنا املؤمنون إخوة( )احلجرات: 

 (.11)إن هذه أمتكم أمة واحدة( )األنبياء: 



لكنها جمرد شعارات ال عمل وراءها، فكل بلدة من البالد اإلسالمية هلا أحكامها وخصوصياهتا وقياداهتا وتفرقاهتا 
شرية عليه قبل ظهور اإلسالم، بل صرنا أسوأ وأسوأ وأسوأ، وقد قال اهلل وامتيازاهتا، فقد عدنا إىل ما كانت الب

 (.114سبحانه وتعاىل: )ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً( )طه: 
نسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يوفق املسلمني إلعادة حكم اإلسالم دولة وأمة وأخوة وقانوناً حىت ينهضوا بأنفسهم 

 اخلري والرفاه، وما ذلك على اهلل بعزيز. وبالعامل أمجع إىل حيث
  
 .116، ص11ـ وسائل الشيعة: ج 1
 ـ املصدر السابق. 1
 ـ املصدر السابق. 3
 .611، ص3ـ كنز العمال: ج 4
 .144، ص14ـ حبار األنوار: ج 5
 .333، ص14ـ وسائل الشيعة، ج 6
 .131، ص61ـ حبار األنوار: ج 2
 



 

 اإلسالميةاألساس الرابع : الشريعة 

 
 

 األساس الرابع: الشريعة اإلسالمية
جيب أن تكون الشريعة اإلسالمية هي السائدة يف البالد بداًل عن القوانني الوضعية، والقوانني اإلسالمية كثرية 

 جداً، إال أننا نلمع إىل بعضها هنا.
 احلقوق اجلنائية

 (.1املسلمني بينهم()مثل: حكم احلقوق فقد ورد يف احلديث: )وال تبطل حقوق 
 (.1ويف حديث آخر: )لئال يتوى حق امرء مسلم()

فإن اإلسالم جعل للحق حرمة مهما كان صغريًا حىت )أرش اخلدش( و)أرش الغمز( كما يف رواية عن اإلمام 
بن الصادق )عليه السالم( مذكورة يف الوسائل، بل وفوق ذلك، فقد بعث رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( )خالد 

الوليد( مع مجاعة يف مهمة الدعوة إىل اإلسالم إىل )بين جذمية( ـ وهم بنو املصطلق وكان قد سبق أن أسلموا ـ ومل 
يأمرهم بقتال، فأوقع هبم خالد وقتل منهم مجاعة لرتة كانت بينه وبينهم، فبلغ اخلرب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

م وصعد املنرب ورفع يديه إىل السماء وقال ثالثاً: )اللهم إين أبرء إليك وآله( فبكى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وقا
 (.3مما صنع خالد بن الوليد()

مث دعا النيب )صّلى اهلل عليه وآله( علي بن أّب طالب )عليه السالم( فدفع إليه سفطاً ـ أي صندوقًا من الذهب ـ 
وما ذهب من أمواهلم، فجاء علي )عليه السالم(  وأمره أن يذهب إىل )بين جذمية( ويدفع إليهم ديات الرقاب،

 وقسم املال كما يلي:
 أواًل: دفع ديات املقتولني ظلماً إىل ورثتهم، عن كل واحد منهم ألف دينار ذهب.

 ودفع إليهم ثانياً: مثن كل جنني غرة أي أعطى عوض اجلنني، إما عبداً وإما أمة.
 والعقل. ودفع إليهم ثالثاً: مثن ما فقدوه من املبالغ

ودفع إليهم رابعاً: مثن ما رمبا فقدوه مما ال يعلم بفقده، مما احتمل أن أخذه خالد أو من كان معه أو مما تلف 
 أثناء القتال.

 ودفع إليهم خامساً: مثناً لروعة نسائهم وفزع صبياهنم.
 ودفع إليهم سادساً: مقابل كل مال فقدوه مثله من املال.

 املال لريضوا عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.ودفع إليهم سابعاً: بقية 
 ودفع إليهم ثامناً: ما يفرح به عياهلم وخدمهم بقدر ما حزنوا.



مث رجع علي )عليه السالم( إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وأخربه مبا فعل من توزيع الذهب بثمانية أقسام قائاًل: 
لكل جنني غرة، ولكل مال مااًل، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم )يا رسول اهلل عمدت فأعطيت لكل دم دية، و 

مليلغة كالهبم وحبلة رعاهتم، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبياهنم، وفضلت معي فضلة 
 فأعطيتهم ملا يعلمون وما ال يعلمون، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لريضوا عنك يا رسول اهلل.

 عليه وآله( وضحك حىت بدت نواجده، وقال: يا علي )أعطيتهم لريضوا عين، رضى فتهلل وجه النيب )صّلى اهلل
 (.4اهلل عنك( مث قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )يا علي إمنا أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي()

 احلقوق السياسية
 يف الطبقة السفلى، من الذين ال حيلة هلم، من وقال علي )عليه السالم( يف كتابه إىل مالك األشرت: )مث اهلل اهلل

املساكني واحملتاجني وأهل البؤس والزمىن، فإن يف هذه الطبقة قانعًا ومعرتاً، فاحفظ هلل ما استحفظك من حقه 
فيهم، واجعل هلم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلدة، فإن لألقصى منهم منهم 

دىن، وكل قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم بطر، فانك ال تعذر بتضييع التافه ألحكامك مثل الذي لأل
الكثري املهم، فال تشخص مهك عنهم، وال تصعر خدك هلم، وتفقد أمور من ال يصل إليك منهم، ممن تقتحمه 

 هم.العيون، وحتقره الرجال، ففرغ ألولئك ثقتك من أهل اخلشية والتواضع، فلريفع إليك أمور 
مث اعمل فيهم باألعذار إىل اهلل سبحانه يوم تلقاه، فإن هؤالء من بني الرعية أحوج إىل اإلنصاف من غريهم وكل 
فاعذر إىل اهلل يف تأدية حقه إليه، وتعهد أهل اليتم وذوي الرقة يف السن ممن ال حيلة له وال ينصب للمسالة نفسه 

فقه اهلل على أقوام طلبوا العاقبة فصربوا أنفسهم ووثقوا بصدق وذلك على الوالة ثقيل، واحلق كله ثقيل وقد خي
موعود اهلل هلم، واجعل لذوي احلاجات منك قسماً تفرغ هلم فيه شخصك وجتلس هلم جملساً عاماً فتواضع فيه هلل 
الذي خلقك وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك حىت يكلمك مكلمهم غري متتعتع فإين مسعت 

 )صّلى اهلل عليه وآله( يقول يف غري موطن )لن تقدس أمة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي، مث رسول اهلل
احتمل اخلرق منهم والعّي ونح عنهم الضيق األنف يبسط اهلل عليك بذلك اكناف رمحته ويوجب لك ثواب 

 (.5طاعته، وأعط ما أعطيت هنيئاً وامنح يف إمجال واعذار()
 األحوال الشخصية

 ل: مسائل الزواج كالتعدد، واملهر، وحرمة اختاذ األخالء واخلليالت وما أشبه.ومث
 ومسائل الطالق: الطالق الرجعي والطالق اخللعي وطالق املبارات وغريها، واحتياج الطالق إىل الشهود.

بقة الثالثة، ومسائل اإلرث: مثل للذكر مثل حظ األنثيني، وطبقات اإلرث: الطبقة األوىل والطبقة الثانية والط
 ومسائل احلبوة، وإرث الزوجة وغريها.

 قضايا املرأة
 ومثل مسائل اشرتاك املرأة يف كل الشؤون مع الرجل بال إفراط وال تفريط وهي كثرية وقد أملعنا إليها يف بعض كتبنا.

 حق العامل والفالح



والفالح أو رب العمل أو رب ومثل مسائل حق العامل والفالح بدون رأمسالية أو شيوعية تضغط على العامل 
 األرض على املوازين املقررة يف الشريعة اإلسالمية.

 إحياء املوات
( و)من سبق إىل مامل 6ومثل مسائل إحياء املوات، حيث إن اإلسالم جعل )من أحىي أرضًا مواتًا فهي له()

كره الفقهاء يف كتاب ( يف إطار عدم إجحافه حبق اآلخرين على تفصيل ذ 2يسبقه إليه مسلم فهو أحق به()
 إحياء املوات.

 وكذلك مسائل احلدود والديات، والقصاص، على التفصيل املذكور هناك.
 القضاء اإلسالمي

ومثل مسائل حل املنازعات باألسلوب اإلسالمي من جهة القاضي والشهود حيث تعترب فيهم العدالة، وكذلك 
 دراً جداً.عدم وجود السجن، وعدم الغرامة، وعدم التبعيد إال نا

 أصالة احلل
)وأصالة احلل( يف عمل اإلنسان لقوله )عليه السالم(: )كل شيء هو لك حالل حىت تعلم أنه حرام بعينه فتدعه 

 (.4من قبل نفسك()
أصالة الطهارة: )وأصالة الطهارة( يف كل شيء إال ما علم جناسته لقوله )عليه السالم(: )كل شيء طاهر حىت 

 (.1تعلم أنه قذر()
 (.11الة الصحة: )وأصالة الصحة( يف عمل اإلنسان لقوله )عليه السالم(: )ضع أمر أخيك على أحسنه()أص

بل ورد يف األحاديث أن املرأة إذا قالت إهنا ليست بذات زوج ال يلزم التحقيق يف أمرها مثل خرب يونس قال 
زوج؟ فقالت: ال، فتزوجها، مث إن رجاًل  سألته )عليه السالم( عن رجل تزوج امرأة يف بلد من البلدان فسأهلا: لك

أتاه فقال هي امرأيت فأنكرت املرأة ذلك، ما يلزم الزوج؟ فقال )عليه السالم(: )هي امرأته، إال أن يقيم 
( وخرب عبد العزيز قال سألت الرضا )عليه السالم( قلت: جعلت فداك إن أخي مات، وتزوجت 11البينة()

ن تزوجها سرًا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد اإلنكار وقالت: ما بيين وبينه امرأته، فجاء عمي فادعى أنه كا
( وخرب ميسر قلت ألّب عبداهلل )عليه 11شيء قط فقال )عليه السالم(: )يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها()

)عليه  السالم(: ألقى املرأة يف الفالة الذي ليس فيه أحد فأقول هلا: ألك زوج؟ فتقول: ال، فأتزوجها؟ قال
 (.13السالم(: )نعم هي املصدقة على نفسها()

وخرب أبان بن تغلب، قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إين أكون يف بعض الطرقات فأرى املرأة احلسناء وال آمن 
أن تكون ذات بعل أو من العواهر؟ قال )عليه السالم(: )ليس هذا عليك وإمنا عليك أن تصدقها يف 

 (.14نفسها()
حممد بن عبد اهلل األشعري قال: قلت للرضا )عليه السالم(: الرجل تزوج باملرأة فيقع يف قلبه أن هلا زوجاً؟ وخرب 

 (.15فقال )عليه السالم(: )وما عليه؟ أرأيت لو سأهلا البينة كان جيد من يشهد ليس هلا زوج()



 سان وعرضه وماله ودمه.إىل غري ذلك من األحكام الشرعية اليت جعلها الشارع وقررها الحرتام اإلن
 أصل اليسر وتوابعه

وكذلك )أصل اليسر( يف األحكام اإلسالمية كما قال سبحانه: )يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر( 
 (.145)البقرة: 

 (.24وقال سبحانه: )وما جعل عليكم يف الدين من حرج( )احلج: 
فعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى وتبعاً لذلك اليسر فقد رفعت عدة أمور عن اإلنسان، 

اهلل عليه وآله(: )رفع عن أميت تسعة أشياء: اخلطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما ال يعلمون وما ال يطيقون وما 
 (.16اضطروا إليه واحلسد والطرية والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطقوا بشفته()

السالم( أنه قال: )رفع اهلل عن هذه األمة ما ال يستطيعون وما استكرهوا عليه وما نسوا وما  وعن الصادق )عليه
 (.12جهلوا حىت يعلموا()

وكذلك سقوط احلد مع االشتباه، فقد ورد )إن احلدود تدرأ بالشبهات( سواء شبهة احلاكم أو شبهات احلكم أو 
 ه واملستكرهة واملضطر واملضطرة وما أشبه.شبهة من فاعل املنكر، كما أن احلد يرفع عن املستكر 

 (.14فعن علي )عليه السالم( أنه كان يقول: )ليس على املستكره حد وال على مستكرهة()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(، قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )رفع عن أميت أربع خصال: ما خطؤوا وما 

وا وذلك يف كتاب اهلل تبارك وتعاىل: )ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا نسوا وما أكرهوا عليه وما مل يطيق
 (.11()146وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به( )البقرة: 

 (.11وعن علي )عليه السالم(: )ليس على املستكرهة حد إذا قالت إين استكرهت()
أّب بصري، عن الصادق )عليه السالم( قال: )قضى أمري املؤمنني يف امرأة اعرتفت على نفسها أن رجاًل وعن 

 (.11استكرهها، قال: هي مثل السبية ال متلك نفسها، لو شاء لقتلها، ليس عليها حد وال نفي()
رأة إذا كان أكرهها وهلا مهر مثلها يف وعن أميـــر املؤمنني )عليه السالم( أنه قــــال يف حديث: )وال شـــيء عـــلى امل

 (.11ماله()
وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه أيت بامرأة أخذت مع رجل يفجر هبا فقالت: يا أمري املؤمنني واهلل ما طاوعته 

 (.13لكن استكرهين، فدرء عنها احلد)
 (.14بهات()ويف رواية عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )ادرؤوا احلدود بالش

 (.15كما أنه: )ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم()
 يف حبث طويل يذكره الفقهاء..

 والواقع: إنه ال توجد أمثال هذه األحكام يف أي قانون أو شريعة حسب تتبعنا هلما.
 إىل غريها من األحكام الشرعية اليت تسبب سهولة الدين ويسر احلكم ما أوجب التفاف الناس حول اإلسالم.

 القيمة احلقوقية للفقه اإلسالمي



وأخرياً ننقل مقتطفًا من مقدمة كتاب )املدخل الفقهي العام إىل احلقوق املدنية يف البالد السورية( يشري إىل أمهية 
الفقه اإلسالمي لدى علماء الغرب فيقول: )عقدت شعبة احلقوق الشرعية من اجملمع الدويل للحقوق املقارنة 

فقه اإلسالمي يف كلية احلقوق من جامعة باريس حتت اسم )أسبوع الفقه اإلسالمي( برئاسة مؤمترًا للبحث يف ال
أحد العلماء الغربيني وهو أستاذ يف التشريع اإلسالمي يف كلية احلقوق جبامعة باريس، ودعت إليه عدداُ كبرياً من 

لفرنسيني والعرب وغريهم من أساتذة كليات احلقوق العربية وغري العربية وكليات األزهر ومن احملامني ا
 املستشرقني.. ويف ختام املؤمتر وضع املؤمترون باإلمجاع هذا التقرير الذي نرتمجه فيما يلي:

بناًء على الفائدة املتحققة من املباحث اليت عرضت أثناء أسبوع الفقه اإلسالمي وما جرى حوهلا من املناقشات 
 اليت تلخص منها بوضوح:

 قه اإلسالمي هلا قيمة حقوقية تشريعية ال ميارى فيها.أواًل: إن مبادئ الف
ثانياً: إن اختالف املذاهب الفقهية يف هذه اجملموعة الفقهية العظمى ينطوي على ثروة من املفاهيم واملعلومات 
ومن األصول احلقوقية اليت هي مناط اإلعجاب وهبا يتمكن الفقه اإلسالمي أن يستجيب جلميع مطالب احلياة 

 ة والتوفيق بني حاجاهتا.احلديث
وال خيفى إنا نعتقد أن الفقه اإلسالمي مقدم على الفقه الروماين والفقه الغرّب والفقه الشرقي يف القوانني، وإن 
املقارنة تظهر هذا التقدم بكل وضوح وجالء كما ذكرنا بعض البنود يف هذا الصدد، وللتفصيل يراجع كتب معنية 

 هبذا الشأن.
  
 .111، ص14شيعة: جـ وسائل ال 1
 .442، ص12ـ مستدرك الوسائل: ج 1
 .366، ص14ـ املصدر السابق: ج 3
 .362ـ املصدر السابق: ص 4
 .164، ص13ـ املصدر السابق: ج 5
 .121، ص1ـ بلغة الفقيه: ج 6
 .164، ص3ـ املبسوط: ج 2
 .61، ص11ـ وسائل الشيعة: ج 4
 .543، ص1ـ مستدرك الوسائل: ج 1

 .144، ص1ابق: جـ املصدر الس 11
 .116، ص14ـ وسائل الشيعة: ج 11
 ـ املصدر السابق. 11
 .114ـ املصدر السابق: ص 13



 .456ـ املصدر السابق: ص 14
 .452ـ املصدر السابق: ص 15
 .115، ص11ـ املصدر السابق: ج 16
 .51، ص16ـ مستدرك الوسائل: ج 12
 .56، ص14ـ املصدر السابق: ج 14
 .14، ص11جـ املصدر السابق:  11
 .52، ص14ـ املصدر السابق: ج 11
 ـ املصدر السابق. 11
 ـ املصدر السابق. 11
 ـ املصدر السابق. 13
 .54ـ املصدر السابق: ص 14
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 األساس اخلامس : احلرية اإلسالمية

 
 األساس اخلامس: احلرية اإلسالمية

الكلمة كما تقدم بعض الكالم حول ذلك، واحلرية اإلسالمية أكثر من احلرية  فإن اإلسالم دين احلرية جبميع معىن
الغربية عشر مرات أو أكثر، وقد استنبط الفقهاء من اآليات والروايات القاعدة الفقهية املشهورة )الناس مسلطون 

جع تقليده، وهو على أمواهلم وأنفسهم( وهذه القاعدة تعطي ألوف احلريات لإلنسان، فهو حر يف أن ينتخب مر 
حر يف أن ينتخب رئيس دولته، وهو حر يف أن ينتخب نواب جملسه، وهو حر يف أن ينتخب إمام مجاعته وهو 
حر يف أن ينتخب قاضيه، وهو حر يف أن يسافر، ويبين، ويزرع، ويتاجر، ويكتسب، ويسبق إىل املباحات، 

 الية، وخالفاً للشرق حيث إن احلرية للدولة فقط.ويستملك األراضي.. خالفاً للغرب حيث إن معظم احلرية للرأمس
 حرية األديان األخرى

 بل إن للكفار يف ظل اإلسالم حرياهتم اليت ليست هلم تلك احلريات يف أدياهنم أنفسهم أو قوانني حوهلم.
ن جاء وقد روى ابن شهر آشوب يف املناقب أنه كتب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عهداً حلي سلمان بكازرو 

 فيه:
هذا كتاب من حممد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( سأله الفارسي سلمان وصيته ألخيه مهاد بن فروخ بن مهيار 
وأقاربه وأهل بيته وعقبه )إىل أن قال(: )وقد رفعت عنهم جز الناصية واجلزية واخلمس والعشر وسائر املؤن 

 (.1والكلف()
 اليوم يف أيديهم. )إىل آخر الكتاب( قال: والكتاب إىل

ويف رواية أخرى: )وقد رفعت عنهم جز الناصية والزنارة واجلزية إىل اخلمس والعشر وسائر املؤن والكلف بأيديهم 
على بيوت النريان وضياعها وأمواهلا وال مينعون من اللباس الفاخرة والركوب وبناء الدور واإلصطبل ومحل اجلنائز 

 (.1بهم()واختاذ ما جيدون يف دينهم ومذاه
)إىل آخر الكتاب( ويف آخره )كتب علي بن أّب طالب )عليه السالم( بأمر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

 حبضوره(.
وقد ذكرنا فيما سبق أن الكفار الذين يعيشون يف ذمة اإلسالم يباح هلم أن يعملوا بدينهم ويف رواية: )ألزموهم مبا 

 (.3التزموا أنفسهم()
 طبيق اإلسالمتساؤالت حول ت

 ولنختم هذا الفصل بأجوبة ألسئلة حول تطبيق اإلسالم يكثر االستفسار عنها:
 فلسفة توزيع القدرة

 السؤال األول: ملاذا تُوزع القدرة بني األحزاب؟



واجلواب: ألنه بدون ذلك ال ضمان لبقاء احلكم، ولذا نرى أن البالد الدكتاتورية تسقط الواحدة تلو األخرى، وال 
أن يكون يف البالد جملس استشاري أو جملس يسمى )جملس الشورى( أو حىت جملس الربملان إذا مل يكن وراء  ينفع

 اجمللس األحزاب احلرة.
والالزم يف البالد اإلسالمية أن توزع القدرة بني األحزاب احلرة اإلسالمية املنتهية إىل املرجعية ملا ذكرناه ولئال 

 س كما هو الشأن يف احلكومات الدكتاتورية االستبدادية.يتمكن طرف من التعدي على النا
هذا باإلضافة إىل أن األحزاب احلرة هو مقتضى ما طبقه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من حزّب املهاجرين 
واألنصار واىل أنه مقتضى منح اإلسالم احلرية للناس، فلماذا ال يتمكن مجاعة من تكوين احلزب بينما يكون 

 للحكومة حزب؟
 الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يوزع القدرة

 السؤال الثاين: إذا كان األمر هكذا فلماذا مل يوزع الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( القدرة؟
واجلواب: الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وزع القدر ة بني املهاجرين واألنصار، ولذا نشاهد أنه كلما ضغط عليه 

جأ إىل األنصار، وكلما ضغط عليه األنصار التجأ إىل املهاجرين يف قصص مذكورة يف التاريخ، وقد املهاجرون الت
 أملعنا إىل بعضها يف هذا الكتاب ويف غري هذا الكتاب.

 
ويأيت هنا سؤال وهو أنه إذا كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وزع القدرة بني األحزاب فلماذا نرى أن إحدى 

 ت من امليدان بعد وفاة النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ؟القدرتني انسحب
واجلواب: إن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( إمنا انسحب من امليدان ألنه رأى أن األعداء حميطون باملدينة 
املنورة وغريها من البالد اإلسالمية وإن اصل اإلسالم يف خطر، فتجاوز عن حقه، ولذا قال )عليه السالم( 

اطمة )عليها السالم(: )إذا وضعت السيف فيهم مل تسمعي بعد ذلك هذا االسم( أي اسم رسول اهلل )صّلى لف
اهلل عليه وآله( وقد قال )عليه السالم( ملا خاطبه العباس وأبو سفيان يف أن يبايعا له باخلالفة: )أيها الناس شقوا 

ا تيجان املفاخرة، أفلح من هنض جبناح أو استسلم أمواج الفنت بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق املنافرة، وضعو 
فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص هبا آكلها، وجمتين الثمرة لغري وقت إيناعها كالزارع بغري أرضه، فإن أقل يقولوا: 
حرص على امللك وإن أسكت يقولوا: جزع من املوت، هيهات بعد اللتيا واليت، واهلل البن أّب طالب آنس باملوت 

لطفل بثدي أمه بل اندجمت على مكنون علم لو حبت به الضطربتم اضطراب األرشية يف الطوى من ا
 (.4البعيدة()

 ملاذا شورى املراجع؟
 والسؤال الثالث: ملاذا شورى املراجع؟

 واجلواب: ألنه بدون شورى املراجع يكون حمذوران:



لفاء رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ووكالء األول: احملذور الشرعي وهو أنه ال حيق لبعض املراجع الذين هم خ
اإلمام )عليه السالم( أن يستبدوا باألمر، ولنفرض أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أرسل أربعة وكالء إىل بلد 
ليكونوا حكامًا فهل حيق ألحدهم أو الثنني منهم أو حىت لثالثة منهم أن يدفعوا اآلخرين أو اآلخر عن حقه 

 (.5ا باألمر؟ وهكذا يف زمان غيبة اإلمام )عليه السالم( حيث يقول: )جعلته عليكم حاكماً()ويستبدو 
فالفقيه حاكم من قبل اإلمام )عليه السالم(، فإذا اختارهم الناس كان الواجب أن تكون بينهم شورى إلدارة 

 احلكومة.
ى ومجاعتهم املقلدون هلم الدولة ألهنم يرون احملذور الثاين: إن من الطبيعي أن يعارض الفقهاء اخلارجون عن الشور 

 عدم شرعية بعض قوانينها، ومن الواضح أن الدولة اليت يبنيها مجاعة ويعارضها مجاعة يكون مصريها الفشل.
 بني التقليد وشورى املراجع

 د؟السؤال الرابع: إذا كان شورى املراجع هو الذي يدير احلكم بأكثرية اآلراء فماذا يكون حال التقلي
واجلواب: يكون التقليد يف األمور الشخصية حسب رأي مرجعه، مثل الصالة والصوم واحلج والنكاح والطالق 
وما أشبه، أما األمور العامة للبالد ـ كاحلرب والسلم وترجيح االقتصاد الصناعي على االقتصاد الزراعي أو 

ة املراجع فإن قوله تعاىل: )وأمرهم شورى( بالعكس إىل غري ذلك من املسائل العامة ـ فإهنا تكون حسب أكثري
 (.34)الشورى: 

حاكم على أدلة التقليد على االصطالح األصويل ألنه إذا حّكم الشورى حىت يف املسائل التقليدية ال يبقى 
للتقليد جمال، أما إذا حكم التقليد بقي للشورى جمال، فبني الدليلني )حكومة( وإذا فرضنا أن املراجع أربعة 

ف الطرفان فلم تكن )أكثرية( أو كانوا مخسة فاختلفا وبقي أحدهم حمايدًا فهنا يكون دور القرعة. )والقرعة اختل
 لكل أمر مشكل( كما يف األحاديث الواردة عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( واألئمة الطاهرين )عليهم السالم(.

 ال ضرائب يف اإلسالم
 ائب؟والسؤال اخلامس: هل تأخذ الدولة الضر 

اجلواب: ال، وإمنا تكتفي بالضرائب األربع املقررة يف اإلسالم: )وهي )اخلمس( و)الزكاة ) و)اجلزية( و)اخلراج( 
وذلك لقلة املوظفني يف الدولة اإلسالمية وألن الدولة اإلسالمية إمنا تكون مشرفة فقط وال تتدخل يف كل الشؤون 

يد الناس كاملطارات والقطارات واملستشفيات واملعامل واملصانع فال حتتاج الدولة إىل مال كثري، فكل األمور ب
وغريها وعلى هذا فوارد الدولة من املوارد األربعة كثري، وال حتتاج الدولة إىل أكثر من ذلك، ولذا كان الرسول 

هذه الضرائب )صّلى اهلل عليه وآله( وحلفاؤه يقسمون األموال الزائدة على الناس، مع أهنم مل يكونوا يأخذون غري 
 األربع.

 جيش الدولة اإلسالمية
 السؤال السادس: وماذا تفعل الدولة اإلسالمية باجليش؟



اجلواب: اجليش جيش شعيب على ما ذكرناه يف بعض الكتب اإلسالمية، وليس اجليش كاجليش يف الزمن احلاضر 
 مما يكلف الدولة ويكلف األمة رهقاً.

 احلدود اجلغرافية
 للدولة اإلسالمية حدود؟ السؤال السابع: هل

اجلواب: أما احلدود بالنسبة إىل البالد اإلسالمية فال، ألنه ال حدود بني البالد اإلسالمية ملا ذكرناه سابقاً، وإمنا  
 كل بالد اإلسالم وطن واحد. وهذا ما يراد باحلديث القائل: )حب الوطن من اإلميان(.

العراق أو مصر أو إيران أو ما أشبه، وأما بالنسبة إىل خارج الدولة فاملراد الوطن اإلسالمي ال الوطن مبعىن 
اإلسالمية فحيث إن األعداء جيعلون لبلدهم احلدود فالدولة اإلسالمية مضطرة جلعل احلدود على بلدها وإال 

حلدود يف فاألرض أرض اهلل تعاىل، واملسلمون هم عباد اهلل هلم احلق يف أن يسريوا يف أرض اهلل كما يريدون، فا
الدولة اإلسالمية الكبرية إمنا هي من باب االضطراب حىت ال حتدث الفوضى، ومن الواضح أن الضرورات تقدر 

 بقدرها.
 اإلسالم يلغي املكوس

 السؤال الثامن: هل يف اإلسالم مكوس؟
كانوا يأخذون العشر واجلواب: لقد جعلت الدولة الفارسية والدولة الرومية وغريمها قبل اإلسالم )العشارين( الذين  

من البضائع، فلما جاء اإلسالم أبطل ذلك وورد يف احلديث أن الدواب تلعن العشارين ويف حديث عن اإلمام 
 (.6أمري املؤمنني )عليه السالم(: )يقول احلمار يف هنيقه: اللهم العن العشارين()

 كما تقدم يف حبث )اإلميان( إىل غريمها من األحاديث.
( وخوف الضرر على البالد اإلسالمية إذا هامجتها البضائع، 3( وفروق التضخم )1روق التجارة )( ف1نعم هناك )

أو هربت منها البضائع، وهذه األمور جائزة شرعًا كما ذكرنا تفصيله يف بعض كتبنا االقتصادية وأما )املكوس( 
 فهي غري هذه األمور الثالثة وهي حمرمة يف اإلسالم.

 وية يف اإلسالمهل توجد اجلنسية واهل
 السؤال التاسع: هل توجد اجلنسية واهلوية وما أشبه يف الدولة اإلسالمية؟

واجلواب: كل هذه األمور من خمرتعات الغرب اخرتعوها لتقييد اإلنسان سواء يف بالدهم أو يف بالدنا أو سائر 
ائة سنة، فإن اإلسالم يعطي لكل البلدان. ومل يكن من هذه األمور أثر عند املسلمني من أول اإلسالم إىل قبل م

إنسان احلرية يف كل شؤونه باستثناء الشؤون احملرمة ـ كاملعاملة بالربا واالحتكار والزنا والقمار وما أشبه ـ وإال 
فالزراعة والتجارة والصناعة والثقافة والسفر واإلقامة والعمران وغريها كلها حمللة يف الشريعة اإلسالمية فلماذا 

 هلوية وما أشبه؟اجلنسية وا
 شروط حتقق )العنوان الثانوي(

 السؤال العاشر: ما هي موازين )العنوان الثانوي( الذي قد يتفوه به العلماء يف بعض األمور؟



اجلواب: يشرتط يف تطبيق )العنوان الثانوي( بالنسبة إىل الفرد أن يرى الفرد أنه دخل ـ حقيقة ـ يف العنوان الثانوي 
ه، مثاًل: الصحيح يصلي بالوضوء واملريض يصلي بالتيمم، والصحيح يصوم واملريض يفطر، حىت يطبق عليه حكم

فإذا أحّس الفرد بأنه مريض صح له أن يتيمم كما صح له أن يفطر، وقد قال رجل لإلمام الصادق )عليه السالم( 
رحيم: )بل اإلنسان على نفسه بأنه مريض فهل يفطر أم ال؟ فكتب إليه اإلمام )عليه السالم(: )بسم اهلل الرمحن ال

 (.14بصرية( ( )القيامة: 
 أما العناوين الثانوية العامة لكل بالد اإلسالم فالالزم:

أواًل: أن مييزها شورى املراجع فال حق لبعض املراجع أن مييز ذلك، كما ال حق جمللس األمة أو جملس الوزراء أو 
نطبق على مجيع األمة بسبب جملس األمة أو بسبب جملس الوزراء من أشبه أن مييزوا ذلك ألن العنوان الثانوي ال ي

أو بسبب جملس األعيان أو ما أشبه، بل الالزم أن يعينه شورى املراجع الذين هم وكالء األئمة واألمة مأمورة 
 باألخذ منهم ال األخذ من سواهم.

 ر والضرورات تقدر بقدرها.وثانياً: أن ال يصبح ذلك قانوناً بل يكون خالف القانون من باب االضطرا
فكلما كان هنالك عنوان ثانوي ينطبق عليه هذان الشرطان فهو عنوان ثانوي حقيقي جيب على املسلمني إتباعه، 

 أما إذا فقد أحد الشرطني فليس عنواناً ثانوياً وال جيوز تطبيقه على البالد اإلسالمية.
 كيف حتّل مشكلة الطوائف؟

 ون احلكم بني الشيعي والسين؟السؤال احلادي عشر: كيف يك
واجلواب: يف اجمللس األعلى للمسلمني يف الدولة اإلسالمية ذات األلف مليون مسلم حيكم أكثرية السنة على 

 السنة وحيكم أكثرية الشيعة على الشيعة )من الفقهاء والعلماء الذين اجتمعوا يف جملس الشورى األعلى(.
ة فالالزم أكثريـــة اجمللسني فإهنم هم الذين حيكمون، فإذا فرضنا أن يف اجمللس وأما بالنسبة إىل أمور املسلمني كاف

األعلى عشرة من السّنة وعشرة من الشيعة فإذا أرادوا احلكم على كافة املسلمني فالالزم ستة أو أكثر من السّنة 
أحد عشر، عشرة من الشيعة  وستة أو أكثر من الشيعة، ال أن يكون املعيار األكثرية املطلقة، مثاًل: كان هناك

وواحد من السنة فإن هذا غري منطبق على املوازين بل املنطبق على موازين الشورى ما ذكرناه وقد فصلنا هذا 
األمر يف كتاب مستقل، واألقلية من الشيعة أو من السنة يف أي بلد من البلدان ال يضيق عليهم إطالقًا وإمنا كل 

قضاؤهم املستقل وصلوات مجاعتهم وسائر شؤوهنم، وقد كان األمر هكذا يف كثري  طائفة من هاتني الطائفتني هلم
من العصور اإلسالمية كما شاهدنا بعض ذلك يف لبنان ويف بغداد ويف الكويت ويف غريها حيث كان هنالك 

عي، وهكذا القضاء الشيعي والقضاء السين، واألوقاف الشيعية واألوقاف السنية، واإلعالم السين واإلعالم الشي
أما البحث احلر وحرية العقيدة وحرية الرأي وحرية التأليف فلكل شأنه يف اإلطار اإلسالمي كما هو القانون العام 
لبالد اإلسالم على أن ال يتجاوز أحد على املوازين اإلسالمية وهذا شيء سهل، ويف العامل املعاصر مثال هلذا 

لربيطانيني مارست عملها مع أنه كان يف اهلند مائة ومخسون مذهباً، األمر: حركة املؤمتر اليت حررت اهلند عن ا
وسبعمائة لغة، وثالثة آالف قومية، وستمائة حكومة، ومع ذلك متكن اجلميع أن يتحركوا معاً وحيرروا بالدهم عن 



خسارة   السلطة الربيطانية ـ وإن خرجت اهلند من أيدي املسلمني اليت حكموها أكثر من ألف سنة وقد كان ذلك
كبرية إال أن الكالم يف أن الطوائف متكنوا أن يصافق بعضهم بعضًا وحيرروا البالد من سلطة األجنيب املستعمر ـ 
فليتصافق يف البالد اإلسالمية السنة والشيعة إلنقاذ بالدهم من سلطة املستعمرين الغربيني والشرقيني ومن التبضع 

وانني السماوية. وقد رأينا حنن املسلمني كيف أن الغربيني كانت بينهم والتشتت وسيادة القوانني األرضية بدل الق
احلروب الدينية واحلروب احلدودية وما أشبه مث تعقلوا ومجعوا أنفسهم حول موازين ثابتة وقوانني مضبوطة وتعاونوا 

قومياتنا ولغاتنا  فيما بينهم وجعلوا الشورى مكان السيف، وهكذا جيب علينا حنن املسلمني أن جنمع أنفسنا بكل
وحدودنا واقليمياتنا ومذاهبنا املختلفة كما أمر اهلل سبحانه وتعاىل، قال سبحانه: )واعتصموا حببل اهلل مجيعًا وال 

 (.113تفرقوا( )آل عمران: 
وقال سبحانه: )واذكروا نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً( )آل عمران: 

113.) 
 (.46وقال تعاىل: )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم( )األنفال: 

إىل غريها من اآليات والروايات اآلمرة بالتعاون والتجمع وحتكيم الشورى بأكثرية اآلراء يف اإلطار اإلسالمي ـ 
 الذي هو الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ـ واهلل املوفق املستعان.

  
 .111، ص11جـ مستدرك الوسائل:  1
 ـ املصدر السابق. 1
 .341، ص14ـ حبار األنوار: ج 3
 .41، ص1ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 4
 .11، ص14ـ وسائل الشيعة: ج 5
 .35، ص52ـ حبار األنوار: ج 6



 الفصل السابع: من وحي السرية النبوية

 رسالة العبادة والعمل

 
 

 رسالة العبادة والعمل
القيادة )اجلماعية طبعاً( اليت تريد إنقاذ العامل يف هذا اليوم أن تتصف هبذه الصفات اليت جندها من الضروري على 

عند رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فإنه )صّلى اهلل عليه وآله( مبثل هذه الصفات متكن من إنقاذ الناس من 
فرق بني اجلزيرة العربية وبني دوليت الفرس  اجلاهلية األوىل اليت كانت خميمة على كل عامل ذلك اليوم ـ من غري

 والروم ـ.
 وسنذكر هنا بعض هذه صفاته )صّلى اهلل عليه وآله(:

 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يعمل أجرياً وزارعاً وراعياً 
 فقد استأجرت خدجية النيب )صّلى اهلل عليه وآله( على أن تعطيه بكرين ويسري مع غالمها ميسرة إىل الشام.

ن جابر بن عبد اهلل قال: كنا مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مبر الظهران يرعى الغنم، وإن رسول اهلل وع
 )صّلى اهلل عليه وآله( قال:

 عليكم باألسود منه فإنه أطيبه.
 قالوا: ترعى الغنم؟

 (.1قال )صّلى اهلل عليه وآله(: نعم، وهل نيب إال رعاها)
غنيمة أهلي، وكان حممد )صّلى اهلل عليه وآله( يرعى أيضاً، فقلت: يا حممد هل وقال عمار )رض( كنت: أرعى 

لك يف )فخ( فإين تركتها روضة برق؟ قال: نعم فجئتها من الغد وقد سبقين حممد )صّلى اهلل عليه وآله( وهو قائم 
 (.1يذود غنمه عن الروضة. قال: إين كنت واعدتك فكرهت أن أرعى قبلك)

 عليه وآله( وحسن العهد النيب )صّلى اهلل
روي: أن عجوزًا دخلت على النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فألطفها، فلما خرجت سألته عائشة عنها فقال: )إهنا  

 (.3كانت تأتينا يف زمن خدجية وإن حسن العهد من اإلميان()
مكانًا فنسيته يومي والغد وعن أّب احلميساء قال: )بايعت النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قبل أن يبعث فواعدنيه 

 (.4فأتيته اليوم الثالث، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: يا فىت لقد شققت علّي، أنا ها هنا منذ ثالثة أيام!()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وعد رجاًل إىل الصخرة فقال: أنا لك 

اشتدت الشمس عليه، فقال له أصحابه: يا رسول اهلل لو إنك حتولت إىل الظل، قال: ها هنا حىت تأيت، قال: ف
 (.5وعدته إىل ها هنا وإن مل جييء كان منه احملشر...()



 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( والقيادة الرفيعة
 كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أحكم الناس وأحلمهم وأشجعهم وأعدهلم وأعطفهم.

ى اهلل عليه وآله( إذا خطب محد اهلل تعاىل وأثىن عليه، مث قال: )يا معشر املسلمني، ان أفضل اهلدى وكان )صلّ 
 (.6هدى حممد )صّلى اهلل عليه وآله( وخري احلديث كتاب اهلل، وشر األمور حمدثاهتا، وكل بدعة ضاللة()

 ويرفع صوته وحتمر وجنتاه ويذكر الساعة وقيامها حىت كأنه منذر جيش.
ن أّب البخرتي، عن جعفر، عن أبيه )عليه السالم(: )إن املساكني كانوا يبيتون يف املسجد على عهد رسول وع

اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، فأفطر النيب )صّلى اهلل عليه وآله( مع املساكني الذين يف املسجد ذات ليلة عند املنرب 
 (.4ه شبعهن()( فأكل منها ثالثون رجاًل مث ردت إىل أزواج2يف برمة)

وعن ابن أّب يعفور قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إن رجاًل من األنصار أهدى إىل رسول اهلل 
)صّلى اهلل عليه وآله( صاعًا من رطب، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( للخادمة اليت جاءت به: أدخلي 

أتيين به؟ فدخلت مث خرجت إليه فقالت: ما أصبت قصعة وال فانظري هل جتدين يف البيت قصعة أو طبقًا فت
طبقاً، فكنس رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بثوبه مكانًا من األرض، مث قال هلا: ضعيه ها هنا على 

 (.1احلضيض()
وآله( وعن هشام وغريه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما كان شيء احب إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 (.11من أن يظل خائفاً جائعاً يف اهلل عز وجل()
 (.11وعن أنس بن مالك قال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مر على صبيان فسلم عليهم وهو مغذ)

وعن أّب ذر قال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( جيلس بني ظهراين أصحابه فيجيء الغريب فال يدري أيهم 
يسأل، فطلبنا إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أن جيعل جملسًا يعرفه الغريب إذا أتاه فبنينا له دكانًا من هو حىت 

 (.11طني، وكان جيلس عليه، وجنلس جبانبيه)
وسئلت عائشة ما كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يصنع إذا خال؟ قالت: خييط ثوبه وخيصف نعله ويصنع ما 

 ه.يصنع الرجل يف أهل
 (.13وعنها أهنا قالت: أحب العمل إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( اخلياطة)

وعن ابن مسعود قال: أتى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( رجل يكلمة فأرعد فقال: هون عليك فلست مبلك إمنا أنا 
 (.14ابن امرأة كانت تأكل القد)

ه وآله( تسع سنني فما أعلمه قال يل قط هال فعلت كذا وعن أنس بن مالك قال: خدمت النيب )صّلى اهلل علي
 (.15وكذا، وال عاب علّي شيئاً قط)

 (.16وعن أّب سعيد اخلدري يقول: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حّيياً ال ُيسأل شيئاً اال أعطاه)
غزوة بنفسه شاهدت منها وعن جابر بن عبد اهلل قال: غزا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إحدى وعشرين 

تسعة عشر وغبت عن اثنتني فبينا أنا معه يف بعض غزواته إذ أعيا ناضحي حتيت بالليل فربك، وكان رسول اهلل 



)صّلى اهلل عليه وآله( يف آخرنا يف آخريات الناس فيزجي الضعيف ويردف ويدعو هلم، فانتهى إيّل وأنا أقول يا 
 هلف أمياه وما زال لنا ناضح سوء.

 قال: من هذا؟ف
 فقلت: أنا جابر بأّب أنت وأمي يا رسول اهلل.

 قال: ما شأنك؟.
 قلت: أعيا ناضحي.
 فقال: أمعك عصا؟

 فقلت: نعم.
فضربه مث بعثه، مث أناخه ووطئ على ذراعه وقال: اركب فركبت فسايرته فجعل مجلي يسبقه فاستغفر يل تلك الليلة 

  من الولد يعين أباه.مخساً وعشرين مرة فقال يل: ما ترك عبد اهلل
 قلت: سبع نسوة.

 قال: أبوك عليه دين؟
 قلت: نعم.

 قال: فإذا قدمت املدينة فقاطعهم فإن أبوا فإذا حضر جذاذ خنلكم فأذين.
 وقال: هل تزوجت؟

 قلت: نعم.
 قال: مبن؟

 قلت: بفالنة بنت فالن بأمي كانت باملدينة.
 قال: فهال فتاة تالعبها وتالعبك؟

اهلل كّن عندي نسوة خرق يعين أخواته، فكرهت أن آتيهن بامرأة خرقاء، فقلت: هذه أمجع  قلت: يا رسول
 ألمري.

 قال: أصبت ورشدت.
 مث قال: بكم اشرتيت مجلك؟

 فقلت: خبمس أواق من ذهب.
 قال: قد أخذناه.

اهلل وزده ثالثاً  فلما قدم املدينة أتيته باجلمل، فقال: يا بالل أعطه مخس أواق من ذهب يستعني به يف دين عبد
 واردد عليه مجله.

 قال: هل قاطعت غرماء عبد اهلل؟
 قلت: ال يا رسول اهلل.



 قال: أترك وفاًء.
 قلت: ال.

قال: ال عليك إذا حضر جذاذ خنلكم فأذين فأذنته فجاء فدعا لنا فجذذنا واستوىف كل غرمي كان يطلب متراً وفاًء 
 )صّلى اهلل عليه وآله(: ارفعوا وال تكيلوا، فرفعناه وأكلنا منه وبقي لنا ما كنا جنذ وأكثر، فقال رسول اهلل

 (.12زماناً)
وعن ابن عـــباس قــــال: كان رســـول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا حدث احلديث أو سأل عن األمر كرره ثالثاً 

 (.14ليفهم ويفهم عنه)
ه( كنا إذا جلسنا إليه أن أخذنا حبديث يف ذكر اآلخرة وروي عن زيد بن ثابت قال: إن النيب )صّلى اهلل عليه وآل

أخذ معنا، وإن أخذنا يف الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا يف ذكر الطعام والشراب أخذ معنا، فكل هذا أحدثكم عن 
 (.11رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله()

 البشاشة وحسن اخللق
مهامه ومشكالته ـ حىت عدوا من أمسائه )صّلى اهلل عليه وآله(:  وكان )صّلى اهلل عليه وآله( كثري التبّسم ـ مع كثرة

 )الضحوك(.
 كما كان )صّلى اهلل عليه وآله( حسن اخللق، مع كثرة مهومه.

 (.11وروي أن رجالً اعرتض النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يسأله فصاح به الناس، فقال: دعوا الرجل أرب ماله)
لسالم( قال: دخل يهودي على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وعائشة عنده، وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه ا

 فقال: السام عليكم، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: عليك.
 مث دخل آخر فقال مثل ذلك، فرّد عليه كما رّد على صاحبه.

 على صاحبه.مث دخل آخر فقال مثل ذلك، فرد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كما رد 
 فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا أخوة القرود واخلنازير.

فقال هلا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: يا عائشة إن الفحش لو كان ممثاًل لكان مثال سوء، إن الرفق مل يوضع 
 (.11على شيء قط إال زانه ومل يرفع عنه قط إال شانه)

 حديث أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يأتيه األعراّب فيأيت إليه له اهلدية، مث يقول مكانه: أعطنا مثن ويف
هديتنا فيضحك رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، وكان )صّلى اهلل عليه وآله( إذا اغتم يقول: ما فعل األعراّب ليته 

 (.11أتانا)
( قال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقسم حلظاته بني أصحابه، فينظر إىل وعن أّب عبداهلل )عليه السالم

 ذا وينظر إىل ذا بالسوية.



قال: ومل يبسط رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رجليه بني أصحابه قط، وإن كان ليصافحه الرجل فما يرتك 
لتارك، فلما فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يده من يده حىت يكون هو ا

 (.13بيده فنزعها من يده)
قال أنس: مات نغري ألّب عمري وهو ابن الم سليم، فجعل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يقول: يا أبا عمري ما فعل 

 النغري )النغري طائر يشبه العصفور(.
هلل عليه وآله( له: يا أجنشة أرفق بالقوارير. ويف رواية: ال وكان حادي بعض نسوته خادمه )أجنشة( فقال )صّلى ا

 (.14تكسر القوارير )تشبهاً للنساء بالزجاج()
وكان )صّلى اهلل عليه وآله( له عبد أسود يف سفر فكان كل من أعيا ألقى عليه بعض متاعه حىت محل شيئاً كثرياً، 

 فأعتقه. فمر به النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: أنت سفينة،
وقال رجل: امحلين يا رسول اهلل فقال: إنا حاملوك على ولد ناقة فقال: ما أصنع بولد ناقة؟ قال )صّلى اهلل عليه 

 وآله(: وهل يلد اإلبل إال النواق؟
 واستدبر )صّلى اهلل عليه وآله( رجالً من ورائه وأخذ بعضده وقال: من يشرتي هذا العبد؟ يعين أنه عبد اهلل.

 ! (15ى اهلل عليه وآله( الحد: ال تنس يا ذا األذنني)وقال )صلّ 
وعن زيد بن اسلم، أنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال المرأة )وذكرت زوجها(: أهذا الذي يف عينيه بياض؟ فقالت: 

 ال ما بعينيه بياض، وحكت لزوجها فقال: أما ترين بياض عيين أكثر من سوادمها؟
 (.16 عليه حنطة فقال: متشي اهلريسة)ورأى )صّلى اهلل عليه وآله( مجالً 

عن ابن عباس: أنه )صّلى اهلل عليه وآله( كسى بعض نسائه ثوبًا واسعًا فقال هلا: إلبسيه وامحدي اهلل وجّري منه 
 (.12ذيالً كذيل العروس)

وآله(: إن اجلنة ال وقالت عجوز من األنصار للنيب )صّلى اهلل عليه وآله(: ادع يل باجلنة، فقال )صّلى اهلل عليه 
يدخلها العجز، فبكت املرأة فضحك النيب )صّلى اهلل عليه وآله( مث قال: أما مسعت قول اهلل تعاىل: )إنا أنشأناهن 

 (.36ـ  35إنشاًء فجعلناهن أبكاراً( )الواقعة: 
باكية، فوصفها  وقال )صّلى اهلل عليه وآله( للعجوز األشجعية: يا أشجعية ال تدخل العجوز اجلنة وفرأها بالل

للنيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال واألسود كذلك، فجلسا يبكيان، فرأها العباس فذكرمها له، فقال: والشيخ  
كذلك، مث دعاهم وطيب قلوهبم، وقال: ينشئهم اهلل كأحسن ما كانوا وذكر أهنم يدخلون اجلنة شبانًا منورين 

 وقال: إن أهل اجلنة جرد مرد مكحلون.
 ى اهلل عليه وآله( حني قال رجل شعر:وقال )صلّ 

 أنت نبــــــي اهلل حقاً نعلمـــــه          ودينك اإلسالم ديناً نعــــظمه
 نبغي مع اإلسالم شيئاً نقضمه          وحنن حــــول ديننا نـــــدندن

 (.14قال: يا علي أقض حاجته فأشبعه علي )عليه السالم( وأعطاه ناقة وجلة، ومتر)



 )ندندن( الدندنة هي كالم تسمع نغمته وال يفهم. أقول:
وجاء أعراّب فقال: يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بلغنا أن املسيح )يعين الدجال( يأيت الناس بالثريد وقد 
هلكوا مجيعًا جوعًا أفرتى باّب أنت وأمي أن أكف من ثريده تعففًا وتزهداً، فضحك رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 (.11له(، مث قال: بل يغنيك اهلل مبا يغين به املؤمنني)وآ
ورأى صهيباً يأكل متراً، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: أتأكل التمر وعينك رمدة، فقال يا رسول اهلل إين أمضغه من 

 (.31هذا اجلانب وعيين تشتكي من هذا اجلانب)
ل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ورهن بالتمر وجلس حبذائه وهنى )صّلى اهلل عليه وآله( أبا هريرة عن املزاح فسرق نع

)صّلى اهلل عليه وآله( يأكل، فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: يا أبا هريرة ما تأكل، فقال: نعل رسول اهلل )صّلى اهلل 
 عليه وآله(.

األصحاب، فمروا وقال: سويبط املهاجري لنعيمان البدري: أطعمين وكان على الزاد يف سفر فقال: حىت جنيء 
بقوم فقال هلم سويبط: تشرتون مين عبدًا يل؟ قالوا: نعم، قال: إنه عبد له كالم وهو قائل لكم إين حر، فإن 
مسعتم مقاله تفسدوا علّي عبدي فاشرتوه بعشرة قالئص مث جاؤوا فوضعوا يف عنقه حباًل، فقال نعيمان: هذا 

نطلقوا حىت أدركهم القوم وخلصوه فضحك النيب )صّلى اهلل عليه يستهزئ بكم وإين حر، فقالوا: قد عرفنا خربك وا
 (.31وآله( من ذلك حيناً )ملا مسع اخلرب()

ورأى نعيمان مع أعراّب عكة عسل فاشرتاها منه وجاء هبا إىل بيت عائشة يف يومها وقال: خذوها يظهر للنيب 
لى الباب، فلما طال قعوده قال: يا هؤالء ردوها إن )صّلى اهلل عليه وآله( أنه أهداها له، ومّر نعيمان واألعراّب ع

مل حتضر قيمتها، فظهرت لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( القصة فوزن له الثمن، وقال لنعيمان: ما محلك على 
ما فعلت؟ فقال: رأيت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حيب العـــسل، ورأيـــت األعرابـــي معه العكة، فضحك 

 (.31يب )صّلى اهلل عليه وآله( ومل يظهر له نكراً)الن
 (.33وروي أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يقول )إين ألمزح وال أقول إال حقاً()

وعن حسن بن علي )عليه السالم( قال: سألت خايل هندًا عن صفة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ؟ فقال: 
 (.34ا فرح غّض طرفه وكان جل ضحكه التبّسم)إذا كان غضب أعرض وأشاح، وإذ

 كرمه )صّلى اهلل عليه وآله( وتيسريه األمور للناس
وكان )صّلى اهلل عليه وآله( أكرم الناس كفًا وكان يؤثر غريه على نفسه فيبيت جائعًا ليطعم غريه وقد قالت 

 اخلبز واللحم(. عائشة: كنا نأكل األسودين )أي املاء والتمر( ونطعم الناس األمحرين )أي
وروي عن الصادق )عليه السالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أقبل إىل )اجلعرانه( فقسم فيها األموال 
وجعل الناس يسألونه فيعطيهم حىت أجلؤوه إىل الشجرة فأخذوا برده وخدشت ظهره حىت جلوه عنها وهم يسألونه 

 (.35شجر هتامة نعماً لقسمته بينكم مث ما ألفيتموين جباناً وال خبياًل)فقال: أيها الناس واهلل لو كان عندي عدد 
 (.36ولقد كان )صّلى اهلل عليه وآله( جييز الرجل الواحد باملائة من اإلبل)



 (.32وقال أعراّب: إن حممداً )صّلى اهلل عليه وآله( يعطي عطاء من ال خياف الفقر)
ه السالم( أنه كان قد اقتدى بالرسول )صّلى اهلل عليه وآله( فكان جيلس ويف رواية )حول اإلمام أمري املؤمنني )علي

جلسة العبد، ويأكل أكلة العبد، ويطعم الناس خبز الرب واللحم، ويرجع إىل أهله فيأكل اخلبز والزيت وإن كان 
جاز كعبه حذفه، ليشرتي القميص السنبالين مث خيري غالمه خريمها مث يلبس الباقي، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا 

وما ورد عليه أمران قط كالمها هلل رضًا إال أخذ بأشدمها على بدنه، ولقد ويل )صّلى اهلل عليه وآله( الناس مخس 
سنني فما وضع أجرة على أجرة، وال لبنة على لبنة، وال أقطع قطيعة، وال أورث بيضاء وال محراء إال سبع مائة 

 (.34هله هبا خادماً)درهم فضلت من عطاياه أراد أن يبتاع أل
 وقد كان )عليه السالم( مديوناً ملا استشهد بثمامنائة ألف درهم.

 (.31ويف حديث أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان حيمل الناس من خلفه ما يطيقون)
رهوا عليه، وقد ورد يف احلديث أنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )رفع عن أميت تسعة: اخلطأ والنسيان، وما استك

وما ال يطيقون، وما ال يعلمون، وما اضطروا إليه واحلسد، والطرية، والتفكر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطق 
 (.41بشفته()

 وروي: أن رجاًل أتى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيناه.
  ما كلفك اهلل ما ال تقدر عليه.قال الراوي: فقلت: يا رسول اهلل

 قال: فكره النيب )صّلى اهلل عليه وآله(.
 فقال الرجل: أنفق وال ختف من ذي العرش إقالاًل.

 (.41قال: فتبسم النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وعرف السرور يف وجهه)
 وأجود الناس.وعن أنس قال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أشجع الناس وأحسن الناس 

وقال: فزع أهل املدينة ليلة فانطلق الناس قبل الصوت قال: فتلقاهم رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وقد سبقهم 
 (.41وهو يقول: )لن تراعوا( وهو على فرس ألّب طلحة ويف عنقه السيف)

 عبادته )صّلى اهلل عليه وآله( وتعاهده لعبادة أصحابه
اهلل وأّب جعفر )عليه السالم( قاال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا صلى قام  عن أّب بصري، عن أّب عبد

 (.1على أصابع رجليه حىت تورمت، فأنزل اهلل تعاىل: )طه( )طه: 
 وهي بلغة طي يا حممد.

 (.43()1)ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى( )طه: 
الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون وروي: أنه )صّلى اهلل عليه وآله( ملا نسخ فرض قيام 

 (.44حرصاً على كثرة طاعاهتم فوجدها كبيوت النحل ملا مسع من دندنتهم بذكر اهلل والتالوة)
  
 .114، ص16ـ حبار األنوار: ج 1



 ـ املصدر السابق. 1
 .611، ص13ـ كنز العمال: ج 3
 .461، ص4ـ مستدرك الوسائل: ج 4
 .516، ص4عة: جـ وسائل الشي 5
 .314، ص11ـ مستدرك الوسائل: ج 6
 ـ الربمة: القدر من احلجر. 2
 .111، ص16ـ حبار األنوار: ج 4
 .116، ص16ـ مستدرك الوسائل: ج 1

 .163، ص4ـ الكايف: ج 11
 .364، ص4ـ مستدرك الوسائل: ج 11
 .111، ص16ـ حبار األنوار: ج 11
 .131ـ املصدر السابق: ص 13
 .111لسابق: صـ املصدر ا 14
 .131ـ املصدر السابق: ص 15
 ـ املصدر السابق. 16
 .133، ص16ـ حبار األنوار: ج 12
 .134ـ املصدر السابق: ص 14
 .135ـ املصدر السابق: ص 11
 .142ـ املصدر السابق: ص 11
 .21، ص1ـ احلدائق الناظرة: ج 11
 .422، ص4ـ وسائل الشيعة: ج 11
 .411ـ املصدر السابق: ص 13
 .114، ص16ـ حبار األنوار: ج 14
 ـ املصدر السابق. 15
 ـ املصدر السابق. 16
 .115ـ املصدر السابق: ص 12
 ـ املصدر السابق. 14
 ـ املصدر السابق. 11
 .116ـ املصدر السابق: ص 31



 ـ املصدر السابق. 31
 ـ املصدر السابق. 31
 .114ـ املصدر السابق: ص 33
 ـ املصدر السابق. 34
 .116السابق: ص ـ املصدر 35
 .122ـ املصدر السابق: ص 36
 .114ـ املصدر السابق: ص 32
 .124ـ املصدر السابق: ص 34
 .144، ص16ـ حبار األنوار: ج 31
 .413، ص6ـ مستدرك الوسائل: ج 41
 .135، ص2ـ املصدر السابق: ج 41
 .131، ص16ـ حبار األنوار: ج 41
 .45ـ املصدر السابق: ص 43
 .114السابق: صـ املصدر  44



 رئاسة الدين والدنيا

 
 

 القيادة الرشيدة املتواضعة
عن أبان األمحر، عن الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( قال: )جاء رجل إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

قال علي وآله( وقد بلى ثوبه فحمل إليه اثين عشر درمهاً، فقال: يا علي خذ هذه الدراهم فاشرت يل ثوبًا ألبسه، 
)عليه السالم(: فجئت إىل السوق فاشرتيت له قميصًا باثين عشر درمهًا وجئت به إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 وآله( فنظر إليه فقال: يا علي غري هذا أحب إيل، أترى صاحبه يعيلنا؟
 فقلت: ال أدري.

ه( قد كره هذا يريد ثوباً دونه فأقلنا فيه فقال: أنظر فجئت إىل صاحبه، فقلت: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآل
فرّد علّي الدراهم وجئت به إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فمشى معي إىل السوق يبتاع قميصًا فنظر إىل 

 جارية قاعدة على الطريق تبكي فقال هلا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: ما شأنك؟.
 عطوين أربعة دراهم ألشرتي هلم هبا حاجة فضاعت فال أجسر أن أرجع إليهم.قالت: يا رسول اهلل إن أهل بييت أ

 فأعطاها رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أربعة وقال: ارجعي إىل أهلك.
ومضى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إىل السوق فاشرتى قميصًا بأربعة دراهم ولبسه ومحد اهلل وخرج، فرأى 

من كساين كساه اهلل من ثياب اجلنة، فخلع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قميصه الذي  رجاًل عريانًا يقول:
 اشرتاه وكساه السائل.

مث رجع إىل السوق فاشرتى باألربعة اليت بقيت قميصًا آخر فلبسه ومحد اهلل ورجع إىل منزله، وإذا اجلارية قاعدة 
 وآله(: ما لك ال تأتني أهلك؟.على الطريق، فقال هلا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

قالت: يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إين قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوين فقال رسول اهلل )صّلى اهلل 
 عليه وآله(: مّري بني يدي ودليين على أهلك.

ا أهل الدار فلم فجاء رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حىت وقف على باب دارهم، مث قال: السالم عليكم ي
 جييبوه، فأعاد السالم فلم جييبوه فأعاد السالم، فقالوا: عليك السالم يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته.

 فقال هلم: مالكم تركتم إجابيت يف أول السالم والثاين؟!
 قالوا: يا رسول اهلل مسعنا سالمك فأحببنا أن تستكثر منه.

 له(: إن هذه اجلارية أبطأت عليكم فال تؤاخذوها.فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآ
 فقالوا: يا رسول اهلل هي حرة ملمشاك.

فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: احلمد هلل ما رأيت اثين عشر درمهًا أعظم بركة من هذه، كسى اهلل هبا 
 عريانني، واعتق هبا نسمة(.



)عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مل وعن ابن طريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه 
يورث دينارًا وال درمهًا وال عبدًا وال وليدة وال شاة وال بعرياً، ولقد قبض )صّلى اهلل عليه وآله( وإن درعه مرهونة 

 (.1عند يهودي من يهود املدينة بعشرين صاعاً من شعري استلفها نفقة ألهله()
أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )مخس ال ادعهن وعن حممد بن قيس، عن 

 حىت املمات:
األكل على احلضيض مع العبيد، وركوّب احلمار مؤكفاً، وحليب العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على 

 (.1الصبيان، لتكون سنة من بعدي()
 عليه وآله( دخل بعض بيوته فامتأل البيت ودخل جرير فقعد خارج وعن جرير بن عبد اهلل: )إن النيب )صّلى اهلل

البيت فأبصره النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فأخذ ثوبه فلّفه فرمى به إليه وقال: اجلس على هذا، فأخذ جرير 
 (.3فوضعه على وجهه فقبله()

 (.4أمامه وتركوا ظهره للمالئكة() وعن جابر قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا خرج مشى أصحابه
 (.5وعن أنس بن مالك قال: )كنا إذا أتينا النيب )صّلى اهلل عليه وآله( جلسنا حلقة()

وعن علي )عليه السالم( قال: ما صافح رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أحداً قط فنزع يده من يده حىت يكون 
 أو حديث فانصرف، حىت يكون الرجل ينصرف.هو الذي ينزع يده وما فاوضه أحد قط يف حاجة 
 وما نازعه احلديث حىت يكون هو الذي يسكت.

 وما رأى مقدماً رجله بني يدي جليس له قط.
 وال عرض له قط أمران إال أخذ بأشدمها.

 وما انتصر نفسه من مظلمة حىت ينتهك حمارم اهلل فيكون حينئٍذ غضبه هلل تبارك وتعاىل.
 حىت فارق الدنيا.وما أكل متكئاً قط 

 وما سأل شيئاً قط فقال: ال.
 وما رد سائالً حاجة إال هبا أو مبيسور من القول.

 وكان أخف الناس صالة يف متام.
 وكان أقصر الناس خطبة واقله هذراً.
 وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل.

 وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ وآخر من يرفع يده.
 أكل مما يليه، فإذا كان الرطب والتمر جالت يده. وكان إذا أكل،

 وإذا شرب شرب ثالثة أنفاس، وكان ميص املاء مصاً وال يعبه عباً.
وكان ميينه لطعامه وشرابه وأخذه وإعطائه كان ال يأخذه إال بيمينه وال يعطي إال بيمينه، وكان مشاله ملا سوى 

 ذلك من بدنه.



 بسه وتنعله وترجله.وكان حيب التيمن يف كل أموره يف ل
 وكان إذا دعا دعا ثالثاً، وإذا تكلم تكلم وتراً، وإذا استأذن استأذن ثالثاً.

وكان كالمه فصاًل يتبينه كل من مسعه، وإذا تكلم رأى كالنور خيرج من بني ثناياه، وإذا رأيته قلت أفلج الثنينت 
 وليس بأفلج.

 وكان نظره اللحظ بعينه.
 يكرهه. وكان ال يكلم أحداً بشيء

 وكان إذا مشى كأنه ينحط من صبب.
 وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخالقاً.

 وكان ال يذم ذواقاً وال ميدحه وال يتنازع أصحابه احلديث عنده.
 (.6وكان احملدث عنه يقول: مل أر بعيين مثله قبله وال بعده )صّلى اهلل عليه وآله()

صغري ليدعو له بالربكة أو يسميه فيأخذه فيضعه يف حجره تكرمة وكان )صّلى اهلل عليه وآله( يؤتى بالصيب ال
ألهله، فرمبا بال الصيب عليه فيصيح بعض من رآه حني بال فيقول )صّلى اهلل عليه وآله(: ال تزرموا بالصيب فيدعه 

، فإذا حىت يقضي بوله مث يفرغ له من دعائه أو تسميته ويبلغ سرور أهله فيه وال يرون أنه يتأذى ببول صبيهم
 انصرفوا غسل ثوبه بعد.

ودخل رجل املسجد وهو جالس وحده فتزحزح له، فقال الرجل: يف املكان سعة يا رسول اهلل، فقال )صّلى اهلل 
 (.2عليه وآله(: )إن حق املسلم على املسلم إذا رآه يريد اجللوس إليه أن يتزحزح له()

 (.4تقوموا كما تقوم األعاجم بعضهم لبعض()وروي: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ال 
 )وكان األعاجم يتواضع بعضهم لبعض إىل حد الركوع(.

وروي عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا دخل منزاًل قعد يف أدىن 
 (.1اجمللس حني يدخل()

اهلل عليه وآله( قال: )إذا أتى أحدكم جملسًا فليجلس حيث ما وروي عنه )عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى 
 (.11انتهى جملسه()

وكان صلى اهلل عليه وآله يأكل كل األصناف من الطعام وكان يأكل ما أحّل اهلل له مع أهله وخدمه إذا أكلوا 
ضيف فيأكل مع ومع من يدعوه من املسلمني على األرض وعلى ما أكلوا عليه، ومما أكلوا إال أن ينزل به 

 (.11ضيفه)
 (.11وكان يقول )صّلى اهلل عليه وآله(: )أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما جيلس العبد()

وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما أكل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( متكئًا منذ بعثه اهلل عز وجل نبياً 
ل، وكان )صّلى اهلل عليه وآله( إذا وضع يده يف الطعام قال: بسم اهلل بارك حىت قبضه اهلل إليه تواضعًا هلل عز وج

 (.13لنا فيما رزقتنا وعليك خلفه)



وما ذم رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( طعامًا قط كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، وكان )صّلى اهلل عليه 
 (.14غريه()وآله( ما عاف من شيء فإنه ال حيرمه على 

وعن املعلى بن خنيس قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: ما أكل نيب اهلل وهو متكئ منذ بعثه اهلل جل وعز، 
 (.15وكان يكره أن يتشبه بامللوك)

 عدالته االجتماعية )صّلى اهلل عليه وآله( 
ّلى اهلل عليه وآله( دنانري فتقاضاه فقال عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: إن يهودياً كان له على رسول اهلل )ص

له: يا يهودي ما عندي ما أعطيك فقال: فإين ال أفارقك يا حممد حىت تقضيين فقال: إذا أجلس معك فجلس 
معه حىت صلى يف ذلك املوضع الظهر والعصر واملغرب والعشاء اآلخرة والغداة، وكان أصحاب رسول اهلل )صّلى 

ويتواعدونه، فنظر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟  اهلل عليه وآله( يتهددونه
فقالوا: يا رسول اهلل يهودي حبسك فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: مل يبعثين رّب عز وجل بأن أظلم معاهدًا وال 

ًا عبده ورسوله، وشطر مايل يف غريه، فلما عال النهار قال اليهودي: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن حممد
 (.16سبيل اهلل)

وعن عنبسه بن مصعب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعته يقول: )أتى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( 
بشيء فقسمه فلم يسع أهل الصفة مجيعًا فخّص به أناسًا منهم، فخاف رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أن 

اآلخرين شيء فخرج إليهم فقال: معذرة إىل اهلل عز وجل وإليكم يا أهل الصفة إنا أوتينا يكون قد دخل قلوب 
 (.12بشيء فأردنا أن نقسمه بينكم فلم يسعكم فخصصت به أناساً منكم خشينا جزعهم وهلعهم)

 جوانب من حياته )صّلى اهلل عليه وآله(
ول: مرت امرأة بدوية )بذيه( برسول اهلل )صّلى اهلل عن احلسن الصيقل قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يق

عليه وآله( وهو يأكل وهو جالس على احلضيض فقالت: يا حممد واهلل إنك لتأكل أكل العبيد وجتلس جلوسه، 
 فقال هلا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: وحيك أي عبد أعبد مين.

اهلل إال اليت يف فمك، فأخرج رسول اهلل )صّلى اهلل عليه قالت: فناولين لقمة من طعامك فناوهلا، فقالت: ال و 
وآله( اللقمة من فمه فناوهلا فأكلتها، قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: فما أصاهبا داء حىت فارقت الدنيا 

 (.14روحها)
الذي يف  وكان )صّلى اهلل عليه وآله( إذا أكل اخلبز واللحم خاصة غسل يديه غساًل جيدًا مث مسح بفضل املاء

 يده وجهه.
وكان )صّلى اهلل عليه وآله( ال يأكل وحده ما ميكنه وقال: )أال أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى، قال: من أكل وحده 

 وضرب عبده ومنع رفده(.
وكان )صّلى اهلل عليه وآله( إذا شرب بدأ فسمى وحسا حسوة وحسوتني، مث يقطع فيحمد اهلل مث يعود، فيسمي 

ثالثة مث يقطع فيحمد اهلل وكان له يف شربه ثالث تسميات وثالث حتميدات، وميص املاء مصًا وال مث يزيد يف ال



يعبه عباً، ويقول: إن الكباد من العب، وكان )صّلى اهلل عليه وآله( ال يتنفس يف اإلناء إذا شرب، فإن أراد أن 
تتخذ من اخلشب ويف اجللود، ويشرب يف يتنفس أبعد اإلناء عن فيه حىت يتنفس... وكان يشرب يف األقداح اليت 

 (.11اخلزف ويشرب بكفيه يصب املاء فيهما ويشرب ويقول: ليس إناء أطيب من اليد)
وقال أنس بن مالك: كانت لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( شربة يفطر عليها وشربة للسحر، ورمبا كانت 

اث فهيأهتا له )صّلى اهلل عليه وآله( ذات ليلة فاحتبس النيب واحدة، ورمبا كانت لبناً، ورمبا كانت الشربة خبزًا مي
)صّلى اهلل عليه وآله( فظننت أن بعض أصحابه دعاه فشربتها حني احتبس، فجاء )صّلى اهلل عليه وآله( بعد 
العشاء بساعة فسألت بعض من كان معه هل كان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أفطر يف مكان أو دعاه أحد، 

ال فبت بليلة ال يعلمها إال اهلل من غم أن يطلبها مين النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وال جيدها فيبيت جائعاً فقال: 
 (.11فاصبح صائماً، وما سألين عنها وال ذكرها حىت الساعة)

ناءان ولقد جاءه )صّلى اهلل عليه وآله( ابن خوىل بأناء فيه عسل ولنب فأىب أن يشربه، فقال: شربتان يف شربة وإ
يف إناء واحد، مث قال: ما أحرمه ولكين أكره الفخر واحلساب بفضول الدنيا غداً وأحب التواضع، فإن من تواضع 

 (.11هلل رفعه اهلل)
 (.11وكان حيب الدهن ويكره الشعث ويقول: إن الدهن يذهب البؤس)

 وكان )صّلى اهلل عليه وآله( يتطيب باملسك حىت يرى وبيصه يف مفرقه.
تجمر بالعود القمـــاري، وكان يـــعرف يف الليــــلة املظلمة قبل أن يرى بالطيب، فيقال: هذا النيب )صّلى اهلل وكان يس

 (.13عليه وآله()
وكان ال يـــعرض عليه طـــيب إال تطيب به ويقول: هو طيب ريـــحه خفيف حمـــمله، وإن مل يتطيب وضع إصبعه يف 

 (.14ذلك الطيب)
عليه وآله( ينظر يف املرآة ويرجل مجته وميتشط، ورمبا نظر يف املاء وسوى مجته فيه، ولقد كان وكان )صّلى اهلل 

يتجمل ألصحابه فضاًل على جتمله ألهله، وقال ذلك لعايشة حني رأته ينظر يف ركوة فيها ماء يف حجرهتا ويسوي 
وتسوى مجتك وأنت النيب وخري خلقه فيها مجته وهو خيرج إىل أصحابه، فقالت: بأّب أنت وأمي تتمرء يف الركوة 

 (.15فقال: )إن اهلل تعاىل حيب من عبده إذا خرج إىل إخوانه أن يتهيأ هلم وجتمل()
 وكان ال يفارقه يف أسفاره قارورة الدهن واملكحلة واملقراض واملرآة واملسواك واملشط.

 (.16ويف رواية: تكون معه اخليوط واإلبرة واملخصف والسيور)
اهلل عليه وآله( إذا لبس ثوبًا جديدًا قال: )احلمد هلل الذي كساين ما يواري عوريت، وأجتمل به يف  وكان )صّلى

 الناس(.
 (.12وكان إذا نزعه نزع من مياسره أواًل)

وكان )صّلى اهلل عليه وآله( إذا لبس ثيابه واستوى قائماً قبل أن خيرج قال: )اللهم بك استرتت، وإليك توجهت، 
عليك توكلت، اللهم أنت ثقيت وأنت رجائي، اللهم اكفين ما أمهين، وما ال أهتم به، وما أنت وبك اعتصمت و 



أعلم به مين، عز جارك، وجل ثنائــــك، وال إله غريك، اللهــــم زودين التقـــــوى، واغفر يل ذنيب، ووجهين للخري 
 (.14حيث ما توجهت( مث يندفع حلاجته)

اش رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عباءة وكانت مرفقته أدم حشوها ليف فثنيت وعن علي )عليه السالم( كان فر 
ذات ليلة، فلما أصبح قال: لقد منعين الليلة الفراش الصالة )أي النافلة( فأمر )عليه السالم( أن جيعل بطاق 

 واحد.
حيثما انتقل وتثىن ثنيتني، وكان له فراش من أدم حشوه ليف، وكانت له )صّلى اهلل عليه وآله( عباءة تفرش له 

وكان )صّلى اهلل عليه وآله( كثرياً ما يتوسد وسادة له من أدم حشوها ليف وجيلس عليها، وكانت له قطيفة فدكية 
يلبسها يتخشع هبا، وكانت له قطيفة مصرية قصرية اخلمل، وكان له بساط من شعر جيلس عليه، ورمبا صلى 

 (.11عليه)
 (.31حتته شيء غريه، وكان يستاك إذا أراد أن ينام ويأخذ مضجعه) وكان ينام على احلصري ليس

( فدخل عـــليه رجــــل ويف 31ويف حديث: أنه أعتزل )صّلى اهلل عليه وآله( نساءه يف مشربة )واملشربة العلبة()
ه فوجد ( والنيب )صّلى اهلل عليه وآله( نائم على حصري قد اثر يف جنب34( قرظ)33( عطنة)31البــــيت أهب)

 الرجل ريح األهب، فقال: يا رسول اهلل ما هذه الريح؟.
( فلما جلس النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قد أثر احلصري يف جنبه فقال الرجل: أما أنا 35قال: هذا متاع احلي)

 قد فأشهد انك رسول اهلل وألنت أكرم على اهلل من قيصر وكسرى ومها فيما مها فيه من الدنيا وأنت على احلصري
 أثر يف جنبك.

 (.36فقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: أما ترضى أن يكون هلم الدنيا ولنا اآلخرة)
وعن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: أفطر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عشية 

األنصاري بعس خميض بعسل، فلما وضعه على مخيس يف مسجد قبا فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خويل 
فيه حناه، مث قال: )شرابان يكتفي بأحدمها من صاحبه ال أشربه وال أحرمه، ولكن أتواضع هلل، فإن من تواضع هلل 
رفعه اهلل، ومن تكرب خفضه اهلل، ومن اقتصد يف معيشته رزقه اهلل، ومن بّذر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكر املوت أحبه 

 .(32اهلل()
وعن طلحة بن زيد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: ما أعجب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( شيء من 

 (.34الدنيا إال أن يكون فيها جائعاً خائفاً)
وعن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: دخل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إىل أم سلمة 

 ت إليه كسرة، فقال: هل عندك أدام؟)رض( فقرب
 (.31فقالت: ال يا رسول اهلل ما عندي إال خل)

 فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: نعم األدام اخلل ما افتقر بيت فيه خل.



وعن ابــــن عباس قال: كان رســــول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إذا مــشى مــشى مشيًا يعرف أنه ليس مبشي عاجز 
 (.41بكسالن)وال 

 إكرام النيب )صّلى اهلل عليه وآله( للناس
 عن جرير بن عبد اهلل قال: ملا بعث النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أتيته ألبايعه، فقال يل: يا جرير ألي شيء جئت؟

 قال: قلت: جئت ألسلم على يديك يا رسول اهلل.
 (.41 قوم فأكرموه()فألقى يل كساءه، مث اقبل على أصحابه فقال: )إذا أتاكم كرمي

وعن عمار بن حيان قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أتته أخت له من 
الرضاعة، فلما نظر إليها سّر هبا وبسط ملحفته هلا فأجلسها عليها، مث اقبل حيدثها ويضحك يف وجهها، مث 

ما صنع هبا، فقيل: يا رسول اهلل صنعت بأخته ما لـــم تصنــــع به وهو  قامت فذهبت، مث جاء أخوها فلم يصنع به
 (.41رجــــل؟ فقال: ألهنا كانت أبّر بوالديها منه)

 حق احليوان
روي: أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( جلس يومًا يأكل رطبًا فكان فأكل بيمينه وامسك النوى بيساره ومل يلقه يف 

منه فأشار إليها بالنوى الذي يف كفه، فدنت إليه وجعلت تأكل من كفه اليسرى،  األرض فمرت به شاة قريبة
 (.43ويأكل هو بيمينه، ويلقي إليه النوى حىت فرغ وانصرفت الشاة حينئٍذ)

وعن موسى بن جعفر، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال علي )عليه السالم(: )بينما رسول اهلل )صّلى اهلل 
إذا الذ به هر البيت، وفعرف رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إنه عطشان فأصفى إليه اإلناء عليه وآله( يتوضأ 

 (.44حىت شرب منه اهلر وتوضأ بفضله()
 ورأى )صّلى اهلل عليه وآله( ديكاً بدون دجاجة فقال )صّلى اهلل عليه وآله( لصاحبه هال اختذت له أهاًل.

 له( فلما أراد القيام قطع كمه لئال تنزعج اهلرة.ونامت هرة على كمه )صّلى اهلل عليه وآ
 قضايا اجتماعية

 عن سفيان بن عتيبة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف حديث:
 إن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )من ترك ديناً أو ضياعاً فعلي، ومن ترك مااًل فلورثته(.

وليس له على عياله أمر وال هني إذا مل جير عليهم النفقة  فالرجل ليست له على نفسه والية إذا مل يكن له مال
والنيب )صّلى اهلل عليه وآله( وأمري املؤمنني )عليه السالم( ومن بعدمها الزمهم هذا فمن، هناك صاروا أوىل هبم من 

يه وآله( وأهنم أنفسهم وما كـــان ســـبب إســـالم عامة اليهود إال من بعد هذا القول من رسول اهلل )صّلى اهلل عل
 (.45آمنـــوا على أنفــــسهم وعلى عياالهتم)

وعن داود بن عبد اهلل بن حممد اجلعفري، عن أبيه: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يف بعض مغازيه فمر 
هلل به ركب وهو يصلي فوقفوا على أصحاب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وسائلوهم عن رسول اهلل )صّلى ا

عليه وآله( ودعوا وأثنوا، وقالوا: لوال أنا عجال النتظرنا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فاقرؤه منا السالم ومضوا 



فانفتل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مغضباً، مث قال هلم: يقف عليكم الركب ويسألونكم عين ويبلغوين 
 (.46قوم فيهم خليلي جعفر أن جيوزوه حىت يتغدوا عنده)السالم، وال تعرضون عليهم الغداء، ليعز على 

 وعن حبر السقا قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم(: يا حبر حسن اخللق يسر.
 مث قال: أال أخربك حبديث ما هو يف يدي أحد من أهل املدينة.

جد إذ جاءت جارية لبعض قلت: بلى، قال: بينما رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ذات يوم جالس يف املس
األنصار وهو قائم فأخذت بطرف ثوبه فقام هلا النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فلم تقل شيئاً ومل يقل هلا النيب )صّلى 
اهلل عليه وآله( شيئًا حىت فعلت ذلك ثالث مرات، فقام هلا النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف الرابعة وهي خلفه 

جعت، فقال هلا الناس: فعل اهلل بك وفعل حبست رسول اهلل ثالث مرات ال تقولني فأخذت هدبة من ثوبه مث ر 
له شيئاً، وال هو يقول لك شيئاً ما كانت حاجتك إليه؟ قالت: إن لنا مريضاً فأرسلين أهلي آلخذ هدبة من ثوبه 

مره يف أخذها يستشفي هبا، فلما أردت أخذها رآين، فقام فاستحييت أن آخذها وهو يراين، وأكره أن أستأ
 (.42فأخذهتا)

وعن عجالن، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان ال يسأله أحد من 
الدنيا شيئًا إال أعطاه فأرسلت إليه امرأة إبنًا هلا، فقالت: انطلق إليه فاسأله فإن قال لك: ليس عندنا شيء، 

 (.44ذ قميصه فرمى به إليه)فقل: أعطين قميصك، قال: فأخ
 

وعن عبد اهلل بن طلحة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: أن رجل من بين فهد كان يضرب عبدًا له والعبد 
يقول: أعوذ باهلل فلم يقلع عنه، فقال: أعوذ مبحمد فأقلع عنه الضرب، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: 

 ذ مبحمد فتعيذه، واهلل أحق أن جيار عائذه من حممد.يتعوذ باهلل فال تعيذه ويتعو 
 فقال الرجل: هو حر لوجه اهلل.

 (.41فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: والذي بعثين باحلق نبياً لو مل تفعل لواقع وجهك حر النار)
وآله( يريد حاجة، فإذا وعن الفضل قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( يقول: خرج رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

بالفضل بن العباس قال: فقال امحلوا هذا الغالم خلفي قال: فاعتنق رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بيده من 
 (.51خلفه على الغالم، مث قال: يا غالم خف اهلل جتده أمامك يا غالم خف اهلل يكفك ما سواه)

 العفو العام
( قال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أتى باليهودية اليت مّست الشاة عن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم

 للنيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال هلا: ما محلك على ما صنعت؟
 فقالت: قلت: إن كان نبياً مل يضره وإن كان ملكاً أرحت الناس منه.

 (.51قال: فعفا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عنها)



بن أّب العالء، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مّر يف بعض  وعن احلسني
طرق املدينة وسوداء تلقط السرقني، فقيل هلا: تنحي عن طريق رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، فقالت: إن 

 (.51)صّلى اهلل عليه وآله(: دعوها فإهنا جبارة)الطريق ملعرض، فهّم هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال رسول اهلل 
كما أنه )صّلى اهلل عليه وآله( عفا عن قاتل عمه محزة )وحشي(، وعن قاتل ابنته زينب )عليها السالم( )هّبار(، 

 إىل غري ذلك من أخبار عفوه )صّلى اهلل عليه وآله(.
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 الفصل الثامن: ختلف املسلمني يف القرون األخرية

 
 مقدمة

 السؤال الكبري الذي يرتدد على كل الشفاه، ويطرح يف كل األندية هو:
ملاذا مل يتمكن املسلمون من النهوض حىت ينقذوا أنفسهم من براثن الشرق والغرب أواًل وحىت ينقذوا سائر البشر 

صحيحة واحلريات الواسعة، على ما قال سبحانه: )هو الذي أرسل رسوله ثانيًا مع ما لإلسالم من املناهج ال
 (.33باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله( )التوبة: 

 (.152وقال سبحانه: )ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم( )األعراف: 
 ومع أن مجاعات كثرية من املسلمني حاولوا ذلك فلم جتد تلك احملاوالت؟

وليس هذا سؤااًل فحسب، وإمنا حنن بصدد بيان العالج للمشكلة مبا نراه مناسبًا هلا، حىت نتمكن من صياغة 
 العامل اجلديد الذي يعمه اإلميان واحلرية والسالم والرفاه.

 واجلواب على هذا السؤال يتلّخص يف عدة عوامل سنذكرها تباعاً.



 
 

 العامل األول

 اإلسالماحنراف احلكومات اليت تدعي 
وهذا ما شاهده املسلمون أواًل، والعامل ثانيًا من املظامل اليت اقرتفتها مجلة من احلكومات )اإلسالمية( ! ابتداًء من 
معاوية ومن سبقه من الغاصبني وانتهاء بسقوط آخر خليفة عثماين يف تركيا، فقد محل أكثرية أهل العامل 

نهم أن )احلكومة اإلسالمية( هي اليت أدارها األمويون والعباسيون انطباعات سيئة عن احلكومة اإلسالمية ظنًا م
ومن إليهم فرأى الناس )مسلمني وغري مسلمني( أن يف قيام احلكومة اإلسالمية إعادة للمأساة، ولذا أخذت 

 اجللود تقشعر من اسم )اخلليفة( و)األمري( و)احلكم اإلسالمي( وما أشبه.
إلسالم، وإمنا كان ذنب املسلمني الذين رضوا بأن حيكمهم مثل أولئك ومن الواضح أن ذلك مل يكن ذنب ا

احلكام املنحرفني عن اإلسالم وقد ورد يف حديث تقدم عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وجوب عزل احلكام 
سم خوفاً الظاملني لكن املسلمني ـ غالبًا ـ خنعوا وخضعوا وقبلوا حبكم أولئك ألسباب خمتلفة، فقسم طمعاً، وق

 وقسم حياداً وصارت النتيجة:
 أواًل: تلك اجملازر العظيمة واملظامل اهلائلة يف كل البالد اإلسالمية.

ثانياً: تلوث مسعة احلكومة اإلسالمية، فأصبحت احلكومة اإلسالمية حتمل لون )الظلم( و)العدوان( و)االستهتار( 
وغري املسلمني باخلليفة املستبد الذي يصادر أموال الناس  وحنو ذلك، واتسم احلاكم اإلسالمي يف أذهان املسلمني

ويقتلهم بغري ذنب وبدون حماكمة، ويهتك األعراض، وميأل بيوته باجلواري والقيان واخلصي، ويشرب اخلمر، 
ويعربد ويلعب القمار، وخياف منه حىت أقرب املقربني إليه، وال يستشري من أحد شيئاً، ويقتل الصاحلني ويرتك 

 سقني ويعمل على تأخر البالد والعباد، ومن الواضح أن مثل هذا احلكم ال يرغب إليه أحد.الفا
 مناذج من فساد األمويني

وال بأس بذكر مجلة من األعمال اليت ارتكبها األمويون والعباسيون ويقاس على تلك األعمال ما ارتكبه العثمانيون 
ل الرتكة اليت ورثناها حنن املسلمني من هؤالء مما سبب تنفر  ومن إليهم من املآمث واملوبقات، حىت يعرف مدى ثق

 كثري من أهل العامل من حكم اإلسالم مثاًل:
 جرائم معاوية بن أّب سفيان

 قال معاوية على املنرب يف الكوفة: )ما قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا ـ إىل أن قال ـ وإمنا قاتلتكم ألتأّمر عليكم(.
 )حياة احليوان(: إن معاوية وجد رجالً يزين جباريته فقال له: ما جرأك على هذا!ويذكر الدمريي يف كتابه 

 قال الرجل: حلمك يا أمري املؤمنني! فعفا عنه وأعطاه تلك اجلارية!
 وقد احتال معاوية لكي يطلق رجل زوجته )ارينب( ليزوجها البنه يزيد ملا بلغه من مجاهلا.



وحماربته مع علي )عليه السالم(، وإرساله السم إىل املناوئني له ولو كان وجرائم معاوية كثرية من خدعه وحيله، 
اإلمام احلسن )عليه السالم( الذي قال فيه ويف أخيه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )احلسن واحلسني إمامان 

 (.1إن قاما وإن قعدا()
)عليه السالم( بالسم، ورمي جنازة اإلمام  وخيانته جبعدة اليت وعدها أن يزوجها يزيد إذا قتلت اإلمام احلسن

)عليه السالم( بالسهم على يد عامله مروان، وقتله مالك األشرت عن طريق السم، وقوله: )إن هلل جنودًا من 
 العسل( !

واستحالله البالد اإلسالمية بقتل املسلمني وحرقهم ـ كما أحرق ذات مرة يف اليمن أربعني ألفًا من املسلمني ـ 
ه قتل األطفال وهنب األعراض ـ كما فعل عامله يف اليمن حيث قتل أوالد عبيد اهلل ـ وسّبه لإلمام أمري وإباحت

املؤمنني )عليه السالم( وللخرية من أصحاب رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، وشربه اخلمر علنًا حىت أنه كان 
ة ـ واستخالفه ليزيد بالقسر )يزيد املعروف بكل يهدى إليه زقاق اخلمر ـ حىت خرقها أبو الدرداء يف قصة مشهور 

موبقة وإمث( ومحله على رقاب املسلمني بالقوة مما أسفر عن أسوأ النتائج، وجعله امللوكية كسروية وقيصرية من دون 
استشارة من األمة وال إشراك ألهل احلل والعقد، وعلى سنن معاوية سار مجلة من األمراء مثل ذلك األمري الذي 

)إن السواد )العراق( بستان لقريش( وكان ينهب املال لنفسه ولذويه ويرتك املسلمني وغري املسلمني جياعاً،  قال:
ومثل األمري اآلخر الذي كان يشرب اخلمر ويصلي صالة الصبح أربعاً، ويستفرغ اخلمر يف مسجد الكوفة ويقرأ يف 

 صالته:
 علق القلب الربابا          بعدما شابت وشابا

 ذلك من أمثال هذه املآمث واملوبقات اليت كان اخللفاء واألمراء يرتكبوهنا. وغري
 يزيد يسري على خطى أبيه

وملا وصل األمر إىل يزيد أكثر من اآلثام واملوبقات بقتل ابن بنت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عطشاناً، وقتل 
ذبح أطفاهلم، وسيب نسائهم من بلد إىل بلد وهن أصحابه معه، وتنكيله جبثثهم أسوأ تنكيل، وحرق خيامهم، و 

عقائل الوحي، وقطع رأس احلسني )عليه السالم( ورؤوس أصحابه وأوالده وأنصاره وجعلها على رؤوس الرماح من  
كربالء إىل الكوفة ومن الكوفة إىل الشام، مث إحضاره الرأس الشريف يف جملسه، وشربه اخلمر، ونكثه ثنايا اإلمام 

 الم( بقضيب كان بيده، وإنشاده األشعار اإلحلادية كقوله:)عليه الس
 ملا بدت تلك الــرؤوس وأشرقـــــت          تلك الشموس عــلى رىب جـــريون

 نعب الغراب فقلت: صح أو ال تصح          فلقد قضيت من النبــــــي ديونـــــي
 وقوله:

 ع اخلزرج مــن وقـــع األســـــللــــيت أشياخـــــــي ببدر شهــــدوا          جز 
 ألهلّـــــوا واستهلّــــــوا فــــــــــرحاً          مث قــــــالوا: يا يـــــــزيد ال تشــــل

 قـــــد قتلنا القــــــــــرم مـن سادهتم          وعــــــدلـــناه بـــبـــــدر فــاعــتــدل



 فــــال          خبـر جــــــاء وال وحــــي نـــــــزللعــــــبت هاشـــــــم باملـــــلك 
وكان يزيد شريباً للخمر، العبًا بالقمار، يعمل بدماء الناس وأعراضهم ما يشاء، يزين بأرحامه كعمته وغريها، وقد 

واخلرية من  هدم الكعبة باملنجنيق يف قصة مشهورة، وأباح املدينة املنورة ـ بلد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(
املسلمني والصحابة األطهار ـ جيشه فزنوا بالنساء حىت يف مسجد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، وأجروا الدماء 

 الغزيرة حىت يف نفس املسجد، وهنبوا األموال، وقتلوا األطفال يف قصة احلرة املشهورة.
 دور احلجاج يف االحنراف

فعندما دخل احلجاج الكوفة ـ كواٍل من قبل اخلليفة األموي الذي كان وعلى خطى معاوية ويزيد: سار احلجاج 
بيده نصف العامل اإلسالمي الشرقي إىل باكستان ـ أخذ معه جمموعة من اجلالدين وأمرهم أن يقفوا شاهرين 
سيوفهم عند أبواب املسجد وأن ينفذوا أوامره مث صعد املنرب وعمامته تسرت وجهه وقد غّص املسجد بالناس 
لالستماع إىل الوايل اجلديد فقرأ احلجاج رسالة عبد امللك مث سكت، مث قرأ العبارة اليت فيها سالم عبد امللك إىل 
أهل الكوفة مرة أخرى وسكت، وكان ينتظر من الناس أن يرّدوا اجلواب على سالم اخلليفة ولكن من دون 

 بيت:جدوى، ويف املرة الثالثة وضع عمامته فبان وجهه وأنشد هذا ال
 أنا ابن جال وطالع الثنايا          مىت أضع العمامة تعرفوين

فلما وضعها عرف الناس أنه احلجاج اجملرم املعروف فقد كانت له سوابق رهيبة يف نفوس املسلمني مث تكلم وقال: 
 )ويلكم عبد امللك يبلغكم السالم وال جتيبونه؟(.

 )وعليك السالم وعلى أمري املؤمنني السالم(.فوقف الناس احرتاماً للخليفة خوفاً، وأجابوا: 
 ولكن احلجاج استمر يف كالمه قائاًل: )امسعوا أيها الناس إن عليكم أن جتهزوا جيشاً لألهواز( وسكت.

 فقام مجاعة من الشباب واعتذروا.
رؤوس تتطاير فقال احلجاج للجالدين الذين كانوا ينتظرون أوامره بشغف: )إضربوا أعناقهم( وبعد حلظات كانت ال

 يف اهلواء وكانت اجلثث متأل املسجد.
مث قام مجاعة من الشيوخ واعتذروا فأمر اجلالدين فضربوا أعناقهم، وكل من أراد اهلروب أخذه اجلالدون الذين  

 كانوا على أبواب املسجد فقتلوه.
ن قطافها، وإين أرى الدماء وقد بدأ احلجاج الكالم قبل ضربه الناس بقوله: )أال وإين أرى رؤوسًا قد أينعت وحا

 ترتقرق بني العمائم واللحى(.
وهبذا األسلوب خضع الناس للحجاج وأصبح هذا اجملرم إهلًا جديداً حيكم ما يشاء ويفعل ما يريد، يقتل وينهب، 

 ويشرب اخلمر ومعه يف كل ذلك جالوزته وزمالؤه.
أساء به الظن ال هذا فقط، بل كان يقتل األبرياء ومل يكن احلجاج ليقتصر على قتل اجملرم، بل كان يقتل كل من 

إلرواء نفسه املتعطشة للدماء فكان يأمر بالشخص فيقتل، مث ميّد على جسمه السماط ويأكل ويقول: إين ألتذ 
 أن أرى أطراف السماط ترتاقص أمامي على أجساد القتلى وأن آكل على مثل هذا السماط.



 )اهلل أكرب( جرمية جزاؤها: القتل!
ذات مرة مسع احلجاج وهو على شرفة قصره رجاًل من املارة يقول: )اهلل أكرب( )اهلل أكرب( فدعاه احلجاج وعندما و 

 مثل أمامه جرى بينهما احلوار التايل:
 أين كنت؟

 قال الرجل: يف املسجد.
 ماذا كنت تفعل؟

 قال الرجل: أصلي العشاء.
 واىل أين كنت تذهب؟
 قال الرجل: إىل البيت.

 كنت تقول؟وماذا  
 قال الرجل: مل أقل شيئاً.

 بل قلت: اهلل أكرب.
 قال الرجل: نعم قلته.

 قال احلجاج: ماذا قصدت من قولك؟
 قال الرجل: مل أقصد شيئاً وإمنا قصدت معىن اهلل أكرب.

 قال احلجاج: ال، البد أنك قصدت شيئاً آخر.
 قال الرجل: ال، مل يكن يل أي قصد آخر.

 اإلثارة ضدنا، أليس كذلك؟ قال احلجاج: إنك قصدت
 قال الرجل: ال واهلل.

 فقال احلجاج: ال ينفعك احللف الكاذب، إن إصرارك دليل على قصدك الفاسد!
 مث أمر جالديه أن يسجنوه تلك الليلة، وينكلوا به اىل الصباح.

على محار بشكل  ويف الصباح رأى الناس على باب املسجد جالدين جيردون الرجل من ثيابه، ويطوفون به راكباً 
معكوس وعند الظهر أوقفوه على باب املسجد وأمام مرأى الناس تقدم إليه اجلالدون وشدوا جبهته باجلدار مث 
أخرجوا فكه األسفل الذي حترك بكلمة اهلل أكرب، مث كسروا عظام وجهه ومججمته بالفؤوس، مث قطعوا رأسه، 

 وعلقوا املتبقي منه على باب املسجد مصلوباً.
 ن األبرياء مقابرهمسجو 

وينقل التاريخ أن احلجاج وضع مجاعة من الشباب األبرياء يف السجن، وأمر أن تسد يف وجوههم منافذ النور 
واهلواء حىت ال مييزوا الليل من النهار، كما أمر أن ال يطعموهم الطعام إال بعد مزجه بالرمال، وأن ال يسقوهم املاء 

م، فرفض احلجاج أن يواروا جثته حىت تفسخت ومات الثاين والثالث والرابع إال بعد خلطه بامللح، فمات أحده



واخلامس إىل الرجل السادس عشر وأخربوا احلجاج بذلك فلم يأذن بإخراج اجلثث، وإمنا أمر أن يهدموا السقف 
 عليهم ليتحول السجن إىل مقربة هلم وليموت الباقون مع رفاقهم. وهكذا كان.

 جاجصور رهيبة من سجون احل
وكان سجن احلجاج حيتوي على مائة وعشرين ألفًا بني رجل وامرأة، عارين من اللباس، يعيشون حتت الشمس 

 الالفحة هناراً والربد القارص لياًل.
وكان قد أمر السجانني أن يكونوا على سور السجن فإذا أراد أحد أن يتكئ على احلائط يف وقت الظل رموه 

 تحول إىل الشمس.بالنشاب من على السور حىت ي
 (114وكان أحدهم إذا تكلم وتضرع يتلو عليه السجان قوله تعاىل: )اخسؤوا فيها وال تكلمون( )املؤمنون: 

 كما أن احلجاج زار ذات مرة السجن فلما ضج السجناء قرأ نفس اآلية الكرمية.
 وكان يأمر أن يعطي السجناء اخلبز املمزوج بالرماد واملاء املمزوج بامللح.

وكان سجنه يسبب تغيري لون اإلنسان الذي يعيش فيه ملدة، حىت أن األمهات مل يكن يعرفن أوالدهن إذا زرهنم 
بعد إصرار كثري لتغري وجوههم وعدم حلق رؤوسهم وقص أظفارهم، إذ كان كل ذلك ممنوعًا يف داخل سجون 

 احلجاج.
 يتخلى حيث يراه الناس. وكانت املرافق يف السجن عارية مكشوفة، فكل سجني جيب عليه أن

 إىل غري ذلك من موبقات سجن احلجاج.
 خيرج قلب الرجل لريى هل هو أكرب؟

وينقل لنا التاريخ أن موظف ضرائب )جاّب ضرائب( من قبل احلجاج دخل على إنسان وطالبه بزكاة أغنامه فقال 
 له الرجل: ليس عندي زكاة ألن ماشييت ماتت بسبب الربد.

 حلجاج، وبدل أن خيربه باحلقيقة ذكر أن الرجل يرفض اإلميان بالزكاة.فرجع املوظف إىل ا
 واستغل احلجاج املوقف وأمر بإحضار الرجل وقال له: كيف ال تؤمن بالزكاة؟

 قال الرجل: واهلل إنين مسلم، وال يسع املسلم إال أن يؤمن بالزكاة.
 فقال له احلجاج: إذاً كيف قلت إنك ال تؤمن بالزكاة؟

 ل: مل أقل ذلك إمنا قلت ليس عندي ما يتعلق به الزكاة.قال الرج
 ومل يقتنع احلجاج فقال للرجل: البد أن يكون لك قلب أكرب من قلوب اآلخرين وهلذا جترأت على رد كالمي!

 مث صاح: أيها اجلالد اخرج يل قلبه!
ا صدره وأخرجوا قلبه وبعد حلظات كان النطع ينتظر الرجل حيث شدوا يديه، وربطوا رجليه، مث مدوه وشقو 

 وقدموه إىل احلجاج وكان القلب ال يزال يضطرب.
 وملا أخذه احلجاج ضحك ضحكة صفراء مث قال: ال، مل يكن قلبه أكرب رّدوا إليه قلبه وادفنوه.

 وهكذا ذهب الرجل ضحية طيش هذا اجلبار.



 .. ويقتل منقذه!
 ا خرج قال احلجاج: ملاذا جنيتين؟وذات مرة غرق احلجاج يف الفرات فنجاه رجل من الغرق، ومل

 فأجابه الرجل: بأنه رأى إنساناً يغرق فأراد جناته.
قال احلجاج: ال، إنك مل تنّجين ألنين احلجاج، وإذا كنت تعلم أين احلجاج مل تكن تنجيين فأنت تستحق القتل 

 مث أمر بقتله.
 وحيرق األموات!

 بور املوجودة يف ضواحي الكوفة، وأحرق بعض اجلثث.ويف التاريخ: أنه نبش اثنني وعشرين ألفاً من الق
 طرق مبتكرة يف التعذيب

كما أنه كان يعذب الناس بالقصب، فكان يأمر بأن يقطع القصب نصفني، مث يأمر أن تلف تلك القصبات من 
يتناثر حلم جهة القطع على جسم الرجل املغضوب عليه شداً حمكماً مث يأمر اجلالدين أن جيروها قصبة قصبة حىت 

 الرجل ويصيبه أمل كبري وميوت يف مكانه.
 إىل غريها من املوبقات اليت يندى هلا جبني اإلنسانية يف كل زمان ومكان.

 زياد وابنه يواصالن املسرية!
 وحنو احلجاج زياد بن أبيه وابن زياد، حيث أهنما أسرفا يف القتل والتعذيب وشرب اخلمر وانتهاك األعراض.

 اإلمام احلسني )عليه السالم( اليت أمر هبا يزيد.وقصة قتل 
وقصة منعه الناس من التجول يف البصرة وأمره بقتل الذين خالفوا أمره حىت بلغ عدد املقتولني يف يوم واحد ستمائة 

 قتيل مجعت رؤوسهم على باب داره كتلة كبرية مشهورة.
 إعدام بال إنذار

لكوفة حنو قتال احلسني )عليه السالم( رأى بعض جالوزته يف أزقة الكوفة وملا أعلن ابن زياد النفري العام ألهل ا
 رجالً فأخذوه وجاؤوا به إىل ابن زياد فقال له ابن زياد: ملاذا مل تذهب إىل قتال احلسني؟

قال: واهلل إين لست من أهل الكوفة، إين من أهل الشام وال أعلم شيئاً، وإمنا دخلت الكوفة صباح اليوم ويل 
 يف هذا البلد، ولو كنت أعلم األمر هلرعت إىل قتاله. مأرب

قال ابن زياد: إين أعلم انك لصادق ولكن أيها اجلالوزة خذوه واقتلوه، واصلبوا جثته وعلقوا رأسه على باب 
 القصر، حىت ال جيرأ إنسان على خمالفة األمري.

 وبعد حلظة كان الرأس معلقاً على باب القصر واجلثة معلقة جبنبه.
 حب القتلى يف األسواقس

وكذلك قصة قتله ملسلم بن عقيل )عليه السالم( وهاين بن عروة )رضوان اهلل تعاىل عليه( وتعليق رأسيهما على 
 باب القصر، وأمره جالوزته بسحب جثماهنما يف األسواق واألزقة من أرجلهما مشهورة.

 اإلسالم من قبل األمويني.إىل غري ذلك من موبقات وآثام هذا اجلالد الذي كان حيكم باسم 



 الوليد يسبح يف أحواض اخلمر
وكان الوليد ـ اخلليفة األموي ـ ميأل احلوض باخلمر فيقع يف احلوض هو وجواريه ويشربون من اخلمور املوجودة يف 

 احلوض حىت يظهر النقص على حافته.
 اجلارية تؤّم الرجال

ة عمم اجلارية اجملنبة وأرسلها إىل املسجد لتؤم الناس صالة وكان يقارب جواريه وال يغتسلون وإذا حان وقت الصال
 اجلماعة يف املسجد.

 الوليد ميزق القرآن
وقصة رميه القرآن ومتزيقه له مشهورة، فإنه ذات مرة تفأل بالقرآن احلكيم فخرج يف رأس الصفحة قوله تعاىل: 

يتجرعه وال يكاد يسيغه ويأتيه املوت )واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد 
 (.12ـ  15من كل مكان وما هو مبيت ومن ورائه عذاب غليظ( )إبراهيم: 

 فغضب وجعل القرآن يف احلائط وأخذ يرميه حىت مزقه قطعة قطعة، وهو ينشد هذا الشعر:
 هتددنـــــي جببار عنيـــــد؟          فها أنا ذاك جبــــار عنيـــد

 بك يوم حشر          فقل يا رب مزقنــــي الوليدإذا ما جئت ر 
 مفاسد خلقية

وتذكر بعض التواريخ أنه كان يزين مبحارمه، كما أنه كان ميارس الشذوذ اجلنسي حىت مع أخيه يف قصص 
 مشهورة، وذات مرة أراد أن يزين ببنته فنهته مربيتها فأنشد:

 اجلسور من راقب الناس مات مهّا          وفـــــاز باللذة
 عيّـنات من جرائم العباسيني

وملا انتهى دور األمويني ووصل الدور إىل العباسيني مل ينقصوا عنهم يف عمل أو جرم بل زادوا عليهم يف اجلرائم 
 واملوبقات.

فقد زخر زمان العباسيني بالقتل الفردي واجلماعي، والتمثيل، والتعذيب، وقطع الرؤوس، وانتشر فيه اإلرهاب، 
على الظن والتهمة، واستئثار احلكام بالفيء ومصادرة األموال باإلمث، واالستهانة بكرامات الناس، حىت  والقتل

أصبح السجن والضرب والقتل والتعذيب ومصادرة األموال ألتفه األسباب شيئا عاديا وأصبح النظام إمرباطوريا 
م، وأصبح الوالة ـ كأسيادهم العباسيني ـ وراثيا دكتاتوريا يرثه فاسق عن فاسق وخليع عن خليع وجمرم عن جمر 

يعبثون بالناس وباألموال، ويتصرفوا كيف شاؤوا، يبنون القصور الشاهقة الوسيعة بأموال الكادحني، يف الوقت 
الذي ال جيد فيه الناس حىت لقمة من اخلبز، وانتشرت يف قصورهم اجملون واللهو والطرب واخلمر وامليسر، وغصت 

املغنيني واملطربني، وبالشعراء املتملقني املتعبدين للدرهم والدينار، واشتغل حكام الواليات باقتناء بأدوات اللهو، وب
اجلواري ـ اقتداًء بأسيادهم ـ كما أهنم اختذوا عادة إلباس الغلمان مالبس الفتيات، وإلباس الفتيات مالبس 



اخلاصة والعامة، وكانوا يتشببون بنساء الناس الغلمان، وكان يرقص يف جمالسهم العشرات واملئات من هؤالء أمام 
 والفتيات والغلمان.
 ماذا جرى يف فخ؟

ويف قصة )فخ( قتل العباسيون احلسني بن علي بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن احلسن بن علي بن أّب طالب 
لوا إليه واجمللس غاص )عليه السالم(، وقطعوا رأسه ورؤوس أصحابه، وسبوا نساءهم إىل اخلليفة العباسي، فلما وص

بالناس أخذ اخلليفة )وباسم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وباسم اإلسالم( يقتل النساء بالسيف يف 
 جملسه.

 اجلماجم متأل خزينة اخلليفة!
وملا مات أحد اخللفاء العباسيني قام غريه مكانه فسأل اخلليفة اجلديد بعض نساء القصر عن خزائن اخلليفة 
السابق فدلته على باب سرداب، فلما فتح اخلليفة اجلديد الباب ودخل يف السرداب رآه هبواً كبرياً جداً وهو ممتلئ 
بالرؤوس املسقطة ويف كل رأس ورقة معلقة باألذن ـ بواسطة خيط ـ مكتوب عليها إسم صاحب الرأس وقد امتأل 

وهت الرؤوس والوجوه تشويها كبريا وسالت منها السرداب بالديدان وتعفن جو السرداب بشكل يورث التقزز وش
 الدماء والقيح، فغشي على اخلليفة وأخرج من السرداب.

مث قالت له تلك املرأة: إن اخلليفة الذي سبقك كان يقتل الناس ويقطع رؤوسهم، مث يضع رؤوس الكبار منهم يف 
أردت أن يستقيم احلكم لك فعليك هذا السرداب ويف سراديب أخرى، وهبذا الشكل استقام احلكم له، فإذا 

 باتباع سريته.

 وهكذا كان.
 اإلرهاب حىت مع األصدقاء

 وإذا علمنا كيف كان العباسيون يعملون مع أصدقائهم نعرف ماذا كانوا يعملون مع عامة الناس أو مع أعدائهم؟
بني من هارون أمر هارون فمثال: يذكر التاريخ أن )الفضل بن حيىي بن خالد الربمكي( الذي كان من أخلص املقر 

أن جيرد من ثيابه ويضرب ويهان ويلعن يف جملس عام ومل يكن ذنبه إال أنه رفّه بعض الرتفيه عن اإلمام الكاظم 
)عليه السالم( يف السجن وخفف عنه بعض اآلالم فلم يقيده كما شاء هارون، ومل يضيق عليه كما ضيق عليه 

 من بعد ذلك السندي.
ون بالربامكة ـ الذين مل يقم حكمه إال على سواعدهم ـ حيث قتل رجاهلم وصادر ممتلكاهتم وكذلك ما فعله هار 

وترك نساءهم حىت مل جيدوا لقمة عيش، وال كسوة جلد، ونكل بكل من نطق بامسهم يف قصص مشهورة يف 
 التاريخ.

 اخلوف يعم املقربني
ن أعمدة البالط ـ يقول يف قصة عن مدى خوفه من والفضل بن الربيع ـ وكان من أبرز الساسة املقربني هلارون وم

 هذا اخلليفة مع شدة قربه إليه:



كنت ذات ليلة يف فراشي مع بعض جوارّي، فلما كان نصف الليل مسعت حركة باب املقصورة، فراعين ذلك، 
إذا مبسرور فقالت اجلارية: لعل هذا من الريح، فلم ميض إال يسري حىت رأيت باب البيت الذي كنت فيه قد فتح و 

الكبري خادم هارون اخلاص قد دخل علّي فقال يل: أجب أمري املؤمنني ومل يسلم علّي فيئست من نفسي، وقلت: 
هذا مسرور ودخل علي بال إذن، ومل يسلم، فليس هو إال القتل وكنت جنبا ومل أجسر أن أسأله إنظاري حىت 

 عز وجل واهنض فنهضت ولبست ثياّب وأنا أرجف أغتسل فقالت يل اجلارية: ملا رأت حتريي وتبلدي ثق باهلل
خوفا، وخرجت معه حىت أتيت الدار فسلمت على هارون حيث رأيته جالسا يف بعض غرف القصر، وهو على 

 فراش نومه فرد علي السالم فسقطت ـ حيث اهنارت أعصاّب من اخلوف ـ فقال:
 (.تداخلك رعب؟ قلت: نعم فرتكين ساعة حىت سكنت )إىل آخر القصة

ويظهر من هذه القصة مدى اخلوف واإلرهاب واالستهانة بكرامة اإلنسان حىت ألقرب املقربني وان كان من 
أعمدة السلطة، فيدخل رسول من يسمي نفسه باخلليفة على أقرب املقربني إليه وهو نائم يف حجرته مع جاريته 

 الغتسال.دون استئذان وخيرجه من بيته نصف الليل بدون أن يأذن له حىت يف ا
 الرعب حيكم اجلميع

 أما سائر الناس فكانوا يرجتفون كالسعفة من هؤالء احلكام الظلمة.
فقد نقل أن حيىي بن خالد الربمكي ملا قدم إىل بغداد لتدبري عملية قتل اإلمام موسى بن جعفر )عليه السالم( ـ 

خلوف، وانتشرت اإلشاعات، وترقب الذي كان يف سجنهم منذ مدة طويلة ـ فوجئ الناس به فاستوىل الذعر وا
 الناس الشر.

 ويذكر العالمة اجمللسي )رمحه اهلل( يف قصة هذا الرجل ما هذا نصه:
 مث خرج حيىي بن خالد بنفسه على الربيد حىت أتى بغداد فماج الناس وأرجفوا بكل شيء.

يرجتفون خوفا وميوجون ويرجفون فالناس يف بغداد الوسيعة واليت بلغ نفوسها عشرة ماليني كما يقوله املؤرخون 
 بكل شيء من جميء أحد جالوزة اخلليفة.

 وأخريا.. يبيع دينه!
وقصة أخرى يذكرها أحد جالوزة هارون وهو )محيد بن قحطبة( يقول: إن هارون ملا كان بطوس استدعاه وسأله 

 عن طاعته ألمري املؤمنني؟ فأجاب: إنه يفديه مباله.
 اله ونفسه.مث أجاب ثانيا: إنه يفديه مب

 وأجاب ثالثا: إنه يفديه مباله ونفسه وعرضه.
وأجاب رابعا: إنه يفديه مباله ونفسه وعرضه ودينه وهنا هتللت أسارير هارون ألنه كان يريد منه ذكر )الدين( 
وكلما كان يسأله منه ذات مرة ومل جيب بالدين كان يقطب وجهه ويرخصه أن يذهب حيث شاء، فلما ذكر اسم 

 لل وجهه، فقال له هارون: خذ هذا السيف وأطع هذا اخلادم.الدين هت



فتناول محيد بن قحطبة السيف وذهب إىل بيت مغلق يف وسطه بئر ويف البيت ثالث غرف مغلقة، فقال له 
اخلادم: افتح هذه الغرفة، وملا فتحها رأى فيها عشرين علويا من ذرية علي بن أّب طالب وفاطمة بنت رسول اهلل 

 عليه وآله وسلم( وهم مقيدون بالسالسل والقيود، فطلب اخلادم من محيد بن قحطبة قتلهم وإلقائهم )صلى اهلل
يف البئر الذي يف وسط البيت ـ وكانت بئرا كبرية واسعة عميقة ـ فجاء هبم وهم مغللون إىل حافة البئر فجعل 

 يضرب أعناقهم واحدا بعد واحد ويلقي جثثهم ورؤوسهم يف البئر.
الغرفة الثانية بأمر اخلادم ووجد فيها مثل هذا العدد فأمره بقتلهم ففعل هبؤالء مثل فعلته بأصحاب الغرفة مث فتح 
 األوىل.

 مث فتح الغرفة الثالثة وفيها مثل ذلك العدد وأمره بقتلهم ففعل.
ل اهلل )صلى اهلل وملا أراد أن يقتل آخرهم ـ وهو شيخ كبري السن ـ قال الشيخ له: يا فالن ماذا تقول جلدنا رسو 

 عليه وآله وسلم( إذا قال لك يوم القيامة ملاذا قتلت ستني من ذرييت من غري ذنب؟
 فارجتف محيد وأراد أن يرتك قتله لكن اخلادم زجره وقال له: )أطع اخلليفة فيه( فقتله أيضا.

 األعمدة اجملوفة
بن جعفر )عليه السالم( بعد سجنه ما ال كما أن هارون كان يقتل الناس بالسم والسيف وقد قتل اإلمام موسى 

يقل عن أربع سنوات، وإهانته له وتسليمه إىل السندي بن شاهك اجملوسي الذي كان من أقسى جالوزته، 
فسجن اإلمام )عليه السالم( يف املطمورة، وجعل على يديه ورجليه وعنقه قيودا ثقيلة حىت أن بعضهم ذكر أن 

و غرام، كما أن السندي بأمر من هارون كان يضرب اإلمام )عليه السالم( القيود كانت تساوي أربعمائة كيل
بالسياط بغري جرم وال ذنب، وإمنا كل ذنبه أنه حفيد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وانه اإلمام الشرعي، 

والزهد والفضيلة والتقوى واخلليفة من اهلل سبحانه وتعاىل على اخللق أمجعني، وانه كان مشغوال على الدوام بالعبادة 
إىل أن سقاه السم وقتله مسموما مظلوما، مث مل يكتف بذلك وإمنا أمر بوضع جثمان اإلمام )عليه السالم( بكل 
إهانة على جسر بغداد ثالثة أيام وكانوا يصيحون على اجلنازة بنداء منكر، لكن ملا حترك املوالون لإلمام )عليه 

من حدوث اضطرابات يف البالد أمر بعض أقرباءه وهو سليمان بتدارك املوقف السالم( يف بغداد وخاف هارون 
)وكان سليمان أيضًا من اجملرمني الذين شهدوا فخًا وقاتل احلسني )عليه السالم( وأصحابه وأهل بيته( فجعلوا 

ن الطاهر فلينظر ينادون خبالف ما نادوا أواًل قائلني )إال من أراد أن ينظر إىل جسد الطيب بن الطيب الطاهر ب
 إىل جنازة موسى بن جعفر(.

 وشيعوا اإلمام )عليه السالم( باحرتام ظاهري حىت دفن )عليه السالم( يف مقابر قريش.
 ويف هلو هارون وجمونه وزناه وشربه اخلمر وقتله لألبرياء ومصادرته لألموال قصص مشهورة مما سودت معه التاريخ.

 إحياء رموز الضالل



مر أن بعض اجلاهلني، وبعض العمالء يقدسون أمثال هؤالء احلكام اجلائرين الظاملني الذين مل يأت والغريب يف األ
يف تاريخ الدنيا من اجملرمني أسوأ منهم إجراما ويسمون املدن بامسهم )كمدينة املنصور( والشوارع بألقاهبم 

  يذكروا إال بكل سوء يليق هبم.)كشارع الرشيد( يف بغداد وما أشبه بينما الواجب أن يفضح هؤالء، وان ال
وهذا يشبه ما فعله عبد الناصر يف مصر حيث أحىي فرعون والفرعونية، فرعون الذي حارب اهلل ورسوله وارتكب 

 (.4اجلرائم اليت سجلها عليه القرآن احلكيم: )يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم( )القصص: 
ذلك من أمثال هؤالء العمالء الذين مل يكن هلم هّم إال حتطيم وما فعله شاه إيران، حيث أحىي اجملوسية إىل غري 

 اإلسالم وإحياء الفرعونية والنمرودية واملزدكية وما أشبه.
 اخلليفة يقامر ويطالب زوجته بالتعّري!

وينقل التاريخ أن هارون قامر مع زوجته ذات مرة على شرط أن أيهما غلب فله ما أراد، فغلب هارون فقال 
أريد أن تتعري عن مجيع مالبسك مث متري أمام اجلند واحلرس واخلدم عارية! وكلما أصرت الزوجة على  لزوجته إين

 ترك هذا الفعل املنكر والطلب اجلنوين أصر هارون على ذلك ففعلت ما أراده هارون!
بة إىل سائر ومن مل تكن له غرية على زوجته، حىت أنه يطالبها مبثل هذا العمل الشنيع كيف تكون غريته بالنس

 أعراض الناس؟!!
 العهد األسود

ويف بغداد كانت املخازي متأل جمالس هؤالء احلكام الذين مل يكونوا خيافون اهلل سبحانه وتعاىل ومل يكونوا يراعون 
 شعور الناس.

وقد كثر الفساد يف بغداد والفقر واملناوشات والثورات حىت يصح أن يسمى عهد هارون )بالعهد األسود( على 
خالف ما نفخ فيه الغرب ومسوا عهده بـ)العهد الذهيب( مغرتين بقوله ذات مرة كذبا للسحاب: )اذهب فامطر 

 حيث شئت فإن خراجك يف يدي(.
 ولكن:

 أوال: هذه الكلمة كذبة افرتاها هارون فهل األمر كان كذلك؟
م واإلميان والفضيلة ـ وإال فلو كانت وثانيا: هل امللك العريض يدل على شيء من الواقعية والعظمة ـ بـَْلَه اإلسال

 سعة امللك فإن هوالكو كان له ملك عريض وكذلك ملك مجاعة من اجملرمني الذين أذاقوا الناس الويالت.
 جرائم املأمون

وهذا خليفة آخر هو: املأمون العباسي الذي اقرتف من اجلرائم واملوبقات ما ال حيصى، وكان يقتل الناس بالسم 
وسرا، وقد قتل أخاه األمني، وجعل رأسه على باب داره، وأمر كل من يدخل داره أن يبصق يف والسيف علنا 

 وجه أخيه األمني.
 ووىل املأمون وزارة القضاء رجال كان معروفا باللواط مع الغلمان حىت قال أحدهم يف ذمه:

 مىت تصلح الدنيا ويصلح أهلها          إذا كان قاضي املسلمني يلوط



 ان املنحرف ال يأيت إال باملنحرف.لكن اإلنس
وقضية قتل املأمون لإلمام علي بن موسى الرضا )عليه السالم( بالسم غدرا وللحسن بن فضل بالسيف مكرا 

 ولغريمها مشهورة يف التواريخ.
 املتوكل يستهزئ بأمرياملؤمنني )ع( ويهدم قرب احلسني )ع( 

كب املوبقات ويستهزئ باإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( وهذا خليفة آخر هو املتوكل كان يشرب اخلمر ويرت
عرب خمنثه )عبادة( فكان عبادة جيعل خمدة حتت ثيابه وميشي يف اجمللس ويقول مستهزئاً )أنا األنزع البطني، أنا أمري 

مل فقال له: )ال املؤمنني( استهزاًء بأمري املؤمنني )عليه السالم( وذات مرة هنر ولد املتوكل )عبادة( عن هذا الع
 تفعل هذا( وأخرجه من اجمللس، فقال املتوكل منددا بفعل ولده:

 غار الفىت البن عمه          رأس الفىت يف حرامه
انظروا إىل هذا اإلنسان الصلف الذي ال يستحي من ذكر عورات زوجته أمام الناس فكيف يكون حال أعراض 

 املسلمني عنده.
 احلسني )عليه السالم( يف قصة مشهورة بواسطة يهودي من خدمه يسمى )ديزج(.وقد هدم املتوكل قرب اإلمام 

 طرق مبتكرة للتعذيب
وقد صنع املتوكل تنورا يف داخله أسياخ حادة فكان إذا أراد تعذيب إنسان ألقاه يف ذلك التنور وأشعل فيه النار 

 حىت حيرتق ذلك اإلنسان.
العقارب(، وعندما كان جيتمع األشراف والقادة والوزراء والعلماء يف وكان يهيئ أكياسا مغلقة ميألها )باألفاعي و 

اجمللس كان يفتح تلك األكياس ويرمي باحليات والعقارب على احلاضرين مما يسبب ذعرهم الشديد وفرارهم من 
 اجمللس، فيضحك املتوكل ضحكات عالية.

ر اإلمام اهلادي )عليه السالم( يف جملس مخره!  حُيضم
مام اهلادي )عليه السالم( يف جملس مخره وقال لإلمام )عليه السالم( إشرب اخلمر، لكن اإلمام وقد أحضر اإل

)عليه السالم( أىب وامتنع فقال لإلمام )عليه السالم(: أنشدين الشعر )وكان يقصد أن يقرأ اإلمام أشعار اللهو( 
 السالم( تعريضا به ومبجلسه وجالوزته:لكن اإلمام )عليه السالم( قرأ له أبيات جده علي بن أّب طالب )عليه 

 باتوا على قلل األجبال حترسهـــم          غلب الرجــال فلــــم تنفعهم القلل
 واستنزلوا بعد عز عن معاقلهـــم          واسكنوا حفـــراً يا بئس ما نزلوا

 واحلللناداهم صائح من بعد ما دفنـــــوا          أيـــــن األسرّة والتيجــان 
 أين الوجوه اليت كانت منعمـــأـــة          مـن دوهنا تضرب األستار والكلل
 فافصح القرب عنهم حني ساءهلـم          تلك الـــــوجوه عليها الـدود ينتقـل

 يا طاملا أكلوا دهـرا وقد شربـــوا          فأصبحوا بعد طـول األكل قد أُكملـوا
 إىل آخر األبيات.



 من هؤالء براء اإلسالم
وهكذا سّطر هؤالء اجملرمون الذين كانوا يسمون أنفسهم بـ)اخللفاء( سطورا سوداء يف التاريخ، فظن كثري من الناس 
أن هذا هو اإلسالم وأن عملهم مما يرضاه اإلسالم، بينما عرف أصحاب البصائر أن هؤالء منحرفون عن اإلسالم 

 وان اإلسالم ليس إال دين )الشورى( و)العدل( و)العمل( و)النزاهة(.واهنم قفزوا على احلكم ظلما واعتداًء، 
 ولذا قال أحد الشعراء مقارنا بني العباسيني والعلويني ـ أصحاب احلق الشرعي ـ :

 منكم علية أم منهــــــم؟ وصاحبكــــــم          شيخ املغنيني إبراهيـــــم أم هلم
 ـــرا          ومن بيوتكـــــم األوتار والنغــــــمتبدو التالوة مـــن أبياهتــــــم سحـ

 ليس الرشيــد كموسى يف القياس وال          مأمونكم كالرضا أن أنصف احلكم
 وقد اتفق أن مات أحدهم وقام آخر مكانه فلما أخرب أحد الشعراء بذلك أنشد هذين البيتني:

 ا أهل البال فقدوااهلل أكرب ال صرب وال جلـــــد          وال عزاء إذ
 خليفة مات مل حيزن له أحد          وآخر قام لـم يفرح به أحـــد

 جنايات العثمانيني
وعلى سنن أسالفهم سار اخللفاء العثمانيون، فقد أشاعوا القتل، والتنكيل، والتعذيب واالستهتار حبقوق الناس، 

 سفاح( يف سوريا ولبنان ببعيدة عن األذهان.وسجن األبرياء، وتعذيبهم ومصادرة األموال وما قصة )مجال ال
 وكانت قصورهم متوج بالقيان واحلظايا والنساء ومن أشبه.

 وقد قتل خليفة عثماين يف موقعة واحدة أربعني ألف إنسان ظلما واعتداًء جملرد أهنم خيالفونه يف العقيدة واملذهب.
قتلوا الناس يف كربالء والنجف واحللة وسبوا النساء  كما كانوا يقتلون العلماء، وقضاياهم يف العراق معروفة حيث

 املسلمات وهتكوا أعراضهن وأسروهن إىل غري ذلك من املوبقات.
 األمة تتخلى عن احلكام

وقد كانت هذه اجلرائم وأمثاهلا هي السبب يف حتطم اخللفاء العثمانيني أمام هجمة غربية واحدة كما كانت 
األموية هبجمة من املسلمني ـ يف قصة أّب مسلم اخلراساين ـ وكذلك كانت وراء السبب يف سقوط اإلمرباطورية 

سقوط العباسيني عندما زحف عليهم املغول، فاألمة كانت مشمئزة من هؤالء احلكام، وكانت تنتهز الفرص 
لإلنقضاض عليهم والتخلص منهم، فلما سنحت الفرصة مل يساعدهم املسلمون، فسقطوا كالورق اليابس يف 

 عواصف اخلريف.
 ضرائب باهظة

 وقد كان هؤالء احلكام يأخذون الضرائب املرهقة من الناس.
 مثال: كانوا األمويون يأخذون )اجلزية( من الذين أسلموا باإلضافة إىل أخذ )الزكاة( منهم.

ن هارون وكان العباسيون ينهبون الناس مهما وجدوا إىل ذلك سبيال وقد ذكر أبو الفضل البيهقي يف تارخيه: أ
أرسل علي بن عيسى بن ماهان إىل خراسان، فشدد هذا الوايل على الناس يف أخذ الضرائب، حىت هيأ ذات مرة 



هدية كبرية هلارون هي عبارة عن ألف غالم تركي، بيد كل واحد جامان ملونان من افضل معادن ذلك اليوم، مع 
ء وأمجلهن، بيد كل واحدة جام ذهب مملوء من االستربق واحلرير، وراء الغلمان ألف جارية من أفضل النسا

املسك والكافور والعنرب وأصناف العطور، ووراءهن ألف عبد هندي، ومائة وصيفة هندية، ووراءهن مائة عبد 
هندي، ومائة وصيفة هندية يف غاية اجلمال، مع هدايا وحتف، ومع هذا املوكب مخسة من الفيلة العظام الذكور، 

ناث، وكلها مرصعة باجلواهر والذهب واألحجار الكرمية ووراءها مائة فرس خراساين ملبسة واثنان من الفيلة اإل
بالديباج، وعشرون عقابا، وعشرون كركسا، وألف مجل ملبسة بالديباج واإلبريسم: ثالمثائة منها مع احملامل ومع  

مثن اجلواهر، وثالمثائة ألف كل ذلك مخسمائة ألف وثلثمائة من أقسام البلور، ومائة بقرة وعشرون عقدا من أ
قطعة من اللؤلؤ ومائة عدد من األواين البلورية مل تر مثلها عني، وألف قطعة بلورية أخرى من اجلنس الرفيع، 
وخواّب كبرية وصغرية من البلور وغريه، وثالمثائة قسم آخر من البضائع الثمينة، ومائتا معمل لصنع السجاد ومائتا 

 معمل أخر حمفورة!
الكيفية ورد هذا املوكب بغداد، وكان هارون خارج بغداد الستقبال اهلدية وكان معه وزراءه وجالوزته  وهبذه

وضباطه وقواده واجليش، وملا رأى الناس هذا املوكب اهلائل من اهلدايا املبعوثة من قبل وايل خراسان أخذوا 
 يكربون، ودقت الطبول وكان يوما مشهودا!!

 النهب املنظم!
 كتاب )مواطنون ال رعايا( أنه: شرع السلطان سليم ألبنائه وحفدته انتهاب الشعوب، فإن جرجي وقد جاء يف

زيدان حيدثنا يف كتابه )تاريخ مصر احلديث(: أن هذا السلطان بعد فتحه القاهرة واإلسكندرية وحني أزمع الرجعة 
ة بعده ابنه السلطان سليمان فأعلن يف إىل بالده نقل معه ألف مجل حمملة ذهبا وفضة وأشياء أخرى وتوىل اخلالف

فرمان رمسي: إنه املالك احلر جلميع أرض مصر، ووزعها إقطاعات على مزارعني دعاهم )امللتزمني( نظري خراج 
باهض، وكانت الرشوة طريق الوصول إىل قلب السلطان وكان الباشا الذي يريد خرياً بالشعب ويقنع باإليراد العام 

لسه للعدل جيذب على نفسه سخط مليكه، كان الباب العايل يطلب الرشوة من والته، ووالته وجيعل الغلبة يف جما
 يقتسروهنا من اجلماهري اجلائعة وكانت عملة متداولة مشروعة.

 الوايل يقاسم اللصوص
وينقل أن علي باشا الصويف أحد والة السلطان سليمان كان يقاسم اللصوص سرقاهتم نظري محايتهم مما أغرى 

دمهاء واخلطرين بأمن الناس، وكان اخللفاء يبيعون املناصب جهرة، فيحدثنا عبد الرمحن الرافعي يف كتابه )تاريخ ال
احلركة القومية( ناقال عن فالن: أن تاريخ مصر من منتصف القرن السابع عشر إىل آخره مليء: بتعاقب الباشوات 

والية من ديوان اآلستانة، ويظل الباشا يف منصبه ال األتراك على واليتها، فكان الواحد منهم يشرتي منصب ال
عمل له إال مجع املال واستصفائه من أهله مبختلف وسائل النهب حىت يغادر منصبه، وهبذا نرى أن احلكام 
األتراك الذين يقامسون اللصوص نظري محايتهم ورعايتهم والذين يرشون ويرتشون يف وضح القانون كانوا أساتذة 

 شعب املطيع السمسرة والرشوة احلرام.علموا هذا ال



 هكذا أمر اإلسالم
 سرية الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم( :

 ولنقس أمثال هذه القضايا بقضايا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وعلي )عليه السالم(.
( و)اجلزية( و)اخلراج( ال أكثر وكان اجلمع فقد كانا جيمعان املال من املوارد األربعة فقط: )اخلمس( و)الزكاة

 مبنتهى اللطف واللني.
والنيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( مل ينب لنفسه دارا إال الغرف اليت بناها حول املسجد لنسائه من الطني وحنوه 

الربد، كما  وعلي )عليه السالم( مل يضع حجرا على حجر كما ورد يف الروايات، وكان يرجتف يف الليل الشايت من
 أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كان يشد على بطنه احلجر من شدة اجلوع.

وملا تويف الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كان مدينا مثانني ألف درهم كما أنه ملا استشهد علي )عليه السالم(  
 كان مدينا مثامنائة ألف درهم كما ورد يف الروايات.

 ليه السالم( يوصي اجلباةأمري املؤمنني )ع
وإليكم ما يرويه حممد بن احلسني الرضي )رمحه اهلل( يف هنج البالغة عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وصية كان 
)عليه السالم( يوصي هبا ملن يستعمله على الصدقات، فكان يكتب إليهم: )انطلق على تقوى اهلل وحده ال 

تازن عليه كارها، وال تأخذن منه أكثر من حق اهلل يف ماله، فإذا قدمت على شريك له، وال تروعن مسلما، وال جت
احلي فأنزل مبائهم من غري أن ختالط أبياهتم، مث امضي إليهم بالسكينة والوقار حىت تقوم بينهم فتسلم عليهم، وال 

اد اهلل أرسلين إليكم ويل ختدج التحية )أي ال تسلم سالما ناقصا وسالم كربياء، وإمنا سالم تواضع( مث تقول: عب
اهلل وخليفته آلخذ منكم حق اهلل يف أموالكم فهل يف أموالكم من حق تؤدوه إىل وليه؟ فإن قال قائل: ال، فال 
تراجعه، وان أنعم لك منعم فانطلق معه من غري أن ختفيه أو توعده أو تعسفه أو ترهقه، فخذ ما آتاك من ذهب 

ل فال تدخلها إال بإذنه، فإن أكثرها له، فإذا أتيتها فال تدخلها دخول متسلط أو فضة، فإن كانت له ماشية أو إب
عليه وال عنيف به، وال متّصرن هبيمة وال تفزعنها وال تسوءن صاحبها فيها، مث اصدع املال صدعني، مث خريه، فإن 

ا اختار، وال تزل كذلك اختار فال تعرضن إىل اختياره، مث اصدع الباقي صدعني مث خريه فإن اختار فال تعرضن مل
حىت يبقى ما فيه وفاء حلق اهلل يف ماله فاقبل حق اهلل منه، فإن استقالك فأقله مث اخلطهما مث اصنع مثل الذي 
صنعت أوال حىت تأخذ حق اهلل يف ماله وال تأخذن عورا وال هرمة وال مكسورة وال مهلوسة وال ذات عوار، وال 

فقا مبال املسلمني حىت يوصله إىل وليهم فيقسمه بينهم، وال توكل هبا إال ناصحا تأمنن عليها إال من تثق بدينه را
شفيقا وأمينا حفيظا غري معنف وال جمحف وال مغلب وال متعب مث أحدر إلينا ما اجتمع عندك نّصريه حيث أمر 

ا فيضر ذلك بولدها، وال اهلل به، فإذا أخذها أمينك أوصى إليه أن ال حيول بني ناقة وبني فصيلها، وال ميّصر لبنه
جيهدهّنا ركوبا، وليعدل بني صواحبها يف ذلك وبينها، ولريفه على الالغب، وليستان بالنقب والضالع، وليوردها ما 
متر به من املياه وال يعدل هبا عن نبت األرض إىل جواد الطرق، ولريوحها يف الساعات احلارة وليمهلها عند 



ا بإذن اهلل بدنا غري متعبات وال جمهودات، لنقسمها على كتاب اهلل وسنة نبيه النطاف وباألعشاب حىت تأتينا هب
 (.1)صلى اهلل عليه وآله وسلم(، فإن ذلك أعظم ألجرك وأقرب لرشدك إن شاء اهلل()

 فانظروا كيف كان اإلمام )عليه السالم( يأخذ الصدقات من الناس؟
 وكيف كان يوصي حىت باحليوان؟

ها رجل من ثقيف استعمله اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( على بعض البالد قال )عليه ويف رواية أخرى يروي
السالم( له يف مجلة وصيته له: إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا يف درهم خراج، أو تبيع دابة عمل يف 

 (.3درهم فإمنا أمرنا أن نأخذ منهم العفو)
 أمر اجلباة بالرفقالرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ي

وقبل ذلك كان الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( يسهل مع الناس يف احلقوق، فقد روى علي )عليه السالم( 
 (.4أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( هنى أن حيلف الناس على صدقاهتم وقال: )هم فيها مأمونون()

هبا يف العام إال مرة واحدة، وهنى أن يغلب عليهم يف أخذها  وهنى أن يثىن عليهم يف عام مرتني وانه ال يؤخذ
منهم وان يقهروا على ذلك أو يضربوا أو يشدد عليهم أو يكلفوا فوق طاقتهم، وأمران ال يأخذ املصدق منهم إال 

 ما وجد يف أيديهم، وان يعدل فيهم.
 توصيات متكررة

بن سليم األزدي وقد بعثه على الصدقة بوصية طويلة  ويف رواية أخرى، عن علي )عليه السالم(، أنه أوصى خمنف
 أمره فيها:

بتقوى اهلل تعاىل ربه يف سرائر أموره وخفيات أعماله، وان يلقاهم ببسط الوجه ولني اجلانب، وأمره أن يلزم 
لك يف  التواضع وجيتنب التكرب فإن اهلل تعاىل يرفع املتواضعني ويضع املتكربين، وقال له: )يا خمنف بن سليم أن

هذه الصدقة حقا ونصيبا مفروضا، ولك فيها شركاء فقراء ومساكني وغارمون وجماهدون وأبناء سبيل ومملوكون 
ومتألفون، وأنا موفوك حقك، فوفهم حقوقهم وإال فإنك من أكثر الناس يوم القيامة خصما وبؤسا ألمرء 

 (.5خصمهم مثل هؤالء()
كان يقول: )تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وال يساقون ـ   ويف رواية أخرى عن علي )عليه السالم( أنه
 (.6يعين من مواضعهم اليت هم فيها ـ إىل غريها()

 (.2وقال )عليه السالم(: )وإذا كان اجلدب أخروا حىت خيصبوا()
  
 .111، ص31ـ حبار األنوار: ج 1
 .13، ص3ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 .11ص ،6ـ وسائل الشيعة: ج 3
 .41، ص2ـ مستدرك الوسائل: ج 4



 .16، ص3ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 5
 .21، ص2ـ مستدرك الوسائل: ج 6
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 العامل الثاني

 املؤامرات االستعمارية
هود لتحطيم العامل الثاين من أسباب ختلف املسلمني أن احلكومات ـ يف العاملني: الغرّب والشرقي ـ تبذل كافة اجل

اإلسالم واملسلمني ولذا جند أنه بالرغم من أن اهلند والباكستان استقلتا يف يوم واحد إال أن اهلند بقيت شبه 
مستقلة دميقراطية )حسب االصطالح املعروف( وفيها نوع من احلريات واالكتفاء الذايت، أما الباكستان ـ ذات 

وريني ـ باملؤامرات احملاكة على طول اخلط من الغربيني والشرقيني ـ، األكثرية املسلمة ـ فقد سقطت يف أيدي الدكتات
وانفصلت الباكستان الشرقية )أي بنغالديش( عن الباكستان الغربية، وحكمت يف الباكستان الدكتاتورية املطلقة 

 إال يف بعض الفرتات القصرية من حياهتا.
ملا ذكرناه من تصميم الغربيني والشرقيني على حتطيم  وهنا ننقل مقتطفات من كتاب )قادة الغرب يقولون( تاييداً 

 العامل اإلسالمي وهنب خرياته وإذالل شعبه:
 الغرب خيطط للقضاء على اإلسالم

سوف تشهد لنا: أقوال قادهتم أن للغرب وللحضارة الغربية بكل فروعها القومية وألواهنا السياسية موقفًا جتاه 
 ري اإلسالم وإهناء وجود شعوبه دون رمحة.اإلسالم ال يتغري، إهنا حتاول تدم

وقد حاولوا تدمري اإلسالم يف احلروب الصليبية الرهيبة، ففشلت جيوشهم اليت هامجت بالد اإلسالم باملاليني، 
فعادوا خيططون من جديد لينهضوا، مث ليعودوا إلينا جبيوش حديثة وفكر جديد، وهدفهم تدمري اإلسالم من 

 جديد.
 ي بأعلى صوته حني كان يلبس بزة احلرب قادماً الستعمار بالد اإلسالم:كان جنديهم يناد

 أماه أمتىن صالتك، ال تبكي..
 بل اضحكي وتأملي..

 أنا ذاهب إىل طرابلس..
 فرحاً مسروراً..

 سأبذل من دمي يف سبيل..
 سحق األمة امللعونة..

 سأحارب الديانة اإلسالمية..
 سأقاتل بكل قويت حملو القرآن..

 املسيحيون ينقضون عهودهم



( رفع الكاردينال دبيدر الصليب على القلعة 1411يناير  1ويف األندلس تقول الدكتورة سيجريد هونكة )يف
احلمراء امللكية لألسرة الناصرية، فكان ذلك إعالنًا بانتهاء حكم املسلمني على إسبانياً، وبانتهاء هذا احلكم 

 ت سلطاهنا على أوربا طوال العصور الوسطى.ضاعت تلك احلضارة العظيمة اليت بسط
وقد احرتمت املسيحية املنتصرة اتفاقاهتا مع املسلمني لفرتة وجيزة مث باشرت عملية القضاء على املسلمني 

 وحضارهتم وثقافتهم.
تداء لقد حّرم اإلسالم على املسلمني وفرض عليهم تركه، كما حّرم عليهم استخدامه العربية واألمساء العربية وار 

 اللباس العرّب، ومن خيالف ذلك كان حيرق حّي ـ اً بعد أن يعذب أشد العذاب.
 )وهكذا انتهى وجود املاليني من املسلمني يف األندلس فلم يبق يف إسبانيا مسلم واحد يظهر دينه(.

 التعذيب يف مصر
ام جمرمون على شعوهبم، فقد ويبدو أن دواوين التفتيش هذه قد انتقلت إىل بقاع العامل اإلسالمي ليسّلطها حك

( ضد جمموعة من العلماء 1ذكر يل شاهد عيان بعض أنواع التعذيب اليت كانت تنفذ يف أحد البلدان اإلسالمية)
 اجملاهدين فقال:

 بعد يوم من التعذيب الشديد ساقنا الزبانية بالسياط إىل زنزاناتنا، وأمرنا اجلالدون أن نستعد ليوم آخر شديد.
التايل أمرنا اجلالدون أن خنرج فوراً، كنا نستجمع كل قوتنا يف أقدامنا الواهنة هربًا من السياط اليت  صباح اليوم 

كانت تنزل علينا من حرس كان عددهم أكرب منا، وأخرياً أوقفونا يف سهل صحراوي حتت أشعة الشمس الالهبة 
لنار مصلبة خشبية تستند إىل ثالثة حول كومة من الفحم احلجري كان يعمل احلرس جاهدين إلشعاهلا، وقرب ا

 أرجل.
اشتعلت كومة الفحم احلجري حىت امحرت، فجأة مسعنا شتائم تأيت من بعيد التفتنا فوجدنا مخسة من احلرس 

 يقودون شاب ـ عرفه بعضنا كان امسه )جاويد خان( ـ أحد علماء ذلك البلد.
ون كلبني يبلغ ارتفاع كل واحد منهما مرتاً، علمنا بعد امتأل األفق بنباح كالب جمنونة رأينا عشرة من احلرس يقود

 ذلك أهنما قد حرما من الطعام منذ يومني.
قرَّب احلرس الشاب )جاويد( من كومة النور احلمراء، وعيناه مغمضتان حبزام مسيك، كنا نتفرج، أكثر من مائة 

جأة اقرتب من الشاب )جاويد( سجني ومعنا أكثر من مائة ومخسني من احلرس معهم البنادق والرشاشات. ف
عشرة من احلرس أجلسوه على األرض ووضعوا يف حضنه مثلثاً خشبياً ربطوه إليه ربطاً حمكماً حبيث يبقى قاعداً ال 
يستطيع أن يتمدد، مث محلوه مجيعًا وأجلسوه على اجلمر األمحر، فصرخ صرخة هائلة مث أغمي عليه سقط أكثر 

صرخون متأملني، وعّمت رائحة شواء حلم )جاويد( املنطقة كلها. ومن حسن من نصفنا مغمى عليهم، كانوا ي
 حظي أنين بكيت بكاًء مراً لكنين مل اصب باإلغماء ألرى بقية القصة اليت هي أفضع من أوهلا.



محل الشاب، وفكت قيوده وهو غائب عن وعيه، وصلب على املصلبة اخلشبية وربط هبا بإحكام، واقرتب 
ني اجلائعني، وفكوا القيود عن أفواههما، وتركومها يأكالن حلم ظهر )جاويد( املشوي بدأت أشعر اجلالدون بالكلب

 باالهنيار، إنه ال زال حياً والكالب تأكل حلمه، فقدت وعيي بعدها.
 مل أفق إال وأنا أصرخ يف زنزانيت كاجملنون دون أن أشعر: )جاويد جاويد أكلتك الكالب يا جاويد جاويد(.

ين يف الزنزانة قد ربطوين وأحاطوا رأسي وفمي باألربطة حىت ال يسمع اجلالدون صويت فيكون مصريي  كان إخوا
كمصري جاويد أو كمصري )شاهان خاين( الذي أصيب باهلسترييا مثلي فاصبح يصرخ )جاويد جاويد( فأخذه 

 ربطوها صفًا أفقياً، فمات اجلالدون وضعوا فوقه نصف برميل مملوء بالرمل مث سحبوه على األسالك الشائكة اليت
 بعد أن تقطع حلمه ألف قطعة وهو يصرخ )اهلل أكرب اهلل أكرب البد أن ندوسكم أيها الظاملون( وأخرياً أغمي علي.
فتحت عيوين، فوجئت أنين يف أحد املشايف، وفوجئت أكثر من ذلك بسفري بلدي يقف فوق رأسي قال يل:  

، لو مل تكن غريبًا عن هذه البالد ملا استطعت إخراجك فاجأين كيف حالك يبدو أنك ستشفى إن شاء اهلل
سائاًل: لكن باهلل عليك قل يل من هو هذا جاويد الذي كنت تصرخ بامسه؟ أخربته بكل شيء فامتقع لونه حىت 

 خشيت أن يغمى عليه.
ة البالد فورًا ومل مل نكمل حديثنا إال والشرطة تسأل عين، اقرتب من سريري ضابط بوليس وسلمين أمرًا مبغادر 

تنجح تدخالت السفري يف ضرورة إبقائي حىت أشفى، محلوين ووضعوين يف باخرة أوصلتين إىل ميناء بلدي، كنت 
بثياب املستشفى ليس معي أي وثيقة تثبت شخصييت، اتصلت بأهلي تليفونياً، فلما حضروا مل يعرفوين ألول 

 شهر يف بكاء مستمر مث شفاين اهلل تعاىل.وهلة، محلوين إىل أول مستشفى، بقيت فيه ثالثة أ
وأهنى املسكني حديثه قائاًل: بقي أن نعرف أن مدير السجون يهودي، واملسؤول عن التعذيب خبري أملاين نازي 

 أطلقت تلك احلكومة يف ذلك البلد اإلسالمي يده يفعل يف علماء املسلمني كيف يشاء.
 جرائم الغرب يف ارترييا
أرترييا املسلمة بتأييد من فرنسا، وصادرت معظم أراضيها، وأسلمتها إلقطاعيني من احلبشة،  استولت احلبشة على 

كان اإلقطاعي والكاهن خمولني بقتل أي مسلم دون الرجوع إىل السلطة، فكان اإلقطاعي أو الكاهن يشنق 
 فالحيه أو يعذهبم يف الوقت الذي يريد.

جيلد فيها الفالحون بسياط تزن أكثر من عشرة كيلو غرامات، وفتحت للفالحني املسلمني سجون مجاعية رهيبة 
وبعد إنزال أفضع أنواع العذاب هبم كانوا يلقون يف زنزانات بعد أن تربط أيديهم بأرجلهم، ويرتكون هكذا لعشر 
سنني أو أكثر عندما كانوا خيرجون من السجون كانوا ال يستطيعون الوقوف ألن ظهورهم قد أخذت شكل 

 القوس.
ذلك قبل استالم )هيال سيالسي( السلطة يف احلبشة، فلما أصبح إمرباطور احلبشة وضع خطة إلهناء  كل

املسلمني خالل مخسة عشر عاماً، وتباهى خبطته هذه أمام الكونغرس األمريكي فسن تشريعات إلذالل املسلمني، 
 منها: أن عليهم أن يركعوا ملوظفي الدولة وإالّ يقتلوا.



دماءهم ألقّل سبب، فقد وجد شرطي قتياًل قرب قرية مسلمة فأرسلت احلكومة كتيبة كاملة وأمر أن تستباح 
قتلت أهل القرية كلهم وأحرقتهم مع قريتهم، مث تبني أن القاتل هو صديق املقتول الذي اعتدى على زوجته، 

واختفى يف الغابات، وحاول أحد العلماء وامسه )الشيخ عبد القادر( أن يثور على هذه اإلبادة فجمع الرجال 
فجمعت احلكومة أطفاهلم ونساءهم وشيوخهم يف أكواخ من احلشيش والقصب وسكبت عليهم البنزين وأحرقتهم 
مجيعاً، ومن قبضت عليه من الثوار كانت تعذبه عذابًا رهيبًا قبل قتله، من ذلك إطفاء السجائر يف عينيه وأذنيه، 

ه، ودق خصيتيه بأعقاب البنادق، وجره على األسالك الشائكة حىت وهتك عرض بناته وزوجته وأخواته أمام عيني
 يتفتت، وإلقاءه جرحياً قبل أن ميوت لتأكله احليوانات اجلارحة بعد أن تربطه بالسالسل حىت ال يقاوم.

وقد أصدر هيال سيالسي أمرًا بإغالق مدارس املسلمني، وأمر بفتح مدارس مسيحية، وأجرب املسلمني على 
ائهم فيها ليصبحوا مسيحيني، وعني حكامًا على مقاطعات أرترييا، منهم واحد عّينه على مقاطعة مجة إدخال أبن

فابتدأ عمله بأن أصدر أمراً أن ال يقطف الفالحون مثار أراضيهم إال بعد موافقته وكان ال يسمح بقطافها إال بعد 
مرباطور نصفها اآلخر، وهنب مجيع % من األراضي فأخذ هو نصفها، وأعطى اإل11أن تتلف، وأخريًا صادر 

ممتلكات الفالحني املسلمني، وأمرهم أن يبنوا كنيسة كربى يف اإلقليم فبنوها، مث أمرهم أن يعمروا كنيسة عند 
مدخل كل قرية أو بلدة، ومل يكتف بذلك بل بىن دورًا للعاهرات حول املساجد ومعها احلانات اليت كان يسكر 

 املساجد ليبولوا فيها ويتغوطوا ولرياقصوا العاهرات فيها وهم سكارى، كما فرض على فيها اجلنود مث يدخلون إىل
 الفالحني أن يبيعوا أبقارهم لشركة )انكودا اليهودية(.

 وقد كافأ اإلمرباطور هذا احلاكم على أعماله هذه بأن عينه وزيراً.
ملوت أو جتربه على مغادرة البالد حىت وكانت حكومة اإلمرباطور تالحق كل مثقف مسلم لتزجه يف السجن حىت ا

 يبقى شعب أرترييا املسلم مستعبداً جاهاًل.
 جرائم اليهود يف بنغالديش

قتل اجليش اهلندي الذي كان يقوده يهودي: عشرة آالف عامل مسلم بعد انتصاره على جيش باكستان عام 
جن مخسني ألفًا من العلماء وأساتذة م، وقتل مائة ألف من طلبة املعاهد اإلسالمية وموظفي الدولة وس1121

اجلامعات وقتل ربع مليون مسلم هندي هاجروا من اهلند إىل باكستان قبل احلرب، وسلب اجليش اهلندي ما 
 ( مليار روبية من باكستان الشرقية اليت سقطت من أموال الناس والدولة.31قيمته )

 أمريكا ختطط لتحطيم اإلسالم
قسم التخطيط يف وزارة اخلارجية األمريكية، ومساعد وزير اخلارجية األمريكية، يقول )ابوجني روستو( رئيس 

يقول: )جيب أن ندرك أن اخلالفات القائمة  1162ومستشار الرئيس جونسون لشؤون الشرق األوسط حىت عام 
بيننا وبني الشعوب العربية ليست خالفات بني دول أو شعوب، بل هي خالفات بني احلضارة اإلسالمية 
واحلضارة املسيحية، لقد كان الصراع حمتدمًا ما بني املسيحية واإلسالم منذ القرون الوسطى، وهو مستمر حىت 



هذه اللحظة بصور خمتلفة، ومنذ قرن ونصف خضع اإلسالم لسيطرة الغرب، وخضع الرتاث اإلسالمي للرتاث 
 املسيحي..

لعامل الغرّب بفلسفته وعقيدته ونظامه، وذلك جيعلها )إن الظروف التارخيية تؤكد أن أمريكا إمنا هي جزء مكمل ل
تقف معادية للعامل الشرقي اإلسالمي بفلسفته وعقيدته املتمثلة بالدين اإلسالمي، وال تستطيع أمريكا إال أن 
تقف هذا املوقف يف الصف املعادي لإلسالم واىل جانب العامل الغرّب والدولة الصهيونية، ألهنا إن فعلت عكس 

 هنا تتنكر للغتها وفلسفتها وثقافتها ومؤسساهتا(.ذلك فإ
إن )روستو( حيدد: إن هدف االستعمار يف الشرق األوسط هو تدمري احلضارة اإلسالمية، وأن قيام إسرائيل هو 

 جزء من هذا املخطط، وأن ذلك ليس إال استمراراً للحروب الصليبية.
 اللنيب يقود حرباً صليبية

تابه )حياة املسيح الشعبية(: باءت احلروب الصليبية بالفشل، لكن حادثاً خطرياً وقع يقول )باترسون مسيث( يف ك
بعد ذلك حينما بعثت انكلرتا حبملتها الصليبية الثامنة ففازت هذه املرة. إن محلة )اللنيب( على القدس أثناء احلرب 

 العاملية األوىل هي احلملة الصليبية الثامنة واألخرية.
لربيطانية صور )اللنيب( وكتبت حتتها عبارته املشهورة اليت قاهلا عندما فتح القدس: )اليوم وقد نشرت الصحف ا

 انتهت احلروب الصليبية(.
ونشرت هذه الصحف خربًا آخر يبني أن هذا املوقف ليس موقف )اللنيب( وحده، بل موقف السياسة االنكليزية  

 كلها، فقد قالت الصحف:
ة الربيطاين اجلنرال )اللنيب( يف الربملان الربيطاين إلحرازه النصر يف آخر محلة من هنأ )لويد جورج( وزير اخلارجي

 احلروب الصليبية اليت مساها لويد جورج )احلرب الصليبية الثامنة(.
وقال راند ولف تشرشل: لقد كان إخراج القدس من سيطرة اإلسالم حلم املسيحيني واليهود على السواء، إن 

يقل عن سرور اليهود، إن القدس قد خرجت من أيدي املسلمني، وقد أصدر الكنيست سرور املسيحيني ال 
اليهودي ثالثة قرارات بضمها إىل القدس اليهودية، ولن تعود إىل املسلمني يف أية مفاوضات مقبلة ما بني 

 املسلمني واليهود.
 احلقد الصهيوين ضد اإلسالم

مهر اجلنود حول حائط املبكى، وأخذوا يهتفون مع موشي م جت1162وعندما دخلت قوات إسرائيل القدس عام 
 دايان: )هذا يوم بيوم خيرب(.

 )يا لثارات خيرب( وتابعوا هتافهم:
 حطوا املشمش عالتفاح***دين حممد وىّل وراح

 وهتفوا أيضاً: )حممد مات(، )خلف بنات(.



ات سار حتت هذه الالفتات )جان حيملون الفت 1162وخرج أعوان إسرائيل يف باريس مبظاهرات قبل حرب ال ـ 
بول سارتر( وكتبوا على هذه الالفتات وعلى مجيع صناديق التربعات إلسرائيل مجلة واحدة من كلمتني مها: )قاتلوا 

 املسلمني(.
فالتهب احلماس الصلييب الغرّب، وتربع الفرنسيون بألف مليون فرنك خالل أربعة أيام فقط، كما طبعت إسرائيل 

ة كتب عليها )هزمية اهلالل( بيعت باملاليني لتقوية الصهاينة الذين يواصلون رسالة الصليبية األوربية بطاقات معايد
 يف املنطقة وهي حماربة اإلسالم وتدمري املسلمني.

 قادة الغرب يكشفون عداءهم لإلسالم
 يقول لورنس براون: )إن اإلسالم هو اجلدار الوحيد يف وجه االستعمار األورّب(.

غالدستون رئيس وزراء بريطانيا سابقاً: )ما دام هذا القرآن موجودًا يف أيدي املسلمني فلن تستطيع أوربة ويقول 
 السيطرة على الشرق(.

ويقول احلاكم الفرنسي يف اجلزائر يف ذكرى مرور مائة سنة على استعمار اجلزائر: )إننا لن ننتصر على اجلزائريني 
عربية، فيجب أن نزيل القرآن العرّب من وجودهم، ونقتلع اللسان العرّب من ماداموا يقرأون القرآن ويتكلمون ال

 ألسنتهم(.
من جريدة كبزيل اوزباخستان )اجلريدة اليومية للحزب الشيوعي  1151أيار عام  11ويف افتتاحية عدد 

 األوزباخستاين(، ذكر احملرر ما يلي: )من املستحيل تثبيت الشيوعية قبل سحق اإلسالم(.
 ابن غوريون رئيس وزراء إسرائيل سابقاً: )إن أخشى ما خنشاه أن يظهر يف العامل العرّب حممد(. ويقول

 حطموا رجال الدين
ما نصه باحلرف: )إن  1165ويقول الكاتب الصهيوين إيرل بوغر يف كتابه )العهد والسيف( الذي صدر عام 

ال بد أن يبادروا ذات يوم إىل التعاون معها، ولكي  املبدأ الذي قام عليه وجود إسرائيل منذ البداية هو أن العرب
يصبح هذا التعاون ممكنًا فيجب القضاء على مجيع العناصر اليت تغّذي شعور العداء ضد إسرائيل يف العامل 

 العرّب، وهي عناصر رجعية تتمثل يف رجال الدين واملشايخ(.
 اخلطر احلقيقي يكمن يف اإلسالم!!

ن قادتنا خيوفوننا بشعوب خمتلفة، لكننا بعد االختبار مل جند مربرًا ملثل تلك املخاوف،  ويقول لورانس براون: )كا
 كانوا خيوفوننا باخلطر اليهودي، واخلطر الياباين األصفر، واخلطر البلشفي.

اطية كبرية ولكنه تبني لنا أن اليهود هم أصدقاؤنا، والبالشفة الشيوعية حلفاؤنا، وأما اليابانيون فإن هناك دواًل دميقر 
تتكفل مبقاومتهم، لكننا وجدنا أن اخلطر احلقيقي علينا موجود يف اإلسالم ويف قدرته على التوسع واإلخضاع ويف 

 حيويته املدهشة(.
 ويقول املستشرق غاردنر: )إن القوة اليت تكمن يف اإلسالم هي اليت ختيف أوربة(.



تصبح فيه بالد الغرب مهددة باملسلمني، يهبطون إليها من ويقول الربمشادور: )من يدري؟ رمبا يعود اليوم الذي 
 السماء لغزو العامل مرة ثانية، ويف الوقت املناسب(.

)ويتابع( لست متنبئاً لكن اإلمارات الدالة على هذه االحتماالت كثرية، ولن تقوى الذرة وال الصواريخ على وقف 
 تيارها.

نين مل أمت، ولن أقبل بعد اليوم أن أكون أداة تسريها العواصم )إن املسلم قد استيقظ وأخذ يصرخ: ها أنذا، إ
 الكربى وخمابراهتا(.

ويقول أشعيا بومان يف مقال نشره يف جملة العامل الغرّب من اإلسالمي التبشريية: )إن شيئًا من اخلوف جيب أن 
ظهر يف مكة مل يضعف يسيطر على العامل الغرّب من اإلسالم، هلذا اخلوف أسباب، منها: أن اإلسالم منذ 

 عددياً، بل إن أتباعه يزدادون باستمرار(.
ويقول أنطوين ناتنج يف كتابه )العرب(: )منذ أن مجع حممد )صّلى اهلل عليه وآله( أنصاره يف مطلع القرن السابع 

ئمة امليالدي وبدأ أول خطوات االنتشار اإلسالمي، فإن على العامل الغرّب أن حيسب حساب اإلسالم كقوة دا
 وصلبة تواجهنا عرب املتوسط(.

وصرح ساالزار يف مؤمتر صحفي قائاًل: )إن اخلطر احلقيقي على حضارتنا هو الذي ميكن أن حيدثه املسلمون 
 حني يغريون نظام العامل(.

 فلما سأله أحد الصحفيني لكن املسلمني مشغولون خبالفاهتم ونزاعاهتم؟
 !  هتم إليناأجابه: أخشى أن خيرج منهم من يوجه خالفا

 العامل اإلسالمي عمالق مقيد
 :1151ويقول مسؤول يف وزارة اخلارجية الفرنسية عام 

)ليست الشيوعية خطراً على أوربا، فيما يبدو يل أن اخلطر احلقيقي الذي يهددنا هتديداً مباشراً وعنيفاً هو اخلطر 
، فهم ميلكون تراثهم الروحي اخلاص هبم، اإلسالمي، فاملسلمون عامل مستقل كل االستقالل عن عاملنا الغرّب

ويتمتعون حبضارة تارخيية ذات أصالة، فهم جديرون أن يقيموا قواعد عامل جديد دون حاجة إىل إذابة شخصيتهم 
احلضارية والروحية يف احلضارة الغربية، فإذا هتيأت هلم أسباب اإلنتاج الصناعي يف نطاقه الواسع انطلقوا يف العامل 

ثهم احلضاري الثمني، وانتشروا يف األرض يزيلون منها قواعد احلضارة الغربية ويقذفون برسالتها إىل حيملون ترا
متاحف التاريخ، وقد حاولنا حنن الفرنسيني خالل حكمنا الطويل للجزائر أن نتغلب على شخصية الشعب 

سالمي عمالق مقيد، عمالق مل املسلم فكان اإلخفاق الكامل نتيجة جمهوداتنا الكبرية الضخمة. إن العامل اإل
يكتشف نفسه حىت اآلن اكتشافًا تاماً، فهو حائر، وهو قلق، وهو كاره الحنطاطه وختلفه، وراغب رغبة خيالطها 

 الكسل والفوضى يف مستقبل أحسن وحرية أوفر.
حىت ال ينهض،  فلنعطي هذا العامل اإلسالمي ما يشاء، ولنقّوي يف نفسه الرغبة يف عدم اإلنتاج الصناعي والفين

فإذا عجزنا عن حتقيق هذا اهلدف بإبقاء املسلم متخلفاً، وحترر العمالق من قيود جهله وعقدة الشعور بعجزه فقد 



بؤنا بإخفاق خطري، وأصبح خطر العامل العرّب وما وراءه من الطاقات اإلسالمية الضخمة خطرًا دامهًا ينتهي به 
 ئد للعامل(.الغرب، وتنتهي معه وظيفته احلضارية كقا

 انتشار اإلسالم يفزعنا
ويقول مورو بريجر يف كتابه )العامل العرّب املعاصر(: )إن اخلوف من العرب واهتمامنا باألمة العربية ليس ناجتاً عن 
وجود البرتول بغزارة عند العرب، بل بسبب اإلسالم جيب حماربة اإلسالم للحيلولة دون وحدة العرب اليت تؤدي 

، ألن قوة العرب تتصاحب دائمًا مع قوة اإلسالم وعزته وانتشاره، إن اإلسالم يفزعنا عندما نراه إىل قوة العرب
 ينتشر بيسر يف القارة اإلفريقية(.

 النار ال تزال حتت الرماد!
 ويقول هانوتو وزير خارجية فرنسا:

ملقهورين الذين أتعبتهم النكبات )رغم انتصارنا على أمة اإلسالم وقهرها، فإن اخلطر ال يزال موجوداً من انتفاض ا
 اليت أنزلناها هبم ألن مهتهم مل ختمد بعد(.

 احلروب الصليبية كانت هتدف تدمري اإلسالم
 ويقول غاردنر: )إن احلروب الصليبية مل تكن إلنقاذ القدس، إهنا كانت لتدمري اإلسالم(.

 سياسة عدائية جتاه اإلسالم
لفرنسا أن تقاوم اإلسالم يف هذا العامل، وأن تنتهج سياسة عدائية )ويقول فيليب فونداس: إن من الضروري 

 لإلسالم، وأن حتاول على األقل إيقاف انتشاره(.
 جيب إبادة مخس املسلمني!

 ويقول املستشرق الفرنسي كيمون يف كتابه )باثولوجيا اإلسالم( :
عاً، بل هو مرض مريع، وشلل عام، )إن الديانة احملمدية جذام تفشى بني الناس، وأخذ يفتك هبم فتكًا واس

وجنون ذهويل يبعث اإلنسان على اخلمول والكسل، وال يوقظه من اخلمول والكسل إال ليدفعه إىل سفك الدماء 
واإلدمان على معاقرة اخلمور وارتكاب مجيع القبائح، وما قرب حممد إال عمود كهربائي يبعث اجلنون يف رؤوس 

والذهول العقلي إىل ما ال هناية، ويعتادون على عادات تنقلب إىل طباع ككراهة املسلمني فيأتون مبظاهر الصرع 
 حلم اخلنزير واخلمر واملوسيقى.

)إن اإلسالم كله قائم على القسوة والفجور يف اللذات أعتقد أن من الواجب إبادة مخس املسلمني، واحلكم على 
 وجثته يف متحف اللوفر!(.الباقي باألشغال الشاقة، وتدمري الكعبة، ووضع قرب حممد 

 حىت األموات مل يسلموا!
وقد هدم قائد اجليوش اإلنكليزية يف محلة على السودان قرب الشخص الذي سبق أن حرر السودان، هجم القائد 

 اإلنكليزي على قربه ونبشه، مث قطع رأسه، وأرسله إىل بعض اإلنكليز، وطلب إليه أن جيعله مطفأة لسجائره!.
 ضد املسلمنيمع اليهود.. 



م بعد أن 1162وصرح الكاردينال بور كاردينال برلني جمللة تابلت اإلنكليزية الكاثوليكية يوم سقوط القدس عام 
رعى صالة املسيحيني مع اليهود يف كنيس يهودي ألول مرة يف تاريخ املسيحية قائاًل: )إن املسيحيني البد هلم من 

 ختليص األرض املقدسة(.التعاون مع اليهود للقضاء على اإلسالم و 
 اقرتاحات لتحطيم املسلمني

وقال لويس التاسع ملك فرنسا الذي أسر يف دار ابن لقمان باملنصورة يف وثيقة حمفوظة يف دار الوثائق القومية يف 
 باريس:

ما  )إنه ال ميكن االنتصار على املسلمني من خالل احلرب، وإمنا ميكن االنتصار عليهم بواسطة السياسة باتباع
 يلي:

ـ إشاعة الفرقة بني قادة املسلمني، وإذا حدثت فليعمل على توسيع شقتها ما أمكن حىت يكون هذا اخلالف 
 عاماًل يف إضعاف املسلمني.

 ـ عدم متكني البالد اإلسالمية والعربية أن يقوم فيها حكم صاحل.
 ىت تنفصل القاعدة عن القمة.ـ إفساد أنظمة احلكم يف البالد اإلسالمية بالرشوة والفساد والنساء ح

 ـ احليلولة دون قيام جيش مؤمن حبق وطنه عليه، يضحي يف سبيل مبادئه.
 ـ العمل على احليلولة دون قيام وحدة يف املنطقة.

ـ العمل على قيام دولة غريبة يف املنطقة العربية متتد ما بني غزة جنوباً وأنطاكية مشااًل مث تتجه شرقاً ومتتد حىت تصل 
 الغرب(. إىل

 قوة املسلمني يف إسالمهم
)وملا وقف كرزون وزير خارجية إنكلرتا يف جملس العموم الربيطاين يستعرض ما جرى مع تركيا احتج بعض النواب 
اإلنكليز بعنف على كرزون واستغربوا كيف اعرتفت إنكلرتا باستقالل تركيا اليت ميكن أن جتمع حوهلا الدول 

على الغرب؟ أجاب كرزون: )لقد قضينا على تركيا اليت لن تقوم هلا قائمة بعد اليوم، اإلسالمية مرة أخرى وهتجم 
 ألننا قضينا على قوهتا املتمثلة يف أمرين: اإلسالم واخلالفة!(.

 فصفق النواب اإلنكليز كلهم وسكتت املعارضة.
 القضاء على القرآن.. أوالً 

 ويقول املبشر وليم جيفورد بالكراف:
آن ومدينة مكة عن بالد العرب ميكننا حينئٍذ أن نرى العرّب يتدرج يف طريق احلضارة الغربية بعيداً )مىت توارى القر 

 عن حممد وكتابه(.
ويقول املبشر تاكلي: )جيب أن نستخدم القرآن ـ وهو أمضى سالح يف اإلسالم ـ ضد اإلسالم نفسه حىت نقضي 

 آن ليس جديداً وأن اجلديد فيه ليس صحيحاً(.عليه متاماً جيب أن نبني للمسلمني أن الصحيح يف القر 
 العامل ال يستطيع الصمود أمام اإلسالم



ويقول مرماديوك باكتول: )إن املسلمني ميكنهم أن ينشروا حضارهتم يف العامل اآلن بنفس السرعة اليت نشروها هبا 
ل، ألن هذا العامل اخلاوي ال سابقاً، بشرط أن يرجعوا إىل األخالق اليت كانوا عليها حني قاموا بدورهم األو 

 يستطيع الصمود أمام روح حضارهتم(.
 انشروا اإلحلاد بني املسلمني

: )إن مهمة التبشري 1135)ويقول صموئيل زومير رئيس مجعيات التبشري يف مؤمتر القدس للمبشرين املنعقد عام 
ال املسلمني يف املسيحية، فإن يف هذا اليت ندبتكم الدول املسيحية للقيام هبا يف البالد احملمدية ليست يف إدخ

 هداية هلم وتكرمياً.
إن مهمتكم أن خترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح خملوقًا ال صلة له باهلل وبالتايل ال صلة تربطه باألخالق اليت 

 .تعتمد عليها األمم يف حياهتا، وبذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح االستعماري يف املمالك اإلسالمية
لقد هيأمت مجيع العقول يف املمالك اإلسالمية لقبول السري يف الطريق الذي سعيتم له أال وهو إخراج املسلم من 
اإلسالم، إنكم أعددمت نشأ ال يعرف الصلة باهلل وال يريد أن يعرفها، أخرجتم املسلم من اإلسالم ومل تدخلوه يف 

ا أراده االستعمار، ال يهتم بعظائم األمور، وحيب الراحة املسيحية، وبالتايل جاء النشئ اإلسالمي مطابقًا مل
والكسل، ويسعى للحصول على الشهوات بأي أسلوب حىت أصبحت الشهوات هدفه يف احلياة، فهو إن تعلم 
للحصول على الشهوات، وإذا مجع املال فللشهوات وإذا تبوأ أمسى املراكز ففي سبيل الشهوات، إنه جيود بكل 

 الشهوات، أيها املبشرون إن مهمتكم تتم على أكمل الوجوه(. شيء للوصول إىل
ويقول صموئيل زومير نفسه يف كتاب الغارة على العامل اإلسالمي: )إن للتبشري بالنسبة للحضارة الغربية مزيتني: 

 مزية هدم ومزية بناء، أما اهلدم فنعين به انتزاع املسلم من دينه ولو بدفعه إىل اإلحلاد(.
 ء فنعين به تنصري املسلم إن أمكن ليقف مع احلضارة الغربية ضد قومه(.وأما البنا

 تشجيع املدارس العلمانية
ويقول املبشر تكلي: )جيب أن نشجع إنشاء املدارس على النمط الغرّب العلماين ألن كثرياً من املسلمني قد زعزع 

 علموا اللغات األجنبية(.إعتقادهم باإلسالم والقران حينما درسوا الكتب املدرسية الغربية وت
ويقول زومير: )ما دام املسلمون ينفرون من املدارس املسيحية فال بد أن ننشئ هلم املدارس العلمانية ونسهل 

 التحاقهم هبذه املدارس اليت تساعدنا على القضاء على الروح اإلسالمية عند الطالب(.
 إفساد الشباب والقادة

سيطرته على حياة املسلمني االجتماعية وأخذت دائرة نفوذه تضيق شيئًا فشيئاً ويقول جب: )لقد فقد اإلسالم 
حىت احنصرت يف طقوس حمددة، وقد مت معظم هذا التطور تدرجييًا من غري وعي وانتباه، وقد مضى هذا التطور 

على القادة اآلن إىل مدى بعيد، ومل يعد من املمكن الرجوع فيه، لكن جناح هذا التطور يتوقف إىل حد بعيد 
والزعماء يف العامل اإلسالمي وعلى الشباب منهم خاصة كل ذلك كان نتيجة النشاط التعليمي والثقايف 

 العلماين(.



 مزقوا وحدة املسلمني!
ويقول القس سيمون: )إن الوحدة اإلسالمية جتمع آمال الشعوب اإلسالمية وتساعد على التمّلص من السيطرة 

مهم يف كسر شوكة هذه احلركة، من أجل ذلك جيب أن حنوَّل بالتبشري اجتاه املسلمني عن األوربية، والتبشري عامل 
 الوحدة اإلسالمية(.

 ويقول ارفوند توينيب يف كتابه )اإلسالم والغرب واملستقبل( :
 )إن الوحدة اإلسالمية نائمة لكن جيب أن نضع يف حسابنا أن النائم قد يستيقظ(.

عقد مؤمتر أورّب كبري ضم أضخم خنبة من املفكرين والسياسيني األوربيني  1112ومما يذكر هنا أنه يف سنة 
برئاسة وزير خارجية بريطانيا الذي قال يف خطاب االفتتاح: )إن احلضارة األوربية مهددة باالحنالل والفناء، 

 والواجب يقضي علينا أن نبحث يف هذا املؤمتر عن وسيلة فعالة حتول دون اهنيار حضارتنا(.
 واستمر املؤمتر شهراً من الدراسة والنقاش.

واستعرض املؤمترون األخطار اخلارجية اليت ميكن أن تقضي على احلضارة الغربية اآلفلة فوجدوا أن املسلمني هم 
 أعظم خطر يهدد أوربة.

سط، ألن فقرر املؤمترون وضع خطة تقضي ببذل جهودهم كلها ملنع إجياد أي احتاد أو اتفاق بني دول الشرق األو 
الشرق األوسط املسلم املتحد يشكل اخلطر الوحيد على مستقبل أوربة، وأخريًا قرروا إنشاء قومية غربية معادية 
للعرب واملسلمني شرقي قناة السويس ليبقى العرب متفرقني، وبذا أرست بريطانيا أسس التعاون والتحالف مع 

 يهودية يف فلسطني.الصهيونية العاملية اليت كانت تدعو إىل إنشاء دولة 
 ديكتاتوريات عسكرية للقضاء على اإلسالم

ويقول املستشرق وك مسيث األمريكي واخلبري بشؤون الباكستان: )إذا أعطي املسلمون احلرية يف العامل اإلسالمي 
بني وعاشوا يف ظل أنظمة دميقراطية، فإن اإلسالم ينتصر يف هذه البالد، وبالدكتاتوريات وحدها ميكن احليلولة 

 الشعوب اإلسالمية ودينها.
وينصح رئيس جملة تامي ـ يف كتابه )سفر آسيا( ـ احلكومة األمريكية أن تنشيء يف البالد اإلسالمية ديكتاتوريات 
عسكرية للحيلولة دون دعوة اإلسالم السيطرة على األمة اإلسالمية، وبالتايل االنتصار على الغرب وحضارته 

 واستعماره.
 لشبابحماولة إفساد ا

وقد حكى قادم من الضفة الغربية: إن السلطات الصهيونية تدعو الشباب العرّب حبمالت منظمة وهادئة إىل 
االختالط باليهوديات وخصوصًا على شاطئ البحر، وتتعمد اليهوديات دعوة هؤالء الشباب إىل الزنا هبن، وإن 

ض حبجة أهنم من املنتمني للحركات الفدائية،  السلطات اليهودية تالحق مجيع الشباب الذين يرفضون هذه العرو 
كما أهنا ال تدخل إىل الضفة الغربية إال األفالم اجلنسية اخلليعة جداً، وكذلك تفتح على مقربة من املعامل الكبرية 
اليت يعمل فيها العمال العرب الفلسطينيون دورًا للدعارة جمانية تقريباً، كل ذلك من أجل تدمري أخالق أولئك 



 باب(.الش
 

 التعذيب يف سجون بغداد
نقل يل أحد العلماء الذين أدخلهم حزب البعث العراقي سجن )قصر النهاية( وهو قصر كان لـ)عبد اإلله( وكان 
يسمى يف أيام امللكني بـ)قصر الرحاب(، وعندما أطاح الربيطانيون ـ كما هو املعروف ـ مشرتكني مع اإلسرائليني 

لكيون شيئًا ما إىل األمريكيني عرب االنقالب الذي قاده عبد الكرمي قاسم سنة ألف حبكم امللكيني حيث مال امل
وتسعمائة ومثان ومخسني ميالدية.. مسي هذا القصر بـ)قصر النهاية( أي هناية احلكم السابق أو هناية اإلنسان 

بري جدًا حتيط به أرض ختويفاً، مث اختذ هذا القصر معتقاًل بعدما أضيفت إليه أقسام عديدة، والقصر مكان ك
واسعة وأسوار عالية وحدائق جتعله صاحلًا ألن يكون معتقاًل ألنه بعيد عن أنظار الناس وال يسمع أصوات 

 املعذبني فيه أحد من اخلارج.
قال هذا العامل: إن أقسام التعذيب النفسي واجلسدي اليت كان جالوزة البعث ميارسوهنا مع العلماء والشباب 

ليهم ألجل نزع اإلسالم عن قلوهبم كانت أكثر من مائة قسم، وكانوا قد عذبوه هو بنفسه )أي هذا املؤمن ومن إ
العامل بالعشرات من هذه األقسام( ألجل أن يعرتف ـ زوراً وكذبًا ـ بأنه هو ومجاعة من علماء النجف وكربالء من 

عليه بالسجن عشر سنوات، مث أخرج عمالء أمريكا، لكن العامل صرب وصمد أمام كل أقسام التعذيب حىت حكم 
 من قصر النهاية إىل املعتقل، وبعد فرتة أطلق سراحه أيضاً بفضل اهلل سبحانه وتعاىل.

 الطائفة األوىل من التعذيب
وقد نقل لنا هذا العامل طائفتني من القصص: طائفة تتناول كيفيات التعذيب، وطائفة تتناول طبيعة أعمال 

، نتقلها حنن بإجياز حىت نتعرف على مدى حتكم الغربيني ـ وباألخص الربيطانيني اجلالوزة يف قصر النهاية
واإٍلسرائيليني ـ باملسلمني، وإهنم أخذوا يطبقون يف البالد اإلسالمية حلمهم القدمي يف إبادة املسلمني وتعذيبهم 

 وتفتينهم عن دينهم وإذالهلم.
 عثية.فقد ذكر يف الطائفة األوىل من أساليب التعذيب الب

 ـ إهانة املقدسات: 1
إجبار املعتقل على سب اهلل تعاىل والرسول )صّلى اهلل عليه وآله( واألئمة )عليهم السالم( والقرآن، واالستهزاء 

 باملقدسات، وقد ذكر أحدهم الزهراء )عليها السالم( بسب مقذع ال ميكن التفوه به.
زيد( ألهنم يعرفون أن املسلمني يكّنون ليزيد بصورة خاصة كما أهنم كانوا جيربون املعتقلني على الرتحم على )ي

العداء والبغضاء، وكذلك الرتحم على )ابن زياد( و)ابن سعد( و)مشر( و)هارون( ومن إليهم من العباسيني، 
 خصوصاً الذين كانوا أكثر عداًء ألهل البيت )عليهم السالم( كاملتوكل.

 ـ اغتصاب أقرباء السجني: 1



املسجون من بنني وبنات ألجل أن يعرتف املسجون مبا يشاؤون، فإذا مل يعرتف جاؤوا بأقربائه يأتون بأقرباء 
وهددوه بأنه إذا مل يعرتف مبا يريدون فإهنم يغتصبون ذويه، وأحيانًا يكون القريب صغرياً، كبنت هلا ست أو سبع 

د رأى مثل هذا الشيء بأم عينيه مرتني سنوات أو ولد كذلك وأحيانًا ينتهي األمر إىل املوت. وكان هذا العامل ق
وأضاف إهنم يرتكبون ذلك أمام السجناء اآلخرين بغية ختويفهم بأهنم إذا مل يعرتفوا انتزعوا االعرتاف منهم هبذه 

 الصورة.
 ـ تسليط الكالب اجلائعة: 3

أيام أو يومني مث يربطون تسليط الكالب اجلائعة على اإلنسان املعتقل، وأحيانًا كانوا جيوَّعون الكالب ثالثة 
 املعتقل ربطاً حمكماً ويسلطون عليه كلبني أو ثالثة أو أربعة فتنهش جسمه، وتأكل حلمه، وهو حّي.

 ـ تعرية املرأة واالعتداء عليها: 4
 تعرية املرأة عن مالبسها، وأمرها أن تقفز أمام اجلالوزة، وإذا مل تقفز ضربوها بالسياط الشائكة وأحيانًا بالسياط

الكهربائية، مث يربطوهنا ويعتدون عليها وكذلك يعملون أحيانًا مع الشاب فيعرونه من مالبسه ويأمرونه بالقفز مث 
 يعتدون عليه.

 ـ االختالط العاري بني اجلنسني: 5
 يعرون مجاعة من النساء والرجال، وحيبسوهنم يف غرفة واحدة.

 ـ برت األعضاء: 6
 ألنف واألذن وحىت مواضع اجلنس وكذلك أيضاً: فقأ العني.برت أعضاء اجلسم كاليد والرجل وا

 ـ الغطس يف حوض القذارات: 2
تغطيس الرأس يف حوض من النجاسة، فإذا أحسوا بأنه على وشك املوت رفعوا رأسه وهكذا يكررون العملية 

 مرات مما سبب ذات مرة موت املعتقل.
 ـ املوقد الكهربائي: 4

وأحيانًا ميددونه على السرير احلديدي املكهرب حىت يشتم املعتقلون من هذا  إجالسه على املوقد الكهربائي
 املعذب رائحة اللحم املشوي، ويغمى عليه، وأحياناً ينتهي األمر إىل موته.

 ـ شّي اجلسد: 1
تقطيع اللحم من جسد املعتقل املعذب، وجعل بعض أجزاء جسده على النار، ويسمونه )الَكص(، ويطعمون 

 صدقاَءه املعذبني مما ينتهي يف أكثر األحيان إىل إغماء املعذب.املعذب وأ
 ـ السرداب الرهيب: 11

إنزال املعتقل إىل سرداب رهيب فيه جثث األموات، وشعور النساء، واألظفار املقلوعة، والعظام وما أشبه قال هذا 
ر السرداب مشعة صغرية، وملا دخلت العامل: أنزلوين ذات مرة يف مثل هذا السرداب وكان السرداب مظلماً، ويف آخ

السرداب رأيت فيه أناسًا جالسني فظننت أهنم مثلي، عذبوهم مث جاؤوا هبم إىل هنا النتهاء تعذيبهم، فسلمت 



عليهم ولكنهم مل يردوا السالم، فتعجبت وظننت أهنم من األمن يريدون تعذييب أو ختويفي، فسلمت مرة ثانية 
وسألت: من أنتم؟ هل أنتم من األمن أو من السجناء؟ وملا مل جييبوا ملست بعضهم  فلم جييبوا، وسلمت مرة ثالثة

وإذا به ميت جاؤوا به هنا إلرعاب السجناء، فخفت كثرياً، لكنين توكلت على اهلل تعاىل، وذكرت اسم اهلل عز 
سقطوا، كما رأيت وجل، وأخذت أتصفح أولئك اجلالسني، فرأيت بعضهم أمواتًا وقد أسندوا إىل اجلدار لئال ي

بعض الرؤوس املقطوعة املنفصلة عن أجسادها، ورأيت األيادي واألرجل املكسورة، وكنت أشم الرائحة الكريهة 
جداً، فأصبت من جراء ذلك بالغثيان والدوران يف رأسي وظننت إين سوف أقضي حنيب من كثرة ما أصابين من 

وأنا شبه مغمى علّي وعاجلوين باملعقمات واألدوية املضادة  التقيؤ واالستفراغ، وبقيت هناك ساعات، مث أخرجوين
 للتسمم حىت رجعت إىل ما كنت عليه من احلالة الطبيعية.

 ـ كهربة األعضاء احلساسة: 11
إيصال الكهرباء إىل املناطق احلساسة من اجلسم كأجفان العني، وحتت األباط، واألعضاء التناسلية، واألذن، وما 

 املعذب ارجتاجاً شديداً، وأحياناً يصاب مبس من اجلنون. أشبه، مما حيدث يف
 ـ ضرب األرجل: 11

شد األرجل حببل والضرب بالعصى الغليظة عليها عنيفًا وأحيانًا يستعملون ذلك مع املعذب حىت تدمى رجليه 
 وتتورم وال يتمكن من اجللوس واملشي.

 ـ القنينة الزجاجية: 13
 جاجية كقنينة )البيبسي كوال( أو ما شاهبها مما يسبب له اإلغماء غالباً.إجالس املعتقل بعنف على قنينة ز 

 ـ ثقب األعضاء: 14
 ثقب الرجل أو اليد بآلة كهربائية وكذلك ثقب األذن واألنف.

 ـ التعليق باملراوح السقفية: 15
حول املعذب يضربونه تعليق املعتقل باملروحة السقفية من رجليه، مث تشتغل املروحة بشدة، واجلالوزة يلتفون 

 بالسياط.
 ـ إحراق الشعر واللحية: 16

 حرق شعور النساء وحلى الرجال، وإطفاء السجاير على خمتلف مواضع اجلسم، وأحياناً يف داخل العني.
 ـ قلع األظافر: 12

 قلع األظافر، وإدخال األبر يف األنامل.
 ـ شق طريف الفم: 14

 يقولون أنه سبهم، أو صعد املنرب، وبّلغ للدين اإلسالمي. شق الفم من الطرفني، يعملون هذا مع من
 ـ النفخ يف البطن: 11



نفخ بطن املعذب باملنفاخ حيث يدخلون املنفاخ الكهربائي يف أسفله مث ينفخون فيه فتتمزق أحشاؤه وأحياناً 
 ميوت من اثر ذلك بعد أيام قالئل.

 ـ الكّي بالنار: 11
السلك احلديدي يف النار مث يضعونه على يد السجني أو رجله أو بطنه أو الكّي بالنار، وذلك بان يدخلوا 

صدره، وأحيانًا يدخلون هذا السلك من طرف من أطرافه وخيرجونه من الطرف اآلخر، وبعد ذلك يتقيح املوضع 
 مما يسبب اآلالم الكثرية للسجني.

 ـ أرض األوساخ: 11
 رات اململوءة بالزيت واألوساخ والتعفن.إلقاء من يريدون تعذيبه على ارضية تصليح السيا

 ـ تعليق املرأة من شعرها: 11
تعليق املرأة من شعرها بعد ربط األيدي واألرجل، وأحياناً يعروهنا تعرية تامة، مث يعلقوهنا من شعرها أو من ثديها، 

 اخل..
 ـ لسعات النحل: 13

تلسع مواضع من جسمه، وكثرياً ما يغمى على هذا يعّرون املعتقل ويضعونه يف مكان ممتلئ بالنحل، فتنقض عليه و 
 املعتقل، وإذا مل يريدوا موته حقنوه بعد ذلك باحلقن املضادة.

 ـ الزنزانات االنفرادية: 14
حبس املعتقل يف الزنزانات االنفرادية حبيث ال يتمكن من القيام وال من املنام، وأحيانًا ميلؤون املكان باملاء احلار 

ن املعتقل اجلالس مغمورًا باملاء إىل نصف جسمه، وأحيانًا يضعون املعتقل يف أسطوانات خاصة والبارد حىت يكو 
عملت هلذا الغرض فيبقى املعتقل فيها واقفًا ال يستطيع اجللوس وال التحرك، وأحياناً، يفتحون الباب ليجدوا 

 املعتقل ميتاً.
 ـ نتف الشعر: 15

وما أشبه جبهاز خاص، وكثريًا ما تنقلع بعض أجزاء اللحم مع  نتف شعر الرأس واللحية واحلاجب واألهداب
 الشعر مما يوجب أملاً مراً للمعتقل.

 ـ إزعاج النائمني: 16
إزعاج املعتقل يف أوقات منامه مبكربات صوت قوية، ومبصابيح كهربائية قوية، مما يسبب له إزعاجًا غريباً، وخيلق 

 النائم ماًء حاراً جداً أو بارداً جداً مما يسبب له توتر األعصاب. فيه االرجتاف الشديد وأحياناً يصبون على
 ـ كبس األذن باجلدار: 12

كبس األذن باجلدار مبسمار يف حالة جلوس املعذب أو نومه أو وقوفه، وأحيانًا يصاب املعذب باالهنيار فيسقط 
 فتنخرق أذنه ويسيل الدم منها.

 ـ الرمي إىل األسفل: 14



بل قوي أو سلك أو ما أشبه مث يلقون املعتقل من طابق عال أو يرمونه يف بئر مما يسبب له يربطون الرجل حب
 )النتل( الشديد عند السقوط، وأحياناً يسبب ذلك قطع عصب الرجل أو اخنالع املفصل أو حنو ذلك.

 ـ قلع األسنان: 11
 طاع اللحم مع السن.قلع األسنان أو كسرها بآالت حديدية وأحياناً يسبب ذلك كسر الفك أو اقت

 ـ قطع املعتقل عن العامل اخلارجي: 31
حبس املعتقل يف زنزانات مظلمة وأحيانًا مرطوبة وأحيانًا مليئة باملاء، حبيث ال يرى السجني النور وال مييز الليل 

مما يسبب  من النهار، وأحيانًا يسلطون أنبوبًا من فوق رأسه يقطر املاء احلار أو البارد قطرة قطرة على الرأس
 للمعتقل إزعاجاً غريباً.

 ـ التهديدات السافلة: 31
 هتديد املعتقل بتهديدات سافلة أو إعدامه أو ما أشبه مما يسبب له أملاً نفسياً كبرياً.

 ـ وضع اليد يف شق الباب: 31
 وضع اليد يف الباب وغلقه عليها، وكذلك أحياناً وضع الرجل.

 ـ عدم السماح بالنوم: 33
املعتقل بعدم السماح له بأن ينام، وذلك بان يضربونه كلما أراد النوم أو يوخزونه بإبرة أو ما أشبه، وأحياناً تعذيب 

 يصاب باالهنيار فيسقط على األرض من شدة النعاس، وأحياناً ترتّج أعصابه ارجتاجاً شديداً.
 ـ القري املذاب: 34

 ملذاب وأحياناً يصبونه على جسده.وضع رجلي املعتقل أو يديه أو مؤخر رأسه يف القري ا
 ـ ربط اليدين عند األكل: 35

ربط يد املعتقل عند األكل أو الشرب ليجرب على االحنناء ويأكل ويشرب كالدواب، وأحيانًا يربطون يده عند 
 إرادته قضاء احلاجة مما يسبب أن ال يتمكن من تطهري نفسه باملاء.

 ـ غرس األبر يف اللسان: 36
عتقل، مث غرس أبرة كبرية فيه من خارج الفم، مع ربط يديه ورجليه لكي ال يتمكن من إخراج االبرة سّل لسان امل

فيبقى لسانه مدلعًا خارج فمه مما يسبب له تعذيبًا جسديًا ونفسيًا يف وقت واحد، وأحيانًا يرشون على ذلك 
أهنم جيرحون بعض مناطق اجلسم اآلخر ويرشون اللسان اجملروح الفلفل أو امللح أو سائر املواد احلارقة احلادة، كما 

 عليه اخلل أو امللح أو الفلفل أو ما شابه ذلك.
 ـ دحرجة السجني: 32

يعّصبون عني املعتقل ويربطون يديه ورجليه حىت ال يتمكن من التحرك مث يدحرجونه من درج أو حنوه حىت يسقط 
 إىل أسفل، وتصيبه الرضوض والكسور واجلراح.

 احلارقة: ـ املواد 34



صب األسيد أو املواد احلارقة األخرى على بعض أحناء اجلسم للتشويه واإليالم، وأحيانًا يصبون األسيد يف عينه 
 أو يف فمه أو يف بعض أعضائه التناسلية مما يسبب له إيالماً شديداً.

 ـ احلقن باملاء احلار: 31
 تورماً يف داخل البطن، وحروقاً شديدة، وآالماً كثرية.حقن املعتقل باملاء احلار الذي يغلي، مما يسبب له 

 ـ الكلب يعبث باملعتقل: 41
شد املعتقل بكرسي، وإخراج )...( من ثقب يف أسفل الكرسي مث تسليط كلب معلم ليلعب به، فيوجب ذلك 

 للمعتقل أشد األمل ويغمى عليه يف كثري من األحيان.
 ـ كماشة على األنف: 41

ف املعتقل مما يسبب له أملًا شديداً، وال يتمكن من التنفس إال من فمه، وتتغري بذلك نربة وضع كماشة على أن
 صوته، فإذا أراد أن يتكلم ضحك عليه اجلالوزة، وذلك مع شد يديه حىت ال يتمكن من إزاحة الكماشة.

 ـ صبغ نصف الوجه: 41
مما يسبب للمعتقل آالمًا نفسية بسبب ضحك صبغ نصف الوجه موربًا أو عمودياً أو أفقيًا بصبغ ثابت ال يزول 

 اجلالوزة عليه.
 ـ تعذيب السجني بزمالئه: 43

ضرب معتقل مبعتقل آخر ضربًا عنيفاً، أو ضرب راس أحدمها براس اآلخر، أو باحلائط، أو شد اليدين والرجلني 
يانًا يلقون مخسة معتقلني وربط املعتقل باألرض وإلقاء معتقل آخر بعد شد يديه ورجليه على ذلك املعتقل، وأح

 بعضهم فوق بعض، ويشدوهنم حببل حىت يسبب هلم ثقالً وإزعاجاً وتعذيباً نفسياً وجسدياً.
 ـ مسحوق دي. دي. يت: 44

ملء عيون املعتقل مبسحوق )دي. دي. يت( الذي يستعمل إلبادة احلشرات، أو صب النفط يف عني املعتقل، 
 مه ويبول اجلالوزة أو يتغوطون يف فمه مما يسبب له أذى كبرياً.وأحياناً ميددون املعتقل ويفتحون ف

 ـ البول بدل املاء: 45
عدم إعطاء املاء للمعتقل، مث تقدمي بول أو ماء وسخ إليه حىت جيرب على شربه من شدة العطش، وأحيانًا مينعون 

 املاء عن معتقل حىت ميوت عطشاً خصوصاً يف شدة القيظ يف متوز.
 األوساخ باملالبس:ـ تنظيف  46

أمر املعتقل بكنس املراحيض، ومجع القمامة مبالبسه، وأحيانًا يصبون فوق رأس املعتقل املربوط إناًء من القذارة 
والنجاسة، وأحياناً ال يرتكون املعتقل خيرج من غرفته للتخلي فيجرب على أن يبول ويتغوط يف نفس غرفته مما يسبب 

 حياناً يفعلون ذلك بعدة معتقلني يف غرفة واحدة.له تلوثاً وأذيًة وتعفناً، وأ
 ـ جّر آلة املعتقل: 42



ربط آلة املعتقل حبلبل مع ربط نفس املعتقل باحلائط وحنوه، مث جر احلبل، ونرته مما يسبب له أذى، وأحياناً يوجب 
 له إغماًء.

 ـ األموات يف الزنزانة: 44
قلني ويرتكونه يف غرفة املعتقلني مما يسبب إرهاهبم وإيذائهم يأتون بامليت يف قصر النهاية إىل بعض غرف املعت

 بعفونته بعد يومني أو ثالثة أيام.
 ـ حديدة يف الفم: 41

 وضع حديدة يف فم املعتقل وربطه من وراء رأسه مما يرتك املعتقل فاغر الفم ويسبب له آالماً جسدية ونفسية.
 ـ تقليد البهائم: 51

ظ يسبب له إيالمًا يف رقبته، مث ميسك أحد اجلالوزة طرف احلبل ويؤمر املعتقل بأن ربط رقبة املعتقل حببل غلي
 ينحين وميشي على يديه ورجليه، ويصيح فإذا مل يفعل ذلك ضربوه بالسياط.

 إىل غري ذلك من األقسام اليت رآها هذا العامل رؤية العني.
 الطائفة الثانية من التعذيب

 يف قصر النهاية.قصص نقلها هذا العامل مما رآه 
قال: إنه ذات مرة جاؤوا بأربعة من الضباط، الشباب، وربطوهم باحلائط مث قال أحد اجملرمني يف قصر النهاية 
جلملة من محلة البندقيات ـ وكان رئيساً هلم ـ: جربوا بندقياتكم على هؤالء، وإذا هبم ميطرون أولئك الضباط بوابل 

 ة وسلموا أرواحهم اىل اهلل سبحانه يف اللحظة.من الرصاص أجرت منهم الدماء الغزير 
وذات مرة حكم على إنسان باإلعدام، لكن بعد يوم رأيناهم وقد أتوا بأحد اجملانني ـ وكانت آثار اجلنون ظاهرة 
عليه ـ وأعدموه بالكرسي الكهربائي، وأطلق سراح احملكوم عليه باإلعدام، فتعجبنا من احلادث، وبعد أن خرجنا 

نهاية علمنا أن ذوي احملكوم عليه ملا مسعوا حبكم اإلعدام هرعوا إىل خري اهلل طلفاح )وهو خال صدام من قصر ال
وأبو زوجته( وأرشوه مبائة ألف دينار، فاحتال الطلفاح للجمع بني أمر حمكمة الثورة باإلعدام وبني جناة السجني 

 هبذا األسلوب مما ذهب ضحيته جمنون بريء.
اب وعذب وملا سألناه عن سبب اعتقاله؟ قال: إنه تزوج من فتاة وأراد رئيس احلزب يف ويف ذات مرة اعتقل ش

منطقته يف بلد )كذا( أن يشرتك معه يف زوجته مما أدى األمر إىل النزاع بينهما، فإهتمه البعثي بأنه قد حاز على 
ن ذلك الشاب يبكي ويقول إنه أسلحة ضد احلكومة ودس يف داره سالحاً، فقادوه إىل اإلعتقال، قال العامل: وكا

 ال يعلم ماذا تالقي زوجته من ذلك الرئيس، بعد أن صفا له اجلو.
إىل غري ذلك من القصص اليت كان يرويها ذلك العامل، مما لو أردنا سردها ألصبح كتاباً ضخماً، وإمنا أردنا اإلملاع 

ال يشاهبه حقد مما سبب تدمري البالد  فقط، ليعرف: كيف أن الغربيني حيقدون على اإلسالم واملسلمني حقداً 
 اإلسالمية ومنها العراق ـ الذي ابتلي حبزب البعث عميل بريطانيا وإسرائيل ـ.

  



 ـ وهي مصر وكان ذلك يف زمان عبد الناصر.  1



 
 العامل الثالث

 العنف
بعض احلركات  عدم الرفق، واستعمال العنف يف الكالم والعمل والكتابة مع سائر الناس كما نرى ذلك يف

اإلسالمية، وحيدثنا التاريخ عن مجلة منها أيضًا كانوا قبل نصف قرن وكانوا يتصفون مبثل ذلك مما سبب عدم 
 متكنهم من النفوذ والتقدم واالنتشار.

 الرفق يف النصوص الدينية
 وقد ورد يف الرفق روايات كثرية عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( واألئمة )عليهم السالم(.

فقد روى معاذ بن مسلم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )الرفق مين 
 (.1واخلرق شؤم()

وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على 
 (.1العنف()

 (.3احلسن )عليه السالم( قال: )الرفق نصف العيش()وعن موسى بن بكر، عن أّب 
 (.4وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل رفيق حيب الرفق()

وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن الرفق مل يوضع على 
 (.5شيء إال زانه، وال نزع من شيء إال شانه()

عن أّب املقـــدام رفعــــه، عــــن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )إن يف الرفق الزيادة والربكة، ومن حيرم الرفق حيرم و 
 (.6اخلري()

 (.2وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما زوي الرفق عن أهل البيت إال زوي عنهم اخلري()
بيين وبني رجل من القوم كالم ـ فقال يل: )أرفق هبم، فإن كفر وعن أّب احلسن )عليه السالم( قال: وقد جرى 

 (.4أحدهم يف غضبه، وال خري فيمن كان كفره يف غضبه()
 (.1وعن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )من كان رفيقاً يف أمره نال ما يريد من الناس()

 (.11كلها()وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل رفيق حيب الرفق يف األمور  
وعن هشام بن احلكم، عن الكاظم )عليه السالم( أنه قال: )يا هشام عليك بالرفق، فإن الرفق خري واخلرق شؤم، 

 (.11إن الرفق والرب وحسن اخللق يعمر الديار ويزيد يف الرزق()
 (.11آفته اخلرق()وقال أمري املؤمنني )عليه السالم( لولده احلسني )عليه السالم(: )يا بين رأس العلم الرفق و 

وعن الصادق )عليه السالم( أنه قال: )ما ارتج امرؤ وأحجم عليه الرأي وأعيت به احليل إال كان الرفق 
 (.13مفتاحه()



وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )الرفق رأس احلكمة، اللهم من ويل شيئاً من أمور أميت فرفق هبم فارفق 
 (.14يه()به، ومن شق عليهم فاشقق عل

 (.15وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )الرفق ييسر الصعاب ويسهل األسباب()
 (.16وقال )عليه السالم(: )الرفق باالتباع من كرم الطباع()

 (.12وقال )عليه السالم(: )رأس اجلهل اخلرق()
 (.14وقال )عليه السالم(: )ليكن شيمتك الوقار فمن كثر خرقه اسرتذل()

 (.11ل )عليه السالم(: )لسان اجلهل اخلرق()وقا
 (11احللم)

 (.11عن حممد بن عبد اهلل قال: مسعت الرضا )عليه السالم( يقول: )ال يكون الرجل عابداً حىت يكون حليماً()
وعن زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: كان علي بن احلسني )عليه السالم( يقول: )إنه ليعجبين الرجل أن 

 (.11كه حلمه عند غضبه()يدر 
وعن حفص بن أّب عايشة، قال: بعث أبو عبداهلل )عليه السالم( غالمًا له يف حاجة فأبطأ فخرج على أثره ملا 
أبطأه فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حىت انتبه، فقال له أبو عبداهلل )عليه السالم(: )يا فالن واهلل ما بالك 

 (.13يل، ولنا منك النهار()تنام الليل والنهار، لك الل
وعن انس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( )يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه 
وآله( قال: )أال أخربكم بأشبهكم ّب خلقاً؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: أحسنكم خلقاً، وأعظمكم حلماً، 

 (.14إنصافاً() وأبرّكم بقرابته، وأشدّكم من نفسه
وعن احلسني بن يزيد، عن جعفر بن حممد، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.15عليه وآله(: )والذي نفسي بيده ما مجع شيء إىل شيء أفضل من حلم إىل علم()
ل عــــوض احلليم من حلمه أن الناس أنصاره ويف )هنج البالغة( عن أميــــر املؤمنني )عليه السالم( أنه قــــال: )أوّ 

 (.16على اجلاهل()
 (.12وقال )عليه السالم(: )إن مل تكن حليماً فتحّلم فإنه قّل من تشبه بقوم إال أوشك أن يكون منهم()

 الرفق يف األمور
قفاًل، وقفل  عن حممد بن عبد الرمحن بن أّب ليلى، عن أبيه، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن لكل شيء

 (.14اإلميان الرفق()
وعن أمحد بن زياد بن أرقم، عن رجل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أميا أهل بيت أعطوا حظهم من 
الرفق فقد وسع اهلل عليهم يف الرزق، والرفق يف تقدير املعيشة خري من السعة يف املال، والرفق ال يعجز عنه شيء 

 (.11يء إن اهلل عز وجل رفيق حيب الرفق()والتبذير ال يبقى معه ش



وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )لو كان الرفق خلقاً يرى ما  
 (.31كان مما خلق اهلل شيء أحسن منه()

 (.31وعن موسى بن بكر، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: )الرفق نصف العيش()
زرارة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن الرفق مل يوضع على وعن 

 (.31شيء إال زانه وال نزع من شيء إال شانه()
وعن عمر بن أّب املقدام رفعه عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )إن يف الرفق الزيادة، والربكة، ومن حيرم الرفق 

 (.33خلري()حيرم ا
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ما اصطحب اثنان إال كان أعظمهما أجرًا وأحبهما إىل اهلل أرفقهما 

 (.34بصاحبه()
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 العامل الرابع

 اد احلزّباالستبد
هنالك بعض التنظيمات تعاين من االستبداد، فالقمة تتخذ القرارات دون استشارة القاعدة والوسط وال استشارة 

 سائر الناس، مما يوجب:
أواًل: عدم شد الوسط والقاعدة بالقمة، وكذلك عدم شد القاعدة بالوسط، ويسبب ذلك االنفراط املعنوي يف 

وي االنفراط اخلارجي، كما رأينا ذلك يف بعض األحزاب اإلسالمية حيث متزقت النفوس، ويتبع االنفراط املعن
 وحارب بعضهم بعضاً ووقع بينهم النزاع والتشاجر.

وثانياً: ابتعاد الناس وعدم تفاعلهم مع التنظيمات، ألن الناس ال يتفاعلون إال مع من يتفاعل معهم، ال التفاعل 
واألعمال أيضاً، فإن الناس يريدون من هو منهم وإليهم، وهم منه معهم يف احلاجات فحسب، بل يف اآلراء 

وإليه، وال يريدون مجاعة يعملون خارج نطاقهم، ويتكربون عليهم، ويستبدون باآلراء دوهنم، ولذا ال تتمكن أمثال 
 هذه التنظيمات من حتريك الناس.

 مني ـ أمران: االستشارة والتواضع.فالواجب على املنظمات اإلسالمية وأشباهها ـ ممن يريد إنقاذ املسل
 روايات حول االستشارة

 وقد وردت يف االستشارة آيات وروايات، وقد ذكرنا بعض اآليات يف السابق، أما الروايات فهي كثرية جداً.
منها: ما رواه ابن القداح، عن جعفر بن حممد، عن أبيه )عليه السالم( قال: )قيل يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 آله(: ما احلزم؟و 
 (.1قال: )مشاورة ذوي الرأي واتباعهم()

وعن السري خالد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )فيما أوصى به رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( علياً 
 (.1)عليه السالم( قال: )ال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري()

)عليه السالم( قال: )يف التوراة أربعة أسطر: من ال يستشري يندم، والفقر املوت وعن أّب اجلارود، عن أّب جعفر 
 (.3األكرب، كما تدين تدان، ومن ملك استأثر()

 (.4وعن مساعة بن مهران، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )لن يهلك أمرء عن مشورة()
السالم( أنه قال: )ال غىن كالعقل، وال فقر كاجلهل، وروى السيد الرضي يف هنج البالغة، عن أمري املؤمنني )عليه 

 (.5وال مرياث كاألدب، وال ظهري كاملشاورة()
 (.6وقال )عليه السالم(: )من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها يف عقوهلا()

 (.2وقال )عليه السالم(: )خاطر بنفسه من استغىن برأيه()



)عليه السالم(: )من مل يكن له واعظ من قلبه، وزاجر من نفسه، ومل  وعن املفضل بن عمر قال: قال الصادق
 (.4يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه()

وعن املعلى بن خنيس قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ما مينع أحدكم إذا ورد عليه ما ال قبل له به أن 
هلل )عليه السالم(: )أما أنه إذا فعل ذلك مل خيذله اهلل بل يستشري رجاًل عاقاًل له دين وورع(، مث قال أبو عبدا

 (.1يرفعه اهلل ورماه خبري األمور وأقرهبا إىل اهلل()
وعن معمر بن خالد قال: هلك موىل ألّب احلسن الرضا )عليه السالم( يقال له سعد وقال: )أشر علّي برجل له 

 فضل أمانة(.
 فقلت: أنا أشري عليك؟

الم(: شبـــه املغـــضب : )إن رســــول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يستشري أصحابه مث يعزم على فـــقال )عليه الس
 (.11ما يريد()

وعن الفضيل بن يسار قال: استشارين أبو عبداهلل )عليه السالم( مرة يف أمر فقلت: أصلحك اهلل مثلي يشري على 
 (.11مثلك؟ قال: )نعم إذا استشرتك()

اجلهم قال: كنا عند أّب احلسن الرضا )عليه السالم( فذكر أباه فقال: )كان عقله ال توازن به  وعن احلسن بن
العقول، ورمبا شاور األسود من سودانه، فقيل له: تشاور مثل هذا؟ فقال: إن اهلل تبارك وتعاىل رمبا فتح على 

 (.11بستان()لسانه(. قال: )فكانوا رمبا أشاروا عليه بالشيء فيعمل به من الضيعة وال
 (.13وعن عمر بن مجيل، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )من مل يستشر يندم()

 (.14وقال: )من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع اخلطأ()
 (.15وعنه )عليه السالم( قال: )ال رأي ملن انفرد برأيه()

 (.16وقال )عليه السالم(: )ما عطب من استشار()
 (.12: )من شاور ذوي األسباب دل على الرشاد()وقال )عليه السالم(

 (.14وقال )عليه السالم(: )ال تشر على املستبد برأيه()
 (.11وعن موسى بن جعفر )عليه السالم( قال: )من استشار مل يعدم عند الصواب مادحاً، وعند اخلطأ عاذراً()

 املعصومون )عليهم السالم( يستشريون أصحاهبم
العامة واخلاصة كثرة استشارة رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ألصحابه، وكان يقول هلم: ومن املعروف عند 

 (.11)أشريوا علي()
 وكذلك جعل اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( من حق األمة عليه أن يستشريهم.

 وكذلك وردت روايات يف استشارة سائر األئمة )عليهم السالم( ألصحاهبم.
ه مهج الدعوات: إن موسى بن املهدي العباسي هدد موسى بن جعفر )عليه السالم(، قال: ويف حديث يروي

 قتلين اهلل إن أبقيت عليه.



قال: وكتب علي بن يقطني إىل أّب احلسن موسى بن جعفر )عليه السالم( بصورة األمر، فورد الكتاب، فلما 
ليه السالم( على ما ورد عليه من اخلرب وقال أصبح أحضر اإلمام )عليه السالم( أهل بيته وشيعته فأطلعهم )ع

 هلم: )ما تشريون يف هذا؟(.
 (.11فقالوا: نشري عليك ـ أصلحك اهلل ـ أن تباعد شخصك من هذا اجلبار)
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 العامل اخلامس

 احلياة املرتفة للقادة
جمموعة من قادة األحزاب واملنـــظمات اإلسالمية يسلكون سبيل البذخ والرتف، بسكىن القصور، وامتطاء 

والتزوج بالفتيات اجلميالت ذوات املكانة املرموقة، وهتيئة وسائل العيش املرحية، وبذلك السيارات الفارهة، 
ينفصلون عن عامة الشعب، حيث إن من طبيعة الناس عدم االعرتاف بقادة يسكنون األبراج العاجية ويرفلون يف 

إىل أن من يتكلم باسم الدين ال النعيم مث يتكلمون باسم الفقراء واملساكني وباسم اإلسالم واملسلمني، باإلضافة 
بد وأن يكون مثل الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وخلفائه الطاهرين )عليهم السالم( يف السلوك والعمل، فإذا رأى 
الناس رؤساء املنظمات واألحزاب واجلمعيات اإلسالمية يسلكون خالف سلوكهم عرفوا أهنم ليسوا من اإلسالم 

 ويسبب ذلك فشلهم.يف شيء فانفضوا من حوهلم، 
 مثال القيادة النموذجية

وحنن نرى أن القائَدين العظيَمني رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي بن أّب طالب )عليه السالم( وسائر 
 األئمة )عليهم السالم( كانوا يعيشون عيشة متواضعة زاهدة قانعة )مبا يف هذه الكلمات من معىن(.

ّب عبد اهلل عن أبيه الباقر )عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مل فقد روى قرب اإلسناد، عن أ
يورث دينارًا وال درمهًا وال عبدًا وال وليدة وال شاة وال بعرياً، ولقد قبض )صّلى اهلل عليه وآله( وإن درعه مرهونة 

 (.1ه()عند يهودي من يهود املدينة بعشرين صاعاً من شعري استلفها نفقة ألهل
وإذا عرفنا: إن كل صاع ثالثة كيلوات تقريبًا كان معىن ذلك أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان حمتاجًا ـ 
لغذاء أهله ـ إىل ستني كيلو من الشعري، مع العلم أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( كان له عند وفاته تسع 

 ريطة عامل اليوم ـ.زوجات وكان حاكماً على سبع دول أو أكثر ـ يف خ
 (.1ويف حديث: )قد مات رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مات وعليه دين()

وقال قتادة: بلغنا أن عليًا )عليه السالم( نادى ثالثة أعوام باملوسم )من كان له على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
 (.3وآله( شيء فليأتنا نقضي عنه()
 عليه وآله( ملا تويف كان عليه من الدين مثانون ألف درهم فأداها علي )عليه ويف رواية: أن النيب )صّلى اهلل

 السالم(.
 وقد ذكرنا مجلة من زهد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف بعض فصول هذا الكتاب.

 وسار علي )عليه السالم( على سنن الرسول فقد حفظ التاريخ أنه )عليه السالم( ملا استشهد كانت ممتلكاته
النقدية سبعمائة درهم فقط حّصلها من عطائه من بيت املال وقد جعلها ليشرتي هبا خادمًا لبنته أم كلثوم أما 

 ديونه فقد كانت مثامنائة ألف درهم.



فقد روى )كشف احملجة( عن اإلمام الباقر )عليه السالم( قال: )قبض علي )عليه السالم( وعليه دين مثامنائة 
عليه السالم( ضيعة له خبمسمائة ألف درهم فقضاها عنه، وباع له ضيعة أخرى بثالمثائة ألف درهم فباع احلسن )

 (.4ألف درهم فقضاها عنه، وذلك أنه مل يكن يذر من اخلمس شيئاً وكانت تنوبه نوائب()
عليه أقول: أما الضيعتان فقد كانتا من غرس اإلمام )عليه السالم( يف مدة إقصائه عـــن احلكم، وقد وّقف علي )

 السالم( أغلب الضياع كما حيدثنا بذلك التاريخ.
 (.5وعن الصادق )عليه السالم(: أن احلسن )عليه السالم( وعليه دين وقتل احلسني )عليه السالم( وعليه دين)

ويف رواية السيد، عن الباقر )عليه السالم( أن علي بن احلسني )عليه السالم( باع ضيعة له بثالث مائة ألف 
 (.6دين احلسني )عليه السالم( وعدات كانت عليه)ليقضي 

ويف رواية أخرى )فاهتّم علي بن احلسني بدين أبيه حىت امتنع من الطعام والشراب والنوم يف أكثر أيامه 
 (.2ولياليه()

ويف رواية عن الصادق )عليه السالم(: قد مات رسول اهلل وعليه دين، ومات احلسن )عليه السالم( وعليه دين، 
 (.4ل احلسني وعليه دين)وقت

 صور من زهد أمري املؤمنني )عليه السالم( 
وقد اتبع علي أمري املؤمنني )عليه السالم( الرسول يف زهده وقال هو )عليه السالم( يف كلمة له: )واهلل لدنياكم 

 (.1هذه أهون يف عيين من عراق خنزير يف يد جمذوم()
 (.11ويف حديث آخر: )من عفطة عنز()

)املناقب( عن اإلمام الباقر )عليه السالم( أنه قال: )ولقد وىل مخس سنني وما وضع آجرة على آجرة،  وقد روى
 (.11وال لبنة على لبنة، وال أقطع قطيعاً وال أورث بيضاء وال محراء()

باسم  ومعىن هذا احلديث أنه مل يصنع اإلمام لنفسه داراً، وال أنه مجع مااًل، وال إنه خص لنفسه أرضًا يقطعها
 نفسه.

وروى املناقب أيضًا عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه كان يقول: )ما كان لنا إال أهاب كبش أبيت مع فاطمة 
 (.11)عليها السالم( بالليل عليها ونعلف عليها الناضح بالنهار()

 إزار غليظ، وآخر مرّقع
خبمسة دراهم ورؤي )عليه السالم( وعليه إزار  ويف رواية أنه رؤي علي )عليه السالم( وعليه إزار غليظ اشرتاه

 مرقوع فقيل له يف ذلك؟
فقال )عليه السالم(: )يقتدي به املؤمنون، وخيشع له القلب، وتذل به النفس ويقصد به املبالغ، أشبه بشعار 

 (.13الصاحلني، وأجدر أن يقتدي به املسلم()
 اإلمام خيرق كّم قميصه

 ب )عليه السالم( نظر إىل فقري خرق كّم ثوبه فخرق كم قميصه وألقاه إليه(.ويف رواية: )أن علي بن أّب طال



 إن خرجت بغري ما دخلت فأنا خائن
ويف البحار عن األصبغ قال توجه علي )عليه السالم( إىل أهل البصرة وقال: )يا أهل البصرة ما تنقمون مين؟ إن 

بالدكم بأمشايل هذه ورحلي وراحليت، هاهي فإن أنا هذا ملن غزل أهلي )وأشار إىل قميصه( مث قال: دخلت 
 (.14خرجت من بالدكم بغري ما دخلت فإنين من اخلائنني()

 اإلمام )عليه السالم( يرجتف من الربد
وروى هارون بن عنرتة عن أبيه قال: دخلت على علي بن أّب طالب )عليه السالم( باخلورنق )وهو موضع 

رية( وهو يرعد حتت مسل قطيفة )أي الثوب اخللق البايل( فقلت: يا أمري املؤمنني بالكوفة آنذاك، واآلن بظاهر احل
 إن اهلل تعاىل جعل لك وألهل بيتك يف هذا املال ما يعم وأنت تصنع بنفسك ما تصنع؟.

ما  فقال )عليه السالم(: )واهلل ما أرزئكم من أموالكم شيئاً وإن هذا لقطيفيت اليت خرجت هبا من منزيل من املدينة
 (.15عندي غريها()

 اإلمام )عليه السالم( حيّل أزمة املسكن
ويف املناقب نقاًل عن فضائل أمحد قال علي )عليه السالم(: )ما أصبح بالكوفة أحد إال ناعمًا إن أدناهم منزلة 

 (.16ليأكل الرب، وجيلس يف الظل، ويشرب من ماء الفرات()
 يعين أن عنده الدار واملأكل واملشرب.

واية أخرى رأيتها يف بعض الكتب إن كل أهل بالد اإلمام )عليه السالم( أصبحوا هكذا يف عهد اإلمام ويف ر 
)عليه السالم( مع أن بالده )عليه السالم( كانت واسعًة جدا آخذة إىل ليبيا ومنتهية إىل داغستان يف االحتاد 

 السوفييت.
 يطعم الناس خبز الرب، ويأكل خبز الشعري

إلمام الباقر )عليه السالم(: )كان )عليه السالم( ليطعم الناس خبز الرب واللحم وينصرف إىل منزله ويف رواية عن ا
 (.12ويأكل خبز الشعري والزيت واخلل()

 لنب حامض، ورغيف صلب
وعن سويد بن غفلة قال: دخلت على علي بن أّب طالب )عليه السالم( العصر فوجدته جالسًا وبني يديه 

زر أجد رحيه من شدة محوضته، ويف يده رغيف أرى قشار الشعري يف وجهه وهو يكسر بيده صحيفة فيها لنب حا
أحياناً، فإذا غلبه كسره بركبته وطرحه فيه فقال )عليه السالم( يل: )أدن فأصب من طعامنا هذا( ـ إىل أن قال ـ 

 ، أال تنخلني له طعاماً؟فقلت جلاريته وهي قائمة قريباً منه: وحيك يا فضة أال تتقني اهلل يف هذا الشيخ
 قال علي )عليه السالم( يل: )ما قلت هلا؟(.

 قال: فأخربته.
 فقال )عليه السالم(: )بأّب وأمي من مل ينخل له طعام، ومل يشبع من خبز الرب ثالثة أيام حىت قبضه اهلل(.

 يعين بذلك رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.



 قد اكتفى من دنياه بطمريه
نقلها العالمة اجمللسي عن القطب الراوندي: أن علياً )عليه السالم( قال: )واعلم أن إمامكم قد اكتفى ويف رواية 

من دنياه بطمريه، يسد فورة جوعه بقرصيه، ال يطعم الفلذة )أي الكسرة من اللحم( يف حوله إال يف سنة 
 (.14أضحيته()

سالم( ـ يف كثري من األحيان ـ كان يلبس قطعتني: مئزراً املراد بالطمر: الثوب البايل اخللق، ألن اإلمام )عليه ال
ورداًء، وإن كان يلبس يف بعض األحيان ثوبًا طوياًل، واملراد بالفلذة القطعة من اللحم، واملراد بالقرصني القرصان 

 من خبز الشعري يتغذى بأحدمها ويتعشى باآلخر، فكان )عليه السالم( يأكل يف كل يوم قرصني.
 ه السالم( يسمع مقلياً يف بيتهاإلمام )علي

وروى الشيخ املفيد إن أمري املؤمنني )عليه السالم( مسع مقليًا يف بيته فنهض وهو يقول: )يف ذمة علي بن أّب 
 طالب مقلى الكراكر(.

قال: ففزع عياله وقالوا: يا أمري املؤمنني إهنا امرأتك فالنة حُنرت جزور يف حيها فأخذ هلا نصيب منها فأهدى 
 هلها إليها.أ

 (.11قال )عليه السالم(: )فكلوا هنيئاً مريئاً()
وإمنا خاف )عليه السالم( أن يكون هدية من بعض الرعية، وقبول اهلدية لوايل املسلمني خيانة )والكراكر( إحدى 

 ثفنات البعري أو الصدر خاصة.
 اإلمام )عليه السالم( ال ميلك ثالثة دراهم

م( كان يأيت عليه وقت ال يكون عنده قيمة ثالثة دراهم يشرتي هبا إزارًا وما حيتاج ويف املناقب أنه )عليه السال
إليه، مث يقسم كل ما يف بيت املال على الناس مث يصلي فيه فيقول: )احلمد هلل الذي أخرجين منه كما 

 (.11دخلته()
 ينجز أعماله بنفسه

بسوق الكوفة فتعلق به كرسي فتخرق قميصه فأخذه  وروى البلخي قال: أنه ـ يعين عليًا )عليه السالم( ـ اجتاز
 (.11بيده مث جاء به إىل اخلياطني فقال: )خيطوا يل ذا بارك اهلل فيكم()

 مالبس متواضعة
وعن العبدي قال: رأيت عليًا )عليه السالم( اغتسل يف الفرات يوم اجلمعة مث ابتاع قميص كرابيس بثالثة دراهم 

 جربانه بعد. فصلى بالناس اجلمعة، وما خيط
ويف روايـــة الزمــخشري: أنه )عليه السالم( اشرتى قميصـــًا فقـــطع ما فضل عن أصابعه مث قال لرجل: )حصه أي 

 (.11خط كفافه()
 ذكر اهلل.. دائماً 



وجاء )عليه السالم( ذات مرة إىل حــالق ليصلح حليته وشاربه فأراد احلالق أن يأخذ من شاربه، وكان )عليه 
( مشتغاًل بذكر اهلل تعاىل تتحرك شفتاه، فقال له احلالق: يا أمري املؤمنني كف عن الذكر حلظة حىت يعتدل السالم

 الشارب، فقال )عليه السالم(: )األمر أسهل من ذلك( ومل يرتك الذكر حىت حلظة.
 اإلمام )عليه السالم( يعرض سيفه للبيع

قال: أخرج علي )عليه السالم( سيفاً إىل السوق فقال: )من  ويف شرح ابن أّب احلديد لنهج البالغة عن أّب رجاء
 (.13يشرتي مين هذا؟ فوالذي نفس علي بيده لو كان عند علي مثن إزار ما بعته()

 فقلت له: أنا أبيعك إزاراً وأنسئك مثنه إىل عطائك.
 فدفعت إليه إزاراً إىل عطائه، فلما قبض عطاؤه دفع إيّل مثن اإلزار.

 لى املسلمنياهلدايا توزع ع
وقال حكيم بن أوس: أيت إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( بأمحال فاكهة، فأمر ببيعها، وأن يطرح مثنها يف بيت 

 املال.
 وقال حكيم أيضاً كان علي )عليه السالم( يبعث إلينا بزقاق العسل فيقسم فينا مث يأمر أن يلعقوه.

ل خبيص له خاصة، فدعا بسفرة فنثره عليها، مث أجلس الناس وعن عاصم أنه أهدي إىل علي )عليه السالم( سال
 حلقتني يأكلون.

وعن أّب حريز قال: إن اجملوس أهدوا إىل علي )عليه السالم( يوم النريوز جامات من فضة فيها سكر فقسم 
 السكر بني أصحابه وحسبها من جزيتهم.

ابتاعه منه عمرو بن حريث بأربعة آالف قال: وبعث دهقان إىل علي )عليه السالم( بثوب منسوج من ذهب ف
 درهم إىل العطاء يعين أنه إذا خرج عطاء عمرو أعطى الثمن لإلمام )عليه السالم( حىت يقسمه على املسلمني.

 علي )عليه السالم( يقتدي بالرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يف شؤونه
 (.14لوات اهلل عليه( حيتطب ويستقي ويكنس()وعن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: )كان أمري املؤمنني )ص

وعن الصادق )عليه السالم( أيضاً: )كان أمرياملؤمنني )عليه السالم( أشبه الناس طعمة برسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
 (.15وآله( كان يأكل اخلبز واخلل والزيت، ويطعم الناس اخلبز واللحم()

 فلسفة زهد اإلمام )عليه السالم(
)عليه السالم( يف كالم له فلسفة هذا الزهد )كما يف الكايف( قال: )إن اهلل جعلين إمامًا خللقه وقد ذكر هو 

ففرض علّي التقدير يف نفسي ومطعمي ومشرّب وملبسي كضعفاء الناس كي يقتدي الفقري بفقري وال يطغي الغين 
 (.16غناه()

 الطارق املشبوه
يل ورّده )عليه السالم( له بدون أن يعطيه شيئًا من بيت املال، ويف كالم له )عليه السالم( بعد ما ذكر قصة عق

قال: )وأعجب من ذلك ـ أي من رجاء عقيل ـ أن أعطيه أكثر من سائر املسلمني( طارق طرقنا مبلفوفة يف 



وعائها، ومعجونة شنآهتا كأمنا عجنت بريق حية أوقيئها، فقلت: )أصلة أم زكاة أم صدقة فذلك حمرم علينا أهل 
 يت؟(.الب

 فقال: ال ذا وال ذاك، ولكنها هدية.
فقلت: )هبلتك اهلبول، أعن دين اهلل أتيتين لتخدعين؟ أخمتبط أنت أم ذو جنة أم هتجر، واهلل لو أعطيت األقاليم 
السبعة مبا حتت أفالكها على أن أعصي اهلل يف منلة اسلبها حلب شعرية ما فعلته، وإن دنياكم عندي ألهون من 

 (.12رادة تقضمها()ورقة يف فم ج
 تعاليم إسالمية

 حب الدنيا رأس كل خطيئة
 (.14عن هشام بن سامل عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )رأس كل خطيئة حب الدنيا()

وعن حممد بن مسلم قال: ُسئل علي بن احلسني )عليه السالم( أي األعمال أفضل؟ قال: )ما من عمل بعد 
)صّلى اهلل عليه وآله( أفضل من بغض الدنيا فإن لذلك شعبًا كثرية وللمعاصي شعب معرفة اهلل ومعرفة رسول اهلل 

فأول ما عصي اهلل به الكرب )إىل أن قال( مث احلرص مث احلسد وهي معصية ابن آدم حيث حسد أخاه فقتله 
صرن فتشعب من ذلك حب النساء وحب الدنيا وحب الرئاسة وحب الراحة وحب الكالم وحب العلو والثروة ف

سبع خصال فاجتمعن كلهن يف حب الدنيا فقال األنبياء والعلماء بعد معرفة ذلك. حب الدنيا رأس كل خطيئة 
 (.11والدنيا دنيا آن: دنيا بالغ ودنيا ملعونة()

وعن حفص بن غياث، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: يف مناجاة موسى )عليه السالم(: )إن الدنيا دار 
فيها آدم على خطيئته، وجعلتها ملعونة، ملعون ما فيها إاّل ما كان فيها يل، يا موسى إن عبادي عقوبة عاقبت 

الصاحلني زهدوا يف الدنيا بقدر علمهم ّب وسائر اخللق رغبوا فيها جبهلهم، وما من أحد عظمها فقّرت عينه هبا، 
 (.31ومل حيّقرها أحد إال انتفع هبا()

 (.31اهلل )عليه السالم( قال: )حّب الدنيا رأس كل خطيئة()وعن درست، عن رجل، عن أّب عبد
 (.31وعن الكراجكي قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من أحب دنياه أضر بآخرته()

وعن إمساعيل بن أّب زياد رفعه عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه ُسئل عن الزهد يف الدنيا، فقال: )وحيك، 
 (.33ه()حرامها فتنّكب

 ترك ما زاد عن قدر الضرورة
عن احلسن بن راشد، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ما يل وللدنيا 

 (.34إمنا مثلي كراكب رفعت له شجرة يف يوم صائف فقام حتتها مث راح وتركها()
: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )يف طلب الدنيا إضرار وعن ابن بكري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال

 (.35باآلخرة، ويف طلب اآلخرة إضرار بالدنيا فاضروا بالدنيا فإهنا أحق باإلضرار()



عن غياث بن ابراهيم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( إن يف كتاب علي )عليه السالم(: )إمنا مثل الدنيا كمثل 
 (.36ها، ويف جوفها السم الناقع حيذرها الرجل العاقل ويهوى إليها الصيب اجلاهل()احلية ما ألني مسّ 

وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصّية النيب )صّلى اهلل عليه 
حى اهلل إىل الدنيا أخدمي وآله( لعلي )عليه السالم( قال: )يا علي إن الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر، يا علي أو 

من خدمين، وأتعيب من خدمك، يا علي إن الدنيا لو عدلت عند اهلل جناح بعوضة ملا سقي الكافر منها شربة من 
 (.32ماء، يا علي ما أحد من األولني واآلخرين إال وهو يتمىن يوم القيامة إنه مل يعط من الدنيا إال قوتاً()

 (.34عليه وآله(: )ما قّل وكفى خرٌي مما كثر وأهلى() قال: وقال رسول اهلل )صّلى اهلل
وبإسناده عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وصيته حملمد بن احلنفية قال: )وال مال أذهب للفاقة من الرضا 
بالقوت، ومن اقتصر على بلغة الكفاف فقد انتظم الراحة، وتبوأ خفض الدعة واحلرص داع إىل التقحم يف 

 .(31الذنوب()
ويف هنج البالغة عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )يا ابن آدم ما كسبت فوق قوتك فأنت فيه خازن 

 (.41لغريك()
 (.41قال: وقال )عليه السالم(: )كل مقتصر عليه كاف()

م وال تفرحوا قال: وقال )عليه السالم(: )الزهد بني كلمتني من القرآن قال اهلل تعاىل: )لكيال تأسوا على ما فاتك
 (.41ومن مل يأَس على املاضي ومل يفرح باآليت فقد استكمل الزهد بطرفيه() 13مبا آتاكم( احلديد: 

 ذم احلرص على الدنيا
عن حيىي بن عقبة األزدي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )مثل احلريص على 

 (.43دت على نفسها لفاً كان أبعد هلا يف اخلروج حىت متوت غّماً()الدنيا مثل دودة القز كلما ازدا
 (.44قال: وقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )أغىن الغين من مل يكن للحرص أسرياً()

 (.45وقال: )ال تشعروا قلوبكم االشتغال مبا قد فات فتشغلوا أذهانكم عن االستعداد ملا مل يأت()
ن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أبعد ما يكون العبد من اهلل عز وجل إذا مل وعن زرارة وحممد بن مسلم، ع

 (.46يهمه إال بطنه وفرجه()
وعن حفص بن فرط، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من كثر اشتباكه يف الدنيا كان اشّد حلسرته عند 

 (.42فراقها()
خصلتني ولزمته خصلتان: حرم القناعة فافتقد الراحة وحرم  وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )حرم احلريص

 (.44الرضا فافتقد اليقني()
 ذم الطمع فيها

وعن ابن خالد، عن أبيه، عمن ذكره، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )بئس العبد عبد يكون له طمع يقوده، 
 (.41وبئس العبد عبد له رغبة تذلّه()



بن احلسني )عليه السالم(: )رأيت اخليـــر كله قد اجتمع يف قطع الطمع عّما يف وعن الزهـــري قال: قال عــلي 
 (.51أيدي الناس()

وعن سعدان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قلت: ما الذي يثبت اإلميان يف العبد؟ قال: )الورع(، والذي 
 (.51خيرجه منه؟ قال: )الطمع()

عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف وصيته حملمد بن احلنفية قال: )إذا وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده 
 (.51أحببت أن جتمع خري الدنيا واآلخرة فاقطع طمعك مما يف أيدي الناس()

وعن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )أتى رجل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: 
يئاً، فقال: عليك باليأس مما يف أيدي الناس فإنه الغىن احلاضر، قال: زدين يا رسول اهلل، عّلمين يا رسول اهلل ش

 (.53قال: إياك والطمع فإنه الفقر احلاضر()
 (.54ويف هنج البالغة، عن أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أكثر مصارع العقول حتت بروق املطامع()

عن أبيه، عن آبائه، عن علي )عليه السالم( قال: )جاء خالد وعن معمر بن خالد عن علي بن موسى الرضا، 
إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل أوصين وأوجز لعلي أحفظ، فقال: أوصيك خبمس: 

وما  باليأس مما يف أيدي الناس فإنه الغــــىن احلاضر، وإياك والطمع فإنه الفقر احلاضر، وصّل صالة مودّع، وإيـــاك
 (.55تعتـــذر مــــنه، وأحب ألخيك ما حتب لنفسك()

 الزهد يف الدنيا
عن اهليثم بن واقد اجلريري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من زهد يف الدنيا أنبت اهلل احلكمة يف قلبه، 

 (.56()وأنطق هبا لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها وأخرجه منها ساملاً إىل دار السالم
وعن أّب محزة قال: ما مسعت بأحد من الناس كان أزهد من علي بن احلسني )عليه السالم( إال ما بلغين عن علي 
بن أّب طالب )عليه السالم(، قال: وكان علي بن احلسني )عليه السالم( إذا تكّلم يف الزهد ووعظ أبكى َمن 

كالم علي بن احلسني )عليه السالم( فكتبت ما فيها   حبضرته، قال أبو محزة: وقرأت صحيفة، فيها كالم زهد من
مث أتيت على علي بن احلسني )عليه السالم(، فعرضت ما فيها عليه فعرفه وصححه وكان ما فيها: )بسم اهلل 
الرمحن الرحيم: كفانا اهلل وإياكم كيد الظاملني وبغي احلاسدين، وبطش اجلبارين أيها املؤمنون ال يفتنّنكم الطواغيت 

تباعهم من أهل الرغبة يف هذه الدنيا، وإحذروا ما حذركم اهلل منها، وازهدوا فيما زّهدكم اهلل فيه منها، وال تركنوا وأ
إىل ما يف هذه الدنيا ركون من اختذها دار قرار ومنزل استيطان )إىل أن قال:( وليس يعرف أيامها، وتقلب 

سبيل الرشد، وسلك طريق القصد مث استعان على ذلك حاالهتا، وعاقبة ضرر فتنها إال من عصمه اهلل، وهنج 
بالزهد، فكرر الفكر، واتعظ بالصرب، وزهد يف عاجل هبجة الدنيا، وجتاىف عن لذاهتا، ورغب يف دائم نعيم اآلخرة، 

 (.52وسعى هلا سعيها()
)إن عالمة الراغب وعن حممد بن مسلم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: 

يف ثواب اآلخرة زهد يف عاجل زهرة الدنيا أما إن زهد الزاهد يف هذه الدنيا ال ينقصه مما حشم اهلل له فيها وإن 



زهد، وإن حرص احلريص على عاجل زهرة احلياة الدنيا ال يزيده فيها وإن حرص، فاملغبون من غنب حظّه من 
 (.54اآلخرة()

)عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )إن من أعون األخالق على وعن أّب محزة، عن أّب جعفر 
 (.51الدين الزهد يف الدنيا()

وعن حفص بن غياث، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال مسعته يقول: )جعل اخلري كله يف بيت، وجعل مفتاحه 
وآله( ال جيد الرجل حالوة اإلميان حىت ال يبايل من أكل الزهد يف الدنيا، مث قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 (.61الدنيا مث قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: حرام على قلوبكم أن تعرف حالوة اإلميان حىت تزهد يف الدنيا()
وعن علي بن هاشم بن الربيد، عن أبيه أن رجاًل سأل علي بن احلسني )عليه السالم( عن الزهد فقال: )عشرة 

ياء فأعلى درجة الزهد أدىن درجة الورع، وأعلى درجة الورع أدىن درجة اليقني، وأعلى درجات اليقني أدىن أش
 (.61درجات الرضا، أال وإن الزهد يف آية من كتاب اهلل، لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم()

: )كل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط، وإمنا عن سفيان بن عيينه قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول
 (.61أرادوا بالزهد يف الدنيا لتفرغ قلوهبم لآلخرة()

عن عبد اهلل بن القاسم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إذا أراد اهلل بعبد خريًا زّهده يف الدنيا، وفّقهه يف 
خرة( وقال: )مل يطلب أحد احلق بباب أفضل من الدين، وبّصره عيوهبا، ومن أوتيهن فقد أويت خري الدنيا واآل

الزهد يف الدنيا وهو ضد ملا طلبت أعداء احلق( قلت: جعلت فداك مما ذا؟ قال: )من الرغبة فيها( وقال: )إال من 
صبار كرمي، فإمنا هي أيام قالئل إال أنه حرام عليكم أن جتدوا طعم اإلميان حىت تزهدوا يف الدنيا، قال: ومسعت أبا 

د اهلل )عليه السالم( يقول: )إذا ختلى املؤمن من الدنيا مسا ووجد حالوة حّب اهلل فلم يشتغل بغريه(، قال: عب
 (.63ومسعـــتــه يقول: )إن القــــلب إذا صــــفا ضـــاقت به األرض حىت يسمو()

نيا الراغبني يف اآلخرة أال وعن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( يف حديث: )اال وكونوا من الزاهدين يف الد
 (.64أن الزاهدين يف الدنيا قد اختذوا األرض بساطاً، والرتاب فراشاً، واملاء طيباً، وقرضوا من الدنيا تقريضاً()

وعن عمرو بن سعيد بن هالل قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إين ال ألقاك إال يف السنني، فأوصين 
صيك بتقوى اهلل والورع واالجتهاد، وإياك أن تطمع إىل من فوقك، وكفى مبا قال بشيء حىت آخذ به، قال: )أو 

اهلل عز وجل لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )وال متدّن عينيك إىل ما متعنا به أزواجًا منهم زهرة احلياة الدنيا( 
 (.131)طه: 

 (.45وقال: )وال تعجبك أمواهلم وأوالدهم( )التوبة: 
فاذكر عيش رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فإمنا كان قوته من الشعري، وحلواه من التمر،  فإن خفت ذلك

 (.65ووقوده من السعف إذا وجده()
وعن السكوين، عن أبــــي عبداهلل )عليه السالم(، قال: قيل ألمــــري املؤمنني )عليه السالم(: ما الزهد؟ قال: 

 (.66)تنكيب حرامها()



قال: مسعت أمري املؤمنني )عليه السالم( يقول: )الزهد يف الدنيا قصر األمل وشكر كل نعمة،  وعن أّب الطفيل
 (.62والورع عما حّرم اهلل عليك()

وعن إمساعيل بن مسلم قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ليس الزهد يف الدنيا بإضاعة املال، وال بتحرمي 
 (.64مبا يف يدك أوثق منك مبا يف يد اهلل عز وجل() احلالل بل الزهد يف الدنيا أن ال تكون

وعن حفص بن غياث قال: مسعت موسى بن جعفر )عليه السالم( عند قرب وهو يقول: )إن شيئًا هذا آخره 
 (.61حلقيق أنه يزهد يف أوله، وإن شيئاً هذا أوله حلقيق أن خياف من يف آخره()

بنت احلسني، عن أبيها )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل  وعن عبد اهلل بن احلسن بن علي، عن أّمة فاطمة
 (.21)صّلى اهلل عليه وآله(: )إن صالح أول هذه األمة بالزهد واليقني، وهالك آخرها بالشّح واألمل()

وعن أمحد بن احلسن احلسيين، عن احلسن بن علي العسكري عن آبائه، عن الصادق )عليه السالم( أنه سئل عن 
 (.21دنيا، قال: )الذي يرتك حالهلا خمافة حسبابه ويرتك حرامها خمافة عقابه()الزهد يف ال

 الذين جيعلون الدين.. وسيلة لنيل الدنيا
عن يونس بن ظبيان قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن اهلل 

الدين، وويل للذين يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وويل عز وجل يقول: ويل للذين خيتلون الدنيا ب
للذين يسري املؤمن فيهم بالتقية، أّب يغرتون، أم علي جيرتّون؟ فيب حلفت ألتيحّن هلم فتنة ترتك احلليم منهم 

 (.21حرياناً()
 أنزل كتابًا من كتبه وعن مسعدة بن زياد، عن جعفر بن حممد، عن أبيه )عليه السالم(: )إن اهلل تبارك وتعاىل

على نيب من أنبيائه وفيه أنه سيكون خلق من خلقي يلمسون الدنيا بالدين، يلبسون مسوك العنان على قلوب  
كقلوب الذئاب أشد مرارة من الصرب، وألسنتهم أحلى من العسل، وأعماهلم الباطنة أننت من اجليف، أفيب 

يت حلفت ألتيحن هلم فتنة تطاىف خطامها حىت تبلغ أطراف يغرتون؟ أم إياي خيادعون؟ أم علي جيرتون؟ فبعز 
 (.23األرض ترتك احلليم منهم حرياناً()
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 العامل السادس

 العزلة عن اجلماهري
اإلسالمية من النهضة ومن الوصول إىل من أسباب ختلف املسلمني وعدم متكن املنظمات واألحزاب واجلمعيات 

احلكم )عدم اجلماهريية(، فإن هذه األحزاب وأشباهها ال تعمل إال يف حقل واحد تنتخبه ألجل تقدمي اإلسالم 
مثل تربية الشباب وتوعيتهم وإيصاهلم إىل رتب رفيعة سواء يف اجملتمع أو يف الدولة كجعلهم موظفني أو كتابًا أو 

، مث يرتكون اجلماهري وشأهنا، ومن الواضح أن الطالئع اليت تقودها األحزاب واملنظمات خطباء أو من إليهم
واجلمعيات اإلسالمية قليلة جدًا )حىت وإن وصلوا إىل مئات األلوف(، بينما اجلماهري هي كل شيء وهي إمنا 

يعطهم ذلك فإهنم  تلتف حول من أعطاهم احلاجات وشاركهم يف أحزاهنم وأفراحهم وحل مشكالهتم أما من مل
 يرتكونه وشأنه، وإذا تركوه وشأنه حصل له )التحجيم( فال يتمكن من التأثري والتغيري.

وحاجات اجلماهري كثرية أمثال: تزويج العزاب، وتشغيل العاطلني، وعيادة املرضى، وتشييع اجلنائز، وزيارة 
وعظ واإلرشاد واألعراس والفواتح وصلوات املسافرين، واحلضور يف املراسم االجتماعية والدينية ـ كمجالس ال

اجلماعة وما أشبه ـ، واملشاركة يف بناء املساجد واملستشفيات واملدارس واحلسينيات وغريها، وإسعاف احملتاجني، 
والقيام باخلدمات االجتماعية وإصالح ذات البني.. إىل غريها من األمور اليت تعطي لإلنسان ـ الفرد أو املنظمة 

حلزب إذا مارسها ـ )الصبغة اجلماهريية( وحينذاك تتعاطف اجلماهري مع مثل هذا الفرد أو اجلماعة واهليئة وا
وتتفاعل معه فكرياً ونفسيًا وعاطفياً، أما إذا مل يقم اإلنسان ـ فرداً أو مجاعة ـ هبذه اخلدمات فإن اجملتمع يظل يف 

فرد يف ناحية أخرى فال تتمكن من حتريك اجلماهري ناحية وتبقى املنظمة أو احلزب أو اهليئة أو اجلماعة أو ال
 وتوجيهها اىل حيث تريد.
 القران الكرمي واجلماهريية

وقد أملع إىل هذا القرآن احلكيم حيث يقول تعاىل: )لقد مّن اهلل على املؤمنني إذ بعث فيهم رسواًل من أنفسهم 
 (.164ا من قبل لفي ضالل مبني( )آل عمران: يتلو عليهم آياته ويزّكيهم يعلِّمهم الكتاب واحلكمة وإن كانو 

وقال عز من قائل نقاًل عن إبراهيم اخلليل )عليه السالم( ـ يف دعائه وتضرعه إىل اهلل تعاىل أن يبعث يف ذريته 
الرسول ـ: )ربنا وابعث فيهم رسواًل منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز 

 (.111البقرة: احلكيم( )
وقال تعاىل: )كما أرسلنا فيكم رسواًل منكم يتلو عليكم آياتنا ويزّكيكم ويعلمكم الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما 

 (.151مل تكونوا تعلمون( )البقرة: 
 الرسول األكرم )صّلى اهلل عليه وآله( يعلمنا اجلماهريية



ى اهلل عليه وآله( إن أخذنا حبديث يف ذكر اآلخرة أخذ وقد روى زيد بن ثابت: إنا كنا إذا جلسنا إىل النيب )صلّ 
معنا، وإن أخذنا يف ذكر الدنيا أخذ معنا، وإن أخذنا يف ذكر الطعام والشراب أخذ معنا، وكل هذا أحدثكم عن 

 رسول اهلل.
وسادة وروى سلمان الفارسي )رمحه اهلل( أنه قال: دخلت على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وهو متكأ على 

فألقاها إيل، مث قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )يا سلمان ما من مسلم دخل على أخيه املسلم يلقي له الوسادة 
 (.1إكراماً له إال غفر اهلل له()

ويف رواية جرير بن عبد اهلل قال: إن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( دخل بعض بيوته فامتأل البيت )يعين باملسلمني( 
فقعد خارج البيت، فأبصره النيب )صّلى اهلل عليه وآله(، فأخذ ثوبه فلفه فرمى به إليه وقال: )إجلس ودخل جرير 

 (.1على هذا( فأخذه جرير فوضعه على وجهه فقبله)
ويروي ابن عباس يقول: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( جيلس على األرض، ويأكل على األرض، وحيتلب 

 (.3ملوك()الشاة، وجييب دعوة امل
 (.4ويف حديث عنه )صّلى اهلل عليه وآله(: )لو أهدي إيل كراع لقبلت ولو دعيت إىل ذراع ألجبت()

وعن أّب ذر )رمحه اهلل( أنه قال: كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( جيلس بني ظهراين أصحابه، فيجيء الغريب 
 فال يدري أيهم هو؟ حىت يسأل.

تى النيب )صّلى اهلل عليه وآله( رجل يكلمه فأرعد فقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )هون وعن ابن مسعود أنه قال: أ
(. )والقد هو اللحم اجملفف بالشمس، ومراده )صّلى 5عليك، فلست مبلك، إمنا أنا ابن امرأة كانت تأكل القد()

وإمنا معاشرة األشخاص العاديني اهلل عليه وآله( أنه واحد من سائر الناس، فالالزم أن ال يعاشره معاشرة امللوك، 
 (.111فلماذا االرتعاد عند التكلم معه؟ وقد قال سبحانه: )قل إمنا أنا بشر مثلكم يوحى إيل( )الكهف: 

وروى أنس قال: )كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يعود املريض، ويتبع اجلنازة، وجييب دعوة اململوك، ويركب 
 (.6رب ويوم قريظة والنظري على محار خمطوم حببل من ليف حتته أكاف من ليف()احلمار العاري، وكان يوم خي

وكان )صّلى اهلل عليه وآله( ـ كما يف مجلة من األحاديث ـ إذا مر على إنسان بدأه بالسالم، وكان )صّلى اهلل عليه 
أن يُبدمئ النيب )صّلى اهلل وآله( يسلم على الرجل وعلى املرأة وعلى الطفل حىت قال بعض أصحابه: أنه كلما أراد 

 عليه وآله( بالسالم إذا التقى به، فإذا بالنيب يسبقه ويسلم عليه.
 ومن كثرة تبّسمه )صّلى اهلل عليه وآله( مع الناس لقب )صّلى اهلل عليه وآله( )بالضحوك( كما يف حبار األنوار.

جذبة شديدة حىت نظرت إىل صفحة عاتق  وعن بن أنس: أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فأدركه أعراّب فجذبه
 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وقد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته مث قال مر يل من مال اهلل الذي عندك.

 (.2فالتفت إليه فضحك مث امر له بعطاء)
 قال األعراّب: ال.

 قال النيب: ومل؟



 قال: ألنك كرمي ال تقابل السيئة بالسيئة.
 ه النيب باعطائه محل بعريين: محاًل متراً، ومحالً شعرياً.مث أمر ل

 (.4ويروي أنس بن مالك قال: كنا إذا أتينا النيب )صّلى اهلل عليه وآله( جلسنا حلقة)
 أقول: حىت ال يكون للمجلس صدر وذيل ويتصور بعضهم أنه يف صدر اجمللس وبعضهم أنه يف ذيله.

 له( أنه ما صافح أحداً قط فنزع يده من يده حىت يكون هو الذي ينزع يده.وقد روي عن النيب )صّلى اهلل عليه وآ
 وما فاوضه أحد قط يف حاجة أو حديث فانصرف حىت يكون الرجل هو الذي ينصرف.

 وما نازعه احلديث حىت يكون هو الذي يسكت.
 وما رؤي مقدماً رجليه بني يدي جليس له قط.

 وال عرض له قط أمران إال أخذ بأشدمها.
 وما انتصر لنفسه من مظلمة حىت ينتهك حمارم اهلل فيكون حينئذ غضبه هلل تبارك وتعاىل.

 وما سئل شيئاً قط فقال: ال.
 وما رد سائالً حاجة إال هبا، أو مبيسور من القول.

 وكان يعد الناس إذا مل يتمكن من قضاء حاجاهتم فورًا أنه )صّلى اهلل عليه وآله( قال لعلي )عليه السالم( يف
 (.1وصيته: )تقضي ديين وتنجز عدايت()

 وكان أخف الناس صالة يف متام إذا صلى مجاعة )مالحظة للمأمومني(.
 وكان أقصر الناس خطبة إذا خطب )حىت ال ينزعج السامعون(.

 وكان يعرف بالريح الطيب إذا أقبل حىت يستبشر الناس بقدومه إليهم.
وآخر من يرفع يده لئال يستحي من يريد االستمرار يف األكل آخراً أو وكان إذا أكل مع القوم كان أول من يبدأ 

 يريد اإلسراع يف األكل أواًل.
 وكان إذا دعا دعا ثالثاً وإذا تكلم تكلم وتراً وإذا استأذن استأذن ثالثة.

 وكان ال يكلم أحداً بشيء يكرهه قط.
 وكان احملدث عنه يقول: مل أر بعيين مثله قبله وال بعده.

 يقول: إن خياركم أحسنكم أخالقاً. وكان
 إىل غري ذلك من الصفات واليت ذكرنا بعضها أيضاً يف موضع آخر من هذا الكتاب.

 اإلمام علي )عليه السالم(: دروس يف اجلماهريية
ركة ووفق سرية النيب )صّلى اهلل عليه وآله( سار علي )عليه السالم( يف كونه مجاهريياً ويف قضاء حوائج الناس واملشا

 معهم يف أمورهم وكونه كأحدهم كما قال ضرار بن ضمرة عنه )عليه السالم(: )كان فينا كأحدنا(.
 اإلمام )عليه السالم( يتوسط يف مشكلة اجتماعية



ويف رواية يرويها الكليين )رمحه اهلل( يف الكايف، بسنده عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أتت املوايل أمري 
السالم( فقالوا: نشكوا إليك هؤالء العرب، إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يعطينا معهم  املؤمنني )عليه

 العطاء بالسوية، وزوج سلمان وبالالً وصهيباً، وأبوا علينا هؤالء وقالوا: ال نفعل.
حلسن )عليه فذهب إليهم أمري املؤمنني )عليه السالم( فكلمهم فيهم فصاحت األعاريب: أبينا ذلك يا أبا ا

 السالم( أبينا ذلك.
فخرج وهو مغضب جيّر رداءه وهو يقول: يا معشر املوايل إن هؤالء قد صريوكم مبنزلة اليهود والنصارى يتزوجون 
إليكم وال يزوجونكم، وال يعطونكم مثل ما يأخذون، فأحبروا بارك اهلل لكم، فإين مسعت رسول اهلل )صّلى اهلل 

 (.11عشرة أجزاء تسعة أجزاء يف التجارة وواحد يف غريها()عليه وآله( يقول: )الرزق 
فإن هذا احلديث يدل على أن اإلمام )عليه السالم( كان يتوسط بني الناس يف األمور، وكان يأمر املوايل بالتجارة 

ل ذكر ليحصلوا على الكرامة االجتماعية فمن املعروف )إن الكرامة االقتصادية توجب الكرامة االجتماعية( وبالفع
املؤرخون أهنم سلكوا سبيل الكرامة االقتصادية فحصلوا على الكرامة االجتماعية وصاروا جتارًا فأخذ العرب 

 ينظرون إليهم نظر عطف ولطف ومساواة، يتزوجون منهم ويزوجوهنم.
 اإلمام )عليه السالم( ميشي مع جارية إىل قّصاب

يها، فبكت املرأة وخرجت، فرأت عليًا )عليه السالم( فشكت وروى البحار: أن قصاباً باع اللحم جلارية فجار عل
إليه، فمشى علي )عليه السالم( معها حنو القصاب ودعاه إىل اإلنصاف يف حقها وكان يعظه ويقول له: ينبغي 

 أن يكون الضعيف عندك مبنزلة القوي فال تظلم الناس.
ل مشاكلهم، ويقضي هلم ما يطلبون حىت أنه وهكذا كان اإلمام )عليه السالم( يتوسط يف حوائج الناس، وحي

 )عليه السالم( كان ميشي مع اجلارية إىل القصاب!
 اإلمام )عليه السالم( يف سوق التّمارين

ونقل )املناقب( عن أّب مطر البصري قال: إن أمرياملؤمنني )عليه السالم( مّر بأصحاب التمر، فإذا هو جبارية 
 تبكي، قال: )يا جارية ما يبكيك؟(.

 قالت: بعثين موالي بدراهم فابتعت من هذا درمهاً فأتيتهم به فلم يرضوه، فلما أتيته به أىب أن يقبله.
 فقال )عليه السالم( ـ للتمار ـ: )يا عبد اهلل إهنا خادمة، وليس هلا أمر فاردد درمهها، وخذ التمر(.

 فقام الرجل ولكز اإلمام )عليه السالم( يف صدره.
 ري املؤمنني!فقال الناس: هذا أم

فرىب الرجل )واملراد برىب أخذه الربو وهي علة حتدث يف الرئة من شدة اخلوف فيخرج التنفس بصعوبة( واصفّر 
 لونه، وأخذ التمر، ورد إليها درمهاً مث قال: يا أمري املؤمنني ارض عين.

وفيت الناس فقال )عليه السالم(: )ما أرضاين عنك إن أصلحت أمرك( أو قال: ما أرضاين عنك إن 
 (.11حقوقهم)



 عملية إصالح بني زوج وزوجة
ويف )املناقب( عن اإلمام الباقر )عليه السالم( يف خرب )أنه رجع اإلمام أمري املؤمنني إىل داره يف وقت القيظ، فإذا 

 امرأة قائمة تقول: إن زوجي ظلمين وأخافين وتعّدى علي وحلف ليضربين.
 د النهار مث أذهب معك إن شاء اهلل(.فقال: )يا أمة اهلل اصربي حىت يرب 

 فقالت: يشتد غضبه علّي.
 فطأطأ أمري املؤمنني رأسه مث رفعه وهو يقول: )ال واهلل، أو يؤخذ للمظلوم حقه غري متعتع، أين منزلك؟(.

 فمضى )عليه السالم( إىل بابه فوقف فقال: )السالم عليكم(.
فقال اإلمام: )يا عبد اهلل اتق اهلل، فإنك قد أخفتها  فخرج شاب وهو ال يعرف اإلمام علي )عليه السالم(

 وأخرجتها(.
 فقال الفىت: وما أنت وذاك؟ واهلل ألحرقنها لكالمك.

 فقال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )آمرك باملعروف وأهناك عن املنكر تستقبلين باملنكر وتنكر املعروف؟(.
أمري املؤمنني، فسقط الرجل يف يديه فقال: يا أمري املؤمنني أقلين  فأقبل الناس من الطرق يقولون: السالم عليكم يا

 يف عثريت، فواهلل ألكونّن هلا أرضاً تطأين.
فأغمد علي )عليه السالم( سيفه الذي كان قد أخرجه من الغمد ختويفًا له وقال )عليه السالم(: )يا أمة اهلل 

 (.11ادخلي، وال تلجئي زوجك إىل مثل هذا وشبهه()
ا ميشي اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ـ وهو رئيس أكرب دولة يف العامل ذلك اليوم متتّد من ليبيا إىل وهكذ

داغتسان يف االحتاد السوفييت ـ ميشي مع امرأة لإلصالح بينها وبني زوجها،ومع أن الشاب تعدى على اإلمام 
 )عليه السالم( فإنه )عليه السالم( تركه وشأنه ومل يعاقبه.

 ما خرجت إال ألعني مظلوماً 
ويف حديث آخر ذكره الشيخ املفيد )رمحه اهلل( قال: ذكر الكوفيون أن سعيد بن قيس اهلمداين رأى عليًا )عليه 

 السالم( يف شدة احلر يف فناء حائط فقال له: يا أمري املؤمنني هبذه الساعة؟
 (.13وفاً()قال )عليه السالم(: )ما خرجت إال ألعني مظلوماً أو أغيث مله

 يف ميضاة املسجد
ويف رواية أخرى رواها املفيد أيضاً، أنه )عليه السالم( توضأ مع الناس يف ميضاة املسجد فزمحه رجل فرمى به، 
فأخذ الدرة فضربه مث قال له: )ليس هذا ملا صنعت ّب، ولكن جييء من هو أضعف مين فتفعل به مثل هذا 

 (.14فتضمن()
السالم( يعيش كاآلخرين، ويتوضأ مع الناس يف ميضاة املسجد حىت يزامحه الرجل ويلقيه وهكذا كان اإلمام )عليه 

 إىل األرض.
 اإلمام )عليه السالم( ينهى عن سري الرجال خلفه



وروى اجمللسي عن الكايف، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: خرج أمري املؤمنني )عليه السالم( على أصحابه 
 فالتفت إليهم فقال: )لكم حاجة؟(.وهو راكب فمشوا خلفه 

 فقالوا: ال يا أمري املؤمنني، ولكنا حنب أن منشي معك.
 فقال هلم: )انصرفوا، فإن مشي املاشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي(.

ويف رواية أخرى: أنه ركب مرة فمشوا خلفه فقال )عليه السالم( هلم: )انصرفوا فإن خفق النعال خلف أعقاب 
 (.15رجال مفسدة لقلوب النوكى( )نوكا مجع أنوك مبعىن أمحق()ال

 اإلمام )عليه السالم( يف األسواق
ويف )املناقب( عن زادان: أنه )عليه السالم( كان ميشي يف األسواق وحده وهو يرشد الضال، ويعني الضعيف، 

اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علّوًا يف  ومير بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن فيقرأ هذه اآلية هلم: )تلك الدار
 (.43االرض وال فساداً والعاقبة للمتقني( )القصص: 

 
 وقصة جلوس اإلمام )عليه السالم( على دكان ميثم التمار وبيعه التمر أحياناً ـ فيما إذا كان ميثم غائباً ـ مشهورة.

بن أّب طالب )عليه السالم( وسائر خلفائه إىل غري ذلك من قصص رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي 
الراشدين الذين كانوا يسعون يف حوائج الناس ليل هنار، وكانوا شعبيني إىل أبعد حد، ولذا قال اإلمام الباقر )عليه 
السالم( يف حديث يرويه الوسائل: )والن أعول أهل البيت من املسلمني أشبع جوعتهم وأكسو عورهتم وأكف 

أحّب إيل من أن أحج حجة وحجة وحجة حىت أنتهي إىل عشر وعشر وعشر ومثلها  وجوههم عن الناس
 )ومثلها( حىت أنتهي إىل سبعني( ويف هذا الباب روايات كثرية جداً معروفة يف كتب األحاديث ويف كتب الفقه.

الناس ومنهم  .. اذاً.. فلكي تكون املنظمات واألحزاب واجلمعيات اإلسالمية مجاهريية جيب عليها أن تكون مع
وإليهم، فتقضي حوائجهم، وتكون كأحدهم، ال أن ترتفع أو حتبس نفسها يف أطر خاصة، فإن ذلك يوجب 

 انفضاض الناس من حوهلا فال تصل تلك األحزاب إىل اهلدف وإن دام أمرها ستني سنة.
 من اجتماعيات اإلسالم

 احلقوق اإلهلية واالجتماعية
دين علي بن احلسني بن علي بن أّب طالب )عليه السالم( قال: حق اهلل عن ثابت بن دينار، عن سيد العاب

األكرب عليك أن تعبده وال تشرك به شيئاً، فإذا فعلت ذلك بإخالص جعل لك على نفسك أن يكفيك أمر 
 الدنيا واآلخرة.

 وحق نفسك عليك أن تستعملها بطاعة اهلل عّز وجل.
 وترك الفضول اليت ال فائد هلا، والرّب بالناس، وحسن القول فيهم. وحق اللسان إكرامه عن اخلنا وتعويده اخلري

 وحق السمع تنزيهه عن مساع الغيبة ومساع ما ال حيّل مساعه.
 وحق البصر أن تغمضه عما ال حيل لك، وتعترب بالنظر به.



 وحق يديك أن ال تبسطهما إىل ماال حيل لك.
هما تقف على الصراط، فانظر أن ال تزل بك فرتدى يف وحق رجليك أن ال متشي هبما إىل ماال حيل لك، فب

 النار.
 وحق بطنك أن ال جتعله وعاًء للحرام، وال تزيد على الشبع.

 وحق فرجك عليك أن حتصنه من الزنا، وحتفظه من أن ينظر إليه.
قمت مقام وحق الصالة أن تعلم أهنا وفادة إىل اهلل عز وجل وأنت فيها قائم بني يدي اهلل، فإذا علمت ذلك 

العبد الذليل احلقري الراغب الراهب الراجي اخلائف املستكني املتضرع املعظم ملن كان بني يديه بالسكون والوقار، 
 وتقبل عليها بقلبك وتقيمها حبدودها وحقوقها.

هلل وحق الصوم أن تعلم أنه وفادة إىل ربك وفرار إليه من ذنوبك، وفيه قبول توبتك، وقضاء الفرض الذي أوجبه ا
 عليك.

وحق الصوم أن تعلم أنه حجاب ضربه اهلل عز وجل على لسانك ومسعك وبصرك وبطنك وفرجك يسرتك به من 
 النار، فإن تركت الصوم خرقت سرت اهلل عليك.

وحق الصدقة أن تعلم أهنا ذخرك عند ربك ووديعتك اليت ال حتتاج إىل اإلشهاد عليها وكنت مبا تستودعه سرّاً، 
 تستودعه عالنية، وتعلم أهنا تدفع عنك الباليا واألسقام يف الدنيا، وتدفع عنك النار يف اآلخرة.أوفق منك مبا 

 وحق اهلدى أن تريد به اهلل عز وجل، وال تريد خلقه وال تريد به إال التعرض لرمحته وجناة روحك يوم تلقاه.
له عليك من السلطان، وإن عليك أن  وحق السلطان أن تعلم أنك جعلت له فتنة، وإنه مبتلى فيك مبا جعل اهلل

ال تتعرض لسخطة فتلقي بيدك إىل التهلكة وتكون شريكاً له فيما يأيت إليك من سوء )هذا يف مورد التقية وأما يف 
 غريه فقد ورد إن أفضل من ذلك كلمة حق عند إمام جائر(.

اإلقبال عليه، وأن ال ترفع عليه صوتك، وحق سائسك بالعلم التعظيم له، والتوقري جمللسه، وحسن االستماع إليه، و 
وال جتيب أحداً يسأله عن شيء حىت يكون هو الذي جييب، وال حتدث يف جملسه أحداً، وال تغتاب عنده أحداً، 
وأن تدفع عنه إذا ذكر عندك بسوء، وأن تسرت عورته وتظهر مناقبه وال جتالس له عدّوًا وال تعادي له ولّيًا فإذا 

 مالئكة اهلل بأنك قصدته، وتعّلمت علمه هلل جل امسه ال للناس.فعلت ذلك شهد لك 
وأما حق سائسك بامللك فإن تطيعه وال تعصيه إال فيما يسخط اهلل عز وجل فإنه ال طاعة ملخلوق يف معصية 

 اخلالق.
وأما حق رعيتك بالسلطان فأن تعلم إهنم صاروا رعيتك لضعفهم وقوتك فيجب أن تعدل فيهم، وتكون هلم  

 لوالد الرحيم، وتغفر هلم جهلهم، وال تعاجلهم بالعقوبة، وتشكر اهلل عز وجل على ما أتاك من القوة عليهم.كا
وأما حق رعيتك بالعلم فأن تعلم أن اهلل عز وجل إمنا جعلك قيمًا عليهم فيما آتاك من العلم، وفتح لك من 

م زادك اهلل من فضله، وإن أنت منعت الناس خزانته، فإن أحسنت يف تعليم الناس ومل خترق هبم ومل تضجر عليه



علمك أو خرقت هبم عند طلبهم العلم منك كان حقًا على اهلل عز وجل أن يسلبك العلم وهباءه، ويسقط من 
 القلوب حملك.

وأما حق الزوجة فأن تعلم أن اهلل عز وجل جعلها لك سكناً وأنساً، فتعلم أن ذلك نعمة من اهلل عز وجل عليك 
ترفق هبا، وإن كان حقك عليها أوجب فإن هلا عليك أن ترمحها، ألهنا أسريك، وتطعمها وتكسوها، وإذا فتكرمها و 

 جهلت عفوت عنها.
وأما حق مملوكك فأن تعلم أنه خلق ربك وابن أبيك، وأمك وحلمك ودمك مل متلكه ألنك صنعته دون اهلل، وال 

 عز وجل كفاك ذلك مث سخره لك وائتمنك عليه خلقت شيئًا من جوارحه، وال أخرجت له رزقاً، ولكّن اهلل
واستودعك إياه ليحفظ لك ما تأتيه من خري إليه، فأحسن إليه كما أحسن اهلل إليك، وإن كرهته استبدلت به ومل 

 تعذب خلق اهلل عز وجل وال قوة إال باهلل.
ها ما ال يعطي أحد أحداً، وأما حق أمك أن تعلم أهنا محلتك حيث ال حيتمل أحد أحداً، وأعطتك من مثرة قلب

ووقتك جبميع جوارحها، ومل تبال أن جتوع وتطعمك، وتعطش وتسقيك، وتعرى وتكسوك، وتضحى وتضلك، 
 وهتجر النوم ألجلك، ووقتك احلر والربد لتكون هلا، وإنك ال تطيق شكرها إال بعون اهلل وتوفيقه.

ا رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل وأما حق أبيك فأن تعلم إنه أصلك فإنه لواله مل تكن، فمهم
 النعمة عليك فيه، فامحد اهلل واشكره على قدر ذلك وال قوة إال باهلل.

وأما حق ولدك فأن تعلم أنه منك ومضاف إليك يف عاجل الدنيا خبريه وشره، وإنك مسؤول عما وليته من حسن 
اعمل يف أمره عمل من يعمل إنه مثاب على اإلحسان األدب والداللة على ربه عز وجل، واملعونة على طاعته، ف

 إليه، معاقب على اإلساءة إليه.
وأما حق أخيك فأن تعلم أنه يدك وعزك وقوتك فال تتخذه سالحًا على معصية اهلل، وال عدة للظلم خللق اهلل، 

 وال قوة إال باهلل.وال تدع نصرته على عدوه والنصيحة له، فإن أطاع اهلل وإال فليكن اهلل أكرم عليك منه، 
وأما حق موالك املنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله، وأخرجك من ذل الرق ووحشته إىل عز احلرية وأنسها 
فأطلقك من أسر امللكة، وفك عنك قيد العبودية، وأخرجك من السجن، وملكك نفسك، وفرغك لعبادة ربك، 

 ك واجبة بنفسك، وما احتاج إليه منك، وال قوة إال باهلل.وتعلم إنه أوىل اخللق بك يف موتك، وإن نصرته علي
واما حق موالك الذي أنعمت عليه، فأن تعلم إن اهلل عز وجل جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار، 

 وإن ثوابك يف العاجل مرياثه إذا مل يكن له رحم مكافأة ملا أنفقت من مالك، ويف اآلجل اجلنة.
روف عليك فأن تشكره وتذكر معروفه، وتكسبه املقالة احلسنة، وختلص له الدعاء فيما بينك وأما حق ذي املع

 وبني اهلل عز وجل، فإذا فعلت ذلك كنت قد شكرته سرّاً وعالنية مث إن قدرت على مكافأته يوماً كافيته.
ما فرض اهلل عز وأما حق املؤذن أن تعلم أنه مذكر لك ربك عز وجل، وداع لك إىل حظك وعونك على قضاء 

 وجل عليك فاشكره على ذلك شكر احملسن إليك.



وأما حق إمامك يف صالتك أن تعلم أنه تقّلد السفارة فيما بينك وبني ربك عز وجل، وتكلم عنك ومل تتكلم 
عنه، ودعا لك ومل تدع له، وكفاك هول املقام بني يدي اهلل عز وجل، فإن كان نقص كان به دونك، وإن كان 

 شريكه، ومل يكن له عليك فضل فوقى نفسك بنفسه، وصالتك بصالته فتشكر له على قدر ذلك. متام كنت
وأما حق جليسك فأن تلني له جانبك، وتنصفه يف جماراة اللفظ، وال تقوم من جملسك إال بإذنه، ومن جيلس 

 خرياً.إليك جيوز له القيام عنك بغري إذنك، وتنسى زالته، وحتفظ خرياته، وال تسمعه إال 
وأما حق جارك فحفظه غائبًا وإكرامه شاهداً، ونصرته إذا كان مظلوماً، وال تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوًء 
سرتته عليه وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، وال تسلمه عند شديدة، وتقيل عثرته، وتغفر 

 ذنبه، وتعاشره معاشرة كرمية، وال قوة إال باهلل.
وأما حق الصاحب فأن تصحبه بالتفضل واإلنصاف، وتكرمه كما يكرمك، وال تدعه يسبق إىل مكرمة، فإن سبق  
كافيته، وتوده كما يودك وتزجره عما يهم به من معصية اهلل، وكن عليه رمحة، وال تكن عليه عذاباً، وال قوة إال 

 باهلل.
كم دون حكمه، وال تعمل برأيك دون مناظرته، وأما حق الشريك فإن غاب كافيته، وإن حضر رعيته، وال حت

وحتفظ عليه ماله، وال ختنه فيما عز أو هان من أمره فإن يد اهلل تبارك وتعاىل على الشريكني ما مل يتخاونا، وال 
 قوة إال باهلل.

اعمل به وأما حق مالك فإن ال تأخذه إال من حّله، وال تنفقه إال يف وجهه، وال تؤثر على نفسك من ال حيمدك ف
 بطاعة ربك، وال تبخل به فتبوء باحلسرة والندامة مع التبعة وال قوة إال باهلل.

وأما حق غرميك الذي يطالبك فإن كنت موسراً أعطيته وإن كنت معسراً أرضيته حبسن القول ورددته عن نفسك 
 رداً لطيفاً.

 وحق اخلليط أن ال تغرّه وال تغشه وال ختدعه وتتقي اهلل يف أمره.
ما حق اخلصم املدعي عليك فإن كان ما يدعيه عليك حقاً كنت شاهده على نفسك ومل تظلمه وأوفيته حقه، وأ

 وإن كان ما يدعي باطاًل رفقت به، ومل تأت يف أمره غري الرفق، ومل يسخط ربك يف أمره، وال قوة إال باهلل.
جتحد حقه، وإن كنت مبطاًل يف  وحق خصمك الذي تدعي عليه إن كنت حمقًا يف دعواك أمجلت مقاولته ومل

 دعواك اتقيت اهلل عز وجل وتبت إليه، وتركت الدعوى.
 وحق املستشري إن علمت أن له رأياً حسناً أشرت عليه، وإن مل تعلم له أرشدته إىل من يعلم.

 وحق املشري عليك أن ال تتهمه فيما ال يوافقك من رأيه، وإن وافقك محدت اهلل عز وجل.
 أن تؤدي إليه النصيحة وليكن مذهبك الرمحة له والرفق.وحق املستنصح 

وحق الناصح أن تلني له جناحك وتصغي إليه بسمعك، فإن أتى بالصواب محدت اهلل عز وجل، وإن مل يوافق 
رمحته ومل تتهمه وعلمت أنه أخطأ ومل تؤاخذه بذلك إال أن يكون مستحقًا للتهمة فال تعبأ بشيء من أمره على 

 إال باهلل. حال، وال قوة



وحق الكبري توقريه لسنه وإجالله لتقدمه يف اإلسالم وال تستجهله، وإن جهل عليك احتملته وأكرمته حلق 
 اإلسالم وحرمته.

 وحق الصغري رمحته من نوى تعليمه، والعفو عنه، والسرت عليه، والرفق به، واملعونة له.
 وحق السائل إعطاؤه على قدر حاجته.

 فاقبل منه بالشكر واملعرفة بفضله، وإن منع فاقبل عذره. وحق املسؤول إن أعطى
 وحق من سرك هلل تعاىل أن حتمد اهلل عز وجل أواًل مث تشكره.

وحق أهل ملتك إضمار السالمة والرمحة هلم، والرفق مبسيئهم وتألفهم، واستصالحهم، وشكر حمسنهم، وكف 
تكره لنفسك وأن تكون شيوخهم مبنزلة أبيك، األذى عن مسيئهم، وحتب هلم ما حتب لنفسك وتكره هلم ما 

 وشباهبم مبنزلة أخوتك.
هم  وحق من أساء إليك أن تعفو عنه وإن علمت أن العفو يضر انتصرت، قال اهلل تعاىل: )وملن انتصر بعد ظُلمم

 (.41فأولئك ما عليهم من سبيل( )الشورى: 
 وعجائزهم مبنزلة أمك، والصغار منهم مبنزلة أوالدك.

 (.16مة أن تقبل منهم ما قبل اهلل عز وجل منهم وال تظلمهم ما وفوا اهلل عز وجل بعهده)وحق الذ
 إنصاف الناس حىت من النفس

عن ابن حمـــبوب، عـــن بـــعض أصحـــابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أنصف الناس من نفسه رضي به 
 (.12حكماً لغريه()

 )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )سيد األعمال إنصاف وعن السكوين، عن أّب عبداهلل
 (.14الناس من نفسك، ومواساة األخ يف اهلل وذكر اهلل على كل حال()

وعن زرارة عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كالم له: )أال إنه من ينصف 
 (.11مل يزده اهلل إال عزاً()الناس من نفسه 

وعن حممد بن مسلم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ثالث هم اقرب اخللق إىل اهلل يوم القيامة حىت يفرغ 
من احلساب: رجل مل تدعه قدرته يف حال غضبه أن حييف على من حتت يده، ورجل مشى بني اثنني فلم ميل 

 (.11ال باحلق فيما له وعليه()مع أحدمها على اآلخر بشعرية، ورجل ق
وعن جعفر بن إبراهيم اجلعفري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من 

 (.11واسى الفقري من ماله وأنصف الناس من نفسه فذلك املؤمن حقاً()
كان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقول يف وعن أّب محزة الثمايل، عن علي بن احلسني )عليه السالم( قال:  

آخر خطبته: )طوىب ملن طاب خلقه، وطهرت سجيته، وصلحت سريرته، وحسنت عالنيته، وأنفق الفضل من 
 (.11ماله، وأمسك الفضل من قوله وأنصف الناس من نفسه()



أربعة أبيات يف اجلنة: أنفق وال وعن معاوية بن وهب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من يضمن يل أربعة ب
 (.13ختف فقراً، وافش السالم يف العامل واترك املراء وإن كنت حمقاً، وأنصف الناس من نفسك()

وعن أّب عبيدة احلذاء، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أال أخربك بأشد ما افرتض اهلل على خلقه؟ إنصاف 
اهلل عز وجل، وذكر اهلل عز وجل على كل حال، فإن عرضت له طاعة الناس من أنفسهم، ومواساة اإلخوان يف 
 (.14عمل هبا، وإن عرضت له معصية تركها()

وعن علي بن ميمون الصائغ قال: مسعت أبا عبد اهلل الصادق )عليه السالم( يقول: )من أراد أن يسكنه اهلل جنته 
 (.15لضعيف وليتواضع هلل الذي خلقه()فليحسن خلقه، وليعط النصفة من نفسه، ولريحم اليتيم وليعن ا

وعن معاوية، عن أبيه قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )ما نصح اهلل عبد يف نفسه فأعطى احلق 
 (.16منها وأخذ احلق هلا إال أعطي خصلتني، رزقاً من اهلل يسعه، ورضا عن اهلل يغنيه()

 أحب ألخيك ما حتب لنفسك
قال: )جاء أعراّب إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل علمين عماًل أدخل به  عن أّب البالد رفعه

 اجلنة فقال: )ما أحببت أن يأتيه الناس إليك فإته إليهم وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فال تأته إليهم(.
آدم )عليه السالم( إين سأمجع لك وعن يعقوب بن شعيب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أوحى اهلل إىل 

 الكالم يف أربع كلمات(.
 (.12إىل أن قال: )وأما اليت بينك وبني الناس فرتضى للناس ما ترضى لنفسك وتكره هلم ما تكره لنفسك()

وعن عثمان بن جبلة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ثالث خصال 
أو واحدة منهن كان يف ظل عرش اهلل يوم ال ظل إال ظله: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو  من كن فيه

سائلهم ورجل مل يقدم رجاًل ومل يؤخر رجاًل حىت يعلم أن ذلك هلل رضاه ورجل مل يعب أخاه املسلم بعيب حىت 
 (.14بنفسه عن الناس()ينفي ذلك العيب عن نفسه فإنه ال ينفي عيباً إال بدا له عيب وكفى باملرء شغالً 

وعن أّب ذر، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( )يف حديث( قال: قلت: يا رسول اهلل أوصين قال: أوصيك 
 بتقوى اهلل فإنه رأس األمر كله.

 قلت: زدين، قال: عليك بتالوة القرآن وذكر اهلل كثرياً.
 قلت: زدين، قال: عليك بطول الصمت.

 وكثرة الضحك.قلت: زدين، قال: إياك 
 قلت: زدين، قال: عليك حبب املساكني وجمالستهم.

 قلت: زدين، قال: قل احلق وإن كان مرّاً.
 قلت: زدين، قال: ال ختف يف اهلل لومة الئم.



قلت: زدين، قال: ليحجزك عن الناس ما تعلم من نفسك وال جتد عليهم فيما تأيت مثله مث قال: كفى باملرء عيباً 
ث خصال: يعرف من الناس ما جيهل من نفسه، ويستحي هلم مما هو فيه، ويؤذي جليسه فيما أن يكون فيه ثال

 (.11ال يعنيه، مث قال: يا أبا ذر ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسب كحسن اخللق)
ى وقال الصادق )عليه السالم(: )من نظر يف عيب نفسه اشتغل عن عيب غريه، ومن رضى رزق اهلل مل حيزن عل

 (.31ما فاته )إىل أن قال(: ومن نظر يف عيوب الناس مث رضيها لنفسه فذلك األمحق بعينه()
 (.31وقال )عليه السالم(: )أكرب العيب أن تعيب ما فيك مثله()

وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )كان باملدينة أقوام هلم عيوب، فسكتوا عن عيوب الناس فأسكت 
هبم الناس فماتوا وال عيوب هلم عند الناس، وكان باملدينة أقوام ال عيوب هلم فتكلموا يف عيوب الناس اهلل عن عيو 

 (.31فأظهر اهلل هلم عيوباً مل يزالوا يعرفون هبا إىل أن ماتوا()
 كراهة اخلُْرق وإساءة اخللق

 (.33اإلميان()عن ابن أّب ليلى عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )من قسم له اخلرق حجب عنه 
وعن جابر، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )لو كان اخلرق خلقاً يرى ما  

 (.34كان يف شيء من خلق اهلل أقبح منه()
لق وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )أىب اهلل لصاحب اخل

 (.35السيئ بالتوبة، قيل: وكيف ذاك يا رسول اهلل، قال ألنه إذا تاب من ذنب وقع يف ذنب أعظم منه()
وعن سيف بن عــميـــرة، عمـــن ذكـــــره، عن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )إن سوء اخللق ليفسد اإلميان كما يفسد 

 (.36اخلل العسل()
 (.32عليه السالم( قال: )من ساء خلقه عذب نفسه()وعن إسحاق بن غالب، عن أّب عبداهلل )

وعن عبد اهلل بن سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: أوصى اهلل عز وجل إىل بعض أنبيائه: )اخللق السيئ 
 (.34يفسد العمل كما يفسد اخلل العسل()

وآله(: )عليكم حبسن اخللق فإن وعن الرضا، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 
 (.31حسن اخللق يف اجلنة ال حمالة، وإياكم وسوء اخللق فإن سوء اخللق يف النار ال حمالة()

وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر عن أبيه )عليه السالم( قال: قال علي )عليه السالم(: )ما من ذنب إال وله 
السيئ اخللق ألنه ال يتوب من ذنب إال وقع يف غريه أشر  توبة، وما من تائب إال وقد تسلم له توبته ما خال

 (.41منه()
 التحلي مبكارم األخالق

عن عبد اهلل بن بكري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إنا لنحب من كان عاقاًل فهمًا فقيهًا حليمًا مدارياً 
فمن كانت فيه فليحمد اهلل على ذلك، ومن صبوراً صدوقاً وفياً، إن اهلل عز وجل خص األنبياء مبكارم األخالق، 

 مل تكن فيه فليتضرع إىل اهلل عز وجل وليسأله إياها(.



قال: قلت: جعلت فداك وما هن؟ قال: )هنَّ الورع والقناعة والصرب والشكر واحللم واحلياء والسخاء والشجاعة 
 (.41والغرية والرب وصدق احلديث وأداء األمانة()

قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أال أخربكم خبري رجالكم؟ قلنا: بلى يا رسول وعن جابر بن عبد اهلل 
اهلل، قال: إن خري رجالكم التقي النقي السمح الكفني، النقي الطرفني، الرب بوالديه وال يلجئ عياله إىل 

 (.41غريه()
( قال: )إن اهلل عز وجل ارتضى لكم وعن احلسن بن حمبوب، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم

 (.43اإلسالم ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن اخللق()
وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )اإلميان أربعة أركان: الرضا 

 (.44مر اهلل()بقضاء اهلل، التوكل على اهلل، وتفويض األمر إىل اهلل، والتسليم أل
وعن محاد بن عثمان قال: جاء رجل إىل الصادق )عليه السالم( فقال: يا بن رسول اهلل أخربين عن مكارم 
األخالق فقال: )العفو عمن ظلمك، وصلة من قطعك، وإعطاء من حرمك، وقول احلق ولو على 

 (.45نفسك()
)أال أحدثك مبكارم األخالق؟ الصفح عن الناس،  وعن جرّاح املدائين قال: قال يل أبو عبداهلل )عليه السالم(:

 (.46ومواساة الرجل أخاه يف ماله، وذكر اهلل كثرياً()
وعن املفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( أنه قال: )عليكم مبكارم األخالق فإن اهلل عز 

بتالوة القرآن ـ إىل أن قال ـ وعليكم حبسن وجل حيبها وإياكم ومذام األفعال فإن اهلل عز وجل يبغضها، وعليكم 
اخللق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم، وعليكم حبسن اجلوار، فإن اهلل جل جالله أمر بذلك، وعليكم 

 (.42بالسواك، فإنه مطهرة وسنة حسنة وعليكم بفرائض اهلل فأدوها، وعليكم مبحارم اهلل فاجتنبوها()
 أقسام الصرب

كم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إذا كان يوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب عن هشام بن احل
اجلنة فيقال: من أنتم؟ فيقولون: حنن أهل الصرب فيقال هلم: على م صربمت؟ فيقولون: كنا نصرب على طاعة اهلل، 

جلنة، وهو قول اهلل عز وجل: )إمنا يوىف ونصرب عن معاصي الـــله، فيقول اهلل عز وجــــل صدقوا أدخــــلوهم ا
 (.44()11الصابرون أجرهم بغري حساب( )الزمر: 

وعن األصبغ قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )الصرب صربان: صرب عند املصيبة حسن مجيل، وأحسن من 
فضل من ذلك ذكر اهلل ذلك الصرب عند ما حرم اهلل عليك، والذكر ذكران: ذكر اهلل عز وجل عند املصيبة، وأ

 (.41عندما حرم اهلل عليك فيكون حاجزاً()
وعن أّب محزة قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )ملا حضرت علي بن احلسني )عليه السالم( الوفاة ضمين إىل 

على  صدره قال: يا بين أوصيك مبا أوصاين به أّب حني حضرته الوفاة، ومما ذكر أن أباه أوصاه به: يا بين اصرب
 (.51احلق وإن كان مراً()



وعن عثمان بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )اصربوا على الدنيا فإمنا هي 
ساعة فإن ما مضى منه ال جتد له أملًا وال سروراً، وما مل جيئ فال تدري ما هو، وإمنا هي ساعتك اليت أنت فيها، 

 (.51واصرب فيها عن معصية اهلل()فاصرب فيها على طاعة اهلل، 
وعن عمرو بن مشر اليماين، يرفع احلديث إىل علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: 
)الصرب ثالثة: صرب عند املصيبة، وصرب عند الطاعة، وصرب عن املعصية، فمن صرب على املصيبة حىت يردها حبسن 

ائة درجة ما بني الدرجة اىل الدرجة كما بني السماء واألرض، ومن صرب على الطاعة  عزائها كتب اهلل له ثالمث
كتب اهلل له ستمائة درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل العرش، ومن صرب عن املعصية  

 (.51رش()كتب اهلل له تسعمائة درجة ما بني الدرجة إىل الدرجة كما بني ختوم األرض إىل منتهى الع
ويف )هنج البالغة(: عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )الصرب صربان: صرب على ما حتّب، وصرب على ما 
تكره، مث قال )عليه السالم(: إن ويّل حممد من أطاع اهلل وإن بعدت حلمته، وإن عدّو حممد من عصى اهلل وإن 

 قربت قرابته(.
بني عملني: عمل تذهب لذته وتبقى تبعته، وعمل تذهب مؤونته ويبقى قال: وقال )عليه السالم(: )شتان 

 (.53أجره()
 الصرب الشامل

عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )يا حفص إن من صرب صرب قلياًل، وإن من جزع 
اهلل عليه وآله( فأمره  جزع قلياًل مث قال: عليك بالصرب يف مجيع أمورك، فإن اهلل عز وجل بعث حممدًا )صّلى

ـ  11بالصرب والرفق، فقال: )واصرب على ما يقولون واهجرهم هجرًا مجياًل وذرين واملكذبني أوىل النعمة( )املزمل: 
11.) 

وقال: )ادفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل محيم وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها 
 (.35ـ  34فصلت: إال ذو حظ عظيم( )

فصرب حىت نالوه بالعظائم، ورموه هبا فضاق صدره فأنزل اهلل تعاىل عليه: )ولقد نعلم أَنك يضيق صدرك مبا يقولون 
 (.14ـ  12فسّبح حبمد ربك وكن من الساجدين( )احلجر: 

كذبونك ولكن مث كذبوه ورموه فحزن لذلك فأنزل اهلل تعاىل: )قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإهنم ال ي
الظاملني بآيات اهلل جيحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا على ما كذبوا وأوذوا حىت أتاهم نصرنا( )األنعام: 

 (.34ـ  33
فألزم النيب )صّلى اهلل عليه وآله( نفس الصرب فتعّدوا فذكر اهلل تبارك وتعاىل فكذبوه فقال: قد صربت يف نفسي 

 (.131ذكر إهلي فأنزل اهلل عز وجل: )فاصرب على ما يقولون( )طه: وأهلي وعرضي وال صرب يل على 
فصرب يف مجيع أحواله، مث بشر يف عرتته باألئمة )عليهم السالم( ووصفوا بالصرب فقال جل ثناؤه: )وجعلنا منهم 

 (.14أئمة يهدون بأمرنا ملا صربوا وكانوا بآياتنا يوقنون( )السجدة: 



 عليه وآله(: الصرب من اإلميان كالرأس من اجلسد، فشكر اهلل ذلك له فأنزل اهلل: فعند ذلك قال النيب )صّلى اهلل
)ومتت كلمة ربك احلسىن على بين إسرائيل مبا صربوا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون( 

 (.132)األعراف: 
 تعاىل: )فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم فقال: إنه بشرى وانتقام، فأباح اهلل تعاىل له قتال املشركني فأنزل اهلل

 (.5وخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كل مرصد( )التوبة: 
فقتلهم اهلل تعاىل على يدي رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأحبائه وجعل له ثواب صربه مع ما اّدخر له يف 

 يف أعدائه مع ما يدخر له يف اآلخرة(.اآلخرة، فمن صرب واحتسب مل خيرج من الدنيا حىت يقر اهلل له عينه 
وعن العزرمي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )سيأيت على الناس زمان 
ال ينال فيه امللك إال بقتل إىل أن قال: فمن أدرك ذلك الزمان فصرب على الفقر وهو يقدر على العز آتاه اهلل 

 (.54ديقاً ممن صدق ّب()ثواب مخسني ص
وعن حممد بن علي بن احلسني بإسناده إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( )يف وصيته حملمد بن احلنفية( قال: )ألق 
عنك واردات اهلموم بعزائم الصرب، وعـــود نفسك الــــصرب فنعم اخللـــــق الصرب، وامحلها على ما أصابك من أهوال 

 (.55الدنيا ومهومها()
وعن عبد اهلل بن ميمون، عن الصادق جعفر بن حممد، عن أبيه )عليه السالم( قال: قال الفضل بن عباس: قال 
رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن استطعت أن تعمل بالصرب مع اليقني فافعل، فإن مل تستطع فاصرب فإن يف 

أن الفرج مع الكرب، فإن مع العسر يسراً، إن مع الصرب على ما تكره خريًا كثرياً، واعلم أن النصر مع الصرب و 
 (.56العسر يسراً()

وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( يقول: )إين ألصرب من 
 غالمي هذا ومن أهلي على ما هو أمّر من احلنظل إنه من صرب نال بصربه درجة الصائم القائم، ودرجة الشهيد

 (.52الذي قد ضرب بسيفه قدام حممد )صّلى اهلل عليه وآله( ()
 وقال )عليه السالم(: )من مل ينجه الصرب أهلكه اجلزع(.

وعن احلسن بن حممد الديلمي، عن الصادق )عليه السالم( أنه جاءت إليه امرأة فقالت إن ابين سافر عين وقد 
ل هلا: عليك بالصرب، فاستعملته، مث جاءت بعد ذلك طالت غيبته عين واشتد شوقي إليه فادع اهلل يل، فقا

فشكت إليه طول غيبة ابنها، فقال هلا: أمل أقل لك عليك بالصرب، فقالت: يا بن رسول اهلل كم الصرب فواهلل لقد 
فين الصرب، فقال: ارجعي إىل منزلك جتدي ولدك قد قدم من سفره، فنهضت فوجدته قد قدم، فأتت به إليه 

عد رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ؟ قال: ال، ولكن عند فناء الصرب يأيت الفرج، فلما قلت فين فقالت: أوحي ب
 (.54الصرب عرفت أن اهلل قد فرّج عنك بقدوم ولدك)

 تسكني الغضب



عن صفوان اجلمال قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إمنا املؤمن الذي إذا غضب مل خيرجه غضبه من حق، 
 (.51ى مل يدخله رضاه يف باطل، وإذا قدر مل يأخذ أكثر مما له()وإذا رض

وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )الغضب يفسد اإلميان  
 (.61كما يفسد اخلل العسل()

 (.61كل شر()وعن داود بن فرقد قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )الغضب مفتاح  
وعن ميسر قال: ذكر الغضب عند أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن الرجل ليغضب فما يرضى أبداً حىت يدخل 
النار، فأميا رجل غضب على قوم وهو قائم فليجلس من فوره ذلك، فإنه يذهب عنه رجز الشيطان، وأميا رجل 

 (.61نت()غضب على ذي رحم فليدن منه فليمسه فإن الرحم إذا مّست سك
وعن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من كف نفسه عن 
أعراض الناس أقال اهلل نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف اهلل تبارك وتعاىل عنه عذاب يوم 

 (.63القيامة()
ه السالم(: )يف حديث( قال: مسعت أّب يقول: )أتى رسول اهلل وعن القاسم بن سليمان، عن أّب عبداهلل )علي

)صّلى اهلل عليه وآله( رجل بدوّي، فقال: إين أسكن البادية فعلمين جوامع الكلم، فقال آمرك أن ال تغضب، 
فأعاد عليه األعراّب املسألة ثالث مرات حىت رجع الرجل إىل نفسه، فقال: ال أسأل عن شيء بعد هذا ما أمرين 

ول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إال باخلري، فقال: وكان أّب يقول: أي شيء أشّد من الغضب إن الرجل ليغضب رس
 (.64فيقتل النفس اليت حرم اهلل، ويقذف احملصنة()

وعن عبد األعلى قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: علمين عظة أتعظ هبا، فقال: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل 
له( أتاه رجل فقال: يا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عّلمين عظة أتعظ هبا، فقال: انطلق فال تغضب، عليه وآ

 (.65مث عاد إليه فقال: انطلق فال تغضب ثالث مرات()
 

 (.66وعن سيف بن عمرية، عمن مسع أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )من كّف غضبه سرت اهلل عورته()
ين، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )مكتوب يف التوراة فيما ناجى اهلل به موسى )عليه وعن حبيب السجستا

 (.62السالم( يا موسى أمسك غضبك عّمن ملكتك عليه أكّف عنك غضيب()
 وعن أمحد، عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )الغضب ممحقة لقلب احلكيم(.

 (.64ضبه مل ميلك عقله()وقال: )من مل ميلك غ
وعن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن هذا الغضب مجرة من الشيطان توقد يف قلب ابن 
آدم، وإن أحدكم إذا غضب امحّرت عيناه، وانتفخت أوداجه، ودخل الشيطان فيه، فإذا خاف أحدكم ذلك من 

 (.61عنه عند ذلك()نفسه فليلزم األرض، فإن رجز الشيطان ليذهب 



وعن أّب محزة الثـــمايل، عـــن أّب جعــــفـر )عليه السالم( قال: )من كّف غضبه عن الناس كّف اهلل عــنـــه عذاب يوم 
 (.21القيامة()

وعن حممد بن علي بن احلسني )عليه السالم( قال: )مر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بقوم يتشايلون حجراً 
ذا؟ فقالوا: خنترب أشّدنا وأقوانا، فقال: أال أخربكم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول اهلل، قال: فقال: ما ه

أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي مل يدخله رضاه يف إمث وال باطل، وإذا سخط مل خيرجه سخطه من قول الــــحق، 
 (.21وإذا ملــــك مل يتعاط ما لــــيس له حبق()

سنان، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )قال احلواريّون لعيسى )عليه السالم(: أي األشياء  وعن عبد اهلل بن
أشد؟ قال: أشد األشياء غضب اهلل عز وجل، قالوا: مبا نتقي غضب اهلل؟ قال: بأن ال تغضبوا، قالوا: وما بدء 

 (.21الغضب؟ قال: الكرب والتجرّب وحمقرة الناس()
، عن أمه فاطمة بنت احلسني )عليه السالم( قالت: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وعن عبد اهلل بن احلسن

وآله(: )ثالث من كن فيه يستكمل خصال اإلميان: الذي إذا رضى مل يدخله رضاه يف باطل، وإذا غضب مل 
 (.23خيرجه غضبه من احلق، وإذا قدر مل يتعاط ما ليس له()

عبداهلل )عليه السالم(: )أوحى اهلل عز وجل إىل بعض أنبيائه يا بن آدم وعن عبد اهلل بن سنان قال: قال أبو 
أذكرين يف غضبك أذكرك يف غضيب ال أحمقك فيمن أحمق، وأرض ّب منتصراً، فإن انتصاري لك خري من انتصارك 

 (.24لنفسك()
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 العامل السابع

 التعامل مع السلطات الفاسدة
عوب عادة وخصوصًا يف هذا القرن األخري ألن هذه احلكومات احلكومات يف بالد اإلسالم مكروهة عند الش

 مستبدة )أواًل(.
 وعميلة للغرب والشرق على األغلب )ثانياً(.

 وسبع ضار ـ حسب تعبري اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ـ بالنسبة إىل األمة )ثالثاً(.
 وغري عاملة بقوانني اإلسالم، وهو دين الناس )رابعاً(.

كل اقرتاب من احلكومة يوجب انفضاض الناس من حول املتقرب فرداً كان أو هيئة أو مجاعة أو مجعية أو وعليه ف
 منظمة أو حزباً أو ما أشبه.

واألحزاب والتنظيمات اإلسالمية على األغلب تقرتب من احلكومات ـ سواء حكومات بالدهم أو احلكومات 
حهم، واملسايرة معهم، ولذا تنفصل عن األمة فال تتمكن أن املعادية حلكومة بلدهم ـ بأخذ املال منهم، ومد

تتفاعل معها وتوجهها كما تريد، وبعد ذلك ال ينفع صياح األحزاب بأن األمة جاهلة أو متوانية أو غافلة أو تسري 
 مسرياً غري صحيح، فإن األمة تعرف إىل من تقرتب وعمن تبتعد.

 اإلسالم ينهى عن التعامل مع احلكام
نرى التحذير الشديد ـ من قبل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( واألئمة )عليهم السالم( ـ عن العمل مع السلطان ولذا 

 واالقرتاب معه إذا كان فاسداً.
ففي الصحيح، عن موسى بن جعفر، عن آبائه )عليهم السالم( قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ما قرب 

 (.1هلل()عبد من سلطان إال تباعد من ا
ويف حديث آخر، قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )من نكث بيعة، أو رفع لواء الضاللة، أو كتم علماً، أو اعتقل مااًل 

 (.1ظلماً، أو أعان ظاملاً على ظلمه وهو يعلم إنه ظامل فقد برء من اإلسالم()
ن اهلل من آثر سلطاناً على اهلل فجعل وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )إياكم وأبواب السلطان وحواشيها، وأبعدكم م

 (.3امليتة يف قلبه ظاهرة وباطنة وأذهب عنه الورع وجعله حريان()
 (.4وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )من أرضى سلطاناً مبا أسخط اهلل خرج من دين اإلسالم()

ن الظلمة؟ من ال ق هلم دواة، أو وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )إذا كان يوم القيامة ناد مناٍد: أين الظلمة وأعوا
 (.5ربط هلم كيساً أو مّد هلم مدة احشروه معهم()

 وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا(.
 قيل: يا رسول اهلل فما دخوهلم يف الدنيا؟

 (.6م على أديانكم()قال )صّلى اهلل عليه وآله(: )اتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروه



ويف حديث أنه دخل على الصادق )عليه السالم( رجل فمّت له )أي حلف له( باإلميان إنه من أوليائه، فوىّل عنه 
وجهه، فدار الرجل إليه وعاود اليمني فوىل عنه، فأعاد اليمني ثالثة فقال )عليه السالم( له: )يا هذا من أين 

 معاشك؟(.
 وإين واهلل لك حمب.فقال: إين أخدم السلطان 

فقال )عليه السالم(: )روى أّب عن أبيه عن جده )عليه السالم(، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: 
إذا كان يوم القيامة ناد مناٍد من السماء من قبل اهلل عز وجل أين الظلمة أين أعوان الظلمة؟ أين من برى هلم 

من جلس معهم ساعة؟ فيؤتى هبم مجيعاً فيؤمر هبم أن يضرب عليهم بسور من  قلماً؟ أين من الق هلم دواة؟ أين
 (.2نار، فهم فيه حىت يفرغ الناس من احلساب، مث يؤمر هبم اىل النار()

وروى احلسن بن علي بن شعبة، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال لكميل: )يا كميل ال تطرق أبواب 
 (.4كتساب معهم، وإياك أن تعظمهم وتشهد يف جمالسهم مبا يسخط اهلل عليك()الظاملني لالختالط هبم واال 

وعن يونس بن يعقوب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ملعون ملعون عامل يؤم سلطانًا جائراً معينًا له على 
 (.1جوره()

اهلل أرضاه اهلل يوم القيامة، ومن وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )من ترك معصية اهلل خمافة من 
 (.11مشى مع ظامل ليعينه وهو يعلم أنه ظامل فقد خرج من اإلميان()

 وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )شر الناس املثلث(.
قيل: يا رسول اهلل ما املثلث؟ قال: )الذي يسعى بأخيه إىل السلطان فيهلك نفسه ويهلك أخاه ويهلك 

 (.11السلطان()
 (.11ى اهلل عليه وآله(: )من مشى مع ظامل فقد أجرم()وقال )صلّ 

 (.13وعن الباقر )عليه السالم( أنه قال: )العامل بالظلم واملعني له والراضي به شركاء ثالثة()
وعن صبيح الكابلي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من سود إمسه يف ديوان بين شيصبان ـ أي بين العباس ـ 

 (.14القيامة مسوداً وجهه()حشره اهلل يوم 
وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )ما من عامل أتى باب سلطان طوعًا إال كان شريكه يف كل لون يعذب يف نار 

 (.15جهنم()
وقال )صّلى اهلل عليه وآله(: )من تعلم القرآن مث تفقه يف الدين مث أتى صاحب سلطان متلقًا إليه وطمعًا ملا يف 

 (.16يف نار جهنم() يديه خاض بقدر خطاه
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )ومن أحب بقاء الظاملني فقد أحب أن يعصي اهلل، إن اهلل تبارك وتعاىل 
محد نفسه على هالك الظاملني فقال: )فقطع دابر القوم الذين ظلموا واحلمد هلل رب العاملني( )األنعام: 

45()12.) 



دون قال: كتب املنصور إىل جعفر بن حممد )عليه السالم(: مل تغشانا كما وروي يف كشف الغمة، عن ابن مح
يغشانا سائر الناس؟ فأجاب )عليه السالم(: )ليس لنا ما خنافك من أجله، وال عندك من أمر اآلخرة ما نرجوك، 

 وال أنت يف نعمة فنهنيك، وال تراها نقمة فنعزيك هبا، فما نصنع عنك؟(.
 صحنا.فكتب إليه: تصحبنا لتن

 فأجابه )عليه السالم(: )من أراد الدنيا ال ينصحك، ومن أراد اآلخرة ال يصحبك(.
فقال املنصور: واهلل لقد مّيز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا ممن يريد اآلخرة، وإنه ممن يريد اآلخرة ال 

 (.14الدنيا)
 قلد هلم عملهم؟(.وعن صفوان قال: دخل على موالي رجل فقال )عليه السالم( له: )أتت

 فقال: بلى يا موالي.
 قال: ومل ذلك؟.

 قال: إين رجل علّي عيلة وليس يل مال.
فالتفت إىل أصحابه مث قال: )من أحب أن ينظر إىل رجل يقّدر أنه عصى اهلل رزقه، وإذا أطاعه حرمه فلينظر إىل 

 (.11هذا()
اهلل وعد من تقلد هلم عماًل أن يضرب عليهم وعن صفوان عن الكاظم )عليه السالم( أنه قال يف حديث: )إن 

 (.11سرادقاً من نار حىت يفرغ اهلل من حساب اخلالئق()
وعن حممد بن عذافر، عن أبيه قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )يا عذافر نبئت إنك تعامل أبا أيوب 

 والربيع، فما حالك إذا نودي بك يف أعوان الظلمة؟
 قال: فوجم أّب.

 له أبو عبداهلل )عليه السالم( ملا رأى ما أصابه: )أي عذافر إمنا خوفتك مبا خوفين اهلل عز وجل به(.فقال 
 (.11قال حممد: فقدم أّب فما زال مغموماً مكروباً حىت مات)

وعن أّب بصري قال: سألت أبا جعفر )عليه السالم( عن أعماهلم؟ فقال يل: )يا أبا حممد ال، وال مرة قلم، إن 
 (.11ال يصيب من دنياهم شيئاً إال أصابوا منه دينه مثله() أحداً 

وعن ابن أّب يعفور قال: كنت عند أّب عبداهلل )عليه السالم( إذ دخل عليه رجل من أصحابنا فقال له: جعلت 
فما  فداك إنه رمبا أصاب الرجل منا الضيق أو الشدة، فيدعى إىل البناء يبنيه أو النهر يكر به أو املسناة يصلحها،

تقول يف ذلك؟ فقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )ما احب إين عقدت هلم عقدة، أو وكيت هلم وكاًء وإن يل ما 
 (.13بني البيتها، ال وال مدة بقلم، إن أعوان الظلمة يوم القيامة يف سرادق من نار حىت حيكم اهلل بني العباد()

 الم(: )أما تغشى سلطان هؤالء؟(.وعن جهم بن محيد قال: قال أبو عبداهلل )عليه الس
 قلت: ال.

 قال: )ومل؟(.



 قلت: فراراً بديين.
 قال: )وعزمت على ذلك؟(.

 قلت: نعم.
 (.14قال يل: )اآلن سلم لك دينك()

وعن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم(، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث 
علق سوطًا بني يدي سلطان جعل اهلل ذلك السوط يوم القيامة ثعبانًا من النار طوله  املناهي قال: )أال ومن

 (.15سبعون ذراعاً يسلطه اهلل عليه يف نار جهنم وبئس املصري()
 

قال: وقال )عليه السالم(: )إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الظلمة واعوان الظلمة وأشباه الظلمة؟ حىت من 
 (.16الق هلم دواة؟ فيجتمعون يف تابوت من حديد مث يرمى هبم يف جهنم()برى هلم قلماً و 

وعن صفوان بن مهران اجلمال قال: دخلت على أّب احلسن األول )عليه السالم( فقال يل: )يا صفوان كل شيء 
 منك حسن مجيل ما خال شيئاً واحداً(.

 قلت: جعلت فداك أي شيء؟
  هارون.قال: )إكراؤك مجالك من هذا الرجل( يعين

 قلت: واهلل ما أكريته إال هلذا الطريق )يعين طريق مكة( وال أتواله بنفسي ولكن أبعث معه غلماين.
 فقال يل: يا صفوان أيقع كراؤك عليهم؟

 قلت: نعم جعلت فداك.
 فقال يل: )أحتب بقاءهم حىت خيرج كراؤك؟(.

 قلت: نعم.
 النار(.قال: )من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم ورد 

قال صفوان: فذهبت فبعت مجايل عن آخرها، فبلغ ذلك إىل هارون فدعاين فقال يل: يا صفوان بلغين أنك بعت 
 مجالك؟

 قلت: نعم.
 قال: ومل؟

 قلت: أنا شيخ كبري، وإن الغلمان ال يفون باألعمال!
 فقال: هيهات هيهات! إين ألعلم من أشار عليك هبذا، أشار عليك هبذا موسى بن جعفر.

 قلت: مايل وملوسى بن جعفر؟
 (.12فقال: دع هذا عنك، فواهلل لوال حسن صحبتك لقتلتك)

 (.14وقال )عليه السالم(: )من وىل جائراً على جور كان قرين هامان يف جهنم()



وعن سهل بن زياد رفعه إىل أّب عبداهلل )عليه السالم(، يف قول اهلل عز وجل: )وال تركنوا إىل الذين ظلموا 
 (.113كم النار( )هود: فتمسّ 

 قال: )هو الرجل يأيت السلطان فيحب بقاءه إىل أن يدخل يده إىل كيسه فيعطيه(.
وعن حممد بن هشام، عمن أخربه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن قومًا ممن آمن مبوسى )عليه السالم( 

ان الذي نرجوه من ظهور موسى )عليه السالم( قالوا: لو أتانا عسكر فرعون فكنا فيه ونلنا من دنياه حىت إذا ك
صرنا إليه(. ففعلوا فلما توجه موسى )عليه السالم( ومن معه هاربني من فرعون ركبوا دواهبم وأسرعوا يف السري 
ليلحقوا موسى )عليه السالم( وعسكره فيكونوا معهم فبعث اهلل ملكًا فضرب وجوه دواهبم فردهم إىل عسكر 

 (.11غرق مع فرعون()فرعون فكانوا فيمن 
وعن حممد بن سامل قال: كنا عند أّب جعفر )عليه السالم( على باب داره باملدينة فنظر إىل الناس يرمون أفواجاً 

 فقال لبعض من عنده: )حدث باملدينة أمر؟(.
 به وإنه فقال: أصلحك اهلل ويل املدينة وال فغدا الناس إليه يهنونه فقال: )إن الرجل ليغدى عليه باألمر يهىن

 (.31لباب من أبواب النار()
 وعن حيىي بن إبراهيم بن مهاجر قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم( فالن يقرؤك السالم وفالن وفالن.

 فقال: )وعليهم السالم(.
 قلت: يسألونك الدعاء.

 قال: )وما هلم؟(.
 قلت: حبسهم أبو جعفر.
 فقال: )وما هلم وماله؟(.

 له؟( أمل أهنهم؟ أمل أهنهم؟ أمل أهنهم؟ هم النار هم النار هم النار(.فقلت: )وما هلم وما
 مث قال: )اللهم اجدع عنهم سلطاهنم(.

 (.31قال: وفانصرفنا من مكة فسألنا عنهم فإذا هم قد أخرجوا بعد الكالم بثالثة أيام)
لكوفة فقدم أبو عبداهلل )عليه وعن داود بن زرىب قال: أخربين موىل لعلي بن احلسني )عليه السالم( قال: كنت با

السالم( احلرية فأتيته فقلت: جعلت فداك لو كلمت داود بن علي أو بعض هؤالء فأدخل يف بعض هذه 
 الويالت؟

 فقال: )ما كنت ألفعل(.
ـ إىل أن قال ـ: جعلت فداك ظننت إنك إمنا كرهت ذلك خمافة أن أجور أو أظلم، وإن كل امرأة يل طالق وكل 

 وعلّي أن أظلم أحداً أو جرت عليه وإن مل أعدل. مملوك يل حر
 قال: )كيف قلت؟(.

 (.31فأعدت عليه اإلميان، فرفع رأسه إىل السماء فقال: )تناول السماء أيسر عليك من ذلك()



 وعن محيد قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إين وليت عماًل فهل يل من ذلك خمرج؟
 من ذلك فعسر عليه(. فقال: )ما أكثر من طلب املخرج

 قلت فما ترى؟
 (.33قال: )أرى أن تتقي اهلل عز وجل وال تعد()

وعن احلسني بن زيد، عن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم( يف حديث املناهي قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 
قام فيهم بأمر اهلل عز وجل عليه وآله(: )من توىل عرافة قوم أتى به يوم القيامة ويداه مغلولتان إىل عنقه، فإن 

 (.34أطلقه اهلل، وإن كان ظاملاً هوى به يف نار جهنم وبئس املصري()
وعن مسعدة بن صدقة قال: سأل رجل أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن قوم من الشيعة يدخلون يف أعمال 

 (.35ولئك()السلطان يعملون هلم وجيبون هلم ويوالوهنم؟ قال: )ليس هم من الشيعة ولكنهم من أ
 االضطرار وحكم التقية

لكن جيب التنبيه على أنه إذا كان اضطرار، مل يكن بالدخول بأس، سواء كان االضطرار من جهة تقية كما قال 
 (.14سبحانه: )إالّ أن تتقوا منهم تقاة( )آل عمران: 

اهلل وسنة رسوله أو كان االضطرار من جهة رفع مظلمة عن الناس على شرط أن يعمل العامل معهم بكتاب 
 وذلك من باب قاعدة األهم واملهم.
 وهناك روايات تدل على ما ذكرناه:

مثل ما رواه زيد الشحام قال: مسعت الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( يقول: )من توىل أمراً من أمور الناس 
ّمن روعته يوم القيامة ويدخله فعدل وفتح بابه ورفع سرته ونظر يف أمور الناس كان حقًا على اهلل عز وجل أن يؤ 

 (.36اجلنة()
ـ وهذا احلديث يدل على املنع عن اختاذ احلاجب كما هو معروف يف سرية الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وعلي 

 )عليه السالم( وهناك روايات أيضاً تدل على ذلك ـ.
يل: )يا زياد إنك لتعمل عمل  وعن زياد بن أّب سلمة قال: دخلت على أّب احلسن موسى )عليه السالم( فقال

 سلطان؟(.
 قلت: أجل.

 قال يل: )ومل؟(.
 قلت: أنا رجل يل مروة، وعلّي عيال، وليس وراء ظهري شيء.

فقال يل: )يا زياد لئن أسقط من حالق ـ واحلالق االرتفاع ـ فاتقطع قطعة قطعة أحب إيل من أن أتوىل ألحد منهم 
 ؟(.عماًل أو أطأ بساط رجل منهم إال ملاذا

 قلت: ال أدري جعلت فداك.



قال: )إال لتفريج كربة عن مؤمن، أو فك أسره، أو قضاء دينه، يا زياد إن أهون ما يصنع اهلل عز وجل مبن توىل 
هلم عماًل أن يضرب عليه سرادقًا من نار إىل أن يفرغ اهلل عز وجل من حساب اخلالئق، يا زياد فإن وليت شيئاً 

انك فواحدة بواحدة، واهلل من وراء ذلك، يا زياد أميا رجل منكم توىل ألحد منهم من أعماهلم فأحسن إىل إخو 
عماًل مث ساوى بينكم وبينه فقولوا له: أنت منتحل كذاب، يا زياد إذا ذكرت مقدرتك على الناس فاذكر مقدرة 

 (.32اهلل عليك غداً( )احلديث()
ة فقال يل استأذن يل على أّب عبداهلل )عليه وعن علي بن أّب محزة قال: كان يل صديق من كتاب بين أمي

السالم(، فاستأذنت له عليه فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس مث قال: جعلت فداك إين كنت يف ديوان هؤالء 
 القوم فأصبت من دنياهم مااًل كثرياً وأغمضت يف مطالبه؟.

يكتب وجييب هلم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد فقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )لوال أن بين أمية وجدوا هلم من 
 مجاعتهم ملا سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما يف أيديهم ما وجدوا شيئاً إال ما وقع يف أيديهم(.

 قال: فقال الفىت: جعلت فداك فهل يل خمرج منه؟
 قال: )إن قلت لك تفعل؟(.

 فقال: أفعل.
من ديواهنم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن مل قال )عليه السالم( له: فاخرج من مجيع ما كسبت 

 تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على اهلل عز وجل اجلنة(.
 فأطرق الفىت طويالً مث قال له: لقد فعلت جعلت فداك.

 قال ابن أّب محزة، فرجع الفىت معنا إىل الكوفة، فما ترك شيئاً على وجه األرض إال خرج منه حىت ثيابه اليت كانت
 على بدنه، قال: فقسمت له قسمة واشرتينا له ثياباً وبعثنا إليه بنفقة.

قال: فما أتى عليه إال أشهر قالئل حىت مرض فكنا نعوده، فدخلت يومًا وهو يف السوق ـ أي االحتضار ـ ففتح 
عبداهلل  عينيه مث قال يل: )يا علي وىف يل واهلل صاحبك( مث مات، فتولينا أمره، فخرجت حىت دخلت على أّب

)عليه السالم( فلما نظر إيّل قال يل: )يا علي وفينا واهلل لصاحبك( فقلت: صدقت جعلت فداك هكذا قال يل 
 (.34عند موته)

ويف رواية الكليين، عن احلسن بن احلسن األنباري، عن أّب احلسن الرضا )عليه السالم( قال: كتبت إليه أربع 
فلما كان يف آخر كتاب كتبته إليه ذكرت إين أخاف على خيط عنقي، عشرة سنة أستأذنه يف عمل السلطان، 

وإن السلطان يقول يل: إنك رافضي ولسنا نشك يف إنك تركت العمل للسلطان للرفض، فكتب إيّل أبو احلسن 
)عليه السالم(: )فهمت كتابك وما ذكرت من اخلوف على نفسك، فإن كنت تعلم إنك إذا دخلت عملت يف 

به رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مث تصري أعيانك وكتابك أهل ملتك وإذا صار إليك شيء عملك مبا أمر 
 (.31وافيت به فقراء املؤمنني حىت تكون واحداً منهم كان ذا بذا وإال فال()



وعن علي بن يقطني قال: قال يل أبو احلسن موسى بن جعفر )عليه السالم(: )إضمن يل واحدة أضمن لك 
يل أنه ال يأيت أحد من موالينا يف دار اخلالفة إال قمت له بقضاء حاجته، أضمن لك أن ال يصيبك  ثالثة، أضمن

 حر السيف أبداً، وال يظلك سقف سجن أبداً، وال يدخل الفقر بيتك أبداً(.
 وقال احلسن: ذكرت ملوالي )عليه السالم( تويّل أصحابنا أعمال السلطان واختالطهم هبم؟

 ل إخواهنم معهم؟(.قال: )ما يكن أحوا
 قلت: جمتهد ومقصر.

قال: )من أعز أخاه يف اهلل وأهان أعداءه يف اهلل وتويل ما استطاع نصيحته أولئك يتقلبون يف رمحة اهلل( 
 (.41)احلديث()

ويف رواية نصب املأمون اإلمام الرضا )عليه السالم( ويل عهد له أنه )عليه السالم( مل يقبل منه إال اضطراراً حيث 
ال املأمون له: أقسم لئن قبلت والية العهد، وإال أجربتك على ذلك، فإن فعلت، وإال ضربت عنقك، فقال ق

الرضا )عليه السالم(: )قد هناين اهلل أن ألقي بيدي إىل التهلكة، فإن كان األمر على هذا فافعل ما بدا لك، وإمنا 
رمسًا وال سنة، وأكون يف األمر من بعيد مشرياً(  أقبل ذلك على أن ال أويل أحداً، وال أعزل أحداً، وال أنقض

 (.41فرضى بذلك منه فجعله ويل عهده على كراهية منه )عليه السالم( لذلك)
ويف رواية أخرى قال اإلمام الرضا )عليه السالم(: )فإين جميبك إىل ما تريد من والية العهد على إنين ال آمر وال 

 (.41أعزل وال أغري شيئاً مما هو قائم( فأجابه املأمون إىل ذلك كله) أهنى وال أفيت وال أقضي وال أويل وال
 االقرتاب إىل السلطان يوجب تلويث السمعة

فحسب القاعدة، احلكومات يف بالد اإلسالم مكروهة لشعوهبا أشد كراهية إذ أهنم يرون أهنا عميلة، وأهنا ال 
يم واملوازين، وهلذا فإذا رأوا شخصاً أو منظمة أو مجاعة تعمل باإلسالم، وأهنا هتدر احلقوق والكرامات وتسحق الق

أو هيئة أو مجعية أو حزبًا يقرتب من احلكومة جيتنبون عنه فال يتمكن هؤالء من حتريك اجلماهري إلقامة حكم 
 اإلسالم ولو كانوا خملصني حقيقة ألهدافهم.

 من دخل مداخل السوء اهّتم
 (.43)ومن دخل مداخل السوء اهتم() وقد قال أمري املؤمنني )عليه السالم(:

وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )من عرض نفسه للتهمة 
 (.44فال يلومن من أساء به الظن()

ة وعن احلسني بن يزيد، عن الصادق جعفر بن حممد )عليه السالم( قال: )من دخل موضعًا من مواضع التهم
 (.45فاهتم فال يلومن إال نفسه()

وعن أّب اجلارود، عن أّب جعفر، عن أبيه، عن جده )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )من 
 (.46وقف بنفسه موقف التهمة فال يلومن من أساء به الظن()



فيها: )وإياك ومواطن التهمة واجمللس  وعن العقيلي يف وصية أمري املؤمنني لولده احلسن )عليه السالم( أنه قال
 (.42املظنون به السوء، فإن قرين السوء يغري جليسه()

وعن جامع البزنطي، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )اتقوا مواقف الريب، 
 (.44وال يقض أحدكم مع أمه يف الطريق فإنه ليس كل أحد يعرفها()

لبالغـــة عن أميـــر املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )مـــن وضــــع نفسه مواضع التهمة فال يلومن من أساء ويف هنج ا
 (.41به الظن()

وقال )عليه السالم(: )من سّل سيف البغي قتل به، ومن كايد األمور عطب، ومن اقتحم اللجج غرق، ومن 
 (.51دخل مداخل السوء اهتم()

، عن الصادق )عليه السالم( قال: قال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: )أوىل الناس بالتهمة من وعن أّب محزة الثمايل
 (.51جالس أهل التهمة()
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 العامل الثامن

 عدم إرضاء الناس
 إن كثرياً من املنظمات واألحزاب واجلمعيات وما إليها تتكلم وتعمل باسم الناس بينما الناس ال يرضون بذلك.

ومجاعتها على أحسن فرض، والناس ال حيتاجون إىل السادة أواًل: ألجل أهنا ال تأخذ آراء الناس، بل آراء حزهبا 
بل إىل املستشريين، فإذا مل تأخذ األحزاب بآراء الناس فلن يقبلوا أن تتكلم هذه االحزاب بامسهم وتعمل بامسهم، 

 ولذلك حتدث الفرقة بينها وبني الناس.
شرك الناس فيه، سواء كان الربح ماديًا أو وثانياً: ألجل أهنا إذا حصلت على مكسب فإهنا تستبد باألرباح وال ت

 معنوياً، والناس يريدون أن يتكلم بامسهم من يشركهم يف الربح أيضاً.
ثالثاً: ألجل أهنا منفصلة عن الشعب ـ حىت إذا قسمت األرباح واتّبعت آراء الناس ـ فالناس حباجة إىل من هو 

 منهم ال من هو غريب عليهم.
 آله( يرضي اجلميعالرسول )صّلى اهلل عليه و 

ولذا نرى يف سرية رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه كان يستشري الناس، ال طليعة القوم فقط بل وكافة الذين  
كانوا يتبعونه ويدخلون يف اإلسالم، سواء كانوا من قدماء املسلمني، أو جددهم، مهاجرين أو أنصاراً أو غريهم، 

عليه وآله( بني اجلميع ومل يكن يستبد بالربح أو جيعل الربح جلماعة دون مث إذا حصل ربح قسمه )صّلى اهلل 
مجاعة أو لطليعة القوم فقط، باإلضافة إىل أنه )صّلى اهلل عليه وآله( كان من الناس وإىل الناس، ولذا كان الناس 

 ينضوون حتت لوائه وكانوا يتبعونه وبذلك أيضاً استطاع أن يقدم املسلمني إىل األمام.
 قصتان من السرية النبوية

وقد ضرب النيب )صّلى اهلل عليه وآله( رقمًا قياسيًا يف إرضاء مجيع الناس وتقسيم الغنائم بني اجلميع واالستشارة 
 من اجلميع ولنقرأ هاتني القصتني:

 عليه وآله( أن أعرابيًا جاء إىل رسول اهلل يستعينه يف شيء قال عكرمة أراه يف دم، فأعطاه رسول اهلل )صّلى اهلل
شيئًا مث قال أحسنت إليك؟ قال االعراّب: ال وال أمجلت، فغضب بعض املسلمني ومهوا أن يقوموا إليه، فأشار 
النيب )صّلى اهلل عليه وآله( إليهم أن كفوا، فلما قام النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وبلغ إىل منزله دعا االعراّب إىل 

ا فأعطيناك فقلت ما قلت، فزاده رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( شيئاً فقال: البيت، فقال له: إنك جئتنا فسألتن
 أحسنت إليك؟ فقال االعراّب: نعم، فجزاك اهلل من أهل وعشري خرياً.

فقال له النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: إنك كنت جئتنا فأعطيناك فقلت ما قلت ويف نفس أصحاّب عليك من 
أيديهم ما قلت ّب يدي حىت يذهب عن صدورهم، قال فلما جاء االعراّب قال  ذلك شيء فاذا جئت فقل بني

رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه 



)ان مثلي ومثل هذا فزعم أنه قد رضي أكذاك قال االعراّب نعم فجزاك اهلل فقال النيب )صّلى اهلل عليه وآله(: 
االعراّب كمثل رجل كانت له ناقة فشردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إال نفوراً. فقال صاحب الناقة: خلوا 
بيين وبني ناقيت فأنا أرفق هبا وأعلم هبا فتوجه إليها صاحب الناقة فأخذ هلا من ُقمام األرض ودعاها حىت جاءت 

 (.1عليها ولو أين أطعتكم حيث قال دخل النار() واستجابت وشد عليها رحلها واستوى
ففي هذه القصة نرى أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مل يرتك حىت أعرابياً يسخط عليه، وإنه ملا رضى األعراّب 
عنه قال له )صّلى اهلل عليه وآله(: إذهب إىل أصحاّب وقل هلم: إين رضيت عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

 ىت يعرف األصحاب إنه ليس هناك من ساخط ـ ولو واحد ـ على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.ح
ويف قصة ثانية رواها الشيخ الصدوق عن اإلمام الصادق )عليه السالم(: )إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

 له(: ما شأنك؟رأى يف بعض طريقة جارية قاعدة تبكي، فقال هلا النيب )صّلى اهلل عليه وآ
 فقالت: يا رسول اهلل إن أهلي أعطوين أربعة دراهم ألشرتي مل هبا حاجة فضاعت فال أجسر أن أرجع إليهم.

 فأعطاها رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أربعة دراهم وقال: ارجعي إىل أهلك.
الطريق تبكي فقال هلا رسول اهلل )صّلى ومضى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، مث رجع وإذا باجلارية قاعدة على 

 اهلل عليه وآله(: مالك ال تأتني أهلك؟
 قالت: يا رسول اهلل إين قد أبطأت عليهم وأخاف أن يضربوين.

 فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: مّري بني يدي ودليين على أهلك.
مث قال: السالم عليكم يا أهل الدار، فلم  فجاء رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( حىت وقف على باب دارهم

 جييبوه فأعاد السالم فقالوا: عليك السالم يا رسول اهلل ورمحة اهلل وبركاته.
 فقال هلم: ما لكم تركتم إجابيت يف أول السالم والثاين؟

: إن هذه اجلارية قالوا: يا رسول اهلل مسعنا سالمك فأجبنا أن تستكثر منه، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(
 أبطأت عليكم فال تؤاخذوها.

 (.1فقالوا: يا رسول اهلل هي حرة ملمشاك يا رسول اهلل)
وهكذا نرى أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( مع متكنه من أن يرسل بعض أصحابه ألجل حل القضية ذهب 

 بنفسه ألجل ذلك.. فهو القائد الشعيب إىل أبعد احلدود..
على الذين يريدون الوصول إىل اهلدف النهائي ـ وهي حكومة ألف مليون مسلم ومن ورائها إذًا فمن الواجب 

إنقاذ العامل من براثن املشكالت ـ أن يسلكوا هذا الطريق الذي سلكه رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وسلكه 
 علي )عليه السالم(.

  
 .16، ص1ـ جممع الزوائد ومنبع الفوائد: ج 1
 .115، ص16نوار: جـ حبار األ 1



 
 

 العامل التاسع

 االستعالء على اآلخرين
 السادة يلزم أن يكونوا متواضعني دائماً يرون صغار الناس كباراً وكبار أنفسهم صغاراً، وبذلك يلتف الناس حوهلم.

، وذلك ويف كثري من األحزاب واملنظمات وما أشبه نرى األمر بالعكس فريون صغارهم كبارًا وكبار الناس صغاراً 
 يوجب تنفري الناس عنهم.

 التواضع يف النصوص الدينية
وقد ورد يف أحاديث كثرية تبعًا لآليات املباركات مدح التواضع، خصوصًا من الكبار فإن تواضع الصغري طبيعي، 

 أما إذا كان اإلنسان كبرياً فتواضعه يكون أعلى وأرفع.
 (.14متشم يف األرض مرحاً( )لقمان: ففي اآلية الكرمية: )وال تصّعر خدك للناس وال 

وعن معاوية بن عمار، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن يف السماء ملكني موكلني بالعباد، فمن تواضع هلل 
 (.1رفعاه، ومن تكرب وضعاه()

كما إن أقرب   وعن أّب املقدام، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )فيما أوحى اهلل عز وجل إىل داود: يا داود
 (.1الناس من اهلل املتواضعون كذلك أبعد الناس من اهلل املتكربون()

 (.3وعن احلسن بن اجلهم، عن أّب احلسن )عليه السالم( قال: )التواضع أن تعطي الناس ما حتب أن تعطاه()
الوضيع يف قعر البئر لبعث  ويف وصية النيب )صّلى اهلل عليه وآله( إىل علي )عليه السالم( قال: )يا علي واهلل لو أن

 (.4اهلل عز وجل إليه رحياً ترفعه فوق األخيار يف دولة األشرار()
ويف رواية احلسن بن اجلهم قال: سألت الرضا )عليه السالم( قلت له: جعلت فداك ما حد التوكل؟ فقال يل: )أن 

 ال ختاف مع اهلل أحداً(.
 قال: قلت: جعلت فداك فما حد التواضع؟

 ن تعطي الناس من نفسك ما حتب أن يعطوك مثله(.فقال: )أ
 قلت: جعلت فداك أشتهي أن أعلم كيف أنا عندك؟

 (.5فقال: )انظر كيف أنا عندك()
وعن السكوين، عن أّب عبد اهلل، عن آبائه )عليهم السالم( قال: )إن من التواضع أن ترضى باجمللس دون اجمللس، 

 (.6وإن كنت حمقاً، وال حتب أن حتمد على التقوى() وأن تسلم على من تلقى، وأن ترتك املراء
وعن العسكري )عليه السالم( قال: أعرف الناس حبقوق إخوانه وأشدهم قضاًء هلا أعظمهم عند اهلل شأنًا ومن 

 (.2تواضع يف الدنيا إلخوانه فهو عند اهلل من الصديقني()



ن شغله عيبه عن عيوب الناس، وتواضع من غري ويف حديث عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )طوىب مل
 (.4منقصة، وجالس أهل الفقر والرمحة، وخالط أهل الذل واملسكنة، وأنفق ماالً مجعه يف غري معصية()

وعن الصادق )عليه السالم( قال: )كمال العقل يف ثالث: التواضع هلل، وحسن اليقني، والصمت إال من 
 (.1خري()

ملؤمنني )عليه السالم( )كما يف هنج البالغة( عند موته قال: )عليك بالتواضع فإنه من ويف وصية اإلمام أمري ا
 (.11أعظم العبادة()

 (.11وقال )عليه السالم(: )بالتواضع تتم النعمة()
وقال )عليه السالم(: )ما أحسن تواضع األغنياء للفقراء طلبًا ملا عند اهلل، وأحسن منه تيه الفقراء على األغنياء 

 (.11ااًل على اهلل()إتك
وروي: أن حممد بن مسلم كان رجاًل شريفًا مؤسراً، فقال له أبو جعفر )عليه السالم(: )تواضع يا حممد( فلما 
انصرف إىل الكوفة أخذ قوصرة من متر مع امليزان وجلس على باب املسجد اجلامع وصار ينادي عليه، فأتاه قومه 

رين بأمر فلن أخالفه ولن أبرح حىت أفرغ من بيع ما يف هذه القوصرة فقال فقالوا له: فضحتنا، فقال: إن موالي أم
 (.13له قومه: )إذا أبيت إال أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد يف الطحانني( فهيأ رحى ومجاًل وجعل يطحن)

 (.14وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )التواضع يكسبك السالمة()
 (.15ريف التواضع()وقال )عليه السالم(: )زينة الش

وعن هشام، عن الكاظم )عليه السالم( أنه قال: )طوىب للمرتامحني أولئك هم املرحومون يوم القيامة ـ إىل أن قال 
 ـ: طوىب للمتواضعني يف الدنيا أولئك يرتقون منابر امللك يوم القيامة(.

صفا، وكذلك احلكمة تعمر يف قلب وقال )عليه السالم(: )يا هشام إن الزرع ينبت يف السهل وال ينبت يف ال
املتواضع وال تعمر يف قلب املتكرب اجلبار، ألن اهلل تعاىل جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكرب آلة اجلهل، أمل 
تعلم أن من مشخ إىل السقف برأسه شّجه ومن خفض رأسه استظل حتته وأكنه؟ فكذلك من مل يتواضع هلل 

اهلل ـ إىل أن قال )عليه السالم( ـ: واعلم أن اهلل مل يرفع املتواضعني بقدر خفضه اهلل، ومن تواضع هلل رفعه 
 (.16تواضعهم ولكن رفعهم بقدر عظمته وجمده()

وعن عبد اهلل بن جندب، عن الصادق )عليه السالم( أنه قال يف حديث: )فإن أفضل العمل العبادة 
 (.12والتواضع()

 عار املنسوبة إليه:وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف األش
 واجعل فؤادك للتواضع منزاًل***إن التواضع بالشريف مجيل

ويف رواية عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن من التواضع أن يرضى الرجل باجمللس دون شرف اجمللس، وأن 
 (.14والتقوى()يسلم على من لقي، وأن يرتك املراء وإن كان حمقاً، وأن ال حيب أن حيمد على الرب 

 (.11وعن اجلعفري، عن الصادق )عليه السالم( أنه قال يف حديث: )ورأس احلزم التواضع()



وروى لب األلباب، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )طوىب ملن تواضع يف غري منقصة، وأذل نفسه يف غري 
 (.11مسكنة، وأنفق من مال مجعه من غري معصية()

وهب قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )اطلبوا العلم، وتزينوا معه باحللم والوقار، وعن معاوية بن 
وتواضعوا ملن تعّلمونه العلم، وتواضعوا ملن طلبتم منه العلم، وال تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم 

 (.11حبقكم()
 عيسى )عليه السالم( يغسل أرجل احلواريني

 عيسى بن مرمي )عليها السالم( للحواريني يل إليكم حاجة اقضوها يل(. ويف رواية قال: )قال
 فقالوا: )قضيت حاجتك يا روح اهلل(.

 فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كنا أحق هبذا منك.
 فقال: إن أحق الناس باخلدمة العامل، إمنا تواضعت هذا لكي تتواضعوا بعدي يف الناس كتواضعي لكم.

الم(: )بالتواضع تعمر احلكمة ال بالتكرب وكذلك يف السهل ينبت الزرع ال يف مث قال عيسى )عليه الس
 (.11اجلبل()

 أمري املؤمنني )عليه السالم( يغسل يد الضيف
ويف رواية: أن اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( ورد عليه أب وابن، فلما أكال قام اإلمام )عليه السالم( وأخذ 

يغسل يد األب فامتنع الرجل، فقال اإلمام )عليه السالم(: )حبقي عليك إال ما تركتين الطشت واإلبريق وأراد أن 
حىت أغسل يدك( فغسل يده مث أعطى اإلبريق حملمد بن احلنفية وقال له: )اغسل يد االبن فإن اهلل أىب أن يسّوى 

 (.13يغسل يد اإلبن() بني األب واإلبن، ولو جاء اإلبن وحد لغسلت يده، ولكن األب يغسل يد األب واإلبن
ويف رواية املعراج، عن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: قال اهلل تبارك وتعاىل: )يا أمحد إن عيب أهل الدنيا  

 (.14كثري: فيهم اجلهل واحلمق، ال يتواضعون ملن يتعلمون منه( )إىل آخر احلديث()
ول إىل اهلدف وهو سيادة حكم اهلل يف األرض وإقامة حكم ولذا فالالزم على املنظمات اإلسالمية اليت تريد الوص

ألف مليون مسلم وإنقاذ العامل من براثن املشكالت أن يتحلى أفرادها بأكرب قدر من التواضع يف مأكلهم 
وملبسهم ودارهم وأثاثهم ومركبهم وسائر شؤوهنم وأن يقدروا الناس حق قدرهم فإن الناس إذا رأوا هذه احلالة 

 ورأوا إعطاء كل ذي حق حقه التفوا حوهلم وسامهوا معهم يف عملية اإلنقاذ. املتواضعة
 التواضع للناس

عن حممد بن مسلم قال: مسعت أبا جعفر )عليه السالم( يذكر إنه أتى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ملك 
قال: فنظر إىل جربئيل وأوصى بيده أن فقال: إن اهلل تعاىل خيريك أن تكون عبداً رسواًل متواضعاً، أو ملكاً رسواًل، 

 (.15تواضع، فقال: عبداً متواضعاً رسواًل)
 التواضع يف املأكل واملشرب



عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أفطر رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( عشية 
األنصاري بعس خميض بعسل، فلما وضعه  مخيس يف مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خويل

على فيه حناه مث قال: )شرابان يكتفى أحدمها من صاحبه ال أشربه وال أحّرمه، ولكن أتواضع هلل فإنه من تواضع 
هلل رفعه اهلل، ومن تكرب خفضه اهلل، ومن اقتصد يف معيشته رزقه اهلل، ومن بذر حرمه اهلل، ومن أكثر ذكر املوت 

 (.16أحبه اهلل()
وعن هشام بن سامل عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )مّر علي بن احلسني )عليه السالم( على اجملذومني وهو 
راكب محاره وهم يتغذون فدعوه إىل الغداء فقال: أما لوال إين صائم لفعلت، فلما صار إىل منزله أمر بطعام 

 (.12عهم()فصنع وأمر أن يتنوقوا فيه، مث دعاهم فتغدوا عنده وتغدى م
 ذم التكرب

 (.14عن حكيم قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم( عن أدىن اإلحلاد قال: )إن الكرب أدناه()
وعن العالء بن الفضيل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )العز رداء اهلل، 

 (.11جهنم()والكرب إزاره، فمن تناول شيئاً منه أكبه اهلل يف 
 أقول: هذا من باب التشبيه.

وعن زرارة، عن أّب جعفر، وأّب عبداهلل )عليه السالم( قاال: )ال يدخل اجلنة من يف قلبه مثقال ذرة من  
 (.31كرب()

وعن ابن بكري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن يف جهنم لوادياً للمتكربين يقال له: سقر فشكى إىل اهلل 
 (.31شدة حره وسأله عز وجل أن يأذن له أن يتنفس فتنفس فأحرق جهنم() عّز وجلّ 

وعند داود بن فرقد، عن أخيه قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )إن املتكربين جيعلون يف صور الذر 
 (.31تطأهم الناس حىت يفرغ اهلل من احلساب()

 )عليه السالم( قال: )ما من عبد إال ويف رأسه حكمة وعن ابن أّب عمري، عن بعض أصحابه، عن أّب عبداهلل
وملك ميسكها فإذا تكرب قال له: إتضع وضعك اهلل فال يزال أعظم الناس يف نفسه وأصغر الناس يف أعني الناس 
وإذا تواضع رفعه اهلل عز وجل مث قال له انتعش نعشك اهلل فال يزال أصغر الناس يف نفسه وأرفع الناس يف أعني 

 (.33()الناس
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف وصيته قال: )وإياكم والعظمة والكرب فإن الكرب رداء اهلل عز وجل فمن نازع 

 (.34اهلل رداءه قصمه اهلل وأذله يوم القيامة()
وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد، عن أبيه )عليه السالم( إن عليًا )عليه السالم( قال: )ما أحد من 

آدم إال وناصيته بيد مالك، فإن تكرب جذبه بناصيته إىل األرض، مث قال له: تواضع وضعك اهلل، وإن تواضع ولد 
 (.35جذبه بناصيته، مث قال له: إرفع رأسك رفعك اهلل، وال وضعك بتواضعك هلل()



عطفه، ومسبل إزاره وعن حسني بن خمتار، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ثالثة ال ينظر اهلل إليهم: ثاين 
 (.36خيالء، واملنفق سلعته باألميان والكرب إن الكربياء هلل رب العاملني()

 (.32وعن سعد بن طريف، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )الكرب مطايا النار()
يامة يف خلق وعن عبد اهلل بن القاسم، رفعه قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )حيشر املتكربون يوم الق

الذر يف صور الناس يوطئون حىت يفـــرغ اهلل من حـــساب خلقــــه، مث يسلك هبــــم إىل النار يسقون من طينة خبال 
 (.34من عصارة أهل النار()

 (.31وقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: أكثر أهل جهنم املتكربون()
، عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن حممد، عن أبيه

عليه وآله(: )إن أحبكم إيّل وأقربكم مين يوم القيامة جملساً أحسنكم خلقاً، وأشدكم تواضعاً وإن أبعدكم مين يوم 
 (.41القيامة الثرثارون، وهم املستكربون()

لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ناقة ال تسبق، وعن ابن بكري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )كانت 
فسابق أعرابيًا بناقته فسبقها فاكتأب لذلك املسلمون، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: إهنا ترّفعت، وحق 

 (.41على اهلل أن ال يرتفع شيء إال وضعه اهلل()
جل تكرّب أو جترب إال لذلة جيدها يف قال: )ويف حديث آخر( عن أّب عبداهلل )عليه السالم(: )ما من ر 

 (.41نفسه()
)وورد أن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مر يف بعض طرق املدينة وسوداء تلقط السرقني، فقيل هلا: تنحي عن 
طريق رسول اهلل، فقالت: إن الطريق ملعرض، فهّم هبا بعض القوم أن يتناوهلا، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 (.43: دعوها فإهنا جبارة()وآله(
وعن احلسني بن خالد، عن علّي بن موسى الرضا )عليه السالم(، عن أبيه، عن جعفر بن حممد )عليه السالم( 
قال: )إن اهلل تبارك وتعاىل ليبغض البيت اللحم، واللحم السمني، فقال له أصحابنا: يا ابن رسول اهلل إنا لنحب 

ذلك؟ فقال: ليس حيث تذهب إمنا البيت اللحم الذي تؤكل حلوم الناس فيه  اللحم وما ختلو بيوتنا عنه فكيف
 (.44بالغيبة، وأما اللحم السمني فهو املتجرّب املتكرب املختال يف مشيته()

وعن عمرو عن مجيع، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )اجلبارون أبعد الناس من اهلل عز وجل يوم 
 (.45القيامة()

أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن يف جهنم جلباًل يقال له: الصعدا وإن يف الصعدا لوادياً يقال  وعن ميسر، عن
له: سقر وإن يف سقر جلبًا يقال له: هبهب كلما كشف غطاء ذلك اجلب ضج أهل النار من حرّه ذلك منازل 

 (.46اجلبارين()
قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من وعن ابن فضال عمن حدثه، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: 

 (.42مشى يف األرض اختيااًل لعنته األرض ومن حتتها ومن فوقها()



وعن أمحد بن حممد، عن أبيه رفعه قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: 
 (.44))ويل ملن يـــختال يف األرض يعاند جبار السماوات واألرض(

 حدود التكرب املذموم
عن حممد بن سامل، عن أحدمها )عليهما السالم( قال: )ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل 

 من الكرب(.
قال: فاسرتجعت، فقال: )مالك تسرتجع؟( فقلت: ملا مسعت منك، فقال: )ليس حيث تـــذهـــب إمنا أعين 

 (.41اجلحود إنــــما هو اجلحود()
 (.51وعن عبد األعلى، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )الكرب أن تغمص الناس وتسفه احلق()

وعن عبد األعلى بن أعني قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن أعظم 
 الكرب غمص اخللق وسفه احلق(.

 قلت: وما غمص اخللق وسفه احلق؟
 (.51)جيهل احلق ويطعن على أهله، فمن فعل ذلك فقد نازع اهلل عز وجل رداءه() قال:

وعن حممد بن عمر عن يزيد، عن أبيه قال: قلت ألّب عبداهلل )عليه السالم(: إنين آكل الطعام الطيب وأشم 
 عله؟الرائحة الطيبة، وأركب الدابة الفارهة ويتبعين الغالم فرتى يف هذا شيئاً من التجرب فال أف

 فأطرق أبو عبداهلل )عليه السالم( مث قال: )إمنا اجلبار امللعون من غمص الناس وجهل احلق(.
قال عمر: فقلت: أما احلق فال أجهله، والغمص ال أدري ما هو، قال: )من حّقر الناس وجترب عليهم فذلك 

 (.51اجلبار()
عليه السالم( ( قال: )ال يدخل اجلنة من كان وعن حممد بن مسلم، عن أحدمها )يعين أبا جعفر وأبا عبد اهلل )

 يف قلبه مثقال حبة من خردل من كرب(.
 (.53قال: قلت: إنا نلبس الثوب احلسن فيدخلنا العجب، فقال: )إمنا ذلك فيما بينه وبني اهلل عز وجل()
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 العامل العاشر

 عرض اإلسالم بصورة منّفرة
بصورة منفرة، مثل قوهلم: إهنم يريدون إن كثريًا من األحزاب اإلسالمية واملنظمات وما أشبه يعرضون اإلسالم 

)إحياء اخلالفة( بينما )اخلالفة( منفورة يف أذهان الناس ـ املسلمني منهم وغري املسلمني ـ ملا فعله األمويون 
 والعباسيون والعثمانيون ومن أشبه من اجلرائم واملوبقات ـ كما ذكرنا مجلة منها يف فصل سابق ـ.

 التهديد بالعصا الغليظة!
إلضافة إىل أهنم يقولون: إننا نريد تطبيق احلدود الشرعية من جلد الزاين وقطع يد السارق وما أشبه كل ذلك با

بصورة مشوهة أيضاً، وحيث يتذكر الناس ما قرؤوه يف التواريخ وما رأوه يف بعض احلكومات اليت تسمى 
االعتباطي وما أشبه مما تسبب اقشعرار جلود باإلسالمية من القتل االعتباطي واجللد االعتباطي وقطع اليد والرجل 

 الناس من إعادة حكم اإلسالم أي اإلسالم الذين يقرتن يف أذهاهنم هبذه األمور.
 الرباهني الغامضة

مث إن كثريًا من املنظمات يأتون باالستدالالت العقلية على األصول الدينية، واالستدالالت العقلية وإن كانت 
 ة، أما االستدالالت اليت تنفع عامة الناس فهي االستدالالت الواردة يف القرآن والسنة.صحيحة إال أهنا للفالسف

 بني احلالل واحلرام
وكذلك يذكرون حترمي احملرمات، وإن اخلمر حرام والزنا حرام والربا حرام.. اخل.. بدون توضيح أنه يف قبال احملرمات 

إلسالم أقل من واحد يف األلف، بينما احملرمات املوجودة يف توجد يف اإلسالم ألوف احمللالت، بل احملرمات يف ا
 القوانني الوضعية يف العامل الذي يسمى باحلر أكثر من مائة يف األلف.

 فوارق بني الرجل واملرأة، وبني املؤمن والكافر
سالم كان وكذلك يذكرون الفروق بني الرجال والنساء واملؤمن والكافر بصورة مزرية جداً، بينما نرى أن اإل

بالعكس يوم طبق ـ كما يف أيام رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وأيام علي )عليه السالم( ـ صحيح إن هناك فروقاً 
بني الرجال والنساء لكنها فروق طبيعية وقليلة، كما أنه من الصحيح توجد فروق بني املؤمن والكافر ألن اإلسالم 

 من احلرية والرفاه ما ال يعطيه العامل املسمى بالعامل احلر.دين عقائدي، لكن اإلسالم يعطي للكافر 
واحلاصل: إهنم يذكرون القوانني املوجودة يف اإلسالم بصورة منفرة جداً يف كتبهم وخطبهم وما أشبه، ويقولون مثاًل 

كل ذلك بالعكس   ـ إذا حنن وصلنا إىل احلكم نفعل كذا وكذا باجملرمني وباألثرياء وباحلكام السابقني، مع العلم أن
مما يقوله اإلسالم، أنظروا إىل سورة اإليالف: )بسم اهلل الرمحن الرحيم إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء 

 (.4ـ  1والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف( )قريش: 
 من جوع وآمنهم من خوف. فاهلل سبحانه وتعاىل يطلب من عباده اإلميان به يف قبال أنه أطعمهم

 (.152وكذلك يف اآلية الكرمية: )ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم( )األعراف: 



كما إنا نرى احرتامًا غريبًا للمرأة يف القوانني اإلسالمية واحرتامًا للكافر مل جتد املرأة وال الكافر يف األنظمة الغربية 
ـ كما يف قصة خيرب ويف قصة علي )عليه السالم( ـ مل يأخذ من الكفار الذين مثل ذلك االحرتام، بل إن اإلسالم 

أصبحوا حتت ظل الدولة اإلسالمية إال أقل مما كانت تأخذ منهم الدول الكافرة سابقاً، وإمنا اإلسالم يقول: )لكم 
 (.6دينكم ويل دين( )الكافرون: 

 إىل غري ذلك مما تقدم شطر منه.
األحزاب واملنظمات اإلسالمية يعرضون اإلسالم بصورة مرعبة منّفرة، وهذا يسبب اإلساءة  واحلاصل: إن كثرياً من

 إىل مسعة اإلسالم.
 إراءة البديل األفضل

فالالزم أن تُري املنظمات اإلسالمية للناس برناجمًا سلوكيًا أفضل بالنسبة إىل احلياة اليت يريدوهنا للمجتمع 
الفاكهة األفضل والقماش األفضل إذا دخلوا السوق، كذلك فإهنم يرون إن اإلسالمي، فإن الناس كما ينتخبون 

 أي املبادئ والقوانني أفضل؟ فيتخذونه مبدًء.
مضافًا إىل أن الناس جيب أن يعرفوا إن املبدأ املرتقب أفضل بكثري، حىت يغريوا مبدأهم احلايل إىل ذلك املبدأ، 

حة واطمئناناً، أما تغيري هذا املبدأ إىل مبدأ آخر ـ وإن كان أفضل يف ألهنم يرون يف مبدأهم الذي ميارسونه اآلن را
 اجلملة ـ فإهنم ال يستعدون له ملا يعرفون من أن يف تغيري املبادئ أخطار كثرية.

وعليه فالالزم أن تُري املنظمات اإلسالمية املبدأ اإلسالمي جبميع جوانبه، وإنه أفضل من املبادئ الغربية والشرقية 
تسود بالدهم حالياً، ومع األسف: فهذا الشيء غري متوفر غالبًا يف الوقت احلاضر فغالبًا ال يعرف الناس أن  اليت

االقتصاد اإلسالمي أفضل، أو السياسة اإلسالمية أفضل، أو أن االجتماع اإلسالمي أفضل، أو أن الرتبية 
الد اليت تسمى باحلرة يرون فيها اهلدوء اإلسالمية أفضل وهكذا، بل يرون العكس، فإهنم إذا دخلوا بعض الب

واالستقرار والسكينة والنظام والنظافة وعدم سفك الدماء وعدم مصادرة األموال وعدم التعذيب يف السجون 
وعدم الدكتاتورية واالستبداد، بينما إذا دخلوا البالد اليت تّدعي اإلسالم يرون األمر بالعكس، فيظنون أن اإلسالم 

ومسجد وقرآن ودعاء أو حنوها، أما مناهج احلياة فإهنا ستكون أفضل على األسلوب الغرّب، صوم وصالة وحج 
ولذا ال يرتكون االستمرار يف السري على املناهج الغربية ملنهج إسالمي حمتمل وقد رأوا أن تطبيق ما مسي باملنهج 

 دميقراطية وحنوها يف البالد الغربية وما إليها.اإلسالمي يف البالد اإلسالمية أسوأ من تطبيق املناهج الرأســـمالية وال
واإلسالم إمنا متكن من التقدم يف ابتداء ظهوره بسرعة فائقة ألن الناس رأوا منهجه خريًا من املناهج السابقة اليت  

 كانت تسودهم.
ا كان عند الفرس مثاًل: أباح اإلسالم التعليم للكل حيث كان التعليم حمّرمًا على العامة وخاصًا بطبقة معينة كم

 والروم.
 ووفر احلريات حيث كانت ديكتاتوريات وقوانني كابتة.



وأخرج الناس من ضيق األرض إىل سعتها حيث كانت األرض ضيقة على الناس وأعطى للمرأة الكرامة، حيث  
خاصة  كانت املرأة مهانة ذليلة تعد كبضائع الدار، وقد نقل أنه كانت يف قصور كسرى اثنتا عشرة ألف جارية

به، فأي مهانة وذلة هذه اليت جتعل من املرأة سلعة رخيصة؟ ويف اجلزيرة العربية كانوا يئدون البنات ويقتلوهنن 
 وحيرموهنن من اإلرث إىل غري ذلك، ويشبه ذلك ما كان يف الروم من االزدراء بكرامة النساء.

ت احلروب سائدة بينهم سواء يف اجلزيرة كما أن اإلسالم مجع كلمة الناس، حيث كان التناحر والتفرقة، وكان
 العربية أو بني الفرس والروم أو غريهم.

 كما أنه منع القتل حيث كانت العادة سفك الدماء.
 ووصل األرحام حيث كانت مقطوعة.

 وأسقط احلدود بني دولة ودولة وبني بلد وبلد وبني عشرية وعشرية حيث كانت ترفع احلدود يف وجوه الناس.
 اس خريات األرض حيث كانت غري مباحة.وأباح للن

 وجعل احلكم بسيطاً حيث كان معقداً إىل أبعد حد.
 وجعل النظام يف كل شيء حيث كانت الفوضى تسود.

وأمر بالنظافة حيث كانت القذارة ضاربة بأجزائها.. إىل غري ذلك مما سبب أن يرى الناس النظام اجلديد خرياً من 
 واحدة، وإمنا مرات ومرات، ولذلك التفوا حول هذا النظام اجلديد.النظام القدمي، ال مرة 

وعليه فالالزم على املنظمات اإلسالمية اليت تريد الوصول إىل اهلدف املنشود أن يروا للناس برامج أفضل من 
أن الربامج السائدة فيما يسمى بالعامل احلر حىت يسبب ذلك التفاف الناس حول اإلسالم، أما التبشري فقط ب

األدلة األصولية تدل على صحة اإلسالم دون غري اإلسالم أو على أنه توجد للمسلمني يف اآلخرة جنات دون 
غري املسلمني، فإن ذلك ال يسبب حتريك الناس حتريكًا عمليًا حىت يثوروا ويبدلوا املناهج احلاضرة إىل مناهج ال 

ا ليست بأفضل ـ ملا رأوا من التطبيقات اخلاطئة عند يعلمون عنها هل هي أفضل أو ال؟ بل وكثريًا ما يظنون إهن
اخللفاء األمويني والعباسيني والعثمانيني ومن اليهم وملا يرون من التطبيقات اخلاطئة يف بعض البالد اليت تدعي أن 

 حكامها يعملون باإلسالم ـ.



 
 

 العامل احلادي عشر

 التطبيق املعكوس لألفكار
 ادئ والتاريخ فقط، وإمنا مسألة التطبيق أيضاً.... وليست املسألة مسألة املب

فقد رأى املسلمون والعامل أمجع اجملتمع اإلسالمي األول ـ الذي بناه الرسول األعظم )صّلى اهلل عليه وآله( ـ جمتمع 
كاماًل   مبين على األلفة والثقة والتعاون واحملبة ووحدة الكلمة واالستشارة.. و.. لقد رأوا منهجًا سليماً، وتطبيقاً 

 لذلك املنهج.
بينما ال جيد الناس يف كثري من املنظمات واألحزاب النموذج الذي تدعو املنظمة أو احلزب أو اجلماعة أو اهليئة 

 إليه، بل يرون العكس من ذلك.
دان مثاًل: املنظمة أو احلزب أو اجلماعة تدعو إىل الشورى يف احلكم، والناس يرون أن االستبداد والدكتاتورية يسو 

 التنظيم فيقولون: هؤالء ميارسون الدكتاتورية فيما بينهم قبل احلكم فإذا وصلوا إىل احلكم ماذا يصنعون؟
ويرون بينهم االختالف الفاحش يف مستوى املعيشة، فبينما يرون الطبقات العليا من املنظمة واحلزب يتمتعون 

 احلزب حمرومة من كل ذلك.بالدور واألثاث والسيارات والزوجات وما أشبه، يرون قاعدة 
ويرون أن قيادات املنظمة واحلزب أو ما أشبه جيلسون يف األبراج العاجية، ويأمرون األفراد باألعمال الشاقة من 
السهر وإلقاء أنفسهم يف املهالك واملشاكل وحنو ذلك،... وكل ذلك مما يزّهد الــناس يف االنضمام إىل هذه 

 األحزاب وما أشبه )أواًل(.
 جب عدم اطمئنان الناس هبم حىت يساعدوهم يف الوصول إىل احلكم )ثانياً(.ويو 

 منوذجية اجملتمع اإلسالمي األول
بينما جند اجملتمع اإلسالمي األول على العكس من كل ذلك، فهو جمتمع يعيش أفراده يف مستوى متقارب بل إن 

ة سائر الناس ومن هنا كان الناس حيسون القيادة وطليعة القوم كانوا يعيشون عيشة هي أدىن مستوى من عيش
 بأهنم إذا انضموا إىل هذه اجلهة وجدوا االحرتام الكايف والعيش املتساوي.

 فقد كان الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يساعد الشباب على التزويج بنني وبنات.
ستوى من تزويج كثري من كما أنه )صّلى اهلل عليه وآله( زوج ابنته فاطمة )عليها السالم( تزوجيًا أخفض م

 املسلمني لبناهتم، فقد ورد يف بعض الروايات: إن مهر فاطمة )عليها السالم( كان ستة وثالثني درمهاً فقط.
 الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يعيش كاآلخرين

مني أو أقل والرسول )صّلى اهلل عليه وآله( كان يف طعامه ولبسه وركوبه وداره وسائر شؤونه كفرد عادي من املسل
حىت ورد: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كان يقسم األموال على املسلمني، وحيرم نفسه وعائلته، حىت 
غضنب وأردن منه الطالق ويف هذه القضية نزل قوله تعاىل: )يا أيها النيب قل ألزواجك إن كننت تردن احلياة الدنيا 



حاً مجياًل وإن كننت تردن اهلل ورسوله والدار اآلخرة فإن اهلل أعّد للمحسنات وزينتها فتعالني أُمتِّعُكنَّ وأسرحكن سرا
 (.11ـ  14منكن أجراً عظيماً( )األحزاب: 

وقد ورد يف تفسري القمي )رمحه اهلل( أنه ملا رجع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( من غزوة خيرب وأصاب كنز آل 
فقال هلن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )قسمته بني املسلمني على أّب احلقيق قالت أزواجه: أعطنا ما أصبت 

ما أمر اهلل عز وجل( فغضنب من ذلك فقلن: لعلك ترى انك إن طلقتنا ال جند األكفاء من قومنا يتزوجونا! 
لتخيري فاعتزهلن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف مشربة )أم إبراهيم( تسعة وعشرين يومًا مث نزلت آية ا

)املتقدمة( فقامت أم سلمة أول من قامت فقالت: قد اخرتت اهلل ورسوله، فقمن كلهن وقلن مثل ذلك، ورجعن 
 إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(.

 أثر احلصري يف جنب الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(
 مشربة أم إبراهيم فرأى النيب )صّلى اهلل وينقل الراوي أنه دخل على النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف اعتزاله هلن يف

 عليه وآله( متكئاً على حصري قد أثر يف جنبه فبكى الراوي وقال: يا رسول اهلل أنت هكذا؟
 فأجابه الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( بأن اآلخرة خري من األوىل ـ يف قصة مفصلة مذكورة يف التواريخ ـ.

 السرت والسواران
الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( رأى على باب بيت فاطمة )عليها السالم( سرتًا ويف يدي ويف قصة أخرى: أن 

احلسن واحلسني )عليه السالم( سوارين فلم يدخل البيت ـ كما كانت عادته حيث كان يدخل بيت فاطمة )عليها 
 السالم( أول ما يرجع إىل املدينة ـ وذهب إىل املسجد.

( إىل السبب فقلعت السرت ونزعت السوارين من يدي احلسن واحلسني )عليه وتفطنت الزهراء )عليها السالم
السالم( وأرسلتهما إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(، ففرح النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وقال: )فعلت فداها 

 ( مث قسم السوارين والسرت على فقراء املسلمني.1أبوها()
 عى األعداءالرسول )صّلى اهلل عليه وآله( ير 

وكان )صّلى اهلل عليه وآله( يعفو ويغفر، وقد حفظ التاريخ إكرامه ألعدائه، فقد جاء يف )أعالم الورى( ويف 
)السرية النبوية( أنه ملا رجع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( إىل )اجلعرانة( ومن معه من الناس قّسم هبا ما أصاب 

 لوهبم من قريش ومن سائر العرب ومن املنافقني.من الغنائم يوم حنني وفيهم املؤلفة ق
قال حممد بن إسحاق: أعطى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( كاًل من أّب سفيان، ومعاوية ابنه، ويزيد بن أّب 
سفيان، وحكيم بن حزام، ونصري بن حارث بن كلدة، والعالء بن حارثة، واحلارث بن هشام، وجبري بن مطعم، 

علقمة بن عالءه، واألقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وسهيل بن عمرو، وحويطب، ومالك بن عوف، و 
 وصفوان بن أمية، كل واحد مائة من األبعرة.

ومن الواضح أن البعري يف ذلك اليوم كان مثله مثل السيارة يف هذا اليوم، فقد أعطى النيب )صّلى اهلل عليه وآله(  
ارزة ـ وأكثرهم إما كفارًا أو منافقون ـ مائة مائة من اآلبال، كما أنه كل واحد من رؤساء القبائل والشخصيات الب



)صّلى اهلل عليه وآله( أعطى إباًل كثرياً جلملة آخرين أمثال: طليق بن سفيان، وخالد بن أسيد، وشيبة بن عثمان، 
األسد، والسائب،  وأّب السنابل، وعكرمة، وزهري، واحلارث، وخالد بن هشام، وهشام بن الوليد، وسفيان بن عبد

ومطيع، وأّب جهم، وأحيحة بن أمية، وعمري، وعدي، وهشام، ونوفل، وعلقمة، ولبيد، وخالد بن هوذة، والعباس 
 وغريهم.

وهكذا جند الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( يعيش كأحد األفراد العاديني أو أقل حظًا منهم، كما جنده يراعي 
 هم أكثر مما يراعي أصدقاءه.أعداءه كما يراعي أصدقاءه، بل يراعي

 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يتزوج ابنة القائد اليهودي
وهذه قصة أخرى ـ ذكرها هكذا بعض الكتاب اإلسالميني ـ يف حياة الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( فبعد غزوة 

أهنم يتحينون الفرص لإلنقضاض  اخلندق اجته النيب )صّلى اهلل عليه وآله( الستئصال اليهود من املدينة بعدما تبني
عليها وبعدما نقضوا هم عهد األمان وأعلنوا احلرب )كاليت قادها حي بن أخطب زعيم اليهود وقائدهم وصاحب 

 اجلهد األكرب يف تشكيل احلزب بني كل أعداء الدين اجلديد وحماصرة املدينة(.
ة وعقوبتهم صارمة، وإذا كان قدر اإلنسان هو ويف تلك املرة هزم املسلمون اليهود، وكانت هزمية اليهود ساحق

احلرب فإن خري احلضارات هي اليت ال جتعل احلرب نتيجة أحقاد موروثة، وال ترتب على احلرب توارث األحقاد 
والتفرقة، واليهود الذين رفضوا العامل ورفضهم العامل كان ميكن أن تسبب خيانتهم للمسلمني يف حمنتهم أثناء 

رخيية تضاف إىل الشحنة الدائمة املوجودة ضد اليهود بفعل انعزاهلم واحتقارهم للجنس البشري احلصار عداوة تا
فتخلق عداوة أبدية بني احلضارة اجلديدة البازغة وبني اليهود ولكأن العامل قد أطبق عليهم فعاًل فهم مرفوضون يف 

سالمي حبكم خيانتهم للنيب )صّلى اهلل العامل املسيحي وقتها حبكم خيانتهم للمسيح، مث يرفضون يف العامل اإل
 عليه وآله(.

وهناك تألقت واحدة من إشراقات حضارة اإلسالم، لفتة نبوية تستأصل كل إمكانية ظهور تيار معاد لليهود ألهنم 
 يهود، أو لنمّو احتقار جلنس اليهود.

م حضارة تبغض اليهود كل ليست املشكلة أن حنارب اليهود وال أن نبغض بعض اليهود، بل اخلطأ هو أن تقو 
اليهود وكل الوقت وألهنم جمرد يهود، ولو بقيت معركة النيب )صّلى اهلل عليه وآله( مع يهود بين قريظة يف التاريخ 
جمرد ذكريات معركة وما أعقبها من قصاص صارم لولدت عداًء رمبا حتول مع تدهور احلضارة إىل عنصرية متعصبة 

 يهود باملكانة السامية اليت احتلوها يف ظل احلضارة اإلسالمية؟ضد اليهود، ولكن كيف متتع ال
بالطبع: للموقف اإلسالمي أبعاده يف صميم العقيدة اليت حترتم وتؤّمن كل األديان السماوية اليت سبقتها، ولكن 

ف السلوك احلضارات ممارسة كما هي قيم وتعاليم، ويف تلك الغزوة اختذ النيب قرارًا استأصل كل إمكانيات احنرا
املتسامح، إذ تزوج صفية ابنة قائد اليهود الذي قتل يف تلك احلرب وألّد أعداء املسلمني الذي سعى جهده يف 

 تكوين احللف املعادي لغزو املدينة وإبادة املسلمني.



أن تكون  رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قائد اجليش املنتصر يتزوج يهودية أسرية تبيح له القوانني وعرف العصر
جاريته يستنفع هبا كيف شاء، ولكنه ينقلها من األسر إىل مرتبة الزوجة ويف نفس ليلة املعركة، حىت ال يبيت 

 اجليش املنتصر إال وهو يسّلم على ابنة اليهودي )السالم عليكم يا أم املؤمنني(.
عب خمتار وال شعب ملعون. ابنة انتهت العداوة بانتهاء القتال ال متييز ظامل وال جنس سيد وجنس مقهور، ال ش

 اليهودي أصبحت أماً لكل املؤمنني ويف معسكر املسلمني ويف بيت النيب )صّلى اهلل عليه وآله(.
وكانت هناك أسرية يهودية هي )رحيانة( رفضت اإلسالم وأصرت على يهوديتها، وكان النيب )صّلى اهلل عليه وآله( 

 قدام تسري حنوه قال:حيب أن تسلم حىت أنه كان إذا مسع صوت أ
لعل أحدهم جاء يبشرين بإسالم رحيانة، أسرية يف بيت قائد اجليش املنتصر تصر على حتدي دعوته وتصر على 

 التمسك بيهوديتها، وال يفكر النيب )صّلى اهلل عليه وآله( يف إجبارها على التخلي عن عقيدهتا.
 ءمنوذج من عطف النيب )صّلى اهلل عليه وآله( على األعدا

بل جند أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله( ملا رأى أسريات اليهود وهن متغريات توجه إليهن وقال هلن: ما لكن 
 هكذا؟

 قلن: يا حممد )صّلى اهلل عليه وآله( إن هذا العبد ـ أي بالاًل ـ مّر بنا على قتالنا.
نزع الرمحة من قلبك، أمتر بالنسوة على فغضب النيب )صّلى اهلل عليه وآله( وتوجه إىل بالل قائاًل: )كأن اهلل 

 قتالهن؟(.
ونالحظ يف هذه القضية أن الرسول )صّلى اهلل عليه وآله( بنفسه يباشر تسلم األسرى، بينما كان من املمكن أن 
يأمر غري بتسلمهم، كما هي العادة يف كل حروب العامل قدمياً وحديثًا ـ ألن امللوك والرؤساء ومن إليهم ال ينزلون 

ىل امليدان إال نادرًا ـ مث إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يسأل عن سبب تغري حالتهن وعندما أجنب غضب إ
 النيب )صّلى اهلل عليه وآله( )رغم أنه من الطبيعي أن متر األسريات على املعركة وعلى جثث قتالهن(.

 ليت تقطر رقة وعطفاً وحناناً.وأراد التنبيه على أنه ال حيق ذلك، فقال لبالل الكلمة اآلنفة ا
 صفية يف بيت الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(

وينقل التاريخ: أن إحدى زوجات رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أرادت إهانة صفية ـ بعدما دخلت بيت رسول 
إيذاء صفية  اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( فأخذت تسأل عن كل واحدة من الزوجات: أنت بنت من؟ ـ وكان قصدها

بأن تقول: أنا بنت حي بن أخطب فتتذكر النسوة عداوة أبيها لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( وحماربته 
للمسلمني ـ فاشتكت صفية إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( تلك الزوجة فقال هلا رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 وآله(: إذا سألتك فقويل هلا:
 اهلل، وعمي هارون نيب اهلل، وزوجي حممد رسول اهلل.أّب موسى كليم 

 التطابق بني القول والعمل



إذاً.. فمن الضروري على اجلماعة اإلسالمية اليت تريد الوصول إىل اهلدف أن تكون مطبقة للمناهج اإلسالمية 
 ول والعمل.على نفسها حىت يرى الناس صدقها يف قوهلا ويف عملها، ال أن يروا التناقض احلاد بني الق

ـ  1قال اهلل تعاىل: )يا أيها الذين آمنوا مل تقولون ما ال تفعلون كرب مقتاً عند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون( )الصف: 
3.) 

ويف كالم لإلمـــام أمري املؤمنني )عليه السالم(: )لعن اهلل اآلمـــريــــن باملعـــروف التاركني له النـــاهني عن املنكر 
 (.1الــــعاملني به()

 رسالة أمري املؤمنني )عليه السالم( إىل عثمان بن حنيف
ويف آخر هذا الفصل ننقل كالمًا عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يصلح أن يكون درسًا لكل من يريد تطبيق 

وإن إمامكم قد اإلسالم، قال )عليه السالم(: )أال وإن لكل مأموم إمامًا يقتدي به ويستضيء بنور علمه أال 
اكتفى من دنياه بطمريه، ومن طعمه بقرصيه، أال وإنكم ال تقدرون على ذلك، ولكن أعينوين بورع واجتهاد وعفة 
وسداد، فواهلل ما كنزت من دنياكم ترباً، ن وال ادخرت من غنائمها وفراً، وال أعددت لبايل ثوّب طمراً، وال حزت 

 ت أتان دبره، وهلي يف عيين أوهى وأهون من عفصة مقرة )أي مرة(.من أرضها شرباً، وال أخذت منها إال كقو 
بل كانت يف أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشّحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس قوم آخرين، 

 ونعم احلكم اهلل.
وحفرة لو وما أصنع بفدك وغري فدك؟ والنفس مظاهّنا يف غد جدث، تنقطع يف ظلمته آثارها، وتغيب أخبارها، 

 زيد يف فسحتها وأوسعتها يد حافرها ألضغطها احلجر واملدر وسد فرجها الرتاب املرتاكم.
 وإمنا هي نفسي أروضها بالتقوى لتأيت آمنة يوم اخلوف األكرب، وتثبت على جوانب املزلق.

هيهات أن  ولو شئت الهتديت الطريق إىل مصفّى هذا العسل، ولباب هذا القمح، ونسائج هذا القّز، ولكن:
يغلبين هواي، ويقودين جشعي إىل ختري األطعمة، ولعل باحلجاز أو اليمامة من ال طمع له يف القرص، وال عهد له 

 بالشبع، أو أبيت مبطاناً وحويل بطون غرثى )أي جائعة( وأكباد حرى )أي عطشانة( أو أكون كما قال القائل:
 حتن إىل القدوحسبك داًء أن تبيت ببطنة          وحولك أكباد 

ءأقنع من نفسي بأن يقال: هذا أمري املؤمنني )عليه السالم( وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوة هلم يف 
 جشوبة العيش؟

)فما خلقت ليشغلين أكل الطيبات، كالبهيمة املربوطة مهها علفها، أو املرسلة شغلها تقممها، تكرتش من 
 أترك سدى، أو أمهل عابثاً، أو أجر حبل الضاللة، أو أعتسف طريق املتاهة. أعالفها، وتلهو عما يراد هبا، أو

وكأين بقائلكم يقول: إذا كان هذا قوت ابن أّب طالب فقد قعد به الضعف عن قتال األقران ومنازلة الشجعان! 
لذي ال يسقيه ماء املطر( أال وإن الشجرة الربية أصلب عوداً، والروائع اخلضرة أرق جلوداً، والنابتات العزية )الزرع ا

أقوى وقوداً وأبطأ مخوداً، وأنا من رسول اهلل كالصنو من الصنو، والذراع من العضد، واهلل لو تظاهرت العرب على 
 قتايل ملا وليت عنها، ولو أمكنت الفرص من رقاهبا لسارعت إليها(.



حبائلك، واجتنبت الذهاب عن )إليك عين يا دنيا فحبلك على غاربك، قد انسللت من خمالبك، وأفلت من 
 مداحضك، أين القرون الذين غررهتم مبداعبتك؟

أين األمم الذين فتنتهم بزخارفك؟ ها هم رهائن القبور، ومضامني اللحود، واهلل لو كنتم شخصًا مرئيًا وقالباً 
هم إىل التلف، حسيًا ألقمت عليكم حدود اهلل يف عباد غررهتم باألماين، وألقيتهم يف املهاوي، وملوك أسلمت

وأوردهتم موارد البالء، إذ ال ورد وال صدر هيهات من وطئ دحضك زلق، ومن ركب جلجك غرق، ومن ازوّر عن 
حبائلك وفق، والسامل منك ال يبايل إن ضاق به مناخه، والدنيا عنده كيوم حان انسالخه، اغرّب عين فواهلل ال 

 أذل لك فتستذليين، وال أسلس لك فتقوديين(.
اهلل مييناً استثين فيها مبشيئة اهلل ـ ألروضّن نفسي رياضة هتش معه إىل القرص إذا قدرت عليه مطعوماً، وتقنع  )وأمي

بامللح مأدوماً، وألدعّن مقليت كعني ماء نضب معينها، مستفرغة دموعها. أمتتلئ السائمة من رعيها فتربك، وتشبع 
؟ قرت إذاً عينه إذا اقتدى بعد السنني املتطاولة بالبهيمة الربيضة من عشبها فرتبض، ويأكل علي من زاده فيهجع

! طوىب لنفس أدت إىل رهبا فرضها، وعركت جبنبها بؤسها، وهجرت يف الليل غمضها،  اهلاملة والسائمة املرعية
حىت إذا غلب الكرى عليها افرتشت أرضها، وتوسدت كفها، يف معشر أسهر عيوهنم خوف معادهم، وجتافت 

جنوهبم، ومههمت بذكر رهبم شفاههم، وتقشعت بطول استغفارهم جنوهبم، أولئك حزب اهلل أال عن مضاجعهم 
 (.3إن حزب اهلل هم املفلحون()

وملا كان هذا الكتاب موجهاً إىل عثمان بن حنيف واليه على البصرة حيث حضر مأدبة قوم عائلهم جمفو وغنيهم 
فاتق اهلل يا بن حنيف، ولتكفك أقراصك، ليكن من النار مدعو، ختم اإلمام )عليه السالم( الكتاب بقوله: )

 (.4خالصك()
ويف كلمة أخرى لإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مذكورة يف هنج البالغة أنه )عليه السالم( قال: )إن اهلل تعاىل 

هو التهيج أي ال  ( )والتبيغ5فرض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس، كيال يتبيغ بالفقري فقره()
 يهيج به األمل(.

  
 .42، ص66ـ حبار األنوار: ج 1
 .11، ص1ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 .25، ص3ـ املصدر السابق: ج 3
 ـ املصدر السابق. 4
 .144، ص1ـ املصدر السابق: ج 5



 
 العامل الثاني عشر

 التنافس السليب
واجلمعيات والقوى اإلسالمية تنافس إجياّب يف العلم والعمل وبناء احلياة يلزم أن يكون بني األحزاب واملنظمات 

ومجع الكلمة وحنوها، ال أن يكون بينهم التنافس السليب وتتبع عثرات اآلخرين، وإظهار سيئاهتم بينما جند يف كثري 
ون يف النهاية بغيتهم من التجمعات اإلسالمية التنافس السليب وذلك مما يسبب تفرق الناس من أطرافهم وال ينال

 من التحرير والتقدم إىل األمام.
وقد ورد يف أحاديث كثرية الرتغيب إىل ذم النفس وانتقادها، وعدم ذكر عيوب اآلخرين، بل ذكر مدائحهم 

 وحمامدهم.
 كل ينفق مما عنده

يا روح اهلل إهنم  وقد ورد عن عيسى )عليه السالم( أن مجاعة من اليهود سبوه فقال فيهم خريًا فقال تالميذه:
 يسّبوك فتقول فيهم خرياً؟

 قال: )نعم كل ينفق مما عنده(.
 أما أنا فأرى أسنانه البيضاء!

ومر عيسى )عليه السالم( ذات مرة بكلب ميت قد تعفن جسمه فقال كل واحد من التالميذ فيه كالمًا سيئاً، 
 لكن عيسى )عليه السالم( قال: )أما أنا فأرى أسنانه البيضاء(.

 توحيد الكلمة؛ خلق األنبياء
ويف قصة أن مسيحياً مّر على املدينة املنورة يف إبان زمان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( لغرض له، مث ذهب إىل 
الروم، وكان ملك الروم يتفحص عن الذين يأتون من املدينة حىت يسأل عن أحوال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه 

 ا الرجل طلبه وقال له:وآله( فلما مسع بقدوم هذ
 هل رأيت حممداً )صّلى اهلل عليه وآله( ؟

 قال: ال.
 قال: هل مسعت من أخباره شيئاً؟

قال: ال، إال خرباً واحداً وهو: إنه كان بني األوس واخلزرج ـ ومها قبيلتان عربيتان كبريتان أسلمتا لرسول اهلل ـ حرب 
 وآله( إىل املدينة مجع كلمتهما وآخى بينهما. دامت مائة سنة، وملا جاء حممد )صّلى اهلل عليه

فلما مسع ملك الروم ذلك قال: إنه نيب، فإنه من أخالق األنبياء مجع الكلمة وإن من أخالق امللوك تفريق 
 الكلمة.

 اإلغماض عن عيوب اآلخرين يف الروايات



حيب لنفسه، ويكره له ما يكره ولنذكر بعض الروايات الواردة بصدد أنه يلزم على اإلنسان أن حيب لغريه ما 
لنفسه، وإن اإلنسان يلزم عليه االشتغال بعيب نفسه عن عيوب الناس، وانه يلزم عليه أن يذم نفسه عوض أن 

 يذم اآلخرين.
ويف احلديث: جاء أعراّب إىل النيب )صّلى اهلل عليه وآله( فقال: يا رسول اهلل علمين عماًل أدخل به اجلنة فقال: 

 (.1يأتيه الناس إليك فإتُه إليهم، وما كرهت أن يأتيه الناس إليك فال تأته إليهم() )ما أحببت أن
ويف حديث آخر، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )أوحى اهلل إىل آدم إين سأمجع لك الكالم يف أربع كلمات 

 (.1هلم ما تكره لنفسك()ـ إىل أن قال ـ: وأما اليت بينك وبني الناس فرتضى للناس ما ترضى لنفسك، وتكره 
ويف حديث، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )ثالث خصال من كن فيه 
أو واحدة منهن كان يف ظل عرش اهلل يوم ال ظل إال ظله: رجل أعطى الناس من نفسه ما هو سائلهم، ورجل مل 

ذلك هلل رضا، ورجل مل يعب أخاه املسلم بعيب حىت ينفي ذلك العيب  يقدم رجاًل ومل يؤخر رجاًل حىت يعلم أن
 (.3من نفسه، فإنه ال ينفي منه عيباً إال بدا له عيب، وكفى باملرء شغاًل بنفسه عن الناس()

ويف رواية عن جابر األنصاري قال: إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( مّر بنا فوقف وسلم مث قال: )مايل أرى 
دنيا قد غلب على كثري من الناس؟ ـ إىل أن قال ـ: طوىب ملن شغله خوف اهلل عز وجل عن خوف الناس، حب ال

 (.4طوىب ملن شغله عيبه عن عيوب املؤمنني من إخوانه()
وعن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )كفى باملرء عيبًا أن يتعرف من عيوب الناس ما يعمى عليه من أمر نفسه، 

 (.5اس أمراً هو فيه ال يستطيع التحول عنه إىل غريه، وأن يؤذي جليسه مبا ال يعنيه()أو يعيب على الن
 وعن أّب ذر، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يف حديث قال: قلت يا رسول اهلل أوصين؟

 قال: )أوصيك بتقوى اهلل فإنه رأس األمر كله(.
 قلت: زدين.

 رياً(.قال: )عليك بتالوة القرآن وذكر اهلل كث
 قلت: زدين.

 قال: )عليك بطول الصمت(.
 قلت: زدين.

 قال: )إياك وكثرة الضحك(.
 قلت: زدين.

 قال: )عليك حبب املساكني وجمالستهم(.
 قلت: زدين.

 قال: )قل احلق وإن كان مرّاً(.
 قلت: زدين.



 قال: )ال ختف يف اهلل لومة الئم(.
 قلت: زدين.

 نفسك، وال جتد عليهم فيما تأيت مثله(.قال: )ليحجزك عن الناس ما تعلم من 
مث قال: )كفى باملرء عيباً أن يكون فيه ثالث خصال: يعرف من الناس ما جيهل من نفسه، ويستحي هلم مما هو 

 فيه، ويؤذي جليسه مبا ال يعنيه(.
 (.6مث قال: )يا أبا ذر ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسب كحسن اخللق()

يه السالم( قال: )إن موسى )عليه السالم( ملا أراد أن يفارق اخلضر )عليه السالم( قال: وعن الصادق )عل
أوصين، فكان فيما أوصاه قال له: إياك واللجاجة، وأن متشي يف غري حاجة، وأن تضحك من غري عجب، 

 (.2واذكر خطيئتك، وإياك وخطايا الناس()
 (.4مثله()وقال )عليه السالم(: )أكرب العيب أن تعيب ما فيك 

وعن ابن عمر قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )كان باملدينة أقوام هلم عيوب، فسكتوا عن عيوب 
الناس، فأسكت اهلل عن عيوهبم الناس فماتوا وال عيوب هلم عند الناس، وكان باملدينة أقوام ال عيوب هلم فتكلموا 

 (.1لوا يعرفون هبا إىل أن ماتوا()يف عيوب الناس فأظهر اهلل هلم عيوباً مل يزا
وعن الباقر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )إن أسرع اخلري ثوابًا الرب، وإن أسرع الشر 
عقاباً البغي، وكفى باملرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعمى عنه من نفسه، وأن يعري الناس مبا ال يستطيع تركه وأن 

 (.11ا ال يعنيه()يؤذي مب
 وقد قال الشاعر:

 لسانك ال تبدي به سوأة أمــــــرء          فــكلك سوآت وللنــــــاس ألســــــن
 وعينك إن أهدت إليك معايـــــبـــاً          من الناس قل: يا عني للناس أعني

 ويقول شاعر آخر:
 لــــــرجال فلن يهـابــــــاومــــن هاب الـــرجال هتيــــبــوه          ومن وهن ا

ويف رواية اآلمدي، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )الكيس من كان غافاًل عن غريه، ولنفسه كثري 
 (.11التقاضي()

 (.11وقال )عليه السالم(: )أفضل الناس من شغلته معايبه عن عيوب الناس()
 (.13هو فيك()وقال )عليه السالم(: )أكرب العيب أن تعيب غريك مبا 

 (.14وقال )عليه السالم(: )شر الناس من كان متتبعاً لعيوب الناس عمياً عن معايبه()
وقال )عليه السالم(: )عجبت ملن ينكر عيوب الناس، ونفسه أكثر شيء معابًا وال يبصرها، عجبت ملن يتصدى 

 (.15لصالح الناس ونفسه أشد شيء فساد أفال يصلحها ويتعاطى إصالح غريه()
 (.16وقال )عليه السالم(: )كفى باملرء شغاًل مبعايبه عن معايب الناس()



 (.12وقال )عليه السالم(: )ال تتبعن عيوب الناس فإن لك من عيوبك ـ إن عقلت ـ ما يشغلك أن تعيب أحداً()
 أنصف الناس من نفسك

حسنات أنفسهم ويصغ ـ روا ومن الواجب على املنظمات اإلسالمية أن ينصفوا الناس فال جيوز أن يضّخموا 
 حسنات الناس وال أن يشتغلوا بعيوب الناس وينسوا عيوب أنفسهم.

 ويف روايات أن من أصعب األشياء إنصاف الناس.
فعن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )سيد األعمال ثالثة: إنصاف الناس من 

 (.14ر اهلل تعاىل يف كل حال()نفسك، ومواساة األخ يف اهلل، وذك
ويف حديث آخر، عن الصادق )عليه السالم( قال: )ثالثة من حقائق اإلميان: اإلنفاق من اإلقتار واإلنصاف من 

 (.11نفسك، وبذل السالم جلميع العامل()
لعرش طوىب ويف حديث آخر عنه )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )السابقون إىل ظل ا

 هلم(.
 قلنا: يا رسول اهلل ومن هم؟

قال: )الذين يقـــبلون احلق إذا مسعــــوه، ويبذلونه إذا سألــــوه، وحيكمون للناس كحكمهم ألنفسهم هم السابقون إىل 
 (.11ظل العرش()

نفسك، وأنصح ويف رواية عبد اهلل بن مسعود قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أنصف الناس من 
األمة وارمحهم، فإذا كنت كذلك وغضب اهلل على أهل بلدة وأنت فيها وأراد أن يرتك عليهم العذاب نظر إليك 

 (.11فرمحهم بك()
ويف حديث: إن أحد األئمة )عليهم السالم( ورد على أحد احلكام فقال له احلاكم: عظين، فقال له اإلمام )عليه 

فمنهم من هو أكرب منك سناً، ومنهم من هو يف سنك، ومنهم من هو أصغر السالم(: )الناس ثالثة أصناف: 
منك سناً، فاجعل األكرب كأبيك، واألوسط كأخيك، واألصغر كابنك، فرّب أباك، وارحم أخاك، وأحسن إىل 

 ابنك(.
 حترمي إحصاء عثرات املؤمنني

 ريهم هبا.ويف مجلة من األحاديث حترمي إحصاء عثرات املؤمنني وعوراهتم ألجل تعي
فقد روي زرارة قال: مسعت أبا عبداهلل )عليه السالم( يقول: )أقرب ما يكون العبد إىل الكفر: أن يكون الرجل 

 (.11مؤاخياً للرجل على الدين مث حيفظ زالته وعثراته ليعنفه هبا يوماً()
ته يوم القيامة، ومن هتك وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( أنه قال: )من سرت عورة مؤمن سرت اهلل عز وجل عور 

 (.13سرت مؤمن هتك اهلل سرته يوم القيامة()



وعن الصادق )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )يا معشر من آمن بلسانه ومل يؤمن 
من اتبع اهلل عثرته بقلبه: ال تطلبوا عورات املؤمنني، وال تتبعوا عثراهتم، فإن من اتبع عثرة أخيه اتبع اهلل عثرته و 

 (.14فضحه ولو يف جوف بيته()
وعن الصادق )عليه السالم( أنه قال: )من يتبع عثرات أحد من املؤمنني ليفضحه بذلك فضحه اهلل ولو يف 

 (.15بيته()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من أحصى على أخيه املؤمن عيبًا ليعيبه به يومًا كان من أهل هذه اآلية، 

 (.16( ()11ال اهلل عز وجل: )إن الذين حيبون أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا هلم عذاب أليم( )النور: ق
وعنه )عليه السالم( أنه قال: )من أحصى على أخيه املؤمن عيبًا ليشينه به ويهدم مروته فقد تبوء مقعده من 

 (.12النار()
ى اهلل عليه وآله(: )من أذاع فاحشة كان كمبتدئها، ومن عري ويف رواية أخرى، عنه )عليه السالم( قال النيب )صلّ 

 (.14مؤمناً بشيء مل ميت حىت يرتكبه()
عن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر وأّب عبداهلل )عليه السالم( قاال: )إن أبا ذر عرّي رجاًل على عهد النيب )صّلى 

اء ـ فقال له رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )تعريه اهلل عليه وآله( بأمه فقال: يا بن السوداء ـ وكانت أمه سود
بأمه يا أبا ذر؟( قال: فلم يزل أبو ذر ميرغ وجهه يف الرتاب ورأسه حىت رضي رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 

 (.11عنه()
 الصفح املستمر

ألوالد مع أهنم أكرب ويف حديث أن رجاًل سأل يعقوب )عليه السالم( ملاذا تفضل ولدك يوسف على غريه من ا
 منه سناً وأكثر قدرة؟

فقال يعقوب )عليه السالم(: اصرب حىت يظهر ذلك لك، مث دعا أحد األخوة وقال له: إذا أساء إليك إنسان 
 فماذا تفعل؟

قال: أقابله باملثل، مث دعا آخر وقال له مثل مقالته فأجاب كاألول، مث دعا يوسف )عليه السالم( وقال له: إذا 
 إليك إنسان فماذا تفعل به؟أساء 

 قال: أعفو عنه، قال: إذا أساء إليك مرة ثانية فماذا تعمل؟
 قال: أعفو عنه.

 قال: وإذا أساء إليك مرة ثالثة ماذا تعمل؟
 قال: أعفو عنه.

 فلما ذهب يوسف )عليه السالم( قال يعقوب )عليه السالم( لذلك الرجل:
 هلذا السبب أفضله على غريه.



القرآن احلكيم أن اهلل سبحانه وتعاىل جيعل القاتل أخًا لويل املقتول ويطلب منه العفو عنه فيقول بل جند يف 
 (.124سبحانه: )فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع باملعروف وأداء إليه بإحسان( )البقرة: 

 (.13ائدة: ويف النصوص حتريض على العفو، قال تعاىل: )فاعف عنهم واصفح إن اهلل حيب احملسنني( )امل
 (.111ويف آية أخرى: )فاعفوا واصفحوا حىت يأيت اهلل بأمره( )البقرة: 

 (.31وقال علي )عليه السالم( يف عهده إىل مالك األشرت: )وال تندمنَّ على عفو، وال تبجحن بعقوبة()
 (.31وقال )عليه السالم(: )أوىل الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة()

 أن اإلمام )عليه السالم( ملا ضربه ابن ملجم أوصى به خرياً. بل وجند يف هنج البالغة
 من رذائل األخالق: السفه وكون اإلنسان يُـتّـقىشره

عن عبد الرمحن بن احلجاج، عن أّب احلسن موسى )عليه السالم( يف رجلني يتسابّان، فقال: )البادئ منهما أظلم 
 (.31ووزره ووزر صاحبه عليه ما مل يتعّد املظلوم()

 (.33وعن احلليب، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )ال تسفهوا فإن أئمتكم ليسوا بسفهاء()
 (.34وقال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )من كافأ السفيه بالسفه فقد رضى مبثل ما أتى إليه حيث احتذى مثاله()

)عليه السالم(: )ال يكون السفه وعن أمحد بن حممد الربقي، عن بعض أصحابه رفعه قال: قال أمري املؤمنني 
 (.35والغرة يف قلب العامل()

وعــــن الفضل بن أبـــي قرة، عـــن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: إن السفه خلق لئــــيم يستطيل على من دونه 
 (.36وخيضع من فوقه()

( قال: )إن من شر عباد اهلل من تكره وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( أن النيب )صّلى اهلل عليه وآله
 (.32جمالسته لفحشه()

 (.34وعن عيص بن القاسم، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن أبغض خلق اهلل عبد اتقى الناس لسانه()
 وعن جابر بن عبد اهلل قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )شر الناس يوم القيامة الذين يكرمون اتقاء

 (.31شرهم()
 (.41وعن عبد اهلل بن سنان قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )من خاف الناس لسانه فهو يف النار()

 حترمي الفحش ووجوب حفظ اللسان
عن أّب بصري، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )من عالمات شرك الشيطان الذي ال يشك فيه أن يكون 

 (.41ا قيل فيه()فحاشاً ال يبايل قال وال م
 (.41وعن أّب مجيلة يرفعه، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن اهلل يبغض الفاحش املتفحش()

 (.43وعن احلسن الصيقل قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )إن الفحش والبذاء والسالطة من النفاق()
ى اهلل عليه وآله( لعائشة: )يا عائشة إن وعن جابر عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صلّ 

 (.44الفحش لو كان مثااًل لكان مثال سوء()



وعن مساعة قال: دخلت على أّب عبداهلل )عليه السالم( فقال يل مبتدئاً: )يا مساعة ما هذا الذي كان بينك وبني 
 مجالك إياك أن تكون فحاشاً أو سخاباً أو لعاناً(.

 نه ظلمين.فقلت: واهلل لقد كان ذلك أ
 فقال: )إن كان ظلمك لقد أوتيت عليه، إن هذا ليس من فعايل وال آمر به شيعيت، استغفر ربك وال تعد(.

 (.45قلت: استغفر اهلل وال أعود)
وعن جابر، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن اهلل حيب احليي احلليم الغين املتعفف، أال وإن اهلل يبغض 

 (.46ئل امللحف()الفاحش البذيء السا
وعن احلسن الصيقل، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن احلياء والعفاف والعي ـ أعين عي اللسان ال عي 

 (.42القلب ـ من اإلميان، والفحش والبذا والسالطة من النفاق()
عليه وآله(: )إن اهلل حرم وعن سليم بن قيس، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل 

اجلنة على كل فحاش بذيء قليل احلياء ال يبايل ما قال ال ما قيل له فإنك إن فتشته مل جتده إال لغيه أو شرك 
 شيطان(.

 قيل: يا رسول اهلل ويف الناس شرك الشيطان؟
 (.44وال واألوالد()فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: أما تقرأ قول اهلل عز وجل: )وشاركهم يف األم

 (.41وعن أّب عبيدة، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )البذاء من اجلفا، واجلفا يف النار()
 حترمي القذف

عن عمرو بن نعمان اجلعفي قال: كان ألّب عبداهلل )عليه السالم( صديق يكاد ال يفارقه ـ إىل أن قال ـ فقال يوماً 
 لغالمه: يا بن الفاعلة أين كنت؟

قال: فرفع أبو عبداهلل )عليه السالم( يده فصك هبا جبهة نفسه مث قال: )سبحان اهلل تقذف أمه، قد كنت أرى 
 أن لك ورعاً، فإذا ليس لك ورع(.

 فقال: جعلت فداك إن أمه سندية مشركة.
 فقال: )أما علمت أن لكل أمة نكاحاً تنّح عين(.

 .(51فما رأيته ميشي معه حىت فّرق بينهما املوت)
وعن أّب محزة، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: قلت له: إن بعض أصحابنا يفرتون ويقذفون من خالفهم، 

 (.51فقال: الكف عنهم أمجل()
وعن أّب بكر احلضرمي، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: سألته عن الرجل يفرتي على الرجل من جاهلية 

ّدا؟ قال: )نعم إن ذلك يدخل على رسول اهلل )صّلى اهلل عليه العرب، فقال: )يضرب حّدا(، قلت: يضرب ح
 (.51وآله( ()

 أسرع الشّر عقوبة: البغي



عن أّب يعقوب السراج، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )أيها الناس إن 
 (.53البغي يقود أصحابه إىل النار()
عبد اهلل )عليه السالم( كتب إليه يف كتاب: )انظر أن ال تكّلمن بكلمة بغي أبداً  وعن مسمع أّب سّيار أن أبا

 (.54وإن أعجبتك نفسك وعشريتك()
وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: يقول إبليس جلنوده: )ألقوا بينهم احلسد والبغي فإهنما 

 (.55يعدالن عند اهلل الشرك()
 (.56عبداهلل )عليه السالم(: )إن أعجب الشر عقوبة البغي() وعن ابن القداح، عن أّب

 (.52وعن أّب محزة الثمايل، عن أّب جعفر )عليه السالم( قال: )إن أسرع اخلري ثواباً الرب()
وعن أّب عبداهلل )عليه السالم( يف وصيته ألصحابه قال: )وإياكم أن يبغي بعضكم على بعض فإهنا ليست من 

من بغي صريَّ اهلل عليه بغيه على نفسه، وصارت نصرة اهلل ملن بغي عليه، ومن نصره اهلل  خصال الصاحلني فإنه
 (.54غلب وأصاب الظفر من اهلل()

وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه 
رع شيء عقوبة: رجل أحسنت إليه فكافأك باإلحسان إساءة، وآله( لعلي )عليه السالم( قال: )يا علي أربعة أس

 (.51ورجل ال تبغي عليه وهو يبغي، ورجل عاهدته على أمر فوفيت له وغدر بك، ورجل وصل قرابته فقطعوه()
وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )لو بغى جبل على جبل جلعله اهلل دكاً، أعجل الشر عقوبة البغي، وأسرع 

 (.61ثواباً الرب()اخلري 
 ويف رواية: دعا رجل بعض بين هاشم إىل الرباز فأىب أن يبارزه، فقال له علي )عليه السالم(: ما منعك أن تبارزه؟

فقال: كان فـــــارس العرب وخشيت أن يــغـــلـبـــين، فقال: )إنه بغى عليك ولو بارزته لقتلته، ولو بغى جبل على 
 (.61جبل هللك الباغي()

 اخر: من عمل اجلاهليةالتف
عن أّب محزة الثمايل قال: قال علي بن احلسني )عليه السالم(: )عجباً للمتكرب الفخور الذي كان باألمس نطفة، 

 (.61مث هو غداً جيفة()
وعن السكوين، عــــن أّب عـــبداهلل )عليه السالم( قال: قال رســــول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )آفة احلسب 

 (.63خار والعجب()االفت
وهبذا السند قال: أتى رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( رجل فقال: يا رسول اهلل أنا فالن ابن فالن حىت عّد 

 (.64تسعة، فقال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )أما أنك عاشرهم يف النار()
يه السالم( قال: )ثالثة من عمل اجلاهلية: وعن حممد بن محران، عن أبيه، عن أّب جعفر حممد بن علي الباقر )عل

 (.65الفخر باألنساب، والطعن باألحساب، واالستسقاء باألنواء()



وعن إمساعيل بن ذبيان يرفعه إىل أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: افتخر رجالن عند أمري املؤمنني )عليه السالم( 
يكن لك عقل فإن لك خلقاً، وإن يكن لك تقوى فإن لك  فقال: )أتفتخران بأجساد بالية، وأرواح يف النار، إن 

 (.66كرماً، وإال فاحلمار خري منك، ولست خبري من أحد()
 

وعن احلسني بن خمتار رفعه إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )من وضع شيئًا لـلمفــــاخرة حشره اللــــه يوم 
 (.62القيـــــامة أسود()

ري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )ما البن آدم والفخر، أوله نطفة، وآخره جيفة، وال ويف )هنج البالغة( عن أم
 (.64يرزق نفسه وال يدفع حتفه()

 ال للحسد نعم للغبطة
عن حممد بن مسلم قال: قال أبو جعفر )عليه السالم(: )إن الرجل ليأيت بأدىن بادرة فيكفر، وإن احلسد ليأكل 

 (.61احلطب()اإلميان كما تأكل النار 
 (.21وعن جراح املدايين، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن احلسد يأكل اإلميان كما تأكل النار احلطب()

وعن داود الرقي قال: مسعت أبا عبد اهلل )عليه السالم( يقول: )اتقوا اهلل وال حيسد بعضكم بعضاً( 
 (.21)احلديث()

لسالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )كاد الفقر أن يكون  وعن السكوين، عن أّب عبداهلل )عليه ا
 (.21كفراً، وكاد احلسد أن يغلب القدر()

 (.23وعن معاوية بن وهب قال: قال أبو عبداهلل )عليه السالم(: )آفة الدين احلسد والعجب والفخر()
ملؤمن يغبط وال حيسد، واملنافق حيسد وال وعن الفضيل بن عياض، عن أّب عبداهلل )عليه السالم( قال: )إن ا

 (.24يغبط()
وعن أنس بن حممد، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن آبائه )عليهم السالم( يف وصية النيب )صّلى اهلل عليه 

 (.25وآله( لعلي )عليه السالم(: )يا علي أهناك عن ثالث خصال: احلسد واحلرص والكرب()
)عليه السالم( قال: )أصول الكفر ثالثة: احلرص واالستكبار واحلسد( وعن أّب بصري، عن أّب عبداهلل 

 (.26)احلديث()
وعن احلسن بن علي بن فضال، عن أّب احلسن علّي بن موسى الرضا عن آبائه )عليهم السالم( قال: قال رسول 

 (.22اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )دّب إليكم داء األمم قبلكم: البغضاء واحلسد()
 (.24قال )عليه السالم(: )صحة اجلسد من قلة احلسد()قال: و 

إىل غري ذلك مما يعطي درسًا بليغًا لكل فرد فكيف باملنظمة والتجمع واحلزب ممن يريد أن يتقّدم اإلسالم إىل 
 األمام؟
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 العامل الثالث عشر

 حماربة العلماء
اصة يف القلوب واحرتام كبري من قبل الناس، فالالزم على املنظمات واألحزاب واهليئات للعلماء مكانة خ

اإلسالمية اليت تريد الوصول إىل األهداف البعيدة ـ تطبيق حكم اهلل، وإنقاذ البشرية من ظلمات اجلهل واملشاكل ـ 
مجلة من األحزاب اإلسالمية أهنا إذا أن ال يعارضوا العلماء، ألن معارضتهم تعين سقوط املعارضني، بينما نرى يف 

ترعرعت ومتكنت من القيام على رجلها تتصور أهنا قد صنعت كل شيء وأهنا وصلت إىل ما تريد، فتأخذ يف ذم 
 العلماء وسبهم وتنفري الناس منهم واالهتام هلم.

 منوذج حي
اجم العلماء يف كتبه واجتماعاته مثاًل حزب إسالمي يف إحدى البالد اإلسالمية جتاوز أعضاؤه األلوف، فأخذ يه

ويصفهم بأهنم جامدون، متخلفون، ال يعملون لإلسالم.. بينما يوجد يف ذلك البلد أكثر من مائة ألف عامل يف 
مساجده ومدارسه وسائر مرافقه الدينية، ومن الواضح إن هذا العمل يعود على نفس ذلك احلزب بالسوء، حيث 

ء االهتام والتهجم، ولنفرض أن كل واحد منم يصلي يف ثالثني نفر فقط، ويقوم إن أولئك العلماء ال يسكتون إزا
هؤالء الثالثني برد التهجم على ذلك احلزب، فمعىن ذلك: أن ثالثة ماليني يف ذلك البلد يكونون أعداء هلذا 

 احلزب، وهل يتمكن حزب حيتوي على مليون إنسان أن يقابل ثالثة ماليني؟
التمزق والتفرق مما يوجب عدم الوصول إىل اهلدف، كما حصل ذلك بالفعل، ولذا نرى دعنا عن أن ذلك يسبب 

 أنه مضى على عمر ذلك احلزب مدة مديدة ومل يصل إىل شيء يذكر.
إن التهجم على العلماء عمل خمالف لإلسالم )أواًل( وعمل ينم عن الغرور )ثانياً( ويسبب عدم النجاح والوصول 

ا فمن الضروري على األحزاب واملنظمات واهليئات واجلمعيات اإلسالمية أن يكفوا عن هذا إىل اهلدف )ثالثاً( ولذ
األمر بكل قوة وبكل صالبة، مهما رأوا من التخلف واجلمود يف اجلانب اآلخر ـ فرضًا ـ فـــإن التخلف ال يرتفع 

م أن يرشدوا إىل الطريق باليت هي بالسب والتهجم واالهتام واالستهزاء وما أشبه، ولو فرض يف مجاعة ختلف فالالز 
 أحسن.

 (.115قال سبحانه: )ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن( )النحل: 
 خصائص العلماء

 وتفرض هذه املسألة نفسها بإحلاح أكثر عندما نرى العلماء يتحصنون بثالثة أمور:
 أوالً ـ اجلماهريية:

خدمتهم للناس وحتركهم بني الناس، فإن العامل يكون باستمرار بني الناس ـ حبكم عمله ـ فهو مجاهريية العلماء و 
يعقد هلم صيغة النكاح، ويصلي هبم، وحيضر مراسيم دفنهم، ومناسباهتم يف األفراح واألتراح، مما جيعله مجاهريياً، 

 لنادر كاملعدوم )كما يقول العلماء( ـ.ولذا ال جتد عاملاً غري مجاهريي يف بلد ـ إال الشاذ النادر والشاذ ا



وقد رأينا كيف فشلت مجيع احملاوالت اليت قام هبا )هبلوي األول( يف إيران، حيث حارب العلماء وأبعدهم 
وسجنهم وقتلهم، ولكن مل ميض زمان إال واسرتجع العلماء أنفاسهم ملا كان هلم من اجلماهريية، وأخرج البهلوي 

 ذا اليوم.وحلت عليه اللعنة إىل ه
 وأتاتورك أيضاً حارب العلماء حماربة ال هوادة فيها، لكنه ذهب، ورجع العلماء إىل مواقعهم.

 إذاً: فمحاربة العلماء من بعض الشباب اإلسالميني الذين حيبون خدمة اإلسالم خطأ حمض وعدم معرفة للتاريخ.
 ثانياً ـ النصوص الدينية:

العلماء، وهذه الروايات مذكورة يف الكتب، وتذكر على املنابر، وهي مغروسة يف روايات كثرية وردت حول احرتام 
أذهان املسلمني مجيعاً، ولذا فكل مجاعة أو فئة أو منظمة أو فرد يقوم مبهامجة العلماء فإن املسلمني يتنفرون عنه، 

اس عن العلماء، فقد صرحوا هم ويرونه منحرفاً، ويعتربونه يف خط االستعمار ـ ألن املستعمرين يريدون إبعاد الن
مرارًا )بأنه ما دام العلماء موجودين يف املسلمني لن نتمكن من استعمارهم، فالواجب اهتامهم وأخذ الزمام من 

 أيديهم حىت نتمكن من تسيري املسلمني إىل حيث ما نريد( ـ.
 ط االستعمار مهما برر هتجمه.وقد ارتكز يف أذهان املسلمني ذلك، ولذا يرون: أن كل مهاجم للعلماء هو يف خ

 أما الروايات فهي كثرية جداً ونذكر هنا بعضها على سبيل النموذج واملثال:
فقد روى عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد اهلل )عليه السالم(، عن رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف دين 

)عليه السالم(: )من حتاكم إليهم يف حق أو باطل أو مرياث فتحاكما إىل السلطان واىل القضاء أحيل ذلك؟ قال 
فإمنا حتاكم إىل الطاغوت، وما حيكم له فإمنا يأخذ سحتًا وإن كان حقه ثابتًا له، ألنه أخذه حبكم الطاغوت وما 

 (.61أمر اهلل أن يكفر به، قال اهلل تعاىل: )يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به( )النساء: 
 قلت: فكيف يصنعان؟

قال: )ينظر إن من كان منكم ممن قد روي حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فلريضوا به حكماً 
فإين قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم حبكمنا فلم يقبل منه فإمنا استخّف حبكم اهلل، وعلينا رد، والراد علينا  

 (.1باهلل()كالراد على اهلل، وهو على حد الشرك 
ويف رواية أّب خدجية قال: بعثين أبو عبداهلل )عليه السالم( إىل أصحابنا وقال: )قل هلم إياكم إذا وقعت بينكم 
خصومة أو تدار يف شيء من األخذ والعطاء: أن حتاكموا إىل أحد من هؤالء الفساق، اجعلوا بينكم رجاًل قد 

 (.1، وإياكم أن خياصم بعضكم بعضاً إىل السلطان اجلائر()عرف حاللنا وحرامنا فإين قد جعلته عليكم قاضياً 
وروى الصدوق قال: قال علي )عليه السالم(: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )اللهم ارحم خلفائي ـ ثالثاً ـ 

 (.3قيل: يا رسول اهلل ومن خلفاؤك؟ قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي وسنيت()
وب قال: سألت حممد بن عثمان العمري أن يوصل يل كتابًا قد سألت فيه عن مسائل وعن إسحاق بن يعق

أشكلت علّي، فورد التوقيع خبط موالنا صاحب الزمان )عليه السالم(: )أما ما سألت عنه أرشدك اهلل وثبتك ـ 
 (.4أنا حجة اهلل()إىل أن قال ـ: وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجيت عليكم، و 



 (.5ويف رواية عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )علماء أميت أفضل من أنبياء بين إسرائيل()
 (.6ويف رواية ثانية: )علماء أميت كأنبياء بين إسرائيل()

اهلل عز وجل: ويف رواية عن الصادق )عليه السالم( أنه قال: )من حكم بني اثنني فأخطأ يف درمهني كفر، قال 
 (.44)ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون( )املائدة: 

فقال رجل من أصحابنا: يا ابن رسول اهلل إنه رمبا كان بني الرجلني من أصحابنا املنازعة يف شيء فيرتاضيان برجل 
 منا؟

 (.2قال: هذا ليس من ذاك، إمنا ذلك الذي جيرب الناس على حكمه بالسيف والسوط()
وعنه )عليه السالم( أنه قال يومًا ألصحابه: )إياكم أن خياصم بعضكم بعضًا إىل أهل اجلور، ولكن انظروا إىل 

 (.4رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فإين قد جعلته قاضياً فتحاكموا عليه()
م وتوليتهم وقبوهلا والعمل هلم فرض من اهلل، وعنه )عليه السالم( أنه قال: )والية أهل العدل الذين أمر اهلل بواليته

 (.1وطاعتهم واجبة، وال حيل ملن أمروه بالعمل هلم أن يتخلف عن أمرهم()
وعن الصادق، عن آبائه )عليهم السالم( عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال يف حديث: )والفقهاء 

اهلل وما دخـــوهلم يف الــدنيا؟ قال: اتباع الســـلطان، فـــإذا فــعــلـوا  أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا، قيل: يا رسول
 (.11ذلك فاحذروهم على أديانكم()

وعنه )صّلى اهلل عليه وآله( أنه قال: )حيمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه حتريف اجلاهلني وانتحال 
 (.11املبطلني وتأويل الغالني()

 (.11ليه السالم( أنه قال: )امللوك حكام على الناس، والعلماء حكام على امللوك()وعن أمري املؤمنني )ع
 (.13وروى اآلمدي يف الغرر، عن أمري املؤمنني )عليه السالم( أنه قال: )العلماء حكام على الناس()
احرتام العلماء ـ إال إىل غريها من الروايات الكثرية الواردة يف مدح العلماء مما سبب أن يرتكز يف أذهان املسلمني 

 من عرفوا منه االحنراف، ومثل هذا ينفض عنه املسلمون بأنفسهم، وال يعدونه عاملاً حقيقًة ـ.
 ثالثاً ـ التاريخ النضايل:

إن التاريخ حفظ ـ منذ زمان رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( واىل اليوم ـ إن أكثر العلماء كانوا جياهدون يف سبيل 
ن الضالل واجلهل والكفر والفسق، وينشرون الدين يف مشارق األرض ومغارهبا بألسنتهم وأقالمهم اهلل، وحياربو 

وسلوكهم، وإهنم ضحوا ألجل اإلسالم.. فكم من عامل سّفر وبّعد عن وطنه؟ وكم من عامل أوذي وسجن؟ وكم 
ّد ان يكون للعلماء من عامل أحرق وطرد؟ وكم من عامل قتل وصلب؟ وهكذا. وقد عملوا كل ذلك عليه فال ب

 مكانة رفيعة يف النفوس.
 شهداء الفضيلة

وقد ذكر العالمة األميين )رمحه اهلل( يف كتاب )شهداء الفضيلة( عشرات من العلماء الذين وقفوا أمام الظلم 
وا والطغيان حىت قتلوا وشردوا وأحرقوا وسجنوا وعذبوا. ولإلملاع إىل ذلك نذكر مجاعة من العلماء الذين استشهد



يف هذا السبيل ممن ذكرهم )شهداء الفضيلة( أو )طبقات أعالم الشيعة( ـ للشيخ آقا بزرك الطهراين )رمحه اهلل( ـ 
 أو )أعيان الشيعة( للسيد األمني )رمحه اهلل( ـ أو )روضات اجلنات( ـ للسيد حممد باقر )رمحه اهلل( ـ أو غريهم:

 ـ الناصر الكبري: 1
طروش( و)الناصر الكبري( اجلد األمي للشريف الرضي خرج على الظلم والظاملني يف احلسن بن علي امللقب بـ)األ

 بالد الديلم أيام املقتدر العباسي، وحكم مدة ثالث عشرة سنة، واستشهد.
 ـ علي بن حممد بن إبراهيم: 1

الذين أكثر  علي بن حممد بن إبراهيم املعروف بعالن أستاذ الكليين )رمحه اهلل( ـ صاحب الكايف ومن شيوخه
 الرواية عنهم ـ كانت له صلة بصاحب الزمان )عج(، قتل يف أيام الغيبة الصغرى.

 ـ احلسن األنطاكي: 3
 احلسن بن سليمان األنطاكي من علماء مصر يف القرن الرابع اهلجري قتله حاكم مصر.

 ـ بديع الزمان اهلمداين: 4
ب املشهور واخلطيب الذائع الصيت. كان من أصدقاء بديع الزمان اهلمداين أمحد بن احلسني بن حيىي الكات

 )الصاحب بن عباد( وكان صرحياً يف احلق متكلماً منطقاً استشهد بالسم.
 ـ علي بن عبد اهلل احلالء: 5

احلالء علي بن عبد اهلل املعروف بـ)الناشئ الصغري(، ولقب بـ)احلالء( ألن أباه كان يعمل حلية السيف، وعرف 
ممن نشأ يف فن الشعر واشتهر به. كان يقطن مصر، وكان ينظم الشعر، ومن أشعاره قصيدته  بـ)الناشئ( ألنه

 املعروفة املفتتحة بالبيت التايل:
 بآل حممد عرف الصواب          وفـــي أبياهتم نزل الكتاب

 قتل حرقاً بالنار من قبل أعدائه.
 ـ حممد بن هاين األزدي: 6

)متنبئ الغرب( باعتباره من األندلس الواقعة يف غرب البالد اإلسالمية آنذاك، حممد بن هاين األزدي املعروف بـ
 استشهد قتالً أو خنقاً على خالف بني املؤرخني يف كيفية شهادته.

 ـ أبو فراس احلمداين: 2
 أبو فراس احلمداين العامل والشاعر املعروف الذي نقل عن الصاحب بن عباد أنه قال يف حقه: )بدء الشعر مبلك

وختم مبلك( ـ وقصد هبما امرؤ القيس وأبا فراس ـ ،وقد حارب الروم عدة مرات وأسروه مرتني وقتل شهيدًا يف 
 سبيل اهلل سبحانه وتعاىل.

 ـ سعيد بن محدان: 4
 سعيد بن محدان احلمداين والد أّب فراس فقد قتل هذا أيضاً.

 ـ علي بن الفرات: 1



 يف أيام الغيبة الصغرى. أبو احلسن علي بن الفرات قبض عليه وقتل
 ـ أبو احلسن التهامي: 11

أبو احلسن التهامي علي بن حممد العاملي الشامي، كان من العلماء والشعراء واألدباء يف مفتتح القرن اخلامس 
 اهلجري، ومن قصائده املعروفة:

 حكم املنية يف الربية جاري          مـــا هذه الدنيا بدار قــــرار
باس قتله فاختفى وجعل جيوب القرى والبالد متنكرًا فرارًا من ظلمهم حىت دخل مصر فظفروا به أراد بنو الع

وعرفوه واعتقلوه وأودعوه السجن وعذبوه عذابًا شديداً، مث قتل يف السجن سراً، وقد احتمل إنه قضى حنبه حتت 
 التعذيب.

 بك؟ ومن مجيل ما ينقل عنه: أنه رؤي يف املنام فقيل له: ما فعل اهلل
 فقال: غفر يل.

 فقيل له: بأي األعمال.
 فقال: جبملة أعمال منها قويل يف الشعر:

 جاورت أعدائي وجاور ربه          شتان بني جواره وجواري
 حيث كنت أرثي ولدي الذي مات وتأملت ملوته كثرياً.

 ـ ابن السكيت: 11
 من خلفه، مما سبب موته. ابن السكيت الذي قتله اخلليفة العباسي بشق قفاه وإخراج لسانه

 ـ ثابت بن أسلم: 11
ثابت بن أسلم النحوي، من نوابغ األدب وعلماء حلب، كان جريئاً يف الصدع باحلق، توىل خزانة الكتب حبلب، 

 محل إىل مصر وقتل صلباً.
 ـ أبو القاسم القزويين: 13

صادعًا باحلق، قتله املالحدة يف القرن  أبو القاسم الشيخ عبد الكرمي القزويين كان من العلماء البارزين وكان
 اخلامس اهلجري.

 ـ أبو احلسني الكاتب: 14
أبو احلسني بن طرخان أمحد بن حممد الكندي املعروف بـ)الكاتب( كان صادعًا باحلق ومناهضًا للباطل يقول 

 احلق ويستقيم عليه، قتلوه.
 ـ احلسن بن املفضل: 15

رة لسلطان الدولة الديلمي، وقتل يف سبيل اهلل، وهو الذي بىن سور احلسن بن مفضل بن سهالن، توىل الوزا
 احلائر احلسيين يف كربالء.

 ـ عبد الواحد الطربي: 16



أبو احملاسن عبد الواحد بن امساعيل، كان من كبار العلماء يف أواخر القرن الرابع اهلجري، وتتلمذ عليه القطب 
 حية يف اإلسالم، قتل غيلة وله من العمر فوق الثمانون.الراوندي وكثريون، عمد إىل ثورة فكرية تصحي

 ـ الفتال النيسابوري: 12
الفتال الشيخ حممد بن احلسن الواعظ النيسابوري صاحب كتاب )روضة الواعظني( وغريه، استشهد يف سبيل اهلل 

 على أثر جرأته يف الصراحة باحلق.
 ـ ابن القطب الراوندي: 14

 ل يف سبيل اهلل من أجل مناهضته للضالل وصموده للحق.احلسني بن قطب الراوندي قت
 ـ احلسني بن علي الطغرائي: 11

الطغرائي احلسني بن علي، من أحفاد أّب األسود الدؤيل، كان عاملًا فاضاًل شاعرًا جميداً، توىل الوزارة مدة، مث 
 لسبعني من عمره.لصموده باحلق ومواقفه قتل ظلماً عام مخسمائة وسبعة عشر وقد بلغ اخلامسة وا

 ـ أمني اإلسالم الطربسي: 11
أمني اإلسالم الطربسي الفضل بن احلسن بن الفضل، صاحب تفسري )جممع البيان( وغريه من الكتب املفيدة،  
كان يعيش يف جو خمتلف من األديان واملذاهب، وكان طودًا يف العلم، بطاًل يف اإلميان صامدًا يف ذات اهلل. 

 فطر من سنة مثان وأربعني ومخسمائة ومحل نعشه إىل مشهد الرضا )عليه السالم( ودفن هناك.استشهد ليلة عيد ال
 ـ حيىي بن أّب الفضل: 11

السيد أبو القاسم حيىي بن أّب الفضل شرف الدين الذي ينتهي نسبه إىل االمام زين العابدين )عليه السالم(، كان 
 ه بالسيف.من أفاضل العلماء، عارضه امللك خوارزم شاه وقتل

 ـ الشهيد األول: 11
الشهيد األول حممد بن مكي العاملي الذي ال تزال كتبه وفتاواه وآراءه تدار يف احلوزات العلمية يف الفقه 
واألصولني، واحلديث وغريها. جاهد يف اهلل حق جهاده حىت استبيح دمه فقتل وصلب وأحرق بالنار يف قلعة 

 من العمر اثنان ومخسون سنة.دمشق عام سبعمائة وست ومثانني وله 
 ـ الشهيد الثاين: 13

زين الدين العاملي، تايل الشهيد األول يف املكرمات والفضيلة والكتب والفتاوى و)شرح اللمعة( و)اللمعة( هلذين 
الشهيدين مدار البحث من زماهنم إىل هذا اليوم، وكان جماهدًا يف سبيل اهلل حىت ضاق به حكام لبنان وحكام 

وحبثوا عنه حتت كل حجر ومدر، وأخذوه يف أيام احلج فقتل على ساحل البحر، وأهدي رأسه إىل ملك  الروم،
 الروم، وترك جسده الشريف على األرض.

 ـ الشهيد الثالث: 14
الشهيد الثالث الذي هو لقب مجاعـــة من العلماء األبرار الذين استشهدوا يف سبيل اهلل ومن اجل الصمود للحق، 

م: شهاب الدين التسرتي اخلراساين، كان من أجلة العلماء أيام دولة السلطان طهماسب، هجم ومن مجلته



األزبكية على خراسان واستأسروا شهاب الدين وأخذوه إىل ما وراء النهر وعذبوه وآذوه وسجنوه مث قتلوه باخلناجر 
 واملدى وأحرقوا جسده الشريف يف ميدان خبارى.

 ـ احملقق الكركي: 15
الكركي نور الدين علي بن عبد العال العاملي املعروف باحملقق الثاين الغزير العلم صاحب الفضل الكبري،  احملقق

وكان يف عهد امللك الصفوي وتوىل شؤون السياسة للبالد وإدارة العباد، وكان أمر احملقق الكركي نافذاً على الناس 
 عداء إليه السم غيلة فمات على أثر ذلك مسموماً.فوق أمر امللك، وكان امللك يعد من عماله ووالته، دس األ

 ـ القاضي نور اهلل التسرتي: 16
السيد القاضي نور اهلل التســـرتي املعروف، توىل القضاء يف اهلند، وكان جماهدًا صامدًا حىت قتل يف سبيل اهلل 

احلديدية الشائكة حىت تقطعت  شهيداً، وكيفية قتله كما ذكرها املؤرخون: أهنم جردوه من ثيابه وضربوه بالسياط
 أعضاؤه واختلط حلمه بدمه.

 ـ الشيخ علي العاملي: 12
الشيخ علي احلر العاملي جد صاحب الوسائل وصهر الشيخ حسن صاحب املعامل، ومن أحفاد احلر بن يزيد 

ن اهلل جماهداً، دسوا إليه الرياحي املقتول مع احلسني )عليه السالم( يوم كربالء. كان عاملاً زاهداً بطاًل صامداً يف دي
 السم فمات على أثره.

 ـ السيد نصر اهلل احلائري: 14
السيد نصر اهلل احلائري العامل املدرس الشاعر املعروف يف الروضة احلسينية بكربالء املقدسة، كان جماهداً يف سبيل 

 اهلل حىت قتل عام ألف ومائة وأربع ومخسني.
 ـ الشيخ صاحل احلسيين: 11

احل احلسيين، من علماء لبنان وتالمذة آية اهلل السيد مهدي حبر العلوم. كان جماهداً يف سبيل اهلل صامداً الشيخ ص
 صادعاً باحلق مزاواًل لألمور العامة حىت قتل صابراً حمتسباً، قتله أمحد باشا املعروف بـ)اجلزار(.

 ـ عبد الصمد اهلمداين: 31
ن من تالمذة الوحيد البهبهاين وصاحب الرياض، وكان جماهدًا يف سبيل املوىل عبد الصمد اهلمداين احلائري، كا

اهلل عاماًل لرفع راية اإلسالم حىت قتل عند باب داره يف فتنة الوهابية واستباحتهم ملدينة كربالء املقدسة ـ اليت قتل 
مد، والشيخ عني علي، فيها األلوف من املؤمنني واألخيار وفيهم العشرات من العلماء الفضالء أمثال الشيخ حم

 والسيد صادق وغريهم ـ.
 وقد ذكر مجلة من املؤرخني أن الوهابيني قتلوا يف هذه الفتنة مثانية عشر ألف إنسان.

 ـ املريزا حممد باقر الشريازي: 31
ل األمور املريزا حممد باقر الشريازي تلميذ اإلمام اجملدد الشريازي، ومن شهداء هنضة )املشروطة( يف إيران، كان يزاو 

 العامة، يأمر وينهى ويكافح أعداء اإلسالم حىت قتل يف شرياز.



 ـ الشيخ فضل اهلل النوري: 31
الشيخ فضل اهلل النوري تلميذ اإلمام اجملدد الشريازي وابن أخت العالمة احملقق املريزا حسني النوري صاحب 

حيث قال: )إنا نريد مشروطة مشروعة ال  )مستدرك الوسائل( وصهره، قام بثورة تصحيحية للمشروطة الربيطانية
مشروطة خترج من قدر بريطانيا( ولذا قتلوه شر قتلة صلبًا وبعد ذلك أخذوا يدوسون على جسمه حىت تلطخ 

 جسمه الشريف بالدماء الغزيرة، ونقل إىل قم حيث دفن فيها.
 ـ اجملدد الكبري: 33

ينما أرادوا الدخول يف إيران باسم )جتارة التبغ(، حرم السيد مريزا حممد حسن الشريازي الذي حارب االنكليز ح
 استعمال التبغ وسبب ذلك إخراجهم من إيران يف قصة مشهورة، دس الربيطانيون إليه السم فمات من أثر ذلك.

 ـ اآلخوند اخلراساين: 34
درس يف احلوزات الشيخ حممد كاظم اخلراساين اآلخوند، صاحب الكفاية والكتب االخر اليت هي مدار البحث وال

العلمية من زمانه إىل هذا اليوم. حارب االستبداد يف إيران وأراد إرساء حكم )املشروطة املشروعة( حىت متكن من 
 طرد امللوكية اجلائرة، دس إليه أحد أعواهنم السم على يد أحد خدمه وقتل مسموماً.

 ـ الشيخ حممد تقي الشريازي: 35
علن وجوب مطاردة االستعمار يف العراق، وشكل أول حكومة إسالمية فيها، الشيخ حممد تقي الشريازي الذي أ

 حارب اإلنكليز على قوهتم العظيمة حىت متكن من طردهم من العراق، وانتزع استقالل العراق منهم بالقسر.
 .. إىل غريهم من العلماء الكثريين الذين دونت أمساؤهم يف التاريخ.

 علماء جماهدون
ن مل يقتلوا ممن حاربوا الكفر والطغيان سواء يف أيام األمويني أو العباسيني أو العثمانيني أو يف أما العلماء الذي

 أيامنا فهم كثريون جداً، ونذكر منهم بالنسبة إىل هذه الفرتة األخرية:
اإلسالم  السيد حممد اجملاهد الذي حترك يف العراق إىل إيران حملاربة روسيا الطاغية اليت أرادت غزو إيران وهدم

 واستعمار ديار املسلمني، ولذا لقب بـ)اجملاهد(.
وهكذا: الشيخ النراقي، والسيد نور اهلل صاحب كتاب )العقل والقرآن( والسيد أبو احلسن األصفهاين ـ املرجع 

، الديين املعروف ـ، والشيخ مريزا حسني النائيين، والسيد مريزا علي الشهرستاين، والسيد حممد علي الطباطبائي
 واملرجع الديين السيد حسني القمي ـ الذي حارب البهلوي وأخرج من إيران اىل العراق ـ.

واملرجع الديين السيد عبد احلسني شرف الدين ـ الذي حارب فرنسا وأفىت ضدها حىت أخرج من لبنان إىل مصر 
حسني الربجرودي ـ الذي وكاد أن يقتل، وأحرقت مكتبته اليت كانت تضم نفائس الكتب ـ وكذلك املرجع السيد 

قاوم الظلم والطغيان يف إيران مرتني: مرة أيام رضا خان البهلوي حىت حكم عليه باإلعدام وجنا بفضل اهلل سبحانه 
 وتعاىل ومرة يف أيام املد الشيوعي ـ.

 إىل غريهم من العلماء الكثريين سابقاً والحقاً.



 ل األقطار اإلسالمية حيث رأوا منهم على امتداد اخلط:وهلذا السبب نرى شدة تعلق املسلمني بعلمائهم يف ك
نشر اإلسالم والفضيلة والتقوى، وحماربة االحنراف والفسق والعصيان والكفر واالستعمار. ومضادة العلماء 

 والتهجم عليهم ال يرجع ضرره إال إىل املتهجم حيث ينفض الناس من حوله.
 لى اهلل بعزيز.نسأل اهلل أن يوفقنا جلمع الكلمة وما ذلك ع
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 العامل الرابع عشر

 التجارب الفاشلة
لقد وردت كلمة )احلزب( يف القرآن احلكيم تارة بعنوان )حزب اهلل( وتارة بعنوان )حزب الشيطان( فقد قال 

ينه فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن د
على الكافرين جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسع عليم إمنا 

رسوله والذين وليكم اهلل ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتوّل اهلل و 
 (.56ـ  54آمنوا فإن حزب اهلل هم الغالبون( )املائدة: 

 (.53وقال سبحانه: )فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً كل حزب مبا لديهم فرحون( )املؤمنون: 
كما قال سبحانه: )استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اهلل أولئك حزب الشيطان أال إن حزب الشيطان هم 

 (.11دلة: اخلاسرون( )اجملا
وقال سبحانه: )حيسبون األحزاب مل يذهبوا وإن يأيت األحزاب يودوا لو أهنم بادون يف األعراب يسألون عن 

 (، إىل غريها من اآليات:11أبنائكم ولو كان فيكم ماقاتلوا إال قلياًل( )األحزاب: 
 ولكن:

مرتبطة باالستعمار وكانت خالف اإلسالم ـ باعتبار أن غالب األحزاب اليت ظهرت يف البالد اإلسالمية كانت  1
 ـ كاحلزب الشيوعي، واحلزب القومي، واحلزب البعثي، واحلزب الدميقراطي، واحلزب الوجودي وما أشبه ـ.

ـ وباعتبار أن غالب األحزاب اإلسالمية أساءت التصرف يف كثري من األحيان.. لذلك كله اختلطت )احلزبية(  1
لصورة اليت شاهدوها، وصار ذلك سببًا يف كراهية كثري من املسلمني األحزاب يف نظر كثري من املسلمني با

 واحلزبيات، ونفورهم منها، وتطلعهم إىل نظام خيلو من األحزاب ويسود فيه الوفاق والوئام.
 األحزاب بني السلب واإلجياب

ك يف اإلطار اإلسالمي لكن: جيب أن نعلم أن احلزب له جانبان: جانب إجياّب هو: إن األحزاب ـ اليت تتحر 
 وتنتهي إىل املرجعية ـ مدارس سياسية لرتبية األمة وحقل عملي لتطبيق مبادئ الشورى.

 وجانب سليب وهو: إن األحزاب ارتبطت يف أذهان املسلمني بالتفرقة والتناحر وشق الصفوف وما أشبه.
بل جيب إفراغ األحزاب عن املساوئ ورغم وجود هذه املساوئ إال أننا ال ميكننا إغماض النظر عن احملاسن، 

بربطها باملرجعية الدينية اليت هي اإلطار الشرعي الصحيح واملوصى به من قبل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( 
واألئمة الطاهرين )عليهم السالم( ولذا ذكرنا يف موضع آخر: إن الصيغة الصحيحة للحكومة اإلسالمية هي 

 يت ترتبط هبا األحزاب اإلسالمية.حكومة املراجع الفقهاء وال
 حماولة رد االعتبار



... وحيث إن هذه السلبية حدثت يف أذهان كثري من املسلمني فمن الضروري على القائمني باألحزاب 
اإلسالمية أن يهتموا غاية االهتمام إلفراغها من السلبيات وإرجاعها إىل اخلط املستقيم، فاحلزبية مثلها مثل إنسان 

 ته بتصرفات سيئة، فإنه إذا أراد أن يبدل مسعته إىل احلسن فالالزم عليه أن يبذل جهوداً مضاعفة.ساءت مسع
وعليه فمن الضروري على األحزاب اإلسالمية االهتمام إلستفادة األخوان واألصدقاء، وقبول العتاب، واالستشارة 

 ات اآلخرين، إىل غري ذلك.الدائمة، وذكر حماسن الناس، وإشراك الناس يف الرأي، وعدم تتبع عثر 
 حنو كسب األصدقاء

 وهناك روايات كثرية يف جهة استفادة اإلخوان واألصدقاء نذكر مجلة منها:
 (.1فعن حممد بن يزيد قال: مسعت الرضا )عليه السالم( يقول: )من استفاد أخاً يف اهلل استفاد بيتاً يف اجلنة()

البنه: )يا بين اختذ ألف صديق، وألف قليل، وال تتخذ عدواً  وروى الصدوق ـ قده ـ عن أبيه قال: قال لقمان
 (.1واحداً، والواحد كثري()

وعن أمري املؤمنني )عليه السالم( قال: )عليك بإخوان الصفا، فهم عماد إذا استنجدمت وظهور، وليس كثرياً ألف 
 (.3خليل وصاحب، وإن عدواً واحداً لكثري()

آله( أنه قال: )ال يدخل اجلنة رجل ليس له فرط، قيل: يا رسول اهلل ولكل فرط؟ وعن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه و 
 (.4قال: نعم إن من فرط الرجل أخاه يف اهلل()

وعن جعفر بن حممد )عليه السالم( قال: )أكثروا من األصدقاء يف الدنيا فإهنم ينفعون يف الدنيا واآلخرة، أما يف 
رة فإن أهل جهنم قالوا: )فما لنا من شافعني وال صديق محيم( )الشعراء: الدنيا فحوائج يقومون هبا، وأما اآلخ

 (.5()111ـ  111
 ويف رواية أخرى عن الصادق )عليه السالم( قال: )استكثروا من اإلخوان، فإن لكل مؤمن دعوة مستجابة(.

 وقال: )استكثروا من االخوان فإن لكل مؤمن شفاعة(.
 (.6فإن هلم عند اهلل يداً يكافئهم هبا يوم القيامة() وقال: )أكثروا من مؤاخاة املؤمنني

وعن علي )عليه السالم( كما يف هنج البالغة: )أعجز الناس من عجز عن اكتساب اإلخوان، وأعجز منه من 
 (.2ضيع من ظفر به منهم()

املنافق خب لئيم، وعن علي )عليه السالم( قال: مسعت رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقول: )املؤمن عز كرمي و 
 وخري املؤمنني من كان مألفه للمؤمنني، وال خري فيمن كان ال يألف وال يؤلف(.

قال: ومسعت رسول اهلل يقول: )شر الناس من يبغض املؤمنني، وتبغضه قلوهبم، املشاؤون بالنميمة، املفرقون بني 
يوم القيامة ـ مث تال هذه اآلية: )هو الذي أيدك األحبة البادون للناس العيب، أولئك ال ينظر اهلل إليهم وال يزكيهم 

 (.4()63ـ  61بنصره وباملؤمنني وألف بني قلوهبم( )األنفال: 
ويف رواية عن علي )عليه السالم( قال: قال رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله(: )من استفاد أخاً هلل تعاىل زوجه اهلل 

 اليوم سبعني أخاً؟ حوراء، فقالوا: يا رسول اهلل وإن آخى أحدنا يف



 (.1قال: أي والذي نفسي بيده، لو آخى ألفاً لزوجه اهلل تعاىل ألفاً()
 وعن داود بن سليمان، عن الرضا )عليه السالم( قال: )من استفاد أخاً فقد استفاد بيتاً يف اجلنة(.

م بىن اهلل لـــه برجاً فــي اجلنة ويف االختصاص عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ومن جدد أخـــاً يف اإلسال
 (.11مـــن جوهرة()

 وروى العالمة الكراجكي يف كنزه أنه نشد ألمري املؤمنني )عليه السالم( :
 وليس كثرياً ألف خل وصاحب          وإن عـــــدواً واحـــــداً لكثيــر

عبد أخًا يف اهلل إال أحدث اهلل له درجة ويف لب اللباب، عن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( قال: )ما أحدث 
 يف اجلنة(.

 إىل غريها من الروايات الكثرية هبذا الصدد.
وعليه من الضروري على األحزاب اإلسالمية املرجعية اليت هي بصدد إقامة حكم اهلل سبحانه وتعاىل أن تفيد 

أشبه مما يسبب تفرق الناس عنهم األخوان يف اهلل سبحانه وتعاىل، وأن تتجنب املشاكسات واملهاترات وما 
وينتهي أخريًا إىل أن يبقوا بال أصدقاء أو مع قليل األصدقاء أو مع كثرة األعداء وال يصلوا إىل اهلدف، فإن 

 اهلدف فوق كل شيء وكل شيء يف طريق اهلدف فهو طريقي.
جمعات اإلسالمية اليت تريد وننهي هذا الفصل بذكر كالم لعلي )عليه السالم( مما جيب أن تتخذه األحزاب والت

 الوصول إىل اهلدف درساً وعربة وأسوة.
قال )عليه السالم(: )فدع اإلسراف مقتصداً، واذكر يف اليوم غداً، وأمسك من املال بقدر ضرورتك، وقدم 
الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك اهلل أجر املتواضعني وأنت عنده من املتكربين؟ وتطمع وأنت متمرغ يف 

نعيم متنعه الضعيف واألرملة أن يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإمنا املرء جمزي مبا أسلف، وقادم على ما قّدم ال
 والسالم(.
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 الفصل التاسع: اإلعداد للصياغة اجلديدة

 كيف نبادر إىل الصياغة اجلديدة

 
 ضرورة اإلعداد

القاعدين يقول القرآن احلكيم: )ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدًة ولكن كره اهلل انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع 
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إال خبااًل وألوضعوا خاللكم يبغونكم الفتنة وفيكم مسّاعون هلم واهلل عليم بالظاملني( 

 (.42ـ  46)التوبة: 
 إن انتصار أية ثورة يف التاريخ وانتصار أي مبدأ يف احلياة ال ميكن أن يأيت لشعب على طبٍق من ذهب.

تضحيات هناك العمل الطويل الشاق فالثورة من بدايتها إىل هنايتها عمل متواصل إن يف الثورة تضحيات، وقبل ال
 من أجل بلوغ اهلدف.

واحلياة صراع بني قوى اخلري ـ اليت ميثلها املؤمنون الصادقون ـ من جهة، وبني قوى الشر والضالل ـ اليت ميثلها 
 الكفار واملنافقون ـ من جهة أخرى.

تتطلب من اإلنسان أن يكون واقعيًا مع نفسه ومع الواقع اخلارجي، فال يتمىن ويضمر هذه هي ُسنة احلياة وهي 
 يف قلبه شيئاً يريد حتقيقه دون عمل حثيث من أجله.

وقد دلت التجارب احليوية إن أي شعب يريد االنتصار، فإن عليه اإلعداد واالستعداد لتقدمي الثمن النتصاره، 
ميلكه، وإن ُسنة اهلل يف األرض تقول: )أن األرض يرثها عبادي الصاحلون(  والثمن هو الوقت والراحة وكل شيء

 (.115)األنبياء: 
وإن احلياة السعيدة للذين جياهدون ويعملون، وإن نصيب القاعدين واملتخاذلني هو الذل واملهانة يف الدنيا 

 واآلخرة، وسريث هذه الدنيا عباد اهلل الصاحلون الذين يعدون العدة.
على األمة اإلسالمية اليت جتاهد من أجل احلق ضد الباطل ـ املتمثل يف األنظمة اليت سادت عامل اليوم ـ  لذا فإن

 أن تعد العدة وتبدأ املسرية لكي تصل إىل أهدافها السامية.
 الصراع بني جبهة احلق وجبهة الباطل

وقياداهتا الصاحلة، وجبهة متثل إن النضال الذي ختوضه األمة هو بني جبهتني: جبهة متثل احلق وهي الشعوب 
الباطل وهي األنظمة، والصراع بني الشعب والنظام صراع متناقض، فصراع الشعب مع السلطة إمنا هو من أجل 
إسقاطها وإقامة حكم اهلل يف األرض، وصراع السلطة مع الشعب إمنا هو إلمخاد حتركه والتحكم به بقوة احلديد 

عيها الستقبال وخنق كل مؤمن ثائر من أبناء الشعب، ونستطيع أن نقول إن والنار وفتح املعتقالت على مصرا
الصراع بني األمة واألنظمة إمنا هو صراع بني رسالتني متضادتني مها رسالة السماء ورسالة األرض اليت وضعها 



رسالتني ذات الذين ال يؤمنون باهلل واليوم اآلخر، واملواجهة بني أية سلطة وشعب هي قمة الصراع بني تلك ال
 املصلحتني املتناقضتني.

إن الصراع يف هذه احلياة ضرورة تقتضيها طبيعة اإلنسان وطبيعة الشعب املضطهد الذي يريد أن يتخلص من 
األغالل املفروضة عليه، إن التناقض بني اإلنسان وأخيه اإلنسان قائم يف اقتسام املغامن واملصاحل، فقد خلق الناس 

: تناقض بني الشعب الذي ميثل جبهة احلق وبني الشعب اآلخر املضلل الذي ميثل جبهة وهم على هذه الشاكلة
 (.36الباطل، عداوة بني حزب اهلل وحزب الشيطان يقول اهلل تعاىل: )وقلنا اهبطوا بعضكم لبعٍض عدو( )البقرة: 

ل القيم واملفاهيم املنحرفة، والعداوة بني اجلبهتني ليست عداوة عنصرية أو طائفية، إمنا هي عداوة بني نظام ميث
وبني شعب يؤمن بقيم معاكسة لتلك القيم وهي القيم السماوية السامية وهذا التناقض نابع من طبيعة األنظمة 
وتركيبتها االجتماعية والسياسية واالقتصادية وطريقة تفكريها، وسينشأ من البعد بني األمة واألنظمة مواجهة 

ه املواجهة سوف حتدد مستقبل الدولة اإلسالمية وجغرافيتها السياسية بالنسبة إىل حقيقية يف يوم من األيام، وهذ
إنقاذ العامل، ومن الطبيعي أن نرى املواجهة أو ننتظرها، فالشعب الذي يعيش أبناؤه يف أقبية السجون وحتت 

 ص العامل معه.التعذيب ويلفهم احلرمـــان البد وأن ينتفض ويتخّلص من الرق والعبودية يف يوم ما وخيل
 وهنا تأيت مرحلة اإلعداد وهي املرحلة الصعبة الشاقة يف حياة أي شعب يطالب بالتحرر واالستقالل.

 لنأخذ بزمام املبادرة
إن الشعب الذي يهيئ نفسه لالنتصار وإقامة احلكومة القائمة على مبادئ التوحيد جيب أن يثبت نفسه يف 

ض املواجهة ومل يعد العدة هلا ومل خيض الصراع مع النظام يف سبيل حتقيق ساحة املواجهة مع األنظمة، أما إذا رف
 أهدافه فإن الصراع سيأتيه ويشمله شاء أم أىب.

إن الشعب الواعي والذكي والذي وصل إىل درجة من الوعي السياسي هو الذي يعرتف هبــذه احلقيقة يف احلياة، 
 ة مع األنظمة.وجيند طاقاته وإمكانياته خلوض املواجهة املصريي

 وكذلك فإن أي شعب يف دولة حيكمها االحنراف مهدد بالدخول معها يف صراع من أجل إزالتها.
وحنن ـ املسلمني ـ جيب أن نكون على أمت االستعداد، ومهيئني نفسياً لدخول الصراع مع األنظمة القائمة، لكن ال 

 ة.باحلرب بل بالسلم، وإال صار الصراع مفروضاً من قبل األنظم
إن الكثري من الصراعات اليت وقعت يف العامل كانت حسب ختطيط وإرادة اآلخرين من احلكام أو القوى العظمى 

 فإذا مل نعّد حنن أنفسنا تفلت املبادرة من أيدينا.
ومن الواجب أن تتخذ األمة اإلسالمية املبادرة يف إدارة الصراع واملواجهة مع األنظمة لتكسب املعركة وتنتصر 

 دة اهلل تعاىل.بإرا
 ال.. لالنتظار البارد

إن إنتظار خوض الصراع بني الشعب ومجاهريه وبني األنظمة ال يعين انتظارًا باردًا صامتًا ساكناً، وإمنا انتظار 
 الصراع يعين إعداداً دائماً ومستمراً من أجل ساعة املواجهة.



 ة وأن تتحرر من األغالل واالستبداد والدكتاتورية.إن الكثري من مجاهري األمة متين نفسها باالنتصار على األنظم
وقطاع آخر من اجلماهري املؤمنة مُييّن نفسه هو اآلخر خبوض الصراع مع األنظمة من أجل مصلحة رسالته وقيمه 

 ومبادئه. وقطاع آخر ثالث يزعم أنه يف يوم الصراع يستطيع أن ينتصر على العدو.
ار وهذا االنتظار ليسا بالتمين وإمنا بالعمل اجلاد واإلعداد الدائم واملستمر ولكن القليل منا يعرف أن هذا االنتص

 للنهضة.
 كيف ننتصر يف املعركة

 والسؤال الذي يطرح نفسه يف هذا اجملال هو أنه مباذا ننتصر على األنظمة؟
ة يتطلب أمورًا ثالثة واجلواب: إن انتصار اإلسالم يف العامل ألجل صياغة جديدة للعامل وإقامة احلكومة اإلسالمي

 البد منها وهي:
 أواًل: اإلعداد النفسي للصراع.

 ثانياً: اإلعداد البدين.
 ثالثاً: اإلعداد التنظيمي.

 أواًل: اإلعداد النفسي
فاإلعداد النفسي للصراع عبارة عن صراع إرادة األمة مع إرادة األنظمة، مبعىن أن الشعب ميلك اإلرادة والعزمية، 

 يف النظام ميتلك أيضاً تلك اخلصائص. وخصمه املتمثل
 وإرادة الشعب تتحدى إرادة النظام وعزميته اليت هي عزمية البقاء، وهذا هو صراع اإلرادة.

وعندما نقول بصراع اإلرادة فإمنا نقصد أن املسلم جيب عليه القيام بإعداد نفسه وشحذ عزميته، فإن قسمًا كبرياً 
 االنتصار عليه وبلوغ اهلدف مرتبطة بالتهيئة النفسية وشحذ اإلرادة.من عملية خوض الصراع مع النظام و 

 وعندما يتصف املسلم بالشجاعة واإلرادة واإلصرار على املواجهة رغم الظروف فإنه سينتصر حتماً ـ بإذن اهلل ـ.
بات العمالية وكمثال على ذلك: املواجهة األوىل مع أعوان النظام يف الشارع أو يف األزقة أو فعن طريق اإلضرا

واالمتناع عن الذهاب إىل مؤسساته كل ذلك حبركة سلمية، هذه املواجهة حتتاج إىل شحذ اإلرادة واإلعداد 
النفسي لإلنسان لكي يستطيع املقاومة يف هذه املرحلة ويكون مستعدًا لتقبل ردود الفعل اليت سيقوم هبا النظام 

 وأجهزته.
نفسية وأن يتمرن عليها، ألنه عندما تكون نفسيته معدة وإرادته حديدية جيب على املسلم أن يتحلى مبثل هذه ال

 فإن باستطاعته املقاومة حىت النفس األخري.
وكذلك فإن انتظار املواجهة مع أعوان النظام يف الشارع أو يف املصنع أو املدرسة أو اجلامعة أو احلوزة أو أي 

ة إىل النفسية املهيأة خلوض املعركة واالستمرار فيها، وقد مكان آخر تعطي اإلنسان دفعة وإرادة قوية باإلضاف
تكون مواجهة مع أعوان النظام يف أحد الشوارع كافية ألن تدفع اآلخرين للوقوف بوجهه وخوض الصراع يف قرية 

 من القرى أو مدينة من املدن، إذ أن املواجهة األوىل قد أعطتهم درساً يف اإلرادة والعزمية واملقاومة.



أن التعلم على املناورات وكيفية خوض الصراع مع النظام تعطي شحنة من اخلربة واإلرادة النفسية املعدة كما 
 للمواجهة.

إن الظلم واإلرهاب الذي يشيعه النظام جيب أن جيعلنا مؤمنني بضرورة مواجهة مثل هذه اإلجراءات، وإعداد 
 لقيود.أنفسنا اإلعداد الذي نستطيع أن نصمد ونقاوم وحنطم هذه ا

 (.45قال تعاىل: )واستعينوا بالصرب والصالة( )البقرة: 
والصرب يف مرحلة املواجهة ينمي إرادة اإلنسان، وكذلك الصالة هي األخرى تنمي اإلرادة لدى املؤمن وتدفعه حنو 

 االنطالق دون خوف وجزع إذ أن اخلوف ال ينبغي أن يكون إال من اهلل )عز وجل(.
 (.54 سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم( )املائدة: قال تعاىل: )جياهدون يف

وعلينا حنن أبناء األمة أن نتحدى الصعاب والعقبات يف طريق االنتصار، فعملية االنتصار ليست سهلة كما 
يتصورها بعض الناس، بل إن من واجبنا خوض األعمال الصعبة وحتدي ظروف السجن واالعتقال والتصفية 

  كل هذه املسائل.واهلجرة والنفي، ونعترب
 إزالة العقبات النفسية

مث إن هناك عقبات نفسية كاجلنب واالستسالم متنع اإلنسان من العمل، فإذا خاف اإلنسان من هذه العقبات 
فإنه ليس باستطاعته التخلص من ربقة القيود واألغالل املفروضة عليه، فعلى اإلنسان أن يزيل هذه العقبات ويرّب 

 واإلقدام حىت يكون مبستوى خوض الصراع ألجل اإلنقاذ. نفسه على الشجاعة
 إن تنمية املواهب والرتبية الشخصية وصقل النفس ضرورات البّد منها لتحقيق االنتصار.

إن النظام السائد يف عامل اليوم ميتلك الوسائل الفتاكة لقمع املظاهرات وسجن املصلحني وتعذيبهم وأحياناً قتلهم 
فعل املشركون بالرسول )صّلى اهلل عليه وآله( وأصحابه فعلى اإلنسان أن يصمم لتلقي كل  ومصادرة أمواهلم كما

 ذلك.
وهناك حقيقة البد من معرفتها وهي أن املصلح جيب أن ينتظر من النظام املواجهة العنيفة، لذا فإن عليه أن يكون 

 مستعداً يف هذه املرحلة لتفويت الفرصة على النظام.
متنا الثورة اإلسالمية لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ال يتساهل مع اجلماهري فإنه سيضع كل إن النظام كما عل

 إمكانياته وقدراته يف سبيل القضاء على املقاومة الشعبية حلكمه.
 ثانياً: اإلعداد البدين

تعاىل والصالة يف جوف الليل  دروساً نستفيد منها يف تنمية إرادتنا، وإن القيام باألعمال الرتبوية كالصوم وذكر اهلل
 من العوامل اليت جتعلنا منتلك اإلرادة احلديدية اليت ال تقهر.

أما اإلعداد البدين للصراع فهو ضرورة من الضرورات اليت يستطيع هبا املسلم االنتصار على أعوان النظام، فالالزم 
 النظام من أعمال الفتك واإلبادة. أن تكون األبدان صلبة وقوية تتحمل اجملاهبة وتقوى على ما يقوم به



إن كلمة نعم يف سؤال املسلم هل أنه يريد اإلصالح؟ ليست كافية ألن تغري تارخيًا ونظامًا وتبين حضارة، إمنا 
اإلعداد النفسي والبدين هو الكفيل بأن يسقط النظام ويقيم على أنقاضه النظام اإلسالمي املنقذ للعامل، وإن 

 ي نتخذه جيب أن ال يكون قشرياً واهياً ينكسر ويتالشى مع أول مواجهة.الوسائل واإلعداد الذ
إمنا جيب اإلعداد إعدادًا إميانيًا راسخًا يف النفس، وأن تكون النفس مطمئنة ومسّلمة بضرورة اإلعداد للمواجهة، 

 ومستعدة خلوض الصراع حىت النصر أو الشهادة.
ل اليت تعطينا )النفس الطويل( يف الصرب عند املواجهة، فال ومن جانب آخر جيب أن ندرب أنفسنا على الوسائ

نتنازل لألنظمة يف خالل ساعات أو أشهر، بل جيب خوض املعركة ولو كانت طويلة، فطول املعركة جيب أن 
يالزمه الصرب وارتفاع درجة اإلرادة يف النفس وصالبة األبدان لتحمل املشاق واملصاعب فإن هذه األمور أساسية 

 ن يتدرب عليها املسلمون يف كل مكان.جيب أ
فالالزم إذن أن نتسلح بالروحيات العالية واألبدان القوية خلوض املعركة والتسلح باإلميان جيب أن يكون متقدماً 

 فإنه هو الذي يضمن صعود اإلنسان واستقامته يف املعركة نظراً إلميانه بعدالة قضيته.
 ثالثاً: اإلعداد التنظيمي

نعرف أن احلياة اليوم تعتمد اعتمادًا أساسيًا على التقنية يف مجيع اجملاالت، وهذه التقنية ليست فقط فالالزم أن 
 يف األدوات اليت يقدمها اإلنسان يف حياته، بل يف التعاون والتنسيق بني طاقات اإلنسان نفسه أيضاً.

 وحضارة اليوم مبتنية على التعاون يف كافة احلقول واجملاالت.
املسلمني ـ الذين نتطلع إىل إقامة صرح األمة اإلسالمية وإنقاذ العامل جيب علينا أن نعد أنفسنا تنظيميًا يف وحنن ـ 

التنسيق بني خرباتنا، وطاقاتنا وتوجيهها التوجيه السليم يف التخلص من احلكام الذين يقفون أمام تقدم األمة ـ 
 تقدم والتحرر واالستقالل ـ.واحلكام الديكتاتوريون هم عقبات األمم اليت تريد ال

فإن بناء احلضارة يف الوقت احلاضر يعتمد اعتمادًا كليًا على التقنية وعليه فنحن كأمة تطمع إىل بلوغ أهدافها 
وإقامة حكومتها اليت ستكون القاعدة لتغيري العامل حضاريًا جيب أن نتبع األسلوب العلمي والتقين فيما بني 

اهبنا بشكل جيد يف عملية الصراع، وضروري أن يكون هذا التعاون قبل مرحلة طاقاتنا حىت حنسن تفجري مو 
املواجهة وعندها، فقد يقوم شعب من الشعوب باملواجهة مع نظامه ويقدم التضحيات اجلسام ولكنه بفقدانه 

وتعاىل: التعاون والتنسيق بني طاقاته تذهب تضحياته هباًء دون أن يستطيع االنتصار، لذلك قال اهلل سبحانه 
 (.113)واعتصموا حببل اهلل مجيعاً وال تفرقوا( )آل عمران: 

فيجب أن نعبئ طاقاتنا الفكرية وقدراتنا املادية وأن ننخرط يف التنظيمات اإلسالمية اليت تبلور عملنا وجهودنا 
 وتصبها يف جماريها السليمة حتت قيادة مراجع األمة.

 التنظيم الثوري
 (.1واالخنراط فيه ضرورة البد منها وقد قال علي )عليه السالم(: )ونظم أمركم()إن معرفة التنظيم الثوري 



وكذلك معرفة التنظيم االجتماعي وغريه من التنظيمات اليت تصب طاقات اإلنسان وقدراته يف قنواهتا املناسبة 
وممارسة األعمال وتستغلها يف الواجبات اليت جيب على الناس معرفتها والعمل هبا، فالالزم االخنراط فيها 

 (.1واخلدمات داخلها فإن: )يد اهلل مع اجلماعة()
وهكذا فإن تنظيم عملنا وتنظيم أنفسنا والتنسيق فيما بيننا يف مرحلة اإلعداد شيء حنتاج إليه كما حنتاج إليه بعد 

ار لرمبا إىل سنني الوصول إىل اهلدف وإننا يف هذه املرحلة إذا مل نعمل بإتقان وتنظيم فسوف تتأخر مرحلة االنتص
طويلة، فعلى املسلم أن يتدرب على مجيع الوسائل واألساليب يف مقاومة األنظمة حىت إذا جاءت ساعة املواجهة 

 ال يكون كالنعامة اليت تدس رأسها يف الرتاب وذيلها ملهب الريح حىت يأخذها الصياد.
ننا ونعبئ طاقاتنا على هذا األساس لكي تتوفر بعد فعلينا أن نوجد هذا التعاون وتلك القدرة التنظيمية الواسعة بي

 ذلك عوامل وشروط االنتصار، وتصبح املواجهة حينها شيئاً سهالً ومرحلة نعربها بسالم ونكسبها أيضاً.
فمن املمكن أن تكون مرحلة الصراع وإدارته مع النظام أصعب من مرحلة ما بعد الصراع فيما إذا كسبنا املعركة، 

االنتصار وما فيها من مصاعب ومؤامرات ضد احلركة اإلسالمية سواء املؤامرات الداخلية أو  فمرحلة ما بعد
اخلارجية وكذلك بناء مؤسسات جديدة أسهل من مرحلة املواجهة، إذ سوف تكون كل القدرات حينها بأيدي 

متناهي ملكتسبات األمة فنستطيع أن نواجه هبا اخلصم، ناهيك عن اكتشاف الشعب لنفسه من جديد وفدائه الال
 ثورته.

والواجب على املسلم أن يلقن احلكام ما لقنه املسلم األعزل ـ إال من سالح اإلميان ـ يف أول اإلسالم فصاروا عربة 
للشعوب يف نضاهلا ضد قوى السيطرة والظلم، أما أن ال حنرك ساكنًا وال نبذل جهدًا فمعىن ذلك إنا ال نعرتف 

ا، ومن مث ال نستطيع أن نعرف نواقصنا ونكملها، وقد قال علي )عليه السالم( يف حكمة مبواهبنا وقدراتنا وطاقاتن
 (.3بعثة األنبياء: )ويثريوا هلم دفائن العقول()

  
 .26، ص3ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 .554، ص2ـ كنز العمال: ج 1
 .61، ص11ـ حبار األنوار: ج 3
 



 من أدوات إعداد الصياغة اجلديدة

 
 التعاون بني القطاعات

إن التعاون بني قطاعات األمة مبستوى علماء الدين واخلطباء والتجار والعمال واملهندسني واألطباء والطلبة 
اجلامعيني واحلوزويني والفالحني والعمال وغريهم واجب ضروري جيب أن نزرعه يف أنفسنا، فإن التعاون بني هذه 

 ائج مثمرة بعد مدة من الزمن.القطاعات سيؤدي شيئاً فشيئاً إىل نت
وهذا التعاون الذي نريد أن نوجده بني أفراد األمة بعضهم مع بعض وبني املنظمات واملؤسسات اإلسالمية وبني 
الشعب وقيادته املرجعية وكذلك القدرة التنظيمية داخل األمة ليس شيئًا ميكن أن يوجد بني عشية وضحاها، إن 

 تمر بيننا مجيعاً وخاصة بني الشعب والقيادة املرجعية اليت ستقود الصراع.القضية حتتاج إىل عمل جاد ومس
 إزالة احلواجز النفسية

وهناك حواجز كثرية تفصلنا عن بعضنا البعض، وهذه احلواجز ال تظهر يف فرتة االختالط والصداقة والسفرات 
 والرحالت السياحية إمنا تظهر عندما نبدأ بالعمل اجلدي.

يت تقف جدارًا مسيكًا جيب أن ننسفها حاجزًا بعد حاجز حىت تتحد وتتالحم األمة ونستطيع هذه احلواجز ال
 بالتايل العمل والتنسيق مجيعاً.

وجيب أن نشعر أنفسنا يف هذه املرحلة بضرورة حتطيم احلواجز وذلك مبعرفة بعضنا للبعض اآلخر، وتقييم كل منا 
الطاقات وتكون لدينا قناعة تامة بطاقاتنا وقدراتنا وإن لآلخرين كي نكتشف طاقاتنا كشعب ونعرتف هبذه 

 باستطاعتنا بلوغ اهلدف وهذا هو أهم شيء حنتاجه.
 دور األخالق يف عملية التغيري

وجيب أن ال خيفى علينا شيء مهم وهو السلوك األخالقي السيئ وجوانب النفاق واحلسد والكسل اليت تقف 
 واإلعداد الذايت للفرد واألمة.عقبات كؤودة أمام عملية البناء 

فإن هذه األمناط األخالقية الفاسدة يلزم أن نقلع جذورها من األساس بيننا كأفراد وكأمة،حىت تكون نفوسنا 
صافية وخالية كي ننطلق للبناء الذايت وخندم اآلخرين ونقّيمهم التقييم السليم، فال نقيم اإلنسان بسنه ومباله 

مقاييس إسالمية يقيم هبا الفرد واليت تتمثل يف تقواه وقدرته على القيادة واألخالق  وجاهه ونسبه، بل أن هناك
 اليت يتحلى هبا.

 هذه املقاييس جيب أن ال نغفل عنها وحنن يف مرحلة البناء.
 االعرتاف بقيمة اآلخرين

 ان بقيمة اآلخرين.ومن األمور األساسية اليت استطاع اإلسالم أن يتقدم هبا يف هذا اجملال هو اعرتاف اإلنس
 (.1ف ـ )قيمة كل امرئ ما حيسنه()

 (.1كما قال أمري املؤمنني )عليه السالم(، وقبله قال اهلل يف كتابه الكرمي: )إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم()



إن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بعث جبيش قوامه أربعة آالف جندي وكان فيه كبار الصحابة وجعل عليهم 
بن زيد( أمريًا وقائدًا وهو ابن السابعة عشر، فلم يتفوه أحد منهم بكلمة بأن يقول: إنه صغري السن وال  )أسامة

ميتلك اخلربة يف أمور احلرب وال ميتلك القدرة على القيادة وعلمه قليل بالنسبة لعلم اآلخرين فشاب عمره سبعة 
 ملراتب مبا فيهم كبار الصحابة.عشر سنة يقوم بقيادة اجليش وخيضع له كل اجلنود والضباط وا

وهذا إن دّل على شيء فإمنا يدل على املقاييس الصحيحة اليت يضعها اإلسالم يف تقييم املسلمني ألنفسهم 
 التقييم السليم وتسليمهم للقيادة املتمثلة يف الرسول األعظم )صّلى اهلل عليه وآله( وطاعتهم ملمثله أسامة بن زيد.

واملتطلبات ال نستطيع أن نوجدها فجأًة يف جمتمعنا، وإمنا يرتىب اجملتمع على هذه القيم واألخالقيات وهذه األمور 
 السامية بصورة تدرجيية.

وهبذا نستطيع أن ننمي التنظيم احلقيقي الذي فتته االستعمار داخل جمتمعاتنا. إن النيب األعظم )صّلى اهلل عليه 
أن يبين أمة قوامها اآلن مليار إنسان باإلضافة إىل أنه )صّلى اهلل عليه وآله(  وآله( كان أمة يف عصره، لذا استطاع

أصلح قسمًا كبرياً من العامل غري اإلسالمي فالدميقراطية والنظم والنظافة والعلم واحرتام اإلنسان كلها من آثار نيب 
 اإلسالم.

نها وبني القيادة اإلسالمية اليت تتوفر فيها فعندما تتوفر عوامل اإلعداد يف األمة ويكون هناك ارتباط وثيق بي
الشروط واملؤهالت القيادية فإهنا ستكون قادرة على التخلص من االستبداد والتبعية ولنا يف القيادة اإلسالمية خري 

 مثال.
 ال.. للتفكري السليب

وبناء حضارة األمة  وحنن املسلمني جيب أن ال نفكر بأننا غري مؤهلني للقيادة وأخذ زمام األمور يف العامل
اإلسالمية، بل علينا أن نطرد كلمة )مستحيل( من قاموس حياتنا وعندها سنستطيع إذا ما أخذنا املبادرة وتفهمنا 

 الرؤية والبصرية الصائبة أن نرجع إىل السيادة.
 ضرورة التنظيم األسري

 سر أيضاً.وإن على أبناء األمة أن يقوموا ببناء اخلاليا التنظيمية يف اجملتمع واأل
إننا حباجة إىل تنظيم أسري وأن يكون بني األسرة من ينظم شؤوهنا ويعمل على تربيتها وتفجري طاقاهتا وإعدادها 

 خلوض الصراع واملواجهة القادمة.
فاألسرة يف اإلسالم تعترب خلية إميانية واجتماعية وسياسية واقتصادية، ولكن االستعمار بعد أن غزا جمتمعاتنا 

ة دمر هذه اخللية ألنه يعرف أن هذه األسرة إن ظلت على طبيعتها وقدرهتا وتركيبتها فإهنا سوف تكون اإلسالمي
 قادرة على مقاومة التيارات اخلارجية.

واحلقيقة أن النظم االقتصادية املنحرفة يف العامل تدمر األسرة، لذا رأينا املصانع يف العامل الغرّب والشرقي كيف 
ىل إفساد ومتييع األسرة، ذلك ألهنا ليست فقط خلية اجتماعية تشرتك يف األكل والنوم حاولت وبالدرجة األو 

واملسكن وإمنا هي خلية إميانية واقتصادية واجتماعية وسياسية يتنامى فيها األخذ والعطاء، فاألب حينما يكون 



لآلخرين يف داخل األسرة واجملتمع سياسيا وذا رسالة فإنه حيمل هذه الرسالة إىل أبنائه الذين هم بدورهم حيملوهنا 
 وهكذا بالنسبة إىل سائر الفضائل.

لذا فإن األسرة يف اجملتمع اإلسالمي تتحول إىل أسرة إميانية سياسية حتمل القيم واملفاهيم اإلسالمية جبميع أبعادها 
 خلري والصالح.حىت تستطيع أن تكون اللبنة األوىل للتنظيم وإلقامة اجملتمع اإلسالمي جمتمع التوحيد وا

 االهتمام بالعشائر
 وهناك لبنة ثانية جيب أن يعمل على إجيادها، وهي التنظيم العشائري اإلجياّب.
 فقد حاولت ثقافة االستعمار أن تسلب خري ما عندنا وتعطينا شر ما عندها.

 عة.فهذه الثقافة اإلسالمية قد سلبت من التجمعات العشائرية والقبلية اليت جيب أن تكون جمتم
 والسؤال كيف يكون التنظيم العشائري إسالمياً؟

 واجلواب:
 على هذه القبيلة أو العشرية أن جتعل هلا رئيساً باملفهوم اإلسالمي )ال باملفهوم اجلاهلي(.

وليس الواجب أن يكون رئيس القبيلة أو العشرية ذلك اإلنسان الكبري السن واألفضل يف النسب وإمنا يكون 
األعلم واألقدر على القيادة، وحىت إذا كانت هناك انتخابات جيب أن ينتخب واحد من خرية األفهم واألعدل و 

أبناء العشرية أو القبيلة، وهؤالء مجيعًا يكونون قوة اجتماعية وسياسية واقتصادية فلو استطعنا أن خنلقها يف 
يف احمليط االجتماعي للشارع ويف  جمتمعاتنا ونبنيها على األسس اإلسالمية، فإننا سنستطيع أيضًا بناء التنظيم

 احلي والقرية يف جلان بعيدة عن أعني األنظمة متارس نشاطاهتا يف تنظيم اجلماهري وتوجيهها.
 اجملالس احلسينية

هناك جتمع وتنظيم أساسي ال ميكن التغافل عنه وعلينا أن نعريه أكرب اهتمامنا أال وهو )التنظيم احلسيين( 
يقيمها أبناء الشعب يف أيام عاشوراء وأربعني اإلمام احلسني )عليه السالم( ووفاة النيب  فمجالسنا احلسينية اليت

)صّلى اهلل عليه وآله( والصّديقة الطاهرة )عليها السالم( وجمالس الوفيات لألئمة عليهم السالم واجملالس 
أن تكون ضمن تنظيم حسيين يف  األسبوعية والشهرية اليت تقام يف املساجد واملدارس والبيوت هذه اجملالس جيب 

كل مدينة ويف كل قرية، وتكون هناك قيادات منتخبة وتنسيق بني اجملالس يف اختيار اخلطباء، وتنظيم املواكب 
 العزائية، واختيار الشعارات اإلسالمية اليت تنمي يف نفسية الشعب روح احلركة واالندفاع حنو مقاومة األنظمة.

 الرؤية الواقعية
أن تكون مجاهري األمة املؤمنة واقعية مع نفسها ويف رؤيتها ومنظارها إىل األحداث، وهذه الواقعية  مث إنه جيب

تكمن يف أننا اليوم خنوض صراعًا مريرًا ملواجهة أعدائنا يف العامل وعلينا أن حنسم املعركة لصاحلنا بإعدادنا اجليد 
 ألنفسنا.

اجز يكمن يف سعة الصدر وضيقه فعلينا أن نرّب أنفسنا على شرح إن بيننا وبني اإلعداد حاجزًا مسيكًا وهذا احل
 (، وأن تكون قلوبنا منشرحة مع األمة يف العمل.15الصدر: )رّب اشرح يل صدري( )طه: 



وهذا يف الوقت الذي جيب أن يتحول ضيق صدرنا إىل عداوة مشحونة ضد األنظمة: )أشداء على الكفار رمحاء 
 (.11بينهم( )الفتح: 

نسان أعداًء يف اجملتمع ولكن عليه أن يعرف عدوه احلقيقي هي األنظمة احلاكمة اليت كانت السبب يف إن لإل
 تكوين مثل هذه العناصر املنحرفة.

إن األنظمة تريد أن حتطم قوة األمة وهؤالء الذين حيكمون املسلمني املعادون لألمة يعرفون بأن حزب اهلل هم 
ي العاملي يهدد مصاحلهم، لذا فإهنم يسعون إىل حتطيمنا بشىت األساليب: الغالبون وإن هذا احلزب اإلسالم

بالسجون واملعتقالت، بالتعذيب اجلسدي القاسي حىت املوت، باإلبعاد عن الوطن، مبصادرة األموال، وغري ذلك 
 من املمارسات الالإنسانية.

ليت هي طالئع اجليش اإلسالمي املشيد إن األنظمة ختاف من اجملاهدين العاملني، ختاف من الطالئع املؤمنة ا
 حلكومة القرآن يف العامل، فاألنظمة تعترب األمة عدوها األول والرئيسي فتحاول ويف كل يوم أن تفتت هذه األمة.

 فعلينا أن نستغل كل ساعة من ساعات حياتنا يف مقاومة الباطل.
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 العمل أساس التغيري والصياغة اجلديدة

 
 ماذا تعمل األنظمة وماذا نعمل حنن؟

واألنظمة تعمل الكثري يف سبيل احلفاظ على عرشها إهنا تستورد اخلرباء العسكريني، وخرباء )األمن( وخرباء التمييع 
 الثوار املؤمنني.واإلفساد، وخرباء التعذيب جملتمعنا، وتبين السجون واملعتقالت لتحبس 

وأعمال األنظمة هذه ال ميكن التخلص منها إال بالعمل اجلاد واإلعداد املستمر من قبل أبناء األمة حىت نكون يف 
 مرحلة نستطيع أن نقول لألنظمة )ال( ولإلسالم وللحكومة اإلسالمية )نعم(.

 ويف ذلك جيب أن يسبق بعضنا بعضاً.
 (.16طففني: )ويف ذلك فليتنافس املتنافسون( )امل

وعلى الفرد منا أن يقوم جبهود جبارة وأعمال بطولية تساوي أعمال وبطوالت العشرات من أبناء الشعب اآلخر 
حىت يكون هذا العمل اخلالص هلل مثرة جننيها بعد حني بإذن اهلل تعاىل، قال تعاىل: )إن يكن منكم عشرون 

 (.65فاً( )األنفال: صابرون يغلبوا مائتني وإن يكن منكم مائة يغلبوا أل
 وأخرياً 

جيب أن تكون قناعاتنا كاملة بأن اإلعداد للمعركة املصريية ضرورة تقتضيها احلالة املأساوية اليت نعيشها، فإن 
 انتظار الفرج بدون العمل ال يغين اإلنسان شيئاً.

 قال سبحانه: )وقل اعملوا(.
 (.31وقال تعاىل: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى( )النجم: 

ويف هذه املرحلة جيب أن نرتك ونتجنب النظرات احلزبية الضيقة، ونرتّفع عن اخلالفات، ولو كانت هناك خالفات 
بيننا فيجب أن تتحول إىل سالح ألجل التغيري يف مواجهة األنظمة، وأن تكون قلوبنا مفتوحة لآلخرين، وأن ال 

و)حسن اإلدارة( فإننا إن اتصفنا بأخالقيات وسلوكيات نفرق بني هذا وذاك وأن يكون املقياس هو )التقوى( 
فاسدة كاحلسد والنفاق والنظرات الضيقة فلن نستطيع أن نؤسس حكومة عاملية ونظامًا أقوى من األنظمة 

 القائمة.
إىل واهلل سبحانه وتعاىل إمنا يرفع العمل الصاحل، أما العمل الذي يشوبه النفاق والرياء فيبقى يف األرض بل ينتقل 

 سّجني.
لذا فعلى األمة أن تكّون نفوس مجاهريها وتتحمل املشاكل وجتتاز العقبات، وأن تفكر يف مصلحة اإلسالم واألمة 

 (.1والعامل أمجع فإن: )آلة الرئاسة سعة الصدر()
 ـ كما قال علي )عليه السالم( ـ فعلينا برتبية أنفسنا وإعدادها وفق هذا املقياس.



ك سعة الصدر ويبحث عن الكفاءات واملقاييس الصحيحة وال يبحث عن العالقات إن اجملتمع الذي ميتل
واالرتباطات احلزبية الضيقة هذا اجملتمع يتقدم على ذلك اجملتمع الذي يفكر فقط وفقط يف مصاحله الشخصية 

 الضيقة.
ه والعامل وقبل كل وتربية اإلنسان لنفسه على سعة الصدر، والتفكري اجلدي ويف مصلحة اآلخرين يف مصلحة أمت

شيء يف إسالمه وقيمه من األمور اليت جيب أن يتحلى هبا أبناء شعبنا جبميع فئاته وفصائله ففي ذلك خسران 
 العدو واقرتاب هنايته بإذن اهلل تعاىل.

تنا إننا نتطلع إىل مستقبل مشرق، وهذا املستقبل يتطلب منا الوحدة والتعاون والتنسيق بني طاقاتنا الفكرية وقدرا
املادية، وتسخريها يف خدمة القضية األساسية، وأن يكون والؤنا للقيادة اإلسالمية املرجعية اليت تتصدى قيادة 

 احلركة ضد األنظمة والًء إميانياً تابعاً من الشعور باملسؤولية اإلهلية.
ا قادرة على استيعاب فلتكن نفوسنا صبورة ورؤانا بعيدة، ولتكن أهدافنا وتطلعاتنا سامية، حىت تكون شخصيتن

 اجملموع وجتميع طاقاته وقدراته.
وليعلم املسلمون أن خوض ساحات العمل واإلعداد للمواجهة من األمور اليت يتوقف عليها انتصارهم وعزهتم 
وإن اإلعداد خلوض الصراع مع األنظمة أمر ال بد منه وإال فإن األنظمة ستدوم سنوات أطول وإهنا ستبدد 

 هتم أكثر فأكثر.املسلمني وقدرا
إن اخليال واحللم والتمين ال يصنع شيئاً، إننا إذا أردنا أن نصنع حضارة بالتمنيات فإننا سنكون وامهني فإن صنع 
احلضارة ليس باحللم والتمين، فاإلنسان ال يستطيع أن يصنع بالتمنيات واحللم حضارة أو دولة وإمنا يكون صنع 

 مل اجلاد من أجل بلوغ األهداف.احلضارة وبناء احلكم باملساعي والع
 (.41ـ  31)وأن ليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف يرى( )النجم: 

 (.1)ليس بأمانيكم وال أماين أهل الكتاب()
أما أن جنلس يف بيوتنا ونقول: بأننا نستطيع حتقيق أهدافنا، فإن ذلك ما ال يقبله العقل وال ينتهي إىل نتيجة 

جل املقاومة وبقوة، ونقف أمام العدو ونصرخ يف وجهه دون خوف أو تردد، وأن نقاطع فعلينا أن نسعى من أ
 دوائر األنظمة وشركاهتا وكل ما يرتبط هبا وأن نرتك اخلدمة فيها.

فالالزم على األمة أن تبذل جهودها يف سبيل انتصار ثورهتا وقيمها ومبادئها وتكوين حضارهتا من أجل اهلل واهلل 
 (.11: )قل اهلل مث ذرهم( )األنعام: فقط، قال تعاىل

 ال أن يكون تفكريها مادياً يبحث عن املغامن.
والشعب الذي يعد نفسه النتصاره من اآلن أفضل من اإلعداد بعد عشر سنوات، ألن اإلعداد اليوم سوف 

 يعطي النتائج بعد فرتة زمنية ال تتعدى فرتة اإلعداد بعد عشر سنوات بإذن اهلل تعاىل.
ناشيد والشعارات والعواطف ال تكفي، فمرحلة الشعارات واألناشيد جيب أن ترافق مرحلة اإلعداد النفسي إن األ

 واجلسدي والتنظيمي لشخصية الفرد واألمة.



ولو أننا ربينا أنفسنا وجمتمعنا اإلسالمي على هذه املفاهيم والقيم فإننا سوف جنين مثرة هذه الرتبية يف القريب 
  تعاىل.العاجل إن شاء اهلل

وإننا بعملنا اجلاد وإعدادنا املستمر ملرحلة املواجهة سوف لن ختيب آمالنا وطموحاتنا، واهلل عز وجل مع الذين 
 يعملون الصاحلات لوجهه ومع الذين يكدحون يف هذه الدنيا من أجل عزهتم وكرامتهم وحتكيم مبادئهم اخلرية.

الفتح ال ينفع الذين كفروا إمياهنم وال هم ينظرون( )السجدة: )ويقولون مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني قل يوم 
 (.11ـ  14

 (.11)كتب اهلل ألغلنب أنا ورسلي إن اهلل قوي عزيز( )اجملادلة: 
 (.161)إن ينصركم اهلل فال غالب لكم( )آل عمران: 

 (.2)إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم( )حممد: 
 واحلمد هلل أوالً وآخر

رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله  سبحان ربك
 الطاهرين

 حممد بن املهدي احلسيين الشريازي
  
 .41، ص4ـ هنج البالغة، شرح حممد عبدة: ج 1
 .114، ص1ـ حبار األنوار: ج 1
 
 


