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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين

ة من املسائل )حوار حول تطبيق اإلسالم(هو  اسم هذا الكتاب الذي جيده القارئ الكرمي بني يديه، وفيه جمموع
اليت اتفق أن دار النقاش حوهلا بيين وبني مجاعة من املثقفني، الذين كانوا من أنصار اإلسالم، أو من أنصار 
الغرب والشرق، فقبل ما يقارب من عشرين سنة، اجتمعنا أنا ومجاعة من األصدقاء، لتأسيس املكتبة )اجلعفرية( 

رجت املكتبة إىل النور، بإذن اهلل تعاىل. وبعد ذلك مباشرة، أّسسنا يف )املدرسة اهلندية( يف كربالء املقدسة. وخ
جملة )أجوبة املسائل الدينية(، فصارت املكتبة واجمللة منطلقًا لالحتكاك بطبقات املثقفني،مما حدا األصدقاء إىل 

ية(. وهبذه تأسيس مؤسستني أخريني، مها )مدرسة اإلمام الصادق )ع( األهلية( و )اجلمعية اخلريية اإلسالم
املؤسسات األربع انطلقت املسرية العلمية الدينية احلديثة يف كربالء املقدسة، وصرنا حنن القائمني هبا موضع األخذ 
والرد، واحلوار واجلدل، والنقاش والنقد، حول اإلسالم، وحول الشرق، وحول الدين بصورة عامة، وحول 

 يادهتا الوافدة، إىل آخر القائمة..الروحانية، وحول الشيعة، وحول الشرق والغرب، وق
ومل متض مدة على تأسيسنا هلذه املؤسسات، حىت قامت ثورة عبد الكرمي قاسم يف العراق، مما هّيجت الشعب، 
وأوجبت شدة الِصدام، وكثرة املناقشات. وكلما تقدم بنا األمر إىل األمام، عرفنا موضع احلاجة أكثر فأكثر، 

سيس املؤسسات لتكميل النواقص، حىت أن )مؤسسة احلفاظ( وحدها، اشتملت وأخذت أنا واألصدقاء يف تأ
على )ثالث وثالثني مؤسسة( ذكرت أساميها يف التقومي اإلسالمي املطبوع يف كربالء املقدسة. ومن الطبيعي أن 

 يكون لكل مؤسسة أنصارها ومناوئوها، مما يوجب كثرة الصدام واحلوار.

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

 وعدم التغيري واحلذف والتبديل فيه.



 لتشنجات، توّلدت اخلطوط العريضة هلذا الكتاب.ويف مثل هذا اجلو املشحون با
فهي حماورات يف بعض جوانب اإلسالم، من جهة احلكم، والسياسة، واالقتصاد، وما إىل ذلك، أفرغتها يف 

 قوالب سهلة التناول، ليفهمها حىت طالب الثانوية.
املسلمني، أمام بريق الغرب  وقد الحظت إبّان جري هذه احملاورات مع املثقفني، مدى االهنزامية اليت أصابت

والشرق، اهنم رأوا تقدم الكفار يف الصناعة، فظنوا أهنم تقدموا أيضاً يف املعنويات واألخالق واملناهج احليوية، ولذا 
تركوا اإلسالم مجلة وتفصياًل ليلحقوا بركب احلضارة املادية، لكنهم نسوا املشيتني ـ كما يف املثل ـ فال تقدموا يف 

ضارة، بل تأخروا وتأخروا، وال بقواعد إمياهنم ودينهم وفضيلتهم، اليت كانت سبب تقدمهم وسبب ميدان احل
 قوهتم.

وقد جّرب املسلمون، منذ تركهم العمل باإلسالم، من قبل قرن، تقريباً، أهنم مل يزدادوا بذلك إال ضعفاً، وفرقًة، 
صل األمر باملسلمني إىل أهنم أخذوا يتمنون أن يَصّلوا يف وتأخراً، ومل يزد أعداؤهم إال تقدماً وسيطرًة وقوًة، حىت و 

قبلتهم األوىل )القدس( وال جيدون إىل ذلك سبياًل، فهل يتصور ضعف أكثر من هذا؟ وهل يوجد احنطاط أبعد 
 من هذا االحنطاط؟

ظمة الشرق والغرب، وليعلم املسلمون أن ال عالج هلم إال بالرجوع إىل اإلسالم، وأهنم كلما ازدادوا من استرياد أن
وكلما ابتعدوا عن اإلسالم أكثر فأكثر، ازدادوا ضعفًا وتأخراً، وازداد أعداؤهم قوًة وتقدماً، وتكون أمواهلم عرضًة 
للنهب والسلب، وأوالدهم وشباهبم عرضًة للقتل والذبح، وبالدهم عرضًة لالحنطاط والتأخر، وطاقاهتم عرضًة 

 ا الريح يف يوم عاصف.للتشّتت والتبّدد، كرمال اشتدت هب
 وليس أمام املسلم خيار إال:

 ـ أن يرجع إىل إسالمه ودينه وقرآنه ونظامه، حيث العزة والسعادة والكرامة والتقدم. 1
 ـ أو أن ينسلخ عن دينه كاماًل، ويلحق بركب الشرق، حيث االستعمار واإلحلاد والكبت. 2
 حنراف، والفساد.ـ أو أن يلحق بركب الغرب، حيث االستعمار، واال 3
ـ أو أن يبقى على حالته هذه مذبذب بني ذلك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالء، حيث االستعمار، والذل،  4

واالندراج يف قائمة املنافقني، الذين إذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل يراؤون الناس وال يذكرون اهلل إاّل قلياًل، 
دنيا، والعمى يف اآلخرة، كما قال تعاىل: )ومن أعرض عن ذكري فإن له ولينتظر إذ ذاك الضنك يف العيش يف ال

معيشًة ضنكًا وحنشره يوم القيامة أعمى قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنُت بصريًا قال كذلك أتتك آياتنا 
 فنسيتها وكذلك اليوم تنسى(.

 واهلل املسؤول أن يوفّقنا التباع سبيِل اإلسالم، وهو املوّفق املستعان.
 حممد بن مهدي احلسيين الشريازي



 
 
 

 حوارات في السياسة والحكم
 

 حوار حول الحكم
جاءين مجاعة من املثقفني من أهل العلم يطلبون مين أن أبنين هلم كيفية احلكم يف اإلسالم وهل أنه دميقراطي أو 

 ديكتاتوري؟
 قلت هلم: ال دميقراطي وال ديكتاتوري.

 ن احلكم إن كان فردياً كان ديكتاتورياً، وإن كان حكم الشعب كان دميقراطياً.قالوا: ليس من املعقول ذلك، أل
قلت: عندي معقول ذلك، فإن الدميقراطية والديكتاتورية، كالمها، معناه حكم اإلنسان، واإلسالم ال يعرتف 

حانه: )إن احلكم إال حبكم اإلنسان، وإمنا يقول إن احلكم هلل سبحانه، فاحلاكم يف اإلسالم هو اهلل تعاىل، قال سب
 هلل( و )إن( مبعىن )ما( النافية، وقال يف آية أخرى )أفحكم اجلاهلية يبغون ومن أحسن من اهلل حكماً(.

 وعلى ذلك فهناك ثالثة أشكال من احلكم:
 ـ حكم اهلل. 1
 ـ حكم الشعب. 2
 ـ حكم الفرد. 3

ان احلاكم الفرد أو الشعب، أو مجاعة من واإلسالم إمنا يعرتف حبكم اهلل، ويرى أن حكم غري اهلل، سواء ك
 الشعب، ضالل وباطل. قال تعاىل: )ومن مل حيكم مبا أنزل اهلل فأولئك هم الكافرون(.

 قالوا: وهل هلل يف كل شيء حكم؟
 قلت: نعم.

 قالوا: وحىت املسائل املتطورة احلديثة؟
 قلت: وحىت هذه املسائل.

رسول )ص( واألئمة )ع( هذا التطور احلديث، ومل ُيسألوا عن هذه قالوا: وكيف ميكن ذلك ومل يكن يف زمان ال
 األسئلة احلديثة، فكيف حكموا بأحكامها؟

قلت: يف اإلسالم طائفتان من التشريع: )الطائفة األوىل( التشريعات اخلاصة و )الطائفة الثانية( التشريعات العامة. 
 امة، ولو تطّور البشر ألف مرة.والتشريعات العامة، تشمل كل حاجات البشر إىل يوم القي

 قالوا: فأي تشريع يكفل، حبكم )الزواج من بعيد( وحبكم )البنك( وحبكم )تبديل أعضاء اإلنسان(؟



قلت: يشمل الزواج من بعيد قوله تعاىل )فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون( فإنه زواج وراء النكاح وملك 
 أن تكون جتارة عن تراٍض منكم( وقوله )ال تأكلوا الربا( وغريها.اليمني. ويشمل البنك قوله تعاىل )إال 

ويشمل تبديل أعضاء اإلنسان قوله تعاىل )يريد اهلل بكم اليسر( وقوله )ع( )كل شيء مطلق حىت يرد فيه هني(. 
يف أبدية إىل غري ذلك.. ولذا فإنك ال جتد مسألة حديثة، تسأهلا من الفقهاء، إال وذكروا حكمها. وهذا هو السّر 

اإلسالم وخلوده، فإنه ما من واقعة إال وهلل فيها حكم، وقد ذكر ذلك احلكم يف القرآن أو يف السّنة، بصيغة 
خاصة، )كالصالة والصيام( أو بصيغة عامة كلية، تشمل الواقعة وغريها من األفراد املندرجة حتت تلك الصيغة 

 العامة.
بحانه، ال بيد الناس.. ولكن الكالم يف التنفيذ، فمن يكون هو احلاكم قالوا: حسناً، نقبل أن التشريع بيد اهلل س

 الفعلي لألمة على البالد اإلسالمية؟
 قلت: احلاكم الفعلي على البالد اإلسالمية هو من اجتمعت فيه هذه الشروط، وهي:

 ـ البلوغ والعقل والرجولة وطهارة املولد واإلميان. 1
 ـ العدالة التامة. 2
 مور الدين، وفقاهة أمور الدنيا والكفاءة.ـ فقاهة أ 3

 قالوا: وهل جيوز أن يتعدد مثل هذا احلاكم، بأن يكون للمسلمني حكام متعددون؟
 قلت: ال مانع من ذلك.

 قالوا: ومن يعنّي هذا احلاكم.
حيق لألمة قلت: الذي يعني هذا احلاكم ـ بعد أن كان له صالحية شرعية يف األخذ بالزمام ـ هي األمة مبعىن أنه 

 أن ختتار حاكمها الذي يرضى اهلل أن يكون حاكماً عليها.
 قالوا: وما هي كيفية االختيار؟

 قلت: حيث مل يعني يف الشريعة كيفية االختيار، فهي من األمر املطلق.
 ـ فلهم أن خيتاروا بأنفسهم أمجع. 1
 مث خيتار أولئك املنتخبون الرئيس األعلى للدولة.ـ وهلم أن خيتاروا بوكالئهم )النواب(، بأن خيتار مجاعة إنساناً،  2

 قالوا: ما ذكرت مل يكن يف اإلسالم. لكنك تقول إن االنتخاب حكم إسالمي؟
قلت: الشيعة يرون أن الرسول )ص( واألئمة )ع( هم احلّكام الذين عّينهم اهلل سبحانه، وبعدهم ـ يف زمان غيبة 

 اإلمام املهدي )ع( ـ فالفقهاء هم احلكام.
 والسّنة يرون أن الرسول، وخلفاءه الذين انتخبوا بالشورى هم احلكام.

أما عدم متكني خلفاء اجلور، ألن يستلم احلكام احلقيقيون ـ الذين يرضى هبم اهلل سبحانه ـ احلكم، فذلك كان 
 على خالف املنهج اإلسالمي.



 ذكرناها هو من له صالحية احلكم. فقد قال إذاً: فاآلن ـ وبعد غيبة اإلمام ـ الفقيه املشتمل على الشرائط اليت
 (.1اإلمام: )فارضوا به حكماً فإين قد جعلته عليكم حاكماً()

فإذا عّينت األمة من فيه تلك املواصفات واملؤهالت اليت ذكرناها، فقد اقتنع اإلمام )عليه السالم( حيث رضى 
 قال: )فإين قد جعلته عليكم حاكماً(.بصاحب املؤهالت حكماً، ويكون ذلك رئيساً من قبل اإلمام حيث 

 قالوا: وإذا كان يف األمة، فقهاء متعددون، كل منهم يشتمل على املواصفات املذكورة؟
 قلت: لألمة احلق يف أن:

 ـ تعنّي أحدهم للحكم. 1
ل  ـ أو تعنّي مجيعهم للحكم، بأن يكون احلكم، مثل جملس السيادة، مشتماًل على عدة)أعضاء( فإذا حكم الك 2

 كان ذلك حكم البالد، الذي جيب على األمة االنقياد له.
وإمنا نقول إن لألمة احلق يف أن تعني واحداً، أو متعدداً، ألنه مل يرد نص خاص على أحد األمرين، فمطلقات 

 األدلة تشمل كاًل من القسمني، من قبيل األمور والتخيريية.
 ( منكراً لذلك؟2ه السالم(: )فيا لـله وللشورى()قالوا: إن ما ذكرت هي )الشورى( وقد قال علي )علي

 قلت: علي )ع( مل ينكر الشورى، وإمنا أنكر الصيغة اخلاصة، وأنكر الشورى يف قبال النص.
 قالوا: فإنا قد مسعنا من العلماء أن )الشورى( باطلة؟

اً، أو أن حيّرم حالاًل أو أن قلت: الشورى، اليت يف قبال النص باطلة. مثاًل ال حيق جمللس الشورى أن حيّلل حرام
يعني شخصًا اهلل سبحانه عنّي غريه. أما الشورى يف تطبيق الكليات الشرعية، على املصاديق اخلارجية، فهذا مما 

 أيّده اإلسالم، قال تعاىل: )وأمرهم شورى(.
 قالوا: فإن اختار مجاعة من األمة إنساناً، واختار آخرون إنساناً آخر، فأيهما احلاكم؟

لت: من اجلائز إشراكهما يف احلكم أو جعل األكثر صوتاً رئيساً، واآلخر مشرياً ومستشاراً، فإن كل ذلك جائز. ق
إما شرعاً فألن األدلة دّلت على أن الرئيس يلزم أن يكون فقيهاً عاداًل جامعاً للشرائط، وقد حصل ذلك، يف كلتا 

 على أحد األمرين، فهم راضون بذلك. الصورتني، وإما خارجاً فألنه حصل التباين من األمة،
 قالوا: ومن الذي خيتار وينتخب؟

قلت: من اجلائز أن ترضى كل األمة، بشرائط خاصة يف املنتخب، كأن تكون كل األمة تنتخب، فإذا بلغ الصيب  
بال  كان له حق االنتخاب، وأما غري البالغ واملرأة فوليهم ينتخب عنهم، مع فارق أن الصيب وليه يقوم مكانه

توكيل من الصيب، أما املرأة فتوكل وليها يف أن ينتخب. وإن ويل الصيب هو املعني شرعًا كاألب واجلد، أما املرأة 
 فلها اخليار يف أن توكل من ينوب عنها يف االنتخاب.

 وعلى هذا فالفارق بني الشورى اإلسالمية والدميقراطية أمور:
 ة واإلميان، وسائر الشرائط اليت ذكرناها، خبالف الدميقراطية.ـ إن يف الشورى يشرتط يف الرئيس العدال 1
 ـ ميكن يف الشورى تعدد الرؤساء، على حنو جملس السيادة، خبالف الدميقراطية. 2



 ـ يف الشورى يكون االنتخاب لكل األمة حىت األطفال، خبالف الدميقراطية ـ إىل فروق أخر تأيت ـ. 3
 ملرأة مباشرة؟قالوا: وما املانع من أن تنتخب ا

 قلت: املانع أن ذلك ينايف السرت الواجب على املرأة ـ يف أغلب األوقات ـ ويف توكيلها مجع بني احلقني.
 قالوا: وهل يف اإلسالم جملس األمة أو جملس الشيوخ؟

س فقط، مث قلت: من اجلائز أن ختتار األمة بأن جتعل اجمللسني أو أحدمها، ومن اجلائز أن تقتنع األمة مبنصب الرئي
الرئيس خيتار املشاورين، سواء يف صورة جملسني، أو جملس واحد، كل ذلك ألنه ال دليل على أحد األمرين، 

 فاألمر مطلق لألمة.
قالوا: إذا قلتم بأنه جيوز يف نظر اإلسالم، تعيني األمة للرئيس، وجمللس األمة، فأي فرق بني الشورى اإلسالمية 

 وبني الدميقراطية الغربية؟
قلت: الفرق األساسي هو أن الشورى ال تعطي حق التشريع للرئيس أو اجمللس، وإمنا هلا حق تطبيق اإلسالم على 

 الصغريات اخلارجية، خبالف الدميقراطية اليت تعطي حق التشريع للمجلس، ولذا:
 ـ فالدميقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب. 1
 ـ والشورى، حكم اهلل لألمة باألمة. 2

ال حيق يف الشورى أن يقرر الرئيس أو اجمللس، تغيري حدود اهلل، أو إباحة اخلمر، أو إسقاط الصوم عن فمثاًل 
 العمال، مثاًل، بينما مثل كل هذه األمور جائز يف الدميقراطية الغربية.

 قالوا: وكم مدة احلكم للرئيس أو جمللس األمة؟
 دة.قلت: حيث ال حتديد شرعاً لذلك حيق لألمة أن تقرر امل

نعم، إذا سقط الرئيس عن الشرائط املؤهلة سقط تلقائياً، فالالزم انتخاب إنسان ثاٍن للرئاسة، مثاًل إذا ذهبت 
 عدالته، فإنه ال يصلح للرئاسة بعد ذلك.

 قالوا: لو مل ينتخب بعض أفراد األمة، فما هو املصري؟
 قلت: ال يضر ذلك، ألنه هو الذي أسقط حقه.

 أفراد األمة، مث نقض انتخابه، عن عذر مشروع يف نظره أو بدون عذر، فما هو املصري؟قالوا: لو انتخب بعض 
قلت: ال يضر نقضه، إذ ال دليل على سقوط الرئيس عن الرئاسة هبذا النقض، فيبقى الرئيس على رئاسته حىت 

 بعد النقض.
 بقاء الرئيس؟قالوا: وعلى هذا لو نقض كل أفراد األمة أو أكثريتهم انتخاهبم، كان الالزم 

قلت: كال، إذ الرئيس له صفتان، صفة شرعية، وصفة وكالية، ألنه وكيل عن األمة، وهو مل يَتسلَّم املنصب لصفته 
الشرعية فقط، بل لصفته الوكالية أيضاً، فإن لألمة أن تنتخب وكياًل عن نفسها إلدارة شؤوهنا، من بني املؤهلني 

فها واختيارها، فقد اهندمت صفة الوكالية يف الرئيس، فال حيق له مباشرة شرعًا للرئاسة، فإذا سحبت األمة اعرتا
 أعمال األمة بدون رضائهم، بعد وضوح أن أعماهلم من حقهم، ال من حق الرئيس.



قالوا: فما الفارق بني سحب أفراد العرتافهم بالرئيس، حيث قلتم ال ينقض احلكم، وبني سحب جمموع األمة، أو 
 ـ حيث قلتم ينقض احلكم؟أكثريتهم ـ مثاًل 

قلت: الفارق هو أنه لو كان َسْحُب فرٍد أو أفراٍد العرتافه موجباً لنقض احلكم وسقوط الرئيس، لزم الفوضى واهلرج 
 واملرج. ومن الضروري أن اإلسالم ال يرضى باهلرج واملرج، وذلك خبالف سحب األكثرية أو اجملموع العرتافهم.

 ظام األحزاب، أو بنظام احلزب الواحد؟قالوا: وهل يسمح اإلسالم بن
 قلت: أما نظام احلزب الواحد فال يسمح به اإلسالم ألنه خالف احلرية املقررة يف الشريعة.

وأما نظام األحزاب، فاحلزب له مفهومان )األول( املفهوم اللغوي وعليه ورد قوله تعاىل )أال إن حزب اهلل هم 
الناس يعملون لصاحل أنفسهم أو صاحل األمة ككل، وهو هبذا املعىن الغالبون( وذلك عبارة عن جمموعات من 

يصح أن يسمى )هيئة( أو )مجعية( أو )مجاعة( أو حنو ذلك، وهذا جائز يف اإلسالم، بل حمّبب لدى اإلسالم 
ة، ومندوب إليه، فقد ورد يف احلديث )يد اهلل مع اجلماعة(. )الثاين( املفهوم الغريب، وهو األساس جمللس األم
 الذي بيده التشريع، وهذا باطل يف اإلسالم ألن اإلسالم جيعل التشريع هلل سبحانه، وال حق ألحد يف التشريع.

 قالوا: إذا كان يف أقطار إسالمية متعددة حكام متعددون، فما هي كيفية الصلة بينهم؟
ة يكون كل احلكام قلت: الشك يف أن األفضل توحيد احلكم اإلسالمي، حتت إدارة عامة، كمجلس السياد

 عضواً فيه، وحيكمون حكماً واحداً لكل البالد.
أما إذا مل يكن ذلك، فاألفضل، تنسيق أعماهلم يف وحدة واحدة من قبيل )جامعة الدول العربية( أو )جملس 

 األمن( أو )الوحدة األوروبية( أو حنوها.
 والالزم ـ حينئذ ـ حتري أكرب قدر من التنسيق واالندماج.
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 كيفية تطبيق اإلسالم

( متوز، ذهبت أنا ووفد مرافق يل، إىل عبد الكرمي قاسم، يف مقره بوزارة الدفاع، لطلبات كان من 14بعد ثورة )
يف البالد. وقد أظهر عبد الكرمي أنه مل يأت إىل احلكم إاّل لتطبيق اإلسالم، وأهدى إىل كل  مجلتها تطبيق اإلسالم

واحد من أعضاء الوفد صورة تذكارية لنفسه، ممضاة بإمضائه، وقد دار حوار طويل معه حول املطالب اليت 
 طلبناها منه.

والصحف، اهنالت علينا األسئلة حول )املقابلة(  وبعد أن رجعنا إىل كربالء املقدسة، وانتشر النبأ، بواسطة الراديو
 وحول )قصدنا من تطبيق اإلسالم( وحول )كيفية تطبيق اإلسالم(.

وكان من مجلة احملاورات حول ذلك، ما اتفق أن جاءين مجاعة من املثقفني، ليسألوين عن رأيي يف كيفية تطبيق 
 اإلسالم. وأي شيء مقصود من تطبيق اإلسالم؟

 ل تعين من تطبيق اإلسالم إعادة اخلالفة؟قال أحدهم: ه
 قلت: ال.

 قال: فما هو املقصود؟
 قلت: جعل التشريع والتنفيذ حسب القرآن والسّنة.

 قال: هذا كالم حممد، فما هو التشريع يف اإلسالم، وكيف يكون التنفيذ؟
 قلت: أما التشريع فالالزم أن يكون مستقى من الكتاب والسّنة واإلمجاع والعقل.

 أما التنفيذ، فالالزم أن يكون تنفيذاً إسالمياً.و 
 قال: كيفية التنفيذ اإلسالمي كانت هي باخلالفة، وأنت تقول إين ال أقصد إعادة اخلالفة؟

قلت: اإلسالم يرى لزوم أن يكون الرئيس ومن بيده إدارة أمور املسلمني عدواًل جامعني للشرائط، وال صيغة 
الفة انقطعت بغيبة اإلمام املهدي )عليه السالم( فال خليفة ظاهر اآلن، وال خاصة لذلك، وإين أعتقد أن اخل

 خالفة يف أسلوب احلكم.
قال: امسح يل أن أقول: إنا خناف من اخلالفة، ألهّنا أبشع صورة للديكتاتورية، وهتك األعراض وهنب األموال، 

 وسلب األمن واالستقرار، ولذا أركز على السؤال من هذه اجلهة.
اخلالفة احلقة مل تكن كذلك، وإمنا معىن اخلالفة احلقة االستشارة يف األمور، والعدالة املطلقة، والرفاه العام.  قلت:

وإمنا يصح ما ذكرت بالنسبة إىل اخلالفة االمسية اليت متثّلت يف بين أمية وبين العباس، ومن إليهم، فإن هؤالء هم 
األعمال املخزية، ومبا ارتكبوه من هدر الكرامات ومن إضاعة  الذين أعطوا أبشع صورة لإلسالم، مبا جنوه من

 احلقوق، وكل املسلمني من هؤالء ومن أعماهلم براء، ولذا ترى التنديد هبم يف كل منابر اإلسالم، ليل هنار.
 قال: إذاً يصح عندك أن يكون تنفيذ حكم اإلسالم على يد الوزارة، على الصورة احلديثة؟



على شرط توفر الوزارة، للقوانني اإلسالمية، من علم وعدالة وفهم للحياة، وخوف من اهلل قلت: نعم يصح ذلك، 
 سبحانه، وتقدمي املصاحل اإلسالمية على املصاحل الشخصية.

 قال: وهل يصح عندك أن يكون التشريع من )الربملان(؟
 قلت: )الربملان( باملفهوم الغريب ال، أما باملفهوم اإلسالمي فنعم.

 ا هو املفهوم اإلسالمي؟قال: وم
 قلت: يشرتط يف الربملان أمران:

)األول( يف أعضائه، فالالزم أن يكونوا رجااًل عدواًل خملصني خائفني من اهلل سبحانه، وهم مبنزلة املستشارين 
 للحكومة.

لى القواعد )الثاين( أن ال يشّرعوا ما خيالف اإلسالم، فال تشريع يف اإلسالم وإمنا تطبيق القضايا الشخصية ع
 اإلسالمية العامة، ولذا فالدولة اإلسالمية تشتمل على )التطبيق( و )التنفيذ( ال على )التشريع، والتنفيذ(.

 قال: حسناً، إذا فرضت أن )عبد الكرمي قاسم( أراد تطبيق اإلسالم يف البالد، فهل ميكن ذلك؟
 قلت: وملاذا ال ميكن؟

ف اإلسالم، كاملدارس املختلطة، والبنوك الربوية، وقوانني احملاكم، قال: ألن كل شيء يف البالد اآلن، هو خال
 واخلمور، والقمار، وغريها. وإذا أرادت احلكومة تغيري كل ذلك تصبح فوضى ليس مثلها فوضى.

قلت: الدولة اإلسالمية ليست غبية حىت توجب الفوضى عند تطبيق اإلسالم، أما ما ذكرت من األمور احملتاجة 
 ري:إىل التغي

ـ فاملدارس املختلطة، ليست كثرية، ويتوفر يف البالد البنايات واملعلمون واملعلمات، فالدولة تفصل بني اجلنسني  1
 وختّصص قسماً من املدارس للذكور وقسماً منها لإلناث مع ختصيص املعلمني للذكور، واملعلمات لإلناث.

ذلك سببًا للعوز من جهة رواتب املوظفني، سدت الدولة ـ والبنوك، تلغي الدولة الربا الذي فيها، وإذا صار  2
 ذلك من اخلزينة العامة.

ـ أما قوانني احملاكم، فمن املمكن أن تعمم الدولة وجوب العمل بكتاب )شرائع اإلسالم( للمحقق، مع  3
ة، مث يف فرتة استشارة علماء اإلسالم، املوجودين يف البلد بكثرة، من العلماء الذين يعينهم املراجع لالستشار 

قصرية، تنظم قوانني جديدة للمحاكم مستقاة من الكتاب والسّنة... ويف نفس الوقت تضغط احلكومة على 
 احلكام والقضاة يف لزوم تعديل أنفسهم بـ )العدالة( الشرعية.

هان عمل ـ وإلغاء حمالت اخلمور والقمار ال يتطلب من الدولة إال تعويض أصحاهبا، مبا يتمكنون معه من امت 4
 حّر شريف، يستدّرون به أرزاقهم.

 قال: وهل ميكن كل ذلك بني عشية وضحاها؟



قلت: كال، وإمنا حسب القدرة واإلمكانيات، والقدرة شرط عقلي وشرطي يف كل التكاليف اإلسالمية، قال 
يب )ص(: )ما أمرتكم تعاىل: )ال يكلف اهلل نفسًا إال وسعها( وقال: )ال يكلف اهلل نفسًا إال ما أتاها( وقال الن

 بشيء فأتوا منه ما استطعتم(.
 قال: ومن أين تبدأ الدولة اإلسالمية بتطبيق اإلسالم؟

قلت: تبدأ بتشكيل جلنة كبرية من األخصائيني واخلرباء، وعلماء الدين، واملوظفني الكبار عند خمتلف الوزارات، 
 يوجب التغيري فوضى وخلاًل يف الدولة أو يف رفاه لصوغ الصيغة اإلسالمية املالئمة لكل هذه التغيريات، حىت ال

 األمة.
 قال: وماذا تفعل الدولة اإلسالمية اجلديدة، باالرتباط مع الدول؟

قلت اللجنة املعدة للتغيري تتحرى الصيغة اإلسالمية لالرتباط، حبيث ال يوجب ذلك خدشًا يف عالقة الدولة 
 كانة الدولة اإلسالمية.اإلسالمية مع سائر الدول، مما يوجب إضعاف م

 قال: وهل هذا الذي ذكرته كل الفارق بني الدولة اإلسالمية اليت تدعو إليها وبني الدولة احلاضرة القائمة اآلن؟
 قلت: كال، وإمنا ذلك بعض بنود الدولة اإلسالمية.

 قال: فما هي البنود األخر؟
 قلت: للدولة اإلسالمية منهج خاص بالنسبة:

 .ـ إىل العمران 1
 ـ واحلريات. 2
 ـ والضرائب. 3
 ـ واالقتصاد. 4
 ـ والزراعة. 5
 ـ وإرساء دعائم األمن واالستقرار.. 6
 ـ واجليش. 7
 ـ وتقدمي البالد إىل األمام.. إىل غريها.. 8

 قال: فما هي كيفية تطبيق اإلسالم لتلك املناهج؟
كبار املوظفني واألخصائيني بتغيري املناهج قلت: )كما ذكرت( تشّكل الدولة اإلسالمية جلنة من علماء الدين و 

 احلالية إىل تلك املناهج اإلسالمية.
 قال: وكم مدة حيتاجها التطبيق الذي ذكرته؟

قلت: إين أرى أن التطبيق الكامل حباجة إىل ما ال يقل عن سنة، أما الشروع يف التطبيق فيكون من أول يوم تتبىن 
 سالمية.الدولة تغيري املناهج إىل املناهج اإل

 قال: وهل ذكرت كل ذلك لعبد الكرمي قاسم؟



قلت: ال، وإمنا ذكرت له وجوب تطبيق اإلسالم، وأن الطريق إىل ذلك هو تشكيل جلنة كبرية من رجال الدين 
 ورجال الدولة، لصياغة التطبيق.



 
 اإلقليميات

وعيني، واختذت احلكومة ضدهم يف أواخر حكم امللكيني يف العراق، وقعت اضطرابات نسبتها السلطة إىل الشي
إجراءات شديدة، وقد جاء إىل احلكم مكان )نوري السعيد( )عبد الوهاب مرجان( وكان شيعيًا من أهايل احللة، 

 ومعروفاً باألخالق واهلدوء.
 فانتهزت تلك الفرصة، وسافرت أنا واخلطيب الشيخ عبد الزهراء الكعيب إىل بغداد ملالقاته، وكان هدفنا أن نتكلم

معه حول )قانون العتبات املقدسة( الذي وضعه )السيد حممد الصدر( إبان رئاسته، لكنه مل يُنفذ بعد تنحي 
 السيد عن الرئاسة.

وقد قابلنا رئيس الوزراء، وتكلمنا معه حول قانون العتبات ومل حنصل على نتيجة، وإن وعدنا عند اللقاء خرياً، وال 
 عن قصور. أعلم هل أن عدم تنفيذه عن تقصري أو

وقد رأيناه، عند املالقاة، مستوحشًا من االحتاد السوفيايت، ومن الشيوعيني يف داخل البالد، وختريبهم، وأظهر لنا 
ختوفه ذلك، وقال إن احلكومة كلما حتاول التخفيف من نشاطهم الداخلي واخلارجي ال تتمكن من القضاء 

 عليهم، ومل جتد عالجاً لذلك.
 د إن أردمت.قلت له: العالج موجو 

 قال: وما هو؟
 قلت: تطبيق اإلسالم.

 قال: وهل بالدنا ليست إسالمية؟
 قلت: إسالمية باالسم، ال باحلقيقة.

 قال: تعين وجود اخلمور والسفور يف البالد؟
 قلت: أعين فوق ذلك.

 قال: وما هو؟
 قلت: القانون ـ ككل ـ غري إسالمي.. واإلقليمية متحكمة يف البالد.

 قانون غري إسالمي؟قال: كيف ال
 قلت: ألن جملس األمة يشرّع قوانني على خالف قوانني اإلسالم.

 قال: ذاك بيد اجمللس ال بيدي.
قلت: خذ احلاصل.. فالقانون غري إسالمي، وإذا كان القانون غري إسالمي ال يكون رفاه، والبلد الذي ال يكون 

 فيه الرفاه تعشعش فيه الشيوعية.
 ين باإلقليمية؟قال: حسناً، وماذا تع



 قلت: جعلكم العراق ضّيق، بعد أن كان يف زمان اإلسالم واسع.
 قال: وما هو ربط هذا بالشيوعية؟

قلت: البلد الصغري ال يتمكن أن يقاوم العواصف فيسقط، أما البلد الكبري فمثله مثل النخلة العاتية ال تسقطها 
 د الكبرية بينما البالد الصغرية كل يوم هلا شأن.العواصف مهما كانت هوجاء.. وهذا هو سر استقرار البال

 قال: وكيف جعلنا العراق ضّيق؟
قلت: إن التاريخ يذكر أن العراق كان نفوسه أربعني مليون، يف زمان ال وسائل حديثة فيه، وأن أرض العراق  

ماليني واآلن كانت تسمى بأرض السواد حيث إن كلها كانت مزروعة، وأن نفوس بغداد )وحدها( كانت مثانية 
ليس كل نفوس العراق مثانية ماليني، مع أنه لو مل تكن احلكومة متمسكة باإلقليمية لكان اآلن ـ هبذه الوسائل 

 احلديثة من الري واملواصالت وغريها ـ نفوس العراق أكثر من مائة مليون.
 قال: )ضاحكاً( فمن كان يعّيش هذه املائة مليون؟

 الصني، وأمريكا وروسيا، وكل بلد نفوسه أكثر من مائة مليون.قلت: الذي يعيش نفوس اهلند و 
 قال: ومن أين البشر؟

قلت: )أواًل( بتشجيع التناسل، كما أمر به رسول اإلسالم، حيث قال: )تناكحوا وتناسلوا تكثروا فإين مباٍه بكم 
 األمم يوم القيامة، ولو بالسقط(.

وهلا، وجعلهم كالعراقيني يف احلقوق والواجبات، وإين أضمن أنه ال و )ثانياً(: بفتح أبواب العراق لكل من يريد دخ
 متر عشر سنوات إال وتقفز نفوس العراق إىل عشرين مليون، وهكذا.

 قال: وماذا تعين بفتح أبواب العراق؟
قلت: لقد أبدع اإلسالم يف جعل خطط لتنمية البالد ماديًا وبشرياً، وبذلك توسعت الدولة اإلسالمية ذلك 

 وسع اهلائل.الت
 قال: وما هي تلك اخلطط؟

قلت: )أواًل(: إن كل مسلم يف البلد هو مواطن، له ما هلم وعليه ما عليهم، سواء كان عربيًا أو أعجميًا أو من 
أقاصي الدنيا، فصهيب الرومي، وسلمان الفارسي، وأبو ذر العريب، وبالل احلبشي، كلهم كانوا حول الرسول، ال 

ياز إال بالتقوى، فكل مسلم له حق ملكية األرض، وحق االجتار، وحق الوصول إىل أرقى فرق بينهم، وال امت
الوظائف يف الدولة، وحق.. كما أن على كل مسلم أن يدفع احلقوق املالية )الضرائب( وأن خيدم البالد وأن 

 حيارب إذا اتفقت حرب إسالمية.
اخلروج منها، بأذن وتأشرية، بل لكل مسلم أن يدخل )ثانياً(: إن ال حدود للبالد. وال يكون الدخول فيها، و 

 البلد، ولكل مسلم أن خيرج من البلد.
)ثالثاً(: إن لكل مسلم أن يعمر ويزرع ما شاء من األرض، بال حتديد، ففي القانون اإلسالمي )األرض تعود ملن 

 عمرها(.



 ا يشاء، بالد مجارك وال ضرائب.)رابعاً(: إن لكل مسلم أن يتاجر كما يشاء، ويستورد ما يشاء، ويصدر م
)خامساً(: إن لكل مسلم احلرية يف السفر واإلقامة والعمل واالجتماع وإبداء الرأي وحيازة احلاجات، من دون 

 )جواز( أو )جنسية( أو )هوية( أو ضرائب، أو رسوم، أو قيود.
 .)سادساً(: التقليل من الوظائف الكابتة للناس، وإلغاء الروتني إلغاًء تاماً 

 قال: ما تقوله يوجد يف اجلنة ال يف األرض؟
 قلت: بل وجد يف األرض طيلة احلكم اإلسالمي.

 قال: أليس ذلك يوجب الفوضى؟
 قلت: بل بالعكس إن كل أحد يشتغل برتبية نفسه، وذلك ما ينفي الفوضى.

 قال: فما شأن احلكومة بعد كل ذلك الذي ذكرته؟
 ن، وحّل املشاكل، وتقدمي البالد إىل األمام.قلت: شأهنا إدارة البالد، وحفظ األم

 قال: يف مثل هذه الدولة اليت ال ضابط هلا يكثر اجملرمون.
 قلت: بل بالعكس فإن اإلجرام يتولد من أمرين:

 ـ الضغط على الناس. 1
 ـ عدم صرامة العقوبة. 2

الكبت( وال من جهة )عدم وحيث ال يكون يف اإلسالم ضغط، ال من جهة )التفرقة بني الناس( وال من جهة )
 الرفاه( وال من سائر اجلهات.

 وحيث يف اإلسالم )العقوبة صارمة(.. يقل اجملرمون، قلًة ال مثيل هلا يف الدول احلاضرة.
 قال: وإذا فتحنا أبواب البالد، هرع إليها اجملرمون من كل مكان.

فإن كان األول، فبها ونعمت، فأي شيء  قلت: يهرع اجملرمون للعمل والكسب والتقدم، أو للتخريب واإلجرام.
أحسن من أن يتبدل اجملرم إىل مواطن صاحل؟ والعلماء يقولون: إن من أسباب جناح رسول اإلسالم )ص( ما بّينه 
من قاعدة )اإلسالم جيّب ما قبله(... وإن كان الثاين، فإذا شددنا يف العقوبة ـ كما هو قانون اإلسالم ـ ال جيد 

  الدولة ولذا البد له من أن خيرج أو يتأّدب.اجملرم مكاناً يف
 قال: وهل البالد االستعمارية تدعنا نفعل كل ذلك؟

قلت: إذا كانت بالدنا هبذه املثابة، كان كل الشعب الكثري العدد جيشًا للحكومة، يف وقت السلم حيفظون 
ينفذون منها إىل البالد. وكانت األمن، ويف وقت احلرب يكونون جيشًا حماربني، واملستعمرون ال جيدون ثغرة 

 البالد ـ يف حال تطبيق اإلسالم ـ أقوى من كل بلد.
 قال: وكيف لنا مبا ذكرت؟

قلت: بسيط جداً، كوننوا جلنة كبرية من املوظفني، ومن علماء الدين، ومن األخصائيني، ليخّططوا لكل ذلك، 
 وطّبقوه تدرجيياً.



 عضو اللجنة؟قال: )متضاحكاً( وهل أنت تقبل أن تكون 
 قلت: أنا والشيخ عبد الزهراء وكل زمالئي نتمىن أن نكون يف خدمة اإلسالم.

 قال: إذا فتحنا أبواب العراق، وجعلنا كل وارد مواطناً، اعرتضت علينا الدول اجملاورة.
بكم، وكان لكم قلت: اطمئنوا، إن الدول اجملاورة إذا رأوكم، وقد تقدمتم ـ هبذه اخلطوات ـ جعلوكم أسوة، واقتدوا 

 فضل السبق، وحسن الذكر.
 قال: إذا أسقطنا الكمارك واجلوازات، واحلدود، فأين حدود بالدنا؟

 قلت: حيث تنتهي أراضي الدول اجملاورة.
 قال: وما فائدة احلدود حينئٍذ؟

 قلت: فائدهتا أن أراضيكم بالد الرفاه واحلرية واإلنسانية واإلسالمية، وليس كذلك بالد غريكم.
ال: إذا فتحنا أبواب البالد لكل استرياد وإصدار، يلزم اخللل يف التوازن االقتصادي. فمثاُل ذات مرة خيرج كل ق

ملح ودهن من البلد، حيث يكونان يف اخلارج أغلى، ومرة تدخل كميات هائلة من امللح والدهن إىل البلد، حيث 
 اط منتوجات الوطن )يف الثاين(.يكونان يف اخلارج أرخص، وذلك يوجب القحط )يف األول( وإسق

قلت: إذا كان يف شيء ضرر على البالد، فللحكومة أن متنعه لقوله )ص(: )ال ضرر وال ضرار( بشرط أن يكون 
 املنع حتت إشراف جلنة من )علماء الدين واألخصائيني(.
 قال: وهل تزعم أن بإمكاين أنا أن أفعل كل ما ذكرت؟

أنت أن تسعى يف هذا السبيل بقدر طاقتك، ففي احلديث الشريف  قلت: ال أزعم ذلك، ولكن بإمكانك
 )امليسور ال يسقط باملعسور(.

 قال: )متضاحكاً( أشكرك على أفكارك غري القابلة للتطبيق.
قلت: وأستميح عذرًا إن أخذنا من وقتك كثرياً، فإن حسن أخالقك هو الذي فتح يل باب احلوار. وانصرفنا مث 

 د الزهراء، مرة ثانية، ألجل مطالبته بقانون العتبات، ومل يقع حوار بيننا هذه املرة.زرناه أنا والشيخ عب



 
 الحريات في اإلسالم

يف زمن عبد الكرمي قاسم، أخذت أجهزة اإلعالم تنادي باحلرية، وقاسم بنفسه كان خيطب، ويدعي أنه حرر 
بودية واالستعمار، فالبالد اليت كانت هلا جملس العراق من كل نري، ولكن كل الناس كانوا يشعرون بأثقل أنواع الع

األمة، وجملس الشيوخ، واالنتخابات احلرة، والصحف احلرة، واألحزاب، واجلمعيات واملنظمات، وحرية الرأي 
والعمل، و. و. حتولت إىل دكتاتورية هائلة حىت أن أقل لفظة كانت خليقة أن تدخل املتكلم السجن. وحتصيل 

رج كان يستغرق ـ أحيانًا ـ سنة أو أكثر. وبينما كان يف زمن امللوكية امللك وحده مصوناً، صار جواز سفر إىل اخلا
يف زمان قاسم آالف من الناس مصونني، حىت أن الشخص إذا انتقد رئيس الصحة أو مدير البلدية، أو ضابطاً 

والضدية مع هذه األمور خيانة  يف اجلوازات، كان ـ يف نظر السلطات ـ ضد اجلمهورية وضد الزعيم وضد الثورة.
 عظمى.

وحىت أن بعض اخلطباء ملا هاجم هذا التسّيب يف أجهزة مكافحة اإلجرام، أودع السجن وحكم عليه باإلعدام، 
ولوال أن تداركته رمحة اهلل سبحانه لكان يف خرب كان... نعم اهنم كانوا يسمون أبشع أقسام االستعباد باحلرية، 

املباد، الذي كان كابتًا للحريات. والعهد امللكي وإن مل يكن كما يريده اإلسالم من إطالق وكانوا يلعنون العهد 
احلريات، إال أن أكثر احلريات الدميقراطية كانت موجودة، بينما عهد قاسم مل يبق من تلك احلريات إال واحداً يف 

 املائة أو أقل.
لوضع، ونذكر فضائل اإلسالم يف إطالق حريات الناس، وكنا حنن، يف تلك الظروف، ندافع عن احلريات، وننتقد ا

 ونذكر أنه إن أراد الناس احلرية والعيش الكرمي كان البد وأن يعيدوا اإلسالم إىل احلياة.
وقد زارين يف تلك الظروف متصرف لواء كربالء وامسه )كاظم الرّواف( وكان رجاًل مثقفاً، وكان قبل ذلك حاكماً 

 بعد ذلك ترّقى إىل درجة متصرف، وبعدها وصل إىل الوزارة، وملا وصل إىل درجة الوزارة، يف احملاكم الرمسية، مث
اشتكى ضدي وضد كتاب )هكذا الشيعة( وأمر احلكام بسوقي إىل احملكمة حبجة أن الكتاب املذكور امسه غري 

لدى الطبع، بينما كان داخل موافق عليه يف الرقابة، وإمنا امسه األصلي )هكذا املسلمون( وإمنا ُزونر يف امسه 
الكتاب موضوع الشيعة ال موضوع املسلمني. وبينما كان )كاظم الرواف( من الشيعة بنفسها، ومل جيرؤ حّكام  

 كربالء أن يطلبوين إىل احملكمة، فالتجأ إىل حكام النجف، ولكنهم هم أيضاً أبوا الرضوخ إىل هذا األمر.
الرواف( منفذًا إلفراغ غيظه علّي بواسطة احلكام التجأ إىل )األمن( وحيث مل جيد وزير العدل الشيعي )كاظم 

فأرسل إيل من بغداد بعض أفراد األمن ليقولوا يل انه البد من حضوري أمام احملكمة قلت: وهذا األمر ممن؟ قال: 
فأتين بصورة من احلاكم العسكري العام، قلت ال بأس، وأين أمره هذا؟ قال: إنه موجود يف ملفايت، قلت: حسناً 

األمر حىت أراه، مث بعد ذلك أرى رأيي. وعبثاً حاول الرجل املوفد إقناعي، وأخرياً قلت له: كن على علم أنه ليس 



مبقدور كاظم الرواف أن يصنع شيئاً، فاذهب إليه وقل له: إن كل ما يعمله ال يعود إال إىل نفسه. مث حاول 
 ا آبت بالفشل.)كاظم( حماوالت أُخر لرد كرامته، لكنها كله

 أما من أين محل )كاظم( هذا الغيظ، فهو املقصود يف هذا الفصل.
إنه ملا كان متصرفًا يف كربالء، جاءين زائرًا ـ كما هي العادة من زيارة الوزراء واملتصرفني وكبار موظفي الدولة 

أخذته العزة باإلمث، ومحل للعلماء ـ فتكلمت معه حول تردي األوضاع وكبت احلريات، وملا مل يتمكن من الدفاع 
 يف نفسه علّي ألف شيء وشيء.

 قال: حنن جئنا للحرية، ومل تقم الثورة إال ألجل إرجاع حريات الناس.
 قلت: فما هي احلريات اليت أرجعتموها إىل الناس؟

 قال: احلرية يف كل شيء.
 قلت: مثنل.

 قال: حرية العمال والفالحني واألحزاب.
ل يف العهد السابق، كانوا ينتخبون نواهبم جمللس األمة، وكانوا إذا وقع عليهم ظلم ينشرونه قلت: إن الفالح والعام

 يف الصحف، فهل اآلن بقيت هلم تلك احلريات، احلريات األصلية؟
 قال: رددنا هلم احلرية يف شكل أحسن.

 قلت: وما هي تلك احلرية؟
 قال: حرية النقابات.

 ة، وإمنا جهاز من أجهزة احلكومة.قلت: أنت تعلم أن النقابات ليست حر 
 قال: فهل أنت من أنصار العهد البائد؟

 قلت: كال، ويشهد لذلك أنا هامجناه يف جملة األخالق واآلداب، وكان بيننا وبينه توتر شديد.
 قال: لكن ال تنكر أنا أطلقنا حرية األحزاب؟

 مة وغريمها.قلت: يف العهد السابق أيضاً، كانت أحزاب، كحزب الدستور وحزب األ
 قال: كانت تلك أحزاب استعمارية.

 قلت: ومن يقول إن هذه األحزاب املوجودة اآلن ليست أحزاب استعمارية؟
قال: )وقد ظهر عليه أثر االنفعال والتأثر( إذا أنت مل ترض حبريات العهد البائد، وال حبريات الثورة، فبماذا 

 ترضى؟
 قلت: باحلرية اإلسالمية.

 ويني والعباسيني؟قال: حرية األم
 قلت: بل حرية الرسول وخلفائه الطاهرين.

 قال: وما هي تلك احلريات؟



 قلت: أصول تلك احلريات هي:
 ـ حرية إبداء الرأي. 1
 ـ حرية الكتابة. 2
 ـ حرية التجارة، استرياداً وتصديراً. 3
 ـ حرية الزراعة، أن يزرع كل إنسان ما يشاء من األراضي اليت ال مالك هلا. 4
ـ حرية العمارة، بأن يعمر اإلنسان ما يشاء من األراضي اليت ال مالك هلا، بدون احتياج إىل إجازة البلدية أو  5

 حنوها.
 ـ حرية السفر واإلقامة، والدخول يف البالد واخلروج منها. 6
 ـ حرية العمل، بأن يعمل ما يشاء من األعمال كالتجارة والفالحة واحلدادة وغريها. 7
 حيازة املباحات كصيد األمساك وحيازة احلشائش واألحطاب، وحنوها. ـ حرية 8
 ـ حرية الزواج والطالق. 4

 ـ حرية التجمع وخمتلف أقسام النشاطات. 11
 قال: )ضاحكاً( فال شأن للدولة!؟

 األمام. قلت: شأهنا محاية هذه احلريات، وقطع يد العابثني باحلريات، واستئصال شأفة اجملرمني، وتقدمي البالد إىل
 قال: إذا أعطت الدولة كل هذه احلريات، تكون فوضى؟

 قلت: إذا ضربت الدولة بيد من حديد على اجملرمني، ال تكون فوضى.
قال: وكيف تقول إن اإلسالم يعطي هذه احلريات؟ وهل يرضى اإلسالم بتجارة األفيون واملخدرات؟ وهل يرضى 

 اإلسالم بأن يعمل كل أحد ما يشاء؟
 رمات اإلسالمية خارجة، وهي قليلة جداً، واملراد حبرية العمل األعمال احملّللة.قلت: احمل

 قال: إذاً يف اإلسالم أيضاً قيود وشروط.
قلت: الشك فيه، لكن الفرق أن شروط اإلسالم عشرة، وشروطكم أنتم مليون، مث اإلسالم منع الضار واملفسد، 

 وأنتم متنعون النافع والصاحل.
 حرية العمارة، يبين كل أحد كما يشاء مما يضر باملارة وباآلخرين. قال: إذا أعطينا

 قلت: احلكومة ختطط الشوارع مث ترتك كل إنسان أن يبين كما يشاء.
 قال: إذا أعطينا حرية إبداء الرأي والكتابة، نشروا آراء امللحدين فهل توافق أنت على ذلك؟

، بينما متنع رقابتكم الكتب الدينية، مث إين قلت إن الضار قلت: اآلن أنتم أعطيتم للحزب الشيوعي هذه احلرية
 والفاسد ممنوع يف اإلسالم، والكالم اآلن هو أنكم متنعون الصاحل والنافع.

 قال: إذا أطلقنا هذه احلريات، فماذا يعمل املوظفون؟
 ني.قلت: يذهبون المتهان األعمال احلرة، وإمنا حتتفظ الدولة باملقدار الضروري من املوظف



 قال: وهل إن خرجيي الكليات يصريون كسبة؟
قلت: وما املانع من ذلك، وهل إن كل خرجيي الكليات يلزم أن يصريوا موظفني يرهقون كاهل الدولة ويكثرون 

 الروتني والكتب؟
 ؤوهنا؟قال: وإذا أعطينا كل احلريات، ورفعنا القيود والرسوم، فمن أين حتصل الدولة على األموال الالزمة إلدارة ش

 قلت: من )النفط( و)االجتار( و)اخلمس( و)الزكاة( و)سائر املعادن( وما أشبه ذلك.
 قال: إذاً أنت تدعو إىل تغيري النظام؟

قلت: كال، وإمنا أنا أدعو إىل أن تشكل الدولة جلانًا من علماء الدين ومن كبار املوظفني ومن ذوي االختصاص 
توجب الفوضى، حىت ينطبق النظام اإلسالمي، مكان هذا النظام املوجود ألجل إعطاء الناس حرياهتم، بصورة ال 

 اآلن، وبذلك تربح الدولة:
 ـ مرضاة اهلل سبحانه، والدار اآلخرة. 1
 ـ حب الشعب هلا، وحفظهم إياها. 2
 ـ تقدم البالد إىل األمام بسرعة فائقة. 3
 الذكر.ـ وأخرياً، تكون قدوة حسنة لسائر البالد، وحتصل على مجيل  4

 قال: تعين تغري الدولة القانون؟
قلت: نعم أعين ذلك، فإن كل بالٍء أصاب املسلمني إمنا كان من رفض قانون اهلل سبحانه، وجعل قوانني بشرية 

 يف مكانه.
 قال: معىن ذلك أن نرجع إىل الوراء.

األمام، وإطالق التجارة  قلت: بل معناه أن نتقدم إىل األمام، فهل إعطاء حريات الناس، وتقدمي البالد إىل
والزراعة والصناعة والعمارة، وإباحة أن يبدي كل إنسان رأيه، وأن ال يكبت ما يريده، وأن يزاول كل نشاط أراده. 

 هل معىن ذلك )رجوع إىل الوراء( أو )تقدم إىل األمام(؟
 

دارس، وحنّطم اقتصاديات الدولة، قال: إذا طبقنا قانون اإلسالم، كان معناه أن نقطع يد السارق، ونغلق أبواب امل
 ومنأل الشوارع باللحى والسبح، وهندم جهاز األمن، وإىل غري ذلك.

قلت: قطع يد السارق بعد توفر كافة الشروط، ال يكون إال يف كل عام يف كل العراق بضع مرات وما هو الضرر 
لسرّاق، إىل ما ذكرت من سائر األمور، فأي من ذلك؟ ويف قباله نوّفر األمن للناس، ونرجع الكرامة اإلنسانية إىل ا

 ربط بينها وبني إرجاع قانون اإلسالم؟
قال: ألن اإلسالم حيرم املدارس، وال يعرتف اإلسالم بالضرائب خصوصاً ضرائب اخلمور وحنوها، ويوجب اإلسالم 

 إعفاء اللحية وأخذ السبحة، وحيرم اإلسالم التجسس.
 قلت: أستاذ، يقول الشاعر:



 مل تدر فتلك مصيبة***وإن كنت تدري فاملصيبة أعظم إذا كنت
 ـ فمن ذا الذي قال لك اإلسالم حيرم املدارس؟ وإمنا اإلسالم حيرم املدارس اليت تنشر الفساد وتأيت باالستعمار. 1
 ـ والضرائب ال حاجة إليها، بعد تأمني األموال للدولة من طريق أفضل من طريق الضرائب. 2
ئر احملرمات، فالالزم منعها منعًا باتاً، ألهنا تضر وال تنفع، وإن كان فيها نفع جزئي )فإمثها ـ أما اخلمور وسا 3

 أكرب من نفعها(.
ـ وليس معىن إعفاء اللحية أن متأل الشوارع بالّلحى، مث أنتم اآلن مألمت الشوارع بالشوارب وبشعور الرأس، فهل  4

 باؤك جتر وبائي ال جتر؟
 ن قال لك أهنا واجبة؟ـ أما أخذ السبحة فم 5
ـ واإلسالم حيث يوفر األمن والرفاه، وميأل القلوب باإلميان، يتقلص جهاز األمن تلقائياً، ولذا مل يكن يف الدولة  6

اإلسالمية إال بضع أفراد لألمن باسم )احملتسب( أو حنوه. نعم حنّول هذا اجلهاز الطويل العريض العميق لألمن، 
للكرامات واخلانق لألنفاس، إىل جهاز أمن خارجي ألجل محاية بالد اإلسالم من شر الكابت للحريات واهلادر 

 أعداء اإلسالم.
 قال: )وقد بدا عليه آثار التعب واالهنزام( ما تقوله شيء حسن لو أمكن تطبيقه.

 قلت: التطبيق بأيديكم.
ن مالحمه أنه قصد االنتقام.. مث كان فقام وانصرف، لكنه كان ظاهراً عليه أثر الكراهية واالنزعاج، وقد توّجست م

 ما كان مما أوجزته يف أول الفصل.
ومن املؤسف حقًا أن يكون املثقفون من املسلمني ال يعرفون من اإلسالم إال صورة مشوهة ودعايات مضّللة، 

رة فليس إال وسلبيات كسولة، وطقوس ميتة. أما اإلسالم احلّي احلّر التقدمي النشط املوجب خلري الدنيا قبل اآلخ
 يف صدور بعض علماء املسلمني أو يف قليل من الكتب.

ومن الضروري السعي احلثيث إلعادة اإلسالم ـ كما أنزله اهلل سبحانه ـ إىل احلياة، فإن يف ذلك خري املسلمني 
 وسعادهتم ورفاههم، يف الدنيا واآلخرة.



 أسئلة في الفكر والمجتمع
 

 القوميات
 لى األنساب، واألمم املتحّضرة تعتمد على الكفاءات.األمم املتأخرة تعتمد ع

وحني كان الرسول األعظم وأوالده األطهار وصحابته األخيار قادًة للمسلمني وكان املسلمون يتبعوهنم كانت 
الصبغة العامة للبالد اإلسالمية اإلسالم، وهو يعتمد على )الكفاءة(... ومن يوم تَأَخَر املسلمون، تبدلت الكفاءة 

  النسب، وظهرت يف املسلمني القوميات.إىل
وقد نادى مجال عبد الناصر بالقومية العربية، وسّلط مجيع أجهزة اإلعالم لرتوجيها وبّثها يف البالد، وصارت يف 

 البالد اإلسالمية أحزاب حتت شعار القومية، وكان للقومية عنف هائل، يكسح كل شيء يعرتض طريقها.
ميني يف تلك الظروف حوارات متعددة أخلصها يف هذه احملاورة، اليت هي يف احلقيقة عدة وقد جرت بيننا وبــني القو 

 مباحثات، مع عدد من املثقفني من القوميني.
 قال أحدهم: وهل تؤمن أنت بالقومية؟

 قلت: بأية من القوميات؟
 قال: بالقومية العربية.

 قلت: وملاذا هبذه القومية بصورة خاصة.
 ست )سيداً( والسيد من نسل )الرسول العريب حممد(؟قال: ألنك عريب، أل

 قلت: لكن الرسول العريب حممد قال بنفسه: )ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى(.
 قال: إذاً أنت لست بقومي؟

 قلت: أفرض ذلك.
 قال: فإذاً أنت )شعويب(.
 قلت: فسنر يل الشعوبية.

 قال: كل من ليس بقومي فهو شعويب.
 منك التصنيف، بل أردت منك أن تفّسر يل معىن )الشعوبية(؟قلت: مل أرد 

 قال: أنا ال أعلم معناها، بل أعلم أن كل من ليس بقومي فهو شعويب.
قلت: أنا أفّسر لك، إن )الشعوبية( معناها كل من يقول إن فضل بعض البشر على بعض ليس إال بالكفاءات، 

 لتعارفوا(. مشتقة، من قوله تعاىل )وجعلناكم شعوباً وقبائل
 قال: دعنا من تفسري األلفاظ، فما هي أضرار القومية حىت ال تؤمن هبا؟

 قلت: وما هو نفع القومية؟



قال: أكرب نفع هلا أهنا توّحد البالد العربية حتت لواء واحد، وذلك يوجب تقدم البالد اقتصادياً وسياسياً ويف سائر 
 يد إسرائيل. مرافق احلياة، كما يوجب إمكان إنقاذ فلسطني من

 قلت: بل بالعكس إن القومية ضد كل ذلك.
 قال: وكيف؟

قلت: ألن )القومية( ضد )الكفاءة( فاإلنسان إما أن يعتقد بأن )الكفاءات( هي األحق واألوىل بالتقدم أو يعتقد 
 بأن )القوميات( هي األحق واألوىل بالتقدم، وإذا سقطت الكفاءة كان التأخر.

 )الكفاءة(.قال: ليست القومية ضد 
قلت: إذا كان هناك عندك نفران، أحدمها )هندي( ليس من قومك، واآلخر )عريب( من قومك، وكان )اهلندي( 
ذا كفاءة عالية يف إدارة أمور وزارة الداخلية، وكان )العريب( دونه يف الكفاءة، وكنت أنت رئيس اجلمهورية، فهل 

 يب(؟تفّوض وزارة الداخلية إىل )اهلندي( أو إىل )العر 
 قال: ـ بعد تفكر ـ إىل العريب.

قلت: إذًا صدقتين أنت أن )القومية( ضد )الكفاءة( ألنك حطمت الكفاءة ألجل القومية، ومثل هذا مثل 
 بالنسبة إىل سائر الوظائف، ومعىن ذلك تأخري البالد، هذا مع الغض أن القومية خالف اإلسالم.

 صلي وأصوم ـ لنتكلم اآلن يف القومية مبا هي هي.قال: دعين عن اإلسالم اآلن ـ ولو أين مسلم أ
 قلت: يلزم أن أقول: إن قولك )دعين من اإلسالم( يناقض قولك )ولو أين مسلم(؟

 قال: وكيف؟
قلت: حيث إن اإلسالم عبارة عن جمموعة من العقائد والقوانني املرتبطة بكل جوانب احلياة، فإذا مل يقبل 

مية، أو قانوناً من القوانني اإلسالمية، فال يقدر أن يقول )ولو أين مسلم( ألنه اإلنسان عقيدة من العقائد اإلسال
إسالمه حينئٍذ باطل، أو ناقص، وكما أن )الطائرة( الباطلة والناقصة ال تتمكن أن تطري كذلك اإلسالم الباطل. 

 فاإلسالم الناقص ال يوجب سعادة اإلنسان.
 اإلسالم الناقص؟قال: ما هو الفرق بني اإلسالم الباطل، و 

قلت: إذا مل يعتقد اإلنسان بإحدى العقائد اإلسالمية، كأن مل يعتقد بالتوحيد، أو بالنبوة أو باملعاد، فإسالمه 
باطل، أي أنه وسائر الكفار سواء.. وإذا اعتقد اإلنسان بكل العقائد اإلسالمية، لكن مل يلتزم ببعض قوانني 

 و أكل الربا، أو غري ذلك، فإسالمه ناقص.اإلسالم، كما لو مل يلتزم بالصالة، أ
 قال: حسناً لنتكلم اآلن عن القومية، ونتكلم عن اإلسالم بعد ذلك، فما رأيك يف القومية؟

قلت: نظري أن القومية غري صحيحة من الناحية املنطقية، كما أهنا تعطي عكس النتائج املطلوبة منها من الناحية 
 احليوية.

 ذي حيب قومه غري منطقي؟قال: وهل أن اإلنسان ال



قلت: مل يكن الكالم يف احلب، وإمنا الكالم يف القومية، من حيث هذا املفهوم، وإال فإن اإلنسان حيب أباه وأمه 
وزوجته وأوالده، وأقرباءه وأصدقاءه، فهل يصح أن يكون حبه سبباً ألن يسمى )باألبوية( أو )الولدية( أو ما أشبه 

 ذلك؟
أنت حني تقول بعدم صحة القومية، تقصد )القومية العربية( فحسب، أو )كل قال: حسناً، لكن هل 

 القوميات(؟
قلت: أنا أقصد أن )كل قومية( هي غري صحيحة من الناحية املنطقية، وإال فال خصوصية للقومية العربية، وإمنا 

 أنت تكلمت حول )القومية العربية( خبصوصها، فصار كالمي حوهلا أيضاً.
 أن تبني كيف أن )القومية( غري صحيحة من الناحية املنطقية؟قال: فهل لك 

قلت: ذلك واضح، ألن اإلنسان، ليس بلونه، وال بلغته، وال بإقليمه، وال بقومه، وال بأبويه، وال.. وإمنا اإلنسان 
لكان ذلك بكفاءاته، فإذا صرفنا النظر عن الكفاءات، وأخذنا ميزان اإلنسان، بلونه، أو لغته، أو إقليمه، أو.. 

 هدماً لإلنسان وحضارته، وموجباً لتأخريه إىل اخللف عوض تقدميه إىل األمام.
 قال: إذا كانت القومية سبب التأخري كما تقول، فقد تقدمت أمريكا، مع أهنا ملتزمة بالقومية؟

أمريكا  قلت: إين ال أسلم أن أمريكا متقدمة. نعم هلا شيء من التقّدم، وذلك بفضل )ال قوميتها( حيث إن
 جلبت إىل نفسها كل الكفاءات، وجّنستهم جنسية أمريكية ـ كما تعلم ـ فأمريكا هلا جهتان:

 ـ جهة الالقومية، وهي سبب هذا املقدار من التقدم الذي تشاهده فيها. 1
ـ وجهة القومية، وهي سبب تأخرها، ولو كانت أمريكا )ال قومية( حمضة، لكان تقدمها ضعف بل أضعاف  2

 احلايل. تقدمها
قال: حسناً، هذا سبب عدم صحة القومية، من الناحية املنطقية، ولكن ما هو سبب عدم صحة القومية من 

 الناحية احلياتية؟
قلت: أرجو املعذرة: إذا قلت إن لفظة )احلياتية( غري صحيحة يف اللغة العربية، فإن الالزم جتريد اللفظ عند 

 قول )مكيت( و )مدينيت( فالنسبة إىل احلياة )احليوي( ال )احليايت(.النسبة، ولذا تقول )مكي( )مدين( وال ت
 قال: ال نناقش اآلن يف األلفاظ، وإمنا يف املعاين.

 قلت: األلفاظ قنطرة املعاين.
 قال: ما ذكرته ضد مبناك )بعدم صحة القومية( إذ أنت اآلن تصحح )كلمة( عربية.

لعربية منها، أو سائر القوميات، وأنا أدعو إىل اإلسالمية وهذا ال قلت: أنا ال أؤمن بالقوميات، سواء القومية ا
 ينايف دعويت إىل )اللغة العربية( ألهنا لغة القرآن واحلديث. فالقومية شيء، والدعوة إىل اللغة العربية شيء آخر.

 قال: حسناً، لنرجع إىل ما كنا فيه، فكيف تقول إن القومية تعطي عكس النتائج املطلوبة منها؟
قلت: أنت قلت يف كالمك السابق، إنا ندعو إىل القومية، ألجل )توحيد العرب( و)تقدميهم(، و)إنقاذ فلسطني( 

 أليس كذلك؟



 قال: بكل تأكيد.
 قلت: القومية، تأيت بعكس كل هذه النتائج.

 قال: وكيف؟
لقومية حيث كانت قلت: البد أن نعرف أن )التوحيد( و)إنقاذ فلسطني( فرعان ألصل واحد هو )التقدم(، وا

 )ضد التقدم(، فال ميكن توحيد البالد، وال إنقاذ فلسطني حتت لواء القومية.
 قال: وكيف يكون )التوحيد( و)اإلنقاذ( فرع )التقدم(؟

قلت: ألن األمة املتقدمة هي اليت تعي احلياة، واألمة الواعية هي اليت توّحد صفوفها، وإذا وحدت األمة صفوفها 
عدائها.. أما إذا كانت األمة غري متقدمة فال تكون واعية، وإذا مل تكن واعية، عبث هبا األعداء متّكنت من قهر أ

من الداخل، ولعب هبا األعداء من اخلارج، فلم تقدر األمة على مجع مشلها، ومللمة صفوفها، وتوحيد قيادهتا )فال 
 وحدة( و)ال إنقاذ(.

 وعي فال )تقدم( وال )توحيد( وال )إنقاذ(. وبكلمة: إن )القومية( ضد )الوعي( وإذا مل يكن
 قال: كيف تقول إن القومية ضد الوعي، واحلال أن )القومية( هي اليت توقظ يف اإلنسان )الوعي(؟

قلت: لقد سبق الكالم يف أن )القومية( ضد )الكفاءة( فإذا مل تكن كفاءة، مل يكن وعي، وإن مل يكن وعي، 
 انعكست النتائج املطلوبة.

ذا النشاط الذي نشاهده يف البالد العربية اآلن، من االنقالبات، يف مصر، والعراق، ومن انفتاح البالد قال: ه
على كل العامل، ومن بوادر توحيد البالد العربية، ومن التهيؤ إلنقاذ فلسطني هتيؤًا جدياً، كلها تدل على خالف 

 ما ذكرت، من أن )القومية( ضد )الوعي(.
 قلت: يقول الشاعر:

 ال تغرنك البوادر واصرب          فلرب اللقـــاح يأيت خراجاً و 
مث أردفت، أنك متفائل ـ ونسأل اهلل سبحانه أن حيقق اآلمال ـ لكن أرى عكس ذلك. إن هذه القومية، اليت تعتز 

ثر هبا أنت، تأيت بكل ويل على هذه البالد. وإين أخشى أن تُقسم البالد أكثر فأكثر، وأن تّتسع إسرائيل أك
فأكثر، وأن حتكم الديكتاتوريات، وختنق األصوات أكثر فأكثر، وأن تقع اجملازر واملذابح وهتّرب الكفاءات من 

 (، واهلل العاصم.1هذه البالد أكثر فأكثر)
 قال: أنت متشائم جداً.

رأى  قلت: يقولون إن )جحا( كان جالسًا على غصن شجرة، وكان يقطع باملنشار أصل الغصن فمّر إنسان وملا
جحا بتلك احلالة قال له: سوف تقع إن استمررت يف القطع، فأجابه جحا: وهل أنت عاّلم الغيوب؟ قال 
الرجل: اصرب قلياًل حىت ترى، واستمر )جحا( يف القطع، وبعد دقائق، سقط وانكسرت يده ورجله.. ان ما ذكرته 

 أنا واضح لكل مفكر، ودّل عليه منطق التاريخ، ومن أىب فليجرب.
 ل: وهل تزعم أنت أنك أكثر تعقاًل وتفكرياً من مجال عبد الناصر، وألوف املفكرين الذين حوله؟قا



قلت: وهل تزعم أنت أن مجال عبد الناصر واملفكرين حوله أكثر تعقاًل وتفكريًا من رسول اهلل )ص( وماليني 
 املفكرين الذين جاءوا بعده ونادوا بنسف القوميات؟

 ومن يقول: أنت لست بعميل؟قال: )وقد اشتد غضباً( 
 قلت: )متضاحكاً( كل أهايل كربالء ـ إال من ندر منهم ـ.

 قال: ومن أين تثبت أهنم يقولون أنت لست بعميل؟
قلت: الدليل على ذلك أهنم يصلون خلفي باأللوف، وحيرتمونين يف كل مكان، ويسلمون يل حقوق أمواهلم. مث 

 أردفت:
 ال تريد احلوار، فأنا مستعد أن أقطع الكالم.يا أستاذ، احلوار حّر، ولو أنك 

 قال: كالمك مل يكن حواراً، وإمنا اهتاماً جلمال عبد الناصر.
قلت: مل أهتم أحداً، وإمنا قلت إن تفكريي يعود إىل عدم صحة )القومية( وهل مثل هذا الكالم يسمى اهتاماً؟ 

 وأنت اآلن تتهم، حيث تقول )ومن يقول أنت لست بعميل(؟
 ـ وقد خجل وظهر عليه أثر االرتباك ـ عفواً، فإين ال أريد اهتامك واإلساءة إليك. قال:

 قلت: أشكرك.
)وقد كنت يف كل حماورايت، أضبط أعصايب بكل شدة، حىت ال أترك شيئاً، يفلت زمامه من يدي. كما كنت 

مث، قال سبحانه: )وادع إىل سبيل دائمًا أحترى األلني من األلفاظ، لئال أثري الطرف. فيعاند، وتأخذه العزة باإل
 رّبك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن(.

 قال: ولكن )القومية( إىل اآلن خبري.
 قلت: وكيف خبري؟

 قال: ألهنا أطاحت بالزعامات الفاسدة يف مصر والعراق.
ولكن أخشى أن يأيت يوم  قلت: إين لست من أنصار تلك الزعامات السابقة، وال من أنصار هذه الزعامات،

 يطاح هبذه الزعامات احلالية، ويأيت أناس آخرون، ويصفون هذه الزعامات احلالية بالفاسدة أيضاً.
 يقول الشاعر:

 دعوت على عمرو فلما تركته         وجاورت أقواماً بكيت على عمرو
 مث أردفت، ولكن القومية، إىل اآلن، أعطت مثرتني مرّتني.

 قال: وما مها؟
قلت: )الثمرة األوىل( احلرب يف مشال العراق، فإن األكراد يقولون: إنا قوم، كما أن العرب قوم، فلماذا نكون 
حتت لوائهم، وهذا خبالف ما إذا كان احلكم لإلسالم ومناط التقّدم )الكفاءات( فإن الكردي والعريب إخوة 

 العريب باحليف.ويتقدم أكثرهم كفاءة، فال يشعر الكردي باحليف، كما ال يشعر 



)الثمرة الثانية( انفصال )كل البالد اإلسالمية( اليت بعدت عن )البالد العربية( مما أضعف جانب العرب ضعفاً 
هائاًل. فإن سائر املسلمني من )تركي( و )فارسي( و )هندي( و )باكستاين( و )أفغاين( و )إندونيسي( وغريهم، 

إلحصاءات ـ يقول: إن قضية )إسرائيل( قضية قومية ألهنا بني وعددهم زهاء )تسعمائة مليون( ـ على بعض ا
 )القومية الصهيونية( و )القومية العربية( فأّي شأن لنا حنن املسلمني يف قضية ال ترتبط بنا.

 )وبالفعل قال بعض ملوك ورؤساء سائر البالد اإلسالمية، هذا القول(.
 العرب ـ مثرة مرة، من مثار القومية العربية؟ أفليس هذا العمل ـ وهو فصل تسعمائة مليون إنسان عن

وهذا خبالف ما لو جعلنا قضية فلسطني )إسالمية( فكان يف مقابل )إسرائيل( ألف مليون إنسان، عوض أن 
 يكون يف قبال إسرائيل )اآلن( مائة مليون إنسان.

 ري املسلمة يف البالد العربية؟قال: إذا كان مجال عبد الناصر ينادي )باإلسالمية( ماذا كان يصنع باألقليات غ
قلت: )أواًل( املسلمون منذ زمان الرسول )ص(، كانوا ينادون )باإلسالمية( يف كل قضاياهم، ومل تكن األقليات 

 ترى يف ذلك غضاضة.. فلتكن هذه املرة أيضاً كذلك.
 )ثانياً(: كان باإلمكان إرضاء األقليات غري املسلمة، بصورة أخرى.

تصور أن األقليات ـ اآلن ـ مرتاحة )للقومية العربية(؟ إهنم غري مرتاحني، ومقاالهتم اليت تنشر يف )ثالثاً(: وهل ت
 البالد األجنبية شاهدة على عدم ارتياحهم.

)رابعاً(: إذا أغضضنا العني عن كل األجوبة السابقة، فهل إرضاء قلة ال تعدو بضع ماليني من األقليات غري 
 ع مائة مليون مسلم غري عريب؟املسلمة أهم، أم إرضاء تس

مث أردفت: وإين أعطيك كالمًا قاطعًا ـ إذا مل تغضب من كالمي هذا ـ أن القومية ال تنقذ فلسطني، وإمنا الذي 
ينقذ فلسطني هو اإلسالم. فإذا نادى ملوكنا ورؤساؤنا )باإلسالمية( وانضوى اجلميع حتت لواء اإلسالم، فسوف 

املسلمون من أيدي الصليبيني، يف العصر السابق، حتت لواء )ال إله إال اهلل حممد ينقذون فلسطني، كما أنقذها 
 رسول اهلل(.

 قال: أنت متأثّر بأفكار اإلخوان املسلمني.
 قلت: بل متأثّر بالكتاب والسّنة، فهل كل من يدعو إىل اإلسالم هو من اإلخوان املسلمني؟

نك كلما تنقطع عن اجلواب تأخذ يف التهّجم، وأرى أن من مث أردفت: أرجو أن تعفو وال تغضب إذا قلت لك ا
 األفضل أن ال أجري احلوار أكثر من هذا.

 قال: عفواً، بل استفدت منك كثرياً، أرجوك أن ال تؤاخذين، إذا خرجت عن أدب احملاورة.
 مث أردف: إنك قلت يف أثناء البحث، أن القومية ضد اإلسالم، فكيف ذلك؟

 حاديث الواردة عن النيب وأهل بيته الطاهرين تصرّح بذلك.قلت: ألن اآليات واأل
 قال: أذكر يل بعض تلك اآليات والروايات.



قلت: قال اهلل تعاىل: )إنا خلقناكم من ذكٍر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم(. 
تناكر، إذ كل يفضل قومه، وذلك يوجب التنافس، فالشعوب والقبائل لتتعارف، ال لتتناكر، والقومية توجب ال

 والتنافس يف األمور الدنيوية ينتهي إىل التناكر واحملاربة.
ومن األحاديث الواردة يف هذا الصدد قول الرسول األعظم )ص(: )الناس سواسية كأسنان املشط، ال فضل لعريب 

 على أعجمي وال أبيض على أسود إال بالتقوى(.
 ب إىل أمري املؤمنني )عليه السالم( قوله:ويف الشعر املنسو 

 الناس من جهة التمثــال أكفاء          أبوهــــم آدم واألم حــــــــواء
 فإن يكن هلم يف أصلهم نسب          يفاخــرون به فالطيـــن واملاء

 قال: لكن يف القرآن والسّنة ما يدل على القومية؟
 قلت: مثل ماذا؟

ه: )وإنه لذكر لك ولقومك(، وقوله سبحانه: )وانذر عشريتك األقربني( وما ورد يف قال: مثل قوله سبحان
 احلديث: )أنا من العرب وليت العرب مين(.

قلت: كون القرآن ذكر الرسول والذين حوايل الرسول، ال ربط له بالقومية، ويف لسان أهل األدب )إثبات الشيء 
تداء هبم، ألن معناه تنصيبهم على سائر الناس واحلديث )أواًل( ال ينفي ما عداه( وإنذار العشرية معناه االب

 ضعيف سنداً وال حّجة فيه، )ثانياً( كون اإلنسان من قبيلة ما هل معناه أن يفضل تلك القبيلة على ما سواها؟
 وكون اإلسالم ال يرى الفضل إال بالتقوى، مما ال يشك فيه مسلم، ويعرفه كل فاهم من غري املسلمني.

 فكيف نرى ظهور القوميات يف بالدنا؟ قال:
 قلت: إنه من صنع االستعمار، لتفريق كلمة املسلمني.

  
 ـ من املؤسف أن ما ظننته وقع أكثره ومل متض من الدعوة إىل القومية عشرون سنة. 1



 
 أسئلة حول اإلسالم

، جاءوا، مبناسبة العطلة، جاءين إنسان، وقال إن مجاعة من طالب الكليات املختلفة، من بغداد، ومن البصرة
 وعندهم أسئلة مطّولة، حول اإلسالم يريدون منك وقتاً كافياً، ملقابلتك.

 قلت: ليتفّضلوا بعد صالة املغرب والعشاء، وأخصص كل الوقت هلم، حيث خيف الزائرون يف الليل.
ة الرتبية، وكلية احلقوق، وجاءوا حسب املوعد املقرر، وكانوا على ما أذكر سبعة، وكانوا من كلية الطب، وكلي

 وأحدهم من كلية دينية ـ كما عرّفوا أنفسهم ـ .
 قالوا: هل تسمح باملناقشة والسؤال حول قضايا إسالمية؟

 قلت: تفّضلوا!
 قال أحدهم: هل يف اإلسالم جيش؟

 قلت: نعم.
 قال: لكن جيش اإلسالم ال ينفع اليوم؟

 قلت: وملاذا؟
 م قد وىّل.قال: ألن عهد السيف والرمح والسه

 قلت: أمل تقرأ قوله تعاىل: )وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة(؟
مث أردفت، فاإلسالم يوجب حتصيل أحسن القوة )العلمية( و)التسليحية( و)املالية( و)الصناعية( و)التكنولوجية( 

رد أن النيب )ص( و)التنظيمية(.. أمام األعداء، وأوكل ذلك إىل املسلمني حسب اقتضاء الزمان واملكان.. وقد و 
استعمل )الدبابة( وأرسل بعض املسلمني إىل اليمن لتعّلم بعض اآلالت احلربية، اليت حدثت يف ذلك الزمان وكان 

 املسلمون ال يعرفوهنا.
 قال: حسناً، وهل توافق على اجلندية اإلجبارية؟

املسلمني إىل التدرب على قلت: إن مقتضى األدلة الشرعية، بعد ضم بعضها إىل بعض، أن تندب احلكومة كل 
محل السالح، وهتّيئ هلم ساحات عامة، وتغريهم مبختلف وسائل اإلغراء، ومن الطبيعي أن يزدلف إىل الساحات 

 ماليني من املسلمني، وبذلك جتمع احلكومة بني عدة فوائد هي:
 ـ تعلم أكرب قدر ممكن حلمل السالح. 1
 ط الناس على أنفسهم.ـ عدم اجلرب واإلكراه، حيث يتناىف مع تسل 2
 ـ توفري معاشات اجلنود على خزينة الدولة. 3

 قال: إنه البد من موظفني، وكمية من اجلنود حتت السالح دائماً.
 قلت: ال بأس بذلك، فإنه يصبح كسائر الوظائف اليت يرغب إليها الناس طائعني.



 اطي على احلرب؟قال: وإذا دهم املسلمون عدو، ومل يكن املوظفون، فهل جُيرب االحتي
 قلت: نعم ألن الدفاع واجب كفائي أحياناً.. وعيين أحياناً أخرى.

 قال: وهل يصح أن يكون للدفاع وزارة؟
قلت: نعم، ولكن األفضل أن نسميها )وزارة اجلهاد( فإنه االسم اإلسالمي املالئم، ألن اجلهاد يشمل الدفاع، 

 واحلرب االبتدائية يف سبيل اهلل، واملستضعفني.
 قال: االسم غري مهم.

قلت: مهم جداً، ألن االسم دليل املسمى واالجتاه العام، ولذا فإين أحّبذ أن تكون كل األسامي يف بالد 
اإلسالم، إسالمية، سواء أسامي الناس، أو الشوارع، أو الفنادق، أو احلدائق، أو املدارس، أو غريها، كأسامي 

 والعلماء، واخلريين، و.. و.. األنبياء، واألوصياء، واألئمة، وصحابتهم،
 وهنا توقف السائل، وأظهر الشكر.. وبدأ غريه يف الكالم:

 قال: وإذا قامت الدولة اإلسالمية، فماذا نصنع باألقليات غري املسلمة؟
 قلت: مثل ما تصنع احلكومة اآلن باألجانب يف اصطالحهم )أي غري العراقيني(.

 قال: وملاذا قلت )يف اصطالحهم(؟
 ألن اإلسالم يرى كل مسلم مواطناً، فإن املسلم أخ املسلم أحب أم كره.قلت: 

 قال: وملاذا ال نعاملهم كمواطنني؟
 قلت: )أواًل( إن املواطن اصطالح غريب ـ هبذا املعىن الذي تقصد ـ.

لون واللغة )ثانياً(: فإن احلكومة اإلسالمية حكومة عقائدية، ولذا تبىن أحكامها على العقائد، ال على اجلنس وال
 والقوم وحنوها.

 قال: إذاً ال فرق بني احلكومات احلاضرة، وبني اإلسالم، فعند كلتيهما أجانب ومواطنون.
 قلت: الفرق يف أمرين:

ـ إن اإلسالم بىن التمييز على أمر حقيقي حيث ثبت بالدليل خرافة العقائد غري اإلسالمية، خبالف غري  1
 ر غري حقيقي، كالقوم، واجلغرافيا، واللغة وما أشبه ذلك.اإلسالم فإنه بىن التمييز على أم

ـ إن اإلسالم يعطي لألقليات أكثر مما تعطي احلكومات احلاضرة لألجانب ـ يف اصطالحهم ـ وقد خّلص اإلمام  2
أمري املؤمنني يف عهده إىل مالك األشرت فلسفة اإلسالم يف هذه الناحية، حيث قال )ع(: )الناس صنفان: أما أخ 

 لك يف دين، أو نظري لك يف اخللق(.
 قال: أليس من األفضل أن ال يفرق بني اجلميع؟

قلت: ال، ألنه حينئٍذ يكون اإلسالم قد شّجع على اخلرافة، وعلى األنظمة غري الصحيحة، حيث إن العقائد 
 واألنظمة غري اإلسالمية ثبت زيفها.

 هو الذي عرف نفسه بأنه من كلية الطب ـ . وهنا توقف السائل، وبدأ غريه بالكالم ـ وكان املتكلم



 قال: رأيت لك كتاباً باسم )مبادئ الطب( فهل أنت حتّبذ الرجوع إىل الطب القدمي؟
 قلت: كال.

 قال: فما معىن هذا الكتاب؟
قلت: إين أحبذ اجلمع بني منجزات الطب احلديث وجتريبات الطب القدمي لينعم البشر بثمار معلومات أُلوف 

 القدامى، إىل جانب تنّعمهم بثمار االكتشافات احلديثة.األطباء 
 قال: ومن أين لنا باألطباء القدامى؟

 قلت: الطب القدمي بأطبائه وأدويته موجود يف بعض بالد العامل، كاهلند والصني وباكستان وغريها.
 وهنا انقطع السائل، ليبدأ غريه بالكالم.

 والراديو والتلفزيون والسينما، وسائر الوسائل احلديثة؟ قال: هل صحيح أن العلماء حيّرمون املدارس،
 قلت: ال.

 قال: كذا مسعت.
قلت: العلماء إمنا حيّرمون هذه الوسائل الثقافية واإلعالمية، فيما إذا كانت ضارة بالعقيدة، أو كان فيها ما ينايف 

لب العلم فريضة على كل مسلم الشريعة.. وإال فالعلماء من أكرب دعاة العلم، فقد قال رسول اهلل )ص(: )ط
 ومسلمة( وقد قال علماؤنا بوجوب تعّلم الصناعات وجوباً كفائياً.

 قال)مستغرباً(: ألول مرة أمسع مثل هذا الكالم.
قلت: أما احلديث املتقدم فمذكور يف عدة كتب لعلمائنا، من مجلتها كتاب )معامل األصول( ألحد كبار علمائنا، 

كور يف كتاب )املكاسب( للشيخ املرتضى األنصاري وهو يف الرعيل األول من وأما وجوب الصناعات فمذ 
 العلماء.

 وهنا بدأ الكالم غريه.
 قال: بنظري أن الشيوعية أفضل من اإلسالم.

 قلت: ومل؟
 قال: ألن يف بالد الشيوعية ليس حىت فقري واحد، ويف بالد اإلسالم ألوف الفقراء.

وال غىن، ومها أمل كل إنسان، خبالف اإلسالم الذي إن طّبق نظامه حيقق قلت: يف بالد الشيوعية، ال حرية 
لألمة احلرية الكاملة، والغىن الشامل. وأما ما جتده اآلن يف بالدنا من كثرة الفقراء فسببه عدم تطبيق نظام 

 اإلسالم.
 قال: وكيف يُغين النظام اإلسالمي كل الناس؟
بكل جهده لتحصيل املال، وإذا بقي هناك فقراء عاطلون تتكّفل  قلت: إنه يطلق احلريات، فيقوم كل إنسان

الدولة أمورهم، حىت يغنيهم اهلل من فضله، فإن اإلسالم هو أول من وضع نظام التكافل االجتماعي والضمان 
 االجتماعي.



 مث تكّلم غريه.
نظام فيه، هو نظام الرق قال: لكن إذا أضفيت كل خري إىل اإلسالم فإنه ال جمال للمسلم أن يتربأ من أبشع 

 والرقيق. والفخر إلبراهام لنكولن حيث ألغى الرق؟
قلت: الرق يف اإلسالم ضرورة عقلية ال حميص عنها، ويف أي يوم يرجع العامل إىل العقل واملنطق، البد له أن يأخذ 

 ول يوم.بنظام الرق اإلسالمي. أما الرق الذي ألغاه )ابراهام( فهو كان حمرماً يف اإلسالم من أ
 قال: فما هو الفرق بني قسمي الرق؟ وملاذا الرق يف اإلسالم ضرورة؟

قلت: كان الغرب يصطادون الناس األحرار، ليجعلون منهم أرقاء، كما جتد ذلك يف الكتب اليت تفّصل قصة 
 )لنكولن(، وهذا القسم من الرق حرام يف اإلسالم من أول يوم.

املسلمني وبني الكفار، واستوىل املسلمون على بعض الكفار فاحلاكم  أما اإلسالم، فإنه إذا وقعت حرب بني
 اإلسالمي خمرّي بني أربعة أمور، حسب ما تقتضيه املصلحة:

 ـ أن يطلق سراح األسرى. 1
 ـ أن يقتل األسري الذي خيشى منه يف املستقبل ليقيم ثورة جديدة ضد اإلسالم، أو حنو ذلك. 2
 )بداًل( ويطلق سراحه يف قبال بدل.ـ أن يأخذ من األسري فداًء  3
ـ أن يسرتقه، بأن يطلق حريته، حتت نظر سّيد، ليأمن مكره يف املستقبل، حيث إنه حتت إشراف سّيد، ويف  4

 نفس الوقت يضمن عمله وحريته يف خمتلف جماالت احلياة.
ال قلياًل نادراً جداً ـ وال تقتضي )هذا احلّل هو أفضل احللول، فإن من ال يطلق سراحه وال يقتل ـ والقتل ال يكون إ

 املصلحة أخذ الفداء منه، يدور أمره بني أن )يسجن( وفيه كبت حلرياته وبني أن )يسرتق( وهذا أفضل األمرين(.
 قال: ألول مرة أمسع هذا الكالم.

 قلت: أظن ألنك ألول مرة تقابل أحد العلماء، كما أظن أنك مل تقرأ كتاب اجلهاد اإلسالمي.
 حدهم الكالم.وبدأ أ

قال: وهنا سؤال حول كيفية استئصال اإلسالم اجلرمية، إذ مسعت )فالنًا اخلطيب( قال إن البالد اإلسالمية ال 
 تكون فيها اجلرائم إال نادراً، فهل صحيح ذلك؟
 قلت: نعم وبكل تأكيد، والسر يف هذا األمر:

 ـ إن اإلسالم يوّفر املناخ املناسب للفضيلة. 1
 ـ يعّمق اإلميان باهلل واليوم اآلخر. 2
 ـ يضع العقوبات الصارمة الرادعة ملن يرتكب اجلرمية. 3

 وهبذه اخلطط يستفيد اإلسالم:
 )أواًل(: الثقة املتبادلة بني مجيع أفراد األمة.

 )ثانياً(: األمن الشامل واالستقرار.



 )ثالثاً( قلة اجلرمية قلة تكاد تلحق باملعدوم.
  يوفر اإلسالم املناخ املالئم للفضيلة؟قال: ما معىن

 قلت: هلذا حبث طويل، لكين أذكر طرفاً منه:
 ـ فاإلسالم يشحذ العواطف وذلك مما يسبب قلة العقد النفسية الباعثة للجرمية. 1
 ـ ينفي الفقر، وذلك مما يسبب قلة احلاجة الباعثة للسرقة وحنوها. 2
ك ما يسبب عدم هيجان الشهوات املوجبة حلوادث االختطاف والزنا، واللواط ـ يزّوج األوالد زواجاً مبّكراً، وذل 3

 وحنوها.
 ـ جيعل من اجملتمع رقيباً على الفضيلة، مبنهاج األمر باملعروف والنهي عن املنكر. 4

 إىل غريها.. وغريها..
 سبات القادمة.وهنا، قام اجلميع وانصرفوا وأظهروا الشكر وقد دعوهتم ألكرر اللقاءات معهم يف املنا

 وقد كان البحث أطول مما ذكرت، وإمنا خّلصته، مراعاًة ألسلوب الكتاب.



 
 (1الروحانية)

 إذا أصاب اإلنسان ضعف عام، كان معىن ذلك ضعف كل أجهزته الداخلية واخلارجية.
 وكذلك إذا أصاب األمة ضعف كان معىن ذلك ضعف كل قواها.

ن حكام املسلمني ضعفاء، شعوهبم ضعيفة، وسرى الضعف إىل اجلهاز واملسلمون ابتلوا هبذا الضعف، ولذا كا
الروحي. وقد كان سبب هذا الضعف، أن حكوميت املسلمني، القاجارية والعثمانية، مل يأخذا بوسائل العصر، ومل 
 يعّدا ما يستطيعان من قوة ـ كما أمر القرآن الكرمي ـ ولذا ضعف املسلمون ـ ككل ـ وضعف الروحانيون، حىت

 انتهى األمر إىل سيطرة الغرب والشرق على البالد اإلسالمية.
 وضعف الروحانية، له سببان:

)األول( الضعف العام يف كل جسم األمة، وذلك تبع لضعف احلكومات اإلسالمية، وال عالج لتقوية الروحانية 
 من هذه اجلهة إال بعالج الضعف العام.

، من جهة عدم النظام املساعد حلل املشاكل والتقوية املستمرة. وليس )الثاين( الضعف اخلاص يف الروحانية نفسها
معىن هذا أنه ال نظام إطالقًا يف الروحانية، فإنه الشك يف وجود النظام عندهم، وإمنا الكالم يف أن النظام هبذا 

م واملسلمني، وكذلك ال القدر املوجود ال يكفي يف التنمية املطلوبة كما ال يكفي يف رّد االعتداء الوارد على اإلسال
 يكفي يف ملّ الشعب ورتق الفتق.

أما عالج السبب فهو سبيل املسلمني ككل، فإن الواجب على مجيع املسلمني وجوب عيين ال كفائي، ألن األمر 
أهم وأكرب من أن يتأتى على يد بعضهم دون بعض )ومنهم الروحانيون( أن يهتموا لعالج هذا املرض، وإال كان 

باً، وشباهبم عرضة لكل شيء، وبالدهم مستعمرَة، ومجيعهم ألعوبة بيد الشرق والغرب، واالستقالالت ماهلم هن
 اإلعالمية الصورية ال تزيد األمر إال إعضااًل إذ لوال هذه الصور مل خُيدر املسلمون، وفّكروا يف العالج جذريّاً.

 وأما عالج األمر الثاين فهو بيد الروحانية نفسها.
األمر مع مجلة من املراجع، وبعضهم كان املرجع األعلى يف زمانه.. كما ناقشته مع مجلة كبرية من  وقد ناقشت

 العلماء والفضالء واملتحسسني بالضعف واالهنيار.
وهذه نتيجة املناقشات، فهي وإن كانت حوارات متعددة، لكين مجعتها يف صورة حوار واحد مع حذف 

 املكررات.
 يف الروحانية؟قلت: من أين هذه الضعف 

 قال أحدهم: من قلة املادة، فإن الروحاين احملتاج إىل الناس، ال يتمكن من أداء رسالته كاملة.
 وقال آخر: من مصادقة احلكومات مع الروحانية.



وقال ثالث: من عدم انتشار درس األخالق والتقوى، فإن هذا الدرس خليق بأن خيرّج روحانيني جديرين بالقيادة 
 والتوجيه.

 وقال رابع: من الفوضى يف الدراسة.
 وقال خامس: من التضارب بني اجلبهات املختلفة يف الروحانية.

 وقال سادس: ال عالج إال بظهور اإلمام املهدي )عليه الصالة والسالم(.
وقال سابع: من عدم التهذيب، فالالزم أن يبدأ كلٌّ بتهذيب نفسه وهتذيب عائلته، فإذا كان كل روحاين كذلك،  

 كان أسوة حسنة للناس، ومثل هذا خليق بأن يصلح أمر الروحانية وأمر األمة.
وقال ثامن: من مصادقة الروحانية للحكومات، حيث قال الرسول )ص(: )إذا رأيتم العلماء على أبواب امللوك 

 نعم امللوك(.فقولوا بئس العلماء وبئس امللوك، وإذا رأيتم امللوك على أبواب العلماء، فقولوا نعم العلماء و 
وقال تاسع: من ابتعاد العلماء عن احلكومات )عكس الثامن( فإن قوة الروحانية، وقوة احلكومة، إذا ابتعدتا، 

 أورثتا التضارب فاهنيار األمة. وباهنيار األمة تنهار احلكومة وتنهار الروحانية.
 وقال عاشر: من عدم النظام.

 قلت: وبنظري هذا هو السبب.
 ي دليل؟قال أحدهم: وبأ

قلت: بدليل أن النظام هو الذي يُبقي على القوى، ويُنمي القوى، فإذا مل يكن نظام فال تبقى القوى، فكيف 
 بالنمو؟ وإذا مل تبق القوى عرض الضعف.

 قال: وما هو الربهان على أن سائر األسباب ليست صحيحة؟
 قلت: الربهان هو أن كل تلك األسباب وليدة عدم النظام.

 ام يأيت باملادة الكافية.ـ فالنظ 1
 ـ وينظم درس التقوى واألخالق، كما ينظم سائر الدروس. 2
 ـ ويرفع التضارب. 3
 ـ ويشرف على التهذيب. 4
 ـ ويقرر كيفية مصادقة الروحانية مع احلكومة واستبعادها عنها. 5

ج اجلذري التام لكل مشاكل أما كون العالج ظهور اإلمام املهدي )عليه الصالة والسالم(، فإنه ال شك أن العال
العامل هو ظهور اإلمام، ولكن ذلك ال ينايف إمكانية وضع احللول اجلزئية للمشاكل ليكون العالج املمكن، يف 

 ظرف غيبة اإلمام )ع(.
 قال أحدهم: وماذا ترى يف مصادقة احلكومات واالبتعاد عنها؟



بعد عن حكومة حكومة هو األفضل للدين والدنيا، قلت: إن ذلك تابع للجنة تدرس األمور بإسهاب، لرتى أن ال
أو القرب من حكومة حكومة؟ وقد يكون نظر اللجنة الدارسة، لزوم الُبعد من حكومة، ولزوم القرب إىل حكومة 

 أخرى.
 قال أحدهم: فلنفرض أننا جعلنا النظام، فمن أين املال الكايف إلدارة األمور؟

 يز املال كفيل بسد احلاجات.قلت: النظام كفيل برتكيز املال، وترك
 قال: فما هو ذلك النظام؟ ومن أين يبدأ؟

 قلت: يبدأ من املرشحني للمرجعية، واحلائزين للمرجعية الفعلية.
 قال أحدهم: وما الدليل على اتباع النظام؟

ة الفقيه من لزوم قلت: قول اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: )ونظم أمركم( وملا استدل به الفقهاء يف باب والي
 اهلرج، فإذا مل تنظم األمور لزم اهلرج، كما هو مشاهد اآلن، والكل يُكوى بناره.

 قال أحدهم: وهل تسمح احلكومات بالنظم الروحانية؟
قلت: أما احلكومات الدميقراطية فنعم، وأما احلكومات الديكتاتورية فإنه الشك يف أهنا حتّدد النظام، لكن )ما ال 

  يرتك كله(.يدرك كله ال
 قال أحدهم: أال خُيشى من احتواء احلكومات للنظام فتكون نتيجة النظام كون الروحانية جهازاً من أجهزة الدولة؟

قلت: كال، إمنا األمر بالعكس، ألن األمر الذي ال نظام له خيضع لنظام يف مقابله، أما األمر الذي له نظام فهو 
توي من ال نظام له وال تقدر أن حتتوي من له نظام. ويدل على ذلك ما نّد النظام اآلخر. فاحلكومة نظام، حت

 نشاهده أن )احلزب( يتمكن من احتواء أفراد ال نظام هلم، لكنه ال يتمكن من احتواء )حزب( آخر هو نّد له.
 قال: لكن النظام األقوى ـ وهو نظام احلكومة ـ يقدر أن حيتوي النظام األضعف، وهو نظام الروحانية؟

 لت: الروحانية مزّودة بقوتني، من جهتهما ليست النظام األضعف، ومها:ق
)األوىل( قوة األمة، فإن األمة اعتادت أن ترفض كل عميل للحكومة، وهذه القوة حتصنها عن أن تكون جهازاً 

 من أجهزة الدولة، ألهنا مبجرد أن مالت إىل جهة احلكومة ـ ميالً غري مشروع ـ سقطت تلقائياً.
نية( قوة االنتشار، فالروحانية ليست حمصورة يف نطاق دولة واحدة، ولذا إذا شعرت الروحانية مبضايقات )الثا

 احلكومة بقصد االحتواء، متكنت من فك احلصار بسبب قوهتا اخلارجية.
 قال: فلماذا ترى أن )النظام عند غرينا( كنظام البابوية، عمالة للحكومات.

عية، وهو جزء من دينهم، وذلك خبالف عقيدتنا، فإهنا تفرض علينا أن نتبع قلت: ألن من عقيدة أولئك التب
 الشريعة حبذافريها، فإذا كان النظام موافقاً هلا صادقناه، وإذا كان النظام خمالفاً هلا ابتعدنا عنه وحاولنا إصالحه.

 اتباعه؟ قال أحدهم: إذا كان النظام صحيحاً، فلماذا مل حياول علماؤنا السابقون أن يتبنوا
قلت: بل العكس هو الصحيح، فإن علماءنا السابقني حاولوا تطبيق النظام قدر جهدهم، أما األكثرون ممن 

 عملوا فلم يكن مبقدورهم.. واآلن نرى بعض العلماء املراجع قد قرروا أنظمة يف داخل إدارهتم، للحال واملستقبل.



 قال أحدهم: حسناً، وكيف يبدأ بالنظام؟
 ن للمرجعية األعلى يأمترون الختيار أحدهم، ويكون الباقون أعوانه يف االستشارة واحلّل والعقد.قلت: املرشحو 

 قال: ومن هو املرشح؟
 قلت: الفقيه العادل اجلامع للشرائط.

 قال: وما هو شرط املرجع األعلى؟
 األقدر عليها.قلت: الفقه والعدالة واجتماع سائر الشروط باإلضافة إىل كونه األعرف بإدارة األمور و 

 قال: فإن اختلف املؤمترون؟
 قلت: ُقدم أكثرهم رأياً.

 قال: مل يكن هلذا شبيه يف املرجعية؟
 قلت: كان له شبيه، كما يذكر أن صاحب اجلواهر خرج مرجعاً أعلى مبثل هذا االنتخاب، وكذا يذكر يف غريه.

ظام، فما هي القوة احلافظة هلذا النظام؟ إذ من قال: إنك تعلم أن كل نظام حيتاج إىل قوة حافظة، وإال انفّل الن
املمكن أن ال يرضى بعض الفقهاء مبرجعية غريه فيكّون لنفسه كيانًا وجيمع املريدين، ويرجع األمر إىل نفس 

 الفوضى اليت ُجعل النظام للحّد منها؟
ن أسلوب املرجعية هو هذا قلت: القوة احلافظة للنظام هي قوة األمة، فإنه ملا شعرت األمة بوجوب النظام، وا

النحو من االختيار، حفظوا النظام، ورّدوا املتنّكب إليه كما نشاهد حنن اآلن بالنسبة إىل أصل املرجعية حيث إن 
 األمة هي اليت حتفظها، ومتّدها باملال والدفاع عنها، عند األخطار.

 تعددة ـ اآلن ـ ال يستعدون ملثل هذا النظام؟قال: وكيف ميكن بدء فرض هذا النظام واحلال إنا نرى أن املراجع امل
 قلت: ميكن فرض النظام يف صورتني:

)األوىل(: أن املرجع األعلى املسّلم لدى اجلميع يفرضه النظام وينشر صورته وفوائده بني األمة، ويطلب من األمة 
 اتباع ذلك، بعد موته.

األمة، حىت إذا شعرت األمة بفائدة النظام وحسناته،  )الثانية(: أن ينشر الواعون من رجال العلم هذه الصورة بني
 حفظوا النظام، وأجلأوا الروحانية بقبوهلا.

 قال: وماذا يكون مصري بقية الفقهاء الذين مل يصبحوا مرجعاً أعلى؟
 قلت: يكونون أعواناً ومستشارين.

 ة؟قال: وإذا ُعني املرجع األعلى، فما هو النظام الذي جيعله إلدارة أمور األم
 قلت: ذلك واضح، وحسب الظروف، وإليك ما ميكن أن يكون مبنزلة اخلطوط العامة، فإنه يعني:

 ـ جلنة لتنظيم الدراسة واإلشراف عليها. 1
 ـ وجلنة لتنظيم املال واستحصاله. 2
 ـ وجلنة لتقوية اإلسالم والفضيلة يف الداخل. 3



 س.ـ وجلنة إلدارة أمور األوقاف وبناء املساجد واملدار  4
 ـ وجلنة لنشر اإلسالم والفضيلة يف خارج بالد اإلسالم. 5
 ـ وجلنة إلدارة شؤون املبلغني والوعاظ وأئمة املساجد والوكالء. 6
 ـ وجلنة ملكافحة املنكرات واحملرمات. 7
 ـ وجلنة للشؤون السياسية واالقرتاب واالبتعاد عن احلكومات. 8
 والرد عليها وحفظ املسلمني من االرتداد والفساد.ـ وجلنة ملراقبة النشاطات الالإسالمية  4

 ـ وجلنة للثقافة بطبع الكتب اإلسالمية ونشرها، وترمجتها إىل اللغات وإخراج اجلرائد واجملالت والنشرات. 11
 إىل غريها وغريها.. من سائر اللجان احملتاج إليها.

يكون يف سائر األقطار اليت فيها احلوزات قال: لنفرض أن هذا األمر مت يف أحد األقطار اإلسالمية، فكيف 
 العلمية واملراجع؟

قلت: إن أمكن جعل املرجع األعلى لكل األقطار واحداً، فبها ونعمت، وإن مل ميكن، فكل قطر ينتخب مرجعه 
 األعلى وتكون النسبة بني هذه املراجع نسبة احلكومات بعضها مع بعض، وذلك:

ع أعلى )يف قطره(، ممثل يف )اجلامعة(، وتكون مبنزلة )جامعة الدول بفرض )جامعة املراجع( يكون لكل مرج
 العربية( وذلك بقصد تنسيق اجلهود وتوحيد الصف وحّل املشاكل.

 قال: لنفرض إمكان كل ذلك، لكن مثل هذا النظام حباجة إىل األموال الوافرة، فمن أين للمرجعية مبثل هذا املال؟
 حتصيله من عدة طرق مثل: قلت: إنه بسيط جداً، فاملال ميكن

 ـ أرباح األوقاف. 1
 ـ األمخاس والزكوات واملظامل والنذور وحنوها. 2
 ـ التربعات. 3
ـ أرباح التجارة، فإن للمرجع أن يعني كمية من املال للتجارة واالسرتباح، وهذا مورد ضخم. مثاًل نفرض أنه  4

( مليوناً، ألن ربح 32اء فإنه يصبح بعد مخس سنوات )عني مليونًا من الدنانري ألجل ذلك بيد جتار أكفاء أمن
التجارة الناجحة يكون بقدر رأس املال، ومثل هذا املقدار يصلح أن يكون نواًة ملال منظم، ال يقل شهريًا عن 

 مليون دينار.
 قال: أال ذكرت األخذ من موارد الدولة؟

األخذ من الدولة من أسباب استيالء  قلت: ألن جواز ذلك ومنعه خيتلف حسب مزاج احلكومات، فإن كان
الدولة على الروحانية، مل جيز ذلك، وإن مل يكن األخذ من الدولة من أسباب االستيالء ـ كما يف احلكومات 

 الدميقراطية ـ جاز األخذ.
 قال: ما ذكرته، كان خطوطاً عامة للنظام وللمال فما هو تفصيل هذه اخلطوط؟

 ال، فحّل التفاصيل أمر هنّي.قلت: إن استتب النظام، وحصل امل



 قال: وهل ما ذكرت يف )النظام( هو الطريق الوحيد، لتنظيم شؤون الروحانية؟
قلت: هذا هو الطريق األفضل بنظري جلعل النظام. ومن الواضح أنه لو وجدت الروحانية طريقًا أفضل مما ذكرت 

 أنا فللروحانية األخذ بذلك الطريق الذي تراه أنسب وأفضل.
  
 ـ ذكرنا هذا البحث يف هذا الكتاب من جهة أن تقوية الروحانية من أسس قيام حكم اإلسالم. 1



 
 المرأة في اإلسالم

جاءين ذات مرة شاب يقول إن صديقه ـ فالن ـ قد رجع من أمريكا، وقد احنرفت عقيدته عن اإلسالم، وهو يقول 
 نه العلم أظهر خطأها.إنه البد من الشطب بالقلم األمحر على بعض آيات القرآن، أل

 وكنت أنا صديقاً لعائلة هذا الشاب الراجع من أمريكا، وأعرف الشاب معرفة قليلة.
قلت لصديقه الذي نقل عنه هذا الكالم جئين به، حىت أعرف ما هي تلك العبارة اليت جيب أن يشطب عليها 

اً، حبكم ارتباط عائلته يب، وكان خجواًل، بالقلم األمحر.. وجاء به، وكان الشاب الراجع من أمريكا حيرتمين كثري 
 لكنه صلب.

وبعد أن رحَّبت به قلت: ال ختجل مين وال ختَش أن أفشي سرك، إذا كانت عقيدتك قد تغريت عن اإلسالم. 
ورجائي أن تتكلم بصراحة حىت نصل إىل احلقيقة، ودع اجملاملة، وإين أطمئنك أنه إن كان رأيك صحيحًا قبلته 

 ر، على شرط أنه إذا رأيت أن رأيي صحيح تقبله أنت أيضاً.بكل رحابة صد
 قَِبَل الكالم، مع حتّفظ.

 قلت: إين مسعت أنك قلت إن بعض آيات القرآن جيب أن يشطب عليها بالقلم األمحر؟
 قال: مثل ما مسعت.

 قلت: ملاذا؟
 قال: ألهنا تشتمل على أحكام َكَشَف العلم زيفها.

 تلك اآليات؟قلت: فهل لك أن تقول ما هي 
 قال: آية املرأة.

 قلت: ليس يف القرآن آية تسمى آية املرأة.
 قال: أقصد األحكام اليت قررها القرآن للمرأة مثل اآلية اليت حترنم العلم على املرأة.

 قلت: ليس يف القرآن آية تدل على حرمة العلم للمرأة.
 م.قال: إين هكذا مسعت من بعض العلماء: إن العلم للمرأة حرا

 قلت: فلنفرض أن عاملاً قال ذلك، فهل قول ذلك العامل يعين أن يف القرآن آية حول ذلك؟
 قال: وعلى أي حال، هل القرآن حيرم العلم على املرأة؟

قلت: كال، بل بالعكس، القرآن يرحنب بالعلم للمرأة، حيث يقول: )ما أتاكم الرسول فخذوه( وقد قال الرسول 
 على كل مسلم ومسلمة(.)ص(: )طلب العلم فريضة 

 قال: عجيب، فكيف قال العامل الفالين أن العلم حرام على املرأة؟



قلت: ما أظن أن عاملًا يقول إن العلم حرام على املرأة، ولعل العامل قال شيئًا آخر، وأنت فهمت منه غري ما 
 قصده.

 قال: فإين أسأل من ذلك العامل ماذا كان قصده من كالمه.
 ال، فاسحب كالمك أن )آية املرأة( يف القرآن تستحق أن يشطب عليها بالقلم األمحر.قلت: وعلى أي ح

 قال: )ضاحكاً( أسحب كالمي، لكن هناك أشياء أخر.
 قلت: مثل ماذا؟

 قال: مثل آية احلجاب.
 قلت: اقرأها!

 قال: ال أحفظها.
 قلت: فمن أين تقول هكذا آية موجودة يف القرآن؟

  السابق الذكر.قال: قرأ يل اآلية العاملُ 
 قلت: صحيح أن يف القرآن )آية احلجاب( وهي قوله تعاىل: )وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب(.

 قال: فهل تالئم هذه اآلية العصر احلاضر؟
 قلت: وملاذا ال تالئم؟

ائرة وممرضة، وهل تتالءم قال: املرأة اليوم يف اجلامعة، ودكتورة، ومهندسة، وموظفة ويف املعمل، ومضيفة يف الط
هذه األعمال مع العباءة؟ فالالزم إما أن خترج املرأة من احلياة، وإما أن خنرجها من العباءة، فإن كان األول غري 

 ممكن، كان من الضروري الثاين، ولذا قلت أنا إن آية احلجاب ال تالئم العصر.
 باءة.قلت: كال، ال خنرج املرأة من احلياة، وال خنرجها من الع

 قال: وقبل أن تتم كالمك، أليست العباءة )عادة عباسية( أدخلها خلفاء بين العباس يف اإلسالم؟
 قلت: أنت اآلن ناقضت نفسك بنفسك، فانك قلت )آية احلجاب يف القرآن( فكيف تقول إهنا عادة عباسية؟

 يل يف أمريكا.قال: صحيح، وقد اشتبهت لكن هذا الكالم نفذ إىل ذهين فجأة، من كالم أستاذ 
 مث قال: فلنرجع إىل كالمنا! فكيف قلت: ال منافاة بني دخول املرأة يف ميادين احلياة، وبني العباءة؟

قلت: إذا خرجت الفتاة من دارها، إىل مدرسة وكلية وجامعة خاصة هبا مع لباس احلشمة واحلجاب، وكنَّ 
 املدرسات إناثاً، فهل حجاهبا ينايف حتصيلها العلم؟

 ال، ولكن من الذي يوّفر هلا املدارس غري املختلطة؟قال: 
 قلت: الذين يوفرون هلا مثل هذه املدارس هم حكومات بالد اإلسالم.

 قال: ال تفعل احلكومات ذلك.
 قلت: فالذنب ذنب احلكومات، ال ذنب اإلسالم والقرآن.

 ايف احلجاب؟قال: لنفرض أن العلم ال ينايف احلجاب، لكن دخوهلا يف املصنع واملعمل ين



قلت: كال، إذ خنصص هلا مصانع ومعامل خاصة هبا بدون اختالط، فقسم من املصانع خاص بالرجال، وقسم 
 منها خاص بالنساء، فهل يضر ذلك، أو يقلل من اإلنتاج؟

قال: ال، ولنفرض هذا أيضاً صحيحاً، لكن ما قولك فيما إذا خترجت معلمة، أو موظفة أو مهندسة أو دكتورة أو 
 ارة أو ممرضة أو مضيفة أو حنوها؟طي

 قلت: كل ذلك ال يتناىف ولباس احلشمة واحلجاب.
 قال: وكيف؟
 قلت: تكون:

 ـ معلمة ملدارس البنات. 1
 ـ وموظفة يف الوظائف اليت ختتص بالنساء، أو ال يدخل عليها الرجال. 2
 ـ واملهندسة ختطط وتصمم، وال يلزم ذلك االختالط والتربج. 3
 ورة، تكون خاصة بالنساء.ـ والدكت 4
 ـ والطيارة تكون يف غرفة القيادة، ال خمتلطة بالرجال وسافرة. 5
 ـ واملمرضة تكون خاصة بالنساء. 6
 ـ واملضيفة تقدم الطعام واملاء، وهي بلباس احلشمة واحلجاب. 7

 قال: أنت توافق على كل ذلك؟
 قلت: ال.

 قال: فكيف قلت ما قلت؟
 قلت: للكالم مرحلتان.

األوىل( هل بإمكان املرأة أن تدخل احلياة العامة، مع احلجاب ولباس احلشمة؟ وهذا ما كنت اآلن بصدده وقد )
 ذكرته يف مقام أنه ال منافاة بني لباس احلشمة واحلجاب، وبني األعمال املذكورة.

ىل بعدها عن املزالق وشباك )الثانية( الشيء الذي أنا أراه مناسبًا للمرأة، مما هو أقرب إىل عّفتها وطهارهتا، وإ
 الشيطان.

 قال: ففي املرحلة الثانية، أنت ترى ما هي اجملاالت اليت تتمكن املرأة أن ترتادها؟
 قلت: اين أرى أهنا تصلح:

 ـ أن تدرس يف مدارس خاصة هبا ال خمتلطة، وال يكون املدّرس هلا رجاًل. 1
 ـ أن تكون دكتورة وممرضة ومركبة أسنان للنساء. 2
 ـ أن تكون معلمة ومدرسة ملدارس البنات. 3
 ـ أن تكون يف معامل خاصة هبا، بدون االختالط. 4
 ـ أن تكون موظفة يف وظائف مربوطة بالنساء. 5



 ـ إىل غريها من األعمال الالئقة هبا، واليت ال تنايف عفتها وحجاهبا وحشمتها. 6
 قال: وملاذا ال تدخل يف سائر امليادين؟

 قلت: ألمرين:
 ول: امليادين اليت توجب االختالط تسبب الفساد هلا وللمجتمع.األ

وثانياً: إدخاهلا يف كل امليادين ـ كالرجال ـ يوجب عنتًا وإرهاقًا هلا، وحتميلها من الواجبات أكثر مما تستفيد من 
 احلقوق، وذلك ظلم هلا.

 قال: بنّي األمر األول!
ّرضة للفساد، حيث يطمع هبا كل إنسان مستهرت. واملستهرتون كثريون قلت: املرأة الداخلة يف امليادين املختلطة مع

 يف اجملتمع، وإذا كانت املرأة معرضة ألغراض املستهرتين، انزلقت ـ على األكثر ـ وانزالقها يعين سقوطها.
 إذ االنزالق لغري ذات الزوج يوجب عدم رغبة الشباب فيها.

 واالنزالق لذات الزوج يوجب هدم العائلة.
  كلتا احلالتني، تبقى املرأة وحيدة يف احلياة وتكثر العوانس والساقطات، وذلك أكرب جرمية بالنسبة إىل النساء.ويف

ولذا ترى الغرب حيث أباح االختالط وأدخل املرأة يف كل امليادين، كثرت فيهم العوانس كثرة مذهلة، وقّل النكاح 
ء الساقطات كثرة عجيبة، وقد حتملت املرأة املسكينة عواقب  قلة فضيعة، وكثر الطالق كثرة مدهشة، وكثرت النسا

 كل تلك املآسي والويالت.
بينما ترى املرأة يف البالد اإلسالمية احملافظة، حمرتمة، بنتاً، وأختاً، وأماً، وزوجة، و.. كل ذلك بفضل حجاهبا 

 وعفتها، وبفضل القوانني اإلسالمية احلافظة هلا عن االنزالق والتبّذل.
 : بنّي األمر الثاين.قال

 قلت:
ـ إن املرأة ضعيفة يف بنيتها اجلسمية، كما ثبت يف العلم، وكما هو املشاهد لكل إنسان ولذا تسمى النساء  1

 )باجلنس اللطيف( بينما يسمى الرجال )باجلنس اخلشن(.
 ـ إن على املرأة احلمل والوضع والرضاع. 2
 ىت يستقيم البيت العائلي، وتتكون األسرة.ـ إن على املرأة إثارة الرجال جنسياً، ح 3

 إذاً فعليها واجبات أكثر من الرجل.. يف حال أن بنيتها أضعف من بنية الرجل.
 فإذا أدخلناها يف كل ميادين الرجال، كان معىن ذلك إنا ظلمناها مرتني:

 )مرة( حيث إنا شاركناها مع الرجل، وهي ليست ببنية الرجل وقوته.
إنا شاركناها مع الرجل، مع إضافة تكليف عليها، هي تكليفها باإلثارة، واحلمل والوضع )ومرة أخرى( حيث 

 والرضاع.



ويكون ذلك مثل أن تكون هناك سيارتان، كبرية وصغرية، فتحّمل السيارة الكبرية مخسة أشخاص، وحتّمل السيارة 
ويًا هلا مع الكبرية، ومن جهة الصغرية ستة أشخاص، فإنه ظلم للسيارة الصغرية من جهة حتميلها مخسة مسا
 حتميلها السادس، إضافة على قدر الكبرية، بينما كان الالزم، حتميل الصغرية أربعة.

قال: إنك قلت ـ يف )األمر األول( ـ إن امليادين املختلطة توجب الفساد هلا وللمجتمع، مث بّينت الفساد هلا 
 فكيف )الفساد للمجتمع(؟

أة نصف اجملتمع، فإذا فسدت فسد اجملتمع، مثلما إذا اهندمت نصف الدار فإنه قلت: ذلك واضح، إذ أن املر 
 فساد لكل الدار.. هذا باإلضافة إىل أهنا إذا فسدت أفسدت الرجال أيضاً.

فمعىن هدم العائلة تبعثر الرجل وضياع األوالد ومعىن كثرة العوانس بقاء الشباب بال زوجات ومعىن كثرة 
 .الساقطات كثرة الساقطني

 قال: إذاً أنت ترى أنه حيق للمرأة أن تدخل بعض امليادين، وال حيق هلا أن تدخل بعض امليادين األخر؟
 قلت: نعم.

قال: لكن معىن دخوهلا بعض امليادين، أن تبيح هلا أن تسوق السيارة فهل توافق على ذلك؟ فإين قد مسعت بعض 
 العلماء يقولون: )سياقة املرأة للسيارة حرام(.

 وبعض العلماء يقولون: سياقة السيارة حالل. قلت:
 قال: وأنت ماذا تقول؟

قلت: أنا أقول: إذا كان اجملتمع نظيفاً، وكانت هي أمينة وكانت البسة لباس احلشمة واحلجاب، جاز هلا سياقة 
املرأة على الدابة  السيارة، فإن السيارة يف زماننا مثلها مثل الدابة يف الزمن السابق، ومل يقل أحد العلماء ان ركوب

 حمّرم.
أما إذا كان اجملتمع غري نظيف، أو كانت هي غري أمينة، أو مل تكن بلباس احلشمة واحلجاب، فليس هلا أن 

 تسوق السيارة، وذلك ألنه خطر عليها، واجتناب مواضع اخلطر واالنزالق واجب شرعاً.
 قال: إذاً أنت توافق على دراسة املرأة؟

 ليت ذكرهتا.قلت: نعم، بالشروط ا
قال: فلنفرض أن البالد اإلسالمية هيأت هلا مدارس خاصة هبا، من االبتدائية إىل اجلامعة، أليس ذلك إرهاقاً 

 للدولة، بأن جتعل مدارس للبنني، ومدارس للبنات؟
قلت: من املعروف إن قرياطًا من الوقاية خري من قنطار من العالج، وهذا اإلرهاق للدولة خري ألف مرة من 

 املدارس املختلطة اليت توجب إرهاقاً للدولة يف عالج ما جنم عن ذلك من الفساد.
قال: لنفرض أن الدولة هّيأت للمرأة املدارس اخلاصة هبا، وخترجت من اجلامعة فهل توافق على أن تذهب إىل 

 الغرب لتكميل دراستها؟
 خطر االنزالق هلا.قلت: إين ال أوافق على كل شيء يوجب فساد املرأة، أو كان يف ذلك 



 قال: معىن ذلك حرماهنا من وصوهلا إىل درجات رفيعة من العلم.
قلت: كال، فإين أرى أن الواجب على الدول اإلسالمية، وهي قادرة مادياً، أن هتيئ يف نفس البالد مدارس 

ك، تقدمي للبالد تضاهي املدارس األجنبية من حيث املستوى العلمي، ال للبنات فقط، بل للبنني أيضاً، ويف ذل
إىل األمام، وحفظ للشباب من اجلنسني عن االنزالق، وحياطة هلم عن الذوبان يف تقاليد وعادات الشرق 
والغرب، مما ينجم عنه أكرب الضرر على البالد اإلسالمية، وال بأس أن أذكر باملناسبة قصة أذكرها يف أيام احلرب 

 العاملية الثانية.
طبة نارية، وصّب جام غضبه على احلكومة، وكان الدافع له إىل هذا اخلطاب فقد خطب )هتلر( ذات مرة خ

وهذا الغضب، أن )أملانيا( كانت تستورد قسمًا من البضائع األجنبية، فقال هتلر يف خطابه: )إنه ال حيق لدولة 
 ارج(.تدعي أهنا من البالد الصناعية، أن تفتقد بضاعة يف داخلها، حبيث حتتاج إىل استريادها من اخل

فإذا قلنا إن البالد اإلسالمية ـ وهي غنية اآلن بإذن اهلل تعاىل ـ جيب أن تكتفي ذاتياً، باملدارس وغريها، مل يكن  
 كالمنا بعيداً عن جادة الصواب.

 قال: مسعت أنك حتّبذ الزواج املبّكر، فإذا كان األمر كما مسعت، فهل الزواج املبّكر يالئم دراسة املرأة؟
ما مسعت، فإين أحّبذ الزواج املبّكر )وذلك لتحريض اإلسالم له، وألن عدم الزواج حيمل يف طياته قلت: صحيح 

أخطارًا اجتماعية وعائلية )صحية وغريها((. وبنظري أن الزواج ال ينايف الدراسة، ال بالنسبة إىل الرجل، وال 
 بالنسبة إىل املرأة.

 قال: وكيف ال ينايف؟
رس، ال تستغرق أكثر من ستة أشهر، إذ ثالثة أشهر الصيف عطلة مستمرة، وثالثة قلت: إن الدراسة يف املدا

أشهر متفرقة أخرى عطلة أيضاً، فمن املمكن أن يقّسم الدارس والدارسة، وقتهما بني الدراسة، وبني الشؤون 
 العائلية، فنصف السنة للشؤون الدراسية، ونصف السنة للشؤون املنزلية.

 تبيح أنت الزواج باألجنبيات؟ قال: وباملناسبة، فهل
 قلت: الزواج بفتيات أهل الكتاب جائز شرعاً، ولكين ال أحّبذ ذلك.

 قال: ومل؟
 قلت: ألمور:

األول: إن الزواج باألجنبية يوجب بقاء بنات املسلمني عوانس، حيث إنه إذا أخذنا بنات األجانب حنن فمن 
 يأخذ بناتنا؟

 ىل بالدنا يوجب نقل عاداهتم وتقاليدهم إلينا وذلك ضار للمجتمع اإلسالمي.الثاين: إن اجمليء بنساء األجانب إ
الثالث: إن أوالدنا يصبحون ذا والءين والء بالد آبائهم، ووالء بالد أمهاهتم، وذلك يوجب إضعاف جانب 

 املسلمني، وتقوية جانب األجانب.



 حوارات في االقتصاد والقانون  
 

 حوار حول البنك
عبد الكرمي قاسم، مجعت مجلة من التجار لكي نؤسس بنكًا إسالمياً، خاليًا من الربا. وقرر  يف أواخر زمان

اجملتمعون ذلك، لكن فوجئنا بإلغاء عبد السالم عارف ترخيص البنوك األهلية، كبند من بنود االشرتاكية اليت 
 نادى هبا عبد السالم، وطبقها باحلديد والنار.

فتح البنك كنت كثري املطالعة واملناقشة حول البنوك، أحتّرى هبا وجه احلقيقة  يف تلك األيام اليت كنت بصدد
وتفّهم االقتصاد، وضمان عدم خسارة البنك الذي نزمع فتحه، وقد جرت عدة حماوالت بيين وبني بعض أهل 

 االختصاص من عمال البنوك أسفرت عن هذا البحث، الذي هو خالصة تلك احملاورات:
 رم اإلسالم البنك؟قال أحدهم: وهل حي

 قلت: البنك بالصيغة احلالية حرام يف الشريعة.
 قال: ومل؟

 قلت: ألنه يشتمل على الربا، أخذاً وعطاًء، وألنه يشتمل على بعض القوانني املخالفة للشريعة اإلسالمية.
 قال: وملاذا الربا حرام؟

 قلت: ألنه ليس طريقاً سليماً لالسرتباح.
ج املال والعمل فالالزم أن يُقسم املال بني صاحب املال وصاحب العمل. وهذا هو الذي قال: الربح إمنا هو نات

يعمله البنك، ألنه يأخذ منك ألف دينار، مث يسرتحبه، فإذا حصل مائة دينار، أعطى بعضه لك وأخذ بعضه 
 لنفسه، فمن أين جاء التحرمي؟

 يح، إذ الربا نتيجة منحرفة ال نتيجة مستقيمة.قلت: صحيح أن الربح ناتج املال والعمل، لكن الربا ليس بصح
 قال: وكيف ذلك؟

قلت: القرض قسمان )األول( ما كان للربح، كما إذا اقرتضت أنت ألف دينار، ألجل االسرتباح، )الثاين( ما  
كان لسّد احلاجة، كما إذا اقرتضت لعالج مرضك، أو بناء دار تسكنها، أو تزويج ولدك. وليس من احلق أن 

 صاحب املال حاجة املقرتض )يف القسم الثاين( ليزيدك مشكلة على مشكلة. يستغل
قال: أي ذنب لصاحب املال حىت يعطي ماله، وال يأخذ رحباً، بينما يقدر أن يسرتبح هذا املال، يف مثل مدة 

 اإلقراض، يف جتارة أو حنوها؟
نسانيًا ـ له أجر اآلخرة ـ فليقرض ماله قلت: ال أحد جيرب صاحب املال يف اإلقراض، فإن أحب أن يعمل عماًل إ

 بال ربا، وإن مل حيب مل يقرض، واستعمل ماله يف االسرتباح.



قال: نسّلم أن االقرتاض ألجل سّد احلاجة ال يصح فيه أخذ الربا، فلماذا ال يصح أخذ الربا يف االقرتاض ألجل 
 لك أن تأخذ شيئاً من أرباحه؟التجارة؟ فإذا استقرض تاجر منك ألف دينار ألجل أن يسرتحبه جاز 

 قلت: إذا اقرتض إنسان ألف دينار ألجل االسرتباح، مل خيل احلال من ثالثة أمور:
 األول: أن يتضرر، بأن صار األلف تسعمائة ـ مثاًل ـ.

 الثاين: أن ال يربح وال يتضرر، بأن بقي األلف على حاله.
 الثالث ـ أن يربح.

لصاحب املال أن يأخذ من املقرتض الربا، إذ أن املقرتض خسر العمل، فكيف  أما يف األمرين األولني، فال حيق
حيمل أن خيسر املال أيضاً؟ إنه عمل يف األلف فلم يربح شيئًا فذهبت جهوده خسارة، فهل يذهب بعض ماله 
 خسارة، فوق ذلك؟ أما إذا خسر بعض األلف، فهل حيمل أن خيسر شيئًا جديدًا فوق خسارته عمله والضرر؟

 إذاً ليس من احلق أن حُيّل الربا ـ يف هذين القسمني ـ .
 أما يف األمر الثالث، فالربح أحياناً يكون كثرياً وأحياناً يكون قليالً وأحياناً يكون متوسطاً.

واإلسالم جعل يف هذه الصورة الربح بينهما )باملضاربة( ليكون الربح بينهما بالنسبة، وهو أفضل من أخذ نسبة 
 د تكون إجحافاً حبق العامل وقد تكون إجحافاً حبق املالك.ثابتة، ق

 قال: وكيف ذلك؟
 قلت: قد يربح األلف مائة، وقد يربح مخسني، وقد يربح ألفاً ـ مثالً ـ :

 ـ فإذا ربح مائة، وأخذ املالك مائة، كان ظلماً، ألن العامل خسر العمل. 1
 مكرراً، ألن العامل خسر العمل، وخسر مخسني.ـ وإذا ربح مخسني، وأخذ املالك مائة، كان ظلماً  2
ـ وإذا ربح ألفًا وأخذ املالك مائة، كان إجحافًا حبق املالك، ألن نسبة العمل إىل املال نسبة النصف، أو  3

 الثلث، أو ما أشبه، حسب املوازين العقالنية، فبأي حق حيرم املالك من الربح الذي هو مستحقه إىل ربح أقل؟
 هو العالج؟ وهل تقول بإلغاء البنوك، واحلال أن عليها يبىن االقتصاد يف العصر احلاضر؟ قال: إذاً فما

 قلت: كال، ال أقول بإلغاء البنوك، بل أقول بتعديل البنوك.
 قال: وكيف ذلك؟

 قلت: يلزم أن يُقسم البنك إىل قسمني: )مع قطع النظر عن سائر أعمال البنك(.
فمن كان داعيه إىل االقرتاض احلاجة، أعطاه البنك املال بال فائدة. ومن كان األول: قسم اإلقراض واالقرتاض، 

داعيه عمل اخلري والثواب، أودع البنك أمواله ـ )أقرض البنك( ـ بال أخذ فائدة )وهبذا العمل يكون البنك، 
 عيشة للفقراء واملعوزين(.واخلريون من الناس، أخذوا على عاتقهم أمراً إنسانياً مبساعدة احملتاجني، وترفيع مستوى امل

 الثاين: قسم االسرتباح:
 ـ فإذا أقرض البنك املال ألجل االسرتباح، أقرضه مضاربة. 1
 ـ وإذا أقرض إنسان للبنك مااًل ألجل اسرتباح البنك، اقرتض البنك املاَل مضاربة. 2



أصحاب األموال. مثاًل، إنسان  قال: املضاربة أيضاً باطلة، ألن معىن ذلك أن يعمل العامل ويكون رحبه يف كيس
ميلك مليون ديناراً، ويعطيه للبنك مضاربة، ويربح املال نصف مليون، وقد شّغل البنك مائة عامل ألجل اسرتباح 
هذا املليون، فإنه يكون ملائة عامل كدحوا ليل هنار، ربع مليون )نصف الربح فرضاً( ويكون للمالك، ربع مليون، 

 هذا إال سرقة لكدح العمال، حتت ستار الشرعية والقانون؟ وهو مل يعمل شيئاً، وهل
قلت: هذا مبين على مسألة الرأمسالية واالشرتاكية واالقتصاد اإلسالمي، وسنذكر يف فصل الحق أن )اإلسالمية( 
 خري من )الرأمسالية( و)االشرتاكية(. واملضاربة املبنية على االقتصاد اإلسالمي ليست سرقة، وإمنا هي ضرورية

 لتقدمي البالد إىل األمام، وتعميق احلضارة واملدنية.
 قال: إذا مل يأخذ البنك الربا فمن أين يعطي أجور العمال؟

 قلت: يعطي أجور العمال من األرباح اليت حيصلها من جتاراته ومن مضارباته.
العمال من بيت املال،   هذا مع الغض يف أنه يلزم على احلكومة اإلسالمية القيام هبذا املشروع فتعطي هي أجور

 كسائر مصاحل الدولة.
وقد اقرتحت أنا ـ يف زمان عبد الكرمي وعبد السالم ـ أن ختصص احلكومة كمية من املاليني للبنوك ألجل حاجات 
الناس، بدون أخذ فائدة منهم، حىت من التجار الذين يستقرضون من البنك ألجل االسرتباح، ويكون ذلك من 

أموااًل ألجل الصحة، وألجل العلم، وألجل البلدية، وغريها. فاحملتاجون يستفيدون من  قبيل ختصيص احلكومة
املال يف سّد حاجاهتم اليت جيب على الدولة القيام هبا والتجار يستفيدون من املال ألجل توسعة األعمال وجلب 

احلضارة، ويعّم الرفاه.. وتكون  األرزاق وتقدمي البالد إىل األمام. فيكون إقراضهم من احلكومة مسامهة يف تقدمي
أجور عمال البنوك على الدولة، كما أن أجر عمال الصحة واملدرسني أو غريهم من سائر املوظفني تكون على 

 الدولة.
 قال: وما دام مل تكن مثل هذه البنوك اإلسالمية فما هو تكليف الناس مع هذه البنوك؟

وقد قال اإلمام )عليه السالم(: )كل شيء فيه حالل وحرام فهو  قلت: البنوك احلالية فيها حالل، وفيها حرام،
 لك حالل حىت تعرف إنه حرام بعينه(.

 ـ فاملعاملة مع البنوك، ما ليس فيها إعطاء الربا وال أخذ الربا، جائزة ال إشكال فيها. 1
إن مل يتمكن االجتناب، ومل ـ أما املعاملة اليت فيها الربا أخذًا أو عطاًء، فإن متكن االجتناب، كان أفضل، و  2

 يقصد باألخذ والعطاء الربا. فقد قال صلى اهلل عليه وآله وسلم:
)وإمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى( بأن ينوي يف إعطائه )اهلبة( ويف أخذه )جمهول املالك( مع إجازة من 

 حاكم شرعي.
ىل أن يتعامل بكل أنواع التعامل مع البنوك، فهو مضطر وإمنا نلجأ إىل هذه الطريقة ألن اجملتمع يف حالة اضطرار إ

إىل أخذ املال من البنك، والبنك ال يعطي إال بالربا.. كما أنه مضطر إىل إعطاء املال إىل البنك وإذا أعطى البنك 
 بزيادة، مل ينتفع إن مل يأخذ الزيادة، إذ الزيادة تسجل على كل حال، وتذهب يف كيس املوظف املسؤول.



 وإذا ألغينا الربا عن البنك، فهل يصلح البنك؟ قال:
قلت: هناك أيضًا أعـــمال أخر تزاوهلـــا البنوك، من حوالـــة، وكفالة وغريمها، فالالزم مالحظة انطباقها مع األحكام 

 (.1اإلسالمية)
  
 ـ كتبت رسالة خاصة حول البنك باسم )البنك اإلسالمي(. 1



 
 خطط اقتصادية

 العراق قبل حكم )عبد السالم عارف( أن اإلسالم ليس رأمسالياً وال اشرتاكياً.كان املعروف يف 
وملا جاء عارف إىل احلكم، اتصل بعبد الناصر، وغرّه األخري أن يعلن االشرتاكية يف العراق. وملا كان عارف 

( موجة من االنتقاد بنفسه ضد االشرتاكية قبل ذلك، فقد أثار تطبيقه االشرتاكية )وإن كان تطبيقًا باالسم فقط
 إليه.

 فاضطر أن يربر موقفه لدى املتدينني بدعوى أن اإلسالم اشرتاكي.
وقد ذهب وفد من علماء السّنة ملقابلته، ألجل االحتجاج معه حول االشرتاكية، وكان بعض أعضاء الوفد من 

ان( ؟ فأثنوا عليهم، فأخرج حزب اإلخوان املسلمني، وملا أن أكثروا يف نقده، قال عارف: ما تقولون يف )اإلخو 
 عارف كتاب أحد زعماء اإلخوان الذي كتبه حول )إن اإلسالم اشرتاكي(.

وهكذا انسحب السنة من امليدان.. لكن الشيعة بقوا على موقفهم من اللقاءات بأن اإلسالم ليس باشرتاكي، وال 
 رأمسايل

هم بأهنم ذوو ميول إسالمية، وأن بعضهم داخل ويف هذا الوقت، جاءين وفد من بغداد، من املثقفني عرّفوا أنفس
يف بعض األحزاب اإلسالمية، يستطلعون مين رأي الشيعة حول )االشرتاكية( و)اإلصالح الزراعي( و)التأميم(؟ 
وقالوا: إنا إذا طبقنا اإلسالم يكون الالزم علينا إبقاء رأس املال، واإلقطاع، أم اإلسالم يأمر ضد اإلقطاع ورأس 

 املال؟
 ت: اإلسالم ال يعرتف ال بالرأمسالية، وال باإلقطاع، وال بالتأميم، وال باالشرتاكية، وال باإلصالح الزراعي.قل

 قالوا: فاإلسالم يعرتف باملتناقضات؟
قلت: بل اإلسالم له منهج خاص يف االقتصاد، كما أن له منهجًا خاصًا يف النظرة إىل الكون واحلياة ومنهجاً 

 إىل غريها.خاصاً يف السياسة، 
 قالوا: فكيف أن اإلسالم ليس باشرتاكي وال برأمسايل؟

 قلت: إن الرأمسالية هلا مفسدتان مها:
)األوىل( استغالل التجار رؤوس األموال ألكل أموال الناس بالباطل مثل االحتكار والربا والغش والتالعب 

 بالسياسة والتحّكم يف األسواق وما إىل ذلك.
قع الذي ينشأ من تكدس األموال يف ناحية رأس املال، فيعاين كثري من الناس من الفقر كما قال )الثانية( الفقر املد

 علي )عليه السالم(: )ما رأيت نعمة موفورة إال وإىل جانبها حق مضيع(.
 واإلسالم قد عاجل األمرين:



ري الربا، وال االحتكار، وال أما األمر األول، فقد حرم كل تلك األمور الناشئة من تضخم رأس املال، فال حيق للث
الغش وال التالعب بالسياسة وال التحكم يف األسواق.. ومن أراد ذلك فحاله حال اجملرم الذي جيب أن جُيري 

 عليه العقاب.
وأما األمر الثاين، فاإلسالم قد عاجل الفقر، وذلك ألن بيت املال كفيل بدفع احلاجات كلها، فال تبقى حاجة 

 قري يعاين اجلوع واحلرمان.معطلة، وال يبقى ف
 قالوا: يبقى بعد ذلك سؤال أنه كيف تسّد الدولة كل تلك االحتياجات؟

 قلت: من موارد نفس الدولة، اليت هي عبارة عن:
 ـ اخلمس: أي عشرين يف املائة من األرباح، وغريها.1
 ـ الزكاة: أي اثنني ونصف يف املائة ـ تقريباً ـ . 2
 غري املسلمة. ـ اجلزية: من األقليات 3
 ـ اخلراج: أي موارد الدولة من األراضي. 4
 ـ ما حتصله الدولة من جتاراهتا وخدماهتا، كاملواصالت وحنوها. 5

 قالوا: ال مُخس اآلن يف وقتنا احلاضر، فإن اخلمس خاص بغنائم دار احلرب.
ب، كما أن الشيعة يرون اخلمس يف قلت: إن الشيعة يرون أن اخلمس يتعلق باألرباح، باإلضافة إىل غنائم دار احلر 

 )الكنز( و)املعدن( و)العوض( وغريها.
 قالوا: هذا قانون حسن قابل للتطبيق يف هذا الزمان.

 قلت: نعم، إن اإلسالم كله حسن.
 قالوا: نسّلم أن الدولة تكفل احلاجات واحملتاجني، وال ترتك رأس املال يطغى، لكن يبقى سؤاالن؟

 قلت: وما مها؟
)األول(: أنه أليس خريًا أن مينع رأس املال )بتاتاً(، ألنه يف احلقيقة سرقة ألموال الفقراء لتزيد يف أموال قالوا: 

 األغنياء؟
 )الثاين(: لنفرض أنه مل تكف أموال الدولة لسّد احلاجات كلها فمن أين تأيت الدولة ببقية املال لسد احلاجات؟

 قلت: أما السؤال األول، فنقول يف جوابه:
بد من رأس املال يف البلد إما يف يد الدولة ـ كما يف احلكومات الشيوعية والرأمسالية )يف اجلملة( ـ وإما يف يد ال

 التجار، ويكون رأس املال يف يد التجار خرياً من أن يكون يف يد الدولة.
 قالوا: ملاذا البد من رأس املال؟

يم والصحة وغريها توجب أموااًل مكدسة كثرية، ولذا ترى قلت: ألن احلاجة إىل السالح واملصانع واجليش والتعل
 األموال يف الدول الشيوعية وحنوها بيد الدولة، ويف الدول الرأمسالية األموال بيد التجار ـ غالباً ـ.

 قالوا: حسناً، ولكن ملاذا قلت إن كون املال بيد التجار خري من أن يكون بيد الدولة؟



ل إذا كانت بيد التجار استفادت الدولة والشعب منها، وإذا أراد التاجر قلت: ذلك واضح حيث إن األموا
الطغيان، كانت الدولة راغمة له إىل الرتاجع، أما إذا كانت األموال بيد الدولة وطغت الدولة، فمن ذا الذي 

 يرغمها ويكبح مجاحها؟
 قالوا: الشعب.

 قلت: يعين بالثورات واالنقالبات، وذلك أسوأ العالج.
 ا: لكن الدولة أعرف وأقدر على تنمية رأس املال وتكثريه؟قالو 

 قلت: بالعكس:
 ـ ألن مهام الدولة الكثرية جتعلها أعجز من التنمية من التاجر الذي ال َهّم له إال التنمية. 1
ـ والتاجر حيث إنه يركض لنفسه يكون أحرص على املال من الدولة اليت ال تتمكن إال من جعل املوظفني  2

مات التجارية، واملوظف ال يهتم مثل اهتمام التاجر، ألنه حيث يعلم أن راتبه يأتيه مل يكن له دافع يدفعه للمه
 للحرص واالستزادة.

 قالوا: إذاً أنت تربر سرقة التّجار؟
 قلت: وأين السرقة؟

أن ألف عامل  قالوا: إن التاجر الذي له ألف دينار، إذا استعمل ألف عامل، فصار ماله ألفني، كان معىن ذلك
ركضوا حىت حصلوا هذا املال، لكنه تسّرب إىل كيس التاجر، فالتعب من غري التاجر، والربح يف كيس التاجر، 

 أليس هذا سرقة حتت محاية القانون؟
 قلت: الشيوعية واالشرتاكية نفس الشيء، ألن العامل تعب، والفائدة ذهبت إىل كيس الدولة.

 ملال يف املصاحل العامة.قالوا: كال، فإن الدولة تصرف ا
 قلت: والتاجر ـ باآلخرة ـ ُيصرف ماله يف املصاحل العامة.

 قالوا: وكيف ذلك؟
قلت: إذا حصل ألف عامل على ألفي دينار وكانوا حتت إشراف الدولة كان ألف من رحبهم للدولة، وإن كانوا 

رحبهم ـ لكن هذا األخذ ليس  حتت إشراف التاجر كان ألف من رحبهم للتاجر، فعلى أّي تقدير أخذ نصف
 بسرقة ـ إذ أنه أخذ ليعود إىل اجملتمع بالفائدة.

ويف كال احلالني يستفيد اجملتمع من هذا النصف الذي أخذته الدولة أو التاجر، أما إذا أخذته الدولة فإهنا تصرفه 
يستنفد قسماً، كما أن االجتار يف املصاحل العامة، وأما إذا أخذها التاجر، فإن )قانون اخلمس والزكاة وحنومها( 

 بالقسم اآلخر، يعود على اجملتمع بالفائدة ـ كما كانت تفعله الدولة ـ.
 قالوا: إذاً ال فرق بني الرأمسالية واالشرتاكية بالنتيجة؟

 قلت: نعم فرق كبري، وهو ما أحملت إليه سابقاً من أن الرأمسالية:
 ـ إنتاج أحسن. 1



 ـ وربح أكرب. 2
 من احلكومة متنعها من الظلم.ـ ورقابة  3
 ـ باإلضافة إىل أن فيها إطالق احلريات، اليت هي منتهى أمنية البشر. 4

 وبالعكس من كل ذلك يف الشيوعية واالشرتاكية.
 قالوا: فاإلسالم إذاً بنظرك رأمسايل؟

مجع فوائد االشرتاكية  قلت: بل ذكرت أواًل، أن اإلسالم ليس رأمسالياً، وال اشرتاكياً، بل له اقتصاد مستقل قد
 وفوائد الرأمسالية، ومل يكن فيه ضرر أي منهما.

 قالوا: حسناً، فماذا ترى يف تشريك العمال مع أصحاب األموال يف املعامل وما أشبهها؟
 قلت: إذا كان برضى الطرفني جاز، وإال مل جيز، ألن اإلسالم يقول: )الناس مسّلطون على أمواهلم وأنفسهم(.

 تقول يف نقابات العمال؟ قالوا: وما
 قلت: هو نوع تعاون يأمر اإلسالم به، على شرط أن يكون يف النطاق اإلسالمي.

 قالوا: وإذا مل نشرك العمال يف األرباح، خفنا من طغيان الشيوعية؟
 قلت: )أواًل(: إن عملكم هذا هو نوع من الشيوعية.

ا طّبقنا منهاج اإلسالم يف سّد كل احلاجات، ودفع كل )ثانياً(: إن الشيوعية إمنا تطغى يف بلد احلرمان، وإذ
 احتياجات احملتاجني باملناهج السلمية، مل يبق جمال للشيوعية وال لالشرتاكية.

قالوا: بقي عليك السؤال الثاين حول أنه إذا مل تكف أموال الدولة بسّد احلاجات، فمن أين تأيت الدولة ببقية ما 
 املصاحل العامة؟حتتاج إليه من األموال لسّد 

قلت: إن الدولة اإلسالمية ليست مرهقة باملوظفني والروتني وحنومها، ولذا فأموال قليلة تكفيها، مث إن الدولة يلزم 
 عليها أن تفكر يف موارد اسرتباحية، حىت ال متد يدها إىل أموال الناس.

ن القرض كان على املسلمني كاًل إعانة ولو فرضنا حالة األزمات واحلروب، فعلى الدولة أن تقرتض، وإذا مل ميك
الدولة. قال تعاىل )جاهدوا بأموالكم وأنفسكم( فاجلهاد باملال واجب شرعي إبان احلروب وحنوها من األخطار 

 اليت تتوجه إىل الدولة اإلسالمية.
 قالوا: وملاذا ال جتعل الدولة ضرائب إضافية، لسّد حاجاهتا؟

 ناس، وال حيق للدولة أن تأخذ أكثر من احلقوق املقررة يف اإلسالم.قلت: ألن اإلسالم احرتم أموال ال
 قالوا: حسناً، فإذا عرّفنا أن اإلسالم ليس برأمسايل وال اشرتاكي، فهل يعرتف اإلسالم بالتأميم؟

 قلت: إنه بند من بنود االشرتاكية، واإلسالم ال يعرتف هبا.
وما إليهما، أما يف حقل الزراعة، فهل اإلسالم )إقطاعي( أو قالوا: ما ذكرناه كان يف حقل التجارة والصناعة، 

 )إصالحي( يعرتف باإلصالح الزراعي؟
 قلت: ال ذا، وال ذاك.



 قالوا: وكيف، وهل ميكن أن يكون شيئاً ثالثاً؟
قلت: نعم.. )فاإلقطاع( ـ يف االصطالح احلديث ـ عبارة عن استيالء املالك على األراضي مبختلف الوسائل 

ة، حىت غري املشروعة، ويظلم الفالحني، ويستهرت بدمائهم وأمواهلم وأعراضهم. و)اإلصالح( عبارة عن أخذ املمكن
أراضي املالك، ولو مل يكن ظاملاً، ولو كان قد حصل على األراضي بالطرق املشروعة.. وكالمها باطل يف نظر 

 اإلسالم.
 قالوا: فما هو الصحيح؟

املشروع، كالشراء أو اإلرث، أو التعمري )يف األراضي املباحة ملن عمرها قلت: كل من حصل على أرض بالطريق 
وزرعها( فاألرض تكون له، مهما كانت كبرية.. مث الالزم عليه أن ال يظلم الفالح، وال يستهرت مباله، وعرضه 

 ودمه، ويكون الفالح عنده أجرياً ـ برضى الطرفني ـ .
 وهذا هو الطريق املشروع يف اإلسالم.

 وا: البد وأن يظلم اإلقطاعي الفالحني.قال
 قلت: إذا كانت الدولة مسلمة، حتول دون ذلك.

 قالوا: والغالب أن اإلقطاعي حيصل على األرض بكل طريق مشروع وغري مشروع.
 قلت: الدولة املسلمة حتول دون ذلك.

 قالوا: فبأي حق يعمل الفالح، ويتسّرب رحبه إىل كيس اإلقطاعي؟
)رأس املال( أن الزائد من ربح العامل إما أن يتسّرب إىل كيس الدولة، وإما إىل كيس املالك،  قلت: قد تقدم يف

 والثاين أفضل، وتكون النتيجة عائدة إىل صاحل االجتماع.
 قالوا: أليس توزيع األرض على الفالحني أفضل؟

 قلت: كال، بل أسوأ.
 قالوا: ومل؟

 يف العراق فحسب، بل يف كل بلدان العامل، حىت يف روسيا زعيمة قلت: )أواًل(: ألن مثل هذه التجربة فشلت، ال
 الشيوعية العاملية ـ كما اعرتف بذلك زعماؤهم ـ وقد تراجعت بعض الدول عن هذه اخلطة إىل اإلقطاعية.

 )وثانياً(: ألن املالكني أعرف بإدارة األرض من الفالح، ومن الدولة، مما يوجب استثمار األرض بطريق أفضل.
ثالثاً(: إذا تريد الدولة خدمة الفالحني، فمن األفضل أن هتيئ األراضي البائرة، وما أكثرها يف بالدنا أو يف كل )و 

بالد العامل ـ إال نادرًا ـ وتقسمها بني الفالحني، وتزرع بذلك كل األرض، عوض أن ترتك الدولة األراضي البائرة 
 ني، فإن ذلك يوجب بور األراضي العامرة أيضاً.على حاهلا، مث تقسم األراضي العامرة على الفالح

 قالوا: وهل تزعم أن روسيا والدولة الشيوعية أخطأت يف اإلصالح الزراعي؟
 قلت: نعم أخطأت، ولذا تراجعت بعض الشيء، وتراجعت بعض البالد األخر كل الرتاجع.

 قالوا: فأنت ترى أن نظام الزراعة يف أمريكا والبالد الرأمسالية أحسن.



لت: إن كان نظام الزراعة يف أمريكا والبالد الرأمسالية، نظام اإلقطاع ـ باملفهوم احلايل، املستلزم الغتصاب املالك ق
األراضي، وظلم املالك للفالحني ـ فهو باطل وضار أيضاً.. وإن كان النظام كما ذكرناه يف النظام الزراعي يف 

أمريكا على حق أو على باطل، وإمنا يهمين أن نظام  اإلسالم، فهو صحيح وليس يهمين أن تكون روسيا أو
 الزراعة يف اإلسالم هو خري نظام.

وقد كثر الكالم حول املواضيع والنقاش مع الوفد، وما ذكرته هو حاصل تلك املناقشات.. وبعد انصرافهم أخربين 
ن تعرف احلكومة وجهة بعض األصدقاء أن بعض الوفد كان من )املباحث( قلت له وأنا أفرح بذلك حيث أريد أ

 نظر اإلسالم عندنا.



 
 العقوبات اإلسالمية

إذا ذكر حكم اإلسالم، قفزت إىل األذهان عقوبات اإلسالم، ولذا تراهم يقولون: )حكم اإلسالم غري حسن، 
 ألنه يقطع اليد، ويشنق، وجيلد، وخياف الكل منه( أو يقولون: )وإن البلد الفالين حيكم طبق اإلسالم، يقطع يد

 السارق، وجيلد الزاين..( أو ما أشبه ذلك.
وهذا شيء عمله املستعمر ليل هنار، وجّند له كل قواه، حىت انطلت احليلة على املسلمني بأنفسهم، باإلضافة إىل 
أن املستعمر خّوف الغرب والشرق من رجوع أو إقامة اإلسالم من جديد، فإنه وحشية وهدر للكرامة اإلنسانية. 

 سلمون وغري املسلمني يعملون تلقائياً لعدم رجوع اإلسالم إىل احلياة.وبذلك أخذ امل
لقد جاءين ذات مرة متصرف ـ يف عهد عبد الكرمي قاسم ـ وقال يل متبجحاً، أرأيت كيف طّبقت حكم اإلسالم؟ 
قلت: وكيف؟ قال: شنقت أربعة لصوص، قلت: وهل شنق اللص من اإلسالم؟ قال: بلى. قلت: يف أية آية من 

لقرآن حكم شنق اللص؟ فلم جيد جواباً، مث أردف أن حكم اإلسالم يف اللص إذا توفرت الشروط أن تقطع ا
 أصابع يده، فحسب.

ذكرت هذه القصة كشاهد على أن األذهان تتوّجه إىل الشدة والقسوة إذا ذكر حكم اإلسالم، كأن اإلسالم ليس 
 ئم هذا العصر.فيه إال بعض أحكام خاصة باجملرمني، وهي أحكام ال تال

 ولنبدأ الكالم من جديد!
 اإلسالم له جوانب متعددة نذكر منها:

 ـ جانب العقيدة، هي أنظف العقائد. 1
 ـ جانب العبادة، هي أقرب العبادات إىل العقل. 2
 ـ جانب األحكام، هي أكثر األحكام قرباً إىل املنطق. 3
 ا البشر إىل اليوم.ـ جانب األخالق واآلداب، هي أجّل أخالق وآداب عرفه 4
ـ جانب احلضارة واملدنية، هي خري ما وصل إليه اإلنسان، أو يتصور أن يصل إليه يف املستقبل، فالصحارى يف  5

اإلسالم مزروعة واألهنار جارية، حيث ال ترى حىت شربًا خاليًا من األرض والبــلد مجيل ونظيف، والناس ذوو 
ة فاشــية بني الناس، وليس هناك فقري واحد، وال جاهل واحد، واملرض أخالق حسنة ومعامالت مستقيمة، والعدال

أقل من القليل، واإلنصاف مسة الكل، والعمران ضارب بأجرانه، والروتني ال وجود له، والتعاون طابع اجلميع، 
واألرزاق   والكل أحرار فيما يفعلون، وال سجون وال مشانق وال جالدين، واإلجرام قليل جداً حىت ال يكاد يذكر،

كثرية، واألسعار منخفضة، ال أحد إال وميلك ال أقل من حٍد متوسٍط من العيش من دار وسيارة وأثاث وما 
أشبه، والغىن مسة الكثريين، وال عوانس وال عزاب وال يكون بلد أو أمة تفوقهم يف العلم والصناعة، والبالد قوية 

نفوس طيبة ذكية، وال قيود على التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو إىل حد أنه ال يفّكرون أعداؤهم يف منازلتهم، وال



الصحافة أو العمارة أو غريها، وكل مسلم مواطن، فال جنسية وال جواز وال هوية، والكل كأسنان املشط، ال فرق 
بالد بني عربيهم وغري عربيهم وال بني أبيضهم وأسودهم إال بالتقوى، واملؤسسات اخلريية منتشرة يف طول ال

وعرضها، واملساجد عامرة باملصلني والتالني، والقلوب عامرة باإلميان والتقوى، ال يظلم املالك العامل، وال يثور 
العامل على املالك، واملوظفون قليلون، بقدر احلاجة والضرورة، بدون أن يكون هلم حجاب أو بّواب، واحلكم 

ة من ِقَبل احلّكام، وكبريهم يرحم صغريهم، وصغريهم يوقر  استشاري مع توفر شروط العدالة والفقه، وفهم احليا
 كبريهم، وكلهم يدعو إىل اخلري ويأمر باملعروف وينهى عن املنكر، و... و... و...

فإذا رأيت أمة هذا شأهنا، أو دخلت بلداً كان كذلك، فاعلم أهنا أمة إسالمية، وذلك بلد إسالمي. ويف أي بلد 
 البنود، فاعلم أن األمة مل يكمل إسالمها، وأن البلد مل يطبق فيه اإلسالم. أو أية أمة نقص بند من هذه

 ـ جانب العقوبات واجلرائم: 6
 وهذا اجلانب هو املقصود بالبحث هنا، فنقول إن اإلسالم ميتاز ـ يف هذا اجلانب ـ بأمور:

ا فاإلسالم ال يعرتف بأكثر ما يسمى ـ إن ما يعّده القانون جرمية كثرياً ما هو ليس جبرمية يف نظر اإلسالم. ولذ 1
يف القانون باجلرائم، ومن الحظ كتاب احلدود والقصاص والديات يف اإلسالم، مث الحظ كتب القانون يلمس 

 الفرق الشاسع بني األمرين حىت أن اجلرائم يف اإلسالم أقل من الثلث، بل الربع، من اجلرائم القانونية.
 أو ليست له إقامة، ليس مبجرم يف اإلسالم، والقانون يراه جمرماً. مثالً اإلنسان الذي ال جواز له،

واإلنسان الذي دخل البالد بدون رخصة أو بدون )دعوة( ليس مبجرم يف اإلسالم، والقانون يراه جمرماً. واإلنسان 
 الذي عّمر بدون رخصة من البلدية، ليس مبجرم يف اإلسالم، والقانون يراه جمرماً.

أجتر مباله، بدون إجازة من وزارة التجارة، ليس مبجرم يف اإلسالم، والقانون يراه جمرماً، إىل واإلنسان الذي 
 غريها... وغريها...

ـ إن اإلسالم ال يسجن إال نادراً، كما يشهد بذلك مراجعة كتاب احلدود وغريه، ولذا مل يكن السجن يف  2
 ابع.الزمان اإلسالمي إال لبضع أشخاص قد ال يعدون إال باألص

ـ إن اإلسالم ال يعرتف بالتغرمي، إال إذا كانت اجلناية على النفس أو املال، وما يسميه اإلسالم الدية أو  3
 الضمان.

 ـ ال تعذيب يف اإلسالم، ألجل أخذ االعرتاف ممن يشتبه به أنه جمرم أم ال. 4
ل اإلسالم للقتل بداًل على األغلب. ـ ال قتل يف اإلسالم إال نادراً، حىت يف مواد تشريع اإلسالم القتل، جع 5

مثاًل القاتل عمداً، جعل اإلسالم له القتل، لكن أجاز اإلسالم أن يأخذ ويل املقتول الدية عوض أن يقتل 
القاتل.. وكذا جعل اإلسالم جزاء الذين حياربون اهلل ورسوله ويسعون يف األرض فساداً، القتل، لكن اإلسالم 

 د )أو ينفوا من األرض(.جعل بدل ذلك النفي من البل
 ـ جعل اإلسالم التوبة يف بعض اجلرائم مسقطة للعقوبة. 6
 ـ ال أعمال شاقة يف اإلسالم بالنسبة إىل أي جمرم. 7



ـ اإلسالم ال يقرر العقوبة إال بعد تنظيف اجملتمع، ففي عام اجملاعة ال يعاقب السارق لقوته وقوت عياله،  8
 وهكذا.

عقوبة إال على العامل بالتحرمي املختار يف الفعل، فاجلاهل واملكره، واملضطر، والناسي، ـ ال يطبق اإلسالم ال 4
 والغافل، وحنوهم، ال عقوبة عليهم.

ـ جعل اإلسالم العقوبة على من مل تكن لديه شبهة، ومل يكن عند القاضي والشاهد شبهة، كما ورد )احلدود  11
 تدرأ بالشبهات(.

 اضي العدالة التامة، ويف الشاهد العدالة التامة، والتعدد، والرجولة يف بعض األمور.ـ يشرتط اإلسالم يف الق 11
 ـ مل جيعل اإلسالم العقوبة على من مل يأت باجلرمية، وإن شرع يف مقدماهتا. 13

 إىل غري ذلك، مما يعرف تفصيله من املقارنة بني القانون اإلسالمي يف اجلرائم، وبني القانون غري اإلسالمي يف
 اجلرائم. وبالعكس من كل ذلك، القانون:

 ـ فإنه يعّد كثرياً من األشياء جرمية، وهي ليست جبرمية واقعاً. 1
 ـ ويسجن كثرياً، وليس السجني مستحقاً للسجن. 2
 ـ ويُغرم من يراه جمرماً، يف كثري من األحيان، واحلال أن تغرميه باطل. 3
 ذيب على اجملرم، فكيف بالربيء املشتبه؟!ـ ويعّذب من اشتبه به، واحلال أنه ال تع 4
 ـ وقد جعل القانون عقوبة القتل على كثري مما يعتربه جرائم، وذلك إراقة للدماء بال مربّر. 5
 ـ وال يعرتف القانون بكون التوبة مسقطة للعقوبة يف أي لون من اجلرائم. 6
 ـ ويقرر القانون األعمال الشاقة، عقوبة لبعض ما يراه جرمية. 7
ـ والقانون ال يالحظ حالة اجملتمع يف إقراره العقوبات، فالعقوبة واردة، يف اجملتمع املوبوء، كما هي واردة يف  8

اجملتمع النظيف. بل فوق ذلك تناقض هائل يف القانون، فبينما جييز القانون فتح املواخري واملخامر والسينمات 
عقوبات ملرتكيب اجلرائم الناشئة من تلك املفاسد، فالسكران إذا قتل املنافية للعفة واألخالق، و. و. يقرر القانون ال

 إنساناً، عوقب على قتله، واحلال أنه ال يشعر عند القتل، إىل غري ذلك من األمثلة.
 ـ والقانون يعاقب اجلاهل بالقانون، واملكره، واملضطر، والغافل، وحنوهم. 4

 ورد الشبهات.ـ والقانون ال يعرتف، برفع العقوبات، يف م 11
 ـ والقانون ال يشرتط يف القاضي وال الشاهد، العدالة، كما ال يشرتط التعدد يف الشاهد ـ غالباً ـ. 11
 ـ والقانون جيعل العقوبة حىت ملن مل يأت باجلرمية، إذا شرع يف مقدماهتا. 12

 إىل غري ذلك.. وغري ذلك..
تباع، وأبعد عن التوحش، وأنسب إىل الكرامة اإلنسانية، إذًا فأي القانونني، اإلسالمي، أو البشري، أحق باال

 وأضمن للرفاه والعدالة االجتماعية؟



وبعدما عرفت هذه املقدمة، يف املقارنة بني القانونني اإلسالمي والبشري، نأيت إىل احلوار الذي جرى بيين وبني 
حول إنسانية قانون العقوبات لفيف من املثقفني ـ يف أوقات متعددة ـ أدجمها بصورة حوار واحد، وذلك 

 اإلسالمية.
 قال أحدهم: أال تعرتف بأن قوانني اإلسالم يف باب العقوبات ال تصلح هلذا الزمان؟

 قلت: وملاذا ال تصلح؟
 قال: )بال مؤاخذة( هي قوانني وحشية، تصلح للعصور البدائية، ال عصور العلم واحلضارة.

 الوحشية، وال تصلح ـ بنظرك ـ هلذا العصر؟قلت: فما هي هذه القوانني اليت تسّميها ب
 قال: كل قوانني العقوبات؟

 قلت: وهل تعرف كل قوانني اإلسالم يف باب العقوبات؟
 قال: ال وإمنا أعرف بعضها.

 قلت: فكيف تقول: كل قوانني العقوبات غري صاحلة؟
 قال: أقصد بعض القوانني.

 قلت: وما هي؟
جلد الزاين، وقانون القصاص، وقانون قتل الالطي، وقانون ضرب شارب قال: قانون قطع يد السارق، وقانون 

 اخلمر، وقانون رجم احملصن إذا زىن أو زنت.
 قلت: وهل من قانون آخر تراه غري مالئم هلذا العصر؟

 قال: ال أذكر اآلن..
 قلت: فلنجعل احلوار حول قانون مما ذكرت.

 ون احلديث ـ أفضل من قطع يده، كما قرره اإلسالم؟قال: حسناً، أليس سجن السارق ـ كما يقرره القان
 قلت: وهل تعرف أن اإلسالم اشرتط لقطع يد السارق زهاء عشرين شرطاً؟

 قال: ال، وما هي تلك الشروط؟
 قلت: مذكورة يف الفقه اإلسالمي.

 قال: فلتكن تلك الشروط، فال يغرين ذلك جوهر القضية.
 قلت: نعم.. يتغرّي جوهر القضية.

 وكيف؟ قال:
 قلت: يف الفلسفة يقولون: )كّل ما زاد قيوده قّل وجوده(.

 قال: ماذا تعين؟
قلت: مثاًل، إذا قيل لك اشرت يل بقرة، انطبقت البقرة على كل فرد من أفرادها، أما إذا قيل لك اشرت بقرة، ذكراً، 

ومالكه رجل ثري.. وهكذا،  أصفر، عمره ثالث سنوات، مسيناً، ال يسقي احلرث، وال يكرب، قد رىّب يف نعمة،



تكون هذه القيود مما يوجب احنصار البقرة املقصودة، يف عدة بقرات، من ماليني األبقار، فحيث زادت القيود، 
 قل الوجود.

 قال: حسناً، فما ربط هذا الكالم مبوضوع البحث؟
لسارق الذي تقطع يده، قلت: ملا اشرتط اإلسالم يف قطع يد السارق زهاء عشرين شرطاً، كان معىن ذلك أن ا

 ليس يف أكرب قطر، إال بضع أشخاص، ال يتجاوزون عدد األصابع.
ولذا ذكر املؤرخون أن اإلسالم مل يقّطع يد السارق، يف طيلة قرنني من الزمان، إاّل ست مرات فقط، مع العلم 

 بسعة الرقعة اإلسالمية.
ناحية أخرى، فإن اإلسالم حيث ينظف اجملتمع ويؤمن إذًا فاأليادي اليت تقطع قليلة جداً. هذا من ناحية، ومن 

حاجاته، ويشحنه باإلميان باهلل واليوم اآلخر، وميأل النفوس بالكرامة اإلنسانية، خيتفي أكرب قدر من السرقة 
 تلقائياً.

 قال: حسناً، لكن هل هناك أياٍد تقطع للسرقة؟
 قلت: نعم.

 قال: لكن هذا ال يالئم العصر.
 أفضل حّل يالئم العصر. قلت: بالعكس إنه

 قال: وكيف؟
 قلت:

 ـ إذا كان اجملتمع جمتمع إميان وفضيلة. 1
 ـ ومل يكن للسارق حاجة ـ حسب ما تقدم ـ فاألمر دائر بني: 2
 ـ أن تقطع يد السارق، جزاًء خلرقه األمن، بدون حاجة وضرورة. 1

 ب ـ أو أن يفعل به غري ذلك، من تغرمي أو سجن واألول أفضل.
 وكيف األول أفضل؟ قال:

 قلت: ألن يف قطع يده:
 ـ جزاء إهانته كرامة نفسه. 1
 ـ جزاء خرقه اجملتمع اآلمن. 2
 ـ ردعه، وردع اآلخرين عن السرقة. 3

 أما لو سجن:
ـ فإن السجن، ليس رادعاً، ولذا نرى الكثريين من السرّاق يسجنون، مث خيرجون من السجون ليسرقوا ثانياً،  1

 .وثالثاً، وهكذا



ـ وال يكون السجن مرهبًا آلخرين تسول أنفسهم للسرقة، فإن النفوس كثريًا ما ال ختاف السجن، بينما ختاف  2
 القطع الذي هو مسّبة هلا إىل آخر العمر.

ـ وال يكون سجن السارق موجبًا إللقاء الطمأنينة يف نفوس اجملتمع، إذ حيث مل يكن العقاب رادعاً، فالسرقة  3
 طمئنان للمجتمع.متفشية، فال ا

 إذاً فالقطع أفضل من السجن، ومن الطبيعي حينئٍذ أن يكون القطع أفضل من التغرمي. ففي القطع:
 إرجاع الكرامة إىل نفس السارق، لئال يسرق ثانياً وثالثاً.

 وردع ملن تسول له نفسه بالسرقة.
 واستتباب لألمن، ونشر الطمأنينة يف اجملتمع.

 تل اجملرم يف حاالت؟مث أليس القانون يبيح ق
 فهل يكون القتل أخف من القطع؟ حىت يقال ان القطع وحشية، والقتل ليس وحشية؟

قال: حسناً، فالقطع هبذه الصورة اليت ذكرت، ومع توفر هذه الشرائط، هو العالج األفضل لكن كيف جيلد 
 اإلسالم الزاين؟

يعطيهم املال الكايف لزواجهم، إذا كانوا فقراء، كما أن  قلت: من وظيفة بيت املال أن يزّوج العزّاب احملتاجني بأن
 الدولة اإلسالمية هتيئ أجواء اإلميان والفضيلة والتقوى لكل اجملتمع.

 ففي مثل هذا اجملتمع يكون الزنا أبشع جرمية، فالالزم أن يكون له أردع عقاب.
 قال: وكيف ذلك؟

والرذيلة.. وكان بإمكان الزاين النكاح الكرمي.. فلم تكن  قلت: إذا مل يكن اجملتمع مشحونًا بأجواء االستهتار
هناك دوافع نفسية أو مالية أو اجتماعية للزنا، ومع ذلك زىن إنسان، فقد خرق األمن وأضر نفسه فالالزم أن 

 يعاقب عقاباً صارماً.
 قال: كيف خرق األمن؟

بني أن يزين مبرأة مستهرتة أو بامرأة شريفة قلت: واضح أن الزنا خطر على كل األعراض.. والزاين ال يفرق عنده 
 ذات بعل، ولذا يسلب الزاين أمن اجملتمع وطمأنينته.

 قال: وكيف أضّر نفسه؟
قلت: ألن الزنا يورث األمراض ـ كما قّرر يف الطب ـ فإن الزنا غالبًا يالزم عدم النظافة، وعدم النظافة يف قضايا 

هي أمراض بشعة توجب أكرب قدر من الضرر على الزاين والزانية، كما اجلنس، يوجب األمراض الزهرية وحنوها، و 
أهنا أمراض معدية توجب تلويث األبرياء مث إنه كما ذكرنا يف )السرقة( عقاب الزاين باجللد له شروط كثرية من 

 مجلتها أن يشهد على ذلك أربعة شهود عدول رأوا بأم عينهم العمل اجلنسي كامليل يف املكحلة.
 ي مثل هذا االجتماع النظيف ـ على ما تقدم ـ .ـ فف 1
 ـ مع توفر إمكانية الزواج. 2



 ومع مالحظة أن الزنا يسبب سلب أمن االجتماع واطمئنانه. 3
 ـ وإنه أكرب ضرر على الزاين والزانية. 4
 ـ وأكرب ضرر على االجتماع ـ بالعدوى واملرض من الزانيني إىل سائر الناس ـ. 5
 ن عقاب السجن أو التغرمي ليس رادعاً.ـ ومع مالحظة أ 6
ـ ومالحظة أن الزنا املوجب للعقاب له شروط كثرية تقلل ممن يشملهم العقاب تقلياًل كبرياً، أقول ـ بعد كل  7

 ذلك ـ .
 هل ميكن حّل أفضل من حّل اجللد بالنسبة إىل الزاين والزانية؟

يف مثل اجملتمع اإلسالمي النظيف، أفضل حل لقطع دابر قال: حسناً، فجلد الزانيني، هبذه الشروط اليت ذكرت، و 
 الفساد وفرض األمن.

 لكن كيف يرجم اإلسالُم احملَصن؟
 قلت: إن زنا احملَصن من أبشع اجلرائم.

فلنفرض امرأة ذات بعل يشبعها زوجها إشباعًا جنسياً، يصل هبا االستهتار إىل حّد أن تزين برجل غريب، مع 
يراها يف حالة الزنا ـ كامليل يف املكحلة ـ أربعة رجال أجانب، أليست تستحق أن ينزل  العلم والعمد، يف مكان

 القانون هبا أشد العقوبة حىت تكون عربة لآلخرين، وحىت تالقي جزاء عملها البشع؟
، ومن كل ذلك مع لزوم توفر سائر الشرائط اليت ذكرناها يف السرقة، ويف الزنا، هنا أيضاً، مما يقّلل من اجلرمية

 ثبوهتا، تقليالً كبرياً.
 قال: هذا صحيح يف املرأة الزانية.

 فكيف يكون نفس العقاب يف الرجل الزاين احملصن؟
قلت: إذا كان احلكم يف املرأة أرحم، مع كوهنا عاطفية، وأقل عقالنية.. فالالزم أن يكون احلكم مثل ذلك يف 

 أوىل. الرجل، األكثر عقالنية، واألبعد عن العاطفة، بطريق
 قال: حسناً، فلماذا يقتل اإلسالم اللوطي؟

 قلت: إذا الحظنا كل الشروط اليت ذكرناها، يف اجملرمني السابقني:
 ـ ال يكون اللواط إال استهتاراً بشعاً، يستحق فاعله أشد العقوبة. 1

 يضاف على ذلك:
 على اجملاري.ـ إن اللواط يوجب أفتك األمراض، كالزهري، والعمى، كما يوجب أكرب ضرر  2
 ـ وكذلك يوجب هدم االجتماع، ألنه يسبب عدم الزواج، واالكتفاء عنه بالطريق الضار. 3

 فلو مل يكن العقاب يف مثل ذلك صارماً كان القانون مساعداً هلدم اجملتمع، وانتشار املرض واالحنراف فيه.
 قال: حسناً فلماذا جيلد اإلسالم شارب اخلمر؟



ا يف اخلمر من األضرار الصحية واالجتماعية.. باإلضافة إىل أن اخلمر تؤثر يف عقب قلت: لقد ثبت علميًا م
 اخلمار وذريته، حيث خيلقون ضعفاء اجلسم والعقل مشوهني.

 أفليس مثل هذه اجلرمية، حبق النفس، وحبق اجملتمع، وحبق األوالد، توجب عقاباً شديداً صارماً؟
 نا أيضاً:هذا مع أنه يلزم توفر الشروط السابقة ه

 ـ فإن اإلسالم مينع اخلمر منعاً قاطعاً. 1
 ـ وينظف البلد من الرذيلة. 2
 ـ ويشحن اجملتمع باإلميان والفضيلة والتقوى 3
 ـ ويشرتط شهادة رجلني عادلني يف ثبوت الشرب. 4
 ـ إىل غريها من الشرائط املذكورة، يف كتاب احلدود. 5

 ؟قال: حسناً، فما هي فلسفة قانون القصاص
 قلت:

 أواًل: اإلسالم ال يلزم بالقصاص، وإمنا خيرّي ويل املقتول، أو الذي وقع عليه االعتداء، بني ثالثة أمور:
 ـ العفو. 1
 ـ أخذ الدية. 2
 ـ القصاص. 3

 ثانياً: القصاص ال يكون إال بعد ما سبق من الشروط.
من يقطع يد إنسان أو يفقأ عينه، ال يهمه وحينئٍذ يكون القصاص أفضل احللول ألمن اجملتمع من االعتداء، فإن 

أن ُيسجن، أو يعطي شيئًا من املال أما إذا عرف أنه يقابل باملثل، فُتقطع يده، أو تفقأ عينه، كان جديرًا أن 
 يفكر ألف مرة ومرة يف العقاب قبل أن يقدم على االعتداء.

 ونلحق هبذا الفصل خامتة، هي:
اإلسالم، أو على بعض جوانبه األخر، إمنا يشتكون على ذلك عن جهل إن أكثر الذين يشتكون على عقوبات 

 باإلسالم ككل. مثالً اهنم يرون )عقوبة الزاين( ويقيسوهنا باجملتمعات احلاضرة:
ـ اليت تكون األجواء فيها مشحونة بالزنا، وبأسباب الزنا، من اإلغراءات، والسفور، والصور اخلليعة، واالختالط  1

 ية، وغريها.واألفالم اجلنس
 ـ واليت ال يكون فيها الزواج املبكر. 2
 ـ وال إمكانية للفقري يف الزواج. 3
 ـ كما أهنم يغفلون عن شرائط ثبوت الزنا من شهادة أربعة رجال عدول. 4
 ـ إىل غريها وغريها. وعند قياس العقوبة باجملتمع احلاضر، يقولون إن العقاب وحشي. 5



ني إنسان قد فقئت( فيقول إهنا قبيحة بشعة، ولو رآها يف الوجه يف مكاهنا مثلهم يف ذلك مثل من يرى )ع
 الطبيعي، لكان يقول، إهنا مجيلة إىل أبعد حّد.

وكذلك لو قيس العقاب اإلسالمي، إىل اجملتمع اإلسالمي، بكل شروطه ومؤهالته وإثباتاته، يتغري نظر أولئك إىل 
ن مثلها مثل العني يف حملها األمثل، وليس كالعني بعد أن تفقأ، العقوبة، ولرأوها أمجل شيء وأفضل حّل، وكا
 وتوضع يف طبق، خملوطة بالدم واجلراحة والقيح.



 
 خاتمة

جتد أيها القارئ الكرمي يف هذا الكتاب مجلة من احلوارات حول جوانب من حكم اإلسالم، وتطبيق اإلسالم  
 وضوع مباشرة.ككل وإن كان يف الكتاب أيضاً، ما ال ربط له هبذا امل

 وقد حاولت يف احلوارات، اليت حصلت بيين وبني الطرف املقابل، تبسيط الكالم إىل أبعد حّد حسب م
ستوى احملاورين.. كما أين يف هذا الكتاب حاولت أن أتكلم عن احلوار بنحو يستفيد منه القارئ حبذف 

 املكررات، ومجع أطراف الكالم.
دوا يف الكالم نقصاً أو شيئاً أن ينّبهوين عليه، ألصلحه يف املستقبل، فإن العصمة وإين أرجو القراء األعزاء، إن وج

 هلل وجلملة من أوليائه، وهو املوفق املستعان.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله 

 الطيبني الطاهرين
 حممد

 


