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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
سم احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أيب القا

األبدية على أعدائهم إىل يوم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني سيما خليفة اهلل يف األرضني واللعنة الدائمة 
 الدين، وال حول وال قوه إال باهلل العلي العظيم

 )العزة( باعث نهضة األمم وسر صعود الحضارات
َهـا اأَلَللع َولن عـ ن )يقول اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابة الكرمي:  َـ  ََنع اأَلَعـْز من ـرن ع ََـا لنلَـل ال َمدنيََـةن لَُيج  ََ َنيَن  يـَُقوُلوَن لَـِنن  َر من  ِ ال عنـزعُة َولنَرُسـولن ن َولن  ُمـ

 ( َوَلكننع ال ُمََافنقنيَن ال يـَع َ ُمونَ 
 تج يات العزة وأبعادها

 بإذنه تعاىل: العزة هي احملرك وهي دينامو احلضارات واألمم واجملتمعات والشعوب والعوائل واألفراد. وحموره عنوان البحث
 هلا متظهرات.و  دناءة يف النفس: وأن الذلة، هلا جتّلياتو  رفعة يف النفس أن العزة مّر بناوقد 

 :  واليت منها، عن بعض جتليات العزةهذا الفصل وسوف نتحدث يف 
 التجلي األول: جتلي العزة كروح سيالة يف البعد التشريعي ويف مسائل الفقه.  -1
 جتليها يف األبعاد القانونية.: التجلي الثاين -2
 يها يف البعد احلضاري.جتل: التجلي الثالث -3
 التجلي الرابع: جتليها يف األبعاد األخالقية والروحية واملعنوية. -4
 التجلي اخلامس: جتلي العزة يف احلياة الشخصية. -5

 العزة من مبادئ التشريع
 عن بعض هذه األبعاد وبإجياز، ونقول كمقدمة: وسيدور احلديث

الـيت  التشـريع وهـي تلـمل املبـادئمـن مبـادئ  تعـد مبـدءا -الشريفة وآيـات وروايـات عديـدة ـ على حسب ما يستظهر من هذه اآلية العزةان 
 اصـل مـن اصـول الـدين ـ فانـه العـدلوكذلمل ، اصل من أصول الدينوالذي هو ال العلية التامة، فالعزة كاإلحسان، ، هلا جهة االقتضاء للتشريع

الكرامـة والعـزة أيض ـا أصـل، أي سـا  مـن أسـس الـدين ـ فأ اهنـا بـل نقصـد م الكـالمعليه يف علـ األصول املعىن املصطلحهنا من وليس مقصودنا 
 أسا  من أسس الدين. 

ذكرنــــاه يف )مباحــــث األصــــول: مبــــادئ ونوكــــل إثــــه إىل مــــا ، نكتفــــي اــــذا املقــــدار مــــن اإل ــــارةو وال نتوقــــد عنــــد هــــذه الكلمــــة  ــــويال، 
 االستنباط(.
 التشريعي. العزة في البعد من تج يات  -1
 الكثري من مسائله على العزة فقهيا،  ا الفقه جند أن الشارع األقد  بىنإذا تتبعن

 لمالا ال يجوز ل كافر ان يع و ببَائ  ع ل المس مين -أ
، (1)ا يقـول صـاحب ااـواهر، بـال خـالف  أن يعلو ببنـاءه علـى بنـاء املسـلمني، كمـ -فكيد بالكافر غري الذمي -أنه ال جيوز للذّمي ومَها:

 .  (2) يعة وسنة )املسالمل(: إمجاع ا من املسلمني ول صاحبيق بل

                                                           

 قال )بل ال أجد فيه خالفا (. 284ص 21ااواهر ج (1)
 قال )املنع من العلو موضع وفاق بني املسلمني( كما نقله عنه ااواهر. (2)
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 ملَ؟ ، على بناء املسلمني ببنائهأن يعلو  له ال جيوز فانه مع ذلمليف العراق أو يف مصر أو يف غريها عمل بشرائط الذمة،  اذّميفلو ان 
يف جانــب مــن فلســفتها  لــى الــذمي، إلــا القضــيةالتقييــد عجمــّرد ليســا القضــية و كامنــة وراء ذلــمل، حضــارية عميقــة  هنــاك فلســفة الجــوا : 

وال يصـح  عزيـز ايها املسلم على أنمل تنبهملمنصات اويتمل وبعزتمل ويريد ان يوجد منطلقات و يريد ان يشعرك  األقد  ان الشارع وحكمتها
 .  وأبعاد يرمز إىل خمرب إال انه مظهر، -حيث أن البناء مظهر من املظاهر -لمل أن تكون ذليال  حىت يف هذا املظهر

 !!يقبل سلطة األجانب عليه؟ يسمح له بان إذا كان اإلسالم مينع أن يكون املسلم ذليال  حىت يف هذه املسألة الشكلية الظاهرية، فكيدف
 البالد؟يقبل أن تكون الدول الكربى هي املسيطرة واملهيمنة على  ؤون  يسوّغ له ان كيدو 

، وذلـمل إمجاعـا  كمـا مـن املسـلمني لـه ال جيـوز لـه أن يبنيـه أرفـع مـن بنـاء اجملـاورين أيضـا   باإلمجـاع نـهفابنـاء هـذا الـذّمي،  انـه لـو اهنـدم ومَها:
 .  عن املنتهى وحمكي التذكرة

يكـون أعلـى مـن بنـاء جماوريـه مـن املسـلمني، كمـا مـن املسـلم لـه أن يشـ ي بنـاء  جـاهز ا وهـو ان  حكمة أيض ا ولهواحدة  استثناءهناك نعم، 
حـــق الواقـــع واملـــنهل  :أن الشـــارع أراد أن جيمـــع بـــني احلقـــوق هـــو:للمســـألة  العقلـــي التخـــريل القـــانوينو ، (1)يـــع كبـــري مـــن الفقهـــاءافـــىت بـــذلمل مج

 الصحيح وحىت الذمي انطالقا  من مصلحة التيسري.
قنهنم  َومنن  )لو حكم منهل اإلسالم الصحيح اما حق الواقع واملنهل الصحيح: فألنه  َُ نهنـم  أَلَكُ وا منن  فـَو  ِن َأر  ـ ، ولكـان الكـافر أسـعد (َتح 

ـــا –أرقـــى دول العـــامل  بـــالده وإن كانـــا حـــاال  هـــا هـــو يف حكومـــة الكفـــر احلقيقيـــة  ســـعادته فـــان ، البعـــد الـــدميوقرا ي الـــذي يقولـــونيف - فرض 
ـا رغـم ذلـمل الشـارع واما حقه الظاهري فاننا جنـد انمرهتنة باتباع احلق وباتباع الدين القيم،  والشاملة ألعلـى ابشـراء البنـاء ااـاهز  جعـل لـه خمرج 
،  إذن اإلنسـان الـذي مل يستسـلم للحـق ومل يقبلـه، فهنـاك خمـرجاحلـق الظـاهري هلـذا رعاية احلق الواقعي ورعاية  :بني احلقني بذلمل فجمع لو أراد

 له حملله.كما أن الشارع يف خمتلد املسائل جعل حلكمة التسهيل خمرجا ، وهذه القضية هلا إث  ويل نوك
 ال والية ل كافر ع ل ابَت  –  
 ل: اأقو  عدةهناك  البنا البكر الر يدة، هل متلمل أمرها يف الزواج؟ ان: ومَها

 .وما فيه غبطتهامبا هو صاحل هلا،  لكن فهو مستقل بأمرها ،(2)وليهاالقول األول يرى أن أمرها بيد 
 ، الرأي الثاين: مها  ريكان 
 .  (3)تقلة باألمرالرأي الثالث: أهنا مسو 
َنينَ ): يقــول تعــاىللــو كــان أبوهــا كــافر ا وكانــا هــي مســلمة فــال واليــة لــه عليهــا، فانــه  علــى الــرأيني األولــنيو  من  ِ ــزعُة َولنَرُســولن ن َولن  ُمــ  (لن عــ ن ال عن

ــا  كــافرا  ة املؤمنــة  أويل املــر بــأن يكــون  مل يســمح الشــارعف فــال  – ن يكــن كــافر ا فهــو تــب ابنتــه  بيعي ــااألب عــادة وإو  -بابنتــه وإن كــان أب ــا رحيم 
يعمــل علــى صــاحلها، فكيــد يرضــى الشــارع للمســلم، ألتبــاع أهــل البيــا، أن يكونــوا  ــا هيمنــة كــافرا  وإن كــان أن يكــون ويّل أمرهــا  يصــح 

؟ اليــد الطـوىل يف اإلعــالم هلــم أليسـاا؟ لـوا علينــا أعالمي ــعلينــا اآلن؟ أمل يعاألجنـ؟؟ اهليمنــة العسـكرية، اهليمنــة اإلعالميـة، اليســا هنــاك هيمنـة 
عـون رك  اآلن ي  ؟ بـل جتـدهم اليـد الطـوىل يف االقتصـاد هلـم؟ وأليسـا اليـد الطـوىل يف السياسـة هلـم؟ أليسا اليد الطوىل يف العسكرتارية هلمأليسا 

 دولنا باالقتصاد. 
َِ َتُكـ)): يقـول االمـري صـلوات اهلل عليــه  ِ ـ ْ نن بنال عـ ن َعمعــن  تن ـتَـ َِ اس   ِ ــ ـن  َع َــل َمـن  تن ـيَرُ  َو َأف ضن َِ َتُكــن  َأسن  ِ ـ ـَتإ  لنلَــل َمـن  تن ن  َنظنيــَرُ  َو اح 

                                                           

 .285ص 21وان تأمل فيه صاحب ااواهر فراجع ااواهر ج (1)
 اي األب وااد. (2)
 .28 – 11ص 44وقيل بالتفصيل بني الدوام واالنقطاع باستقالهلا يف األول دون الثاين أو العكس. راجع الفقه ج (3)
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 .(1)((َتُكن  َأمنيَر ُ 
 أين العزة إذ ا يف هذا؟

ــا و   املســلم لــوأن  ــا لكــان و عمــل مبقتضــيات إميانــه، لــو كــان مؤمن ــا حق   األمــر بــالعكس بــل لوجــدناإذا كــان املســلمون يعملــون باإلســالم حق 
  ويل نكتفي اذا املقدار.  أيضا   سيدخل يف دين اهلل أفواج ا، واحلديث حول هذا احلقلالغرب 

فلنــذكر مثــاال  آخــر  جتليــات العــزة يف الفقــه تستكشــفوا ســائر)ااــواهر( وغــريه لكــي  تتبعــواميكــن أن لتجلــي العــزة فقهيــا  و  أمثلــة كثــرية وهنــاك
 فقط:
   ال تفعة ل كافر ع ل المس م –ج 
ــمــا جــاء  :مَهــاو  ذميــني، فــأراد أحــدمها ان يبيــع حصــته  -يف مثالنــا –وكانــا كــافرين  (2)لــو كــان  خصــان ميلكــان داراف، فعة(يف كتــاب )الش 

َنينَ )ملســلم، فــال ميلــمل هــذا الشــريمل حــق الشــفعة مــع ان حــق الشــفعة وابــا للشــريكني كمــا هــو واضــح، إذ  من  ِ ا كمــ  (َولن عــ ن ال عنــزعُة َولنَرُســولن ن َولن  ُمــ
َنيَن َسـبني ا )بـوغريه  (3)صاحب ااواهريستدل  من  ِ َعَن ال عُ  لن  َكافنرنيَن َع َـل ال ُمـ قضـية الشـفعة مـع ان ، وبــ)اإلسالم يعلـو وال يعلـى عليـه( (َوَلن  َيج 

ا وجزئية  .بسيطة جد 
مـا إذا  يشـ يها فيـدخل عليـه، الـو أراد آخـر ان فيمـا  مـن  ـريكه ،األوىل بشـرائها مـن الغـري يف الصـور االعتياديـة الشريمل هوهذه الدار وان 

 على حصة  ريكه، وهكذا واألمثلة كثرية. -أي الشريمل  –فال والية له هو املش ي كان املسلم 
 العزة تكمن وراء سلسلة من التشريعات واألحكام الفقهية، هذا أوال. إذ ن

 العزة في البعد القانوني .من تج يات  -2
وراء سلسلة من التشريعات القانونية، وقد فرقّنـا بـني الفقـه والقـانون حسـب املصـطلح احلـديث، ال علـى حسـب الـدارج  العزةجند ان يا نقانو 
 والشواهد على ذلمل كثرية، فلنقتصر على  اهد واحد: الفقهي

 )اإلَارة( حماية المظ وم في مواَهة الظالم
باإلمـــام احلســـن اجملتـــهلل صـــلوات اهلل  أوال  نستشـــهد ه معادلـــة العـــزة، ولفاهنـــا حـــق قـــانوين  ـــرعي مكفـــول تكمـــن وراء أي احلمايـــة (اإلجـــارة)

 وسالمه عليه حيث أن هذه أيام  هادته: 
 لَارة اإلمام المجتبل لسعيد في مواَهة زياد

ون مـن هـو وتعرفـ - مث بعد ذلمل الحقه زياد بن أبيه،، سعيد ابن أيب سرح كان من أنصار امري املؤمنني صلوات اهلل وسالمه عليهحيث ان 
 فأجاره. ، صلوات اهلل تعاىل عليهاإلمام احلسن اجملتهلل فالتجأ إىل ألنه كان  جاع ا جماهر ا باحلق،  -زياد ومدى وحشيته وقساوته 

كــل   لــه أن جيــريو املــؤمن عزيــز، فــان معادلــة العــزة:  هــذا احلكــمتكمــن وراء و اإلجــارة مفهــوم قــانوين  ــرعي، : فنقــول هامــا  توقفــا  هنــا نتوقــد و 
 .من العادي له قيمته فكيد بالعامل الرباين؟!!املؤ والسلطة واايش وقوات األمن، وإذا كان  يف مقابل احلكومة مظلوم

اإلجـارة الشــرعي القطعـي الـذي عمـل بــه  يوجـد تشـريع يكفـل -يف كـل دول العــامل عـن ذلـمل واذهبـوا لتبحثــوا –هـل قانوني ـا لنتسـاءل:  اآلن
ـرنكنيَن )يف القـرآن الكـرمي  هوردت إحدى مفرداتقد و واألئمة صلوات اهلل وسالمه عليهم آله الرسول األعظم صلى اهلل عليه و  َولنن  َأَحـد  منـن  ال ُمش 

ر  ُ  َن َتَجاَرَك فََأ دات، وهنـاك املفـر اسـتجارة أحـد املشـركني هـي احـدى هل هذا املفهوم مطبق يف العصر احلاضـر يف اي بلـد مـن البلـدان؟!! و ، (اس 

                                                           

 .21ص 111إار األنوار ج (1)
 أو أرضا  أو بستانا  أو ما أ به على رأي ذهب إليه السيد الوالد وآخرون. (2)
 .214ص 38ااواهر ج (3)
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اإلجــارة  فهــل جتــد مصــداقا  ملفهــومأصــدرت قــرار ا يف أي بلــد  ــرقي أو غــريب باعتقــال  ــخ ،  احلكومــة اآلن فلــو ان، (ملظلــوما): مفــردة اخــرى
 اآلن عندنا؟ وتطبيقا له و 
ــة القــوم ومــنهم العلمــاء وأســاتذة ااامعــة وغــريهمهــل يتصــدى وجهــاء اجملتمعلكــن .. ذلــمليوجــد بعــض إىل حــد مــا و يف العشــائر نعــم   وعلّي

 هو احلاكم واملنهجية الغربية هي السارية؟الغرب نظام ان أم  لمظلوم؟أم كانا لللخائد أكانا اإلجارة سواءا رة لإلجا
)بالقوة وباإلقناع أيض ا ألن املناهل الدراسة تصوغ عقليـة الطالـب علـى ذلـمل( واستسـلمنا  ركز السلطات بيد احلكومات والغريب ان الغرب

 اذا املقدار. حىتوهيبتهم عزهتم ماء والوجهاء لذلمل، وبذلمل حاول ان يفقد العل
هــي و املركزيــة، الــيت هلــا ألن الدولــة هــي ؛ ال تــق هلــا ذلــمل ، كــال مؤسســات اجملتمــع املــدين، هــل هلــا أن تفــرمل لايــة علــى املظلــوم؟ وكــذلمل

 ذات الصالحية الكربى والعظمى. 
ــأّن هــذه الصــالحية الــيت كانــا للشــعب أ   وذلــمل كلــه يعــي  – هــذه ااهـــة احلكومــات ومــن املشــهور انذت مــن الشــعب وأعطيــا بيــد خ 

 على مر التاريخ مستبدة ظاملة. كانا  -احلكومة 
وابنــه اجملتــهلل علــيهم علــي بــن أيب  الــب ســالم اهلل عليــه االمــام رســول اهلل و  حكومــةك،  التــاريخ علــى امتــدادجــدا  نــادرة عادلــةالكومــة احلان 

كاذبــة، ألن الظلــم فيهــا إىل مــا  ــاء  جنــدها الــيت تــدعي الدميوقرا يــةالــدول ، فــان جنــد هلــا مثــيال الر التــاريخ ، لكــن علــى مــصــلوات اهلل وســالمه
 الشيطان.
الـذي ينتمـي لـه ذلـمل  ، رغـم وجـود قائـد ااـيشايشـله أن جيري جبل ، له أن جيريفاملؤمن عزيز و ، م اإلجارة تكمن وراءه قضية العزةمفهو ان 
عــدد الــذين مبقــدوره ان  يف  ديــد نعــم هنــاك كــالم بــني الفقهــاء -وهــي مســألة فقهيــة مســلمة -ن ـ جيــري ااــيش االخــر فانــه ـ اي املــؤم، املــؤمن
 .(2)ويف  ديد مدة اإلجارة (1)جيريهم
 !إذا مل أعرف أن يل هذه العزة وهذه الكرامة املشكلة تبدأ ، لكنوأية كرامة املؤمن عزيز وله كرامةان 

 اتيجي لس طة الحكوماتالعشائر الموازن االستر 
 ـخ  ميتلكـون ليـوين وكـانوا يقـدرون مب –الشـاه وكـان يهـدده بعشـائر األلـوار مالسيد الربوجردي رلة اهلل تعاىل عليه يف إيـران كـان سـّدا أمـا

لكـن الغايـة   ا  يحبعضـها صـح وقـد يكـون مـن السـالح متـذرع ا بـذرائع يف إيـران والعـراق وغريمهـا، االستعمار جـاء وجـرد العشـائرلكن  – السالح
 على مر التاريخ.وأعظم مبا ال قيا  و  هناك جتاوزات يف العشائر لكن جتاوزات الدولة أعظموال ريب ان  ،كانا خبيثة

مرجــع أراد إذا و ، بالعشــائرالنــا  تتمــون كــان النــا ،   تريــد أن تظلــم الدولــة العشــائر املــوازن االســ اتيجي للدولــة، فــإذا كانــالقــد كانــا 
 يستند ويتكئ للعشائر.كان ،  أو لرود   أو هتلر   أو حجاج   أو هدام   يقد أمام  غيان صدام   التقليد أن
، إخل، ولكـن الواقــع باليـة ختلــد، تقاليـد وهـذاهـذه رجعيـة، ان خبطـة ذكيـة جـاء ونسـد العشــائر بذريعـة:  ومـن ورائـه أذنابــه االسـتعمارلكـن 

حـىت تبقـى احلكومـات تصـول وجتـول ظلمـا وفسـادا بـال مصـر إىل البحـرين،  مـنن جتـدون م مستبدين كهؤالء الـذياالستعمار أراد أن تكّ ان هو 
 رادع وال وازع.

، ا مســتبدا اغوتــ ا كــانزيـادوحيــث ان ، ولكــن اجـاره اإلمــام احلســن اجملتـهلل صــلوات اهلل تعــاىل عليـه فلقــد: اىل قصـة ســعيد ولنعـد مــرة أخــرى
 -الطغـاة وكـذلمل يفعلـون  هـو  ـانكمـا   - آخـرخبيـث  دخـل مـن مـدخل، أجـار سـعيدا عليـهصـلوات اهلل تعـاىل  اإلمام احلسـنان رأى ملا فانه 

 واعتقل ابنه مث نقض داره وصادر أمواله. ، فاعتقل زوجة سعيد بن أيب سرح
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   موقفا  صارما  جدا  من زياد فراجع التاريخ. ختذاو اإلمام احلسن عليه الصالة وأزكى السالم تصدى لذلمل أيض ا لكن 
واحملــامون واملفكــرون والصــحفيون وغــريهم مــن أين هــي احلمايــة الــيت ينبغــي أن يوفرهــا العلمــاء وأســاتذة ااامعــة فــتســائل مــرة أخــرى: واآلن لن

يف أي مكان، فليكونوا يف هـذا  -أولئمل املظلومون وتلمل الشعوب  – ليسا هذه مسؤوليتنا؟ فليكنواأللشعوب املضطهدة؟  املثقفني والوجهاء
 البلد او غريه. 

ََمنيعــاا )، للمــؤمننيان العــزة هــي  املــؤمن مبــا هــو مــؤمن ولكــن تقــع علــى عــاتق للغــرب أو الشــرق،  اوليســ (َمــن  َكــاَن يُرنيــُد ال عنــزعَة فَ ن عــ ن ال عنــزعُة 
 قـق أمثـال ا املفهـوم ونتـابع هـذ أمثـال كنا نفكـر يفاننا  لو  متاما   ا مئنوا، وبعد ذلمل ية للعزةنعلى املظاهر وااواهر القانو  مسؤولية احملافظةعليه 

ليبيـا أو يف العـراق او يف أي  مصـر أو تـونس أو ومقدسـاتنا يف نـاينتهمل بعـض حرماتلاحد يتجرأ  كان هناك، وملا   وجه األرمللتغرَي  هذه احلقيقة
ويف تـونس ويف غريهـا، ا مينـع،حيـث يف مصـر  ناآل احلـال؟ كمـا هـو جملـس عـزاءإقامـة علـى أن مينـع  أحـد جي ئكان هل  ومع ذلمل مكان آخر، 

ي إلــا  الــبعض قــد ال يكــون قــادر ا، ولــيس كالمنــا عــن التشــخي  املصــداق وال  ــمل ان ،مايــة غــري مبســو ة مــن قبــل العلمــاءملــاذا؟ ألن هــذه احل
ط ســلطانه ســيزيد مــن بســبــل كــل إنســان مظلــوم، فــإن ااــائر ، أنــا حلمايــة كــل  ــيعي، بــل كــل مســلم إذا مل أتصــدَ ، كالمنــا عــن احلالــة العامــة
 مقاليد األمور.كل بشكل ا د على  و سيقبض بيد من حديد 

 ! ويل ذلمل أيضا  واملظهر القانوين ومنه اإلجارة، واحلديث حول  :املظهر الثاين هذا هو
 الروحيو  والمعَوي األخ قي العزة في البعد من تج يات -3

فانـه ، يف تلـمل الـبالد أديـان آخـرى اوخـرى  وائـد ا وكانـا هنـاك، مـالـد ؤمن يف بفـإذا كـان املـ، اينما حـلّ غي أن يكون عزيز ا املؤمن ينبان 
 يشـاروأن يكـون املثـال الـذي ، وللحقـوق أ ـدهم ورعـا وأ ـدهم صـدقا وأمانـة وأ ـدهم وفـاء  ورعايـة للحـدود ،كـون مـن منطلـق العـزةجيب أن ي

 كذلمل؟  االن هل األمرف، بالبنان إليه
 راق، هل كل مسلم هو األفضل؟ كال. د، أو يف العيف اهلناو املسلمني يف أمريكا،  الحظوا

 أفضن مَ ! أحد   ،ليس مَا من كان في المائة ألف
َ ـَد َأبـني َعب ـدن ال عـ ن )) يقـول الـراوي: هذه الرواية اليت تشري إىل مظهر من مظـاهر العـزة ولنتدبر ُِ عن فَـَدَخَن َعَ ي ـ ن عنيَسـل  )ع يـ  السـ م(ُكَ ـ

َعا َو اَل َكَراَمَة َمـن   ب ُن َعب دن ال ع ن ال   ائَـة  َأو  يَزنيـُدوَن ُقمِّْي فـََرحعَب بن ن َوقـَرعَ  َمج  نَسُ  ثُمع قَاَل: يَا عنيَسل ب َن َعب دن ال ع ن لَي َس من ـِر فنيـ ن من َكـاَن فنـي منر 
 ُ  َ  .  (1)((َو َكاَن فني َللنَك ال منر رن َأَحد  َأو رََع من

املـؤمن منيـع ااانـب، ال يرقـى إليـه الطـري، اقتـداء ا بسـيده وسـيدنا أمـري املـؤمنني صـلوات اهلل ان عزيـز،  ؤمن  امخامل حقا فان املؤمنهو هذا 
رُ  ...)): ويقتدي به ميكن له أن يتأسى يف احلدود اليتيه وسالمه عل َ َحدنُر َعِّي السعي ُن َو اَل يـَر َقل لنَليع الطعيـ   .(2)((يـَ
ترى أخالق املسلمني متدنية، يف األسواق ويف ااامعـات ويف املـدار  ويف املنـازل. الغـريب يفتخـر إقـوق اإلنسـان  أن حقا   ها يؤسد لهان 

 من يكرم زوجته هو املؤمن.  اذه احلقوق. ينبغي ان يكون أول منه وحنن أوىل
 ذلـمل ضـرب أوالده او يهيـنهم،يأو يهينهـا أو  أن املسـلم يضـرب زوجتـه فيشـتهر، ثـل ال أن تكـون سـّبة وعـارا  نكون مضـرب املاننا ينبغي ان 

 .أبدا   غري منطقي
 .  !!ال يغشفغريب الأما  -هكذا !!املسلم يف السوق يغش
 هكذا صورونا يف اإلعالم وأعطاهم بعضنا الذريعة ويا لألسد! !! املسلم ارهايب!! املسلم متخلد!!املسلم خيدع املسلم خيون االمانة!!
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ــرن َأَحــد  َأو رَ )): قــوليعليــه الســالم  اإلمــاملكــن  ائَــة  َأو  يَزنيــُدوَن َو َكــاَن فنــي َللنــَك ال منر  ــِر فنيــ ن من َعــا َو اَل َكَراَمــَة َمــن  َكــاَن فنــي منر  ــي َس من َع َل
 ُ  َ  .  ((من

)صـلى اهلل  حبلـه إبـل رسـول متصـال   انفسـه مؤمنـ يعتـربالـذي ان نفس يـأند مـن ذلـمل. الـعـزة  ميتلـملالـذي وان قويـة.  صـرتةالعبارة وهذه 
، غيبـة، كذبـة واحـدةتعكـر صـفحة نفسـه ولـو هفـوة بسـيطة، ولـو   ال يصـح ان، )عليـه السـالم(إبل علي بـن أيب  الـب و ، اهلل عليه وآله وسلم(

ألن مـن هـو مـنهم ينبغـي أن يكـون ، صـلوات اهلل علـيهم لـيس مـنهم، وإال فليمة، هتمة، نظرة إىل أجنبية، خيانة، غـش، تـدليس وإىل غـري ذلـمل
 غري ذلمل؟. املؤمن تلمل املرآة اليت تعكس ذلمل الصفاء اإلهلي وذاك القد  وذاك الطهر، فكيد يكون

يــأند إال ف بعــض األ فــال عنــده عــزة نفــس( فــان املــدار ) الحظــواويظهــر ذلــمل مبقارنــة بســيطة فمظهــر مــن مظــاهر العــزة،  ان ذلــمل هــو
م مل أحصــل علــى الدرجــة املطلوبــة أعنــده  ا  ، امــا اآلخــر فلــيس مهمــا  يــأم منزعجــدرجــة  يومــا مــا إذا نقــ و  صــيل الدرجــة العليــا يف االمتحــان. 

 تصل، رسب أم مل يرسب. 
 .ويف جوهر العزة وواقعها الفارق يف كلمة العزة

ألمـم، نـتكلم عـن اسـوف املقبـل إن  ـاء اهلل  البحـثبعـض األمـم هلـا عـزة نفـس، ويف وإذا انتقلنا إىل األمم جنـد ان األمـر كـذلمل أيضـا  فـان 
وذلــة هنــاك وسنضــرب مثــاال يف املقارنــة بــني اليابــان وتركيــا، تــرون اليابــان أيــن هــي وتركيــا أيــن هــي، الفــارق يف كلمــة واحــدة: عــزة نفــس حضــارية 

  هنا!  نفس حضارية
 .العظيم املؤمن ينبغي أن يأند من أن ال يكون أمشخ من الشامخ، وأعلى من اابلوبكلمة: فان 

 ن في العشرة آالف أفضن مَ !ليس من تيعتَا من كا
يف املصــطلح و يف مصــطلح الروايــات هــو اإلمــام الكــاظم عليــه الصــالة وأزكــى الســالم، وهــو  –روايــة اخــرى عــن أيب احلســن االول ولنخــتم ب

قـال:  -ولـده كنيتـه أيض ـا التارخيي هو اإلمام أمري املؤمنني عليه السالم، مث أبو احلسن الثاين هو اإلمـام الرضـا عليـه السـالم حيـث أن الوالـد أحنـل
ـيَعتنََا َمـن  اَل تـََتَحـدعُا ال ُمَجـدعرَاُت بنَوَرعنـ ن فنـي ُخـُدورن )) َمُع َأبني يـَُقوُل لَي َس منن  تن ُِ َأس  َـا َمـن  ُهـَو فنـي قـَر يَـِة َكثنيراا َما ُكَ  لنَيائَن هننع َو لَـي َس منـن  َأو 

َُِن فنيهنم  منن  َخ    َ  ُ فنيَها َعَشَرُة آاَلفن َر  (1)((قن ال ع ن َأو رَُع من
 .!أم ال يشط عن الدرب ألن النساء دقيقات يف كشد اإلنسان، أنه كم يشط

 السر في اخت ف العدد
االمـام الصــادق صــلوات اهلل تعــاىل ذكــر  الســابقة الروايــةاإلمــام عشـرة آالف ويف حــّدد روايـة خنـتم بــه الكــالم: ملَ يف هــذه ال ســؤال دقيــقهنـا و 
 ة ألد؟ مائ، عليه

، أمـا الروايـة األوىل إذن اخنفـض قـد أولياءنـا، لـيس وليـا لنـا، فاملسـتوى  ـيعتنا أو يقـول: لـيس مـنهنـا اإلمام  فانالسر يف ذلمل فارق دقيق: 
ا: لــيس مّنــا وال كرامــةفيهــا املســتوى فــان   -وأن أكــون كــذلمل  –فعليــمل أن تكــون  صــلوات اهلل علــيهم أن تكــون مــنهم أردتإذا !! فــرفيــع جــد 

أورعهـم، أتقـاهم، أزهــدهم. أصـدقهم يف احلـديث، وهكــذا وهلـم جـرا، فــإذا أراد اإلنسـان أن يكـون مــنهم،  -أي افضـل ذلـمل املصــر –أفضـلهم 
بــني عشــرة آالف إنســان.  مــن فعليــه أن يكــون األفضــل وقمــة القمــة بــني املاليــني، وأمــا إن أراد أن يكــون مــن  ــيعتهم فعليــه أن يكــون األفضــل

 .ع ل محمد وال  الطيبين الطاهرين لحمد هلل ر  العالمين وص ل اهللواخر دعوانا ان ا
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