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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة َضْنكاً 

 َوَنْحُشُرُه يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى 

  قَاَل َربِّ ِلَم َحَشْرتَِني َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت َبِصيراً 

 ْوَم تُ ْنَسىقَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آيَاتُ َنا فَ َنِسيتَ َها وََكَذِلَك اْلي َ 

 
 صدق اهلل العلي العظيم

 
 111-114سورة طه: اآلية 
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 كلمة الناشر

 

 
 

ّ  العـني، و والةــاة والسـام هللــ  ابـني،  البرــ و والسـراد ا،لــ و  م ـد و لــه  احلمـد هلل ر
 .الطيب  الطنيهرين

بـني  الصةـيإ ر ـر أم ني بعدو فملذ أن ختل   ا،سلمون هلن قوانيلهم اإلسامية وات بعوا الغّر ات  
اُم ـــه ف عــــ  هللـــيهم أبــــواّ األومــــنيي الواســـعةو وراحــــوا ي وب طــــون   م نيهـــنيي احليــــنية الطويلــــة 

 ومرنيكلهني الكث ة اليت ال أو ل بني وال  خر.

لقــــد تـــــمخ ر ا،ســـــلمون هلـــــن الركـــــُ احلاــــنير  وفقـــــدوا هلـــــ   م ااُلوىل الـــــيت ألبســـــهني ري ـــــنيهم 
 لُ هلليهني الذئنيّ ا،صرتسة.اإلسامو وأصبعوا اليوم كلقمة سنيئغة ت كني

والغريـُ أن  الكثــ  مــلهم ال ســرً  ســنيكلنيا مــن أ ــإ احلـرود مــن هــذا احلنيلــة الــيت ير ــ  بــنيو 
 بإ ال يسملون حىت أنصسهم قنيئل : ،نيذا أصبعلني هكذا؟ 

 ومني الذ  أ، ى بلني رىل ذلك؟ 
 ومني هو العاد ،ركل لني هذا؟

سيئ رىل أسوأ حىت   ل هبم األمر رىل مني هم ومن  ر اء ذلك بقي ا،سلمون يرتا عون من 
هلليــه اليــوم مــن ال رــ   والاــيني و فاــا هلــن فقــدهم للكثــ  مــن با،هــم اإلســاميةو بعــد أن  

َْ ْت لِلنَّ اِس كنينوا خ  أمةو حيث مدحهم القر ن فقنيل هل   من قنيئـإ:  ُكْن ُتْم َخي ْ َر أُمَّ ة ُأْخِر
َهْوَن عَ  ْن اْلُمنَكرِ تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتَ ن ْ

(5). 
لذلك وحىت  تعو، هل  تلني اإلسامية فابد  مـن الر ـو  رىل قـوان  اإلسـام األصـيلة وملنيهلـه 

 .  العذبة وتًر القوان  الوضعية اليت  نيءتلني من الغّر

بــنيلطبـ ـ وكمــني يقولــون ـ رن  ترــويو ا،ــرل هــو قبــإ البــدء بــنيلعادو فابــد مــن معرفــة 
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ســامية ا احليلولــة ،وكــنيو كمــني يلــ م معرفــة القــوان  اإلســامية أو ال خطــا الغــّر   الــبا، اإل
 ومدى تم  هني   تقد م ا،سلم  األوائإ الذين حتد وا الررق والغّر حبانير م ا تطبيقهني.

ومن هذا ا،لطلق كنين هذا الك نيّ القي م الذ  خط  ه يد ا،ر عية ا،بنيركـة الـيت طني،ـني ُدـهد 
 والرؤية الثنيقبة لألحداث اليت تطرأ هلل  السنيحة.بني بنيلعلم والور  

نعمو فقد كنين اإلمنيم الر او  )أهلل  اهلل ،ر نيته( ننيفذ البة ةو هلميق الصكـرو ال تلطلـي 
هلليــــه الظــــواهرو وكــــنين يــــدهلو ا،ســــلم  للر ــــو  رىل القــــوان  اإلبيــــة واألحكــــنيم األصــــيلة الــــيت 

ـــة كنيملـــة كنينـــ  تنيرقـــة    لمـــنيي الاـــال ة واجلنيهليـــة وســـنيق هني رىل أهللـــ  مراتـــُ أخر ـــ  اُم 
 الكمنيل والعلو.

 وهذا الك نيّ الذ  ب  يديك يب  بنيخ ةنير بعض أالهليُ الغّر   با،نني اإلسامية.

 
 مركز الجواد للتحقيق والنشر

   51/  9595بيروت لبنان  ص.ب:      
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 المقدمة
 

 
 

ّ  العني،  والةاة والسام هلل   م د   و له الطنيهرين.احلمد هلل ر

أم ني بعدو فإن  احلط ة الغربية   با، اإلسام واضعة وضوح الرمس   رابعة اللهـنير لكـإ 
 من ي دب ر أوضني  با، اإلسام   اللةف الثنيين من القرن األخ .

رن  الغــّر راح يطب ــق خططــه   بــا، ا،ســلم  حتــ  دــعنيراي ع لصــة وأ ــنيء م عــد،ة قــد 
ابــــةو  ملهــــني مــــني طرحــــوا بنيســــم الدمقراطيــــة وحــــىت اإلســــاميةو كمــــني طرحــــوا تكــــون بعاــــهني  ذ 

 الريوهلية والقومية والبعثية وت هني.

وحيث رن ين ـ هلني،ة ـ كل  االحظ مثإ هذا احلطا   البا، اإلسامية اليت هلرـ  فيهـنيو 
فقــد رأيــ  مــن اجلــدير أن اُ،ر هــني   ك ــنيّ ولــو ربــنيالاو وأدــ  رىل بعــض مةــني،يقهني   حبــث 

قإ يوض ــل لأل يــنيل هلــو العةــور ا،و لصــة خطــورة مثــإ هــذا احلطــا الــيت  ــنيء هبــني الغــّر مســ 
 ل عطيم با، ا،سلم .

را ينيا من اهلل سبعنينه أن يوفق ا،سلم  لل وهلية والعمـإ الةـنيمل ،ـني سب ـه ويرضـنياو رنـه و  
 ذلك.

 قم المقدسة                                                   
 محمد الشيرازي                                                   
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 من قوانين الغرب 

 في بالدنا اإلسالمية
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 األسلوب االستعماري الجديد
 

هلل  الرتم من أن  االسـ عمنير الغـرق قـد خـرد  ـنيهراا مـن الـبا، اإلسـامية حيلمـني سـعُ 
اته العسكرية الـيت كـنين قـد اسـ  وىل هبـني هللـ  ا،سـلم    السـل  السـنيبقة رال  أنـ ه أسنيطيله ومعد 

ـــني خـــرد مـــن البـــنيّ ليعـــو، رليلـــني مـــن اللنيفـــذة ولكـــن بنُيســـلّو  مل يـــد  االُمـــور هكـــذا   افـــنياو ورل 
  ديد.

ـنيم الـذين يطب قـون قوانيلـه  فقد خرد الغّر من با، ا،سلم  ولكن تًر هلمـاءا مـن احلك 
 ى.بدق ة ويس ون هلل  كجه خطوة بعد اُخر 

اتـه العسـكرية ليسـ و  هللـ   فإذا كنين الغـّر   السـنيبق س ـنيد رىل أن يـمس بمسـنيطيله ومعد 
ـنيم قـد وفـ روا هلليـه حتم ـإ هـذا  با، ا،سلم  قهرااو فنيليوم أصبل مس غلينيا هلن ذلـكو رذ أن  احلك 
يت ا،عنينـــنية وأوصـــلوا رىل تنيي ـــه ا،لرـــو،ة بكـــإ ســـهولة وذلـــك هلـــو تطبيـــق عط طنيتـــه وقوانيلـــه الـــ

 سنيق  ا،سلم  رىل مني هم هلليه اليوم من ال مخ ر وال ول ف احلانير .

فنيلــذ  ياحــظ أوضــني  الــبا، اإلســامية   اللةــف الثــنيين مــن القــرن األخــ  ي جل ــ  لــه 
واضعنيا أن  عط طنيي الغّر ابني،فة رىل االسـ ياء هللـ  خـ اي ا،سـلم  قـد طب قـ  بمبعهـنيو 

 ر ا،رنيكإ واألومنيي ا،ريرة اليت يقنيسوكني   العةر الراهن.األمر الذ   علهم يقعون   قع

 فمن القوان  اليت خطا الغّر وطب قهني احلك نيم   با، ا،سلم  هو:
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: حةـــر ا،هـــنو فقـــد أ ـــراا هلبـــد ا ســـن الســـعدون   العـــراق أي ـــنيم  (2)مـــن خطـــا الغـــّر
   العهد ا،لكي. (1)الدمقراطي 

ا القـــنينون يـــلو  هللـــ : أن  العمــإ عـــ و بـــذو  اجللســـية العراقيـــة فقـــا ،ون وقــد كـــنين هـــذ
ت همو مم ني  عـإ الكثـ  مـن الرـعُ العراقـي  نـذاً يعـنيين مـن مرـنيكإ البطنيلـة والصقـر وا،ـرل 

 والصسني، وكثرة اجللنيينيي كنيلسرقة وال نني واللواط ومني أدبه.

  هلـني،ة مـني مـرل حيـث رنـ ه ال  ـد فإن  العنيطإ هلن العمإ ديئنيا فريئنيا يةبل فق ااو والصقـ
القــوي الكــني  الــذ  ي قــو ى بــهو ورذا مــرل ال ــد العــاد اللــني ـو ماــنيفنيا رىل أن الصقــر مــن 
أهــم أســبنيّ اإل ــرام. وقــد ال جــم الكثــ  مــن اللــنيد  نــذاً رىل الصســني، والســرقة اللــذين يع ــوان 

 من حيلة العنيطل .
لس رذ أن  األوال، والبلـــنيي واللســـنيء أخـــذوا ننيهيـــك رن  العديـــد مـــلهم أصـــبل مـــن رو ا، اجلـــ

كـني، الصقـر أن »أنـ ه قـنيل:  يبيعون هلص  هم مـن أ ـإ حتةـيإ ا،ـنيلو ولـذا ور، هلـن رسـول اهلل
 .(4)«يكون كصراا وكني، احلسد أن يغلُ القدر

يني بين ذق  الةو وأكل  حلـنيء الرـجر فلـم أ ـد دـيئنيا »ورو  هلن لقمنين أنه قنيل البله: 
و فــإن بليــ  بــه يومــنيا فــا تظهــر اللــنيد هلليــه فيســ هيلًو وال يلصعــًو برــيءو هــو أمــر  مــن الصقــر

                                                           

م وذلــك بعــد اســ قنيلة حكومــة 1211تسـل م )هلبــد ا ســن الســعدون( رئنيســة الــووراء العراقيــة   هلهــد ا،لــك فيةــإ األول هلــنيم  (1)
عنيهــدة العراقيــة الويطنينيــة الــيت كنينــ  هلبـد الــرمحن اللقيــُ. وكــنين الســعدون م عم ســنيا إل ــراء ان ونيبــنيي اللــس ال مسيســي وا،

مـن صـليعة بريطنينيــنيو فوقصـ  بريطنينيــني رىل  نينبـه و،هلم ـه   ســبيإ ضـّر ا،عنيرضــة الديليـة ا، مث لـة بــني،را ـ العظـنيم والعرــنيئر 
ـ العراقيــةو أمثــنيل الســيد أق احلســن األصــصهنيينو وا،ــ وا اللــنيئيينو والرــيد مهــد  احلنيلةــي )قــدد ســرهم(و ومــن أ ــإ قمــ

ا،عنيرضــة قــنيم الســعدون ب ســص  الرــيد احلنيلةــي وأوال،ا رىل ) ــد ة( والســي د أق احلســن وا،ــ وا اللــنيئيين وبنيهلــة مــن العلمــنيء 
 ( هلني،نيا.11 نذاً رىل ايرانو وكنين يبلغ هلد،هم )

ــني الــدمقراطيون: هــم مــن يع قــدون بنيلدمقراطيــة   احلكــم ويلــني،ون رليهــني   دــىت  الــنياليو وللدمق (3) راطيــة تعــنيريف هلــد ة ملهــني أك 
 حكومة الرعُ هلل  الرعُ.

 .4بنيّ احلسد ح 307ص 1الكني : د (4)
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ار ـ رىل الذ  اب اً به فهو أقدر هلل  فر ـك وسـله فمـن ذا الـذ  سـمله فلـم يعطـه أو و ـق 
 .(9)«به فلم يلجه

رن  األدـــينيء ، ـــني او،و ـــ  او،ود الكســـإ والعجـــ  فلـــ   ملهمـــني : »وقـــنيل أمـــ  ا،ـــ مل  
 .(6)«الصقر

خيص  أن  االم دا، الريوهلي الذ  كنين يغ و العنيمل  نيءوا به من أ إ حتقيق مثـإ هـذا وال 
 .(7)األترالو رال  أن ه واحلمد هلل مل يس مر طويا وسقط  ،ول ه وذهب  أ،راد الرينيح

واليــوم وبعــد مــرور نةــف قــرن تقريبــنيا مــن رصــدار )هلبــد ا ســن الســعدون( لقــنينون حةــر 
القـــنينون   رحـــدى الـــدول اإلســـامية ااُلخـــرى ضـــد  األفغـــنيني   ا،هـــن   العـــراقو طب ـــق نصـــس

 والعراقي و فملعوهم من العمإو وأخذوا ب غرمي من يرغ لهم   مةلـ أو معمإ أو مني أدبه.
ـــم  هللمـــنيا أن  ا،ســـ ول    هـــذا الدولـــة يـــدهلون أن  با،هـــم هـــي اُم  القـــرى اإلســـاميةو وأك 

ِإنََّم    ا اْلُمْؤِمنُ    وَن ر ن الكــــرمي حيــــث قــــنيل تعــــنيىل: اُخــــوة مـــــ ســــنيئر ا،ســــلم  كمــــني نــــو  القــــ
ِإْخَوة  

(8). 

أ إو فقد أصبل ا،سلمون   كث  من الدول اإلسامية كبين رسـرائيإو حيـث قـنيل تعـنيىل 
ُْ  وَن َفرِيق  اً ِم  ْنُكْم ِم  ْن ِديَ  اراِِلْم تَ َت َ  االَ هلــلهم:  ُروَن ثُ  مَّ أَنْ   ُتْم اَل  ُؤالَْ تَ ْقتُ لُ  وَن أَنُ َس  ُكْم َوُتْفِر

ُهْم  ُْ َعلَ   ْيِهْم بِ   اإلْثِم َواْلُع    ْدَواِن َوِإْن يَ   ْأُتوُكْم ُأَس    ارََ تُ َ    اُدواُلْم َواُل   َو ُمَح    رَّم  َعلَ   ْيُكْم ِإْخ    َرا
ُْ َم ْن يَ ْ َع ُل َذلِ َك ِم ْنُكْم ِإالَّ ِخ ْزي  ِف ي  َزا َْ َأفَ تُ ْؤِمُنوَن بِبَ ْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُ ُروَن بِبَ ْعض َفَما 

نْ َيا َويَ ْوَم اْلِقَياَمِة يُ َردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذابِ اْلَحَياِة  الدُّ
(5). 

يقــول:  حيــث قــنيل:  عــ  رســول اهلل  وكمــني  ــنيء   احلــديث هلــن أمــ  ا،ــ مل  
لرتكــا اُم ــيت ســل ة بــين اســرائيإ حــذو اللعــإ بنيللعــإ وحــدو القــذ ة بنيلقــذ ةو دــواا برــو وذراهلــنيا »

                                                           

 .11452ح 34ّ 445ص 2وسنيئإ الريعة: د (5)
   قةنير هذا ا،عنيين. بنيّ مني رو  هلله  110حتف العقول: ص (1)
ومــن هــذا ا،لطلــق فقــد أل ــف  نيح ــه )قــدد بقــي اإلمــنيم الرــ او  )قــدد ســرا( ســنيّر ا،ــد الرــيوهلي ويبــ  لللــنيد مصنيســداو  (7)

ســرا( العديــد مــن ا، ل صــنيي   هــذا الــنيل كــنين ملهــني: )مبنيحثــنيي مـــ الرــيوهلي (و )مــنيركس يلهــ م(و )نقــد نظريــنيي فرويــد(و 
ـــني،  )رمحـــه اهلل()بـــ  اإلنســـنين و،ارون(و )اإلنســـنين والقـــر،(و )نقـــد ا،ني،يـــة الدينيلك يكيـــة(. وقـــد تلب ـــم  بســـقوط الرـــيوهلية واالحت 

 يت كمني ذكر ذلك   ك نيبه )منيركس يله م(. السوفي
 .10سورة احلجراي:  (8)
 .85سورة البقرة:  (2)
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لو ،خلوا  عراا لدخلوا فيه معهـمو رن  ال ـوراة والقـر ن ك ب ـه يـد واحـدة  بذرا  وبنيهلنيا ببني و حىت  
 .(50)«  رق  واحد بقلم واحد و ري األمثنيل والسلن سواء

وبنيلصعـــإ فـــإن  ا،ســـلم  أخـــذوا خير ـــون بعاـــهم الـــبعض مـــن ،يـــنيرهم وي ظـــنيهرون هللـــيهم 
العـــذاّ   يـــوم  بـــنيإلا والعـــدوانو فعةـــإ بـــم بـــذلك احلـــ     الـــدنينيو ومل يبـــق ســـوى أدـــد

 .(55)القينيمة والعينيذ بنيهلل كمني   اآلية الرريصة

                                                           

 .11ح 1ّ 14ص 18حبنير األنوار: د (10)
 .85سورة البقرة:  (11)



 

 11 

 
 
 

 : تحديد النسل2
 

: قــــنينون حتديــــد اللســــإو وقــــد دــــنيهدته   العــــراق وت هــــني مــــن الــــدول  مــــن خطــــا الغــــّر
 اإلسامية اليت هلر  فيهني.

يـة نـو  حـديث رسـول اهلل  فصي العراق مثا كنين  احلكومة تدهلو رىل حتديد اللسـإ م عد 
  :(52)«تلنيكعوا تكثروا فإين  اُبنيهي بكم االُمم يوم القينيمة ولو بنيلسقا»حيث قنيل. 

أمني هللم م أين  اُبنيهي بكـم االُمـم يـوم القينيمـة حـىت  بنيلسـقا : »و  حديث  خر هلله 
يظــإ  بلطئــنيا ـ أ  مم ليــنيا تيظــنيا وتاــبنيا ـ هللــ  بــنيّ اجلل ــة فيقــول اهلل هل و ــإ: ا،خــإ اجلل ــةو 

يــدخإ أبــوا  قبلــيو فيقــول اهلل تبــنيًر وتعــنيىل ،لــك مــن ا،ائكــة: ائ ــين بمبويــه  فيقــول: ال حــىت  
 .(51)«فيممر هبمني رىل اجلل ة فيقول: هذا بصاإ رمحيت

 .(54)«دوهنيء ولو، خ  من حسلنيء هلقيم: »وقنيل رسول اهلل 
ذروا احلســلنيء العقـيم وهللــيكم بنيلسـو،اء الولــو، فـإين  مكــني ر بكـم االُمــم حــىت  : »وقـنيل 

 .(59)«نيلسقاب

ت و  ــوا ســو،اء ولــو،اا وال ت  و  ــوا حســلنيء بــيا هلــنيقرااو فــإين  اُبــنيهي بكــم »قــنيل:  وهللــه
 .(56)«االُمم يوم القينيمة

 .(57)«حة  ملصوف   واوية البي  خ  من امرأة هلقيم»قنيل:  وهلله 

 وال خيص  أن  العراق تبعنيا حلطا الغّر قنيم ب عديد اللسإ وذلك: 
                                                           

 .14ح 1ّ 110ص 100حبنير األنوار: د (11)
 .31بنيّ اللكنيح ح 187ص 3توا  الآل : د (13)
 ذمومة.  أخاقهن ا، 8ّ 101مكنيرم األخاق: ص (14)
 .11430ح 14ّ 171ص 14مس دًر الوسنيئإ: د (15)
 .11412ح 14ّ 171ص 14مس دًر الوسنيئإ: د (11)
 .12بنيّ اللكنيح ح 158ص 1توا  الآل : د (17)
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. : ترب هنيا بنيلغ1  ّر
: تقلــياا لعــد، ا،ســلم و فمخــذ هلــد، مــن األطبــنيء يســنيندة الدولــة يرو  ــون بــ  اللــنيد 1

حبّو رسقنيط اجلل و وهلملينيي اإل هنيل ومـني أدـبهو فاـا هلـن ،هلـوة اللـنيد رىل االسـ صني،ة 
 من موانـ احلمإ كنيل لولُ واألقراص وت هني.

هـــني اختـــذوا نصـــس السينيســـةو وا،لصـــ  لان بـــنيا أن  رحـــدى الـــدول اإلســـامية الـــيت هلرـــ  في
ا،لني،يـة رىل ال كـني رو مـد هل  أن   فمخـذ اإلهلـام يكـذ ّ ـ والعيـنيذ بـنيهلل ـ أحني،يـث الرسـول 

 قل ة اللسإ تو ُ حسن ا،عيرة وت هني من ال و يهنيي ت  ا،قبولة.

ومن  نينُ  خر أخذي الدولـة تعنيقـُ الوالـدين بعـدم رهلطـنيء اجللسـية للولـد الرابــ فاـا 
 ه من بعض احلقوق ككنيري ال غذية ومني أدبه وهو بعد ال حول له وال قوة.هلن حرمنين

هلاوة هلل  ذلك أخذ أطبنيؤهم وقوابلهم يرجعون اللسنيء هلل  ملــ احلمـإ أو اإل هـنيل 
و وأخذوا ب وويـ موانـ احلمإ من احلبّو وت هني جمنينـنيا هللـ  (58)واإلسقنيط هللد حةول احلمإ

 العوائإ.
حتديـــد اللســـإ بكـــإ رصـــرار هلـــو وســـنيئإ اإلهلـــام: ا،قـــروءة هـــذا بنيإلضـــنيفة رىل بـــث فكـــرة 

وا،سموهلة وا،رئية وحـىت بواسـطة لوحـة اإلهلانـنيي   الطـرق والرـوار و ممـ ني لـو كـنين رسـول اهلل 
  ،أمـر بـه مل يكونـوا ي يـدون األمـرو كمـني قـنيل اإلمـنيم السـج ني  حـول أهـإ الكوفـة هللــدمني

 . ذوا أهإ البي  وهلرتة الرسول 

يصية خاـ العراق خال نةف القرن األخ  ،ثإ هذا القوان  اليت مني أن ل اهلل وهبذا الك
هبني من سلطنينو وكذلك الدولة النيورة لهو هللمنيا أن  نصود الدول   ال ت جـنيوو ال سـع  مليـون 
واحلنيل أن    ابلد وحدهني يو د ملينير ومنيئة مليون رنسنين ،ون أن جتد ،ثإ هـذا القـوان  أ  

  الة  ملينير و اامنيئة مليون وهكذا.أ رو و 

                                                           

حيــث أوضــل فيــه « حتديــد اللســإ فكــرة تربيــة»  ك نيبــه « حتديــد اللســإ»تطــر ق اإلمــنيم الرــ او  )قــدد ســرا( رىل مســملة  (18)
ة كيــف أن  هـذا الصكــرة ختـنيلف قــنينون اإلســام فاـا هلــن خـدم هني ألتــرال الغـّر وصــب هني   مةــنيحله. )قـدد ســرا( بنيأل،لـ 

رىل أضـــرار هـــذا الصكـــرة هللـــ  البرـــرية ومـــدى « تســـعون مليـــنير نســـمة»وقـــد تطـــر ق  نيح ـــه )قـــدد ســـرا( كـــذلك   ك نيبـــه 
 ئلة(.خطور ني هلل  ال معنيي اإلساميةو كمني ب   نينبنيا من البعث   ك نيبه )العني
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 : زواج البنت1
 

: ال مكيد هلل  تمخر بلوغ البل  وووا هنيو هلل  خاف مني قـررا العلمـنيء  من خطا الغّر
  .(55)األهلام تبعنيا للرواينيي الرريصة من أن  بلوغ البل  يكون رذا أكمل  ال نيسعة من هلمرهني

 تقريبنيا ـ تلا   سدينيا وتلمو قواهني الداخلية. وحيلئذ تس عد لل وادو فهي   هذا العمر ـ
ننيهيك أن  البل  رذا بلغ  الثنينية هلررة من العمر هلني،ةا ترتـُ   الـ ودو والرـواهد هللـ  
ذلك كث ةو ومن هلني فإن   كث  مـن بـا، الغـّر ال تكـني، جتـد بل ـنيا مل تصـ ض وهـي   الثنينيـة 

 .(20)هلررة من العمر!و وذلك رتبة   الصسني،

 أكد اإلسام هلل  وواد البل    سن مبكـرو و  ال ـنيريد الةـعيل أن  الرسـول وقد 
 .(25)وهلمرهني تسـ سلواي وو د ربل ه فنيطمة ال هراء 

رن  اجلنيريــة ليســ  مثــإ الغــام رن  اجلنيريــة رذا »أن ــه قــنيل:  و  احلــديث هلــن أق  عصــر 
منيبـني و ـنيو أمرهـني   الرـراء ت و    و،خإ هبني وبني تسـ سل  ذهـُ هللهـني اليـ مو و،فــ رليهـني 

 .(22)«والبيـ واُقيم  هلليهني احلدو، ال نيم ة واُخذي بني وهبني
ال يـــــدخإ بنيجلنيريـــــة حـــــىت  يـــــمس بـــــني تســــــ ســـــل  أو هلرـــــر »قـــــنيل:  وهلـــــن أق  عصـــــر 

                                                           

 .1ّ 410ص 18انظر وسنيئإ الريعة: د (12)
ذكري جملة )العرق( حت  هللوان صلنيهلة اجللس   تنيياندو العبنيراي ال نيلية: )هلل  أبواّ الصلدق الذ  كل ـني نقـيم فيـه هلـنيً  (10)

إن  جمموهلـة الةـور ،ائمنيا حصلة من الر نيلو ياحقونلني بإحلنيح وهم يلو حـون يجموهلـة مـن صـور اللسـنيء ا،لو نـةو و  احلقيقـة فـ
هذا جتدهني   كإ مكنينو   ترف الصلني،قو ومـ سنيئقي سينيراي ااُل ـرةو و  أ  مكـنين تروسـي تـذهُ رليـهو ولكـن هـذا 
الصئــة ا،رابطــة هــي أدــد  رحلنيحــنيا مــن اجلميـــو فهــم ال يرتكــون لــك الصرصــة وال يقبلــون االهل ــذار ا،هــذ ّو وهــم هللــ  اســ عدا، 

 ألف امرأة.110ن أ إ تروي  بانيهل هم.. ويقنيل رن  هلد، البغنييني من اللسنيء حوا  للدخول   ملنيقرنيي مالية م
% من ال نيياندي  يرت، ،ون هللـ   ـا ي اجلـلسو وهلـني،ةا مـني يصقـد الص يـنين بـراء م ااُلوىل ،اخـإ 70وتقول اإلحةنيئينيي رن  حوا  

ن الرابعــة هلرــرةو بــإ رن  بعاــهن  يبــدأن هــذا % مــن اللســنيء اللــواس يعملــن هــن  حتــ  ســ10قنيهلــنيي ال ــدليك.. وأن  حــوا  
 م.1222منيرد  51ص 484الطريق من سن  العنيدرة(. العرق / العد،

 .531ح حديث رسام هللي  340ص 8انظر الكني : د (11)
 .13241ح 1ّ 411-410ص 18وسنيئإ الريعة: د (11)
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 . (21)«سل 
رذا بلغــ  اجلنيريـة تســـ سـل  ،فـــ رليهـني منيبــنيو و ـنيو أمرهــني   : » وقـنيل أبــو هلبـد اهلل 

 . (24)«  احلدو، ال نيم ة بني وهلليهنيمنيبنيو واُقيم
 

 عبد الكريم قاسم وقانون الزواج
ا،ـرتبا بـنيلغّر كيـف ألغـ  هـذا  (29)وقد دنيهدي بلصسي   العراق أن  هلبد الكرمي قنيسم

القــنينون اإلســاميو حيــث أصــدر قنينونــنيا قـأببــإ نســة وأربعــ  ســلة تقريبــنيا يــلو  هللــ : أن  بلــوغ 
 ا بلغ  سن احلنيمس هلرر من العمرو وملـ ال واد قبلهني.البل  وتمه لهني لل واد يكون رذ

ـم  لذلك فقد أصبل الكث  من اللنيد يعنينون من مرنيكإ هذا القنينون ت  الررهليو رذ أك 
 نـذاً كـنينوا ي و  ـون البلـنيي   صـغرهن ـ هلـني،ة ـ ومــ و ـو، هـذا القـنينون أصـبل مـن الةـعُ 

وبــ  القــنينون الوضــعي الــذ   ــنيء بــه هلبــد  هللــيهم ال وفيــق بــ  أوامــر الرــر  ومــني اهل ــني،وا هلليــه
 الكرمي قنيسم.

فصــي أحــد األي ــنيم ال قيــ  بمحــد القاــنية   كــرباء ا،قد ســة وقــنيل  : لقــد اب ليــ  مــني بــ  
الرر  والقنينون! فقد  نيءين أّ مـ ربل ه ووو هني واألّ يريد ربطنيل العقد الخ اف مـني كـنين 

 قد حةإ مـ صهرا.

هلرف  أن  ابل ه قد ت و    قبإ  اث سل  وقد كنين هلمرهني وبعد اإلط ا  هلل  ا،ركلة 
 نذاً ا ليت هلررة سلةو وكنين  حنيماا ولديهني طصان أحدمهني كنين  حتمله هلل  يدهني واآلخـر 

                                                           

 .3بنيّ احلد الذ  يدخإ بني،رأة فيه ح 328ص 5الكني : د (13)
 .5511بنيّ انقطني  ي م الي يم ح 111ص 4را الصقيه: دمن ال سا (14)
م وتـدر د   الرتـُ 1932م. ال عـق بنيلكل يـة العسـكرية   1214هلبد الكرمي قنيسم  مد بكر ال بيـد و ولـد   بغـدا، هلـنيم  (15)

و هلـنيم هــ )الرابــ هلرـر مـن  ـو 1377م. قـنيم بـنينقاّ هلسـكر  هلـنيم 1251العسكريةو ان م  ل لظـيم الاـب نيط األحـرار هلـنيم 
م( وأطـــنيح بـــنيحلكم ا،لكـــي بعـــد أن ق ـــإ أتلـــُ أفـــرا، العنيئلـــة ا،لكيـــة يـــني فـــيهم ا،لـــك فيةـــإ الثـــنيينو أهللـــن احلكـــم 1258

اجلمهــــور  ودــــك إ جملــــس الســــيني،ة وتــــرأ د جملــــس الــــووراء رضــــنيفة رىل ووارة الــــدفني  بنيلوكنيلــــة لــــثاث ،ورايو ألغــــ  ا،ظــــنيهر 
مــني هلــدا احلــّ  الرــيوهلي الــذ  أضــع  احلــّ  ا ب ــُ للســلطةو وألغــ  احلكــم ا،ــدين  الدمقراطيــة كنيلو،ــنين وال عد ،يــة احل بيــة

وأضع  البا، خنيلية من الدس ورو تعر ل خال حكمه رىل هلـد ة  ـنيوالي انقابيـةو تعـر ل النقـاّ هلسـكر  ،بـ را هلبـد 
ـــني  وتـــ هم وذلـــك هلـــنيم  الســـام هلـــنيرف مــــ جمموهلـــة مـــن الاـــب نيط البعثيـــ  أمثـــنيل أمحـــد حســـن البكـــر وصـــنيمل مهـــد  هلم 

 مو اهلدم رمينيا بنيلرصنيص مـ بعض رفنيقه   ،ار اإلذاهلة.1213
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تســـوقه بيـــدهني ااُلخـــرىو فكـــنين األّ يريـــد ربطـــنيل العقـــد حســـُ القـــنينونو فمـــنيذا أصـــلـ؟ رن 
قــد خنيلصــ  الرــر  ألن  الــ و   تــ   أبطلــ  العقــد كمــني يــلو  هلليــه القــنينون الوضــعي أكــون

 !راتب    االنصةنيلو ورن مل أبطله فنيلدولة تعنيقبين هلل  عنيلصة القنينون؟

وقد طب ق نصس هذا القنينون   رحدى الدول اإلسامية ااُلخرى اليت هلر  فيهـنيو حيـث 
دل  بوضـوح قر ر اللس أن  تمه إ البل  لل واد قنينوننيا هو   سن  احلـنيمس هلرـرو األمـر الـذ  يـ

هللــ  أن  با،نــني اإلســامية تنيبعــة للغــّر ورن ا، هلــ  اإلســام  ــنيهراا واخ لصــ  مـــ الغــّر   
 األ نيء واللغنيي.

وأتذك ر هللدمني كلني   العراق أن ين قرأي   ك نيّ من ك ُ الثنينوية اليت تدر د للطاّ    
 ...(26)ا،دارد احلكومية بعد أن  عإ هلامة اس صهنيم قنيئا 

غــّر  عـــإ هــذا العامـــة فـــإن  كــإ  مـــني  علــه يكـــون واقعـــنيا واحلــنيل أن ـــه ال الـــدين وال ألن  ال
 العقإ يردد رىل ذلك.

                                                           

 العبنيرة ت  واضعة وذلك للغمول   اللسوة اليت وصل لني. (11)
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 : إباحة األرض4
 

: ملــــ قـــنينون ربنيحـــة األرل وهلـــدم حريـــة هلمراكـــنيو هللـــ  خـــاف ســـ ة  مـــن خطـــا الغـــّر
ل رىل ال مــــ اجلـــنيهلي و ـــد أن  ا،بنيحـــنيي كـــنيألر  و فعلـــدمني  ـــنيء الرســـولرســـول اهلل 

ــــنين والو هــــنيء ،ون تــــ همو فكــــنينوا ملعــــون اللــــنيد مــــن رحينيئهــــني  وت هــــني يســــ و  هلليهــــني األهلي
 واالس صني،ة ملهني.

 . (27)«األرل هلل هل و إ و،ن هلمرهني»حديثه ا،عروف:   نذاً قنيل الرسول 
 فمصبع  األراضي وت هني من ا،بنيحنييو لكنيف ة ا،سلم .

ــــون فــــإن  ا،ســــلم  فرحــــو  ــــرون األرل وكمــــني يلقــــإ ا، رخ  ــــإ هــــذا القــــنينون وراحــــوا يعم  ا يث
 وي رهلوكني حبيث رن  ا،ديلة ا،لو رة توس ع  وهلم ري هلم ني كنين  هلليه سنيبقنيا بكث .

ــل  فمصــبل اجلميـــ م لــك  مــن  نينــُ  خــر فــإن  أوضــني  ا،ســلم  ا،عيرــية تطــو ري وحتس 
 هلما ومل ال مم ني قل إ من هلد، الصقراء وا  ني     أوسنيطهم. 

ـنيم الـبا، اإلسـامية تبعـنيا للغـّر أخـذوا سـنيربون هـذا و  لكـن ـ ولألسـف الرـديد ـ فـإن  حك 
القــنينون وخينيلصونــه هلللــنياو حيــث رن ــه خيــنيلف مةــنيحلهم وياــر  ملــنيفعهمو ورذا هبــم  علــون هــذا 

َلُك مْ ا،بنيحنيي اليت أحل هني اهلل جلميــ ا،سـلم    قولـه تعـنيىل: 
ملكـنيا خنيصـنيا بـمو وأنـ ه  (28)

م ال ال  ملعون اإل نيوة رال  بةعوبة بنيلغة.  وو ال ةر ف فيهني رال بإذن ور نيوة ملهمو هللمنيا أك 
فصــي با،نــني اإلســامية االســ صني،ة مــن ا،بنيحــنيي مقي ــدة بــدفـ الاــرائُ ا،نيليــة الاــومةو 
ورذا بنيألراضي وا،عني،ن وخ اي البعنير حت نيد رىل رذن خنيص ال سةإ هلليه رال  برق  األنصس 

ذل األمـوال. بـإ بلـغ األمـر هبـم ـ كمـني حةـإ   العـراق وريـران وت مهـني ـ أن  علـوا ضـرائُ وبـ
ضومة من األموال لكإ من يريد االس صني،ة من هذا ا،بنيحنيي فعىت  القو  علوا هلليه ضـريبة 
حيـث ال سـق  لللــنيد ،فـن موتـنيهم رال  بعــد رهلطـنيء مبلغــنيا مـن ا،ـنيلو هللمــنيا أن  ،ول احللـي  حــىت  

                                                           

 .3ح 71ّ 108ص 3االس بةنير: د (17)
 .12سورة البقرة:  (18)
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 يدفن ا،وت  فيهني جمنيننيا كمني كنين   العهو، السنيبقة.اآلن 

وقد سعي  هللدمني كل    الكوي  برفقة بعض األصدقنيء أن نررت  أرضنيا خنيص ـة لـدفن 
 ا،وت  لكن احلكومة رفا .

وهكــذا فــإن  احلكومــنيي اإلســامية أخــذي تقي ــد االســ صني،ة مــن ا،بنيحــنيي حــىت   ل األمــر 
يمس ذلك ال من الذ  يةبل فيه ال لص س مقنيبـإ ضـريبة منيليـة فـا  رىل مني حنن هلليه اليومو ولعل ه

 سق لإلنسنين ال لص س رال  بعد أن يعطي احلكومة مبلغنيا من ا،نيل.

ولكن يبق  القول رن  مثإ هذا احلكومنيي اليت تاي ق هلل  اللنيد حىت   معير هم هلني،ة 
   اآلخرة. مني تلنيل سوا اللنيد   الدنيني فاا هلن احل   والعقنيّ األليم

 ولعمــر  أيــن مثــإ هــذا احلكومــنيي هلــن اإلســام احلقيقــي الــذ   ــنيء بــه رســول اهلل 
ـــــة األطهـــــنير  ـــــة رىل نـــــور ابدايـــــة  واألئم  إلســـــعني، البرـــــرية ورخرا هـــــني مـــــن  لمـــــنيي اجلنيهلي

 والسعني،ة.
 

 توسعة المدينة المنورة
ـــد هللـــ  االســـ صني،ة مـــن ا،بنيحـــنيي مـــ فصـــي تـــنيريد رســـول اهلل  ن األراضـــي أنـــه كـــنين ي ك 

وت هنيو وكنين هذا هلنيماا مهمنيا   رفـ ا،سـ وى االق ةـني،  وا،عيرـي للمسـلم   نـذاًو كمـني 
نو  هلل  قنينون ربنيحـة األرل ف وس ـع  ا،ـدن اإلسـاميةو وا،ديلـة ا،لـورة الـيت كنينـ   أنه 

 قرية  نذاًو بركإ هنيئإ.
ــــإ دوةــــينيا بعــــض الصقــــراء وا  ــــني   وســــ وقــــد كــــنين اللــــ   ث ا،ســــلم  هللــــ  ي كص 

رهلـــنيي همو وهلـــنيً نةـــوص كثـــ ة ور،ي   احلـــث هللـــ  الةـــدقة ورهلنييـــة ا،ســـنيك  سلرـــ  رىل 
 بعاهني.

فعلـي   (25)ا،لوو فقنيل: من تًر ،أيلنيا أو ضـينيهلنيا  صعد الل  : »قنيل اإلمنيم الرضني 
وىل هبـــم ور  و ومـــن تـــًر مـــنيال فلور  ـــهو فةـــنير بـــذلك أوىل هبـــم مـــن  بـــنيئهم واُم هـــني مو وصـــنير أ

بعــداو  ــرى ذلــك لــه مثــإ مــني  ــرى لرســـول اهلل  مــلهم بمنصســهمو وكــذلك أمــ  ا،ــ مل  

                                                           

: د (12)  مني،ة ضيـ(. 131ص 8الايني  ب رديد الاني، وف عهني: العينيلو )لسنين العّر
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»(10). 
قـــنيل: قلـــ  لــه:  علـــ  فـــداً رن  هللــي  ،أيلـــنيا رذا ذكرتـــه  وهلــن هلطـــنيءو هلـــن أق  عصــر 
كـــنين يقـــول     ســـبعنين اهلل ! أمـــني بلغـــك أن  رســـول اهلل »فســـد هللـــي  مـــني أنـــني فيـــهو فقـــنيل: 

ينيهلنيا فعلي  ضينيهله ومن تًر ،أيلـنيا فعلـي  ،أيلـه ومـن تـًر مـنيال فمككلـهو فكصنيلـة خطب ه: من تًر ض
فقـــنيل الر ـــإ: نص ســـ  هلـــين  « مي ـــنيا ككصنيل ـــه حي ـــنياو وكصنيل ـــه حي ـــنيا ككصنيل ـــه مي  ـــنيا  رســـول اهلل 

 .(15) علين اهلل فداً
قــنيل: أنــني أوىل بكــإ مــ من مــن نصســهو وهللــي  رن  اللــ  »قــنيل:  وهلــن أق هلبــد اهلل 

 قـول اللـ  »فقيإ له: مـني معـذ ذلـك ؟ فقـنيل: « وىل به من بعد أ مـن تـًر ،أيلـنيا أو :
و ومن تًر منيال فلور  هو فنيلر إ ليس  لـه هللـ  نصسـه واليـة رذا مل يكـن لـه مـنيلو  ضينيهلنيا فعلي 
ولــيس لــه هللــ  هلينيلــه أمــر وال كــي رذا مل  ــر هللــيهم اللصقــةو واللــ  وأمــ  ا،ــ مل  ومــن بعــدمهني 

 (12)«هذاو فمن هلني صنير أوىل هبم من أنصسهم ل مهم. 

وكـنين رســام هلنيم ــة اليهــو، هبـذا الســبُ ألكــم  ملــوا هللــ  : »وقـد قــنيل اإلمــنيم الةــني،ق 
 .(11)«أنصسهم وهلينيال م

أم ني اليوم فإن  اللنيد خير ون من ،ين اهلل أفوا نياو لعدم تطبيـق قـوان  اإلسـام الـيت تاـمن 
ن  بعاــهم جلئــوا رىل األحــ اّ الرــيوهلية والبعثيــة والقوميــة ومــني ســعني،ة الــدنيني واآلخــرةو ولــذا فــإ

 أدبهو فظل وا أن  ا،لجم   هذا األح اّ.
وبذلك ضنيق  با، اإلسـام وضـنيهل  رسـبنينيني وابلـد ولبلـنين وفلسـط  وت هـني مـن أيـد  

َواْ اً ا،سلم و بعـد أن كـنين اللـنيد  يَ ْدُخُلوَن ِف ي ِدي ِن اِأ َأف ْ
ل تعـنيىل: و وكـنين كمـني قـني(14)

 َْوَأْورََثُك   ْم َأْرَض   ُهْم َوِديَ   اراَُلم
هـــو  (16)«اإلســـام يعلـــو وال يعلـــ  هلليـــه»وكـــنين قـــنينون  (19) 

 السنيئد.
                                                           

 .15718ح 2ّ 328ص 13مس دًر الوسنيئإ: د (30)
 .13728ح 2ّ 338ـ  337ص 18وسنيئإ الريعة: د (31)
 .15712ح 2ّ 322ـ  328ص 13مس دًر الوسنيئإ: د (31)
 .7ح 11ّ 8-7ص 31حبنير األنوار: د (33)
 .1سورة اللةر:  (34)
 .17سورة األح اّ:  (35)
 .5712ح بنيّ م اث أهإ ا،لإ  334ص 4من ال سارا الصقيه: د (31)
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َوَنْحُشُرُه يَ  ْوَم اْلِقَياَم ِة هذا بنيللسبة رىل احلسنيئر الدنيويةو أم ني اآلخرة فكمني قنيل هل و إ: 
َأْعَمى

 (17). 

طب قـ  فــإن  اللــنيد يــدخلون   ،يــن اهلل أفوا ــنياو وال  ولـذا فــإن  قــوان  اإلســام الواقعيــة رذا
ــني رذا بقــي احلــنيل هللــ  مــني حنــن  مــرن  قــرن هللــ  الغــّر رال  ويــدخإ أهلــه   اإلســام أفوا ــنياو أم 
هلليه من ضيني  القوان  اإلسامية وسيني،ة القوان  الغربيـة فـإن  نصـس ا،سـلم  سـيور ون مـن 

 الدين أفوا نيا.
 

 الحث على الصدقة
أحس  نوا إن اأ و ال تلق  وا بأي  ديكم إل  ى التهلك  ة و ن ق  وا ف  ي س  بيل اأ وأتعــنيىل:  قــنيل

يحب المحسنين
(18). 
يا أيها الذين آمنوا أن ق وا مم ا رزقن اكم م ن قب ل أن ي أتي ي وم ال بي   وقنيل سـبعنينه: 

الكافرون الم ال المونو ال ش اعة و ال خلة و فيه 
(15). 

ال و هم في سبيل اأ ثم اليتبعون ما أن قوا من ا الذين ين قون أموالوقنيل  إ  اله: 
ال الم يحزنونو ال خوف عليهم و أذَ لهم أْرالم عند ربهم 

(40). 
ه ربهم واوقنيل سـبعنينه:  أن ق وا مم ا رزقن االم و أقاموا الص الة و لذين صبروا ابتغاْ ْو

ن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدارؤو يدر و عالنية و سرا 
(45). 

أن ق وا مم ا رزقن االم س را و أق اموا الص الة و إن الذين يتلون كتاب اأ وقنيل هل  ا ه: 
ون تجارة لن تبورو  عالنية يْر

(42). 
يـدفعنين تسـع  و ي يـدان   العمـر و الةدقة يلصينين الصقـر و الو » :قنيل هلن أق  عصر و 

                                                           

 .114سورة طه:  (37)
 .125سورة البقرة:  (38)
 .154سورة البقرة:  (32)
 .111سورة البقرة:  (40)
 .11سورة الرهلد:  (41)
 .12سورة فنيطر:  (41)
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 .(41)«مي ة السوء
ـ ألن أهلــــول أهــــإ بيــــ  مــــن ا،ســــلم  أدــــب» :قــــنيل هلــــن أق بةــــ  هلــــن أق  عصــــر و 

حجــة و مــن أن أحــ  حجــة  أكــف و ــوههم هلــن اللــنيد أحــُ ر   و هلــور م و أكســو  ــوهل هم 
 .(44)«هلرر مثلهني حىت ان ه  رىل سبع و حىت ان ه  رىل هلرر 

ا،فعــوا و ،اووا مرضــنيكم بنيلةــدقة » :هلبــد اهلل و قــنيل أبــ :هلــن هلبــد اهلل بــن ســلنين قــنيلو 
ء  ليس دـيو  وحلي سبعمنيئة ديطنين اس ل لوا الروق بنيلةدقة فإكني تصك من ب و الباء بنيلدهلنيء 

نيىل قبـإ أن تقــ عـتو هـي تقــ   يـد الـّر تبـنيًر و أ قإ هلل  الريطنين من الةدقة هللـ  ا،ـ من 
 .(49)«  يد العبد

أرل القينيمـة  :قـنيل رسـول اهلل » :قـنيل هلن هلبد الرمحن بن ويد هلن أق هلبـد اهلل و 
 .(46)«ننير مني خا  إ ا، من فإن صدق ه تظله

مي ــة تــدفـ الةــدقة بنيليــد » :يقــول  عــ  أبــني هلبــد اهلل  :بــن ســلنين قــنيل هلــن هلبــد اهللو 
تصـك هلــن حلــي سـبع  دــيطنينني كلهــم يــممرا أن ال و تــدفـ ســبع  نوهلـني مــن أنــوا  الــباء و السـوء 

 .(47)«صعإت
فمـني مـن  وارتبوا فيهنيو بكروا بنيلةدقة » :يقول  ع  أبني هلبد اهلل  :هلن أق وال، قنيلو 

هبــني مــني هللــد اهلل ليــدفـ اهلل هبــني هللــه دــر مــني يلــ ل مــن الســمنيء رىل  مــ من ي ةــدق بةــدقة يريــد
 .(48)«األرل   ذلك اليوم رال وقنيا اهلل در مني يل ل من السمنيء رىل األرل   ذلك اليوم

ختلـــف و رن الةــدقة تقاــي الــدين » :قــنيل هلــن تيــنيث بــن ربــراهيم هلــن أق هلبــد اهلل و 
 .(45)«بنيلوكة
تةـــدقوا فـــإن الةـــدقة  :قـــنيل رســـول اهلل» :قـــنيل هلـــن الســـكوين هلـــن أق هلبـــد اهلل و 

                                                           

 .1بنيّ فاإ الةدقة ح 1ص 4الكني : د (43)
 .11173ح 1ّ 373ص 2وسنيئإ الريعة: د (44)
 .15ح 12ّ 111ص 4 ذيُ األحكنيم: د (45)
 .1ح 15ّ 121ص 7ر: دحبنير األنوا (41)
  واّ الةدقة. 141 واّ األهلمنيل: ص (47)
 .1بنيّ أن الةدقة تدفـ الباء ح 5ص 4الكني : د (48)
 .11413ح 30ّ 431ـ 435ص 2و والوسنيئإ: د11151ح 1ّ 317ص 2وسنيئإ الريعة: د (42)
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 .(90)«تةدقوا رمحكم اهللو ت يد   ا،نيل كثرة 
 : مـد ابلـه هلبـد اهلل و قـنيل أبـ :هلن هللي بن وهبـنين هلـن هلمـه هـنيرون بـن هليسـ  قـنيلو 

رنـه  :قـنيل «تةـدق هبـنيو اخـرد » :قـنيل وأربعون ،يلـنيرا :قنيل «كم فاإ معك من تلك اللصقة»
ء  تةــدق هبــني فــإن اهلل هلــ   ــإ خيلصهــني أمــني هللمــ  أن لكــإ دــي» :لقــني ومل يبــق معــي ت هــني

هلرـر أيـنيم حـىت  هلبـد اهلل و فصعـإ فمـني لبـث أبـ «مص نيح الروق الةدقة ف ةدق هبـنيو مص نيحني 
يني بين أهلطيلـني هلل أربعـ  ،يلـنيرا فمهلطنينـني اهلل أربعـة » :فقنيل و نيءا من موضـ أربعة  الف ،يلنير

 .(95)« الف ،يلنير
 وأ  الةـــدقة أفاـــإ :ســـئإ رســـول اهلل» :قـــنيل ق هلبـــد اهلل هلـــن الســـكوين هلـــن أو 
 .(92)«هلل  ذ  الرحم الكنيدل :قنيل

رن صــدقة الليــإ تطصــئ » :  حــديث قــنيل هلــن معلــ  بــن خلــيس هلــن أق هلبــد اهلل و 
ت يــــد   و ا،ــــنيل تلمــــي صــــدقة اللهــــنير و  و ــــون احلســــنيّو الــــذنُ العظــــيم   ــــلو تاــــُ الــــّر 

 .(91)«العمر
ذهـُ مـن الليـإ دـطرا أخـذ و رذا أهلـ م  هلبد اهلل و كنين أب) :هلن هرنيم بن سنيمل قنيلو 

الدراهم فعمله هلل  هللقـه ا ذهـُ بـه رىل أهـإ احلني ـة مـن أهـإ ا،ديلـة و حلم و  رابني فيه خب  
فقــدوا ذلــك فعلمــوا أنــه كــنين أبــني  هلبــد اهلل و فلمــني ماــ  أبــ وهــم اليعرفونــهو فيقســمه فــيهم 

 .)(94)هلبد اهلل 
ليوــــرد   الليلــــة  كــــنين هللــــي بــــن احلســــ ) :حــــديث قــــنيلهلــــن أق محــــ ة الثمــــني    و 

فيقرهلــه ا يلــنيول  بنيبــنيا  الــدراهم حــىت يــمس بنيبــنيا و الظلمــنيء فيعمــإ اجلــراّ فيــه الةــرر مــن الــدننين  
 فقــدوا ذلــك فعلمــوا أن هللــي بــن احلســ  مــن خيــرد رليــه فلمــني مــنيي هللــي بــن احلســ  

 .(99)(الذ  كنين يصعإ ذلك

                                                           

 .1بنيّ   أن الةدقة ت يد   ا،نيل ح 2ص 4الكني : د (50)
 .41ح 4ّ 38ص 47حبنير األنوار: د (51)
 .35ح 12ّ 101ص 4 ذيُ األحكنيم: د (51)
 .7221ح 11ّ 181ص 7را ـ مس دًر الوسنيئإ: د (53)
 .11330ح 14ّ 322ص 2وسنيئإ الريعة: د (54)
 .8ح 115ّ 131ص 1را ـ هللإ الررائـ: د (55)
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 توسعة المدن العراقية

دمني كلني   العراق ملع  احلكومة قطعـة أرل مسـنيح هني نسـمنيئة أو ألـف مـرت لكـإ وهلل
مــواطن هللــ  أن يــدفعوا قيم هــني بنيل قســيا دــهرينيا يبلــغ بســيا وقــدرا هلرــرة أو هلرــرين ،يلــنيرااو 
ــع  مديلــة كــرباء ا،قد ســة هلــدة  ورن كــنين أخــذ هــذا الاــريبة تــ  صــعيل أياــنياو رال أنــه توس 

و ومن الرـرق  ا ـة فراسـدو ومـن اجللـّو مـني فراسد من الرمنيلو ومقد ار فرسو  من الغّر
 يقنيّر ذلك.

 كإ ذلك   أقإ من  اث سلواي.
ـــع  ســـنيئر ا،ـــدن العراقيـــة مـــن بغـــدا، والبةـــرة واللنيصـــرية واللجـــف األدـــرف  وكـــذلك توس 

  وت هنيو مم ني س نيد بينين ال صنيصيإ رىل تمليف ك نيّ مس قإ.
 

 نصيحة لعبد الكريم قاسم

ر أنـ ــين  نــــذاً قلـــ  لعبــــد الكـــرمي قنيســــم هللـــدمني ورنــــنيا لكـــي نلةــــعه بنيلعمـــإ وفــــق وأتـــذك  
اإلسامو وكنين  ال ينيرة مـ السي د سعيد ال يين
و وصهرنني السي د هلبـد احلسـ  القـ ويين(96)

(97) :
 ،نيذا أخذمت ا،نيل من الذين أرا،وا بلنيء ،ور لسكلنيهم ؟ 

 «..األرل ،ن هلمرهني»وذكري له قنينون اإلسام 
 كللني هلليه هلد ة ادكنيالي..وأد

                                                           

ينيسـينيا واهليـنيا ولـه و وكـنين سالسيد سعيد أمحد بن السيد  عصر السيد حس  ويين يعو، نسـبه رىل اإلمـنيم احلسـن بـن هللـي  (51)
 )رمحـه اهلل(ومن ا وكياا للسـيد احلـوئي  )رمحه اهلل(هلاقنيي مـ بعض السينيسي  وكنين   نصس الوق  وكياا للسيد احلكيم 

 هـ.1411و تو  سلة  )رمحه اهلل(  مديلة كرباء وكنين من أنةنير اإلمنيم الر او 
عـــض ك ــُ الصقـــه واألصـــول حبـــووة  يــة اهلل الســـيد هلبـــد احلســ  بـــن  مـــد رضـــني القــ ويين: هلـــنيمل فنيضـــإ كــنين يقـــوم ب ـــدريس ب (57)

 . اهلل( )رمحهاللجف األدرف وله ر،نيم واسـ بنيل نيريد اإلسامي ويُعد من صعنيبة ا،ر ـ الديين الكب  السيد احلوئي
وكنين هلمدة تلمذا هلل  اآلينيي العظنيم السيد  سن احلكيم والسيد حس  احلمنيمي والسيد ا، وا مهـد  الرـ او  والسـيد 

 سرهم(.أبو القنيسم احلوئي )قدد 
: السـيد بـنيقر 4: السـيد حسـن القـ ويين. 3: السـيد  مـد القـ ويين. 1: السـيد هللـي القـ ويين. 1له نسـة أبلـنيء هللمـنيء هـم: 

 : السيد  عصر الق ويين.5الق ويين. 
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 .(98)فلم يكن له  واّ مقلـو وقد ذكري تصنيصيإ هذا احلوار   ك نيّ  خر
هللمــنيا بمنــه ســيمس هــو وأمثنيلــه ممـ ـن خــنيلصوا قــوان  اإلســام   يــوم لــ وا هلنيقبــة أمــرهم ومــني 
 ترتُ هلل  أخذهم األمـوال  لمـنيا و ـوراا مـن اللـنيد الـذين يريـدون االسـ صني،ة مـن ا،بنيحـنيي  

 با، اإلسام.
ِْ َوالَ قــنيل تعــنيىل:  َوَم  ا يَ ْع  ُزُب َع   ْن رَبِّ  َك ِم  ْن ِمرْ َق   اِل َذرََّة ِف  ي األْرِض َوالَ ِف  ي السَّ   َما

َأْصَغَر ِمْن َذِلَك َوالَ َأْكبَ َر ِإالَ ِفي ِكَتاَب ُمِبينَ 
(95). 

يَ ْعَم  ْل ِمرْ َق  اَل َذرََّة َش  ر اً َوَم  ْن  َفَم  ْن يَ ْعَم  ْل ِمرْ َق  اَل َذرََّة َخْي  راً يَ   َرُه وقــنيل ســبعنينه: 
يَ َرهُ 

(60). 
وكنين أخذ األموال هلل  ،فن األمواي مس هجلنيا  د ااو ا أصبل مـن الـاوم ،فــ الاـرائُ 

 ومني أدبه!
وأتذكر هللد مني ،فل ني مي  نيا   مقوة كرباء ا،قدسـةو مـن ،ون أن نـدفـ ،رمهـنيا واحـداا أصـاو 

 سن( ، ني هلرضلني هلليه ا،نيل رفض وقنيل: رن ه وا ُ دـرهليو  حىت  أن  الدف نين ا،سم   بـ )احلنيد
ــني كمســنيهلدة لــهو  فمصـرري هلليــه بــمن يمخــذ ربـــ ،يلــنير تو هلــنيا مل ــني لــه ولــيس مــن بــنيّ ااُل ــرة ورل 

 فقبإ هللد ذلك وترك ر كث اا.

 (65) رىل ت هـــني مـــن األمــــور الـــيت أدـــرنني رىل بعاــــهني   ك ـــنيّ )حينيتلـــني قبــــإ نةـــف قــــرن(
 ..(62) اإلسام كمني رأي ( و)بقنييني حانيرة

                                                           

 .)رمحه اهلل(و لإلمنيم ا، لف 141ـ  138را ـ ك نيّ )تلك األي نيم(: ص (58)
 .11سور يونس:  (52)
 .8-7سورة ال ل لة:  (10)
فةـــاو ومـــن هللنيويلـــه: أوليـــنيي حينيتلـــنيو العمـــإ واالك ســـنيّو  14ويرـــ مإ هللـــ   14×10صـــصعة  144الك ـــنيّ   يقــــ  (11)

ال بــذير واإلســرافو الدولــة و،وائرهــني والقاــنيءو وســنيئإ اللقــإ والســصرو قــنينون مــن ســبقو الــرخوو االك صــنيء الــذاسو الةــعة 
و القــوان   اإلســاميةو الرــعنيئر اإلســامية واحلســيليةو خني ــة: ا،قةــو، العنيمــةو اإلمــنين وال ــدينو األخاقيــنييو وســنيئإ احلــّر

 من هذا الك نيّو الر و  رىل أحكنيم اهللو أضرار االنصاي هلن حكم اهللو دورى الصقهنيء ا،را ـو ال عد،ية و قنيف هني. 
هـــ 1412لل عقيــق واللرــرو بــ وي لبلــنين  هـــ قــم ا،قدســة. ط: مركــ  الرســول األهلظــم 1415ر ــُ  1تـنيريد ال ــمليف: 

 .م1228
احلريـــنييو الثقـــة بـــ  اللـــنيدو األخـــوة اإلســـاميةو ويرـــ مإ هللـــ  العلـــنيوين ال نيليـــة:  14×10صـــصعة  71يقــــ الك ـــنيّ   ( 11)

الرخوو قلة ا،رنيكإو قلـة األمـرالو القاـنيءو األمـنو ال مــو قلـة اجلـرائمو الـ وادو الوفـنيء والةـصنيءو االل ـ ام بنيلـدينو الرضـني 
 ذاسو الدوائر احلكوميةو األح اّو القدرةو البسنيطةو العمإو اللظنيمو الثقنيفةو اللظنيفةو ا،رأة.والقلنيهلةو االك صنيء ال
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 ولعإ  اهلل سدث بعد ذلك أمراا.
 
 

 : إلغاْ قانون السبق9
 

: رلغــنيء قــنينون الســبقو وقــد قــنيل رســول اهلل مــن ســبق رىل مــني ال : »مــن خطــا الغــّر
 .(61)«يسبقه رليه ا،سلم فهو أحق به

ركـة هللـ  مـني الـيت نة ـ  هلليـه اآليـة ا،بني  (64)لك منعمو هذا القنينون مقي د بقوله تعـنيىل:
 هو مذكور   الصقه.

فكـــإ ا،عـــني،نو والغنيبـــنييو و  ـــنيم القةـــُو واجلبـــنيلو واألكـــنيرو والبعـــنيرو ومـــني فيهـــني مـــن 
احليوانــنيي واأل ــنيً وطــ  الســمنيءو وت هــني هــي ،ــن ســبق رليهــني بقةــد ال مل ــكو األمــر الــذ  

 يص ل لللنيد بنيّ روق واسـ.

قريبــنياو رذ أن  بعــض اللــنيد كــنينوا وقــد دــنيهدي ذلــك دوةــينيا   العــراق قبــإ نةــف قــرن ت
خير ــون ا،لـــل مـــن الــرو اوةو واأل ـــنيً مـــن ا،يــنياو واجلـــو مـــن األرلو واألحجــنير مـــن اجلبـــنيلو 
 ويةطني،ون الطيور   ابواءو واحليواننيي الوية   الةعراءو ويمتون هبني رىل السوق ويبيعوكني.

نيليــة وأصــدر قنينونــنيا يــلو  و، ــني  ــنيء هلبــد الكــرمي قنيســم ملـــ كــإ ذلــك وفــرل هلليــه ضــريبة م
هللـ : أن  االسـ صني،ة مــن هـذا ا،بنيحـنيي حت ــنيد رىل رذن ور ـنيوة مـن احلكومــةو فنيرتصعـ  بــذلك 
قيمة هذا االُمور حىت أصبع  قيمة ا،لل الذ  كل ني نررتيه لقوي سل لني بعررة أفلس أضعنيفنيا 

ر احلجر  الذ  كـنينوا يةـلعونه مـن أحجـنير اجلبـنيل ف رضـوا هلليـه ضـريبة مانيهلصةو بإ حىت القكدب
 منيلية.

 تبذير األموال 

                                                                                                                                                                      

وقـــد تـــر م الك ـــنيّ رىل هــــ. 1405قـــمو هلـــنيم  هــــ قـــم ا،قدســـة. ط: ،ار اإلمـــنيم الةـــني،ق 1404تـــنيريد ال ـــمليف:  ـــرم 
 مي مهنينطور كه ،يدم(.الصنيرسيةو تربه مرتا   وا،  أهبر و حت  هللوان )بنيقيمنيندا او  دن اسا

 .10205ح 1ّ 111ـ  111ص 17مس دًر الوسنيئإ: د (13)
 .12سورة البقرة:  (14)
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مــن  نينـــُ  خــر فـــإن  احلكومــنيي ال نيبعـــة للغــّر أككـــ  كنيهــإ الـــبا، مــن خـــال ويـــني،ة 
 و و لُ العمنيالي الغربية.(69)ا،و ص 

و (66)فاـــا هلـــن صـــرفهم للكثـــ  مـــن وار،اي الـــبا، وأمـــوال الرـــعُ هللـــ  مظـــنيهر البـــذ 
 واس  ا، البانيئـ ت  ا  نيد رليهني. و(67)ودراء األسلعة الص  نيكة بمامنين بنيهاة

                                                           

 150وبـنيلرتم مــن ذلــك رال  أن  اإلحةــنيءاي الــيت نرـر ني ملظمــة العمــإ الدوليــة ترــ  بـمن : هلــد، العــنيطل  هلــن العمــإ يبلــغ  (15)
مليــون نســمةو وهلــد، األدــونيص البــنيحث  هلــن  750لــة مليــون نســمةو وهلــد، ا،ــو ص  الــذين ال يعملــون بطــنيق هم الكنيم

 .1222/  1/  7تنيريد  11ص 221مليون نسمة.  انظر الل ة / العد،  710 و  14رىل  15و نيئف   سن  
قـنيل جملـس الــذهُ العـني،ي    خـر تقريــر رحةـنيئي لـه: رن  مبيعــنيي الـذهُ   ،ولـة اإلمــنيراي العربيـة ا، عـدة وا،ي بلســبة  (11)

طــن بيلمــني ســج إ االســ هاً  3/15ليســج إ  1228%   الســعو،ية   الربـــ األول مــن العــنيم 3وا، اســ هاكه % و و 50
 % هلن الصرتة ذا ني من العنيم ا،نيضي أيانيا.3طن ب يني،ة بلغ   1/70  السعو،ية رقمنيا قينيسينيا  ديداا بلغ 

  وسـلطلة هلمـنين سـجإ لـواا م واضـعنيا يعـدل كـذلك أوضـل ال قريـر أن  اسـ هاً الـذهُ   كـإ مـن قطـر والبعـرين والكويـ
طل نيا   الربـ األول من هذا العنيمو وقد لوحظ لـو   مبيعـنيي الـذهُ   أوروبـني حيـث ارتصــ  17% فقا ليسجإ بذلك 1

 ن يجة ارتصنيهلنيا لطلـُ االسـ ثمنير  ا،سـج إ   الربــ األخـ  مـن العـنيم ا،نيضـيو ممـ ني أ، ى رىل% 15االس هاً   بل ه رىل 
 41ـ ص 252. )اللــة العــد، %41والــذ  تةــد رته بريطنينيــني بلســبة  %11ارتصــني  االســ هاً األوروق الةــني  بلســبة 

 (1228/  7/  4ب نيريد 
 .1227ملينير ،والر جممإ اإلنصنيق العسكر    العنيمل لعنيم  400تر  اإلحةنيئينيي: أن   (17)

بنيســ ثلنيء الكيــنين الةــهيوين والــذ  خيةــو  1228ـ  1227 مليــنير ،والر نصقــنيي الــدفني    الرــرق األوســا لعــنيم 4/44
 ملينير ،والر. 10بلغ   1227معظم مي اني ه لإلنصنيق العسكر و هللمنيا أن  مي انية الكينين الةهيوين العنيم ة لعنيم 

 .1228ـ  1227ملينير ،والر مي انية اللصقنيي العسكرية للسعو،ية لعنيم  17و 9

 ملينير ،والر ريران. 4و 7

 ر ،والر الكوي .مليني 3و 7

 ملينير ،والر مةر. 1و 7

 ملينير ،والر اإلمنيراي. 1و 2

 ملينير ،والر سلطلة هلمنين. 1و 8

 ملينير ،والر اجل ائر. 1و 8

 ملينير ،والر العراق. 1و 3

 ملينير ،والر قطر. 1و 1

 ملينير ،والر لبلنين. 0و 5

 ملينير ،والر األر،ن. 0و 4

 ملينير ،والر اليمن. 0و 4

 تونس. ملينير ،والر 0و 4

 ملينير ،والر البعرين. 0و 3

 ملينير ،والر موري نينيني. 0و 3



 

 11 

مليـــون األمـــر  33قطــــ حنـــو  ا ـــ  مليـــون  لـــة مـــن  (68)وقـــد ذكـــروا: أن صـــدام ال كـــرييت
الــذ  ســنيهم بقــو ة   دــإ  االق ةــني، العراقــيو رذ أن  اهل مــني، العــراق هللــ  اللويــإ يــمس مبنيدــرة 

 .(65)بعد الوار، اللصطي الذ  يةد را العراق

ل العــراق ـ بلــد احلــ اي ـ رىل ،ولــة فقــ ة تعــنيين مــن الــديون الثقيلــة الــيت ودــيئنيا فرــيئنيا حتــو  
 .(70)أكك  كنيهلهني

                                                                                                                                                                      

 ملينير ،والر السو،ان. 0و 3

 هـ1412( )ذو القعدة ـ ذو احلج ة( 5( السلة )31ـ  30انظر جملة )اللبم( / العد،ان )
لروةـــي   أ،ق  صـــدام ال كـــرييتو الـــذ  صـــنيته الغـــّر وفـــق م طل بـــنيي ا،لطقـــة و روفهـــني السينيســـيةو وحـــنيفظ هللـــ  أملـــه ا (18)

م(   قريــة العو ــة  لــّو تكريــ  الــيت تبعــد منيئــة ميــإ  ــنيل بغــدا،و والــدا  1232الظــروف وأحلــك اللعظــنييو ولــد هلــنيم )
كنين يعمإ فر ادنيا   السصنيرة الويطنينيـةو كنينـ  اُم ـه صـبيعة )صـبعة( طلصـنيح تسـ لم عة ةـنيي تقنيهلـد وو هـني مـن السـصنيرةو 

صــدام يل قـإ معهـني مـن بيـ  وود رىل بيــ  وود  خـر ـ هـذا هلـدا هلاقني ـني ا،رــبوهة  ت و  ـ  صـبيعة مـن أربعـة أووادو وكـنين
ا،عروفة ـ تلنيم  لديه روح االن قنيمو اب ـدأ هلمليـنيي الق ـإ وهـو   السـنيبعة هلرـرو ادـرًت مــ بعـض هللنيصـر البعـث   جمني،لـة 

 ـــــوو  17ً   انقـــــاّ )م( هـــــّر رىل ســـــوريني وملهـــــني رىل مةـــــرو ادـــــرت 1252فنيدـــــلة الت يـــــنيل هلبـــــد الكـــــرمي قنيســـــم هلـــــنيم )
م( أصـبل صــدام ننيئبـنيا للـس قيــني،ة الثـورة ورئنيسـة اجلمهوريــة   حـنيل تيـنيّ البكــر هلـن الــبا،. 1270م(. و  هلـنيم )1218

م( أصـــبل رئيســـنيا للجمهوريـــة بعـــد أن أقةـــ  البكـــر هلـــن احلكـــم ومـــلل نصســـه مهيـــُ ركـــنو هـــني م ريـــران 1272و  هلـــنيم )
م( فنيندلع  حّر احللـي  الثنينيـة 1220ىل واس مر ي امنين سلوايو اح إ الكوي  )م( فنيندلع  حّر احللي  ااُلو 1280)

وأخــرد اجلــيع العراقــي ملهــنيو وقنيمــ  قــواي احللصــنيء بقيــني،ة أمريكــني ب ــدم  العــراق ووضـــ العــراق حتــ  حةــنير طويــإ األمــدو 
مـن ق لـوا وأهلـدموا واخ صـوا مـني  ان صض الرعُ فقمـ صدام ان صنيضة الرعُ العراقي بوحرية ال مثيإ بـنيو فقـد قـد ري أهلـدا،

 ألف هلراقي. 300ي يد هلل  
 14مليـون  لـة ا،و ـو،ة   العـنيمل يو ـد  20نوهلنيا من ال مور كنين  ت ر    العراقو وأن  مـن  150تر  اإلحةنيئينيي أن   (12)

وذلــك   هلــنيم   لــة تقريبــنيا  400و000و31و حة ــة العــراق ملهــني مقــدار %71مليــون  لــة   األقطــنير العربيــة أ  بلســبة 
 لـــــة كـــــنين حة ـــــة مديلـــــة البةـــــرة ملهـــــني:  351و253و12م بلـــــغ هلـــــد، اللويـــــإ   العـــــراق: 1215م. و  هلـــــنيم 1251

ـــة البةـــرة  124و040و12م ترا ــــ هلـــد، اللويـــإ   العـــراق رىل: 1271 لـــة. و  هلـــنيم  511و558و10  لـــة كـــنين حة 
 لـة حيـث أبني،هـني صـدام  100و127و1 البةرة رىل ترا ـ هلد، اللويإ   1989 لة أم ني   هلنيم  801و043و7ملهني: 

 (.1314  حروبه مـ ريران والكوي . انظر )جمل ة ألف بنيء العد، 
مليــــنير ،والرو وأن  احلســــنيئر   حــــّر العــــراق  400اإليرانيــــة بلغــــ   -ترــــ  اإلحةــــنيئينيي: أن  خســــنيئر احلــــّر العراقيــــة  (70)

ننيهيـك هلـن خسـنيئر مليـنير ،والرو  110اق   حـّر حتريـر الكويـ  بلـغ مليـنير ،والرو وأن  خسـنيئر العـر  171والكوي  بلغـ  
مليـنير ،والر ا،قـر ر ،فعهـني مـن أرصـدة  150ملينير ،والر فاا هلن  40احلةنير االق ةني،  اليت بلغ  مقدار العراق من  ر اء 

 (.1081العراق للدول ا، ار رة   ت و الكوي . انظر )جملة ال مـ: العد، 
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 نهب ثروات المسلمين

بـــنيلطبـ هـــذا تـــ  مق ةـــر هللـــ  العـــراق فعســـُو بـــإ يرـــمإ ســـنيئر ،ول اإلســـام رذ أن  
االســـ عمنير أخـــذ يلهـــُ  ـــرواي ا،ســـلم  برـــكإ هلجيـــُو فصـــي رفريقيـــني مـــثاا راحـــوا يلهبـــون 

 رىل ت هني من ا،ةني،يق ا،و لصة   العديد من البا، اإلسامية.« نيدا،»
وقــد حر ضــوا هلماءهــم   العــراق هللــ  فــرل قــنينون ملـــ االســ صني،ة مــن ا،بنيحــنييو ورذا 

 خب اي العراق أصبع  خنيص ة بنيحلكومة فقا.

ننيهيــك أن  بعــض خــ اي العــراق كنينــ  تــذهُ هــدراا ،ون أن يســمعوا لللــنيد االســ صني،ة 
لهنيو فمثا ملعوا اصطيني، األ نيً من كر  )، لة( و)الصراي( وتركوهني تذهُ مـ ا،ينيا الـيت م

( فاا هلن قطعهم لللويإ ومني أدبه. ُ    )دا العّر  تة
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 : تقسيم البالد6
 

: قنينون تقسيم البا،.  من خطا الغّر
صـغ ة فإن من أخطـر خطـا الغـّر   بـا، اإلسـام هـو تقسـيمهني رىل ،ول أو ،ويـاي 

 وذلك جبعإ احلدو، الومهية وا،ص علة واليت ختنيلف الصطرة والعقإ والرر .
ماـــنيفنيا رىل اختـــنيذ سينيســـة رفقـــنير الـــبا، ولـــو   بعـــض اجلوانـــُ حـــىت تكـــون حبني ـــة رلـــيهم 
،ائمــنياو فصرقــوا بــ  الثــرواي ا،و ــو،ة   العــنيمل اإلســامي و علــوا هلــدم ال لســيق بيلهــنيو حــىت ال 

م ملعونـه مـن الةـلنيهلةو ورذا كــنين يكـون لبلـد مـني  روتـ نينو فــإذا كـنين بلـد مـني تليـنيا   ال راهلــة فـإك 
م ملعونه من ال راهلة وهكذا.  بلداا  خراا م قد منيا   الةلنيهلة فإك 

ورذا بنيل راهلـة  (75)فصي العراق هللدمني كل ني  ـنيء هلبـد الكـرمي قنيسـم بقـنينون اإلصـاح ال راهلـي
س  الغـربي  الـذين  ـنيءوا للبعـث هلـن ا،رـكلة   ت مخ ر بركإ ملعوظ حىت أن  أحد ا،هلد

هــذا القــنينونو قــنيل: رن  هــذا خطـ ـة إلفقــنير العــراق مــن ال راهلــةو رذ أن  الصاحــ  تركــوا هلملهــم 
  وسكلوا ا،دن ،ني رأوا من أن  الربل   ا،دن أكثر من ال راهلة.

ـــم ت ـــنيم العـــراق لل راهلـــةو رذ أك  بعـــنيا ألوامـــر الغـــّر وهلـــني ي جل ـــ  واضـــعنيا فلســـصة  نيربـــة حك 
يعلمــون أن  العــراق لديــه وار، نصطــي ضــوم وطبــق قــنينوكم ال يلبغــي أن تكــون لبلــد  روتــنين   

                                                           

م هللـ  تـرار قـنينون اإلصـاح 1258/  8/  30هــ 1378صـصر  13كـرمي قنيسـم قـنينون اإلصـاح ال راهلـي   أصدر هلبد ال (71)
ال راهلـي ا،ةـر و بعـد أن دـك إ جللـة لدراســ ه برئنيسـة وويـر ال راهلـة  نـذاً هــديُ احلـنيد  مـو،و وكـنين ل طبيقـه ر،و، فعــإ   

قــ االق ةـني، و ون يجـة اله منيمـه بنيجلنينـُ الب وقراطـي هللـ  األوسنيط السينيسـية والديليـة ن يجـة ،ونيلص ـه للعقـإ والرـر  والوا
حسنيّ اجلنينُ الصين  والعمليو ون يجة لرتكي ا هلل  احلد  من نصوذ كبنير ا،ا ك  وديو  العرنيئر أكثر مـن تركيـ ا هللـ  ويـني،ة 

 اإلن نيد.
ر كـإ مقو مـنيي ال قــد م واالو،هـنير مـن وفــرة ومـني أن طب ـق قنيسـم بلــو، هـذا القـنينونو حــىت  أضـع  ال راهلـة   العــراق ت ـدهور رتـم تــوف  

ا،يــنيا وخةـــوبة الرتبــة ومائمـــة ا،لـــني  ووفــرة األيـــد  العنيملـــةو وأصــبل العـــراق يســـ ور، احللطــة مـــن الـــدول األ لبيــة بـــدال مـــن 
ن تةــديرهني. و  تلــك احلقبــة ك ـــُ ا،ر ـــ الــديين  يــة اهلل العظمـــ  الســي د صــني،ق الرــ او  )حصظـــه اهلل( ك نيبــنيا حتــ  هللـــوا

اســـ عرل فيـــه ال راهلـــة   اللظـــنيم اإلســـامي واإلدـــكنيلينيي الـــيت س ويهـــني قـــنينون اإلصـــاح « اإلصـــاح ال راهلـــي   اإلســـام»
 ال راهلي الذ  ،هلني رليه قنيسم.
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 نصس الوق .

ولعل ــه بــذا الســبُ قــنيم صــدام بقطـــ اللويــإ حــىت ترا عــ  مرتبــة العــراق كدولــة أوىل   
 رن نيد ال مور رىل سني،د ،ولة   العنيمل كمني   اإلحةنيئينيي.

كر أن ــه   الســنيبق مل يكــن لقــنينون تقســيم الــبا، وهــذا احلــدو، ا،ةــطلعة أ ــر واجلــدير بنيلــذ 
 وال خوو والرواهد الدال ة هلل  ذلك كث ة.

فقــد ســنيفري  ــد س مــن االُم  الســي دة  ملــة )رمحهــني اهلل( قبــإ امــنين  هلنيمــنيا تقريبــنيا رىل احلــ  
والسي دة ويلُ  ة خولة بواسطة األبنيهلر والسصن من طريق سورية ولبلنينو حيث واري السي د

 ُا رىل األر،ن ل  ور  عصـر بـن أق طنيلـ  وفلسـط  ل يـنيرة البيـ  ا،قـددو ا رىل مةـر
 وملهني رىل احلجنيو. ومقنيم رأد اإلمنيم احلس   وفيهني السيدة أم كلثوم 

 وقد سمل هني  نذاً قنيئا: هإ اح نيد سصركم رىل ر نيوة أو  واو؟ 
ـني كنينـ  ال يـنيرة كمـني  فقنيل  )رمحهني اهلل(: مل يكن   تلـك األيـ نيم أ ـر مـن هـذا االُمـورو ورل 

 تذهُ اليوم من كرباء ا،قدسة رىل اللجف األدرف لل ينيرة.
 .وقد اس غرق سصرهني سلة كنيملة رواحنيا وجميئنيا 

نعـــمو مل تكـــن بـــ  بـــا، اإلســـام حـــدو،  غرافيـــةو وال قيـــو، كـــنيجلواواي والاـــرائُ الـــيت 
 ني الراهن.تصرضهني السلطنيي   هلةرن

اللهــم اروقــين حــ   بي ــك »ولــذا فإن لــني نقــرأ   الــدهلنيء   كــإ يــوم مــن أي ــنيم دــهر رماــنين: 
 .(72)«احلرام   هلنيمي هذا و  كإ هلنيم

ــنيد   ذلــك  وقــد ور،: أن  اإلمــنيم الســج ني،  حــ     رحــدى الســل  فكــنين هلــد، احلج 
 العنيم أربعة ماي  ونةف حنيد.

و رة وتقد م ال منين هلل  ذلـك ال مـنين  ـد أن  هلـد، احلج ـنيد ال واليوم رتم وفرة الوسنيئإ ا، ط
 ي جنيوو ا،ليون . 

وقد ك ب  ك نيبنيا حت  هللوان )ليع   نسون مليوننيا كإ هلنيم(
ذكـري فيـه كيـف مكللـني  (71)

أن  عإ احل  يس وهلُ كإ هلنيم نس  مليوننيا لي مك ن بيـ ا،سلم  وهم ملينيرانو مـن أ،اء 

                                                           

 ،هلنيء بعد كإ فرياة. 14اإلقبنيل: ص (71)
 رر ب وي.لل عقيق والل مو مرك  الرسول األهلظم 1228 –هـ 1412صصعة طبـ سلة  151يقـ الك نيّ    (73)



 

 30 

 بع  هلنيمنيا.فرياة احل  خال أر 

ــــوم أن يل ص ــــوا رىل خطــــا الغــــّر   با،هــــم  ــــه يلبغــــي للمســــلم  الي خاصــــة القــــول: رن
وأهـإ البيـ   ويعملوا ليإ كنير من أ إ رهلني،ة القوان  اإلسامية اليت  ـنيء هبـني رسـول اهلل 

 .ليسعد اللنيد   ،نينيهم و خر مو واهلل ا،وف ق ا،س عنين 
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 فصل:

 حاكماً عندما كان اإلسالم 
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 معرفة التاريخ اإلسالمي
 

ـــة الـــيت يلـــ م هللـــ  ا،ســـلم  معرف هـــني اليـــوم هـــو تـــنيريد ال مــــ اإلســـامي  مـــن االُمـــور ا،هم 
وسعني،ته    إ القوان  اإلساميةو وكيف كنين تعنييع ا،سلم  خب  وتقدم مـ هذا القوان  

 .نيروأك د هلليهني األئم ة األطه اليت  نيء هبني الرسول األهلظم 

م بــا  أ ـإو فــإذا اط لــ ا،ســلمون   هلةـرنني الــراهن هللـ  تــنيرخيهم   العةـور الســنيبقة فـإك 
دك  وريُ سيدركون مدى تم   القوان  اإلسامية هلل  سـعني، م وتقـد مهم فاـا هلـن ذلـك 
و  م سيعملون من أ إ رهلني،ة تلك القوان  اليت ضي عهني حك نيم ا،سلم  تبعـنيا حلطـا الغـّر فإك 

هلني كنين من ا،لنيسُ ذكر بعض الرواهد الدال ة هللـ  أمهيـة مثـإ هـذا القـوان  اإلسـامية ومن 
   هذا الك نيّ.
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 قداسة العمل
 

ـني  وأهإ البي   رن  الذ  ياحظ الرواينيي الرريصة الةني،رة هلن رسول اهلل   ـد أك 
ــد برــكإ حثيــث هللــ  قداســة العمــإ وضــرورته لإلنســنين   احليــنيةو وأكــني قــد ذمــ  البطنيلــة  ت ك 

 أدد ذم.
رن   مد بن ا،لكدر كنين يقـول: مـني كلـ  أرى »قنيل:  فصي احلديث هلن أق هلبد اهلل 

فـمر،ي أن  يد  خلصنيا أفاإ ملـه حـىت  رأيـ  ابلـه  مـد بـن هللـي  أن  هللي بن احلس  
 أهلظه فوهلظين فقنيل له أصعنيبه: بم  ديء وهلظك؟ 
حــنير ة فلقيــين أبــو  عصــر  مــد بــن هللــي  قــنيل: خر ــ  رىل بعــض نــواحي ا،ديلــة   ســنيهلة

  :وكــنين ر ــا بني،نــنيا  قــيا وهــو م  كــئ هللــ  تامــ  أســو،ين أو مــولي و فقلــ    نصســي
ســبعنين اهلل دــيد مــن أدــيني  قــريع   هــذا الســنيهلة هللــ  هــذا احلــنيل   طلــُ الــدنيني ؟! أمــني 

 رقنيا.ألهلظل هو فدنوي مله فسل م  هلليهو فر،  هللي  السام بلهر وهو ي ةنيّ هل
فقلــ : أصــلعك اهلل دــيد مــن أدــيني  قــريع   هــذا الســنيهلة هللــ  هــذا احلــنيل   طلــُ 

 الدنيني؟ أرأي  لو  نيء أ لك وأن  هلل  هذا احلنيل مني كل  تةلـ؟

فقنيل: لو  نيءين ا،ـوي وأنـني هللـ  هـذا احلـنيل  ـنيءين وأنـني   طنيهلـة مـن طنيهلـة اهلل هل و ـإ 
ــني كلــ   أخــنيف أن لــو  ــنيءين ا،ــوي وأنــني هللــ  أكــف  هبــني نصســي وهليــني  هللــك وهلــن اللــنيد ورل 

 معةية من معنيصي اهلل.
 .(74)«فقل : صدق  يرمحك اهلل أر،ي أن أهلظك فوهلظ ين

يـني »سـبعمنيئة ،يلـنير وقـنيل:  وهلن  مد بن هلذافرو هلن أبيه قنيل: ،فـ ر   أبو هلبد اهلل 
إ م عر ضـنيا هلذافر اصرفهني   ديء أم ني هلل  ذلك مني ق دـرا ولكـين أحببـ  أن يـراين اهلل هل و ـ

قــنيل هلــذافر: فرحبــ  فيهــني منيئــة ،يلــنيرو فقلــ  لــه   الطــواف:  علــ  فــداً قــد روق « لصوائــدا

                                                           

 .1  ال عرل للروق ح بنيّ مني  ُ من االق داء بنيألئمة  74ـ  73ص 5الكني : د (74)
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 .(79)«أ ب هني   رأد مني »اهلل هل و إ فيهني منيئة ،يلنيرو فقنيل: 

يكيـإ  ـراا بيـداو فقلـ :  علـ  فـداً  وهلن ،او، بن سرحنين قنيل: رأي  أبني هلبد اهلل 
يــني ،او، رنـ ه ال يةــلل ا،ـرء ا،ســلم »فيكصيــكو فقـنيل: لـو أمـري بعــض ولـدً أو بعــض مواليـك 

 .(76)«رال   ا ة ال صق ه   الدين والةو هلل  اللنيئبة وحسن ال قدير   ا،عيرة

الـذ  يطلـُ مــن فاـإ اهلل مـني يكـف  بـه هلينيلـه أهلظــم »قـنيل:  وهلـن أق احلسـن الرضـني 
 .(77)«أ راا من النيهد   سبيإ اهلل هل و إ

م هللــدمني يــدهلو اللــنيد رىل العمــإ فإنـ ـه بني،قنيبــإ هي ــم بــم أســبنيبه مثــإ وال خيصــ  أن  اإلســا
ربنيحة األراضي وا،ينيا وحر ية السصر وال جنيرة والبلنيء ومني أدبهو األمر الذ  كنين يـ ،   رىل وفـرة 

 األهلمنيل وكثر ني.

مل يكـن يعـنيين مـن أومـة ا هـني البطنيلـة وتـمو م فـرص العمـإ  من هلني فإن  جم مـ الرسول 
أن اجلميــ  نـذاً كـنين بوسـعه أن يعمـإ ويكــد  لعينيلـه واُسـرته بكـإ حريـة ،ون أن س ــنيد رىل رذ 

 ر نيوة أو ،فـ ضريبة أو مني أدبه.

ــة األطهــنير  ورال  مــنيذا يعــين حــث الرســول  هللــ  العمــإو فــإذا مل تكــن فــرص  واألئم 
 نيطل ؟العمإ م نيحة  نذاً فكيف يدهلون اللنيد رىل العمإ؟ و،نيذا يبدون مذم  هم للع

ي ك دون هلل  أمهي ه  وحيث رن  اإلسام وف ر األسبنيّ الرئيسية للعمإ كنين أهإ البي  
 كمني هو واضل   الرواينيي ال نيلية: 

رذا أهلسر أحدكم فلياـّر األرل »قنيل:  قنيل: رن  رسول اهلل  هلن أم  ا، مل  
 .(78)«ويب غي من فاإ اهللو وال يغم  نصسه

أ،هلـو لـكو ولكـن »ر ا سمله أن يـدهلو اهلل أن يروقـهو فقـنيل:  : أن  وهلن أق هلبد اهلل 
 .(75)«اطلُ كمني اُمري

أنصسـهم كـنينوا يعملــون ويقد سـون العمـإو فصــي احلـديث أن  رســول  بـإ رن  أهـإ البيــ  

                                                           

 .11237ح 11ّ 44-43ص 17وسنيئإ الريعة: د (75)
 .4بنيّ رصاح ا،نيل وتقدير ا،عيرة ح 87ص 5الكني : د (71)
 .11001ح 13ّ 17ص 17وسنيئإ الريعة: د (77)
 .14511ح 1ّ 7ص 13مس دًر الوسنيئإ: د (78)
 .14517ح 1ّ 8ص 13مس دًر الوسنيئإ: د (72)
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مر    تـ وة تبـًو برـنيّ  لـد يسـوق أبعـرة  نينـنياو فقـنيل لـه أصـعنيبه: يـني رسـول اهلل!  اهلل 
 و ن أبعرته   سبيإ اهلل لكنين أحسن.لو كنين  قو ة هذا و لدا 

 «أرأي  أبعرتك هذا أ  ديء تعنيجل هلليهني ؟»فقنيل:  فدهلنيا رسول اهلل 
فقــنيل: يــني رســول اهلل!   وو ــة وهليــنيلو فمنــني أكســُ هلليهــني مــني أنصقــه هللــ  هليــني  وأكص هــم 

.  هلن مسملة اللنيد وأقاي ،أيلنيا هللي 
 «.لعإ  ت  ذلك»قنيل: 

 قنيل: ال.
لئن كنين صني،قنيا رن  له أل ـراا مثـإ أ ـر الغـنيو  وأ ـر : »ل رسول اهلل فلم ني انةرف قني
 .(80)«احلنيد وأ ر ا،ع مر

  بعـض طـرق ا،ديلـة    وهلن هلبد األهلل  موىل  ل سنيم قنيل: اس قبل  أبني هلبد اهلل 
يوم صنيئف دديد احلر  فقلـ :  علـ  فـداً حنيلـك هللـد اهلل هل و ـإ وقراب ـك مـن رسـول اهلل 

 يني هلبد األهلل  خر     طلُ الـروق »لصسك   مثإ هذا اليوم ؟ فقنيل: وأن  جتهد ل
 .(85)«ألس غين هلن مثلك

كــنين خيــرد ومعــه أمحــنيل اللــوى فيقــنيل   رن  أمــ  ا،ــ مل  »قــنيل:  وهلــن أق هلبــد اهلل 
 .(82)«له: يني أبني احلسن مني هذا معك؟ فيقول:  إ رن دنيء اهلل فيغرسه فمني يغني،ر مله واحدة

يعمـإ   أرل لـه  ن هللي بن أق مح ة هلـن أبيـه قـنيل: رأيـ  أبـني احلسـن وهلن احلسن ب
 قد اس لقع  قدمنيا   العرق فقل  له:  عل  فداً أين الر نيل؟ 

 «.يني هللي هلمإ بنيليد من هو خ  مين  ومن أق   أرضه»فقنيل: 
 فقل  له: من هو؟

يهم وهو مـن هلمـإ كل هم قد هلملوا بميد  وأم  ا، مل  و بنيئي  رسول اهلل »فقنيل: 
 .(81)«اللبي  وا،رسل  والةنيحل 

                                                           

 .7ح 1ف 15-14ص 1،هلنيئم اإلسام: د (80)
 .3  ال عر ل للروق ح بنيّ مني  ُ االق داء بنيألئم ة  74ص 5الكني : د (81)
 .11231ح 10ّ 41ص 17وسنيئإ الريعة: د (81)
 .3523ح بنيّ ا،عنييع وا،كنيسُ والصوائد والةلنيهلنيي 111ص 3من ال سارا الصقيه: د (83)
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 الوحدة اإلسالمية
 

بعــد أن كــنين ال مـــ اجلــنيهلي م صر قــنيا حتكمــه نعــراي ال كــو  ون هلــنيي العلةــرية  ــنيء رســول 
 و،هلني اللنيد رىل الوحدة وااُلخو ة واالناواء حت  راية اإلسام ا،بنيركة. اإلنسنينية  مد 

ـــد هللـــ  ااُلخــو ة اإلســـامية وهلـــدم ال صـــنيخر  كــنين رســـول اهلل   فبــ  الصـــرتة وااُلخـــرى ي ك 
 ، ني كنين يوم ف ل مك ـة قـنيم رسـول اهلل »قنيل:  يصنيخر اجلنيهلية البنيئدةو فعن أق  عصر 

  اللـــنيد خطيبـــنيا فعمـــد اهلل وأ ـــذ هلليـــهو ا قـــنيل: أي هـــني اللـــنيد ليبل ـــغ الرـــنيهد الغنيئـــُ! أن  اهلل 
م  ــوة اجلنيهليــةو وال صــنيخر ب بنيئهــني وهلرــنيئرهنيو أي هــني اللــنيد رن كــم تبــنيًر وتعــنيىل قــد أذهــُ هلــلك

 ،م و ،م مـــن طـــ و أال ورن  خـــ كم هللـــد اهلل وأكـــرمكم هلليـــه أتقـــنيكم وأطـــوهلكم لـــهو أال ورن  
العربيـة ليســ  بـمّ والــدو ولكل هــني لسـنين نــنيطقو فمــن طعـن بيــلكم وهللــم أنـه يبل غــه رضــوان اهلل 

و رحلـــة كنينـــ    اجلنيهليـــة فهـــي تظـــإ  حتـــ  قـــدمي رىل يـــوم حســـبهو أال ورن  كـــإ  ،م مظلمـــة أ
 .(84)«القينيمة

  .(89)«من تعة ُ أو تعة ُ له فقد خلـ ربق اإلمنين من هللقه: »وقنيل رسول اهلل 

ــم أخــذوا يبغاــون ال صــنيخر  ــد ا،ســلمون وتــ لصوا برــكإ هلجيــُ حبيــث رك  وبنيلصعــإ فقــد احت 
 ــنيء ر ــإ موســر رىل رســول اهلل »قــنيل:  هلل اجلــنيهلي ويــذم ون أهلــه وأتبنيهلــهو فعــن أق هلبــدا

  نقي الثّو فجلس رىل رسول اهلل  ُفجنيء ر ـإ معسـر ،رن الثـّو فجلـس رىل  لـ
: أخصـ  أن مس ـك مـن ا،وسرو فقبض ا،وسر  ينيبه من حت  فوذيهو فقنيل له رسول اهلل 

 فقرا ديء؟ 
 قنيل: ال.

 قنيل: فوص  أن يةيبه من تلنيً ديء؟ 
 قنيل: ال.

                                                           

 .13521ح 75ّ 82-88ص 11مس دًر الوسنيئإ: د (84)
 .1بنيّ العةبية ح 308ص 1الكني : د (85)
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 ص  أن يوسد  ينيبك؟ قنيل: فو
 قنيل: ال.

 قنيل: فمني محلك هلل  مني صلع ؟ 
فقنيل: يني رسول اهلل رن    قريلـنيا يـ ي ن   كـإ قبـيلو ويقـب ل   كـإ حسـنو وقـد  علـ  لـه 

 نةف مني .
 للمعسر: أتقبإ؟  فقنيل رسول اهلل 

 قنيل: ال.
 فقنيل له الر إ: ملكأ ؟ 

 .(86)«قنيل: أخنيف أن يدخلين مني ،خلك

هلــن ســلمنين  بــن نبنيتــة قــنيل: ســمل  أمــ  ا،ــ مل  هللــي بــن أق طنيلــُ وهلــن األصــبغ 
 الصنيرسي )رمحة اهلل هلليه( وقل : مني تقول فيه؟ 

مـني أقــول   ر ـإ خلـق مــن طيل لـني وروحــه مقرونـة بروحلـني خة ــه اهلل تبـنيًر وتعــنيىل »فقـنيل: 
 ل اهلل مــن العلــوم بمو بــني و خرهــني و نيهرهــني وبنيطلهــني وســر هني وهلاني هــنيو ولقــد حاــري رســو 
ــنيا هلــن مكنينــه و لــس فيــه فغاــُ رســول اهلل  حــىت   وســلمنين بــ  يديــه فــدخإ أهلــراق فلع 

ــي ر ــا سب ــه اهلل تبــنيًر وتعــنيىل    ،ر  العــرق بــ  هليليــه وامحر تــني هليلــنياو ا  قــنيل: يــني أهلــراق أتلع 
 السمنيء وسب ه رسوله   األرل؟ 

  هلن رق  هل و إ أن أقرئه السام؟ يني أهلراق أتلع ي ر ا مني حارين  وئيإ رال  أمرين
و مـن  صـنيا فقـد  صـنيينو ومـن  ذاا فقـد  ذاينو ومـن بنيهلـدا فقـد  يني أهلـراق رن  سـلمنين مـين 

 بنيهلدينو ومن قر به فقد قر بين.
يني أهلراق ال تغلطن   سلمنينو فإن  اهلل تبـنيًر وتعـنيىل قـد أمـرين أن اُطلعـه هللـ  هللـم ا،لنييـني 

 طنيّ.والبايني واألنسنيّ وفةإ احل
قـنيل: فقــنيل األهلـراق: يــني رســول اهلل مـني  للــ  أن يبلــغ مـن فعــإ ســلمنين مـني ذكــري؟ ألــيس  

 كنين جموسينيا ا أسلم؟ 
: يـني أهلــراق اُخنيطبـك هلـن رق  وتقـنيولينو رن  ســلمنين مـني كـنين جموسـينيا ولكل ــه  فقـنيل اللـ 

                                                           

 .13ح 24ّ 13ص 12حبنير األنوار: د (81)
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 كنين مظهراا للرًر مامراا لإلمنين؟ 
ُم  وَا ِفَيم  ا فَ  يــني أهلــراق أمــني  عــ  اهلل هل و ــإ يقــول:  الَ َورَبِّ  َك الَيُ ْؤِمنُ  وَن َحتَّ  ى ُيَحكِّ

نَ ُهْم ثُمَّ الَ َيِجُدوا ِفي أَنُ ِسِهْم َحَرْاً ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً  َشَجَر بَ ي ْ
(87). 

َم     ا آتَ      اُكْم الرَُّس      وُل َفُف     ُذوُه َوَم      ا نَ َه      اُكْم َعْن      ُه أمـــــني  عــــــ  اهلل هل و ـــــإ يقــــــول: 
 . (88)وافَانْ تَ هُ 

يني أهلـراق خـذ مـني  تي ـك وكـن مـن الرـنيكرين وال جتعـد ف كـون مـن ا،عـذ ب  وسـل م لرسـول 
 .(85)«اهلل قوله تكن من اآلمل 

ذاي يـــوم  ونقـــإ: أن  ســـلمنين الصنيرســـي )رضـــوان اهلل هلليـــه( ،خـــإ جملـــس رســـول اهلل 
طص  و لــهو فــدخإ فعظ مــوا وقــد موا وصــد روا ر ــاال حلق ــه ورهلظنيمــنيا لرــيب ه واخ ةنيصــه بني،ةــ

؟   هلمر فلظر رليه فقنيل: من هذا العجمي ا، ةد ر فيمني ب  العّر
ا،لـو فوطـُ فقـنيل: رن  اللـنيد مـن  ،م رىل يوملـني هـذا مثـإ أسـلنين  فةعد رسـول اهلل 

ا،رــا ال فاـــإ للعــرق هللـــ  العجمــي وال لألمحـــر هللــ  األســـو، رال  بــنيل قوىو ســـلمنين حبـــر ال 
 .(55)«ملل احلكمة وي ت  الوهنين (50)ل ني أهإ البي و سلسإيل ف وكل  اليلصدو سلمنين م

 نعمو هكذا كنين اإلسام يذم  ال صنيخر اجلنيهلي و عإ ا، مل  رخوة.
ولــذلك تقــد م ا،ســلمون الــذين هلملــوا بقــنينون األخــوةو وحق قــوا دــبه ا،عجــ اي بوحــد م  

ليعيــدوا نعــراي اجلنيهليــة هــذاو األمــر الــذ   عــإ الغــّر يســل ا أتبنيهلــه هللــ  الــبا، اإلســامية 
 ااُلوىل وهلةبيني ني من  ديد.

ومــــ األســـف الرــــديد فقـــد وف قـــوا   ذلــــك وأحيـــوا الطنيئصيـــة مــــن  ديـــدو حيـــث أصــــبل 
ـــر رحـــدامهني ااُلخـــرىو فعـــىت نعيـــد هل  تلـــني ااُلوىل البـــد  مـــن  ا،ســـلمون اليـــوم طوائـــف وفئـــنيي تكص 

 الر و  رىل الوحدة اإلسامية اليت نني،ى هبني اإلسام.

                                                           

 .15سورة اللسنيء:  (87)
 .7سورة احلرر:  (88)
 .111االخ ةنيص: ص (82)
 مني،ة سلإ(. 124ص 7نيّ الع : دالسلسإ: ا،نيء العذّ الةني  ب سلسإ   احللق و  صبُ أو حدور رذا  رى )ك  (20)
 .14ح 10ّ 348ص 11حبنير األنوار: د (21)
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 الحر يات
 

ــةو ،هلــني اللــنيد رىل  ملــذ اليــوم األول الــذ  صــد  فيــه رســول اهلل  برســنيلة اإلســام احلق 
 االل  ام بوحدانية اهلل هل و إ ورفض كإ القيو، واألتال اليت تكب إ حر ية اإلنسنين.

ــون: أن  أوبــني  اجلنيهليــة ااُلوىل أخــذوا ســنيربون رســول اهلل مــن أ ــإ  وكمــني يلقــإ ا، رخ 
ـــوا أن  اإلســـام ســـيذهُ بســـيني، م الظني،ـــة وتطرســـ هم هللـــ  هـــذا القاـــ ـــم أحس  ية حيـــث رك 

 ا،س اعص  من اللنيد.

ــد  وأتبنيهلــه وترب ةــهم بــه الــدواهي رال  أن ــه وبــنيلرتم مــن  ــنيرب هم للرســول   ــإ  ي ك 
 هلل  احلر ية   دىت  النياليو األمر الذ   عإ الكث  من اللنيد يرتُ   اإلسام.

ــة األطهــنير ني،يق احلر يــة الــيت طرحهــني رســول اهلل فمــن أبــرو مةــ ــدون  و ــإ  األئم  ي ك 
 هلليهني هي: 
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 : حر ية ال كر والعقيدة5
ــد بقولــه وفعلــه وتقريــرا هللــ  حر يــة الصكــر والعقيــدةو فكــنين يكــرم  كــنين رســول اهلل  ي ك 

ويسـع     (52) حىت وفو، ا،ررك  هلل  تصةيإ ذكرننيا   ك نيّ )وألول مرة   تنيريد العنيمل(
،هلــو م رىل اإلســام بنيحلكمــة وا،وهلظــة احلســلةو وكــنين  ــني،بم بــنيليت هــي أحســن كمــني ور،   

 القر ن الكرمي.
ـني كـنين يـدهلوهم رىل  فلم يلقإ ال نيريد: أنـ ه  تعـر ل رىل تـ ا بنيالسـ ه اء ومـني أدـبهو ورل 

 اإلسام ويب   بم  نيسله ور نيبينيته.

ـم أسـنيءوا رىل دـوو أو تعر ضـوا لـه بسـوءو مل يل وكذلك األئم ة األطهنير  قـإ هلـلهم أك 
 رتم ال جنيسراي العديدة اليت كنين يقوم هبني األهلداء ومن يع قد بنيلعقنيئد ااُلخرى.

صـــديق ال يكـــني، يصنيرقـــه رذا  فعـــن هلمـــرو بـــن نعمـــنين اجلعصـــي قـــنيل: كـــنين ألق هلبـــداهلل 
د  مرـــي خلصهمـــني رذا ذهـــُ مكنينـــنيا فبيلمـــني هـــو مرـــي معـــه   احلـــذ اءين ومعـــه تـــام لـــه ســـل

ـني نظـر   الرابعـة قـنيل: يـني ابـن الصنيهللـة أيـن   ال ص  الر إ يريد تامـه  ـاث مـر ايو فلـم يـرا فلم 
 كل ؟ 

ســبعنين اهلل تقــذف »يــدا فةــك  هبــني  بهــة نصســهو ا قــنيل:  قــنيل: فرفـــ أبــو هلبــد اهلل 
 «اُم ه قد كل  أرى أن  لك ورهلنيا فإذا ليس لك ور ؟

 م ه سلدية مرركة!.فقنيل:  عل  فداً رن  اُ 
 «.أمني هللم  أن  لكإ اُم ة نكنيحنياو تلل  هلين  »فقنيل: 

 قنيل: فمني رأي ه مري معه حىت  فر ق ا،وي بيلهمني.

 .(51)«رن  لكإ اُم ة نكنيحنيا س ج ون به من ال نني»و  رواية اُخرى 

تعرياـــنيا  -  صـــاة الةـــبل فقـــنيل ابـــن الكـــو اء مـــن خلصـــه  وكـــنين اإلمـــنيم أمـــ  ا،ـــ مل 
َوَلَقْد ُأوِحَى ِإلَْيَك َوِإَلى الَِّذيَن ِم ْن قَ ْبِل َك لَ ِئْن َأْش رَْكَت لََيْح َبَطنَّ َعَملُ َك  -  :بنيإلمنيم 

                                                           

. مـن تمليصـنيي  نيح ـه 17×14صـصعة  310و واللد الثنيين 17×14صصعة  335يقـ الك نيّ   جملدينو اللد األول  (21)
 )رمحـه اهلل(او    قم ا،قدسة. طبـ   الكوي : مك بـة  لـنين الغـدير الكويـ و وملرـوراي ،يوانيـة اإلمـنيم الرـ   )رمحه اهلل(

 م.1227هـ 1418هلنيم 
 .5بنيّ البذاء ح 314ص 1الكني : د (23)
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َولََتُكوَننَّ ِمْن اْلَفاِسرِينَ 
(54).! 
   قراءته. تعظيمنيا للقر ن حىت  فرغ من اآليةو ا هلني،  فمنة  اإلمنيم هللي 

 ا  أهلني، ابن الكواء اآلية.
 أيانياو ا  قرأ. نة  اإلمنيم هللي فم

فَاْص   ِبْر ِإنَّ َوْع   َد اِأ َح   ق  َوالَ ا قـــنيل:  فمهلـــني، ابـــن الكـــواءو فمنةـــ  اإلمـــنيم هللـــي 
َيْسَتِف َّنََّك الَِّذيَن الَ يُوِقُنونَ 

 و ومل ي عرل له.(56)«و ا أمت  السورة وركـ(59)

رن  أبةـنير : »و فقنيل أم  ا، مل  ويلقإ: أن ه مر ي امرأة بيلة فرمقهني القوم بمبةنيرهم
هذا الصعول طوامـ ورن  ذلك سبُ هلني نيو فـإذا نظـر أحـدكم رىل امـرأة تعجبـه فلـيلمس أهلـه 

ني هي امرأة كنيمرأته  «فإل 
 فقنيل ر إ من احلوارد: قنيتله اهلل كنيفراا مني أفقهه

ني هو سُ بسُ أو هلصو هلن ذنُ: »فو ُ القوم ليق لواو فقنيل   .(57)«رويداا رل 

                                                           

 .15سورة ال مر:  (24)
 .10سورة الروم:  (25)
 .1ضمن ح 104ّ 48ص 41حبنير األنوار: د (21)
 .1ضمن ح 104ّ 42ـ  48ص 41حبنير األنوار: د (27)
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 : حرية الس ر: 2
ــد هلليهــني اإلســام   مــ  را هــي حر يــة ال لق ــإ والســصرو  كــذلك مــن مةــني،يق احلر يــة الــيت أك 

ْرِض ُمَراَغماً َكِريراً َوَسَعةً فقد قنيل تعنيىل:  ََ ْر ِفي َسِبيِل اِأ َيِجْد ِفي ااْل ِْ َوَمْن يُ َها
(58). 

رل أكثـــر مــن مـــر ة   القــر ن الكـــرميو وقــد ،هلــني اهلل تبـــنيًر وتعــنيىل اللـــنيد رىل الســ    األ
  ية أو أكثر. 14حبيث بلغ هلد، اآلينيي الداهلية رىل الس  وال مم إ   أحوال االُمم السنيبقة 

هم لعــدم ســصرهم وهجــر م  بــإ رن  ا،ائكــة يــوم القينيمــة تلــوم ا،س اــعص    األرل وتــوخب 
اُلْم اْلَمالَِئَك  ُة اَ  اِلِمي أَنُ ِس  ِهْم قَ  اُلوا ِف  يَم  ِإنَّ الَّ  ِذيَن تَ َوفَّ  ارىل بلــد  خــرو حيــث قــنيل تعــنيىل: 

ُروا ِفيَه  ا  ِْ ُكن  ُتْم قَ  اُلوا ُكنَّ  ا ُمْسَتْض  َعِ يَن ِف  ي األرض قَ  اُلوا أَلَ  ْم َتُك  ْن َأْرُض اِأ َواِس  َعًة فَ تُ َه  ا
َهنَُّم َوَساْْت َمِصيراً  َْ فَُأْولَِئَك َمْأَوااُلْم 

(55). 

ائــإ دــيء ا ــه اجلــواو أو ال ــذكرة أو ال مدــ ة )الصيــ ا( أو فلــم يكــن   هلهــد ا،ســلم  األو 
ت هني من مقي داي السصر   يوملني هذاو بإ كنين بوسـ اإلنسـنين أن يـذهُ رىل أ  بلـد دـنيءو 
ويســـكن أ  مديلـــة أرا،و وي ـــ و د مـــن أ  قريـــة اخ نيرهـــنيو ولـــو كنينـــ  بيلهـــني وبـــ  بلـــدا مئـــنيي 

 الصراسد.

و هللمنيا أن  الغّر نصسه أخذ ال يل  م هبني. أم ني اليوم فقد قي دوا اللنيد بنيُم  ور اخ لقهني الغّر
فمصبل السصر   با،نني حبني ة رىل  ـواو وتمدـ ة و،فــ ضـريبة وت هـني مـن االُمـور الـيت مـني 

 أن ل اهلل هبني من سلطنين.
 

 : حرية التجارة: 1
ن رىل  نينــــُ حــــث اإلســــام ا،ســــ مر  هللــــ  العمــــإ وتــــًر البطنيلــــةو فإن ــــه راح يطلــــق العلــــني

للمسلم  كي ي ني روا حبر ي همو فامن بم حرية ال جنيرة وسنيئر األهلمنيل االق ةني،ية ـ مني هلـدا 
ا رم ملهني وهي قليلة  دا ـ فلم يقي ـدهم برسـوم وضـرائُ كمـني هـو اليـومو حيـث تصـرل الـدول 

 اإلسامية ضرائُ ضومة هلل  ال ج نير وت هم من الكسبة.

                                                           

 .100سورة اللسنيء:  (28)
 .27سورة اللسنيء:  (22)
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، هللــ  كــإ مــن ي عــر ل ل جــنيرة الغــ  وي امحــه   بــإ هللــ  العكــس  نيمــنيا رن  اإلســام دــد  
 روقهو والرواينيي الذام ة لعمإ العر نير هي خ  دنيهد هلل  ذلك.

ومن دكني رليه أخوا ا،سلم فلـم يقرضـه »   خر خطبة خطبهني قنيل:  فعن رسول اهلل
فعليـه  حر م اهلل هلليه اجلل ة يوم     ا سل و ومن ملــ طنيلبـنيا حني  ـه وهـو يقـدر هللـ  قاـنيئهني

 «. مثإ خطيئة هلر نير
 فقنيم رليه منيلك بن هلوف فقنيل: ومني يبلغ من خطيئة هلر نير يني رسول اهلل؟ 

هللــ  العر ــنير   كــإ يــوم وليلــة لعلــة اهلل وا،ائكــة واللــنيد أبعــ و ومــن يلعــن اهلل »فقــنيل: 
 .(500)«فلن جتد له نة اا 

أحبـنير اليهـو، فسـملوا هلـن  وهلن ابن هلب نيد قنيل: ، ني كنين   هلهد خافة هلمر أتنيا قـوم مـن
 مسنيئإ كث ة وملهني مني يقول احلمنير؟ 

 فلك س هلمر رأسه وقنيل: يني أبني احلسن مني أرى  واهبم رال  هللدً.
 «. احلمنير يلعن العر نير: »فقنيل بم هللي 

 .(505)هلن بيـ ا،سنيئإ ا  أ نيهبم 

ًر وتعـنيىل مسـد رن  اهلل تبـني»رذ قـنيل:  وهلن حذيصة بن اليمنين قنيل: كل ني مـ رسـول اهلل
مـن بـين رسـرائيإ ر ـين هلرـر  ـ ءا ـ رىل أن قـنيل ـ: وأم ـني السـهيإ فمسـد ألنـ ه كـنين ر ـا هلر ـنيراا 
فمر  به هلنيبد من هلب ني، ذلك ال منين فقنيل العر نير: ،ل ين هلل  اسم اهلل الذ  مر  به هلل  و ه 

هلـرف هـذا االسـم ا،نيء ويةعد به رىل السمنيءو فدلـ ه هللـ  ذلـكو فقـنيل العر ـنير: قـد يلبغـي ،ـن 
 .(502)«أن ال يكون   األرل بإ يةعد به رىل السمنيء فمسوه اهلل و عله  ية للعني، 

 

                                                           

 .11841ح 32ّ 320ص 11وسنيئإ الريعة: د (100)
 .1ح 17ّ 411ـ  411ص 14را ـ حبنير األنوار: د (101)
 .12478ح 1ّ 118-117ص 11مس دًر الوسنيئإ: د (101)
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 الزواج في اإلسالم
 

ــد هلليهــني   قوانيلــه هــي مســملة الــ واد  ــة الــيت  ــنيء هبــني اإلســام وأك  هللــ  رأد االُمــور ابنيم 
 ا،بكر واحلد  من الصسني، مهمني أمكن.

نيهلي تنيرقـــنيا   أوحــــنيل الصســـني،و ملهكــــنيا بمهلبنيئـــه الثقيلــــةو  ــــنيء فبعـــد أن كــــنين ال مــــ اجلــــ
 اإلسام ومد  يد العون لللنيد من خال ترجيعه ا،س مر هلل  ال واد.

ت و  وا فإين  مكني ر بكم االُمم تداا   القينيمـة حـىت  رن  السـقا »قنيل:  فعن رسول اهلل
فيقــول: ال حــىت  يــدخإ أبــوا  اجلل ــة ليجــيء  بلطئــنيا هللــ  بــنيّ اجلل ــة فيقــنيل لــه: ا،خــإ اجلل ــةو 

 .(501)«قبلي

مــني ملـــ ا،ــ من أن ي  وــذ أهــا لعــإ  اهلل يروقــه نســمة تثقــإ األرل بــا رلــه رال  : »وقــنيل
 .(504)«اهلل

ُ  رىل اهلل من ال  وي : »وقنيل  .(509)«مني بين بلنيء   اإلسام أح

ذوا األهإ فإن ه أروق لكم: »وقنيل  .(506)«اخت 

فإنــه كــنين  ت و  ــوا فــإن  ال ــ وي  ســل ة رســول اهلل »قــنيل:   مل  وهلــن اإلمــنيم أمــ  ا،ــ
ُ  أن ي  بـ سل يت فإن  من سل يت ال  وي  واطلبوا الولد  .(507)«يقول: من كنين س

مني تلذ ذ اللنيد   الدنيني واآلخـرة بلـذ ة أكثـر بـم مـن لـذ ة اللسـنيء : »وقنيل أبو هلبد اهلل 
ِْ َواْلَبنِ  ينَ زُيِّ  َن لِلنَّ  وهــو قــول اهلل هل و ــإ:  اِس ُح  بُّ الشَّ  َهَواِت ِم  ْن النَِّس  ا

رىل  خــر  (508)
ورن  أهــإ اجلل ــة مــني ي لــذ ذون برــيء مــن اجلل ــة أدــه  هللــدهم مــن اللكــنيح ال »اآليــةو ا قــنيل: 

                                                           

 .4344بنيّ فاإ ال  وي  ح 383ص 3من ال سارا الصقيه: د (103)
 .14200ح 1ّ 14ص 10وسنيئإ الريعة: د (104)
 .11350ضمن ح 1ّ 154-153ص 14مس دًر الوسنيئإ: د (105)
 .1بنيّ كراهة الع بة ح 312ص 5الكني : د (101)
 .14203ح 1ّ 15ص 10وسنيئإ الريعة: د (107)
 .14سورة  ل هلمران:  (108)
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 .(505)«طعنيم وال دراّ

ُ  فطرس فليسنت  بسل يت ومن سل يت اللكنيح: »وقنيل رسول اهلل  .(550)«من أح

و د   حدا ة سل ه رال  هل   ديطنينه: يني ويلـه هلةـم مـين   لثـي مني من دنيّ ت  : »وقنيل 
 .(555)«،يلهو فلي  ق اهلل العبد   الثلث البنيقي

ُ  أن يلق  اهلل تعنيىل طنيهراا مطه راا فليلقنيا ب و  ه: »وقنيل  .(552)«من أح

ني الدنيني م ني  وخ  م ني  الدنيني ال و ة الةنيحلة: »وقنيل  .(551)«رل 

ت و  ـوا ووو  ـواو أال فمـن حـظ  امـرم مسـلم : »قنيل رسـول اهلل وهلن أق هلبد اهلل قنيل:
ةو ومني من ديء أحُ رىل اهلل هل و إ من بي  يعمر   اإلسام بنيللكنيحو ومني  رنصنيق قيمة أم 

ا قـنيل أبـو « من ديء أبغض رىل اهلل هل و إ من بي  خيّر   اإلسام بنيلصرقة يعين الطـاق
ني: »هلبد اهلل   .(554)«وك د   الطاق وكر ر فيه القول من بغاه الصرقة رن  اهلل هل و إ رل 

رن  بنيهلة مـن الةـعنيبة كـنينوا حر مـوا هللـ  أنصسـهم اللسـنيءو »قنيل:  وهلن أم  ا، مل  
و فوـرد رىل أصـعنيبه فقـنيل: واإلفطنير بنيللهنيرو واللوم بنيلليـإو فـمخوي اُم  سـلمة رسـول اهلل

بنيللهنيرو وأننيم بنيلليإو فمن رتُ هلـن سـل يت فلـيس أترتبون هلن اللسنيءو رين   س اللسنيءو و كإ 
و وأنــــ ل اهلل:  الَ ُتَحرُِّم    وا بَيِّبَ    اِت َم    ا َأَح    لَّ اأُ َلُك    ْم َوالَ تَ ْعتَ    ُدوا ِإنَّ اَأ الَ ُيِح    بُّ مــــين 

ِبِه ُمْؤِمُنونَ  وَُكُلوا ِممَّا َرزََقُكْم اأُ َحاَلال بَيِّباً َوات َُّقوا اَأ الَِّذي أَنْ ُتمْ  اْلُمْعَتِديَن 
(559) . 

الَ يُ َؤاِخ ذُُكْم اأُ بِ اللَّْغِو ِف ي فقنيلوا: يني رسـول اهلل رنـ ني قـد حلصلـني هللـ  ذلـكو فـمن ل اهلل: 
َذِلَك َك َّارَُة أَْيَماِنُكْم ِإَذا َحَلْ ُتْم َواْحَ  ُوا أَْيَماَنُكمْ رىل قوله:  أَْيَماِنُكمْ 

(556)»(557). 

ــــد اهلل  ــــو هلب ــــ و د أفاــــإ مــــن ســــبع  ركعــــة يةــــل يهني رك: »وقــــنيل أب ع ــــنين يةــــل يهمني ا، 

                                                           

ُ  اللسنيء ح 311ص 5الكني : د (102)  .10بنيّ ح
 .1ف 8ّ 121مكنيرم األخاق: ص (110)
 .11331ح 1ّ 142ص 14مس دًر الوسنيئإ: د (111)
 بنيّ الرتتيُ   اللكنيح. 82اجلعصرينيي: ص (111)
 .702ح 1ف 125ص 1،هلنيئم اإلسام: د (113)
 .14207ح 1ّ 11ص 10وسنيئإ الريعة: د (114)
 .88ـ  87سورة ا،نيئدة:  (115)
 .82سورة ا،نيئدة:  (111)
 .14211ح 1ّ 11ص 10وسنيئإ الريعة: د (117)
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 .(558)«أهلّ 

 فقنيل له: هإ لك من وو ة؟   نيء ر إ رىل أق »قنيل:  وهلن أق هلبد اهلل 
 فقنيل: ال.

ُ  أن    الدنيني ومني فيهني ورين  ب  ليلة ليس    وو ة.  فقنيل: رين  مني اُح
إ أهلـّ  يقـوم ليلـه ويةـوم كــنيرا ا  ا قـنيل: الركع ـنين يةـل يهمني ر ـإ م ـ و د أفاـإ مـن ر ـ

 أهلطنيا أق سبعة ،ننين  قنيل له: ت و د هبذا.
ذوا األهإ فإن ه أروق لكم: قنيل رسول اهللا قنيل أق   .(555)«: اخت 
 ذم العزوبة

 من  نينُ  خر فقد ذم  اإلسام الع وبة وأهلهني برد ةو فصي احلديث: 
 .(520)«رذ ال موتنيكم الع  اّ: »قنيل رسول اهلل 

وهلن ربراهيم بن هلبد احلميد هلن سك  اللوعي وكنين تعب د وتًر اللسنيء والطيـُ والطعـنيم 
أم ـني قولـك   اللسـنيء فقـد هللمـ  »يسمله هلن ذلكو فك ُ رليه:  فك ُ رىل أق هلبد اهلل 

يمكـإ اللعــم  مـن اللســنيءو وأم ـني قولـك   الطعــنيم فكـنين رســول اهلل مـني كـنين لرســول اهلل
 .(525)«والعسإ

ركع ـــنين يةـــل يهمني م ـــ و د أفاـــإ مـــن ر ـــإ هلـــّ  يقـــوم ليلـــه ويةـــوم : »لـــ  وقـــنيل ال
 .(522)«كنيرا

 
 سهولة الزواج

واجلــدير بنيلــذكر رن  اإلســام حيلمــني ،هلــني اللــنيد رىل الــ واد فإن ــه بني،قنيبــإ أخــذ يــدهلوهم رىل 
 ال سنيهإ فيه ورفـ كإ احلوا   احلنيئلة ،ون حتق قه.

مـن الـ وادو بـإ هللـ  العكـس  نيمـنياو رن  اإلسـام  فلم تكن ا،هور  نـذاً تعـد  مرـكلة  لــ
                                                           

 .1بنيّ كراهة الع بة ح 318ص 5الكني : د (118)
 .3ح 11ّ 140-132ص 7 ذيُ األحكنيم: د (112)
 ر احلث هلل  اللكنيح وفاله.جملس   ذك 374ص 1روضة الواهلظ : د (110)
 .14205ح 1ّ 11-15ص 10وسنيئإ الريعة: د (111)
 .14214ح 1ّ 12ص 10وسنيئإ الريعة: د (111)
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 عإ قل ة ا،هر كوسنيم اف ونير للمرأة وهلامـة هللـ  ملهـني وبرك هـنيو ولـيس كمـني   هلةـرنني الـراهن 
 حيث ي صنيخر ا،سلمون ب يني،ة ا،هور.

أفاـــإ نســـنيء اُم ـــيت أصـــبعهن  و هـــنيا : »قـــنيل: قـــنيل رســـول اهلل  فعـــن أق هلبـــد اهلل 
 .(521)«وأقل هن  مهراا 

 .(524)«خ  نسنيء أميت أصبعهن  و هنيا وأقل هن  مهراا : »وقنيل رسول اهلل

 ـــنيءي رليـــه امـــرأة فقنيلـــ : يـــني رســـول اهلل رين  قـــد  وروى ســـهإ الســـنيهلد : أن  اللـــ 
 «.ال رربة     اللسنيء: »وهب  نصسي لكو فقنيل 

 فقنيل : وو  ين ين دئ  من أصعنيبك.
 ني.فقنيم ر إ فقنيل: يني رسول اهلل وو  ليه

 «.هإ معك ديء تةدقهني؟: »فقنيل 
 فقنيل: واهلل مني معي رال  ر،ائي هذا.

 «.رن أهلطي هني ري نيا تبق  وال ر،اء لكو هإ معك ديء من القر ن؟: »فقنيل 
 فقنيل: نعم سورة كذا وكذا.

 .(529)«وو  هني هلل  مني معك من القر ن: »فقنيل 

 .(526)«مت من حديدت و  هني ولو خبني»قنيل لر إ:  وهلن سهإ بن سعد: أن  الل 

 وقــد كــنين الر ــإ هللــ  هلهــد رســول اهلل»  حــديث أنـ ـه قــنيل:  وهلــن أق احلســن 
 .(527)«ي  و د ا،رأة هلل  السورة من القر ن وهلل  الدرهم وهلل  القباة من احللطة

للر ــإ أن ي ــ و د ا،ــرأة هللــ  أن يعل مهــني ســورة مــن »أن ــه قــنيل:  وهلــن  عصــر بــن  مــد 
 .(528)«مني كنين القر ن أو يعطيهني ديئنيا 
فقـنيل: يـني رسـول اهلل أر،ي أن  أنـه أتـ  ر ـإ رىل رسـول اهلل: »وهلن أم  ا،ـ مل  

                                                           

 .4بنيّ خ  اللسنيء ح 314ص 5الكني : د (113)
 .11375ح 5ّ 110ص 14مس دًر الوسنيئإ: د (114)
 .8بنيّ اللكنيح ح 1ّ 113ص 1توا  الآل : د (115)
 .13رسنيلة   ا،هر: ص (111)
 .1بنيّ ال  وي  بنيإل نيرة ح 414ص 5كني : دال (117)
 .818ح 1ك نيّ اللكنيح ف  111ص 1،هلنيئم اإلسام: د (118)
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 أت و د هذا ا،رأة.
 «.وكم تةدقهني؟»قنيل: 

 قنيل: مني هللد  ديء.
 «.هذا احلنيمت لك؟»فلظر رىل خنيمت   يدا فقنيل: 

 قنيل: نعم.
 .(525)«ف  و  هني هلليه»قنيل: 

 

 قوانين الزواج الوضعية

 خـــر مل يكـــن   صـــدر اإلســـام دـــيئنيا ر ـــه مرـــكلة القـــنينون الر ـــي للـــ واد  مـــن  نينـــُ
 وال قي د بعمر خنيص لل واد بإ كنين ال واد ا،بك ر سنيئداا ورائجنيا ب  اللنيد.

ــلة ســي دة نســنيء العــني،  مــن األو لــ  واآلخــرين فنيطمــة  فقــد وو د رســول اهلل ابل ــه ا،صا 
 مس  به ا،سلمون وي و وا بلني م   مق بإ العمر.وهي   سن ال نيسعةو لكي ي  ال هراء 

مـن ســعني،ة ا،ـرم أن ال تطمـث ابل ــه »قـنيل:  فصـي احلـديث الرـريف هلــن أق هلبـد اهلل 
 .(510)«  بي ه

رن  اهلل هل و ــإ مل يــرًت دــيئنيا مم ــني س ــنيد رليــه رال  هلل مــه نبي ــه »قــنيل:  وهلــن أق هلبــد اهلل 
 ،لو ذاي يوم فعمد اهلل وأ ـذ هلليـه ا قـنيل: أي هـني اللـنيد فكنين من تعليمه ري نيا أن ه صعد ا

رن   وئيإ أتنيين هلن اللطيف احلب و فقنيل: رن  األبكنير يل لـة الثمـر هللـ  الرـجر رذا أ،ًر امـرا 
فلــم   ــذ أفســدته الرــمس ونثرتــه الريــنيحو وكــذلك األبكــنير رذا أ،ركــن مــني يــدًر اللســنيء فلــيس 

ن  برر. بن  ،واء رال  البعولة ورال  مل  ي من هلليهن  الصسني، ألك 
 قنيل: فقنيم رليه ر إ فقنيل: يني رسول اهلل فمن ن و د؟ 

 فقنيل: األكصنيء.
 فقنيل: يني رسول اهلل ومن األكصنيء؟ 

 .(515)«فقنيل: ا، ملون بعاهم أكصنيء بعض ا، ملون بعاهم أكصنيء بعض

                                                           

 .17535ح 1ّ 10ص 15مس دًر الوسنيئإ: د (112)
 .1بنيّ مني يس عُ من ت وي  اللسنيء هللد بلوتهن وحتةيلهن بنيألوواد ح 331ص 5الكني : د (130)
 .1هللد بلوتهن وحتةيلهن بنيألوواد ح بنيّ مني يس عُ من ت وي  اللسنيء 337ص 5الكني : د (131)
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يـــــه مـــــن الاـــــيني  و  احل ـــــنيم نكـــــرر القـــــول بـــــمن  ا،ســـــلم  رذا أرا،وا احلـــــاص مم ـــــني هـــــم هلل
وال رـ  و فابـد  بـم مـن معرفـة خطـا الغـّر   با،هـم ال  لنيهبـنيو كمـني يلـ م هللـيهم الر ــو  
رىل أحكـــــنيم اهلل وقوانيلـــــه   األرل ل عـــــو، رلـــــيهم هلـــــ   م ااُلوىل الـــــيت ألبســـــهم ري نيهـــــني اإلســـــام 

 احلليف. واهلل ا،س عنين.
 

 
  واحلمد هلل ّر العني، و وصـل  سبعنين ربك ّر الع ة هلمني يةصون وسام هلل  ا،رسل

 اهلل هلل   مد و له الطنيهرين.
 

 قم المقدسة                                    
 محمد الشيرازي                                    
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