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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.
نعـــم : لنبـــدد مـــن لديـــد .. ولاـــن ملـــاذا هـــح، الـــدعوة   وهـــحا الطـــر   و  هـــح، 

 الوقت بالحات ..؟
اول وال من املعروف واملالحظ لدى اجلميع دن اإلنسان ـ عادة ـ ال يطلب وال يـ

يعمل على تغيّي ما هو عليه دو ما هو فيه من الظـروف االلتماعيـة دو السياسـية دو 
االقتصادية دو الاـل معـاإ إالر إذا دحـأر دو تـيقن بـأن مـا هـو عليـه بـانأ دو  ـّي نـافع 

 دو حبالة إىل تغيّي دو تبديل دو ترميم..
 إىل ترميم. فصاحب البيت القدمي الحي دكل عليه الزمان وشرب   هو حبالة 

وصــاحب اجلســم املــريه وامل هــل مــن املــره والشــاوى   هــو حبالــة إىل عمليــة 
 لراحية ودواء.. 

والــحي يعــيجم    تمــع مفاــت يشــبه  تمــع الســمت والبحــار   حيــ  الابــّي 
يأكل الصغّي والقوي يستويل على الضعيف واحلق كل احلق ألصحاب النفـوذ ودبنـاء 

 ة التماعية إصالحية ..الحوات .. هحا حبالة إىل هنض
والحي يعيجم   دولة مستبدة يقودها الظلم إىل لحيم احلروب الدامية ـ داخلية 
وخارليــة ـ وقنــق احلريــات ويعــدم األقــالم والضــمانر احلــررة ويســ ن كــل مــن ال يريــد 

 التصفيق له واهلتاف بامسه كحاك األبله.. هحا حبالة إىل تغيّي لحري..
التغيـّية.. دو دعـوات العـودة إىل األصـل هـي مـن هـحا وهاحا.. فطر  الشعارات 
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 الباب.. وال تأيت إال إذا بلغت األمور حدَّ االهنيار دو االنف ار..
وال يــأيت التغيــّي عــادة إالر مــن بيــت املظلــومني واملضــطهدين دو مــن بــني العلمــاء 

  والعاملني   سبيل اإلصال  والصال  وهؤالء ياونون قادة وسادة   اجملتمع..
عنـــدما رفـــه بيعـــة يزيـــد بـــن  وإن ننســـى فـــال ننســـى صـــرخة اإلمـــام احلســـني 

معاوية قـانالإ: )إ    دخـرأ دشـراإ وال بطـراإ وال مفسـداإ وال  املـاإ وإتـا خرلـت لطلـب 
 .5اإلصال    دمة لدي دريد دن آمر باملعروف ودن دهنى عن املنار..(

خبلود اإلسالم.. فخلد فهح، الصرخة خلدت خلود الفضيلة.. وخلدت الفضيلة 
وصــرخته املعهــودة تلــت بســبب إحساســه  اإلســالم بفضــل دمــاء اإلمــام احلســني 

الشديد بضرورة التغيّي واإلصـال  والعـودة إىل البدايـة وهـي بدايـة الـّي والنـور بقيـادة 
 الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(.

ديامهـا األوىل.. وصـال   وإصـال  آخـر هـح، األمـة ال يـتم إالر حـا صـلحت بـه  
البــدء كــان بــالقرآن والســنة املطهــرة الــل واــل التأويــل والتطبيــق احلقيقــي للقــرآن علــى 

 دره الواقع..
لحلت جنـد رـرورة اقـ ان الاتـاب الصـامت باتـاب اهلل النـالق.. فالرسـول  ـب 
دن يؤيـــد، كتـــاب.. والاتـــاب  ـــب دن يطبقـــه رســـول .. وإال فـــال نتي ـــة ترلـــى مـــن 

 ا دون اآلخر ..دحدمه
فــــالقرآن احلاــــيم كتــــاب اهلل الصــــامت.. والرســــول الاــــرمي )صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه 

هـــو القـــرآن النـــالق كـــحلت بقيـــت  وســـلم( كـــان خالاقـــه القـــرآن.. ودمـــّي املـــؤمنني 
وقرآننـــا النـــالق   يومنـــا هـــحا هـــو إمامنـــا احل ـــة ابـــن احلســـن  األنمـــة األلهـــار 

 تعـــاىل فرلـــه الشـــريف( ودرانـــا للعتـــه البهيـــة مهـــدي هـــح، األمـــة املرحومـــة )ع ـــل اهلل
 ودولته القوية..

و  عصــــر الغيبــــة   العلمــــاء األعــــالم واملرالــــع الاــــرام هــــم دالنــــل األمــــة إىل اهلل 
                                                           

 .2  33ب 321ص 11أ حبار األنوار: - 1
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وقادهتــا إىل ســبيل الصــال  والرشــاد ومنقــحوها مــن مهــاوي الفتنــة والضــالل ومنبرهوهــا 
 و ترالعها ..إىل موالن العطب   مسّيهتا وسقطاهتا دثناء تقدمها د

وعصرنا الراهن هـو مـن دصـعب العصـور الـل مـرت علـى دمتنـا اإلسـالمية ودثقلهـا 
بالفتنـــة والضـــياش والتشـــتت   حـــىت وصـــل عـــا األمـــر إىل الضـــوش للمســـتعمر .. بـــل 
الضــوش والنــوش حــىت لليهــود وهــم  ايــة القلرــة وألعــوا مــن شــتات األره.. و ــن   

تارقــاإ ودينـاإ وثقافــة ـ وقــد ا تصـبوا قدســنا ودنســوا  ايـة الااــرة ودصـلنا دمــة واحــدة ـ 
األره املقدســـة برلســـهم.. وكـــل ذلـــت بســـبب تشـــتتنا وتفرقنـــا وابتعادنـــا عـــن قرآننـــا 

 وتعاليم ديننا احلنيف ...
وهـحا الاتـاب الـحي بـني يـديت ـ عزيـزي القـارع ـ هـو عبـارة عـن عشـرين قاعـدة 

دتت من َعلَـم مـن دعالمهـا الابـار  إلعادة النهوه بعد الابوة الل دصابت األمة ..
وعامل من العاملني االس اتي يني ومفار من مفاري العصر احلـدي  املوسـوعيني.. 
لاد عا مساحة املرلع الديين األعلى اإلمام السيد حممد الشـّيايي ـ حفظـه اهلل تعـاىل 

 ـ . 
دمها جليلنـا وهح، القواعد ررورة حياتية للتنبيه وال شيد والتوعيـة اإلسـالمية.. نقـ

وآخــر دعوانــا دن احلمــد هلل … الــواعي لتاــون دليــل عمــل وعنصــر هنــوه لنــا أليعــاإ 
 رب العاملني ..

 
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 13/  5151بّيوت لبنان / ص ب :  
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الطاهرين.  احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله 
( اسم هحا الاتـاب الـحي بـني يـديت وقـد دشـرنا فيـه إىل بعـه لنبدأ من جديد)

عوامــل التقــدم ودســباب التــأخر ومــا ينبغــي   ميــادين العمــل ولديــد احليــاة   ســبيل 
 إعالء كلمة اإلسالم واملسلمني.

 نسأل اهلل تعاىل دن ينفع به املؤمنني إنه مسيع  يب.
 

 قم املقدسة
 اييحممد الشّي 



 

 3 

 

1 

 عوامل الهزيمة.. وأسباب االنتصار
 أ. ضعفَك.. وقّوة العدو:

إذا كنـــت   مركـــز الضـــعف  وكـــان عـــدورك   مركـــز القـــوة  كـــان هنـــاك عـــامالن 
مهمران الهنيـارك  خصوصـاإ إذا كـان البـون بينـت وبـني عـدورك شاسـعاإ  فاـان عـدوك 

  .ميلت كل دنواش السال   ودنت ال ولت دياإ من دنواش السال

 ب. عدم استعدادك: 
 حارب ليشان  فاهنزم دحدمها  فسأله الناس عن سبب اهنزامه؟

قـال رنـيأ اجلــيجم املنهـزم: كــان هنـاك دربعــون علرـة الهنزامنــا  األول: فقـدنا العتــاد 
.. 

قــال الســانل: كفــى  وال دحتــاأ إىل عــدعك بقيــة العلــل واألســباب ـ إشــارةإ إىل دن 
 اسي   اهلزمية ـ .فقدان العتاد والسال  عامل دس

 لـ. األعدام ال تؤثعر.. وال تتاثَّر: 
املعـــروف عنـــد بعـــه احلامـــاء دن األعـــدام وإن   تاـــن ولـــودات  إال دهنـــا قـــد 

 تاون منشأإ لبعه اآلثار   اجلملة.
يقولـــون: إنـــت ال تســـافر ألنـــت ال ولـــت الســـيارة  وال يصـــ  دن ياقـــال: إنـــت ال 

 ولت السيارة ألنت ال تسافر.
ولون: إنت ال تواصل الدراسة ألنت ال لد املدررس وال لد الاتـاب وال لـد ويق

الوقــــت الاــــا ..  فــــ ذا حصــــل عنــــدك الوقــــت الاــــا  ف نــــت ديضــــاإ ال تــــتمان مــــن 
 املواصلة  ألن هناك عدمني آخرين حاال دون دراستت.
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لاـنر الصـحي  دن األعـدام ال تــؤثر وال تتـأثر بـل إن الولــود فقـل علرـة ومعلــول.. 
فــــ ذا كــــان معلــــول عــــدمي مســــتنداإ إىل عــــدة مــــن األعــــدام  ال يافــــي انقــــالب دحــــد 

 .2األعدام إىل الولود   دن ينقلب ذلت العدم املعلول إىل الولود

 د. االُمنّيات الفارغة: 
مــن األخطــاء: األمــا  الفار ــة ـ حــىت   دصــغر األشــياء ـ   إن  ــن بيضــة محــام 

البيضـة بـدون دن تبـحل الفلسـني دو دن تطلبهـا  ـرن فلسان ـ مـاالإ ـ ولانـت إذا ونيـت 
 يعطيت إياها  اناإ  كنت على  ّي صواب  دليأ هاحا؟. 

والنــوكي: ألــع دنــوك  حعــ   1إن األمــا  بضــانع النــوكيوقــد ورد   احلــدي : 
 األمحق. 

ف ذا كانت األما  بضاعة األمحق حىت   مـا  نـه فلسـان  فمـاذا تـرى   مـا  نـه 
 ليون دينار؟.دلف ب

وإذا كانت األمنية احلصول على ما  نه فلسان بدون سلوك الطريق املوصل محقاإ 
)مرة(  فأمنيـة احلصـول علـى مـا  نـه دلـف بليـون دينـار بـدون سـلوك الطريـق املوصـل  

 ».ماليني املرات«محق 

 هـ. التقليد األعمى: 
  وينـوي هاـحا: قال دحـدهم: دخلـت خزانـة احلمـام  فرديـت شـيخاإ كبـّياإ يغتسـل

 ».د تسل  سل احليه قربةإ إىل اهلل تعاىل«
 قلت له: ملاذا هاحا تنوي؟

                                                           
إشارة إىل دن لتحقق النصر موانع عديدة فـال يافـي انعـدام دحـد املوانـع   إ ـاد النصـر بـل يلـزم  قـق  -2

أليعهــا  ولاــن   اهلزميــة تافــي علــة واحــدة لتحققــه كمــا دشــّي   القصــة إىل فقــدان العتــاد كعلرــة مــن 
 دربعني علرة للهزمية  لحلت اكتفى السانل بواحدة.

 وفيه:)إياك واالتاال على امل  ف هنا بضانع النوكي(. 11الفقرة 31لع هنج البال ة: الاتاب را -3
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 قال: فايف دنوي؟
 قلت: نية الغسل الحي عليت.

قـــال الشـــيب: اذهـــب يـــا دمحـــق  فهـــل دنـــت دعلـــم دم دمـــي  فقـــد ل ـــت معهـــا إىل 
 احلمام حني كنت صغّياإ مرات  وكانت تنوي هاحا..

 و. خسائر عدم التعقل: 
 ون: إن لحا  قال لزولته ـ ذات يوم ـ : ما هو  داؤنا؟يقول

 قالت: ال شيء لنا.
 قال: فلنحهب لنحصل على املأكول. 

فأخح لحا عنزاإ له  ليبيعه   السوق  ودخحت الزولة كابرابة مـن الـيل لتبيعهـا  
 وبعد ساعات رلعا.

نز  قال لحا: ع يب دمري! فقد حفر يب   السوق ألاعة يعموا  انه ليأ بع
 وإتا هو كلب  فصدَّقتهم وكحَّبت عيين  ولحا تركته.

وقالــت الزولــة: إن الابابــة كانــت ربعــاإ إال ثالثــة دراهــم ـ وين معــروف ـ ولــحا 
 د فلت اليراط  فأدخلت   لوف الابابة دقرالي الحهبية  فبعتها بعشرة فلوس!.

نعم.. دنت اعملي  قال لحا رارياإ حا فعله وما فعلته ! ـ وهنا بيت القصيد ـ : 
 ودنا دعمل  واهلل يريقنا من واسع فضله.

 ز. الطموح.. وانعدامه: 
وكان بقراالن شرعا   البقالة  وردس مال دحدمها: مانة دينار  وردس مـال الاـا : 
عشرة اآلف. وبعد دعوام  صار ردس مال األول: مانة دلف  وردس مال الاـا : دحـد 

 عشر دلف.
 فر   ألنه رب  دلف دينار!.فاان البقال الاا  ي
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 العبر والدروس من القصص:
 هل مسعت هح، األمور؟
 وهل عرفت من عنيت؟

إن دعــــــداء املســــــلمني   دعلــــــى مراكــــــز القــــــوة  وإن املســــــلمني   دحــــــل مراكــــــز 
الضــعف  فهــل مياــن ـ واحلــال هــح، ـ دن يرتفــع املســلمون إىل مســتواهم   بلــه دن 

 يتفوقوا عليهم ح رد األما ؟.
األولني ميلاون احليـاة ـ الااـّي منهـا ـ واملسـلمني ال ميلاـون دير مقـورم للحيـاة   إن

 فهل ـ واحلال هح، ـ ميان تقدم املسلمني؟
إن املســلمني اهنزمــوا أللــف علــة وعلــة  فــ ذا فررــنا دننــا تغلربنــا علــى بعــه العلــل 

 فهل يافي ذلت إلهناه املسلمني ولنهضتهم؟.
 ر املسلمني إىل عدم اال اد..لقد والهت دناساإ ينسبون تأخ

 وآخرين ينسبونه إىل عدم توفر القدر الاا  من رلال العلم.
 وآخرين ينسبونه إىل عدم النظام .. 

 وآخرين ينسبونه إىل عدم ولود القيادة الصحيحة..
 وآخرين.. 
 وآخرين..

فهـــل دن األســـباب منحصـــرة   دحـــد هـــح، األمـــور دم أليعهـــا  دم هنـــاك دســـباب 
 دخرى؟. 

فهب دنرا وحردنا اجلهود   ووفرنا القدر الاا  من دهل العلم   ونظمنـا شـؤوننا   
وسلرمنا األمـر إىل قانـد حاـيم       ياـن لنـا علـم باحليـاة   و  تتـوفر لنـا األسـلحة 

 الاافية   فهل نن  ؟.
كـــال  إال إذا دخـــحنا بســـانر دســـباب احليـــاة   وســـانر مقومـــات الرقـــي   الجـــواب:

 والتقدم .
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 ذاإ .. سبب واحد كاف   اهلزمية..إ
 ولان ال ميان النصر إال بتوفر كل األسباب..

وهناك مسلمون يظنون دنر األما  كافية إلهنارهم  ولحا ال يادحون إالر أللـل 
   ولان هل األما  تافي؟.… ثوب يلبسونه دو لعام يأكلونه دو 

 كال..
   إنر األما  على ثالثة دنواش:

 األوراش هي بنفسها تنقلب إىل الّي.دامنية دن  _5
ودمنيـــة دن اإلمـــام املهـــدي )ع ـــل اهلل تعـــاىل فرلـــه الشـــريف( يـــأيت فيصـــل    _2

وقـــل فننتظـــر  هـــور، مـــن دون عمـــل دو بـــحل لهـــد    ـــّي مبـــالني بقولـــه ســـبحانه: 
اعملوا

4. 
 يقوم باإلصال . 9ودمنية دن  ّي، _1

 ؟ فهل إهناه املسلمني  دقل دمهية من لعام فطور
 فلماذا ال تتم  أللل الطعام  بل تاد  ليالإ وهناراإ؟ 

 ملاذا ال يقال: لعلر الصدفة تأيت له بالغداء؟
وإذا قلت: لعـلر اإلمـام املهـدي )ع رـل اهلل تعـاىل فرلـه الشـريف( يظهـر  فتصـب  
الدنيا لنـة فككـل مـن  ارهـا دون كـد  .. فلـم ال تقـول: لعـل إنسـاناإ ياـد  ويضـر 

 يل الطعام؟
ـــل اهلل ن عـــم لديـــد احليـــاة يتـــاأ إىل الاـــد  والعمـــل حـــىت إذا  هـــر اإلمـــام )ع ر

 تعاىل فرله الشريف(.

                                                           
 .115سورة التوبة:  - 1
 دي  ّي اإلنسان املتمين. - 5
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 لنبدأ من أنفسنا
 

  إن الت ديـــد يبـــدد مـــن نفـــأ اإلنســـان  ف نـــه إذا   يصـــل  اإلنســـان نفســـه ال 
ميانـــه إصــــال   ـــّي، مــــن بـــين نوعــــه دو ااـــيل املتعلــــق بـــه   االلتمــــاعي والسياســــي 

إّن اهلل ال يغيّـر مـا بقـوم  تـى ادي والطبيعي و ّيها   وقـد قـال سـبحانه: واالقتص
يغيِّروا ما بأنفسهم

6 . 
ف ن دورل التغيّي إىل الصال  دو الفساد هو اإلنسان

7. 
فمن  عل من املعلم واملهندس والطبيب والعا  والطيب و وهم عح، الصفات 

  ّي دنفسهم؟.
د عـــن التقـــوى والفضـــيلة والصـــال احلميـــدة  ومـــن  عـــل َمـــن ه ـــر العلـــم وابتعـــ
 متحلياإ عح، الصفات  ّي ذواهتم ؟.

ــــه عوامــــل دخــــرى  ــــّي ذات  نعــــم ال إشــــاال   دن كاــــّياإ مــــن التقــــدم والتــــأخر ل
 اإلنسان  لان الاالم   األساس .

   إن اهلل سبحانه    عل اإلنسان مر ماإ على التقدم دو التأخر بل خلقه حراإ. 
 . 8 وهديناه النجدينل: قال عزرول

                                                           
 .11سورة الرعد:  - 6
عـن علـي دمـّي املـؤمنني )عليـه الســالم( دنـه قـال: )مـن نصـب نفســه للنـاس إمامـاإ فعليـه دن يبـدد بتعلــيم  - 3

قبل تعليم  ّي،  ولـيان تأديبـه بسـّيته قبـل تأديبـه بلسـانه  ومعلرـم نفسـه ومؤدعـا دحـق بـاإللالل نفسه 
 باب العلم و...  162من معلرم الناس ومؤدعم(. تحكرة األخبار: ص

 .11سورة البلد:  - 1
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إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً وقال سبحانه: 
5. 

حىت اجملبور رحا  د نطاقاإ يتمان من التحرك فيه : دماماإ وخلفاإ ومينة ويسرة دو و
 ما دشبه.

فالس ني يتمارن دن يشغل قلبه ولسـانه إمرـا بالـحكر هلل سـبحانه وتعـاىل  وإمـا حـا 
فلرحــا ياــون الســ ن مدرســة وكاــّياإ مــا ياــون حمــل تعلــم الســرقة دو االنطــواء ال يليــق  

 مع الرذيلة..
إن بـــــالد اإلســـــالم وقعـــــت رـــــحية التخلـــــف والفســـــاد واجلهـــــل واملـــــره والفقـــــر 

 والفورى والرذيلة  ملاذا؟
الغالب دن ياون اجلواب: انه من صنع الغرب  لان لنتحكر انـه لـوال إرادة نفـأ 

  يستطع الغرب من النفوذ إلالقاإ.املسلمني ورعفهم  
ولنضرب لحلت مااالإ: إن بريطانيا دخلت بالد اهلند  فعاشت فيها ثال انـة سـنة 
ــأ حــزب املــؤور وقــاوم االحــتالل فــأخرأ االســتعمار وحصــلت اهلنــد علــى  حــىت تأسر

 االستقالل الحي نرا، اليوم.
ات حــىت دخرلهـــا دمــا العــراق فقـــد دخلــت فيـــه بريطانيــا  و  تعـــجم فيهــا إال ســـنو 

 و ّي، من العلماء  ومن الطبيعي دن األمة تابعة ملرالعها. 50اإلمام الاانر الشّيايي
 فما كان الفارق بني البلدين؟ 

 بقوته الطبيعية. األول:
 بضعفه الطبيعي. والثاني:

 إرافة إىل إرادة األمة   الاا  دون يماننا. 
اق  ووــر ســنوات وســنوات وهــو وهــا  ــن نــرى اليــوم وقــد اســتبد صــدام بــأمر العــر 

                                                           
 .3سورة اإلنسان:  - 1

د االحـتالل الييطـا  للعـراق هـ( قاند ثـورة العشـرين رـ1331اإلمام الشيب حممد تقي الشّيايي ) ـ  - 11
 م   تو  مسموماإ ودفن   الرورة احلسينية املباركة باربالء املقدسة.1121عام 
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يفعل ما   يفعله حىت بريطانيا  واحل راأ
 .52  واملغول55

وال جناة  حي  ال إرادة لألمة  وال كلمـة لامعـة هلـم  وكـل يـدرعي وصـالإ بليلـى  
 ولان ال ميشون   لريقها.

 ؟.…دليأ دول الطريق: توحيد الالمة والت مع واملؤورات و
اسيني ـ األعم من الديين و ّي، ـ وهـم ال يت ـاويون ودليأ كل يعماء العراق السي

ـــل ومشـــورة وا ـــاذ  المســـمانة علـــى دحســـن فـــره    تاـــن هلـــم كلمـــة واحـــدة بتعقر
                                                           

هـ( عامل من دسوء عمال بين دمية ودصلبهم عـودا  بـدد حياتـه 11-11احل اأ بن يوسف الاقفي ) - 11
هــ  ولـد دعـانم 31عـام  معلم صبيان   الطانف مسقل ردسه. وال، عبد امللت بن مروان على العـراق

 الدولة األموية بااّي من القسوة واالستبداد وبس ن األبرياء وقتلهم.
و  التــاريب انــه اراد احل ــاأ احلــج فخــرأ اىل املســ د اجلــامع فخطــب النــاس وقــال: يــا دهــل العــراق ان 

باـــم قـــد اســـتعملت علـــيام حممـــداإ ولـــدي  وبـــه الر بـــة عـــنام  امـــا اناـــم ال تســـتأهلونه وقـــد دوصـــيته 
خــالف وصــية رســول اهلل )ص( باألنصــار  فانــه دوصــى )ص( دن يقبــل مــن حمســنهم ودن يت ــاوي عــن 
مســــي هم  وقــــد وصــــيت حممــــداإ ان ال يقبــــل مــــن حمســــنام وال     يت ــــاوي عــــن مســــي ام. مســــالت 

 .161األبصار: ص
 .135وكان احل اأ قي عن نفسه دن دكي لحاته سفت الدماء. مسالت األبصار ص 

 ــاأ لالــد بــن يزيــد بــن معاويــة: ولقــد رــربت بســيفي هــحا دكاــر مــن مانــة الــف كلهــم يشــهد وقــال احل
 .123دنت ودباك ولدك من دهل النار. مسالت األبصار ص

و  تـــاريب اللفـــاء واإلمامـــة والسياســـة البـــن قتيبـــة  ـــت عنـــوان )واليـــة احل ـــاأ علـــى العـــراقيني( قـــال: 
أمر، باملسـّي اىل العـراقيني ويتـال لقـتلهم  تولـه ومعـه دلفـا وذكروا دن عبد امللـت ملـا كتـب اىل احل ـاأ يـ

فلمــا … رلــل مــن مقاتلــة دهــل الشــام ومحــاهتم ودربعــة آالف مــن دخــالط النــاس  وتقــدم بــألفي رلــل 
دخـل املسـ د )  البصــرة( وقـد حانــت وقـت الصــالة  صـعد املنــي فحمـد اهلل!   قــال: ايهـا النــاس ان 

فني حــني توليتــه ايــاي علــيام: ســيف رمحــة وســيف عــحاب ونقمــة  قلــد  بســي… األمــّي عبــد امللــت 
ف علـــــت الســـــيوف تـــــيى …فأمــــا ســـــيف الرمحـــــة فســـــقل   الطريـــــق  ودمـــــا ســــيف النقمـــــة فهـــــو هـــــحا

 فقتلوا بضعة وسبعني دلفاإ حىت سالت الدماء اىل باب املس د واىل السات.… الرقاب
ولــة املغــول    ــل )لنايــز خــان( وخلفانــه شــعب مــن العــرق املغــوال   مولنــه منغوليــا  وقــد دنشــأ د - 12

فشـــالوا اميالوريـــة اســـتبدادية امتـــدت مـــن الصـــني شـــرقا اىل هنـــر الـــدانوب  والتـــاحوا    ـــل )تيمـــور 
 لنت( كامل املنطقة املمتدة من منغوليا اىل البحر األبيه املتوسل.
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 دكارية اآلراء؟.
  إن دفغانستان ولبنان عاصـرا العـراق مـن ناحيـة الغـزو ولانهمـا ب رادهتمـا القويـة 

مـن العـراق  إرـافة إىل لـوار خرلا عن املشالة  ورحا كانت معاناهتمـا دكاـر مأسـاة 
إســرانيل   الاــا  واال ــاد الســوفيايت   األول  لاــن العــراق بقــي وهــو دقــل مشــالة 

 من هحا احلي     د حالإ للخالص.
 .  51إذا أراد اهلل بقوم سوءاً فال مرد له نعم 

ـــه تعـــاىل تـــأيت بعـــد إرادة اإلنســـان  حســـب مـــا قـــرر، عزرولـــل   عـــا   لاـــن إرادت
 .54ن  ويدل على هحا اجلمع: لرفا اآلية املباركةالتاوي

 وبعد ا تصاب فلسطني  ونصب الغرب: 
   إيران..  59)البهلوي(

   دفغانستان..  56و)دمان اهلل خان(
   تركيا..  57و)دتاتورك(

                                                           
 .11سورة الرعد:  - 13
وا مــا بأنفســهم وإذا دراد اهلل بقــوم ســوءاإ فــال  إن اهلل ال يغــّير مــا بقــوم حـىتحيـ  قــال ســبحانه:  - 11 يغــّير

 .مردر له وما هلم من دونه من وال
هـــ / 1351ـ  1313م( شــا، إيــران )1111ـ  1131هـــ / 1363ـ  1215ررــا خــان علــوي ) - 15

م( كان رابطا من رـباط اجلـيجم االيـرا  فالـا  بأسـرة قالـار احلاكمـة ودعلـن نفسـه 1111ـ  1125
م  وحام البالد باالستبداد    ارطر إىل التنايل عـن العـرال البنـه حممـد 1125ان عام شاهاإ على إير 
 ررا علوي.

م( حصـل مـن انالـ ا علـى 1161ـ  1112هــ / 1331ـ  1311دمـّي   ملـت علـى دفغانسـتان  ) - 16
 م وحام فيها بالظلم واالستبداد .1121اع اف باستقالل افغانستان عام 

م( ولـد   سـالونيت الغى الالفـة 1131ـ  1111هــ / 1356ـ  1211مـال )دتاتورك  مصـطفى ك - 13
العامانيـــة ودصـــب  رنيســـاإ جلمهوريـــة تركيـــا الـــل دسســـها  ددخـــل احلـــروف الالتينيـــة   اللغـــة ال كيـــة ومنـــع 
العربية واملكثر اإلسالمية وروأ الافر واإلحلاد وحام بـالظلم واالسـتبداد  ودعلـن العلمانيـة كمـنهج عـام 

 اومة والشعب بدل املنهج االسالمي  لقبته اجلمعية الولنية بـ : اتاتورك  دي دبو األتراك.للح
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وبعد إخـراأ علمـاء العـراق الييطـانيني مـن احلبرانيـة  ومـا إىل ذلـت مـن األحـدا  
اــة   بــالد اإلســالم..  قامــت مولــة كبــّية مــن الـــدعوة إىل والشــواهد التارقيــة احلدي

اإلســالم والرلــوش إليــه   احلاــم والتشــريع  وكتــب علمــاء اإلســالم    تلــف الــبالد 
 سيالإ من الاتب الشرعية الداعية إىل اإلسالم منهالاإ وشريعة.

 من عوامل عدم النجاح: 
 ألمرين: لان هحا السيل من الاتب   ينفع   العودة لإلسالم

إنه   يواي، سيٌل من التعقرل لـدى اإلسـالميني  إذ النـاس ال يعتنقـون دمـراإ األول: 
ال يطم نون إىل القانمني به  ف هنم يريدون منه ـاإ وناه ـاإ  ولـحا نـرى دن كـل كتـاب 
مســاوي كــان معــه نــ  ميالــه   دعلــى درلــات الفضــيلة واإلنســانية واللــق الرفيــع  ألن 

لــواء إنســان دو  موعــة ال ياــون إال بعــد دن قتــيوهم باألهليــة  انضــواء النــاس  ــت
 الااملة  فاإلنسان يالحظ القيادة والسيادة ديضاإ كما يالحظ املادة واملوروش.

بينما كان كاّي من اإلسالميني يفقدون هح، اجلهة ملا اتصفوا به من العنف على 
ليـه وآلـه وسـلم( ودهـل بيتـه خالف مـا دمـر بـه اإلسـالم وسـنره رسـول اهلل )صـلى اهلل ع

الطــاهرين )علــيهم الســالم(  ودحيانــاإ تلبســوا بالاييــاء والغــرور واالعتــزاي النفســي  ـرـا 
  .58سيد القوم خادمهم  يأبا، الناس   ساداهتم  كما ورد   احلدي :

ف ن من يريـد تطبيـق قانونـه بـالعنف ال يلتـف النـاس حولـه حـىت إذا ولـدوا قانونـه 
فــان احلركــات اإلســالمية    ــظ حــىت بشــيء مــن احلاــم  وكلمــا كــان  ألــيالإ  ولــحا

عنــف القــانمني دكاــر ومــوايين الفضــيلة فــيهم دقــل  كــان الغــرب دكاــر آخــحاإ بالزمــام 
 وتغلغالإ   بالد اإلسالم.

  يواي، سيٌل من املناهج الصغروية الل تلزم لتسيّي دفة احلياة االقتصادية الثاني: 
 اعية وال بوية والعسارية والعانلية واألخالقية وما إىل ذلت..والسياسية وااللتم

                                                           
   عنه )ص(.31  11ب 233ص  33حبار األنوار: أ - 11
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 إهنم دعوا إىل تطبيق القرآن  لان ما هي اجلزنيات؟ 
ودعوا إىل إعادة سّية الرسول األعظم )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(  لاـن كيـف 
ميان تطبيق كليات السّية على هحا الزمان الحي تغّي فيه كل شيء بسبب الوسانل 

 ياة؟ احلد
 والغالب دن كتب اإلسالميني خالية من املناهج املحكورة  ولحا    ظ بالقبول.

فــ ذا دردنــا رلــوش املســلمني إىل ســيادهتم الســابقة  فــالاليم تــوفّي القــادة األكفــاء  
ولبـــع ماليـــني الاتـــب وحختلـــف املســـتويات  لتبيـــني منـــاهج اإلســـالم املالنمـــة هلـــحا 

 ياسية وااللتماعية واالقتصادية وال بوية و ّيها. العصر   كل دبعاد احلياة الس
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3 

 الحرية
 

ومــن دهــم مــا يلــزم   البــدء مــن لديــد: رعايــة دســأ التقــدم وهــي احلريــة والعلــم 
 والصنعة. 

فالاليم علـى مـن يريـد التحـرك إلنقـاذ الـبالد وإسـعاد العبـاد دن يهـتم عـح، األمـور 
 الاالثة.
تقدم  إن اإلنسان إذا   يان حراإ   يبق حياإ فهي دساس البقاء   ال الحريةدما 

 فايف ميانه دن يتقدم؟. 
فان العمل للحياة ال ياون إال باحلرية  ف ذا   تان حرية   يان عمل للحياة  
إن العامــل حــىت أللــل دكلــه وشــربه ولبســه ومســانه ومركبــه ومناحــه يتــاأ إىل دن 

فهل يتمان من العمـل أللـل هـح،  ياون حراإ   هح، األمور  ف ذا   تان له حرية
 األمور؟

ولنفــــره انــــه يتــــاأ إىل املســــان  لاــــن اليــــوم األره ليســــت ملــــن عمَّرهــــا  فــــال 
يـــتمان مـــن  صـــيل املســـان  ومـــن ال مســـان لـــه ال يـــتمان مـــن الـــزواأ  كمـــا دن 
حصوله على حمل للعمل دو الت ارة )كالدكان( يتـاأ إىل حريـة بنـاء،  فـ ذا   تاـن 

 تمان من البناء فال يتمان من الاسب وهاحا.له حرية   ي
ولــحا ينســحب عــن احليــاة شــي اإ فشــي اإ بعــد مــا يبتلــى بفقــر ومــره وفورــى  كمــا 
هـــــو املشـــــاهد اآلن   بـــــالد اإلســـــالم  فـــــان الـــــبالد النفطيـــــة تأكـــــل ذخانرهـــــا حـــــىت 
تســتنفدها وتعــود مــرة دخــرى إىل الفقــر املــدقع كمــا كــان بعضــهم قبــل  هــور الــنفل  
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بالد  ــّي النفطيــة فالنــاس يعيشــون فيهــا   فقــر ومــره و لرــف  حاهلــا حــال ودمــا الــ
القــرى املتخلفــة   القــرون الوســطى  لتاحهــا األوب ــة وميــوت فيهــا األلفــال  وتنتشــر 

 فيها األمراه الفتاكة و ّي ذلت..
فاحلريــــة هــــي دورل متطلبــــات العمــــل لإلنقــــاذ  وحيــــ  دراد الغــــرب  طــــيم بــــالد 

ما فعل: دن سلرل حااماإ دكتـاتوريني علـى هـح، الـبالد فسـلبوا مـن  اإلسالم فعل دورل
الشعوب احلرية  وبحلت سلبوا منهم كل شيء  درديت العراق ـ و ن كنـا نعـيجم فيـه ـ 
فيه رافدان ذهبـان سـيراالن  وفيـه دراها واسـعة قابلـة للزراعـة  وفيـه ديـاد عاملـة بااـرة  

دون من دتباش الغرب  مينـع كـل شـيء  ومع ذلت فالقانون الحي ورعه احلاام املستب
فــاألره يبــاب والــبالد خــراب  والنــاس عــاللون  والبطــون لانعــة  والرافــدان نصــيب 

 البحر!!.
إن دهل العراق دمناء يفظون األمانة بـأعلى :«55وقد قال املرحوم كاشف الغطاء

  فهمــا  درلاتـه  إنــه ينــزل إىل بلـدهم الرافــدان   قرلــان مــن بلـدهم و  قونومهــا دبــداإ 
 ».!!كما ينزالن قرلان  فهم دامناء عليهما

ولحا ترى كل بـالد العـراق    لرـف  ريـب وكـأهنم يعيشـون   العصـور املظلمـة  
بينما يصل الغـرب إىل القمـر  وهـم ال يصـنعون حـىت اإلبـر  وقـد احتـالوا اليـوم حـىت 

 .20اىل استّياد الطعام !
                                                           

-1211الظاهر ان مراد املؤلف )دام  له( هو الشيب حممـد حسـني كاشـف الغطـاء رمحـه اهلل    ) - 11
 يب ومؤلف  من كتبه:)دصل الشيعة ودصوهلا(.م( من فقهاء الشيعة دد1151-1133هـ / 1333

 وهح، تاذأ من اإلحصاءات:  - 21
مليــون دوالر قيمــة العقــود الت اريــة الــل فــايت عــا شــركات ســعودية للتــأمني تزويــد العــراق بالغــحاء 111

 واألدوية.
 مليون دوالر قيمة الصادرات اجلزانرية اىل العراق حولب اتفاق النفل مقابل الغحاء. 11
 ماليني لن من املواد الغحانية الل وصلت اىل العراق حقتضى اتفاق النفل مقابل الغحاء. 3

مـــرة   1511مـــرة ســعر الـــري  والشـــاي  1151مــرة ارتفـــع فيـــه ســـعر الســار بعـــد احلصـــار  و 33351
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 ف يتمان من التقدم؟.ف ذا كان هاحا حال اإلنسان   بقانه  فاي
وليأ هـحا حـال العـراق فحسـب بـل حـال كـل بـالد اإلسـالم  ولـحا تـرى احلاـام 

 يقفون سداإ منيعاإ دمام تقدم البالد بسلب احلريات. 
مــاالإ:   إيــران قبــل البهلــوي كــان ثــال  وثالثــون دلــف قنــاة تعطــي إليــران الــريق 

لفواكــه و ّيهــا إىل كاــّي الاــا  ال ألنفســهم فحســب  بــل كــانوا يصــدرون اللحــوم وا
مــن الــبالد اجملــاورة  لاــن البهلــوي حطــم كــل تلــت القنــوات..  فاحتالــت إيــران إىل 

 الارأ ال   الصنعة فحسب  بل حىت   اللحم والبز ودوليات املأكل واملشرب.
 ولحا فمن الضروري  دن نبدد ب عادة احلريات إىل بالد اإلسالم..

 بـــالد اإلســـالم شـــيء يســـّي  فـــ ن الغـــرب باـــل وال يظـــن دن إعـــادة احلريـــات إىل 
دلهزتــه وقــوا، يقــف دون ذلــت  اهنــم ينــادون باحلريــة لــبالدهم ال لبالدنــا  وقــد هي ــوا 
لتحطيم احلريات   بالدنا كل شيء .. من احلاكم املسـتبد والقـانون  ـّي اإلسـالمي 

اإلعــالم العــاملي واملــدارس  ــّي امللتزمــة واجلــيجم اجلــررار واملــال الااــّي والســال  القــوي و 
 وكل شيء.

ف عادة احلرية  تاأ إىل ملء النفـوس عـا والتواصـي فيهـا حـىت يطلبهـا الاـل  فـال 
 د الدكتاتور وَمن وراء، من الغرب وقوا، سبيالإ إلبقاء الدكتاتورية  وبحلت ينسحب 

 والبالد الل  ررت من نّيهم.  25الغرب وعمالؤ، من امليدان كما انسحبوا من اهلند
 حينحاك نتمارن من دن نبدد السّي  و التقدم. و 

                                                                                                                                                                      

 مرة.625مرة  وحليب األلفال 1663والزيوت 
 م26/55/5558هـ5455/شعبان/7تاريخ  556جريدة الوفاق االسالمي العدد 

 دينار عراقي تقريباإ.!! 2111دصب  الدوالر الواحد 
 50/5/55تاريخ  59ص 587المجلة: العدد 

 م بعد مقاومة سلمية رد االستعمار الييطا  قادها  اندي.1113اشارة اىل استقالل اهلند عام  - 21
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ولقد كرمنـا بنـي مدم قال سبحانه:
  ولاـن اإلنسـان   احلـال احلارـر   22

بالد اإلسالم دصب  دقل حرية حىت مـن الطـّي والـوحجم والبهيمـة  ف هنـا تفعـل كـل مـا 
 تشاء لان اإلنسان ال يتمان دن يفعل حىت عاشر ما يشاء!!.

                                                           
 .31سورة اإلسراء:  - 22
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1 

 العلم
 

أ التقـــدم لت ديــــد احليـــاة : العلـــم  ف نــــه إذا تـــوفرت احلريـــة  دتــــى دور ومـــن دســـ
)العلـــم( ألنر العلـــم ال ياـــون إالر باحلريـــة  إذ العلـــم يـــأيت بالطابـــة والاتابـــة وبســــانر 
الوسانل السمعية والبصرية ومـا دشـبه  وإذا كـان احلـاكم مينـع كـل ذلـت ـ إذ ال حريـة ـ 

 فهل ميان التعليم والتعلم؟
ان من الغريب دن تاون  تلـف وسـانل نشـر العلـم   بـالد االسـتبداد ولحا   ي

 ت الرقابة الشديدة وورع القيود الصارمة عليها  وإن كان املنـع عـن هـح، الوسـانل 
حختلـــف األعـــحار  لاـــن اجلـــوهر واحـــد  وهـــو سياســـة الت هيـــل  وقـــد قـــال معاويـــة: 

 .21»برنت الحمة  ن روى شي اإ من فضل ديب تراب«
 .24عاوية البن عباس: اقرؤوا القرآن ولان ال تفسرو،وقال م

 28والبعاي 27والبهلوي 26والناصري 29وقد ردينا   حاومات االستبداد القامسي
                                                           

 .11ص 11شر  هنج البال ة البن ديب احلديد: أ - 23
: قـــــال 12  116ب 31ص 12  والبحـــــار أ156  13ب 131ص 33و  حبـــــار األنـــــوار: أ - 21

معاويـة: فانــا قـد كتبنــا   اآلفـاق ننهــى عــن ذكـر مناقــب علـي ودهــل بيتــه  فاـف لســانت يـا بــن عبــاس 
واربع على نفست  قال: فتنهانا عن قراء القـرآن  قـال: ال  قـال: فتنهانـا عـن تأويلـه  قـال: نعـم  قـال: 

نسأل عما ع  اهلل به؟ قال: نعـم  قـال: فأميـا دولـب علينـا قـراءة القـرآن دم العمـل بـه  قـال:  فنقرد، وال
العمــل بــه  قــال: فايــف نعمــل بــه حــىت نعمــل مــا عــ  اهلل حــا دنــزل علينــا  قــال: يســأل عــن ذلــت مــن 

يب سـفيان يتأوله على  ّي ما تتأوله دنت ودهل بيتت  قال: إتا دنزل القرآن على دهل بيـل فأسـأل آل د
قـال معاويــة: فـاقرؤوا القــرآن وال تـرووا شــي اإ  ـا انــزل اهلل … وآل ديب معـيل واليهــود والنصـارى واجملــوس 

 فيام و ا قال رسول اهلل.
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ومــا دشــبه كيــف كانــت الاتــب حمظــورة  ودهنــا تســاوي محــل الســال  لالنقــالب علــى 
 السلطة.

النســبة اال  و  إيــران كانــت نســبة األميــة تســعون   املانــة   دمــا اليــوم وان تغــّيت
دن معــدل املطالعــة والقــراءة لاــل فــرد ايــرا  دون املســتوى املطلــوب بااــّي   كمــا ورد 

 . 25  بعه الصحف
م  دي مــن يمــان االنقــالب 1151و  العــراق مينــع حــىت مــن الاــراس منــح ســنة 

 اجلمهوري .
اىل  ّيهـــا مـــن الـــدول االســـالمية   ولـــيأ كـــل ذلـــت إال لسياســـة الت هيـــل الـــل 

 .10عمالء الغرب يتعمردها
                                                                                                                                                                      

م( ولـد   احـدى حمـالت بغـداد الفقـّية  1163ــ 1111هــ / 1312ـ  1332عبـد الاـرمي قاسـم ) - 25
م / 1151يوليــو  11لاــي   العــراق ودلــا  بــه   رــابل عراقــي قــاد حركــة االنقــالب رــد النظــام امل

هــ . انــتهج   احلاــم هن ــاإ اســتبدادياإ  ثــار   عهـد، األكــراد    ــايل الــبالد  لقــي مصــرعه   1333
 هـ.1312م / 1163االنقالب الحي قاد، رد، )عبد السالم عارف( فياير 

ي مصــــــــري ولــــــــد م( يعـــــــيم سياســــــــ1131-1111هـــــــــ / 1311-1336ألـــــــال عبــــــــد الناصــــــــر: ) - 26
هــ 1356م 1133باإلساندرية من دسرة تنتمي اىل بلدة بين مر بأسيوط  التحـق بالاليـة احلربيـة عـام 

هـــ فــرنيأ اجلمهوريــة 1333م 1151هـــ  كــان رنــيأ الــويراء عــام 1353م 1131ورقــي رــابطاإ ســنة 
 هـ( .1311-1335م / 1156-1131)

   ايران. - 23
   العراق. - 21
 إيرانية دن معدل املطالعة والقراءة لال فرد إيرا    كل سنة دقيقة واحدة. وقد دحصت لريدة - 21
تبلـ   1116ان درقـام اليونسـاو تشـّي اىل ان اعـداد االميـة   العـا  العـريب   وهح، بعه النماذأ: - 31

اىل  115مـن  2111ماليني امي عريب وتتوقع اليونساو ان هحا العـدد سـوف يصـب    العـام  115
 يون دمي عريب.مل 121

 م5558يونيو  479مجلة )العربي( العدد 
 م. 1116ماليني لفل عريب خارأ التعليم االبتداني  احصاء  1

 هـ5455بتاريخ شعبان  14ص  4السنة 27مجلة )النبأ( العدد 
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ومن املعلوم دن العلم يولب احلياة وهـو األسـاس   التقـدم  وحـىت   البـدانيات  
كالصــناعات اليدويــة وااليــة  فالــحي يعلــم كيفيــة صــنع الفخــار: دخــحاإ مــن ديــة تربــة  
 وتصنيعاإ  ولفيفاإ  ولميالإ  وتسويقاإ  ياون رحبه درعاف درعاف من ال يعرف. 

تقدموا حينحاك ال يبقى للغرب سوق  ولحا فهم مينعون حىت  ولان املسلمني إذا
 عن معرفة صنع الفخار وما يرتبل به  بل عن دبسل منه بواسطة عمالنهم.

وليأ  ريباإ ـ بعـد ذلـت ـ دن يسـتورد العـراق حـىت التـ !  وال يـتمان مـن صـناعة 
 الل باملقدار الاليم! والعراق على سبيل املاال ال احلصر.

فبعد احلرية يأيت دور العلم الحي يدخل   كل بعد من دبعاد احلياة  وكيف كان 
 إنشاءإ دو  سيناإ  كماإ وكيفاإ  وبحلت تاون البالد آخحةإ   االستقالل.

                                                                                                                                                                      

 نسبة الحين يعرفون القراءة والاتابة   العا  العريب هي دقل نسبة   العا . 5143
 هـ5455السنة الرابعة شهر رمضان  18ص  28النبأ: العدد  

 دلف مدرس  121دلف صف و 151ويارة التعليم   إيران تواله ع زاإ قدر، 
 55ص 52948صحيفة )الحياة( العدد 

 اكار من نصف ساان اهلند وباكستان وبن الديجم وإفريقيا من األميني. 
 م5558يناير  470/25العربي العدد 
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 الصنعة
 

 ومن دسأ التقدم للبدء من لديد : الصنعة . 
فبعــد العلــم يــأيت دورهــا  ألن الصــناعة تتوقــف علــى العلــم  وهــي قمتــه  مــن  ــّي 

 فرق بني الصناعات الفيفة دو الاقيلة. 
ـــ)احلرية  فــالعلم  فالصــنعة( حــىت نصــل إىل القمــة الــل  فمــن هنــا  ــب دن نبــدد ب
 وصــلت إليهــا الــبالد الصــناعية بــل وفــوق ذلــت  فــ ن )اإلســالم يعلــو وال يعلــى عليــه(

15 . 
 لان ذلت ال ياون إالر بعد دن ندخل مرحلة االكتفاء الحايت.

وملــن عمررهــااألره هلل فـــ 
وبــحلت يعمــر كــل إنســان داراإ لنفســه  كمــا يصــنع  12

 بستاناإ حلوان ه  ودكاناإ لاسبه  وما إىل ذلت.
وياون املأكل واملشرب وامللبأ متـوفراإ إىل حـد الافـاف بسـبب املصـانع واملـزارش 

 والدوالن وما دشبه.
وإنتالهـا  وكحلت املركـب: بتصـنيع وسـانل النقـل احلدياـة وحـىت ب بيـة احليوانـات 

 من اليل والبغال واحلمّي   موارد استعماهلا كالقرى واألرياف.
وكحلت املنا  : حي  دن الزولني يتعاونان   صـنع احليـاة وتقـدمها إىل األمـام 

                                                           
 .21115  1ب 112ص 13مستدرك الوسانل: أ - 31
قال رسـول اهلل )ص(: )موتـان االره هلل ورسـوله فمـن دحـا منهـا شـ ا فهـو لـه. مسـتدرك الوسـانل:  - 32

 .21113  1ب 111ص 13أ
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 بال سهولة وبسالة.
كمـــــا دنــــــه كــــــحلت بالنســـــبة إىل العقــــــاقّي الدوانيــــــة   ومـــــا إىل ذلــــــت مــــــن ســــــانر 

 االحتيالات ..
 عـل حياتنـا بدانيـة نوعـاإ مـا  لاـن احليـاة البدانيـة خـّي مـن  صحي  دن ذلـت رحـا

العـــدم الـــحي نعيشـــه اآلن  ألننـــا نعتمـــد علـــى الغـــّي   تـــوفّي االحتيالـــات العصـــرية  
فالولود الناقص خّي من العدم التام  وإذا شرعنا   االستقالل سـننتهي إىل املراحـل 

 د  وقبلها اليابان.. املتطورة إن شاء اهلل تعاىل  كما نرى ذلت   اهلن
بينمــا بــالد اإلســالم كلهــا ـ حيــ  دهنــا  ــت العمالــة لأللنــ  ـ   تصــل إىل مــا 

 وصلت إليه اهلند   دقل من نصف قرن. 
ف ن الغربيني خرلوا عن اهلند بعد ثال انة سنة من االسـتعمار  وكانـت اهلنـد مـن 

ى اســتقالهلا تقــدمت دفقــر ودحقــر ودكاــر بــالد اهلل تــأخراإ  ولاــن بعــد دن حصــلت علــ
   دقل من نصف قرن. 

وهاـــحا احلـــال إذا خـــرأ االســـتعمار عـــن بـــالد اإلســـالم ف هنـــا تتقـــدم   دقـــل مـــن 
 نصف قرن ب ذن اهلل تعاىل. 

ال يتمانـون دن يصـنعوا حــىت  11وإال فهـل مـن املع ـزة دن دكاــر مـن مليـار مســلم
 بقدر إسرانيل ذات املليونني نسمة؟!

                                                           
 آخر إحصانية تقول بأن عدد املسلمني بل  املليارين. - 33

ســرانيل %(   ا36مليــون نســمة فقــل ويعــيجم حــوايل ثلــاهم ) 1/13دمــا اليهــود   العــا  بــأألعهم فـــ 
 مليون نسمة. 1/1دي 
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 ةالكرامة االقتصادي
 

مــن دهــم مــا  ــب االهتمــام بــه   لديــد احليــاة لاــل مســلم ومســلمة )الارامــة 
 االقتصادية(  ف ن: 

 .من ال معاال له ال معاد له
 .14الفقر سواد الوله   الدارينو
 .19نعم العون على لاعة اهلل الغ و

 ».الارامة االقتصادية تولب الارامة االلتماعية«و  املال: 
 . ع بت للفقراء كيف ال قرلون على األ نياء بسيوفهم؟: وقد قال دبو ذر

وقـــال دبـــو األســـود الـــدؤيل: لـــو بقيـــت   الـــدار و  دخـــرأ إىل الســـوق لبـــال علـــى 
 ردسي حىت هح، العنزة   وكان له عنزة مربولة   ياوية البيت.

 وهناك لرق عديدة لتحصيل الارامة االقتصادية: 
ومنهــا االهتمــام ببســالة احليــاة وعــدم الت مــل  مــن بــدانياهتا األعمــال اليدويــة  

فب ماان كل رلل وامردة ولفـل ـ بالنسـبة إىل األعمـال الفيفـة الالنقـة بـه ـ دن يعمـل 
مــا يناســبه حــىت األعمــال اليدويــة كــالغزل والنســيج واحلياكــة واليالــة والزراعــة وتربيــة 

 الدوالن و ّي ذلت. 

                                                           
 .26  11ب 31ص 61حبار األنوار: أ - 31
 الفصل العاشر. 63  263ص 1 وايل الل ايل: أ - 35
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دنـه كـان إذا ردى إنسـاناإ سـأل سـلم(: وقد روي عن الن  )صلى اهلل عليـه وآلـه و 
عـن عملــه؟ فـ ذا قيــل لـه )صــلى اهلل عليـه وآلــه وسـلم(: ال عمــل لـه  قــال: سـقل مــن 

 . 16عيين
وحىت رلال الدين يلزم دن ياتفـوا ذاتيـاإ ويعيشـوا   كرامـة اقتصـادية  فيصـنع كـل 

  باإلرــافة إىل عانلـة مـنهم بســتاناإ ملعاشـه مـاالإ  ول بيــة الـدوالن فيـه إذا كــان مناسـباإ 
 لزوم دن ياون لالر واحد منهم داراإ ليسانها  حىت ال ياون عليه كلفة اإل ار.

وحيــ  دن املفــروه دن األره مباحــة لاــل مــن عمررهــا ـ كمــا قررهــا رســول اهلل 
ـ يـتمان كـل إنسـان مـن صـنع دار وبسـتان  وواـن   17)صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(

من يشاء من نصب الرحى  ومـا إىل ذلـت  كل كاسب من صنع دكان  كما يتمان
 من وسانل الاسب.

وكــل قــانون مينــع مــن هــح، األمــور دو يــددها فهــو قــانون مســتورد  علــى خــالف 
 الشرش والعقل.

وبــحلت يرتفــع مســتوى املعيشــة  وتقــل البطالــة والفقــر واملــره ـ فــ ن الفقــر  البــاإ 
قليــل لــداإ ـ كمـا دنــه يشــيع يـأيت بــاملره ـ   وتنقطـع احلالــة إىل الغــرب ـ إالر بقـدر 

 الزواأ فتختفي العزوبة  ومع اختفاءها تنتهي األمراه واملفاسد .
  مــن توابــع االكتفــاء الــحايت والارامــة االقتصــادية: دن يعمــل اإلنســان كــلر شــيء 
يــتمان عليــه بنفســه  مــن الاــنأ والغســل والطــبب والطحــن والبــز وتعليــف الدابــة  

سانل القدمية دو احلدياة  وتقطيـع احلطـب وتشـحيب وإصال  ما يتمان عليه من الو 
                                                           

كـان رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( إذا «وفيه: 61الفصل  131رالع لامع األخبار: ص - 36
 ».يننظر الرلل فأع به قال: هل له حرفة؟ ف ن قالوا: ال  قال: سقل من عي

ســنر الرســول األكــرم )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( قــانون وليــت األره ـ عينــاإ ومنفعــة ـ لاــل مــن  - 33
مـــن   دحيـــا دررـــاإ « و» األره هلل وملـــن عمرهـــا«دحياهـــا حيـــ  قـــال )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم(: 

القــانون( وللتفصــيل رالــع لإلمــام املؤلــف )موســوعة الفقــه كتــاب إحيــاء املــوات( و)كتــاب ». فهــي لــه
 …و)الدولة اإلسالمية( و
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 األش ار والزرش والسقي والصب  إىل  ّيها.. 
فــ ن اإلنســان إذا تعلــم كــل تلــت وعمــل عــا حســب املماــن  ــا يســم  بــه وقتــه  

 استفاد. 
: صــــحة البــــدن  فــــ ن مــــن يعمــــل األعمــــال اليدويــــة يقــــل املــــره   بدنــــه   أوالً 

ال هرـل  ماـل: السـار والسـمنة والدسـومة   الـدم  خصوصاإ األمراه الل تنشـأ مـن 
 وما دشبه ذلت  ولحا ياون العمرال ومن إليهم دص  دلساماإ من امل هلني.

ياـون نومـه مريـاإ هادنـاإ  فـ ن العامـل ينـام مـلء نفسـه  بينمـا  ـّي العامـل  وثانيـاً:
 ليأ كحلت.
 هلـني والعـاللني ـ عامـة ـ ال يستبد به القلق  فان القلق  ـد سـبيله إىل امل وثالثاً:

 دون  ّيهم.
 ياون مساعداإ لإلنسان   احلياة املادية  فال يتاأ إىل صرف املال. ورابعاً:

دما اش اء األشياء اجلـاهزة مـن السـوق  كمـا اعتيـد   الشـرق األوسـل ومـا دشـبه 
ّياإ مـا ال  البـاإ ففيـه : ـ باإلرـافة إىل عـدم اسـتفادة اإلنسـان الفوانـد السـابقة ـ دنـه كاـ

ياـون الشــيء املشـ ى حســب املطلـوب مــن الفانــدة  لااـرة الغــجم و ـو،  ولــحا قــالوا 
   املال:
 ».عمل الناس فيه راحة وليأ فيه منفعة«

  قـــال رســـول اهلل )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه لعـــام الســـوقوقـــد كـــرر،   الروايـــات : 
 .18 وسلم( : )االكل   السوق دناءة(

 15اإلنسان بنفسه  ولحا كان األنبياء )عليهم السـالم( كما دكرد فيها على عمل

                                                           
 .11161  33ب 311ص 16مستدرك الوسانل: أ - 31
 ».كان نو  رلالإ جناراإ «وفيه: 111ص 2رالع تفسّي العياشي: أ - 31

كان إدريأ )عليه السـالم( خيالـاإ   ودورل مـن «وفيه: 2ب 61ورالع قصص األنبياء لل زانري: ص
 ».خاط من الاياب
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 بني راشا وخياط وجنار ومن يعمل الدرش إىل  ّي ذلت. 
)عليهم السالم( يزرعون ويفرون اآلبار والعيون  إىل  40وقد كان األنمة األلهار

 ما دشبه ذلت ..
األنعــام ذحبــا و ــرا  و  روايــة: دن النــ  )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وعليرــاإ 

 لوليمة فالمة )عليها السالم(. 
ـــه   ـــه   ح ر ـــه وســـلم( بنفســـه  ـــر اإلبـــل هـــدياإ ل ـــه وآل ودن النـــ  )صـــلى اهلل علي

 .45وهاحا دمّي املؤمنني )عليه السالم(

                                                                                                                                                                      

قـــال الررـــا )عليـــه الســـالم(: وكـــحلت دمــــر «وفيـــه:  1  11ب 311ص 11ورالـــع حبـــار األنـــوار: أ
حممد )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ومـا لـاء بـه  ودمـر كـل نـ  بعاـه اهلل  ومـن آياتـه دنـه كـان يتيمـاإ فقـّياإ 

 ».راعياإ دلّياإ 
 ».دول من صنع الدرش داوود«وفيه: 1  1ب 1ص 11ورالع البحار ايضاإ: أ

 باب حياة األنمة )عليهم السالم(.رالع حبار األنوار  - 11
عـن محـاد بـن عامـان عـن ديب عبـد اهلل )عليـه السـالم( قـال «وفيـه: 1  251ص 1رالـع الاـا : أ - 11

مسعتـه يقـول:  ـر رسـول اهلل )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم( بيـد، ثالثـاإ وسـتني و ـر علـي )عليـه السـالم( 
 ».ما  ي  قلت: سبعة وثالثني؟ قال: نعم

: )ان رســـول اهلل )ص(  رك وســـانل الشـــيعة عـــن دعـــانم االســـالم عـــن لعفـــر بـــن حممـــد و  مســـتد
دشرك علياإ )ش(   هديه  و ر رسول اهلل )ص( بيد، ثالثاإ وستني بدنة ودمـر عليـاإ )ش( فنحـر بـاقيهن( 

 وروا،   مورع آخر وفيه: )ودمر عليا )ش( فنحر باقي البدن وكانت مانة  رها كلها يوم النحر(.
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 تقليل الموظفين 
 

من دهم ما  ب على البالد اإلسالمية : )تقليل املو فني إىل دقصى حد  ان( 
إن مصر   يمانه كانت تشـتمل علـى عشـرة ماليـني  وكـان وقد ذكر لرلي ييدان: 

 املو فون فيها عشرة آالف فقل.
و  نظــري هــحا عــدد كبــّي ديضــاإ  فلمــاذا نضــع لاــل دلــف نفــر  مو ــف واحــد؟ 
ــة عامــل لابــت  ومــن املعــروف دن كــل مو ــف يانــد عــن قــدر احلالــة الضــرورية امللحر

 احلريات.
ر إىل دن لال دربعني نفـر  مو فـاإ ولان وصل عدد مو في مصر   يمان الناص

واحــداإ   وذلــت ألنر عبــد الناصــر كــان يريــد كبــت النــاس وســلب حريــاهتم  باإلرــافة 
إىل اجلهل بايفية إدارة شؤون احلياة  وإبقاء منهـاأ الغـرب ـ ال اإلسـالم ـ   احلاـم   

حـىت  كما دنه كان يريد املصفرقني فقل ال  ّي  وكل ذلت صار سبباإ لزيـادة املـو فني
 وصلت مصر إىل دحل مستويات الفقر والابت واملره والتخلف   يمانه.

بينمــا إســرانيل ذات املليــو  نســمة  تصــل إىل األقمــار الصــناعية والــحررة  وتصــنع 
  بينمـا كانـت 42ستمانة قسم من السال   وتنتج دنواش البضانع وتصـدررها إىل العـا 

                                                           
 قنبلة نووية.  211اسرانيل ولت حالياإ ف - 12

 25/1/5555تاريخ  14ص 557)المجلة( العدد 
  م: فاالتايل:1151  1111سنة:  51اما بالنسبة اىل تو دولة إسرانيل عي 

 م:5548
. األرارــي 13111دوالر. خطــوط اهلــاتف :  3251اإلنتــاأ االــي اإلألــايل بالنســبة للفــرد الواحــد: 
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لصـني إللعـام النـاس  حيـ  درـافت إىل مصر  تاأ إىل حلم القردة! املستوردة مـن ا
 مأساة الناس دلف مأساة ومأساة.

وتقليل املو فني ال ياون دفعة واحدة حىت يولب هـزر الـبالد وإشـاعة الفورـى  
بل الاليم التقليل تدر ياإ  ت إشراف جلنة من الياء  ونقل كاّي مـن شـؤون الدولـة 

دالــة االلتماعيــة وتقــدمي الــبالد إىل إىل النــاس  فالدولــة تبقــى مشــرفة فقــل إللــراء الع
 41األمام وحفظ األامة عن األعداء  إىل ما دشبه ذلت..

وكلرما قلر عدد املو فني  انتقل األفراد من اإلسـتهالك إىل اإلنتـاأ  ومـن الابـت 
إىل التحــرر  ومــن صــرف املــال علــى املــو فني إىل تــوفّي،   ــا تقلــل الضــرانب إىل دن 

 .44املقررة   اإلسالم فقل تصل إىل الضرانب األربع

                                                                                                                                                                      

% ـ 11فدان. تشايل اإلنتاأ االي اإلألايل حبسـب القطاعـات: الزراعـة:  31111وية : الزراعية املر 
.  55الطـانرات احلربيـة :  11% ـ القدرات الدفاعية : الـدبابات : 56% ـ الدمات:  33الصناعة: 

 151114القوات املسلحة العاملة: 
 م:5558
 2531111دوالراإ. خطــــــوط اهلــــــاتف : 13161اإلنتــــــاأ االــــــي اإلألــــــايل بالنســــــبة للفــــــرد الواحــــــد: 

. تشــايل اإلنتــاأ االــي اإلألــايل حبســب القطاعــات : الزراعــة: 161111األرارــي الزراعيــة املرويــة: 
.  1311% . القـــــدرات الدفاعيــــــة : الــــــدبابات: 3141الــــــدمات:  -% 22الصـــــناعة:  -% 345

 .   135111. القوات املسلحة العاملة:  111الطانرات احلربية: 

 13/6/1111بتاريب  33ص  156لة العدد اجمل
 كتاب )الدولة اإلسالمية(.  112-111رالع موسوعة الفقه أ - 13
 وهي: المأ والزكاة واجلزية والراأ. - 11
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 مداراة الناس ومالئمة الزمان
 

 ». إذا   يوافقت الزمان فوافقه  وإذا   يدارك الناس فدارهم«  املال:
 ويقول الشاعر:

 ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في غارهم ؟؟؟
زمـان  ومـداراة إن من دهم ما جندد به احلياة ونبـدد بـه املسـّية التطوريـة )مالنمـة ال

 الناس(. 
 ف ن بعضهم بل كاّياإ منهم يعورد نفسه على الْرق وعدم املالنمة  يقول: 

 )هحا رديي(!.
 و)إ  على صواب و ّيي  طئ(!  

 و)إن الناس لو دخحوا بنظريت لاانوا سعداء(!.
 . 49دكار احلق فيما تنارونبينما   احلدي : 

 . 46»واللهم در  احلق كما ه«و  الدعاء: 
وقـــد دحصـــى احلامـــاء  اتانـــة مـــن دخطـــاء احلـــواس  فـــ ذا كـــان األمـــر كـــحلت   

 احلواس فايف حال  ّي ااسوسات؟ 
  . 13اهدنا الصراط المستقيم ولحا نقرد كل يوم ـ على األقل ـ عشر مرات:

                                                           
 .13  الفقرة 13هنج البال ة: الطبة  - 15
 .11  1ب 11ص 11حبار األنوار: أ - 16
 .6سورة الفا ة:  - 13
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 ففي كلر خطوة وفارة وحلظة  صراط مستقيم وصرالات منحرفة.
نسان دنر كل احلق معه إال فيما قطع به  إذ ح ية دن ال يتصور اإل أواًل:فالاليم 

  وال ميان ردش القالع  إال بالتشايت   مقدمات القطع 48القطع ذاتية كما قالوا 
 حىت يتحول قطعه إىل  ن دو شت دو وهم.

دن يعرف اإلنسان دن كاّياإ من الناس ميلاون لبـانع ودذواق  تلفـة مياـن  وثانياً:
ـــوا كمـــا يـــب د ـــرا، صـــاحلاإ  ودنـــه ال عـــالأ   حـــاالت كاـــّية إالر دن ال ياون و كمـــا ي
 باملداراة واملالنمة والرفق.

نعــم يلــزم اإلصــال  بــالل هــي دحســن حســب املقــدور  كمــا ثبــت ذلــت   بــاب 
فبما ر مة من اهلل لنت لهـم   قال سبحانه: 45األمر باملعروف والنهي عن املنار

فــاعف عــنهم واســتغفر لهــم ولــو كنــت فغــاً غلــيال القلــن النفضــوا مــن  ولــك 
وشاورهم في األمر 

90. 
ف ن البنود الاالثة   آخر اآلية املباركة من دهم ما يولـب إلتفـاف اجملتمـع بعضـه 

 إىل بعه وعدم تفرقهم.
إن أريد إال اإلصالح ما استطعتوقال سبحانه:

95. 
و  وصــية موســى هلــارون )عليهمــا الســالم( ومهــا نبيــان مرســالن مــا نقلــه القــرآن 

وقال موسى ألخيه هارون اخلفني في قومي واصلحاحلايم:
92. 

                                                           
 لوصول اىل كفاية األصول.رالع الوصانل اىل الرسانل  وا- 11
 كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنار.  13رالع الفقه: أ - 11
 .151سورة آل عمران:  - 51
 .11سورة هود:  - 51
 .112سورة األعراف:  - 52
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 معنى التوكل
 

كاـــّياإ مـــا قـــتلل األمـــر علـــى النــــاس فيتصـــورون دن التوكـــل معنـــا، عـــدم تســــبيب 
األســـباب وعـــدم األخـــح بـــالطرق الـــل لعلهـــا اهلل ســـبحانه لألشـــياء  فيقعـــدون عـــن 

 األسباب ويرلون النتانج. 
 رش.. ولان هحا خالف العقل والش

ومـن يتوكـل علـى اهلل فهـو  سـبهف هنم إن اعتمدوا علـى اآليـة املباركـة: 
91  
 ويعموا دن معنا، التوكل من دون العمل! فالاليم دن ينظروا ديضاإ إىل قوله سبحانه:

وأعّدوا لهم ما استطعتم من قّوة
ثم أتبع سبباً   وقوله تعاىل: 94

99 . 
ونية الل لعلها اهلل   كما ورد   الروايـة فالتوكل من لوايمه العمل باألسباب الا

 . 96إعقل وتوكل: 
  إىل  ــــّي 97دىب اهلل دن  ـــري األمــــور إال بأســـباعاوكـــحلت لـــاء   احلــــدي : 
 ذلت من اآليات والروايات ...

إن من شأن التوكل هو دن يال اإلنسـان مـا لـيأ بيـد، إىل اهلل سـبحانه وتعـاىل   
  كما هو من شأن الدعاء ديضاإ.

                                                           
 .3سورة الطالق:  - 53
 .  61سورة األنفال:  - 51
 .12  11سورة الاهف:  - 55
 ».واعقل راحلتت وتوكل«وفيه: 1  22 اجمللأ 132رالع األمايل للشيب املفيد: ص - 56
 )بيان(. 63ص 3رالع حبار األنوار: أ - 53
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ومن هنا ورد قوله سبحانه ملوسى )عليه السالم(   احلدي  القدسي: يا موسـى 
 دتريد دن تبطل حامل   األشياء !. 

وورد عدم است ابة دعاء ألاعة ألهنم ال يفعلون ما قـرر، اهلل سـبحانه وتعـاىل مـن 
 املقدمات  كمن ال يعمل   يقول: اللهم اريقين من واسع فضلت.

مام الصادق )عليه السالم(: )اربعة ال يست اب هلم دعـاء: ففي احلدي  عن اال
رلل للأ   بيته يقول يا رب اريقين  فيقول لـه: د  آمـرك بالطلـب  ورلـل كانـت 
له امـردة فيـدعو عليهـا  فيقـول: د  دلعـل دمرهـا بيـدك  ورلـل كـان لـه مـال فأفسـد،  

… رك باالصـــال  فيقـــول يـــا رب اريقـــين  فيقـــول لـــه: د  آمـــرك باالقتصـــاد   د  آمـــ
 .98 ورلل كان له مال فأدانه بغّي بينة  فيقول: د  آمرك بالشهادة(

وعن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )مخسـة ال يسـت اب هلـم: احـدهم 
 .95رلل مر حبانل مانل وهو يقبل اليه و  يسرش املشي حىت سقل عليه( الي

عاء وحـد،  دو بـأن اإلمـام املهـدي ولحا: فتورهام دن دحوال املسلمني تتحسن بالـد
)عليـــه الســـالم( يـــأيت وهـــو يصـــل  وال تاليـــف لنـــا  ـــن إلالقـــاإ   الـــدعوة إىل الـــّي 
واألمــر بــاملعروف والنهــي عــن املناــر قبــل  هــور، )ع ــل اهلل تعــاىل فرلــه الشــريف(  

  كمــا 65ســال  املــؤمنو 60الــدعاء مــب العبــادةلــيأ علــى مــوايين اإلســالم  فــ ن 
 ورد.

ــأ بكــم ربــي لــوال دعــا كمل عزولــل:وقــا مــا يعب
ــل اهلل تعــاىل 62 واإلمــام )ع ر

                                                           
 .1  16ب 311ص 61حبار األنوار: أ - 51
 .11  52ب 151ص 63حبار األنوار: أ - 51
 .1  2ب 1116ص 1وسانل الشيعة: أ - 61
ــــدعاء ســــال  املــــؤمن( حبــــار األنــــوار - 61  11: أإشــــارة إىل احلــــدي  املــــروي عــــن رســــول اهلل )ص(: )ال

 .1  16ب 211ص
 .33سورة الفرقان:  - 62
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 فرله الشريف( البد ودن يظهر:
 61خروج إمام ال محالة ظاهر يقوم على اسم اهلل بالبركات 

لاـن مـع ذلــت كلـه البــدر لنـا دن نعمـل مــا   لهـدنا إلصــال  دنفسـنا وإلصــال  
ملعروف والنهـي عـن املناـر  وبـحلت قـد اجملتمع  كما علينا الدعوة إىل الّي واألمـر بـا

ددينا التاليف امللقى على عاتقنا من قبل اهلل سبحانه وهو عزر ولل ينصر العاملني  
إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم  كما وعد بقوله تعاىل:

64.  
وإذا لـاء نصـر اهلل سـبحانه ـ بعـد دن عملنـا ليـل هنـار ـ فـنحن الغـالبون كمـا قـال 

ن ينصركم اهلل فال غالن لكمإتعاىل:
69. 

                                                           
هحا البيت لشاعر دهل البيت )عليهم السالم( دعبل الزاعي رمن قصـيدة انشـدها ححضـر اإلمـام  - 63

 الررا )عليه السالم(   املدينة املنورة مطلعها:
 أفاطم لو خلت الحسين مجدالً وقد مات عطشاناً بشط فرات

 .15  11ب 253ص 15رالع حبار األنوار: أ
 .3سورة حممد:  - 61
 .161سورة آل عمران:  - 65
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 االرتباط المستمر باهلل
 

 ا  درد حياة اإلنسان ويـافظ علـى توايهنـا: )االرتبـاط املسـتمر بـاهلل سـبحانه(   
فــ ن اهلي انــات واالرــطرابات قــد تطغــي علــى حيــاة اإلنســان فتماــل لانــب اإلفــراط 

فريل فيها  وهح، كلها تعادل فيها  وكحلت اجلمود والساون والبالدة وارل لانب الت
 وتواين بسبب اإلرتباط باهلل سبحانه. 

أال بذكر اهلل تطمئن القلوب قال اهلل عز ولل:
66.  

فــ ن القلــب املــرتبل بــاهلل ســبحانه  ــد الســاينة املتوســطة بــني اإلفــراط والتفــريل  
فــ ن ســاينة القلــب تولــب اإلتــزان   التفاــّي وهــو بــدور، يولــب التحــرك الصــحي  

 و األهداف الرفيعة. 
وحيـــ  دن اهلل ســـبحانه بيـــد، كـــل شـــيء  مـــن احليـــاة وشـــؤوهنا  واملـــوت ودلـــوار،  

 فالاليم دن ير ب اإلنسان   االرتباط به  ليحصل على مقصود،. 
ولحا فمن دراد احلصول على مقاصد، فليحكر اهلل ذكراإ كاّياإ  ويربل قلبه بـه باـرةإ 

ا وكبّيهـا  وير ـب إليـه   حـل مشـاالته قليلهـا ودصيال  ويطلب منه احلوانج صغّيه
وإن إلــى وكاّيهـا  فـ ن بيـد، مفتـا  كـل شـيء  وإن إليـه االنتهـاء حيـ  قـال تعـاىل:

ربك المنتهى
67. 

إن األســـباب  عولـــة مــــن قبـــل اهلل ســـبحانه وتعــــاىل  لاـــن األســـباب وحــــدها ال 

                                                           
 .21سورة الرعد:  - 66
 .12سورة الن م:  - 63
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حة وهـــــو مســـــبب تافــــي   األمـــــور  إذ وراء األســـــباب إرادتــــه القـــــاهرة وقدرتـــــه النافــــ
األسباب  فرحا قرب اإلنسان مـن اهلـدف بسـعيه ولـدر، ولانـه ال يصـل  ورحـا ياـون 
بعيداإ عن اهلدف دير باعـد  فيـيق بريـق احلـظ فيصـل حيـ    ياـن يتوقـع  كمـا قـال 

 تعاىل:
 قل اللهـم مالـك الملـك تـاتي الملـك مـن تشـاء وتنـزم الملـك ممـن تشـاء

دك الخير إنك على كل شيء قديروتعّز من تشاء وتذّل من تشاء بي
68.  

وامللـــت مـــن بـــاب املاـــال  وإال فالصـــحة واملـــره  والغـــ  والفقـــر  واملـــال والولـــد  
 ودلف حالة وحالة ـ  ا نعلمها دو ال نعلمها ـ كلها بيد، عزرولل. 

ــــه مــــن  يــــ  ال وقــــال ســــبحانه:  ــــه مخرجــــاً ويرزق ــــل اهلل يجعــــل ل ومــــن يت
يحتسن

65. 
لهــا مــن حــال إىل حــال  ومــن فــرد إىل فــرد  ومــن ألاعــة إىل والــدنيا دار تــدور بأه

وتلك األيام نداولها بين الناسألاعة  كما قال سبحانه: 
70. 

فاملتصل باهلل سبحانه تت دد حياته على لول الل  بينمـا  ـّي، قـد يصـل وقـد 
 ال يصل على شيء  كما ورد   الدعاء:

 .75»ومن   يعرفه يا من يعطي من سأله يا من يعطي من   يسأله«

                                                           
 .26سورة آل عمران:  - 61
 .3و2سورة الطالق:  - 61
 .111سورة آل عمران:  - 31
  مفــــاتي  اجلنــــان: الاــــامن مــــن األعمــــال العامــــة لشــــهر رلــــب  الــــدعاء 352مصــــبا  املته ــــد: ص - 31

 ل من األعمال املش كة لشهر رلب. والزيارة: األو 
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 التخطيط ضرورة
 

مــن الضــروري ملـــن يريــد البـــدء باحليــاة الســـليمة: )دن قطــل  طيطـــاإ دقيقــاإ لاـــل 
لوانـــب احليـــاة(  فيقـــدعر اهلـــدف املطلـــوب الـــحي يريـــد الوصـــول إليـــه  وكميـــة وكيفيـــة 
املقـــدمات املوصـــلة إىل ذلـــت اهلـــدف  ويرســـم السياســـة الـــل  اـــم العمـــل والعامـــل 

ا  ويالحــظ القــدر ااتــاأ إليــه مــن املــادة ومــا يلزمــه مــن البشــر ومــا إىل ذلــت  ألللهــ
ويرتب األعمال املطلوبة ترتيباإ يمنياإ حسب ما بينها من العلـل واملعاليـل واالرتبالـات 
واملاليمـــات  والطريـــق الـــحي  ـــب ســـلوكه  ـــا ياـــون دقصـــر ودســـهل وآمـــن  إىل  ـــّي 

 ذلت..
مــن الوقــوش   األخطــاء  كمــا ياــون الوصــول ف نــه بــالتخطيل يــؤمن ـ عــادة ـ 

 درمن والسالمة اكار. 
ـــاة الفـــرد  ـــاة اجلماعـــة  وإن كـــان   حي لاـــن التخطـــيل لـــيأ شـــي اإ ســـهالإ   حي
دســــهل  إذ هــــو حبالــــة إىل الــــياء النــــزيهني الــــحين يهمهــــم اهلــــدف ويـَتاوقــــون شــــوقاإ 

 للوصول إليه.
رلــة مــن العلــم والنزاهــة ـ وحيــ  إن اإلنســان  ــّي املعصــوم ـ مهمــا كــان علــى د

معــرره لألخطــاء  فــالاليم املراقبــة املســتمرة  حــىت إذا  هــر الطــأ دصــلحه  وإذا  هــر 
دن الطريق اآلخر  دو املزايا األخر دسـهل دو درـمن دو دفضـل  عـدل عمـا بيـد، وبـ  

 عليه  إىل ما  هر له  ومن املعروف دن االع اف بالطأ فضيلة. 
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 . 72يأخذوا بأ سنهاوأمر قومك قال سبحانه 
  كاـّياإ مــا ياــون دمــام الشــخص دمــران البــد منهمــا  لاــن ال يــتمان مــن اجلمــع 
بينهمــا  و  هــحا احلــال ياــون األمــر دانــراإ بــني هــحا وذاك  فــالاليم دن يالحــظ ديهمــا 

 دهمر حىت يقدمه على املهم  رعاية لقانون األهم واملهم. 
 ق  هل يرلر  الامية دو الايفية؟. واملخِطل دانماإ يرى نفسه   هحا املأي 

دو مــا دشــبه ذلــت  كمــن عنــد، دينــار وهــو لــانع عــارا  هــل يشــ ي بــه لعامــاإ دو 
لباســاإ؟ دو مــريه مشــرد  هــل يصعــل حالــه علــى املســان دو يعــا  مررــه؟ وإىل دلــف 

 ماال وماال   هحا اجملال.

                                                           
 .115سورة األعراف:  - 32
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 الزواج المبكِّر
 

ملباــر(   ف نــه رــمان مــن الفســاد والاكبــة مــن مولبــات لديــد احليــاة : )الــزواأ ا
 والقلق واملره. 

إن الشهوة اجلنسية دقوى من اجلوش والعطجم و ومها  فامـا دن اجلـانع العطشـان 
العاري إذا   يتمان من احلالل إلت أ إىل احلرام ـ عادة ـ   كحلت حال من   يشبع 

  ريزته اجلنسية باحلالل يقع   الفساد . 
ن  ّي املتزوأ ـ خصوصاإ من النساء ـ ياون   ككبـة حارـرة وقلـق باالرافة اىل د

  ف ذا لن  إىل احلرام تعرره إىل  تلف األمراه اجلنسية واملشاكل 71على املستقبل
االلتماعية  وإذا كبت نفسه وقع   األمراه النفسية واجلسـدية ـ كمـا قـرر، الطـب  

للابــــت اجلنســـي   البنــــني  ومـــن خـــالل مشــــاهدة احلـــاالت املررــــية املنتشـــرة نتي ـــة
 والبنات ـ .

 أسباب التأخر في الزواج:
 دما ملاذا التأخر   الزواأ وكارة العنأ  وكارة الطالق وكارة املنايعات؟.

                                                           
االكت ـاب اكاـر مــن مره:ذكـر تقريـر ملنظمــة الصـحة العامليــة ان هـحا املـره هــو األول عنـد النســاء   - 33

ويــأيت ترتيبــه   املنزلــة الرابعــة   قانمــة األمــراه   العــا   وتوقعــت تقــارير دخــرى ان ياــون هــو املــره 
مليـــون  11م بينمــا مـــره القلـــب هـــو األول  و  امرياــا يولـــد حاليـــاإ 2121ا    عـــام الاــا    العـــ

 مليار دوالر. 11انسان يعاجلون منه ويصابون به   وقت واحد  وتصل تااليف عالله هناك اىل 
 28/1/5555بتاريخ  65ص  558المجلة: العدد 
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 فهو يرلع إىل دمور عديدة   منها : 
 ا راف القانون.  :5
 واملفاهيم الال ة املنتشرة   اجملتمع.  :2
 القناعة.  والسعي إىل الت مل   قبال :1
 والبطالة املتزايدة. :4
 واإلفراط   صنع وشراء السال . :9
 وكارة املو فني. :6
 باإلرافة إىل خروأ احلياة عن البسالة بسبب الصناعة واحلرص وما دشبه. :7
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 القانون الخاطئ
فالقانون يقول بتأخّي الزواأ  بينمـا هـو شـأن مـن شـؤون البـال  والبالغـة  وعالنـم 

 . 74رة   )الفقه(البلوغ محكو 
والقـــانون يقـــول: ال حـــق لـــت   حيـــاية املباحـــاة وال ميانـــت حيـــاية األره  وال  
كاّي من األعمال إال ب لاية مـن الدولـة  وكـل هـح، األمـور تقيرـد اإلنسـان وونعـه مـن 

 التحرك  و الاسب واملسان.
يــات والقــانون لعــل كاــرة املــو فني  وكاــرةا املــو فني مــن دهــم وســانل النــق للحر 

 والابت لألعمال كما سبق.

 المفاهيم الخاطئة
واملفـــاهيم الال ـــة تقـــول: بتـــأخر الـــزواأ عـــن الدراســـة  وتؤكـــد علـــى عـــدم الـــزواأ 
املبار  وتسم  بسلوك الطرق  ّي الشرعية وتطالب بالتشـريفات املعقـدة ييـادة علـى 

 ما قرر   الشريعة اإلسالمية بالنسبة للزواأ واحلياة الزولية. 
الــزواأ كمــا قــرر، اإلســالم حالــة لنســية والتماعيــة بــني الرلــل واملــردة مــع بينمــا 

إذا لـاءكم مــن مالحظـة األخـالق واإلميـان  فقـد قـال )صـلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(:
 وهحا كما   الرلل كحلت   املردة. 79تررون خلقه ودينه فزولو،

 التجمالت
فاــل يريــد دكاــر مــن وللــب الت مــل مــن دســباب الابــت وتــأخّي الــزواأ ديضــاإ  
 . 76مقدور،  وحني يصعب عليه وال يتمان من توفّي، ي ك الزواأ

                                                           
 .1251املسألة  261رالع )منتخب املسانل اإلسالمية(: ص - 31
 .251باب الناا    331ص 3 وايل الل ايل: أ - 35
لنــا  31وللنمــوذأ علــى تفشــي الــت مالت الحــظ التقريــر التــايل  ــت عنــوان: )الســعودية تســتهلت  - 36

مــن الــحهب ســنوياإ(:قال  لــأ الــحهب العــاملي   آخــر تقريــر إحصــاني لــه إن الــحهب ياد اســتهالكه 
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بينمــا علـــى اإلنســـان دن ياـــون   كـــل شـــؤونه حســـب قدراتـــه وإال كـــان احلرمـــان 
ومن أعرض عن ذكـر  فـّّن لـه معيشـة واملشاكل من نصيبه   وقد قال سبحانه: 

ضنكاً 
77.  

رَّم  ف نه مطلق يشمل كل هنـج مـن وهحا ليأ خاصاإ باإلعراه عن الوالب واا
 مناهج احلياة  وحىت املستحبات واملاروهات  ا يعي عنه باآلداب اإلسالمية.

خــاص بــ ك الوالــب وفعــل  ونحشــره يــوم القيامــة أعمــى نعــم دخــّي اآليــة:
حـــا ي تـــب علـــى فعـــل املاـــرو، وتـــرك  دعمـــىااـــرَّم حســـب الظـــاهر  إال دن ياـــووَّل 

 املستحب.
 . 78يسروا وال تعسروا رد   احلدي  الشريف : وقد و 

إن بـــين إســـرانيل رـــيرقوا علـــى دنفســـهم فضـــيرق اهلل وديضـــاإ قـــال )عليـــه الســـالم(:
 .عليهم 

و  احلــدي : )ان الــوارأ رــيقوا علــى دنفســهم نهــالتهم  ان الــدين دوســع مــن 
 . 75 ذلت(

                                                                                                                                                                      

ســـــ ل 3لـــــن  بينمـــــا  2543ليســـــ ل  1111ايل %   الســـــعودية   الربـــــع األول مـــــن العـــــام احلـــــ3
% عــن الفــ ة ذاهتــا مــن 3لــن بزيــادة بلغــت  1/31االســتهالك   الســعودية رقمــاإ قياســياإ لديــداإ بلــ  

 العام املاري ديضاإ.
كحلت دور  التقرير دن استهالك الحهب   كـل مـن قطـر والبحـرين والاويـت وسـلطنة عمـان سـ ل 

لنـاإ   الربـع األول مـن هـحا العـام  وقـد لـوحظ تـو  13 ل بـحلت % فقـل ليسـ1تواإ متوارعاإ حعـدل 
% نتي ــــة ارتفاعــــاإ لطلــــب 15  مبيعــــات الــــحهب   دوروبــــا حيــــ  ارتفــــع االســــتهالك   أللتــــه إىل 

االستاماري املس ل   الربع األخّي من العام املاري   ا ددى إىل ارتفاش االسـتهالك األورويب الصـا  
 %.11رته بريطانيا بنسبة % والحي تصد11بنسبة 

 4/7/5558بتاريخ  46ص  595المجلة العدد 
 .  121سورة له:  - 33
 .11116  113 رر احلام ودرر الالم: ص - 31
كـــان يقــول: ان شـــيعتنا     . و  تتمـــة احلــدي : )ان علـــي بــن ديب لالــب 131قــرب اإلســناد:  - 31

 دوسع من ذلت(.
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 إىل  ّي ذلت  ا ذكر   حمله.
  وليسـت مهَـّاإ بالليـل 85وهـي راحـة للقلـب والبـدن 80دالقناعـة كنـٌز ال ينفـبينما 

 . 82وذالًّ بالنهار  إىل  ّيها من فضانل القناعة
 

 يقول الشاعر ما معنا، :
 .81القناعة تولب الغ  فاخي احلريص الحي  وب اآلفاق حىت يستغين

 البطالة
املماـن  والبطالـة ـ وهـي كاـّية   يومنـا هـحا بسـبب القـوانني الاابتـة  وال فـرع عـن

 ـ ديضاإ توقف الزواأ. 84من األعمال
ــل املســؤولية مــن قبــل الرلــل واملــردة  حيــ  دن الــزواأ مــن دوافــع العمــل  فــ ن  مر

ــه قولــه ســبحانه :  إن تــدفعهما لالشــتغال واالهتمــام املتزايــد   ولعلرــه ياــون مــن دولا
                                                           

. 151رورـــة الـــواعظني: ص» القناعـــة كنـــز ال ينفـــد«الم(: إشـــارة إىل قـــول اإلمـــام علـــي )عليـــه الســـ - 11
 .  131و 135و 53وشبهه   هنج البال ة: قصار احلام 

. وقولـــه )ش(: ) ـــرة القناعـــة الراحـــة( 311إشـــارة اىل قولـــه )ش(: )القناعـــة راحـــة( دعـــالم الـــدين: ص - 11
 .311الرقم  216ص 21شر  النهج: أ

 .111ص 2ص رالع )الفضيلة اإلسالمية(: أللتفصيل عن فضانل القناعة وذم احلر  - 12
 قناعت توانار كند مرد را خيكن حريص لها نارد را - 13
 % نسبة القوى العاملة   العا  العريب من  مل الساان وهي ددىن نسبة   العا .33 - 11

 هـ5455السنة الرابعة شهر رمضان  18ص  28النبأ: العدد 
 %.15د وصلت اىل ارتفاش نسبة البطالة   االردن وق

 50/5/55تاريخ  5ص 587المجلة: العدد 
 151تشــّي اإلحصـــاءات الـــل نشـــرهتا منظمــة العمـــل الدوليـــة اىل ان: عـــدد العــاللني عـــن العمـــل يبلـــ  

ـــــة  ـــــحين ال يعملـــــون بطـــــاقتهم الاامل مليـــــون نســـــمة  وعـــــدد  351مليـــــون نســـــمة  وعـــــدد املـــــو فني ال
 مليون نسمة. 361مسو  21اىل  15االشخاص الباحاني عن و انف   سن 

 7/2/5555تاريخ  52ص  555المجلة / العدد 
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 . 89يكونوا فقراء يغنهم اهلل من فضله 

 كثرة السالح
صــر يسـتنفد كاــّياإ مـن مــوارد األمـة  وهــل للدولـة  صصــات والسـال    هـحا الع

ماليـة تافــي جلميــع األمـور: لســد احلالــات النفســية واجلسـدية ومــا يتالــه الشــعب  
 ودخرى أللل التسل  املفرط الحي ياقل كاهل ميزانية الدولة وكاهل الناس بالغالء؟.

الرفيع واملعسـارات   إنر األسلحة املعقدة حبالة إىل مقومات عديدة من التعلم 
الضـــخمة واأليـــادي الااـــّية  وكـــل ذلـــت  ـــا يســـتنفد مـــوارد األمـــة حـــا ال يـــدش  ـــاالإ 

 .86صحيحاإ للحالات األاخر من الصحة والعلم والزواأ وما إىل ذلت ..

                                                           
 .32سورة النور:  - 15
تاــــــاليف احلـــــــرب الـــــــل    صــــــل حيـــــــ  قـــــــدر خــــــياء عســـــــاريون تاـــــــاليف وللماــــــال نشـــــــّي اىل  - 16

االستعدادات العسارية الـل قامـت عـا الواليـات املتحـدة قبـل ال الـع عـن قرارهـا بضـرب العـراق حليـار 
ليون دوالر  وهحا يرفع  مـوش تاـاليف انفـاق امّيكـا العسـاري   منطقـة اللـيج هـح، السـنة م 251و
مليــارات دوالر.  ــّي اهنــا ليســت شــي ا اذا قورنــت بالتاــاليف الــل كانــت ســتتحملها  3( اىل 1111)

 امرياا لو حصلت الضربة العسارية بالفعل.
  ويقدر العساريون ان كـل لـانرة مقاتلـة الف دوالر   الساعة 12( يالف 52 ليق كل لانرة )ب 

  تاأ اىل ست ساعات لّيان لتنفيح مهماهتا   العراق.
 الف دوالر. 111كلفة كل صاروخ كروي: مليونان و

 الف دوالر. 251القنابل املولهة بالليزر تالف كل واحدة منها 
 دما تااليف ما حصل فيما بعد من الضرب فأكار من ذلت بااّي .

 م25/55/5558تاريخ  56ص  585عدد المجلة ال
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 كثرة الموظفين
وهاــحا حــال كاــرة املــو فني  ــا دشــرنا إليــه  فــ ن الدولــة جلهلهــا و رورهــا وتطلبهــا  

  تاار من املو فني  وكل ذلت على حساب الشعب وعلى حسـاب كارة املصفقني
 حريتهم ورفاههم وسعادهتم  وهح، األمور من دسباب املنع عن الزواأ املبار. 

 الالبساطة
دمـا عـدم البسـالة فحـد  عنهـا وال حـرأ  إن الصـناعة بـحاهتا تعقـد احليـاة ـ إىل 

غســالة واملروحـــة واملـــيدة لانــب دهنـــا تســهل احليـــاة مـــن ناحيــة دخـــرى ـ فالااللـــة وال
والتلفزيون  ودلف وسيلة ووسيلة داخرى من الصناعات الل دخلت احلياة تقـف كاـّياإ 

 ما حالزاإ عن الزواأ بشال عام  والزواأ املبار خاصة.
ومــن املعلــوم دن هــح، األامــور كمــا تقــف دون الــزواأ  تاــون معــوالإ هلــدم البيــوت 

نهـــا إىل الطـــالق  ولـــحا كاـــر الطـــالق بشـــال  الزوليـــة  ـــا يلت ـــأ الزولـــان للـــتخلص م
  كـربالء املقدسـة ـ ونفوسـها ذلـت اليـوم  87كبّي  ف   دذكـر   سـنة  ـانني ه ريـة 

يهاء مانة دلف ـ قال احلاكم الشرعي املسؤول عن الزواأ والطالق : إنـه   ترفـع إليـه 
 لوال السنة إالر قضية واحدة   الطالق. 

ملـدن اإلسـالمية  وإن كـان دكاـر مـن ذلـت ـ فررـاإ ـ   وهاحا كان األمر   بقيـة ا
لان الاارة ديضاإ   تان تت اوي عـدد األصـابع  دمرـا اليـوم فحـد  عـن الطـالق وال 

 .88حرأ

                                                           
 هـ.ق.1311عام  - 13
اللــــق اجلهــــاي املركــــزي للتعب ــــة العامــــة واالحصــــاء املصــــري صــــفارة االنــــحار حــــول معــــدالت فمــــاالإ :  - 11

حالـة لـالق بـني كـل مانـة حالـة يواأ سـنوياإ  وترتفـع    31الطالق   مصر  اذ دكد املركـز ان هنـاك 
الـــف حالـــة يواأ   حـــني كـــان عـــدد حـــاالت  611ارـــية حصـــلت % ففـــي الســـنة امل33القـــاهرة اىل 

 الف حالة. 223الطالق قد بلغت 
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 وهح،  موعة من املشاكل الاابتة للزواأ .. 
وهناك ديضاإ موانع   كل شأن من شؤون احلياة  ـب دن تعـا  شـعبياإ وحاوميـاإ 

 ال يغّير ما بقوم  تى يغّيروا ما بأنفسـهم وإذا أراد اهلل بقـوم سـوءاً إّن اهلل  فـ : 
فال مرّد له

85.  
ومن املعلوم دن اإلرادة   اآلية املباركة تشـمل اإلرادة التاوينيـة فـال تاـون حين ـحا 

 إال بسبب الناس دنفسهم. 
 دي: بأوامرنـــا وإذا أردنـــا أن نهلـــك قريـــة أمرنـــا مترفيهـــاوقـــد قـــال ســـبحانه:
دي: خرلوا عن الطاعة  مال قول الطبيب  ففسقوا فيهااملولبة للحياة السعيدة 

فحل عليها القول فدّمرناها تدميراً دمرته فعصا   
50. 

 واهلل تعاىل املسؤول دن يصل  حال املسلمني والبشر أليعاإ.

                                                                                                                                                                      

 5558/ 5/ 22هـ 5455جمادى اآلخرة 5بتاريخ  9ص 27الرأ  اآلخر: العدد 
 …اليابانيون والطالق

يرتفــع معــدل الطــالق   اليابــان عامــاإ بعــد عــام  وتشــّي إحصــانية لــويارة الصــحة والرعايــة  1111منــح 
( لالقـا 32( يواأ   اليابـان  باملقارنـة مـع )111( حالة لـالق لاـل )21لتماعية إىل انه تولد )اال

لـاوي  1116(   الواليـات املتحـدة    عـام 55(   إنالـ ا و)12( يواأ   فرنسـا  و)111لاـل )
بة ( دلـف حالـة علـى مـا تقـول الـويارة  ودشـارت إىل انـه بسـبب ارتفـاش نســ211عـدد حـاالت الطـالق )

( لالقـــا   العـــام 216166( عامـــا ارتفـــع العـــدد إىل )21الطـــالق بـــني ديواأ ارتبطـــوا ملـــدة تزيـــد عـــن )
ود لبيـــة  1135(   املانـــة مـــن إألـــايل حـــاالت عـــام 12املارـــي. وشـــالت النســـبة   هـــح، الشـــرية )

اتــب احلاوميــة حــاالت الطــالق   اليابــان تــتم حوافقــة الــزوأ والزولــة يقــدمان األوراق الاليمــة إىل املا
 االية لتس يل االنفصال ونادراإ ما ترفع قضايا لالق إىل اااكم.

 هـ ق 5455بتاريخ  48ص  22و25النبأ ـ العددان 
 .11سورة الرعد:  - 11
 .16سورة اإلسراء:  - 11



 

 51 

 

13 

 إسعاد اآلخرين
 

سـعد دي
ا
ضـاإ  وهـحا مـن )إسعاد الناس( ال يولب سـعادهتم فحسـب بـل سـعادة امل

دهم ما  دد احلياة  فـ ن اهلل سـبحانه ربـل النفـوس بعضـها بـبعه  فسـعادة بعضـهم 
 تولب سعادة اآلخرين  وبالعاأ. 

دفضــل النــاس وقــد روي عــن النــ  األكــرم )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( دنــه قــال:
ة للقـرآن و  يقل دكارهم صالةإ دو صوماإ دو ح راإ دو ذكراإ دو قراء 55دنفعهم للناس 
 دو ما دشبه.

ـــه وســـلم(   كلمـــة دخـــرى لـــه حيـــ  صـــام بعـــه  ـــه وآل بـــل قـــال )صـــلى اهلل علي
دصــــحابه وتعبرــــد   وعمــــل بعــــه دصــــحابه   نصــــب اليــــام ولــــبب الطعــــام  وســــانر 
الشــؤون احليويــة وذلــت   ســفر كــان لــه )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( مــع دصــحابه 

 ن دكار األلر هلؤالء.  كناية عن د» ذهب املفطرون باأللر كله:«
وحيــ  ســأل )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــن حــال رلــل عابــد : مــن يعيلــه؟ 

 فقيل له )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: فالن  قال: هو خّي من ذلت العابد.
ودلـــِر للنـــاس علـــى يـــدير الـــّي  وال و  دعـــاء اإلمـــام الســـ اد )عليـــه الســـالم(:

 .52وحقه باملن

                                                           
 .11311أ  11الفصل 111 رر احلام ودرر الالم: ص - 11
   ماارم األخالق. دعاؤ، )عليه السالم( 11الصحيفة الس ادية: ص - 12
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 .51ي كبد حرى دلرعلى كل ذو  حدي : 
 .54 وقال )ش(: )دفضل الصدقة برد كبد حرى

وقــــد قــــال بعــــه الشــــعراء مصــــوراإ قصــــة منــــع معاويــــة عــــن دصــــحاب علي)عليــــه 
الســالم( املــاء   صــفني ولاــن عنــدما اســتوىل اإلمــام علــي )عليــه الســالم( علــى املــاء 

 دباحه هلم  فقال عن لسان دمّي املؤمنني )عليه السالم( ما مضمونه : 
  ن ل نا ملن  الناس البز واملاء  
 ال ألن تنعهم عن البز واملاء  

فالاليم دن  درد اإلنسان حياته ب سعاد النـاس كلهـم حـىت الاـافر مـنهم  ولـحا   
مينع الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( املاء عن دهل خيي  ودعطى اإلمام احلسـني 

 . 59رشفوا اليل ترشيفا()عليه السالم( املاء لقتلته  بل قال: )و 
واإلســـعاد ياـــون: بالالمـــة الطيبـــة  واملواســـاة  والتســـلي  والدمـــة  وبـــحل املـــال  
وقضاء احلوانج  والسـعي   شـفاء املـريه مـنهم  وتـزويج العـايب والعايبـة  وإسـاان 
من ال سان له  وإكساء العاري  وإنعاال الفقّي  ورفع نابة املناـوب  واألخـح بيـد 

ملماــــن  ورعايــــة األرملــــة واليتــــيم  وقــــد قــــال )صــــلى اهلل عليــــه وآلــــه املعــــورق حســــب ا
  وإلعـام اجلـانع  والسـعي   خـالص األسـّي 56خّي بيوتام بيـت فيـه يتـيموسلم(:

 والس ني  إىل دلف شيء وشيء ..
دنـــــا عنــــد املناســــرة قلـــــوعم  وقــــد روي   احلــــدي  القدســــي دنـــــه تعــــاىل قــــال: 

لـني دقـرب إىل لطـف اهلل ورمحتـه  والـدعاء عنـدمها ف ن هـحين اا 57واملندرسة قبورهم

                                                           
 .15باب الديوان   261ص 2 وايل الل ايل: أ – 13
 .263املقنعة: ص – 11
 .31ص 2رالع االرشاد: أ - 15
 .2111  31ب 131ص 2مستدرك الوسانل: أ - 16
 .  212  121. دعوات الراوندي: ص123صدر احلدي    منية املريد: ص -13
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 دسرش إىل اإللابة.
وعليـــه.. فـــالاليم إســـعاد النـــاس حـــا دماـــن ومهمـــا دماـــن وحيامـــا دماـــن وكيفمـــا 
دماــن  خصوصــاإ الطبقــات املســحوقة  كــاملعورقني  واملررــى  واملســالني  واألســرى  

 واملطاردين  واملساكني  ومن دشبههم.
ج املعــو ق بــ مردة رؤوفــة  واملعوقــة برلــل رؤوف  كمــا ياســعي   فيقــوم مــاالإ: بتــزوي

ـ وياواسي الاالى واملناوب  ولو بالمـة  58يواأ من فاهتا القطار ـ كما هو املصطل 
 دو كتابة  دو مال  دو ولاهة  دو إسعاف  دو  و ذلت.. 
 وهاحا بالنسبة إىل العالز ومن ال حيلة له وال سبيل.

ــار: مــاذا فعلــت حــىت وقــد قــال اإلمــام الصــاد ق )عليــه الســالم( إلســحاق بــن عمر
دفع عنت املوت مرتني  وياد   عمرك ثالثني سنة؟ قال: يابن رسول اهلل )صلى اهلل 
ــة وخالــة فــدفعت الــدرمهني  عليــه وآلــه وســلم( إ  دكتســب كــل يــوم درمهــني  ويل عمر

 رت.إليهما  فقال الصادق )عليه السالم( من دلل ذلت فعل اهلل بت ما ذك
فـــ ن النـــاس عيـــال اهلل ســـبحانه  ودحـــبهم إليـــه دحســـنهم إىل عيالـــه  فـــ ذا دحســـن 

اللق عيال اهلل ودحب النـاس إىل اإلنسان إىل الناس دحسن اهلل إليه  و  احلدي : 
 . 55اهلل دشفقهم على عياله

. و  500إرمحــوا مــن   األره يــرمحام مــن   الســماءوقــال )عليــه الســالم(: 
 . 505حم تارحمإر حدي  آخر: 

                                                           
 دي الابار   السن. - 11
  ورالـع  ـوايل 113الرقم  311ص 21. وشر  النهج: أ1213  321ص 2دعانم اإلسالم أ - 11

 ..332و ص 111ص 1الل ايل أ
 .12  361ص 1 وايل الل ايل: أ – 111
 .1  33اجمللأ  211األمايل للشيب الصدوق: ص – 111
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 .502كما تدين تادانو  األحادي  دنه ورد   كتب األنبياء: 
وإذا واـــن اإلنســـان مـــن تاـــوين املنظمـــات واهلي ـــات واجلمعيـــات أللـــل قضـــاء 
احلوانج سواء كانت عامة  دو   بعد خاص من دبعاد احلياة  مال تشغيل العاللني  

 ّي ذلت.. ياون األمر دوسع ودسرش. وتعليم املهن للناش ني  وإنقاذ املديونني  إىل  
 . 501يد اهلل مع اجلماعةف ن: 

واإلنســــان حين ــــحا ال يزيــــد إال عــــزاإ  كمــــا دن نفــــأ ااســــن ال تزيــــد إالر ارتياحــــاإ 
 والم ناناإ.

                                                           
 .31  331الصال: ص – 112
 وفيه: )يد اهلل على اجلماعة(. 233رالع الفصول املختارة: ص - 113
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11 

 و دة الصف
 

إن عقليرــة )ألــع الالمــة(   تطبيقهــا علــى ســاحة الواقــع  مــن دهــم مــا يتحلــى بــه 
 مم إىل األمام. القادة الحين يقدمون األا 

ف ن الناس كما خلقهم اهلل تعاىل  تلفني   األشاال.. كـحلت خلقهـم  تلفـني 
ومــــا 504  العقــــول واألفاــــار واملنابــــت واملســــاقي وااللاهــــات والعوالــــف والشــــرانل

 دشبه  يقول الشاعر:
 ولست بمستبل أخاً ال تلمه على شع  أ  الرجال المهذب

ـــــل اهلل جميعـــــاً وال  وقبـــــل ذلـــــت قـــــال القـــــرآن احلاـــــيم: واعتصـــــموا بحب
تفرقوا

115. 
 . 116وال تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثاً وقال:
وال تنازعوا فتفشلوا وتذهن ريحكموقال:

113. 
وإذا نظرنــا إىل الرســول األعظــم )صــلى اهلل عليــه وآلــه وســلم( وإىل دمــّي املــؤمنني 

هلل   ألـــع الالمـــة  وردب الصـــدش علـــي )عليـــه الســـالم(  ردينامهـــا آيتـــني مـــن آيـــات ا
 وتوحيد الصف.

                                                           
و  ســـورة  ولعلنـــاكم شـــعوباإ وقبانـــل لتعـــارفوا: 13ســـبحانه   ســـورة احل ـــرات و  هـــحا يقـــول  - 111

 .وقدخلقام دلواراإ يقول العزيز: 11نو :
 .113سورة آل عمران:  - 115
 .12سورة النحل:  - 116
 .16سورة األنفال:  - 113
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 وهح، العقلية حبالة إىل: 
 كارة التوارع 
 وعدم الغرور
 وكارة التفار

 واإلكاار من املشاورة
 ومحل فعل الناس على الصحة

 والعفو واملغفرة
ولمـــــن صـــــبر وغفـــــر إّن ذلـــــك لمـــــن عـــــزم والصـــــي الطويـــــل  قـــــال ســـــبحانه:

األمور
508. 

  وال يلقراهــــــــا إال ذو حــــــــظ عظــــــــيم  كمــــــــا قــــــــال والــــــــدفع بــــــــالل هــــــــي دحســــــــن
ـــي ســـبحانه: ـــالتي هـــي أ ســـن فـــّذا الـــذ  بينـــك وبينـــه عـــداوة كأنـــه ول إدفـــع ب
 . 505وما يلّقاها إال الذين صبروا وما يلّقاها إال ذو  اٍل عغيم  ميم

فالاليم على اإلنسـان الـحي يريـد لديـد احليـاة علـى مسـتوى األمـة  دن ينمرـي   
  111ظلـــــوم جهـــــول فـــــ ن اإلنســـــان بطبعـــــه الاـــــانوي: نفســـــه هـــــح، العقليـــــة 

هلــوم
555 فــي خســر

552  إال الــذين ممنــوا وعملــوا الصــالحات وتواصــوا
بالحل وتواصوا بالصبر

 551. 
  هلـــا آثـــار عظيمـــة  واألثـــر العظـــيم ال ياـــون إال 554وحيـــ  دن )وحـــدة الصـــف(

                                                           
 .13سورة الشورى:  - 111
 .35و 31سورة فصلت:  – 111
 .32سورة األحزاب: نسان إنه كان  لوماإ لهوالإ ومحلها اإلإشارة إىل قوله تعاىل:  – 111
 .  11سورة املعارأ:  إن اإلنسان خلق هلوعاإ إشارة إىل قوله تعاىل:  – 111
 .2و1سورة العصر:  والعصر إن اإلنسان لفي خسرإشارة إىل قوله تعاىل:  – 112  

 .3سورة العصر:  – 113
ســورة  ن   ســبيله صــفاإ كــأهنم بنيــان مرصــوصإن اهلل يــب الــحين يقــاتلو إشــارة إىل قولــه تعــاىل:  – 111
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 حقـــدمات ومبــــادع عظيمــــة )فــــ ن النتــــانج مـــن لــــنأ املقــــدمات( فــــالاليم دن يهــــيء
اإلنسان   نفسه تلت املبادع واملقدمات  واهلل تعاىل يسند، إذا سلت لريق الرشاد 

 واستمد من فضله السداد. 
والـــــــذين جاهـــــــدوا فينـــــــا لنهـــــــدين هم ســـــــبلنا وان اهلل لمـــــــع قـــــــال ســـــــبحانه:

المحسنين
559. 

                                                                                                                                                                      

 .1الصف: 
 .61سورة العنابوت:  – 115
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15 

 كيف تواجه المشاكل؟
 

فـالاليم عليـه  من يريد لديد احلياة البد ودن يالقـي   كـل خطـوة مشـاالت.. 
 : 

 التصميم والعزم 
 ودن يستمرع ما يالقيه

 ودن يصي حىت  ل املشالة 
 ودن يدفعها بالل هي دحسن

ودن يتحلــى بــاحللم .. والفــرق بــني الصــي واحللــم ـ فيمــا إذا قــوبال ـ دنر األول 
شخصي والاا  ما يالقيه من اجلهال و ـوهم  وإن كـان األول يطلـق علـى الاـا  إذا 

 يقابل به.  
وذلــت ألنر معــ  الت ديــد: )الــروأ عــن املــألوف إىل مــا لــيأ حــألوف(  والطبــع 

  ّي را ب   ذلت    األمور الفردية وااللتماعية.
مـــاالإ: مـــن يعتـــاد شـــرب الـــدخان  دو النـــوم إىل للـــوش الشـــمأ  دو دكـــل شـــيء 

ل اعتــاد خــاص  دو كاــرة مالمســة الزولــة ومــا دشــبه  إذا دراد االنقــالش عــن تلــت الــ
  لاـن التصـميم 556انـه كـاملع ز عليهـا  دبـا، لبعـه وكـان صـعباإ عليـه  و  الروايـة:

 قفف عن ذلت حىت ينقلع. 
وقد اشتاى دحد األامراء إىل دحد األنمة )علـيهم السـالم( دنـه يعتـاد دكـل الطـني 

                                                           
 وفيه: قال)عليه السالم(: )ريارة اجلاهل وردر املعتاد كاملع ز(  111رالع  ف العقول: ص – 116
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و  ينفــع كلمــا عــا   فمــاذا يعمــل حــىت ينقلــع؟ فقــال لــه اإلمــام: صــمم علــى الــ ك  
 عل ما ذكر )عليه السالم( له  وحصل االنقالش.فف

وكمــا دن الطبــانع   األمــور الشخصــية  كــحلت   املســانل االلتماعيــة  فمــاالإ: 
الن  )صلى اهلل عليه وآله وسلم( الحي يريد دن يقلع النـاس عـن المـر والزنـا والغنـاء 

ـــحا كـــان والربـــا البـــد ودن يالقـــي صـــعوبة   تطبيـــق ذلـــت  ـــن اعتـــادوا كـــل ذلـــت  و  ل
 بعضهم يأىب اإلسالم ويتج بأنه ال يقدر دن ي ك المر والزنا.

 وليأ التصميم وحد، هنا مفيداإ  بل يلزم )سلوك السبل الافيلة بالن ا (: 
ماالإ: يلزم املنع عن صنع المر   املصانع  وهتي ة وسيلة تبديل عمل املعمل إىل 

 اجلديد.عمل آخر مرب   والتسويق اجليد لحلت اإلنتاأ 
 ومال  صيل الزوأ للمردة الفالرة.. 

 وإىل ما يشبه ذلت من ولو، احلالل   حل كل مشالة فردية دو التماعية.
ورحا احتاأ األمر إىل التدررأ بالتقليل من الامر دو الايف  سواء دمان اإلقـالش 

تقـدَّر إىل األخّي دو بقي بعضه  فان التقليـل مطلـوب ديضـاإ  ولـحا قـالوا: )الضـرورات 
 بقدرها(. 

سواء   الام مال: شرب نصف رلل مخر ال رلل إذا كان مضـطراإ إىل الشـرب 
 ويرتفع اإلرطرار بالنصف. 

دو   الايف مال: من ارطر إىل عمل الزنا ودار األمر بني الزنـا نميلـة تولـب  
كاــرة اللــحة دو قبيحــة تولــب قلرتهــا  فــان التقليــل مــن ااظــور مطلــوب عقــالإ وشــرعاإ 

 عرفاإ.و 
ــاإ إىل النصــف دو الربـع دو مــا دشــبه  فمـن يــتمان مـن تــرك التــدخني دو التقليـل كمر
فعل  وكحلت إذا وان من تقليـل الايـف ماـل: دن ياـون التبـ  بـارداإ ال حـاراإ ـ علـى 

 اصطالحهم ـ ف نه دقل ررراإ واحلار دكار خطراإ.
اإ فعل  ومـن و  املشاكل االلتماعية كحلت: من يتمان من لعل العدور صديق
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 ال يتمان لانه ميانه من تقليل العداوة لعله فرصة لتقليل املشالة وهاحا..
دار ولديــد احليــاة بــحلت مــن دهــم الضــرورات  وقــد قــال علــي )عليــه الســالم(:

 . 557بالبالء حمفوفة وبالغدر معروفة  ال تدوم دحواهلا وال يسلم نزاهلا
 . 558ورالدنيا تغر وتضر و   كلمة دخرى :  وقال 

فاملشاكل دانماإ تلتطم باإلنسان من كل لانب  و الباإ ما يرتطم اإلنسـان فيهـا  
إذا   يـــراش الدقــــة األكيـــدة   الــــتخلص دو التقليـــل منهــــا  وذلـــت يتــــاأ إىل املراقبــــة 

 الدانمة واليقظة الاافية واالستعانة باهلل ف نه نعم املوىل ونعم النصّي.
م حــــىت تاــــون ســـــيالإ  ــــرف باإلنســــان  وبـــــحلت وإال فاملشــــاكل تتقــــورى وتـــــ اك

سقطت الدولة اإلسالمية  وانغرق املسلمون   حبر من املكسي والفنت الل ال سـابقة 
للمســـلمني عـــا حـــىت   عصـــر املغـــول الـــحين يحفـــوا مـــن الشـــرق  والصـــليبيني الـــحين 

 يحفوا من الغرب  واهلل املفررأ املستعان.

                                                           
 .1 الفقرة 226هنج البال ة: الطبة - 113
 .115هنج البال ة: قصار احلام – 111



 

 61 

 

16 

 استثمار الطاقات
 

االبتداء من لديد: )دن لعل كل الطاقات   االسـتامار األفضـل(  من دساليب
 . 

إذ الطاقــات قــد هتــدر كمــا هــي العــادة عنــد كاــّي مــن النــاس  وقــد تصــرف صــرفاإ 
رعيفاإ دو متوسطاإ  وقد تصرف صرفاإ قوياإ  ف ن من له مليوناإ إن دمان دن ياتسـب 

احلـال نصـف املليـون  دو لميـد،  به مليوناإ كان الاليم اتباعـه  بينمـا اكتسـابه   هـحا
ــــون خســــارة وإن  يعــــد خســــارة  دمــــا إذا حرقــــه  فالســــارة دكــــي  فعــــدم  صــــيل امللي

 اختلفت مراتبها   الزمان واملاان.
واإلنسان إن استغل لاقاته دفضل استغالل يـأيت بـاملع زات العرفيـة  وقـد ورد   

 احلدي :
من ولد ماءإ وتراباإ   افتقر فأبعد، اهلل

555. 
 . 520ف نام مسؤولون حىت عن البقاش والبهانموعن علي )عليه السالم(:

 .525يسأل عن عمر، فيم دفنا، وعن شبابه فيم دبال،و  حدي  ثال  : 
 وإىل بعه املطلب دشّي   هحا البيت:

                                                           
 .55قرب اإلسناد: ص - 111
 .11  21ب 211ص 65ار األنوار: أحب – 121
قال رسول اهلل )صلى اهلل عليـه وآلـه «وفيه: 1  11اجمللأ 31رالع األمايل للشيب الصدوق: ص – 121

وســلم(:ال تــزول قــدما عبــد يــوم القيامــة حــىت يســأل عــن دربــع: عــن عمــر، فيمــا دفنــا،  وعــن شــبابه فيمــا 
 ».دهل البيت دبال،  وعن ماله من دين اكتسبه وفيما دنفقه  وعن حبنا
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 أنفاس عمرك مثمان الجنان فال تشر  بها لهباً في الحشر تشتعل
ن الخاســرين الــذين خســروا أنفســهم قــل إ وقبــل ذلــت قــال القــرآن احلاــيم:

 ف نه دسود دنواش السارة.  522وأهليهم يوم القيامة
وقد ورد   احلدي : إن إلقاء النـواة وصـبر فضـل الشـراب مـن اإلسـراف   فعـن 

: )ان القصــد دمــر يبــه اهلل عزولــل  وان الســرف دمــر يبغضــه  اإلمــام الصــادق 
 .521ء  وحىت صبت فضل شرابت(اهلل عزولل حىت لرحت النواة فاهنا تصل  لشي

وهاحا حال كل نفـأ مـن دنفـاس النـاس إذا   يسـتامر،   دفضـل مـا ميانـه مـن 
 خّي الدنيا وخّي اآلخرة.

وإذا نظــرت اليــوم إىل د لــب املســلمني رديــتهم مــن دخســر األمــم  مــع مــا عنــدهم 
ة    واملنــــالق االســــ اتي ي524مــــن املبــــادع الراقيــــة  والنفــــوس البالغــــة م ــــات املاليــــني

 واألراري الصبة والواسعة   وامليا، الااّية  وما إىل ذلت .. 
فــــ ى درارــــيهم يبابــــاإ  وبالدهــــم خرابــــاإ  وهــــم متــــأخرون دشــــد التــــأخر   الــــناظام 

 والنظافة والعمران والاقافة والصناعة و ّيها.
إنـه ال ييـأس  لاـن مـع كـل ذلـت ال يـدعونا هـحا إىل اليـأس حيـ  قـال تعـاىل:

إال القوم الكافرونمن روح اهلل 
529 . 

 وقال الشاعر:
 ال تقولّن مضت أيامــه        إن من جّد على الدرب وصل

 ويقول: 
 ولرّب ضائقة يضيل بها الفتى           ذرعاً وعند اهلل منها المخرج

                                                           
 .15  سورة الشورى: 15سورة الزمر:  – 122
 .36  11ـ الصال: ص 123
 بل  عدد املسلمني حسب االحصاءات األخّية: املليارين. - 121
 .13سورة يوسف:  - 125
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فلن درد حياتنا كما دمرنا اهلل سبحانه به  ونتَّبع سبيل العقل حىت نصل إىل سواء 
 وفرق املسهرل.السبيل  واهلل امل
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 تجديد الفكر
 

إنر دول ما يولب التخلرف هو الفار املنحل  ف ن اإلنسان يسّي حسب فار، ـ 
فيمــا إذا كانــت هنــاك حريــة ـ وهــحا مــن دهــم مــا يســبب اخــتالف املهــن والصــنانع 
واالختصاصات و وهـا  كمـا يسـبب اخـتالف املككـل واملشـارب واملالبـأ واملراكـب 

 و ّيها.. 
ورـــعهم مـــن الـــدنيا ر إىل ذلـــت اإلمـــام علـــي )عليـــه الســـالم(   قولـــه: وقـــد دشـــا

 .526موارعهم
وكــل إنســان ارتقــى وكــل إنســان ا ــل ـ إذا   ياــن رــغل خــارلي ـ ف تــا هــو 
ــــار والعطرــــار والبقــــال والعــــا  والطيــــب واملؤلــــف  بســــبب فاــــر، دوالإ وبالــــحات  فالن ر

ص وشخص من  تلفي املهن والسياسي واالقتصادي والطبيب واملهندس ودلف شخ
 واألعمال وااللاهات هم والند دفاارهم. 

ـــر قولـــه )صـــلى اهلل عليـــه وآلـــه وســـلم( :  عـــحا  527لاـــل امـــرع مـــا نـــوىوقـــد فاسع
 التفسّي ديضاإ  كما فسرر حع  آخر ليأ هنا حمل ذكر،.

 ومن دهم دسباب اإلبتداء من لديد: دن )جندعد الفار(.
لالباإ  مع دنه يرى دن بعـه يمـالء، وصـلوا إىل مرحلـة  فلماذا لالب احلوية يبقى

 املرلعية  وعا يتمان دن قدم الدين والدنيا.

                                                           
 .2الفقرة 113هنج البال ة: الطبة  – 126
 .1  53ب 116ص 63حبار األنوار: أ – 123
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وملــاذا البقــال يبقــى بقــاالإ وهــو يــرى يميلــه صــار تــالراإ حم مــاإ ب ماانــه دن يؤســأ 
 دويدعم املشاريع اإلسالمية؟.

اذاإ   وهاــــحا   املعلعــــم الــــحي بقــــي معلمــــاإ  وهــــو يــــتمان مــــن دن يصــــب  دســــت
 اجلامعة؟  

والطيب الضعيف دبقى نفسـه   مرتبتـه السـابقة وهـو قـادر دن يصـب  مـن دكـي 
 الطباء.

والسياسي الضعيف بقي   الدرلة املنحطة وهو يقـدر دن ياـون وييـراإ دو رنيسـاإ 
 لل مهورية دو ما دشبه؟.
 وهاحا وهلمر لرراإ ...

ـ مــن ا طــاط الفاــر  دلــيأ كــل ذلــت   اإلنســان ـ دي : صــاحب الافــاءة 
 ورعف اهلمة  وخور القناة  وخطأ الردي؟.

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل يقول دصحاب النار كما حاى عنهم سبحانه: 
ما كنا في أصحاب السعير

528. 
 وقال اإلمام علي )عليه السالم(:

   121املرء يطّي عمته كما يطّي الطانر نناحيه
 ولعله إشارة إىل العلم والعمل.

 يقول املتن :
 لوال المشّقة ساوى الناس كلهم      الجود يفقر واإلقــدام قّتال

وعلـــى هـــحا  فـــالاليم علـــى مـــن يريـــد لديـــد حياتـــه وتقـــدمي نفســـه إىل األمـــام  دن 
 ــدد   فاــر، ديضــاإ.. ودن يفاــر   دفضــل األعمــال ودرفعهــا    الــدنيا واآلخــرة    

 إىل اهلدف.يقدم خطوة خطوة ف هنا معدات الوصول 
                                                           

 .  11سورة امللت:  – 121
 : )املرء يطّي عمته ال بقنيته(.11261احلدي  رقم  113صو   رر احلام  - 121
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 التشجيع وإراءة الطريل
 

  ال قفى دن للتش يع وإراءة الطريق دكي اآلثـار   التقـدمي  فـرداإ دو ألاعـة دو 
 وفـي ذلـك فليتنـافل المتنافسـوندمة  وهو من لوايم لديـد احليـاة قـال تعـاىل:

510. 
ل عزولل: ف ن القاند املقدام يولب جنا  دمته   بينما القاند اجلبان يسقطهم قا

 إن يكـــن مـــنكم عشـــرون صـــابرون يغلبـــوا مـــائتين وإن يكـــن مـــنكم مائـــة يغلبـــوا
ألفا

515. 
فان يكن منكم مائة صـابرة يغلبـوا مـائتين وإن لان ملا رعفوا قال سـبحانه: 

يكن منكم ألف يغلبوا ألفين
512.  

 وهاحا نزل األمر من عشرة إىل اثنني.
لــحا نــرى مليــونني مــن يهــود إســرانيل وبعــد، نــزل املســلمون إىل األدون فــاألدون  و 

  ألهنم بني من ال يريد ومن ال يهتم  مـع 511 لبوا على دكار من دلف مليون مسلم
إن تكونوا تألمون فّنهم يألمون كما تألمون وترجون من دهنم كما قال سبحانه: 

  . 514اهلل ماال يرجون
                                                           

 .26سورة املطففني:  - 131
 .65سورة األنفال:  - 131
 .66سورة األنفال:  – 132
 سبقت احصاءات تبني عدد املسلمني وعدد يهود اسرانيل فرالع. - 133
 .111سورة النساء:  – 131
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 ويعملوا. فان املعنويات عند املسلمني تفوق  ّيهم  لان بشرط دن يفارروا
وكل فرد دو ألاعة دو دمة ا طت فان ذنبها ال يقـع علـى  ّيهـا بـل علـى نفسـها 
دوالإ وبالـــحات   وهاـــحا العاـــأ   فمـــن تقـــدم كـــان خـــّي،   نفســـه ولنفســـه   قـــال 

إن أ سنتم أ سنتم ألنفسكم، وإن أسأتم فلهاسبحانه:
519. 

 ه ـ :وقال دمّي املؤمنني علي )عليه السالم( ـ   شعر منسوب إلي
 دوا ك فيـــــــــــك ومـــــــــــا تشعــــــــــــر

 
ــــــــــــــــــــــــــــــك وال تبصــــــــــــــــــــــــــــــر   ودا ك من
 وأنــــت الكتــــاب المبــــين الــــذ  

 
 بأ رفــــــــــــــــــــه يغهــــــــــــــــــــر المضـــــــــــــــــــــمر 
  

 

                                                           
 .3سورة اإلسراء:  – 135
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 بين األهداف واألهواء
 

من يريـد االشـتهار ودن تسـلل عليـه األرـواء ال ميانـه دن  ـدد احليـاة  وال يصـل 
 إىل اهلدف ـ إذا كان عند، هدف رفيع ـ .

د األرـواء ـ إذا كـان صـادقاإ   إرادتـه ـ   فمريـد األرـواء ومـن يريـد اهلـدف ال يريـ
واألهــواء يســّي  ــو املغــرب  واهلــادف يســّي  ــو املشــرق ـ مــاالإ ـ فهــل مياــن اجلمــع 

 بينهما؟.
إن صــاحب األرــواء هدفــه نفســه  ومريــد اهلــدف هدفــه خــارأ نفســه  وال مياــن 

 أ.اجلمع ـ   وقت واحد ـ بني السّي إىل الداخل وإىل الار 
 يقول الشاعر ما مضمونه:

 رجــال طريــل الحــل يشــترون
 

ــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــوق ال رواج لــــــــــــــــــه   136م
فاألنا  واملتاي واملستعلي ولالب الشهرة وبانع الفضيلة  ال يـتمان دن ياـون ـ  

 !  فايف يبدد من لديد…   نفأ الوقت ـ : متوارعاإ  لالب للفضيلة  هدفياإ 
ـــــــه  ـــــــل الســـــــالم(: وقـــــــد ورد   وصـــــــف دمـــــــّي املـــــــؤمنني علـــــــي )علي ـــــــأنأ باللي ي

 .517ووحشته
و  احلــــدي : إن هلل ملاــــاإ يأخــــح بناصــــية املتوارــــعني فــــّيفعهم  وملاــــاإ يأخــــح 

: )مـا مـن دحـد مـن ولـد آدم اال  بناصية املتاـيين فيضـعهم  قـال دمـّي املـؤمنني 

                                                           
 بايار ىب رو نقند خريدار  كسانياه مردان را، حقند  -136
 .211العدد القوية: ص – 133
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وناصــيته بيــد ملــت  فــان تاــي لحبــه بناصــيته اىل األره وقــال لــه: توارــع ورــعت 
رع لحبه بناصيته   قال: ارفع ردست رفعت اهلل وال ورعت بتوارعت اهلل  وان توا

 . 518هلل( 
إنــه لــيأ دمــراإ  يبيــاإ حبتــاإ  بــل كســانر شــؤون الاــون لــه ســبب  ــاهر إىل اجلانــب 

 الغي  من دسبابه.
وكلمــا مــال اإلنســان إىل دحــد اجلــانبني كــان ابتعــاداإ عــن اجلانــب اآلخــر  كمــا دنــه  

 شرق اق ب من الغرب وبالعاأ.كلما ابتعد اإلنسان عن ال
وإىل صغرى من صـغريات ذلـت يشـّي احلـدي  املـروي عـن رسـول اهلل )صـلى اهلل 

الــدنيا واآلخــرة رــرَّتان بقــدر مــا تقــرب مــن إحــدامها تبعــد عــن  عليــه وآلــه وســلم( :
 .515 األخرى

: )ماـــل الـــدنيا واآلخـــرة كماـــل الرلـــل لـــه رـــرتان  إن  وعـــن الســـيد املســـي  
 .540 سخطت األخرى(دررى احدمها 

ومــن املعلــوم دن املــراد : الــدنيا املنافيــة للخــرة   ال الــدنيا الــل هــي مزرعــة اآلخــرة 
545. 

وعلى دي حال فمريد التقدم واهلدف الرفيع البـد ودن يت نـب األرـواء واألهـواء 
  ال دن ياـون حياديـاإ عنهـا ـ فحسـب ـ فـ ن الشـهرة آفـة ومـن يريـد لديـد احليـاة ال 

 يتطلبها.
لفـــرق بـــني األرـــواني واهلـــد : دن األول يســـتغلر املناســـبات لنفســـه حـــىت يلقـــي وا

الضــوء األكاــر علــى ذاتــه ويظهرهــا دكاــر فــأكار   بينمــا اهلــد  يســتغلها للوصــول إىل 

                                                           
 ثواب التوارع. 136ثواب األعمال: ص - 131
 .116الفصل العاشر    233ص 1 وايل الل ايل: أ - 131
 .111رورة الواعظني: ص - 111
 .11الفصل 263ص 1:)الدنيا مزرعة اآلخرة(.  وايل الل ايل: أ اشارة اىل قوله  - 111
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 اهلدف ولتقريبه إىل احلياة الواقعية دكار فأكار.
عانـــاة كمـــا دن األول ال قطـــل لصـــغانر األمـــور الـــل تاـــي و تـــاأ إىل الصـــي وامل

 والاد  .. بينما الاا  يهتم عا وقطل هلا.
واللطيف   األمر: إن األرواني قتفي   وعي الناس دكار فأكار  بينما اهلد  

 يقوى   وعيهم يوماإ بعد يوم.
اهلد  يالقى عليه الضـوء كـل يـوم دكاـر فـأكار  ويـدقَّق    542إن الشيب املرتضى

وما دكارهم! ـ ال يؤبه به حىت بقدر واقعه  ألن الناس آرانه وفتاوا،  بينما األرواني ـ 
 لالب الفضيلة  ومن الفضيلة ناران الحات  على عاأ من يتطلب األرواء..

 نعم دحياناإ قتفي على الناس دن الشخص من دير الفريقني؟
وقـــل لانـــه إختفـــاء وقـــل  ألن احلقـــانق تظهـــر ولـــو بعـــد حـــني  قـــال ســـبحانه: 

لكم ورسوله والمامنونإعملوا فسيرى اهلل عم
 و)السني( هنا للتحقيق.541

دما إذا قيل إنه لإلستقبال القريب   قبال )سوف( الحي هو لالستقبال البعيـد  
فرحــا ياــون حالحظــة الســياق مــع )املؤمنــون( وإال فــاهلل ورســوله يــرون العمــل   وقتــه: 

 هلل له.اهلل سبحانه ذاتاإ  والرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( بتعليم ا
وعلى دي حال.. فاألرواني يضر نفسه بنفسه  بينما اهلد  ينفع نفسه بنفسه   
كمــا هــو شــأن كــل فضــيلة ورذيلــة  منتهــى األمــر  دن الفــارق هــو التعقــل والســفاهة  

 والصي والع لة.

                                                           
هــــ وتـــو    الن ـــف األشـــرف ســـنة 1211األنصـــاري  ولـــد ســـنة الشـــيب األلـــل األعظـــم مرتضـــى - 112

هـــ ودفــن   الصــحن الشــريف عنــد بــاب القبلــة  صــاحب كتــايب )املااســب( و)الرســانل( ومهــا 1211
 من املتون الدراسية   احلويات العلمية اىل يومنا هحا.

 .115سورة التوبة:  - 113
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 الفهم الصحيح للحياة
يفهـم  على من يريد لديد احلياة.. حياة نفسه دو حيـاة ألاعـة دو حيـاة دمـة: دن

احلياة كما هي هي  فيوا ب حىت ال ياون  ن يفهما هامشـياإ دو مقلوبـاإ كمـن يريـد 
الســّي إىل الن ــف األشــرف فيســّي إىل بغــداد دو يشــتغل   لريقــه بــالتنعم والتلهــي  

 .544لبأ الفرو مقلوباإ وقد ماله دمّي املؤمنني علي)عليه السالم(بـ:
 لوبة فرد، وقال: فيها عيبان:يقال: إن إنساناإ دخح من بقال قنينة مق

   قاعدهتا ثقب. والثاني:ال فوهة هلا.  األول:
 فأخح البقال القنينة مستوية  فقال: ارتفع العيبان.

وهاحا قد يرى بعه الناس احلياة كما ال ينبغي  ولحا يقع   مشالة ومشالة  
 وإن كان بيد، شيء من األمر ألوقع الناس   مشاكل ديضاإ.

 دن احلياة تستقيم باملار دو بالعنف دو بالايياء.كمن يتصور 
 وكمن ينزوي بنفسه فراراإ عن مشاكل احلياة  دو ما دشبه ذلت.. 

 ف ن )املار( يظهر ولو بعد حني ويرلع املار إىل املاكر نفسه  قال سـبحانه:

وال يحيل المكر السيء إال بأهله
115. 

ورد انــه لــيأ مــن صــفات  و)العنــف( يولــب فورــى احليــاة ال إســتقامتها  ولــحا
: )كن ليناإ من  ّي رعف وشديداإ مـن  ـّي  املؤمن العنف   قال دمّي املؤمنني 

 . 546عنف(

 سالم لبأ الفرو مقلوبا(.ولبأ اال)… وفيه:  11611احلدي   162 رر احلام: ص - 111                                                           
 .13سورة فالر:  - 115
 .11621  احلدي  115 رر احلام: ص - 116



 

 31 

فبما ر مة من اهلل لنت لهم ولو كنـت فغـاً غلـيال القلـن وقد قال سبحانه:
 . 113النفضوا من  ولك

اة   و)الايياء( يولب تفرق الناس عن املتاي وعدم استيعاب املتاـي فهـم احليـ
ان الــزرش ينبــت   الســهل وال ينبــت   إذ الفهــم حبالــة إىل التوارــع   وقــد ورد : 

الصــفا   فاــحلت احلامــة تعمــر   قلــب املتوارــع وال تعمــر   قلــب املتاــي اجلبــار  
 . 548ألن اهلل لعل التوارع آلة العقل ولعل التاي من آلة اجلهل

ن فهـل ميانـه دن يبـدد مـن لديـد فاملتاي ال فهم له  وال نـاس حولـه   ومـع هـحي
 لاي يستقيم دمر احلياة ؟.

دما )املنزوي( فيضر نفسه دوالإ  ويرم الناس من فواند ولود، ثانيـاإ  فهـو ال ينفـع 
وال ينتفــع وياــون دســود مــن الشــ ر بــال  ــر  إذ ينتفــع منــه   املنظــر واجلمــال والظــل 

 ي   شيء.واحلطب و ّيها من االنتفاعات.. وال ينتفع من املنزو 

 .151سورة آل عمران:  - 113                                                           
 .316 ف العقول: ص - 111
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 الخاتمة
 

وهــحا آخــر مــا دردنــا بيانــه   هــحا الاتــاب  نســأل اهلل ســبحانه دن يوفقنــا )لنبــدد 
 من لديد(   سبيل إعالء كلمة اهلل وكلمة املسلمني إنه دمسع السامعني.
 واحلمد هلل دوالإ وآخراإ.. وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 قم المقدسة

 محمد الشيراز  
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