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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
ري َظَهَر ال    َفَساُد ِفي ال بَـرِّ َوال َبح 

َا َكَسَبت  أَي ديي النَّاسي   ِبي
 ليُيذييَقُهم  بـَع َض الَّذيي َعميُلوا 

ُعونَ   َلَعلَُّهم  يـَر جي
 

 صدق اهلل العلي العظيم
 

 41سورة الروم: اآلية 
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 كلمة الناشر
 

 
 

ســلعمارف  يهــا وكــذل  إن مــن ااقــالث الةابلــة نلــث اإل ســانف هــو اســل     ِف األر  وا
لعبــادة انــالث اللعــااف وهــذان أمــران مل طمــان ومرتابطــان ا ا فكــاا بينهمــا وا ا ف ــااف  ــ  

ف (1)خ  ـــة واســـلعمار مـــن دون عبـــادة وشـــكرف وا عبـــادة وشـــكر مـــن دون خ  ـــة واســـلعمار
ْلَمالَِئَكااِة ِإي اا  َوِإْذ قَاااَ  رَكَااَ  لِ وهــذا هــو  ــو  إلكــر  ل  ســان مــا بعــدف إلكــر ف  ــاا إلعــاىل: 

َداُوُد ِإيَّااااا َجَنْلنَاااااَف َةِليَ ااااة  ِ اااا   يَاااااف و ــــاا ســــبحا  : (2)…َجاِعاااِف ِ اااا  اَْرِي َةِليَ ااااة  
اَْريِ 

(3). 
كمــا إن الللبــع لــدعوات األ بيــا  هللصــلوات اهلل علــيهم أآعــ ا مــن خــ ا  يــات القــر ن 

م القــر ين الــذي أ مــا إل ــورا  جديــدا  ااكــيم الــر إلعرســت لســريفم المــريفة يلمــ  هــذا الفهــو 
اودا  عن انلث وااياة كمـا حقـث  ـا وا عـا  اجلماعيـا   ريـدا ف  ـاا إلعـاىل:  ُْ ْه  ُْ َوِإلَاى َعاادأ َخَةاا

ُرُه َخَ الَ تَاتاَُّقونَ  قَاَ  يَا قَاْوِم اْعُبُدوا اهلَل َما َلُكْه ِمْن ِإَلهأ َغياْ
َوِإلَاى ََُماوَد ف و اا سبحا  : (4)

 ُْ ااَو خَْيَشااَ ُكْه ِمااَن اَْرِي  ْه َصاااِلحا  قَاااَ  يَاااَخَةااا ُْ ااُرُه  قَاااْوِم اْعبُااُدوا اهلَل َمااا َلُكااْه ِمااْن ِإلَااهأ َغياْ
َواْستَاْنَمرَُكْه ِ يَها

(5). 
ْه ُشاَنْيبا   َاَقااَ  يَااو اا جل ج لـ :  ُْ قَااْوِم اْعبُاُدوا اهلَل َواْرُجاوا اْليَااْوَم  َوِإلَاى َماْدَيَن َخَةاا

                                                           
 بالعىن اللغوي. ا1هلل
 .30سورة البقرة:  ا1هلل
 .12سورة ص:  ا3هلل
 .29سورة األعراف:  ا4هلل
 .21سورة هود:  ا9هلل
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َوالَ تَاْنثَاْوا ِ   اَْرِي ُمْ ِسِدينَ اآَلِةَر 
(6). 

إن هذا الل ور وهذا الوا ع كـان مـن ال ـعص إل ـورف ورسـم صـورة حقيقيـة لـ  مـن  بـل أن 
ينما ل  القر ن كيا   وحيدد معال  ويرسم صـورفف وا ـع مـن النظا ـة وا مـاا والعظمـة واارإلفـا  

ـــة بـــ  آيـــع عناصـــرف والبســـاوة واليســـرف وا ـــع  يـــ  اللـــواطن واللناســـث واللف اااَو اعـــل واإليابي ُْ
خَْيَشَ ُكْه ِمَن اَْرِي َواْستَاْنَمرَُكْه ِ يَها  َاْستَاْغِ ُروُه َُهَّ ُتوكُوا ِإلَْيِه ِإنَّ رَك   َقرِيِب ُمِجيابِ 

ف (7)
 هذا الوا ع مل يكن خيطر على باا البمرية لو مل إللعلث إرادة اهلل اللعاا بلحقيق  ِف حيافا.

ماا  لعامل هذا الوا ع الذي إللجلى  ي  مظاهر الرمحة اإل ية ولكي يـنهض اإل سـان واسلك
ِبقام ان  ة الذي منح  اهلل إياف وأمكن  منـ  وأ ـدرف عليـ   قـد وهبـ  مـن الطا ـات الكنو ـة ِف 
داخلــ  مــا يكــا ج الواجــص الفــرو  عليــ ف كمــا ســ ر لــ  مــن القــوا   الكو يــة مــا يعينــ  علــى 

األمرف و سث ب  إلكوين  وإلكوين هذا الكـون ليملـ  اايـاة باسـرها  يعـيد سـعيدا   حتقيث هذا
ْه ِ ااا  اْلبَاااار  َواْلَبْحاااِر مطمئنـــا  هـــادل البـــااف  ـــاا إلعـــاىل:  ُْ َوَلَقاااْد َكرَّْمنَاااا كَنِااا  ََدَم َوَهَمْلنَاااا

ُْْه َعَلى َكِثيرأ ِممَّْن َةلَ  ُْْه ِمَن الطَّي َباِت َوَ ضَّْلَنا َنا ْقَنا تَاْ ِضيال  َوَرزَقاْ
(8). 

إن اسـلم ا اايـاة ومعر ــة أسـرارها وســرب أحبوارهـا حاجــة إىل حركـة عمــل وإبـدا  وخ  يــة 
وعبادة وشكر الواهص النعم على ما س ر من  عم عظـامف وبعبـارة أخـرو هـو اللقيـد وااللـ ام 

 الكامل بعقد ان  ة والعمل سمن  طا   ِبا يرسي اهلل إلعاىل.
ســأ أن إلــرو عقو ــا  مــن هــذا اإل ســان وعــدم الو ــا  بعقــد ان  ــةف ور  ــ  ولكــن مــن ال  

السلمر لذل  الوا ع الطاهرف واللمـوي  اللعمـد لللـ  العـامل ا ميلـةف  ـ  شـكر وا عبـادة وا 
اســلجابة لنــدا  ااــث والفطــرةف وإكــا هــو الكفــر والع ــيانف وهنــا يــا   ــدا  ااــث ينــبض بــاألمل 

َهْسااَر   َعلَااى اْلِنبَاااِد َمااا ياا تِيِهْه ِمااْن  يَااا  لــوق ال ــعيأف  ــاا إلعــاىل:وااســرة علــى هــذا ال
َرُسو أ ِإالَ َكايُوا ِكِه َيْستَاْهزُِئونَ 

(9). 
إن اإلميان باهلل وعبادإل  وااسلقامة على جادة ااث وإ رار شريعل  ِف األر  كل هذا هـو 

                                                           
 .32سورة العنكبوت:  ا2هلل
 .21سورة هود:  ا7هلل
 .70سورة اإلسرا :  ا8هلل
 .30سورة ي :  ا5هلل
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 ابعــة مــن النبــع الــذي إلنبةــث منــ  ســالر إ فــال لســنن اهلل إلعــاىلف وهــي ســنن لات  اعليــة إيابيــة 
السنن الكو ية الر  رو  ثارها جلية بـاا  وااخلبـارف وبعكسـ  إلبـدأ العـوار  بـالظهور علـى 
الســطك كنــذير شــ م لــا ينلظــر هــذا اإل ســان  ليجــة إعراســ  عــن الــنه  الربــاين الــذي أرادف اهلل 

 إلعاىل نري البمر.
للعـــدي علـــى حـــدود اهلل  ـــا  ثارهـــا ا ا بيـــة ِف اايـــاة  العمـــل بالعاصـــي وا ـــرتاف اآلثـــام وا

وإ ــراطات ســلبية علـــى الطبيعــة واإل ســـان واايــوانف ا بـــل قلــت حـــ  أســعأ ال لو ـــات ِف 
 .(10)جحرها كما جا  ِف الرواية المريفة عن اإلمام البا ر 

  وأهـل البيـت ومن هنا  قد إلـواإلرت األحاديـو والروايـات المـريفة عـن رسـوا اهلل 
حمــذرة مــن مغبــة اللمــادي ِف عمــل العاصــي وا ــرتاف الــذ وب واآلثــام وأبا ــت عوا ــص للــ  ِف 

 الد يا باإلسا ة إىل العذاب ِف اآلخرة.
مخــ  إن أدركلمــوهن  لعــولوا بــاهلل مــنهنف مل إلظهــر » ــاا:   قــد ورد عــن رســوا اهلل 

لـر مل إلكـن ِف أسـ  هم الفاحمة ِف  وم  ط ح  يعلنوها إا ظهر  يهم الطـاعون واألوجـا  ا
الذين م واف ومل ينق وا الكياا والي ان إا أخذوا بالسـن  وشـدة ال و ـة وجـور السـلطانف ومل 
مينعــوا ال كــاة إا منعــوا القطــر مــن الســما ف ولــوا البهــالم مل ميطــرواف ومل ينق ــوا عهــد اهلل وعهــد 

كمــوا بغــري مــا أ ــ ا اهلل إا رســول  إا ســلط علــيهم عــدوهم وأخــذ بعــض مــا ِف أيــديهمف ومل حي
 .(11)«جعل اهلل باسهم بينهم

إلا  مـــت أربعـــة ظهـــرت أربعـــة: إلا  مـــا »أ ـــ   ـــاا:  كمـــا روي عـــن اإلمـــام ال ـــادق 
الــــ ر ظهــــرت الــــ اطاف وإلا أمســــكت ال كــــاة هلكــــت الاشــــيةف وإلا جــــار ااكــــام ِف الق ــــا  

                                                           
 ـاا: ععلـ   و يـ : عـن أمح محـ ة عـن أمح جعفـر 19بـاب الـذ وب   171ص 1راجع الكاِف: ج ا10هلل

جـل إلا عمـل إ   ما من سـنة أ ـل مطـرا  مـن سـنةف ولكـن اهلل ي ـع  حيـو يمـا ف إن اهلل ع و »يقوا: 
 ـــوم بالعاصـــيف صـــرف عـــنهم مـــا كـــان  ـــدلر  ـــم مـــن الطـــر ِف إللـــ  الســـنة إىل حبـــريهم وإىل الفيـــاِف 
والبحار وا بااف وإن اهلل ليعذب ا ُعل ِف جحرهـا حـب  الطـر عـن األر  الـر هـي ِبحلهـا  طايـا 

مث  ـــاا أبـــو  ـــاا: « مـــن ح ـــرفاف و ـــد جعـــل اهلل  ـــا الســـبيل ِف مســـل  ســـوو حملـــة أهـــل العاصـــي
 ا.1هللسورة اامر:«  اعلربوا يا أويل األب ار :جعفر

 . 11945  41ب 173-171ص 12وسالل الميعة: ج ا11هلل
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 .(12)«أمس  القطرف وإلا خفرت الذمة   ر المركون على السلم 
إن مــا  مــاهدف اليــوم مــن كــوار  هــي  ليجــة وبيعيــة لــا ا رت لــ  أيــدي اإل ســان مــن ل ــوب 

َظَهاَر اْلَ َسااُد ِ ا  اْلبَاار  َواْلَبْحاِر ِكَماا َكَساَبْد خَيْاِدِ النَّااِس وعملل  من معـاصف  ـاا إلعـاىل: 
لِيُااِييَقُهْه كَاْنااَل الَّااِيِ َعِملُااوا َلَنلَُّهااْه يَاْرِجُنااونَ 

أن الــذي يلــابع  مــرات األخبــار  ف علــى(13)
اليوميــة واللقــارير ال ــادرة حــوا الكـــوار  الطبيعيــة مــن طاطا وأعاصــري و ي ــا ات واألمـــرا  
العرو ــة وحبــري العرو ــة ليجــد  يهــا مــا يــذهل العقــوا وحيــري األلبــابف  يقــأ ملســال   لــالا كــل 

نــروج علــى إرادة اهلل هــذاو وا ــواب عليــ  ببســاوة هــو  ليجــة اإلعــرا  عــن مــنه  الســما  وا
إلعــاىلف وااــل  ــذف المــكلة والــل لا مــن إلبعافــا هــو باإلبــا  مــنه  ااــث وااكــم ِبــا أ ــ ا اهلل 

اااد ُ َويُاااوِر َيْحُكاااُه ِكَهاااا وااســـلجابة لنـــدا  الفطـــرةف  ـــاا إلعـــاىل:   ُْ اااْورَاَ  ِ يَهاااا  ِإيَّاااا خَيْاَزْلنَاااا التاَّ
اااُدوا َوالرَّكَّااايَِيوَن َواَْهبَاااُر ِكَمااا اْسااُتْحِ كُوا ِمااْن ِكتَاااِ  اهلِل النَِّبيَااوَن الَّااِييَن َخْسااَلُموا لِلَّااِيي َْ َن 

وََكااايُوا َعَلْيااِه ُشااَهَدا   َااالَ َتْاَشااُوا النَّاااَس َواْةَشااْوِن َوالَ َتْشااتَاُروا ِكقيَاااِت  َََمنااا  َقِلاايال  َوَمااْن لَااْه 
ااُه اْلَكاا ُْ اِ ُرونَ َيْحُكااْه ِكَمااا خَيْاااَزَ  اهللُ  َُ ولَُِااَ  

َوَمااْن لَااْه َيْحُكااْه ِكَمااا ف و ــاا ســبحا  : (14)
ااُه اْلَ اِساُقونَ  ُْ خَيْااَزَ  اهللُ  َُ ولَُِااَ  

َوخَيْاَزْلنَاا ِإلَْيااَ  اْلِكتَاااَ  كِاااْلَحق  ف و ــاا جـل ج لــ : (15)
اانَاهُ  قا  ِلَمااا كَاااْيَن َيَديْااِه ِمااَن اْلِكتَاااِ  َوُمَهْيِمنااا  َعَلْيااِه  َاااْهُكْه كَاياْ ْه ِكَمااا خَيْاااَزَ  اهللُ َوالَ تَاتَّبِااْ  ُمَصااد 

َهاجاا  َولَاْو َشاا  اهللُ َلَجَنَلُكاْه  ُْْه َعمَّا َجاا َف ِماَن اْلَحاق  ِلُكافع َجَنْلنَاا ِماْنُكْه ِشاْرَعة  َوِمناْ َوا  ْْ َخ
ااَراِت ِإلَااى اهللِ  لُااوَُكْه ِ اا  َمااا َتَاااُكْه  َاْسااَتِبُقوا اْلَاياْ  َمااْرِجُنُكْه َجِميناااا  خُمَّااة  َواِهااَد   َوَلِكااْن لَِيباْ

 َايُاَنب ُُُكْه ِكَما ُكْنُتْه ِ يِه َتْاَتِلُ ونَ 
(16). 

ولكــــي يســـــلعيد الســـــلمون ســـــالأ عـــــ هم وتـــــدهم ويكو ـــــوا خـــــري أمـــــة أخرجـــــت للنـــــاس 
ويل ل ــوا  ــا هــم  يــ  مــن أوســا  ماســاويةف مــا علــيهم إا بــالعودة إىل مــنه  القــر ن والعمــل 

خوة اإلس ميةف واألمة اإلسـ مية الواحـدةف وإلغـا  ااـدود الفلعلـة بالقوا   اإلس مية: من األ

                                                           
 .1488باب ص ة ااسلسقا    914ص 1من ا حي رف الفقي : ج ا11هلل
 .41سورة الروم: ا13هلل
 .44سورة الالدة:  ا14هلل
 .47سورة الالدة:  ا19هلل
 .48سورة الالدة:  ا12هلل
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ب  الب د اإلس ميةف وإلسهيل القوا  ف وإو ق اارياتف والعمل بالمورو وحبريهاف وهـذا مـا 
لسـماحة  يـة اهلل العظمـى اإلمـام الراحـل )لمااذا الكاوارث؟( سيجدف الطالع ِف هـذا الكلـاب 

اطي هلل ــدس ســرفاف حيــو أوســك  يــ  الــدا  والــدوا  ِبــا ا  يــ  لــب  الســيد حممــد ااســي  المــري 
وشـــ ف  قـــد إلعـــر  رمـــل الكـــوار  الـــر أصـــابت وماطالـــت إل ـــيص ارلمـــع اإل ســـاين عامـــة 

 واإلس مي خاصة.
علمـــا  بـــان مـــا إل ـــرف مـــن أمـــواا واللـــة للـــل لا مـــن كـــل للـــ  لـــو صـــر ت ِف وجههـــا 

ةف ولعــاا اإل ســان ســعيدا  مطمئنــا  هــادل البــاا  ال ــحيك لعــم انــري والر ــاف كا ــة جوا ــص اايــا
 كما أراد اهلل ل  أن يعيد.

إن م سسة ارلىب للامل من  مرها  ذا الكلـاب القـيم أن إلسـاهم ِف  مـر الةقا ـة والفكـر 
اإلســ مي البنــا  مــن أجــل بنــا  تلمــع ســليم مــرتاص خــاا مــن الكــوار ف إن شــا  اهلل إلعــاىلف 

 واامد هلل أوا  و خرا .
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                           
   13/  5951كيروت لبنان  ص. :               
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 اامد هلل رب العال  وال  ة والس م على حممد و ل  الطيب  الطاهرين.

ان عـن منـاه  اهلل سـبحا   ا يُفسـد هلللالا الكوار وا كلبل  ل شارة إىل أن احنراف اإل س
وخن لاي   خرإل   حسصف بل د ياف اااسرة أي ا   بل  خرإل  السلقبليةف كما  اا سـبحا  : 

َه يجزاه الجزا  اَو ى وخن سنيه سوف يُر لإليسان إال ما سنى
(17). 

 هذا ِف انري وِف المر.
  انريل يرو انري كما عمل.
 والمرير يرو المر كذل .

 «.إين ما أحسنت إىل أحد ومل يسج إيلل أحد!: »د  اا أمري ال من  عليو 
  يل: كيأ لل  يا أمري ال من و 

إن خهساانته خهساانته َي سااكه وإن خساا ته أمل إلســمعوا  ــوا اهلل ســبحا  : : » ـاا
 لها

(18)»(19). 
والبطالـةف  و د ألت بارلمع خمللأ الكـوار ف مةـل الفقـرف والفسـادف والـر ف واا لحـارف
 وااروبف والع وبةف وكةرة ا رالمف وطيادة السجونف واللعذيصف وااسلبدادف وحبريها.

  لمالا الفقرو
 ولالا الفسادو 
 ولالا الر و 

                                                           
 .41-35ة النجم: سور  ا17هلل
 .7سورة اإلسرا :  ا18هلل
 .321ص 1: جراجع إلفسري جوامع ا امع للميخ الطربسي ا15هلل
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 ولالا اا لحارو 
 ولالا البطالةو
 ولالا ااروبو

 ولالا الع وبةف خ وصا  العنوسة لدو النسا و 
 ولالا كةرة السجونو

 للعذيصوولالا ا
 ولالا ااسلبدادو.

إن كل لل  من سبب  إلرا اإل سان لقوا   اهلل ِف اايـاةف  ـا أدو إىل احنـراف ارلمـع ِبـا 
 عاد سررف على اإل سان  فس  هو أو ب   وع ف وإن مل يكن الل رر  ف  اللارا أحيا ا .

ايـــاة مبلنيـــة علـــى أن القـــوا   اإل يـــة ِف هـــذف ا (20)و ـــد لكر ـــا ِف هللاللفســـري الوســـوعيا
أساس األسباب والسببات  ا إلوجص أن إلعود النلال  على ارمو  من حيو األ ـراد العرسـية 

ولياش اليين لو تركاوا مان ةل هاه ذرياة اانا ا  والطوليةف ِف انري والمرف  اا سـبحا  : 
ةا وا عليهه  ليتقوا اهلل وليقولوا قوال  سديدا  

(21). 
ل إىل األواد أي ا  علـى حنـو القل ـي ا العلـة اللامـةف كمـا أن  إن ااحنراف ِف األب ي 

وكااان تحتااه كناااز لهمااا وكااان ااســلقامة ِف األب إل ــل إىل األواد كــذل ف  ــاا ســبحا  : 
خكوْما صالحا  

(22). 
 .(23)والق ة مف لة ِف اللفاسري

                                                           
 خمطوطف يقع ِف عمرة تلدات. ا10هلل
 .5سورة النسا :  ا11هلل
 .81سورة الكهأ:  ا11هلل
كان  بيـا مرسـ  بعةـ  اهلل إلعـاىل   إن ان ر»أ    اا:   في كلاب هللعلل المرالعا عن ال ادق  ا13هلل

ومـــ   ـــدعاهم إىل إلوحيـــدف واإل ـــرار با بيالـــ  ورســـل  وكلبـــ ف وكا ـــت  يلـــ  أ ـــ  كـــان ا يلـــ  علـــى إىل  
ـــا بـــن  ـــذل ف وكـــان اعـــ  إلالي خمـــبة يابســـة وا أر  بي ـــا  إا أطهـــرت خ ـــراف وإكـــا عـــي ان ـــر ل

وكـان حتلـ  كنـ   مـا »مث ساق ااديو إىل  ولـ : « ملكان بن عامر بن أر  مد بن سام بن  و 
بومهـــا صـــااا ف  ـــاا: ومل يكـــن للــ  الكنـــ  بـــذهص وا   ـــة ولكـــن كــان لوحـــا مـــن لهـــص  يـــ  وكــان أ

مكلوب: عجص لن أيقن بالوت كيأ يفر ف عجص لن أيقن بالقدر كيـأ حيـ نف عجـص لـن أيقـن 
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  ف وهــــو  ســـاا اهلل أن يهــــدينا ســـوا  الســــبيل ويو ـلــث ا ميــــع للرجـــو  إىل ســــنة اهلل ســـبحا
 السلعان.

 قه المقدسة                                         
 محمد الشيراِز                                       

                                                                                                                                                                      

أن البعــو حــث كيــأ يظلــمف عجــص لــن يــرو الــد يا وإل ــرف أهلهــا حــاا بعــد حــاا كيــأ يطمــئن 
هللعلــل المــرالع: «. ذا األب ال ــاس ســبعون أبــا  حفظهمــا اهلل ب ــ ح إليهــاف وكــان بينهمــا وبــ  هــ

 ا.1  94ب 21-21ص1ج
هللحــار األ ــوار: « أ ــ  كــان بينهمــا وبــ  للــ  األب ال ــاس ســبعة  بــا : »وروي عــن أمح عبــد اهلل

 ا.11  93ب 193-191ص 27ج
ودويــرات حولــ   ــ  إن اهلل لي ــلك ب ــ   الرجــل الــ من ولــدف وولــد ولــدف وأهــل دويرإلــ  : »و ــاا

 ا.11  93ب 193ص 27هللحار األ وار: ج«. ي الون ِف حفظ اهلل لكرامل  على اهلل
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ة ال قر  كاَر
 

صــار الفقــر وــابع أحبلــص الــب د والمــعوبف حــ  أن أمريكــا وهــي مركــ  الرأعاليــة العاليــة 
 مرة: إن الفقر ِف أمريكا يسلوعص ث ث  مليو ا .لات  (24)يلاحها الفقرف ح   اا كيسنجر

وأما ب د اإلس م لات اللياري  سمة  اكةرها يعيد ِف خط الفقر أو حتت خط الفقـرف 
باسلةنا  بعض الب د النفطيةف وهذا األمر إكـا صـار ل عـرا  عـن أحكـام اهلل سـبحا   وإلعـاىل 

 اا ل ادية وحبريها  ا إلرإلبط باا ل اد.
ن الـب د اإلسـ مية إلبعـت الـدوا الغربيـة ـ حيـو إن حكـامهم يلبعـون الغـرب ِف وللـ  أل

حبالــص أمــورهم ـ  قطعــوا البلــد اإلســ مي الواحــد إىل دوا خمللفــةف علــى خــ ف مــا أمــر اهلل 
وإن ْيه خمتكه خمة واهد سبحا   ب ف حيو  اا: 

(25). 
كا ـــت ملفر ـــة مـــن إلوحيـــد بـــ د اإلســـ م بعـــد مـــا   وعلـــى خـــ ف مـــا صـــنع  الرســـوا 

 وملناحرة بسبص ااكومات أو العمالر ا اهلية.
وهذا من أهم عوامل ال عأ اا ل اديف حيو إن ااركة اا ل ادية إلعلمـد علـى حريـة 
النقـل للمــ ا وللب ــالع مــن دون وجـود حــدود ما عــة وا آــارا وا مـا أشــب ف  فــي الســابث  

كن مسلما ف إلا أحص السفر مـن بلـد كان الم ا القاون ِف البلد اإلس مي ح  وإن مل ي
إىل  خــر ســا ر بكــل ســهولةف كمــا رلي للــ  ِف العــراق وحبريهــاف وِف للــ  إلوســعة ا ل ــادية  
كبريةف باإلسا ة إىل اللوسعة الةقا ية وااجلماعية حيـو يلعـارف اإل سـان علـى خمللـأ النـاس 

 ن ااطدهار واللقدم.وياخذ ويعطي ما ل  ومال  كل حسب ف وِف إلبادا اللجارب والعلوم يكو 
ومن أهم أسباب الفقر ِف ب د العامل اإلس مية وحبريها منـع الباحـات عـن الل ـرف  يهـا 

                                                           
مف وطيــــر خارجيــــة الوايــــات اللحــــدة 1513هنــــري كيســــنجر: سياســــي أمريكــــي ولــــد ِف ألا يــــا عــــام  ا14هلل

مف حسـن ع  ـات بـ دف بااحتـاد 1573مف ح ل على جال ة  وبل عام 1572-1573األمريكية 
  ير سابقا ف وال   المعبيةف ساعد على إهنا  حرب  يلنام.السو 

 .91سورة ال منون:  ا19هلل
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مـن سـبث إىل : »إا بإجاطة من ااكومة ود ع سريبة أو رسوم للدولةف على خـ ف  ولـ  
 كالعادن والياف والسم  والغابات وألأ شي  وشي .  (26)«ما مل يسبث إلي  أحد  هو ل 

كما أن األر  أصبحت للدولة حسص  وا ينهم الباولةف بعد أن كا ت لكـل مـن أرادهـا 
مث إهنـــــــا لكـــــــم مـــــــ ل أيهـــــــا  عـــــــادي األر  هلل ولرســـــــول  : »وأحياهــــــا حســـــــص  ولـــــــ  

 .(27)«السلمون
 منعــوا كــل شــي  حــ  إهنــم مل ييــ وا د ــن اليــت إا بمــرا  األر  لد نــ  ود ــع ال ــرالص 

 والرسوم لذل !.
 أصبك العمل  نوعا  إا بإجاطة داح ة ومكلفة من ا هات العنية ِف الدولة.وكذل  

و د وسعوا ال رالص على كل عمل وعامل وكا ة اارف والهنف وهي  ـا مل ينـ ا اهلل  ـا 
 من سلطان.

 إىل حبري لل   ا هو كةري وهذف من أهم أسباب الفقر.
  هل ميكن حتس  وسع السلم بعد لل و 

 كابوس الفقر يةم على صدور الناس وي يدهم سيقا  على سيث.ولذا أخذ  
علــى مــا  (28)هــذا و ــد ورد لم الفقــر ِف الروايــاتف وهــذا ا ينــاِف مــا ورد ِف مدحــ  منهــا 

   لناف ِف بعض الكلص:
 ذم ال قر:

و  ـــالوا: بلـــى يـــا رســـوا اهللف  ـــاا: «أا أخـــربكم باشـــقى األشـــقيا : » ـــاا رســـوا اهلل 
  (29)« قر الد يا وعذاب اآلخرة  عول باهلل من لل من اجلمع علي  »

الفقــر خيــرس الفطــن عــن حجلــ ف والقــل حبريــص ِف بلدإلــ ف ومــن : »و ــاا أمــري الــ من 

                                                           
مـن سـبث » ـاا:  ف و يـ  عنـ  10509  1ب 111-111ص 17راجع مسـلدرا الوسـالل: ج ا12هلل

 «.إىل ما ا يسبق  إلي  السلم  هو أحث ب 
هلل ولرسـول ف مث هـي عـادي األر  : »ف و يـ :  ـاا 98  4ف 44ص 1راجع حبوايل الـيليل: ج ا17هلل

 «.لكم م ف  من أحيا مواإلا   هي ل 
 أي من الروايات. ا18هلل
 .3  1ب 10ص 100حار األ وار: ج ا15هلل
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 .(30)« لك على  فس  بابا من السالة  لك اهلل علي  بابا من الفقر
مــن أبــدو إىل النــاس ســرف  قــد   ــك  فســ ف وخــري الغــىن إلــرا الســ ااف وشــر : »و ــاا

 .(31)«فقر ل وم ان و ال
اسلغن عن من شئت إلكن  ظريفف واحل  إىل من شئت إلكـن أسـريفف وأ  ـل : »و اا

 .(32)«على ما شئت إلكن أمريف
 .(33)«سرورة الفقر إلبعو على  ظيع األمر: »و اا
 .(34)«الفقري ِف الوون  لهن: »و اا
 .(35)«الفقر ِف الوون حبربة: »و اا
 .(36)«إكا العار ِف الوون اا لقارلي  ِف الغربة عارف : »و اا

 من مصاديق ال قر:
 قلـت « الفقـر الـوت األمحـر» ـاا:  عن علي بن أسباط عملن لكرف عن أمح عبـد اهلل 

 .(37)«ا ولكن من الدين»: الفقر من الدينار والدرهمو  قاا: ألمح عبد اهلل 
 من خسبا  ال قر:

إلـرا  سـ  »يقـوا:  أمـري الـ من عن ثور بن سعيد عن سـعيد بـن ع  ـة  ـاا: ععـت 
العنكبوت ِف البيوت يور  الفقرف والبـوا ِف اامـام يـور  الفقـرف واألكـل علـى ا نابـة يـور  
الفقرف والل لل بالطر ا  يور  الفقرف واللممط من  يام يور  الفقرف وإلرا القمامـة ِف البيـت 

رف وإظهـار ااـرص يـور  الفقـرف يور  الفقـرف واليمـ  الفـاجرة يـور  الفقـرف وال  ـا يـور  الفقـ

                                                           
   ل ِف لكر الغىن والفقر. 195أع م الدين: ص ا30هلل
   ل ِف لكر الغىن والفقر. 154ص 1كن  الفوالد: ج  ا31هلل
 .19ب 413ص 74حار األ وار: ج ا31هلل
 .8112  329لكلم: صحبرر ااكم ودرر ا ا33هلل
 .8118  329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا34هلل
 .8115  329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا39هلل
 .8131  329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا32هلل
 .1  122ص 1الكاِف: ج ا37هلل



 

 14 

والنــوم بــ  العمــا ين يــور  الفقــرف والنــوم  بــل ولــو  المــم  يــور  الفقــرف واعليــاد الكــذب 
يــور  الفقــرف وكةــرة ااســلما  إىل الغنــا  يــور  الفقــرف وردل الســالل الــذكر بالليــل يــور  الفقــرف 

أا أ بــئكم : »مث  ــاا« وإلــرا اللقــدير ِف العيمــة يــور  الفقــرف و طيعــة الــرحم إلــور  الفقــر
ا مع ب  ال  إل  ي يد : » الوا: بلى يا أمري ال من ف  قاا« بعد لل  ِبا إل يد ِف الرطق

ِف الـــرطقف واللعقيـــص بعـــد الغـــداة وبعـــد الع ـــر ي يـــد ِف الـــرطقف وصـــلة الـــرحم ي يـــد ِف الـــرطقف 
طقف والبكــور ِف ولــص وكســك الفنــا  ي يــد ِف الــرطقف ومواســاة األج ِف اهلل ع وجــل إل يــد ِف الــر 

الرطق ي يد ِف الرطقف وااسلغفار ي يد ِف الرطقف واسـلعماا األما ـة ي يـد ِف الـرطقف و ـوا ااـث 
ي يــد ِف الـــرطقف وإجابـــة الـــ لن إل يــد ِف الـــرطقف وإلـــرا الكـــ م ِف انــ   ي يـــد ِف الـــرطقف وإلـــرا 

الكالبـة ي يـد ِف الـرطقف  اارص ي يد ِف الـرطقف وشـكر الـنعم ي يـد ِف الـرطقف واجلنـاب اليمـ 
والوسو   بل الطعام ي يد ِف الرطقف وأكل ما يسقط من انوان ي يـد ِف الـرطقف ومـن سـبك اهلل  

 .(38)«كل يوم ث ث  مرة د ع اهلل ع وجل عن  سبع   وعا من الب   أيسرها الفقر
ريا ـاف عمرون خ لة إلور  الفقرف أو ا القيام مـن الفـراا للبـوا ع: »و اا رسوا اهلل

وأكل الطعام جنبـاف وإلـرا حبسـل اليـدين عنـد األكـلف وإها ـة الكسـرة مـن انبـ ف وإحـراق  مـر 
الةوم والب لف والقعود على أسكفة البيتف وكن  البيت بالليل وبالةوبف وحبسـل األع ـا  ِف 
موســـع ااســـلنجا ف ومســـك األع ـــا  الغســـولة بالـــذيل والكـــمف ووســـع الق ـــا  واألواين حبـــري 

ســـــــع أواين الـــــــا  حبـــــــري مغطـــــــاة الـــــــرلوسف وإلـــــــرا بيـــــــوت العنكبـــــــوت ِف النـــــــ اف مغســـــــولةف وو 
وااســل فاف بال ــ ةف وإلعجيــل انــروج مــن الســجدف والبكــور إىل الســوقف وإلــاخري الرجــو  
عن  إىل العميف وشرا  انب  من الفقرا ف واللعن على األوادف والكذبف وخياوـة الةـوب علـى 

 .(39)«البدنف وإوفا  السراج بالنف 
والبــوا ِف اامــامف واألكــل علــى ا مــا ف والل لــل بالطر ــا ف والنــوم بــ  »وِف خــرب  خــر: 

العمــا ينف والنــوم  بــل ولــو  المــم ف ورد الســالل الــذكر بالليــلف وكةــرة ااســلما  إىل الغنــا ف 
ـــاد الكـــذبف وإلـــرا اللقـــدير ِف العيمـــةف واللممـــط مـــن  يـــامف واليمـــ  الفـــاجرةف و طيعـــة  واعلي

ا مـع بـ  »و  الوا: بلـىف  ـاا: «أا أ بئكم بعد لل  ِبا ي يد ِف الرطق: »  اامث« الرحم

                                                           
 .10704  45ب 348-347ص 19وسالل الميعة: ج ا38هلل
 لة إلور  الفقر.الف ل الةاين والةما ون ِف عمرين خ  114جامع األخبار: ص ا35هلل
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ال ــ إل  ي يــد ِف الــرطقف واللعقيــص بعــد الغــداة ي يــد ِف الــرطقف وبعــد الع ــر ي يــد ِف الــرطقف 
وصــــلة الــــرحم ي يــــد ِف الـــــرطقف وكمــــك الغــــىن ي يــــد ِف الـــــرطقف وأدا  األما ــــة ي يــــد ِف الـــــرطقف 

د ِف الــرطقف ومواســاة األج ِف اهلل إل يــد ِف الــرطقف والبكــور ِف ولــص الــرطق إل يــد وااســلغنا  ي يــ
 .(40)«ِف الرطقف وإجابة ال لن إل يد ِف الرطقف وإلرا الك م ِف ان   ي يد ِف الرطق

ن لل قر  رؤية القَر
 

الشيطان يندكه ال قر وي مركه كال حشا  واهلل يندكه مغ ر   مناه و ضاال   اا إلعـاىل: 
 واس  عليهواهلل

(41). 
وال تقتلوا خوالدكه ةشية إمالق يحن يرزقهه وإيااكه إن قاتلهه كاان و اا سـبحا  : 

ةط   كبيرا  
(42). 

قااف تنااالوا ختااف مااا هاارم رككااه علاايكه خال تشااركوا كااه شاايُا  وكالوالاادين و ــاا إلعــاىل: 
هش ماا ظهار إهسايا  وال تقتلوا خوالدكه من إمالق، يحن يرزقكه وإياْه وال تقركاوا ال اوا

منهاااا وماااا كطااان، والتقتلاااوا الااان   التااا  هااارم اهلل إال كاااالحق، ذلكاااه وصااااكه كاااه لنلكاااه 
وال تقركااوا مااا  اليتاايه إال كااالت  ْاا  خهساان هتااى يبلااك خشااده وخو ااوا الكيااف  تنقلااون

والميزان كالقسط ال يكلف ي سا  إال وسنها وإذا قلاته  اعادلوا ولاو كاان ذا قركاى وكنهاد 
وخن ْاايا صااراس  مسااتقيما   اااتبنوه وال  وصاااكه كااه لنلكااه تاايكروناهلل خو ااوا ذلكااه 

تتبنوا السبف  ت رق ككه عن سبيله ذلكه وصاكه كه لنلكه تتقون
(43). 

الاايين ين قااون خماوالهه  اا  سابيف اهلل َااه اليتبنااون ماا خي قااوا منااا وال و ـاا سـبحا  : 
ه عنااد ركهااه وال ةااوف علاايهه وال ْااه يحزيااون ُ  لهااه خجااْر منااروف ومغ اار  قااو   خذ

ُ  واهلل غن  هليه يا خيها الايين َمناوا ال تبطلاوا صادقاتكه   ةير من صدقة يتبنها خذ
كااالمن واَذُ كالاايِ ين ااق مالااه رئااا  الناااس وال يااؤمن كاااهلل واليااوم اآلةاار  مثلااه كمثااف 

                                                           
 .1  20ب 319ص 73حار األ وار: ج ا40هلل
 .128سورة البقرة:  ا41هلل
 .31سورة اإلسرا :  ا41هلل
 .193-191سورة األ عام:  ا43هلل
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صاا وان عليااه تاارا    صاااكه واكااف  تركااه صاالدا  اليقاادرون علااى شاا   ممااا كساابوا واهلل ال 
م الكا رينيهدِ القو 

(44). 
يا خيها اليين َمنوا إيما المشركون يج   ال يقركوا المسجد الحرام  و اا ع وجـل:

كنااد عااامهه ْاايا وإن ة ااته عيلااة   سااوف يغناايكه اهلل ماان  ضااله إن شااا  إن اهلل علاايه 
هكيه

(45). 
 سنيسااااره  وكااااي  كالحساااانى  وخمااااا ماااان كاااااف واسااااتغنى و ــــاا ســــبحا  : 

للنسُر
(46). 

 
 ل قرا     النالهال قر وا

 عالمية ال قر
 بليون  سمة ِف العامل إلقل مداخيلهم يوميا  عن دوار أمريكي واحد يوميا . 1ر9

 مليون جالع أو مفلقد لألمن الغذالي ِف العامل. 840
 مليون أمريكي يعيمون حتت خط الفقر. 90
 مليون  سمة من سكان روسيا يعيمون حتت خط الفقر. 30
% مــن 33 فــوس العــامل العــرمح يعيمــون حتــت خــط الفقــرف أي  مليــون  ســمة مــن 100

 تمو  السكان.
 % من سكان أمريكا ا نوبية والكارييب هم من الفقرا .49

و ــاا وطيــر الــد ا  األمريكــي الســابث: إن أكةــر مــن عمــرة  اف جنــدي أمريكــي رواإلــبهم 
 أ ل من درجة الفقر.

ا لمــار ظــاهرة الفقــر ِف أوروبــاف  قــد وعــربت م ــادر مــن ااحتــاد األورومح عــن  لقهــا مــن 
 % ب  األوفاا.14% ب  الكبار و11بلغت  سبة الفقرا  ِف القارة الةرية حوايل 

مليــارات  4مليــون ثــري و 800وِف بعــض اإلح ــا ات: أن ســكان األر  يلوطعــون بــ  
                                                           

 .124-121ا سورة البقرة: 44هلل
 .18سورة اللوبة:  ا49هلل
 .10-8سورة الليل:  ا42هلل
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 مليون ملوسط اااا. 400 قري و
 ة ث  سنة الاسية ِبقدار ث ث  مرة.و د اطدادت الفجوة ب   قرا  العامل وأحبنيال  ِف ال

مليـار  1ر9مليار ش ا ِف العامل يعيمون ِف  قر مد ع  يما ايلملع  رابة  1ر3وهناا 
% مـــن امـــروم  ِف العـــامل  ســـا ف وِف 70شـــ ا بابســـط انـــدمات والعنايـــة ال ـــحيةف وإن 

 هناية القرن سيكون هناا ملياران من الفقرا  ِف العامل.
 

 الناله النرك  ال قرا    
 % من سكان إلو  .19
 % من سكان األردن.19
 % من سكان لبنان.10
 % من سكان ا  الر.14
 % من سكان م ر.13
 % من سكان الغرب.14
 % من سكان العراق.15
 % من سكان اليمن.12
 % من سكان موريلا يا.15
 % من سكان ال وماا.49
 % من سكان أرإلرييا.34
 % من سكان السودان.33

 اا وطير المركات ال غرية واللوسـطة ا  الـري: إن أربعـة مليـون ج الـري مـن بـ  ث ثـ  و 
 مليو ا هم عدد سكان ا  الر يعيمون حتت خط الفقر.

ا ألـــأ وفـــل حبـــري شـــرعي و 147ا ألـــأ يلـــيم و هلل180و ـــاا الـــوطير: إن ا  الـــر إل ـــم هلل
 ا ألأ أرملة.45هلل

 %  قرا . 50% أحبنيا ف و3وِف إح الية أخرو: ِف لبنان 
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 ال قر واَس ا 
 % من أوفاا العامل العرمح ميوإلون حتت سن انامسة  ليجة الفقر وسو  اللغذية.5
 % من أوفاا العامل العرمح  ا  ي الوطن.19

 عاما   ليجة  قا الغذا . 40ثلو سكان الدوا النامية ا يلو عون العيد أكةر من 
 مرة  قرا .% من أوفاا روسيا الذين هم دون انامسة ع42
 % من أوفاا الدوا السلقلة عن ااحتاد السو يير من الفقرا .20
 % من أوفاا أ ريقيا ميوإلون بسبص سو  اللغذية.29
% مــن أوفــاا ا نــد ودوا جنــوب شــرق  ســيا يمــلغلون بالــدعارة  ليجــة ســو  ااالــة 40
 العيمية.
 مليون وفل ميوإلون ِف العامل كل عام من سو  اللغذية. 11
 مليون وفل ميوإلون سنويا  ِف العامل لعدم ح و م على لقمة حبذا . 17

 إىل حبري لل   ا هو كةري.
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ة ال ساد  كاَر
 

صــار الفســاد شــالعا  بمــكل حبريــصف ِف الــدوا اإلســ مية وحبريهــاف حيــو  لحــت الــواخري 
مباشـرة وحبـري ومراك  ال  ا واللواط وا لمر الفساد ب  ا نس ف وهنـاا عنـاوين خمللفـة للفسـادف 

مباشــــرةف كعارســــات األطيــــا  وملكــــات ا مــــاا ومــــا أشــــب ف ودخــــل الفســــاد ِف بــــ د اإلســــ م 
 .(47)بااسم وبغري ااسمف ومن ورا  لل  النظمات ال هيو ية بكل إصرار

                                                           
سفر  لاة أمام عينيها:  مرت بعض ال حأ العالية ما  ال  يهودي روسي وهو يقوم حرق جواط  ا47هلل

 11هللأ ت أان أصبحت ملكيف أ ا أملك  جسدا  وروحا ف وعلي  أن إلعي هذا جيدا ا الفلاة عمرها 
عاماف جا ت من أوكرا يا إىل مدينة الرملة ِف الكيان ال هيوينف  رأت إع  ا  ِف صحيفلها املية عن 

بلحقيث أح مهاف وصلت إىل الكيان ولص عارسات أطيا  وعام ت مقهىف ووجدت ِف اإلع ن وعدا 
ال هيوينف وكان "الس وا" وهو يهودي روسي با لظارهاف وبعد أسبوع  من وصو ا أحرق جواط سفرها 
وألقاها ِف وكر للدعارةف الفلاة ر  تف ولكن الس واف وأعوا   احبل بوها وسربوها ح  ا لنعت!ف مث 

 ف ومت  قلها اىل سجن الرملة مع مئات من أمةا ا. جا ها الفرج عندما دامهت المروة الوكر السري
وعن صحيفة معاريأ: إن  لاة ِف اللاسعة عمرة من عمرها ادعت على اااخام أبرا هام راوا بلهمة 
احبل ا ا منذ كا ت ِف الةامنة من عمرها وإن كمفها هذا السر اآلن جا  بعد أن متادو هذا اااخام 

 سنة اللل  عاشلا ِف من ا والدف. 11و 11يها ِف عمل  المالن واحبل اب  شقيقل
ولكرت تلة هللارلةا عن كاطينو أرحيا: أ   م ى عام على ا للا  كاطينو أرحيا ِف  لص هذف الدينة 

الفلسطينية كاوا ممرو  من  وع  ِف النطقة. ومنذ ا للاح  يكلظ الكاطينو وعلى املداد الساعة ِبئات 
قامرين وال الرين ِف ح  يلواصل ا قسام المار  الفلسطي  جتاف هذا يرإلفع عددهم إىل  اف من ال

المرو  ب  م يد ومعار . إن الكاطينو يعد أ  ل مماريع السلطة الوونية الفلسطينية ِف ح  يذهص 
مواون  لسطي   خر ِف إعجاب  بفكرة المرو  إىل حد مطالبة السلطة بان ممرو  الكاطينو يدر على 

غ واللة إلقدر ِب ي  الدوارات شهريا يد ع معظمها اإلسراليليون. ويرو  لسطي  ملدين أن السلطة مبال
عا  السلطة الفلسطينية با للا  المرو  على أر   لسطينية يمكل إسا ة بالغة للمعص الفلسطي  

 وللعاليم اإلس م وللعرب آيعا.
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والفســاد إها ــة لكرامــة اإل ســان ِبــا هــو إ ســانف مســلما  كــان أم حبــري مســلمف رجــ   كــان أم 
لل ـــييع بالنســـبة إىل الـــرأة أكـــرب وأشـــدف وهـــو  ـــا يوجـــص بقـــا  النســـا  امـــرأةف ولكـــن اإلها ـــة وا

عــوا   واإلصــابة ِب للــأ األمــرا  ا ســدية والنفســيةف و قــدان الــرأة مكا لهــا وخاصــة  ليلــة 
ا ماا منهن  مع السفور وان عة وكةرة مظاهر الفساد ايرحبص الرجل إا بـالرأة ا ميلـة بـل 

ِف كةــري مــن العوالــل واألســرف حيــو صــار الــ وج ا يقلنــع  مــاا األآــلف وهــذا يوجــص الــربود 
 طوجل  لا رأو من آاا حبريها.

وِف الفساد إلعـريض لل وجـات للطـ ق كمـا  ـد ا لمـرت ظـاهرة الطـ ق بمـكل حبريـص ِف 
 خمللأ الدوا وح  اإلس مية منهاف ومل يقع الط ق سابقا  إا  ادرا جدا .

 ســبحا   ِف هــذا البــابف حيــو حــرلم اللــربجف وحــو وســرل للــ  اإلعــرا  عــن أحكــام اهلل
 ابنلـــ  ســـيدة  ســـا  العـــال   اومـــة ال هــــرا   علـــى الـــ واج البكـــرف  قـــد طولج رســـوا اهلل

وعمرهــا إلســع ســنوات ا لعــدم متكنــ  مــن إعاللهــاو بــل ليجعــل للــ  منهجــا  للمســلم ف  ــاا 
لقد كان لكه    رسو  اهلل خسو  هسنةسبحا  : 

(48). 
 

نذم ا  ل ساد    القَر
إن اهلل ال يصلح عمف الم سدين اا إلعاىل: 

(49). 
ـــــــاا ســـــــبحا  :  وإذا قياااااااف لهاااااااه ال ت سااااااادوا  ااااااا  اَري قاااااااالوا إيماااااااا يحااااااان و 

مصلحون
(50). 

الايين ينقضاون عهاد اهلل مان كناد ميثاقاه ويقطناون ماا خمار اهلل كاه خن و اا ع وجـل: 

                                                                                                                                                                      

إلامي " إن الدعارة ِف الكيان ال هيوين ممروعةف  وجا  ِف تلة هللالعرمحا الكويلية: يقوا إلقرير " يويورا
ألأ عامل أجنيب من العاطب ف  إن معدا  190وينقل عن سابط المروة  ول : إ   مع وجود حوايل 

ألأ عملية يومياف وهذا حيد  ِف الكيان ال هيوين وِف  19عمليات ا ن  الد و  يوميا  ي يد على 
 أحنا  أخرو من العامل اليوم.

 .11رة األح اب: سو  ا48هلل
 .81سورة يو  :  ا45هلل
 .11سورة البقرة:  ا90هلل
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يوصف وي سدون    اَري خولُ  ْه الااسرون
(51). 

من خجف ذل  كتبنا على كن  إسرائيف خيه مان قتاف ي ساا  كغيار ي ا  خو  اا إلعـاىل: و 
 ساد    اَري  ك يما قتف الناس جمينا  ومن خهياْاا  ك يماا خهياا النااس جميناا  ولقاد 

إيماا جازا    جا تهه رسلنا كالبينات َه إن كثيرا  منهه كند ذل   ا  اَري لمسار ون
ويساانون  اا  اَري  سااادا  خن يقتلااوا خو يصاالبوا خو تقطاا  الاايين يحاااركون اهلل ورسااوله 

خيااديهه وخرجلهااه ماان ةااالف خو ين ااوا ماان اَري ذلاا  لهااه ةااِز  اا  الاادييا ولهااه  اا  
اآلةر  عيا  عكيه

(52). 
وإذا تولى سنى    اَري لي سد  يها ويهل  الحرث والنسف واهلل و اا ع وجل: 
ال يحب ال ساد

(53). 
وا    اَري كند إصالهها وادعوه ةو اا  وسمناا  إن رهماد وال ت سدو اا إلعاىل: 

اهلل قريب من المحسنين
(54). 

وال ت سااادوا  ااا  اَري كناااد إصاااالهها ذلكاااه ةيااار لكاااه إن كناااته و ـــاا ســـبحا  : 
مؤمنين

(55). 
وايكروا كيف كان عاقبة الم سدينو اا إلعاىل: 

(56). 
ورك  خعله كالم سدينو اا سبحا  : 

(57). 
 لااوال كااان ماان القاارون ماان قاابلكه خولااوا كقيااة ينهااون عاان ال ساااد  اا  : و ــاا إلعــاىل

اَري إال قليال  ممن خيجينا منهه واتب  اليين ظلموا ما ختر وا  يه وكايوا مجرمين
(58). 

                                                           
 .17سورة البقرة:  ا91هلل
 .33-31سورة الالدة:  ا91هلل
 .109سورة البقرة:  ا93هلل
 .92سورة األعراف:  ا94هلل
 .89سورة األعراف:  ا99هلل
 .82سورة األعراف:  ا92هلل
 .40سورة يو  :  ا97هلل
 .112سورة هود:  ا98هلل
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واليين ينقضون عهد اهلل من كند ميثاقاه ويقطناون ماا خمار اهلل كاه خن و اا سبحا  : 
للننة ولهه سو  الداريوصف وي سدون    اَري خولُ  لهه ا

(59) . 
الاايين ك ااروا وصاادوا عاان ساابيف اهلل زدياااْه عااياكا   ااوق الناايا  كمااا  و ــاا إلعــاىل: 
كايوا ي سدون

(60). 
اليين ي سدون    اَري وال يصلحونو اا سبحا  : 

(61). 
وال تباسوا الناس خشيا ْه وال تنثوا    اَري م سدينو اا إلعاىل: 

(62). 
تاااك  يماااا َتااااف اهلل الااادار اآلةااار  وال تااان  يصااايب  مااان الااادييا واكو ـــاا ســـبحا  : 

وخهسااااااان كماااااااا خهسااااااان اهلل إليااااااا  وال تباااااااك ال سااااااااد  ااااااا  اَري إن اهلل ال يحاااااااب 
الم سدين

(63). 
تل  الدار اآلةر  يجنلها لليين ال يريدون علوا    اَري وال  سادا  و اا إلعاىل: 
والناقبة للمتقين

(64). 
صري  على القوم الم سدينقا  ر  ايو اا سبحا  : 

(65). 
ظهر ال سااد  ا  البار والبحار كماا كسابد خيادِ النااس لياييقهه كنال و اا إلعاىل: 

اليِ عملوا لنلهه يرجنون
(66). 

 هاااااااف عسااااااايته إن تاااااااوليته خن ت سااااااادوا  ااااااا  اَري وتقطناااااااوا و ـــــــاا ســـــــبحا  : 
خرهامكه

(67). 

                                                           
 .19سورة الرعد:  ا95هلل
 .88النحل:  سورة ا20هلل
 .191سورة المعرا :  ا21هلل
 .89سورة هود:  ا21هلل
 .77سورة الق ا:  ا23هلل
 .83سورة الق ا:  ا24هلل
 .30سورة العنكبوت:  ا29هلل
 .41سورة الروم:  ا22هلل
 .11سورة حممد:  ا27هلل
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  كثروا  يها ال سادو اا ع وجل: 
(68). 

 ساد الظاهر من  ساد الباونف ومن أصلك سريرإل  أصلك اهلل : »ادقو اا اإلمام ال 
ع  يل ف ومـن خـاف اهلل ِف السـر مل يهلـ  سـرتف ِف الع  يـةف وأعظـم الفسـاد أن يرسـى العبـد 
بالغفلة عن اهللف وهذا الفساد يلولد من ووا األمل وااـرص والكـرب كمـا أخـرب اهلل ع وجـل ِف 

ال ساااااد  اااا  اَري إن اهلل ال يحااااب الم ساااادين وال تبااااك  ــــة  ــــارون ِف  ولــــ : 
(69) 

وكا ت هذف ان اا من صنع  ارون واعلقادف وأصلها من حص الد يا وآعهـا وملابعـة الـنف  
وهواهـــا وإ امـــة شـــهوافا وحـــص اممـــدة وموا قـــة المـــيطان واإلبـــا  خطواإلـــ ف وكـــل للـــ  يلمـــع 

النـــاس ور ـــض الـــد يا ووـــ ق  حســـص الغفلـــة عـــن اهلل و ســـيان مننـــ ف وعـــ ج للـــ  الفـــرار مـــن
الراحة واا قطا  عن العـادات و لـع عـروق منابـت المـهوات بـدوام الـذكر هلل ولـ وم الطاعـة لـ  
واحلماا جفـا  انلـث وم طمـة القـرا وقاإلـة العـدو مـن األهـل والقرابـةف  ـإلا  علـت للـ   قـد 

ــــالغفرة والرمحــــةف وخرجــــت مــــ ن آلــــة  لحــــت عليــــ  بــــاب عطــــأ اهلل وحســــن  ظــــرف إليــــ  ب
الغــــا ل ف و ككــــت  لبــــ  مــــن أســــر المــــيطانف و ــــدمت بــــاب اهلل ِف معمــــر الــــواردين إليــــ ف 
وسـلكت مسـلكا رجـوت اإللن بالــدخوا علـى الكـر  ا ـواد اللــ  الـرحيمف واسـليطا  بســاوة 

 .(70)«على شرط األدب وا حترم س مل  وكرامل  أل   الل  الكر  ا واد الرحيم

                                                           
 .11سورة الفجر:  ا28هلل
 .77سورة الق ا:  ا25هلل
 .1  144ب 352-359ص 70حار األ وار: ج ا70هلل
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 من مصاديق ال ساد

 امر:ال
يساا لوي  عاان الاماار والميساار قااف  يهمااا إَااه كبياار ومنااا   للناااس  ــاا اهلل إلعــاىل: 

وإَمهما خكبر من ي نهما
(71). 

يا خيها اليين َمناوا إيماا الامار والميسار واَيصاا  واَزالم رجا  و اا سـبحا  : 
من عمف الشيطان  اجتنبوه لنلكه ت لحون

(72). 
شــراب انمــر  ــإن اللعنــة إلا   لــت عمــت مــن ِف ا جتالســوا : »و ــاا اإلمــام ال ــادق

 . (73)«ارل 
شــارب انمــر إن مــر   ــ  إلعــودوفف وإن مــات  ــ  إلمــهدوفف وإن : »و ــاا ال ــادق 

شهد    إل كوفف وإن خطص إليكم    إل وجوفف  إن من طوج ابنل  شارب انمـر  كاكـا  ادهـا 
ع رمحهاف ومن اللمن شـارب مخـر مل يكـن إىل النارف ومن طوج ابنل  خمالفا ل  على دين   قد  ط

 . (74)«ل  على اهلل سمان
ما بعو اهلل  بيا  ط إا و د علم اهلل أ   إلا أكمـل لـ  دينـ   » اا:  وعن أمح عبد اهلل 

كان  ي  حتر  انمر ومل إلـ ا انمـر حرامـاف إن الـدين إكـا حيـوا مـن خ ـلة مث أخـرو  لـو كـان 
 .(75)«لل  آلة  طع بالناس دون الدين

يا  شـارب انمـر يـوم القيامـة » اا:  وعن ااس  بن سدير عن أبي  عن أمح جعفر 
« مسودا وجه ف مدلعا لسا  ف يسيل لعاب  على صدرفف حث على اهلل أن يسقي  من بئر خبـاا

 .(76)«بئر يسيل  يها صديد ال  اة» اا:  لت: وما بئر خبااو  اا: 
                                                           

 .115سورة البقرة:  ا71هلل
 .50سورة الالدة:  ا71هلل
 .9050باب حد شرب انمر وما جا  ِف الغنا    97ص 4من ا حي رف الفقي : ج ا73هلل
 .31582  11ب 311ص 19وسالل الميعة: ج ا74هلل
 .31542  5ب 152ص 19وسالل الميعة: ج ا79هلل
 .183  1ب 103ص 5فذيص األحكام: ج ا72هلل
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يـا  يـوم القيامـة مسـودا وجهـ ف مـال  شـفل ف شـارب انمـر » اا:  وعن أمح عبد اهلل 
 . (77)«مدلعا لسا  ف ينادي العطد العطد

يــا يــو   أبلــغ عطيــة عــ  أ ــ  مــن : »وعــن يــو   بــن ظبيــان  ــاا:  ــاا أبــو عبــد اهلل 
شرب جرعة من مخر لعن  اهلل وم لكل  ورسل  وال منونف  إن شر ا ح  سكر منهـا  ـ   رو  

 ف ااديو.(78)« ي  رو  خبيةة س يفة ملعو ةاإلميان من جسدف وركبت 
 الزيا:

وال تقركوا ال واهش ما ظهر منها وما كطن اا اهلل إلعاىل: 
(79). 

وال تقركوا الزيى إيه كان  اهشة وسا  سبيالو اا ع وجل: 
(80). 

اااوا  تيااااتكه علاااى البغاااا  إن خردن تحصااانا لتبتغاااوا عاااري و ـــاا ســـبحا  :  وال تكْر
هن  إن اهلل من كند إكراْهن غ ور رهيهالحيا  الدييا ومن  يكْر

(81). 
يضاااعف لااه الناايا  يااوم  وال يزيااون وماان ي نااف ذلاا  يلااق خَامااا و ــاا ع وجــل: 

مان وعمااف عماال صااالحا   ولُا  يبااد  اهلل  القياماة ويالااد  ياه مهايااا  إال مان تااا  َو
سيُاتهه هسنات وكان اهلل غ ورا رهيما

(82) . 
كـذب مـن طعـم أ ـ  ولـد مـن حـ ا وهـو » ـاا:  لـ من وعن  وف البكايل عـن أمـري ا

حيــص ال  ــاف وكــذب مــن طعــم أ ــ  يعــرف اهلل عــ  وجــل وهــو تــرتل علــى معاصــي اهلل كــل يــوم 
 . (83)«وليلة

بــــروا  بــــا كم يــــربكم أبنــــالكمف وعفــــوا عــــن  ســــا  النــــاس إلعــــأ » ــــاا:  وعــــن ال ــــادق

                                                           
 .31548  5ب 157ص 19وسالل الميعة: ج ا77هلل
 .151  1ب 109ص 5األحكام: ج فذيص ا78هلل
 .191سورة األ عام:  ا75هلل
 .31سورة اإلسرا :  ا80هلل
 .33سورة النور:  ا81هلل
 .70-28سورة الفر ان:  ا81هلل
 .1  25ب 18ص 72حار األ وار: ج ا83هلل
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 . (84)« سالكم
: سو  ام ر واانـ  إىل ال  ـا وبغ ـنا ع مات ولد ال  ا ث  » اا:  وعن ال ادق 

 . (85)«أهل البيت
أربـــع ا : » ـــاا:  ـــاا رســـوا اهلل  عـــن  بالـــ   وعـــن الســـكوين عـــن ال ـــادق 

إلــــــدخل بيلــــــا واحــــــدة مــــــنهن إا خــــــرب ومل يعمــــــر بالربكــــــة: انيا ــــــة والســــــر ة وشــــــرب انمــــــر 
 . (86)«وال  ا 

 تقركوا الزياى إياه كاان  اهشاةوالِف  ول  إلعاىل:  وعن أمح ا ارود عن أمح جعفر 
هــو أشــد النــاس  وسااا  ساابياليقــوا: إن اهلل ميقلــ  ويبغ ــ   ــاا  ومقتااايقــوا مع ــية 

 . (87)«عذابا وال  ا من أكرب الكبالر
 

 النكر الحرام
 ــاا عبــد اهلل بــن مســعود لرجــل  ظــر إىل امــرأة  ــد عادهــا ِف مرســها: هلللــو لهبــت عينــاا 

ف واإللـو ر عـ    ـيبها مـن  ظـر إىل حمـذور إا و ـد ا عقـد لكان خـريا لـ  مـن عيـادة مري ـ 
عقدة ِف  لبـ  مـن النيـةف وا إلنحـل بإحـدو ااـالل  إمـا ببكـا  ااسـرة والندامـة بلوبـة صـاد ةف 
وإمــا باخــذ حظــ   ــا متــىن و ظــر إليــ   اخــذ ااــظ مــن حبــري إلوبــة  ي ــريف إىل النــارف وأمــا اللالــص 

 . (88) ماواف ا نة ومنقلب  الرسواناالباكي بااسرة والندامة عن لل  
أوا  ظـــرة لـــ  »أ ـــ : ســـئل عـــن الرجـــل متـــر بـــ  الـــرأة  ينظـــر إليهـــاو  قـــاا:  وعـــن علـــي

والةا يــة عليــ  ا لــ ف والنظــرة الةالةــة ســهم مســموم مــن ســهام إبلــي ف مــن إلركهــا هلل ا لغــريف 
 . (89)«أعقب  اهلل إميا ا يد وعم 

                                                           
 .9باب إن من عأ عن حرم الناس عأ عن حرم    994ص 9الكاِف: ج ا84هلل
 .12314  191ب 183ص 11وسالل الميعة: ج ا89هلل
 .11  21ارل   358األمايل لل دوق: ص ا82هلل
 .12823  1ب 331ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا87هلل
 .12283سمن   81ب 170ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا88هلل
 .735ص 3كلاب النكا  ف  101ص 1دعالم اإلس م: ج ا85هلل
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حرامــا حيمــوها اهلل يــوم القيامــة مســامري مــن  ــار مث مــن مــأل عينــ  : »و ــاا رســوا اهلل 
 . (90)«حمامها  ارا إىل أن إلقوم الناس مث ي مر ب  إىل النار

  مـن  من اولع ِف بيت جارف  نظر إىل عورة رجل أو شعر امرأة أو شي» اا:  وعن  
النسـا   جسدها كان حقيقا على اهلل أن يدخلـ  النـار مـع النـا ق  الـذين كـا وا يلبعـون عـورات

 .(91)«ِف الد يا وا خيرج من الد يا ح  يف ح  اهلل ويبدي للناس عورإل  ِف اآلخرة
مـــن أولـــث  ـــاظرف أإلعـــص خـــاورفف مـــن إللابعـــت اظاإلـــ  »أ ـــ   ـــاا:  وعـــن أمـــري الـــ من 

 . (92)«دامت حسراإل 
النظرة سهم مسموم من سهام إبلي   من إلركها خو ا مـن اهلل »أ    اا:  وعن النيب 

 . (93)«إميا ا يد ح وإل  ِف  لب  أعطاف
لكــل ع ــو مــن ابــن  دم حــظ مــن الــ رف  ــالع  ط ــاف النظــرف واللســان ط ــاف : »و ــاا 

الك مف واألل ان ط امها السمعف واليدان ط امها البطدف والرج ن ط امها الميف والفرج ي دق 
 . (94)«لل  كل  ويكذب 

مة بــن طيــد ِف م ــعدف إىل عر ــاتف أردف أســا أن رســوا اهلل : »وِف  قــ  الرســا 
أعــرامح   لمـا أ ــا  أردف الف ـل بــن العبـاس وكــان  ــ  حسـن اللمــة  اسـلقبل رســوا اهلل 

وجعـل الف ــل  وعنـدف أخــت لـ  أآــل مـا يكــون مـن النســا ف  جعـل األعــرامح يسـاا النــيب 
إلا يـدف علـى وجـ  الف ـل يسـرتف مـن النظـرف  ـ ينظر إىل أخـت األعـرامح وجعـل رسـوا اهلل 

مـن حاجـة األعـرامح  هو سرتف من ا ا ص  ظر من ا ا ص اآلخر ح  إلا  ـر  رسـوا اهلل 
اللفت إلي  وأخذ ِبنكب  مث  ـاا: أمـا علمـت أهنـا األيـام العـدودات والعلومـات ا يكـأ رجـل 

 .(95)« يهن ب رف وا يكأ لسا   ويدف إا كلص اهلل ل  مةل ح   ابل

                                                           
 .12277  81ب 128ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا50هلل
 .19410  104ب 159-154ص 10وسالل الميعة: ج ا51هلل
 ِف النظر. 91ف 53جامع األخبار: ص ا51هلل
 .12280  81ب 128ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا53هلل
 .39  34ب 38ص 101حار األ وار: ج ا54هلل
 .12281  81ب 125ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا59هلل
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 من  تندد الزوجات

إلعــدد ال وجــات هــو مــن أســباب  مــر الفســادف ويوجــص بقــا  كةــري مــن النســا   مث إن منــع
عوا  ف  ما أكةر اللوا  بق  ب  طوج بعد هذا القا ون حبري المرو  كما هو الماهد ِف كـل 

 العامل اآلن.
علــى إلــ وي  مـن  قــدت طوجهــاف ولــذا إل وجــت طوجــة جعفــر  و ـد كــان مــنه  الرســوا 

 . (96)بامري ال من  عليبامح بكرف وبعدف  الطيار 
 .(97)ب وج ثان وبعدف ب وج ثالو وإل وجت طوجة مح ة 

 .(98)وإل وجت طوجة حنظلة حبسيل ال لكة بعدف
 وهكذا.

 ومل إلبث ِف الدينة عا سة وا  ا دة ال وج.
وإن ة ااته خال تقسااطوا  اا  اليتااامى  ااايكحوا مااا سااا  لكااه ماان النسااا   ـاا إلعــاىل: 

ااالث وركااا   ااإن  ة ااته خال تناادلوا  واهااد   خو مااا ملكااد خيمااايكه ذلاا  خديااى خال مثناى َو
تنولوا

(99). 
ن ومااا و ــاا ســبحا  :  يااا خيهااا النباا  إيااا خهللنااا لاا  خزواجاا  الالتاا  َتيااد خجااوْر

ملكااد يميناا  ممااا خ ااا  اهلل علياا  وكنااات عماا  وكنااات عماتاا  وكنااات ةالاا  وكنااات 
ي ساااها للنبااا  إن خراد النبااا  خن ةاالتااا  الالتااا  ْااااجرن منااا  وامااارخ   مؤمناااة  إن وْباااد 

يستنكحها ةالصة  لا  مان دون الماؤمنين قاد علمناا ماا  راانا علايهه  ا  خزواجهاه وماا 
ملكد خيمايهه لكيال يكون علي  هرج وكان اهلل غ ورا  رهيما  

(100). 
ِف كـل شـي  إسـراف » ـاا:  وعن يو   بن عبد الرمحن عمن أخربف عـن أمح عبـد اهلل

                                                           
 .719  30ب 981ص 33راجع حار األ وار: ج ا52هلل
 .174ص 12راجع شر  هن  الب حبة: ج ا57هلل
   ة حب وة أحد. 125ص 14جراجع شر  هن  الب حبة:  ا58هلل
 .3سورة النسا :  ا55هلل
 .90سورة األح اب:  ا100هلل
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االث وركاا اهلل: إا ِف النسا ف  ـاا   اايكحوا ماا ساا  لكاه مان النساا  مثناى َو
ف (101)

وخهف لكه ما را  ذلكهو اا: 
 ااديو. (103)«(102)
إن اهلل إلعـاىل أحــل الفـرج لعلــل مقـدرة العبــاد ِف القـوة علــى »وعـن همـام بــن ااكـم  ــاا: 

الث و الهر والقدرة على اإلمسااف  قاا:  ركا   ايكحوا ما سا  لكه من النسا  مثنى َو
 ااإن ة ااته خال تناادلوا  واهااد   خو مااا ملكااد خيمااايكه

وماان لااه يسااتط  ف و ــاا: (104)
مااانكه ساااوال خن يااانكح المحصااانات المؤمناااات  مااان ماااا ملكاااد خيماااايكه مااان  تيااااتكه 

المؤمناااات
ن  ريضاااة  وال جناااا  و ـــاا:  (105)  ماااا اساااتمتنته كاااه مااانهن  اااقتوْن خجاااوْر

علاايكه  يمااا تراااايته كااه ماان كنااد ال ريضااة
 احــل اهلل الفــرج ألهــل القــوة علــى  ــدر  (106)

 ــوفم علــى إعطــا  الهــر والقــدرة علــى اإلمســاا أربعــة  لــن  ــدر علــى للــ ف ولــن دو ــ  بــة   
واثنل  وواحدةف ومن مل يقدر على واحدة إل وج مل  اليم ف وإلا مل يقدر على إمساكها ومل 

إلـ وي  اللعـة بايسـر مـا يقـدر عليـ   يقدر على إل وي  اارة وا على شرا  الملوكة  قد أحـل اهلل
مــن الهــر وا لــ وم  فقــةف وأحبــىن اهلل كــل  ريــث مــنهم ِبــا أعطــاهم مــن القــوة علــى إعطــا  الهــر 
وا ــدة ِف النفقــة عــن اإلمســاا وعــن اإلمســاا عــن الفجــور وإا ي إلــوا مــن  بــل اهلل ع وجــل ِف 

هم مـا يسـلعفون بـ  عـن ااـرام حسن العو ة وإعطا  القـوة والدالـة علـى وجـ  ااـ ا لـا أعطـا
 يمـا أعطـاهم وأحبنـاهم عـن ااـرام وِبـا أعطـاهم وبــ   ـم  عنـد للـ  وسـع علـيهم ااـدود مــن 
ال رب والرجم واللعان والفر ةف ولو مل يغن اهلل كل  ر ـة مـنهم ِبـا جعـل  ـم السـبيل إىل وجـوف 

لم ووج  مل  اليم   هو اا ا لا وسع عليهم حدا  من هذف اادودف  اما وج  الل وي  الدا
بـ  واسـك ِف أيــدي النـاس لكةـرة معــامللهم بـ   يمـا بيــنهمف وأمـا أمـر اللعــة  ـامر حبمـض علــى  
كةري لعلة هني من هنى عن  وحترمي   ا وإن كا ت موجودة  ِف اللن يـل ومـاثورة  ِف السـنة ا امعـة 

                                                           
 .3سورة النسا :  ا101هلل
 .14سورة النسا :  ا101هلل
 .19948  140ب 149ص 10وسالل الميعة: ج ا103هلل
 .3سورة النسا :  ا104هلل
 .19سورة النسا :  ا109هلل
 .14سورة النسا :  ا102هلل
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 ليســلويا ِف حتليــل الفــرج  لــن ولــص عللهــا وأراد للــ    ــار إلــ وي  اللعــة حــ ا للغــ  والفقــري
كما اسلويا ِف   ا   س  ااـ  ملعـة ااـ   مـا اسليسـر مـن ا ـدي للغـ  والفقـري  ـدخل ِف 
هذا اللفسري الغ  لعلة الفقري ولل  أن الفرالض إكا وسـعت علـى أدر القـوم  ـوة  ليسـع الغـ  

   يعـرف  ـوة القـوي والفقري ولل  أل   حبري جال  أن يفر  الفرالض على  در مقادير القوم 
مـن سـعأ ال ـعيأ ولكـن وسـعت علــى  ـوة أسـعأ ال ـعفا  مث رحبـص األ ويـا   ســارعوا ِف 
انــريات بالنوا ــل بف ــل القــوة ِف األ فــ  واألمــوااف واللعــة حــ ا للغــ  والفقــري ألهــل ا ــدة 

الهر ما  ن ل  أربع و ن ل  مل  اليم  ما شا  كما هي ح ا لن يد إا بقدر مهر اللعة و 
 .(107)«إلراسيا علي  ِف حدود الل وي  للغ  والفقري  ل أو كةر

إلا آــع الرجــل أربعــا  » ــاا:  وعــن طرارة بــن أعــ  وحممــد بــن مســلم عــن أمح عبــد اهلل
 طلــث إحــداهن  ــ  يلــ وج انامســة حــ  إلنق ــي عــدة الــرأة الــر ولــث و ــاا ا يمــع مــا ف ِف 

 .(108)«مخ 
عــن الرجــل يكــون لــ  أربــع  ســوة  يطلــث  لت أبــا إبــراهيموعــن ابــن أمح محــ ة  ــاا: ســا

 .(109)«ا ح  إلنق ي عدفا»إحداهن أيل وج مكاهنا أخروو  اا: 
عــن رجــل لــ  أربــع  ســوة  هــو يبيــت  وعــن إبــراهيم الكرخــي  ــاا: ســالت أبــا عبــد اهلل 

ليــ  ِف عنــد ثــ   مــنهن ِف ليــاليهن وميســهن  ــإلا بــات عنــد الرابعــة ِف ليللهــا مل ميســها  هــل ع
إكــا عليــ  أن يبيــت عنــدها ِف ليللهــا ويظــل عنــدها صــبيحلها ولــي  عليــ  إمث »هــذا إمثو  قــاا: 

 .(110)«إن مل يامعها إلا مل يرد لل 
: اللــ وج بــاكةر مــن أربعــةف  ــاا اإلمــام ال ــادق  عــم كــان مــن اخل اصــات النــيب 

  عمــرة مــنهن  مــ  عمــرة امــرأة   ماإلــت مــنهن اثنلــان ودخــل بــة  إلــ وج رســوا اهلل »
و ــبض عــن إلســعف  امــا الــر مل يــدخل  مــا  عمــرة والمــنبا ف وأمــا الــة   عمــرة الــ   دخــل 
 ن  او ن خدية بنت خويلدف مث سودة بنـت طمعـةف مث أم سـلمة واعهـا هنـد بنـت أمح أميـةف 

                                                           
 .1باب  يما أحل  اهلل   324-323ص 9الكاِف: ج ا107هلل
 .1باب الذي عندف أربع  سوة   415ص 9الكاِف: ج ا108هلل
 .70  19ب 154ص 7فذيص األحكام: ج ا105هلل
 .34باب النوادر   924ص 9الكاِف: ج ا110هلل
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 مث أم عبد اهلل عالمة بنت أمح بكرف مث حف ة بنت عمرف مث طينص بنت خ مية بـن ااـار  أم
الساك ف مث طينص بنت جحدف مث أم حبيبة رملة بنت أمح سفيانف مث ميمو ة بنـت ااـار ف 
مث طينص بنت عمي ف مث جويرية بنت ااار ف مث صفية بنت حيي بن أخطـصف والـر وهبـت 

خولـة بنــت حكـيم السـلميف وكــان لـ  سـريلان يقسـم  مــا مـع أطواجـ  ماريــة   فسـها للنـيب 
 يـةف واللسـع الـ    ـبض عـنهن: عالمـة وحف ـة وأم سـلمة وطينـص بنـت القبطية ورحيا ـة انند

جحـــد وميمو ـــة بنـــت ااـــار  وأم حبيبـــة بنـــت أمح ســـفيان وصـــفية بنـــت حيـــي بـــن أخطـــص 
وجويرية بنت ااار  وسودة بنت طمعةف وأ  لهن خدية بنت خويلدف مث أم سـلمة بنـت أمح 

 .(111)«أميةف مث ميمو ة بنت ااار 

                                                           
 .19947  140ب 149-144ص 10وسالل الميعة: ج ا111هلل
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    الناله؟ ماذا عن ال ساد

 اَمه المتحد  تتحدث
إن أربعــة م يــ  شــ ا يــلم فــريبهم ِف كــل «: األمــم اللحــدة»يقــوا إلقريــر صــادر عــن 

ســنة مــن ب دهــمف وإن هــ ا  يرحبمــون ســوا  عــن وريــث انديعــة أو العنــأف علــى  ارســة كــل 
الغربيـــة  ألـــأ امـــرأة يـــلم فـــريبهن إىل أوروبـــا 900أ ـــوا  انـــدمات وإن مـــن بـــ  هـــ ا  حـــوايل 

وحــدها ســنوياف بينمــا إلمــري أر ــام وطارة الداخليــة ِف أوكرا يــا  فســها إىل أن أربعمالــة ألــأ امــرأة 
دون الة ث  إلركت الب د منذ مطلع اللسعينياتف ومع اهنيار ااحتـاد السـو يير السـابثف بينمـا 

للح ــوا علــى إلمــري الســفارة اللاي  ديــة ِف موســكو إىل أهنــا إلللقــى يوميــا حــوايل ألــأ ولــص 
  ي ا يومياف ومعظم الطلبات من النسا .

مليــــون  100وإلقــــوا األمــــم اللحــــدة: إن حجــــم جتــــارة الر يــــث ِف عالنــــا اليــــوم ي ــــل إىل 
إ سانف معظمهم من النسـا  واألوفـااف يـلم إلـداو م عـرب القـاراتف باعلبـارهم سـلعة رالجـة ِف 

 األسواق.
 منكمة النمف الدولية تتحدث

ل الدوليــة: إن الــدعارة ِف منطقــة جنــوب شــرق  ســيا شــهدت اطدهــارا   الــت منظمــة العمــ
ِف الالـة مـن  14و 1ملموسا ف وإن جتارة ا ن  أصبحت إلدر على حكومات النطقة ما ب  

إآــايل النــاإل  املــيف حيــو  ــدرت العالــدات الســنوية مــن الــدعارة ِف هــذف النطقــة بــاكةر مــن 
لقــى دعمــا  ماليــا  أجنبيــا  ومــن ع ــابات دوليــة للهريــص مليــار دوارف وإن هــذف اللجــارة إلل 10

ألفـــا مـــن أوفـــاا الفلبـــ  يعملـــون ِف أعمـــاا  70النســـا  واألوفـــاا. و ـــاا إلقريـــر النظمـــة: إن 
% من عموم  سا  1ر9%  و0ر19ألأ وفل ِف إلاي  دف وأن ما ب   800الدعارةف وحنو 

 300للــذة امرمــةف  فــي إلاي  ــد هنــاا إ دو يســيا ومالي يــا والفلبــ  وإلاي  ــد يعملــن ِف ســوق ا
ألــأ. وِف مالي يــا حنـــو  130ألــأ داعــرة وِف الفلبــ  حنــو   ــأ مليــونف وِف إ دو يســيا حنــو 

 ألفا. 141
 إدار  التنليه تتحدث
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اسـطرت هللإدارة اللعلــيم اابلــداليا ِف مدرسـة ماســرتإلون ِف  يوطيلنــدا إىل   ـل معلمــة مــن 
لعــري الكامــل أثنــا  إلقــا  الــدروسف و ــاا  ــاوث باســم إدارة وظيفلهــا ألهنــا عــادت إىل  ارســة ا

إن القـرار ا يعـد تحفـا أل نـا أ ـذر اها مـرإل ف وهـذف هـي الـرة الةالةـة الـر »اللعليم ِف النطقة: 
 «.إللعرو  يها الدرلسة أمام الل ميذ!

 مكتب اإلهصا  الوسن  يتحدث
  ـــأ األوفـــاا ِف بريطا يـــا  كمـــأ هللمكلـــص اإلح ـــا  الـــوو ا ِف الملكـــة اللحـــدة أن

إلنجــبهم أمهــافم خــارج الربــاط ال وجــيف مســج  ارإلفاعــا مةــرياف إلا كا ــت النســبة الةلــو  بــل 
 عمر سنوات وخاصة ِف مقاوعر إجنلرتة وويل .

ا ألـــأ 400هنـــاا هلل 1557ا ألـــأ امـــرأة محلـــن عـــام 800وأكـــد الكلـــص أن مـــن بـــ  هلل
ا ألــأ 815ا ألــأ امــرأة مــن تمــو  هلل309هللمــنهم محلــن خــارج اإلوــار ال وجــيف مقار ــة مــع 

 م.1582امرأة عام 
 دراسات خوروكية تتحدث

وأ ادت دراسة أوروبية  مـرت  بـل أيـام مـن هللاليـوم العـالي للمـرأةا أن امـرأة مـن كـل مخـ  
  سا  إلقع سحية أعماا عنأ مرإلبطة  نسها ِف دوا تل  أوربا األربع .

ا حــوا الســاواة بــ   ــرص 40ربلا يــة للــدوا الـــ هللوكلبــت رليســة اللجنــة اللابعــة للجمعيــة ال
لـــدينا مســـ ولية آاعيـــة إلدا ـــة »النســـا  والرجـــااف والـــوطيرة الســـابقة اقـــوق النســـا  ِف  ر ســـا: 
 «. ارسة العنأ حث النسا  وإعطا  أمهية أولية لس مة ال حايا

ألعمـار وكـل وحسص الدراسة الر أجراها تل  أوروبا  إن العنأ يطاا النسـا  مـن كـل ا
ِف الالــة مــن أعمــاا العنــأ هــذف إلرإلكــص  50الطبقــات ااجلماعيــة وكــل الةقا ــاتف ولكــر أن 
ِف و ـت وصـلنا  يـ  إىل  جـر األلفيـة الةالةـة »من أ راد العاللة أو أ ربا ف و الت رليسة اللجنـة: 

 «.إلرجعنا أعماا هذف إىل الع ر ااجري
ــــة حــــوا الســــاواة بــــ  ــــة الربلا ي ــــاري ف إلبنــــت  وكا ــــت اللجن ــــر اجلمعــــت ِف ب الفــــرص ال

اعلــــرب « ا إلســــامك مــــع أعمــــاا العنــــأ حــــث النســــا  والمــــابات»باإلآــــا  بيا ــــا محــــل عنــــوان 
 «.خ وصا أن العنأ ـ العنأ ا نسي ـ يعد ا لهاكا خطريا للحث ِف ااياة واارية واألمن

 منهد اإلهصا  يتحدث
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-14% مـن اإليطاليـات مـا بـ  هلل4 أكد هللمعهد اإلح ا  اإليطايلا: أن ما ا يقـل عـن
ا عاما  هن سـحايا ل حبل ـاب ا نسـيف وأن تمـو  اإليطاليـات اللـوا  إلعرسـن لعمليـات 95

% مــــن 15حتــــرا وم ــــايقة جنســــية ي ــــل إىل إلســــعة م يــــ  إيطاليــــة. وأســــاف اللقريــــر أن 
% داخـــل الســـياراتف وكمـــأ 10ر9عمليـــات ااحبل ـــاب إلرإلكـــص داخـــل البيـــوت الغلقـــة و 

مليـون إيطاليــة خيمــ  الســري ِف المـوار  الظلمــة واألمــاكن الهجــورة  14ر اي ــا  إىل حنــو اللقريـ
 من دون رجا ن.

واعلــرب إلقريــر صــادر عــن  نــة مكا حــة ا رميــة النظمــة ِف إ لــيم هللاإلســيوا اإليطــايلف وهــي 
نسـي  نة إلرا ص وسع ا رمية ِف العواصـم األوروبيـةف أن لنـدن عاصـمة ااحبل ـاب والعنـأ ا 

جرميـــة  19ا جرميـــة جنســـية ِبعـــدا بلـــغ 1740م هلل1557ِف أوروبـــا حيـــو أهنـــا شـــهدت عـــام 
 جنسية ب  كل مالة ألأ مواون.

 9مـــن بـــ  كـــل  1أن  7/1/1555و ـــد أكـــدت هيئـــة اإلح ـــا  ااكوميـــة الفر ســـية ِف 
ع مواليد جدد ِف  ر سا يولدون من سـفا ف وأسـا ت ا يئـة أن أواد السـفا  يـ دادون إل امنـا مـ

 اخنفا  معدات ال واج.
 مجلة النرك  تتحدث

وِف هللتلــة العــرمحا يقــوا القــرر: علــى أبــواب الفنــدق الــذي كنــا  قــيم  يــ  هنــاا حفنــة مــن 
الرجــااف ي حقو نــا بإاــا  وهــم يلوحــون ِبجموعــة مــن صــور النســا  اللو ــةف وِف ااقيقــة  ــإن 

مــع ســالقي ســيارات األجــرةف تموعــة ال ــور هــذف جتــدها ِف كــل مكــانف ِف حبــرف الفنــادقف و 
وِف أي مكان إلروحيي إلذهص إلي ف ولكن هذف الفئة الرابطة هي أشد إااحا  من ا ميعف  هم 
ا يرتكون ل  الفرصة وا يقبلون ااعلـذار الهـذب وهـم علـى اسـلعداد للـدخوا ِف منا مـات 

ألــأ  110ويقــاا إن عــدد البغايــا مــن النســا  حــوايل … م ــنية مــن أجــل إلــروي  ب ــاعلهم
% مــــن 70وإلقــــوا اإلح ــــاليات إن حــــوايل … ألــــأ رجــــل 70امــــرأة ومــــن الرجــــاا حــــوايل 

اللاي  دي  يرتددون على حم ت ا ن ف وعادة ما يفقد الفليان برا فم األوىل داخل  اعـات 
% مــن النســا  اللــوا  يعملـــن هــن حتــت ســن الرابعــة عمــرةف بـــل إن 10 حــوايل … اللــدلي 

 من سن العاشرة. بع هن يبدأن هذا الطريث
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 ال ساد كاَرقام

إلمـــري اللقـــديرات األوليـــة إىل أن ألا يـــا إلعـــاين مـــن ا لعـــاا ســـوق الـــدعارةف وأن هنـــاا حنـــو 
   أ مليون داعرة.

مليون  10مليون عملية إجها  جتري سنويا ِف العاملف بينها  90وِف بعض اللقارير: أن 
 ِف ظروف حبري صحية.

  األسـري وااجلمـاعي مـن أهـم عوامـل العنـأ هنـاا وإلقوا بعض الدراسات: إن اللفكـ
وكـــذل  ممـــاهدة العنـــأ ِف وســـالل اإلعـــ م  إ ـــ  مـــع هنايـــة الرحلـــة اابلداليـــة يكـــون ال ـــبية 

 اف مـــن ممــــاهد القلـــل ومــــا ي يـــد علــــى مالـــة ألــــأ مــــن  8األمريكيـــون  ــــد شـــهدوا حــــوايل 
مماهدة الللف يون سـنويا   األعماا العنأ األخرو واألوفاا األمريكيون يق ون من الو ت ِف

 أكةر من و ت ح ورهم للمدرسة. 
وِف بعـــض اإلح ـــا ات: أن واحـــدة مـــن بـــ  كـــل ســـبع أمريكيـــاتف وواحـــدا مـــن بـــ  كـــل 

 مثا ية وأربع  امريكيا  د إلعرسا ل يذا  ا نسي ِف أحد مراحل ااياة.
 ا منظمة خمل ة ِبكا حة العنأ سد النسا .400وإلوجد ِف أمريكا هلل

بعض ال حأ أ   ارإلاب سابط ا مارا ال رية ِف أمر اثن  من الديبلوماسي  ولكرت 
الكوري  الممالي  الذين كا ا  د وص  إىل م ر  ادم  مـن أثيوبيـا  بـل يـوم واحـد  قـطف مث 
 ررا مغادرة القاهرة على وج  السـرعةف وكـان معهمـا سـت حقالـص أصـر سـابط ا مـارا علـى 

ى أكةر من   أ مليون حبة مـن أ ـراص الروهيبنـواف وهـو  ـو  مـن إلفليمهاف  عةر داخلها عل
السكنات شا  اسلعمال  م خرا  كمادة لل دير النسا  خلسة  بل احبل ا ن. حد  للـ  ِف 

 . 1558شهر يوليو هللمتوطا عام 
 االستغال  الجنس  لألس ا 

 ألأ وفل يسلغلون جنسيا  ِف ألا يا سنويا . 110
 ألأ مومسة. 500ند أوفااف علما  بان عدد الومسات بلغ % من الومسات ِف ا 30

 ألأ وفل ميارسون البغا  ِف القارة اآلسيوية. 290
 مليون وفل ِف العامل ميارسون الدعارة حاليا .



 

 32 

 
 ال ساد واَمراي

 اإليدز
% مـن الـرتددات عليـ   ـد أصـا ن 10سجل هللمرك  حواد  ااحبل ـابا ِف بـا كوا أن 

 اإليدطا بسبص ااحبل اب.مر   قا الناعة هلل
« الــ متر اإل ريقــي الســابع حــوا الــرأة واإليــدط»و ــد أكــد خــربا  أ ار ــة ِف اليــوم األخــري مــن

 مليون امرأة م ابة باإليدط ِف البلدان الوا عة جنوب ال حرا .13الذي عقد ِف دكار: أن 
النسـا   و درت دراسات عرست ِف هللمـ متر دكـارا  سـبة اإلصـابات ا ديـدة باإليـدط عنـد

ِف الالـــةف وأوســـحت مـــديرة  20عامـــا ف بــــ 14و19المـــابات اللـــوا  إلـــرتاو  أعمـــارهن مـــا بـــ  
البلــــو  »ااســــرتاإليجيات واألحــــا  ِف النظمــــة الدوليــــة لكا حــــة اإليــــدط: أن للــــ  يعــــود إىل 

 لدو إلل  المابات.« ا نسي البكر
 وِف بعض اللقارير:

 19وفـــل حتـــت ســـن  1000يـــنهم شـــ ا جديـــد كـــل يـــوم باإليـــدطف ب 8900ي ـــاب 
 عاما .

 م ي  وفل  قدوا أمهافم بسبص اإلصابة باإليدط. 8وأكةر من 
 م ي   خرين. 2م ي  ش ا أصيبوا منذ بداية ا لمار الر  وإلوِف  8وحوايل 

مليــون إصــابة  133وإللجــاوط ااــاات ا ديــدة الســجلة ســنويا لألمــرا  النقولــة جنســيا 
% مــن النســا  ال ــابات هــذف األمــرا  إىل 70% و 30وإلنقــل مــا بــ   بــ  الرجــاا والنســا 

مليـون شـ ا ِف  11أوفا نف وإلذكر هللاألكادميية األمريكية للعلوما من جهة ثا ية إن هنـاا 
مليو ــا مــنهم ِف إ ريقيــا كمــا يســجل الــر  ا لمــارا   14العــامل حيملــون  ــريوس اإليــدط ويعــيد 
  ملسارعا  ِف جنوب وجنوب شرق  سيا.

ويعد اإليـدط دا  الع ـرف وأخطـر عـدوو  ريوسـية ِف إلـاريخ البمـرية  اوبـةف حيـو ي ـيص 
مليون شـ ا عـرب العـاملف أبـرطهم ِف دوا أ ريقيـا  30هذا الر  الفلاا حاليا  ما ا يقل عن 

الســـــودا  والوايـــــات اللحـــــدة األمريكيـــــة وأوروبـــــا و ســـــياف وا ديـــــد ِف األمـــــر أن العديـــــد مـــــن 
 حاليا  ب  العرب والسلم  ألسباب عديدة. اإلصابات إللفمى
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 3ألــأ مهــاجر عــرمح ِف  ر ســا: ي ــيص واحــدا  مــن بــ  كــل  190 ــإن اإليــدط يفلــ  بـــ 
أسـعاف سـرعة  9 اف مهاجر عـرمح سـنويا ف وسـرعة ا لمـارف ِف أوسـاط ا اليـة العربيـة إل ـل 

 ا لقاا العدوو لدو عموم الفر سي .
ة الكينيــة أن عـدد حـاملي  ــريوس اإليـدط ِف كينيـا بلــغ و ـد كمـفت إلقريــر أصـدرإل  ااكومـ

ألـأ مـنهم م ـابون باإليـدط  عـ  ف  100مليـون شـ اف   1ر4م حنـو 1557مع هنايـة عـام 
 ألفا حيملون الفريوس هم من األوفاا. 50وان 
 

 اَس ا  واإليدز
 ألأ وفل ي اب باإليدط يوميا .

 .م1559ألأ وفل  ارق ااياة بسبص اإليدط عام  300
 % من و يات األوفاا ِف بلسوا ا ميوإلون  ليجة اإليدط.21
 % من و يات األوفاا ِف طميبابوي ميوإلون  ليجة اإليدط.98
 % من و يات األوفاا ِف كينيا ميوإلون  ليجة اإليدط.41

 إىل حبري لل   ا هو مذكور ِف حمل .
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 خرقام الطالق

    مصر
حالــة وــ ق 30ا  ال ــري ِف إلقريــر: إن هنــاا  ــاا ا هــاط الركــ ي لللعبئــة العامــة واإلح ــ

ا ألــأ حالــة وــ ق ســنويا مــن بــ  117طواج ســنوياف أي أن هنــاا هلل 100حتــد  بــ  كــل 
 %. 33ا حالة طواجف وإلرإلفع النسبة ِف القاهرة لل ل إىل 281هلل

    الياكان
 م يرإلفــع معـــدا الطــ ق ِف اليابــان عامــا  بعــد عــامف وإلمـــري1551ِف إلقريــر: أ ــ  منــذ عــام 

ا 100ا حالــة وــ ق لكــل هلل14إح ــالية لــوطارة ال ــحة والرعايــة ااجلماعيــة إىل أ ــ  إلوجــد هلل
ا ِف إجنلـــرتا 41ا طواج ِف  ر ســـاف وهلل100ا و  ـــا لكـــل هلل31طواج ِف اليابـــانف بالقار ـــة مـــع هلل

ا ألأ حالة 100جتاوط عدد حاات الط ق هلل 1552ا ِف الوايات اللحدةف ِف عام 99وهلل
طارةف وأشارت إىل أ   بسبص ارإلفا   سبة الط ق ب  أطواج ارإلبطـوا لـدة إل يـد على ما إلقوا الو 

ا و  ــا ِف العــام الاســي. وشــكلت النســبة ِف 102522ا عامــا ارإلفــع العــدد إىل هلل10عــن هلل
وأحبلبيـــة حـــاات الطـــ ق ِف  1579ا ِف الالـــة مـــن إآـــايل حـــاات عـــام 11هـــذف المـــرحية هلل

وجـــــة يقـــــدمان األوراق ال طمـــــة إىل الكاإلـــــص ااكوميـــــة امليـــــة اليابـــــان إلـــــلم ِبوا قـــــة الـــــ وج وال  
 للسجيل اا ف اا و ادرا  ما إلر ع   ايا و ق إىل اماكم.

 
    السنودية

ا ِف الالــة 30إلمــري اإلح ــاليات إىل ارإلفــا   ســبة الطــ ق ِف ارلمــع الســعودي حــوايل هلل
لــوطارة العــدا الســعودية بلغــت مــا يمــكل ظــاهرة اجلماعيــة خطــريةف وِف  خــر إح ــالية رعيــة 

ا حالـة يقابلهـا حــوايل 200ا  اف و هلل8م حـوايل هلل1552ال يـات ِف مدينـة الريـا  خــ ا 
ا  اف حالة و ق خ ا الفـرتة  فسـهاف مـا يعـ  إن  سـبة الطـ ق ِف للـ  العـام بلغـت 3هلل

هر ا ِف الالـــة إلقريبـــا  هللطواج كـــل ســـاعة ووـــ ق كـــل ثـــ   ســـاعاتاف ويعلـــرب شـــ30حـــوايل هلل
ح يران هلليو يوا من أكةر المهور الر إللم  ي  حالـة الـ واج ِف السـعودية ل ـاد ل  بـد  اإلجـاطة 
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ال يفيةف وإلعلرب ممكلة الط ق ظاهرة ِف ارلمع انليجيف  في الكويت إل ل  سبة الط ق 
ا ِف الالـــــةف وإللعـــــدد أســـــباب 38ا ِف الالـــــةف وِف  طـــــر هلل34ا ِف الالـــــةف وِف البحـــــرين هلل15هلل
 ط ق ِف ارلمع انليجيف منها ما يعود إىل عدم اللوا ث ب  ال وج  أو ألسباب مادية.ال

 
    المغر 

ِف بعــض اللقــارير عــن األســرة الغربيــة: أ ــ  عر ــت حــاات الطــ ق ِف الغــرب ارإلفاعــا ِف 
ف حيــو 1555الســنوات األخــريةف وإلعــود  خــر إح ــالية عــن عــدد حــاات الطــ ق إىل العــام 

حالـــةف وبـــذل  ارإلفعـــت حـــاات الطـــ ق اىل ســـلة  اف حالـــة مقار ـــة مـــع  39.154بلغـــت 
. وهذا اارإلفا   يربط حتوات جوهرية وكبرية ِف العاللة الغربية.  ـإىل و ـت   ـري 1557العام 

كا ـــت العاللـــة إلف ـــل أن إلـــداري علـــى ممـــاكلها الداخليـــة صـــراعافا ال وجيـــة خما ـــة إلقـــوات 
لمـع حبـري هـذف ال ـورةف  فـي إح ـاليات  مـرفا صـحيفة األحـدا  ارلمعف حبـري أن ا فلـا  ار

% مـــن تمــــو  20الغربيـــة أوســـحت أن  ســـبة الطــــ ق انلعـــي عـــرف ارإلفاعـــا  ياســــيا وبلـــغ 
حــاات الطــ قف  ســبة إل كــد  ــ   رحببــة الــرأة الغربيــة ل  علــاق مــن حيــاة طوجيــة حبــري وبيعيــة 

ف كمــا أوســحت دراســات أخــرو أن حــاات ولــو كلفهــا للــ  اللنــاطا عــن مســلحقافا الاديــة
 الط ق  بل "الدخوا" باإلت مرإلفعة ِف الغرب.

 إىل حبري لل   ا هو كةري.



 

 40 

 
 الننف من مصاديق ال ساد

ومـــن م ـــاديث الفســـاد النلمـــرة ظـــاهرة العنـــأ حـــ  بـــ  األوفـــاا وِف الـــدارسف  قـــد مت 
 إح ا :
 كل شهر ِف أمريكا.ألأ من و ب الدارس يلعرسون ل علدا  ا سدي   181
 مدرلس أمريكي يلعر  لل رب ِف المهر الواحد.  9100
 ا ألأ سنويا . 19% من جرالم القلل ِف أمريكا إللم باسل دام السدسات أي هلل70
 % من جرالم القلل ِف أمريكا إلل ل بال درات. 40

 ليـل ش  ا   لل ِف الوايات اللحدة ِف عام واحد باألسلحة النارية  قـط أي  38317
 أش اص ِف اليوم الواحد.  109واحد لكل ربع ساعة و

 عاما  يقللون كل شهر باألسلحة النارية ِف أمريكا. 18وف   إلقل أعمارهم عن  1428
 ع ابة مسلحة ِف لوس أجنلوس وحدها.  800

 ع و إل م هذف الع ابات.  50.000
 %  سبة ا رمية الر إلرإلكبها الع ابات من ا رمية العامة. 39
وايـــة يلواجـــد وكـــ   للع ـــابل  العـــرو ل  ِف كاليفور يـــا هللبلـــوودسا  31مدينـــة ِف 113 

 وهللحبريب ا. 
 ألأ مسدس حيمل  و ب الدارس اللوسطة والةا وية ِف الوايات اللحدة.  170
 م ي  عمل إجرامي من كل األ وا  يقرتف سنويا  ِف ال سسات الدرسية ِف أمريكا.  3
 

 ا  ملكات الجما ال ساد وايتا
و ا يكةر من الفساد األخ  ي هو ا لمار مسابقات اخليار ملكات ا ماا الـر راجـت 
حـــ  ِف بـــ د الســـلم ف  إ ـــ  آـــاا شـــكلي واســـلملا  و ـــر ومـــن ورالـــ  المـــاكل والـــربود ِف 
األســـــرف واا ـــــ اق ِف الفاســـــد ال للفـــــة خاصـــــة بالنســـــبة إىل الفليـــــات المـــــاركات ِف هـــــذف 

  ت.ااف
ولي  للـ  إا مةـل إباحـة السـر ة واللملـع الـرخيا وحبـري المـرو  بالنسـا ف  إ ـ   ـو  مـن 



 

 41 

 اللحرر ِف سلص األعرا  وااسلي   على األمواا.
 

 هف المشكلة    اإلسالم
مث إ   ا ي وا الفساد واألمـرا  والمـاكل الناآـة عـن للـ  إا باإلبـا  مـنه  اإلسـ م ِف 

ااــو علــى اللقــوو وانــوف مــن اهلل ع وجــلف وعــدم ااخــل ط امــرم هــذا البــابف ومــن أمههــا 
بــ  الرجــاا والنســا ف حرمــة الفاســد األخ  يــةف ولــ وم ااجــابف وااــو علــى الــ واج البكــرف 

 وما أشب .
ه ويح كوا  روجهه اا اهلل إلعاىل:  قف للمؤمنين يغضوا من خكصاْر

(112) . 
احبلنم بغض الب رف ألن الب ر ا يغـض عـن ما احبلنم أحد ِبةل ما : »و اا ال ادق 

 . (113)«حمارم اهلل إلعاىل إا و د سبث إىل  لب  مماهدة العظمة وا  ا
بـــانمود حتـــت : »ِبـــا لا يســـلعان علـــى حبـــض الب ـــرو  قـــاا وســـئل أمـــري الـــ من 

السلطان الطلع على سراف والع  جاسوس القلـوب وبريـد العقـلف  غـض ب ـرا عمـا ا يليـث 
 . (114)«يكره   لب  وينكرف عقل بدين  و 

 . (115)«حب وا أب اركم إلرون العجالص:» و اا النيب 
 .(116)«الوت أحص إيلل من  ظرة بغري واجص: »و اا حيىي

 التقُو
ا إلــذهص بكــم الــذاهص  ــو اهلل مــا »أ ــ   ــاا:  روو حممــد بــن مســلم عــن أمح جعفــر 

 .(117)«شيعلنا إا من أوا  اهلل ع  وجل
ِف حجـة الـودا   خطـص رسـوا اهلل » ـاا:  لةمايل عن أمح جعفـر وعن أمح مح ة ا

                                                           
 .30سورة النور:  ا111هلل
 ِف حبض الب ر. 3ب 5م با  المريعة: ص ا113هلل
  ر.ِف حبض الب 3ب 5م با  المريعة: ص ا114هلل
 .91سمن   34ب 41ص 101حار األ وار: ج ا119هلل
 ِف حبض الب ر. 3ب 10م با  المريعة: ص ا112هلل
 .1  47ب 59ص 27حار األ وار: ج ا117هلل
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 قاا: يا أيهـا النـاس واهلل مـا مـن شـي  يقـربكم مـن ا نـة ويباعـدكم مـن النـار إا و ـد أمـرإلكم 
بــ ف ومــا مــن شــي  يقــربكم مــن النــار ويباعــدكم مــن ا نــة إا و ــد هنيــلكم عنــ ف أا وإن الــرو  

 ف  ح  إلسـلكمل رط هـاف  ـاإلقوا اهلل وأآلـوا ِف الطلـصف األم   فو ِف روعي أ   لن متوت 
وا حيمل أحدكم اسلبطا  شي  مـن الـرطق أن يطلبـ  بغـري حلـ ف  إ ـ  ا يـدرا مـا عنـد اهلل إا 

 .(118)«بطاعل 
يــا جــابر أيكلفــي مــن ينلحــل اللمــيع أن » ــاا:  ــاا يل:  وعــن جــابر عــن أمح جعفــر 

نا إا مـن اإلقـى اهلل وأواعـ ف ومـا كـا وا يعر ـون يـا جـابر يقوا حبنا أهل البيتف  و اهلل ما شـيعل
إا باللواســــع والل مــــع واألما ــــة وكةــــرة لكــــر اهلل وال ــــوم وال ــــ ة والــــرب بالوالــــدين واللعاهــــد 
لل ــريات مــن الفقــرا  وأهــل الســكنة والغــارم  واأليلــام وصــدق ااــديو وإلــ وة القــر ن وكــأ 

 ـاا جـابر:  قلـت: يـا ابـن « ا  عمـالرهم ِف األشـيا األلسن عن الناس إا من خـري وكـا وا أمنـ
يا جابر ا إلـذه  بـ  الـذاهص حسـص »رسوا اهلل ما  عرف اليوم أحدا   ذف ال فةف  قاا: 

الرجل أن يقوا أحص عليا  وأإلواف مث ا يكون مـع للـ   عـاا ف  لـو  ـاا إين أحـص رسـوا اهلل 
 يعمل بسـنل  مـا  فعـ  حبـ  إيـاف شـيئا ف مث ا يلبع سريإل  وا خري من علي   رسوا اهلل 

 ـــاإلقوا اهلل واعملـــوا لـــا عنـــد اهلل لـــي  بـــ  اهلل وبـــ  أحـــد  رابـــةف أحـــص العبـــاد إىل اهلل أإلقـــاهم 
وأعملهــم بطاعلــ ف يــا جــابر واهلل مــا يلقــرب إىل اهلل عــ ل وجــل إا بالطاعــةف ومــا معنــا بــرا ة مــن 

مطيعا   هولنا ويلف ومن كـان هلل عاصـيا   هولنـا النار وا على اهلل ألحد من حجةف من كان هلل 
 .(119)«عدوف وما يناا وايلنا إا بالعمل والور 

إلا كــان يــوم القيامــة يقــوم عنــث مــن » ــاا:  وعــن همــام بــن ااكــم عــن أمح عبــد اهلل 
الناس  ياإلون باب ا نـة  ي ـربو    يقـاا  ـم: مـن أ ـلم  يقولـون حنـن أهـل ال ـربف  يقـاا  ـم: 

صــــربمتو  يقولــــون: كنــــا   ــــرب علــــى واعــــة اهلل و  ــــرب عــــن معاصــــي اهللف  يقــــوا اهلل علــــى مــــا 
ه كغيار ع وجل: صد وا أدخلوهم ا نةف وهو  وا اهلل ع وجـل:  إيماا ياو ى الصااكرون خجاْر

هسا 
(120)»(121). 

                                                           
 .1باب الطاعة   74ص 1الكاِف: ج ا118هلل
 .182-189ص 1إلنبي  انواور و  هة النواظر: ج ا115هلل
 .10سورة ال مر:  ا110هلل
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يقـوا: ا يقـل عمـل مـع إلقـوو وكيـأ  كـان أمـري الـ من  » ـاا:  وعن أمح جعفـر
 .(122)«يقل ما يلقبل
يـــا معمـــر المـــيعة شـــيعة  ا » ـــاا:  أبـــان عـــن عمـــرو بـــن خالـــد عـــن أمح جعفـــر وعـــن 

ـــايل  قـــاا لـــ  رجـــل مـــن « حممـــد كو ـــوا النمر ـــة الوســـطى يرجـــع إلـــيكم الغـــايل ويلحـــث بكـــم الل
 وم يقولون  ينا ما ا  قول  ِف أ فسـنا »األ  ار يقاا ل  سعد: جعلت  داا ما الغايلو  اا: 

الرإلــاد يريــد انــري يبلغــ  انــري يــ جر »ا:  مــا اللــايلو  ــاا:  ــا«  لــي  أولئــ  منــا ولســنا مــنهم
واهلل ما معنا من اهلل برا ة وا بيننا وب  اهلل  رابـة وا لنـا علـى اهلل »مث أ بل علينا  قاا: « علي 

حجـــة وا  لقـــرب إىل اهلل إا بالطاعـــةف  مـــن كـــان مـــنكم مطيعـــا  هلل إلنفعـــ  وايلنـــاف ومـــن كـــان 
 .(123)«إلنفع  وايلناف وحيكم ا إلغرتوا وحيكم ا إلغرتوا منكم عاصيا  هلل مل

 ــذكر ا األعمــااف  قلــت: أ ــا مــا  وعــن مف ــل بــن عمــر  ــاا: كنــت عنــد أمح عبــد اهلل 
إن  ليــل العمــل مــع اللقــوو خــري مــن  »مث  ــاا يل: « مــ  اســلغفر اهلل»أســعأ عملــي!  قــاا: 
 عــم مةــل الرجــل يطعــم : » لــت: كيــأ يكــون كةــري بــ  إلقــووو  ــاا« كةــري العمــل بــ  إلقــوو

وعامــ  وير ــث جريا ــ  ويــووج رحلــ   ــإلا ارإلفــع لــ  البــاب مــن ااــرام دخــل  يــ   هــذا العمــل بــ  
 .(124)«إلقووف ويكون اآلخر لي  عندف  إلا ارإلفع ل  الباب من اارام مل يدخل  ي 

مـا  قـل اهلل ع وجـل عبـدا  »يقـوا:  وعن يعقوب بن شـعيص  ـاا: ععـت أبـا عبـد اهلل 
لا العاصي إىل ع  اللقوو إا أحبناف من حبري مااف وأع ف من حبري عمـريةف و  سـ  مـن حبـري من 
 . (125)«بمر

 ـاا:  لـت لـ : إين ا ألقـاا  وعن عمرو بن سعيد بن ه ا الةقفي عـن أمح عبـد اهلل 
أوصــي  بلقــوو اهلل والــور  وااجلهــاد واعلــم »إا ِف الســن   ــاخربين بمــي   خــذ بــ ف  قــاا: 

                                                                                                                                                                      
 .4باب الطاعة واللقوو   79ص 1الكاِف: ج ا111هلل
 .9باب الطاعة واللقوو   79ص 1الكاِف: ج ا111هلل
 .2  47ب 101-101ص 27حار األ وار: ج ا113هلل
 .384  10ب 141ص 19وسالل الميعة: ج ا114هلل
 .1  92ب 181ص 27حار األ وار: ج ا119هلل
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 .(126)«نفع اجلهاد ا ور   ي أ   ا ي
اإلقــوا اهلل وصــو وا ديــنكم »يقــوا:  وعــن حديــد بــن حكــيم  ــاا: ععــت أبــا عبــد اهلل 

 .(127)«بالور 
علـيكم بـالور  » ـامر وطهـدف مث  ـاا:  وعن ي يـد بـن خليفـة  ـاا: وعظنـا أبـو عبـد اهلل 

 .(128)« إ   ا يناا ما عند اهلل إا بالور 
 .(129)«ا ينفع اجلهاد ا ور   ي » اا:  بد اهلل وعن ابن أمح يعفور عن أمح ع

 .(130)«إن أشد العبادة الور : »وعن   يل بن يسار  اا:  اا أبو جعفر
ابــن  دم اجلنــص مــا » ــاا:  ــاا اهلل ع وجــل:  وعــن أمح ســارة الغــ اا عــن أمح جعفــر 

 .(131)«حرمت علي  إلكن من أور  الناس
الـذي »عـن الـوري  مـن النـاسو  قـاا:  وعن حفا بن حبيا   اا: سالت أبا عبـد اهلل

 .(132)«يلور  عن حمارم اهلل ع  وجل
عليـ  بلقـوو اهلل والـور  وااجلهـاد »يقـوا:  وعن أمح أسامة  اا: ععت أبـا عبـد اهلل

وصــدق ااــديو وأدا  األما ــة وحســن انلــث وحســن ا ــوارف وكو ــوا دعــاة  إىل أ فســكم بغــري 
ينا ف وعليكم بطـوا الركـو  والسـجود  ـإن أحـدكم إلا أوـاا ألسنلكمف وكو وا طينا  وا إلكو وا ش

 .(133)«الركو  والسجود هلأ إبلي  من خلف  و اا: يا ويل  أوا  وع يت وسجد وأبيت
ـــا بـــالور ف  إ ـــ  مـــن لقـــي اهلل » ـــاا:  وعـــن أمح ال ـــبا  الكنـــاين عـــن أمح جعفـــر أعينو 

مان يطا  اهلل والرساو  يقـوا:  ع وجل منكم بالور  كان ل  عند اهلل  رجا ف وإن اهلل ع وجـل
  ولُ  م  اليين خينه اهلل عليهه مان النبياين والصاديقين والشاهدا  والصاالحين وهسان 

                                                           
 .1باب الور    72ص 1الكاِف: ج ا112هلل
 .359  11ب 144ص 19وسالل الميعة: ج ا117هلل
 .3باب الور    72ص 1الكاِف: ج ا118هلل
 .359  11ب 144ص 19وسالل الميعة: ج ا115هلل
 .9  97ب 158-157ص 27حار األ وار: ج ا130هلل
 .7باب الور    77ص 1الكاِف: ج ا131هلل
 .353  11ب 144-143ص 19وسالل الميعة: ج ا131هلل
 .5  97ب 155ص 27حار األ وار: ج ا133هلل
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خولُ  ر يقا  
 .(135)« منا النيب ومنا ال ديث والمهدا  وال ااون (134)

 
 ال لالةتالط المحرم

ا   يهـا بيلـان روي عن حممد الطيار  اا: دخلت الدينـة وولبـت بيلـا  أإلكـارافف  ـدخلت دار 
 بينهما باب و ي  امرأةف  قالت: إلكاري هذا البيتو

  لت: بينهما باب وأ ا شاب!.
  الت: أ ا أحبلث الباب بي  وبين .

  حولت ملاعي  ي  و لت  ا: أحبلقي الباب.
  قالت: إلدخل علي من  الرو  دع .

  قلت: ا أ ا شاب وأ ت شابة أحبلقي .
 ي  وا أ رب ف وأبت أن إلغلق . الت: ا عد أ ت ِف بيل   لست  إل

  سالل  عن لل و  اإليت أبا عبد اهلل 
 .(136)«حتوا من ف  إن الرجل والرأة إلا خليا ِف بيت كان ثالةهما الميطان» قاا: 

ث ثـة مـن حفظهـن كـان مع ـوما مـن المـيطان الـرجيم ومـن  » اا:  وعن أمري ال من 
اف ومل يــدخل علــى ســلطانف ومل يعــن صــاحص كــل بليــةف مــن مل خيــل بــامرأة ا ميلــ  منهــا شــيئ

 .(137)«بدعة ببدعل 
إن اهلل إلعاىل ا يقبل مـن »يقوا:  وعن مال  بن أحب  اليمامي أ   عع رسوا اهلل 

الـــذي »ومـــا ال ـــغورو  ـــاا:   لنـــا: يـــا رســـوا اهلل « ال ـــغور يـــوم القيامـــة صـــر ا وا عـــدا
 .(138)«يدخل على أهل  الرجاا

عــن أبيــ  عــن جــدف   عــن أبيــ  عــن جــدف جعفــر بــن حممــدوروو موســى  ــاا حــدثنا أمح

                                                           
 .25سورة النسا :  ا134هلل
 .11باب الور    78ص 1الكاِف: ج ا139هلل
 .3513باب ال ارعة واإلجارة   191ص 3رف الفقي : جمن ا حي  ا132هلل
 .12224  78ب 129-124ص 14مسلدرا الوسالل: ج ا137هلل
 باب الذم للارا الغرية. 57ا عفريات: ص ا138هلل
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 قــاا: يـا رســوا اهلل أمــي  أن رجــ  أإلـى النــيب : »علـي بــن ااسـ  عــن أبيــ  عـن علــي 
أســلالن عليهــاف  قــاا:  عــمف  ــاا: ومل يــا رســوا اهللف  ــاا: يســرا أن إلريهــا عريا ــةو  ــاا: اف 

 .(139)ااديو«  اا:  اسلالن عليها
أميـا رجـل رأو ِف من لـ  شـيئا  : » اا:  اا رسوا اهلل   وِف حديو  خر عن علي

مــن الفجــور  لــم يغــري بعــو اهلل إلعــاىل بطــري أبــيض  يظــل ببابــ  أربعــ  صــباحا   يقــوا لــ  كلمــا 
دخـل وخــرج: حبــري حبــريف  ــإن حبــري وإا مســك  ناحــ  علــى عينيــ  وإن رأو حســنا  مل يــرف حســنا  

 .(140)«وإن رأو  بيحا  مل ينكرف
لعـن اهلل اللمـبه  : » ـاا:  ـاا رسـوا اهلل علي عن  بال  عـن علـي  وعن طيد بن

 .(141)«من الرجاا بالنسا  واللمبهات من النسا  بالرجاا
للمــرأة عمــرة عــورات إلا : » ــاا:  ــاا علــي بــن أمح والــص وعــن الرســا عــن  بالــ  

 .(142)«إل وجت سرتت عورة وإلا ماإلت سرتت عورافا كلها
علـى النسـا  أن ا يـنحن وا خيممـن وا  خـذ رسـوا اهلل أ» اا:  وعن ال ادق 

 .(143)«يقعدن مع الرجاا ِف ان  
ليـاإل  علـى : » اا:  اا أمـري الـ من  وعن عبد اهلل بن سليمان عن أمح عبد اهلل 

ف  اا:  قيل لـ : مـ  «الناس طمان يظرف  ي  الفاجر ويقرب  ي  الاجن وي عأ  ي  الن أ
إلا اختـــذت األما ـــة مغنمـــا وال كـــاة مغرمـــا والعبـــادة اســـلطالة وال ـــلة »و  قـــاا: يـــا أمـــري الـــ من 

إلا إلســلطن النســا  وإلســـلطن اإلمــا  وأمـــر »ف  قيــل: مـــ  للــ  يــا أمـــري الــ من و  قـــاا: «منــا
 .(144)«ال بيان
 

                                                           
 باب   ل اللحفظ من لوي األرحام وحبريهن. 57ا عفريات: ص ا135هلل
 .13880  8ب 101-100ص 11مسلدرا الوسالل: ج ا140هلل
 .2  9ب 198ص 100حار األ وار: ج ا141هلل
 .10  9ب 195ص 100حار األ وار: ج ا141هلل
 .19383  55ب 182-189ص 10وسالل الميعة: ج ا143هلل
 .13  9ب 121-121ص 100حار األ وار: ج ا144هلل
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 الزواج المبكر
 .(145)«من سعادة الر  أن ا إلطمو ابنل  ِف بيل » اا:  عن أمح عبد اهلل 

إن اهلل ع وجــل مل يــرتا شـــيئا   ــا حيلــاج إليــ  إا علمــ   بيـــ  » ــاا:   عبــد اهللوعــن أمح
  كان من إلعليم  إياف أ   صعد النرب لات يوم  حمد اهلل وأثـىن عليـ  مث  ـاا: أيهـا النـاس 

إن جربليــل أإلــاين عــن اللطيــأ انبــري  قــاا إن األبكــار ِبن لــة الةمــر علــى المــجر إلا أدرا مثــرف 
أ سدإل  المم  و ةرإل  الريا  وكذل  األبكار إلا أدركن ما يـدرا النسـا   لـي   ـن  لم يلىن 

دوا  إا البعولة وإا مل ي من عليهن الفساد ألهنن بمرف  اا:  قام إليـ  رجـل  قـاا: يـا رسـوا 
اهلل  مــن  ــ وجو  قــاا: األكفــا ف  قــاا: يــا رســوا اهلل ومــن األكفــا و  قــاا: ال منــون بع ــهم 

 .(146)«ل منون بع هم أكفا  بعضأكفا  بعض ا
إن اهلل خلـث حـوا  مـن  دم  همـة » ـاا:  وعن عبد الرمحن بـن سـيابة عـن أمح عبـد اهلل

ف أي بـال واج وعـدم ااخـل ط امـرمف وخلقهـا مـن (147)«النسا  الرجاا  ح نوهن ِف البيـوت
  دم أي من  اسل وين .

إن السـبا  »ِف بعـض ك مـ :  وعن ابن آهور عن أبي  ر عـ   ـاا:  ـاا أمـري الـ من  
 .(148)«مهها بطوهنا وإن النسا  مههن الرجاا

خلث الرجـاا مـن األر  وإكـا مههـم : » اا:  اا أمري ال من   وعن أمح عبد اهلل 
ِف األر ف وخلقــــت الــــرأة مــــن الرجــــاا وإكــــا مههــــا ِف الرجــــااف احبســــوا  ســــا كم يــــا معاشــــر 

 لل  بل ويهن وعدم  سك اراا ل خل ط امرلم.ف أي احبسوهن عن اارام و (149)«الرجاا

                                                           
 .19032  13ب 21ص 10وسالل الميعة: ج ا149هلل
 .2باب ما يسلحص من إل وي  النسا    337ص 9الكاِف: ج ا142هلل
 .19035  13ب 21ص 10وسالل الميعة: ج ا147هلل
 .19041  13ب 21ص 10وسالل الميعة: ج ا148هلل
 .4باب ما يسلحص من إل وي  النسا    337ص 9الكاِف: ج ا145هلل
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ة المري  كاَر
ا شـــ  أن الــــر  والعــــ ج كا ــــا مــــن أوالـــل ال مــــانف وِف  ــــرتة اإلســــ م أي ــــا  بنســــبة أو 

 باخرو.
و ــد لكــر اإلســ م كةــريا  مــن أســباب األمــرا  وكةــريا  مــن وســالل الو ايــة والعــ ج  ــا هــو 

و عـــــ   وإلقريـــــرا ف و ـــــد أشـــــر ا إىل بع ـــــها ِف كلـــــاب هلل قـــــ   مـــــذكور ِف الكلـــــاب والســـــنةف  ـــــوا  
 .(153)وحبريها (152)وهللمبادل الطصا (151)وهللمن اآلداب الطبيةا (150)الطصا

والسلمون كا وا  د أخذوا ِبا ورد عن اإلس م ِف هذا البابف و د ساهم لل  ِف الو اية  
 كةريا  والع ج كةريا .

يف والمـــعيبف والريفـــيف والنفســـيف والطـــص وا شـــ  أن للطـــص اليو ـــاينف وا نـــديف واإلبـــر 
 ا ديد كنوط ينبغي ااسلفادة منها.

 لكن إلرا العمل بالو اية والع ج اإلس مي  سبص إلدهور ال حة العامة إلدهورا  كبريا .
والــ طم جعــل الطــص اإلســ مي هــو امــور وااســلفادة مــن األ ســام الســبعة الــذكورة أي ــا  

 جا ف وميكن ان ص من هذف الكارثة.ح  يكمل الطص و اية  وع 
كمــا يلــ م الو ايــة عــن اللوثــات البيئيــة الــر ا لمــرت بكةــرة بســبص معامــل اإل لــاج ااديةــة 
وال ـــناعة الاديـــة البحلـــة  ـــا ســـببت ظهـــور الفســـاد ِف الـــرب والبحـــر وكةـــرة الل لـــأ ِف ميـــادين 

 لاريخ.عديدة  ا مل يذكر اللاريخ  ا مةي   على ما بايدينا من ال
واإلســـ م باإلســـا ة إىل مـــا لكـــرف مـــن األمـــور الطبيـــةف ركـــ  علـــى دور العنويـــات ِف صـــحة 

                                                           
ــــع اــــد اآلنف  ا190هلل ــــ اف خمطــــوط مل يطب ــــى اهلل درجاإل ــــة ل مــــام المــــرياطي هللأعل جــــ   مــــن الوســــوعة الفقهي

 والنس ة األصلية عند م سسة الوعي اإلس مي.
 ــــ ف حبــــ فف مــــن إصــــدارات م سســــة ارلــــىب لللحقيــــث  17×14صــــفحة  908يقــــع الكلــــاب ِف  ا191هلل

 هـ.1413عام  والنمرف وبع ِف بريوت دار العلومف وِف الكويت هيئة حممد األم  
 مطبعة اآلداب ِف النجأ األشرف. 17×14صفحة  111يقع الكلاب ِف  ا191هلل
 .ا ظر كلاب هللإىل حكم اإلس ما ل مام المرياطي  ا193هلل
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اإل ســان كالــدعا  وال ــلوات وااسلمــفا  باآليــات القر  يــة والرتبــة ااســينية القدســةف واللوســل 
 ِف المفا ف وإلف يل األمر ِف لل  حاجة إىل كلاب كبري. بالع وم  

  .وإن  يل بعدم كلية لل
يقاا:  ق ا  بان وص األعماب وحبريف لي  كليا  أي ـا ف وحـ   بـان عـدم الكليـة حبـري كليـة 
العـــدمف م ـــا ا  إىل الفـــرق بـــ  العلـــة اللامـــة والقل ـــيات الـــر هـــي ِف ســـمن  ـــا ون األســـباب 

 والسببات.
 كما أن االل ام بالسلحبات وإلرا الكروهات ل  إلاثري كبري ِف ال حة و اية  وع جا .

 .(154)و د أشر ا إىل بعض لل  ِف بعض الكلص
مخ  إن أدركلموها  لعولوا باهلل منهنف مل إلظهـر الفاحمـة ِف  ـوم : » اا رسوا اهلل 

 ط ح  يعلنوها إا ظهر  يهم الطاعون واألوجا  الر مل إلكـن ِف أسـ  هم الـذين م ـواف ومل 
وجــور الســلطانف ومل مينعــوا ال كــاة إا ينق ــوا الكيــاا واليــ ان إا أخــذوا بالســن  وشــدة الئو ــة 

إا  منعـوا القطــر مــن الســما ف ولــوا البهــالم مل ميطــرواف ومل ينق ــوا عهــد اهلل وعهــد رســول  
سلط اهلل عليهم عدوهم  اخذوا بعض ما ِف أيديهمف ومل حيكموا بغري ما أ  ا اهلل سبحا   إا 

 .(155)«جعل باسهم بينهم
إن ا سـد ِبن لـة : »ف ألمح ااسـن علـي بـن موسـى الرسـا وِف الرسالة الذهبية والذهبـة

األر  الطيبة م  إلعوهدت بالعمارة والسقي من حيو ا إل داد ِف الا   لغرق وا ينقا من  
ـــر ريعهـــا وطكـــا طرعهـــاف وإن إلغو ـــل عنهـــا  ســـدت ومل ينبـــت  يهـــا   ـــلعطد دامـــت عمارفـــا وكة

يــــة واألشــــربة ي ــــلك وي ــــك وإل كــــو العا يــــة العمــــصف  ا ســــد  ــــذف الن لــــة وباللــــدبري ِف األحبذ
 .(156)« ي 

 .(157)« يام الليل م حة للبدن: »و اا أمري ال من  
عليكم بقيـام الليـل  إ ـ  دأب ال ـاا   ـبلكم وإن  يـام الليـل  ربـة إىل : »وعن النيب 

                                                           
 .اآلداب الطبيةا وهللاآلداب والسننا ل مام المرياطي ا ظر كلاب هللمن  ا194هلل
 .13  138ب 372ص 70حار األ وار: ج ا199هلل
 .10934  111ب 499ص 12مسلدرا الوسالل: ج ا192هلل
 .2531  33ب 331ص 2مسلدرا الوسالل: ج ا197هلل
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 .(158)«اهلل وإلكفري السيئات ومنهاة عن اإلمث ومطردة الدا  عن أجسادكم
إلا  ام ي لي أصبك ويـص الـنف ف وإلا  ـام حـ  ي ـبك ي ـبك ثقـي   إن الرجل »وروي: 

 .(159)«موصما  
 ـــــــم ِف ظلمـــــــة الليـــــــل اجعـــــــل  ـــــــربا روســـــــة  مـــــــن ريـــــــا  : »وأوحـــــــى اهلل إىل موســـــــى

 .(160)«ا نة
ص ة الليل حتسن الوج  وحتسن انلث وإلطيص الريك وإلدر الرطق : »و اا أبو عبد اهلل

ب ر عليكم ب  ة الليل  إهنـا سـنة  بـيكم ومطـردة الـدا  وإلق ي الدين وإلذهص با م وجتلو ال
 .(161)«عن أجسادكم

العدة بيت األدوا  وااميـة رأس الـدوا ف ا صـحة مـع الـنهمف ا : »و اا أمري ال من 
 .(162)«مر  أسىن من  لة العقل

مــــن  ــــل وعامــــ  صــــك بد ــــ  وصــــفا  لبــــ ف ومــــن كةــــر وعامــــ  ســــقم بد ــــ  و ســــا »وروي: 
 .(163)« لب 

 لم أظفارا وابـدأ  ن ـرا مـن يـدا اليسـرو واخـلم  ن ـرا مـن يـدا : »عنهموروي 
ف  إ ـ  مـن  عـل اليمىن وج  شارب  ح  إلريد و ل: بسـم اهلل وبـاهلل وعلـى ملـة رسـوا اهلل 

 .(164)«لل  كلص اهلل ل  بكل   مة وج اطة علث ر بة ومل مير  إا الر  الذي ميوت  ي 
ظفــار يــوم ا معــة يــ من ا ــذام والــربص والعمــى  ــإن مل إلقلــيم األ: »و ــاا أبــو عبــد اهلل
 .(165)«حتل   حكها حكا

                                                           
 .2531  33ب 331ص 2مسلدرا الوسالل: ج ا198هلل
 .91  88ب 128ص 95حار األ وار: ج ا195هلل
 .250  144ص الدعوات: ا120هلل
 .184  77الدعوات: ص ا121هلل
 .91  88ب 128ص 95حار األ وار: ج ا121هلل
 .187  78-77الدعوات: ص ا123هلل
 .185  78الدعوات: ص ا124هلل
 .92  88ب 128ص 95حار األ وار: ج ا129هلل
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 .(166)«شرب الا  من الكوط العام أمان من الربص وا ذام»وروي: 
 .(167)«الكحل عند النوم أمان من الا : »و اا ال ادق

 التركة الحسينية
« األكـــربشـــفا  مـــن كـــل دا  وهـــو الـــدوا   ِف وـــ   ـــرب ااســـ  : »و ـــاا ال ـــادق

إلا أكلل   قل: اللهم رب الرتبة الباركة ورب الوصي الذي وارإل  صل علـى حممـد : »و اا 
 .(168)«و ا حممد واجعل  علما   ا عا  ورط ا  واسعا  وشفا   من كل دا 

إن اهلل جعـل إلربـة ااسـ  شـفا   مـن كـل دا ف » ـاا:  وعن طيـد المـحام عـن ال ـادق
ا أحــدكم  ليقبلهــا ولي ــعها علــى عينــ  وليمرهــا علــى ســالر وأما ــا  مــن كــل خــوفف  ــإلا أخــذه

جســدف وليقــل: اللهــم حــث هــذف الرتبــة وحــث مــن حــل  ــا وثــوو  يهــا وحــث أبيــ  وأمــ  وأخيــ  
واأللمة من ولـدف وحـث ال لكـة ااـا   بـ  إا جعللهـا شـفا   مـن كـل دا  وبـر   مـن كـل مـر  

 اا أبو أسامة:  إين أسـلعملها مـن « يسلعملها وجناة  من كل   ة وحرطا   ا أخاف وأحذرف مث
 .(169)دهري األووا كما  اا ووصأ أبو عبد اهلل    ما رأيت حمد اهلل مكروها  

: إين وعن ااسن بن علي بن أمح الغرية عن بعـض أصـحابنا  ـاا:  لـت ألمح عبـد اهلل
أ ــت عــن وــ   ــرب  وأيــن»رجــل كةــري العلــل واألمــرا  ومــا إلركــت دوا   إا إلــداويت بــ ف  قــاا: 

 ــإن  يــ  المــفا  مــن كــل دا  واألمــن مــن كــل خــوفف  قــل إلا أخذإلــ : اللهــم إين  ااســ  
أسال  حث هذف الطينة وحث الل  الذي أخذها وحث النيب الذي  ب ها وحث الوصي الـذي 

مث « حل  يها صل على حممد وأهل بيل  واجعل  يها شفا   مـن كـل دا  وأما ـا  مـن كـل خـوف
 قـاا هـذف إلربـة ابنـ  إلقللـ  أملـ   أما الل  الذي أخذها  هو جربليل أراها النـيب : » اا

ف والوصــي الــذي حــل  يهــا  هــو ااســ  بــن علــي مــن بعــداف والنــيب الــذي  ب ــها حممــد 
  سيد المهدا.» 

  لت:  د عر ت المفا  من كل دا ف  كيأ األمان من كل خوفو 
                                                           

 .10471  103ب 439ص 12مسلدرا الوسالل: ج ا122هلل
 .153  75الدعوات: ص ا127هلل
 .1ع واللسعون  الباب الراب 184كامل ال يارات: ص  ا128هلل
 .15740  70ب 913-911ص 14وسالل الميعة: ج ا125هلل
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 ــ  ختــرج مــن من لــ  إا ومعــ  مــن وــ   ــرب  إلا خفــت ســلطا ا  أو حبــري للــ » قــاا: 
و ل إلا أخذإلـ : اللهـم إن هـذف وـ   ـرب ااسـ  وليـ  وابـن وليـ  أخـذفا حـرطا   ااس  

 «.لا أخاف ولا ا أخاف  إ    د يرد علي  ما ا ختاف
 اا الرجل:  اخذفا كما  ااف  اصك اهلل بدين وكا ت يل أما ا  من كل خوف  ـا خفـت 

 .(170)خأ كما  ااف  اا:  ما رأيت حمد اهلل بعدها مكروها  وما مل أ
 

 دراسات وتقارير عالمية عن المراى    الناله
لكرت بعض ار ت: أن  سبة الو يات ب  الرجـاا أعلـى منهـا عنـد النسـا  وبالقار ـة بـ  
 أ راد من العمر  فس  ميوت الرجـاا أصـغر مـن النسـا  بةمـان سـنوات.  ـإن الرجـاا يهلمـون
أ ـــل مـــن النســـا  حـــاللهم ال ـــحيةف والرجـــاا أ ـــل مـــي  إىل ااعـــرتاف بامراســـهم أو حـــ  
 3بإمكا ية إلعرسهم للمر ف والرجاا يقودون سيارافم بلهور ومييلون إىل خمالفـة القـا ون و

 حادثة سري ورا ها رجاا. 4من ب  
 ـا هـو عليـ  لـدو  كما لكروا أن إلاثري الواد الدعة ِف جتمع اا يات أكرب لدو الرجـاا

 النسا .
 و لة اللمارين الرياسية وطيادة إلناوا السكر والدسم إل يد من إلمكل ح يات الرارة.

ِف الالـة مــن النسـا  لـديهم اا ـيات الراريـة بينمــا  10ووجـد ِف الدراسـات اللمـرحيية أن 
 ِف الالة من الرجاا لديهم هذا الر . 90

 ألــأ رأس مــن اننــاطير ِف حماولــة الســيطرة علــى و الــت مالي يــا: إهنــا   ــت علــى مخســ 
ا لمـــار مـــر  اللهـــاب الـــدما  القاإلـــل الـــذي ينلقـــل مـــن انن يـــر ل  ســـانف والـــذي أودو حيـــاة 

م حـــ   لار هللمـــارسا مـــن العـــام 1558ا مالي يـــا منـــذ أكلـــوبر هللإلمـــرين األواا مـــن العـــام 98هلل
 م.1555

نية إلعلرب من األكاط ال حية ألهنا إلقيد وأكد أسلال ِف جامعة بيوردو أن أكاط ااياة الدي
 المارسات ا نسية واسل دام اللبغ والكحوا والسكرات.

 وِف بعض اللقارير الطبية: 
                                                           

 .19  11ب 79-74ص 2فذيص األحكام: ج ا170هلل
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حـاات  103خ ا السنة األوىل من أعمار األوفـاا إلسـجل مـن أصـل كـل ألـأ مولـود 
ِف  10أوروبــا وِف  13حالــة ِف أمريكــا ال إلينيــة و 94حالــة ِف  ســيا و 81و ــاة ِف أ ريقيــا و
 أمريكا الممالية. 

مليـون  70م ي  حالة جديدة من السل ِف أحنا  العامل ويلو ع و ـاة  7كل عام إلسجل 
 م.  1010ح  عام 

واعـــرتف مـــدير مسلمـــفى األمـــرا  العقليـــة ِف العـــراق: إن عـــدد ال ـــاب  بـــامرا  عقليـــة 
المــماعيةا إن عــدد حــاات و فســية ِف العــراق ارإلفــع وب ــورة  ظيعــةف و ــاا مــدير هللمسلمــفى 

 ألأ حالة. 100ال اب  باألمرا  الذهنية ِف العراق هم بنحو 
 وِف بعض اللقارير:

 % من أوفاا أرإلرييا ي ابون باللق م بسبص سو  اللغذية.22
 % من أوفاا أثيوبيا ي ابون باللق م بسبص سو  اللغذية.24
 ذية.% من أوفاا بنغ دا ي ابون باللق م بسبص سو  اللغ23
% مـــن أوفـــاا الســـودانف العـــراقف الـــيمنف ال ـــومااف ي ـــابون بـــاللق م بســـبص ســـو  15
 اللغذية.
 وف   من ب  كل ألأ مولود حي يلوىف ِف الدوا العربية جرا  سو  اللغذية. 73
 % من أوفاا العامل العرمح ميوإلون حتت السن انامسة  ليجة سو  الرعاية ال حية.7
 ا كا وا من  ا  ي الوطن.1559 – 1589رمح خ ا  رتة هلل% من أوفاا العامل الع11
 مليون وفل ميوإلون ِف العامل كل عام من سو  اللغذية. 11
 مليون وفل ميوإلون سنويا  ِف العامل لعدم ح و م على لقمة حبذا . 17

مليار دوار مـن البيعـاتف  12واطداد حجم سوق أدوية ختفيض الكولسرتوا  وصل إىل  
مليـــار  1ر3%  وصــلت إىل 19 دا  ال ـــدا  الــ من طادت البيعــات بنســـبة وِف ســوق عقــا ري

%ف وهــــي طيــــادة يبلــــغ 38دوار. كمــــا اطدادت األدويــــة الســــل دمة لــــر  الســــكري بنســــبة 
مليـــار 1ر2حجمهـــا مـــا يعـــادا مليـــار دوار. كمـــا اطداد اســـلعماا عقـــار هلل يـــاحبراا  وصـــل إىل 

 دوار.
 وِف بعض اإلح ا ات:
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عــامل ا ميلكــون أ ظمــة صــرف صــحي وربعهــم ايــد الــا  النقــيف وِف إن   ــأ ســكان ال
 % من السكان ايدون ما   قيا  للمرب.30الب د العربية  إن 

و د لكر إلقرير لنظمة ال ـحة العاليـة أن مـر  ااكلئـاب هـو الـر  األوا عنـد النسـا ف 
وإلو عـت إلقـارير أخـرو أن يكـون هـو ويا  إلرإليب  ِف الن لة الرابعة ِف  المة األمرا  ِف العـاملف 

بينمـا مـر  القلـص هـو األواف وِف أمريكـا يوجـد حاليـا   1010الر  الةاين ِف العامل ِف عام 
مليون إ سان يعا ون من  وي ابون ب  ِف و ت واحدف وإل ل إلكـاليأ ع جـ  هنـاا إىل  18
 مليار دوار. 40

  النســــا  والرجــــاا واألوفــــاا ِف إىل حبريهــــا مــــن األمــــرا  واألعــــرا  الكةــــرية اللفمــــية بــــ
 خمللأ ب د العامل.
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4 

ة االيتحار  كاَر
 

 د أخربت ال حأ عن حاات اا لحار ِف مدينل  من بلـد إسـ ميف إحـداها ث مثالـة 
واألخرو سبعمالة حالـة ا لحـار ِف سـنة واحـدةف وِف مدينـة ثالةـة مـن للـ  البلـد ألـأ ا لحـار 

 با لحارات عديدة وبكيفيات خمللفة. (171)ِف عام واحدف كما ععت ِف مدينر
  ما هي أسباب هذف الكارثةو

وهــذا أمــر مهــوا لــي  لــ  ســـابث عهــد ِف الــب د اإلســ ميةف وإين ا أإلــذكر حــ  ا لحـــارا  
 واحدا  حد  خ ا عمرات السن ف يوم كنا ِف العراق.

وال تقتلوا خي سكهواا لحار من أشد امرمات و د  اا سبحا  : 
 .و(172)

 االيتحار لدُ اَس ا  والشبا 
  د اطدادت حاات اا لحار ِف العامل ح  ب  األوفاا كما ورد ِف اللقارير:

    كريطاييا
 الت: هللتموعـة األوبـا  والرسـىا الربيطا يـة: إن  سـبة اا لحـار بـ  أوفـاا بريطا يـا اطداد 

 م.1551و1580% ما ب  عامي 80ِبقدار 
 عمر ش  ا من كل مالة ألأ على اا لحار ِف بريطا يا. كما يُقدم حوايل أربعة

    الكويد
وأشــارت إح ــالية صــادرة عــن وطارة الداخليــة الكويليــةف إن معــدا اا لحــار ِف الكويــت 

حالــة  17ارإلفــع منــذ حبــ و الكويــتف وأظهــرت اإلح ــالية ارإلفــا  عــدد حــاات اا لحــار مــن 
م 1557م الةاين ووصل العدد ِف عام ِف العا 92م و1551حالة عام  43م إىل 1551عام 
 حالة ا لحار. 91إىل 

                                                           
 أي  م القدسة. ا171هلل
 .15سورة النسا :  ا171هلل
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    الكيان الصهيوي 
أعلنــــت وطارة ال ــــحة ِف الكيــــان ال ــــهيوين عــــن ارإلفــــا  حــــاات اا لحــــار ِف صــــفوف 

ا 1104هلل 1551المــــباب اإلســــراليليف إل بلــــغ عــــدد حمــــاوات اا لحــــار البلــــغ عنهــــا عــــام 
 ا حماولة.1000ىل هللإ 1557حماواتف ِف ح  وصل العدد ِف عام 

و ررت الوطارة أن اا لحار هو سبص الـوت الةـاين مـن حيـو اا لمـار والرتإليـص ِف وسـط 
 عاما . 14و 19المباب اإلسراليلي الر إلرتاو  أعمارهم ما ب 

     ريسا
 ألأ مراهث  ر سي حياولون اا لحار سنويا . 40
  فر من ه ا  ا وا حلفهم اظة اا لحار.  800

 من الراهق  الذين أ دموا على اا لحار بسبص ان  ات مع األبوين. % 13
    خمريكا

 حالة ا لحار ِف أمريكا ِف العام الواحد.  18912
    الصين

 أما ِف ال    إن اا لحار أكةر شيوعا  ب  النسا  عن  ب  الرجاا ِف ال    
لحـار هـو السـ وا عـن أكـرب عـدد وِف دراسة  ام  ـا بـاحةون أمريكيـون وصـينيون: إن اا 

 من الو يات ب  المباب ِف ال  . 
و د أظهرت اإلح ا ات أن عمـرين بالالـة مـن عـدد الو يـات بـ  المـباب الـذين إلـرتاو  

 أعمارهم ما ب  انامسة عمرة والرابعة والة ث  عاما ف ميوإلون منلحرين. 
 الريأ من  ف  الفئة العمرية. ووصلت النسبة إىل ث ثة وث ث  بالالة ب   سا  

ويذكر أن ال   هي الدولة الوحيدة ِف العامل الر ي يد  يها اا لحار ب  النسا  عن  ب  
 الرجاا. 

 ولكر الباحةون أن اا لحار أصبك ميةل ممكلة اجلماعية س مة ِف ال  . 
م جتـــر  و ـــاا البـــاحةون: إن مـــن األســـباب الـــر ســـاعدت علـــى ا لمـــار إللـــ  الظـــاهرة عـــد

القوا   ل  لحارف وحبياب الراد  الدي ف و قا سبل الرعاية النفسية للفئـات األكةـر ا لحـارا ف 
 إسا ة لسهولة اا وا على البيدات السامة ِف الناوث الريفية. 
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 خسبا  االيتحار
 مث إن ل  لحار أسبابف  مري إىل بع ها باخل ار:

 قلة اإليمان
عــدم انــوف مــن اهلل ســبحا   وعــدم اإلميــان بالعــادف و ــد كةــر األوا:   ــوب العنويــات و 

 لل  ِف السلم  ب ورة مل يسبث  ا مةيل ِف ب د ا.
الــــد يا م رعــــة »أمــــا اإل ســــان الــــ من  هــــو بعيــــد عــــن اا لحــــار كــــل البعــــدف حيــــو يــــرو 

 ف وهــو يلحلــى بال ــرب عنــد المــاكلف وخيــاف يــوم العــادف وكلــ  رجــا  وأمــل بــاهلل(173)«اآلخــرة
 ع وجل للفرج وحتوا األحواا.

خال كيكر اهلل تطمُن القلو  اا إلعاىل: 
(174). 

الااايين يؤمناااون كالغياااب ويقيماااون الصاااال  ومماااا رزقنااااْه ين قاااون   و ـــاا ســـبحا  : 
والاايين يؤمنااون كمااا خيااز  إلياا  ومااا خيااز  ماان قبلاا  وكاااآلةر  ْااه يوقنااون   خولُاا  علااى 

ُ  من ركهه وخولُ  ْه الم لحون ْد
(175). 

والاايين َمنااوا وعملااوا الصااالحات خولُاا  خصااحا  الجنااة ْااه  يهااا و ــاا ع وجــل: 
ةالدون

(176). 
ما مينع أحدكم إلا دخل علي  حبم من حبموم الـد يا أن يلوسـا مث » اا:  وعن ال ادق

واساااتنينوا كالصااابر يـــدخل مســـجدف  ريكـــع ركعلـــ   يـــدعو اهلل  يهـــا أمـــا ععـــت اهلل يقـــوا: 
والصال 

(177)»(178). 
ــــ  مــــع اهلل : »ال ــــادقو ــــاا  ــــد أجــــل مــــن أن ا يكــــون ِف  لب مــــا أ عــــم اهلل علــــى عب

                                                           
 .22  10ف 127ص 1حبوايل اليليل: ج ا173هلل
 .18سورة الرعد:  ا174هلل
 .9-3سورة البقرة:  ا179هلل
 .81سورة البقرة:  ا172هلل
 .49سورة البقرة:  ا177هلل
 .10191  31ب 135-138ص 8وسالل الميعة: ج ا178هلل
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 .(179)«حبريف
 .(180)«من أكةر لكر اهلل أحب  اهلل: »عن النيب  وعن ال ادق
يـا علـي مـا مـن دار  يهـا  رحـة إا : »لعلي  اا:  اا رسوا اهلل وعن ال ادق

لا عملت سيئة  اإلبعها حسنة متحها إلبعها مرحةف وما من هم إا ول   رج إا هم أهل النارف إ
 .(181)«سريعاف وعلي  ب نالع انري  إهنا إلد ع م ار  السو 

 
 ال قر 

 الةاين: الفقر الذي كةر ِف هذف السنوات ِف ب د اإلس م من أهم أسباب اا لحار.
 .(182)«كاد الفقر أن يكون كفرا  »و د ورد: 

 .(183)«القرب خري من الفقر: »و اا
 .(184)«ان خذاناارم: »و اا
أا وإن مــن الــب   الفا ــةف وأشــد مــن الفا ــة مــر  البــدنف وأشــد مــن مــر  : »و ــاا

 .(185)«البدن مر  القلص
 .(186)«الفقر ينسي: »و اا
 .(187)«العسر يفسد األخ ق: »و اا
 .(188)«العسر يم  األخ ق ويوحد الر اق: »و اا

                                                           
 .51  8ب 101ص 1مسلدرا الوسالل: ج ا175هلل
 .38ب 345ص 22حار األ وار: ج ا180هلل
 .38ب 397ص 22حار األ وار: ج ا181هلل
 .4باب ااسد   307ص 1الكاِف: ج ا181هلل
 .14217  2ب 10ص 13مسلدرا الوسالل: ج ا183هلل
 .8118لم الفقر  الف ل األوا  329حبرر ااكم ودرر الكلم: صا184هلل
 .1  100ب 114ص 25حار األ وار: ج ا189هلل
 .8110الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا182هلل
 .8111الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا187هلل
 .8111الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا188هلل



 

 95 

 .(189)«لهمومإن الفقر مذلة للنف ف مدهمة للعقلف جالص ل: »و اا
 .(190)«إن ا لقر  نط ووهن: »و اا
ثــــــ   هــــــن امر ــــــات الوبقــــــاتف  قــــــر بعــــــد حبــــــىنف ولا بعــــــد عــــــ ف و قــــــد : »و ــــــاا
 .(191)«األحبة

 عدم القناعة
الةالــو: كةــرة الطمــع وعـــدم القناعــةف  ــإن اإل ســـان أصــبك حبــري  نــو  ِبـــا يكفيــ  بــل يريـــد 

أراد اايــاة بمـــكل رعــ  ِف  فســـ  ومل الكةــري الكةـــري وإن مل ميكنــ  الوصـــوا إىل للــ ف وحيـــو 
ي ــل إىل للــ  يللجــج إىل مــا ي عمــ  مــن الــل لا باا لحــارف مــع أ ــ  خمطــج ِف للــ  حيــو 

 سينلقل إىل عامل أسو  وعذاب أشد
ه استغنى كال إن اإليسان ليطغى  اا إلعاىل:  خن َر

(192). 
منكه من يريد الدييا ومنكه من يريد اآلةر و اا سبحا  : 

(193). 
وما الحيا  الدييا إال متا  الغروراا إلعاىل: و 

(194). 
ومااا الحيااا  الاادييا إال لنااب ولهااو وللاادار اآلةاار  ةياار للاايين يتقااون و ــاا ســبحا  : 

خ ال تنقلون
(195). 

وغرتهه الحيا  الديياو اا ع وجل: 
(196). 

إيـاا أن إلطمـك ب ــرا إىل مـن  و ــ  : »وعـن عمـرو بــن هـ ا  ـاا:  ــاا أبـو جعفــر 

                                                           
 8113الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا185هلل
 .8114الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا150هلل
 .8119الف ل األوا لم الفقر   329حبرر ااكم ودرر الكلم: ص ا151هلل
 .7-2سورة العلث:  ا151هلل
 .191سورة  ا عمران:  ا153هلل
 .10ف سورة ااديد: 189سورة  ا عمران:  ا154هلل
 .31سورة األ عام:  ا159هلل
 .91. سورة األعراف: 130و 70سورة األ عام:  ا152هلل
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 ااال تنجباا  خمااوالهه وال خوالدْااه ا  ــاا اهلل ع وجــل لنبيــ   كفــى ِبــ
ف و ــاا: (197)

ار  الحياا  الادييا وال تمدن عيني  إلاى ماا متنناا كاه خزواجاا مانهه ْز
ف  ـإن دخلـ  (198)

 إكـــا كـــان  وإلـــ  المـــعري وحلـــواف اللمـــر وو ـــودف     ـــالكر عـــيد رســـوا اهلل  مـــن للـــ  شـــي
 .  (199)«السعأ إلا وجدف

مـــن »  ـــاا:  ـــاا رســـوا اهلل  ســـامل بـــن مكـــرم عـــن أمح عبـــد اهلل وعـــن أمح خديـــة
 .(200)«سالنا أعطيناف ومن اسلغىن أحبناف اهلل

مـن رسـي مـن اهلل باليسـري مـن العـاا رسـي اهلل منـ  باليسـري » اا:  وعن أمح عبد اهلل
 . (201)«من العمل

بــن  دم كــن  مكلــوب ِف اللــوراة ا» ــاا:  وعــن عمــرو بــن أمح القــدام عــن أمح عبــد اهلل 
كيــأ شــئت كمــا إلــدين إلــدانف مــن رســي مــن اهلل بالقليــل مــن الــرطق  بــل اهلل منــ  اليســري مــن 
العمــــلف ومــــن رســــي باليســــري مــــن ااــــ ا خفــــت م و لــــ  وطكــــت مكســــبل  وخــــرج مــــن حــــد 

 .(202)«الفجور
مـن مل يقنعـ  مـن الـرطق إا الكةـري » ـاا:  وعن حممد بـن عر ـةف عـن أمح ااسـن الرسـا

ـــــرطق القليـــــل  إ ـــــ  يكفيـــــ  مـــــن العمـــــل مل يكفـــــ  مـــــن ال ـــــريف ومـــــن كفـــــاف مـــــن ال عمـــــل إا الكة
 . (203)«القليل

يقـوا: ابـن  دم  كـان أمـري الـ من  » ـاا:  وعن همـام بـن سـامل عـن أمح عبـد اهلل
إن كنت إلريد من الد يا ما يكفي   إن أيسر ما  يهـا يكفيـ ف وإن كنـت إلريـد مـا ا يكفيـ  

  .(204)« إن كل ما  يها ا يكفي 
                                                           

 .99سورة اللوبة:  ا157هلل
 .131سورة و :  ا158هلل
 .1باب القناعة   138-137ص 1الكاِف: ج ا155هلل
 .17774  19ب 930ص 11وسالل الميعة: ج ا100هلل
 .50ص 1إلنبي  انواور و  هة النواظر: ج ا101هلل
 .12  115ب 179ص 70حار األ وار: ج ا101هلل
 .9باب القناعة   138ص 1الكاِف: ج ا103هلل
 .17779  19ب 931ص 11وسالل الميعة: ج ا104هلل
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مـن أراد أن يكـون أحبـىن النـاس : » اا:  اا رسـوا اهلل  وعن جابر عن أمح جعفر
 .(205)« ليكن ِبا ِف يدي اهلل أوثث من  ِبا ِف أيدي حبريف

مــن  نــع ِبــا رط ــ  اهلل  هــو مــن » ــاا:  وعــن أمح محــ ة عــن أمح جعفــر أو أمح عبــد اهلل 
 .(206)«أحبىن الناس

مطلوبات النـاس ِف الـد يا الفا يـة أربعـة: » قوعن ابن عمارة عن أبي   اا:  اا ال اد
الغىن والدعة و لة ااهلمـام والعـ ف  امـا الغـىن  موجـود ِف القناعـةف  مـن ولبـ  ِف كةـرة الـاا مل 
يــدفف وأمــا الدعــة  موجــود ِف خفــة اممــل  مــن ولبهــا ِف ثقلــ  مل يــدهاف وأمــا  لــة ااهلمــام 

مل يــدهاف وأمــا العــ   موجــود ِف خدمــة انــالث   موجـودة ِف  لــة المــغل  مــن ولبهــا مــع كةرإلــ 
 . (207)« من ولب  ِف خدمة ال لوق مل يدف

الـد يا دواف  مـا  » اا: ععل  يقوا:  وعن سليم موىل ورباا عن رجل عن أمح جعفر
مث أإلبـع هـذا « كان ل   يها أإلاا على سعف ف وما كان منهـا عليـ  أإلـاا ومل متلنـع منـ  بقـوة

 .(208)«ن يئ   ا  ات أرا  بد   ومن  نع ِبا أو   رت عين م»الك م بان  اا: 
 القيود القايوينة

الرابع: القيود الل ايدة الر وسعها ااكام إلبعا  للغرب على كل  رد  ردف  إلا أح  ب ـيث 
ِف بلــدفف لــي  لــ  تــاا أن ينلقــل مــن  طــر إىل  طــر كمــا كــان ااــاا  بــل   ــأ  ــرنف حيــو  

 دود جغرا ية ب  ب د اإلس م.كا ت األمة واحدةف وا ح
وهــذف القـــوا   الكابلـــة هـــي الـــر و فـــت دون حريــات اإل ســـان بمـــكل كبـــري وكةـــري  ـــا ا 

 يطيقهاف و د يلجا للل لا منها باا لحار.
 البطالة

انـــام : البطالـــةف حيـــو ا يـــلمكن الفـــرد مـــن العمـــل الـــذي يـــدر الـــربك بســـبص القـــوا   
 ا .الكابلة وحبريهاف على إلف يل سي
                                                           

 .18021  5ب 113ص 19مسلدرا الوسالل: ج ا109هلل
 .11  115ب 178ص 70حار األ وار: ج ا102هلل
 .7باب األربعة   158ص 1ان اا: ج ا107هلل
 .3  82ب 349ص 28حار األ وار: ج ا108هلل
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اشــلدت حــاا رجــل مــن أصــحاب النــيب » ــاا:  عــن ســامل بــن مكــرم عــن أمح عبــد اهلل
 قالــت لــ  امرأإلــ : لــو أإليــت رســوا اهلل   ســالل ف  جــا  إىل النــيب   لمــا ر ف النــيب 
  اا: من سالنا أعطينـاف ومـن اسـلغىن أحبنـاف اهللف  قـاا الرجـل: مـا يعـ  حبـرييف  رجـع إىل 

 بمـــر  اعلمـــ ف  اإلـــافف  لمـــا ر ف رســـوا اهلل  إن رســـوا اهلل امرأإلـــ   اعلمهـــاف  قالـــت: 
 اا: مـن سـالنا أعطينـاف ومـن اسـلغىن أحبنـاف اهللف حـ   عـل الرجـل للـ  ث ثـا مث لهـص الرجـل 
 اسلعار معوا مث أإلى ا بل   عدف  قطع حطبا مث جا  ب   باع  بن أ مـد مـن د يـث  رجـع 

لل   باعـ ف  لـم يـ ا يعمـل ويمـع حـ  اشـرتو ب   اكل ف مث لهص من الغد  جا  باكةر من 
 اعلمــ    معــوا مث آــع حــ  اشــرتو بكــرين وحب مــا مث أثــرو حــ  أيســرف  جــا  إىل النــيب 

:  لـت لـ : مـن سـالنا أعطينـاف ومـن  قـاا النـيب  كيأ جا  يسال  وكيأ عع النيب 
 .(209)«اسلغىن أحبناف اهلل

 
 عدم القدر  على تشكيف النائلة

القــدرة علــى إلمــكيل العاللــةف لكةــرة القيــود واألحبــ ا ااجلماعيــة وحبريهــاف  الســادس: عــدم
حيو ا يلمكن ا نسان من ال واجف كما أشر ا إلي  ِف كلاب هللكيأ   ولج العاطباتوا
(210). 

هذا و د حذر الباحةون من أن الكةريين من الذين يقدمون على اا لحار أو يفكرون  ي  
عقليــة. و ـالوا: إن القاســم المــرتا لعظــم حــاات اا لحــار  ليسـوا م ــاب  بــامرا   فســية أو

 هو المعور بالياس و قدان األمل باللقدم ِف ااياة ولي  بال رورة بسبص أمرا  عقلية. 
و ــالوا: إن هنــاا أدلــة علــى وجــود حالــة مــن اليــاس وال ــغوط النفســية الــر ا إلطــاق عنــد 

 ر أو يفكرون  ي . إلسع  ِف الالة من الذين يقدمون على اا لحا
و الوا: إن من ال عص اللنب  باا لحار وباللـايل  ـإن مـن ال ـعص منـع ح ـول . وأسـا وا: 
إن وـــرق إلمـــ يا حـــاات اا لحـــار ليســـت حساســـة ِبـــا  يـــ  الكفايـــةف ولـــي  بال ـــرورة أن 

 يكون القدم على اا لحار م ابا بامرا  عقلية. 
                                                           

 .7باب القناعة   135ص 1الكاِف: ج ا105هلل
ـــــاب ِف يقـــــع الك ا110هلل ـــــان عـــــام  151ل ـــــريوت لبن هــــــ 1413صـــــفحةف ط دار صـــــادق للطباعـــــة والنمـــــر ب

 م.1001
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ة البطالة  كاَر
 

 مدهمة ِف كل البلدان اإلس ميةف بل وِف حبريها أي ا .  د كةرت البطالة ب ورة
ومن أسبا ا اادود ا غرا ية امطمة لألمة الواحـدةف بينمـا سـابقا  ـ وإىل  بـل   ـأ  ـرن ـ 
مل يكــن  ــذف ااــدود أثــر وا عــ  وكــان كــل مــن مل يــد عمــ   يهــاجر أو يســا ر إىل بلــد  خــر 

عقيدات وسعيةف و ثارف موجودة إىل ااـاا ِف كـل حبري  طرفف ولل  بكل حرية ومن دون أي إل
 بلدف  رتو كةريا  من الناس وأصلهم من بلد  خر.

 يسبة البطالة    الناله
 %  سبة القوو العاملة ِف العامل العرمح من تمل السكان وهي أدر  سبة ِف العامل.33

 %.19و سبة البطالة ارإلفعت ِف األردن ووصلت إىل 
 % من  وة العمل.14يران و سبة البطالة ِف إ

وهكــذا ِف ســالر دوا العــامل حيــو إلمــري اإلح ــا ات الــر  مــرفا منظمــة العمــل الدوليــة 
مليـون  سـمةف وعـدد الـوظف  الـذين ا يعملـون  190إىل أن: عدد العاول  عن العمل يبلـغ 

إىل  19مليون  سمةف وعدد األش اص الباحة  عن وظالأ ِف سن  790بطا لهم الكاملة 
 مليون  سمة. 720عو  14

 % من القوو العاملة بالعا اة من البطالة.11م بلغ 1555وِف روسيا عام 
ولقــد إلو ــع  الــص وطيــر اا ل ــاد الروســي أن ي ــل عــدد العــاول  عــن العمــل الســجل  

مليـون شـ ا ب يـادة  ـدرها  1ر1إىل  1555رعيا  ِف روسيا ح  هناية يناير هللكا ون الةـاينا 
 ا عـــن شــهر ديســـمرب هللكـــا ون األواا الاســـي. بينمــا إلقـــدر منظمـــة العمـــل ألــأ شـــ 300

مليـون شـ ا.  8ر9الدولية حجم البطالـة هـذف ِف بدايـة ديسـمرب هللكـا ون األواا الاسـي بــ 
ِف الالـة مـن تمـو  القـوو  11ر7وإلع  أولئ  الذين  قـدوا العمـل وحةـوا عنـ ف وهـذا يمـكل 

 العاملة ِف الب د.
ير هللمنظمــة العمــل الدوليــةا بــان هنــاا مليــار عاوــل عــن العمــل ِف العــامل  ويفيــد  خــر إلقــار 
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 كل .
وســــجلت  ســــص البطالــــة ِف الكيــــان ال ــــهيوين مســــلويات مل يســــبث  ــــا مةيــــل منــــذ عــــام 

عاوـلف  2100.  قد اطداد عدد العـاول  عـن العمـل خـ ا ديسـمرب/ كـا ون األوا بــ1554
 مقار ة بنو مرب/ إلمرين الةاين.

 
 لبطالةمن عوامف ا

ومــن أهــم عوامــل كةــرة البطالــة إلبــ  حكومــات الــب د اإلســ مية للبعيــة الغــرب وا ســ خها 
عـن القــوا   اإلسـ مية المــلملة علــى أكةـر  ــدر مـن ااريــاتف  قــد وسـعت إللــ  ااكومــات 
القوا   الكابلة على كل شي ف على األر  والا ف والعدن واآلجام والغابات والعمـل وحبريهـا 

 جص البطالة وعدم اا ط ق. ا أو 
  حث ل  سان ِف اخليـار األر  للمسـكنف وإلا أراد اا ـوا علـى  طعـة أر  ح ـل 

 عليها بالأ ممكلةف مث ا يلمكن من إلعمريها إا بإجاطة خاصة وسريبة باهظة وحبريها.
 وا حث ل  من ااصطياد ِف البحر والنهر إا بقيود وسرالص.

ار مــا يكفــي لعالللنــا لات عمــرة أشــ اص بعمــرة  لــوس و ــد كنــت أشــرتي الســم  ِبقــد
 ولل  ِف كرب   القدسةف  بل   أ  رن.

 لملا جا   اسم
ووسع القيود على اصطياد السم ف  ف  ِف يوم واحدة  ف  للـ   (211)

 السم  إىل ربع دينارف أي مخسة وعمرين سعفا .
هنــر دجلــة أو الفــرات  و ــد منعــوا حــ  مــن أخــذ  ــدر مــن الــا  ل رعــة أو بســلان  ولــو مــن

وااـــاا أن ما مهـــا ي ـــص ِف شـــط العـــرب مث إىل البحـــرف  جعلـــوا كـــل للـــ  حاجـــة إىل إجـــاطة 
 وسريبة.

كمــا  ــرروا للرعــي إجــاطة وســريبةف  قفــ  الكيلــو مــن اللحــم مــن ســلة  لــوس ـ حيــو كنــت 
 أشرتي  ـ إىل ألأ سعأ.

لـأ سـعأف أي أربعمالـة وسيخ الكباب الذي كنا  مرتي  بفل  واحد  ف  إىل أربعمالة أ
                                                           

م ســد 1598ما: ســابط عســكري عرا ــيف  ــاد ا قــ ب عــام 1523ـ  1514عبــد الكــر   اســم هلل ا111هلل
 النظام اللكي وأوا  باللكيةف   ى علي  عبد الس م عارف ِف ا ق ب عسكري.
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 دينارف ِف عراق اليوم.
 .(212)وإلف يل هذا األمر حاجة إىل كلاب خاص

 هذا و د هنى اإلس م عن البطالة وحو على العمل وهيا أسباب  من ااريات وما أشب .
وكشر اليين َمنوا وعملوا الصالحات خن لهاه جناات تجاِر مان تحتهاا  اا إلعـاىل: 

ن َماار  رزقااا  قااالوا ْاايا الاايِ رزقنااا ماان قبااف وختااوا كااه متشاااكها  اَيهااار كلمااا رزقااوا منهااا ماا
ولهه  يها خزواج مطهر  وْه  يها ةالدون

(213). 
والاايين َمنااوا وعملااوا الصااالحات خولُاا  خصااحا  الجنااة ْااه  يهااا و ــاا ســبحا  : 

ةالدون
(214). 

تااوا الزكااا  لو ــاا إلعــاىل:  هااه إن الاايين َمنااوا وعملااوا الصااالحات وخقاااموا الصااال  َو
ه عند ركهه وال ةوف عليهه وال ْه يحزيون خجْر

(215). 
ه واهلل ال يحاب و اا سـبحا  :  وخما اليين َمنوا وعملوا الصالحات  يو يهه خجوْر

الكالمين
(216). 

والايين َمناوا وعملاوا الصاالحات ساندةلهه جناات تجاِر مان تحتهاا و اا إلعـاىل: 
ويدةلهه ظال ظليال  اَيهار ةالدين  يها خكدا  لهه  يها خزواج مطهر  

(217). 
واليين َمنوا وعملوا الصالحات سندةلهه جنات تجِر من تحتهاا و اا سبحا  : 

اَيهار ةالدين  يها خكدا  وعد اهلل هقا ومن خصدق من اهلل قيال  
(218). 

وعاااااد اهلل الااااايين َمناااااوا وعملاااااوا الصاااااالحات لهاااااه مغ ااااار  وخجااااار و ـــــاا إلعـــــاىل: 

                                                           
 .اف وهللبقايا ح ارة اإلس م كما رأيتاف ل مام ال لأ ا ظر كلاب هللحياإلنا  بل   أ  رن ا111هلل
 .19سورة البقرة:  ا113هلل
 .81سورة البقرة:  ا114هلل
 .177سورة البقرة:  ا119هلل
 .97سورة  ا عمران:  ا112هلل
 .97سورة النسا :  ا117هلل
 .111سورة النسا :  ا118هلل
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عكيه
(219). 

َمناوا وعملاوا الصاالحات ال يكلاف ي ساا  إال وسانها خولُا   واليينو اا سبحا  : 
خصحا  الجنة ْه  يها ةالدون

(220). 
 .(221)«الكاد على عيال  كاراهد ِف سبيل اهلل» اا:  وعن االيب عن أمح عبد اهلل

الـذي يطلـص مـن   ـل اهلل مـا يكـأ » ـاا:  وعن طكريا بن  دم عن أمح ااسن الرسا
 .(222)«اراهد ِف سبيل اهلل ع وجل ب  عيال  أعظم أجرا  من

إلا كـان الرجـل معسـرا   يعمـل بقـدر مـا » ـاا:  وعن   يل بـن يسـار عـن أمح عبـد اهلل
 .(223)«يقوت ب   فس  وأهل  وا يطلص حراما   هو كاراهد ِف سبيل اهلل

إن الـنف  إلا أحـرطت  وفـا »  اا:  اا رسـوا اهلل وعن ابن بكري عن أمح ااسن
 .(224)«اسلقرت

 ـــاا ســـلمان هللرســـي اهلل عنـــ ا: إن » ـــاا:  وعـــن مســـعدة بـــن صـــد ة عـــن أمح جعفـــر
الــنف   ــد إلللــا  علــى صــاحبها إلا مل يكــن  ــا مــن العــيد مــا إلعلمــد عليــ   ــإلا هــي أحــرطت 

 .(225)«معيملها اوما ت
إيـاا والكسـل وال ـجر  إهنمـا مفلـا   »أ ـ   ـاا:  وروو عمر بن ي يد عن أمح عبد اهلل

 .(226)«ن كسل مل ي د حقا ف ومن سجر مل ي رب على حثكل سو ف إ   م
إن اهلل إلعــاىل ليــبغض العبــد النــوام إن اهلل إلعــاىل : »و ــاا أبــو ااســن موســى بــن جعفــر

 .(227)«ليبغض العبد الفار 
                                                           

 .5سورة الالدة:  ا115هلل
 .41سورة األعراف:  ا110هلل
 .1لى عيال   باب من كد ع 88ص 9الكاِف: ج ا111هلل
 .11001  13ب 27ص 17وسالل الميعة: ج ا111هلل
 .3باب من كد على عيال    85ص 9الكاِف: ج ا113هلل
 .11518  31ب 434ص 17وسالل الميعة: ج ا114هلل
 .19  11ب 381ص 11حار األ وار: ج ا119هلل
 .3234باب العايد والكاسص   125-128ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا112هلل
 .11571  17ب 98ص 17وسالل الميعة: ج ا117هلل
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اار ــة   ــاا: شــكا رجــل إىل رســوا اهلل وروو إســحاق بــن عمــار عــن أمح عبــد اهلل
 .(228)«ما رحت  ي   ال م ا ظر بيوعا   اشرتها مث بعها  » قاا: 

حيلطـص ويسـلقي  كان أمـري الـ من » اا:  وروو همام بن سامل عن أمح عبد اهلل
 .(229)«إلطحن وإلعجن وختب  ويكن  وكا ت  اومة

إلا أصـبك  كـان علـي بـن ااسـ » ـاا:  وعن عبد اهلل بن سـنان عـن أمح عبـد اهلل
اهلل أيـن إلـذهصو  قـاا: أإل ـدق لعيـايلف خرج حباديـا  ِف ولـص الـرطقف  قيـل لـ : يـا ابـن رسـوا 

 .(230)« يل ل : أإلل دقف  قاا: من ولص اا ا  هو من اهلل صد ة علي 
من ولص الد يا ح ا اسلعفا ا  عن السالة وسعيا  علـى عيالـ  »أ    اا:  وعن النيب 

 .(231)«وإلعطفا  على جارف لقي اهلل ووجه  كالقمر ليلة البدر
أ  ل دينار دينار أ فق  الرجـل علـى عيالـ  ودينـار : »اهلل وعن ثوبان  اا:  اا رسوا

وأي رجـل »مث  ـاا: « أ فق  على دابلـ  ِف سـبيل اهلل ودينـار أ فقـ  علـى أصـحاب  ِف سـبيل اهلل
 .(232)«أعظم أجرا  من رجل سعى على عيال  صغارا  يعفهم ويغنيهم اهلل ب 

اهلل بـاعظم مـن حبدوإلـ  يطلـص ما حبدوة أحدكم ِف سبيل »أ    اا:  وعن أمري ال من 
 .(233)«لولدف وعيال  ما ي لحهم

 إىل حبريها.
 

                                                           
 .1باب ل وم ما ينفع من العام ت   128ص 9الكاِف: ج ا118هلل
 .3240باب العايد والكاسص   125ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا115هلل
 .11باب كفاية العياا واللوسع   11ص 4الكاِف: ج ا130هلل
 .14208  9ب 17ص 13مسلدرا الوسالل: ج ا131هلل
 .8141  35ب 141ص 7مسلدرا الوسالل: ج ا131هلل
 .14719  10ب 94ص 13مسلدرا الوسالل: ج ا133هلل
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ة النزوكة  كاَر
 

مـن المــاكل السلع ـية الــر ابللــي  ـا العــامل اإلسـ مي هــي عــ وف المـباب عــن الــ واجف 
وللــ  لــا ي  و ــ  عــادة مــن المــاكل الفلعلــة علــى أيــدي ااكومــات الظالــةف  مــن عــدم إلــو ر 

 ــر  القـوا   اللعجي يــة كاسل ـدار إجــاطات العمـل واللجــارة والسـفر واإل امــة  ـرص العمـلف و 
وحبريهاف إىل اسلي   الدولـة علـى األراسـي والباحـات الـر هـي هلل ولرسـول  ولـن اسـلفاد منهـاف 
م ــا ا  إىل حبــ   الهــور والطالبــة ِبــا ا يطيقــ  المــباب خاصــة ِف بدايــة حيــافم ال وجيــةف إىل 

 للعقيدات.حبري لل  من ا
وهــذا كلــ   ــا ر  ــ  اإلســ م ودعــا إىل  بــذفف  ــاعطى ااريــة الكاملــة ل  ســان ِف العمــل 
واللجــارةف والســفر واإل امــةف وحيــاطة الباحــات وعمــران األراســي وحبريهــاف كمــا مل يمــرتط للــ  
 باسل دار إجاطة أو د ـع رسـوم أو مـا أشـب ف  ـالب د اإلسـ مية واحـدةف واألمـة اإلسـ مية أمـة

 واحدةف ا   ل وا  رق ب  رعاياها أمام القا ون.
ِف ااـــو علـــى  وأهـــل بيلــ  األوهـــار  و ــد وردت روايـــات عديـــدة عــن رســـوا اهلل 

أ  ـــــل  ســـــا  أمـــــر أصـــــبحهن وجهـــــا  وأ لهـــــن : » الـــــ واج وإلقليـــــل الهـــــورف حيـــــو  ـــــاا 
ر الـــ واج ف كـــل للـــ  إلســـهي   ألمـــ(235)ف بـــل ورد أن مـــن شـــ م الـــرأة حبـــ   مهرهـــا(234)«مهـــرا  

ــــــــواة األوىل ِف ارلمــــــــع أا وهــــــــي األســــــــرةف كمــــــــا  ــــــــاا ــــــــا  الن للل ــــــــع : »ومســــــــاعدة لبن
 .(236)«الناكك

 النزوكة    مصر
عامـا ف  39لكرت إح الية رعية أن عدد ال رين الذين مل يل وجواف رحبم أهنـم بلغـوا سـن 

                                                           
 .4392باب أ  ل النسا    382-389ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا134هلل
 .91باب  وادر   927ص 9راجع الكاِف: ج ا139هلل
 .2  33ب 359ص 7راجع فذيص األحكام: ج ا132هلل
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 ذكور.يبلغ إلسعة م ي  بينهم أكةر من ث ثة م ي  من اإل ا  والبا ي من ال
وأوســك إلقريــر أصــدرف هللا هــاط الركــ ي لللعبئــة العامــة واإلح ــا ا أن عــدد ال ــري  الــذين 

ألفــا  بيــنهم ث ثــة م يــ   521بلغــوا ســن انامســة والة ثــ  ومل يل وجــوا يبلــغ مثا يــة م يــ  و
ألـأا ِف حـ  جتـاوط عـدد  100ألفا  من اإل ا  والبا ي من الذكور هللمخسـة م يـ  و 738و
 نسا  األرامل الليو  .ال

 النزوكة تشكف ةطرا  على هيا  اإليسان
كمفت بعض الدراسات العلمية أن الع وبية أشد خطر ا من اللـدخ ف وأن العـاطب  أكةـر 

 إلعرسا لألمرا  والو اة من الدخن ف وأن لل واج  والد عديدة حبري ملو عة. 
ل وج  يلملعـون ب ـحة أ  ـل مـن حيو وجد العلما  األخ اليون أن الرجاا والنسا  ال

  ظرالهم العاطب . 
ويعلقد الباحةون أن السبص ِف لل  يرجع إىل أن ال واج ي يد من اسلقرار ااياةف وخيفـأ 
اللـــوإلر والمـــك ت ال ـــاحبة لـــ ف كمـــا أ ـــ  يمـــجع علـــى اإلبـــا  أكـــاط اايـــاة ال ـــحية الفيـــدةف 

م ال دراتف وأن وجود شـري  اايـاة وجتنص السلوكيات ال ارة كمرب الكحوليات واسل دا
 ي من الراحة وااومئنان والعناية ال حية للم اف وخاصة ِف أو ات الر . 

و الوا: إ   يل ك يومـا بعـد يـوم أن الـ واج هـو السـر ورا  اللملـع حيـاة وويلـة ولـي  الـاا  
طا يـــة الـــر إل بينـــت  اف الســـج ت الطبيـــة إلح ـــا ات اللقاعـــد واإلح ـــا ات الن ليـــة الربي

ــــاة حــــوايل  ــــ وج  أ ــــل عرســــة للو  % مقار ــــة بغــــري 5اســــلمرت ســــبع ســــنوات أن الرجــــاا الل
 الل وج . 

كمـــا لكـــرت بعـــض الدراســـات أن واحـــدا مـــن كـــل أربعـــة رجـــاا و ســـا  يعـــاين مـــن البـــ س 
 واللعاسة النفسية بسبص كو   عاطبا أو عاطبة.

لألمرا  والماكل النفسية مـن  رينلهـا واسلنلجت الدراسة أن الل وجة النجبة أ ل عرسة 
 الر مل إلنجص.

ركعلان ي ليهما ملـ وج أ  ـل مـن سـبع  » اا:  عن أبي   وعن جعفر بن حممد 
 . (237)«ركعة ي ليهما أع ب

                                                           
 .4342باب   ل الل وج على الع ب   384ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا137هلل
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ث ثــة هــن مــن الســعادة: ال وجــة ال اإليــةف والولــد البــارف والرجــل : »و ــاا أبــو عبــد اهلل 
 .(238)«و  إىل عيال يرطق معيمة يغدو على إص حها وير 

: . و ــــاا (239)«خيــــار أمــــر اللــــاهلون وشــــرار أمــــر العــــ اب: » ــــاا رســــوا اهلل 
 . (240)«شراركم ع ابكمف والع اب إخوان المياو »

 .  (241)«النكا  سنر  من رحبص عن سنر  لي  م : »و اا رسوا اهلل
اهلل إين   قالــت: أصــلح  إن امــرأة ســالت أبــا جعفــر » ــاا:  وعــن اإلمــام الرســا 

 ملبللة.
  اا:  ا وما اللبلل عنداو
  الت: ا أريد الل وي  أبدا.

  اا: وملو
  الت: أللم  ِف لل  الف ل.

أحــث بــ  منــ  إ ــ  لــي  أحــد   قــاا: ا  ــرِف  لــو كــان ِف للــ    ــل لكا ــت  اومــة 
 . (242)«يسبقها إىل الف ل

 خةالقيات الزواج
الكفـــو أن يكـــون عفيفـــا  » ـــاا:  عــن حممـــد بـــن الف ـــيل عمـــن لكـــرف عــن أمح عبـــد اهلل

 .(243)«وعندف يسار
يومـا    ـاا رسـوا اهلل» اا:  وعن عيسى بن عبد اهلل عن أبي  عن جدف عن علي 

وحنن عندف: إلا جـا كم مـن إلرسـون خلقـ  ودينـ    وجـوفف  ـاا:  لـت: يـا رسـوا اهلل وإن كـان 
إ كـم إا إلفعلـوف إلكـن  لنـة ِف د يا  ِف  سب ف  اا: إلا جا كم من إلرسون خلق  ودين    وجـوف 

                                                           
 .201  11ارل  303ص األمايل: ا138هلل
 ِف الل وي . 98ف 101جامع األخبار: ص ا135هلل
 .31  1ب 111ص 100حار األ وار: ج ا140هلل
 ِف الل وي . 98ف 101جامع األخبار: ص ا141هلل
 .759  13ارل  370األمايل للطوسي: ص ا141هلل
 .1  33ب 354ص 7فذيص األحكام: ج ا143هلل
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 .(244)«األر  و ساد كبري
إن رسـوا اهلل » ـاا:  وعن عمر بن أمح بكار عن أمح بكـر اا ـرمي عـن أمح عبـد اهلل

  طوج القــداد بــن األســود الكنــدي ســباعة بنــت الــ بري بــن عبــد الطلــص وإكــا طوجــ  للل ــع
 .(245)«اهلل أإلقاهم وليعلموا أن أكرمهم عند الناكك وليلاسوا برسوا اهلل 

ِف أمــر بناإلــ  أ ــ  ا  وعــن علــي بــن مه يــار  ــاا: كلــص علــي بــن أســباط إىل أمح جعفــر
 همــت مــا لكــرت مــن أمــر بناإلــ  وأ ــ  ا جتــد  يــد أحــدا  مةلــ ف  كلــص إليــ  أبــو جعفــر 

 ــاا إلا جــا كم مــن إلرســون  أحــدا  مةلــ   ــ  إلنظــر ِف للــ  يرمحــ  اهلل  ــإن رســوا اهلل 
 .(246)« وجوف إا إلفعلوا لل  إلكن  لنة ِف األر  و ساد كبريخلق  ودين   

لـــا طوج علـــي بـــن » ـــاا:  وعـــن همـــام بـــن ســـامل عـــن حممـــد بـــن مســـلم عـــن أحـــدمها 
أم  مواف وإل وج هو مواإل  كلص إلي  عبد الل  بن مروان كلابا  يلوم   يـ  ويقـوا  ااس  

إن اهلل إلعــاىل ر ــع    لــ : إ ــ   ــد وســعت شــر   وحســب ف  كلــص إليــ  علــي بــن ااســ
باإلســ م كــل خسيســة وأمت بــ  النا  ــة وألهــص بــ  اللــوم  ــ  لــوم علــى مســلم وإكــا اللــوم لــوم 
ا اهليةف وأما إل وي  أمي  إين إكا أردت بذل  برهاف  لما ا لهى الكلاب إىل عبد الل   اا: 

  ـإن بـذل   ـد لقد صنع علـي بـن ااسـ  أمـرين مـا كـان ي ـنعهما أحـد إا علـي بـن ااسـ 
 .(247)«طاد شر ا  

 
 

 

 
 
 

                                                           
 .1  33ب 354ص 7فذيص األحكام: ج ا144هلل
 .19097  12ب 70-25ص 10لميعة: جوسالل ا ا149هلل
 .10  33ب 352ص 7فذيص األحكام: ج ا142هلل
 .19070   17ب 79ص 1وسالل الميعة: ج ا147هلل
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ة الحرو  والثورات  كاَر
 

 لقد كةرت ِف ب د اإلس م ااروب والةورات ِبا مل يكن مةيل  ا سابقا .
 بينما  رو منذ مخس  سنة ا حروب وا ثورات ِف الب د الغربية وأمريكا.

 ب د ـــــاف  ــــإن بـــــ د والســــبص باإلســــا ة إىل اللحريكـــــات الغربيــــة وأومـــــا  الســــلعمرين ِف
اإلســ م أصــبحت بكلهــا ح ــة للمســلعمر ِب للــأ أشــكال ف ومــن الواســك أ ــ  ا يريــد انــري 

 لب د اف م ا ا  إىل أ   عندما يطمع السلعمر اآلخر  يها يوجص اسطراب البلد.
وا إن الب د الغربية وأمريكا واليابان وا ند وما أشب  رإلبوا أوساعهم الداخلية  سـبيا ف  قسـم

اا ا ب  أ فسـهم وأجـروا اا ل ابـات ااـرة أو شـبهها ِف ب دهـم وأعطـوا حقـوق المـعص 
ِف مــنطقهم ولــو بنســبة أو أخــروف  كــل أربــع ســنوات أو مــا أشــب  يــذهص حــ ب ويــا   خــرف 
ويلغري الـرلي  بغـريف وهكـذاف ولـذا ا وغيـان مـن  بـل ااكومـة علـى شـعو ا عـادة وا اسـلبداد 

علــى  ئــة كــذل ف ومل إلكــن أيــديهم مفلوحــة لســر ة ثــروات المــعص حــ   ِف ب دهــم مــن  ئــة
الل دي للحكمف وعند ما  يريد ش ا أو حـ ب أن ي ـل إىل ااكـم  إ ـ  يعمـل مـا بوسـع  
ِف إلقــــد  انــــدمات للمــــعص لكــــي يــــرجك علــــى منا ســــ ف وأصــــبحت ثقا ــــة النــــاس حيــــو ا 

 ينلظرون ا ق بي  إل قالهم.
ِف إسبا يا ا ق بف  لم يلعـاون معهـم أي موظـأ حـ  جـا  و د حد  منذ أربع  سنة 

 ا يد وأخذ اا ق بي  وحول م إىل امكمة  لقوا ج ا  أعما م.
 كل لل  على عك  ما ِف ب د ا.

الكل ينلظر اا ق ب إللو اا ق بف لسو  صنيع ااكومة اللفردة ِف آيـع ارـااتف  ـا 
 وصوا إىل بعض حقو  .يرت ص الكل لها م ليلمكن من ال

 ــ  م سســات دســلورية ِف ب د ــاف وا ا ل ابــات إو  ــا ف أو صــورية   ــيحةف وااكومــة 
وصلت إىل ااكم بالدبابات أو الل وير أو ما أشب  وإن كـان هنـاا ثـورة مـن النـاس إلـراهم بعـد 

مـــن  الوصـــوا إىل ااكـــم أخـــذوا يعملـــون أســـو   ـــا  عـــل ااـــاكم الســـابث ِف كـــل أبعـــاد اايـــاة
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اإلعدام واللسـفري والسـجن واللعـذيص والغـ   و مـر الفسـاد وألـأ شـي  وشـي   ـا جنـدف منـذ 
   أ  رن وِف كل ب د اإلس م.

 ويالت الحرو  كاَرقام
ِف انمس  عاما  األخـرية وحـدها ووبقـا  للقريـر أخـري مـن اللجنـة الدوليـة لل ـليص األمحـر  

ا مليــون إ ســانف ومــع للــ  11قط خ  ــا هللا   اعــا مســلحا ِف العــاملف ســ110كــان هنــاا هلل
 قـــد كا ـــت   اعـــات اللســـعينات شـــيئا   خـــر. مل إلكـــن ِف معظمهـــا كســـابقافا حروبـــا إلقودهـــا 
ااكومــات وا يــوا النظاميــة وحيكمهــا  ــا ون دويل وإلفجرهــا   ــايا ااحــل ا أو ااــدود أو 

 اللوسع.
ط  خر أولث عليها إلقرير كا ت حروب اللسعينات وبعد أن ا لهت اارب الباردة من ورا

خ   ـة العنـأف أو خ   ـة »صادر من مفوسية األمم اللحدة لم ون ال جئ  باسم: 
ف وبالفعـــل  قـــد كا ـــت ااـــروب األهليـــة وال ـــراعات الســـلحة ِف اللســـعينات والبـــالغ «ااـــرب

ا حربـــا أهليـــة وصـــراعا مســـلحاف كا ـــت  طاعـــا خاصـــا ا إلقـــودف الـــدوا بقـــدر مـــا 39عـــددها هلل
 ا ماعات والقبالل والع ابات واليليميات.إلفجرف 

ووج  صندوق رعاية الطفولة اللابع لألمم اللحـدة هللاليو سـيأا  ـدا ا عـاج  لر ـع العا ـاة 
مليو ا  من النسا  واألوفاا الذين يعلربون من سحايا ااـروب والكـوار  48عن ما ي يد على 

 علــــــــــــــــى مســــــــــــــــلوو الطبيعيـــــــــــــــة والفقــــــــــــــــر واألشـــــــــــــــكاا األخــــــــــــــــرو للعنــــــــــــــــأ وااســـــــــــــــلغ ا 
 العامل.

وخ ا   أ القرن الاسي حولت الدوا الكربو بلدان العامل الةالـو إىل مسـر  ارو ـا 
 مليون  ليل. 17الباردة الر سقط  يها 
 اَس ا  والحرو 

 ومل يسلم ح  األوفاا من وي ت ااروبف  قد مت إح ا :
 جرا  الن اعات السلحة.مليون وفل  لل ِف السنوات العمرة الاسية ِف العامل  1ر1

 ألأ وفل خيدمون كمقاإلل  ِف ااروب حاليا . 300
م يــــ  وفــــل أصــــيص  ــــرو  بالغــــة جــــرا    اعــــات الســــلحة خــــ ا الســــنوات العمــــر  8
 الاسية.
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مليون وفل أصيص ب دمات  فسية جرا  الن اعات السلحة خـ ا السـنوات العمـر  30
 الاسية. 
 

 الدو  الكبُر والحرو 
% مـــن جتـــارة الســـ   الدوليـــة. ويلو ـــع بعـــض انـــربا  أن 99م إلســـيطر أمريكـــا علـــى واليـــو 

الوايــــات اللحــــدة سل ــــبك ِف القــــرن الواحــــد والعمــــرين البــــالع األوا أل ظمــــة اللســــليك لات 
 اللكنولوجيا العالية.

مليــون لغــم ومــا  190وبالنســبة إىل األلغــام  قــد أ لجــت الــدوا الكــربو خــ ا ربــع  ــرن 
 ألأ لغم سنويا. 30إىل  10طالت إلنل  

% مــنهم مــن 80مــن جــرا  األلغــام و  1579ومليــون شــ ا  للــوا أو شــوهوا منــذ عــام 
 الد ي .

مليــون لغــم ِف العــاملف أي ِبعــدا لغــم  100مليو ــا  إىل أكةــر مــن  29وأن هنــاا مــا بــ  
 ش  ا . 89إىل  90لكل 

وإيطاليــا أثنــا  ااــرب العاليــة مليــون لغــم طرعلهــا بريطا يــا وألا يــا  11.7وم ــر إلعــاين مــن 
 الةا ية.

ويذكر خربا  هللاألمم اللحدةا ِف إطالة األلغـام بـان إلعطيـل مفعـوا األلغـام الوطعـة ِف العـامل 
 مليار دوار. 300إىل  100يكلأ مثنا  خياليا  يرتاو  ب  

 اَسلحة النووية والحرو 
  ووي.رأس  3124أما األسلحة النووية  في الوايات اللحدة: 

 120وِف بريطا يا: 
 340وِف  ر سا: 
 179وِف ال  : 

 وا ند: أجرت أخريا  ث   جتارب  ووية.
 والباكسلان إلقوا: إهنا  ادرة على إ لاج أسلحة  ووية.

رأس  ــووي حســص إل ــرحيات ســمنية لــبعض الســ ول  مــن  100وِف الكيــان ال ــهيوين: 
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 .(248)اليهود
 وِف بعض اإلح ا ات:

ألـــأ ســـ    ـــووي منلمـــر ِف  واعـــد  70مريكـــا وروســـيا وبريطا يـــا و ر ســـا أن ِف حيـــاطة أ
 عسكرية حوا العامل.

  نبلة  ووية. 100وِف حياطة الكيان ال هيوين 
ألــــأ وـــــن مــــن الســـــ   الكيمــــاوي ِف حـــــوطة روســــياف باإلســـــا ة إىل  اف  40وهنــــاا 

 األونان ِف خماطن أمريكا.
ومية والحرو   اَسلحة الجَر

ـــة  ـــإن هللأ ةـــراك ا ا رثـــومي يقلـــل أكةـــر مـــن وأمـــا بالنســـبة   4000إىل األســـلحة ا رثومي
شــ ا خــ ا أســبو . وميكــن لمــ ا أن حيمــل حقيبــة هللأ ةــراك ا إىل مدينــة عــدد ســكاهنا 
حوايل مليوين ش ا مة   ويذهص إىل الرك  الرياسي الرليسـي ِف الدينـة والـذي يلسـع ألكةـر 

بف   ـ ا اليـوم  األولـ  ا حيـد  أي شـي ف من مخسـ  ألـأ ملفـرج ويفـلك ااقيبـة ويهـر 
لكن ا راثيم والفريوسات ا لمرت ِف الرك  الرياسي وِف بعض أج ا  الدينةف وا أحد يعرفف 
وِف اليــوم الةالــو متللــج العيــادات والسلمــفيات بــتاف الرســى يمــلكون مــن األ فلــو  اف وِف 

ن  ـو  خطـريف ويبـدلون ِف إجـرا   حوصـات اليوم الرابع يكلمأ األوبا  أن هذف األ فلـو  ا مـ
وبيـــة علـــى الـــر ف وِف اليـــوم انـــام  إلكمـــأ الفحوصـــات بـــان هـــذف ليســـت أ فلـــو  ا وإكـــا 
هللأ ةراك اف وِف اليوم السادس ميوت بعض الرسى وباعداد كبريةف وِف اليوم الةامن ي ل عدد 

 الذين ماإلوا اىل أكةر من أربعة  اف ش ا.
ان هجومـــا بيولوجيـــا  ـــد يقلـــل مليـــون شـــ اف حيـــو حـــذرت و ـــد لكـــر بعـــض انـــربا  بـــ

دراســــة علميــــة أمريكيــــة مــــن أن هجومــــا واحــــدا بســــ   بيولــــوجي ميكــــن أن يــــ دي إىل و ــــو  
 خسالر ِف األروا  أكرب بعمر مرات  ا ميكن أن يسفر عن  هجوم باألسلحة النووية. 

 ـــــوا عليهـــــا مةـــــل و ـــــاا اللقريـــــر: إن انطـــــر األكـــــرب يـــــا  مـــــن ا ـــــراثيم الـــــر يســـــهل اا
 ميكروبات ا دري واأل ةراك  واإليبوا. 

ــــة  ــــا  مل   ــــون ِف دراســــة هــــذف األمــــرا  القاإللــــة وكيفي وســــاعد ِف إعــــداد اللقريــــر أوب
                                                           

 .30/9/1558بلاريخ  17ص  594ا ظر ارلةف العدد  ا148هلل
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 ا لمارها أو العدوو  ا. 
ويمــري اللقريــر إىل أن ا فجــار  نبلــة  وويــة ِف مدينــة كــربو  ــد يــ دي إىل مقلــل مالــة ألــأ 

منطقــة  اثلــة إىل البكرتيــا أو الفريوســات القاإللــة إىل م ــر  شــ اف بينمــا  ــد يــ دي إلعــر  
 مليون ش ا. 

ويقــوا اللقريــر إىل أن انســارة ِف األروا  ســلرتا ث ِف هــذف ااالــة مــع خســارة ماديــة إلقــدر 
 ِبليارات الدوارات. 

 اإلي اق النسكِر    الحرو 
اســـلعدادات إن إلكـــاليأ ااـــروب باهظـــة جـــدا ف  قـــد  ـــدر خـــربا  عســـكريون إلكـــاليأ ا

مليـــون دوارف  190العســـكرية الـــر  امـــت  ـــا الوايـــات اللحـــدة  بـــل ســـرب العـــراق ِبليـــار و
 ا إىل 1558وهــــذا ير ــــع تمــــو  إلكــــاليأ إ فــــاق أمريكــــا العســــكري ِف منطقــــة انلــــي  عــــام هلل

 مليارات دوارف حبري أهنا ليست شيئا إلا  ور ت بلكاليأ ال ربة العسكرية. 3
ألأ دوار ِف الساعةف ويقدر العسكريون أن   11ا يكلأ 91هللب   إن حتليث كل والرة

 كل والرة مقاإللة حتلاج إىل ست ساعات وريان للنفيذ مهمافا ِف العراق.
 ألأ دوار. 100وكلفة كل صاروج كروط: مليو ان و

 ألأ دوار. 190والقنابل الوجهة باللي ر إلكلأ كل واحدة منها 
 مليار دوار. 12إىل  19حوايل  والرة هللحربيةا 131ويكلأ إ لاج 

مليــــار دوار  172.2كمــــا أن هللوطارة الــــد ا  األمريكيــــةا ولبــــت خت ــــيا مبلــــغ مقــــدارف 
مليــــــار للقــــــوات الربيــــــةف  42.129ف ولكــــــن مت رصــــــد مبلــــــغ 1555لل طــــــة الد اعيــــــة لعــــــام 

ـــــةف و 81.499و ـــــار للبحري ـــــار لســـــ   ا ـــــوف و 77.057ملي كل  ي ـــــات   39.753ملي
مليـــار دوارف  ـــا اعلـــرب ِف  198.753بك إآـــايل اإل فـــاق الوا ـــث عليـــ  د اعيـــة عامـــةف لي ـــ

 .1558% عن عام 1النهاية اخنفاسا  حقيقيا  بنسبة 
أمـــا صـــفقات الســـ   الـــر إلـــلم علـــى حســـاب  ـــوت المـــعص  منهـــا مـــا ورد ِف اللقـــارير 

 اللالية:
 9أي ما يعـادا  مليار هللرا دا 30أ دمت دولة جنوب أ ريقيا هللبريلورياا  على عقد  يمل  

 مليار دوار أمريكي لمرا  أسلحة.
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وأعلنت هللوطارة الد ا  األمريكيةا أهنا إلدرس حاليا  صـفقة سـ   كبـرية لمـرا  تموعـة مـن 
ـــة اإلمـــارات العربيـــة اللحـــدة إلمتـــام ااحلياجـــات  أكةـــر األ ظمـــة اللســـليحية إلقـــدما  ل ـــاس دول

ا وإلبلـــغ  يمـــة ال ـــفقة مـــا 12وـــالرة هللاف  80اللعلقـــة بمـــرا  اإلمـــارات  مـــ خرا  د عـــة  وامهـــا 
 مليار دوار أمريكيف وإلل من إلمكيلة من صواريخ جو. 1يقرب من 
 

 من مقس  الحرو 
 وهناا الكةري من اراطر الر و عت وإلقع ِف ااروبف  مري إىل بع ها كولجا :

 شاص 300جيش الر  يقتف 
وب الســــــودان لقــــــوا شـــــ ا علــــــى األ ــــــل ِف جنـــــ 300 ـــــاا هللا ــــــيد األوحبنــــــديا: إن 

 م رعهم على أيدي مقاإلل  عوا أ فسهم  يد الرب ِف حب ون أسبوع .
ش  ـا كـا وا سـمن المـارك   20و اا ملحد  باسم ا يد األوحبندي إن ب  القللى 

ِف إلمــييع جنــاطة  ــللهم القــاإللون بالرصــاص بعــدما أجــربوهم علــى وهــي وأكــل ا ةمــان الــذي  
 كا وا على وش  د ن .

ألــأ  11خلطفــت  ــوات جــيد الــرب الــر إلنطلــث مــن  واعــد ِف جنــوب الســودان كمــا ا
 وفل على األ ل وشردوا مئات اآلاف من الد ي .

 إعاد  ماطو ين
 اا صندوق األمم اللحدة لرعاية الطفولة هللاليو يسـيأا: إن تموعـة أوىل مـن بـ   اف 

األهليــة الســودا ية اللواصــلةف  ــد األوفــاا الســودا ي  الــذين يعلقــد أهنــم خطفــوا أثنــا  ااــرب 
 عادت إىل موونها ِبوجص اإلفاق يعد  لحا جديدا ِف هذا اراا.
ســنة  قلــوا بالطــالرة  17و 11و ـاا هللاليو يســيأا: إن مخســة أوفـاا إلــرتاو  أعمــارهم بـ  

من العاصمة انرووم إىل منطقـة حـر الغـ اا الـر يسـيطر ا ـيد المـعيب للحريـر السـودان علـى 
 ف ولل  ِبوجص اإلفاق مع ااكومة السودا ية للل دي لعمليات ااخلطاف.معظمها

وه ا  األوفاا انمسة هم أوا صغار يعةر عليهم ويعادون إىل مـوونهم منـذ بـد  إلنفيـذ 
الرب ام   بل ثـ   سـنوات باللعـاون بـ  كـل مـن اللجنـة ااكوميـة لكا حـة اخلطـاف النسـا  

ـــــــاا ملحـــــــد  باســـــــم واألوفـــــــاا واليو يســـــــيأ ومنظمـــــــة هللأ قـــــــذ ـــــــة. و  وا األوفـــــــااا الربيطا ي
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هللاليو يسيأا إن العةور على األوفاا واللعرف على هويـافم اسـلغرق و لـاف ولكـن مـن الـاموا 
 أن إل دي إعادة هذف الد عة األوىل إىل اللعجيل بعمليات  اثلة. 

جنـوب ويقوا موظفو اإلحباثة إن عددا ي ل إىل سلة  اف وفل وامرأة رِبا اخلطفوا من 
السودان و قلوا إىل المماا. وإلوجد ِف السودان حاليا  نة إلرعاها الوايـات اللحـدة لللحقيـث 

 ِف م اعم إللعلث بلجارة الر يث وعمليات ااخلطاف.
علمــا  بــان ال عمــا  امليــ  ِف جنــوب الســودان يقــدرون عــدد الســرت   ِف الو ــت الــراهن 

 ألأ ش ا. 100باكةر من 
 ات كشميرالقتلى    مصادم

ش ا  للوا ِف كممري ِف عام واحدف بينهم  3900 الت م ادر رعية هندية: إن حنو 
مـدين. ويـذكر أن  500من  وات المروة وا يد وأكةر مـن  931مقاإل  كممرييا و 1010
 عاما من الواجهات ِف كممري. 11ألأ ش ا لقوا حلفهم خ ا  39أكةر من 
 

 الحر     اإلسالم
س م علـى حرمـة إرا ـة الـدما  وعـدم جـواط إشـعاا ااـروب إا ِف الـوارد هذا و د أكد اإل

القـــررة شـــرعا  الـــذكورة ِف الفقـــ ف م ـــا ا  إىل أن ااـــرب ِف اإلســـ م مبلنيـــة علـــى أســـ   ظيفـــة 
 (249)شــرعية إ ســا يةف إلقــل  يهــا القللــى واإلصــابات علــى مــا   ــلناف ِف كلــاب هلل قــ  النظا ــةا

 .(250)وهلل ق  ا هادا
يسا لوي  عان الشاهر الحارام قتاا   ياه قاف قتاا   ياه كبيار وصاد عان ا  :  اا سبح

ساابيف اهلل وك اار كااه والمسااجد الحاارام وإةااراج خْلااه منااه خكباار عنااد اهلل وال تنااة خكباار ماان 
القتف وال يزالون يقاتلويكه هتى يردوكه عن ديانكه إن اساتطاعوا ومان يرتادد مانكه عان 

ه    الدييا واآلةر  وخولُ  خصحا  النار دينه  يمد وْو كا ر   ولُ  هبطد خعماله

                                                           
الكويــــــتف  ف الطبعــــــة األوىل: هيئـــــة حممـــــد األمـــــ  17×14صـــــفحةف  927يقـــــع الكلـــــاب ِف  ا145هلل

 م.1000هـ 1411
 .48-47الفق : جموسوعة  ا190هلل
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ْه  يها ةالدون
(251). 
الشهر الحرام كالشهر الحرام والحرمات قصااص  مان اعتادُ علايكه و اا إلعاىل: 

وخي قاوا    اعتدوا عليه كمثف ما اعتدُ عليكه واتقوا اهلل واعلماوا خن اهلل ما  المتقاين
هسنوا إن اهلل يحب المحسنين   سبيف اهلل وال تلقوا ك يديكه إلى التهلكة وخ

(252). 
يا خيهاا الايين َمناوا ال تحلاوا شانائر اهلل وال الشاهر الحارام وال الهادِ و اا إلعاىل: 

وال القالئااااد وال َمااااين البيااااد الحاااارام يبتغااااون  ضااااال  ماااان ركهااااه وراااااوايا  وإذا هللااااته 
اويوا  اصطادوا وال يجرمنكه شنقن قاوم خن صادوكه عان المساجد الحارام خن تنتادوا وتنا

علااااااى الباااااار والتقااااااُو وال تناااااااويوا علااااااى اإلَااااااه والناااااادوان واتقااااااوا اهلل إن اهلل شااااااديد 
النقا 

(253). 
 .(254)«لبئ  لعمر اهلل سعر  ار اارب: »و اا 
 .(255)«وإن أخا اارب األرق ومن  ام مل ينم عن : »و اا
 .(256)«ينام الرجل على الةكل وا ينام على اارب: »و اا
الكلســـص  إ ـــ  رب ولـــص  ـــد جـــر إىل حـــرب ولـــي  كـــل والـــص وأآـــل ِف : »و ـــاا
 .(257)«ِبرطوق

: يــا رســوا اهلل  ــاا رجــل للنــيب » ــاا:  وعــن معلــى بــن خنــي  عــن أمح عبــد اهلل 
علمــ ف  ــاا: الهــص وا إلغ ــص  قــاا الرجــل:  ــد اكلفيــت بــذااف  م ــى إىل أهلــ   ــإلا بــ  

للــ  لــب  ســ ح  مث  ــام معهــم مث  ومــ  حــرب  ــد  ــاموا صــفو ا  ولبســوا الســ  ف  لمــا رأو 
ا إلغ ـصف  رمـى السـ   مث جـا  ميمـي إىل القـوم الـذين هـم عـدو  لكر  ـوا رسـوا اهلل 

                                                           
 .117سورة البقرة:  ا191هلل
 .159-154سورة البقرة:  ا191هلل
 .1سورة الالدة:  ا193هلل
 الباب ااادي والة ثون. 74ص 34حار األ وار: ج ا194هلل
 الطعن انام  عمر. 119ص 17شر  هن  الب حبة: ج ا199هلل
 .1  4ب 198ص 101حار األ وار: ج ا192هلل
 ة ِف وصأ الد يا و نا  الد يا.أ واا حكيم 53ص 12شر  هن  الب حبة: ج ا197هلل
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 وم   قاا: يا ه ا  ما كا ت لكـم مـن جراحـة أو  لـل أو سـرب لـي   يـ  أثـر  علـيل ِف مـايل 
طلك القــوم أ ـا أو يكمــوفف  قــاا القــوم:  مـا كــان  هــو لكــم حنــن أوىل بـذل  مــنكمف  ــاا:  اصــ

 .(258) «ولهص الغ ص
 .(259)«الغ ص مفلا  كل شر: »وعن داود بن  ر د  اا:  اا أبو عبد اهلل
ســ مة الــدين وصــحة البــدن خــري مـــن » ــاا:  وعــن   ــيل بــن يســار عــن أمح جعفــر

 .(260)«الااف والاا طينة من طينة الد يا حسنة
و ميسي علـى ثكـل خـري ي بك ال من أ: » اا:  اا رسوا اهلل  وعن أمح عبد اهلل

 .(261)«ل  من أن ي بك أو ميسي على حرب  نعول باهلل من اارب
يومـــا  ِف حـــرب صـــف   وااســـن بـــن حممـــد الـــديلمي ِف هللاإلرشـــادا  ـــاا: كـــان علـــي      

ممـلغ  بـاارب والقلــاا وهـو مـع للــ  بـ  ال ـف  يرا ــص المـم ف  قـاا لــ  ابـن عبـاس: يــا 
 قـاا لـ  ابـن عبـاس: وهـل « أ ظـر إىل الـ واا حـ    ـلي»قـاا: أمري ال من  ما هذا الفعـلف  

علـــى مــا  قــاإللهمف إكـــا : »هــذا و ــت صــ ة إن عنـــد ا لمــغ  بالقلــاا عـــن ال ــ ةف  قــاا
 .(262) اا: ومل يرتا ص ة الليل  ط ح  ليلة ا رير«  قاإللهم على ال  ة

                                                           
 .39  37ب 89-84ص 11حار األ وار: ج ا198هلل
 .3باب الغ ص   303ص 1الكاِف: ج ا195هلل
 .11315  11ب 151ص12وسالل الميعة: ج ا120هلل
 .11504  2ب 31ص 17وسالل الميعة: ج ا121هلل
 .117ص 1إرشاد القلوب: ج ا121هلل



 

 81 

 
8 

ة السجون   كاَر
 

مــةف وِف ب د ــا اإلســ مية ب ــورة خاصــةف لقــد كةــرت الســجون ِف بــ د العــامل ب ــورة عا
 رتو ِف كل ب د ا كةرة السجونف مع أن السجن ِف اإلس م  ليل جدا ف ولذا مل يكن لرسوا 

سجنف وأكةر ما كان يامر ب  من حب  أحـد سـلة أيـام  قـطف ومل يكـن بعـدف سـجن  اهلل 
دولــة اإلســ مية   ــذاا  إا ِف طمــان عمــر حيــو اســلاجر دارا  عاديــة للســجنف مــع العلــم بــان ال

وإلعاليمـ  السـماوية الفطريـةف و ـد  كا ت واسعة جدا  وكان لل  بربكـة أخـ ق رسـوا اهلل 
إىل بنـــا  ســـجن واحـــد عـــادي جـــدا  ِف الكو ـــة علـــى إلف ـــيل  اســـطر اإلمـــام أمـــري الـــ من  

 لكر اف ِف الكلص الر إلعرسنا  يها  ذا المان.
علـى إلف ـيل مـذكور ِف  (263)أكد عليهـا اإلسـ م م ا ا  إىل أن للسج  حقو ا  ممروعة
 هللالفق اف ا إلرو شيئا  منها ِف هذف األيام.

إن كةـــرة الســـجن والســـجنا  حاليـــا  ِف ب د ـــا إكـــا هـــو دليـــل علـــى  ســـاد ااكـــام ووجـــود 
القوا   ال الدة الكابلة للحرياتف وإباحلهم انمر والقمار والفسادف وفيئة ااكومـات وسـالل 

 السر ة وما أشب .ال درات و 
و لـ  األوهـار  ولو وبلث اإلس م كمـا أمـر اهلل بـ  ِف القـر ن ااكـيم والرسـوا األعظـم 

 .ِف يومنا هذاف ل ار السجن أ ل من القليل 
ألن األصــل ِف اإل ســان ااريــة علــى إو  هــا وعمومهــا ـ  يمــا عــدا امرمــات الــر حرمهــا 

 إ سان حر ِف كل شي  وبكل صورة. اإلس م ل اس  ردية أو اجلماعية ـ  كل
و ـــد لكر ـــا ألـــأ حريـــة ل  ســـان ِف كلـــاب هللالفقـــ : ااريـــاتا وحبـــريفف و ـــد كا ـــت هـــذف 
ااريات من أهم أسباب إلقدم السلم  واطدهار ب دهمف واليوم  ـد كبلـت إللـ  ااريـات منـذ 

 أن دخل السلعمر ب د اف ولذا أخذوا ِف اللاخر.

                                                           
 .ال لأ ا ظر كلاب هللكيأ ينظر اإلس م إىل السج وا ل مام  ا123هلل
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ا  مــن ااريــات المــروعة ل  ســانف ولــذا حرلمــ  اإلســ م إا ِف والســجن وأســباب  ينــاِف كةــري 
 موارد  ليلة حسص القرر شرعا  ولل  حفظا  اقوق اآلخرين وصو ا  للمجلمع.

ف ومــــا (264)«النــــاس مســــلطون علــــى أمــــوا م وأ فســــهم»وِف القاعــــدة الفقهيــــة المــــهورة: 
 اد يوما  بعد يوم.دامت هذف القاعدة ِف اهندام ِف كل العامل  السجون ِف اطدي

 
 من سياسة الطغا 

هذا و ـد كـان دأب الطغـاة واطاا أن يسـجنوا ال ـاا  واألبريـا ف  ـإهنم  ـد سـجنوا حـ  
 األ بيا  واألوليا  وكبار العلما .

قااا  ر  السااجن خهاب إلاا د ممااا ياادعوين  إليااه  : ـاا إلعــاىل حكايـة عــن يوسـأ 
اْلينوإال تصرف عن  كيدْن خصب إليهن وخكن من الج

(265). 
ودةف منه السجن  تيان قا  خهدْما إي  خراي  خعصر ةمارا  وقاا  و اا سبحا  : 

اآلةاار إياا  خراياا  خهمااف  ااوق رخساا  ةباازا  ت كااف الطياار منااه يبُنااا كت ويلااه إيااا يااراف ماان 
المحسنين

(266). 
يا صاهب  السجن خ خركا  مت رقون ةير خم اهلل الواهد القهارو اا إلعاىل: 

(267). 
ياااا صااااهب  الساااجن خماااا خهااادكما  يساااق  ركاااه ةمااارا  وخماااا اآلةااار حا  : و ـــاا ســـب

وقاا  للايِ ظان خياه   يصلب  ت كف الطير من رخسه قض  اَمر الايِ  ياه تسات تيان
يااااج منهماااا اذكريااا  عناااد ركااا    يسااااه الشااايطان ذكااار ركاااه  لبااا   ااا  الساااجن كضااا  

سنين
(268). 

وقا  يا خكد ْيا ت ويف رؤياِ  ور   خكويه على النرش وةروا له سجدا  و اا إلعاىل: 
من قبف قد جنلها رك  هقا وقد خهسن ك  إذ خةرجن  من السجن وجا  ككه مان البادو 

                                                           
 .ا ظر إلف يل هذف القاعدة ِف كلاب هللالقواعد الفقهيةا ل مام ال لأ  ا124هلل
 .33سورة يوسأ:  ا129هلل
 .32سورة يوسأ:  ا122هلل
 .35سورة يوسأ:  ا127هلل
 .41-41سورة يوسأ:  ا128هلل
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ماان كنااد خن ياازط الشاايطان كيناا  وكااين إةااوت  إن ركاا  لطيااف لمااا يشااا  إيااه ْااو النلاايه 
الحكيه

(269). 
 و   الروايات:

يأ ودخـل صـاس بـن عن علي بن عبد الغفار  اا: هللدخل العباسيون على صـاس بـن وصـ
 علي وحبريف من النحر   عن هذف الناحية على صاس بن وصيأ عند ما حب  أبا حممـد 

 قــاا  ــم صــاس: ومــا أصــنع  ــد وكلــت بــ  رجلــ  مــن أشــر مــن  ــدرت عليــ   قــد صــارا مــن 
العبادة وال  ة وال يام إىل أمـر عظـيمف  قلـت  مـا: مـا  يـ ف  قـاا: مـا إلقـوا ِف رجـل ي ـوم 

ويقـوم الليـل كلـ  ا يـلكلم وا يلمـاحبل وإلا  ظر ـا إليـ  ارإلعـدت  رال ـنا ويـداخلنا مـا ا  النهار
 .(270)كلك  من أ فسنا  لما ععوا لل  ا  ر وا خالب ا

علمـــ  دعـــا    ـــإين  ـــد بليـــت  وعـــن طيـــاد القنـــدي  ـــاا: كلبـــت إىل أمح ااســـن األوا
إلا صـليت  اوـل السـجود »ليـ : بمي ف وكان  د حب  ببغداد حيو افم بـاموا مف  كلـص إ

مث  ــل: يــا أحــد مــن ا أحــد لــ ف حــ  إلنقطــع الــنف ف مث  ــل: يــا مــن ا ي يــدف كةــرة الــدعا  إا 
جودا  وكرما ف ح  إلنقطع  فس ف مث  ل: يا رب األرباب أ ت أ ت أ ـت الـذي ا قطـع الرجـا  

 .(271)لي اا طياد:  دعوت ب   فرج اهلل ع  وخلى سبي« إا من  يا علي يا عظيم
 

 من موارد السجن الشرع 
 طــع رجــل الســارق بعــد  طــع اليــد مث ا يقطــع » ــاا:  عــن أمح ب ــري عــن أمح عبــد اهلل

 .(272)«بعدف  إن عاد حب  ِف السجن وأ فث علي  من بيت ماا السلم 
يـص علـى اإلمـام أن حيـب  »أ ـ   ـاا:  ِف رواية أمحد بن أمح عبد اهلل الرب ي عن علي

 .(273)«علما ف وا هاا من األوبا ف والفالي  من األكرا الفساق من ال
                                                           

 .100سورة يوسأ:  ا125هلل
 .  13باب مولد أمح حممد ااسن بن علي 911ص 1الكاِف: ج ا170هلل
 .19باب السجود واللسبيك   318ص 3الكاِف: ج ا171هلل
 .2باب حد القطع   113ص 7الكاِف: ج ا171هلل
 .89  51ب 310ص 2فذيص األحكام: ج ا173هلل
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 .(274)«حب  اإلمام بعد ااد ظلم: »و اا 
على اإلمام أن خيرج امبوس  ِف »أ    اا:  وروو عبد اهلل بن سنان عن أمح عبد اهلل

الـــدين يـــوم ا معـــة إىل ا معـــة ويـــوم العيـــد إىل العيـــد  ريســـل معهـــم  ـــإلا   ـــوا ال ـــ ة والعيـــد 
 .(275)«ردهم إىل السجن

ا خيلــد ِف الســجن إا ث ثــة الــذي » ــاا:  ِف روايــة محــاد عــن حريــ  أن أبــا عبــد اهلل 
ميســ  علــى الـــوت حيفظــ  حـــ  يقلــلف والـــرأة الرإلــدة عــن اإلســـ مف والســارق بعـــد  طــع اليـــد 

 .(276)«والرجل
آلخـــر أمـــا واحـــد مـــنهم أمســـ  رجـــ ف وأ بـــل ا ر ـــع ث ثـــة  فـــر إىل علـــي»وروي أ ـــ : 

ِف الـذي ِف الرليـة أن إلسـمل عينـافف و  ـى   قللـ ف والةالـو ِف الرليـة يـراهمف  ق ـى علـي
 .(277)«ِف الذي أمس  أن حيب  ح  ميوت كما أمسك ف و  ى ِف الذي  لل أن يقلل

عبــدف أن يقلــل رجــ     ــاا ِف رجــل أمــر مــن روو الســكوين بإســنادف أن أمــري الــ من 
 .(278)«إا كسوو  وسيف ف  قلل السيد واسلود  عبد السجن هل عبد الرجل» قلل ف  اا: 

ي ـرب »ِف الرجـل يقـع علـى أخلـ   ـاا:  وعن عامر بن السمط عن علي بـن ااسـ 
 .(279)«سربة  بالسيأ بلغت من  ما بلغت  إن عاا خلد ِف ااب  ح  ميوت

لة كــان حيـب  ِف فمــة الـدم ســ  إن النـيب » ــاا:  وعـن السـكوين عــن أمح عبـد اهلل 
 .(280)«أيام  إن جا  أوليا  القلوا بةبت وإا خلى سبيل 

عــن أبيــ  عــن جــدف  وعــن موســى  ــاا: حــدثنا أمح عــن أبيــ  عــن جــدف جعفــر بــن حممــد
     « :  أن عليا ر ع إلي  رجل سرب عبـدا  لـ  وعذبـ  حـ  مـاتف   ـرب  علـي  كـاا 

                                                           
 .77  51ب 314ص 2فذيص األحكام: ج ا174هلل
 .33757  31ب 301ص 17وسالل الميعة: ج ا179هلل
 .3124باب ااب    31ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا172هلل
 .3123اب ااب   ب 31-30ص 3من ا حي رف الفقي : ج ا177هلل
   ل ال لدون ِف السجن. 111  هة الناظر: ص ا178هلل
 .34397  15ب 112ص 18وسالل الميعة: ج ا175هلل
 .39378  11ب 120ص 15وسالل الميعة: ج ا180هلل
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 .»(281)وحبس  سنة  وحبرم   يمة العبد  ل دق ب  علي
ا حــــــب  ِف فمــــــة إا ِف دم وااــــــب  بعــــــد معر ــــــة ااــــــث »أ ــــــ   ــــــاا:   وعــــــن علــــــي

 .(282)«ظلم
 السجن والسجنا     الناله

ســج   100 الــت هللاللجنــة العليــا للــد ا  عــن العلقلــ  السياســي ا ِف  طــر: إن هنــاا 
 ش  ية ثقا ية وسياسية. 94سياسي وأن ااكومة القطرية سحبت جواطات 

م 1557ت ِف موســكو: إن عــدد الســجنا  ِف روســيا عــام و الــت إح ــالية رعيــة صــدر 
 ألأ سج . 740بلغ حنو 

% عــن 90وِف بريطا يــا ســجلت األر ــام ِف  فــ  العــام ارإلفاعــا  ِف عــدد الســجنا  بنحــو 
 ألأ سج . 23السنوات األربع الاسيةف وبلغ عدد السجنا  بنحو 

ج  األسـود يق ـي  ـرتة وكمأ إلقريـر أمريكـي صـادر عـن وطارة العـدا هـذا العـام أن السـ
أوـوا مــن السـج  األبــيض الـذي أديــن بـنف  اللهمــةف ولكـر اللقريــر: أن األسـود الــذي يــدان 

شــهرا  ســجنا  ِف حــ  أن الغل ــص األبــيض يق ــي ِف الســجن  70بلهمــة ااحبل ــاب يق ــي 
 شهرا ف وكمأ اللقرير عن وجود مليو   ومثاكالة ألأ سـج  ِف كـل الوايـات األمريكيـة 92

 % ِف كل عام.7بارإلفا   سبل  

                                                           
 باب الق اص ب  األحرار والعبيد. 113ا عفريات: ص ا181هلل
 .11271  14ب 403ص 17مسلدرا الوسالل: ج ا181هلل
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ة التنييب  كاَر
 

لقــد كةــر اللعــذيص ِف الــب د اإلســ مية وحبريهــا  ــا يــدا علــى الل لــأ الكبــريف  فــي كــل 
 ب د اإلس م إلرو  ساوة اللعذيص حسص ما رأيناف وععنا ب  منذ   أ  رن.
 إ ـ  إها ـة للبمـرية  مع العلم با   ا إلعذيص ِف اإلس م إو  ـا ف وهـو مـن أشـد امرمـاتف

ولقد كرمنا كن  َدمولكرامة اإل سان الذي  اا ِف حق  إلعاىل: 
(283). 

كما هـو إها ـة للمعـذِّب ـ بالكسـر ـ أي ـا   بـل أن يكـون إها ـة للمعـذَّب ـ بـالفلك ـ حيـو 
يدا على خبو سريرإل  وسعف  وعدم خ وع  للحث بل اإلباع  لسبيل الميطانف وعدم متكن  

 بااوار والنطث. من إ هام الطرف
وا  ـرق ِف حرمـة اللعـذيص بـ  أن يكــون العـذَّب ـ بـالفلك ـ مسـلما  أو حبـري مسـلمف بــل 
بــ  شــ ا  حــ  لــو كــان حماربــا  للمســلم ف مث اســلوىل الســلمون  لــم يــ  أن يعــذَّبف وإن عذل

لنار إا ا يعذب با»هناف اإلس م أشد هني ـ كما لكرف الفقها  ودا علي  إو ق األدلة مةل: 
 ف وما أشب   ا لكر ِف النا والفلوو.(284)«رب النار

حيو إن بعض من جا  ماربل   يد باابـل ممـدودا  عليـ  بمـدةف  ومل ينم رسوا اهلل 
 .(285) ا كان يئن من 
يااا خيهااا الاايين َمنااوا كتااب علاايكه القصاااص  اا  القتلااى، الحاار كااالحر  ــاا إلعــاىل: 

 مان ع ا  لاه مان خةياه شا    اتباا  كاالمنروف وخدا  إلياه والنبد كالنبد واَيثى كاَيثى، 
كإهسان ذل  تا يف من رككه ورهمة  من اعتدُ كند ذل   له عيا  خليه

(286). 
إن الااايين يك ااارون كقياااات اهلل ويقتلاااون النبياااين كغيااار هاااق ويقتلاااون و ـــاا ســـبحا  : 

                                                           
 .70سورة اإلسرا :  ا183هلل
 .1سمن   10ب 144ص 21حار األ وار: ج ا184هلل
 .1ب 21ص 1انرال  وا رالك: ج ا189هلل
 .178سورة البقرة:  ا182هلل
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ه كنيا  خليه اليين ي مرون كالقسط من الناس  بشْر
(287). 

من أ ر عند جتريد أو حب  أو ختويأ » اا:  أن عليا   أبي   عن وعن جعفر 
 .(288)«أو فديد    حد علي 
إن أوا مــا اســلحل األمـــرا  العــذاب لكذبــة كـــذ ا أ ــ  بـــن » ـــاا:  وعــن أمح جعفــر 

أ ـــــــ  عـــــــر يـــــــد رجـــــــل إىل ااـــــــالط ومـــــــن مث اســـــــلحل األمـــــــرا   مالـــــــ  علـــــــى رســـــــوا اهلل 
 .(289)«العذاب

مــن أشـــار علـــى : » ـــاا:  ــاا رســـوا اهلل  بالـــ   عــن وعــن موســـى بــن جعفـــر 
 .(290)«أخي  السلم بس ح  لعنل  ال لكة ح  ينحي 

ا يقطـــع الســـارق حـــ  يقـــر بالســـر ة مـــرإل ف  ـــإن رجـــع ســـمن » ـــاا:  وعـــن أحـــدمها 
ا يـرجم الـ اين حـ  يقـر أربـع مـرات إلا مل »و ـاا:  (291)«السر ة ومل يقطع إلا مل يكن شـهود

 . (292)«ن رجع إلرا ومل يرجميكن شهودف  إ
 وعن ولحـة بـن طيـد عـن جعفـر  ـاا حـدث  بعـض أهلـي: أن شـابا  أإلـى أمـري الـ من  

إين أراا شــابا  ا بــاس  يئلــ ف  هــل إلقــرأ شــيئا  : » ــا ر عنــدف بالســر ةف  ــاا  قــاا لــ  علــي
 .(293)« قد وهبت يدا لسورة البقرة» اا:  عم سورة البقرةف  قاا: « من القر ن
  ـــة بـــدر أن  ـــريد بعةـــوا عبيـــدها ليســـلقوا مـــن الـــا ف  اخـــذهم أصـــحاب رســـوا اهلل وِف 
  و الوا  م: من أ لمو 

  الوا: حنن عبيد  ريد.
  الوا:  اين العريو

                                                           
 .11سورة  ا عمران: ا187هلل
 .15343  4ب 189ص 13وسالل الميعة: ج ا188هلل
 .1  54ب 103ص 72حار األ وار: ج ا185هلل
 .10911  141ب 148ص 5مسلدرا الميعة: ج ا150هلل
.9103باب حدل السر ة   21ص 4من ا حي رف الفقي : ج ا151هلل

 
 .11870  10ب 12ص 18مسلدرا الوسالل: ج ا151هلل
 .113  8ب 117ص 10فذيص األحكام: ج ا153هلل
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  الوا: ا علم لنا بالعري.
إن صــد وكم »ي ــلي  ا فلــل مــن صــ إل  و ــاا:   ــا بلوا ي ــربوهنمف وكــان رســوا اهلل 

 «.كلموهمسربلموهم وإن كذبوكم إلر 
 و«من أ لم» اإلوف  مف  قاا  م: 

  الوا: يا حممد حنن عبيد  ريد. 
 و«كم القوم» اا: 

  الوا: ا علم لنا بعددهم.
 و«كم ينحرون كل يوم من ج ور» اا: 

  الوا: إلسعة إىل عمرة.
 ـــم  حبســـوا وبلـــغ   ـــامر« القـــوم إلســـعمالة إىل ألـــأ رجـــل: »  قـــاا رســـوا اهلل 
 .(294)و دموا على مسريهملل   ريما  ف عوا 

 ـــيمن أخـــذ صـــفية بنـــت حيـــيف  ـــدعا بـــ ا  و ـــد ورد أ ـــ : أخـــذ أمـــري الـــ من  علـــي 
 اخرجهـا « حـ  يـرو  يهـا رأيـ  ا إل عها إا ِف يـدي رسـوا اهلل » د عها إلي  و اا ل : 

أ : »علـــى القللـــى و ـــد كـــادت إلـــذهص روحهـــاف  قـــاا  بـــ ا ومـــر  ـــا إىل رســـوا اهلل 
 .(295)مث اصطفاها لنفس  مث أعلقها وإل وجها« لرمحة يا ب ا  عت من  ا

 مث إن على القاسي أن ي ل إىل ااقيقة عرب الطرق المرعية ا اللعذيص.
السـجد  اســلقبل  شــاب   ــاا: دخـل أمــري الــ من   عـن أمح ب ــري عـن أمح جعفــر 

 «. ما أبكااو: »يبكي وحول   وم يسكلو  ف  قاا علي
 من  إن شـــرحيا    ـــى علـــيل بق ـــية مـــا أدري مـــا هـــيف إن هـــ ا  النفـــر  قـــاا: يـــا أمـــري الـــ

خرجـوا بـامح معهـم ِف الســفر  رجعـوا ومل يرجـع أمحف  سـاللهم عنــ   قـالوا: مـاتف  سـاللهم عــن 
مال ف  قـالوا: مـا إلـرا مـااف  قـدملهم إىل شـريك  اسـلحلفهمف و ـد علمـت يـا أمـري الـ من  أن 

 أمح خرج ومع  ماا كةري.
 «.ارجعوا: » م أمري ال من   قاا 

                                                           
 حب وة بدر الكربو. 10ب 115ـ  118ص 15حار األ وار: ج ا154هلل
 حب وة خيرب و دا و دوم جعفر. 11ب 11ص 11حار األ وار: ج ا159هلل
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: يــا شــريك كيــأ   ــيت بــ   رجعــوا والفــ  معهــم إىل شــريكف  قــاا لــ  أمــري الــ من  
 ه ا و

 قاا: يا أمري ال من  ادعى هذا الف  على ه ا  النفر أهنـم خرجـوا ِف سـفر وأبـوف معهـم 
لـ :  قـالوا: مـا خلـأ مـااف  رجعوا ومل يرجع أبوفف  ساللهم عن   قالوا: ماتف  ساللهم عن ما

  قلت للف : هل ل  بينة على ما إلدعيو  قاا: اف  اسلحلفلهمف  حلفوا.
 «.هيهات يا شريك هكذا حتكم ِف مةل هذا: » قاا أمري ال من  

  قاا يا أمري ال من :  كيأو
يب واهلل ألحكمن  يهم حكم ما حكم ب  خلث  بلي إا داود النـ: » قاا أمري ال من 

 ف  ـدعاهم  وكـل بكـل رجـل مـنهم رجـ  مـن المـروةف مث «ف يا  نـرب اد  يل شـروة انمـي
مالا إلقولون أإلقولون إين ا أعلم ما صنعلم بامح هـذا الفـ ف إين إلا  » ظر إىل وجوههم  قاا: 

 «. ر وهم وحبطوا رلوسهم»مث  اا: «  اهل
او  الســـجد ورلوســـهم  ـــاا:  فـــرق بيـــنهم وأ ـــيم كـــل رجـــل مـــنهم إىل أســـطوا ة مـــن أســـ

وجلـ  أمـري « هات صحيفة  ودواة  »مغطاة بةيا مف مث دعا بعبيد اهلل بن أمح را ع كاإلب   قاا: 
إلا أ ــا كــربت »الــ من  هللصــلوات اهلل عليــ ا ِف تلــ  الق ــا  وجلــ  النــاس إليــ ف  قــاا  ــم: 

كمـأ عـن وجهـ  مث دعا بواحـد مـنهم  اجلسـ  بـ  يديـ  و « اخرجوا»مث  اا للناس: «  كربوا
مث أ بـل عليــ  بالسـ اا  قــاا لـ  أمــري « اكلـص إ ــرارف ومـا يقــوا»مث  ـاا لعبيــد اهلل بـن أمح را ــع: 

 «.ِف أي يوم خرجلم من مناطلكم وأبو هذا الف  معكمو: »ال من 
  قاا الرجل: ِف يوم كذا وكذا.

 «.وِف أي شهرو» اا: 
  اا: ِف شهر كذا وكذا.

 «.ِف أي سنةو» اا: 
 ِف سنة كذا وكذا.  اا:
 «.وإىل أين بلغلم ِف سفركم ح  مات أبو هذا الف و» اا: 

  اا: إىل موسع كذا وكذا.
 «.وِف من ا من ماتو» اا: 
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  اا: ِف من ا   ن بن   ن.
 «.وما كان مرس و» اا: 

  اا: كذا وكذا.
 «.وكم يوما  مر و» اا: 

  اا: كذا وكذا.
ن كفنـ  وِبـا كفنلمـوف ومـن صـلى عليـ  ومـن  ـ ا  فـي أي يـوم مـات ومـن حبسـل  ومـ» اا: 

 «. ربفو
وكــرب النــاس آيعــا ف  ارإلــاب أولئــ    لمــا ســال  عــن آيــع مــا يريــد كــرب أمــري الــ من  

البـا ون ومل يمـكوا أن صـاحبهم  ـد أ ـر علـيهم وعلـى  فسـ ف  ـامر أن يغطـى رأسـ  وينطلـث بـ  
كـ  طعمـلم أين ا »هـ  مث  ـاا: إىل السجنف مث دعا بتخر  اجلس  ب  يديـ  وكمـأ عـن وج

 «.أعلم ما صنعلم
  قاا: يا أمري ال من  ما أ ا إا واحد من القوم ولقد كنت كارها  لقلل ف  ا ر.

مث دعـــا بواحـــد بعـــد واحـــد كلهـــم يقـــر بالقلـــل وأخـــذ الـــااف مث رد الـــذي كـــان أمـــر بـــ  إىل 
 السجن  ا ر أي ا ف  ال مهم الاا والدم.

 وال من  وكيأ حكم داود النيب  قاا شريك: يا أمري 
مر بغلمة يلعبون وينادون بع هم بــ هلليـا مـات الـدينا  يجيـص  إن داود النيب » قاا: 

  قاا: يا حب م ما اع و منهم حب مف  دعاهم داود
  اا: مات الدين.
 : من عاا  ذا ااسمو قاا ل  داود 
  قاا: أمي.
 لها الرأة ما اسم ابن  هذاوإىل أم   قاا  ا: يا أي  ا طلث داود 

  الت: مات الدين.
  قاا  ا: ومن عاف  ذاو

  الت: أبوف.
  اا: وكيأ كان لااو
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 الت: إن أبـاف خـرج ِف سـفر لـ  ومعـ   ـوم وهـذا ال ـيب محـل ِف بطـ   ا  ـرف القـوم ومل 
 ين رف طوجيف  ساللهم عن ف  قالوا: مات.

  قلت  م:  اين ما إلراو 
 يئا . الوا: مل خيلأ ش

  قلت: هل أوصاكم بوصيةو
 ـــالوا:  عـــم طعـــم أ ـــ  حبلـــى  مـــا ولـــدت مـــن ولـــد جاريـــة أو حبـــ م  ســـمي  مـــات الـــدينف 

  سميل .
 : وإلعر   القوم الذين كا وا خرجوا مع طوج و اا داود 

  الت:  عم.
  اا:  احيا  هم أم أمواتو

  الت: بل أحيا .
  اا:  ا طلقي بنا إليهم.
هم مــن منــاط م  حكــم بيــنهم  ــذا ااكــم بعينــ  وأثبــت علــيهم مث م ــى معهــا  اســل رج

 .(296)الاا والدمف و اا للمرأة: عي ابن  هذا عاا الدين
 من خسبا  التنييب

ومـــا  ـــراف مـــن اللعـــذيص النلمـــر ِف ب د ـــا هـــو بســـبص عـــدم اإلميـــان بـــاهلل ع وجـــلف وعـــدم 
 ا أشب .الوعيف وعدم اللعددية السياسيةف وعدم اسلق لية الق ا ف وم

 التكنولوجيا والتنييب
 مــرت بعــض ال ــحأ الغربيــة إلقريــرا  مف ــ   عــن اللطــور اااصــل ِف أســاليص اللعــذيص 
بالكهربــا ف لكــرت  يـــ : أن القــالم  علـــى األمــر ظلـــوا يف ــلون الكهربـــا  ِف اللعــذيصف ألهنـــا 

 ا كيا  .أشد خطرا  وأسر  أثرا ف  في د يقة واحدة ميكن أحدا  صدمة للم ا إلروع  وإل ل  
ِف الســابث كــان الــر  ي ــعث عــن وريــث اللمــ  باســ ا موصــولة ببطاريــة ســيارةف حبــري إن 
العقد األخري شهد إلطورات مةـرية ِف هـذا ارـااف حيـو ظهـرت أدوات عاليـة اللقنيـة اسـلندت 
إىل اللكنولوجيــا األمريكيــةف و ــد ظهــرت ِف العــامل خــ ا للــ  العقــد مالــة شــركة إلبيــع أســلحة 

                                                           
 .8باب النوادر   371-371ص 7الكاِف: ج ا152هلل
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دوارف خم  ـة ل سـل دام مـن  بـل  100ة يدويةف ا يلجـاوط مثـن الواحـد منهـا صدمة صغري 
المــروة إلكــراف القبــو  علــيهم وا لــ ا  العلومــات مــنهم. كمــا جــرو بيــع عمــرات اآلاف مــن 

ألـأ  ولـت أو  90األدوات األرخا مثنا ف الر إلقوا اإلع  ات إهنا حتد  صدمة إلبلغ  وفا 
 أكةر.

اسي ظلت هللمنظمة العفو الدوليةا ختو  معركة مع شركات صـناعية وعلى مدو العام ال
وحكومات ِف أرجا  العامل لكي إلقيد اللجارة  ذف األدواتف وِف إلقدير النظمة  إن اللعذيص 

بلـــدا  علـــى  90بال ـــدمات الكهرباليـــة أو إســـا ة معاملـــة الســـجنا  بـــادوات ال ـــدمة جتـــري ِف 
ا وأمريكـا ال إلينيـة و سـياف وعلـى حـد إلعبـري أحـد خـربا  األ ل من بلدان المرق األوسط وأ ريقيـ

النظمة الذين يلابعون إلل  ااااتف  إن الذين ميارسون اللعذيص اكلمـفوا إن هـذف األسـلحة 
 مةالية ألحبراسهم المريرةف  هي رخي ة وسهلة اإلخفا  وي عص اكلماف  ثارها.

السـبعينياتف لكـي إلكـون وسـيلة وكان األمريكيون  ـد وـوروا إلكنولوجيـا ال ـدمة ِف أوالـل 
حبــري  اإللــة ِف أيــدي المــروة إلمــل حركــة ارــرم  الــذين يلســمون بالمراســة والعنــأف  ظهــرت 
"  ـبان ال ــدمة"ف الــر إلمــب  ال ـابيك اليدويــة ال ــغرية أو ا واإلــأ النقالـةف وهــي إلعمــل علــى 

ن الةا يــةف بطاريــات عاديــة وميكنهــا إحــدا  سلســلة مــن ال ــدمات الــر إلســلمر لــدة جــ   مــ
وإلسـبص ا قباســا  ِف الع ــ ت جتعــل ال ــحية يللــوو وينــلفض علــى األر ف وأدوات مــن هــذا 

 القبيل إلعلرب مةالية للذين يريدون اسل دامها ِف اللعذيص.
 لســـــطينيا مـــــاإلوا مـــــن اللعـــــذيص ِف الســـــجون  11و قلـــــت ا رالـــــد وارـــــ ت العربيـــــة: أن 

ة خمـــابرات إللنـــا   وإلل ـــارب وهـــي ا خت ـــع أجهـــ   10الفلســـطينية وان للســـلطة الفلســـطينية 
 ألي ر ابة دسلورية.

ممـــلبها ِف  ارســلهم اللعـــذيص مــن آيـــع  190و ــاا مـــدا عون عــن حقـــوق اإل ســان إن 
 أحنا  العامل يعيمون حرية ِف الوايات اللحدة. 

وحةت هللمنظمة العفو الدوليةا الوايات اللحدة على حماكمة عمرات األ راد الذين إلقـوا 
 هنم  روا ألمريكا هربا من العدالة. إ

وإلقوا النظمة: إن واشنطن اعرت ت بان مـا ي ـل أللـأ شـ ا مطلـوب القـبض علـيهم 
 لمارسلهم ا لهاكات اقوق اإل سان رِبا يكو ون مقيم  ِف الب د. 
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صفحة بعنوان هللالوايات اللحدة األمريكية: ملجـا  مـن  174وأصدرت النظمة إلقريرا ِف 
ــــرحبم مــــن  13اللعــــذيصا. وحيــــدد اللقريــــر أعــــا  لــــرإلكيب  ــــب د علــــى ال ممــــلبها  ــــم دخلــــوا ال

 اافامات الوجهة إليهم. 
و ــاا الــدير اللنفيــذي لنظمــة العفــو الدوليــة ِف أمريكــا: ااكومــة األمريكيــة مل حتــاكم أيــا 

 منهم بلهمة اللعذيصف وهذا مو أ شالن وحبري مربر. 
ِف إلطبيث  ا ون صدر  بل مثا يـة أعـوام يسـمك ِبحاكمـة  ويقوا اللقرير: إن أمريكا  ملت

 الملب  بارإلكا م جرالم إلعذيص ِف أي مكان ِف العامل. 
وأساف: عندما يسري مرإلكبو اللعذيص ِف الموار  ململع  ح ـا ةف  ـإن اإل سـا ية كلهـا 

 إلعاين ولي   قط سحاياهم. 
 ــم الــذين يعيمــون ِف الوايــات وِف اللقريــر: إن جنــديا مــن صــرب البوســنة أحــد المــلب  

 اللحدة وكان هذا ا ندي  د افم بالماركة ِف إلعذيص مسلمي البوسنة على مدو سنل .
وِف حالة أخرو الوايات اللحدة منحت جنسيلها لس وا بااكومة اإلثيوبية على الرحبم 

 ر كلعوي ات. مليون دوا1ر9من إدا ة امكمة ل  بارإلكاب جرمية اللعذيص وأمرإل  بد ع 
و ــاا اللقريــر: إن المــلب  ِف ا لهــاكهم حقــوق اإل ســان جــا وا إىل الوايــات اللحــدة مــن 

 عدة دوا من بينها البوسنة وشيلي وهاير وإثيوبيا والسلفادور وكوبا.
 مناْدات لمن  التنييب

هـــذا وصـــاد ت دورة حقـــوق اإل ســـان ِف جنيـــأ علـــى الحـــة إلقـــر بروإلوكـــوا إســـا يا إىل 
ة منع اللعـذيص يـلم ِبوجبـ  إلمـكيل  ليـات دوليـة ووونيـة ل يـارة أمـاكن ااعلقـاا بغـر  معاهد

جتنــص إلعــر  العلقلــ  لللعــذيص. الربوإلوكــوا الــذي ســامهت بعــض الــدوا بمــكل مكةــأ ِف 
 اللح ري ل  اعلرب من  بل منظمات الد ا  عن حقوق اإل سان اكرب إجناط لدورة هذا العام. 

وإلا ومعارســة عمــرة بلــدان واملنــا  أربعــة عمــر عــن الل ــويتف  باحبلبيــة إلســعة وعمــرين صــ
وا قـــت الــــدورة الةامنــــة وانمســـون للجنــــة حقــــوق اإل ســــان علـــى إســــا ة بروإلوكــــوا للمعاهــــدة 

 الدولية لناه ة اللعذيص. 
الربإلوكـوا ا ديــد الــذي بــدأت منا مــل   بــل عمـرين عامــا والــذي ا كــص  ريــث عمــل علــى 

ب  ما ينا علي  الربوإلوكواف إ امـة  ليلـ  لرا بـة مـدو احـرتام  صياحبل  منذ عمرة أعوامف ومن
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. إل يــنا الربوإلوكــوا اإلســاِف 1584الــدوا لبنــود معاهــدة منــع اللعــذيص الــر إلعــود إىل عــام 
على سرورة  يام  ليات مسلقلة دولية ووونيـةف ب يـارات دوريـة لراكـ  ااعلقـااف  ـدف اللاكـد 

   لللعذيص. من عدم إلعريض السجنا  والعلقل
وبإسا ة هذا الربإلوكوا إلكون معاهدة مناه ة اللعذيص  ـد دعمـت بتليـات مرا بـة كا ـت 
إلنق ــها خ وصــا وان الربوإلوكــوا يــنا علــى إلمــكيل  نــة  رعيــة دوليــة مهملهــا حتديــد مراكــ  

 ااعلقاا الر يص طيارفا والر عليها إشعار الدولة العنية بذل   بل المرو  ِف ال يارة.
لنظمــات حبــري ااكوميــة الناه ــة لللعــذيص والدا عــة عــن حقــوق اإل ســان الــر إلعلــرب أن وا

اللعذيص اطاا ميارس ِف أكةر من مالة ومخس  دولة ِف العاملف إلعلرب ال اد ة علـى الربإلوكـوا 
ـــــــــــــة حقـــــــــــــوق  ـــــــــــــة للجن ـــــــــــــدورة ااالي ـــــــــــــلم حتقيقـــــــــــــ  خـــــــــــــ ا ال  اإلســـــــــــــاِفف أكـــــــــــــرب إجنـــــــــــــاط ي

 اإل سان. 
ظمة العفو الدولية على أ   إل ويت إلـارخييف ولكنهـا إلعيـد إىل الـذاكرة  قد رحبت  ةلة من

أن النقــاا اســلغرق عمــرين عامــاف لكــي إلنلهــي إىل اللســالا كــم عــدد العلقلــ  الــذين إلعرســوا 
 لللعذيص خ ا هذف الفرتةو. 

ويــذكر أن الربإلوكــوا اإلســاِف اللحــث ِبعاهــدة مناه ــة اللعــذيصف ســيدخل حيــ  اللطبيــث 
 يــع عمــرين دولــة عليــ . كمــا يلطلــص األمــر م ــاد ة ارلــ  اا ل ــادي وااجلمــاعي ِبجـرد إلو 

 علي  وكذل  م اد ة ا معية العامة لنظمة األمم اللحدة ِف دورفا القادمة.
ــــة  ــــة العربيــــة  ــــالبحرين هــــي الوحيــــدة بــــ  أع ــــا   نــــة حقــــوق اإل ســــان الة ث أمــــا الدول

رب  ةلهـــا عـــن األســـأ لكـــون الربوإلوكـــوا مل إلـــلم وانمســـ  الـــر ســـا دت الربإلوكـــواف حيـــو عـــ
 ال اد ة علي  باإلآا ف ويرو أ   ِبةابة إلع ي  لوسالل حماربة اللعذيص. 

لكــن اللفــت ل  لبــاف أن بــا ي الــدوا العربيــة ِف  نــة حقــوق اإل ســانف إمــا املنعــت عــن 
كة العربيـة السـعودية الل ويت مةلما هو اااا بالنسبة للج الرف أو عارست المرو  مةل المل

 وا ماهريية العربية الليبية والسودان. 
إن الــدوا الــر عارســت المــرو  عللــت للــ  بمــ  الوســالل.  ليبيــا علــى ســبيل الةــاا ا 
إلرحبص ِف إ امة  ظام طيارات مل م وبدون موا قة مسبقة للبلـد العـ ف كمـا عللـت للـ  بالرحببـة 

 بإآا  الدوا. ِف أن يلم اعلماد وثيقة دولية جديدة 
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ويذكر أن الوايات اللحدة األمريكية حاولت عرب  ماوها ورا  الكوالي  عر لة ال ـاد ة 
على هذا الربوإلوكواف ألهنا هي األخـرو ا إلرحبـص ِف هـذف الظـروف رليـة  ليـات مرا بـة إلفـر  

 عليها من انارج.
حوا حقوق اإل سـان  و د ر  ت ااكومة األسرتالية اللو يع على برإلوكوا لألمم اللحدة

 يق ي بالسما  لفلمي ا جرة بإجرا  مح ت إلفليمية للق ي أوسا  مراك  ااعلقاا.
وكا ــــت مفوســــية األمــــم اللحــــدة العليــــا اقــــوق اإل ســــان  ــــد أجــــاطت بروإلوكــــوا اخلياريــــا 

 لعاهدة سد اللعذيص لل ادق ا معية العامة لألمم اللحدة علي .
يل إلــ ام حكوملــ  ببنــود ااإلفا يـــة واللو يــع عليهــا بـــدعوو أن ور ــض رلــي  الــوطرا  األســـرتا

ب دف لي  لديها ما ختفيـ  خاصـة وأن أسـرتاليا  ـد وا قـت ِف الاسـي علـى كـل مطالـص األمـم 
 اللحدة باللفليدف وأساف بالقوا: يص وسع حد لألمر.

ر أثـار وسي ور مبعو  األمم اللحدة انـاص لمـ ون حقـوق اإل سـان معسـكرات وميـربا الـ
ســـاكنوها مـــن وـــاليب اللجـــو  هنـــاا جـــدا  حاميـــا حـــوا األســـاليص الـــر إللبعهـــا أســـرتاليا جتـــاف 

 ال جئ .
 إىل حبري لل   ا هو كةري ِف ب د ا خاصة.

  ضح التنييب
مث إ   يل م   ك اللعذيصف واايلولة دون و وع ف وا يكون لل  من اللدخل ِف المـ ون 

إن  ا ون أن األمر الداخلي ا يـرإلبط بـاألمم اللحـدة ومـا أشـب  الداخليةف بل ح  وإن كانف  
 حبري صحيك.

 اإلســ م ا يــرو  ر ــا  بــ  األمــور الداخليــة واألمــور انارجيــة ِف للــ ف  ــ   ــرق ِف مــن 
ي ــطهد إ ســا ا  بــ  أن يكــون خــارج الــوون الــذي  ــرروف أو داخــل الــوونف  قــد  ــرر اإلســ م 

نكــر والــد ا  عــن الظلــومف ســوا  كــان إلــارا العــروف أو  اعــل األمــر بــالعروف والنهــي عــن ال
النكــــــر مــــــن  فــــــ  القــــــومف أو الــــــوونف أو اللغــــــةف أو حبريهــــــا مــــــن أبعــــــد مــــــن يكــــــون حســــــص 

 اصط حهم.
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ف  ـا إلعللمـ  مـن رسـوا اهلل (297)الـا  للجـيد امـارب لـ  و د أعطى أمري ال من  علي
(298)  ف وإلعللم من  اإلمام ااس   (299)إىل كرب  ِف وريق. 

وِف حقوق اإل سان الذي لكرف الفقها  مـا هـو أوسـع وأوسـع  ـا لكـرف القـالمون  ـا اليـوم 
 ِف الغرب.

                                                           
ولكــر لــع يســرية مــن  القــوا ِف  ســص أمــري الــ من   14-13ص 1راجــع شــر  هنــ  الب حبــة: ج ا157هلل

   الل .
  لك مكة. 12ب 131ص 11راجع حار األ وار: ج ا158هلل
 .37ب 372ص 44راجع حار األ وار: ج ا155هلل
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10 

ة االستبداد  كاَر
 

 و ا إلمكو من  الب د اإلس مية هو ااسلبداد ِف كل وحدة واجلما .
واآلبــا  علــى مــن  بــد   مــن العاللــةف حيــو يســلبد  يهــا ـ كةــريا  مــا ـ األطواج  يمــا بيــنهمف

 يعولوهنمف ِف الاكل واللب  والسكن وحبريهاف بل وح  ِف طواج المباب والفليات.
وا لهــا   إىل رلاســة ااكومــة  هــي إلــا  ِف األحبلــص األحبلــص عــن وريــث الســ   أو الوراثــةف 
وِف  ليــل مــن األحيــان عــن وريــث ثــورة شــعبيةف مث يســلبد ااكــام ا ــدد وي ــربون بــترا  النــاس 

ر  ااـــالطف ويكـــون  ـــم كـــل رلاســـة ومـــاا وســـلطة وامليـــاط وحيرمـــون المـــعص مـــن حقو ـــ  عـــ
 المروعة.

وهذا من أهم أسرار إلاخر السـلم  عامـة بكـل كةـرفم الـذي بلـغ مليـاري  سـمةف حسـص 
 اإلح ا ات األخرية.
وتشاورو د  اا سبحا  : 

(300). 
ه شوُرو اا إلعاىل:  خمْر

(301). 
هو اا ع وجل:  شاوْر

(302). 
 ومن أسباب إلقدم الغربي  عليهم هو هذا.

مــرة   بينمـا هـم مسـلبدون إلـرو حبــريهم ملمـاورينف  قـد ا طبـث  ــوا أمـري الـ من  علـي 
اهلل اهلل ِف القـــر ن ا يســـبقكم بالعمـــل بـــ  »أخـــرو ـ م ـــا ا  إىل مـــرات ومـــرات حبريهـــا ـ: 

 .(303)«حبريكم
                                                           

 .133سورة البقرة:  ا300هلل
 .38سورة المورو:  ا301هلل
 .195سورة  ا عمران:  ا301هلل
لــا ســرب  ابــن ملجــم هلللعنــ   للحســن وااســ   ومــن وصــية لــ   47ســالل: هنــ  الب حبــةف الر  ا303هلل

 اهللا.
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كااااااال يمااااااد ْااااااؤال   ومــــــن الواســــــك أن الــــــد يا دار أســــــباب ومســــــببات و ــــــاا إلعــــــاىل:
وْااؤال 

ومــن الســلحيل أن ا إلــ ثر العلــة ِبــا هــي هــي ِف إلرإلــص العلــواف إا إلا كا ــت  (304)
إرادة اهلل سبحا   على ان ف برسـم اإلعجـاط ِف المكـنف أمـا السـلحيل لاإلـا  مةـل أن ي ـبك 

وحنومهــا  ــ  اثنــ  ِف اثنــ  مخســة أو ث ثــةف  أو مــا أشــب  للــ  مــن األمــور ااســابية وا ندســية 
 اسلةنا  ل عجاط  ي .

وللغيـــــري األمـــــر وحتولـــــ  مـــــن ااســـــلبداد إىل المـــــاورةف ومـــــن ااـــــ ب الواحـــــد إىل اللعدديـــــة 
السياسيةف حاجة إىل مئات ال ي  من الكلص اللوعوية ح  يرتا الند  إلربية عقلية شـرعيةف 

المــــرو  ِف اللقــــدم وعنــــد للــــ  ميكــــن الوصــــوا إىل هــــذف ااالــــة ال ــــحيحة الــــر  ــــا ميكــــن 
 وااطدهار بإلن اهلل إلعاىل.

 بما رهمة من اهلل لند لهه ولو كند  كا غليظ القلب الي ضوا من  اا سـبحا  : 
هول 

(305). 
 اسااااتقه كمااااا خماااارت وماااان تااااا  مناااا  وال تطغااااوا إيااااه كمااااا تنملااااون و ــــاا إلعــــاىل: 

كصير
(306). 

اذْب إلى  رعون إيه سغىو اا سبحا  : 
(307). 

اذْبا إلى  رعون إيه سغى و اا إلعاىل:
(308). 

قاال ركنا إينا يااف خن ي رط علينا خو خن يطغىو اا سبحا  : 
(309). 

كلوا من سيبات ما رزقنااكه وال تطغاوا  ياه  يحاف علايكه غضاب  ومان و اا إلعـاىل: 
يحلف عليه غضب   قد ُْو

(310). 
                                                           

 .10سورة اإلسرا :  ا304هلل
 .195سورة  ا عمران:  ا309هلل
 .111سورة هود:  ا302هلل
 .14سورة و :  ا307هلل
 .43سورة و :  ا308هلل
 .49سورة و :  ا305هلل
 .81سورة و :  ا310هلل
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ه ولااااو رهمناااااْه وكشاااا نا مااااا كهااااه ماااان ااااار للجااااوا  اااا  سغيااااايهو ــــاا ســــبحا  : 
ينمهون

(311). 
وما كان لنا عليكه من سلطان كف كنته قوما  ساغينو اا إلعاىل: 

(312). 
ْيا وإن للطاغين لشر مق و اا سبحا  : 

(313). 
ه خهالمهه كهيا خم ْه قوم ساغونو اا إلعاىل:  خم ت مْر

(314). 
وقوم يو  من قبف إيهه كايوا ْه خظله وخسغىو اا سبحا  : 

(315). 
تطغوا    الميزانخال و اا إلعاىل: 

(316). 
(317)  ما َمود   ْلكوا كالطاغيةو اا سبحا  : 


(318). 

   ماااااا مااااان سغاااااىو ـــــاا إلعـــــاىل: 
  َااااار الحياااااا  الااااادييا  اااااإن الجحااااايه ْااااا   َو

الم ُو
(319). 

 اا كثروا  يهااا  الاايين سغااوا  اا  الاابالد و رعااون ذِ اَوتاااد و ــاا ســبحا  : 
المرصادإن رك  لب  صب عليهه رك  سوط عيا  ال ساد 

(320). 
 يــل: يــا رســوا اهلل مــا » ــاا:  عــن  بالــ   وعــن ابــن القــدا  عــن جعفــر بــن حممــد 
 .(321)«اا مو  اا: مماورة لوي الرأي واإلباعهم

عليــا    يمــا أوصــى بــ  رســوا اهلل » ــاا:  وعــن الســري بــن خالــد عــن أمح عبــد اهلل 
                                                           

 .79سورة ال منون:  ا311هلل
 .30سورة ال ا ات:  ا311هلل
 .99ص:  سورة ا313هلل
 .31سورة الطور:  ا314هلل
 .91سورة النجم:  ا319هلل
 .8سورة الرمحن:  ا312هلل
 أي بطغياهنمف كما ِف بعض اللفاسري.  ا317هلل
 .9سورة ااا ة:   ا318هلل
 .35-37سورة الناطعات:  ا315هلل
 .14-10سورة الفجر:  ا310هلل
 .19981  11ب 35ص 11وسالل الميعة: ج ا311هلل
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 (322)« اا: ا مظاهرة أوثث من الماورة وا عقل كاللدبري. 
ِف اللـوراة أربعـة أسـطرف مـن ا يسلمـر ينـدمف » ـاا:  وعن أمح ا ارود عن أمح جعفـر 

 .(323)«والفقر الوت األكربف كما إلدين إلدانف ومن مل  اسلاثر
 .(324)«لن يهل  امرل عن ممورة» اا:  وعن عاعة بن مهران عن أمح عبد اهلل 

 هـل وا مـريا  كـاألدب وا ا حبـىن كالعقـل وا  قـر كا»أ    اا:  وعن أمري ال من 
 .(325)«ظهري كالماورة

 .(326)«من اسلبد برأي  هل ف ومن شاور الرجاا شاركها ِف عقو ا: »و اا 
 .(327)«ااسلمارة ع  ا داية: »و اا
 

 .(328)«خاور بنفس  من اسلغىن برأي : »و اا
لرجــاا اسلمـر العا ــل مــن ا»يقــوا:  وعـن ســليمان بــن خالـد  ــاا: ععــت أبـا عبــد اهلل

الــــور   إ ــــ  ا يــــامر إا  ــــريف وإيــــاا وانــــ ف  ــــإن خمالفــــة الــــور  العا ــــل مفســــدة ِف الــــدين 
 .(329)«والد يا

اعلمـوا أن اهلل يـبغض مـن خلقـ  الللـون » اا:  وعن حممد بن مسلم عن أمح عبد اهلل 
ا  ـــ  إل ولـــوا عـــن ااـــث وأهلـــ   ـــإن مـــن اســـلبد بالباوـــل وأهلـــ  هلـــ  و اإللـــ  الـــد يا وخـــرج منهـــ

 .(330)«صاحبرا
يلعــول ِف كــل  كــان رســوا اهلل » ــاا:  وعــن عبــد اهلل بــن ســنان عــن أمح عبــد اهلل

                                                           
 .17  48ب 100ص 71حار األ وار: ج ا311هلل
 .19984  11ب 35ص 11سالل الميعة: جو  ا313هلل
 .18  3ب 201ص 1اماسن: ج ا314هلل
 .40  1ب 59ص1حار األ وار: ج ا319هلل
 .38سمن   48ب 104ص 71حار األ وار: ج ا312هلل
 .19988  11ب 40ص 11وسالل الميعة: ج ا317هلل
 .19988  11ب 40ص 11وسالل الميعة: ج ا318هلل
 .12  48ب 101-101ص 71حار األ وار: ج ا315هلل
 .9  100ب 112ص 25ار األ وار: جح ا330هلل
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 .(331)«يوم من ستف من الم  والمرا واامية والغ ص والبغي وااسد
 ـــاا: الظلـــم ث ثـــةف ظلـــم يغفـــرف اهللف وظلـــم ا  وعـــن ســـعد بـــن وريـــأ عـــن أمح جعفـــر
م الــذي ا يغفــرف  المــراف وأمــا الظلــم الــذي يغفــرف يغفــرف اهللف وظلــم ا يدعــ  اهللف  امــا الظلــ

 .(332)« ظلم الرجل  فس   يما بين  وب  اهللف وأما الظلم الذي ا يدع   الداينة ب  العباد
إن ركاا  لبالمرصااادِف  ــوا اهلل ع وجــل  وعــن أمح عبــد اهلل 

 نطــرة »ف  ــاا: (333)
 .(334)«على ال راط ا يوطها عبد ِبظلمة

ربــ  وعبيــد اهلل الطويــل عــن شــيخ مــن الن ــع  ــاا:  لــت ألمح جعفــر  وعــن وهــص بــن عبــد
 إين مل أطا واليــا  منــذ طمــن ااجــاج إىل يــومي هــذا  هــل يل مــن إلوبــةف  ــاا:  ســكتف مث :

 .(335)«اف ح  إل دي إىل كل لي حث حق »أعدت علي ف  قاا: 
ة ا يـد ما من مظلمة أشد من مظلمـ» اا:  وعن الوليد بن صبيك عن أمح عبد اهلل 

 .(336)«صاحبها عليها عو ا  إا اهلل 
الو ــاة  لــا ح ــر علــي ابــن ااســ  » ــاا:  وعــن أمح محــ ة الةمــايل عــن أمح جعفــر

حـ  ح ـرإل  الو ـاة وِبـا لكـر  سم  إىل صدرف مث  اا: يا ب  أوصي  ِبا أوصاين بـ  أمح 
 .(337)«إا اهلل أن أباف أوصاف ب   اا: يا ب  إياا وظلم من ا يد علي   اصرا  

مــــن خــــاف »  ــــاا:  ــــاا أمــــري الــــ من  وعــــن حفــــا بــــن عمــــر عــــن أمح عبــــد اهلل
 .(338)«الق اص كأ عن ظلم الناس

مــن أصــبك ا ينــوي : » وعــن صــفوان عــن إســحاق بــن عمــار  ــاا:  ــاا أبــو عبــد اهلل

                                                           
 .14  131ب 191ص 70حار األ وار: ج ا331هلل
 .1باب الظلم   331-330ص 1الكاِف: ج ا331هلل
 .14سورة الفجر:  ا333هلل
 .10544  77ب 47ص 12وسالل الميعة: ج ا334هلل
 .3باب الظلم   331ص 1الكاِف: ج ا339هلل
 .20  75ب 315ص 71حار األ وار: ج ا332هلل
 .95ية   لة  الوص 12ص 1ان اا: ج ا337هلل
 .2باب الظلم   331ص 1الكاِف: ج ا338هلل
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 .(339)«ظلم أحد حبفر اهلل ل  ما أل ص لل  اليوم ما مل يسف  دما  أو ياكل ماا يليم حراما  
اإلقــــــوا الظلــــــم  إ ــــــ  ظلمــــــات يــــــوم : » ــــــاا:  ــــــاا رســــــوا اهلل وعــــــن أمح عبــــــد اهلل

 .(340)«القيامة
 

                                                           
 .10547  77ب 45-48ص 12وسالل الميعة: ج ا335هلل
 .10باب الظلم   331ص 1الكاِف: ج ا340هلل
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11 

ة البيُة  كاَر
 

أخــذت البيئــة ِف األر  والــا  وا ــوا  ـ وإلبعــا   ــا ِف النــور ـ إلــ داد إللوثــا  يومــا  بعــد يــومف 
 وااطدياد من جهة إل ايد أسباب  ال ناعية وحنوها.

األومـا  اا ل ـاديةف وبع ـ  حبـا  للسـيطرة وااسـلعمارف وبع ـ    بعض الللو  من جهـة
 من جهة  وا   مغلووة يلل م  ا العامل النحرف عن  وا   اهلل.

و ـــد أصـــبحت ظـــاهرة إللـــو  البيئـــة مـــن أخطـــر المـــاكل الـــر إلعـــاين منهـــا البمـــرية اليـــومف 
ــــادة  الغــــاطات واأل ــــرة الل ــــاعدة مــــن العامــــل النلمــــرة ِف شــــ  أرجــــا   العمــــورة أدت إىل طي

ااحلبــاس ااــراري للكــرة األرســيةف كمــا أن اطديــاد ثقــص األوطون وحبريهــا مــن األخطــار البيئيــة 
 الر أخذت فدد أمن البيئة واإل سان معا .

ولقــد دعــا اإلســ م مــن خــ ا اآليــات الكرميــة والروايــات المــريفة إىل اافــا  علــى البيئــة 
 ن الفساد ِف الرب والبحر.وعدم اإلسرار باآلخرين وهنى ع

ظهاار ال ساااد  اا  الباار والبحاار كمااا كساابد خياادِ الناااس ليااييقهه كناال  ــاا إلعــاىل: 
اليِ عملوا لنلهه يرجنون

(341). 
وتااُر كثياارا  ماانهه يسااارعون  اا  اإلَااه والناادوان وخكلهااه السااحد و ــاا ســبحا  : 

لبُ  ما كايوا ينملون
(342). 

إصالهها وادعوه ةو اا  وسمناا  إن رهماد  وال ت سدوا    اَري كندو اا إلعاىل: 
اهلل قريب من المحسنين

(343). 
اليِ جنف لكه اَري  راشا  والساما  كناا   وخياز  مان الساما  ماا   و اا سبحا  : 

                                                           
 .41سورة الروم:  ا341هلل
 .21سورة الالدة:  ا341هلل
 .92سورة األعراف:  ا343هلل
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  ةرج كه من الثمرات رزقا  لكه  ال تجنلوا هلل خيدادا  وخيته تنلمون
(344). 

 يهاااا سااابال  وخياااز  مااان  الااايِ جناااف لكاااه اَري مهااادا  وسااال  لكاااهو ـــاا إلعـــاىل: 
السما  ما     ةرجنا كه خزواجا  من يبات شتى

(345). 
الااااايِ جناااااف لكاااااه مااااان الشاااااجر اَةضااااار ياااااارا   اااااإذا خياااااته مناااااه و ـــــاا ســـــبحا  : 

توقدون
(346). 

ْو اليِ جنف لكاه اَري ذلاوال   امشاوا  ا  مناكبهاا وكلاوا مان رزقاه و اا إلعاىل: 
وإليه النشور

(347). 
وأبـو ااسـن   عـ   ـاا: خـرج أبـو حنيفـة مـن عنـد أمح عبـد اهلل وعن علـي بـن إبـراهيم ر 

 ـالم وهـو حبـ مف  قـاا لـ  أبـو حنيفـة: يـا حبـ م أيـن ي ـع الغريـص ببلـدكمو  قـاا:  موسى 
اجلنـــص أ نيـــة الســـاجد وشـــطوط األهنـــار ومســـا ط الةمـــار ومنـــاطا النـــ اا وا إلســـلقبل القبلـــة »

 .(348)«بغالط وا بوا وار ع ثوب  وسع حيو شئت
ثـ   ملعـون مـن : » ـاا:  ـاا رسـوا اهلل وعن إبراهيم الكرخـي عـن أمح عبـد اهلل

 .(349)« علهنف اللغوط ِف ظل الن ااف والا ع الا  النلابف وساد الطريث السلوا
أن يطمــك الرجــل ببولــ  مــن  هنــى النــيب » ــاا:  وعــن الســكوين عــن أمح عبــد اهلل 
 .(350)«السطك أومن المي  الرإلفع ِف ا وا 

ا »مــا حــد الغــالطو  ــاا:  وعــن حممــد بــن حيــىي بإســنادف ر عــ   ــاا: ســئل أبــو ااســن
 .(351)«إلسلقبل القبلة وا إلسلدبرها وا إلسلقبل الريك وا إلسلدبرها

                                                           
 .11سورة البقرة:  ا344هلل
 .93سورة و :  ا349هلل
 .80سورة ي :  ا342هلل
 .19 : سورة الل ا347هلل
 .9باب الوسع الذي يكرف أن يلغوط  ي  أو يباا   12ص 3الكاِف: ج ا348هلل
 .11باب أصوا الكفر   151ص 1الكاِف: ج ا345هلل
 .531  33ب 391-391ص 1وسالل الميعة: ج ا390هلل
 .3باب الوسع الذي يكرف أن يلغوط  ي  أو يباا   19ص 3الكاِف: ج ا391هلل
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 .(352)«ا إلسلقبل المم  وا القمر»وروي ِف حديو  خر: 
يــن : أ ــاا:  ــاا رجــل لعلــي بــن ااســ  وعــن عاصــم بــن محيــد عــن أمح عبــد اهلل 

يلقــي شــطوط األهنــار والطــرق النا ــذة وحتــت األشــجار الةمــرة ومواســع »يلوســا الغربــا و  ــاا 
 .(353)«أبواب الدور» قيل ل : وأين مواسع اللعنو  اا: « اللعن

مـن  قـ  الرجـل أن يرإلـاد : » اا:  اا رسوا اهلل  وعن السكوين عن أمح عبد اهلل 
 . (354)«موسعا  لبول 

أن يلغــوط  هنــى رســوا اهلل » ــاا:  ن أبيــ  عــن  بالــ  وعــن الســكوين عــن جعفــر عــ
 .(355)«على شفري بئر ما  يسلعذب منهاف أو هنر يسلعذبف أو حتت شجرة  يها مثرفا

وكـرف البـوا علـى » ـاا:  لعلـي ِف وصية النيب  وعن جعفر بن حممد عن  بال  
ن حيــد  الرجــل شــط هنــر جــار وكــرف أن حيــد  إ ســان حتــت شــجرة أو خنلــة  ــد أمثــرت وكــرف أ

 .(356)«وهو  الم
إن اهلل كرف لكم : » اا:  اا رسوا اهلل  وعن ال ادق جعفر بن حممد عن  بال  
وكـرف البـوا علـى شـط هنـر جـار »إىل أن  ـاا: « أيلها األمة أربعا  وعمرين خ لة  وهناكم عنها

 .(357)«وكرف أن حيد  الرجل حتت شجرة مةمرة  د أينعت أو خنلة  د أينعت يع  أمثرت
مـن ختلـى علـى  ـرب أو بـاا  المـا  أو بـاا » ـاا:  وعن حممد بن مسلم عن أمح جعفـر 

ِف ما   الم أو ممى ِف حذا  واحد أو شرب  الما  أو خ  ِف بيت وحـدف وبـات علـى حبمـر 
 اصــاب  شــي  مــن المــيطان مل يدعــ  إا أن يمــا  اهلل وأســر  مــا يكــون المــيطان إىل اإل ســان 

 .(358)«ااتوهو على بعض هذف اا

                                                           
 .502  19ب 343ص 1وسالل الميعة: ج ا391هلل
 .17  3ب 30ص 1فذيص األحكام: ج ا393هلل
 .1باب الوسع الذي يكرف أن يلغوط  ي  أو يباا   19ص 3الكاِف: ج ا394هلل
 .894  19ب 319ص 1وسالل الميعة: ج ا399هلل
 .820  19ب 317ص 1وسالل الميعة: ج ا392هلل
 .821  19ب 318ص 1وسالل الميعة: ج ا397هلل
 .13سمن   1ب 173ص 77حار األ وار: ج ا398هلل
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ث ثة يل وف منها ا نـون » اا:  وعن إبراهيم بن عبد ااميد عن أمح ااسن موسى
 .(359)«اللغوط ب  القبور والمي ِف خأ واحد والرجل ينام وحدف
إن اهلل ع  وجل لا أهـبط » اا:  وعن علي بن أمح مح ة عن إبراهيم عن أمح عبد اهلل 

حبرسا  من حبروس ا نةف  اعطـاف الن ـل والعنـص وال يلـون  أمرف باار  وال ر  وور  إلي   دم
والرمانف  غرسها ليكون لعقبـ  ولريلـ ف  اكـل هـو مـن مثارهـاف  قـاا لـ  إبلـي  لعنـ  اهلل: يـا  دم 
مـــا هـــذا الغـــرس الـــذي مل أكـــن أعر ـــ  ِف األر  و ـــد كنـــت  يهـــا  بلـــ ف الـــذن يل  كـــل منهـــا 

 أن يدع . شيئا و  اا  دم 
 و اا اوا : إ    د أجهدين ا و  والعطد.  خر عمر  دم جا  إبلي  عند 

  قالت ل  حوا :  ما الذي إلريدو
  اا: أريد أن إلذيقي  من هذف الةمار.

عهــد إيلل أن ا أوعمــ  شــيئا  مــن هــذا الغــرس أل ــ  مــن ا نــة   قالــت حــوا : إن  دم 
 وا ينبغي ل  أن إلاكل من  شيئا .

 من . قاا  ا:  اع ري ِف كفي شيئا  
  ابت علي .

  قاا: لري  أم   وا  كل .
 اخذت عنقودا  من عنص  اعطل   م   ومل ياكل منـ  لـا كا ـت حـوا   ـد أكـدت عليـ ف 

أن العنـص   لما لهص يعض عليـ  جذبلـ  حـوا  مـن  يـ ف  ـاوحى اهلل إلبـارا وإلعـاىل إىل  دم
   فـ  إبلـي ف  د م   عدوي وعدوا إبلي  و د حرمت علي  من ع رية انمـر مـا خالطـ

 حرمت انمر ألن عـدو اهلل إبلـي  مكـر حـوا  حـ  مـا العنـصف ولـو أكلهـا ارمـت الكرمـة 
 من أو ا إىل  خرها وآيع مثرها وما خيرج منها.

مث إ    اا اوا :  لـو أم  ـل  شـيئا  مـن هـذا اللمـر كمـا أم  ـل  مـن العنـصف  اعطلـ  
وأطكــى مــن الســ  األل ــر وأحلــى مــن العســلف  متــرة   م ــها وكا ــت العنــص واللمــرة أشــد رالحــة  

 «. لما م هما عدو اهلل إبلي  هلللعن  اهللا لهبت رالحلهما وا لق ت ح وفما
 بـــاا ِف أصـــل  مث إن إبلـــي  لعنـــ  اهلل لهـــص بعـــد و ـــاة  دم: » ـــاا أبـــو عبـــد اهلل 

                                                           
 .10باب كراهية أن يبيت اإل سان   934ص 2الكاِف: ج ا395هلل
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نــص واللمــرف الكرمـة والن لــةف  جــرو الــا  علـى عرو همــا مــن بــوا عـدو اهللف  مــن مث خيلمــر الع
كـــل مســـكر ألن الـــا  جـــرو ببـــوا عـــدو اهلل ِف الن لـــة    حـــرم اهلل ع وجـــل علـــى لريـــة  دم

والعنــص وصــار كــل خملمــر مخــرا  ألن الــا  اخلمــر ِف الن لــة والكرمــة مــن رالحــة بــوا عــدو اهلل 
 .(360)«إبلي  لعن  اهلل

 
 البيُة واإلهصا ات النالمية

والةقا ـة هلليو يسـكوا حتـذيرا شـديدا  بيـة والعلـوم أصدر مـدير عـام منظمـة األمـم اللحـدة للرت 
ألطمة مياف حادة إللو  بدايافا ِف األ ثف  قاا ِف بيان أصـدرف ِبناسـبة هلليـوم  من مواجهة العامل 

اما ظــة علــى م ــادر اليــاف مــن أجــل األجيــاا القادمــة ســوو مــن  اليــاف العــاليا: لــن  ســلطيع 
يــة مـع  ارســات تلمعيـة م لمــة وواعيـةف وأســاف: إن العلميـة واألخ   خـ ا إلوحيـد البــادل 

 العامل اليوم. ممكلة م ادر الياف إلعد من اكرب اللحديات اارجة الر إلواج  
ِف الالــة مــن م ــادر اليــاف ِف العــامل ا إل ــلك  57ر9وإلقــوا إح ــا ات اليو يســكو: إن 

سـت   ا العـالي للميـاف ل سله ا البمري دون معا ة ِف الو ت الذي إل اعأ  ي  ااسله 
 العامل.  مرات خ ا العقد األخري وهو معدا طيادة أكرب مرإل  من معدا إل ايد السكان ِف

 ا  من اللو ع  وأكد الدير با   بدون معا ة أ  ل ل ادر الياف واأل ظمة البيئية الل لة 
 م.1019ااد حلوا عام وا أن يعاين ثلةي البمرية من  قا ِف الياف يرتاو  ب  اللوسط 

صـااة  ِف الالـة مـن سـكان العـامل يفلقـدون إمـدادات ميـاف  10وإلقدر اليو يسـكو أن حنـو 
صـااة وخاليـة  ومعقولةف وإن  رابـة   ـأ البمـرية يفلقـدون أ ظمـة إلنقيـة ميـاف المـرب وجعلهـا 

مرإلبطـــة  ِف الالـــة مـــن ســـكان البلـــدان الناميـــة يعـــا ون مـــن أمـــرا  90مـــن األمـــرا ف وإن حنـــو 
 بللو  مياهها باإلسهاا وال ريا واإلصابة بالطفيليات.

اإلصـابة  وإلقوا بيا ات وأر ام النظمة: إن حنو مخسة م ي   سمة ميوإلون كل عـام  ليجـة 
 بلل  األمرا  بينهم  سبة كبرية من األوفاا دون سن انامسة.
ربــع مــا   اللقــدم الــذي يهـدر وا إلنح ـر المــكلة بالبلــدان الناميـة وحــدهاف إل يعــاين العـامل

 البيئة. يسلهلك  من مياف من الللو  ال ناعي وإلراكم السميات الكيماوية ىف أ ظمل  
                                                           

 .1باب أصل حتر  انمر   354-353ص 2الكاِف: ج ا320هلل
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 كنل المنايا  البيُية
 % من سكان اا ر ِف الدوا النامية ا يلملعون ِبياف  ظيفة منلظمة.13 

 ت!%  سبة شحة مياف المرب ِف بغدادف ِف ب د الرا دين دجلة والفرا40
%  ســـــبة شـــــحة ميـــــاف المـــــرب ِف اما ظـــــات ا نوبيـــــةف ِف بـــــ د الرا ـــــدين دجلـــــة 100
 والفرات!
 ب رة إلوإلر ِف العامل بسبص الياف. 70

   أ سكان العامل ا ميلكون أ ظمة صرف صحي.
 ربع سكان العامل ا يدون الا  النقي.

 % من سكان الوون العرمح ا يدون ما   قيا  للمرب.30
 كان اا ر بالدوا النامية ا يلملعون ِبياف  ظيفة منلظمة.% من س13

 المياه واستهالكها
 .1590مرت مكعص   يص الفرد العرمح من الياف ال ااة ل سلعماا عام  3800
 .1552مرت مكعص   يص الفرد العرمح من الياف ال ااة ل سلعماا عام  1017
 .1552الفرد لعام مرت مكعص العدا العالي لن يص  7900 - 7180
 .1552مرت مكعص   يص الفرد األ ريقي لعام  9900
 %   يص الفرد العرمح من اللوسط العالي للمياف.19
 ليرت من اليافف ااسله ا اليومي للفرد األمريكي. 200
 ليرت من اليافف ااسله ا اليومي للفرد األورومح. 100
 رد العرمح.ليرت من اليافف ااسله ا اليومي للف 30

 مرت مكعص من الياف ال ااة للفرد يمكل الوسع الالي اارج. 1000
 .1019مرت مكعص سيكون   يص الفرد العرمح من الياف ِف عام  424
 % من الوارد الالية العربية إلنبع من خارج حدودها.90
 % من حاجات العراق الالية لل راعة وال ناعة هي من دجلة والفرات.59
 ن حاجات العراق الالية ل سل دامات الن لية هي من دجلة والفرات.% م80

 .1527ثلةي مياف الكيان ال هيوين إللامن من األراسي العربية امللة عام 
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 َقا ة البيُة

ومـــن هنـــا أخـــذ العلمـــا  بلمـــكيل الـــ مترات إل قـــال البيئـــة مـــن الللـــو ف  عقـــدت و ـــود مـــن 
 م مترا  دوليا  اماية النباإلات واايوا ات ِف العامل.  دولة ِف مدينة اهاي ِف هولندا 181

ومــن بــ  الوســوعات الــر حةــت ِف الــ متر الــذي اســلغرق أســبوع  إلنــو  الكالنــات اايــة 
 وسبل إلمجيع ااكومات على و أ إلدمري الغابات ِف أحنا  خمللفة من العامل. 

نا علــى أن الــدوا الو عــة إلــ 1553وهنــاا اإلفا يــة عاليــة دخلــت حيــ  اللنفيــذ منــذ عــام 
 عليها مل مة بااسلفادة من النباإلات واايوا ات ِف العامل بمكل حيفظها من اا قرا . 

  إن كةريا  من األ وا  النباإلية واايوا ية مهددة باا قرا .
وإلقوا هللاألمم اللحدةا: إن واحد بالالة من الغابات ا دثر كل عام ِف الةما يناتف ب يادة 

 الة عن عقد السبعينات.بال 90
وهنــاا كــوار  بيئيــة عديــدة  ليجــة ااــروبف  الكارثــة البيئيــة الــر ح ــلت علــى شــواوج 
اإلمـــارات كـــان ســـببها فريـــص الـــنفط العرا ـــي والنـــا  ت الغار ـــة واأللغـــام الوجـــودة  ـــا إلمـــكل 

 خطرا بيئيا  يهدد الياف ِف انلي . 
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12 
 الااتمة

 
هلمام بالدعا  واللوسل إىل اهلل ع وجل لر ع هذف الكوار  ود ع وِف انلام  ذكر بل وم اا

 ف م ا ا  إىل ل وم العمل بالقوا   اإلس مية الر مر لكرها.(361)حبريها
إ ــي عظــم الــب  ف وبــر  انفــا ف وا كمــأ الغطــا ف وا قطــع الرجــا ف وســا ت األر ف »

ا ِف المــدة والرخــا ف اللهــم ومنعــت الســما ف وأ ــت الســلعانف وإليــ  المــلكىف وعليــ  العــو 
صل على حممد و ا حممدف أويل األمـر الـذين  رسـت علينـا وـاعلهمف وعر لنـا بـذل  منـ للهمف 
 فــرج عنــا حقهــم  رجــا عــاج   ريبــا كلمــك الب ــر أو هــو أ ــربف يــا حممــد يــا علــيف يــا علــي يــا 

ص ال مـــانف حممـــدف اكفيـــاين  إ كمـــا كا يـــايف وا  ـــراين  إ كمـــا  اصـــرايف يـــا موا ـــا يـــا صـــاح
األمان األمان األمانف الغو  الغـو  الغـو ف أدركـ  أدركـ  أدركـ ف السـاعة السـاعة السـاعةف 

 .(362)«العجل العجل العجلف يا أرحم الرامح  ِبحمد و  ل  الطاهرين
ســـبحان ربـــ  رب العـــ ة عمـــا ي ـــفونف وســـ م علـــى الرســـل ف واامـــد هلل رب العـــال ف 

 لطيب  الطاهرين.وصلى اهلل على حممد و ل  ا
 

 قه المقدسة                                    
 محمد الشيراِز                                    

                                                           
 الفرق ب  الد ع والر ع: أن الر ع يكون لا  د و ع والد ع لا مل يقع بعد. ا321هلل
 .11ف 172م با  الكفعمي: ص ا321هلل
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 إصدارات جديد 

 من مؤل ات اإلمام الشيراِز
 )خعلى اهلل درجاته(

 
 ش  ية ال من 
 إىل اراهدين ِف العراق 
 ث ثون س اا ِف الفكر اإلس مي 
 خطط الغرب ِف ب د اإلس م 
 كفاحنا 
 إىل ااوطات العلمية 
  قمن مكارم األخ 
 ال عنأ منه  وسلوا 
 ال عنأ ِف اإلس م 
 من اآلداب الطبية 
 إلبي  القر ن 
 ق  العولة  
  من كرامات األوليا 
   العقل يرو هذف القوا 
 مقومات رجل الدين 
 الميعة وااكم ِف العراق 
 كيأ ولالا أخرجنا من العراق 
  كلمات حوا هن ة السلم 
 اسينيةاسلفلا ات حوا القر ن الكر  والمعالر ا 
 دعاة اللغيري ومسلقبل العراق 
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 األ  ى البارا 
 حكومة األكةرية 
 اإل سان وامبة ااجلماعية 
 خطر ال درات 

 

 
 


