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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
َا اْلُمْؤِمُنوَن   ِإْخَوٌة  ِإَّنم

 فََأْصِلُحوا َبْْيَ َأَخَوْيُكْم  

 َواتـمُقوا هللَا َلَعلمُكْم تـُْرََحُونَ 

 
 صدق هللا العلي العظيم

 
 10سورة احلجرات: اآلية 
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 كلمة الناشر 
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
لقد سعى األنبياء مجيعًا إىل بناء جمتمع سليم قائم على احلق والعدل من خالل ما أنزل 

 تعاىل عليهم من تعاليم، كما قاموا هم مبمارسات أخالقية تعكس شكل وهدف هذا هللا
 اجملتمع. 

فقد رسم القرآن اجمليد ابعتباره آخر الرساالت السماوية وأكملها، وكذلك السنة النبوية  
الشريفة، معامل هذا اجملتمع وحدد أهدافه وعرب عنه ابلبلد الطيب واجملتمع الصاحل، قال تعاىل:  

والبلد الطيب خيرج نباته إبذن ربه (1 ) :وقال سبحانهبلدة طيبة ورب غفور (2 ). 
أشداء على الكفار رَحاء وأما أفراده فقد وصفتهم اآلايت القرآنية الشريفة أبهنم: 

بينهم تراهم ركعًا سجدًا يبتغون فضاًل من هللا ورضوااًن سيماهم يف وجوههم من أثر  
( عليه السالم) ، وعن أيب عبد هللا (3 )توراة ومثلهم يف اإلجنيلالسجود ذلك مثلهم يف ال

 . ( 4) قال: »تواصلوا وتباروا وترامحوا وكونوا إخوة بررة كما أمركم هللا«
إذن فهذا اجملتمع الذي يريد بناءه اإلسالم مسته األساسية العدل، وميزان التفاضل فيه  

الضعيف فيه قوي حىت أيخذ حبقه، فالكل التقوى، القوي فيه ضعيف حىت يؤخذ احلق منه، و 
اي أيها الناس إان خلقناكم  فيه متساوون ال فضل ألحد على غريه إال ابلتقوى، قال تعاىل: 

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعواًب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند هللا أتقاكم إن هللا عليم  

 

 . 58سورة األعراف: ( 1) 
 . 15سورة سبأ: ( 2) 
 . 29سورة الفتح: ( 3) 
 . 2ابب الرتاحم والتعاطف ح 175ص  2الكايف: ج( 4) 
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 . (5 )خبري 
يف قصة، وكان أمري ( عليه السالم) يروى أن رجاًل استعدى عمر على اإلمام علي

جالسًا عند عمر، فالتفت إليه وقال له: قم اي أاب احلسن إىل ( عليه السالم) املؤمنني علي
 .  (  عليه السالم) حمله، وقد ابن التغري يف وجهه

 فقال له عمر: اي أاب احلسن ما يل أراك متغرياً، أكرهت ما كان؟ 
 : »نعم«.  ( عليه السالم) قال

 ر: وما ذاك؟  قال عم
: »كّنيتين حبضرة خصمي، هال قلت: قم اي علي فاجلس مع ( عليه السالم) قال

 خصمك«.  
 . ( 6) فقال عمر: أبيب أنتم، بكم هداان هللا، وبكم أخرجنا من الظلمة إىل النور

هذه الصورة الشفافة هلذا اجملتمع، ال أتيت ابلتمين والعيش على اآلمال واألحالم، وال  
اقع ما مل يسَع األفراد املؤمنون املخلصون للعمل والسعي احلثيث على تطبيقها  يكون هلا و 

وإخراجها إىل حيز الوجود، والعمل البد أن يكون أواًل يف ميدان الذات وتربيتها وإعدادها  
 إعداداً جيداً لتكون مبستوى املسؤولية، ومن مث النزول والتوجه إىل امليدان الثاين وهو اجملتمع. 

خالل تواجده يف مكة املكرمة قبل اهلجرة إىل بناء  ( صلى هللا عليه وآله) النيب فقد سعى
 وإعداد املسلمني بناًء يليق ابملهمة اليت يريدون محلها والعمل من أجلها.

ومن مث هجرة املسلمني فيما بعد نراهم على ( صلى هللا عليه وآله)  وبعد ما هاجر النيب
سليم طاهر، قائم على احلق والعدل، خالل فرتة وجيزة،  قلة عددهم متكنوا من بناء جمتمع 

وشعت أنواره إىل كافة بقاع العامل، فتأثر به البشر على اختالف مذاهبهم ومشارهبم، فأخذوا  
 يدخلون يف دين هللا أفواجاً طائعني غري مكرهني.

على  إن العمل لإلسالم وإعادته إىل احلياة يتطلب اإلميان الكامل به وبتكامله وقدرته
إدارة احلياة وتلبية كافة متطلباهتا واحتياجاهتا، ومن مث تطبيق مجيع قوانينه اليت جاء هبا إلسعاد  
البشر كافة، ونبذ كافة القوانني الوضعية اليت وضعها البشر لتدمري احلياة وجعلها نكدًا على  

 

 . 13سورة احلجرات: ( 5) 
 فصل يف القضاة وما يلزمهم وذكر بعض نوادرهم.  65ص  17راجع شرح هنج البالغة البن أيب احلديد: ج( 6) 
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ط بعضها  البشر أنفسهم، فالقوانني اإلسالمية تعترب مبجموعها سلسلة من احللقات يرتب
 ببعض، وال ميكن فصل بعضها عن بعض، أو العمل ببعض واإلعراض عن البعض اآلخر.

مثاًل شيئان متالزمان ال ( األخوة اإلسالمية) ومبدأ( األمة اإلسالمية الواحدة) فقانون
ينفكان عن أحدمها اآلخر، كحجرين ال يقوم أحدمها إال ابالستناد على اآلخر، فال أمة 

وة وال أخوة من دون أمة واحدة، ويف حالة فصلهم يصبحان ال معىن هلما  واحدة من دون أخ
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما  كما هو حال املسلمني اليوم، قال تعاىل: 

جزاء من يفعل ذلك منكم إال خزي يف احلياة الدنيا ويوم القيامة يُردون إىل أشد العذاب 
وبذلك يفقد املسلم مصداقيته يف العمل وتكون النتيجة   ، (7 )وما هللا بغافل عما تعملون

 التعاسة يف احلياة الدنيا والعذاب واخلزي يف اآلخرة نعوذ ابهلل تعاىل من ذلك.
إن موضوع إعادة اإلسالم إىل احلياة وحتكيمه وحتكيم قوانينه املنسية كان الشغل الشاغل 

وقد  ( أعلى هللا مقامه) احلسيين الشريازيلسماحة اإلمام الراحل آية هللا العظمى السيد حممد 
عاجله إبسهاب يف الكثري من كتبه الفكرية والفقهية والسياسية وغريها، وقد كتب يف هذا 

حكم  ) و ( اإلصالح) و ( السبيل إىل إهناض املسلمني) اخلصوص عدة كتب كان منها: 
إىل حكم  ) و ( غيريممارسة الت) و ( الصياغة اجلديدة) و( اإلسالم.. مبادئ قيامه وأهدافه

الفقه:  ) و ( الفقه: السياسة) و ( احلكم يف اإلسالم) و ( نريدها حكومة إسالمية)  و ( اإلسالم
 كثرية. وغريها وهي  ( الفقه: اإلدارة)  و( الفقه: االقتصاد) و(  الدولة اإلسالمية

يرى ضرورة العمل والسعي من أجل إعادة القوانني اإلسالمية  ( رضوان هللا عليه) كان
نسية إىل احلياة من جديد كقانون األمة اإلسالمية الواحدة واألخوة اإلسالمية والعمل  امل

ابملباحات والتعددية احلزبية وتطبيق مبدأ شورى الفقهاء وغريها واليت أعرض عنها املسلمون  
والذي أخرب  ( عليهم السالمالقرآن وأهل البيت ) بسبب ابتعادهم عن منابع الثقافة اإلسالمية 

بتالزمهما إىل يوم الورود عليه على احلوض، ( صلى هللا عليه وآله)  الصادق املصدقعنهما 
وكذلك بسبب هيمنة املستعمرين على بالدهم وعملهم على حماربة اإلسالم وطمس معامله  
والسعي لتخريب اجملتمعات اإلسالمية وصبغها ابلطابع الغريب املادي البحت وكان يساعدهم 

 جاؤوا هبم وسلموهم مقاليد احلكم.يف ذلك أذانهبم الذين 

 

 . 85سورة البقرة: ( 7) 
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يؤكد على ضرورة تشكيل منظمة إسالمية عاملية  ( أعلى هللا درجاته ) لقد كان مساحته 
هدفها توحيد األمة ونبذ احلدود املصطنعة اليت أوجدها االستعمار فيما بني بالدهم من أجل 

 ذا صار األمر. متزيقهم وحصرهم واحلد من حركتهم ونشاطهم كي تسهل السيطرة عليهم وهك
يصب يف سبيل توعية األمة لكي تصلح أمرها، وقد  ( التيار اإلصالحي) وهذا الكتاب 

 قامت مؤسسة اجملتىب بطبعه ونشره مبناسبة الذكرى السنوية األوىل لرحيل اإلمام الشريازي
وفاًء خلدماته اجلليلة يف سبيل هنضة اإلسالم واملسلمني، ومن أجل حفظ  ( رضوان هللا عليه)
راثه ونشره بني صفوف األمة، سائلني املوىل القدير أن ينفع به كما نفع بغريه، وأن مين على ت

 مساحة اإلمام الراحل ابملغفرة والرضوان، إنه مسيع جميب واحلمد هلل أوالً وآخراً. 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
   13/  5955بريوت لبنان  ص.ب: 
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 املقدمة

 
 لرحيم بسم هللا الرمحن ا

 
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

التيار اإلصالحي: هو من مقومات إعادة اإلسالم إىل احلياة وقطع سبيل املستعمرين 
الذين استولوا على حياة املسلمني وبالدهم مبختلف األمساء والعناوين، وكل واحد منهم  

بشكل من األشكال، وربطها بنفسه بصورة من الصور االستعمارية،  اقتطع قسمًا من بالدان 
فألفا مليار مسلم كلهم يعيشون اليوم حتت االستعمار العسكري، أو االقتصادي، أو الثقايف،  

 أو غري ذلك مما هو معروف. 
 وإمنا ميكن التخلص من ذلك بتيار إصالحي عام. 

 مسيع جميب.  نسأل هللا عزوجل أن يوفقنا للصالح واإلصالح، إنه
 

 قم املقدسة                                  
 حممد الشريازي                
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 مقومات التيار اإلصالحي
 

إن التيار اإلصالحي العام حباجة إىل العديد من املنظمات مبختلف أساميها، والكثري من 
واملقروءة، واملرئية وما   األحزاب احلرة، كما هو حباجة إىل خمتلف وسائل اإلعالم املسموعة

أشبه، كاملنابر والدروس واحملاضرات، واجلرائد واجملالت وحىت النشرات اجلدارية، وكذلك  
 الراديو والتلفزيون واالنرتنيت والكتب والالفتات الصغرية والكبرية وما أشبه ذلك. 

، وإمنا قلنا وهبذه الوسائل ميكن تبليغ اإلسالم إىل الناس، املسلمني وغري املسلمني منهم
غري املسلمني، ألهنم عرفوا عن اإلسالم غري ما هو عليه، وذلك بسبب الدعاايت املختلفة، 
فزعموا أنه دين القتل وسفك الدماء وهتك احلرمات ومصادرة األموال كما كان يفعله 
األمويون والعباسيون والعثمانيون ومن أشبههم، وهم بعيدون كل البعد عن اإلسالم وتعاليمه  

 لسمحة.ا
وقد جرد االستعمار محلًة عارمًة إلابدة املسلمني ابالسم أو بدون االسم، حىت أن بعض 

 شباب املسلمني أخذوا يتمنون أن لو كانوا كالغربيني. 
 الشباب واجلو الفاسد

علماً أبن ذلك كان ابجلرب وحتت ظل اجلور  ( 8) وقد ذكروا: أن مثانية ماليني شيعوا ستالني
 

يف قرية غوري اجلبلية الواقعة  ( جوزف نيساريونوفتش دجوغشفيلي) الني ـ أي الفوالذ ـ وامسه األصليولد ست( 8) 
إيكاترينا  ) م، كان والده فالحًا من بلدة ديدو ـ ليلو اجملاورة، وأمه1879يف مقاطعة جيورجيا سنة 

 وكان أجدادها من األجراء يف قرية غمبار يويل. ( غيالنسه
م حصل على  1894غوري االبتدائية ودورهتا التعليمية أربعة سنوات ويف سنة  التحق ستالني مبدرسة 

منحة لاللتحاق مبعهد تفليس الديين الذي كان يقدم له املالبس والطعام والكتب جماانً فضاًل عن التعليم 
 ولكنه طرد بعد أربع سنوات فانصرف إىل النشاط احلزيب.

وكان بليدًا فعمل  ( ايشا ـ يعقوب) ابنًا واحداً ( رينا سفاندتسهإيكات) تزوج مرتني فأجنب من زوجته األوىل
كهرابئيًا ميكانيكيًا يف القطارات احلديدية حىت بعد أن أصبح والده دكتاتور روسيا، كما أجنب من زوجته  

 . ( سفتالان ) وابنة مساها ( فاسيلي)   ابناً مساه( انداي اليلوييغا) الثانية
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 واالستبداد.
، ومل  ( 9)  ذكروا أيضاً: أن مثانية ماليني شيعوا املغنية املصرية اليت توفيت قبل سنوات  وقد

 يكن ذلك ابجلرب وإمنا كان حباً منهم هلا ولألغاين.
ويف اآلونة القريبة مشى ستة ماليني من الشباب والشاابت يف الغرب وراء جنازة امرأة  

 

م يعمل  1917 يف احلزب االجتماعي الدميقراطي وظل حىت سنة م أصبح ستالني عضواً 1900يف سنة 
م نفي  1913يف جمالس احلزب الداخلية وقد أوقف ستة مرات وجنا يف مخس مرات ويف املرة األخرية سنة 

 إىل سيبرياي حيث بقي حىت سقوط القيصرية.
وتقديره وقد بقي على ( يننيل)  كان ستالني عارفاً أبوضاع العمال يف روسيا وكان يتمتع بعطف زعيم احلركة

م وتسلم مفوضية األجناس أربع سنوات مث أصبح سكرتري احلزب  1917اتصال وثيق به بعد سنة 
يف تعزيز  ( ستالني) م دب النزاع بني الزعماء على القيادة فشرع 1924عام ( لينني) الشيوعي، مبوت

   الشهر نفسه انفصل عن من مفوضية احلزبية ويف ( تروتسكي ) م عزل1925منصبه فدبر يف نيسان 
  و( رايكون) و( بوخارين) واحتد مع أعضاء املكتب السياسي اآلخرين( كامينيف) و( زينومينيف)
 . ( تومسكي)

من املكتب السياسي مث من رائسة سوفيات بطرسربج، وأخرياً من ( زينومينيف) م مت طرد1926يف شباط 
من املكتب  ( كامينيف) و ( تروتسكي) كل من   تشرين األول مت طرد 23رائسة األممية الثالثة، ويف 

  و( زينومينيف) السياسي فتم هبذا الوضع احلد النهائي ألي مقاومة فعالة لستالني، وتال ذلك فصل
  م نفي 1929من جلنة احلزب املركزية مث شطب أمسائهم من احلزب، ويف سنة ( تروتسكي ) و ( كامينيف)
 م دكتاتور روسيا بال منازع. 1930زيران سنة يف ح( ستالني)  إىل اخلارج وأصبح( تروتسكي)

اجليش يف حروبه الدفاعية واهلجومية  ( ستالني) م قاد1941عندما هامجت اجليوش األملانية روسيا سنة 
 م رقي إىل رتبة مارشال.  1943وقد أصبح قائداً عاماً للجيوش السوفياتية ويف سنة 
على املناوئني يف حماكمات صورية، تويف يف موسكو   متيزت فرتة حكمه ابالستبداد والدكتاتورية والقضاء

تعرض حلملة عنيفة كشفت عن عورات حكمة وأدت إىل حتطيم ( خروشوف) م ويف عهد1952عام 
 متاثيله ونصبه التذكارية. 

(  السنبالوين) م بطماي الزهرية 1898إشارة إىل املغنية أم كلثوم وامسها فاطمة إبراهيم البلتاحي، ولدت عام ( 9) 
القرية ومالت منذ حداثتها إىل الغناء مث اشتهرت بني املدن ( ُكّتاب) ترددت هي وشقيقتها على ،

م  1920واألقاليم اجملاورة فبدأت الغناء يف احلفالت اليت يقيمها املوظفون، جاءت إىل القاهرة سنة 
لة عام  وشرعت يف الغناء، كما مثلت يف عدة أفالم، حصلت على نوط الكمال وإحدى جوائز الدو 

م وقد حضر تشييعها  1975م ولقبوها بكوكب الشرق وسيدة الغناء العريب توفيت ابلقاهرة عام 1961
 املاليني.
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راء جنازهتا للثواب واألجر أو ابجلرب أو ما  ، فإهنم ما كانوا ميشون و ( 10)  اغتيلت يف فرنسا
أشبه، بل إمنا كانوا ميشون وراء أحالمهم، وكانوا ميشون وراء زعيمة جديدة جسدت شيئاً من 

 قدمياً.( 11) كما قال الشاعر(  شبه الشيء منجذب إليه)  هذه األحالم، فإن
د هتمها تقاليد  فإن املرأة املذكورة كانت متمردة على كل شيء، فخلعت عذارها ومل يع

وال أعراف وال آداب عامة، وال قوانني وال أسرة وال زوج، وال دين وال شريعة، وال العرش  
الذي كان سينتقل إليها حسب املرتبة، وكانت امرأة أعطت نفسها ملن حتبه ابحلب غري  

 

وسائق ( عماد الفايد) ومقلتها، حيث دبروا هلا حاداًث أودى حبياهتا وحياة عشيقها( دايان) إشارة إىل( 10) 
(  أملا ) قلهم أبحد أعمدة نفق مير حتت جسر، وذلك ابصطدام السيارة اليت كانت ت( هنري بول) السيارة

م، ومل ينج من احلادث سوى  1997يف ابريس يوم احلادي والثالثني من شهر أغسطس ـ آب من عام 
لكنه أصيب إبصاابت ابلغة. وقد ادعى حممد الفايد ـ والد عماد  ( تريفور ريس جونز) احلارس الشخصي 

 املخابرات الربيطانية. ـ: أن دايان وعماد قتال نتيجة مكيدة من تدبري
وقال القضاة الفرنسيون: أبن احلادث يرجع أساسًا إىل سكر السائق فضاًل عن السرعة الكبرية اليت كان  
يقود هبا السيارة وقت وقوع احلادث. ووجد التحقيق املطول يف احلادث أن السيارة املرسيدس كانت  

طدمت ابلعمود. وأظهرت عينة دم للسائق  كيلومرتًا يف الساعة حينما اص  120تتحرك بسرعة تناهز 
احتواء دمه على أكثر من ثالثة أمثال الكمية املسموح هبا من الكحول وقت وقوع احلادث. كما وجد  

 أيضا أنه كان يقود السيارة أثناء تعاطيه عقاراً مضاداً لالكتئاب.  
لغ مليون دوالر عرب الربامج وقد بذلت سيدة أمريكية من والية أوكالهوما جهوداً حىت متكنت من مجع مب

اليت ترعاها الشركات والتربعات اخلاصة واملنح من أجل بناء حديقة تذكارية لألمرية الراحلة دايان على 
 مساحة قدرها ستة أفدنة. 

ماليني دوالر يف متنزه هايد ابرك يف لندن ختليدًا لذكرى األمرية  4.36كما تقرر إنشاء انفورة تتكلف 
تكليفًا إبنشاء التذكار.  ( جوردون براون) وأصدرت جلنة ختليد دايان اليت يرأسها وزير املاليةالراحلة دايان. 

وقال وليام ويستون الرئيس التنفيذي لوكالة املتنزهات امللكية: إن التذكار البد أن يعكس جتاوب الناس 
 العاطفي مع دايان. 

للواقع، من خالل نفخ بعض وقائعه وتقزمي  وهكذا جيري يف عصر الثقافة الكونية رسم مشهد كاريكاتوري 
بعضها اآلخر، إىل احلد الذي جيعل الناس يعقلون العامل على غري حقيقته، جاهلني لكثري من احلقائق 
الكربى اليت يصنع بعضها التاريخ، ولكثري من املآسي اليت حتل ابلشعوب وخصوصًا يف جنوب املنظومة 

 الكونية.
وعجز البيت: وأشبهنا بدنياان الطغام، والبيت جزء من قصيدة امسها:  ( هـ354-330)  أبو الطيب املتنيب( 11) 

 معدن الذهب الرغام.
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املشروع، وكانت قد أعلنت على شاشات التلفزيون وسائر وسائل اإلعالم أهنا خانت زوجها  
ألمري املرشح لوراثة العرش، وقد نشرت الصحف خياانهتا إىل املاليني كما أصبحت صورها  ا

 بطاقة دعوة بني الشباب والشاابت، وأصبح حديثها حديث هؤالء.
ومن الواضح أن بعض الشباب والشاابت إمنا يتمنون مثل ذلك، فكانت املغتالة صورة  

مثاليات وأحالم بعض الشباب والشاابت،  مثالية هلؤالء، ومن الواضح أن مثل هذه األمور 
فإهنم يريدون املال والرتف واجلنس والشهوة والتحلل وما أشبه ـ فال شيء حرام وال شيء 
ممنوع وال شيء ضار، وال شيء مناف للعوائل وهادم لألسرة وموجب لعنوسة البنات ـ واحلرية  

 الالمسؤولة إىل حّد اإلفراط املضر، بال موانع وال ضوابط.
قد نسوا أن قواعد احلياة وسنن الكون اليت جعلها هللا سبحانه وتعاىل هي احلاكمة على و 

الذين يعرضون عن ذكر هللا، فجرت سنة منها عليها وعلى عشيقها أيضاً، فاخرتق احلديد  
 جسميهما وأصبحا هامدين.

مها  والذين كانوا وراء األحداث كانوا ميجدون ويهللون ويشيدون بسلوكية أرادوا تعمي 
على كل الشباب والشاابت، لتكون مثااًل للجماهري الشابة، فيقام هلا حمراب يف بعض 

 القلوب.
ويف األحاديث: إن احلق والباطل كالنور والظالم، إذا ذهب النور أييت الظالم مكانه،  

 وهكذا يكون اخلري والشر، واالستقامة واالحنراف وكل ما هو من هذا القبيل.
: »لن جيتمع احلق والباطل يف قلب امرئ، قال هللا  ( عليه السالم) قال أمري املؤمنني

 .  (12 )» (13 )ما جعل هللا لرجل من قلبْي يف جوفهتعاىل: 
 .( 14)  : »أعدوا لكل حق ابطالً ولكل قائم مائاًل«( عليه السالم) وقال

 ..  ( 15) وأمثال هذه املظاهر كثرية يف الغرب وما أشبهه، ويف مدرسة فرويد

 

 .4سورة األحزاب: ( 12) 
 عن تفسري النعماين. 29ح  30ب  82ص  66حبار األنوار: ج( 13) 
 يصف فيها املنافقني. ( عليه السالم) ومن خطبة له  194هنج البالغة، اخلطب: ( 14) 
عامل نفساين منساوي، درس الطب يف جامعة فيينا وخترج منها سنة  ( م1939ـ 1856)  رويد زيغموند ف( 15) 

م للدراسة على يد 1885م، قرر أن يتخصص يف معاجلة األعصاب فذهب إىل ابريس سنة 1881
الذي شجعه على اتباع الطريقة يف معاجلة اهلسترياي  ( جان ماراثن شاركو) األخصائي يف أمراض األعصاب 
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تفسري  ) م وتويف على أثره. من أشهر مؤلفاته 1923ية النفسانية، أصيب ابلسرطان حوايل عام من الناح
(  العقل الواعي وعالقته ابلعقل الالواعي) ، و(  مقدمة عامة للتحليل النفساين)  م، و1899عام  ( األحالم

قد نظرايت ن) م. وإليكم بعض آرائه الفاسدة نقلناها من كتاب 1895عام ( دراسات يف اهلسترياي) و
صلى ) م، مركز الرسول األعظم1997هـ / 1418عام  1ط( أعلى هللا درجاته) لإلمام الشريازي ( فرويد

: يرى فرويد: أن تصرفات البشر واجتاهاهتم وعواطفهم هي مثرة الغريزة اجلنسية. فالغريزة  ( هللا عليه وآله
يقول: إن الكاتب الذي يثور على األوضاع  اجلنسية هي اليت حترك اإلنسان منذ والدته إىل حني مماته، مث 

الفاسدة، فيكتب انقدًا لألمري الظامل واحلاكم الغاشم، أن احملرك األساسي فيه هو اجلنس؛ وذلك ألن  
، فكرهه ألبيه امتد  إىل كرهه لألمري املستبد، مث يقول: إن اإلنسان  ( أب الكاتب) األمري مستبد يشبه

اجلنس مع أمه، ألن الطفل يف حالة الرضاع حيب أمه حبًا جنسياً، وجيد   يكره أابه؛ ألنه منعه من ممارسة 
 لذة جنسية يف الرضاع، وااللتصاق جبسم األم. 

ويرى: أبن املرأة هي اليت حترك اإلنسان وحتدد سلوكه، فالولد خيتار زوجته من طراز أمه، يف العني واملالمح 
راها تالئم ذوق زوجته، و أيكل الطعام؛ ليقوى على وقسمات الوجه، و ينتقي الدار والسيارة و.. اليت ي

 مزاولة العمل اجلنسي مع زوجته. 
وابلنسبة إىل سبب نشوء احلضارات ووجودها فإنه يقول: هو اجلنس، فاحلالة اجلنسية هي اليت تسبب  
نشوء احلضارات؛ ألن الطفل يرغب يف ممارسة اجلنس مع أمه، لكن األب مينعه من ذلك، فيكظم الطفل 

ذه الرغبة خوفًا أو حياًء. وهذا الكظم يدور دورات خمتلفة، يف نفس الشخص طوال حياته، فيفرج عنه  ه
بنشاط بديل، فيتسامى به إىل إجياد حضارة، وهكذا يتسامى به إىل إجياد الثقافة ـ والثقافة لون من ألوان  

 احلضارة ـ إذن فاحلضارة من مواليد اجلنس، واجلنس سبب احلضارة.
ننا حنب ونكره، وخناف ونشجع، ونشمئز ونقبل، ونفعل ونرتك، بعواطف كمنت فينا منذ الطفولة ويرى: أ

حيث  ( العدائي) وال ندري هبا، إال بعد التحليل الشاق. وأن اإلنسان ينظر إىل رؤسائه نظره إىل أبيه 
 عادى أابه حال طفولته؛ ألن األب كان حيول بني الطفل و بني االستمتاع ابألم. 

بب نشوء الدين، فهو كان رد فعل جلرمية شنعاء، فقد حدث يف جيل من األجيال اإلنسانية  وأما س
األوىل، أن أحس األبناء برغبة جنسية ملحة حنو أمهم اليت ولدهتم، ولكن سطوة األب كانت متنعهم عن  

أبمهم. ويف ذات مزاولة هذه الرغبة مع األم، فتآمر األوالد على قتل أبيهم، ليتخلصوا من سطوته ويستأثروا 
ليلة قتل األوالد أابهم، فلما أصبحوا ندموا على قتل أبيهم ندمًا شديداً، فصمموا على أن يقدسوا األب  
كفارة ملا ارتكبوه من اجلرمية ابلنسبة إليه، مث امتزج ذكر األب ببيض أنواع احليواانت، فامتنعوا عن قتل 

دين ظهر يف العامل!. ونشأت من هذا الدين سائر  ذلك احليوان، بل ابلعكس أخذوا يقدسونه، وهذا أول
األداين، فاألداين كلها إمنا جاءت حلل مشكلة إحساس األبناء ابجلرمية، فاألداين إذن رد فعل حلدث 

 ذلك اإلجرام.
ويرى: أن النفس البشرية تطورت من نفس احليوان الوحشي وإنسان الغاب، ولذا بقي يف النفس البشرية  
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 .. ( 16) سومارك
 ومن أشبههما. 

 إال اإلسالم، واإلسالم وحده فقط، فإنه مبدأ الطهارة. 
 من شروط حكومة اإلسالم

مث إن اإلسالم إمنا أييت إىل احلكم إذا حدث هناك تيار مناسب له، نعم قال سبحانه:  
يعلمون ظاهرًا من احلياة الدنيا  أي ليس ابطنهاوهم عن اآلخرة هم غافلون (17 ) عن

 

؛ حيث أن الطفل كان يكره  ( اجلنس) الوحش، مث يقول: أبن حس العدالة نشأ من جهة بقااي ورااثت من
أابه الذي مينعه ويصده عن االستمتاع أبمه جنسياً، لذا نشأ منذ الطفولة حس مقاومة الظلم واالستبداد 

 ذلك يف هذا الطفل، فالذي يضرب إنساانً اعتباطاً، أو الذي يضرب بنفسه طفاًل ال ذنب له، تتحرك يف
 الضارب حس الطفولة، الذي اختمر فيه من جراء اجلنس.

 ويرى: أبن الذات البشرية مؤلفة من ثالثة أقانيم وهي: 
 أقنوم األيد: وهو طبيعتنا احليوانية وغرائزان البدائية الكامنة. -1
 أقنوم األجيو: وهو شخصيتنا الوجدانية االجتماعية اليت ندري هبا   -2
 وهو ضمريان وما نتطلع إليه من شرف وبر وفضيلة.   أقنوم السوبراجيي: -3

يقول فرويد: أبنه ال ميكن أن يظهر شعور واحد نظيف أبداً، فاإلنسان مهما كان حزينًا ملوت ولده أو  
أبيه أو زوجته أو املنعم عليه، البد وأن يكون هناك شعور خفي ابلفرح خيفيه اإلنسان خمافة أهل بيته 

ب حنو ولد أو حبيب أو قريب، البد وأن يكون هناك شعور خفي ابلكراهية، وذويه، ومهما كان هناك ح
 خيفيها اإلنسان للمصاحل ولالنتهازية. 

أما األحالم فريى فرويد: أهنا بقية وراثة يف النفس، كما أن الزائدة الدودية بقية وراثة يف اجلسم، مث يقول: 
ف السقوط، كما كان يتفق أن تسقط أطفاهلا  إن أسالفنا القردة!! كانت تعيش فوق األشجار فكانت ختا

من أعلى الشجرة، وهذا اخلوف هو الذي ورثته أطفالنا، ولذا كثريا ما يرى الطفل يف املنام أنه يسقط من 
 مكان عال أو هو مشرف على السقوط. فالطفل ورث األفكار، وتظهر الوراثة يف املنام.

انيا وتلقى دروسه يف جامعيت بون وبرلني، كان والده ولد يف تريف أبمل( م1883-1818) كارل ماركس( 16) 
فريد ريك ) ، وتعرف يف ابريس على1843حمام يهودي األصل اعتنق النصرانية، فر إىل ابريس عام 

  1848أصدرا معاً كتيباً عرف ابلبيان الشيوعي، بعد ثورة  1848فتالزما طوال حياهتما، ويف سنة  ( اجنلز
حيث بقي هناك حىت تويف. ظهر   1849ة وجيزة مث غادرها إىل لندن عام عاد ماركس إىل أملانيا لفرت 

، أسس احلركة االشرتاكية، كان عنيفًا مشاكسًا نزقًا سريع  1868سنة ( رأس املال )  اجمللد األول من كتابه
 الغضب. 

 . 7سورة الروم: ( 17) 
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 هرها وعن ابطنها. ظا
وال دنيا، فال صحة وال استقرار،   ومن املعلوم أن ظاهر احلياة الدنيا وحده ال ينفع ال ديناً 

وهلذا نشاهد أن الدنيا امتألت ابلفقر واملرض، واجلهل والفوضى، وأكل القوي الضعيف،  
 وخمتلف أنواع الظلم واالستبداد وما أشبه ذلك. 

وحنن اليوم يف الدنيا يف   فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري قال سبحانه: 
قال رب مل حشرتين أعمى وقد كنت بصريا   وحنشره يوم القيامة أعمى معيشة الضنك 

 قال كذلك أتتك آايتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى (18 ).نعوذ ابهلل تعاىل من ذلك 
إمنا يتحقق أبمور، من   مث ال خيفى إن التيار اإلصالحي الذي يكون مقدمة لقيام اإلسالم

 أمهها نشر الفكر والثقافة والتوعية بني األمة. 
 ومن مقوماته أيضاً األمور التالية: 

 

 . 126-124سورة طه: ( 18) 
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1 

 حتصْي النساء ابألزواج
 

فانه زّوج كل ( صلى هللا عليه وآله) األول: أن تكون كل امرأة متزوجة كما فعل رسول هللا 
ري متزوجة، وإذا اتفق أن رجاًل مات أو طلق أو  نساء املدينة، حىت أنه ملا تويف مل تبق امرأة غ

 استشهد يف غزوة، تتزوج املرأة حسب قوانني اإلسالم بزوج اثن وكذلك بزوج اثلث.
كما نرى ذلك يف أمساء زوجة جعفر بن أيب طالب، فقد تزوجت بعد استشهاده أبيب  

 .( 19( ) عليه السالم) بكر، وملا مات تزوجت بعلي أمري املؤمنني
لنسبة إىل خولة زوجة محزة سيد الشهداء، حيث تزوجت بعد استشهاده على وهكذا اب

 .( 20)  ما ذكره املؤرخون
 إن زواج الفتيات يتحقق أبمور منها: 

 احلث والتشجيع على الزواج املبكر. ألف: 
( 21) قال: »من سعادة املرء أن ال تطمث ابنته يف بيته«( عليه السالم) فعن أيب عبد هللا

. 
 : »كان علي بن احلسني( عليه السالم) شعيب رفعه قال: قال أبو عبد هللاوعن نوح بن 

إذا أاته ختنه على ابنته أو على أخته بسط له رداءه مث أجلسه مث يقول:مرحباً  ( عليه السالم)
 .( 22) مبن كفى املئونة،وسرت العورة«

 سهولة القوانني دون تعقيدها ال كما هو املشاهد اليوم يف احلكومات.ب: 
 .( 23)  : »لتتضع املناكح«(  صلى هللا عليه وآله) قال

 

 . 725ح 3ب 581ص  33راجع حبار األنوار: ج( 19) 
 النعمان بن عجالن ونسبه وبعض أخباره.  174ص  16راجع شرح هنج البالغة: ج( 20) 
 . 25036ح  23ب 61ص  20وسائل الشيعة: ج ( 21) 
 . 8ابب ما يستحب من تزويج النساء عن بلوغهن وحتصينهن ابألزواج ح  338ص  5الكايف: ج( 22) 
 . 6ح 33ب  395ص  7هتذيب األحكام: ج ( 23) 
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 قلة املهور وما أشبه. ج: 
 : »أفضل نساء أميت أصبحهن وجهاً وأقلهّن مهراً«( صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا

 ، وال يبعد أن يكون املراد ابألصبح وجهاً ذات األخالق احلسنة ال اجلمال اجلسدي.( 24)
عليها  ) ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ( ى هللا عليه وآله صل ) وقد زوج رسول هللا

وحسب ما ورد من بساطة جهاز العرس  ( 25) بثالثني درمهًا حسب رواية الكايف( السالم
 . ( صلى هللا عليه وآله)  املشرتى هلا أبمر رسول هللا 

صلى هللا  ) يقول: »زّوج رسول هللا( عليه السالم) عن ابن بكري قال: مسعت أاب عبد هللا
 .( 26)  على درع ُحطمية تسوى ثالثني درمهًا«( عليها السالم)  فاطمة( عليه وآله

 

 . 4لنساء حابب خري ا 324ص  5الكايف: ج( 24) 
 . 4ح ( عليها السالم )  فاطمة(  عليه السالم) ابب ما تزوج عليه أمري املؤمنني 378ص  5الكايف: ج( 25) 
 . 27014ح  5ب  250ص  21وسائل الشيعة: ج ( 26) 
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 عدم عزوبة الشباب
 

الثاين: أن يكون كل شاب ذا زوجة فإذا بلغ السن الشرعي أو ما أشبه ذلك، زّوجوه  
أمام  بزوجة صاحلة ومبهر قليل، ومن دون عرقلة ووضع الصعاب من قبل القوانني الوضعية 

 الزواج ومن دون مشاكل.
وهي عمتنا، تزوجت ابلسيد ( رمحها هللا)  أن أخته السيدة مرمي( رمحه هللا )( 27) نقل الوالد

 

هو آية هللا العظمى السيد مريزا مهدي احلسيين الشريازي، كان من مشاهري الفقهاء اجملتهدين ومراجع ( 27) 
مزج العلم اإلهلي ابلعمل الصاحل على أحسن وجه فأعطى من نفسه خري صورة ملا جيب  التقليد يف زمانه، 

 أن يكون عليه عامل الدين حقاً.
والده املريزا حبيب هللا احلسيين الشريازي بن السيد آقا بزرك بن السيد مريزا حممود بن السيد إمساعيل، 

وأما والدته فهي منتسبة لبيته، كما إن زوجته كانت  فوالد املريزا مهدي هو ابن أخ اجملدد الشريازي الكبري، 
 من حفيدات اجملدد الشريازي من كرميته السيدة الفاضلة آغا يب يب.

فقد أابه يف طفولته فعىن بنشأته وتربيته دينيًا وإسالميًا شقيقه املرحوم املريزا عبد هللا احلسيين الشريازي 
 الشهري ابلتوسلي. 

وظل هبا إىل سين شبابه األوىل، فدرس على أساتذهتا مقدمات العلوم  1304ولد يف مدينة كربالء سنة 
من حنو وصرف وحساب ومنطق وسطوح الفقه واألصول، مث سافر إىل سامراء واشتغل فيها ابلبحث  
والتحقيق والتدريس لفرتة طويلة، مث توجه إىل مدينة الكاظمية فاشتغل ابلبحث والدرس ما يقرب من 

ا إىل كربالء املقدسة وبقي فيها فرتة من الزمن مواصاًل الدرس والبحث إىل أن انتقل سنتني، وسافر بعده
 إىل النجف األشرف، وأقام هبا ما يقرب من عشرين عاماً. 

درس اخلارج على أيدي كبار العلماء واملراجع يف عصره أمثال: السيد املريزا علي آغا جنل اجملدد الشريازي، 
والسيد حممد  ( مصباح الفقيه) لشريازي، والعالمة اآلغا رضا اهلمداين صاحب واملريزا الشيخ حممد تقي ا

 وغريهم. ( العروة الوثقى) كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب
حتت رعاية املرحوم السيد  ( كمباين) كان حيضر يف كربالء املقدسة حبثاً علمياً عميقاً كان يسمى ببحث الـ

 مجعاً من أكابر ومشاهري اجملتهدين يف كربالء املقدسة.احلاج آغا حسني القمي، وكان البحث يضم 
ابلبحث والتدريس، واضطلع مبسؤولية التقليد  ( رمحه هللا ) هـ استقل1366بعد وفاة السيد القمي سنة 

 واملرجعية الدينية، ورجع الناس إليه يف أمر التقليد.
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وكان جهازها ثواًب واحدًا فقط، وانتقلت يف ليلة عرسها من غرفتها اليت    (28 )عبد اهلادي 
 عي.كانت تعيش فيها إىل غرفة الزوج، وهبذه البساطة يكون الزواج الشر 

صلى هللا  )  قال: قال رسول هللا ( عليه السالم) عن صفوان بن مهران عن أيب عبد هللا 
: »تزوجوا وزوجوا، أال فمن حظ امرئ مسلم إنفاق قيمة أمية، وما من شيء ( عليه وآله

 .( 29) أحب إىل هللا عزوجل من بيت يعمر يف اإلسالم ابلنكاح«
 

ملد الشيوعي، ابدر إىل استنهاض مهم  يف عهد حكومة عبد الكرمي قاسم يف العراق ويف أثناء فرتة تنامي ا
مراجع الدين الكبار يف النجف األشرف؛ الختاذ موقف مجاعي قوي إزاء اخلطر اإلحلادي على العراق،  

 فالتقى آبية هللا العظمى السيد حمسن احلكيم وأصدر األخري فتواه الشهرية بتكفري الشيوعية. 
هـ، وشيع جثمانه يف موكب مهيب  1380بان سنة يف الثامن والعشرين من شهر شع ( رمحه هللا) تويف

قلما شهدت كربالء مثله، ودفن يف مقربة العامل اجملاهد الشيخ املريزا حممد تقي الشريازي يف صحن الروضة  
احلسينية الشريفة، وأقيمت على روحه الطاهرة جمالس الفاحتة والتأبني مبشاركة خمتلف الفئات والطبقات 

 واستمرت لعدة أشهر.
مؤلفاته املخطوطة: شرح العروة الوثقى، املباحث األصولية، رسالة يف التجويد، رسالة حول فقه الرضا،  من 

كشكول يف خمتلف العلوم، الدعوات اجملرابت، هدية املستعني يف أقسام الصلوات املندوبة، رسالة يف  
اد، الوجيزة، ذخرية الصلحاء،  اجلفر، أجوبة املسائل االستداللية، وأما مؤلفاته املطبوعة فهي: ذخرية العب

تعليقة العروة الوثقى، تعليقة الوسيلة ، بداية األحكام، مناسك حج فارسي، أعمال مكة واملدينة، ديوان  
 شعر، وقد طبع بعض أشعاره متفرقة.

هو آية هللا العظمى السيد عبد اهلادي بن السيد مريزا إمساعيل بن السيد رضي الدين الشريازي النجفي، ( 28) 
هـ يف السنة اليت تويف هبا والده احلجة، وهو ابن عم آية هللا العظمى املريزا 1305ولد يف سر من رأى عام 

. هاجر إىل كربالء وحضر على بعض علمائها، خترج على الشيخ مال حممد  ( قدس سره) مهدي الشريازي 
اين. كان عاملًا حمققاً منقباً، ذا  كاظم اآلخوند اخلراساين واملريزا حممد تقي الشريازي وشيخ الشريعة األصفه

رأي صائب، قوي احلافظة، أديبًا شاعراً، آلت إليه املرجعية الدينية بعد وفاة السيد أبو احلسن األصفهاين،  
فكان من مراجع الشيعة الكبار. له مواقف مشرفة ضد االستعمار الربيطاين، اشرتك مع الشيخ الشريازي 

 هـ. 1382د الشيوعي وأصدر فتواه الشهرية بضاللتهم، تويف عام  يف ثورة العشرين، ووقف بوجه امل 
:  5: رسالة يف اللباس املشكوك، 4: كتاب الزكاة، 3: كتاب الصوم، 2: كتاب الطهارة ، 1من مؤلفاته: 

: دار السالم يف فروع السالم وأحكامه،  7: رسالة يف اجتماع األمر والنهي، 6رسالة يف االستصحاب، 
: تعليقة  12: الذخرية، 11: الوسيلة، 10: رسالة يف الرضاع، 9: كتاب احلوالة، 8رع، أهناها إىل ألف ف
 : الرسالة العملية الفارسية. 14: الرسالة العملية العربية، 13العروة الوثقى،  

 . 1ابب يف احلض على النكاح ح 328ص  5الكايف: ج( 29) 
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: »ركعتان يصليهما املتزوج أفضل ( يه السالمعل ) وعن ابن القداح قال: قال أبو عبد هللا
 . ( 30) من سبعني ركعًة يصليها أعزب«

  قال: قال رسول هللا( عليه السالم) وعن كليب بن معاوية األسدي عن أيب عبد هللا
: »من تزوج أحرز نصف دينه ـ ويف حديث آخر ـ فليتق هللا يف النصف ( صلى هللا عليه وآله )

 .( 31) الباقي«
:  ( صلى هللا عليه وآله) قال: قال رسول هللا( عليه السالم) م عن أيب عبد هللاوعن األص

 .( 32) »رذال مواتكم العزاب«
عليه ) قال: قال أمري املؤمنني( عليه السالم) وعن حممد بن مسلم عن أيب عبد هللا

إن  قال: من أحب أن يتبع سنيت ف( صلى هللا عليه وآله)  : »تزوجوا فإن رسول هللا( السالم
 . ( 33) من سنيت التزويج«

 

 . 24913ح 2ب 18ص  20وسائل الشيعة: ج ( 30) 
 . 4342ابب فضل التزويج ح  383ص  3لفقيه: جمن ال حيضره ا( 31) 
 . 2ح 22ب  239ص  7هتذيب األحكام: ج ( 32) 
 . 24911ح 1ب 18-17ص  20وسائل الشيعة: ج ( 33) 
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 السكن للجميع 

 
الثالث: أن يكون لكل إنسان دارًا يسكن فيها، وذلك إمنا ميكن ابلرجوع إىل القانون  

وقوله مرة ( 34) : »األرض هلل وملن َعَمرها«( صلى هللا عليه وآله) الذي صرح به رسول هللا 
(  إحياء املوات ) ره الفقهاء يف كتاب كما ذك( 35) اثنية: »مث إهنا لكم مين أيها املسلمون«

 وغريه.
ومن الواضح أن اإلنسان يتمكن من بناء الدار البسيطة بشيء قليل من املال، فإذا  
كانت األرض بال مثن، ومل تكن هناك حاجة إىل إجازة أو تصريح من الدولة، فالكل سوف  

عت حركة بناء الدور  ميلك دارًا يعيش فيها، وقد رأيت سهولة البناء يف العراق، حيث اتس 
بسبب بعض التسهيل يف القانون الذي وضعته احلكومة، حيث ابعوا كل ألف مرت أو  
مخسمائة مرت بعشرة داننري وكانت القوة الشرائية لعشرة داننري آنذاك ثالمثائة كيلو من اخلبز 

يقة الدار ما  تقريبًا وكل دار كانت متتح املاء من البئر احملفور فيها، كما كانوا يزرعون يف حد
يستفيدون منها من اخلضروات واألشجار، وبذلك توسعت كربالء املقدسة يف ثالث سنوات 

،  ( 37) ، وفرسخًا يف اجتاه مقام احلر( 36) تقريباً، فرسخني يف اجتاه مقام عون بن عبد هللا
وفرسخني أو أكثر يف اجتاه مدينة النجف األشرف، وثالثة فراسخ يف اجتاه مدينة طويريج،  

 

 .2ابب يف إحياء أرض املوات ح  279ص  5راجع الكايف: ج( 34) 
أنه قال:  ( صلى هللا عليه وآله) ، وفيه عنه20906ح 1ب  112ص 17راجع مستدرك الوسائل: ج ( 35) 

 ادي األرض هلل ولرسوله مث هي لكم مين، فمن أحيا موااتً فهي له«. »ع
  هو عون األكرب بن عبد هللا بن جعفر بن أيب طالب استشهد يوم الطف يف كربالء مع اإلمام احلسني ( 36) 

 ، وقد وقع التسليم عليه يف زايريت الناحية والرجبية.(  عليه السالم)
، استشهد يوم  ( عليه السالم) ايح بن يربوع، ومن أصحاب اإلمام احلسنياحلر بن يزيد الرايحي، من بين ر ( 37) 

، وقصته معروفة، وقد وقع التسليم عليه يف زايرييت  ( عليه السالم ) الطف يف كربالء مع اإلمام احلسني
 الناحية والرجبية. 
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وهكذا حدث مثل ذلك يف كل من مدينة النجف األشرف والكاظمية املقدسة وبغداد واحلّلة 
 وغريها من املدن مما رأيته أان بنفسي. 

 هذا وقد ورد يف الرواايت استحباب سعة املنزل: 
 قال: »من السعادة سعة املنزل«( عليه السالم) عن هشام بن احلكم، عن أيب عبد هللا

(38 ) . 
صلى هللا عليه ) قال: قال رسول هللا( عليه السالم) عن أيب عبد هللاوعن السكوين، 

 .( 39) : »من سعادة املرء املسلم املسكن الواسع«( وآله
قال: »ثالثة للمؤمن فيهن ( عليه السالم) وعن مطرف موىل معن، عن أيب عبد هللا

على أمر الدنيا   راحة: دار واسعة تواري عورته، وسوء حاله من الناس، وامرأة صاحلة تعينه
 .( 40) واآلخرة، وابنة أو أخت خيرجها من منزله مبوت أو بتزوج«

(  عليه السالم) وعن سليمان بن رشيد، عن أبيه، عن بشري قال: مسعت أاب احلسن
 .( 41) يقول: »العيش: السعة يف املنازل، والفضل يف  اخلدم«

عن فضل عيش الدنيا؟  سئل ( عليه السالم) وعن سعيد، عن غري واحد: أن أاب احلسن
 .( 42) قال: »سعة املنزل، وكثرة احملبني«

قال: »من شقاء العيش: ضيق  ( عليه السالم) وعن علي بن أيب املغرية، عن أيب جعفر
 .( 43) املنزل«

أن الدور قد  ( صلى هللا عليه وآله)  ويف رواية: شكا رجل من األنصار إىل رسول هللا
: »ارفع صوتك ما استطعت، وسل هللا أن يوسع  ( يه وآلهصلى هللا عل )  اكتنفته. فقال النيب

 .( 44) عليك«
 

 .  1ابب سعة املنزل ح 525ص  6الكايف: ج( 38) 
 . 6596ح 1ب 300ص  5وسائل الشيعة: ج ( 39) 
 . 206ابب الثالثة ح 159ص  1اخلصال: ج( 40) 
 . 4ابب سعة املنزل ح 526ص  6الكايف: ج( 41) 
 . 6595ح 1ب 300ص  5وسائل الشيعة: ج ( 42) 
 . 6ابب سعة املنزل ح 526ص  6الكايف: ج( 43) 
 . 6597ح 1ب 300ص  5وسائل الشيعة: ج ( 44) 
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 توفري فرص العمل
 

الرابع: عدم البطالة فيكون لكل أحد رجالً كان أو امرأة عماًل مناسبًا له؛ وذلك إمنا  
صلى هللا عليه  )  يتوفر ابلتشجيع على امتالك املباحات األصلية وحيازهتا كما قال رسول هللا 

، من غري فرق بني أن  ( 45)  »من سبق إىل ما ال يسبقه إليه مسلم فهو أحق به« :( وآله
يستفاد من البحار كاألمساك وما أشبه، أو من املعادن كالنفط وامللح والكربيت وغري ذلك 

 .( 46) نعم، أيخذ من املعدن اخلمس كما قررته الرواايت وذكره الفقهاء يف كتاب اخلمس
والزراعة وغري ذلك من خمتلف األعمال الكثرية املباحة، من  وكذلك ابلنسبة إىل الرعي 

غري فرق بني املستفيد من املباحات الشرعية رجالً كان أم امرأة، مع حفظ احلجاب الشرعي 
وعدم االختالط املشني، ابإلضافة إىل ضرورة عدم منع الدولة من حيازة املباحات، ومنح  

أبخذ اإلجازة، ودفع الضريبة، وما أشبه كما هو   احلرية يف مزاولة األعمال، وعدم اشرتاطها
 املشاهد يف بالدان اليوم. 

وهو بلد ذو مليونني ونصف، أنه ميلك مائة مليون ( 47)  وقد قرأت يف تقرير حول نيوزلندا
 

 . 4ابب إحياء املوات ح  480ص  3غوايل الآليل: ج ( 45) 
ابب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده وما جيب فيه، ومن ال حيضره   538ص 1: جراجع الكايف( 46) 

  189ص 93، وحبار األنوار: ج2ب 485ص 9ابب اخلمس، ووسائل الشيعة: ج 39ص 2الفقيه: ج
 وغريها.  23ب

  0160دولة مستقلة عضو يف الكومنولث الربيطاين، تقع يف احمليط اهلادئ اجلنويب الغريب على بعد ( 47) 
كيلومرت إىل اجلنوب الشرقي من أسرتاليا، وتتألف من جزيرتني رئيسيتني، مها اجلزيرة الشمالية واجلزيرة  
اجلنوبية وبعض اجلزر األخرى، لغتها الرمسية اإلجنليزية وداينتها النصرانية، ثروهتا احليوانية: املاشية واخلراف، 

التبغ والفاكهة واخلضر، منتجاهتا: الصوف واللحوم حماصيلها الزراعية: القمح والذرة والبطاطا والبصل و 
ومشتقات األلبان والبيض واألخشاب. ثروهتا املعدنية: الذهب والفضة والفحم احلجري واحلديد واملنغنيز 
والنحاس والقصدير والبالتني والكربيت والنفط والغاز الطبيعي، صناعاهتا: األجبان واملنسوجات واجللود 

وم والفاكهة واخلضر واملالبس واألحذية واألمسدة الكيميائية، صادراهتا: الزبدة واجلنب والورق وتعليب اللح
م مث زارها  1642والصوف واجللود والورق والبيض واألخشاب، اكتشفها املالح اهلولندي تسمان عام 
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رأس غنم، وستة عشر مليوانً من األبقار، ومثانية ماليني من الغزالن، هذا ابإلضافة إىل سائر  
 تنوعة. أعماهلم الكثرية امل

قال: »إن يف حكمة آل داود ينبغي للمسلم العاقل أن ال ( عليه السالم) عن أيب عبد هللا
يرى ظاعنًا إال يف ثالث: مرمة ملعاش، أو تزود ملعاد، أو لذة يف غري ذات حمرم. وينبغي  
للمسلم العاقل أن يكون له: ساعة يفضي هبا إىل عمله فيما بينه وبني هللا عزوجل، وساعة  

ي إخوانه الذين يفاوضهم ويفاوضونه يف أمر آخرته، وساعة خيلي بني نفسه ولذاهتا يف  يالق
 .( 48) غري حمرم؛ فإهنا عون على تلك الساعتني«

 .( 49) قال: »إصالح املال من اإلميان«( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا
يكيل متراً  ( عليه السالم) وعن ابن فضال عن داود بن سرحان قال: رأيت أاب عبد هللا

بيده، فقلت: جعلت فداك لو أمرت بعض ولدك أو بعض مواليك فيكفيك، فقال: »اي  
داود، إنه ال يصلح املرء املسلم إال ثالثة: التفقه يف الدين، والصرب على النائبة، وحسن 

 .( 50) التقدير يف املعيشة«
ت خرياً رزقهم الرفق قال: »إذا أراد هللا عزوجل أبهل بي( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

 .( 51) يف املعيشة«
(  صلى هللا عليه وآله) قاال: قال رسول هللا ( عليهما السالم) وعن أيب جعفر وأيب عبد هللا
 .( 52)  : »من أحيا أرضاً موااتً فهي له«

  يقول: »وصى رسول هللا ( عليه السالم) وعن علي األزرق قال: مسعت أاب عبد هللا

 

م  م، أعلنت السيادة الربيطانية عليها عا1769املالح اإلجنليزي الكابنت كول وراد سواحلها عام 
م، خاضت احلربني العامليتني األوىل والثانية إىل جانب  1907م، أصبحت دومينيوان بريطانيا عام 1840

كيلومرتًا مربعاً، سكاهنا   268,676احللفاء، وحدهتا النقدية: الدوالر النيوزيلندي، مساحتها 
 نسمة، عاصمتها: ولينغتون. 3,200,000

 . 1ر املعيشة حابب إصالح املال وتقدي 87ص  5الكايف: ج( 48) 
 . 3617ابب املعايش واملكاسب والفوائد والصناعات ح 166ص  3من ال حيضره الفقيه: ج( 49) 
 . 21996ح  22ب 65ص  17وسائل الشيعة: ج ( 50) 
 . 5ابب إصالح املال وتقدير املعيشة ح 88ص  5الكايف: ج( 51) 
 . 22ح 11ب  152ص  7هتذيب األحكام: ج ( 52) 
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عند وفاته. فقال: اي علي ال يظلم الفالحون ( عليه السالم) ياً عل ( صلى هللا عليه وآله)
 .( 53) حبضرتك«

 

 . 24159ح  20ب 63-62ص  19وسائل الشيعة: ج ( 53) 
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 األخالق واآلداب اإلسالمية
 

اخلامس: االهتمام ابآلداب اإلسالمية، وهذا خيتلف عن األخالق ابملعىن األخص، على 
، وذكرانه  وغريها( 56) ( املستدرك ) و ( 55) ( الوسائل) و ( 54) ( البحار) ما ذكره فقهاؤان يف مثل

 . ( 58)( املستحبات واملكروهات ) وكتاب ( 57) ( اآلداب والسنن) يف كتاب 
قال: »إان لنحب من كان عاقاًل فهماً، فقيهًا حليماً،  ( عليه السالم) عن أيب عبد هللا 

مداراًي صبوراً، صدوقًا وفياً، إن هللا عزوجل خص األنبياء مبكارم األخالق، فمن كانت فيه 
لك، ومن مل تكن فيه فليتضرع إىل هللا عزوجل وليسأله إايها«. قال: فليحمد هللا على ذ

قلت: جعلت فداك وما هن؟. قال: »هن الورع والقناعة، والصرب والشكر، واحللم واحلياء،  
 . ( 59) والسخاء والشجاعة، والغرية والرب، وصدق احلديث وأداء األمانة«

وجل ارتضى لكم اإلسالم ديناً،   قال: »إن هللا عز( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا
 .( 60) فأحسنوا صحبته ابلسخاء وحسن اخللق«

: ( عليه السالم) قال: قال أمري املؤمنني( عليه السالم) وعن السكوين، عن أيب عبد هللا
»اإلميان أربعة أركان: الرضا بقضاء هللا، والتوكل على هللا، وتفويض األمر إىل هللا، والتسليم  

 . (61) ألمر هللا«

 

 . 69و 68و  67و  66راجع حبار األنوار: ج( 54) 
 . 6ب 198ص  15راجع وسائل الشيعة: ج ( 55) 
 . 6ب 187ص  11راجع مستدرك الوسائل: ج ( 56) 
 . 97و  96و 95و  94راجع موسوعة الفقه: ج ( 57) 
الشرعية تناول مساحته املستحبات واملكروهات ( موسوعة الفقه) خمطوط يقع يف ثالثة جملدات من ضمن( 58) 

 مع بيان أدلتها، وهو اآلن يف حال اإلعداد للطبع عند مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر بريوت / لبنان.
 . 3ابب املكارم ح  56ص  2الكايف: ج( 59) 
 . 20269ح  6ب  198ص  15وسائل الشيعة: ج ( 60) 
 . 17ح  119ب 333ص  69حبار األنوار: ج( 61) 
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 اجملتمع وحسن اخللق  
 

ادفع ابليت هي أحسن السادس: أن يكون املنهاج العام يف اجملتمع ما قاله سبحانه: 
وما يلقاها إال الذين صربوا وما يلقاها  فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ويل َحيم 

وما سيأيت   ، فإن اجملتمع ابإلضافة إىل احتياجه إىل ما سبق ذكره  (62 )إال ذو حظ عظيم
( جامع السعادات ) حيتاج أيضًا إىل حسن اخللق، ابملعىن األعم لألخالق، مما جاء ذكره يف

(63 ) .. 
 .. ( 64) ( معراج السعادة) و
 .. ( 65) ( البحار ) و

 

 . 35-34سورة فصلت:  ( 62) 
أحد أعالم  ( هـ1209ـ  1128) : للشيخ اجلليل املوىل حممد مهدي بن أيب ذر النراقيجامع السعادات( 63) 

اجملتهدين يف القرنني الثاين عشر والثالث عشر من اهلجرة. ذكروا أبن السبب الذي حدا ابلشيخ لتأليف  
د  هذا الكتاب هو طغيان التصوف من جهة، وطغيان التفكك األخالقي عند العامة من جهة أخرى، فأرا

 أن يرشد الناس إىل االعتدال يف السلوك األخالقي املستقى من منابعه الشرعية. 
(  آغا بزرگ) هـ كانت عند الشيخ1208من نسخ الكتاب اخلطية: نسخة خمطوطة وقد نسخت سنة 
 صاحب الذريعة. ونسخة خمطوطة يف مكتبة سپه ساالر بطهران.

خالق ، للحاج املوىل أمحد بن املوىل مهدي بن أيب ذر  معراج السعادة: ابللغة الفارسية، يف علم األ( 64) 
ومرتب على ( جامع السعادات) . وهو مأخوذ من كتاب والده( هـ1245 – 1185) الكاشاين النراقي

ترتيبه، بل هو ترمجة له. طبع إبيران مكرراً، وتوجد منه نسخاً خطية متعددة يف إيران والعراق منها: نسخة  
هـ، ونسخة عند  1238وكتابتها  915العامة يف النجف األشرف رقم ( ليه السالم ع) مكتبة أمري املؤمنني

هـ وقد نقلت إىل مكتبة كلية اإلهليات يف مشهد  1265وكتابتها يف  606عبد احلميد املولوي رقم 
هـ. وقد قام  1257وكتابتها  656املقدسة، ونسخة يف مكتبة آية هللا الكلبايكاين يف قم املقدسة رقم 

. كما ترمجه إىل اللغة ( املقامات العلية)  حتت عنوان ه احملدث اجلليل الشيخ عباس القميابختصار 
(  عروج السعادة يف ترمجة معراج السعادة) اهلندي حتت عنوان( الئق) األردوية املري حممود علي املتخلص

 وطبع يف حيدر آابد اهلند.
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 .. ( 66) ( الوسائل) و
 

المة اجمللسي حممد ابقر تقي بن مقصود علي يقع الكتاب يف مائة وعشر جملدات وهو من أتليف الع( 65) 
موسوعة كربى يف احلديث حتوي مجيع البحوث . ( ه 1111)  املتوىف عام ( رمحه هللا) األصفهاين

اإلسالمية يف التفسري والتاريخ والفقه والكالم وغري ذلك، حيث حيتوي بني دفّتيه رواايت كتب احلديث يف 
وقد اعتمد العالمة اجمللسي يف تفسري وشرح األحاديث على مصادر   تنظيم منّسق وتبويب متكامل تقريباً.

متنوعة يف اللغة والفقه والتفسري والكالم والتاريخ واألخالق وغريها. كما اختار النسخ املعتربة من هذه 
املصادر لكتابة موضوعات هذا الكتاب حيث توافرت له إمكاانت ضخمة يف ذلك. ويف اجلملة فإن  

 يعترب مكتبة جامعة ضّمت الكتب املعتربة يف نظم و تنسيق خاّصني. ينقسم كتاب( نوارحبار األ) كتاب
إىل كتب متعددة اختص كل كتاب منها يف موضوع معني. وكل كتاب ينقسم أيضًا إىل  ( حبار األنوار)

أبواب عامة وضّم كل ابب عام أبوااًب جزئية. وقد ضمت بعض األبواب اجلزئية عدة فصول. وقد أوجد 
عليهم  ) اتريخ األنبياء واألئمة) و( كتاب السماء و العامل) لعالمة بعض األبواب والكتب ألول مرة مثل:ا

مصدراً من مصادر الكتاب. بدأ   375، وقد ذكر العالمة يف الفصل األول من مقدمته أمساء ( ( السالم
جملداً. وملا  25مه يف هـ. ومت تنظي1103هـ واستمر حىت سنة  1070العالمة بكتابة البحار منذ سنة 

دار الكتب  ) جملداً. وقامت  26صار اجمللد اخلامس عشر ضخما قّسم إىل جملدين فأصبح عدد اجمللدات 
  54و 55و 56جملدات، ومتثل األجزاء  110بطبع هذه اجمللدات الست والعشرين يف ( اإلسالمية

 فهارس الكتاب. 
أتليف الشيخ احلر العاملي حممد بن احلسن بن علي بن وسائل الشيعة: يقع يف ثالثني جملدًا وهو من ( 66) 

يف  ( عليهم السالم) . حيوي رواايت أهل بيت العصمة والطهارة( رمحه هللا) حممد بن احلسني العاملي
األحكام الشرعية يف مجيع أبواب الفقه. وقد اعتمد الشيخ احلر العاملي يف هذا الكتاب ـ ابإلضافة إىل  

كتااًب من الكتب الروائية املعتربة عند الشيعة. ويعد كتابه هذا من   180كثر من الكتب األربعة ـ على أ
 أفضل اجلوامع الروائية عند الشيعة.

ألف رواية حول األحكام الشرعية، الواجبات، احملرمات، املستحبات  36فهو حيوي ما يقرب من 
الشيعة وفقهائهم. ويعترب يف زماننا   واآلداب. وقد حظي هذا الكتاب منذ زمن أتليفه بعناية واهتمام علماء

هذا من األركان األصلية الستنباط األحكام الشرعية واالجتهاد يف احلوزات العلمية الشيعية، ويف مجيع 
 دروس البحث اخلارج يف الفقه حيث يستند عليه يف نقل الرواايت.

رعية يف الكتب الفقهية، من  وقد رتب الشيخ احلر العاملي رواايت هذا الكتاب حبسب ترتيب املسائل الش
كتاب الطهارة حىت كتاب الدايت على شكل أبواب مستقلة. وقد سعى لتخصيص ابب مستقل لكل  
مسألة شرعية، وهذا جعل احلصول على الرواايت سهاًل جدًا حبيث ميكن للمراجع أن يعثر على الرواية  

ملودعة يف األخبار مع ترتيب مأنوس  املطلوبة بكل يسر. وزاد يف أبواب الكتاب مبا تساعده املسائل ا
 ونضد مرغوب.
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 .. ( 67) ( املستدرك) و
 

وقد بذل الشيخ عشرين عامًا من عمره يف كتابة هذا الكتاب، وهي خدمة كبرية يف طريق حفظ رواايت 
. واستطاع الشيخ احلر العاملي جتديد النظر يف هذا  ( عليهم السالم) وأقوال أهل بيت العصمة والطهارة

 واملرور على ما فيه.  الكتاب مرتني وكتابته بتمامه 
ـ حترير وسائل الشيعة وحتبري مسائل الشريعة. وتعليقة على وسائل   2و  1شروح وتعليقات الكتاب: 

ـ شرح وسائل الشيعة للشيخ حممد بن الشيخ  3الشيعة. وكالمها للشيخ احلر العاملي مؤلف الوسائل. 
ـ شرح   4اصر للشيخ يوسف البحراين. علي بن الشيخ عبد النيب بن حممد بن سليمان بن املقايب املع

ـ جممع األحكام للشيخ  5وسائل الشيعة للحاج املوىل حممد رضا القزويين الذي استشهد يف فتنة األفاغنة.  
ـ شرح وسائل الشيعة للسيد أيب  6حممد بن سليمان املقايب البحراين املعاصر للشيخ عبد هللا السماهيجي. 

ـ اإلشارات والدالئل إىل ما تقدم أو   7در الدين موسى طاب ثراه. حممد حسن بن العالمة هادي آل ص
ـ شرح وسائل الشيعة آلية هللا   8أتخر يف الوسائل، حلفيد العالمة صاحب اجلواهر الشيخ عبد الصاحب. 

السيد أيب القاسم اخلوئي. ويتصدى هذا الكتاب لبيان املطالب اليت ميكن استفادهتا من الرواايت واليت مل  
ـ مستدرك   9إليها صاحب الوسائل إضافة إىل الرواايت األخرى اليت مل يذكرها الشيخ احلر العاملي. يشر 

الوسائل للعالمة احملدث النوري. وقد تصدى فيه لذكر الرواايت اليت مل أيت هبا الشيخ احلر العاملي 
ل يصبح ضعف ما  وحبسب ترتيب وسائل الشيعة، وابلتوجه إىل مقدار هذه الرواايت فإن حجم الوسائ

 عليه اآلن.
خامتة الكتاب: ذكر الشيخ يف هناية الكتاب أمورًا مهمة يف علم احلديث والرجال مثل مشيخة الشيخ  
الصدوق، والشيخ الطوسي، والشيخ الكليين، ومصادر الكتاب، وسند املؤلف إليها، وصحة واعتبار  

الكتاب، واجلواب على االعرتاضات،  مصادر الكتاب، وأصحاب اإلمجاع، وقرائن اخلرب، وصحة أحاديث
واألحاديث املضمرة، وأحوال الرجال واصطالحات الكتاب. كما أورد الشيخ أيضاً كتااًب رجاليًا خمتصراً  

 للشيخ املفيد. وقد قام بتوثيق الكثري من الرواة معتمداً على املصادر الرجالية املعتربة.
.  ( من الحيضره اإلمام) لكتاب الوسائل حتت عنوانفهرس الكتاب: كتب الشيخ احلر العاملي فهرسًا 

وحيوي هذا الفهرس مجيع عناوين أبواب الكتاب، وحيث إن كتاب الوسائل ذكر مجيع املسائل الفقهية يف  
أبواب مستقلة فإن هذا الفهرس أصبح حبد ذاته دائرة غنية للمعارف وجامعة للمباحث الفقهية وخمتصراً  

كما ذكر املؤلف نفسه ـ كتاابً فقهيا حيوي مجيع الفتاوى املنصوصة اليت وردت لكتاب الوسائل، بل أصبح ـ  
 فيها رواية. 

هداية األمة إىل أحكام  ) خالصة الكتاب: قام الشيخ احلر العاملي بتلخيص كتاب الوسائل حتت عنوان
أن واجبات   . وقد انتهى يف كتاب البداية إىل ( بداية اهلداية) مث خلص هذا أيضًا حتت عنوان( األئمة

 حمرماً.   1448واجباً وحمرماته    1535اإلسالم 
مستدرك وسائل الشيعة، يقع يف مثانية عشر جملدًا وهو من أتليف احملدث النوري املريزا حسني بن حممد  ( 67) 
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 وغريها من الكتب واألبواب املعنية هبذا الشأن! 
 . ( 68) ( ميةالفضيلة اإلسال) وقد ذكرانها يف

 

حيوي رواايت  . وهو ( ه 1320) املتوىف عام  ( رمحه هللا) تقي بن علي حممد بن التقي النوري النجفي
يف املسائل واألحكام الشرعية. وكتب هذا الكتاب استدراكاً  ( عليهم السالم) ة األطهار وأحاديث األئم

للشيخ احلر العاملي. وقد قام احملدث النوري خبدمة كبرية يف حفظ آاثر ورواايت  ( وسائل الشيعة) على
 . ( وسائل الشيعة) ألف رواية مل تذكر يف  23حيث مجع أكثر من  ( عليهم السالم) أهل البيت

تب احملدث النوري كتاب املستدرك بنفس أسلوب كتاب الوسائل. فقد جعل ترتيب أبواب الكتاب مثل  ك
ترتيب أبواب الوسائل وبنفس العناوين ليسهل على املراجع احلصول على الرواايت املطلوبة بسهولة،  

يبدو وكأن  وعندما خيالف صاحب الوسائل يف العنوان فإنه أيضًا حياول التنسيق بني العنوانني حىت
الكتابني ملؤلف واحد. كما عرب عن صاحب الوسائل يف هذا الكتاب ابلشيخ، ومسى كتاب الوسائل  

 ابألصل.
هـ، يف مدينة سامراء جبوار احلرم الشريف  1295شرع احملدث النوري بكتابة املستدرك يف حدود سنة 

هـ  1313زا الشريازي. ويف سنة حيث كان يف خدمة أستاذه املري ( عليهما السالم) لإلمامني العسكريني
هـ. أمت القسم  1319أي بعد وفاة املريزا الشريازي بسنة واحدة، أمت القسم األصلي من الكتاب. ويف سنة 

عامًا من عمره الشريف يف مجع هذا  20الثاين وهو اخلامتة يف النجف األشرف. وبذل احملدث النوري 
 الكتاب.

خامتة لكتابه تعرض فيها إىل الكثري من املطالب ( سره قدس) خامتة املستدرك: كتب احملدث النوري 
الرجالية العالية، واملباحث العويصة املرتبطة بعلم احلديث مع العناية الفائقة يف دراسة التوثيقات الرجالية  
 العامة، واختالف املشارب واملسارب فيها. علمًا أبنه ركز يف هذه الفوائد على مناقشة املباين العلمية يف

 التوثيقات الرجالية العامة. 
أضعاف حجم خامتة وسائل الشيعة، وهي أعمق حبثًا منها، بل هي   6وحجم خامتة املستدرك تصل إىل 

 انظرة إليها وإىل الكثري من كتب علم احلديث والرجال.
يف  هذا الكتاب ( رمحه هللا) وقد كتب اإلمام الشريازي  17× 24صفحة  501: ( الفضيلة اإلسالمية)( 68) 

.  ( قدس سره) مدينة كربالء املقدسة بتوصية من والده املعظم آية هللا العظمى السيد مريزا مهدي الشريازي 
، مث قامت مؤسسة الوفاء يف بريوت بطبعه  14× 20وطبع يف أربعة أجزاء مستقلة يف العراق وإيران قياس

 يف الكويت.  اخلريية( عليهم السالم ) يف جملد واحد، وأعادت طبعه جلنة أهل البيت
وقد تناول مساحته يف اجلزء األول املواضيع التالية: الروح والبدن، الفضيلة والرذيلة، العلم واجلهل، املعلم 
واملتعلم، الشك واليقني، اخلواطر واألفكار، املكر واخلديعة، جنب وهتور، الرجاء، كرب النفس وصغرها،  

، كظم الغيظ، االنتقام والعفو، رفق وعنف، املداراة، الغرية، اإلانء والعجلة، حسن الظن، احللم والغضب
حسن اخللق، العداوة وفروعها، العجب، التكرب والتواضع، ترفيع النفس، اإلنصاف، الرمحة، العفة والشرة،  
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 .( 69) ( األخالق اإلسالمية) و
 .( 70)  وغريمها

أنه رأى من قال ألخيه املسلم: اي ( صلى هللا عليه وآله) يف احلديث املروي عن رسول هللا
 .( 71)  : »أنك امرؤ فيك جاهلية«( صلى هللا عليه وآله) بن السوداء، فقال

ن أكمل املؤمنني إمياانً  قال: »إ( عليه السالم) وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر
 

 الدنيا، املال، الزهد، و... 
والطمع، خبل وسخاء،  ويف اجلزء الثاين املواضيع التالية: الغىن والفقر، السؤال، القناعة واحلرص، االستغناء 

اإليثار، الثروة، الزكاة، تزكية البدن، اخلمس، اإلنفاق على العيال، الصدقات، اهلدااي، الضيافة، حق  
احلصاد، القرض، طلب احلرام، التورع عن احلرام، االكتساب، األمانة، اللسان، احلسد، نصيحة املسلم، 

 االحتقار، العدل، سرور املؤمن، قضاء احلوائج. 
جلزء الثالث املواضيع التالية: ترك اإلعانة، األمر ابملعروف، التآلف والتباعد، صلة الرحم، أمك وأبوك،  ويف ا

حقوق اجلار، العيوب، النمام، اإلصالح، الشماتة، اجملادلة، الظرافة، االغتياب، املدح، الكذب، الصدق،  
 بني الكالم والصمت، اجلاه. 

خلمول، هل حتب أن متدح، اإلخالص، النفاق، الغرور، األمل، احلياء، ويف اجلزء الرابع املواضيع التالية: ا
 العصيان، الرقابة، النية، حب هللا واحلب هلل، العزلة، الرضا، التوكل، الشكر، الصرب.  

يف اخلامتة ما هذا نصه: »وقد فكرت ذات مرة إن كان للوقت   ( رمحه هللا) وقد كتب اإلمام الشريازي 
كان ابإلمكان إهناء أجزاء الكتاب إىل اخلمسني، ملا للفضيلة من عرض عريض،  متسع وللتوفيق سعة، ل
(  مكارم األخالق) و ( جامع السعادات) و ( البحار) و ( املستدرك) و( الوسائل) كما ال خيفى ملن راجع

 وغريها«. 
ء املقدسة. ويقع يف  يف كربال( أعلى هللا مقامه) : من أتليفات مساحة اإلمام الشريازي ( األخالق اإلسالمية)( 69) 

، وقد تناول مساحته فيه املواضيع التالية: طهارة العني، طهارة اللسان،  14×20صفحة قياس  172
طهارة القلب، املسواك، أخالق الفرد، الكسل، العلم، العائلة، بني الوالد وولده، الزوجني، األقارب، حب  

دل واإلنصاف، الغيبة، النميمة، املشورة، اإلنسان، اجلار، الصديق، الصدق، خلف الوعد، النفاق، الع
هـ ، ويف إيران عدة مرات، كما ترمجه إىل   1379التواضع، و..، طبع الكتاب يف النجف األشرف عام 

 ، وطبع مراراً،  ( أخالق إسالمي)  اللغة الفارسية الشيخ علي الكاظمي حتت عنوان
التقوى  ) ،( االرتباط ابهلل وجهاد النفس) ،( املثاليةاألخالق ) ،( اإلخالص واملقامات العالية) انظر كتاب( 70) 

(  حماسبة النفس وحمكمة الضمري ) ،( الزهد) ،( تقريرات حبث األخالق) ، ( هتذيب النفس)  ، ( واألخالق
 . وغريها من مؤلفات اإلمام الشريازي الراحل ( من مكارم األخالق) ،

 . 10385ح  131ب 112ص 9راجع مستدرك الوسائل: ج ( 71) 
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 .( 72) أحسنهم خلقًا«
( عليه السالم) وعن عبد هللا بن سنان، عن رجل من أهل املدينة عن علي بن احلسني

: »ما يوضع يف ميزان امرئ يوم القيامة أفضل من ( صلى هللا عليه وآله) قال: قال رسول هللا 
 . ( 73) حسن اخللق«

: »ما يقدم املؤمن على هللا  ( عليه السالم) د هللا وعن عنبسة العابد قال: قال يل أبو عب
 . ( 74) عزوجل بعمل بعد الفرائض أحب إىل هللا تعاىل من أن يسع الناس خبلقه«

قال: »الرب وحسن اخللق يعمران  ( عليه السالم) وعن عبد هللا بن سنان، عن أيب عبد هللا 
 .( 75) الداير ويزيدان يف األعمار« 

 

 . 1ابب حسن اخللق ح 99ص  2الكايف: ج( 72) 
 . 15916ح  104ب  151ص  12وسائل الشيعة: ج ( 73) 
 . 4ح 12ب 375ص  68حبار األنوار: ج( 74) 
 . 8ابب حسن اخللق ح 100ص  12الكايف: ج( 75) 
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 منهج الالعنف
 

صلى هللا عليه  ) ع: التمسك ابلالعنف كمنهج يف مجيع األمور، كما فعله رسول هللاالساب
ال ) وهناك رواايت وردت بلفظ( صلوات هللا عليهم أمجعني) وأهل بيته الطاهرون( وآله

 .( 76)  ذكرانها يف كتبنا املعنّية بشأنه( عنف
بعوا خطوات اي أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافة وال تتقال سبحانه: 

 فكل عدم دخول يف السلم هو إتباع خلطوات الشيطان.  (77 )الشيطان
والالعنف جاٍر يف القول ويف الفعل، وهذا من أهم األمور اليت حتتاج إىل الرتبية، وإال  

وكتبنا عليهم  فكثرياً ما جينح اإلنسان للعنف يف قبال العنف، وال ينايف ذلك قوله سبحانه: 
إىل آخر اآلية؛   (78 )نفس والعْي ابلعْي واألنف ابألنف واألذن ابألذن فيها أن النفس ابل

ألن الكالم يف إهناض املسلمني حباجة إىل منهج الالعنف. أما لو هنضوا وصارت هلم دولة  
مستقلة، فكل امرٍئ وما شاء من العفو أو التصاحل أو املقابلة ابملثل، كما قال سبحانه:  

يه مبثل ما اعتدى عليكمفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عل  (79 ). 
قال: »إن هللا عزوجل رفيق حيب الرفق، ويعطي ( عليه السالم) عن جابر، عن أيب جعفر

 . ( 80) على الرفق ما ال يعطي على العنف«
 .( 81) ء قفاًل، وقفل اإلميان الرفق«قال: »إن لكل شي ( عليه السالم) وعن أيب جعفر
 .( 82) قسم له الرفق، قسم له اإلميان« : »من( عليه السالم) وقال أبو جعفر

 

(  أعلى هللا مقامه ) لسماحة اإلمام الراحل( الالعنف منهج وسلوك) و( الالعنف يف اإلسالم) راجع كتاب( 76) 
 ر: مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر، بريوت لبنان. الناش

 . 208سورة البقرة: ( 77) 
 . 45سورة املائدة: ( 78) 
 . 194سورة البقرة: ( 79) 
 . 5ابب الرفق ح 119ص  2الكايف: ج( 80) 
 . 20479ح 27ب  269ص  15وسائل الشيعة: ج ( 81) 
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  قال: قال رسول هللا( عليه السالم)  وعن معاذ بن مسلم قال: دخلت على أيب عبد هللا
 . ( 83) : »الرفق مين واخلرق شؤم«( صلى هللا عليه وآله)

 

 . 21ح  42ب  56ص  72حبار األنوار: ج( 82) 
 . 13067ح  27ب 293ص  11مستدرك الوسائل: ج ( 83) 
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 حسن العفو
 . (84 )فاعفوا واصفحواالثامن: حسن العفو، قال سبحانه وتعاىل يف القرآن احلكيم: 

ـ وهو من أكرب الناجحني يف احلياة وإىل  ( عليه السالم) وقد روي عن عيسى املسيح
يومنا هذا، فهناك ثالثة مليارات من املسيحيني واملسلمني الذين يعتقدون بنبوته ـ أنه قال:  

وقال: »إذا أخذ أحد عباءتك فقدم له ( 85) »وإن لطم أحد خدك األمين فأعطه األيسر«
 لك من الرواايت الكثرية يف هذا الباب.قباءك«، إىل غري ذ

 . (86 )وليعفوا وليصفحواقال تعاىل يف آية أخرى:  
والعفو عبارة عن اإلغماض عن الذنب، والصفح عبارة عن عدم مواجهته بوجه مكفهر 

 بل يصفح عنه. 
 ..( 87) قال الشيخ

 

 . 109سورة البقرة: ( 84) 
 يف الصدق واالشتغال عن عيوب الناس والنهي عن الغيبة. 19ف 3ب  174مشكاة األنوار: ص ( 85) 
 . 22سورة النور: ( 86) 
الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي، املعروف بشيخ الطائفة، ولد بطوس خراسان يف شهر  ( 87) 

اة الشيخ الصدوق أبربع سنني، درس أواًل يف مدارس خراسان مث هاجر إىل  هـ بعد وف 385رمضان سنة 
سنة وبقي يف العراق   23هـ بعد وفاة السيد الشريف الرضي بسنتني وكان عمره آنذاك  408بغداد سنة 

إىل آخر عمره. الزم الشيخ املفيد وتتلمذ عليه مخس سنوات،كما أدرك شيخه احلسني بن عبيد هللا ابن  
هجرية. وتتلمذ على أيب احلسني علي بن أمحد بن حممد بن أيب جيد القمي   411املتوىف عام  الغضائري 

هـ التحق الشيخ املفيد ابلرفيق األعلى، وانتقلت زعامة الطائفة   413الذي يروي عنه النجاشي، ويف عام 
م، وابلغ يف إجالله  إىل السيد الشريف املرتضى، فانضوى الطوسي حتت لوائه، واهتم السيد به غاية االهتما

وتقديره والرتحيب به، وكان يدر عليه من املعاش يف كل شهر اثين عشر دينارا، فلم يكد ليغيب يوما  
واحدا عن درسه واستمرت احلال سنون متمادية حىت اختار هللا للسيد املرتضى اللقاء به خلمس بقني من  

هـ هجم   447 عشر عاماً. يف سنة هـ، فبقي الشيخ بعده ببغداد اثين 436شهر ربيع األول سنة 
السالجقة األتراك على بغداد وأغار عبد امللك الوزير املتعصب لطغرل بيك يف ذلك الوقت على مناطق  
الشيعة وقام ابلقتل والنهب كما أنه هجم على دار الشيخ ليقتله، وملا مل جيده يف داره فقد أحرق ما فيها  
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 :  ( 88)  يف التبيان
 

إىل النجف األشرف بعد هذه احلادثة املؤسفة فقام بتأسيس من أاثث وكتب. فانتقل الشيخ من بغداد 
 احلوزة العلمية هناك.

بعد وفاة السيد املرتضى علم اهلدى انتقلت قيادة الشيعة إىل الشيخ الطوسي. وكان منزل الشيخ الطوسي 
  آنذاك يف حملة الكرخ ببغداد ملجأ ومقصدًا للمسلمني. ولقد كان يقصده الكثري من العلماء من شىت 
أرجاء العامل اإلسالمي لينتفعوا منه ويفتخروا ابلتتلمذ عليه وينهلوا من العلم اإلهلي الذي حباه هللا به، فقد  

، وقد حضر عنده أيضًا املئات 300بلغ عدد تالمذته من الفقهاء واجملتهدين وعلماء الشيعة أكثر من 
 من علماء أهل السنة.

تقواه حبيث تعدت شهرته حدود العراق ووصلت إىل أقصى  اشتهر الشيخ الطوسي بعلمه وورعه وزهده و 
نقاط الدنيا، ووصل خربه إىل قصر احلاكم العباسي فأسند إليه كرسي التدريس يف علم الكالم يف مركز  
اخلالفة. وكان هذا املنصب حيكي آنذاك عن املنزلة العالية واملقام الشامخ حبيث إنه ال يسند إال ألفضل  

عالمة على أنه مل يكن يف ذلك الزمان أعظم وأفضل من الشيخ الطوسي يف بغداد  علماء البالد. وهذه
 واألراضي اإلسالمية يليق هبذا املنصب. 

(  الشيخان) يف الفقه فإهنم يعنون به الشيخ الطوسي، وإذا قالوا ( الشيخ) إن العلماء عندما يطلقون لقب 
 فإهنم يعنون هبما الشيخ املفيد والشيخ الطوسي.

ت أسرة الشيخ الطوسي حىت عدة أجيال من العلماء والفقهاء، فابنه الشيخ أبو علي امللقب لقد كان
 ابملفيد الثاين فقيه جليل القدر، كما أن بنات الشيخ الطوسي أيضاً كن فاضالت وفقيهات.  

  و( هتذيب األحكام) مؤلفاته: ألف الشيخ الطوسي كتابني من كتب الشيعة األربعة املشهورة ومها 
  وكالمها يف الرواايت واألحاديث اليت تتعلق ابلفقه واألحكام. كما كتب يف الفقه كتاابً امساه ( ستبصار اال)
الذي دخل الفقه به مرحلة جديدة وكان يف زمانه أكرب كتاب فقهي، وأما  ( املبسوط) وكتاب( النهاية)

أخرى، كما ألف يف   فقد ذكر فيه آراء فقهاء الشيعة وأهل السنة، وله كتب فقهية( اخلالف) كتاب
األصول واحلديث والتفسري والكالم والرجال مؤلفات كثرية. ومن مؤلفاته األخرى: عدة األصول، الرجال،  

 الفهرست، متهيد األصول، والتبيان.
هجرية عن عمر  460وفاته: تويف الشيخ الطوسي ليلة االثنني الثاين والعشرين من شهر حمرم احلرام سنة 

سبعني عاماً، وتوىل غسله ودفنه تلميذه الشيخ احلسن بن مهدي السليقي والشيخ أبو يناهز اخلامسة وال
حممد احلسن بن عبد الواحد العني زريب والشيخ أبو احلسن اللؤلؤي، ودفن يف داره اليت كان يقطنها بوصية  
  منه، وهي اآلن من أشهر مساجد النجف األشرف ويعرف مبسجد الطوسي ابلقرب من احلرم الشريف. 
وبوفاته فقد العامل اإلسالمي واحدًا من أعظم وأشهر الفقهاء والذي قل نظريه من حيث الشمولية اليت  

 امتاز هبا، والزال الفقهاء يستضيئون بنوره.
التبيان يف تفسري القرآن لشيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن بن علي الطوسي، قال آية هللا حبر العلوم  ( 88) 
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لصفح عن الشيء أن جيعله مبنزلة  وأصل العايف: التارك للعقوبة على من أذنب إليه، وا ) 
 .( 89( ) ما مر صفحاً 

كأهنم   وليصفحواعنهم فيما اقرتفوا من الذنب  وليعفوا: ( 90) وذكران يف التفسري
يعطون صفح وجوههم إىل أولئك؛ فإن من يريد أن يري الطرف أنه مل ير ما صدر منه أمال  

 . ( 91)  وجهه عنه وجعل صفح وجهه إليه
 

 

إن كتاب التبيان اجلامع لعلوم القرآن كتاب جليل كبري عدمي النظري يف  )  ية يف وصفه: يف فوائده الرجال
نعم هو أول تفسري مجع  ( التفاسري، وشيخنا الطربسي إمام التفسري يف كتبه إليه يزدلف ومن حبره يغرتف

ا بتوحيده، احلمد هلل اعرتاف )  فيه أنواع علوم القرآن وقد أشار إىل فهرس مطوايته يف ديباجته، أوله 
فإن الذي محلين على الشروع يف عمل هذا الكتاب أين  ) إىل قوله( وإخالصا لربوبيته ، وإقرارا جبزيل نعمه

مث ذكر  ( مل أجد يف أصحابنا من عمل كتااب حيتوي على تفسري مجيع القرآن ويشتمل على فنون معانيه
وأصلح  ) ة االختالل فيها إىل أن قال: اختالف سرية مجع من املفسرين يف أتليف تفاسريهم وأشار إىل جه

من سلك يف ذلك مسلكا مجيال مقتصدا ، حممد بن حبر أبو مسلم األصفهاين، وعلي بن عيسى الرماين،  
فإن كتابيهما أصلح ما صنف يف هذا املعىن، غري أهنما أطاال اخلطب فيه، ومسعت مجاعة من أصحابنا  

لم القرآن، من القراءة واملعاين واإلعراب والكالم على يرغبون يف كتاب مقتصد يشتمل على مجيع فنون ع
املتشابه واجلواب عن مطاعن امللحدين فيه وأنواع املبطلني كاجملربة واملشبهة واجملسمة وغريهم، وذكر ما  
خيتص أصحابنا به من االستدالل مبواضع كثرية منه على صحة مذاهبهم يف أصول الدايانت وفروعها، وأان  

شرع يف ذلك على وجه اإلجياز وأقدم أمام ذلك فصال يشتمل على ذكر مجل البد من  إن شاء هللا أ
مث عقد فصال بني فيه أن جمموع ما بني الدفتني ـ املنتشر يف اآلفاق املعروف لدى كل أحد أنه  ( معرفتها

آن كتاب اإلسالم ـ وحي منزل جبميع آايته وسوره وليس بني الدفتني شئ غري الوحي اإلهلي وهو القر 
املعجز ابتفاق مجيع املسلمني وبال خالف بينهم يف شيء من ذلك أبدا... طبع الكتاب يف عشر  

 جملدات. وقد اختصره الشيخ حممد بن إدريس ويقال له خمتصر التبيان.  
 . 22تفسري سورة النور، اآلية  422ص  7تفسري التبيان: ج ( 89) 
سري توضيحي مشتمل على ميزات قلما توجد يف تفاسري  جزًء، وهو تف 30: ( تقريب القرآن إىل األذهان)( 90) 

أخرى، فلكل بسملة من القرآن تفسري خاص، وبني كل سورة وسورة وجه الربط، وكذلك بني الفقرات 
  29يف كربالء املقدسة بتاريخ ( أعلى هللا درجاته) املختلفة يف السورة الواحدة. من أتليف اإلمام الشريازي 

 م. 1980هـ  1400. طبع يف بريوت مؤسسة الوفاء عام ه 1384ـ   ه 1383ربيع األول 
 مؤسسة الوفاء بريوت.  1، ط90ـ    89ص  18تقريب القرآن إىل األذهان: ج ( 91) 
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 رواايت العفو
صلى هللا  ) قال: قال رسول هللا( عليه السالم) عبد هللا بن سنان، عن أيب عبد هللا عن

يف خطبته: »أال أخربكم خبري خالئق الدنيا واآلخرة: العفو عمن ظلمك، وتصل ( عليه وآله
 .( 92) من قطعك، واإلحسان إىل من أساء إليك، وإعطاء من حرمك«

: »أال أدلكم على خري أخالق  ( ه وآله صلى هللا علي) ويف حديث آخر عن رسول هللا
 . ( 93) الدنيا واآلخرة: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك«

: »ثالث من مكارم الدنيا  ( عليه السالم) وعن محران بن أعني قال: قال أبو عبد هللا 
 .( 94) واآلخرة: تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وحتلم إذا جهل عليك«

قال: مسعته يقول: »إذا كان  ( عليه السالم) الثمايل، عن علي بن احلسنيوعن أيب محزة 
يوم القيامة مجع هللا تبارك وتعاىل األولني واآلخرين يف صعيد واحد، مث ينادي مناد: أين أهل  
الفضل؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتلقاهم املالئكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ فيقولون:  

طي من حرمنا، ونعفو عمن ظلمنا ـ قال ـ: فيقال هلم: صدقتم  كنا نصل من قطعنا، ونع
 . ( 95) ادخلوا اجلنة«

  قال: قال رسول هللا ( عليه السالم) وعن إمساعيل بن أيب زايد السكوين، عن أيب عبد هللا
  : »عليكم ابلعفو، فإن العفو ال يزيد العبد إال عزاً، فتعافوا يعزكم هللا« ( صلى هللا عليه وآله)

(96 ) . 
قال: »الندامة على العفو أفضل وأيسر من ( عليه السالم) عن محران، عن أيب جعفرو 

 . ( 97) الندامة على العقوبة«
يف حائط له يصرم، فنظرت إىل ( عليه السالم) وعن معتب قال: كان أبو احلسن موسى

لت: غالم له قد أخذ كارًة من متر فرمى هبا وراء احلائط، فأتيته وأخذته وذهبت به إليه، فق
 

 . 15993ح  113ب  172ص  12وسائل الشيعة: ج ( 92) 
 . 2ابب العفو ح 107ص  2الكايف: ج( 93) 
 . 3ح  93ب 400-399ص  68حبار األنوار: ج( 94) 
 . 15994ح 113ب 173-172ص  12وسائل الشيعة: ج ( 95) 
 . 5ابب العفو ح 108ص  2الكايف: ج( 96) 
 .  6ح 93ب 401ص  68حبار األنوار: ج( 97) 
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جعلت فداك إين وجدت هذا وهذه الكارة. فقال للغالم: »اي فالن« قال: لبيك. قال:  
»أجتوع؟« قال: ال اي سيدي. قال: »فتعرى؟« قال: ال اي سيدي. قال: »فألي شيء  

 .( 98) أخذت هذه؟« قال: اشتهيت ذلك. قال: »اذهب فهي لك ـ وقال ـ: خلوا عنه« 
يقول: »ما التقت فئتان قط إال  ( عليه السالم) وعن ابن فضال قال: مسعت أاب احلسن

 .( 99) نصر أعظمهما عفواً«
أيت  ( صلى هللا عليه وآله)  قال: »إن رسول هللا( عليه السالم) وعن زرارة، عن أيب جعفر

فقال هلا: ما محلك على ما صنعت؟  ( صلى هللا عليه وآله) ابليهودية اليت مست الشاة للنيب
  مل يضره وإن كان ملكًا أرحت الناس منه. قال: فعفا رسول هللا  فقالت: قلت: إن كان نبياً 

 .( 100) عنها«( صلى هللا عليه وآله)
قال: »ثالث ال يزيد هللا هبن املرء املسلم إال ( عليه السالم) وعن جابر، عن أيب جعفر

 .( 101) عزاً: الصفح عمن ظلمه، وإعطاء من حرمه، والصلة ملن قطعه«

 

 . 7ابب العفو ح 108ص  2الكايف: ج( 98) 
 . 15983ح  112ب  169ص  12وسائل الشيعة: ج ( 99) 
 . 62ح  9ب 265ص  16حبار األنوار: ج( 100) 
 . 10ابب العفو ح 109-108ص  2الكايف: ج( 101) 
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 احلكومة الصاحلة
تاسع: ضرورة السعي لتشكيل احلكومات الصاحلة، وعدم أتييد والتعاون مع الطغاة ال

والظلمة، فإن بعض األمور املذكورة يف التيار اإلصالحي مرتبط ابحلكام وبعضها ابلفرد  
نفسه، فالالزم ـ يف الشق األول ـ السعي ألن يكون احلكم واحلاكم صاحلًا حسب موازين 

 اإلسالم.
سالمي ـ نوعًا ما ـ بيد اإلنسان نفسه، وإن فرض احنراف النظام احلاكم مث إن العمل اإل

 أو اجملتمع. 
: »احلكم حكمان: حكم هللا، وحكم اجلاهلية. فمن  ( عليه السالم) قال اإلمام الصادق

 .( 102) أخطأ حكم هللا، حكم حبكم اجلاهلية«
لنار وواحد يف اجلنة،  قال: »القضاة أربعة: ثالثة يف ا( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

رجل قضى جبور وهو يعلم فهو يف النار، ورجل قضى جبور وهو ال يعلم فهو يف النار، ورجل  
 .( 103) قضى ابحلق وهو ال يعلم فهو يف النار، ورجل قضى ابحلق وهو يعلم فهو يف اجلنة«

عبد ، واحلكم عن ابن أيب يعفور، عن أيب ( عليه السالم) وعن أيب بصري، عن أيب جعفر
قاال: »من حكم يف درمهني بغري ما أنزل هللا عزوجل، ممن له سوط أو  ( عليه السالم) هللا

 .( 104)  «( صلى هللا عليه وآله) عصاً، فهو كافر مبا أنزل هللا عزوجل على حممد
قال: »الظلم ثالثة: ظلم يغفره هللا،  ( عليه السالم) وعن سعد بن طريف، عن أيب جعفر

وظلم ال يدعه هللا، فأما الظلم الذي ال يغفره هللا عزوجل فالشرك ابهلل،   وظلم ال يغفره هللا، 
وأما الظلم الذي يغفره هللا عزوجل فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبني هللا عزوجل، وأما الظلم 

 .( 105)  الذي ال يدعه هللا عزوجل فاملداينة بني العباد«

 

 . 1878كتاب آداب القضاة ح  529ص  2اإلسالم: ج  دعائم( 102) 
 . 1ابب أصناف القضاة ح  407ص  7الكايف: ج( 103) 
 . 33136ح 5ب 31ص  27وسائل الشيعة: ج ( 104) 
 . 44اجمللس 253األمايل للصدوق: ص( 105) 
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،   (106 )ِإنم رَبمَك لَِباْلِمْرصادِ جل: يف قول هللا عز و ( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا
 . ( 107) : »قنطرة على الصراط ال جيوزها عبد مبظلمة«( عليه السالم) قال

 

 . 14سورة الفجر: ( 106) 
 عقاب من ظلم. 272ثواب األعمال: ص( 107) 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 41 

 
10 

 احلرايت
العاشر: أن يكون اجلميع أحرارًا يف مجيع األمور ابستثناء احملرمات فقط، وقد ذكرت 

 ذلك الرواايت.
 يعة اإلسالمية يف كتاب:  وقد مجعنا ألفاً من احلرايت اليت قررهتا الشر 

 ..( 108) (  احلرية اإلسالمية) 
 ..  ( 109) (  احلرايت ) و

 .( 110)  وغريمها
 

يف كربالء املقدسة عام  ( أعلى هللا مقامه )  حة اإلمام الشريازي : من أتليفات مسا( احلرية اإلسالمية )( 108) 
. تناول مساحته فيه املواضيع التالية: احلرايت 14× 20صفحة قياس  126. يقع الكتاب يف ه 1380

العامة، شورى املراجع، تعدد األحزاب، احلرية املسؤولة، احلرية يف ظل الكفاءة، الديكتاتور ال حيرتم  
(  صلى هللا عليه وآله ) التنظيم، خرق القوانني، حرية املعارضة، خامتة يف احتجاجات النيبالقانون، الوعي و 

م،  1989/  ه 1409. قام بطبعه دار الفردوس بريوت لبنان عام ( عليهم السالم) واألئمة املعصومني
 سية حتت عنوانوكذلك مؤسسة الوالية بريوت لبنان، كما طبع يف قم املقدسة إبيران مراراً. ترجم إىل الفار 

 وطبع كراراً يف إيران.( آزادي در إسالم)
رمضان   10يف قم املقدسة ( أعلى هللا مقامه) : من أتليفات مساحة اإلمام الشريازي ( الفقه: احلرايت)( 109) 

. تناول  17×  24صفحة قياس  328. وهو من ضمن موسوعة الفقه، يقع الكتاب يف ه  1412
حرية التجارة، حرية البيع، حرية االشرتاط يف العقد، حرية القرض، حرية   مساحته فيه املواضيع التالية:

الرهن، حرية الدائن واملفلس، حرية الضمان، حرية احلوالة، حرية الكفالة، حرية الصلح، حرية الشركة،  
الوكالة،  حرية املضاربة، حرية املزارعة، حرية املساقاة، حرية اإليداع، حرية االستعارة، حرية اإلجارة، حرية 

حرية الوقف، حرية الصدقات، حرية السكىن والعمرى والرقىب واحلبس، حرية اهلبة، حرية السبق والرماية،  
حرية الوصية، حرية النكاح، تعدد الزوجات، حدود طاعة الزوجة، حدود النظر واللمس، املتعة، املهر،  

ة اللعان، حرية اإلقرار، حرية اجلعالة، حرية  حرية الطالق، حرية اخللع، حرية املباراة والظهار واإليالء، حري
األميان، حرية الشفعة، حرية إحياء املوات، حرية اللقطة، حرية الصيد والذابحة، احلرايت املتفرقة، حقيقة  
احلرايت يف البالد غري اإلسالمية، احلرايت العبادية، حرية الطهارة، احلرايت يف ابب القضاء، احلرايت يف  

رايت يف ابب الصوم، احلرايت يف ابب احلج، و…، قامت بطبعه مؤسسة الفكر  ابب الصالة، احل
 .ه 1414اإلسالمي بريوت لبنان عام 
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وقد ُفّسرت   (111 )ويضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهمقال هللا سبحانه: 
 . ( 112)  اآلية ابحلريّة

ا  واحلاصل: األصل يف اإلسالم احلرية يف كل شيء، وغري احلرية مستثىن كاحملرمات وم
 أشبه ذلك. 

 يقول: »كان أمري املؤمنني( عليه السالم) عن عبد هللا بن سنان قال: مسعت أاب عبد هللا
يقول: إن الناس كلهم أحرار، إال من أقر على نفسه ابلرق وهو مدرك من عبد ( عليه السالم)

 . ( 113) أو أمة، ومن شهد عليه شاهدان ابلرق صغرياً كان أو كبرياً«
 

 من أتليفات مساحة اإلمام الشريازي ( الصياغة اجلديدة لعامل اإلميان واحلرية والرفاه والسالم) انظر كتاب( 110) 
. تناول مساحته فيه  17×24فحة قياس ص 736يف قم املقدسة. يقع الكتاب يف ( أعلى هللا مقامه)

املواضيع التالية: الفصل األول هل العامل سليم الصياغة، الفارق بني اإلنسان وسائر الكائنات، الطفل بني 
عقالنية األب وعاطفية األم، فوارق بني الرجل واملرأة، أعمال ال تنسجم مع طبيعة املرأة. الفصل الثاين:  

صلى هللا عليه  ) رات اإلسالمية، األحاديث توجه الناس حنو اإلميان، الرسولاإلميان، القرآن أساس احلضا 
يدعو إىل االقتصاص منه، بني يوسف وفرعون. الفصل الثالث: احلرية يف اإلسالم، حدود احلرية، ( وآله

  احلرية لألداين األخرى، كلمة التوحيد رمز احلرية، منوذج للحرايت اإلسالمية. الفصل الرابع: السالم، 
كانت دفاعية، احلروب احلديثة ال تقل سوء، اإلسالم يعترب احلرب  (  صلى هللا عليه وآله) حروب الرسول

حالة استثنائية، القتل يف منظار اإلسالم. الفصل اخلامس: من عوامل تقدم املسلمني عند ظهور اإلسالم،  
(  عليه السالم) عده، اإلمام عليالتطبيق العملي للقرآن عند املسلمني األولني، املسلمون قبل اإلسالم وب

يصف املتقني، عالئم الكافر يف القرآن الكرمي. الفصل السادس: األسس اخلمسة، الدولة اإلسالمية، األمة  
اإلسالمية، األخوة اإلسالمية، الشريعة اإلسالمية، احلرايت اإلسالمية. الفصل السابع: من وحي السرية  

وتيسريه األمور  ( صلى هللا عليه وآله ) يعمل أجريًا وزارعًا وراعياً، كرمه (صلى هللا عليه وآله) النبوية، النيب
للناس، العدالة االجتماعية، العفو العام. الفصل الثامن: أسباب ختلف املسلمني يف القرون األخرية، 

. الفصل  احنراف احلكومات اليت تدعي اإلسالم، احلياة املرتفة للقادة، العزلة عن اجلماهري، حماربة العلماء 
التاسع: اإلعداد للصياغة اجلديدة، ضرورة اإلعداد، الصراع بني جبهة احلق وجبهة الباطل، كيف ننتصر 
يف املعركة، أواًل: اإلعداد النفسي، اثنياً: اإلعداد البدين، اثلثاً: اإلعداد التنظيمي. و... طبع عدة مرات يف 

 إيران ولبنان.
 . 157سورة األعراف: ( 111) 
هـ ـ  1400عام  1ط 60ص 9: ج فسري القرآن إىل األذهان لسماحة اإلمام الشريازي راجع ت( 112) 

 م، مؤسسة الوفاء بريوت / لبنان. 1980
 .  3515ابب احلرية ح  141ص  3من ال حيضره الفقيه: ج( 113) 
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 . ( 114) »وال تكن عبد غريك وقد جعلك هللا حرا«ويف هنج البالغة: 

 

للحسن بن علي كتبها إليه حباضرين عند ( عليه السالم) ومن وصية له 31هنج البالغة، الرسائل: ( 114) 
 افه من صفني.انصر 
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 االنتخاابت احلرة

 
املعني من ( عليه السالم) احلادي عشر: جيب أن يكون احلكم ـ ابلنسبة إىل غري املعصوم

 : »أن خيتاروا« ( عليه السالم) قبل هللا تعاىل ـ ابالنتخاابت احلرة، كما قال أمري املؤمنني علي

(115 ) . 
 عارف اآلن يف البالد الدميقراطية. وهذا هو املت

وإان نرى لزوم إجراء االنتخاابت يف إدارة كل شيء، حىت يف معمل أو شركة صغرية أو ما  
؛ ألن الشورى إمنا هي   (116 )وأمرهم شورى بينهمأشبه ذلك فإنه يشمله قوله سبحانه: 

 نتيجة االنتخاابت أو أن االنتخاابت هي نتيجتها. 
يقول:  ( عليه السالم) يمان بن خالد قال: مسعت أاب عبد هللاعن ابن مسكان، عن سل 

»استشر العاقل من الرجال الورع، فإنه ال أيمر إال خبري، وإايك واخلالف فإن خمالفة الورع  
 .( 117)  العاقل، مفسدة يف الدين والدنيا«

  صلى هللا) قال: قال رسول هللا( عليه السالم) وعن منصور بن حازم، عن أيب عبد هللا
: »مشاورة العاقل الناصح رشد ومين وتوفيق من هللا، فإذا أشار عليك الناصح  ( عليه وآله

 .( 118) العاقل، فإايك واخلالف فإن يف ذلك العطب«
: »ما مينع أحدكم إذا ورد  ( عليه السالم) وعن املعلى بن خنيس قال: قال أبو عبد هللا

عليه  ) دين وورع ـ مث قال أبو عبد هللا  عليه ما ال قبل له به، أن يستشري رجاًل عاقاًل له 
 ـ: أما إنه إذا فعل ذلك، مل خيذله هللا بل يرفعه هللا، ورماه خبري األمور وأقرهبا إىل هللا« ( السالم

 

 . 6309ح 5ب 14ص  6مستدرك الوسائل: ج ( 115) 
 . 38سورة الشورى: ( 116) 
 . 24ص 3ب 602ص  2احملاسن: ج( 117) 
 . 15595ح  22ب 42ص  12وسائل الشيعة: ج ( 118) 
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(119 ) . 
قال: قال: »إن املشورة ال تكون إال حبدودها ( عليه السالم) وعن احلليب عن أيب عبد هللا

كانت مضرهتا على املستشري أكثر من منفعتها، فأوهلا: أن  األربعة، فمن عرفها حبدودها وإال  
يكون الذي تشاوره عاقالً. والثاين: أن يكون حراً متديناً. والثالث: أن يكون صديقاً مؤاخياً.  
والرابع: أن تطلعه على سرك، فيكون علمه به كعلمك، مث يسر ذلك ويكتمه، فإنه إذا كان  

ًا متديناً، أجهد نفسه يف النصيحة. وإذا كان صديقاً  عاقاًل انتفعت مبشورته. وإذا كان حر 
مؤاخياً كتم سرك إذا أطلعته عليه، فإذا أطلعته على سرك، فكان علمه كعلمك، متت املشورة 

 .( 120) وكملت النصيحة«

 

 . 28ح 48ب 102ص  72حبار األنوار: ج( 119) 
 يف االستخارة. 4ف 10ب 319-318مكارم األخالق: ص( 120) 
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 مبدأ االستشارة
الثاين عشر: أن يكون األمر شورًا بينهم يف كل مراحل احلياة ويف مجيع التجمعات، من 

احلكومة إىل إدارة املدرسة االبتدائية، وحىت املعمل واملصنع الصغري وغري ذلك، فإن قوله  رأس
 يشمل هذه األمور أيضاً، كما يشمل ما فوق ذلك.  (121 )وأمرهم شورىسبحانه:  

 .  (122 )وشاورهم يف األمر: ( صلى هللا عليه وآله ) قال تعاىل خماطباً الرسول األعظم
 . (123 )وتشاورع الرضا: وقال جل جالله يف موضو 

 .( 124)  إىل غري ذلك من الرواايت الكثرية يف شأن الشورى
صلى  )  قال: »قيل لرسول هللا ( عليه السالم) عن أبيه ( عليه السالم) عن جعفر بن حممد 

 .( 125) : مشاورة ذوي الرأي واتباعهم«( صلى هللا عليه وآله) : ما احلزم؟ قال( هللا عليه وآله
(  صلى هللا عليه وآله)  قال: »فيما أوصى به رسول هللا( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

 .( 126) قال: ال مظاهرة أوثق من املشاورة، وال عقل كالتدبري«( عليه السالم) علياً 
قال: »يف التوراة أربعة أسطر: من اليستشر يندم، والفقر ( عليه السالم) وعن أيب جعفر

 .( 127) ن ملك استأثر«املوت األكرب، وكما تدين تدان، وم
 .( 128) قال: »استشريوا يف أمركم الذين خيشون رهبم«( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا
 .( 129) قال: »لن يهلك امرؤ عن مشورة«( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

 

 . 38سورة الشورى: ( 121) 
 . 159سورة آل عمران: ( 122) 
 . 233سورة البقرة: ( 123) 
، وحبار األنوار:  21ب  343ص  8، ومستدرك الوسائل: ج22ب 41ص 12راجع وسائل الشيعة: ج ( 124) 

 وغريها.  3ب 600ص  2، واحملاسن: ج48ب 97ص  72ج
 . 16ح 48ب 100ص  72حبار األنوار: ج( 125) 
 . 15583ح  21ب 39ص  12وسائل الشيعة: ج ( 126) 
 . 16ح 3ب 601ص  2ج احملاسن:( 127) 
 . 17ح 3ب 601ص  2احملاسن: ج( 128) 
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يف كالم له: »شاور يف  ( عليه السالم) قال: قال علي( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا
 . ( 130)  خيافون هللا«حديثك الذين 

 

 . 20ح 48ب 101ص  72حبار األنوار: ج( 129) 
 . 15593ح  22ب 42ص  12وسائل الشيعة: ج ( 130) 
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 تقليل عدد املوظفْي 

 
الثالث عشر: االهتمام بتقليل عدد املوظفني حسب ما أراده اإلسالم وفّصلناه يف بعض  

، أما زايدة عدد املوظفني كما هو احلال يف الغرب وتعلم منه احلكام املسلمون، ( 131)  كتبنا
ومن انه، فقد قال هللا سبحانه: فذلك تضييق للدين والدنيا وإعراض عن أحكام هللا سبح

 كما أملعنا إليه سابقاً.  (132 )أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا
 لألشرت النخعي ملا واله مصر وأعماهلا: ( عليه السالم) وقد ورد يف كتاب أمري املؤمنني

  »مث انظر يف أمور عمالك، فاستعملهم اختباراً، وال توهلم حماابًة وأثرًة؛ فإهنما مجاع من
شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم أهل التجربة واحلياء من أهل البيواتت الصاحلة والقدم يف 
اإلسالم املتقدمة؛ فإهنم أكرم أخالقاً، وأصح أعراضاً، وأقل يف املطامع إشراقاً، وأبلغ يف  
عواقب األمور نظراً، مث أسبغ عليهم األرزاق؛ فإن ذلك قوة هلم على استصالح أنفسهم، 

هلم عن تناول ما حتت أيديهم، وحجة عليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك، مث تفقد وغىًن 
أعماهلم، وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم؛ فإن تعاهدك يف السر ألمورهم حدوة  

 .( 133) هلم على استعمال األمانة والرفق ابلرعية«

 

أعلى  ) لسماحة اإلمام الراحل( إذا قام اإلسالم يف العراق) و ( الدولة اإلسالمية رؤى وآفاق) راجع كتاب( 131) 
  للتحقيق والنشر، بريوت لبنان.الناشر: مؤسسة اجملتىب( هللا مقامه

 . 124سورة طه: ( 132) 
كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مصر  (  عليه السالم) ومن كتاب له  53هنج البالغة، الرسائل: ( 133) 

 وأعماهلا. 
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 تقليل السجون 

 
جن إال بقدر ضئيل جدًا وابلرفق اإلسالمي، على ما الرابع عشر: أن ال يكون هناك س

 .( 134)   ذكرانه يف بعض كتبنا
 أما هذه الكثرة يف السجون فليست من اإلسالم إطالقاً، وإن بررت أبلف تربير. 

مل  ( صلى هللا عليه وآله) كما أن الشدة يف السجن مل تكن من اإلسالم، إن رسول هللا
اًن حيفظ اإلنسان اجملرم أو احملتمل إجرامه يف صورة  يكن له سجن إطالقًا وإمنا كان أحيا 

 الدعوى ضده، يف غرفة لفرتة قصرية يوم أو عدة أايم. 
 وكذلك مل يكن سجن يف زمن أيب بكر.

 نعم، إن عمر استأجر داراً للسجن وكانت من الدور العادية. 
لبناء سجن ( عليه السالم) مث أصاب املسلمني الفوضى فاضطر اإلمام أمري املؤمنني علي

 عادي يف الكوفة. 
أما اآلن ففي كل قطر إسالمي ترى عّدة سجون ضخمة يف مدنه، فلكل مدينة سجن  
أو سجنان أو أكثر، ويف بعض البالد اإلسالمية وبعد قيام الثورة بىن رئيس احلكومة مرة 

 واحدة سبعني سجناً!. 
سنوات أو مدى   مث الالزم أال تكون مدة السجن لفرتة طويلة، كخمس سنوات أو عشر

احلياة أو حنو ذلك، مما جعله الغرب قانوانً وتبعه املسلمون، فإن املسلمني أخذوا ابتباع الغرب  
 يف كل حركاهتم وسكناهتم بعد أن تركوا قوانني اإلسالم.

( عليه السالم) قال: »كان علي( عليه السالم) عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أيب جعفر
الثًة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن أؤمتن على أمانة  ال حيبس يف السجن إال ث 

 

، عام  1ط 52: ص ( رمحه هللا) لإلمام الشريازي ( كيف ينظر اإلسالم إىل السجني؟) انظر كتاب( 134) 
 مؤسسة اجملتىب بريوت / لبنان. م، 1999هـ ـ  1420
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 .( 135) فذهب هبا، إن وجد له شيئاً ابعه غائباً كان أو شاهداً«
كان  (  عليه السالم) : »أن علياً ( عليهما السالم) وعن السكوين، عن جعفر، عن أبيه

كن مال دفعه إىل الغرماء،  حيبس يف الدين، مث ينظر فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن مل ي
 . ( 136)  فيقول هلم: اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم فآجروه، وإن شئتم فاستعملوه«

قال: »إن على اإلمام أن ( عليه السالم) وعن عبد الرمحن بن سيابة، عن أيب عبد هللا
ذا قضوا خيرج احملبسني يف الدين يوم اجلمعة إىل اجلمعة، ويوم العيد إىل العيد، ويرسل معهم فإ

 .( 137) الصالة والعيد ردهم إىل السجن«

 

 . 43ح 92ب  299ص  6هتذيب األحكام: ج ( 135) 
 . 2ح  25ب 47ص  3االستبصار: ج( 136) 
 . 9523ح  21ب 340ص  7وسائل الشيعة: ج ( 137) 
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 الثقافة والعلم 
 

اخلامس عشر: جيب أن يكون العلم مباحًا للجميع، ال أن يكون يف متناول األغنياء  
 دون الفقراء.

 .   (138 )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين اليعلمونقال سبحانه: 
ُ المِذيَن آمَ وقال تعاىل:   .  (139 )ُنوا ِمْنُكْم َوالمِذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َدرَجات  يـَْرَفِع اَّللم

 .  (140 )َوُقْل َربِ  ِزْدِن ِعْلماً وقال سبحانه: 
 : »طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة«( صلى هللا عليه وآله) وقال رسول هللا

(141 ) . 
علم الصناعات وال فرق يف ذلك بني علم الدين أو علم الدنيا، وقد ذكر الفقهاء إن ت

 .( 142) واجب كفائي
يقول:  ( عليه السالم) عن أيب إسحاق السبيعي، عمن حدثه قال: مسعت أمري املؤمنني

»أيها الناس، اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به. أال وإن طلب العلم أوجب 
عليكم من طلب املال. إن املال مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم، وضمنه  

 . ( 143) سيفي لكم. والعلم خمزون عند أهله، وقد أمرمت بطلبه من أهله فاطلبوه«و 
قال: »إن العلماء ورثة األنبياء. وذاك  ( عليه السالم) وعن أيب البخرتي، عن أيب عبد هللا 

أن األنبياء مل يورثوا درمهًا وال ديناراً، وإمنا أورثوا أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بشيء 

 

 . 9سورة الزمر: ( 138) 
 . 11سورة اجملادلة: ( 139) 
 . 114سورة طه: ( 140) 
 . 21237ح 4ب 244ص  17مستدرك الوسائل: ج ( 141) 
 .52ب 301: ص( عليه السالم) ، وفقه الرضا22047ح 2ب 85ص 17لشيعة: جراجع وسائل ا( 142) 
 . 4ابب فرض العلم ووجوب طلبه واحلث عليه ح 30ص  1الكايف: ج( 143) 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 52 

ذ حظاً وافراً، فانظروا علمكم هذا عمن أتخذونه، فإن فينا أهل البيت، يف كل منها، فقد أخ
 . ( 144) خلف عدواًل، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني وأتويل اجلاهلني«

: »ال خري فيمن اليتفقه من ( عليه السالم) وعن بشري الدهان قال: قال أبو عبد هللا
كم إذا مل يستغن بفقهه، احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم،  أصحابنا، اي بشري، إن الرجل من

 . ( 145) أدخلوه يف ابب ضاللتهم وهو ال يعلم«
 إىل غري ذلك من األدلة الواردة يف الكتاب والسنة.  

 

 . 33247ح 8ب 78ص  27وسائل الشيعة: ج ( 144) 
 . 59ح 6ب  220ص 1حبار األنوار: ج( 145) 
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 القضاء اإلسالمي

 
السادس عشر: جيب أن يكون القضاء إسالمياً، كما قرر يف الكتاب الكرمي ويف الرواايت  

، فقد كان  ( 147) وسائر الكتب الفقهية( 146)( اجلواهر) ره الفقهاء يف كتبهم كالشريفة وذك
 القضاء بسيطاً وبدون تعقيد.

ويقضي ( 148) القاضي أن جيلس يف املسجد( عليه السالم) وقد أمر اإلمام أمري املؤمنني
د،  يقضي أيضًا يف املسج( عليه السالم) بني الناس ليشاهده الكل، وكان أمري املؤمنني علي

عليهم  ) ومن بعده األئمة الطاهرون( صلى هللا عليه وآله ) كما كان قبله الرسول األعظم
  وغريهم، فقد كانوا يقضون يف املسجد أمام الناس ومن حيب إطالعه، وقد قال ( السالم

، فإن مثل هذا القضاء  ( 149)  : »إمنا أقضي بينكم ابألميان والبينات«( صلى هللا عليه وآله)
 ق إىل صاحبه بسرعة.  يوجب وصول احل

أما تعدد احملاكم واختالف القضاء والتعقيدات الغربية اليت دخلت إىل بالد اإلسالم منذ 
أن دخل املستعمرون البالد فليس هلا يف اإلسالم عني وال أثر، أما القضاء هبذا األسلوب 

 الذي نراه؛ فإنه يسبب حتريفاً كثرياً وعدم وصول احلق إىل أصحابه غالباً. 
ما أن احلكم ابلسجن ملدة طويلة كسنة أو سنتني أو ثالث سنوات فليس له يف ك

 القانون اإلسالمي عني وال أثر.
وقد رأيت يف العراق وبسبب هذه احملاكم، أن مشكلة كانت بني نفرين استمرت ثالث  

 

 كتاب القضاء.   7ص  40راجع جواهر الكالم: ج( 146) 
كتاب    5ص 27: ج ( وسائل الشيعة) كتاب القضاء واألحكام، و  406ص  7: ج( الكايف) راجع( 147) 

كتاب القضاء    719: ص( املقنعة) كتاب القضاء، و  235ص 17: ج( مستدرك الوسائل) القضاء، و 
 والشهادات والقصاص والدايت.

 . 21578ح  11ب 358ص  17راجع مستدرك الوسائل: ج ( 148) 
 .1ابلبينات واألميان ح  ابب أن القضاء 414ص  7الكايف: ج( 149) 
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عشرة سنة، حىت انتهى األمر إىل موت أحدمها، فإن مثل هذه احملاكم توجب ضياع املال،  
 يع العمر يف مراجعة احملاكم، وأتصيل العداوة وما أشبه ذلك. وتضي

: »إايكم أن حياكم بعضكم ( عليه السالم) قال أبو عبد هللا جعفر بن حممد الصادق
بعضًا إىل أهل اجلور، ولكن انظروا إىل رجل منكم يعلم شيئًا من قضاايان فاجعلوه بينكم،  

 .( 150)  فإين قد جعلته قاضياً، فتحاكموا إليه«
قال: »اتقوا احلكومة، فإن  ( عليه السالم) وعن سليمان بن خالد، عن أيب عبد هللا

 .( 151) احلكومة إمنا هي لإلمام العامل ابلقضاء، العادل يف املسلمني، لنيب أو وصي نيب«
: »من أفىت الناس  ( عليه السالم) وعن ابن رائب، عن أيب عبيدة قال: قال أبو جعفر

هللا، لعنته مالئكة الرمحة ومالئكة العذاب، وحلقه وزر من عمل بغري علم و ال هدى من 
 .( 152)  بفتياه«

 

 . 3216ابب من جيوز التحاكم إليه ومن ال جيوز ح 3-2ص  3من ال حيضره الفقيه: ج( 150) 
 . 1ح( عليه السالم) ابب أن احلكومة إمنا هي لإلمام  406ص  7الكايف: ج( 151) 
 . 23ح 87ب  223ص  6هتذيب األحكام: ج ( 152) 
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 ال للتعذيب  
 

السابع عشر: من الضروري اجتناب التعذيب مطلقاً، وقد هنى عنه اإلسالم أشد النهي،  
ومل يدل دليل على وجود تعذيب يف اإلسالم إطالقاً. كما جيب أن يتجنب أشد االجتناب  

 ناس وقتلهم. عن دماء ال
: »من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء  ( صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا

ورَحيت ، مع إن هللا سبحانه قال: ( 153)  يوم القيامة مكتواًب بني عينيه آيس من رمحة هللا«
 .  (154 )وسعت كل شيء

علم قاتله قال: »لو  أنه رأى قتياًل مل ي( صلى هللا عليه وآله)  ويف حديث عن رسول هللا 
 .( 155) اشرتك أهل السماوات واألرض يف قتل هذا لعذهبم هللا«

من قتل نفسًا بغري نفس أو فساد يف األرض فكأَّنا قتل الناس مجيعاً  وقال تعاىل: 
مما  ( 157) وقد ذكران وجهه يف التفسري املوضوعي (156 )ومن أحياها فكأَّنا أحيا الناس مجيعا

 ال داعي إىل تكراره.
يقول: »قال هللا عزوجل: ( عليه السالم) ن هشام بن سامل قال: مسعت أاب عبد هللاوع

 .( 158) ليأذن حبرب مين من آذى عبدي املؤمن، وليأمن غضيب من أكرم عبدي املؤمن«
: »إذا كان يوم القيامة،  ( عليه السالم) وعن املفضل بن عمر قال: قال أبو عبد هللا 

ي؟. فيقوم قوم ليس على وجوههم حلم. فيقال: هؤالء الذين اندى مناد: أين الصدود ألوليائ
 

 . 22528ح 2ب 211ص  18مستدرك الوسائل: ج ( 153) 
 . 156األعراف:  سورة( 154) 
 .5170ابب حترمي الدماء واألموال بغري حقها ح 97ص 4راجع من ال حيضره الفقيه: ج( 155) 
 . 32سورة املائدة: ( 156) 
يف مدينة قم املقدسة، ( أعلى هللا مقامه) خمطوط يقع يف عشرة جملدات من أتليف مساحة اإلمام الشريازي ( 157) 

 ه حالياً. يقوم مركز اجلواد للتحقيق والنشر إبعداد
 .1ابب من آذى املسلمني واحتقرهم ح 350ص  2الكايف: ج( 158) 
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 .( 159) آذوا املؤمنني، ونصبوا هلم وعاندوهم وعنفوهم يف دينهم، مث يؤمر هبم إىل جهنم«
يقول: »إن هللا عزوجل ( عليه السالم) وعن معلى بن خنيس قال: مسعت أاب عبد هللا

 .( 160)  ء إىل نصرة أوليائي«أسرع شي  يقول: من أهان يل ولياً، فقد أرصد حملاربيت، وأان 
  ، عن آابئه( عليه السالم) وعن فاطمة بنت علي بن موسى الرضا عن أبيها الرضا

 .( 161) قال: »ال حيل ملسلم أن يروع مسلمًا«( عليه السالم) ، عن علي( عليهم السالم)
لكفر، أن  قال: »إن أقرب ما يكون العبد إىل ا( عليه السالم) وعن زرارة، عن أيب جعفر

 .( 162) يؤاخي الرجل الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزالته ليعنفه هبا يوماً ما«
  يقول: قال رسول هللا ( عليه السالم) وعن إسحاق بن عمار قال: مسعت أاب عبد هللا

: »اي معشر من أسلم بلسانه، ومل خيلص اإلميان إىل قلبه، ال تذموا  ( صلى هللا عليه وآله)
، وال تتبعوا عوراهتم؛ فإنه من تتبع عوراهتم، تتبع هللا عورته، ومن تتبع هللا عورته،  املسلمني

 . ( 163)  يفضحه ولو يف بيته«

 

 . 16264ح 145ب 265-264ص  12وسائل الشيعة: ج ( 159) 
 .185ح  8ب 69املؤمن: ص( 160) 
 . 16284ح  147ب  271ص  12وسائل الشيعة: ج ( 161) 
 . 3ابب من طلب عثرات املؤمنني وعوراهتم ح 355ص  2الكايف: ج( 162) 
 . 21ح 65ب 218ص  72حبار األنوار: ج( 163) 
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 ال للنفي عن البالد 
 

الثامن عشر: جيب أال يكون هناك نفي وإبعاد عن البالد إطالقاً، إال يف موارد قليلة جداً  
 .( 164) دودذكرها الشرع املقدس على ما هو يف كتاب احل

أما ما تعارف عليه اآلن يف بالد اإلسالم مما أخذ من الغرب والشرق فليس له يف 
 اإلسالم عني وال أثر.

من غري فرق بني أن يكون النفي إىل مكان بعيد أو إىل مكان قريب، أو أن يكون ملدة  
سلطون »الناس م طويلة أو قصرية، فإن كل تصرف يف اإلنسان ينايف اختياره غري جائز، ف 

النيب أوىل ابملؤمنْي من  حيث فهم األنفس من قوله سبحانه: ( 165) على أمواهلم وأنفسهم«
 . (166 )أنفسهم

 يف تفسري قوله تعاىل:( عليه السالم) قال اإلمام العسكري
 َْو ِإْذ َأَخْذان ِميثاَقُكم  واذكروا اي بين إسرائيل، حني أخذان ميثاقكم ـ أي أخذان :

الفكم، وعلى كل من يصل إليه اخلرب بذلك، من أخالفهم الذين أنتم ميثاقكم ـ على أس
َوال ُُتْرُِجوَن أَنـُْفَسُكْم ِمْن ال يسفك بعضكم دماء بعض،  ال َتْسِفُكوَن ِدماءُكمْ منهم،

بذلك امليثاق كما أقر به أسالفكم،   ُثُم َأقْـَرْرتُْ وال خيرج بعضكم بعضاً من دايرهم،  ِدايرُِكمْ 
ُتْم َتْشَهُدونَ متموه كما التزموه، والتز  معاشر  ُثُم أَنـُْتمْ بذلك على أسالفكم وأنفسكم،  َوأَنـْ

يقتل بعضكم بعضًا ـ على إخراج من خيرجونه من دايرهم ـ   تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكمْ اليهود 
 َْوُُتْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِدايرِِهم  غصبًا وقهرًا ََلْيِهمْ َتظاَهُروَن ع  ًتظاهر بعضكم بعضا

  اِبإِلُثِْ َواْلُعْدوانِ على إخراج من خترجونه من دايرهم، وقتل من تقتلونه منهم بغري حق 

 

كتاب احلدود، وهتذيب    23ص  4ابب احلدود، ومن ال حيضره الفقيه: ج 174ص  7راجع الكايف: ج ( 164) 
 كتاب احلدود والتعزيرات.  9ص  28كتاب احلدود، ووسائل الشيعة: ج   2ص  10األحكام: ج

 قاعدة فقهية صدرها رواية. ( 165) 
 .6سورة األحزاب: ( 166) 
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يعين هؤالء الذين خترجوهنم، أن تروموا إخراجهم   َو ِإْن َيَْتُوُكمْ ابلتعدي تتعاونون وتتظاهرون 
من األعداء  تُفاُدوُهمْ اؤكم وأعداؤهم قد أسرهم أعد ُأسارىوقتلهم ظلماً، إن أيتوكم 

أعاد قوله عزوجل ـ ِإْخراُجُهْم ـ ومل يقتصر على أن  َوُهَو حُمَرمٌم َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهمْ أبموالكم 
يقول ـ َوُهَو حُمَرٌَّم َعَلْيُكْم ـ ألنه لو قال ذلك لرأى أن احملرم إمنا هو مفاداهتم، مث قال عزوجل: 

 َن بِبَـْعِض اْلِكتابِ َأ فـَتـُْؤِمُنو  وهو الذي أوجب عليكم املفاداة  َو َتْكُفُروَن بِبَـْعض  وهو
الذي حرم قتلهم وإخراجهم. فقال: فإذا كان قد حرم الكتاب قتل النفوس واإلخراج من 
الداير، كما فرض فداء األسراء، فما ابلكم تطيعون يف بعض وتعصون يف بعض، كأنكم 

اي معاشر   َفما َجزاُء َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكمْ ون. مث قال عزوجل:ببعض كافرون وببعض مؤمن 
نْياذل،  ِإال  ِخْزيٌ اليهود  َويـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن  جزية تضرب عليه يذل هبا  يف احْلَياِة الدُّ

َوَما  إىل جنس أشد العذاب، يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيهم،  ِإىل َأَشدِ  اْلَعذابِ 
ُأولِئَك المِذيَن  يعمل هؤالء اليهود. مث وصفهم فقال عزوجل: اَّللمُ ِبغاِفل  َعمما تـَْعَمُلونَ 

نْيا اِبآلِخَرةِ  رضوا ابلدنيا وحطامها، بداًل من نعيم اجلنان املستحق   اشرتَُوا احْلَياَة الدُّ
ُهُم اْلَعذاُب َوال ُهْم يـُنْ بطاعات هللا  ال ينصرهم أحد يرفع عنهم    (167 )َصُرونَ َفال خُيَفمُف َعنـْ

 .( 168) العذاب 

 

 . 86-84سورة البقرة: ( 167) 
 . 257يف مداراة النواصب ح 368-367: ص( عليه السالم) تفسري اإلمام العسكري ( 168) 
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 قلع جذور الفتنة واحلرب
 

التاسع عشر: السعي لقلع جذور الفتنة واحلروب من بالدان، وال حيصل ذلك إال بتيار  
قوي ميتلك األعصاب، ويتمتع ابلقوة اإلعالمية واحلقوقية والوسائل التنظيمية التوعوية، ويعمل  

أراده اإلسالم متصفًا ابلسلم والالعنف منهجاً، كي يتمكن من قلع كل ما هو  على طبق ما 
غري إسالمي يف بالد املسلمني، فال تكون هناك معارك بني الصرب والكروات مع مسلمي 
البوسنة واهلرسك، وال مع مسلمي جامو وكشمري، وال مذابح للمسلمني يف الفيلبني ونيجرياي  

وأذربيجان وطاجيكستان والشيشان وغريها، حيث أغرق   وإريرتاي والصومال والسودان
 األجانب البالد اإلسالمية هبذه النزاعات اليت ما أنزل هللا هبا من سلطان.

إىل أفغانستان بعد ما كادت الفتنة تنتهي خبروج ( 169)  مث انظر كيف جاءوا حبركة طالبان
 الروس من تلك البالد.

أًة مئات الدابابت، وعشرات الطائرات، وطوابري  وكيف امتلك هؤالء املسّمون ابلطلبة فج
من املصفحات، واملدافع وماليني من الرصاص والقنابل، ومن أين لطلبة الشريعة! هذه  

 

ولدت طالبان يف كنف كره شديد لالحتاد السوفيييت امللحد الذي غزا أفغانستان. وسامهت األجهزة  ( 169) 
يمها املال  السرية املدعومة من قبل الغرب يف بناء احلركة. مث جاؤوا أبسامة بن الدن ضيفًا على طالبان وزع

حممد عمر يف أفغانستان، فقد رحب املال عمر به واختذه صديقًا شخصيًا له، وقامت بينهم عالقة  
لقد لفتت حركة طالبان أنظار العامل ابختاذها سياسة العنف يف تطبيق ما زعموه من اإلسالم،  مصاهرة. 

ت النسوة بقوة وأجربن على  وإال فاإلسالم بعيد كل البعد عن مثل هذه التصرفات العنيفة، فقد عامل
ارتداء الربقع وحرمن من التعليم. كما فرضت نظام منع التجول على مجيع السكان من التاسعة مساء  
وحىت شروق الشمس. وكان البعض يتعرض للضرب يف الشوارع بسبب أتخره عن أداء الصالة يف  

ي اللصوص عقااًب هلم على مواعيدها. وأجرب الذكور مجيعًا على إطالة حلاهم. كذلك مت قطع أيد
، إىل غري  ( عليه السالم) جرائمهم، كما قاموا بقتل اآلالف من الشيعة جملرد كوهنم من شيعة أهل البيت

 ذلك.
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املليارات من الدوالرات يقتلون األبرايء، وينهبون األموال، وحياربون الناس كيف ما شاء  
رجعوا إىل حالتهم الواحدة اليت  الغربيون، بعدما أوشك األطراف على الصلح، وأوشكوا أن ي

 كانت قبل دخول روسيا يف النزاع. 
وقد حركوا صدام الذي جاءوا به، والذي فعل ما مل يفعله اجملرمون السابقون، وأان مسعت 

جئنا إىل العراق بقطار أجنلو ) أنه قال:( 170) ( علي صاحل السعدي) من وزير الداخلية
هنم جاءوا إىل العراق بقطار هؤالء الثالثة، وقد قام  ، ومل يذكر إسرائيل مع العلم أ( أمريكي

صدام بشن احلرب على الكويت اآلمنة إرضاًء ألسياده، وقد قرأت يف تقرير: أن يف سجون  
العراق نصف مليون إنسان معتقل بني رجل وامرأة، وهم يتعرضون ألشد أنواع التعذيب 

 له الغربيون يف القرون الوسطى.وأقساه، وأبساليب غربية ال إنسانية، أغرب مما كان يفع
وهكذا ابلنسبة إىل تعامل الكيان الصهيوين مع الفلسطينيني وسائر املسلمني يف اجلوالن 

 ولبنان وغريمها. 
وإين كنت أمسع عبد الناصر ومن أشبهه ميلئون العامل ضجيجًا مبحاربة إسرائيل لكنهم مل  

 أنواع السالح.  يفعلوا شيئاً، بل إهنم مل يتمكنوا حىت من صنع أبسط
كما مل يساعدهم الغرب وال الشرق اخلادع هلم، بينما الكيان الصهيوين يزداد سالحاً على  
سالح، فقد قرأت يف تقرير: أن الكيان الصهيوين ميتلك ستمائة نوع من السالح، هذا قبل  
سنوات وأما اليوم فال أعلم، وهل يعقل أن من ينادي ابحلرب طيلة مخسني سنة ال ميلك 

لسالح وال يصنع السالح، وهو ميلك عشرات املليارات ورمبا املئات كل عام، إين ال أدعو ا
وإن جنحوا للسلم فاجنح  إىل احلرب إطالقاً، وإمنا ذكران لزوم السالم، كما قال سبحانه: 

 

م من عائلة فالحية، انتسب إىل كلية التجارة يف مطلع اخلمسينات، انضم إىل  1928ولد يف بغداد عام ( 170) 
م، شارك  1958متوز  14صبح من القياديني الرئيسني بعد ثورة حزب البعث وتقدم يف صفوفه القيادية، أ

يف املؤمتر القومي اخلامس حيث عارض اجتاه بعض القياديني البعثيني حنو املاركسية، أصبح أمني سر  
م ولكن ألقي  1963شباط  8م وشارك يف التخطيط النقالب 1963ـ 1960القيادة القطرية للحزب 

اخلطة، عني وزيرًا للداخلية وانئبًا لرئيس الوزراء يف وزارة البعث عام  القبض عليه قبل شهور من تنفيذ 
م ولعب دورًا رئيسيًا داخل القيادة القطرية آنذاك، اهتم ابإلشراف على التحقيق القاسي مع  1963

الشيوعيني، فصل من احلزب فحاول تشكيل تنظيمات سياسية منافسة ولكنه فشل، عني بعد انقالب 
 م. 1980فرياً يف وزارة اخلارجية، تويف يف بغداد عام  م س1968متوز  17
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، بل املراد هو بيان أن هؤالء الذين ملئوا العامل ابلصراخ والضجيج    (171 )هلا وتوكل على هللا
 ال يعملون حىت أبسط األشياء يف سبيل الدفاع عن املسلمني.كيف 

 

 . 61سورة األنفال: ( 171) 
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20 
 األمة الواحدة

 
وإن هذه أمتكم  العشرون: االهتمام أبن تكون األمة أمة واحدة، كما قال هللا سبحانه: 

 .  (172 )أمة واحدة وأان ربكم فاتقون
والبنغالدشي  فالعريب والعجمي واهلندي والرتكي واألفغاين والباكستاين واألندونيسي 

(  صلى هللا عليه وآله)  وغريهم كلهم أمة واحدة على شكل واحد، وقد فعل ذلك رسول هللا
يف زمانه املبارك، حيث مل تكن األمة أمة واحدة قبل اإلسالم، وإمنا كانت األمم مقسمة 
  حبسب العشائر املختلفة واملدن املختلفة واللغات املختلفة إىل غري ذلك، فجعلهم رسول هللا 

 كلهم أمة واحدة. (  صلى هللا عليه وآله)
وقال: بلغنا أن  ( االختصاص) يف كتاب ( رضوان هللا عليه)( 173)  روى الشيخ املفيد

 

 . 52سورة املؤمنون: ( 172) 
أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم العكربي امللقب ابلشيخ املفيد، من أجل مشايخ  ( 173) 

لتشيع معروفة ابإلحسان والطهارة،  هـ، أبطراف بغداد، يف أسرة عريقة يف ا336يف عام  الشيعة، ولد 
وقد أهنى دراساته االبتدائية يف أسرته ومسقط رأسه، مث سافر إىل بغداد واشتغل بتحصيل العلم عند 
األساتذة والعلماء ليصبح بعد ذلك املقدم يف علم الكالم والفقه واألصول، وكان من تالمذة ابن عقيل.  

مية إليه يف وقته. من أساتذته: ابن قولويه القمي، والشيخ  وفضله أشهر من أن يوصف انتهت رائسة اإلما
الصدوق، وابن وليد القمي، وأبو غالب الزراري، وابن اجلنيد اإلسكايف، وأبو علي الصويل البصري، وأبو  
عبد هللا الصفواين. ومن تالمذته: السيد املرتضى علم اهلدى، والسيد الرضي، والشيخ الطوسي،  

الكراجكي، وأبو يعلى جعفر بن ساالر. وتبلغ مؤلفات الشيخ املفيد طبقًا ملا ذكر   والنجاشي، وأبو الفتح
مؤلف منها: املقنعة، الفرائض الشرعية، أحكام النساء، الكالم يف   200تلميذه البارز الشيخ الطوسي 

ة،  دالئل القرآن، وجوه إعجاز القرآن، النصرة يف فضل القرآن، أوائل املقاالت، نقض فضيلة املعتزل
عامًا قضاها ابلعلم والعمل،  75هـ ببغداد عن  413اإلفصاح، اإليضاح. تويف الشيخ املفيد يف عام 

قريباً من قرب أستاذه ابن قولويه. وقد حظي بتعظيم ( عليه السالم) ودفن يف احلرم املطهر جبوار اإلمام اجلواد
ييعه أبن يوم وفاته كان يومًا ال  الناس وتقدير العلماء والفضالء. يذكر الشيخ الطوسي الذي حضر تش
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ذات يوم،  ( صلى هللا عليه وآله) دخل جملس رسول هللا( رضي هللا عنه ) سلمان الفارسي 
وآله. فدخل  فعظموه وقدموه وصدروه إجالاًل حلقه وإعظاما لشيبته واختصاصه ابملصطفى 

صلى هللا  ) عمر فنظر إليه فقال: من هذا العجمي املتصدر فيما بني العرب. فصعد رسول هللا
املنرب فخطب فقال: »إن الناس من عهد آدم إىل يومنا هذا مثل أسنان املشط، ال  ( عليه وآله

نز  فضل للعريب على العجمي، وال لألمحر على األسود إال ابلتقوى، سلمان حبر ال ينزف وك
 .( 174)  ال ينفد، سلمان منا أهل البيت، سلسل مينح احلكمة ويؤتى الربهان«

 وذكر أيضًا وقال: جرى ذكر سلمان وذكر جعفر الطيار، بني يدي جعفر بن حممد
وهو متكئ، ففضل بعضهم جعفرًا عليه وهناك أبو بصري، فقال بعضهم: إن  ( عليه السالم)

جالسًا مغضباً، وقال: »اي  ( عليه السالم)  عبد هللا سلمان كان جموسيًا مث أسلم، فاستوى أبو
أاب بصري، جعله هللا علوايً بعد أن كان جموسياً، وقرشياً بعد أن كان فارسياً، فصلوات هللا على  

 .( 175)  سلمان، وإن جلعفر شأانً عند هللا يطري مع املالئكة يف اجلنة« أو كالم يشبهه

 

نظري له لكثرة من حضر ألداء الصالة على جنازته والبكاء عليه من الصديق والعدو، حيث شّيعه مثانون  
 . ( رضوان هللا عليهم أمجعني) ألفاً وصلى عليه السيد املرتضى علم اهلدى 

 

 بعض وصااي لقمان احلكيم البنه. 341كتاب االختصاص: ص ( 174) 
 بعض وصااي لقمان احلكيم البنه. 341تاب االختصاص: ص ك( 175) 
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21 
 األخوة اإلسالمية

 
ون: يلزم إشاعة قانون األخوة اإلسالمية بني مجيع املسلمني الرجال  احلادي والعشر 

مرتني، مرة يف مكة املكرمة ومرة يف ( صلى هللا عليه وآله)  والنساء، كما فعل ذلك رسول هللا
املدينة املنورة، فآخى بني الرجال وآخى بني النساء، فصار املسلم أخو املسلم فيما له وفيما  

 .  (176 )إَّنا املؤمنون إخوةملسلمة، قال هللا سبحانه: عليه، واملسلمة أخت ا
 . ( 177) : »املؤمن أخو املؤمن«( صلى هللا عليه وآله)  وقال رسول هللا

 .( 178) : »إن املسلم أخ املسلم«( عليه السالم) وقال أمري املؤمنني
ال خيونه  : »املسلم أخو املسلم، هو عينه ومرآته ودليله، ( عليه السالم) وقال أبو عبد هللا 

 . ( 179)  وال خيدعه، وال يظلمه وال يكذبه، واليغتابه«
: »إمنا املؤمنون إخوة بنو أب وأم، إذا ضرب على رجل ( عليه السالم) وقال أبو عبد هللا

 .( 180) منهم عرق، سهر له اآلخرون«
يقول: »املؤمن أخو املؤمن،  ( عليه السالم) وعن أيب بصري قال مسعت أاب عبد هللا

واحد إن اشتكى شيئًا منه وجد أمل ذلك يف سائر جسده، وأرواحهما من روح  كاجلسد ال
 . ( 181) واحدة«

ملا  ) وعن إسحاق بن عبد هللا بن احلارث، عن أبيه، عن عبد هللا ابن العباس قال:

 

 . 10سورة احلجرات: ( 176) 
 يف اإلخوان وزايرهتم.  74ف 118جامع األخبار: ص( 177) 
 يف قصار هذه املعاين.( عليه السالم) وروي عنه 203حتف العقول: ص( 178) 
 .5ابب أخوة املؤمنني بعضهم لبعض ح 166ص  2الكايف: ج( 179) 
 . 4ح 16ب 264ص  71وار: جحبار األن( 180) 
 . 2يج ابب املؤمن أخو املؤمن ح 48مصادقة األخوان: ص ( 181) 

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 65 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ نزلت بني املسلمني، ( صلى هللا عليه وآله)  ، آخى رسول هللا  (182 )ِإَّنم
 أيب بكر وعمر، وبني عثمان وعبد الرمحن، وبني فالن وفالن، حىت آخى بني  فآخى بني

: »أنت أخي  ( عليه السالم) أصحابه أمجعهم، على قدر منازهلم، مث قال لعلي بن أيب طالب
 .( 183) (  وأان أخوك«

(  صلى هللا عليه وآله) آخى رسول هللا ) وعن سعد بن حذيفة بن اليمان عن أبيه قال:
واملهاجرين أخوة الدين. فكان يؤاخي بني الرجل ونظريه. مث أخذ بيد علي بن بني األنصار 

فقال: »هذا أخي«. قال حذيفة: فرسول هللا سيد املسلمني وإمام ( عليه السالم) أيب طالب
 .( 184) (  أخوه( عليه السالم) املتقني، ليس له يف األانم شبه وال نظري، وعلي بن أيب طالب

 دة واألخوة اإلسالمية هو: والفرق بني األمة الواح
أن األمة الواحدة عبارة عن األمة اإلسالمية اليت تعيش يف البالد اإلسالمية حيث ال  
حدود حتد فيما بينهم، وال موانع تعرقل حركتهم، وال فوارق على أساس القبيلة أو اللغة أو  

كام، كما كان  اللون أو العرق أو ما أشبه، فبالد اإلسالم كلها بلد واحد وإن اختلفت احل
 األمر كذلك قبل جميء املستعمرين إىل بالد اإلسالم.  

أما األخوة اإلسالمية فهي: أن يكون املسلم أخو املسلم فيما له وفيما عليه، من العمل 
والزواج وحيازة املباحات وغري ذلك، من غري فرق بني العراقي واإليراين واملصري والباكستاين 

 ريهم.واألندونيسي واملاليزي وغ

 

 . 10سورة احلجرات: ( 182) 
 . 1214ح 25اجمللس 587-586األمايل للطوسي: ص ( 183) 
 . 5ح  68ب 334-333ص  38حبار األنوار: ج( 184) 
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 حرية املعادن 

 
الثاين والعشرون: أن تكون املعادن مباحة للجميع، وكذلك غري املعادن مما أابحه هللا  
سبحانه كالنفط والقري وامللح وغريها، القدمية واحلديثة كاألملنيوم وما أشبه ذلك. وإمنا يف  

 .( 185) املعادن اخلمس فقط كما ذكره الفقهاء يف كتاب اخلمس
 أن ال يتعّدى الناس بعضهم على بعض يف األخذ من املعادن، وقد ذكران يف نعم، جيب

ال ابلنسبة إىل   (187 )لكم: أن ذلك يف إطار ما قاله سبحانه: ( 186) ( كتاب االقتصاد)
املعادن فحسب، بل ابلنسبة إىل كل شيء خلقه هللا للجميع من األرض واملاء والشمس  

 واهلواء وغري ذلك.
 .( 188)  »ثالثة أشياء الناس فيها شرع سواء: املاء والكالء والنار«روي بطرق عديدة: 

قال: سألته عما  ( عليه السالم) وعن حممد بن علي بن أيب عبد هللا، عن أيب احلسن
خيرج من البحر، من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟.  

 .( 189) ديناراً ففيه اخلمس«: »إذا بلغ قيمته ( عليه السالم) فقال
عليه  ) عن املالحة؟. فقال( عليه السالم) وعن حممد بن مسلم قال: سألت أاب جعفر

 

من ال  ) جيب فيه، و ابب الفيء واألنفال وتفسري اخلمس وحدوده وما 538ص 1: ج( الكايف) راجع( 185) 
(  حبار األنوار) ، و2ب 485ص  9: ج( وسائل الشيعة) ابب اخلمس، و 39ص 2: ج( حيضره الفقيه

عام   4، ط5املسألة  48ص  33: ج( الفقه كتاب اخلمس) ، و23ب  189ص  93: ج 
 م، دار العلوم بريوت  لبنان وغريها. 1988هـ/ 1409

م، طبع  1987هـ ـ 1408عام  4، ط34ملسألة ا 309ص 107موسوعة الفقه كتاب االقتصاد: ج( 186) 
 دار العلوم بريوت لبنان.

 . 29سورة البقرة: ( 187) 
 . 1ب 446ص  63حبار األنوار: ج( 188) 
 . 12565ح 3ب 493ص  9وسائل الشيعة: ج ( 189) 
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 : »وما املالحة؟«. فقال: أرض سبخة ماحلة، جيتمع فيها املاء، فيصري ملحاً. فقال( السالم
ألرض. : »هذا املعدن فيه اخلمس«. فقلت: والكربيت والنفط، خيرج من ا( عليه السالم)

 .( 190) : »هذا وأشباهه فيه اخلمس«( عليه السالم) قال: فقال
قال: سألته عن معادن الذهب ( عليه السالم) وعن حممد بن مسلم، عن أيب جعفر

 .( 191)  والفضة، والصفر واحلديد والرصاص؟. فقال: »عليها اخلمس مجيعًا«
ن املعادن ما فيها؟.  قال: سألته ع( عليه السالم) وعن حريز، عن زرارة، عن أيب جعفر

: »كل ما كان ركازاً، ففيه اخلمس« وقال: »ما عاجلته مبالك ففيه ما ( عليه السالم) فقال
 .( 192) أخرج هللا سبحانه منه من حجارته مصفى اخلمس«

 

 . 6ح 35ب  122ص  4هتذيب األحكام: ج ( 190) 
 . 12561ح 3ب 491ص  9وسائل الشيعة: ج ( 191) 
 . 4ح 35ب  122ص  4هتذيب األحكام: ج ( 192) 
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 الضرائب الشرعية فقط 
 

الثالث والعشرون: أن ال تؤخذ الضرائب إال بقدر ما قررّه اإلسالم من حقوق وهي:  
مس، والزكاة، واجلزية، واخلراج فقط، وأما ما نراه اليوم من هذه الضرائب الكثرية، فإمنا هي  اخل

 لغرور احلكام وترفهم، وخمالفة ألحكام الشرع احلنيف. 
 قال: سألته عن احللي أفيه زكاة؟ قال: »ال«( عليه السالم) عن احلليب، عن أيب عبد هللا

(193 ) . 
يقول وسأله بعضهم عن احللي فيه  ( عليه السالم) وعن رفاعة قال: مسعت أاب عبد هللا

 .( 194)  زكاة؟ فقال: »ال وإن بلغ مائة ألف«
 . ( 195) ويف احلديث: »ليس يف الترب زكاة، إمنا هي على الداننري والدراهم«

 : هل يف البغال شيء؟ فقال: »ال«( عليه السالم) وعن زرارة قال: قلت أليب عبد هللا

(196 ) . 
الزكاة على ( صلى هللا عليه وآله) قال: »وضع رسول هللا( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

تسعة أشياء: على احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، واإلبل، والبقر،  
 .  ( 197) والغنم، وعفا عما سوى ذلك«

الصالة  قاال: »فرض هللا عزوجل الزكاة مع ( عليهما السالم) وعن أيب جعفر وأيب عبد هللا
يف تسعة أشياء وعفا عما سواهن: يف ( صلى هللا عليه وآله) يف األموال، وسنها رسول هللا

  الذهب، والفضة، واإلبل، والبقر، والغنم، واحلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب، وعفا رسول هللا
 

 . 9ح 2ب  8ص  4هتذيب األحكام: ج ( 193) 
 . 1ح  3ب 7ص  2االستبصار: ج( 194) 
ابب أنه ليس على احللي وسبائك الذهب ونقر الفضة واجلوهر زكاة   519-518ص  3الكايف: ج( 195) 

 . 9ح
 . 11566ح  16ب  78ص  9وسائل الشيعة: ج ( 196) 
 . 6ح 1ب  3ص  4هتذيب األحكام: ج ( 197) 
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 .( 198) عما سوى ذلك«( صلى هللا عليه وآله)
عليه ) د هللا بن حممد إىل أيب احلسنوعن علي بن مهزاير قال: قرأت يف كتاب عب

  أنه قال: »وضع رسول هللا ( عليه السالم) : جعلت فداك روي عن أيب عبد هللا ( السالم
الزكاة على تسعة أشياء: احلنطة، والشعري، والتمر، والزبيب، والذهب،  ( صلى هللا عليه وآله )

عما سوى ذلك« ( عليه وآله صلى هللا )  والفضة، والغنم، والبقر، واإلبل، وعفا رسول هللا
فقال له القائل: عندان شيء كثري يكون أضعاف ذلك؟ فقال: »وما هو؟« فقال له: األرز،  

وضع  ( صلى هللا عليه وآله)  : »أقول لك: إن رسول هللا ( عليه السالم) فقال أبو عبد هللا 
د كانت  الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك، وتقول عندان أرز وعندان ذرة، وق

 : »كذلك هو«( عليه السالم) « فوقع( صلى هللا عليه وآله) الذرة على عهد رسول هللا

 ، احلديث. ( 199)
وعن حممد بن مسلم قال: سألته عن أهل الذمة ما ذا عليهم مما حيقنون به دماءهم 
وأمواهلم؟ قال: »اخلراج وإن أخذ من رؤوسهم اجلزية فال سبيل على أرضهم، وإن أخذ من  

 .( 200) م فال سبيل على رؤوسهم«أرضه
قال: »جرت السنة أن ال تؤخذ ( عليه السالم) وعن طلحة بن زيد عن أيب عبد هللا

 .( 201) اجلزية من املعتوه وال من املغلوب على عقله«
( 202) ال أيخذ على بيوت السوق كراء«( عليه السالم) ويف احلديث: »كان أمري املؤمنني

  . 
 عن علي( عليه السالم) ، عن أبيه( عليه السالم) لصادقويف حديث آخر عن اإلمام ا

 . ( 203) : »أنه كره أن أيخذ من سوق املسلمني أجراً«( عليه السالم)

 

 . 5ح  1ب 3ص  2االستبصار: ج( 198) 
 .3ابب ما يزكى من احلبوب ح 510ص 3الكايف: ج( 199) 
 .20186ح 68ب 150ص 15وسائل الشيعة: ج( 200) 
 .1674ابب اخلراج واجلزية ح 52ص 2من ال حيضره الفقيه: ج( 201) 
 .7ابب اجللوس ح 662ص 2انظر الكايف: ج( 202) 
 .22852ح 17ب 406ص 17وسائل الشيعة: ج( 203) 
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24 
 قانون من سبق

 
 إىل احلياة. ( من سبق) الرابع والعشرون: إرجاع قانون

فهو أحق  : »من سبق إىل ما ال يسبقه إليه املسلم ( صلى هللا عليه وآله)  قال رسول هللا 
 . ( 204) به«

يشمل مجيع املباحات وكافة األعمال، مثل السبق إىل صيد  ( من سبق) فإن قانون
 األمساك والطيور واالستفادة من الغاابت واألمجات واملياه واملعادن وغري ذلك. 

 وال حيتاج ذلك إىل اإلذن أو دفع الضريبة أو غري ذلك.  
( 206) ( االقتصاد) وذكرانه يف كتاب ( 205)  هكما قاله سبحان   لكم نعم مع مراعاة قانون 

 وغريه على ما سبق. 
 .( 207)  قال: »من سبق إىل موضع فهو أحق به«( عليه السالم) عن أيب عبد هللا

: »سوق املسلمني كمسجدهم، فمن سبق إىل مكان ( عليه السالم) وقال أمري املؤمنني
 .( 208) فهو أحق به إىل الليل«

 

 .20905ح  1ب 112-111ص  17مستدرك الوسائل: ج ( 204) 
 . 29سورة البقرة: ( 205) 
م،  1987هـ ـ 1408عام  4، ط34املسألة  309ص  107راجع موسوعة الفقه كتاب االقتصاد: ج ( 206) 

 طبع دار العلوم بريوت لبنان.
 . 11ح 52ب  110ص  6هتذيب األحكام: ج ( 207) 
 .  3752ابب السوق ح  199ص  3من ال حيضره الفقيه: ج( 208) 
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25 
 حاملقومات الفردية لإلصال

 
اخلامس والعشرون: االهتمام ابملقومات الفردية لإلصالح، فإن ما يرتبط ابإلنسان الفرد 

 يف التيار اإلصالحي أمور، منها: 
 عدم أتييد الظلمة 

أن ال يكون اإلنسان جزًء من هؤالء احلكام الظلمة، وال مؤيدًا هلم، فإنه ركون إىل 
 .  (209 )ين ظلموا فتمسكم الناروال تركنوا إىل الذالظاملني قال هللا سبحانه: 

 ويف احلديث: »ال تلق هلم دواًة وال ترب هلم قلما«. 
: »ينادى يوم القيامة أين الظلمة وأعواهنم، حىت  ( صلى هللا عليه وآله) وقال رسول هللا 

 . ( 210) من الق هلم دواًة، أو برى هلم قلماً، جتمعون يف اتبوت، فتلقون يف النار«
على اجلمال الذي كان يكري مجاله  ( عليه السالم) ى بن جعفروقد اعرتض اإلمام موس

 هلارون ومجاعته وإن كان يذهب هبا إىل احلج.  
فقال ( عليه السالم) عن صفوان بن مهران اجلمال قال: دخلت على أيب احلسن األول

 ء منك حسن مجيل ما خال شيئاً واحداً«.  يل: »اي صفوان، كل شي 
   ء؟.قلت: جعلت فداك، أي شي

 : »إكراؤك مجالك من هذا الرجل« ـ يعين هارون ـ . ( عليه السالم) قال
قلت: وهللا ما أكريته أشراً وال بطراً، وال للصيد وال للهو، ولكين أكريته هلذا الطريق ـ يعين 

 طريق مكة ـ وال أتواله بنفسي، ولكين أبعث معه غلماين. 
 ليهم؟«.  يل: »اي صفوان، أيقع كراؤك ع( عليه السالم) فقال

 قلت: نعم، جعلت فداك. 
 

 . 113سورة هود: ( 209) 
 . 14974ح  35ب 135ص  13الوسائل: ج  مستدرك( 210) 
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 يل: »أ حتب بقاءهم حىت خيرج كراؤك؟«. ( عليه السالم) قال: فقال 
 قلت: نعم. 

 : »من أحب بقاءهم فهو منهم، ومن كان منهم كان ورد النار«.  ( عليه السالم) قال
 قال صفوان: فذهبت فبعت مجايل عن آخرها.

 صفوان، بلغين أنك بعت مجالك. فبلغ ذلك إىل هارون فدعاين، فقال يل: اي 
 قلت: نعم. 
 قال: ومل؟. 

 قلت: أان شيخ كبري، وإن الغلمان ال يفون ابألعمال.  
فقال: هيهات هيهات، إين ألعلم من أشار عليك هبذا، أشار عليك هبذا موسى بن  

 جعفر. 
 قلت: ما يل وملوسى بن جعفر. 

 .( 211) فقال: دع هذا عنك فو هللا لوال حسن صحبتك لقتلتك 
رجل فمت له ابألميان أنه من ( عليه السالم) ويف احلديث: أنه دخل على اإلمام الصادق

  أوليائه فوىل عنه بوجهه، فدار الرجل إليه وعاود اليمني فوىل عنه، فأعاد اليمني اثلثة، فقال له 
: »اي هذا من أين معاشك؟« فقال: إين أخدم السلطان وإين وهللا لك حمب،  ( عليه السالم)

أنه  ( صلى هللا عليه وآله)  : »روى أيب عن أبيه عن جده عن رسول هللا( عليه السالم) فقال
قال: إذا كان يوم القيامة اندى مناد من السماء من قبل هللا عزوجل: أين الظلمة؟ أين أعوان 
أعوان الظلمة؟ أين من برى هلم قلماً؟ أين من الق هلم دواة؟ أين من جلس معهم ساعة؟ 

م مجيعاً، فيؤمر هبم أن يضرب عليهم بسور من انر، فهم فيه حىت يفرغ الناس من  فيؤتى هب
 .( 212)  احلساب، مث يرمى هبم إىل النار«

 وعن وهب بن عبد ربه، وعبيد هللا الطويل، عن شيخ من النخع قال: قلت أليب جعفر
توبة؟. قال:   : إين مل أزل واليًا منذ زمن احلجاج إىل يومي هذا، فهل يل من ( عليه السالم)

 : »ال، حىت تؤدي إىل كل ذي حق حقه«( عليه السالم) فسكت مث أعدت عليه. فقال

 

 . 22305ح  42ب 183-182ص  17راجع وسائل الشيعة: ج ( 211) 
 . 31اجلملة الثانية يف األحاديث املتعلقة ابلعلم وأهله وحامليه ح 69ص 4غوايل الآليل: ج( 212) 
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(213 ) . 
 قال: »ملا حضر علي بن احلسني( عليه السالم) وعن أيب محزة الثمايل، عن أيب جعفر

عليه  ) الوفاة، ضمين إىل صدره مث قال: اي بين، أوصيك مبا أوصاين به أيب( عليه السالم)
حني حضرته الوفاة، ومبا ذكر أن أابه أوصاه به، قال: اي بين، إايك وظلم من ال جيد  (السالم

 .( 214)  عليك انصراً إال هللا«
وعن سعيد بن أيب اخلضيب البجلي قال: كنت مع ابن أيب ليلى مزامله، حىت جئنا إىل  

 ن حممد، إذ دخل جعفر ب( صلى هللا عليه وآله) املدينة. فبينا حنن يف مسجد رسول هللا
فقلت البن أيب ليلى: تقوم بنا إليه. فقال: وما نصنع عنده؟. فقلت: نسائله  ( عليه السالم)

: »من هذا  ( عليه السالم) وحندثه. فقال: قم. فقمنا إليه فساءلين عن نفسي وأهلي، مث قال
: »أنت ابن أيب ليلى ( عليه السالم) معك؟«. فقلت: ابن أيب ليلى، قاضي املسلمني. فقال

: »أتخذ مال هذا فتعطيه هذا، وتقتل  ( عليه السالم) اضي املسلمني«. قال: نعم. قالق
: »فبأي  ( عليه السالم) وتفرق بني املرء وزوجه، ال ختاف يف ذلك أحداً«. قال: نعم. قال

( عليه السالم) وعن علي( صلى هللا عليه وآله) ء تقضي«. قال: مبا بلغين عن رسول هللاشي
أنه  ( صلى هللا عليه وآله) : »فبلغك عن رسول هللا( عليه السالم) مر. قالوعن أيب بكر وع

: »فكيف تقضي ( عليه السالم) أقضاكم«. قال: نعم. قال( عليه السالم) قال: إن علياً 
، وقد بلغك هذا. فما تقول إذا جيء أبرض من فضة،  ( عليه السالم) بغري قضاء علي

بيدك فأوقفك بني يدي ربك،  ( لى هللا عليه وآلهص)  ومساوات من فضة، مث أخذ رسول هللا
وقال: رب إن هذا قضى بغري ما قضيت«. قال: فاصفر وجه ابن أيب ليلى، حىت عاد مثل  

يل: »التمس لنفسك زمياًل، وهللا ال أكلمك من رأسي كلمًة  ( عليه السالم) الزعفران. مث قال 
 .( 215) أبداً«

 الباب.  إىل غري ذلك من الرواايت الواردة يف هذا
 التسهيل يف أمر الزواج

 

 . 59ح 79ب 329ص  72حبار األنوار: ج( 213) 
 . 52094ح  77ب 48ص  16وسائل الشيعة: ج ( 214) 
 . 13ح  87ب 221-220ص  6هتذيب األحكام: ج ( 215) 
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ومن تلك األمور املرتبطة ابلفرد يف إطار التيار اإلصالحي: أن ال يتشدد يف أمر زواج  
 ابنته أو ولده، بكثرة الشروط وصعوبتها واملهر الكثري وما أشبه ذلك. 

 : »أفضل نساء أميت أصبحهن وجهاً وأقلهن مهراً«( صلى هللا عليه وآله) قال رسول هللا

 . ( 217)  : »إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه«( صلى هللا عليه وآله)  .  وقال( 216)
أسأله عن ( عليه السالم) وعن احلسني بن بشار الواسطي قال: كتبت إىل أيب جعفر

َنٌة  النكاح، فكتب إيلًّ: »من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته، فزوجوه  ِإالًّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ
 . (218 )» (219 )يف اأَلْرِض َو َفساٌد َكِبريٌ 

يف أمر ( عليه السالم) وعن علي بن مهزاير قال: كتب علي بن أسباط إىل أيب جعفر
: »فهمت ما ذكرت من ( عليه السالم) بناته، وأنه ال جيد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر

صلى  )  د أحدًا مثلك، فال تنظر يف ذلك رمحك هللا، فإن رسول هللاأمر بناتك، وأنك ال جت
َنٌة يف قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه( هللا عليه وآله ِإالًّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

 .  (220 )» (221 )اأَلْرِض َو َفساٌد َكِبريٌ 
زوج املقداد (  عليه وآلهصلى هللا) قال: »إن رسول هللا( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

بن األسود الكندي، ضباعة بنت الزبري بن عبد املطلب، وإمنا زوجه لتتضع املناكح، وليتأسوا  
 .( 222) وليعلموا أن أكرمهم عند هللا أتقاهم«( صلى هللا عليه وآله)  برسول هللا 

 إىل غري ذلك من املفاهيم اإلسالمية املذكورة يف ابب النكاح والزواج.
 
 عاون الت

  ومنها: أن يتعاون اإلنسان يف األمور اليت حتتاج إىل التعاون، حىت يف مثل صنع
 

 . 4ابب خري النساء ح 324ص  5الكايف: ج( 216) 
 . 2ح 33ب  394ص  7هتذيب األحكام: ج ( 217) 
 . 73سورة األنفال: ( 218) 
 . 25075ح  28ب 77ص  20وسائل الشيعة: ج ( 219) 
 . 73سورة األنفال: ( 220) 
 . 254كتاب النكاح ح  2ق  340ص  3غوايل الآليل: ج ( 221) 
 . 6ح 33ب  395ص  7هتذيب األحكام: ج ( 222) 
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وبناء الدار واملدرسة واملسجد واحلسينية وما أشبه ذلك، قال هللا سبحانه:  ( السجاد)
وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلُث والعدوان  (223 ). 

 إخوته املسلمني ويتعاطف معهم. كما يلزم على املسلم أن يتواصل مع 
قال: »حيق على املسلمني االجتهاد يف التواصل،  ( عليه السالم) عن أيب عبد هللا

والتعاون على التعاطف، واملواساة ألهل احلاجة، وتعاطف بعضهم على بعض، حىت تكونوا  
رهم، ، مرتامحني مغتمني ملا غاب عنكم من أم (224 )رَحاء بينهمكما أمركم هللا عزوجل 

 .( 225) « ( صلى هللا عليه وآله)  على ما مضى عليه معشر األنصار على عهد رسول هللا
يقول ألصحابه: »اتقوا هللا  ( عليه السالم) وعن شعيب العقرقويف قال: مسعت أاب عبد هللا 

  وكونوا إخوًة بررًة، متحابني يف هللا متواصلني مرتامحني، تزاوروا وتالقوا وتذاكروا أمران وأحيوه« 

(226 ) . 
قال: »تواصلوا وتباروا وترامحوا، وكونوا إخوًة أبراراً كما  ( عليه السالم) وعن أيب عبد هللا

 .( 227) أمركم هللا عز وجل«
يقول: »تواصلوا  ( عليه السالم) وعن عبد هللا بن حيىي الكاهلي قال: مسعت أاب عبد هللا

 .( 228)  وتباروا وترامحوا وتعاطفوا«
 

 العمل دائما 
على كل إنسان أن يعمل دائماً، من املرأة الكبرية ولو الغزل ابملغزل، إىل كما يلزم 

 الشاب وحىت األوالد من البنني والبنات، مبا يناسب شأن كل واحد منهم.. 
( عليه السالم) واإلمام أمري املؤمنني( صلى هللا عليه وآله) فقد أكد الرسول األعظم

صلى هللا  ) عمل وذم البطالة، فقد كان الرسولعلى ضرورة ال( عليهم السالم) وسائر األئمة
 

 . 2سورة املائدة: ( 223) 
 . 29سورة الفتح: ( 224) 
 . 4ابب الرتاحم والتعاطف ح 175ص  2الكايف: ج( 225) 
 . 45ح 28ب 401ص  71حبار األنوار: ج( 226) 
 . 16120ح  124ب  216ص  12وسائل الشيعة: ج ( 227) 
 . 3ابب الرتاحم والتعاطف ح 175ص  2الكايف: ج( 228) 
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قبل بعثته الشريفة يعمل برعي األغنام أحياانً، كما كان يذهب إىل الشام للتجارة ( عليه وآله
 أحياانً أخرى. 

بعد استيالء القوم على اخلالفة وغصبها كان يزرع ويغرس  ( عليه السالم) واإلمام علي
 ره ابقية إىل يومنا هذا. األشجار وحيفر اآلابر والعيون مما آاث

فقد كانت تطحن وختبز وتدير الرحى، وكانت تقوم ( عليها السالم) وأما فاطمة الزهراء
 بسائر الشؤون املنزلية كما كانت تقوم ابلغزل أحياانً. 

( 229) يقول: »من وجد ماًء وتراابً مث افتقر فأبعده هللا«( عليه السالم) وكان أمري املؤمنني

. 
 من املفردات اليت لو مجعت لصارت كتاابً ضخماً. إىل غري ذلك 

 

 . 21930ح 9ب 41-40ص  17الشيعة: ج  وسائل( 229) 
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 وفيها أمور: 
 االكتفاء الذات 

الالزم يف إجياد التيار اإلصالحي شرطًا وجزًء، الرجوع إىل ثرواتنا واالعتماد على منابعنا،  
فإن العامل اإلسالمي مليء ابملنابع والثروات، كالبحار واألهنار والغاابت واألمجات واملعادن  
واألراضي الشاسعة الصاحلة للزراعة وغري ذلك؛ وذلك مقدمة لالنتقال الذايت، وإمنا متكن  

 من االستقالل مبقاطعة بضاعة األجانب يف قصة طويلة. ( 230)  حزب املؤمتر اهلندي
 الثقافة واإلعالم

كما إنه حيتاج يف خلق التيار اإلصالحي، إىل سيل من الكتب وسائر وسائل اإلعالم 
ملسموعة واملقروءة، ويلزم أن يكون ذلك ابإلضافة إىل لغات املسلمني، بلغات الغرب املرئية وا 

أيضاً كاإلجنليزية والفرنسية واألملانية والبلجيكية وغريها، حىت ال يتمكن الذين يديرون تلك 
البالد من إغفال شعوهبم مبا ينايف فطرهتم وخيالف عقوهلم، وقد ذكران يف بعض الكتب الفرق 

 طرة والعقل، فإن الفطرة شاملة للحيوان، أما العقل فخاص ابإلنسان. بني الف
 

 املنظمة اإلسالمية العاملية 
كما حيتاج التيار اإلصالحي إىل منظمة إسالمية عاملية، حلمل هذه األفكار ونشر 

 الكتب التوعوية والدعوة واإلرشاد، لكي تصل إىل الغربيني وغريهم.
مون صاحلون، فإن كل فكرة ومبدأ حباجة إىل احلملة ويلزم أن حيمل هذه الفكرة مسل 

 

كحزب معارض للوجود الربيطاين يف البالد، مث قاد اهلند حنو  (  م 1885)  حزب املؤمتر اهلندي أتسس عام( 230) 
وحىت مطلع الثمانينات ( م1948) االستقالل. واستطاع االستئثار ابلسلطة فيها بشكل شبه متواصل منذ

 ة كجمعية وطنية عامة فعقد مؤمتره التأسيسي يف بومباي عاممن القرن املاضي. تشكل احلزب يف البداي
وذلك هبدف تعريف األعضاء بعضهم على بعض ورسم سياسة احلزب املقبلة. استلم غاندي ( م1885)

وتعرض خالهلا لالعتقال مرات عدة وذلك حىت استقلت  ( كرفال ميها وبيالك) قيادة احلزب بعد موت
 ل أحد اهلنود.فاغتيل من قب(  م1947) اهلند عام
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الصاحلني ولذا كان مع كل نيب حواريون مضافًا إىل كتاب إهلي ودستور رابين يبني املنهج،  
اإلجنيل ( عليه السالم) التوراة وأصحابه، ومع عيسى( عليه السالم) فكان مع موسى

(  صلى هللا عليه وآله) ، ومع حممدالصحف وأصحابه( عليه السالم) واحلواريون، ومع إبراهيم
 .( عليهم السالم) القرآن وأهل بيته

إن التيار اإلصالحي حباجة إىل سيل من الكتب اإلسالمية، يف خمتلف بالد اإلسالم  
املغلوبة على أمرها بسبب الغربيون واحلكام اجلهلة، وذلك مبختلف لغاهتم من أندونيسية  

ا، وإىل سيل من املنظمات اإلسالمية يف كل بالد  وتركية وكردية وفارسية وعربية وغريه
اإلسالم، وإىل إجياد الوعي الفكري وإىل التعددية السياسية يف االنتخاابت واألحزاب وما 

 أشبه ذلك. 
نسأل هللا سبحانه أن يوفقنا للمسامهة يف خلق هذا التيار اإلصالحي، الذي يوجب  

ابإلضافة إىل اآلخرة اليت هي احليوان، وهو  إعادة احلياة الكرمية يف الدنيا إىل البشرية، 
 املستعان.

 وهذا آخر ما أردانه يف هذا الكتاب وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين. 
 قم املقدسة                                         

   ه1420شعبان املعظم                                          
 حممد الشريازي                                         
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