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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلَبري َواْلَبْحري 

َا    َكَسَبْت أَْيديي النَّاسي  ِبي
ُلوا   ليُيذييَقُهْم بـَْعَض الَّذيي َعمي

ُعونَ   َلَعلَُّهْم يـَْرجي
 

 صدق هللا العلي العظيم
 

 41سورة الروم: اآلية 
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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
إن مــن ااقــالث الةابلــة نلــث او ســانف هــو اســلستعم ِف األره واســلعمار  عيهــا وكــذل  
لعبــادة انــالث اللعــااف وهــذان أمــران ملتطمــان ومكابطــان ا ا فاــاا بينهمــا وا ا ف ــااف عــت 

ف (1)ختعـــة واســـلعمار مـــن دون عبـــادة وشـــارف وا عبـــادة وشـــار مـــن دون ختعـــة واســـلعمار
ِة ِإّ ِ وهـــذا هـــو  ـــون ااـــرب له ســـان مـــا بعـــد  ااـــربف  ـــاا اعـــاىل:  َََ َْ لِْلَمةَِئكَ اَر رَََََل  َوِإْذ قََََ

ة   َََ ْل ِِ الْرِف َ ِلي ََََََ ََِ ة  ِِ  يَ ف و ــــــــاا ســــــــبحا م: (2)…َجاعََََََ َََ اَف َ ِلي ََََََ َََ َداُوُد ِإَّنا َجَعْلنََََََ
 .(3)الْرفِ 

كمـــا إن الللبـــا لـــدعوات األ بيـــال هصـــلوات هللا علـــيهم أقعـــ   مـــن خـــتا   ت القـــر ن 
ا وراً جديـداً عـن  ااايم اليت اعرضت لسريهتم الشريفة يلمس هذا الفهوم القر ين الذي أ شأ

ودا  قَََاَر يَ انلث وااياة كما حقث هلا وا عاً اجلماعياً عريداًف  اا اعـاىل:  اُمْ  مََُ  َوِإىَل َعاٍد َأ َََ
و َ  رْيُُه َأنَََةَ  ََتَاقََُ ٍَ الَََ ْغ ِإلَََ ْ  مََِ ا َلكََُ ََ مَََ ْوِ  اْعدََُُدوا  اُمْ  ف و ــاا ســبحا م: (4)قََََ َوِإىَل َثَََُوَد َأ َََ

احِلا  قَََاَر  تََْعَمرَُكْ   يَ صَََ َغ الْرِف َواسََْ َ ُكْ  مََِ َو أَْاشَََ رْيُُه مََُ ٍَ الَََ ْغ ِإلَََ ْ  مََِ ا َلكََُ ََ مَََ ْوِ  اْعدََُُدوا  قََََ
 .(5)ِنيَها

اَر يَ و ــاا جــل جتلــم:  َعْيدا  نََقَََ اُمْ  شََُ ْدَيَغ َأ َََ ْوَ   َوِإىَل مَََ َََ وا اْليَ ََ َواْرجََُ ُدوا  ََُ ْوِ  اْعد َََ قَ

 
 ابلعىن اللغوي.   1ه
 .30سورة البقرة:     2ه
 .26سورة ص:     3ه
 .65سورة األعراف:     4ه
 .61سورة هود:     5ه
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 .(6)الْرِف ُمْ ِسِديغَ  اآَلِ َر َوالَ  ََْعثََْوا ِِ 
إن هذا الل ور وهذا الوا ـا كـان مـن ال ـعو ا ـور  ورسـم صـورة حقيقيـة لـم مـن  بـل أن 
ينشأ لم القر ن كيا م وحيدد معالـم ويرسـم صـور ف وا ـا مـن النظاعـة واامـاا والعظمـة واارافـان 

ــل واو ابيـــة بـــ   ــث واللفاعـ ــاوة واليســـرف وا ـــا عيـــم اللـــواطن واللناسـ َو قيـــا عناصـــر  والبسـ مََََُ
ََْ   ُِيََ ْ  َِ ِإ ا َرِِّ َقرِي ََْ ََُوا ِإلَي تََُْثِ ُروُه اُا ُ َو ا نَاسََْ تََْعَمرَُكْ  ِنيهَََ َغ الْرِف َواسََْ َ ُكْ  مََِ ف (7)أَْاشَََ
 هذا الوا ا مل يان خيطر على ابا البشرية لو مل العلث إرادة هللا اللعاا بلحقيقم ِف حياهتا.

وا ا الذي الجلى عيم مظاهر الرمحـة اوهليـة ولاـي يـنهض او سـان واسلاماًا لعامل هذا ال
ِبقام انتعة الذي منحم هللا إ   وأمانـم منـم وأ ـدر  عليـم عقـد وهبـم مـن الطا ـات الانو ـة ِف 
داخلــم مــا ياــاعج الواجــو الفــروه عليــمف كمــا ســسر لــم مــن القــوا   الاو يــة مــا يعينــم علــى 

وينم وااوين هـذا الاـون ليملـ  اايـاة اسـرها عيعـيا سـعيداً حتقيث هذا األمرف و سث ب  اا
ِر َوَرزَقَْنَََاُمْ  مطمئناً هادئ البااف  اا اعـاىل:  َبِّ َواْلَدحََْ َْلنَََاُمْ  ِِ الََْ ََ ْد َكراْمنَََا ََََيِن وَدَ  َو َوَلقَََ

 .(8)ِمَغ الطايَِّداِت َوَنضاْلَناُمْ  َعَلى َكِثرٍي ِماْغ َ َلْقَنا  ََْ ِضية  
إن اسـلمتا اايــاة ومعرعـة أســرارها وســب أاوارهـا راجــة إىل حركــة عمـل وإبــدان وخت يــة 
وعبادة وشار الواهو النعم على ما سـسر مـن  عـم عظـامف وبعبـارة أخـرل هـو اللقيـد وااللـ ام 

 الاامل بعقد انتعة والعمل ضمن  طا م ِبا يرضي هللا اعاىل.
هــذا او ســان وعــدم الوعــال بعقــد انتعــةف ورع ــم  ولاــن مــن الأســر أن اــرل عقو ــاً مــن

السلمر لـذل  الوا ـا الطـاهرف واللشـويم اللعمـد لللـ  العـامل ااميلـةف عـت شـار وا عبـادة وا 
اســلجابة لنـــدال ااــث والفطـــرةف وإرــا هـــو الافـــر والع ــيانف وهنـــا     ــدال ااـــث ينـــبض ابألمل 

َحْسَرة  َعَلى اْلِعَداِد َما أي ِيِهْ  ِمْغ َرُسوٍر  يَ   عاىل:وااسرة على هذا السلوق ال عيرف  اا ا
َِ َيْستََْهزُِئو َ   .(9)ِإالَ َكااُوا َِ

إن اوميان ابهلل وعبادام وااسلقامة على جادة ااث وإ رار شريعلم ِف األره كل هذا هـو 
 

 .36سورة العنابوت:     6ه
 .61سورة هود:     7ه
 .70سورة اوسرال:     8ه
 .30سورة يس:     9ه
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ي انبةــث منــم ســالر إ فــال لســنن هللا اعــاىلف وهــي ســنن لات عاعليــة إ ابيــة ابعــة مــن النبــا الــذ
السنن الاو ية اليت  رل  اثرها جلية اباـس وااخلبـارف وبعاسـم ابـدأ العـواره ابلظهـور علـى 
الســطك كنــذير شــأم لــا ينلظــر هــذا او ســان  ليجــة إعراضــم عــن الــنه  الــرابين الــذي أراد  هللا 

 اعاىل نري البشر.
هلـــا  اثرهـــا ااا بيـــة ِف اايـــاة  عالعمـــل ابلعاصـــي وا ـــكاف اآلاثم واللعـــدي علـــى حـــدود هللا

وإعــراطات ســلبية علـــى الطبيعــة واو ســـان واايــوانف ا بـــل قلــت حـــ  أضــعر السلو ـــات ِف 
 .(10)جحرها كما جال ِف الرواية الشريفة عن اومام البا ر هعليم الستم 

  ومن هنـا عقـد اـواارت األحاديـل والـروا ت الشـريفة عـن رسـوا هللا هصـلى هللا عليـم و لـم
وأهـــل البيـــت هعلـــيهم الســـتم   ـــذرة مـــن مغبـــة اللمـــادي ِف عمـــل العاصـــي وا ـــكاف الـــذ وب 

 واآلاثم وأاب ت عوا و لل  ِف الد يا ابوضاعة إىل العذاب ِف اآلخرة.
عقــد ورد عــن رســوا هللا هصــلى هللا عليــم و لــم   ــاا: هنــس إن أدركلمــوهن علعــولوا ابهلل 

حــ  يعلنوهــا إا ظهــر عــيهم الطــاعون واألوجــان الــيت مل  مــنهنف مل اظهــر الفاحشــة ِف  ــوم  ــ 
ااــن ِف أســتعهم الــذين م ــواف ومل ينق ــوا الايــاا واليــ ان إا أخــذوا ابلســن  وشــدة الأو ــة 
ــن الســـمالف ولــــوا البهـــالم مل ميطــــرواف ومل  وجـــور الســـلطانف ومل مينعــــوا ال كـــاة إا منعـــوا القطــــر مـ

سل  عليهم عدوهم وأخـذ بعـض مـا ِف أيـديهمف ومل حيامـوا ينق وا عهد هللا وعهد رسولم إا 
 .(11)بغري ما أ  ا هللا إا جعل هللا اسهم بينهم«

كمــا روي عــن اومــام ال ــادق هعليــم الســتم  أ ــم  ــاا: هإلا عشــت أربعــة ظهــرت أربعــة: 
إلا عشــــا الــــ ل ظهــــرت الــــ اطاف وإلا أمســــات ال كــــاة هلاــــت الاشــــيةف وإلا جــــار اااــــام ِف 

 
وعيــم: عــن أة محــ ة عــن أة جعفرهعليــم الســتم     15ابب الــذ وب    272ص  2راجــا الاــاِف:     10ه

ــالف إن هللا   ــنةف ولاـــن هللا ي ـــعم حيـــل يشـ ــراً مـــن سـ ــنة أ ـــل مطـ ــا مـــن سـ ــم يقـــوا: هإ ـــم مـ  ـــاا: هعلـ
عــنهم مــا كــان  ــدرر هلــم مــن الطــر ِف الــ  الســنة إىل اــريهم  ع وجــل إلا عمــل  ــوم ابلعاصــيف صــرف  

وإىل الفيــاِف والبحــار واابــااف وإن هللا ليعــذب ااُعــل ِف جحرهــا رــبس الطــر عــن األره الــيت هــي  
ِبحلها خبطا  من ر رهتاف و د جعـل هللا هلـا السـبيل ِف مسـل  سـول  لـة أهـل العاصـي«  ـاا:    

  .2« هسورة ااشر:عاعلبوا   أويل األب ار  اا أبو جعفرهعليم الستم :
 .  21549   41ب  273-272ص  16وسالل الشيعة:    11ه
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 .(12)ال أمس  القطرف وإلا خفرت الذمة   ر الشركون على السلم «الق 
إن مــا  شــاهد  اليــوم مــن كــوار  هــي  ليجــة وبيعيــة لــا ا كعلــم أيــدي او ســان مــن ل ــوب 

اِس وعمللــم مــن معــاصف  ــاا اعــاىل:  ِدي النََا َدْل أَيََْ ا َكسَََ ِر ََََِ َبِّ َواْلَدحََْ اُد ِِ الََْ َر اْلَ سَََ َظهَََ
ِييَقُهْ   و َ لِيََُ ْ  يََْرِجعَََُ وا َلَعلاهََُ ِيي َعِملََُ َ  الَََا ف علــى أن الــذي يلــابا  شــرات األخبــار (13)َََعََْ

اليوميــة واللقــارير ال ــادرة حــوا الاـــوار  الطبيعيــة مــن طاطا وأعاصــري وعي ــاات واألمـــراه 
العروعــة واــري العروعــة ليجــد عيهــا مــا يــذهل العقــوا وحيــري األلبــابف عيقــر ملســالتً لــالا كــل 

؟ وااــواب عليــم ببســاوة هــو  ليجــة اوعــراه عــن مــنه  الســمال وانــرو  علــى إرادة هللا هــذا
اعــاىلف وااــل هلــذ  الشــالة والــلسلا مــن ابعاهتــا هــو ابابــان مــنه  ااــث واااــم ِبــا أ ــ ا هللا 

د و َواََُوْر  َْ وااسلجابة لندال الفطرةف  اا اعاىل:   ا مََُ ْورَاَة ِنيهَََ َزْلَنا التَََا ُ  ََََِا الناِديََلوَ  ِإَّنا أَاَْ كََُ
ااُوا َعلَ  َِ وَكَََ ْغ ِكتَََاِا  ُتْحِ ُكوا مََِ اِيََلوَ  َوالْحدَََاُر ََََِا اسََْ اُدوا َوالرانا َِ الاِييَغ َأْسَلُموا لِلاِييَغ مَََ يََْ

ْغ  َْ  َِبُوا ِ َيِن ََثَنََا  قَلََِية  َومَََ ْوِ  َواَل َ شََْ َزَر َُ ُشَهَداء َنَة ََتَْشُوا النََااَس َواْ شَََ ْ  ََََِا أَاَََْ  َ ْكََُ
اِنُرو َ  َََ ُ  اْلكَ َْ مَََُ ََِ ــبحا م: (14)نَُ ولَئَ ــاا سـ ُ  ف و ـ َْ مَََُ َزَر َُ نَُ ولَئَََِ ََْ ا أَاََ َََََِ  ْ ْغ َ ْ َ ْكَََُ َََ َومَ

َِ ف و اا جل جتلم: (15)اْلَ اِسُقو َ  ا ََََْهَ َيَديََْ دِّقا  ِلمَََ َْ اْلِكتَََاَا ِنحلَََْقِّ ُمَََِّ َزْلَنا ِإلَْي َغ َوأَاَْ مََِ
َغ ا اءَف مََِ ا جَََ َواءُمْ  َعمََا َا أَاََْزَر َُ َوالَ  ََتاِدْع َأمََْ نََُهْ  َِ َِ نَاْحُكْ  َََيَْ حلَََْقِّ اْلِكَتاِا َوُمَهْيِمنا  َعَلْي

لََُوَكُ  ْغ لِيََدَْ َدة  َوَلكََِ ة  َواحََِ ْ  أُمََا ََعَلكََُ َْ اء َُ  َهاجََا  َولَََْو شَََ ْرَعة  َوِمنَْ ْنُكْ  شََِ ا ِلُكلٍّ َجَعْلَنا مََِ ْ  ِِ مَََ
َِ ََتَْتِلُ و َ  ُتْ  ِني َا ُكنَْ نََدُِّئُكْ  َِ يعا  نََيَُ َِ َمْرِجُعُكْ  َجَِ  .(16)وََتُكْ  نَاْسَتِدُقوا اْْلَرْيَاِت ِإىَل 

ولاـــــي يســـــلعيد الســـــلمون ســـــالر عـــــ هم و ـــــدهم وياو ـــــوا خـــــري أمـــــة أخرجـــــت للنـــــاس 
لعــودة إىل مــنه  القــر ن والعمــل ويلسل ــوا  ــا هــم عيــم مــن أوضــان مأســاويةف مــا علــيهم إا اب

ابلقوا   اوستمية: من األخوة اوستميةف واألمة اوسـتمية الواحـدةف وإلغـال ااـدود الفلعلـة 
ب  البتد اوستميةف واسهيل القوا  ف وإوتق اار تف والعمل ابلشورل واريهاف وهـذا مـا 

 
 .1488ابب صتة ااسلسقال    524ص 1من ا حي ر  الفقيم:    12ه
 .41سورة الروم:   13ه
 .44سورة الالدة:     14ه
 .47سورة الالدة:     15ه
 .48سورة الالدة:     16ه
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حة  يــة هللا العظمــى اومــام الراحــل لســما)ملََاذا الكََوارث؟( ســيجد  الطــالا ِف هــذا الالــاب 
الســيد  مــد ااســيا الشــرياطي ه ــدس ســر  ف حيــل أوضــك عيــم الــدال والــدوال ِبــا ا عيــم لــبس 
ــة  ــاين عامـ ــابت وماطالـــت ا ـــيو ارلمـــا او سـ ــوار  الـــيت أصـ وشـــ ف عقـــد اعـــره رمـــل الاـ

 واوستمي خاصة.
ــلسلا مـــن كـــل للـــ  لـــو ــة للـ ــن أمـــواا واللـ ــا ا ـــرف مـ ــاً ان مـ ــا  علمـ صـــرعت ِف وجههـ

ال ــحيك لعــم انــري والرعــا  كاعــة جوا ــو اايــاةف ولعــام او ســان ســعيداً مطمئنــاً هــادئ البــاا  
 كما أراد هللا لم أن يعيا.

إن مأسسة ارلىب للأمل من  شـرها هلـذا الالـاب القـيم أن اسـاهم ِف  شـر الةقاعـة والفاـر 
ن الاــوار ف إن شــال هللا اعــاىلف اوســتمي البنــال مــن أجــل بنــال  لمــا ســليم مــكاص خــاا مــ 

 واامد هلل أواً و خراً.
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                            
   13/  5951َريوت لدنا   ص.ا:                
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 املقدمة
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 
 هرين.اامد هلل رب العال  وال تة والستم على  مد و لم الطيب  الطا

هلالا الاوار ؟  كلبلم لهشارة إىل أن احنراف او سان عـن منـاه  هللا سـبحا م ا يُفسـد 
وأ  لََي   خرام عحسوف بل د يا  اااضرة أي اً  بل  خرام السـلقبليةف كمـا  ـاا سـبحا م: 

 .(17)ا جيزاه اْزاء الوف  وأ  سعيَ سوف يرو لإلاسا  إال ما سعى
 شر.هذا ِف انري وِف ال

 عانرير يرل انري كما عمل.
 والشرير يرل الشر كذل .

ــم الســــتم و ــــد  ــــاا أمــــري الــــأمن  علي : هإين مــــا أحســــنت إىل أحــــد ومل يســــج إيلر هعليــ
 أحد!«.

  يل: كير لل    أمري الأمن ؟ 
إ  أحسنت  أحسََنت  لا سََك  وإ  : هأمل اسمعوا  وا هللا سبحا م: هعليم الستم  اا

 .(18)»(19)أس مت نلها
و د ألت ابرلما خمللر الاـوار ف مةـل الفقـرف والفسـادف والـرهف واا لحـارف والبطالـةف 

 وااروبف والع وبةف وكةرة اارالمف وط دة السجونف واللعذيوف وااسلبدادف واريها.
 علمالا الفقر؟

 ولالا الفساد؟ 
 

 .41-39سورة النجم:   17ه

 .7سورة اوسرال:    18ه

 .361ص 2:  هرمحم هللا راجا افسري جواما اااما للشيخ الطبسي  19ه
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 ولالا الره؟ 
 ولالا اا لحار؟ 
 ولالا البطالة؟

 ااروب؟ولالا 
 ولالا الع وبةف خ وصاً العنوسة لدل النسال؟ 

 ولالا كةرة السجون؟
 ولالا اللعذيو؟

 ولالا ااسلبداد؟.
إن كل لل  من سببم ارا او سان لقـوا   هللا ِف اايـاةف  ـا أدل إىل احنـراف ارلمـا ِبـا 

 اللارا أحيااً. عاد ضرر  على او سان  فسم هو أو با  وعمف وإن مل يان الل رر  فس
ــد لكـــرا ِف هاللفســـري الوضـــوعي  أن القـــوا   اوهليـــة ِف هـــذ  اايـــاة مبلنيـــة علـــى  (20)و ـ

أساس األسباب والسببات  ا اوجو أن اعود النلال  على ارمون من حيـل األعـراد العرضـية 
انا  ولََي ا الََييغ لََو  ركََوا مََغ  ل هََ  ذريََة  ََعوالطوليةف ِف انري والشرف  اا سبحا م: 

 .(21) انوا عليه  نليتقوا َ وليقولوا قوال  سديدا  
عإن ااحنراف ِف األب ي ل إىل األواد أي اً علـى حنـو القل ـي ا العلـة اللامـةف كمـا أن 

وكا  حتتَ كنَز هلما وكا  أَومها ااسلقامة ِف األب ا ل إىل األواد كذل ف  اا سبحا م: 
 .(22)صاحلا  

 .(23)فاسريوالق ة مف لة ِف الل
 

 خمطوطف يقا ِف عشرة  لدات.  20ه

 .9سورة النسال:    21ه

 .82سورة الاهر:   22ه

كـان  بيـا    هعليم السـتم أ ـم  ـاا: هإن ان ـر  هعليم السـتم عفي كلاب هعلل الشرالا  عن ال ادق    23ه
هللا اعــاىل إىل  ومــم عــدعاهم إىل اوحيــد  واو ــرار ا بيالــم ورســلم وكلبــمف وكا ــت  يلــم أ ــم    مرســت بعةــم

كان ا  لس على خشبة  بسة وا أره بي ال إا أطهرت خ راف وإرـا هـي ان ـر لـذل ف وكـان  
«   ســاق ااــديل إىل  هعليــم الســتم اهــم يليــا بــن ملاــان بــن عــامر بــن أرعسشــد بــن ســام بــن  و 

م: هوكــان حتلــم كنــ  هلمــا وكــان أبوقــا صــاااًف  ــاا: ومل ياــن للــ  الانــ  بــذهو وا ع ــة ولاــن   ولــ 
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ث ااميــــا للرجــــون إىل ســــنة هللا ســــبحا مف وهــــو   ســــأا هللا أن يهــــدينا ســــوال الســــبيل ويوعــــر
 السلعان.

 ق  املقدسة                                         
 حممد الشريازي                                        

 

كــان لوحــا مــن لهــو عيــم مالــوب: عجــو لــن أيقــن ابلــوت كيــر يفــر ف عجــو لــن أيقــن ابلقــدر  
كيــر حيــ نف عجــو لــن أيقــن أن البعــل حــث كيــر يظلــمف عجــو لــن يــرل الــد يا وا ــرف أهلهــا  

مــئن إليهــاف وكــان بينهمــا وبــ  هــذا األب ال ــاظ ســبعون أاب عحفظهمــا هللا  حــاا بعــد حــاا كيــر يط
  .1   54ب  62-61ص1ب تحم«. هعلل الشرالا:  

: هأ ـم كــان بينهمـا وبـ  للــ  األب ال ـاظ سـبعة  ابل« هرــار  هعليــم السـتم وروي عـن أة عبـد هللا
  .11   53ب  153-152ص 67األ وار:  

لي ــلك ب ــت  الرجــل الــأمن ولــد  وولــد ولــد  وأهــل دويراــم ودويــرات    : هإن هللاهعليــم الســتم و اا
  .11   53ب  153ص  67حولم عت ي الون ِف حفظ هللا لاراملم على هللا«. هرار األ وار:  
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 كارثة ال قر 
 

حــ  أن أمرياــا وهــي مركــ  الرأهاليــة العاليــة صــار الفقــر وــابا أالــو الــبتد والشــعوبف 
 لات مرة: إن الفقر ِف أمرياا يسلوعو ثتث  مليواً. (24) لاحها الفقرف ح   اا كيسنجر

وأما بتد اوستم لات اللياري  سمة عأكةرها يعيا ِف خ  الفقر أو حتت خ  الفقـرف 
عـراه عـن أحاـام هللا سـبحا م واعـاىل ابسلةنال بعض البتد النفطيةف وهذا األمـر إرـا صـار له

 اا ل ادية واريها  ا اراب  ابا ل اد.
وللــ  ألن الــبتد اوســتمية ابعــت الــدوا الغربيــة ـ حيــل إن حاــامهم يلبعــون الغــرب ِف 
ــر هللا  ــا أمـ ــةف علـــى خـــتف مـ ــد إىل دوا خمللفـ ــد اوســـتمي الواحـ ــوا البلـ ــورهم ـ عقطعـ االـــو أمـ

 .(25)يه أمتك  أمة واحدةوإ  مسبحا م بمف حيل  اا: 
مــن اوحيــد بــتد اوســتم بعــد مــا   هصــلى هللا عليــم و لــم وعلــى خــتف مــا صــنعم الرســوا 

 كا ت ملفر ة وملناحرة بسبو اااومات أو العشالر اااهلية.
وهذا من أهم عوامل ال عر اا ل اديف حيل إن ااركة اا ل ـادية اعلمـد علـى حريـة 

ن وجــود حــدود ما عــة وا قــارا وا مــا أشــبمف عفــي الســابث  النقــل للشــسا وللب ــالا مــن دو 
كان الشسا القاون ِف البلد اوستمي ح  وإن مل يان مسلماًف إلا أحـو السـفر مـن بلـد 
إىل  خــر ســاعر باــل ســهولةف كمــا رلي للــ  ِف العــراق واريهــاف وِف للــ  اوســعة ا ل ــادية  

حيـل يلعـارف او سـان علـى خمللـر النـاس  كبريةف ابوضاعة إىل اللوسعة الةقاعية وااجلماعية
 و خذ ويعطي ما لم ومالم كل رسبمف وِف ابادا اللجارب والعلوم ياون ااطدهار واللقدم.

ومن أهم أسباب الفقر ِف بـتد العـامل اوسـتمية واريهـا منـا الباحـات عـن الل ـرف عيهـا 
 

مف وطيــــر خارجيــــة الــــوا ت اللحــــدة  1923هنــــري كيســــنجر: سياســــي أمرياــــي ولــــد ِف ألا يــــا عــــام     24ه
ــل علــــى1976-1973األمريايــــة   ــام    مف ح ــ ــال ة  وبــــل عــ ــات بــــتد   1973جــ مف حســــن عت ــ

 اباحتاد السوعييت سابقاًف وال   الشعبيةف ساعد على إهنال حرب عيلنام.

 .52سورة الأمنون:   25ه
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هصـــلى هللا عليـــم  ولـــم  إا إبجـــاطة مـــن اااومـــة ودعـــا ضـــريبة أو رســـوم للدولـــةف علـــى خـــتف
كالعــادن واليــا  والســم  والغــاابت   (26): همــن ســبث إىل مــا مل يســبث إليــم أحــد عهــو لــم«و لــم 

 وألر شيل وشيل.
كما أن األره أصبحت للدولة حسو  وا ينهم الباولةف بعد أن كا ـت لاـل مـن أرادهـا 

 هصلى هللا عليم و لم : هعادي األره هلل ولرسولم هصلى هللا عليم و لم وأحياها حسو  ولم 
 .(27)  إهنا لام مار أيها السلمون«

عمنعــوا كــل شــيل حــ  إهنــم مل  يــ وا دعــن اليــت إا بشــرال األره لدعنــم ودعــا ال ــرالو 
 والرسوم لذل !.

 وكذل  أصبك العمل  نوعاً إا إبجاطة داح ة ومالفة من ااهات العنية ِف الدولة.
وعامل وكاعة ااـرف والهـنف وهـي  ـا مل ينـ ا هللا  ـا  و د وضعوا ال رالو على كل عمل

 من سلطان.
 إىل اري لل   ا هو كةري وهذ  من أهم أسباب الفقر.

 عهل ميان حتس  وضا السلم بعد لل ؟ 
 ولذا أخذ كابوس الفقر  ةم على صدور الناس وي يدهم ضيقاً على ضيث.

علــى مــا  (28)ِف مــا ورد ِف مدحــم منهــا هــذا و ــد ورد لم الفقــر ِف الــروا تف وهــذا ا ينــا
 ع لنا  ِف بعض الالو:

 ذ  ال قر: 
ــوا هللا  ــم  ـــاا رسـ ــم و لـ ــلى هللا عليـ ــى   هصـ ــالوا: بلـ ــقيال«؟  ـ : هأا أخـــبكم اشـــقى األشـ

  (29)رسوا هللاف  اا: همن اجلما عليم عقر الد يا وعذاب اآلخرة  عول ابهلل من لل «

 
هصــــلى هللا عليــــم  ف وعيــــم عنــــم  20905   1ب  112-111ص  17راجــــا مســــلدرا الوســــالل:     26ه

 أحث بم«. اا: همن سبث إىل ما ا يسبقم إليم السلم عهو   و لم 

: هعــادي األره  هصــلى هللا عليــم و لــم ف وعيــم:  ــاا  58   4ف  44ص  1راجــا اــوايل الــ يل:     27ه
 هلل ولرسولمف   هي لام ماف عمن أحيا موايً عهي لم«.

 أي من الروا ت.  28ه

 .3  2ب  20ص  100رار األ وار:    29ه
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ــم الســـتم و ـــاا أمـــري الأمن  ــمف والقـــل اريـــو ِف : ههعليـ الفقـــر خيـــرس الفطـــن عـــن حجلـ
 .(30)بلدامف ومن علك على  فسم اباب من السألة علك هللا عليم اباب من الفقر«

ــم الســـتم و اا ــىن اـــرا هعليـ ــمف وخـــري الغـ ــد ع ـــك  فسـ ــاس ضـــر  عقـ ــن أبـــدل إىل النـ : همـ
 .(31)السأااف وشر الفقر ل وم ان ون«

ااـــن  ظـــري ف واحـــل  إىل مـــن شـــئت ااـــن : هاســـلغن عـــن مـــن شـــئت هعليـــم الســـتم و اا
 .(32)أسري ف وأع ل على ما شئت اان أمري «

 .(33): هضرورة الفقر ابعل على عظيا األمر«هعليم الستم و اا
 .(34): هالفقري ِف الوون  لهن«هعليم الستم و اا
 .(35): هالفقر ِف الوون اربة«هعليم الستم و اا
 .(36)رف إرا العار ِف الوون ااعلقار«: هليس ِف الغربة عاهعليم الستم و اا

 مغ مِّاديق ال قر:
ن لكـــر  عـــن أة عبـــد هللا   ـــاا: هالفقـــر الـــوت  هعليـــم الســـتم عـــن علـــي بـــن أســـباط عمـــر

: الفقر من الدينار والدرهم؟ عقاا: ها ولان مـن هعليم الستم األمحر« عقلت ألة عبد هللا 
 .(37)الدين«

 مغ أسداا ال قر:
يقــوا:  هعليــم الســتم عــن ســعيد بــن عت ــة  ــاا: هعــت أمــري الأمن عــن ثــور بــن ســعيد 

هاــرا  ســ  العنابــوت ِف البيــوت يــور  الفقــرف والبــوا ِف اامــام يــور  الفقــرف واألكــل علــى 

 
 ع ل ِف لكر الغىن والفقر.  159أعتم الدين: ص  30ه

 ع ل ِف لكر الغىن والفقر.  194ص 2والد:  كن  الف   31ه

 .15ب  423ص  74رار األ وار:    32ه

 .8226   365ارر ااام ودرر الالم: ص  33ه

 .8228   365ارر ااام ودرر الالم: ص  34ه

 .8229   365ارر ااام ودرر الالم: ص  35ه

 .8231   365ارر ااام ودرر الالم: ص  36ه

 .2   266ص 2الااِف:    37ه
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اانابــة يــور  الفقــرف واللسلــل ابلطرعــال يــور  الفقــرف واللمشــ  مــن  يــام يــور  الفقــرف واــرا 
  الفـــاجرة يـــور  الفقـــرف والـــ ا يـــور  الفقـــرف وإظهـــار القمامـــة ِف البيـــت يـــور  الفقـــرف واليمـــ 

ااـــرص يـــور  الفقـــرف والنـــوم بـــ  العشـــالين يـــور  الفقـــرف والنـــوم  بـــل ولـــون الشـــمس يـــور  
الفقرف واعلياد الاذب يور  الفقرف وكةرة ااسلمان إىل الغنال يور  الفقرف وردر السالل الذكر 

ة يـــور  الفقـــرف و طيعـــة الـــرحم اـــور  الفقـــر«   ابلليـــل يـــور  الفقـــرف واـــرا اللقـــدير ِف العيشـــ 
: هأا أ بـــئام بعـــد للـــ  ِبـــا ا يـــد ِف الـــرطق«  ـــالوا: بلـــى   أمـــري الـــأمن ف هعليـــم الســـتم  اا
: هااما ب  ال ـتا  ي يـد ِف الـرطقف واللعقيـو بعـد الغـداة وبعـد الع ـر هعليم الستم عقاا

سـك الفنـال ي يـد ِف الـرطقف ومواسـاة األ  ِف هللا ي يد ِف الرطقف وصلة الرحم ي يد ِف الرطقف وك
ع وجــل ا يــد ِف الــرطقف والباــور ِف ولــو الــرطق ي يــد ِف الــرطقف وااســلغفار ي يــد ِف الــرطقف 
واســلعماا األما ــة ي يــد ِف الــرطقف و ــوا ااــث ي يــد ِف الــرطقف وإجابــة الــألن ا يــد ِف الــرطقف 

ااـــرص ي يـــد ِف الـــرطقف وشـــار الـــنعم ي يـــد ِف  واـــرا الاـــتم ِف انـــتل ي يـــد ِف الـــرطقف واـــرا
الرطقف واجلناب اليم  الاالبة ي يد ِف الرطقف والوضـول  بـل الطعـام ي يـد ِف الـرطقف وأكـل مـا 
يســـق  مـــن انـــوان ي يـــد ِف الـــرطقف ومـــن ســـبك هللا كـــل يـــوم ثتثـــ  مـــرة دعـــا هللا ع وجـــل عنـــم 

 .(38)سبع   وعا من البتل أيسرها الفقر«
: هعشـــرون خ ـــلة اـــور  الفقـــرف أوهلـــا القيـــام مـــن هصـــلى هللا عليـــم و لـــم ا هللاو ـــاا رســـو 

الفرام للبوا عر اف وأكل الطعام جنباف واـرا اسـل اليـدين عنـد األكـلف وإها ـة الاسـرة مـن 
انب ف وإحراق  شر الةوم والب لف والقعود على أسافة البيتف وكنس البيت ابلليل وابلةوبف 

ااســــلنجالف ومســــك األع ــــال الغســــولة ابلــــذيل والاــــمف ووضــــا واســــل األع ــــال ِف موضــــا 
الق ان واألواين اري مغسولةف ووضا أواين الال اري مغطاة الرلوسف وارا بيوت العنابـوت ِف 
النــ اف وااســـلسفاف ابل ــتةف واعجيـــل انــرو  مـــن الســجدف والباـــور إىل الســوقف و خـــري 

قـــرالف واللعـــن علـــى األوادف والاـــذبف وخياوـــة الرجـــون عنـــم إىل العشـــيف وشـــرال انبـــ  مـــن الف
 .(39)الةوب على البدنف وإوفال السرا  ابلنفس«

وِف خــب  خــر: هوالبــوا ِف اامــامف واألكــل علــى ااشــالف واللسلــل ابلطرعــالف والنــوم بــ  

 
 .20704   49ب  348-347ص  15الشيعة:   وسالل  38ه

 الف ل الةاين والةما ون ِف عشرين خ لة اور  الفقر.  124جاما األخبار: ص  39ه
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العشــالينف والنــوم  بــل ولــون الشــمسف ورد الســالل الــذكر ابلليــلف وكةــرة ااســلمان إىل الغنــالف 
ــاد ــة  واعليـ ــاجرةف و طيعـ ــامف واليمـــ  الفـ ــن  يـ ــةف واللمشـــ  مـ ــدير ِف العيشـ ــرا اللقـ الاـــذبف واـ

: هأا أ بــئام بعــد للــ  ِبــا ي يــد ِف الــرطق«؟  ــالوا: بلــىف  ــاا: هعليــم الســتم الــرحم«    اا
هااما ب  ال ـتا  ي يـد ِف الـرطقف واللعقيـو بعـد الغـداة ي يـد ِف الـرطقف وبعـد الع ـر ي يـد 

ــرطقف و  ــد ِف ِف الـ ــة ي يـ ــرطقف وأدال األما ـ ــد ِف الـ ــىن ي يـ ــك الغـ ــرطقف وكشـ ــد ِف الـ ــرحم ي يـ ــلة الـ صـ
الرطقف وااسلغنال ي يد ِف الرطقف ومواساة األ  ِف هللا ا يد ِف الرطقف والباور ِف ولو الرطق 

 .(40)ا يد ِف الرطقف وإجابة الألن ا يد ِف الرطقف وارا الاتم ِف انتل ي يد ِف الرطق«

 رو  لل قر رؤية الق
 

الشيطا  يعدك  ال قر وأيمرك  نل حشََاء وَ يعََدك  مُث ََرة  منَََ ونضََة   اا اعاىل: 
 .(41)وَ واسع علي 

وال  قتلََوا أوالدكََ   شََية إمََةق مََغ اََرزقه  وإيكََ  إ  قََتله  كََا  و اا سـبحا م: 
 .(42) ط   كدريا  

كََ  علََيك  أال  شََركو ــاا اعــاىل:  ََل مََا حََر  َر وا ََََ شََيئا  ونلوالََديغ قََل  عََالوا أ 
ََوا ال ََواحا مََا ظهََر  إحساَّن  وال  قتلوا أوالدك  مََغ إمََةق  مََغ اََرزقك  وإيمََ  وال  قَر
ََ  وصَََاك  َََََ لعلكَََ   ََن   الَََك حَََر  َ إال نحلَََق  ذلكَ ََا ومَََا َطَََغ  وال قتلَََوا الَ منهَ

َََوا مَََار اليتَََي  إال نلَََك مَََأ أحسَََغ حَََك يدلَََ  أشَََده وأونَََوا الكيَََل   عقلَََو  وال  قَر
عهد َ وا مليزا  نلقسط ال اكلف ا سا  إال وسعها وإذا قلت  ناعدلوا ولو كا  ذا قرىب َو

وأ  مََيا صََراسأ مسََتقيما  نََا دعوه وال  تدعََوا  أونََوا ذلكََ  وصََاك  ََََ لعلكََ   ََيكرو 
 .(43)السدل نت رق َك  عغ سديلَ ذلك  وصاك  ََ لعلك   تقو 

ل َ ا اليتدعََو  مََا أا قََوا منََا وال أذو  الييغ ين قو  أمواهل  ِ سديو اا سبحا م: 
 

 .2   60ب  315ص  73رار األ وار:    40ه

 .268سورة البقرة:   41ه

 .31سورة اوسرال:     42ه

 .153-151سورة األ عام:     43ه
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ََ  وال  ََوف علََيه  وال مََ   زاََو  قََور معََروف ومُث ََرة  ََري مََغ  هلََ  أجََرم  عنََد َر
ي أيهَََا الَََييغ ومنَََوا ال  دطلَََوا صَََدقا ك  نملَََغ   صَََدقة يتدعهَََا أذو  وَ الَََين حلَََي 

ثلَََ كمثََل صََ وا  والذو كالََيي ين ََق مالَََ راء النََاس وال يََؤمغ نآل واليََو  اآل ََر نم
عليَ  راا ن صاََ واَل نِبكَ صلدا  اليقدرو  على شأء ِما كسََدوا وَ ال يهََدي القََو  

 .(44)الكانريغ
ََوا املسََاد احلََرا  َعََد  و اا ع وجل: ي أيها الييغ ومنوا إمنا املشركو  جن  نََة يقَر

لَََََي  عَََََامه  مَََََيا وإ    َََََت  عيلَََََة  نسَََََوف يُثنَََََيك  َ مَََََغ نضَََََلَ إ  شَََََاء إ  َ ع
 .(45)حكي 

ــبحا م:  ََتُث  و ــــــاا ســــ ََا مََََََغ  ََََََل واسََََ نسنيسََََََره  وكََََََيا نحلسََََََ   وأمََََ
 .(46)للعسرو
 

 ال قر وال قراء ِ العا 
 عاملية ال قر

 بليون  سمة ِف العامل اقل مداخيلهم يومياً عن دوار أمريكي واحد يومياً. 1ر5
 مليون جالا أو مفلقد لألمن الغذالي ِف العامل. 840
 أمريكي يعيشون حتت خ  الفقر.مليون  50
 مليون  سمة من ساان روسيا يعيشون حتت خ  الفقر. 30
% مــن 33مليــون  ســمة مــن  فــوس العــامل العــرة يعيشــون حتــت خــ  الفقــرف أي  100

  مون الساان.
 % من ساان أمريكا اانوبية والاارييب هم من الفقرال.45

عشــرة  اف جنــدي أمرياــي روااــبهم  و ــاا وطيــر الــدعان األمرياــي الســابث: إن أكةــر مــن
 أ ل من درجة الفقر.

 

 .264-262  سورة البقرة:  44ه

 .82سورة اللوبة:     45ه

 .10-8سورة الليل:     46ه
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وعــبت م ــادر مــن ااحتــاد األوروة عــن  لقهــا مــن ا لشــار ظــاهرة الفقــر ِف أوروابف عقــد 
 % ب  األوفاا.14% ب  الابار و12بلغت  سبة الفقرال ِف القارة الةرية حوايل 

مليـارات  4ثـري و مليـون 800وِف بعض اوح ـالات: أن سـاان األره يلوطعـون بـ  
 مليون ملوس  اااا. 400عقري و

 و د اطدادت الفجوة ب  عقرال العامل وأانيالم ِف الةتث  سنة الاضية ِبقدار ثتث  مرة.
مليـار  1ر5مليار شسا ِف العامل يعيشون ِف عقر مد ا عيما ايلملا  رابة  1ر3وهناا 

احملـــروم  ِف العـــامل  ســـالف وِف % مـــن 70شـــسا ابســـ  انـــدمات والعنايـــة ال ـــحيةف وإن 
 هناية القرن سياون هناا ملياران من الفقرال ِف العامل.

 
 ال قراء ِ العا  العرِ

 % من ساان او س.15
 % من ساان األردن.15
 % من ساان لبنان.10
 % من ساان اا الر.24
 % من ساان م ر.23
 % من ساان الغرب.14
 % من ساان العراق.29
 اليمن.% من ساان 26
 % من ساان موريلا يا.19
 % من ساان ال وماا.45
 % من ساان أراري .34
 % من ساان السودان.33

و اا وطير الشركات ال غرية واللوسـطة اا الـري: إن أربعـة مليـون ج الـري مـن بـ  ثتثـ  
 مليوا هم عدد ساان اا الر يعيشون حتت خ  الفقر.

  ألـــر وفـــل اـــري شـــرعي و 147ألـــر يلـــيم و ه  180و ـــاا الـــوطير: إن اا الـــر ا ـــم ه
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   ألر أرملة.49ه
 % عقرال. 90% أانيالف و3وِف إح الية أخرل: ِف لبنان 

 
 ال قر والس ار

 % من أوفاا العامل العرة ميواون حتت سن انامسة  ليجة الفقر وسول اللغذية.9
 % من أوفاا العامل العرة ا  ي الوطن.15

 عاماً  ليجة  قا الغذال. 40ا يلو عون العيا أكةر من  ثلل ساان الدوا النامية
 % من أوفاا روسيا الذين هم دون انامسة عشرة عقرال.46
 % من أوفاا الدوا السلقلة عن ااحتاد السوعيييت من الفقرال.60
 % من أوفاا أعريقيا ميواون بسبو سول اللغذية.65
ن ابلــدعارة  ليجــة ســول ااالــة % مــن أوفــاا اهلنــد ودوا جنــوب شــرق  ســيا يشــلغلو 40
 العيشية.
 مليون وفل ميواون ِف العامل كل عام من سول اللغذية. 12
 مليون وفل ميواون سنو ً ِف العامل لعدم ح وهلم على لقمة اذال. 17

 إىل اري لل   ا هو كةري.
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 كارثة ال ساد
 

يــل علحــت الــواخري صــار الفســاد شــالعاً بشــال اريــوف ِف الــدوا اوســتمية واريهــاف ر
ومراك  ال ا واللواط وا لشر الفساد ب  اانس ف وهنـاا عنـاوين خمللفـة للفسـادف مباشـرة واـري 
مباشــــرةف كعارضــــات األط ل وملاــــات اامــــاا ومــــا أشــــبمف ودخــــل الفســــاد ِف بــــتد اوســــتم 

 .(47)اباسم وبغري ااسمف ومن ورال لل  النظمات ال هيو ية بال إصرار

 
 شرت بعض ال حر العالية ما  الم يهودي روسي وهو يقوم ررق جواط سفر علاة أمام عينيها:     47ه

 21هأ ت أان أصبحت ملايف أا أملا  جسداً وروحاًف وعلي  أن اعي هذا جيداً  الفلاة عمرها  
ف  رأت إعتاً ِف صحيفلها احمللية عن عاماف جالت من أوكرا يا إىل مدينة الرملة ِف الايان ال هيوين

ولو عارضات أط ل وعامتت مقهىف ووجدت ِف اوعتن وعدا بلحقيث أحتمهاف وصلت إىل الايان 
ال هيوينف وكان "السأوا" وهو يهودي روسي اب لظارهاف وبعد أسبوع  من وصوهلا أحرق جواط سفرها 

لسأواف وأعوا م اال بوها وضربوها ح  ا لنعت!ف   وألقاها ِف وكر للدعارةف الفلاة رع تف ولان ا
 جالها الفر  عندما داقت الشروة الوكر السريف ومت  قلها اىل سجن الرملة ما مئات من أمةاهلا. 

وعن صحيفة معارير: إن علاة ِف اللاسعة عشرة من عمرها ادعت على اااخام أبرا هام راوا بلهمة 
من عمرها وإن كشفها هذا السر اآلن جال بعد أن متادل هذا اااخام ِف اال ا ا منذ كا ت ِف الةامنة 

 سنة اللل  عاشلا ِف من ا والد .  12و  11عملم الشالن واال ابم شقيقليها  
ولكرت  لة هارلة  عن كاطينو أرحيا: أ م م ى عام على اعللا  كاطينو أرحيا ِف  لو هذ  الدينة 

ِف النطقة. ومنذ اعللاحم يالظ الااطينو وعلى املداد الساعة ِبئات الفلسطينية كأوا مشرون من  وعم 
يرافا عددهم إىل  اف من القامرين وال الرين ِف ح  يلواصل ا قسام الشارن الفلسطيا جتا  هذا 

الشرون ب  مأيد ومعاره. إن الااطينو يعد أع ل مشاريا السلطة الوونية الفلسطينية ِف ح  يذهو 
يا  خر ِف إعجابم بفارة الشرون إىل حد مطالبة السلطة ان مشرون الااطينو يدر على مواون علسط

السلطة مبالغ واللة اقدر ِبتي  الدوارات شهر  يدعا معظمها اوسراليليون. ويرل علسطيا ملدين أن 
لفلسطيا ها  السلطة الفلسطينية ابعللا  الشرون على أره علسطينية يشال إسالة ابلغة للشعو ا

 وللعاليم اوستم وللعرب قيعا.
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إها ــة لارامــة او ســان ِبــا هــو إ ســانف مســلماً كــان أم اــري مســلمف رجــتً كــان أم والفســاد 
امـــرأةف ولاـــن اوها ـــة والل ـــييا ابلنســـبة إىل الـــرأة أكـــب وأشـــدف وهـــو  ـــا يوجـــو بقـــال النســـال 
عــوا س واوصــابة ِبسللــر األمــراه ااســدية والنفســيةف وعقــدان الــرأة ماا لهــا وخاصــة  ليلــة 

سفور وانتعة وكةرة مظاهر الفساد ايراو الرجـل إا ابلـرأة ااميلـة بـل ااماا منهن عما ال
األقــلف وهــذا يوجــو الــبود ِف كةــري مــن العوالــل واألســرف حيــل صــار الــ و  ا يقلنــا  مــاا 

 طوجلم لا رأل من قاا اريها.
وِف الفسـاد اعـريض لل وجـات للطـتق كمـا  ـد ا لشـرت ظـاهرة الطـتق بشـال اريــو ِف 

 الدوا وح  اوستمية منهاف ومل يقا الطتق سابقاً إا ادرا جداً. خمللر
وســرر للــ  اوعــراه عــن أحاــام هللا ســبحا م ِف هــذا البــابف حيــل حــررم اللــب ف وحــل 

ابنلـم سـيدة  سـال العـال  عاومـة  هصـلى هللا عليـم و لـم على ال وا  البارف عقد طور  رسوا هللا
ا اســا ســنوات ا لعــدم متانــم مــن إعاللهــا؟ بــل ليجعــل للــ  وعمرهــ  هعليهــا الســتم ال هــرال 

 .(48)لقد كا  لك  ِ رسور َ أسوة حسنةمنهجاً للمسلم ف  اا سبحا م: 
 

 ذ  ال ساد ِ القرو  
 .(49)إ  َ ال يِّلح عمل امل سديغ اا اعاىل: 

 .(50)وإذا قيل هل  ال   سدوا ِ الرف قالوا إمنا مغ مِّلحو و اا سبحا م: 
الََييغ ينقضََو  عهََد َ مََغ َعََد ميثاقَََ ويقطعََو  مََا أمََر َ ََََ أ  و ــاا ع وجــل: 

 

وجال ِف  لة هالعرة  الاويلية: يقوا اقرير " يويورا يمي " إن الدعارة ِف الايان ال هيوين مشروعةف 
ألر عامل أجنيب من العاطب ف عإن معدا   250وينقل عن ضاب  الشروة  ولم: إ م ما وجود حوايل  

ألر عملية يومياف وهذا حيد  ِف الايان ال هيوين وِف   25على  عمليات اانس الدعون يومياً ي يد  
 أحنال أخرل من العامل اليوم.

 .21سورة األح اب:   48ه

 .81سورة يو س:   49ه

 .11سورة البقرة:   50ه
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 .(51)يوصل وي سدو  ِ الرف أولئْ م  اْلاسرو 
مغ أجل ذلْ كتدنََا علََى َََين إسََرائيل أاَََ مََغ قتََل ا سََا  َُثََري ا ََ  أو و اا اعاىل: 

أحيََا النََاس َجيعََا  ولقَََد نسََاد ِ الرف نك منََا قتََل النََاس َجيعََا  ومَََغ أحيامََا نك منََا 
إمنا جزاء الييغ   جاءهت  رسلنا نلدينات ا إ  كثريا  منه  َعد ذلْ ِ الرف ملسرنو 

ََديه   ََع أيَ ََلدوا أو  قطَ ََوا أو يَِّ ََادا  أ  يقتلَ ََعو  ِ الرف نسَ ََولَ ويسَ و  َ ورسَ ََاَر َ 
ياا وأرجله  مغ  ةف أو ين وا مغ الرف ذلْ هل   زي ِ الََدايا وهلََ  ِ اآل ََرة عََ 

 .(52)عكي 
وإذا  وىل سعى ِ الرف لي سد نيها ويهلْ احلرث والنسل وَ ال و اا ع وجل: 

 .(53)   ال ساد
ََل و ــاا اعــاىل:  وال   سََدوا ِ الرف َعََد إصََةحها وادعََوه  ونََا  وسمعََا  إ  َر

 .(54)َ قري  مغ احملسنه
 ََََري لكََََ  إ  كنََََت  وال   سََََدوا ِ الرف َعََََد إصََََةحها ذلكََََ  و ــــاا ســــبحا م: 

 .(55)مؤمنه
 .(56)وااكروا كيف كا  عاقدة امل سديغو اا اعاىل: 

ْ أعل  نمل سديغو اا سبحا م:   .(57)وَر
نلوال كا  مغ القرو  مغ قدلك  أولوا َقية ينهو  عغ ال ساد ِ الرف و اا اعاىل: 

 .(58)اوا  رمهإال قلية  ِمغ أجنينا منه  وا دع الييغ ظلموا ما أ رنوا نيَ وكا

 
 .27سورة البقرة:   51ه

 .33-32سورة الالدة:   52ه

 .205سورة البقرة:   53ه

 .56سورة األعراف:   54ه

 .58سورة األعراف:   55ه

 .86سورة األعراف:   56ه

 .40سورة يو س:   57ه

 .116سورة هود:   58ه
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والييغ ينقضََو  عهََد َ مََغ َعََد ميثاقَََ ويقطعََو  مََا أمََر َ ََََ أ  و اا سبحا م: 
 . (59)يوصل وي سدو  ِ الرف أولئْ هل  اللعنة وهل  سوء الدار

الييغ ك روا وصدوا عغ سديل َ زدَّنم  عيان  نََوق العََياا َََا كََااوا و اا اعـاىل: 
 .(60)ي سدو 

 .(61)الييغ ي سدو  ِ الرف وال يِّلحو  و اا سبحا م:
 .(62)وال  د سوا الناس أشياءم  وال  عثوا ِ الرف م سديغو اا اعاىل: 

واَتََََ  نيمََََا وَتف َ الََََدار اآل ََََرة وال  ََََن  اََََِّيدْ مََََغ الََََدايا و ـــاا ســــبحا م: 
 .(63)وأحسغ كما أحسغ َ إليْ وال  د  ال ساد ِ الرف إ  َ ال    امل سديغ

 لََْ الََدار اآل ََرة جنعلهََا للََييغ ال يريََدو  علََوا ِ الرف وال نسََادا  و اا اعاىل: 
 .(64)والعاقدة للمتقه

 .(65)قار را ااِّر  على القو  امل سديغو اا سبحا م: 
ََييقه  َعََ  و ــاا اعــاىل:  ََاس لي ََب والدحََر َََا كسََدل أيََدي الن ظهََر ال سََاد ِ ال

 .(66)اليي عملوا لعله  يرجعو 
 .(67)نهل عسيت  إ   وليت  أ    سدوا ِ الرف و قطعوا أرحامك  اا سبحا م:  و 

 .(68)ن كثروا نيها ال سادو اا ع وجل: 
: هعساد الظاهر من عساد الباونف ومن أصـلك سـريرام هعليم الستم و اا اومام ال ادق

 
 .25سورة الرعد:   59ه

 .88سورة النحل:   60ه

 .152سورة الشعرال:    61ه

 .85سورة هود:   62ه

 .77سورة الق ا:   63ه

 .83سورة الق ا:   64ه

 .30سورة العنابوت:     65ه

 .41سورة الروم:   66ه

 .22سورة  مد:   67ه

 .12لفجر: سورة ا  68ه
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أعظـــم الفســـاد أن أصـــلك هللا عت يلـــمف ومـــن خـــاف هللا ِف الســـر مل يهلـــ  ســـك  ِف العت يـــةف و 
يرضى العبد ابلغفلة عن هللاف وهذا الفساد يلولد من ووا األمل واارص والاب كما أخـب هللا 

 (69)وال  د  ال ساد ِ الرف إ  َ ال  ََ  امل سََديغع وجل ِف   ة  ارون ِف  ولم: 
الـنفس  وكا ت هذ  ان اا من صنا  ارون واعلقاد  وأصلها من حو الد يا وقعهـا وملابعـة

وهواهـــا وإ امـــة شـــهواهتا وحـــو احملمـــدة ومواعقـــة الشـــيطان واابـــان خطوااـــمف وكـــل للـــ   لمـــا 
رســـو الغفلـــة عـــن هللا و ســـيان مننـــمف وعـــت  للـــ  الفـــرار مـــن النـــاس ورعـــض الـــد يا ووـــتق 
الراحة واا قطان عن العـادات و لـا عـروق منابـت الشـهوات بـدوام الـذكر هلل ولـ وم الطاعـة لـم 

فـال انلـث ومتطمـة القـرا وقااـة العـدو مـن األهـل والقرابـةف عـإلا ععلـت للـ  عقـد واحلماا ج
علحت علي  ابب عطر هللا وحسن  ظر  إلي  ابلغفرة والرمحةف وخرجت من قلة الغاعل ف 
وعاات  لب  من أسر الشيطانف و دمت ابب هللا ِف معشر الواردين إليمف وسلات مسلاا 

لارب ااـواد اللـ  الـرحيمف واسـليطال بسـاوة علـى شـرط األدب رجوت اولن ابلدخوا على ا
 .(70)وا حترم ستملم وكراملم أل م الل  الارب ااواد الرحيم«

 
 .77سورة الق ا:   69ه

 .1   144ب  396-395ص  70رار األ وار:    70ه
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 مغ مِّاديق ال ساد

 اْلمر: 
يس لواْ عغ اْلمر وامليسر قل نيهما إا كدري ومنانع للناس وإَثهما  اا هللا اعاىل: 
 .(71)أكب مغ ا عهما

ي أيها الييغ ومنوا إمنا اْلمََر وامليسََر والاََِّاا والزال  رجََ  مََغ  و اا سبحا م:
 .(72)عمل الشيطا  ناجتندوه لعلك    لحو 

: ها جتالسوا شراب انمر عإن اللعنة إلا   لـت عمـت هعليم الستم و اا اومام ال ادق
 . (73)من ِف ارلس«

ــاا ال ـــادق  ــر إن مـــره عـــت اعـــ هعليـــم الســـتم و ـ ودو ف وإن مـــات عـــت : هشـــارب انمـ
اشـــهدو ف وإن شـــهد عـــت ا كـــو ف وإن خطـــو إلـــيام عـــت ا وجـــو ف عـــإن مـــن طو  ابنلـــم شـــارب 
انمر عاأرا  ادها إىل النارف ومن طو  ابنلم خمالفا لم على دينـم عقـد  طـا رمحهـاف ومـن الـلمن 

 . (74)شارب نر مل يان لم على هللا ضمان«
همـــا بعـــل هللا  بيـــا  ـــ  إا و ـــد علـــم هللا أ ـــم إلا  ـــاا:  هعليـــم الســـتم وعـــن أة عبـــد هللا 

أكمــل لــم دينــم كــان عيــم حتــرب انمــر ومل اــ ا انمــر حرامــاف إن الــدين إرــا حيــوا مــن خ ــلة   
 .(75)أخرل علو كان لل  قلة  طا ابلناس دون الدين«
 ـاا: ه   شـارب انمـر  هعليـم السـتم وعن ااس  بن سدير عـن أبيـم عـن أة جعفـر 

القيامة مسودا وجهمف مدلعا لسا مف يسيل لعابم على صدر ف حـث علـى هللا أن يسـقيم مـن  يوم
 .(76)بئر خباا«  اا:  لت: وما بئر خباا؟  اا: هبئر يسيل عيها صديد ال اة«

 
 .219سورة البقرة:     71ه

 .90سورة الالدة:     72ه

 .5090ابب حد شرب انمر وما جال ِف الغنال    57ص 4من ا حي ر  الفقيم:    73ه

 . 31986   11ب  312ص  25وسالل الشيعة:    74ه

 . 31946   9ب  296ص  25وسالل الشيعة:    75ه

 . 183   2ب  103ص 9هتذيو األحاام:     76ه
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 ـــاا: هشـــارب انمـــر    يـــوم القيامـــة مســـودا وجهـــمف  هعليـــم الســـتم وعـــن أة عبـــد هللا 
 . (77)ي العطا العطا«مالت شفلمف مدلعا لسا مف يناد

: ه  يـو س أبلـغ عطيـة عـا هعليـم السـتم وعن يو س بن ظبيـان  ـاا:  ـاا أبـو عبـد هللا 
أ م من شرب جرعة من نـر لعنـم هللا ومتلالـم ورسـلم والأمنـونف عـإن شـر ا حـ  سـار منهـا 

 ف ااديل.(78)  ن رو  اوميان من جسد  وركبت عيم رو  خبيةة سسيفة ملعو ة«
 الزَّن: 

وا ال واحا ما ظهر منها وما َطغ اا هللا اعاىل:   .(79)وال  قَر
وا الزىن إاَ كا  ناحشة وساء سدية و اا ع وجل:   .(80)وال  قَر
وال  كرمََوا نتيََا ك  علََى الدُثََاء إ  أرد  حتََِّنا لتدتُثََوا عََرف احليََاة و اا سبحا م: 

 .(81)الدايا ومغ يكرمهغ نإ  َ مغ َعد إكرامهغ ال ور رحي 
ََو   وال يزاََو  ومََغ ي عََل ذلََْ يلََق أ مََا و ــاا ع وجــل:  َََ العََياا ي يضََاعف ل

إال مَََغ َتا وومَََغ وعمَََل عمَََة صَََاحلا ن ولئَََْ يدَََدر َ  القيامَََة و لَََد نيََََ مهَََاَّن 
 . (82)سيئاهت  حسنات وكا  َ ال ورا رحيما
مــن  ــاا: هكــذب مــن طعــم أ ــم ولــد  هعليــم الســتم وعــن  ــوف الباــايل عــن أمــري الأمن 

حتا وهو حيو الـ اف وكـذب مـن طعـم أ ـم يعـرف هللا عـ  وجـل وهـو  ـكئ علـى معاصـي هللا  
 . (83)كل يوم وليلة«

 ــاا: هبــروا  ابلكــم يــبكم أبنــالكمف وعفــوا عــن  ســال النــاس  هعليم الســتم وعــن ال ــادق

 
 . 31948   9ب  297ص  25وسالل الشيعة:    77ه

 . 191   2ب  105ص 9هتذيو األحاام:     78ه

 .151سورة األ عام:     79ه

 .32سورة اوسرال:     80ه

 .33سورة النور:     81ه

 .70-68سورة الفر ان:     82ه

 .1   69ب  18ص  76رار األ وار:    83ه
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 . (84)اعر  سالكم«
 ــر واانــ  إىل  ــاا: هعتمــات ولــد الــ ا ثــت : ســول احمل هعليــم الســتم وعــن ال ــادق 

 . (85)ال ا وبغ نا أهل البيت«
 ــاا:  ــاا رســوا  هعلــيهم الســتم عــن  ابلــم  هعليــم الســتم وعــن الســاوين عــن ال ــادق 

ــم و لـــم هللا  ــة: هصـــلى هللا عليـ ــنهن إا خـــرب ومل يعمـــر ابلبكـ ــا واحـــدة مـ : هأربـــا ا اـــدخل بيلـ
 . (86)انيا ة والسر ة وشرب انمر وال ال«

ََوا الََزىن إاَََ كََا  ِف  ولـم اعـاىل:  هعليـم السـتم د عـن أة جعفـر وعن أة ااارو  وال قَر
ََايقــوا مع ــية  ناحشََة هــو أشــد  وسََاء سََدية يقــوا: إن هللا ميقلــم ويبغ ــم  ــاا  ومقت

 . (87)الناس عذااب وال ا من أكب الابالر«
 

 النكر احلرا 
ها: هلــو لهبــت عينــاا  ــاا عبــد هللا بــن مســعود لرجــل  ظــر إىل امــرأة  ــد عادهــا ِف مرضــ 

لاـان خـريا لـ  مـن عيـادة مري ـ ف واالـوعر عـ    ـيبها مـن  ظـر إىل  ـذور إا و ـد ا عقـد 
عقدة ِف  لبـم مـن النيـةف وا انحـل إبحـدل ااـالل  إمـا بباـال ااسـرة والندامـة بلوبـة صـاد ةف 

رف وأمــا اللالــو وإمــا اخــذ حظــم  ــا متــىن و ظــر إليــم عأخــذ ااــظ مــن اــري اوبــة عي ــري  إىل النــا
 . (88)الباكي اباسرة والندامة عن لل  عمأوا  اانة ومنقلبم الرضوان 

أ م: سئل عن الرجل متر بم الرأة عينظـر إليهـا؟ عقـاا: هأوا  ظـرة  هعليم الستم وعن علي
لــ  والةا يــة عليــ  ا لــ ف والنظــرة الةالةــة ســهم مســموم مــن ســهام إبلــيسف مــن اركهــا هلل ا 

 . (89)هللا إمياا  د وعمم«لغري  أعقبم 

 
 .5ابب إن من عر عن حرم الناس عر عن حرمم    554ص  5الااِف:     84ه

 . 16314   152ب  283ص  12وسالل الشيعة:    85ه

 .12   62ارلس    398األمايل لل دوق: ص   86ه

 . 16863   1ب  332ص 14مسلدرا الوسالل:    87ه

 . 16683ضمن    81ب  270ص 14مسلدرا الوسالل:    88ه

 . 397ص  3كلاب الناا  ف  202ص  2دعالم اوستم:     89ه
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: همـــن مـــأل عينـــم حرامـــا حيشـــوها هللا يـــوم القيامـــة هصـــلى هللا عليـــم و لـــم و ـــاا رســـوا هللا 
 . (90)مسامري من ار   حشاقا ارا إىل أن اقوم الناس   يأمر بم إىل النار«

ر  ـاا: همـن اولـا ِف بيـت جـار  عنظـر إىل عـورة رجـل أو شـع هصلى هللا عليم و لـم وعنم 
ل مـــن جســـدها كـــان حقيقـــا علـــى هللا أن يدخلـــم النـــار مـــا النـــاعق  الـــذين كـــا وا امـــرأة أو شـــي

يلبعون عـورات النسـال ِف الـد يا وا خيـر  مـن الـد يا حـ  يف ـحم هللا ويبـدي للنـاس عوراـم ِف 
 .(91)اآلخرة«

ت أ ــم  ــاا: همــن أولــث اظــر  أاعــو خــاور ف مــن الابعــ  هعليــم الســتم وعــن أمــري الأمن 
 . (92)اظاام دامت حسراام«

أ ــم  ــاا: هالنظــرة ســهم مســموم مــن ســهام إبلــيس عمــن  هصــلى هللا عليــم و لــم وعــن النــيب 
 . (93)اركها خوعا من هللا أعطا  إمياا  د حتوام ِف  لبم«

: هلال ع و من ابن  دم حظ مـن الـ لف عـالع  طا  النظـرف هصلى هللا عليم و لم و اا 
مف واأللان طاقـا السـماف واليـدان طاقـا الـبطاف والـرجتن طاقـا الشـيف واللسان طا  الات

 . (94)والفر  ي دق لل  كلم وياذبم«
أردف أسامة بـن طيـد  هصلى هللا عليم و لم : هأن رسوا هللا هعليم الستم وِف عقم الرضا 

عاسـلقبل  ِف م عد  إىل عرعاتف علما أعاه أردف الف ل بن العباس وكـان عـ  حسـن اللمـة
أعــراة وعنــد  أخــت لــم أقــل مــا ياــون مــن النســالف عجعــل  هصــلى هللا عليــم و لــم رســوا هللا 

وجعـــل الف ـــل ينظـــر إىل أخـــت األعـــراة وجعـــل  هصـــلى هللا عليـــم و لـــم األعـــراة يســـأا النـــيب 
يــد  علــى وجــم الف ــل يســك  مــن النظــرف عــإلا هــو ســك  مــن  هصــلى هللا عليــم و لــم رســوا هللا 
مـــن حاجـــة  هصـــلى هللا عليـــم و لـــم  ظـــر مـــن ااا ـــو اآلخـــر حـــ  إلا عـــر  رســـوا هللا ااا ـــو 

األعـــراة اللفـــت إليـــم وأخـــذ ِبنابـــم    ـــاا: أمـــا علمـــت أهنـــا األ م العـــدودات والعلومـــات ا 

 
 .16677   81ب  268ص 14مسلدرا الوسالل:    90ه

 . 25410   104ب  195-194ص  20وسالل الشيعة:    91ه

 ِف النظر.  51ف 93جاما األخبار: ص  92ه

 .16680   81ب  268ص 14مسلدرا الوسالل:    93ه

 .35   34ب  38ص  101رار األ وار:    94ه
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 .(95)يار رجل عيهن ب ر  وا يار لسا م ويد  إا كلو هللا لم مةل ح   ابل«
 

 منع  عدد الزوجات
دد ال وجــات هــو مــن أســباب  شــر الفســادف ويوجــو بقــال كةــري مــن النســال   إن منــا اعــ 

عوا سف عما أكةر اللوا  بق  بت طو  بعد هذا القا ون اري الشرون كما هو الشـاهد ِف كـل 
 العامل اآلن.

ــوا  ــنه  الرسـ ــان مـ ــد كـ ــم و ـ ــم و لـ ــلى هللا عليـ ــذا  هصـ ــاف ولـ ــدت طوجهـ ــن عقـ ــ وي  مـ ــى اـ علـ
 هعليـم السـتم اة بارف وبعد  امري الأمن  علي ليم الستم هعا وجت طوجة جعفر الطيار 

(96). 
 .(97)ب و  اثن وبعد  ب و  اثلل هعليم الستم وا وجت طوجة مح ة 

 .(98)وا وجت طوجة حنظلة اسيل التلاة بعد 
 وهاذا.

 ومل ابث ِف الدينة عا سة وا عا دة ال و .
ى نااكحوا ما ساا لك  مغ النساء مث  وإ    ت  أال  قسطوا ِ اليتام اا اعاىل: 

وثَََََةث ورنع نَََََإ    َََََت  أال  عَََََدلوا نواحَََََدة  أو مَََََا ملكَََََل أ َََََااك  ذلَََََْ أدىن أال 
 .(99) عولوا

ي أيها النيب إَّن أحللنا لْ أزواجْ الةن و يل أجورمغ وما ملكل و اا سـبحا م: 
نََات  الََْ و  نََات عما ََْ َو نََات عمََْ َو َنََات  اال ََْ  ينََْ ِمََا أنََاء َ عليََْ َو

الََةن مََاجر  معََْ وامََرأة  مؤمنََة  إ  ومدََل ا سََها للنََيب إ  أراد النََيب أ  يسََتنكحها 
 الِّة  لْ مغ دو  املؤمنه قََد علمنََا مََا نر ََنا علََيه  ِ أزواجهََ  ومََا ملكََل أ ََا   

 
 .16682   81ب  269ص 14مسلدرا الوسالل:    95ه

 .725   30ب  581ص  33األ وار:   راجا رار  96ه

 .174ص  16راجا شر  هن  البتاة:    97ه

   ة ا وة أحد.  269ص  14راجا شر  هن  البتاة:    98ه

 .3سورة النسال:    99ه
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 .(100)لكية يكو  عليْ حرج وكا  َ ال ورا  رحيما  
 ــاا: هِف كــل  هعليــم الســتم عبــد هللا وعــن يــو س بــن عبــد الــرمحن عمــن أخــب  عــن أة

نََااكحوا مََا سََاا لكََ  مََغ النسََاء مثََ  وثََةث شــيل إســراف إا ِف النســالف  ــاا هللا: 
 ااديل. (102)»(103)وأحل لك  ما راء ذلك ف و اا: (101)ورنع 

وعــن هشــام بــن اااــم  ــاا: هإن هللا اعــاىل أحــل الفــر  لعلــل مقــدرة العبــاد ِف القــوة علــى 
نااكحوا ما ساا لك  مغ النساء مث  وثََةث ورنع رة على اومسااف عقـاا: الهر والقد

ومََغ   يسََتطع مََنك  ف و ـاا: (104)نإ    ت  أال  عدلوا نواحََدة  أو مََا ملكََل أ ََااك 
 (105)سََوال أ  يََنكح احملََِّنات املؤمنََات نمََغ مََا ملكََل أ ََااك  مََغ نتيََا ك  املؤمنََات

أجورمغ نريضة  وال جناح عليك  نيما  را يت  ََََ نما استمتعت  ََ منهغ نآ ومغ و ـاا: 
عأحل هللا الفر  ألهل القوة على  در  وهتم على إعطال الهـر والقـدرة  (106)مغ َعد ال ريضة

على اومساا أربعًة لن  در على لل ف ولن دو م بةت  واثنل  وواحدةف ومن مل يقـدر علـى 
اكها ومل يقــدر علــى اــ وي  ااــرة وا علــى واحــدة اــ و  ملــ  اليمــ ف وإلا مل يقــدر علــى إمســ 

شرال الملوكـة عقـد أحـل هللا اـ وي  اللعـة ايسـر مـا يقـدر عليـم مـن الهـر وا لـ وم  فقـةف وأاـىن 
هللا كل عريث منهم ِبا أعطاهم من القوة على إعطال الهر واادة ِف النفقـة عـن اومسـاا وعـن 

وجــل ِف حســن العو ــة وإعطــال القــوة والدالــة اومســاا عــن الفجــور وإا يأاــوا مــن  بــل هللا ع  
على وجم ااتا لا أعطاهم ما يسـلعفون بـم عـن ااـرام عيمـا أعطـاهم وأانـاهم عـن ااـرام وِبـا 
أعطـاهم وبـ  هلـم ععنـد للـ  وضـا علـيهم ااـدود مـن ال ـرب والـرجم واللعـان والفر ـةف ولـو مل 

  ااــتا لــا وضــا علــيهم حــداً مــن هــذ  يغـن هللا كــل عر ــة مــنهم ِبــا جعــل هلــم الســبيل إىل وجــو 
ااــدودف عأمــا وجــم اللــ وي  الــدالم ووجــم ملــ  اليمــ  عهــو بــ  واضــك ِف أيــدي النــاس لاةــرة 

 
 .50سورة األح اب:   100ه

 .3سورة النسال:    101ه

 .24سورة النسال:    102ه

 .25548   140ب  245ص  20وسالل الشيعة:    103ه

 .3سورة النسال:    104ه

 .25سورة النسال:    105ه

 .24سورة النسال:    106ه
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معامللهم بم عيما بينهمف وأمـا أمـر اللعـة عـأمر امـض علـى كةـري لعلـة هنـي مـن هنـى عنـم وحترميـم 
معـة لـن ولـو عللهـا وأراد للـ  ع ـار هلا وإن كا ت موجودًة ِف اللن يل ومأثورًة ِف السـنة ااا

اــ وي  اللعــة حــتا للغــا والفقــري ليســلو  ِف حتليــل الفــر  كمــا اســلو  ِف   ــال  ســ  ااــ  
ملعـــة ااـــ  عمـــا اسليســـر مـــن اهلـــدي للغـــا والفقـــري عـــدخل ِف هـــذا اللفســـري الغـــا لعلـــة الفقـــري 

والفقـري وللـ  أل ـم اـري جـال  ولل  أن الفرالض إرا وضعت على أدل القوم  ـوًة ليسـا الغـا 
أن يفره الفرالض على  ـدر مقـادير القـوم عـت يعـرف  ـوة القـوي مـن ضـعر ال ـعير ولاـن 
وضعت على  وة أضعر ال عفال   راو األ و ل عسارعوا ِف انـريات ابلنواعـل بف ـل القـوة 

ن لم ملـ  اليمـ  ِف األ فس واألموااف واللعة حتا للغا والفقري ألهل اادة  ن لم أربا و 
ما شال كما هي حتا لـن  ـد إا بقـدر مهـر اللعـة والهـر مـا اراضـيا عليـم ِف حـدود اللـ وي  

 .(107)للغا والفقري  ل أو كةر«
ــلم عـــن أة عبـــد هللا ــم الســـتم وعـــن طرارة بـــن أعـــ  و مـــد بـــن مسـ ــاا: هإلا قـــا  هعليـ  ـ

ي عدة الرأة اليت ولث و اا ا  ما الرجل أربعاً عطلث إحداهن عت يل و  انامسة ح  انق 
 .(108)مال  ِف نس«

عـن الرجـل ياـون لـم أربـا  سـوة  هعليـم السـتم وعن ابـن أة محـ ة  ـاا: سـألت أاب إبراهيم
 .(109)عيطلث إحداهن أيل و  مااهنا أخرل؟  اا: ها ح  انق ي عدهتا«

لم أربا  سوة عهـو  عن رجل هعليم الستم وعن إبراهيم الارخي  اا: سألت أاب عبد هللا 
يبيت عند ثت  منهن ِف لياليهن وميسهن عإلا ابت عند الرابعة ِف ليللهـا مل ميسـها عهـل عليـم 
ِف هــذا إ ؟ عقــاا: هإرــا عليــم أن يبيــت عنــدها ِف ليللهــا ويظــل عنــدها صــبيحلها ولــيس عليــم 

 .(110)إ  إن مل  امعها إلا مل يرد لل «
الل و  اكةر مـن أربعـةف  ـاا اومـام   عليم و لم هصلى هللا عم كان من اخل اصات النيب 

خبمــس عشــرة امــرأًة عمااــت  هصــلى هللا عليــم و لــم : هاــ و  رســوا هللا هعليم الســتم ال ــادق

 
 .2ابب عيما أحلم هللا    364-363ص 5الااِف:    107ه

 .1ابب الذي عند  أربا  سوة    429ص 5الااِف:    108ه

 .70   25ب  294ص  7هتذيو األحاام:    109ه

 .34ابب النوادر    564ص 5الااِف:    110ه
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مـــنهن اثنلـــان ودخـــل بـــةت  عشـــرة مـــنهن و ـــبض عـــن اســـاف عأمـــا الـــيت مل يـــدخل  مـــا ععمـــرة 
 ــة بنــت خويلــدف   ســودة بنــت والشــنبالف وأمــا الــةت  عشــرة الــت  دخــل  ــن عــأوهلن خد

طمعةف   أم سلمة واهها هنـد بنـت أة أميـةف   أم عبـد هللا عالشـة بنـت أة باـرف   حف ـة 
بنت عمرف   طينو بنت خ مية بن ااـار  أم السـاك ف   طينـو بنـت جحـاف   أم حبيبـة 

ريــــة بنــــت رملــــة بنــــت أة ســــفيانف   ميمو ــــة بنــــت ااــــار ف   طينــــو بنــــت عمــــيسف   جوي
 هصــلى هللا عليــم و لــم ااــار ف   صــفية بنــت حيــي بــن أخطــوف والــيت وهبــت  فســها للنــيب 

خولـــة بنـــت حاـــيم الســـلميف وكـــان لـــم ســـريلان يقســـم هلمـــا مـــا أطواجـــم ماريـــة القبطيـــة ورحيا ـــة 
انندعيةف واللسا الت   بض عنهن: عالشة وحف ة وأم سـلمة وطينـو بنـت جحـا وميمو ـة 

حبيبة بنت أة سفيان وصـفية بنـت حيـي بـن أخطـو وجويريـة بنـت ااـار  بنت ااار  وأم 
وسودة بنت طمعةف وأع لهن خد ة بنت خويلدف   أم سلمة بنـت أة أميـةف   ميمو ـة بنـت 

 .(111)ااار «

 
 .25547   140ب  245-244ص  20وسالل الشيعة:    111ه
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 ماذا عغ ال ساد ِ العا ؟

 الم  املتحدة  تحدث
يلم هتريبهم ِف كل سنة  يقوا اقرير صادر عن هاألمم اللحدة«: إن أربعة متي  شسا

مــن بتدهــمف وإن هــأال يرامــون ســوال عــن وريــث انديعــة أو العنــرف علــى  ارســة كــل أ ــوان 
ألــر امــرأة يــلم هتــريبهن إىل أورواب الغربيــة وحــدها  500انــدمات وإن مــن بــ  هــأال حــوايل 

ــة ــا  فســـها إىل أن أربعمالـ ــة ِف أوكرا يـ ــام وطارة الداخليـ ــري أر ـ ــا اشـ ــنو ف بينمـ ــرأة دون  سـ ألـــر امـ
الةتث  اركت البتد منذ مطلا اللسعينياتف وما اهنيار ااحتاد السوعيييت السابثف بينما اشـري 
الســـفارة اللايت ديـــة ِف موســـاو إىل أهنـــا اللقـــى يوميـــا حـــوايل ألـــر ولـــو للح ـــوا علـــى عيـــ ا 

 يومياف ومعظم الطلبات من النسال.
ــا اليــــوم ي ــــل إىل واقــــوا األمــــم اللحــــدة: إن حجــــم جتــــارة الر يــــ  مليــــون  200ث ِف عالنــ

إ ســانف معظمهــم مــن النســال واألوفــااف يــلم اــداوهلم عــب القــاراتف ابعلبــارهم ســلعة رالجــة ِف 
 األسواق.

 منكمة العمل الدولية  تحدث
 الــت منظمــة العمــل الدوليــة: إن الــدعارة ِف منطقــة جنــوب شــرق  ســيا شــهدت اطدهــاراً 

ِف الالة من  14و 2حت ادر على حاومات النطقة ما ب  ملموساًف وإن جتارة اانس أصب
إقــايل النــاا  احمللــيف حيــل  ــدرت العالــدات الســنوية مــن الــدعارة ِف هــذ  النطقــة اكةــر مــن 

مليــار دوارف وإن هــذ  اللجــارة اللقــى دعمــاً ماليــاً أجنبيــاً ومــن ع ــاابت دوليــة للهريــو  20
ألفـــا مـــن أوفـــاا الفلبـــ  يعملـــون ِف أعمـــاا  70ن النســـال واألوفـــاا. و ـــاا اقريـــر النظمـــة: إ

ــا بـــ   800الـــدعارةف وحنـــو  % مـــن عمـــوم 1ر5%  و0ر25ألـــر وفـــل ِف ييت ـــدف وأن مـ
 ســال إ دو يســيا ومــالي   والفلبــ  وييت ــد يعملــن ِف ســوق اللــذة احملرمــةف عفــي ييت ــد هنــاا 

ألـر. وِف مـالي    230و ألر داعرة وِف الفلب  حنـو   ـر مليـونف وِف إ دو يسـيا حنـ  300
 ألفا. 142حنو 

 إدارة التعلي   تحدث
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اضــطرت هإدارة اللعلــيم اابلــدالي  ِف مدرســة ماســكاون ِف  يوطيلنــدا إىل ع ــل معلمــة مــن 
وظيفلهــا ألهنــا عــادت إىل  ارســة العــري الاامــل أثنــال إلقــال الــدروسف و ــاا اوــث ابســم إدارة 

يعـد  حفـا أل نـا أ ـذراها مـرا ف وهـذ  هـي الـرة الةالةـة الـيت اللعليم ِف النطقـة: هإن القـرار ا 
 العرل عيها الدررسة أمام اللتميذ!«.

 مكت  اإلحِّاء الوسين يتحدث
كشـــر همالـــو اوح ـــال الـــووا  ِف الملاـــة اللحـــدة أن   ـــر األوفـــاا ِف بريطا يـــا 

 ــت النســبة الةلــل  بــل انجــبهم أمهــاهتم خــار  الــرابط ال وجــيف مســجت ارافاعــا مةــرياف إلا كا
 عشر سنوات وخاصة ِف مقاوعيت إجنلكة وويل .

  ألــر 400هنــاا ه 1997  ألــر امــرأة محلــن عــام 800وأكــد الالــو أن مــن بــ  ه
  ألــر 819  ألــر امــرأة مــن  مــون ه305مــنهم محلــن خــار  اووــار ال وجــيف مقار ــة مــا ه

 م.1986امرأة عام 
ية  تحدث  دراسات أورَو

وروبيـة  شـرت  بـل أ م مـن هاليـوم العـالي للمـرأة  أن امـرأة مـن كـل نـس وأعادت دراسة أ
  سال اقا ضحية أعماا عنر مرابطة  نسها ِف دوا  لس أوراب األربع .

  حــوا الســاواة بــ  عــرص 40وكلبـت رليســة اللجنــة اللابعــة للجمعيــة البلا يــة للــدوا اـلــ ه
ســـال ِف عر ســـا: هلـــدينا مســـأولية قاعيـــة ودا ـــة النســـال والرجـــااف والـــوطيرة الســـابقة اقـــوق الن

  ارسة العنر رث النسال وإعطال أقية أولية لستمة ال حا «.
وحسو الدراسة اليت أجراها  لس أورواب عإن العنر يطاا النسـال مـن كـل األعمـار وكـل 

اــو ِف الالـة مـن أعمــاا العنـر هـذ  ارا 90الطبقـات ااجلماعيـة وكـل الةقاعــاتف ولكـر أن 
من أعراد العاللة أو أ رابلف و الت رليسة اللجنـة: هِف و ـت وصـلنا عيـم إىل عجـر األلفيـة الةالةـة 

 ارجعنا أعماا هذ  إىل الع ر ااجري«.
ــاواة بــــ  الفــــرص الــــيت اجلمعــــت ِف ابريــــسف ابنــــت  ــوا الســ ــة حــ ــة البلا يــ وكا ــــت اللجنــ

النســــال والشــــاابت« اعلــــب  ابوقــــان بيــــاا محــــل عنــــوان ها اســــامك مــــا أعمــــاا العنــــر رــــث
 خ وصا أن العنر ـ العنر اانسي ـ يعد ا لهاكا خطريا للحث ِف ااياة واارية واألمن«.

 معهد اإلحِّاء يتحدث
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-14% من اويطاليـات مـا بـ  ه4أكد همعهد اوح ال اويطايل : أن ما ا يقل عن 
للـوا  اعرضـن لعمليـات   عاماً هن ضحا  لتال اب اانسـيف وأن  مـون اويطاليـات ا59

% مــــن 29حتــــرم وم ــــايقة جنســــية ي ــــل إىل اســــعة متيــــ  إيطاليــــة. وأضــــاف اللقريــــر أن 
% داخـــل الســـياراتف وكشـــر 10ر5عمليـــات ااال ـــاب ارااـــو داخـــل البيـــوت الغلقـــة و 

مليـون إيطاليـة خيشـ  السـري ِف الشـوارن الظلمـة واألمـاكن الهجـورة  14اللقرير اي ـاً إىل حنـو 
 ن رجاهلن.من دو 

واعلــب اقريــر صــادر عــن انــة مااعحــة اارميــة النظمــة ِف إ لــيم هااســيو  اويطــايلف وهــي 
انة ارا و وضا اارميـة ِف العواصـم األوروبيـةف أن لنـدن عاصـمة ااال ـاب والعنـر اانسـي 

جرميــة  25  جرميــة جنســية ِبعــدا بلــغ 1740م ه1997ِف أورواب حيــل أهنــا شــهدت عــام 
 ل مالة ألر مواون.جنسية ب  ك

 5مــن بــ  كــل  2أن  7/1/1999و ــد أكــدت هيئــة اوح ــال اااوميــة الفر ســية ِف 
مواليد جدد ِف عر سا يولدون من سـفا ف وأضـاعت اهليئـة أن أواد السـفا  يـ دادون ا امنـا مـا 

 اخنفاه معدات ال وا .
  لة العرِ  تحدث

دق الــذي كنــا  قــيم عيــم هنــاا حفنــة مــن وِف ه لــة العــرة  يقــوا القــرر: علــى أبــواب الفنــ 
الرجــااف يتحقو نــا إباــا  وهــم يلوحــون ِبجموعــة مــن صــور النســال اللو ــةف وِف ااقيقــة عــإن 
 موعــة ال ــور هــذ  جتــدها ِف كــل ماــانف ِف اــرف الفنــادقف ومــا ســالقي ســيارات األجــرةف 

احاً من اامياف عهم وِف أي ماان اروحيي اذهو إليمف ولان هذ  الفئة الرابطة هي أشد إا
ا يككون ل  الفرصة وا يقبلـون ااعلـذار الهـذب وهـم علـى اسـلعداد للـدخوا ِف منا شـات 

ألــر  120م ــنية مــن أجــل اــروي  ب ــاعلهم… ويقــاا إن عــدد البغــا  مــن النســال حــوايل 
% مــــن 70ألــــر رجـــل… واقــــوا اوح ــــاليات إن حــــوايل  70امـــرأة ومــــن الرجــــاا حــــوايل 

يكددون على  تت اانسف وعادة ما يفقد الفليان بـرالهتم األوىل داخـل  اعـات اللايت دي  
% مــن النســال اللــوا  يعملــن هــن حتــت ســن الرابعــة عشــرةف بــل إن 10اللــدلي … عحــوايل 

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

ســـوق الـــدعارةف وأن هنـــاا حنـــو  اشـــري اللقـــديرات األوليـــة إىل أن ألا يـــا اعـــاين مـــن ا لعـــام
   ر مليون داعرة.

مليون  20مليون عملية إجهاه جتري سنو  ِف العاملف بينها  50وِف بعض اللقارير: أن 
 ِف ظروف اري صحية.

واقوا بعض الدراسـات: إن اللفاـ  األسـري وااجلمـاعي مـن أهـم عوامـل العنـر هنـاا 
ــالل اوعـــتم عإ ـــم مـــا هنايـــة الرحلـــة اابلداليـــة ياـــون ال ـــبية  وكـــذل  مشـــاهدة العنـــر ِف وسـ

ــل ومـــا ي يـــد علـــى مالـــة ألـــر مــــن  8األمريايـــون  ـــد شـــهدوا حـــوايل   اف مـــن مشـــاهد القلـ
األعماا العنر األخرل واألوفاا األمريايون يق ون من الو ت ِف مشاهدة الللف يون سـنو ً 

 أكةر من و ت ح ورهم للمدرسة. 
 كـــل ســـبا أمريكيـــاتف وواحـــدا مـــن بـــ  كـــل وِف بعـــض اوح ـــالات: أن واحـــدة مـــن بـــ 

 مثا ية وأربع  امريكيا  د اعرضا لهيذال اانسي ِف أحد مراحل ااياة.
   منظمة خمل ة ِبااعحة العنر ضد النسال.400واوجد ِف أمرياا ه

ولكرت بعض ال حر أ م اريب ضاب  اامارا ال رية ِف أمر اثن  من الديبلوماسي  
  الذين كاا  د وصت إىل م ر  ادم  مـن أثيوبيـا  بـل يـوم واحـد عقـ ف   الاوري  الشمالي

 ررا مغادرة القاهرة على وجـم السـرعةف وكـان معهمـا سـت حقالـو أصـر ضـاب  اامـارا علـى 
افليشهاف ععةر داخلها على أكةر من   ر مليون حبة مـن أ ـراص الروهيبنـواف وهـو  ـون مـن 

ادة للسدير النسال خلسة  بل اال ا ن. حد  للـ  ِف السانات شان اسلعمالم مأخراً كم
 . 1998شهر يوليو همتوط  عام 

 االستُثةر اْنسأ لألس ار
 ألر وفل يسلغلون جنسياً ِف ألا يا سنو ً. 120
 ألر مومسة. 900% من الومسات ِف اهلند أوفااف علماً ان عدد الومسات بلغ 30

 ة اآلسيوية.ألر وفل ميارسون البغال ِف القار  650
 مليون وفل ِف العامل ميارسون الدعارة حالياً.
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 ال ساد والمراف

 اإليدز
% مـن الـكددات عليـم  ـد أصـا ن 10سجل همرك  حواد  ااال اب  ِف اب اـوا أن 

 مره  قا الناعة هاويدط  بسبو ااال اب.
حــوا الــرأة واويــدط« و ــد أكــد خــبال أعار ــة ِف اليــوم األخــري منهالــأمتر اوعريقــي الســابا 

 مليون امرأة م ابة ابويدط ِف البلدان الوا عة جنوب ال حرال.13الذي عقد ِف دكار: أن 
و درت دراسات عرضت ِف همـأمتر دكـار   سـبة اوصـاابت ااديـدة ابويـدط عنـد النسـال 

ـ 24و15الشــاابت اللــوا  اــكاو  أعمــارهن مــا بــ    ِف الالــةف وأوضــحت مــديرة 60عامــاًف بــ
ااســــكاايجيات واألرــــا  ِف النظمــــة الدوليــــة لااعحــــة اويــــدط: أن للــــ  يعــــود إىل هالبلــــو  

 اانسي البار« لدل ال  الشاابت.
 وِف بعض اللقارير:

 15وفــل حتــت ســن  1000شــسا جديــد كــل يــوم ابويــدطف بيــنهم  8500ي ــاب 
 عاماً.

 .متي  وفل عقدوا أمهاهتم بسبو اوصابة ابويدط 8وأكةر من 
 متي   خرين. 6متي  شسا أصيبوا منذ بداية ا لشار الره واوِف  8وحوايل 

مليــون إصــابة  233والجــاوط ااــاات ااديــدة الســجلة ســنو  لألمــراه النقولــة جنســيا 
% مــن النســال ال ــاابت هــذ  األمــراه إىل 70% و 30بــ  الرجــاا والنســال وانقــل مــا بــ  

مليـون شـسا ِف  22ألمرياية للعلوم  من جهة اث ية إن هناا أوفاهلنف واذكر هاألكادميية ا
مليــوا مــنهم ِف إعريقيــا كمــا يســجل الــره ا لشــاراً  14العــامل حيملــون عــريوس اويــدط ويعــيا 

 ملسارعاً ِف جنوب وجنوب شرق  سيا. 
ويعد اويـدط دال الع ـرف وأخطـر عـدول عريوسـية ِف يريـخ البشـرية  اوبـةف حيـل ي ـيو 

مليـون شـسا عـب العـاملف أبـرطهم ِف دوا أعريقيـا  30الفلاا حالياً ما ا يقل عـن هذا الره 
الســـــودال والــــــوا ت اللحــــــدة األمريايــــــة وأورواب و ســـــياف وااديــــــد ِف األمــــــر أن العديــــــد مــــــن 

 اوصاابت الفشى حالياً ب  العرب والسلم  ألسباب عديدة.
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 3ا: ي ــيو واحــداً مــن بــ  كــل ألــر مهــاجر عــرة ِف عر ســ  150عــإن اويــدط يفلــ  ـبــ 
أضـعاف سـرعة  5 اف مهاجر عرة سـنو ًف وسـرعة ا لشـار  ِف أوسـاط اااليـة العربيـة ا ـل 

 ا لقاا العدول لدل عموم الفر سي .
و ـد كشـفت اقريــر أصـدرام اااومـة الاينيــة أن عـدد حـاملي عــريوس اويـدط ِف كينيـا بلــغ 

ألر مـنهم م ـابون ابويـدط ععـًتف  200 مليون شساف  1ر4م حنو 1997ما هناية عام 
 ألفا حيملون الفريوس هم من األوفاا. 90وان 

 
 الس ار واإليدز 

 ألر وفل ي اب ابويدط يومياً.
 م.1995ألر وفل عارق ااياة بسبو اويدط عام  300
 % من وعيات األوفاا ِف بلسواا ميواون  ليجة اويدط.61
 ميواون  ليجة اويدط. % من وعيات األوفاا ِف طميبابوي58
 % من وعيات األوفاا ِف كينيا ميواون  ليجة اويدط.41

 إىل اري لل   ا هو مذكور ِف  لم.
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 أرقا  الطةق 

 ِ مِّر
حالــة وــتق 30 ــاا ااهــاط الركــ ي لللعبئــة العامــة واوح ــال ال ــري ِف اقريــر: إن هنــاا 

ر حالــة وــتق ســنو  مــن بــ    ألــ 227طوا  ســنو ف أي أن هنــاا ه 100حتــد  بــ  كــل 
 %. 33  حالة طوا ف وارافا النسبة ِف القاهرة لل ل إىل 681ه

 ِ اليان  
م يرافــا معــدا الطــتق ِف اليــاابن عامــاً بعــد عــامف واشــري 1991ِف اقريــر: أ ــم منــذ عــام 

  100  حالـة وـتق لاــل ه24إح ـالية لـوطارة ال ـحة والرعايــة ااجلماعيـة إىل أ ـم اوجــد ه
  ِف إجنلــكا 42  طوا  ِف عر ســاف وه100  وت ــا لاــل ه32 اليــاابنف ابلقار ــة مــا هطوا  ِف

  ألـــر 200جتـــاوط عـــدد حـــاات الطـــتق ه 1996  ِف الـــوا ت اللحـــدةف ِف عـــام 55وه
حالة على ما اقوا الوطارةف وأشارت إىل أ م بسبو ارافان  سبة الطتق ب  أطوا  ارابطوا لدة 

  وت ا ِف العام الاضي. وشالت النسـبة 206966رافا العدد إىل ه  عاما ا20ا يد عن ه
وأالبيـة حـاات الطـتق ِف  1975  ِف الالة مـن إقـايل حـاات عـام 12ِف هذ  الشرحية ه

الياابن الم ِبواعقة ال و  وال وجة يقدمان األوراق التطمة إىل الاااو اااومية احمللية للسجيل 
   ا  وتق إىل احملاكم. اا ف اا وادراً ما ارعا

 
 ِ السعودية

  ِف الالــة 30اشــري اوح ــاليات إىل ارافــان  ســبة الطــتق ِف ارلمــا الســعودي حــوايل ه
مــا يشــال ظــاهرة اجلماعيــة خطــريةف وِف  خــر إح ــالية رهيــة لــوطارة العــدا الســعودية بلغــت 

لة يقابلهـا حـوايل   حا600   اف و ه8م حوايل ه1996ال  ات ِف مدينة الر ه ختا 
   اف حالة وتق ختا الفـكة  فسـهاف مـا يعـا إن  سـبة الطـتق ِف للـ  العـام بلغـت 3ه

ــوايل ه ــهر 30حـ ــب شـ ــاعات ف ويعلـ ــل ثـــت  سـ ــاعة ووـــتق كـ ــل سـ ــاً هطوا  كـ ــة اقريبـ   ِف الالـ
اطة ح يران هيو يو  من أكةر الشهور اليت الم عيـم حالـة الـ وا  ِف السـعودية ل ـادعلم بـدل اوجـ 
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ال يفيةف واعلب مشالة الطتق ظاهرة ِف ارلما انليجيف عفي الاويت ا ل  سبة الطتق 
ــةف وِف البحــــرين ه29ه ــر ه34  ِف الالــ   ِف الالــــةف والعــــدد أســــباب 38  ِف الالــــةف وِف  طــ

 الطتق ِف ارلما انليجيف منها ما يعود إىل عدم اللواعث ب  ال وج  أو ألسباب مادية.
 

 املُثراِ 
ِف بعــض اللقــارير عــن األســرة الغربيــة: أ ــم عرعــت حــاات الطــتق ِف الغــرب ارافاعــا ِف 

ف حيـل 1999السنوات األخريةف واعـود  خـر إح ـالية عـن عـدد حـاات الطـتق إىل العـام 
حالــةف وبــذل  ارافعــت حــاات الطــتق اىل ســلة  اف حالــة مقار ــة مــا  35.294بلغــت 
ان  يبط حتوات جوهرية وكبرية ِف العاللة الغربية. عإىل و ت   ـري  . وهذا ااراف1997العام 

ــوات  ــة اقـ ــة خماعـ ــراعاهتا ال وجيـ ــة صـ ــاكلها الداخليـ ــى مشـ ــداري علـ ــة اف ـــل أن اـ كا ـــت العاللـ
ارلماف اـري أن ا فلـا  ارلمـا اـري هـذ  ال ـورةف عفـي إح ـاليات  شـرهتا صـحيفة األحـدا  

ــبة الطـــتق ان ــة أوضـــحت أن  سـ ــغ الغربيـ ــا  ياســـيا وبلـ ــرف ارافاعـ ــي عـ ــن  مـــون 60لعـ % مـ
حــاات الطــتقف  ســبة اأكــد  ــتل رابــة الــرأة الغربيــة لت علــاق مــن حيــاة طوجيــة اــري وبيعيــة 
ولــو كلفهــا للــ  اللنــاطا عــن مســلحقاهتا الاديــةف كمــا أوضــحت دراســات أخــرل أن حــاات 

 الطتق  بل "الدخوا" ابات مرافعة ِف الغرب.
  ا هو كةري. إىل اري لل  
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 العنف مغ مِّاديق ال ساد

ــد مت  ــدارسف عقـ ــاهرة العنـــر حـــ  بـــ  األوفـــاا وِف الـ ــرة ظـ ــاد النلشـ ــاديث الفسـ ومـــن م ـ
 إح ال:

 ألر من وتب الدارس يلعرضون لتعلدال ااسدي كل شهر ِف أمريكا. 282
 مدررس أمريكي يلعره لل رب ِف الشهر الواحد.  5200
   ألر سنو ً. 15أمريكا الم ابسلسدام السدسات أي ه % من جرالم القلل ِف70
 % من جرالم القلل ِف أمريكا ال ل ابلسدرات. 40

ــلحة الناريـــة عقـــ  أي  38317 ــام واحـــد ابألسـ ــاً  لـــل ِف الـــوا ت اللحـــدة ِف عـ شس ـ
 أشساص ِف اليوم الواحد.  105 ليل واحد لال ربا ساعة و

 قللون كل شهر ابألسلحة النارية ِف أمريكا. عاماً ي18وفتً اقل أعمارهم عن  1468
 ع ابة مسلحة ِف لوس أجنلوس وحدها.  800

 ع و ا م هذ  الع اابت.  90.000
 %  سبة اارمية اليت اراابها الع اابت من اارمية العامة. 35
وايــة يلواجـــد وكــتل للع ــابل  العـــروعل  ِف كاليفور يــا هبلـــوودس   32مدينــة ِف 113 

 . وهاريبس 
 ألر مسدس حيملم وتب الدارس اللوسطة والةا وية ِف الوا ت اللحدة.  270
 متي  عمل إجرامي من كل األ وان يقكف سنو ً ِف الأسسات الدرسية ِف أمريكا.  3
 

 ال ساد واات اا ملكات اْمار
راجـت  و ا ياةر من الفساد األخت ي هو ا لشار مسابقات اخليار ملاات ااماا الـيت

ــاكل والـــبود ِف  ــم الشـ ــلملان و ـــيت ومـــن ورالـ ــاا شـــالي واسـ ــم قـ ــلم ف عإ ـ حـــ  ِف بـــتد السـ
ــات الشـــــاركات ِف هـــــذ   ــة ابلنســـــبة إىل الفليـــ ــد السللفـــــة خاصـــ ــرف واا ـــــ اق ِف الفاســـ األســـ

 اافتت.
وليس للـ  إا مةـل إابحـة السـر ة واللملـا الـرخيا واـري الشـرون ابلنسـالف عإ ـم  ـون مـن 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 41 

 حرر ِف سلو األعراه وااسليتل على األمواا.الل
 

 حل املشكلة ِ اإلسة 
  إ م ا ي وا الفساد واألمـراه والشـاكل الناقـة عـن للـ  إا ابابـان مـنه  اوسـتم ِف 
هــذا البــابف ومــن أقهــا ااــل علــى اللقــول وانــوف مــن هللا ع وجــلف وعــدم ااخــلتط احملــرم 

فاســد األخت يــةف ولــ وم ااجــابف وااــل علــى الــ وا  الباــرف بــ  الرجــاا والنســالف حرمــة ال
 وما أشبم.

 . (112)قل للمؤمنه يُثضوا مغ أَِّارم  و  كوا نروجه  اا هللا اعاىل: 
: هما االنم أحد ِبةـل مـا االـنم بغـض الب ـرف ألن الب ـر ا هعليم الستم و اا ال ادق 

 . (113)مشاهدة العظمة وااتا«يغض عن  ارم هللا اعاىل إا و د سبث إىل  لبم 
: هعليـم السـتم ِبـا لا يسـلعان علـى اـض الب ـر؟ عقاا هعليـم السـتم وسئل أمري الأمن 

هابنمــود حتـــت الســـلطان الطلـــا علـــى ســـراف والعـــ  جاســـوس القلـــوب وبريـــد العقـــلف عغـــض 
 . (114)ب را عما ا يليث بدين  ويارهم  لب  وينار  عقل «

 . (115):ه ا وا أب اركم ارون العجالو«ليم و لم هصلى هللا عو اا النيب 
 .(116): هالوت أحو إيلر من  ظرة بغري واجو«هعليم الستم و اا حيىي
 التقوو

أ م  اا: ها اذهو بام الذاهو عو  هعليم الستم رول  مد بن مسلم عن أة جعفر 
 .(117)هللا ما شيعلنا إا من أوان هللا ع  وجل«

هصـلى هللا  ـاا: هخطـو رسـوا هللا  هعليـم السـتم ن أة جعفـر وعن أة مح ة الةمـايل عـ 
 

 .30سورة النور:     112ه

 ِف اض الب ر.  3ب  9م با  الشريعة: ص  113ه

 ِف اض الب ر.  3ب  9م با  الشريعة: ص  114ه

 .52ضمن    34ب  41ص  101رار األ وار:    115ه

 ِف اض الب ر.  3ب  10م با  الشريعة: ص  116ه

 .2   47ب 95ص  67رار األ وار:    117ه
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ِف حجة الودان عقاا:   أيها الناس وهللا ما من شيل يقـربام مـن اانـة ويباعـدكم  عليم و لم 
مــن النــار إا و ـــد أمــراام بــمف ومـــا مــن شــيل يقـــربام مــن النــار ويباعـــدكم مــن اانــة إا و ـــد 

فــل ِف روعــي أ ــم لــن متــوت  فــس حــ  اســلامل رط هــاف هنيــلام عنــمف أا وإن الــرو  األمــ   
عااقوا هللا وأقلوا ِف الطلوف وا حيمل أحدكم اسـلبطال شـيل مـن الـرطق أن يطلبـم بغـري حلـمف 

 .(118)عإ م ا يدرا ما عند هللا إا بطاعلم«
 ــاا:  ــاا يل: ه  جــابر أيالفــي مــن ينلحــل  هعليــم الســتم وعــن جــابر عــن أة جعفــر 

وا ربنا أهل البيتف عو هللا ما شيعلنا إا من ااقى هللا وأواعمف وما كا وا يعرعون اللشيا أن يق
ــر هللا وال ــــوم وال ــــتة والــــب ابلوالــــدين  ــابر إا ابللواضــــا واللسشــــا واألما ــــة وكةــــرة لكــ   جــ
واللعاهد للسريات من الفقرال وأهل السانة والغـارم  واأليلـام وصـدق ااـديل واـتوة القـر ن 

لسن عن الناس إا من خري وكا وا أمنال عشالرهم ِف األشيال«  اا جابر: عقلـت:   وكر األ
ابــن رســوا هللا مــا  عــرف اليــوم أحــداً  ــذ  ال ــفةف عقــاا: ه  جــابر ا اــذه  بــ  الــذاهو 
حســو الرجــل أن يقــوا أحــو عليــاً وأاــوا    ا ياــون مــا للــ  ععــاًاف علــو  ــاا إين أحــو 

  ا يلبـا سـريام وا  هعليـم السـتم خري من علـي  هصلى هللا عليم و لم  رسوا هللا عرسوا هللا
يعمــل بســنلم مــا  فعــم حبــم إ   شــيئاًف عــااقوا هللا واعملــوا لــا عنــد هللا لــيس بــ  هللا وبــ  أحــد 
 رابةف أحو العباد إىل هللا أاقاهم وأعملهـم بطاعلـمف   جـابر وهللا مـا يلقـرب إىل هللا عـ ر وجـل 

اعةف وما معنا برالة من النار وا على هللا ألحـد مـن حجـةف مـن كـان هلل مطيعـاً عهولنـا إا ابلط
 .(119)ويلف ومن كان هلل عاصياً عهولنا عدوف وما يناا وايلنا إا ابلعمل والورن«

 ــاا: هإلا كــان يــوم القيامــة يقــوم  هعليــم الســتم وعــن هشــام بــن اااــم عــن أة عبــد هللا 
ب اانــة عي ــربو م عيقــاا هلــم: مــن أ ــلم عيقولــون حنــن أهــل ال ــبف عنــث مــن النــاس عيــأاون اب

عيقاا هلم: على ما صبمت؟ عيقولون: كنا   ب على واعة هللا و  ـب عـن معاصـي هللاف عيقـوا 
إمنا يََوف الََِّاَرو  أجََرم  َُثََري هللا ع وجل: صد وا أدخلوهم اانةف وهو  وا هللا ع وجل: 

 .(120)»(121)حساا

 
 .2ابب الطاعة    74ص 2الااِف:    118ه

 .186-185ص 2اور و  هة النواظر:  انبيم انو   119ه

 .10سورة ال مر:   120ه
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يقــوا: ا يقــل  هعليــم الســتم  ــاا: هكــان أمــري الــأمن   ليــم الســتم هعوعــن أة جعفر
 .(122)عمل ما اقول وكير يقل ما يلقبل«

 ـــاا: ه  معشـــر الشـــيعة  هعليـــم الســـتم وعــن أابن عـــن عمـــرو بـــن خالـــد عـــن أة جعفــر 
شـيعة  ا  مــد كو ـوا النمر ــة الوســطى يرجـا إلــيام الغــايل ويلحـث باــم اللــايل« عقـاا لــم رجــل 

أل  ــار يقــاا لــم ســعد: جعلــت عــداا مـا الغــايل؟  ــاا: ه ــوم يقولــون عينــا مــا ا  قولــم ِف مـن ا
أ فســنا علــيس أولئــ  منــا ولســنا مــنهم«  ــاا: عمــا اللــايل؟  ــاا: هالــريد يريــد انــري يبلغــم انــري 

لنــا يــأجر عليــم«   أ بــل علينــا عقــاا: هوهللا مــا معنــا مــن هللا بــرالة وا بيننــا وبــ  هللا  رابــة وا 
على هللا حجـة وا  لقـرب إىل هللا إا ابلطاعـةف عمـن كـان مـنام مطيعـاً هلل انفعـم وايلنـاف ومـن  

 .(123)كان منام عاصياً هلل مل انفعم وايلناف وحيام ا اغكوا وحيام ا اغكوا«
ــد هللا  ــد أة عبـ ــاا: كنـــت عنـ ــر  ـ ــن عمـ ــل بـ ــن مف ـ ــم الســـتم وعـ ــااف  هعليـ عـــذكرا األعمـ

ــعر ــا أضـ ــا  عقلـــت: أا مـ ــل مـ ــل العمـ ــاا يل: هإن  ليـ ــلغفر هللا«    ـ ــم اسـ ــاا: همـ ــي! عقـ عملـ
اللقول خري من كةري العمـل بـت اقـول«  لـت: كيـر ياـون كةـري بـت اقـول؟  ـاا: ه عـم مةـل 
الرجل يطعم وعامم ويرعث جريا م ويـووج رحلـم عـإلا ارافـا لـم البـاب مـن ااـرام دخـل عيـم عهـذا 

ــد ــون اآلخــــر لــــيس عنــ ــرام مل يــــدخل العمــــل بــــت اقــــولف وياــ ــاب مــــن ااــ ــا لــــم البــ ــإلا ارافــ   عــ
 .(124)عيم«

يقـــوا: همـــا  قـــل هللا  هعليـــم الســـتم وعـــن يعقـــوب بـــن شـــعيو  ـــاا: هعـــت أاب عبـــد هللا 
ع وجل عبداً مـن لا العاصـي إىل عـ  اللقـول إا أانـا  مـن اـري مـااف وأعـ   مـن اـري عشـريةف 

 . (125)و  سم من اري بشر«
 اا:  لت لـم: إين  هعليم الستم قفي عن أة عبد هللا وعن عمرو بن سعيد بن هتا الة

ا ألقاا إا ِف السن  عأخبين بشيل  خذ بمف عقاا: هأوصي  بلقول هللا والـورن وااجلهـاد 

 
 .4ابب الطاعة واللقول    75ص 2الااِف:    121ه

 .5ابب الطاعة واللقول    75ص 2الااِف:    122ه

 .6   47ب  102-101ص  67رار األ وار:    123ه

 .384   20ب  241ص  15وسالل الشيعة:    124ه

 .1   56ب  282ص  67رار األ وار:    125ه
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 .(126)واعلم أ م ا ينفا اجلهاد ا ورن عيم«
يقـوا: هااقـوا هللا وصـو وا  هعليـم السـتم وعن حديد بن حاـيم  ـاا: هعـت أاب عبـد هللا 

 .(127)دينام ابلورن«
ــن خليفــــة  ـــاا: وعظنــــا أبـــو عبــــد هللا  ــن ي يــــد بـ عـــأمر وطهــــدف    ــــاا:  هعليـــم الســــتم وعـ

 .(128)هعليام ابلورن عإ م ا يناا ما عند هللا إا ابلورن«
 ــــاا: ها ينفــــا اجلهــــاد ا ورن  هعليــــم الســــتم وعــــن ابــــن أة يعفــــور عــــن أة عبــــد هللا 

 .(129)عيم«
 .(130): هإن أشد العبادة الورن«هعليم الستم اا أبو جعفروعن ع يل بن يسار  اا:  

 ـــاا:  ـــاا هللا ع وجـــل: هابـــن  دم  هعليـــم الســـتم وعـــن أة ســـارة الغـــ اا عـــن أة جعفـــر 
 .(131)اجلنو ما حرمت علي  اان من أورن الناس«

عـــن الـــورين مـــن النـــاس؟  هعليـــم الســـتم وعـــن حفـــا بـــن ايـــا   ـــاا: ســـألت أاب عبـــد هللا
 .(132)لورن عن  ارم هللا ع  وجل«عقاا: هالذي ي

يقــوا: هعليـ  بلقـول هللا والــورن  هعليـم السـتم وعـن أة أسـامة  ـاا: هعــت أاب عبـد هللا
ــاًة إىل  ــوا دعــ ــوارف وكو ــ وااجلهــــاد وصــــدق ااــــديل وأدال األما ــــة وحســــن انلــــث وحســــن ااــ

ون والســـجود عـــإن أ فســـام بغـــري ألســـنلامف وكو ـــوا طينـــاً وا ااو ـــوا شـــيناًف وعلـــيام بطـــوا الركـــ 
ــيت  ــان وع ـ ــم أوـ ــاا:   ويلـ ــم و ـ ــن خلفـ ــيس مـ ــجود هلـــر إبلـ ــون والسـ ــاا الركـ أحـــدكم إلا أوـ

 .(133)وسجد وأبيت«
 ــاا: هأعينــوا ابلــورنف عإ ــم مــن  هعليــم الســتم وعــن أة ال ــبا  الانــاين عــن أة جعفر

 
 .1ابب الورن    76ص 2:  الااِف  126ه

 .395   21ب  244ص  15وسالل الشيعة:    127ه

 .3ابب الورن    76ص 2الااِف:    128ه

 .395   21ب  244ص  15وسالل الشيعة:    129ه

 .5   57ب  298-297ص  67رار األ وار:    130ه

 .7ابب الورن    77ص 2الااِف:    131ه

 .393   21ب  244-243ص  15وسالل الشيعة:    132ه

 .9   57ب  299ص  67 وار:  رار األ  133ه

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 45 

يطََع َ  مََغلقــي هللا ع وجــل مــنام ابلــورن كــان لــم عنــد هللا عرجــاًف وإن هللا ع وجــل يقــوا: 
والرسور ن ولئْ مع الََييغ أاعََ  َ علََيه  مََغ النديََه والََِّديقه والشََهداء والََِّاحله 

 .(135)عمنا النيب ومنا ال ديث والشهدال وال ااون« (134)وحسغ أولئْ رنيقا  
 

 ال لة تةط احملر  
لـان روي عن  مد الطيار  اا: دخلت الدينـة وولبـت بيلـاً أااـارا ف عـدخلت داراً عيهـا بي

 بينهما ابب وعيم امرأةف عقالت: اااري هذا البيت؟
  لت: بينهما ابب وأا شاب!.

  الت: أا أالث الباب بيا وبين .
 عحولت ملاعي عيم و لت هلا: أالقي الباب.

 عقالت: ادخل علي منم الرو  دعم.
 عقلت: ا أا شاب وأ ت شابة أالقيم.

 ب ف وأبت أن اغلقم. الت: ا عد أ ت ِف بيل  علست  اي  وا أ ر 
 عسأللم عن لل ؟ هعليم الستم عأايت أاب عبد هللا 

 .(136)عقاا: هحتوا منمف عإن الرجل والرأة إلا خليا ِف بيت كان اثلةهما الشيطان«
 ــاا: هثتثــة مــن حفظهــن كــان مع ــوما مــن الشــيطان  هعليــم الســتم وعــن أمــري الأمن 

ميلـ  منهـا شـيئاف ومل يـدخل علـى سـلطانف ومل يعـن  الرجيم ومن كل بليةف مـن مل خيـل ابمـرأة ا
 .(137)صاحو بدعة ببدعلم«

يقـوا: هإن هللا  هصـلى هللا عليـم و لـم وعن مالـ  بـن أحـبس اليمـامي أ ـم هـا رسـوا هللا 
هصــلى هللا عليــم اعــاىل ا يقبــل مــن ال ــغور يــوم القيامــة صــرعا وا عــدا«  لنــا:   رســوا هللا 

 
 .69سورة النسال:    134ه

 .12ابب الورن    78ص 2الااِف:    135ه

 .3913ابب ال ارعة واوجارة    252ص 3من ا حي ر  الفقيم:    136ه

 .16664   78ب  165-164ص 14مسلدرا الوسالل:    137ه
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 .(138)لذي يدخل على أهلم الرجاا«وما ال غور؟  اا: ها و لم 
عــن أبيــم  هعليــم الســتم ورول موســى  ــاا حــدثنا أة عــن أبيــم عــن جــد  جعفــر بــن  مد

هصـلى هللا : هأن رجت أاى النيب هعليهم الستم عن جد  علي بن ااس  عن أبيم عن علي 
سـوا هللاف  ـاا: عقاا:   رسـوا هللا أمـي أسـلألن عليهـاف عقـاا:  عـمف  ـاا: ومل   ر  عليم و لم 

 .(139)يسرا أن اريها عر  ة؟  اا: اف  اا: عاسلألن عليها« ااديل
: هصــلى هللا عليــم و لــم  ــاا:  ــاا رســوا هللا  هعليــم الســتم وِف حــديل  خــر عــن علــي 

هأميــا رجــل رأل ِف من لــم شــيئاً مــن الفجــور علــم يغــري بعــل هللا اعــاىل بطــري أبــيض عيظــل ببابــم 
لم كلمـا دخـل وخـر : اـري اـريف عـإن اـري وإا مسـك  ناحـم علـى عينيـم أربع  صباحاً عيقوا 

 .(140)وإن رأل حسناً مل ير  حسناً وإن رأل  بيحاً مل ينار «
هصلى هللا عليم  اا:  اا رسوا هللا هعليهم الستم وعن طيد بن علي عن  ابلم عن علي 

 .(141)لنسال ابلرجاا«: هلعن هللا اللشبه  من الرجاا ابلنسال واللشبهات من او لم 
ــم  ــا عـــن  ابلـ ــيهم الســـتم وعـــن الرضـ ــاا علـــي بـــن أة والو هعلـ ــاا:  ـ ــتم  ـ ــم السـ : هعليـ

 .(142)هللمرأة عشرة عورات إلا ا وجت سكت عورة وإلا ماات سكت عوراهتا كلها«
على النسال أن  هصلى هللا عليم و لم  اا: هأخذ رسوا هللا  هعليم الستم وعن ال ادق 

 .(143)خيمشن وا يقعدن ما الرجاا ِف انتل«ا ينحن وا 
هعليــم  ــاا:  ــاا أمــري الأمن  هعليــم الســتم وعــن عبــد هللا بــن ســليمان عــن أة عبــد هللا 

ــعر عيـــم الســـتم  : هليـــأا  علـــى النـــاس طمـــان يظـــرف عيـــم الفـــاجر ويقـــرب عيـــم الـــاجن وي ـ
ذت األما ـــة مغنمـــا وال كـــاة الن ـــر«ف  ـــاا: عقيـــل لـــم: مـــ    أمـــري الـــأمن ؟ عقـــاا: هإلا ا ـــ 

مغرمــا والعبــادة اســلطالة وال ــلة منــا«ف عقيــل: مــ  للــ    أمــري الــأمن ؟ عقــاا: هإلا اســلطن 

 
 ابب الذم للارا الغرية. 97ااعفر ت: ص  138ه

 حفظ من لوي األرحام واريهن.ابب ع ل الل 97ااعفر ت: ص  139ه

 .13880   8ب  201-200ص 12مسلدرا الوسالل:    140ه

 .6   5ب  258ص  100رار األ وار:    141ه

 .10   5ب  259ص  100رار األ وار:    142ه

 .25383   99ب  186-185ص  20وسالل الشيعة:    143ه
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 .(144)النسال واسلطن اومال وأمر ال بيان«
 

 الزواج املدكر 
 .(145) اا: همن سعادة الرل أن ا اطمل ابنلم ِف بيلم« هعليم الستم عن أة عبد هللا 
 ـــاا: هإن هللا ع وجـــل مل يـــكا شـــيئاً  ـــا حيلـــا  إليـــم إا  هعليـــم الســـتم هللا وعـــن أة عبـــد

عاــان مــن اعليمــم إ   أ ــم صــعد النــب لات يــوم عحمــد هللا  هصــلى هللا عليــم و لــم علمــم  بيــم 
وأثــىن عليـــم    ــاا: أيهـــا النــاس إن جبليـــل أيين عــن اللطيـــر انبــري عقـــاا إن األباــار ِبن لـــة 

ر إلا أدرا مثـر  علـم  لـىن أعسـدام الشـمس و ةراـم الـر   وكـذل  األباـار إلا الةمر على الشـج
أدركــن مــا يــدرا النســال علــيس هلــن دوال إا البعولــة وإا مل يــأمن علــيهن الفســاد ألهنــن بشــرف 
 اا: عقام إليم رجل عقاا:   رسوا هللا عمن   و ؟ عقاا: األكفالف عقـاا:   رسـوا هللا ومـن 

 .(146)الأمنون بع هم أكفال بعض الأمنون بع هم أكفال بعض«األكفال؟ عقاا: 
 ـاا: هإن هللا خلـث حـوال مـن  هعليـم السـتم وعن عبد الرمحن بـن سـيابة عـن أة عبـد هللا

ف أي ابلــ وا  وعــدم ااخــلتط احملــرمف (147) دم عهمــة النســال الرجــاا عح ــنوهن ِف البيــوت«
 وخلقها من  دم أي من عاضل وينم.

ِف بعــض كتمــم:  هعليــم الســتم ر عــن أبيــم رععــم  ــاا:  ــاا أمــري الــأمن  وعــن ابــن قهــو 
 .(148)هإن السبان قها بطوهنا وإن النسال قهن الرجاا«

: هخلــث الرجــاا هعليــم الســتم  ــاا:  ــاا أمــري الــأمن   هعليــم الســتم وعــن أة عبــد هللا 
قهــا ِف الرجــااف احبســوا  مــن األره وإرــا قهــم ِف األرهف وخلقــت الــرأة مــن الرجــاا وإرــا

ف أي احبسوهن عن اارام ولل  بل و هن وعدم عسك اراا (149) سالكم   معاشر الرجاا«

 
 .23   5ب  262-261ص  100رار األ وار:    144ه

 .25036   23ب  61ص  20وسالل الشيعة:    145ه

 .6ابب ما يسلحو من ا وي  النسال    337ص 5الااِف:    146ه

 .25039   23ب  62ص  20وسالل الشيعة:    147ه

 .25041   23ب  62ص  20وسالل الشيعة:    148ه

 .4ابب ما يسلحو من ا وي  النسال    337ص 5الااِف:    149ه
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 لتخلتط احملررم.
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 كارثة املرف
ا شـــ  أن الــــره والعــــت  كــــاا مــــن أوالــــل ال مــــانف وِف عــــكة اوســــتم أي ــــاً بنســــبة أو 

 اخرل.
مــراه وكةــرياً مــن وســالل الو ايــة والعــت   ــا هــو و ــد لكــر اوســتم كةــرياً مــن أســباب األ

مـــــذكور ِف الالـــــاب والســـــنةف  ـــــواً وععـــــتً واقريـــــراًف و ـــــد أشـــــرا إىل بع ـــــها ِف كلـــــاب هعقـــــم 
 .(153)واريها (152)وهمبادئ الطو  (151)وهمن اآلداب الطبية  (150)الطو 

ِف الو ايـة  والسلمون كا وا  د أخذوا ِبا ورد عن اوستم ِف هذا البابف و د ساهم لل  
 كةرياً والعت  كةرياً.

وا شـــ  أن للطـــو اليـــواينف واهلنـــديف واوبـــريف والشـــعيبف والريفـــيف والنفســـيف والطـــو 
 ااديد كنوط ينبغي ااسلفادة منها.

 لان ارا العمل ابلو اية والعت  اوستمي  سبو ادهور ال حة العامة ادهوراً كبرياً.
ور وااســلفادة مــن األ ســام الســبعة الــذكورة أي ــاً والــتطم جعــل الطــو اوســتمي هــو احملــ 

 ح  يامل الطو و ايًة وعتجاًف وميان انتص من هذ  الاارثة.
كمــا يلــ م الو ايــة عــن اللــواثت البيئيــة الــيت ا لشــرت باةــرة بســبو معامــل او لــا  ااديةــة 

اللسلـــر ِف ميـــادين وال ـــناعة الاديـــة البحلـــة  ـــا ســـببت ظهـــور الفســـاد ِف الـــب والبحـــر وكةـــرة 
 عديدة  ا مل يذكر اللاريخ هلا مةيتً على ما ايدينا من اللاريخ.

 
ــام الشـــــرياطي هأعلــــى هللا درجااـــــم ف خمـطـــ    150ه وط مل يطبـــــا اـــــد اآلنف  جــــ ل مـــــن الوســــوعة الفقهيـــــة لهمــ

 والنسسة األصلية عند مأسسة الوعي اوستمي.

ــث    17×24صـــفحة    508يقـــا الالـــاب ِف     151ه ــة ارلـــىب لللحقيـ عـــاف اـــتفف مـــن إصـــدارات مأسسـ
ــ    ــد األمـ ــة  مـ ــريوت دار العلـــومف وِف الاويـــت هيئـ ــا ِف بـ ــرف وبـ ــم و لـــم والنشـ ــلى هللا عليـ ــام    هصـ عـ

 هـ.1423

 مطبعة اآلداب ِف النجر األشرف.  17×24صفحة   222يقا الالاب ِف   152ه

 .هرمحم هللا ا ظر كلاب هإىل حام اوستم  لهمام الشرياطي    153ه
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واوســـتم ابوضـــاعة إىل مـــا لكـــر  مـــن األمـــور الطبيـــةف ركـــ  علـــى دور العنـــو ت ِف صـــحة 
او ســان كالــدعال وال ــلوات وااسلشــفال ابآل ت القر  يــة والكبــة ااســينية القدســةف واللوســل 

 ِف الشفالف واف يل األمر ِف لل  راجة إىل كلاب كبري. هعليهم الستم ابلع وم  
 وإن  يل بعدم كلية لل .

يقاا:  ق اً ان وو األعشاب واري  لـيس كليـاً أي ـاًف وحـتً ان عـدم الاليـة اـري كليـة 
ــباب  ــا ون األسـ ــيات الـــيت هـــي ِف ضـــمن  ـ ــة والقل ـ ــة اللامـ ــاعاً إىل الفـــرق بـــ  العلـ العـــدمف م ـ

 ببات.والس 
 كما أن االل ام ابلسلحبات وارا الاروهات لم  ثري كبري ِف ال حة و ايًة وعتجاً.

 .(154)و د أشرا إىل بعض لل  ِف بعض الالو
: هنـس إن أدركلموهـا علعـولوا ابهلل مـنهنف مل اظهـر هصـلى هللا عليـم و لـم  اا رسوا هللا 

ون واألوجـان الـيت مل ااـن ِف أسـتعهم الفاحشة ِف  وم  ـ  حـ  يعلنوهـا إا ظهـر عـيهم الطـاع
الذين م واف ومل ينق وا الايـاا واليـ ان إا أخـذوا ابلسـن  وشـدة الئو ـة وجـور السـلطانف ومل 
مينعــوا ال كــاة إا منعــوا القطــر مــن الســمالف ولــوا البهــالم مل ميطــرواف ومل ينق ــوا عهــد هللا وعهــد 

لـــيهم عـــدوهم عأخـــذوا بعـــض مـــا ِف أيـــديهمف ومل إا ســـل  هللا ع هصـــلى هللا عليـــم و لـــم رســـولم 
 .(155)حياموا بغري ما أ  ا هللا سبحا م إا جعل اسهم بينهم«

: هإن هعليـــم الســـتم وِف الرســالة الذهبيـــة والذهبــةف ألة ااســـن علـــي بــن موســـى الرضــا 
رق ااسد ِبن لة األره الطيبة مـ  اعوهـدت ابلعمـارة والسـقي مـن حيـل ا اـ داد ِف الـال علغـ 

وا يــنقا منــم عــلعطا دامــت عمارهتــا وكةــر ريعهــا وطكــا طرعهــاف وإن اغوعــل عنهــا عســدت ومل 
ينبــت عيهــا العشــوف عااســد  ــذ  الن لــة وابللــدبري ِف األاذيــة واألشــربة ي ــلك وي ــك وا كــو 

 .(156)العاعية عيم«
 .(157): ه يام الليل م حة للبدن«هعليم الستم و اا أمري الأمن  

 
 .هرمحم هللا ا ظر كلاب همن اآلداب الطبية  وهاآلداب والسنن  لهمام الشرياطي    154ه

 .13   138ب  376ص  70رار األ وار:    155ه

 .34205   112ب  455ص 16مسلدرا الوسالل:    156ه

 .6931   33ب  331ص 6مسلدرا الوسالل:    157ه
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: هعلــيام بقيــام الليــل عإ ــم دأب ال ــاا   ــبلام وإن لى هللا عليــم و لــم هصــ وعــن النــيب 
 .(158) يام الليل  ربة إىل هللا واافري السيئات ومنهاة عن او  ومطردة الدال عن أجسادكم«

وروي: هإن الرجل إلا  ام ي لي أصـبك ويـو الـنفسف وإلا ام حـ  ي ـبك ي ـبك ثقـيتً 
 .(159)موصمًا«

: ه ــم ِف ظلمــة الليــل اجعــل  ــبا روضــًة مــن ر ه هعليم الســتم ســىوأوحــى هللا إىل مو 
 .(160)اانة«

: هصـتة الليـل حتسـن الوجـم وحتسـن انلـث واطيـو الـريك هعليم السـتم و اا أبو عبد هللا
واــدر الــرطق واق ــي الــدين واــذهو ابهلــم وجتلــو الب ــر علــيام ب ــتة الليــل عإهنــا ســنة  بــيام 

 .(161)ومطردة الدال عن أجسادكم«
: هالعدة بيت األدوال وااميـة رأس الـدوالف ا صـحة مـا هعليم الستم و اا أمري الأمن 

 .(162)النهمف ا مره أضىن من  لة العقل«
ــا  ــمف ومــــن كةــــر وعامــــم ســــقم بد ــــم و ســ وروي: همــــن  ــــل وعامــــم صــــك بد ــــم وصــــفا  لبــ

 .(163) لبم«
ــيهم الســــتم وروي عنهم ــدا هعلــ ــن يــ ــرا مــ ــدأ خبن ــ ــارا وابــ ــم أظفــ ــرل واخــــلم : ه لــ اليســ

خبن ــرا مــن يــدا اليمــىن وجــ  شــارب  حــ  اريــد و ــل: بســم هللا وابهلل وعلــى ملــة رســوا هللا 
ف عإ م من ععل لل  كلو هللا لم باـل  تمـة وجـ اطة علـث ر بـة ومل ميـره هصلى هللا عليم و لم 

 .(164)إا الره الذي ميوت عيم«
م اامعة يأمن ااذام والبص والعمـى : هاقليم األظفار يو هعليم الستم و اا أبو عبد هللا

 
 .6932   33ب  332ص 6مسلدرا الوسالل:    158ه

 .51   88ب  268ص  59رار األ وار:    159ه

 .690   244الدعوات: ص  160ه

 .184   77الدعوات: ص  161ه

 .52   88ب  268ص  59رار األ وار:    162ه

 .187   78-77الدعوات: ص  163ه

 .189   78الدعوات: ص  164ه
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 .(165)عإن مل حتل  عحاها حاا«
 .(166)وروي: هشرب الال من الاوط العام أمان من البص وااذام«

 .(167): هالاحل عند النوم أمان من الال«هعليم الستم و اا ال ادق
ة احلسينية  الَِب
شفال من كل دال وهو   هعليم الستم: هِف و   ب ااس  هعليم الستم و اا ال ادق

: هإلا أكللــم عقــل: اللهــم رب الكبــة الباركــة ورب الوصــي هعليــم الســتم الــدوال األكــب« و ــاا 
الـــذي واراــــم صــــل علــــى  مـــد و ا  مــــد واجعلــــم علمــــاً اععــــاً ورط ـــاً واســــعاً وشــــفاًل مــــن كــــل 

 .(168)دال«
ااسـ  شـفاًل مـن   ـاا: هإن هللا جعـل اربـة  هعليم السـتم وعن طيد الشحام عن ال ادق

كل دالف وأمااً من كل خوفف عإلا أخذها أحدكم عليقبلها ولي عها على عينم وليمرها علـى 
سالر جسد  وليقل: اللهم رث هذ  الكبة ورث من حل  ا وثول عيهـا ورـث أبيـم وأمـم وأخيـم 

مـن كـل مـره واأللمة من ولـد  ورـث التلاـة ااـاع  بـم إا جعللهـا شـفاًل مـن كـل دال وبـرًل 
وجناًة من كل  عة وحرطاً  ا أخاف وأحذرف   يسلعملها«  اا أبو أسامة: عـإين أسـلعملها مـن 

 .(169)دهري األووا كما  اا ووصر أبو عبد هللا ن عما رأيت رمد هللا ماروهاً 
هعليــم وعــن ااســن بــن علــي بــن أة الغــرية عــن بعــض أصــحابنا  ــاا:  لــت ألة عبــد هللا

جــل كةــري العلــل واألمــراه ومــا اركــت دواًل إا اــداويت بــمف عقــاا: هوأيــن أ ــت : إين ر الســتم 
عإن عيم الشفال من كـل دال واألمـن مـن كـل خـوفف عقـل  هعليم الستم عن و   ب ااس  

إلا أخذاــم: اللهـــم إين أســـأل  رـــث هــذ  الطينـــة ورـــث اللـــ  الــذي أخـــذها ورـــث النـــيب الـــذي 
ا صل على  مد وأهل بيلم واجعل عيها شفاًل من كـل دال  ب ها ورث الوصي الذي حل عيه

هصــلى هللا وأمــااً مــن كــل خــوف«    ــاا: هأمــا اللــ  الــذي أخــذها عهــو جبليــل أراهــا النــيب 

 
 .56   88ب  268ص  59ار األ وار:  ر  165ه

 .20471   103ب  435ص 16مسلدرا الوسالل:    166ه

 .193   79الدعوات: ص  167ه

 .2الباب الرابا واللسعون    284كامل ال  رات: ص   168ه

 .19740   70ب  523-522ص  14وسالل الشيعة:    169ه
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هصـلى هللا عقاا هذ  اربة ابنـ  اقللـم أملـ  مـن بعـداف والنـيب الـذي  ب ـها  مـد  عليم و لم 
 سيد الشهدال«. هعليم الستم   بن علي ف والوصي الذي حل عيها عهو ااس عليم و لم 

  لت:  د عرعت الشفال من كل دالف عاير األمان من كل خوف؟ 
عقــاا: هإلا خفــت ســلطااً أو اــري للــ  عــت  ــر  مــن من لــ  إا ومعــ  مــن وــ   ــب 

و ــل إلا أخذاــم: اللهــم إن هــذ  وــ   ــب ااســ  وليــ  وابــن وليــ   هعليــم الســتم ااســ  
 لا أخاف ولا ا أخاف عإ م  د يرد علي  ما ا  اف«. أخذهتا حرطاً 

 اا الرجل: عأخذهتا كما  ااف عأصك هللا بدين وكا ت يل أمااً من كل خـوف  ـا خفـت 
 .(170)وما مل أخر كما  ااف  اا: عما رأيت رمد هللا بعدها ماروهاً 

 
 دراسات و قارير عاملية عغ املر ى ِ العا 

 سبة الوعيات ب  الرجـاا أعلـى منهـا عنـد النسـال وابلقار ـة بـ   لكرت بعض ارتت: أن
أعراد من العمر  فسم ميوت الرجـاا أصـغر مـن النسـال بةمـان سـنوات. عـإن الرجـاا يهلمـون 
أ ــــل مــــن النســــال رــــاللهم ال ــــحيةف والرجــــاا أ ــــل مــــيت إىل ااعــــكاف امراضــــهم أو حــــ  

 3راهتم بلهـور ومييلـون إىل خمالفـة القـا ون وإبماا ية اعرضهم للمرهف والرجاا يقودون سيا
 حادثة سري ورالها رجاا. 4من ب  

كما لكروا أن  ثري الواد الدهة ِف جتما اا يات أكب لـدل الرجـاا  ـا هـو عليـم لـدل 
 النسال.

 و لة اللمارين الر ضية وط دة اناوا السار والدسم ا يد من اشال ح يات الرارة.
ِف الالـة مـن النسـال لـديهم اا ـيات الراريـة بينمــا  20اللشـرحيية أن  ووجـد ِف الدراسـات 

 ِف الالة من الرجاا لديهم هذا الره. 50
و الــت مــالي  : إهنــا   ــت علــى نســ  ألــر رأس مــن اننــاطير ِف  اولــة الســيطرة علــى 

ريـــاة ا لشـــار مـــره اللهـــاب الـــدما  القااـــل الـــذي ينلقـــل مـــن انن يـــر له ســـانف والـــذي أودل 
م حــ   لار همــارس  مــن العــام 1998  مــالي   منــذ أكلــوبر هاشــرين األوا  مــن العــام 58ه

 م.1999
 

 .15   22ب  75-74ص  6هتذيو األحاام:    170ه
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وأكد أسلال ِف جامعة بيوردو أن أراط ااياة الدينية اعلب من األراط ال حية ألهنا اقيد 
 المارسات اانسية واسلسدام اللبغ والاحوا والسارات.

 وِف بعض اللقارير الطبية: 
حـاات  103تا السنة األوىل من أعمار األوفاا اسجل مـن أصـل كـل ألـر مولـود خ

ِف  10ِف أورواب و 13حالــة ِف أمرياــا التاينيــة و 54حالــة ِف  ســيا و 81وعــاة ِف أعريقيــا و
 أمرياا الشمالية. 

مليـون  70متي  حالة جديدة من السل ِف أحنال العامل ويلو ـا وعـاة  7كل عام اسجل 
 م.  2020ح  عام 

واعـــكف مـــدير مسلشـــفى األمـــراه العقليـــة ِف العـــراق: إن عـــدد ال ـــاب  امـــراه عقليـــة 
و فســية ِف العــراق ارافــا وب ــورة عظيعــةف و ــاا مــدير همسلشــفى الشــماعية  إن عــدد حــاات 

 ألر حالة. 200ال اب  ابألمراه الذهنية ِف العراق هم بنحو 
 وِف بعض اللقارير:

  ي ابون ابللق م بسبو سول اللغذية.% من أوفاا أراري 66
 % من أوفاا أثيوبيا ي ابون ابللق م بسبو سول اللغذية.64
 % من أوفاا بنغتدم ي ابون ابللق م بسبو سول اللغذية.63
ــول 19 ــبو سـ ــ م بسـ ــابون ابللقـ ــومااف ي ـ ــيمنف ال ـ ــراقف الـ ــودانف العـ ــاا السـ % مـــن أوفـ
 اللغذية.
 وىف ِف الدوا العربية جرال سول اللغذية.وفتً من ب  كل ألر مولود حي يل 73
 % من أوفاا العامل العرة ميواون حتت السن انامسة  ليجة سول الرعاية ال حية.7
  كــــا وا مــــن ا  ــــي 1995 – 1985% مــــن أوفــــاا العــــامل العــــرة خــــتا عــــكة ه12
 الوطن.

 مليون وفل ميواون ِف العامل كل عام من سول اللغذية. 12
 واون سنو ً ِف العامل لعدم ح وهلم على لقمة اذال.مليون وفل مي 17

مليار دوار مـن البيعـاتف  16واطداد حجم سوق أدوية  فيض الاولسكوا عوصل إىل  
مليــار  2ر3% عوصــلت إىل 25وِف ســوق عقــا ري دال ال ــدان الــ من طادت البيعــات بنســبة 
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%ف وهـــــي ط دة يبلـــــغ 38دوار. كمـــــا اطدادت األدويـــــة الســـــلسدمة لـــــره الســـــاري بنســـــبة 
ــا اطداد اســـلعماا عقـــار هعيـــاارا  عوصـــل إىل  ــا يعـــادا مليـــار دوار. كمـ ــار 1ر6حجمهـــا مـ مليـ

 دوار.
 وِف بعض اوح الات:

إن   ــر ســاان العــامل ا ميلاــون أ ظمــة صــرف صــحي وربعهــم ا ــد الــال النقــيف وِف 
 % من الساان ا دون مال  قياً للشرب.30البتد العربية عإن 

 د لكر اقرير لنظمة ال ـحة العاليـة أن مـره ااكلئـاب هـو الـره األوا عنـد النسـالف و 
و   ارايبم ِف الن لة الرابعة ِف  المـة األمـراه ِف العـاملف واو عـت اقـارير أخـرل أن ياـون هـو 

بينمـا مـره القلـو هـو األواف وِف أمرياـا يوجـد حاليـاً  2020الره الةاين ِف العامل ِف عام 
ليون إ سان يعااون منم وي ابون بم ِف و ت واحدف وا ل ااالير عتجم هنـاا إىل م 18
 مليار دوار. 40

إىل اريهــــا مــــن األمــــراه واألعــــراه الاةــــرية اللفشــــية بــــ  النســــال والرجــــاا واألوفــــاا ِف 
 خمللر بتد العامل.
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4 

 كارثة االاتحار 
 

د إسـتميف إحـداها ثتمثالـة  د أخبت ال حر عن حاات اا لحار ِف مدينل  من بلـ 
واألخرل سبعمالة حالـة ا لحـار ِف سـنة واحـدةف وِف مدينـة اثلةـة مـن للـ  البلـد ألـر ا لحـار 

 اب لحارات عديدة وبايفيات خمللفة. (171)ِف عام واحدف كما هعت ِف مدينيت
 عما هي أسباب هذ  الاارثة؟

 ا أاــذكر حــ  ا لحـــاراً وهــذا أمــر مهــوا لــيس لــم ســـابث عهــد ِف الــبتد اوســتميةف وإين
 واحداً حد  ختا عشرات السن ف يوم كنا ِف العراق.

 ؟.(172)وال  قتلوا أا سك واا لحار من أشد احملرمات و د  اا سبحا م: 
 االاتحار لدو الس ار والشداا

  د اطدادت حاات اا لحار ِف العامل ح  ب  األوفاا كما ورد ِف اللقارير:

 ِ َريطاايا 
ت: ه موعـة األوبـال والرضـى  البيطا يـة: إن  سـبة اا لحـار بـ  أوفـاا بريطا يـا اطداد  ال

 م.1992و1980% ما ب  عامي 80ِبقدار 
 كما يُقدم حوايل أربعة عشر شس ا من كل مالة ألر على اا لحار ِف بريطا يا.

 ِ الكويل 
اا لحــار ِف الاويــت وأشــارت إح ــالية صــادرة عــن وطارة الداخليــة الاويليــةف إن معــدا 

حالــة  27ارافــا منــذ اــ و الاويــتف وأظهــرت اوح ــالية ارافــان عــدد حــاات اا لحــار مــن 
ــام  56م و1992حالـــــة عـــــام  43م إىل 1991عـــــام  ــام الةـــــاين ووصـــــل العـــــدد ِف عـــ ِف العـــ

 حالة ا لحار. 51م إىل 1997

 
 أي  م القدسة.  171ه

 .29نسال:  سورة ال  172ه
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 ِ الكيا  الِّهيو  
ــن ارافــــان ــهيوين عــ ــاات اا لحــــار ِف صــــفوف  أعلنــــت وطارة ال ــــحة ِف الايــــان ال ــ حــ

  1204ه 1991الشــــباب اوســــراليليف إل بلــــغ عــــدد  ــــاوات اا لحــــار البلــــغ عنهــــا عــــام 
    اولة.2000إىل ه 1997 اواتف ِف ح  وصل العدد ِف عام 

و ررت الوطارة أن اا لحار هو سبو الـوت الةـاين مـن حيـل اا لشـار والكايـو ِف وسـ  
 عاماً. 24و 15اكاو  أعمارهم ما ب  الشباب اوسراليلي اليت

 ِ نراسا
 ألر مراهث عر سي حياولون اا لحار سنو ً. 40
  فر من هأال ا وا حلفهم اظة اا لحار.  800

 % من الراهق  الذين أ دموا على اا لحار بسبو انتعات ما األبوين. 23
 ِ أمريكا

 د. حالة ا لحار ِف أمريكا ِف العام الواح 18526
 ِ الِّه

 أما ِف ال   عإن اا لحار أكةر شيوعاً ب  النسال عنم ب  الرجاا ِف ال    
وِف دراسة  ام  ـا ابحةـون أمريايـون وصـينيون: إن اا لحـار هـو السـأوا عـن أكـب عـدد 

 من الوعيات ب  الشباب ِف ال  . 
لشـباب الـذين اـكاو  و د أظهرت اوح الات أن عشـرين ابلالـة مـن عـدد الوعيـات بـ  ا
 أعمارهم ما ب  انامسة عشرة والرابعة والةتث  عاماًف ميواون منلحرين. 

 ووصلت النسبة إىل ثتثة وثتث  ابلالة ب   سال الرير من  فس الفئة العمرية. 
ويذكر أن ال   هي الدولة الوحيدة ِف العامل اليت ي يد عيها اا لحار ب  النسال عنـم بـ  

 جاا. الر 
 ولكر الباحةون أن اا لحار أصبك ميةل مشالة اجلماعية ضسمة ِف ال  . 

و ـــاا البـــاحةون: إن مـــن األســـباب الـــيت ســـاعدت علـــى ا لشـــار الـــ  الظـــاهرة عـــدم جتـــرب 
القوا   لت لحارف واياب الرادن الدياف و قا سبل الرعاية النفسية للفئـات األكةـر ا لحـاراًف 

 لى البيدات السامة ِف الناوث الريفية. إضاعة لسهولة اا وا ع
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 أسداا االاتحار
   إن لت لحار أسبابف  شري إىل بع ها ابخل ار:

 قلة اإل ا  
األوا:   ــوب العنــو ت وعــدم انــوف مــن هللا ســبحا م وعــدم اوميــان ابلعــادف و ــد كةــر 

 لل  ِف السلم  ب ورة مل يسبث هلا مةيل ِف بتدا.
ــا او ســــان ا ــة أمــ ــأمن عهــــو بعيــــد عــــن اا لحــــار كــــل البعــــدف حيــــل يــــرل هالــــد يا م رعــ لــ

ف وهــو يلحلــى ابل ــب عنــد الشــاكلف وخيــاف يــوم العــادف وكلــم رجــال وأمــل ابهلل (173)اآلخــرة«
 ع وجل للفر  وحتوا األحواا.

 .(174)أال َيكر َ  طمئغ القلوا اا اعاىل: 
ةة وِما رزقنام  ين قو  * والييغ الييغ يؤمنو  نلُثي  ويقيمو  الِّو اا سـبحا م: 

يؤمنو  َا أازر إليْ وما أاََزر مََغ قدلََْ ونآل ََرة مََ  يوقنََو  * أولئََْ علََى مََدو  مََغ 
 .(175)َر  وأولئْ م  امل لحو 

ََا و ـــاا ع وجـــل:  والَََييغ ومنَََوا وعملَََوا الَََِّاحلات أولئَََْ أصَََحاا اْنَََة مَََ  نيهَ
 .(176) الدو 

أحدكم إلا دخل عليم ام من اموم الـد يا أن   اا: هما مينا هعليم الستم وعن ال ادق
ََتعينوا يلوضـــأ   يـــدخل مســـجد  عريكـــا ركعلـــ  عيـــدعو هللا عيهـــا أمـــا هعـــت هللا يقـــوا:  واسَ

 .(177)»(178)نلِّب والِّةة
: همــا أ عــم هللا علــى عبــد أجــل مــن أن ا ياــون ِف  لبــم مــا هعليم الســتم و ــاا ال ــادق

 
 .66   10ف  267ص 1اوايل ال يل:    173ه

 .28سورة الرعد:   174ه

 .5-3سورة البقرة:   175ه

 .82سورة البقرة:   176ه

 .45سورة البقرة:   177ه

 .10251   31ب  139-138ص  8وسالل الشيعة:    178ه
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 .(179)هللا اري «
: همــن أكةــر لكــر هللا أحبــم هصــلى هللا عليــم و لــم عــن النــيب  تم هعليم الســ وعــن ال ــادق

 .(180)هللا«
هعليـــــم لعلي هصـــــلى هللا عليـــــم و لـــــم  ـــــاا:  ـــــاا رســـــوا هللا هعليم الســـــتم وعـــــن ال ـــــادق

: ه  علي ما من دار عيها عرحة إا ابعها مرحةف وما من هم إا ولم عر  إا هم أهـل الستم 
رسـنة متحهـا سـريعاف وعليـ  ب ـنالا انـري عإهنـا اـدعا م ـارن  النارف إلا عملت سيئة عأابعها

 .(181)السول«
 

 ال قر 
 الةاين: الفقر الذي كةر ِف هذ  السنوات ِف بتد اوستم من أهم أسباب اا لحار.

 .(182)و د ورد: هكاد الفقر أن ياون كفراً«
 .(183): هالقب خري من الفقر«هعليم الستم و اا
 .(184)ارمان خذان«: هاهعليم الستم و اا
: هأا وإن من البتل الفا ةف وأشد من الفا ة مـره البـدنف وأشـد مـن هعليم الستم و اا

 .(185)مره البدن مره القلو«
 .(186): هالفقر ينسي«هعليم الستم و اا
 .(187): هالعسر يفسد األختق«هعليم الستم و اا

 
 .91   8ب  101ص 1مسلدرا الوسالل:    179ه

 .38ب  349ص  66رار األ وار:    180ه

 .38ب  357ص  66   رار األ وار:  181ه

 .4ابب ااسد    307ص 2الااِف:    182ه

 .14617   6ب  20ص 13مسلدرا الوسالل:    183ه

 .8218الف ل األوا لم الفقر    365ارر ااام ودرر الالم: ص 184ه

 .1   100ب  124ص  69رار األ وار:    185ه

 .8220الف ل األوا لم الفقر    365ارر ااام ودرر الالم: ص  186ه
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 .(188): هالعسر يش  األختق ويوحا الرعاق«هعليم الستم و اا
 .(189): هإن الفقر مذلة للنفسف مدهشة للعقلف جالو للهموم«هعليم الستم و اا
 .(190): هإن اعلقر  ن  ووهن«هعليم الستم و اا
: هثـت  هـن احملر ـات الوبقـاتف عقـر بعـد اـىنف ولا بعـد عـ ف وعقـد هعليم الستم و اا
 .(191)األحبة«

 عد  القناعة
او ســان أصــبك اـــري  نــون ِبــا يافيـــم بــل يريـــد الةالــل: كةــرة الطمـــا وعــدم القناعــةف عـــإن 

الاةـــري الاةـــري وإن مل ميانـــم الوصـــوا إىل للـــ ف وحيـــل أراد اايـــاة بشـــال رهـــم ِف  فســـم ومل 
ي ــل إىل للــ  يللجــج إىل مــا ي عمــم مــن الــلسلا ابا لحــارف مــا أ ــم خمطــج ِف للــ  حيــل 

 سينلقل إىل عامل أسول وعذاب أشد
 .(192)أ  روه استُث  يطُثى كة إ  اإلاسا  ل اا اعاىل: 

 .(193)منك  مغ يريد الدايا ومنك  مغ يريد اآل رةو اا سبحا م: 
 .(194)وما احلياة الدايا إال متاع الُثرورو اا اعاىل: 

وما احلياة الدايا إال لع  وهلو وللدار اآل ََرة  ََري للََييغ يتقََو  أنََة و اا سبحا م: 
 .(195) عقلو 

 .(196)الدايا والرهت  احلياةو اا ع وجل: 
 

 .8221الف ل األوا لم الفقر    365درر الالم: صارر ااام و   187ه

 .8222الف ل األوا لم الفقر    365ارر ااام ودرر الالم: ص  188ه

 8223الف ل األوا لم الفقر    365ارر ااام ودرر الالم: ص  189ه

 .8224الف ل األوا لم الفقر    365ارر ااام ودرر الالم: ص  190ه

 .8225األوا لم الفقر   الف ل  365ارر ااام ودرر الالم: ص  191ه

 .7-6سورة العلث:     192ه

 .152سورة  ا عمران:     193ه

 .20ف سورة ااديد:  185سورة  ا عمران:     194ه

 .32سورة األ عام:     195ه

 .51. سورة األعراف:  130و  70سورة األ عام:     196ه
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: هإ ا أن اطمــك ب ــرا إىل هعليــم الســتم وعــن عمــرو بــن هــتا  ــاا:  ــاا أبــو جعفــر 
نََة  عادََْ أمََواهل  وال  هصــلى هللا عليــم و لــم مــن عو ــ  عافــى ِبــا  ــاا هللا ع وجــل لنبيــم 

وال متََََد  عينيََََْ إىل مََََا متعنََََا ََََََ أزواجََََا مََََنه  زمََََرة احليََََاة ف و ــــاا: (197)أوالدمََََ 
عإرـا   هصـلى هللا عليـم و لـم ل عـالكر عـيا رسـوا هللا إن دخل  من لل  شـيف ع(198)الدايا

 .  (199)كان  وام الشعري وحلوا  اللمر وو ود  السعر إلا وجد «
هصلى  اا:  اا رسوا هللا  هعليم الستم وعن أة خد ة سامل بن مارم عن أة عبد هللا

 .(200)هللا«همن سألنا أعطينا  ومن اسلغىن أانا   هللا عليم و لم 
 اا: همن رضي من هللا ابليسري من العام رضي هللا منم  هعليم الستم وعن أة عبد هللا
 . (201)ابليسري من العمل«

 ـاا: همالـوب ِف اللـوراة ابـن  هعليـم السـتم وعن عمرو بن أة القـدام عـن أة عبـد هللا 
ق  بـل هللا منـم اليسـري  دم كن كير شئت كما ادين ادانف من رضي من هللا ابلقليـل مـن الـرط 

مـــن العمـــلف ومـــن رضـــي ابليســـري مـــن ااـــتا خفـــت مأو لـــم وطكـــت ماســـبلم وخـــر  مـــن حـــد 
 .(202)الفجور«

 ــاا: همــن مل يقنعــم مــن الــرطق  هعليم الســتم وعــن  مــد بــن عرعــةف عــن أة ااســن الرضــا
مــن العمــل  إا الاةــري مل يافــم مــن العمــل إا الاةــريف ومــن كفــا  مــن الــرطق القليــل عإ ــم يافيــم

 . (203)القليل«
هعليـــم  ـــاا: هكـــان أمـــري الـــأمن   هعليـــم الســـتم وعـــن هشـــام بـــن ســـامل عـــن أة عبـــد هللا

يقوا: ابن  دم إن كنت اريد مـن الـد يا مـا يافيـ  عـإن أيسـر مـا عيهـا يافيـ ف وإن   الستم 

 
 .55سورة اللوبة:     197ه

 .131سورة وم:     198ه

 .1ابب القناعة    138-137ص  2الااِف:     199ه

 . 27774   15ب  530ص  21وسالل الشيعة:    200ه

 .90ص  2انبيم انواور و  هة النواظر:     201ه

 .16   129ب  175ص  70رار األ وار:    202ه

 .5ابب القناعة    138ص  2الااِف:     203ه
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 . (204)كنت اريد ما ا يافي  عإن كل ما عيها ا يافي «
: همـن هصلى هللا عليم و لـم  اا:  اا رسوا هللا  الستم  هعليموعن جابر عن أة جعفر

 .(205)أراد أن ياون أاىن الناس عليان ِبا ِف يدي هللا أوثث منم ِبا ِف أيدي اري «
 اا: همن  نا ِبا رط ـم هللا عهـو مـن أاـىن  وعن أة مح ة عن أة جعفر أو أة عبد هللا 

 .(206)الناس«
همطلــوابت النــاس ِف الــد يا  هعليم الســتم ل ــادقوعــن ابــن عمــارة عــن أبيــم  ــاا:  ــاا ا

الفا ية أربعة: الغىن والدعة و لة ااهلمام والعـ ف عأمـا الغـىن عموجـود ِف القناعـةف عمـن ولبـم ِف  
كةرة الاا مل  د ف وأما الدعة عموجود ِف خفة احململ عمن ولبهـا ِف ثقلـم مل  ـدهاف وأمـا  لـة 

ن ولبها ما كةراـم مل  ـدهاف وأمـا العـ  عموجـود ِف خدمـة ااهلمام عموجودة ِف  لة الشغل عم
 . (207)انالث عمن ولبم ِف خدمة السلوق مل  د «

 ـاا: هعلـم يقـوا: هالـد يا  هعليم الستم وعن سليم موىل ورابا عن رجل عن أة جعفر
 دواف عما كان ل  عيها أيا على ضعف ف وما كان منهـا عليـ  أيا ومل متلنـا منـم بقـوة«  

 .(208)أابا هذا الاتم ان  اا: همن يئس  ا عات أرا  بد م ومن  نا ِبا أو   رت عينم«

 القيود القااوينة 
الرابا: القيود الل ايدة اليت وضعها اااام ابعاً للغرب على كل عرد عردف عإلا أحس ب ـيث 

حيــل   ِف بلــد ف لــيس لــم  ــاا أن ينلقــل مــن  طــر إىل  طــر كمــا كــان ااــاا  بــل   ــر  ــرنف
 كا ت األمة واحدةف وا حدود جغراعية ب  بتد اوستم.

وهــذ  القـــوا   الاابلـــة هـــي الـــيت و فـــت دون حــر ت او ســـان بشـــال كبـــري وكةـــري  ـــا ا 
 يطيقهاف و د يلجأ لللسلا منها ابا لحار.

 الدطالة 
 

 . 27775   15ب  531ص  21وسالل الشيعة:    204ه

 . 18062   9ب  223ص 15مسلدرا الوسالل:    205ه

 .21   129ب  817ص  70رار األ وار:    206ه

 .7ابب األربعة    198ص  1ان اا:     207ه

 .3   86ب  345ص  68رار األ وار:    208ه
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انـــامس: البطالـــةف حيـــل ا يـــلمان الفـــرد مـــن العمـــل الـــذي يـــدر الـــربك بســـبو القـــوا   
 الاابلة واريهاف على اف يل سيأ .

 ــــاا: هاشــــلدت حــــاا رجــــل مــــن  هعليــــم الســــتم عــــن ســــامل بــــن ماــــرم عــــن أة عبــــد هللا
هصــلى هللا عليــم عقالــت لــم امرأاــم: لــو أايــت رســوا هللا هصــلى هللا عليــم و لــم أصــحاب النــيب 

 ـاا:   عليـم و لـم هصـلى هللاعلما ر   النـيب  هصلى هللا عليم و لم عسأللمف عجال إىل النيب  و لم 
ــم  ــا يعـــا اـــرييف عرجـــا إىل امرأاـ ــاا الرجـــل: مـ ــا  هللاف عقـ ــلغىن أانـ ــا  ومـــن اسـ ــألنا أعطينـ مـــن سـ

بشر عأعلممف عأي ف علما ر   رسـوا هللا  هصلى هللا عليم و لم عأعلمهاف عقالت: إن رسوا هللا 
 ععـل الرجـل للـ   ـاا: مـن سـألنا أعطينـا  ومـن اسـلغىن أانـا  هللاف حـ  هصلى هللا عليم و لـم 

ــم  ــال بـــم عباعـ ثـــتاث   لهـــو الرجـــل عاســـلعار معـــوا   أاـــى اابـــل ع ـــعد  عقطـــا حطبـــا   جـ
بن ر مد من د يث عرجا بم عأكلمف   لهو من الغد عجال اكةر من لل  عباعمف علم ي ا 
يعمل و ما ح  اشكل معوا   قا ح  اشكل بارين واتمـا   أثـرل حـ  أيسـرف عجـال 

هصــلى هللا عليــم عأعلمــم كيــر جــال يســألم وكيــر هــا النــيب  هصــلى هللا عليــم و لــم النــيب  إىل
:  لـــت لـــ : مـــن ســـألنا أعطينـــا  ومـــن اســـلغىن أانـــا  هصـــلى هللا عليـــم و لـــم عقـــاا النـــيب  و لـــم 
 .(209)هللا«

 
 عد  القدرة على  شكيل العائلة

تا ااجلماعيــة واريهــاف الســادس: عــدم القــدرة علــى اشــايل العاللــةف لاةــرة القيــود واألاــ 
 .(210)حيل ا يلمان اانسان من ال وا ف كما أشرا إليم ِف كلاب هكير   ور  العاطابت؟ 

هذا و د حذر الباحةون من أن الاةريين من الذين يقدمون على اا لحار أو يفارون عيم 
اا لحــار  ليســوا م ــاب  امــراه  فســية أو عقليــة. و ــالوا: إن القاســم الشــكا لعظــم حــاات 

 هو الشعور ابليأس وعقدان األمل ابللقدم ِف ااياة وليس ابل رورة بسبو أمراه عقلية. 
و ــالوا: إن هنــاا أدلــة علــى وجــود حالــة مــن اليــأس وال ــغوط النفســية الــيت ا اطــاق عنــد 

 
 .7ابب القناعة    139ص  2الااِف:     209ه

ــاب ِف     210ه ــا الالــ ــام    192يقــ ــريوت لبنـــــان عــ ـــــ  1423صـــــفحةف ط دار صــــادق للطباعـــــة والنشــــر بــ ـه
 م.2002
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 اسع  ِف الالة من الذين يقدمون على اا لحار أو يفارون عيم. 
ابا لحار وابللـايل عـإن مـن ال ـعو منـا ح ـولم. وأضـاعوا: و الوا: إن من ال عو اللنبأ 

إن وـــرق اشـــسيا حـــاات اا لحـــار ليســـت حساســـة ِبـــا عيـــم الافايـــةف ولـــيس ابل ـــرورة أن 
 ياون القدم على اا لحار م ااب امراه عقلية. 
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5 

 كارثة الدطالة 
 

 أي اً. د كةرت البطالة ب ورة مدهشة ِف كل البلدان اوستميةف بل وِف اريها 
ومن أسبا ا اادود ااغراعية احملطمة لألمة الواحـدةف بينمـا سـابقاً ـ وإىل  بـل   ـر  ـرن ـ 
مل يان هلذ  اادود أثر وا ع  وكان كل من مل  د عمتً يهاجر أو يساعر إىل بلد  خر اـري 
 طـــر ف وللـــ  باـــل حريـــة ومـــن دون أي اعقيـــدات وضـــعيةف و اثر  موجـــودة إىل ااـــاا ِف كـــل 

 لدف عكل كةرياً من الناس وأصلهم من بلد  خر.ب
 اسدة الدطالة ِ العا  

 %  سبة القول العاملة ِف العامل العرة من  مل الساان وهي أدل  سبة ِف العامل.33
 %.15و سبة البطالة ارافعت ِف األردن ووصلت إىل 

 % من  وة العمل.14و سبة البطالة ِف إيران 
مل حيل اشري اوح الات اليت  شرهتا منظمة العمل الدولية إىل وهاذا ِف سالر دوا العا

مليـــون  ســـمةف وعـــدد الـــوظف  الـــذين ا يعملـــون  150أن: عـــدد العـــاول  عـــن العمـــل يبلـــغ 
 15مليــون  ســمةف وعــدد األشــساص البــاحة  عــن وظــالر ِف ســن  750بطــا لهم الااملــة 

 مليون  سمة. 760هو  24إىل 
 % من القول العاملة ابلعااة من البطالة.12غ م بل 1999وِف روسيا عام 

ولقــد او ــا الــو وطيــر اا ل ــاد الروســي أن ي ــل عــدد العــاول  عــن العمــل الســجل  
مليون شسا ب  دة  درها  2ر2إىل  1999رهياً ِف روسيا ح  هناية يناير هكا ون الةاين  

اقــدر منظمــة العمــل ألــر شــسا عــن شــهر ديســمب هكــا ون األوا  الاضــي. بينمــا  300
ـ  مليـون شـسا.  8ر5الدولية حجم البطالـة هـذ  ِف بدايـة ديسـمب هكـا ون األوا  الاضـي ـب

ِف الالـة مـن  مـون القـول  11ر7واعا أولئ  الذين عقدوا العمل ورةـوا عنـمف وهـذا يشـال 
 العاملة ِف البتد.

عــن العمــل ِف العــامل  ويفيــد  خــر اقــارير همنظمــة العمــل الدوليــة  ان هنــاا مليــار عاوــل 
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 كلم.
وســــجلت  ســــو البطالــــة ِف الايــــان ال ــــهيوين مســــلو ت مل يســــبث هلــــا مةيــــل منــــذ عــــام 

ـ1994 عاوـلف  6200. عقد اطداد عدد العاول  عن العمل ختا ديسمب/ كا ون األوا ـب
 مقار ة بنوعمب/ اشرين الةاين.

 
 مغ عوامل الدطالة

الــبتد اوســتمية للبعيــة الغــرب وا ســتخها  ومــن أهــم عوامــل كةــرة البطالــة ابــا حاومــات 
عـن القــوا   اوســتمية الشـلملة علــى أكةــر  ـدر مــن ااــر تف عقـد وضــعت الــ  اااومــات 
القوا   الاابلة على كل شيلف على األره والالف والعدن واآلجام والغاابت والعمـل واريهـا 

  ا أوجو البطالة وعدم اا طتق.
ليـار األره للمسـانف وإلا أراد اا ـوا علـى  طعـة أره ح ـل عتحث له سان ِف اخ

 عليها الر مشالةف   ا يلمان من اعمريها إا إبجاطة خاصة وضريبة ابهظة واريها.
 وا حث لم من ااصطياد ِف البحر والنهر إا بقيود وضرالو.

 و ــد كنــت أشــكي الســم  ِبقــدار مــا يافــي لعالللنــا لات عشــرة أشــساص بعشــرة علــوس
 ولل  ِف كربتل القدسةف  بل   ر  رن.

ووضا القيود على اصطياد السم ف  ف  ِف يوم واحـدة  فـس للـ   (211)علمرا جال  اسم
 السم  إىل ربا دينارف أي نسة وعشرين ضعفاً.

و ــد منعــوا حــ  مــن أخــذ  ــدر مــن الــال ل رعــة أو بســلانا ولــو مــن هنــر دجلــة أو الفــرات 
  العـــرب   إىل البحـــرف عجعلـــوا كـــل للـــ  راجـــة إىل إجـــاطة وااـــاا أن مالقـــا ي ـــو ِف شـــ 

 وضريبة.
كمــا  ــرروا للرعــي إجــاطة وضــريبةف عقفــ  الايلــو مــن اللحــم مــن ســلة علــوس ـ حيــل كنــت 

 أشكيم ـ إىل ألر ضعر.
وسيخ الاباب الذي كنا  شكيم بفلس واحد  ف  إىل أربعمالة ألـر ضـعرف أي أربعمالـة 

 
م ضـد  1958 ـاد ا قـتب عـام    م : ضـاب  عسـاري عرا ـيف1963ـ    1914عبد الارب  اسم ه  211ه

 النظام اللاي وأوا  ابللايةف   ى عليم عبد الستم عارف ِف ا قتب عساري.
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 دينارف ِف عراق اليوم.
 .(212) يل هذا األمر راجة إىل كلاب خاصواف

 هذا و د هنى اوستم عن البطالة وحل على العمل وهيأ أسبابم من اار ت وما أشبم.
شََر الََييغ ومنََوا وعملََوا الََِّاحلات أ  هلََ  جنََات  ََري مََغ حتتهََا  ــاا اعــاىل:  َو

ا ََََ متشََاَا  وهلََ  ال ار كلما رزقوا منها مغ َثرة رزقا  قالوا ميا اليي رزقنََا مََغ قدََل وأ ََو 
 .(213)نيها أزواج مطهرة وم  نيها  الدو 

والَََييغ ومنَََوا وعملَََوا الَََِّاحلات أولئَََْ أصَََحاا اْنَََة مَََ  نيهَََا و ـــاا ســـبحا م: 
 .(214) الدو 

إ  الَََييغ ومنَََوا وعملَََوا الَََِّاحلات وأقَََاموا الَََِّةة وو َََوا الزكَََاة هلَََ  و ــاا اعــاىل: 
 .(215)أجرم  عند َر  وال  وف عليه  وال م   زاو 

وأمََا الََييغ ومنََوا وعملََوا الََِّاحلات نيََونيه  أجََورم  وَ ال  ََ  و ــاا ســبحا م: 
 .(216)الكامله

والَََييغ ومنَََوا وعملَََوا الَََِّاحلات سَََند له  جنَََات  َََري مَََغ حتتهَََا و ـــاا اعـــاىل: 
 .(217)ال ار  الديغ نيها أَدا  هل  نيها أزواج مطهرة واد له  ظة ظلية  

ومنََوا وعملََوا الََِّاحلات سََند له  جنََات  ََري مََغ حتتهََا والََييغ و ــاا ســبحا م: 
 .(218)ال ار  الديغ نيها أَدا  وعد َ حقا ومغ أصدق مغ َ قية  

 .(219)وعد َ الييغ ومنوا وعملوا الِّاحلات هل  مُث رة وأجر عكي و اا اعاىل: 

 
 .ا ظر كلاب هحياانا  بل   ر  رن ف وهبقا  ح ارة اوستم كما رأيت ف لهمام الألر   212ه

 .25سورة البقرة:   213ه

 .82سورة البقرة:   214ه

 .277سورة البقرة:   215ه

 .57 ا عمران: سورة   216ه

 .57سورة النسال:    217ه

 .122سورة النسال:    218ه

 .9سورة الالدة:   219ه
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ا أولئََْ والََييغ ومنََوا وعملََوا الََِّاحلات ال اكلََف ا سََا  إال وسََعهو ــاا ســبحا م: 
 .(220)أصحاا اْنة م  نيها  الدو 
 ــاا: هالاــاد علــى عيالــم كاراهــد ِف ســبيل  هعليــم الســتم وعــن االــيب عــن أة عبــد هللا

 .(221)هللا«
 ـاا: هالـذي يطلـو مـن ع ـل هللا  هعليم الستم وعن طكر  بن  دم عن أة ااسن الرضا

 .(222)ع وجل« ما يار بم عيالم أعظم أجراً من اراهد ِف سبيل هللا
 ـاا: هإلا كـان الرجـل معسـراً عيعمـل  هعليم الستم وعن ع يل بن يسار عن أة عبد هللا

 .(223)بقدر ما يقوت بم  فسم وأهلم وا يطلو حراماً عهو كاراهد ِف سبيل هللا«
 هصــلى هللا عليــم و لــم  ــاا:  ــاا رســوا هللا هعليم الســتم وعــن ابــن باــري عــن أة ااســن

 .(224)أحرطت  وهتا اسلقرت« هإن النفس إلا
 اا: ه اا سلمان هرضي هللا عنم :  هعليم الستم وعن مسعدة بن صد ة عن أة جعفر

إن النفس  د اللا  على صاحبها إلا مل يان هلا من العيا ما اعلمـد عليـم عـإلا هـي أحـرطت 
 .(225)معيشلها اومأ ت«

هإ ا والاســـل وال ـــجر أ ـــم  ـــاا:  هعليـــم الســـتم ورول عمــر بـــن ي يـــد عـــن أة عبـــد هللا
 .(226)عإهنما مفلا  كل سولف إ م من كسل مل يأد حقاًف ومن ضجر مل ي ب على حث«

: هإن هللا اعــاىل ليــبغض العبــد النــوام إن هعليــم الســتم و ــاا أبــو ااســن موســى بــن جعفر
 .(227)هللا اعاىل ليبغض العبد الفار «

ــن أة عبـــد هللا ــحاق بـــن عمـــار عـ اا: شـــاا رجـــل إىل رســـوا  ـــ  هعليـــم الســـتم ورول إسـ
 

 .42سورة األعراف:   220ه

 .1ابب من كد على عيالم    88ص 5الااِف:    221ه

 .22002   23ب  67ص  17وسالل الشيعة:    222ه

 .3ابب من كد على عيالم    89ص 5الااِف:    223ه

 .22928   31ب  434ص  17وسالل الشيعة:    224ه

 .15   11ب  381ص  22رار األ وار:    225ه

 .3634ابب العايا والااسو    169-168ص 3من ا حي ر  الفقيم:    226ه

 .21972   17ب  58ص  17وسالل الشيعة:    227ه
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ــم هللا ــم و لـــ ــلى هللا عليـــ ــم  هصـــ ــا ررـــــت عيـــ ــا عمـــ ــكها   بعهـــ ــاً عاشـــ ــر بيوعـــ ــاا: ها ظـــ ــة عقـــ اارعـــ
 .(228)عال مم«

ــد هللا ــامل عـــن أة عبـ ــن سـ ــام بـ ــتم ورول هشـ ــم السـ ــري الأمن  هعليـ ــان أمـ ــاا: هكـ هعليـــم  ـ
 .(229)ب «اطحن واعجن و  هعليها الستم حيلطو ويسلقي ويانس وكا ت عاومة الستم 

هعليم  اا: هكان علـي بـن ااسـ  هعليم الستم وعن عبد هللا بن سنان عن أة عبد هللا
إلا أصبك خر  ااد ً ِف ولو الرطقف عقيل لم:   ابن رسوا هللا أين اذهو؟ عقاا:  الستم 

 .(230)أا دق لعيايلف  يل لم: أال دقف عقاا: من ولو ااتا عهو من هللا صد ة عليم«
أ ـم  ـاا: همـن ولـو الـد يا حـتا اسـلعفاعاً عـن السـألة  هصلى هللا عليم و لم  وعن النيب

 .(231)وسعياً على عيالم واعطفاً على جار  لقي هللا ووجهم كالقمر ليلة البدر«
: هأع ـل دينـار دينـار أ فقـم الرجـل هصـلى هللا عليـم و لـم وعن ثـوابن  ـاا:  ـاا رسـوا هللا

لـم ِف سـبيل هللا ودينـار أ فقـم علـى أصـحابم ِف سـبيل هللا«   على عيالم ودينار أ فقم علـى داب
 .(232) اا: هوأي رجل أعظم أجراً من رجل سعى على عيالم صغاراً يعفهم ويغنيهم هللا بم«

أ ـــم  ـــاا: همـــا اـــدوة أحـــدكم ِف ســـبيل هللا اعظـــم مـــن  هعليـــم الســـتم وعـــن أمـــري الأمن 
 .(233)ادوام يطلو لولد  وعيالم ما ي لحهم«

 اريها. إىل
 

 
 .1ابب ل وم ما ينفا من العامتت    168ص 5الااِف:    228ه

 .0364ابب العايا والااسو    169ص 3من ا حي ر  الفقيم:    229ه

 .11ابب كفاية العياا واللوسا    12ص 4الااِف:    230ه

 .14608   5ب  17ص 13مسلدرا الوسالل:    231ه

 .8142   39ب  241ص 7مسلدرا الوسالل:    232ه

 .14725   20ب  54ص 13مسلدرا الوسالل:    233ه
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6 

ة   كارثة العزَو
 

مــن الشــاكل السلع ــية الــيت ابللــي  ــا العــامل اوســتمي هــي عــ وف الشــباب عــن الــ وا ف 
وللــ  لــا يت و ــم عــادة مــن الشــاكل الفلعلــة علــى أيــدي اااومــات الظالــةف عمــن عــدم اــوعر 

لســفر واو امــة عـرص العمــلف وعـره القــوا   اللعجي يــة كاسل ـدار إجــاطات العمــل واللجـارة وا
واريهاف إىل اسليتل الدولـة علـى األراضـي والباحـات الـيت هـي هلل ولرسـولم ولـن اسـلفاد منهـاف 
م اعاً إىل اتل الهور والطالبة ِبا ا يطيقم الشباب خاصة ِف بداية حياهتم ال وجيةف إىل اري 

 لل  من اللعقيدات.
ااريــة الااملــة له ســان ِف العمــل  وهــذا كلــم  ــا رع ــم اوســتم ودعــا إىل  بــذ ف عــأعطى

واللجــارةف والســفر واو امــةف وحيــاطة الباحــات وعمــران األراضــي واريهــاف كمــا مل يشــكط للــ  
ابسل دار إجاطة أو دعـا رسـوم أو مـا أشـبمف عـالبتد اوسـتمية واحـدةف واألمـة اوسـتمية أمـة 

 واحدةف ا ع ل وا عرق ب  رعا ها أمام القا ون.
وأهــــل بيلــــم األوهــــار  هصــــلى هللا عليــــم و لــــم ت روا ت عديــــدة عــــن رســــوا هللا و ــــد ورد

:  هصـــلى هللا عليـــم و لـــم ِف ااـــل علـــى الـــ وا  واقليـــل الهـــورف حيـــل  ـــاا  هعلـــيهم الســـتم 
ــراً« ــاً وأ لهـــن مهـ ــال أمـــيت أصـــبحهن وجهـ ــرأة اـــتل (234)هأع ـــل  سـ ــأم الـ ف بـــل ورد أن مـــن شـ

وا  ومســاعدة لبنــال النــواة األوىل ِف ارلمــا أا وهــي ف كــل للــ  اســهيتً ألمــر الــ  (235)مهرهــا
 .(236): هللل ا الناكك«هصلى هللا عليم و لم األسرةف كما  اا

ة ِ مِّر  العزَو
عامـاًف  35لكرت إح الية رهية أن عدد ال رين الـذين مل يل وجـواف راـم أهنـم بلغـوا سـن 

 والبا ي من الذكور. يبلغ اسعة متي  بينهم أكةر من ثتثة متي  من اوا  
 

 .4356ابب أع ل النسال    386-385ص 3من ا حي ر  الفقيم:    234ه

 .51ب  وادر  اب  567ص  5راجا الااِف:    235ه

 .6   33ب  395ص  7راجا هتذيو األحاام:    236ه
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وأوضــك اقريــر أصــدر  هااهــاط الركــ ي لللعبئــة العامــة واوح ــال  أن عــدد ال ــري  الــذين 
ألفــاً بيــنهم ثتثــة متيــ   962بلغــوا ســن انامســة والةتثــ  ومل يل وجــوا يبلــغ مثا يــة متيــ  و

 جتاوط عـدد ألر  ِف ح  200ألفاً من اوا  والبا ي من الذكور هنسة متي  و 738و
 النسال األرامل الليو  .

ة  شكل  طرا  على حياة اإلاسا    العزَو
كشفت بعض الدراسات العلمية أن الع وبية أشد خطرًا من اللـدخ ف وأن العـاطب  أكةـر 

 اعرضا لألمراه والوعاة من الدخن ف وأن لل وا  عوالد عديدة اري ملو عة. 
جاا والنسال الل وج  يلملعـون ب ـحة أع ـل مـن حيل وجد العلمال األخ اليون أن الر 

  ظرالهم العاطب . 
ويعلقد الباحةون أن السبو ِف لل  يرجا إىل أن ال وا  ي يد من اسلقرار ااياةف وخيفـر 
اللـــوار والشـــاتت ال ـــاحبة لـــمف كمـــا أ ـــم يشـــجا علـــى اابـــان أرـــاط اايـــاة ال ـــحية الفيـــدةف 

حوليات واسلسدام السدراتف وأن وجـود شـري  اايـاة وجتنو السلوكيات ال ارة كشرب الا
 يأمن الراحة وااومئنان والعناية ال حية للشساف وخاصة ِف أو ات الره. 

و الوا: إ م يل ك يومـا بعـد يـوم أن الـ وا  هـو السـر ورال اللملـا ريـاة وويلـة ولـيس الـاا  
الن ليـــة البيطا يـــة الـــيت إل بينـــت  اف الســـجتت الطبيـــة وح ـــالات اللقاعـــد واوح ـــالات 

ــوايل  ــاة رــ ــة للوعــ ــل عرضــ ــ وج  أ ــ ــاا اللــ ــنوات أن الرجــ ــبا ســ ــلمرت ســ ــري 9اســ ــة بغــ % مقار ــ
 الل وج . 

كمـــا لكـــرت بعـــض الدراســـات أن واحـــدا مـــن كـــل أربعـــة رجـــاا و ســـال يعـــاين مـــن البـــأس 
 واللعاسة النفسية بسبو كو م عاطاب أو عاطبة.

نجبة أ ل عرضة لألمراه والشاكل النفسية مـن  رينلهـا واسلنلجت الدراسة أن الل وجة ال
 اليت مل انجو.

 ــاا: هركعلــان ي ــليهما  هعليــم الســتم عــن أبيــم  هعليــم الســتم وعــن جعفــر بــن  مــد 
 . (237)مل و  أع ل من سبع  ركعة ي ليهما أع ب«

لولـد البـارف : هثتثـة هـن مـن السـعادة: ال وجـة الأاايـةف واهعليم السـتم و اا أبو عبد هللا 
 

 .4346ابب ع ل الل و  على الع ب    384ص 3من ا حي ر  الفقيم:    237ه
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 .(238)والرجل يرطق معيشة يغدو على إصتحها ويرو  إىل عيالم«
. (239): هخيــار أمـيت اللـأهلون وشـرار أمـيت العــ اب«هصـلى هللا عليـم و لـم  ـاا رسـوا هللا 

 . (240): هشراركم ع ابامف والع اب إخوان الشياو «هعليم الستم و اا 
ســــنيت عمــــن راــــو عــــن ســــنيت علــــيس  : هالناــــا هصــــلى هللا عليــــم و لــــم و ــــاا رســــوا هللا

 .  (241)ما«
 هعليــــم الســــتم  ــــاا: هإن امــــرأة ســــألت أاب جعفــــر  هعليــــم الســــتم وعــــن اومــــام الرضــــا 

 عقالت: أصلح  هللا إين ملبللة.
  اا: هلا وما اللبلل عندا؟
  الت: ا أريد الل وي  أبدا.

  اا: ومل؟
  الت: أللمس ِف لل  الف ل.

أحـث بـم منـ  إ ـم  هعليهـا السـتم للـ  ع ـل لاا ـت عاومـة عقاا: ا  رِف علو كـان ِف 
 . (242)ليس أحد يسبقها إىل الف ل«

 أ ةقيات الزواج
 ـاا: هالافـو أن ياـون  هعليـم السـتم عن  مد بن الف يل عمن لكـر  عـن أة عبـد هللا

 .(243)عفيفاً وعند  يسار«
: ه ــاا رســوا  ــاا هعليــم الســتم وعــن عيســى بــن عبــد هللا عــن أبيــم عــن جــد  عــن علــي 

يومـاً وحنـن عنـد : إلا جـالكم مـن ارضـون خلقـم ودينـم ع وجـو ف  ـاا:  هصلى هللا عليم و لـم هللا
 لت:   رسوا هللا وإن كـان د يـاً ِف  سـبمف  ـاا: إلا جـالكم مـن ارضـون خلقـم ودينـم ع وجـو  

 
 .601   11ارلس  303األمايل: ص  238ه

 ِف الل وي .  58ف  102جاما األخبار: ص  239ه

 .31   1ب  221ص  100رار األ وار:    240ه

 الل وي .ِف   58ف  101جاما األخبار: ص  241ه

 .795   13ارلس  370األمايل للطوسي: ص  242ه

 .1   33ب  394ص  7هتذيو األحاام:    243ه
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 .(244)إ ام إا افعلو  اان علنة ِف األره وعساد كبري«
 ـاا: هإن  هعليـم السـتم باـر اا ـرمي عـن أة عبـد هللا وعن عمر بن أة باار عـن أة

طو  القــداد بـن األسـود الانـدي ضــباعة بنـت الـ بري بـن عبــد  هصـلى هللا عليـم و لـم رسـوا هللا 
ــوا هللا  ــوا برسـ ــاكك وليلأسـ ــا النـ ــم للل ـ ــا طوجـ ــم الطلـــو وإرـ ــم و لـ ــلى هللا عليـ ــوا أن  هصـ وليعلمـ

 .(245)أكرمهم عند هللا أاقاهم«
ِف أمــر  هعليــم الســتم بــن مهــ  ر  ــاا: كلــو علــي بــن أســباط إىل أة جعفروعــن علــي 

عهمـت مـا لكـرت مـن أمـر  هعليـم السـتم بناام أ م ا  ـد أحـداً مةلـمف عالـو إليـم أبـو جعفـر 
هصـلى هللا عليـم بناا  وأ   ا جتد أحداً مةل  عت انظر ِف للـ  يرمحـ  هللا عـإن رسـوا هللا 

رضــون خلقــم ودينــم ع وجــو  إا افعلــوا للــ  ااــن علنــة ِف األره  ــاا إلا جــالكم مــن ا و لــم 
 .(246)وعساد كبري«

 ـاا: هلـا طو  علـي بـن ااسـ   وعن هشام بن سامل عن  مد بن مسلم عـن أحـدقا 
أمــم مــوا  واــ و  هــو موااــم كلــو إليــم عبــد اللــ  بــن مــروان كلــاابً يلومــم عيــم  هعليــم الســتم 

إن  هعليـم السـتم وحسب ف عالو إليم علـي بـن ااسـ   ويقوا لم: إ    د وضعت شرع  
هللا اعاىل رعا ابوستم كل خسيسة وأمت بم النا  ة وألهو بم اللوم عت لـوم علـى مسـلم وإرـا 
اللوم لوم اااهليةف وأمـا اـ وي  أمـي عـإين إرـا أردت بـذل  برهـاف علمـا ا لهـى الالـاب إىل عبـد 

أمرين ما كـان ي ـنعهما أحـد إا علـي بـن ااسـ  عـإن الل   اا: لقد صنا علي بن ااس  
 .(247)بذل   د طاد شرعًا«

 
 

 

 

 
 .2   33ب  394ص  7هتذيو األحاام:    244ه

 .25057   26ب  70-69ص  20وسالل الشيعة:    245ه

 .10   33ب  396ص  7هتذيو األحاام:    246ه

 .25070    27ب  75ص  2وسالل الشيعة:    247ه
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 كارثة احلروا والثورات 
 

 لقد كةرت ِف بتد اوستم ااروب والةورات ِبا مل يان مةيل هلا سابقاً.
 بينما  رل منذ نس  سنة ا حروب وا ثورات ِف البتد الغربية وأمرياا.

إىل اللحرياـــــات الغربيــــة وأومـــــان الســـــلعمرين ِف بــــتداف عـــــإن بـــــتد والســــبو ابوضـــــاعة 
اوســتم أصــبحت بالهــا ح ــة للمســلعمر ِبسللــر أشــاالمف ومــن الواضــك أ ــم ا يريــد انــري 

 لبتداف م اعاً إىل أ م عندما يطما السلعمر اآلخر عيها يوجو اضطراب البلد.
أشبم رابوا أوضاعهم الداخليـة  سـبياًف عقسـموا  إن البتد الغربية وأمرياا والياابن واهلند وما

اا ـا بــ  أ فسـهم وأجــروا اا لسـاابت ااــرة أو شـبهها ِف بتدهــم وأعطـوا حقــوق الشــعو 
ِف مــنطقهم ولــو بنســبة أو أخــرلف عاــل أربــا ســنوات أو مــا أشــبم يــذهو حــ ب و    خــرف 

شـعو ا عـادة وا اســلبداد  ويلغـري الـرليس بغـري  وهاـذاف ولـذا ا وغيـان مـن  بـل اااومـة علـى
ِف بتدهـــم مـــن عئـــة علـــى عئـــة كـــذل ف ومل ااـــن أيـــديهم مفلوحـــة لســـر ة ثـــروات الشـــعو حـــ  
الل دي للحامف وعند ما  يريـد شـسا أو حـ ب أن ي ـل إىل اااـم عإ ـم يعمـل مـا بوسـعم 
ِف اقــــدب انــــدمات للشــــعو لاــــي يــــرجك علــــى مناعســــمف وأصــــبحت ثقاعــــة النــــاس ريــــل ا 

 قتبي  و قالهم.ينلظرون ا 
و د حد  منذ أربع  سنة ِف إسبا يا ا قـتبف علـم يلعـاون معهـم أي موظـر حـ  جـال 

 اايا وأخذ اا قتبي  وحورهلم إىل احملامة علقوا ج ال أعماهلم.
 كل لل  على عاس ما ِف بتدا.

ااتف  ـا الال ينلظر اا قتب الو اا قتبف لسول صنيا اااومة اللفردة ِف قيـا ارـ 
 يك و الال لها م ليلمان من الوصوا إىل بعض حقو م.

عــت مأسســات دســلورية ِف بــتداف وا ا لســاابت إوت ــاًف أو صــورية ع ــيحةف واااومــة 
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وصلت إىل ااام ابلدابابت أو الل وير أو مـا أشـبم وإن كـان هنـاا ثـورة مـن النـاس اـراهم بعـد 
ــول ــون أسـ ــذوا يعملـ ــم أخـ ــوا إىل اااـ ــن  الوصـ ــاة مـ ــاد اايـ ــل أبعـ ــابث ِف كـ ــاكم السـ ــل ااـ ــا ععـ  ـ

اوعدام واللسـفري والسـجن واللعـذيو والغـتل و شـر الفسـاد وألـر شـيل وشـيل  ـا جنـد  منـذ 
   ر  رن وِف كل بتد اوستم.

 ويةت احلروا نلرقا 
ر  ِف انمس  عامـاً األخـرية وحـدها ووبقـاً للقريـر أخـري مـن اللجنـة الدوليـة لل ـليو األمحـ 

  مليــون إ ســانف ومــا للــ  22    اعــا مســلحا ِف العــاملف ســق  ختهلــا ه120كــان هنــاا ه
عقـــد كا ـــت   اعــــات اللســـعينات شــــيئاً  خـــر. مل ااــــن ِف معظمهـــا كســــابقاهتا حـــرواب اقودهــــا 
اااومــات واايــوم النظاميــة وحيامهــا  ــا ون دويل وافجرهــا   ــا  ااحــلتا أو ااــدود أو 

 اللوسا.
سعينات وبعد أن ا لهت اارب الباردة من وراط  خر أولث عليها اقرير كا ت حروب الل

صادر من مفوضية األمم اللحدة لشأون التجئـ  ابسـم: هخ س ـة العنـرف أو خ س ـة 
ــالغ  ــعينات والبـ ــلحة ِف اللسـ ــراعات السـ ــة وال ـ ــروب األهليـ ــد كا ـــت ااـ ــل عقـ ااـــرب«ف وابلفعـ

 طاعـــا خاصــا ا اقـــود  الــدوا بقـــدر مـــا    حـــراب أهليــة وصـــراعا مســلحاف كا ـــت35عــددها ه
 افجر  ااماعات والقبالل والع اابت واليليشيات.

ووجم صندوق رعاية الطفولة اللابا لألمـم اللحـدة هاليو سـير   ـدالا عـاجت لرعـا العـااة 
مليواً من النسال واألوفاا الذين يعلبون من ضحا  ااروب والاوار  48عن ما ي يد على 

 والفقــــــــــــــــر واألشـــــــــــــــااا األخــــــــــــــــرل للعنــــــــــــــــر وااســـــــــــــــلغتا علــــــــــــــــى مســــــــــــــــلول  الطبيعيـــــــــــــــة
 العامل.

وختا   ر القرن الاضي حولت الدوا الاـبل بلـدان العـامل الةالـل إىل مسـر  ارو ـا 
 مليون  ليل. 17الباردة اليت سق  عيها 
 الس ار واحلروا

 ومل يسلم ح  األوفاا من ويتت ااروبف عقد مت إح ال:
  لل ِف السنوات العشرة الاضية ِف العامل جرال الن اعات السلحة. مليون وفل 2ر1

 ألر وفل خيدمون كمقاال  ِف ااروب حالياً. 300

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 76 

متيــــ  وفــــل أصــــيو  ــــرو  ابلغــــة جــــرال   اعــــات الســــلحة خــــتا الســــنوات العشــــر  8
 الاضية.
عشـر مليون وفل أصيو ب دمات  فسية جرال الن اعات السلحة ختا السـنوات ال 30
 الاضية. 
 

 الدور الكبو واحلروا
% مـــن جتـــارة الســـت  الدوليــة. ويلو ـــا بعـــض انـــبال أن 55واليــوم اســـيطر أمرياـــا علــى 

الــــوا ت اللحــــدة سل ــــبك ِف القــــرن الواحــــد والعشــــرين البــــالا األوا أل ظمــــة اللســــليك لات 
 اللانولوجيا العالية.

مليــون لغــم ومــا  250خــتا ربــا  ــرن وابلنســبة إىل األلغــام عقــد أ لجــت الــدوا الاــبل 
 ألر لغم سنو . 30إىل  10طالت انل  

% مــنهم مــن 80مــن جــرال األلغــام و  1975ومليــون شــسا  للــوا أو شــوهوا منــذ عــام 
 الد ي .

مليــون لغــم ِف العــاملف أي ِبعــدا لغــم  100مليــواً إىل أكةــر مــن  65وأن هنــاا مــا بــ  
 شس اً. 85إىل  50لال 

مليــون لغــم طرعلهــا بريطا يــا وألا يــا وإيطاليــا أثنــال ااــرب العاليــة  22.7 وم ــر اعــاين مــن
 الةا ية.

ويـذكر خــبال هاألمـم اللحــدة  ِف إطالـة األلغــام ان اعطيـل مفعــوا األلغـام الوطعــة ِف العــامل 
 مليار دوار. 300إىل  200يالر مثناً خيالياً يكاو  ب  

 السلحة النووية واحلروا 
 رأس  ووي. 3264ة النووية عفي الوا ت اللحدة: أما األسلح

 260وِف بريطا يا: 
 340وِف عر سا: 
 275وِف ال  : 

 واهلند: أجرت أخرياً ثت  جتارب  ووية.
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 والباكسلان اقوا: إهنا  ادرة على إ لا  أسلحة  ووية.
رأس  ـووي حسـو ا ـرحيات ضـمنية لـبعض السـأول  مـن  100وِف الايان ال ـهيوين: 

 .(248)يهودال
 وِف بعض اوح الات:

ألـــر ســـت   ـــووي منلشـــر ِف  واعـــد  70أن ِف حيـــاطة أمرياـــا وروســـيا وبريطا يـــا وعر ســـا 
 عسارية حوا العامل.

  نبلة  ووية. 200وِف حياطة الايان ال هيوين 
ــاا  ــياف ابوضــــاعة إىل  اف  40وهنــ ــوطة روســ ــاوي ِف حــ ــن الســــت  الايمــ ــن مــ ألــــر وــ

 .األونان ِف خماطن أمرياا
 السلحة اْرثومية واحلروا

 4000وأمـــا ابلنســـبة إىل األســـلحة اارثوميـــة عـــإن هأ ةـــراكس  اارثـــومي يقلـــل أكةـــر مـــن 
شــسا خــتا أســبون. ومياــن لشــسا أن حيمــل حقيبــة هأ ةــراكس  إىل مدينــة عــدد ســااهنا 

كةـر حوايل مليوين شسا مةتً ويذهو إىل الرك  الر ضي الرليسـي ِف الدينـة والـذي يلسـا أل
من نسـ  ألـر ملفـر  ويفـلك ااقيبـة ويهـربف عسـتا اليـوم  األولـ  ا حيـد  أي شـيلف 
لان ااراثيم والفريوسات ا لشرت ِف الرك  الر ضي وِف بعض أج ال الدينةف وا أحد يعرفف 
وِف اليـــوم الةالـــل متللـــج العيـــادات والسلشـــفيات ناف الرضـــى يشـــلاون مـــن األ فلـــو  اف وِف 

الرابا يالشر األوبال أن هذ  األ فلـو  ا مـن  ـون خطـريف ويبـدلون ِف إجـرال عحوصـات  اليوم
ــا  ــو  ا وإرـ ــذ  ليســـت أ فلـ ــات ان هـ ــامس ااشـــر الفحوصـ ــوم انـ ــرهف وِف اليـ ــى الـ ــة علـ وبيـ
هأ ةـــراكس ف وِف اليـــوم الســـادس ميـــوت بعـــض الرضـــى واعـــداد كبـــريةف وِف اليـــوم الةـــامن ي ـــل 

 من أربعة  اف شسا. عدد الذين مااوا اىل أكةر
ــا  ـــد يقلـــل مليـــون شـــساف حيـــل حـــذرت  و ـــد لكـــر بعـــض انـــبال ان هجومـــا بيولوجيـ
دراسة علمية أمرياية من أن هجوما واحدا بست  بيولوجي ميان أن يأدي إىل و ون خسالر 

 ِف األروا  أكب بعشر مرات  ا ميان أن يسفر عنم هجوم ابألسلحة النووية. 
ــا مةـــــل و ـــــاا اللقريـــــر: إن ا ــراثيم الـــــيت يســـــهل اا ـــــوا عليهـــ ــر األكـــــب    مـــــن ااـــ نطـــ

 
 .30/5/1998بلاريخ   17ص    954 ا ظر ارلةف العدد  248ه
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 مياروابت اادري واأل ةراكس واويبوا. 
ــة  ــذ  األمــــراه القاالــــة وكيفيــ ــال ملس  ــــون ِف دراســــة هــ وســــاعد ِف إعــــداد اللقريــــر أوبــ

 ا لشارها أو العدول  ا. 
ىل مقلــل مالــة ألــر ويشــري اللقريــر إىل أن ا فجــار  نبلــة  وويــة ِف مدينــة كــبل  ــد يــأدي إ

شــساف بينمــا  ــد يــأدي اعــره منطقــة  اثلــة إىل الباــك  أو الفريوســات القاالــة إىل م ــرن 
 مليون شسا. 

ويقــوا اللقريــر إىل أن انســارة ِف األروا  ســلكاعث ِف هــذ  ااالــة مــا خســارة ماديــة اقــدر 
 ِبليارات الدوارات.  

 اإلا اق العسكري ِ احلروا
ــروب اب ــالير ااـ ــلعدادات إن ااـ ــالير ااسـ ــاريون ااـ ــبال عسـ ــدر خـ ــد  ـ ــداًف عقـ ــة جـ هظـ

مليـــون دوارف  250العســـارية الـــيت  امـــت  ـــا الـــوا ت اللحـــدة  بـــل ضـــرب العـــراق ِبليـــار و
   إىل 1998وهــــذا يرعــــا  مــــون ااــــالير إ فــــاق أمريكــــا العســــاري ِف منطقــــة انلــــي  عــــام ه

 االير ال ربة العسارية.مليارات دوارف اري أهنا ليست شيئا إلا  ور ت بل 3
ألــر دوار ِف الســاعةف ويقــدر العســاريون  12  يالــر 52عــإن حتليــث كــل وــالرة هب 

 أن كل والرة مقاالة حتلا  إىل ست ساعات وريان للنفيذ مهماهتا ِف العراق.
 ألر دوار. 100وكلفة كل صارو  كروط: مليوان و

 ألر دوار. 250والقنابل الوجهة ابللي ر االر كل واحدة منها 
 مليار دوار. 16إىل  15والرة هحربية  حوايل  232ويالر إ لا  

ــدار   ــغ مقـ ــيا مبلـ ــة  ولبـــت   ـ ــدعان األمريايـ ــا أن هوطارة الـ ــار دوار  276.6كمـ مليـ
ــام  ــة لعـــ ــة الدعاعيـــ ــغ 1999للسطـــ ــوات البيـــــةف  46.265ف ولاـــــن مت رصـــــد مبلـــ ــار للقـــ مليـــ

كلس ي ــــات   35.793  ااــــوف ومليــــار لســــت 77.097مليــــار للبحريــــةف و 81.455و
ــا اعلـــب ِف  258.793دعاعيـــة عامـــةف لي ـــبك إقـــايل او فـــاق الواعـــث عليـــم  مليـــار دوارف  ـ

 .1998% عن عام 1النهاية اخنفاضاً حقيقياً بنسبة 
ــارير  ــا ورد ِف اللقـ ــا مـ ــوت الشـــعو عمنهـ ــاب  ـ ــى حسـ ــلم علـ ــت  الـــيت اـ ــفقات السـ ــا صـ أمـ

 اللالية:
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مليــار هرا ـد  أي مــا يعــادا  30هبريلــور    علــى عقـد  يملــم أ ـدمت دولــة جنــوب أعريقيـا 
 مليار دوار أمرياي لشرال أسلحة. 5

وأعلنت هوطارة الدعان األمرياية  أهنا ادرس حالياً صـفقة سـت  كبـرية لشـرال  موعـة مـن 
ــات  ــام ااحلياجـ ــدة ومتـ ــة اللحـ ــارات العربيـ ــة اومـ ــاظ دولـ ــليحية اقـــدماً ل ـ ــة اللسـ ــر األ ظمـ أكةـ

  وابلـــغ  يمـــة ال ـــفقة مـــا 16وـــالرة هاف  80لعلقـــة بشـــرال اومـــارات  مـــأخراً دععـــة  وامهـــا ال
 مليار دوار أمريايف وال من اشايلة من صواريخ جو. 2يقرب من 

 
 مغ مآسأ احلروا

 وهناا الاةري من اراطر اليت و عت واقا ِف ااروبف  شري إىل بع ها رولجاً:
 ش ص  300جيا الرا يقتل 

ــاا هاـاــــ  ــوا  300يا األوانـــــدي : إن  ـــ ــودان لقـــ ــل ِف جنـــــوب الســـ ــى األ ـــ شـــــسا علـــ
 م رعهم على أيدي مقاال  هوا أ فسهم  يا الرب ِف ا ون أسبوع .

شس ـا كـا وا ضـمن الشـارك   60و اا ملحد  ابسم اايا األواندي إن ب  القللى 
كــل ااةمــان الــذي  ِف اشــييا جنــاطة  ــللهم القــاالون ابلرصــاص بعــدما أجــبوهم علــى وهــي وأ

 كا وا على وش  دعنم.
ألــر  12كمــا اخلطفــت  ــوات جــيا الــرب الــيت انطلــث مــن  واعــد ِف جنــوب الســودان 

 وفل على األ ل وشردوا مئات اآلاف من الد ي .
 إعادة خمطونه 

 اا صندوق األمم اللحدة لرعاية الطفولـة هاليو يسـير : إن  موعـة أوىل مـن بـ   اف 
ا ي  الــذين يعلقــد أهنــم خطفــوا أثنــال ااــرب األهليــة الســودا ية اللواصــلةف  ـــد األوفــاا الســود

 عادت إىل موونها ِبوجو اافاق يعد علحا جديدا ِف هذا اراا.
سـنة  قلـوا ابلطـالرة  17و 11و اا هاليو يسـير : إن نسـة أوفـاا اـكاو  أعمـارهم بـ  

طر ااـيا الشـعيب للحريـر السـودان علـى من العاصمة انروـوم إىل منطقـة رـر الغـ اا الـيت يسـي
 معظمهاف ولل  ِبوجو اافاق ما اااومة السودا ية للل دي لعمليات ااخلطاف.

وهأال األوفاا انمسة هم أوا صـغار يعةـر علـيهم ويعـادون إىل مـوونهم منـذ بـدل انفيـذ 
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ف النسـال البام   بل ثـت  سـنوات ابللعـاون بـ  كـل مـن اللجنـة اااوميـة لااعحـة اخلطـا
ــاا ملحـــــــد  ابســـــــم  ــاا  البيطا يـــــــة. و ـــــ ــذوا األوفـــــ ــير ومنظمـــــــة هأ قـــــ ــاا واليو يســـــ واألوفـــــ
هاليو يسير  إن العةور على األوفاا واللعـرف علـى هـو هتم اسـلغرق و لـاف ولاـن مـن الـأموا 

 أن اأدي إعادة هذ  الدععة األوىل إىل اللعجيل بعمليات  اثلة. 
إىل سلة  اف وفل وامرأة رِبا اخلطفوا من جنـوب  ويقوا موظفو اوااثة إن عددا ي ل

السودان و قلوا إىل الشماا. واوجد ِف السودان حاليا انة ارعاهـا الـوا ت اللحـدة لللحقيـث 
 ِف م اعم العلث بلجارة الر يث وعمليات ااخلطاف.

اهن علمــاً ان ال عمــال احملليــ  ِف جنــوب الســودان يقــدرون عــدد الســك   ِف الو ــت الــر 
 ألر شسا. 200اكةر من 

 القتلى ِ مِّادمات كشمري 
ــة: إن حنـــو  ــة هنديـ ــادر رهيـ ــدف  3500 الـــت م ـ ــام واحـ ــوا ِف كشـــمري ِف عـ شـــسا  للـ

مــدين.  900مــن  ــوات الشــروة وااــيا وأكةــر مــن  532مقــاات كشــمري  و 2020بيــنهم 
  عامــــا مــــن الواجهــــات ِف 12ألــــر شــــسا لقــــوا حــــلفهم خــــتا  35ويــــذكر أن أكةــــر مــــن 

 كشمري.
 

 احلرا ِ اإلسة 
هذا و د أكد اوستم علـى حرمـة إرا ـة الـدمال وعـدم جـواط إشـعاا ااـروب إا ِف الـوارد 
القـــررة شـــرعاً الـــذكورة ِف الفقـــمف م ـــاعاً إىل أن ااـــرب ِف اوســـتم مبلنيـــة علـــى أســـس  ظيفـــة 

 (249)عقــم النظاعــة شــرعية إ ســا يةف اقــل عيهــا القللــى واوصــاابت علــى مــا ع ــلنا  ِف كلــاب ه
 .(250)وهعقم ااهاد 

يسََ لواْ عََغ الشََهر احلََرا  قتََار نيَََ قََل قتََار نيَََ كدََري وصََد عََغ  ــاا ســبحا م: 
سديل َ وك ر ََ واملساد احلرا  وإ راج أملَ منَ أكب عند َ وال تنََة أكََب مََغ القتََل 

 
ف الطبعة األوىل: هيئة  مد األم  هصـلى هللا عليـم و لـم   17×24صفحةف    567يقا الالاب ِف    249ه

 م.2000هـ  1421الاويتف 

 .48-47موسوعة الفقم:    250ه
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عََغ دينَََ  وال يزالََو  يقََا لواك  حََك يََردوك  عََغ ديََنك  إ  اسََتطاعوا ومََغ ير ََدد مََنك 
نيمل ومو كََانر ن ولئََْ حدطََل أعمََاهل  ِ الََدايا واآل ََرة وأولئََْ أصََحاا النََار مََ  

 .(251)نيها  الدو 
الشََهر احلََرا  نلشََهر احلََرا  واحلرمََات قََِّاص نمََغ اعتََدو علََيك  و ــاا اعــاىل: 

وأا قََوا ِ   ناعتدوا عليَ َثل ما اعتدو علََيك  وا قََوا َ واعلمََوا أ  َ مََع املتقََه
 .(252)ديل َ وال  لقوا أبيديك  إىل التهلكة وأحسنوا إ  َ    احملسنهس

ي أيها الََييغ ومنََوا ال حتلََوا شََعائر َ وال الشََهر احلََرا  وال اهلََدي وال و اا اعاىل: 
ََ  ور ََواَّن  وإذا حللََت  ناصََطادوا وال  القةئد وال ومه الديل احلرا  يدتُثو  نضة  مغ َر

  أ  صدوك  عغ املساد احلرا  أ   عتََدوا و عََاواوا علََى الََب والتقََوو جيرمنك  شنآ  قو 
 .(253)وال  عاواوا على اإلا والعدوا  وا قوا َ إ  َ شديد العقاا

 .(254): هلبئس لعمر هللا سعر ار اارب«هعليم الستم و اا 
 .(255): هوإن أخا اارب األرق ومن ام مل ينم عنم«هعليم الستم و اا
 .(256): هينام الرجل على الةال وا ينام على اارب«عليم الستم هو اا
: هوأقــل ِف الالســو عإ ــم رب ولــو  ــد جــر إىل حــرب ولــيس كــل هعليــم الســتم و اا

 .(257)والو ِبرطوق«
هصـلى هللا  ـاا: ه ـاا رجـل للنـيب  هعليـم السـتم وعن معلى بن خنـيس عـن أة عبـد هللا 

 ــاا: الهــو وا اغ ــو عقــاا الرجــل:  ــد اكلفيــت بــذااف  :   رســوا هللا علمــافعليــم و لــم 
عم ى إىل أهلم عـإلا بـ   ومـم حـرب  ـد  ـاموا صـفوعاً ولبسـوا السـت ف علمـا رأل للـ  لـبس 

 
 .217سورة البقرة:   251ه

 .195-194سورة البقرة:   252ه

 .2سورة الالدة:   253ه

 الباب ااادي والةتثون. 74ص  34رار األ وار:    254ه

 الطعن انامس عشر.  225ص 17شر  هن  البتاة:    255ه

 .2   4ب  258ص  101رار األ وار:    256ه

 أ واا حايمة ِف وصر الد يا وعنال الد يا.  93ص 16شر  هن  البتاة:    257ه
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ا اغ ـوف عرمـى السـت   هصـلى هللا عليـم و لـم ستحم    ام معهم   لكـر  ـوا رسـوا هللا 
 هأال ما كا ت لام من جراحة أو  لل   جال ميشي إىل القوم الذين هم عدو  ومم عقاا:  

أو ضرب ليس عيم أثر ععلير ِف مـايل أا أوعيامـو ف عقـاا القـوم: عمـا كـان عهـو لاـم حنـن أوىل 
 .(258) بذل  منامف  اا: عاصطلك القوم ولهو الغ و«
ــم الســـــتم وعـــــن داود بـــــن عر ـــــد  ـــــاا:  ـــــاا أبـــــو عبـــــد هللا : هالغ ـــــو مفلـــــا  كـــــل هعليـــ

 .(259)شر«
 ــاا: هســتمة الــدين وصــحة البــدن  هعليــم الســتم ســار عــن أة جعفروعــن ع ــيل بــن ي

 .(260)خري من الااف والاا طينة من طينة الد يا حسنة«
ــم الســـتم وعـــن أة عبـــد هللا ــاا:  ـــاا رســـوا هللا  هعليـ ــم و لـــم  ـ ــبك هصـــلى هللا عليـ : هي ـ

ن الــــأمن أو ميســــي علــــى ثاــــل خــــري لــــم مــــن أن ي ــــبك أو ميســــي علــــى حــــرب عنعــــول ابهلل مــــ 
 .(261)اارب«
يومــاً ِف حــرب  هعليــم الســتم وااســن بــن  مــد الــديلمي ِف هاورشــاد   ــاا: كــان علــي      

صـــف  مشـــلغت اباـــرب والقلـــاا وهـــو مـــا للـــ  بـــ  ال ـــف  يرا ـــو الشـــمسف عقـــاا لـــم ابـــن 
عبــاس:   أمــري الــأمن  مــا هــذا الفعــلف عقــاا: هأ ظــر إىل الــ واا حــ    ــلي« عقــاا لــم ابــن 

: هعليـــم الســـتم وهـــل هـــذا و ـــت صـــتة إن عنـــدا لشـــغت ابلقلـــاا عـــن ال ـــتةف عقااعبـــاس: 
ــة  ــ  ليلـ ــ  حـ ــل  ـ ــتة الليـ ــكا صـ ــاا: ومل يـ ــتة«  ـ ــى ال ـ ــاالهم علـ ــا  قـ ــاالهمف إرـ ــا  قـ ــى مـ هعلـ

 .(262)اهلرير

 
 .35   37ب  85-84ص  22رار األ وار:    258ه

 .3ابب الغ و    303ص 2الااِف:    259ه

 .21319   22ب  192ص16سالل الشيعة:  و   260ه

 .21904   6ب  31ص  17وسالل الشيعة:    261ه

 .217ص 2إرشاد القلوب:    262ه
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 كارثة الساو   
 

لقــد كةــرت الســـجون ِف بــتد العـــامل ب ــورة عامـــةف وِف بــتدا اوســـتمية ب ــورة خاصـــةف 
كل ِف كل بتدا كةرة السجونف ما أن السجن ِف اوستم  ليل جداًف ولـذا مل ياـن لرسـوا ع

ســجنف وأكةــر مــا كــان  مــر بــم مــن حــبس أحــد ســلة أ م عقــ ف ومل  هصـلى هللا عليــم و لــم هللا 
ياــن بعــد  ســجن إا ِف طمــان عمــر حيــل اســلأجر داراً عاديــة للســجنف مــا العلــم ان الدولــة 

 هصـلى هللا عليـم و لـم ا كا ت واسعة جداً وكان لل  ببكة أختق رسـوا هللا اوستمية   ذا
إىل بنــال ســجن  هعليــم الســتم واعاليمــم الســماوية الفطريــةف و ــد اضــطر اومــام أمــري الــأمن  

 واحد عادي جداً ِف الاوعة على اف يل لكرا  ِف الالو اليت اعرضنا عيها هلذا الشأن.
علـى اف ـيل مـذكور ِف  (263)قو اً مشروعة أكد عليهـا اوسـتمم اعاً إىل أن للسج  ح

 هالفقم ف ا ارل شيئاً منها ِف هذ  األ م.
ــو دليـــل علـــى عســـاد اااـــام ووجـــود  ــرة الســـجن والســـجنال حاليـــاً ِف بـــتدا إرـــا هـ إن كةـ
ل القوا   ال الدة الاابلة للحر تف وإابحلهم انمر والقمار والفسـادف وهتيئـة اااومـات وسـال

 السدرات والسر ة وما أشبم.
 هصلى هللا عليم و لم ولو وبرث اوستم كما أمر هللا بم ِف القر ن ااايم والرسوا األعظم 

 ِف يومنا هذاف ل ار السجن أ ل من القليل. هعليهم الستم و لم األوهار 
حرمهــا ألن األصــل ِف او ســان ااريــة علــى إوت هــا وعمومهــا ـ عيمــا عــدا احملرمــات الــيت 

 اوستم ل اظ عردية أو اجلماعية ـ عال إ سان حر ِف كل شيل وبال صورة.
ــت هـــذ   ــري ف و ـــد كا ـ و ـــد لكـــرا ألـــر حريـــة له ســـان ِف كلـــاب هالفقـــم: ااـــر ت  واـ
اار ت من أهم أسباب اقدم السلم  واطدهار بتدهـمف واليـوم  ـد كبلـت الـ  ااـر ت منـذ 

 ا أخذوا ِف اللأخر.أن دخل السلعمر بتداف ولذ
والســجن وأســبابم ينــاِف كةــرياً مــن ااــر ت الشــروعة له ســانف ولــذا حررمــم اوســتم إا ِف 

 
 .ا ظر كلاب هكير ينظر اوستم إىل السج ؟  لهمام الألر   263ه
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 موارد  ليلة حسو القرر شرعاً ولل  حفظاً اقوق اآلخرين وصواً للمجلما.
ف وما دامـت (264)وِف القاعدة الفقهية الشهورة: هالناس مسلطون على أمواهلم وأ فسهم«

 قاعدة ِف اهندام ِف كل العامل عالسجون ِف اطد د يوماً بعد يوم.هذ  ال
 

 مغ سياسة الطُثاة
هـذا و ــد كــان دأب الطغــاة واطاا أن يســجنوا ال ـاا  واألبــر لف عــإهنم  ــد ســجنوا حــ  

 األ بيال واألوليال وكبار العلمال.
ا يََدعواين قار را الساغ أح  إيّل ِم: هعليم الستم  اا اعاىل حااية عن يوسر 

 .(265)إليَ وإال  ِّرف عين كيدمغ أص  إليهغ وأكغ مغ اْامله
ود ََل معَََ السََاغ نتيََا  قََار أحََدمها إ  أرا  أعََِّر  ََرا  وقََار و ــاا ســبحا م: 

اآل ََََر إ  أرا  أَََََل نََََوق رأسََََأ  دََََزا  تكََََل الطََََري منَََََ ادئنََََا َت ويلَََََ إَّن اََََراف مََََغ 
 .(266)احملسنه

 .(267)غ أ أرنا مت رقو   ري أ  َ الواحد القهاري صاحيب السا و اا اعاىل: 
َََ  ََرا  وأمََا اآل ََر نيََِّل  و اا سبحا م:  ي صاحيب الساغ أما أحدكما نيسقأ َر

وقار لليي ظغ أاَََ َّنج منهمََا  نت كل الطري مغ رأسَ قضأ المر اليي نيَ  ست تيا 
َ نلدث ِ الساغ َضع سن ْ ن اساه الشيطا  ذكر َر  .(268)هاذكر  عند َر

ورنع أَويَ على العرش و روا لَ سادا  وقار ي أَل مََيا تويََل رؤيي و اا اعاىل: 
مغ قدل قد جعلها رِ حقا وقد أحسغ ِ إذ أ ََرجين مََغ السََاغ وجََاء َكََ  مََغ الدََدو 
َََه إ َََون إ  رِ لطيَََف ملَََا يشَََاء إاََََ مَََو العلَََي   مَََغ َعَََد أ  اَََز  الشَََيطا  َيَََين َو

 
 .ا ظر اف يل هذ  القاعدة ِف كلاب هالقواعد الفقهية  لهمام الألر   264ه

 .33سورة يوسر:   265ه

 .36يوسر:  سورة  266ه

 .39سورة يوسر:   267ه

 .42-41سورة يوسر:   268ه
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 .(269)احلكي 
 وِ الروايت:

عن علي بن عبد الغفار  اا: هدخل العباسيون على صـاظ بـن وصـير ودخـل صـاظ بـن 
علــي واــري  مــن النحــرع  عــن هــذ  الناحيــة علــى صــاظ بــن وصــير عنــد مــا حــبس أاب  مــد 
هعليم الستم  عقاا هلم صاظ: وما أصنا  د وكلـت بـم رجلـ  مـن أشـر مـن  ـدرت عليـم عقـد 

م إىل أمــر عظــيمف عقلــت هلمــا: مــا عيــمف عقــاا: مــا اقــوا ِف صــارا مــن العبــادة وال ــتة وال ــيا
رجـــل ي ـــوم النهـــار ويقـــوم الليـــل كلـــم ا يـــلالم وا يلشـــاال وإلا  ظـــرا إليـــم اراعـــدت عرال ـــنا 

 .(270)ويداخلنا ما ا رلام من أ فسنا علما هعوا لل  ا  رعوا خالب  
علمــا دعــاًل عــإين  ــد  تم هعليــم الســ وعــن ط د القنــدي  ــاا: كلبــت إىل أة ااســن األوا

بليــت بشــيلف وكــان  ــد حــبس ببغــداد حيــل اهتــم امــواهلمف عالــو إليــم: هإلا صــليت عأوــل 
الســجود    ـــل:   أحـــد مـــن ا أحـــد لـــمف حــ  انقطـــا الـــنفسف    ـــل:   مـــن ا ي يـــد  كةـــرة 

ي الــدعال إا جــوداً وكرمــاًف حــ  انقطــا  فســ ف    ــل:   رب األرابب أ ــت أ ــت أ ــت الــذ
ا قطـــــا الرجـــــال إا منـــــ    علـــــي   عظـــــيم«  ـــــاا ط د: عـــــدعوت بـــــم عفـــــر  هللا عـــــا وخلـــــى 

 .(271)سبيلي
 

 مغ موارد الساغ الشرعأ
 ـاا: ه طـا رجـل السـارق بعـد  طـا اليـد    هعليم السـتم عن أة ب ري عن أة عبد هللا

 .(272)ا يقطا بعدف عإن عاد حبس ِف السجن وأ فث عليم من بيت ماا السلم «
أ ـم  ـاا: ه ـو علـى اومـام  هعليم الستم ِف رواية أمحد بن أة عبد هللا الب ي عن علي

 .(273)أن حيبس الفساق من العلمالف وااهاا من األوبالف والفاليس من األكرال«
 

 .100سورة يوسر:   269ه

 .23ابب مولد أة  مد ااسن بن عليهعليم الستم     512ص 1الااِف:    270ه

 .25ابب السجود واللسبيك    328ص 3الااِف:    271ه

 .6ابب حد القطا    223ص 7الااِف:    272ه

 .58   92ب  320ص  6هتذيو األحاام:    273ه
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 .(274): هحبس اومام بعد ااد ظلم«هعليم الستم و اا 
أ ــم  ــاا: هعلــى اومــام أن خيــر    هعليــم الســتمورول عبــد هللا بــن ســنان عــن أة عبــد هللا

احملبوس  ِف الدين يوم اامعة إىل اامعة ويوم العيد إىل العيد عريسل معهم عإلا   وا ال تة 
 .(275)والعيد ردهم إىل السجن«

 ـــاا: ها خيلـــد ِف الســـجن إا  هعليـــم الســـتم ِف روايـــة محـــاد عـــن حريـــ  أن أاب عبـــد هللا 
ظــم حــ  يقلــلف والــرأة الراــدة عــن اوســتمف والســارق بعــد ثتثــة الــذي ميســ  علــى الــوت حيف

 .(276) طا اليد والرجل«
أمــا واحــد مــنهم أمســ  رجــتف وأ بــل  هعليــم الســتم وروي أ ــم: هرعــا ثتثــة  فــر إىل علي

ِف الذي ِف الرلية أن اسمل  هعليم الستم اآلخر عقللمف والةالل ِف الرلية يراهمف عق ى علي
أمســ  أن حيــبس حــ  ميــوت كمــا أمســامف و  ــى ِف الــذي  لــل أن  عينــا ف و  ــى ِف الــذي

 .(277)يقلل«
عبد  أن يقلـل   اا ِف رجل أمر من هعليم الستم رول الساوين إبسناد  أن أمري الأمن 

ــد  ــيد واســـــلودن عبـــ ــيفمف عقلـــــل الســـ ــمف  ـــــاا: ههـــــل عبـــــد الرجـــــل إا كســـــووم وســـ رجـــــت عقللـــ
 .(278)السجن«

ِف الرجل يقـا علـى أخلـم  ـاا:  هعليم الستم ااس وعن عامر بن السم  عن علي بن 
 .(279)هي رب ضربًة ابلسير بلغت منم ما بلغت عإن عام خلد ِف اابس ح  ميوت«

كـان   هصلى هللا عليـم و لـم  اا: هإن النيب  هعليم الستم وعن الساوين عن أة عبد هللا 
 .(280)إا خلى سبيلم«حيبس ِف هتمة الدم سلة أ م عإن جال أوليال القلوا بةبت و 

عــن أبيــم  هعليــم الســتم وعــن موســى  ــاا: حــدثنا أة عــن أبيــم عــن جــد  جعفــر بــن  مد
 

 .77   92ب  314ص  6هتذيو األحاام:    274ه

 .33797   32ب  301ص  27وسالل الشيعة:    275ه

 .3264ابب اابس    31ص 3من ا حي ر  الفقيم:    276ه

 .3263ابب اابس    31-30ص 3من ا حي ر  الفقيم:    277ه

 ع ل السلدون ِف السجن.  122  هة الناظر: ص  278ه

 .35734   19ب  116ص  28وسالل الشيعة:    279ه

 .35378   12ب  160ص  29وسالل الشيعة:    280ه
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رعــا إليــم رجــل ضــرب عبــداً لــم وعذبــم حــ  مــاتف  هعليــم الســتم : هأن عليــاً  عــن جــد  
هعليــــم  اــــاا وحبســــم ســــنًة وارمــــم  يمــــة العبــــد عل ــــدق بــــم علي هعليــــم الســــتم ع ــــربم علي

 .(281)«الستم 
وعن علي هعليم الستم  أ م  اا: ها حبس ِف هتمة إا ِف دم وااـبس بعـد معرعـة ااـث 

 .(282)ظلم«
 الساغ والساناء ِ العا 

ســج   200 الــت هاللجنــة العليــا للــدعان عــن العلقلــ  السياســي   ِف  طــر: إن هنــاا 
 شس ية ثقاعية وسياسية. 54سياسي وأن اااومة القطرية سحبت جواطات 

م 1997و الــت إح ــالية رهيــة صــدرت ِف موســاو: إن عــدد الســجنال ِف روســيا عــام 
 ألر سج . 740بلغ حنو 

% عــن 50وِف بريطا يــا ســجلت األر ــام ِف  فــس العــام ارافاعــاً ِف عــدد الســجنال بنحــو 
 ألر سج . 63السنوات األربا الاضيةف وبلغ عدد السجنال بنحو 

العـدا هـذا العـام أن السـج  األسـود يق ـي عـكة  وكشر اقريـر أمرياـي صـادر عـن وطارة
أوـوا مــن السـج  األبــيض الــذي أديـن بــنفس اللهمـةف ولكــر اللقريــر: أن األسـود الــذي يــدان 

شــهراً ســجناً ِف حــ  أن الغل ــو األبــيض يق ــي ِف الســجن  70بلهمـة ااال ــاب يق ــي 
 كـل الـوا ت األمريايـة شهراًف وكشر اللقرير عن وجود مليو   ومثارالة ألر سج  ِف 56

 % ِف كل عام.7ابرافان  سبلم 

 
 ابب الق اص ب  األحرار والعبيد.  123ااعفر ت: ص  281ه

 .21672   24ب  403ص 17مسلدرا الوسالل:    282ه
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 كارثة التعيي 
 

لقــد كةــر اللعــذيو ِف الــبتد اوســتمية واريهــا  ــا يــدا علــى اللسلــر الابــريف عفــي كــل 
 بتد اوستم ارل  ساوة اللعذيو حسو ما رأينا  وهعنا بم منذ   ر  رن.

ف وهـو مـن أشـد احملرمـاتف عإ ـم إها ـة للبشـرية ما العلم ا م ا اعذيو ِف اوسـتم إوت ـاً 
 .(283)ولقد كرمنا َين ود ولارامة او سان الذي  اا ِف حقم اعاىل: 

كمـا هـو إها ـة للمعــذريب ـ ابلاسـر ـ أي ـاً  بـل أن ياــون إها ـة للمعـذَّب ـ ابلفـلك ـ حيــل 
دم متانم يدا على خبل سريرام وضعفم وعدم خ وعم للحث بل ااباعم لسبيل الشيطانف وع

 من إعهام الطرف اباوار والنطث.
وا عــرق ِف حرمــة اللعــذيو بــ  أن ياــون العـــذَّب ـ ابلفــلك ـ مســلماً أو اــري مســلمف بـــل 
بــم شــسا  حــ  لــو كــان  ــارابً للمســلم ف   اســلوىل الســلمون علــم  ــ  أن يعــذَّبف وإن عذر

األدلة مةل: ها يعذب ابلنار إا هنا  اوستم أشد هني ـ كما لكر  الفقهال ودا عليم إوتق 
 ف وما أشبم  ا لكر ِف النا والفلول.(284)رب النار«

ــم و لـــم ومل يـــنم رســـوا هللا  حيـــل إن بعـــض مـــن جـــال حملاربلـــم  يـــد ابابـــل  هصـــلى هللا عليـ
 .(285)مشدوداً عليم بشدةف  ا كان يئن منم

احلََر نحلََر والعدََد ي أيها الييغ ومنوا كتََ  علََيك  القََِّاص ِ القتلََى   اا اعاىل: 
نلعدد والاثى نلاثى  نمغ ع أ لَ مغ أ يَََ شََأء نا دََاع نملعََروف وأداء إليَََ  حسََا  

ة نمغ اعتدو َعد ذلْ نلَ عياا ألي  ك  وَر  .(286)ذلْ َت يف مغ َر
إ  الييغ يك رو   يت َ ويقتلو  النديه َُثري حق ويقتلََو  الََييغ و اا سـبحا م: 

 
 .70سورة اوسرال:    283ه

 .2ضمن    10ب  244ص  61رار األ وار:    284ه
 .1ب 61ص  1انرال  واارالك:    285ه

 .178سورة البقرة:   286ه
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 .(287)الناس ندشرم  َعياا ألي أيمرو  نلقسط مغ 
 ـاا: همـن أ ـر  هعليم الستم أن علياً  هعليم الستم عن أبيم  هعليم الستم وعن جعفر 

 .(288)عند جتريد أو حبس أو  وير أو هتديد عت حد عليم«
 ــاا: هإن أوا مــا اســلحل األمــرال العــذاب لاذبــة كــذ ا  هعليــم الســتم وعــن أة جعفــر 

أ ــم هــر يــد رجــل إىل ااــال  ومــن    هصــلى هللا عليــم و لــم وا هللا أ ــس بــن مالــ  علــى رســ 
 .(289)اسلحل األمرال العذاب«

 ــــاا:  ــــاا رســــوا  هعلــــيهم الســــتم عــــن  ابلــــم  هعليــــم الســــتم وعــــن موســــى بــــن جعفــــر 
: همـــــن أشـــــار علـــــى أخيـــــم الســـــلم بســـــتحم لعنلـــــم التلاـــــة حـــــ  هصـــــلى هللا عليـــــم و لـــــم هللا

 .(290)ينحيم«
 اا: ها يقطا السارق ح  يقر ابلسر ة مرا ف عإن رجا ضمن السر ة  وعن أحدقا 

و ـــاا: ها يـــرجم الـــ اين حـــ  يقـــر أربـــا مـــرات إلا مل ياـــن  (291)ومل يقطـــا إلا مل ياـــن شـــهود«
 . (292)شهودف عإن رجا ارا ومل يرجم«

هعليـم وعن ولحة بن طيد عن جعفر  اا حدثا بعض أهلـي: أن شـاابً أاـى أمـري الـأمن  
ــم علي لســــتم ا ــاا لــ ــاا عقــ ــر ةف  ــ ــأ ر عنــــد  ابلســ ــم الســــتم عــ ــاابً ا اس هعليــ : هإين أراا شــ

 يئلـ ف عهـل اقـرأ شـيئاً مـن القـر ن«  ـاا:  عــم سـورة البقـرةف عقـاا: هعقـد وهبـت يـدا لســورة 
 .(293)البقرة«

وِف   ـــة بـــدر أن  ـــريا بعةـــوا عبيـــدها ليســـلقوا مـــن الـــالف عأخـــذهم أصـــحاب رســـوا هللا 
 و الوا هلم: من أ لم؟  عليم و لم  هصلى هللا

  الوا: حنن عبيد  ريا.
 

 .21سورة  ا عمران:  287ه

 .29343   4ب  185ص  23وسالل الشيعة:    288ه

 .1   94ب  203ص  76رار األ وار:    289ه

 .10512   142ب  148ص 9مسلدرا الشيعة:    290ه

 .5103ابب حدر السر ة    61ص  4من ا حي ر  الفقيم:    291ه

 .21870   10ب  16ص 18مسلدرا الوسالل:    292ه

 .123   8ب  127ص  10هتذيو األحاام:    293ه
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  الوا: عأين العري؟
  الوا: ا علم لنا ابلعري.

ي ـلي عا فلـل مـن صـتام و ـاا:  هصـلى هللا عليـم و لـم عأ بلوا ي ربوهنمف وكان رسـوا هللا 
 هإن صد وكم ضربلموهم وإن كذبوكم اركلموهم«.

 عأاو   مف عقاا هلم: همن أ لم«؟
  الوا:    مد حنن عبيد  ريا. 

  اا: هكم القوم«؟
  الوا: ا علم لنا بعددهم.

  اا: هكم ينحرون كل يوم من ج ور«؟
  الوا: اسعة إىل عشرة.

هصـلى هللا : هالقـوم اسـعمالة إىل ألـر رجـل« عأمر هصلى هللا عليـم و لـم عقاا رسوا هللا 
 .(294)موا على مسريهم م عحبسوا وبلغ لل   ريشا عف عوا و د عليم و لم 

عـيمن أخـذ صـفية بنـت حيـيف عـدعا  هعليـم السـتم و د ورد أ م: أخذ أمري الـأمن  علـي 
ح  يـرل  هصلى هللا عليم و لم بتا عدععها إليم و اا لم: ها ا عها إا ِف يدي رسوا هللا 

قللى و د كادت على ال هصلى هللا عليم و لم عيها رأيم« عأخرجها بتا ومر  ا إىل رسوا هللا 
: هأ   عــت منــ  الرمحــة   بــتا«   اصــطفاها هصــلى هللا عليــم و لــم اــذهو روحهــاف عقــاا 

 .(295)لنفسم   أعلقها وا وجها
   إن على القاضي أن ي ل إىل ااقيقة عب الطرق الشرعية ا اللعذيو.

 تم هعليـــم الســـ  ـــاا: دخـــل أمـــري الـــأمن   هعليـــم الســـتم عـــن أة ب ـــري عـــن أة جعفـــر 
ــم  ـــــوم يســـــالو مف عقـــــاا علي ــم الســـــتم الســـــجد عاســـــلقبلم شـــــاب يباـــــي وحولـــ ــا هعليـــ : همـــ

 أبااا؟«. 
عقـــاا:   أمـــري الـــأمن  إن شـــرحياً   ـــى علـــير بق ـــية مـــا أدري مـــا هـــيف إن هـــأال النفـــر 
خرجــوا اة معهــم ِف الســفر عرجعــوا ومل يرجــا أةف عســأللهم عنــم عقــالوا: مــاتف عســأللهم عــن 

 
 ا وة بدر الابل.  10ب  219ـ   218ص  19رار األ وار:    294ه

 ا وة خيب وعدا و دوم جعفر.  22ب 22ص  21رار األ وار:    295ه
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وا: مــا اــرا مــااف عقــدملهم إىل شــريك عاســلحلفهمف و ــد علمــت   أمــري الــأمن  أن مالــمف عقــال
 أة خر  ومعم ماا كةري.

 : هارجعوا«.هعليم الستم عقاا هلم أمري الأمن  
:   شـــريك كيـــر هعليـــم الســـتم عرجعـــوا والفـــ  معهـــم إىل شـــريكف عقـــاا لـــم أمـــري الـــأمن  

   يت ب  هأال؟
أمن  ادعى هذا الف  على هـأال النفـر أهنـم خرجـوا ِف سـفر وأبـو  معهـم عقاا:   أمري ال

عرجعوا ومل يرجا أبو ف عسأللهم عنم عقالوا: مـاتف عسـأللهم عـن مالـم: عقـالوا: مـا خلـر مـااف 
 عقلت للف : هل ل  بينة على ما ادعي؟ عقاا: اف عاسلحلفلهمف عحلفوا.

 ت   شريك هاذا حتام ِف مةل هذا«.: ههيهاهعليم الستم عقاا أمري الأمن  
 عقاا   أمري الأمن : عاير؟

: هوهللا ألحامن عيهم رام ما حاـم بـم خلـث  بلـي إا هعليم الستم عقاا أمري الأمن 
ف    نــب ادن يل شــروة انمــيس«ف عــدعاهم عوكــل باــل رجــل مــنهم هعليــم الســتم داود النــيب 

عقــاا: همــالا اقولــون أاقولــون إين ا أعلــم مــا صــنعلم رجــت مــن الشــروةف    ظــر إىل وجــوههم 
 اة هذا الف ف إين إلاً ااهل«    اا: هعر وهم واطوا رلوسهم«.

 اا: عفرق بينهم وأ يم كل رجل منهم إىل أسطوا ة من أساو  السجد ورلوسـهم مغطـاة 
« وجلــــس أمــــري بةيــــا مف   دعــــا بعبيــــد هللا بــــن أة راعــــا كاابــــم عقــــاا: ههــــات صــــحيفًة ودواةً 

الــأمن  هصــلوات هللا عليــم  ِف  لــس الق ــال وجلــس النــاس إليــمف عقــاا هلــم: هإلا أا كــبت 
عابوا«    اا للناس: هاخرجـوا«   دعـا بواحـد مـنهم عأجلسـم بـ  يديـم وكشـر عـن وجهـم 

أمــري     ـاا لعبيــد هللا بــن أة راعــا: هاكلــو إ ــرار  ومــا يقـوا«   أ بــل عليــم ابلســأاا عقــاا لــم
 : هِف أي يوم خرجلم من مناطلام وأبو هذا الف  معام؟«.هعليم الستم الأمن 

 عقاا الرجل: ِف يوم كذا وكذا.
  اا: هوِف أي شهر؟«.
  اا: ِف شهر كذا وكذا.
  اا: هِف أي سنة؟«.
  اا: ِف سنة كذا وكذا.
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  اا: هوإىل أين بلغلم ِف سفركم ح  مات أبو هذا الف ؟«.
 موضا كذا وكذا. اا: إىل 

  اا: هوِف من ا من مات؟«.
  اا: ِف من ا عتن بن عتن.

  اا: هوما كان مرضم؟«.
  اا: كذا وكذا.

  اا: هوكم يوماً مره؟«.
  اا: كذا وكذا.

 اا: هعفـي أي يـوم مـات ومـن اسـلم ومـن كفنـم وِبـا كفنلمـو  ومـن صـلى عليـم ومـن  ـ ا 
  ب ؟«.

وكـب النـاس قيعـاًف عـاريب  هعليـم السـتم  الـأمن  علما سألم عن قيـا مـا يريـد كـب أمـري
ــم  ــى رأسـ ــأمر أن يغطـ ــمف عـ ــى  فسـ ــيهم وعلـ ــر علـ ــد أ ـ ــاحبهم  ـ ــاوا أن صـ ــا ون ومل يشـ أولئـــ  البـ
وينطلــث بــم إىل الســجنف   دعــا نخــر عأجلســم بــ  يديــم وكشــر عــن وجهــم    ــاا: هكــت 

 طعملم أين ا أعلم ما صنعلم«.
 أا إا واحد من القوم ولقد كنت كارهاً لقللمف عأ ر. عقاا:   أمري الأمن  ما

ــم إىل  ــر بـ ــان أمـ ــااف   رد الـــذي كـ ــذ الـ ــر ابلقلـــل وأخـ ــد كلهـــم يقـ ــد بعـــد واحـ ــا بواحـ   دعـ
 السجن عأ ر أي اًف عأل مهم الاا والدم.

 ؟هعليم الستم عقاا شريك:   أمري الأمن  وكير حام داود النيب 
ــاا: هإن داود النـــيب  ـــ ه  مـــات  الســـتم  هعليـــمعقـ مـــر بغلمـــة يلعبـــون وينـــادون بع ـــهم ـب

 عقاا:   اتم ما اه ؟ هعليم الستم الدين  عيجيو منهم اتمف عدعاهم داود
  اا: مات الدين.

 : من هاا  ذا ااسم؟هعليم الستم عقاا لم داود 
 عقاا: أمي.
 ما اسم ابن  هذا؟ إىل أمم عقاا هلا:   أيلها الرأة هعليم الستم عا طلث داود 

  الت: مات الدين.
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 عقاا هلا: ومن ها   ذا؟
  الت: أبو .

  اا: وكير كان لاا؟
 الـت: إن أاب  خــر  ِف ســفر لـم ومعــم  ــوم وهـذا ال ــيب محــل ِف بطـا عا  ــرف القــوم ومل 

 ين رف طوجيف عسأللهم عنمف عقالوا: مات.
 عقلت هلم: عأين ما ارا؟ 

  الوا: مل خيلر شيئاً.
 : هل أوصاكم بوصية؟عقلت

 ـــالوا:  عـــم طعـــم أ ـــ  حبلـــى عمـــا ولـــدت مـــن ولـــد جاريـــة أو اـــتم عســـميم مـــات الـــدينف 
 عسميلم.

 : واعرع  القوم الذين كا وا خرجوا ما طوج ؟هعليم الستم  اا داود 
  الت:  عم.

  اا: عأحيال هم أم أموات؟
  الت: بل أحيال.

  اا: عا طلقي بنا إليهم.
رجهم من مناطهلم عحام بينهم  ذا ااام بعينـم وأثبـت علـيهم الـاا   م ى معها عاسلس

 .(296)والدمف و اا للمرأة: هي ابن  هذا عام الدين
 مغ أسداا التعيي 

ــرا  مـــن اللعـــذيو النلشـــر ِف بـــتدا هـــو بســـبو عـــدم اوميـــان ابهلل ع وجـــلف وعـــدم  ــا  ـ ومـ
 وما أشبم.الوعيف وعدم اللعددية السياسيةف وعدم اسلقتلية الق الف 

 التكنولوجيا والتعيي  
 شــرت بعــض ال ــحر الغربيــة اقريــراً مف ــتً عــن اللطــور اااصــل ِف أســاليو اللعــذيو 
ابلاهــرابلف لكـــرت عيــم: أن القـــالم  علــى األمـــر ظلــوا يف ـــلون الاهــرابل ِف اللعـــذيوف ألهنـــا 

 ل ا كيا م.أشد خطراً وأسرن أثراًف عفي د يقة واحدة ميان أحدا  صدمة للشسا اروعم وا  
 

 .8ابب النوادر    372-371ص 7الااِف:    296ه
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ِف الســابث كــان الــرل ي ــعث عــن وريــث اللمــس اســتا موصــولة ببطاريــة ســيارةف اــري إن 
العقد األخري شهد اطورات مةـرية ِف هـذا ارـااف حيـل ظهـرت أدوات عاليـة اللقنيـة اسـلندت 
إىل اللانولوجيــا األمريايــةف و ــد ظهــرت ِف العــامل خــتا للــ  العقــد مالــة شــركة ابيــا أســلحة 

دوارف خم  ـة لتسـلسدام مـن  بـل  200رية يدويةف ا يلجاوط مثن الواحـد منهـا صدمة صغ
الشــروة وكــرا  القبــوه علــيهم وا لــ ان العلومــات مــنهم. كمــا جــرل بيــا عشــرات اآلاف مــن 

ألر عولت أو  50األدوات األرخا مثناًف اليت اقوا اوعتات إهنا حتد  صدمة ابلغ  وهتا 
 أكةر.

لاضي ظلت همنظمة العفو الدولية   وه معركة ما شركات صـناعية وعلى مدل العام ا
وحاومات ِف أرجال العامل لاي اقيد اللجارة  ذ  األدواتف وِف اقدير النظمـة عـإن اللعـذيو 

بلـــداً علـــى  50ابل ـــدمات الاهرابليـــة أو إســـالة معاملـــة الســـجنال ادوات ال ـــدمة جتـــري ِف 
قيـا وأمريكـا التاينيـة و سـياف وعلـى حـد اعبـري أحـد خـبال األ ل من بلدان الشرق األوس  وأعري

النظمة الذين يلابعون ال  ااااتف عإن الذين ميارسون اللعذيو اكلشـفوا إن هـذ  األسـلحة 
 مةالية ألاراضهم الشريرةف عهي رخي ة وسهلة اوخفال وي عو اكلشاف  اثرها.

ل السـبعينياتف لاـي ااـون وسـيلة وكان األمريايون  ـد وـوروا اانولوجيـا ال ـدمة ِف أوالـ 
اــري  االــة ِف أيــدي الشــروة اشــل حركــة ارــرم  الــذين يلســمون ابلشراســة والعنــرف عظهــرت 
"  ـبان ال ــدمة"ف الــيت اشــبم ال ــابيك اليدويــة ال ـغرية أو اهلوااــر النقالــةف وهــي اعمــل علــى 

مــن الةا يــةف  بطــار ت عاديــة وميانهــا إحــدا  سلســلة مــن ال ــدمات الــيت اســلمر لــدة جــ ل
واســبو ا قباضــاً ِف الع ــتت جتعــل ال ــحية يللــول وينــلفض علــى األرهف وأدوات مــن هــذا 

 القبيل اعلب مةالية للذين يريدون اسلسدامها ِف اللعذيو.
علســـــطينيا مـــــااوا مـــــن اللعـــــذيو ِف الســـــجون  12و قلـــــت اارالـــــد وارـــــتت العربيـــــة: أن 

هـــ ة خمـــابرات النـــاعس وال ـــارب وهـــي ا   ـــا أج 10الفلســـطينية وان للســـلطة الفلســـطينية 
 ألي ر ابة دسلورية.

مشــلبها ِف  ارســلهم اللعــذيو مــن قيــا  150و ــاا مــداععون عــن حقــوق او ســان إن 
 أحنال العامل يعيشون ررية ِف الوا ت اللحدة. 

 وحةت همنظمة العفو الدولية  الوا ت اللحدة على  اكمة عشرات األعراد الـذين اقـوا
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 إهنم عروا ألمرياا هراب من العدالة. 
واقوا النظمة: إن واشـنطن اعكعـت ان مـا ي ـل أللـر شـسا مطلـوب القـبض علـيهم 

 لمارسلهم ا لهاكات اقوق او سان رِبا ياو ون مقيم  ِف البتد. 
صفحة بعنوان هالوا ت اللحدة األمرياية: ملجأ  من  174وأصدرت النظمة اقريرا ِف 

ــراايب ــال لــ ــدد اللقريــــر أهــ ــى الــــرام مــــن  13 اللعــــذيو . وحيــ ــوا الــــبتد علــ ــم دخلــ مشــــلبها  ــ
 ااهتامات الوجهة إليهم. 

و ـــاا الـــدير اللنفيـــذي لنظمـــة العفـــو الدوليـــة ِف أمرياـــا: اااومـــة األمريايـــة مل حتـــاكم أ  
 منهم بلهمة اللعذيوف وهذا مو ر شالن واري مبر. 

لت ِف اطبيث  ا ون صدر  بل مثا يـة أعـوام يسـمك ِبحاكمـة ويقوا اللقرير: إن أمرياا عش 
 الشلبم ابرااا م جرالم اعذيو ِف أي ماان ِف العامل. 

وأضاف: عندما يسري مراابو اللعذيو ِف الشوارن ململع  ر ـا ةف عـإن او سـا ية كلهـا 
 اعاين وليس عق  ضحا هم. 

م  ــم الــذين يعيشــون ِف الــوا ت وِف اللقريــر: إن جنــد  مــن صــرب البوســنة أحــد الشــلب
 اللحدة وكان هذا ااندي  د اهتم ابلشاركة ِف اعذيو مسلمي البوسنة على مدل سنل .

وِف حالة أخرل الوا ت اللحدة منحت جنسيلها لسأوا ابااومة اوثيوبية على الـرام 
 ار كلعوي ات. مليون دو 1ر5من إدا ة احملامة لم ابراااب جرمية اللعذيو وأمرام بدعا 

و ــاا اللقريــر: إن الشــلبم ِف ا لهــاكهم حقــوق او ســان جــالوا إىل الــوا ت اللحــدة مــن 
 عدة دوا من بينها البوسنة وشيلي وهاييت وإثيوبيا والسلفادور وكواب.

 معامدات ملنع التعيي 
ــاعيا إىل  ــر برواوكـــوا إضـ ــة اقـ ــى الحـ ــان ِف جنيـــر علـ ــاد ت دورة حقـــوق او سـ هـــذا وصـ

هـدة منـا اللعـذيو يـلم ِبوجبـم اشـايل  ليـات دوليـة ووونيـة لـ  رة أمـاكن ااعلقـاا بغــره معا
جتنــو اعــره العلقلــ  لللعــذيو. البواوكــوا الــذي ســاقت بعــض الــدوا بشــال ماةــر ِف 
 اللح ري لم اعلب من  بل منظمات الدعان عن حقوق او سان اكب إجناط لدورة هذا العام. 

صــوي ومعارضــة عشــرة بلــدان واملنــان أربعــة عشــر عــن الل ــويتف  عبأالبيــة اســعة وعشــرين
واعقـــت الــــدورة الةامنــــة وانمســــون للجنــــة حقــــوق او ســــان علــــى إضــــاعة برواوكــــوا للمعاهــــدة 
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 الدولية لناه ة اللعذيو. 
الباوكـوا ااديــد الــذي بــدأت منا شــلم  بــل عشــرين عامــا والــذي ا اــو عريــث عمــل علــى 

من ب  ما ينا عليم البواوكواف إ امـة  ليلـ  لرا بـة مـدل احـكام صياالم منذ عشرة أعوامف و 
. إل يــنا البواوكــوا اوضــاِف 1984الــدوا لبنــود معاهــدة منــا اللعــذيو الــيت اعــود إىل عــام 

على ضرورة  يام  ليات مسلقلة دولية ووونيـةف بـ  رات دوريـة لراكـ  ااعلقـااف  ـدف اللأكـد 
 قل  لللعذيو. من عدم اعريض السجنال والعل

وإبضاعة هذا الباوكوا ااون معاهدة مناه ة اللعذيو  ـد دعمـت نليـات مرا بـة كا ـت 
انق ــها خ وصــا وان البواوكــوا يــنا علــى اشــايل انــة عرعيــة دوليــة مهملهــا حتديــد مراكــ  

 ااعلقاا اليت  و ط رهتا واليت عليها إشعار الدولة العنية بذل   بل الشرون ِف ال  رة.
والنظمــات اــري اااوميــة الناه ــة لللعــذيو والداععــة عــن حقــوق او ســان الــيت اعلــب أن 
اللعذيو اطاا ميارس ِف أكةر من مالة ونس  دولة ِف العـاملف اعلـب ال ـاد ة علـى الباوكـوا 
ــوق  ــة حقـــــــــــ ــة للجنـــــــــــ ــدورة اااليـــــــــــ ــم خـــــــــــــتا الـــــــــــ ــلم حتقيقـــــــــــ ــاط يـــــــــــ ــب إجنـــــــــــ ــاِفف أكـــــــــــ  اوضـــــــــــ

 او سان. 
منظمة العفو الدولية على أ م ا ويت يرخيـيف ولانهـا اعيـد إىل الـذاكرة عقد رحبت  ةلة 

أن النقــام اســلغرق عشــرين عامــاف لاــي انلهــي إىل اللســالا كــم عــدد العلقلــ  الــذين اعرضــوا 
 لللعذيو ختا هذ  الفكة؟. 

ويــذكر أن الباوكــوا اوضــاِف اللحــث ِبعاهــدة مناه ــة اللعــذيوف ســيدخل حيــ  اللطبيــث 
او يــا عشــرين دولــة عليــم. كمــا يلطلــو األمــر م ــاد ة ارلــس اا ل ــادي وااجلمــاعي ِبجــرد 

 عليم وكذل  م اد ة اامعية العامة لنظمة األمم اللحدة ِف دورهتا القادمة.
ــة  ــان الةتثــ ــوق او ســ ــة حقــ ــال انــ ــدة بــــ  أع ــ ــالبحرين هــــي الوحيــ ــة عــ ــة العربيــ ــا الدولــ أمــ

عـــب  ةلهـــا عـــن األســـر لاـــون البواوكـــوا مل اـــلم  وانمســـ  الـــيت ســـا دت الباوكـــواف حيـــل
 ال اد ة عليم ابوقانف ويرل أ م ِبةابة اع ي  لوسالل  اربة اللعذيو. 

لاــن اللفــت لت لبــا  أن اب ــي الــدوا العربيــة ِف انــة حقــوق او ســانف إمــا املنعــت عــن 
ملاة العربيـة السـعودية الل ويت مةلما هو اااا ابلنسبة للج الرف أو عارضت الشرون مةل ال

 وااماهريية العربية الليبية والسودان. 
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إن الــدوا الــيت عارضــت الشــرون عللــت للــ  بشــ  الوســالل. عليبيــا علــى ســبيل الةــاا ا 
اراو ِف إ امة  ظام ط رات مل م وبدون مواعقة مسبقة للبلـد العـاف كمـا عللـت للـ  ابلرابـة 

 ة إبقان الدوا. ِف أن يلم اعلماد وثيقة دولية جديد
ويذكر أن الوا ت اللحدة األمرياية حاولت عب  شاوها ورال الاواليس عر لة ال ـاد ة 
على هذا البواوكواف ألهنا هي األخـرل ا اراـو ِف هـذ  الظـروف رليـة  ليـات مرا بـة افـره 

 عليها من انار .
دة حـوا حقـوق او سـان و د رع ت اااومة األسكالية اللو يا على براوكوا لألمم اللح

 يق ي ابلسما  لفلشي اهلجرة إبجرال محتت افليشية للق ي أوضان مراك  ااعلقاا.
وكا ــــت مفوضــــية األمــــم اللحــــدة العليــــا اقــــوق او ســــان  ــــد أجــــاطت برواوكــــوا اخليــــار  

 لعاهدة ضد اللعذيو لل ادق اامعية العامة لألمم اللحدة عليم.
ايل إلــ ام حاوملــم ببنــود ااافا يـــة واللو يــا عليهــا بـــدعول أن ورعــض رلــيس الــوطرال األســـك 

بتد  ليس لديها مـا  فيـم خاصـة وأن أسـكاليا  ـد واعقـت ِف الاضـي علـى كـل مطالـو األمـم 
 اللحدة ابللفلياف وأضاف ابلقوا:  و وضا حد لألمر.

الـيت أاثر وسي ور مبعو  األمـم اللحـدة انـاص لشـأون حقـوق او سـان معسـارات وميـبا 
ــا   ــكاليا جتـ ــا أسـ ــيت البعهـ ــاليو الـ ــوا األسـ ــا حـ ــداً حاميـ ــاا جـ ــول هنـ ــاليب اللجـ ــن وـ ــاكنوها مـ سـ

 التجئ .
 إىل اري لل   ا هو كةري ِف بتدا خاصة.

 نضح التعيي 
  إ م يل م ع ك اللعذيوف واايلولة دون و وعمف وا ياون لل  من اللدخل ِف الشـأون 

عإن  ا ون أن األمر الـداخلي ا يـراب  ابألمـم اللحـدة ومـا أشـبم  الداخليةف بل ح  وإن كانف
 اري صحيك.

عاوســتم ا يــرل عر ــاً بــ  األمــور الداخليــة واألمــور انارجيــة ِف للــ ف عــت عــرق ِف مــن 
ي ــطهد إ ســااً بــ  أن ياــون خــار  الــوون الــذي  ــررو  أو داخــل الــوونف عقــد  ــرر اوســتم 

الناــر والـــدعان عــن الظلـــومف ســوال كـــان يرا العــروف أو عاعـــل األمــر ابلعـــروف والنهــي عـــن 
الناــــــر مــــــن  فــــــس القــــــومف أو الــــــوونف أو اللغــــــةف أو اريهــــــا مــــــن أبعــــــد مــــــن ياــــــون حســــــو 
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 اصطتحهم.
ف  ـا اعلرمـم مـن (297)الـال للجـيا احملـارب لـم هعليـم السـتم و د أعطى أمري الـأمن  علي

ِف وريقـم إىل   هعليـم السـتم لـرم منـم اومـام ااسـ  ف واع(298)هصلى هللا عليم و لـم رسوا هللا 
 .(299)كربتل

وِف حقوق او سان الذي لكر  الفقهال مـا هـو أوسـا وأوسـا  ـا لكـر  القـالمون  ـا اليـوم 
 ِف الغرب.

 
ولكـر لـا    هعليـم السـتم القـوا ِف  سـو أمـري الـأمن     24-23ص  1راجا شر  هن  البتاة:    297ه

 لم.يسرية من ع ال

 علك ماة.  26ب  132ص  21راجا رار األ وار:    298ه

 .37ب  376ص  44راجا رار األ وار:    299ه
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10 

 كارثة االستدداد 
 

 و ا اشاو منم البتد اوستمية هو ااسلبداد ِف كل وحدة واجلمان.
يســـلبد عيهـــا ـ كةـــرياً مـــا ـ األطوا  عيمـــا بيـــنهمف واآلابل علـــى مــــن  بـــدًل مـــن العاللـــةف حيـــل

 يعولوهنمف ِف الأكل واللبس والسان واريهاف بل وح  ِف طوا  الشباب والفليات.
وا لهــاًل إىل رةســة اااومــة عهــي    ِف األالــو األالــو عــن وريــث الســت  أو الوراثــةف 

ف   يســلبد اااــام ااــدد وي ــربون نرال النــاس وِف  ليــل مــن األحيــان عــن وريــث ثــورة شــعبية
ــم  ــاط وحيرمـــون الشـــعو مـــن حقو ـ ــلطة وامليـ ــة ومـــاا وسـ ــال ف وياـــون هلـــم كـــل رةسـ عـــره ااـ

 الشروعة.
وهذا من أهـم أسـرار  خـر السـلم  عامـة باـل كةـرهتم الـذي بلـغ مليـاري  سـمةف حسـو 

 اوح الات األخرية.
 .(300)و شاورو د  اا سبحا م: 

 .(301)أمرم  شورواىل: و اا اع
 .(302)شاورم و اا ع وجل: 

 ومن أسباب اقدم الغربي  عليهم هو هذا.
هعليـــم عبينمــا هـــم مســـلبدون اــرل اـــريهم ملشـــاورينف عقــد ا طبـــث  ـــوا أمــري الـــأمن  علـــي 

مرة أخرل ـ م ـاعاً إىل مـرات ومـرات اريهـا ـ: ههللا هللا ِف القـر ن ا يسـبقام ابلعمـل  الستم 
 .(303)م«بم اريك

 
 .233سورة البقرة:   300ه

 .38سورة الشورل:   301ه

 .159سورة  ا عمران:   302ه

لـا ضـربم ابـن ملجـم    للحسـن وااسـ     هعليـم السـتم ومن وصية لـم   47هن  البتاةف الرسالل:   303ه
 هلعنم هللا .
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ــن الواضــــــك أن الــــــد يا دار أســــــباب ومســــــببات و ـــــــاا اعــــــاىل:  كَََََََة منَََََََد مَََََََؤالء ومــــ
ومــن الســلحيل أن ا اــأثر العلــة ِبــا هــي هــي ِف اراــو العلــواف إا إلا كا ــت  (304)ومََؤالء

إرادة هللا سـبحا م علـى انـتف برسـم اوعجـاط ِف الماـنف أمـا السـلحيل لايً مةـل أن ي ــبك 
ة أو ثتثــةف  أو مــا أشــبم للــ  مــن األمــور ااســابية واهلندســية وحنوقــا عــت اثنــ  ِف اثنــ  نســ 

 اسلةنال لهعجاط عيم.
وللغيـــــري األمـــــر وحتولـــــم مـــــن ااســـــلبداد إىل الشـــــاورةف ومـــــن ااـــــ ب الواحـــــد إىل اللعدديـــــة 
السياسيةف راجة إىل مئات التي  من الالو اللوعوية ح  يكا النال اربية عقلية شـرعيةف 

ــرون ِف اللقــــدم و  ــن الشــ ــا مياــ ــذ  ااالــــة ال ــــحيحة الــــيت  ــ ــوا إىل هــ ــن الوصــ ــد للــــ  مياــ عنــ
 وااطدهار إبلن هللا اعاىل.

ة مََغ َ لنََل هلََ  ولََو كنََل نكََا اللََي  القلََ  الا ضََوا مََغ  اا سبحا م:  ندما َر
 .(305)حولْ

ــاا اعـــــاىل:  ناسَََََتق  كمَََََا أمَََََرت ومَََََغ َتا معَََََْ وال  طُثَََََوا إاََََََ ََََََا  عملَََََو  و ــ
 .(306)َِّري 

 .(307)اذم  إىل نرعو  إاَ سُثىو اا سبحا م: 
 .(308)اذمدا إىل نرعو  إاَ سُثىو اا اعاىل: 

نا إانا خناف أ  ي رط علينا أو أ  يطُثىو اا سبحا م:   .(309)قاال َر
كلََوا مََغ سيدََات مََا رزقنََاك  وال  طُثََوا نيَََ نيحََل علََيك  الضََيب ومََغ و اا اعـاىل: 

 .(310) لل عليَ الضيب نقد موو
 

 .20سورة اوسرال:    304ه

 .159سورة  ا عمران:   305ه

 .112سورة هود:   306ه

 .24سورة وم:   307ه

 .43سورة وم:   308ه

 .45سورة وم:   309ه

 .81سورة وم:   310ه
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نََََََام  وكشََََََ نا مََََََا َََََََ  مََََََغ  ََََََر للاََََََوا ِ سُثيََََََا   ســــــبحا م:  و ــــــاا ولََََََو َر
 .(311)يعمهو 

 .(312)وما كا  لنا عليك  مغ سلطا  َل كنت  قوما  ساالهو اا اعاىل: 
 .(313)ميا وإ  للطااله لشر مآاو اا سبحا م: 
 .(314)أ  تمرم  أحةمه  َيا أ  م  قو  ساالو و اا اعاىل: 

 .(315)وح مغ قدل إ   كااوا م  أظل  وأسُثىوقو  او اا سبحا م: 
 .(316)أال  طُثوا ِ امليزا و اا اعاىل: 

 .(318)(317)ن ما َثود ن ملكوا نلطااليةو اا سبحا م: 
 .(319)نإ  اْحي  مأ امل وو ووثر احلياة الدايا   ن ما مغ سُثىو اا اعاىل: 

ََدةد ونرعََََو  ذي الوَتد و ــــاا ســــبحا م:  ََييغ سُثََََوا ِ الََ ََا  الََ نََََ كثروا نيهََ
ْ لداملرصاد نِّ  عليه  َرْ سوط عياا ال ساد   .(320)إ  َر

 ــاا:  هعلــيهم الســتم عــن  ابلــم  هعليــم الســتم وعــن ابــن القــدا  عــن جعفــر بــن  مــد 
 .(321)ه يل:   رسوا هللا ما اا م؟  اا: مشاورة لوي الرأي وااباعهم«

 ــاا: هعيمــا أوصــى بــم رســوا هللا  هعليــم الســتم وعــن الســري بــن خالــد عــن أة عبــد هللا 
 ــــاا: ا مظــــاهرة أوثــــث مــــن الشــــاورة وا عقــــل   هعليــــم الســــتم عليــــاً  هصــــلى هللا عليــــم و لــــم 

 
 .75سورة الأمنون:   311ه

 .30سورة ال اعات:   312ه

 .55سورة ص:   313ه

 .32سورة الطور:   314ه

 .52سورة النجم:   315ه

 .8سورة الرمحن:   316ه

 أي بطغياهنمف كما ِف بعض اللفاسري.   317ه

 .5سورة ااا ة:     318ه

 .39-37سورة الناطعات:   319ه

 .14-10سورة الفجر:   320ه

 .15582   21ب  39ص  12وسالل الشيعة:    321ه
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 .(322)كاللدبري«
 ـــاا: هِف اللـــوراة أربعـــة أســـطرف مـــن ا  هعليـــم الســـتم وعـــن أة ااـــارود عـــن أة جعفـــر 

 .(323)  اسلأثر«يسلشر يندمف والفقر الوت األكبف كما ادين ادانف ومن مل 
 ــــاا: هلــــن يهلــــ  امــــرل عــــن  هعليــــم الســــتم وعــــن هاعــــة بــــن مهــــران عــــن أة عبــــد هللا 

 .(324)مشورة«
أ ــم  ــاا: ها اــىن كالعقــل وا عقــر كااهــل وا مــريا    هعليــم الســتم وعــن أمــري الأمن 

 .(325)كاألدب وا ظهري كالشاورة«
ــم الســــــتم و ــــــاا  ــاورهعليــــ ــلبد برأيــــــم هلــــــ ف ومــــــن شــــ ــاركها ِف  : همــــــن اســــ ــاا شــــ الرجــــ

 .(326)عقوهلا«
 .(327): هااسلشارة ع  اهلداية«هعليم الستم و اا
 

 .(328): هخاور بنفسم من اسلغىن برأيم«هعليم الستم و اا
يقوا: هاسلشر العا ـل مـن  هعليم الستم وعن سليمان بن خالد  اا: هعت أاب عبد هللا

ف عـإن خمالفـة الـورن العا ـل مفسـدة ِف الـدين الرجاا الورن عإ م ا  مر إا خبريف وإ ا وانـت
 .(329)والد يا«

 ــاا: هاعلمــوا أن هللا يــبغض مــن  هعليــم الســتم وعــن  مــد بــن مســلم عــن أة عبــد هللا 
خلقم الللون عت ا ولوا عن ااث وأهلم عإن من اسلبد ابلباول وأهلم هل  وعاالم الـد يا وخـر  

 
 .17   48ب  100ص  72رار األ وار:    322ه

 .15584   21ب  39ص  12وسالل الشيعة:    323ه

 .18   3ب  601ص  2احملاسن:    324ه

 .40  1ب  95ص1األ وار:  رار   325ه

 .38ضمن    48ب  104ص  72رار األ وار:    326ه

 .15588   21ب  40ص  12وسالل الشيعة:    327ه

 .15588   21ب  40ص  12وسالل الشيعة:    328ه

 .26   48ب  102-101ص  72رار األ وار:    329ه
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 .(330)منها صاارا«
هصـلى هللا  ـاا: هكـان رسـوا هللا  هعليـم السـتم ن أة عبـد هللاوعن عبد هللا بن سنان عـ 

ــم  ــم و لــ ــة والغ ــــو والبغــــي  عليــ ــن الشــــ  والشــــرا وااميــ ــن ســــتف مــ ــوم مــ ــل يــ ــول ِف كــ يلعــ
 .(331)وااسد«

 ــاا: الظلــم ثتثــةف ظلــم يغفــر  هللاف  هعليــم الســتم وعــن ســعد بــن وريــر عــن أة جعفر
أمــا الظلــم الــذي ا يغفــر  عالشــراف وأمــا الظلــم الــذي وظلــم ا يغفــر  هللاف وظلــم ا يدعــم هللاف ع

يغفـــــر  عظلـــــم الرجـــــل  فســـــم عيمـــــا بينـــــم وبـــــ  هللاف وأمـــــا الظلـــــم الـــــذي ا يدعـــــم عالداينـــــة بـــــ  
 .(332)العباد«

ََْ لداملرصََادِف  ــوا هللا ع وجــل  هعليــم الســتم وعــن أة عبــد هللا  ف  ــاا: (333)إ  َر
 .(334)«ه نطرة على ال راط ا  وطها عبد ِبظلمة

وعــن وهــو بــن عبــد ربــم وعبيــد هللا الطويــل عــن شــيخ مــن النســا  ــاا:  لــت ألة جعفــر 
ــم الســـتم  ــاا: هعليـ ــةف  ـ ــن اوبـ ــذا عهـــل يل مـ ــا  إىل يـــومي هـ ــن ااجـ ــاً منـــذ طمـ : إين مل أطا واليـ

 .(335)عساتف   أعدت عليمف عقاا: هاف ح  اأدي إىل كل لي حث حقم«
 ــاا: همــا مــن مظلمــة أشــد مــن  هعليــم الســتم  وعــن الوليــد بــن صــبيك عــن أة عبــد هللا
 .(336)مظلمة ا  د صاحبها عليها عواً إا هللا «
 ــاا: هلــا ح ــر علــي ابــن ااســ   هعليــم الســتم وعــن أة محــ ة الةمــايل عــن أة جعفر

ــم الســـتم  ــاين بـــم أة  هعليـ ــا أوصـــي  ِبـــا أوصـ ــاا:   بـ ــما إىل صـــدر     ـ هعليـــم الوعـــاة ضـ
رام الوعــاة وِبــا لكــر أن أاب  أوصــا  بــم  ــاا:   بــا إ ا وظلــم مــن ا  ــد حــ  ح ــ  الســتم 

 
 .5   100ب  126ص  69رار األ وار:    330ه

 .14   131ب  252ص  70رار األ وار:    331ه

 .1ابب الظلم    331-330ص 2الااِف:    332ه

 .14سورة الفجر:   333ه

 .20944   77ب  47ص  16وسالل الشيعة:    334ه

 .3ابب الظلم    331ص 2الااِف:    335ه

 .60   79ب  329ص  72رار األ وار:    336ه
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 .(337)علي  اصراً إا هللا«
 هعليم السـتم  اا:  اا أمري الأمن  هعليم الستم وعن حفا بن عمر عن أة عبد هللا

 .(338)همن خاف الق اص كر عن ظلم الناس«
: همن أصبك ا  هعليم الستم وعن صفوان عن إسحاق بن عمار  اا:  اا أبو عبد هللا

ينــــوي ظلــــم أحــــد افــــر هللا لــــم مــــا أل ــــو للــــ  اليــــوم مــــا مل يســــف  دمــــاً أو  كــــل مــــاا يلــــيم 
 .(339)حرامًا«

: هااقـوا الظلــم هصــلى هللا عليـم و لـم  ـاا:  ـاا رسـوا هللا هعليـم الســتم وعـن أة عبـد هللا
 .(340)عإ م ظلمات يوم القيامة«

 

 
 .59الوصية خب لة    16ص 1ان اا:    337ه

 .6ابب الظلم    331ص 2الااِف:    338ه

 .20947   77ب  49-48ص  16وسالل الشيعة:    339ه

 .10ابب الظلم    332ص 2الااِف:    340ه
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11 

 كارثة الديئة 
 

ــومف أخـــذت ا ــد يـ ــاً بعـ ــواثً يومـ ــ داد الـ ــور ـ اـ ــا ِف النـ ــاً هلـ ــوال ـ وابعـ ــال واهلـ ــة ِف األره والـ لبيئـ
 وااطد د من جهة ا ايد أسبابم ال ناعية وحنوها.

عبعض الللو  من جهـة األومـان اا ل ـاديةف وبع ـم حبـاً للسـيطرة وااسـلعمارف وبع ـم 
 ا   هللا.من جهة  وا   مغلووة يلل م  ا العامل النحرف عن  و 

ــومف  ــا البشـــرية اليـ ــر الشـــاكل الـــيت اعـــاين منهـ ــة مـــن أخطـ ــاهرة الـــو  البيئـ و ـــد أصـــبحت ظـ
ــن العامـــــل النلشـــــرة ِف شــــ  أرجـــــال العمـــــورة أدت إىل ط دة  عالغــــاطات واألخبـــــرة الل ـــــاعدة مــ
ااحلبــاس ااــراري للاــرة األرضــيةف كمــا أن اطد د ثقــو األوطون واريهــا مــن األخطــار البيئيــة 

 يت أخذت هتدد أمن البيئة واو سان معاً.ال
ولقــد دعــا اوســتم مــن خــتا اآل ت الارميــة والــروا ت الشــريفة إىل اافــا  علــى البيئــة 

 وعدم اوضرار ابآلخرين وهنى عن الفساد ِف الب والبحر.
ظهر ال ساد ِ الب والدحر َا كسدل أيدي الناس ليييقه  َع  الََيي  اا اعاىل: 

 .(341)ه  يرجعو عملوا لعل
و رو كثريا  منه  يسارعو  ِ اإلا والعدوا  وأكله  السََحل لدََئ  و اا سـبحا م: 

 .(342)ما كااوا يعملو 
ََل و ــاا اعــاىل:  وال   سََدوا ِ الرف َعََد إصََةحها وادعََوه  ونََا  وسمعََا  إ  َر

 .(343)َ قري  مغ احملسنه
اء َنََاء  وأاََزر مََغ السََماء مََاء  اليي جعََل لكََ  الرف نراشََا  والسََمو اا سبحا م: 

 
 .41سورة الروم:   341ه

 .62سورة الالدة:   342ه

 .56سورة األعراف:   343ه
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 .(344)ن  رج ََ مغ الثمرات رزقا  لك  نة  علوا آل أادادا  وأات   علمو 
اليي جعل لك  الرف مهدا  وسلْ لك  نيها سدة  وأازر مغ السََماء و اا اعاىل: 

 .(345)ماء  ن  رجنا ََ أزواجا  مغ ادات شك
ــبحا م:  ــاا ســـ ضَََََر َّنرا  نَََََإذا أاَََََت  منَََََََ الَََََيي جعَََََل لكَََََ  مََََََغ الشَََََار ال و ـــ

 .(346) وقدو 
مََو الََيي جعََل لكََ  الرف ذلََوال  نامشََوا ِ مناكدهََا وكلََوا مََغ رزقَََ و ــاا اعــاىل: 

 .(347)وإليَ النشور
وأبـو  هعليم الستم وعن علي بن إبراهيم رععم  اا: خر  أبو حنيفة من عند أة عبد هللا 

أبـو حنيفـة:   اـتم أيـن ي ـا الغريـو   الم وهو اتمف عقاا لـم هعليم الستم ااسن موسى 
ببلــدكم؟ عقــاا: هاجلنــو أعنيــة الســاجد وشــطوط األهنــار ومســا   الةمــار ومنــاطا النــ اا وا 

 .(348)اسلقبل القبلة بغال  وا بوا وارعا ثوب  وضا حيل شئت«
هصـلى هللا عليـم  ـاا:  ـاا رسـوا هللا هعليـم السـتم وعن إبراهيم الارخـي عـن أة عبـد هللا

: هثـت  ملعــون مـن ععلهــنف اللغـوط ِف ظــل النـ ااف والــا ا الـال النلــابف وسـاد الطريــث م و لـ 
 .(349)السلوا«

أن  هصـلى هللا عليـم و لـم  اا: ههنى النـيب  هعليم الستم وعن الساوين عن أة عبد هللا 
 .(350)يطمك الرجل ببولم من السطك أومن الشيل الرافا ِف اهلوال«

مــا حــد الغــال ؟  هعليم الســتم ســناد  رععــم  ــاا: ســئل أبــو ااســنوعــن  مــد بــن حيــىي إب
 .(351) اا: ها اسلقبل القبلة وا اسلدبرها وا اسلقبل الريك وا اسلدبرها«

 
 .22سورة البقرة:   344ه

 .53سورة وم:   345ه

 .80سورة يس:    346ه

 .15سورة الل :   347ه

 .5ابب الوضا الذي يار  أن يلغوط عيم أو يباا    16ص 3الااِف:    348ه

 .12ابب أصوا الافر    192ص 2الااِف:    349ه

 .932   33ب  352-351ص  1وسالل الشيعة:    350ه

 .3ابب الوضا الذي يار  أن يلغوط عيم أو يباا    15ص 3الااِف:    351ه
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 .(352)وروي ِف حديل  خر: ها اسلقبل الشمس وا القمر«
 ـــــاا:  ـــــاا رجـــــل لعلـــــي بـــــن  هعليـــــم الســـــتم وعـــــن عاصـــــم بـــــن محيـــــد عـــــن أة عبـــــد هللا 

: أيـن يلوضـأ الغـرابل؟  ـاا هيلقـي شـطوط األهنـار والطـرق الناعـذة وحتـت يم السـتم هعل ااس 
 .(353)األشجار الةمرة ومواضا اللعن« عقيل لم: وأين مواضا اللعن؟  اا: هأبواب الدور«

ــد هللا  ــاوين عـــن أة عبـ ــن السـ ــم الســـتم وعـ ــاا رســـوا هللا  هعليـ ــاا:  ـ ــلى هللا عليـــم  ـ هصـ
 . (354)يد موضعاً لبولم«: همن عقم الرجل أن ير و لم 

 ـــاا: ههنـــى رســـوا هللا  هعلـــيهم الســـتم وعـــن الســـاوين عـــن جعفـــر عـــن أبيـــم عـــن  ابلـــم 
أن يلغــوط علــى شــفري بئــر مــال يســلعذب منهــاف أو هنــر يســلعذبف أو  هصــلى هللا عليــم و لــم 
 .(355)حتت شجرة عيها مثرهتا«

 لى هللا عليــم و لــم هصــ ِف وصــية النــيب  هعلــيهم الســتم وعــن جعفــر بــن  مــد عــن  ابلــم 
 اا: هوكر  البوا على ش  هنـر جـار وكـر  أن حيـد  إ سـان حتـت شـجرة  هعليم الستم لعلي

 .(356)أو خنلة  د أمثرت وكر  أن حيد  الرجل وهو  الم«
هصـلى هللا  ـاا:  ـاا رسـوا هللا  هعلـيهم السـتم وعن ال ادق جعفر بن  مد عـن  ابلـم 

هــا األمــة أربعــاً وعشــرين خ ــلًة وهنــاكم عنهــا« إىل أن  ــاا: : هإن هللا كــر  لاــم أيلعليــم و لــم 
هوكر  البوا على ش  هنـر جـار وكـر  أن حيـد  الرجـل حتـت شـجرة مةمـرة  ـد أينعـت أو خنلـة 

 .(357) د أينعت يعا أمثرت«
 ــاا: همــن  لــى علــى  ــب أو ابا  هعليــم الســتم وعــن  مــد بــن مســلم عــن أة جعفــر 

و مشـــى ِف حـــذال واحـــد أو شـــرب  المـــاً أو خـــت ِف بيـــت وحـــد   المـــاً أو ابا ِف مـــال  ـــالم أ
ــا ياــــون  ــم إا أن يشــــال هللا وأســــرن مــ ــيطان مل يدعــ ــابم شــــيل مــــن الشــ ــر عأصــ وابت علــــى امــ

 
 .906   25ب  343ص  1وسالل الشيعة:    352ه

 .17  3ب  30ص  1هتذيو األحاام:    353ه

 .1أن يلغوط عيم أو يباا  ابب الوضا الذي يار    15ص 3الااِف:    354ه

 .854   15ب  325ص  1وسالل الشيعة:    355ه

 .860   15ب  327ص  1وسالل الشيعة:    356ه

 .862   15ب  328ص  1وسالل الشيعة:    357ه
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 .(358)الشيطان إىل او سان وهو على بعض هذ  اااات«
 ـاا: هثتثــة يلســوف  هعليم الســتم وعـن إبــراهيم بـن عبــد ااميـد عــن أة ااســن موسـى

 .(359)انون اللغوط ب  القبور والشي ِف خر واحد والرجل ينام وحد «منها ا
 ـــاا: هإن هللا عـــ   هعليـــم الســـتم وعـــن علـــي بـــن أة محـــ ة عـــن إبـــراهيم عـــن أة عبـــد هللا 

أمـــر  اباـــر  والـــ رن ووـــر  إليـــم ارســـاً مـــن اـــروس اانـــةف  هعليـــم الســـتم وجـــل لـــا أهـــب   دم
انف عغرســها لياــون لعقبــم ولريلـمف عأكــل هــو مــن مثارهــاف عأعطـا  النســل والعنــو وال يلــون والرمـ 

عقاا لم إبليس لعنم هللا:    دم ما هـذا الغـرس الـذي مل أكـن أعرعـم ِف األره و ـد كنـت عيهـا 
 أن يدعم. هعليم الستم  بل ف الذن يل  كل منها شيئاً؟ عأا  دم 

ــر عمـــر  دم ــال إبلـــيس عنـــد  خـ ــتم عجـ ــم  ـــد  هعليـــم السـ ــدين ااـــون و ـــاا اـــوال: إ ـ أجهـ
 والعطا.

 عقالت لم حوال: عما الذي اريد؟
  اا: أريد أن اذيقيا من هذ  الةمار.

عهـد إيلر أن ا أوعمــ  شـيئاً مــن هـذا الغــرس أل ــم  هعليـم الســتم عقالـت حــوال: إن  دم 
 من اانة وا ينبغي ل  أن  كل منم شيئاً.
 عقاا هلا: عاع ري ِف كفي شيئاً منم.

 عأبت عليم.
 : لريا أم م وا  كلم.عقاا

عأخذت عنقوداً من عنو عأعطلم عم م ومل  كـل منـم لـا كا ـت حـوال  ـد أكـدت عليـمف 
 هعليـم السـتم علما لهو يعـض عليـم جذبلـم حـوال مـن عيـمف عـأوحى هللا ابـارا واعـاىل إىل  دم

أن العنــو  ــد م ــم عــدوي وعــدوا إبلــيس و ــد حرمــت عليــ  مــن ع ــرية انمــر مــا خالطــم 
لــيسف عحرمــت انمــر ألن عــدو هللا إبلــيس ماــر رــوال حــ  مــا العنــوف ولــو أكلهــا  فــس إب

 ارمت الارمة من أوهلا إىل  خرها وقيا مثرها وما خير  منها.
  إ م  اا اوال: علـو أم  ـلا شـيئاً مـن هـذا اللمـر كمـا أم  ـلا مـن العنـوف عأعطلـم 

 
 .13ضمن   2ب  173ص  77رار األ وار:    358ه

 .10ابب كراهية أن يبيت او سان    534ص 6الااِف:    359ه
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مــن الســ  األلعــر وأحلــى مــن العســلف متــرًة عم ــها وكا ــت العنــو واللمــرة أشــد رالحــًة وأطكــى 
 علما م هما عدو هللا إبليس هلعنم هللا  لهبت رالحلهما وا لق ت حتوهتما«.

هعليــــم : ه  إن إبلــــيس لعنــــم هللا لهــــو بعــــد وعــــاة  دمهعليــــم الســــتم  ــــاا أبــــو عبــــد هللا 
عمـن   عباا ِف أصل الارمة والنسلةف عجـرل الـال علـى عرو همـا مـن بـوا عـدو هللاف  الستم 

كـــل مســـار ألن الـــال   هعليـــم الســـتم خيلمـــر العنـــو واللمـــرف عحـــرم هللا ع وجـــل علـــى لريـــة  دم
ــة  ــال اخلمـــر ِف النسلـ ــراً ألن الـ ــار كـــل خملمـــر نـ ــة والعنـــو وصـ جـــرل ببـــوا عـــدو هللا ِف النسلـ

 .(360)والارمة من رالحة بوا عدو هللا إبليس لعنم هللا«
 

 الديئة واإلحِّاءات العاملية
والةقاعـة هيو يســاو  حتـذيرا شــديدا عـام منظمــة األمـم اللحــدة للكبيـة والعلــوم  أصـدر مــدير
ألطمة ميا  حادة الو  بدا هتا ِف األعـثف عقـاا ِف بيـان أصـدر  ِبناسـبة هيـوم من مواجهة العامل 

احملاعظــة علــى م ــادر اليــا  مــن أجــل األجيــاا القادمــة ســول مــن اليــا  العــالي : لــن  ســلطيا 
العلميــة واألخت يــة مـا  ارســات  لمعيــة متلمــة وواعيــةف وأضــاف: إن يــد البــادئ خـتا اوح

 العامل اليوم.مشالة م ادر اليا  اعد من اكب اللحد ت اارجة اليت اواجم 
ِف الالــة مــن م ــادر اليــا  ِف العــامل ا ا ــلك  97ر5واقــوا إح ــالات اليو يســاو: إن 

سـت الو ت الذي ا اعر عيم ااسلهتا العـالي للميـا   لتسلهتا البشري دون معااة ِف
 العامل. مرات ختا العقد األخري وهو معدا ط دة أكب مرا  من معدا ا ايد الساان ِف

 ا عمن اللو ا وأكد الدير ا م بدون معااة أع ل ل ادر اليا  واأل ظمة البيئية الل لة 
 م.2025واااد رلوا عام ليا  يكاو  ب  اللوس  أن يعاين ثلةي البشرية من  قا ِف ا

صــااة ِف الالــة مــن سـاان العــامل يفلقــدون إمـدادات ميــا   20واقـدر اليو يســاو أن حنـو 
صـااة وخاليــة ومعقولـةف وإن  رابـة   ـر البشـرية يفلقـدون أ ظمــة انقيـة ميـا  الشـرب وجعلهـا 

لــدان الناميــة يعــا ون مــن أمــراه مرابطـــة ِف الالــة مــن ســـاان الب 50مــن األمــراهف وإن حنــو 
 بللو  مياهها ابوسهاا والتر  واوصابة ابلطفيليات.

اوصـابة واقوا بياات وأر ام النظمة: إن حنو نسة متي   سمة ميواون كـل عـام  ليجـة 
 

 .2حترب انمر  ابب أصل   394-393ص 6الااِف:    360ه
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 بلل  األمراه بينهم  سبة كبرية من األوفاا دون سن انامسة.
ربــا مــا لناميــة وحــدهاف إل يعــاين العــامل اللقــدم الــذي يهــدر وا انح ــر الشــالة ابلبلــدان ا

 البيئة.يسلهلام من ميا  من الللو  ال ناعي واراكم السميات الايماوية ىف أ ظملم 
 َع  املعاَّنة الديئية 

 % من ساان اا ر ِف الدوا النامية ا يلملعون ِبيا   ظيفة منلظمة.23 
 ِف بتد الراعدين دجلة والفرات!%  سبة شحة ميا  الشرب ِف بغدادف 40
ــة 100 ــةف ِف بـــــتد الراعـــــدين دجلـــ ــا  الشـــــرب ِف احملاعظـــــات اانوبيـــ ــبة شـــــحة ميـــ %  ســـ
 والفرات!
 بأرة اوار ِف العامل بسبو اليا . 70

   ر ساان العامل ا ميلاون أ ظمة صرف صحي.
 ربا ساان العامل ا  دون الال النقي.

 ون مال  قياً للشرب.% من ساان الوون العرة ا  د30
 % من ساان اا ر ابلدوا النامية ا يلملعون ِبيا   ظيفة منلظمة.23

 املياه واستهةكها
 .1950مك ماعو   يو الفرد العرة من اليا  ال ااة لتسلعماا عام  3800
 .1996مك ماعو   يو الفرد العرة من اليا  ال ااة لتسلعماا عام  1027
 .1996 ماعو العدا العالي لن يو الفرد لعام مك 7500 - 7180
 .1996مك ماعو   يو الفرد األعريقي لعام  5500
 %   يو الفرد العرة من اللوس  العالي للميا .15
 ليك من اليا ف ااسلهتا اليومي للفرد األمرياي. 600
 ليك من اليا ف ااسلهتا اليومي للفرد األوروة. 200
 اليا ف ااسلهتا اليومي للفرد العرة.ليك من  30

 مك ماعو من اليا  ال ااة للفرد يشال الوضا الالي اار . 1000
 .2025مك ماعو سياون   يو الفرد العرة من اليا  ِف عام  464
 % من الوارد الالية العربية انبا من خار  حدودها.50
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 عة هي من دجلة والفرات.% من حاجات العراق الالية لل راعة وال نا95
 % من حاجات العراق الالية لتسلسدامات الن لية هي من دجلة والفرات.80

 .1967ثلةي ميا  الايان ال هيوين الأمن من األراضي العربية احملللة عام 
 

 ثقانة الديئة 
ومـــن هنـــا أخـــذ العلمـــال بلشـــايل الـــأمترات و قـــال البيئـــة مـــن الللـــو ف ععقـــدت وعـــود مـــن 

 ولة ِف مدينة اهاي ِف هولندا مأمتراً دولياً اماية النبايت واايواات ِف العامل. د 182
ومــن بــ  الوضــوعات الــيت رةــت ِف الــأمتر الــذي اســلغرق أســبوع  انــون الاالنــات اايــة 

 وسبل اشجيا اااومات على و ر ادمري الغاابت ِف أحنال خمللفة من العامل. 
اــنا علــى أن الــدوا الو عــة  1993ت حيــ  اللنفيــذ منـذ عــام وهنـاا اافا يــة عاليــة دخلــ 

 عليها مل مة اباسلفادة من النبايت واايواات ِف العامل بشال حيفظها من اا قراه. 
 عإن كةرياً من األ وان النبااية واايوا ية مهددة ابا قراه.

ِف الةما يناتف بـ  دة واقوا هاألمم اللحدة : إن واحد ابلالة من الغاابت ا دثر كل عام 
 ابلالة عن عقد السبعينات. 50

وهنــاا كــوار  بيئيــة عديــدة  ليجــة ااــروبف عالاارثــة البيئيــة الــيت ح ــلت علــى شــواوج 
اومـــارات كـــان ســـببها هتريـــو الـــنف  العرا ـــي والنـــا تت الغار ـــة واأللغـــام الوجـــودة  ـــا اشـــال 

 خطرا بيئياً يهدد اليا  ِف انلي . 
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12 
 ةاْلامت

 
وِف انلام  ذكر بل وم ااهلمام ابلدعال واللوسل إىل هللا ع وجل لرعا هذ  الاوار  ودعـا 

 ف م اعاً إىل ل وم العمل ابلقوا   اوستمية اليت مر لكرها.(361)اريها
هإهلــي عظــم الــبتلف وبــر  انفــالف وا اشــر الغطــالف وا قطــا الرجــالف وضــا ت األرهف 

ف وإليــ  الشــلاىف وعليــ  العــوا ِف الشــدة والرخــالف اللهــم ومنعــت الســمالف وأ ــت الســلعان
صل علـى  مـد و ا  مـدف أويل األمـر الـذين عرضـت علينـا وـاعلهمف وعرعلنـا بـذل  منـ للهمف 
عفــر  عنــا رقهــم عرجــا عــاجت  ريبــا كلمــك الب ــر أو هــو أ ــربف    مــد   علــيف   علــي   

امــــا اصــــرايف   مــــواا   صــــاحو ال مــــانف  مــــدف اكفيــــاين عإ امــــا كاعيــــايف وا  ــــراين عإ 
األمان األمان األمانف الغو  الغـو  الغـو ف أدركـا أدركـا أدركـاف السـاعة السـاعة السـاعةف 

 .(362)العجل العجل العجلف   أرحم الرامح  ِبحمد و  لم الطاهرين«
ف ســـبحان ربـــ  رب العـــ ة عمـــا ي ـــفونف وســـتم علـــى الرســـل ف واامـــد هلل رب العـــال 

 وصلى هللا على  مد و لم الطيب  الطاهرين.
 

 ق  املقدسة                                     
 حممد الشريازي                                     

 
 الفرق ب  الدعا والرعا: أن الرعا ياون لا  د و ا والدعا لا مل يقا بعد.   361ه
 .22ف  176م با  الافعمي: ص  362ه

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة 

 113 

 
 

 ال هرس
 

 5 .................................................. شركلمة النا

 13 ..................................................... القدمة

 17 .............................................. : كارثة الفقر1

 20 .................................................... لم الفقر

 21 ........................................... من م اديث الفقر

 24 ............................................ رلية القر ن للفقر

 26 ........................................ الفقر والفقرال ِف العامل

 28 ........................................ الفقرال ِف العامل العرة

 29 .............................................. الفقر واألوفاا

 31 .............................................: كارثة الفساد2

 34 ......................................... لم الفساد ِف القر ن

 39 .......................................... من م اديث الفساد

 39 ....................................................... انمر

 41 ........................................................ ال ا

 43 ................................................. النظر اارام

 46 .......................................... منا اعدد ال وجات

 52 .................................... مالا عن الفساد ِف العامل؟

 57 .............................................. الفساد ابألر ام

 58 .................................. ااسلغتا اانسي لألوفاا

 59 .................................... الفساد واألمراه / اويدط

 61 ............................................. األوفاا واويدط

 62 ................................................ أر ام الطتق

 65 ................................... العنر من م اديث الفساد
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 66 .............................. الفساد وا لساب ملاات ااماا

 67 ...................................... حل الشالة ِف اوستم

 68 ..................................................... اللقول

 74 ........................................... خلتط احملرما لت

 77 ................................................ ال وا  البار

 79 ............................................. : كارثة الره3

 84 ............................................... الكبة ااسينية 

 86 ..................... دراسات واقارير عالية عن الرضى ِف العامل

 90 ........................................... : كارثة اا لحار4

 91 .............................. اا لحار لدل األوفاا والشباب

 94 ............................................. أسباب اا لحار

 94 ..................................................  لة اوميان

 96 ....................................................... الفقر

 97 ................................................. عدم القناعة

 101 ............................................ القيود القا وينة

 101 .................................................... البطالة

 102 ............................. عدم القدرة على اشايل العاللة

 104 ........................................... : كارثة البطالة5

 104 .......................................  سبة البطالة ِف العامل

 106 .......................................... من عوامل البطالة

 113 ........................................... : كارثة الع وبة6

 114 ............................................ الع وبة ِف م ر

 115 ...................... الع وبة اشال خطراً على حياة او سان

 117 ...........................................أخت يات ال وا 

 120 .......................... : كارثة ااروب والةورات 7

 122 ............................ ويةت احلروا نلرقا 

 123 ................................. الس ار واحلروا

 123 ............................ الدور الكبو واحلروا
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 124 .......................... السلحة النووية واحلروا 

 125 ........................ السلحة اْرثومية واحلروا

 127 ...................... اإلا اق العسكري ِ احلروا

 129 ................................. مغ مآسأ احلروا

 131 ................................. احلرا ِ اإلسة 

 136 .................................. : كارثة السجون8

 138 .................................. الطُثاة مغ سياسة

 141 ......................... مغ موارد الساغ الشرعأ

 143 ......................... الساغ والساناء ِ العا 

 145 .................................. : كارثة اللعذيو9

 154 ............................... مغ أسداا التعيي 

 155 .............................. التكنولوجيا والتعيي  

 158 ............................ معامدات ملنع التعيي 

 162 .................................... نضح التعيي 

 164 ............................... : كارثة ااسلبداد 10

 173 ................................... : كارثة البيئة 11

 180 ......................... الديئة واإلحِّاءات العاملية

 181 ................................ ملعاَّنة الديئية َع  ا

 182 .................................. املياه واستهةكها

 183 ........................................ ثقانة الديئة 

 185 ....................................... : انامتة 12

 187 ........................................... ال هرس
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 إصدارات جديدة 

 مغ مؤل ات اإلما  الشريازي
 )أعلى َ درجا َ(

 
 شس ية الأمن •
 إىل اراهدين ِف العراق •
 ثتثون سأاا ِف الفار اوستمي •
 خط  الغرب ِف بتد اوستم •
 كفاحنا •
 وطات العلميةإىل اا •
 من ماارم األختق •
 التعنر منه  وسلوا •
 التعنر ِف اوستم •
 من اآلداب الطبية •
 ابي  القر ن •
 عقم العولة •
 من كرامات األوليال •
 العقل يرل هذ  القوا   •
 مقومات رجل الدين •
 الشيعة وااام ِف العراق •
 كير ولالا أخرجنا من العراق •
 كلمات حوا هن ة السلم  •
 حوا القر ن الارب والشعالر ااسينيةاسلفلالات  •
 دعاة اللغيري ومسلقبل العراق •
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 األ  ى البارا •
 حاومة األكةرية •
 او سان واحملبة ااجلماعية •
 خطر السدرات  •
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