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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

طفد حمملد وعنيلد أ ل  احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلنيني،   الاللالو والملالل عنيلد سليدنا وقبيلن  نييببالا أم الصاسل  املالل
ة الدائمة األبدية عنيد أعدائه  إىل ييبل الدين، والقيبل وال يبه إال بيته الطيبني الطا رين األبرار املاتجبني، الذين أذ ن اهلل عاه  الرجس وطهر   تطهرياً، والنيعا

 باهلل العنيي العظي .
ٌر ِللَِّذيَن يُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوُأْولَِئكَ يصيبل اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي:   1ِلُحونَ  ُهْم اْلُمفْ َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َواْلِمْسِكيَن َواْبَن السَِّبيِل َذِلَك َخيـْ

 منظومة الفكر اإلسالميالحقوق في 
االملال عنيلي بلن ، وزيلن العابلدين، ماذا يعين احلق؟ وما ي الامبة بني احلق واليباجلن؟   ملا يب واجبالا  لاه ماظيبملة احلصليبض،عنيد ذليبء ملاذكره سليد الملاجدين

 .؟احلمني )عنييه صنييبات املالنيني (يف رسالة احلصيبض وغري ا
 :جمميبعة من الاصاط فههاا

 ماذا يعني الحق ؟ -4
 :أطال اناحلق له 

 .(قق)و ااك (قك )، اي  ااكيف مصاب  )احلك (ب  يف مصاب  )اليباجن(  مايصع -1
 من )اليباجن( ومن )احلك (.  األع  -2

مل  . وكلذلك قلق الص  اوغريهل كخيار اجملنيس او خيلار الشلرط  ر،باخليا األخذفعة وكحق كحق الش    و يطنيق ويراد به ما يب  مي  لنيحك ،تيبذيح ذلك: احلق تار 
 اىل سائر احلصيبض.  جرا.. او احلق يف الزواج، او احلق يف احلاليبل عنيد فرصة عم ، و كذا و ني ، وقق التمنيك، او قق قيازو املباقات، لنيمرأو
 ي عن املاكر واجنكما ليب  نياا ان الالالو واجبة، او الاليبل واجن، او االمر باملعروف والاه  ،يطنيق احلق ويراد به )اليباجن(وتارو 

 اإلسصاطاما احلق فعادو يصب  ، و ااك فروض عديدو بني احلق واحلك ، ماها:ان احلك  اليصب  االسصاط
 . ؟َفآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّهُ  الشريفة:  اآليةو اا نمأل: ما يب املراد من )قصه(يف 

الثلا  اللذي ذكرنلاه  اإلطالضو يب  ،من اليباجن األع ى عنييه الفصهاء؟ ال املراد احلق الذي جر  اإلطال األول   املراد  يب احلق الذي  يب  مي  لنييباجن؟ و يب 
 )مطنيق اليباجبات وكافة احلصيبض(؟ .

كلللان ال   ا(واجبللل،)وشلللأنه وماطلللابق قالللله لنيحلللق. اي  للليب مطنيلللق ملللا أسلللتحصه الشللليء بنيحلللا  قالللله، اإلطال لللاألع الشلللريفة  للليب  اآليلللةالظلللا ران امللللراد بلللاحلق يف 
 الثا .  نيحا(باملالطقص)

، فشلم  اليباجلن و ل  األعل فأهن   د اسلتخدميبا )احللق( بلاملع   -وامليباطن، مثااًل  اإلنماناالعالن العاملي حلصيبض ولاالقظ  –العال واخلاص العرف واما يف 
 .األخصملع  احلق با

 اإلشارو،كفياا  ذه ت، و تفالي   ذه الاصطة هاا ميبذع ليس و 
 .2"عاش ال يف اجملتمعما ينيزل االنمان له او عنييه،فردا ": بلاحلق  (كتاب احلصيبض)فصه سيبعة اليف ميب الميد اليبلد  و د عّرف

 .اال اناا نكتفي هبذا املصدار، طيبي  (احلق)واحلديث قيبل تعريفات 
 إذافة،او الصانيب  املالطنيح عنييه،ع  الفصهائيهلا:  يب مطنيق احلصيبض بامل املشاهبة اآلياتة، ويف سائر الشريف اآليةاملراد من احلق يف ان الظا ران وموجز القول 

  ذا العايبان(. مراتن صدض من ومرتبة هلا درجة فان )اي قىت املمتحبات  ونظائر ااىل كافة اليباجبات 
 معرفياً وسحقها عملياً اهمال الحقوق  -7
 ، وعنيد الالعيد العمنيي باالنتهاك والمحق.باإلهالعيد املعريف بتنييت عنيد الالا ذه المنيمنية اليباسعة من احلصيبض  الرئيمية  ي انب  املأساو ان املشكنية 

 . والدراسةقصها من  البحث  ومل تعط  ، اجد ان احلصيبض عادنا حنن املمنيميبن مهمنيةفري، اما عنيد الالعيد املعريف والاظ
 اآلخر يتعنيق بالعالر احلاذر بشا دين، اقدها يعيبد ملا يصارب األلف عال و كتفي ن اإلهاإلالأنااو ااك شيبا د كثريو عنيد  ذا 

 
                                                           

 .83الرول: آية  -1
 .7ص 111ميبسيبعة الفصه/ كتاب احلصيبض/ ج -2
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 شاهد من الزمن الغابر: إهمال بعض المعاجم للحق

عادما نرجع اىل الغرين اناا ( و ل  893)ت او يب ابيب احلمني امحد بن فارس بن زكري، باس )معج  مصاييس النيغة( اكتاب،ماء فصه النيغةنيع أشهرفصد كتن اقد 
  إهلللاالجنلللد  ،1(قلللق)كنيملللة   خالللليبصيف ،  لللذا الكتلللاب املاللللدري

 
 للليب  ملللي   ( اللللذياحللللق)اي ، بتنيلللد بللله اشلللد االبلللتالء عنيلللد ملللر التلللاري غريبلللا هللللذا املعللل  امل

ملن ا كتلبه  والفصهلاء منيوليب  ب   ليب ماللطنيح  لدمي،، الن احلق ليس مالطنيح خمرتعا؛الكتن الفصهية والصانيبنية عاد الفريصيني ذا املع  ميألمع ان احلق هب(حلك ل)ال
مللثال يللذكر ان مللن مفللردات احلللق:  ا  البعيللدو وال يللذكر  للذا املعلل ، قللىت املعلل، جنللد ان  للذا الفصيلله يف النيغللة يللذكر معللا  خمتنيفللة لنيحللق لكااللا، احلصلليبض املختنيفللة

 ء وطبصه.كانه منيتصد الشي  :من اخلشن احلق  ...يصيبلو  من اخلي : الذي ال يعرض... األق قيصيبل ... و  ..م  عنييهستحق ان ي  ما أ و يب أوالداإلب : من صةاحلح 
. ض. )ح وومعا  كثريو يف ذمن ماد و ده يذكر مفردات، وغري ذلك..!  ياتص  اىل اخلشن ،..!وياتص  اىل اخلييبل ،..!اإلب يذ ن اىل النيغيبي فهذا الفصيه 

  يب وغريه عنيد مر التاري .  ابتنيي بنييبازمهو يب املع  الذي  ،!(احلق)احلق مبع  من ذمن املعا  د ، لكن ال  ض(
ف احلللللق يف بدايللللة كالملللله عاللللدما يعللللرّ  وذلللللكنيكن بعللللد تّعملللل  وتأملللل  نمللللان ان ياتصلللل  ماهللللا اىل  للللذا املعللللا ميكللللن لإمالللله اىل ذلللللك، بعيللللدو إشللللارو نعلللل   اللللاك 

الكنييللة عنيللد  كلل ىلمللن الالللعن تطبيللق  للذه ا إنو للذا املعلل  وان كللان صللحيحا اال انلله ايللن  للذا مللن املعلل  املعهلليبد واملتعللارف،    إقكامالشلليء وصللحته(،)لبلل
 . 2، النيه  إال بتّعم  وتأم ؟الشيء وصحته( عنيد  ذا املع  املتداول لنيحق إقكالاذ كيف نطبق  ذا املع  )و يب  الالغرى اجلزئية،

 لـ)الحق(الموسوعات الحديثة الشاهد المعاصر:اهمال 
الل  و 8اللدول العربيلة إقلدىالل  صلدرت يف  العربيةاإلسلالميةيبسليبعات امل أشلهريف اقلدى لابحلث ، علال ال األملالمصلدار أللف اتجاوز قاجز اللزمن وناتصل    ل

واذلحا  إهلاالجنلد ان  الاك  (احلاللان)ملادو)احلصيبض( ونصارهنلا مبلا ذكرتله  لذه امليبسليبعة يف نفلس اجملنيلد علن إىل عادما نرجع فاناا، سمة خرييةبأميبال مؤ لت يب  م  
ه.. املا بشلوأنيباعله وماأ،وخالائالله، وامراذله، علن صلفاته (صلفحة كامنيلة23)رب ملنمايصختالاللافإهنحلاللان اذ عادما تتحلد   لذه امليبسليبعة علن ا، لنيحصيبض
جمملل  احلصلليبض يصللرب مللن كما ان جمملل  مللا خالالللته لنيحللديث عللن صللفحة واقللدوال تفللرحد لللذلك إال فإهنللا(اإلسللالليف  اإلنمللانقصلليبض )لللل للذه امليبسيبعةتتطللرض 

 4فصط! صفحات(3)
 ملياإلهمال النظري يستتبع االنتهاك الع

ومعا لدنا يف بنيداناا، اإلنملاناين احللديث والتاظلري حلصليبض فلواملعلريف مهمنيلة، الاظلري الن احلصليبض عنيلد الاللعيد ؛اذن النمتغرب عادما جنلد ان احلصليبض ماتهكلة
او  ؟او قصليبض املعنيل ؟ض الطالناو قصيب ؟او قصيبض املزارع ؟او قصيبض العام  أو؟او قصيبض املر ؟اين احلديث عن قصيبض الطف  ؟..األكادمييةوجامعاتاا ، العنيمية

 .؟عنيد الشعبيببالعكس او قصيبض الدولة؟او قصيبض الشعن ؟او قصيبض االقزاب ؟او قصيبض العشائر؟قصيبض الاصابات
قللث احلصيب يللة املباجنللد ان احلصلليبض و  املباركللة، كااللا اذا اسللتثاياا  للذه املدرسللةل كمللائر احلصلليبل  ( متميللزو يف  للذا احلصلل صللنييبات اهلل عنيلليه )ان مدرسللة ا لل  البيللت 

 عمنييا.وانتهاكها سحق احلصيبض الاظري،  اإلهاليمتتبع ومن الطبيعي ان  مهمنية بشك  عال،
 الحقوق اإللهية ينتهكون  أميةبنوا

نييبات اهلل )صلالملجاد  واإلملالبشلك  علال (عنيليه  ازكلد الاللالو والملالل)ا ل  البيلت  أئملةااللذين واجهيب  أميلةبلين  فعادما نالقلظ و ذا ماجنده عنيد مر التاري 
قصيبض اهلل وقصيبض  :ياتهكيبن احلصيبض بشك  سافر وعنيين اكانيب  -أميةبين أي  –جند اهن  ،(صنييبات اهلل وسالمه عنييه)حميبر قديثاا قيبله فان ؛باخلاليبصعنييه(
 ، عنيد قد سيباء.الااس

 أثناء الخطبة! 5يأكلون الطعام على المنبر
اخلنييفللة فخيطللن كلان عاللدما  بالللذات،  قرمللة صللالو اجلمعلةو ، قرمللة بيليبت اهللانتهللاك ، تعلاىلاهلل  يف انتهللاك قللق مللن مجنيللة مبتلدعا  غللرب ماوجلدت ان وملن أ

 األطعملةوال  حتتيبي عنيد لذائذ 6امليبذيبعة إىل جيبارهمن تنيك املائدو  يأك   ..جينيبيبن له مائدو من الطعال فيخطن  نييالكانيبا ،  يعياهاليبايل الذي بزعمه  او 

                                                           

 ل دار إقياء الرتا  العرم.2111ط 223 – 227ص –معج  مصاييس النيغة / مادو قّق  -1
   مغميبر يف قزمة من أكثر من عشرو معا  ذكر ا لنيحق.نع ،  ال )ققَّ الشيء ، وجن( لكن تطبيصه عنيد احلصيبض باملع  األخص، يبصد حباجة إىل تّعم  وتأم . وعنيد أية قال فإن  ذا املع -2
 و ذه الدولة تدعي اهنا ترفع راية االسالل يف الظا ر، مع اهنا ترعد االر اب والتكفري يف أحناء العامل كما  يب معروف . - 8
 .476ص 9امليبسيبعة العربية العاملية مادو احلصيبض ج -4
جلهنيلة والتكفرييلني  و األمر باحلق )سالل اهلل عنييه ( او من يرتضيبنه، وال يالح عصلالً وال شلرعاً ان يرتصيهلا كل  ملن  لن ودب، ملن أمثلال بلين أميلة وغلري   ملن اومن اليباذح ان  ذه املاابر  ي ماابر وال3

 كما نشا ده أالن يف بالد املمنيمني ل املصررل
 ملا  إىل جيباره أو غري ذلك.ولعنيه كانيبا يضعيبن طاولة إىل جيبار املا ، أو كانت األطعمة تيبذع عنيد ا -6
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 !واي انتهاك حلرمة املمجد وقرمة خطبة صالو اجلمعة !مهزلة  ذه!! أية   يكم  خطبته ..شربةواأل

 اآلالفب  وات املو ذا مثال واقد من !!اخلطبة،كي يأكنييبا ماها يف أثااء من الطعاليشاءون مبا  مالنيني ان يأتيبافممحيبا لني ذه العادو الميوة  ا  اهن  عمميب  
 عنيد انتهاكه  حلصيبض اهلل تعاىل. األمثنيةمن 
 .ذه احلصيبضالنتهاكه  هل األمثنيةمن أآلالفمن عشرات   اواقد فاذكر مثاال (قصيبض الااس)أما

 األخيللاراملدياللة وفلليه   أ لل جلل  أ، يف انتهللاك احلرمللات وسللفك الللدماء أسللرفنلله أل(ممرف بللن عصبللةاشللتهر بللل)والللذي (ممللني  بللن عصبللة)مللن املعللروف ان ن ا
لنيحرمات و يب يزيد  اهاكتوان ا وفجيبراشد خنيق اهلل فمصا عنيد ان ك  واقد ماه  عبد  ٌن ألو الميف ان يبايعيب أحتت وط ،ادن والعنيماء والعبّ يب والالحابة والتابع

 . (عنييه لعائن اهلل)بن معاوية 
 . ؟ولنيحرمات والايباميسوالالحابة والعنيماء والعباد حلصيبض الااس ،  ذا فأي انتهاك صارخ

 الحقوق في المدرسة السجادية
ملن  لذا التيللار الملائد ورفلع رايللة )رسلالة احلصليبض( وغري للا،   جنلده عمنييلاً الاملليبذج األ لد اجململد لرعايللة و لف بالضللد ( صللنييبات اهلل عنييله) الملجاد إالأناإلملال

ال  تكشف عن  لذه املدرسلة و ، هااىل البعض االخرما اآلنمابق ونشري محات احلصيب ية يف البحث النيذكرنا لك  بعض ال احلصيبض قىت غري اليباجبة ماها، و د
 قديثا و دميا.من املآسي والرزايا به  بتنييتااألمةاإلسالمية مبا بتنييت اف1عن عني  وعمدكثري من املمنيمني لألسف الشديد أهنيها ال  ، العريصة اإلنمانية

 اإلمام يزيح األذى من طريق الناس
وً ر  د  م ل رأىاذا كلان ف، ما كان ميشي يف الطريق راكبا عنيد جليباد او دابلة اخلرىففي الرواية ان االمال المجاد )صنييبات اهلل وسالمه عنييه( عاد

سلا طة يف علر  2
 نزل من عنيد جيباده وحند تنيك املدرو. ،الطريق

لل، المللال )صللنييبات اهلل وسللالمه عنييلله( الكلل ى مللن جهللةفللاذا مللا التفتاللا اىل ممللؤوليات ا
 
سلليد  ا ميب للفالقظالل  ، ر املنيص عنيللد الطريللق مللن جهللة اخللرىد  وكثللرو امل

وماهلا: عظملة  لذه املدرسلة احلصيب يلة بعض مالمح اعرف فاناا سياحي املدر عن الطريق.. إذ كان يازل لالماجدين وزين العابدين )صنييبات اهلل وسالمه عنييه( 
 .!ق الااس عنييك قىت مبا الينيزمكشدو االلتزال حب

اليب لت نفمله، ان األملة اعرذلت بشلك  علال علن التآسلي مبلاهي أ ل  البيلت احلصليب ي وغلريه،  لكن الذي يؤمل، وي عّد أيضاً من أسرار ختنيلف األملة اإلسلالمية يف
من رج  وجيله او غلري  رأيت   كيف شدو رعايته حلصيبض الااس؟ و سد بميد الماجدين )صنييبات اهلل وسالمه عنييه( أيتفعنيد سبي  املثال ك  شخالاً ييبجد ماها 

 د ر؟.. مامن يتجان قىت أن يصيبل )الطريق.. الطر  وجيه 
ن العنيماء ؟ ميفع  ذلكيق(؟ ومن يازل عن سيارته أو دابته لياحي األذى عن الطريق أو احلجر أو امل

 او غري  ؟!، من االساتذو او الطنيبة، او العيبال
 احلصيب ية املعطاء؟ن  ذه املدرسة مفمىت نتعني  

 التعامل مع المعارضة
يتعامنييبن مع املعارذة كانيبا االئمة)صنييبات اهلل وسالمه عنييه (   وكذلك بصية نييبات اهلل وسالمه عنييه(كيف ان االمال )ص  نالقظ يبمن جانن اخر ذا من جانب

 المّبا ة لنيتحّضر والتمامح!كأهناو قىت يف الدول ال  ترفع شعار الدميصراطية عاليا وتتبجح بذلك كنيه، يف العامل   جند له نظرياقىت املغرذة ماها مبا ال 
فصط نظلراً كتفلي بلذكر مثلالا واقلدا اال اناا ن، ا اجملال كثريو جداذالبيت )صنييبات اهلل وسالمه عنييه( يف   أ  وثصها التاري  عن سنييبكيات ال والصالص والشيبا د 

 اجملال:لضيق 
 إتهمه!يستغفر لمن  اإلمام

وان كنــتم  ، كنــتم صــادفين فغفــر اهلل لــي  إن: "ل هللل  يب للف عاللد      للافعنيللد  لليبل يغتابيبنلله  ففللي الروايللة ان االمللال المللجاد )صللنييبات اهلل وسللالمه عنييلله( مللرَّ 
 1كاذبين فغفر اهلل لكم"

 هبذه الروح الكبريو، وهبذا اهلدوء والتمامح مع وسعة الالدر؟، مع املعارذة و    دون من يتعام يف ك  العامل؟ المامي فه   دون مث   ذا اخلنيق 
 .؟ يات املاتص د ل بفتح الصاف ل مطبصة يف عامل الييبلواخالالصاف ل  بكمرد ل صح املات ان أخال يات دون و   

                                                           

 سالمية عن االخذ ماه ؟! ل املصررلاذ ما من ممني  اال و يب يعرف عظمة ا   البيت )عيه  المالل( ووافر عنيمه  ورياد   يف اجلانن العنيمي والعمنيي، فنيماذا اعرذت االمة اال -1
 د ر و : ومجعها م د ر كصالبة و الن : و يب الطني املتالنين، و يب ا   -2

 صالبة من احلجر. امل
 )اخلالال(. -8
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مللن  وكأنللهاذا بلله يتنيصللاه عنيللد الفلليبر و ، اآلخللر و التيللاراألخللرى أ عللن اجلهللة مبجللرد، ان يالللنيه خلل  سللنيي -مبختنيللف ممللتيبيا    –مللن الاللاس االعلل  االغنيللن ان 

ب  اين شروطه وذيبابطه؟ الاصد؟  أخال ياتفاين من  ب ! يتحصق او يتثبت  بدون ان ب   د يهاج  اجلهة األخرى ويشن عنييها محنية تمصيط قىت، املمنيمات
ان تنيلك اجلهلة االخلرى   بعلد ذللك وعنيلد فلر  ثبليبت؟   لذه  ملة  او ال ل  و ال ال ان  ذا الاصد صحيح    أواًل ان يتثبت املاالف واملتشرّع اإلنمانعنيد  ان

 ادفاً، الغر  من  يكيبن الاصد ميبذيبعياكي   اجلرح يباعد خال يات الاصد و بصد ذرورو االلتزال بأت،  امت بفع  خمالف لنيميبازيناجرتقت خطيوة أو كانت  د 
 اإلصالح، ال التشفي واالنتصال.

 حلد بكل  املاتصلد  وميباصلفاته وآدابله ورسليبمه وماهلا: ان يتملع صلدره لنياصلد وان يملتمع إىل الااأخال ياتال بلد ان يتعلرف عني  ليب االخلر  ل بلالفتح ل دان املاتص ل كملا
ان خاطولاً، بللاجلرح  لدوء وميبذليبعية، وان يتللدارس الاصلاط املثللارو برّويلة فللان كلان الاصلد صللحيحاً،  ليّبل سللنييبكه وغلرّي هنجلله، وإال تملامد علن ان يللرد الاصلد وإن كلل

 والعدوان أو قىت بالعاف والغضن واالنفعال.
لع  الكثري ؟ لاا تيبجيههاصداً معيااً نا ويمتثرينا مبجرد ز  فعنياا؟ و   يمتف وفما  ي رد، دناناا عادما نممع شخالا ياتصإفواآلن.. لارجع إىل أنفماا وحنتك  إليها 

 ميب فاً نفمياً يف مطاوي ذمريه..ان كانت قىت ماا يتخذ ميبا ف غري مدروسة او غريقكيمة و 
ان كنتم صادفين فغفر ألولوك الذين اغتابيبه: " اذ جنده يصيبلة يف أخال يات تعامنيه مع املعارذمال المجاد)صنييبات اهلل وسالمه عنييه( اإلان عنيياا أن نتأسد ب

وسللعة املللداراو والرفللق ماتهللد ذلك يكشللف عللن إالأنلل، واللليبيل اململلدد مللن  بلل  اهلل تعللاىل احلللقّ  تياباإلمللالغاليملليبا صللاد ني يف  أهنلل صطللع بلله " مللع انلله  للا ي  اهلل لــي
 وان كنتم كاذبين فغفر اهلل لكم""الالدر 

 .كنيهاملدرسة احلصيب ية المجادية ال  ال نظري هلا يف العامل  من مالمح  و ذا منيمح واقد
 الريادة من المسلمين يختطفالغرب 
يف ، الن اململلنيمني كللانيبا  ل  الصللادو والللرواد يف خمتنيللف احلصلليبل، الريللادو احلصيب يللةقلىت وانتللزع مللاه   األذلليباءملن املتللدياني  اختطللف للي انللالغرب واملأسلاو الكلل ى 

 ألف شيء وشيء.ويف ، ويف االجتماع املمتصي الصيبمية منيي  ويف المياسة  تالاد الاال
العنيملي عنيلد الاللعيد و ، جند ان مدرسة ا   البيت )صلنييبات اهلل وسلالمه عنيليه ( عنيلد الاللعيد املعلريف الاظلري -و يب مالّن حبثاا اآلن  –في  جمال احلصيبض ف

قلىت اهنل   يضلاً مالا أالغلرب  لذه الريلادو  وكان الااتي ملن ذللك ان اختطلف بأ   بيت الرسيبل ولكااا تصاعماا عن التأسي  ي املدرسة الرائدو ، التطبيصي
الغرب  يب اللذي يتحلد  باسل  لصد أذحد وسائر احلصيبض... ، املعارذةقصيبض و ، واملزارع، وأوقصيبض املر ، عن قصيبض الطف أصبحيبا    احلامنيني لراية الدفاع 

بل  ان الكثلري ملن التصلارير الاللادرو مللن حلصلليبض اإلنملان  لي دول ماتهكلة ، أو غلري اإلسلالمية وتنيلك األخلرىسللالميةان  لذه الدوللة االيلدد و ليب اللذي  ؤالء ل
 .اإلنمان والدول العربية بشك  خاص  ي يف ذي   ائمة الدول ال  ترعد قصيبض، ان الدول االسالمية بشك  عالعنيد  بنيه  تؤكد 

ويفلر  شلروطه ، ويهادسها عنيد ذليبء ماظيبمتله املعرفيلة واحلضلارية، يف اجملاالت احلصيب ية فانه يبالمها ببالمته ان الغرب عادما يكيبن  يب الصائد ومن الطبيعي
ماهلا سلنييمة، بل  ان العديلد فطريلة  اً ليملت كنيهاقصيب لالل  يلدعيب إليهلا الغلرب احلصليبض ، وذللك ألن األخلرىواحلضارات  األ األخرىمن  اآلخرينعنيد  وأفكاره

 .اإلنمانب  قىت حلصيبض  ،تهاكا حلصيبض اهلل تعاىل ي يف اليبا ع تعد ان
ثلريو بل  ومثاليلة يف اإلسلالل، ومع االسف الشديد بدأ الكثري ماا رغ  تدياه، يبش ر ب  ويمري وراء  ذه املاظيبمة املعرفية الغربية، مثال: جند ان املرأو هللا قصليبض ك

ني ؟، ان من اليباذح ان الغرب عادما يكيبن  يب الرائد واملاظلر يف احلصل  احلصليب ي، فانله يفلر  لكن    هلا احلق يف االبتذال؟ و   من قصيب ها االحنالل والتح
انية احلصيب يلة، سلتكيبن  لي الل  ثصافته احلصيب ية يف  ذه الصضية وسائر الصضايا، اما اذا انتزعاا الريادو يف احلصيبل احلصيب ية عنيد اال  ، فان املاظيبمة اإلهليلة اإلنمل

 طة، وستكيبن الاتيجة سعادو الااس يف الدنيا واالخرو.تتحك  يف  ذه البمي
تنيللك األطروقللات احلصيب يللة عنيللد ذلليبء  ولكللي هناللدس، روادا يف احلصلليبل احلصيب يللة لكللي نكلليبنبملليد الماجدين)صللنييبات اهلل وسللالمه عنييلله( ان عنيياللا ان نتأسللد 

قللق طن يف أي بنيللد شللاء بللدون جامللية أو  يبيللة أو فيللزا أو إ امللة وكللذلك ، وذلللك مثلل  قللق اإلنمللان يف التلليب الللاهي المللنيي  والالللراط الصلليبمي والطريللق اململلتصي 
 ...و كذا سائر احلصيبض ،او قصه يف االمن، وقصه يف التعنيي ، االنمان يف قيازو املباقات

 ولنيحديث تتمة ان شاء اهلل تعاىل .. 
 محمد واله الطيبين الطاهرين ىواخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل عل


