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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا أيب القاسم 
ة الدائمة املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، واللعن

  .األبدية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهللا العلي العظيم
* ؤمنونَ ورحمتي وسعت كُلَّ شيءٍ فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا ي(: يقول اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي

لِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمنكَرِ ويحلُّ الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجني
يثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملَهعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عوا ض

   ١)النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْمفْلحونَ
  . يف احلياة )ى اهللا عليه واله وسلمصل(احلديث يدور باذن اهللا تعاىل حول العودة اىل منهج رسول اهللا 

  الرمحة الواسعة والرمحة املكتوبة
  :على نوعني  )الرمحة االهلية(ان : فنقول

  .الرمحة الواسعة)  ١
  .املكتوبةالرمحة)  ٢

ورمحة مكتوبة ختص البعض ممن اجتمعت فيه الشروط اليت ذكـرت يف  ، بأمجعهارمحة واسعة تعم اخلالئق : رمحتانتعاىل فلله  
  ،مهما حلق ومهما فكر ومهما تدبر، مبا ال يرقى اليه خيال بشري، شاسعوالبون بني الرمحتني ، الشريفة اآلية

املؤمن والكافر واحلجر : هذه هي الرمحة الواسعة اليت وسعت اجلميع )ورحمتي وسعت كُلَّ شيٍء (: اآليةس يقول تعاىل يف رأ
* فَسأَكْتبها للَّذين يتقُونَ ويؤتونَ الزكَاةَ والَّذين هم بِآياتنا يؤمنونَ  ( توبة ختتص بفئة خاصة فقطلكن الرمحة املك، واملدر وغري ذلك

  )...توباً عندهم في التوراة واِإلجنيلِالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْ( وموطن الشاهد هاهنا )...الَّذين يتبِعونَ
ومـن حلـو   ، املخلوقات من خري وشر نسـيب  على كافةحيث افاض اهللا تعاىل الوجود ، )الوجود(:  تعين )الرمحة الواسعة(و
  .وغري ذلك، )الرزق( كما تعين، وجبهة حق وجبهة باطل، ظلمةوضياء و،ومر

وتتيسـر بـه   ، ونرى فيه االشـياء ، فالنور والضياء الذي نرى فيه بعضنا، ة اهللا الواسعة حة رمحكل انسان يعيش يف حببوفان 
  . من الرمحة االهلية العامة والواسعةكلها ، ه ذلكوما اشب، ي مصدر احلرارة وغريها والشمس اليت ه. حوائجنا

فتكفينا هذه ، ها حديث طويل نتركه لوقت اخرواحلديث عن، خاصة من الناس ثُلّةتشمل ، اال ان الرمحة االهلية اخلاصة املكتوبة
  ..مبقدار املدخل للبحث إمنا هواالشارة املوجزة اليها الن حديثنا عنها 

  من شرائط الرمحة املكتوبة  )باعتاال(
كما يقتفي الفصيل اثر امه  ،)صلى اهللا عليه واله وسلم(اثر رسول اهللا واتبعنا فاذا اقتفينا  )...الَّذين يتبِعونَ الرسولَ(: يقول تعاىل

ومنهجا ، وكلمة كلمة، خطوة خطوة، )صلوات اهللا وسالمه عليه(ايب  طالب  علي بن حسب تعبري موىل املوحدين وامام املتقني 
 فسـتنالنا  )صلى اهللا عليه واله وسلم(اىل منهج رسول اهللا رجعنا و، يف السياسة واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وغري ذلك، منهجا

ه وكرمهالرمحة املكتوبة بلطف اهللا ومن.  
  الرسول االكرم منهج

                                                             
  .١٥٧ – ١٥٦: األعراف - ١
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  به؟ ونتأسى الذي علينا ان نقتفيه )صلى اهللا عليه واله وسلم(رسول اهللا  هو منهج ما: وهنا يأيت  السؤال اجلوهري

حبر مواج ومن  اآليةهذه ، فان بل عند كلمة واحدة منها. نتوقف عند واحدة منهاالشروط والصفات، تذكر جمموعة من  اآلية
  .. وجملداتتكتب عنها جملدات  اجلدير ان

  )صراأل(مفردة 
  )...ويضع عنهم إِصرهم واَألغْاللَ الَّتي كَانت علَيهِم...(: اىل ان تقول )...الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي(: تقول االية

: د من املفسرين يعـين حبسب عدد من اللغويني وعد: االصرو، باط واحد منها فقطنعند استبل ) االصر(ونتوقف عند كلمة 
ومـن  ، هو مقيد ومكبل فانـه يف اصـر   ومن، فانه يف اصر، فمن هو حمبوس ومسجون..  احلبس: ويعين، الضيق: ويعين، الثقل

ومن ، قيد وقيد بألفومن اليستطيع ان يتزوج اال ، اصربدع الغرب فهو يف  اليستطيع السفر اال جبواز وهوية وفيزا وغري ذلك من
فهو يف  داريٍإوروتنيٍ  وقراطيةريوبورخصة  واجازة، قيد وقيد بألفان يؤسس معمال او شركة او مصنعا او متجرا اال  يستطيع ال

  .اصر
، ودة على وجـه البسـيطة  هذه الدول املوج كافةفان ، يف سجن هذه الدول، وحنن االن يف أصر وسجن، فاألصر هو احلبس
  .مسيت اسالمية ام  شيوعية ام  اشتراكية ام علمانية او اي شئ اخرأسواء ، سجنت كافة عباد اهللا

 ، اعرضنا عن منهجه ألننا ولكن !ليضعه عنا )صلى اهللا عليه واله وسلم(يف جو االصر الذي جاء رسول اهللا  االن نتنفس بل اننا
  .ت والكَبدوالعنفوقعنا يف االصر والضيق 

  .منشرحا  تصورتهالدنيا قبل االخرة وان  ب ضيقا لالنسان يفبس؛ الن الذنب ي الذنب: ات االصرومن تفسري
  الضيق والثقل: واجلامع لكل املعاين هو ، العقوبة: ومن معاين االصر

) ١٠٠(كتفة صخرة وزـا    ولكم ان تتصوروا شخصا  على، وحيبسه ق على االنسانيضي ألنه؛ إصراًمسي الثقل بل قيل انه 
  !؟وأثقلفكيف  لو كانت اكرب من ذلك ، عن احلركة حمبوسهو ق وفانه يف ضي، كيلو غرام

ويضـع عـنهم    (هو انه  الكرمية القرآنية اآليةوالذي صرحت به ، الذي جاء به )صلى اهللا عليه واله وسلم(منهج الرسول ان 
ي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِصهِملَيع دنا إليه؟)...تفهلّا ع ،  

  صر االقتصادي األ
اذ ان يف هذه ، )االصر االقتصادي(وهو  ،ته تتمة للبحث السابقذا املبحث نشري اىل جتلٍ من جتلياويف ه، ولألصر  جتليات خمتلفة

صارهم بصيغة اجلمع كما قال ذلـك يف  مل يقل آوبصيغة املفرد  )إِصرهم(لم قال تعاىل : عديدة منها على سبيل املثال حبوثاً اآلية
حبيث ميكن ان نستثمر ، وهو استباط فقهي واصويل وسياسي من هذه الكلمة بالذات :اآليةاخر يف  حبثاً؟ كما ان هناك )اَألغْاللَ(

السياسـة  بعض مسائل  رها يفاستثماان كما ، )ال ضرر(ستثمرها يف قاعدة كما ميكن ان ن، )اصالة الرباءة(هذه االية املباركة يف 
  .الحقا ان شاء اهللا لذلك قد نتطرقو، ايضاممكن واالجتماع واالقتصاد 

ممن يتربعون على القمة   االقلية إال مثقلون باالصر،واجلميع اليوم ، االصر االقتصادي: ان من وجوه االصر: ان نقول، واملهم هنا
االقتصادي واالصر من الثقل  تئنواتمعات االخرى وكيف اا  اتناجمتمعحال  التعرف علىذلك خالل مالحظة وميكن ، والسلطة

  .ومن االسر والضيق واملشاكل، اخلانق
  ار الثقيلة صمن اآل )الضرائب(
: الشهري ذلك الوباء مثل امثله، وهي وباء بكل ما للكلمة من معىن، الضرائب: صر اليت تثقل كاهل البشرية االنوجوه األومن 
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  )االيدز(كتسب نقص املناعة امل

اىل ان يرى املنكـر  ال مسح اهللا يصل  قد، ااال ان االنسان العتياده عليه، حقيقيوباء  فاا، ان الغيبة وباءكما والضرائب وباء 
  .)صلى اهللا عليه واله وسلم( كما قال احلبيب املصطفى ،واملعروف منكرا، معروفا

االنفلونزا  – نوع منها ، كما استجد اآلنوغريه من انواع االنفلونزاخطري،  ءوبا) أنفلونزا اخلنازير( الضرائب وباء خطر كما ان
  .حىت املوت وهو يفتك االن بالكثريين ،ر نفسه فاصبح عصيا على العالجاال ان املكروب طو، وهو نوع عادي -

امللّـوث   نتنفس يف هذا اجلوال كنا وال نزان املشكلة اننا اال وداء ومرض خطري ورهيب، وباء فتاك  فاا) الضرائب(ذلك ك
شخصا  ويتضح ذلك لنا أكثر لو تصورنا، ايتصور االمر طبيعيلذا فانه ، وهو يعيش يف حبر من الضرائبالن االنسان يولد ، املوبوء
ان  ال حمالةفانه سيتصور ، عندما نظر اىل االخرين وجدهم كذلكمث انه قيدت قدماه ورجاله اىل االرض قد من حني والدته كان 
، كما اا تعرف باشباهها، الن االشياء تعرف باضدادها، االنسان بغري هذه احلالةان يكون وال يتعقل ، طبيعيةحالة هي احلالة هذه 

فانـه  ابداً، اما ذلك املولود املقيد ، وحرية احلركة فنفهم معىن املشي، وتقيد وحترر، من سكون وحركة: الننا نرى كلتا احلالتنيف
  .وهذا نوع من أنواع املسخ الفكري، ه هي احلياة الطبيعية اليت المفر منهايتصور ان هذ

اذا  فانك وعلى املمتلكات، ملبيعاتوعلى ا، وعلى االمالك، على السفر: شيءكل وعلى وحنن مجيعا ولدنا فوجدنا الضرائب يف 
  .وهكذا وهلم جرى ، عليك ضريبةفه واذا بعت، يف بيتك فعليك ضريبة تجلس

يف السفر واإلقامة  الضرائب من الناس سواء رحبوا او مل يرحبوا تأخذالدول والغريب ان موجودة يف كل دول العامل  والضرائب
  .ويف الزراعة والصناعة واالسترياد والتصدير وغريها

اسـباب  من الضرائب  فان، من مشاكل العامل ينجم من الضرائب فان قسماً كبرياً، الضرائب وباء حقيقي وهي اصر واضحان 
  الكثري من املفاسد واملشاكل يف العامل تنجم من الضرائب، كما ان والبطالة  الرئيسية الفقر

ع الذي انتخبه واضحى املشر، معروفا؛ حبيث ان احلكومات  تعترب الضرائب حقها املسلّمأصبح نكر هذا املان : والغريب أيضاً
 ويعتربه من واردات واسـتحقاقات الدولـة   ،يعترب الضرائب امرا طبيعيا ـ جرى له غسيل دماغ على املستوى العاملي وألنه الناس

  .الطبيعية
  )صلى اهللا عليه واله وسلم(القران والسلطان يفترقان بعد النيب 

يف كتاب الصياغة اجلديدة حيث   اليت يذكرها الولدو )صلى اهللا عليه واله وسلم(رسول اهللا الرواية الواردة عن واذا الحظنا 
  ..فدوروا حول االسالم حيث دار ، اال ان رحى االسالم دائرة: )ى اهللا عليه واله وسلمصل(قال

الن القضـايا   ،وليس القضـايا احلقيقيـة   حبث األصول،اليت اشرنا اليها يف  )القضايا اخلارجية(، هذه الكلمة منلعل املقصود 
 )صلى اهللا عليه واله وسـلم (وحرام حممد ، حالل اىل يوم القيامة )صلى اهللا عليه واله وسلم(حالل حممد إذ احلقيقية قضايا ثابتة 
  .ولعل اإلشارة إىل حاليت القوة والضعف حرام اىل يوم القيامة

حول االسالم وليس حول املنهج الغريب او الشرقي  صريح بوجوب ان ندور )صلى اهللا عليه واله وسلم(الرسول االكرم وأمر 
  .)الضرائب(ا فيها مباملتبع االن تقريبا يف كل شئ 

 يف مكان والقرانوالسلطان السلطة  فستكون ...والسلطان سيفترقان اال وان القران... )صلى اهللا عليه واله وسلم(مث يقول 
ال انه سيكون عليكم امراء أ، فال تفارقوا الكتاب... اليعمل به مهجوراً، يف مكان اخر وتشريعاته واحكامه وحكمه ومواعظه

، كل اخلريات يريدوا هلمف ...ما اليقضونه لكم ألنفسهميقضون ...على كل الكرة االرضية  ما جنده خميماً وهذا ...مضلون
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صلى اهللا عليه واله (وما نصنع يارسول اهللا : قالوا، اضلوكم وان عصيتموهم قتلوكم أطعتموهمان ... للمستضعفنيفالعذاب اما 

يف طاعة اهللا خري من  موتلَ، والذي نفسي بيده، ومحلوا على اخلشب، ا على املناشريكما صنع اصحاب عيسى نشرو: قال؟ )وسلم
  حياة يف معصية اهللا

وملاذا ال جنهر ننطق بالكلمة  لماذا الف، الكلمةاجلهاد ببل كالمنا حول ، مما جيب ان يصنعاحلد األعلى وكالمنا االن ليس حول 
واال ، لنا حق فان اعطيناه: )عليه السالم( املؤمننيامري يقول  !دي وراءنا ظهريا حراموترك املنهج االقتصا! الضرائب حرام: باحلق

  ...وهلذه الكلمة ماهلا من املعىن الكبري . ركبنا اعجاز االبل
والـه  صلى اهللا عليـه  (العامل كله يعاين من عدم العودة اىل منهج الرسول ان حنمل رسالة االسالم االقتصادية للعامل؟  ملاذا ال

  .كالواليات املتحدة االمريكية ،الضرائبتبِعات تعاين من  اقتصادياوحىت الدول املتقدمة ، )وسلم
صلوات (ومنهج علي بن ايب طالب ، حقا يف االقتصاد )صلى اهللا عليه واله وسلم(فلو ان حكومةً اسالميةً طبقت منهج الرسول 

  يف دين اهللا افواجا؟اما كان الناس سيدخلون من جديد ) اهللا وسالمه عليه
   ..ولذا يدخل الناس افواجا

يف دين اهللا  )عجل اهللا فرجه الشريف(يف زمن االمام املنتظر ، العاملكافة أحناء دخول الناس يف  سراً من أسرارومن هنا نعرف 
، اليت يعمل ا االن الوضعيةاهج من هذه املن، انية وعدالةاملنهج االكثر تطوراً وحقّ، م جيدون املنهج االسالمي االصيل؛ ألأفواجا
، انه منهج اقتصادي يوفر للناس الرخاء واهلناء وغري ذلك، يف االجتماع، يف االقتصاد، السياسةمتطورا ال يرقى اليه اخليال يف  منهجا

  .والسعادة واحلرية احلكيمة واالزدهار
يف الكـايف  ، يف التهـذيبني ، يف الصحيفة السجادية، البالغةيف ج ، الكرمي يف القران، بني ايدينااآلن هذا املنهج موجود ان و

  .ر واملعطاء الهل البيت وغري ذلك من التراث الثّ، يف جامع احاديث الشيعة، يف وسائل الشيعة، يف االستبصار، الشريف
غري موجود  -أي بعضنا  –يف عقولنا وقلوبنا بل انه ، موجود غريويف خطبنا وحماضراتنا على السنتنا  ،هذا املنهج االصيل لكن

واحملاسبة  الكبرياخلسارة الكربى والندم  حيث، الدنيا ويف هذا العامل قبل املصري اىل ذلك العاملهذه وهذه خسارة حقيقية يف !! أيضاً
  .دعاالت والصل والشامل  يف شىت اعلى التقصري والتفريط الذي وقع منا ـ حنن بين البشر ـ يف االبتعاد عن املنهج االهلي العاد

   !شخص ينتحرون يف العامل) ٣٠٠٠(يف كل يوم 
  :باء حقيقينيوان العامل اليوم يعيش يف بؤس وحقيقة على أكثر اىل لغة االرقام لنتعرف االن وننتقل 

يعين انه يف كـل   كما انه! وهو رقم غريب، العاملأحناء شخص يف ) ٣٠٠٠(ينتحر فان يف كل يوم  :١فحسب احصاء رمسي
شخصا ) ٦٠(فان ، نصف ساعة تقريبا تستمرخالل هذه احملاضرة اليت ويعين أيضاً انه ! ينتحر افان هناك شخص، تقريباً ثانية) ٣٠(

  !! وحنن جالسون، حناء العاملأيف  ينتحرون
يف ضيق يعيش مكبل  ألنهأليس و، ؟اليأس واالحباط املطبق واملدمرحافة اىل هذا اإلنسان النه وصل أليس ؟ ولكن ملاذا كل ذلك

فلذا يلجأ ، متنفساجا وال رفاليرى فرجا وال خم، الن الضغوط املادية واملعنوية  حتيط به من كل حدب وصوبو ؟شديدينوحبس 
  .اىل االنتحار

  ماليني شخص يقدمون على االنتحار يف امريكا  مخسة
ماليـني   )٥(ـ بلغ عـددهم  مل ينجحوا  وان فان الذين اقدموا على االنتحار يف امريكا ـ  ، الرمسي وحسب ذلك االحصاء

                                                             
  )لعامليةمنظمة الصحة ا(حسب  - ١
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  !!شخص يف الواليات املتحدة، حاول ان ينتحر) ٦٠(ومعىن ذلك ان شخصا واحدا من كل !! شخص
وهلا ما شاء اهللا تعاىل مـن  ، وتتبجح باحلرية والدميقراطية وحقوق االنسان، تعد نفسها اعظم دولة يف العامل ان هذه الدولةمع 

ولكن .. وان اقتصادها مما ليس له نظري يف التاريخ البشري على اليقني، ا تقدر بالترليونات من الدوالراتالثروات حبيث ان ميزانيته
يف ) وأد البنـات (االنسانية واليت هي  صنو أنفسهم وحبق يقدمون على ابشع عمليه حبق  مواطنماليني ) ٥(ان  جندذلك كله  ومع

  .اجلاهلية املقيتة 
  .والعقول املمسوخة ، اجلائرة والقوانني املشوهةاالقتصادية تسودها االنظمة ، وضنك، اة بؤسحي ملاذا؟ ألن حيام أضحت

ان يرى و، !!افضل من منهجي انا املسلم -رغم كل ذلك  – يرى ان منهجه ،ان ذلك الغريب او الشرقي غري املسلم: والغريب
يـدخل   فلذا ال، حيح غري مطبق يف بلداننا تقريباسالمي الصالن االقتصاد االوما ذلك إال ؛ !!منهجي اسوء من منهجه يف احلياة 

االقتصادية العدالة يرى ان و ،اسوء منهم ...والسياسي ووهم يرون ان وضعنا االقتصادي  ؟يدخلون وملاذا، الناس يف دين اهللا افواجا
  ، فلماذا يدخلون؟غري مطبقةوغريها 

  خرج الناس من دين اهللا افواجا ي )الظلم(
اذا جاء نصر اهللا والفتح ورأيت الناس : فقرأ، فطلب منه احلجاج ان يقرأ، السفاكاحلجاج  جملسيف خص الذي كان ذلك الش

صلى (يف زمان النيب كان ذلك : فقال له الرجل ؟)خيرجون(ال ) يدخلون(: احلجاج وقال فصرخ به.. من دين اهللا افواجا  خيرجون
وكذلك احلال، ويا لألسـف، يف   !!ا احلجاج ـ فان الناس خيرجون من دين اهللا افواجا اما يف زمانك ـ ايه ، )اهللا عليه واله وسلم

  !فهل من مدكر... زمننا احلاضر
  املنهج االسالمي االقتصادي غري مطبق 

وال قولـه  ، مطبـق ) االرض هللا وملن عمرها(فال ، املنهج االسالمي االقتصادي يف خمتلف جوانبه غري مطبقان : وصفوة القول
غري ذلك من االساسيات االقتصادية الرصينة واليت حتمي البالد  وال، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا :)اهللا عليه واله وسلم صلى(

  .والعباد من االصر واالغالل اليت نشاهدها يف عامل اليوم
، فال ضريبة يف االسالم، يف احلياة)  الهصلى اهللا عليه و(منهج رسول اهللا اىل الدعوة اىل العودة  :وهي ،علينا ان حنمل هذه الرايةان 

  .واجلزية واخلراج على غريهم، نياال اخلمس والزكاة على املسلم
فهي على بينما  الضرائب ، يؤخذ اال على الفائض قبل ان يكونا شرعيني الن اخلمس ال، مع ان اخلمس والزكاة كالمها عقليان

وهي تؤخذ من الفقري والغين ، وغريها االراضي واملتاجر واملخازنعلى و ،املاليةالسندات واالوراق على تلكات واملمعلى املبيعات و
، دون عدل وال إنصاف وال وازع من دين وال ترحم احدا، تؤخذ من اجلميعاا ، من الفائض وغري الفائضومن املعسر واملوسر و

  !أو ضمري
ومن جهة اخرى فأا تؤخذ من الفائض ، )%٢.٥( ١ايف بعض مفرداوالزكاة ، %)٢٠(من جهة حمدد بـ فانه ،بينما اخلمس

  .٢فقط واملستغىن عنه
  !ديون الناس على احلكومة اإلسالمية وأمواهلم هلم

 ـ وايلّ ياعا فعلي ـ ويف رواية فعليمن ترك دينا او ض: )صلى اهللا عليه واله وسلم(نذكر رواية عن رسول اهللا : ويف اخلتام
كل : فهل توجد االن دولة من دول العامل تقول، الصغار والنساء الذين هم عرضه للضياع، فهم االهل: اما الضياع، ن واضحوالدي

                                                             
 .يف األربعني من الغنم، شاة - ١
  .ة من البيت وشبهه ليدفع ما يف ذمته، املقررومن جهة ثالثة فاا تؤخذ من املوسر حبيث ان من ترتب بذمته مخس او زكاة مث مل يستطع سداده فال احد جيربه على بيع ممتلكاته االساسي - ٢
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  !ماليني يتيم، فمن يتكفل م؟) ٥(واالن يف العراق يوجد هناك ! تكاليفهم؟او ايتام فان الدولة تتكفل بكل ، من مات وعليه دين

صـلى اهللا  (كما صنع ذلك رسول اهللا  -بل وأكثر من ذلك  –كله ذلك سيصنع ) عجل اهللا فرجه الشريف(االمام املهدي ان 
  .يف دين اهللا افواجاعندئذ ذلك سوف يدخل الناس ول )عليه واله وسلم

  ...فلورثته  ومن ترك ماالً... : )صلى اهللا عليه واله وسلم( مث يقول رسول اهللا
اما . ناوخسارتك علي، رحبك لك ولورثتك :هذا النظاممثل جتد وهل  ١!لعامة الناس؟اقتصاديا هذا الدين افضل من  فهل يوجد

ان يف بعض الدول تصل الضرائب على االرث اىل  خاصة إذا عرفنا!! وخسارتك عليك، رحبك يل: تقول فأااحلكومات الوضعية 
  .!!يف بعض احلاالت%) ٧٠(

فعلينا ان نتبع الرسول النيب االمـي يف   ،رمحة الواسعة العامةاضافة اىل ال ،اذا اردنا ان نكون مشمولني بالرمحة املكتوبة: وبإجياز
  .منهجه يف احلياة 

نكَرِ لِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عن الْمالَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي اُألمي الَّذي يجِدونه مكْتوباً عندهم في التوراة واِإلجني(
 تي كَاناَألغْاللَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع

  )مفْلحونَواتبعوا النور الَّذي أُنزِلَ معه أُولَئك هم الْ
  )  صلوات اهللا عليهم امجعني (وبال بيته االطهار ، نسال اهللا تعاىل ان يوفقنا واياكم لكي نكون من املتأسني واملقتدين به

 .وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين، واخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني

                                                             
  ...!اعياً وسياسياً وكما هو األفضل عقائدياً، وأخالقياً، واجتم - ١

-m: ميكن مالحظة الدرس والتقرير على املوقع التاىل 


