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 كلمة الناشر
 

 هللا الرمحن الرحيم  بسم
 قالوا: احلاجة أم االخرتاع...

 ولكن يف جمتمعاتنا صارت: احلاجة أم املصائب، وأصل النوائب.. 
ألن احلاجة عجز والعجز منقصة، وألن احملتاج أصبح حيصر تفكريه ومهه واهتمامه على 

ين حيتاج إليهم ما ينقصه وحيتاج إليه، مما يؤدي أن يقل شأنه وهتدر كرامته أمام اآلخرين الذ
 يف حياته ورمبا بعد مماته أيضاً.

فالفقر علة املآسي على مستوى األفراد واألمم.. هو الذي جران كأمة إل كل مهانة،  
لو كان الفقر رجالً  حينما يقول:  وكذلك األفراد، وسالم هللا على أمري املؤمنني 

 . (1)الفقر سواد الوجه يف الدارين.  ويقول: لقتلته
، بل كان شبحًا متمثاًل ابجلهل اترة،  أن الفقر مل يكن شخصًا ماثاًل فيقتله  إال

اترة أخرى. فما زال يفتك  وأهله بيته  وابالبتعاد عن أوامر هللا سبحانه ووصااي الرسول 
بنا ـ كأمة ـ رغم كل ما لدينا من كنوز مادية ومعنوية ال سيما بعد أن ألقت إلينا األرض 

ة واملعدنية ... علماً أن بالدان اإلسالمية أغىن بلدان العامل كله حىت وهي جمزأة  أفالذها النفطي
 دون أن تكون واحدة موحدة كما كانت يف سابق عهدها فلماذا فقران؟!

ألن احلاجة أسر واالحتياج إصر.. وليس لنا أن نرفع عنا اإلصر أو نفك أسران إال  
ل ابلفقر.. وليس الفقر املادي هو املقصود ابلتحرر من خمالب هذا الوحش املفرتس املتمث

وحده مبعناه احلريف اللغوي، أو االصطالحي اإلسالمي.. بل نعين ـ أيضًا ـ الفقر احلضاري 
 والعلمي والتقين، والروحي رغم ما لدى هذه األمة من كل أنواع الكنوز مادية أو روحية... 

آخر، ومن دولة إل أخرى،  وال خيفى أن مقياس الفقر شيء نسيب خيتلف من عصر إل 
ومن جمتمع إل آخر، فالفقري يف زماننا هذا من مل ميتلك السيارة والبيت احملرتم والشهادة  

 
 . 41ح  4ف 40ص  1غوايل الآليل: ج (1)

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 3 

العالية، واملال الكايف الذي به يشرتي ما حيتاجه من لوازم املعيشة... والفقري هو العاجز عن 
تف نقال وما أشبه.. لذا  امتالك احلاسوب واستخدام وسائل االتصال احلديثة من انرتنت وها

 الفقري ليس هو الفقري املادي فقط بل هو الفقري علمياً وحضارايً أيضاً. 
أما ابلنسبة للفقر على مستوى الدول، فإن االفتقار إل االقتصاد القوي، والسياسة  
القوية، واجليش القوي، هو الذي جيعلها يف صف الدول الضعيفة املستهدفة احملتاجة. هذا  

ب عن ابلنا الفقر الطيب فإن التقدم العلمي اهلائل احلاصل يف اجملال الطيب قد هبر  وال يغي
العقول ال سيما وحنن نعيش اليوم عصر اكتشاف احلمض النووي واجلينات أو ما يطلق عليه 
)دي أن دي( وعلم اهلندسة الوراثية اليت راحت تبهر العامل، ويف كل يوم هلا فتح جديد يف  

الفقر يشمل التخلف يف جماالت اكتشاف الفضاء والنجوم وما ورائها،   جمال الطب.. كما
حيث ينفق يف سبيلها األموال الطائلة وتسخر هلا اإلمكاانت اهلائلة.. وأمتنا وشعوبنا تراوح  

 وترزح حتت نري أنظمة جائرة مستبدة عميلة ألعدا أعداء اإلسالم واإلنسانية. 
ئل هو بيد أعدائنا الذين هم السبب املباشر أو  ولألسف فإن كل ذلك التقدم العلمي اهلا 

غري املباشر لكل ما نعانيه من فقر ومآسي.. وذلك ألهنم تسلطوا علينا بعمالئهم وأذانهبم  
ففرقوان بداية مث أكلوان اثنية، حىت ُسلبت احلرايت وانتهكت الكرامات وُملئت السجون مبن 

حلديد والنار..وكبحوا مجاح كل فكر يعارض أذانهبم وعمالءهم املتسلطني على رقابنا اب
هنضوي وإصالحي يروم أن أيخذ بيد هذه األمة من املستوى الذي تقبع فيه..إل مصاف 
األمم العزيزة ومكانتها اليت كتبت هلا وهي أمة اإلسالم والقرآن والرسالة السماوية اخلامتة، أمة  

 مستقبل سعيد وعيش كرمي.
ات االستعمار الغريب والشرقي.. وهذا ما يلفت إليه  فاحلاجة استعمار وهي أداة من أدو 

اإلمام الراحل السيد الشريازي )أعلى هللا مقامه( أنظار األمة من خالل هذا الكراس وقد كان  
حماضرة قيمة ألقاها، مث راجعها وأضاف عليها فقمنا بنشرها، سائلني هللا أن يوفقنا لنشر 

املكتبة اإلسالمية ويسهم يف زايدة الوعي واملعرفة  املزيد من مؤلفات مساحته القيمة مما يغين
 لألمة املرتبص هبا األعداء من شرق األرض وغرهبا،إنه مسيع جميب... 

 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                       

 بريوت ـ لبنان                                        

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 4 

 

 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 واللعنة الطاهرين، الطيبني  والسالم على نبينا حممد وآله  والصالة احلمد هلل رب العاملني، 

 الدين. يوم قيام إل أمجعني أعدائهم على الدائمة

 أساس الفقر احلاجة
واستغن عمن شئت تكن  ، احتج إل من شئت تكن أسريه : قال أمري املؤمنني

 . (2)من شئت تكن أمريه فضل علىوأ ،نظريه
  ؛ فإنه يفقد صاحبه إرادته اإلنسانعند إذا سيطر على الالشعور  (3)مفهوم احلاجةإن 

حيث يصبح السؤال والطلب من اآلخرين سجية يف اإلنسان وعادة، وهذه الصفة حتجم 
أحيااًن احلاجة تذل اإلنسان وترهقه، وتفقده كرامته وموقعه،  و  وتضعف اإلرادة اإلنسانية.

ه كثري من الفرص، إما بسبب عدم قدرته  عليضيع يسان نفسه، و وابلتايل سوف يفقد اإلن
   . على اختاذ املوقف املطلوب يف الوقت املناسب، أو بسبب سوء اختياره

ولو أردان أن نوسع دائرة الكالم لقلنا: إن فقدان اإلنسان إلرادته سوف يزرع يف داخله  
، وهكذا إل أن وماذا يقدمون لـه ،اآلخرونلـه  فإنه دائمًا ينتظر ماذا حيّدد والذل؛اخلضوع 

 . أو )اإلنسان املسرّي( )اإلنسان اآليل( يصبح شبيهاً بـ
، ونستطيع أن نسميها: قابلية  إتباعًا أعمى ، هي قابلية إتباع الغرياملذمومة وهذه القابلية

، قد ورد يف ذمها العديد من اآلايت واستسالمه، أو قابلية العبودية لآلخريناإلنسان إخضاع 
احتج إل  :  حيث قال  . وكم هو رائع تعبري اإلمام أمري املؤمننيالقرآنية والرواايت الشريفة

وعادة يكون األسري فاقدًا إلرادته واختياره، بل يتصرف حسب ما   من شئت تكن أسريه
 

 ، من كالمه يف وصف اإلنسان. ابب طرف من أخبار أمري املؤمنني   303ص  1اإلرشاد: ج  (2)
ْأَربَة، معروفة. ومجع احلاِئَجة حوائُج. قال اأَلزهري: احلاُج مجُع احلاَجِة، وكذلك احلوائج  حوج: احلاَجُة واحلا (3)

َ
ِئَجُة: امل

واحلاجات. واحلاَجُة يف كالم العرب، اأَلصل فيها حائَجٌة، حذفوا منها الياء، فلما مجعوها ردوا ِإليها ما حذفوا  
ى حوائج َأن الياء حمذوفة منها. وحاجٌة حائجٌة، على املبالغة.  منها فقالوا: حاجٌة وحوائُج، فدل مجعهم ِإايها عل

ْعِدُم من قوم  
ُ
ْحوُِج: امل

ُ
وقالوا: حاجٌة َحْوجاُء. واْحَتْجُت وَأْحَوْجُت َكُحْجُت. واحلُوُج: الَفْقُر؛ وَأْحَوَجه هللا. وامل

 .  حوجمادة  242ص  2ج   ء: احتاج ِإليه وأَراده. انظر لسان العرب:حَماويَج. وحَتَوََّج ِإل الشي 
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 ميلون عليه من األوامر.
 ملرور االستعمار.   جسراً كون  تصبح هبذه الصورة سوف  تعندما  واألمة

 ابلسوقعليك  

 فقال: ما طعمت طعاماً منذ يومني؟ يف الرواية: إن رجالً جاء إل رسول هللا 
 . عليك ابلسوق :فقال 

فلما كان من الغد أاته فقال: اي رسول هللا، أتيت السوق أمس فلم أصب شيئاً فبت بغري 
 عشاء؟.

 .فعليك ابلسوق :قال 
 .عليك ابلسوق :فأتى بعد ذلك أيضاً فقال 

فانطلق إليها، فإذا عري قد جاءت وعليها متاع فباعوه بفضل دينار، فأخذه الرجل وجاء  
 وقال: ما أصبت شيئاً؟   إل رسول هللا 

 . هل أصبت من عري آل فالن شيئاً؟ :قال 
 قال: ال.

 . بلى ضرب لك فيها بسهم وخرجت منها بدينار :قال 
 قال: نعم. 

 .فما محلك على أن تكذب؟ :قال 
قال: أشهد أنك صادق، ودعاين إل ذلك إرادة أن أعلم أتعلم ما يعمل الناس، وأن  

 أزداد خرياً إل خري.  
صدقت، من استغىن أغناه هللا، ومن فتح على نفسه ابب مسألة  :فقال لـه النيب 

 .ءفتح هللا عليه سبعني ابابً من الفقر، ال يسد أدانها شي
 فما رئي سائل بعد ذلك اليوم.

 .  (4)إن الصدقة ال حتل لغين، وال لذي مرة سوي :مث قال 

 من استغىن أغناه هللا

 
 فصل من رواايت اخلاصة.  1ب  90ص  1اخلرائج واجلرائح: ج  (4)
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فقالت لـه امرأته:   اشتدت حال رجل من أصحاب النيب قال:  عن أيب عبد هللا 
قال: من سألنا أعطيناه   فلما رآه النيب  فسألته، فجاء إل النيب  لو أتيت رسول هللا 

 . ومن استغىن أغناه هللا
 فقال الرجل: ما يعين غريي.

 فرجع إل امرأته فأعلمها. 
 بشر فأعلمه.  فقالت: إن رسول هللا 

 قال: من سألنا أعطيناه ومن استغىن أغناه هللا.  فأاته، فلما رآه رسول هللا  
 حىت فعل الرجل ذلك ثالاثً.

باعه  مث ذهب الرجل فاستعار معواًل مث أتى اجلبل فصعده فقطع حطباً، مث جاء به ف
بنصف مد من دقيق، فرجع به فأكله، مث ذهب من الغد فجاء أبكثر من ذلك فباعه، فلم 
يزل يعمل وجيمع حىت اشرتى معواًل، مث مجع حىت اشرتى بكرين وغالماً، مث أثرى حىت أيسر،  

: قلت لك:  ، فقال النيب فأعلمه كيف جاء يسأله وكيف مسع النيب  فجاء إل النيب 
 . (5)اه ومن استغىن أغناه هللامن سألنا أعطين

 

 يف بالدان؟ االستعمار تغلغل كيف 
وطأة احلروب و  ظلم حكامها إن أكثر الشعوب اإلسالمية كانت قد فقدت إرادهتا حتت

ونتيجة للحالة ، البالد اإلسالمية خمتلف وقمع الطواغيت هلا، وهذا ما حصل ابلفعل يف
والسياسي   تخلفة، انهيك عن اجلانب الثقايفاالقتصادية الرديئة، واحلالة االجتماعية امل 

، وابلتايل تكّون يف داخلها واالستعمار ، تعرضت األمة اإلسالمية ألبشع صور الظلموغريها
روا، فوجد االستعمار ضالته فيهم، واستطاع  ستعمَ بعض األفراد الذين لديهم قابلية ألن يُ 

 الدخول إل البالد االسالمية عربهم. 
إال أن تقّبل   ـ نسبيًا ـ على اختالف مستوايهتم، اترة يكونون أفراداً مثقفني وهؤالء األفراد

 فكرة االستعمار تعيش يف الالشعور عندهم وال ميلكون أدىن مقدار من إرادهتم. 

 
 . 7ابب القناعة ح  139ص  2الكايف: ج  (5)
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 واترة يكونون من األفراد العاديني املضطهدين الذين أرهقتهم األحداث والسلطات
   املريضة. واألجواء االجتماعية  والفقر واحلاجة

واترة اثلثة يكونون من األشخاص الذين يعبدون اجلاه والسلطة واجللوس على الكرسي،  
  فيضحون بكل شيء من أجل احلصول على منصب، فيتعاونون مع الظاملني والطغاة 

  من أجل الوصول إل مآرهبم. واملستعمرين
يل: استأذن يل   روي عن علي بن أيب محزة قال: كان يل صديق من كتاب بين أمية فقال

فاستأذنت لـه عليه، فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس مث قال: جعلت  عن أيب عبد هللا 
 فداك، إين كنت يف ديوان هؤالء القوم فأصبت من دنياهم ماالً كثرياً وأغمضت يف مطالبه.

 لوال أن بين أمية وجدوا من يكتب هلم وجييب هلم الفيء ويقاتل :فقال أبو عبد هللا 
عنهم ويشهد مجاعتهم، ملا سلبوان حقنا ولو تركهم الناس وما يف أيديهم ما وجدوا شيئاً إال ما  

 .وقع يف أيديهم
 قال: فقال الفىت: جعلت فداك، فهل يل خمرج منه؟ 

 .إن قلت لك تفعل؟قال: 
 قال: أفعل.

اله،  فاخرج من مجيع ما اكتسبت يف ديواهنم، فمن عرفت منهم رددت عليه مقال لـه: 
 .ومن مل تعرف تصدقت به، وأان أضمن لك على هللا عز وجل اجلنة

 قال: فأطرق الفىت رأسه طويالً مث قال: قد فعلت جعلت فداك.
قال ابن أيب محزة: فرجع الفىت معنا إل الكوفة، فما ترك شيئاً على وجه األرض إال خرج 

واشرتينا لـه ثيااًب وبعثنا إليه  منه حىت ثيابه اليت كانت على بدنه، قال: فقسمت لـه قسمة 
 بنفقة.

قال: فما أتى عليه إال أشهر قالئل حىت مرض، فكنا نعوده، قال: فدخلت عليه يوماً  
 قال: ففتح عينيه، مث قال يل: اي علي، وىف يل وهللا صاحبك.  (6)وهو يف السوق

 
السوق: النزع، وساق بنفسه سياقاً: نزع هبا عند املوت. تقول: رأيت فالانً يسوق سووقًا أي ينزع نزعًا عند املوت،   (6)

فاظت نفسه وأفاظه هللا نفسه. ويقال: فالن يف السياق، أي يف النزع.   وقيل: هو يسوق نفسه ويفيظ نفسه وقد 
ويقال: رأيت فالاًن ابلسوق أي ابملوت يساق سوقاً، وإنه نفسه لتساق. والسياق: نزع الروح.  وروي: دخل  

صله  سعيد على عثمان وهو يف السوق، أي: النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه، ويقال لـه: السياق أيضاً، وأ 
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إيلَّ فلما نظر  قال: مث مات فتولينا أمره، فخرجت حىت دخلت على أيب عبد هللا 
 .اي علي، وفينا وهللا لصاحبك قال: 

 .(7) قال: فقلت: صدقت جعلت فداك، هكذا وهللا قال يل عند موته
 

 أعوان الظلمة
يكونون وليدي األجواء العامة الرهيبة اليت   من أعوان الظلمة ن بعض هؤالء وأولئك مث إ

 أفرزت لنا أمثاهلم. 
 ومما ساعد على إفراز هذه احلالة أيضاً: 

 .خلف الثقايفالتـ 1
 . غياب الوعي السياسيـ 2
 .االبتعاد عن الدين اإلسالميـ 3
دائمًا يدعو إل التحلي االسالم العظيمة، اليت كان اإلسالمية التنازل عن األخالق ـ 4

حيث قال رسول  هبا، والتخلي عن كل مظاهر االحنالل اليت تذل اإلنسان وجتعله أسري غريه.
 .   (8)كارم األخالقإمنا بعثت ألمتم م :هللا 

 فقيل: اي رسول هللا، ما أفضل ما أعطي املرء املسلم؟ وُسئل رسول هللا 
 .(9 )اخللق احلسن :قال 

عاد الدين عن احلياة، وساءت ت وبدخول االستعمار تراكمت حاالت التخلف وإب
 . اإلسالمية الظروف االقتصادية واالجتماعية لألمة

عوب األول هو التخلص من االستعمار، واختذت عملية الش  هم   شيئًا فشيئاً  أصبحمث 
 :التخّلص منه عدة أشكال

 . ابملواجهة الدامية  :اترة
 

مادة   166ص 10سواق، فقلبت الواو ايء لكسرة السني، ومها مصدران من ساق يسوق. انظر لسان العرب: ج
سوق . 

 . 4ابب عمل السلطان وجوائزهم ح  106ص  5الكايف: ج  (7)
   .12701ح  6ب  187ص  11مستدرك الوسائل: ج  (8)
 . 15931ح  104ب  154ص 12وسائل الشيعة: ج (9)
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ية تدعو إل توعية الناس وتنمية  ثقاف حركات أتسيس أو  ،إبنشاء أحزاب  :وأخرى
 . إحساسهم ابملسؤولية، وإعادة الثقة إليهم

 . بصورة ظاهرةإل أن مت إخراجه  ، إبنشاء حركات مسلحة سرية : واثلثة
، أو ما يعرف ابالحتالل الشعوب تعاين من ارتباط حكوماهتا ابالستعمارالكثري وما تزال 

من الباطن، علمًا أن الطريقة الصحيحة ملواجهة االستعمار هي طريقة توعية األمة واختاذ 
 . سياسة السلم والالعنف بعيداً عن كل مظاهر اخلشونة والالعنف

 

 خملفات االستعمار
من األمور السلبية تسربت إل بالدان اإلسالمية عرب احلاجة واالستعمار، فمثالً   كثري

يف أورواب يف  نسبيا لعبت دورًا شتت األمة اإلسالمية، وإن قيل أبهنا  اليت (10)الروح القومية

 
العوامل املعنوية اليت تربط مجاعة إنسانية وتضمها يف إطار وحدة   ة مجل السياسي يقصد هبا  يف االصطالح القومية:  (10)

تعرف ابلوحدة القومية، وتعرف هذه اجلماعة ابسم: األمة، فمن مث كانت العالقة بني القومية واألمة، وبني األمة  
 معني.  عيش يف إقليم ي  ميةو ق يم سياسي ميثل شعباً ذا وحدة تنظ  هي ليت ا والدولة، 

تاحت العامل، منذ أوائل القرن التاسع عشر السيما يف أورواب حتت أتثري الثورة الفرنسية والثورة الصناعية،  اجد وق
يف   ة حمحركات قومية كانت هتدف إل استثارة الروح الوطنية عند عدد من الشعوب، اليت كانت إما طا

سية مثل أملانيا وإيطاليا، ابعتبار أن هذا اهلدف السياسي  الوحدة السيا  يف ة حمطاتقالل، مثل دول البلقان، أو االس
ال يتحقق إال بعد تثبيت أسس الوحدة القومية؛ هلذا كان من وسائلها نشر اللغة القومية وتراثها الفكري، فنشأ  

لوها  داث التاريخ ححأبدة ا شوروثة والفنون الشعبية، واإلامل ليداتقلحينذاك ما عرف ابسم حرب الثقافات وإحياء ا 
ومرها، ورفع الشعارات والتغين ابألجماد الوطنية، وقد مر العامل العريب هبذه املراحل يف طريق الدعوة إل الوحدة  

 «. ةمي قو »ال   942القومية بعد أن حتقق ألكثر هذه الدول استقالهلا السياسي. انظر القاموس السياسي: ص
دعو إل إقامة دولة موحدة للعرب، على أساس رابطة الدم  رية متعصبة، تكفية س ياقومية العربية فهي حركة سلا  امأ

والقرىب واللغة والتاريخ، يف مقابل رابطة الدين اليت جتمع بني املسلمني كافة، وقد تولدت هذه احلركة من خالل  
مثال  وتالميذهم، أ نيقتشر سملأكثر رعاة القومية هم من ا ى أن خيف ال. و دعاة الفكر القومي الذين ظهروا يف أورواب

ميشيل عفلق وأضرابه. وكانت بداايت الفكر القومي يف الوطن العريب أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن  
العشرين متثلت ببعض احلركات السرية أنشأت من أجلها اجلمعيات واخلالاي يف استانبول عاصمة اخلالفة  

وبريوت مقرًا هلا، مث ظهرت يف املؤمتر  اختذت دمشق  ة يب دأ تصبحت حركات علنية عرب مجعيا مث أ ية، نا مالعث
 م( كحركة سياسية واضحة األهداف واملعامل. 1912العريب األول الذي ُعقد يف ابريس سنة ) 
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 . إل بالدان ا االستعمارسرهبفقد ، ـ بناء على صحة ذلك ـ القرن التاسع عشر
 البعض من اليت أرادت ترتيك العناصر العربية، هنض (11)والرتقي مجعية االحتادففي قبال 

 

عدد حمدود من املسلمني و ، ة دعوة القومية العربية حمصورة يف بداايهتا يف نطاق األقليات الدينية غري املسلم تناكو 
ليها ميشيل عفلق ومجال عبد الناصر وغريهم، حيث سخروا هلا أجهزة اإلعالم  تبىن الدعوة إا، هب الذين أتثروا

م( داعية القومية العربية وأهم مفكريها  1968د )ساطع احلصري املتوىف يعا كمالواسعة، وإمكانيات الدولة.  
يف األمهية   ذي تقوم عليه فكرة القومية العربية، وأييت بعدهالس ساا، وله مؤلفات عديدة تعد األعاهتر دهأشو 

م مقومات القومية العربية هي: اللغة العربية،  أهن ومالنصراين )ميشيل عفلق( أحد مؤسسي )حزب البعث(. 
ة،  يب لعر اة والدم، والتاريخ املشرتك، واألرض، واآلالم واآلمال املشرتكة، أما الدين فإنه مستبعد من مقومات القومي

 لعرب وال يوحدهم، ويف هذا يقول شاعرهم: ورمبا حُيارب بشراسة؛ ألنه بزعمهم يُفّرق ا
 جبثماين على دين بَرهم وا ري وس

 
 عيدًا جيعل العرب أمة  وينهب 

 
 
 

 وسهاًل بعده جبهنم هالً وأ
 

 على كفر يوحد بيننا  مٌ سال 
نهم الدعوة إل فصل الدين عن الدولة، وإقصاء  ري معروف عن القوميني وأهدافهم ودعواهتم أن غرض الكث املن وم 

كام اإلسالم عن اجملتمع، واالستعاضة عنها بقوانني وضعية ملفقة من قوانني غربية وشرقية، وال خيفى أن  أح
صة عن دينهم، وتشجيعًا هلم  م خا منهب ر ع االستعمار يساعد على وجود هذه الدعوات وذلك إلبعاد املسلمني وال

 . يتهم، والدعوة إليها م و قب  شتغال على اال
ية عثمانية نشأت يف أورواب كحركة مناوئة لإلستبداد ومنادية ابلتجديد والتحديث يف الدولة  االحتاد والرتقي: مجع (11)

العثمانية. كانت يف تركيا يف بدء أمرها وتسمت ابسم مجعية تركيا الفتاة، وقد ركزت على النشاط الفكري. وكان  
ميد( فنقلوا نشاطهم السياسي إل ابريس  مركزهم اآلستانة، طاردهم رجال الدولة العثمانية )يف زمن السلطان عبد احل

وسالونيك، حيث انضم إل صفوفهم العديد من يهود الدومنا، وأصبحوا من قيادات احلركة. قاموا ابالنقالب على  
م(، وما لبثوا أن أعلنوا الدستور بعد أن عزلوا السلطاين العثماين عبد احلميد عن  1908احلكم العثماين عام ) 
ذه احلركة: طلعت ابشا، وجاويد، مث انضم اليهم بعض العرب مثل: هادي العمري، وحقي  العرش. أشهر قادة ه

العظم، وايسني اهلامشي، وطالب النقيب، وعزيز علي املصري، وسليم اجلزائري، وغريهم، إال اهنم سرعان ما خابت  
حرف   81ص 2سوعة السياسية: ج آماهلم نتيجة تبين القادة األتراك مبدأ الطورانية والترتيك ومعاداة العرب.  املو 

 اجليم.  
  ةوحرك قامت بعض اجلمعيات حبركات ضد السلطان عبداحلميد،حتت أمساء خمتلفة أمهها حركة تركيا الفتاة، نعم، 

وعرفت ابسم مجعية االحتاد   بول، طنفقد تكونت مجعية سرية يف كلية الطب العسكري يف اس ،حزب االحتاد والرتقي 
واختذوا من جنيف   وانضم إليها أعضاء مجعية تركيا الفتاة،  معية السرية كثريًا من األنصار،واكتسبت هذه اجل، والرتقي 

الذي  ـ االحتاد والرتقي ـ  وهذا احلزب . ن امليزا : راء اجلمعية أمسوهاآيف ابريس جريدة متثل  وانشئوا  لقيادة اجلمعية،  مركزاً 
بعد أن   ، الدولة يف احلرب العاملية األول كاخنراط   ،اتمشل بعض اليهود يف عضويته فقد ورط البالد يف حروب ونزاع

وكانت املاسونية من وراء تلك   ،قضوا على حكم عبد احلميد، وتبنوا األفكار اليت فرقت بني أبناء الدولة املسلمني 
نية(  فقد نقل يف كتاب )أسرار املاسو  اجلمعيات الّسرية حتيك الدسائس واملؤامرات وتقيل عثراهتا وتدعم قادهتا. 

: ويف الواقع أن مجعية االحتاد والرتقي اليت خلعت السلطان عبد احلميد عن  22للجنرال جواد رفعت آتلخان: ص 
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  ( 13)، واملنتدى العريب(12) العرب وشكلوا اجلمعيات، مثل مجعية اإلخاء العريب العثماين
يف بعض بالد املسلمني. مث مل   وترسيخها على إنشاء القومية االستعمار  وغريها، وساعد

رساليات الدينية  الثقافة والعلم أتسيس اإلبل حاول االستعمار حتت ذريعة  ،بذلك  فيكت
.. فإن  (14) ليزية وفرنسية وإيطالية، من أمريكية وإجنوبعث املؤسسات التبشريية األجنبية 

املبعوثني كانوا ميتزجون أبهل البالد، ويتخلقون أبخالقهم، فيبثون فيهم مبادئ مدنية الغرب،  
، فكانت هذه  وما أشبهلكلية اليسوعية ، كاجلامعة األمريكية، وا(15) املدارس التبشريية عرب

 

عرشه هي اليت أقامت االستبداد بعد ذلك، وشهدت البالد من املآسي ما مل تشهده خالل ثالث وثالثني سنة من  
 حكم السلطان... 

م(،  1908 اجلمعيات العربية اليت أتسست بعد االنقالب العثماين عام )مجعية اإلخاء العريب ـ العثماين: أول (12)
وذلك على يد عدد من الشباب العريب من املشرق العريب، وكان هدفها احلفاظ على الدستور اجلديد وحتسني  

ولة، وإقرار  أوضاع املقاطعات العربية يف الدولة العثمانية، على أساس املساواة احلقيقية مع األجناس األخرى يف الد 
التعليم ابللغة العربية ونشرها وحفظ الرتاث العريب، وقد اشرتطت اجلمعية عروبة املولد والوطن يف أعضائها، ومارست  
نشاطًا علنيًا وأسست فروعًا هلا، وتلقت تربعات من املغرتبني العرب يف أمريكا، وأصدرت صحيفة اإلخاء،  

 حرف اجليم.  82ص  2عة السياسة: جومارست أتثرياً على صحف املهجر. انظر موسو 
املنتدى األديب العريب: مجعية سياسية أدبية أسسها بعض رجال العرب من األدابء والشباب ورجال السياسة،   (13)

هدفها املعلن إمناء احلياة الثقافية بني العرب، وترقية الصالت بني األوساط الثقافية يف الوالايت العربية، اليت منها  
نية. كان هلذه اجلمعية فروع كثرية، وسرعان ما اجتهت نشاطات املنتدى إل تنظيم األعمال السياسية  الدولة العثما

م( مبالحقة واعتقال  1915السرية اليت هتدف إل اخلالص من احلكم العثماين. فقامت السلطات الرتكية عام )
يل ابإلعدام يف بريوت بتهمة اخليانة  املنتسبني هلذا املنتدى والقضاء عليه، وحكم على رئيسه عبد الكرمي اخلل

 حرف اجليم.    3327ص  7العظمى. انظر املوسوعة العربية امليسرة: ج 
اإلرساليات األجنبية: إن مصطلح )إرسالية( مأخوذ يف األصل من القاموس الديين املسيحي، ويعين قيام طائفة   (14)

ء املؤسسات بني أانس جيهلون حقيقة مقاصدهم،  دينية إبرسال ممثلني أو مندوبني عنها لنشر معتقداهتم، وإنشا
واإلرساليات األجنبية مصطلح آخر يدل على البعثات التبشريية والتعليمية اليت انطلقت من أورواب منذ ما قبل  
االكتشافات البحرية ابجتاه مناطق آسيا وأفريقيا، مث تزايدت بعد االكتشافات ومشلت القارة األمريكية. لقد انلت  

ساليات تشجيع الدول األوربية، ألهنا مهدت نزول األساطيل االستعمارية يف تلك املناطق، وهي تقسم  هذه اإلر 
 حرف األلف.  142ص 1، وأرثوذكسية.  انظر موسوعة السياسة: ج ة إل ثالثة أقسام: كاثوليكية، وبروتستانتي

 العامل، اهلدف منها تعليم الدين املسيحي  املدارس التبشريية، هي األيديولوجية اليت أقامتها الكنيسة املسيحية يف (15)
ونشره يف مجيع دول العامل، وابلتايل يف السيطرة على مراكز القوى يف العامل، وبذلك قامت الكنيسة بنشر املسيحية  
يف أورواب وآسيا الصغرى، وقد وظفت هلا الغرض إمكانيات مادية هائلة وأموال طائلة، جمندين لذلك مئات  
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 . (16)حادت عن الغرض العلميو املدارس وسيلة لتحقيق مطامع االستعمار، 

 االستعمار االقتصادي
أما خملفات االستعمار على املستوى االقتصادي فإنه عمل على أن تبقى الدول 

من  يف السلع الغربية جيعل منها سوقًا خصبة لتصر كأن متأخرة صناعياً،  املستعَمرة ـ ابلفتح ـ 
يقل الطلب على املنتوج احمللي داخل هذه البالد،  حيث  خالل أساليب اقتصادية معينة،

اليت  و على البضائع األجنبية، السوق واملستهلك احمللي اعتماد يكون فتتسع دائرة البطالة، و 
   .(17) تصل ابلعملة الصعبة

يف الشعوب واالتكالية كسل الاخلمول و عمل االستعمار على زرع روح من جانب آخر و 
هو ربط احلكم ونظام احلكم بشكل كلي هبذه الدول  قام به املستعمرون املسلمة، وأعظم أمر 

هذا   يؤديففي اجلانب االقتصادي  ، اقتصاداًي وسياسيًا وأمنيًا وغري ذلك. االستعمارية
اإلسالمي،   أسلوب اقتصادي خيدم مصاحل االستعمار ويضر مبصلحة البلدإل فرض االرتباط 

وحتجيم الصادرات أ، أو حتديد نوعية الواردات  نوع خاص من الصادرات كأن يفرض تسويق 
وابلتايل تظل هذه الدول أو التحكم يف نوعية الصناعات واالستثمارات يف البالد اإلسالمية، 

 تغيري صورة احلكم. حال الدول االستعمارية، حىت يف ومقيدة مبشيئة يف حاجة دائمة 
كل زوااي هذا ويتسلل إل  ن االستعمار عندما يعشعش يف بلد ما، فإنه يطّلع فى أوال خي

متلك تقارير ومعلومات كاملة حول يكون قد افإنه  طرد منه البلد وكل خفاايه، وعندما ي
على إبقاء نقاط الضعف، واستغالل نقاط القوة ذلك يعمل بعد ف .نقاط الضعف والقوة فيه

مىت شاء الدخول إليه أو التأثري فيه أو إرابك  من التالعب به، فن ، ليتمك أو إضعافها لصاحله
 

حرف   347ص 1ر االختصاصيني يف جمال التبشري للمسيحية. انظر املوسوعة العربية امليسرة: جاآلالف من البش
 امليم.

 . 430-428ة احلديثة، علي حيدر سليمان: صبي اتريخ احلضارة األور انظر   (16)
اليت يكون   العملة الصعبة: اصطالح مايل شاع استخدامه بعد احلرب العاملية الثانية، للداللة على العمالت القوية  (17)

الطلب العاملي عليها وحاجته إليها أكرب من املعروض منها. وأشهر ما انطبق هذا املصطلح بعد احلرب العاملية  
الثانية على الدوالر األمريكي، فقد كانت مجيع الدول تقريبًا حباجة إل االسترياد من الوالايت املتحدة األمريكية،  

االسترياد زايدة كبرية، وقد أدى ذلك أن أصبح اصطالح العملة الصعبة   فزاد الطلب على الدوالر لسد قيمة هذا
 حرف العني.  244ص 4يطلق على الدوالر األمريكي بصفة أساسية. انظر موسوعة السياسة: ج
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(  التصنيع، ونقاط القوة متمثلة يف الثروات الطبيعية واملصادر الثانوية )قام بذلك  وضعه
 وغريها، ونقاط الضعف عكس تلك، مع بيان ثغرات احلاجة. 

 
 احلكومات اإلسالمية أدوات االستعمار

 بالدان هؤالء احلكام الذين اليريدون إال الشر لشعوهبم ومن أهم أدوات االستعمار يف
كمثل ما    فإهنا على اختالف ألواهنا وأمسائها هي ،إن مل نقل بكلها مثل أكثر حكوماتنا اليوم

 حيث كانوا يصنعون من املثلجات أشكاالً  ؛كان يفعله بعض الكسبة يف العراق من قبل
ثابة املقبض، وكانت تباع أايم الصيف لألطفال،  ويضعون فيها أعوادًا من اخلشب مب وألواانً 

واألمر الذي كان جيذب األطفال إليها هو ألواهنا املتعددة، ولكنها مع تعدد األلوان يبقى هلا  
 طعم واحد.

احلكومات اليت حتكم بالدان اإلسالمية، اترة تكون احلكومة كثري من وكذلك األمر يف  
، وأخرى  (18) يف داخلها اترة تعمل ابلنظام الشيوعيفيها ملكية أو مجهورية، وكذا األنظمة 

عدة أنظمة، وهي كلها عبارة عن ألوان خمتلفة، ولكن يبقى على ، واثلثة جتري (19)ابلرأمسايل
األصل واحدًا وهو التبعية لالستعمار، وهو الذي يهيئ أجواء االنقالابت العسكرية واملدنية،  

وكلها تعمل لبقاء احلاجة والفقر يف   بيقوحيدد رؤوس احلكم وشكل النظام وأسلوب التط
 

وهو نظام قائم على أفكار وعقائد ورؤى اشرتاكية تنادي بضرورة وحتمية اإلطاحة ابلنظام الرأمسايل، وتدعي أبهنا   (18)
حنو إقامة جمتمع العدل واملساواة يف إطار أممي مرتكز على امللكية العامة لوسائل اإلنتاج، وخال من التمييز   تسعى

  534ص  3الطبقي واالجتماعي، مع اختفاء الفروق بني الريف واملدينة، واملرأة والرجل. انظر موسوعة السياسة: ج 
 حرف الشني. 

 تكز على تقسيم اجملتمع إل طبقتني أساسيتني:  نظام اقتصادي يتميز بنمط من اإلنتاج ير  (19)
ـ طبقة مالكي وسائل اإلنتاج )األرض، املواد األولية، اآلالت واألدوات، والعمل( سواء كانت مكونة من أفراد  1

 أو شركات أو مؤسسات، وهم الذين يشرتون قوة العمل لتشغيل مشروعاهتم. 
بيع قوة عملها؛ ألن ليس ألفرادها وسائل اإلنتاج،وال رأس املال الذي  ـ طبقة الربوليتاراي، وهي الطبقة اجملربة على 2

يتيح هلم العمل حلساهبم اخلاص. وليس بوسع النظام الرأمسايل البقاء واالزدهار إال بوجود العناصر املهمة من أجل  
لعيش والثروة، وهي  بقائه ومها: احتكار وسائل اإلنتاج ملصلحة طبقة من املالكني ووجود طبقة حمرومة من وسائل ا 

 حرف الراء.   788ص 2مضطرة لبيع قوة عملها. انظر املوسوعة السياسية: ج
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 . البالد اإلسالمية

 قانون اإلصالح الزراعي
م( حدث انقالب عسكري يف العراق أدى إل تسلم عبد الكرمي  1958يف عام )

إلصالح  وجمموعة من الضباط احلكم. فصدر ما مسي يف حينه بقانون )ا (20)قاسم
، وقاموا بتوزيعها على ومالكها شائر، فأخذوا بعض األراضي من شيوخ الع(21)(الزراعي

الفالحني، وشجعت احلكومة املزارعني، وهيأت أموراً أخرى هلذه املسألة، إال أهنا كلها ابءت  
 ابلفشل، إضافة إل حدوث الفوضى يف البلد.  

وصادف يف ذلك احلني جميء خبري اقتصادي من أحد البلدان الغربية، فلما مسع ابألمر 
التطبيق اليت قامت هبا احلكومة القامسية حينها، دار حديث بينه وبني  واطلع على إجراءات 

صني بذلك، فقال اخلبري: هل متلكون أراضي واسعة صاحلة للزارعة، لكي جتري  تأحد املخ
فيها عمليات اإلصالح الزراعي؟ مث هل لديكم لوازمها من مياه وأيد عاملة وأمسدة 

 ومضادات؟ 
 فقال له: نعم منتلك كل ذلك. 
ألنه إذا كانت كل لوازم اإلصالح الزراعي متوفرة، فلماذا   ؛فاستغرب هذا اخلبري من األمر

 !الفشل؟
 

م(.  1932بغداد، التحق ابلكلية العسكرية عام )  يف م( 1914عبد الكرمي قاسم حممد بكر الزبيدي من مواليد ) (20)
م(. قام  1956رار عام )م( يف جبهة األردن، انتمى لتنظيم الضباط األح1948شارك يف حرب فلسطني عام ) 

تل أغلب أفراد العائلة امللكية مبا فيهم  قُ فم(، أطاح ابحلكم امللكي، 1958ـ  ه 1377ابنقالب عسكري عام ) 
  ، كالربملان والتعددية احلزبية يف البالد ألغى املظاهر الدميقراطية و  ، أعلن احلكم اجلمهوري . امللك فيصل الثاين

احلزب احملبب للسلطة، وألغى احلكم املدين. استمر حكمه قرابة أربع   احلزب الشيوعي الذي أضحى ابستثناء
حيث أطيح به  م( 1963عام ) خالهلا لعدة حماوالت انقالب واغتيال آخرها يف تعرض  ، سنوات ونصف تقريباً 

أمحـد حسن البكر وعبد   :أمثال  ،انقالب عسكري دبره عبدالسالم عارف مع جمموعة من الضبّـاط البعثينييف 
ابلرصاص مع بعض رفاقه يف دار اإلذاعة يف التاسع من   رمي فرحان وصاحل مهدي عّماش وغريهم، أعدم رمياً الك

 . (م 1963) شباط 
هو تقييد امللكية الزراعية، حبيث ال تتجاوز حدًا معيناً، ونزع ملكية ما جتاوز عن ذلك احلد بقصد توزيعه يف   (21)

ت االقتصادية األخرى يف القطاع الزراعي، وقد بدأت حركة ما  ملكيات صغرية، وقد يصاحب ذلك تنظيم العالقا 
 م(. 1958يسمى اإلصالح الزراعي يف عهد عبد الكرمي قاسم بعد عام ) 
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 له: هل متلكون ثروات طبيعية؟   عندها سأله سؤاالً آخر، فقال
 له: نعم، حنن منتلك النفط.   فقال

فإن اإلستعمار  نكم متلكون النفط، إحيث  ؛هنا يكمن السر ،عندها قال اخلبري: نعم
يزرع فيهم روح و والعمل يف جماالت كثرية، عمد إل جتهيل وصرف الناس عن االشرتاك ي

اإلتكال على ثروة النفط، كما هو احلال يف بعض دول اخلليج، فتبقى هذه الدول على حد 
 .  (22)اثبت من القدرة االقتصادية

ن كواب جيب  واالستعمار هو الذي يرسم اخلطوط العامة للسياسة اخلارجية، فمثاًل يقرر أب
أن تصدر السكر فقط، وأن العراق يصدر النفط فقط، وعلى هذا املنوال. واالسرتاتيجية اليت  

فمثاًل عبد الكرمي قاسم   .يعمل وفقها، اترة تكون بصورة مباشرة، وأخرى بواسطة العمالء 
كان لـه سبعة عشر رفيقًا قبل أن يصل إل احلكم، ولكن ما إن وصل إل احلكم وصارت  

حكم عليهم ابالعدام، فأعدموا شنقًا حىت ف، لتخطيط خليانتهالسلطة، حىت اهتم رفاقه اب بيده
عدم خضوعهم ملا يريد أو خوفه من املوت، يف ساحة أم الطبول يف بغداد، كل ذلك بسبب 

 .(23)ذلك 

 
(، حيث يقدر احتياطي النفط  % 65ر3تبلغ نسبة االحتياطي اخلليجي من النفط إل احتياطي دول العامل حوايل ) (22)

مليار   255منها )  نفط احتياطي دول اخلليج.  ( مليار برميل  660( منها ) مليار برميل  896ر 5يف العام ) 
 .  م(1988ـ سبتمرب   358  العدد : )جملة العريب  نفط احتياطي السعودية فقط. (برميل 

   بعد السعودية.   وهو يضع العراق يف املرتبة الثانية عاملياً  ( مليار برميل 112) يبلغ احتياطي العراق النفطي و 
ص يف الشؤون العراقية يف مؤسسة )برتوليوم فاينانس(: النفط العراقي كنز القرن  يقول رعد القادري املتخص

من االحتياطي العاملي املعروف، وسرتتفع هذه النسبة وإن مل يتم   ( %12) امليالدي احلادي والعشرين. وميثل زهاء 
اطق أخرى غري منطقة اخلليج  اكتشاف املزيد من احلقول النفطية العراقية؛ ذلك أن االحتياطي املوجود حالياً يف من

 . آخذ يف النضوب تدرجيياً 
(، كما هو حال كل االنقالابت العسكرية والثورات الدموية اليت تغري  الثورة أتكل رجاهلا حيث تطبيق شعار: ) (23)

بدأت مرحلة   عبد الكرمي  سابيع على قيام ثورةأن تنقضي سبعة أقبل أنظمة احلكم بطريقة عنيفة غري سلمية، ف
سالمة الوطن ومفسدي نظام احلكم(،   ىمعاقبة املتآمرين عل)صدر قانون حيث للتفرد الكامل ابلسلطة،  اداإلعد

لعقيد )فاضل عباس  ل)احملكمة العسكرية العليا اخلاصة( أنيطت رائستها  ابسموشكلت لتنفيذه حمكمة عسكرية 
)حمكمة  وأطلق عليها أمساء من قبيل  ، مباشرة تلفزيونياً وقائعها تبث وكانت  ،ابن خالة عبد الكرمي قاسم املهداوي(

  ، حماكمة عبد السالم عارفواحملاكمة السرية اليت مل تذاع كانت حمكمة الشغب(،  )و ( الشعب( و)حمكمة املهداوي
قد ثبتت  و ، م(1958) لعام  األول شهري تشرين الثاين وكانون يف حدثت وقد ثورة اللرجل الثاين يف الذي كان ا
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 كتاب اإلصالح الزراعي

 

، وقع  م(1959ويف )آذار جملداً.   ن ياخلامس من كتب احملكمة املذكورة اليت غطت أربعة وعشر وقائعها يف اجلزء 
الكرمي قاسم من   ، ومتكن عبد بعض الدول العربيةالوهاب الشواف، مبؤازرة  تذمر عسكري يف املوصل، بقيادة عبد

  أجواء إبشاعةرة الشواف يف املوصل  بعد اندالع ثو عبدالكرمي قاسم  قام و   ملؤيدين حلركة الشواف.ابقمعه، والتنكيل 
عبد الكرمي  استغل ف، وغريها من مدن العراق  اليت مسحت للشيوعيني ارتكاب اجملازر يف املوصل وكركوك  اإلرهاب

منهم  اعدم ف من الذين ال يتفقون معه  األحرارالضباط رفاقه يف تنظيم انقض على العديد من و هذه الظروف قاسم 
آخر   اثنني وعشرين ضابطاً  م( 1959يلول أ آب و )عدم بعد ذلك يف أمث  م(1959)  ذار آيف  ضابطاً  (21) حنو 
، ومن أشهر هؤالء املعدومني العقيد رفعت احلاج  املؤبدة ابألشغال  ل احلكم على سبعة وعشرين ضابطاً إ ضافة ابإل

 . سري الذي كان مديراً لالستخبارات العسكرية بعد الثورة، وانظم الطبقجلي
منذ عام  أنه بعض رفاقه شبهات كثرية حول عالقة عبد الكرمي قاسم ابلشرق والغرب، فقد قال  وكانت قد أثريت

الكرمي قاسم كان منتسباً   اعتنق الشيوعية، بل أكد نيكيتا خروشوف، رئيس االحتاد السوفييت، أن عبد م( 1956)
الكرمي قاسم كان على صلة   ن عبدإأبربعة أعوام.  وقيل  1958إل احلزب الشيوعي العراقي قبل أحداث ثورة 

صل بولندي وجاء للعراق أثناء احلرب العاملية الثانية وعاش يف بغداد،  أ يف السكن، كان أجنبيًا من لـه  وثيقة جبار 
نه كان  أ ، وكان هذا البولندي جاسوسًا لربيطانيا. ويروي املهداوي ابن خالة عبد الكرمي أحد رجاله املخلصني

عبد الكرمي قاسم املنتمي لتنظيم الضباط األحرار وبني  تقوم مثل هذه الصداقة بني  يتعجب بينه وبني نفسه كيف
ن  أاملشبوهني. بل الغريب والذي اعترب حجة أاثرت الشبهات حول عبدالكرمي قاسم، هو  اإلجنليز أحد جواسيس 

ريب يف العرف  غوهو شيء منا حبكومة عبد الكرمي قاسم إاعرتاف بريطانيا مل يكن فقط ابلنظام اجلمهوري و 
  4)قد َعرَب يوم كان   السفري الربيطايننقل أن و  السياسية.  ابألنظمة الديبلوماسي يف ما يتعلق ابعرتاف الدول 

وقابل عبد الكرمي قاسم الساعة   من مرسى سفارته مقابل وزارة الدفاع يهنر دجلة بقارب خبار  م(1959آذار 
ن لديه معلومات حول ثورة ضد  أالهلا السفري رئيس الوزراء خرب خأودامت املقابلة نصف ساعة  التاسعة مساءً 

. وابلطبع اعترب حتذير السفري  (آذار  8)حكمه يقوم هبا اجليش، وابلفعل قامت ثورة الشواف يف املوصل يوم 
  الربيطاين لعبد الكرمي قاسم تعزيزًا للشبهات. كما اعترب موقف عبد الكرمي قاسم من املاسونية والعناصر املنتمية 

ليها تعزيزًا آخر هلذه الشبهات. فقد رفض عبد الكرمي طلب عبد السالم عارف مالحقة العناصر املاسونية،  إ
بعدما أصدرت احلكومة قرارًا بغلق احملافل املاسونية، بل أكثر من ذلك قام عبد الكرمي بتعيني بعض العناصر  

الدكتور جابر عمر، وزير الرتبية يف  نقل عن و  راء.نه عني اثنني منهم وز أ حىت  ، املاسونية السابقة يف مناصب عليا 
الكرمي قاسم كان على عالقة وطيدة ابإلجنليز، وال يقبل مطلقًا املساس   ن عبدأتكيده: إ الوزارة األول للثورة

مبصاحلهم يف العراق. وأنه كان حريصًا على والئه هلم، وجتلى ذلك يف حضوره احلفل الذي أقيم يف السفارة  
ة، يف وداع السري مايكل رايت، الذي عقد حلف بغداد مع احلكومة امللكية السابقة، واملخطط لسياسة  الربيطاني 

تمع ابلسفري الربيطاين، يف مقرّه  عبد الكرمي قاسم عندما جيكان ويقول أحد الضباط:  العراق مع نوري السعيد. 
 ري الربيطاين. طلب من اجلميع مغادرة الغرفة؛ ليظل مبفرده مع السفيبوزارة الدفاع، 
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ضمن بياانً  ، يت(24)عندما كنا يف العراق، صدر كتاب ألحد العلماء عن اإلصالح الزراعي
موجزاً عن رأي اإلسالم يف النظام الزراعي والعمراين، وبياانً ألحدث اآلراء العاملية فيه. وعقد 
مقارنة بني الزراعة يف ظل اإلسالم والزراعة يف ظل احلكومات التابعة للقوانني الغربية، وغريها  

قد صودرت الطبعة و ملزارع، ا  همن القوانني الدخيلة، رغم توفر املواد األولية وغريها مما حيتاج
وسجن صاحب املطبعة وغرم بغرامة ثقيلة، قبل احلكومة العراقية، الكتاب من األول من 

وكان أتليف هذا الكتاب أحد أسباب مطاردة ومضايقة مؤلفه حىت آل األمر إل هجرته 
لكتاب  أبنه يرفض عرض ا (25) وقد ذكر وزير الزراعة العراقي آنذاكنتيجة لنشاطه اإلسالمي، 

فطلبت من أحد األصدقاء أن يذهب إل الوزير ويعطيه نسخة من الكتاب، ؟! يف األسواق
 

املقدسة عام   يف كربالء   من منشورات مؤسسة اإلمام الصادق ( اإلصالح الزراعي يف اإلسالم )كتاب  (24)
هـ( وترجم إل الفارسية، بعنوان )اصالحات  1400هـ(، وطبع يف قم من قبل دار القرآن الكرمي عام ) 1383)

شارات قرآن( يف قم املقدسة، من عناوين الكتاب:  ومؤسسة )انت ارضي در إسالم( طبعته مكتبة اإلمام املهدي  
مستند النظام العمراين اإلسالمي، نتائج العمران يف نظامي اإلسالم والغرب، تدهور العمران يف القانون الوضعي،  

آية هللا العظمى السيد  املرجع الديين مساحة تنظيم إنساين للعمارة والزراعة يف اإلسالم. الكتاب من أتليفات 
  20) يف  مساحته ولد شقيق اإلمام اجملدد السيد حممد الشريازي )أعلى هللا درجاته(. الشريازي  احلسيين  صادق

تلقى العلوم الدينية على يد كبار العلماء واملراجع يف احلوزات  و  ،يف كربالء املقدسة  ـ(ه1360 ذي احلجة عام 
والعلماء األعالم يف قم املقدسة، ومن قبلها يف   عرفه الفقهاء العظام  العلمية حىت بلغ درجة سامية من االجتهاد. 

كربالء املقدسة والنجف األشرف، ابلفقاهة املتقنة، واألصول والفروع، واملعقول واملنقول، والورع والتقوى،  
إيران أم غريمها. نشأ يف بيت عريق يف العلم، أصيل يف  يف كذلك احلوزات العلمية سواء يف العراق أم وشهدت لـه  

قدمي يف الفقه واالجتهاد، والتضحية واجلهاد، أال وهو بيت آل اجملدد الشريازي الكبري، وترعرع يف أجواء   النسب، 
مفعمة بعبري الورع والتقوى، وشذى املباحثة واملدارسة، وتفاعل معها بكل وجوده، وأفىن يف اقتنائها دقائق وقته،  

لى نفس سليمة تواقة للعلم، متسمة ابلتقوى  حاز ع وحلظات عمره حىت أتقن فن االستنباط وأحكم مبانيه.
كتب للفقهاء  . والدفاع عن شريعتهم املقدسة   على خدمة مذهب أهل البيت  دؤوبة والعمل الصاحل، 

)بيان األصول: قاعدة   : االجتهاد والتقليد( وبيان الفقهواجملتهدين حبواثً استداللية علمية دقيقة، وقد طبع منها: ) 
إل مباحث مل يتطرق غريه هلا يف هذه األبواب   فيها  ج( وتطرق  3االستصحاب ) ال ضرر وال ضرار( و 

كتب مؤلفات عديدة ملختلف املستوايت، كشرح الروضة يف شرح اللمعة،  و  ابألسلوب اجلميل والتحقيق العميق.
   وشرح الشرائع، وشرح التبصرة، وشرح السيوطي، وشرح الصمدية، واملوجز يف املنطق، وغريها.

احلوزات العلمية ببحثه اخلارج يف الفقه واألصول منذ أكثر من عشرين سنة، وحيضره الكثري من العلماء  أحتف 
األفاضل وبعض اجملتهدين لالستفادة من حمضره الشريف. كما خترّج على يديه مجع من األعالم اجملتهدين، وهناك  

 وع إليها واالستفادة منها. بعض حلقات درسه مسجلة ابلصوت والصورة ميكن للعلماء األفاضل الرج
 عبد الصاحب علوان. وهو الدكتور  (25)
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 ويطلب رأيه فيه بعد قراءته، وبعد أسبوع اتصل صاحبنا ابلوزير وسأله عن الكتاب؟ 
الذي دون يف هذا الكتاب صحيح، وال يرد عليه أي   لالوزير ضاحكاً: إن ك أجاب ف

لبلد ليست كل قنواهتا بيدي، بل هناك أمور  يف االح الزراعي . ولكن مسألة اإلص(26)إشكال
  ومقرراهتا وخططها؛  مةو التأثريات الدولية على احلكأحدها خارجة عن يد احلكومة نفسها، 

رابك  من مصلحة كثري من الدول الغربية أن تبقى مشكلة التخلف الزراعي واإلإذ أن 
 واالضطراب االقتصادي قائمة يف بالدان. 

 لبالد اإلسالمية لالستعمارة ايتبع
سنة  )الثامن من شباط يف  عسكري ضد عبد الكرمي قاسمالنقالب االحدث عندما 
من أحد وزراء احلكومة   وا طلب للحكم، (27) ( عبد السالم عارف)  ه ، وجاء حمل (م1963

عليه  قرتح مث ي ، العراقية اجلديدة أن يعطي توضيحات عن سوء األعمال اليت ميارسها الرئيس
 ه يعدل إل غريها.لو أن

أن عبد السالم عارف ميتلك احلرية الكافية اليت هبا يتم   ونفأجاب الوزير: هل تتصور 
 ؟!إدارة البالد بشكل أفضل

 
: الطبعة الثانية وقد ذكر فيها إن الدكتور عبد الصاحب  (اإلصالح الزراعي يف اإلسالم )راجع كلمة الناشر لكتاب  (26)

 اإلسالمي!  ال  ، علوان قال: إن الكتاب صحيح مائة يف مائة، ولكنا مأمورون بتطبيق اإلصالح الزراعي املستورد
م( يف مدينة الرمادي، كان مـن أعضـاء تنظيم  1921ـ  ه 1339عبد السالم حممد عارف ، من مواليد عام )  (27)

م( فـي اإلطاحة ابلنظام امللكي، وبعد  1958ـ  ـه1377الضباط األحرار، اشتـرك مع عبد الكرمي قاسم عام )
ألقي القبض عليه وأودع السجن  مث عاصمـة األملانية، عنّي سفريًا فـي ال فاختالفه مع قاسم أقصي من مناصبه، 

وصـدر حكم اإلعدام عليه وعفي عنه بعد أن قضـى أكثـر مـن سنتني يف السجن. أصبح رئيسًا للجمهورية بعد  
منح نفسه  بعدما حتالف مع البعثيني، م( 1963شباط عام  8ـ   ه 1382رمضان  14اإلطاحة بنظام قاسم يف 

هتم بتعيني األقارب وأبناء العشرية والبلدة يف  فا  صبية القبلية، حكمه بـالكبت واإلرهاب والعاّتسم  رتبة مشري. 
بغض النظر عن املؤهـالت والقابليات والكفاءات. اشتهر ابلتعصب املذهيب، يقول الدكتور   ،إسناد املناصب

حىت أنه قطع زايرته لشركة  سعيد السامرائي عن عبد السالم ما نصه: كان هذا الرجل ال حيتمل رؤية الشيعي، 
املسيحيني، الذين  من التأمني الوطنية يومًا ألنه وجد أن مدراءها ورؤساء أقسامها وشعبها هم إما من الشيعة أو 

هذه املناصب بكفاءهتم يف هذه املهنة اليت ال حتتمل وضع غري الكفء فيها. إنقلب على رفاقه البعثيني عام   تبوءوا
البعثيني بكّل قبيح من قبيل  فيه وصم ، املنحرفون :اه أمسرته وأصدر كتااًب ضّدهم م( وأقصاهم من وزا1963)

م( إثر سقوط طائرته  1966 ــ ه 1385تل مع عدٍد من الوزراء يف عام )قُ  الشذوذ اجلنسي والسرقة وما إل ذلك. 
 قرب البصرة ، ويرى البعض أّن موته كان عملية مدبّرة نتيجة وضع قنبلة يف الطائرة. 
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إن العراق كان ملغومًا بشكل كبري بشبكات التجسس األمريكية والربيطانية واإلسرائيلية  
 القلق واملضطرب دائماً. وغريها، وعرب هذه الشبكات تتدخل تلك الدول، وتستغل اجلو 

من عبد السالم عارف أن يكون النظام العراقي قائماً على  ـ مثاًل ـ فعندما تطلب بريطانيا 
 .. أساس معني، فال ميلك عارف أي رأي أمام رغبة بريطانيا وإرادهتا

 . ويف البالد التابعة األخرى ،وهكذا األمر يف مصر
تتبجح هبا أغلب احلكومات اإلسالمية عرب التحرر واالستقالل اليت فكل ادعاءات  ،إذن

وأابطيل لتضليل الرأي العام والشعوب املغلوبة  ، ما هي إال أكاذيب وخدعها وإعالمهاأبواق
 .على أمرها

 

 حوار حول اإلصالح الزراعي املزعوم
ذكر يل أحد األشخاص ـ أايم املد الشيوعي يف العراق ـ: أن هنالك أحد الشيوعيني من 

مقابلتك، وبعد أن حذرين ـ الشخص ـ من أن أتكلم بشيء ألن الرجل الشيوعي احللة يريد 
سيخرب السلطة برأيي حول ما يسمى ابإلصالح الزراعي. )وكان الزمان إابن طغيان عبد  

 الكرمي قاسم(.
 جاء الرجل الشيوعي وكان يظهر أنه مثقف، ومعه الشخص الذي أخربين عنه. 

 ك خمالف لإلصالح الزراعي؟وبعد مقدمة، قال: املعروف عنك أن
قلت: هل تريد أن نتكلم حول املوضوع من الوجهة السياسية، أو من الوجهة الدينية، أو  

 من الوجهة االجتماعية؟  
 قال: وهل خيتلف األمر من الوجهات املختلفة؟  

 قلت: نعم.
 قال: إذن نتكلم من الوجهة االجتماعية؟  

 قلت: تفضل.
قد ظلموا الناس الفالحني املساكني،  الكبار واإلقطاعيني قال: أال تعرتف أبن املالكني

 وامتصوا دماءهم، ولعبوا مبقدراهتم؟ 
 قلت: لنفرض كل ذلك؟
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 قال: فالبد من إزالتهم، وتوزيع األرض للفالحني!
 قلت: وملاذا هذا احلل؟

 قال: فماذا تصنع؟  
 قلت:نقول كما قال اإلسالم..

 قال: وماذا قال اإلسالم؟   
املالك عند حده، والفالح عند حده، فال يظلم املالك الفالح وال يظلم  قلت: نوقف

 الفالح املالك.  
 قال:وكيف؟ 

 قلت: جنعل أرض املالك يف يده، ومننعه من ظلم الفالح. قال: وهل األرض للمالك؟  
 قلت:فلمن إذاً؟!

 قال: للدولة.
 هتدر أتعابه؟!   قلت: وملاذا للدولة؟ إن املالك تعب حىت حصل على األرض، فلماذا

 قال: وهل اإلسالم يقر أن يلعب املالك مباليني الداننري والفالح ال قوت له؟
قلت: اإلسالم يقول: لكل تعبه وعمله. ويقول: إن الفالح جيب أن يكون لـه قوت، إما 

 من تعبه، وإن مل حيصل من تعبه فعلى الدولة أن تقوم ابإلنفاق عليه. 
 ح واملالك؟  قال: وملاذا الفرق بني الفال

والعامل، وملاذا الفرق بني السلطة والشعب، وملاذا الفرق   سقلت: وملاذا الفرق بني املهند
 بني الطبيب والشخص العادي؟!  

 قال: ألن أولئك تعبوا ودرسوا، فما حيصلونه من العيش السعيد إمنا هو إزاء تعبهم.
 قلت: واملالك تعب وجهد، فما حصله إمنا هو إزاء تعبه. 

 إن املالك حصل على األرض من جراء النهب والظلم والسلب. قال:
قلت: أي مالك كان كذلك، كان الالزم على الدولة بعد التحقيق أن ترد األرض إل 

 املنهوب منه، أما أن نقول: كل املالكني كذلك، فهذا إدعاء فارغ.
 قال: من مييز بني املالك الظامل واملالك غري الظامل؟ 

 حلاكم والشهود.  قلت: احملكمة وا
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 قال: ملاذا تفاوت الطبقات؟
 قلت: هذا شيء طبيعي. 

 قال: وكيف؟! 
 قلت: ملاذا تقدم الذكي على الغيب، والنشيط على الكسول، واملفكر على العادي؟

 قال: جزاًء لتفوقهم الطبيعي.  
 قلت: ويف املالك والفالح، ما املانع من أن يكون التفاوت جزاًء لتفوق املالكني؟  

 : أليس األحسن أن نسوي كل الطبقات؟ قال
 قلت: الشيوعيون ال يقبلون ذلك.

 قال: بل العكس؛ فإن يف االحتاد السوفييت والصني الشعبية، كل الناس متساوون.
 قلت: فلماذا طبقة حتكم على طبقة؟ وملاذا طبقة هلا خصائص دون طبقة؟

 قلت: مث إنكم أيها الشيوعيون عندكم املالك والفالح. 
 وكيف؟   قال:

قلت: إنكم جتعلون املالك الدولة، والفالح هو الفالح، وحاله عندكم أسوء من الفالح 
 عند املالك. 

 قال: وكيف؟  
قلت: ألن الفالح عند املالك، إذا ظلمه املالك اشتكاه عند الدولة، أما الفالح عند 

،  (28) تالنيالدولة إذا ظلمته الدولة، فليس هناك من يشتكي عنده، وكذلك حدث يف زمن س

 
جوزيف ستالني: رئيس شيوعي ابرز، ورجل دولة، حكم االحتاد السوفييت حكماً مطلقاً ابلظلم واالستبداد من عام   (28)

 م(. 1953إل عام   1928)
نشأ يف ظل لينني مفكر االحتاد السوفييت، واستلم قيادة احلزب والدولة من بعده ففتك مبعارضيه، ودعم أسس  

اكية يف بلد واحد( وقاد بالده حنو االنتصار يف احلرب العاملية الثانية، وتقاسم  الدولة السوفيتية وفق نظرية )االشرت 
مناطق النفوذ يف العامل مع الوالايت املتحدة األمريكية من خالل )مؤمتر ايلطا( حمواًل االحتاد السوفييت إل إحدى  

 أقوى دولتني يف العامل. 
يف ستالني يف مدينة غوري جبمهورية جورجيا من أسرة  ولد يوسف فيساريو، والذي اشتهر ابمسه املستعار جوز 

فقرية، إذ كان والده إسكافياً سكرياً يف حني كانت أمه امرأة متدينة تعمل منظفة للثياب، كانت أمنيتها أن يصبح  
م( بسبب آرائه ونشاطاته  1899ولدها كاهناً، فأحلقته مبعهد تفليس الديين، ولكنه سرعان ما طرد منه عام ) 

 ة. الثوري 
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حيث قتل وشرد ماليني الفالحني، يف تطبيق نظام املزارع اجلماعية، فهل حدث مثل ذلك 
 حتت ظل القوانني اإلسالمية املعرتفة ابملالك والفالح؟  

 قال: إذاً أنت ال تعرتف بظلم املالك للفالح.
 قلت: نعم ال اعرتف هبذا، كما ال اعرتف بظلم الفالح للمالك. 

 الك وإمنا نوزع أراضيه بني الفالحني! قال: ال نظلم امل
 قلت: أليس هذا ظلماً، مث وملاذا نفعل ذلك؟!

 قال: ليكثر الزرع. 
قلت: وهل االحتاد السوفيييت أكثر زراعة أم أمريكا الرأمسالية، إين ال أعرتف برأمسالية  

فالحني أمريكا، لكن أريد نقض كالمك، مث أليس من األفضل أن نوزع األراضي البائرة بني ال
ونسعفهم ابللوازم، ليكونوا هم )مالكني( بدون أن نظلم املالك، وبذلك قد عمران كل 

 األرض، كما كان اإلسالم يفعل كذلك؟!
 قال: إذا أنت إقطاعي؟ 

 قلت: اإلقطاع هبذا املعىن الذي ذكرت ـ أان ـ نعم، أما ابملعىن الذي أنت تذكر، فال. 

 

قاد االضطراابت العمالية يف القوقاز وشارك يف نشاط )الوالية القتالية( اليت استولت على بعض امللكيات لصاحل  
احلزب الذي كان يعمل فيه وهو )حزب العمال االشرتاكي الدميقراطي الروسي(. وبعد انشقاق احلزب إل مناشفة  

م( نشر  1906إل االعتقال والنفي مراراً، ويف عام )وبالشفة، وقف ستالني إل جانب البالشفة. تعرض ستالني 
م( عني ستالني بدعم من لينني  1912ستالني أول دراسة نظرية لـه حتت عنوان الفوضوية واالشرتاكية، ويف عام ) 

عضوًا يف قيادة احلزب الشيوعي البلشفي، اعتقلته السلطات القيصرية ونفته إل سيبرياي، حيث بقي حىت سقوط  
 م(. 1917قيصري عام ) النظام ال

تنبه لينني بعد فوات األوان خلطر تركيز كل السلطة يف يد ستالني وخطر ذلك على سياسة احلزب، فكتب يف  
وصيته يقول فيها : )إن الرفيق ستالني قد ركز يف يديه قوة هائلة عندما أصبح أمينًا عاماً، ولست متأكداً من أنه  

ايف( بل نصح يف ملحق وصيته إبزاحته عن األمانة العامة إال أن  يعرف كيف يستعمل هذه القوة ابحلذر الك
موازين القوى يف داخل احلزب وما يتمتع به من مناورات سياسية، وطموحه اجلارف للسلطة كل هذا جعله يتغلب  

 على معارضيه ويفرض نفسه زعيماً أوحداً للحزب والدولة. 
م( سلسلة حماكمات  1938إل  1934، فنظم ما بني عام ) أقام دكتاتورية محراء ال تعرف الشفقة وال التساهل

شهرية وقام حبركة تطهري ختلص هبا من الزعماء الكبار يف احلزب الروسي االشرتاكي البلشفي، أمثال تروتسكي،  
م(  1953وريكوف. حول ستالني األراضي الزراعية املستقلة إل أراضي مجاعية أو حكومية. مات ستالني عام ) 

 ، حرف السني. 138ــ  137ص  3وف مث خروشتشيف. راجع املوسوعة السياسية: ج خللفه مالتك 
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 عية، وتقبل اإلسالم.مث أردفت: فاألفضل أن ترتك أنت الشيو 
 قال: إين من املستحيل أن أترك الشيوعية.

 قلت: لكنك هتدم بلدك وتظلم الناس.
 قال: وكيف؟

قلت: ألنك اآلن اعرتفت أبن اإلسالم خري من الشيوعية، ومع ذلك تقف بعيدًا عن 
 اإلسالم، وتعتنق املبدأ الذي فيه ظلم الناس، وتقليل للزرع.

 قال: وعلى كل.
 ين أن أُثبت لك أنك هتدم البلد وتظلم الناس.قلت: يكفي

وهنا توسط الشخص الذي جلبه ليقنعه بقبول كالمي، لكنه مل يقبل، وقاما وذهبا، وبعد  
زمان جاء الصديق، وقال: إين أتعجب من هذا اإلنسان! كنت أحسبه مثقفًا وتبني أنه  

 جاهل عنود؛ ولذا األفضل أن أتركه. 
 تنقذه. قلت: بل األفضل أن تصادقه ل

 خالصاالختالس وعدم اإل
وكان أيضاً   ًا لـه،اإليراين صديقالوطين اجمللس نواب سنة زار أحد  أربعنيقبل ما يقارب 

ـ الذي هو وكيل يف وكياًل جمللس الربملان، وكانت الزايرة يف بيته، فلما دخل بيت صديقه 
ة بيته واألاثث  كانت حال حيث  ، املعيشي الضعيف تعجب من حاله ووضعهاجمللس مثله ـ 

 اجمللس؟انئب يف له: ملاذا وضعك هكذا، وأنت  فقال؟! املوجودة فيه بسيطة وعادية 
 .فقال صاحبه: إن وضعي املادي ال يساعدين ألن أكون أفضل من هذه الصورة

له: أعلمك طريقة حتصل من خالهلا على أموال كثرية، وهبا تستطيع أن حتسن  فقال
عندما يعلنون عن االجتماع املقبل لوكالء و  اً غدأن تقوم  :هيالطريقة و  !حالك املعاشي

د اليت  ر سأل رئيس الوزراء: أين صرفت أموال النفط هلذه السنة؟ وما هي املواتقوم وتاجمللس، 
  ، صرفت فيها؟ وأين هي السجالت واالعتمادات يف ذلك؟ مث التزم الصمت وال تتكلم أبداً 

 .خربين مبا حيدث أاءتك األموال ال تتسلمها و وسرتى كيف أتتيك األموال لياًل؟ فإذا ج
وفعاًل قام صاحبه هبذا األمر، فقال لـه رئيس الوزراء: سوف أحتدث لك بشكل مفّصل 

بعض  يف وقت آخر إذا عقدت اجللسة فالوقت ال يسمح بذلك، ويف الليل طرق عليه الباب 
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   فرفض استالمه.  املالمقدار من األفراد وقدموا لـه 
: اليوم أيضًا اعرتض يف اجمللس، صاحبهه ابألمر. ويف اليوم التايل قال لـه مث أخرب صاحب

 .وأوصاه أبن ال يقبل املال هذا اليوم أيضاً  ،وقل نفس الكالم السابق، وفعالً مت ذلك 
ويف اليوم الثالث قال لـه صاحبه: يف هذا اليوم قدم اعرتاضك أيضاً، ولكن بصورة أخرى.  

لياًل فخذها، فإهنا أكثر بكثري من األموال اليت جاءوا هبا يف اليوم   وإذا جاءوا إليك ابألموال
عدام أو التبعيد، بعد أن  األول والثاين، وإذا مل تستلمها فسيحكم عليك إما ابلسجن أو اإل

يلقوا عليك هتمة كبرية، وفعاًل يف الليلة الثالثة أخذ األموال اليت جاءوا هبا إليه، وقالوا له: خذ  
   1!هدية لك من رئيس الوزراء، فأخذها وحّسن هبا وضعه املادي هذه األموال

مثال بسيط ملا يتم من هذا منوذج من احلكومات اليت تدير البالد اإلسالمية، وهو 
 حاالت االختالس وأخذ الرشوة، على حساب الشعب املسلوب املنهوب.

 
 

 كيف نعاجل الوضع؟
 . (29)ل، وال مال أعود من العقلاي علي، ال فقر أشد من اجله  :قال رسول هللا 

دعامة اإلنسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم واحلفظ  :وقال اإلمام الصادق 
والعلم، وابلعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان أتييد عقله من النور كان  

نصحه ومن غشه،   عاملًا حافظًا ذاكرًا فطنًا فهماً، فعلم بذلك كيف ومل وحيث، وعرف من
فإذا عرف ذلك عرف جمراه وموصوله ومفصوله وأخلص الوحدانية هلل واإلقرار ابلطاعة، فإذا  

ء هو  فعل ذلك كان مستدركًا ملا فات وواردًا على ما هو آت، يعرف ما هو فيه وألي شي 
 . (30)هاهنا ومن أين أيتيه وإل ما هو صائر، وذلك كله من أتييد العقل

 ني:حنن أمام مشكلت
 األول: أزمة التخلف اليت متر هبا شعوبنا اإلسالمية. 

 .نياحلكام العمالء والدكتاتوري وجود هؤالء  مشكلةالثانية: 
 

 . 25كتاب العقل واجلهل ح  25ص  1الكايف: ج  (29)
 . 23كتاب العقل واجلهل ح  25ص  1الكايف: ج  (30)
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وذلك عرب تثقيف الناس وبث الوعي العام بني  ؛وميكن أن نعاجل كلتا احلالتني معاً 
ع اإلسالمي هذا من جهة، ومن جهة أخرى عرب تربية أفراد اجملتم  ،صفوف األمة اإلسالمية

خالص يف العمل، وإشعارهم ابملسؤولية الكبرية امللقاة على عواتقهم. ورويداً  على اإلوكوادرها 
رويدًا سوف تنتج لنا هذه الشعوب جياًل حيمل الصفات اإلنسانية الرفيعة، واملثل العليا،  

ه  واعتربت اإلخالصعلى   ويطبق القيم على أرض الواقع، فقد حثت أحاديث أهل البيت
 .  (31)اإلخالصأفضل العبادة : قال  عن اإلمام الرضا رويأفضل العبادة، 

أان خري شريك، ومن أشرك معي  : يقول هللاقوله:   كما جاء عن اإلمام الصادق
 . (32)خالصاً يل غريي يف عمله مل أقبله إال ما كان 

أتسيس املدارس  السعي وراءمور منها أما التثقيف وبث روح الوعي واملعرفة؛ فذلك يتم أب
اجملالت  و  طباعة املزيد من الكتبالعلمية واحلوزوية، وإنشاء املكتبات العامة، و واملعاهد 

ذلك يف  ، كما حنتاج إل زايدة عدد املبلغني ونشرهم يف كل القرى واألرايف، و اهلادفة واجلرائد
ني أحكام  ذاعات مرئية وصوتية تبإ أتسيس كل منطقة يتواجد فيها مسلم، كما حنتاج إل
مسألة االكتفاء إرشاد الناس إل ، و العظيمة اإلسالم إل جانب املبادئ اإلسالمية والقيم

بصورة مبسطة، ولو بتشجيعهم على ترك األمور الكمالية اليت  وفوائده الذايت، وشرح أبعاده 
نسبة  لتقدموا إل األمام، مهما قّلت ات ولو عمل املسلمون هبذه اخلطو  .حنتاج هبا إل الغرب 

 التقدم.
 

 من برامج التنمية واالكتفاء الذايت
بطبيعة احلال إن ما ذكرانه آنفاً يف )كيفية عالج الوضع( يقف جنباً إل جنب مع برامج  

إجياد هو جزء منها وال يستهان به مطلقاً، إن األصل هو حيث ، واالكتفاء الذايت التنمية
 . من مث حماولة البناء على هذه األرضية اخلصبة األمة، و تفقدها اليت ـ االقتصادي ـ حالة الوعي 

 
 . 19ح  54ب  245ص 67  حبار األنوار: ج  (31)
 . 270ابب اإلخالص ح  252احملاسن: ص  (32)
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تبدأ أواًل من خلق فرص العمل للمواطنني، وتسهيل أمور  (33)ولعل برامج االكتفاء الذايت
 

فمع األايم   رض عضال تنتشر من خالله كل أنواع األوبئة واآلالم والعذاابت. وحش االستهالك إل ملقد حتول  (33)
العشوائي  نفاق من االكتفاء الذايت والقناعة ابملوجود واملتاح إل التهافت على االستهالك واإلاإلنسان املسلم حتول 

هة الركض وراء لقمة  بال حساب، وبدأت تتضح خفااي خطة مدروسة لتوجيه العقول إل البطون والدخول يف متا
العيش وأتمني متطلبات احلياة اليت التنتهي. وكان من أبرز معامل اخلطة ختريب وسائل اإلنتاج أبي شكل من  

لضمان بقاء يد الشعوب   ؛ األشكال وضرب الزراعة، وفرض حظر على بعض الزراعات وال سيما زراعة القمح
سهمت التحوالت  أ و  عيشها اليومية أحيااًن أخرى. ممدودة للخارج تتسول حينًا وتشرتي بدم قلبها لقمة 

االجتماعية والقوانني واألنظمة اجلائرة واملمارسات املغلوطة ومصادرة األراضي وأتميم املصانع واهلجرة من الريف  
إل املدن وتشجيع هجرة األدمغة واخلربات والعمال املهرة إل اخلارج يف تدمري البنيان االقتصادي واالجتماعي  

كمال عملية  إكما أسهمت سيطرة وحش االستهالك على الشعوب يف   ب الكياانت الوطنية من جذورها.وضر 
التدمري، فأصبحنا أنكل ما ال نزرع، ونلبس ما ال حنيك، ونستخدم ما ال نصنع. وزاد يف حدة األزمة أن األمر مل  

سلع املغرية، مما أدى إل تسريع  يعد يقتصر على احلاجيات الضرورية، بل امتد بشكل شره إل الكماليات وال
واملؤسف أن الوقوع يف هذا الفخ احملكم حدث رغم   االقتصادي.  اإلفالسخطوات االهنيار والوصول إل حالة 

التجارب السابقة والدروس اليت كان جيب تعلمها، فكم من شعوب انلت استقالهلا وتغلبت على االستعمار  
قيق االكتفاء الذايت، بعد أن حتملت احلرمان ورفضت االستسالم  بسبب اعتمادها على نفسها وجناحها يف حت

لوحش االستهالك لتمد يديها بعد ذلك للتسول وطلب املساعدة. وكم من شعوب أخرى قامت من بني الركام،  
  وقاست األمرين وقست على نفسها ورضيت ابلقليل، لتبين اقتصاداً قوايً متيناً يفرض وجوده على العامل كله وينتقم 

وجاءت الفورة املصطنعة يف العقد املاضي لتزيد من حدة األزمة وختلق حالة من الشراهة   للهزمية اليت تعرض هلا.
نفاق على مشروعات إنتاجية متنع اتساع  نفاق االستهالكي دون التنبه للمخاطر أو املوازنة إب والتسابق على اإل

خر هو فخ االقرتاض واالجنرار وراء املغرايت اليت  الفجوة وتسد بعض العجز. وكانت النتيجة السقوط يف فخ آ
قدمت لتسهيل عملية سوق الضحية إل املذبح! مما خلق واقعًا مرًا وأليمًا نتيجة لالستسالم لوحش االستهالك  

غراءات التوسع يف طلب القروض، حىت جاء يوم مل تعد فيه غالبية دول العامل الثالث، قادرة على سداد فوائد  إو 
. مما جعلها أسرية الدائنني وشروطهم ومطالبهم،  وعلى رأسها الدول العربية واإلسالمية الغنية ابلثروات ـ  ـ  الديون 

واكتشفنا بعد فوات   وكأن االستعمار العسكري خرج من الباب ليدخل االستعمار االقتصادي من النافذة. 
عمل وعلم وإنتاج وجهد وعرق   األوان، أن االستقالل احلقيقي ليس جمرد علم ونشيد وطين وجيش، بل هو

 . برة إل املدفع، ومن الرغيف إل الصاروخواكتفاء ذايت من اإل 
وأحد أسرار عظمة الشعبني األملاين والياابين هو قدرهتما على بناء أسس متينة لصناعة جبارة وتطوير وسائل  

فالس  إن احلرب العاملية الثانية حبالة اإلنتاج لتحقق االكتفاء الذايت، وغزو األسواق العاملية. فقد خرج البلدان م
مل يستسلموا للهزمية، ومشروا عن السواعد للبناء والتحدي   همودمار شامل طال البىن التحتية واملرافق العامة. ولكن

وأقبلوا على العلم وكبتوا شهواهتم ونزعاهتم اإلنسانية واكتفوا ابحلد األدىن من مقومات احلياة وحرموا أنفسهم من  
ملانيا والياابن إل اثنتني من أقوى الدول  أأنواع الكماليات إل أن حققوا املعجزة االقتصادية اليت حولت  خمتلف

يف اهلدر   ىتبار نفض االستهالك، خن نفاق و د من اإلحنفبداًل من أن نعاين منها وهذه هي املعضلة اليت  اقتصادايً. 
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،  ، وفق احلرايت اإلسالمية االقتصادية، بال ضريبة وال رسوم وال ما أشبهالعمل وتوفري لوازمه
، وهذه الربامج هي من واجبات الدولة قبل  دم األمةالقضاء على حالة البطالة اليت هتفيتم 

تشغيل أكرب قدر ممكن من الشعب، وفتح املعاهد واجلامعات عرب السعي يف  اآلخرين، وذلك 
 اليت هتتم بتدريس وختريج الكوادر األساسية، اليت يقع على عاتقها وضع الربامج للدولة 

ألبناء الشعب، لتحريضهم على . مث حماولة إعطاء أكرب قدر ممكن من احلرية الفكرية واألمة
  والتقدم. االبداع، وتوفري املواد األولية لذلك، لتتم مراحل االكتشاف واالخرتاع

وضع األكفاء املؤهلني يف مناصبهم احلقيقية اليت هبا يتمكنون من إظهار قدراهتم وكذلك 
حراق طاقاته،  قوى اجملتمع، وإ روعدم إهدا وطاقاهتم يف سبيل بناء وخدمة األمة اإلسالمية، 

معلمًا يف املدارس االبتدائية، وتنصيب املعلم رئيساً  ـ مثاًل ـ وذلك جبعل املهندس الكيميائي 
 لنقابة املهندسني، بل البد من توزيع األدوار بصورة صحيحة وعادلة، ليكون الناتج مثمراً.  

 

احلية اليت تبدأ من التماثيل والصور والالفتات التمجيدية   عطل حركة اإلنتاج... وأمامنا مئات األمثلةنوالتبذير و 
إل السيارات الفارهة واملظاهر الفارغة والدعاايت املمجوجة ألفراد وسياسات، واملآدب السخية اليت تقام ألفراد  

اهلدر   وال مفر من إعادة النظر يف السلوكيات واملمارسات احلالية وجتنب قالئل بينما هي تكفي إلطعام املئات. 
ووضع خطة واضحة لتحويل االنفاق إل املشاريع املنتجة اليت تفتح فرص العمل وختفف من االسترياد واالعتماد  

مت تغليب املادة على األخالق  قد و  على املنتجات األجنبية اليت نستخدمها اليوم، فتسيطر علينا كل يوم.
بضوابط وقوانني صارمة على عكس دول العامل الثالث،  واملثاليات، وهو مرض منتشر يف العامل كله، ولكنه حمكوم 

فقبل عصر املادة املشؤوم كانت القاعدة هي النزاهة ونظافة اليد والسمعة والذمة،   والدول العربية يف مقدمها. 
والصدق واالمانة، ويف هذه األايم صارت القاعدة استثناء وبيعت الضمائر والذمم يف سوق خناسة املصاحل  

زوات اجلشع. وكان املال العام شأانً مقدساً ال جيرؤ أحد على مسه أو التعرض لـه أو التصرف به. أما  واملطامع ون
يف أايمنا هذه فقد أصبح هذا املال مشاعًا يتناوب على سرقته رؤوس الفساد الذين شكلوا طبقة طفيلية من  

ق الذين أفسدوا اجملتمع وكرسوا  النصابني والسماسرة واللصوص من أصحاب الضاللة، ومعدومي الضمري واألخال 
حنالل والتفكك االجتماعي وتشجيع عبادة املال وسيادة الطمع واجلشع.وقد مسعنا خالل السنوات  ظواهر اال

األخرية عن فضائح كثرية وقصص املآسي اليت خلفها الفساد وآاثر االهنيارات االقتصادية واالجتماعية النامجة  
رجية لصدام إال صورة واقعية واحدة من صور كثرية هلذه االزدواجية والقدوة  عنه، وما الكشف عن الثروة اخلا

السيئة. فبعد أن كان يتحدث عن توزيع الثروة، والذين ميلكون والذين ال ميلكون، تبني أنه ميلك الباليني يف  
 مصارف الغرب وشركاته. 

اد، يظل قاصراً. كما سيفشل إي إجراء  وهلذا فإن أي حديث عن إعادة البناء، وإصالح األوضاع، وانقاذ االقتص
ال ميثل حلواًل جذرية تقطع دابر الفساد من جذوره. واحلزم مطلوب، ولكنه من دون أخالق وسيف ونظام  

 .                   الناشر حماسبة ورقابة صارم لن جيدي، ألن املال السايب يعلم الناس احلرام 
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له يستطيع العالية، بل فتح متنفس للشعب من خالو  غري املشروعة الضرائب إلغاءوأيضاً 
 أن يبدع. 

احمللية  مث البد من إعطاء فرص إنشاء شركات أهلية، حتاول أن تستفيد من املواد األولية 
من خالل  ، بشرط عدم اإلجحاف ابآلخرين واستثمارها، وكذلك الشركات احلكومية

وتنظيم أمور   واستكشاف موارد الثروات الطبيعة غري املكتشفة واملستغلة. استخراج املعادن 
االعتماد على احلث على ناس وغريها من الربامج، اليت تصب يف جمال التنمية والتقدم، و ال

 . وعندها سوف تصبح هذه الربامج تطبيقًا لقول اإلمام أمري املؤمننيواالكتفاء الذايت النفس
  :واستغن عمن شئت تكن نظريه (34). 

القتصادي للتخلص من التبعية  نسأل هللا عزوجل أن ينعم علينا ابالكتفاء الذايت والتقدم ا
 واالستعمار. 

 ،اللهم إان نرغب إليك يف دولة كرمية، تعز هبا اإلسالم وأهله، وتذل هبا النفاق وأهله
وجتعلنا فيها من الدعاة إل طاعتك، والقادة إل سبيلك، وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة،  

 .حبق حممد وآله الطيبني الطاهرين
 

 احلكيممن هدي القرآن 
 اخلسران يف العبودية لغري هللا تعاىل:

َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ال َيْسَتِطيُعوَن َنْصرَُكْم َوال أَنـُْفَسُهْم قال هللا تعال: 
 . (35)يـَْنُصُرونَ 

ْرِض َشْيئاً  َويـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا ما ال مَيِْلُك هَلُْم رِْزقًا ِمَن السَّماواِت َواألَ وقال سبحانه: 
 .(36)َوال َيْسَتِطيُعونَ 
َفُعُكْم َشْيئًا َوال َيُضر ُكْم وجل:  وقال عز ُأفٍّ   قاَل َأ فـَتَـْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا ما ال يـَنـْ

 
 سان. يف وصف اإلن  من كالمه    303اإلرشاد: ص (34)
 . 197سورة األعراف:   (35)
 . 73سورة النحل:  (36)
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 . (37)َلُكْم َوِلما تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن هللِا أَ َفال تـَْعِقُلون
ق  َوَأنَّ ما يَْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ُهَو اْلباِطُل َوَأنَّ هللَا ُهَو  ذِلَك أِبَنَّ هللَا ُهَو احلَْ  وقال جل وعال:

 .(38)اْلَعِلي  اْلَكِبريُ 
َوَمْن َأَضل  ممَّْن يَْدُعوا ِمْن ُدوِن هللِا َمْن ال َيْسَتِجيُب لـه ِإل يـَْوِم اْلِقياَمِة وقال سبحانه: 

 .(39)َوُهْم َعْن ُدعائِِهْم غاِفُلونَ 

 وعاقبته  د عن اإلسالماالبتعا

 . (40)َوالَِّذيَن َكَفُروا أَْولِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجوهَنُْم ِمَن الن وِر ِإَل الظ ُلماتِ قال هللا تعال: 
َوال تـَرَْكُنوا ِإَل الَِّذيَن ظََلُموا فـََتَمسَُّكُم النَّاُر َوما َلُكْم ِمْن ُدوِن هللِا ِمْن وقال سبحانه: 

 .  (41)ياَء مُثَّ ال تـُْنَصُرونَ أَْولِ 
َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة   َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ لـه َمِعيَشًة َضْنكاً وقال عزوجل: 

 . (42)أَْعَمى
 . (43)َواتَـّبَـُعوا َمْن ملَْ يَزِْدُه مالُُه َوَوَلُدُه ِإالَّ َخساراً  وقال جل وعال:
 . (44)ِو اْسَتقاُموا َعَلى الطَّرِيَقِة أَلْسَقْيناُهْم ماًء َغَدقاً َوأَلَّ وقال عز امسه: 

 خالصالعبادة املطلوبة هي اإل

ِإالَّ الَِّذيَن اتبُوا َوَأْصَلُحوا َواْعَتَصُموا اِبهلِل َوَأْخَلُصوا ِدينَـُهْم هلِل فَُأولِئَك َمَع قال هللا تعال: 
 .  (45)ُمْؤِمِننَي َأْجراً َعِظيماً اْلُمْؤِمِننَي َوَسْوَف يـُْؤِت هللاُ الْ 

 
 . 67  -66سورة األنبياء:   (37)
 . 62:  احلجسورة  (38)
 . 5سورة األحقاف:   (39)
 . 257سورة البقرة:   (40)
 . 113سورة هود:  (41)
 . 124سورة طه:   (42)
 . 21سورة نوح:  (43)
 . 16سورة اجلن:   (44)
 . 146سورة النساء:  (45)
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 . (46)َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َواْدُعوُه خُمِْلِصنَي لـه الدِّينَ وقال سبحانه: 
 . (47)فَاْدُعوا هللَا خُمِْلِصنَي لـه الدِّينوجل:  وقال عز

ِلِصنَي لـه الدِّيَن احْلَْمُد هلِل َربِّ ُهَو احلَْي  ال إِلَه ِإالَّ ُهَو فَاْدُعوُه خمُْ  وقال جل وعال:
 . (48)اْلعاَلِمنيَ 

 .  (49)َوما أُِمُروا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوا هللَا خُمِْلِصنَي لـه الدِّيَن ُحَنفاءَ وقال عز امسه: 

 فضيلة العلم واملعرفة

 . (50)ا يَذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلوا األَْلبابِ َوَمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فـََقْد أُويتَ َخرْياً َكِثرياً َومقال هللا تعال: 
 . (51)ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأَلْعمى َواْلَبِصرُي أَْم َهْل َتْسَتِوي الظ ُلماُت َوالن ورُ وقال سبحانه: 
ا يَـ وقال عزوجل:  ا أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك احلَْق  َكَمْن ُهَو أَْعمى ِإمنَّ َتذَكَُّر أُوُلوا أَ َفَمْن يـَْعَلُم أمنَّ

 . (52)األَْلبابِ 
 
 

 من هدي السنة املطهرة
 اإلنسان وكرامته يف االستغناء

ويكون استغناؤك عنهم ـ عن الناس ـ يف نزاهة عرضك  : قال اإلمام أمري املؤمنني
 . (53)وبقاء عزك«

 
 . 29عراف:  سورة األ (46)
 . 14سورة غافر:  (47)
 . 65سورة غافر:  (48)
 . 5سورة البينة:   (49)
 . 269سورة البقرة:   (50)
 . 16سورة الرعد:  (51)
 . 19سورة الرعد:  (52)
 . 7كتاب اإلميان والكفر ابب االستغناء عن الناس ح   149ص  2الكايف: ج  (53)
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 . (54)حتف العفة والقناعة حالفه العزأمن  : وقال
شرف املؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن   : قعبد هللا الصاد ووقال اإلمام أب

 . (55)الناس

 العبودية فقط هلل عزوجل

أَمَّا بـَْعُد، فَِإيّنِ أُوِصيُكْم بِتَـْقَوى هللِا الَِّذي ابـَْتَدَأ َخْلَقُكْم، وإِلَْيِه   :قال أمري املؤمنني 
تَـ  َهى َرْغَبِتُكْم، وحَنَْوُه َقْصُد َسِبيِلُكْم، وإِلَْيِه َمرَاِمي َيُكوُن َمَعادُُكْم، وِبِه جَنَاُح طَِلَبِتُكْم، وإِلَْيِه ُمنـْ

َمْفَزِعُكْم؛ فَِإنَّ تـَْقَوى هللِا َدَواُء َداِء قـُُلوِبُكْم، وَبَصُر َعَمى أَْفِئَدِتُكْم، وِشَفاُء َمَرِض َأْجَسادُِكْم, 
ُء َعَشا أَْبَصارُِكْم، وأَْمُن فـَزَِع َجْأِشُكْم،  وَصالُح َفَساِد ُصُدورُِكْم، وُطُهوُر َدَنِس أَنـُْفِسُكْم، وِجال

وِضَياُء َسَواِد ظُْلَمِتُكْم، فَاْجَعُلوا طَاَعَة هللِا ِشَعارًا ُدوَن ِداَثرُِكْم، وَدِخياًل ُدوَن ِشَعارُِكْم، وَلِطيفاً 
َهاًل حلِِنِي ُوُرودُِكمْ  ، وَشِفيعًا ِلَدَرِك طَِلَبِتُكْم، وُجنًَّة لِيَـْوِم  َبنْيَ َأْضالِعُكْم، وأَِمريًا فـَْوَق أُُمورُِكْم، َوَمنـْ

فـََزِعُكْم، وَمَصابِيَح لُِبُطوِن قـُُبورُِكْم، وَسَكنًا ِلُطوِل َوْحَشِتُكْم، ونـََفسًا ِلَكْرِب َمَواِطِنُكْم، فَِإنَّ  
 ِنريَاٍن ُموَقَدٍة، َفَمْن َأَخَذ اِبلتـَّْقَوى  طَاَعَة هللِا ِحْرٌز ِمْن َمَتالَف ُمْكَتِنَفٍة، وخَمَاِوَف ُمتَـَوقَـَّعٍة، َوأَُوارِ 

ُج بـَْعَد َعَزَبْت َعْنُه الشََّدائُِد بـَْعَد ُدنـُّوَِها، واْحَلْوَلْت لـه األُُموُر بـَْعَد َمرَاَرهِتَا، وانـَْفَرَجْت َعْنُه اأَلْمَوا 
َعاُب بـَْعَد ِإْنَصاهِبَا، وَهطََلْت  َبْت تـَرَاُكِمَها، وَأْسَهَلْت لـه الصِّ َعَلْيِه اْلَكرَاَمُة بـَْعَد ُقُحوِطَها، وحَتَدَّ

َد ِإْرَذاِذَها، َعَلْيِه الرَّمْحَُة بـَْعَد نـُُفورَِها، وتـََفجََّرْت َعَلْيِه النَِّعُم بـَْعَد ُنُضوهِبَا، وَوبـََلْت َعَلْيِه اْلرَبََكُة بـَعْ 
ُكْم ِبرَِسالَِتِه، واْمََتَّ َعَلْيُكْم بِِنْعَمِتِه، فـََعبُِّدوا أَنـُْفَسُكْم فَاتَـُّقوا هللَا الَِّذي نـََفَعُكْم مبَْوِعظَِتِه، َوَوَعظَ 

 .  (56)لِِعَباَدتِِه، واْخُرُجوا إِلَْيِه ِمْن َحقِّ طَاَعِتهِ 
موين لّ اعبدوين فيما أمرتكم وال تع ، قال هللا تعال من فوق عرشه: اي عبادي : وقال

 . (57)ليكم مبصاحلكمين أعلم به وال أخبل عإف ؛ما يصلحكم
من أصعد إل هللا خالص عبادته أهبط هللا إليه أفضل   :وقالت الصديقة فاطمة 

 
 . 9025ح  3ف  4ب  5ق  392ص  غرر احلكم ودرر الكلم:  (54)
 صل يف قيام الليل. ف  262أعالم الدين: ص (55)
 . ينبه على إحاطة علم هللا وحيث على التقوى من خطبة لـه  198هنج البالغة، اخلطب:    (56)
 .  44ضمن ح   64ب  184ص 68  حبار األنوار: ج  (57)
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 .(58)مصلحته
خرج احلسني بن علي)صلوات هللا عليهما( ذات يوم على   :الصادق وقال اإلمام 

: اي أيها الناس، إن هللا  أصحابه فقال بعد احلمد هلل جل وعز، والصالة على حممد رسوله 
ما خلق العباد إال ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من  

 .  (59)..سواه
يف التوراة مكتوب: اي ابن آدم، تفرغ لعباديت أمأل قلبك غىن،  :وقال أبو عبد هللا 

 مين، وإن ال تفرغ لعباديت وال أكلك إل طلبك، وعليَّ أن أسد فاقتك، وأمأل قلبك خوفاً 
 . (60)أمأل قلبك شغالً ابلدنيا، مث ال أسد فاقتك وأكلك إل طلبك 

 ؟اإلخالصما هو  

 اإلخالص؟عن  ن نبينا حممد و ن واآلخر و ئل سيد األولسُ 
سألته عن جربئيل، فقال: سألته عن هللا تعال، فقال: اإلخالص سر من سري فقال: 

   .(61)أودعه يف قلب من أحببته
إن لكل حق حقيقة وما بلغ عبد حقيقة   :وعن أيب ذر الغفاري قال: قال رسول هللا 

 . (62)اإلخالص حىت ال حيب أن حيمد على شيء من عمل
ومن مل خيتلف سره وعالنيته وفعله ومقالته فقد أدى األمانة   : وقال أمري املؤمنني

 . (63)..وأخلص العبادة
الذي ال تريد أن حيمدك عليه أحد إال هللا :خلالصوالعمل ا : وقال اإلمام الصادق

 . (64)عزوجل

 
 .  44ضمن ح   64ب  184ص 68  حبار األنوار: ج  (58)
 فصل من احلديث.  328ص  1كنز الفوائد: ج   (59)
 . 1ح ابب العبادة   83ص  2الكايف: ج  (60)
 . 92ح  8ب  101ص  1مستدرك الوسائل: ج  (61)
 . 93ح  8ب  101ص  1مستدرك الوسائل: ج  (62)
 إل بعض عماله وقد بعثه على الصدقة.  من عهد لـه   26هنج البالغة، الكتب:    (63)
 . 126ح  8ب  60ص  1وسائل الشيعة: ج (64)
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 فضيلة العلم واملعرفة

عرف هللا ويوحد، وبه  يُ عبد، وابلعلم يُ ابلعلم يطاع هللا و  : قال الرسول الصادق األمني
 . (65)ويعرف احلالل واحلرام، والعلم إمام العقل،توصل األرحام

 . (66)أفضلكم إمياانً أفضلكم معرفة : وقال
 . (67)املعرفة نور القلب : وقال أمري املؤمنني

ملا دخل نيسابور وهو راكب بغلة  وعن أيب الصلت اهلروي قال: كنت مع الرضا 
شهباء وقد خرج علماء نيسابور يف استقباله، فلما صار إل املربعة تعلقوا بلجام بغلته، وقالوا:  

 حديثا عن آابئك صلوات هللا عليهم أمجعني. اي ابن رسول هللا، حدثنا حبق آابئك الطاهرين،
حدثين أيب موسى بن جعفر، عن فأخرج رأسه من اهلودج وعليه مطرف خز فقال: 

أبيه جعفر بن حممد بن علي، عن أبيه حممد بن علي، عن أبيه علي بن احلسني، عن أبيه  
ربين جربئيل  قال: أخ عن رسول هللا  احلسني سيد شباب أهل اجلنة، عن أمري املؤمنني 

الروح األمني عن هللا تقدست أمساؤه وجل وجهه، قال: إين أان هللا ال إله إال أان وحدي،  
عبادي فاعبدوين، وليعلم من لقيين منكم بشهادة: أن ال إله إال هللا خملصا هبا أنه قد دخل 

  حصين، و من دخل حصين أمن عذايب
 ؟ قالوا: اي ابن رسول هللا، وما إخالص الشهادة هلل

 . (68)طاعة هللا و رسوله ووالية أهل بيته  :قال 
 

 
 العلم والعقل واجلهل.  ابب ذكره   28حتف العقول: ص  (65)
 . 37ح  1ب 14ص 3حبار األنوار: ج  (66)
 . 1ح  1ف  1ب  1ق  41ص  غرر احلكم ودرر الكلم:  (67)
 39ح  1ب  14ص 3حبار األنوار: ج  (68)

../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 34 

 الفهرس
 2 كلمة الناشر

 4 احلاجة أساس الفقر

 5 عليك ابلسوق

 5 من استغىن أغناه هللا

 6 كيف تغلغل االستعمار يف بالدان؟

 8 أعوان الظلمة

 9 خملفات االستعمار

 12 االستعمار االقتصادي

 13 احلكومات اإلسالمية أدوات االستعمار

 14 قانون اإلصالح الزراعي

 16 كتاب اإلصالح الزراعي

 18 تبعية البالد اإلسالمية لالستعمار

 19 حوار حول اإلصالح الزراعي املزعوم

 23 االختالس وعدم اإلخالص

 24 كيف نعاجل الوضع؟

 25 واالكتفاء الذايت من برامج التنمية

 28 من هدي القرآن احلكيم

 30 من هدي السنة املطهرة

 34 الفهرس
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