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 تحليل األحداث ضرورة حياتية

 

 
 المرجع الديني الراحل 

 آية هللا العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي

 أعلى هللا درجاته
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 كلمة الناشر

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل..

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 االجتماعية اليت نقاسيها مبضض..واملعاناة السياسية و

وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من 

 وطأتها العامل أمجع..

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية 

العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل 

ته يف احلرية واألمن والسالم مباشرة يف حل مجيع أزماته ومشكال

 ويف كل جوانب احلياة..

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة إىل 

احلياة، وبلورة الثقافة الدينية احلّية، وبث الوعي الفكري والسياسي 

كل  يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبل املشرق.

جمموعة من احملاضرات التوجيهية نشر ذلك دفع املؤسسة ألن تقوم ب
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السيد حممد احلسيين اإلمام الراحل القيمة اليت ألقاها املرجع الديين 

يف ظروف وأزمنة خمتلفة، حول خمتلف ( أعلى اهلل مقامه)الشريازي 

بتهذيبها  وقد قام مساحته شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

منا يف نشر الوعي قمنا بطباعتها مساهمة واإلضافة عليها،و

اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفراغ العقائدي واألخالقي ألبناء 

  املسلمني من أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد..

يِن  من الوحي اإلهلي القائل:وذلك انطالقًا  ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ

الذي هو  .(1)َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرونَ 

نذار األمة، إأصل عقالئي عام يرشدنا إىل وجوب التفقه يف الدين و

ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه 

  كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية: وشؤونه..

 ْر ِعبَاِد َّبِعُوَن أَْحَسنَ فَبَش ِ هُ أُولَئَِك الَِّذيَن الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

 .(2)األَْلبَابِ  اَهَداهُُم هللاُ َوأُولَئَِك هُْم أُولُو

 تتسم بـ:( أعلى اهلل مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

التنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياة لكونها أوالً: 

نعكاسًا لشمولية اإلسالم..فقد أفاض قلمه املبارك الكتب ا

ات الضخمة يف شتى علوم اإلسالم املختلفة، بدءًا من واملوسوع

                                                        

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة الزمر:  (2)
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ني جملدًا، حيث تعد أكرب تت املائة والسبلغموسوعة الفقه اليت 

مرورًا بعلوم احلديث والتفسري  ،موسوعة علمية استداللية فقهية

والكالم واألصول والسياسة واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر 

ًء بالكتب املتوسطة والصغرية اليت العلوم احلديثة األخرى.. وانتها

كتاب ( 1300) تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز مبجموعها الـ

 .وكراس

األصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن والسنة وتستلهم ثانياً: 

 منهما الرؤى واألفكار.

شاكل األمة املستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية ثالثاً: 

 عامل املعاصر.اإلسالمية ومشاكل ال

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي رابعاً: 

االختصاص كـ)األصول( و)القانون( و)البيع( وغريها، وبلغة 

بشواهد مدعومة يفهمها اجلميع يف كتاباته اجلماهريية سهلة واضحة 

 من واقع احلياة.

إنه مسيع يتقبل منا ذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 

 جميب.
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                    

 بريوت لبنان
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هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد وآله احلمد 

الطيبني الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام 

 يوم الدين.

 اإلنسان  حياة  في  التحليل  أهمية

 هللاِ  بِإِْذنِ  إِالَّ  تُْؤِمنَ  أَنْ  ِلنَْفس   كانَ  َومابارك وتعاىل: قال اهلل ت

ْجسَ  َويَْجعَلُ   فِي ذا ما اْنظُُروا قُلِ  يَْعِقلُونَ  ال الَِّذينَ  َعلَى الر ِ
 يُْؤِمنُونَ  ال قَْوم   َعنْ  َوالنُّذُرُ  اآلياتُ  تُْغِني َوما َواألَْرِض  السَّماواتِ 

 إِن ِي فَاْنتَِظُروا قُلْ  قَْبِلِهمْ  ِمنْ  َخلَْوا الَِّذينَ  أَيَّامِ  ِمثْلَ  إِالَّ  يَْنتَِظُرونَ  فََهلْ 

 .(1)اْلُمْنتَِظِرينَ  ِمنَ  َمعَكُمْ 

  بغري  اجتهاد  ينفع  ال:   املؤمنني  أمري  اإلمام قالو

 .(2)حتقيق

 .(3)ال علم ملن ال بصرية لـه :وقال 

 .(4)ال سنة أفضل من التحقيق :وقال 

                                                        

 .102ـ 100سورة يونس:  (1)

 .681ح 8ف 1ب 1ق 61غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .682ح 8ف 1ب 1ق 61غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .684ح 8ف 1ب 1ق 61غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)
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  َتهجم  ال  بزمانِه  ..والعامل:  الصادق   اإلمام  وقال

 .(1)اللَّوابُس  عليه

  محلة  بها  يتحلى  أن  يلزم  اليت  األمور  أهم  من  إن 

  ال  لكي  األحداث؛  حتليل  على  القدرة  هو  اإلسالمية،  العلوم

  ندو  بالصواب  اخلطأ  معنده  خيتلطو  األمور،  معليه  تلتبس

  األشياء،  فهم  يف  الدقة  معليه  يفرتض  بل  ،وايشعر  أن

  يف  الوقوع  واوجيتنب  احلق،  وايدرك  حتى  بوعي،  واستيعابها

   اخلطأ.

  القائلني  على  يرد أن    يعرف  ال  أو   ،يتمكن  ال  فالذي

  ـ  مثاًل  أو القائلني بوجود إهلني اثنني أو أكثر ـ  (2)اهلل  وجود  بعدم

                                                        

 .29حجضمن ب العقل واجلهل كتا 27ص 1الكايف: ج (1)

مذهب من املذاهب املادية اليت تنكر وهو ن: يوالوجوديوهم ما يعرفون ب  (2)

لـهذا الكون، وقد ظهرت دعوتهم ـ بشكل واضح ـ  واخلالقوجود الصانع 

أعقاب احلرب العاملية األوىل، وكان سارتر على رأس هؤالء. والوجودية منهج 

  ،ادفة للعلمألن الفلسفة مر فلسفةا وليس ل

 وتتلخص يف مظاهر أهمها:

ـ أن كل فرد من أفراد اإلنسان هو قلعة بذاته، وله أن يتصرف وكأنه هو 1

ألن  ؛وال شريعة وال قانون قفاملوجود الوحيد بال أي شيء كان قبله، ال خال

قت به يف هذا الوجود وتركته وحيدًا ال شيء معه إال لنة هي اليت أفقالصد

 وليس هناك أي قوة وسلطة حترم أو حتلل.حريته وإرادته، 
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  ،مسلكهم  يسلكأو   لـهم،  ويذعن  يصدقهم  أن  املمكن  من

  الرأمسالي  احلكم  أن  أو  االقتصاد  أن  يعلم  ال  الذي  وكذلك

  أن  لاحملتم  فمن  مفرداته،  حيلل  ومل  سليم،  غري  (1)الغربي

                                                                                                             

ـ على كل إنسان أن يتحرر ويعيد النظر يف اجملتمع اإلنساني الذي يعيش فيه، 2

ألنه مطلق احلرية يف ؛ ، واليلتزم بشيء من التقاليد والعقائد والفلسفات

اختيار ما يشاء، فال يأخذ بشيء وال يسأل عما يفعل بشرط أن ال يتعدى على 

 ين.حرية اآلخر

ـ إن وجود اإلنسان يف هذه احلياة يرادف اليأس واخلوف والقلق والقرف 3

واإلمشئزاز والضياع والعبث والتضخم السرطاني والنزف وفوق كل ذلك 

 . اآلالم ... ملاذا كل هذه الويالت والنكبات واآلفات؟

ستطيع ال لشيء إال ألن العامل وجد بال علم وال حكمة وال قانون إال قانون أنه ال ي

 وجد.يبإال أن 

يعترب )كريكيفارد( مؤسس الوجودية، ويعترب )هايدجير( و)باسريز( و)سارتر( 

  أبرز ممثليها.

وقفة مع الوجوديني( )و .147صاكتاب )مذاهب فلسفية( حملمد جواد مغنية: انظر 

 ..)أعلى اهلل مقامه(. املؤلفلإلمام 

يتميز بنمط من اإلنتاج يرتكز على  النظام الرأمسالي يف االقتصاد: نظام اقتصادي (1)

 تقسيم اجملتمع إىل طبقتني أساسيتني:  

ـ طبقة مالكي وسائل اإلنتاج )األرض، املواد األولية، اآلالت واألدوات، والعمل( 1

سواء كانت مكونة من أفراد أو شركات أو مؤسسات، وهم الذين يشرتون قوة العمل 

 لتشغيل مشروعاتهم.

ا، وهي الطبقة اجملربة على بيع قوة عملها؛ ألن ليس ألفرادها ـ طبقة الربوليتاري2

وسائل اإلنتاج،وال رأس املال الذي يتيح لـهم العمل حلسابهم اخلاص. وليس بوسع 
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   الرأمساليني.  أحد  ما  يومًا  يكون

  فأيضًا  السلوك،  مستوى  على  اإلحنراف  حيصل  فكما

  االحنراف  ذلك  وسبب  واالعتقاد.  الفكر  مستوى  على  حيصل

وهكذا بالنسبة إىل سائر   ديه،ل  يةالرؤ  وضوح  وعدم  اجلهل  هو

  فهمنا  ملا  الواقع  مفردات  حتليل  عن  عجزنا  فلونواحي احلياة، 

يكون  و أ  خاطئة  بصورة  نفهمهقد   بل  سليمة،  بصورة  الواقع

 فهمًا مشوشًا، وهذا يؤثر على سلوك اإلنسان ومواقفه.

 المستيقنون  الجاحدون

 نعم هناك بعض املعاندين وهم قلة.

ً   أَْنفُسُُهمْ   َواْستَْيقَنَتْها  بِها  َوَجَحُدوا  تعاىل:  اهلل  قال   ظُْلما

ا  .  (1)َوعُلُوًّ

  أنهم  إال  جيدًا،  احلقائق  يعرفون  الذينهم  املعاندينفإن 

  أي السباحة  ـ  العوم  يفّضلونجيحدون بها وخيالفون ما علموا به و

  أمري  يقول  فكما  هؤالء؛  خامتة  عن  أما  املعاكس،  باالجتاه  ـ

                                                                                                             

النظام الرأمسالي البقاء واالزدهار إال بوجود العناصر املهمة من أجل بقاءه وهما: 

د طبقة حمرومة عن وسائل العيش احتكار وسائل اإلنتاج ملصلحة طبقة املالكني ووجو

حرف  788ص 2والثروة، وهي مضطرة لبيع قوة عملها. املوسوعة السياسية: ج

 الراء.

 .14ل: مسورة الن (1)
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  كميل:  بدعاء  املوسوم  املشهور،  دعائه  يف   املؤمنني

املعاندين  فيها  ختلد  أن  أقسمت  (1)،  تعاىل قولـه   ذلك  ؤيدوي

  هللاُ   يَكُنِ   لَمْ   َوَظلَُموا  َكَفُروا  الَِّذينَ   إِنَّ   الكرمية:  اآليةيف 

ً   ِليَْهِديَُهمْ   َوال  لـهمْ   ِليَْغِفرَ    خاِلِدينَ   َجَهنَّمَ   َطِريقَ   إِالَّ     َطِريقا

                                                        

بن سعد بن جهان بن سعد بن مالك بن احلراق بن بن هيثم سهل بن كميل بن زياد  (1)

 : (وان اهلل عليه)رض يالنخعبن مالك 

 عنوشيعته، وعامله على مدينة هيت. شهد م  ني عليمن أصحاب أمري املؤمنكان 

  صفني وكان شريفًا مطاعًا يف قومه. أمري املؤمنني 

، ومن أجالء علماء وقته وعقالء زمانه ونساك  كان من أصحاب اإلمام احلسنو

ليه احلجاج فهرب، فمنع احلجاج العطاء عن قومه وعشريته مالبث إع صثبع ،عصره

 .(سنة 90)وكان عمره  (للهجرة 83)ج سنة رجع فقتله احلجا نأ

كميل بن زياد )رضوان اهلل عليه( واقع بني مسجد الكوفة والنجف األشرف  بريدوق

 6على ميني اخلارج من الكوفة، وقريبًا منه قرب ميثم التمار. راجع روضات اجلنات: ج

 .562حتت الرقم  61ص

، وقد أشتهر املؤمنني  ( بقربه ألمريرضرضوان اهلل عليهعرف كميل بن زياد )

وهو دعاء  الذي علمه إياه أمري املؤمنني  (دعاء كميلـ)ـعنه الدعاء املعروف ب

وإىل  يتمتع بثقة عالية من حيث سنده، فال يشك أحد من صدوره عن اإلمام 

، وما حتمله عباراته من رقة وعذوبة هةمعاني وةجانب سنده متتعه بالرصانة وعل

. حيث امتاز الدعاء الشريف جبملة من األمور املهمة اليت يلزم انه إىل النفسببييحي

قل إىل تمراعاتها يف الداعي، فيبدأ الدعاء بأدب التقرب إىل اهلل ثم طلب املغفرة، ثم ين

الشفاعة ومة ايامضامني مهمة بالقضاء والقدر واالحتضار وسكرات املوت والق

التوسل إىل اهلل بأن يقبل منه القليل واملالئكة والكرام الكاتبني، وماهي مهمتهم، ثم 

 راجع ويتجاوز عنه الكثري، وأن يقبل إليه بوجه الكريم.
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  أَبَداً   فِيها
  عن  غريهم  وصدهم  كفرهم  بسبب  وذلك (1)

  على  للرسالة  وجحدهم  احلجج،  عن  رافهمواحن  ،اهلل  سبيل

  .(2)عليهم  وبغيًا  لـهم،  حسدًا  اهلل  ألولياء  وظلمهم  منهم،  علم

  إال  هو  وما  علم،  عن  ويصدون  ويكفرون  يظلمون  فهؤالء

  من  الظاهر  هو  كما  النار،  يف  خالدون  فهم  ،واللجاج  العناد

  باهللكفروا   أي:  َكفَُروا  الَِّذينَ   إِنَّ   تعاىل:  قولـه  فإن  ؛اآلية

  والناس  بالعصيان  أنفسهم  َوَظلَُموا   به  جاءوا  وما  ورسله

  إذا  لـهمْ   ِليَْغِفرَ   هللاُ   يَكُنِ   لَمْ    اهلداية  طريق  عن  باحلرمان

  َوال  اآليات  سائر  من  القيد  يظهر  كما  ،الكفر  على  ماتوا

   يَْهِديَُهمْ لِ 

  ملا  جزاًء  َجَهنَّمَ   َطِريقَ   إِالَّ    ،اجلنة  طريق  واملراد  َطِريقاً 

  زوال  ال  أَبَداً   فِيها  خاِلِدينَ   والظلم  الكفر  من  فعلوا

   .انقطاع  وال  للعذاب

  العمل  مقابل  الدائم  العذاب  َموِل  :البعض  يتساءل  وقد

  للشر  العذاب  أن  :واجلواب  ؟لـه  حمدودة  دةم  لـه  كانت  الذي

  قال  ولذا  ،أبدًا  باٍق  وذلك  ،مظهر  لـه  كان  الذي  الكامن

                                                        

 .169-168سورة النساء:  (1)

 سورة النساء. 244ص 3: جيف تفسري القرآن جممع البيان (2)
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 (1) ، (2)َعْنهُ  نُُهوا  ِلَما  لَعَاُدوا  ُردُّوا  َولَوْ   :سبحانه

. 

  أهل  خلود  حول  للعلماء،  عديدةومباحث   آراء  املقام  ويف

 هنا لذكرها.  اجملال  يسع  ال  النار،

                                                        

 .28سورة االنعام:  (1)

 سورة النساء. 27ـ26ص 6تفسري تقريب القرآن إىل األذهان: ج (2)
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 المختار  ثورة  تحليل

  ،ولبيان منوذج من حتليل األحداث نضرب بعض األمثلة

بن أبي عبيدة  ونذكر بعض املصاديق التارخيية، منها ثورة املختار

  اإلسالمية  البالد  من  حيرر الكثري  ، حيث استطاع أن (1)الثقفي

                                                        

جاء يف ة للمختار الثقفي) رضوان اهلل عليه( وتاري  ثورته ونهاية حكمه ترمج (1)

كتاب )رجال ابن داود( يف ترمجة املختار الثقفي: غمز فيه بعض أصحابنا 

هديته، وليس  بالكيسانية، واحتج على ذلك برد موالنا زين العابدين 

املختار؛  ال تسبواأنه قال:  ذلك دليال، ملا روي عن أبي جعفر الباقر 

وملا  فإنه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزوج أراملنا، وقسم فينا املال على العسرة

أتاه أبو احلكم ولد املختار أكرمه وقربه حتى كاد يقعده يف حجره فسأله أبو 

احلكم عن أبيه وقال: إن الناس قد أكثروا يف أبي، والقول قولك، فمدحه 

ني أبي واهلل، إن مهر أمي كان مما بعث سبحان اهلل، أخربوترحم عليه وقال: 

به املختار، رحم اهلل أباك، يكررها، ما ترك لنا حقا عند أحد إال طلبه، قتل 

فروي عنه أنه قال: ما امتشطت  . وأما أبو عبد اهلل قتلتنا وطلب بدمائنا

فينا هامشية وال اختضبت حتى بعث املختار إلينا برؤوس الذين قتلوا احلسني 

 ما علي بن احلسني . وأ  فروي عنه أنه قال ملا أرسل املختار برأس

 عبيد اهلل بن زياد خر ساجدا وجزى املختار خريا. 

وما روي فيه مما ينايف ذلك قال الكشي: نسبته إىل وضع العامة أشبه، وهذا 

 تشنيع العامة على املختار. 

 بن شريك وفيهم عبد اهلل وروي: أنه دخل مجاعة على أبي جعفر الباقر 
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قال: فقعدت بني يديه إذ دخل عليهم شي  من أهل الكوفة، فتناول يده ليقبلها 

قال: أنا أبو احلكم بن املختار بن أبي عبيد  من أنت؟فمنعه، ثم قال: 

فمد يده فأدناه حتى كاد يقعده يف حجره بعد  الثقفي، وكان متباعدا منه 

أكثروا يف أبي، والقول واهلل منعه يده، فقال: أصلحك اهلل، إن الناس قد 

 قولك؟

 .وأي شيء يقولون؟قال: 

 قال: يقولون: كذاب، وال تأمرني بشيء إال قبلته؟

سبحان اهلل، أخربني أبي أن مهر أمي مما بعث به املختار إليه؛ أ ومل ينب فقال: 

دورنا؟ وقتل قاتلنا؟ وطلب بثأرنا؟ فرحم اهلل أباك، وكررها ثالثا، ما ترك لنا 

باب امليم حتت  513. انظر رجال ابن داود الكويف: صا عند أحد إال طلبهحق

 ـ املختار بن أبي عبيدة الثقفي.  478الرقم: 

رسالة شرح الثأر الذي ألفه الشي  جعفر بن حممد  وأورد العالمة اجمللسي

بن منا، وقال: فإنها مشتملة على جل أحوال املختار ومن قتله من األشرار 

ختصار، ليشفي به صدور املؤمنني األخيار وليظهر منها بعض على وجه اال

أحوال املختار وهي: ِبْسِم اللَِّه الرَّْحمِن الرَِّحيِم.. أما بعد،.. فإني ملا صنفت 

كتاب املقتل الذي مسيته مثري األحزان ومنري سبل األشجان، سألين مجاعة 

ر، فتارة أقدم من األصحاب أن أضيف إليه عمل الثأر وأشرح قضية املختا

وأخرى أحجم ومرة أجنح جنوح الشامس وآونة أنفر نفور العذراء من يد 

الالمس، وأردهم عن عمله، فرقا من التعرض لذكره وإظهار خمفي سره، ثم 

كشفت قناع املراقبة يف إجابة سؤاهلم واالنقياد ملرامهم، وأظهرت ما كان يف 

ه خبت نار وجد سيد ضمريي وجعلت نشر فضيلته أنيسي ومسريي؛ ألنه ب

، وما زال السلف يتباعدون عن وقرة عني زين العابدين  املرسلني 

زيارته ويتقاعدون عن إظهار فضيلته، تباعد الضب عن املاء والفراقد من 
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  أهل  والء  لواء  تحت  وجيعلها  أمية،  بين  ملوك  سيطرة  من
                                                                                                             

احلصباء، ونسبوه إىل القول بإمامة حممد بن احلنفية ورفضوا قربه وجعلوا قربهم 

من خرج من باب مسلم بن عقيل إىل اهلل هجرة مع قربه، وإن قبته لكل 

كالنجم الالمع وعدلوا من العلم إىل التقليد، ونسوا ما فعل بأعداء املقتول 

غاية  الشهيد، وإنه جاهد يف اهلل حق اجلهاد وبلغ من رضا زين العابدين 

 املراد، ورفضوا منقبته اليت رقت حواشيها وتفجرت ينابيع السعادة فيها..

املختار نهوض امللك املطاع، ومد إىل أعداء اهلل يدا ـ إىل أن قال: ـ فنهض  

طويلة الباع، فهشم عظاما تغذت بالفجور، وقطع أعضاء نشأت على اخلمور، 

وحاز إىل فضيلة مل يرق إىل شعاف شرفها عربي وال أعجمي، وأحرز منقبة مل 

يسبقه إليها هامشي، وكان إبراهيم بن مالك األشرت مشاركا لـه يف هذه 

ومصدقا على الدعوى، ومل يك إبراهيم شاكا يف دينه، وال ضاال يف  البلوى،

اعتقاده ويقينه، واحلكم فيهما واحد، وأنا أشرح بوار الفجار على يد املختار 

معتمدا قانون االختصار، ومسيته: ذوب النضار يف شرح الثأر، وقد وضعته 

 على أربع مراتب واهلل املوفق للصواب املكايف يوم احلساب. 

و املختار بن أبي عبيد بن مسعود بن عمري الثقفي، كنيته أبو إسحاق، وولد ه

ألبي عبيد: املختار وجرب وأبو جرب وأبو احلكم وأبو أمية، وكان مولده يف عام 

اهلجرة وحضر مع أبيه وقعة قس الناطف، وهو ابن ثالث عشرة سنة، وكان 

شجاعا ال يتقي شيئا، يتفلت للقتال فيمنعه سعد بن مسعود عمه، فنشأ مقداما 

وتعاطى معالي األمور، وكان ذا عقل وافر وجواب حاضر وخالل مأثورة 

ونفس بالسخاء موفورة، وفطرة تدرك األشياء بفراستها، وهمة تعلو على 

الفراقد بنفاستها، وحدس مصيب، وكف يف احلروب جميب، ومارس 

 45: جالتجارب فحنكته، والبس اخلطوب فهذبته.. انظر حبار األنوار

 ، ترمجة املختار الثقفي.587ص 2. وطرائف املقال: ج49ب 346ص
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  من  أجزاءو  ومصر  الشام  بالد    باستثناء  ، (1)البيت

   .واحلجاز  البصرة

وقد وقع فيه البعض، لكن بعد املراجعة والتحقيق والتحليل 

يظهر صحة عقيدته ووالئه وشرعية ما قام به ضد الظلم والطغيان 

 على تفصيل سيأتي بيانه.

س ميثم التمار ومعه املختار بن أبي ويف البحار: إن ابن زياد حب

عبيدة الثقفي، فقال ميثم للمختار وهما يف حبس ابن زياد: )إنك 

فتقتل هذا اجلبار الذي حنن يف  تفلت وخترج ثائرا بدم احلسني 

 سجنه وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخديه(.

فلما دعا عبيد اهلل بن زياد باملختار ليقتله طلع الربيد بكتاب 

                                                        

يعين واليته على اجلزء األكرب كان ذلك إذ عندما توىل املختار زمام األمور يف الكوفة  (1)

كوفة اجلند( كانت تعترب مركز الثقل يف  من البالد اإلسالمية؛ إذ أن الكوفة وهي )

ل البالد الواقعة إىل شرقها وشرق العامل املنطقة وتعترب معسكر اإلسالم، وك

اإلسالمي كانت تبعًا للكوفة، وبالتالي كل من حيكم سيطرته على الكوفة فقد حكم 

عمل ....وأن : 214ص 2شرق العامل اإلسالمي، فقد ورد يف عيون األخبار: ج

العراق هيت إىل الصني والسند واهلند، وكذلك الري وخراسان إىل الديلم واجلبال، 

طبعًا يف زمن املختار مل تكن الفتوحات قد وصلت إىل الصني ، العراقاصبهان صرة و

بعد.  ويقول ابن األعثم: واحتوى املختار على الكوفة، فعقد ألصحابه ووالهم 

 . واملوصلالبالد من أرمينية وآذربيجان وأران وحوران واملاهني إىل الري وأصفهان.

؟؟؟ اسم .116ص 6: جالبن أعثم الكويف فجعل جييب خراج البالد. انظر الفتوح

 املصدر بدقة ؟؟
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 ن معاوية إىل عبيد اهلل يأمره بتخلية سبيله.يزيد ب

وذلك أن أخته كانت حتت عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب فسألت 

بعلها أن يشفع فيه إىل يزيد، فشفع فأمضى شفاعته فكتب بتخلية 

سبيل املختار على الربيد فوافى الربيد وقد أخرج ليضرب عنقه 

 .(1)فأطلق

لكوفة يف بيت عند وصوله ا وقد نزل مسلم بن عقيل 

املختار وأقبلت الشيعة ختتلف إليه وبايعه الناس حتى بايعه منهم 

 .(2)مثانية عشر ألفا

 .(3)يف رجاله ومدحه العالمة احللي 

ال تسبوا املختار، قال:  ويف احلديث عن اإلمام الباقر 

فإنه قتل قتلتنا وطلب بثارنا وزوج أراملنا وقسم فينا املال على 

 . (4)العسرة

 .(5)ترحم على املختار وروي أن اإلمام الصادق 

                                                        

 .114ب 345ص 41حبار األنوار: ج (1)

 .4ف 223إعالم الورى: ص (2)

 املختار بن أبي عبيدة. 168رجال العالمة: ص (3)

 املختار بن أبي عبيدة. 197ح 125رجال الكشي: ص (4)

 املختار بن أبي عبيدة. 169رجال العالمة: ص (5)
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 وعن األصبغ، قال رأيت املختار على فخذ أمري املؤمنني 

 .(1)يا كيس يا كيسوهو ميسح رأسه ويقول: 

  وشيعية،  إسالمية  حكومة   املختار  حكومةنعم كانت 

  العالمة  ذكره  . وقدسليمة  كانت  عقيدته  أن  الظاهرو

   قال:  حيث  البالغ  الثناء  عليه  وأثنى  (2)األميين

                                                        

 .49ب 350و 344ص 45األنوار: جحبار  (1)

جنل آية اهلل الشي   ،فظ واحملقق، العالمة الفذ، عبد احلسني األمييناشي  احلالآية اهلل  (2)

، (ـه1320)يف مدينة تربيز من مدن إيران عام  ولد  .أمحد األميين التربيزي

األول  ونشأ يف بيت علم وتقى، وورث اجملد كابرا عن كابر. تويف يف طهران يف ربيع

قلما يشيع مثله  ،، وشيع جثمانه الطاهر يف طهران تشييعا مهيبا(ـه 1390)من سنة 

من العظماء، ثم نقل جثمانه بالطائرة من طهران إىل بغداد، كما استقبل اجلثمان يف 

إىل حرم اإلمامني اجلوادين يف الكاظمية، ومن ثم استقباال مهيبًا ثم نقل مطار بغداد 

وبعدها نقل إىل مثواه األخري يف النجف األشرف ، د الشهداءإىل كربالء حرم سي

ودفن يف املقربة اليت أعدها يف حياته، وهي جنب   مري املؤمنني أل تهبعد زيار

 العامة.  مري املؤمننيأمكتبة اإلمام 

موسوعته العلمية التارخيية  :عمال عظيمة، ومشاريع ضخمة منهاأب  قام األميين

حبث فيها عن حديث الغدير كتابًا وسنة وأدبًا  (ب والسنة واألدبيف الكتا الغدير)

واستعرض فيها الشعراء والكتاب الذين ذكروا يف شعرهم ونثرهم واقعة الغدير، قرنا 

فقرنا من قرون اإلسالم، ومل يقتصر عليها بل حقق يف موسوعته أحباثًا علمية ودينية 

ن املصادر املعول عليها عند م تأصبحوإمامته، ف وتأرخيية حول فضائل علي 

والكتاب واملؤلفني واخلطباء يف السرية والتأري  والفقه واألدب والشعر  احملققني

  .واملعارف واملناظرات واحملاججات والثقافة العامة

العامة يف  تأسيسه مكتبة اإلمام أمري املؤمنني كبري آخر وهو  شروعمب كما قام 



 

 22 

 املغوار...   والبطل  اجملاهد،  الناهض  اهلدى،  رجل

وقال: ومن عطف على التاري  واحلديث وعلم الرجال نظرة 

تشفعها بصرية نفاذة علم أن املختار يف الطليعة من رجاالت الدين 

امة العدل واهلدى واإلخالص، وأن نهضته الكرمية مل تكن إال إلق

باستيصال شأفة امللحدين، واجتياج جذوم الظلم األموي، وإنه 

مبنزح من املذهب الكيساني، وإن كل ما نبزوه من قذائف وطامات 

ال مقيل لـها من مستوى احلقيقة والصدق؛ ولذلك ترحم عليه 

، )صلوات اهلل عليهم(األئمة اهلداة سادتنا: السجاد والباقر والصادق

، ومل يزل مشكور عند أهل ء عليه اإلمام الباقروبالغ يف الثنا

 .(1)البيت الطاهر هو وأعماله 

                                                                                                             

ثقافيا عامليا. وخالل السنوات العشر األخرية من  جعلها صرحا اليتالنجف األشرف 

عمره الشريف جاب أرجاء العامل اإلسالمي، باحثا يف أروقة املكتبات العامة واملراكز 

الثقافية، وبني رفوفها العديدة، ويف بطون املوسوعات والصحاح واملسانيد والسري 

روايات املوثقة، واملسانيد املوسعة، مفتشا عن تراثنا التليد من املصادر احلديثة، وال

 انظر: ربع قرن مع العالمة األميين.؟؟؟ .الصحيحة

: وقد أكربه ونزهه العلماء األعالم منهم: سيدنا مجال الدين ابن ويقول االميين (1)

طاووس يف رجاله. وآية اهلل العالمة يف اخلالصة. وابن داود يف الرجال. والفقيه ابن منا 

ه املسماة بذوب النضار. واحملقق األردبيلي يف حديقة الشيعة. فيما أفرد فيه من رسالت

وصاحب املعامل يف التحرير الطاووسي. والقاضي نور اهلل املرعشي يف اجملالس. وقد 

دافع عنه الشي  أبو علي يف منتهى املقال. وغريهم. وقد بلغ من إكبار السلف لـه أن 

ويزار بها، وفيها الشهادة الصرحية  شيخنا الشهيد األول ذكر يف مزاره زيارة ختص به
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  يف  اجملرمني  بعض  ألقى  املختار  أن  من  البعض:  قاله  وما

  هذه  ما  بهم،  مّثل و أ  اآلخر  البعضقطع أعضاء و  املغلي،  املاء

   .(1)غري صحيحة  واتهامات  افرتاءات  إال  األقوال

                                                                                                             

، بصالحه ونصحه يف الوالية وإخالصه يف طاعة اهلل وحمبة اإلمام زين العابدين 

ورضا رسول اهلل وأمري املؤمنني )صلوات اهلل عليهما وآهلما( عنه، وأنه بذل نفسه يف 

 ونصرة العرتة الطاهرة واألخذ بثأرهم. والزيارة هذه توجد يف رضا األئمة 

كتاب )مراد املريد(  وهو ترمجة مزار الشهيد للشي  علي بن احلسني احلايري، 

وصححها الشي  نظام الدين الساوجي مؤلف )نظام األقوال( ويظهر منها أن قرب 

املختار يف ذلك العصر املتقادم كان من مجلة املزارات املشهورة عند الشيعة، وكانت 

. ولقد تصدى لتدوين أخبار 138ص  1ة: جعليه قبة معروفة كما يف رحلة ابن بطوط

  منهم: ف ،املختار وسريته وفتوحه ومعتقداته وأعماله مجاعة من األعالم

لـه كتاب )أخذ الثار يف املختار(. وأبو   هـ(،157أبو خمنف لوط بن حييى األزدي املتوفى )

ختار(. وأبو هـ( )أخبار امل 212املفضل نصر بن مزاحم املنقري الكويف العطار املتوفى )

احلسن علي بن عبد اهلل بن أبي سيف املدايين )أخبار املختار(. وأبو جعفر حممد بن 

علي بن بابويه القمي الصدوق لـه )كتاب املختار(. وأبو جعفر حممد بن احلسن 

الطوسي، لـه )خمتصر أخبار املختار(. والشي  أمحد بن املتوج لـه )الثارات( أو 

الفقيه جنم الدين جعفر الشهري بابن منا لـه )ذوب النضار يف )قصص الثار(. منظومة. و

شرح الثار( طبع برمته يف اجمللد العاشر من البحار.  والشي  مريزا حممد علي 

األوردبادي، لـه )سبيك النضار(. أو )شرح حال شي  الثار( يف مائيت ومخسني 

يبق يف القوس صحيفة، وقد أدى فيه حق املقال، وأغرق نزعا يف التحقيق، ومل 

منزعا، قرأت كثريا منه ووجدته فريدا يف بابه مل يؤلف مثله، جزاه اهلل عن احلق 

 . 17. وتنزيه املختار: ص343ص 2واحلقيقة خريا. انظر الغدير: ج

وحيتمل بعض احملققني أن مثل ذلك ـ على فرض صحته أو صحة بعضه ـ قام به بعض  (1)

 ومل يصدر بأمر من املختار. سول اهلل الناس لشدة حقدهم على من ظلم عرتة ر
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  بعض  جتريد  من  املختار  متكن  كيف  :يسأل  سائاًل  لعلو

  باألمويني؟  املتمثلة  الظلم  سلطة   من  اإلسالمية  البالد

  األمويني:  وانكسار  املختار،  ثورة  لظهور  سببان  هناك

  البالد  عاصمة  كانت  الكوفة  أن  هو  األول:  السبب

  وكان  ، علي  ؤمننيامل  أمري  اإلمام  زمن  يف  اإلسالمية

الطغاة من   وجه ب  للوقوف  شيعته فيها  يأهقد   اإلمام

  املستقبل،  يف وغريهم من أعداء أهل البيت   األمويني

  املرتامية،  وأطرافها  الكوفة  مساحة  سعة  ذلك:  إىل  أضف

  املبادئ  فيهم  ويزرع  بأطرافها  يتصل    اإلمام  كانحيث 

  سفيان  أبي  ابن  معاوية  جميء  من  فبالرغم  حلقة،ا  اإلسالمية

  إال  البالد،  على  الكاملة  السيطرة  من  ومتكنه  ،(ماعليه  اهلل  )لعنة

  قلوب  يف  راسخًا  كان  ووالئهم  البيت  أهل  حب  أن

  ضد  للثورة  مهيأة  دائمًا  الكوفة  كانت  وهلذا  الكوفيني،

  وكل  ،   البيت  ألهل  العداء  يف  واأسرف  الذين  األمويني

  ونادى  عليه(  اهلل  رضوان  )املختار  ظهر  عندما  وهلذا  واالهم.  من

 .(1)دعوته  إىل  لتنضم  السيوف  خرجت  ، للحسني  بالثأر

                                                        

 من قبل؟ قلنا: إن الذين حاربوا احلسني  ملاذا حاربوا احلسني :ن قيلإف (1)

  أكثرهم من غري أهل الكوفة، أضف إىل ذلك وجود االغراءات وكذا

اإلرهاب األموي الدموي والتضليل العام ووجود نفوس مريضة من الذين 
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  على  حاكمًا  كان  الذي  (1)  مروان  أن  هو  اآلخر:  والسبب

  اهلل  عبد  سيطرة  بسبب  ،الشديد  بالضعف  يتصف  كان  الشام؛

                                                                                                             

غتيال واعتقال قيادات الشيعة يف الكوفة أمثال: وا باعوا آخرتهم بدنياهم.

حجر بن عدي الكندي وأصحابه، وعمرو بن احلمق، واعتقال املختار الثقفي 

 وميثم التمار وسليمان بن صرد اخلزاعي، وكثري غريهم.

مروان بن احلكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف، ويكنى  (1)

مروان بن   وأمه آمنة بنت علقمة بن صفوان بن أمية ابا عبد امللك وأبا احلكم،

احلكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد مشس، ولد بعد اهلجرة بسنتني، وقيل 

وله من العمر مثان سنني ومل  وقيل: ولد عام أحد، تويف الرسول ،بأربع

يكن صحابيًا، وأسلم هو وأبوه عام الفتح خوفًا من القتل، وكان من مجلة 

ولإلسالم، وكان يعيب  شد الناس عداوة لرسول اهللأوكان أبوه  الطلقاء،

إىل الطائف، وكان من  فطرده رسول اهلل ،يف مشيته على رسول اهلل 

 هو وأبوه. مجلة من طردهم ولده مروان، وكان صغريًا وقد لعنه رسول اهلل

ان إىل أن جاء ابن عمه عثم ،مل جيرأ أحد من إرجاعه وبعد وفاة رسول اهلل

وكان مروان  وة عنده.ظاحللي أومن إىل احلكم فارجعه وجعله من مجلة كتابه و

من مجلة األسباب اليت أدت إىل قتل عثمان بن عفان، وهو الذي شارك مع 

يف معركة اجلمل، وكان حيرض الناس على   اخلارجني على أمري املؤمنني

ني، ثم واله القتال فيضرب سهمًا هنا وسهمًا هناك. وشهد مع معاوية صف

وكان مدة حكمه نصف  ،معاوية البحرين واملدينة، ثم توىل احلكم يف الشام

 255ص 6أنساب األشراف: جانظر سنة، ومات سنة مخس وستني من اهلجرة. 

ترمجة مروان بن  348ص 4أسد الغابة: جوترمجة مروان بن احلكم، 

 ترمجة؟؟احلكم.
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  استعمل الذي   والعراق،  كلها  اجلزيرة  مناطق  على  الزبري  بن

  بايعه  قد  قيس  بن  الضّحاك  وكان  .(1)العراق  على  مصعبًا  أخاه

  بن  زفر  وكان  سرًا،  الزبري  ابن  إىل  يدعو  وهو  الشام،  أهل

  بشري  بن  والنعمان  الزبري،  البن  يبايع  بقنسرين  الكالبي  احلرث

  فلسطني  يف  قيس  بن  وناتل  الزبري،  البن  يبايع  أيضًا  حبمص

  عرش  هّزت  اليت  التوابني  ثورةقامت   ثم  ،(2)الزبري  البن  يبايع

  أدت  اليت  والثورات  احلركات  من  وغريها  ،(3)حكومة األمويني

                                                        

 دولة ملوك العرب املسلمني. 191ص121ص :تاري  خمتصر الدول البن العربيانظر  (1)

 18تاري  دمشق: جو ..ذكر أيام مروان بن احلكم 266التنبيه واألشراف: ص (2)

 .ترمجة روح بن زنباغ اجلذامي 248ص

ثورة التوابني: وهي من مجلة الثورات اليت قامت يف الكوفة بعد استشهاد  (3)

لكوفة مل خيرجوا وكان مبدء أمرها أن مجاعة من أهل ا اإلمام احلسني 

يوم كربالء بسبب أنهم كانوا قد بايعوا  للقتال مع اإلمام احلسني 

، فخرجوا إىل النخيلة وأقاموا فيها ومل ينصروه كما وعدوه  احلسني

، فأجابهم مخسة آالف ثالثًا حيرضون الناس على الطلب بدم احلسني 

زاعي، فارس من أهل الكوفة، وكان على رأسهم سليمان بن صرد اخل

واملسيب بن جنبة، وعبد اهلل بن سعد بن نفيل، ورفاعة بن شداد، وغريهم، 

وخطب سليمان بن صرد يف أصحابه فقال: أيها الناس من كان خرج يريد 

خبروجه وجه اهلل واآلخرة فذلك منا وحنن منه فرمحة اهلل عليه حيًا وميتًا، ومن 

غنيمة نغنمها ما خال رضوان اهلل، كان يريد الدنيا فو اهلل ما نأتي فيئًا نأخذه و

وما معنا من ذهب وال فضة وال متاع، وما هي إال سيوفنا على عواتقنا وزاد 
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 هم. أمر  إضعاف  إىل  كلها

                                                                                                             

 قدر البلغة.

فلما وصلوا صاحوا صيحة واحدة، فما رئي  ثم ساروا إىل قرب احلسني 

أكثر باكيًا من ذلك اليوم، فرتمحوا عليه وتابوا عنده، ثم أقاموا عنده يومًا 

بكون ويتضرعون ويرتمحون عليه وعلى أصحابه، وكان قولـهم: اللهم وليلة ي

ارحم حسينًا الشهيد ابن الشهيد، املهدي ابن املهدي، الصديق ابن الصديق، 

اللهمإنا نشهد أنا على دينهم وسبيلهم، وأعداء قاتليهم وأولياء حمبيهم، اللهم 

ينا، وأرحم حسينًا فاغفر لنا ما مضى منا وتب عل إنا خذلنا ابن بنت نبينا 

وأصحابه الشهداء الصديقني.. وكان ازدحامهم على قربه الشريف أكثر من 

أزدحام الناس على احلجر األسود. ثم سار سليمان بن صرد اخلزاعي 

ومقاتلة أهل الشام حتى وصلوا عني الوردة  وأصحابه يريد قتلة احلسني

يف عساكرهم ونزلوا عني فنزلوا بها وأقاموا بها مخسًا، ثم أقبل أهل الشام 

الوردة، فقام سليمان بن صرد خطيبًا يف أصحابه فقال: أما بعد، فقد أتاكم 

عدوكم الذي دأبتم إليه يف السري آناء الليل والنهار، فإن لقيتموه فأصدقوهم 

 القتال، واصربوا إن اهلل مع الصابرين.

وا منهم فالتقى القوم فيما بينهم فهزموهم أصحاب سليمان بن صرد وغنم

مغنمة كثرية، فلما بلغ اخلرب ابن زياد سرح احلصني بن منري يف جيش كثيف بلغ 

اثنا عشر ألف، ثم أمدهم بعدها بابن ذي الكالع بثمانية آالف فارس، 

فقاتلوهم أصحاب سليمان قتااًل شديدًا، حتى قتل سليمان بن صرد واملسيب 

، فعادوا مع رفاعة بن شداد بن جنبة وكثريين، وأثخن الباقني باجلراح الشديدة

الكامل يف التاري : شرح حالة التوابني. و 501انظر نفس املهموم: ص إىل الكوفة.

ترمجة ثورة  .للهجرة 65حداث سنة أذكر  189 ـ175490-477ص 4ج 3ج

 التوابني؟؟؟
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  غري  على  التدبري  ميضي  كان  مروان  أن  ذلك:  إىل  أضف

  احلكومة  أضعفت  كلها  يقودها  كان  اليت  واحلروب  ،(1)يةور

  على  وسيطرته  املختار،  ثورة  كفة  ترجيح  إىل  وأّدت  املركزية،

  أخرى  أسباب  وهناك  مطاعًا.  حاكمًا  نفسه  وفرض  الكوفة،

   .املختار  ارانتص  إىل  وأدت  اجتمعت

وهكذا يف كل ثورة، فإن فيها أسباب ومسببات قد تكون 

 بعضها خفية.

  وصحيح؛  جيد  بشكل  التارخيية  احلوادث  للحت  مل  فإذا

  أمور  هعلي  وختفى  احلقائق،  من  كثريًااإلنسان   هلجي  فسوف

 .مهمة

                                                        

 .ذكر أيام مروان بن احلكم 269شراف: صالتنبيه واأل (1)
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 التأريخ ضرورةأحداث تحليل 

  التارخيي  التحليل  لةمسأ  يرفضون  الناس  بعض  هناكو

  بالغيب،  باإلميان  يكتفون  إنهم  حيث  واالجتماعي،  والسياسي

القضاء   مبه  يفعلينتظرون ما   الغيب  إىلواألمور   الواقع  وترك

 والقدر من دون معرفة صحيحة ملعنى الغيب والقضاء والقدر.

لك ، وكذجدًا  ضروري  أمر  بالغيب  اإلميان  نإ  احلقيقة: و 

  التمسك  نرتك  أن  إىل  يدعونا  الذلك   ولكن  ،القضاء والقدر

  أسبابًا  عزوجل  اهلل  جعلها  اليت  واحلياتية،  الطبيعية  باألسباب

  اهلل  على  التوكل  بعد  الصحيح،  الطريق  إن  بل   توصلية،

اليت سنها  الدنيوية؛  باألسباب  التمسك  هو  وتعاىل،  سبحانه

  ثُمَّ   القرنني:  ذي  عن  الكريم  القرآن  يقول  جل وعال،الباري 

  َسبَباً   أَتْبَعَ 
  عن  القدرة  إىل  يصل  أن  استطاع  إنه  أي:  (1)

   .(2)احلياتية  باألسباب  األخذ  طريق

ـ مضافا إىل املعرفة   يستفاد من حتليل األحداث  الذي  فاألمر

كيفية و  أعدائنا،  مواجهةية معرفة كيف  هو:الصحيحة ملا جرى ـ 

                                                        

 .89سورة الكهف:  (1)

وتقريب القرآن إىل  .سورة الكهف 382ص 491ص 6ج 3جالبيان:  جممع راجع (2)

 .سورة الكهف 19ص؟؟ ص 16األذهان: ج
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وهذا ال يكون   وثقافته،  مفاهيمه  ونشر  اإلسالم،  حكم  حتقيق

  السليم،  النهج  انتهاجب   و  احلياتية،  األسباب  من  االستفادةإال ب

 .وقت  بأسرع  اهلدف،  إىل  يوصلنا  الذي

  ومن  املختار  ثورة  جناح  كيفية  معرفة  يف  التحليل  مسألةو

  األمور،  من  وغريها  ورسائله  وأقواله  العملية  سريته  خالل

وقد أراح اإلنسانية   ،شيعي  طابع  ذات  كانت  حركتهيفيدنا أن 

واملسلمني من سلطة بين أمية الظاملة يف بالد عديدة، وقد كان هو 

  هذه  إىل ميكن التوصل   وإمنا. مرضيا عند أهل البيت 

   .(1)باملختار  احمليطة  املوضوعية  الظروف  كل  بتحليل  النتيجة

 المغلوطة  الماركسية  تحليالت

  النظام  بدل  شيوعي  نظام  إقامة  إىل  يدعو  (2)ماركس  كان

                                                        

 )دولة املختار( للشي  صفاء اخلطيب. كتاب للتفصيل راجع (1)

ريك اجنلز( كتاب )البيان  م(، نشر مع )فريد1883ـ  م1818ماركس )كارل  (2)

إليه تنسب  يف ثالثة جملدات. ()رأس املال شهر آثارهأو (م1848)الشيوعي( عام 

و)فريدريك أجنلز( مع  النظام السياسي واالقتصادي الذي وضعهوهي املاركسية: 

أن اجملتمع الرأمسالي مفادها: تقوم على أساسني: املادية اجلدلية واملادية التارخيية، وو

ي الشيوعية املظهر السياستعترب و يستند إىل استغالل الربجوازية للربوليتاريا.

سوف تتحقق عندما يفضي الصراع الطبقي إىل إطاحة دكتاتورية اليت للماركسية 

ا ينشأ عن سقوط الدولة جمتمع الطبقات فيه، هالربوليتاريا بالنظام الرأمسالي، وعند

 ويعترب )لينني( و)ليون تروتسكي( و)ماوتسي تونغ( أكرب شارحي املاركسية.
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  اإلنسانية،  الوحدة  مرحلة  هي  الشيوعية  أن  زاعمًا  الرأمسالي،

  الظلم  أنواع  كلالقضاء على و  البشرية،  لسعادةا  وبداية

  اإلصالحية  الثورة  بأن  وتنبأ  ،ماركس  قال  هكذا  .(1)الستبدادوا

                                                        

د ـ تعاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة. واسي يهدف إىل القضيس بهذمالشيوعية:  (1)

ق بأنها حركة ثورية ترى أن حتقميز وتت ،ًاشرتاكية تطرفالا هباملذا دشأ نم وعية ـشيال

جمتمع يتساوى أفراده يف احلقوق ال يكون إال باستعمال القوة املسلحة؛ فهي لذلك 

  اليت تشجع الرأمسالية. ت وخاصةاحتارب الدميقراطي

 

 رلم( عندما انشق أتباع )كا1903احلركة الشيوعية يف روسيا إىل عام ) هورظ عجري

بزعامة )لينني(. فلما حاز هذا األخري  يكاليورادحي صالإ: ينكس( إىل معسكرارم

األغلبية عرف حبزب األغلبية اليت يعرب عنها يف الروسية بكلمة: بولشفيك، ومن هذا 

  وعية اليت هي مذهب سياسي.والشي ،قامت العالقة اللفظية بني البولشفية

 لعامليف اعية شيور املبادئ النشة ولسياسة لينني )ومن بعده تروتسكي( مبحا تزيمت

 الثورة بني الطبقات العاملة يف اجملتمعات الرأمسالية ـ يعشجبت لكوذ، تخدام القوةسبا

تناهض الشيوعية القوميات ـ لـهذا  حه ماركس يف اإلعالن الشيوعيوض ماك

 . من الشيوعي الوالء التام لعقيدته ولزعمائه بلطتو ،اتوالديان

ىل حصر ـ تهدف إا الواليات املتحدة ميسال ـ يةلمسارأبحت سياسة الدول الصأ امك

 ،الشيوعية، والعمل على وقف تسللها وغل يديها عن اكتساب مناطق نفوذ جديدة

ما منحت ت األحالف والقواعد العسكرية على حدود الدول الشيوعية، كماقأف

 هاالدول اليت خيشى وقوعها يف نطاق نفوذ الشيوعية قروضًا وإعانات لرفع مستوا

وقد كانت احلرب الكورية والفيتنامية أمثلة لـهذا  ،تهااوية دفاعلتق أو يعتماجاال

 الصراع العقائدي بني الرأمسالية والشيوعية.

الشرتاكية، يف حني لدول الشيوعية بدول الدميقراطيات الشعبية أو الدول اا فرعت

ء، اراحلم لدوأطلق الغرب عليها اسم دول الستار احلديدي أو الدول البلشفية أو ال
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  وتقيم  الرأمسالي  النظام  لتهد  أوربا  يف  ستحدث  الشيوعية

   .فيها  االشرتاكي  النظام

  تفجرتفعندما   ؛متاما العكس  هوكان   حدث  ما  ولكن

                                                                                                             

أن احتاد اجلمهوريات السوفيتية يعترب قاعدة العامل الشيوعي إال أن املبادئ ومع 

الشيوعية كما صورها )ماركس( مل توضع موضع التطبيق الكامل فيها، بل أن 

مقدمتهم ستالني ـ مل يروا ضريًا يف االحنراف  ويف ـوفاة لينني  الساسة السوفييت بعد

سياسة مرنة يف معاجلة التطبيقات  تهاجنا، وشيءلاعن املبادئ املاركسية بعض 

االقتصادية كحقوق امللكية اخلاصة، ومن ثم بدأ االنشقاق العقائدي يف املعسكر 

حتاد السوفييت قد تنكر الشيوعي فاعتربت الصني الشعبية )ومعها ألبانيا( أن اال

 بببس رقيشلللمبادئ املاركسية األصيلة، كما سبق أن كان االنشقاق يف املعسكر ا

الف حول مدى تبعية الدول االشرتاكية ملوسكو، وعلى هذا األساس نشبت اخل

احلرب الباردة يف داخل املعسكر الشيوعي بني االحتاد السوفيييت ويوغوسالفيا. انظر 

 «.شيوعية» 704ي: صالقاموس السياس

الشيوعية إىل البالد اإلسالمية ومنها العراق، حيث تغلغلت األفكار  تلصوو

أوساط بعض البسطاء من الناس يف العراق عرب عمالء االستعمار، بني  ةييوعشال

الذين طّبلوا وزمروا كثريًا لتلك األفكار املزيفة والشعارات الفارغة، فأخذ بعض 

س يطالبون بتحقيق العدالة االجتماعية وفق مبدأ الشيوعية، السذج والبسطاء من النا

ذي كان عمره الشريف لـ ا    )أعلى اهلل مقامه( لحوعلى اثر ذلك شعر اإلمام الرا

آنذاك مل يتجاوز الثالثني ـ والكثري من العلماء مبسؤوليتهم جتاه تلك األفكار الفاسدة 

ة، موضحني أن اإلسالم وحده هو واآلراء املنحرفة فتصدوا لـها عرب وسائل عديد

حل بعض تلك األساليب الراام مإلاالقادر على حتقيق العدالة االجتماعية. وقد ذكر 

ك يف كتاب )تلك األيام( نشر مؤسسة الوعي لوذ ،ة الشيوعيةهجموا يفاليت اتبعها 

اإلسالمي، ووصف بعض ما مر على اجملتمع من مآسي وويالت واحنراف نتيجة 

  .فكارظهور تلك األ
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  على  ةالطغا  وتسلط  روسيا،  يف  الشيوعية  االشرتاكية  الثورة

  احلزب  تنظيمات  يف  الدخول  على  وأجربوهالشعب الروسي، 

 ،الشعب  على  احلديدي  التسلطأخذوا ميارسون   الشيوعي،

  كل  وذهبت  الرأمسالي،  بنظامها  حمتفظة  اليوموبقيت أوروبا إىل 

ومبجرد أن هبت رياح التغيري جند   .الرياح  دراجأ  ماركس  أقاويل

شيوعية يف أوروبا واالحتاد السوفييت بدأت تتساقط أن األنظمة ال

الواحدة تلو األخرى، لترتك ما جاء به ماركس وتقع يف أحضان 

 الرأمسالية ـ غالبا ـ. 

 

 والعدالة االجتماعية  اإلسالم

  االشرتاكي  النظامني  كال  يرفض  فهو  العظيم  اإلسالم  أما

  من  خاٍل  ،دلعا متكافئ  معتجم  إىل  ويدعو  والرأمسالي،

  الذي  االقتصادي  نظامه  إقامة  إىل  ويدعو  ،املصطنعة  الطبقات

  تُْبتُمْ   َوإِنْ   تعاىل:  قولـه  يف  جاء  فقد  اجلميع؛  مصاحل  يضمن

  وقولـه  ،  (1)تُْظلَُمونَ   َوال  تَْظِلُمونَ   ال  أَْمواِلكُمْ   ُرُؤسُ   فَلَكُمْ 

با  ِمثْلُ   اْلَبْيعُ   إِنََّما  قالُوا  مْ بِأَنَّهُ   ذِلكَ   :تعاىل   هللاُ   َوأََحلَّ   الر ِ

مَ   اْلبَْيعَ  با  َوَحرَّ   فَلَهُ   فَاْنتَهى  َرب ِهِ   ِمنْ   َمْوِعَظة    جاَءهُ   فََمنْ   الر ِ

                                                        

 .279سورة البقرة:  (1)
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  امتنع  من  أن  تؤكد  الشريفة  اآلية  إن  حيث  .  (1)َسلَفَ   ما

  عنده  مبا  االحتفاظ  حق  لـه  نأ  أي:  سلف،  ما  فله  الربا  عن

  الناس،  حقوق  يف  أو  اهلل،  حقوق  يف  كان  سواء  ربح،  من

  من  ختلصه  يوجب  ال  لكنه  بعينها،  عليها  يؤاخذ  ال  فإنه

  فيه  أمره  بل  صدوره  حيث  من  أصله،  من  ختّلص  كما  تبعاته،

مَ اهلل. فإن  إىل با  َوَحرَّ   أن  ويكفي  ،املضار  من  فيه  امل  الر ِ

  الضرورة  ساقته  إما  ،الربا  معطي  أن  هو  واحد  ضرر  إىل  نلمح

  فما  ،برباء  لالقرتاض  هاجلأ  مما  حنوه  أو  كمرض  االقرتاض  إىل

  به  جيدر  مما  املوقع  هذا  مثل  يف  أخيه  اإلنسان  يستغل  أن  أقبح

  من  خيلو  ال  وهذا  للتجارة  اقرتض  اوأم  ،ويسعفه  يساعده  أن

  يربح  ال  أن  :الثاني  ،خيسر  أن  :األول  :ثالثة  أحوال  أحد

  صاحب  يأخذ  أن  الصورتني  هاتني  يف  أقبح  وما  ،خيسر  وال

  يف  يربح  ومل  ،األول  يف  العامل  خسر  بينما  ،زيادة  املال

  املضاربة  اإلسالم  قرر  وقد  يربح  أن  :الثالث  ،الثاني

  مبقدار  يدفع  أن  املقرتض  جربُيالربا   فيما  ،الربح  يف  واالشرتاك

  وقد  أقل  ربح  وقد  مبقداره  ربح  قد  بينما  املقرض  إىل  خاص

 .(2)أكثر  ربح

                                                        

 .275279سورة البقرة:  (1)

 سورة البقرة. 32؟؟ ص 3القرآن إىل األذهان: ج تقريب تفسري (2)
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  األموال  إىل  بالنسبة  اهلل  حكم  أن  املقام:  هذا  يف  املهم 

وجواز الكسب حيث   ،سلبها  وعدم  هم،أيدي  يف  إقرارها  هو:

  هذايوجب زيادة املال مراعيا يف ذلك الشروط املقررة شرعا، و

   اإلسالم.  حكم

  بلزوم  القائل  املاركسي  املبدأ  يقّر  ال  اإلسالم  نأ  كما

بل   العدالة،  عني  هذا  واعتبار  للعمال  العطاء  يف  التساوي

  من  يبذله  ما  مقدار  يقابل  عطاًء  نسانإ  لكل  أن  يقّر  اإلسالم

  ضروري،  الغيب  والعامل  الذكي  العامل  بني  فالتفريق  جهد،

  أمر  ،عكسه  وآخر  عالية،  بتقنية  يعمل  الذي  العامل  وبني

  يعطي  اإلسالم  نإف  ذلك  إىل  باإلضافة  العقل،  يقره  ضروري

  يرونها  اليت  األعمال  اختيار  فلهم  ملعتنقيه،  الكاملة  يةراحل

  أيضًا  اإلسالم  إذ  رية؛اخل  فيها  أيضًا  وميتلكون  لـهم،  مناسبة

  إجحاف  يكون  ال  وأن  اآلخرين،  حقوق  سلب  عدم  إىل  يدعو

  َوِزنُوا  الكريم:  القرآن  يقول  املتبادلة؛  التعامالت  يف  وغنب

 .  (1)اْلُمْستَِقيمِ   بِاْلِقْسطاِس 

  قانونه  يوافق  ال  اإلسالمي  االقتصاد  فإن  موجزة،  وبكلمة

  الوسط  حالة  ميتلك  بل  ،(2)والرأمسالي  املاركسي  النظامني  كال

                                                        

 .353سورة اإلسراء:  (1)

 مؤلفات عدة يف بيان النظرية اإلقتصادية اإلسالمية، منها)أعلى اهلل مقامه( لإلمام الراحل  (2)
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ةً   َجعَْلناكُمْ   تعاىل:  قال  كما  األمرين؛  بني  و،    (1)َوَسطاً   أُمَّ

  األمور  راخي:  اهلل  رسول  عن  الشريف  احلديث  يف  ماك

   .  (2)أوسطها

 االعتدال  دين  اإلسالم

  لـهذا  إله  ال  القائل:  الفكر  يقبل  ال  اإلسالم  وهكذا

  مقولة  يرفض  املقابل:  ويف  ،(3)نواملادي  ادعى  كما  ،الكون

  اإلسالم  بل  ،(4)مبّطن  بشكل  املسيحية  تدعيها  اليت  اآلهلة  تعدد

                                                                                                             

تاب )الفقه: اإلقتصاد( جزءان، وكتاب )االقتصاد : كاملخطوط ومنها املطبوع، وهي

 اإلسالمي املقارن(، و)الفقه:املال(، و)االقتصاد عصب احلياة(، وغريها.

 .143سورة البقرة:  (1)

 .9383ح 4ب 255ص 8مستدرك الوسائل: ج (2)

راجع كتاب )نقد نظريات فرويد(، و)نقد املادية الديالكتيكية(، و)وقفة مع  (3)

 لإلمام الراحل)أعلى اهلل مقامه(.  الوجوديني(،

ترتكز املسيحية على هي : ؟؟؟ من كتب اهلدى إىل دين املصطفى؟؟دعوى املسيحية  (4)

هم يزعمون أن اخلالق اإلله هو جوهر و ،مخسة أمور هي جوهر العقيدة عندهم

خر ابن، والثالث روح ب واآلأاألقانيم ه واحد وله ثالثة أقانيم، وأن أحد هذ

 ،ديم احلي املتكلمقوإن االبن هو الكلمة، والروح هي احلياة، واألب هو الالقدس، 

وأن هذه األقانيم الثالثة متفقة يف اجلوهرية خمتلفة يف األقنومية، وإن االبن مل يزل 

مولودًا من األب، واألب والدًا لالبن، ومل تزل الروح فائضة من األب واالبن، 

وهذه  الكلمة من العقل. دلتوالنسل، ولكن ك وليس كون االبن ابنًا لألب على جهة

 األمور اخلمسة هي:

 ـ التثليث: وهو أهم وأول أسرار املسيحية )أب، وابن، وروح القدس(.1
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  ال  الكون،  لـهذا  مدبرواحد   خالق  دوجو  على  ويربهن  يؤكد

 اإلنسان  فطرة  مع  املتالئمة  أفكاره  يطرح  فاإلسالم  .لـه  شريك

 .العصور  مر  وعلى  دائمًا

  املستويات  بقية  يف  وكذلك  الفكر،  مستوى  على  هذا  

  إِذا  َوالَِّذينَ   تعاىل:  قال  االعتدال،  حالة  على  اإلسالم  يؤكد

 .  (1)قَواماً   ذِلكَ   بَْينَ   َوكانَ   يَْقتُُروا  َولَمْ   يُْسِرفُوا  لَمْ   ْنفَقُواأَ 

  وال  املاركسي،  بالفكر  يقّر  ال  فاإلسالم  هذا  وعلى 

  بالنظام  وال  البشر،  حقوق  يسلب  الذي  االشرتاكي  بالنظام

تى إذا ح شيء  كل  يف  لإلنسان  احلرية  يطلق  الذي  الرأمسالي

  معاشه،  على  احلصول  يف  سيما  ال  .كان على حساب اآلخرين

  فتح  مثل  والفساد؛  الرذيلةسبل   طرق  إىل  بالفرد  يؤدي  مما

  اآلخرين،  وظلم  اخلمر،  وحانات  والفساد،  الدعارة  بيوت
                                                                                                             

ـ ألوهية املسيح: وهي أن عيسى مل يكن املسيح املوعود بل أنه ابن اهلل نزل ليقدم 2

 ل بولس منشأ املسيحية.ريًا عن خطيئة البشر. وهذه من أعمافتك ينفسه قربانًا ويصل

وعلى  ى البشارة،و الذي حل على مريم العذراء لدهـ ألوهية روح القدس: و3

ن روح القدس ال أوعلى الرسل بعد صعود املسيح إىل السماء، و ،املسيح يف العماد

 وهو ينزل على اآلباء والقديسني يف الكنيسة. يزال موجودًا

 ـ صلب املسيح لتكفري عن خطيئة البشر.4

ذلك ألن االبن  ،ن األب أعطى سلطان احلساب لالبنأـ حماسبة املسيح للناس، و5

 باإلضافة إىل ألوهيته فهو ابن اإلنسان، فهو أوىل مبحاسبة اإلنسان. 

 .67سورة الفرقان:  (1)
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  اإلسالم  بل  .واحنطاطه  اجملتمع  تفس   إىل  يؤول  بالتالي  وهو

  العلم  طلب  مثل  احلميدة،  املنافسة  جماالت  يف  ريةاحل  يعطي

  امللكية  يقر  اإلسالم  وباملقابل:  وغريها،النفس   وجهاد  والتقوى

 .بشروط خاصة الدولة  وملكية  لألشخاص  الفردية
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 الموقف  وتحليل  فلسطين  قضية

  لكي  دقيق،  حتليل  إىل  األخرى  هي  حتتاج  فلسطني  مسألة

  إىل  أدت  اليت  الثانوية،  واألسباب  الرئيسي،  السبب  املرء  دركي

 األعداء.  يد  يف  اآلن  إىل  وبقائها  احتالهلا

  فلسطني  كانت  اليت  العثمانية  الدولة  إن  نقول:  البدء  يف

  ،ـ األخرية  فرتاتها  يف   خاصة    ـ  تتسم  كانت  سيطرتها،  حتت

  عام  ففي  ،والظلم واالستبداد االضمحاللو  والضعف  بالتخلف

  اإلصالح،  العثمانيني  السالطني  من  كثري  حاول   (م1909)

  الثقيلة،  ديونها  وتسديد  االمرباطورية،  لـهذه  الروح  وإعادة

  الصهيونية  احلركة  كانت  أخرى  جهة  ومن  فائدة.  دون  ولكن

  وخاصة  املستعصية،  ةالعثماني  الدولة  مشاكل  استغلت  قد

  احلميد  عبد  السلطان  على  تعرض  فجاءت  املال،  إىل  حاجتها

  واحلركة  الصليبية  الدول  أن  إال  رفضه  ورغم  املاليني،  (1)الثاني

                                                        

عبد احلميد بن عبد اجمليد بن حممود بن عبد احلميد األول، سلطان عثماني ولد ترمجة  (1)

 عام 

، توىل السلطة بعد موت أبيه م(1909)حتى عام  م(1876)رس احلكم ما (م1842)

وتوقراطية، كان شكاكًا عبد اجمليد، وقد امتاز حكم عبد احلميد الثاني بالنزعة األ

 باآلخرين وال يطمئن ألحد. قاليث

مربطورية هرمة كانت موضع أطماع الدول األوربية خر السالطني إلآكان عبد احلميد 
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  وكان  املشرق،  على  للسيطرة  جاهدتني  تسعيان  كانتا  الصهيونية

 .(1)نيةالصهيو  احلركة  زعيم  هرتزل  املقدمة  يف

  اتفاقية  مبوجبه  مت  لليهود،  وطن  انشاء  إىل  دعا  من  وأول 

  فلسطني  وضع  أقرت  اليت  (2)  م1916عام   (بيكو  سايكس)

                                                                                                             

 اهليمنة اإلمربيالية.يف عصر امتداد 

بية من احتالل مصر وبسبب ضعف بنيان االمرباطورية العثمانية متكنت الدول األورو

وتونس وبلغاريا، وعلى الرغم من احلالة املنهارة لإلمرباطورية العثمانية، وقيام 

صرار من إهرتزل بأغراء السلطان عبد احلميد الثاني باملال إال أن رفض هذا األغراء ب

لتنازل عن الدول الفلسطينية لصهاينة، إال أن مجعية تركيا الفتاة لعبت دورًا أجل ا

مهما يف خلع عبد احلميد عن احلكم وتسليمه إىل أخيه السلطان حممد اخلامس الذي 

 حرف العني. 810ص 3موسوعة السياسة: جانظر ما لبث أن أصبح حكمه حكمًا صوريًا. 

منساوي يهودي هنغاري املولد، مؤسس  بات، ك(م1904ـ م 1860)ثيودور هرتزل  (1)

، نظم املؤمتر الصهيوني يف فلسطني يهودية ةدعا إىل خلق دول ،احلركة الصهيونية

 م(.1897)نعقد يف بازل بسويسرا عام ااألول الذي 

)برنامج بازل ( تتضمن بـأصبح هرتزل رئيسًا للمؤمتر، وأصدر املؤمتر مذكرة عرفت 

دولية ملشروعية اهلجرة اليهودية اجلماعية إىل فلسطني  ولة احلصول على موافقةاحم

إلقناعه السلطان العثماني عبد احلميد الثاني هرتزل يهودية، ألتقى الدولة اللبناء 

هرتزل أمام  ضت هرتزل، ثم عراءاغرهذا االخري إفض مبشروعه لتوطني اليهود فر

 ةوسيناء إىل أوغند نيسطحتويل أنظار اليهود من فل م(1903)نعقد عام ااملؤمتر الذي 

ضرورة رفض وأكد املؤمترون على ن هذا االقرتاح أإال  ،بريطانية اليت كانت مستعمرة

 فاته بعد أن مات يفر ال غريها، نقلت نيقامة الوطن اليهودي الصهيوني يف فلسطا

 حرف اهلاء. 3589ص 8ج :املوسوعة العربية امليسرةانظر ة أوالخ يف فلسطني احملتلة. نمدي

م( بني فرنسا وبريطانيا 16/5/1916ـ 9وهي اتفاقية سرية مت إبرامها يف الفرتة من ) (2)
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  حاقرتا  طرح  على  بريطانيا  عملت  وأيضًا  دولي.  نظام  حتت

  (بلفور  وعدبـ )  عرف  ما  عرب  لليهود،  قومي  وطن  نشاءإ

  بريطانيا  ادعاءات  كل  فرنسا  تودعم  ،  (م1917)  املشؤوم

                                                                                                             

ليزية الفرنسية روسيا القيصرية، وأطلق عليها يف البدء )االتفاقية اإلجنوالعظمى 

الروسية( أو اتفاقية )سايكس ـ بيكو ـ سازانوف( نسبة إىل ممثلي الدول الثالث املعنية، 

االتفاقية، التفاهم على تقسيم سورية ولبنان والعراق وفلسطني وقد مت مبوجب هذه 

وبعض األراضي الرتكية فيما بني هذه الدول وتعترب هذه االتفاقية املشروع الذي 

 اعتمدت عليه فرنسا وبريطانيا لتقسيم املشرق العربي فيما بعد.

لتصفية ففي نهاية القرن التاسع عشر أجنزت الدول االستعمارية التخطيط اجلدي 

اإلمرباطورية العثمانية وتصفية تركتها، وقد مثل السري مارك سايكس اجلانب 

الربيطاني للمفاوضات وجورج بيكو اجلانب الفرنسي ووافق عليها سريغي سازانوف 

م( قامت 1917وزير اخلارجية الروسي، وبعد اندالع الثورة البلشفية يف روسيا عام )

فاقيات واملعاهدات السرية اليت كانت احلكومة القيادة البلشفية بكشف كافة االت

غضب القيصرية قد عقدتها ومنها اتفاقية )سايكس ـ بيكو ـ سازانوف( وهذا مما أثار 

واتهموا تركيا  ،عن صحتها أنكر الربيطانيون ذلك واالعربي، وحني سألالشارع 

 بالسعي لبث الفرقة بني العرب واإلنكليز.

يا من االتفاقية ووجود قواتها بكثافة يف فلسطني واستغلت بريطانيا انسحاب روس

والعراق فأخذت تناور على فرنسا إلجبارها على التخلي عن جزء من حصتها 

ونفوذها يف املشرق العربي لصاحل بريطانيا، وبعد صراع دبلوماسي خفي بني حليفي 

يطاني األمس مت التوصل إىل حل وسط متثل يف توقيع اتفاقية معاهدة جديدة بني الرب

م( وكانت هذه االتفاقية 15/9/1919لويد جورج والفرنسي جورج كليمنصو يف )

م( وما صدر عنه من 1920هي األساس الذي استند إليه مؤمتر سان رميو يف )

 معاهدات واتفاقات.
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  سان)  مؤمتر  دور  جاء  ثم  مشرتكة،  مصاحل  مقابل  ،(1)بفلسطني

  حتت  أصبحت  فلسطني  أن  ليؤكد  رمسية،  بصورة  (رميو

  السلطة  كامل  املنتدبة  السلطة  ومنحت  الربيطاني،  االنتداب

  إىل  اليهود  هجرة  تشجيعب  فقامت  والتنفيذية،  التشريعية

  املنظمة  وإنشاء  لـهم،  الفلسطينية  اجلنسية  وإصدار  فلسطني،

  الدول،  كل  يفللصهيونية واليهود   للدعاية  (2)العاملية  الصهيونية

                                                        

الذي أعلنت  (م1917)التصريح الربيطاني الرمسي الصادر يف عام  ووعد بلفور: وه (1)

يف أقامة وطن قومي لليهود يف  ةعاطفها مع األماني اليهوديالدولة االستعمارية ت

فلسطني، وذلك على شكل رسالة بعث بها اللورد بلفور وزير اخلارجية الربيطاني ـ 

وكان بلفور من احملافظني وهو صهيوني مسيحي ـ إىل اللودر روتشليد، املليونري 

 اليهودي املعروف.

ير بني اإلمربالية العاملية بريطانيا، وموافقة التحالف الشر وجيد وعد بلفور ضلوع مثلث

باقي األطراف اإلمربالية، وبني الصهيوينة العاملية اليت تشمل الرأمسالية العاملية املمثلة 

باللورد روتشليد، وذلك لصاحل حركة الغزو االستيطاني لفلسطني على حساب 

الربيطاني على القضية العربية، وكان قد أدخل هذا الوعد يف الصك االنتدابي 

 فلسطني.

وكان من دوافع وعد بلفور املشؤوم هو حتقيق اهلدف األمربيالي الثابت الذي بدأ 

م إىل زرع كيان صهيوني 1839بسياسة باملرستون رئيس وزراء بريطانيا الذي دعا عام 

)يهودي( استيطاني يف فلسطني ليكون حاجزًا بني مصر واملشرق العربي، ليكون قلعة 

 حرف الباء. 560ص 1موسوعة السياسة: جانظر والوحدة العربية.  ضد التحرر

املنظمة الصهيونية العاملية: تكتل سياسي صهيوني وبرنامج املنظمة الصهيونية العاملية؟؟ (2)

 عام أنشأت تنظيمي 

ؤمتر الصهيوني املودور هرتزل من عقد ثيعندما متكن اليهودي املعروف  (م1897)



 

 43 

  حركة  نشاءقاموا بإ  ثم  فلسطني،  إىل  للهجرة  اليهود  داعية

  األمريكية  سائيةالن  الشباب  منظمة ت وأخذ  الشباب،  هجرة

واإلستيالء   سحب  عمليةقاموا ـ أيضًا ـ ب  ثم  احلركة،  هذه  بتمويل

  تشتد  أخذت  اليت  ،الفلسطينيني  الفالحني  من  األراضيعلى 

  وتفشي  العمل  توقف  إىل  أدى  مما  سنة،  بعد  سنة  وتتسارع

  اضياألر  وصريورة  املدن،  يف  السكاني  والتضخم  البطالة،

   .لليهود

  وجعلت  اجتمعت  كلها  ،أخرى  أسبابًا  أن  باإلضافة  هذا

  الذي  العامل  الربيطاني،  االنتداب  حتت  حمتلة  فلسطني  من

 اآلن.  واىل  فيها،  الصهيوني  الكيان  إجياد  على  ساعد

  ،حمتلة  فلسطني  بقاءل  اأسباب  هناك  فإن  أخرى  جهة  ومن

  قضية  عن  وتنازهلا  اإلسالمية،  الدول  عفض  أهمها  من

  عام  السادات  فعل  كما  اخلاصة،  مصاحلها  مقابل  فلسطني

  هذه  كل  .(1)إسرائيل  مع  الصلح  عقد  عندما  ،(م1978)

                                                                                                             

يونية هيف سويسرا، ثم أعلن يف هذا املؤمتر عن قيام املنظمة الصول يف مدينة )بازل( األ

العاملية، اليت من أهم األسباب واألدوار اليت لعبتها هو توطني اليهود وجتميعهم 

 حرف الصاد. 659ص 3موسوعة السياسة: جانظر م يف فلسطني. لـه إلقامة دولة

دلتا نهر النيل ألسرة فالحية. ( يف 1918ولد عام )أنور السادات رئيس مصر السابق،  (1)

ضابط ضمه مجال عبد الناصر إىل تنظيم )الضباط األحرار( والذي كان يف ذلك 

الوقت يستعد بالقيام بانقالب ضد النظام امللكي القائم يف مصر آنذاك. أسند إليه 
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  اليهود  بيد  فلسطني  سقوطو  االحتالل  ترسي   إىل  أدت  األمور

   .الصهاينة

 حمتلة )فلسطني   لبقاء  املؤدية  يةالرئيس  االسباب  كما أن من

  األخوةمفهوم )  ضياع  هو  اآلن  إىل  حتت سيطرة اليهود الصهاينة(

  وانتشار  ،( األصيل من اجملتمعات والدول اإلسالميةاإلسالمية

  اليوم  إىل  اجملتمع  يف  الطائفيةالتفرقة   نعرات  تثري  اليت  األفكار

                                                                                                             

اهلاتفية، واحتالل دار  ت( مهمة قطع االتصاال1952مجال عبد الناصر عام )

اهرة، وهو الذي قرأ أول بيان حلركة اجليش اليت كان يقودها عبد اإلذاعة يف الق

 الناصر آنذاك. 

ثم أصبح أنور السادات عضوًا يف جملس قيادة الثورة الذي توىل السلطة بعد طرد امللك 

م( اختاره مجال عبد الناصر عضوًا يف حمكمة الشعب، اليت 1954فاروق، ويف سنة )

ري لإلخوان املسلمني بعد حماولة اغتيال عبد تولت حماكمة أعضاء التنظيم الس

الناصر، ثم رئيسًا جمللس األمة بعد االنفصال الذي حصل بني مصر وسوريا بعد 

الوحدة بني القطرين، أصبح نائبًا لرئيس اجلمهورية، وعضوًا يف اللجنة التحضريية 

 م(.1969العليا لالحتاد االشرتاكي العربي يف أيلول عام )

(، ثم رئيسًا 1970مهورية بصفة مؤقتة بعد وفاة عبد الناصر عام )توىل رئاسة اجل

( وعرب قناة السويس، وبعد 1973للجمهورية يف العام نفسه، هاجم إسرائيل عام )

م( بدعوى إحالل السالم ـ 1977أربع سنوات أدار ظهره للحرب، فزار القدس عام )

(. انتهج سياسة 1978)استسالم ـ يف املنطقة، وقع اتفاقية )كامب ديفيد( عام 

االنفتاح االقتصادي مع الغرب وخاصة مع الواليات املتحدة األمريكية وتشجيع 

م( خالل استعراض عسكري، 1981االستثمارات األجنبية. اغتيل السادات عام )

حرف  938ص 1على يد أعضاء يف تنظيم إسالمي. انظر املوسوعة العربية امليسرة: ج

 األلف.
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  واألفكار  القومية  الدعوات  رظهو  وهكذا  وساق،  قدم  على

 املسلمني.  بني  والشيوعية،  (1)البعثية  :منها  اإلحلادية

                                                        

استبدادي استوىل على حكم العراق من عام قومي علماني  حزب حزب البعث (1)

يدعو إىل االنقالب الشامل يف املفاهيم والقيم م( 2003م( حتى عام )1968)

  .العربية لصهرها وحتويلها إىل التوجه االشرتاكي

زب حتت اسم )حزب البعث العربي(، وكان احلم( مت تأسيس 1947يف نيسان )

صالح البيطار، جالل السيد، زكي من املؤسسني: ميشيل عفلق، 

م( اندمج كل من 1953األرسوزي، كما أصدروا جملة باسم البعث. ويف سنة )

حزب )البعث العربي( وحزب )العربي االشرتاكي( الذي كان يقوده أكرم 

احلوراني يف حزب واحد أمسياه )حزب البعث العربي االشرتاكي(. استوىل 

  .طة يف العراق بعد أحداث داميةأحد أجنحة احلزب املنشقة على السل

م( قام حزب البعث العراقي بالتحالف مع ضباط غري 1968/ متوز/ 17ففي )

بعثيني بانقالب أسقط نظام عبد الرمحن عارف، ويف اليوم الثالثني من الشهر 

عني و، من غري البعثيني نفسه طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه يف انقالبه

سًا جمللس قيادة الثورة ورئيسا للجمهورية وقائدا عاما أمحد حسن البكر رئي

الذي تسلق املراتب احلزبية بتوصية من عفلق للجيش، وأصبح صدام التكرييت 

نائبًا لرئيس جملس قيادة الثورة، ومسؤواًل عن األمن الداخلي. متت تصفيات 

ية وتصفمت اغتيال  إذعديدة يف صفوف قادة احلزب كان بطلها وخمططها صدام، 

زب وعضوًا يف جملس احلحردان التكرييت الذي كان من أبرز أعضاء كل من: 

للدفاع. وفؤاد الركابي املنظر  قيادة الثورة، ونائبا لرئيس جملس الوزراء ووزيرًا

م( جرى إعدام ناظم 1973أبرز قادته يف العراق. ويف عام )واألول للحزب 

يف أعقاب فشل انقالب  من أنصاره، وذلك جمموعةكزار رئيس جهاز األمن و
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م( أصبح صدام التكرييت رئيسا للجمهورية العراقية 1979قاموا به. ويف عام )

بعد إعفاء البكر من مجيع مناصبه وفرض اإلقامة اجلربية عليه يف منزله، ثم 

م(. ويف 1982صدام بواسطة الدكتور صادق علوش، وذلك عام )اغتياله بأمر 

حبملة إعدامات واسعة طالت أكثر من ثلث  م ـ قام صدام1979العام نفسه ـ 

أعضاء جملس قيادة الثورة وأكثر من مخسمائة عضو من أبرز أعضاء حزب 

البعث العراقي. وقد بلغ عدد من أعدمهم صدام خالل أقل من شهر واحد ستة 

زب، ومل يبق على قيد احلياة من الذين احلومخسني شخصًا من كبار أعضاء 

لدوري وطه اجلزراوي وطارق ات م( سوى عز1968شاركوا يف انقالب عام )

  حنا عزيز.

وحزبه طوال فرتة تسلطه على ذاق الشعب العراق األمّرين على يد هذا النظام 

احلكم، حيث أدخل العراق يف حروب جرت عليه الويالت، منها احلرب على 

 أكراد العراق يف الشمال ارتكب فيها النظام أفظع اجلرائم، من تقتيل وتشريد

وتهجري وحرق بالكيماوي، وارتكب احلرب ضد ايران حبجج وأعذار واهية 

وبدعم من االستعمار خرج العراق منها مكبال بديون تقدر مبئات املليارات 

وخسائر باألرواح تزيد على املليون ضحية غري جيش من املعوقني واأليتام 

 واألرامل.

رضها وطرد شعبها وخرب باجتياح دولة الكويت واستباح أالبعثي قام النظام 

منشآتها ونهب متاجرها وقتل أبناءها وفّجر آبار النفط فيها، فقادت الواليات 

املتحدة حتالفًا أخرج اجليش العراقي ومت طرده من الكويت، األمر الذي أنزل به 

هزمية كاسحة راح ضحيتها مئات اآلالف من جنود اجليش العراقي، وجعله 

ق على كل شروط قوات احللفاء، بعد أن دك يستسلم يف ذلة وخنوع ويواف

الطريان كافة املنشآت واملرافق يف العراق وتركها خرابا يف معركة غري متكافئة 

 .أطلق عليها أسم )عاصفة الصحراء(
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انتفض الشعب العراقي عدة مرات واجهها النظام بكل شراسة ووحشية يف ظل 

رفت باالنتفاضة ع صمت دولي كامل، أشهرها االنتفاضة الكبرية اليت

العراق حمافظات من حمافظة مخسة عشر سيطر الثوار على الشعبانية، حيث 

الثمانية عشر، وبعد مساندة من أسياده املستعمرين ومؤمرات بعض دول 

 ،بدأت الكفة متيل لصاحل قوات النظام ،وانقطاع اإلمدادات عن الثوار ،اجلوار

، ونّكل بالثوار أشد تنكيل، فقد فقام هذا الطاغية بقمع االنتفاضة الشعبانية

مبا يزيد على واملفقودين واحملتجزين يف السجون قدرت أعداد الضحايا 

حتى سقط هذا النظام وحزبه البغيض فتم  ،مخسمائة ألف قتيل وقيل مليون

الكشف عن بعض املقابر اجلماعية العديدة، واليت ضمت رفات مئات اآلف 

. هذا ظلوم، ومن ضمنهم أسرى الكويتمن األبرياء من الشعب العراقي امل

بعض ما جناه العراق من الطغاة الذين تسلطوا على رقاب شعبه ومتكنوا من 

 التصرف بثرواته وخرياته.

أما عن سلوكيات ومبادئ حزب البعث يف العراق، فقد نادى مؤسس احلزب 

 بضرورة األخذ بنظام احلزب الواحد؛ ألنه وكما يقول ـ عفلق ـ: إن القدر هو

الذي محلنا هذه الرسالة، وخولنا أيضا حق األمر والكالم بقوة والعمل بقسوة 

تركز سياسة احلزب على قطع كافة الروابط بني و لفرض تعليمات احلزب.

العروبة واإلسالم، وتنادي بفصل الدين عن السياسة، واملساواة بني شريعة 

جريد الدستور كما قام بت محورابي وشعر اجلاهلية وبني الدين اإلسالمي.

العراقي من كل القوانني اليت لـها صلة باإلسالم، فأصبحت العلمانية هي 

 دستور العراق، ومعتقدات صدام وحزبه ومبادئه هي مصدر التشريع لقوانينه. 

بقتل العلماء ومهامجة احلوزات العلمية، وأصدر أوامره بإغالق احلزب قام 

مية يف العراق؛ وقام بإلقاء القبض مئات املساجد واحلسينيات واملراكز اإلسال

على من يرتدد إليها، وتتابعت القرارات بإعدام اآلالف من الشخصيات 
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ومن أهم أسباب بقاء فلسطني حمتلة هو اختاذ سياسة العنف 

                                                                                                             

، وتهجري مئات اآلف من املواطنني الشيعة حبجة أن أصوهلم إيرانية، اإلسالمية

 قدموالتقاعد، وغريهم وأحاهلم على أساتذة اجلامعات رب املثقفني من وحا

كان هذا النظام من آخر الدول اليت قبلت االنضمام و .إىل احملاكمةبعضهم 

ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بعدما شعر بعزله إسالميًا، ومل يلتزم بقرارات املؤمتر 

ضد كل من يرفع شعار اإلسالم وعمليًا. كما دأب على دعم النظم العلمانية 

ل سواء يف لبنان أو كشمري أو فلسطني أو قربص أو أفغانستان، وهكذا يف ك

 أخذ موقعه إىل جانب القوى املعادية لإلسالم. ،قضية إسالمية

ه ـوقد جلب من وسائل التعذيب يف سجون ومعتقالت بالده ما تقشعر لـهول

األبدان، وعرف عن جالوزته أنهم يلجئون إىل أبشع وسائل التعذيب شناعة 

، حتى وقساوة يف سبيل انتزاع االعرتافات من املساجني أو ثنيهم عن معتقداتهم

طغاة التأري  يف اإلرهاب من أمثال احلجاج وزياد بن أبيه وابنه صار يذكر بكل 

 وهارون ومن شاكلهم يف اجلرم واإلجرام. 

والقومية العربية وقد اتضحت سياسة طغاة العراق وكذبهم يف املناداة بالوحدة 

وانكشفت أطماعهم يف السعي للهيمنة على العامل العربي عن طريق الضم 

يف انهيار وعجز األمة العربية  وامبنطقة اخلليج، وتسبب ؤواقوة، حيث بدبال

 مبختلف مؤسساتها ومنظماتها عن ردع العدوان اإلسرائيلي. 

الكويت ودول ووفضحت أطماع وتوجهات هذا احلزب الحتالل السعودية 

ما وجهوا صوارخيهم لضرب املدن يف اجلزيرة العربية، وقاموا  اخلليج، بعد

ار النفط يف الكويت وإضرام النار فيها. وغري ذلك من الويالت بنسف آب

والشعوب العربية على الشعب العراقي من هذا احلزب واملآسي اليت جرت 

 .واإلسالمية
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 . (1)واالرهاب من قبل احلركات اإلسالمية

                                                        

 يف كتابه )احذروا اليهود(:  يقول اإلمام الشريازي  (1)

و قبلهاأوائل الثمانينات أيف ـ  قبل فرتة طويلة
 
القادة حد أىل إبعثت برسالة ـ 

وهو ياسر عرفاتـ  الفلسطينيني
 
ن حتصلوا على أقلت فيها ضمن كالم لي: ال ميكن ـ 

نتم تتمسكون بأساليبكم هذه، وذلك أسرائيل( وإىل أهدافكم )إزالة إالنصر وتصلوا 

 لسببني: 

 األول: العنف.

 الثاني: ترك كتاب اهلل وراء أظهركم.

فهي فاشلة مقدمًا، وذلك لسبب بسيط ىل اهلدف بواسطة العنف إما حماولة الوصول أ

فكيف ميكن ، سرائيلإنكم حتملون السيف بوجه الرشاش الذي حيمله العدو أوهو 

 إزالة إسرائيل!. لـهذا العنف غري املتوازن

 ىل اإلرهاب والقتل.إبغض النظر عن أسلوبكم يف إدارة األمور يف فلسطني املستند 

ة يف السالح وهي يف ذلك تفوقكم كمية فإسرائيل غالبة مبا متلك من تقنية عالي

وكيفية، ففي العقد املاضي كانت إسرائيل تصنع بنفسها ستمائة نوع من السالح من 

ىل الطائرات احلربية، ويف املقابل البالد اإلسالمية مجعاء التصنع من إالرصاص 

 سرائيلي يف الكيفية.سالحها ستمائة نوع، وال جياري سالحها السالح اإل

نف ليس هو الطريق األسلم السرتداد احلقوق، بل مردوده سليب دائما، ذن العإ

والطريق األمثل واألجنح يف العمل هو السلم والالعنف وخري مثال على ذلك هو 

أسلوب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( السلمي يف مواجهة املؤامرات الضخمة اليت 

لعربية، وكيف متكن من دخول مكة كانت حتاك من قبل املشركني والكفار يف اجلزيرة ا

 ىل اإلرهاب.إو اللجوء أوفتحها بدون إراقة دماء  ـ معقل املشركني ـاملكرمة 

لقينا نظرة سريعة على أفلو ، ترك العمل بكتاب اهلل تعاىل ما عن السبب الثاني:أ

ن القرآن ـ ومن ثم املسلمون وليس العرب فقط ـ هو الذي أتاري  فلسطني لوجدنا 

يدينا اسرتجعها أيدينا، فكلما خرجت فلسطني من أعلى وجود هذا البلد بني حيافظ 
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  أن  اخلبيثة  وسائله  عرب  االستعمار  استطاع  آخر  جانب  ومن

  املسلمني  يفهمو  واالحباط،  االنهزام  روح  يف املسلمني  يبث

                                                                                                             

نتم أما أنهم عرب ـ أاملسلمون من الصليبيني وغريهم، وليس العرب ـ بعنوان 

 سرائيل، ال املسلمني بأمجعهم.إفتجعلون النـزاع بني العرب فقط و

، فاليهودي الروسي ما اليهود فإنهم صاروا كلهم إخوانا حتت مظلة الدين اليهوديأ

حيرتم اليهودي اليمين، وكذلك احلال مع اليهودي األمريكي واملغربي واألثيوبي 

فهوالء اليهود الذين هم من خمتلف القوميات جيتمعون حتت مظلة  …األسود و

عطاهم هذا الكيان أهذا العنوان الديين هو الذي  واحدة، هي الديانة اليهودية .

 خوة اليهودية .. احلرية اليهودية.يهودية .. األالضخم، األمة الواحدة ال

ما تركنا عنوان الدين اإلسالمي جانبًا، وتركنا هذه الركائز   عندنيوحنن املسلم

خوة اإلسالمية.. واحلرية تلقائيًا، أصبحنا بعيدين عن األمة اإلسالمية الواحدة، األ

قال  ة يف آيات متعددة.ىل هذه النقاط املهمإن القرآن الكريم يشري أمع  اإلسالمية.

ممًا متشتتة .. األمة العراقية أصبحنا ألكننا  .إن هذه أمتكم أمة واحدةتعاىل : 

 و.. فأصبحنا مخسني أمة بل أكثر. واإليرانية والباكستانية والسودانية و..

ما اليهود فغدوا أمة واحدة، وصاروا أخوة، خبالف ما عليه املسلمون الذين امتألت أ

 رقة وشتتهم األممية والقومية.حياتهم تف

ىل التنازل إمر بالقيادة الفلسطينية بعد جهاد طويل مرير ونتيجة هذه التفرقة انتهى األ

رض الفلسطينية اليت سفك على أعتابها دماء عشرات اآلالف من املسلمني عن األ

 (للحفاظ عليها إسالمية، خالصة لليهود واالقتناع حبكم شظايا صغرية باسم )غزة

رحيا( حتت مظلة احلكم االسرائيلي الذي ما انفك يشبعهم اإلهانة تلو اإلهانة، )أو

 حتت مرآى ومسمع الفلسطينيني الذين يتجاوز عددهم اخلمسة ماليني، والعرب الـ 

 ( مليون، واملسلمني الـ )الف وستمائة مليون(.250)

ألسلوب اخلاطئ، ننا لن ولن ننجح مادمنا ننتهج هذا اإهذه هي النتيجة احلتمية، و

 وما دمنا نبتعد عن النهج الذي رمسه القرآن الكريم لنا.
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  من  البد  بل  ،هممبفرد  احلياة  يف  التقدم  على  قادرين  غري  همبأن

  الغرب  وحاول  ،الغرب  خلف  السريو  باملستعمرين  االستعانة

  الثقافة  يصوغ  أن  حاول  وأحيانًا  .العلمانية  أفكاره  ينشر  أن

  تدعو  اليت  الثقافة  تلك  أفكاره،  مع  يتناسب  بشكل  اإلسالمية

  عزوجل،  اهلل  عن  واالبتعاد  والكسل،  اخلمول  حنو  املسلم

 .غري  ال  طقوس  دين  اعتبارهو  اإلسالم  وترك

  الكريم  والعيش  والعزة  التحرر  املسلمون  أراد  إذا  ولكن 

أحكام   إىل  لرجوعاو  ،تبارك وتعاىل باهلل  التمسك  أواًل  عليهم

  وأهل    اهلل  رسول  بثها  اليت  األصيلة  أفكاره  ونشر  اإلسالم

، ومن أهمها: قانون )األمة الواحدة( األطهار   بيته

و)األخوة اإلسالمية( و)عدم استبداد احلكام( وعدم الفرق بني 

 مسلم ومسلم، العربي وغري العربي، األبيض واألسود وهكذا.. 

  اهلل  فإن  اهلل،  مع  إميانه  يف  خملصًا  كان  ما  متى  اناإلنس  ألن

 . وثبات  وعزم  وإرادة  وتصميم  ،غيبية خفية  بقوة  ميّده  عزوجل

  الرجوع  هو  فلسطني  وحترير  إلنقاذ  الصاحل  فالطريق 

  ختلى  اليت  اإلسالمية  باملبادئ  وااللتزام  اإلسالم،  إىل  احلقيقي

  باألفكار  واومتسك  ،جزئيًا  اآلخر  والبعض  كليًا  البعض  عنها

، فأصبحت األمة فيها  نفع  ال  اليت  والغربية  الشرقية  املنحرفة

مشتتة وفلسطني قضية عربية فقط مع كونها قضية إسالمية، 
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واختذت احلركات السياسية طريقة العنف واإلرهاب، وهذه كلها 

 ل.من أسباب تأخر األمة وبقاء االحتال

  يف  هذا  يومنا  ىلإو  اليهود  بقاء  يف  الوحيد  السبب ن إذ

  سوء  إىل  باإلضافة  اإلسالم،  عن  ابتعادنا  هو  فلسطني

 .والعلمية  املادية  وثرواتنا  تنااقدرل  وسوء إدارتنا  استخدامنا

  العلوم  حتصيل  يف  واجلد  السعي  علينا  يجبف 

  والتوكل  باهلل  اإلميان  ؤهامل  حبرو  والتحرك  واالمكانيات،

 شعوبنا  أفراد  بني  السامية  الروحية  املفاهيم  وإشاعة  عليه،

  اهلل  وهو  واحد،  مشرتك  يف  اجلميع  لقاء  يتم  لكي  ،اإلسالمية

، مضافا إىل ضرورة التحلي بالسلم والالعنف يف جيمع عزوجل

 .نواحي احلياة

 للجميع  مفتوحة  دعوة

لَ   ال  اجمليد:  كتابه  يف  تعاىل  يقول   َولَقَدْ   هللاِ   ِلَكِلماتِ   ُمبَد ِ

  لكلمات  مبدل  أي  تنفي  اآلية    (1)اْلُمْرَسِلينَ   نَبَإِ   ِمنْ   جاَءكَ 

  يف  مشيئته  تتبدل  بأن  تعاىل،  ناحيته  من  كان  سواء  اهلل،

  من  التبديل  انك  أو  إبرامها،  بعد  ينقضها  بأن  كلمة،  خصوص

  ال  اليت  الكلمات  وهذه  ويقهره،  عليه  يظهر  بأن  تعاىل،  غريه

                                                        

 .34سورة األنعام:  (1)
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 الكون  هذا  يف  عزوجل  اهلل  سنن  هي  والتغري  التبديل  تقبل

  وهذا  .(1)ًً  تَْبِديال  هللاِ   ِلسُنَّةِ   تَِجدَ   َولَنْ  حيث قال عزوجل: 

لَ   ال   معنى  هو   اهلل  لسنن  مبدل  ال  أي:  .هللاِ   ِلَكِلماتِ   ُمبَد ِ

  هذا  يف  جعل  عزوجل  فاهلل  والتشريعية.  التكوينية  عزوجل

  بهذه  أخذ  ومن  تتبدل،  ال  سننًا  احلياة،  هذه  ويف  الكون،

  يأخذ  مل  ومن  أهدافه  مجيع  وحقق  كماله،  إىل  وصل  السنن

  ومرامه  املنشود،  كماله  إىل  يصل  وال  يشقى،  فسوف  بها

 .املأمول

  الطَِّريقَةِ   َعلَى  اْستَقاُموا  لَوِ   َوأَنْ عزوجل:  اهلل  يقول 

ً   ماءً   ألَْسقَْيناهُمْ    الطريقة  على  اإلستقامة  أن  فكما  ،  (2)َغَدقا

  اخلالص  اإلميانو  الثبات  تقتضي  اليت  احلقة  اإلسالم  طريقة  أي

ً   ماءً   وهي  املذكورة،  النتيجة  حققتت  وبآياته،  باهلل   غدقا

  التوسعة  وهي  عليهم،  االفضال  عن  كناية  وهذا  كثريا،  أي:

  فكذلك  واألرض؛  السماء  من  املفاضة  والربكات  والرزق

  وحقيقية،  رائعة  نتائج  تعطي  صحيحة  بصورة  بالسنن  التمسك

   .اإلهلية  لسننا  هذه  يقاوم  أن  أحد  يستطيع  وال

  ومع  اإلسالم،  ومع  القرآن،  مع  يسري  أن  اإلنسان  فعلى

                                                        

 .62األحزاب: .23الفتح: سورة  (1)

 .6117سورة اجلن:  (2)



 

 54 

  الكريم،  القرآن  به  نطق  ما  كل  ومع  عزوجل،  باهلل  اإلميان

  يف  اهلل  سنن  فإنها  ،األسباب واملسببات الكونيةب  األخذعليه و

  على  العمل  أنو   (1)تَْبِديالً   هللاِ   ِلسُنَّةِ   تَِجدَ   َولَنْ   الكون

  يؤديكريم   والقرآن  اإلسالمما جاء بها و  اهلل  به  أمر  ما  عكس

  إحرازاستبعاد و  التقدم،  حتقق  وعدم  النعم،  زوال  إىل

  نِْعَمةً   ُمغَي ِراً   يَكُ   لَمْ   هللاَ   بِأَنَّ   ذِلكَ   تعاىل:  قال  األهداف؛

 .  (2)بِأَْنفُِسِهمْ   ما  يُغَي ُِروا  َحتَّى  قَْوم    َعلى  أَْنعََمها

  يف  قط  قوم  عاش  ما  ... إنه :  املؤمنني  أمري  وقال

  يف  تقوى  دائم  وال  دنيا  معاش  يف  اهلل  نعم  كرامة  من  غضارة

  بعد  من  إال  عنهم،  ذلك  فأزال  لنعمه،  والشكر  اهلل  طاعة

  من  واحلادث  اهلل،  طاعة  عن  وحتويل  أنفسهم،  من  تغيري

  وتهاون  وجل، عز  اهلل  مراقبة  وترك  حمافظة،  وقلة  ذنوبهم

  يُغَي ِرُ   ال  هللاَ   إِنَّ   يقول:  وجل عز  اهلل  ألن  اهلل؛  نعم  بشكر

  سُْوءاً   ِبَقْوم    هللاُ   أَرادَ   ِوإذا  بِأَْنفُِسِهمْ   ما  يُغَي ُِروا  َحتَّى  بِقَْوم    ما

وال    ِمنْ   ُدونِهِ   ِمنْ   لـهمْ   وما  لـه  َمَردَّ   فَال
  أهل  أن  ولو  (3)

  اهلل  نعم  زوال  حذروا  هم  إذا  الذنوب،  وكسبة  املعاصي

                                                        

 .62األحزاب: 43فاطر: سورة  (1)

 .53سورة األنفال:  (2)

 .11سورة الرعد:  (3)
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  جل  اهلل  من  ذلك  أن  أيقنوا  عافيته،  وحتويل  نقمته  وحلول

  جل  اهلل  إىل  وفزعوا  وتابوا  فأقلعوا  أيديهم،  كسبت  مبا  ذكره

  وإساءتهم،  بذنوبهم  منهم  وإقرار  نياتهم  من  بصدق  ذكره،

  ولرد  عثرة  كل  ألقاهلم  وإذا  ذنب،  كل  عن  لـهم  لصفح

  ومما  أمرهم  صاحل  من  لـهم  أعاد  ثم  نعمه،  كرامة  كل  عليهم

  اهلل  فاتقوا  عليهم.  وأفسد  عنهم  زال  كلما  عليهم  به  أنعم  كان

 .(1)ذكره..  جل   اهلل  خوف  واستشعروا  تقاته،  حق  الناس  أيها

  الذنوب  :  احلسني   بن  علي  السجاد  اإلمام  وقال

  يف  العادة  عن  والزوال  الناس،  على  البغي  النعم:  تغري  اليت

  قال  الشكر،  وترك  النعم،  وكفران  املعروف،  واصطناع  اخلري

  ما  يُغَي ُِروا  َحتَّى  بِقَْوم    ما  يُغَي ِرُ   ال  هللاَ   إِنَّ   :وجل  عز  اهلل

 .(2)بِأَْنفُِسِهمْ 

  اهلل،  حرم  اليت  النفس  قتل  الندم:  تورث  اليت  والذنوب 

  عن  فعجز  هابيل  أخاه  قتل  حني  قابيل  قصة  يف  تعاىل  اهلل  قال

  حتى  القرابة  صلة  وترك  (3)نَ النَّاِدِمي  ِمنَ   فَأَْصبَحَ   دفنه:

  ورد  الوصية  وترك  وقتها،  خيرج  حتى  الصالة  وترك  يستغنوا،

                                                        

 .368حالروضة  كتاب 256ص.368كتاب الروضة ح 8الكايف: ج (1)

 .11سورة الرعد:  (2)

 .31سورة املائدة:  (3)
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 اللسان.  وينغلق  املوت  حيضر  حتى  الزكاة  ومنع  املظامل

  بالبغي  العارف  عصيان  النقم:  تنزل  اليت  والذنوب 

 هم.من  والسخرية  بهم  واالستهزاء  الناس  على  والتطاول

  عن  والنوم  االفتقار  إظهار  القسم:  تدفع  اليت  والذنوب 

 عز  املعبود  وشكوى  النعم  واستحقار  الغداة  صالة  وعن  العتمة

 وجل.

  واللعب  اخلمر  شرب  العصم:  تهتك  اليت  والذنوب 

  وذكر  واملزاح  اللغو  من  الناس  يضحك  ما  وتعاطي  بالقمار

 الريب.  أهل  السةوجم  الناس  عيوب

  وترك  امللهوف  إغاثة  ترك  البالء:  تنزل  اليت  والذنوب

 املنكر.  عن  والنهي  باملعروف  األمر  وتضييع  املظلوم  معاونة

  وإعالن  بالظلم  اجملاهرة  األعداء:  تديل  اليت  والذنوب

 لألشرار.  واالنطباع  األخيار  وعصيان  احملظور  وإباحة  الفجور

  واليمني  الرحم  قطيعة  الفناء:  تعجل  اليت  والذنوب

  ادعاء و  املسلمني  طريق  وسد  والزنا  الكاذبة  واألقوال  الفاجرة

 حق.  بغري  اإلمامة

  اهلل  روح  من  اليأس  الرجاء:  تقطع  اليت  والذنوب

  اهلل  بوعد  والتكذيب  اهلل  بغري  والثقة  اهلل  رمحة  من  والقنوط

 وجل. عز
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  واإلميان  والكهانة  السحر  اهلواء:  تظلم  اليت  والذنوب

 الوالدين.  وعقوق  بالقدر  والتكذيب  بالنجوم

  األداء  نية  بغري  االستدانة  الغطاء  تكشف  اليت  والذنوب

  والولد  األهل  على  والبخل  الباطل  على  النفقة  يف  واإلسراف

  الضجر  واستعمال  الصرب  وقلة  لقاخل  وسوء  األرحام  وذوي

 الدين.  بأهل  واالستهانة  والكسل

  السريرة  وخبث  النية  سوء  الدعاء:  ترد  اليت  والذنوب

  الصلوات  وتأخري  باإلجابة  التصديق  وترك  اإلخوان  مع  والنفاق

 عز  اهلل  إىل  التقرب  وترك  أوقاتها  تذهب  حتى  املفروضات

 القول.  يف  والفحش  البذاء  واستعمال  والصدقة  بالرب  وجل

  يف  احلكام  جور  السماء:  غيث  حتبس  اليت  والذنوب

  والقرض  الزكاة  ومنع  الشهادة  وكتمان  الزور  وشهادة  القضاء

  اليتيم  وظلم  والفاقة  الفقر  أهل  على  القلب  وقساوة  واملاعون

 .(1)بالليل  ردهو  السائل  وانتهار  واألرملة

                                                        

 .21556ح 41ب 281ص 16وسائل الشيعة: ج (1)
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 اإللهية  والسنن  التحليل  بين

  فَقُْلتُ   نوح:  قصة  عن  حكاية  تعاىلاهلل تبارك و  يقول

  اآلية  هذه  يفو  هنا    (1)ً َغفَّارا  كانَ   إِنَّهُ   َربَّكُمْ   اْستَْغِفُروا

  على  وحيرضهم  اهلل،  سنن  من  سنة  إىل  قومه  نوحيدعو 

  السنة  هذه  على  املرتتبة  النتائج  بذكر  بها،  سكوالتم  العمل

 ِِمْدراراً   َعلَْيكُمْ   السَّماءَ   يُْرِسل     َْوبَِنينَ   بِأَْموال    َويُْمِدْدكُم  

   .  (2)أَْنهاراً   لَكُمْ   َويَْجَعلْ   َجنَّات    لَكُمْ   َويَْجعَلْ 

  أنهم  يفةالشر  اآليات  سياق  يف  نرىلكنهم خالفوا نبيهم فو

  نوح  لدعوة  يستجيبوا  ومل  بالسنن،  يتمسكوا  مل  عندما

  تَذَُرنَّ   ال  َوقالُوا  بأيديهم:  حاكوها  اليت  النتائج  جاءت

ً   َوال  َودًّا  تَذَُرنَّ   َوال  آِلَهتَكُمْ    َويَعُوقَ   يَغُوثَ   َوال  ُسواعا

ا  يلي:  كما  النتيجة  فكانت    (3)َونَْسراً    َخِطيئاتِِهمْ   ِممَّ

  أَْنصاراً   هللاِ   ُدونِ   ِمنْ   لـهمْ   يَِجُدوا  فَلَمْ   ناراً   فَأُْدِخلُوا  أُْغِرقُوا
  من  مجلة  املادة  عامل  يف  أودع  عزوجل  اهلل  أن  فكما    .(4)

  ذكرناه  فما  ،املعنى  عامل  يف  كذلك  والقابليات،  القوانني

  نتائجه  تكون  الذي  املعنى  عامل  يف  كونيةال  للسنن  مصداق

                                                        

 .10سورة نوح:  (1)

 .12-11سورة نوح:  (2)

 .23سورة نوح:  (3)

 .25سورة نوح:  (4)
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 .املادة  عامل  يف  ملحوظة

  مادية  الكونية،  األمور  يف  التحليل  أهمية  تربز  هنا  ومن  

  بها،  والعمل  اإلهلية،  السنن  أصل  إىل  للوصول  ،معنويةو

  أن  واستطاع  الطبيعية،  باألسباب  أخذ  (1)القرنني  ذا  أن  فكما

  أَنْ   اْسطاعُوا  فََما  القرآن:  حكاه  كما  ضخمًا،  سدًا  يبين

 .(2)َنْقباً   لـه  اْستَطاعُوا  َوَما  يَْظَهُروهُ 

  لسبب  العميق  حتليله  خالل  من  نيوتن  استطاع  وكما

  ،(3)اجلاذبية  قانون  وجود  عن  يكشف  أن  التفاحة  سقوط

                                                        

مستدلني  ،املفسرين على أنه األسكندر بن فيلبس املقدونيبعض ذو القرنني: ذهب ؟؟ (1)

 َمْغِرَب َبَلَغ ِإذا َحتَّىتعاىل:  قولـهالذي بلغ ملكه أقصى املغرب بدليل  بأنه هو

 الشَّْمِس َمْطِلَع َبَلَغ ِإذا َحتَّى تعاىل:  قولـهوبلغ أقصى املشرق بدليل  الشَّْمِس

وبلغ أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من الرتك يسكنون يف أقصى 

ي القرنني ذوأما تسميته ب وجود يف أقصى الشمال.املذكور مالسد وأن  ،الشمال

وقيل: هو عبد صاحل  هذا لبلوغه قرني الشمس أي مطلعها ومغربها.ب فقيل: لقب

قومه بتقوى اهلل فضربوه على قرنه  مروقد أ ،أحب اهلل وأحبه اهلل وناصح هلل وناصحه

قرنه األخر ثم رجع فدعاهم إىل اهلل فضربوه على  ،بالسيف فغاب عنهم ماشاء اهلل

ذا القرنني هو كرب بن  إنوقيل: . وهو املروي عن أبي جعفر الباقر  ،بالسيف

قصص . نه بلغ مشارق األرض ومغاربهاإمشس بن عبيد بن أفريفش احلمريي، ف

 .يف حديث ذي القرنني 2الفصل 5ب 120: صللراوندي األنبياء

 .97سورة الكهف:  (2)

وهو رياضي وفيزيائي  (م1727ـ م 1643)نيوتن: وهو السري اسحاق نيوتن  (3)

حد أعظم أ من أبرز وجوه الثورة العلمية يف القرن السابع عشر، وعتربليزي،  ويإجن
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 .وهكذا

  الصحيح  اجلدي املتواصل  والتفكري الواعي  بالتحليل  إذاً 

  وأصوهلا،  األشياء  حقائق  إىل  يصل  أن  اإلنسان  يستطيع

وهكذا يلزم حتليل األحداث  واعية.  سليمة  نتائج  على  وحيصل

ملعرفة ما جيري على األمة اإلسالمية فإن العارف بزمانه ال تهجم 

 عليه اللوابس.

  من  لنا  اقسمو  اللهم  د،حمم  وآله  حممد  على  صل  اللهم

  تبلغنا  ما  طاعتك  ومن  معصيتك،  وبني  بيننا  حيول  ما  خشيتك

   (1)الدنيا  مصيبات  به  علينا  يهون  ما  اليقني  ومن  رضوانك،  به

 الطاهرين.  الطيبني  وآله  حممد  حبق

                                                                                                             

العباقرة يف تاري  العلم احلديث، وهو الذي وضع النظرية اجلسمية يف الضوء وقوانني 

 فاته علم البصريات. صناحلركة، وقانون اجلاذبية العام، من أشهر م

نون اجلاذبية العام الذي وضعه نيوتن فهو ينص على أن قوة التجاذب بني كتلتني أما قا

تتناسب طردًا مع حاصل ضرب الكتلتني، وتتناسب عكسيًا مع مربع املسافة اليت 

 نيوتن. 125ص 7تفصل بني مركزهما. موسوعة املورد: ج

 .20ب 82ص 1إرشاد القلوب: ج (1)
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 الكريم  القرآن  هدي  من
 

 القرآن  في  التدبر

بَُّروا  ُمباَرك    إِلَْيكَ   أَْنَزْلناهُ   ِكتاب    :تعاىل  اهلل  قال   ِليَدَّ

 .  ِ(1)األَْلباب  أُولُوا  َوِليَتَذَكَّرَ   آياتِهِ 

ْكرِ   اْلقُْرآنَ   يَسَّْرَنا  َولَقَدْ   سبحانه:  وقال    ِمنْ   فََهلْ   ِللذ ِ

 . (2)ُمدَِّكر

   قُلُوب    َعلى  أَمْ   نَ اْلقُْرآ  يَتََدبَُّرونَ   فَال أَ   وجل: عز  وقال

 .  (3)أَْقفالُها

 ياالقتصاد  التحليل

  اْلقُرى  أَْهلِ   ِمنْ   َرسُوِلهِ   َعلى  هللاُ   أَفاءَ   ما  :تعاىل  قال

سُولِ   لََف    َواْبنِ   َواْلَمساِكينِ   َواْلَيتامى  اْلقُْربى  َوِلِذي  َوِللرَّ

 . (4)ِمْنكُمْ   األَْغنِياءِ   َبْينَ   ُدولَةً   يَكُونَ   ال  َكيْ   السَّبِيلِ 

  تُْلقُوا  َوال  هللاِ   َسبِيلِ   فِي  َوأَْنِفقُوا: وعال  جل  وقال

 . (5)اْلُمْحِسنِينَ   يُِحبُّ   هللاَ   إِنَّ   َوأَْحِسنُوا  التَّْهلَُكةِ   إِلَى  بِأَْيِديكُمْ 

                                                        

 .29سورة ص:  (1)

 .22سورة القمر:  (2)

 . :24سورة حممد (3)

 .7سورة احلشر:  (4)

 .195سورة البقرة:  (5)
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 َرواِسيَ  فِيها َوأَْلَقْينا َمَدْدناها َواألَْرضَ   سبحانه:  وقال

 َوَمنْ  َمعايِشَ  فِيها لَكُمْ  َوَجعَْلنا  َمْوُزون   ء   َشيْ  كُل ِ  ِمنْ  فِيها َوأَْنبَتْنا
لُهُ َوما َخزاِئنُهُ  ِعْنَدنا إِالَّ  َشْيء   ِمنْ  َوإِنْ   ِبراِزقِينَ لـه  لَْستُمْ   إِالَّ  نُنَز ِ
  بِقََدر  

 . (1)َمْعلُوم  

 نهجه  في  معتدل  اإلسالم

  َوال  عُنُِقكَ   ِإلى  َمْغلُولَةً   يََدكَ   تَْجَعلْ   َوال  تعاىل:  اهلل  قال

ً   فَتَْقعُدَ   اْلبَْسطِ   ُكلَّ   تَْبسُْطها  . (2)َمْحسُوراً   َملُوما

  َولَمْ   يُْسِرفُوا  لَمْ   أَْنَفقُوا  إِذا  َوالَِّذينَ   سبحانه:  وقال

 . (3)ًً  قَواما  ذِلكَ   بَْينَ   َوكانَ   يَْقتُُروا

  بِها  تُخاِفتْ   َوال  بَِصالتِكَ   تَْجَهرْ   الو  عزوجل:  وقال

 . (4)َسِبيالً   ذِلكَ   بَْينَ   َواْبتَغِ 

ةً   َجعَْلناكُمْ   َوَكذِلكَ   وعال:  جل  وقال  . (5)َوَسطاً   أُمَّ

 المهالك  من  ينجي  األحداث  تحليل

                                                        

 .21ـ 19احلجر:  سورة (1)

 .29سورة االسراء:  (2)

 .67سورة الفرقان:  (3)

 .110سراء: سورة اإل (4)

 .143سورة البقرة:  (5)
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  اْنظُُروا  ثُمَّ   ْرِض األَ   فِي  ِسيُروا  قُلْ   تعاىل:  اهلل  قال

ِبينَ   عاقِبَةُ   كانَ   َكْيفَ   . (1)اْلُمَكذ ِ

  َكْيفَ   فَاْنظُُروا  األَْرِض   فِي  ِسيُروا  قُلْ   سبحانه:  وقال

 . (2)اْلُمْجِرِمينَ   عاقِبَةُ   كانَ 

  َكْيفَ   فَاْنُظُروا  األَْرِض   فِي  ِسيُروا  قُلْ   عزوجل:  وقال

 . (3)ُمْشِرِكين  أَْكثَُرهُمْ   كانَ   قَْبلُ   ِمنْ   الَِّذينَ   عاقِبَةُ   كانَ 

                                                        

 .11سورة األنعام:  (1)

 . 69سورة النمل:  (2)

 .42سورة الروم:  (3)
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 المطهرة  السنة  هدي  من

 القرآن  في  التدبر

  اذا  ،مسعود  ابن  يا  مسعود:  البن  اهلل  رسول  قال

  ،فرددها  ونهي  أمر  فيها  آية  على  فأتيت  تعاىل  اهلل  كتاب  تلوت

 .(1)ذلك  عن  تسه  وال  فيها،  واعتبارًا  نظرًا

   .(2)غرائبه  والتمسوا  القرآن  عربواا:   وقال

  واعتربوا  القرآن  آيات  تدبروا:   املؤمنني  أمري   قالو

 .(3)العرب  أبلغ  نهإف  به

 االقتصادي  التحليل

  ءًابد  واديًا  حفر  أو  شجرًا  غرس  من:  اهلل  رسول  قال

  منمنا  قضاء  ،لـه  فهي  ميتة  أرضًا  اأحي و  ،أحد  إليه  يسبقه  مل

   هللا

 .(4)ورسوله

  ضرر  ال  :اهلل  رسول  قال:    الباقر  اإلمام  وقال

                                                        

 .البن مسعود موعظة رسول اهلل  4ف 12ب 452: صمكارم األخالق (1)

 .4975ح 45ب 372ص 4مستدرك الوسائل: ج؟؟ (2)

 .1985ح 4ف 4ب 1ق .111غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .6باب يف إحياء أرض املوات ح 280ص 5الكايف: ج (4)
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 .(1)ضرار  وال

  واله  حني  ألشرتالك امل   املؤمنني  أمري  اإلمام  وقال

   مصر:

م .. وتفقد أمر اخلراج مبا يصلح أهله؛ فإن يف صالحه وصالحه

صالحًا ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم إال بهم، ألن الناس 

كلهم عياٌل على اخلراج وأهله. وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ 

من نظرك يف استجالب اخلراج؛ ألن ذلك ال يدرك إال بالعمارة، 

ومن طلب اخلراج بغري عمارٍة أخرب البالد وأهلك العباد ومل 

ن شكوا ثقال أو علًة أو انقطاع شرٍب أو بالٍة يستقم أمره إال قلياًل. فإ

أو إحالة أرٍض اغتمرها غرٌق أو أجحف بها عطٌش خففت عنهم 

مبا ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك شيء خففت به 

املونة عنهم؛ فإنه ذخٌر يعودون به عليك يف عمارة بالدك وتزيني 

ضة العدل واليتك، مع استجالبك حسن ثنائهم وتبجحك باستفا

فيهم، معتمدًا فضل قوتهم مبا ذخرت عندهم من إمجامك لـهم، 

والثقة منهم مبا عودتهم من عدلك عليهم ورفقك بهم، فرمبا حدث 

من األمور ما إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبًة أنفسهم 

به، فإن العمران حمتمٌل ما محلته، وإمنا يؤتى خراب األرض من 

ا يعوز أهلها إلشراف أنفس الوالة على اجلمع إعواز أهلها، وإمن

                                                        

 .23073ح 17ب 32ص 18ج.3ح 341ص 12ب 17جوسائل الشيعة:  (1)



 

 66 

وسوء ظنهم بالبقاء وقلة انتفاعهم بالعرب، ثم استوص بالتجار 

وذوي الصناعات وأوص بهم خريًا، املقيم منهم واملضطرب مباله 

واملرتفق ببدنه؛ فإنهم مواد املنافع وأسباب املرافق وجالبها من 

بلك، وحيث ال يلتئم املباعد واملطارح يف برك وحبرك وسهلك وج

الناس ملواضعها وال جيرتءون عليها، فإنهم سلٌم ال ختاف بائقته 

وصلٌح ال ختشى غائلته، وتفقد أمورهم حبضرتك ويف حواشي 

بالدك، واعلم مع ذلك أن يف كثرٍي منهم ضيقًا فاحشًا وشحًا قبيحًا 

واحتكارًا للمنافع وحتكمًا يف البياعات وذلك باب مضرٍة للعامة 

منع  يٌب على الوالة، فامنع من االحتكار فإن رسول اهلل وع

منه، وليكن البيع بيعًا مسحًا مبوازين عدٍل وأسعاٍر ال جتحف 

بالفريقني من البائع واملبتاع، فمن قارف حكرًة بعد نهيك إياه فنكل 

 .(1)به وعاقبه يف غري إسراٍف
 

 نهجه  في  معتدل  اإلسالم

  إِذا  َوالَِّذينَ     :اآلية  هذه  تال  امل   اهلل  عبد  أبو  قال

   (2)قَواما  ذِلكَ   َبْينَ   َوكانَ   يَْقتُُروا  َولَمْ   يُْسِرفُوا  لَمْ   أَْنفَقُوا

  قتاراإل  هذا  فقال:  بيده  وقبضها  حصى  من  قبضة  فأخذ  قال:

                                                        

 .لألشرت النخعي ملا واله على مصر من كتاب لـه  53اب: نهج البالغة، الكت (1)

 .67سورة الفرقان:  (2)
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  كفه  فأرخى  أخرى  قبضة  قبض  ثم  ،كتابه  يف  اهلل  ذكره  الذي

  فأرخى  أخرى  قبضة  أخذ  ثم  ،اإلسراف  هذا  قال:  ثم  لهاك

   هذا  وقال:  بعضها  وأمسك  بعضها

 .  (1)القوام

  على  النفقة  يف   الرضا  استأذنت  العياشي:  وقال

  ،فداك  جعلت  فقلت:  قال:  نياملكروَه  بني  فقال:  ؟العيال

 ؟املكروهني  أعرف  ما  واهلل  ال

   فقال:  االقتار  وكره  اإلسراف  كره  تعاىل  اهلل  إن  فقال:

   َذِلكَ   بَْينَ   َوكانَ   يَْقتُُروا  َولَمْ   يُْسِرفُوا  لَمْ   أَْنَفقُوا  إِذا  َوالَِّذين   

 ً  .(2)      (3)قَواما

  مقدارًا  للسخاء  إن:   العسكري  احلسن  اإلمام  وقال

  فهو  عليه  زاد  فإن  مقدارًا  وللحزم  سرف،  فهو  عليه  زاد  فإن

  وللشجاعة  ،خبل  فهو  عليه  زاد  فإن  مقدارًا  ولالقتصاد  جنب،

 .(4)تهور  فهو  عليه  زاد  فإن  مقدارًا

 المهالك  من  تنجي  األحداث  معرفة

  مسع  من  البصري  فامنا:  املؤمنني  أمري  اإلمام  قال
                                                        

 .1ح باب كراهية السرف والتقتري 54ص 4الكايف: ج (1)

 .67سورة الفرقان:  (2)

 .100ح 28ص 4تفسري نور الثقلني: ج (3)

 .115ح 38ب  407ص 66حبار األنوار: ج؟؟ (4)
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  ضحًااو  جددًا  سلك  ثم  بالعرب،  نتفعوا  فأبصر،  ونظر  فتفكر،

 .(1)املهاوي..  يف  الصرعة  فيه  يتجنب

   جندب:  ابنعبد اهلل ل  وصيته  يف   الصادق  اإلمام  وقال

أن  قبل  ؛خمرجه  من  مدخله  تعرف  حتى  أمر  كل  عند  وقف  

 .(2)فتندم  فيه  تقع

  مل  األيام  عرف  من  :   املؤمنني  أمري  اإلمام  وقال

 .(3)االستعداد  عن  يغفل

 الماضية  األمم  أحوال  تحليل

  مرتفة  من  األغنياء  وأما  :عليه(  اهلل  )صلواتاملؤمنني   أمري  قال

  أَْكثَرُ   َنْحنُ   َوقالُوا   فــ:  النعم  مواقع  آلثار  فتعصبوا  األمم

  من  بد ال  كان  فإن  (4)عَذَّبِينَ بِمُ   نَْحنُ   َوما  َوأَْوالداً   أَْمواالً 

  األفعال  وحمامد  اخلصال  ملكارم  تعصبكم  فليكن  العصبية،

  من  (6)والنجداء  (5)اجملداء  فيها  تفاضلت  اليت  األمور،  وحماسن

                                                        

 صفات الغافلني.يف  طبة لـه من خ 153 :اخلطب  ،،نهج البالغة (1)

وصيته لعبد اهلل بن   ما روي عن اإلمام الصادق  304ص224صحتف العقول:  (2)

 .جندب

 4حكتاب الروضة  23ص 8الكايف: ج.23ص 9الروضة من الكايف: ج (3)

 .35سورة سبأ:  (4)

 الشرفاء والكرماء من القوم. :اجملداء (5)

 تغاثة.النجداء: وهم أهل االعانة واإلس (6)
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  الرغيبة  باألخالق  ،(1)القبائل  ويعاسيب  العرب  بيوتات

  فتعصبوا  احملمودة،  اآلثارو  اجلليلة  واألخطار  العظيمة  واألحالم

  والطاعة  بالذمام،  والوفاء  للجوار،  احلفظ  من  احلمد:  خلالل

  البغي،  عن  والكف  بالفضل،  واألخذ  للكرب،  واملعصية  للرب،

  للغيظ،  والكظم  للخلق،  واإلنصاف  للقتل،  واإلعظام

  قبلكم  مباألم  نزل  ما  واحذروا  األرض.  يف  الفساد  واجتناب

  اخلري  يف  فتذكروا  األعمال،  وذميم  األفعال  بسوء  املثالت  من

  يف  تفكرمت  فإذا  أمثاهلم،  تكونوا  أن  واحذروا  أحواهلم  والشر

  شأنهم،  به  العزة  لزمت  أمٍر  كل  فالزموا  حاليهم،  تفاوت

  عليهم،  به  العافية  ومدت  عنهم،  لـه  األعداء  وزاحت

  حبلهم،  عليه  الكرامة  ووصلت  معهم،  لـه  النعمة  انقادتو

  عليها،  والتحاض  لأللفة،  واللزوم  للفرقة،  االجتناب  من

  وأوهن  فقرتهم،  كسر  أمٍر  كل  واجتنبوا  بها،  والتواصي

  وتدابر  الصدور،  وتشاحن  القلوب،  تضاغن  من  منتهم،

  املؤمنني  من  املاضني  أحوال  رواوتدب  األيدي.  وختاذل  النفوس،

  يكونوا  مل  أ  والبالء؛  التمحيص  حال  يف  كانوا  كيف  قبلكم،

  الدنيا  أهل  وأضيق  بالًء،  العباد  وأجهد  أعباًء  اخلالئق  أثقل

  العذاب  سوء  فساموهم  عبيدًا،  الفراعنة  اختذتهم  حااًل،

                                                        

 أمري النجل، ويستعمل جمازًا يف رئيس القوم. ووه :اليعاسيب مجع يعسوب (1)
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  وقهر  اهللكة  ذل  يف  بهم  احلال  تربح  فلم  املرار،  وجرعوهم

  حتى  دفاٍع،  إىل  سبيال  ، وال امتناٍع  يف  حيلًة  جيدون  ال  الغلبة،

  حمبته،  يف  األذى  على  منهم  الصرب  جد  سبحانه  اهلل  رأى  إذا

  البالء  مضايق  من  لـهم  جعل  خوفه،  من  للمكروه  واالحتمال

  اخلوف،  مكان  واألمن  لذل،ا  مكان  العز  فأبدهلم  فرجًا،

  من  الكرامة  بلغت  وقد  أعالمًا،  وأئمًة  حكامًا  ملوكًا  فصاروا

  كانوا،  كيف  فانظروا  بهم،  إليه  اآلمال  تذهب  مل  ما  لـهم  اهلل

  والقلوب  مؤتلفًة،  واألهواء  جمتمعًة،  األمالء  كانت  حيث

  والبصائر  متناصرًة،  وفوالسي  مرتادفًة،  واأليدي  معتدلًة،

  أقطار  يف  أربابًا  يكونوا  مل أ  واحدًة،  والعزائم  نافذًة،

  صاروا  ما  إىل  فانظروا  العاملني،  رقاب  على  وملوكًا  األرضني،

  األلفة  وتشتتت  الفرقة  وقعت  حني  أمورهم،  آخر  يف  إليه

  وتفرقوا  خمتلفني  وتشعبوا  واألفئدة،  الكلمة  واختلفت

  وسلبهم  كرامته،  لباس  عنهم  اهلل  خلع  وقد  متحاربني،

   للمعتربين.  عربًا  فيكم  أخبارهم  قصص  وبقي  نعمته،  غضارة

  وبين  إسحاق  وبين  إمساعيل  ولد  حبال  فاعتربوا

  األمثال،  اشتباه  وأقرب  األحوال  اعتدال  أشد  فما    إسرائيل

  األكاسرة  كانت  ليالي  وتفرقهم،  تشتتهم  حال  يف  أمرهم  تأملوا

  وحبر  اآلفاق،  ريف  عن  حيتازونهم  لـهم،  أربابًا  والقياصرة
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  الريح،  (2)ومهايف  ،(1)الشيح  منابت  إىل  الدنيا  وخضرة  العراق،

  أذل  ووبٍر،  دبٍر  إخوان  مساكني،  عالًة  فرتكوهم  املعاش،  ونكد

  دعوٍة  جناح  إىل  يأوون  ال  قرارًا،  وأجدبهم  دارًا  األمم

  عزها،  على  يعتمدون  ألفٍة  ظل  إىل  وال  بها،  يعتصمون

  بالء  يف  متفرقٌة،  والكثرة  خمتلفٌة  واأليدي  مضطربٌة  فاألحوال

  وأرحاٍم  معبودٍة  وأصناٍم  موؤودٍة  بناٍت  من  جهٍل،  وأطباق  أزٍل

   مشنونٍة.  وغاراٍت  مقطوعٍة

   إليهم  بعث  حني  عليهم  اهلل  نعم  مواقع  إىل  فانظروا

  ألفتهم،  دعوته  على  ومجع  طاعتهم،  مبلته  فعقد  (3)رسواًل

  لـهم  وأسالت  كرامتها،  جناح  عليهم  النعمة  نشرت  كيف

  فأصبحوا  بركتها،  عوائد  يف  بهم  امللة  والتفت  نعيمها،  جداول

  تربعت  قد  فكهني،  عيشها  خضرة  ويف  غرقني،  عمتهان  يف

  عز  كنف  إىل  احلال  وآوتهم  قاهٍر،  سلطاٍن  ظل  يف  بهم  األمور

  فهم  ثابٍت،  ملٍك  ذرى  يف  عليهم  األمور  وتعطفت  غالٍب،

  ميلكون  األرضني،  أطراف  يف  وملوٌك  العاملني،  على  حكاٌم

  فيمن  األحكام  وميضون  عليهم،  ميلكها  نكا  من  على  األمور

                                                        

 الشيح: نبات معروف ينبت يف البادية. (1)

 املواضع اليت تهفو الرياح أي تهب. :املهايف (2)

 .أال وهو سيد الكائنات املبعوث رمحة للعاملني الرسول األعظم حممد  (3)
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  صفاٌة.  لـهم  تقرع  وال  قناٌة  لـهم  تغمز  ال  فيهم،  ميضيها  كان

  حصن  وثلمتم  الطاعة،  حبل  من  أيديكم  نفضتم  قد  وإنكم  أال

  قد  سبحانه  اهلل  فإن  اجلاهلية،  بأحكام  عليكم  املضروب  اهلل

  هذه  حبل  من  بينهم  عقد  فيما  األمة،  ههذ  مجاعة  على  امنت

  ال  بنعمٍة  كنفها،  إىل  ويأوون  ظلها  يف  ينتقلون  اليت  األلفة،

  كل  من  أرجح  ألنها  قيمًة؛  لـها  املخلوقني  من  أحٌد  يعرف

  اهلجرة  بعد  صرمت  أنكم  واعلموا  خطٍر.  كل  من  وأجل  مثٍن،

  إال  اإلسالم  من  تتعلقون  ما  أحزابًا،  ةاملواال  وبعد  أعرابًا،

  وال  النار  تقولون  رمسه،  إال  اإلميان  من  تعرفون  وال  بامسه،

  انتهاكًا  وجهه،  على  اإلسالم  تكفئوا  أن  تريدون  كأنكم  العار،

  أرضه،  يف  حرمًا  لكم  اهلل  وضعه  الذي  مليثاقه،  ونقضًا  حلرميه،

  أهل  حاربكم  غريه  إىل  جلأمت  إن  وإنكم  خلقه،  بني  وأمنًا

  أنصاٌر  وال  مهاجرون  وال  ميكائيل  وال  جربائيل  ال  ثم  الكفر،

   بينكم.  اهلل  حيكم  حتى  بالسيف،  املقارعة  إال  ينصرونكم،

  وأيامه  وقوارعه  اهلل  بأس  من  األمثال  عندكم  وإن

  ببطشه،  وتهاونًا  بأخذه،  جهاًل  وعيده  تستبطئوا  فال  ووقائعه،

  بني  املاضي  القرن  يلعن  مل  سبحانه  اهلل  فإن  بأسه،  من  ويأسًا

  فلعن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  لرتكهم  إال  أيديكم

  وقد  أال  التناهي.  لرتك  واحللماء  املعاصي،  لركوب  السفهاء  اهلل
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 .(1)أحكامه  وأمتم  حدوده  وعطلتم  سالماإل  قيد  قطعتم

                                                        

 تسمى القاصعة. من خطبة لـه  192نهج البالغة، اخلطب:  (1)
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