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 نحو التغيير
 

 

 املرجع الديين الراحل

 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي

 )قدس سره الشريف(

 
 كلمة الناشر

 

 

واملشكالت الكبرية اليت تعيشها  ..إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل

 ..قاسيها مبضضتواملعاناة السياسية واالجتماعية اليت  ..األمة اإلسالمية

من وطأتها العامل  األزمات الروحية واألخالقية اليت يئّن ،كله وفوق ذلك

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية  ..أمجع

يف  العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرًة

جوانب يف احلرية واألمن والسالم ويف كل  اكلهمجيع أزماته ومش حّل

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة، وبلورة الثقافة  ..احلياة

الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا  الدينية احلّية، وبّث

نشر كل ذلك دفع املؤسسة ألن تقوم ب ..من رسم خريطة املستقبل املشرق

اإلمام ألقاها املرجع الديين  جمموعة من احملاضرات التوجيهية القيمة اليت

يف ظروف وأزمنة خمتلفة، ( أعلى اهلل مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي الراحل 



 
 

4 

 وقد قام مساحته حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

منا يف نشر الوعي  قمنا بطباعتها مساهمًةف بتهذيبها واإلضافة عليها،

اغ العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من اإلسالمي، وسّدًا لبعض الفر

  وذلك انطالقًا من الوحي اإلهلي القائل: ..أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد

 َيِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحَذُرون  .(1)ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ
نذار األمة، إالتفقه يف الدين و الذي هو أصل عقالئي عام يرشدنا إىل وجوب

كما  ..ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه

  هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ْر ِعبَاِد َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الَِّذيَن  فَبَش ِ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

 ُ  . (2)األَْلبَابِ  اولَئَِك هُْم أُولُوَهَداهُُم هللاُ َوأ

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

نعكاسًا الكونها  ،التنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياةأوالً: 

فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة يف  ..لشمولية اإلسالم

ت املائة بلغاليت  (الفقه)بدًء من موسوعة شتى علوم اإلسالم املختلفة، 

يف العامل  أكرب موسوعة علمية استداللية فقهية عّدني جملدًا، حيث ُتتوالس

مرورًا بعلم احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة  ،اإلسالمي

وانتهاًء  ..واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى

والصغرية اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز بالكتب املتوسطة 

  .كتاب وكراس( 1300) مبجموعها الـ

                

 .122رة التوبة: سو (1)

 .18-17سورة الزمر:  (2)
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املطهرة والسنة الكريم األصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن ثانياً: 

  .وتستلهم منهما الرؤى واألفكار

شاكل األمة اإلسالمية املستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية ثالثاً: 

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي رابعاً:  .مل املعاصرومشاكل العا

يفهمها سهلة االختصاص كـ)األصول( و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 

 .بشواهد من واقع احلياةمدعومة  ،اجلميع يف كتاباته اجلماهريية

 .إنه مسيع جميبينفع بذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 

                            
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                                 
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والصالة والسالم على نبينا حممد وآله  ،احلمد هلل رّب العاملني

واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام  ،الطيبني الطاهرين

 .يوم الدين
 أسس التغيير

َ الَ يُغَي ُر َما بِقَْوٍم َحت َى يُغَي ُرواْ َما قال اهلل تعاىل:  إِن  ّللا 

 . (1)بِأَْنفُِسِهمْ 
َ لَْم يَُك ُمغَي راً ن عَْمةً أَنْعََمَها وقال سبحانه:  ذَِلَك بِأَن  ّللا 

َ سَِميٌع َعِليمٌ   .(2)َعلََى قَْوٍم َحت َى يُغَي ُرواْ َما بِأَْنفُِسِهْم َوأَن  ّللا 

إن اهلل قضى قال: إن أبي كان يقول:  اهلل  وعن أبي عبد

قضاًء حتمًا ال ينعم على عبده بنعمة فيسلبها إياه قبل أن حيدث 

العبد ما يستوجب بذلك الذنب سلب تلك النعمة، وذلك قول اهلل 

                

 .11الرعد: سورة  (1)

 .53األنفال: سورة  (2)
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ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر ما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا ما ِبَأْنُفِسِهْم(1)(2). 

ما من سلطان آتاه اهلل قوًة ونعمًة  :ملؤمنني وعن أمري ا

فاستعان بها على ظلم عباده إاّل كان حقًا على اهلل أن ينزعها منه، 

ِإنَّ اللََّه ال ُيَغيُِّر ما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا ما أمل تر إىل قول اهلل تعاىل 

 .(3) (4)ِبَأْنُفِسِهْم

، فرمبا كان من حسن إىل اجملتمع وما فيه عادًة حنو التغيري

أحسن، ورمبا من سيء إىل حسن، ورمبا من حسن إىل سيء، ورمبا 

من سيء إىل أسوء، ورمبا غري ذلك، كما لو تغري من أسوء إىل 

حسن أو أحسن، والعكس أيضا. فاحلاالت األربعة: احلسن 

 واألحسن والسيء واألسوء تنتج اثنيت عشرة صورة.

تغيري يف النفس، فإذا تغري ومن أهم أسس التغيري: هو ال

 اإلنسان أو تغريت األمة، غّير اهلل ما بهم.

والتغيري قد يكون فرديا، وقد يكون مجعيا، أي على مستوى 

ورمبا كان تغيري الفرد سببا أو مؤثرًا يف تغيري اجملتمع، ورمبا  األمة.

                

 .11الرعد سورة  (1)

 .4ح 22ب 56ص 6حبار األنوار: ج (2)

 .11الرعد: سورة  (3)

 .16ب 68ص 1إرشاد القلوب: ج (4)
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 كان العكس. على تفصيل مذكور يف علم االجتماع.

لتغيري الفرد واجملتمع حنو اخلري بعثهم اهلل  واألنبياء 

 والفضيلة والتقوى، وإلنقاذه من الشر والرذيلة والعصيان.

 النذير العريان
ـ  (2) األمثال أيضًاكتب ويف ـ  (1)(اجملازات النبوية)يف كتاب ورد 

                

بو حممد بن احلسني بن موسى، أ كتاب اجملازات النبوية ملؤلفه الشريف الرضي  (1)

احلسن الرضي العلوي احلسيين املوسوي، أشعر الطالبيني على كثرة اجمليدية فيهم، 

هـ(، انتهت إليه نقابة األشراف يف 406هـ( يف بغداد، ووفاته فيها عام )359مولده )

حياة والده، وخلع عليه بالسواد. جاء يف كلمة الناشر لكتاب اجملازات: وهو كتاب 

وبديع قوله وخالص نصحه وحلو ألفاظه،   الرسول األعظممجع من بالغة 

مجلة يشتاق كل مسلم إىل االطالع عليها، وحيرص كل متذوق حلالوة اللغة العربية 

على اقتنائها، ويتفانى كل مسلم يف إقامة صرح البالغة العربية يف قراءتها واستخراج 

 فنون القول وبدائع احلديث النبوي الشريف منها.. 

أنا النذير واملوت ناه بهذا النص: قال عليه الصالة والسالم: أما احلديث فقد وجد

، فكأنه عليه الصالة والسالم شبه املوت الذي يطلع الثنايا، ويطلب الربايا املغري

باجليش املغري الذي يهجم هجوم السيل، ويطرق طروق الليل، وشبه نفسه عليه 

ن فجئه ليعدوا العتاد، ويتزود الصالة والسالم بالنذير املتقدم أمامه، حيذر الناس م

ِإْن األزواد. وهذا القول منه عليه الصالة والسالم تصديق لقول اهلل سبحانه فيه: 

 184. اجملازات النبوية: ص46سورة سبأ:  ُهَو ِإال َنِذيٌر لَُّكم َبْيَن َيَدْي َعَذاٍب َشِديٍد

 . 144ح

به كمثل رجل أتى قومًا فقال: يا مثلي ومثل ما بعثين اهلل قال:  روي أن النيب  (2)

قوم إني رأيت اجليش بعيين، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعته طائفة 
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 .(1)أنا النذير العريانأّنه قال:  عن رسول اهلل 

ر العريان، أنا النذي :قوله  وروى العالمة اجمللسي 

 . (2)، أي اجنوا بأنفسكم فالنجا النجا

 ؟هنا (العريان)؟ وما معنى ى هذا احلديثفما معن

هذا السؤال الُبّد ِمَن الرجوع واالطالع على على للجواب 

 ..تاريخ ما قبل اإلسالم، لكي نستوعب جوانب احلديث

فقبل جميء اإلسالم، كانت احلرب بني القبائل أمرًا عادّيًا 

تقف ضد  ألتفه األسبابوالقبائل وفًا، حتى أنها كانت ومأل

، ميتد عشرات السنني ورمبابعضها، وحيتدم بينها النزاع ويطول، 

 ..(3)كما حصل يف حرب البسوس

                                                                                                             
 

من قوم فادجلوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم 

فصبحهم اجليش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعين واتبع ما جئت به، 

 . ل من عصاني وكذب مبا جئت به من احلقومث

وقيل: خص الُعْريان أَلنه َأْبَيُن للعني وَأغرب وَأشنع عند امُلْبِصر، وذلك َأن َربيئة 

القوم وَعْيَنهم يكون على مكان عاٍل، فإذا رأى الَعُدوَّ وقد َأقبل َنَزع ثوبه وَأالَح به 

 . عرومادة  48ص 15العرب: جلُيْنِذَر قوَمه وَيْبقى ُعْريانًا.  انظر لسان 

 قال البعض: إن قوله )أنا النذير العريان( مثل قديم يف العرب.  (1)

 بيان. 13ب 129ص 81حبار األنوار: ج (2)

حرب البسوس: البسوس هي بنت منقذ التميمية، زارت أختها أم جساس ابن مرة،  (3)
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 ..(1)وحرب داحس والغرباء

                                                                                                             
 

ة لـه، فرماها كليب ومع البسوس جار هلا من جرم يقال له: سعد بن مشس ومعه ناق

وائل ملا رآها يف مرعى قد محاه، فأقبلت الناقة إىل صاحبها وهي ترغو وضرعها 

يشخب لبنًا ودمًا، فلما رأى ما بها انطلق إىل البسوس فأخربها بالقصة، فقالت: 

 واذاله واغربتاه، وأنشأت تقول أبياتا تسميها العرب أبيات الفناء وهي: 

 نقذلعمري لو أصبحت في دار م
 

 لما ضيم يعد وهو جار ألبياتي 
  

 ولكنني أصبحت في دار غربة
 

 شاتيمتى يعد فيها الذئب يعد على  
 

 فإنك في قوم عن الجار أمواتي  فيا سعد ال تغرر بنفسك وارتحل
 

 ودونك أذوادي فخذها وآتني
 

 بها حلة ال يغدرون ببنياتي 
 

اهدئي فواهلل ألقتلن بلقحة جارك  فسمعها ابن أختها جساس فقال هلا: أيتها احلرة

كليبا، ثم ركب فخرج إىل كليب فطعنه طعنة أثقلته فمات منها، ووقعت احلرب بني 

بكر وتغلب، فدامت أربعني سنة وجرت خطوب وصار شؤم البسوس مثال، ونسبت 

 احلرب إليها، وهي من أشهر حروب العرب. 

واحة بن ربيعة بن احلارث بن مازن ن داحسا فرس كان لقيس بن زهري بن جذمية بن رإ (1)

بن  ربن قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان ، أجراه مع فرس حلذيفة بن بد

عمرو بن زيد بن جؤية بن لوذان بن ثعلبة بن عدى بن فزارة بن ذبيان، يقال هلا: 

الغرباء. فدس حذيفة قوما وأمرهم أن يضربوا وجه داحس إن رأوه قد جاء سابقا، 

احس سابقا فضربوا وجهه، وجاءت الغرباء. فلما جاء فارس داحس أخرب فجاء د

قيسا اخلرب، فوثب أخوه مالك بن زهري فلطم وجه الغرباء، فقام محل بن بدر فلطم 

 لقى عوف بن حذيفة فقتله، ثم لقى رجل من بين يمالكا. ثم إن أبا اجلنيدب العبس
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 وما أشبه. 

بكل فتقتل الرجال  على األخرى، اهاُتغري إحد كانت القبائلو

 األموال..وتسلب  تأسر النساء واألطفال،وقساوة، 

، على ما قومه إلنذار وكان هناك شخص نذير، خيرج عريانًا

 سيأتي تفصيله.

                                                                                                             
 

 ن بدر:فزارة مالكا فقتله، فقال محل بن بدر أخو حذيفة ب

 قتلنا بعوف مالكا وهو ثأرنا
 

 فإن تطلبوا منا سوى الحق تندموا 
  

 : يوقال الربيع بن زياد العبس

 أفبعد مقتل مالك بن زهير
 

 ترجو النساء عواقب االطهار 
 

فوقعت احلرب بني عبس وفزارة، فقتل حذيفة بن بدر وأخوه محل بن بدر، فقال 

 جزع عليه:حذيفة، و يقيس بن زهري بن جذمية يرث

   كم فارس يدعى وليس بفارس 
 

 وعلى الهباءة فارس ذو مصدق 
 
 فابكوا حذيفة لن ترثوا مثله 

 
 حتى تبيد قبائل لم تخلق 

 
وقال اجلوهري: الداحس اسم فرس مشهور لقيس بن زهري بن جذمية العبسي، ومنه 

وجعال حرب داحس، وذلك أن قيسا وحذيفة بن بدر تراهنا على خطر عشرين بعريا 

الغاية مائة غلوة واملضمار أربعني ليلة واجملرى من ذات اإلصاد، فأجرى قيس داحسا 

والغرباء وأجرى حذيفة اخلطار واحلنفاء، فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينًا على 

الطريق فردوا الغرباء ولطموها وكانت سابقة، فهاجت احلرب بني عبس وذبيان 

 أربعني سنة.
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 كناية عن أهمية إنذاره.  فقوله 

ا حيدق بهم قالوا: إن الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعالمهم مب

من اخلطر، نزع ثوبه وأشار به إليهم إذا كان بعيدًا منهم ليخربهم 

مبا دهمهم، وأكثر من يفعل هذا هو رئيس  بوقوع اخلطر وليحذرهم

القوم ورقيبهم، وقالوا: وإمنا يفعل ذلك ألنه أبني للناظر وأغرب 

 وأشنع منظرًا فهو أبلغ يف استحثاثهم يف التأهب للعدو.

وقيل: معناه أنا النذير الذي أدركين العدو فأخذ ثيابي 

 .(1)فإنذركم عريانًا 

ان، فهو مأخوذ من أعرب وقيل: إن العريان مبعنى فصيح اللس

 الرجل عن حاجته إذا أفصح عنها.

 

 التعصبات الباطلة
كما أن هناك أسبابا للتغيري، هناك موانع عن التغيري أيضا، 

                

بن عمرو اخلثعمي كان ناكحًا يف آل زبيد، فأرادوا أن يغزوا قومه  وقيل: إن زنرب( 1)

وخشوا أن ينذر بهم، فحرسه أربعة نفر، فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا، وكان 

 من أشد الناس عدوًا ـ أي ركضا ـ فأنذر قومه.

وقيل: األصل فيه أن رجاًل لقي جيشًا فسلبوه وأسروه فانفلت إىل قومه فقال: إني 

 ت اجليش فسلبوني، فرأوه عريانا فتحققوا صدقه.رأي
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فالعديد من أفراد اجملتمع اجلاهلي مل يقبلوا التغيري حنو احلسن 

 لوجود التعصبات فيهم، فالتعصب مانع من التغيري.

ة آنذاك تندفع وراء النزاعات املادية، الروحية السائدكانت وقد 

 كانوالعادات الساذجة، والباطلة عتقادات وتقف مدافعة عن اال

احملرك الرئيسي هلا. وإنَّ االختالفات كانت يف والعصبية اجلهل 

تدمري، دون أن تقيم وزنًا البادة واإلأغلب األحيان تصل إىل 

 لألخالق والقيم اإلنسانية..

يرجع يف كثري من فإنه بني الناس،  حروبمن  نراه ـ اليوم ـوما 

إىل النزعات القومية  وأاألحيان، إىل تلك النعرات القبلية اجلاهلية، 

اليت توارثها الناس، جياًل عن جيل. وبدأوا حيكمونها على املنطق 

 ، فكانت مانعة عن التغيري حنو احلسن.والعقل والقيم الصحيحة

وارثة من العصر اجلاهلي، هي ولذا فإّن العصبية املذمومة املت

اإلعانة على الظلم، وإثبات الباطل، والتفاخر باألمور اليت توجب 

 ، اليت توجب املنقصة، وبث اخلالف بني الناس. التافهة

من كان يف قلبه مثقال حبة من خردل  :قال رسول اهلل 

 .(1)من عصبية، بعثه اهلل عّز وجل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية

  عن العصبية فقال:  ئل اإلمام علي بن احلسنيُسو

                

 . 7ح 133ب 289ص  70( حبار األنوار: ج1)
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 العصبية اليت يأثم عليها صاحبها: أْن يرى الرجل شرار قومه خري

من خيار قوم آخرين، وليس من العصبية أْن حيب الرجل قومه، 

 .(1)ولكن من العصبية أْن ُيعني الرجل قومه على الظلم

األغنياء من مرتفة وأما : (صلوات اهلل عليه)وقال أمري املؤمنني 

قَالُوا نَْحُن أَْكثَُر أَْمَواالً ََ األمم فتعصبوا آلثار مواقع النعم فــ: 

فإن كان البد من العصبية،  ..(2)َوأَْوالداً َوَما نَْحُن بُِمعَذَّبِينَ 

فليكن تعصبكم ملكارم اخلصال وحمامد األفعال وحماسن األمور، 

من بيوتات العرب  (4)والنجداء (3)اليت تفاضلت فيها اجملداء

، باألخالق الرغيبة واألحالم العظيمة (5)ويعاسيب القبائل

واألخطار اجلليلة واآلثار احملمودة، فتعصبوا خلالل احلمد: من 

احلفظ للجوار، والوفاء بالذمام، والطاعة للرب، واملعصية للكرب، 

واإلعظام للقتل، واإلنصاف واألخذ بالفضل، والكف عن البغي، 

 والكظم للغيظ، واجتناب الفساد يف األرض.  للخلق،

واحذروا ما نزل باألمم قبلكم من املثالت بسوء األفعال 

                

 . 20778ح 57ب 373ص 15( وسائل الشيعة: ج1)

 . 35سورة سبأ: ( 2)

 اجملداء: الشرفاء والكرماء من القوم. (3)

 ستغاثة.عانة واالالنجداء: أهل اإل (4)

 ، ويستعمل جمازًا يف رئيس القوم.اليعاسيب مجع يعسوب: وهو أمري النحل (5)
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وذميم األعمال. فتذكروا يف اخلري والشر أحواهلم، واحذروا أن 

تكونوا أمثاهلم، فإذا تفكرمت يف تفاوت حاليهم، فالزموا كل أمٍر 

ومدت العافية  لزمت العزة به شأنهم، وزاحت األعداء لـه عنهم،

به عليهم، وانقادت النعمة لـه معهم، ووصلت الكرامة عليه 

حبلهم، من االجتناب للفرقة، واللزوم لأللفة، والتحاض عليها، 

والتواصي بها، واجتنبوا كل أمٍر كسر فقرتهم، وأوهن منتهم، من 

تضاغن القلوب، وتشاحن الصدور، وتدابر النفوس، وختاذل 

 األيدي. 

ال املاضني من املؤمنني قبلكم، كيف كانوا يف وتدبروا أحو

حال التمحيص والبالء؛ أمل يكونوا أثقل اخلالئق أعباًء وأجهد 

العباد بالًء، وأضيق أهل الدنيا حااًل، اختذتهم الفراعنة عبيدًا، 

فساموهم سوء العذاب وجرعوهم املرار، فلم تربح احلال بهم يف 

ًة يف امتناٍع ، وال سبيال إىل ذل اهللكة وقهر الغلبة، ال جيدون حيل

الصرب منهم على األذى يف  دفاٍع، حتى إذا رأى اهلل سبحانه جّد

حمبته، واالحتمال للمكروه من خوفه، جعل لـهم من مضايق البالء 

فرجًا، فأبدهلم العز مكان الذل، واألمن مكان اخلوف، فصاروا 

هلل لـهم ما مل ملوكًا حكامًا وأئمًة أعالمًا، وقد بلغت الكرامة من ا

 .تذهب اآلمال إليه بهم

فانظروا كيف كانوا، حيث كانت األمالء جمتمعًة، واألهواء 
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مؤتلفًة، والقلوب معتدلًة، واأليدي مرتادفًة، والسيوف متناصرًة، 

والبصائر نافذًة، والعزائم واحدًة، أمل يكونوا أربابًا يف أقطار 

وا إىل ما صاروا إليه األرضني، وملوكًا على رقاب العاملني، فانظر

يف آخر أمورهم، حني وقعت الفرقة وتشتتت األلفة واختلفت 

الكلمة واألفئدة، وتشعبوا خمتلفني وتفرقوا متحاربني، وقد خلع اهلل 

عنهم لباس كرامته، وسلبهم غضارة نعمته، وبقي قصص 

 أخبارهم فيكم عربًا للمعتربين.

إسرائيل فما  فاعتربوا حبال ولد إمساعيل وبين إسحاق وبين

أشد اعتدال األحوال وأقرب اشتباه األمثال، تأملوا أمرهم يف حال 

تشتتهم وتفرقهم، ليالي كانت األكاسرة والقياصرة أربابًا لـهم، 

حيتازونهم عن ريف اآلفاق، وحبر العراق، وخضرة الدنيا إىل 

الريح، ونكد املعاش، فرتكوهم عالًة  (2)، ومهايف(1)الشيحمنابت 

وأجدبهم قرارًا،  ،، أذل األمم دارًا(4)ووبٍر (3)إخوان دبٍر مساكني،

ال يأوون إىل جناح دعوٍة يعتصمون بها، وال إىل ظل ألفٍة يعتمدون 

                

 الشيح: نبات معروف ينبت يف البادية. (1)

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

 الَدَبر ـ بالتحريك ـ القرحة يف ظهر الدابة. (3)

 شعر اجلمال واملراد أنهم رعاة. (4)
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على عزها، فاألحوال مضطربٌة واأليدي خمتلفٌة والكثرة متفرقٌة، يف 

وأصناٍم معبودٍة  (1)بالء أزٍل وأطباق جهٍل، من بناٍت موؤودٍة

 وغاراٍت مشنونٍة.  وأرحاٍم مقطوعٍة

 (2) رسواًل فانظروا إىل مواقع نعم اهلل عليهم حني بعث إليهم

فعقد مبلته طاعتهم، ومجع على دعوته ألفتهم، كيف نشرت 

النعمة عليهم جناح كرامتها، وأسالت لـهم جداول نعيمها، 

والتفت امللة بهم يف عوائد بركتها، فأصبحوا يف نعمتها غرقني، ويف 

فكهني، قد تربعت األمور بهم يف ظل سلطاٍن قاهٍر، خضرة عيشها 

وآوتهم احلال إىل كنف عز غالٍب، وتعطفت األمور عليهم يف ذرى 

فهم حكاٌم على العاملني، وملوٌك يف أطراف األرضني، ، ملٍك ثابٍت

ميلكون األمور على من كان ميلكها عليهم، وميضون األحكام فيمن 

 ناٌة وال تقرع لـهم صفاٌة. كان ميضيها فيهم، ال تغمز لـهم ق

أال وإنكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة، وثلمتم حصن 

اهلل املضروب عليكم بأحكام اجلاهلية، فإن اهلل سبحانه قد امنت 

على مجاعة هذه األمة، فيما عقد بينهم من حبل هذه األلفة، اليت 

                

 من )وأد بنته( أي: دفنها وهي حية. (1)

 .املبعوث رمحة للعاملني الرسول األعظم حممد وهو سيد الكائنات ( 2)
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ينتقلون يف ظلها ويأوون إىل كنفها، بنعمٍة ال يعرف أحٌد من 

 املخلوقني لـها قيمًة؛ ألنها أرجح من كل مثٍن،وأجل من كل خطٍر. 

وبعد املواالة  ،(1) واعلموا أنكم صرمت بعد اهلجرة أعرابًا

                

اأَلْعرابيُّ: الَبَدِويُّ، وهم اأَلْعراُب، واأَلعاِريُب: مجع اأَلْعراِب. ورجل َأْعَرابيٌّ،  (1)

باأَللف، ِإذا كان َبَدِويًا، صاحَب َنْجَعٍة واْنتواٍء واْرتياٍد للكأل، وَتَتبٍُّع مَلساِقِط الَغْيث، 

َرب َأو من َمواليهم. واأَلْعرابيُّ ِإذا قيل لـه: يا َعَربيُّ َفِرَح بذلك وسواء كان من الَع

وَهشَّ لـه. والَعَربيُّ ِإذا قيل لـه: يا َأْعرابيُّ َغِضَب لـه. َفَمن َنَزل البادية، َأو جاَوَر 

لرِّيِف الَباِديَن وظَعَن بَظْعِنهم، واْنَتَوى باْنِتوائِهم: فهم َأْعراٌب، وَمن َنَزَل بالَد ا

واْسَتْوَطَن امُلُدَن والُقرى الَعربيَة وغريها ممن َيْنتِمي ِإىل الَعَرب: فهم َعَرب، وِإن مل 

ُقوُلوا  َقاَلِت اأَلْعَراُب آَمنَّا ُقل لَّْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكنيكونوا ُفَصحاَء. وقول اهلل عز وجل: 

 الَعَرب َقِدُموا على النيب . َفهُؤالء قوم من َبوادي 14سورة احلجرات:  َأْسَلْمَنا

املدينَة َطَمعًا يف الصََّدقات، ال َرْغَبًة يف اإلسالم، فسماهم اهلل تعاىل: اأَلْعراَب، 

 اأَلْعراُب َأشّد كفرًا وِنفاقًاومثلهم الذين ذكرهم اهلل يف سورة التوبة، فقال: 

 . 97سورة التوبة: 

ِب واأَلْعراب والَعَربيِّ واأَلْعرابيِّ، رمبا َتحاَمَل قال اأَلزهري: والذي ال َيْفِرُق بني الَعَر

على الَعَرب مبا يتَأّوله يف هذه اآلية، وهو ال مييز بني الَعَرِب واأَلْعراب، والجيوز َأن 

يقال للمهاجرين واأَلنصار َأعراٌب، ِإمنا هم َعَرٌب أَلنهم اْسَتوَطُنوا الُقَرى الَعَربية، 

ُء مبكة ثم  ء بالَبْدِو ثم اْسَتْوَطَن الُقَرى، والنَّاِشى ء منهم الناشىوَسَكُنوا امُلُدَن، وسوا

هاجر ِإىل املدينة، فِإن َلِحَقْت طائفٌة منهم بَأهل الَبْدِو بعد هجرتهم، واْقَتَنْوا َنَعمًا، 

وا وَرَعْوا َمَساِقَط الَغْيث بعد ما كانوا حاِضَرًة َأو ُمهاِجَرًة، قيل: قد َتَعرَّبوا َأي صار

َأْعرابًا، بعد ما كانوا َعَربًا. ويف احلديث: َتَمثَّل يف ُخْطبِته ُمهاِجٌر ليس ِبَأْعرابّي، جعل 

امُلهاِجَر ِضدَّ اأَلْعرابيِّ. وَتَعرََّب َأي َتَشبَّه بالَعرب، و َتَعرََّب بعد هجرته َأي صار 
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بامسه، وال تعرفون من اإلميان  أحزابًا، ما تتعلقون من اإلسالم إاّل

رمسه، تقولون: النار وال العار، كأنكم تريدون أن تكفئوا  إاّل

هه، انتهاكًا حلرميه، ونقضًا مليثاقه، الذي وضعه اإلسالم على وج

اهلل لكم حرمًا يف أرضه، وأمنًا بني خلقه، وإنكم إن جلأمت إىل غريه 

حاربكم أهل الكفر، ثم ال جربائيل وال ميكائيل وال مهاجرون وال 

 أنصاٌر ينصرونكم، إال املقارعة بالسيف، حتى حيكم اهلل بينكم. 

اهلل وقوارعه وأيامه ووقائعه، فال  وإن عندكم األمثال من بأس

تستبطئوا وعيده جهاًل بأخذه، وتهاونًا ببطشه، ويأسًا من بأسه، 

لرتكهم األمر  فإن اهلل سبحانه مل يلعن القرن املاضي بني أيديكم إاّل

باملعروف والنهي عن املنكر، فلعن اهلل السفهاء لركوب املعاصي، 

قيد اإلسالم وعطلتم حدوده  واحللماء لرتك التناهي. أال وقد قطعتم

 .(1)وأمتم أحكامه

وهذه اخلطبة الشريفة تبني العديد من أسباب وموانع التغيري، 

 سواء كان التغيري من السيء إىل احلسن، أو العكس.
 

                                                                                                             
 

يمون يف اأَلمصاِر، وال َأعرابيًا. قال: واأَلْعراب ساكنو البادية من الَعَرب الذين ال يق

 . عربمادة  586ص 1يدخلونها ِإال حلاجة. راجع لسان العرب: ج

 تسمى القاصعة. من خطبة لـه  192نهج البالغة، اخلطب:  (1)
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 الحروب القبلية
 تتخذ طابعنيـ غالبًا ـ لقد كانت حروب العرب يف اجلاهلية 

احلروب القصرية األمد، وهي : األول منهما: وأسلوبني يف القتال

وتكون  اليت ال تكاد تستمر ساعات أو أيامًا قالئل على األكثر،

بعد أن يكون  بشكل غارة تشنها قبيلة على أخرى، وتنتهي

ب رحله، ولعبت انتهالطرفان، أو أحدهما قد تشتت مشله، و

 السيوف يف رقاب أهله، ثم اقتيد الباقون، أسارى وسبايا.

من احلروب، فهي: احلرب الطويلة األمد، وأّما النوع الثاني 

واليت كانت تظل أحيانًا مستعرة إىل عشرات السنني، من قبيل 

كما يف بعض  مائة عامحرب األوس واخلزرج، اليت بقيت 

  .(1)التواريخ

                

وهم أبناء حارثة بن ثعلبة، ارحتلتا من  ،( األوس واخلزرج قبيلتان عربيتان من األزد1)

  نصروا رسول اهللودينة املنورة، اليمن إثر تصدع سد مأرب، فاستوطنوا امل

وقد  فسموا باألنصار يف قبال املهاجرين الذين هاجروا من مكة إىل املدينة. ،وآمنوا به

اشتهرت تلك احلروب بني األوس واخلزرج حتى كانت هلا أيام مشهورة عند العرب، 

بين يوم الصفينة، وهو أول يوم جرت احلرب فيه، ويوم السرارة، ويوم وفاق  منها:

خطمة، ويوم حاطب بن قيس، ويوم حضري الكتائب، ويوم أطم بين سامل، ويوم 

أبرتوة، ويوم البقيع، ويوم مضرس ومعبس، ويوم الدار، ويوم بعاث االخر، ويوم 

فجار األنصار. وكانوا ينتقلون يف هذه املواضع اليت تعرف أيامهم بها ويقتتلون قتااًل 

 شديدًا. 
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قال: قدم أسعد بن ف القمي علي بن إبراهيم  ىرو

 زرارة، وذكوان بن عبد قيس يف موسم من مواسم العرب، وهما

 من اخلزرج، وكان بني األوس واخلزرج حرب قد بغوا فيها دهورًا

طويلة، وكانوا ال يضعون السالح ال بالليل وال بالنهار، وكان آخر 

، وكانت األوس على اخلزرج، فخرج (1)حرب بينهم يوم بغاث

أسعد بن زرارة وذكوان إىل مكة يف عمرة رجب يسألون احللف 

صديقا لعتبة بن ربيعة، فنزل  على األوس، وكان أسعد بن زرارة

عليه فقال له: إنه كان بيننا وبني قومنا حرب وقد جئناكم نطلب 

احللف عليهم. فقال عتبة: بعدت دارنا من داركم ولنا شغل 

 النتفرغ لشيء. قال: وما شغلتكم وأنتم يف حرمكم وأمنكم؟ 

له عتبة: خرج فينا رجل يدعي أنه رسول اهلل، سفه  قال

 . ! آهلتنا، وأفسد شباننا، وفرق مجاعتنا أحالمنا، وسب

 فقال له أسعد: من هو منكم؟

قال: ابن عبد اهلل بن عبد املطلب، من أوسطنا شرفًا، 

 . وأعظمنا بيتًا

                

ضم الباء: يوم معروف، كان فيه حرب بني األوس واخلزرج ( يوم بغاث أو بعاث، ب1)

يف اجلاهلية، هو من مشاهري أيام العرب، وبعاث: اسم حصن لألوس، انظر لسان 

 «.بعث»مادة  117ص 2العرب: ج



 
 

22 

وكان أسعد وذكوان ومجيع األوس واخلزرج يسمعون من 

اليهود الذين كانوا بينهم ـ النظري وقريظة وقينقاع ـ أن هذا أوان نيب 

 يكون مهاجره باملدينة، لنقتلنكم به يا معشر العرب. خيرج مبكة 

من اليهود،  هفلما مسع ذلك أسعد وقع يف قلبه ما كان مسع

 قال: فأين هو؟ 

يف  جر، وإنهم ال خيرجون من شعبهم إاّلقال: جالس يف احِل

مه؛ فإنه ساحر يسحرك بكالمه. املوسم، فال تسمع منه والتكّل

 اشم يف الشعب.وكان هذا يف وقت حماصرة بين ه

فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا معتمر، البد لي أن أطوف  

 بالبيت؟ 

 قال: ضع يف أذنيك القطن. ف

القطن، فطاف بالبيت من فدخل أسعد املسجد وقد حشا أذنيه 

جالس يف احلجر مع قوم من بين هاشم، فنظر   ورسول اهلل

نفسه: ما أجد إليه نظرة فجازه، فلما كان يف الشوط الثاني قال يف 

أجهل مين، أيكون مثل هذا احلديث مبكة فال نعرفه حتى أرجع إىل 

خربهم؟ ثم أخذ القطن من أذنيه ورمى به وقال لرسول أقومي ف

 : أنعم صباحا. اهلل

قد أبدلنا اهلل به ما هو »رأسه إليه، وقال:  فرفع رسول اهلل 
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 «.أحسن من هذا، حتية أهل اجلنة: السالم عليكم

 ه أسعد: إن عهدك بهذا لقريب، إىل ما تدعو يا حممد؟ فقال ل

إىل شهادة أن ال إله إال اهلل وأني رسول اهلل، وأدعوكم قال: 

 أاَلَ تُْشِرُكوا بِِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساناً َوالَ تَْقتُلُوا أَْوالََدُكْم ِمْن

ْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها إِْمالٍَق نَْحُن نَْرُزقُكُْم َوإِيَّاُهْم َوالَ تَ 

ِ ذَِلكُْم  َم هللاُ إاِلَ بِاْلَحق  َوَما بَطََن َوالَ تَْقتُلُوا النَّفَْس الَّتِي َحرَّ

اُكْم بِِه لَعَلَّكُْم تَْعِقلُونَ  َوالَ تَْقَربُوا َماَل اْليَتِيِم إاِلَ بِالَّتِي ِهَي   َوصَّ

دَّهُ َوأَْوفُوا اْلَكْيَل َوالِْميَزاَن بِاْلِقْسِط الَ نَُكل ُِف أَْحَسُن َحتَّى يَْبلَُغ أَشُ 

نَْفساً إاِلَ ُوْسعََها َوإِذَا قُْلتُْم فَاْعِدلُوا َولَْو َكاَن ذَا قُْربَى َوبِعَْهِد هللاِ 

اكُْم بِِه لَعَلَّكُْم تَذَكَُّرون  .(1)أَْوفُوا ذَِلكُْم َوصَّ

وحده ال  ال إله إال اهللفلما مسع أسعد هذا قال: أشهد أن 

، وأنك رسول اهلل، يا رسول اهلل بأبي أنت وأمي، أنا من شريك له

أهل يثرب من اخلزرج، وبيننا وبني إخواننا من األوس حبال 

مقطوعة، فإن وصلها اهلل بك فال أجد أعّز منك، ومعي رجل من 

قومي، فإن دخل يف هذا األمر رجوت أن يتمم اهلل لنا أمرنا فيك، 

هلل يا رسول اهلل، لقد كنا نسمع من اليهود خربك، وكانوا وا

يبشروننا مبخرجك، وخيربوننا بصفتك، وأرجو أن تكون دارنا دار 

هجرتك، وعندنا مقامك، فقد أعلمنا اليهود ذلك، فاحلمد هلل 

                

 .152ـ 151سورة األنعام:  (1)
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الذي ساقين إليك، واهلل ما جئت إال لنطلب احللف على قومنا، 

 .تانا اهلل بأفضل مما أتيت لهأوقد 

ثم أقبل ذكوان فقال له أسعد: هذا رسول اهلل الذي كانت 

اليهود تبشرنا به وختربنا بصفته، فهلم وأسلم، فأسلم ذكوان، ثم 

قاال: يارسول اهلل، ابعث معنا رجال يعلمنا القرآن ويدعو الناس 

 إىل أمرك. 

ملصعب بن عمري، وكان فتى حدثًا مرتفًا   فقال رسول اهلل

ويفضالنه على أوالدهم ومل خيرج من مكة، فلما  بني أبويه يكرمانه

يف الشعب حتى تغري   أسلم جفاه أبواه، وكان مع رسول اهلل

باخلروج مع أسعد، وقد كان  وأصابه اجلهد، فأمره رسول اهلل 

 ..تعلم من القرآن كثريًا

فخرج هو مع أسعد إىل املدينة ومعهما مصعب بن عمري، 

وخربه،   أمر رسول اهللقدموا على قومهم وأخربوهم بو

فأجاب من كل بطن الرجل والرجالن، وكان مصعب نازاًل على 

أسعد بن زرارة، وكان خيرج يف كل يوم ويطوف على جمالس 

 ..اخلزرج يدعوهم إىل اإلسالم فيجيبه األحداث

وكان عبد اهلل بن ُأبّي شريفًا يف اخلزرج، وقد كان األوس 

يهم لشرفه وسخائه، وقد واخلزرج اجتمعت على أن ميلكوه عل
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له إكلياًل احتاجوا يف متامه إىل واسطة كانوا يطلبونها،  كانوا اختذوا

وذلك أنه مل يدخل مع قومه اخلزرج يف حرب بغاث ومل يعن على 

األوس، وقال: هذا ظلم منكم لألوس وال أعني على الظلم، 

ه فرضيت به األوس واخلزرج، فلما قدم أسعد كره عبد اهلل ما جاء ب

 أسعد وذكوان وفرت أمره. 

فقال أسعد ملصعب: إن خالي سعد بن معاذ من رؤساء 

األوس، وهو رجل عاقل شريف مطاع يف بين عمرو بن عوف، 

 فإن دخل يف هذا األمر مت لنا أمرنا، فهلم نأتي حملتهم. 

فجاء مصعب مع أسعد إىل حملة سعد بن معاذ فقعد على بئر 

أحداثهم وهو يقرأ عليهم القرآن،  من آبارهم واجتمع إليه قوم من

فبلغ ذلك سعد بن معاذ، فقال ألسيد بن حضري وكان من 

أشرافهم: بلغين أن أبا أمامة أسعد ابن زرارة قد جاء إىل حملتنا مع 

 هذا القرشي يفسد شباننا، فأته وانهه عن ذلك.

: بن عمري فجاء أسيد بن حضري، فنظر إليه أسعد فقال ملصعب

ريف، فإن دخل يف هذا األمر رجوت أن يتم إن هذا الرجل ش

أمرنا، فأصدق اهلل فيه. فلما قرب أسيد منهم قال: يا أبا أمامة، 

يقول لك خالك: ال تأتنا يف نادينا، وال تفسد شباننا، واحذر 

 األوس على نفسك.
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فقال مصعب: أو جتلس فنعرض عليك أمرًا، فإن أحببته 

 هه. دخلت فيه، وإن كرهته حنينا عنك ما تكر

 فقرأ عليه سورة من القرآن. ،فجلس

 فقال: كيف تصنعون إذا دخلتم يف هذا األمر؟ 

قال: نغتسل ونلبس ثوبني طاهرين ونشهد الشهادتني ونصلي 

ركعتني. فرمى بنفسه مع ثيابه يف البئر، ثم خرج وعصر ثوبه، ثم 

عرض علّي، فعرض عليه شهادة أن ال إله إال اهلل وأن حممدا أقال: 

يا أبا  اهلل، فقاهلا، ثم صلى ركعتني، ثم قال ألسعد:رسول 

 أمامة، أنا أبعث إليك اآلن خالك وأحتال عليه يف أن جييئك. 

فرجع أسيد إىل سعد بن معاذ، فلما نظر إليه سعد قال: اقسم 

أن أسيدًا قد رجع إلينا بغري الوجه الذي ذهب من عندنا، فأتاهم 

ْحَمِن   حم سعد بن معاذ فقرأ عليه مصعب: تَْنِزيٌل ِمَن الرَّ

ِحيمِ  فلما مسعها، قال مصعب: واهلل، لقد رأينا اإلسالم   (1)الرَّ

يف وجهه قبل أن يتكلم، فبعث إىل منزله وأتى بثوبني طاهرين 

واغتسل وشهد الشهادتني وصلى ركعتني، ثم قام وأخذ بيد 

 مصعب وحوله إليه وقال: أظهر أمرك وال تهابن أحدا. 

                

 .2ـ 1سورة فصلت:  (1)
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ف يف بين عمرو بن عوف وصاح : يا بين عمرو ثم جاء فوق

بن عوف اليبقني رجل وال امرأة وال بكر وال ذات بعل وال شيخ 

أن خيرج، فليس هذا يوم سرت وال حجاب. فلما  وال صيب إاّل

 اجتمعوا قال: كيف حالي عندكم؟

قالوا: أنت سيدنا واملطاع فينا، وال نرد لك أمرًا، فمرنا مبا 

 شئت.

جالكم ونسائكم وصبيانكم علي حرام حتى فقال: كالم ر

رسول اهلل، واحلمد هلل الذي  تشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا

أكرمنا بذلك، وهو الذي كانت اليهود ختربنا به. فما بقي دار من 

وفيها مسلم أو مسلمة،  دور بين عمرو بن عوف يف ذلك اليوم إاّل

أمرك وادع الناس وحول مصعب بن عمري إليه وقال له: أظهر 

عالنية. وشاع اإلسالم باملدينة وكثر، ودخل فيه من البطنني مجيعا 

 أشرافهم، وذلك ملا كان عندهم من أخبار اليهود. 

أن األوس واخلزرج قد دخلوا يف   وبلغ رسول اهلل

اإلسالم، وكتب إليه مصعب بذلك، وكان كل من دخل يف 

  رسول اهلل اإلسالم من قريش ضربه قومه وعذبوه، فكان

كانوا يتسللون رجاًل فرجاًل فيصريون ويأمرهم باخلروج إىل املدينة، 
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 .(1)إىل املدينة فينزهلم األوس واخلزرج عليهم ويواسونهم..

وُيذكر أّنه قبل اندالع هذه احلرب، وقبل إعداد اجليوش هلا، 

وقف شخص يعود إىل إحدى القبيلتني، وصعد إىل مكان عال، 

ال تبقوا هلم عاِمَر دار، وال نافخ نار، وال  :هوصاح بأعلى صوت

 !طالب ثأر!

وهذا يعين تدمري بيت اخلصم وعياله بالكامل، حتى الطفل 

الرضيع، فعّمار الدور هم الرجال، ونافخ النار هنَّ النساء، 

وطالب الثأر هو الطفل الرضيع، الذي يكرب فيقوم للطلب بثأر 

 ..أبيه

، بعض احلروبقبل شروع  اجلاري حينذاكالعرف من وكان 

هو استكشاف رغبة اخلصم فيها، لذا جرت العادة أْن يرسلوا إليهم 

شخصًا عريانًا، يركب أحسن اجلياد وينذرهم، فإّما أْن يظعنوا عن 

الديار إىل مكان آخر ـ ويكون نائيًا بالطبع ـ أو يرضوا باحلرب حاًل. 

ك ُسّمي بني هذا الشخص الذي يأتي باإلنذار عريانًا. ولذلكان و

إّن إنذاره هو اإلنذار األخري.  :أي بالنذير العريانالعرب 

قد خاطب الناس يف بداية الدعوة إىل  والرسول األعظم 

                

 .7ف 3الركن األول ب 55إعالم الورى بأعالم اهلدى: ص (1)
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اإلسالم، بقدر عقوهلم، واألعراف اخلاّصة بهم. ويف احلديث 

إنا معاشر األنبياء ُأمرنا أْن ُنَكلِّْم الناس على َقدِر عنه: الشريف 

 .(1)عقوهلم

على شخِصه  (العريان)لفظة   هوعلى هذا فإطالق

 ..الكريم، لكون القبائل كلها يومئٍذ، ستفهم املراد من كالمه 

ألنه يريد أْن يوصل هلم هذا املعنى، وهو: يا أيها الناس، إني آخر 

نذير إليكم، فإن مل تستجيبوا ألمر اهلل فإن حياتكم وأموالكم 

لنزول العذاب من بعد ما صدر  وحماًل ،سوف تكون هدفًا للمشاكل

وهو معنى ما  ،وتكون اخلسارة ما بعدها خسارة ،اإلنذار والتهديد

إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن َخِسُروا أَنفَُسُهْم جاء يف اآلية الكرمية: 

أي أّن اخلاسرين خسرانًا حقيقيًا هم  (2)َوأَْهِليِهْم يَْوَم اْلِقيَاَمةِ 

رمانها من النجاة، وخسروا أهليهم بعدم الذين خسروا أنفسهم حب

 االنتفاع بهم يوم القيامة. 

وبعبارة أخرى: خسران النفس هو إيرادها مورد اهللكة 

والشقاء، حبيث يبطل منها استعداد الكمال، وال حتصل على 

خسران األهل كذلك يكون حبملهم على الكفر والسعادة، 

                

 يف قصار هذه املعاني. ما روي عنه  37صف العقول: ( حت1)

 .45( سورة الشورى: 2)
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 والشرك. وذلك هو اخلسران املبني. 

جل أن نفوز باآلخرة ـ بعد العزم والتوّجه ـ علينا أْن نهيأ أللذا و

األسباب باالبتعاد عن اجلاهلية، والنزعات الطائفية، واحلروب 

القبلية، وأْن نعرف الواجبات امللقاة على عاتقنا، بعد اإلنذار 

برتك التعصب،  األخري، الذي ُوّجه من قبل الرسول األعظم 

ية، والدخول حتت لواء املبادىء والتخلي عن العصبيات اجلاهل

 احلقة، مبادىء اإلسالم احلنيف.

وبعبارة أخرى علينا أن خنطو حنو التغيري إىل اخلري والفضيلة 

 والتقوى.

 وال يكون التغيري إاّل بعد توفر أسبابه ورفع موانعه.

 

 واجب المسلمين
وبعد أن  نعم قد تغري اجملتمع اجلاهلي بربكة رسول اهلل 

فسهم، فأصبح جمتمعًا مثاليًا متطورًا، ولكن اليوم رجعت غرّيوا أن

األمة إىل اجلاهلية، حيث غّيرت تلك األسس األخالقية والقيم 

 .اإلهلية اليت أمر بها رسول اهلل 

َ الَ وإذا أردنا التغيري مرة ثانية علينا بالبدء بأنفسنا، فـ  إِن  ّللا 
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 . (1)َما بِأَْنفُِسِهمْ يُغَي ُر َما بِقَْوٍم َحت َى يُغَي ُرواْ 

على املسلمني ـ فردًا فردًا ـ يف عصرنا هذا، أن يضعوا ويلزم 

 نصب أعينهم، ملاذا؟)أنا النذير العريان( هذه الرواية 

كل واحد منهم هو نذير، وإّن األرض ال   ألن األئمة

 ختلو منهم أبدًا، ولو أراد أحد أْن يتخلى عن األئمة املعصومني

 ه اآلية املباركة: فستشمله هذ إِنَّ اْلَخاِسِريَن الَِّذيَن

ألن الشرق والغرب هم دائمًا يف و. (2)َخِسُروا أَنفَُسُهْم َوأَْهِليِهمْ 

حالة رقابة تامة على كل حتركات املسلمني. ولو أّن املسلمني ضعفوا 

مرة واحدة وتقاعسوا فجأًة، فسيأتي الشرق والغرب ليسلبوا منهم 

وحتى األرواح، كما نرى اآلن يف أكثر البالد املال واجلاه، 

 ..ندونيسيا، وغريهاإاإلسالمية، كأفغانستان والعراق ولبنان و

إذا أردنا النجاة والتحرر والوقوف بوجه الشرق والغرب، ف

وعرتته الطاهرة   فعلينا أْن نعترب بكالم الرسول األعظم

 وألن األئمة األطهار ،  من بعده  هم أيضًا

هو النذير يف  واإلمام احلجة صاحب العصر والزمان  ،النذر

االحاديث الشريفة الواردة عنهم وقتنا هذا،وقد ُأشري إىل ذلك يف 

                

 .11الرعد: سورة  (1)

 .45سورة الشورى:  (2)
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. 

بطهور،  دعا رسول اهلل قال:  فعن اإلمام الباقر 

إِنَّما أَْنَت فألزمها يده ثم قال:  فلما فرغ أخذ بيد علي 

 (2)َوِلُكل ِ قَْوٍم هادٍ قال: ثم ضم يده إىل صدره، و (1)ُمْنِذرٌ 

ثم قال: يا علي أنت أصل الدين، ومنار اإلميان، وغاية اهلدى، 

 . (3)وقائد الغر احملجلني، أشهد بذلك

 ويف رواية عن أبي بردة األسلمي قال: دعا رسول اهلل 

بيد  فأخذ رسول اهلل  بالطهور وعنده علي بن أبي طالب 

 ثم قال:  ،لطاهر ـ فألزقها بصدرهبعد ما تطهر ـ وهو ا علي 

 ٌإِنَّما أَْنَت ُمْنِذر(4).. 

 ، ثم قال: ثم ردها إىل صدر علي 

 ٍَوِلُكل ِ قَْوٍم هاد(5)   :ثم قال إنك منارة األنام، ورواية

  .(6)اهلدى، وأمري القرى، أشهد على ذلك، إنك كذلك

                

 .7سورة الرعد:  (1)

 .7سورة الرعد:  (2)

 .2ح 1ب 3ص 23حبار األنوار: ج (3)

 .7سورة الرعد:  (4)

 .7سورة الرعد:  (5)

 .1ب 2ص 32حبار األنوار: ج (6)
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أَْنَت  إِنَّمايف قول اهلل تبارك وتعاىل:  وعن أبي جعفر 

املنذر،  رسول اهلل  :قال  (1)ُمْنِذٌر َوِلُكل ِ قَْوٍم هادٍ 

 اهلادي، واهلل ما ذهبت منا وما زالت فينا إىل  وعلي 

  . (2)الساعة

إِنَّما قال: قلت له:  وعن أبي بصري عن أبي عبد اهلل 

ر املنذ رسول اهلل  : ؟ فقالأَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكل ِ قَْوٍم هادٍ 

قلت: بلى  اهلادي. يا أبا حممد، فهل منا هاد اليوم؟ وعلي 

جعلت فداك، ما زال فيكم هاد من بعد هاد، حتى رفعت إليك. 

رمحك اهلل يا أبا حممد، ولو كانت إذا نزلت آية على  : فقال

رجل، ثم مات ذلك الرجل ماتت اآلية مات الكتاب، ولكنه حي 

 . (3)جيري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى

عن الصادق جعفر بن  ،وعن سليمان بن مهران األعمش

حنن قال:  عن علي بن احلسني  عن أبيه  حممد 

أئمة املسلمني، وحجج اهلل على العاملني، وسادة املؤمنني، وقادة 

الغر احملجلني، وموالي املؤمنني، وحنن أمان أهل األرض، كما أن 

                

 .7الرعد: سورة  (1)

 .7ح 13ب 30ص 23بصائر الدرجات: ج (2)

 .6ح 1ب 4ص 23حبار األنوار: ج (3)
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نا ميسك اهلل السماء أن تقع النجوم أمان ألهل السماء، وحنن الذين ب

بإذنه، وبنا ميسك األرض أن متيد بأهلها، وبنا  على األرض إاّل

نشر الرمحة، وخيرج بركات األرض، ولوال ما ينزل الغيث، وبنا ُي

ومل ختل األرض  :ثم قال  يف األرض منا لساخت بأهلها

 منذ خلق اهلل آدم من حجة هلل فيها ظاهر مشهور، أو غائب مستور،

وال ختلو إىل أن تقوم الساعة من حجة اهلل فيها، ولوال ذلك مل يعبد 

: فكيف ينتفع الناس قال سليمان: فقلت للصادق . اهلل

 باحلجة الغائب املستور؟ 

 . (1)كما ينتفعون بالشمس إذا سرتها السحاب :قال 

 نذيرًا وهاديًا، عندها (عجل اهلل تعاىل فرجه)وباختاذنا اإلمام احلجة 

ستكون ظلمتنا نورًا، وضعفنا قوة، وتفرقنا احتادًا، ونفوز برضا اهلل 

ونكون قد أّدينا الواجب امللقى على  .تعاىل، ويتحقق نصرنا األكيد

عاتقنا، جتاه الدين واألّمة، وأصبحنا من القوة حبيث ال يرعبنا اسم 

الشرق أو الغرب، بل سنكون يف املوقع األمامي، الذي أراده اهلل 

اإلسالم يعلو  :رسول اهلل حيث قال  ، لألمة اإلسالميةتعاىل

 .(2)وال يعلى عليه

                

 .15ح 34اجمللس 186أمالي الشيخ الصدوق: ص (1)

 .32383ح 1ب 14ص 26وسائل الشيعة: ج( 2)
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إّن هذا اإلسالم دين اهلل الذي  :أمري املؤمنني وقال 

اصطفاه لنفسه، واصطنعه على عينه، وأصفاه خرية خلقه، وأقام 

دعائمه على حمبته، أذّل األديان بعزته، ووضع امللل برفعه، وأهان 

 .(1)..ته، وخذل حماّديه بنصرهأعداءه بكرام

 
 المذابح واالستهانة باإلنسان

، يف زمن احلرب اليت شنتها أمريكا قال رئيس فيتناميذكر أن 

تل مخسمائة ألف إنسان واختلطت دماؤهم قد ُق :ضدهم

. علما بأن هذه اإلحصائية مل تكن النهائية. فإنه ملا انتهت (2)بالرتاب

 . احلرب جتاوز القتلى املليونني

أفغانستان شعب وقال زعماء السوفيت: إنهم ال حيتاجون من 

مليونني فقط من جمموع السكان! وهذا يعين أنهم ال حيسبون  إاّل

ولو أرادوا لشردوهم أو  ،مليونًا أي حساب (18) مللباقي وه

  قتلوهم.

                

ينبه على إحاطة علم اهلل باجلزئيات  من خطبة لـه  198، اخلطب: ( نهج البالغة1)

 .ثم حيث على التقوى.

ة، الفيتناميني خالل سنوات احلرب الثمانيالبشرية من سائر لقد ذكروا أن امجالي اخل (2)

خسائر أما  مليون الجئ. 12، وما يزيد على ماليني جريح 3، ومليونا قتيلبلغت 

 .حيجروما يزيد على مائة ألف  ،ألف قتيل 57  فقدرت بـ:نياألمريكي
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ويف إحدى البالد اإلسالمية، قال رئيسها: إّن من يفكر يف 

عليه أْن يستلم أرضًا جرداء بال شعب، استالم السلطة مكاني، ف

 .(1) سلطتهالبقاء على مبعنى أنه مستعد إلبادة كل الشعب يف سبيل 

                

يف هذا املقطع من الكتاب إىل صدام  مقامه(الراحل )أعلى اهلل الشريازي اإلمام يشري  (1)

أتعس منوذج للدكتاتوريني، صاغه الغرب طاغوت العراق يف العصر احلديث، وهو 

وفق متطلبات املنطقة وظروفها السياسية، وحافظ علـى أمنـه الشخصي فـي أدق 

م( يف قرية العوجة جنوب تكريت، نشأ 1939ولد عام ) .الظروف وأحلك اللحظات

 سوية بشهادة كل من عرفه، انتمى إىل حزب البعث واشرتك مع بعض نشأة غري

هرب إىل م( 1959عناصر احلزب يف حماولة فاشلة الغتيال عبد الكريم قاسم عام )

رتدد على السفارة الكثر كان ي ومنها إىل مصر. وخالل فرتة بقائه يف القاهرةسوريا 

حد كبار املسؤولني العرب ـ بأن ـ عن أ األمريكية، فقد ذكر يف صحيفة الشرق األوسط

يف  املسؤول العربي أن صدام هو رجل أمريكا األول يف املنطقةلغ عبد الناصر أب

كان دائم الرتدد على السفارة األمريكية بالقاهرة، وأن املخابرات وقد ، املستقبل

 املصرية قد صورت ورصدت كل حتركاته واتصاالته بالسفارة األمريكية.

املنفذ األول صدام كان وبعد جناح االنقالب م(، 1968متوز  17ب )اشرتك يف انقال 

بعد ثالثة عشر يوما املشرتكة يف االنقالب، وذلك لتصفية جمموعة عبد الرزاق النايف 

 أصبح صدام نائبًا جمللس قيادة الثورة يف عام  متوز. 30، أي يف يوم من انقالبهم

 عن البالد. حال غياب البكر ورئيسًا للجمهورية  م(1970)

، ألغى م( أصبح رئيسًا للجمهورية بعد إقصاء البكر عن احلكم1979ويف عام )

م( 1980جم إيران عام )( فها1975اتفاقية اجلزائر اليت وقعها مع شاه إيران عام )

أحرقت األخضر واليابس، راح ضحيتها من  فاندلعت حرب استمرت مثان سنوات

بعدما توقفت احلرب عاد صدام واعرتف باتفاقية الشعبني ما يزيد على مليوني قتيل، و
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وقيل  أكثر من مليون جزائريوكذلك فرنسا، فقد قامت بقتل 

، حينما أرادت اجلزائر أْن حتصل على استقالهلا، علمًا بأّن مليونني

 .(1) نفوس اجلزائر كانت آنذاك تسعة ماليني نسمة

                                                                                                             
 

 اجلزائر اليت ألغاها!!

م( فاندلعت حرب اخلليج الثانية، فقامت قوات 1990عام )واحتلها الكويت هاجم 

بغية اخراجه من الكويت ومت ذلك، فلم  يالعراقمبهامجة اجليش احللفاء بقيادة أمريكا 

ي من دمار شامل يف مجيع مرافق تضع تلك احلرب أوزارها حتى كان العراق يعان

حتت حصار العراق ووضع احلياة ويف كل بناه التحتية، وضحايا مل تضبط أعدادها، 

بقرار من جملس األمن حبجة تدمري أسلحة الدمار الشامل اليت طاملا تبجح  طويل األمد

 الطاغية صدام بها متوعدا امريكا وإسرائيل حبرقهم بها، واليت مل يستخدمها إال مع

م(، اليت قمعها 1991شعبه يف حلبجة وباقي مدن العراق قبل وبعد انتفاضة عام )

 ا يزيد على مب ىقدر عدد من قتل وأعدم واختفحتى بوحشية ال مثيل هلا، صدام 

 ـ وقيل مليون ـ عراقي.( ألف 500)

م( بالتحالف مع 2003انهار نظام صدام واحتل العراق حبرب شنتها أمريكا عام )

وبعض الدول األخرى، فهرب صدام وأعوانه من املعركة، ألقي القبض عليه بريطانيا 

خمتبئا يف جحٍر حتت االرض كاجلرذ بعد كل ذلك اجلربوت والكربياء والفرعنة اليت 

اتسم بها طيلة حياته، وهذا حال الكثري من أركان نظامه الذين مت إلقاء القبض عليهم 

ثم شكلت حمكمة حملاكمة صدام وأعوانه،  تباعًا، فاسرتاح الشعب منه ومن جرائمه،

فأصبح ذلياًل حقريًا مذمومًا مدحورًا، ثم ُحكم عليه باإلعدام شنقًا ونفذ احلكم 

 واحلمد هلل قاصم اجلبارين.

ثورة املليون شهيد، وهي حرب حترير وطنية ثورية ضد : تعرف الثورة اجلزائرية باسم (1)

وكانت نتيجتها انتـزاع  ،الشعب اجلزائرياالستعمار االستيطاني الفرنسي قام بها 
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وقد  عامًا. 130اجلزائر الستقالهلا بعد استعمار شرس وطويل استمّر أكثر من 

 .م(1954عام )انطلقت الرصاصة األوىل للثورة يف تشرين الثاني 

وقد بدأت هذه الثورة بقيام جمموعات صغرية من الثوار املزّودين بأسلحة قدمية وبنادق 

ف مراكز اجليش الفرنسي ومواقعه يف أحناء خمتلفة من ااأللغام باستهدصيد وبعض 

 البالد ويف وقت واحد.

أما ردة فعل املستعمر الفرنسي فكانت القيام حبمالت قمع واسعة للمدنيني ومالحقة 

الفرنسي . وبلغ قمع البوليس الثوار قام بعمليات عسكرية ضخمة ضد، حيث الثوار

وفرضت على األهالي معسكرات االعتقال  ،ريافحده األقصى يف املدن واأل

 اجلماعي يف خمتلف املناطق.

من إقامة بعض السلطات املدنية يف بعض مناطق اجلزائري متّكن جيش التحرير وقد 

خوض معارض عنيفة ضد اجليش الفرنسي واعتمد خطة توزيع . واجلنوب اجلزائري

املهامجة، وختفيف الضغط  القوات على مجيع املناطق من أجل إضعاف قوات العدو

على بعض اجلبهات، باإلضافة إىل فتح معارك مع العدو من أجل إنهاكه واستنـزاف 

 قواته وحتطيمه.

مّت إعالن احلكومة اجلزائرية املؤقتة برئاسة فرحات  م(1958أيلول عام  19)ويف 

الناطق باسم الشعب وعباس، ومنذ ذلك التاريخ أصبحت هذه احلكومة هي املمثل 

إجراء قامت باجلزائري واملسؤولة عن قيادة الثورة سياسيًا وعسكريًا وماديًا، و

 شرط االعرتاف املسبق بالشخصية الوطنية اجلزائرية.ني بفاوضات مع الفرنسيامل

والقت التضامن  طرحت قضية اجلزائر يف األمم املتحدة ويف مؤمتر الشعوب األفريقيةو

 والدعم والتأييد هلا.

، أعلن اجلنرال ديغول اعرتاف فرنسا حبق اجلزائر يف تقرير م(1959ل أيلو 16)ويف 

مصريها. وكان جواب احلكومة اجلزائرية املؤقتة قبوهلا ملبدأ تقرير املصري واستعدادها 

للتفاوض املباشر يف الشروط السياسية والعسكرية لوقف القتال وتوفري الضمانات 
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إّن اإلنكليز افتعلوا حربًا  :كتبهبعض يف  (1)وأيضًا َكَتَب ِنهرو

                                                                                                             
 

 الضرورية ملمارسة تقرير املصري.

 (: حاول الفرنسيون حسم القضية اجلزائرية عسكريًام1962ـ  1960) وامويف األع

ألن جذور الثورة كانت قد تعمقت وأصبحت موجودة  ؛ولكنهم مل يفلحوا يف ذلك

الفرنسيون عدة محالت عسكرية ضخمة على خمتلف املناطق وشن يف كل مكان. 

خالهلا خسائر فادحة،  اجلزائرية، ولكنها مجيعًا باءت بالفشل وتكّبد اجليش الفرنسي

تعيني العقيد هواري وتشكيل أول هيئة أركان للجيش اجلزائري مت  م(1960)ويف 

  بومدين أول رئيس لألركان هلذا اجليش.

توقف القتال بني الطرفني وحتدد يوم األول من متوز إلجراء  م(1962عام ) يف آذارو

وحتقق اهلدف  ،اللفصّوت اجلزائريون مجاعيًا لصاحل االستق، استفتاء شعيب

السياسي واألساسي األول حلرب التحرير، بعد أن دفع الشعب اجلزائري ضريبة الدم 

غالية يف سبيل احلرية واالستقالل.. وبعد أن استمرت احلرب قرابة مثاني سنوات سقط 

 خالهلا ما يقرب من مليون ونصف مليون شهيد.

 5)يوم دخوهلا  نفس م(1962متوز  5)وصادف بدء انسحاب القوات الفرنسية يف 

من االستعمار، كما انسحبت هذه القوات من  (عامًا 132)أي بعد  م(1830متوز 

القريبة من اجلزائر  (سيدي فرج)نفس املكان الذي دخلت منه إىل اجلزائر يف منطقة 

ومّت تعيني أمحد بن بيال كأول رئيس جلمهورية اجلزائر املستقلة بعد خروجه  .العاصمة

 الفرنسية مع عدد من قادة الثورة وكوادرها. من السجون

، وكان االبن البكر للمحامي موتيالل نهرو م(1889)يف نهرو الل  ولد جواهر (1)

نهرو إىل مدينة اهلل آباد، التحق  م(1900)عام  تهانتقلت عائل وزوجته سواروب.

فحصل شهر مدرسة ثانوية بريطانية يف ذلك احلني. ثم تابع دروسه أمبدرسة هارو، 

عاد إىل اهلند  على إجازة يف العلوم الطبيعية وإجازة يف احلقوق من جامعة كامربدج.
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يف الصني، راح ضحيتها عشرون مليونًا حتت اسم حرب 

                                                                                                             
 

كان مفعما باألفكار الوطنية وشديد اإلعجاب و م(1912)بعد إنهاء دراسته سنة 

شكلت العالقة احلميمة بني  خباره وأفكاره.أالذي كانت الصحف تنشر  ،بغاندي

اهلندي، مما دعا بعض الصحفيني  (املؤمتر)زب وغاندي أهمية كربى حلنهرو ووالده 

 .هميعل (الثالوث املقدس)إىل إطالق لقب 

كان موتيالل، الذي تبع خطى ولده جواهرالل يف اإلعجاب  م(1920)حبلول العام 

بغاندي، يتخلى عن معظم ممتلكاته من سيارات وأحصنة وعربات مفضال ارتداء زي 

ببساطة وتقشف، وكان ابنه جواهرالل قد سبقه مماثل ملا كان يرتديه غاندي والعيش 

 إىل ذلك. 

طالق احلركة اليت عرفت إىل حزب املؤمتر وشارك يف نهرو إانتسب  م(1919)عام 

 مع الربيطانيني، وكان من املتحمسني هلا. (حركة الالتعاون)باسم 

ث ولكن قوات الشرطة اعتقلته حي ،اخنرط نهرو بأعمال املعارضة اهلندية الالعنفية

 . تعرض للضرب املربح

انتخب نهرو رئيسا حلزب املؤمتر يف عموم اهلند. ومع بدء حركة  م(1929)عام يف 

 ها حزب املؤمتر تعرض إىل االعتقال أكثر من مرة. يالعصيان املدني السلمي اليت دعا إل

من  (انتقال السلطة)اختري ليكون كبري املفاوضني عن حزب املؤمتر يف مفاوضات 

آب )، ويف الية. وعند جناح املفاوضات صار نهرو رئيسا للحكومة االنتقاإلنكليز

 صار أول رئيس وزراء لدولة اهلند املستقلة. م(1947

يف منصب  (نديرا)أ. وخلفته ابنته كبري للهنودحزن مما سبب  م(1964)تويف نهرو عام 

 رئاسة احلكومة اهلندية.

نهرو موسم الشباب والفرح الظافر لقد مثل  :ما معناه فيه شاعر اهلند طاغور قال

 .بروح عدمية الفساد قوامها النضال واإلخالص املتفاني يف خدمة قضية احلرية



 
 

41 

 . (1)االفيون

                

مام جتارتها أبواب الصني أبفتح (، امليالدي 18القرن )اهتمت بريطانيا يف نهاية  (1)

الصيين شيان لونج توسيع  اإلمرباطورفطلب امللك جورج الثالث من  ، العاملية

 ىويف املقابل كان علاإلمرباطور رفض ذلك، ن أال إقات التجارية بني البلدين..العال

والبورسلني نقدا  التجار الربيطانيني دفع قيمة مشرتياتهم من الصني من الشاي واحلرير

حدى إىل دفع إلذلك جلأت بريطانيا ؛ مما تسبب يف استنزاف مواردهم منها ، بالفضة

اليت كانت  (East India Company) شرقية الربيطانيةشركاتها ..وهي شركة اهلند ال

  ة من اهلنديلاوالشم ىيف املناطق الوسط األفيونزرع  إىل حتتكر التجارة مع الصني

 . تها للصنياكوسيلة لدفع قيمة وارد ،الصني إىلوتصديره 

وقد القت جتارة م( 1781 ) الصني يف عام ىلإ األفيونول شحنة كبرية من أمت تصدير 

وبدأت ، وازداد حجم التبادل التجاري بني البلدين ،يف الصني كبريًا فيون رواجًااأل

  األفيون،دمان إبدأ الشعب الصيين يف إذ  ؛بشائر جناح اخلطة الربيطانية يف الظهور

وبدأت مشاكل االدمان تظهر  . لصني لدفع قيمة ذلك االفيونن اوبدأ نزوح الفضة م

صدار أول إب (م1729)يف عام  مرباطور يونغ تيكينجعلى الشعب الصيين مما دفع باإل

غري أن شركة اهلند الشرقية الربيطانية مل تلتفت  .مرسوم بتحريم استرياد املخدرات

 .هلذا املنع واستمرت يف تهريب األفيون إىل الصني

ها يحيث مل ُيهرَّب إل ،تصاعدت حركة التهريب لألفيون إىل الصني بصورة تدرجييةو

من األفيون قدرت تكلفتها خبمسة عشر مليون  غم(ك 608)سوى  (م1729)يف عام 

 (.طنًا 272)وصلت املهربات اىل  (م1792)دوالر. ثم يف عام 

صحة  ىفيون الواسع علوللخطر الذي ميثله تعاطي األ ،انزعجت الصني هلذه الظاهرة

يين قرارا مرباطور الصصدر اإلألذلك  ،والذي يسبب تدمري اجملتمع الصيين، املواطنني

فيون مريكيني على تسليم خمدراتهم من األجرب التجار الربيطانيني واألأعندما  ،آخر

. كبرية شهدها املناوئون هلذا املخدر اليةيف احتف حراقهإوقام ب ،لف طنأ غالذي بل
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عالن احلرب على الصني إوج قوتها يف ذلك الوقت أعندها قررت بريطانيا وكانت يف 

وحبث الربيطانيون عن  ،فيون للعودة من جديدمام جتارة األأيد بواب من جدلفتح األ

وكان النظام العاملي يف ذلك الوقت يقوم على  ارة(ج)تطبيق مبدأ حرية التحبجة ذريعة 

  بريطانيا يف عام فأرسلت  . ماسية السفن املسلحةدبلوين هما حرية التجارة وأمبد

 للتجارة بالقوة. أبوابهاعلى فتح  إلجبارهاالصني  إىلسفنها وجنودها  (م 1840 )

واستطاعت بريطانيا بعد مقاومة م(  1842 ) فيون األوىل إىل عاماستمرت حرب األ

.. واقرتب  احتالل مدينة دينج هاي يف مقاطعة شني جيانج ،نيعنيفة من الصيني

مرباطور الصيين للتفاوض دفع ذلك اإلني، سطول الربيطاني من البوابة البحرية لبكاأل

 م(.1842 )بريطانيا وتوقيع اتفاقية نان جنج يف  مع

فلم يرتفع حجم ، الغربية ىه بريطانيا والقويماكانت تصبوا إل عاهدةهذه اململ حتقق 

لذلك قررت بريطانيا وفرنسا استخدام القوة ؛ التجارة مع الصني كما كانوا يتوقعون

 .واختذوا ذريعة جديدة هذه املرة ،خرى ضد الصنيأمرة 

احتالل بعض األراضي واملوانيء الصينية عت فيها القوات الربيطانية والفرنسية استطاف

  مرباطور يقبل مراجعة االتفاقات وتوقيع اتفاقية )تيان جني( يف عاممما جعل اإل

والواليات املتحدة وروسيا واليت   بني الصني وكل من بريطانيا وفرنسا م( 1858 )

ها يعلى التصديق عل ،ت اتفاقية )بتان جن(نص. من االمتيازات تعطي هلم مزيدًا

وحني تأخرت الصني يف التصديق استخدمت بريطانيا وفرنسا . خالل عام من توقيعها

  لتحقيق ذلك واستطاعت قواتهما دخول )تيان جن( يف ربيع عام ىالقوة مرة أخر

صر وتوجهوا إىل الق م( 1860 ) ثم تقدمت حنو )بكني( ودخلوها يف اكتوبر م( 1860 )

أعظم  وهذا القصر يعترب ،ميال عن بكنيأالذي يبعد بضعة  لإلمرباطورالصيفي 

وقام  .وحيتوي على آثار تارخيية وحتف وذهب اليقدر بثمن ،وأفخم قصور العامل

وأضرموا فيه النار بعد  ،الضباط الربيطانيون والفرنسيون بنهب حمتوياته ملدة أربعة أيام

 .ذلك
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مدى وحشية أعداءاإلسالم، وأعداء اإلنسانية، ومن هنا يعلم 

بقوة اإلميان، واالعتقاد الراسخ، ولكن ميكن الوقوف أمامهم 

والعرتة الطاهرة  يوم إىل ما أمر به رسول اهلل وبتغيري واقعنا ال

. 

الوقوف بوجه الكفار، والتحصن من  وبذلك يكون

 الكفر مّلة واحدة. وخمططاتهم، املضادة لإلنسان واإلسالم، 

بنشر أن نبدأ حنو األفضل، يلزم التغيري ومن أجل حتقيق 

وة، العقيدة اإلسالمية يف قلوب الناس، ابتداًء من التوحيد والنب

وانتهاًء ببقية أصول ومعتقدات اإلسالم، وبعد ذلك نعمل على 

، حتى  ترويج األعمال الصاحلة اليت ترضي اهلل ورسوله

 حيصل النصر والفالح إن شاء اهلل تعاىل.

                                                                                                             
 

وكذلك  ،مع كل من فرنسا وبريطانيا تفاقياتاالووقع ملطالبهم  رضخ اإلمرباطور

 .كثرأروسيا والواليات املتحدة اليت منحت امتيازات 

 120)ليصل إىل  (م1850)وارتفع عدد املدمنني يف الصني من مليوني مدمن عام 

 أيار 8)، ولكن حروب األفيون مل تنته نهائيًا إال باتفاقية (م1878مليونًا سنة 

ربي األفيون الشهريتني مبثابة فضيحة ال مثيل هلا يف احلياة تضل حو .(م1911

فضيحة تدل على استبداد القوى الغربية  ،السياسية واالقتصادية يف التاريخ

 .ة على حساب كل القيم واملبادئ واالخالقياتيلااالستعمارية وتقدميها ملصاحلها امل
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هو الظفر والفالح  (1)قَْد أَفْلََح اْلُمْؤِمنُونَ سبحانه: قال 

، فقد شاركوا اهل خرةة اآلدأي فازوا خبري الدنيا وسعا ،بالسعادة

خرتهم، واملؤمن آخرة يف آلالدنيا يف دنياهم، ومل يشاركهم أهل ا

، واطالقه يف الشريعة منصرف اىل املصدق برساالت اهلل هو املصدق

والظفر على  .هابوحدانية اهلل، وبالرسالة، وباملعاد، وبلوازم

شقني: دنيوي وُأخروي. فالدنيوي هو الظفر بالسعادات اليت تطيب 

، وهو الغنى وتليب حاجات اجلسم على األغلب ا احلياة الدنيابه

مبا وعدنا به اهلل تعاىل يف الفوز باجلنة واألخروي هو الظفر والعز، و

 اآلخرة. 

واألئمة األطهار  وإذا كّنا من املؤمنني باهلل تعاىل ورسوله 

، وعملنا بقوهلم، فلن نكون من اخلاسرين، إن (عليهم الصالة والسالم)

 ء اهلل، ال يف الدنيا وال يف اآلخرة.شا

كان قد زالت عنكم الدنيا كما  :قال اإلمام أمري املؤمنني 

بالتزود  ،فأكثروا عباد اهلل اجتهادكم فيها ،زالت عمن كان قبلكم

فإنها دار العمل والدار  ؛من يومها القصري ليوم اآلخرة الطويل

 ،ن املغرت من اغرت بهافإ ،فتجافوا عنها ،اآلخرة دار القرار واجلزاء

                

 .1سورة املؤمنون:  (1)
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املطمئنني إليها  ،لن تعد الدنيا إذا تناهت إليها أمنية أهل الرغبة فيها

َكَماء أَنَزْلنَاهُ ِمَن  :أن تكون كما قال اهلل تعاىل ،املغرتين بها

ا يَأْكُُل النَّاُس   السََّماِء فَاْختَلَطَ بِِه نَبَاُت األَْرِض ِممَّ

 مل يصب امرؤ منكم من هذه الدنيا حربة إاّل أال إنه .(1)َواألَْنعَامُ 

وهو خائف منها أن تئول  وال يصبح امرؤ يف حياة إاّل ،أعقبتها عربة

واملوت من وراء ذلكم  ،أو زوال عافيته ،أو تغري نعمه ،جائحة

ِلتُْجَزى ُكلُّ نَفٍْس  ،وهول املطلع والوقوف بني يدي احلكم العدل

ِذيَن أََساُؤوا بَِما َعِملُوا َويَْجِزَي الَِّذيَن الَّ  جيزيو (2)بَِما َكَسبَتْ 

 . (3)(4)بِاْلُحْسنَى أَْحَسنُوا

                

 . 24سورة يونس:  (1)

 .22جلاثية: سورة ا (2)

 .31سورة النجم:  (3)

 .77ح 15ب 19ص 75حبار األنوار: ج (4)
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 امحمد الفاتح وفتح تركي

، ففي الزمن (1) لدولة الرومانيةاعاصمة  (القسطنطينية)كانت 

                

على يد اإلمرباطور  (م330)تعد القسطنطينية من أهم املدن العاملية، أسست يف عام  (1)

البيزنطي قسطنطني األول، وقد كان هلا موقع عاملي فريد حتى قيل: لو كانت الدنيا 

ح املدن لتكون عاصمة هلا، ومنذ تأسيسها مملكة واحدة لكانت القسطنطينية أصل

قيل: إن سبب  .وهي من أكرب املدن يف العامل وأهمها ،اختذها البيزنطيون عاصمة هلم

وهلذا فقد  رسول اهلل أهمية فتح هذه املدينة عند املسلمني هو حديث رووه عن 

ن يتحقق املسلمني وقادتهم على فتحها عرب العصور املختلفة طمعًا يف أحكام تنافس 

حيث رووا عن عبد اهلل بن بشر اخلثعمي عن  اهلل رسول املسند إىل ديث احلفيهم 

لتفتحن القسطنطينية، فلنعم األمري أمريها ولنعم : يقول أبيه أنه مسع النيب 

قال فدعاني مسلمة بن عبد امللك، فسألين فحدثته فغزا  اجليش ذلك اجليش

 القسطينية. 

 (هـ44)منذ أيام معاوية بن أبي سفيان يف سنة املسلمني  تعددت على فتحها محالت

نفس النتيجة. آلت إىل ومل تنجح هذه احلملة، وقد تكررت محالت أخرى يف عهده 

وتعد هذه احلملة أقوى  ،كما قامت الدولة األموية مبحاولة أخرى لفتح القسطنطينية

ليمان بن عبد امللك احلمالت األموية عليها، وهي تلك احلملة اليت متت يف أيام س

  (.هـ98)سنة 

عسكرية محالت حيث شهد العصر العباسي إىل واستمرت احملاولة لفتح القسطنطينية 

مكثفة ضد الدولة البيزنطية، ولكنها مل تتمكن من الوصول إىل القسطنطينية نفسها 

اليت تلك  تتلك احلمالأهم وتهديدها مع أنها هزتها وأثرت على األحداث داخلها، 

 . (هـ190)سنة العباسي ت يف أيام هارون مت
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وذلك ألن طغاة  ،الذي قام فيه املسلمون باهلجوم على إيران

ودخلوا املسلمون فبادرهم ، الفرس قد استعدوا لغزو املسلمني

لرؤساء تعاقبوا كانت السلطة قبل ذلك ودون مقاومة تذكر، إيران 

ا البالد إىل وا قد جّرووكان ،(1)وماني ذقبا :منهمعلى احلكم 

 ..الفساد

                                                                                                             
 

من قبل ويف مطلع القرن الثامن اهلجري جتددت احملاوالت لفتح القسطنطينية 

متكنت قواته من حماصرتها و ،الصاعقةامللقب بوكانت البداية يف أيام بايزيد العثمانيني 

لسحب قواته وفك اضطر السلطان بايزيد ولكن ، (م1393ـ هـ796)بقوة سنة 

دارت معركة الذين هامجوا العثمانيني، وقد صار عن القسطنطينية ملواجهة املغول احل

 بايزيد ثم مات بعد ذلك يف األسر سنة السلطان أنقرة الشهرية، واليت أسر فيها 

ن تفككت الدولة العثمانية مؤقتا، وتوقف التفكري يف أوكان نتيجة ذلك  (م1402)

 فتح القسطنطينية إىل حني. 

جرت عدة  (هـ863ـ  هـ824)أيام السلطان مراد الثاني قرار الدولة العثمانية وبعد است

حماوالت لفتح القسطنطينية ومتكنت جيوش العثمانيني يف أيامه من حماصرتها أكثر من 

مرة، وكان اإلمرباطور البيزنطي يف أثناء تلك احملاوالت يعمل على إيقاع الفتنة يف 

، فلم يتمكن جنح يف إشغاله يف هدفه الذي حرص عليه صفوف العثمانيني، وبهذه الطريقة

 العثمانيون من حتقيق ما كانوا يطمحون إليه إال يف زمن ابنه حممد الفاتح فيما بعد.

م( ملك وهو ابن مخس عشرة 488قباذ بن فريوز بن يزدجرد ملك الفرس سنة ) (1)

وعود الذي جاء امسه م( وادعى أنه النيب امل 240سنة. أما ماني: فهو املولود حوالي )

يف االجنيل: ياراقليت، ودعا الناس إىل مذهب جديد بني املسيحية والزردشت، قتله 

 م( ويطلق عليه اسم ماني النقاش. 274امللك بهرام سنة )
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، من كثرة ظلم حكامه الشعب اإليراني آنذاك، متعبًاكان و

اجلور واالستبداد لخالص من لدخول املسلمني، وهو ينتظر 

 أوضاع التحلل والفساد، وجرائم احلكام حبق أبنائه. و

الناس آنذاك، عملوا كل ما يف وسعهم لتذليل العقبات أمام ف

إنقاذهم من عبث هذين الطاغيتني ليتم  ،انتصار املسلمني

 وفسادهما. 

باملعنى  إيران مل تؤخذ باحلربميكن أن يقال: إن ومن هنا 

الظاملة والسلطة الناس  السيء برقاب، ألن التحكم املصطلح هلا

، معن حكومتهالناس د الطريق ألْن يتخلى والعنف احلاكم، قد مّه

من االستبداد والقمع واجلور،  مختّلصه بأّي حكومة بديلة واويرض

العادل، وكان الشعب قد مسع وخاصة إذا كان البديل هو اإلسالم 

 دخلوهلذه األسباب  ،قيم اإلسالم واحرتامه وتقديره لإلنسانب

 .بكل سهولة إيرانإىل املسلمون 

أي الرومان، فاملسألة كانت أصعب أما من جهة الشمال، 

بعض  خرج القسطنطينيةإىل حدود فحينما وصل املسلمون بكثري، 

وقاوموهم مقاومة شديدة، وكانوا يصرون على عدم فسح الناس 

إذ أّن السلطة والكنيسة يف الدولة  ؛اجملال أمام تقدم املسلمني

انية كانتا تشعران خبطر اإلسالم عليهما وعلى مصاحلهما، الروم

فاجتهتا إىل الناس وعملتا على كسب تأييدهم من ناحية، ومن 



 
 

49 

ناحية أخرى عملتا على رفع القدرات العسكرية لبالدهم من توفري 

كانت للروم أساليب عسكرية، تعترب يف ف ؛السالح وجتنيد الناس

  وأمثاهلما. (1)ر واملنجنيقوقتها، منيعة ومتطورة، مثل األسوا

دامت مقاومة العاصمة بالذات زمنًا طوياًل، وبعد ذلك قد و

أنهم خسروا  قام بنو أمية بهجوم آخر الحتالل القسطنطينية، إاّل

احتالهلا مبعركة مبحاولة وكذلك قام بنو العباس  .املعركة آنذاك

  أيضًا.مل يفلحوا مشابهة و

                

امَلْنَجِنيُق وامِلْنَجِنيُق، بفتح امليم و كسرها، و امَلْنَجُنوق: الَقذَّاف، اليت ترمى بها  (1)

َأعجمي معرب، وأصلها بالفارسية: َمْن ِجي ِنيْك، َأي ما َأْجَوَدني، احلجارة، دخيل 

 وهي مؤنثة، وتقديرها َمْنَفِعيل لقوهلم: كنا ُنْجَنُق َمرًَّة و ُنْرَشُق ُأخرى. 

قال الفراء: و اجلمع مْنَجِنيقات، وقال سيبويه: هي َفْنَعليل امليم من نفس الكلمة 

ويف التصغري ُمَجْيِنيق، وأَلنها لو كانت زائدة والنون  َأصلية لقوهلم يف اجلمع َمجاِنيق،

زائدة الجتمعت زائدتان يف َأول االسم، و هذا ال يكون يف اأَلمساء وال الصفات اليت 

ليست على اأَلفعال املزيدة، ولو جعلت النون من نفس احلرف صار االسم رباعّيًا 

ء اجلارية على أفعاهلا حنو ُمَدْحِرج، والزيادات ال تلحق ببنات اأَلربعة أّوال إال األمسا

 ومنهم من قال: إن امليم والنون زائدتان لقوهلم َجَنَق َيْجِنق إذا رمى. 

التهذيب يف الرباعي: َأبو تراب ِمْنَجِليق و يقال َجّنقوا اجملانيق وَمْجنقوها؛ ويف حديث 

ال َأحد اجلاِنقني عند احلجاج: َأنه نصب على البيت َمْنَجِنيقًا َوكَّل بها جاِنَقني، فق

 رميه:                    َخطَّارة كاجلمل الَفِنيق         َأْعَدْدُتها للمسجد الَعتيِق 

 اجلاِنُق: الذي يدير امَلْنجنيق و يرمي عليها.   

 مادة )جمنق(. 338ص 10انظر لسان العرب: ج
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وذلك  (1)يد السلطان حممد الفاتحأّما املرة الثالثة فكانت على 

                

 احلكام العثمانينيلسلة السابع يف سهو ،  (م1481 ـ هـ431)هو السلطان حممد الثاني  (1)

اخلريات. حكم ما يقرب من ثالثني عامًا. توىل حكم الدولة  يلقب بالفاتح وأب

امتاز  (سنة 22)وكان عمره آنذاك  (م1451 ـ هـ855)العثمانية بعد وفاة والده يف 

فاق أقرانه منذ حداثته فاقت من سبقه من السالطني العثمانيني حممد الفاتح بشخصية 

العلوم اليت كان يتلقاها يف مدرسة األمراء وخاصة معرفته لكثري من لغات  يف كثري من

عصره وميله الشديد لدراسة كتب التاريخ، مما ساعده فيما بعد على إبراز شخصيته 

حتى أنه اشتهر أخريًا يف التاريخ بلقب حممد الفاتح، لفتحه  ،يف اإلدارة وميادين القتال

 القسطنطينية. 

فعمل على  ،إدارات الدولة املختلفة، واهتم كثريًا باألمور املالية بإعادة تنظيمقام 

حتديد موارد الدولة وطرق الصرف منها بشكل مينع اإلسراف والبذخ أو الرتف. 

وكذلك ركز على تطوير كتائب اجليش وأعاد تنظيمها ووضع سجالت خاصة 

ك العصر. وعمل باجلند، وزاد من مرتباتهم وأمدهم بأحدث األسلحة املتوفرة يف ذل

وعزل من ظهر  ،وأقر بعض الوالة السابقني يف أقاليمهم ،على تطوير إدارة األقاليم

السلطاني وأمدهم باخلربات اإلدارية والعسكرية  طوطور البال ،منه تقصريًا أو إهماال

وبعد أن قطع أشواطًا يف  ،ماممما ساهم يف استقرار الدولة والتقدم إىل األ ،اجليدة

لداخلي تطلع إىل املناطق املسيحية يف أوروبا لفتحها ونشر اإلسالم فيها، اإلصالح ا

ولقد ساعدته عوامل عدة يف حتقيق أهدافه، منها الضعف الذي وصلت إليه 

اإلمرباطورية البيزنطية بسبب املنازعات مع الدول األوروبية األخرى، وكذلك بسبب 

ومل يكتف السلطان حممد  ،اخلالفات الداخلية اليت عمت مجيع مناطقها ومدنها

نه عمل جبد من أجل أن يتوج انتصاراته بفتح القسطنطينية عاصمة إبل  ،بذلك

اإلمرباطورية البيزنطية، واملعقل االسرتاتيجي اهلام للتحركات الصليبية ضد العامل 

اإلسالمي لفرتة طويلة من الزمن، واليت طاملا اعتزت بها اإلمرباطورية البيزنطية 
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تح من علمائهم وبعد أن صار اوكان حممد الف، أيام العثمانينييف 

املسلمني، وحّدد ر بفتح القسطنطينية على أيدي حاكما، فّك

اجليش وتقوية معنوياته،  ها من قوةإعدادوقام بمقومات النصر 

، عسكريا إْن رتب وضع اجليش فوضع لذلك برناجمًا خاصًا، وما

حتى أمر العلماء أْن يرفعوا من معنويات الناس إىل أعلى درجة 

ل اوثواب قت ،ممكنة، وأن يذّكروا الناس بثواب اجلهاد يف سبيل اهلل

 .الذين خيططون ضد املسلمني الكفار

ثم أمر يف يوم مجعة إىل الصالة مجاعة، ودعا إىل البكاء أثناء 

لى القلوب أكثر من تأثري أي إميانًا منه بأّن للبكاء تأثريًا ع ،الصالة

 عمل عاطفي آخر. 

ومن جهة أخرى، فإن السلطان حممد الفاتح أمر عددًا من 

، وبعد مدة قصرية همرجاله أن يتغلغلوا يف بالد الروم لتقصي أخبار

ه عادوا، وجاءوا خبرب مفاُده أّن علماءهم منشغلون بالبحث حول أّن

  !الهوتيته؟ يف ناسوتيته أم يبهل أص عيسى ملا أصيب 

وملذاتهم، منشغلون بالتجارة والبيع والشراء، فوأما البقية 

 يوجد هناك أي مؤشر يدل على أّن الروم متأهبون للقتال.  ومل

                                                                                                             
 

 .ة واملسيحية بصورة عامة، وجعلها عاصمة للدولة العثمانيةبصورة خاص
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كما أن الظلم قد تفشى يف حكامهم، والشعب قد تعب من 

 جور طغاتهم.

ما عرف حممد الفاتح ذلك، أمر اجليش بشّن هجوم  عند

ومع أّن جيش الروم كان ميلك عددًا كافيًا  على دولة الروم، ئمفاج

من املنجنيقات واألسلحة القوية، وكان قادرًا يف أية حلظة على أْن 

يصب النار على رؤوس أفراد جيش حممد الفاتح ويفتك بهم، 

 ولكن املفاجأة اليت استعملها حممد الفاتح، حالت دون ذلك.

 سلمني.مضافا إىل أن الشعب مل يساند احلكومة لتصدي امل

وبالنتيجة وصل املسلمون إىل أبواب املدينة، ودخلوها 

وسقطت عاصمة الروم القسطنطينية على يد حممد الفاتح، الذي ما 

 .أن سجل نصره على الروم، حتى صّلى هناك ركعتني شكرًا هلل

مل يكن ملتزمًا كأغلب احلكام وبالرغم من أّن حممد الفاتح 

الدين حبذافريها، ولكّن عزمه  مببادىء اإلسالم، ومل يتّبع أصول

الراسخ على حتقيق اهلدف، ورفع معنويات املسلمني آنذاك، كان 

 .له الدور الفاعل يف فتح القسطنطينية

، من دون فرق يف هذه تأتي بالنصرعادة ألّن املعنوية العالية 

من احملاربني ، أي وإْن كانت أهداف القاعدة بني املسلمني وغريهم

لكنهم إذا متتعوا مبعنويات  نبيلة أو غري خملصةغري  ء احلربورا



 
 

53 

 .عالية، فإنها تعد من مقومات النصر

إذًا، الشيء الذي حاز على أهمية عظيمة وكان مؤثرًا يف هذه 

 املعركة هو اإلميان القوي الذي حيل يف القلوب. 

ومن هنا نرى التأكيد الكبري يف الروايات الشريفة على ضرورة 

 قوي الذي ال يزعزه شيء.التحلي باإلميان ال

اإلميان عقد بالقلب ولفظ باللسان  :قال اإلمام الرضا 

 .(1)وعمل باجلوارح

املؤمن أصلب من اجلبل، اجلبل  :وقال اإلمام الباقر 

 .(2)ُيستقل منه، واملؤمن ال يستقّل من دينه شيء

إن املؤمن أشد من زبر »قال:  وعن اإلمام الصادق 

تل، ثم حلديد إذا دخل النار تغري، وإن املؤمن لو ُقاحلديد، إن زبر ا

 .(3)«تل، مل يتغري قلبهشر ثم ُقُن

واإلميان هو عزم راسخ، وتصديق بالشيء، والتزام به، 

بوحدانيته، وبرسله،  قوتهيئة أسبابه. واإلميان باهلل هو التصدي

 . واليوم اآلخر، ومبا جاء به األئمة األطهار 

                

 .2باب معنى اإلسالم واإلميان ح 186ص : معاني األخبار (1)

 .37باب املؤمن وعالماته وصفاته ح 241ص  2ج: الكايف (2)

 .34ضمن ح 14باب  303ص  64ج: حبار األنوار (3)
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عرفة قوة املإّن قوة اإلميان ترتكز على لذا ذكرنا فيما سبق: 

والعقيدة من توحيد اهلل والعدل والنبوة واإلمامة واملعاد، ويتبعه 

 باقي األعمال الصاحلة. 

ن ذََكرٍ قال اهلل تعاىل:  ً م ِ أَْو أُنثَى َوُهَو  َمْن عَِمَل َصاِلحا

ن اآليات اليت ، إىل غري ذلك م(1)ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَنَّهُ َحيَاةً َطي ِبَةً 

والنصر  تشري إىل العمل الصاحل، فإنه السبب إىل الفوز األخروي

 . الدنيوي

 والعمل الصاحل هو شرط يف التغيري حنو األفضل كما ال خيفى.

 

 المسلمون في صقلية
، (2)كان املسلمون قد وصلوا إىل القسم اجلنوبي من صقلية

                

 .97: النحلسورة  (1)

 25815باحلكم الذاتي تتبع إيطاليا حاليًا مساحتها، ) صقلية: جزيرة وأقليم متمتع (2)

نسمة( يفصلها عن إيطاليا مضيق مسينا عن شبه  5.100000( وعدد سكانها )2كم

اجلزيرة، وعاصمتها باملرمو، وهي أكرب جزر البحر املتوسط وأكثرها سكانًا، تقع بني 

سطحها جبلي فيما  حبر أجيا والبحر الرتيين، وهي يف الشكل مثلثة األضالع، ومعظم

عدا سهل كاتانيا اخلصيب. تعتمد يف مواردها على الزراعة، وهي ال تزال تتبع يف 

الزراعة الطرق البدائية، ومتتاز اجلزيرة مبناخها اللطيف ومناظرها الطبيعية الفاتنة، 

وأهم صادراتها العنب والزيتون والربتقال والكربيت واألمساك. أسس املدن الكبرية 

قلية الفينيقيون والقرطاجيون واألغريق، ثم صارت صقلية مستعمرة جلزيرة ص
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يف عهد املأمون  ومل يبدأ إخضاع اجلزيرة بصورة نظامية تامة، إال

هـ( أرسل 212ففي سنة ) (1)العباسي بقيادة األمري زيادة اهلل األغليب

قاضي القريوان،  «أسد بن الفرات»إىل صقلية جيشًا كبريًا بقيادة 

وكان سبب إرسال اجليش، هو أّن ملك الروم بالقسطنطينية، 

عام  «قسطنطني»استعمل على جزيرة صقلية، بطريركًا امسه 

قائدًا على  «فيمي»فلما وصل إليها ُعيِّّن روميًا امسه هـ(. 211)

األسطول، وقد كان حازمًا فغزا أفريقيا، وأعمل فيها يد النهب 

                                                                                                             
 

رومانية، ثم انتقلت إىل البيزنطيني، ثم سيطر عليها املسلمون حيث بدأوا سنة 

هـ( صارت 878هـ( وصاروا يفتحون معاقلها الواحد بعد اآلخر حتى عام )727)

تمرة بني القبائل العربية اجلزيرة كلها يف أيدي املسلمني، وبسبب احلروب األهلية املس

 هـ(.1090سقطت يف يد النورمان وفتحها، ثم اكمل احتالهلا امللك روجر سنة )

هو زيادة اهلل بن إبراهيم بن األغلب بن سامل، كنيته: أبو حممد. رابع أمراء األغالبة  (1)

هـ( يف زمن املأمون 201صاحب أفريقيا، وقد ولي اإلمارة بعد أخيه عبد اهلل سنة )

لعباسي، وكان يدعو للمأمون يف خطبه أيام وثوب إبراهيم بن املهدي على ا

احلكومة، فلما خلصت للمأمون شكر لـه ذلك. وقد اضطربت البالد على األمري 

هـ( من 209التغليب، فكثرت الفنت وضعف أمره حتى مل يبق على طاعته سنة )

أمره واجندته نفزاوه. أفريقيا إال فاس والساحل وطرابلس وقبائل نفزاوه، ثم قوي 

هـ( وسّيره إىل جزيرة صقلية، فاستوىل على معظم  212فجهز أسطواًل عظيمًا سنة )

حصونها. تويف يف القريوان، وكان فصيحًا أديبًا يعرب من كالمه من غري تقعر، بنى 

 سور سوسة، وهو أول من مسي زيادة اهلل من والة بين األغلب.
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فالتقى  «قسطنطني»والتخريب، وشّق عصا الطاعة عن أمري اجلزيرة 

الطرفان يف معركة كبرية حتى حلت اهلزمية بقسطنطني، وفّر إىل 

يشه على اجلزيرة، وأمسك به فقتل جب «يميف»مدينة قطانية، فزحف 

، ثم أعلن نفسه ملكًا على تلك اجلزيرة. وحدث أيضًا «قسطنطني»

نفس األمر، بأْن شق عصا الطاعة اثنان من حكام مدنه، فتقاتال مع 

املساعدة  «فيمي»وأحلقا به هزمية منكرة، فهنا طلب  «فيمي»

 معه ووعده مبلك جزيرة صقلية، فسري «زيادة اهلل»والنجدة من 

هـ(، فوصال إىل مدينة مازر، حيث 212جيشًا يف ربيع األول عام )

تقابال مع جيش حاشد من الروم، ودارت بني الفريقني معركة 

رهيبة، أسفرت عن هزمية الروم، واستيالء املسلمني على أمواهلم 

ودواّبهم، ومتّكن املسلمون من أْن خيضعوا سريعًا لسلطانهم عددًا 

جلزيرة، وحاصروا سرقوسة، واستمر زحف كبريًا من قالع ا

املسلمني، حتى مت فتح جزيرة صقلية بأكملها. وكان أول حاكم هلا 

ومنها أيضًا انتشر اإلسالم إىل  «أبو األغلب إبراهيم بن عبد اهلل»هو 

 .(1)املدن اجملاورة، حتى وصل إىل ساحل كالبريا يف جنوبي إيطاليا

عنويات العالية اليت كان وقد مت هذا النصر اإلسالمي بفضل امل

                

وهو   اريخ اإلسالم( لإلمام الشريازي الراحل للتفصيل ينظر كتاب )موجز ت (1)

 تلخيص لكتاب )حضارة العرب( للدكتور غوستاف لوبون. 
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 يتمتع بها املسلمون آنذاك. 

يف حتقق االنتصارات يف العالية ومن الواضح تأثري املعنويات 

 احلروب واملعارك وسائر شؤون احلياة.
 

 المسلمون اليوم
، همضعفت معنوياتتغري واقع املسلمني وأما اليوم وبعد أن 

عم األغلب ـ واجتهوا وختلوا عن اإلسالم وأحكامه العظيمة ـ يف األ

إىل القوانني الوضعية الشرقية والغربية، وأصبحوا يف دويالت 

ومناطق متفرقة وصغرية، يطلق عليها اسم العامل الثالث، حسب 

تصنيفهم. يف حني أّن اإلسالم كان أساس احلضارات والتطور 

والتقدم لشعوب العامل أمجع، وما نراه يف الوقت احلاضر من 

رة، فأصوهلا كانت بيد املسلمني ولكن استفاد منها تكنولوجيا متطو

اجتهنا إىل مشاكل جانبية، تركنا مقومات التقدم والغرب، وحنن 

بقوله:   ونزاعات طائفية وجاهلية، قد نهى عنها رسول اهلل

إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، ومن  «أنا النذير العريان»

تغيري اجملتمع د واالجتهاد، يف لذا يلزم السعي واجل اجلهل إىل العلم.

اجلهل والظلم احلاصل يف وقتنا احلاضر إىل  ه منحتويلاإلسالمي و

نور، لننال رضى اهلل تعاىل ورسوله واألئمة األطهار العلم وال

ونفوز بسعادة الدنيا واآلخرة وما ذلك  صلوات اهلل عليهم أمجعني
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 .على اهلل بعزيز

بيننا وبني معصيتك،  اللهم اقسم لنا من خشيتك ما حيول

ومن طاعتك ما تبّلغنا به من رضوانك، ومن اليقني ما يهون علينا 

به مصيبات الدنيا. اللهم متعنا بأمساعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، 

واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على 

ا أكرب همنا، من عادانا، وال جتعل مصيبتنا يف ديننا، وال جتعل الدني

وال مبلغ علمنا، وال تسلط علينا من ال يرمحنا، برمحتك يا أرحم 

 .(1)«الرامحني

                

 فصل فيما نذكره من فضل ليلة النصف من شعبان. 699اإلقبال: ص (1)
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 من َهدي القرآن الحكيم

 العزم والصبر

َوَلَقْد َعِهْدَنا ِإَلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي َوَلْم قال تبارك وتعاىل: 

 .(1)َنِجْد َلُه َعْزمًا

َربُّ السََّماَواِت َواأَلْرِض َوَما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدُه وقال سبحانه: 

 .(2)َواْصَطِبْر ِلِعَباَدِتِه

َوْأُمْر َأْهَلَك ِبالصَّالِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها وقال عزوجل: 

 .(3)الَنْسَأُلَك ِرْزقًا نَّْحُن َنْرُزُقَك َواْلَعاِقَبُة ِللتَّْقَوى

اْسَتِعيُنوا ِباهلِل َواْصِبُروْا ِإنَّ  ِلَقْوِمِهَقاَل ُموَسى وقال سبحانه: 

 .(4)َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنَي اأَلْرَض هلِل ُيوِرُثَها َمن

 َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ِمَن وقال عزوجل: 

 .(5)الرُُّسِل

َعَلى اهلِل ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ  َفَتَوكَّْل َفِإَذا َعَزْمَتوقال سبحانه: 

                

 .115: طهسورة  (1)

 .65سورة مريم:  (2)

 .132سورة طه:  (3)

 .128سورة األعراف:  (4)

 .35: األحقاف( سورة 5)
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 .(1)اْلُمَتَوكِِّلنَي

ِباْلَمْعُروِف َواْنَه  َيا ُبَنيَّ َأِقِم الصَّالَة َوْأُمْروقال جل وعال: 

 . (2)ِمْن َعْزِم اأُلُموِر َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك

 العصبية والجاهلية

الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد ُهُم قال جل امسه: 

اْلَحَراِم َواْلَهْدَي َمْعُكوفًا َأن َيْبُلَغ َمِحلَُّه َوَلْوال ِرَجاٌل مُّْؤِمُنوَن َوِنَساء 

مُّْؤِمَناٌت لَّْم َتْعَلُموُهْم َأن َتَطُؤوُهْم َفُتِصيَبُكم مِّْنُهم مََّعرٌَّة ِبَغْيِر ِعْلٍم 

 ِفي َرْحَمِتِه َمن َيَشاُء َلْو َتَزيَُّلوا َلَعذَّْبَنا الَِّذيَن َكَفُروا ِمْنُهْم ِلُيْدِخَل اهلُل

ِفي ُقُلوِبِهُم اْلَحِميََّة َحِميََّة  ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا  َعَذابًا َأِليمًا

ِننَي َوَأْلَزَمُهْم َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْؤِم اْلَجاِهِليَِّة َفَأنَزَل اهلُل َسِكيَنَتُه

 َوَكاُنوا َأَحقَّ ِبَها َوَأْهَلَها َوَكاَن اهلُل ِبُكلِّ َشْيٍء  َكِلَمَة التَّْقَوى

 .  (3)َعِليمًا

َلُهم مََّثاًل رَُّجَلْيِن َجَعْلَنا  َواْضِرْبوقال تبارك وتعاىل: 

 َجَعْلَنا َبْيَنُهَما َزْرعًاِبَنْخٍل َو َحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُهَماأل

  َتْظِلْم ِمْنُه َشْيئًا َوَفجَّْرَنا ِخالَلُهَما َنَهرًا ِكْلَتا اْلَجنََّتْيِن آَتْت ُأُكَلَها َوَلْم

                

 .159: آل عمران( سورة 1)

 .17سورة لقمان:  (2)

 .26ـ 25: الفتح( سورة 3)
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 ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمنَك َمااًل َوَأَعزُّ  َوَكاَن َلُه َثَمٌر َفَقاَل

 .(1)َنَفرًا 

ِإنِّي   ِإْذ َقاَل َلُهْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأال َتتَُّقوَنذكره:  وقال عز

َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر   َفاتَُّقوا اهلَل َوَأِطيُعوِن  َلُكْم َرُسوٌل َأِمنٌي

َقاُلوا   َفاتَُّقوا اهلَل َوَأِطيُعوِن َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمنَي  ِإْن َأْجِرَي ِإاّل

 .(2)ْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اأَلْرَذُلوَنَأُن

َقاَل َيا َقْوِم َأَلْيَس ِلي  َوَناَدى ِفْرَعْوُن ِفي َقْوِمِهوقال سبحانه: 

َأْم َأَنا  َتْحِتي َأَفال ُتْبِصُروَن  ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اأَلْنَهاُر َتْجِري ِمن

 . (3)اُد ُيِبنُيَوال َيَك َخْيٌر مِّْن َهَذا الَِّذي ُهَو َمِهنٌي

َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما َأنَزَل اهلُل َقاُلوْا َبْل َنتَِّبُع َما وقال تعاىل: 

 .(4)َأْلَفْيَنا َعَلْيِه آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُهْم اَل َيْعِقُلوَن َشْيئًا َواَل َيْهَتُدوَن

 اإلمام خليفة هللا

ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا  ْنُهْم َأِئمًَّة َيْهُدوَنَوَجَعْلَنا ِمقال عزوجل: 

  .(5)َوَكاُنوا ِبآَياِتَنا ُيوِقُنوَن

                

 . 34ـ  32: الكهف( سورة 1)

 .111ـ 106: الشعراء( سورة 2)

 .52ـ  51: الزخرف( سورة 3)

 .170سورة البقرة:  (4)

 .24: السجدة( سورة 5)



 
 

62 

َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفي اْلِعْلِم  ِإنَّ اهلَل اْصَطَفاُهوقال سبحانه: 

 .(1)َواْلِجْسِم

 .(2)ٍدِإنََّما َأنَت ُمنِذٌر َوِلُكلِّ َقْوٍم َهاوقال تبارك وتعاىل: 

اأَلْمِر  َأِطيُعوْا اهلَل َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِليوقال جل وعال: 

 .(3)ِمنُكْم

َيا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي اأَلْرِض َفاْحُكم وقال تعاىل: 

نَّ الَِّذيَن َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ َوال َتتَِّبِع اْلَهَوى َفُيِضلََّك َعن َسِبيِل اهلِل ِإ

 َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اهلِل َلُهْم َعَذاٌب َشِديٌد ِبَما َنُسوا َيْوَم 

 .(4)اْلِحَساِب

َأمَّن ُيِجيُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء وقال تعاىل: 

 .(5)َنَوَيْجَعُلُكْم ُخَلَفاء اأَلْرِض َأِإَلٌه مََّع اهلِل َقِلياًل مَّا َتَذكَُّرو

                

 .247: البقرة( سورة 1)

 .7: الرعد( سورة 2)

 .59: النساء( سورة 3)

 .26ورة ص: س (4)

 .62سورة النمل:  (5)
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 من هدي السن ة المطه رة

 العزم والحزم

أوىل الناس بالعفو أقدرهم على : قال رسول اهلل 

 .(1)العقوبة، وأحزم الناس أكظمهم للغيظ

إذا اقرتن العزم باحلزم كملت : وقال أمري املؤمنني 

  .(3)ومثرته الظفر ،أصل العزم احلزم: وقال  .(2)السعادة

  .(4)زم السالمةمثرة احل: وقال 

كذب السفري يولد الفساد ويفوت املراد ويبطل  :وقال 

 .(5)احلزم وينقض العزم

 .(6)احلزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت :وقال 

 احلزم النظر يف العواقب ومشاورة ذوي  :وقال 

 .(7)العقول

                

 .55ح 93ب 421ص 68ج :حبار األنوار( 1)

 .10865ح 3ف 6ب 6ق 474ص :غرر احلكم ودرر الكلم( 2)

 .10904ح 3ف 6ب 6ق 476ص :غرر احلكم ودرر الكلم( 3)

 .10866ح 3ف 6ب 6ق 474ص :غرر احلكم ودرر الكلم( 4)

 .7928ح 6ف 2ب 4ق 345غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)

 .10877ح 3ف 6ب 6ق 475غرر احلكم ودرر الكلم: ص (6)

 .10881ح 3ف 6ب 6ق 475غرر احلكم ودرر الكلم: ص (7)
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 العصبية والجاهلية

من  من كان يف قبله حبة من خردل: قال رسول اهلل 

 .(1)عصبية، بعثه اهلل تعاىل يوم القيامة مع أعراب اجلاهلية

من تعصب أو ُتعصب له، فقد : وقال اإلمام الصادق 

 .(2)خلع ربقة اإلميان من عنقه

إن املالئكة كانوا حيسبون أن إبليس منهم، وكان  :وقال 

يف علم اهلل أنه ليس منهم، فاستخرج ما يف نفسه باحلمية والغضب 

 .(3) (4)َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطني ال:وق

 .(5)من تعصب عّصبه اهلل بعصابة من نار: وقال 

العصبية اليت يأثم عليها : وقال اإلمام زين العابدين 

صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خريًا من خيار قوم 

 .(6)«آخرين...

 

                

 .2ح 133ب 284ص 70ج :حبار األنوار( 1)

 .1باب العصبية ح 307ص 2ج :الكايف( 2)

 .76سورة ص:  (3)

 .20776ح 57ب 372ص 15وسائل الشيعة: ج (4)

 .20774ح 57ب 371ص 15وسائل الشيعة: ج( 5)

 .20778ح 57ب 373ص 15وسائل الشيعة: ج( 6)
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 أهمية التخطيط والحكمة

أيها الناس، ال خري يف دين ال  :أمري املؤمنني قال اإلمام 

تفقه فيه، وال خري يف دنيا ال تدبري فيها، وال خري يف نسك ال ورع 

  .(1)فيه

 قّدر ثم اقطع، وفكر ثم انطق، وتبني ثم : وقال 

 .(2)اعمل

حبق  : )على نبينا وآله وعليه السالم(وقال النيب عيسى بن مريم 

نور كل شيء، وإن احلكمة نور كل قلب،  أقول لكم: إن النفس

والتقوى رأس كل حكمة، واحلق باب كل خري، ورمحة اهلل باب 

كل حق، ومفاتيح ذلك الدعاء والتضرع والعمل، وكيف يفتح 

 .(3)باب بغري مفتاح؟!

اهليبة خيبة، والفرصة » :وقال اإلمام أمري املؤمنني 

ند املشرك، تكونوا خلسة، واحلكمة ضالة املؤمن، فاطلبوها ولو ع

  .(4)أَحقَّ بها وأْهَلها

                

 .34ح 57ب 307ص 67ج :حبار األنوار( 1)

 .696ح 9ف 1ب 1ق 61ص :غرر احلكم ودرر الكلم( 2)

 .16ضمن ح 21ب 316ص 14ج :حبار األنوار( 3)

 .1290ح 30اجمللس 625: صأمالي الشيخ الطوسي  (4)
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 اإلمامة خالفة هللا

 ،إمنا األئمة قوام اهلل على خلقه: قال أمري املؤمنني 

وعرفاؤه على عباده، وال يدخل اجلنة إال من عرفهم وعرفوه، وال 

 .(1)من أنكرهم وأنكروه يدخل النار إاّل

 عزوجل يف األئمة خلفاء اهلل : وقال اإلمام الرضا 

 .(2)أرضه

اإلمامة خالفة اهلل، وخالفة الرسول، ومقام :  وقال

 .(3)صلوات اهلل عليهمأمري املؤمنني، ومرياث احلسن واحلسني 

امسعوا وأطيعوا ملن واله اهلل األمر، : وقال رسول اهلل 

 .(4)فإنه نظام اإلسالم

 

 

 

                

 .1996ح 1ف 5ب 1ق 115ص :غرر احلكم ودرر الكلم( 1)

 1خلفاء اهلل عزوجل يف أرضه وأبوابه ح باب أن األئمة  193ص 1ج :الكايف( 2)

 .1باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاته ح 200ص 1الكايف: ج( 3)

 .2ح 2اجمللس 14ص :أمالي الشيخ املفيد( 4)
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