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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
، أمجعني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة على أعدائهم أهل بيته الطاهرينحممد و سيدنا الصالة على و  احلمد هلل رب العاملني

 وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.
 المكيافيللية للجرائم اإلنسانيةالتبريرات 

(3) 
ْنَسرراَ  َلف*رر قااال اهلل العظاايم  ررْوا َواْلَعْصررر* إ ن* ا اإْل* َْ ْا َواَرَوا ََ ررْوا ب*رراْل َْ ََات* َواَرَوا لُرروا الصاررال* يَن َُو ُرروا َوَوم* *َ ي ُخْسررر* إ ن* ا الارر

 .(1)ب*الصاْبر* 
ْن قَرْبل*ُكْم َلماا ظََلُموا َوجاَءاْرُهْم ُرُسُلُهْم ب*اْلبَريا رات* َوور  جل امساهوقال  و* ُروا َكرَل*َن َنْجر *  َوَلَقْد َأْهَلْكَ ا اْلُقُروَ  و* ْْ ا كرانُوا ل*يُر

ْن بَرْعد*ه*ْم ل* َرْ ظَُر َكْيَف اَرْعَمُلو َ   .(2)اْلَقْوَم اْلُمْجر*ويَن إ ثُما َجَعْل اُكْم َخالئ*َف ف*ي اأْلَْرض* و*
 والظلمة   اعوزهم الَجج والَرائعلمستبدو  ا
د بعياا (3)َجُهررو    ظَُلووررا   كررا َ  ن*نارر ُ يف األرض ويف دائاارة قولااه :عااا    فالبحااع عاان الظلاام يف عالقتااه باسنخااان املخاات ل  إّن 

وأ:بااااعهم ال وأشااياعهم حماادد وهااو  )ان الظلماااة  حماااورالغااور امااااي األ،ااارا ، لاارليف سناتصاار يف هااارا اليااو  علاااى احلااديع عاان 
ميارساه اخاتبد أو والعادوان :بادو انطاياة بخامل املعاادالت الظاهرياة( نلايف ان  ال ناوا اان أناواا الظلام قد زهم التربيرات اليت عو  :  

الظاااملون يف أولئاايف املخااتبدون و ياارات واحل اال والااررائي الاايت يتخاال   ااا د تااا:ور أو ،ااافوت  اناايف جااد إ  جااواره حتاادا  ااان الترب 
اان وعااا الخاال،ني بان بااعوا  خار م ال يع ا  أولئايف الظلماة عان الععاور علاى حتاد بال ، نياملعارضااملصلحني والناقدين وجوه 

قاد حىت :بدو شرعية متاااا  وحاىت يبادو ان العاال والتارا واملآمث العدوان ألوان واجلرائم وشىت  الظلمبدنيا فريهم لكي يفلخفوا أنواا 
 ااتضى قواعد األهم واملهمبالضبط هو على ضرورة هرا التصر  العاالئي! الري مل يكن جيوز للحا م ان حييد عنه ألنه  ا:طابا

 !..إليه املصلحة العااة وهو اا :دعو
 المقلوبةالَقائْ 

دائاارة  اان ااان   حااىت وإنوافتيااال اوجهاا  و اال انتهااا  حلاا أي إنخااان  و ال قتاال   :كااون  اال سارقة ااان بياار املاال اااربرة   وبرَلن
الواجبات! وبرليف يت لى اظهر  خر ان اظاهر قوله صالى اهلل علياه و لاه  احلاوق اليت أنعنر  ا  ا ة األديان، واجبا  ان أعظم

 َُهْوا َون* اْلم ، َوَلْم اَر رْ َْ َشَباُبُكْم، َوَلْم اَْأُوُروا ب*اْلَمْعُروف* ََ لَرُ و َوَيُكروُ  َذل*رَن يَرا َكْيَف ب*ُكْم ن*َذا َفَسَدْت ن*َساؤُُكْم، َوَفَس ْ َكر*، َفق*ير
ََ َلُ و يَ َرُسوَل اللا *؟ فَرَقا ؟ َفق*ي ْن َذل*َن؟ َكْيَف ب*ُكْم ن*َذا َأَوْرُاْم ب*اْلُمْ َكر* َونَرَهْيُتْم َون* اْلَمْعُروف* ا َرُسوَل اللار * َوَيُكروُ  َلو نَرَعْم َوَشرٌّ و*

ْن َذل*َن، َكْيَف ب*ُكْم ن*َذا رََأيْرُتُم اْلَمْعُروَف ُوْ َكرا  َو الْ   .(4)ُمْ َكَر َوْعُروفا  َذل*َن؟ قَاَلو نَرَعْم، َوَشرٌّ و*
 انن الظلاام  اهماا :خال  بااه املخاتبدون اان ح اال واهماا سااقوه ااان أعارار  قاوانني اهلل :عااا  وساننه يف الكاون ال :تغااري ولكرن  

                                                           

 .3-1اآليات سورة العصر   (1)
 .14-13سورة يونس  اآلية  (2)
 .22األح اب  اآلية سورة  (3)
 .55ص 5ثاة اسسال  الكليين، الكايف، دار الكتمل اسسالاية ا ،هران  ج (4)
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ه علاى إهال هام تمهما :خل  املختبدون بأسلحة التلبيس والتدليس،  نن اهلل :عا  للظااملني لبلمرصااد إن جارت سان ار:عه وخيم، 
ربظلمهم  رْن قَررْبل*ُكْم َلما قراَل رَبكُكرمو وو* ااري وَجاللري، أَلَنرَتق*َمنا  وعان الرساول األعظام  ا ظََلُمرواَوَلَقْد َأْهَلْكَ ا اْلُقرُروَ  و*

ل* *، وأَلَنَتق*َمنا و*مان رَأى َوظلووا فَرَقَدَر أ  يَ ُصَرُه فَرَلم يَفَعَ ج* ل* * ُو َن الظ ال*م* في واج*  .(1)و*
 يةالمكيافيللية امتد باوتداد ااريخ البشر الَجج 

، مل :نتااأ اااي  م والاايت يتتاادق  ااا وعاااههم و:بعهااا أبااواقهميباادو ان احل اال املكيا يلليااة الاايت يتااررا  ااا الظاااملون وأ:باااعه والررَ 
واحدا  والتضليل والتوجيه الت هيل التربير و ان الطغاة اعتربوا سالح نليف متتد بااتداد التاريخ البتري   تاب )األاري( وحده بل اهنا

اان أهام األسالحة الاايت مفار شام عروشااهم و:ضامن شام ،اعااة الرعياة وبكال حاامل واناد اا، ويكفاي ان نختحضاار قولاه :عاا  عاان 
ََ الراشررراد*   ْوُ  ورررا ُأريُكرررْم ن* ا ورررا َأرىقررراَل ف*ْرَوررر رعاااون  را * يُريررردا * َأْ  و (2)َوورررا َأْهرررديُكْم ن* ا َسررربي قررراُلوا ن*ْ  هرررَا * َلسررراح*

َهبا ب*َطريَقت*ُكُم اْلُمْثلى َْ ر*ه*ما َوَي َْ ُكْم ب*س* ْن َأْرض* املظلو  وهكرا ينالمل احلا با،ال  والبا،ل حاا  والظامل اظلواا  و  (3) ُيْخر*جاُكْم و*
ضّم هاملا  يف   .واخلداا التضليل، شديدة اسفراءعمياة  ،شديدة اجلانبيةواحل ل املدروسة املنماة اخلطمل حتد ان خ 
على حال ان احلاول دون  خر بل اهنا متتاد لتتامل  ال واملختبدين ال :اتصر نطاقات :ربيرات جرائم الظلمة سبا  انه و ما 

 جرمية جيت حها احلا م اجلائر سواء أ انر اقتصادية أ  سياسية أ  حىت جنائية..
 وو طْ قتَ ا خوة واألبرياءلعثمانيو  ا
رحلتنااا هااره  ولااة سااريعة يف جاارائم الععمااانيني، بأبتااي صااورها، والاايت صااّورها وعاااا الخااال،ني بااأروا الصااور واعتربوهااا  ول برردأ

 عني احلا وحاق احلاياة والواجمل الري ال بد انه!
  .1251 مؤسس االاربا،ورية الععمانية ععمان فازي قا  بنعدا  عمه دوندار بييف عا   -
 ( يصرح يف دستوره )قانون نااه( با)وإن :يخرت الخلطنة ألحد ان أبنائي،  ننه وان أجل 1411فا:  )والخلطان حممد ال -

ز أ عار العلمااء نلايف،  ليعمال املصلحة العااة يص  له قتل إخو:ه، إن هرا قانون  بائي وأجدادي، وهاو  ارليف قاانوو، ولااد جاوّ 
) ضاا  قانوناه أي بائاه وأجاداده وهاو ن ، وهاو قاانو !! اتل االخوة األبرياء هو إنا  ااتضى املصلحة العااة وإن  انوا أبرياء مبوجبه حاال 

َْْيرر* عنده على قوانني اهلل :عا  والار ن الكرمي، وقد جّوزه وعااا الخاال،ني أيضاا  رفام قولاه :عاا    لوالري يع ََ نَرْفسرا  ب* َورْن قَرتَر
ََ ال ااَس َجميعا  َوَوْن َأْحياها َفَكأَناما َأْحَيا ال ااَس َجميعا    .(4)نَرْفس* َأْو َفساد* ف*ي اأْلَْرض* َفَكأَناما قَرَت

 ! ور :وليه الخلطنة أار باتل مخخة ان أخو:ه، ،واراد العالع -
 أار خبنا  ا ة أخو:ه التخعة عترة قبل ان يد ن أباه! ،وحممد العالع -
ونلايف مارز ا قرر، استباقيا ، إعدا  أخيه  العخكرية« خو،ني»محلة  إ  الرهاب  1222لعاو الخلطان ععمان اأراد عنداا و  -

                                                           

 24عااااان ابااااان عبّااااااال، و:ااااااريخ داتااااا البااااان عخاااااا ر، دار الفكااااار للطباعاااااة والنتااااار  ج 11252ح  221ص  11املع اااام الكباااااري  ج  (1)
 .132ص

 .25سورة فا ر  اآلية  (2)
 .23سورة ،ه  اآلية  (3)
 .32سورة املائدة  اآلية  (4)
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 ااواز  تااول يااه يعط ليصاادر  تااول باارليف لكنااه ر اا  انشاايخ اسسااال ، أسااعد أ ناادي  وضااغط علااى ،عخااكرياناالب قيااااه بااااان 
ه ] ماال الادين حمماد لفتاول اان قاضاي عخاكر الارو  إيلاي )قاضاي اجلناد( ،ااا  اوبرل زاديأخار ا لكايالخلطان  د يالاتل، با 
 .(1)[(1221أ ندي)ت

 !!والخلطان سليم قتل أخويه مث أار باتل مخخة ان أبنائهم -
 والاائمة ،ويلة.. اؤملة.. وصاداة.

 ة!بالخ ْ كي   اْضب اآللهيقتلونهم ل
ونلاايف لكااوهنم ءهم خناااا  ال بالخاايف  ااانوا ياتلااون إخااو م وأبنااا  سااال،ني بااين ععمااان الاارين محلااوا لااامل اخلال ااة! ان والْريررب

! لارليف  اان ال باد اان اسلتفاا  علاى ةامللكيا الادااء:خاتاء اان إراقاة  الكاون شاة  باانّ  ،اغاو  قادمي –يؤانون، :بعا  ملاورو  :ر اي 
 الدااء!جرمية إراقة العمياء إال عن رؤية  –فضمل اآلشة خبنا األاراء بو : ر الاوال  ي ال :غضمل اآلشة 

 لمني جّنة على وجه األرض واليت حيلمون بنعاد ا ارة أخرل!إنا  هي اخلال ة الععمانية اليت يتصورها بع  املخره  ه
 السالطينو نودام األبرياء ون فضائَ الساللة العثمانية!واظ و 
إال ان الاري ي ياده  ،وإن  اان بتاعا  إ  أبعاد احلادود قبل اجلنايةان فري جر  أبدا  وبنحو الاصاص  قتل االخوة واألبناء ولكن  

 بتاعة حماوالت احلكا  ووعاا الخال،ني :ربير نليف ب ل شرعية وأخرل انطاية.
قتال اعتارب قاد . و !ان  ضاائل الخااللة الععمانياة:عّد إعدا  األاراء أن ب( 1224العامل احلنبلي الخوري الكراي )صرّح  لاد ) -
إناه باالرفم اان أن أي   قاالالابالد يف اتاا ل ا اناة. و  و:وقايالعاورة الايت :اؤني املخالمني  الاضااء علاىيف سبيل ا  حخن ا  أار األبناء 

نعاادا  ثالثااة بإعطاااء الفتااول ااان الضااروري قااد اعتاارب ، و ()!شاا س سااليم احلااواال قااد ال حيّخاان هاارا الااارار، إال أن  يااه  ائاادة  باارية
باادأ قتاال األاااراء عااد  الت ااهااا مبنتي ااة جاااء اهنيااار الخاالطنة املغربيااة   انااه ار:ااأل بااانباال . ش صااا ! 31أشاا اص ااان أجاال محايااة 

 (.!ساللتهمو 
 المسلمين! ينحجج المكيافيللين و
، بالتمخايف باولاه حاىت وإن مل :بادر اانهم باادرة ،اساتباقيا   ،قتال األااراء يف االاربا،ورياة الععمانياة، ر علماء الخال،ني ما برّ   -
َ* :عا    َن اْلَقْت َ ُة َأَشدك و* َ ُة َأْكبَرُر و*نَ (2) َواْلف*ترْ َ*  َواْلف*ترْ  !.(3)اْلَقْت
ََ أَ باولاه :عاا  يف اجلاواب عان اعاماض النا  اوساى  ،وقااوا بفلخفة نليف أيضا   - ْ ر َْْيرر* نَرْفرس* َلَقرْد ج* ََ نَرْفسرا  زَك*يارة  ب* قَرتَرْلر

ْْيانرا  وَُكْفرر (4)  َشْي ا  ُنْكرا   َقُهمرا ُط و* َرْين* َفَخشري ا َأْ  يُرْره* ْْ ْ رُ  َوَأواا اْلُْرالُم َفكراَ  َأبَرواُه ُور ا  إ فََأَرْدنرا َأْ  يُرْبرد*َلُهما رَبركُهمرا َخْيررا  و*
 .(5)زَكاة  َوَأقْرَرَب رُْحما  

                                                           

 .(1521وهو فري املؤرخ ،اا  وبرل زاده ) (1)
 .151سورة البارة  اآلية  (2)
 .212سورة البارة  اآلية  (3)
 .24سورة الكهف  اآلية  (4)
 .11-11سورة الكهف  اآلية  (5)
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إجنيال يوحناا  «(ان اخلري ليف أن ميوت  رد واحد اان أجال اجلمياي بادال  اان هاال  األااة»وبان األناجيل أيضا  :ؤ د نليف ) -
(11 14). 

 و الدولة!الدولة هو وه وانّ  ،هل اهلل يف األرضهو الخلطان  وبانّ  -
 !!وبان املصلحة العااة :اتضي نليف -

 نبليسالبيس 
ْا الباااديهي ان هاااره احل ااال ليخااار إال اااان قبيااال :لبااايس إبلااايس  وورررن ررر ََ ُضررروا ب*ررر * اْل َ* ل*ُيْدح* َوُيجررراد*ُل الارررَيَن َكَفرررُروا ب*اْلباط*ررر

َُوا ُيااي ُروا ُهُ وا    َواااَخ *َ رَن اْلُمْشرر*كي(1) َووا أُْن رْم ُشررَكاُؤُهْم ل*يُررْرُدوُهْم َول*يَرْلب*ُسروا َولَرْيه*ْم وََكَل*َن زَياَن ل*َكثير* و* ََ َأْو د*ه* َن قَرْتر
ْرُهْم َوورا يَرْفتَرررُرو َ  ََ َهُة   التابهة وقاد قاال اساااا  علاي  هايوإمناا  (2)دير َرُهْم َولَرْو شراَء اللارُ  وررا فَرَعلُروُه فَر رربرْ َ* الشك َي َون*ناَمرا ُسرما

ْا  ََ َنراَها ُاْشب*ُ  اْل َهة  أل*  .(3)ُشبرْ
ََ ال اراَس وقد قال :عاا    ،  اطلاا  قتل الربيء حمرّ  نأل ليفون َْْيرر* نَرْفرس* َأْو َفسراد* ف*ري اأْلَْرض* َفَكأَنامرا قَرتَر ََ نَرْفسرا  ب* َورْن قَرتَر

 .والاصاص قبل اجلناية با أمجي العاالء على قبحه وحراته (4)َجميعا  َوَوْن َأْحياها َفَكأَناما َأْحَيا ال ااَس َجميعا  
َ* :عا   وقوله  َن اْلَقْتر َ ُة َأَشدك و* األبريااء وإال لتناقضار ااي اآلياة الخااباة وفريهاا، إضاا ة إ   مل :اأت لتتاريي قتال (5)َواْلف*ترْ

  عااابوا احلاارا ، التااهر يف الكفااار ااان رجااال   قتاال الصااحابة ااان رجاال يف ن لاار)وروي ان هااره اآليااة الكفاار، هااو ان املاصااود بالفتنااة 
 فاااري  اااان وإن احلااارا ، التاااهر يف املتااار ني قتااال اااان أعظااام التااار ، وهاااو الااادين، يف الفتناااة أن سااابحانه اهلل  بااانّي  بااارليف، املاااؤانني
ربك    اللار َ  ن* ا  اَرْعتَرُدوا  وَ اان ساورة الباارة( باا 151إضا ة إ  انه :عا  صرّح يف اآلية الخاباة )اآلية  (2)(جائ  *َ  اْلُمْعتَردينَ  ُي

 .( اباشرة !151 كيف جيّوز قتل الربيء يف اآلية الالحاة )
ََ نَرْفسرا  زَك*يارة ...اآلية التريفة  واوأ حكام خااص يف اوضاوا خااص باأار إشاي خااص، وال جياوز قيااال فاريه  هاي  َأ قَرتَرْلر
َحرراَم   َو  اَرْقتُرلُروا الر راْفَس الاتريهاو  صاري  واضا  و  إن حكام اهلل :عاا بل جمل علينا إ،اعته وعد  قيااال أنفخانا باه عليه :عا  
ْا  ن* ا  اللا ُ  ََ َْْير* نَرْفرس* أَ و واحلا هو االستعناء املر ور يف اآلية الالحاة  اط وهي (2)ب*اْل ََ نَرْفسا  ب* ْو َفسراد* ف*ري اأْلَْرض* َوْن قَرَت

ََ ال ااَس َجميعا  َوَوْن َأْحياها َفَكأَناما َأْحَيا ال ااَس َجميعا   وأاا اهلل :عا   انه )يفعل اا يتااء وحيكام ااا يرياد(  اناه  (1)َفَكأَناما قَرَت

                                                           

 .52سورة الكهف  اآلية  (1)
 .132سورة األنعا   اآلية  (2)
 .31اخلطبة هنل البالفة   (3)
 .32سورة املائدة  اآلية  (4)
 .151سورة البارة  اآلية  (5)
 .31ص  2ا بريوت  ج للمطبوعات األعلمي اؤسخة، الار ن :فخري يف البيان جمميالطوسي، التيخ   (2)
 .151 سورة األنعا   اآلية (2)
 .32سورة املائدة  اآلية  (1)
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ن أو حمكواا  باتل الناال اتاررعا  باان اهلل :عاا  يااب  اخلالا الري بيده األار  له، و ما ال يص  ان ياو  ش س اا، حا ما   ا
وال يصا  ألحاد ان األرواح عرب ع رائيل،  كما ميير النااال أو يااتلهم  لاي أن أقاتلهم أيضاا ! و ماا ان اهلل :عاا  هاو الضاار الناا ي 

جال امساه ضاهم أيضاا ! و ماا اناه ار  ض الناال  لاي أن أ  ر  مي  سبحانه  ما انه ، أو حيتل بانه  بالناال أن أضرّ  حيتل بالاول  ان   أيضا  
  لي، إنا أاكنين عرب األجه ة احلديعة، ان أقو  برليف  له!والعواصف والفيضانات  لال الز د  حي  

رررَر ُوَضرررار  قاااال :عاااا   و  ،ا هاااو اهلل :عاااا  وقاااد حااار  عليناااا  ا اااة أناااواا اسضااارار بالنااااالاملتااارّ   اااال..  اااانّ  َو  و (1)َغيرْ
ْساَلم*   وقال الرسول األعظم  (2)ُاضآركوُهنا   .(3)َ  َضَرَر َوَ  ن*ْضَراَر ف*ي اإْل*
 )المصلَة( و)الم فعة(لرلر)الَْ( و)القانو (   لمرجعية ا
( وليخاار القررانو ( و)الَررْنفعااة اخلاصااة واملصاالحة العااااة،  ااال :صاال  :ربياارا  لاارليف أباادا ، ونلاايف ألن املرجعيااة هااي لااا)امل وأوررا

( أباادا  ونلايف لبداهااة حكاام التاارا، والعاااالء، بااان احلاا اتاااد  علااى املصاا. اهمااا  اناار عظيمااة.. أال المصررلَة( و)الم فعررةلاا)
%؟  مااا ال جيااوز ألحااد ان يخاارق ااان أاااوال 111، اتااررعا  بااان نلاايف ينفعااين الناااالخاارق ااان أاااوال يان حااد أل:اارل انااه ال جيااوز 

% ااان 1، اتاررعا  باناه إمناا يصااادر اانهم الياون دوالر ااعال ، ال :تاكل (4)األثريااء، ااادااوا قاد ا تخابوها اان حلهااا وأدوا حاوقهاا
ا أسرقها أؤسس  ا اصنعا  للفاراء وأو ر اكدسة يف املصار  ال ينتفعون  ا وال ينفعون  ا أحدا ، لكنين عندا، وهي  رضا   ثرو م
أسااال  وألهند .. وإال ملا استار ح ر على ح ر  اط وال فري عمل للمآت انهم..  ال.. ان املرجعية هي للحا وللاانون  ا ر ص

سافيف الاادااء وهتاايف األعاراض واصااادرة األاااوال لغااب اااي شاارعنة ولتحكماار شااريعة اوأهناار الخاالم اتتمعااي متاااا .. بنياة اتتمااي 
حينئر  بخالح األهم واملهام واملصالحة العاااة واملنفعاة الت صاية األعظام والضارورة الاصاول وشابه اجلميي تخل  ول وسحا احلاوق

 .، لتربير أبتي أنواا اجلرائم و دائ  املآمثنليف
وان يلتاا   باااحلاوق الاايت وبأحكااهااا الاايت شااّرعها، ااان يعتاااد باااهلل :عااا  عليااه ان يلتاا   باوانينااه الاايت سااّنها  إنّ جاوعررةو وبكلمررة 

علياااه ان يلتااا   باااالاوانني الااايت ساااّنها عااارب بعلياااه يف الربملاااان  ، واااان يعتااااد باااا التاااعمل يف ان حيكااام نفخاااه بنفخاااه جااال امساااه أقرهاااا
الااوانني الايت سانها اهلل :عاا  أو سانتها أ عرياة  لخاحاوباحلاوق اليت أنعن شا وال حيا ألحد اهما  ان ان يتررا باملصلحة العااة 

 .واقعي   انت مل   األاة عرب جملس  
ر ان احلرب العاملياة يصاوّ م أبّ س  ها اآلخر، يف  اريكا:ور ر  جخيدوجدت  النظرية املكيا يللية واالنتهازية الطريف ان نعلم انوان 

 وقد وقف عليها هتلر وهو يتري إ  نفخه وياول )أنا الاانون(!بعضها  وق بع  اتهدا  :كدسر  يه  تمل الاانون الض مة 
 ازاكيغالمكيافيللية في هيروشيما وناوريكا أ
نن النظرية املكيا يللية ال :اف عند حاد أبادا  بال اهناا اان أخطار أحابيال التايطان.. اهناا هاي نفاس النظرياة   ،على بدء ووودا  

                                                           

 .12سورة النخاء  اآلية  (1)
 .2سورة الطالق  اآلية  (2)
 .334ص 4ان ال حيضره الفايه  ج (3)
 لبيان املصداق األوض  للبتاعة، وليس لتربير الخرقة اي عد  ماا الايد، بل اي عد  مااه له حكم  خر.الايد  (4)
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يف  ألاف إنخاان وأربعاني ائاةاازا ي والايت أدت إ  قتال فا:ربير أاريكا سلاائهاا الانابال الررياة علاى هريوشايما ونا اليت وقفر خلف
 311.. واحل ااة املكيا يلليااة جااه ة  لااو مل ناتاال  ا اة احليوانااات والنبا:ااات  اورا    وإ ناااء انني ألااف إنخاان يف نافااازا يهريوشايما و اا

ااا  هايالنظرياة املكيا يللياة ان أ عار!  ىالار احلارب و اان اةصالة قتلاألف بريء  لرمبا انتصرت اليابان وقتلر انا أ عر! أو لرمبا ،
 .ال يطاا اهلل ان حيع يعصى((ير ضه اسسال  متااا  إن 

 السارق!الصوفي 
وردت رواية ،ريفة :فص  عن جانمل ان النظرية املكيا يلية يف التعا،ي اي األاور وعن اوقف اسسال  احلاز  انها،  ااد  وقد

واعامض علياه أجااب  اء وعناداا حلااه الصاادق ر مث يوزعها على الفاا خب ا  ورّاانا  رأي صو يا  يخرق  ورد ان اساا  الصادق 
َسرَ ة* فَرلَرُ  َوْشرُر َأْوثال*هراألن اهلل ياول  ََ ثْرَلهرا  َوَورْن جراَء ب*السارياَ ة* فَرال ُيْجر ىيااول أيضاا   و  (1)َوْن جراَء ب*اْل الخارقة و  ن* ا و*
  !  أجابه اساا  إضا ية حخناتالواحدة اي الخيئة الواحدة، و:باى   صدقة عتر حخنات  تتعادل احلخنة لسيئة واحدة وا

 َرَن اْلُمتاقرين َُ اللارُ  و*  أي الارين يتااون اعاصاي اهلل وفالفاة قوانيناه،  ااملرجي هاو )الااانون اسشاي( ال األهام واملهام (2)ن*ناما يَرتَرَقبا
 أخروية  انر أو دنيوية. الرا:يةاملصلحة بخمل االجتهادات الت صية و 

ان اد    ما وردت يف االحت ااج هاي   رواية اساا  الصادق نس و  سإ اك ر ي   حم  مَّاد   أ ب   إ     ب اسإ    الصَّااد ق   ع ان    ب ائ اه   ع انإ  الإع خإ
 ُ َا وَ  َو ا  قَرْولُ ُ  قَالَ  َأنا ْدنَا يَرُقولُ  اْلُمْسَتق*يمَ  الصاراطَ  اْهد*نَا َج ْدنَا اْلُمْسَتق*يمَ  الصاَراطَ  َأْرش* ْ*  ل*ُلُ وم*  َأْرش* َْدا  الطار*ي بات*نَ  ن*َلى اْلُم ََ  َو
ررنْ  َج ات*ررنَ  ن*لَررى اْلُمبَرلارر * وَ  ََ  َأوْ  فَر َرْعطَرربَ  َأْهَواَءنَررا نَرتاب*ررعَ  َأ ْ  و* رربَ وَ  َهررَواهُ  اارابَررعَ  َوررن*  فَررن* ا  فَر َرْهل*ررنَ  ب*آرَائ* َررا نَْأُخرر َ*  َكررا َ  ب*َرْأي*رر *  ُأْوج*  َكَرُجرر

 َُ ْع ُف ُ وَ  اُرَعظاُم ُ  ال ااس*  ُغثَاءَ  َسم* َُ  َاص* َْنظُرَ  يَرْعر*فُ *ي َ   َحْيثُ  و*نْ  ل*َقاَءهُ  فََأْحَبْب ْقَدارَهُ  أل* لا ُ وَ  و* ََ ع*  ف*ي فَرَرَأيْرُت ُ  َو  ب*ر *  َأْحرَدقَ  َقدْ  َوْوض*
  ْ َُ  اْلَعاواة*  ُغثَاء*  و*نْ  َخْل ُهمْ  ُوْ َتب*رَا   فَرَوقَرْفر ري ا   َور رْ ْْش*  فَراَرقَرُهمْ وَ  طَرر*يَقُهمْ  َخراَلفَ  َحتارى يُررَراو*ُغُهمْ  زَالَ  َفَمرا ن*لَرْيه*مْ وَ  ن*لَْير *  َأْنظُررُ  ب*ل*ثَرام*  َو
َ*  يَق*را  َلمْ وَ  ه*مْ  َوْ  ُ  اْلَعَوامُ  فَرتَرَفراَق َوائ*ج* ََ   َأثَرَرهُ  َأقْرَتف*ي اَب*ْعُت ُ وَ  ل*

َْفاَل ُ  ب*َخبااز*  َورا  َأ ْ  يَرْلَبثْ  فَرَلمْ  ََ  فَرتَر َُ  ُوَسراَرَقة   َرغ*يَفْين*  دُكاان* *  و*نْ  فََأَخ ْبر ْ ر ُ  فَرتَرَعجا َُ  ثُرما  و* ري ف*ري قُرْلر  َوررا  ثُرما  ُوَعاَولَرة   َلَعلار ُ  نَرْفس*
ب*  بَرْعد*ه*  و*نْ  َْفالَر ُ  َحتارى ب*ر *  زَالَ  َفَمرا رُوارا *  ب*َصراح* ََ  اَر رنْ  فََأَخر َُ  ُوَسراَرَقة   رُوارانَرتَرْين*  و*ْ رد*ه*  و* ْبر ْ ر ُ  فَرتَرَعجا َُ  ثُرما  و* ري ف*ري قُرْلر  َلَعلار ُ  نَرْفس*

 َوَضىوَ  َيَدْي *  بَرْينَ  الركواانَرتَرْين* وَ  الراغ*يَفْين*  فَرَوَضعَ  ب*َمر*يض*  َورا  َحتاى َأاْربَرُع ُ  َأَزلْ  َلمْ  ثُما  اْلُمَساَرَقة*  ن*َلى ن*ذا   َحاَجُت ُ  َواوَ  َأُقولُ  ثُما  ُوَعاَوَلة  
َراءَ  و*نْ  بُرْقَعة*  ف*ي اْستَرَقرا  َحتاى اَب*ْعُت ُ وَ  َْ َْ  

 َُ َُ  َلَقدْ  اللا *  َوْبدَ  يَا َل ُ  فَرُقْل ْع َُ وَ  ب*نَ  َسم* َُ  َلك* اي فَرَلق*يُتنَ  ل*َقاَءكَ  َأْحَبْب ََ  َوا و*ْ نَ  رََأْي َْ  ل*يَررُ ولَ  َوْ ر ُ  َسائ*ُلنَ  ن*نايوَ  قَرْلب*ي َش
َُ  ب* *  ُْ  قَرْلب*ي ُش

 ؟ُهوَ  َوا وقَالَ 
 َُ ََ وَ  ب*َخبااز*  َوَرْرتَ  رََأيْرُتنَ  وقُرْل ْ  ُ  َسَرْق ب*  ثُما  َرغ*يَفْين*  و* ََ  الركواا *  ب*َصاح* ْ  ُ  َفَسَرْق   رُواانَرتَرْين*  و*
ََ  ل*ي فَرَقالَ  َا  قَرْب ثْ *ي ء*  َشيْ  ُك ََ  َونْ  َحدا   َأْن

                                                           

 .121سورة األنعا   اآلية  (1)
 .22سورة املائدة  اآلية  (2)
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 َُ َ   وقُرْل ماد*  ُأواة*  و*نْ  َُدمَ  ُوْلد*  و*نْ  رَُج ََ    ُو
ثْ *ي وقَالَ  ََ  و*مانْ  َحدا   َأْن
 َُ َ   وقُرْل َ*  و*نْ  رَُج َ*  َأْه    اللا *  َرُسول*  بَرْي
  بَرَلُدكَ  َأْينَ  وقَالَ 
 َُ   اْلَمد*يَ ةُ  وقُرْل
ماد*  ْبنُ  َجْعَفرُ  َلَعلانَ  وقَالَ  ََ ََُسْين*  ْبن*  َول*يا  ْبن*  ُو   طَال*ب*  َأب*ي ْبن*  َول*يا  ْبن*  اْل
 َُ   بَرَلى وقُرْل
َفُعنَ  َفَما ل*ي قَالَ  ل*نَ  َشَرفُ  يَر رْ ْْ ََ  ب*َما َجْهل*نَ  َوعَ  َأ َ ْ  َأب*ينَ وَ  َجداكَ  و*ْلمَ  اَررْك*نَ وَ  ب* *  ُشراْف ربُ  َورا اُرْ ك*ررَ  َ   أل* َمردَ  َأ ْ  َيج* َْ  ُي

  فَاو*ُل ُ  يُْمَدحَ وَ 
 َُ  ؟وَ هُ  َواوَ  وقُرْل
  اللا *  ك*َتابُ  اْلُقْرُ ُ  وقَالَ 
 َُ َ*  َواوَ  وقُرْل َُ  الا ْل   َجه*
َا وَ  َو ا  اللا *  قَرْولُ  وقَالَ  َسرَ ة*  جراءَ  َورنْ  َجر ََ ثْرَلهرا ن* ا   ُيْجر ى فَرال ب*السارياَ ة*  جراءَ  َورنْ وَ  َأْوثال*هرا َوْشررُ  فَرلَر ُ  ب*اْل َُ  َلمارا ن*ناريوَ  و*  َسرَرْق
َْ  الرراغ*يَفْين*  َُ  َلماراوَ  َسرياَ تَرْين*  َكانَر َْ  الركوارانَرتَرْين*  َسرَرْق ه*  َسرياَ تَرْين*  َكانَر *َ َُ  فَرَلمارا َسرياَ ات*  َأْربَرعُ  فَرَهرر ْق َا  َاَصردا رد*  ب*ُكر َهرا َواح* َْ  و* رْ  َكانَرر
ٌَّ  ل*ي بَق*يَ  َسياَ ات*  َأْرَبعُ  َحَسَ ة   َأْربَع*ينَ  و*نْ  فَانْرتَرَقصَ  َحَسَ ة   َأْربَع*ينَ    َثاَلثُو َ وَ  س*

 َُ ََ  ُأوكرنَ  َثَكَلْترنَ  وقُرْل َُ  َأنْر ر ََ  َوراأَ  اللار *  ب*ك*تَراب*  اْلَجاه* ْع َا وَ  َور ا  اللار َ  َسرم* َُ  ن*نامرا يَرُقرولُ  َجر رنَ  اللار ُ  يَرتَرَقبار  َلمارا ن*نارنَ  اْلُمتاق*رينَ  و*
 ََ َْ  الراغ*يَفْين*  َسَرْق ََ  َلمااوَ  َسياَ تَرْين*  َكاَن َْ  الركواانَرتَرْين*  َسَرْق َما َغْيرر*  ن*َلى َدفَرْعتَرُهَما َلمااوَ  َسياَ تَرْين*  َكاَن ب*ه* َْْيرر*  َْراح* َما َأْورر*  ب* ب*ه*  َْراح*
 ََ ََ  ن*ناَمررا ُكْ رر ررفْ  لَررمْ وَ  َسررياَ ات*  َأْربَررع*  ن*لَررى َسررياَ ات*  َأْربَررعَ  َأَضررْف ََ  َسررياَ ات*  َأْربَررع*  ن*لَررى َحَسررَ ة   َأْربَع*ررينَ  ُاض* ي *رري َفَجَعرر َُ  ُياَلح*  فَاْنَصررَرْف

جااوز الااانون و خاره انطالقاا  اان االجتهاادات الت صاية ويف  هره إنن ،رياة نليف الصويف يف )الغاية :اربر الوسايلة(!  (1) اَررَْكُت وَ 
 واملصلحة األ رب األخروية!

الغاب ستكون هي احلا مة على الكرة األرضية، لو ختلينا عن أصلي )احلا( و)الاانون( و:اررعنا برريعاة   ان حكواة وبكلمة
لصاوص وإ  يتحاول اجلمياي إ  نئااب اتوحتاة وأساود  اسارة، إن املصلحة العااة واملنفعة الت صية وحينئر  ال يرحم أحاد أحادا  

 وقتلة واصاصي دااء.
 المق  عة وبر خفض قيمة العملةلسرقة ا
يف ساحا )الااانون( و)احلاا( واملصالحة :خالحهم بخاالح املنفعاة عارب جناد جلياا   خار ملنطاا الطغااة إ  نليف  لاه  انناا  نضافة

املانعة واملمنه ة ألاوال الناال  ا اة، بطريااة ابتكارة :خامى خفا  قيماة العملاة والايت ال :ت ااوز  وهناا سارقة للااوة لتربير سرقا م 
 الترائية ألاوال املاليني ان الناال.
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دات الايماة( عان العااال الاري حيادد قيماة هارا الكتااب أو :لايف الخايارة )حماد   يف بع مدثواو:وضي  نليف  ان االقتصاديني 
د هاو اةاد   أو الاو رة والنادرة ، ووجاد املتاهور اانهم ان عااال العارض والطلاملحيناا   خار وخيفضاهحيناا  أو نليف املن ل والري ير عه 

الطلااامل عليهاااا   لماااا زاد عرضاااها وقااالّ    وباااالعكس ،عرضاااها زادت قيمتهاااا ضااااعة ااااا وقااالّ  كلماااا ازداد الطلااامل علاااى ب   (1)للايماااة
ولااارا  ااانن الاااتحكم املصاااطني يف العااارض والطلااامل عااارب  ،ونلااايف بخااامل رفباااات النااااال ،بيعياااا  و:كلفاااة اسنتااااج ،ر قيمتهاااااخنفضااا

 .االحتكار يعد جرمية مينعها الاانون
 م ااي  -أو مااا يف  ا ااة البضااائي  كاارليف يف العملااة  اهنااا ختضااي لاااانون العاارض والطلاامل الطبيعااي، لكاان احلكواااة قااد :تاادخل 

وقااد :اااو   -بي الناااال إال ان املصااّدرين يتضااررون إن :اان ف  ابيعااا م للاادول األخاارل نظاارا  لغالئهااا حينئاار ، قيمااة العملااة،  ينتفاا
وهاو ااا اعتاادت احلكوااات علياه  ف  قيمة العملة )سواء الدينار يف العراق أ  التواان يف إياران أ  الادوالر يف أاريكاا أ  فريهاا(خب

% ااعال  يعاين ان 11قيماة العملاة بنخابة  ، وهناا ااو،ن التااهد  اان خفا وح ل :اارا أمساعناا  اا ملنا ي :تررا  ا يف هرا ال ان
 االيني، با يعين ان  ا ة األاوال اليت ميتلكها  اط :خعمائة ألف دينارإ  قو ا الترائية  اليت متلكها أنر ستن ف املليون دينار 
 هاي سارقة اانعاة ألااوال متاااا ! تار ، ساتن ف  قيمتهاا بنخابة الع  واخلا ائنأ  يف املصار  واجليوب يف البيوت أ انر الناال سواء 

ياااول الخاارقة حمراااة؟ لكاان احلكواااة :تااررا باااألهم  والعالااي والعاالئااي الخاارقة؟ الاااانون التاارعيالناااال،  ماان أجاااز للحكواااة هااره 
 .لتربير هره الخرقة املفضوحة! واملهم
أااواشم أي الاااوة التاارائية أي هااره العتاارة باملائااة  مباار رضاااهم الطريااة الوحياادة لتصااحي  هااره الخاارقة هاي ان يهاامل الناااال ن   

الناااال ساام   نلاايف حيااع ان باارليف أباادا  ألهنااا :علاام ان ال :اااو   احلكواااات ولكاانّ  ،للحكواااة، ونلاايف عاارب اسااتفتاء عااا  اااعال  
% ااان أاااواشم والااري يل اااه فااالء ):ضاا م(  ا ااة 51% أو 11% اااعال  يعااين اباشاارة ساارقة 51أو  %11خفاا  قيمااة العملااة بااا

 عرب األثر الخيكولوجي وفريه. ان نليف أ عرحىت البضائي بنفس النخبة أو 
مل، اان أقاول اصااديا الظلام الفااح  ولعمري ان هره البدعة، خف  قيمة العملة بأ عر باا يخام  باه قاانون العارض والطلا

الارين  يف صندوق الناد الدو  أو البنايف الادو  وأشاباههم اان للناال، ولكن وعاا الخال،ني وانهم بع   بار علماء االقتصاد
اقتصااادية ورمبااا حااىت اجتماعياااة يخاابحون بمااد احلكواااات  ااي ينااالوا انهااا بعاا  الفتااات، حيااااولون ان يااربروا نلاايف بااألف ح ااة 

 ..وسياسية
باألف ح اة  ان :خارق اان التاعملأيضاا  ب اة أو أخارل جااز للحكوااة  هجرياناخرق اان يان لل ار إنا جاز  ناول وبكلمة 

ف مل اا صني األولون وسيعلم الرين هلموا أي انالمل ينالبون وست د هره احلكواات أنفخها، سريل اآلخرون  ..ولكنوح ة! 
رْن قَررْبل*ُكْم َلمارا ظََلُمروا َوجراَءاْرُهْم ُرُسرُلُهْم ب*اْلبَريا   عما قريمل، وجها  لوجه اي الاانون اسشاي األبادي  رات* َوَلَقرْد َأْهَلْك َرا اْلُقرُروَ  و*

ْن بَرْعد*ه*ْم  ُ وا َكَل*َن َنْج *  اْلَقْوَم اْلُمْجر*ويَن إ ثُما َجَعْل اُكْم َخالئ*َف ف*ي اأْلَْرض* و* و* ْْ  .ل* َرْ ظَُر َكْيَف اَرْعَمُلو َ َووا كانُوا ل*يُر
لى اهلل ولى وَمد وال  الطيبين الطاهرين خر دووانا ا  الَمد هلل رب العالمين ْو  ُو

                                                           

يااال بكوهناا اخاابة بنحاو أو  خار  عااال  قد 22:فصيال  عن نليف وأشرنا إ   2ن رنا يف  تاب بو  يف االقتصاد اسسالاي املاارن ج (1)
 يف مديد الا ي م.
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