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 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

إن إقامةةةةع العةةةةدل بةةةةني النةةةةاا ولةةةةالس كةةةةه  شةةةةواخ الظلةةةةم وا سةةةةتبدا  هةةةةو لةةةةعار تت ةةةةذ  
 واحلركات التحرريع يف العامل وعلى مّر التاريخ البشري.  احلكومات

 ولكن ما هو الضمان لتطبيق مثه هذ  الشعارات واألهداف؟
هةةه هةةو عةةن الطةةرق املا يةةع ومةةا تفرملةةه النظريةةع املاركسةةيع مةةن القضةةاء علةةى امللكيةةع الفر يةةع 

 وإقامع اجملتمع الشيوعي؟
مقةةةدرات األمةةةم  ةةةنر مةةةا تصةةةّورو  مةةةن   م هةةةو عةةةن الطةةةرق الر طاليةةةع وسةةةيطرة األ ةةةرا  علةةةى

 احلريات املطلقع لأل را  على حساب اآلخرين؟
مةن الواملةر  ن احلةه   يكمةن يف هةذين الطةريقني بةه إن إقامةع احلةق والعةدل  يكةةون ا  

 يف ظه اإلسالم وتعاليمه السمحاء.
تمةةع والةة  وذلةةأل ألن اإلسةةالم بةةاء بةةالنظرة املتكاملةةع حةةول الكةةون واإلشسةةان.. الفةةر  واجمل

حتمةه يف يّيااةا  اعليةع التالسةيد علةى سةةاحع الواقةع  حيةظ إن كةه شظريةع ة عةا ة ة توابههةةا 
لىت  شواخ املشاكه والصعوبات عند التطبيق و  ميكةن تةذليلها إ ّ باإلحسةاا باملسةةوليع  ةا  

لةق  )اهلل األمع و مام اهلل سبحاشه وتعاىل..  اإلشسان املةمن الذي يستمد هد ه من العةدل املط
سةةةةبحاشه وتعةةةةاىل(   ميكةةةةن  ن تبهةةةةر  ميخةةةةارف الةةةةدشيا و  ميكةةةةن  ن يقةةةة   ون حتقيةةةةق العةةةةدل 

 و سيد التعاليم السماويع على وبه البسيطع.. 
وتاريخ اإلسالم  كرب لاهد على ذلأل  قد اسةتطاخ اإلسةالم  ةا  مةه مةن مبةا ل العةدل 

دت كةةذلأل الدولةةع اإلسةةالميع العةةدل واملسةةاواة  ن لعةةه حةةىت مةةن العبيةةد سةةا ةس وقةةا ةس  وبّسةة
واملسةةاواة بةةني احلةةاكم وايكةةوم  يعةةي  احلةةاكم بةةني النةةاا كةةأّي مةةواين عةةا ي  يتميةةز علةةيهم 

 بالقصور الف مع و  يستأثر باألموال  ون الرعيع..
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ويظهةةةةر ذلةةةةأل بليةةةةاس  مارسةةةةع النةةةةه األكةةةةرم )صةةةةّلى اهلل عليةةةةه وآلةةةةه وسةةةةّلم( ملهةةةةاّم احلكةةةةم 
ه للدولةةةع اإلسةةالميع  وكةةةذلأل يف حكومةةةع  مةةةن املةةةمنني علةةةي بةةةن    يالةةةس اإلسةةالمي وقيا تةةة
 )عليه السالم(.

ويتبةةنّي مةةن تتبةةع القةةرآن الكةةرل والسةةنة النبويةةع الشةةريفع وسةةنة األأمةةع )علةةيهم السةةالم(  ن 
اإلسةةةالم بةةةاء إللغةةةاء الفةةةوارق والعصةةةبيات.. وبعةةةه املقيةةةاا هةةةو الكفةةةاءة والتقةةةو  كمةةةا قةةةال 

يهـا النــاس ّ ـاق المنــاكك  ــن ىكـر وأ كــى وبعلنــاكك شـعوباف وقبا ــل ل عــار وا ّن يــا أتعةاىل  
أكر كك عند اهلل أتماكك 

4 . 
 ينظر اإلسالم إىل النةاا ييعةاس شظةرة واحةدة  مةام القةاشون   ةال  ةرق و  اييةز بةني الةرأي  

 مي.. واملرؤوا.. و  بني الغين الفقن.. و  األسو  واألبيض.. و  العر  واألعال
 القرارات ال  تت ذها احلكومع اإلسالميع العا لةع  تكةون عةن اسةتبدا  يف احلكةم والةر ي 
بةةه بعةةد ا ستشةةارة وا عتبةةار بةةر ي األكثريةةع ومالحظةةع املصةةلحع ا سةةالميع العامةةع حيةةظ قةةال 

وشاورهك  ي األ رتعاىل  
2 . 

لةةى آيةةع اهلل العظمةةى السةةيد وشظةةراس ألةيةةع موملةةوخ العةةدل يف احلكةةم قةةام املربةةع الةةديين األع
لكةي )العـدل أسـاس الملـك( حممةد احلسةيين الشةناميي ) ام ظلةه( بكتابةع هةذا الكتةاب القةيم 

 يكون شرباساس و رساس لألبيال يف يريق إقامع العدل ور ض الظلم وا ستبدا .
رابةةةني مةةةن اهلل سةةةبحاشه وتعةةةاىل  ن يو قنةةةا  دمةةةع الةةةدين  1وقةةةد قمنةةةا بطبةةةع هةةةذا الكتةةةاب

   إشه طيع الدعاء.احلني
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

بنوت ة لبنان

                                                           
 .13سورة احلالرات   - 1
 .151سورة آل عمران   - 2
صةةةفحع مةةةن احلالةةةم ا يةةةه   44  خيفةةةى ان قسةةةماس مةةةن هةةةذا الكتةةةاب يبةةةع سةةةابقاس بةةةنف  ا سةةةم يف  - 3

مل حتصةةه علةةى  م. ويبةةدو  ن املةسسةةع1141/   ه1441اصةةدار مةسسةةع الةةبال  بةةنوت ة لبنةةان سةةنع 
 النس ع ا طيع بكاملها. 
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 الممد ة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمةةةةد هلل رب العةةةةاملني والصةةةةالة والسةةةةالم علةةةةى حممةةةةد وآلةةةةه الطةةةةاهرين  ولعنةةةةع اهلل علةةةةى 
  عداأهم  يعني. 

هةةا ؟  لةةي  عليةةأل إ ّ  ن إذا  خلةةب بلةةداس و ر ت  ن تعةةرف هةةه  ّن )احلريةةات( متةةو رة  ي
تسةةةتعمه الممةةةومم السياسةةةي  وبةةةذلأل تةةةتمكن  ن تعةةةرف يف  ّول يةةةوم  هةةةه ميكنةةةأل البقةةةاء يف 

 البلد  م   ؟
ومن الممومم السياسي )اإلعالم واآلراء(  إذا ر يةب الصةح  تةتكّلم بكةه حريّةع عةن  ّي 

 رلد كما تريد .. لأن من الشئون  وتنتقد من تشاء من األ را  وا  اهات  وتنصر وت
وإذا ر يب الناا يتكّلمون علناس  ا يشاؤون   اعلم  ّن احلريع حتكم البال   و  تّصدق إذا 

 باءك  ل  إشسان وقالوا  إشه   حريّع يف هذا البلد. 
و ّما إذا ر يب الصح    تتكّلم إ ّ يف بهع  و يف بهات خاصع  و  تنتقةد إ ّ يسةناس  

ا مكّممةةةون.. يتهامسةةةون يف  السةةةهم ا اّصةةةع   ةةةاعلم  ن الديكتاتوريةةةةع ويف اهلةةةوام   والنةةةا
تسةةةو  الةةةبال  و  تصةةةّدق  لةةة  إشسةةةان وإشسةةةان إذا بةةةاءوك وقةةةالوا لةةةأل   ن    يكتاتوريةةةع يف 

 البال .
وحذار حذار  ن تبقى يف بلد الديكتاتوريّات  ولو كان لأل  لة  مةربّر ومةربّر   ةإّن احلريةع 

 …لديكتاتوريع تعين املوت والظالم تعين احلياة والنور  وا
وإذا ر يةةب ل صةةاس يةةأ  بةةأل   ليةةه و ليةةه علةةى  ن املةةوت خةةن مةةن احليةةاة   ةةاعلم اشّةةه مل 

 … يفهم معىن احلياة 
وإذا ر يب إشساشاس يف الظالم يأ  بأل   ليه و ليه على  ّن الظالم خن من النةور   ةاعلم 

  شّه مل يفهم معىن النور. 
لةةةةد الةةةةديكتاتوريّات  العمةةةةران الكثةةةةن بأاةةةةار  ا ميلةةةةع  ولةةةةوارعه املمتةةةةّدة  و  يغرشةةةةأل يف ب
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 ااةةا كّلهةةا عالأةةم املةةوت   عالأةةم … و بنيتةةه الف مةةع  و سةةواقه املز محةةع  وصةةناأعه الكثةةنة و
 احلياة. 

 ر يةةب اإلشسةةةان ا ميةةه املنظةةةر  املبتلةةى بالسةةةريان  املتةةوّرم ا سةةةم الةةذي تةةةرا  طينةةاس حممةةةّر 
 الوبه؟ 

  هه هذا خن؟ 
 م اإلشسةةةان العةةةا ي الةةةذي   طنةةةع لةةةه  و  امحةةةرار يف وبهةةةه  لكنّةةةه يتمتّةةةع  يويّةةةع شفسةةةيع 

 وصّحع بسديّع؟. 
إّن مثةةةه بلةةةد احلريّةةةات ة ولةةةو مل يكةةةن  يةةةه العمةةةران ة مثةةةه اإلشسةةةان الثةةةا   ومثةةةه بلةةةد 

 . الديكتاتورّيات ة وإن كان  يه العمران متوّ راس ة مثه اإلشسان األّول
وإذا ر يةةةب العمةةةران مةةةع الديكتاتوريّةةةع   ةةةاعلم اشّةةةه لةةةو كاشةةةب حريّةةةع  لكةةةان العمةةةران ماأةةةع 
ملع   وإذا ر يب عدم العمران مع احلريّع  اعلم اشّه لو كاشب  يكتاتوريّع  لكان ا ةراب ماأةع 

 ملع .. 
 ولتعلم احلكومات الديكتاتوريّع 

  ام مياألون مهما يال هبم الزمن. :4
آيةةه إىل ا ةةراب وا شقسةةام  مهمةةا يشةةاهد  يةةه مةةن العمةةران والوحةةدة ة يف  ّن بلةةدهم  :2

 احلال احلاملر ة .
  ّن الناا يكرهوام  لّد الكر   وإن  ظهروا  مامهم التمّلق الكاذب واملدح ا ا خ. :1
و خةةةةناس لةةةةس  ن يعلمةةةةوا اّاةةةةم يوّقعةةةةون علةةةةى خةةةةزيهم يف الةةةةدشيا يةةةةول التةةةةاريخ  وعلةةةةى  :1

 ة إىل األبد.عذاهبم يف اآلخر 
 هذا ما لس  ن تعلمه احلكومات الديكتاتوريّع. 

  ّما ما لس على الناا املبتلني بأمثال هذ  احلكومات  ن يعلمو    هو 
  ّن رقاهبم مهّيئع للمقصلع. :4
  ن  مواهلم مهّيئع للنهس. :2
  ّن  بداام مهّيئع للتعذيس. :1
 لقي واملعيشي ة . ّن  هاليهم مهّيئع للضياخ ة العقيدي وا  :1
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  الوابس على الناا   ن يعملوا بكّه الوساأه املتاحع لتهيئع مناخ احلريع .. 
إّن مناخ احلريّع لعه من النواة لالرة  ومناخ الديكتاتوريّع لعه مةن الشةالرة حطبةاس يابسةاس 

   يصلر إ ّ لإلحراق.
ضه  ل  مرّة مةن  ن يعةي  عبةداس وليعلم اإلشسان  اشّه إن يقته حرّاس  و يف سبيه احلريّع    

 حتب حكم الديكتاتوريّع 
 أو تجلقى الغبراء وهو صريع   أبى أن يعيش ّالقّق عزيـزا

 
 
 

 
 
 
 

**
* 

 
 وان رأيت الموت شيئا  كرا  آليت ان ال اق ل اال حـرا

 
 
 

 و  يظةةّن املتةةدّين الةةذي يعةةي  حتةةب ظةةّه الديكتاتوريّةةع و  يسةةتطيع التغيةةن واإلصةةالح إشّةةه
ّن الـــ ين تو قـــاهك  مثةةةاب ومةةةأبور  بةةةه العكةةة  هةةةةو الصةةةحير  اقةةةر  هةةةذ  اآليةةةع الكرميةةةع  

المال كة ظالمي أ فسهك قالوا  يك كن ك قالوا كقنا  س ضـعفين  ـي األرق قـالوا ألـك تكـن 
أرق اهلل واسعة   هابروا  يها  أولئك  أواهك بهنقك وساءت  صيراف 

1 . 
لكةةن … كبةةن بةةداس  خيّةةا خيةةاف اإلشسةةان  ن يقابلهةةا   و حياشةةاس تكةةون الديكتاتوريّةةع  الةةم

اشب  سـنقدةلس  ن يعلم اإلشسان  ن الديكتاتوريّع  مهما كاشب كبنة احلالم   إاةا 
7 

 ..6و  ييأا من روح اهلل سبحاشه
إّّنةا كتبتةه لإلرلةا  إىل لةزوم العدالةع  يف الفةر  )العـدل أسـاس الملـك( وبعد   هذا كتاب 

احلكومع  وعمدت إىل شقه قصص عديدة ألاا  كثر تأثناس يف النفوا  ولةذا  ويف ا ماعع ويف
 حــن  مــلق عليــك  ذكةةر القةةرآن الكةةرل قصصةةاس كثةةنةس  وقةةال يف قّصةةع  صةةحاب الكهةة   

                                                           
 .11سورة النساء   - 4
وّىا رأيـ هك تعجبـك أبســا هك وّن يمولـوا تسـمع لمـولهك كـأ هك اشــب إلةارة إىل قولةه تعةاىل   - 5

. سةةةةورة  ســـنقدة يحســـبون كــــل صـــيحة علـــيهك هــــك العـــدو  احـــ رهك قــــاتلهك اهلل أ ـــى ي  كـــون
 . 4املنا قني  

يــا بنــي اىهبــوا   حسســوا  ــن يوســف وأايــ  وال تيأســوا  ــن رو  اهلل ّ ــ  ىل  الةةارة اىل قولةةه تعةةا - 6
 . 41. سورة يوس   الييأس  ن رو  اهلل ّالق الموم الكا رون
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 .5  بأهك بالحقق 
لعةةّه اهلل سةةبحاشه يهةةدي بسةةببه مةةن يشةةاء إىل سةةلوك يريةةق العدالةةع  و ن يكةةون معةةو س يف 

الةة  ابتلةةي هبةةا املسةةلمون   يف  كثةةر حكومةةاام  حسةةس  بةةه وحةةىّت يف  هةةدم الةةديكتاتوريّات
  تمعاام وعواألهم  و  غالس إ ّ اهلل وهو املو ّق املعني.

  
 هـ 4117الكويت /  

  حمد الشيرازي 
  

                                                           
 .13سورة الكه    - 1
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1 
 يُمهل وال يُهمل

 ال تظلمنق ّىا  ا كنت  م دراف           الظلك آاره يدعو ّلى الندم
 المظلوم  ن بــ             يدعو عليك و عين اهلل لك تنكتنام عيناك و 

هةةه  شعةةم  الظلةةم ظلمةةات يف الةةدشيا ويف اآلخةةرة  و  يغةةّر الظةةامل  شّةةه  مهةةه   ةةاّن الظةةامل مي 
 ولكن   ي همه. 

شقةةه أ  حةةد األصةةدقاء  قةةال  ذهبةةب إىل إحةةد  القةةر   ةةإذا هبةةم يقولةةون أ  إّن خةةار  
 رب عمو  اهلات .هذ  القريع وقع حا ث عاليس ق

 قلب  وما هو احلا ث العاليس؟
قةةالوا  ذات مةةرّة شةةزل ملةةي  عنةةدشا وشةةام الليةةه يف السةةطر  ويف  ثنةةاء الليةةه قةةام للت لّةةي  
وحيةةظ كةةةان الليةةةه مقمةةةراس خةةةر  مةةةن القريةةةع إىل الربيةةةع لقضةةةاء حابتةةةه  وإذا بأهةةةه القريةةةع طعةةةوا 

مصةدر الصةيحع  ر وا الضةي  صيحع عاليبع   قاموا من شةومهم  وبعةد الفحةص والبحةظ عةن 
 مغماس عليه قرب القريع   حملو  إىل القريع.. 

وبعد  ن   اق الضي  عن إغماأه  قةال  ملةا خربةب لقضةاء احلابةع  وإذا    ر  إشسةاشاس 
مشدو اس بعمو  اهلات  وهنةاك شفةران  ليسةا مةن بةن  البشةر يضةرباشه ويعّذباشةه  لةّد العةذاب  

 يثه.. وهو يستغيظ ويصير و   حد يغ
 قال  و خلين من ذلأل رعس عاليس حىت  غمى علّي.

وبعةةد  ن ذكةةر الضةةي   وصةةاف ذلةةأل اإلشسةةان املعةةّذب  تبةةني لةةديهم  شةةه كةةان كبةةن القريةةع 
 وكان إشساشاس ظاملاس  واشّه   ن بعد موته  قرب ذلأل العمو .

ـا يعمـل الظـالمونم ّ قمـا يـ اقر شعم .. قةال تعةاىل   هك ليـوم وال تحسـبنق اهلل اـا الف عمق
تشخل  ي  األبصار

1. 

                                                           
 .42سورة إبراهيم   - 4
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 . 1وقال )عليه السالم(  )يوم املظلوم على الظامل  لد من يوم الظامل على املظلوم(
 ولذا  الوابس على اإلشسان  ن يالحظ كّه حركاته وسكناته حىّت   يكون ظاملاس. 
قربةاء   والظامل هو من يظلم شفسه  و غن   سةواء يظلةم  بويةه   و ميوبتةه   و  و      و  

  و بناشه   و ساأر الناا. 
  و كان يظلم الناا ألن بيد  احلكم   و كان  مناس   و رأيساس.. 

هةو حةاكم علةى مةن سةّل  … به كّه موظ  يف  اأرته  وكّه معّلم يف مدرسته  وهكةذا 
  عليةةه   ةةإذا  ّخةةر املوظةة  توقيةةع ورقةةع املرابةةع كةةان ظاملةةاس لةةه  وإذا شّقةةص املةةدّرا  ربةةع الطالةةس

 كان ظاملاس له..
 والظامل ة مهما كان ة لين الكر   والعذاب.

                                                           
  ل  يف ذكر وبال الظلم.  466روملع الواعظني ص  - 1
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2 
 هجوم الوهابيين على كربالء

ذات مةةةرّة هةةةابم الوّهةةةابّيون كةةةربالء املقّدسةةةع  وقتلةةةوا  هاليهةةةا قةةةتالس عامةةةاس  وكةةةان  مةةةوخ مةةةا 
 حصةةي مةةن القتلةةى  سةةبعع آ ف إشسةةان.. بةةني كبةةن وصةةغن.. وصةةه ورملةةيع.. وربةةه وامةةر ة 

… 
مةةةرّة ثاشيةةةع هةةةابم الوهةةةابّيون  يضةةةاس كةةةربالء املقّدسةةةع  وقتلةةةوا  يهةةةا  اشيةةةع  لةةة  إشسةةةان  ويف 

 بأبشع قتلع..
والّقصتان مذكورتان ة كما  ظن ة يف كتاب )لهداء الفضيلع( للشةيخ عبةد احلسةني األميةين 

 صاحس )الغدير(. 
لتالةةأ النةةاا )رمحةةه اهلل( عةةن مصةةدر موثةةوق بةةه   شّةةه يف إحةةد  احلملتةةني  ا 45وشقةةه الوالةةد

باحلضةةةرة املقدسةةةع احلسةةةيّنيع و غلقةةةوا  بةةةواب الصةةةحن  وامي محةةةوا يف احلةةةرم الشةةةري  و خةةةذوا يف 
البكاء والتضةرّخ والةدعاء وا بتهةال  ومةّر علةى هةذ  احلالةع  كثةر مةن يةوم  ومل تظهةر  يّةع عالمةع 
 مةةن عالمةةات اإلبابةةع.. وكةةان مةةن يلةةع هةةة ء ربةةه مةةن األخيةةار  تعالةةس مةةن عةةدم اإلبابةةع 
ولذا خايس اإلمام احلسني )عليه السالم( قاأالس  يةا سةيدي إن لةراأ  اإلبابةع متةوّ رة   لةي  

 ..؟44الناا يف حرمأل  وعند ر سأل الشري  ة ويف ا رب ة استالابع الدعاء حتب قّبتأل
و ليسةةوا هةةم منقطعةةني إىل اهلل وهةةم يف  لةةد حةةا ت التوبةةه وا شكسةةار  وإذا مل يسةةتالس 

 ل  في  ّي وقٍب ويف  ّي مكان وميمان يستالاب ؟.الدعاء يف هذا احلا
  سمع الربه هاتفاس يقول  )سبقتهم  عوة مستالابع(. 

 ي  ان اإلمام )عليه السالم(  و ملكاس من املالأكةع  عةا علةى بعةض هةة ء النةاا بةالزوال 
والفنةةاء وا ملةةطها  وذلةةأل لظلمهةةم بعضةةهم الةةبعض  اسةةتاليس الةةدعاء  ةةيهم  وهةةذا مةةن  ثةةر 

                                                           
 ي الشناميي )قّدا سرّ (.هو آيع اهلل العظمى السيد املنميا مهد - 14
. و يةةه  امحةةةد بةةن  هةةد يف عةةدة الةةداعي قةةةال  11113ح 16بةةاب 531ص 14وسةةاأه الشةةيعع   - 11

مةةن قتلةةه  ربةةع خصةةال  بعةةه الشةةفاء يف تربتةةه  وإبابةةع  روي  ن رسةةول اهلل )ص( عةةوس احلسةةني 
 الدعاء حتب قبته  وا أمع من ذريته  و ن   تعد  يام مياأريه من  عمارهم.
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 اء  ولذا   تةثر هذ  األ عيع يف ر ع البالء.ذلأل الدع
شعم  كان قد كثر الظلم يف ذلأل احلني   قد ملعفب احلكومع العثماشيع  وكان النةاا ة إذ 

 ذاك ة )من عّز بّز( ولذا باء السيه وبرف األخضر والياب .
واتقموا   نـة ال تصـيبن الـ ين ظلمـوا  ـنكك ااصقـةقال سةبحاشه  

ويكةون العةذاب  42
 ذ  الظروف  للظامل عقاب ولغن الظامل تر يع  ربع  و ما  لبه.يف ه

والتـــزر وازرة وزر أاـــر  مةةةا قولةةةه تعةةةاىل  
 هةةةي خاصةةةع بةةةاألمور املربويةةةع بةةةاآلخرة  41

وباألحكام الشرعيع ة يف ا ملع ة  ّما األمةور الطبيعيّةع  تشةمه ا ةّن والشةرير  ولةذا كةان األشبيةاء 
 ن بألّد املصاأس مع  ام ما اقم وا ظلماس وعصياشاس.. واألأمع )عليهم السالم( يصابو 

وللكةةالم يف هةةذا البةةاب  ةةال آخةةر وإّنّةةا  ر شةةا  ن ششةةن إىل  ن املةةطها  سةةاأر األبريةةاء يف 
الطبيعع كالز ميل  ويف  مثال الفالاأع العامع ة كقّصتنا ومةا  لةبه ة لةي  بسةبس ذشةبهم  بةه ألن 

لها مةةةن بهةةةع العصةةةيان والكفةةران  ماعةةةع كبةةةنة مةةةن البليّةةع إذا بةةةاءت عّمةةةب  وان كاشةةةب  صةة
 الناا   ييعهم.

                                                           
 .25سورة األشفال   - 12
 .1والزمر  14و اير  15واإلسراء  164سورة األشعام   - 13
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  التعويض عن لها ة احلسني

وهنا   بأا با ستطرا  حول احلديظ الشري  املشهور  )إّن اهلل سبحاشه عّوس احلسني 
 )عليه السالم( عن لها ته ثالثاس  استالابع الةدعاء حتةب قّبتةه  واألأّمةع مةن ذرّيتةه  والشةفاء يف

 تربته(  اشّه قد يكون حول هذا احلديظ بعض األسئلع وهي  
اإلمةةام احلسةةن )عليةةه السةةالم(  يضةةاس  يةةاخ اهلل كاإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم( ة كةةّه  :4

 سةس مةةا  مةر  بةةه سةبحاشه وتعةةاىل ة  لمةاذا مل يعةةّوس اهلل احلسةن )عليةةه السةالم( كمةةا عةةّوس 
 احلسني )عليه السالم(؟.

لثالثع   تربع إىل اإلمام احلسني )عليه السالم(  الةدعاء والشةفاء للنةاا  إّن األمور ا :2
وكون األأمع من ذرّيته  إاا لالأّمع )علةيهم السةالم(   لةه )عليةه السةالم(   هةه كةون األخيةار 
مةةن شسةةه شةةوح )عليةةه السةةالم(  عةةوس ألتعابةةه )عليةةه السةةالم(   م هةةو لةةيء يعةةو  خةةن  إىل 

 األخيار بأشفسهم.
الةةةةةةدعاء إذا تةةةةةةوّ رت لةةةةةةراأطه يسةةةةةةتالاب يف كةةةةةةّه مكةةةةةةان  وإذا مل تتةةةةةةوّ ر لةةةةةةراأطه مل و  :1

يسةةتالس حةةىّت يف حةةرم اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم( د اشةةه ور  يف احلةةديظ اسةةتالابع الةةدعاء 
 حىّت عند قرب األبوين.

و ي اختصاص يف استالابع الةدعاء عنةد اإلمةام احلسةني )عليةه السةالم(؟  قةد ور ت  :1 
 ظ باستالابع الدعاء عند ساأر املعصومني )عليهم السالم(  يضاس.األحا ي
  ما كون األأمع )عليه السالم( من ذرّيته  :7 

إن  ريةد بةه بعةض األأّمةع )علةيهم السةالم(  ةالبعض  يضةاس مةن ذريّةع اإلمةام السةالا   أوالف: 
ّمةةةةع )علةةةةيهم والبةةةةاقر والرملةةةةا إىل اإلمةةةةام العسةةةةكري )علةةةةيهم السةةةةالم(.. وإن  ريةةةةد بةةةةه كةةةةّه األأ

 السالم(  هم ليسوا من ذريّع اإلمام احلسني )عليه السالم( خاصع. 
ــاف: ان  األأّمةةع مةةن ذريّةةع اإلمةةام احلسةةن )عليةةه السةةالم(  يضةةاس  منتهةةى األمةةر إاةةم مةةن وثا ي

ذرّيّتةةةه مةةةن يةةةةرف األم  حيةةةظ ان األأمةةةع )علةةةةيهم السةةةالم( يتصةةةلون مةةةةن يةةةرف األم باإلمةةةةام 
ذريّةع تشةةمه يةةرف األم  يضةاس  ولةةذا كةةان عيسةى )عليةةه السةةالم( مةةن احلسةن )عليةةه السةةالم( وال
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 . 41ذريّع إبراهيم )عليه السالم( كما يف القرآن الكرل
 قد ور  يف بعض الروايات  إّن الشفاء يف تربع كّه إمام. :6 
وإذا كاشب اسةتالابع الةدعاء حتةب قّبتةه )عليةه السةالم(  لمةاذا شةر  الكثةن مةن النةاا  :5 

 يستالاب هلم؟. يدعون  ال
وإذا كةةان الشةةفاء يف تربتةةه )عليةةه السةةالم(   لمةةاذا شةةر  الكثةةن مةةن النةةاا يسةةتعملون  :1 

 المبع  ال يشفون؟.
 والجواب عن ىلك بال رتيب:

إّن إثبةةات الشةةيء   ينفةةي مةةا عةةدا    تعةةويض اهلل للحسةةني )عليةةه السةةالم( لةةيئاس     :4
عليةةةه السةةةالم( عةةةةن  تعابةةةه بشةةةيء آخةةةر  وهةةةةذا يةةةدل علةةةى  ن اهلل مل يعةةةّوس اإلمةةةةام احلسةةةن )

احلديظ   يدّل على   ضليع اإلمام احلسني )عليه السالم( على اإلمام احلسن )عليةه السةالم(  
كما   يدل على   ضليع اإلمام احلسةني )عليةه السةالم( علةى رسةول اهلل )صةّلى اهلل عليةه وآلةه 

اإلمةام احلسةني )عليةه السةالم( ة يف الةدشيا ة  وسّلم( وعلّي )عليه السالم(  وإّّنا يدّل علةى بةزاء
هبذا ا ةزاء  ولكةّه واحةد مةن األأمةع اختصاصةات وامتيةاميات   لةيكن مةن مزايةا اإلمةام احلسةني 

 )عليه السالم( هذ  األمور.
تربةةع إىل اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم(  و س  حيةةظ  ّن  يهةةا ذكةةراس  47واألمةةور الثالثةةع :2

مةا  ن كةون األخيةار مةن ذريّةع شةوح )عليةه السةالم(  يضةاس لةرف لنةوح )عليةه ولر اس لةه ة عر ةاس ة ك
 46السةةالم(  ولةةذا يبةةاهي الرسةةول )صةةّلى اهلل عليةةه وآلةةه وسةةّلم( علةةى سةةاأر األمةةم بكثةةرة  ّمتةةه

ومباهةةاة الرسةةول )صةةّلى اهلل عليةةه وآلةةه وسةةّلم( معناهةةا  الفةةرح با دمةةع لإلسةةالم  وتقةةدل هةةذ  
 ه سبحاشه    املباهاة  عىن الكربياء.األّمع الكبنة بني يدي

                                                           
ووهبنــا لــ  ّســحاو ويعمــوب ُكــالو هــدينا و وحــاف هــدينا  ــن قبــل و ــن ىري ــ   او  قةةال تعةةاىل   - 14

وزكريـا ويحيـى وعيسـى  وسليمان وأيوب ويوسف و وسى وهـارون وكـ لك  جـزي المحسـنين 
 .  45 - 44ورة األشعام  س وّلياس كل  ن الصالحين

  ي استالابع الدعاء حتب قبته  والشفاء يف تربته  واألأمع من ذريته )عليه الّسالم(. - 15
 11قةال النةه )صةّلى اهلل عليةه وآلةةه وسةّلم( تنةاكحوا تكثةروا  ةإ   بةةاهي بكةم األمةم.  ةار األشةةوار   - 16

 .4ح 2باب 251ص
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والةةدعاء يسةةتالاب حتةةب قبّةةع اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم(  كثةةر مةةن غنهةةا   مةةثالس  :1
يسةةتالاب الةةدعاء عنةةد اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم( ثسةةون يف املاأةةع مةةثالس  ويسةةتالاب يف 

 )عليه السالم(. ماكن  خر  عشرة يف املاأع   هذ  مزيّع يف شفسها لإلمام احلسني 
واثبةات الشةيء   ينفةي مةا عةدا   والفةةرق بةني اإلمةام احلسةني )عليةه السةالم(  وسةةاأر  :1

املعصةةومني )علةةيهم السةةالم(   ّن اسةةتالابع الةةدعاء عنةةد اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم( عةةوس 
 عن لها ته  وعند الرسول )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم( عوس عن   اء رسالته  وهكذا.. 

ر يب لو قلنا إّن الدولع تعطي خرّيج الثاشويع كه لهر ماأةع  ينةار عةوس  تعابةه    ينفةي  
 ذلأل  ن تعطي احلكومع كه ملاب  ماأع  ينار  دمته العسكريع .. 

وميكةةةن  ن تكةةةون شسةةةبع ا سةةةتالابع عنةةةد اإلمةةةام احلسةةةني )عليةةةه السةةةالم(  كثةةةر  وهةةةذا   
ه وآلةةه وسةةّلم( وعلةةّي )عليةةه السةةالم( ة كمةةا هةةو يسةةتلزم   ضةةليته علةةى الرسةةول )صةةّلى اهلل عليةة

 مذكور يف حمله ة .
وكةةون األأمةةع التسةةعع )علةةيهم السةةالم( مةةن  و   احلسةةني )عليةةه السةةالم( ة مةةن يةةرف  :7

األب ة مزيّةةع  ليسةةب متةةوّ رة يف اإلمةةام احلسةةن )عليةةه السةةالم( و  يف اإلمةةام السةةاّلا  )عليةةه 
  )عليهم السالم(. السالم( و غن  من األأمع املعصومني

كمةةةةا   يصةةةةر  ن يعةةةةمس بةةةةأام كةةةةذلأل بالنسةةةةبع إىل اإلمةةةةام  مةةةةن املةةةةةمنني علةةةةي )عليةةةةه 
 السالم(  كي  تكون هذ  من مزايا اإلمام احلسني )عليه السالم(؟ 

وذلةةأل ألن احلةةديظ بةةاء بالنسةةبع إىل اإلمةةام احلسةةن )عليةةه السةةالم(  وإن كاشةةب لإلمةةةام 
 خر  من بهع ثاشيع  وهي كما إذا قال األب  عطيب ابين حممةداس احلسن )عليه السالم( مزيّع 

  اراس ة واحلال اشّه مل يع  ولد  اآلخر علّيا  اراس ة وذلأل   ينايف  شه  عطا  بستاشاس.
 ومن ا واب الرابع ظهر ا واب عن السةال السا ا  يضاس. :6
السةالم( كةون املقتضةي يف واملرا  من اسةتالابع الةدعاء حتةب قبةع اإلمةام احلسةني )عليةه  :5

اإلبابع  قو  مةن املقتضةي يف سةاأر األمةاكن   إشةه العلةع التامةع  سةتالابع الةدعاء  كمةا يقةال 
 إّن )الساأه املعني(  واء ملرس كذا   اّن معنا  املقتضي    العّلع التاّمع. 

 ومن ا واب السابع يظهر ا واب عن السةال الثامن. :1
 ا  استطرا اس  وإ ّ  الكتاب موملوخ لشأن آخر. وهذا موبز الكالم ذكرش
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3 
 ّن ربك لبالمرصا 

كان ربه من  هه املدينع يذهس إىل بعض األرياف  لشراء الشاة والةدهن والصةوف ومةا 
  لبه  وكان له عميه يف الري  ير  عليه  يشمي له ما يريد. 

كةر لةه حابياتةه  واشّةه وذات مرّة  خذ معه ما س مل ماس وقصد الرية  وشةزل عنةد عميلةه وذ 
 يريد الماء حابيات  بلغ كذا..

قةةال التةةابر  و الةةر   ن ذكةةرت للعميةةه كميّةةع املةةال الةةذي معةةي  وإذا    ري آثةةار التغةةّن  
 يف وبه العميه   علمب  شه  را    سوءاس   ندمب  ولكن   ينفع الندم.

 شاعر   حىّت عن األصدقاء يقول ال45شعم  اسم ذهبأل وذهابأل ومذهبأل
 واح ر صديمك ألف  رقة  اح ر عدوقك  ـــرقة 

  كان أعلك بالمضــرة   لربمقا ا ملب الصديـق
 

قال التابر  ولكن مل يكن أ ملالأ    أ إليه يف تلأل الليلةع.. وبعةد صةرف الطعةام  ةر  
أ صاحس البيب يف غر ع من غرف البيةب  وذهةس هةو وميوبتةه إىل غر ةع  خةر   لكةّن النةوم 

عيةةةين مةةةن القلةةةق  و خةةةناس قةةةّررت  ن  خةةةر  مةةةن غةةةر   واختفةةةي يف بعةةةض ميوايةةةا البيةةةب   مل يةةةزر
 وهكذا  علب.. 

  ربةب.. وحيةةظ مل  بةةد مكاشةةاس لالختفةةاء إ ّ اإلسةطبه اختفيةةب  يةةه  و خفيةةب شفسةةي 
 إىل رقب  يف التنب الذي خزن يف اإلسطبه.. لكن عيين كاشب حتدق با ا  الغر ع.

ه  ن ل صةةاس  خةةه الةةدار وذهةةس إىل غةةر  .. ومل  عةةرف مةةن هةةو وإذا    ري شصةة  الليةة
 ذلأل الش ص؟ 

وبعةد مةّدة ر يةب ة يف ملةوء القمةر ة  ّن صةاحس البيةب وميوبتةه قامةا وةةا يتهامسةان حةىّت 
 خةال الغر ةةع  وعلمةةب اّامةا يريةةدان   لةةرّاس  ومل اةض مةةّدة إ ّ ور يةةب الةزوبني  سةةرعا و ملةةاءا 

                                                           
كمةةةا  ةةةزن ذهبةةةأل وورقةةةأل  ةةةر ّب كلمةةةع سةةةلبب شعمةةةع   قةةةال علةةةي )عليةةةه الّسةةةالم(  ) ةةةاخزن لسةةةاشأل - 11
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 ر ع  دّ ر يتهما خيربان ويسحبان بثّع إشسان ملفوف إىل السر اب. مصباحاس شفطّياس و خال الغ
قةةةال الربةةةه  وملّةةةا  خةةةال السةةةر اب قمةةةب مةةةن مكةةةا  وهربةةةب مةةةن القريةةةع قاصةةةداس البلةةةد  

 ومشيب حىّت وصلب البلد بكّه خوف وصعوبع  و خربت الشريع  ا بر .
وبني  و خلنا السةر اب  الاءت مفرمية من الشريع معي إىل القريع  و لقوا القبض على الز 

وحفرشةةا   وإذا بنةةا  ثّةةع الربةةه املةةذبوح  وبعةةد التحقيةةق تبةةنّي  ّن املةةذبوح ولةةد صةةاحس البيةةب  
واشّه كان خارباس لبعض لةوشه  وملّا  خه الدار شام يف تلأل الغر ةع  والزوبةان ظنّةا   شةه التةابر 

ولكةةن كةةان ربّةةأل … ضةةيحع  قةةتال  ة يف الظةةالم ة وبعةةد مةةا تبةةنّي األمةةر هلمةةا   نةةا  خةةوف الف
 . 41باملرصا 

 وهكذا يالقي الظامل بزاء  إن عابالس  و آبالس.
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4 
 ضمير المج مع 

  ي  وابهة الظالمين 
يقةول بعةض احلكمةاء  إّن للمالتمةع ة  ةا هةو  تمةع ة روحةاس غةن روح كةّه  ةر   ةر   وتلةأل 

وقةةد يكةةون صةةاحلاس وقةةد الةةروح هةةي الةة  حتةةّرك اجملتمةةع   قةةد يكةةون خةةامالس وقةةد يكةةون ششةةطاس  
 يكون ياحلاس  وهكذا. 

وإّن للمالتمع ة  ةا هةو  تمةع ة ملةمناس غةن ملةمن كةه  ةر   ةر   وذلةأل الضةمن هةو الةذي 
 … يكون له رغبع يف بقاء  ولع  و هدم  ولع   و حتسني ليء   و تقبير ليء  وهكذا 

علةى مقاومتهةا  إىل  وهذا الضمن هو الذي يهيمن على احلكومات الظاملع  و رك األ را 
  ن تربع عن غّيها  تكون عا لع   و إىل  ن تزيلها بالوساأه الدميقراييع  و بالوساأه العنيفع.

و  شريةةد اآلن تصةةديق هةةذا الكةةالم   ةةإن لةةه مكاشةةاس آخةةر  وإّنّةةا  ريةةد  ن  قةةول  لقةةد ملسةةب 
)صةةاج بةةرب( بنفسةةي الضةةمن الةةذي يتحةةّرك لوملةةع احلةةّد لظلةةم احلكومةةات الظاملةةع.  قةةد عقةةد 

رأةةةي  وميراء العةةةراق )معاهةةةدة( مةةةع بةةةال  الغةةةرب  وكاشةةةب املعاهةةةدة اثةةةه عةةةدواشاس علةةةى العةةةراق  
  تحّرك ملمن الناا  ويالبوا بعزله   عزل بالوساأه الدميقرايّيع.

ور يةةب )شةةوري السةةعيد( رأةةي  وميراء العةةراق يتنكةةس الطريةةق اإلسةةالمي العةةا ل  وقةةد مةةأل 
لظلم والرلوة  وبّدل قةواشني اإلسةالم إىل القةواشني ا اهليّةع املسةتور ة العراق با مور والفالور وا

من الشرق والغةرب   تحةّرك ملةمن اجملتمةع  ويةالبو  باإلصةالح  لةم يفعةه  وإذا بالسةيه لر ةه 
ولرف معه احلكومع امللكيع كّلها ... وقد كان )شوري السعيد( يقول إّن الرصاصع الة  تقتلةين 

   اّا كاشب خلقب منذ ميمان  و اا كاشب  قرب إليه من حرّاسه وحفظته.مل  لق بعد   تبنّي 
( اومي  يزعم ويقول  إشه  قو  من املوت وإشه 14ور يب) عبد الكرل قاسم(  ميعيم ثورة )

 قو  من احلديد  وقد ميّو  وميارة )الد اخ(   تل  وساأه السالح  حىّت كان يظن الظةان  شةه 
يتمّكن من املقاومع  لهراس و سةابيع ة علةى  قةه التقا يرةة وإذا بظلمةه إذا حدثب ثورة   بد و ن 
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ّ رك ملمن الناا  ويقتحم الناا وميارة الد اخ  و  يطول األمر  كثر من ساعع  وإذا بالربه 
الذي كان يّهز العراق هزاس  ينظر إليه النةاا علةى لالةع التلفزيةون قتةيالس  وبةاء بنةدّي وبصةق 

 يف وبهه املّيب.
اس كاشةب احلكومةات و يّةاس كةان الظةامل   ةاّن الظلةم يأخةذ الظةامل  مهمةا تصةّور الظةامل  شّةه  أيّ 

قةةوّي و شةةه مةةزّو  بالسةةالح وبةةاحلرا   ةةإّن الةةذي  فةةظ اإلشسةةان هةةو العةةدل وحةةد .  مةةا الظةةامل 
  بيته من ميبا   وإن تصور هو  شه من  و ذ.
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5 
 بزاء  ن أشار بالظلك

وقةال لةه  إّ  ملةربب ميوبة    ماتةب مةن  ثةر الصةدمع   يقال  إشه باء ربه إىل لة ص
 بدون اختيار ميّن   ماذا   عه ألبر  عند الناا وعند  هلها من هذ  املشكلع؟ 

قةةال لةةه ذلةةأل الشةة ص  إن األمةةر سةةهه  قةة  علةةى بةةاب  ارك   ةةإذا ر يةةب لةةاباس ييةةه 
لزوبتأل  د اذهس  املنظر  ا عه إىل  ارك  الع  د اقته الشاب  الأّة وملع الشاب مالصقاس 

إىل  هه الزوبع واأب هبةم  وقةه هلةم  إ   خلةب الةدار وإذا    ر  ميوبة  والشةاب يف حالةع 
 خيارسع ا ن  ولذا قتلتهما  ويكون ذلأل عذراس مقبو س عند  هلها وعند الناا.

عمه الربه بنصيحع الش ص املذكور  وبعد  ن قتةه الشةاب الةذي  عةا  إىل  ار  ذهةس 
لزوبةةع  الةةاءوا و عةةذرو  يف قتلةةه هلمةةا  وامي حةةم النةةاا كةةّه يةةأ  ويةةذهس إىل  ار و خةةرب  هةةه ا

 الربه  ليسألو  عن القّصع.
ويف ذلأل اليوم  قد الش ص الناصر  ولد  و خذ يفحص عنه هنةا وهنةاك  بةال بةدو   

 إذ مل يظفر له بعني و   ثر   الاء إىل هذا الربه  وقال  هه ر يب ولدي؟ 
 قال الربه   . 

 ل الناصر  وهه عملب  ا قلب لأل يف  مر ميوبتأل؟ قا
 قال الربه  شعم. 

 قال الش ص   خاف  ن يكون ذلأل الشاب الذي قتلته هو ولدي. 
 قال الربه     علم. 

 قال الش ص   عين آ  إىل املقتول ألرا . 
 ةةأذن الربةةه للناصةةةر   ةةإذا بةةه يةةةر   ّن الشةةاب املقتةةول هةةةو ولةةد  بالةةذات ...  أخةةةذ يف 

 بكاء والنحيس  قاأالس إّن املقتول هو ولدي الوحيد  وكان كّه  ملي من الدشيا.ال
 وهكذا  خذ الظامل بزاء .. 

واشتشةةر ا ةةرب بةةني النةةاا  و ن الربةةه قتةةه ميوبتةةه واحتةةال بقتةةه لةةاب  ّلصةةاس مةةن ا رميةةع  
لزوبةةع حةةىّت وصةةه األمةةر إىل السةةلطع  أحضةةرو   و خةةناس اعةةمف بةةاألمر  و شّةةه هةةو الةةذي قتةةه ا
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 وقته الشاب   أمرت السلطع بقتله  ولقي بزاء  يف الدشيا مع الفضيحع والعار. 
 ةةةةإذا ر   اإلشسةةةةان ل صةةةةاس  و ياعةةةةعس  و سةةةةلطع تظلةةةةم و  تالقةةةةي بزاءهةةةةا   لةةةةيعلم اشّةةةةه 

ــ  األبصــارسةةبحاشه  ــوم تشــخل  ي ــ اقرهك لي وذلةةأل ملصةةلحع وحكمةةع ... ويف  41ّ مــا ي
 لدشيا  ويفتضر قبه اآلخرة  يضاس ..الغالس يالقي الظامل بزاء  يف ا

 وإن  مهه اهلل الظامل  رّ ا ولعّه..
ويف هذ  القصع  را آخر  وهو  ّن اإلشسان لس عليه  ن   يشةن علةى النةاا بةالظلم  

  إّن املشن حينئذ يكون  حد الظاملني  يضاس   يأخذ  وبال إلارته.
 ير  ن مضيأتي   ا قال كفال ا  و ن أشار على أ ر بغير هد 

 

                                                           
 .43سورة إبراهيم   - 11
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6 
  ن عماب الظالمين

قةةال أ  حةةد األصةةدقاء  إشةةه ر   يف خراسةةان ة إيةةران ة ربةةالس كهةةالس عابةةداس مياهةةداس  يصةةوم 
النهار  و يي الليه بالعبا ة  وحىّت يف  يام الشتاء ال  تطول لياليها    ينام إىل الصباح   إذا 

 بزغب الشم   شام  وهكذا كان حاله.
 مةةر   وسةةألته عةةن سةةبس ميهةةد  هبةةذ  الدربةةع؟ وقلةةب لةةه     يأخةةذك  قةةال   تعالبةةب مةةن

النعةةاا يف الليةةه لتنةةام  يةةه؟ د  ومل يكةةن رسةةول اهلل ) صةةّلى اهلل عليةةه وآلةةه وسةةّلم( وهةةو  ميهةةد 
الزاهةدين ينةةام بعةض الليةةه؟ د إشّةأل   تقةةدر علةةى  ن تعمةه  ألشةةأل تنةام يف النهةةار  وتعبةةد اهلل 

 معالأل؟ عزوبه بالليه   من  ين ارّ 
 قال الربه وبعد اإلحلاح واإلصرار   إ     قدر  ن  شام الليه  بداس  وقد قال الشاعر  

  مال  رق  الح  ا أريـد  قد أعجز الهر ق اى المديد
د  ر ف الربه قاأالس  إشه كان بندياس يف بي  بعض احلّكام الظاملني  ويف مسألع  ينيةع  

قةال الربةه   ةأمرت … كومع القبض على ياعع منهم اصطدم الشعس باحلكومع  ألقب احل
 ن  قتةةه شفةةرين مةةنهم  قتلتهمةةا  ومةةن ذلةةأل اليةةوم إىل هةةذا اليةةوم  الةةّر   ن  شةةام الليةةه   ر  يف 

َ قتلتهما؟   املنام  ّن املقتولني يأتيا  بصورة مرعبع  ويطالبا   بأّ  ملم
 قةةد قةةررت  ن    شةةام الليةةه  و    ةةأقوم مةةن النةةوم مرعوبةةاس   ةةا يوبةةس تةةوتّر  عصةةا   ولةةذا

 تعميين هذ  احلالع بالنهار.
ويرو  مثةه هةذ  القصةع عةن  حةد قتلةع  صةحاب اإلمةام احلسةني )عليةه السةالم(  إشةه كةان 
ييه الوبه  قبه واقعع كربالء  ور و  بعد ذلأل قبةير الوبةه مسةو اس  وملّةا استفسةروا عةن سةبس 

 ذلأل؟ 
مةةن  قربةةاء اإلمةةام احلسةةني )عليةةه السةةالم(  ومنةةذ ذلةةأل قةال  إ  قتلةةب لةةاباس حسةةن الوبةةه 

احلني إذا ّنب ر يب يف املنام   ن الشاب  تا   و خذ  إىل بهنم و لقا   يها  احمق  يها  
بكّه حرها وكرهبا  إىل  ن  قوم من النوم  وهذا السةوا  والقةبر الةذي تشةاهدون يف وبهةي مةن 

  ثر ذلأل.
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يةةال بةةه الةةزمن   يهنةةأ  ياتةةه  بةةه يكةةون  اأمةةاس متةةوتر  والظةةامل يكةةون هكةةذا   إشةةه مهمةةا
األعصةةةاب  قلةةةق الةةةنف   لةةةار  الفكةةةر  وهةةةذا  ول عقةةةاب يتَلّقةةةا  الظةةةامل يف حمكمةةةع عةةةدل اهلل 

 سبحاشه يف الدشيا  ومن لأّل يف ذلأل  لينظر إىل اجملرمني من قريس.
 وّن يكن  ي ىروة السلطة   ن يظلك الناس تلمقى األى 

  

1 
 ار  جازاة قبل اآلارةالد يا  

كان يف كربالء املقدسع ربه  رم  يشي بالناا إىل السلطع ويوقعهم يف املهلكع  مةع  شةه  
 كان يعلم بأن ذلأل عصيان ويغيان وله عواقس سّيئع.. 

 وقد شصحه الناصحون بأن ينقلع عن  علته  لكنه  ىب إ ّ السعايع واإل سا .
 يةةظ   ينةةام يةةوال الليةةه بةةه كةةان ميشةةةي  شقةةه بعةةض مةةن كةةان يعالةةر   قةةال  إشةةه صةةار

ويةةدّخن ويفّكةةر ويتقلّةةس  وإذا  خذتةةه غفةةوة يقفةةز مةةن النةةوم مرعوبةةاس  وكةةان يكلةةم شفسةةه  وإىل 
 غنها من تلأل احلا ت القلقع. 

 ومضى على هذ  الوتنة ميمان  د ا تقدشا   ومل شعلم  ين ذهس؟ وماذا عمه؟ 
دو  يف مسةتنقع مةاء يف بعةض الصةحاري  ربةالس وبعد مّدة   خربشا بةأن بعةض األعةراب وبة

مقطوعةةةع  ويةةةةداس مقطوعةةةع  ور سةةةةاس مقطوعةةةاس  وبسةةةةماس كلّةةةةه قةةةد اشةةةةتفخ وتعفةةةن  وملّةةةةا  حةةةةص يف 
 … مالبسه وبد صورته وهويته  وإذا به الربه اآلش  الذكر 

 عالباس  من قتله؟ 
 وكي  قتله؟ 
 وملاذا قتله ؟ 

 و..؟ 
 ّن ربك لبالمرصا

 كا اة قبه اآلخرة .والدشيا  ار م 25
وكنةةةةب قةةةةةد ر يةةةةةب بنفسةةةةةي  ّن إشسةةةةاشاس كةةةةةان يظلةةةةةم  هلةةةةةه بسةةةةوء ا لةةةةةق والغيبةةةةةع واملقايعةةةةةع 

 لم اض سنوات إ ّ ور يب شف  ذلأل الش ص  وإذا به قد … وا ستعالء وما  لبه ذلأل 
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 ارت عليةةةةةه الةةةةةداأرة  وقةةةةةد  صةةةةةبر ذلةةةةةيال حقةةةةةناس ومهينةةةةةاس  قةةةةةد لةةةةةّلب ربةةةةةال  يسةةةةةمحم النةةةةةاا 
 ..ويستعطفهم

 قلةةب يف شفسةةي  يةةا هلل؟ لةةو مل يكةةن بةةزاء  إ ّ هةةذا  لكفةةى بةةه عةةربة  ولكةةن هةةه يعتةةرب 
 .24اإلشسان؟ )ما  كثر العرب و قّه املعترب(

 …ولعه كه إشسان تقدم به العمر بّرب مثه ما بربب ور   مثه ما ر يب
يةةه باملةةاء يقةال  إن  حةةد الربامكةع بعةةد ذلةتهم  يلةةس املةاء يف احلمةةام مةن )الةةدّ ك(  ةأتى إل

 يف ظرف )النورة( استهزاءاس به. 
 قال الربمكي  إشّا كّنا شسقي الناا املاء يف ظروف الذهس والفضع  ومع ذلةأل شةر  هةذا 

 ا زاء   ماذا يكون بزاء  علتأل  يها )الدّ ك(؟ 
والواقع إن هذا مل يكن بزاء الربمكي لسقيهم الناا املاء يف ظروف الذهس والفضع  بةه 

و ســـــوهتعةةةةةاىل أحصـــــاه اهللمهةةةةةم للنةةةةةااهةةةةةو بةةةةةزاء ظل
وكةةةةةم آلل برمةةةةةأل مةةةةةن ظلةةةةةم  22

 وعدوان؟.
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4 
 الحكقام  س ولون عن الرعيقة

 )عبد الكرل قاسم( ا ذ من )وميارة الد اخ( مقراس لنفسه ليتحّصن هبا.
و قول ة قبه الشروخ يف القصع ة   إن خيّا  عله املستعمرون ببال  اإلسالم  تسميع )ا هةا ( 

   وذلأل ألمرين بالد اخ
إلقصاء ا سم اإلسالمي واملصطالحات ا سالميع عن  ا ت احلياة   ان )ا ها (  :4

مصطلر إسالمي  خبالف )الد اخ(  إشه وإن استعمله اإلسالم  لكنه   يعطةي الظةالل الةذي 
 … يعطيه لفظ )ا ها ( 

امي ايةةةالت  وهكةةةذا غةةةّن املسةةةتعمرون األلفةةةا  اإلسةةةالميع مةةةن  سةةةامي األلةةة اص  و سةةة
 و سامي الشوارخ  و لفا  التحيع  وغنها وغنها. 

ولةةذا يلةةزم علةةى كةةه مسةةلم واخ   ن يهةةتم إلربةةاخ )األطةةاء اإلسةةالميع( بقةةدر اإلمكةةان إىل  
 .21كه  ا ت احلياة

حلصر ا هتمام بالداخه  بعد  ن كةان اإلسةالم  ةّرس املسةلم علةى التغيةن والبنةاء يف  : 2
 خارباس ... كه مكان   اخالس و 

ولةةةذا  مةةةن الةةةالميم علةةةى احلكومةةةات اإلسةةةالميع  ن تسةةةمي )الةةةد اخ( بةةةوميارة )ا هةةةا ( ... 
 والكالم يف هذا املوملوخ يويه  لي  هذا الكتاب موملعه. 

 وإليكم القصع التاليع ة وقد شقلها  حد العلماء لعبد الكرل قاسم  يضاس ة . 
املروة  والنةاا يسةعون يف  مةوا  كبةنة  ذات يوم كان هارون العباسي  يسعى بني الصفا و 

 وإذا هبارون يسمع من خلفه من ينا يه  )يا هارون( هبذ  اللفظع! 
 استشاط غضباس والتفب وراء   لن  من هذا املتالّري على مقام ا ال ع  وإذا به ير   ن 

 املنا ي هبلول. 
 قال هارون  وماذا تريد؟ 
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 كم تر  من  شاا؟. قال هبلول  ارم ببصرك إىل هذا ا لق   
 قال هارون  الكثن. 

 قال هبلول  كه واحد من هة ء عّمن ي سأل يوم القيامع؟ 
 قال هارون  يسأل عن شفسه. 

 قال هبلول  و شب يا هارون عمن تسأل يوم القيامع؟ 
  سكب هارون. 

 أر ف هبلول  لكنأل تسأل عةن كةه هةة ء  وعةن غةنهم خيةن للهةم ملكةأل   يقةول اهلل 
لةةأل  مةةاذا عملةةب  ةةيهم؟ هةةه بالعةةدل  م بةةا ور؟ هةةه  ةةواميين اإلسةةالم  م بغةةن مةةواميين  تعةةاىل

 اإلسالم؟.
  تأثر هارون بذلأل تأثراس بالغاس ... 

شقه العامل هذ  القصع لعبد الكرل قاسم  د  ر ف  إّن الةزعيم يةوم كةان وحةد  بنةدياس يف 
لى ياعع ما  صار مسةةو س عةن شفسةه ا ي   كان مسةو س عن شفسه  وملّا ترّقى وصار آمراس ع

وعةةن تلةةأل ا ماعةةع  وملةةاّ صةةار ميعيمةةاس )وهةةو منصةةس عسةةكري يف العةةراق( صةةار مسةةةو س عةةن 
ياعع  كرب و  را  اكثر  واليوم حيظ ثار هذا الزعيم  وباءت  ميمع امللأل بيد   صار مسةةو س 

 وشساأهم ...  عن كه من يف العراق  صغنهم وكبنهم  عاملهم وباهلهم  من رباهلم
 أبةةد  عبةةد الكةةرل قاسةةم لكةةالم العةةامل تةةأثراس بالغةةاس  سةةس الظةةاهر  لكةةن كةةان تةةأثر  هبةةذا 

 الكالم  مثه تأثر هارون بكالم هبلول.. 
 ولكن حليب الدشيا يف  عينهم وراقهم ميبربها.

 و ملي  ة تعليقاس ة  ن هارون كان مسةو س عن كه من يف ملكه ة كما قال هبلول ة ومسةو س 
 يضاس عمةن لةي  يف ملكةه خيةن كةان بإمكاشةه إرلةا هم وهةدايتهم إىل اإلسةالم  ومسةةو س  يضةاس 

 عن األبيال القا مع ال  كان بإمكاشه إشقاذهم وهدايتهم لو عمه باإلسالم. 
ولو عمه هارون وغن هارون باإلسالم  كان املسلمون هم الذين وصةلوا إىل القمةر  وهةم 

 اإلسالم ششر بناحه اليوم يف كه العامل   و  كثر العامل. سا ة العلم اليوم وكان 
 وكذلأل كان حال )عبد الكرل قاسم( لكن يف شطاق  مليق من شطاق هارون يبعاس. 

اتبعــوا  ــي هــ ه الــد يا لعنــة ويــوم الميا ــة هــك  ــن  ولكنهمةةا وسةةاأر احلكةةام الظةةاملني 
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 .21 الممبوحين
ة والّسالم(  الذين مثّلوا اإلسالم   ضه اثيه  ولو  األأمع الطاهرين )عليهم   ضه الصال

ولو  العلمةاء مةن  تبةاعهم  الةذين خطةوا مكةان خطةاهم  لكةان مةا  علةه األمويةون والعباسةيون 
ومةةن حةةذا حةةذوهم كفةةيالس بةةأن لعةةه مةةن اإلسةةالم كاليهو يةةع واملسةةيحيع  الةة    اةةب إىل  يةةن 

 اهلل املنزل بصلع.
 شعم ذهس هارون.. 

  وذهس قاسم..
وذهةةس غنةةةا مةةن احلكةةام الظةةاملني  ومل خيلفةةوا إ ّ تراثةةاس  سةةو  مةةن الظلةةم وا ةةراب والةةدمار 

 والتأّخر وسوء الذكر.
 تلك آثارهك  مد عصروها قطرا اف و كبة وسـوا ا

  ليعترب بأمثاهلم احلّكام الظاملون  وليقلعوا عن الظلم وا ستبدا  قبه  وات األوان. 

                                                           
 .42سورة القصص   - 24
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1 
 الخيربزاء  ن يمطع سبيل 

رو  بعض الثقاة   ن  حد األخيار مّر بقرب   سأل اهلل  ن يريه صاحس القرب   ةاشفتر لةه 
بصر   وإذا به ير  شفسه يف بستان كبن ييه  اتّد  يه األاار  وتغّر   وق  لةالارها الطيةور  

 ... 27و يه من كه الثمرات  خيا   عني ر ت و   ذن طعب  و  خطر على قلس بشر
شةةي يف البسةةتان  حةةىت اشتهةةى إىل قصةةر لةةاهق  مةةا ر   يف عمةةر   بةةدخ منةةه  ويف  أخةةذ مي

وس  القصر سةرير  وعلةى السةرير ربةه بةال  كأشّةه مةن  عظةم ملةوك األرس  وهةو يف كمةال 
 البهالع والسرور  وحوله عد  كبن من ا دم واحلور.. 

  سّلم عليه وبل  عند   وسأله عن حاله. 
منةةاس يف الةةدشيا  وإن اهلل سةبحاشه تفّضةةه عليةةه هبةةذا القصةةر بةةزاءاس ملةةا  تبةنّي اشّةةه كةةان ربةةالس مة 

  عله يف الدشيا من األعمال احلسنع واأل عال ا ّنة.
قال الربه  وبينما كنب يف ذلأل احلال  ر يب  ن وبه صاحس القصر قد تغّن  و خذتةه 

 يةةةةأ  مةةةن ذلةةةةأل الرعةةةدة واصةةةفر لوشةةةةه وطّةةةر شظةةةةر  إىل يةةةرف مةةةةن البسةةةتان   ةةةةإذا    ر   ةةةالس 
الطرف   الاء النحه و خر  صاحس القصر لساشه   لد  النحه لساشه  خيا  وبةس  ن يغمةى 
علةةى صةةاحس القصةةر  وذهةةس النحةةه  وبعةةد مةةدة ربةةع صةةاحس القصةةر إىل حالةةه األول  مةةن 

 الصحع والبهالع.
 قلب له  ما هذا الذي ر يب؟. 

 قال  هذا بزاء عمه عملته يف احلياة الدشيا. 
 هو؟.  قلب  ما

قال  كاشب بنب ذات يال لبعض بةنا     طبتهةا لكةن  هلهةا  بةوا  ن يزوبةو   ولةذا 
 ر ت ا شتقةةام مةةنهم   مصةةدت هلةةا  وكلمةةا بةةاء إشسةةان إىل خطبتهةةا  صةةر ته عنهةةا بوبةةه مةةن 

                                                           
و يةةه  )مةةن صةةام مةةن ربةةس  56وصةة  ا نّةةع   مةةثالس رابةةع ثةةواب األعمةةال ص إلةةارة إىل مةةا ور  يف  - 25

 ربعةةةع عشةةةر يومةةةاس  عطةةةا  اهلل مةةةن الثةةةواب مةةةا   عةةةني ر ت و   ذن طعةةةب و  خطةةةر علةةةى قلةةةس بشةةةر( 
 احلديظ.
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الوبو    بقيةب البنةب إىل اآلن  و شةا مةب منةذ سةنوات  و عطةا  اهلل مةا ر يةب بةزاء  عمةاأ  
ب تلأل الفتاة حلظها العاثر  باء هذا النحةه ولةدغين كمةا ر يةب  وقةد توسةلب لكن كلما بك

باإلمةةام  مةةن املةةةمنني )عليةةه السةةالم(   ن يسةةأل اهلل خالصةةي مةةن هةةذا العةةذاب؟ لكةةن اإلمةةام 
 )عليه السالم( قال    خالص لأل إ ّ بتزويج تلأل الفتاة وإرملاأها. 

 قلب     قدر على ذلأل. 
إىن استأذشب اهلل سبحاشه  ان  تير لأل  رصع لقاء  حد  هه الةدشيا  قال )عليه السالم(  

 …  اسأله  ن يرمليها ويزّوبها  وبذلأل يكون لأل ا الص 
وها  شب بئتين بربكع اإلمام )عليةه السةالم(  وإ   لةتم  منةأل  ن تسةعى يف تةزويج هةذ  

 الفتاة وتطلس رملاها عين ألجنو من العقاب. 
ذا الكةالم  وإذا    ر  شفسةي يف شفة  املقةربة   ةال بسةتان و  قال الربه ا ةّن  وبعةد هة

 قصر و   ي ليء خيا ر يب ... 
  الئب إىل البلد  وتعر ب على الفتاة وسعيب يف تزولها و رمليتها عن الربه. 

شعةةةم ... هنةةةاك  شةةةاا يصةةةّلون ويصةةةومون ويزّكةةةون و اّلةةةون  ولكةةةن   يبةةةالون  ثةةةه هةةةذ  
 نع  وهي عند اهلل عظميع ... وكم ر يب  شا من هذا القبيه. األعمال ال   سبواا هي

و تةذكر اآلن ربةالس ة لةي  متةديناس  حسةس بةه هةو عابةد ورخ ة ااةم  تةاة بأاةا تزوبةب مةن 
 … ربه خفيع  خيا  وبس  ن يعثر حظها و  يقدم إىل خطبتها  حد 

 و تذكر امر ة  رّقب بني ربه وميوبته بااامات بايلع ...
 ر ة  خر  حالب بني بنتها وميوبها سنوات وسنوات حىت ماتب األم.. و تذكر ام

 وقد ر يب كي   ن اهلل سبحاشه ابتلى كه  ولئأل بالفقر واألمراس واملشاكه.. 
وشقةةةه أ  حةةةد األصةةةدقاء  إشةةةه كةةةان مةةةن املقةةةّرر تةةةزويج  تةةةاة بشةةةاب   حالةةةب  ون الةةةزوا  

ة ماتةةب العالةةومي  وبعةةد سةةنع مةةن إحةةد  عالةةاأز عشةةنام  مةةع ان كةةه لةةيء قةةد ّ   وبعةةد مةةدّ 
مواةةا ور ب بعةةض املصةةلحني الصةةدخ  تزوبةةب الفتةةاة بالشةةاب وإذا بةةبعض ذوي العالةةومي يراهةةا 
يف املنام   تقةول  إ  كنةب مبتليةع ييلةع هةذ  السةنع بالعةذاب ألبةه حيلةول   ون الةزوا   وملةا 

 ّ  عرسهما   ّلصب من العذاب. 
علةةةه مةةةن يةةةزعم  شّةةةه متةةةدّين  ولكةةةن   يهةةةتم هبةةةذ  وكةةةم هلةةةة ء مةةةن شظةةةاأر وشظةةةاأر  خيةةةا يف
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 .26 وّىا قيل ل  اتق اهلل أا ت  العزة باإلثكاألمور.. قال تعاىل  
وّىا قيـل لهـك ال تفسـدوا  ـي األرق قـالوا ّ قمـا  حـن  صـلحون أال وقةال سةبحاشه  

ّ قهك هك المفسدون ولكن ال يشعرون
25 . 

واحلةةج واإلشفةةاق  بةةه هةةو  لةة  لةةيء ولةةيء  إن الةةدين لةةي  منحصةةراس بالصةةالة والصةةيام  
   ن ببعض و كفر ببعضوإذا ترك اإلشسان ليئاس منها   خه يف ميمرة الذين قالوا  

21 . 
 وعلى  ي حال   هذ   قسام من الظلم  يعاقس اإلشسان هبا يف الدشيا قبه اآلخرة.

السابق يطالع  ومن املةس   شه قد ا سر اإلسالم ة ككه ة حىت عن املتدين   قد كان يف
 21املتةةدينون األخبةةار املربويةةع هبةةذ  الشةةةون   مثةةال كتةةس )ثةةواب األعمةةال وعقةةاب األعمةةال(

وغنهةا وغنهةا  وكاشةب  12و)قصةص األشبيةاء( 14و)بةامع السةعا ات( 15و)مكةارم األخةالق(
هةةذ  الكتةةس ترلةةدهم إىل معةةامل ا سةةةالم  يف األخةةالق وا بتمةةاخ والعاألةةع واملعالةةرة وسةةةاأر 

 احليويع.  الشةون
 مةةةا اليةةةوم  أغلةةةس املتةةةدينني يكتفةةةون بالصةةةالة والصةةةيام  و  يعلمةةةون عةةةن سةةةاأر الشةةةةون 
اإلسةالميع إ ّ شةةزراس يسةةناس  وبةذلأل ا سةةر املةةّد اإلسةالمي اإلصةةالحي عةةن النفةوا  كمةةا ا سةةر 

 املّد اإلسالمي القاشو  عن املشاكه والقضايا.
 . والعاقبع  مشاكه الدشيا  وخسران اآلخرة 
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14 
 ظنق السوء 
 قر ت يف  ّلع منذ سنوات هذ  القصع  وهي  

إن ربالس متهوراس   خه  ار  و قد يف الدار ميوبته  أساء هبا الظةن  و خةذ يفةت  يف  ثةاث 
 املر ة  وإذا به لد يف بعض  ثاثها رسالع غراميع موبهع من ربه إليها. 

 هيةأ للزوبةع آلةع قتالةع  و الةر   ن   ظن  ن للزوبع اتصا س غن مشروخ بصةاحس الرسةالع 
 باءت الزوبع إىل الدار محه عليها بتلأل اآللع القتالع وقتلها.. 

وهةةي تسةةتغيظ وتسةةأل عةةن السةةبس  لكةةن الربةةه كةةان قةةد ركبةةه الشةةيطان   لةةم ميهلهةةا ومل 
 يستنطقها ... 

العشةاأر  د  خرب الربه  هه الزوبع بأاا كاشب سيئع ولذا قتلهةا ة وإذا علمنةا إن يف بعةض
مةةن املعتةةا  قتةةه الزوبةةع واألخةةب ومةةن  لةةبههما بأمثةةال هةةذ  الظنةةون  وإن القةةاشون   يعاقةةس 
 مثال هذا القاته إ ّ بعقاب يسن    ركنا كي  يتمكن  ن يت ّلص مثه هذا الزو  من مالمع 

 الناا  ومن عقوبع القاشون ة . 
مةةا  يهةةا  وإذا بةةه يفةةاب   بةةأن وبعةةد يةةوم بةةاء الربةةه إىل الرسةةالع الغراميةةع  لةةن  تفصةةيه 

 الرسالع موبهع إىل  تاة اطها ) الشع( وليسب الرسالع موبهع إىل ميوبته.. 
 قر  الربه الرسالع والعنوان مرة ثاشيةع وثالثةع  حةىت تةيّقن  ن الرسةالع ليسةب للزوبةع  و خةذ 

اءت بالرسالع يفحص عن )الفتاة( ال  وّبهب إليها الرسالع   علم  اا صديقع لزوبته و اا ب
إىل ميوبته لتو عها عندها  كما كاشةب عا اةا   ن تةو خ عنةدها رسةاألها وشقو هةا وثياهبةا ألاةا 

 بارة هلم.. 
 وتذكر  ن ميوبته   تقر  و  تكتس.. 

  ندم الربه على  علته وملا ينفعه الندم ... 
اخ مينةا   و خةذ ومل اض من احلةا ث إ ّ  يةام قالأةه  وإذا بةه يفابةأ بةأمل يف موملةع مةن ذر 

األمل يشتد ويشتد  ويرابع األيباء  وكّلما عا و  مل ينفع  و خةناس قةرروا إبةراء عمليةع براحيةع 
علةةى شفةة  املوملةةع  مةةع  شةةه مل يكةةن لةةه  ي  ثةةر مةةن امحةةرار وورم ومةةا  لةةبه  و بةةروا العمليةةع  
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 ن شبةةةب وقطعةةةوا قطعةةةع حلةةةم مةةةن مكةةةان الوبةةةع  لكةةةن األمل مل يةةةزل  وبقةةةي يف املستشةةةفى إىل 
اللحم الصاج لكن األمل بقي على حاله يف كمال الشّدة  خيّا سلس استقرار   و يار عن عينه 

 حىت النوم يف الليه. 
و خةناس احتمةه بعةةض األيبةاء  ن يكةةون مرملةه شفسةّياس وقةةال  لعلّةه مةةرس شفسةي    مةةرس 

 بسدي ... 
 ةه يف حياتةه  تةذّكر إشّةه ملةا وبعد  ن رابع يبيباس شفسياس  واسةتنطقه الطبيةس عةن كةه مةا اقم 
 قته ميوبته ترّلر من  مها شقطع  أصابب هذا املوملع من اليد. 

  قال له الطبيس  إشه عقاب من اهلل سبحاشه  و  عال  لأل عندشا. 
 وهكذا خر  من عند يبيس النف  لّر  ذيال ا يبع وا سران . 
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11 
  داء الضمير

آثار ا اماك والشحوب  و ظهر أ  إشه يريةد  باء  لص لاب ييه املنظر  لكن عليه
 التوبع.

وكةةان ذلةةأل بعةةد  ن  رسةةه إّأ صةةديقاس أ يقةةول  إن هنةةاك لّصةةاس يريةةد التوبةةع علةةى يةةديأل  
 لكنه يريد  ن يأتيأل يف وقب   يوبد معأل  حد!. 

قلةةب    بةةأا ليةةأتيين يف وقةةب متةةأخر مةةن الليةةه.. وملةةا بةةاء مةةع الصةةديق توبسةةب منةةه 
ه يريد لرّاس    وكاشب القصةع يف ميمةان كنةب مهةد اس مةن قبةه الشةيوعيني بالقتةه   ةإن خو اس لعل

الشةةيوعيني كةةاشوا قةةد قةةّرروا اغتيةةال  كثةةر مةةن ماأةةع إشسةةان  كنةةب  شةةا  حةةدهم.. لكةةن مةةع ذلةةأل 
يعب لالاع  ومل  ظهر خو اس  وقد عملب بأصه من األصول ال  قةررت يف حيةا  اتباعهةا 

لشةالاعع( وهةي مةن  صةول وصةلب إليهةا بعةد التفكةر واملواميشةع  مثةه عند الشأل  وهةو ) صةه ا
)اصةةه اللةةني( و) صةةه اإلعطةةاء( و) صةةه الصةةفر( و) صةةه اإلقةةدام( و)اصةةه العمةةه( و.و.و. 
عندما  لةأل يف  ن األ ضةه ا شةوشع  و اللةني  املنةع  و اإلعطةاء  املعاقبةع  و الصةفر  التوقة  

  و اإلقدام  عدم العمه  و العمه؟.
شاب  إشه لص حممف يف  نا ق بغةدا   و  يسةرق إ  مةن املسةا رين األثريةاء  وإشةه قال ال

 مضب سنوات على عمله هذا واآلن يريد التوبع.  قلب له  إن تبب تاب اهلل عليأل. 
 قال  وما هي كيفيع التوبع؟ 

و ن  قلب   ن تستغفر اهلل سبحاشه وتتوب إليه توبعس شصوحاس   تعةو  معهةا إىل السةرقع  بةداس 
ترّ  كه ما الأل من األموال إىل  صحاهبا حسس اإلمكان  و ن تعطةي مةا   تعةرف  صةحاهبا 
مةةن األمةةوال إىل احلةةاكم الشةةرعي بعنةةوان  هةةول املالةةأل  و ن تبةةدل مالبسةةأل وسةةاأر مةةا عنةةدك 
إىل مالب  و لياء من احلالل  و ن تغتسه من ا نابع ة لو كنب بنباس ة وتقضي ما عليةأل مةن 

 ام. صالة وصي
قال  كه ذلأل بإمكا  إ ّ رّ  مةا عنةدي مةن األمةوال إىل  صةحاهبا  إذ إ    املةأل اآلن 

 ليئاس  د    عرف  صحاهبا  أل  كنب  سرق من املسا رين ..
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 د قلب له  وما الذي محلأل على التوبع؟ وهنا حمه الشاهد . 
 قال  تفاهع احلياة يف مذاقي  وتأشيس الضمن  وعدم الراحع. 

 قلب  وكي ؟ 
قةةال  إّ  قبةةه  ن الةةرخ يف هةةذ  املهنةةع البايلةةع  كنةةب صةةاشعاس عنةةد جنّةةار براتةةس متواملةةع  
ولكين كنب  بد من اللّذة والبهالع ما تغمةر حيةا  لةيالس واةاراس   كنةب آكةه الغةذاء املتواملةع 

 ن اشزلقةب بكه لّذة  وحةني  شةام  بةد لةّذة  اأقةع يف النةوم  وكةان عملةي حمّببةاس إّأ  ولكةن بعةد 
يف يريق السرقع  صرت آكه من  حسن األيعمةع ويف  ملة م املطةاعم ولكةن    بةد للطعةام 
لةةةّذة وإّّنةةةا صةةةار الطعةةةام يف مةةةذاقي مثةةةه  كةةةه ششةةةارة ا شةةةس  د صةةةرت  اتّةةةع بأيةةةه مومسةةةع 
ولكةةن    بةةد اللةةذة ا نسةةيع  بةةداس بةةه حةةاأ حةةال مةةن يالمةة  احلةةاأ   و بسةةماس مةةن مطةةاط  

الفنا ق لكن    شام الليه كله   تقلس مينع ويسرة  وهكذا  كه ذلأل باإلملةا ع  و شام يف  غلى
إىل    يف قلق  اأم واأللباح تطةار   و ر  شفسةي علةى قةاب قوسةني مةن إلقةاء القةبض علةّي 

 .. و وق كه ذلأل ملمني يهز  ويةشبين. 
ت شظراتةةه وتةةاب هنةةاك الشةةاب وذهةةس  وبعةةد مةةدة ر يتةةه وقةةد تغةةّنت مالحمةةه   قةةد اسةةتقر 

بعةةد  ن كاشةةب لةةه شظةةرات لةةار ة  وذهةةس الشةةحوب عةةن لوشةةه  وميال القلةةق مةةن وبهةةه  وظهةةر 
وقةال أ  ربعةب إىل  كةان النالةارة  وآخةذ راتبةاس متواملةعاس  … عليه سيماء التواملع واإلميةان 

 وربعب إّأ سعا   ولذ  وشومي واستقراري  وقد يع كميع من املال يريد الزوا  هبا.
  شعم اهلل سبحاشه  ال  ادي اإلشسان وتسوقه إىل احلق وا ن  إن من  كرب

  عمة الضمير
 ةةإن اجملةةرم مهمةةا كةةان مةةوغالس يف ا ةةرم  ينا يةةه ملةةمن  ة علةةى يةةول … شةةداء الضةةمن: 4

ا   ة ويقول له  إن هذا العمه سي   اتركه  وهذا العمةه حسةن  ا علةه .. وهةذا مةا عةرّب عنةه 
 .11الباينع(يف لسان الشرخ )باحلالع 

و  بأا  ن  شقه هنا قصع شقلها أ  حد ا طباء  قال  إن مدير األمةن العةام يلبةه  وقةد 
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 رهس بذلأل  مّيا إرهاب  ألشه كان ير   مر  منتهياس لكنه ابرب إىل الذهاب. 
قال  وقةد  رهبةب مةن وملةع الةداأرة ومةن تعةد  الغةرف الكبةار لةبه املعتمةع والربةال الةذين 

ء الرعةس يف القلةوب  ركةاام وسةكناام .. حةىت وصةلب إىل مةدير األمةن خصصوا ألبه إلقا
 العام  لكنه  ظهر أ البشالع والتواملع.

)وهةةذا  سةةلوب شفسةةي  سةةتدرا  الضةةحيع إىل ا عةةماف  ةةإن اإلشسةةان ة عةةا ة ة إذا ر   
 الوبه البشو  بعد الرعس  تر له قلبه وقال كه ليء(.

تقدمب حتب ظه ) الن( عمراشاس  ثقا عس  صناععس   مناس   د إن مدير األمن قال  إن البال 
استقراراس   الالميم على  مثالكم من موبهي الناا  ن تذكروا حماسن البال  وحماسةن ) ةالن( .. 

 و خذ يسر  من هذ  الكلمات ليئاس كثناس  و شا معتصم بالصمب.
 كلمع؟. قال ا طيس  لكن مل  االأل شفسي  خناس وقلب له  هه تسمر أ ب

 قال  تفضه. 
قلةةب  إ   سةةألأل بضةةةمنك  وبةةاهلل الةةذي هةةةو مطلةةع علةةى سةةةراأرك  إشةةأل إذا ذهبةةةب إىل 
 رالةةأل يف الليةةه ووملةةعب ر سةةأل علةةى الوسةةا ة  و  رقيةةس علةةى ملةةمنك إ  اهلل  هةةه تفكةةر  

 كما قلب أ؟ وهه إشأل مقتنع بأن البال  يف تقدم و ن ) الشاس( له حماسن؟.
ير األمةةن ر سةةه  وترقرقةةب الدمعةةع يف عينيةةه  ومل يتفةةو  بكلمةةع.. قةةال ا طيةةس   ةةنك  مةةد

 .11 ولو تر  ّى المجر ون  اكسوا رؤوسهك عند ربهكقال سبحاشه  
 الملق

ومن آثار ا ستبدا  ال  قةد تسةبس ربةوخ الظةاملني إىل الصةواب القلةق الةداأم وتفاهةع  .2
رمني مةةن قبةةةه السةةلطع  و مةةةن قبةةةه احليةةاة يف  عيةةةنهم واملطةةار ة النفسةةةيع.. وكةةذلأل مطةةةار ة اجملةةة

 الناا  على يول ا    خيا يسبس هلم  عظم العناء وا ملطراب. 
كةةان عبةةد الكةةرل قاسةةم ة كمةةا شقةةه مرا قةةه بعةةد مقتلةةه ة   ينةةام الليةةه كلةةه  وكةةان  اأمةةاس 

 يتساءل من مرا قيه  هه  ام يسمعون ما يسمع من شداءات  
 راو شعب عظيك(؟!)عاش الزعيك عبد الكريك .. شعب الع
 وهه  ام يسمعون حفي  الدبابات و ميير الطاأرات؟. 
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وكان يقول   شا  طع   هذ  مظاهرة مةيدة تأتينةا اآلن  وهةذ  مةةامرة  طةع وقةع  سةلحتهم 
.. لكةةنهم كةةاشوا يطمئنةةو  بأشةةه   لةةيء إيالقةةاس    )مظةةاهرة( و  )عةةا  الةةزعيم( و  )مةةةامرة( 

ون لةه إن مةا لةد  إّنةا هةو صةد  مةا حةدث يف النهةار  يةم   يف و  )حفي  الدبابع(  ويةكةد
 ما زالت تلك  عواهك ح ى بعلناهك حصيداف اا دين شف  الزعيم. قال تعاىل  

17. 
 شعم استمرت بالزعيم! هذ  احلالع حىت  ّكب معقله قنابه آ م الناا ال  هيئها بنفسه. 

 م إىل ا نون.و حياشاس  تعمي اجملرمني حا ت لاذة  تنتهي هب
تنقه ميوبع  حد الرؤساء ة يف مذكرااا ة إن الرأي  كاشب له حا ت خمتلفةع وكثةناس مةا كةان 

 ينبر شباح الكالب خيا يثن  هشع من يف القصر.
وقةةةد كةةةان ربةةةه تةةةوىّل قتةةةه امللكيةةةني يف العةةةراق  )عبةةةد اإللةةةه و يصةةةه وشسةةةاأهم و يفةةةاهلم( 

 يه إ  مدة وبيزة حىت بّن و  خه ) ار اجملاشني(. )عبد ا بار السبع( مل اض عل يسّمى ب
وكةان )للةوي( يف بزيةةرة )مةوري ( يقةة   مةام املةرآة وميةةدح شفسةه  د يعفةة  لنفسةه عفطةةع  

 كبنة  استهزاءس بنفسه.
ور يب يف  حةوال امللةأل العثمةا  )عبةد احلميةد( إشةه كةان يف  واخةر  يامةه   يهةد  لةه بةال  

ظر بشةعع  مةةن القتلةةى الةذين قةةتلهم اثةةه  مامةه وهةةم مقطوعةةوا الةةر ا وإذا شةام ر   يف املنةةام منةةا
 و و ابهم تش س  ماس خيا ترعبه وتسلبه النوم من عينيه.

وخيةةةا ينتةةةاب اجملةةةرمني كةةةذلأل هةةةو حالةةةع اليةةةأا والوحشةةةع وا ةةةوف مةةةن سةةةوء املصةةةن  قةةةال 
 . 16كأ هك اشب  سندة يحسبون كل صيحة عليهكسبحاشه  

ي  لةةتد بةةه املةةرس ويةةئ  منةةه األيبةةاء  وتكلةةم النةةاا عةةن قةةرب وينقةةه إن هةةارون العباسةة
موته   أمر  ن يةتى إليه بدابّع لي ر  ويقطع  لسنع الناا  لكنه مل يتمكن من الركوب   قةال 
ةةة متحسراسةةة   لقةةد صةةدق النةةاا  هةةذ   وان مفةةارق  للحيةةاة .. د  مةةر بةةأن  فةةر قةةرب  يف شفةة  

ع القةةرب يف مكةةان منفةةر   وملّةةا حفةةر قةةرب  شظةةر يف القةةرب غر تةةه  مةةام  رالةةه  ألشةةه خيةةاف مةةن وحشةة
 .15 هلك عني سلطا ي   ا أانى  الي  و خذ يبكي ويقول قوله سبحاشه  
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 .11لكن  من املةمنني علياس )عليه السالم( ملّا ملربه ابن ملالم  قال  ) زت ورب الكعبع(
م مصةن  سةو   كالذلةع والقتةه ومن غريس األمر  ن الديكتاتوريني اجملرمني غالباس مةا ينتظةره

 والثورة عليهم..
 هةةةذا )هتلةةةر( و)شةةةابليون( و)سةةةتالني( و)عبةةةد احلميةةةد( و)عبةةةد السةةةالم عةةةارف( و)قاسةةةم( 
و)عبةةةةةةد الناصةةةةةةةر( و)هةةةةةةةيالا  سةةةةةةي( و)شةةةةةةةوري السةةةةةةةعيد( و)القةةةةةةاهر العباسةةةةةةةي( و)املتوكةةةةةةةه( 

الظلةةةم و قةةةوا و)البهلويةةةان( و)السةةةا ات( وغةةةنهم وغةةةنهم .. كثةةةنون  هةةةة ء كّلهةةةم يحةةةنهم 
  بشع  شواخ الذلع والصغار..

    يكفي هذا عربة وذكر ؟. 
يقال  إن ملكاس ثار على ملأل آخر و صبر يف مكاشه   الاء  إشسان وقدم إليه ما س  قال 

 امللأل  وملاذا هذا املال؟. 
 قال الربه  إن     وصا   ن  عطيه إليأل. 

علةةى امللةةأل السةةابق حةةىت  وصةةى أ هبةةذا  قةةال امللةةأل متعالبةةاس  وكيةة  عةةرف  بةةوك     ثةةور
 املال؟. 

 قال الربه  هذ  وصيع    وإ  شفذاا. 
  شّد  عليه امللأل  ن يقول الصحير. 

 قال الربه  إن  عطيتين األمان قلب الصحير. 
 قال امللأل  لأل األمان .. 

كثر محقاس قال الربه  إن     وصى  ن  عطي هذ  املال ألكثر الناا محقاس  ومل  بد  شا  
 منأل  ولذا قّدمب لأل املال. 

 قال امللأل  ومن  ين عر ب محقي؟. 
قةةال الربةةه  ألشةةأل ر يةةب كيةة  اشقلبةةب األيةةام علةةى امللةةأل الةةذي كةةان قبلةةأل ومةةع ذلةةأل 
تعتمةةد علةةى امللةةأل وكأشةةأل بةةاق  يةةه إىل األبةةد  وهةةه هنةةاك  كثةةر محقةةاس خيةةن ر   بنفسةةه كيةة  

 إصبعه لتلدغه؟.تلد  احليع  شاساس ومع ذلأل يقدم إليها 
وقصةةع ذلةةأل احلكةةيم الةةذي كةةان بالسةةاس يف  لةة  )عبةةد امللةةأل( مشةةهورة  حيةةظ إشةةه رآ  
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 ر ا )مصعس(  مام عبد امللأل   قال لعبد امللأل   عيذك باهلل من هذا املكان؟. 
 قال عبد امللأل  ومل؟. 

ب  مام ابةن مييةا .. د ر ية قال الربه  إ  كنب يف هذا القصر   ر يب ر ا احلسني 
ر ا )ابن مييا (  مام )امل تار( يف شف  هذا املكان.. د ر يب ر ا )امل تار(  مام )مصةعس( 
يف شفةة  هةةذا املكةةان.. واآلن  ر  ر ا )مصةةعس(  مامةةأل يف هةةذا القصةةر..  أحةةذر  ن تةةدور 

 الداأرة وير  ر سأل  مام إشسان آخر.
 يف القصع تعليقات   تأثر عبد امللأل هبذا الكالم وقام من  لسه و مر هبدم القصر. و 

إن األمةةةويني سةةةّو وا صةةةحاأ  التةةةاريخ هبةةةذ  األعمةةةال البشةةةعع  الةةة  ينةةةد  هلةةةا ببةةةني  .4
 اإلشساشيع  سّنوا قطع رؤوا الناا  والطواف هبا يف البال   د تبعهم )بنو عباا(.

كان  اعياس إىل الصالح   قطع ر سه اجملرمةون  وامل تةار حالةه   إن اإلمام احلسني  .2
 ّما )مصعس( و)ابن مييا (  قد  خذا بعض بزاء ما  عال من األعمال البشعع خيا سةّو ا  معلوم

 به التاريخ. 
إن الربةةةه الظةةةامل )عبةةةد امللةةةأل( ظةةةّن إن )الةةةذشس( ذشةةةس القصةةةر ولةةةذا  مةةةر هبدمةةةه ومل  .1

يفطن إىل  ن احلالارة وا ّص وا شس مل تكةن  خيلةع يف ذلةأل األمةر .. ولةو عقةه كةان عليةه 
ويربع احلق إىل شصابه  حىت  فظ شفسه من غضبع املصلحني  ولو  ةرس إشةه قتةه  ن يعدل  

 بأيدي اجملرمني ة إذا صار صاحلاس ة كان له  ضيلع و بر وذكر  حسن. لكن .. 
 بالخمر تسكب  ي الضياع ىكا ها(؟   ن أين تعمل أرؤس أ وية

الظلةةم والعصةةيان  قةةام عبةةد امللةةأل مةةن ذلةةأل املكةةان و مةةر هبدمةةه  لكنةةه اةةا   يف… شعةةم 
والفسق والفالور واا   .. واةا   .. حةىت بةاء   مةر اهلل  وقةام بنةو العبةاا بالسةي   ةيهم  

  صدوام حصد السنبه ) هه تر  هلم من باقيع(؟ 
وزروع و مـام كـريك  كك تركـوا  ـن بنـات وعيـون وصدق قول اهلل سبحاشه  يهم  

  و عمــة كــا وا  يهــا  ــاكهين   قو ــاف آاــرين كــ لك أورثناهــا  مــا بكــت علــيهك 
السماء واألرق و ا كا وا  نظرين

11 . 
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12 
 بزاء عموو الوالدين

شقةةةه أ  حةةةد األصةةةدقاء  إشةةةه  خةةةه ذات مةةةرة بسةةةتاشاس   ةةةر   إن صةةةاحس البسةةةتان ربةةة  
 )الناعور( ة الذي ينقه املاء ة بدل الدابّع والشيخ يدور  وينقه معه املاء.  لي اس كبناس ب

صاحس البستان و خذت يف تأشيبه وقلةب لةه     تةرحم هةذا الشةيخ الكبةن  قال   نا يب
ّمله ما  يطيق؟ هه هو  ابع؟  من هذا الربةه ومةن  يةن بئةب بةه؟ قةال صةاحس البسةتان   حت 

 اشه     ويساعد  يف لةون هذا البستان .. 
   وملّةةةةا عر ةةةةب  شةةةةه  بةةةةو   خةةةةذت يف التشةةةةديد عليةةةةه بكلمةةةةات قارصةةةةع شابيةةةةع  وقلةةةةب لةةةةه  

 تستحي  ن تفعه بأبيأل هذا الفعه؟ و.. و..
قال الربه  وإذا بالشيخ يضحأل ويقول   خ ولدي يا هذا  إن ما   ا  هو بزاء عملةي  

  لقد ربطب  شا    بنف  هذا )الناعور( مكان الدابع  اآلن ولدي لامييين بزاءاس و اقاس.
علةةةى املاأةةةدة كةةةان ولةةةد وشقةةةه صةةةديق آخةةةر  إن تةةةابراس  عةةةا  هةةةو وياعةةةع للطعةةةام  قةةةال  و 

التابر موبو اس  وصار بينهما كالم خشن   قام ا بن ولطةم  بةا   تةوتر اجمللة  وذهةس الولةد  
 و ن مل شتمكن من تناول الطعام   قمنا شريد ا شصراف. 

 قةال التةةابر  علةةى رسةةلكم  وهةةّد  مةةن روعنةا  د قةةال    تسةةتغربوا مةةن هةةذا العمةةه   قةةد 
وهةةذا بةةزاء ذاك  قةةد حفظةةه الةةدهر أ واآلن بةةاميا  بةةنف  العمةةه  لطمةةب ة ذات مةةرة ة    

 الذي قمب به  يام لبا   صفعاس بصفع .. 
و  بةأا  ن    قصةةع هةةذا األب والولةد ة وإن كةةان خاربةةاس عةن موملةةوخ الكتةةاب ألن  يةةه 

 عربة ة . 
 يقةةدر قةةال الصةةديق  وكةةان الولةةد ثةةاراس  اسةةقاس   ةةاول ا سةةتيالء علةةى مةةال  بيةةه  لكنةةه  

علةةةةى ذلةةةةأل  وملةةةةا حضةةةةرت األب الو ةةةةاة   وصةةةةى بةةةةا م  والثلةةةةظ واحلةةةةج والصةةةةالة والصةةةةيام 
وا نات  وبعه شف  هذا الولد وصياس  و الر   ن مات األب   خذ الولد يتصةرف يف  مةوال 

 األب  تصر اس حراماس .. 
كذا  وذات مرة  سكر سكراس لديداس  ذهس إىل املقربة وخايس  با   إشأل وصيب بكذا و 
 د تغّوط على قرب  بيه  وقال  هذا ثسه  وسآ  إليأل بعد ذلأل بساأر ما وصيب! 

وهةةه تعلةةم عاقبةةةع هةةذا الولةةةد؟. إشةةه صةةةرف كةةه األمةةةوال يف الفسةةا    ةةةآل  مةةر  إىل املةةةرس 
 والفقر والنكبع. 

د و شا ر يب   باس خل  لولد  كميع كبنة بداس من املال والعقار  والولد صةر ها يف احلةرام  



 

 44 

صار موظفاس بسيطاس  راتبه كه لهر )سبعع عشر  يناراس(. وهكذا يأخذ الظامل بزاء   ولو بعةد 
 حني.

 كل يوم يمرق يـوم حسـاب  ليس يوم الحساب  ن بعد  وت
 

   

13 
 هل يع بر الظالمون 

املتوكةةةةه العباسةةةةي   حةةةةد الطغةةةةاة الةةةةذين سةةةةّو وا صةةةةفحات تةةةةاريخ البشةةةةريع  بلةةةةه اإلسةةةةالم 
   امييه.
ن ربةةةالس يشةةةرب ا مةةةر  يلعةةةس القمةةةار  يقةةةمف املوبقةةةات   اسةةةقاس .. مابنةةةاس  وكةةةان وكةةةا

 باإلملا ع إىل كه  سقه هذا  يقته الناا بال حساب  ويةذي الصاحلني بال كتاب.
عليةه السةالم( يف  لة  ثةر   و سةاء األ ب بالنسةبع إىل (ذات مرة  حضر اإلمام اهلةا ي 

عليةةةه (عليةةةه السةةةالم( لةةةه  بيةةةات بةةةّد   مةةةن املةةةةمنني (ام عليةةةه السةةةالم(..  أششةةةد اإلمةةة(اإلمةةةام 
 السالم( وقال  

 الب الربال  لك تنفعهك الملل  باتوا على قلل الجبال تحرسهك
 . 15إىل آخر األبيات

عليةةه السةةالم(  ةةنب  وسةةا ة علةةى بطةةن ربةةه (وكةةان املتوكةةه يسةةتهز  باإلمةةام  مةةن املةةةمنني 
عليةةةه (السةةةالم(  ةةةنقص عبةةةا ة يف اجمللةةة   ويقلةةةد عليةةةاس  عليةةةه(اطةةةه )عبةةةا ة( ويشةةةبهه باإلمةةةام 

                                                           
 أين الملوك وأبناء الملـــوك و ن قا  الجيوش أال يا بأس  ا عملوا - 44
 باتوا على قلل الجبال تحرسهك الب الربال  لك تنفعهــك الملل 
  أ زلوا بعد عزق عن  عاقلهـك وأسكنوا حفرة يا بأس  ا  زلــوا  
 =  ا اهك صارخ  ن بعد  ا   نوا أين األسرقة وال يجــان والكلل 

 = أين الوبوه ال ي كا ت  نعقمـة  ن  و ها تضرب األس ار والحجـل
  أ صح المبر عنهك حين سا لهك تلك الوبوه عليها الدو  تن مــل 
 قد طالما أكلوا  هراف و ا شربوا  أصبحوا بعد طيب األكل قد أكلوا 
 سالت عيو هك ق ف الخـدو  ولو رأي هك  ا هنأك العيش يا ربـل 
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 السالم(  يضحأل املتوكه و عواشه على هذا املنظر. 
 إىل غنها .. وغنها ..

وقةةد كةةان املتوكةةه لةةديد ا ةةوف مةةن النةةاا   ةةإن )ا ةةاأن خةةاأ ( ولةةذا  كثةةر مةةن حرسةةه 
 .. ا اص حىت وصه عد  حرسه الذين كاشوا مأمورين  فظه إىل تسعني  ل  

 باهلل! هه تسعون  ل  إشسان حلمايع ل ص واحد؟. 
 وملاذا يظلم اإلشسان حىت  تا  إىل كه هذ  األمور؟

عليةةه السةةالم(   احلةةرا.. كمةةا (كمةةا قةةال  مةةن املةةةمنني   14ولكةةن )العةةدل  سةةاا امللةةأل(
 عليه السالم( يف األلعار ال  سبقب.( ششد اإلمام اهلا ي 

ع من شف  احلرا يةدخلون  لسةه  يالدوشةه مةع ومييةر  ) ةتر وإذا بولد  املستنصر مع ياع
بن خاقان( يف حالع السكر الشديد   يهوون بسيو هم عليهما بألد الضرب  حىت خيل  حلم 

 يةةةةظ مل ميكةةةةن إبةةةةراء مراسةةةةيم … األمةةةةن بلحةةةةم الةةةةوميير  وقةةةةد قطعتهمةةةةا السةةةةيوف إربةةةةاس إربةةةةاس 
 … اإلسالم من الغسه والكفن واحلنوط عليهما 

 شا بديرين  راسيم اإلسالم  وقد خدما الكفر وشذرا  شفسهما له يول عمرةا.وما كا
  لقي الربه بعض بزاأه يف  ار الدشيا ليكون عربة ملن خلفه..

 ولكن هه يعترب الظاملون؟ 
أتواصوا ب  بل هك قوم طااون وقد صدق سبحاشه وتعاىل حيظ يقول  

12. 

                                                           
  و يه  مةن كالمةه )عليةه الّسةالم( العةدل  سةاا بةه 41ح 16باب 43ص 15ار األشوار  رابع   - 41

 قوام العامل.
 .53سورة الذاريات   - 42
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14 
 لمد شهد الحجل

ماأةةةدة يعةةةام وعلةةةى ماأدتةةةه يةةةع مةةةن  صةةةحابه  وإذا بأحةةةدهم كةةةان  حةةةد األمةةةراء بسةةة  
 يضحأل ملحكاس من  ون مربر. 
 قال األمن  ملاذا ملحكب؟ 

 قال  تذكرت قصع. 
 قال األمن  وما هي؟ 

 قال الربه  ليسب  همع. 
  أصّر األمن  ن يبّينها. 

 قتله ..  قال الربه  ر يب )احلاله( على املاأدة   تذكرت محق إشسان  لهد احلاله على
 قال األمن  وكي  كان ذاك؟. 

قال الربه  يف  يام لبا  كنب سارقاس  وذات مةرة التقيةب بإشسةان يف الصةحراء   سةلبته  
د  كرت يف  ن  قتله  لصاس منه وملا بّر ت السي  وكان الربه  عزل   خذ يلةتم  ويتوسةه 

  ن  تركه قاأالس  لقد  خذت ما معي  لماذا تقتلين؟ 
 صر يف  ن    قتله  مل  قبه منه. وكلما  

وملا رآ  الربه إصراري على قتله شظةر مينةع ويسةرة  وإذا بسةرب )حالةه( يطةن    ايةس 
احلاله قاأالس   يها احلاله الةهد أ إشةه يقتلةين ظلمةاس   لةم  مهلةه حةىت علوتةه بالسةي  وقتلتةه  

 احلاله؟ وملا ر يب اآلن احلاله ذكرت القصع  وملحكب من محق الربه كي  خيايس 
 لمةةا طةةع األمةةن ذلةةأل .. توبةةه إليةةه وقةةال  شعةةم  لقةةد لةةهد لةةه احلالةةه  يةةا بةةال  عليةةأل 

 بالنطع والسي . 
 أحضةةةر ا ةةةال   النطةةةع والسةةةي   وربةةة  يةةةد الربةةةه وربلةةةه و بلسةةةه علةةةى النطةةةع وملةةةرب 

 ر سه  د لرخ األمن بصرف الطعام مع ساأر  صحابه.
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وال تحسـبن اهلل اـا الف منه  قةال تعةاىل   شعم .. كه ليء يشهد ملّد اجملرم حىت ينتقم
عمقا يعمل الظالمون ّ ما ي ارهك ليوم تشخل  ي  األبصار

11. 
إشةةه   ينةةتقم مةةنهم يف الةةدشيا  بةةه ينةةتقم مةةنهم هنةةا وهنةةاك  وإّنةةا  يــ ارهكولةةي  معةةىن 

 ا شتقام احلقيقي هناك يف اآلخرة. 
ولـيخش الـ ين ن  قةال تعةاىل  به  كثر من هذا  ا شتقةام يكةون حةىت مةن ذوي اإلشسةا

لو تركوا  ن الفهك ىرية ضعا اف اا وا عليهك  لي موا اهلل وليمولوا قوالف سديداف 
11. 

 ويف حديظ  )من  ط  عه بعقبه ذلأل(. 
 .17ويف حديظ آخر  )من ميىن  عه بأهله ذلأل(

   إشه يبيعع احلياة  وقاشون الكون وسّنته..  لي  من كان بةه مةرس سةاري يعةدي إىل غةن 
 ومن كان به آ ع وراثيع سرت إىل شسله؟ 

 وهه ذلأل الغن وذلأل النسه مذشبون؟ 
كال.. وإّنا لكه  عه ر   عه  يتلقا  اإلشسان شفسه  و حياشاس يتلقا  ذريته و هلةه  و حياشةاس 

 ساأر الناا  يضاس ..!

                                                           
 .42سورة إبراهيم   - 43
 .1سورة النساء   - 44
  و يةه  )  تزشةوا  تةز  شسةاأكم ومةن وية   ةرا  13ح 14بةاب 216ص 13رابع  ار األشةوار   - 45

 .32ح 61باب 21ص 16. و يضاس  ار األشوار  امرل مسلم وي   راله(
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15 
 بيش الملوب

  وكةةان يتصةةرف يف امللةةأل ينقةةه يف  حةةوال )شظةةام امللةةأل( الةةوميير السةةلالوقي  إشةةه كةةان ذكيةةاس 
بةةال منةةاميخ وكةةان امللةةأل السةةلالوقي قةةد  عطةةا  مقاليةةد الةةبال  اعتمةةا اس علةةى عقلةةه و كةةر  وتةةدبن  

 حىت تويف امللأل وخلفه ولد  )ملأل لا (. … 
وكان امللةأل ا ديةد لةاباس مل لةرب احليةاة بعةد   ةاغتنم حسةا  الةوميير الفرصةع إلبعةا  الةوميير 

 يتهم احليلع يف إبعا   عن امللأل السابق.من امللأل ا ديد  بعدما  ع
باء احلّسا  إىل )ملأل لا ( وقالوا له  إن )شظام امللأل( يتصرف يف الدولع حسس هوا   
  حسس ما تقتضيه املصةلحع  وإشةه يتلة   مةوال الدولةع الكثةنة يف غةن لةةون اململكةع  ولةذا 

 شص  هذا املبلغ   ما النص   د  ن وار ات الدولع كذا  بينما مصرو ات الدولع  تصه إىل
اآلخةةةر  ةةةال يعلةةةم  حةةةد  يةةةن يةةةذهس؟ وقةةةالوا.. وقةةةالوا.. حةةةىت لةةةحنوا صةةةدر )ملةةةأل لةةةا ( ملةةةّد 

 الوميير.
  طلس امللأل الوميير  وعاتبه وقال له   ين تصرف  موال الدولع؟

 عرف الوميير بالولايع وقال   يها امللأل  إشةأل لةاب ييةه  لةو بةاعوك يف سةوق الن اسةع  
سةةةتني  رةةةةاس   مالةةةأل ولقوتةةةأل ولشةةةبابأل  و شةةةا لةةةيخ ملةةةعي  لةةةو بةةةاعو  يف  كاشةةةب قيمتةةةأل

سوق الن اسع مل تز  قيم  مةن عشةرين  رةةاس  واألعةداء حميطةع بالبلةد وسةهام بيشةنا   تبعةد 
 كثر من ثسماأع ذراخ وسيو هم   تبعد عن باخ   هه هبةذ  السةهام وهةذ  السةيوف شةتمكن 

  ن  فظ البال ؟ 
  فظ البال  بثمنأل و ين؟  م شتمكن  ن 

  ال قيمتنا الش صيع  و  قدرتنا الد اعيع قا رة على حفظ البال  من األعداء املمبصني. 
إ  قةةةد هيئةةةب لةةةأل بيشةةةاس مةةةن القلةةةوب باملةةةال يرعةةةاك اةةةاراس  وير ةةةع  كّفةةةه  بالةةةدعاء لبقةةةاء 

  ك.  ولتأل ليالس  وما امب القلوب معأل   يتمكن األعداء من السيطرة على بال
 ةةاقتنع )ملةةأل لةةا ( بصةةواب خطّةةع )شظةةام امللةةأل( واستحسةةن عملةةه و بقةةا  يف منصةةبه بعةةد 

  ن عرف قدر  وامي ا  ر ععس عند . 
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وهكذا  إن الدولع حتتا  إىل بةي  القلةوب  وإ ّ تةآمر النةاا ملةد الدولةع حةىت  سةقطوها 
يف العشرين سنع األخنة  بالقوة  إن مل يتمكنوا من إسقايها بالوساأه الدميقراييع .. وقد ر ينا 

 كي  تسق   ولع إثر  ولع كأوراق ا ري .
 قةةةد سةةةق  ) ةةةاروق مصةةةر( وسةةةّم )عبةةةد الناصةةةر( وا ةةةدير بالةةةذكر إشةةةه كةةةان يقتةةةه النةةةاا 

 . 16بالسمّ 
وقتلةةوا العاألةةع املالكةةع يف العةةراق وشةةوري السةةعيد وعبةةد الكةةرل قاسةةم و حرقةةوا عبةةد السةةالم 

 عارف ولر وا عبد الرمحن عارف...
وتكةةررت القصةةع و مثاهلةةا يف كةةه مةةن سةةوريا والسةةعو يع وإيةةران ولبنةةان واألر ن وتركيةةا وليبيةةا 

 و ثيوبيا وقربص و وغندا ومنايق من   ريقيا وآسيا و مريكا الشماليع. 
 كما سق  )شكسون( وكبن  ملاشيا  و)خرلوف( وغنهم .. وغنهم .. كثنون.

شقالبيةةةون  بةةةا شقالب السةةةلمي   و ا شقةةةالب إ     ريةةةد  ن  قةةةول إن كةةةه مةةةا قةةةام بةةةه ا 
الةدموي كةان صةةحيحاس وكةاشوا علةى حةةق  وإن كةه الةذين سةةقطوا  و قتلةوا  و  حرقةوا  و سةةفروا  

 كاشوا يستحقون شوخ ا شتقام الذي اشصّس عليهم.. 
إشةةةةه خيةةةةا  لةةةةأّل  يةةةةه إن التفةةةةاهم ا سةةةةتعماري   و التحةةةةال  ا سةةةةتعماري   و األيمةةةةاخ 

ا  لبه  كةان وراء بعةض تلةأل األحةداث .. كمةا  شةه خيةا  لةأل  يةه إن بعةض الش صيع   و م
الةةةذين بةةةاءوا بعةةةد ا شقالبةةةات ليحكمةةةوا الةةةبال   كةةةةاشوا  سةةةوء بكثةةةن وكثةةةن مةةةن الةةةذين كةةةةاشوا 

  كمواا قبه ا شقالبات. 
به  ريد  ن  قول  إشه لس علةى اهليئةع احلاكمةع  ن   يظلمةوا النةاا حةىت يهيئةوا الظةروف 

 احع لالشقالب عليهم  اشقالباس  بيض  و  محر.املت
 ةةةةإن املثةةةةه املعةةةةروف يقةةةةول  )يةةةةتمكن اإلشسةةةةان  ن يصةةةةنع بالسةةةةالح كةةةةه لةةةةيء  لكنةةةةه   

 يتمكن  ن لل  عليه(. 

                                                           
 كما  عه مع )املشن عبد احلكيم عامر( ومع ) ريد املف ( وغنةا  اقر  )احلوا ث( اللبناشيع.  - 46
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16 
 الظالك يم ل بسيف 

لقةد  كثةةر )خبةةب النصةةر( يف ظلةم النةةاا والتعةةدي علةةيهم وسةالن  حةةد  شبيةةاء اهلل سةةبحاشه 
ه السةالم( يف بئةر.. واهلل سةبحاشه  مهلةه حةىت ميةتحن النةاا بةه  وميتحنةه وهو النةه  اشيةال )علية

أحسب الناس أن ي ركوا أن يمولوا آ نا وهك ال يف نون: بالناا   قد قال سبحاشه 
15 . 

ور   )خبةةب شصةةر( ذات ليلةةع رؤيةةا هالتةةه   المةةع املعةةربين واستفسةةرهم عةةن تفسةةن الرؤيةةا  
 …   علم لنا هبا لكن الكه  حالموا عن ا واب وقالوا 

 غضةةس علةةيهم  لةةد الغضةةس  كيةة  يتصةةر ون يف الدولةةع بكةةه ر ةةا  ولكةةن يعالةةزون عةةن 
 تفسن رؤيا امللأل؟. 

 قال  حدهم  إن يف ملكأل عاملاس واحداس يتمكن من تفسن رؤياك. 
 قال  ومن هو؟ 

 قال  ذلأل هو  اشيال )عليه السالم( الذي يدعي النبوة وقد سالنته  شب. 
 علّي به. قال امللأل  

  اخربوا  اشيال )عليه السالم( من سالنه وباءوا به إىل امللأل. 
 قال امللأل  ر يب رؤياس هالتين   هه عندك تعبنها؟ 

 قال  اشيال )عليه السالم(  شعم. 
  قص عليه امللأل رؤيا . 

قةةال  اشيةةال )عليةةه السةةالم(  إن هةةذ  الرؤيةةا تةةدل علةةى إشةةأل تقتةةه يف يةةوم كةةذا  يف سةةاعع  
ن لةةهر كةةذا ..  استشةةاط امللةةأل غضةةباس  وقةةال  إشّةةا شسةةالنأل إىل يةةوم الوقةةب املعلةةوم  كةةذا  مةة

  إن مل يكن كما ذكرت قتلتأل ..  أمر بسالن  اشيال.
د .. إن امللأل  مر بإخرا  كه من يف القصر قبه اليوم املوعةو  و مةر بةالّ    ن يكةون يف 

نةةاس مةةن كةةان  وبةةدون مةةرابع   سةةاحع القصةةر  وقةةال لةةه إذا ر يةةب  حةةداس هنةةا  املةةرب عنقةةه كاأ

                                                           
 .  2سورة العنكبوت   - 41
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و خةه خبةب النصةةر غر ةع مةن غةةرف القصةر وهةو خيتلةة  رعبةاس وخو ةاس  و خةةذ يعةّد اللحظةةات إىل 
 الساعع ال  ذكرها النه  اشيال )عليه السالم(. 

وقبةةةه السةةةاعع بلحظةةةع امي ا  خةةةوف امللةةةأل وحسةةةس  لةةة  حسةةةاب وحسةةةاب    ةةةر  مةةةن 
  يسةمع وقةع األقةدام مةن خلفةه   حمةه علةةى الغر ةع لةن  هةه  خةه القصةر  حةد  وإذا بةا ال

 الشبر الذي تراأى له بدون  ن ينظر إليه ليتبني له من هو؟
وكان ذلأل الشبر هو امللأل بنفسه  وملا قةّد  ا ةال  شصةفني  وإذا بةه يةر   ن املقتةول هةو 

لةى امللأل بعينه وصدق كةالم  اشيةال )عليةه السةالم( ومل ينفةع احلةذر  وكةان قتةه امللةأل ا بةار ع
 يد من كان  وثق املعتمدين عند . 

 إىا باء أبلهك ال يس أارون ساعة وال يس مد ونشعم .. 
11 . 

واشتهب بقته هذا الربه صفحع سو اء من تاريخ ا بارين وخّل  عربة ملةن يتبةّوء السةلطع 
 .11ظلماس وعدواشاس  ولكن ما  كثر العرب و قه املعترب  كما يف احلديظ الشري 

                                                           
 .34سورة األعراف   - 44
 .25ح 44باب 321ص 64 ار األشوار    - 41
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11 
 الفرار  ن حكو    ال يمكن

شقةةه أ  حةةد األصةةدقاء  قةةال  كةةان أ صةةديق مةةن  عةةراب البا يةةع وطعةةب اشةةه   اةةم بقتةةه 
إشسان و   خه السالن  وقد حكمب عليه ايكمع بالسالن مد  احليةاة. قةال   تعالبةب مةن 
ذلأل وقد كنب  علم  ن الربه بةريء مةن القتةه الةذي   ّاةم بةه. قةال   زرتةه يف السةالن وقلةب 

 شا اعلم  شأل بريء  لكن كي   ثبتوا عليأل ما  شب بريء منه؟ له   
هةةةو كمةةةا ذكةةةرت إ  بةةةريء مةةةن قتةةةه هةةةذا املقتةةةول  وكلمةةةا  ا عةةةب … قةةةال الربةةةه  شعةةةم 

و تيب بالشواهد مل ينفع   ةاعي  وحكمةب ايكمةع علةّي كمةا تعلةم.. د  ر ف الربةه قةاأال  
ومل يعلةةم بةةذلأل  حةةد  ولكةةن اهلل لكةةن هةةذا بةةذشس سةةابق   ةةإ  قةةد قتلةةب بريئةةاس قبةةه سةةنوات 

 سبحاشه باميا  عن ذلأل هبذا السالن.
 وهكذا يأخذ اإلشسان وبال عمله  إن عابالس  و آبالس. 

قيه  إشه ذات مرة  قبةه سةارق يريةد سةرقع مالبة  عةامل وبةد  مسةا راس يف الصةحراء وحيةداس 
  .. لكن السارق خشي  ن يأخذ  وبال سرقته عابالس  حيظ إن الربه عامل.

  سأله هه ان اهلل تعاىل يأخذ اإلشسان بذشبه عابالس  و آبالس؟ 
قال العامل ة وهو   يعلم شيع السارق ة   قد ميهه اهلل  اعه احلرام مةدة يويلةع تصةه  حياشةاس 

 إىل مدة  ربعني سنع.
وإذا بالسةةارق يةةنقض علةةى العةةامل وينزعةةه مالبسةةه ويسةةرق كةةه مةةا عنةةد  وكّلمةةا  جّ الشةةيخ 

عاقبع عمله مل ينفعه ذلأل  به قال السةارق  سةوف  تةوب قبةه بلةوغي  ربعةني سةنع وخو ه من 
مةةن هةةذا التةةاريخ. وملةةا  خةةذ السةةارق مةةا عنةةد   خةةذ يعةةدو  ةةراراس وإذا بةةه يقةةع يف حفةةنة وتنكسةةر 
ربلةةةةه   لحقةةةةه العةةةةامل و خةةةةذ مالبسةةةةه  قةةةةال السةةةةارق لةةةةه   مل تقةةةةه إن اهلل سةةةةبحاشه قةةةةد يةةةةةخر 

 العقاب؟ قال  شعم. 
 لسارق   كي   خذ  اهلل بالسرقع  ومل اّر ساعع؟ قال ا

 قال العامل  إن  خذ  هذا إّنا هو بذشس قدل.
وهكذا قد يةخذ اإلشسان بذشس قدل  لكةن األخةذ يقيةين   إشةه سةبحاشه )  ميكةن الفةرار 
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 سواء اعتقد اإلشسان  كومته  م مل يعتقد هبا؟.  75من حكومته(
كام   ن يفكروا  ل  مةرة ومةرة  قبةه اقةما هم الظلةم  لذا لس على اإلشسان خصوصاس احل

  إن الظلم  خناس يأخذ اإلشسان.
ذ بظلمه؟   و يّنا مل ير ظاملاس   خم

 و يّنا ر   ظاملاس جنى من العقاب يف الدشيا؟
 تظلك الناس  العماب قريب   ال تغر ك السال ة ّى  ا

  
 

14 
 عاقبة الظالمين

الم ربالس ظاملاس يقته األبرياء ويسةتحه احلرمةات ويهتةأل كان  حد رؤساء بعض بال  اإلس
وكةان اهلل … األعراس حىت  هلأل احلرث والنسه والزرخ والضرخ  و كثر مةن الظلةم والعسة  

 سبحاشه له باملرصا    أ قصي من بلد  ومات لّر موتع. 
خيةع  ان شقه أ  حد الثقةاة   شةه بعةد موتةه ذهةس إىل قةرب   حةد األخيةار   ةر   بعينةه الربمي 

قةةرب الربةةه خيتلةة  شةةاراس  وإشةةه يتصةةاعد مةةع لةةرر النةةار إىل  ةةوق  ويقةةول  )الويةةه الويةةه الويةةه( د 
 يسق  يف القرب الذي كان  لبه ليء يف شظر   فرة من شار. 

قال ذلأل ا ّن  ور يب معه يف شف  وملعه ل صاس آخر قصن القامع لكةين مل  عر ةه مةن 
 هو .. وهكذا كان حال ا ثنني. 

ال تدعو اليوم ثبوراف واحداف وأ عو ثبوراف ككيراف قال تعاىل  
74. 

قلةةب  للةةذي شقةةه أ هةةذ  القصةةع  إشّةةا شةةةمن بةةذلأل قبةةه  ن شسةةمع  مثةةال هةةذ  القصةةص  
 .72 مل ير  يف األحا يظ الصحيحع  )القرب روملع من رياس ا نع  و حفرة من حفر الننان(

                                                           
و يةةةه  )و  ميكةةةن الفةةةرار مةةةن  555مصةةةباح الكفعمةةةي ص إلةةةارة إىل مةةةا ور  يف  عةةةاء كميةةةه  رابةةةع - 54

 حكومتأل(.
 .14سورة الفرقان   - 51
  و يةةةةه  )قةةةةال رسةةةةول اهلل )صةةةةّلى اهلل عليةةةةه وآلةةةةه 31اجمللةةةة  265رابةةةةع األمةةةةاأ للشةةةةيخ املفيةةةةد ص - 52

 وسّلم(  القرب روملع من رياس ا نع  و حفرة من حفر النار( احلديظ.



 

 54 

 ـــار أحـــا  بهـــك  ويف القةةةرب  وهنةةاك هلةةةم إن هةةذا بعةةةض بةةةزاء الظةةاملني يف  ار الةةةدشيا 
ســــرا قها وان يســــ غيكوا يغــــاثوا بمــــاء كالمهــــل يشــــوي الوبــــوه بــــئس الشــــراب وســــاءت 

 رتفما
71. 

وقةةد حكةةي  إن رأةةي  وميراء بلةةد إسةةالمي  كةةان ظاملةةاس عاتيةةاس  وكةةان  اسةةد العقيةةدة   كةةان 
 …يقول  أ  ل   ليه على  ن اهلل لي   وبو 

أرة و سةةةد قلةةةس امللةةةأل عليةةةه   ةةةأمر بسةةةالنه وحماكمتةةةه  و حضةةةر واتفةةةق  ن  ارت بةةةه الةةةدا
 الطاغوت  مام القاملي وكان القاملي ربالس مةمناس باهلل.

  قال له القاملي  كنب قد طعب إشأل تقول  إن لأل  ل   ليه على عدم وبو  اهلل؟. 
 قال الربه  شعم  كنب  قول ذلأل.

لةةةةع تةةةةدّل علةةةةى وبةةةةو  اهلل قةةةةال القاملةةةةي  لكةةةةن أ  ليةةةةه واحةةةةد  قةةةةو  مةةةةن كةةةةه تلةةةةأل األ 
 سبحاشه.

 قال الربه  وما هو ذلأل الدليه؟. 
قةةال القاملةةي  الةةدليه هةةو  ن  حضةةر مثلةةأل الطةةاغوت العنيةةد  يف حمكمةة  ة  شةةا القاملةةي 

 املتواملع العا ي ة د حكم القاملي عليه باإلعدام .. 
لةدشيا والعةذاب وشفذ  يه احلكم وقد خسر الةدشيا واآلخةرة ومل يبةق لةه إ  الةذكر السةّي  يف ا

 األبدي يف اآلخرة. 

                                                           
 .21سورة الكه    - 53
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11 
 العين بالعين

 قيه مللأل  كي  صرت عا  س؟
قةةال  كنةةب ذات مةةرة  يةةار  صةةيداس   أرسةةلب الكلةةس لقبضةةه  وإذا بالكلةةس يكسةةر ربةةه 

 الغزال  ومل يكن ذلأل من عا ته  وإّنا  عه الكلس ذلأل عدواشاس. 
  لم ميض ميمان إ ّ ور   الفرا ربه الكلس   كسرت. 

 ومل ميض ميمان إ ّ وسقطب ربه الفرا يف حفرة   كسرت.
  علمب  ن الدشيا  ار  امياة  ومن عمه سوءس   لز  إ ّ  ثلها.  

 ويف املثه )  لين ا ا  من الشوك العنس(.
 وور  يف حديظ  إن موسى )عليه السالم( سئه اهلل سبحاشه  ن يريه عدله؟. 

 العني( الفالشيع  لم  مظهر عدأ.  قال له اهلل سبحاشه  اذهس إىل )
 الاء موسى )عليه السالم( إىل العني   ر    ن  ارساس بةاء إىل العةني يريةد املةاء وملةا ربةع 

 سق  منه كي  شقو   هناك. 
  لما مضى الفارا  باء لاب يريد املاء  أخذ كي  النقو  وذهس. 

فةارا يطلةس كةي  شقةو   وظةّن د إن ربال  عمى باء يريد املاء  ويف هذا األثناء بةاء ال
 ن األعمى هو الذي  خةذ  و خفةا    طلةس الكةي  مةن األعمةى  لكةن األعمةى  شكةر وقةال  
الكةةةي  لةةةةي  عنةةةةدي  لكةةةن الفةةةةارا مل يقتنةةةةع  قالةةةع األعمةةةةى  الةةةةر  السةةةي  وقتةةةةه األعمةةةةى 

 وذهس. 
  أوحى اهلل سبحاشه إىل موسى )عليه السالم(  ر يب عدأ؟. 

(  وكيةةةة  يةةةةا رّب؟ إ  مل  ر إ ّ سةةةةرقع الشةةةةاب كةةةةي  الربةةةةه قةةةةال موسةةةةى )عليةةةةه السةةةةالم
 الفارا وقته الفارا األعمى بدون ذشس؟ 

 ةأوحى اهلل سةبحاشه إىل موسةى)عليه السةالم(  إن الفةارا كةان اسةتوىل علةى هةذا الكةةي  
الةةذي كةةان لوالةةد الشةةاب ظلمةةاس  وحيةةظ مةةات والةةد الشةةاب  صةةبر الكةةي  للشةةاب   أربعنةةا 

 لشرعي.املال إىل صاحبه ا
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وإن األعمةةةى كةةةان قةةةد قتةةةه والةةةد الفةةةارا ظلمةةةاس   اقتصصةةةنا مةةةن األعمةةةى علةةةى يةةةد ولةةةد 
 املقتول. 

 قول  ينقه عةن اإلمةام األبةه الشةيخ شصةن الةدين الطوسةي )قةدا سةر ( إشةه كةان يقةول  
إذا  ةوس اهلل تعةاىل إّأ  مةر الكةون ة  رملةاس ة مل  كةن  غةن  يةه لةيئاس  بةه   يةر  كحالةه اآلن .. 

ن يقةةةول  إن اهلل سةةةبحاشه  علةةةم بالصةةةالح مةةةن الكةةةه   ةةةإذا ر ينةةةا  يةةةدير الكةةةون  ثةةةه هةةةذ  وكةةةا
اإل ارة   بد وان تكون اإل ارة هبذ  الكيفيع يف غايع الصالح   يظ ان  ي تغين تكويين  يةه 

 يكون خالف الصالح.
يخ وقد علقب  شا على كلمع الشيخ الطوسةي )قةدا سةر (  اشةه إذا مل يصةه إلينةا مةن الشة

 ي ليء من تاريخ حياته وعلومه وساأر  عماله ا ليلع  إ ّ هذ  )الكلمع( لعلمنا  شه يف  ر ع 
 مكاشع من العلم واحلكمع.

كما علقب على كلمع ابن سينا  حيةظ يقةول  )مةا قةرخ طعةأل مةن غراأةس الزمةان   ةذر  
  ثه هذا التعليق.… يف بقعع اإلمكان ما مل يذرك واملر الربهان(

 سأل  لماذا يغن األشبياء واألأمع )عليهم السالم( ا عتقا ات والتقاليد؟. ولأل  ن ت
 وملاذا يغن الع ّمار ة بأمر من اهلل سبحاشه ة األرس  إىل ميرخ وعمارة؟. 

 وملاذا؟.. وملاذا؟.
وا ةةةواب  إن كةةةه ذلةةةأل  اخةةةه يف النظةةةام املقةةةّرر علةةةى األرس الةةةذي   ينبغةةةي تغيةةةن  ي 

الشةةةةيخ   ن صةةةةنع األرس هبةةةذ  الكيفيةةةةع وخلةةةةق البشةةةةر هبةةةةذا النحةةةةو لةةةيء منةةةةه.  معةةةةىن كةةةةالم 
وإرسال األشبياء واألأمع )عليهم السالم( ألبةه اهلدايةع واكةني البشةر ألبةه العمةران و.. و..  
 كّلها حسس الصالح الدقيق  حىت  ن  ّي تغين يف ليء من ذلأل تكويناس خالف املصلحع.

ع جملةةر   شةةه مل يفهمهةةا  كمةةا هةةو واملةةر لكةةه د إن مةةن ا هةةه  ن ينكةةر اإلشسةةان املصةةلح
 ذي عقه.

قيه  إن  حد احلكماء  كان ينكر الفاأدة يف وبو  قسم خاص من ا نفسةاء   ةاتفق  ن 
ابتلي بقرحع يف بسةد  ومل ينفعهةا كةه  قسةام األ ويةع .. إىل  ن  تةا  يبيةس وقةال  إن عالبةه 

حروقه   فعه ذلأل ة بعد اليةأا ة وبةرء  ن يقته هذا النوخ من ا نفساء و رقه ويضمد ا رح  
 بإذن اهلل تعاىل   قال احلكيم  إن اهلل تعاىل مل يفعه ذلأل إ  ليفهمين بهلي. 
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لنربةةةع إىل موملةةةوخ الكةةةةالم وهةةةو إن الظلةةةةم  بةةةد و ن لةةةرف الظةةةةامل وإن يةةةال الةةةةزمن .. 
اعتبايةةاس بةةه  و حياشةةاس ينمةةو الظلةةم ّنةةو النبةةات   نبةةع إىل الظةةامل بأملةةعاف ظلمةةه  وّنةةو  لةةي 

 يةةزان خةةاص  قيةةق   ر يةةب كيةة  تقةةرر القةةواشني اإلعةةدام  و حةةب  األبةةد  علةةى بعةةض  قسةةام 
 اإلبرام الذي لي  له هذا احلالم؟.  اشه قد يكون من هذا الباب.
 والكالم حول هذا املوملوخ خار  عن شطاق هذا الكتاب. 

  ن يطفئ الضوء ال ينفك  ي الظلك  ّىا ظلمت  راقب سوء  نملـب
 

    



 

 54 

 

24 
 شوب الماء باللبن

كان إشسان صاحس غنم وكان خيلة  املةاء بةاللنب عنةد البيةع  وشصةحه كثةن مةن النةاا  ن 
 يتالنس هذا األمر  لكنه مل يكن يعن لكالمهم  ةيع.. واستمر يف  عله ذلأل.

وذات مةةرة بةةاء سةةيه وذهةةس بةةالقطيع كلةةه   كةةان يبكةةي ويصةةرخ ويولةةول   قةةال لةةه  حةةد 
صحني له  ملاذا البكاء والعويةه؟ إن قطةرات املةاء الة  كنةب تشةوهبا بةاللنب   معةب  ولئأل النا

 حىت صارت سيالس  ذهبب بالقطيع!. 
و كى قريبةاس مةن هةذ  القصةع  قصةع ربةه كةان يشةوب املةاء بةاللنب  وذات مةرة كةان راكبةاس 

ع السةةةفينع يف سةةةفينع تبحةةةر مةةةن اهلنةةةد وإذا بقةةةر  هنةةةاك يلفةةةق كةةةي  شقةةةو   ويصةةةعد بةةةه إىل سةةةاري
وكّلمةةةا حةةةاول الربةةةه وربةةةال السةةةفينع إغةةةراء القةةةر  بةةةالنزول مل ينفةةةع   نظةةةروا إليةةةه وإذا بةةةه يفةةةتر 
الكةةةي  ويقةةةذف بلةةةنة ذهبيةةةع يف البحةةةر وبلةةةنة ذهبيةةةع يف السةةةفينع  وهكةةةذا  حةةةىت ا ةةةر  مةةةا يف 

 الكي . 
 أخةةةذ الربةةةه يبكةةةي ويصةةةرخ  قةةةال لةةةه بعةةةض مةةةن كةةةان يعر ةةةه ويعةةةرف عملةةةه  ملةةةاذا البكةةةاء 

 والصراخ؟ إن القر  يرح حصع املاء يف املاء وحصع اللنب إليأل.
وهكةذا عاقبةةع الظةةامل  إن الظلةةم يتالمةةع ويتالمةةع  حةىت يكةةون سةةيالس يةةذهس بكةةه لةةيء  
 و يصةةور الظلةةم يف صةةورة قةةر  ويةةذهس بةةبعض الشةةيء مةةن األمةةوال الةة  بناهةةا خبةةداخ النةةاا 

 والغ ...
ة  اأمةاس ة بأ عالةه مبالةرةس  ور ةا  مهلةه لكةي ومن حكمةع اهلل سةبحاشه  ن   يأخةذ اإلشسةان 

وّن  يربةع عةن غيّةه مةرة ومةرة ومةرة  ولكةن لةي  معةىن ذلةأل إشةه  ةلةه  و تركةه.. قةال تعةاىل 
ربقك لبالمرصا 

71. 
 ةةأمر  77يقةال  إشةةه بةةيء بسةةارق إىل علةةي )عليةةه السةةالم( وقةةد ابتمعةةب  يةةه لةةروط احلةةدّ 
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التوّسةةةه والتضةةةرّخ   ن يكةةةّ  اإلمةةةام عنةةةه؟ لكةةةن  اإلمةةةام )عليةةةه السةةةالم( بقطةةةع يةةةد    أخةةةذ يف
 اإلمام  ىب إ ّ قطع  صابعه. 

 قال  يا  من املةمنني واهلل إن هذ   ول مرة  سرق وسوف  توب  لن ترا  سارقاس  بداس. 
  مر بقطع يد .  لكن اإلمام 

املاأةع وقةد  وملا اخذ لتقطع يد   قال السارق  يا  من املةمنني  إن هذ  السةرقع كاشةب اةام
 سرقب قبه ذلأل تسعاس وتسعني مرة.

قةةال اإلمةةام )عليةةه السةةالم(  و شةةا كنةةب  علةةم بةةذلأل   ةةإن اهلل سةةبحاشه   يفضةةر العبةةد يف 
 . 76 ول مرة وكنب  علم اشأل تكذب

أا  عزيز  م درشعم .. إن اهلل سبحاشه ميهه السارق وميهه وميهه .. د يأخذ  
75 . 

 ال تغ رر  لربقما باء المدر  وّىا رأيت الس ر  ن رب العال
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 ظلك أم عدالة

يف  حد البال  اإلسالميع وبةد قتيةه مل يعةرف قاتلةه  وحيةظ إن القتةه كةان  ضةيعاس ملةغ  
ومييةةر الداخليةةع علةةى املةةدير العةةام للتحريةةات ا ناأيةةع  ن لةةد القاتةةه بكةةه صةةورة  و عمةةه املةةدير  

قاتةةةه ملةةةّه  هةةةو س  ومضةةةب مةةةدة يويلةةةع بةةةدون كةةةه  بهزتةةةه األمنيةةةع ملعر ةةةع القاتةةةه  ولكةةةن ال
 احلصول على  ي ليء؟ 

حىت ظّن الوميير  ن املدير العام لريأل يف ا رميع   أصدر إليه  مر   شةه  بةد مةن تشة يص 
 ومعر ع القاته خالل  اشيع و ربعني ساعع  وإ ّ يتهم الوميير شف  املدير بأشه لريأل يف ا نايع. 

ألبهةةزة للعثةةةور علةةى القاتةةةه  ومضةةب سةةةبع و ربعةةون سةةةاعع  ارتبةةأل املةةةدير وملةةغ  علةةةى ا
 بدون بدو .

وإذا بذهنيةةع املةةدير تتفتةةق عةةن حيلةةع   أصةةدر  مةةر  إىل معاوشةةه  ن خيةةر  مةةن الةةداأرة ويلقةةي 
 القبض على  ول إشسان يرا   مهما كان ويأخذ منه ا عماف بكه وسيلع  بأشه هو القاته. 

 طأل ياعن يف السن  و حضر  عند املدير. وخر  املعاون و لقى القبض على صيا  
 قال له املدير   شب قتلب  الن؟. 

 قال الصيا      عرف  الشاس حىت  كون قاتله. 
 قال املدير  شعم  هناك   لع ولواهد تدل على  شأل القاته. 

قال الصيا    شا ربه  قن مسكني  صطا  السمأل لقوت عاأل   وعنةدما  لقيةتم القةبض 
 وبهاس إىل البحر لصيد السمأل. علّي كنب مت

  أمر املدير معاوشه بأن يضربه حىت يعمف  وحتب ويأة التعذيس اعمف الصيا  با رميع. 
   رب املدير الوميير بأشه وبد القاته. 

 أسةرخ الةوميير و صةدر احلكةم عليةه باإلعةدام  ةوراس  و مهةر النةاا لةنوا كية  يلقةى الصةةيا  
 ال  بذلأل القته البشع. اجملرم مصن  بعد  ن هّز الب

 وملا   حضر الصيا  عند املشنقع  قيه له   وص وصيتأل األخنة. 
 قةةةال  لةةةيعلم هةةةة ء ا مةةةع  إ  لسةةةب قاتةةةه هةةةذا املقتةةةول  وإ   بةةةربت علةةةى ا عةةةماف 
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حتةةب ويةةأة التعةةذيس  لكةةن  شةةا قاتةةه إشسةةان آخةةر قبةةه سةةنوات  وقةةد ابةةتال  اهلل هبةةذ  العقوبةةع 
 قته    هذا القته الذي  عدم ألبله. بزاءاس على ذلأل ال

 و شصب ا ميع إىل كالم الشيخ الصيا   ليقول  
 كنب  شا يف ميمان لبا  مالحاس  عرّب الناا من يرف البحر إىل ير ه اآلخر. 

ويف ظهةةنة يةةوٍم لةةديد احلةةّر وقةةد توقةة  املةةرور كليةةاس  بةةاءتين امةةر ة ومعهةةا يفةةالن  حةةدةا 
 يف السفينع ليعربوا البحر .. وكاشب املر ة بارعع ا مال.رمليع واآلخر يزح  وركبوا 

 وسوسين الشيطان.. ويف وس  البحر  حيظ   يرا   حةد خيةن يف البحةر غلبتةين الشةهوة 
 ويلبب منها الفاحشع  لكن املر ة كاشب لريفع  أبب  وكلما  غريتها  مل ترملخ. 

ر  لكنهةةا  صةةرت علةةى ا متنةةاخ و خةةناس هةةد اا بأاةةا إن مل ترملةةخ  لقيةةب ولةةدها يف البحةة
 أخذت ولدها الصةغن و لقيتةه يف البحةر وهةي تبكةي وتولةول  لكةن الشةيطان كةان قةد  صةّمين 

 عن شداء العقه والعايفع. 
غرق الولد .. لكن الشهوة  خذت تشتعه  هد اا مرة ثاشيةع بأاةا إن مل تسةتالس  لقيةب 

لةةدها الرملةةيع عةةن حضةةنها و لقيتةةه يف ولةةدها الثةةا  يف البحةةر. لكنهةةا مل تسةةتالس   ابتةةذبب و 
 البحر وهي تبكي وتستغيظ ولكن بدون بدو . 

د غلبةةين الشةةيطان  وعلةةوت املةةر ة بكةةه لراسةةع و علةةب معهةةا الفاحشةةع  وبعةةد  ن  امةةب 
األمر  كرت  ن لو  وصلتها إىل اليابسع   إاا سوف  رب  قرباأها  و خةناس سةتطار   العدالةع  

 منها..  أخذاا و لقيتها يف البحر حىت غرقب. ولذا  كرت يف الت لص 
وطعب بعد ذلأل ة من النةاا ة إن امةر ة ويفليهةا قةد  قةدوا  ومل يعثةر هلةم علةى  ثةر وكنةب 

  علم يف شفسي إ  صاحس ا رميع.
وإ   علةةم  ن هةةذا ا اةةام … قةةال الصةةيا   واآلن ميةةّر علةةى القصةةع املةةذكورة ثالثةةون سةةنع 

 اشتقام لتلأل القصع.
 د شقلب قص   ألمرين  وق

ألشه كان يةشبين ملمني ييلع هذ  املدة وحني  شقه اآلن القصع  قد   يةب  ماشةع األول: 
 الضمن. 

إن من يظن  شه يتمكن  ن يرتكس برميةع د يهةرب مةن وبةه العدالةع   لةيعلم  ن  والكا ي:
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 ظّنه خطأ وان اهلل له لباملرصا . 
املوّكلون بشنقه املدير  و خرب املدير ة بدور  ة الوميير  وملا شقه الصيا  قصته   خربت الشريع

..  أمر الوميير بتأخن الشنق حىت  قق عن القصع   رابعوا ملفات الوميارة ملا قبه ثالثني سةنع 
وإذا هبم لدون مل  املر ة ويفليها الضاأعني الذين مل يعثر هلم على  ثر وتبني صدق القضةيع 

 ال  شقلها الصيا . 
ي حبه املشنقع على عنةق الصةيا  اجملةرم بةني تصةفيقات ا مةاهن ولقةي بعةض بزاأةه د   لق

 يف الدشيا .. 
وهكةةذا ينةةتقم اهلل سةةبحاشه مةةن املعتةةدي ولةةو بعةةد حةةني   ةةال يظةةن الظةةامل  شةةه يةةتمكن  ن 

 يفلب من يد العقاب والفضيحع.



 

 51 

 

22 
 الملك العا ل

بال  تبقى آمنع مستقرة ما ام احلاكم  خربت   من إحد  البال  اإلسالميع ذات مرة بأن ال
عةةا  س   يظلةةم النةةاا و  ينةةوي الشةةّر هبةةم  ويةةنعك  األمةةر إذا اخةةذ احلةةاكم يف ظلةةم النةةاا  

 وشو  هبم السوء.
واألمن  يّةدىن يف كالمةي وقةال  إشةه يعتمةد علةى ذلةأل يف إ ارة الةبال   وإن ر يةه اإلحسةان 

 يكن هناك  ال للعفو.  إىل ايسن  والعفو عن املسيء  إ  إذا مل
وذكةةرت لةةه قصةةع ملةةأل عةةا ل اشقطةةع ذات مةةرّة يف سةةفر لةةه عةةن مرا قيةةه  و قبةةه الليةةه  لةةم 

 لد بّداس من  ن يلتالأ إىل خباء بعض  هه البا يع بصورة متنكرة .. 
وبعةةد تناولةةه الطعةةام احتةةا  إىل املةةاء   ةةأمرت صةةاحبع ا بةةاء بنتهةةا  ن تقةةدم املةةاء للضةةي   

وبعد حلظع قليلع باءت بإشاء ماء قد مز  بالسّكر   شرب امللأل وسئه الفتاة    وذهبب الفتاة
 كم عصرت يف املاء من قصس السكر؟ 

 قالب الفتاة  إّّنا عصرت  يه قصبع واحدة.
 حينذاك  كر امللأل  ن يضرب على قصس السكر ملريبع ماليع  حيظ إن وار   كثن. 

اء مةن امللةأل  ويلةس امللةأل املةاء وذهبةب وبعد مةدة تكةررت قصةع ا لتالةاء إىل ذلةأل ا بة
الفتةةةاة و بطةةةأت بقةةةدر  كثةةةر مةةةن بطأهةةةا يف املةةةرة األوىل وبةةةاءت باملةةةاء وكةةةان حةةةالء املةةةاء  قةةةه  

  سئه امللأل عن سبس قلع احلالء؟. 
قالةةب الفتةةاة  إاةةا تظةةن إن قلةةس امللةةأل تغةةن علةةى الةةبال    إاةةا قةةد عصةةرت يف هةةذ  املةةرة 

   ويف املثه املشهور )إن الزمان يتغن بتغن السلطان(. قصبتني ومع ذلأل  احلالء  قه
 ومن املمكن  ن تكون الفتاة مل  د قصبع ريعاشع يف املرة الثاشيع .. 

ومةةن املمكةةن  ن تكةةون النيةةع  نزلةةع الصةة رة الةة  يلقيهةةا اإلشسةةان يف املةةاء  حيةةظ حتةةدث 
 من ا ن والعك  بالعك ..  مواباس  اأريع   إذا شو  السلطان خناس   حدثب شيته  مواباس 

كما إشه من ايتمه  ن تكون القصع مثا س آلثار العةدل وآثةار الظلةم ة بةدون  ن يكةون هلةا 
 واقع خاربي ة . 

وعلةةى  ي حةةال  ةةال لةةأّل يف  ن عةةدل الرؤسةةاء لةةه  عظةةم األثةةر بالنسةةبع إىل  شفسةةهم واىل 
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فسةةةهم واىل لةةةعوهبم   العةةةدل  لةةةعوهبم. كمةةةا إن ظلةةةم الرؤسةةةاء لةةةه  عظةةةم األثةةةر بالنسةةةبع إىل  ش
 كالنور  والظلم كالظلمع  هذا ينن  وهذ  تظلم.
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 أسئلة  ي العدل والعدالة 

 كي  يعدل احلاكم؟.
 وهه العدالع خيكنع ؟. 

 وهه يدخ الناا  ن يعدل احلاكم؟. 
  مل يعدل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم( و قى ما  قى؟. 

 نني علي )عليه السالم( ولعدله صارت حياته قطعع من املآسي؟.  مل يعدل  من املةم
  لي  الظاملون يعيشون   ضه خيا يعيشه العا لون؟. 

 به الظامل هو الذي يعي ..  ما العا ل  يطرحه و اربه اجملتمع بكه قوة. 
 هذ   سئلع تتبا ر إىل الذهن  حياشاس  به يتساءهلا بعض الناا. 

سةطحيع هةي الة  الةي هةذ  األسةئلع  إشةه  ةرق بةني )ا فةاف( وبةني وا واب  إن النظةرة ال
)العدالع(  لي  معىن العدالع  ن يكون اإلشسةان با ةاس   يفهةم و  يعمةه احلةزم يف األمةور  بةه 

 معناها  ن   يظلم و  يطغى. 
إىل  ولنتكّلم  و س حول النه )صّلى اهلل عليه وآله وسّلم( والوصةي )عليةه السةالم(  د شةأ 

 تتمع الفرق بني األمرين  )ا فاف والعدالع(. 
إن جنةةةةاح الرسةةةةول األعظةةةةم )صةةةةّلى اهلل عليةةةةه وآلةةةةه وسةةةةّلم( يف حياتةةةةه وبعةةةةد موتةةةةه مرهةةةةون 
بعدالته   هه كان يلت  حوله النةاا  إذا كةان ظاملةاس؟. وهةه كةان يبقةى لةه هةذا الةذكر ا ميةه 

 والثناء العطر لو كان ظاملاس؟. 
 )النفي(.    واب على السةالني بكه عاقه يعلم  ن ا

إشةةه   ميكةةن ا مةةع بةةةني الرسةةالع والظلةةم  لكةةةن شقةةول ذلةةأل علةةةى يريقةةع )لةةو( و ن  ةةةرس 
 ايال لي   حال.

عليةه (عليه السالم( بقي يف التةاريخ ألشةه كةان عةا  س  ولةو كةان علةي (و من املةمنني علي 
عليةةةه وآلةةةه وسةةةّلم( و  باسةةةم علةةةي )عليةةةه السةةةالم( ظاملةةةاس  ملةةةا طعنةةةا باسةةةم الرسةةةول )صةةةّلى اهلل 
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السةةةالم( إيالقةةةاس.. ولةةةو كةةةان علةةةي )عليةةةه السةةةالم( يعمةةةه لنفسةةةه مةةةن  ون مالحظةةةع مصةةةلحع 
اإلسالم  ر  سيفه يف يوم السقيفع و ورث اششقاقاس يف املسلمني ولتدخه الروم والفرا وغنةةا 

 يو اإلسالم.
لةواء مةن يةد  غةن   كغةن واحةد مةن احلكةام عليه السةالم( ظاملةاس   سةتلم ال(ولو كان علي 

 الظاملني الذين  خذوا احلكم من اآلخرين.. 
عليةةةةه السةةةةالم(  يف كتةةةةاب )لكةةةةي   (وقةةةةد ذكرشةةةةا ير ةةةةاس مةةةةن الكةةةةالم حةةةةول اإلمةةةةام علةةةةي 

 .71تتناميعوا(
وشةةةةأ  إىل الفةةةةرق بةةةةني )العدالةةةةع( و)ا فةةةةاف(  إن إعطةةةةاء املةةةةال للمةلفةةةةع قلةةةةوهبم والتةةةةزويج 

وإرملةاءهم بألةياء   تضةر العدالةع  كةه ذلةأل   ينةايف العدالةع   مةا مةا يوبةس  والتزو  معهةم 
 ابتثاث بذور العا ل  هو )ا فاء( وعدم احلزم يف األخذ والعطاء وما إىل ذلأل.

 العدالةةع وسةة  بةةني )الظلةةم( وبةةني )ا فةةاف(  ومةةن يةةزعم ان )العدالةةع( تةةالميم )ا فةةاف( 
 من بديد.  اشه يلزم عليه  ن يفهم معىن العدالع 

كّلها مةن لةواميم … و… املداراة وتألي  القلوب واحلزم ومالحظع قاشون األهم واملهم  و
 العدالع.

وهبةةذا ة علةةى إلةةامي  ة يظهةةر ا ةةواب علةةى األسةةئلع السةةابقع  وتفصةةيله  تةةا  إىل إهةةاب 
 وتطويه. 

                                                           
ذكةةةر اإلمةةةام املةلةةة  بعةةةض الكةةةالم يف ذلةةةأل يف هةةةذ  الكتةةةس  يضةةةاس )حكومةةةع الرسةةةول واإلمةةةام  مةةةن  - 54

 …( و عهد اإلمام علي( و)حتويه املعنويات اإلسالميع( و)احلكومع اإلسالميع يفاملةمنني
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24 
 شمولية العدل

ألمور الشةرعيع  قة  بةه العةدل العدل لي  خاصاس باحلكام  و  خاصاس بةأمور الةدشيا و  بةا 
 مرغوب  يه يف كه إشسان ويف كه األمور.

 الالميم  ن يكون احلاكم عا  س يف رعّيته  والفاتر عا  س يف البال  ال   تحها ألبه إقامع 
العدل  وا ي  عةا  س يف مةا يفعةه مةن حةرب وخةراب  والعةامل عةا  س يف إ ارة األمةور الدشيويةع 

ا  س مةع ميوباتةه و و   . واملةدير عةا  س يف إ ارتةه  واملةر ة عا لةعس مةع ميوبهةا والدينيةع  والربةه عة
 و و  ها وإ ارة لةون بيتها  وهكذا.. وهكذا..

 وكما  ن الظامل ير  سوء بزاء ظلمه  كذلأل العا ل يلقى حسن بزاء عدالته ال  منها  
دم رملايع من وملةعه  قلع األتعاب   إن الظلم يوبس عدم رملايع من ر عه الظامل وع .4

و مةةا …  مةا عةةدم رملةةايع مةن ر عةةه   ألشةةه يريةد املزيةةد ويضةةيق بةأن يةةر  التقةةدير للطةرف اآلخةةر
 عدم رملايع من وملعه   هو  مر واملر. 

حسةةن الةةذكر   ةةإن شةةداء الضةةمن يوبةةس حتسةةني كةةه النةةاا للعةةدل  مهمةةا اختلفةةب  .2
 شزعاام.
 ييه األبر يف اآلخرة. .1

ذلأل   إن  تعابه  كثر  والناا بأيعهم يذموشه حىت الةذين ر ةع   والظامل بالعك  من كه
 كّفتهم  وله يف اآلخرة ا زاء السي .

و لةةةةأل يف  ن العةةةةا ل يلقةةةةي صةةةةعوبات  إ ّ إن مةةةةا يلقيةةةةه الظةةةةامل مةةةةن الصةةةةعوبات  اكثةةةةر 
 واكثر. 

م وكثةةناس مةةا يتبةةىّن إشسةةان العدالةةع  لكنةةه ينحةةرف يف وسةة  الطريةةق  ظاشّةةاس إن مشةةاكه الظلةة
 قه  لكنه   يفتأ  ن لد مرارة الظلم الذي اقم ه  ويشةعر هبنةاء العةدل الةذي تركةه  وغالبةاس مةا 

 … لد شفسه يف  ّوامع من الظلم   اايع هلا 
 الالميم علةى اإلشسةان  ن   ين ةدخ بسةراب الظلةم مةن بعيةد  وإذا اكةدخ وتةرك العةدل إىل 

حيظ ترك العدل  والربوخ  هنأ و يسر من اإليغال الظلم   الالميم عليه ة حينئذ ة  ن يربع من 
 يف الظلم.
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… وقةةد ر يةةب قسةةماس مةةن الظةةاملني  يقولةةون  هةةذا يريةةق سةةلكنا  و  شةةتمكن مةةن الربةةوخ 
إشه كالم بايه  وتنقص هة ء الشالاعع يف ا عماف خبطئهم  ولكن ا عماف والربةوخ خةن 

  ل  مرة من اإلشكار والتما ي.
 

25 
 لندمحيث ال ينفع ا

كان يف سابق الزمان عامل مياهد منقطع إىل اهلل سبحاشه  وقد  عطةا  سةبحاشه روحةاس قويةعس   
كما يف احلديظ القدسي  )عبدي  يعين تكن مثلي   قول للشيء كن  يكون وتقةول للشةيء  

 .71كن  يكون(
ه وكما ان التابر  يفتر اجملال  مام صاشعه األمني يف كه  مةوال  ارتةه  كةذلأل اهلل سةبحاش

يفتر يد عبد  املطيع يف كةه مةا يليةق بةذلأل العبةد مةن ملكوتةه  وهةذا مةن  سةرار قةدرة األشبيةاء 
 واألأمع والصاحلني )عليهم السالم( على املعابز والكرامات .

كان ذلأل العامل يتمكن من إحضار األموات   بةأرواحهم  حسةس بةه حةىت بأبسةامهم 
 ولئأل األموات.املكتسبع  وكان قا راس على  ن ي رمي الناا  

وذات مةةرة ذهةةس  حةةد الرؤسةةاء عنةةد  ويلةةس منةةه  ن  ضةةر  بةةا    وكةةان  بةةو  ربةةالس لةةقّياس 
 ظلم الناا كثناس وبّدل  ينهم  و  سد يف األرس.. 

قال العامل  إشةأل   تقةدر علةى  ن تةر   بةاك ملةا  يةه مةن العةذاب. لكةن الربةه  صةّر علةى 
 ر ..  أحضر . العامل. وبعد إحلاح لديد قبه العامل إحضا

ينقةه الةرأي   وإذا بةه يفةةاب  بإشسةان  سةو  الوبةةه كةاج  تتطةاير النةةار مةن ييةع بسةةد   
وهةةو مغلةةول  يسةةحبه اثنةةان عةةن ميينةةه ولالةةه  خيةةا  ثةةار يف الولةةد  كةةرب قةةدر مةةن الرعةةس  وطعةةه 

نظةر يقول  إن خمالفع اإلسالم هةي الة   ور تةين يف هةذا املةور    ةأغمي علةى الولةد مةن بةراء امل
 املهيس الذي رآ . 

د  مةةر العةةامل بعةةال  الولةةد  حةةىت ربةةع إليةةه الةةوعي ة لكنةةه  خةةذ ير ةة  كالسةةعفع ة حةةىت 
                                                           

  و يةةةه  )يف احلةةةديظ القدسةةةي  يةةةا ابةةةن آ م  شةةةا 16ح 24بةةةاب 316ص 14رابةةةع  ةةةار األشةةةوار   - 51
  قول للشيء كن  يكون  يعين  يما  مرتأل  بعلأل تقول للشيء كن  يكون(. 
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 هدأب حالته و ربع إىل ما كان من ا ستقرار.
إن األب املعةةذب  صةةرّح بةةأن خمالفتةةه للةةدين والشةةريعع وظلمةةه للنةةاا هةةي الةة   ور تةةه هةةذا 

 ه الندم.املور  الصعس  وهكذا شدم حيظ   ينفع
ويــوم يعــض الظــالك علــى يديــ  يمــول يــا لي نــي اتخــ ت  ــع الرســول  قةةال سةةبحاشه  

 .65 يا ويل ا لي ني لك اتخ   ال اف اليالف  سبيالف 
وهناك قصع  خر  لبيهع بال  ذكرشاها وهي قصع ذلةأل الربةه الةذي   ةن  بةو   موالةه يف 

 هس إىل البقيع وينا ي )يا بربان(.حياته د مات  والذي  مر  اإلمام )عليه السالم(  ن يذ
وعلةةى كةةه حةةال  الظةةامل ميّهةةد لنفسةةه  سةةوء املصةةن حيةةظ   ربةةوخ و  شةةدم  وكّلمةةا قةةال  

  ربق اربعــون  لعلقــي أعمــل صــالحاف  يمــا تركــت
 ي  مةةا تركةةب مةةن األمةةوال ومةةا  64

ة هـــو كـــالق ّ هـــا كلمـــ    تركةةةب مةةةن الةةةدشيا  و مةةةا تركةةةب مةةةن األعمةةةال الصةةةاحلع   لةةةاب بةةةة 
قا لها

62. 
 ي    تعدوا  ن تكون هذ  الكلمع كلمةع املضةطر   ةإذا ربةع إىل احليةاة الةدشيا  ربةع إىل 

 . 61ولو ر قوا لعا وا لما  هوا عن  وّ هك لكاىبون سال   عماله اإلبراميع  
وهناك قصةص ومطالةس وتوبيهةات كثةنة  ميكةن  ن تسةطر هبةذ  املناسةبع.. لكننةا اكتفينةا 

 ذا القدر   ن  يه كفايع ملن  را  اليقظع وا عتبار. عن كه ذلأل هب
ور ا يقال  وما  اأدة  مثال هذ  الكتس؟  إشه   يستفيد منه من بيةدهم احلكةم ألاةم   

 يطالعون  و  الرعيع ألشه لي  بأيديهم ليء؟. 
 وا واب  

ي  سةواء عمةه لس على اإلشسان  ن يقول ما يةرا  صةالحاس و ن يبةنّي احلكةم الشةرع أوالف:
 به إشسان  م  .
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لعةةه اهلل سةةبحاشه لعةةه  يةةه الفاأةةدة   مةةن قةةال بةةأام  يطةةالعون؟ د  ليسةةوا كةةاشوا  ثا يــاف:و 
من الرعيع الذين كاشوا يطالعون و ثّرت  يهم  لةياء و لةياء  وبةنف  تلةأل ا شطباعةات يسةّنون 

 احلياة؟. 
)هةرم كبةن تتكةون مةن وحةدات  د من قال إن الرعيع لي  بأيةديهم لةيء؟  ليسةب قاعةدة

 صغار( صحيحع. 
باإلملةةا ع إىل  ن كةةه  ةةر  مةةن الرعيةةع يةةتمكن مةةن العةةدل ومةةن الظلةةم يف حميطةةه ا ةةاص بةةه 
وقةةد يصةةبر كبةةناس  كمةةا ور  عةةن اإلمةةام احلسةةن اجملتةةي )عليةةه السةةالم( حيةةظ خايةةس األيفةةال 

 . 61وقال  )إشكم صغار قوم ويولأل  ن تكوشوا كبار قوم آخرين(

 
 وهذا آخر ما  ر شا إيرا   يف هذا الكتاب  واهلل املو ق املستعان. 

سبحان رّبأل رّب العزّة عّما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رّب العاملني  وصةلى 
 اهلل على حممد آله الطاهرين.

 الكويت      
  ه4117ر ضان المبارك  45 

  حمد الشيرازي 
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