
 (1) ممارسة التغييرإلنقاذ المسلمين
 

 آیة اهلل العظمى
 اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي

 )قدس سره الشریف(                                 
 
 

 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين

إلنقاذ املسلمني بإذن اهلل سبحانه وتعاىل من اهلوة السحيقة اليت سقطوا فيها إىل العزة  مقاالت حول ممارسة التغيري
الشاخمة اليت قررها اهلل سبحانه هلم إن عملوا بكتابه والتزموا بأحكامه واهلدف من هذا الكتاب هو أنه كيف 

 نتمكن من إرجاع ثالثة أشياء إىل املسلمني:
( الذين راحوا يعيشون عيشة الضياع والتشتت يف 1ومخسمائة مليون مسلم) األول: الدولة الواحدة ذات األلف

 وذلك حتقيقاً لألمة الواحدة اليت قال سبحانه وتعاىل عنها: -احلال احلاضر 
( حيث يتمكن املسلم من السفر يف مثل هذه الدولة الكبرية من أدىن بالدها 2)وإن هذه أمتكم أمة واحدة()

ومن أقصاها جنوباً إىل أدناها مشااًل بال حدود جغرافية وال طلب للجنسية واهلوية وجواز شرقاً إىل أقصاها غرباً 
سفر وإقامة وتأشرية للدخول واخلروج وبدون إعطاء العشور واملكوس لشرطة اجلمارك واحلدود ملا جيلبه من التجارة 

عده إىل مدة طويلة من الزمان وعلى والبضاعة كما كان األمر كذلك يف دولة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بل وب
أكرب رقعة من األرض حيث اتسعت رقعة اإلسالم فكانت دولته أعظم دول العامل وحكومته أكرب حكوماهتا 

 إطالقاً.
 الثاين: األخوة اإلسالمية كما قررها القرآن الكرمي بقوله سبحانه:

والرتكي وإىل غريهم كما ال فرق بني الشرقي والغريب ( فال فرق بني العريب والعجمي واهلندي 3)إمنا املؤمنون أخوة()
واجلنويب والشمايل وكذا ال فرق بني العراقي واإليراين واملغريب واملصري وهكذا اخلليجي والسوداين والسوري 

                                                   
( مالحظة: أخذنا نص هذا الكتاب من االنرتنيت موقع اإلمام الشريازي قدس سره، والبد من مطابقته مع األصل املطبوع للتأكد من سالمته  1)

 وعدم التغيري واحلذف والتبديل فيه.



والفلسطيين وغريهم وهكذا ال فرق بني األبيض واألسود واألمحر واألصفر فريجعون أخوة أكفاء كما قال رسول 
( و)ال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى وإهنم سواسية  4ى اهلل عليه وآله(: )املؤمن كفو املؤمن()اهلل )صل

 (.5كأسنان املشط()
وقد آخى الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بني املسلمني مرتني مرة يف مكة املكرمة ومرة يف املدينة املنورة كما أثبته 

 التاريخ.
ية وال القوميات وال األلوان واللغات فريجعون كسلمان الفارسي وأيب ذر العريب فال تفصل بينهم احلدود اجلغراف

وصهيب الرومي وبالل احلبشي كلهم يف صف واحد وهدف واحد أخوة متعاطفني حتت لواء النيب الكرمي )صلى 
 اهلل عليه وآله(.

عة الفردية واالجتماعية، ومنها تساوي الثالث: القوانني اإلسالمية اليت عفا عليها الزمن واليت منها احلريات الواس
اجلميع يف االغرتاف من العلم واملال والقدرة، ومنها كون األرض هلل وملن عمرها وخريات األرض ملن متكن منها 
بقدر ما قرره اهلل له، ومنها السلوك واالرتقاء بالناس إىل حيث يفىن الفقر واملرض واجلهل والقلق إىل غري ذلك 

 (.6: )يضع عنهم إصرهم واألغالل اليت كانت عليهم()وقد قال سبحانه
فإن القوانني اإلسالمية حمفوظة يف الكتاب الكرمي والسنة املطهرة وإمنا األمر حباجة إىل عزمية راسخة من املسلمني 

طريق ملمارسة تغيري حاهلم احلاضر إىل احلالة اإلسالمية اليت أرادها اهلل تعاىل هلم وذلك ال يكون إال بسلوك ال
 املؤدي إىل هذه الغاية املنشودة هبداية اهلل سبحانه وحسن توفيقه وهو املستعان.

 مث أنه كما يكون بناء مؤسسة أو إدارة أو مدرسة أو ما أشبه حباجة إىل ثالثة أشياء:
 األول: العلم بالبناء.

 الثاين: اخلارطة املهيأة، من أجل البناء.
لك بناء األمة حباجة إىل هذه األمور الثالثة، وقد كتبنا كتاب )الصياغة( الثالث: التطبيق العملي اخلارجي فكذ

باعتبار األمر األول فإن فيه العلم بالبناء، وكتبنا كتاب )السبيل( متهيداً لألمر الثاين وإراءة خارطة لكيفية بناء 
 العامل اإلسالمي الكبري.

تغيري( فهذا الكتاب مرقاة ثالثة يف هذا السلم وحماولة أما التطبيق العملي اخلارجي فقد كتبنا ألجله )ممارسة ال
للتعرف على طرق ممارسة التغيري للوصول إىل )حكومة ألف ومخسمائة مليون مسلم( بإذن اهلل سبحانه حيث أن 

 اإلحصاء األخري يدل على أن عدد املسلمني يف العامل اليوم بلغ ألفاً ومخسمائة مليون مسلم.
على املقدمات األساسية لعملية التغيري والصفات الرئيسية اليت ينبغي  -بإذنه تعاىل  -وسنركز يف هذا الكتاب 

 (.7توفرها يف العاملني ليتمكنوا من تغيري ما بأنفسهم: )إن اهلل ال يغري ما بقوم حىت يغريوا ما بأنفسهم()
نيفة، موضحني أثناء ذلك النواقص ومن إقامة احلكومة العاملية اإلسالمية السائرة على املنهاج الصحيح للشريعة احل

واألخطاء اليت على العاملني يف سبيل اهلل جتنبها لكي يوفقهم اهلل عز وجل لنيل ما يرغبون فيه ويسعون ألجله 
 (.8)والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل ملع احملسنني()



ن يف حزب أو تشكيل أو تنظيم أو ليست خاصة بأمة وشعب بل قد تكو  -إجيابية وسلبية  -وهذه الصفات 
هيئة أو مجاعة أو حكومة أو حىت يف عائلة واحدة أو فرد واحد حيث من املمكن أن يكون الفرد منحطاً وأن 

 يكون متقدماً وأنه إذا كان منحطاً كيف ميكن تغيريه إىل الفرد املتقدم؟
تمع من قبيل: عبادة البطن والفرج وسرعة وسنذكر من تلك الصفات السلبية نقاطاً متعددة دالة على احنطاط اجمل

الغضب واالستبداد ومجع املتزلفني واملتملقني وطالب الشهوة والشهرة، وأصحاب األنانية، والفردية، وإكثار 
السجون، والتعذيب، والضرائب، واملكوس، وعدم االهتمام بآراء الناس وشؤوهنم، وبث الدعايات الكاذبة، وتأليه 

والفكر، واضطهاد املفكرين واملبدعني وخنق أصواهتم وكسر أقالمهم، وزرع اإلرهاب  الفرد، وحجب العقل
واخلوف، وفرض الرقابة والتجسس على الناس، ونزع االعرتافات حتت التعذيب، واختاذ القرارات الفردية، بل كثرياً 

 ما يكون كما قال الشاعر: األمر متلكه النسوان واخلدم
 (.9انه: )وإذا بطشتم بطشتم جبارين()والبطش بالناس كما قال سبح

والكبت واحلرمان ومنح االمتيازات جلماعة خاصة وهم املصفقون للنظام وزرع اخلالفات والفرقة بني الناس وما إىل 
 ذلك.

ومن الصفات اإلجيابية: الشورى يف كل صغرية وكبرية مما يرتبط بالبالد والعباد، وحتكيم علقة األخوة بني أفراد 
ومن املعلوم أن احلرية وسط بني االستبداد وبني امليوعة  -واملساواة أمام القانون وتوفري احلريات بني الناس  اجملتمع،

واالنفالت ـ وجعل امليزان للتفاضل هو التقوى والفضيلة وتعميم العطف والرمحة، والتعاون واخلدمة، واحرتام العقل 
ألمة باإلقناع عوض ممارسة الضغوط والتهديدات إضافة إىل والعقالء والفكر واملنطق، وتذرع كل من الدولة وا

توسيع نطاق وعي األمة وازدياد معرفتها مبا يدور يف العامل عرب الصحف واجملالت والنشرات واإلذاعات والنوادي 
 واملعاهد وغري ذلك من وسائل اإلعالم والبث، والتعليم والثقافة سواء بالوسائل األكادميية منها أو الوسائل

اإلعالمية، وبتوسيع املراكز الثقافية واملؤسسات االقتصادية واالجتماعية وتقدمي اخلدمات وتشكيل املؤمترات جلمع 
الطاقات والنشاطات وصبها يف التغيري الفعلي والقيام باملظاهرات واإلضرابات العامة، وحتصيل املوارد املشروعة 

فاء الذايت وتبين الفرد العامل حياته الــفردية على اجلشوبة واخلشونة للتمويل الــدائم، واالهتمام بالوصول إىل االكت
يف املأكل واملشرب وامللبس واملركب والــمسكن وغري ذلك، وتبين اللني يف حياته االجتماعية وختلقه باألخالق 

 (.11ولك()الكرمية حيث قال سبحانه: )فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من ح
عن الدكتاتورية ومالحمها وعالئمها ومسات الدكتاتور،  -وبإسهاب  -أما الباب الثاين فسيخصص للتحدث 

وأسباب وصوله للحكم، وبقائه فيه، وعالج ذلك، وسنتطرق لذكر مناذج كثرية وحوادث وقصص عديدة تارخيية 
فية تصرفه يف شؤون الدولة واألمة واهلل سبحانه ومعاصرة تشري إىل أسلوب الدكتاتور وطريقة تعامله مع الناس وكي

مقدمة لتغيري حال املسلمني مما  -مع سابقيه )السبيل( و)الصياغة(  -املسؤول أن ينفع هبذا الكتاب وجيعله 
حكم عليه إىل حال أفضل وحياة فضلى يف ظل قيادة إهلية رشيدة صحيحة وحكومة إسالمية عادلة وما ذلك 

 على اهلل بعزيز



م إنا نرغب إليك يف دولة كرمية تعز هبا اإلسالم وأهله وتذل هبا النفاق وأهله وجتعلنا فيها من الدعاة إىل )الله
 طاعتك والقادة إىل سبيلك وترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة(.

 املؤلف
  
 ـ هذا العدد هو ما ذكرته اإلحصاءات األخرية منه )دام ظله(. 1
 .52ـ سورة املؤمنون: اآلية  2
 .11ـ سورة احلجرات: اآلية  3
 .1من كتاب النكاح، ح 25الباب  4ـ انظر وسائل الشيعة: ج 4
 .321ـ االختصاص للشيخ املفيد: ص 5
 .157ـ سورة األعراف: اآلية  6
 .11ـ سورة الرعد: اآلية  7
 .69ـ سورة العنكبوت: اآلية  8
 .131ـ سورة الشعراء: اآلية  9

 .159ـ سورة آل عمران: اآلية  11



 الفصل األول:  مقومات التغيير
 الخبرة السياسية

 
 الوعي السياسي

إن من أهم األمور اليت جتب على املمارسني للتغيري هو فهم السياسة، إذ بدون الفهم املذكور ال يتمكن اإلنسان 
تمكن من مواصلة من الشروع يف العمل وإن بدأ، فإنه ال يتمكن من االستقامة يف أمره وإن جتلد وقاوم فإنه ال ي

السري باحلركة إىل شاطئ السالم واهلدف املنشود. ومن الواضح أن كثرة كبرية من املثقفني سواء الدينيني منهم أو 
الزمنيني ال يعرفون السياسة إال ظاهراً منها ألهنم مل يدرسوها ومل يباحثوها بل ولرمبا مل يطالعوها وإمنا كان َهّم 

ور الدينية اليت ُهم بصددها أما املثقفون الزمنيون فهمهم يف دروسهم وممارساهتم املثقفني الدينيني بعض األم
العلمية منحصر يف الطب واهلندسة والفيزياء والكيمياء وغري ذلك ولذا نرى املسلمني يصب عليهم البالء صباً 

املأزق فمن الالزم وهم ال يعرفون املصدر وال الكيفية وال اخلصوصيات ولذا يعجزون عن العالج واخلروج عن 
دراسة السياسة دراسة واعية مث مباحثتها ومواصلة مطالعتها بدقة وحيث ال ميكن جتريد السياسة عن علمي 

 االجتماع واالقتصاد فالالزم دراستهما أيضاً.
 غياب الوعي السياسي

تنا بالسياسة مما وإليك هبذه املناسبة قصتان عن العراق وإيران حىت نعرف كيف يعملون هم يف غياب عن معرف
يسبب إجهاض كل حركات املسلمني وإن كان القائمون هبا من أشد املؤمنني إخالصاً لدينهم وملبادئهم 

 ولبالدهم.
 السياسة ذات جانبني

 مث إن فهم السياسة له جانبان: سليب وهو ما ذكرناه: بأن يفهم اإلنسان ماذا جيري يف بالد اإلسالم؟
 ذه األسئلة.وكيف ذلك؟ وملاذا؟ وأمثال ه

 وجانب إجيايب: وهو أن يفهم اإلنسان كيفية العالج
فاألمر يف املقام هو تشخيص املرض وفهم العالج، إذ من الطبيعي أنه إذا علم اإلنسان املرض ومل يعلم العالج مل 

قطت ينفع فهمه للمرض شيئاً، ولذا نرى أن املسلمني ملا سقطت دولتهم الواحدة انقسموا إىل دولتني وملا س
الدولتان انقسموا إىل أربع دول: العثمانيني واإليرانيني واملغول يف اهلند ودولة املغرب ومل يتمكنوا من العالج مع أن  
كلهم كان يعلم املأساة وإمنا كان عدم متكنهم من العالج لعدم فهمهم له ويف زماننا هذا حيث سقطت الدول 

لشيوعية وبعضهم إىل الدميقراطية الغربية وبعضهم إىل اإلسالمية األربع التجأ بعضهم إىل القومية وبعضهم إىل ا
 املنحرفة وبعضهم إىل الدكتاتورية بدون اسم فانطبق عليهم قول الشاعر:

 املستجري بعمرو عند كربته          كاملستجري من الرمضاء بالنار



جبت العطب األكثر فهم كمن يريد وال شك أن كثرياً منهم كانوا يهدفون إنقاذ بالدهم لكن وعورة الطريق أو 
شفاء ولده لكنه يعطيه عوض الدواء الناجع مساً قاتاًل واستفاد من هذه الغفلة وعدم االنتباه املستعمر اخلارجي 

واخلامل الداخلي حيث أركب املستعمرون عمالءهم على التيارات كما نرى ذلك بالنسبة إىل عبد الناصر وعبد 
 مالء.الكرمي قاسم وغريهم من الع

أما العمالء أنفسهم فقد استغلوا من غفلة الناس فرصة مناسبة ملصادرة امللك واملال ففسدوا وأفسدوا وال ينفع 
اإلنسان أن يقول أين أفهم العالج إذا مل ميارسه فالعامل غري العامل أسوأ من اجلاهل ولذا مثل اهلل سبحانه له 

لتوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفاراً بئس َمَثُل القوم أبشع األمثلة قال سبحانه: )مثل الذين محّلوا ا
 (.1الذين كّذبوا بآيات اهلل()

وقال سبحانه يف آية أخرى بالنسبة إىل العامل غري العامل: )فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه 
 (.2يلهث()

 ويقال ملن يدعى العلم بالسياسة وال يعمل مبوازينها:
 كنت ال تدري فتلك مصيبة          وإن كنت تدري فاملصيبة أعظمفإن  

 املرض السياسي
رأيت أفراداً كانوا يذوبون تأسفاً وأملاً لتأخر املسلمني وملا يصيبهم من شظايا التأخر يف أهلهم أو ماهلم أو وطنهم 

من الفضالء يف بعض العلوم  أو غريها لكنهم كانوا جاهلني بالسبب وجاهلني بالعالج على أن مجلة منهم كانوا
اإلسالمية أو العصرية وليس ذلك إال ألهنم مل يدرسوا السياسة فهم كمن يتلهف لشفاء أعز أصدقائه وأهله الذين 

 متّرضوا لكنه ال يعرف مرض املريض أو يعرف املرض لكنه ال يعرف عالجه.
 العالج الناجع

نب سائر الدراسات األخرى يف املناهج الثقافية بالنسبة إىل والعالج يف املقام إمنا هو ضم دراسة السياسة إىل ج
طالب العلم سواء كانوا دينيني أو زمنيني مث الالزم أن ينشر هؤالء الدارسون السياسة بني اجملتمع حىت تكون 

السياسة عند اجملتمع كسائر شؤوهنم العادية فكما أن كل مريض يذهب تلقائياً إىل الطبيب ويذهب كل جائع 
ر عفوياً إىل حتصيل الطعام واللباس كذلك يلزم أن يذهب كل فرد من املسلمني إىل تعديل االحنراف العريض وعا

 احلادث يف بالد اإلسالم وبذلك يقرتب املسلمون إىل العالج بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.
 املعرفة السياسية

ي أمر يؤثر يف أي أمر، ومعرفة املسافات ومن فهم السياسة أن يعرف اإلنسان ارتباط األمور بعضها ببعض وأن أ
واخلصوصيات واملزايا واألقوام واالجتاهات والتيارات وما أشبه ذلك فإن اإلنسان إذا مل يعرف األمور حق معرفتها 

ال يتمكن من التصرف فيها فإن من ال حيسن املعرفة باملعمل واملاكنات املوجودة فيه ال يتمكن من تشغيلها أو 
لعطب وكذلك من ال يعرف جزئيات بدن اإلنسان ال يتمكن من معرفة أمراضه، وعالجها إىل غري عالجها لدى ا

ذلك، والسياسة أيضاً من هذه األمور اليت إذا مل يعرف اإلنسان جمريات السياسة وخصوصياهتا ال يتمكن من 



ة، ويف البالء حمنة، وهبذه املناسبة التدخل يف شؤوهنا وتوجيهها والسري هبا إىل الصراط املستقيم بل يزيد يف الطني بل
 ننقل القصة املشهورة اليت رواها املؤرخون بألفاظ خمتلفة وكما يلي:

 ثورة علوية اسرتاتيجية
يف زمن أحد العباسيني املدعني للخالفة ظهر يف املدينة املنورة أحد أحفاد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( من بين 

خارجاً على الدولة وثائراً ضدها وقد مجع السالح واملال يريد تقويض دولة بين  احلسن )عليه الصالة والسالم(
 (.3العباس )الذين طغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب()

واستوحش العباسي من ظهور هذا السيد العلوي الثائر فجمع أصدقاءه وأقرباءه ومن يف بالطه واستشارهم يف 
ل له أحد كبار رجاالت بغداد من الشخصيات السياسية البارزة املعروفة باحلنكة ومل يكن يعرف هذا األمر فقا

املستشار املدينة املنورة وال خصوصيات األمور فيها كاملة أو كان يعرفها وإمنا جتاهل من باب جتاهل العارف 
 احلجاز. لغرض له فأخذ يستفسره عن املدينة املنورة فقال: إهنا مدينة صغرية يف

 سأل الرجل: هل هلذه املدينة وارد اقتصادي ضخم؟
أجاب العباسي: واردها ضئيل جداً، فهي ال تعتمد سوى على خنيل التمر وحاصلها الشحيح، الذي ال يكفي 

 قوتاً ألهلها.
 قال الرجل: كم عدد نفوسها؟

 فكان جواب العباسي: إن نفوسها قليل جداً.
 بالغابات واجلبال واحلواجز الطبيعية؟قال الرجل: وهل املدينة حماطة 

 قال العباسي: ال وإمنا أطرافها الصحارى واليباب والقفار.
 قال الرجل: ومن هذا الثائر؟

 أجاب العباسي: إنه من آل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، والناس يعتقدون به كثرياً.
 قال الرجل: وهل له أنصار؟

 اإلسالمي ألنه من أحفاد رسول اهلل كما ذكرت لك.قال: نعم له أنصار يف كل العامل 
 قال الرجل: ما هي أقرب البلدان املزدمحة بالسكان والغنية باالقتصاديات من املدينة؟

أجاب العباسي: إهنا البصرة فهي أقرب البالد املزدمحة إليها. قال الرجل: إذا كنت ختشى من هذا الثائر وأردت 
 يس عليك إال أن متأل البصرة رجااًل وسالحاً ومااًل.الوقوف أمامه والقيام بصده فل

لكنه مل يظهر شيئاً  -طبعاً بنظره  -استهزأ العباسي يف نفسه من هذا التفكري السخيف، والعقل الضعيف 
احرتاماً لكرب الرجل ومكانته االجتماعية وتشكر منه وصرفه مث قال جللسائه أنظروا إىل عقلية هذا الرجل فإين كنت 

نه على عقله وحكمته وعلى تفكريه وشخصيته وإذا به قد خرف وطال عليه الزمن، أي ربط بني البصرة أرى أ
 واملدينة املنورة؟

 إن الرجل خرج ثائراً من املدينة وأنا أمأل البصرة خياًل ورجااًل؟



احلسين تندلع من لكن مل ميض إال زمان يسري حىت فوجئ العباسي يف بغداد بأخبار الثورة العلوية بقيادة السيد 
البصرة وقد التف الناس حوله وهم يف طريقهم ملهامجة العاصمة بغداد فتعجب العباسي من ذلك تعجباً كبرياً 
واستحضر الرجل احملنك السياسي الكبري السن ليسأله أنه كيف عرف االرتباط بني البصرة واملدينة املنورة وملا 

لّوحت يف كالمك بأنه ال بد أن يظهر الثائر احلسين من البصرة حضر، واستفسره عن األمر أجاب قائاًل: أنت 
ألنك قلت أن املدينة بلدة صغرية ومن الواضح أن البلدة الصغرية ال تتحمل احلروب وقلت ال وارد هلا ومن 
ليل الواضح أن احلرب حباجة إىل وارد كبري فالبلدة اليت ال وارد هلا ال تتمكن أن حتارب وقلت أن نفوس املدينة ق

ومن الواضح أن احملارب حيتاج إىل جيش وال يتمكن أن يعتمد على مجاعة قليلة وقلت أن املدينة ليست حماطة 
بالغابات واجلبال واحلواجز الطبيعية وإمنا أطرافها اليباب والصحارى القاحلة ومن الواضح أن الذي يريد أن حيارب 

حواجز طبيعية حىت يتمكن الثائر من التحصن هبا ملقاومة ال يتمكن أن حيارب يف العراء ألن احلرب حباجة إىل 
العدو ومواجهته، وكذا إذا اضطر التجأ إليها. وقد قلت أن املدينة ليست كذلك مث قلت إن هذا الثائر من أحفاد 

ه ال رسول اهلل والناس يعتقدون به يف كل العامل اإلسالمي اعتقاداً كبرياً وله أنصار يف كل البالد ومن الواضح أن
يبقى يف بلده الصغري وإمنا خيتار بلداً آخر وحيث سألت منك عن أقرب البالد إىل املدينة املنورة اليت تتوفر فيها 

مؤهالت الثورة من املال والرجال والسعة واألشجار والنخيل وما أشبه، قلت أهنا البصرة فمن الطبيعي أن يشري إىل 
مثل هذه املدينة ولذا قلت لك إمألها عليه خياًل ورجااًل وماالً وسالحاً  الثائر العقالء احمليطون به أن ينتقل إىل

وهكذا كان، فتعجب العباسي من بعد تفكري هذا الرجل وحسن ربطه لألمور وأدار رحى احلرب يف البصرة ضد 
 (.4الثائر احلسين)

 املعرفة السياسية ال بد منها
من معرفة كل األمور واجلوانب، واألطراف واخلصوصيات،  نعم أنه ال بد ملن يريد السري باألمة إىل األمام

واحلوادث واالرتباطات، واألسباب واملسببات لوضوح أن ممارسة التغيري ال تصح بالنسبة إىل من ال يعرف هذه 
األمور، فإن من ال يعرف كيف ابتدأت الدولة اإلسالمية وكيف مت القضاء عليها يف هذا القرن ال يتمكن من 

 ن املؤسس حباجة إىل معرفة التاريخ وجمريات األمور وخصوصياهتا وتفاعلها وغري ذلك.التأسيس أل
 الدولة اإلسالمية شروقاً وغروباً 

وهبذا الصدد ننقل كلمة موجزة عن كيفية تأسيس رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( الدولة اإلسالمية وكيفية احنالهلا 
بعث يف أمة  -كما هو معروف   -ول )صلى اهلل عليه وآله( حىت نعرف كيف نتمكن من اإلعادة فإن الرس

متفككة متحاربة يقتل بعضهم البعض، ويفتك كل منهم باآلخر، قد سرى بينهم اخلوف والقلق غايته وكانوا كما 
وصفتهم الزهراء )عليها الصالة والسالم( يف خطبتها املعروفة )كنتم تشربون الطرق وتقتاتون القد أو الورق أذلة 

 (.5سئني ختافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فآواكم وأيدكم بنصره()خا



كما كانت احلدود اجلغرافية حتكم بينهم ال بني البلد والبلد فحسب بل بني قبيلة وأخرى فجاء رسول اهلل )صلى 
هذه أمتكم أمة (، )وإن 7(، و)إمنا املؤمنون أخوة()6اهلل عليه وآله( وشعاره )وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم()

 (.8واحدة()
فبعث منهم أمة متقاربة متصادقة، متآخية متعاونة، آمنة مطمئنة عزيزة مكّرمة مل ميض هبم زمان إال وقد انضوت 

حتت حكومته العادلة )صلى اهلل عليه وآله( ما يقارب من تسع دول على خارطة اليوم، وهي عبارة عن: الكويت 
املتحدة ومسقط واليمن الشمايل واليمن اجلنويب واحلجاز واألردن وقد ذكر  وقطر والبحرين واإلمارات العربية

املؤرخون أن النيب )صلى اهلل عليه وآله( مل يكن له حىت سجن واحد يف هذه الدولة الواسعة املرتامية األطراف 
ة، والعــدل اجلديدة العهد، حيث قد أسس بنياهنا على تقوى من اهلل ورضوان، وعلى أسس املكارم واإلنساني

والرمحة، مث توسعت الدولة اإلسالمية الفتية وتوسعت ـ حىت وصلت يف زمان اإلمام أمري املؤمنني )عليه الصالة 
والسالم( ـ طواًل من ليبيا إىل داغستان يف االحتاد السوفيايت ومثل هذه السعة طوالً كانت سعتها عرضاً وكان 

برية اليت كانت أكرب دول العامل ذلك اليوم إطالقاً إدارة قّل هلا من نظري اإلمام )عليه السالم( يدير هذه الدولة الك
فلم يكن للسجن يف حكومته العريضة معىن كاملتداول يف زماننا، وال كاملعروف قبل اإلسالم، بل كان السجن يف 

تلئة بالناس وكان حكومته العادلة، بدائياً وبسيطاً جداً مع أنه كان للفرس والروم آنذاك سجون ضخمة وعظيمة مم
 السجناء يتعرضون فيها ألشد أنواع التعذيب.
 كما ذكرت ذلك الكتب املعنية هبذا الشأن.

وهذا حبث ثان ال نريد التعرض له وإمنا ننقل هنا رواية واحدة تدل على مدى بساطة السجن يف زمان اإلمام أمري 
 املؤمنني )عليه السالم(.
 تصدع الدولة اإلسالمية

الدولة الواسعة الشاسعة تشققت من زمان العباسيني بظلمهم وظلم الذين سبقوهم من األمويني إىل مث إن هذه 
دولتني دولة يف املشرق وهي دولة اخلالفة العباسية ودولة املغرب وهي دولة األدارسة أبناء عم اإلمام الصادق )عليه 

وا هناك دولة هلم مث تشققت هاتان الدولتان الصالة والسالم( حيث فروا من اضطهاد العباسيني إىل املغرب فأسس
 إىل أربع دول:

 الدولة العثمانية.

 والدولة اإليرانية.
 والدولة املغولية يف اهلند.
 ودولة رابعة يف املغرب.

 فإذا مل يعرف اإلنسان أنه كيف تأسست الدولة اإلسالمية، وكيف تشققت، وما هي عوامل ثبوهتا وتوحدها؟
 ا وسقوطها؟مث ما هي عوامل تشققه

 فإنه ال يستطيع ممارسة التغيري وال الوصول إىل حتقيق الدولة اإلسالمية الواحدة.



 االستياء العام
وعلى أي حال حني سقطت احلكومات اإلسالمية يف اهلند ويف إيران ويف تركيا ويف املغرب وقامت املؤسسات 

، إستاء املسلمون مجيعاً يف كل البالد وعادوا إىل العلمانية بتأثري من الغرب خصوصاً عقيب احلرب العاملية األوىل
االهتمام بإصالح أمورهم لكن ملا كانت أساليبهم ختتلف كثرياً عن أسلوب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عجزوا 

عن أن يتفقوا على منهاج بّناء يؤلف بينهم وجيعلهم وحدة واحدة وقوة متماسكة بل بالعكس من ذلك فقد 
با وأصبحوا شيعاً متباغضة وأحزاباً متحاربة ولو كانت تسودهم اجلماعات املفكرة املعتدلة لوحدوا تفرقوا أيدي س

صفوفهم ولصّبوا جهودهم يف أجنحة كما جند مثل هذا يف كثري من البالد الغربية املدعية للدميقراطية على أنّا ال 
جياد األحزاب وجعلوها أجنحة يف سبيل مصلحتهم نريد تأييد الدميقراطية إال بقدر أن دعاهتا تعقلوا األمور يف إ

الوطنية ولو كان املسلمون يتفقون على مثل هذا الطرح الذي ذكرناه يف كتب متعددة وبصورهتا اإلسالمية 
الصحيحة مل يكن للغرب والشرق اجلرأة يف تضييق اخلناق على املسلمني وتسيريهم هبذا السري العنيف الذي 

اهم ومن الطبيعي أنه إذا ضاعت الدنيا ضاعت اآلخرة معها أيضاً ففي احلديث سّبب للمسلمني ضياع دني
 الشريف:

)من ال معاش له ال معاد له( إذ من الواضح أنه ليس املراد باملعاش هو األكل والشرب فقط وإمنا سائر الشؤون 
 احليوية اليت يعرب عنها مجيعاً باملعاش وحيث ال معاش للمسلمني فال معاد هلم.

 هر غري إسالميةمظا
 -باستثناء ما شذ وندر  -وهذا واضح يرتاءى يف كل شؤون بالدهم فإنك ال تذهب إىل بلد من بالد اإلسالم 

إالّ وجتد فيها اخلمور والفجور والقمار والربا واالحتكار وسائر احملرمات اإلسالمية متفشية، أما احلكم بغري ما أنزل 
 -فة أرجاء بالد اإلسالم بال استثناء، ومن الواضح أن مثل هؤالء املسلمني اهلل فحّدث وال حرج فإنّه قد عّم كا

ال آخرة هلم كما ال دنيا هلم وهذا كله دليل على أن عدم معرفة السياسة معرفة  -إال من عصمه اهلل سبحانه 
صغرياً مث  تطبيقية يوجب بقاء الضياع والتشتت بل ويؤّدي إىل توسعة نطاق اخلرق ألن الضياع والتشتت يبدأ

 يتسع ويتسع حىت يشمل كافة أحناء األمة كما جند اآلن ذلك.
 نظرية وتطبيق

وأما اشرتاطنا يف معرفة السياسة، بكوهنا معرفة عملية تطبيقية فلوضوح أّن العلم وحده ال ينفع، كالذي يعرف 
ال يبين لنفسه داراً فهوال  الدواء لكن ال يستعمله فهو ال يربأ وال يفيق من مرضه، أو كالذي يعرف البناء لكن

يتمكن أن يستظل بوارف من ظله إىل غري ذلك، وهلذا جاء يف هنج البالغة عن اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
 (.9السالم( أنه قال: )لعن اهلل اآلمرين باملعروف التاركني له والناهني عن املنكر العاملني به()

ـا أيها الـــذين آمنـــوا مل تـــقولون ما ال تفعلون كرب مقتاً عند اهلل أن تقولوا ما وجاء قبل ذلك فــي القرآن احلـــكيم: )يـــ
 (.11ال تفعلون()



وهكذا إذا أردنا ممارسة التغيري إىل حيث ظل اإلسالم الظليل، والسيادة والسعادة، والعزة والكرامة، دنيا وآخرة، 
ها وتباحثها، واملطالعة الكثرية فيها واألخذ والعطاء فعلينا االضطالع يف السياسة وذلك ال يكون إال بتدارس

 مبوازينها ووفق خصوصياهتا. 
 األمور الدخيلة يف الفهم السياسي

مث إن من أهم األمور الدخيلة يف الفهم السياسي وسيأيت احلديث عنها مستقاًل، أيضاً. هو عدم االشتغال بالتوافه 
ت من كان له مريض مبتلى بالسرطان وإذا مل يعاجله عالجاً سريعاً واملكّررات، والغفلة عن اهلدف األمسى، أرأي

أدى إىل موته، مث حصلت يف يده بثرة صغرية تؤمله لكنها ليست قاتلة وال تسبب له العطب هل يشتغل بالبثرة أو 
 بالسرطان؟

اً على أنه ال يفهم شيئاً، إنه إن ادعى الفهم مث اشتغل أوالً مبعاجلة البثرة دون السرطان أعطاك دلياًل عملياً صارخ
وهكذا حال السياسة والسياسيني، فإن من يرى بالد اإلسالم تتمزق، واملسلمني يزدري هبم، واخلريات تنهب، 
واألموال تسلب، واألعراض هتتك، والشباب يعذبون يف السجون، واألحرار يقتلون يف كل مكان، مث يشتغل 

يبيع غالياً أو يغش يف اللنب ماءاً أو يشتغل حبفظ مقامات احلريري بعالج التوافه، ويغفل عن اهلدف فينبغي من 
أو ما أشبه ذلك فإنه يعطيك هبذا دليالً عملياً صارخاً على أنه ال يفهم السياسة، وإن ادعائه ليس إال باطاًل 

إنقاذ املسلمني  والغريب املؤسف أن هذا هو واقع كثري من اإلسالميني فبدل أن يكتبوا وخيطبوا ويأمتروا حول كيفية
وإرجاع حكومتهم الواحدة العاملية وإعادة احلريات اإلسالمية إليهم، وإنقاذ ماليني السجناء األبرياء الذين هم 

حتت أشد أنواع التعذيب الوحشي يف عرض بالد اإلسالم وطوهلا، وإسقاط احلدود اجلغرافية بني بالد اإلسالم، 
تلف الشؤون، واالهتمام بتوزيع القدرة وعـدم متركزها فـي نقطة واحدة مما وتطبيق قوانني اهلل سبحانه وتعاىل يف خم

(. وإن من ملك استأثر، ومما يؤدي إىل 11يؤدي إىل طغياهنا واستبدادها فـ )إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن()
تخاب واالستفتاء حكر األصوات هو جانب القوة والثروة، فيكون االنتخاب بذلك اغتصاباً، فال بد أن يكون االن

 حراً يف ظل توزيع القدرة.
فبدل ذلك كله تراهم يصرفون أكثر أوقاهتم بل كلها يف فروع صغرية وطفيفة تكون أشبه شيء بالبثرة يف الذراع إىل 

 جانب السرطان يف الدماغ.
 أن األمر لو كان كما أن على التيار املمارس للتغيري صّب كل إمكانياته وصالحياته يف طريق العالج والتغيري حىت

حباجة إىل تأليف كتاب حول املرأة أو العامل والفالح أو كيفية عالج االقتصاد أو ما أشبه لزم صّبه يف التيار العام 
للتغيري اقتداًء بالرسول )صلى اهلل عليه وآله( حيث جعل حىت من شؤونه الفردية وقضاياه الشخصية مورداً حنو 

ىل األمام: فقد تزوج ألجل هذا الشأن وزّوج لنفس هذا اهلدف وسافر أما للدفاع أو املصب العام لتقدمي اإلسالم إ
للحرب وأما للصلح أو لتوطيد العالقات، وأما لتعميم رمحة اإلسالم على األنام أو لتعليم املسلمني مناسك حج 

 مة بذلك.البيت احلرام الذي جعله اهلل مثابة للناس وأمناً، كما وصف القرآن احلكيم مكة املكر 



وهكذا بالنسبة إىل كل تصرفاته ومعامالته من أخذ وعطاء، وحل وترحال، وحكم وقضاء، ويف سائر قضاياه 
وشؤونه حىت أنه )صلى اهلل عليه وآله( كان قد بىن البيوت ألزواجه ونسائه وأقربائه وأصحابه حول املسجد كي 

سجد كي يكونوا مبرأى منه ومسمع، ورهن إشارته يكون هلم جتّمع لالنطالق وحىت أنه مجع الفقراء يف صفة امل
 وأمره إذا أرادهم ألمٍر جامع أو لصالة مجاعة أو لغزوة وحرب أو مسألة أو إبالغ أحكام إىل الناس أو غري ذلك.

 من أوليات الفهم السياسي
ليست من اإلسالم مث إن من أوليات الفهم السياسي أن يعرف التيار الذي ميارس التغيري بأن هناك ثالثة أشياء 

 يف شيء وإن جاءوا هلا بألف حجة ودليل.
األول: إن كل شيء يهدّد وحدة املسلمني ويفرقهم إىل قوميات أو طائفيات أو عنصريات أو أقليميات أو ما 

أشبه ذلك، فهو ليس من اإلسالم والالزم أن تذوب كل التقسيمات يف حبر اإلسالم العظيم الذي يرى كل 
كأسنان املشط وأهنم أخوة تتكافأ دماؤهم. وبذلك تذوب تلقائياً كل القوميات مبا فيها القومية   املسلمني سواسية

العربية والقومية الفارسية والقومية الطورانية الرتكية والقومية الكردية وسائر القوميات اليت أو جدها أو نفخ فيها 
الشيوعية وليدة القومية، والشيوعية اليت هي  املستعمرون يف بالد اإلسالم كما تذوب يف حبر اإلسالم الكبري

البعثية، وهكذا تذوب العنصريات الضيقة واإلقليميات احملدودة وحنوها وسنتحدث عن هذا األمر وما يليه يف 
 مطاوي هذا الكتاب بالتفصيل بإذنه تعاىل.

تخاب فهو باطل وليس الثاين: إن كل من يصل إىل احلكم بال استفتاء حر من الشعب وبال شورى منهم وال ان
من اإلسالم يف شيء سواء كان وصوله إىل احلكم بسبب العشرية والقبيلة أو بسبب امللكية الوراثية أو بسبب 

 اإلنقالب العسكري أو بغري ذلك.
الثالث: إن كل بلد جيهر فيه باملعاصي واحملرمات، ومبنظر من احلكومة ومسمع، بل بتشجيع منها، وسن القوانني 

، باطل ليس من اإلسالم يف شيء وجيب أن تطّهر، فالبلد الذي يباع فيه اخلمور أو يفتح فيه املواخري أو حلمايتها
تتعامل مصارفه بالربا ولو حتت ألف غطاء واسم، أو ما أشبه ذلك ال ميكن أن يبقى على حاله يف تيار اإلسالم 

ل تتعدى إىل ما هي أكرب وأفحش حرمة منها، التغيريي، علماً بأن احملرمات غري مقتصرة على اخلمور والفجور ب
وهي مزاولة القوانني الوضعية املخالفة لإلسالم، فإنه جيب أن تبدل كلها إىل قوانني إسالمية فعلى التيار التغيريي 

 -ولو كانوا أفاضل  –عدم اإلكرتاث بالقوانني غري اإلسالمية إطالقاً فهي قوانني غري مشروعة مهما وصفها أناس 
عية، وضارة مهما قالت احلكومات فيها بأهنا وضعت للمصاحل العامة، وباطلة مهما رّوجوا صحتها يف بالشر 

 وسائل اإلعالم العاملية.
 مصدر الشقاء ومبدأه

فمن يوم ترك املسلمون قوانني اإلسالم متزقوا شّر ممزق وساد عليهم الشرق والغرب فنهبوا خرياهتم وقتلوا أحرارهم، 
هم وأهلكوا حرثهم ونسلهم، وأبادوا بالدهم وتأّخرت األمة تأخراً ذريعاً مل يكن له سابق يف ومألوا السجون من

تاريخ اإلسالم الطويل، وال بأس أن نذكر هنا شطراً من املشكلة اليت واجهها املسلمون بعد تركهم قوانني اإلسالم 



معتقداهتم وال تالئمهم ما داموا مسلمني  )كمثال على ما ذكرناه( حيث استوردوا القوانني الوضعية اليت ال تالئم
وأقوى دليل على ذلك رفض األمة اإلسالمية رفضاً عملياً لكل القوانني املستوردة وحماولة اهلروب منها والتحايل 
عليها حسب اإلمكان بعد رفضها هلا رفضاً فكرياً حيث أن هذه القوانني ليست حمرتمة عندها إطالقاً مما سبب 

إلستقرار احلكمي يف أي باب من أبواب األحكام القضائية أو اجلنائية أو املالية أو احلدودية أو الرتجرج وعدم ا
 غريها.

 الرفض العملي والفكري للتلفيق
وننقل هبذه املناسبة مجلة من كالم )الدكتور اخلدوري( لنرى أن املسلمني كيف وقعوا يف متاهات دامسة بعد تركهم 

 قوانني اإلسالم النرّية.
 ا سّبب تأخر بالدهم أي تأخر، ففي كتابه )االجتاهات السياسية يف العامل العريب(.مم

قال: )جتربة األقطار العربية وخاصة مصر وبلدان اهلالل اخلصيب يف فرتة ما بني احلربني أثبتت أن القانون الغريب 
ض املطلوب وكما حصل يف اخلالص أو القانون اإلسالمي اخلالص دون إجراء تعديالت عليهما ال يفيان بالغر 

خمتلف احلقول نشب صراع بني مدرستني فكريتني مدرسة جديدة رفضت القدمية باعتبارها ال تناسب األوضاع 
العصرية، ومدرسة قدمية شهدت قطيعة مفاجئة للماضي طالبت ببعث كامل للشرع اإلسالمي وهكذا تتضح 

 ما لديهما. احلاجة املاسة إىل أسلوب جديد يأخذ من املدرستني أفضل
وكان السمهوري هو الذي رفع لواء الدعوة إىل أسلوب جديد معتدل جيمع ما بني القانونني الغريب واإلسالمي 

آماًل أن يؤّدي اجلمع يف النهاية إىل تأليف منهج منسجم منهما وقد أيده يف ذلك النقاد الذين رأوا أنه يستحيل 
إذا ما غرست يف بيئة إجتماعية جديدة أن تعطي نتائج مشاهبة ملا أعطته على املفاهيم القانونية والدستورية الغربية 

يف الغرب ومن ناحية أخرى فقد حدث صدام مباشر بني القانون الغريب والشرع اإلسالمي يف امليادين اليت كان 
و متماثل، هلذا فيها األخري يتمتع مبكانة قوية، رغم أن القانون الغريب مل يدخل ما اختلف من مرافق احلياة على حن

 بدأ بعض النقاد يتساءلون عن إمكان حتديث الشرع اإلسالمي حبيث ال يعود يتناقض مع القانون الغريب.
وقال آخرون: بأنه قد يكون باإلمكان تعديل كل من القانونني حبيث يصالن إىل مرحلة من االنسجام اليت تصل 

 ن التفكري يسرّي يف هذه االجتاهات.يف النهاية إىل التأليف الكامل يف ما بينهما وإذ كا
طرح السمهوري فكرة تطبيق هذا األسلوب يف أثناء إعداد مصوبة قانون مدين جديد للعراق يستند إىل املفاهيم 
اإلسالمية والغربية ومل تكن جتربة السمهوري جديدة فمنذ أن شرعت اإلمرباطورية العثمانية يف تنفيذ التنظيمات 

ديدة حتتوي قوانني غربية كالقانون التجاري لعام ألف ومثامنائة ومخسني، وقانون أخذت تتبىن تشريعات ج
العقوبات لعام ألف ومثامنائة ومثانية ومخسني، ودفعت هذه احملاوالت بعض احملدثني إىل تقنني الشرع اإلسالمي 

أي حال من األحوال على  املدين وهكذا صدرت )اجمللة( لتكون مبثابة قانون اإلسالم املدين مع أهنا ال تشتمل ب
كل جوانب القانون املدين واستندت اجمللة يف األكثر إىل املذهب احلنفي رغم أهنا رجعت إىل املذاهب األخرى 
وكانت مبثابة عالمة بارزة يف طريق تطّور القانون اإلسالمي املدين ويبدو األثر الغريب، خصوصاً يف الشكل الذي 



أخرى يف مصر على يد )قدري باشا( يف كتاب مرشد احلريان ففيه عمد مؤلفه  صيغت به اجمللة، مث بذلت حماولة
إىل وضع قانون العقود وفقاً للقانون احلنفي وهذا الكتاب ال خيتلف عن اجمللة سواء يف حمتواها أو يف هنجها 

مل يف املدارس احلكومية األورويب ورغم أن هذا الكتاب مل يكن قانوناً رمسياً إال أنه اعترب مرجعاً موثوقاً به واستع
 ومع ذلك فإن أياً من االثنني: اجمللة وكتاب قدري باشا، مل حيدث تغيريات جوهرية هامة.

وهكذا تركت مهمة مثل هذه التغيريات إىل اجليل القادم، وكان السمهوري هو الذي دفع هبذه العملية خطوة إىل 
عداداً لتغيري قوانينهم املدنية، على طرفني متناقضني تبّنت األمام، ووقف البَـَلدان مصر والعراق اللذان أبديا است

مصر القانون املدين الغريب الفرنسي كلياً، بينما متسك العراق باجمللة، وهلذا مل يبذل السمهوري أية حماولة لصياغة 
معتداًل بطبعه  قوانني جديدة كلياً هلذين البلدين ومل يدع إىل إحداث تغيريات ثورية يف أي منهما وذلك ألنه كان

وذراعياً مبنطلقه مث أنه أدرك صعوبة إحداث تغيري جذري فحاول أن يضّمن قانون كل من البلدين العناصر اليت 
يفتقر إليها من قوانني البلدان األخرى فأدخل عناصر من القانون الغريب يف القانون الذي كان إسالمياً يف األساس  

 يف القانون املصري الذي كان مستمداً من القانون الفرنسي.كما أدخل عناصر من القانون اإلسالمي 
وهكذا أصبح القانونان املصري والعراقي منوذجني للبلدان األخرى فتبّنت سوريا النموذج املصري املعّدل على ضوء 

هذه التجربة مع التجربة العراقية، وتبىّن األردن وليبيا النموذج العراقــي املعّدل وفق التجربة املصرية، والواضح أن 
اختالف مدى تطبيقها بني بلد عريب وآخر جنحت أكثر ما جنحت يف إدخال اإلصالح التشريعي وفق أسس 

علمانية خاصة يف العراق حيث متثلت يف قانونه وبقدر متساو، عناصر من التشريعني الغريب واإلسالمي إىل آخر  
 كالمه(.

  
 .5ـ سورة اجلمعة: اآلية  1
 .176: اآلية ـ سورة األعراف 2
 .13 - 11ـ سورة الفجر: اآلية  3
ـ ال خيفى أن العلويني ثاروا ضد العباسيني ثورات وثورات حىت سببوا تعديل حكومتهم وجعلوهم أقل ظلماً؟  4

 وأخرياً سببوا سقوطهم، يف قضايا مفصلة مذكورة يف التاريخ )منه دام ظله(.
 .111ص 2ـ كشف الغمة: ج 5
 .46آلية ـ سورة األنفال: ا 6
 .11ـ سورة احلجرات: اآلية  7
 .52ـ سورة املؤمنون: اآلية  8
 .129ـ هنج البالغة: اخلطبة  9

 .3-2ـ سورة الصف: اآليتان  11
 .7-6ـ سورة العلق: اآلية  11



 القانون اإلسالمي أو السقوط
 

 نتيجة اإلعراض عن اإلسالم
ن تقريباً كيف ابتلوا بالقوانني امللّفقة، واألحكام املزدوجة اليت وهبذا نرى أن املسلمني يوم تركوا قوانني دينهم منذ قر 

مل تزدهم إال تأخراً وذلة، وهكذا كان حال سائر بالد اإلسالم كإيران وتركيا وباكستان وأفغانستان وأندنوسيا 
 وغريها.

هذا مع غض النظر عن أن  والذي يراجع القوانني اإلسالمية والقوانني الوضعية يرى بينهما الفرق اإلنساين الكبري،
املسلم ينظر إليها بشك وريبة ويرى أهنا ليست من اإلسالم يف شيء، وإنه ال جيب االلتزام هبا، والعمل على 

 طبقها.
مفروض يف أربعة مواد فقط وهي: اخلمس  -إذا صح التعبري  -فمثالً هناك يف القوانني اإلسالمية قانون الضرائب 

 بينما يف القوانني الوضعية ترى الضرائب فيها فوق املائتني مادة.والزكاة واجلزية واخلراج، 
 (.1وكذلك السجن يف اإلسالم ال يكون إال ملا يقارب عشرين قسماً من اجملرمني)

بينما جتد السجن يف القوانني الوضعية ألكثر من ألف قسم، وقد دار حوار ساخن مع الدكتور عبد الرمحان البزاز 
نة رئيساً للوزراء يف العراق أيام عبد السالم عارف، حيث زار كربالء املقدسة، واجتمع هناك الذي كان ولفرتة معي

 يف مقربة اإلمام الشريازي باهليئة العلمية ورجال الدين.
فقلت له: إنكم مع ادعائكم االستقالل، كيف تطبقون )قانون العقوبات البغدادي( وهو قانون استعماري أجنيب 

 يف أو له: أن املستعمرين هم الذين وضعوا هذا القانون وأوجبوا تطبيقه يف العراق؟ عن اإلسالم وقد ذكر
فلم حير جواباً وإمنا اكتفى بالضحك بدالً عن اجلواب، ومن الواضح أن قانون العقوبات البغدادي زّج مئات 

ف من األبرياء وأذاق فتيان األلوف من الناس األبرياء يف السجون وصادر املليارات من أموال العراقيني وأعدم اآلال
العراق وخرية شبابه من رجال ونساء أشد أنواع العذاب والتنكيل يف زنزاناته الرهيبة وهتك األعراض وخنق احلريات 
وأضعف البالد ضعفاً كبرياً غري مسبوق يف تاريخ العراق إطالقاً، كما أنه أو جب البطالة الشائنة والفساد العريض 

 خيفى على من الحظ القانونني والتارخيني وقارن بينهما. إىل غري ذلك مما ال
 مهزلة وضع القانون

أما كيفية وضع القانون يف اجملالس التشريعية للبالد اإلسالمية من جملس األعيان أو جملس األمة أو جملس الوزراء 
 أو ما أشبه ذلك.

أحد الذين كانوا يرتادون جملس األمة يف فإليك منوذجاً واحداً على كيفيته وقس عليه ما سواه: اتفق إن سألت 
: كيف -وقد كان له مسحة من اإلميان والفضيلة  -باعتباره نائباً منتخباً عن األمة  -إحدى البالد اإلسالمية 

 تضعون القانون؟



 فتبسم ضاحكاً وقال: ال تسأل عن ذلك فإهنا مهزلة.
 قلت: وكيف؟

 جتاريب يف ذلك:قال: أنقل لك مثاالً واحداً وجتربة واحدة من 
ذات يوم فّوض إلينا رئيس اجمللس وضع قانون لألحوال الشخصية من النكاح والطالق وما أشبه فعنّي الرئيس جلنة 

ثالثية مكّونة مين أنا وإثنني آخرين لسّن هذا القانون، أما أحد الرجلني اآلخرين فكان رجاًل أُمّياً ال يقرأ وال 
مكانة إجتماعية استطاع عربمها الوصول إىل جملس األمة كنائب عن قطاع  يكتب ولكن حيث أنه كان ذا ثروة و 

كبري من أهايل البلد، وأما اآلخر فكان مثقفاً وخرّيج جامعة لكنه يف أثناء تقرير بعض القوانني حدث له شغل 
ىل وضع خارج اجمللس فاستأذن وذهب وأعطى صوته لصديقه األّمي، واستمرت بنا اللجنة الثنائية حىت وصلنا إ

قانون يعنّي فيه مدة )أكثر احلمل( فقال النائب األّمي وباعتبار أن له صوتني: إن أكثر مدة للحمل )إثنيت عشرة 
 سنة( فتعجبت من ذلك، وقلت له متسائاًل: من أين تقول هذا؟

ن بعض جرياهنا أجاب قائاًل: إن يف عشريتنا أمرأة طاعنة يف السن وهي امرأة حمرتمة وموّقرة وصادقة فهي تقول: إ
 ولدت بعد إثنيت عشرة سنة من وفاة زوجها.

أثار هذا الكالم دهشيت فقلت له متعّجباً: وهل ميكننا سّن قانون يتحكم برقاب أّمة وشعب، اعتماداً على قول 
 امرأة عجوز؟

ر احلمل ومل أزل أناقشه وأجادله ليتنازل عن قوله وهومصر عليه حىت متكنت أن أو صله إىل سنتني ليكون أكث
قانوناً سنتني وملا مل أمتكن من إقناعه للتنازل عن قوله هذا أيضاً، قلت له: إن السنتني أيضاً ختالف العلم والتشريح 

فقال متعنتاً: إين ال أتنازل أكثر من هذا وباعتبار أن يل أكثر األصوات حيث أين أمّثل رأيني وأنت متّثل رأياً 
 واحداً فرأيي هو النافذ.

 وضع قانون بشأن تعيني سنتني ملدة )أكثر احلمل( فيا هلا من مهزلة مثكلة؟ وهكذا مت
ومن الواضح أن مثل هذا القانون الوضعي اهلزيل كم حيّرف الواقع وكم يشّوه أحكام اإلسالم، ويشقي حياة أمة 

 وعدم حمرمية وغريها.إسالمية: زواجاً ورجوعاً إىل الزوجة وإرثاً وإدخااًل يف النسب وإخراجاً من النسب وحمرمية 
 حضارة كاذبة

احلضارة ليست من اخلياالت اليت يثبت ادعاؤها مبجرد التشّدق هبا، وال شعراً يكفي نظمها يف أحسن القوايف بل 
هي حقيقة واقعية، يعكسها الواقع اخلارجي ملن يدعيها، وحتّققها اآلثار العملية ملن ينتسب إليها، ونريد أن نشري 

تمكن الغرب من اّدعاء احلضارة بل الشرق وذلك ملا جنده من الوحشية والرببرية وسوء معاملة هنا إىل أنه ال ي
الغرب للمسلمني يف أبان ما يدعونه باحلضارة، بينما عاملهم املسلمون يف أبان حكمهم خري معاملة، وال حنتاج 

فسهم كالدكتور: )غوستاف لوبون( إىل ذكر البند الثاين ألن ذلك مذكور يف كتب مفّصلة، وحىت أن الغربيني بأن
حلسن معاملتهم غري املسلمني يف   -وغريه وصفوا املسلمني خري وصف وأثنوا عليهم خري ثناء، وأطروا عليهم 

 أفضل إطراء، وعلى من أراد االّطالع عليها مراجعتها ومطالعتها. -كتبهم 



 ملة الغرب للمسلمني(.بل نريد أن نلمح هنا إىل بًعٍد واحد من البند األول وهو)سوء معا
ونشري إىل قطرة من حبار ظلمهم، وذرة من بربريتهم وإساءهتم إىل اإلنسانية املضطهدة حتت وطأهتم، ولعل هذا 

البعد هو من أبسطها مظهراً، وأخفها وحشية، وهو بعد االستفهامات والتساؤالت اليت تضعها السفارات الغربية 
دون فارق بني من كان سفرته للتجارة وللمعاجلة أو غري ذلك فإهنم  أمام كل مسلم يريد السفر إىل بالدهم،

يقّدمون له قائمة طويلة تضم أسئلة كثرية تصل أحياناً إىل مائة ومخسني سؤااًل هذا وقد ذكر أحد املسافرين 
 -جديداً:

 إن األسئلة جتاوزت الثلثمائة سؤال وحنن نقتطف منها ما يلي:
 قائمة االستفهامات؟؟

 ؟امسك - 1
 اسم أبيك؟ - 2
 اسم أمك؟ - 3
 اسم عمك؟ - 4
 اسم عمتك؟ - 5
 اسم خالك؟ - 6
 اسم خالتك؟ - 7
 اسم جدك لألب؟ - 8
 وجدك لألم؟ - 9

 جدتك لألب ولألم؟ - 11
 ما هو شغل هؤالء؟ - 11
 كم لك من أوالد ذكور وإناث؟  - 12
 أين ولدوا؟ - 13
 ما هي أمساء أوالدك؟ - 14
 عمرك؟ - 15
 ؟مهنتك - 16
 جوازك؟ - 17
 أين كنت؟ - 18
 أين ولدت؟ - 19
 اسم زوجتك؟ - 21
 عمرها؟ - 21



 أبوها؟ - 22
 أمها؟ - 23
 إخواهنا؟ - 24
 أخواهتا؟ - 25
 عددهم؟ - 26
 أمساؤهم؟ - 27
 ثقافتك؟ - 28
 ويف أي مدرسة درست؟ - 29
 ويف أي سنة خترجت؟ - 31
 ويف أي بلد واصلت دراستك؟ - 31
 ثقافة زوجتك؟ - 32
 عمل زوجتك؟ - 33
 هل أنت مريض أو سليم؟ - 34
 هل زوجتك مريضة أو سليمة؟ - 35
 هل أوالدك أصحاء أو مرضى؟ - 36
 ملاذا تريد السفر؟ - 37
)وجيب أن تثبت كمية املـــال الــذي تصحبه معـــك يف جوازك وإال فاألبواب موصدة  -كم لك من املال   - 38

 أمام املعدم الفقري(؟
 ف أحداً يف ذلك البلد الذي تقصد الذهاب إليه؟هل تعر  - 39
 امسه؟ - 41
 عمره؟ - 41
 مهنته؟ - 42
 يف أي حزب أنت؟ - 43
 هل سجنت أم ال؟ - 44
 هل شردت أم ال؟ - 45
 دينك؟ - 46
 مذهبك؟ - 47
 هل كنت من أو ل حياتك متديّناً؟ - 48
 هل اخرتت ديناً جديداً؟ - 49



 ما رأيك يف حضارة الغرب؟ - 51
 ما تقول حول احلرب الفالنية اليت حدثت يف لبنان؟ - 51
 أو بني إيران والعراق؟ - 52
 أو يف أفغانستان؟ - 53
 أو يف أرترييا؟ - 54
 أو يف الفيليبني من مسلمي مورو؟ - 55
 وغري ذلك؟ - 56
 هل تؤمن باإلرهاب؟ - 57
 هل حتّبذ الدميقراطية أو الدكتاتورية؟ - 58
 ك؟كم رصيدك يف البن  - 59
 كم سافرت؟  - 61
 وإىل أين؟ - 61
 وهل سافرت إىل البلد الذي تريد اآلن السفر إليه مث بدلت جوازك حيث ال يوجد فيه اآلن تأشرية السفر؟ - 62
 كم تريد البقاء يف البلد؟  - 63
 وكم بلداً تريد السفر إليه مثاًل من لندن أو من باريس أو بون أو نيويورك أو ما أشبه؟ - 64
 إذا سرق مالك هناك من أين تأيت باملال؟و  - 65
 ما عالقتك بفالن وفالن وفالن ويسألون عن أسامي من هنا وهناك؟ - 66
 ملن تقّلد؟ - 67
 آراؤك السياسية؟ - 68
 آراؤك االجتماعية؟ - 69
 آراؤك االقتصادية؟ - 71
 هل أنت موظف؟ - 71
 وكم هو راتبك؟ - 72
 ن أو عامل أو فالح أو ما أشبه؟أو أنت تاجر أو كاسب أو رجل دي - 73
 وإذا كان املسافر امرأة يسألون عن زوجها؟ - 74
 وأوالدها وعن كل ما يسألونه من الرجل حرفاً حرفاً؟ - 75
 هل لك أمراض مستعصية؟ - 76
 كم من أوالدك ماتوا؟  - 77
 هل عندك زوجات متعددة أو واحدة؟ - 78



 ا؟وإذا عندك زوجة واحدة فهل تزوجت غريه - 79
 يف أي وقت تزوجت؟ - 81
 هل عندك أمالك؟ - 81
 ما هي نوعها، بستان، محام، دار، حانوت، معمل، إىل غري ذلك؟ - 82
 هل غريت جنسيتك يف مدة حياتك؟ - 83
 هل أصابك شيء من أضرار احلرب؟ - 84
 هل عوضتك الدولة شيئاً من أضرار احلرب؟ - 85
 هل أّديت اخلدمة العسكرية؟ - 86
 اشرتكت يف احلرب؟ هل - 87
 ما هو ضمان رجوعك عن السفر؟ - 88
 هل تقرأ وتكتب؟ - 89
 هل تعيل غري عائلتك؟ - 91
 وإذا كنت رجل دين، هل أنت إمام مجاعة، أو خطيب، أو مّدرس، أو مؤّلف، أو وكيل، أو مرجع تقليد؟ - 91
 وهل تصلي مجاعة؟ - 92
 هل حججت؟ - 93
 نزير أم أنت متديّن ترتك هذه األمور؟هل تشرب اخلمر وتأكل حلم اخل - 94
 هل تفّضل املالبس واألطعمة واملسكن من النوع الشرقي أو الغريب؟ - 95
 ما هو رأيك يف حكومتك؟ - 96
 هل تفضل احلكومة الفعلية أو احلكومة السابقة؟ - 97
 هل تدّربت على السالح؟ - 98
 ما هي هوايتك؟ - 99

 رامج التلفزيون؟هل تستمع للراديو وتتابع ب - 111
 هل تقرأ اجلرائد واجملالت؟ - 111
 كم طموحك يف مهنتك؟  - 112
 أّي دار اإلذاعات تستمع إليها؟ - 113
 وأيها هي املفّضلة عندك؟. - 114
 هل غرّيت شغلك؟ - 115
 هل حدث بينك وبني زوجتك شقاق؟ - 116
 وإذا حدث بينكما شقاق فهل راجعت احملكمة؟ - 117



 اكم راجعت؟وأي احمل - 118
 ويف أي بلد؟ - 119
 هل تسافر صيف كل عام أو هذه أو ل سفراتك؟ - 111
 هل تعيش مع زوجتك ومع أوالدك ومع أهلك من األب واألم واألخوة وغريهم بوئام؟ - 111
 هل بينك وبني أحد أطرافك وأقربائك نزاع ونفار؟ - 112
سئل منه: هل تزوجت ألجل املال، أو اجلاه، أو  وإذا كانت املرأة متزوجة، أو كان الرجل متزوجاً  - 113

 اجلمال، أو غري ذلك؟
 وهل أنت أو زوجك ناقص العضو أو فاقد إلحدى القوى؟ - 114
 وهل دخلت املستشفى يف يوم من األيام ملرض مستعصي؟ - 115
ك من وهل راجعت احملكمة يف يوم من األيام ألجل نزاع حدث بينك وبني أحد ذويك إىل غري ذل - 116

 التساؤالت واالستفهامات اليت ال معىن هلا سوى االزدراء باإلنسان وحتقريه.
مث أهنم ال يكتفون بكتابة األجوبة بل هلم لقاء ولقاء مع الذي يريد السفر ليشافهوه بوابل من األسئلة االرجتالية، 

ى السفر، واستقل مقعده من فإذا كانت األجوبة كما يشتهون، وانتهى كل شيء من اجلواز والتأشرية، وعزم عل
 الطائرة، وهبطت به يف مطار ذلك البلد. فلرمبا منعته سلطات املطار من الدخول وردته على أعقابه القهقرى.

 من هو املسؤول عن تأخر املسلمني؟
احلكومات وكذلك احلكام الذين حيكمون البالد اإلسالمية سواء من انتحل منهم اسم الدين واإلسالم أو 

ية أو امللكية أو اجلمهورية أو غري ذلك كلهم يف طريق الغرب أو الشرق وليس منهم من هو يف طريق العلمان
 اإلسالم حسب إحصائنا وتتبعنا.

 وهم املسؤولون عن تأّخر املسلمني وعن فقرهم وذهلم ومرضهم وجهلهم وتفرقهم وتبعثرهم وإليك قائمة يف ذلك:
 ة؟فمن يا ترى أو جد هذه األحياء الفقري  - 1
 ومن وقف أمام كسب الناس وحتصيلهم لقمة العيش؟ - 2
 ومن أو قف الناس على أبواب الدوائر ساعات طوال؟ - 3
 ومن منع استفادة الناس من الغابات؟ - 4
 ومن حظر صيد األمساك من البحار واألهنار وحرم الصياد قوته وقوت عائلته؟ - 5
 البالد وعرضها؟ومن نشر هذه املستنقعات واألهوار يف طول  - 6
 ومن أوجد الصرائف وبيوت الصفيح واألكواخ أطراف املدن؟ - 7
 ومن حّول األراضي يباباً ال زرع فيها وال عمران؟ - 8
ومن أفقر البالد حىت التجأ السترياد ضروريات احلياة من احلنطة والرز، واللحوم والدسوم، واجلنب والزبد، وغري  -9

 ذلك؟



 اهلا، والشوارع نظافتها مما بقيت تتفايض باألوساخ والعفونات وال جتد لوناً للنظافة؟ومن أفقد املدن مج - 11
 ومن أقام احلروب ألسباب تافهة فأزهق النفوس واألرواح وأذاقها املوت والدمار؟ - 11
 ومن سبب كثرة املرضى واملشوهني عقلياً وجسمياً؟ - 12
 الكسب ألجل قوهتم اليومي؟ ومن أو جد طوابري العاطلني الذين ال جيدون - 13
 ومن أفقد الشباب القدرة املالية على الزواج من بنني وبنات، وأوجد العراقيل الباطلة للحيلولة من ذلك؟ - 14
 ومن أو جد املخامر واملقامر ودور البغاء وحماّلت الفساد؟ - 15
 ومن نشر الفقر والفقراء واملساكني والبؤساء، يف كل نقطة ومكان؟ - 16
ومن سّن القوانني اليت هبا تصول طبقة على طبقة مينعوهنم عن أقل لوازم العيش، بينما هم يرتفهون بلذيذ  - 17

 الطعام والشراب ويرتفلون يف ثياب احلرير والديباج؟
 ومن أجلأ الناس إىل اقرتاف اجلرمية وممارستها؟ - 18
 ومن مأل السجون بالشباب يف زهرة حياهتم؟ - 19
ر وسائل اإلعالم لنفسه وحاشيته، تسّبح حبمدهم ليل هنار، بينما ليس لغريهم فيها حظ بقدر ومن احتك - 21

 نقري حىت ولو كان ذلك الغري من أكرب العلماء واملثقفني وكان احلاكم وحاشيته من أتفه الناس؟
نسبتها  ومن صد الناس عن الثقافة والتعليم حىت انتشرت األمية يف كل مكان وغطت البالد، ووصلت -21

 أحياناً إىل تسعني يف املائة أو حنو ذلك؟
ومن وقف أمام دور العجزة أن تبىن وتؤسس، وترك العجزة يتسكعون على أبواب البيوت واحملالت العامة  - 22

 ويف األسواق والشوارع، ويف كل مكان؟
مااًل جدداً، سببت ومن اخرتع وزارات جديدة، وأضاف إىل كثرة املوظفني وعمال احلكومة موظفني وع - 23

 اإلنفجار والتضخم اهلائل؟
 ومن متّلك أرض اهلل الواسعة فضيقها على الناس ومنعهم؟ - 24
 ومن منع حىت من الرتميم واملالحظات البسيطة إالّ باإلجازة ورشوة ورسوم وما أشبه ذلك؟ - 25
 ومن منع السفر إال بإجازة؟ - 26
 ومن منع الدفن إال بإجازة؟ - 27
 ن منع الرعي واحليازة؟وم - 28
 ومن ظلم القرى وحرمها ضروريات احلياة؟ - 29
 فال كهرباء هلا؟ - 31
 وال ماء هلا؟ - 31
 وال مستوصف هلا؟ - 32
 وال مستشفى هلا؟ - 33



 وال مدرسة هلا؟ - 34
 وال طرق معبدة هلا؟ - 35
 وال خطوط هاتفية هلا؟ - 36
 وال سائر وسائل احلياة احلديثة؟ - 37
 ومن نشر اجلواسيس يف كل مكان وزرع فيها اخلوف واإلرهاب؟ - 38
 ومن كمم األفواه وكبت األنفاس، وصادر احلريات؟ - 39
 ومن وضع احلدود اجلغرافية؟ - 41
و من أو جد هذا االختالف الطبقي احلاد بني الناس، وقد قال سبحانه: )وإن ليس لإلنسان إال ما  - 41

 (.3لة بني األغنياء منكم...()( وقال: )كي ال يكون دو 2سعى()
و من حطم األخوة اإلسالمية وبث فيهم روح النفاق والفرقة، فهذا هندي، وهذا تركي، وهذا فارسي،  - 42

 وهذا عريب، وكل واحد حيارب اآلخر ويعاديه؟
 ومن أو جد هذه اجلمارك واملكوس يف كل بلد من بالد املسلمني وقد حرمه اإلسالم ولعن رسول اهلل - 43

( كما يف األحاديث الشريفة وإن دعاءه ال 5( ووصفه بالبعد عن اهلل تعاىل)4)صلى اهلل عليه وآله( العّشار)
 (.6يستجاب حىت يف وقت يستجاب فيه دعاء غريه)

ومن حرم أكثر الناس أوليات احلياة احلضارية من وسيلة نقل مرحية، وهاتف، وغسالة، وثالجة، ومربدة،  - 44
 ، ومدفأة، وغريها؟ومكيفة، وموقدة

 ومن جعل االمتيازات جلماعة خاصة فليس لغريهم إال احلرمان وليس هلم إال الرتف؟ - 45
 ومن حرم البالد التثقيف العايل وسد أبواب الكليات واجلامعات يف وجوه كثري من الطالب؟ - 46
 ومن جعل بطوناً تتخم وبطوناً حترم؟ - 47
 ات؟ومن جعل الرقابة على املطبوع - 48
 ومن جعل األكمام على األفواه؟ - 49
 ومن نصب آلة التنّصت والتجسس على اهلاتف؟ - 51
 ومن جعل الرقابة على الكتب والوسائل، وفتشوا كل رسالة قبل أن تصل إىل صاحبها؟ - 51
 زمن حارب املصارف األهلية ومنع فروعها أن تصل يف كل قرية وريف؟ - 52
 ناس حسب قانون )فّرق تسد( وأّجج نار اخلالف بينهم؟ومن زرع العداوة بني ال - 53

فأهل هذا البلد أعداٌء للبلد اآلخر وأهل هذه احمللة خيالفون أهل احمللة األخرى، ومجاعة هذا الشارع يعادون مجاعة 
حيارب  الشارع الثاين، وأهل دار واحدة يتنازعون فيما بينهم وأفراد هذا التنظيم حياربون التنظيم اآلخر وأصبح كل

 اآلخر ويضمر له العداء والبغض، وإن كان من قبيلته وأفراد أسرته، وقريبه ومحيمه؟
 ومن أّمم التجارة، وقيد التجار بألف قيد وشرط؟ - 54



 ومن منع الزراعة وعرقلها باسم اإلصالح الزراعي؟ - 55
 ومن حارب تصنيع البالد وطارد املبتكرين واملكتشفني؟ - 56
 عقول املفكرة للفرار من البالد؟ومن أجلأ ال - 57
 ومن فرض على أصحاب الصناعات القيود والشروط حىت هزلت الصناعات؟ - 58
 ومن منع احلج والعمرة والزيارة إال مبشكالت ومشكالت؟ - 59
 ومن منع تطوير البالد إىل بالد متحضرة متقدمة؟ - 61
 ومن منع االنتخابات احلرة؟ - 61
 يف املصارف األجنبية؟ومن أرصد األموال  - 62
ومن فتح أبواب السفر أمام مجاعة خاصة إىل أي بلد شاؤوا للرتفيه واالصطياف، بينما حرم اآلخرين حىت  - 63

 من سفر الضرورة والعالج؟
ومن أمهل شؤون الناس، وتركهم عرضة للكوارث الطبيعية من سيول وزالزل فيذهب ضحيتها كثريون، بينما  - 64

 صور العامرة، والربوج املشيدة؟يتحصن هو يف الق
 ومن عزز وسائل النقل وقللها حىت ال يتمكن منها األكثرية الساحقة؟ - 65
 ومن منع حقول الدواجن وتربية اللحوم؟ - 66
 ومن نشر اإلرهاب واإلغراء ووتّر أعصاب الناس مما سبب كثرة دور اجملانني ومستشفيات األعصاب؟ - 67
ألف ستار وستار ال لشيء إال ألهنم مل يسكتوا على الباطل، وانتقدوا الدولة على  ومن قتل األحرار حتت - 68

 مظاملها؟
 ومن عذب األبرياء يف السجون بأبشع أنواع التعذيب؟ - 69
 ومن أو جد املبادئ اهلدامة كالوهابية والبهائية، وشجع املذاهب الفاسدة كالوجودية والقومية؟ - 71
 افرة، كالشيوعية والبعثية؟ومن رّوج األحزاب الك - 71
 ومن تالعب بالثروات العامة كالنفط وغريه؟ - 72
 ومن أفسد اجليل من البنني والبنات؟ - 73
 ومن هدم قباب األئمة والصاحلني عليهم الصالة والسالم؟ - 74
 ومن أشاع الرشوة يف الدوائر؟ - 75
 ورة من ضروراهتم األولية البسيطة؟ومن أجلأ الناس للوقوف يوماً أو أياماً للحصول على ضر  - 76
 ومن رّمل األزواج وأثكل األمهات؟ - 77
 ومن أيتم األطفال أثر حروب تافهة مل تكن إال بالوكالة؟ - 78
 ومن اجلأ الناس إىل اخليانة والرذيلة؟ - 79
 ومن اضطر املوظفني إىل أخذ الرشوة وعرقلة األمور؟ - 81



 د اإلسالم؟ومن جاء بقوانني الكفر إىل بال - 81
 ومن هدم قوانني اإلسالم قانوناً قانوناً؟ - 82
 ومن سلب الناس حرية الرأي والقلم والبيان واملظاهرات واإلضرابات؟ - 83
 ومن أغرى الشباب وفتح عليهم أبواب الفساد؟ - 84
الغربية وصاروا ومن حرم الشباب التوجيه الصحيح، والثقافة اإلسالمية حىت دخلوا يف األحزاب الشرقية و  - 85

 هدامني عوض أن يكونوا بُناة؟
 ومن أو جد التأمينات اجلائرة؟ - 86
 ومن جعل السرقفليات اليت تسبب ارتفاع البضائع واألجناس؟ - 87
 ومن أو جد األفالم اخلليعة والبوليسية واحلربية وما أشبه مما سببت امليوعة وتوتر األعصاب؟ - 88
 عن بعض؟ ومن رفع ثقة الناس بعضهم - 89
 ومن أمنى يف الناس روح الشر واالنتقام؟ - 91
 ومن اجلأ كثرياً من الفتيات إىل البغاء ألجل لقمة العيش؟ - 91
ومن أذاق الناس مرارة الفقر واحلرمان، حىت اختذوا من املقابر والشوارع واألزقة سكناً هلم وألسرهم، كما يف  - 92

 مثل مصر واهلند وأندونيسيا؟
 بب وجود طوابري األسراء واملشردين مما كان من الضروري أن خيدموا بالدهم ويعمروا أرضهم؟ومن س - 93
ومن كثّر دور احلضانة، الحتضان من ألقاه ذووه يف الشارع أما ألجل الفساد أو ألجل الفقر أو لغري  - 94

 ذلك؟
 عوض املسافات القصرية املستقيمة؟ومن سّبب التخطيط املعوّج للطرق، فأوجد املسافات الطويلة امللتوية،  - 95
 ومن هندس الشوارع واألبنية يف هندسة خاطئة، أعدمت املدينة مجاهلا ونظارهتا؟ - 96
 ومن سّبب ازدحام الطرق واملعابر، فأضاع وقت الناس وعمرهم، وأّخرهم عن الوصول إىل مشاغلهم؟ - 97
ثرية كأندونيسيا وبنغالدش وهل هذا إال كمن ومن كّدس الثروات يف موضع واحد، وأعدم منها مواضع ك - 98

يقول بأن نفط الكويت لألمحدي فقط ال للكويت كلها، ونفط إيران لعبادان وحدها ال لكل إيران، وقد خلق اهلل 
سبحانه وتعاىل الثروات يف أماكن خمتلفة من األرض، وجعل اجلميع فيها سواء، فإن املال مال اهلل، واخللق عيال 

 اهلل.
 من أو جد اإلجبارية العسكرية هبذا الشكل املزري مما أتلف على الشباب زهرة شباهبم؟و  - 99

 ومن عنّي للجندي املسكني راتباً ضئيالً ال يسد حاجياته الضرورية، وال يؤّمنه وعائلته احلياة الكرمية؟ - 111
 الغريب؟ ومن بدل نظام اجليش واجلهاد اإلسالمي إىل نظام احلرب واجليش الشرقي أو - 111
ومن أو دع دور اإلذاعة والتلفزيون وحمطات البث واإلرسال وبقية وسائل اإلعالم بأيدي السفلة،  - 112

 فأصبحت مركزاً للسباب والفسوق والتهريج والشعارات الفارغة؟



 ومن حّكم يف انتخاب املوظفني والرؤساء والوزراء الروابط، والعالقات دون املؤهالت والكفاءات؟ - 113
ومن حّط بالد اإلسالم وأهوى هبا إىل ما يسمى )بالعامل الثالث( على أحسن تقدير، و إال فبالد  - 114

 اإلسالم من العامل الثالثني بالنسبة إىل العامل الصناعي املتقدم؟
ومن حرم بالدنا العلوم العالية وجعل جامعاتنا متخلفة فال تنفع إال للشهادات الوضعية اليت توظف  - 115

اس يف الوظائف البسيطة ألجل لقمة العيش، وسبب أن يقبل الناس على اجلامعات الغربية إقبااًل شديداً ويرتكوا الن
 وراءهم جامعات بالد اإلسالم، علماً بأن اجلامعات الغربية والشرقية ال تعلمنا التقدم وإمنا تعلمنا التوظيف فقط؟

رف معىن االكتشاف واالخرتاع، بينما كانت هي الطليعة يف ومن أّخر بالد اإلسالم صناعياً فبقيت ال تع - 116
 ذلك أيام عزّة املسلمني وحكومتهم العاملية؟

ومن أغرى شبابنا وشيوخنا ورجالنا ونساءنا وشوقهم للذهاب إىل الغرب وإذا رجعوا عنها نقلوا نظافتها  - 117
 ونظارهتا، ونظامها وخرياهتا مما يسبب أن تنبهر األلباب؟

من أفقد بالدنا األطباء البارعني، فال جند حىت طبيباً واحداً ذا اختصاص رفيع ميكنه معاجلة األمراض و  - 118
 الصعبة ويغين عن الذهاب إىل الغرب أو الشرق للعالج؟

ومن أعدم بالدنا اهلندسة الرفيعة حىت إذا احتجنا إىل مّد شارع أو مّد جسر أو ما أشبه استجدينا  - 119
 رق أو الغرب؟املهندس من الش

ومن أفقر قرانا وأريافنا إىل درجة ال حيصل يف بعضها حىت خبز الشعري مما يضطرهم إىل طحن نوى التمر  - 111
 وأكله بدل اخلبز مما سبب انتشار األمراض فيهم؟

ومن ألقى العداوة والبغضاء بني الشباب والشيوخ واآلباء واألبناء حىت زعم أصحاب الطبقة السابقة  - 111
لطبقة الالحقة أشراراً تائهني وفسقة منحرفني، ويرى الطبقة الالحقة الطبقة السابقة سخفاء رجعيني، و أصحاب ا

 خرافة متأخرين؟
وإىل غري ذلك من مشاكل بالد اإلسالم وويالت املسلمني اليت تزداد مبرور األيام وتتضاعف مبضي الزمان، وال 

 مفر منها وال منجى.
 ناملشكالت وليدة اإلنسا

(، 7إن اهلل سبحانه قّدر اخلري لإلنسان بكل أنواع اخلري، وقد قال سبحانه: )ما ترى يف خلق الرمحان من تفاوت()
 ( لطول سنة اإلنسان:8وقال بالنسبة إىل ليلة القدر اليت: )فيها يفرق كل أمر حكيم()

رها اهلل سبحانه لإلنسان، ( فالسالم واألمن، والسالمة واخلري هي اليت يقد9)سالم هي حىت مطلع الفجر()
ويكتبها له طيلة سنته ويبشره هبا يف مطلع عامه، وال عجب فإنه سبحانه هو الرمحان الرحيم بعباده، العطوف 

 الرؤوف املنان احلنان، املستعان السالم، املؤمن الغفار إىل غريها من صفات الرأفة والرمحة.
قليالً مما ينافر اإلنسان من التعب واملرض واملوت لكنها بالنسبة نعم ال شك يف أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر شيئاً 

إىل بقية مشاكل اإلنسان كواحد من ألف، والباقي أي تسعمائة وتسع وتسعون من املشكالت هي وليدة نفس 



اإلنسان، حىت أن تضرره بالسيول والزالزل واضطراب البحر وهياجه، والعواصف والقواصف واحلر والربد وغريها 
الكوارث الطبيعية من اإلنسان نفسه فإنه لو احرتز عن األخطار الطبيعية، بأعداد املقدمات والتهيؤ لصدها،  من

فبىن السدود مثاًل أمام سيول األمطار، وعواصف البحار، وفيضان األهنار، وجّهز الدور واألبنية واملؤسسات مبا 
، لتحفظ الناس من احلر والربد وسائر األخطار، لقلت تقاوم الزالزل واهلزات األرضية، وهّيأ الوقايات احلصينة

األضرار من األلف إىل واحد أو إىل أقل من الواحد والدليل على ذلك، البالد الصناعية يف احلال احلاضر اليت 
تعيش مبأمن من كل ذلك إذن الضحايا وخسائر الكوارث الطبيعية هي من اإلنسان نفسه، كما أن تفّشي الفقر 

واجلهل واحلروب وما أشبه من اإلنسان نفسه، وكذا تسّلط الدكتاتوريني على بالد اإلسالم ورقاب واألمراض، 
املسلمني أيضاً من نفس اإلنسان، حيث احتكر القدرة لنفسه ومل يوزعها حىت تتوازن القدرات وال تطغى إحداها 

 (.11على حساب اآلخرين، وقال تعاىل: )إن اإلنسان ليطغى أن رآه استغىن()
ويف احلديث أن للقدرة سكراً كسكر الشراب، والذي حيد منه هو توزيعها وعدم اإلستئثار هبا لفرد واحد أو مجاعة 

خاصة، ومن الطبيعي أن اإلنسان لو قام بإعداد املقدمات وهتيئة األسباب يف كل جمال مبا خيصه ويرتبط به، مل 
اإلنسان يف كل حلظة وكل زمان، بل يبقى مأموناً حيدث شيء من تلك املشاكل واخلسائر والضحايا اليت هتدد 

 ومصوناً منها.
 احلرب ومشكالهتا

 فاحلرب مثاًل إذا نشبت يف مجاعة سببت مآسي ال تعد وال حتصى واليت من أبرزها:
 قتل األبرياء. - 1
 هدم األبنية والعمارات. - 2
 فساد األرض وفقد صالحيتها للزراعة. - 3
 نقص األعضاء واألطراف.التشوهات اجلسدية من  - 4
 التشويهات العقلية من اجلنون وتوتر األعصاب اليت تبقى إىل جيل وأكثر. - 5
 شيوع األمراض املختلفة. - 6
 سوء اخللق. - 7
 ظهور العداوة والبغضاء بني الناس. - 8
 حرق احملاصيل الزراعية. - 9

 ري البشرية.صرف قوى البناء يف اهلدم سواء قوى البناء البشرية أو غ - 11
 تيّتم األطفال. - 11
 ترّمل النساء. - 12
 تصدّع األسرة وتفتتها. - 13
 شيوع الفقر واحلرمان. - 14



 غالء األسعار واألجور. - 15
 ظهور الفساد والفسخ اخللقي. - 16
 إشاعة الفحشاء واملنكرات. - 17
 قّلة البضائع واخلدمات. - 18
 تأخر البالد والعباد. - 19
 م الصناعة واالقتصاد.حتطي - 21
 تقهقر العلم والثقافة. - 21
 تفّسخ اجملتمع وتشتته. - 22
 انتشار اخليانة والرذيلة. - 23
 اهندام النظام. - 24

 إىل غري ذلك.
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 التغييرامتالك القدرات الكفيلة ب
 

 الرتبية الروحية وممارسة التغيري
ومما يلزم على املمارسني للتغيري هو التضرّع إىل اهلل سبحانه، ودوام الذكر بقلوهبم وألسنتهم يف كل حال، يف 

املدرسة والشارع واملسجد والسوق والبيت واملعمل ويف كل مكان، كذلك التوّجه إليه سبحانه بكثرة قراءة القرآن 
 (.1ء به والدعاء، فقد قال سبحانه: )قل ما يعبؤ بكم ريب لوال دعاؤكم()واإلستهدا

 (.2وقال تعاىل: )ادعوين أستجب لكم()
 ربنا جييب الدعوات

 ومن املعلوم أن بعض أدعية اإلنسان تستجاب، أما ما ال يستجاب فهو ألحد أمرين:
 األول: إنه يدعو يف غري دائرة الدعاء.

 وفرة.الثاين: إن الشرائط غري مت
أما األمر األول فإن دائرة الدعاء ما كان خارجاً عن إرادة اإلنسان على األغلب، أما ما هو حتت إرادة اإلنسان 

 فالدعاء ال شأن له فيه وإمنا يلزم العمل.
مثاًل: من يدعو لتحصيل الولد بدون أن يتزوج، أو أن حيصل على الثمرة بدون أن يزرع أو حيصل على املاء بدون 

النهر إىل املزرعة، أو من يدعو ألن تكون له دار بدون أن يبين، أو يدعو ألن يشفى من مرضه بدون  إجراء
العالج، أو ما أشبه فإنه مل يكن له إال احلرمان، وكذلك من يريد تبديل احلكم غري اإلسالمي إىل احلكم 

قال النيب )صلى اهلل عليه وآله(  اإلسالمي بدون أن يعمل العمل املناسب ذلك فإنه ليس له إال احلرمان، ولذا
 لذلك اإلنسان الذي ترك بعريه بالصحراء بدون أن يعقله: ملاذا تركت البعري؟

 قال: توّكلت على اهلل.
 (.3قال الرسول )صلى اهلل عليه وآله(: )اعقل وتوكل()

فدائرة العقال ما يف اختيار مشرياً إىل أن دائرة العقال غري دائرة التوكل كما أن دائرة التوكل غري دائرة العقال 
اإلنسان ودائرة التوكل ما ليس يف اختيار اإلنسان، كأن يصيب الثمر ثلج من السماء أو برد شديد أو ما أشبه 
ذلك فيفسده فإنه حيث مل يكن يف دائرة قدرة اإلنسان كان مكانه التوكل والدعاء والتضرع قال سبحانه: )ولو 

(، فمن يريد اخلروج 4ولكن كره اهلل انبعاثهم فثّبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين()أرادوا اخلروج ألعّدوا له عّدة 
عليه أن يعّد العّدة ال أن جيلس عن العمل ويدعو فقط، إىل غريمها من اآليات والروايات، ولذا نشاهد أن النيب 

ساب احلرب من هتيئة )صلى اهلل عليه وآله( كان يف حروبه يعمل كل ما يف وسع اإلنسان من العمل ألجل اكت
اجليش والسالح، وإخفاء األمر، وغري ذلك، مث يرفع يده بالدعاء يدعو فيما ليس بيده )صلى اهلل عليه وآله( من 

 قوة قلوب املؤمنني وضعف قلوب الكافرين إىل غري ذلك.



للنصر طريقاً على وأما األمر الثاين: فقد يهّيئ اإلنسان كل الوسائل املمكنة لكن ال يتحقق النصر، ألنه سلك 
خالف سنة اهلل يف الكون حيث أن سنته جرت على كيفية خاصة ال خيرقها إال املعجزة وقد قال سبحانه: )فلن 

 (.5جتد لسنة اهلل تبديالً ولن جتد لسنة اهلل حتوياًل()
 (.6مث أن بعض الناس يقولون: ما لنا ال يستجاب لنا دعاء وقد قال سبحانه: )ادعوين أستجب لكم()

أو أنه ملاذا ال يستجاب الدعاء عند رأس احلسني )عليه السالم( وقد ورد يف احلديث: )استجابة الدعاء حتت 
 (.7قبته؟()

واجلواب أن أكثر أدعية اإلنسان تستجاب فإنا يف كل حاجة ومشكلة نتوّجه إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالدعاء،  
دعوا أن حتصل على زوج، أو أن يرزقنا الولد الصحيح كأن يرفع فقرنا، أو أن حنصل على زوجة، أو املرأة ت

األعضاء، أو أن يشفينا من مرضنا أو أن حنصل على دار الئقة بنا، أو أن نسافر إىل احلج أو العمرة، أو سائر 
األسفار، أو أن يرجع مسافرنا بسالم، أو أن يزيح اهلل )سبحانه وتعاىل( العدو الذي هو يف جوارنا، أو خيلصنا من 

كلة وقعنا فيها من غرق أو حرق أو هدم أو حنو ذلك، ويف غالب ذلك يستجاب دعاؤنا فعدم استجابة مش
بعض األدعية ليس معناه عدم استجابة الدعاء، كما أن عدم متكن الطبيب من شفاء بعض األمراض أو بعض 

 املرضى، ليس معناه عدم كونه طبيباً.
إذا نفع مائة مرة ومل ينفع عشرين مرة، ليس معناه أنه ليس بالدواء وكذلك الدواء الفالين ينفع املرض الفالين ف

لذلك املرض، فإن غالب ما يف الكون من باب املقتضيات ال من باب العلل التامة، كما أن الدعاء كذلك من 
ال  باب املقتضى ال من باب العلة التامة، فإذا مل يستجب لنا بعض أدعيتنا مل يكن معىن ذلك أن أدعيتنا كلها

مل  -لعدم وجود العلة التامة، أو لوجود املانع عن تأثري العلة  -تستجاب بل معىن ذلك أن يف هذه املوارد اخلاصة 
 يستجب الدعاء.

 التسلح بالدعاء والقرآن
وعلى كل حال فعلى املمارسني للتغيري أن يتوجهوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل بتالوة كتابه وبالتوسل بأنبيائه وأوليائه  

(، وأن يكثروا من الدعاء والضراعة كما قال سبحانه يف قصة 8كما قال سبحانه: )ابتغوا إليه الوسيلة()
يونس)عليه السالم(: )وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى يف الظلمات أن ال إله إال أنت 

 (.9ننجي املؤمنني()سبحانك إين كنت من الظاملني، فاستجبنا له وجنيناه من الغم وكذلك 
كما أن على ممارسي التغيري: أن يوسعوا صدورهم لكل من الرخاء والبالء، فال تبطرهم النعمة، وال تؤيسهم 

 النقمة، فإن يف طريق التغيري يكون كل ذلك.
 التصرف وفق املوازين الطبيعية

هلل سبحانه إمنا يطُلع على الغيب إن صاحب املال ال يسّلم مفاتيح ماله ملن ليس بأهل للحفظ، ولذا نشاهد أن ا
ويُعطي مفاتيح القدرة الكونية ملن ال يتصرف يف الكون تصرفاً خالف إرادته اجلارية يف السنن الكونية، ولذا ينقل 

عن نصري الدين الطوسي )رمحه اهلل( أنه قال: )لو قّدر أن اهلل سبحانه وتعاىل أعطاين القدرة الكاملة على إدارة 



من الكون حىت شيئاً صغرياً، ألن اهلل سبحانه وتعاىل إمنا أجرى األمور الكونية على حسب  الكون ما غريت
حكمة دقيقة ومصلحة تامة فكل تغيري يف الكون من التغيريات التكوينية يكون خالف املصلحة( إن األنبياء 

يُظهر على غيبه أحداً، إال  واملعصومني )صلوات اهلل عليهم أمجعني( ميلكون العلم باملغيبات قال سبحانه: )فال
( كما ميلكون قدرة التغيري اإلعجازي، فأحياء املوتى، وإماتة األحياء، وإعطاء األموال 11من ارتضى من رسول()

للفقراء حىت الغين وسلب مال األغنياء حىت يفتقروا وال يطغوا كل ذلك بأيديهم لكن ال يفعلون شيئاً من ذلك إال 
و إال فاهلل هو أعلم وأقدر على أن يفعل كل ذلك، فإذا مل يفعل شيئاً من ذلك إال يف موارد خاصة إعجازية، 

بالسنن الكونية واملوازين الطبيعية اليت أو دعها اهلل سبحانه يف الكون كان معىن ذلك عدم املصلحة ولذا ال يفعله 
 األنبياء واألئمة الذين علمهم من عند اهلل وقدرهتم بإذن اهلل.

ذلك خرجوا عن كوهنم أسوة ويف هذا الصدد قال سبحانه: )ولو جعلناه ملكاً جلعلناه رجالً وللبسنا مث إذا فعلوا 
( فمن الضروري أن يبقوا أسوة، وبقائهم أسوة يالزم عدم عملهم حسب قدرهتم الكونية 11عليهم ما يلبسون()

عجزة أو بدل قلوهبم قال الناس: وعلمهم الغييب فلو أمات الرسول )صلى اهلل عليه وآله( أهل مكة عن طريق امل
ليس علينا التبليغ ألن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( إمنا كان عليه التبليغ واجلهاد ألنه كان ميلك القدرة على 

اإلعجاز، والعلم بالغيب وحنن ال منلكها فبقاء الرسول واإلمام أسوة يتطلب عدم تصرفهم باإلعجاز وعدم إظهار 
موارد خاصة ولذا نرى أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( واألئمة )عليه السالم( كانوا يعيشون علمهم الغييب إال يف 

عيشة بسيطة مع أهنم كانوا يعلمون أين كنوز األرض وورد يف عيسى )عليه السالم( إنه كان يقتات بقل األرض 
 حببوحة من الثروة والنعمة، كما مع وضوح أنه كان يتمكن أن ينّزل املائدة، وأن يطّلع على كنوز األرض فيعيش يف

 أنه كان يقدر أن يقتل اليهود الذين أرادوا قتله، فرفعه اهلل إليه.
وكذلك كان حال موسى )عليه السالم( الذي كان يقتات عشب الصحراء يف مدة من عمره، كما أن لوطاً )عليه 

شة بضيوفه يف قصة مشهورة، أن جيعلهم السالم( كان قادراً أن جيعل من الذين أتوا إليه يُهرعون، ألجل الفاح
عمياناً ففي التفاسري والروايات أن هؤالء األطهار كانوا قادرين على أن جيعلوا من احلصى جوهراً مثيناً، لكنهم مل 

يفعلوا ذلك. فإن علمهم الغييب وقدرهتم اخلارقة ال يؤثران يف تغيري سلوكهم ولذا يذهب اإلمام أمري املؤمنني )عليه 
م( إىل املسجد مع أنه يعلم أنه يضرب يف هذه الليلة، بل قبل ذلك، الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يتناول السال

مع أنه كان يعلم أنه سم وكذلك سائر األئمة كانوا يعلمون بوجود  -حىت أماته بعد حني  -السم الذي أثّر فيه 
ب بالنسبة إىل اإلمام موسى بن جعفر)عليه السالم(، السم يف املاء بالنسبة إىل اإلمام احلسن)عليه السالم(، والرط

والرمان بالنسبة إىل اإلمام الرضا)عليه السالم(، وهكذا لكن مع ذلك مل يدخلوا علمهم يف األمر فإن العلم 
اخلارق والقدرة اخلارقة يلزم عدم العمل هبما حىت يف مثل ميثم التمار الذي كان يعلم بأن ابن زياد يقتله، يأيت من 

كة إىل الكوفة من زمن ابن زياد، مع متكنه من البقاء يف مكة اليت ليست حتت سلطة ابن زياد، مع أنه كان م
 يعلم أن ابن زياد يقطع يده و رجله ولسانه ويصلبه.



بل فوق ذلك، علم األنبياء واألئمة باحلقائق ال حيول دون فرحهم وحزهنم الذي هو شأن كل إنسان، وإال فما 
ء الرسول )صلى اهلل عليه وآله( لولده إبراهيم، وبكاء احلسني )عليه السالم( لولده علي األكرب، الذي يوجب بكا

مع أهنما كانا يعلمان علماً خارقاً بل يبصران أيضاً بالبصر النفاذ أن الولدين دخال يف روح ورحيان وجنة ورضوان 
 احة ورضوان.وهل أحدنا يبكي إذا علم أن ولده دخل يف بستان مع خدم وغلمان ور 

( حىت يتمكنوا من 12وعلى أي حال فعلى املمارسني للتغيري أن يوسعوا صدورهم فإن )آلة الرئاسة سعة الصدر()
 بلوغ اهلدف بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.

 األمانة واالختصاص
 وقد بنّي الزاهد املصري فلسفة اختصاص القدرة الغيبية مبن ال يستعملها يف مثال مجيل.

ع رجل يف بغداد بأن أحد زهاد مصر ميلك اسم اهلل األعظم وهو االسم الذي ورد يف دعاء مسات: فمثاًل: مس
)وإذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرمحة انفتحت، وإذا دعيت به على مضايق أبواب األرض 

ــوات للنشور انتشرت وإذا للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليـــسر تيسرت وإذا دعـــيت به على األمـ
 (.13دعيت به على كشف الباساء والضراء انكشفت()

فإنه إذا تلفظ اإلنسان باسم اهلل األعظم وطلب من اهلل شيئاً أعطاه اهلل ما أراده فوراً، ويف القرآن احلكيم إشارة 
 (.14إليه حيث قال سبحانه: )قال الذي عنده علم من الكتاب()

إلنسان مصر وخدم ذلك الزاهد سنة مث طلب منه أن يعّلمه االسم األعظم فأىب وعلى أي حال قصد هذا ا
الزاهد، فخدمة سنة ثانية وهو يظهر اخلشوع والعبادة والتبتل واإلعراض عن الدنيا والزهد والتقشف، وبعد متام 

وتبتله وانقطاعه وقنوته  السنتني طلب منه أن يعّلمه، فأىب الزاهد تعليمه، فخدمُه سنة ثالثة وهو على عبادته وزهده
هلل سبحانه وتعاىل حىت صار كالشن البايل، فقال له الزاهد: ال بأس مث أن الزاهد يف يوم من األيام أعطاه إناءاً 
وقال له: اذهب هبذا اإلناء إىل املكان الفالين وسّلمه إىل فالن. فأخذ الرجل اإلناء وذهب به حنو املقصد ويف 

اً يف اإلناء يتحرك فتعّجب مما يف اإلناء وتصور أنه حيوان فلم ترتكه نفسه أن ال يطلع أثناء الطريق رأى أن شيئ
على ما يف اإلناء وإمنا شوقته إىل االستطالع و أخرياً رفع غطاء اإلناء وإذا بفأرة تقفز منه إىل اخلارج، فغضب 

 وات االستهزاء والتمسخر يب؟الرجل غضباً شديداً ورجع إىل الزاهد قائاًل: هل جزائي بعد خدمتك ثالث سن
 قال له الزاهد: وكيف ذلك؟

 فنقل له الرجل: أنه رفع غطاء اإلناء فقفزت منه فأرة، وهل هذا إال التمسخر به؟
قال الزاهد: يا هذا إنك ال تؤمتن على فأرة فهل تؤمتن على اسم اهلل األعظم فإين أردت أن أمتحنك هبذا وأثّبت 

 قال لك أن ختون األمانة وترفع منه الغطاء؟لك أنك لست أهالً لذلك فمن 
 مث طرده. وذهب الرجل خائباً.

وحيتاج ممارس التغيري باإلضافة إىل ما تقدم من اإلستعانة باهلل إىل صفات نفسية سامية ومواصلة عملية دائمة حىت 
 يتمكن من إرساء سفينة اإلسالم إىل شاطئ السالم بإذن اهلل تعاىل.



 الصرب على املكاره
على ممارسي التغيري االستمرار يف العمل والصرب على املكاره، وما قصة نوح وسائر األنبياء العظام واألئمة ف

الطاهرين )عليهم الصالة والسالم( عنا ببعيدة. ففي القرآن احلكيم بالنسبة إىل نوح)عليه السالم(: )فلبث فيهم 
 (.15ألف سنة إال مخسني عاماً()

وا بنوح يف هذه املدة الطويلة مل يكونوا حىت مائة شخص على ما يف مجلة من التفاسري ومن الواضح أن الذين آمن
والروايات والتواريخ ومثل هذا غري يعيد بالنسبة إىل أناس متكربين فإن اإلنسان اجلاهلي متكرب معاند ال يستجيب 

له، ال يف عدم إميان من مل للحق إطالقاً وإذا استجاب فهو نادر جداً ولذا فالعجب من استجابة من استجاب 
يؤمن به وال بعد يف أن يكون نوح )عليه السالم( قد بعث قبل مئات اآلالف من السنني، إذ القرآن يصف الفرتة 

( كما أنه ال دليل قطعي 16بني نوح )عليه السالم( وبني إبراهيم )عليه السالم( بقوله )وقروناً بني ذلك كثرياً()
ن مبعوثاً قبل سبعة آالف سنة أو ما أشبه مما ذكره بعض التواريخ فإن التواريخ ليست على كونه )عليه السالم( كا

 حجة يف هذه األمور وإمنا احلجة أحد أمرين:
 األول: أخبار املعصوم )عليه السالم( وليس يف املقام دليل صحيح على ذلك.

تلك الكتب إليهم، وهذا أيضاً مفقود، والثاين: أن يكون هناك مشاهدون للقصة وقد كتبوا كتباً وعلمنا بانتساب 
فليس يف األمر إال ما ليس حبجة، فإن الدنيا مل يعرف أو هلا وال آخرها وال أدل على ذلك من أنا ال نعرف حىت 

اسم مائة نيب )من جمموعة مائة وأربعة وعشرين ألف نيب( وحسب تعبري البعض: أن الدنيا ككتاب سقط أوله 
سط بعض الكتاب، فال نعرف كم كان عدد الصفحات الساقطة من األول واآلخر، وآخره وحنن ال نعرف إال و 

وهكذا ال نعلم أن الدنيا كم تطول، هل تطول ألف مليون سنة أو أكثر أو أقل فإن العلم عند اهلل سبحانه 
 وتعاىل.

 الدنيا دول
ان كما مل يكن يف تلك وقد نقل أن إسكندر الذي فتح العامل، مّر ذات مرة بصحراء خالية عن آثار اإلنس

 الصحراء أثر النبات أو احليوان أو املاء.
فقال: اصنعوا يل من تراب هذه األرض إناءاً أشرب فيه املاء حىت أعلم أين شربت املاء يف إناء مل يكن من أعضاء 

 اإلناء للعربة، بين آدم من السابقني الذين آلت أعضائهم إىل الرتاب، فصنعوا له اإلناء وشرب منه املاء، فأنطق اهلل
فقال اإلناء إلسكندر ملا قرّبه من فيه: اعلم يا إسكندر أين تراب ست وعشرين إسكندراً كانوا مثلك أخذوا 

العامل، مث ماتوا وصاروا تراباً، مث صار الرتاب نباتاً وحيواناً وأكله اإلنسان فصار منياً، وصار إنساناً إسكندراً أيضاً، 
ـت االسكندر السابع والعشرون الذي تشرب املاء يف هذا اإلناء الذي هو من تراب ستة وأخذ العامل وهكذا، وأنـ
 وعشرين اسكندراً قبلك.



نعم إن مثل ذلك ليس ببعيد عن هذا العامل الذي خلقه اإلله القدمي السميع البصري العليم احلكيم، ومثل هذه 
ان يف أطرافه الصيادون فسأهلم عن تاريخ البحر القصة ينقل عن النيب اخلضر )عليه السالم( حيث مر على حبر ك

 وزمانه؟
 فقالوا: إنه من زمان نوح)عليه السالم(.

فمر بعد مخسمائة سنة على ذلك املكان فرأى أن البحر قد زال ويف مكانه مدينة عامرة فسأل أهلها عن تاريخ 
 بلدهتم وزمان عمراهنا؟

 قالوا: من بعد جفاف حبر نوح.
ان بعد مخسمائة سنة فرأى املدينة حبراً ورأى صيادين حوايل البحر فسأهلم عن أول تكون مث مر على ذلك املك

هذا البحر فقالوا إنه حبر من زمان نوح وهكذا تعددت القصة ثالث أو أربع مرات وكل يزعم أنه من بعد نوح 
 )عليه السالم( حبٌر أو مدينة.

 ن أهل طهران.ويف قصة ثالثة نقل بعض األصدقاء الطاعنني يف السن م
وقال: قبل مخسني سنة تقريباً كان وسط طهران مقربة وكان الناس يهابون العبور منها يف الليل ألهنا كانت مأوى 
اللصوص باإلضافة إىل أن بعض ضعاف القلوب كانوا يهابون املرور من املقربة خوفاً من األموات. فقال يل أحد 

ب داره اليت كان قد استأجرها لسكن عائلته أمره باخلروج منها العلماء: أنه ذات مرة كان مغموماً ألن صاح
وحيث مل جيد داراً حىت ينتقل إليها كان يف غاية اهلم والغم ألنه بقي متحرياً كيف يبقى يف الدار وصاحب الدار 

 غري راض؟
 وكيف خيرج وال جيد داراً ثانية؟

، اجلانب الثاين من طهران، وإذا يف الطريق يرى شاباً ويف ذلك احلال مّر بعد أذان الصبح من تلك املقربة قاصداً 
مجيالً حسن الوجه مرتدياً ثياباً بيضاً، متعطراً بأحسن عطر، فسلم الشاب عليه فرد العامل جواب سالمه متعجباً 

ل. مث منه، لكن الشاب إلتفت إليه وقال له: ال تغتم أيها العامل فإن الدنيا دار زوال تنتقل بأهلها من حال إىل حا
أردف الشاب دلياًل على كالمه قائاًل: اعلم أن هذه املقربة قبل كوهنا مقربة كانت مدينة، وقبل كوهنا مدينة كانت 

مقربة، وقبل كوهنا مقربة كانت مدينة، وهكذا إىل أكثر من عشرين مرة وهل تغتم بدنيا هذه شأهنا، تتحول 
 ليك.مقابرها إىل مدائن، ومدائنها إىل مقابر، وهكذا دوا

مث غاب ذلك الشاب فجأة، فعلم بأنه روح ميت أو ملك أمره اهلل )سبحانه وتعاىل( بأن يأيت إليه ليقول له هذه 
الكلمة املسّلية. بعد مدة قليلة وجد هذا العامل داراً مناسبة فانتقل إليها وزال غمه. وسواء كانت هذه القصص 

احدة وهي أن الدنيا دار فناء ال دار بقاء ولقد قرأت قبل عشر واقعية أو قيلت للعربة هبا فإهنا حتكي عن حقيقة و 
سنوات يف جملة: بأن علماء اآلثار وجدوا مججمة يف بعض مناطق إفريقيا حدد عمرها األخصائيون بأهنا كانت 

ر إلنسان قبل سبعني مليون سنة، كما قرأت أخرياً يف جملة لبنانية بأن هناك يف أملانيا وجدوا مسكة حمجرة، قدّ 
 العلماء عمرها بثالمثائة مليون سنة.



 املتابعة واملواصلة
وعلى كل حال فممارس التغيري حيتاج إىل صرب طويل، ومثابرة وتكرار، وعدم يأس، وقد نقل أحد األصدقاء أن 
ممثل السفارة كان يسيء إىل أهايل كربالء فذهب هذا الرجل إىل الوزير يف طهران لينقل ذلك املوظف لكن الوزير  

ان من أصدقاء ذلك املوظف فلم يعر لكالمه أذناً، وهكذا كان يطرق هذا الصديق األبواب ملهمته وال يتمكن ك
من قلعه كلما طرق األبواب، وأخرياً التجأ إىل امللك وعرض له القصة فنقله امللك مما سبب تعجب ذلك املوظف 

 الكبري وأسياده الذين كانوا يسندونه يف بقائه.
قصة ثانية تفيد أن املثابرة واالستمرار توجب الوصول إىل اهلدف وهو أن أحد املوظفني كان ونقل صديق آخر 

يسيء إىل أهايل كربالء فذهب أحد الوجهاء إىل الوزير ليقلع ذلك املوظف لكن الوزير رفضه رفضاً باتاً، فلم 
 فأثروا على الوزير فقلع املوظف.ييأس الرجل وإمنا ذهب إىل أصدقاء الوزير واحداً واحداً ومتكن أن يؤثر فيهم 

ومثل هذه القصص كثرية وقد مّرت على كل إنسان جّرب احلياة، فعلى املمارسني للتغيري أن ال ييأسوا من مرة 
 ومرة، وعشر مرات، ومائة مرة، وحىت من ألف مرة.

ة بلغت أكثر من وينقل عن )أديسون( أنه وصل إىل ضبط الكهرباء يف الزجاج الكهربائي )املصباح( بعد جترب
تسعة آالف مرة ومن الواضح أن جتربة تسعة آالف مرة شيء مذهل وحتتاج إىل سنوات عديدة لكن لعدم يأسه 
وصل أخرياً إىل ما جنده يف دورنا ومدننا من ضبط النار يف الزجاجات املغلقة بينما قبل هذا االكتشاف مل تكن 

 اخلارج.  النار ممكنة االشتعال إال إذا كان هلا منفذ إىل
 مواقف مشهودة

 هناية الزحف املغويل:
ملا اكتسح جيش املغول النصف الشرقي من العامل اإلسالمي وأراد أن يكتسح النصف الغريب منه، متكن احد 

علماء مصر وهو )عز الدين بن عبد السالم( من أن يوقظ الشعب، حيث مجع األمراء وقال هلم: )إنكم جئتم 
يف هذا البلد ملوكاً فمن حق البلد عليكم أن تدافعوا عنه فإن يف الدفاع عنه دفاع عن  مماليك إىل بالدنا وصرمت

اإلسالم وعن حياتكم وحياة شعبكم، فإن الترت جاءوا ليقتلعوا جذور اإلسالم فإذا سقطت شجرة اإلسالم 
مري )قطز( ومسوه سقطتم أنتم وسقط اإلسالم معكم( فانقادوا إىل الشيخ وأّمروا على أنفسهم ملكاً يسمى باأل

امللك الظافر مث أنه اجتمعت كلمة الدولة والشعب على أن يقفوا أمام جيش املغول لكن األمراء قالوا للشيخ: 
 )ليس عندنا أموال للحرب فاطلب أيها الشيخ من الناس أن يتربعوا لنا حىت جنّهز اجليش(.

م من الذهب والفضة وما عند نسائكم من احللى قال الشيخ: )ال أطلب من الناس شيئاً حىت خترجوا ما يف قصورك
 والزينة وأن ختلصوا يف البذل هلل )سبحانه وتعاىل( ليأتيكم منه النصر(.

فأطاعوه وأخرجوا ما عندهم وملا رأى الناس أن األمراء يبذلون ما عندهم تسابقوا إىل البذل واجلود وكثرة األموال 
 ات التدريب يف كل مكان واهتزت أركان البالد باهلتاف والتكبري !.فأعدوا العّدة ومجعوا السالح وأقيمت معسكر 



وهكذا دب اإلميان يف روحهم حىت جعلهم يشتهون الوصول إىل املعركة وإىل الشهادة كما يشتهي احملب وصال 
حبيبه وكان الشيخ يدور عليهم ويوقظ فيهم روح اجلهاد والشهادة وكلما خبت شعلة اإلميان يف بعض النفوس 

دها من إميانه نوراً فخرج اجليش على أمت هيئة وأكمل استعداد نفسي وعسكري تتقدمه فرسان املماليك حىت زا
بلغ منطقة )بيسان( يف رمضان سنة مثان ومخسني وستمائة، وأراد أن ينحدر من أعايل اهلضاب إىل )عني 

 راف الصني إىل )عني اجلالوت(.اجلالوت( فوجد حتته جيش املغول اجلارف الذي احندر من صحاري تركستان وأط
وملا رأوا هذا اجليش الضخم كادوا جيزعون من األمر حيث تذكروا كم اجتاحت هذه السيول البشرية يف طريقها 

من جيوش كانت أعظم خطراً من هذا اجليش الصغري مما مل تتمكن تلك اجليوش اهلائلة أن تقف أمام هذا السيل 
 غري الوقوف أمام السيل؟اجلارف فكيف يتمكن هذا اجليش الص

لكن الشيخ قام يذكرهم مبا يضمن هلم من النصر، استنجازاً لوعد اهلل واعتماداً على قوله سبحانه حيث يقول: 
 (.17)إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم()

كل جيش   وهكذا تقابل اجليشان جيش املغول وجيش مصر، فاهنزم الترت الذين دكوا يف طريقهم كل قوة واخرتقوا
 وهزموا كل مجاعة )وليتربوا ما علوا تتبرياً(.

إهنم اهنزموا أمام اإلميان الذي يفعل العجائب، وأنقذ اهلل النصف الغريب من العامل اإلسالمي بسبب هذا اجليش. 
وهبذين الشيخني )نصري الدين الطوسي( للجانب الشرقي و )عبد السالم( يف اجلانب الغريب متكن املسلمون أن 

 فظوا بقايا حضارهتم لكن بأسلوبني خمتلفني.حي
ومثل هذه القصة يف التاريخ اإلسالمي قصص كثرية حيث أن اهلل )سبحانه وتعاىل( وعد املسلمني النصر فكلما 

 خبت يف نفوسهم ثورة اإلميان أيقظها اهلل )سبحانه وتعاىل( من جديد حىت يسري اإلسالم مسريه يف احلياة.
 صد العدوان الصلييب:

ومن تلك القصص: قصة املقابلة بني قوى اإلسالم يف األندلس واملغرب وبني قوى املسيحية يف أسبانيا فقد دارت 
بينهما معركة شديدة أظهر فيها الطرفان من الشجاعة والبسالة ما سجلها التاريخ وقد كان مرجع أمراء األندلس 

مجيعاً يستقدمون )ابن طاشقني( الذي كان معروفاً  )ابن عباد(. فجمع املسلمني وكتبوا كتاباً واحداً بلساهنم
بالشجاعة ورباطة اجلأش، فلىب ابن طاشقني الطلب وحّشد جيشاً ضخماً وجاز به البحر واألندلس وكان 

)األذفونس( إذ ذاك مشغواًل حبرب ابن )هود( أمري )سر قسط( فلما بلغه عبور ابن طاشقني ترك حربه تلك ومجع 
ش واحد وتوجه حملاربة ابن طاشقني الذي انضم إليه أمراء املسلمني مجيعاً ومشى اجليشان أمراء النصارى يف جي

إىل املعركة الفاصلة اليت اجتمعت فيها جيوش النصرانية كلها يف جانب وجيوش اإلسالم كلها يف جانب وكان 
( وكانت الواقعة يف يوم اللقاء بينهما يف سهل )أفيح( بالقرب من مدينة )بطليوس( واليت تسمى بسهل )الزالقة

اجلمعة خامس عشر رجب بسنة تسع وسبعني وأربعمائة وملا اصطف الفريقان وتقابال رأى )ابن طاشقني( إن 
جيش املسلمني آخذ باإلهنزام فهجم بنفسه يتلقى بصدره احلراب من املسيحيني وقد حف به أبطال املغرب 

إلسباين وشق )ابن طاشقني( جيش اإلسبان واخرتقه حىت وضربوا الطبول الضخمة فارجتت األرض ووقف اهلجوم ا



احتل قيادة )األذفونس( فلما صار فيها، عاود اإلسبان اهلجوم أشد وأقوى من اهلجوم األول، فاخنرقت جبهة 
املسلمني، ولكن املسلمني أعادوا اهلجوم واحتلوا مقر القيادة اإلسبانية، فهجم اإلسبان للمرة الثالثة هجوم 

اليائس، فرتجل األمري )ابن طاشقني( وهو يومئذ شيخ يف حنو الثمانني وترجل معه حنو أربعة آالف من املستميت 
املسلمني ووقفوا كأهنم بنيان مرصوص وبأيديهم األتراس والسيوف وقفز واحد منهم على فرس )األذفونس( فقبض 

يف رجله ففر ورجله املثبت فيها  على عنقه بيد، وطعنه خبنجره يف رجله بأخرى، فاخرتق اخلنجر الدرع وثبت
خنجر املسلم اجملاهد معلقة بالرسن فوقعت اهلزمية الكربى يف جيش اإلسبان ومت النصر احملتم كما وعد اهلل 

)سبحانه( وقد عادت لألندلس وحدهتا حتت راية إسالمية بينما كانت على وشك السقوط فأخرت هذه املعركة 
ة كل ذلك بسبب اهلمة العالية للمسلمني واطمئناهنم بوعد اهلل )سبحانه احلامسة سقوط األندلس أربعمائة سن

 وتعاىل( ونصره. 
 وقفه ضد بريطانيا:

وكذلك كان وقوف البطل اجملاهد الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي أمام بريطانيا اليت مل تغرب الشمس عن 
حيث كان حتت لوائهم  -مائة مليون نسمة ممتلكاهتا )كما كانوا يقولون( فقابل الربيطانيني ذات األلف ومخس

زهاء مليونني ونصف من املسلمني الصادقني يف العراق من العشائر  -اهلند والصني ومجلة من أفريقيا وغريها 
اجملاهدة فتمكنوا أن يهزموهم بإذن اهلل سبحانه وتعاىل شر هزمية وأقام اإلمام الشيخ يف العراق أو ل حكومة 

لربيطانيني منها وقد ذكرنا تفصيل هذه القصة يف بعض كتبنا وحيث مل يوجد مثل هذا اجلهاد إسالمية بعد إخراج ا
 يف اهلند بقي الربيطانيون فيها زهاء ثالثة قرون.

 نعم هكذا يفعل اإلميان الصادق واجلهاد املستميت:
 وكـــــم هلل مـــن لطف خفــي          يـــــدق خفاه عـن فهم الذكـــيّ 

 يت من بعد عسـر          ففـــرّج كـــربة القلب الشجــــيّ وكم يسر أ
 إذا ضاقت بك األحوال يومــا          فثق بــالواحـــــد الفــرد العلــيّ 

 توسل بالنبـــــي فــكل خطـب          يهـــــون إذا تــــوسل بالنبــــيّ 
 لطف خفــــــيّ  وال جتزع إذا مــا ناب خطب          فكــــم هلل مـــــن

 مجع الطاقات والقدرات
جيب على اإلنسان املمارس للتغيري أن يعرف أن جتمع القطرات تسبب تكّون البحار، وجتّمع صغار الرمال يسبب 
تكّون الصحاري، وجتّمع اخلاليا الصغرية يكّون بدن اإلنسان واحليوان والشجر إىل غري ذلك فعلى اإلنسان الذي 

 أن جيمع القطرات من أجل هدم األبنية السابقة وتشييد األبنية اجلديدة مهما طال الزمن يريد ممارسة التغيري
ومهما احتاج إىل ضم قطرة إىل قطرة وذرة إىل ذرة وعمل إىل عمل وجهاد إىل جهاد وذلك بفارغ الصرب، ومجيل 

 اإلنتباه.



احتاج ترميمه وتقويته وجلب الناس إليه إىل   وقد نقل هبذا الصدد أن إحدى مراكز العبادة يف بلد من البالد الغربية
كمية من املال قّدرت بثالثة ماليني على أقل تقدير، وملا مل يتمكنوا من مجع هذا املال من األثرياء واملتربعني من 
أهل اخلري، فكروا يف طريقة أخرى وهو أن جيمعوا املال بسبب مجع رؤوس قناين املشروبات اليت تلقى يف الشوارع، 

تأجروا عدداً من العمال وزّودوهم بعربات ليدوروا يف الشوارع وجيمعوا رؤوس القناين اليت يلقيها الناس يف فاس
 الشوارع بعد شرهبم املرطبات فجمعوا خالل سنة من رؤوس القناين ما كان مثنها ثالثة ماليني.

 من طرق اجلهاد:
اهدين باألفراس إذا كانوا يريدون الذهاب إىل اجلهاد ويقال أن رجاًل خرّياً يكىن )بأيب الربكات( كان يزّود اجمل

واملرابطة فإذا رجعوا أرجعوا الفرس إليه ليزود هبا آخرين وإذا مل يرجعوا أو أرادوا أن يستبدوا بالفرس فهو هلم حسب 
 قرارهم معه.

ىل اصطبله، ويف وذات مرة طلب )أبو الربكات( من أحد بياعي األفراس أن يبيعه مائة فرس فاستصحبه البائع إ
الطريق كان أبو الربكات ميشي خلف البائع ونظر الرجل إىل خلفه، فرأى أن أبا الربكات جيمع األوساخ ويضعها 

يف كيس معه، فتعجب الرجل من ذلك وبعد أن اشرتى أبو الربكات منه األفراس قال له البائع: هل تسمح يل أن 
 أسألك؟

 قال: نعم.
 نحين مرة تلو أخرى، فهل ضاع منك مال أو ضل منك شيء تنشده؟قال: إين رأيتك يف الطريق ت

 ضحك أبو الربكات وقال: كال إين كنت أمجع النفايات.
 قال الرجل: نعم وإين رأيت ذلك، لكين احتشمت أن أقول لك يف أو ل األمر. ملاذا كنت جتمع النفايات؟

د هبا اجملاهدين يف سبيل اهلل هو مثن النفايات اليت قال: اعلم أيها الرجل إن أكثر ما أشرتي به األفراس اليت أزوّ 
أمجعها من الشوارع واألزقة فإين أمجع النفايات يومياً وأذهب هبا إىل سطح داري وأميز بني حمتوياهتا، وبعد كل 
ثالثة أشهر أو أكثر أذهب هبا إىل الذين يشرتوهنا فأمحل قطع احلديد إىل احلدادين وقطع اخلشب إىل النجارين 

بعر احليوانات إىل الزارعني مساداً، وإىل اخلبازين وقوداً لطبخ اخلبز وقشر الرمان إىل الصباغني تثبيتاً لأللوان وهكذا و 
 سائر املواد األخرى وأمجع من مثنها هذا املال الذي أشرتي به األفراس.

 من طرق التجارة:
ان جالساً يف متجره فرأى أن ريفياً ينظر إىل ويف قصة شبيهة هلذه القصة، ينقل عن أحد جتار بعض البالد أنه ك

الشارع بدقة وميشي هنا وهناك مما يظهر منه أنه يفتقد شيئاً، فطلبه التاجر وقال له: هل تبحث عن شيء ضاع 
 منك؟

 قال: ال.
 قال: فما تريد من نظرك بدقة إىل األرض هنا وهناك؟



 الشوارع فقصدهتا لذلك لكين من الصباح إىل اآلن قال: اعلم أين مسعت أن يف هذه املدينة نقوداً مبعثرة يف
أفحص يف الشوارع ومل أجد حىت فلساً واحداً فضحك التاجر وعلم أن الذي قال له هذا الكالم ماذا أراد من  

 كالمه.
 فقال له: نعم يوجد يف شوارع هذا البلد نقود لكنها مشروطة بشرط والشرط أن تعمل بكالمي.

 قال: فما هو؟
تاجر كمية من املال وقال: استأجر هبا غرفة يف اخلان الفالين ومركبة للبضائع ملدة شــهر واسرتزق ببقية فأعطاه ال

املال رزقاً متوسطاً أو دون املتوسط اجعل عملك من الصباح إلــى الليل أن تدور يف الشوارع واألزقة وحتمل معك 
يات إىل سطح اخلان وتوزعها يف أماكن خمتلفة، كل يف هذه املركبة كل ما تلقى من النفايات وتذهب بتلك النفا

شيء مع جنسه، وبعد شهر تأيت عندي فعمل الريفي بكل ذلك، وبعد شهر جاء إىل التاجر فاستصحبه التاجر 
إىل سطح ذلك اخلان فرأى شيئاً كبرياً من احلديد واخلشب وغري ذلك مما قد مجعها الريفي أكواماً كما أوصاه مث 

بعض اخلبازين واحلدادين والصباغني والنجارين والنساجني إىل السطح فأيت الريفي هبم فباع التاجر أمره أن يأيت ب
قطع احلديد للحداد وقطع القطن اجملتمع للنساج وهذا حىت صار مااًل ال بأس به فأخذ التاجر منه املال الذي 

وأصبح الريفي من التجار الكبار يف ذلك أقرضه له وقال: عليك هبذا العمل حىت تصبح تاجراً فلم متر سنوات إال 
 البلد.

وال أنسى كيف أن بعض اليهود يف كربالء املقدسة قبل سنة مثان وأربعني )م( اليت اغتصبوا فيها فلسطني كانوا 
يدورون يف الشوارع واألزقة ويشرتون من البيوت األمتعة البالية والنفايات )كالزجاج املكسر( و)القطن البايل( 

ق الباطلة( و)األلبسة املمزقة( وغريها وكانت البيوت جتمع نفايات البيت وتبيعها لليهود بأمثان زهيدة وكنا و)األورا
 نسأل بعض كبار السن عن ماذا يفعل هبا اليهود؟
 فكانوا يقولون: أهنم يبدلوهنا إىل أمتعة تنفع وتباع.

ء نفاياهتم، ألهنم إذا مل يشرتوها منهم اضطروا وكثرياً ما كان أصحاب البيوت يفرحون مبجيء هؤالء اليهود الشرتا
 إىل إلقائها يف املزابل، بينما يشرتيها اليهود منهم، فريفعون عنهم األوساخ ويعوضوهنم باملال.

 التحلي باهلمة العالية
املرء ومن صفات من يريد إنقاذ بالد اإلسالم وممارسة التغيري أن يكون عايل اهلمة وقد قال علي )عليه السالم(: )

يطري هبمته كما يطري الطائر جبناحيه( وإنا ال نرى إحدى السلسالت العلمية وأوىل املكانة االجتماعية والدولية إال 
وقد كان أو ل السلسلة عايل اهلمة فبىن هبمته لنفسه وألعقابه الذين من بعده مكانة ومسعة وحركة وهنضة وقد قال 

 له(:الشاعر حول رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآ
 له مهــــم ال منتهـى لكبارها          ومهته الصغرى أجل من الدهر

 وقال شاعر آخر عن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(:
 صعدنا آلفاق السماء بيمنــه          وإنا لنبغــي فــوق ذلك مظهرا



 وآله( : )وما تبغي فوق ذلك؟(.وملا أنشده أمام الرسول )صلى اهلل عليه وآله( قال له الرسول )صلى اهلل عليه 
 قال الشاعر: )اجلنة(.

( ألنه من الواضح أنه ليس فوق اجلنة ومرضاة اهلل )سبحانه 18فتبسم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( لعلو مهته)
( فإن الوصول إىل رضاه وجنته فوق كل 19وتعاىل( شيء آخر، فقد قال سبحانه: )وأن إىل ربك املنتهى()

  يكون إلنسان مطلب فوق ذلك.مطلب مما ال
 (.21وقد قال )صلى اهلل عليه وآله( حتريضاً للمسلمني على طلب العلم: )اطلبوا العلم ولو بالصني()

 (.21وقال )صلى اهلل عليه وآله(: )لو كان العلم يف الثريا لناله رجال من فارس()
 وق القمر، مل تصل بعد إىل الثريا.ومن املعلوم أن الوسائل احلديثة اليت وصلت إىل القمر وإىل ما ف

 أقسام اهلمم:
واإلنسان يرى يف اجملتمع كال القسمني من الناس صغري اهلمة وعاليها، وقد رأيت إنساناً يف اضطرابات العراق أيام 

 الشيوعيني وقلت له أال تعمل؟
يف شأن من الشؤون  فقال: إين أديت رساليت، وملا حتققت عن ذلك تبني أنه قد ألف كتاباً من مائة صفحة

اهلامشية فتصور أنه قد أدى رسالته هبذا الكتاب الصغري اهلامشي بينما كان الالزم عليه أن يؤدي خدمة كبرية ملا  
 كان يتمتع به من مكانة إجتماعية رفيعة.

دخل  ومن املعروف يف املثل املضروب ألمثال هؤالء: إن عمله زوبعة يف فنجان، ويقال عن لسان احليوانات: أنه
 مقدار قليل من املاء يف جحر فأرة فأخذت تصيح: إن الدنيا قد غرقت بالسيل.

ورأيت إنساناً كان يؤلف شرحاً على هنج البالغة، فقال له إنسان صغري اهلمة: إن عملك هذا أعظم من القباب 
 الشاعر:الكبرية، إىل غري ذلك من األمثلة لصغار النفوس يف قبال أمثلة أخرى لكبار النفوس. قال 

 وإذا كانــــت النفوس كباراً           تعبت فــي مرادها األجسام
 حتمل الصعوبات
 شواهد تارخيية:

على ممارس التغيري حتمل الصعوبات، فإن حتمل الصعوبات تسجل لإلنسان التاريخ املشرق وتدفع األجيال إىل 
اجلسدية والروحية، وهكذا بدأت الصديقة الزهراء األمام ولذا نرى النيب )صلى اهلل عليه وآله( كيف حتمل املشاق 

 )عليها السالم( تتحمل الصعوبات املنزلية وغري املنزلية وقاست مصاعب اهلجرة واستشهدت أخرياً.
 واإلمام علّي )عليه السالم( واجه الصعوبات الكبرية النفسية واجلسدية واحلروب املهولة وقُتل أخرياً.

 ( حتمل الصعوبات الكبرية وخاض احلروب وأخرياً قُتل يف سبيل اهلل.واإلمام احلسن )عليه السالم
 واإلمام احلسني )عليه السالم( استشهد يف تلك الصورة املفجعة املعروفة.

وكذلك نرى غريهم من الرجال الكبار الذين التف حوهلم الناس، كميثم التمار، وحجر بن عدي، والكميل، 
 وصياء واألنبياء واألئمة )عليه السالم( والذين كان الناس ملتفني حوهلم.وقنرب، وهكذا بالنسبة إىل سائر األ



وقد ذكر بعض املؤرخني أن أصحاب عيسى )عليه السالم( اإلثين عشر: قتلوا كلهم بأسباب خمتلفة بعد رفع 
رة، عيسى إىل السماء، فبعضهم قتل حرقاً، وآخر غرقاً، وثالث بالسيف ورابع بالصلب، وخامس برميه باحلجا

 وسادس بتعذيبه حىت استشهد حتت التعذيب، وهكذا وهلم جرا.
وهكذا كان حال أيب ذر الغفاري )رضوان اهلل عليه( حيث حتمل الصعوبات يف سبيل تبليغ رساالت اهلل )سبحانه 

 (.22وتعاىل( كما قال سبحانه: )الذين يبلغون رساالت اهلل وخيشونه وال خيشون أحداً إال اهلل()
ع والفقر واملرض والتبعيد وغري ذلك لكنه متكن من تغيري املفاهيم اجلاهلية إىل املفاهيم اإلسالمية اليت فتحمل اجلو 

جاء هبا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فإنه وإن مات جوعاً يف الربذة يف حالة غربة وتشريد، لكنه ركز لواء 
 اإلسالم وجعل من نفسه علماً إىل هذا اليوم.

الذي التف حول السلطة وصار له من املال الشيء الكثري حىت حدثنا التاريخ عنه  -يد بن ثابت( بينما نرى )ز 
 مل يبق له ذكر مشرق ومل يكن علماً كأيب ذر. -بأنه ملا مات قسم الذهب من إرثه بالفؤوس بني ورثته 

ي لشيء أو يريد تقدم نفسه يف وهذا األمر ليس خاصاً مبن ميارس التغيري وإمنا هو عام لكل من يريد التقدم والرق
 (.23سبيل اهلل )سبحانه وتعاىل( ليكون كما قال تعاىل يف كتابه: )واجعلنا للمتقني إماماً()

 فإنه جيب عليه السهر والتعب واملشقة.
 أمثلة لرجال الصعوبات

 رجل العلم والتأليف:
الشريفة ليل هنار حىت خلف هذا السفر فمثالً يف البعد التأليفي نرى أن صاحب اجلواهر )قدس سره( أتعب نفسه 

الضخم وينقل يف أحواله: أنه كان له ولد طيب بار بوالده جمد يف توفري معيشته فمات هذا الوالد فحزن صاحب 
 اجلواهر عليه حزناً كبرياً وظل يفكر يف أمرين:

 قته.األول: أنه من يعّيشه حىت يتم اجلواهر فإنه ال يريد االشتغال باملعاش ليذهب من و 
 ؟-والعياذ باهلل  -الثاين: أنه ما هو مصريه يف اآلخرة، هل هو من أهل السعادة أو ال 

ألنه يف الغالب يكون األمر جمهوالً لإلنسان بالنسبة إىل الدار الباقية، وحيث أن وفاة هذا الولد كان قريباً من 
زه فأخذ صاحب اجلواهر الورق والقلم الليل وضعت جنازته يف البيت حىت يأيت الصباح وجيتمع املشيعون لتجهي

والكتاب واحملربة وجلس عند جنازة الولد يكتب ويبكي ويكتب ويبكي وهكذا حىت الصباح مث ملا نقلوا اجلنازة إىل 
احلرم املقدس كان صاحب اجلواهر يف التشييع وملا دخل إىل الصحن مسع هاتفاً غيبياً يقول له )حنن خري لك منه، 

وكان األمر كما مسع فإنه قد دّر عليه الرزق من بعد الولد مما سبب إمتام اجلواهر بدون أن  وحنن خري له منك(
 يشتغل باملعاش وقد صار علماً من علماء املسلمني يذكر إىل اليوم يف احلوزات العلمية رمحه اهلل.

صحب معه الكتاب والورق وكذلك ينقل يف أحواله أنه كان إذا ذهب إىل املقربة ألجل قراءة الفاحتة لألموات است
والقلم واحملربة فإذا جلس هناك عند قرب ولده أو سائر القبور أخذ يكتب اجلواهر هذه املدة عوض أن يقرأ القرآن 

باستثناء قراءة الفاحتة والسورة حيث كان يرى اشتغاله بالعلم أو ىل من قراءة القرآن، وقد ورد يف حديث عن 



خاطب به أبا ذر قائاًل: يا أبا ذر )ساعة يف طلب العلم أفضــل عند اهلل سبــحانه  رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(
 (.24وتعاىل من ختمــــة إثين عشر ألف قرآن()

 إنسان الفقه واحلديث:
وينقل عن صاحب احلدائق أنه وقعت حرب أهلية بني طرفني متحاربني فأحرق أحد الطرفني داره فأخذ صاحب 

 وكتابه ودفرته وهرب من داره إىل دار أخرى فأخذ يكتب هناك والدار واألثاث يشتعالن.احلدائق قلمه وحمربته 
 بطل احلديث والتاريخ!

ونقل ناقل عن املرحوم الشيخ عباس القمي )رمحه اهلل( قائاًل: كنت أذهب من )أراك( إىل )قم( يف سيارة يل وإذا 
قفرة جالساً على األرض وهو يكتب فتقدمت إليه يب أرى الشيخ عباس القمي يف أثناء الطريق يف الصحراء امل

وسلمت عليه وقلت له: شيخنا ماذا تفعل يف هذه الصحراء املقفرة وكيف جئت إىل هنا ومن جاء بك وما هذا 
 الذي تكتب؟

 قال )رمحه اهلل(: كنت يف سيارة قاصداً من أراك إىل قم ويف أثناء الطريق تعطلت السيارة فجاء السائق وأمر بنزويل
قائاًل: أن توقف السيارة من شؤمك فانزل وأرحنا، ومث أنزلين قهراً، فنزلت مكرهاً وفكرت يف أن ال يذهب وقيت 

هدراً ولذا أخذت يف التأليف )وكان ذلك يف أيام البهلوي األول الذي حارب الدين ورجاله والعلم وأصحابه بأمر 
 من أسياده املستعمرين الذين جاءوا به(.

 لت للشيخ وكم لك يف هذه الصحراء؟قال الرجل: فق
 قال: ما يقارب الساعتني.

 قال: فأخذته يف سياريت وجئت به إىل قم.
 رجال الفقه واألصول:

الرجل  -وال أنسى أيام كنت بصحبة والدي )رمحه اهلل( وقد كان بصحبة املرحوم السيد حسني القمي رمحه اهلل 
آية اهلل العظمى السيد امليالين )رمحه اهلل( وغريه، وكنا قد ركبنا  وكان بصحبته أيضاً  -العامل واجملاهد املشهور 

السيارة من كربالء إىل سامراء ويف أثناء الطريق عطبت السيارة فسأل املرحوم القمي السائق عن املدة اليت 
 يستغرقها إصالح السيارة؟

رش يف الصحراء وأنزل الكتب، فنزل قال السائق: عشر دقائق، فتوجه القمي )رمحه اهلل( إىل خادمه وقال له: اف
 ونزل أصحابه: والدي والسيد امليالين وغريمها.

فقال هلم: نتباحث لئال يذهب وقتنا اعتباطاً فأخذوا يف املباحثة حىت هتيأت السيارة، فركبنا مجيعاً وتوجهنا إىل 
 سامراء.

 بطل التأليف والتصنيف:
أيام اخلميس يقصد كربالء املقدسة من احللة وهو على محاره ويرجع وينقل عن العالمة احللي رمحه اهلل أنه كان يف 

يوم اجلمعة، لكنه كان إذا ذهب إىل كربالء ورجع ال يرتك الوقت يذهب سدى بل ينتهزه للكتابة وهو على دابته 



ها مما سبب عدم متكن أحد من قراءة خطه إال ولده فخر احملققني فإنه هو الذي بّيض مسودات والده اليت كتب
على الدابة ولذا جند اليوم بعد مضي ما يقارب من سبعة قرون قد بقي العالمة احللي علماً من األعالم وآخذاً 

 بزمام احلوزات العلمية.
فيجب على ممارسي احلركة أن يكونوا أشداء يف سبيل اهلدف ويتحملون املشاق والصعوبات برحابة صدر حىت 

ورفع رايته وتوحيد بالده حتت ظل حكومة شرعية واحدة بإذن اهلل  يصلوا إىل ما يهدفون من خدمة اإلسالم
 تعاىل.
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 بُعد النظر
 

 بعد النظر
على ممارسي التغيري التسلح بالرؤية البعيدة حىت يتمكنوا من متييز الصاحل عن الطاحل، والصحيح عن الفاسد، وما 

(، 1وابس()يوصل عما ال يوصل، وقد قال اإلمام الصادق)عليه السالم(: )العامل بزمانه ال هتجم عليه الل
واإلنسان إذا عرف مالبسات املستقبل ال هتوله الصدمة مما توجب انسحابه عن الساحة إذا وقعت الواقعة املؤملة 

 يوماً ما.
 الطوسي ونظرته املستقبلية

وهبذا الصدد ينقل عن نصري الدين الطوسي )رمحه اهلل( أنه أراد إنقاذ ما يتمكن من بالد اإلسالم واحلضارة 
وقد كان بدوياً ـ وقال له:  -من أيدي املغول الذين كانوا كالسيل اجلارف فقّرب نفسه إىل امللك املغويل اإلسالمية 

إنكم تدخلون احلروب الطاحنة ألجل التوسع والتقدم وهذا حيتاج إىل رؤية مستقبلية حىت تعرفوا أن أية حرب 
 توجب النصر وأية حرب توجب اهلزمية؟

 بأية كيفية؟ قال امللك املغويل: نعم لكن
 فقال نصري الدين: بأن نستعني بالنجوم.

 قال امللك املغويل: وماذا حيتاج األمر يف االستعانة بالنجوم؟
قال الطوسي: علماء، وكتب، وموقوفات، تدّر على العلماء والعمل باملال. مث قال: فهبين علماء املسلمني وكتبهم 

 واألوقاف.
املستقبل، ألن القدر إذا كان يف هزميتنا فإننا سوف هنزم سواء عرفنا اهلزمية  فقال امللك: لكن ما الفائدة من رؤية

 أو مل نعرفها، وإن كان القدر يف نصرتنا فإننا سننتصر سواء عرفنا أو مل نعرف؟
قال نصري الدين: الفرق هو يف عدم الصدمة النفسية مما يوجب االهنزام، وأخذ العّدة الالزمة لعدم االهنزام،  

إذا عرف املرض وعرف الدواء ال ميوت وال يزداد مرضه بينما إذا مل يعرفهما ازداد مرضه ورمبا مات، فإن  كاملريض
 (.2الدنيا دنيا أسباب كما قال سبحانه: )مث اتبع سبباً()

 لكن امللك املغويل مل يقتنع مبا قاله نصري الدين، فأراد نصري الدين تنبيهه مبثال، فقال له: إنك بعد ما جتلس يف
اجمللس صباح غد سوف آمر بأن يلقى طشت كبري من النحاس يف وسط اجمللس فانظر أنت الذي تعلم بذلك 

 ماذا تصنع؟
 وانظر إىل اجلالسني الذين جيهلون ذلك ماذا يصنعون؟

 وكان األمر كما قال فلما هتيأ اجمللس العام للملك بوزرائه وضباطه وقواده ومن إليهم، أمر نصري الدين بأن يلقى
طشت كبري من السطح يف وسط اجمللس فارتطم الطشت باألرض مما أحدث ضجيجاً هائاًل وخاف الكل 



وأخذوا ينهزمون ومن اجمللس مذعورين إال امللك ونصري الدين الطوسي. فأخذ امللك يضحك ضحكاً عالياً فقال 
ستقبل، وبني اجلاهل، فإن أثر له نصري الدين الطوسي: هذا هو الفرق بني العامل بالعاقبة ومبا سيكون يف امل

الطشت كان واحداً سواء بالنسبة إليك وإىل غريك، لكنهم ملا مل يعرفوا ذلك املوضوع اهنزموا وفروا وخافوا وذعروا، 
 بينما أنت حيث كنت عاملاً بذلك مل تضطرب ومل تنهزم بل ضحكت وقهقهت.

 ع اإلنسان يف املشكلة من عدم بعد نظره.مث إن عدم بعد النظر من مسات اجملتمع املنحط وكثرياً ما يق
 آثار فقدان بعد النظر

هذا إضافة إىل أن عدم بعد النظر يسبب لألمم مشاكل ال تعد وال حتصى وأحياناً املشكلة تبيد األمة، ولذا بادت 
لعراق واليت أمم يف التاريخ وأحياناً تبقى املشاكل عقوداً من السنوات أو قروناً منها مثاًل احلرب الكردية يف ا

استمرت منذ زمن قاسم إىل اليوم )ما يقارب الثالثني سنة( أظهرت ضعف األمة وأن األمور ليست بيد الناس 
وإمنا قلة يف كل طرف تريد احلرب ولعل تلك القلة يف الطرفني مل يكونوا يعدون مبائة شخص، بينما كان يف 

 والذين ذهبت مساكنهم أكثر من مليون إنسان يسكنون الضحايا من املقتولني واملشردين واملفقودين واملعلولني
مشال العراق وجنوهبا، وقد كانت احلرب أهلية بتمام معىن الكلمة، يقتل األخ أخاه، بدون أن يعلم ملاذا يقتله بل 
يف أكثر األحيان كان يعلم أنه قتل تافه مل تثره إال أسباب شخصية واالستعمار من ورائها، وكان الناس يساقون 

إىل اجلبهات قسراً وإال ففي انتظارهم مصادرة األموال والسجن والتعذيب واإلعدام، والعقالء كلهم وإن كانوا ضد 
احلرب إال أهنم أقصوا عن الساحة مبختلف الوسائل والسبل ومل يبق هلم حىت جمرد النقد، فإن عملية النقد كانت 

لعربية من جانب والقومية الكردية من جانب آخر، وقد تعد خيانة وجرمية وقد كانت احلرب حتت شعار القومية ا
( عرض احلائط، نعم كثرياً ما يكون أحد الطرفني املتحاربني 3ضرب اجلانبان قوله سبحانه: )إمنا املؤمنون أخوة()

مدافعاً عن بلده، أو نفسه، أو ما أشبه والطرف اآلخر هو الذي يعتدي عليه، ويف مثل هذه احلالة يكون املعيار 
وله سبحانه: )وإن طائفتان من املؤمنني اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحدامها على األخرى فقاتلوا اليت تبغي ق

( فإذا أراد ممارسو التغيري أن يصلوا إىل اهلدف املنشود فالالزم أن يكونوا واقعي اهلدف 4حىت تفئ إىل أمر اهلل()
ف يكون أقوى من هذه اجلهة يكون هو املقدم، سواء كان وبعيدي النظر، ويهيئوا أنفسهم لذلك، فإن كل طر 

الباطل ضد احلق أو احلق ضد الباطل، أو الباطل ضد الباطل والقصة التالية من القسم الثالث، فإنه نشاهد كيف 
 إن الطرف الذي كان مهيأ وكان يرى العواقب تقدم بينما اهنزم الطرف اآلخر.

 بني األمني واملأمون
مني واملأمون، فإن األمني كان ولد زبيدة زوجة هارون، وهي بنت عمه، ومن نفس العائلة، بينما  وذلك يف قصة األ

كان املأمون ولد جارية خراسانية قبيحة املنظر، تسمى )مبراجل( واتفق أن هارون يف قصة قمار باشرها فولدت 
وجته زبيدة وكانت زبيدة دائماً تلح املأمون، وكان هارون يقدم املأمون على األمني يف حوائجه مما أثار حفيظة ز 

على هارون بأن يقدم األمني على املأمون، ذات ليلة )على عادهتا( أصرت عليه بذلك، فقال هارون هلا: ماذا 
 أفعل إذا كان املأمون أكثر كفاءة وبعداً للنظر فقالت زبيدة: أن ذلك يف نظرك ال باملنظار الواقعي.



 فنادى بعض غلمانه يف جوف الليل وقال: اذهب إىل األمني وأت به. فقال هارون: فلنجرب األمر اآلن،
فذهب إىل األمني وكان األمني نائماً، فقال اخلادم له: إن األمري يطلبك، فقام األمني من منامه وهو مبالبس 
قال النوم، وبدون غسل الوجه ومتشيط الشعر جاء إىل أبيه، فتوجه إليه هارون وقال: ما هي حاجتك يا ولدي، 

 األمني: حاجيت القصر الفالين والزوجة الفالنية، واملال الفالين، قال: هل بعدها من حاجة؟
قال: ال فصرفه، فذهب األمني، مث قال هارون للخادم: اذهب وأت باملأمون، فذهب وأبطأ يف الرجوع، وإذا به 

ه، وهيأ نفسه للقاء هارون يأيت باملأمون وهو على كامل االستعداد قد غسل وجهه ومشط شعره ولبس مالبس
 ومعه غالم حيمل كيساً كبرياً من املال ومعه سيف ومصحف، قال له هارون: ملاذا تأخرت؟

قال: كنت نائماً، فلما نبهين الغالم، قلت يف نفسي أن األمري مل يطلبين يف هذا الوقت من الليل إال إلحدى 
 ثالث:

فهيأت مع نفسي أكثر كمية من املال املمكن، وجعلت املال يف  أما أنه حيتاج إىل املال لشاعر وحنوه يريد صلته
 هذا الكيس الكبري ومحلته هذا الغالم وجئت به إليك.

وأما إن واشياً وشى يب عند األمري ويريد مين االستفسار واالستجواب ولذا جئت بالقرآن والسيف حىت أحلف له 
مي وحلفي بالقرآن فهو، أما إذا مل يقبل كالمي وحلفي أين ما قصدت سوءاً باألمري وال بالدولة، وإذا قبل كال

 فإنين أعددت السيف حىت إذا أراد أن يقتلين أظهر له طاعيت، وإين مستعد ألن أقتل يف سبيل األمري.
وأما أن األمري طلبين لعدو دمهه من بعض جوانب القصر فهيأت مجاعة ممن متكنت من الغلمان والسيافني وجئت 

باب واقفون فطلبهم هارون ورأى ما يقارب مثال اخلمسمائة إنسان هيأهم يف ذلك الوقت هبم وهم خارج ال
بصورة مستعجلة وجاء هبم مسلحني، قال هارون له: مل يكن ذا وال ذاك وإمنا طلبتك ألن أرى هل لك حاجة 

إذا كانت لك )وأمر بصرف الغالم الذي معه املال وبصرف أولئك السيافني والغلمان الذين جاءوا لنجدته( و 
 حاجة فما هي حاجتك.

قال: حاجيت أن مجاعة كبرية من األبرياء يف السجون وذلك بسبب االختالفات بني الوزراء ومن إليهم ممن له حق 
أن يسجن كل من أراد، وإين أطلب من األمري أن يأمر بعض املعتمدين حىت يفتشوا السجون ويروا اضبارات 

يطلق سراحه، والسجني الذي قد انتهى أمده يطلق سراحه، قال هارون: ذلك السجناء فالسجني إن كان بريئاً 
إليك فأمر بعض األشخاص أن يذهب إىل السجون ويطلق سراح األبرياء والذين انتهى أمد سجوهنم، مث قال له 

 هارون: هل لك من حاجة أخرى؟
 قال: نعم. قال: وما هي حاجتك؟

انتاجها يف هذه السنة، لقلة املطر والضرائب اليت تؤخذ منهم هي كثرية  قال: إن أرض السواد )يعين العراق( قد قل
بالنسبة إىل هذه السنة، فمر بعض املعتمدين حىت يروا الفرق بني العام املاضي وهذا العام فليأخذوا منهم أقل 

وهذا العام،  بالنسبة، قال هارون: وذلك إليك أيضاً فأمر بعض األشخاص أن يالحظوا النسبة بني العام املاضي
 ويأخذوا الضرائب بتلك النسبة أقل من السنة املاضية.



 مث قال له هارون: هل لك من حاجة أخرى؟
 قال: نعم، قال: وما هي حاجتك؟

قال: حاجيت أن أرزاق اجلند تأخرت عن موعدها املقرر فإن أمر األمري رئيس بيت املال أن يصرف إىل اجلند 
لة وأخذاً باحلزم، قال هارون وذلك إليك أيضاً فأمر غداً رئيس الديوان أن يعطي أرزاقهم، كان يف ذلك تقوية للدو 

 اجلند أرزاقهم.
مث توجه أخرياً إىل املأمون وقال له: هل لك من حاجة أخرى؟ قال: ال حاجة يل إال بقاء األمري، فقال هارون: 

 رأيت الفرق بني األمني وبني املأمون؟ اذهب بسم اهلل، فرجع املأمون، مث توجه هارون إىل زبيدة وقال هلا: هل
 وأن أيهما أكفأ؟ وكان األمر كما تنبأ هارون، فإنه خّلف األمني وجعل ويل عهده املأمون.

ولكن املأمون نقض والية عهد األمني، مما سبب وقوع القتال بينهما وتغلب املأمون على األمني فقتله وجاء 
داره أن يبصق يف وجهه ويلعنه وأمر بأن يشق جسد األمني شّقني،  خراسان وعلقه على باب داره وأمر من يدخل

ويعلق كل قسم على جانب من جانيب بغداد، حىت أن من يدخل بغداد ومن خيرج من بغداد يرى تغلب املأمون 
 على األمني.

بعيد النظر  فإن كال من األمني واملأمون وإن كان على باطل لكن الباطل الذي هيأ نفسه للوثوب على األمر وكان
 غلب على صاحب الباطل الذي مل يهيء نفسه.

 حماصرة بغداد
ينقل هبذا الصدد أنه ملا حوصرت بغداد من قبل املأمون دخل بعض ذوي األمني عليه فرآه مغموماً، وقد وضع 

 رأسه على ركبته غماً، قال له: أيها اخلليفة ملاذا تغتم؟
اخليل جليشك وأعطهم السالح وكن معهم حىت يقاتلوا ويكفوا  انثر املال بني اجليش واركب أنت بنفسك وهيء

احلصار، فإن الناس يف ضيق شديد من جهة املأكل وسائر احلوائج باإلضافة إىل أهنم يف ضيق حيث دام حصار 
 بغداد أياماً فقال األمني له: هل تراين مغتماً ألجل حماصرة بغداد؟

 
املقّرطة فإين كنت قد أخذت مسكة مجيلة من دجلة وقّرطتها حبلق  قال: فلماذا أنت مغتم، قال: إين مغتم ألجل

من الذهب واجملوهرات، وقد خرجت هذه السمكة من احلوض ودخلت يف دجلة، ومل تعد وإين كلما أرسلت 
الغواصني عليها مل يظفروا هبا، فاغتمامي واهتمامي ألجل املقّرطة ال ألجل حصار بغداد، وال لكون الناس يف 

 العدو مشرف على الفتح، فرتكه وخرج وكان بعد ذلك اهنزامه تلك اهلزمية الشائنة. ضيق وإن
 خصال ال بد منها

إنه الشك أن ممارسي التغيري إذا أرادوا أن يغريوا احلالة املزرية اليت وصل إليها املسلمون إىل حالة حسنة كانوا 
ى أن بعض التنظيمات اإلسالمية بعد معاناهتم ملناهج حباجة إىل التهيؤ وبعد النظر وعلو اهلمة، فإنه كثرياً ما نر 

التنظيم وما أشبه يعملون ما يسيئون إىل التنظيم وإىل أنفسهم بصرف وقتهم يف اهلامشيات واحملاربات اجلانبية وما 



ء اليت أشبه مما يفوهتم اهلدف الذي عملوا ألجله ليل هنار، إن التهيؤ الصحيح واهلمة العالية وبعد النظر هي األشيا
تأيت بالنتائج وإال فليست األماين هي اليت تعطي الثمار املطلوبة، قال سبحانه: )ليس بأمانيكم وال أماين أهل 

 (.5الكتاب من يعمل سوءاً جيز به()
 الدعاء أو العمل

دينه وقد نقل يل أحد األخيار من أهل طهران أنه دعاه مجاعة من املتدينني الذين أزعجهم البهلوي األول لعدم ت
أو اًل، ولتحطيمه إيران ثانياً، ولربطه إيران بعجلة اإلستعمار ثالثاً، دعوه إىل دارهم ملهمة قال فحضرت ورأيت أن 
اجلماعة جالسون وأمام كل واحد منهم ظرف فيه محصات سود قلت: ما هذا؟ قالوا: اجتمعنا ألجل أن نقرأ أو 

له ويرحينا من شره، يقول الناقل: قلت هلم أن البهلوي هيأ راداً على هذه احلمصات لدفع البهلوي لعل اهلل يقت
املدارس للبنني والبنات وهيأ املناهج وهيأ الوزراء وهيأ املال وهيأ اجليش وهيأ الدبابات وهيأ النجدة والشرطة وغري 

أ عليها ذلك ووجهها كلها يف سبيل اإلستعمار وحماربة اإلسالم، فهل أنتم تظنون أن احلمصات السود اليت يقر 
األوراد تكون يف قبال هذا الرجل وتكفي شره أنه ليست من عادة اهلل سبحانه وتعاىل أن يستجيب الدعاء اعتباطاً 

( فالالزم اتباع األسباب املوصلة إىل النتائج مث الدعاء ألجل ما ليس بيد 6وإمنا قال سبحانه: )اتبع سبباً()
 اإلنسان فإن هناك دائرتني:

سان، وهذا جيب على اإلنسان إتباع األسباب ففي احلديث: )أىب اهلل أن جيري األمور إال دائرة ما بيد اإلن
 (.7بأسباهبا()

ودائرة ما ليس يف اختيار اإلنسان، وهذه الدائرة هي دائرة الدعاء فما بيد اإلنسان جيب أن يعمل عليه وما بيد 
 أسباب النجاح والفالح والوصول إىل اهلدف. قال اهلل سبحانه وتعاىل يأيت بالدعاء حىت يهيء اهلل سبحانه وتعاىل

ذلك املتدين: وكان األمر كما قلت حيث أن البهلوي ذهب إىل آخر الشوط الذي كان يقصده من حتطيم إيران 
 اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ودينياً وربطه بعجلة اإلستعمار مما بقي أثره إىل احلال.

 أمهية النظرة املستقبلية
الربيطانيون العراق أخذوا ينثرون املال على الشيوخ والرؤساء وغريهم نثراً حىت مييلوهم إىل جانبهم يف قبال  ملا دخل

اجملاهدين العراقيني، لكن الذين ارتشوا بسبب الربيطانيني اسقط يف أيديهم بعدما وصلوا إىل النتائج املرة اليت نواها 
لعراق استماله الربيطانيون لصاحلهم بإرشائه مائة ألف روبية وملا اإلستعمار، وهبذا الصدد ينقل: أن أحد شيوخ ا

دخل اإلنكليز البالد وسيطروا على األمر إشتكى بعض جريان الشيخ على الشيخ شكاية حول بستان كان 
للشيخ بأنه سبب ضرراً عليه بسبب سقيه املاء له فأحضره احلاكم اإلنكليزي وأخذ منه مخسة آالف روبية غرامة. 

بعد مدة رفعت ضده شكاية ثانية: بأن تعدت بقرته على زرع اجلريان، فاستحضره احلاكم الربيطاين وأخذ منه مث 
وأخذ منه عشرة آالف روبية وهكذا توالت الشكايات على الرجل حىت اسرتجع الربيطانيون منه تسعني ألف روبية 

الباقية يف منديل وذهب هبا إىل احلاكم  وعلم الشيخ بعد ذلك باخلطة املدبرة ضده فأخذ العشرة آالف روبية



الربيطاين وقال: أن املائة ألف روبية قد أخذمت منها تسعني ألفاً وهذه هي البقية الباقية منها، خذوها حىت ال 
 تسببوا يل مشكلة جديدة، فضحك احلاكم الربيطاين وأخذ العشرة آالف ورجع الشيخ خبفي حنني!.

على املظلومني ويبيعون بالدهم فإن عاقبتهم اخلزي والدمار واخلسارة والعار،  وهكذا حال الذين ينصرون الظامل
ويندمون حيث ال ينفع الندم، ولو كان هذا الشيخ عارفاً باملستقبل مل يبع بالده ودينه ومل يصب هبذه اخلسارة 

 الفادحة ويصيبه هذه املخزاة األليمة.
كانوا   -ممن تكالبوا على الدنيا ونسوا اهلل واآلخرة  -رتبطني هبم أجل! أمثال هؤالء احلكام اجلائرين والعلماء امل

سبباً يف خروج الناس من دين اهلل سبحانه وتعاىل، كما قال ذلك الرجل حينما رأى احلاكم العباسي يــطوف 
دين بالبيت فقرأ بصوت عال )بسم اهلل الرمحن الرحيم، إذا جاء نصر من اهلل والفتح، ورأيت الناس خيرجون من 

 اهلل أفواجاً( فاستغرب احلاكم من قراءته وطلبه وقال له: يا هذا قد أخطأت يف قراءة القرآن.
 قال: ال، مل أخطئ.

 (.8قال: إن اهلل تعاىل يقول: )إذا جاء نصر اهلل والفتح، ورأيت الناس يدخلون يف دين اهلل أفواجاً()
يه وآله( أما يف زمانك فالناس خيرجون من دين اهلل قال الرجل: نعم كان ذلك يف زمن رسول اهلل )صلى اهلل عل

 أفواجاً.
 فلم حير احلاكم جواباً.

نعم الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بىن اإلسالم على األخالق والواقعية، وهؤالء احلكام اجلائرون بنوا أمرهم على 
 يقول يف كتابه احلكيم:الالواقعية وعلى سوء األخالق واالحنراف فبينما نرى أن اهلل سبحانه وتعاىل 
 (.9)ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن()

 نرى أن هؤالء بنوا أمرهم على )األسوأ فاألسوأ( فإن لإلنسان مع عدوه أربع حاالت:
 موقف اإلنسان اهلادف

فإنه إذا صفعه إنسان مثالً قتله، وإذا أراد  احلالة األوىل: أن يقابله باألشد، وهذه احلالة هي مسة الفرد غري املتزن
إنسان قتله، قتله مع ذويه، وقد ورد النهي عن ذلك يف اإلسالم قال تعاىل: )وال جيرمنكم شنئان قوم على أالّ 

(. كما أن ذلك قبيح يف 11(. وقال سبحانه: )وال تزر وازرة وزر أخرى()11تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى()
 منظار العقل.

هذا ما نشاهده يف حكام املسلمني اليوم فمثاًل: كان عبدالكرمي قاسم قد أمر احلاكم باحلكم على من يسّبه و 
بالسجن عشر سنوات بينما كان القانون يقتصر يف عقوبة من سّب اهلل أو النيب )صلى اهلل عليه وآله( بتغرميه ربع 

 دينار فقط!.
ز شرعاً ألن الطبيعة البشرية ال ترضى غالباً مبا هو أدون من ذلك قال واحلالة الثانية: أن يقابله باملثل وهذا جائ

 (.12سبحانه: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مبثل ما اعتدى عليكم()
 (.13وقال تعاىل: )واحلرمات قصاص()



 (.14وقال سبحانه: )وجزاء سيئة سيئة مثلها()
 االستقطاب واجلنوح إىل الفضل. وهذا ما يفعله غالباً، عقالء العامل دون الذين يريدون

 (.15واحلالة الثالثة: أن يقابله بالعفو واإلغماض قال سبحانه: )خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني()
أما احلالة الرابعة: فهي مقابلة املسيء باالحسان واإلستقطاب وهذه احلالة األخرية هي اليت توجب التفاف الناس 

ل لذلك املبدأ كما قال سبحانه: )إدفع باليت هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه حول املبدأ وحول احلام
 (.16ويّل محيم، وال يلقاها إال الذين صربوا وال يلقاها إال ذو حظ عظيم()

 مناذج من التاريخ
لرابع وهذا ما وتاريخ األنبياء واألئمة )عليهم الصالة والسالم(، والعظام من املصلحني، مشحون هبذا القسم ا

 جيب أن يتخذه املمارسون للتغيري منهجاً هلم يف حياهتم العملية إذا أرادوا جناح اهلدف.
 مثالية اإلمام اجملدد

وقد حكى أن طالباً من الطالب كان ينال من اجملدد الشريازي )رضوان اهلل عليه( وينتقصه وكان املريزا يسمع 
ليه مجاعة من أهل العلم وقالوا أنه ينبغي إخراجه وفصله عن احلوزة، ذلك دون أن يرد عليه شيئاً، حىت اشتكى إ

لكن املريزا أجاهبم: )اتركوه وشأنه( وكان جيري عليه الراتب الشهري الذي يعطيه للطالب )كما ورد يف قصة 
هلل عليه اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( مع اخلوارج أنه كان جيري عليهم عطاياهم، كما أن الرسول )صلى ا

 وآله( قبل ذلك كان جيري على املنافقني عطاياهم( وهكذا بقي هذا الطالب يف سامراء.
وبعد سنوات جاء مجاعة من معارف ذلك الطالب من طهران لزيارة العتبات املقدسة يف العراق، فاقرتح عليهم 

 اجملدد بأن يأخذوه وكيالً عنه إىل بلدهم حيث أهنم حيتاجونه هناك.
 لفكرة مع علمهم بأنه ينتقص اجملدد ومتعجبني من سعة صدره )قدس سره(.فرحبوا با

 وهكذا كان، فقد أخذوا عاملهم معهم إىل طهران بعد أن أعطاه املريزا مؤونة سفره ووكالة عنه.
وبعد سنوات جرت قضايا )التنباك( كما اتفق أن أصبح هلذا العامل مكانة رفيعة عند األمة والدولة، وملا مل ير 

صر الدين شاه طريقاً إال بإلقاء التفرقة بني رجال العلم، لعله يتمكن من إنقاذ ما أبرمه من االمتياز مع الغربيني، نا
 طلب من هذا العامل أن يهيء جملساً يدعو فيه كافة العلماء وخيربهم بأن الشاه يريد زيارهتم.

الشاه وجلس وقال هلم يف ما قال: التنباك إن   وهكذا فعل ذلك العامل فقد دعا العلماء البارزون يف طهران. وجاء
 كان حالاًل فحالل حممد )صلى اهلل عليه وآله( حالل إىل يوم القيامة فكيف حيرمه اجملدد؟

 وإن كان حراماً فلماذا كنتم تستعملونه قبل ذلك؟
لى اإلسالم واملسلمني  فقال أحد العلماء يف جوابه: التنباك حالل يف نفسه لكنه حرم بالعنوان الثانوي ألنه ضرر ع

كما أن املاء حالل لكن شربه للمستسقى الذي يوجب له الضرر حرام، وهكذا فإن حالل حممد )صلى اهلل عليه 
وآله( حالل وحرام حممد )صلى اهلل عليه وآله( حرام لكنه )صلى اهلل عليه وآله( جعل إىل جنب هذا القانون 

 (.17ديث )ما من شيء حرمه اهلل إال وقد أحله ملن اضطر إليه()قانوناً حيرم احلالل وحيلل احلرام، ففي احل



فاحلرام يصبح حالالً للمضطر كما أن احلالل يصبح حراماً فيما إذا كان فيه ضرر وذلك طبقاً للقانون الذي 
 (.18وضعه رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( حيث قال: )ال ضرر وال ضرار()

 ه وبني العلماء غضب الشاه وتوجه إىل العلماء قائاًل: وأخرياً ماذا تفعلون؟وبعد مناقشات حامية دارت بني الشا
فلم يستطع أحد منهم جماهبة الشاه وحتدي غضبه إال هذا العامل )الذي كان يف يوم ما طالباً يف سامراء ينتقص 

ضرر على املسلمني وحنن املريزا( فتوجه إىل الشاه قائاًل: أن إمام املسلمني اجملدد الشريازي حرم التنباك ألنه 
بانتظار أن ينفذ الشاه حكمه، فإذا نفذ حكمه فهو وإال حنن ننفذ حكمه بالسيف. فغضب الشاه وقام وذهب 

 ومل ينل شيئاً.
ووصل اخلرب إىل املريزا يف سامراء وجاءته بعض الرسائل احملتوية على ذكر هذا اجمللس وما جرى فيه، فطلب اجملدد 

رتحون عليه إخراج هذا الطالب من احلوزه وفصله وقال هلم: هل كنا نستفيد هذه الفائدة أولئك الذين كانوا يق
 الكبرية إذا كنا قد استمعنا إىل كالم من كان يقول بإخراجه وفصله؟
 فاعرتف اجلميع بإصابة نظر اجملدد وأنه كان أبعد نظراً ورؤية منهم.

 رحابة صدر املريزا الشريازي
ن إنساناً جاء إىل املريزا حممد تقي الشريازي )قدس سره( يريد منه شيئاً من املال وحيث مل نقل والدي رمحه اهلل: أ

يكن املال متوفراً آنذاك للمريزا، اعتذر منه فأخذ ذلك الرجل يسب املريزا يف وجهه واملريزا ساكت ال يتكلم فأراد 
ض له، وقال أن الفقر أو جب احلدة فيه مجاعة من اجلالسني تأديب الرجل لكن املريزا أشار إليهم بعدم التعر 

 فاتركوه وشأنه فقام الرجل وذهب.
وبعد أيام جيء إىل املريزا بأموال ألجل قضاء صلوات وصيام عن األموات ففرق املريزا األموال يف مواردها وأبقى 

املريزا  حصة منها لذلك الرجل وأوصى هبا من يوصلها إليه حىت يقضي عن امليت صالته وصومه فاعرتض على
 مجاعة من احلاضرين، وقالوا له: شيخنا هل السب من الكبائر املوبقة؟

 قال: نعم.
 قالوا وهل أنتم تشرتطون العدالة فيمن يقضي صلوات األموات وعبادهتم؟

 قال: نعم.
 قالوا: فإن الرجل سّبكم قبل أيام فهال أسقطه سّبه عن العدالة؟

ط فيمن يقضي صلوات األموات وصيامهم العدالة، والسّب أيضاً من فتوجه املريزا إليهم وقال: نعم إين أشرت 
وأراد بذلك أنه قد سّبه اضطراراً من  -الكبائر املسقطة للعدالة، لكن سب مثله ملثلي ال يوجب سقوط عدالته 

 واملريزا زعيم املسلمني فينبغي له أن يعفو عن املذنبني. -جهة فقره ال أنه سّبه عن عمد 
 ملازندراينتغاضي الشيخ ا



وينقل عن العامل الكبري الشيخ زين العابدين املازندراين رمحه اهلل الذي كان من املراجع الكبار قبل قرن من الزمان 
تقريباً أنه قصد زيارة اإلمام احلسني )عليه السالم( مع مجاعة من أصحابه ويف أثناء الطريق التحق هبم سيد فقري 

 لح به أمره.وطلب من الشيخ شيئاً من املال يص
قال له الشيخ: إنين اآلن ال أمحل معي من املال شيئاً فإذا رجعت من احلرم الشريف فتعال إىل داري حىت أعطيك 

 ما حتتاجه.
لكنه أخذ يصّر يف طلبه، وملا مل ير من الشيخ جواباً بصق يف وجه الشيخ مما سّبب إثارة الذين كانوا معه فأرادوا 

عهم عن ذلك ومسح بيده على البصاق الذي كان على وجهه وقال: إين أرجو أن ال تأديبه وضربه لكن الشيخ من
 متس وجهي النار بسبب بصاق واحد من ذرية رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( فيشفع يل الرسول يوم القيامة.

هب إىل احلرم مث توجه إىل السيد وقال: تعاىل إىل البيت بعد رجوعي عن احلرم حىت أعطيك ما قّسم اهلل لك وذ
 الشريف.

 دروس أخالقية
واآلن.. لننظر إىل منتهى الشموخ والرفعة يف دعاء اإلمام السجاد )عليه السالم( حيث يطلب من اهلل تعاىل العفو 
عمن ناله مبكروه بقوله)عليه السالم(: )اللهم وأميا عبد نال مين ما حظرت عليه فاغفر له ما أملّ به مين واجعل ما 

العفو عنهم وتربعت به من الصدقة عليهم يف أزكى صدقات املتصدقني وأعلى صالة املتقربني مسحت به من 
 (.19وعوضين عن عفوي عنهم عفوك حىت يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا مبنك)

ومن الطبيعي أن ذلك   -كما أن اإلمام )عليه السالم( كان يعتذر يف دعائه عن عدم قبول عذر من اعتذر إليه 
ويقول: )اللهم إين أعتذر  -ان تعليماً لنا حنن املسلمني وإالّ فمقامه )عليه السالم( أجل من أن يصنع ذلك ك

إليك من مظلوم ظلم حبضريت فلم أنصره، ومن معروف أسدى إيّل فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إيّل فلم أعذره، 
، ومن كل إمث عرض يل فلم أهجره، واجعل ومن ذي فاقة سألين فلم أوفره، ومن عيب مسلم ظهر يل فلم أسرته

نداميت على ما وقعت فيه من الزالت وعزمي على ترك ما يعرض يل من السيئات توبة توجب يل حمبتك يا حمب 
 (.21التوابني()

وكان )عليه السالم( يقول يف دعاء مكارم األخالق )اللهم صل على حممد وآله وسددين ألن أعارض من غشين 
من هجرين بالرب، وأثيب من حرمين بالبذل، وأكافئ من قطعين بالصلة، وأخالف من اغتابين إىل بالنصح، وأجزي 

حسن الذكر، وأن أشكر احلسنة وأغضي عن السيئة، اللهم صل على حممد وآله وحّلين حبلية الصاحلني وألبسين 
الح ذات البني، وإفشاء العارفة، زينة املتقني يف بسط العدل، وكظم الغيظ، وإطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإص

وسرت العائبة، ولني العريكة، وخفض اجلناح، وحسن السرية، وسكون الريح، وطيب املخالقة، والسبق إىل 
الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيري، واإلفضال على غري املستحق، والقول باحلق وإن عز، واستقالل اخلري وإن  

الشر وإن قّل من قويل وفعلي وأكمل ذلك يل بدوام الطاعة ولزوم اجلماعة ورفض كثر من قويل وفعلي، واستكثار 
 (.21أهل البدع ومستعملي الرأي املخرتع...()
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 الفصل الثاني:  أساليب أخرى للتغيير
 التغيير السياسي واالجتماعي

 
 ترسيخ الوحدة اإلسالمية

ه: التفرقة بكل أقسامها وألواهنا من إقليمية وعرقية وعنصرية من أهم ما جيب أن حيول املمارسون للتغيري دون وقوع
ولغوية ولونية وغريها، ال باللفظ ووضع القانون فقط بل جبعل التساوي بني اجلميع يف كل مراحل احلياة حسب ما 

عند اهلل  قرره اإلسالم فقد قال سبحانه: )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
 (.1أتقاكم()

وقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( : )الناس سواسية كأسنان املشط كلهم من آدم، وآدم من تراب ال فضل 
 (.2لعريب على أعجمي وال ألمحر على أسود إال بالتقوى()

لوا العنصر العريب وكان الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعامل املسلمني وفق هذه القاعدة حىت جاء األمويون وفض
على غري العريب، وجاء بعدهم العباسيون ففضلوا العنــصر اإليراين مرة، والرتكي أخرى والعريب ثالثة، مث جاء 

العثمانيون ففضلوا العنصر الرتكي على غري الرتكي ويكفينا أن نعلم أن التفرقة تعد من السمات البارزة للمجتمع 
 املتخلف.

 التفرقة شرارة احلرب
سبب كل ذلك تأخر اإلسالم واملسلمني فإن التفرقة أساس كل تأخر، ونشوب أغلب النزاعات الدامية، فإن   وقد

كثرياً من احلروب اليت رأيناها إمنا كان منطلقها التفرقة اليت سببها احلكام اجلاهلون أو أذناب االستعمار، فمثاًل 
علت جمدداً منذ ثالثني سنة مل يكن سببها إال التفرقة احلرب العراقية الكردية اليت دامت أكثر من نصف قرن واشت

بني العرب واألكراد، وهبذه املناسبة ننقل ما تلقيناه يف زمن قاسم وعبد السالم عارف من الضغوط إلصدار فتوى 
بوجوب حماربة العراقيني لألكراد، لكنا أبينا عن ذلك، وصربنا على هتديداهتم، فمثاًل: جاءنا وفد من قبل عبد 

لسالم يقول: بأن هؤالء إستعماريون ويريدون بلبلة البالد وشق الصفوف فالالزم عليكم تصدير فتوى بوجوب ا
 احلرب ضدهم والنفري العام للعراقيني حملاربتهم حىت يستأصلوا شأفتهم.

 قلنا: وإن مل نفعل؟
 قالوا: فيجب أن تستعدوا لتحمل النتائج؟

 السبيل.قلنا: إننا مستعدون ملا نتلقاه يف هذا 
 قالوا: وما مينعكم عن الفتوى؟

قلنا: واضح ألن األكراد، مسلمون كما أن العرب مسلمون فإذا أنتم بنيتم حكومتكم على القومية العربية فهم 
 تعلموا منكم ويريدون أن يبنوا حكومة ألنفسهم على القومية الكردية وهل باؤكم جتر وباؤهم ال جتر؟



حمرمة على األكراد فهل بعد ذلك نتمكن أن نقول هلم ال حتاربوا حىت يستعمركم إن املناصب الكربى يف الدولة 
 العرب العراقيون؟

مث أضفنا: إنكم إذا طبقتم املساواة اإلسالمية بني األكراد والعرب حىت يتمكن الكردي املسلم كأخيه العريب 
من الشؤون الشخصية واالجتماعية، املسلم من الوصول إىل العلم واملال والقدرة واملنصب والسالح وغري ذلك 

ففي ذلك اليوم يلقي الكردي سالحه تلقائياً ألنه يعرف أنه أخ ويعامل معاملة األخ، أما إن تستبدوا بكل املزايا 
 وتقولوا لألكراد ال حتاربوا واستسلموا لكي تكونوا يف الدرجة الثانية فهذا شيء غري منطقي كما أنه غري إسالمي.

 اً حانقاً، يرتبص بنا الدوائر، ويستهدفنا بسهامه وضغوطه.فرجع الوفد خائب
 بني األمس واليوم

إن من املؤسف جداً أن اإلنسان ال يدخل بلداً من بالد اإلسالم إال ويرى التفرقة بادية فيها، وال بني هذا البلد 
قطنون يف بلد واحد حيث فحسب بل بني األقوام املختلفة الذين ي -مما رسم حدودمها املستعمرون  -وذاك البلد 

 يأخذ بعض أولئك القاطنني بزمام احلكم ويضطهد اآلخرين حتت ألف شعار واسم.
 بينما نرى املسلمني يف العهد اإلسالمي، كانوا يقربون بني اللغات واألقوام ويدنون بعضهم إىل بعض.

 احلضيض، نرى أن األشعار وهو هذا القرن الذي وصل احنطاط املسلمني فيه إىل -لكن نرى يف عصر االحنطاط 
واملوازين كلها قد انقلبت، وتلونت بلون التفرقات اللغوية والعنصرية وغري ذلك، مثالً ترى أشعاراً من األكراد ضد 

العجم ومن العجم ضد األكراد، كما ترى أشعاراً من الرتك ضد الفرس، ومن الفرس ضد األتراك، وهكذا جتد 
كل منهما اآلخر مما يربأ القلم أن يدّون شيئاً من هذه األشعار، فالالزم إزالة كل أشعاراً من العرب والفرس يضاد  

 هذه التفرقات.
 حمو آثار التفرقة

كما أن من الالزم إزالة آثار التفرقة املوجودة يف بالد اإلسالم فاختالف املقادير واختالف النقود واختالف 
ترى يف مدارس العراق يدرس تاريخ البابليني ويف إيران تاريخ  التواريخ مما يوجب تفرقة األمة اإلسالمية، مثالً 

الساسانيني ويف مصر تاريخ الفراعنة، وهكذا. بينما الالزم أن نرتك كل تلك التواريخ باملرة أو نذكرها كما ذكرها 
 القرآن احلكيم، باعتبارها فاصالً بني دعوة األنبياء ودعوة امللوك.

األحزاب اإلسالمية يف وسائل إعالمها وتنظيماهتا هتتم بقطر خاص وبلد دون مث أنه من املؤسف أن جند حىت 
 آخر.

مثالً األحزاب العراقية والباكستانية واملغربية وغريها كل يهتم بقطره، وكأن احلدود االستعمارية اجملعولة لبالد 
 اإلسالم هي حمور األخذ والعطاء حىت لألحزاب واحلركات اإلسالمية.

لك بعدم اإلطالع عن األقطار األخرى وبأن لكل مكان مشكلة خاصة يلزم حلها، وبعضهم وبعضهم يعلل ذ
( وكما قيل األقربون أوىل 3يستدل إضافة إىل ذلك بقوله سبحانه: )قاتلوا الذين يلونكم من الكفار()



ليس بدليل على  ( أو ما أشبه ذلك مما ال يرتبط بالواقع اإلسالمي إطالقاً، فإنه من اإلستدالل مبا4باملعروف)
 املوضوع املدعى.

 وأما الوحدة اإلسالمية بني السنة والشيعة فقد كتبنا عنهما كتاباً مستقاًل نذكر هنا بعض مقاطعه.
 شعار الوحدة اإلسالمية

الوحدة اإلسالمية كشعار، وكبديل لعواطف غري نابعة من القلب شيء سهل، أما إلباسها لباس الواقع املباشر فهو 
طرح متكامل، يلف األمة والدولة من ناحية، وخمتلف االجتاهات التقليدية واملراجع والعلماء من ناحية  حباجة إىل

 ثانية.
 ولعل هذا الطرح الذي نذكره يفي باألمرين:

أن يف العامل اإلسالمي )األعم مما يسمى بالبالد اإلسالمية، أو الذي يسمى بالبالد غري اإلسالمية( ألف مليون 
هم شيعة ونصفهم سنة وهؤالء متشابكون يف البالد، وإن كان األكثر يف بعض البالد شيعة. ويف ( نصف5مسلم)

 بعض البالد سنة، كما أهنما يتساويان يف بعض البالد األخرى.
 

 -فإذا أريد مجع هؤالء يف وحدة دينية حكومية واحدة، فالالزم أمور:
 فيه بأكثرية اآلراء.ـ مجع كل مراجع تقليد الشيعة يف جملس أعلى حيكمون  1
 ـ مجع كل مراجع السنة والعلماء الذين يتبعوهنم يف أخذ األحكام يف جملس أعلى حيكمون فيه بأكثرية اآلراء. 2
ـ وهذان اجمللسان، جيمعهم جملس واحد، فإذا أريد صدور حكم بالنسبة إىل إحدى الطائفتني فقط، كان  3

حيث أن األمر يهم كل  -أريد صدور احلكم بالنسبة إىل اجلميع  لعلمائهم إصدار احلكم بأكثرية اآلراء، وإذا
كان احلكم يتبع أكثرية آراء اجمللسني معاً، لكن مبعىن   -األلف مليون مسلم، من جهة سلم أو حرب أو ما أشبه 
 أكثرية هذا اجمللس وهذا اجمللس، ال مبعىن األكثرية املطلقة.

اء مما يشكل اجملموع مثانية عشر، فإذا أريد حكم على البلد مثالً لنفرض أن يف كل جملس تسعة من العلم
اإلسالمي ذي األلف مليون مسلم، كان الالزم )مخسة( من كل جملس، ال عشرة وإن كان تسعة منهم من جملس، 

 وواحد من جملس )وذلك ألن األكثرية املطلقة ليست حماًل لقبول الطائفة الذين ال حيكم أكثرية علمائهم(.
طائفة من الطائفتني، هلم حرية املناقشات األصولية والفروعية وإمنا ال حيق لطائفة أن تعتدي إعتداءاً ـ وكل  4

جسمياً أو مالياً على طائفة أخرى )فإن حرية الرأي والكالم والنشر وما أشبه من مفاخر اإلسالم الذي جاء 
 إلنقاذ اإلنسان من الكبت ومن كل أنواع الكبت(.

لس األعلى و )شورى العلماء( أحزاب إسالمية حرة، كل حزب يف نطاق طائفته، وتكون هذه ـ مث ينبع من اجمل 5
األحزاب مدارس سياسية، اقتصادية اجتماعية، تربوية، ألجل تربية الصاحلني إلدارة البالد يف اجملاالت التأطريية: 

 )التشريعية( والقضائية والتنفيذية.



طر، بدون أن حيدد ذلك من حريات األقلية وكذلك حال القضاة ومن وينصب الوالة من جنس األكثرية يف الق
 إليهما.

وتكون مهمة هذا اجملموع: )العلماء واألحزاب( إرجاع األمة الواحدة الرشيدة إىل احلياة، وإرجاع حكم اهلل 
 سبحانه، فإن الدولة واألمة ال ختلوان من أحوال:

 يني والشيوعيني.أن تكون القوانني دنيوية حبتة كبالد الوثن -أ 
 أن تكون القوانني دينية حبتة بدون مالحظة الدنيا، كبالد املسيحية يف القرون الوسطى. -ب 
أن تكون قوانني دينية بيد العلماء، وقوانني دنيوية بيد احلكام، بأن يكون ما هلل هلل وما لقيصر لقيصر )على  -ج 

 إصطالحيهم( كما يف البالد الغربية اآلن.
 ن قوانني دينية بيد العلماء وقوانني دنيوية بيد احلكام، كما يف بالد اإلسالم اليوم.أن تكو  -د 
 أن تكون القوانني دينية ودنيوية بيد العلماء الذين هم احلكام، ويساعدهم األخصائيون من املثقفني. -هـ 

 األول: إرهاب حبت وتأخر فظيع.
 والثاين: خراب للدنيا.

 ا عن الروح مما يسبب اإلستعمار يف اخلارج واإلستعمار والفساد يف الداخل.والثالث: يوجب انفالت الدني
 والرابع: يوجب التناقض بني اجلهتني ووالء للناس يف مكانني متضادين وتدافع بني األحكام واألمة.

سول فلم يبق إال اخلامس: الذي هو عمارة للجسد والروح، وتالئم بني الدين والدنيا، وهذا هو الذي فعله الر 
 )صلى اهلل عليه وآله( وخلفاؤه األبرار وأمر به الكتاب والسنة.

  
 .13ـ سورة احلجرات: اآلية  1
 .321ـ االختصاص: ص 2
 .123ـ سورة التوبة: اآلية  3
 .486رقم  161، ص1ـ انظر كشف اخلفاء: ج 4
 حسب بعض اإلحصاءات األخرية. -ـ ألف ومخسمائة مليون  5



 واجهةوضع المنهاج الصحيح للم
 

 وضع املنهاج الصحيح للمواجهة
ومن أهم ما جيب على دعاة التغيري وممارسيه: سّن منهاج قومي للمواجهة مع األعداء، حيث أن جعل املنهاج 

الصحيح ملمارسي التغيري من أهم ما يلزم فلوال املنهاج الصحيح مل تكن املمارسة إال خطأ ونشري هنا إىل قواعد 
 اجهة مع العدو( وإىل كيفية تلك املواجهة.أساسية يف عملية )املو 

 ال.. لالنتحار
األول: على ممارسي التغيري أن يالحظوا عدم وضع اسرتاتيجية تؤدي إىل االنتحار فإن االنتحار أسوأ شيء، سواء  

د أن كان بالنسبة إىل الفرد يف جماله أو احلزب يف نطاقه، وكذا اجلماعة يف جماهلا أو األمة يف نطاقها، ولذا جن
 الغرب والشرق مع متلكهما لألسلحة النووية املدمرة ال يستعمالهنا، ألن ذلك يعين انتحارهم.

 مىت يصّح العمل االستشهادي؟
نعم العمل االستشهادي إمنا يصح إذا كان االستشهاد البد منه حيث تكون الشهادة حمتومة يف حاليت اإلقدام 

يقني وهو طريق االستشهاد ألنه يوجب كسب املستقبل. ولذا نرى واإلحجام، وحينئذ خيتار اإلنسان أفضل الطر 
أن اإلمام احلسني )عليه السالم( ملا خرّي بني األمرين يعين االستشهاد مع اإلقدام أو االستشهاد مع اإلحجام، 

 يرتكونين، قدم االستشهاد مع اإلقدام، وقد أشار )عليه السالم( إىل ذلك بقوله البن احلنفية وغريه: إن بين أمية ال
 (.1ولو دخلت يف ثقب هامة من هذه اهلوام الستخرجوين حىت يقتلوين)

وهلذا نرى أن اإلمام )عليه السالم( كان يفرق مجوعه وأصحابه أخذاً من املدينة املنورة وانتهاءاً بليلة عاشوراء حيث 
ييت وتفرقوا يف سواد هذه قال ألصحابه: )اختذوا هذا الليل مجالً وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل ب

( فإنه )عليه السالم( حيث كان يريد االستشهاد الذي فيه تقدم اإلسالم واملسلمون وإزالة الظلم 2الليلة()
والظاملني ويريد جعل االستشهاد خطا على طول الطريق ملكافحة احلكام الظاملني، أراد أن يكون استشهاده 

 ث أن املظلوم يستجمع العواطف حوله.حمفوفاً بأكرب قدر ممكن من املظلومية حي
 وقد حكى عن )غاندي( السياسي املعروف أنه قال: )تعلمت من احلسني كيف أكون مظلوماً فأنتصر(.

 وقال الشاعر عن لسان اإلمام احلسني)عليه السالم(:
 إن كان ديـــن حممد لـــم يستقــم          إال بقتلــــي يا سيــوف خذينــــــي

 املباشرة احلرب غري
الثاين: أن يالحظ ممارسو التغيري أن يكون هجومهم غري مباشر فإن اهلجوم غري املباشر يكون أقوى من اهلجوم 

املباشر، من غري فرق بني املعركة العسكرية أو املعركة السياسية أو املعركة اإلقتصادية أو غريها من املعارك اليت تقع 
 ري املباشر يف هجومه.بني جانبني فإنه إمنا يربح اجلانب غ



مثاًل: البائع إذا بنّي للمشرتي جودة بضاعته بالصراحة حيجم املشرتي عن اإلقدام ألنه يراه نوعاً من الدعاية غري 
الواقعية بينما إذا أوحى البائع للمشرتي اجلودة بطريق غري مباشر وإن املعاملة تنفع املشرتي، أقدم املشرتي على 

نرى الصياد إذا أراد الصيد ال يهاجم احليوان من أمامه وإمنا يقدم عليه ملتفاً من خلفه أو  اإلشرتاء بإحلاح، وهكذا
 جيعل أمامه ما يظن الصيد أنه طعمته بينما خيفى الفخ وراء الطعمة.

وقد ورد يف الروايات أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف بعض حروبه كان ال يواجه العدو بالصراحة، فإذا أراد أن 
يأخذ أصحابه إىل جانب الغرب مث يلتف حنو مقصده وذلك لكي  -مثاًل  –يذهب إىل عدو يف جانب الشرق 

 خيفي هدفه على العدو، ولئال يستعد العدو للمعركة مما يسبب إراقة الدماء ورمبا يسبب عدم ضمان النصر أيضاً.
 (.3ور يف السيطرة املطهرة)وهكذا فعل )صلى اهلل عليه وآله( يف قصة فتح مكة وغريها مما هو مذك

 حتاشي االصطدام بالعدو
الثالث: يلزم حتاشي التصادم مع العدو بالقدر املمكن، فإن التصادم يوجب تركيز العدو لقواه فيتمكن من كسب 

 املعركة، وحىت إذا مل يتمكن من كسب املعركة فإن الضرر يف جبهة املسلمني سيكون كثرياً.
ركة اهلندية مع اإلستعمار الربيطاين يف قضية حترير اهلند أوجب جناح احلركة بأقل قدر مثالً نرى أن عدم تصادم احل

من الضرر، فكل الضحايا من بدء احلركة إىل تسلم الشعب اهلندي والباكستاين احلكم كانوا زهاء أربعة ماليني 
واحداً، بينما نرى  (، أي أهنم قّدموا عن كل مائة ومخسة وعشرين: شخصاً 4من أصل مخسمائة مليون شخص)

أن حركة اجلزائر اليت اصطدمت مع الفرنسيني خلفت من الضحايا مليوناً ونصفاً على أوسط تقدير حيث أن 
هناك تقديرين آخرين أحدمها يقول: مليون ضحية، وثانيهما يقول: مليونني من )الضحايا( ومن املعلوم أن نفوس 

ومعىن ذلك أن سدس اجلزائر قتلوا يف سبيل حترير اخلمسة  اجلزائر آنذاك كان أقل من تسعة ماليني إنسان،
أسداس األخرى، ومع ذلك نرى أن احلركة الدميقراطية يف اهلند وصلت إىل هدفها بينما احلركة الدميقراطية يف 
اجلزائر أجهضت، وتسلمت السلطة حكومة دكتاتورية جعلت اجلزائر قاعدة إستعمارية، منتهى األمر حتول 

 جلزائري من فرنسا إىل أمريكا.اإلستعمار ا
فالالزم على ممارسي التغيري أن يشتغلوا بتقوية أنفسهم ويتناوشوا االستعمار الشرقي والغريب وعمالءه من طرف 

خفي حىت إذا استحكمت قواهم ومتكنوا من املواجهة، دخلوا الساحة وهم على أكمل استعداد بينما العدو قد 
حلركة أو حتريفها أو سرقتها كما هو شأن الشرق والغرب حيث أهنم ضعف وأصبح ال يتمكن من إجهاض ا

يقومون بإجهاض احلركات أو حتريفها إىل حيث يريدون إذا مل يتمكنوا من إجهاضها، وكثرياً ما خترج بعض 
األقطار من استعمار إىل استعمار آخر كما شاهدنا أن فيتنام خرجت من االستعمار األمريكي إىل االستعمار 

 وعي وهو أسوأ االستعمارين.الشي
 استخدام الطرق اجلديدة



الرابع: على ممارسي التغيري االبتعاد عن الطرق املعروفة للعدو مما يسبب أن يقف العدو يف الطريق ويسده على 
احلركة، وهذا يتطلب إخرتاع الطرق غري املعروفة لدى العدو، حىت تتمكن احلركة من الوصول إىل اهلدف بسالم 

 ن تواجه هذا احملذور.وبدون أ
اخلامس: على ممارسي التغيري عدم اإلصرار على متابعة الطرق اليت ظهرت للعدو ووقف هلا باملرصاد فإن ذلك  

 كثرياً ما يوجب االنتكاس.
وهلذا نرى أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( كان يالحظ هذا األمر بدقة فإنه )صلى اهلل عليه وآله وسلم( ملا 

 جاءه إنسان وقال: يا رسول اهلل هل هذا من اهلل أو باملشورة. حاصر الطائف
 قال الرسول )صلى اهلل عليه وآله( إنه بالرأي واملشورة.

قال: فليس من الصالح حصارنا للطائف ألن أهل الطائف مجعوا ألنفسهم زاد سنة وبلدهم حمصن بالسور 
فمن األفضل أن ننسحب مؤقتاً حىت يهيئ اهلل  فبقاؤنا هنا يسبب انزعاج اجليش اإلسالمي وتشتته وتبعثره،

 أسباب الفتح.
 (.5فاستجاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( له وقِبل مشورته وعاد املسلمون إىل املدينة املنورة)

ومن املعلوم أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( كان مأموراً باستشارة املسلمني ليستدرجهم إىل هذه الروحية وإال 
املتصل بالوحي كان أعلم بكل شيء منهم، وهذا من حماسن اإلنسان املتحلي باللني وقد قال سبحانه:  فالرسول

 (.6)فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك()
 النفوذ من نقاط الضعف

لك يسبب تضعيف العدو بدون السادس: تتبع الثغرات املوجودة يف صفوف العدو واهلجوم عليه من خالهلا فإن ذ
 أن يتحمل ممارسي التغيري عناًء كبرياً.

مثاًل: إذا رأينا أن بالد الغرب احتدت جيب علينا أن نبدأ باهلجوم على اجلزء الضعيف منها ال اجلزء القوي فإذا 
 متكنا من إسقاط اجلزء الضعيف ضعف اجلزء القوي أيضاً وأمكن اهلجوم عليه.

)صلى اهلل عليه وآله( فصم عرى التحالف املاكر بني املشركني واليهود مث بدأ باليهود الذين  ولذا نرى أن الرسول 
 كانوا أضعف من املشركني يف تلك احلقبة من الزمن، وبعد أن ختلص من شرهم تفرغ ألهل مكة يف قصة معروفة.

قوة واحدة يف بعض أطرافها وال فرق يف هذه القاعدة بني أن تكون يف الطرف املقابل قوى متحالفة، أو تكون 
ضعف كما نرى أن العباسيني ملا أرادوا اهلجوم على األمويني مل يبدأوا باهلجوم على عاصمة ملكهم وهي الشام 

 وال على جهة القوة يف ملكهم وهي العراق وإمنا شرعوا باهلجوم من األطراف البعيدة للدولة وهي خراسان.
يهاجم مدينة بابل، املركز األصلي والقوي لإلمرباطورية الفارسية، كذلك نرى أن إسكندر املقدوين عوض أن 

 هاجم سورية ومصر وبذلك أسقط القوى البحرية والقوى االقتصادية الفارسية املتمركزة يف سورية ومصر.
 بعثرة قوى األعداء



بهم تبعاً لذلك، وإمنا السابع: تفريق ممارسي التغيري قواهم يف الظاهر حىت يشتغل األعداء بالقوى املختلفة ويصي
 يركز ممارسو التغيري قوهتم الواقعية على اجلانب الذي يتمكنون من إسقاطه.

وكانت  -ولذا نرى أّن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف حرب خبري شتت القوى وحاصر قالعاً متعددة من خبري 
 ووجه اهلجوم الرئيسي على القوة املركزية يف خبري. -قالعاً سبع 

الطريق من أفضل الطرق لتشتيت قوى العدو، حىت ال يتمكن من التجمع لعدته وعدده، واهلجوم الكاسح  وهذا
 على القوى ممارسي التغيري.

 ترميم النواقص
الثامن: على ممارسي التغيري إزالة نقاط الضعف الكامنة يف أنفسهم فيالحظوا أن العدو يريد النفوذ من أية ثغرة، 

 ة حىت ال يتمكن العدو من اهلجوم على نقطة الضعف.مث يعاجلوا تلك الثغر 
وكذلك كان حال احملاصرين للقالع يف األزمنة السابقة حيث كانوا يدخلون البلد من نقطة ضعف يكتشفوهنا يف 

 القلعة.
ولنفرض هنا مثاالً صغرياً وهو: إذا أرادت الدولة الضغط على مجاعة هلا مؤسسات، فالالزم أن تقوي اجلماعة 

سسات األضعف اليت تتمكن الدولة من غلقها أو اإلستيالء عليها، مثاًل: إذا كان جلماعة مستوصف ومدرسة املؤ 
ولذا  -حيث يوجب رد فعل مجاهريي شديد  -ومسجد فإن الدولة قد تتمكن من غلق األولني دون الثالث 

لة إلقاء القبض على بعض أفراد فالالزم على اجلماعة تقوية املؤسستني األوليني وكذلك األمر إذا أرادت الدو 
اجلماعة حيث يتم هتريب الفرد الضعيف الذي تقوى الدولة على إلقاء القبض عليه دون الفرد القوي الذي هتابه 

 الدولة.
 ال.. لالستفزاز

ل التاسع: عدم االستفزاز فإنه كثرياً ما يكون االستفزاز سبباً لكي يعّبئ العدو قواه ويضرب احلركة بينما ال يفع
 مثل ذلك إذا مل يستفز.

ولذا ورد يف القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة االحرتاز عن السب بالنسبة إىل الطرف املقابل. قال سبحانه: )وال 
 (.7تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدواً بغري علم()

 (.8أكره لكم أن تكونوا سبابني()وقال أمري املؤمنني )عليه السالم( يف حربه مع معاوية يف صفني: )إين 
وهذا هو وجه اجلمع بني هذه اآلية والرواية وما شاهبهما من األدلة الناهية عن السباب وبني بعض ما جنده يف 

(، أو يف السنة املطهرة من باب: )فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 9القرآن احلكيم مثل: )عتل بعد ذلك زنيم()
 .(11مبثل ما اعتدى عليكم()

أما ما جند من شّدة علي )عليه السالم( يف الكالم مع بعض الكفار أو املنافقني أو اجملرمني، فسره أنه كان يريد 
وكان يريد أن يدير هذه البالد بدون قتل  -إدارة دولة كبرية ممتدة من )ليبيا( إىل )داغستان( يف االحتاد السوفيايت 

أشبه مما يرتكبه احلكام الدكتاتوريون، بل الدميقراطيون أيضاً فإن وال تعذيب وال مصادرة مال وال سجن وال ما 



الدميقراطيني اليوم تراهم ميألون البالد بالسجون وجيعلون الغرامات وما أشبه لردع اجملرمني ولذا كانت سرية علي 
 الكالم )عليه السالم( فوق مستوى سرية الدميقراطيني أيضاً حيث أبدل كل ذلك التشديد العملي بالشدة يف

 زماناً، والتقريع اللساين أحياناً، وهو أقل حمذوراً وأمحد عاقبة.
 خطر االستدراج

العاشر: على ممارسي التغيري املراقبة التامة لكي ال يقعوا يف مصيدة استدراج العدو فكثرياً ما يستدرج العدو احلركة 
 املناوئة من حيث ال تعرف فتقع يف الفخ الذي أرادت أن هترب منه.

فإن احلركات االجتماعية حاهلا حال احلركات العسكرية فكثرياً ما يريد أحد الطرفني استدراج الطرف اآلخر وجرّه 
إىل سهل من األرض حىت يتمكن من اإلجهاز عليه بينما ذلك الطرف متحصن باجلبال فلو عرف ذلك الطرف 

نة إىل السهول املنفتحة اليت جتعل منه أن خصمه يريد استدراجه من حيث ال يعلم، مل خيرج من جباله احلصي
 طعمة سائغة للعدو.

 طريق االنسحاب
احلادي عشر: على ممارسي التغيري االحتفاظ بطريق االنسحاب حىت إذا مل يتمكنوا من اخرتاق العدو وال من 

جتعل لنفسها  البقاء يف مواقفهم انسحبوا حفاظاً على ما تبقى من قدراهتم. وذلك كاحلركات العسكرية اليت قد ال
طريق اإلنسحاب فإذا غلب عليها العدو أبادها بينما إذا أبقوا ألنفسهم طريق اإلنسحاب متكنوا من إنقاذ بعض 

 قواهم حىت يعيدوا الكرة يف مرحلة جديدة.
وهذا هو ما فعله املسلمون يف قصة حرب مؤتة حيث أهنم مل يتمكنوا من مقابلة الكفار وقد قتل قادهتم الثالثة 

 ين نصبهم رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قادة على اجليش اإلسالمي.الذ
فأخذوا يف االنسحاب ورجعوا إىل املدينة بسالم ومتكنوا من إعادة الكرة على تلك املناطق، بعد ألي من الزمن يف 

 قصة مشهورة يف التواريخ.
ر جيشه باإلنسحاب ومتكن من فتح مكة وهكذا فعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف صلح احلديبية حيث أم

 بعد مدة من الزمن.
 اإلعالم املضاد

الثاين عشر: الدعاية ضد اجلائرين بكل أقسام الدعاية حىت إذا فاتت اإلنسان الدولة ال يفوته الشعب، كما أشرنا 
ن ردعه.. ويف إىل ذلك فيما سبق. وذلك ألن اجلائر يفسد ويفسد وكلما بقي يزداد إفساداً وفساداً فال بد م

قصص )كونفشيوس( أنه مر على امرأة يف الصحراء وكانت وحيدة يف خباء فقالت املرأة: جنين من النمر الكاسر 
 يا معلم اخلري.

 قال كونفشيوس: وما هو النمر الكاسر؟



فافرتس  قالت: إنين كنت أسكن أنا وأيب وزوجي وإبين يف هذه الصحراء منذ سنوات ويف السنة األوىل مر علينا منر
أيب، ويف السنة الثانية مر النمر فافرتس زوجي، ويف السنة الثالثة مر النمر وافرتس ولدي، وها أنا بقيت وحدي 

 أخاف من النمر أن مير علي فيفرتسين.
 فقال هلا كونفشيوس: ملاذا ال تتحولني إىل البلد، حيث ال يوجد هناك النمر املفرتس؟

 م ظامل؟قالت املرأة: وهل يف املدينة حاك
 قال )كونفشيوس(: نعم.

 قالت: بقائي هنا وأنا حرة خري يل من أن أدخل املدينة فأكون حتت حكم سلطان جائر.
 فتوجه كونفشيوس إىل تالميذه وقال هلم: اكتبوا هذه احلكمة )النمر الكاسر خري من احلاكم الظامل(.

ينما احلاكم اجلائر يفرتس الناس مرة ومرة ومرة، إنه نعم األمر هكذا، ألن النمر الكاسر إمنا يفرتس اإلنسان مرة، ب
يزامحهم يف أدياهنم وعقائدهم، يف سلوكهم وحرياهتم، يف أرزاقهم وأعماهلم، يف سفرهم وإقامتهم، ويف سائر 

شؤوهنم وقضاياهم. وإنا إذا مجعنا الضحايا الذين افرتستهم احليوانات الوحشية مل يبلغوا حىت معشار ضحايا 
 املية األوىل أو احلرب العاملية الثانية.احلرب الع

 االحتفاظ بالقدرات
 الثالث عشر: عدم االستهانة بالقدرات ولو كانت القدرة واحداً يف املائة.

فقد اشتهر يف ألسنة احلكماء واملتكلمني: إن الوجود الناقص خري من العدم احملض. وهذا صحيح مائة يف مائة 
 ينما الوجود مبعث التأثري والتأثر ولذا قالوا: )العدم شر حمض والوجود خري حمض(.فإن العدم ال يتأثر وال يؤثر، ب

وهلذه اجلهة نرى أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( أبقى على املنافقني مع علمه بنفاقهم وكفرهم ومع شدة ختريبهم 
وقال يف حقهم: )إن  (11حىت قال اهلل سبحانه يف حقهم: )هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهلل أىن يؤفكون()

( وذلك ألن يكثر هبم سواد املسلمني خري من أن ينضموا إىل الكفار 12املنافقني يف الدرك األسفل من النار()
ويكثِّروا سوادهم أو يكونوا حمايدين، وقد اختذ الرسول )صلى اهلل عليه وآله( من مجاعة منهم كأيب سفيان وغريه 

و يف كسر األصنام اليت كانت منتشرة يف القبائل حول مكة بعد فتحه قادة لبعض جيشه سواء يف حرب حنني أ
 هلا يف قصص مشهورة يف التواريخ.

 نعم جيب على ممارسي احلركة مالحظة قاعدة األهم واملهم بأن ال تكون القدرة الصغرية تستنفد أكثر مما تستحق.
 تقسيم القدرات والطاقات

ؤهالت، فتضع اإلنسان املناسب يف املكان املناسب والطاقة املناسبة على ممارسي احلركة تقسيم القدرات حسب امل
 يف املكان املناسب.

وال بأس يف هذا املقام أن ننقل شاهداً ذكره أحد الضباط العراقيني الذين كانوا يتدربون يف إحدى البالد الشيوعية 
 اليت كانت يف فلك روسيا.



تد عدة سنوات يف ذلك البلد طلبنا رئيس تلك الدولة لإلجتماع به قال الضابط: ملا انتهينا من التدريب الذي ام
 حيث أنه أراد إبقاء الصلة بيننا وبينه يف املستقبل حني رجوعنا إىل العراق.

وملا اجتمعنا به أراد أن يهدي إلينا بعض اهلدايا املادية، فقلنا له: األفضل أن تتحفنا هبدية معنوية لتبقى لنا دائماً، 
 املادية سرعان ما تفىن وتزول، بينما املعنوية تبقى ما دمنا يف احلياة. فإن اهلدية

 قال الرئيس: فماذا تريدون؟
قلنا له: حدثنا بأغرب شيء مررت به من أول كفاحك ضد هتلر يف احلرب العاملية الثانية حىت وصولك إىل رئاسة 

 هذه الدولة.
ين سأنقل لكم أغرب قصة اتفقت يل يف حيايت السياسية يقول الضابط: ففكر الرئيس برهة من الزمن، مث قال: إ

لتنتفعوا هبا يف املستقبل السياسي من حياتكم: اعلموا أنه بعد وصويل إىل احلكم وبعد أن قويت العالقة والصلة 
بيننا وبني روسيا شكوت إليهم ركود اإلنقالب وتقهقره، وتدهور األوضاع، وانسحاب الناس من الساحة، 

 لنظام واحلكومة فأخربين أحد رؤساء روسيا أن يف جهاز حكومتك واحد من جواسيس الغرب.وسخطهم على ا
لكين كنت أعلم أن كل أفراد اجلهاز األعلى للحكومة هم مورد الثقة وال أحد فيه من جواسيس الغرب ومع ذلك 

ه ال جاسوس للغرب فتشت عن األمر من جديد. وأرسلت اخلرب إىل الرئيس الروسي بأن جيدد النظر يف ذلك فإن
 عندنا يف اجلهاز.

فرد الرئيس علي: بأنه موجود قطعاً، وإن استخباراتنا اكتشفته وأخربتنا به ففتشت مرة ثانية تفتيشاً دقيقاً فلم أعثر 
 على ذلك اجلاسوس الذي عناه الرئيس.

ك هو رئيس وزرائك، ويف املرة الثالثة أرسل الرئيس الروسي من يقول: إن اجلاسوس الذي اندس يف ضمن جهاز 
فتعجبت من ذلك تعجباً شديداً ألين كنت أعرف رئيس وزرائي منذ كنا أطفاالً صغاراً يف املدرسة، وكافحنا أملانيا 

اهلتلرية معاً عندما كربنا، وإىل حني الوصول إىل احلكم حيث أين صرت الرئيس األعلى للدولة وانتخبت ذلك 
 حلكوميت. الصديق: صديق الدراسة والنضال، رئيساً 

فرددت على الرئيس قائاًل: أن هذا حمال وأنه مورد ثقيت املطلقة واعتمادي الكامل. فأرسل الرئيس مؤكداً: أنه 
 اجلاسوس بنفسه.

عند ذاك قررت أن أصارحه باألمر، فطلبته وأسررت إليه القصة وقلت له: إنك إذا كنت جاسوساً للجهة الغربية 
سأعفو عنك وأكتم القضية عن الناس، وستقدم استقالتك عن الرئاسة لتظهر الفالنية فاعرتف بال خوف فإين 

للناس أنك استقلت بنفسك لعذر حمرتم. لكن إذا مل تظهر ما يف ضمريك ومل تعرتف بالواقع فسوف أعاقبك 
 بأشد العقوبات أمام أعني الشعب.

ورة منذ سنوات كثرية، لكن جتسسه ليس وهنا أقر رئيس الوزراء واعرتف بأنه أصبح جاسوساً للجهة الغربية املذك
يف قبال املال أو املنصب أو ما أشبه وإمنا ألجل أنه يعرف أن احلرية الغربية أفضل من الدكتاتورية الشرقية، وإمنا 

 جتسس لصاحل البالد الغربية ألجل إنقاذ بالده عن ويالت الشيوعية.



 قلت له: فما هو نوع ارتباطك بالغرب؟
اتصلوا يب وأرادوا مين أن أتعاون معهم يف جماالت معينة، كما وطلبوا مين أن أجتسس هلم على  قال: إن الغربيني

 بالدي وعلى روسيا لكين أبيت عن ذلك.
مث زارين بعد مدة وفد دبلوماسي مرتبط بنفس اجلهات الغربية، واقتنع الوفد مين أن أؤدي دوراً واحداً فقط وهو أن 

  الوزارات غري املناسبة هلم والختصاصهم، وقد فعلت طيلة هذه املدة ما قالوا:أجعل الوزراء غري املناسبني يف
فمثاًل: الوزير الذي كان مضطلعاً باالقتصاد وال يعرف عن شؤون الربيد شيئاً جعلته وزيراً للربيد. وكذلك الوزير 

 غري ذلك. الذي كان عارفاً بالسياسة وال يعرف عن االقتصاد شيئاً جعلته وزيراً للمالية إىل
وبعد هذا االعرتاف الذي كاد أن يهد أركاين حتققت عن أمره فتبني يل صدقه وأنه مل يعمل ألجل مال أو جاه 

 ألجل خالص بالده عن الشيوعية. -حسب تصوره  -وإمنا عمل 
يف  عند ذاك عفوت عنه وقبلت استقالته وصار مواطناً عادياً كواحد من املواطنني، وهو اآلن يعيش مع عائلته

 إحدى القرى اهلادئة معتزاًل عن السياسة وما يدور حوهلا، ومل أكشف خربه ألحد من جهاز الدولة.
 االستمرارية

االستمرار وعدم اليأس بسبب االهنزام يف معركة أو معارك أو بسبب عدم التقدم مرة أو مرات فإن الدنيا دول، 
 ن جديد.ورمبا إهنزم إنسان أو مجاعة مث عاودوا الكرة وهنضوا م

ويف تاريخ األنبياء واألئمة الطاهرين )عليهم الصالة والسالم( أكرب الدروس لعدم اليأس فإهنم رغم ما واجهوا من 
 الصعوبات اجلسام مل ييأسوا أبداً.

ففي قصة يوسف )عليه السالم( قال سبحانه: )وملا فصلت العري قال أبوهم إين ألجد ريح يوسف لوال أن 
  -ن بني أول القصة لغياب يوسف )عليه السالم( وبني انفصال العري عن مصر أربعني سنة ( وقد كا13تفندون()

ومل ييأس يعقوب )عليه السالم( عن الوصول إىل يوسف )عليه السالم( بينما األخوة   -كما يف بعض التواريخ 
ا ألبيهم: )تاهلل إنك كانوا قد يئسوا من ذلك وكانوا يظنون أن يوسف )عليه السالم( قد مات أو قتل ولذا قالو 

 (.14لفي ضاللك القدمي()
 (.15)فلما أن جاء البشري ألقاه على وجهه فارتد بصرياً قال أمل أقل لكم أين أعلم من اهلل ما ال تعلمون()

وال يقال: أن يعقوب )عليه السالم( كان قد أخرب ببقاء يوسف )عليه السالم( يف هذه املدة الطويلة وهلذا مل 
 ييأس؟
قال: هذا دليل على أنه بعد انقضاء مدة أربعني سنة أيضاً حيتمل البقاء، فال يأس إال إذا قطع اإلنسان ألنه ي

بالعدم. هذا باإلضافة إىل أنه مل يعلم أن اإلخبار كان من اللوح احملفوظ، فلعله كان من لوح احملو واألثبات، 
اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم(: )لوال آية يف  ( ولذا قال 16حيث )ميحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم كتاب()

( وهذا حبث فلسفي طويل ال نريد 17كتاب اهلل ألخربتكم مبا كان وما يكون وما هو كائن إىل يوم القيامة()
 التعرض له يف هذا املكان.



 تفجري الطاقات الكامنة
الكامنة ومهمهم العالية فإن اإلنسان مطوي  على ممارسي احلركة العمل لتقدمي أعضائهم إىل األمام وتفجري طاقاهتم

على أكرب قدر من الطاقات الوثابة، فإذا وجد املناخ املناسب والنفسية املناسبة تقدم تقدماً مدهشاً فإن الناس 
( وقد قال علي)عليه السالم(: )املرء 18معادن كمعادن الذهب والفضة كما قال النيب )صلى اهلل عليه وآله()

 ا يطري الطائر جبناحيه( ويف شعر منسوب إليه )عليه السالم(:يطري هبمته كم
 (19أتزعــم أنــــك جـــرم صغيـــــر          وفيك انطــــوى العالـم األكبـــر)

وقد مثل بعض احلكماء اإلنسان مبحربة مليئة حرباً، فإن وجدت القلم والقرطاس والكاتب القدير صارت هذه 
ماً يستفيد منه املاليني، وإال تلفت وحتولت إىل ما ال يسوى حىت فلساً، وهؤالء الرجال القطرات السود كتاباً عظي

العظام الذين جندهم يف التاريخ كان مثلهم كهذا املثال فإن أبا ذر الغفاري لو مل جيد رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
ن اسم وال أثر وكذلك سلمان وآله( لظل راعياً بسيطاً، حىت يوافيه املوت يف صحاري مكة ومل يعرف له م

الفارسي لو مل يصادف الرسول )صلى اهلل عليه وآله( لظل فرداً جمهواًل حىت ميوت يف بعض قرى إيران ومل يبقى 
 بربكة الرسول األكرم )صلى اهلل عليه وآله( ـ. -منه أي أثر ولكنهما حتوال إىل سلمان وأيب ذر
يسلك هبم إىل األمام حىت يكونوا رجااًل عظاماً ويتمكنوا من تغيري  فالدفع والتشجيع ملمارسي التغيري من أهم ما

 التاريخ.
وإذا أردنا أن ندرس هذه النقطة بشكل أكثر تفصيلية ودقة فعلينا أن نقول أن تفجري الطاقات يعد من السمات 

 األساسية للمجتمع املتقدم كما يعد تعطيلها من الصفات الرئيسية للمجتمع املتخلف ذلك.
لكل من اجملتمع املتخلف واجملتمع املتقدم مسات وعالمات جعلها اهلل هلا حىت يعرف الناس من تلك السمات إن 

والعالمات أن اجملتمع متخلف فيقومونه أو متقدم فيستمرون فيه، فكما ان اهلل سبحانه وتعاىل جعل لألمراض 
املتخلف واملتقدم عالمات ومسات وللصحة ولألمور الكونية عالمات ومسات، كذلك جعل لكل من اجملتمع 

 يعرف هبا، ونذكر منها هنا ما يرتبط مبا حنن فيه:
 تعطيل الطاقات يف اجملتمع املتخلف

من مسات اجملتمع املتخلف عدم االستفادة من الطاقات واليت هي حاصلة اآلن بالنسبة إىل اجملتمعات اإلسالمية 
 اته وقدراته أما اجملتمع املتخلف فطاقاته موزعة على أقسام:فإن اجملتمع املتقدم يتمكن من االستفادة من طاق

 هدر الطاقات: -أ 
فأما أن هتدر فيها الطاقات والقدرات كالً سواء يف اجملال الفردي أو اإلجتماعي أو الصحي أو املايل أو غري 

الطاقات الكامنة يف ذلك، فكما ان اإلنسان إذا مل يرع أرضه وماءه وبذره ووسائل الزراعة كان معىن ذلك هدر 
األرض واملاء والنور وما أشبه، وال يصل إىل نتيجة مالية أو نتيجة زراعية كذلك بالنسبة إىل اجملتمع الذي ال 

يتمكن أن يستفيد من طاقاته املادية واألدبية واالجتماعية وحنوها، فإنه ال يتقدم إىل األمام بل يبقى يف جوع وفقر 
 وعرى وتأخر فكري وعملي.



 بعثرة الطاقات: -ب 
 وأما أن تتشتت فيها الطاقات مبعىن االستفادة املبعثرة، ويف اجلملة من الطاقات وعدم االستفادة املركزة منها.

مثالً إذا وظف اإلنسان رأس ماله يف جتارة خاصة يأيت بالثمار املطلوبة أما إذا شتته قسماً يف الزراعة وقسماً يف 
ماً يف االسترياد وقسماً يف اإلصدار مثاًل، فإنه ال يتمكن من الرتكيز مما يسبب التجارة وقسماً يف الصناعة وقس

تأخره بالنتيجة، فإن اإلنسان ليست له من األوقات ما تكفي لكل ذلك على األغلب إال أن يقسم األعمال 
ال على جبهات متعددة فإن ذلك أيضاً يكون من الرتكيز على هدف واحد، لكن يف هذا اللباس وكذلك ح

الراعي الذي هربت منه نعجتان نعجة إىل الشمال ونعجة إىل اجلنوب، فأخذ يسري مرة إىل هذا اجلانب ومرة إىل 
هذا اجلانب، إنه يبعثر طاقاته مبا ال حيصل حىت على إحدى النعجتني غالباً بينما إذا ركز طاقاته على إحدامها 

 نية ليأخذها ويرجعها إىل القطيع.فإنه يلحقها ويأخذها مث يركز طاقاته على النعجة الثا
وكذلك حال اإلنسان إذا صرف بعض الوقت يف الشعر وبعض الوقت يف الفقه وبعض الوقت يف األصول وبعض 
الوقت يف التفسري فإنه ال يتمكن من الوصول إىل اهلدف املنشود وهبذا الصدد ينقل عن الشيخ البهائي أنه قال: 

- 
 فن الواحد.غلبت كل ذي فنون، وغلبين ذو ال

ويف املثل الطبيعي نرى أنه من جيمع من أشعة الشمس مبقدار زجاجة مقعرة ال تعد وأن تكون مبقدار أمنلتني 
يتمكن من إحراق اجلسم السريع االشتعال كالقطن وحنوه، بينما إذا كانت الشمس مقدار ألف فرسخ ومل تركز يف 

أن تشعل مبقدار ما تشعل األشعة املركزة يف تلك الزجاجة بؤرة إشعاعية ال تتمكن تلك الشمس الكثرية اإلشعاع 
املقعرة، ولذا كان تشتيت الطاقات من مسات اجملتمع املتخلف، بينما تركيز الطاقات من مسات اجملتمع املتقدم، 
فضياع اجملهودات وذهاب الطاقات هباًء منثوراً ودفن القدرات بني التشتت والتفرق يوجب ختلف اجملتمع كما 

 ب ختلف الفرد أيضاً. يوج
 االستفادة النسبية من الطاقات: -ج 

وأما أن ال يستفاد من كل الطاقات وإمنا من بعضها، فرمبا يستفيد اإلنسان من تفجري جزء بسيط من طاقاته 
وبقدر ال يكفي لصنع الشخصية املتقدمة واجملتمع املركب من أمثال هذه اللبنات ال يأيت بالنتائج املطلوبة وإذا 

نظر اإلنسان إىل العامل اإلسالمي رأى أن كثرياً منهم يشتغلون، لكن الشغل ليس بقدر اإلمكانات والطاقات، بل 
بقدر جزء بسيط منها ولذا صار اجملتمع اإلسالمي جمتمعاً متخلفاً جبميع معىن الكلمة حىت أنه مل ير اجملتمع 

لغرب أو الغزو املغويل من الشرق، قدر ما يرى اآلن من اإلسالمي يف يوم من األيام حىت أبان الغزو الصلييب من ا
التخلف والبعثرة والتشتت، مث إن إمهال الطاقات واالقتصار على تفجري بعض منها ينشأ إما من اجلهل وإما من 

 الكبت، وأما من طلب الراحة والدعة.
 حيل.قال اإلمام الصادق )عليه السالم( ألصحابه: )كما يف رواية( ال تتمنوا املست

 قالوا: ومن يتمىن املستحيل؟



 فقال: ألستم تتمنون الراحة يف الدنيا؟
 (.21قالوا: بلى، فقال: إن الراحة يف الدنيا ملستحيلة)

نعم إنه من املستحيل الراحة يف الدنيا، وقد ذكرنا يف كتاب )بقايا حضارة اإلسالم كما رأيت( الفرق بني الراحة 
 -فيما إذا كان يف تلك الراحة  -يا وبني الراحة النسبية اليت ال يواجه اإلنسان املطلقة اليت هي مستحيلة يف الدن

إال قدراً جزئياً من التعب الذي هو حتم على اإلنسان وخارج عن دائرة اختياره، فعلى اإلنسان أن يعمل بكل ما 
ه تغيريه حىت يهيء اجلو أويت من القدرة والقوى لكي يفجر طاقاته وإذا كان اجملتمع جمتمعاً متخلفاً جيب علي

املناسب، فإذا مل يكن اجلو مناسباً أو كان اإلنسان يطلب الراحة والدعة أو كان جاهاًل مبا فيه من القدرات كان 
اجملتمع متخلفاً، ولذا قال اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم يف علة بعث األنبياء: )وليثريوا هلم دفائن 

 (.21العقول()
 وجيه اخلاطئ للطاقات:الت -د 

وأما من جهة عدم االستقامة يف الطاقات لالحنراف يف توجيهها، فإنك إن أردت أن تسري إىل بلد يكون يف 
جانب املشرق، مث أخذت تسري يف جانب املغرب، فإنك صرفت الطاقة بالنسبة إىل السفر والتعب وحنومها، لكن 

 البلد، بل تصل إىل ما يبعدك عن البلد، فكم من عامل أودى الطاقة حيث كانت منحرفة يف اإلجتاه ال تصل إىل
به علمه إىل حيث اهللكة كما نشاهد ذلك بالنسبة إىل من حكى اهلل عنه يف القرآن احلكيم: )فمثله كمثل 

 (.22الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث()
الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل  وقال سبحانــه يف آية أخرى بــالنســـبة إىل علماء اليهود: )مثل

( فبينما لو كان ذلك الرجل جاهاًل أو أولئك العلماء جهلة كان مثلهم كاجلهال العاديني الذين ال 23أسفاراً()
وكذلك يتحملون وزر كوهنم كالباً أو محرياً تراهم حيث فجروا طاقاهتم يف اجلهة املخالفة، صاروا هبذا املثل الشائن 

 حال اإلنسان الذي خيرتع اخرتاعاً يسبب اخرتاعه ذهاب نفسه أو قتل األبرياء من الرجال واألطفال والنساء.
فإن احنراف الطاقات سواء كانت ناشئة من أجل تلبية رغبات النفس، واالنسياق مع األهواء والشهوات، أو من 

ب أن ال تعطي الثمار الطيبة، بل تعطي الثمار يوج -حىت ما كان يفسده أكثر مما كان يصلحه  -أجل اجلهل 
املرة، وال فرق يف اجلهل بني أن يكون جهاًل مطلقاً أو جهاًل حيدوه الغرور، فإن الغرور يسبب أن يكون اإلنسان 

 .-كما يف املثل   -يعرف وحيرف 
فاء ببعضها وعدم وعليه فالالزم على من يريد ممارسة التغيري عدم هدر الطاقات وعدم تشتيتها وعدم االكت

االحنراف يف توجيهها وإمنا يلزم تفجري كل الطاقات واإلمكانات يف الوجهة الصحيحة، وذلك ليس بالشيء اهلني 
بل هو حباجة إىل كثري من العلم وكثري من التواضع وكثري من البحث حىت يظهر احلق كما أنه حباجة إىل كثري من 

 صول إىل اهلدف املنشود.التعب والنصب، حىت يتمكن اإلنسان من الو 
 مقابلة السيئة باحلسنة



على ممارسي التغيري أن يقابلوا السوء باحلسن، فإن مقابلة السوء باحلسن توجب التفاف الناس حول اإلنسان 
ومتكنه من النفوذ فيهم وأخرياً يتيسر له الوصول إىل هدفه فإن اإلنسان عبد اإلحسان ويف كلمة لإلمام أمري 

بإحسانه  -السالم(: )عجبت ملن يشرتي العبيد مباله فيعتقهم كيف ال يشرتي األحرار  املؤمنني)عليه
 (.24فيسرتقهم؟()

ويف قصة بوذا، أكرب عربة من هذه اجلهة )وبوذا على ما يعتقده مخسمائة مليون إنسان يف الوقت احلاضر نيب أو 
رد امسه يف بعض الروايات الواردة يف  ومن احملتمل أن يكون هو )يوذا سف( الذي و  -على زعمهم  -فوق نيب 

 كتاب البحار وغريه( حيث أن بوذا كان له تلميذ يسمى بـ )برنا(.
 فقال بوذا لربنا ذات يوم: اذهب إىل القرية الفالنية وادعوا الناس إىل احلق واهلداية والرشاد.

 المك فماذا تصنع؟.فلما أراد برنا أن يذهب ناداه بوذا وقال له: هب أن أهل القرية مل يسمعوا ك
 قال برنا: أقول يف نفسي أهنم أناس طيبون حيث اكتفوا بعدم قبول كالمي ومل يؤذوين.

 قال بوذا: هب أهنم أخذوا يصفعونك فماذا تفعل؟
 قال برنا: أقول أهنم أناس طيبون حيث أهنم اقتنعوا بصفعي ومل يضربوين بالعصا واهلراوة.

 العصا واهلراوة فبماذا تقابل صنيعهم؟قال بوذا: هب أهنم أخذوا يضربونك ب
 قال برنا: أقول أهنم أناس طيبون حيث اقتنعوا بضريب بالعصا واهلراوة ومل يضربوين بالسيوف واخلناجر.

 قال له بوذا: هب أهنم شهروا السيوف يف وجهك وأرادوا قتلك فماذا كنت صانعاً؟
 مين حياة فانية ألنتقل إىل حياة باقية.قال برنا: أقول أهنم أناس طيبون حيث يريدون أن يأخذوا 

 فتوجه بوذا إىل برنا حينئذ وقال له: اذهب إليهم بارك اهلل فيك فإنك جدير بالنجاح يف مهمتك.
 وهكذا متكن بوذا بتلك األخالق من أن يسيطر على مئات املاليني من الناس إىل اليوم.

بحانه: )والذين صربوا ابتغاء وجه رهبم وأقاموا الصالة وأنفقوا فعلى ممارسي التغيري أن يقابلوا السيئة باحلسنة قال س
مما رزقناهم سراً وعالنية ويدرؤون باحلسنة السيئة أولئك هلم عقىب الــدار، جنات عدن يدخلوهنا ومن صلح من 

آبائهم وأزواجهم وذرياهتم واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب، سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب 
 (.25()الدار

 اإلصرار على الوصول إىل اهلدف
 االهتمام للوصول إىل اهلدف مهما كلف األمر وطال الزمن، قال الشاعر: ال بد من صنعا وإن طال السفر

وينقل يف قصة كونفشيوس: أنه مر ذات يوم على سفح جبل عظيم كان يقطنه عشرية كبرية فتوجهت العشرية إليه 
 كلتنا.وقالوا له: يا معلم اخلري حل مش

 قال كونفشيوس: وما هي املشكلة؟



قالوا: إن بيننا وبني عشرية جماورة قرابة مسافة، لكن تلك العشرية يف اجلانب الثاين من اجلبل، وكلما أراد بعضنا 
زيارة بعض اضطر إىل أن يقطع مسافة طويلة وملتوية، مليئة باملخاطر واملشاق، وأحياناً يستغرق السفر ستة أشهر 

 ملة والسفر من فوق اجلبل يف غاية الصعوبة واملشقة.أو سنة كا
 قال هلم كونفشيوس: إن األمر سهل إذا أردمت ذلك.

 قالوا: وكيف؟
 قال: اتفقوا أنتم والعشرية األخرى معاً على قلع القطعة اجلبلية اليت حتول بينكم وبينهم.

 قالوا: وهل ميكن ذلك؟
نت العشريتان على محل صخور اجلبل ودأبت على ذلك ردحاً قال: نعم، إن اجلبل مكون من صخور، فإذا تعاو 

 من الزمن، انتهى املقدار الزائد الذي حيول بينكما ويكون الطريق أرضاً مستوية.
 وهكذا فعلت العشريتان فأخذوا يف قلع اجلبل تدرجياً حىت أصبح بينهما طريق سهل مستوي.

 االختالف يف الرأي واالختالف يف االستجابات
جيب على الذي يريد ممارسة التغيري أن يعرف أن ليس كل الناس معاندين، وإمنا يف كثري من األحيان خيتلف  قالوا:

شخصان أو جمموعتان يف الرأي واالجتاه، ال عناداً وتعصباً بل ألن استجابات الناس خمتلفة ولذا نرى الفقهاء 
 الفقاهة وال العدالة وال النزاهة. العظام خيتلفون يف املسائل الفقهية مع العلم أهنم ال تنقصهم

وقد مثلوا الختالف استجابة الناس مبا إذا كانت هناك أواين ثالث ممتلئة باملاء إحداها باملاء احلار والثانية باملاء 
البارد والثالثة باملاء الفاتر، فإذا كان هناك إنسانان وضع أحدمها يده يف املاء احلار مث أخرج يده من ذلك املاء 

خلها يف املاء الفاتر وجده بارداً، وإذا أدخل الثاين يده يف املاء البارد مث أخرجها منه ووضعها يف املاء الفاتر وأد
وجده حاراً، مع العلم أن املاء واحد، وإن اإلنسانني ال يريدان االحنراف عن احلقيقة، وإمنا استجابة هذا غري 

 إستجابة ذاك.
ختالف بني الشاهدين إن كان من باب إختالف اإلستجابات مل يكن ضاراً ولذا ذكروا يف باب الشهادة أن اال

بكون شهادهتما ذات مصّب واحد كما إذا قال أحدمها: السارق كان يرتدي ثوباً أصفر وقال اآلخر: كان يرتدي 
ينهما ثوباً أمحر وذلك لوضوح أنه قد يرى اإلنسان الثوب األصفر أمحر، أو األمحر أصفر، خبالف ما إذا كان ب

اختالف من غري هذه اجلهة، كما إذا قال أحدمها: كان يرتدي لباساً أبيض، وقال اآلخر: كان يرتدي لباساً 
أسود، فاملمارسون إذا أرادوا التغيري جيب أن ال حيملوا أقوال وأفعال الناس الذين خيالفوهنم يف الرأي واملسلك على 

( ومل 26عليه وآله( يقول: )اللهم اهد قومي فإهنم ال يعلمون() العناد والتعمد، ولذا كان رسول اهلل )صلى اهلل
ينسبهم )صلى اهلل عليه وآله( إىل العناد نعم ال شك أن بعضهم كانوا معاندين لكن حكم البعض ال جيري على 

 الكل.
 كل شيء من أجل اهلدف



رياً من األشياء ميكن االستفادة على ممارسي التغيري االستفادة املشروعة من كل شيء ميكن االستفادة منه فإن كث
منها حىت ولو كانت مضادة، إذ من املمكن أن يصنع من الليمون احلامض شراباً حلواً، فإن اهلل سبحانه وتعاىل 

 جعل احلياة قابلة لالستفادة منها حىت من مضارها فكيف مبنافعها؟
ور هي اليت تكون خمتلفة، حىت بالنسبة إىل وقد قال مجع من احلكماء: إن جوهر احلياة وما فيها واحد، وإمنا الص

 املاء والنار واهلواء واألرض.
 فعلى ممارسي التغيري أن ال ييأسوا حىت من أكرب األعداء وأن يستفيدوا حىت من أصغر شيء وأتفه شيء.

 النصوص الواردة يف بعد األهداف
 ل املاء.وقد ورد يف األحاديث الكثرية كيفية االستفادة حىت من النواة ومن فض

ويف رواية: أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( رأى كسرة خبز على باب بيت إحدى زوجاته فالتقطها وقال: يا 
 (.27فالنة. أكرمي جوار نعم اهلل فإهنا إذا نفرت مل ترجع)

به شاة فأشار وكان )صلى اهلل عليه وآله( ذات مرة يأكل التمر بيده اليمىن ويضع النواة يف يده اليسرى، فمرت بقر 
الرسول )صلى اهلل عليه وآله( إليها وفتح كّفه الشريفة وعرض النواة عليها، فأقبلت الشاة تأكل من يده )صلى اهلل 

(، وقد رأى اإلمام الرضا )عليه السالم( بعض خدمه أكل فاكهة وطرح النواة 28عليه وآله( حىت نفدت النواة)
 (.29(: سبحان اهلل الكبري، إذا استغنيتم أنتم ففي الناس فقراء)وعليها شيء من الفاكهة، فقال)عليه السالم

وال بأس أن نشري هنا إىل أنه )صلى اهلل عليه وآله( كيف كان يستخدم حىت مثل الزواج الذي هو من الشؤون 
ة، ذات النفوذ الواسع والثروة العظيم -الفردية اخلاصة يف سبيل اهلدف: أما زواجه من خدجية )عليها السالم( 

والتجارة الكبرية، واإلميان اخلالص، حيث كانت أول من آمنت به )صلى اهلل عليه وآله( وصدقت رسالته من 
فألن يتمكن )صلى اهلل  -النساء، بعد أن كان علي بن أيب طالب )عليه السالم( أول من آمن به من الرجال 

ستعطفهم حنو اإلسالم. وأما زواجه من سودة فإنه  عليه وآله( من أن يوفر للمسلمني املال الالزم لتبليغ الرسالة وي
كان لزوجها السابق أخ متنّفذ يف قومه، مطاع يف عشريته، يدعى: بـ)سهيل بن عمرو( وكان يفكر وخيطط يف أن 

يتزعم معارضة النيب )صلى اهلل عليه وآله( فمنعه هذا الزواج عن املعارضة وقد تقدم الكالم حول )سهيل بن 
 هتدئة مكة وأهلها بعد وفاته )صلى اهلل عليه وآله(.عمرو( ودوره يف 

وأما زواجه من زينب بنت خزمية، فألن زوجها األول كان من قبيلة املطلب، وكان له عالقة بقبيلة أخرى فسبب 
 زواجه هذا إن رغبت القبيلتان يف اإلسالم وخضعتا للرسول )صلى اهلل عليه وآله(.

وفة ال حتتاج إىل شرح وتوضيح، وأم سلمة كانت ذات نفوذ زعامي يف وقصة زواجه من عائشة وحفصة فهي معر 
قبيلة خمزوم، وزينب بنت جحش كانت تنتمي من األب إىل النيب )صلى اهلل عليه وآله( فكانت ابنة عمه ومن 

ي، مث األم كانت تنتمي إىل قبيلة عبد مشس وزواج النيب )صلى اهلل عليه وآله( منها كان سبباً لإلحاطة حبكم جاهل
أن زينب هذه كان هلا أخ متزوج من أم حبيبة ومات يف احلبشة عندما هاجر إليها فراراً من أذى املشركني 

 واضطهادهم.



وزواج النيب )صلى اهلل عليه وآله( من ميمونة كان سبباً حلصول عالقات طيبة مع عمه العباس الذي أسلم فيما 
كانوا من الذين ناصروا الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف أحرج   بعد وكان له ولولده األثر يف بدء اإلسالم فقد

 الساعات كيوم حنني على ما أثبته التاريخ.
 واستقطب زواجه )صلى اهلل عليه وآله( من أم حبيبة بين أمية قاطبة الذين كان هلم حول وطول قبل اإلسالم.

واضح أنه كم يكون التأثري بالغاً على القبيلة وجويرية كانت بنت زعيم وشيخ لقبيلة يهودية، وكذلك صفية ومن ال
 بواسطة االنتساب واملصاهرة إليها، خصوصاً يف تلك األيام اليت كانت للقبيلة مكانة رفيعة يف جمتمع احلجاز.
ومارية كانت سبب عالقة املسيحيني بالرسول )صلى اهلل عليه وآله( فقد أهداها املقوقس ملك اإلسكندرية 

القبط إىل الرسول فأراد )صلى اهلل عليه وآله( إكرامه فتزوجها وكان هلذا العمل األثر البالغ وصاحب مصر وعظيم 
 يف نفسية النصارى وتعاطفهم مع اإلسالم.

إىل غري ذلك مما يتضح منها مجيعاً أن سياسة التغيري وهدف اإلصالح كان العامل الرئيسي يف زواجه )صلى اهلل 
يكن جبميعهن ومن الواضح أنه حني يتزوج من مهاجرات احلبشة وأرامل شهداء عليه وآله( مبعظم نسائه إن مل 

بدر وأحد ويتزوج من أسرى اليهود ومن اجلارية القبطية كان يقصد تقوية اإلسالم والسري به إىل األمام وقد حتقق 
 عقاًل، والعامل إىل اليوم.ما أراده )صلى اهلل عليه وآله( حيث انتشر اإلسالم انتشاراً سريعاً وكبرياً مما حتري له 

 األضرار تصبح منافع
حيكى أن واحداً من التجار كان يغامر بالتجارة مهما كلفه األمر ومهما احتمل الضرر واخلطر، وكان لذلك من 
أجنح التجار، وذات مرة جاءه داّلل وقال له: إن يف املكان الفالين آالف األجربة من األرض غري اآلهلة فهل 

 ا بثمن رخيص؟ قال: نعم، فاشرتاها.تشرتيها فإهن
وبعد أن اشرتاها جاء بعض من كان يسكن بالقرب من تلك األرض وشكا: بأن هذه األرض، أرض تتكاثر فيها 

 احلّيات والثعابني وتتسرب منها إىل القرى اجملاورة فتؤذي أهلها وحيث أنك مالك األرض فعليك عالجها.
 كثرة ما رأى فيها من الثعابني واحليات.  أقبل التاجر ونظر إىل األرض فتعجب من

 ففكر ملياً مث سأل بعض خربائه عن العالج؟
فقالوا: العالج بسيط ويكفيك إحداث معمل جاهز على هذه األرض لتحويل احلّيات والثعابني إىل مواد جتارية 

حل أكلها بعض الناس، غنية تستدر عليك بالرزق الكثري، إذ هي حتتوي على جلود مثينة ومجيلة، وعلى حلوم يست
 وعلى مواد سامة تنفع ملعاجلة كثري من األمراض.

وبالفعل فقد عمل التاجر حسب ما اقرتح عليه اخلرباء وإذا باألرض القاحلة املوحشة تتحول إىل معمل كبري 
 إلنتاج األدوية واجللود واللحوم فانتفع من تلك األرض انتفاعاً منقطع النظري.
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 الفصل الثالث:  اإلسالم والتحدي االستعماري
 وضوح السياسة اإلسالمية

 
 القناعة النفسية باإلسالم

سالم لدى املؤمنني منذ أسس رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( الدولة اإلسالمية ومن ناحية السلوك فقد كان اإل
الكربى أفضل طريقة يف احلياة مل يشك أي مسلم معتقد رغم كل اخلالفات والتناقضات اليت ارتكبها املتطفلون 

ألديان وخري طريقة على اإلسالم باسم اإلسالم، يف شرعية الطريقة اإلسالمية وكماهلا وإهنا أفضل الشرايع وا
 (.1للحياة السعيدة )ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين()

وحني بدأ التفسخ يف اجملتمع اإلسالمي وفشلت إجراءات اإلصالح اليت قام هبا املصلحون بسبب التيار الغريب 
لمني أزمة أخالقية غربية واصطدم بصدمة كربى حيث مل والشرقي اجلاريني يف البالد عاىن كل فرد من أفراد املس

يصدمه، كون املؤسسات اإلسالمية استبدلت مبؤسسات غربية يف الشكل واحملتوى وكون التشريع العلماين طغى 
على الشريعة اإلسالمية فحسب بل صدمه أيضاً كون الدول الغربية مل تكن لتكتفي بانتهاك حرمة الدين 

ال رادع من القوانني الوضعية فحسب وإمنا راحت تنتهك حرمات املسلمني يف النفوس اإلسالمي دون وازع و 
واألعراض واألموال أيضاً وإذا كان دعاة اإلصالح قد فشلوا يف االتفاق على منهج بناء مقبول لدى اجلميع فهو 

 ألجل أهنم افتقدوا قاعدة مشرتكة تلتقي هبا وجهات نظرهم املتباينة.
 اجلامع املشرتك

ذا مع العلم بأن مثل هذه القاعدة أسسها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( جبعله املؤمنني أخوة متحابني، وإهنم ه
 مع اختالف ألواهنم ولغاهتم وقومياهتم أمة واحدة جتمعهم دولة واحدة ونظام واحد.

سد إذا اشتكى منه عضو فقال )صلى اهلل عليه وآله(: )مثُل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجل
 (.2تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى()

وقال )صلى اهلل عليه وآله(: )الناس سواسية كأسنان املشط ال فضل لعربيهم على أعجميهم وال ألمحرهم على 
 (.3أسودهم إال بالتقوى()

قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند وقد قال قبل ذلك القرآن الكرمي: )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً و 
 (.4اهلل أتقاكم()

وجعل اللني والرفق عماد التقدم. فقد روي أنه جاء إىل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( شاب قد أثرت العبادة يف 
 وجهه حىت أصفر لونه وغارت عيناه فقال له الرسول )صلى اهلل عليه وآله(: ملاذا أراك هكذا؟

 أثر العبادة. قال: يا رسول اهلل من



فقال له )صلى اهلل عليه وآله(: إن هذا الدين متني فأوغلوا فيه برفق، وال تكرهوا عبادة اهلل إىل عباد اهلل فتكونوا  
 (.5كالراكب املنبت الذي ال سفراً قطع وال ظهراً أبقى()

أنه يتقدم عليهم فإنه ال و)أوغل( مبعىن: أدخل، و)املنبت(: هو الذي يطارد فرسه حىت ينقطع عن القافلة زاعماً 
أرضاً قطع ألنه يقف حيث ال يتمكن من السري بعد املطاردة املضنية وال ظهراً أبقاه ساملاً لفرسه حيث أتعب 
فرسه وأعابه بسبب املطاردة وشّدة السري فال ميكنه النهوض والسري بصاحبه. وروي أنه )صلى اهلل عليه وآله( 

 (.6ا أمرين بتبليغ الرسالة()قال: )أمرين ريب مبداراة الناس كم
حيث جعل الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( تبليغ الرسالة كل الرسالة يف كفة واملداراة يف كفة أخرى وقال 

)صلى اهلل عليه وآله( خماطباً بعض أزواجه: )لو وضع الرفق على شيء زانه ولو وضع اخلرق على شيء 
 (.7شانه()

تدوا بالرسول )صلى اهلل عليه وآله( بعد أن بنّي هلم لينه وكرمي خلقه بقوله تعاىل: هذا وقد أمر اهلل الناس أن يق
(، وقال: )لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة 9(، و)إنك لعلى خلق عظيم()8)فبما رمحة من اهلل لنت هلم()

 (.11حسنة ملن كان يرجوا اهلل واليوم اآلخر()
 التقدير السياسي

ة قدر املسافة بني األهداف واملقّدمات ومعرفة أن األهداف ما هي مقّدماهتا فإن من ومن أدق فهم السياسة معرف
ال يتمكن من فهم املقدمات حيسب أن ما ليس مبقدمة هي مقدمة فيصرف عمراً طويالً بدون نتيجة كما إذا زعم 

هم املسافة بني املقدمة أن الثلج مقدمة لطبخ الطعام فإنه يصرف الثلج ويصرف الوقت وال يدرك الطعام ومن ال يف
احلقيقية واهلدف يكون حتركه اعتباطاً فإذا كانت املسافة بني بغداد والبصرة مائة فرسخ مثاًل فزعم أن املسافة 

نصف ذلك مل يتزود مبا حتتاجه املسافة مما يوجب عطبه يف نصف الطريق ولو زعم أن املسافة ضعف ذلك أخذ 
 يسبب فساد الزاد على حاجته يف الطريق فهو كمن يطلق املدفع ألجل قتل فأرة.من الزاد مبقدار ال حيتاج إليه مما 

وكال األمرين يوجب عدم الوصول إىل النتيجة بنجاح وذلك أما بعدم الوصول إطالقاً أو الوصول مع عطب 
 وفساد وخرق وخبال.

 نتائج معرفة املسافة بني املقدمات واهلدف
 عليه وآله( حيث كان يعرف املسافة بني اهلدف واملقدمة اقتطف أفضل ولذا نرى أن الرسول األكرم )صلى اهلل

الثمار وأحالها فمثاًل: يف قصة فتح مكة تلك القصة التارخيية املعروفة دخل النيب )صلى اهلل عليه وآله( مكة ومل 
بأن يقتل القتلة ويسرتد من  ينتقم من أهلها أبداً أي انتقام )ال انتقاماً بالباطل فإنه حاشاه ذلك( وال انتقاماً باحلق

الغاصبني أمواله وأموال املسلمني املنقولة وغري املنقولة اليت اغتصبوها منهم وإمنا فعل العكس من ذلك كله فقال 
معلناً وبكل مصداقية: )أال من دخل املسجد احلرام فهو آمن ومن دخل بيته فهو آمن ومن ألقى سالحه فهو 

 (.11و آمن()آمن ومن دخل دار أيب سفيان فه
 يريد بذلك جتّنب احلرب واالصطدام مما ال حتمد عواقبه.



 عفو النيب ومساحه
مث أنه )صلى اهلل عليه وآله( دخل املسجد احلرام حيث اجتمع إليه املشركون اجلناة وانتظروا كلمته فيهم بأن 

مل يفعل شيئاً من ذلك وإمنا يقتلهم أو يأسرهم أو يسرتقهم أو يسجنهم أو ينفيهم لكنه )صلى اهلل عليه وآله( 
 ماذا تقولون وماذا تظنون؟ -خاطبهم حبنان ورأفة قائاًل: 

 
 قالوا: نظن خرياً ونقول خرياً، أخ كرمي وابن أخ كرمي.

(، )اذهبوا فأنتم 12فقال: ال أقول لكم إال كما قال أخي يوسف )ال تثريب عليكم اليوم يغفر اهلل لكم()
 (.13الطلقاء()

م وأطلق سراحهم وأعتق رقاهبم، ومل يسرتد منهم شيئاً من أمواله وأموال املسلمني املغتصبة حىت ومل وهكذا عفا عنه
يسرتجع بيته الذي صادروه منه يف مكة، بل نزل يف خيمة له خارج مكة، وال قتل منهم حىت إنساناً واحداً، وال 

شغلوهنا يف مكة من سدانة البيت، وعمارة أراق منهم قطرة دم، وال أزاهلم عن مناصبهم ومراتبهم اليت كانوا ي
املسجد احلرام، وسقاية احلاج وغريها وال أهاهنم، وإمنا أكرمهم وأعّز شأهنم، وعّظم قدرهم فإنه )صلى اهلل عليه 
وآله( بعد أيام قليلة ملّا توجه إىل غزوة حنني جعل من نفس أولئك الطلقاء الذين حاربوه طيلة عشرين سنة قادة 

يشه فجعل من أيب سفيان قائداً ومن خالد بن الوليد قائداً كذلك فعل بغريمها وملا غنموا غنائم حنني وضّباطاً جل
خّص كل واحد من أولئك الرؤوس حبصة متميزة تأليفاً لقلوهبم، فمنحهم مائة من اإلبل، ومن املعروف يف تلك 

فتصوروا أن إنساناً يعطي  -إذا صح التعبري  -األيام أن اإلبل كانت تعد مبثابة سفينة الصحراء وسيارة الفيايف 
 لقائد كان حياربه إىل األمس مائة سيارة يف هذا اليوم، ترى أّي إكرام هذا وأي تقدير له؟.

وهكذا استطاع )صلى اهلل عليه وآله( هبذه السرية الكرمية أن يأمن جانب املكّيني املشهورين يف شبه اجلزيرة بأهنم 
جلزيرة وهدأت وإذا انتفضوا وحتركوا انتفضت اجلزيرة وحتركت، ومل يضطر الرسول )صلى إذا سكنوا وهدأوا سكنت ا

اهلل عليه وآله( نتيجة تعامله اجلميل إىل أن جيعل يف مكة املكرمة حامية من اجليش وال أن يتخذ فيها قاعدة 
إمنا فوض حكومتها إىل عسكرية تكون على أهبة القتال، إلمخاد أي حركة، وإطفاء أي نائرة يف مكة املكرمة و 

شاب يسمى بعتاب بن أسيد يف قصة مشهورة وانقاد املكيون هلذا الشاب احلدث السن على من فيهم من 
الشيوخ والكبار والشخصيات وفلول احلكومة وسّلموا فإهنم مل يثوروا عليه، ومل يضطربوا ضده، ومل يشّنوا حركة وال 

بقوا مطيعني له ألن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عرف كيف يستخدم ثورة، ومل حييكوا مؤامرة وال انقالباً بل 
املقدمة ألجل حتقيق اهلدف وتوطيد دعائم السلم والسالم. والدخول يف اإلسالم، والبقاء بال زيغ وال احنراف إىل 

 يوم القيام وهكذا كان.
 سياسة العفو والصفح



عليه وآله( درساً وعربة إذا أردنا التقدم، فقد كان )صلى  إن من الضروري أن نأخذ من سّنة رسول اهلل )صلى اهلل
اهلل عليه وآله( جيمع األمة ويعفو عن الذنب ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي ضالل مبني، مما 

 سبب جتمع املسلمني وبقائهم بقاًء متماسكاً حىت مع اختالفهم بعض االختالفات الداخلية.
ارى بدر أن يعّلم كل منهم عشرة من املسلمني فدية له عوض أن يأخذ املال منه، وكان إن الرسول جعل أُلس

( مما أثر أحسن التأثري يف دخوهلم يف 14حيسن حىت إىل املسيئني وقد قال يف مكة املكرمة )اذهبوا فأنتم الطلقاء()
 دين اهلل أفواجاً.
 أمواج وتيارات

)ال االرتداد املشهور يف   -لتحق بالرفيق األعلى هبت أمواج من االرتداد وملا تويف الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وا
كتب بعض املؤرخني فإن ذلك االرتداد مل يكن إال ارتداداً عن اخلليفة إن صّح التعبري. إذ يف احلقيقة أهنم مل 

لقضايا اليت ذكرها يطيعوا اخلليفة حيث كانوا يرون أن اخلليفة غريه ال أهنم ارتدوا عن اإلسالم كما يظهر من ا
 فارتّد مجاعة ممن كانوا حديثو عهد باإلسالم. -الطربي وابن األثري واليعقويب وغريهم من املؤرخني( 

وقد قال سبحانه وتعاىل من قبل: )أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر اهلل 
 (.15شيئاً وسيجزي اهلل الشاكرين()

هل مكة متلملوا لالرتداد واالنقضاض على اإلسالم وإعادة األصنام إىل الكعبة والرجوع إىل جاهليتهم ومجاعة من أ
 السوداء لكنهم اجتمعوا يف ندوهتم يتدارسون هذا األمر.

 مؤمتر قمة
فقام فيهم سهيل بن عمرو خطيباً وقال: يا أهل مكة إنكم كنتم آخر من آمن برسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

لم يكن لكم أن تكونوا أو ل من يكفر به بعد موته، وإمنا لكم أن تصربوا فإن رأيتم الناس خرجوا عن اإلسالم ف
ودخلوا يف اجلاهلية ورجعت األمور إىل سابق حاهلا قبل بعثة الرسول فارتّدوا وال لوم عليكم حينئذ، أما إذا بقي 

ة يف اإلسالم ومل ينقل عنهم أي ثورة وال ارتداد وال الناس يف اإلسالم فإن ارتدادكم عيب وعار، فبقي أهل مك
انتفاضة وال انقالب كل ذلك ألن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عرف املقدمة وعرف النتيجة مث عرف أن أية 
مقدمة تصلح ألية نتيجة كما عرف من قبل املسافة بني املقدمة ونتيجتها ولكن على املعروف لدى احلكماء 

حىت ولو كان جائزاً  -بأضدادها( لو كان الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يفعل خالف ذلك )األشياء تعرف 
فيقتل مثاًل أبا سفيان وابنه معاوية ويقتل خالد بن الوليد وصفواناً ويقتل سهيل بن عمرو وغريه من  -ومشروعاً 

ة واقرتفوا يف حقه كل ذنب وجرمية األبطال والصناديد الذين خاضوا ضد الرسول )صلى اهلل عليه وآله( حروباً دامي
وآذوه ومن معه من املسلمني طوال عشرين سنة أي من يوم ظهور اإلسالم حىت يوم الفتح، فكان عند دخوله 
مكة يهدر دماءهم ويأمر بقتلهم، ويصادر أمواهلم وممتلكاهتم، ويسيب نساءهم وذريتهم قصاصاً ملا فعلوه فهل  

 ه الصورة العفوية ويعلنون إسالمهم هبذه البساطة؟كانت ختضع مكة ويستسلم أهلها هبذ



مل يكره أحداً على اإلسالم يف مكة املكرمة وإمنا   -كما يعلمه اجلميع   -مع أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
 كان شعاره من أو ل بعثته إىل آخر يوم من حياته الكرمية:
طاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال )ال إكراه يف الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر بال

 (.16إنفصام هلا واهلل مسيع عليم()
فلم يكن يكره أحداً على اإلسالم ال أهل مكة وال أهل الطائف وال أهل خبري وال أهل حنني وال غريهم من 

إذا مل يكن الرسول )صلى اهلل الذين مت له الفتح عليهم وانتقلوا إىل ظالل حكومته العادلة ورمحته الشاملة فيا ترى 
 عليه وآله( يفصل تلك املقدمة الباهرة، هل كانت حتقق له هذه النتيجة الرائعة؟

وعليه فإن معرفة أي مقدمة من املقدمات تصلح ألي هدف من األهداف واجب للذين يزاولون األعمال 
يري ألجل إنقاذ بالد اإلسالم وإرجاع السياسية خصوصاً الذين يريدون السري باألمة إىل األمام وميارسون التغ

 السكينة والسيادة والعزة والسعادة إىل املسلمني بإذن اهلل تعاىل.
 سياسة الوصي )ع(

وقد فعل اإلمام أمري املؤمنني علي )عليه السالم( مثل ما فعله الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف حرب البصرة فقد 
 ل اجلمل مبثل تلك السرية.روي أنه عليه الصالة والسالم سار يف أه

فإنه ملا قُتل طلحة والزبري، وقُبض على عائشة واهنزم أصحاب اجلمل، نادى مناديه ال جتهزوا على جريح وال تتبعوا 
مدبراً ومن ألقى سالحه فهو آمن مث دعى ببغلة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( الشهباء فركبها مث قال: هلّم يا 

ىت اجتمع إليه زهاء ستني فارساً كلهم من مهدان قد شكوا بالسالح وتقّلدوا السيوف فالن وأقبل يا فالن ح
ولبسوا املغافر والدروع، فسار هبم وهم حيّفونه حىت انتهى إىل دار عظيمة فاستفتح ففتح له فإذا بنساء يبكني 

ئاً وسأل عن حجرة عائشة بفناء الدار وملا نظرن إليه صحن صيحة واحدة وقلن هذا قاتل األحبة فلم يقل هلن شي
فدل عليها فأجرى معها حواراً مل يسمع شيء منه سوى كالم شبيه باملعاذير ال واهلل بلى واهلل مث أنه )عليه 

 السالم( التفت إىل إمرأة كانت هناك فقال هلا إيّل يا صفية فأتته مسرعة فقال أال تبعدين هؤالء؟
لقتلت من يف هذه احلجرة ومن يف هذه، وأومأ )عليه السالم( بيده يزعمن أين قاتل األحبة ولو كنت قاتل األحبة 

 إىل حجرات ثالث فذهبت صفية إليهن وطمأنتهن فما بقيت يف الدار صائحة إال سكنت وال قائمة إال قعدت.
قال األصبغ )وهو راوي احلديث(: وكان يف إحدى احلجرات عائشة ومن معها من خاصتها ويف األخرى مروان 

 وشباب من قريش ويف الثالثة عبد اهلل بن الزبري وأهله.بن احلكم 
 فقيل لألصبغ: فهال بسطتم أيديكم على هؤالء أليس هؤالء كانوا أصحاب القرحة فلم استبقيتموهم؟

قال: قد ضربنا بــأيدينا إىل قوائـــم سيوفنا وحددنا أبــصارنا حنوه )عليه السالم( كي يأمرنا فيهم بأمره فما فعل 
 (.17عفواً) وواسعهم

 سياسة العفو واإلغماض عند اإلمام علي )ع(



وقد روى الشيخ املفيد أن اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم كتب كتاباً إىل أهل الكوفة بعد واقعة اجلمل 
مة فلما علم الناس بوصول كتاب من أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم كرب احلاضرون تكبرية عالية مسعها عا

الناس فاجتمعوا على أثرها يف املسجد ونودي بالصالة جامعة فلم يتخلف أحد وقرئ الكتاب فكان فيه: )بسم 
اهلل الرمحن الرحيم من عبد اهلل أمري املؤمنني إىل قرظة بن كعب ومن قبله من املسلمني سالم عليكم فإين أمحد 

 إليكم اهلل الذي ال إله إال هو.
ناكثني )إىل أن قال عليه السالم( فلما هزمهم اهلل أمرت أن ال يتبع مدبر وال جيهز على  أما بعد فإنا لقينا قوماً 

 (.18جريح وال نكشف عورة وال يهتك سرت وال تدخل دار إال بإذن وآمنت الناس()
وروى موسى بن طلحة بن عبيد اهلل وكان فيمن أسر يوم اجلمل وحبس مع من حبس من األسارى بالبصرة فقال  

 سجن علي )عليه السالم( بالبصرة حىت مسعت املنادي ينادي أين موسى بن طلحة بن عبيد اهلل. كنت يف
 قال فاسرتجعت واسرتجع معي أهل السجن وقالوا يقتلك، فلما أُخرجت إليه ومثلت بني يديه قال يل: يا موسى.

 قلت: لبيك يا أمري املؤمنني.
 ليه ثالث مرات.قال: قل استغفر اهلل. قلت: استغفر اهلل وأتوب إ

فقال ملن كان معي من رسله: خلوا عنه. مث التفت إيّل وقال: اذهب حيث شئت وما وجدت لك يف عسكرنا من 
 (.19سالح أو كراع فخذه واتق اهلل فيما تستقبله من أمرك واجلس يف بيتك فشكرته وانصرفت)

 السياسة املثالية
سار علي )عليه السالم( باملن والعفوألنه كان يعلم أنه سيظهر وقد روي عن الباقر عليه الصالة والسالم أنه قال: 

عليهم عدوهم من بعده فأحب أن يقتدي من جاء من بعده به فيسري يف شيعته بسريته وال جياوز فعله فريى 
 الناس أنه تعدى وظلم.

عليه وآله( واقتدى به يف وهكذا سار اإلمام أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم( على منهاج رسول اهلل )صلى اهلل 
عفوه عن أهل اجلمل وكان ذلك منه مقدمة هلدف أمسى وهو نشر الوئام واحملبة، والتعاطف والتسامح بني 

املسلمني، وقلع جذور الشحناء والبغضاء والنزاع واحلرب من بينهم، وألجل أنــه لو غلبت إحدى الطائفتني 
ارى احلرب، وتسيب نساء وذراري الطائفة املغلوبة، وتنهب أمواهلا، األخرى ال تتجاوز احلدود اإلسالمية فتقتل أس

فتعود اجلاهلية وشحناؤها من جديد وتذهب أتعاب الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وتعاليم اإلسالم 
 األخالقية أدراج الرياح.

 اختاذ الرسول )ص( خري أسوة
يه وآله( خري أسوة يف كل أعماهلم إذا أرادوا انتشال األمة على ممارسي التغيري أن يتخذوا رسول اهلل )صلى اهلل عل

 من السقوط وجعلها يف املقدمة بعد ما أصبحت يف ذيل القافلة.
لقد فعل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أموراً عظيمة سببت تقدم املسلمني، فقد تعامل مع عدد هائل من 

 الناس األميني الذين كانوا ال يعرفون شيئاً.



 شعت جمموعة من القوميات املتحاربة. وملّ 
 وبىن جيشاً عظيماً للدفاع عن النظام اجلديد.

 وسار باألمة سرياً سريعاً إىل األمام يف كل جماالت احلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والرتبوية وغريها.
 وأرسى أسس العقيدة واألخالق والنظافة والنظام.

حبل املشاكل فحسب بل وللسري احلثيث حنو الرقي والتقدم حىت حّرر املسلمون ثلث وجعل القوانني الكفيلة ال 
 الكرة األرضية يف أقل من ثلث قرن...

وقضى على عادات سيئة متجذرة يف اجملتمع اجلاهلي من وأد البنات، والطبقية احلادة، وأكل حقوق اآلخرين، 
 ومؤاخذة اإلنسان جبرم غريه إىل غري ذلك.

 إدارياً جديداً غري مسبوق يف العامل بشقيه الفارسي والرومي. وبىن جهازاً 
واحملرمات كما هو معروف  -وأطلق حريات الناس يف كافة شؤون احلياة باستثناء احملرمات فقط وهي قليلة جداً 

 .-ضارة إما باجملتمع أو بالفرد نفسه 
 ألن تفجري العبقريات قد يكون يف جانب وفجر العبقريات الكامنة واملواهب الفطرية مبا يناسب إصالح العامل

 خاص من جتارة أو زراعة أو صناعة وقد يكون يف كل اجلوانب مبا يناسب إصالح العامل يف كل أبعاده.
مث مع كل ذلك بقي هو )صلى اهلل عليه وآله( كفرد من األمة بل كان يعيش دون مستواهم املادي فبينما كانوا 

)صلى اهلل عليه وآله( ظامياً طاوياً. وما كان يزيد عليهم، يف مأكل ومشرب، وال  يبيتون بشبع وارتواء كان يبيت
مسكن ومركب وال يف أية حاجة أخرى من حوائج احلياة بل كان يعيش عيشة أضعفهم حاالً وأقلهم يف املستوى 

)وثقوا بالقائد ولذا قال علي )عليه السالم( بالنسبة إىل نظرة األمة إىل الرسول )صلى اهلل عليه وآله( : 
 (.21فاتبعوه()

كل ذلك مع أقل قدر ممكن من العنف بل كان العنف صفراً أو كالصفر يف جانب ذلك اللطف واحلنان، والتفاين 
واإليثار، بال فرق بني العنف بالنسبة إىل عدد القتلى الذي تقدم الكالم حوله أو العنف بالنسبة إىل اإلحنرافات 

أية أمة... فكان )صلى اهلل عليه وآله( كما وصفه القرآن احلكيم: )إنك لعلى خلق  اليت حتصل يف أية دولة ويف
( وكما قال فيه تعاىل: )لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم باملؤمنني 21عظيم()

النفضوا من  ( وكما امتدحه القرآن: )فبما رمحة من اهلل لنت هلم ولو كنت فظاً غليظ القلب22رؤوف رحيم()
 (.23حولك()

 السرية املثالية
فعلى ممارسي التغيري أن يعملوا بسرية الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ويتحّلوا بأخالقه املثالية من الصرب وكظم الغيظ 

وحتمل األذى وعدم رد اإلعتداء وغري ذلك مما ذكره اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي بقوله: )خذ العفو وأمر 
( فكان )صلى اهلل عليه وآله( يعفو ويغفر ويتجاوز ويعاشر الناس باليت هي 24عرف وأعرض عن اجلاهلني()بال

أحسن ويأمرهم باحلسىن وذلك يف قصص كثرية... منها ما نقله أحد اليهود الذين أسلموا قال: كنت قد أقرضت 



في رجاًل حيتّد يف الكالم معي الرسول )صلى اهلل عليه وآله( بقرض، مث طالبته منه بشدة، فسمعت من خل
 فتوجهت وإذا به عمر شاهراً سيفه حنوي.

فقال له الرسول )صلى اهلل عليه وآله( : )مه يا عمر! أال خري من ذلك، تأمرين حبسن القضاء وتأمره حبسن 
 حقاً فآمنت اإلقتضاء( مث أمر )صلى اهلل عليه وآله( مبا اقرتضه وزيادة.. فعلمت من أخالقه أنه رسول من عند اهلل

 (.25به)
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 الدولة اإلسالمية
 حنو دولة إسالمية

وأخرياً نذكر يف هذا الفصل ما يشجع املسلمني على النهوض ألجل اسرتداد الدولة اإلسالمية الواحدة ذات 
ا األلف ومخسمائة مليون مسلم حىت ال ييأسوا من جهة كثرة األعداء الشرقيني والغربيني ووليدهتما الصهيونية وم
خلفوا من التشتت والدمار باملسلمني، فإن يف قصص املاضني لعربة كما قال سبحانه: )لقد كان يف قصصهم 

( فإنه كما أمكن لنهضة العلويني يف قبال الدولتني الكبريتني األموية والعباسية من تركيز 1عربة ألويل األلباب()
اجليش والبطش واملال، كذلك ميكن لنهضة املسلمني يف دولتهم مع ما كانت عليه تلك الدولتان من القوة واملنعة و 

 احلال احلاضر مبثل ذلك وما ذلك على اهلل بعزيز.
 الفردية

والشورى علم الالفردية والالدكتاتورية، فإن األشياء تعرف بأضدادها. فالالزم قلع جذور الفردية يف األمة وتعميم 
مر سواء يف حميط الدين أو حميط الدنيا إذا كان األخذ الشورى يف مجيع اجملاالت، ألنه بدون ذلك يتشتت األ

بالزمام فرداً واحداً مهما كان يف قمة العدالة والنزاهة قبل وصوله إىل احلكم. نعم يستثىن من ذلك املعصوم حيث 
( فهو 2رعاية اهلل الدائمة قال سبحانه: )إال من ارتضى من رسول فأنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً()

سلوك يف رصيدين من أمامه وخلفه من قبل اهلل )سبحانه وتعاىل(. وهل بعد ذلك ميكن له اإلحنراف ولو بقدر م
 شعرة؟

 
 يشهد بذلك آية التطهري أيضاً واألسئلة حول اآلية وإن كانت متعددة إال أهنا غري واردة.

 حكم املعصوم
 تساؤالت يف آية التطهري:

 فقد يقال:
 ملاذا إمنا؟ - 1
 اذا اإلرادة دون الفعل مثل )إن اهلل اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العاملني(؟ومل - 2
 وملاذا فعل املضارع دون املاضي؟ - 3
 وملاذا اإلذهاب الظاهر يف أنه كان الرجس قبل ذلك؟ - 4
 وملاذا املضارع أيضاً؟ - 5
 وملاذا التطهري؟ وهل بعد اإلذهاب حباجة إىل التطهري؟ - 6
 إلتيان بلفظ املصدر )التطهري( وليس هناك بعد الطهارة شيء؟وملاذا ا - 7
 مث إذا كانت الطهارة منه تعاىل فال فضل هلم على اآلخرين؟ - 8



واجلواب عن ذلك: إن )إمنا( مبعىن )فقط( وذلك بقصد أن إرادة اإلذهاب وحيدة يف امليدان ال يشاركها إرادة 
 هاب يف بعض الوقت، أو عدم اإلذهاب ببعض الشرائط؟غريها. مثل عدم إذهاب بعض الرجس أو عدم اإلذ

وكلمة )يريد( إمنا كان مضارعاً إلفادته استمرار اإلذهاب، وإمنا جيء باإلرادة دون الفعل فلم يقل )اذهب( مثاًل، 
وإمنا قال )يريد( لإلشارة إىل الواقعية يف الفعل، حيث وراءه اإلرادة الظاهرة يف اجلدية ال إنه شيء صوري  

متحانية، فإن الفعل ميكن أن يكون بإرادة جدية وميكن أن يكون بغري إرادة جدية، واإلرادة وإن كانت يف كاال
املمكن تنفك عن الفــعل، لكن يف الواجب ال تنفك عن الفعل بالنسبة إىل اإلرادة التكوينية، ال يقال إذا كانت 

فليست هلم فضيلة يف ذلك، ألهنم جلبوا على هذه اإلرادة تشريعية فهي بالنسبة إىل الكل، وإذا كانت تكوينية 
 الكيفية؟

ألنه يقال املراد اإلرادة التكوينية بإعطائهم قدرة ضبط النفس قدرة فائقة ليست مثل القدرة يف سائر البشر، فإن 
علمهم باهلل )سبحانه( وبرجس العصيان مينعهم عن ارتكابه، كما أنه )سبحانه( حيفظهم عن السهو والنسيان 

( كما ورد هبا يف األحاديث تفصيل ذلك، وال 3لغفلة، قال تعاىل: )فإنه يسلك من بني يديه ومن خلفه رصداً()وا
إشكال يف أنه منحة من اهلل )سبحانه( خصهم هبا كما خص الذهب واملاء احللو والرتاب الطيب وغريها مبيزة 

لبلد الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خبث ال على احلجر واملاء األجاج والرتاب اخلبيث كما قال )سبحانه(: )وا
( إىل سائر املوجودات فإهنا يف امليزة ترجع بالنتيجة إىل التكوين ألن اهلل يعطي كل قابل حقه، 4خيرج إال نكداً()

( كما فضل 6( وقال: )انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض()5قال تعاىل: )فضلنا بعض النبيني على بعض()
على الغيب، واجلميل على القبيح، واإلنسان على احليوان، واحليوان على النبات، والنبات على )سبحانه( الذكي 

اجلماد، إىل غري ذلك، بل لوال ذلك لكان ظلماً. فهل الكل أذكياء أو الكل إنساناً دون احليوان والنبات 
 واجلماد؟

وكيف حينئذ يتخذ بعضهم بعضاً سخرياً إذن ال تستقيم احلياة إطالقاً، وإمنا تتحول احلياة إىل حياة أخرى، 
 حلوائجهم؟

أو خيلق الكل أغبياء ومجاداً وحيواناً وشجراً فتجمد احلياة، مث إذا خلق الكل أذكياء مثالً فاألغبياء قابلون للخلقة، 
 فلماذا مل خيلقهم وهو الكرمي املطلق؟

ا اإلملاع إليه أما قوله: )ليذهب( والسؤال وهذا حبث فلسفي طويل ذكرنا مجلة منه يف بعض كتبنا، وإمنا أردنا هن
 أنه: هل كان حىت يذهب؟

فاجلواب أن: الذهاب بالشيء قد يكون مبعىن الرفع وقد يكون مبعىن الدفع كما يقول: أذهبت عنك املشكلة 
حيث توجهت املشكلة إىل إنسان من قبيل )ضيق فم الركية(، ومن الطبيعي أن املمكن مبا هو ممكن بدون إعطاء 
ميزة من اهلل )سبحانه وتعاىل( قابل للرجس، والعلة يف كونه مضارعاً ال ماضياً ما تقدم يف قوله )سبحانه(: )يريد( 

 وأما سؤال: إنه إذا ذهب الرجس فال حاجة إىل التطهري وهل مها إال شيء واحد؟



س وال طهارة، ومرتبة فاجلواب: أهنما شيئان ال شيء واحد، ألن األشياء هلا مراتب مرتبة النفس حيث ال رج
الطهارة ومرتبة الرجس كالنفس هلا حالة طبيعية، وهلا حالة الوساخة، وهلا حالة التخلق بامللكات الفاضلة، 

فاذهاب الرجس ختلية والتطهري حتلية كاألرض اليت يقلع عنها النباتات الضارة مث يزرع فيها النباتات الفاضلة وأما 
بيل النكرة فألهنا تشتمل الطبيعة الواسعة إىل غاية درجات الطهارة ألهنا تفيد قوله )سبحانه(: )تطهرياً( على س

العموم من حيث السعة يف الطبيعة، والنكرة تفيد العموم حىت يف سياق اإلثبات مثل )مترة خري من جرادة( و )ماء 
ألصول( عند حبث بارد بالطبع( و )رجل خري من امرأة( إىل غري ذلك، وحيث ذكرنا هذا املبحث يف كتاب )ا

 العموم واخلصوص مفصاًل فال حاجة إىل التكرار.
 املعصومون )ع( يف مواجهة الطغاة

ولقد كان من أحوال األئمة الطاهرين )عليهم الصالة والسالم( أهنم ملا تغلب بنو أمية على امللك وجعلوا اإلسالم 
 من ذريته، ونالوهم باألذى، باإلضافة إىل ألعوبة بأيديهم وأساءوا إىل علي )عليه الصالة والسالم( والعلويني

إساءهتم باإلسالم واملسلمني يف قصص مذكورة يف التواريخ، مل ييأسوا عن الوصول إىل احلكم ألجل إصالح 
 األمر، وجعل اإلسالم يف نصابه الصحيح.

 مما أدى إىل أن مسى فقد نازع معاوية أمري املؤمنني علياً )عليه الصالة والسالم( األمر وكان من ذلك حرب صفني
نفسه بإمرة املؤمنني بعد حيلة احلكمني، مث استشهد علي )عليه الصالة والسالم( يف مؤامرة يهودية، وقال بعضهم 

باشرتاك معاوية يف نفس املؤامرة مث نازع معاوية احلسن بن علي )عليه الصالة والسالم(، ومل يكن أهل العراق 
ه يف كتاب )ثورة اإلمام احلسن عليه السالم( مما اضطر )عليه السالم( بسببه إىل مستعدين لنصرة اإلمام، ملا ذكرنا

الصلح على شروط، كما صاحل رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( كفار قريش من ذي قبل، ومل يف معاوية 
ة اإلمام يف قصة بشيء منها، مث قتل اإلمام احلسن )عليه الصالة والسالم( بسمٍّ أرسله معاوية إىل جعيدة زوج

 مشهورة، مث تغلب على احلكم يزيد يف مؤامرة أموية مما سبب قتل اإلمام احلسني )عليه الصالة والسالم(.
مث اضطهد هو وَمن بعده اإلمامني زين العابدين والباقر )عليهما الصالة والسالم(، واستخف هشام بن عبد امللك 

بعض التواريخ أن هشاماً أهان رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ويف  -بزيد بن علي بن احلسني )عليه السالم( 
فخرج من عنده مغضباً وقال: )ما كره قوم حد السيوف إال ذلوا( وثار يف الكوفة فقتل وصلب  -مبحضر زيد 

أربع سنني مث أحرق، وخرج ابنه حيىي باجلوزجان فقتل مث جاءت دولة بين العباس، هذا باإلضافة إىل أن اخلالفة  
كانت من حق العلويني كما نص بذلك الرسول )صلى اهلل عليه وآله(، وكان يراهم الناس كذلك سواء بالنسبة 

إىل األئمة الطاهرين )عليهم الصالة والسالم( الذين هم أولياء األمور املنصوص عليهم من قبل رسول اهلل )صلى 
ا من آل حممد، فإهنم كانوا أقرب منهم إىل رسول اهلل عليه وآله( أو من جهة ذويهم الذين كانوا يدعون إىل الرض

اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وكانوا ميتازون بالسماحة والشجاعة والفصاحة وحفظ الدين والفضيلة والتقوى ولذا كان 
األئمة )عليهم السالم( يعارضون اخللفاء، وذووهم خيرجون عليهم وأول من خرج منهم على العباسيني )حممد بن 

 بن احلسن املثىن( فإن املنصور كان قد بايعه باخلالفة وبايعه أكثر اهلامشيني يف دولة بين أمية باستثناء عبد اهلل



اإلمام جعفر بن حممد الصادق )عليه الصالة والسالم(، حيث أن اإلمام قال: ال يكون امللك إال لصاحب القباء 
 األصفر، يعين املنصور.

نة، وخرج بعده أخوه إبراهيم بالعراق وقتل، مث خرج احلسني صاحب فخ فخرج حممد على املنصور وقتل باملدي
فقتل باحلجاز ومل يتعرض بقية األئمة االثين عشر )عليهم الصالة والسالم( بعد قتل احلسني )عليه الصالة 

 والسالم( للحكومة ظاهراً.
 فلسفة تربيهم )ع( من الثوار

ن الكلمات املتكررة منهم )عليهم السالم(، إهنم كانوا يهيئون لكن الذي يطالع تاريخ ثورات العلويني يستظهر م
أبناءهم وأبناء عمومتهم للثورة ضد الطغاة من بين أمية وبين العباس، لكنهم كانوا يتجنبون الظهور هبذا املظهر، 

ون التــربي لكي ال يؤخذوا أوالً فيقضي بذلك على جذور الثورة وحىت ال تفشل اخلطة ثانياً، وكانوا أحياناً يظهر 
 من الثورات والثوار يف الظاهر ويؤيدوهنم يف الباطن، شأن هذا األمر شأن سائر موارد التقية.

 الرسول )ص( والتقية
كما جند ذلك يف قصص الرسول )صلى اهلل عليه وآله( حيث كان يستعمل التقية واإلخفاء حىت ال تفشل اخلطة، 

( ويف التاريخ أنه بعث 7)استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان() وقد روي عنه )صلى اهلل عليه وآله( أنه قال:
)صلى اهلل عليه وآله( مفرزة استطالع قوامها رجالن إىل بدر للحصول على املعلومات عن قريش وعن قافلتها، 

فلما وصل املسلمون وادي )ذفران( جاءهم اخلرب خبروج قريش من مكة لنجدة قافلتهم وبناءاً على هذا 
الع أخرب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( أصحابه وطلب مشورهتم ورأيهم يف هذا املوقف اجلديد، فاتفقت  االستط

كلمتهم مجيعاً مهاجرين وأنصاراً على قرار مواجهة قريش، فارحتلوا مجيعاً حىت إذا كانوا على مقربة من بدر انطلق 
العرب فسأله عن قريش وعن حممد وأصحابه الرسول )صلى اهلل عليه وآله( أمام جيشه حىت وقف على شيخ من 

 وما بلغه عنهم؟
وكان يف صحبة الرسول كما يف بعض التواريخ واحد من الصحابة أيضاً، فقال الشيخ ال أخربكم حىت خترباين ممن 

 أنتما.
 قال النيب )صلى اهلل عليه وآله(: إذا أخربتنا أخربناك.

بة منه، قال له وفاءاً لوعده: )حنن من ماء( مث انصرف بصحبة وملا علم الرسول بأخبار الشيخ أن عري قريش قري
 الصحايب، وقد حترّي الشيخ يف اجلواب وأخذ يردد ما من ماء؟

(؟ إىل غري ذلك من موارد التخّفي الذي استعمله الرسول )صلى اهلل عليه وآله( حيث قال 8أمن ماء العراق)
اء من دون املؤمنني ومن يفعل ذلك فليس من اهلل يف شيء إال سبحانه وتعاىل: )ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولي

( وقال رسول 11( وقال سبحانه: )إال من أكره وقلبه مطمئن باإلميان()9أن تتقوا منهم تقاة وحيذركم اهلل نفسه()
دوا اهلل )صلى اهلل عليه وآله( لعمار حينما مسع أنه تربأ من اهلل ورسوله حفظاً على نفسه من القتل: )إن عا

( وأما أن بقية األئمة الطاهرين عليهم الصالة والسالم مع أهنم مل يتعرضوا ظاهراً حملاربة األمويني 11فعد()



والعباسيني مل يسلموا من أذاهم فألن ذلك كان حسداً منهم، ملا كان يرون من إقبال الناس على األئمة وإهنم 
حاضر، ولكل معضلة حل حاسم، وهم أوالد رسول اهلل  العلماء احللماء الكرماء الذين هلم يف كل مسألة جواب

)صلى اهلل عليه وآله(، فقد استدعى املنصور اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( من احلجاز إىل العراق مراراً 
وأراد قتله، فنجاه اهلل منه، ولكن أخرياً دسَّ إليه السّم وقتله. وحبس هارون اإلمام موسى الكاظم )عليه الصالة 

السالم( مث قتله بالسّم. وكذلك طلب املأمون العباسي اإلمام الرضا عليه الصالة والسالم إىل خراسان واحتال و 
إلدخاله يف والية العهد، مث قتله بالسّم، وهكذا قتل العباسيون اإلمــام اجلواد واإلمام اهلادي واإلمام العسكري 

ىت يظهر يف آخر الزمان، فيمأل األرض عداًل وقسطاً بعد أن وغاب اإلمام املهدي )صلوات اهلل عليه( بأمر اهلل ح
 ملئت ظلماً وجوراً، كما أخرب بذلك الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يف أحاديث متواترة.

 اجلمع الروائي فيما يرتبط بالثوار
ر من روايات أما أوالد األئمة وذووهم فقد قاموا بالثورات برضى منهم )عليهم السالم( أو بإشارهتم، كما يظه

متعددة مجعناها يف بعض كتبنا فإن اإلنسان الذي يراجع الكالمني املتدافعني من األئمة )عليهم الصالة والسالم( 
يف بعض هؤالء الثائرين ال يسعه إال اجلمع الذي ذكرناه من الظاهر والباطن واحلكم الواقعي والتقّي. وكمثال ننقل 

السجاد )عليه الصالة والسالم(، حىت يظهر كيف أن نفس الكالم يدل هنا مقدمة الصحيفة السجادية لإلمام 
 على اجلمع الذي ذكرناه.

فعن متوكل بن هارون قال: لقيت حيىي بن زيد بن علي )عليه السالم( وهو متوجه إىل خراسان بعد قتل أبيه 
 فسلمت عليه، فقال يل: من أين أقبلت؟

املدينة، وأخفى السؤال عن جعفر بن حممد عليهما السالم، قلت: من احلج، فسألين عن أهله وبين عمه يف 
فأخربته خبربه وخربهم وحزهنم على أبيه زيد بن علي )عليه السالم(، فقال يل: قد كان عمي حممد بن علي )عليه 

السالم( أشار على أيب برتك اخلروج وعرفه إن هو خرج وفارق املدينة ما يكون إليه مصري أمره، فهل لقيت ابن 
 ي جعفر بن حممد عليهما السالم؟ قلت: نعم، قال: فهل مسعته يذكر شيئاً من أمري؟عم

 قلت: نعم، قال: مب ذكرين، خرّبين؟
قلت: جعلت فداك ما أحب أن أستقبلك مبا مسعته منه، فقال: أباملوت ختّوفين هات ما مسعته، فقلت: مسعته 

قال: )ميحو اهلل ما يشاء ويثبت وعنده أم يقول: إنك تقتل وتصلب كما قتل أبوك وصلب، فتغري وجهه و 
( يا متوكل إّن اهلل عز وجل أيّد هذا األمر بنا، وجعل لنا العلم والسيف فجمعه لنا وخص بنو عمنا 12الكتاب()

بالعلم وحده، فقلت: جعلت فداك إين رأيت الناس إىل ابن عمك جعفر )عليه السالم( أميل منهم إليك، وإىل 
 أبيك؟

 حممد بن علي وابنه جعفر )عليهم السالم( دعوا الناس إىل احلياة وحنن دعوناهم إىل املوت.فقال: إن عمي 
فقلت: يا بن رسول اهلل أهم أعلم أم أنتم، فأطرق إىل األرض ملياً مث رفع رأسه وقال: كلنا له علم غري أهنم 

 ئاً؟يعلمون كل ما نعلم وال نعلم كل ما يعلمون، مث قال يل: أكتبت عن ابن عمي شي



قلت: نعم، قال: أرنيه، فأخرجت إليه وجوهاً من العلم وأخرجت له دعاءاً أماله علي أبو عبد اهلل )عليه السالم( 
وحدثين أن أباه حممد بن علي )عليهما السالم( أماله عليه وأخربه أنه من دعاء أبيه علي بن احلسني )عليه 

 يا متوكل لوال ما ذكرت من قول ابن عمي أنين أقتل السالم( من دعاء الصحيفة الكاملة )إىل أن قال:( واهلل
وأصلب ملا دفعتها إليك وكنت هبا ظنيناً ولكين أعلم أن قوله حق أخذه عن آبائه وإنه سيصح فخفت أن يقع 

مثل هذا العلم إىل بين أمية فيكتموه ويدخروه يف خزائنهم ألنفسهم فاقبضها واكفنيها وتربص هبا، فإذا قضى اهلل 
ي وأمر هؤالء القوم ما هو قاض فهي أمانة يل عندك حىت توصلها إىل ابين عمي حممد وإبراهيم ابين عبد من أمر 

اهلل ابن احلسن بن احلسن عليهما السالم، فإهنما القائمان يف هذا األمر بعدي، قال املتوكل: فقبضت الصحيفة، 
ه السالم( فحدثته احلديث عن حيىي فبكى واشتد فلما قتل حيىي بن زيد صرت إىل املدينة فلقيت أبا عبد اهلل )علي

وجده به وقال: رحم اهلل ابن عمي وأحلقه بآبائه وأجداده )إىل أن قال:( مث استأذنت أبا عبد اهلل )عليه السالم( 
( نعم 13يف دفع الصحيفة إىل ابين عبد اهلل ابن احلسن فقال: )إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها()

ا إليهما فلما هنضت للقائهما قال يل: مكانك، مث وّجه إىل حممد وإبراهيم فجاءا فقال: هذا مرياث ابن فادفعه
عمكما حيىي من أبيه، قد خصكما به دون أخوته، وحنن مشرتطون عليكما فيه شرطاً، فقاال: رمحك اهلل قل 

 ك؟فقولك املقبول، فقال: ال خترجا هبذه الصحيفة من املدينة، قاال: ومل ذا
قال: إن ابن عمكما خاف عليها أمراً أخافه أنا عليكما، قاال: إمنا خاف عليها حني علم أنه يقتل، فقال أبو 

عبد اهلل )عليه السالم(: وأنتما فال تأمنا فواهلل إين ألعلم أنكما ستخرجان كما خرج وستقتالن كما قتل، فقاما 
، فلما خرجا قال يل أبو عبد اهلل )عليه السالم(: يا متوكل  ومها يقوالن ال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

كيف قال لك حيىي أن عمي حممد بن علي وابنه جعفراً دعوا الناس إىل احلياة ودعوناهم إىل املوت، قلت نعم 
أصلحك اهلل قد قال يل ابن عمك حيىي ذلك، فقال: يرحم اهلل حيىي إن أيب حدثين عن أبيه عن جده عن علي 

لسالم( أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( أخذته نعسة وهو على منربه فرأى يف منامه رجااًل ينزون على )عليه ا
منربه نزو القردة يردون الناس على أعقاهبم القهقري، فاستوى رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( جالساً واحلزن 

ا جعلنا الرؤيا اليت أريناك إال فتنة للناس والشجرة يعرف يف وجهه، فأتاه جربائيل )عليه السالم( هبذه اآلية: )وم
( يعين بين أمية فقال: يا جربئيل أعلى عهدي يكونون 14امللعونة يف القرآن وخنوفهم فما يزيدهم إال طغياناً كبرياً()

ويف زمين، قال: ال ولكن تدور رحى اإلسالم من مهاجرك فتلبث بذلك عشراً مث تدور رحى اإلسالم على رأس 
سة وثالثني من مهاجرك، فتلبث بذلك مخساً مث ال بد من رحى ضاللة هي قائمة على قطبها، مث ملك مخ

الفـــراعنة، قال وأنــــزل اهلل تعاىل فـــي ذلك: )إنا أنزلناه يف ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خري من 
، قال: فأطلع اهلل عز وجل نبيه )عليه السالم( أن بين أمية ( ميلكها بنو أمية ليس فيها ليلة القدر15ألف شهر()

متلك سلطان هذه األمة وملكها طول هذه املدة فلو طاولتهم اجلبال لطالوا عليها حىت يأذن اهلل تعاىل بزوال 
 ملكهم وهم يف ذلك يستشعرون عداوتنا أهل البيت وبغضنا، أخرب اهلل نبيه مبا يلقي أهل بيت حممد وأهل مودهتم

وشيعتهم منهم يف أيامهم وملكهم، قال: وأنزل اهلل تعاىل فيهم: )أمل تر إىل الذين بدلوا نعمة اهلل كفراً وأحلوا 



( ونعمة اهلل حممد وأهل بيته، حبهم إميان يدخل اجلنة، 16قومهم دار البوار، جهنم يصلوهنا وبئس القرار()
 هلل عليه وآله( ذلك إىل علي وأهل بيته.وبغضهم كفر ونفاق يدخل النار، فأسّر رسول اهلل )صلى ا

قال: مث قال أبو عبد اهلل )عليه السالم(: ما خرج وال خيرج منا أهل البيت إىل قيام قائمنا أحد ليدفع ظلماً أو 
ينعش حقاً إال اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة يف مكروهنا وشيعتنا، قال املتوكل بن هارون: مث أملى علي أبو 

)عليه السالم( األدعية )إىل آخر املقدمة املذكورة يف أول الصحيفة الكاملة( فإنك ترى آثار التقية بادية  عبد اهلل
على النفي وإال فكيف يبكي اإلمام ويرتحم على إنسان خيرج يف غري سبيل اهلل فيقتل ويُقتل ومن الواضح أن قتل 

ل مثل هذا اإلنسان الذي يفعل أمثال هذه املنكرات النفس وقتل الغري بغــري استحقاق من احملرمات الشديدة وه
يستحق البكاء والرتحم وما أشبه وكذلك ترمحهم )عليهم السالم( على املختار وبكاؤهم على زيد وتأثر الرضا 

 -عليه الصالة والسالم حيث قرأ الشاعر قصيدته واليت فيها:
 ــا صلواتــــيقبور بكوفان وأخـــرى بطيبــــــة          وأخرى بفخ ناهل

 وأخرى بأرض اجلوزجان حملـها          وأخرى ببا مخرا لدى الغربات
وقول اإلمام الصادق )عليه الصالة والسالم(: إن أهل املدينة مل يفوا مبا عاهدوا رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

ادق )عليه الصالة والسالم( يف قصة حسني شهيد فخ إىل غري ذلك من الشواهد الكثرية، أما قول حيىي أن الص
دعا للحياة وهو للموت وما أشبه، فظاهر أنه صدر عنه أيضاً تقية من نفس املتوكل، أو لكي ال ينقله املتوكل، 
فيؤخذ اإلمام )عليه الصالة والسالم( بالنقل املذكور كما قرر من باب التقية من أن التقية قد تكون من نفس 

يف اجمللس، وقد تكون من أجل أنه قد ينقل السائل املطلب فيصل إىل اجلبارين، اإلنسان السائل، وقد تكون ممن 
 فيؤخذ هو أو يؤخذ اإلمام أو ما أشبه ذلك، وقصة تنقيص زرارة وغريه معروفة.

 علماؤنا على هنج األئمة)ع(
سيدين املرتضى والرضى وقد ذكرت التواريخ كيف أن علماءنا العظام رمحهم اهلل كانوا يؤيدون الثورة والثوار أمثال ال

واملفيد بالنسبة للبويهيني واجمللسيني والبهائي وغريهم من كبار علماء إيران للصفويني حىت ينتهي األمر إىل الشيخ 
اخلراساين، واجملدد واملريزا الشريازي لثورة إيران والعراق مما حنن لسنا يف هذا الفصل بصدد التفصيل لذلك فإنه 

 حيتاج إىل كتاب ضخم.
 لدول العلوية يف التاريخا

ونذكر يف هذه العجالة مجلة من دول العلويني اليت قامت يف شرق األرض وغرهبا ضد األمويني والعباسيني 
 وازدهرت ودامت وحفظت آثار رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( مما يشاهد إىل اآلن يف البالد.

 دولة األدارسة باملغرب:
باملغرب واألندلس، وهم حنو مثانية عشر شخصاً ومدة ملكهم حنو سبعني سنة منها دولة األدارسة احلسنيني 

وجدهم إدريس بن عبد اهلل بن احلسن املثىن، فقد هرب يف أيام هارون من اضطهاده إىل مشال أفريقيا، فأسس 
سنة وملا بلغ هناك دولة معاصرة لدولة بين العباس ببغداد يف أقوى أيام قوهتا، وأظهر العدل والعمل بالكتاب وال



هارون خربه قلق لذلك قلقاً كبرياً، وأرسل إليه من مّسه مكراً وحيلة فمات وكانت امرأته حاملة، فولدت ذكراً مسوه 
إدريس باسم أبيه، وتناسلت ذريته ودامت دولتهم. والغريب يف األمر أن العباسيني مل يكونوا يهتمون بدولة 

اهلارب إىل األندلس يف أول دولة بين العباس وأسس هبا دولة استمرت األمويني اليت قامت لعبد الرمحن األموي 
عشرات السنوات وال أرسلوا من حيتال لسمهم مما يظهر أن خوفهم من العلويني مليل الناس إليهم وأهنم أهل احلق  

 كان أشد خوفهم من األمويني.
عمائة وستة وقامت الدولة العلوية احلسنية وعن تاريخ اخللفاء للسيوطي: مث هوت الدولة األموية باملغرب سنة أرب

فوىل الناصر علي بن محود، وقام أخوه املأمون القاسم، وقام ابن أخيه حيىي بن الناصر علي بن محود ولقب 
املستعلي، وتسّمى القاسم وابن أخيه حيىي باخلالفة، مث ملك إدريس بن علي بن محود مث حيىي بن إدريس مث حممد 

، ومل يتسّم باخلالفة، مث بايعوا احلسن بن حيىي باخلالفة، مث مات، فبايعوا إدريس بن حيىي بن القاسم بن محود
باخلالفة، مث بويع ابن عمه حممد بن إدريس بن علي، مث بويع احلسن بن إدريس وحممد بن القاسم باخلالفة مث 

ملك بعده إدريس بن حيىي وانقضى مات حممد، فوىل ابنه القاسم، ومل يتسّم باخلالفة، مث مات حممد بن إدريس، و 
ملك العلويني من األندلس سنة أربعمائة وسبع وأربعني وصار فيها أشباه ملوك الطوائف مث استوىل عليها يوسف 

بن تاشكني صاحب مراكش، وتعاقبت الدول اليت ملكها األسبانيون يف عهد الدولة العثمانية، وأجربوا أهلها على 
القتل، فلم يبق فيها مسلم إال خمتفياً وحولت مساجدها كنائس، وبقيت كذلك إىل التنصر أو اخلروج منها أو 

اليوم، وقد ذكر )غوستاف لوبون( يف كتابه )احلضارة( أن تلك البالد مل تستعد قوهتا ونشاطها وعمراهنا بعد 
 تنصرها إىل اليوم.

من اإلنصاف يعرف كيف كان  ومن قرأ تاريخ األندلس ولو عن لسان مسيحي مثل غوستــاف لوبون فيه شيء
العدل والعمران والتقدم واحلضارة واالزدهار يف تلك البالد إبان حكم العلويني، وليس معىن ما ذكرناه إنا نؤيد 

هؤالء تأييداً كاماًل، بل معناه إنا نرى أكرب قدر من العدل اإلسالمي واحلضارة الصحيحة يف زماهنم، فقد ازدهر 
 دة ومنحوا الناس احلريات الكثرية اليت قررها اإلسالم.اإلميان والفضيلة والعقي

 دولة آل طباطبا بالكوفة واليمن:
ظهر يف سنة مائة وتسع وتسعني بالكوفة، أبو عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن إمساعيل بن إبراهيم بن احلسن بن 

مد )صلوات اهلل عليهم احلسن بن علي بن أيب طالب )عليهما الصالة والسالم(، يدعو إىل الرضا من آل حم
أمجعني(، وكان القيم بأمره يف احلرب أبو السرايا السري بن املنصور، وبعد أشهر مات حممد فجأة وقد اختلفوا يف 

موته هل كان بدس السم إليه كما نسب إىل أيب السرايا، ألنه علم أنه ال حكم له معه، أو بدس السم إليه من 
اىل بغري سبب ظاهر، من مرض أو ضغط دم أو حنوه، وبايع حممد بن حممد غريه أو مات بإذن اهلل سبحانه وتع

بن زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )عليهم السالم(، وضرب أبو السرايا الدراهم بالكوفة بامسه 
من اهلجرة قتل وفتح البصرة واملدائن وأرسل عمااًل إىل احلجاز واليمن وانتشر الطالبيون يف البالد ويف سنة مائتني 

 أبو السرايا ويف سنة مائتني وواحد مات حممد صاحبه.



وقد ذكر يف بعض التواريخ أنه قام من هذه السلسلة باخلالفة أبو عبد اهلل حممد بن إيراهيم طباطبا سنة مائة وتسع 
ني ومثانية وقام وتسعني وقام باليمن يف هذا العصر اهلادي حيىي بن احلسني بن القاسم بن طباطبا ومات سنة مائت

ابنه املرتضى حممد ومن بعده قام أخوه الناصر ومن بعده قام ابنه املنتجب احلسني مث قام أخوه املختار القاسم مث 
قام أخوه اهلادي حممد مث الرشيد العباس مث استمرت هذه الدولة اليت قامت على املذهب الزيدي إىل عصرنا حيث 

 لغربيني.أطيح هبا بسبب مؤامرات الشرقيني وا
 دولة الفاطميني يف مشال أفريقيا:

ظهرت الدولة العلوية الفاطمية يف مشال أفريقيا ومصر إبان أخذت الدولة العباسية بالضعف ومل جيد العباسيون 
سالحاً حياربوهنا به أقوى من القدح يف نسبها ملا كان الناس عليه من امليل إىل العلويــني والنفرة من العباسيني مبا  

وا يظهرونه من املناكري ويتجنبون العدل وميألون البالد ظلماً وفسقاً وفجوراً، ومل يكن العباسيون يطمعون يف كان
االستيالء على ملك العلويني بقدحهم يف نسبهم لكنهم كانوا يريدون االحتفاظ مبا يف أيديهم خوفاً على أنفسهم 

رون وأوجدوا هناك حضارة زاهرة وأبدوا عدالً مجياًل وكان من العلويني، وقد استمرت هذه الدولة ما يقارب ثالثة ق
بعضهم من االثين عشرية وبعضهم من اإلمساعيلية ومن ينظر تاريخ )ابن حجلة( وحنوه من مؤرخي البالط 

 العباسي يرى الكذب الصريح والتناقض واالفرتاء املشني بالنسبة إىل هؤالء احلكام. 
 الدولة العلوية بطربستان والديلم:

وظهرت دولة علوية أخرى بطربستان وبالد الديلم ملك فيها الداعي إىل احلق امللقب بالداعي الكبري احلسن بن 
زيد احلسين سنة مائتني ومخسني من اهلجرة، مث أخوه امللـــقب بالداعي الصغري حممد بن زيد، مث امللقب بالناصر 

الدولة الطربستانية تداوهلا ستة رجال ثالثة منهم من بين  الكبري، وامللقب بالناصر الصغري، وقد ذكر املؤرخون أن
احلسن، مث ثالثة منهم من بين احلسني )عليهما السالم(، أوهلم الداعي إىل احلق احلسن بن زيد بن حممد بن 

إمساعيل بن احلسني بن زيد اجلواد بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب )عليهما السالم( بالري والديلم، 
أخوه القائم باحلق حممد، مث حفيده املهدي احلسن بن زيد بن القائم احلق إىل آخر ما ذكره التاريخ، وقد قامت مث 

هذه الدولة لضعف اخلالفة العباسية واختالفهم وتشتت أمرهم واشتغاهلم بالفسق والفجور، وما ظهر منهم من 
املستولني عليها وطردوهم وظهرت منهم عدالة جور العمال وعسفهم فخرج هؤالء السادات إىل طربستان وحاربوا 

وشهامة وشجاعة وأقاموا عمود احلق والعدل وأحبهم أهل تلك البالد وبايعوهم على الكتاب والسنة واألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر فعمروا البالد وأظهروا العدل يف العباد حىت أن بعضهم ذكر أنه رأى أحد هؤالء 

 أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم يف عدله وتقواه وورعه وكرمه وعفوه وصفحه إىل غري ذلك. السادة تابعاً لإلمام 
 دول العلويني يف احلجاز:

وظهرت دولتان حسنية وحسينية باحلجاز، دولة حسنية يف مكة املكرمة، ودولة حسينية يف املدينة املنورة، وأول 
 أو احلسن بن حممد الثائر بن موسى الثاين بن عبد اهلل بن من ملك مكة من احلسنيني جعفر بن حممد بن احلسني

 موسى اجلون بن عبد اهلل احملض بن احلسن املثىن بن احلسن السبط بن علي بن أيب طالب عليهما السالم.



وذلك يف أواسط املائة الرابعة من اهلجرة واستمرت إمارة احلسنيني على مكة املكرمة إىل ما يقارب عصرنا حيث  
خر من ملكها منهم الشريف احلسني بن علي الذي أقيم ملكاً على احلجاز باسم ملك العرب، مث ولده كان آ

امللك علي، ومل تطل مدة هذا امللك األخري حيث استوىل السعوديون بإيعاز من الربيطانيني ومساندهتم على ملك 
رتنح ومتيل إىل السقوط مبا ظهرت يف احلجاز والسعوديون باقون يف احلكم إىل اليوم، وإن كانت دولتهم أخذت ت

بالدهم من الثورات الشعبية سواء يف املنطقة الشرقية أو يف املسجد احلرام يف قصص مفصلة يف التاريخ املعاصر. 
وأول من ملك املدينة من احلسينيني كما ذكره بعض املؤرخني الشريف طاهر بن حممد بن طاهر بن احلسن بن 

جعفر بن عبد اهلل بن احلسني األصغر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن  طاهر بن حيىي بن احلسن بن
أيب طالب )عليهم السالم(، فقد حلق الطاهر باملدينة املنورة فقدمه بنو احلسني على أنفسهم واستقل بإمارهتا 

ة ومثانني حيث كان أمريها سنني وتويف سنة ثالمثائة وواحد ومثانني، واستمرت إمارهتا فيهم إىل سنة مثامنائة وست
 فيصل اجلمازي.

وال خيفى أن الشريف حسني وولده علي ممن ذكرناهم قد أظهروا التسنن والظاهر أن ذلك كان ملصلحة كما ينقل 
يف التواريخ وقد كانت مكة املكرمة واملدينة املنورة يف عهد هؤالء األشراف منطقة حرية وأمان وعدل حىت جاء 

 التعصب مما هو معروف يف املذهب الوهايب. الوهابيون فأظهروا 
 دولة املرعشيني:

وظهرت دولة مرعشية يف آمل ومازندران وحواليها وكان هؤالء سادات حسينيني من نسل احلسن املرعشي بن 
احلسني األصغر بن علي زين العابدين بن احلسني بن علي بن أيب طالب )عليهم السالم(، وقد ملك منهم أربعة 

أوهلم يدعى قوام الدين وآخرهم السيد مراد ملكوا ما يقارب القرنني والنصف، لكن ختلل هذه املدة  عشر رجالً 
 ملك لغريهم حنو نصف قرن فكانت مدة ملكهم أقل من قرنني. 

 دولة الكيائيني:
 كما ظهرت يف بالد الكيالن والديلم دولة علوية أخرى هي دولة الكيائية نسبة إىل )كيا( بكسر الكاف وهي

مبعىن العظيم يف اللغة احمللية أو السيد أو الشريف، أو ما يشبه ذلك، وكان هؤالء السادة يلقبون به وكان ظهور 
 هذه الدولة يف أوائل املائة الثامنة من اهلجرة. 

 دولة الصفويني:
ة رفيعة وظهرت الدولة الصفوية بإيران وحكموا حنو قرنني ونصف من الزمان وقد بلغت من القوة والعظمة درج

جداً فنشروا العلوم واملعارف وأكرموا العلماء وأهل الدين وحافظوا على شعار اإلسالم، وقد ملك منهم عشرة 
ملوك، أوهلم إمساعيل بن حيدر، وآخرهم طهماسب الثاين بن حسني، وهم من السادات العلوية اليت ينتهي 

د خّلفوا للعامل اإلسالمي الكتب الكثرية واليت نسبهم إىل اإلمام الكاظم موسى بن جعفر )عليهما السالم(، وق
منها حبار األنوار للعالمة اجمللسي وشرح من ال حيضره الفقيه لوالده، والكتب الثمينة للشيخ هباء الدين العاملي، 



وكتاب الوسائل وسائر الكتب للشيخ احلر العاملي إىل غري ذلك. وكما أحملنا يف السابق كان هناك بعض الفرتات 
 النزيهة يف حكم هؤالء لكن االعتبار باألكثرية وحنن لسنا اآلن بصدد التفصيل.  غري

 دولة املشعشعيني:
وظهرت دولة املوايل آل فالح املوسويني املشعشعيني يف خوزستان احلوبزة ونواحيها وكان ابتدائها من سنة مثامنائة 

ن الزمان وعاصر بعض هؤالء امللوك ومخسني هجرية، وانتهت سنة ألف وتسع وعشرين، وذلك حنو قرنني م
 الصفوية وبسطوا عليها سيطرهتم وكان هلم رجال مذكورون يف التواريخ بالتفصيل.

 وقد قامت دول وإمارات علوية أخرى يف العامل اإلسالمي لسنا بصدد التفصيل حوهلا.
باب الرقي والتقدم واتبعوا األسباب ويف ما ذكرناه أكرب الداللة على أن مجاعة إذا راموا إقامة حكم اهلل وأخذوا بأس

( وفقوا ولو حني، فال يأس من روح اهلل، وكذلك املسلمون يف العامل 17املوصلة كما قال سبحانه )مث أتبع سبباً()
احلاضر إذا أخذوا باألسباب اليت قررها اهلل سبحانه ملثل هذا اهلدف، متكنوا من إعادة حكمهم حتت لواء اإلسالم 

 دولة عاملية ذات ألف ومخسمائة مليون، وما ذلك على اهلل بعزيز. وحكم القرآن يف
 االعتماد على الذات

على ممارسي التغيري االعتماد على النفس، إذ االعتماد على النفس يصنع العجائب فإن امليزة اليت توفرت يف هؤالء 
اء كانوا مؤلفني بارعني، أو خطباء  سواء يف احلقول العلمية أو العملية، وسو  -الذين قد وصلوا إىل مراتب راقية 

 -كباراً، أو جمتهدين عظاماً، أو رؤساء ناجحني، أو أصحاب قوة ومنعة وسالح، أو جتاراً راحبني، أو ما أشبه 
فإن امليزة يف هؤالء دون أتراهبم وزمالئهم هو اعتمادهم الكبري على النفس مما حفزهم على الوصول إىل ذلك 

 املكان الرفيع.
وملا وقفت الريح مل تتمكن  -يف عرض البحر  -يف الزمان السابق إن أحبرت سفينة من السفن الشراعية  وقد اتفق

السفينة من مواصلة السري فأرست على جزيرة يف وسط البحر، وملا دخل أهلها يف اجلزيرة رأوا هناك رجاًل فتعجبوا 
 وماذا تصنع هنا؟ من تواجده يف ذلك املكان وقالوا له: هل أنت من اإلنس أو اجلن؟

قال: اعلموا أين قد ركبت البحر قبل ثالث عشرة سنة فانكسرت السفينة وغرق الكل وتعلقت خبشبة منها وجاء 
يب املوج إىل هذه اجلزيرة وملا أصابين اليأس عن العودة إىل البالد، فكرت يف أن ال أيأس من احلياة وال أساعد على 

ى واألدوات واآلالت واملالبس ووسائل البيت وغري ذلك ففعلت كل ذلك مويت، ففكرت يف أن أصنع لنفسي املأو 
وصنعت كل شيء من لوازم احلياة حىت موسى احلالقة ! وأمنت شر احليوانات املفرتسة يف اجلزيرة، وبقيت هكذا 

 أعيش وحدي وأصنع بنفسي مأكلي وملبسي وأُهّيئ مشريب وسائر ما أحتاج إليه.
ذ كيف يعيش إنسان واحد يف جزيرة منقطعة هذه املدة الطويلة، ويهّيئ لنفسه كل شيء فتعّجبوا منه أميا تعجب إ

 مما حيتاجه من لوازم احلياة من مواد األشجار واألحجار.



وهكذا يكون االعتماد على النفس من أهم أسباب تقدم اإلنسان إىل األمام، فإذا كان ممارسو التغيري يعتمدون 
ويصممون على الوصول إىل اهلدف املنشود وهو إقامة حكم اهلل سبحانه وتعاىل يف  على أنفسهم اعتماداً كافياً 

 األرض وإنقاذ املستضعفني من براثن املستكربين فإهنم ال بد وأن يصلوا إليه بإذن اهلل تعاىل.
 التوكل على اهلل

، حقريها وجليلها، فمن يتوكل على ممارسي التغيري التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل يف كافة أمورهم صغريها وكبريها
على اهلل فإنه يكفيه ما أمهه ويف القرآن احلكيم: )ومن يتق اهلل جيعل له خمرجاً، ويرزقه من حيث ال حيتسب ومن 

 (.18يتوكل على اهلل فهو حسبه إن اهلل بالغ أمره قد جعل اهلل لكل شيء قدراً()
 (.19وقد قال سبحانه: )فاذكروين أذكركم()كما أن التوكل على اهلل يسبب االطمئنان وهدوء النفس 

 (.21وقال تعاىل: )أال بذكر اهلل تطمئن القلوب()
 -ومن املعلوم أن بيد اهلل سبحانه وتعاىل قوى الكون كلها، وإنه على كل شيء قدير، وقد قيل يف ذلك: 

 أزمــة األمــــور طــــرا بيـــده***والكل مستمــــدة مــــن مدده
 . -كما يف احلديث   -نسان إىل اهلل، وذكره على كل حال، وتوكل عليه كفاه األمور وأراه السرور فإذا جلأ اإل

 املعجون السحري:
وقد ورد يف التواريخ أن أنوشريوان ملا وصل إىل دفة احلكم أمر بسجن مجيع وزرائه مبن فيهم احلكيم املشهور )بوذر 

 مجهر( فنقلوا إىل سجون إنفرادية مظلمة.
ة أرسل امللك شخصاً من قبله ليتجسس على السجناء السياسيني ويرى كيفية حاهلم يف تلك السجون وبعد مد

 املظلمة بعد ما كانوا وزراء وقادة البالد.
وملا رجع اجلاسوس قال للملك: رأيتهم كلهم يف حالة يرثى هلا، من كثرة ما أصاهبم من الضعف والذلة، والبكاء 

ناء )بوذر مجهر( حيث رأيته كحالته السابقة وكأنه جالس على كرسي الرئاسة مل واحلزن املسيطر عليهم، باستث
 يتغري من حاله شيء.

 وملا سألته عن سبب ذلك؟
 قال يل: إين أستعمل بعض األدوية العالجية اليت تبقي على صحيت ونشاطي.

 فقلت: وما هو ذلك الدواء؟
 قال بوذر مجهر: أنه مركب من عدة أشياء:

 ل على اهلل.أوهلا: التوك
 وثانيها: العلم بأن كل حال يزول ال حمالة.

 وثالثها: الصرب.
 فإين أفكر يف هذه األمور الثالثة كل يوم وأستلهم منها نشاطي وصحيت.



وهكذا يكون التوكل على اهلل تعاىل سبباً لقوة اإلنسان من ناحية، وموجباً للطف اهلل وعطفه من ناحية أخرى مما 
 دف بإذن اهلل سبحانه وتعاىل.يوجب الوصول إىل اهل

 التغيري ألسباب خارجية:
مث إن اإلنسان ال يعلم أن التغيري يف أي وقت يكون وبأي سبب يتم، فلرمبا يكون التغيري بسبب خارج عن إرادة 

من الذين ابتلوا بسجن البهلوي األول يف قصة مسجد  -اإلنسان فقد حّدثنا أحد علماء مشهد املقدسة 
شهورة. واليت أباد فيها البهلوي األول من الناس ما يقارب عشرة آالف إنسان بريء، كما حدثنا )كوهرشاد( امل

 . -بذلك مجاعة من الثقاة 
وقال: إنا كنا مسجونني يف زنزانات مظلمة، ال جند منفذاً إىل اهلواء والنور، وكنا يف أشد الضيق، ومل تكن لنا 

والتوسل إليه باإلفراج عنا مبحمد وآله الطاهرين صلوات اهلل عليهم  وسيلة إال التوكل على اهلل واالستعانة به
أمجعني، وكان احلكم الصادر حبقنا هو حكم اإلعدام ألن البهلوي كان قد اهتمنا، وألقى جرمية ما ارتكبه من قتل 

 -املسلمني األبرياء على عواتقنا فأصبحنا كما قال الشاعر: 
 فكأنــــي سبـــــابـــــة املــتندم    غريي جىن وأنا املعاقب فيكم       

فبينما حنن يف كآبة وحزن، وانقطاع إىل اهلل سبحانه وتعاىل إذ فاجأنا خرب اإلفراج عنا، واإلطالق لسراحنا، وإذا 
 بأحد الضباط من قبل البهلوي يدخل علينا ويقول لنا: أنتم أحرار فيما تريدون أن تفعلوا، مث أخرجنا من السجن.

من ذلك كثرياً ومن أنه كيف مل يبدل حكم اإلعدام يف حقنا بالسجن املؤبد، ومل يأخذ منا وثيقة تعهد أو  فتعجبنا
 ما أشبه ذلك وبعد اخلروج من السجن أخذنا نتحرى ونفحص عن السبب؟

املؤمنني، فعلمنا أن مجاعة من علماء اهلند نشروا يف اجلرائد واجملالت، إن البهلوي دكتاتور، وإنه يضطهد العلماء و 
 -وكان امسي من مجلة تلك األمساء  -قال العامل:  -والدليل على اضطهاده للعلماء سجنه لفالن وفالن وفالن 

فعلمنا أن هذا اإلعالم املضاد قد وصل خربه إىل البهلوي فأراد أن حيفظ كرامته وكرامة حكومته أمام الرأي العام. 
 ط.فأمر بإطالق سراحنا فوراً من دون قيد أو شر 

 وهكذا تكون مثرة التوكل على اهلل سبحانه وتعاىل حيث أنه مسبب األسباب ومفتح األبواب.
وهبذا الصدد ينقل أن أحد امللوك غضب على إنسان فأمر بربطه بأسطوانة يف قصره حىت حيضر اجلالد ويضرب 

األسطوانة الثانية، ال هذه عنقه، فلما حضر اجلالد طلب الرجل من امللك أن يتفضل عليه ويأمر بقتله مربوطاً ب
 األسطوانة.

 ضحك امللك وقال: ما الفائدة يف ذلك؟
 قال: من األسطوانة إىل األسطوانة يكون الفرج.

ففتحوا وثاقه من األسطوانة املشدود إليها وأرادوا ربطه باألسطوانة الثانية وإذا بامللك ميوت فجأة، ويضطرب وضع 
 ه.القصر، ويتحرر الرجل وال يصيبه مكرو 
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 التغيير األخالقي
 

 املبادرة
يلزم على املمارسني أن تكون أمورهم حسب التعقل وتطلب الظروف ال حسب رّد الفعل، حيث أن اإلنسان إذا 

قالوا يف علم املناظرة )كن سائالً وال تكن جميباً( فإن  هّيأ نفسه لرّد الفعل يكون دائماً يف أزمة خيلقها طرفه، ولذا
تفكري اإلنسان يف اجلواب له يوجب إعداد السائل لسؤال آخر، وبذلك يكون اجمليب موقع هتاجم السائل دائماً، 
وطبيعي أن يدافع عن نفسه، واملدافع يف ضيق دائماً، فإن اجلواب ورد الفعل حاهلما حال الدفاع، وقد قال علي 

(. ومعىن رد الفعل أن الطرف يسحب اإلنسان حيث 1عليه السالم(: )ما غزي قوم يف عقر دارهم إال ذلوا())
 أراد هو، ال حيث يريد اإلنسان نفسه.

 رعاية احمليطات الستة
من الضروري أن يالحظ املمارسون صحة احمليطات الستة اليت يزاوهلا اإلنسان، وهي النفس واجلسد والبيت 

جتماعي والطبيعي والصناعي، فإن كل حميط لبنة يف صرح اإلستقامة العامة أو اإلحنراف العام، فاملواظبة واحمليط اال
على سالمة النفس عن األخالق السيئة، وعلى صحة اجلسد عن األمراض والعاهات، وعلى استقامة البيت 

السلع واخلدمات يف خمتلف اجلوانب العائلي عن الزيغ، وعلى تناسب احمليط االجتماعي يف األخذ والعطاء وتوّفر 
 االقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية والرتبوية وغريها.

وعلى نظافة احمليط الطبيعي سلباً واجتاهه إىل اإلنتاج إجياباً فال يكون احمليط الطبيعي ملوثاً أو قاحاًل، وال يكون 
 ف جوانب اإلحتياج ألن الصناعة توجب التقدم.راكداً أو جامداً، وعلى توفر الصناعة حسب اإلمكان يف خمتل

وقولنا )حسب اإلمكان( حىت ال ينايف ما ذكرناه سابقاً من )التقشف( فإن التوفري على األصل، ما مل يصادم 
 األهم الذي هو التقشف والزهد. توجب الضرب إىل اهلدف.

 عدم االنشغال باهلامشيات
وا باألمور اجلانبية التافهة، واإلصالحات السطحية البسيطة، فإن من الضروري على ممارسي التغيري أن ال يشتغل

مهما كان ذلك  -االشتغال باجلانبيات والتوافه مينعهم عن الوصول إىل أهدافهم فإنه ليس لإلنسان قدرتان 
عليه  : قدرة اإلصالح اجلانيب، وقدرة اإلصالح الكبري، ولذا جند يف سرية رسول اهلل )صلى اهلل-اإلنسان عظيماً 

وآله( االهتمام باإلصالح األساسي أكثر من االهتمام باإلصالح اجلانيب، فقد كان يف جيشه حىت املنافقني، فلم 
يشتغل بإصالحهم عن اإلصالح العام ألنه كان يرى أن تقدمي اإلسالم إىل األمام وتركيز لواء التوحيد: )ال إله إال 

حهما من تقدمي لواء اإلسالم ورمحته الشاملة ولعل هذا األمر هو اهلل( أهم من إصالح فالن وفالنة املانع إصال
السّر يف فشل بعض احلركات اإلسالمية اليت ظلت هتتم بالصغائر مثل اهتمامها بالكبائر. إذ الواقع أن الكبائر إذا 



صلحت، صلحت الصغائر تلقائياً وال عكس، وهل يتمكن مجاعة مهما أوتوا من حول وطول أن جيمعوا بني 
 األمرين؟.

إن االنشغال بالتوافه يعد من مسات اجملتمع اجلاهل املتخلف مما يسبب اشتغال الناس بالتوافه املخجلة أحياناً بدل 
االشتغال بعظائم األمور، فإن اجلاهل يعمل العمل احلقري أو املنحرف متبجحاً بينما أنه إذا كان عاملاً خجل من 

اله اليت عملها يف حال جهله ويقايسه بأعماله اليت ينبغي أن يعملها ذلك العمل، كما يشاهد اإلنسان يف أعم
 حال تقدمه يف العلم والفهم.

وهبذا الصدد ينقل عن أعرايب أنه ما كان رأى دجلة يف حياته ألنه كان يعيش يف منقطع من األرض فسمع 
ا من طريق آخر، واستصحب معه باخلليفة وعطاياه وطمعاً يف املال جاء إىل بغداد، لكن ال من طريق دجلة وإمن

شيئاً من ماء املطر الذي كان جمتمعاً يف غدير عنده، وظن أن هذا أفضل هدية يقدمها للملك، ويأخذ بسببها 
جائزة سنية، فدخل القصر واستغرق يف احلرية من تلك املظاهر الفخمة حىت وصل إىل امللك وقدم له ذلك املاء 

اء من جلد، أخذ امللك منه املاء وشرب منه شيئاً تعطفاً عليه وأعطاه جائزة، وملا الذي كان جمتمعاً يف الغدير يف إن
خرج الرجل من القصر مر على اجلانب الثاين من بغداد الذي خترتقه دجلة )وكان القصر قد بىن على شاطئها( 

يتمتع بذلك املاء الوافر  ورأى ماء دجلة خجل كثرياً وتصبب عرقاً مما فعله بإهدائه املاء التافه للخليفة، مع أنه
 العذب الرقراق ومن هنا قالوا: حسنات األبرار سيئات املقربني.

وعلى هذا املعىن محلوا االعرتاف بالتقصري الوارد عن املعصومني )عليهم الصالة والسالم( يف األدعية وغريها، فإنه 
العوام، وكذلك ليس من جهة ترك  ليس من جهة املعصية كالكذب وحنوه، فإن أمثال الكذب إمنا هي من معصية

املستحب أو فعل املكروه وال من جهة ترك األوىل مثل أن يكون األوىل ملن يكون مع مجاعة أن يكون بكل 
اآلداب فإذا ترك أدباً مل يفعل مكروهاً ومل يرتك مستحباً وإمنا ترك األوىل وعليه نّزل ما حكي يف القرآن احلكيم من 

يهم السالم( كأكل آدم من الشجرة، وخالف موسى على معّلمه بعد أن وعده، وغضب بعض أفعال األنبياء )عل
 يونس، إىل غري ذلك.

واعتذروا يف األدعية إىل اهلل  -بل من جهة ما كانوا يأتون به من لوازم اجلسم بل كثري من ذلك األمر الذي أتوا به 
)عليهم السالم( يف حمضر اهلل سبحانه وتعاىل،   كان واجباً عليهم، لكن حيث مل يكن يليق حبضورهم  -من إتيانه 

كانوا بتلك االعرتافات والتخضعات ميألون الفراغ احلادث من جهة الفقر اإلمكاين الذي هو من شأن اإلنسان  
كمن ميد رجله يف جملس العظماء من جهة كسر وحنوه فإنه يعتذر منهم وخيجل أمامهم مع أنه جيب عليه ذلك 

 رجله إطالقاً.أو ال يتمكن من مجع 
 جتنب الطفولة السياسية

من الضروري على ممارسي التغيري جتنب الطفولة السياسية ألهنا توجب تأخر اإلنسان، فكما ان الطفولة الذاتية 
متنع من التفات الناس حول الطفل كذلك الطفولة السياسية متنع اإلنسان من التقدم يف البعد الذي يريده وال 



ث ال يتمكن هو من التقدم ال يتمكن من تقدمي األمة إىل األمام، فعلى ممارسي التغيري أن يلتف الناس حوله وحي
 يتجنبوا الطفولة على اإلطالق.

 مظاهر الطفولة السياسية:
 -والطفولة السياسية هلا جوانب كثرية، نشري إىل مجلة منها:

 األول: االشتغال بالتوافه واجلانبيات.
 ختلف أقسامها.الثاين: االستهانة بالناس مب

 الثالث: عدم احرتام الناس الالئق هبم.
 الرابع: االنغالق وعدم االنفتاح على الناس واجلماعات األخرى.

 اخلامس: تصور اإلنسان نفسه فوق اآلخرين ذاتاً أو عماًل أو فكراً.
ا مل يأت به غريه من السادس: املباهات والتفكري بأنه أتى مبا مل يأت به غريه، أو املباهات بأن زعيمه أتى مب

 الزعماء.
 السابع: كثرة الشكوى بدون هدف صحيح.

 الثامن: الغرور.

 التاسع: الكرب.
 العاشر: االستبداد.

 احلادي عشر: تصور أن العمل يثمر فوراً.
 الثاين عشر: عدم احلزم.

 الثالث عشر: عدم تقدير األمور حق قدرها.
جل السياسي الرشيد يلزم أن يكون مرناً، وقد قال أحد السياسيني (، بينما الر 2الرابع عشر: القاطعية العمياء)

احملنكني: لو علمت أن مخسني يف املائة من أعمايل السياسية صحيحة ومطابقة للواقع البتهجت ابتهاجاً كبرياً، 
 بينما السياسي غري احملنك يتصور أن كل املائة من أعماله وآرائه صحيحة مطابقة للواقع.

 اليأس.اخلامس عشر: 
 السادس عشر: الكسل والركون إىل الراحة والرتف.

 السابع عشر: تطلب املالذ والشهوات.
الثامن عشر: عدم االتزان يف ضحك أو بكاء أو ما شابه من األمور اإلجتماعية أو األمور السياسية أو غري ذلك 

 باإلفراط والتفريط فيها.
 أمري املؤمنني)عليه السالم(: التاسع عشر: عدم التأدب بآداب الناس وقد روى عن

 بنــــــي إذا كنــــــت يف بلــــدة            فعـــــــاشر بآداب أربـابـــــها
 واملراد هو التأدب باآلداب الصحيحة غري املنحرفة.



 العشرون: التبجح والبطر واألشر والفرح بشكل اعتباطي.
 الواحد والعشرون: التحزم االعتباطي.

 ون: عدم االتفاق يف العمل.الثاين والعشر 
الثالث والعشرون: زعم أن كل الناس على باطل أو سيئو النية، وأنه احملق الوحيد فقط وأنه هو الوحيد الذي يفهم 

 وأنه هو الوحيد الذي له نية حسنة.
 الرابع والعشرون: االنزعاج حىت من الصغائر.
 اخلامس والعشرون: عدم احللم وكظم الغيظ.

 رون: املقاطعة واملنابذة.السادس والعش
 السابع والعشرون: سوء اخللق.

 الثامن والعشرون: اإلصرار على أمر ظهر بطالنه.
 التاسع والعشرون: التقلب من وجه إىل وجه، كما حيدث ذلك كثرياً عند بعض السياسيني الضيقي النطاق.

 الثالثون: عدم الوفاء.
 الواحد والثالثون: عدم الصفاء.

 ثون: زعم عدم إمكان التغيري.الثاين والثال
 الثالث والثالثون: زعم أن كل شيء ممكن قد عمل به، فلم يبق جمال للعمل من جديد.

 الرابع والثالثون: األنانية وحب الذات.
 اخلامس والثالثون: كون الظاهر والباطن على شكلني.

 السادس والثالثون: كون اإلنسان ذا لسانني.
 يف األمور.السابع والثالثون: العجلة 

 الثامن والثالثون: الغضب واحلّدة.
 التاسع والثالثون: قصر النظر.

 األربعون: ترك الصغائر من املشكالت وعدم معاجلتها حىت تكرب.
 الواحد واألربعون: عدم حتمل املسؤولية.

 الثاين واألربعون: عدم اختاذ القرار، والرأي الصائب.
 بالنفس.الثالث واألربعون: عدم الثقة الالزمة 

 الرابع واألربعون: اجلنب.
 اخلامس واألربعون: عدم إصالح النفس.

 السادس واألربعون: املراء والرياء.
 السابع واألربعون: عدم االطراد يف توسعة احلركة.



 الثامن واألربعون: الكذب ومن أقسامه خلف الوعد.
 التاسع واألربعون: الظهور باملظهر غري الالئق.

 الطمع، واجلشع واهللع.اخلمسون: احلرص و 
 الواحد واخلمسون: رؤية الصغري من األمور كبرياً والكبري منها صغرياً.

( وقال: )أن ليس لإلنسان 3الثاين واخلمسون: عدم العمل انتظاراً للغــيبيات وقد قــــال سبحانه: )وقل اعملوا..()
 (.4إال ما سعى()

 قط واالستغناء عن اهلل سبحانه.الثالث واخلمسون: االتكال يف العمل على نفسه ف
 الرابع واخلمسون: العمل ابتغاء مدح الناس وثنائهم.

 اخلامس واخلمسون: عدم علو اهلمة.
السادس واخلمسون: عدم االهتمام بتكون األعداء، فإن من طبيعة الرجال الكبار أن يتكون هلم األعداء بسرعة 

 ملآرب الكبرية.بسبب أمور تافهة مث ينموا العدو فيقف سداً دون ا
 السابع واخلمسون: التبخرت وعرض العضالت.

 الثامن واخلمسون: إفشاء االنتصار أو االنكسار فإن كال من األمرين يوجب مشكالت لإلنسان.
التاسع واخلمسون: كون الكالم أكثر من الواقع بل وحىت بقدر الواقع، فإن الالزم أن يكون العمل أكثر من 

 الكالم.
 العداوات وإمناؤها. الستون: إبقاء

 الواحد والستون: إضاعة الصداقات وتضييع األصدقاء.
 الثاين والستون: دنّو اهلمة وضيق األفق.

 الثالث والستون: تتبع عثرات الناس.
 الرابع والستون: استعمال املدفع لقتل جرادة كما يفعله كثري من السياسيني املتطفلني.

 ت حسب إرادة اخلصم أو اجلاهل أو احلسود.اخلامس والستون: الوقوع يف املهاترا
 السادس والستون: االهتمام بالصغائر، والغفلة عن الكبائر.

 السابع والستون: نسبة ما جيري يف البالد من االحنرافات إىل صغار املوظفني دون رئيس الدولة أو بالعكس.
 إىل غري ذلك مما جيده املتتبع يف االجتماع املنحط.

 قيادة الفردية:الطفولة: شأن ال
 -ومن طبيعة القيادة الفردية هي الطفولة دائماً وإال مل تكن القيادة فردية، وإذا كانت القيادة فردية اختذت:

طريق النفاق، ومن الواضح أن القائد الذي يسلك طريق النفاق ليصل إىل ما يصبو إليه، وينزه نفسه يف  - 1
 أمره للناس فيسقط حىت عن مقداره الواقعي.الظاهر عما يفعله يف السر، سرعان ما ينكشف 

 الفوضى والتهريج مكان الواقع واحلقيقة، ولذا تتأخر األمة باستمرار. - 2



تكثري املناصب للملتفني حول النظام بينما ترتك سائر الكفاءات، مهملة فإن احلكومات الدكتاتورية تعطي  - 3
ظام ويصفقون للقائد األوحد، مع وضوح أن طاقة الفرد مناصب متعددة ألفراد معدودين من الذين يؤيدون الن

حمدودة فال يتمكن الفرد الواحد من إدارة مهام عديدة ومناصب كثرية، فإنه مما ال طاقة له، ويسبب ذلك فساده 
( وقال: ).. 5وفساد عمله وقد قال سبحانه: )ال يكلف اهلل نفساً إال وسعها هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت()

( فالالزم 6ال حتملنا ما ال طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارمحنا أنت موالنا فانصرنا على القوم الكافرين()ربنا و 
أن ال يكلف الشخص إال بقدر طاقته، حىت يستطيع القيام بتكليفه على أحسن وجه، وهذا األمر املهم مفقود 

 يف القيادات الفردية املستبدة.
هور، وقد رأينا كيف أن الدكتاتوريني هتوروا يف االقتحام يف أمور ال طاقة هلم هبا مما االقتحام العاطفي والت - 4

 سبب فشلهم، كما اقتحم عبد الكرمي قاسم يف حرب الشمال وعبد الناصر يف حرب اليمن إىل غري ذلك.
وهذا مما ال يالئم ضرب الكفاءات ألن الكفاءة ال تكون إال مبناقشة الفكر واآلراء، واألخذ بالصائب منها،  - 5

الدكتاتور حيث ان الدكتاتور يريد تنفيذ رأيه فقط ال رأي اآلخرين، ومن الواضح أن تنفيذ الرأي دائماً يالزم 
العنف، ولذا نرى كل دكتاتور يفتح أبواب السجون واملعتقالت وتعمل يف زمانه مقصلة اإلعدام ليل هنار، بينما 

 من ذلك.احلكومات االستشارية تكون على العكس 
 الطفولة على مستوى احلكومات:

والطفولة السياسية كما قد تكون يف األحزاب السياسية واحلركات اإلسالمية وغريها، تكون كذلك يف احلكومات 
االستبدادية ولذا جند أن كل املؤمترات العربية وغري العربية اليت تعقد هنا وهناك ال توجب إال مزيداً من السوء 

يف ذلك هو أن املؤمترات ال حيضرها سوى نفس أولئك احلكام الدكتاتوريني، وباملؤمتر يقوى والتأخر. والسر 
الدكتاتوريون أكثر فأكثر ألهنم قد انضموا بعضهم إىل بعض، وكلما قويت الدكتاتورية أكثر يكون التأخر أكثر، 

 ألن مشكلة بالد اإلسالم بصورة عامة هي الدكتاتورية.
ان خبمسني مليون مصري مل يتمكن أن يقاوم إسرائيل حىت أُسبوعاً واحداً، بينما لبنان إن عبد الناصر مع أنه ك

ذات الثالثة ماليني متكنت أن تقاوم إسرائيل إثنيت عشرة سنة إىل الوقت احلاضر، وذلك ألن يف لبنان أحزاباً حرة 
ثني حزباً إال أن اجملال السياسي يبلغ عددها ثالمثائة ومخسني حزباً هذا وإن كان اجملاز منها مائة ومخسة وثال

مفتوح أمام اجلميع وحيث أن األمر بيد الناس مل تتمكن إسرائيل من ان هتزمهم وإن ساندهتا دول أوروبا مبا فيها 
 أمريكا.

وهكذا نرى أن مصر تغري نظامها من خط السادات إىل خط حسين مبارك بإطالق رصاصة واحدة، بينما لبنان 
 م فيه حىت مع إطالق ماليني الرصاصات.مل يتغري نظام احلك

وأحسن مثال على ذلك، هو مؤمتر باندونغ الذي انعقد من رؤساء تسع وعشرين دولة يف سنة ألف وتسعمائة 
ومخسة ومخسني ميالدية فإنه وإن اشتمل على رؤساء أكثر من نصف العامل: آسيا وإفريقيا وغريمها وكان أهم 

طة الشرق والغرب إال أهنم بالعكس من ذلك دخلوا حتت السلطتني أكثر مما هاجس للمؤمترين هو اخلروج عن سل



مضى، فمثالً الصني ذات األلف وثلثمائة مليون دخلت يف مظلة الغرب، وغريها حتت مظلة الشرق كما أن 
 )ناصر( وسع دائرة إسرائيل إىل أضعافها، فمساحة سيناء وحدها اليت سلمها ناصر إىل إسرائيل أكثر من ستني

 ألف كيلو مرت مربع، هذا مع الغض عن اجلوالن والضفة وغريمها.
فالدكتاتورية كلما كانت أكثر كان التأخر أكثر، وهذا هو ما نشاهده يف كل بالد اإلسالم بال إستثناء، ولذا 

 ينحصر العالج يف اخلروج عن الدكتاتورية بتسليم الناس زمام أمورهم.
كتاتورية، وأحللنا حملها االستشارية يعرج املسلمون من حضيض التأخر إىل ويف ذلك اليوم الذي عاجلنا فيه الد 

مستوى الشرق والغرب بل ويفوقون عليهم ويتمكنون من إنقاذ املقهورين، ال يف العامل الثالث فحسب بل وحىت 
 الذين يعيشون يف بالد الشرق والغرب ويعانون من الطبقية والعبودية، بإذن اهلل تعاىل.

 السالم
الضروري ملمارسي التغيري أن جيعلوا يف مقدمة أهدافهم مساملة اجلميع، وأن يعيش الكل بسالم، فكما أن  من

لإلنسان نفسه احلق يف أن يعيش بكرامة وحرية، ورفاه وسالم، عليه أن يرتك اآلخرين يعيشون كذلك كما قال 
 (.7علي )عليه السالم(: )أحبب لغريك ما حتبه لنفسك()

 النفوسحرمة الدماء و 
 على ممارسي التغيري املنع البات عن سفك الدماء، وإهانة اآلخرين، والرتفع عليهم.

فال يعيبوا أحداً من الناس وال يؤذوه بل يدعون إىل الكلمة الطيبة وطهارة القلب وتزكية النفس، وأن ال يزكوا 
كون أنفسهم بل اهلل يزكي من يشاء أنفسهم ويروا أنفسهم فوق اآلخرين، وقد قال سبحانه: )أمل تر إىل الذين يز 

 (.8وال يظلمون فتيال()
 جتنب الوعود الفارغة

للناس، سواء قبل الوصول إىل احلكم أو بعد  -بال ميزان  -من الضروري على ممارسي احلركة عدم بذل الوعود 
أيت بعكس النتيجة الوصول إليه، فإن اإلنسان قد حياول بسبب الوعود اخلالبة أن يلف الناس حوله، بينما ذلك ي

 فإنه كثرياً ما ال يتمكن اإلنسان من الوفاء بوعده فينفض الناس من حوله.
نعم جيب عليهم أن ال يّدخروا وسعاً لتقومي كل اعوجاج، وللوقوف يف وجه كل من يعمل ضد حرية الناس وضد 

 عز وجل وأمام األمة وأمام حقوق املسلمني وغري املسلمني، وأن يتحملوا يف ذلك مسؤوليتهم الكاملة أمام اهلل
 األجيال القادمة.

 نصرة احلق
االلتزام بقول احلق يف املنازعات سواء كان احلق لإلنسان أو على اإلنسان، أما أنه يقول احلق لو كان احلق يف 

أو جانبه، وال يقول به لو مل يكن بصاحله بل كان بصاحل طرفه اآلخر، أو جيعل كله له بينما يكون بعضه لصاحبه 
أن الباطل موزع بينهما أو احلق موزع بينهما فذلك مما ال يأيت بالنتائج املطلوبة، وقد هنى اهلل تعاىل عنه بقوله: 



)وال جيرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن املسجد احلرام أن تعتدوا وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث 
 (.9ب()والعدوان واتقوا اهلل إن اهلل شديد العقا

وقال سبحانه: )يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامني بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم أو الوالدين واألقربني أن 
يكن غنياً أو فقرياً فاهلل أوىل هبما فال تتبعوا اهلوى أن تعدلوا وأن تلووا أو تعرضوا فإن اهلل كان مبا تعملون 

 (.11خبرياً()
بية اليت مرت على اهلند قبل اإلسالم هي فرتة حكم أحد امللوك حيث كان جينح إىل وقد ذكروا أن الفرتات الذه

التعقل والتدبري دائماً، وكان لتعقله وتدبريه يعارضه ملوك آخرون أقل منه شأناً، حىت أنه جتّمع أولئك امللوك يوماً 
رئيس وزرائه استقالته وفّضل أن  حتت لواء أحدهم حملاربته، لكنه متكن من جتنب احلرب ومداراهتم، إىل أن قّدم

يعتزل احلكم ويتزهد يف غابة، آنذاك فكر امللك يف رئيس بديل له، وحيث كان يريد قلع جذور النزاع بينه وبني 
أولئك امللوك الصغار، اختار رئيس أولئك املعارضني رئيساً لوزرائه، فنعمت اهلند بقيادة هذا امللك احلكيم 

 .وعاشت بأمن وسالم مثاليني
 ال.. للطغيان

على ممارسي التغيري عدم الطغيان بسبب حصول القدرة هلم قبل احلكم أو بعده، وذلك ال يكون إال بتوفري 
النفسيات الرفيعة من جانب، وهو رادع نفسي عن الطغيان، وتوزيع القدرة على اجلهات الكفوءة يف البالد من 

تطغى قدرة على قدرة، فإن القدرة إذا طغت ال بد  جانب آخر، وهو رادع خارجي عن الطغيان، وذلك حىت ال
وأن تسقط حسب موازين اهلل سبحانه وتعاىل الكونية، هذا مع الغض عن أن اهلل سبحانه وتعاىل للظامل باملرصاد، 

 -ويف الشعر املشهور:
 ال تظلمــــن إذا مـــا كنت مــقتدرا           فالظلــــم آخــــره يأتيك بالنــــــدم

 م عيناك واملــــــظلوم مــــنتبه           يدعو عليك وعني اهلل مل تنـــــــمتنا
 أمهية سياسة اإلغماض:

 ذكر يف التاريخ أنه وقعت بني سلطان خراسان وسلطان كابل معركة.
وحيث رأى مجاعة من ضباط سلطان خراسان أن سلطاهنم يف حالة اهنيار وأن الظاهر اهنزامه ووقوع األمر بيد 

لطان كابل، كتبوا إىل سلطان كابل يريدون منه األمان ويدلونه على عورات البالد وأنه كيف يتمكن من التغلب س
على سلطان خراسان وعرف بذلك سلطان خراسان لكن مل يقل شيئاً، ومن الصدف قويت شوكته وأخذ سلطان  

 -خراسان حبقيبة مملوءة من الرسائل  كابل ينهزم إىل أن انتصر عليه سلطان خراسان، وبعد االنتصار جاء سلطان
إىل وسط ساحة كانت هناك، وقال هلم: أيها الضباط  -اليت كانت يف حوزة سلطان كابل من مكاتبات ضباطه 

إين أعلم أن مجاعة منكم كاتبوا سلطان كابل يريدون هدم بالدنا وهذه املكاتبات موجودة اآلن يف وسطكم لكين 
 كم مث أمر بإحراقها.مل أقرأها حىت يرين قليب علي



وقال: كلكم تبقون يف وظائفكم وأين أعلم أن الذي أصابكم هو من الضعف البشري ولست آخذكم بالضعف، 
وبذلك قويت شوكة السلطان ودخلت حمبته يف القلوب أكثر فأكثر مما سبب أن أخلص له أولئك الضباط 

 إخالصاً شديداً.
 الشجاعة املزجية باحلكمة

اإلنسان سواء كان فرداً أو مجاعة أو أمة، فالفرد الشجاع متقدم يف اجملتمع، كما أن اجلماعة فإهنا تسبب تقدم 
املتصفة بالشجاعة تتقدم يف اجملتمع وتقدم غريها أيضاً، واألمة الشجاعة تسمو وتتقدم، بل الشجاعة هو اإلقدام 

كاجلنب كالمها خطر على اإلنسان فرداً أو املزيج باحلكمة وإال فبدون احلكمة ال يسمى شجاعة بل هتوراً، والتهور  
مجاعة أو أمة بسبب التأخر. وهنا نذكر مناذج بطولية ليقتدي هبا ممارسي التغيري ويسببوا تقدم املسلمني وانتشاهلم 

 عن هذا التأخر املشني وذلك ال يتم إال بإرجاع ما يلي:
حيـــث قال سبحانه: )يضع عنهم أصرهم واألغالل اليت  احلريات اإلســـالمية، وقد أشار إليها القـــرآن احلكيم  - 1

 (.11كانت عليهم()
 (.12األخوة اإلسالمية، كما قال سبحانه: )إمنا املؤمنون أخوة() - 2
 (.13واألمة الواحدة، بسبب سقوط احلدود اجلغرافية كما قال سبحانه: )وإن هذه أمتكم أمة واحدة() - 3

 مكافحة اجلهل
سة التغيري حماربة اجلهل الذي خيم على املسلمني أكثر من قرن مما سبب تأخرهم ولو كان ومما حنتاجه يف ممار 

املسلمون يفهمون احلياة مل تكن تركيا وإيران تقع فريسة للغرب والشرق هبذه الفضاحة والفظاعة فقد كانت 
بسبب توغلهم يف اجلهل اجلهالة مسيطرة على احلكام وعلى الشعوب وكان احلكام ال يرون إال شهواهتم العابرة 

باألمور السياسية واالقتصادية واالجتماعية كما كانت اجلهالة خميمة على األمة حيث انقسموا إىل كثرة ال يهمهم 
األمر، وقلة تتزلف إىل احلكام مهما رأوا فيهم من الفساد وأقل من قلة تعي لكنها ال تتمكن أن تفعل شيئاً لقلتها 

( معناه: أن القلة اليت يأذن اهلل هلا حسب 14ئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهلل()فإن قوله سبحانه: )كم من ف
األسباب التكوينية. وإال فال شك أن اإلمام احلسني واإلمام موسى بن جعفر واإلمام الصادق )عليهم السالم( 

لبة ظاهرية عسكرية أو وأصحاهبم اخلاصني ومن إليهم كانوا من القلة لكنهم مل يكونوا من القلة اليت تتغلب غ
سياسية، وقد دفعنا حنن املسلمني مثناً باهظاً من جراء اجلهاالت فبينما كانت أوروبا وأمريكا تسري حثيثاً حنو 

الصناعة والنظام والدميقراطية وما إىل ذلك كنا حنن نغط يف سبات عميق وجهل شائن فأن غاية ما كان يعمله قلة 
وكانوا هم أيضاً أقل من القليل، فكانوا يتصدون لبناء املساجد واحلسينيات  من احلكام واألمة تقوية الظاهر

 وتسبيل األوقاف ألجل الفقراء وزواج العزاب ومساعدة العجزة.
وحتصيل  -عرب القراءة والكتابة ومعرفة األوليات -ويف املدارس الزمنية كان اهلم الوصول إىل الوظيفة واملنصب 

دف املنشود ألكثر طالب املدارس، ولذا مل خترج املدارس كشيخ الطائفة والعالمة الشهادة وكان هذا هو كل اهل
ونصري الدين وابن سينا واحملقق والشيخ البهائي واملقدس األردبيلي وصاحب اجلواهر والشيخ مرتضى األنصاري، 



ويتان اإليرانية الشيعية ومن إليهم بينما األمة احلية دائماً تولد العباقرة وبسبب هذه اجلهالة حتطمت اإلمرباط
والعثمانية السنية حتطماً ذريعاً، ومل حتكم التفرقة بني البالد فقط بصنع احلدود اجلغرافية وحتول البالد إىل دويالت، 
وإمنا تعدت إىل حتطم األمة ومتزيقها إىل قوميات وأحزاب متحاربة ال أحزاب بناءة كما يف الغرب وأخذ كل جانب 

آلخر، وحياربه إىل أن وصلت احلالة إىل ما نشاهده اآلن من التأخر، وقد عمل الغربيون يتجسس على اجلانب ا
 فينا تبعيضاً وتفرقة.

 التواضع
من مقومات دعاة التغيري وممارسيه التواضع وعدم التكرب، فإن العمل والتقدم حباجة إىل أكرب قدر ممكن من 

وحباجة إىل التواضع بالنسبة إىل احلق واهلدف، فإن األنانية التواضع حىت يرى اإلنسان العامل سائر الناس كنفسه، 
أمام اخللق أو أمام احلق يوجب التخلف سواء يف الفرد أو يف اجملتمع، إذ اجملتمع مكون من أفراد، فإذا كان أفراد 

بتواضعه كما  اجملتمع غري متواضعني، بل أنانيني متكربين، فإن اجملتمع يصبح جمتمعاً متخلفاً، بينما الفرد يتقدم
 -يتقدم اجملتمع بتواضعه، وقد ذكروا قصصاً كثرية يف هذا الصدد منها ما يلي: 

 أياز والغرفة املغلقة:
وصل )أياز( بتواضعه إىل ما مل يصل إليه األحرار من املرتبة الرفيعة يف الدولة، حىت صار مستشاراً للملك رغم  

بقي القدمي، فقد كان يستشريه يف كل شؤونه، وكان أياز ميحضه كونه عبداً أسود ال يؤبه به يف ذلك اجملتمع الط
النصح فحسده الوزراء والضباط على تلك املرتبة الرفيعة، وملا مل جيدوا له مغمزاً فتشوا عن دخيلة أمره تفتيشاً دقيقاً 

الثمينة، فذهبوا إىل  لعلهم جيدون ما يسقطه عن عني امللك، وأخرياً وجدوا أن له غرفة ظنوا أهنا ممتلئة باجملوهرات
امللك ووشوا به وقالوا أن أياز يستويل على أموال الدولة وقد خبأها يف غرفة يف القصر، وأنه كل يوم عند وروده 

إىل القصر قبل وصوله إىل امللك يذهب إىل تلك الغرفة ويفتحها ويدخلها وحده، مث خيرج منها ويغلق الباب وال 
رفة، وكذلك يفعل عند املغرب حني يريد االنصراف من القصر، فإنه يذهب إىل يدع أحداً يشاركه الدخول يف الغ

الغرفة مرة ثانية وهكذا أحّلوا على امللك هبذه الوشاية، حىت أوغروا صدر امللك ضده وظن امللك أن األمر كما 
ة لنرى ما فيها، ذكروا، ويف ذات يوم كان أياز عند امللك فقال له: يا أياز أريد أن أذهب معك إىل تلك الغرف

فرّحب أياز باألمر وصحب امللك والوزراء والضباط والوشاة احلاسدون معه إىل الغرفة ففتحها ودخلوها فلم جيدوا 
 فيها إال جلد كبش وعصاً عوجاء وزوج نعال من جلد بعري فقال امللك: ما هذا يا أياز؟

اهلل علي فوصلت خبدمة امللك، وصرت  قال أياز: كانت هذه أمتعيت قبل أن أصل إىل خدمة امللك، مث منّ 
مستشاراً له، وحيث أن اإلنسان يسرع إليه التكرب حيث جئت هبذه األثاث اليت كانت أثاثي يف الزمان السابق، 
ووضعتها يف هذه الغرفة وكل يوم أمر عليها حىت أتذكر سابق عهدي وال أكون مستعلياً ومتكرباً يف نفسي على 

 ى امللك كتابة هذين البيتني على جدار الغرفة:احلق أو على اخللق، ورأ
 أتذكـر إذ حلافــــك جلـــد شاة          ويف رجليك نعاًل مــن بعيـــــر

 فسبحان الذي سواك شخصاً          وعلمك اجللـوس على السريــر



 فأعجب به امللك وازدادت مكانته عنده. 
 أياز وصندوق اجملوهرات:

حبة بعض وزرائه وكان معهم صندوق من اجملوهرات، فوصلوا إىل موضع خطر وإذا وذات مرة سافر امللك بص
بالصندوق يقع من على البعري وتتبعثر اجملوهرات على األرض، فنزل كل من كان مع امللك إىل األرض حىت 

ات، وإمنا بقي جيمعها، أما امللك فأخذ يسري حىت يرى ماذا جيري وإذا به يرى أن أيازاً ال يلتفت إىل تلك اجملوهر 
 يتبعه أينما ذهب، فقال له: أال ذهبت مع إخوانك وأصدقائك جلمع اجملوهرات؟

قال أياز: أيها امللك إنك أمثن من اجملوهرات، إنّا إذا فقدنا اجملوهرات نتمكن أن حنصلها يف ظلك، أما إذا فقدنا 
تبعتك حىت ال يصيبك مكروه فاستحسن  امللك فال نتمكن أن حنصل ال امللك وال اجملوهرات بعد ذلك، ولذا فإين

 امللك مقاله وقربه وأدناه أكثر فأكثر. 
 ترجيح الكلمة على اجلوهرة:

وينقل يف قصة ثالثة، أن أرباب السلطنة وشوا ضد أياز عند امللك، وكلما حاول امللك إقناعهم بإخالصه وواقعيته 
 م حىت تعرفوا أنكم على خطأ.وإطاعته وفهمه مل يقبلوا منه، قال امللك: سأجرب ذلك أمامك

ويف يوم من األيام أعطى امللك جوهرة كبرية تسوي مئات األلوف إىل أحد وزرائه وأعطاه حديدة وقال له: أكسر 
 هذا اجلوهر.

قال الوزير: أيها امللك أنه ال يليق كسر هذا اجلوهر ألنه يسوي مئات األلوف، وإذا كسرته اخنفضت قيمته، ولعله 
 لك إال مائة أو حنوها.ال يسوي بعد ذ

فأعطاه امللك إىل وزير ثان وثالث ورابع وخامس وهكذا، وكلهم أبوا عن كسره، وكان أياز من مجلة من كان 
جالساً، فقال امللك ألياز: اكسر هذا اجلوهر فوضع أياز اجلوهر على األرض وهوى عليه بالعمود احلديدي 

 ا الشيء وأوصلت قيمته من مئات األلوف إىل املئات أو األقل.فكسره، فاعرتض عليه كل الوزراء ملاذا كسرت هذ
أجاهبم )أياز(: إن كالم امللك أهم من هذا اجلوهر فهل أترك كالم امللك هلذا اجلوهر، وهنا توجه امللك إىل وزرائه 

 وقال هلم: أعرفتم ملاذا أستشريه؟
 ون إليه بدون مراعاة لكالمي.إنه يقدر كالمي ومواقفي وأفكاري، بينما أنتم تذهبون إىل ما تصب

 -وال نريد من هذا الكالم تصحيح عمل أياز يف نفسه وإمنا نريد بيان أن التواضع يوجب ارتفاع شأن اإلنسان 
ومثل عمل أياز قول الشاعر )السعدي( ما معناه: )كل عيب  -وإال فاملثال يقرب من جهة ويبعد من جهة 

 يرتضيه السلطان فهو فن(.
معلوماته الواسعة وتعمقه يف األمور ال يريد أن يقول أن هذا هو الواقع وإمنا يريد أن يقول قد فإن سعدي على 

 يتطلب الظرف ذلك فإن لكل كالم جمااًل.
 الزهد والورع



على املمارسني للتغيري التقشف واالكتفاء الذايت فإن كان املمارس للتغيري غنياً صرف الزائد يف طريق التغيري وأن  
مل يتعب نفسه يف حتصيل الزائد على ضرورياته األولية يف حياته الفردية، فإّن صرف الوقت يف حتصيل  كان فقرياً 

الزائد مما يضر باملمارسة، ولذا جند أنبياء اهلل سبحانه وتعاىل كافة وحىت األثرياء منهم كسليمان بن داود )عليه 
يصرفون حىت قسطاً كبرياً من أوليات حياهتم الفــردية  السالم( كانوا يعيشون حياة التقشف والقناعة والزهد، وكانوا

وضرورياهتم الشخصية يف تبليغ الرسالة وممارسة التغيري، وهداية الناس وإنقاذهم من أغالل القوانني املقيدة والكابتة 
 حلرياهتم.

لو كان هبم وكذلك كان األئمة األطهار عليهم الصالة والسالم حىت نزلت يف حقهم )ويؤثرون على أنفسهم و 
( ويف دعاء الندبة: )بعد أن شرطت عليهم الزهد يف درجات هذه الدنيا الدنية وزخرفها 15خصاصة()
( فاإلنسان إذا صنع مالبسه بيده غزالً وخياطة، وبىن بيته بنفسه هندسة وعماًل، وهّيأ طعامه بنفسه 16وزبرجها()

االكتفاء الذايت واستغىن يف كثري من شؤونه الفردية عن إعداداً وطبخاً وغري ذلك وفر على نفسه قسطاً كبرياً من 
اآلخرين، كما أنه يوفر على نفسه املال الذي يصرفه يف هذه األمور، فيستطيع أن ينفقه وخيدم املمارسة والتغيري 

 بصورة أوسع.
السفر قد وهكذا يكون التقشف يف كل جماالت احلياة الفردية ملمارسي التغيري، من سفر وحضر، وبناء وسكن ف

يكون بالسيارة الفارهة، أو بالطائرة املرحية، أو بالقاطرة اجلاهزة، وقد يكون بالسيارة من الدرجة الثالثة أو بركوب 
الدابة أو باملشي على األقدام أو غري ذلك. ومن الواضح أن السفر املتقشف يوفر لإلنسان املال كما أن اإلنسان 

املال أيضاً. وقد كان مجاعة من طالب العلوم الدينية يف كربالء املقدسة  الذي يبين مسكنه بيده يوفر على نفسه
قد بنوا دورهم بأنفسهم حيث كانوا يأخذون الرتاب وجيعلونه طيناً، مث جيعلون الطني لبناً وبعد ذلك يرصفون اللنب 

مال الذي يصنعه بأيديهم وجيعلونه جداراً للدار وللغرف ولسائر مرافق البيت نعم مل تكن بيوهتم بذلك اجل
حبسب القانون اإلسالمي الذي سّنه رسول  -البناءون ولكنهم وفروا على أنفسهم املسكن حيث كانت األراضي 

تعرض جماناً  -( 17اهلل )صلى اهلل عليه وآله( بقوله: )عادى األرض هلل ولرسوله مث أهنا لكم مين أيها املسلمون()
 بال مثن أو بثمن زهيد جداً. 

 لذايت عرب التقشف:االكتفاء ا
جيب االجتناب عن التجمل مطلقاً فاألواين تكون من اخلزف وحنوه مما تصنعه نفس البالد واآلالت من النخيل 

 -وال أنسى كيف أن كربالء املقدسة كانت تعطي من النخل فقط ثالثني قسماً من الصناعة  -واألشجار 
ون األدوية من العقاقري واألعشاب، وحنومها مما تنتجها وتكون الفرش من القطن والصوف مما ينسجان باليد، وتك

البالد، واأللبسة من املغزل والنسيج البييت، والوقود من احلطب والفحم والبعر وحنوها، واملأكل من منتجات البالد 
جر حلماً أو فروعه ومن الثمرات، وتكون املراكب اخليل والبغال واحلمري، والضياء من الشمع، واملساكن من اآل
واجلص واخلشب إىل غري ذلك إال يف قصوى حاالت الضرورة فإن من الواضح أن من أنواع االستعمار هو 

االستعمار االقتصادي لبالد اإلسالم والذي هو شايع اآلن فيشرتون منا املواد اخلام بأمثان رخيصة جداً مث يبيعوهنا 



شف واالقتناع مبنتجات البالد اليدوية وحنوها يكونون قد لنا بأمثان باهظة جداً، فإذا اختذ املمارسون للحركة التق
على نصف االستعمار على أقل تقدير، فإذا سرت هذه الروح يف األمة ال بد، وأن ينحسر  -بذلك  -قضوا 

االستعمار عن البالد، ومن الواضح أن هذا األمر مشكل وأحياناً مشكل جداً، إال أنه إذا وجد يف األمة حافز 
بد وأن يسهل األمر كما نرى ذلك بالنسبة إىل األمم اليت تريد التقدم، فإن حافز التغيري يظهر يف األمة التغيري ال 

قدرات هائلة مل تكن ظاهرة بل تكون مغمورة من دون فعلية أما إدارة التغيري فهي اليت تظهرها فيها مبثابة األزهار 
مبستوى صحيح بينما إذا مل تزرع أو كان املستوى غري واألوراد والثمار اليت تظهر إذا زرعت بذورها يف األرض 

صحيح مل تظهر تلك األزهار والثمار والشذى واجلمال هذا باإلضافة إىل أن إرادة التغيري تظهر يف األمة قيادات 
رشيدة يف كل بلد وقرية وجمتمع وأمة مبا لو مل تكن إرادة التغيري مل تظهر تلك القيادات الرشيدة، ولذا قال 

( وقال علي )عليه الصالة والسالم( 19( وقال تعاىل: )أولئك هم الراشدون()18انه: )كزرع أخرج شطئه()سبح
( وإذا حصلت إرادة التغيري يف األمة فإهنا باإلضافة إىل 21يف حكمة بعث األنبياء: )ليثريوا هلم دفائن العقول()

الرشيدة والثاين من والئد األوىل ألن القيادة  استسهال التقشف توجب ما ذكرناه من القدرات اهلائلة والقيادات
الرشــيدة كامنة يف األمة ومن مجلة قدراهتا ويكون ذلك يف خمتلف اجملاالت التعلــيمية والصناعية والزراعية واإلدارية 

 وغريها. 
 صورتان متقابلتان:

ثانية وذلك يف قصيت زواج )بنت وإليك صورتني من مئات الصور املتقابلة بني حياة املسلمني األوىل وحياهتم ال
 رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( فاطمة الزهراء بعلي عليهما السالم( و)بوران باملأمون العباسي(.

 صداق الزهراء )عليها السالم( وأثاثها:
مهرها كان  أما الصورة األوىل، فهي أثاث فاطمة الزهراء )عليها السالم( لزواجها، وقد ذكر الرواة واملؤرخون أن

واجلمع بني هذه الرواية وروايات أربعمائة ومخسمائة درهم اختالف قيمة الدرهم يف ذلك  -بضع وثالثني درمهاً 
فكان مما اشرتى هلا صلوات اهلل عليها جهازاً لعرسها  -الزمان كما يظهر ملن راجع التواريخ، وعلى أي حال 

ن جز الغنم، ونطع من أدم، ووسادة من أدم حشوها فراشان من خيش مصر حشو أحدمها ليف وحشو اآلخر م
من ليف النخل، وعباءة خيربية، وقربة للماء، وكيزان وجرار، ومطهرة للماء مزفّتة، وسرت صوف رقيق، وقميص 
بسبعة دراهم، ومخار بأربعة دراهم، وقطيفة سوداء، وسرير مزمل بشريط وأربعة مرافق من أدم الطائف حشوها 

عروف( وحصري هجري ورحى لليد وخمضب من حناس وقعب للنب، وشن للماء، وملا عرض أذفر )وهو نبات م
املتاع على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( )وكان يف حجرة أم سلمة( جعل يقلبه بيده ويقول: اللهم بارك لقوم 

 (.21جل آنيتهم اخلزف)
اهلل عليه وآله( صنع لفاطمة قميصاً جديداً  وقد روى الصفوري يف نزهة اجملالس عن ابن اجلوزي: أن النيب )صلى

ليلة عرسها، وزفافها، وكان هلا قميص مرقوع وإذا بسائل على الباب يقول أطلب من بيت النبوة قميصاً خلقاً، 



( فدفعت له 22فأرادت أن تدفع إليه القميص املرقوع فتذكرت قوله تعاىل: )لن تنالوا الرب حىت تنفقوا مما حتبون()
 (.23اجلديد)

ويف رواية أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( زارها صبيحة الزفاف فرأى على بدهنا ثوهبا اخللق، قال: يا فاطمة أين 
 ثوب عرسك؟

 قالت: يا رسول اهلل تصدقت به.
 قال الرسول )صلى اهلل عليه وآله(: ومل يا فاطمة؟

قت بثوب عرسهـــا ولبست ثوهبا الســـابق، فأردت قالت: يا رسول اهلل إنك حدثـتين أن أمي ليلة زفـــافها بك تصــد
 (. 24أن أقتدي هبا)

 زواج بوران والنفقات اخليالية:
كانت تلك الصورة األوىل وأما الصورة الثانية فهي قصة زواج املأمون العباسي من بوران بنت احلسن بن سهل، 

ون مناً، يف تور من ذهب، وقد بقي املأمون عند فقد ذكر املؤرخون أهنم أوقدوا يف تلك الليلة مشعة عنرب فيها أربع
احلسن بن سهل سبعة عشر يوماً، وقيل أكثر يعّد له يف كل يوم وجلميع من معه مجيع ما حيتاج إليه، وأن احلسن 

خلع على القواد على قدر مراتبهم ومحلهم ووصلهم وكتب احلسن رقاعاً فيها أمساء ضياعه ونثرها على القواد 
، فمن وقعت يف يده رقعة منها فيها اسم بعث فتسلمها وجعل الرقاع يف بطاطيخ من عنرب، وكان وعلى بين هاشم

مبلغ النفقة عليها مخسني ألف ألف درهم، وأمر املأمون غسان بن عباد عند منصرفه أن يدفع إىل احلسن عشرة 
اسط عليه نواح كثرية وملا آالف ألف من مال فارس، وأقطعه )الصلح( وهو هنر كبري يأخذ من فم دجلة بأعلى و 

محل املال إىل احلسن فرقه يف قواده وأصحابه وحشمه وملا انصرف املأمون شّيعه احلسن مث رجع إىل )فم الصلح( 
أي أول النهر وذكروا أن احلسن بن سهل كان قد بىن مدينة يف املوضع املعروف بفم الصلح وأقام فيها، وبعد ما 

فم الصلح جبميع أهله وعسكره، ونزل هناك فعمل له احلسن بن سهل وجلميع  جاء املأمون إىل بغداد ذهب إىل
 عسكره دعوة عظيمة مجعت أنواع املآكل واملطاعم الكثرية اليت عجز الناس عن محلها.

ويف التاريخ أن املتوكل عمل دعوة عظيمة اجتمع عليها خلق كثري فلما جلسوا على السماط قال املتوكل: انظروا 
ممن رأى دعوة )فم الصلح( وكان هناك شيخ طاعن يف السن فقال: أنا رأيتها، فقال له املتوكل:  هل هنا أحد 

 كيف دعوتنا هذه بالنسبة إليها؟
 فسكت الشيخ، فقال املتوكل: قل ما عندك وال ختف. فقال: أقول خمتصراً أو مفصاًل؟

 فقال: بل خمتصراً.
 فقال الشيخ:

يوم وذهبوا إىل مواضعهم بقي تل عظيم من القلوب والكروش وغريها وحىت إنه ملا فرغ الناس من الطعام ذلك ال
 تعفن، وبقوا مدة ينقلونه. 
 الزهد من صفات املؤمنني:



ونعود فنقول من الضروري على احلركة اإلسالمية انتهاج جشوبة العيش يف احلياة واجتناب املالذ فإن جشوبة 
ل، إذ املالذ ومباهج احلياة تأخذ وقتاً كثرياً جسدياً مما يوجب العيش توجب الصحة اجلسدية أواًل والتفرغ للعم

عدم فراغ اإلنسان للعمل ولذا ورد يف احلديث القدسي )إين وضعت العلم يف اجلوع والغربة والناس يطلبونه يف 
 الشبع والوطن فال جيدوه(.

ن املالذ تأخذ وقتاً فكرياً كثرياً ألجل ثانياً وتوفري الوقت للتفكري فيما ينبغي إلزالة اآلثار غري اإلسالمية، فإ
حتصيلها وصرفها وسائر آداهبا وشرائطها ثالثاً، ويكون ممارس التغيري بزهده أسوة للناس يف العمل ألن اإلنسان 

 جمبول على حب من يتجنب الدنيا.
مل الرأمسايل حيب املسيح ولذا نرى الزاهدين حمبوبني يف االجتماع، ولو كان االجتماع مرتفاً إىل أبعد حد فرتى العا

الزاهد )عليه السالم( حباً متزايداً، وكذلك أصحاب الثروة من املسلمني حيبون الرسول واألئمة الطاهرين الزاهدين 
رابعاً، ويبقى املال الذي يصرف يف الرتف ليصرف يف العمل للتقدم خامساً، ولتكن هذه اخلشونة اجلسدية مقارنة 

( حىت يسبب تقدم املسلمني ألخذهم 25ل سبحانه )فبما رمحة من اهلل لنت هلم()باللني االجتماعي، كما قا
بقيادة احلياة بإذن اهلل سبحانه وتعاىل، وقد أشار إىل ذلك علي )عليه الصالة والسالم( حيث قال: )حتففوا 

ملراد اجلشوبة يف  ( وال خيفى أنه ليس املراد اجلشوبة يف األكل والشرب وامللبس واملسكن، فقط، بل ا26تلحقوا()
 كل شؤون احلياة من مراسيم الوالدة والزواج واملوت واليقظة واملنام والزيارة والضيافة والسفر وغري ذلك.

وقد مجع اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( صفات املؤمن يف خطبة )مهام( فقال )عليه السالم(: أما بعد فإن 
عن طاعتهم آمناً من معصيتهم، ألنه ال تضره معصية من عصاه وال  سبحانه وتعاىل خلق اخللق حني خلقهم غنياً 

تنفعه طاعة من أطاعه فقسم بينهم معيشتهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم فاملتقون فيها هم أهل الفضائل 
منطقهم الصواب وملبسهم اإلقتصاد ومشيهم التواضع غضوا أبصارهم عما حرم اهلل عليهم، ووقفوا أمساعهم على 

م النافع هلم نزلت أنفسهم منهم يف البالء كاليت نزلت يف الرخاء ولوال األجل الذي كتب هلم مل تستقر العل
أرواحهم يف أجسادهم طرفة عني شوقاً إىل الثواب وخوفاً من العقاب عظم اخلالق يف أنفسهم فصغر ما دونه يف 

ن قد رآها فهم فيها معذبون قلوهبم حمزونة أعينهم، فهم واجلنة كمن قد رآها، فهم فيها منعمون، وهم والنار كم
وشرورهم مأمونة وأجسادهم حنيفة وحاجاهتم خفيفة وأنفسهم عفيفة. صربوا أياماً قصرية أعقبتهم راحة طويلة 

جتارة مرحبة يسرها هلم رهبم، إرادهتم الدنيا فلم يريدوها وأسرهتم ففدوا أنفسهم منها، أما الليل فصافون أقدامهم 
ء القرآن يرتلونه ترتياًل، حيزنون به أنفسهم ويستثريون به دواء دائهم فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا تالني ألجزا

إليها طمعاً وتطلعت نفوسهم إليها شوقاً وظنوا أهنا نصب أعينهم وإذا مّروا بآية فيها ختويف أصغوا إليها مسامع 
حانون على أوساطهم مفرتشون جبباههم وأكفهم  قلوهبم وظنوا أن زفري جهنم وشهيقها يف أصول آذاهنم فهم

وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إىل اهلل تعاىل يف فكاك رقاهبم، وأما النهار فحلماء علماء، أبرار أتقياء قد براهم 
اخلوف برى القداح ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض ويقول قد خولطوا، ولقد خالطهم 

يرضون من أعماهلم القليل وال يستكثرون الكثري فهم ألنفسهم متهمون، ومن أعماهلم مشفقون إذا  أمر عظيم ال



زكى أحدهم خاف مما يقال له، فيقول أنا أعلم بنفسي من غريي وريب أعلم يب من نفسي، اللهم ال تؤاخذين مبا 
أنك ترى له قوة يف دين وحزماً يف يقولون واجعلين أفضل مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمون، فمن عالمة أحدهم 

لني وإمياناً يف يقني، وحرصاً يف علم، وعلماً يف حلم، وقصداً يف غىن، وخشوعاً يف عبادة، وجتماًل يف فاقة، وصرباً 
يف شدة، وطلباً يف حالل، ونشاطاً يف هدى، وحترجاً عن طمع يعمل األعمال الصاحلة وهو على وجل ميسي ومهه 

الذكر، يبيت حذار ويصبح فرحاً حذراً ملا حذر من الغفلة وفرحاً مبا أصاب من الفضل الشكر ويصبح ومهه 
والرمحة، إذا استصعبت عليه نفسه فيما تكره مل يعطها سؤاهلا فيما حتب قرة عينه فيما ال يزول وزهادته فيما ال 

عاً قلبه قانعة نفسه منزوراً أكله، سهاًل أمره، يبقى ميزج احللم بالعلم والقول بالعمل، تراه قريباً أمله قلياًل زلَـَلُه خاش
حريزاً دينه، ميتة شهوته، مكظوماً غيظه، اخلري منه مأمول، والشر منه مأمون، إن كان يف الغافلني كتب يف 

الذاكرين، وأن كان يف الذاكرين مل يكتب من الغافلني، يعفو عمن ظلمه، ويعطي من حرمه، ويصل من قطعه 
قوله، غائباً منكره، حاضراً معروفه، مقبالً خريه، مدبراً شره يف الزالزل وقور، ويف املكاره صبور،  بعيداً فحشه، ليناً 

ويف الرخاء شكور، ال حييف على من يبغض، وال يأمث فيمن حيب، يعرتف باحلق قبل أن يشهد عليه ال يضيع ما 
 يشمت باملصائب، وال يدخل يف الباطل، استحفظ وال ينسى ما ذكر، وال ينابز باأللقاب، وال يضار باجلار، وال

وال خيرج من احلق، إن صمت مل يغمه صمته، وإن ضحك مل يعل صوته، وإن بغى عليه صرب حىت يكون اهلل هو 
الذي ينتقم له نفسه منه يف عناء والناس منه يف راحة، أتعب نفسه آلخرته وأراح الناس من نفسه بعده عمن 

ن دنا منه، لني ورمحة ليس تباعده بكرب وعظمة وال دنوه مبكر وخديعة. قال تباعد عنه زهد ونزاهة ودنوه مم
الراوي: فصعق مهام صعقة كانت نفسه فيها، فقال أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم(: أما واهلل لقد كنت 

 (.27أخافها عليه)
( ذات ليلة وقد خرج من فراشه فنظر ويف كالم آخر له، رواه نوف البكايل قال: رأيت أمري املؤمنني )عليه السالم

 يف النجوم، فقال: يا نوف أراقد أنت أم رامق؟
 فقلت: بل رامق يا أمري املؤمنني.

قال: يا نوف طوىب للزاهدين يف الدنيا الراغبني يف اآلخرة أولئك قوم اختذوا األرض بساطاً وتراهبا فراشاً ومائها 
 (.28ضوا الدنيا قرضاً على منهاج املسيح )عليه السالم()طيباً والقرآن شعاراً والدعاء دثاراً مث قر 

واملسلمون األولون إمنا متكنوا من تقدمي اإلسالم إىل األمام بذلك التقدمي اهلائل والذي بقي دفعه إىل اليوم، ألجل 
خر اهلائل ممارستهم تلك احلياة اخلشنة اليت عاشوها وملا صار املسلمون إىل حياة الرتف والبذخ تأخروا ذلك التأ

 الذي يكوى الكل بناره هذا اليوم. 
 مناذج تأرخيية من حياة املسلمني:

للمسلمني مئات القصص الدالة على ذلك يف أول اإلسالم من الصحابة والتابعني هلم بإحسان، من مجلتها: أن 
سلمني سعيد بن عامر واحد من الذين خرجوا يف مجاعة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع أحد من امل

األوائل هو )خبيب بن عدي( فقد وقف سعيد بن عامر معهم يشاهد أسري قريش مكباًل بقيوده والرجال والنساء 



يدفعونه إىل ساحة املوت دفعاً لينتقموا من النيب )صلى اهلل عليه وآله( يف شخص هذا الصحايب، وليثأروا لقتالهم 
ل هلم: إن شئتم أن ترتكوين أركع ركعتني قبل مصرعي وكان خبيب يقو  -ألن القصة وقعت بعد بدر  -يف بدر 

فافعلوا وتركت قريش خبيباً حىت يصلي ما يريد ونظر سعيد بن عامر إىل خبيب وهو يستقبل الكعبة ويصلي 
ركعتني مث رآه يقبل على زعماء القوم ويقول واهلل لوال أن تظنوا أين أطلت الصالة جزعاً من املوت الستكثرت من 

د رأى سعيد بن عامر املشركني ميثلون خببيب حياً فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون الصالة، وق
له أحتب أن يكون حممد مكانك وأنت ناج، فيقول خبيب والدماء تنزف منه: واهلل ما أحب أن أكون آمناً وادعاً 

ء ويتعاىل صوهتم أن اقتلوه، مث أبصر سعيد يف أهلي وولدي وأن حممداً يؤخذ بشوكة فيلّوح الناس بأيديهم يف الفضا
بن عامر خبيباً يرفع بصره إىل السماء ويقول: اللهم أحصهم عدداً واقتلهم بدداً وال تغادر منهم أحداً، وقتل حتت 
ذلك التعذيب القاسي ومل يكن سعيد مسلماً إىل ذلك اليوم، فلما رأى ذلك اهتاج وجاشت به نفسه فقام سعيد 

اس يعلن دخوله يف دين اهلل اإلسالم، ويعلن قبوله لرسالة حممد )صلى اهلل عليه وآله( وبراءته من يف مأل من الن
آثام قريش وأوزارها وأصنامها وهكذا بقي سعيد حىت زمان اخلليفة الثاين حيث واله والية محص، وجاء اخلليفة إىل 

 ؟الشام فلما نزل مدينة محص لقيه أهله فقال هلم: كيف وجدمت أمريكم
فشكوا إليه وذكروا أربعة من أفعاله كل واحد منها أعظم من اآلخر، قال اخلليفة: قلت ما تشكون من أمريكم؟ 

 قالوا: ال خيرج إلينا حىت يتعاىل النهار. فقلت: وما تقول يف ذلك يا سعيد؟
ادم فأقدم كل صباح فسكت قلياًل، مث قال: واهلل كنت أكره أن أقول ذلك، أما وأنه ال بد منه فإنه ليس ألهلي خ

فأعجن هلم عجينة مث أخبزه هلم مث أتوضأ وأخرج إىل الناس، مث قال هلم: وما تشكون منه أيضاً يف شكواكم 
 الثانية؟

 قالوا: إنه ال جييب أحداً بليل، قال: فما تقول يف ذلك يا سعيد؟
ل هلل عز وجل، قال: وما تشكون قال: إين واهلل كنت أكره أن أعلن عن هذا أيضاً، فقد جعلت النهار هلم واللي

 منه أيضاً يف شكواكم الثالثة؟
قالوا: إنه ال خيرج إلينا يوماً يف الشهر، قلت: وما هذا يا سعيد، قال: ليس عندي ثياب غري اليت علي فأنا 

أغسلها يف الشهر مرة وأنتظرها حىت جتف مث أخرج إليهم يف آخر النهار، قال: وما تشكون منه يف شكواكم 
 ابعة؟الر 

 قالوا: تصيبه من حني إىل آخر غشية فيغيب عمن يف جملسه، قال: وما هذا يا سعيد؟
قال سعيد: شهدت مصرع خبيب بن عدي وأنا مشرك ورأيت قريشاً تقطع جسده وهي تقول له: حتب أن يكون 

اهلل عليه وآله( حممد مكانك وأنت ناج، فيقول: واهلل ال أحب أن أكون آمناً يف أهلي وولدي وأن حممداً )صلى 
تشوكه شوكة وإين واهلل كلما ذكرت ذلك اليوم وكيف أين تركت نصرته إال ظننت أن اهلل لن يغفر يل وأصابتين 

تلك الغشية عند ذلك وهكذا كان املسلمون الذين خترجوا على مدرسة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( متقشفني 
  شرق األرض وغرهبا مبا امتد إىل هذا اليوم. زاهدين حىت متكنوا من تركيز لواء اإلسالم يف



 حياة التقوى والورع:
إن املسلمني األوائل اجتنبوا احملرمات أشد اجتناب خبالف ما نشاهده يف أكثرية حكام املسلمني اليوم ويف كثري 

فأىب وقال:  من املسلمني. فمثالً ملا خرج عبد الرمحن الداخل من البحر أول قدومه األندلس أتوه خبمر ليشرب،
إين حمتاج ملا يزيد يف عقلي ال ملا ينقصه فعرفوا من ذلك قدره، مث أهديت إليه جارية مجيلة، فنظر إليها وقال: إن 
هذه ملن القلب والعني مبكان، وإن أنا هلوت عنها مبهجيت فيما أطلبه ظلمتها، وإن هلوت هبا عما أطلبه ظلمت 

مبا حدث يف األندلس من أن املسلمني أقبلوا على شرب اخلمور  مهجيت فال حاجة يل هبا. اآلن قيسوا ذلك
 وارتكاب الفواحش مع اجلاريات اجلميالت وتركوا الصالة حىت سقطت األندلس كما بني يف القضايا املشهورة.

 احملاكم العشرة لإلنسان
سبحانه له تكويناً أو تشريعاً مث إنا قد ذكرنا مسؤولية اإلنسان يف أفكاره وأعماله أمام احملاكم املقررة من اهلل 

 -وموجز ذلك: أن احملاكم اليت حيكم فيها لإلنسان أو حيكم فيها عليه عشرة:
األوىل: حمكمة النفس حيث أهنا أول حمكمة داخلية مصدقة أو مكذبة، حمسنة أو مقبحة لفكر اإلنسان أو 

 عمله.
 د بالصحة أو املرض على البدن.الثانية: حمكمة البدن حيث أن كثرياً من األعمال واألفكار تعو 

 الثالثة: حمكمة التاريخ حيث يسجل يف صفحات الكتب وحنوها خري اإلنسان أو شره.
الرابعة: حمكمة االجتماع حيث أن االجتماع املعاصر وكذلك االجتماع املستقبلي يقول أن الفرد الفالين كان خرياً 

 أو كان شريراً، فعل حسناً أو فعل سيئاً.
حمكمة القضاة فيما إذا سيق اإلنسان إليها حيث تؤيد جرمه إذا كان جمرماً أو تصّدق براءته إذا كان اخلامسة: 

 بريئاً.
السادسة: حمكمة اآلثار اليت تبقى من خري اإلنسان أو شره، حىت أهنما يسريان إىل عقبه وقد قال سبحانه: 

( وقال سبحانه: 29ألتناهم من عملهم من شيء() )والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا هبم ذريتهم وما
 (.31)وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا اهلل وليقولوا قوالً سديداً()

السابعة: حمكمة الزمان حيث تعكس على اإلنسان خريه وشره، وقد تقدمت منا بعض القصص يف هذا الشأن 
بد الزهراء الكعيب رمحه اهلل مع األبوين اللذين أساء إليهما أوالدمها. كما ذكرنا يف ومنها قصتا املرحوم الشيخ ع

بعض كتبنا ما نقل من قصة الكوز الذي أخرج يف حفريات اآلثار القدمية يف مصر فلما سلط عليه إبرة 
 )الكرامافون( أخذ يعكس صوت صانع الكوز الذي بقي حمفوظاً يف ذراته وطياته.

ة احمليط الطبيعي كخراب سامراء أو أهرام مصر أو ما إىل ذلك ويف احلديث: )إنه حق على اهلل الثامنة: حمكم
( كناية عن خراب ذلك 31سبحانه وتعاىل أن يعرض كل مكان عصى اهلل فيه للشمس حىت تطهره بأشعتها()

 املكان.



اسب يف القرب على كل أعماله ( حيث أن اإلنسان حي32التاسعة: حمكمة القرب قال سبحانه: )مث أماته فاقربه()
 (.33أما روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر النريان) -كما يف احلديث الشريف   -ومعتقداته والقرب 

العاشرة: حمكمة القيامة مبا يتلوها من اجلنة والنار قال سبحانه: )وأن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف 
وهذه احملكمة أصعب احملاكم حيث أن احلاكم هو اهلل سبحانه وتعاىل الذي  (34يرى، مث جيزاه اجلزاء األوىف()

يرى كل شيء ويسمـــع كل صوت ويعلم حىت ما يف ضمري اإلنسان فإنه عامل بــــذات الصدور. وقد قـــال سبحانه 
)صلى اهلل عليه ( وقد ورد يف بعض التفاسري: أن آخر آية نزلت على رسول اهلل 35وتعاىل: )وحيذركم اهلل نفسه()

( فاآلية أما بصدد القرب أو بصدد القيامة فعلى 36وآله( هي قوله تعاىل: )واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهلل()
 اإلنسان أن خياف هاتني احملكمتني اللتني تنعقدان بعد خروج الروح عن جسده.

حبضور منها فإن اإلنسان إذا عرف وعلى ممارسي التغيري أن يضعوا هذه احملاكم العشرة نصب أعينهم ويعملوا 
مسؤوليته اخلطرية ال بد وأن يالحظ وحياسب بدقة كل حركاته وسكناته، سواء كانت يف ممارسته الفردية أو 

االجتماعية أو غريمها. ويف حديث مأثور: أن اإلمام السجاد )عليه السالم( كان يسري على ناقة له فالتاثت به 
 كنه أمسك يده ومل يضرب الناقة، فلما سئل عن سبب ذلك؟ناقته، فرفع العصا ليضرهبا، ل

 (.37قال: خوف القصاص)
وقد ذكرنا قصة سوادة مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، إىل غريمها من القصص الكثرية الواردة يف كتب السرية 

 واألخالق، واهلل سبحانه املستعان.
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 معوقات عملية التغيير
 

 التعذيب
قطعاً مل ينزل اهلل به من سلطان فعلى املمارسني إن أي تعذيب مهما كان لونه ومهما قيل يف مربره، ممنوع وحمرم 

للحركة أن يتجنبوه مهما كلف األمر سواء يف داخل احلركة أو خارجها وسواء قبل وصوهلم إىل احلكم أو بعد 
وصوهلم إليه، وسواء بالنسبة إىل األصدقاء أو مع األعداء فإن من يهني كرامة اإلنسان ال يتمكن أن يدافع عن  

ن ومن ميارس التعذيب ولو ملرة واحدة ويقول إين أريد إيصال اإلنسان إىل الكرامة ال يكون كالمه كرامة اإلنسا
إال هراءاً وسخفاً، فإنه ال يصل إىل اهلدف أواًل، وحياكم حماكمة اجملرمني يف احملاكم اإلهلية ثانياً، وهتدر كرامته يف 

حاب القدرات يتصورون أهنم لو مارسوا التعذيب ال اجملتمع الذي يطلع على ممارسته ثالثاً وهناك قسم من أص
تصل أنباؤه إىل اجملتمع، ناسني قوله تعاىل: )وقل اعملوا فسريى اهلل عملكم ورسوله واملؤمنون مث تردون إىل عامل 

 (. 1الغيب والشهادة فينبئكم مبا كنتم تعملون()
 التعذيب.. ظاهرة غري إسالمية:

ويتوصل  -الذي يريد بعض استظهاره ال بسبب التعذيب  -اإلنسان احلق ال شك أنه من املمكن أن يستظهر 
إىل الواقع، بواسطة األدلة والشواهد وتكثري األسئلة واألجوبة أو ما أشبه ذلك من القضايا املعروفة يف قضاء أمري 

 املؤمنني)عليه السالم(.
  -ون بالواقع، وبالتايل يبقى بعض احلق خافياً فال يقال: إنه إذا مل ميارس التعذيب يف حق اجملرمني فسوف ال يعرتف

 .-كما هو منطق الدكتاتوريني 
 -فإنه يقال: 

 أواًل: بقاء بعض احلق خافياً أفضل من إهانة احلق بالتعذيب.
وثانياً: يف التعذيب أيضاً يبقى بعض احلق خافياً حيث أن بعض املعذبني يعرتفون على أنفسهم زوراً وكذباً 

 التعذيب وهو أيضاً تغطية للحق. للتخلص من آالم 
 أساليب الكشف املشروعة:

وهبذه املناسبة نلمح إىل بعض القضايا اليت اتفقت وأمكن القضاة ومن إليهم من استظهار احلق فيها بدون 
 التعذيب، مع أهنا كانت قضايا معقدة وأحياناً يف غاية التعقيد.

نسان مقتول على قارعة الطريق ومل يعلم قاتله، لكن اخلبري متكن فمثاًل: اتفق يف بعض البالد يف زماننا أنه وجد إ
من اإلطالع على القاتل بسبب النظر إىل عيين القتيل حيث أن مرآة العني حتتفظ بآخر صورة من الصور اليت 

وية إال انتقشت فيها. والتوصل إىل الواقع عرب هذه األساليب النفسية املشروعة وإن كان حمتاجاً إىل األجهزة واخلرب 
فأخذ يزج على  -حسب زعمه  -أن ذلك متيسر يف العامل احلاضر بينما قد اتفق حلاكم يف زماننا حماولة اغتياله 



أثرها جمموعات كبرية من الناس إىل السجن، حىت قالت بعض اإلحصاءات بأنه سجن ما يقارب املائيت ألف 
 شخص، وأذاقهم أشد أنواع العذاب والتنكيل. 

 ل النفسي:طريقة التحلي
ويف قضية ثانية اتفقت حلجة اإلسالم السيد حممد باقر الشفيت األصفهاين رمحة اهلل عليه حيث عثروا على قتيل 

يف الشارع أيام كان حيكم أصفهان، وكلما أراد مساحته اإلطالع على قاتله مل يتمكن وأخرياً استعان بطبيب 
القصابني، فلما حضروا أوقفهم صفاً واحداً حبيث يكون نفسي خبري ففحص اجلثة كامالً مث أمر بإحضار مجيع 

قفاهم إىل جملس حجة اإلسالم الشفيت ووجوههم إىل الطرف اآلخر، وبعد ألي من الزمن قال اخلبري ألولئك 
 القصابني: اذهبوا حيث شئتم، فلما حتركوا للذهاب صاح فيهم وقال: أنت أيها القاتل إىل أين؟

لف فجأة من دون اختيار، فأمر اخلبري بإلقاء القبض عليه وملا حقق عن األمر تبني وإذا بأحدهم يلتفت إىل اخل
 أنه هو القاتل، فقيل للخبري: من أين عرفت ذلك؟

قال: إين ملا فحصت اجلثة رأيت آثار مسح السكني على مالبس املقتول، وهذا ال يكون إال من عادة القصابني 
ومن حيث أن اجملرم يعرف نفسه، ونفسه أيضاً تعرتف باجلرمية حيث ينظفون سكني الذبح على جلد اخلروف 

وإن أضمرها صاحبها، وأصر عليها لتنكره وتغّطى عليه، لكنها تفلت أحياناً عن االحتفاظ بإنكار اجلرمية إذا 
 فوجئت باالستجواب.

 (. 2ات لسانه()وقد قال أمري املؤمنني )عليه السالم( )ما نوى امرؤ شيئاً إال وظهر يف صفحات وجهه وفلت
 قاعدة الدوران والرتديد:

وينقل عن مساحته أيضاً أنه جاءته امرأة وقالت: سيدنا إن أحد األعيان اغتصب البستان اجملاور لبستانه، وحيث 
أن له املال والقدرة أشهد مجاعة كبرية من الناس على أن البستان له وذلك يف غياب مين واآلن بعد إطالعي على 

 لى الظاهر مستمسك يقاوم ادعاءه ويثبت حقي، فهل تتمكن من إنقاذ حقي؟ذلك، ليس يل ع
وهنا ملا علم مساحته صدقها يف قوهلا طلب ذلك الشخص وقال له: إن هذه املرأة تدعي أن البستان هلا فما 

 تقول؟
ة من الشهود من فأنكر الرجل وأخرج األوراق واألسناد اليت تؤيد أن البستان له، وقد شهد يف األوراق مجاعة كبري 

 خمتلف الطبقات الذين متكن الرجل من إرشائهم أو إغفاهلم.
 فقال حجة اإلسالم: ال بأس، وتركه وهلة من الزمن ليسرتيح...

 مث توجه إليه وقال له: بكم اشرتيت هذا البستان؟ قال الرجل: مل أشرته، مث تركه...
 جل: مل يهبه يل أحد، فرتكه...وبعد مدة سأله قائاًل: من وهب لك هذا البستان؟ قال الر 

 وبعد فرتة قال له: هل ورثته من أبيك أو أحد املورّثني لك؟ قال الرجل: ال مل يكن إرثاً.
 -وهكذا أخذ حجة اإلسالم يسأل الرجل يف فرتات متقطعة عن كيفية حتصيله للبستان والرجل جييبه يف كل منها 

ث دل جمموع األسئلة وأجوبة الرجل، على نفي امللك عنه، آنذاك بالنفي، حي -بال التفات منه إىل نتيجة أجوبته 



التفت إليه حجة اإلسالم قائاًل: إنك قد نفيت عن نفسك كل أنواع امللك للبستان فمن أين صار هذا البستان 
 ملك لك؟

 األوراق.وهنا ملا رأى الرجل أنه سقط يف يده، مل حير جواباً وأخذ يتلجلج مما ظهر للجميع تزويره لألسناد و 
فأخذ حجة اإلسالم األوراق املزورة وأمر بإحراقها يف اجمللس، مث حكم بالبستان للمرأة إال أن يثبت غريها أن 

 البستان له. 
 بني اللف والدوران:

ينقل يف أحوال أحد القضاة أن إنساناً جاء إليه وقال له: كان يل شراكة مع صديق يف مال فدفنا املال معاً حتت 
املدينة، وبعد مدة احتجت إليه فذهبنا معاً لنأخذ املال فلم نعثر عليه فظننت ظناً قوياً بأن الصديق شجرة خارج 

 نفسه هو الذي ذهب وأخذ املال ألن غرينا ال يعلم بذلك إطالقاً.
 فقال له القاضي: ألك شاهد أو دليل على ذلك؟
 قال: كال سوى أنه ليس أحد غرينا يعلم باملكان.

 يقه وسأله عن املال والشجرة، فأنكر علمه بشيء من ذلك.فطلب القاضي صد
 فقال له القاضي: ال بأس، اجلس هنيئة فجلس.

 مث توجه القاضي إىل الشاكي وقال: اذهب إىل الشجرة اليت دفنت املال حتتها وانظر ماذا ترى فأخربين به.
 قال الرجل: وما الفائدة من ذهايب إىل الشجرة؟

تعاىل يقذف يف قلب من أخذ املال، فريجعه إىل مكانه، أو جتده هناك واملال معه فتأخذه قال: لعل اهلل سبحانه و 
 منه.

 فلم يقتنع الرجل بذلك لكنه ذهب إطاعة ألمر القاضي.
 وبعد مدة من ذهاب الشاكي توجه القاضي إىل هذا اجلالس وقال له: أظن أن صديقك قد أبطأ؟

 قال الرجل: ال، مل يبطئ.
 اذا؟قال القاضي: ومل

 قال: ألن الشجرة بعيدة عن املدينة مبقدار تستدعي هذا البطء.
فتوجه إليه القاضي وقال: اآلن اعرتفت على نفسك قم وائت باملال، وإال فما علمك بالشجرة املعينة، فلم ير 

 الرجل بداً من اإلذعان وتسليم املال، فقد اعرتف على نفسه من حيث ال يعلم.
قاضي املال وقال له: إمنا أمرتك بالذهاب إىل الشجرة حىت أفتح طريق اإلستجواب مع وملا رجع الشاكي سلمه ال

 هذا الرجل وأستخلص منه االعرتاف، وكان كما أردت، فخذ مالك وانصرف غامناً. 
 بني السرب والتقسيم:

دينة بغداد ومل ينقل أن شخصاً جاء إىل عضد الدولة البويهي واشتكى له قائاًل: دفنت مااًل حتت شجرة خارج امل
 يكن هناك أحد يراين فلما رجعت بعد مدة وحفرت املوضع ألستخرج املال مل أجد شيئاً.



 فقال له عضد الدولة: هل تعرف نوعية تلك الشجرة؟
 قال: نعم.

 قال: وما كان نوعيتها؟
 قال: شجرة اخلروع.

صف ملراجعيه من املرضى يف هذه عند ذلك طلب عضد الدولة أطباء بغداد، فلما حضروا سأهلم قائاًل: أيكم و 
 الفرتة من الزمان جذور اخلروع؟

 قال أحدهم: أنا.
 قال: أتعرف املريض الذي وصفت له هذا الدواء؟

 قال الطبيب: نعم إنه أحد وزرائك فالن.
 فأحضر عضد الدولة ذلك الوزير وقال له: هل عاجلك هذا الطبيب جبذور اخلروع؟

 قال الوزير: نعم.
 حصلت عليها؟قال: ومن أين 

 قال: أرسلت أحد غلماين فجاءين هبا.
 قال: أحضر ذلك الغالم.

 فأحضر الوزير غالمه، وعندما حضر توجه إليه عضد الدولة وقال: هل أنت جئت جبذور اخلروع للوزير؟
 قال الغالم: نعم.

 قال: من أين جئت هبا؟
 قال: من شجرة يف الربية.

 قال: يف أي موضع كانت الشجرة؟
 موضع كذا خارج مدينة بغداد. قال: يف

وهنا تطابقت املواصفات، واعرتف الغالم على نفسه من دون أن يشعر، بأنه اعرتف ضمناً بأخذه املال املدفون 
 هناك.

عندها قال له عضد الدولة: عليك أن تأيت مبال هذا الرجل فإنه ليس هناك أحد غريك، أخذ ماله املدفون حتت 
 الشجرة.

نه قد اعرتف من حيث ال يعلم، مل ير بداً من اإلقرار وإحضار املال بكامله، سوى مبلغ ضئيل  فلما رأى الغالم أ
 كان قد صرفه، عفا صاحبه عنه.

 وهكذا متكن عضد الدولة أن يستخرج خفايا تلك القضية الغامضة هبذا األسلوب الذكي. 
 نباهة وذكاء:



تاجراً وقال له شاكياً: إين أردت الذهاب إىل احلج  ينقل يف قصة أخرى عن عضد الدولة البويهي: أنه جاء إليه
وكانت عندي دنانري ذهبية زائدة تبلغ ألف دينار، فأودعتها عند أحد التجار وذهبت إىل احلج فلما رجعت من 

 احلج، ذهبت إليه وطالبته بالوديعة، فأنكرها علّي.
وجتلس أمام حمله حبيث يراك، وإين سوف  قال له عضد الدولة: ما عليك إال أن تذهب إىل حمل التاجر يف الغد

أجعل عبوري غداً من ذلك الطريق، وملا أراك، أقبل عليك وأرحب بك وأطلب منك أن تصحبين وتنزل على 
 ضيافيت، وكلما أظهرت لك شوقي ودعوتك إىل داري فأظهر أنت االمتناع وتسويف الزيارة إىل موعد آخر.

ك التاجر فأنكر عليه التاجر جلوسه هناك فلم يعبأ به، ويف األثناء وإذا فذهب التاجر يف الغد وجلس أمام حمل ذل
ونزل عن فرسه  -بعضد الدولة مير مبوكبه امللكي من ذلك الشارع، وملا بصر بالشخص اجلالس هناك توّجه إليه 

 وسلم عليه واعتنقه وهو يقول له: يف أي وقت جئت إىل بغداد؟ -احرتاماً له، ورّحب به 
 : منذ أيام.قال الرجل

 قال عضد الدولة: وملاذا مل تنزل بنا؟
 قال: ألعمال شغلتين عن ذلك.

 . -حسب االتفاق املسبق بينهما  -فأخذ عضد الدولة يلح عليه بأن ينزل ضيفاً عنده والرجل يأىب من ذلك 
 وأخرياً قال له عضد الدولة: هل لك من حاجة؟

 قال الرجل: كال، غري سالمتكم.
 لة وذهب.فودعه عضد الدو 

وملا رأى التاجر هذا املنظر، ارجتف خوفاً، واصفر لونه، وأقبل بعد ذهاب عضد الدولة حنو الرجل مسرعاً وقال له: 
 يا أخي ما هي عالمة وديعتك فلعلي نسيتها؟.

 فبني له الرجل عالمة وديعته وأعلمه مبقدارها فذهب التاجر، وجاء بعد ألي من الزمن بالوديعة كاملة.
 كن عضد الدولة أن يستخرج مال الرجل هبذه الصورة.وهكذا مت

إىل غريها من القصص الكثرية املذكورة يف الكتب املعنية هبذا الشأن مما لسنا بصددها وإمنا كان القصد اإلملاع إىل 
 ذلك.

أشرنا وقد ذكرنا يف كتاب )احلدود( وكتاب )القضاء( حرمة التعذيب وعدم وجوده يف نظام اإلسالم إطالقاً، وقد 
 إىل شيء من ذلك يف بعض القصص السابقة عن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( .

وال يتصور اإلنسان أنه يتمكن أن يبين كشفه للحقائق على التعذيب مث يتمكن من اإلقالع عنه ملّا استتب له 
 ثر فأكثر.األمر، فإن أمثال هذه األمور حاهلا حال الشجرة كلما تقدم هبا الزمان أخذت يف النمو أك

 السجون
 ال.. للسجون واملعتقالت:



وكما يلزم على ممارسي التغيري عدم ممارسة التعذيب إطالقاً على ما ذكرناه، كذلك يلزم عليهم تقليص السجون 
والسجناء، إىل أقل قدر اضطراري فإنه باإلضافة إىل أنه كبت حريات الناس حمرم قطعي يف الشريعة اإلسالمية فإن 

ز مصاديق كبت احلريات وإنه ال ميكن أن يكون من يدعو إىل اإلسالم خيالف اإلسالم يف حكم السجن من أبر 
مهم من أحكامه، باإلضافة إىل ذلك كله فإن للسجن أضراراً كثرية ال جيربها شيء، وال ينبغي للعاقل أن يلجأ إليه 

 -فال بد من مالحظة ما يلي: إال يف قصوى حاالت الضرورة من جهة األهم واملهم والضرورات تقدر بقدرها،
 الكم: أي عدد األيام. - 1
 السبب: أي أسباب السجن. - 2
 الكيف: أي شدة السجن وخفته. - 3
 االستمرار: أي اتصال مدة السجن وتقطعه. - 4

وقد قّسمت بعض القوانني العاملية السجن إىل )املغلق( و )نصف املغلق( و )املنفتح(، ففي األول: يبقى السجني 
ل املدة احملكوم فيها يف السجن، ويف الثاين: يقسط سجن شهر مثاًل على عشرة أشهر كل شهر ثالثة أيام فال طو 

يكون للمدة اتصال، ويف الثالث: يذهب السجني وقت املنام إىل السجن أما يف النهار فيذهب إىل مزاولة 
 أعماله. 

 نسبة الذين يسجنون يف اإلسالم:
الفقه( عدد الذين يسجنون يف اإلسالم، فلم يتجاوزوا عشرين شخصاً وكلهم قد وقد أحصينا يف بعض مباحث )

أجرموا جرماً واقعياً ال جرماً قانونياً، حيث أن تسعني يف املائة أو أكثر، يف هذه النسبة من هؤالء السجناء يف 
رمها قطعاً. فهم يف احلقيقة عاملنا احلاضر إمنا يسجنون ملخالفتهم القوانني الكابتة اليت رفضها اإلسالم رأساً وح

أبرياء يف نظر العقل والشرع، ومع ذلك يسجنون حبجة خمالفتهم للقوانني اليت وضعها إما شخص املستبد، أو 
مما ليس هلا  -جملس وزرائه، أو جملس ثورته، أو على أحسن الفروض جملس األمة فيما لو كانت االنتخابات حرة 

 . -احلاضر وجود يف العامل اإلسالمي يف احلال
 السجن يف عهد اإلمام علي )ع(:

وقد نقل كتاب الغارات عن أيب إسحاق بن مهران قال: رأيت علياً )عليه السالم( أسس حمبس الكوفة إىل قريب 
من طاق الزياتني قدر شرب قال: ورأيت احملبس وهو من )خص( وكان الناس يفرجونه وخيرجون منه فجدد علي 

 ته يقول عنده:)عليه السالم( بناءه ومسع
 أال تراين كيساً مكيساً            بنيت بعد نافع خميساً 

 (3باباً حصيناً وأميناً كيساً)
فإن اإلمام )عليه السالم( كان سجنه عبارة عن اجلريد وما أشبه ذلك ولكن السجناء حيث كانوا يفرون من هذا 

بناءه وجيعل له باباً حصيناً، وأميناً كيساً، حىت  السجن بإفراج القصب واجلريد اضطّر )عليه السالم( إىل أن جيدد
 ال يفر املعتقلون منه وينالون جزاءهم العادل.



 أضرار السجن
 أما أضرار السجن فأقسام: سياسية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وصحية، وغريها.

 األضرار السياسية:
 -أما األضرار السياسية فكثرية، منها:

 وتنشيط نقمته على الدولة والشعب.تعقيد نفسية السجني 
أما على الدولة فألنه يعّدها ظاملة غامشة تستحق اإلبادة والزوال، ومن هذا املنطلق يعمل للتنقيص منها وإزالتها 

 وختريب ما يرتبط هبا.
ا وأما على الشعب فألن اإلنسان املعقد يكره الناس مجيعاً حيث يراهم قاصرين أو مقصرين يف حقه، فإنه قل م

 فكيف باجملرم القانوين ـ ؟ -يعرتف جمرم حقيقي جبرمه ويرى نفسه مقصراً وجمرماً 
حىت أن السارق يف كثري من األحيان يرى أنه قد اضطر إىل السرقة لعدم توفر املال له مثاًل، بينما يرى األغنياء 

 يسرقون أموال الفقراء حتت مظلة القوانني املزيفة. 
 مىت تنفذ العقوبات؟

نرى أن اإلسالم أجاز تنفيذ العقاب بعد حتقق سالمة اإلجتماع كما يستظهر ذلك من اآليات والروايات ولذا 
فقد قال سبحانه: )والذين حياجون يف اهلل من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رهبم وعليهم غضب 

 (.4وهلم عذاب شديد()
يوم الفتح ال ينفع الذين كفروا إمياهنم وال هم  وقال سبحانه: )ويقولون مىت هذا الفتح إن كنتم صادقني قل

 (.5ينظرون()
 (.6وقال سبحانه: )وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها()

( ومعىن ذلك: أنه يف ظرف وزمان وجود إمام املسلمني جتري 7وورد: )إن احلكم واحلدود إلمام املسلمني()
يام حكم اإلسالم، ومن الواضح أن حكم اإلسالم إمنا األحكام، ومعىن وجود إمام املسلمني كونه مبسوط اليد بق

يقوم إذا توفرت احلريات للناس ومتكن كل إنسان أن ينال من العلم واملال واجلاه حسب كفاءته ومؤهالته، وذلك 
يوجب متكنه من املكسب واملسكن واملنكح وإىل غري ذلك من شؤون حياة اإلنسان املناسبة لكرامته، فإذا مل 

 سالمياً، مل يتمكن اإلنسان من املال الذي يدير أمور معاشه، فكيف تقطع يده لسرقة؟.يكن اجلو إ
 كما أنه مل يتمكن من املال الذي يوفر له الزواج، فكيف جيلد؟

 وإذا كانت اخلمور والفجور متأل البالد طواًل وعرضاً فكيف جيري احلد على متعاطيها؟
 إىل غري ذلك.

 اجملرم احلقيقي بال عقاب.ال يقال: فعلى هذا يلزم ترك 
ألنه يقال: التأديب شيء، وإجراء احلد مبوازينه شيء آخر، ولذا نرى أنه إذا جاءت امرأة إىل احلاكم تشتكي 

رجالً اعتدى عليها جنسياً، أو إذا جاء إليه غالم يشتكي مثل ذلك حتقق احلاكم عن أمرمها فإن ظهر له 



احلد ألن احلد ال يكون إال بشروط خاصة: باإلقرار أربع مرات أو صدقهما أّدب املعتدي، وإن مل ينفذ عليه 
 بشهود أربعة، على ما ذكره الفقهاء يف كتاب احلدود.

 وإذا أقر الرجل بالسرقة مرة، أخذ منه املال ومل يقطع يده إىل غري ذلك.
ا )وصول العادل إىل ( وكذ9( و )اإلميان جيّب عما قبله()8ولذا ورد يف احلديث: )اإلسالم جيّب عما قبله()

احلكم جيّب عما قبله( كما دل عليه حديث اإلمام الرضا )عليه السالم( وهذا حبث فقهي خارج عن مهمة 
 الكتاب.

وقد ذكرنا يف بعض كتب الفقه أنه شامل لإلكراه األجوائي كشموله لإلكراه  -هذا باإلضافة إىل )رفع اإلكراه( 
( واملراد مبا ال يطيقون العريف كما قرر يف حمله 11مون( و)ما ال يطيقون()و)رفع االضطرار( و)ما ال يعل -الفردي 

( والشبهة من قبل احلاكم موضوعاً وحكماً أو الشبهة من قبل احملكوم 11كما )أن احلدود تدرأ بالشبهات()  -
 موضوعاً أو حكماً إىل غري ذلك.

ياسة منحرفة أو ما أشبه ذلك وكذا يعّلم بعضهم ومنها أن السجناء كثرياً ما ينّظم بعضهم بعضاً للفساد، أو لس
ينقل كل واحد منهم  -تبعاً للفراغ املوجود يف السجن  -بعضاً طرق احليل واملكر واخلداع وما أشبه، ألن اجملرمني 

لآلخر ما عمله يف حياته من إجرام وجنايات كما هو املشاهد يف غالب سجون العامل، وذلك بدوره يؤدي إىل 
 سياسية. األضرار ال

 األضرار االجتماعية:
 -وأما األضرار االجتماعية، فكثرية أيضاً، منها:

أواًل: السجني يتصور سقوطه يف اجملتمع ويرى أن اجملتمع قد نبذه وطرده، وبذلك حياول أن يكون ضد اجملتمع يف  
 كل تصرفاته وأعماله، فينقلب عن كونه عضواً صاحلاً إىل عضو فاسد.

ل السجني وذووه من زوجة وأوالد وعائلة يف اجملتمع لفقدهم من يلم شعثهم وجيمع مشلهم ثانياً: يتشتت تأه
 فيسقطون عن كوهنم أعضاء صاحلني للمجتمع.

ثالثاً: حيتمل وقوع كال اجلانبني يف الفساد اجلنسي أما السجني نفسه فألنه بشر حيتاج إىل إشباع هذه الغريزة 
أهل السجني وذووه، فلفقدهم من يعوهلم ويعتين برتبيتهم ويهتم مبراقبة  فيمارس ألوان الشذوذ واالحنراف وأما

 أعماهلم، فيقعون يف الفساد أما لتأمني حياهتم أو إشباع رغباهتم اجلنسية. 
 األضرار االقتصادية:

ة وأما األضرار االقتصادية فهي تنشأ من كون السجني ال يتمكن من التكسب ومتشية أموره، فإذا فرضنا أن عائل
مكونة من مخسة أشخاص حيتاجون يف كل يوم إلمرار معاشهم إىل مخسة دنانري، فإذا سجن من يعوهلم ويكّد 

 هلم، فكيف يتمكنون من حتصيل هذا املال؟
 وطبيعي أهنم يقعون بذلك يف الضرر االقتصادي والفقر، ويف كل ما يسببه الفقر من املشاكل.



( وقال أبو ذر رمحه اهلل: )عجبت للفقراء كيف 12الوجه يف الدارين()وقد ورد يف احلديث الشريف: )الفقر سواد 
 ال خيرجون على األغنياء بسيوفهم؟(.

 األضرار الثقافية:
وأما األضرار الثقافية فهي تنتج من انقطاع السجني عن املدرسة حيث ال يتمكن من مواصلة الدراسة واحلصول 

لوم أن تأخره يؤثر يف تأخر اجملتمع من الناحية الثقافية وحيث على الشهادة فيسبب ذلك تأخره يف اجملتمع، ومع
يرى أن زمالءه قد تقدموا وتفّوقوا عليه يتعقد نفسياً ضد اجملتمع وينقم عليهم وخيطط لإلنتقام منهم، فيضر 

 اجملتمع ضررين، أواًل: ضرر الثقافة. وثانياً: ضرر تفشي اجلهالة والرذيلة. 
 األضرار الصحية:

رار الصحية فهي تتولد من تراكم أفكار السجني وكثرة حزنه ومهه وتعقده، فإهنا تسبب أمراضاً جسدية وأما األض
وأمراضاً روحية، وقد ثبت علمياً أن كل واحد من الروح واجلسد يؤثر يف اآلخر، فاملهموم روحياً ميرض جسدياً، 

 واملريض جسدياً يكتئب روحياً ويتعقد نفسياً.
يذهب هدراً من أوقات ذوي السجناء يف لقاءاهتم مع سجنائهم مما كان ميكنهم صرفها يف  هذا باإلضافة إىل ما

 أمور تعود عليهم وعلى جمتمعهم باخلري والتقدم.
وإىل ما يسببه السجن من مضادة ذوي السجني للدولة واجملتمع بسبب نقل السجني كآبته وأحزانه ومهومه وأفكاره 

 إىل ذويه عند االلتقاء به.
ما يكون من نشوب املشاكل واملخاصمات يف داخل السجن للسجناء أنفسهم فإهنم ليأسهم على احلياة  وإىل

 وتأثرهم بضيق السجن يكثرون من املنازعات واملشاجرات مما يفسد األخالق ويربيهم على اخلشونة والغلظة.
 واملخطورة غري خفية.وإىل تسرب املواد املخدرة إىل السجناء يف أكثر األحيان وأضرارها املتعددة 

وإىل تسرب القمار إليهم فإهنم لعدم االشتغال مبا يقضي عليهم الوقت يتعاطون القمار لسد الفراغ وتفويت 
 الوقت، ومفاسد القمار كثرية.

وإىل أن السجن ملا كان غالباً من نصيب الشباب بنات وبنني، ألهنم املسرعني عادة إىل كل دعوة واحنراف، يرتىب 
 ستقبلي منحرفاً، كما وينعكس احنرافهم على اجملتمع نفسه بعد خروجهم من السجن.اجليل امل

 وإىل تضييع وقت جهاز الدولة يف إدارة السجن والسجناء.
 .-على ما ذكرناه يف كتبنا السياسية واالقتصادية  -وإىل تضخم جهاز الدولة وتضخم اجلهاز، ضرر مزدوج 

 جل إدارة السجن والسجناء.وإىل إضاعة أموال األمة اليت تصرف أل
حيث أن األغنياء أواًل: يتوفر هلم ما يريدون  -وإىل أنه ملا كان غالب من يدخل السجن هو من الطبقة الفقرية 

من املال والثروة، والبضاعة واخلدمات فال يرتكبون بعض أنواع االحنراف كالسرقة مثالً اليت توجب دخوهلم السجن 
إذا ارتكبوا االحنراف كانت أمواهلم حائلة دون سجنهم بالرشوة والتحايل على القانون وغري خبالف الفقراء. وثانياً: 

 فإن السجن يكون ظلماً إضافياً على الفقري حيث سبب له اجملتمع أواًل: فقره. وثانياً: سجنه. -ذلك 



ن اآلن بصدد ذلك يف إىل غري ذلك من املفاسد الكثرية للسجن، مما حيتاج تفصيلها إىل جملد مستقل ولسنا حن
 هذا الكتاب.

ولذا فالالزم أن يالحظ كل ذلك يف جانب ويقاس إىل فائدة السجن يف جانب آخر، ويؤخذ بالثاين بقدر أقصى 
 مراتب الضرورة. 

 فضح التعذيب واحلرمان وآثاره يف حمنة األمة:
 وأخرياً نقول أن من الالزم على ممارسي التغيري فضح:

 ن.التعذيب يف السجو  - 1
 واحلرمان الذي تعاين منه األمة، يف خمتلف األصعدة. - 2
وجتزؤ بالد اإلسالم بسبب احلواجز النفسية واحلواجز اجلغرافية، كل هذا الفضح يتم بتأليف أو نشر عشرات  - 3

 املاليني من الكتب، ومبختلف وسائل اإلعالم املمكنة.
مي، سواء يف بلد يسمى باإلسالمي أو يف غريه، فإن التعذيب يف السجون، يف كل سجون العامل اإلسال -1

جرمية شنعاء يندى هلا جبني اإلنسانية. باإلضافة إىل أن التعذيب يسبب تثبيط عزائم اجلماهري بالتحرك إلسقاط 
الدكتاتور، فإن السجن ليس له من األمهية يف ال وعي اإلنسان، مثل ما للتعذيب من أمهية، فإن اإلنسان كثرياً ما 

 مبثل ما خياف من التعذيب النفسي واجلسدي. -بل وال باإلعدام  -تم بالسجن ال يه
وقد استغلت احلكومات االستعمارية، أمثال بريطانيا وأمريكا وفرنسا وروسيا والصني، وما يدور يف فلكهم من 

م عن ذلك العمالء، هذا التخوف لإلبقاء على سلطاهنم يف بالد اإلسالم، فإذا متكن املسلمون من فضحهم، جن
متهد السبيل إلنقاذ املسلمني، إن عبد الناصر ملا سقط، قام املسلمون يف مصر حبملة متوسطة يف فضحه مبا كان 

يقرتفه من التعذيب يف سجونه، مما أثر يف سقوط القومية يف مصر، بل سقوط القومية العربية يف كافة البالد، 
 عشر قرناً فلم تقم هلم قائمة. فصارت كاألموية اليت أسقطها املسلمون منذ ثالثة

وهكذا يلزم إسقاط هذا السالح الشائن من يد الدكتاتوريني يف كل البالد اإلسالمية، ومصر بعدها وإن كانت 
 تستعمل التعذيب، لكن بنسبة أقل، بعد تلك الفضيحة اليت ُمين هبا عبد الناصر.

تفجر يف أراضيها النفط كشالل السيول، تعاين من أشد أما احلرمان، فالعامل اإلسالمي كله، حىت البالد اليت ي -2
أنواع احلرمان والتأخر الزراعي، والصناعي، والثقايف، وحىت أن أكثرية الشباب ال جيدون إىل الزواج سبيالً لفقرهم، 

 بينما ميشون على أرض من الذهب، وتتدفق أمواهلم إىل خزائن الغرب والشرق.
، حىت يسبب ذلك حترك األمة ألجل اإلنقاذ، ومن الطبيعي أن حكام هذه إن هذا احلرمان حباجة إىل الفضح

البالد ميارسون سياسة التجهيل لألمة، حىت ترضى مبا حتصل من كسرة خبز للعيش، فإذا وعت األمة إمكانياهتا 
يت الكبرية جداً، ال بد وأن تتحرك ألجل إنقاذ حقها، وهي خطوة يف طريق تشكيل حكومة ألف مليون مسلم ال

 توفر لألمة الرفاه والتقدم والرخاء بإذن اهلل تعاىل.
 وهذا الفضح أيضاً حباجة إىل عشرات املاليني من الكتب يف خمتلف املستويات واللغات.



وأخرياً يأيت فضح الدور الذي قام به املستعمرون وعمالئهم، لتجزئة البالد اإلسالمية، جغرافياً، وفضح  -3
وها بني أنفس املسلمني، حىت صار مسلم كل قطر ينظر إىل مسلم القطر اآلخر بنظر السدود واحلواجز اليت خلق

 أنه أجنيب، مبا تبع هذين العملني )جتزئة البالد واحلواجز( من تضعيف املسلمني وتشتيتهم والسيطرة عليهم.
 فالالزم فضح االستعمار وقوانينه أواًل، وفضح التجزئة واحلواجز النفسية ثانياً.

األخوة اإلسالمية، أن يرى العريب أخاه العجمي، والرتكي أخاه اهلندي، واألندونيسي أخاه الفلبيين، فهل من 
 وهكذا.. أجنبياً؟.

أو هل من األخوة اإلسالمية أن يرفع األخ يف وجه أخيه احلواجز ويصطنع أمامه املشكالت إذا أراد السفر إىل 
 قطر إسالمي؟

 مة الواحدة.وهكذا يف سائر الشؤون املنافية لأل
 هل يف اإلسالم سجون؟

روى الفقهاء يف باب اإليالء من كتاب الطالق عن محاد بن عثمان عن أيب عبد اهلل )عليه السالم( أنه قال: 
(، 13املؤيل إذا أىب أن يطلق كان أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم جيعل له حظرية من قصب وحيبسه فيها)

م فإنه عبارة عن غرفة صغرية من القصب ولعلها كانت يف بعض ساحات البلد مث فانظروا إىل السجن يف اإلسال
جيعل هذا اإلنسان العاصي الذي ال يطلق سراح زوجته وال يعاشرها مبعروف ويعاملها خبالف ما قال سبحانه: 

فته لنداء ( يف مثل هذا السجن جزاءاً لتجرئه على اهلل سبحانه، وخمال14)فإمساك مبعروف أو تسريح بإحسان()
العقل والفطرة اإلنسانية بالنسبة إىل الزوجة كي ال تكون كاملعلقة متحرية يف أمرها، ال هي ذات بعل وال هي 

 مطلقة.
 حماربة القوانني املبتدعة

ونعود فنقول أن من أهم ما جيب على ممارسي التغيري هو حماربة هذه القوانني املنحرفة املطبقة يف بالد اإلسالم مما 
ا املستعمرون إىل بالدنا، أو أننا اخرتعناها تبعاً للمستعمرين من غري استثناء للدولة اليت تطبقها، سواء أهداه

انتحلت اسم العلمانية أو الدينية كما أن عليهم االجتهاد والسعي خلرق ما يستطاع من هذه القوانني املخرتعة 
فالت منها بشىت الوسائل املمكنة، وبكل احليل املناهضة حلريات املسلمني واملضادة ألحكام اإلسالم، واالن

 املتصورة.
فمثالً على املسلمني أن يسافروا بغري جواز وتأشرية دخول أو خروج، وأن يقطنوا أي بلد شاؤوا من بالد اإلسالم، 

ذ بال إقامة وموافقة من داخلية أو خارجية، وأن يستوردوا كل ما راق هلم من ضروريات ما حيتاجه الناس بال أخ
موافقة أو دفع ضرائب ومجارك، وأن يؤسسوا كل ما حيتاج إليه البلد من معامل ومصانع ومؤسسات اجتماعية 

وثقافية وصناعية وصحية بال دافع وال مانع، وأن يشتغلوا مبا حيبون ويبنوا كيفما يشتهون بال مراجعة لوزارة 
هذه القوانني الظاملة اليت مل ينزل اهلل هبا من  األشغال واإلسكان أو البلدية، وإىل غري ذلك، فال يعبأوا مبثل

سلطان، واليت تكبل أيدي الشعب وتقيده، وحتبسه عن اإلنطالق والتقدم وعن مسايرة الركب احلضاري العاملي، 



فإن اإللتزام هبذه القوانني من أظهر مصاديق اإلعانة على اإلمث حيث أن املستعمرين وعمالئهم اهتموا لشل حياة 
كي ال   -عرب قوانني مصطنعة  -يف كل جوانبها، وفكروا يف تقييدهم، وتكبيل أيديهم وأثقال كواهلهم  املسلمني

 يطيقوا النهوض والتقدم وقد حقق الغرب والشرق كل ما أرادوه.
ولذا جتد ألفاً ومخسمائة مليون مسلم ال حول هلم وال طول وال يقدرون على التحرك واإلنطالق وال ميلكون 

عاً وال ضراً إال وفق ما يريده املستعمرون، ومن الواضح أنه إذا كان عدو اإلنسان مطلق األيدي ألنفسهم نف
واألرجل وله كافة حرياته، وقد تسلح بأفتك األسلحة، واإلنسان مكبل األيدي واألرجل، مسلوب عن كل 

نسان على أن يدفع عن اختياراته أعزل من كل سالح وعتاد، فإن العدو يفعل به ما يشاء من دون أن يقدر اإل
نفسه ضراً أو يكسب هلا خرياً ولو أن اإلنسان أراد أن حيصى هذه األغالل والقيود السائدة يف البالد اإلسالمية، 

 ويكتب فهرستاً جيمع فيه جزئياتــها لشكلت مئات اجمللدات الضخمة، واملصنفات الكبرية.
عة والثقافة والسفر واإلقامة والعمارة وإبداء الرأي والطبع نعم كلياهتا واضحة مثل كبت التجارة والزراعة والصنا

والنشر وحيازة املباحات وفتح املؤسسات اخلريية وغري ذلك من كليات احلريات املكبوتة وأنا أذكر هنا ما شاهدته 
يف ظرف أسبوع يف إحدى البالد اليت تسمي حكومتها نفسها إسالمية ممن راجعين شارحاً شكواه مبجرد بث 

شكوى أو ألن يأخذ مين العون الفكري أو يلتمس الدعاء حلل مشكلته وإليك قائمتها نقالً باملباشرة أو مع ال
 واسطة:

خطيب بارع، وعبقري المع، وعامل ناطق هتف القرآن بتقديره وتكرميه حيث يقول: )يرفع اهلل الذين آمنوا  - 1
لراقية والشعوب املتقدمة حساباً خاصاً من اإلجالل ( وفتحت له الدول ا15منكم والذين أوتوا العلم درجات..()

واإلكرام، والتسهيالت اخلاصة، تقديراً للعلم والثقافة، وتكرمياً للعلماء ورجال الدين، لكنه بقي حمصوراً يف البلد 
رغم أنه   ممنوعاً من السفر ملشكلة جوازه حيث أن الدولة ال تسمح له بالسفر حىت ينتهي أمر جوازه انتهاءاً قانونياً 

كان قد تابع معاملة جوازه مدة ثالث سنوات فلم يتمكن من حل مشكلته خالل هذه املدة مع العلم أنه راجع 
 عشرات املرات الدوائر املربوطة ووسط األصدقاء والشخصيات النافذة ألجل اإلجازة.

 ولة.من أو قفت الدولة بناءه وصدته عن العمران ألنه مل يأخذ جواز البناء من الد - 2
من سجنته الدولة ألنه مل يتمكن من أداء دينه حيث كان ذا عسرة مع العلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول:  - 3

 (.16)وإن كان ذو عسرة فنظرة إىل ميسرة()
من عذبت الدولة ولده يف السجن مبختلف أنواع التعذيب حىت أنه حني خرج كان مبتلى باألمراض العصبية  - 4

 شة الدائمة.مما سبب له الرع
من ألقت الدولة، القبض على كرميته، وأودعتها السجن، وأذاقتها ألوان التعذيب اجلسمي والروحي،  - 5

واعتدت على كرامتها، وطهارهتا، حىت أطلق سراحها وأخرجت من السجن، وهي مصابة باجلنون فكانت تصيح 
 ليل هنار )جاءوا جاءوا( مث تشهق فتقع مغشياً عليها.



اط بولده جالوزة الدولة وضربوه ضرباً مربحاً بعد أن شدوا يديه وعصبوا عينيه، حىت أدموا جسمه من أح - 6
 وكسروا أسنانه.

 من أغلقت الدولة معمله ألهنا تطلب منه ضريبة كبرية وهو غري قادر على دفعها. - 7
زواج بني جنسيتني بينما قال من أبطلت الدولة زواجه ألنه تزوج بفتاة من غري إقليمه، ألن الدولة حترم ال - 8

 اإلسالم: املؤمن كفو املؤمن.
 من قطعت الدولُة الكهرباَء عن داره ألنه تأخر يف دفع األجور. - 9

من هدمت األمطار سقف بيته وهو حباجة إىل قضبان من احلديد لبنائه وترميمه، والدولة ال تعطيه حيث  - 11
وجبت احتكار الدولة لكل البضائع ومنها احلديد، وقد قال اإلسالم: اإلشرتاكية اجلديدة املغلفة باسم اإلسالم أ

 (.17)الناس مسلطون على أمواهلم()
 من يريد إدخال ولده املدرسة، لكن حيث أنه من جنسية أخرى ال تسمح الدولة له بذلك. - 11
دولة الدكتاتورية كانت ترى من سجنته الدولة ألنه قال على املنرب كذا، مما كان نقداً بناءاً بنظره لكن ال - 12

ذلك خالف قوانينها اليت مل ينزل اهلل هبا من سلطان، بينما أمر اإلسالم بالنصيحة للوالة واألمر باملعروف والنهي 
 عن املنكر، وأمرهم باالستماع والقبول.

ذوي جنسيتها من منعت الدولة شراءه الدار والعقار، ألنه من جنسية غري جنسية الدولة بينما أباحته ل - 13
 وأن مل يكونوا مسلمني.

من أوقفت الرقابة تأليفه املطبوع بعد أن صرف على التأليف مبالغ طائلة لكن الدولة رأت أن بعض  - 14
 صفحات املطبوع منافية ملا تراه من موازين االستبداد.

نته الدولة، وإن كان هذا من عطلت الدولة معمله وكبدته غرامة ثقيلة ألنه باع بسعر غري السعر الذي عيّ  - 15
 التسعري مما ينايف سلطة الناس على أمواهلم اليت قررها اإلسالم هلم.

من مل تسمح الدولة بتأشرية دخول لزوجته اليت بقيت جلور احلاكمني يف بلد آخر غري البالد الذي هو فيه  - 16
لة شكواه ألن القانون فوق وقد مر على هذا األمر مخس سنوات وكلما وسط وتضرع واشتكى مل تسمع الدو 

 الشكوى.
 من مّجدت الدولة رصيده يف البنك ألنه مل يعنت بالقانون الفالين. - 17
 من صادرت الدولة داره ألنه من أنصار العهد املباد مبجرد اإلهتام وبغري حماكمة. - 18
وذكر اسم املراجع على املنابر يف من أوجعوه ضرباً وأشبعوه شتماً ألنه ذكر اسم املرجع الفالين على املنرب،  - 19

منطقهم ممنوع، بينما عنّي اإلمام صاحب العصر والزمان عجل اهلل تعاىل فرجه الشريف املراجع كلهم بصورة عامة 
 (.18حيث قال: )أما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإهنم حجيت عليكم، وأنا حجة اهلل()



لكاته وأراضيه ألن الرجل إقطاعي يف منطق الدولة فيجب أن توزع أرضه على من صادرت الدولة ممت - 21
الفالحني رغم أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال: )عادي األرض هلل ولرسوله مث أهنا لكم مين أيها 

 ( وقد عمل بذلك املسلمون طيلة أربعة عشر قرناً وجرت عليه سريهتم.19املسلمون()
دولة كذا سوطاً، ألنه مل يعلق صورة رئيس الدولة يف حمله ومتجره، وإنه ملا اعرتض عليه يف من ضربته ال - 21

ذلك وسئل عن السبب كان قد أجاب بعدم اعتقاده به، هذا واإلسالم قد منح للناس حرية الرأي واالعتقاد، 
 ومنع عن التعرض هلم يف ذلك.

التعذيب وأرجعوه إىل أبيه فاقد الشعور والعقل، وكلما  من مارست الدولة يف حق ولده املسجون أشد أنواع - 22
حاول األب معاجلته، مل يعرف األطباء سبب اختالل عقله كي يتمكنوا من عالجه وبعد الفحص عن السبب 

( وتركوها تعبث 21بالوسائط تبني أن املعذبني وضعوا رأس الولد يف كيس ممتلئ مبختلف أنواع )سام أبرص()
سبب له الدهشة الغريبة والذعر البالغ، واخلوف الكثري حبيث أفقدته شعوره وعقله. هذا برأسه ووجهه، مما 

 واإلسالم قد كّرم اإلنسان وعظم قدره، وحّرم غيبته وأذاه فكيف بضربه وتعذيبه؟
تصوروا اثنتني وعشرين قصة يف أسبوع واحد قيلت لنا من أصحاهبا أو من وسائطهم القريبة منهم، هل هناك 

 هذا التقييد للناس والتكبيل لأليدي والكبت للحريات؟. أكثر من
 حرية احلج واحلدود املصطنعة

وإليك مثااًل آخر، عرضاً لنموذج واحد من مناذج احلرية اإلسالمية اليت كان الناس يتمتعون هبا حول سفرهم إىل 
ل مخسني سنة يذهبون إىل احلج وكيف أصبح اليوم مطّوقاً بشروط تدل على التقييد والكبت فقد كان الناس قب

احلج عن طريق النجف األشرف ومل يكن للذهاب إىل احلج أي رادع أو أي مانع وكيف يكون املسلم رادعاً أو 
مانعاً عن احلج. وقد قال سبحانه وتعاىل يف القرآن احلكيم يف التنديد للكفار: )ويصدون عن سبيل اهلل واملسجد 

 (.21عاكف فيه والباد()احلرام الذي جعلناه للناس سواءاً ال
 (.22ويف آية أخرى: )وال آمني البيت احلرام()

( وهلذا كان 23ويف األدعية اليت تتلى يف شهر رمضان: )وارزقين حج بيتك احلرام يف عامي هذا ويف كل عام()
هب إىل وذ -أيام وجدت السيارات، وقبل ذلك ركب بعريه  -اإلنسان إذا أراد احلج يف تلك األيام ركب السيارة 

احلج بدون تأشرية دخول أو خروج، وجواز أو جنسية، ورسوم أو مجارك، أو ما أشبه ذلك وكانت أجرة السفر 
زهيداً جداً ال تتجاوز التسعة دنانري بالدينار العراقي فكان  -أي قبل نصف قرن تقريباً  -إىل احلج يف تلك األيام 

عهم شيئاً من الطعام وشيئاً من املاء ويسافرون إىل احلج فإذا الزائرون حيملون األخبئة على السيارات ويأخذون م
حان وقت الصالة نزلوا يف مكان مناسب حسب نظرهم، ونصبوا األخبية، واسرتاحوا يف ظالهلا، مث هتيئوا لصالة 

ة اجلماعة، وبعد الصالة تناولوا ما أعدوه ألنفسهم من الطعام، مث ارحتلوا وواصلوا سريهم، حىت حيني وقت صال
أخرى فينزلون وهكذا يفعلون حىت يؤدوا مناسك حجهم ويقضوا ما أوجب اهلل عليهم، مث يرجعون إىل أوطاهنم 

 بال رادع وال مانع.



لكن أمر احلج اليوم، أصبح مشكالً للغاية وذلك ملا طوقوه بألف تعويق وتعويق وألف مشكلة ومشكلة وألف 
 حمذور وحمذور وألف قيد وشرط. 

 احلج املؤّجل:
إن رجالً كبرياً طاعناً يف السن اشتكى يل وقال: إين أريد احلج وأنا طاعن يف السن فراجعت الدولة لذلك، 

فأخربوين بأن الرتتيب الذي سيتم وفقه ترخيص الزائرين والسماح هلم باحلج، ال يوافيك إال بعد مخسة أعوام، 
بص إىل مخس سنوات حىت يسمح لك بتأشرية فعليك اآلن بصب املبلغ يف حساب الدولة وخزانتها، والصرب والرت 

 احلج.
قال هذا وأضاف: وأنا مع كرب سين ال أعلم هل أبقى حياً هذه املدة الطويلة وأوفق للحج أم أكون يف زمرة 

 األموات فأبقى مديوناً حمروماً عن احلج؟. 
 منافع احلج املهدورة:

 (.24م()قال سبحانه وتعاىل بالنسبة إىل احلج: )ليشهدوا منافع هل
لكن لنرى هل هذه املنافع بقيت حمفوظة، أم أصبحت كأخواهتا من األحكام مهدورة، فمن ناحية نرى أن عمالء 
الغرب والشرق قد هدموا البقاع املطهرة يف البقيع وغريها من األماكن املقدسة حىت صارت تلك البالد جماالً لزرع 

فع هلم كما قال اهلل تعاىل يف كتابه احلكيم: يشهدون بؤرة اخلالف والنفاق بني املسلمني فعوض أن يشهدوا منا
اخلالف والتفرق ويرجع كل حاج إىل بلده وهو ممتلئ غيظاً وغضباً مما سبب ابتعاد املسلمني بعضهم عن بعض 
وقد ابتكر الغربيون بدعة جديدة، نفذوها عن طريق عمالئهم يف تلك البالد يف السنوات األخرية، منعت من 

زائرين بعضهم ببعض والتعرف على اآلخرين، ومشاطرهتم مشاكلهم ومآسيهم، والتوصل إىل حلها اتصال ال
ورفعها، فإين أتذكر يف السنة اليت تشرفنا فيها إىل حج بيت اهلل احلرام وكنا بصحبة مساحة الوالد قدس اهلل سره 

يب والعجمي واآلسيوي واألفريقي وذلك قبل ما يقارب من ثالثني سنة كان الزائرون مجيعاً وحدة واحدة فالعر 
وخمتلف املذاهب والفرق. كان جيمعهم رغم اختالفهم املواقف الشريفة وكذلك املسكن واملأكل واملشرب كما هم 
عليه اليوم يف الصالة واملسعى وغريها وكان والدي رمحه اهلل يصلي بالناس مجاعة يف املدينة املنورة يف بستان مرجان 

ىن أو مكة املكرمة، وكان حيضر صالته املسلمون مبختلف األشكال واأللوان واجلنسيات أو يف عرفات أو مــ
واللغات ويتعارف بعضهم مع بعض قبل الصالة وبعدها ويعرف كل طائفة منهم مشاكل الطائفة األخرى ويتعرف 

ناقشون خمتلف على سائر املسلمني وعلى مذاهبهم وفرقهم وحينوا بعضهم على بعض ويتعاطفون فيما بينهم ويت
القضايا أما يف هذه السنوات األخرية فقد بعثر املستعمرون وعمالئهم هذا التجمع أيضاً فلكل بلد مكانه اخلاص 
يف املدينة املنورة ويف مكة املكرمة ويف عرفات ومىن بل أضاف املستعمرون وعمالئهم على حجاج إيران وغري إيران 

أهايل البلد الواحد بعضهم عن بعض ومتزيق وحدهتم فأصبح الزائرون  عادة احلمالت التشويهية الكاذبة لتفريق
بدل أن يشهدوا منافع هلم يشهدون مضار هلم من السباب والتهم والتفرق والتمزق وهكذا سببت القوانني الكابتة 

 املتداولة يف هذه البالد تفرقاً وتشتتاً، وابتعاداً وتباغضاً.



 العلماء حيّرمون اجلنسية:
التاريخ كيف مّحل البهلوي األول اجلنسية واجلواز على اإليرانيني بالسيف والسوط والسجن والتعذيب  وال ينسى

ومصادرة األموال وهدر الدماء بينما كان اإليرانيون بصفتهم اإلسالمية وصبغتهم الدينية يريدون احلرية اإلسالمية 
هذا الشأن حىت أن أحد علماء تربيز صعد املنرب  الصحيحة ويطالبون هبا وهلذا أخذ العلماء يقاومون البهلوي يف

وأعلن بكل صراحة أنه ال جيوز أخذ اجلواز واهلوية وما أشبه وأن اإلنسان إذا دار أمره بني ترك احلج ألجل عدم 
اجملّوز القانوين وبني احلج هبذه األشياء اليت صنعها املستعمرون كان عليه أن ال يذهب إىل احلج وتسقط عنه 

ألن احلفاظ على احلريات اإلسالمية اليت من أجلها بعث اهلل سبحانه نيب اإلسالم لينقذ الناس من  الفريضة
( أهم من فريضة احلج 25العبودية وقيودها، حيث يقول: )يضع عنهم إصرهم، واألغالل اليت كانت عليهم..()

 ومناسكه.
)وهو مسجد ضخم( وكان غاصاً بأهله كما أن أحد كبار علماء شرياز صعد املنرب يف مسجد الوكيل بشرياز 

فأعلن فيهم أن من مل يأخذ اجلواز فليقم على قدميه، فقام مجع قليل وكان اجلالسون هم األكثرية، مما يدل على 
أن الذين أخذوا اجلواز يشكلون أكثرية الناس، وهنا صرخ العامل قائاًل: أيها الناس اقرأوا الفاحتة على اإلسالم 

ن فإن املستعمرين أرادوا بسبب اجلواز واجلنسية أن يقيدوكم ويسلبوكم حرية اإلسالم، وجيعلوكم واملسلمني يف إيرا
عبيداً مأسورين، ال متلكون ألنفسكم نفعاً وال ضراً وكان كما قال ذلك العامل حيث سبب البهلويان حتطيم إيران 

ء إىل االستعمار، واالحتياج ينتج العبودية  زراعياً وصناعياً وجتارياً وغري ذلك مما جعل الناس حمتاجني يف كل شي
 (.26كما قال أمري املؤمنني )عليه السالم(: )احتج إىل من شئت تكن أسريه()

 بداية النفوذ االستعماري:
كما ال ينسى التاريخ حوادث النصف الثاين من القرن األخري أي قبل زهاء مخس وأربعني سنة، أبان نفوذ 

د اإلسالمية حيث كنا يف العراق وكان عمالء احلكومة يرتادون املدارس الدينية اإلستعمار وسيطرته على البال
واجملالس ويصرون على الناس بأخذ اجلنسية العراقية يف قبال شيء زهيد هو ربع دينار أو أقل من ذلك فكان 

عامالته، ويشريون العلماء واخلطباء ينددون بقانون اجلنسية واجلواز وحيرضون الناس على خمالفته وعدم تعقيب م
 إىل أن ذلك إمنا هو بداية اإلستعمار وتقييد الناس وكبت حرياهتم.

وقد نقل يل أحد علماء كربالء الكبار )رمحة اهلل( قائاًل: قبل مثانني سنة تقريباً كان الزوار يأتون إىل مدينة كربالء 
ما يتجاوز من ثالثة فراسخ طواًل املقدسة زرافات زرافات، ومجاعات مجاعات حبيث يغطون كربالء املقدسة و 

وعرضاً، فكانوا ينامون يف الليايل من القنطرة البيضاء يف طريق بغداد إىل اخلان اهلندي يف طريق النجف األشرف 
على األرض وهكذا بالنسبة إىل عرض البلد وإن الغربيني ملا سيطروا على البالد اإلسالمية منعوا كل ذلك حىت 

ي اآلن حىت على ُعشر أولئك الزوار مع وضوح أن الزيارة يف تلك األيام كانت باملشي أو عادت الزيارات ال حتتو 
بالدواب ويف احلال احلاضر بالوسائل احلديثة، امليسورة جلميع الناس وكل املشتاقني يف عرض البالد اإلسالمية 



من مناسبات الزيارة مجهرة كبرية وطوهلا، حبيث لو كانت الزيارة حرة الزدلفت إىل كربالء املقدسة يف كل مناسبة 
 من الناس تعّد باملاليني.

 وهكذا يكون بالنسبة إىل احلج وزيارة قرب النيب )صلى اهلل عليه وآله( وسائر األئمة األطهار )عليهم السالم(.
 االستعمار والتجمعات اجلماهريية:

راق قال احلاكم الربيطاين يف بغداد )وامسه:  هذا وقد نقل يل أحد الثقاة قائاًل: يف أوائل احتالل الربيطانيني للع
 كوكس( ملمثله يف كربالء أحص نفوس الزائرين واكتب يل عددهم.

 فقال ممثله: هذا ما ال ميكن وملا علم احلاكم صدق املمثل، وأن كثرة الزائرين بدرجة ال ميكن إحصاؤهم وعدهم.
امهم العراقيل حىت نتمكن من الوقوف أمامهم قال: ال بد وأن نعمل عماًل نقيد كل هؤالء بالقيود ونضع أم

وصدهم عن مثل هذا التجمع اجلماهريي الكبري، الذي يف وسعه القيام بكل مهمة وتنفيذ أي أمر عصيب حىت 
ولو كان رفض السلطة واإلحتالل، وبعد تطبيق قانون اجلنسية واحلدود اجلغرافية وما إىل ذلك متكنوا مما أرادوا، 

القوانني هي اليت مزقت املسلمني شر ممزق وأنزلتهم دار اهلوان، فكل من يتعلل يف رفضها وعلى أي حال فهذه 
ويسعى يف تطبيقها على املسلمني، حتت أي عنوان وبأي اسم كان فهو مدسوس يف صفوف املسلمني وإن تزيا 

 .بزي املصلحني وهتف باملوت لإلستعمار وعمالئه اخلائنني، ونادى بسّب الدخالء واملدسوسني
وما علينا بعد أن علمنا أن هذه القوانني هي مفتاح الشر والويالت يف بالد اإلسالم، إال أن حنارهبا حرباً شعواء 
بكل إمكاناتنا، ونرفضها رفضاً تاماً يف كل شؤوننا، ألن قبوهلا والعمل هبا من أشد احملرمات، إذ هي اليت أذهبت 

بعد ما كانوا سادة أعزاء، وقد ذكرنا يف كتاب )املرض والعالج( أن  بدين املسلمني ودنياهم وجعلتهم عبيداً أذالء
مرض املسلمني هي القوانني املصطنعة وعالجهم هو التخلص منها وليس القصد قوانني احلدود واجلنسيات 
السفر واهلويات وما أشبه فقط بل كل القوانني الكابتة وحنوها سواء كانت كبتاً للزراعة أو التجارة أو الصناعة أو 

أو اإلقامة أو العمارة أو الثقافة أو القوانني اليت أوجبت متزيق وحدة املسلمني أو أحدثت احلدود بينهم أو زرعت 
 الفرقة والعداء فيما بينهم كي ال يكونوا أخوة كما أمر القرآن احلكيم أو غري ذلك.

 احلكام وخرق القانون
الم )يف قبال قوانني اإلسالم املستنبطة من الكتاب والسنة( إن الغرض من قوانني احلكم املوضوعة يف بالد اإلس

هو احليلولة دون زوال احلكام أو زوال امتيازاهتم أو امتيازات ذويهم، وبعد ذلك فكل الشرائع واألعراف يف منطق 
لس األمة( هؤالء احلكام إىل اجلحيم، وقد قال يل احلاكم األعلى يف دولة عربية ما نصه: )أين ال أتقيد بقوانني جم

وكان كما ذكر وهلذا ابتليت تلك البالد هبزات عنيفة. وقال حاكم آخر مسعته عرب وسائل اإلعالم يقول: )القانون 
ال يقيدين( فلماذا تضعون القوانني أيها احلكام؟ وهذا لسان حاهلم مجيعاً بال استثناء ويدل على ذلك سلوكهم 

 اليومي وتأخر البالد أكثر فأكثر.
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 القانون اإلسالمي وحقوق اإلنسان
 

 القانون اإلسالمي وحقوق اإلنسان
وآله( من الشفقة والرمحة حىت لو قارنّا بني املمارسات القمعية، واجلاهلية اجلديدة إىل سرية الرسول )صلى اهلل عليه 

 بالنسبة إىل أعدائه لوجدنا بعد املسلمني عن سريته يف احلكم واليت نقتطف منها:
 بالنسبة إىل الذين أرادوا قتله يف العقبة حيث عفا عنهم. - 1
خر األمر حيث وبالنسبة إىل املرأة اليهودية اليت سقته السم مما اجنر إىل استشهاده )صلى اهلل عليه وآله( يف آ - 2

 (.1عفا عنها)
وبالنسبة إىل األطفال الذين كانوا يأتون هبم إليه )صلى اهلل عليه وآله( ليدعو هلم أو يؤذن يف آذاهنم فإذا  - 3

بالوا يف حجره وأراد ذووهم تأديبهم كان )صلى اهلل عليه وآله( يقول: ال تزرموه فإين أغسل ثويب ويذهب أثر ذلك 
 عنه.

 الطفل الذي بكى يف صالة مجاعته فخفف صالته وقال ملن اعرتض عليه )ملاذا خففت وبالنسبة إىل - 4
 (.2صالتك يا رسول اهلل؟( أال مسعتم صراخ الطفل)

وبالنسبة إىل )سوادة( حيث أراد االقتصاص من الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ألنه زعم إن عصى الرسول  - 5
سول )صلى اهلل عليه وآله( العصى وهو على املنرب يف املسجد أمام املسماة )باملمشوق( الحت بطنه فأحضر الر 

 (.3املأل من أصحابه وهو إذ ذاك مريض ورفع ثوبه عن بطنه وأمر سوادة أن يقتص منه)
 (.4وبالنسبة إىل الذين اهتموا زوجته بالفاحشة ووردت بذلك آيات من القرآن احلكيم تعلن براءهتا) - 6
يث رآها حممرة العني من البكاء بعد فتح خيرب وقالت أن بالل مر هبا على مصارع وبالنسبة إىل صفية ح - 7

قتالها من اليهود فقال الرسول )صلى اهلل عليه وآله( معرتضاً على بالل: هل نزع اهلل الرمحة من قلبك يا 
 (؟.5بالل)

رتافهما بالنسبة إىل جهة حربية وبالنسبة إىل العبدين املشركني اللذين كان املسلمون يضربوهنما ليأخذوا اع - 8
 فزجرهم الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وهناهم عن ضرهبما.

وبالنسبة إىل أنه )صلى اهلل عليه وآله( مل يتمكن من النوم يف الليل بعد انتهاء حرب بدر ألنه مسع أنني  - 9
 بعض األسرى الذين شد بعض املسلمني احلبل على أيديهم.

طب حيث جتسس ضد املسلمني لكفار مكة مبا لو حقق جتسسه أثره لسبب مقتلة وبالنسبة إىل حا - 11
عظيمة وبطل حمتوى ما أراده الرسول )صلى اهلل عليه وآله( من فتح مـــكة سلمياً، إلـــى غريها من القصص الـــكثرية 

 (.6اليت تزخر هبا سريته العطرة)
 ال تعذيب وال اغتيال



يه وآله( بعضاً واغتياله بعضاً فال أدل على كذب القصتني من أهنما ترتبطان أما حكاية تعذيبه )صلى اهلل عل
باليهود الذين خلقوا هذين اإلفكني ليحطوا من كرامة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( كما هي عادهتم من قدمي 

لنضري أيضاً هي من الزمان وإىل اليوم كما أن حديث أمره )صلى اهلل عليه وآله( بقتل مجاعة كبرية من يهود بين ا
اختالق اليهود ويؤيد ذلك باإلضافة إىل عدم صحة السند حىت يف رواية واحدة من تلك الروايات كما يظهر ملن 

راجعها وهل ميكن احلكم برواية غري نقية السند وقال )سبحانه(: )يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ 
ن الرواية غري صحيحة السند ال تقبل، وباإلضافة إىل أن أمثال ذلك ( فباإلضافة إىل بداهة القول بأ7فتبينوا()

خالف سرية الرسول )صلى اهلل عليه وآله( من بدء بعثته إىل يوم استشهاده طيلة ثالث وعشرين سنة، اختالف 
ختالف يف روايات قتلى بين النضري اختالفاً كبرياً مما يوجب العلم باختالفها ملن راجعها ولذا ال جتد مثل هذا اال

سائر حروبه ومغازيه وسائر سريته مع املؤمنني واملنافقني والكفار نعم إن اليهود يفرتون الكذب مث يرمون به الربيء 
وقد قال سبحانه )ومن يكسب إمثاً فإمنا يكسبه على نفسه وكان اهلل عليماً حكيماً، ومن يكسب خطيئة أو إمثاً 

 (.8مثاً مبيناً()مث يرم به بريئاً فقد احتمل هبتاناً وإ
 االفرتاء على الرسول )ص(

وكان اليهود كثرياً ما يفرتون الكذب واإلمث ليجلبوا به النفع ألنفسهم مثل قصة تزويرهم ورقة عن لسان الرسول 
)صلى اهلل عليه وآله( بأنه رفع عنهم اجلزية وعرضوا تلك الورقة على بعض اخللفاء وملا حبث اخلليفة عن احلقيقة 

لورقة من اختالقهم بدليل أن الشاهدين اللذين كتبا شهادهتما يف تلك الورقة كان أحدمها ميتاً قبل تاريخ  ظهر أن ا
كتابة تلك الورقة املزعومة، وثانيهما مل يسلم عند تاريخ تلك الورقة. نعم إهنم حيرّفون الكلم عن مواضعه وكانوا 

سلم من أذاهم حيث قال هلم: )يا قوم مل تؤذونين وقد يقتلون األنبياء حىت أن نبيهم موسى )عليه السالم( مل ي
( وهذا فصل طويل أردنا اإلملاع إىل جانب منه وإمنا تفصيله حيتاج إىل جملد 9تعلمون أين رسول اهلل إليكم()

 مستقل واهلل املستعان.
 شبهات وأوهام

بالقانون السائد يف الغرب بأمور فمثاًل ويف اخلامتة ال بأس باإلشارة إىل أن كثرياً ما يستشكل على اإلسالم مقارناً 
 يقولون:

ال ميكن لإلسالم النهوض أمام الغرب حبيث يستهوي األفئدة ويستقطب الناس، بعد التفافهم حول األسلوب 
الغريب يف احلياة واقتناعهم به، وشحن أذهان كثري من املثقفني من املسلمني بذلك، ولذا ال يريدون حياة إسالمية 

فضوهنا، باإلضافة إىل أهنم خيشون من أن إعادة اإلسالم إىل احلياة تعيد مآسي األمويني والعباسيني جديدة بل ير 
والعثمانيني ومن إليهم، فقوة الغرب من اخلارج وضعف إرادة كثري من املسلمني يف إعادة احلياة اإلسالمية من 

واب عن هذه األمور والتفصيل يطلب من الداخل أوجبا عدم هنوض املسلمني، وحنن يف هذا الفصل نلمع إىل اجل
مظانه: من الكتب املفصالت، املتعرضة لإلجابة عن الشبهات اليت أثارها البعض، أو اختلجت يف أذهان بعض 

 حول اإلسالم علمياً أو عقيدياً أو تطبيقياً.



 حول القانون
احلهم وهذا أقرب إىل طبيعة البشر األمر األول: إن القانون يف الغرب بيد الناس وهم يسريونه إىل حيث يرون مص

من كون القانون بيد غريه يقننه كيف يشاء مث جيربه على تطبيق هذا القانون الذي مل يضعه هو بنفسه بل كثرياً ما 
يرى اإلنسان ذلك القانون خمالفاً ملصاحله، فالفارق بينهما هو الفارق بني من يقود السيارة وبني من يركب السيارة 

السائق إىل حيث يريد وإن كان الراكب ال يعلم املصري واملسري أو يرى أن السائق خيالف يف حيث يذهب به 
 سريه مقصد الراكب وإرادته.

هذا باإلضافة إىل أن القانون إذا كان بيد الناس يطبقونه حسب مقتضيات كل زمان ومكان أما إذا كان القانون 
كاناً دون مكان واإلنسان جمبور يف مسايرته وتطبيقه على نفسه خارجاً عن إرادهتم فهو يطابق زماناً دون زمان وم

 مبا خيالف زمانه ومكانه. واجلواب:
 قانون املعامالت

إن قوانني احلياة أما معامالت أو عبادات: أما قوانني املعامالت يف اإلسالم، فكلها عرفية دارجة بني العقالء من 
ة يف باب املعامالت إمضائيات( وال فرق بني قانون الغرب أو الناس، ولذا قال الفقهاء: )إن األحكام الشرعي

قانون اإلسالم من هذه اجلهة بل يفضل قانون اإلسالم على قانون الغرب بأن تقييدات القانون اإلسالمي بكثري، 
لم الفرق وبإلقاء نظرة سريعة إىل باب املعامالت يف الفقه اإلسالمي ومنها إىل باب املعامالت يف القانون الغريب يع

 الشاسع بينهما حيث كثرة القوانني الكابتة يف الثاين دون األول الذي وضعت قوانينه حسب احلكمة والصالح.
 

هذا باإلضافة إىل أن القانون الغريب يف املعامالت صيغ على النحو الرأمسايل أو الشيوعي وكالمها حيد من حريات 
نما صياغة القانون يف اإلسالم على حنو جيعل سعي اإلنسان  البشر ويوجب أن ال يكون سعي اإلنسان لنفسه، بي

كله لنفسه، بدون رأمسالية توجب ذهاب األرباح إىل كيس قلة خمتارة، وال شيوعية توجب ذهاب األرباح إىل كيس 
 الدولة، ومن الواضح أن العقل واملنطق وطبيعة اإلنسان الفطرية متيل إىل هذا القانون أكثر من ذلك القانون.

 انون العباداتق
وأما قوانني العبادات يف اإلسالم فكلها عقالنية يستسيغها العقل اإلنساين إذ هي أمور توجب صفاء النفس 

 وصقل الروح وتقوية االجتماع وقد ذكرنا يف بعض كتبنا األخالقية بأن العبادات كلها أخالقيات.
قة هتذيب وترغيب إىل الفضيلة وتطهري وهتجري فالصالة: وهي من عبادات اإلسالم وعبادات سائر األديان الساب

عن الرذيلة، تفتتح بالتكبري هلل املنعم وهو فضيلة وختتتم بالسالم على البشر واملالئكة وهو فضيلة، وما بينهما 
تذكري بنعم اخلالق رب العاملني الرمحان الرحيم الذي بيده احلكم واجلزاء )مالك يوم الدين( وتنزيه للرب العظيم 

 لى عن كل ما ال يليق به.األع
وطبيعي أن من يعلم هذا ويتوجه إليه ويكرر اللقاء به يف كل يوم مخس مرات، يف ممساه ومصبحه ووسط من 
النهار وطرفه، تصفو نفسه من القذارات وختلص من الكدورات، وبذلك يستقيم مسلكه ويبتعد عن الرذائل 



( وقد مثلها النيب )صلى اهلل عليه 11تنهى عن الفحشاء واملنكر()واآلثام ولذا ورد يف القرآن الكرمي: )إن الصالة 
وآله( بالنهر اجلاري الذي يغتسل فيه اإلنسان كل يوم مخس مرات، حيث ال يبقى فيه درن وال قذارة بل طهارة 

(، وتعديل سلوك وعرفان حقائق، وإىل جنب ذلك كله دروس إجتماعية، وإحساس بالوحدة اإلنسانية 11ونظافة)
( ال نستعني بسواك فاملصلي يرى نفسه واحداً من 13( ال نعبد غريك )وإياك نستعني()12كربى. )إياك نعبد()ال

البشر يطلب هلم اخلري من الرب العظيم، ويتحسس هلم بالوحدة اإلنسانية الكربى يف إجتماع يضم الشريف 
واحلضر، وهذا التحسس نواة للتآلف والرتاحم والوضيع والغين والفقري والعامل واجلاهل يف اجلمعة واجلماعة والسفر 

 والتعاطف والتبادل وكلها فضائل بشرية وأخالق سامية وهل األخالق الرفيعة إال هذه.
والصوم: قربة وتطهري، قربة إىل اهلل وزلفى لديه، وتطهري من الذنوب واملعاصي، إنه خاص به، وإال فما مينع 

غريه حيث ال يراه أحد وال يعلم به أحد، وبذلك يتولد الشعور  الشخص من األكل والشرب يف مكان ليس فيه
باملسؤولية أمام املالك العظيم مث ينمو هذا الشعور اإلنساين حىت يسيطر على جهاز اجلسم كله وبه يبتعد اإلنسان 

 (.14عن الرذيلة ويقرتب من الفضيلة، ويف احلديث القدسي: )الصوم يل()
للروح، هبا تتقوى على حتمل املكاره، والصرب عند الشدائد، أليس ميتنع اإلنسان  والصوم: جهاد مع النفس ورياضة

 عن األكل والشرب وهو يشتهيهما ويرتدع عن املالمسة ونفسه تتوق إليها؟
إن الصائم يشعر باجلوع والعطش، فتطهر روحه وتسمو نفسه ويقرتب بفكره مع الفقراء واملعدمني فيحس أَلمهم 

 فريق هلم ويعطف عليهم.ويدرك ما يدركون، 
مث شهر رمضان: اجتماع يف الليايل للعبادة، وتفرق يف النهار للمعاش، كله جد وعمل، دنيا وآخرة، تبادل حب 

 ووداد، واجتماع فوق صعيد الطهارة، وحتليق يف أجواء الروح، أليست هذه من الفضيلة؟
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم   ويلمح إىل هذا تعقيب اآلية بقوله سبحانه: )كتب عليكم الصيام

 ( تقوى وابتعاد من الرذيلة، وتقرب ودنو إىل الفضيلة.15تتقون()
واحلج: مؤمتر بين اإلنسان من كل األقطار واألمصار، ومن خمتلف األلوان واللغات، بال فارق بني عرب وال عجم 

( فهو  16البيت احلرام قياماً للناس() وال شرق وال غرب وال لسان وال لون، قال سبحانه )جعل اهلل الكعبة
كالعمود الفقري الذي حيفظ اإلنسان عن التضعضع والتفكك )وهو امتناع عن امللذات، وتطهري عن الذنوب 

 وتذكري بيوم العرض األكرب(.
ري، كما هنا مثال اخلري والفضيلة يف )الكعبة( الكرمية، أمرنا بالطواف هبا تذكرياً إىل أنا نطوف حول الفضيلة واخل

 نطوف بأجسامنا حول بيت اهلل الذي هو حق وعدل وخري:
وهناك مثال الشر والرذيلة )اجلمار( أمثلة الشيطان الرجيم، أمرنا برميها إشارة إىل أنا نرمي الشر ونقذف به إىل 

 جانب، فلسنا من الشر والرذيلة يف شيء وليست الرذيلة والشر منا مبكان.
د، كلهم حمـــرم وجمتنب عن لوازم اجلسم والبدن، وكلهم بلبس واحد ويف مكان والناس جيتمعون يف صعيد واح

 واحد )عرفات( و )مزدلفة( و )مىن( وكلهم أمام رب واحد، فهل تعقل فضيلة أحسن من هذه؟



إىل غري ذلك من خصوصيات العبادات اليت ذكرناها يف كتاب )األخالق اإلسالمية( وكتاب )عبادات اإلسالم( 
  واحد من العلماء يف كتبهم املعروفة.وذكرها غري

 حول احلريات
األمر الثاين: إن الغرب وفر للناس احلريات حىت حريات اجلنس خبالف اإلسالم الذي وقف أمام احلريات 

خصوصاً حريات اجلنس ومن الطبيعي أن مييل اإلنسان إىل احلرية دون الكبت، فالتبليغ لإلسالم يف العامل الذي 
 ات، هو تبليغ للكبت واحلرمان، وال أحد يرتك احلرية واالنطالق إىل األسر والتقييد.ذاق طعم احلري

 بني احلريتني
واجلواب: أن حريات احلياة أما صادقة وأما كاذبة، واإلسالم قد أقر الصادقة منها دون الكاذبة، بينما الغرب 

الالحرية ومكان الالحرية احلرية وكالمها عكس األمر، فأقر بالكاذبة منها دون الصادقة، فقد جعل مكان احلرية 
 خالف رغبة اإلنسان وميوله.

ما عدا احلريات الضارة  -أما جعل الالحرية مكان احلرية فألن اإلسالم جعل كل إنسان حراً يف كل شؤون احلياة 
ب )نريدها بينما جعل الغرب مكاهنا ألف قيد وقيد، كما ذكرنا يف كتاب )الصياغة( وكتا -بالفرد أو اجملتمع 

 حكومة إسالمية( وغريمها.
وأما جعل حلرية مكان الالحرية فألن احلرية الوحيدة اليت قررهــا الغرب هي حرية الفساد، كقضايا اجلنس 
 والفحشاء، واخلمر والقمار، وإعطاء احلرية هبذه األمور تساوي إعطاء احلرية للسرقة والقتل واهلرج واملرج.

نادون بلزوم إسقاط هذه احلرية وحيّذرون من مغّبة أمرها ويرون أهنا لو دامت ألودت ولذا نرى أن عقالء الغرب ي
هبم وحبضارهتم عن قريب، وعلى هذا فاحلريات يف اإلسالم هي حريات الصادقة وهي أقرب إىل طبع الناس من 

 حريات الغرب.
 حول املرأة

 -ؤون خبالف اإلسالم الذي جعل نصف احلياة األمر الثالث: جعل الغرب التساوي بني الرجل واملرأة يف كل الش
 شلالً لعدم منحها حقها كاملة. -املتمثلة باملرأة 

واجلواب: إن التساوي يف احلقوق بني الرجل واملرأة مع اختالفها يف اخللقة مع الرجل، جعل قسماً من التساوي يف 
صاحلها، ومل يساوها فيما يكون بضررها، صاحلها، وقسماً بضررها، واإلسالم قد ساواها مع الرجل فيما يكون يف 

فهو يف الواقع قد أعطاها الكثري، ومنعها القليل، بينما الغرب أعطى األقل للمرأة وأخذ منها األكثر، فقد أخذ 
منها الكرامة والعزة وسلبها الكفاف والعفاف، وجعلها تتسكع على أبواب الرجال لعلها جتد الدفء واحلنان، 

ناء، ومنحها بعض التوافه واهلامشيات وعلى أثرها تشتت األسر، وكثر الطالق وتفسخت فسلبها السعادة واهل
احلياة الزوجية الكرمية، وأصبحت باردة بال روح، فالتجأت املرأة بل والرجل أيضاً إىل إشباع عواطفهم خارج إطار 

ء الدعاية، واألوالد غري الشرعيني البيت واألسرة، واحلياة الزوجية، فشاع الفساد، وكثرت العوانس واألرامل، ونسا
 الذين عادوا على اجملتمع بالشر والفساد.



إنه من غري شك أن املرأة قد نالت بعض احلريات يف الغرب لكن حريتها هذه عادت عليها بالضرر فحريتها أشبه 
كن الكالم يف أن باحلرية اليت متنح لألطفال يف ذهاهبم إىل املدرسة وعدم ذهاهبم، فإهنا حرية ال شك فيها، ل

أيهما أفضل إلزامهم يف الذهاب إىل املدرسة أفضل هلم وجملتمعهم، أم حريتهم والسماح هلم بعدم الذهاب إىل 
 املدرسة خري هلم وجملتمعهم.

وكذلك بالنسبة إىل العامل والعمل، فهل إعطاء احلرية للعامل يف أن يرتك العمل ليبقى متسكعاً على أبواب 
 لته جائعة، أم عدم إعطاء احلرية له يف ذلك؟البيوت وتبقى عائ

ومن يرى نظام الغرب وظواهره اخلالبة ينخدع به ظاناً أن حرية املرأة أيضاً من تلك الظواهر املعجبة، بينما إعطاء 
حرية اجلنس والفوضى للمرأة من نقاط ضعف الغرب ال من نقاط قوته، ولو مل تكن للمرأة حرية الفوضى لكان 

 حسن مما هو عليه اليوم بكثري.وضع الغرب أ
إن مثل من ميدح ذلك الضعف القاتل، مثل الذي كانوا ميدحون السالطني حىت يف أخطائهم، بينما اخلطأ خطأ، 

( ونرى أن )سعدى( 17صدر من الكبري أو الصغري، بل اخلطأ من الكبري أكرب ولذا قالوا: )زلة العامِل زلة العامَل()
 عيب استحسنه السلطان فهو فن(.الشاعر احلكيم يقول: )كل 

 
إن االغرتار باجلانب احلسن من جمتمع ما لتحسني كل ما يأيت من ذلك اجملتمع، خالف موازين العقل واملنطق، 

لكن حيث مل يكن لنا بالد يطّبق فيها اإلسالم مبا يستلزمه من التقدم العلمي والتقين، والثقافة واالقتصاد والنظافة 
االجتماعي وما إىل ذلك من احملسنات، ومل يكن لنا جمال ألن مننح املرأة حقها الطبيعي الذي والنظام، والتكافل 

هو وسط بني اإلفراط والتفريط، مث نقايس بني بلدنا هذا اإلسالمي وبني الغرب، لريى العقالء بوضوح أفضلية 
ية، وأصبح من أنصار حرية املرأة مل نتمكن من أولئك البعض الذي انبهر مبباهج الغرب املغر  -اإلسالم من غريه 

على النحو الغريب، أن نقنعه بأن نظام اإلسالم وحقوق املرأة فيه، خري من النظام الغريب وكل ما فيه، إذ الناس 
عادة ال يؤمنون إال بشيء ملموس هلم، يرونه بأعينهم، وحيسونه حبواسهم، كما قال سبحانه: )بل يريد اإلنسان 

يكفيهم املقايسة بني النظامني مبراجعة التاريخ الصحيح، واملصادر األصيلة للفريقني، مث  ( ولكن18ليفجر أمامه()
 ترك احلكم للوجدان السليم، فإنه يقضي ال حمالة لإلسالم دون الغرب.

 حول العقوبات
 الرابع: وجود العقوبات القاسية يف اإلسالم وليس كذلك يف الغرب.

 واجلواب:
 سالمة اجملتمع وطهارته وبني جعل العقوبات الصارمة وقطع مادة الفساد، فرّجح األوىل أواًل: إن اإلسالم وازن بني

ألمهيتها دون الثانية، لذلك فتح جمال احلريات الصادقة أمام اجلميع وتكفل شؤوهنم احليوية، وأوليات ما حيتاجون 
ومل يُقِدم عليها إال  -كما أشرنا إليها   - إليه، ومل يسد يف وجوههم إال ما فيه فساد الفرد واجملتمع، وهي قليلة جداً 

من فيه الشذوذ، وعليه فالعقوبات املفروضة يف اإلسالم كالصفر أمام احلريات اإلسالمية وهي من باب الالبديّة 



واألهم واملهم، بينما الغرب فرض عقوبات أكثر من عقوبات اإلسالم )َكّماً( إذا القوانني الكابتة للحريات 
لغرب أضعاف أضعاف القوانني اإلسالمية، ولذا ترى يف مقابل كل مائة جمرم يف الغرب جمرماً واحداً املوضوعة يف ا

 يف اإلسالم، كما أملعنا إىل ذلك يف كتاب الصياغة.
أما )الكيف( فالعقوبة الصارمة ال تكون يف اإلسالم إال بشروط كثرية، ما معناه أن العقوبة نادرة ومبنزلة املعدوم، 

وبة النادرة ال بد منها إذا أردنا سالمة اجملتمع كما أن العقالء كافة مطبقون على عقوبة اجملرم بالسجن وتلك العق
 إذا أريد احلفاظ على سالمة اجملتمع.

 وإليك من باب املثال شروط قطع يد السارق حىت تعرف كم يكون القطع نادراً؟
عقالء يرون لزوم القطع ألنه يطهر اجملتمع عن اخلوف وأنه يكاد يلحق باملعدوم، وإذا توفرت هذه الشروط كان ال

والقلق فيكون القطع من باب تقدمي )األهم( عقاًل على )املهم( الذي هو اإلكتفاء بالسجن أو الغرامة أو ما 
شروط سائر العقوبات اليت قد يقال  -يف اجلملة  -أشبه، وحيث نذكر هنا شروط قطع يد السارق يعرف منها 

 أهنا قاسية.
 روط حد السارقش

أما شروط قطع يد السارق فهي على أقسام بالنسبة إىل )السارق(، وبالنسبة إىل )املسروق منه(، وبالنسبة إىل 
)السرقة(، وبالنسبة إىل )احلاكم(، وبالنسبة إىل )الشاهد(، وبالنسبة إىل )اجلّو(، وبالنسبة إىل )حمل السرقة(، 
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أو حنومها، فهذه أكثر من أربعني شرطاً جيب توفرها مجيعاً حىت ميكن إجراء احلد وقطع يد السارق، وكم جتعل 
 ه(.هذه القيود والشروط احلد قلياًل، بل ومعدوماً، فإنه من املعروف: )الشيء كلما زاد قيوده قل وجود

 وننقل هبذه املناسبة مقااًل عن )االعتصام( املصرية الصادرة يف ذي القعدة عام ألف وأربعمائة وسبعة:
)جلست اللصة التائبة أمام رجال املباحث تبكي وتعرتف قائلة: السجن لن يشفيين من داء السرقة أرجوكم اقطعوا 

 يدي حىت ال أسرق مرة أخرى.
ثالثني سنة، وهي زوجة لزوج كفوء وربة بيت وأم ألربعة أطفال، وزوجها من وتعرتف وهي يف عمر ال يزيد على 

 أثرياء مدينة اإلسكندرية وال يبخل عليها بشيء، مسكنها حيتوي على كل ما تصبوا إليه املرأة.
ورغم ذلك كله يقول ملفها يف مباحث اإلسكندرية: إهنا سرقت إثنيت عشرة شقة عام ألف وتسعمائة واثنتني 

 ميالدية، ودخلت على أثرها السجن مث خرجت منه بعد قضاء فرتة العقوبة، لكنها عادت للسرقة مرة ومثانني
أخرى، وكانت حترّيات املقدم طارق زمزم بإشراف العقيد عبد اجمليد سليم قد كشفت عن اللصة وراء سرقة عدد 

د النرباوي من القبض عليها جلست من الشقق بأسلوب املفتاح املصطنع، وعندما متكن النقيبان عادل كيلة وخال
 تعرتف ببساطة، أمام العميدين حممد القمحاوي وحممود ياسني.

وتقول: إين بعد ما خرجت من السجن أقسمت أن ال أسرق أبداً ولكن اتفق ذات مرة أن فقدت مفتاح شقيت 
كن أن تفتحي أي فقمت بتجربة بعض املفاتيح ففتح أحدها الباب، ووجدت شيطاين يوسوسين: إذاً من املم

شقة مبفتاح غري مفتاحها األصلي، وكانت اإلجابة العملية عندما ذهبت لزيارة إحدى قريبايت، وقفت أمام باب 
إحدى الشقق وضغطت اجلرس فلم يرد جوايب أحد، وبسرعة أخذت أجرب املفاتيح حىت فتح الباب أحدها، 

التجربة حىت جنح رجال املباحث يف القبض علّي(  وشعرت بلذة غريبة وأنا أتسلل إىل الشقة وبعدها كنت أكرر
 وإىل آخر ما ذكرته اجمللة.
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 خطوات في سبيل التغيير
 

 القوانني واملوظفني تقليل
ومن هنا نشري إىل أنه يلزم على ممارسي التغيري أن يهتموا بتقليل القوانني وتقليل املوظفني مهما أمكن، فإن كل 

قانون وكل موظف يكبت من حريات الناس بقدر ما، فالالزم مالحظة القدر الضروري منهما، والضروري منهما 
سواء باسم جملس األمة أو جملس  -حتت أي شعار واسم كان  -جملس شيء قليل جداً. أما أن جيلس مجاعة يف 

األعيان أو جملس الوزراء أو جملس قيادة الثورة أو ما أشبه ذلك، ويقّننون القوانني الكابتة فإن ذلك ال يعود إال 
يسبب خرق  بالشر على الدولة واألمة معاً، فإن كثرة القوانني توجب سقوط احرتام الدولة عند الناس، ألن ذلك

الناس للقوانني وعدم إطاعتهم هلا، وإذا تعلم الناس خرق القانون مل يعودوا يفرّقون بني القوانني الواقعية والقوانني 
اهلامشية، فإن كثرة القوانني نوع من أنواع الكبت والضغط ويف املثال املعروف: )الضغط يولد االنفجار( ولذا نرى 

ىت أن احملرمات كلها ال تصل إىل مثامنائة، فهي دون األلف بكثري بينما احمللالت قلة احملرمات جداً يف اإلسالم ح
 تصل إىل مئات األلوف وتتجاوزها.

 إزالة الوالء للقوميات
على املمارسني للتغيري أن يهتموا إلزالة القوميات واإلقليميات والوطنيات اليت تفرق املسلمني وتبدد مشلهم، ومن 

ق ال خيافان من هذه األمور الصورية كالقوميات وغريها، وإمنا خيافان من اإلسالم وحده، الواضح أن الغرب والشر 
وعدم خوف الكفار من القوميات وما إليها ليس جبديد، وإمنا كان من غابر التاريخ وسابق الزمان، فيهود شبه 

ذين كانوا أتباع إيران، واملسيحيون اجلزيرة املتواجدون يف فدك وخيرب والعوايل والبيان وغريها وكذلك جموس اليمن ال
الذين كانوا متواجدين يف شبه اجلزيرة يف جنران وغري جنران واليت حدثت مع بعضهم قصة املباهلة املذكورة يف القرآن 

 احلكيم وغريهم من امللل والنحل هل كانوا خيافون من القومية أبان ظهور اإلسالم أو كانوا خيافون من اإلسالم؟
قضاياهم مع اإلسالم ومع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( املعروفة واملذكورة يف ثلة من آيات القرآن ولو راجعنا 

احلكيم ومتواتر التاريخ والروايات، لرأينا أهنم لو كانوا خيافون القومية ويهابوهنا مل تكن مثاًل بني اليهود وبني قومية 
نية معاهدات سياسية وعسكرية، وإمنا كانوا يأمنون جانبها مكة املتمثلة يف صناديد قريش وسائر العشائر الوث

 (.1ويتعاونون معها ضد اإلسالم ويقولون كما قّص القرآن علينا: )هؤالء أهدى من الذين آمنوا سبياًل()
 إحياء القوميات حماولة استعمارية

أتاتورك يف تركيا، والبهلوي األول يف  ولننقل هنا ثالثة مناذج من الذين رفعوا لواء القومية يف البالد اإلسالمية وهم:
إيران، وعبد الناصر يف مصر، حيث كان هؤالء الثالثة قادة القومية العربية، والقومية الفارسية، والقومية الرتكية، 

 نذكرهم هنا باخلصوص كي يقاس عليهم غريهم من أبطال القوميات األخرى.
 أتاتورك والطورانية الرتكية



تركيا قبل ظهور أتاتورك، وسقوط اإلمرباطورية العثمانية بلدة إسالمية مستقلة، حيكمها آل  النموذج األول: كانت
عثمان، وكانوا مع جتربهم واستبدادهم وظلمهم كما هو معروف يف التاريخ واحنرافهم وزيغهم عن اإلسالم القومي، 

ن ثغوره وحدوده وحيرسون وحدته حيافظون على الظواهر اإلسالمية، ويدافعون عن استقالل بالد اإلسالم وحيمو 
وسيادته، ومل يقدموا يوماً على بيع البالد والعباد لألجنيب الطامع، ومل جيعلوا املسلمني عبيداً لإلستعمار الغاصب، 

بينما نرى أن أتاتورك ملا جاء إىل تركيا هو وجالوزته أفرغوا نقمتهم ونقمة أسيادهم املستعمرين على اإلسالم 
ضدمها محالهتم القاسية وقذفومها بالرجعية والتأخر، واخلمود والركود، وما أشبه ذلك من التهم  واملسلمني وشنوا

الكاذبة. وقد فتح يدي جالوزته باإلعتقال واملصادرة والسجن والتعذيب، والسوط والسيف والنهب والسلب، 
، وإشاعة فساد الغرب وجمونه يف واهلتك والقتل لشعب تركيا املسلم، كما واعترب التبعية العمياء للتمدن الغريب

البالد، أساساً وحموراً للحكم يف تركيا وقد أظهر كفره وعداءه لإلسالم حينما وصف اإلسالم بقوله بالنص: )إنه 
ليس إال قوانني ونظريات شيخ عريب أمي جاهل(، وتشدق هبذا تربيراً حملاربة أحكام اإلسالم فمنع احلج إىل مكة 

الوسائل، وحّرم اللغة العربية والشعائر الدينية، وألغى األذان والشعائر الدينية، ونشر املخامر املكرمة وحارهبا بكل 
واملقامر واملالهي واملفاسد، وحّرم لبس العمامة واجلبة واألزياء اإلسالمية، وكشف حجاب النساء بالقهر والقوة 

( هبذا الصدد: )حقق أتاتورك استقالاًل وفعل ما فعل حىت قال الدكتور الشناوي يف كتابه )حنو إسالم سياسي
ظاهرياً ناجزاً انتهى باإلحلاق والتبعية لنفس اخلصم داخل حلف األطلنطي، ونصر نفس احللف القبارصة اليونان 

 على القبارصة األتراك ألن األتراك مسلمون(.
تورك يتملق ألسياده، ويتجاسر ( فأتا2وهكذا كان دأب احلياة وسنة الكون فإن )من أعان ظاملاً سّلطه اهلل عليه()

على اإلسالم ونبيه الكرمي إلرضائهم، ومينع األذان والصالة واحلج والعمامة ليكسب وّدهم، لكن كل هذه ال 
تكفي يف تقليل وتلطيف قهر هؤالء احللفاء األسياد، بل تتعدى بعد دفنه لنصرة القبارصة اليونان رغم عدوانية 

السالح عن تركيا بعد غزوها لقربص مع أهنا هي اليت حتميهم من روسيا وهذا هو  وكفر أتاتورك ودولته لدرجة منع
 موقف احلكومات العلمانية اليت تدعي لنفسها التسامح والبعد عن األديان كرهاً أو حباً.

وإضعاف هذه املواقف درامية نستطيع تسجيلها لدى اإلشرتاكية اليت تدعي التقدمية والتحرر الفكري ولدى 
ية اليت هتتف حبياة الطبقات الكادحة وتزعم نصرهتا وال نريد أن نقول: إن الوطنيات والقوميات والعلمانية الشيوع

 واالشرتاكية كلها تتحالف ذاتياً ضد اإلسالم فهذا سنبينه يف مكان الحق.
اإلسالم وال نريد أن نقول: إن الرجل األبيض الغين وهو بنسبة التسعني من واحد من املائة مستعمر لبالد 

ومستغل لثرواهتا وخرياهتا وباقي النسبة إما وطين أو قومي أو علماين أو اشرتاكي ال يهتم باإلسالم بل رمبا عمل 
إلقصائه عن احلكم وإبعاده عن احلياة وكل أنصار اإلسالم حالياً هم عند الرجل غري األبيض وغري الغين وال نريد 

أو العلماين أو الضد رجعي يأكل ويستهلك مثانني يف املائة من  أن نقول: إن هذا األبيض الغين اإلستعماري
خريات العامل ورفاهه، واخلدمات املوجودة فيه مث يقول للرجل الفقري وبكل صراحة: حّدد مواردك ومصارفك أو 

انتحر، ويفرض عليه ذلك عملياً عرب قوانني وضعية مصطنعة. ومن الطريف أنه يصف هذا املوقف الظامل 



اين: بأنه رؤية مستقبلية وتقدمية وأنه مينع من االنفجار السكاين الذي يهدد العامل فقد اخرتع هذا الرجل الالإنس
املتخم أسطورة ضخمة جداً تغطي على الكرة األرضية حىت لتحجب عنها الشمس وهي أسطورة االنفجار 

أصبح هو اإلله املسؤول عن السكاين اليت خلت نبؤهتا يف أي كتاب مساوي أو حديث نبوي وكأن هذا الرجل 
األرض وخيشى انفجار هذه األرض، الواقع إن ما خيشاه هذا الرجل ليس انفجاراً سكانياً ولكن انفجاراً عقائدياً 
ضده، بل إنه يتصور تصورات احملموم بأن انفجاراً إسالمياً كبرياً على األعتاب سيقود هذه اجلماهري املضطهدة، 

 (.3ن )يوم املظلوم على الظامل أشد من يوم الظامل على املظلوم()وستنتقم منه أشد انتقام فإ
وعلى أي حال فقد عرضت القومية الرتكية الطورانية اليت دعا إليها أتاتورك تركيا إىل اإلنزواء والفساد وأثقلتها 

ضي وقد صارت بالديون واألوزار وأحلقتها بالتبعية والتخلف، فهذه قواعد عسكرية أمريكية مزروعة يف تلك األرا
تركيا ال دين هلا وال دنيا بعد أن روجت القومية الرتكية وإىل اآلن وبعد أكثر من نصف قرن تقريباً ال زالت احلريات 

 مكبوتة يف تركيا إال حرية الفساد والفجور، وإال حرية الصهاينة واملستعمرين.
 البهلوي والقومية الفارسية

ان، فرفع فيها لواء القومية الفارسية وفصل البلدة املسلمة عن سائر بالد النموذج الثاين: سيطر البهلوي على إير 
اإلسالم ومنع احلج والزيارة واألذان واجلماعة واملنرب واخلطابة، والوعظ واإلرشاد والتشرف إىل األعتاب املقدسة 

استملك األوقاف واألماكن املشرفة، وأشاع اخلمور والفجور وصادر املؤسسات اخلريية واملدارس الدينية، و 
واألمالك الشخصية، وهنب اخلريات، وسلب الثروات، وقتل عشرات األلوف من العلماء، وحارب الثقافة الدينية 
ومنعها منعاً باتاً، وطارد رجاهلا أي مطاردة، وأجرب النساء على التربج واالختالط بالرجال وفتح املواخري واملخامر 

لزراعة، وعمل ليل هنار لربط عجلة البالد بالغـــرب وأضمر العداء واحلرب واملقامر وحطم االقتصاد والصناعة وا
ألهايل خوزستان جبرم عربيتهم، وحطم منطقتهم حتطيماً، وأبادها زراعياً وثقافياً بعد أن قتل أمريهم الشيخ خزعل 

سلمية ومباحثات مبفاوضات  -حسب ادعائه  -غيلة وغدراً وذلك يف قصة مشهورة، طلب فيها زيارته له للقيام 
سياسية، فاستضافه لذلك رمسياً يف طهران وطمأنه بالوفاء واألمان، لكنها مل تكن مفاوضات سلمية ومباحثات 

سياسية، بل كانت خطة مدروسة، وقضية مدسوسة راح ضحيتها الشيخ خزعل وعشائره العربية يف خوزستان 
 يه السم يف السجن ظلماً فمات على أثره.حيث اختطفه البهلوي غدراً، وأودعه السجن عدواناً ودس إل

حتدث الدكتور املسؤول عن سجن الشيخ خزعل وامسه )الدكتور أمحد( أثناء زيارته لكربالء املقدسة قبل أكثر من 
أربعني سنة تقريباً حيث كان يُظهر الندم والتوبة عما ارتكبه من القتل واجلرمية يف حق املسلمني بأمر من البهلوي 

أعطاين البهلوي مساً قاتالً وأمرين أن أدسه يف طعام الشيخ خزعل وبعده أمنعه من شرب املاء ألن شرب  -قائاًل: 
املاء يذهب أثر السم، قال: وكان يوماً شديد احلر، والسجن غري جمهز باملروحة وغريها وكان يف زنزانة انفرادية 

ما شربه أحس بالسم فطلب مين املاء لكين وكان يصوم تلك األيام وعند اإلفطار قدمت له اللنب املسموم فل
غيبت نفسي عنه وأشرفت عليه من بعيد أراقب حركاته وسكناته وكيفية موته، فرأيته وهو يضرب نفسه تارة 



جبدران السجن من شدة حرارة السم وأخرى يضرب رأسه من كثرة أمله ويصرخ: العطش، العطش، لكين تركته  
 كذلك حىت مات ملطخاً بدمائه.

أن البهلوي ارتكب جرميته الوحشية ضد العلم والثقافة فسّفر العلماء األبرار الذين مل يتمكن من قتلهم  كما 
كالسيد حسني القمي وأوالده الكرام أعالم األمة ومصابيح العلم والفضيلة والشيخ مريزا صادق التربيزي والسيد 

 حىت أن أحد ضباطه العسكريني. األنكجي وغريهم وقتل من متكن من قتله وذلك بال رادع وال مانع
قال: أمرنا البهلوي وحنن عشرة من الضباط أن نرمي صناديق مغلقة، كان قد مجعها جالوزته يف صحراء أطراف 
طهران يبلغ عددها ما يقارب اخلمسني وملا رميناها بوابل من الرصاص إذا بنا نسمع الضجة من داخلها، مث رأينا 

ا، وبعد ذلك جاء جالوزته الذين رافقونا إىل الصحراء ألجل هذه املهمة. فألقوا الدماء تسيل بغزارة من أطرافه
 بالصناديق يف حفرة كبرية كانت قد أعدت من قبل مث ساووها بالرتاب، وعفوا أثرها.

وأضاف الضابط العسكري قائاًل: أثارت هذه الواقعة املؤملة دهشيت، فرحت أستفسر عنها، وبعد التحقيق تبني أن 
ن رجال الدين، وأصحاب املنرب واخلطابة قد اختطفوا من بيوهتم وبعد إجراء عمليات التخدير البوليسية ثلة م

 جتاههم، وضعوهم يف تلك الصناديق، مث رشقوهم بالرصاص ودفنوهم يف الصحراء يف حفرة ال أثر هلا وال عالمة.
فاه صارت مستعمرة ذليلة من مستعمرات بريطانيا والنتيجة: أن إيران اليت كانت قلعة احلرية واالستقالل واخلري والر 

وتأخرت على أثره تأخراً ذريعاً يرثى له، وبعد حذف البهلوي األول من احلكم، انتقلت إيران على يد البهلوي 
الثاين من حوزة بريطانيا إىل مستعمرات أمريكا ونفوذها، حيث جرائم البهلوي الثاين بعد أبيه البهلوي األول 

 اجلميع.معروفة لدى 
 عبد الناصر والقومية العربية

النموذج الثالث: عبد الناصر وهو ثالث الثالثة الذين رفعوا لواء القومية. فكما أن أتاتورك رفع لواء القومية 
الطورانية يف تركيا والبهلوي رفع لواء القومية الفارسية، كذلك رفع عبد الناصر لواء القومية العربية يف مصر لكن 

مريكية، وهوى مبصر بعد ما كانت كنانة اإلسالم وحصن العرب إىل درك خطري وهوة سحيقة من حتت مظلة أ
التأخر والتخلف وحطم فيها كل شيء باسم اإلشرتاكية من زراعة وصناعة واقتصاد وثقافة وغري ذلك، وأباح 

ستني ألف كيلو مرتاً، إلسرائيل يف مهزلة مسرحية صحراء سيناء وجوالن والضفة، وسيناء وحدها تقدر بأكثر من 
مث خلف ورائه السادات ليكمل اخلطة املرسومة من قبل األسياد القتطاع مصر كلها باسم الصلح ومنحها 

إلسرائيل، وكان كذلك فقد اختزلت مصر اإلسالمية من بالد اإلسالم ودخلت يف مضلة أمريكية إسرائيلية ومت كل 
اليت أوجدها خلنق األصوات  -قضايا تعذيبه يف السجون  شيء، كما وحطم الشخصية اإلنسانية يف مصر فتلك

لدى الناس مشهورة ويف  -وكبت احلريات، ومألها باألحرار من املسلمني الذين يريدون ملصر العزة والكرامة 
مئات الكتب مسطورة فإنه كان يعذب األبرياء يف السجون مبختلف وسائل التعذيب املتطورة وأقسى أنواعها مما  

 حبياة السجناء األحرار. كان يودي



فمثالً كان ميارس يف حقهم عمليات الكي بالنار، وباآلالت احلديثة إىل حيث تشوى أجسامهم، وكان يسلط 
 الكالب البوليسية اجلائعة عليهم فتنهش أجسامهم.

تداء هذا إىل جانب التعذيب الروحي هلم فقد كان أمر جالوزته بإنتهاك حرمة السجناء من بنني وبنات واإلع
اجلنسي عليهم وقذفهم بوابل من السباب وركيك من الكالم، وصب أقسام اإلهانة والتحقري عليهم.. وأخرياً 

 صارت مستعمرة أمريكية إسرائيلية.
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 ب االستعمارالفصل الرابع:  من أسالي
 برمجة الخطط االستعماریة

 
 سياسة التشويه

مرض أحد العلماء قبل ثالثني سنة وأدخل املستشفى، وكان املرض مرض املوت، فجاءه إنسان وقال له: سيدنا 
 اغفر يل ذنيب الذي أذنبت يف حقك، قال: إين غافر لك، لكن على شرط أن تبينه يل.

 غفره يل.قال: إن الذنب عظيم، ولو عرفته مل ت
 قال: مهما كان الذنب عظيماً فإين مستعد للغفران، لكن بشرط بيانه، وكان مبحضر العامل مجاعة.

حيث أن هذا العامل كان مسامهاً يف )ثورة  -فقال الرجل: إن الربيطانيني يعطونين راتباً حمرتماً منذ ثورة العشرين 
أن أجلس وأقوم يف هذا املكان وذاك، ويف كل مكان،  وكل شغلي الذي أتقاضى يف قباله هذا الراتب -العشرين( 

وأقول: إن العامل الفالين عميل بريطانيا وذلك لتشويه مسعتك أمام الناس، فقال السيد العامل: قد عفوت عنك 
 لكن إياك أن تكرر العمل يف املستقبل.

 أرى إنساناً هناك بزي ويف قصة مشاهبة مر إنسان على أحد البالد اإلسالمية قال: دخلت املسجد فإذا يب
الصاحلني سألين عن بلدي وملا عرف أين من البلد الفالين، قال: أنا مستعد أن أعطيك من الدولة اإلسالمية 

الفالنية راتباً حمرتماً يف قبال أن تقول يف كل جملس وندوة أن الرئيس الفالين كافر، بينما كان الرئيس مسلماً وفيه 
، قال: فأبيت، وقلت: إين ال أفعل هذا الفعل، ألين أخاف اهلل سبحانه وتعاىل، نوع ما من الصالح واإلصالح

والرئيس الفالين وإن كان فاسقاً لكنه ليس بكافر وهكذا الغربيون والشرقيون بّضعوا األمة مبا حتطمت وحدهتا فلم 
 تتمكن من القيام أمام االستعمار.

لعمالئه يف طهران ستني ألف )مناط( من الذهب يف قبال  ويف مذكرات )غينيازد الغوركي( يقول إنه كان يبذل
 إشاعتهم األكاذيب اليت تنفع دولة روسيا )التزارية(.

إىل بلد املسيحيني  -من قبل  -وقد سقطت فلسطني من أيدي املسلمني إىل يد اليهود كما حتولت األندلس 
)قرقيزيا( و )قاذقستان( و )تركستان( و وذهبت اجلمهوريات الست اإلسالمية وهي )أرمينيا( و )أذربيجان( و 

)طاجكستان( إىل يد الشيوعيني الروس بسبب هذه اجلهالة والتفرقة والدسائس اإلستعمارية اليت عملها يف 
 املسلمني الغرب والشرق، وقد تقبلها الضعاف النفوس من املسلمني حكاماً وشعوباً فهدموا بناءهم بأيديهم.

 إىل األمام أن يبدل جهل املسلمني إىل العلم وتفرقتهم إىل الوحدة وبذلك ميكن فعلى من يريد تقدمي املسلمني
التغيري بإذن اهلل سبحانه وتعاىل ومنذ زمان بعيد بذر الشرقيون والغربيون يف البالد اإلسالمية بذور الدمار اليت أتت 

القاجار والعثمانيني، فأتت هبذه النتائج هبذه الثمار البشعة فإهنم بذروا بذور القومية واإلقليمية وغريها يف زمان 
 واآلن يبذرون أيضاً حىت تأيت بثمار أبشع وتفرقة أكثر.



والفقر واملرض واجلهل واحلدود اجلغرافية وكبت احلريات وغياب األخوة اإلسالمية والفوضى واالستبداد كلها بذور 
ن إال إذا عوجل األمر معاجلة جذرية بالرجوع إىل تبذر اآلن أكثر من ذي قبل وال بد أن تأيت بالثمار البشعة بعد قر 

العلم والفضيلة والتقوى ووحدة األمة واألخوة وإال فمن الواضح أن الصليبية والصهيونية والشيوعية ووالئدها تعمل 
 ليل هنار، ال ألجل عدم يقظة املسلمني فحسب، وإمنا ألجل جتهيلهم وتفرقتهم أكثر فأكثر.

املسلمني ناشئة عن اجلهل والرذيلة )فالواجب على ممارسي التغيري تبديل جهلهم إىل  ونعود فنقول إن كل مآسي
العلم ورذيلتهم إىل الفضيلة وبذلك ينتهي كل شيء مشني ويتبدل التأخر تقدماً والفرقة وحدة، وليس هذا األمر 

لو بقدر فتمكنوا من أن من املستحيل فقد رأينا الدول اليت تسمى بالدميقراطية خففوا من هاتني املشكلتني و 
يتقدموا ذلك التقدم اهلائل فهم اآلن يصنعون املراكب الفضائية اليت تنزل البشر على القمر وحنن ال نتمكن بعد 

حىت من صنع اإلبرة وحىت اللحوم لألكل تأتينا من اخلارج، وقد نسينا ما كانت بالدنا تنتجه من اللحوم واحلبوب 
 اجلهل والتفرقة والرذيلة.وما أشبه، أليس ذلك من والئد 

هو  -الذي هو مقدمة لالكتفاء الذايت يف بقية اجملاالت  -ومن ذلك نعلم أيضاً أن بداية االكتفاء الذايت 
 االكتفاء الذايت علمياً وفكرياً بغري إفراط وال تفريط أما التفريط يف الفكر أو اإلفراط فيه فال يأيت إال بالتأخر.

 التالية:وهبذا الصدد ننقل القصة 
 بني اإلفراط والتفريط

 أن رجاًل رأى يف سوق النخاسني عبداً يباع بأرخص من قيمته الطبيعية فسأل عن السبب.
 قالوا له: أنه يطبق أوامر املوىل حرفياً بال زيادة وال نقيصة فأعجب بذلك.

جيد. فاشرتاه وفرح بشرائه  وقال: هذا عبد حسن غاية احلسن، فإن العبد الذي يطبق أوامر املوىل حرفياً هو عبد
هبذا الثمن البخس، ويف الغد عندما أراد أن يذهب إىل صالة اجلماعة أمر عبده بأن يأيت بسجادته إىل حمل 

الصالة، فأطاع العبد وجاء بسجادته وفرشها ووقف عليها اإلمام )وهو سيد العبد( يصلي وبعد انتهاء الصالة 
 للعبد: أين السجادة؟رجع إىل داره وبعد ألي من الزمن قال 

 قال العبد: يا سيدي مل تأمرين أن أستصحبها إىل الدار من املسجد، وأنا أطبق األوامر حرفياً كما تعلم.
فصاح عليه السيد: ويلك إن السراق يذهبون هبا، فاذهب إىل املسجد وانظر هل السجادة ال تزال موجودة أم أهنا 

 السجادة.سرقت، فجاء العبد إىل املسجد ورجع بدون 
 قال له املوىل: فأين السجادة؟ وهل كانت موجودة؟

قال العبد: نعم إهنا كانت موجودة يف املسجد لكين مل أت هبا ألنك مل تأمرين باإلتيان هبا، بل قلت يل: )انظر 
 هل هي موجودة أم ال( فصاح عليه املوىل: اذهب وأت هبا.

وىل إىل أن يبيع العبد وبعد مدة مر على سوق النخاسني فذهب ورجع خائباً، وقال: إهنا قد سرقت فاضطر امل
 فرأى عبداً يباع بقيمة رخيصة أيضاً، قال: وملاذا هذا العبد هبذا الرخص؟

 قالوا: ألنه يطبق أوامر املوىل ولوازمه، فقال يف نفسه هذا عبد حسن، وتعجب من أنه ملاذا ال يرغب فيه الناس؟



فقال لعبده: اذهب وائتين بالطبيب، فذهب العبد وأبطأ مدة أكثر من واشرتى العبد وبعد مدة مرض السيد، 
املقدار الذي حيتاجه اإلتيان بالطبيب، مث جاء إىل البيت ومعه ما يقارب عشرة من األشخاص، قال السيد له: 

 ويلك ملاذا أبطأت ومن هؤالء العشرة؟
أن تشرتيين وقد قلت يل اذهب وأت بالطبيب قال سيدي: إين أطبق األوامر بلوازمها كما قالوا لك عندما أردت 

فذهبت وأتيت هبذا الطبيب، مث فكرت يف أنه قد يأمر الطبيب بالدواء لك، فجئت بالعطار الذي يصنع األدوية، 
مث قلت يف نفسي قد ميوت السيد، فجئت بالغسال والكفان واحلناط واملصلي على امليت ومن حيمل التابوت 

رآن على القرب، وما إىل ذلك فانزعج السيد منه انزعاجاً كبرياً، وبعد أن برأ من مرضه كان وحفار القرب ومن يقرأ الق
 أول ما فعل أن باع العبد.

 إن كاًل من اإلفراط والتفريط ينتهي إىل غري املقصد، فقد أودى هذان األمران باملسلمني.
 -باملعىن األعم  -م تفشي اجلهل والرذيلة فإن اخلطأ يف املقدمات ال يأيت إال باخلطأ يف النتائج فمن تصور عد

بني املسلمني فليس عليه إال املالحظة واالستقراء كما أن من تصور أن اجلهل يأيت بالعلم والرذيلة تأيت بالفضيلة، 
فهو غافل عن السنن الكونية وأن كل بذر يولد املثل ال املضاد، ويف قول احلكماء: )إن العدم ال يولد الوجود، 

ال يولد العدم والضد ال يولد الضد، واملثل ال يولد املثل املغاير، وإمنا يولد الصنو( يعين أن السواد ال يولد  والوجود
إال صنوه ال أنه يولد سواداً على شكل آخر، وال ننسى قبل نصف قرن إبان كنا يف كربالء املقدسة كيف كانت 

صحيح ملكافحته، فلما جاء األطباء أخذ املوت  فيها ظاهرتان )موت األطفال( بكثرة لعدم وجود أسلوب طيب
يتقلص ويتقلص كما ال ننسى أنه أبان ذلك كيف كانت )املالريا( جتتاح البالد سنة بعد سنة، وكان الناس يبتلون 

واليت كانت تولد  -هبا بأعداد كبرية، فلما جاء إىل البلد )حمافظ ذكي( جفف املستنقعات اليت كانت يف أطرافه 
 وردمها مل يعد ذلك املرض يف كربالء وإىل اآلن. -لعفونة وجراثيم املالريا البعوض وا

 ومن الواضح أنه حني ما يزول عن بالدنا اجلهل والرذيلة ال يتمكن احلكام أن يقفزوا على احلكم بسبب:
 الوراثة. - 1
 أو االنقالبات العسكرية. - 2
االنقالبيني باألمر بدون انتخابات حقيقية، حبيث متلك  أو االنقالبات غري العسكرية اليت تنتهي باستبداد - 3

 األمة أمرها وتلك هي بؤرة املشاكل يف بالدنا، فإذا أخذت االستشارية بالزمام انتهت املشاكل.
 بريطانيا: نريد عراقاً مطيعاً 

ة مع وزير ومن لطيف األمر أن أحد وزراء العراق يف عهد االنقالب قال: ذهبت إىل بريطانيا وكانت يل صداق
 اخلارجية الربيطاين.

فقلت: إنكم ماذا رأيتم من العراق حىت أحدثتم فيه انقالب عبد الكرمي قاسم، بينما كان العراق بلد أمن وسالم، 
 وحرية ورخاء، ونعمة وازدهار؟



نا )السبب هو أنا ما كنا نتمكن من األخذ بزمام العراق إىل حيث مصاحل -ضاحكاً  -فأجاب الوزير الربيطاين: 
وعندكم جملس األمة وجملس األعيان والصحافة شبه احلرة وتعدد األحزاب شبه احلرة والراديو والتلفزيون اللذان 
ينقالن الوقائع واألحداث فإنا كنا إذا قدمنا مبشروع كما تقدمنا )مبشروع ميثاق بغداد( أو )معاهدة بورتثموث(  

ئج مرضية، وهذا مما ال نتمكن من الصرب عليه، فأتينا بعبد الكرمي كانت التداوالت الكثرية وأخرياً ال تأيت لنا بنتا
قاسم وصنعنا االنقالب حىت نزرع هناك من إذا أمرناهم أطاعونا بدون نقاش( إهنا حقيقة قاهلا الوزير الربيطاين هلذا 

اسية وحنوها يف أمة الوزير االنقاليب، ومن هذا املنطلق يكون اجلهل والرذيلة يف بالدنا، وإذا تفشت األمية السي
أخذت يف التحطم حىت ال ترى هلا من باقية وقد ذكرنا يف بعض كتبنا أن االنقالبات العسكرية واحلكومات 

 الوراثية وحنومها من أخطر ما مين هبا املسلمون وأنه جيب احليلولة دوهنا يف املستقبل.
 رحلة نيبور

ة نيبور( يف القرن الثامن عشر وكتاب )أربعة قرون من وهنا جند أن من النافع أن نقتبس لقطات من كتاب )رحل
تاريخ العراق احلديث( لكي نعرف مدى يقظة الكفار وختطيطهم واطالعهم على أوضاعنا وحاالتنا ومدى اجلهل 

يف بالدنا ولكي نكون على علم ببعض جذور ما جيري اآلن يف بالدنا وألجل اإلملاع إىل ما كان فيه العراق من 
اسي واإلجتماعي واالقتصادي مما آل إىل االستعمار الذي نشاهده اليوم، فبينما كان الغربيون يف الضعف السي

أشد اليقظة لإلنقضاض على بالد اإلسالم، كان املسلمون يغطون يف نوم عميق، وبني ذا وذاك سقط العراق 
لداً يف غاية التأخر من النواحي بأيدي الغربيني وقد رأينا العراق قبل نصف قرن تقريباً وعشنا يف ربوعه فكان ب

العمرانية واالقتصادية والسياسية وكان الناس يلتزمون بالشعائر اإلسالمية نوعاً ما، لكن زالت معامل اإلسالم 
تدرجيياً بانتشار املخامر واملقامر واملالهي واملباغي واملصارف بسبب إصرار حكومة امللكيني مث اجلمهوريني حىت 

حكومة عفلق بالزمام مما أزاح كل معامل اإلسالم، وإمنا ذكرنا هذا الفصل لنعرف جذور  وصل األمر إىل قبض
املشكلة فنعاجلها بإذن اهلل تعاىل، وأنا ال أريد تصديق كل ما يف الكتابني وإمنا أردت اإلملاع فقط، وإال فعلى 

ابتلى به العراق قدمياً وحديثاً، فعلى احملققني أن مييزوا الغث من السمني، كما أن سائر بالد اإلسالم ابتليت مبا 
ممارسي التغيري االهتمام ملعرفة اجلذور ومعاجلتها لعل اهلل سبحانه يهيء للمسلمني حكومة إسالمية واحدة بسبب 

 الوعي الكامل، واهلمة العالية وما ذلك على اهلل بعزيز.
شوريني وأخرياً صار مركزاً للتمدن اإلسالمي، كان العراق يف سالف األيام مركزاً لتمدن السومريني والبابليني واآل

 وكانت بغداد مركزاً هلذا التمدن وقبلة ترنوا إليها أنظار الشرق.
احلروب الصليبية كانت البوابة الرئيسية لدخول االستعمار يف الشرق. لذا عملت احلكومات الغربية على التغلغل 

يف البالد اإلسالمية من أجل استثمار الثروات الطبيعية ومنابع املواد اخلام الغنية وجعلها سوق رائجة ملنتوجاهتا 
وأساليب مموهة فتذرعت باالرتباط بالدول اإلسالمية  االستهالكية، وأرادت أن تدخل الشرق بعناوين براقة

وبإرسال السّواح والذين يطوفون حول العامل بأعداد هائلة باإلضافة إىل أن االستعمار قصد حتطيم بالد اإلسالم 
 ألجل إزاحة اإلسالم عن احلياة.



 جمموعة نيبور:
اجملموعات األوروبية الغربية اليت تسللت إىل بالد يف القرون الثالثة األخرية كانت جمموعة )كارسنت نيبور( من أهم 

 الشرق وكان ذلك قبل مائيت عام.
لقد تولد )كارسنت نيبور( من فالح أملاين من ضاحية )سيليزيا( يف مدينة.. )لدنغورث( يف حمافظة )الونربغ( يف 

جبامعة )كوتنكن( من أجل ، وكان يساعد أباه يف الزراعة، وعندما أكمل دراسته الثانوية التحق 1773آذار  17
 حتصيل علم الرياضيات وعلم الفلك.

م جهز ملك الدامنارك فردريك اخلامس جمموعة من أجل إرساهلا إىل بالد الشرق األقصى وجنوب 1761يف عام 
 شبه اجلزيرة العربية، وأرسل يف طلب نيبور من أجل اإلنضمام إىل هذه اجملموعة.

م كان على منت الباخرة الدامناركية املسماة )كرينالند( مخسة 1861اين عام / كانون الث4بناء على هذا يف يوم 
أشخاص خمتلفي اجلنسية وعلى عاتق كل منهم مهمة ختتلف عن مهمة اآلخرين، واثنان منهم أملاين اجلنسية 

الثمانية  وآخران من الدامنارك واخلامس من السويد وأعمارهم ال تزيد على األربعة وثالثني عاماً وال تنقص عن
 وعشرين عاماً، وهم:

الربوفسور بيرت فردريك كريستيان فون هافن )دامناركي( رئيس اجملموعة ومسؤول مركز حتقيقات ومعرفة  - 1
 األلسن واللغات القدمية.

 الدكتور كريستيان كارل كرمير )دامناركي( متخصص يف حتقيقات العلوم الطبيعية. - 2
 ور )أملاين( الذي أوكلت إليه مسؤولية التحقيقات اجلغرافية والفلكية والرياضية.الضابط املهندس كارستون نيب - 3
 اهلر جورج ويلهلم بورينفذ )أملاين( مسؤول رسم الفنون وحفرها وطباعتها على النحاس. - 4
 الربوفسور بيرت فورسكال )سويدي( طبيب اجملموعة ومتخصص يف علم النبات. - 5

م من ميناء كوبنهاكن وتوجهت إىل تركيا ومصر والسويس 4/1/1761كرينالند صباح   وأحبرت الباخرة الدامناركية
وجدة واليمن. وزاروا خالل هذه الرحلة اليمن وتعرفوا إىل أحواهلا وطبيعتها ومنابعها مث توجهوا إىل مدينة بومباي 

الذهاب إىل الصني إال أنه اهلندية ويف هذه الرحلة مات مجيع أفراد اجملموعة باستثناء نيبور. فصمم هذا على 
مرض مرضاً جعله يلتزم حبمية غذائية ملدة ستة أشهر وعندما استعاد صحته صمم على العودة إىل وطنه وبعث مع 
أول باخرة تقصد لندن مجيع األوراق والتحقيقات واخلرائط والتقارير اليت مجعتها جمموعته للحفاظ عليها من التلف 

مباي اهلندية قاصداً بندر عباس، مث شرياز وبعد توقف طال أربعة وعشرين يوماً إىل والضياع، أما نيبور فغادر بو 
 بوشهر. 

 نيبور يتوجه إىل البصرة:
 م توجه إىل البصرة.28/5/1765ومن هناك ويف يوم 

نوعاً من أنواع مترها ورطبها مع شرحها. وتلبس باملالبس  25حملة منها، كما رسم  73ورسم خارطة البصرة و 
 بية وغرّي امسه فصار )عبد اهلل( من أجل التحفظ من حساسية الناس جتاه األوروبيني والغربيني.العر 



وبعد مدة من الزمن عاد نيبور إىل بالده مث زار البصره مرة ثانية ويف رجوعه من العراق إىل بالده زار مدينة املوصل 
وصور وطرابلس الشرق والالذقية ودمشق  وحلب وديار بكر وأنطاكية واإلسكندرية ويافا والقدس وعكا وصيدا

 واسطنبول وقوتيه وبورصه واورند قرب حدود بلغاريا، وخبارست ووارشو وبرسال وأملانيا مث انتهت جولة نيبور.
 وكلفت هذه السفرة احلكومة الدامناركية حوايل مخسني ألف جنيه اسرتليين بقيمة هذا اليوم. 

 خرائط نيبور:
خرائط صنعاء وشرياز )برسبوليسر(، والبصرة وبغداد واملوصل والنجف األشرف والقدس، واستطاع نيبور أن يرسم 

 ودمشق والبحر األمحر، وبعض هذه اخلرائط حلد هذا اليوم يستفاد منها يف كل العامل.
ولقد عثرت جمموعة نيبور على خطوط وكتابات مسمارية كثرية كانت مكتوبة حول التمدن يف الشرق. وكانت 

 طوط والكتابات املسمارية أمهية كربى يف علم التاريخ ويف علم اآلثار واملتاحف بالنسبة للشرق.هلذه اخل
وعندما عاد نيبور إىل أملانيا كتب كتابه حول السياحة إىل الشرق حتت عنوان )صنعة جزيرة العرب( وطبعه، وبعد 

لعراق إىل اللغة العربية حتت عنوان )رحلة نيبور ذلك ترجم إىل اللغة اإلنكليزية والفرنسية، مث ترجم القسم املربوط با
 إىل العراق(.

 أن القسم اخلاص بالعراق من رحلة نيبور على ثالثة فصول:
 الفصل األول: سفرة نيبور من البصرة إىل بغداد.

 الفصل الثاين: سفرة نيبور، من بغداد إىل املوصل.
 الفصل الثالث: وصف مدينة املوصل ومشال العراق.

 بل ثالثة قرون:بغداد ق
 بغداد يف اخلريطة اليت وضعها نيبور كانت على الوضع التايل:

 باب املعظم )أو باب السلطان(. - 1
 الباب الوسطى. - 2
 باب الطلسم. - 3
 باب الظلمات )الباب الشرقي(. - 4
 صوقايب )باب اجلسر(. - 5
 بطرية املدافع. - 6
 السراي )قصر الباشا(. - 7
 رية.مدرسة املستنص - 8
 منارة سوق الغزل. - 9

 ضريح الشيخ عبد القادر )الكيالين(. - 11
 تكية البكتاشية. - 11



 مرقد الست زبيدة. - 12
 ضريح هبلول دانه. - 13
 قرب يوشع. - 14

والقسم األعظم من املدينة متهدم وغري مسكون، والقسم املسكون كائن على ضفيت هنر دجلة وقرب قصر 
ة إىل بقية مدن الشرق أكثرها سكاناً وحدائقاً وأسواقاً، وشوارعها ضيقة ومليئة باألزقة الباشا، وبغداد بالنسب

 والفروع وبيوتاهتا من احلجر وعالية تقريباً.
وألن هندسة بيوهتا خاطئة وغرفها ليست صاحلة للسكن يف فصل الصيف لذلك عمدوا إىل إنشاء سراديب 

ا عراة اختذوا الشوارع واألزقة مساكن هلم يفرتشون األرض يلجأون إليها يف هذا الفصل القائض. وفقراؤه
 ويلتحفون السماء.

والسور الذي بين حول بغداد ليس صاحلاً للمقاومة والدفاع عن املدينة، واخلندق أيضاً خال من املاء وهذا الوضع 
 الدفاعي املرتّدي هلذه املدينة يسمح ويساعد على دخول القوات األوروبية بكل سهولة.

ا اجلانب الغريب من املدينة، ففيه قلعة صغرية تعرف باسم قلعة ايج، حلفظ البارود وكان حيرسها جمموعة من أم
 القوات النيجرية.

 وكانت القوات النيجرية مرتاحة من حيث أداء مهمتها، وذلك أهنا يف غرفة احلراسة يقضون أوقاهتم بلعب النرد.
( يسكن فيه أعداد من الدراويش التابعة بعضها للبكتاشية وبعضها وكان يف بغداد مكان يشبه يف وضعه )حسينية

للمولوية وقسم منها للرفاعية، وآخرين للنقشه بندية، والقلندرية والشاكرية، وكان أيضاً مكان آخر تابع ألصحاب 
 الشاكرية وهو مأوى الفقراء املسلمني القادمني من اهلند.

 سنة. 91هجرية وعاش  561القادر الكيالين الذي ولد يف عام إن مؤسس الطريقة القادرية هو الشيخ عبد 
ويف القسم الغريب من بغداد توجد بساتني واسعة غري آهلة بالسكان، والقسم الذي ينتهي ببغداد القدمية يقع فيه 

 مرقد اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم(.
بناه قليج أرسالن ابن امللك مسعود السلجوقي يف  واملعبد أو املكان الذي كانت جتتمع فيه البكتاشية يف بغداد قد

هجري وحسن باشا قد  216هجري ويف بغداد أيضاً قرب زبيدة زوجة هارون الرشيد اليت ماتت يف سنة  584عام 
 دفن زوجته عائشة بني مصطفى باشا جبوار زبيدة.

( وهو قد بّدل كلمات )األب( و وقرب العامل املشهور بالكرخي أيضاً يف بغداد، وكان امسه سابقاً )أبو ظاهر
)األبن( و )روح القدس( إىل )بسم اهلل الرمحن الرحيم( لذلك أخذته أمه وسجنته يف السرداب ملدة أربعني يوماً 

بلياليها ومنعت عليه الغذاء إال املاء واخلبز، وبعد أربعني يوماً عندما أخرجته من السرداب رأت أن حاله أحسن 
وقالت: ال بد وأن روحاً خبيثة قد دخلت بدنك فطردته لذلك، أما هو فقد ذهب  من السابق فتعجبت لذلك

إىل اإلمام موسى الكاظم )عليه السالم( باب احلوائج وتوسل به وأسلم وأصبح بعد ذلك من أعاظم املدينة يشار 
 إليه بالبنان.



وأربعني امساً من والة األتراك يف الدولة  أن )نيبور( قد ذكر يف مذكرته املسماة: رحلة نيبور إىل العراق حوايل مثانية
العثمانية الذي نصبوا من قبل احلكومة العثمانية على بغداد وأول هؤالء الوالة كان )كوجك حسن باشا( 

 هـ(.1178هـ( وآخرهم كان عمر باشا )1149 -1148)
 لذلك. ومنذ أن تسلم عمر باشا السلطة صمم على إبادة قبيليت خزعل وكعب إال أنه مل يوفق 

 الوايل العثماين:
ويف زمن الدولة العثمانية كان الدستور ال مركزياً وذلك ألن الوايل كانت مجيع األمور )حىت القوة التشريعية( بيده 

 وال يرجع إىل احلكومة العثمانية يف أي أمر من األمور.
 دينة ويوكلها إليهم، وهم عبارة عن:نعم، كان الوايل يرجع يف األمور املهمة جداً إىل الشورى املنتخبة من قبل امل

 الشيوخ ومنفذي األمور، وهم حاكم مقاطعة البصرة وحاكم ماردين ومجيع حكام املدن السابقني. - 1
 باشا آقا وهو رئيس فرقة اخليالة )رئيس الالوند(. - 2
 اآلقا أو الرئيس األعلى للقوات النيجرية. - 3
 بل علماء املدينة(.رئيس العلماء )وهو الذي ينتخب من ق - 4
 القاضي أو )حاكم املدينة( وهو من مجاعة املاليل. - 5
 مفيت املذهب احلنفي. - 6
 مفيت املذهب الشافعي. - 7
 نقيب األشراف ورئيس كل السادة وهو من ساللة النيب حممد )صلى اهلل عليه وآله( . - 8
 خطيب مسجد شيخ عبد القادر الكيالين. - 9

 حنيفة.  خطيب مسجد أيب - 11
 الباشلق:

 من أهم املدن اليت كانت تابعة لوالية الباشلق هي:
البصرة، وأربيل، وماردين، والديوانية، وقزاىن، والرماحية، والنجف، وكربالء، والطاووق، والطون كوبري، وقره طاغ، 

ية، ونيكجة، ومنديل، وبدرة، وخراسان، ومهروت وهبرزو، قزلرباط، وخانقني، وقصر شريين، وشهربان، وحران
وبروان، ودجيل، وتكريت، وسامراء، والدور، وزنكاباد، وبالد دروزين )بلد روز(، وخزنابات، وعانة، وجبة، 

 وهيت، وحديد، والروس، وكبيسة.
وكان العرب )وهم البدو الرحل( وبعض اجملموعات األخرى، ال يرضون أن يسودهم الباشا وهو احلاكم الرتكي بل  

 أسهم ويسودهم واحد من رؤساء عشائرهم. كانوا يريدون أن يرت 
 كردستان:

أما كردستان فهي أرض وافرة الزرع كثرية النعمة جتود على أهلها بالتني والعنب والقطن والرز وغريها من احملاصيل 
 الزراعية املهمة.



 أما لغة سكان كردستان فخليط من ثالث هلجات أو لغات:
 الكلدانية. - 1
 العربية. - 2
 ية.الرتك - 3

 فرتى هلجة مشكلة من الكلدانية والعربية، وأخرى حتتوي على مفردات تركية كثرية.
 ومن الصفات البارزة عند األكراد واليت تستويل على طبعهم هي الشجاعة. 

 املوصل ومشال العراق:
ستجمام يقول نيبور: يف أثناء سفريت إىل مشال العراق رأيت جمموعة من اليهود قدموا إىل املوصل لغرض اال

 والسياحة، فوقعت حادثة نزاع بني مسلمي املوصل وهؤالء اليهود، وكان اليهود خائفني جداً.
ويضيف نيبور: إن اليهود جبناء جداً وأذالء، وهم يعيشون حتت سلطة املسلمني بذلة وهوان، ومل يفكروا يوماً أن 

 أن ينتزعوا فلسطني ليجعلوها بلدهم يرفعوا السالح بوجه احلاكم الرتكي على فلسطني ويأخذوا حقوقهم وال
 ودولتهم.

ويف )طوز خور ماتو( رأيت امللح والقري أو الزفت وأنابيب النفط. وما كان الناس يستفيدون من القري إستفادة  
 كاملة، أما النفط فكانوا يستفيدون منه يف املصابيح الزيتية من أجل اإلنارة. 

 كركوك:
بالزروع وكأهنا عروس ترتدي لباساً مجيالً أخضر، وليس فيها إال قليل من أما كركوك فواقعة يف أرض مغطاة 

 العمران، واملسكون من هذه املدينة هو جزء صغري وكذلك جنوب املدينة.
ويف هذه املدينة توجد مساجد مهمة يقال: إن فيها قبور األنبياء وهم )دانيال( و)ميخائيل( و)ضانيا( و)اليعازر( 

 و...
 ينة أربعون شخصاً كلدانياً ونسطورياً وهم من التابعني لكنيسة الروم.ويقطن هذه املد

 أراضي مدينة كركوك عائمة على حبرية من النفط وأيضاً غنية بالقري.
 ويف مدينة )قوش( وهي مدينة يف مشال العراق، رأى نيبور امرأة مسلمة تصلي، فكتب يقول:

أن علماء أوروبا خيتلفون يف أن املرأة هل تدخل اجلنة أو  شككت يف أنه كيف تصلي املرأة وتركع وتسجد واحلال
 تبقى خارجها، والرجل فقط يدخل اجلنة. 

 أربيل:
يف هذه املدينة ويف أطرافها يقطن فرق اليزيدية وهم ممنوعون من إقامة شعائرهم الدينية، ألن األتراك مل يسمحوا 

ي اجلوشن وأحفاده، وهو الذي قتل احلسني، ولذلك هلم يف ذلك. هذه الفرقة تعتقد باحرتام وتقديس مشر بن ذ
 فهم يوالون مشر ويبتعدون عن أعدائه.

 أما الشيعة الذين يعتقدون بأن احلسني أعظم الشهداء وسيدهم فيعتقدون بضاللة هؤالء اليزيديني.



 وعند اليزيديني صور كثرية للحيوانات هي موضع تقديسهم واحرتامهم.
املدينة لغرض بيع ما اّدخره من دهن وبيض، حني يعرف أهل املدينة بأن هذا القادم وعندما يتوجه اليزيدي إىل 

)البائع( يزيدي يشرعون بإيذائه ولعن الشيطان ويف هذه احلالة يهرب البائع اليزيدي خملفاً وراءه ما جلبه للبيع من 
 دون أن يبيعها أو يستلم مثنها، من أجل االبتعاد وعدم مساع لعن الشيطان.

ث أن اليزيدية فرقة من فرق املسلمني فهم يتابعون بقية الفرق يف اخلتان، ولكنهم يشربون اخلمر ولكن بشكل وحي
 قليل ال يصل إىل درجة السكر. ويصومون خالل السنة فقط ثالثة أيام، ويذهبون إىل احلج كل عام.

 ومؤسس فرقة اليزيدية هو الشيخ عادي وهو مدفون بني مدينة عقرة واملوصل. 
 قوش:

أما مدينة القوش )وهي إحدى املدن الواقعة يف مشال العراق( فهي من املدن املقدسة عند اليهود، وذلك ألن النيب 
 )ناحوم يهودر( ولد يف هذه املدينة ومات فيها أيضاً.

ويف طريق املوصل يوجد قرب النيب يونس )عليه السالم( وهو أيضاً مقدس من قبل اليهود هناك، ومن األبنية 
 التارخيية يف املوصل هو )اجلامع الكبري( الذي بناه نور الدين وايل دمشق.

ويوجد مسجد مهم آخر يف نفس املدينة هو املسمى مبسجد النيب جرجيس، ويف خارج املدينة يوجد أيضاً مسجد 
 يسمى باجلامع األمحر.

 ولطائفة املسيح يف املوصل عشر كنائس، إال أن أكربها صغري جداً.
 املوصل مخسة عشر بيتاً خاصاً للغرباء واملسافرين القادمني من املدن األخرى. ويوجد يف

وأهل املدينة هم من املسلمني املنتمني إىل الطائفة السنية، والقسم األكرب منهم من املذهب احلنفي، والبقية 
 ينتمون إىل املذهب الشافعي.

 ربع هؤالء هم من )النساطرة( والكلدان غري املنحرفني وعدد بيوت اليهود يف هذه املدينة ألف ومائتا بيت، وحوايل
 والباقي من اليعاقبة.

 مائة ومخسون بيتاً يف املوصل هم من اليهود إال أهنم يعدون بني الناس من احلقراء واألذالء.
لى ويوجد أيضاً يف مدينة املوصل عدد كبري من معامل النسيج ومعامل طرح األلوان والنقشات، ومعامل طرحها ع

 األقمشة املنسوجة، واحلرفتان األخريتان بيد املسيحيني هناك.
 األقليات املتواجدة هناك جيب عليها إعطاء اجلزية للوايل الرتكي.

م وملدة واحد وأربعني يوماً حاول الرتك أن يفتح مدينة املوصل ويستويل عليها إال أنه يف النهاية مل 1743يف عام 
 املدة رمى على هذه املدينة أربعون ألف قذيفة.يوفق إىل ذلك، ويف خالل هذه 

ويف كتاب )أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث( لـ )لونكريك( يتحدث املؤلف بشيء من التفصيل حول تاريخ 
العراق وبغداد ويتطرق يف حديثه إىل تسلط املغول واإليرانيني يف زمن الدولة الصفوية، وتسلط األتراك بعد 



راق، ويؤكد كثرياً على مسألة الشيعة والسنة، ويذكر أن واحداً من العوامل اليت دعت الدولة الصفويني على الع
 العثمانية باهلجوم على الصفويني يف العراق هو االختالف املذهيب بينهما.

ويف زمن الدولة الصفوية والعثمانية عّمرت العتبات املقدسة وكذلك قرب الشيخ عبد القادر الكيالين وغريه من 
 املشهورين.

ومن املظاهر امللموسة والواضحة يف زمن الدولة العثمانية هو تداول إعطاء وأخذ الرشوة بني حكام الواليات من 
أجل احلصول على بعض املناصب أو يف تقسيم األراضي الزراعية. وهذه الظاهرة كانت سارية يف العراق ويف 

 بعض مدن إيران مثل تربيز.
 اينالنزاع اإليراين ـ العثم

لقد وقعت بغداد وهي عاصمة العراق بيد اإليرانيني تارة وبيد العثمانيني أخرى، وبعد أن فتح العثمانيون بغداد 
أخذوا احلاكم اإليراين على بغداد بأمر من القائد العثماين ووضعوه يف سفينة مملوءة باملواد املشتعلة وحرقت عليه 

 جلة ويف هذه احلروب قتل أكثر من أربعني ألف.السفينة حىت صار رماداً فذّر رماده يف هنر د
ويف مدة حماصرة بغداد كان الناس من شدة اجلوع يذحبون احليوانات غري املأكولة ويأكلوهنا، حىت آل األمر إىل 
قتل أبنائهم لغرض دفع ما أملّ هبم من اجلوع، وملا فتح شاه عباس بغداد، زار العتبات املقدسة وعاد إىل إيران 

 في قلى( حاكماً لبغداد.ونّصب )ص
واستطاع العثمانيون للمرة الثانية اسرتجاع بغداد من يد اإليرانيني بقيادة السلطان مراد وقد وقعت فيها حروب 

خّلفت أكثر من ثالثني ألف قتيل. وعّمر السلطان قرب الشيخ عبد القادر ووّسعه بأن أضاف إليه أرضاً كثرية كان 
 هلذا القرب. أكثرها مصادرة، وجعلوها وقفاً 

هذه الوقائع قد جرت حوادثها يف القرن السادس عشر امليالدي يف العراق. ويف القرن السابع عشر امليالدي ازداد 
نفوذ الدولة الرتكية يف مشال العراق. وملدة مخسني عاماً كان بني األتراك واإليرانيني نزاعات مستمرة من أجل 

 اإلستيالء والسيطرة على بغداد.
ات كثرية ومطاحنات عديدة كانت حتدث بني اجليش اإليراين واجليش الرتكي، ويف زمن )نادر قلى شاه( ومناوش

مؤسس سلسلة االفشارية يف إيران، وقع الصلح بني اإليرانيني واألتراك على العراق، وكتبت لذلك معاهدات كانت 
 خامتة للحروب الطاحنة والعداءات املشرتكة بني إيران وتركيا.

 
تلك املعاهدات تقتضي باحرتام الشيعة من قبل األتراك وجعل املذهب الشيعي املذهب الرمسي، وأعلن عن  وكانت

 ذلك وصار املذهب الشيعي هو املذهب احلقاين يف العراق.
لقد قتل وجرح آالف األشخاص من الطرفني يف احلروب اليت كانت تقع بينهما، ولقد وقعت احلرب بينهما يف 

، ويف هذه املدة وقعت معاهدات بني الطرفني، وبعد موت نادر شاه 1745رت حىت عام م واستم1711عام 
 تغريت جمريات األمور.



ومدينة البصرة أيضاً كانت مورداً لتنافس األتراك، واإليرانيني واألكراد، وأيضاً يف تلك الفرتة ويف القرن السابع عشر 
 امليالدي دخلت هذه املدينة شركة هندية شرقية.

ت جتري حروب ومطاحنات بني األتراك واإليرانيني من جهة، واألكراد من جهة أخرى، واملدن احلدودية وكان
 الواقعة بني احلدود اإليرانية والرتكية واليت يقطنها األكراد كانت تتعرض هلجمات اجليش اإليراين والرتكي. 

 نشأة الوهابية:
بن عبد الوهاب وانتشر املد الوهايب حىت مشل احلجاز يف  ويف العراق نشأ وترعرع املذهب الوهايب بقيادة حممد

 اجلزيرة العربية.
يف السنني األوىل لوالية أمحد باشا على بغداد كان حممد بن عبد الوهاب طالباً يف جامعة العلوم الدينية يف بغداد،  

 كما أنه قد درس يف مكة ودمشق والبصرة.
ن القرآن والسنة النبوية، ويف أيام احلج كانوا يهجمون على قوافل كانت أفكاره املغرضة وأفكار تابعيه بعيدة ع

 احلجاج اإليرانية والعربية ويسلبوهنم مجيع ما لديهم من أموال وحلّي وغريها.
م قاموا حبملة شديدة على مدينة كربالء )املقدسة( وسرقوا مجيع ما يف املدينة من ذهب وفضة 1811ويف عام 

عدانات وأموال وفرش مثينة وما أشبه ذلك، وقتلوا اآلالف من أهل املدينة يف جمزرة وأواين حتفية ومصابيح ومش
عامة، وحسب االحصائيات يف تلك احلقبة من الزمن كان عدد القتلى الذين قتلوا على يد الوهابيني يف كربالء 

 مخسة آالف قتيل، وعدد اجلرحى عشرة آالف جريح.
 التدخل املباشر

 ألوروبية:ا -العالقات العراقية 
ََ إىل العراق حوايل  وابتدأت روابط العراق بالدول األوروبية يف القرن الثامن عشر امليالدي، ويف هذه الفرتة َقِدَم
ثالثون سائحاً لغرض االطالع وكسب املعلومات عن أوضاع العراق، والسّواح كانوا من فرنسا واليونان، ومن 

 ومن بعض الدول األوروبية األخرى.الشركة اهلندية الشرقية التابعة لإلنكليز، 
م وكان 1812وأول القنصليات اليت أنشئت وافتتحت يف العراق هي القنصلية الفرنسية يف بغداد والبصرة يف عام 

 افتتاح أول قنصلية إنكليزية يف بغداد، املرحلة األوىل لنفوذ اإلنكليز واستعمارهم للعراق.
انتشر وباء الطاعون لعدة مرات يف بغداد ومات بسبب اإلصابة هبذا  وخالل سيطرة الدولة العثمانية على بغداد

 املرض اآلالف.. وكذلك فر اآلالف من بغداد خوفاً من اإلصابة هبذا املرض. 
 احلدود اجلغرافية املصطنعة:

م شكلت هيئة مؤلفة من اإلنكليز واألتراك واإليرانيني يف البصرة أخذت على عاتقها تعيني 1851ويف عام 
 دود اجلغرافية للمنطقة.احل

 م أسست إدارة عمان العثمانية للبحرية فأوجدت شركة البواخر العراقية.1867ويف عام 



م خطط لتأسيس خط السكة احلديدية اإلنكليزية اهلندية اليت متتد إىل وادي الفرات، ورمست 1843ويف عام 
 خارطته أيضاً.

 إلجياد خط سكة حديدية متر عرب وادي الفرات. م قام )جون رايت( برسم خارطة أخرى 1849ويف عام 
 النفوذ االستعماري:

وكانت احلكومة اإلنكليزية ورعاياها يف املنطقة، حياولون تقوية نفوذهم وتوسعته يف املنطقة، فكانوا يوجدون طرقاً 
احاً وضمنته برية جديدة ويتذرعون بذلك من أجل توسعة نفوذهم هناك، لذلك قدمت الشركة اهلندية الشرقية اقرت 

 بطلب للسماح هلا بالتعاون مع دولة إنكلرتا من أجل تأسيس الطريق الربي الذي يربط بني سورية واخلليج.
م بدأ العمل يف تأسيس الطرق الربية اليت وضع خرائطها املهندسون اإلنكليز، حتت اعتبار وجعل 1857ويف عام 

يق الربي الذي يربط بني اسطنبول وبغداد جاهزاً م صار الطر 1861هذه اخلطط والربامج تركية، ويف صيف 
لالستفادة منه. وبعد ذلك وضعت خارطة خط خانقني بغداد، مث خط الفرات، وأوصلت خطوط التلغراف 

 العراقية باخلطوط التلغرافية الرتكية واإليرانية يف اخلانقني، واخلليج واهلند يف مدينة الفاو.
اليت تربط بني كربالء والنجف، وبني الكوت والعمارة، وبني بدرة  وبعد ذلك وضعت خرائط اخلطوط الربية

 ومنديل، عن طريق دجلة. مث أوصلت الطرق عن طريق الكارون إىل اخلطوط الربية اإليرانية يف أهواز.
ويف أواخر القرن التاسع عشر امليالدي أنشأت يف العراق املعامل واملصانع واملستشفيات ودور العجزة واملدارس 

 شر اجملالت والصحف وخط سكة احلديد يف الكاظمية، وابتدأت بذلك حياة جديدة يف بغداد والعراق.ون
 وبعد ذلك شكلت البلديات ودوائر اخلدمة العسكرية اإلجبارية وبعض الدوائر والدواوين األخرى.

يلة قرية أو حملة أو قضاء ويف القرن التاسع عشر امليالدي بدأت القبائل والعشائر يف العراق تتوسع، واختذت كل قب
أو أصغر من ذلك موطناً هلا ال حيق لغريها التصرف فيه، حبيث صار العراق يف هذا القرن بالذات دولة العشائر 

 والقبائل.
-5م )1911%( مخسون باملئة، ويف عام 51م كانت نسبة املتعلمني واملثقفني يف مدن العراق )1851يف عام 

 .%( مخسة إىل عشرة باملائة11
 ويف املدن الكبرية كان لليهود والنصارى مدارس وكذلك مدارس، االحتاد اإلليانسي اإلسرائيلي.

ويف كل مسجد كانت توجد مدرسة يديرها ويرأسها أحد طالب العلوم الدينية )روحاين( وكانت هذه املدارس 
 ختتلف اختالفاً كبرياً عن املدارس اليومية من حيث الكمية والكيفية والنوعية.

 ونسبة الطالب واملتعلمني بني غري املسلمني يف العراق عالية.
 م أسست املدرسة الثانوية للبنني واملدرسة االبتدائية للبنات. 1898ويف عام 

 الدوائر االستعمارية:
 ويف هذا القرن )التاسع عشر امليالدي( شكلت دائرة اجلنسية واألحوال الشخصية، ودائرة الطابو ودائرة األوقاف.



م تأسست دائرة الربيد الربيطانية اهلندية يف بغداد والبصرة، ولذلك وضعت صناديق الربيد يف أحناء 1868يف عام و 
 املدن كما انتشر موظفو الربيد يف املدن من أجل إيصال الرسائل والرزم إىل أصحاهبا على عناوينها.

م 1912ة عند الناس، ويف عام م موضوعاً ذا حساسي1913وكان تأسيس خط سكة احلديد يف العراق عام 
 -م كان خط بغداد 1914وصلت أّول باخرة حتمل معدات إنشاء هذا اخلط احلديدي إىل العراق، ويف عام 

 سامراء احلديدي كاماًل وجاهزاً لالستفادة.
 كذلك أسست إدارات اجلمارك الربية والبحرية، واخلالصة أن بغداد كانت حتت نفوذ حكومة تركيا حوايل أربعة

 قرون.
 مث خرجت من نفوذهم إىل نفوذ بريطانيا رمسياً، أو نفوذ عمالء بريطانيا يف إستقالل رمسي إىل هذا اليوم.



 التجسس
 

 التحسب لألعداء
لقد أخذت البالد الكافرة من الشرقيني والغربيني متأل بالدنا بالعمالء واجلواسيس املدربني، فتسىن هلم إمخاد كثري 

قلوب املسلمني مما توصلوا إىل مآرهبم كيف شاءوا، ويف هذا الفصل نذكر بعض القصص من جذوة اإلسالم يف 
اليت تشري إىل هذه احلقيقة كي تكون مرشدة متواضعة لإلنسان الذي يريد العمل السياسي ألجل إنقاذ اإلسالم 

 واملسلمني من براثن الكفار واملستعمرين.
 يقظة االستعمار.. ورقدتنا..

الذين كانوا يعملون بني النجف وبغداد ويتاجرون باإلمسنت: أنه بعد وصول عبد الكرمي قاسم نقل أحد التجار 
إىل احلكم والصداقة اليت عقدت بني روسيا وبني العراق طلب مين بعض الشركات الروسية العاملة يف العراق نوعاً 

وجد يف العراق وإنا نستعمل خاصاً من اإلمسنت فقلت هلم: ليس عندنا هذا النوع ألن حجر هذا النوع ال ي
احلجر املوجود وهو أجود أقسام احلجر ونعطيكم اإلمسنت من ذلك احلجر، فقال يل املهندس الروسي املشرف 

على إحداث املصنع الذي كان ينصب يف العراق حسب االتفاق بني العراق وروسيا: نعم، يوجد من هذا احلجر 
 يف أرض العراق.

 قلت: كال، ال يوجد.
ركب معي يف السيارة حىت أدلك عليه، فركبت معه يف سيارة وركب معنا بعض خرباء املصنع وذهب السائق قال: ا

بنا من النجف األشرف إىل قريب احلدود السعودية العراقية مث نزل وكان ينظر يف أثناء الطريق إىل خريطة بيده 
 ويسأل أين هنا؟ وأين هنا؟

 حىت أنه وصل إىل مكان وسأل أين هنا؟
لنا له هذا املكان يسمى )بعرعر( وهي منطقة بني السعودية والعراق فقال انزلوا بنا فنزل وأخذ يفحص األرض فق

من هنا وهناك إىل أن وصل إىل مكان وقال: هذا املكان هو الذي فيه هذا النوع من احلجر فلما نزلنا ورأينا 
الختصاص ال نعرفه. فقلنا له: من أين صدق ما قال، تعجبنا منه كيف عرف هذا الشيء بينما حنن أصحاب ا

 عرفت ذلك؟
قال: إننا نأخذ الصور بواسطة األقمار الصناعية وأنه ملا سألت املسؤولني السوفيات عن وجود هذا احلجر وعدم 

 وجوده أبرقوا يف جوايب: إن هذا احلجر موجود وأنه يف املكان الكذائي من أرض العراق.
ذلك املكان األحجار اليت أرادوها وعملناها إمسنتاً وقدمناها هلم لبنائهم املصنع قال التاجر املذكور: فأخذنا من 

 املتفق عليه بني الدولتني.
 األطماع التوسعية لالستعمار



وشبه هذه القصة نقلها إنسان آخر بعد احلرب العاملية الثانية، قال: كنت ضابطاً يف اجليش اإليراين وملا جاء 
ريكان وقسموا إيران بعد احلرب كنت أنا يف فيلق من اجلنود الربيطانيني وضباطهم، يف الربيطانيون والروس واألم

 أطراف كردستان، وذات مرة كنا منشي بني اجلبال ملهمة فنفذ ماؤنا، فسألنا قائد الفيلق: هل يوجد هنا ماء؟
 قلنا: ال، قال: أال يوجد هنا هنر أو بئر أو عني؟

وكان هو من أهايل كردستان ودليالً للجيش الربيطاين يف تلك  -الضابط اإليراين قلنا: ال يوجد هنا إطالقاً، قال 
فأخرج الضابط الربيطاين خريطة من حقيبته ونظر يف اخلريطة ملياً مث قال: نعم، يوجد هنا  -اجلبال واملنحدرات 

ق كلها ألين من أبناء تلك ماء وهو يف املكان الكذائي املسمى بكذا قال الضابط اإليراين: وكنت أنا أعرف املناط
اجلبال، لكين قلت يف نفسي: إنه خمطئ يف ذلك، فأنكرت عليه وجود املاء يف تلك املنطقة، فقال الضابط 

الربيطاين: نعم موجود هنا حسب هذه اخلريطة وأمرين بأن أمشي معه وبصحبتنا مجاعة إىل بعض تلك املنعطفات 
لنا إىل جبل كذا الذي مساه ذلك الضابط الربيطاين، وإذا بنا جند عيناً واملنحدرات، وملا مشينا مقدار كيلوات ووص

عذبة باردة من املاء الزالل فأخذنا منه وأخذت أتعجب أنه كيف يعرف هذا وهو رجل أجنيب ما ال أعرفه أنا ابن 
ا تلك املناطق، لكن ال عجب ألهنم يفحصون عن هذه األشياء بسبب عمالئهم وخمرتعاهتم فيطلعون عليه

 ويثبتوهنا يف اخلرائط العامة هلم حىت إذا احتاجوا إىل مثلها اكتشفوها مبا ال نعرفه حنن أبناء املنطقة.
وقد رأيت أنا يف الكويت كتاباً من جملدات كبرية باسم )دليل اخلليج( وكان يف الكتاب قوائم بكل خصوصيات 

ملكتبة أن يدلين على املكتبة اليت اشرتى هذا الكويت والبحرين واإلمارات وقطر وغريها وملا طلبت من صاحب ا
 الكتاب منها.

قال: إن هذا الكتاب ال يشرتى وإمنا أمري قطر أهداه إيل، فإنه هو الذي استأذن من الربيطانيني يف طبعه باللغة 
 العربية، فطبعه وأخذ يهديه إىل أصدقائه اخلاصني وحيث أنا كنت من أصدقائه أهدى يل دورة منه.

 روز خانمسقاة نو 
كان يف طهران حمل لسقاية املاء يدعى بـ )مسقاة نوروز خان( وفجأة انتشر بني الناس أن املسقاة أصبحت تشفي 
املعلولني واملرضى املزمنني، فمثالً شفت إنساناً أعمى عرف بأنه أعمى منذ صغره ويعرفه أهل احمللة كاماًل، وشفت 

 ليه مشياً معتداًل.إنساناً كان أعرج منذ صغره فأخذ ميشي على رج
وهكذا مما سبب التفاف الناس حوهلا التفافاً غريباً فأخذ الناس يزدمحون على املسقاة وينامون حوهلا وأخذوا 

ينصبون اخليم هناك وصارت املنطقة سوقاً رائجاً غريباً، وحىت أن مجاعة من املتعمقني املتدينني اعتقدوا بذلك وأنه 
هذا العمل كيف ال وقد رأوا بأنفسهم ذاك األعمى واألعرج قبل شفائهما،  حلت يف املسقاة روح خرية تسبب

ورأوا شفائهما شفاًء كاماًل، وهكذا أخذ الناس يتجمعون حول املسقاة حىت وصل عددهم إىل األلوف وأحياناً 
اناً إىل أكثر من ذلك وأخذ قسم من الناس ينذرون للمسقاة كما أن إنساناً فتح هناك مقهى يعطي الشاي جم

للجماهري باسم أنه نذر ذلك وأخذ الناس يعطون له السكر والشاي أما من جهة أهنم نذروا للمسقاة أو من 
جهة للتربع وذات مرة زار السفري الربيطاين السفري الروسي وقال له: أن الشيعة أهل خرافة ومهزلة ومن مهازهلم 



باملسقاة وحنوها، ونقل له قصة مسقاة نوروز خان  أهنم يعتقدون ال بالرسول واإلمام فقط وإمنا يعتقدون حىت
واستصحبه إىل رؤيتها وهناك ملا وصال أخذا يتضاحكان فإذا هبذا الذي يتربع بالشاي أخذ هو وأصدقائه سطاًل 
من املاء احلار وهجموا على مركبة السفريين وإذا بالسفري الربيطاين يهرب يف وسط اجلماهري أما السفري الروسي 

ه اهلرب ووقع بأيديهم فصبوا على رأسه املاء احلار الفائر وأخذوا يضربونه أشد الضرب وهو يستغيث وال فلم ميكن
 من مغيث واجتمعت عليه اجلماهري وأخرياً قتل يف نفس املكان.

إىل  وجاء ممثلون من السفارة الروسية واستلموا جثته وتعكر الصفو بني روسيا وإيران تعكرياً كبرياً مما اضطرت إيران
التنازل لروسيا عن بعض حقوقها وأغلقت السفارة الروسية يف طهران واستبد الربيطانيون بتوجيه امللك القاجاري 

وبعد مدة تبني أنه كان األمر كله من مكائد الربيطانيني، أما مسألة شفاء األعمى وشفاء األعرج فإهنم قد أخذوا 
نهم بذلوا له املال وأرادوا منه تغطية ذلك عن الناس حىت حتني األعمى إىل بعض بالدهم فعاجلوه فصار مبصراً، لك

الفرصة املناسبة، وكانت قصة املسقاة فأّشروا إليه بإظهار بصره وأهنا قد شفته، وأما مسألة األعرج فقد كان ذلك 
األعرج  األعرج إنساناً سليماً فوقع وانكسرت رجله وقد رآه الناس مدة سنوات يعرج ويتكفف الناس فأخذوا هذا

أيضاً وعاجلوه وجربوا كسر رجله حىت صارت رجله رجاًل عادية لكن أوصوه بعدم إظهار ذلك، حىت يشريوا إليه مث 
أنه حسب إشارهتم جاء إىل املسقاة مظهراً أنه يريد الشفاء مث بعد ذلك أظهر أنه قد شفي وطافوا هبذين االثنني 

يظهر أن املسقاة هي اليت شفتهما ومعهما شهود عدول  يف كل حمالت طهران وعلى العلماء والشخصيات حىت
يشهدون بأهنم رأوا أهنما جاءا إىل املسقاة وهو أعمى وهذا أعرج وقد شوفيا ليلة اجلمعة يف نصف الليل على 

تفصيل لكن بالتايل تبني أن القصة كانت مكيدة ألجل ختريب الصفو بني إيران وبني روسيا حىت يستبد 
 جيه واالستفادة.الربيطانيون بالتو 

 يف كرمان
وقد أحدثوا شبه هذه القصة يف كرمان فقد نقل أحد الطاعنني يف السن من علماء كرمان قائاًل: كان يف كرمان 
قنصليتان: قنصلية أملانية، وقنصلية بريطانية، والقنصلية الربيطانية ترى األملانيني مزامحني هلم يف املنافع والتوجيه، 

وهي: أهنم يف شهر حمرم أوعزوا إىل رؤساء املعامل اليت تصنع السجاد بتعطيل العمل يف هذه فعملوا هذه املكيدة 
العشرة احرتاماً حملرم وأن من السفارة املال ومن رؤساء املعامل أن يقيموا عزاًء كبرياً جداً مزدمحاً بعماهلم، ويطعموا 

ث عطلت املعامل يف تلك العشرة وأصبح هناك ظهراً ومغرباً وصباحاً كل من يريد األكل، وهكذا صار، حي
املكان املهّيأ للعزاء مزدمحاً، بآالف من الناس وأخذ اخلطباء من الصباح إىل الليل يقرأون على اإلمام احلسني 

 )عليه الصالة والسالم(.
وكانوا  وهكذا أخذ يشتد األمر إىل أن وصل إىل يوم عاشوراء ويف يوم عاشوراء بعد أن أكل الناس مجيعاً الطعام

تقريباً أكثر رجال أهل املدينة وإذا بكل واحد منهم أخذ سكيناً أو آلة من اآلالت اليت حياك هبا السجاد وخرجوا 
يف تظاهرة صاخبة جداً متوجهني إىل القنصلية الربيطانية والقنصلية األملانية يقولون يف هتافاهتم )حنن ال نريد 

املتظاهرون إىل القنصلني فأخذومها وأزواجهما وأركبومها احلمار يف صخب األجنيب( وذلك باللغة الفارسية مث أقبل 



وهتريج ووجهومها إىل حنو بوشهر وفرح الناس عامة بأن األجنيب خرج من بالدهم وعدوا هذه من شهامة رؤساء 
وأن املال كان  املعامل حيث ما كانوا يعرفون املكيدة اليت كانت بني بعض رؤساء املعامل وبني القنصلية الربيطانية

يعطي من قبلهم ألجل هذه الغاية وبعد ستة وعشرين يوماً من إخراج القنصلني رجع القنصل الربيطاين وحده 
يستبد باألمر وقام مبصاحلة صورية بينه وبني زعماء األهايل الذين أخرجوه بعنوان أن هذا قنصل ال بأس به وإمنا 

 ي اسرتاحوا من شره واحلمد هلل.الذي كان فيه البأس هو القنصل األملاين الذ
 قضايا جانبية

كما أن يف العراق فعل الربيطانيون قبل نصف قرن ما يشبه )املسقاة( املذكورة فادعوا أن بعض األموات أخذوا 
يظهرون املعاجز مما سبب التفات الناس حوهلم فمرروا قضيتهم اليت كانوا يريدون الوصول إليها يف غفلة من الناس 

 لناس مشغولني باالنبهار يف املعجزات املوهومة.حيث كان ا
وال ننسى كيف أهنم خلقوا قضية جانبية حول الشهادة بالوالية لعلي )عليه الصالة والسالم( وهل أهنا من األذان 

 أم ال؟
لوقت مما سبب أن ينغمر العراق من أدناه إىل أقصاه حينما أرادوا إبرام معاهدة مع رئيس الوزراء العراقي يف ذلك ا

يف نفع الربيطانيني وضرر العراقيني ويف غمرة اشتغال الناس يف ذلك احلدث اجلانيب أبرموا املعاهدة وربطوا العراق 
 بعجلة االستعمار أكثر فأكثر.

 زرع اجلواسيس
ويف احلدود بني الباكستان الشرقية والصني ظهر درويش كان يرتاد تلك املناطق ويعطي األدوية واألدعية وحيل 

شكالت ومير على احلدود إياباً وذهاباً على طول اخلط ويرتبط بالعشائر الذين كانوا على احلدود وبعد مدة ظهر امل
أنه عميل وإمنا يريد مجع أخبار العشائر لدولته وكان له عصى وبعد تفتيش عصاه تبني أن فيها الالسلكي وكان 

 الالسلكي.يأخذ األخبار من العشائر ويعطيها إىل أسياده بواسطة ذلك 
 وقصة )إيليا كوهني( عميل إسرائيل يف سوريا مشهورة حيث أخذا أخرياً وأعدم.

 يف مقربة وادي السالم
ويف النجف األشرف وجد فقري يف مقربة وادي السالم كان دائماً يف املقربة وأحياناً يأيت إىل الصحن املقدس 

ليه مكسورة وملفوفة مث شكوا فيه وفتشوه، وإذا والناس يرمحونه ويعطونه املال والطعام، وقد كانت إحدى رج
بالرجل املكسورة صحيحة يف الواقع وإمنا خيفي فيها السلكياً يربطه باجلهات األجنبية، وقد جعل من كسر رجله 

 الظاهري ستاراً ألجل الالسلكي املخفي هناك.
 يف صحن اإلمام احلسني)ع(

ان فقري، كنا نشاهده، يتكفف الناس والناس يرمحونه واتفق أن ويف صحن اإلمام احلسني )عليه الصالة والسالم( ك
صارت معركة بني جانبني باخلناجر وأصيب هذا الرجل الفقري وملا ذهبوا به إىل املستشفى يف كربالء املقدسة 
أخذ له وفتشوا حقيبته وجدوا فيها جوازاً بريطانيا وأنه من الضباط الربيطانيني وملا جاءه رئيس الصحة وسلم عليه و 



التحية قال الضابط: اآلن وقد انكشف أمري فال حق لكم يف معاجليت أخربوا سفارتنا يف بغداد حىت يأتوا إلينا 
ويأخذونا إليهم فأخربوا السفارة وجاءت طيارة عمودية إىل املستشفى وأخذوا الفقري الذي كان يعيش يف صحن 

 ملالبس إىل بغداد ومل يعرف بعد ذلك خربه.احلسني )عليه السالم( سنوات مع ما معه من احلقيبة وا
 يف مسجد السهلة

وكان هناك رمال يالزم مسجد السهلة القريب من النجف األشرف ويلف على رأسه لفة بيضاء ال كعمة 
الروحانيني وإمنا كلفة الكسبة وبعد انقالب عبد الكرمي قاسم يف العراق يف سنة مثان ومخسني ميالدية ظهر أنه من 

 املرتبطني باجلهات الغربية وخرج من العراق ومل يعرف بعد ذلك له أثر. اجلواسيس
 يف أفغانستان

ويف أيام أمان اهلل خان يف أفغانستان ظهر درويش يف إحدى املساجد وكان هذا الرجل يف العبادة والزهد والتقوى 
 والورع ممن يستسقى به الغمام.

يصلي هبم اجلماعة قائاًل: إين رأيت رسول اهلل )صلى اهلل عليه وذات مرة خطب للناس الذين كانوا ملتفني حوله و 
 وآله( البارحة يف املنام وقال يل أنتم يف ذل ما دامت هذه احلكومة تسودكم والعالج أن تزحيوها.

وتعجب الناس وقالوا كيف نزيح احلكومة وكيف أمرنا رسول اهلل بذلك وحنن ال منلك سالحاً، واحلكومة حتمل 
ايف وطلبوا منه أن يطلب من رسول اهلل يف منام مستقبلي حسب إدعائه هو أنه كيف يتمكنون بال السالح الك

 سالح أن حياربوا الدولة ويزحيوها؟
وبعد ما يقارب األسبوع خطبهم قائاًل: إين رأيت يف املنام أن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال يف جواب 

راء سالح خمزون كثري ميكنكم أن تذهبوا إىل ذلك املكان وتأخذوا تلك سؤالكم: إن يف املوضع الفالين من الصح
األسلحة لتزحيوا احلكومة هبا، فتقدم الدرويش ومعه مجاهري من يف املسجد وملا اطلع الناس على ذلك التفوا حوهلم 

)صلى اهلل عليه حىت صار موكباً كبرياً جداً وذهبوا إىل الصحراء إىل املوضع الذي زعم الدرويش أن رسول اهلل 
وآله( أشار إليه وحفروا األرض وإذا مبخزن كبري من السالح احملتاج إليه يف إقامة ثورة شعبية ومن هناك توجهوا إىل 
حماربة احلكومة وأقاموا ثورة شعبية مما اضطر أمان اهلل خان الذي كان هو عميل بريطانيا أيضاً إىل الفرار وانقلبت 

رويش ظاهراً، لكن الواقع أن الربيطانيني أرادوا إزاحة أمان اهلل خان فعملوا هذه احلكومة بسبب رؤيا هذا الد
املكيدة وما كان ذلك الدرويش إال من الضباط الربيطانيني الذين دربوا يف اهلند على أيديهم والسالح هم أتوا به 

 إىل ذلك املوضع على حني غفلة من أهل املدن احمليطة بتلك الصحراء.
 املنورةيف املدينة 

ومثل هذه الرؤيا لكن يف جهة عكسية رآها العامل الكبري للوهابيني إبان ختريبهم قبور األئمة الطاهرين )عليهم 
الصالة والسالم( وأصحاب رسول اهلل وزوجاته )صلى اهلل عليه وآله( ومن إليهم يف املدينة املنورة ويف غريها فإن 

كان مأموراً   -لتنفيذ مآرهبم كما يف كتاب )مذكرات مسرت مهفر( الذي رباه الربيطانيون  -حممد عبد الوهاب 



هبدم القبور إلجياد البلبلة بني املسلمني فهدموا القبور مرتني مرة قبل مائة ومثانني سنة تقريباً لكن ملا استوىل 
 املسلمون على املدينة املنورة أعادوا القبور إىل وضعها السابق.

حسب ما  -سنة ويف هذه املرة ملا أرادوا هدم قرب رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ومرة ثانية قبل أكثر من ستني 
وإذا مبسلمي اهلند ومصر وبعض بالد إفريقيا هاجوا وماجوا واضطربوا وأقاموا املظاهرات  -يدعون من أنه بدعة 

هم العامل الوهايب أن يقول املعادية للدولة وملا خاف الربيطانيون من انفالت األمر من أيديهم أوعزوا إىل عميل
 للناس إين رأيت البارحة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف املنام فأمرين أن أترك قربه، فقلت يا رسول اهلل ملاذا؟

 قال: ألن املصلحة يف بقاء قربي إىل حني.
ذا بقاء قرب رسول اهلل وبذلك أجاب عن الوهابيني امللتفني حوله الذين كانوا يقولون إن كانت القبور بدعة فلما

)صلى اهلل عليه وآله(، وإن مل تكن بدعة فلماذا هدم تلك القباب األخر لألئمة وأوالد النيب وأصحابه وزوجاته 
 ومن إليهم؟.

 على جسر بغداد
وكان يف كربالء املقدسة درويش هندي يأيت إىل صحن احلسني وصحن العباس )عليهما الصالة والسالم(، وقد 

ويصيح بأعلى صوته )يا علي( وكان هذا شعاره وبعد احلرب العاملية الثانية نقل يل أحد األصدقاء أنه  رأيته مكرراً 
 -الناقل للقصة  -رأى ضابطاً بريطانياً على جسر بغداد ومعه مجاعة من الضباط الصغار فأخذ هذا الشخص 

 جلسر باجتاه معاكس لسري أولئك الضباط.يذكر مساوئ الربيطانيني باللغة الفارسية ألصدقائه الذين يعربون معه ا
قال هذا الرجل: وملا التقيت به مسع كالمي وإذا به يتوجه إيل مع مجاعته ويقول يل باللغة الفارسية املكسرة 

واملشوبة باهلندية ما معناه: إنك إىل اآلن مل ترتك انتقاص الربيطانيني؟ فقلت له متعجباً من كالمه: من أين عرفت 
 ريطانيا ولغتك غري لغيت؟أين انتقص ب

فضحك وقال: أنا ذلك الدراويش الذي كان يف صحن احلسني وصحن العباس ويف املخيم أحياناً، وكنت أقول 
)يا علي(، فلما قال يل هذا أمعنت النظر إليه فإذا به هو هو وإمنا ذلك اليوم كنت أراه ملتحياً وهو يف زي 

يوم فهو يف لباس الضباط الكبار وكأنه قائد فرقة ألن معه ضباطاً صغاراً الدراويش وعلى جسده ثوباً بالياً، أما ال
أصغر منه رتبة وتبني أنه كان جاسوساً بريطانياً يتجسس يف العراق ألجل الربيطانيني قبل احلرب العاملية الثانية، 

 وبعد احلرب انتهت مهمته فالتحق بالضباط.
شريازي )رمحة اهلل عليه(: أن سبب موته كان أن سقي السم يف ونقل يل أحد تالميذ الشيخ مريزا حممد تقي ال

بعض العقاقري الطبية حيث تبني أن العطار الذي أعطاه الدواء كان من عمالء بريطانيا مدة، فلما أصيب الشيخ 
شيخ مريزا حممد تقي )رمحة اهلل عليه( بالزكام أخذوا منه الدواء، فدس العطار السم يف ذلك الدواء فلما شربه ال

ابتلى حبمى شديدة وتويف على أثر ذلك. قال هذا العامل وملا وضعناه يف املغتسل خرج من فمه وأنفه دم كثري جداً 
 مما سبب تعجب الذين كانوا قد حضروا يف املغتسل لتشييع جثمانه الطاهر.



سقيه السم بواسطة بعض  وهكذا ينقل مثل هذه القصة عن املريزا الكبري اجملدد بعد قصة التنباك بأن موته كان من
 عمالء بريطانيا.

 ضابط يف احلوزة العلمية
نقل يل أحد علمائنا الكبار من املراجع )رمحهم اهلل( قائاًل: كنت قبل اندالع ثورة العشرين اليت فجرها اإلمام 

 الشيخ حممد تقي الشريازي ألقي على رجال الدين يف النجف األشرف حماضرات دراسية.
الذين حيضرون الدرس رجاًل ال يلبس زي أهل العلم، لكنه كان يظهر اإلخالص املتزايد للدين  وكان أحد الطالب

وأهله وللدرس والطلبة وكان من أنشط احلاضرين ومن الرعيل األول يف التقوى والتدين ظاهراً وكان يعلوه الفقر 
إيثاراً له على نفسي مث ملا وقعت احلرب والفاقه بدرجة حىت أين كنت أرق له كثرياً وأشاركه أحياناً معاشي القليل 

بني العراقيني بقيادة اإلمام الشريازي وبني بريطانيا حيث أرادت استعمار العراق كنت أنا يف زمرة الثوار اجملاهدين 
حتت قيادته الرشيدة )رمحه اهلل( فلما سم بدسيسة بريطانية. وانتهت الثورة بظفر بريطانيا أُلقي القبض عليَّ وعلى 

اعة آخرين من زمالئي يف الثورة من قبل الدولة، وحكم علينا مجيعاً باإلعدام وفوجئت ذات يوم من أيام سجين مج
يف زنزانيت االنفرادية أن دخل علي ضابط بريطاين تصورت أين أعرفه لكين كلما تومسته مل أتذكره فقال يل الضابط 

 هل عرفتين؟
 قلت: ال من أنت؟

قال ذلك تذكرته هبندامه املتواضع ووجهه امللتحي وظاهره الفقري لكنه كان اآلن حملوق  قال: أنا تلميذك فالن وملا
 الذقن مرتدياً مالبسه العسكرية مما سبب ضياعي لشخصه.

 قلت: فماذا تريد اآلن؟
قال: جئتك أعلمك كيفية التخلص من اإلعدام، فإن حماكمتك ستتم على يدي فإذا جاؤوا بك إىل احملكمة، 

آخرين، فقل كذا وكذا حىت ال تثبت عليك اجلرمية، وتربأ من التهمة وأين سأكتب لك العفو واخلالص  أمام قضاة
ألنك رجل خملص وشهم كرمي كنت قد أحسنت إيلَّ مدة طويلة، وواصل العامل رمحه اهلل حديثه بقوله: وبالفعل 

قعية، فإهنا قصة بسيطة يف ظاهرها هكذا كان ووقع كل ما قال، وأنقذت من اإلعدام فانظر إىل هذه القصة الوا
وعميقة يف مغزاها وفّكر كيف متكن ضابط بريطاين أن يدخل يف بلد من أقدس بلداننا حنن املسلمني بدون أن 
ينتبه له أحد وميضي سنوات طويلة يف جتسسه على املسلمني ومعرفة طرق حياهتم حىت يستطيع االستعمار من 

 قصة من العراق وأما القصة من إيران: القيام مبهمته بسهولة وبساطة. هذه
 راهب للتجسس يف جبال طهران

فقد نقل يل أحد السادة أن وزيراً قاجارياً )قبل مثانني سنة تقريباً( كان قد صادقه أيام زيارته للعراق فنقل له ذات 
 أو ساط مرة هذه القصة وهي أنه كان يف اجلبال بني طهران وخراسان راهب مسيحي متبتل متعبد معروف يف

الناس بالزهد والتقشف واالنقطاع إىل اهلل وكان يف صومعة يف اجلبل منذ أكثر من مخسني سنة ولكن فوجئت 
ذات مرة بكتاب من الراهب يدعوين فيه لزيارته يف يوم كذا، وحيث كنت أعرف زهده وتقواه وكنت أجّله وأحرتمه 



ه جمموعة تضم زهاء مائة فرد من شخصيات البالد لّبيت الطلب وحضرت يف ذلك اليوم عنده وإذا يب أجد عند
وكلهم كانوا قد دعوا لزيارته يف هذا اليوم وكان الراهب رجاًل كبرياً طاعناً يف السن بادية عليه آثار الزهد والورع 

الذين  وبعد أن استقر اجمللس بنا قال الراهب اعلموا أين مل أكن راهباً يف يوم من األيام وإمنا كنت من الربيطانيني
تزيّوا هبذا الزي خلدمة وطنهم وكنت أقوم يف هذه املدة الطويلة بدور التجسس عما حيدث يف إيران وأفغانستان 
واحلصول على معلومات البلدين من طريق العمالء وإهنائها إىل دولة بريطانيا واآلن حيث أحس باقرتاب مويت 

لكم إسالمي حيث عرفت حقانية دين اإلسالم وأرجو إذا أتوب إىل اهلل )سبحانه وتعاىل( مما عملته وأين أظهر 
 مّت أن جتهزوين كما جتهزون املسلمني.

قال الراهب هذا الكالم واهنمرت عيناه بالدموع مما أثار فينا أكرب قدر ممكن من العطف واحلنان وبعد أن رجعت 
 -ف السيد الناقل قائاًل: إىل طهران مل ميض زمان طويل إال وأخربت مبوت الراهب وعمل حسب وصيته وأضا

وظين أن هذه اخلطوة منه كانت سياسية أيضاً حىت يبني لنا قوة دولته وأنه كيف جيب أن خيشى الناس منها على 
 طريق الدعاية السوداء.

أقول وسواء صدق الراهب يف إسالمه أو كذب فالقصة ترينا كيف أن دولة أجنبية تتغلغل يف بالد اإلسالم هذه 
 دة بدون دراية وال رقابة من املسلمني وذلك من جراء عدم معرفتهم الكاملة بالسياسة.املدة املدي

 يف عشائر العراق
وكان يف العراق قبل احلرب العاملية األوىل جاسوسة بريطانية تسمى )مس بيل( وهلا مذكرات مطبوعة باسم 

يف زي  -وكان يعرفها  -ات مرة )مذكرات مس بيل( نقل يل أحد اخلطباء الكبار من أهل احللة: أنه رآها ذ
البدويات وهي متشي راجلة يف الصحراء فسألته عن )هنر كذا(، قال الناقل: فقلت هلا هو هناك، وأشرت إىل 
موضع خمالف ملوضع النهر، فقالت: كال، بل هو هناك وأشارت إىل املوضع احلقيقي للنهر، وقد كانت هذه 

ختانة وماشطة وعطارة وحفاية حتفي البنات وتتجسس على العشائر، اجلاسوسة تذهب إىل العشائر يف زي بدوية 
 وترسل بأخبارهم إىل لندن مدة مديدة قبل ثورة العشرين وكانت دلياًل للجيش الربيطاين إبان احتالهلم للعراق.

 اجلاسوسة العجوز
وكنت أشتغل هبا بني نقل أحد السواق الطاعنني يف السن وقال: قبل ما يقارب من مثانني سنة كانت يل سيارة 

بلد وآخر فطلبين أحد الشيوخ وقال يل: إن هناك عجوز من عشريته تريد السفر إىل بغداد وحيث أنك رجل أمني 
فكم  -وكان الشيخ قادراً على ذلك  -أرسلها معك بشرط أن ال تتكلم معها إطالقاً وأنك إذا خنت قتلتك 

 تأخذ أجرة السيارة؟
 قلت: ثالث عشرة روبية.

وذكر السائق اسم  -ال بأس لكن على هذا الشرط، فقبلت الشرط. مث قال يل: إن الطريق طويل بني بلدنا  قال:
وبني بغداد وكلما أرادت هي شيئاً من قضاء حاجة أو شراء شيء عند املقاهي أو  -ذلك البلد مما ال أريد ذكره 

 ما أشبه ذلك أشارت إليك فتقف حىت تقضي حاجتها بدون أن تكلمها.



ال السائق: فجاءت امرأة وركبت السيارة وأخذت أسوق السيارة من ذلك البلد متجهاً إىل بغداد، ويف الطريق  ق
كلما أرادت حاجة أشارت بضرب باب السيارة بيدها فوقفت ونزلت وقضت حاجتها أو اشرتت شيئاً من املقهى 

ت إىل الشارع الكذائي فدخلت فيه وإذا وحنوه، وطالت السفرة أربعاً وعشرين ساعة حىت وصلنا إىل بغداد فأشار 
هبا تؤشر أن أقف على باب، فوقفت ورأيت شرطياً واقفاً على الباب، فتعجبت من وقوف الشرطي لكين مل أقل 
شيئاً، فنزلت املرأة ودخلت، وبعد نصف ساعة تقريباً من وقويف وانتظاري جاء إنسان ليقول يل: إن املسافرة اليت  

ت وإذا يب أرى بيتاً كبرياً من بيوت احلكومة، والشرطة بكثرة يف داخل البيت، والناس كانت معك تريدك، فدخل
يدخلون وخيرجون من باب آخر غري الباب الذي دخلت منه، فأشار الدليل إيل أن أصعد فصعدت إىل الطابق 

 زي العسكريني الثاين فأدخلين غرفة كبرية ويف الغرفة رجل مسن جالس خلف منضدة كبرية وإىل جانبه فتاة يف
 فقلت يف نفسي متعجباً: ما هذا؟ ومن هذا؟ ومن هذه؟

 فقالت الفتاة: ال تعرفين؟
 قلت: ال، وأنا مستحي منها، ألهنا كانت شبه عارية يف مالبسها العسكرية.

 فقالت: أنا العجوز اليت جئت هبا من البلد الفالين إىل بغداد فقد تظاهرت بذلك، فقلت هلا: ومن أنت؟
أنا مس بيل، مث أعطتين أربع عشرة روبية، وقالت: ثالث عشرة روبية حسب القرار، وروبية ألمانتك. قالت: 

 فانصرفت وأنا غارق يف التعجب من هذا األمر.
 يف عشائر إيران

وكان أحد جواسيس بريطانيا كما نقل بعض يف )جهار حمال خبتيار( من إيران قد تشبه بالعشائر حىت تصورت 
د أفرادهم البعيدين عنهم فاحرتموه غاية االحرتام وبقي هناك أكثر من عشرين سنة وتزوج منهم العشائر أنه أح

زوجة لكنه امتنع أن يولدها وجتسس على العشائر وملا أراد القفول إىل بلده باع زوجته حبمار وركب ذلك احلمار 
أنه كان  -تصرحياته يف مذكراته  حسب -إىل بوشهر ومن بوشهر ركب السفينة وأحبر إىل لندن وبعد ذهابه تبني 

 من اجلواسيس، يف إيران وكان يتجسس عليها لصاحل بريطانيا.
 ختطيط االستعمار

ويف مذكرة لسفري أملانيا قبل نصف قرن تقريباً كان يتواجد يف طهران يقول فيها حتت عنوان )املال والسوق(: إننا 
بسبب امللك، يراها  -حسب تعبريه  -ن خطوة إصالحية جيب علينا أن حنطم املال والسوق ألننا كلما أردنا م

)املال( خمالفاً ملوازين اإلسالم أو يرى فيها شائبة استعمار فيوحي إىل أهل السوق الذين يقلدونه بغلق السوق 
واالضراب أو املظاهرات، فيفعل السوق ذلك وتشل احلركة التجارية ويهيج الناس وميوجون، مما يضغط على امللك 

كالمه فال نتمكن من استعمار البالد ما دام املال والسوق موجودين فالالزم علينا أن نشتت السوق حىت بسحب  
ال تكون هناك وحدة واحدة سوقية تكون ظاهرة للعيان بل تكون هناك دكاكني مبعثرة يف طول طهران وعرضها  

لك بفتح املدارس وحنوها حىت نتمكن كما أنه جيب أن نأخذ النفوذ من العلماء واحليلولة بني الشعب وبينهم وذ
 من تنفيذ أوامرنا وإال فما دام هذان األمران ال نتمكن من إجراء اخلطوات اإلصالحية يف طهران.



وقد ذكرت اجلاسوسة الربيطانية املشهورة )مس بيل( اليت كانت حقبة من الزمن يف العراق يف مذكراهتا اليت ترمجها 
: إهنم يف ثورة العشرين رأوا أن الذي أثر عليهم وسبب اهنزامهم كانوا هم العلماء )جعفر اخلياط( وطبع يف )لبنان(

ألهنم نافذو الكلمة يف الشعب، ففكروا يف احليلولة بني العلماء وبني الشعب وذلك بفتح املدارس اليت تريب جياًل 
اق حىت وصل األمر فيه إىل خارجاً عن نفوذ العلماء وحينئذ ال يتمكن العلماء من شيء. وهكذا فعلوا يف العر 

حتطيم احلوزات العلمية وهتجري املؤمنني عن العتبات املقدسة إىل غري ذلك مما فعله عبد الكرمي قاسم وإىل اليوم 
 الذي حيكم صدام نيابة عن الغربيني.

 يف عبادان
اء النجف األشرف وقد نقل أحد الثقاة أنه كان ألحد العراقيني مشكلة قانونية كبرية يف إيران فأخذ من علم

توصيات إىل اجلهات الكبرية املسؤولة يف إيران. وجاء إىل إيران حلل مشكلته وراجع أولئك املسؤولني وكلما توسط 
أحد أولئك يف حل مشكلته مل ينفعه وأجاب املسؤولون أهنم ال يقدرون على حل هذه املشكلة وإمنا القادر على 

 حلها هو امللك فقط فيئس الرجل عن حلها.
مث أرشده شخص يف بغداد مرتبط بسفارة بريطانيا أن يراجع أحد رؤساء شركة النفط يف عبادان، لكن الرجل قال 
يف نفسه كيف يتمكن رئيس شركة النفط من حل هذه املشكلة اليت عجز عن حلها حىت رئيس الوزراء اإليراين، 

ش، فراجع ذلك الرئيس يف شركة النفط وأخرياً قرر مراجعته حيث أن صاحب احلاجة كالغريق يتشبث بكل حشي
فكتب الرئيس إىل جهة خمتصة )كتاباً( صغرياً حبل مشكلة الرجل ومبجرد أن رأت تلك اجلهة اليت بعث الكتاب 

إليها حلت املشكلة سريعاً، أورث دهشة املراجع وبعد التحقيق تبني أنه من العمالء املخفيني لربيطانيا والذي ينفذ 
 ت االقتصادية والسياسية واالجتماعية.أمرهم يف كل اجلها

 يف كرمانشاه
أنه وصل إىل  -وحنن إذ ذاك يف العراق  -كما نقل قبل أربعني سنة تقريباً أحد األصدقاء الذين ذهبوا إىل إيران 

طهران وحدثــت له مشكلة وكلما حاول حلها بواسطة اجلهات املسؤولة مل يتمكن من حلها فأرشده إنسان إىل 
 إىل كرمانشاه ويراجع )حزب احلمري(.أن يذهب 

 قال: فتعجبت من هذا الكالم لكين الضطراري ذهبت إىل كرمانشاه وسألت بتكتم عن احلزب؟
قالوا: نعم هنا حزب يسمى حبزب احلمري فراجعت مقر احلزب وإذا يب أرى أن املقر ممتلئ من التصاوير والتماثيل 

ة قد كتب عليها: )حزب احلمار أحسن األحزاب، ومن مل يصدق املصنوعة للحمار وكان فوق رأس الرئيس الئح
 فهو بقرة(.

 فلما أبديت له املشكلة رحب يب فسألته عن هذا احلزب؟
قال: الناس حباجة إىل الرتويح عن أنفسهم وحنن شكلنا هذا احلزب ألجل ذلك ويف أيام الربيع نذهب إىل 

متع باألعشاب. وإنا نرى أن التكليف ساقط عن اإلنسان ألن الصحراء ونفعل كما يفعل احلمري يف املزارع من الت



اهلل سبحانه وتعاىل غري حمتاج إىل صالة اإلنسان وصومه، وإمنا خلق اإلنسان لينتفع اإلنسان، ال لينتفع هو بعبادة 
 اإلنسان وطاعته.

)املكشفات العاريات الاليت  قال الرجل: ورأيت أيضاً يف املقر أن كل من يأيت من أفراد احلزب من البنني والبنات 
كن يأتني بشكل مثري جداً( يعطى شعار احلمري أي ال يسلم بعضهم على بعض وإمنا خيرج صوتاً يشبه هنيق 

احلمري، وكان كذلك حال كل أفراد احلزب إذا التقى بعضهم ببعض. وملا ذكرت للرئيس املشكلة قال: ال بأس 
 : أن حامل الكتاب من أصدقائنا وينبغي حل مشكلته.فكتب )كتاباً( إىل عطار يف طهران أدرج فيه

قال الناقل: لكين استهنت باألمر استهانة كبرية وأنا غارق يف احلرية من هذا احلزب ومما له من فروع يف طهران 
وبعض املدن اإليرانية األخرى لكين أخذت )الكتاب( وراجعت ذلك العطار وملا أعطيته الكتاب قال: ال بأس 

 لكتاب شيئاً وقال: راجع السفارة الربيطانية وأعطه لفالن واحد من املستخدمني.وكتب حتت ا
قال: فذهبت إىل السفارة وسلمته الكتاب فأبدى يل اهتماماً كبرياً وصحبين إىل السفري وحل السفري مشكليت مبا 

ت هذا الستار حىت تعجبت منه أكرب العجب. نعم إن )حزب احلمري( كان حزباً بريطانياً صنعه الربيطانيون حت
جيلبوا إىل هذا احلزب أكرب قدر ممكن من البنني والبنات ويسببوا إدخاهلم يف الفساد أو يف الشبكة اجلاسوسية 

 الربيطانية يف إيران.
إن الغرب والشرق بسبب عمالئهم وأسلحتهم يديرون بالد اإلسالم أسوأ إدارة، إن إدارهتم حىت لبالد أنفسهم 

 اهتم، وإن كان هلا االستقالل الشكلي، وهل هذه إدارة؟سيئة فكيف مبستعمر 
أمراض وقلق وطبقية حادة وثروات وحروب، وقد هيأوا إلبادة احلضارة أسوأ أدوات الفتك والدمار، نعم من خرج 

إىل ( ولنسمع 1عن مظلة السماء وتعاليم األنبياء، ال بد وأن يبتلى بأمثال ذلك )وينذر الذين قالوا اختذ اهلل ولداً()
 طرف من هذه احلضارة الزائفة لنرى صدق اهلل سبحانه.
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 الفصل الخامس:  الدیكتاتوریة عدو التغيير
 بحوث في الدیكتاتوریة

 
 حبوث يف الديكتاتوريّة

 دكتاتور؟كيف يأيت الدكتاتور إىل احلكم، وما هي مقومات بقائه؟ وملاذا يسقط؟ وكيف يبىن احلكم بعد سقوط ال
إذا عرفنا اجلواب عن هذه األسئلة األربعة نعرف كيف هنّيئ للمسلمني حكماً إسالمياً زاهراً خالياً عن الدكتاتورية، 

مطبقاً ألحكام اإلسالم التقدمية، فإنه مبجرد أن تطهر أجواء بالد اإلسالم عن الدكتاتورية تسري األمة إىل األمام 
املسلمني من احلضيض الذي وصلوا إليه اآلن إىل األوج الذي أراده اإلسالم، لبناء حضارة إسالمية صحيحة تنقل 

ال للمسلمني فحسب بل لكافة البشرية، فإن إنقاذ املستضعفني أيضاً مهمة إسالمية كما قال سبحانه: )وما لكم 
 (.1ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني()

 كيف يأيت الدكتاتور؟
 احلكم، فاجلواب أنه يأيت بسبب جهل األمة، إما جهاًل سلبياً بأن جيهلوا أن أما كيف يأيت الدكتاتور إىل

مشاكلهم نابعة من احلكم، بل يتصوروا أهنا نابعة من شيء آخر، أو جهاًل إجيابياً وهو أسوأ اجلهلني ألنه جهل 
در املسلمني البقاء يف مركب وهو أن يتصوروا أن من )الدين( اإلبقاء على هذا النحو من احلكم، أو يتصوروا أن ق

 ذيل القافلة والتخلف إىل ما شاء اهلل، أو ما أشبه ذلك من أحناء اجلهل بكلي قسميه.
فبعض يتصور أن مشكلة البالد اإلسالمية هي التمسك مببدأ القومية سواء منها الفارسية أو العربية أو الكردية أو 

 التقدم إىل األمام. اهلندية أو غريها، وأنه إذا نبذوا القومية متكنوا من
وبعض يتصور أن املشكلة نشأت من التمسك مببدأ احلدود اجلغرافية، فهذا حد العراق، وهذا حد مصر، وهذا 

 حد إيران، وهذا حد باكستان، وهذا حد أندونيسيا، فإذا نبذوا احلدود اجلغرافية صلحت األمور.
 ذا صلح نظام الرتبية احنلت املشكلة.وبعض يتصور أن املشكلة تكمن يف عدم نظام صحيح للرتبية فإ

وبعض يتصور أن املشكلة يف عدم إدراك الناس روح الرتاث اإلسالمي، فإذا أدركوا روح الرتاث اإلسالمي احنلت 
 مشكلتهم.

وبعض يتصور أن املشكلة يف الفرد املسلم نفسه، فإنه غري مرىب برتبية إسالمية صحيحة فإذا متكنا من حل هذه 
 فوس املسلمني تقدم اإلسالم تلقائياً إىل األمام.املشكلة يف ن

وبعض يتصور أن املشكلة هي عبارة عن توسع جهاز احلكم فبينما جهاز احلكم إبان احلكم اإلسالمي كان 
صغرياً جداً توسع وتوسع حىت مشل كل مرافق احلياة، فإذا متكنا من إرجاع احلكم إىل حجمه الطبيعي احنلت 

 املشكلة.
 من التعليالت اليت جيدها اإلنسان يف جمتمعاتنا. إىل غري ذلك



 اجلهل ركيزة احلكومات الدكتاتورية
وهنا يأيت سؤال وهو أن النظام الدكتاتوري إذا مل يكن مستنداً إىل األمة، وال إىل الواقع واملنطق والربهان، فكيف 

ى احلكم لفرتات طويلة، كما يتمكن أن يرتعرع ويشب ويعيش ويصل إىل احلكم، مث كيف يتمكن من البقاء عل
نشاهد ذلك بالنسبة إىل األمويني والعباسيني والعثمانيني من العهد املاضي وبالنسبة إىل الشيوعيني والرأمساليني 

 بالنسبة إىل العهد احلاضر؟
واجلواب: إن االستبداد إمنا ينمو ويرتعرع ويعيش ويقفز على احلكم ويبقى بسبب جهل الناس ولذا يصر 

داد دائماً على سياسة التجهيل، ويغلق نوافذ املعرفة على الناس بألف وسيلة ووسيلة، أما احلكومات األموية اإلستب
والعباسية والعثمانية فلم تكن كل واحدة منها حكومة واحدة ممتدة، بل كان يذهب االستبداد احملض مبوت ملك 

لك التاريخ باإلضافة إىل أن فرتات احلكم العباسي ويأيت من هو أقل منه استبداداً فيتنفس الناس، كما حيدثنا بذ
 تراوحت بني انفراج كثري يف أوله، مث تبدلت العهود، وحكم الفرس والرتك وغريمها.

أما بالنسبة إىل العصر احلاضر فالرأمسالية اليت هي أقل مأساة من الشيوعية أقوى وأكثر دواماً منها، فباإلضافة إىل 
تبدل احلزب احلاكم بني فرتة وأخرى، وهل من املمكن أن يتصور إنسان حُيّكم عقله بعض احلريات اليت فيها، ي

ورويته إن نظام لينني وماو وهتلر وموسيليين وأمثاهلم كان يتمتع بشيء من البصرية والواقعية، حىت متكن من 
بينما كان العقالء ال االستيالء على احلكم أو كانت األحزاب الشيوعية يف هذه البالد أكثرها عنفاً وفتكاً، ف

 يريدون سفك الدماء وعالج الفاسد باألفسد كان هؤالء ال يتورعون من أية جرمية يف سبيل الوصول إىل احلكم.
وقد قال )هارولد السكي( يف كتابه )تأمالت يف ثورات العصر(: )وليس هناك من أدرك ضخامة محاقتها 

)قال ذلك بالنسبة إىل االحتاد السوفيايت( ولو مدحنا كل من  وأخطائها، بل وجرائمها مثل لينني مهندسها األول(
وصل إىل احلكم وخطّأنا كل من مل يصل لكان هتلر وموسيليين ونريون وستالني واحلجاج ويزيد وفرعون وهارون 

 ومأمون ومنرود على رأس قائمة املمدوحني.
 الدكتاتورية.. هي سبب تأخر املسلمني

ال على حنو اإلطالق، فإن نظام التعليم املنحرف واحلدود اجلغرافية وكبت إن كل ما ذكر صحيح لكن بقدر 
احلريات بتضخم جهاز الدولة وغري ذلك، كلها تساهم يف تأخر املسلمني وجعلهم يف ذيل القافلة لكن الظاهر 

واحد، فإن من  أن املشكلة كامنة يف دكتاتورية احلكم بتمركز القدرة يف أيدي مجاعة قليلة تنتهي باآلخرة إىل فرد
فإن وضع اجلو إذا  -طبيعة القدرة املتمركزة كبت القابليات وإبادة الكفاءات ومنع الناس من أن يفكروا أو يقولوا 

ويف مقابل ذلك يلف الدكتاتور حول نفسه مجاعة من االّمعات الذين  -صار جواً دكتاتورياً مات فيه الفكر أيضاً 
 ال يهمهم إال البطن والشهوات.

متكن املسلمون من توزيع القدرة ال بد وأن يظهر اإلسالم الذي فيه حل كل املشاكل االقتصادية والسياسية  فإذا
 والرتبوية واالجتماعية وغريها.



إنه ال شك يف أن اإلسالم كمجموعة أحكام معروف لدى الفقهاء اجملتهدين الذين بذلوا وسعهم الستنباطها، أما 
ات الواسعة الزمنية من سياسية واقتصادية وغريمها، ولذا اشتهر بني الفقهاء أن املوضوعات فهي حباجة إىل اخلرب 

املوضوع يؤخذ من العرف وإمنا احلكم يؤخذ من الشرع، وحيث أن الكفاءة يف األحكام ويف املوضوعات متوفرة يف 
كام، فإذا متكن املسلمون اجملتمع على حنو القوة وإمنا الذي حيول دون ظهورها على حنو الفعلية هو دكتاتورية احل

اليت تظهر تارة باملظهر امللكي، وأخرى باملظهر اجلمهوري، وثالثة باملظهر العلماين،  -من إزالة هذه الدكتاتورية 
منت القابليات يف األحكام ويف املوضوعات، وهناك يكون البدء  -والرابعة باملظهر الديين، وإىل غري ذلك 

 بالتقدم.
 ورمقومات بقاء الدكتات

وإذا عرفنا أن اجلو اجلاهل هو الذي يأيت بالدكتاتور إىل احلكم نعرف اجلواب عن السؤال الثاين وهو ما هي 
 مقومات بقاء الدكتاتور؟

فإن العلة املبقية هي العلة احملدثة، فما دام اجلهل مسيطراً على اجملتمعات اإلسالمية يبقى الدكتاتور، وإذا سقط 
خر مكانه، وال هتم بعد ذلك األلفاظ من امللكية واجلمهورية والدينية والعلمانية وغريها، الدكتاتور تسلم دكتاتور آ

أنه ال فرق يف اجلوهر بني كل األشكال  -يف البالد اإلسالمية  -وإمنا اجلوهر هو الدكتاتورية، وهلذا نشاهد 
 املتواجدة يف خمتلف األقطار.

هو جهل اجلماهري وتطبعها بنزعة  -ما بقي ذلك السبب  -يبقيه إن السبب الذي يأيت بالدكتاتور إىل احلكم مث 
 منحرفة جتعل من عبادة الفرد والتسليم له مذهباً دينياً وتريهم أن كل ميل إىل احلاكم يكون كامليل إىل الدين.

 تقديس احلكام
قال هلل سبحانه وتعاىل وقد رأينا كيف أن عبد الناصر كان يقدس تقديساً غريباً وكانوا يقولون له: )لبيك( كما ي

لبيك عند احلج، ورأينا كيف أن عبد الكرمي قاسم كان يف نظرهم خمتاراً من قبل العناية اإلهلية، حىت قال أحد 
 الشعراء يف حقه: )اهلل أرسله لينقذ أمة(.

بشر، بل هو فهو إذاً مرسل من قبل اهلل سبحانه وتعاىل، وال يعجز عن شيء، وال خيضع للقوانني اليت خيضع هلا ال
يتلقى وحياً خاصاً من السماء ال بسبب جربائيل وإمنا بسبب اإلهلام إىل قلبه وكان بعضهم يقول: )يلهم إىل قلبه( 

وهل هو أقل من النحل الذي قال اهلل سبحانه وتعاىل يف كتابه احلكيم: )وأوحى ربك إىل النحل أن اختذي من 
هو أقل من أم موسى حيث قال سبحانه: )وأوحينا إىل أم  ( أو2اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون()

(؟! فهو حماط بالعناية اإلهلية وهو الزعيم األوحد كما كانوا يعربون بذلك عن عبد الكرمي قاسم وهو 3موسى()
 فوق اجلميع وعبد الكرمي قاسم كان بنفسه يقول: )أنا فوق امليول واالجتاهات(.

ن وعبد السالم عارف وغريهم من الدكتاتوريني الذين كانوا ال يرضون إال بأن وهكذا احلال بالنسبة إىل شاه إيرا
يعاملوا معاملة اإلله، وكان أتباعهم ميجدوهنم هبذا التمجيد، وقد مسعت أحد اإلّمعات، يقول لرئيسه: )إنه رسول 

عن أنفسهم بأهنم رسل  -هم  -هذا الزمان( وتدرجيياً يغرّت الزعماء مبا يسمعونه من زبانيتهم، وهلذا تراهم يعربون 



عقيدة وأنه ال حتيط بقدرهتم قوة البشر، ويصفون أنفسهم كما يصفهم أتباعهم أيضاً، بأهنم جاءوا وأصلحوا مبا مل 
 يكن له مثيل يف سالف الزمان حىت إىل عشرات القرون.

ات العقلية العادية،  وحيث أهنم حياطون بغموض إهلي غييب خارج عن قدرة البشر فهم ال خيضعون لفحص العملي
كما أنه ليس من املناسب أن خيضعوا لإلجراءات االستشارية، فإذا أراد إنسان أن يفعل الصواب كان عليه أن 

يطيعهم طاعة عمياء، وإذا أراد أن يفعل اخلطأ فهو أن يشك يف حكمة الرئيس األوحد أو ممثله، وأحكام املمثلية 
لذي ميشي يف الشارع، فهو ممثل الزعيم األوحد وقد قال أحدهم: جتري حىت بالنسبة إىل الشرطي العادي ا

 )حكمي حكم الرئيس وحكم الرئيس هو حكم اهلل(.
 إبادة املعارضة

وحيث أن الزعيم صار كاإلله فال بد وأن تكون عقوبة املخالف له أيضاً عقوبة من مس كرامة اإلله ال عقوبة 
و عند كونه إنساناً عادياً يكون جزاؤه اإلبادة الكاملة لنفسه وعائلته عادية، فإذا أهان إنسان الزعيم يف وقت ما ول

ومصادرة ممتلكاته، كما رأينا ذلك بالنسبة إىل )أمحد حسن البكر( حيث أن مدير األمن كان قد صفعه ملخالفة 
 .قام هبا وهو إذ ذاك إنسان عادي فلما وصل إىل احلكم أمر بإعدامه ومصادرة مجيع أمواله وسجن ذويه

 احلرب أداة الدكتاتور
وإذا اتفق أن اشتغل الدكتاتور حبرب كما اشتغل عبد الكرمي قاسم حبرب الشمال، وعبد الناصر حبرب اليمن، فإن 

القداسة ترتفع إىل األلوهية الكاملة، فكل كالم حىت ضد أصغر موظف يف الدولة يعد خيانة للوطن، وجزائها 
 يتكلم بكلمة يقال له: هل هتدر دماء الذين قتلوا يف املعركة؟اإلعدام والسجن، وإذا أراد إنسان أن 

فكلمة اإلصالح واهلداية والتوجيه واإلرشاد وما أشبه تصبح كلها مرادفة هلدر دماء املقتولني والتعاون مع 
 االستعمار إىل غري ذلك من العبارات املشاهبة اليت يتلقاها املصلحون يف الشرق األوسط.

 تاتوريطبيعة اجلهاز الدك
ويف هذا الصدد يقول أحد السياسيني: إن احلقيقة اليت جيب أن يتذكرها اإلنسان دائماً هي أن اجلهاز الذي 

يستغله اخلارجون عن القانون يف السيطرة مكون على هيئة منطهم األخالقي، وهو يتيح قوة لآلالف ممن ال عهد 
بوصفهما أسلوباً للسيطرة على حياة املواطنني العاديني،  هلم باملسؤولية، وهو يربر هلم استعمال اإلرهاب، والعنف

ويضفي إستعمال القوة بدون أي قانون على أولئك الذين عهد إليهم هبا إحساســاً بآفاق ال حدود هلا يف متناول 
أيديهم، فهو يرضي خيالءه بأنواع التربير العقلي واملصلحة الشخصية على أهنا الواجب وحيررهم من االعتماد 

لى القيم، وذلك عن طريق مقارنة هذه القيم مبا القاه الشعب يف املاضي من فشل وعن طريق إثبات أهنا قيم ع
غري جمزية، والناس يتعودون على اجلو الذي يعملون فيه، فهنالك آالف مؤلفة من األعضاء الشبان يف احلركات 

بوصفها وسيلة للحكم وإمنا وسيلتهم الوحيدة االنقالبية، ال يعرفون شيئاً مطلقاً عن أساليب االقناع العقلي 
السالح، وقد عّلموهم بأن هلم احلق فيما يستطيعون احلصول عليه، والشهادة الوحيدة اليت يعرفوهنا بشرعية 

عملهم هي أن يكون العمل ناجحاً، والنجاح يف ميزاهنم غري النجاح يف ميزان العقالء، وهم يدربون على اعتبار 



الزعيم  -زدراء بالناس كرامة، ومن مث يفرتض أن الشك واملناقشة يف أي شيء صادر من القمة العنف رجولة، واال
هي من عالمات الضعف واالحنراف، وكذلك يعلمهم من فوقهم أن الدنيا أمامهم ليأخذوها وأن ال  -األوحد 

لقى إليهم من فوق زاد حدود حلقهم إال مقدار قوهتم، وكلما زاد تكريسهم أنفسهم هلذا املذهب الشاذ الذي ي
أملهم يف حتقيق طموحهم، وملا كانوا يعيشون يف سيل ال ينقطع من غرس األفكار اليت تصر على أن أي نقد 

يوجه إىل الزعيم أو طريقته عداء للدولة يكونون هم أيضاً أسوداً على الناس، واملربر الوحيد الذي يربر كل ذلك يف 
تصر وأنه وصل إىل احلكم إما بانقالب عسكري أو بانقالب شعيب انتهزه نظرهم أن الزعيم األوحد هو الذي ان

 الزعيم األوحد حىت سيطر على احلكم وحرف الثورة عن جمراها الواقعي إىل عبادته الشخصية.
 إسقاط الدكتاتور

واه، من الضروري االهتمام لفضح الدكتاتوريات يف العامل اإلسالمي، حىت ال يكون هناك دكتاتور حيكم حسب ه
سواء حكم باسم القانون، أو باسم الدين، أو باسم الطبقة العامــلة، أو باسم الطبقة املتعالية، وذلك بواسطة 

 تأليف ألوف الكتب يف ماليني النسخ مبختلف املستويات وشىت اللغات.
الواحد أو عقول  ومهما تذرع الدكتاتور بالذرائع، جيب أن ال تقبل منه فإن من الواضح أن العقول خري من العقل

 أقل، ومن الواضح أيضاً أن احلق للناس، فبأي حق يسلبهم الدكتاتور حقهم.
والدكتاتور ال يتنازل عن كرسيه، وإمنا الالزم إنزاله، فإن احلق ال يعطى وإمنا يؤخذ، وقد اعتاد الدكتاتوريون  

 : دون من سوانا.كاحلكومات العسكرية االنقالبية أن يقولوا إنا صنعنا االنقالب فلنا احلق
 واجلواب: هل صنعتم االنقالب ألجل أنفسكم أو ألجل الناس؟

فإن كان األول فال حق لكم يف التكلم باسم الناس، وإن كان الثاين فلماذا ال تشركون الناس يف احلكم، 
 بانتخابات حرة... )ومثل هؤالء، احلكومات الوراثية(.

عات( باسم إهنم الناس، بينما عقالء القوم والسياسيون واحملنكون ومن طبيعة الدكتاتور أن جيمع حول نفسه )إمّ 
يعيشون يف حالة العزلة أو يف السجون أو املنايف، أو صار نصيبهم القرب، إن اإلّمعات )مادحو الدكتاتوريني( ليسوا 

ذلك يف عهد )ناصر( إال كاخلشب املسندة، ال قيمة هلم، وإمنا كل ما ميلكون الــسالح والدعاية واملال، كما رأينا 
و )قاسم( و )الشاه( ومــن إليهم وإمنا مبجرد سقوطهم ظهر هراء أقواهلم، وأهنم ال حيظون حبب الشعب هلم ولو 

 مبقدار قرياط، وظهرت فضائحهم.
 وقد ذكرنا يف بعض الكتب أن أهم عالئم الدكتاتور:

د أحزاب إسالمية حرة، وإذا كان غري إسالمي، عدم وجود األحزاب احلرة، فإذا كان البلد إسالمياً، يلزم وجو  - 1
 كانت عالمة الدكتاتورية عدم وجود أحزاب حرة.

وعدم تبدل السلطة كل فرتة من الرئيس األعلى إىل سائر السلطات. ورمبا يقال، وهل يف اإلسالم مثل هذين  - 2
 األمرين؟ واجلواب: إن احلكومة اإلسالمية قوامها:

 هم مراجع تقليد الناس.شورى املراجع الذين  -)آ(



 وأحزاب حرة إسالمية، وكالمها يتعاونان يف إدارة البالد، حسب القوانني اإلسالمية. -)ب(
أما شورى املراجع فألهنم نواب األئمة )عليهم السالم( الذين نصبوهم حكاماً وخلفاء بقوله )صلى اهلل عليه 

( وال وجه ألن يكون 5فإين قد جعلته عليكم حاكماً()( وقوله )عليه السالم(: )4وآله(: )اللهم ارحم خلفائي()
بعض املراجع يف احلكم دون بعض، ألنه عزل خلليفة الرسول واحلاكم املنصوب من قبل اإلمام، وال حق ألن يقول 

م أحدهم أن املرجع الفالين ال يفهم أو ما أشبه )من االهتامات( إذ ما دام قبلته مجلة من األمة مبلء إرادهتا، فالالز 
أن يكون شريكاً يف احلكم، وإال فلو انفتح باب اإلقصاء هبذه الذرائع، ألمكن جلماعة كل مرجع أن يتهم 

 اآلخرين.
كما ال حق حلزب واحد )وإن كان إسالمياً( اهتام اآلخرين بالعمالة، أو مبا أشبه ذلك، وإال كان لألحزاب 

 د، بنفس االهتام.األخرى أن يتهموا ذلك احلزب الواحد الذي أخذ بزمام البال
فإن االجتهادات الفقهية، واالجتهادات السياسية خمتلفة، فال أولوية إلحداها على غريها، وحيث أن األمة ختتار 

 اجملتهدين واألحزاب اإلسالمية، فالالزم أن يكون الكل يف مسرح السياسة واحلكم بأكثرية اآلراء.
د من الكتاب والسنة والعقل )كما فصلناه يف بعض الكتب وحيث أن هذا هو اإلطار اإلسالمي الصحيح املستفا

 الفقهية(.
 فاجلواب عن سؤال: هل يف اإلسالم تبدل )شورى املرجعية( و)السلطة(؟

هو: نعم، إن فيه تبدهلما، أما تبدل السلطة فال إشكال فيه أما تبدل شورى املرجعية، فإنه ال يقع تلقائياً )وإن 
 جاز شرعاً بشروطه(.

 عدم تبدل شورى املرجعية، أن األمة بعد التحقيق والتدقيق، تعني وختتار مراجع تقليدها ويكونون هم والسبب يف
أعلى سلطة يف البالد، يديرون دفة احلكم بأكثرية اآلراء ومن املعلوم أن األمة ال تبدهلم مبلء إرادهتا، ألهنم مراجع 

ياة املرجع، بدون أن يكون للمرجع قهر وغلبة وسالح تقليدها، كما نشاهد اآلن أن األمة تقلد املرجع، طيلة ح
 ودعاية، من أسباب الدكتاتورية.

 نعم إذا سقط مرجع التقليد عن املؤهالت، مثل غلبة النسيان عليه أو ما أشبه ال يكون من احلكام حينذاك.
 ورمبا يقال: كيف ميكن مجع مراجع التقليد يف جملس واحد، وهم يف خمتلف البالد؟

: أنه ميكن أن يكون له ممثلون، يف جملس واحد، يوصلون أنظار كل واحد منهم إىل اجمللس، ويرفعون واجلواب
التقارير إليهم، فإذا حصلت األكثرية، كان ذلك الرأي مورد التنفيذ بسبب السلطات التأطريية: )التشريعية( 

 والقضائية، والتنفيذية.
يث املرجعية، وال من حيث احلزبية، بل اإلسالم دين احلريات وعلى أي حال فال دكتاتورية يف اإلسالم ال من ح

والعدالة االجتماعية وعليه فإذا رأينا حكومة حتكم باسم اإلسالم وفيها شيء من الدكتاتورية، فالالزم أن نعلم أن 
 اإلسالم ال يقرر مثل هذه احلكومة.

 كتاتور؟ال يقال: احلاكم اإلسالمي الدكتاتور يقول: أنا استشاري، ولست بد 



ألنه يقال: إذا صدق أنه ليس بدكتاتور، فليفسح اجملال للبحث احلّر من املعارضة يف خمتلف وسائل اإلعالم، فهل 
هو أفضل من رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وعلي )عليه السالم( وحيث كان املسلمون وغري املسلمني، 

 نهم؟يفتحون معهم املناقشات احلرة مبسمع من الناس ومبنظر م
كما يدل على ذلك )كتاب احتجاج البحار، واحتجاج الطربسي( وغريمها، أما أن يبتعد احلاكم عن الناس، 

ويقتنع حبضور الناس عنده للمباركية بدون املناقشة معه، وحيرك عماله لتنفيذ أوامره ويفتح باب السجون وينصب 
مه وعمالئه التهم لكل من يريد قواًل معارضاً فإن املشانق، ويرسل اجلالوزة ملصادرة األموال، وتكيل وسائل أعال

 ذلك من لوازم الدكتاتورية.
وعلى األمة أن تعي حىت ال تستغل باسم الدميقراطية، أو االنقالب على الفساد، أو االستشارية، أو اإلسالم، أو 

 ما أشبه ذلك.
املصلحني أن يتمسكوا إلزالة  وإذا تسلط الدكتاتور على األمة بألف اسم، وحتت ألف ستار، فالالزم على

الكابوس، بالقوة الشعبية، فإن هناك قوتني ال ثالث هلما، قوة السالح حيث تقع يد احلكومة، وقوة الشعب اليت 
تتمكن أن تقاوم قوة السالح، فإذا متكن املصلحون أن يتمسكوا هبذه القوة بتعقل وروية أزالوا تلك القوة، فإهنا 

 ن أن تسحب قوة السالح عن الباطل إىل احلق.القوة الفائقة اليت تتمك
والطريق الطبيعي لسحب القوة عن يد احلكومة الدكتاتورية، توعية الشعب مباليني الكتب، مث تكتيل الشعب حتت 
ألوية النهضة والثورة، والتحرك ألجل إزعاج الدكتاتور باإلضرابات واملظاهرات، وكلما توسعت هذه القوة، تقلصت 

 إىل أن تسقط قوة السالح عن يد الدكتاتور.قوة السالح، 
ومن املهم جداً حتييد السالح أواًل، حىت ال يدخل امليدان لصاحل الدكتاتور، وغالباً ميكن حتييد السالح بعدم أخذ 
الشعب يف إضراباته، ومظاهراته السالح، بل تكون حركته سلمية، تتجنب العنف والشدة، كما ذكرناه يف بعض 

 املباحث.
 يسقط الدكتاتور وملاذا؟كيف 

 وأما السؤال الثالث وهو ملاذا وكيف يسقط الدكتاتور؟
فاجلواب إن احلكم الدكتاتوري ال ميكن أن يبقى، ألنه مبين على اإلرهاب، واإلرهاب ال ميكن أن يدوم، وقد قال 

مان، واإلرهاب خالف احلكماء قدمياً: )القسر ال يدوم( واإلرهاب مالزم للقسر ألن اإلنسان يتطلب السلم واأل
السلم واألمان، ولذا تنبأ العقالء يف اخلمسينات وقبلها بسقوط الشيوعية وهاهي قد سقطت يف أرجاء من العامل 

حىت من  -من ناحية، ويف الصني من ناحية ثانية، وهي ترتنح للسقوط يف االحتاد السوفييت، كما أن العقالء 
املغتصبة ألهنا بنيت على غري السالم وهاهي بوادر السقوط تظهر  تنبأوا بسقوط دولة إسرائيل -نفس اليهود 

للعيان ويف املثل: )إن السياسي يتمكن أن خيدع بعض الناس يف بعض الوقت لكنه ال يتمكن خداع كلهم يف كل 
 (.-بل حىت يف بعض الوقت  -الوقت 

 تسريع عملية السقوط



سواء من الداخل أو من  -املقاومة املالئمة السريعة  -ا دولة كانت أو غريه -نعم إذا وجدت احلركة املنحرفة 
 سقطت بسرعة، وإال سقطت ببطء فالفرق هو يف الزمان ال يف النتيجة. -اخلارج 

وكثرياً ما يطوِّل عمر االحنراف زعم الناس أن االحنراف لو سقط خيلفه احنراف أكثر، وقد رأينا يف العراق أن احلكم 
من توهم أن الزعيم لو سقط تبدل األمر إىل أسوأ، وكذلك بقي شعب أملانيا وإيطاليا القامسي كان يستمد حياته 

مع هتلر وموسيليين بزعم أهنما أفضل من الشيوعية اليت ستخلفها ال حمالة إذا سقطا، فإذا متكن املصلحون من 
 إبعاد هذا الزعم من العقول كان سقوط الدكتاتور أسرع.

 ماذا بعد سقوط الدكتاتور؟
األسئلة الثالثة املتقدمة ظهر اجلواب عن السؤال الرابع، فإن من خيلف الدكتاتور هو دكتاتور آخر، إذا بقيت  ومن

اجلماهري يف جهلها وعدم مباالهتا، أما إذا حتول جهل اجلماهري إىل العلم وعرفوا من أين أتت املشكلة وكيف 
 دكتاتور السابق.ميكن عالجها؟ فإهنم ال يدعون دكتاتوراً آخر يأيت مكان ال

 ضرورة طرح البديل
ومن هنا فإذا اهتم الناس يف بلد دكتاتوري إلسقاط الدكتاتور بدون أن يكون هلم منهج للحكم القائم مقامه أو  

كان هلم منهج لكن املنهج مل يكن واضحاً يف بنوده وخصوصياته فإهنم يقعون مرة ثانية وثالثة ورابعة فريسة 
 لدكتاتور جديد.

أن مصر والعراق وغريمها وقعت ضحية دكتاتور جديد بعدما أسقط الشعب الدكتاتور السابق، فمصر  ولذا جند
 ناصر حتولت إىل مصر السادات، وعراق امللكيني حتول إىل عراق اجلمهوريني.

وعلى هذا فعلى ممارسي التغيري أن يهتموا لشيئني: إسقاط حكم الدكتاتور وتبديله إىل حكم صحيح واضح 
 .املعامل

 سياسة األساطري
إن اهنيار الدكتاتور ال بد أن يستند إما هلزمية خارجية، أو أن تعم البلبلة الداخلية كل الطبقات اليت تنشأ عن 
مؤامرة يف الداخل حيث يكون اإلرهاق وعدم األمن قد أثار خيبة أمل على نطاق واسع بني اجلماهري، ومن 

ليت بيدها املال والسالح واإلعالم حتدياً مقرتناً بنجاح إال إذا ظهر الواضح أنه ال ميكن حتدي السلطة القائمة ا
فشل زعماء احلكومة بشكل واضح لعدد كبري من الناس ألن طبيعة أسلوب الدكتاتور هو حتطيم إرادة أولئك 

ا إىل الذين حياولون املقاومة بإلصاق التهم هبم وقتلهم وسجنهم وتبعيدهم ومصادرة أمواهلم والتشتيت بينهم وم
ذلك حىت ال يتمكنوا من املقاومة، وهذه املقاومة ال تستطيع االستمرار يف معارضتها للدكتاتور إال عندما ال ترى 
أماًل يف النجاح وإال فستغرق يف جلج من اخلمول اليائس، وهذا هو ما يطلبه اخلارجون على القانون الذين قفزوا 

 حرفوا مسريه وصاروا من سراق الثورة فإن الشعب اليائس إىل احلكم إما بانقالب عسكري أو بانقالب شعيب
يطيع األوامر اليت تصدر إليه، ومن الواضح أن املقاومة تأيت مع الغضب وال يثور الغضب مع وجود أسطورة حتفها 

 قدسية فوق البشر إال بإدراك أن األسطورة اليت قبلها الناس قد ثبت بطالهنا.



 لى أن هلم اجليش الذي ال يقهر.ولذا كان اإلسرائيليون يصرون ع
 وهكذا جند كل دكتاتور يتكلم مبثل ذلك فقد كان )نوري السعيد( يقول: )الرصاصة اليت تقتلين مل ختلق بعد(.

 وكان عبد الكرمي قاسم يقول: )حنن أقوى من املوت وأقوى من احلديد(.
 يبقى ما بقي الدهر. وكان القوميون الذين يقدسون ناصر يسمونه )الزعيم اخلالد( يعين أنه

 وكان أحدهم يرى )أنه اهلل( ألنه كان يقول بوحدة الوجود واملوجود على االصطالح الفلسفي.
وحيث أن من أساليب الدكتاتوريني خلق اليأس يف نفوس الناس عن سقوطهم وأهنم جاءوا ليبقوا وليسوا كاألفراد 

املنامات املكذوبة ونشرها بني الناس حىت ييأس الناس عن العاديني هلم بقاء وفناء يوعزون إىل استخباراهتم خبلق 
سقوطهم، كما حدث يف زمان البهلوي األول حيث اختلقوا رؤيا عّمموها على كل األوساط وصدقها بعض 

املغفلني والسذج حىت من املتدينني وكان مضمون الرؤيا أن إنساناً من املقدسني رأى يف املنام يف مسجد السهلة 
ة )عجل اهلل تعاىل فرجه( فسأله عن وقت ظهوره؟ فقال )عليه السالم(: )إين أظهر وحكم البهلوي اإلمام احلج

قائم بعد( وها حنن نكتب هذا الكتاب وقد مر على سقوط البهلوي أكثر من أربعني سنة واإلمام احلجة صلوات 
 اهلل عليه مل يظهر بعد.

 فضح الدكتاتور
أن تكون أكثر  -لكي تنجح  -حية تريد إزاحة الدكتاتور عن احلكم، جيب ومما ذكرناه يظهر أن أية حماولة إصال

قوة نفسية ويقظة ونشاطاً حىت يكون يف وسعها أن تفضح أساطري الدكتاتوريني وأجهزهتم وأن تلقي عليها ظالاًل 
منها  من الشك والرتديد، وأن يكون يف وسعها أن تثبت ضعف الدكتاتورية لكي تقنع حىت أولئك الذين يقفون
 موقف اإلذعان السليب ويسمحون هلا بفرض نفسها عليهم وتقنعهم بأن سلطتها يف طريقها إىل االهنيار.

وقد قال أحد املعارضني ألحد احلكام بعد أن سقط: لقد كنت أحّرض عليه حىت الراعي يف الصحراء فإذا رأيته 
 قلت له: كيف خليفتك؟

، كنت أذكر له مظامل اخلليفة ومظامل حاشيته حىت أجعله ضده... فإن فإذا قال: نِعَم اخلليفة، أو قال: ال أدري
من القطرات جتتمع البحار ومن ذرات الرمال جتتمع التالل ومن اخلاليا الصغرية احلية اليت لو اجتمع اآلالف منها 

 على رأس إبرة كان أوسع من كل تلك اخلاليا يتكون بدن اإلنسان واحليوان والشجر.
 جواب أن الدكتاتور يف أي جو يتسلط على احلكم؟ ومن هو؟ وكيف يفكر؟ وكيف يعمل؟ وكيف ومما تقدم تبني

 يبقى؟ وما هي عوامل بقائه؟
 وما هي األسباب اليت تقف دون وصول الدكتاتور إىل احلكم؟ وكيف يزول؟

 آثار الدكتاتور
ع واالقتصاد وغريها، وقد ذكر مجلة أما آثار الدكتاتور هي إفساد األخالق والدين والفضيلة والسياسة واالجتما 

منها األمري شكيب أرسالن يف كتابه طبيعة االستبداد، هذا باإلضافة إىل أن الدكتاتور كثرياً ما خيلف الدمار 
وأحياناً يطول الدمار قروناً من الزمان ملا أوجده من احلروب والقومية وتفريق الطبقات وغريها، ولذا نشاهد أنه إىل 



لعامل من آثار دول احملور الذين احتدوا لنشر الدكتاتورية يف العامل وانتهوا إىل احلرب العاملية الثانية، مما اآلن يعاين ا
سبب انقسام بالد أملانيا شر تقسيم إىل اليوم، وإيطاليا صارت مسرحاً للفوضى، واليابان ضعيفة يتحكم فيها 

عاتق البالد الغربية اليت ضيقت على العامل بأساليبها  األوصياء. فإن من الصحيح أن الذنب غري املباشر يقع على
الالإنسانية، لكن من الصحيح أيضاً أن املباشر لتأخر هذه الدول هي الدكتاتورية، ومن الواضح فلسفياً أن نسبة 

أما قوهلم بانتساب الشيء إىل األقوى من السبب  -الشيء إىل السبب القريب أوىل من نسبته إىل السبب البعيد 
 .-املباشر فهو يف مرحلة أخرى إذ السبب لو كان أقوى مل يكن للمباشر دور مهم و 

 الوقوف أمام الدكتاتورية
على العقالء أن يقفوا أمام منو املقتضى للدكتاتورية، فإذا فرض أهنم مل يتمكنوا من ذلك فالواجب عليهم أن 

الدولة أن تقف دون حصول السيل فإذا مل يوجدوا مانعاً يقف أمام الدكتاتورية، مثل ذلك مثل السيل فعلى 
تتمكن من الوقوف لزم عليها أن توجد احلاجز أمام السيل حىت ال جيرف املدينة فإذا متكنوا من احليلولة أمام منو 

 املقتضى كان انعدام املعلول أمراً طبيعياً.
راً وال متأثراً، ويف املثل )ثّبت العرش وال خيفى أن نسبة عدم املعلول إىل عدم العلة تساحمي، ألن العدم ال يكون مؤث

 مث أنقش( فإذا مل يكن شيء فكيف يكون علة أو معلواًل؟
وما يشاهد أحياناً من نسبة عدم املعلول إىل عدم العلة جمازي، وهو عبارة أخرى عن بقاء املقتضى للشيء السابق 

السفر معلول عدم الوسيلة فكالمها عدم  فإذا قال: )مل أسافر ألنه مل تكن وسيلة نقل( فليس معىن ذلك أن عدم
والعدم ال يكون علة وال معلواًل وال معلاًل أحدمها باآلخر، وإمنا العبارة احلقيقية لذلك أن يقول بقيت يف املدينة 

 لبقاء علة البقاء مع تشوقي للسفر.
 تقرير املساواة الشاملة

جيب  -لكي ال تصل إىل احلكم يف يوم ما  -مان وعلى أي حال فإذا أردنا عدم تكون الدكتاتورية يف رحم الز 
تقرير املساواة االجتماعية واالقتصادية والسياسية وغريها بني األمة، كما قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 

( وقد أشرنا إىل ذلك سابقاً، فإن كل متييز يف االجتماع أو االقتصاد 6وسلم( )الناس سواسية كأسنان املشط...()
 ياسة وغريها ينتهي إىل التضارب والتحارب الذي يؤول بدوره إىل الدكتاتورية.أو الس

ومن الواضح أنه ليس معىن املساواة االقتصادية تصحيح االشرتاكية أو الرأمسالية فإن االشرتاكية تنشأ من التخطيط 
التخطيط الضيق  الواسع من قبل الدولة والتخطيط الواسع يقضي على احلرية، والرأمسالية كذلك تنشأ من

والتخطيط الضيق ينتهي إىل القضاء على احلرية، فإن التخطيط إذا كان أزيد من احلق أو أقل منه كان على 
خالف احلرية، إن التخطيط الزم لكن بقدر دون إفراط وال تفريط ولذا نشاهد يف القرآن احلكيم والسنة املطهرة 

( وقال تعاىل: )كي ال يكون دولة بني األغنياء 7أموالكم()اإلملاع إىل ذلك، فقد قال سبحانه: )فلكم رؤوس 
 (.8منكم()

 الدستور وحده ال يكفي



وليس املهم وضع الدستور القائل بالتساوي يف األمور املذكورة وإال فالدستور يف كل البالد الدكتاتورية يقول ذلك، 
ق القانون، ويقول اآلخر ال يقيدين القانون، لكن الدستور باآلخرة يكون ألعوبة بيد الدكتاتور فيقول أحدهم أنا فو 

ويقول الثالث أنا أمشي كما أرى ال كما يراه القانون وقد مسعت كل ذلك من حكام ثالثة كانوا حيكمون بالداً 
 يف الشرق األوسط، بل املهم أمران:

 الرتبية السليمة
ألنفسهم، وهذا أمر قد يطول زماناً وقد األول: تربية الناس تربية نفسية تريهم أن احلق لآلخرين كما أن احلق 

 يقصر إال أنه هو ضمان سالمة اجملتمع، ولذا قال الشاعر:
 وإمنا األمم األخالق ما بقيت *** فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا

 (.9وقبل ذلك قال الرسول األعظم )صلى اهلل عليه وآله وسلم(: )إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق()
 لتوازناملؤسسات احلافظة ل

الثاين: وجود املؤسسات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية اليت حتفظ التوازن، وإال فإن الناس الذين تربوا 
 بالرتبية األخالقية كثرياً ما يوجد فيهم الدكتاتور الذي يضرب بكل شيء عرض احلائط.

 رتطم يف املشاكل وتزيد مشاكلها يوماً على يوم.وما دام مل يعاجل األمر هبذا النحو من املعاجلة ستبقى األمة ت
ومن يعمى عن رؤية الواقع، أو يصم عن مساع صوت احلق، أو يبكم عن قول احلق ال يكون مثله إال كمثل القرود 
الثالثة الذين قصد افرتاسهم الدب، فوضع أحدهم يده على فمه حىت ال يقول كلمة يثري هبا الدب أكثر فأكثر، 

ه على عينه حىت ال ينخلع قلبه من رؤية الدب، ووضع اآلخر يده على أذنه حىت ال يسمع ووضع اآلخر يد
صوت الدب، حىت جاء الدب فافرتسهم مجيعاً بينما إذا صاح األبكم فلعله كان جيد النجدة بسبب وحوش 

نجو بنفسه الغاب، ولو رأى األعمى فلعله كان يتمكن من اهلروب، ولو مسع األصم فلعله كان يتسلق شجرة في
 عن االفرتاس.
 بؤرة املفاسد

أغلب املشاكل الفردية واالجتماعية يف مجيع أبعاد احلياة ناشئة عن االستبداد، فإن العصمة خاصة بأناس ذكروا 
يف آية التطهري بالنسبة إىل األمة اإلسالمية حيث كانت العصمة يف أشخاص آخرين كاألنبياء السابقني ومن 

مة فالعصمة خاصة هبم، أما غريهم فالطريق األقوم حلل املشكالت هي أكثرية اآلراء يف إليهم. أما يف هذه األ
نطاق سعة النظرة للجماعة اليت تقود جانباً من احلياة حكومة كانت أو حزباً أو مجعية أو غريها، أما أن يتصور 

ستبداً فهو سذاجة يف فهم احلياة اإلنسان مقياس االستبداد فيما لو أبدى رأياً للرئيس فلم يأخذ به كان الرئيس م
وهل االستشارية األخذ برأي كل فرد، وأن زعم الفرد أنه ناصح، وأن رأيه ناشئ عن املصلحة مائة يف املائة، بل 
إن أي رئيس يأخذ برأي الفرد يف غري نطاق األكثرية الناشئة آراؤهم عن سعة النظرة هو رئيس غري قابل مضافاً 

 برأي هذا ورأي اآلخر املناقض أو املضاد له؟إىل أنه هل ميكن األخذ 
 متركز القدرة



مث إن الكيفية النفسية اليت يبىن عليها اجملتمعات ال تظهر للعيان وإمنا تعرف بآثارها، وهذا ما يعرب عنه يف بعض 
ها أو العلوم بتحويل الكيفية إىل الكمية، فإذا أراد اإلنسان أن يعرف مدى نظافة أمة أو قدر علمها أو سخائ

دينها يرجع إىل الكمية الظاهرة اليت هي من آثار الكيفية فيفحص عن قدر صرفها للماء والصابون وأدوات 
التنظيف أو عدد مدارسها وكمية كتبها ومكتباهتا وجرائدها وسائر وسائل إعالمها وأُمور ثقافتها، أو قدر إنفاقاهتا  

دها وحمالت عبادهتا والتزامها بسلوكياهتا الدينية كالضيافات يف املناسبات وما أشبه ذلك، أو عدد مساج
واألخالقية وهكذا، وهبذا امليزان إذا أردنا أن نعرف حريات أمة ننظر إىل أنه هل األمر بينها شورى يف خمتلف 

 املراحل من شورى املرجعية مثالً يف البالد اإلسالمية إىل الشورى يف سائر مرافقها احليوية؟
رة وغري ذلك، فإنه إذا مل تكن شورى املراجع وال األحزاب احلرة ال بد وأن تتجمع القدرة يف وعن تعدد أحزاهبا احل

مركز واحد، وكما أن من طبيعة النار واملاء واهلواء الفساد واإلفساد إذا مل تزّم بأزمة مالئمة من اآلالت والسدود 
ن واحد، إهنا تفسد بنفسها وتفسد احلياة بكل والسقوف واألبنية وحنوها كذلك من طبيعة القدرة املتمركزة يف مكا

جوانبها فمن كان ذا أخالق رفيعة واستقبال للناس وقيام خبدماهتم وحنوها ملا مل يكن ذا منصب وقدرة تراه إذا 
متركزت القدرة يف يده تتغري أحواله إىل األنانية وحب الذات واألثرة واغتنام ما متكن من املال وترك اآلخرين يف 

 هذا بالنسبة إىل إفساد القدرة املتمركزة لصاحبها. البالء
أما بالنسبة إىل إفسادها اجملتمع فألن طريق التقدم وصول الكفاءات إىل املراكز العالية، والكفاءات هلا آراؤها، 
لقدرة والقدرة املتمركزة ال تريد إال رأي نفسها والتسبيح حبمد صاحبها، ومن الواضح أهنما طرفاً نقيص ولذا جتمع ا

املتمركزة حول نفسها اإلّمعات واملصفقني، وتقضي على العقالء وأصحاب الكفاءات وبذلك يأخذ األمر يف 
االحنطاط والسقوط ومن هنا قال علي )عليه السالم( ما مضمونه: )من عالئم زوال احلكومات تقدمي األراذل 

 (.11وتأخري األفاضل()
اإلمعات كيف كانوا يصفقون له وإن قال التناقض يف جملس واحد   وانظروا إىل عبد الناصر حني مجع حول نفسه

 كما تقدم يف كالم كشك حول انفصال سوريا.
 متركز القدرة: منبع الفساد

إن متركز القدرة سواء كانت باطلة صورة وسرية، أو كانت القدرة يف ظاهرها حق ويف باطنها الباطل، يوجب 
 املآسي.

ويف زمان البعثيني، كان على وترية واحدة من أن احلكومة مل تكن حكومة شرعية،  مثالً العراق يف زمان امللكيني
لكن الفارق أن القدرة يف زمان امللكيني كانت موزعة، ولذا مل حيدث حىت جزء من مليون جزء من هذه املآسي 

ملآسي اليت ال تكفي احلالية، بينما القدرة يف زمان البعثيني صارت متمركزة يف مجاعة واحدة، وهلذا حدثت هذه ا
لذكرها حىت عشرة جملدات، أما القدرة احلقة فإهنا أما أن تتمثل يف األنبياء واألئمة )عليهم السالم( وهم 

 معصومون، وأما أن تكون بالشورى فال متركز.



دريت وما يرى أحياناً من اإلختالف بني قدرتني حقتني فهما الختالف الزمان واملكان والشرائط، كما نشاهد يف ق
احلسن واحلسني )عليهما الصالة والسالم(، وقد ذكرنا يف كرّاسي )امامان( و)ثورة اإلمام احلسن عليه السالم( إن 

احلسن )عليه السالم(، لو كان يف عصر احلسني )عليه السالم( لفعل مثل فعل احلسني )عليه السالم(، كما ان 
 لسالم( فعل نفس فعل احلسن )عليه السالم(.احلسني )عليه السالم( لو كان يف زمان احلسن )عليه ا

أو لالختالف بني العدل واإلحسان كما يف قصة داود وسليمان )عليهما السالم( إذ كانا حيكمان يف احلرث، 
حيث حكم داود بالعدل وسليمان باإلحسان فهما كنفرين استأجرا أجريين كل أجري بدينار فأعطاه أحدمها 

وح أن احلكم أما جائر أو عادل أو حمسن فليس معىن أن احلكم ليس جبائر إنه عادل الدينار واآلخر دينارين، لوض
 .-هبذا املعىن األخص  -يف قبال اإلحسان ألنه قد يكون عدل وإحسان وقد يكون عدل وليس بإحسان 

 ال... للدكتاتورية
كتاتورية دكتاتورية سواء كانت جيب أن نعرف أنه ليس ملمارس التغيري أن يقابل الدكتاتور بالدكتاتورية، فإن الد 

دكتاتورية روسيا القيصرية أو روسيا الشيوعية فالنتيجة واحدة حيث أن الناس ليسوا يف أمن وسالم، سواء من هذا 
أو من ذاك، وكذلك احلكام ليسوا يف أمن وسالم فإن مطاردة احلكام بعضهم لبعض ومطاردة احلكام للناس 

دكتاتوريات املتقابلة، وهذا هو السر يف أن األحزاب اإلسالمية وغري اإلسالمية ومطاردة الناس للحكام جتري يف ال
الذين أخذوا بالزمام يف الــشرق األوسط مل تتمكن من هتيئة الرفاه للناس، ألهنم على األغلب دكتاتوريون مقابل 

 دكتاتوريني، ومن شأن الديكتاتور أميا كان لونه التضييق على الناس.
 يةأسلوب االستشار 

إن اجملتمع االستشاري عبارة عن عالقات روحية متبادلة بني أعضاء احلكومة وبني احلكومة والشعب وبني الشعب 
واحلكومة على حسب الواقعية والعقالنية وذلك يتطلب أن تكون املسؤولية الفعالة للحكام جتاه املواطنني مما ميكن 

ان العنف وذلك ال يكون إال بأن خيتار الشعب حكامه دعمها باستمرار دون االلتجاء إىل العنف بأي معىن ك
بواسطة مؤسسات دستورية حبيث ال يتعرض الناس للتمييز على أساس العنصر أو اجلنس أو الثروة أو اللون أو غري 

ذلك، ويكون احلاكم على تلك املؤسسات نظام يعطي للناس حق التصرف التام الذي جيعل يف اختيار احلكام 
، ولذا جيب أن يعتمد االستشاري على سيطرة العقل على أفكار الناس دون سيطرة التمايزات سلمياً ودورياً 

اإلقليمية أو اللونية أو اللغوية أو غريها فإذا أحسن الناس بأن هلم احلق يف أن يستفيدوا من مواهبهم وإمكاناهتم 
بني احلكام بعضهم مع بعض وإمنا تكون محلوا احلكم يف قلوهبم فال تقع املعارضة بني احلكومة وبني الشعب وال 

 االنتخابات احلرة والتقدم والكفاءات هي اليت تسيطر على اجلميع ومثل هذا البلد يكون مهوى قلوب األحرار.
 اجملتمع وحدة متساوية

مث جيب أن نعلم أنه من اجملال أن يبقى اجملتمع نصفه حر ونصفه عبداً ونصفه مرتفع ونصفه منخفض، فإن 
مثله مثل املاء تتساوى سطوحه فإذا صببت ماءاً يف أواين متعددة خمتلفة األشكال واحلجوم متصلة بعضها  اجملتمع

ببعض، ال ميكن أن يبقى بعض املاء يف سطح مرتفع وبعض املاء يف سطح منخفض، وكذلك حال االجتماع فإنه 



ويكون نصفه حر ونصفه عبد  -كما هو حال االجتماع دائماً   -ال ميكن وجود اجتماع متصل بعضه ببعض 
ونصفه مطلق ونصفه مقيد، فأما أن يطغى اجملتمع املقيد على اجملتمع املطلق، أو بالعكس، وهكذا يف الثروة وغري 

الثروة، ولذا فمن احملال على احلكام الذين يرتفعون عن اآلخرين وحيتكرون ألنفسهم امتيازات خاصة، على 
ستمر األمر كذلك هلم وحيث أن احلكام هم قلة واجملتمع هم الكثرة، فإنه الشعب اليت ختتلف فيهم السطوح أن ي

دائماً يف أخري املطاف يغلب اجملتمع الكثري على اجملتمع القليل، أما بالنسبة إىل اختالف سطوح اجملتمع ارتفاعاً 
وجب تساوي السطوح بأن واحنطاطاً فإنه يسبب أن تقع احلروب األهلية بني اجلانبني إال إذا أصلح املصلحون مبا ي

يتمكن الكل من العلم ومن املال ومن احلكم ومن املكانة االجتماعية على حسب الكفاءات وقدم املساواة 
)باستثناء عدم الكفاءة يف بعض لتخلف عقلي أو ما أشبه ذلك( وحيث جند اليوم صحوة يف العامل اإلسالمي 

ات ونشاطات ومجعيات وحنوها. فمن الضروري اآلن الرتكيز واهتماماً بفكرة التغيري وهنا وهناك أحزاب ومنظم
على املعاين الواقعية ال املعاين العاطفية اليت تسود هذه اجلمعيات واجملتمعــات على األغلب وحيث أن اجملتمعات 

ات اإلسالمية متخلفة يف احلال احلاضر غاية التخلف، فالالزم معرفة مسات التخلف حىت جنتنبها ونبدهلا إىل مس
 اجملتمع املتقدم.

 تدرّج الديكتاتورية
واإلنسان تدرجيياً يصري دكتاتوراً، فإن الدكتاتورية وإن كانت جمبولة يف نفوس غالب األفراد، لكن األكثر إن 

 اإلنسان تدرجيياً يصبح مستبداً.
حلقات الدكتاتورية إىل ولذا شاهدنا أناساً كانوا استشاريني فلما وصلوا إىل احلكم صاروا دكتاتوريني، مث تضايقت 

أن بلغت األوج، وهكذا حال كل الصفات الرذيلة من التنعم والتلهي والرتفه واالنغماس يف لذائذ اجلنس ومجع 
املال وغري ذلك فإهنا تدرجيياً تنمو وتتصاعد، فإن امللكات يف اإلنسان خريها وشريرهــا كالزرع ينمو تدرجيياً حىت 

نة، ولذا قال سبحانه )مثالً كلمة طيبة كشجرة طيبة( )ومثل كلمة خبيثة كشجرة يُعطي الثمار البشعة أو احلس
( حيث أن الكلمة طيبة أو خبيثة تنمو تدرجيياً حىت تعطي الثمار، فمن اليوم األول ال يكون اإلنسان 11خبيثة()

وإمنا بالتدريج حىت يصل إىل القمة  عاداًل كامالً أو زاهداً كاماًل أو شجاعاً كاماًل أو كرمياً كاماًل أو عاملاً كاماًل،
ولذلك ليس عالج الدكتاتور أن تقول له ال تصبح دكتاتوراً أو أن تعظه أو ما أشبه ذلك، فإن الشجرة إذا غرست 

منت، شئنا أم أبينا، ولو هذبناها وشذبناها فال يكون مانعاً عن أصل منو الشجرة، وإمنا عالج الدكتاتورية أن 
اتور قوة أخرى حبيث تكون تلك القوة مراقبة للدكتاتور حىت ال ينمو ومن هنا جاءت فلسفة يكون يف مقابل الدكت

 تعدد األحزاب واملنظمات واملؤسسات الدستورية مما ذكرنا تفصيله يف كتاب )فقه السياسة( وغريه.
 ك.فالدكتاتورية كالسرطان ينشب خبلية حية، مث ينمو وينمو حىت يأخذ مجيع اجلسم ويوجب له اهلال

 وقد رأينا يف احلكومات اليت توالت على العراق هذا الشيء رؤية العني.
فاحلكومة اجلديدة ملا كانت تتشكل من البعثيني والشيوعيني والقوميني ومن إليهم، كانت تسهل األمور ألجل 

رأينا نزاعاً بني جذب الناس إىل نفسها، مث تنمو دكتاتوريتهم تدرجيياً حىت تكون من أبشع الدكتاتوريات، كما قد 



شخصني حول مزرعة دام ثالثة عشرة سنة، بينما كان يكفي حلل النزاع نصف ساعة أو على أكثر الفروض 
ساعات من هنار، ورأينا أيضاً إنساناً كان يطلب الرخصة للسفر ومل يكن له مانع قانوين، لكن احلكومة عطلته 

النجف إىل كربالء ومن كربالء إىل احللة ومن احللة إىل  سبع سنوات تقذفه من هذه الدائرة إىل هذه الدائرة من
 بغداد وهكذا دواليك.
 الضغط يولد االنفجار

ومن الواضح أن هناية تضييق احللقات يف الدكتاتورية االنفجار، فإن الكبت يوجب االنفجار وإمنا الفرق بني 
س بان اإلطار القانوين للنظام سرعة االنفجار وبطئه حسب املؤهالت االجتماعية، فإنه عندما حيس النا

االجتماعي يكبت قدرة الناس على حتقيق االمكانيات الكامنة يف الزراعة أو التجارة أو الصناعة أو السفر أو 
اإلقامة أو إبداء الرأي أو غري ذلك، ال بد وأن يكون هناك عهد ثوري على األبواب إن قريباً أو بعيداً وال يكشف 

ثر عمقاً من األزمة األخالقية اليت يعانيها النظام وال يوجب بقاء النظام مجاعة من عن طابعه الثوري شيء أك
 املتزلفني واملتملقني حيوطونه وميتدحونه فإن هؤالء ليسوا أكثر من فقاقيع.

فإن إحساس الناس بأن القيم األخالقية يف اضمحالل وتطلعهم إىل نظام جديد ووجود مجاعات صغرية أو كبرية 
 عن احلركة املركزية للقوى اإلجتماعية وتدعي أن احلق يف جانبها. تقف مبنأى

معناه: اهنيار احلضارة املعاصرة اليت يدعمها نظام حيفظ العالقات االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية املنحرفة، 
شاهد على ذلك التاريخ دليل على االهنيار النهائي بطريقة ما يف احلياة، وال -مبا ذكرناها  -وعليه فالدكتاتورية 

فقد أدى اإلقطاع إىل الرأمسالية وهي إىل الشيوعية وهي إىل الرأمسالية، وهكذا حىت يصل األمر إىل نظام صحيح 
 ال استبداد فيه.
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 نشوء الدیكتاتوریة
 

 يوىّل عليكمكيفما تكونوا 
ومن الواضح أنه كيف ما كانت احلكومة كانت أخالق أغلبية الناس حيث ورد )إذا تغري السلطان تغري 

( ألن 2( ألهنا توجه احلياة حسب رغبتها وعكسه أيضاً صحيح، حيث ورد )كما تكونوا يوىل عليكم()1الزمان()
نة أو كاذبة أو منافقة يظهر منها بعض الغالب أن احلكومات تظهر من نفس الشعوب فإذا كانت األمة خائ

أفرادها الذين هم بنفس تلك الصفات وإذا ظهرت أخذت يف توسيع رقعة اخليانة والكذب والنفاق. والعكس 
 صحيح أيضاً فاحلديث األول قضية األسوة والثانية قضية الطبيعة.

اهلل عليه وآله(: )السعيد سعيد يف ولعل احلديثان املشهوران يشريان إىل بعض صغريات هذا األمر فقوله )صلى 
( يراد أن على وترية األم خيرج املولود، فإن كانت سعيدة يف سلوكها 3بطن أمه والشقي شقي يف بطن أمه()

 وأخالقها ودينها كان املولود كذلك والعكس أيضاً صحيح فهو من قبيل )الولد سر أبيه(.
د أن الولد يسقط عن بطن األم عند قدمها كيف ما كانت ( يرا4واحلديث الثاين )اجلنة حتت أقدام األمهات()

األم من أهل جنة أو نار يكون الولد كذلك، فهو كناية مثل: املريض مريض يف بطن أمه، والصحيح صحيح يف 
بطن أمه، حيث أن األم املريضة ال تنجب إال الطفل املريض، وهكذا العكس بالنسبة إىل األم الصحيحة والولد 

 ك حينما يقال: )فالن عند قدم فالن( أي على شاكلته.الصحيح، وكذل
وقد ألف )براساد( رئيس مجهورية اهلند السابق كتابه )عند قدمي غاندي( هلذه الغاية هكذا رمبا يفسر احلديثان 

 ورمبا يفسران بآخر ليس هنا حمل تفصيل الكالم يف ذلك.
 كومة.وعلى أي حال فاحلكومة وليدة الشعب والشعب ميشي باجتاه احل

 االنقالبات العسكرية والشعبية الدكتاتورية
االنقالبات العسكرية مرفوضة مجلة وتفصياًل، فإن االنقالب ولو تذرع بألف ذريعة ليس إال سبباً لتدهور أحوال 
الشعب إىل األسوأ، وليس ذنب الشعب يف حوادث االنقالب العسكري بأقل من االنقالبيني، حيث أن مجاعة 

تمكنون من االستيالء على الشعب إذا مل يصفق هلم الشعب، فإذا استوىل مجاعة من العسكريني من اجليش ال ي
 على احلكم كان الالزم أن يرفضهم الشعب، ويعاملهم معاملة اللصوص ويقدمهم للمحاكمة.
هلم أسوأ مما كان وكلما رأينا من االنقالبات يف أفريقيا وآسيا وغريمها وجدنا أهنا مل تزد األمة إال سوءاً، وصار حا

 قبل االنقالب.
 واملنطق ضد تصفيق الشعب هلم، إن اإلنسان إذا أراد أن يستخدم خادماً لداره، ال بد وأن حيقق عن أحواله؟

 فكيف يصفق اإلنسان ملن ال يعرفه وهم يريدون السيطرة على نفسه وماله وعرضه؟



لسطني كانقالبات العراق ومصر وغريمها، مل تسبب وقد رأينا أن االنقالبات العسكرية اليت قامت باسم إنقاذ ف
لفلسطني إال ضياعاً أكثر، وللشعب إال تردياً أسوأ، والغالب أن االنقالب العسكري يسبب انقالبات أخر، فهو 
يولد االنقالبات مما تدمر الشعب تدمرياً كاماًل وغالب ما رأيناه من انقالب كان غربياً أو شرقياً. فكانت أمريكا 

وسيا أو الصني أو بريطانيا أو فرنسا، تصافق مجاعة من األحزاب اليت هي من صنائعها، أو من العسكريني أو ر 
الذين هم من عمالئها لالنقالب، وذلك ألجل املزيد من امتصاص دماء الشعب، وهنب ثرواهتم، وختريب 

الستعمار على البالد أكثر بالدهم، وقتل وسجن وتعذيب، وإذالل مشاخيهم وشباهبم وبالنتيجة حتكيم قبضة ا
 فأكثر.

ولذا فمن الضروري تأليف مئات الكتب، لفضح االنقالبات العسكرية، واحليلولة دون حدوث انقالب عسكري 
 يف بالد اإلسالم )بل يف كل بلد( يف املستقبل.

 ؟مث إن كان االنقالب العسكري حسناً فلماذا ال تدع الدول الغربية أن حيدث االنقالب يف بالدها
 وإذا كان سيئاً فلماذا تسارع إىل االعرتاف باحلكومة االنقالبية )حبجة أنه حدث داخلي( يف بالدنا؟

أليس ذلك ألجل أهنم هم الذين يأتون باالنقالب، لتحكيم قبضتهم مث يسارعون يف االعرتاف به، مث حيفظون 
 القافزين إىل احلكم باألعالم والسالح والتخطيط وغريها؟...

 شك أن كثرياً من احلكومات اليت قام االنقالب ضدهم، كانت حكومات سيئة لكن من غري الشك أنه من غري
أيضاً، أن حكومة االنقالب أسوأ من تلك احلكومات... وعالج سوء احلكومة ان يعي الشعب حىت يرفض 

، ليهلكوا الضرع احلكومة السيئة ويأيت باحلكومة الصحيحة، ال أن يقوم مجاعة بتخطيط من املستعمر لالنقالب
 والــزرع، والذين يستجريون من سوء احلكومة إىل االنقالب العسكري، مثلهم كما قال الشاعر:

 املستجري بعمــرو عند كـربته          كاملستجري من الرمضاء بالنار
 أما أسباب اإلنقالب العسكري فهي:

 بيد الدجالني وطالب الشهوات.الفراغ السياسي يف البالد، حيث أن اجلاهل دائماً ألعوبة  - 1
من القفز  -ومبباركة الناس  -السخط العام على احلكومة، حيث أنه يهيئ جلماعة ولو صغرية أن تتمكن  - 2

 على احلكم.
اهلزمية احلربية للحكومة سواء كانت هزمية يف حرب أهلية كما حدث لقاسم، حيث اهنزم أمام األكراد، بعد  - 3

 مشال العراق، أو هزمية يف حرب غري أهلية كاهلزمية يف البالد العربية أمام إسرائيل.أن وقعت حرب أهلية يف 
احلروب األهلية وانقسام البالد وضعف احلكومة عن إهناء احلرب )وإن مل تنهزم احلكومة( فإن الناس يف  - 4

 زاعمون أهنم املنقذون. - عن ال وعي -أمثال هذه احلالة ينتظرون املنقذ، فإذا قفز مجاعة على احلكم، باركوهم 
 ارتطام البالد يف مشاكل سياسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية، بسبب سوء تصرف احلكومة. - 5



احملافظة على النظام السابق، حيث أن أعضاء احلكومة، حينما يعرفون اهتزاز كراسيهم، وان التذمر بلغ  - 6
إلنقاذ عروشهم، ولو بقدر، كما حدث يف السودان، مداه، يقومون بانقالب عسكري صوري، من املوالني هلم 

 وباكستان.
ضعف االستعمار السابق، وقوة االستعمار اجلديد، حيث أن القوي يطيح بعمالء الضعيف كما أطاحت  - 7

بريطانيا بداود خان األمريكي )يف أفغانستان( لتأيت مكانه بـ )ترقي( مث أطاحت روسيا برتقي لتأيت مكانه بـ )بربك( 
لنتيجة وال فرق بني أن يكون ضعف االستعمار السابق نامجاً عن ضعف يف حكومته، أو ضعف يف إدارته تلك با

البالد املستعمرة، فإن بريطانيا رّبت )ترقي( يف اهلند منذ عشرين سنة، وكونت له كياناً ليوم انقالبه على )داود( 
 األمريكي.

ن املستعمر يرى أنه لو ترك األمر وشأنه، قويت القوة ضرب األمة اإلسالمية يف بالد اإلسالم حيث أ - 8
اإلســالمية املرتعرعة، وضربت مصاحله، فيأيت جبملة عمالئه إىل احلكم فــي انقالب عسكري، لينوب عنه يف 
ضرب احلركة اإلسالمية، كما حدث يف العراق حيث قويت احلركة اإلسالمية، فجاء الربيطانيون بعبد الكرمي 

ب البعث )ملا يئسوا من قدرة قاسم على ضرب احلركة اإلسالمية( وهؤالء العمالء مل يألوا يف ضرب قاسم، مث حبز 
 وتبديد احلركة اإلسالمية.

 إرادة االستعمار ضرب القوى الوطنية يف بالد غري إسالمية كما حدث يف بعض بالد إفريقيا. - 9
ة، فإن العسكر إذا توىل احلكم ال يقدر على حب السلطة والغلبة، كما حيدث نتيجة للصراعات العسكري - 11

 حفظه، ولذا ينقلب عليه آخرون حباً لالستئثار بالسلطة...
وال خيفى أن كل ذلك نابع عن جهل الشعب، ولذا ال حيدث انقالب يف بريطانيا أو فرنسا، أو حىت يف إسرائيل 

 النقالب.الغاصبة، حيث إن شعوب تلك البالد هلم من وعي احلياة قدر ال يسمح ل
مث إن هناك ثورات شعبية تفعل نفس فعل العسكريني من التدمري والتخريب، مثل هتلر وموسليين ولينني وماو 

وهوشي وكاسرتو وأمثاهلم، مما مل يكن عملهم إال القتل والتدمري والتخريب وإدخال البالد يف محامات من الدم، 
 وتعميم اإلرهاب يف البالد مما هو معروف.

ث مثل هذه الثورات إذا هاج الشعب من الفساد واخلراب، ومل يكن هلم وعي كاف يف كيفية احلكم، وإمنا حتد
فيشرتك الشعب مجيعاً يف اهلدم، بدون خريطة مسبقة ومؤهالت لكيفية البناء، فيستغل مجاعة من طالب السلطة، 

 وال وخنقاً وكبتاً.جهل الشعب لالستيالء عليه باإلرهاب سجناً وتعذيباً وإعداماً ومصادرة األم
وعالمة هذا النوع من احلكومات )وحدة احلزب( مما يتبع وحدة اخلط السياسي يف البالد، أعالماً وشخصيات يف  
كل السلطات، فإذا مل يكن يف البالد أحزاب سياسية متعددة )والالزم يف بالد اإلسالم أحزاب سياسية إسالمية 

أن الثورة الشعبية الواسعة حتولت إىل قفز مجاعة إىل احلكم، وإقصاء  حتت شورى العلماء املراجع( فهو دليل على
 اآلخرين مبختلف املعاذير والتهم، وتكون عندئذ مأساة البالد...

 وإال فإن َصَدق احلاكم، يف مثل هذه احلكومات، فلماذا ال يسمح للبحث احلر مع من يدعيه خصوماً للبالد؟



 )باسم الشعب( هو العدو للبالد.واحلال أن احلاكم القافز على احلكم 
فعلى األمة أن تعي حىت ال يقع انقالب عسكري، وال ثورة شعبية تنتهي إىل )سرقة مجاعة للثورة( وإال كان املصري 

 الدمار واهلالك.
 تكاثر املوت

ما قال يكثر املوت يف ظل الديكتاتورية بأسباب جديدة، باإلضافة إىل األسباب العادية اليت توجد لكل إنسان ك
 الشاعر:

 لـــه مــلك ينادي كل يـــوم           لدوا للموت وابنـوا للخـــراب
 وذلك:

 كاملوت يف جبهات احلرب اليت يؤجج نرياهنا الدكتاتور.  - 1
 واملوت باإلعدام ألسباب عديدة جيعلها الدكتاتور. - 2
 الذي حيول دون ذلك. واملوت باالصطدامات من السيارات وغريها لعدم قوة نظام املرور - 3
 واملوت باألمراض املختلفة لعدم األدوية الكافية وال األطباء احلاذقني. - 4
 واملوت باالغتياالت. - 5
 واملوت بسبب عدم توفر دور الوالدة، واملولِّدات الكفوءات فيموت األطفال وأمهاهتم أحياناً عند الوالدة. - 6
 واملوت بالقصف. - 7
 اجلنني من اخلوف وحنو ذلك.واملوت بإسقاط  - 8
 واملوت بسبب الفقر. - 9

 واملوت بسبب االنتحار لرتاكم املشاكل. - 11
بينما من الواضح أنه ال حاجة إىل احلرب، و ال وجه لإلعدام، والتحسني يف تربية السّواق الفنيني وحتسني الطرق 

ة ال هتجم على الناس إذا نظمت برامج وجعل القواعد صحيحة للمرور توجب عدم االصطدام، واألمراض املختلف
صحية للحياة، ولو هجمت أمكن عالجها، واالغتياالت إمنا هي وليدة عداوات ميكن عالجها باحملبة واألخالق، 
باإلضافة إىل أن االغتياالت اليت ميارسها الدكتاتور ضد الناس ال تكون يف احلكومات االستشارية، وتأسيس دور 

عند الوالدة والطلق، والقصف تابع للحرب وإذا مل تكن حرب فال قصف وإسقاط اجلنني  الوالدة مينع من املوت
ينتهي بإزالة أسبابه، وإزالة أسباب اإلنتحار تؤدي إىل حموه، وال فقر يف اجملتمع حىت يسبب املوت الناشئ عن 

 اجلوع وسوء التغذية.
 تصاعد االضطرابات العسكرية

االنتفاضات واالنقالبات لعدم استقامة اجملتمع، سواء كانت الدكتاتورية من كما أن جو الدكتاتور يسبب تكثري 
وحي اخلارج كما نشاهده يف العامل الثالث املعاصر، حيث أن احلكومات االستعمارية تسبب الثورات واالنقالبات 

اجملتمع املتقــدم  يف هذا العامل املتخلف، أو بأسباب داخلية من جهة عدم توزيع القدرة، بينما نرى عكس ذلك يف



فإن اإلميان بنعيم اآلخرة للمحرومني وانتشار األخالق يف اجملتمع وجود للجمعيات اإلنسانية والدعاة والوعاظ 
واملرشدين وانفتاح الطريق أمام الكل لالغرتاف من االقتصاد، والسياسة، والعلم، واالجتماع، والرتبية، وغري ذلك 

ين وإمنا التخلف الطبيعي املتدارك بالفضيلة وثواب اآلخرة جتعل الناس راضني فال مما يوجب انعدام احلرمان القانو 
حتدث ثورة وال انتفاضة وال أعمال ختريب وال شك يف صحة األسس اليت بىن عليها االجتماع الذي يعيش يف 

ضافة إىل أهنا جو االستشارية ألن األخالق تالئم الطبع، والدعوة إىل نعيم اآلخرة تكون سلوة لإلنسان باإل
واقعية، واحلرية املتاحة لكل إنسان ال تدع جمااًل لرتاكم الكراهة، واجلمعيات اإلنسانية يف خمتلف أبعاد احلياة من 
اقتصادية، واجتماعية، وسياسية، وغريها ترمم الفاسد املمكن ترميمه واستقامة احلكم باالنتخابات احلرة متتص 

على احلكم، وإذا استقام احلكم توفرت يف ظالله سّد الطرق امللتوية يف  النقمة فال تستعد النفوس لالنقضاض
وجوه طالب الرئاسة من االنقضاض على كرسي احلكم بسبب الدبابات والسالح، ولو فرض أن انقضت مجاعة 

من العسكريني على احلكم مل يساعدهم الناس بل يؤخذون إىل احملاكم لتدينهم بسبب ما ارتكبوه من اجلرمية 
 تعكري األمن، كما حدث مثل ذلك يف بعض البالد الغربية.و 

 إماتة روح القانون )من مآسي الديكتاتورية(
مث من مآسي الدكتاتورية احنراف القانون أواًل من جهة اهلدف فإنه ليس احملور حينئذ روح القانون بل جسم 

ستقيم، الناس يتعاملون حسب الروح ال القانون اجلامد والقانون إذا مجد أضر باحلقوق، بينما يف القانون امل
حسب القانون، والسر أن القانون من والئد الروح فإذا كان القانون مستقيماً وتعارض مع الروح كان املرجع الروح 

ولذا إذا رأى الناس أن إنساناً أثرى أكثر مما ميليه الروح كانوا أعداًء له وإن تذرّع بالقانون، وهكذا يف سائر 
( ويف الروايات الكثرية: التأكيد على 5سبحانه: )كي ال يكون دولة بني األغنياء منكم()الشؤون قال 

)اإلنصاف( مبعىن أن يكون النصف لك والنصف اآلخر لطرفك، ال أن يتحايل الشخص على القانون وحتت 
 غطائه جير اخلري األكثر إىل جانبه.

 القانون ملصلحة الديكتاتور
يوضع يف ظل احلكومات الدكتاتورية لينتهي إىل خري اإلنسان واإلنسانية، بل  ومن جهة أخرى إن القانون ال

 لينتهي إىل نفع الدكتاتور ومن إليه.
ومن الواضح تناقض الطريقني. فمثالً القانون الدكتاتوري يأيت مبن يصفق للدكتاتور، بينما القانون اإلنساين يأيت 

نسوبية تأيت باملوظفني يف احلكومات الدكتاتورية، ومن الواضح أن مبن يراعي اإلنسانية، ولذا جند احملسوبية وامل
احملسوبية واملنسوبية ال تتمكن من التقدمي إىل األمام، بينما جند الكفاءات واملؤهالت هي اليت تأيت باملوظفني يف 

 احلكومات االستشارية.
فقال: )خلق السبت لإلنسان ومل  وقد روي عن عيسى )عليه السالم( أنه أشار إىل هذا املوضوع بكالم مجيل.

خيلق اإلنسان للسبت( ولعل يف اآلية الكرمية إشارة إىل ذلك حيث قال سبحانه: )يسألونك عن الشهر احلرام 



قتال فيه، قل قتال فيه كبري وصد عن سبيل اهلل وكفر به واملسجد احلرام وإخراج أهله منه أكرب عند اهلل والفتنة 
 (.6يقاتلونكم حىت يردوكم عن دينكم إن استطاعوا() أكرب من القتل وال يزالون

 ونشري إىل القصة التالية إللقاء الضوء على ما حنن بصدده وهي:
أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( أرسل عبد اهلل بن جحش يف مجاعة صغرية من املسلمني إلستطالع أخبار 

رت هبم عري لقريش حتمل جتارة عليها عمرو بن قريش، وقال له: ترصد هبا قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم. فم
احلضرمي وكان يومئذ يف آخر شهر رجب وهو من األشهر احلرم. وذكر عبد اهلل بن جحش ومن معه ما صنعت 

قريش هبم وما حجزت من أمواهلم وتشاوروا فيما بينهم كيف يرتكون العري وفيها القتلة وأموال الذين سلبوهم 
ض: واهلل لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن احلرم فليمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم أمواهلم، فقال بعضهم لبع

لتقتلنهم يف الشهر احلرام، فرتّددوا وهابوا اإلقدام، مث شجعوا أنفسهم وأمجعوا على قتل من قدروا عليه منهم وأخذ 
من قريش يف قبال أسر قريش ما معهم، ورمى أحدهم عمرو بن احلضرمي بسهم فقتله، وأسر املسلمون رجلني 

رجلني منهم ومها سعد بن أيب وقاص الزهري، وعقبة بن غزوان، اللذين ذهبا يطلبان بعرياً هلما ضل فأسرهتما 
قريش. وأقبل عبد اهلل بن جحش بالعري واألسريين ومعه املفرزة اإلستطالعية حىت قدموا املدينة على الرسول )صلى 

لرسول وعلم بأخبارهم قال هلم: )ما أمرتكم بقتال يف الشهر احلرام( وأوقف العري اهلل عليه وآله(، فلما رآهم ا
واألسريين وأىب أن يأخذ من ذلك شيئاً حىت ينزل عليه الوحي، وأسقط يف يد عبد اهلل بن جحش وأصحابه، 

ة: بأن حممداً )صلى اهلل وعنفهم إخواهنم من املسلمني مبا صنعوا، وانتهز الكفار واليهود الفرصة فأثاروا ثائرة الدعاي
عليه وآله( وأصحابه استحلوا الشهر احلرام وسفكوا فيه الدم احلرام، وأخذوا فيه األموال، وأسروا الرجال، وحني 

ذلك نزلت اآلية الكرمية، وفرح املسلمون بنزول القرآن هبذا األمر، وقبض النيب )صلى اهلل عليه وآله( العري 
يش فقال: )ال نفديكمومها حىت يقدم صاحبانا، فإنا خنشاكم عليهما فإن تقتلومها نقتل واألسريين، فافتدامها منه قر 

صاحبيكم( وقدم سعد وعتبة بعد إطالق قريش سراحهما، وفدامها النيب )صلى اهلل عليه وآله( عن األسريين )يف 
 (.7قصة طويلة مذكورة يف التواريخ والسري()

( وذلك واضح ألن الكعبة وضعت للمؤمن، ال أن املؤمن 8لكعبة()وقد ورد يف احلديث )أن املؤمن أعز من ا
 وضع للكعبة.

 الفوضى وقلة اإلنتاج
مث إنه لو ظهرت الدكتاتورية يف أي بعد من أبعاد احلياة، سواء كان اإلنتاج يف يد قلة أو كان االقتصاد أو احلكم 

قوانني بيد أولئك القلة ويف نفعهم )ألهنم أو األرض كما يف عهد اإلقطاع، مما يؤول يف آخر األمر إىل كون ال
يضغطون على املشرعني لتشريع القوانني النافعة هلم ومن الطبيعي أن تكون القوانني حينئذ يف ضرر اجلماهري( جنم 

 -عن ذلك أمران:
اج حينما األول: إنه حيث حتس اجلماهري بذلك ال تقّدم اإلنتاج املمكن والنوع اجليد، ألهنا ال داعي هلا يف اإلنت

ترى أن حاصل جهودها يذهب إىل كيس غريها خصوصاً الغري الذي تكرهه أشد الكراهية. وال نقصد من اإلنتاج 



فقط اإلنتاج الزراعي أو الصناعي أو االقتصادي أو ما أشبه، بل املراد األعم من اإلنتاج السياسي واالجتماعي 
 وغريمها أيضاً.

ة ينتهي بدوره إىل الفوضى مث الثورة وهكذا دواليك. إال إذا خرجت الثاين: حيث يوجب ذلك حرمان األكثري
األمور املذكورة عن االحتكار وذلك ال يكون إال بتوزيع القدرة يف كل أبعادها بني الذين يتمكنون من القيام 

 مبسؤولياهتا.
 وقود االضطرابات

إىل االشتعال يف الثورات واالنقالبات وال وحيث أن الطبقة احملرومة تتحمل املشاكل واحلرمان، فهي أسرع املواد 
ينفعها الوعود الرباقة من أصحاب االمتيازات املرتبعني على احلكم وخلف الدعايات املضللة، وإن أعباء الثورات 
واالضطرابات تقع على الطبقة احملرومة اليت هي أكثرية األمة، فإن كثرياً من الطبقة ذات االمتيازات كانوا حبماية 

ن يهربون عن اجلندية. وحىت الغارات اجلوية اليت كانت حتصد األمة كانت تصيب الطبقة احملرومة اليت ال جتد القانو 
مهرباً إىل األرياف والقرى، أما احلكام فكانوا ميتطون السيارات الفارهة ويذهبون إىل القصور الفخمة املرفهة اليت 

ا إىل اجلبهات كان للرياء والشهرة وذكر أمسائهم وعرض بنوها أو استملكوها من احلكام السابقني، وإذا ذهبو 
صورهم يف وسائل اإلعالم، والدكتاتور وإن كان يقف أمام الراديو والتلفزيون ليمدح نفسه ويزكيها ويربر أعماله، 
وكذلك يفعل املصفقون له، لكن اجلماهري ال تنخدع بذلك إال يف وقت قصري ويف املثل املعروف: )إن اإلنسان 

 كن أن خيدع بعض الناس يف بعض الوقت، لكنه ال يتمكن أن خيدع كل الناس يف كل الوقت(.يتم
 اإلعالم املرفوض

والناس من طبيعتهم عدم االطمئنان باخلط الواحد وإمنا يطمئنون إذا كانت هناك قوتان تقفان جنباً إىل جنب يف 
هذا، وحيكمون أن احلق مع أيهما، وإذا صار  وسائل اإلعالم وتناقشان املواضيع والناس يسمعون إىل هذا وإىل

لكل واحد أنصار )فرضاً( يالحظ الناس األكثرية، وإذا فرضنا التساوي بينهما تكون األمة خمرية يف األخذ هبذا أو 
بذاك أو يؤخذ باإلقرتاع فال ينفع مدح الدكتاتور لنفسه وال ذمه ألعدائه وال تصفيق اإلّمعات له، وحىت إذا رأى 

أعداء الدكتاتور يظهرون على شاشة التلفزيون ويعرتفون على أنفسهم باجلرم فإن ذلك مما يثري اجلماهري ضد الناس 
الدكتاتور أكثر فأكثر ويفرون وينفضون من حوله وال أدل على ذلك مما شاهده الناس من ستالني وعبد الكرمي 

نواع التعذيب يف الزنزانات والسجون، مث قاسم وعبد الناصر والبكر وصدام ممن كانوا يعذبون أعداءهم أشد أ
يأتون هبم وهم منهــارون ومنهكو القوى أمام التلفزيون ليعرتفوا على أنفسهم أهنم جمرمون وقتلة وجواسيس 

ومرتشون، وإىل غري ذلك مما يف القوائم الطويلة من اجلنايات مث يطلبون من رئيس الدولة الدكتاتور األوحد العفو 
 ذا عفا عنهم يف املستقبل يسّبحون حبمد الدكتاتور ويشكرونه.والصفح، وإهنم إ

 االعرتافات التلفزيونية



مقتضى الدليل العقلي والشرعي أن كل اعرتاف أمام التلفزيون أو الراديو أو على املسجلة أو حىت الكتابة خبط 
ر على الشخص حىت يعرتف اليد ليس حجة إذا عرف اإلنسان الظروف واملالبسات فإنه كثرياً ما يضغط الدكتاتو 

 لفظاً أو كتابة.
ومن الواضح أن االضطرار مرفوع عقاًل وشرعاً فحىت إذا رأى اإلنسان كتابة إنسان يعرتف على نفسه باجلرمية 

وخبط يده جيب أن ال يطمئن بتلك الكتابة، ولذا قال الفقهاء )إنه ال اعتبار بالكتابة( هذا باإلضافة إىل إمكان 
لتلفزيون وإمكان جتميع الصور والكلمات الصوتية أو الكتابية مث أخذ التصوير منها لعرضها على )املونتاج( يف ا

 اجملتمع.
ومن الواضح أن كل اعرتاف يؤخذ بسبب القسر واجلرب ليس حبجة شرعاً وال عقاًل، وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف 

ال ننسى كيف أن )برييا( جاء وراء اإلذاعة الكتب الفقهية وفيها من الروايات ما استند إليها الفقهاء يف ذلك و 
الروسية واعرتف على نفسه بأنه جاسوس لبعض الدول الغربية، وإنه جمرم مث أعدمه ستالني الذي أجربه على تلك 

االعرتافات، وكذلك فعل ماوتسى تونغ يف الصني، كما ال ننسى كيف أن رشيد مصلح احلاكم العسكري العام 
واعرتف على نفسه بأنه جمرم ومرتٍش للغرب وأنه أخذ  - عهد أمحد حسن البكريف -جاء أمام التلفزيون 

مخسمائة دينار من احلكومة األمريكية، ألجل ختريب البالد مما أثار مضحكة عامة عند الناس، فإنه كيف ميكن 
سوساً أن يأخذ احلاكم العسكري العام الذي حتت يده األموال الطائلة مخسمائة دينار ألجل أن يكون جا

 ألمريكا، وأخرياً أعدمه البعثيون حسب تلك االعرتافات. إىل غري ذلك من الصور املزرية للدكتاتوريني.
 مالحظة املعارضة

من طبيعة الدكتاتور أنه يدمر احلرية واملساواة واالستشارية داخل البالد، ألنه يريد السلطة املطلقة، فإذا دمرها ومل 
ألمور خارج البالد، قام بإعالن احلرب على املعارضني له يف اخلارج، وحيث أن يتمكن من أن يتحمل وجود هذه ا

حكومته ال تتمكن من تصفية املعارضة يف اخلارج تقوى املعارضة اخلارجية ضد الدكتاتور، مما يسبب االنتكاس له 
ن حال العراق وسقوطه أخرياً، كما حدث مع هتلر وموسيليين وماو، واآلن حيدث مع حكومة روسيا، وهكذا كا

أيام قاسم وعارف ومصر أيام ناصر وغريهم من الدكتاتوريني الذين سقطوا مبا فعلوه من التدمري يف الداخل وأرادوا 
 التدمري يف اخلارج.

 مسجد حيول إصطباًل!!
و وهل يذكر التاريخ اإلسالمي الطويل أن بناء املسجد حيتاج إىل اإلجازة، أو الدولة هتدم املسجد بال عذر، أ

يؤجر املسجد كبيت أو جيعل املسجد إصطباًل. وقد اتفق يف كربالء املقدسة أن مسجداً أجرته الدولة اصطباًل 
فتحول املسجد اصطبالً واشتهر به، لكن ُعّمر بعد إنقاذه من الدولة ومسي مبسجد اإلمام أمري املؤمنني )عليه 

ملا أردنا بناءه وإنقاذه من هذه املشكلة أرسلنا بعض السالم( )و هو املسجد الكائن يف العباسية الشرقية( وحنن 
أصدقائنا إىل بغداد مرة ومرة ومرة وعشر مرات وعشرين مرة وثالثني مرة وأربعني مرة وإىل مخسني مرة حىت متكنا 

من حتصيل اإلجازة السرتجاع املسجد وجتديد بنائه، حىت أن وزير البلديات وكان امسه )عباس البلداوي( قال 



ة من أصدقائنا ملا زاروه هلذا الشأن: )إنكم إذا تريدون حمالً لبناء السينما فذلك ال مانع منه أما إذا أردمت جلماع
 بناء املسجد فإنه ال قانون لنا يبيح هذا الشيء(.!!
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 الدیكتاتوریة شرقاً وغرباً 
 

 الشرق والغرب سواء
فرق بينهما يف كثري من األمور، هناك مشرتكات كثرية بني النظام الشرقي الشيوعي والنظام الغريب الرأمسايل، وال 

فكالمها يتفقان يف عدم احرتام اإلنسان واالهــتمام به، وجعل اإلقتصاد واملادة هي احملور دون اإلنسان، بينما 
جعل اهلل سبحانه وتعاىل اإلنسان هو احملور، ولذا كانت مآسي اإلنسان يف القانون اإلسالمي مآسي طبيعية ال بد 

 بكثري وكثري من مآسي اإلنسان يف القانون الغريب والشرقي مما سببها القانونان املذكوران.للبشر منها وهي أقل 
 -نعم القانون الشرقي خيتلف عن القانون الغريب يف أمرين:

 األول: كثرة الدكتاتورية وشدهتا.
رق أكثر الثاين: تبديل أصحاب اإلختصاص إىل موظفني للدولة ومهّرجني ومصفقني هلا، مما سبب تأخر الش

 فأكثر.
ولذا نرى البالد الشيوعية أكثر ختلفاً من الغرب على طول اخلط، ويأيت يوم قريب بإذن اهلل سبحانه وتعاىل يسقط 
فيه النظام الشيوعي يف العامل كله، كما سقط فيما يقل على نصف قرن من الزمان تقريباً يف كثري من البالد )واليت 

 مليون إنسان(.منها الصني ذات األلف وثالمثائة 
وال بأس باإلملاع هنا إىل جانب من جوانب دكتاتورية الشيوعيني ووحشيتهم، بذكر ما ارتكبوه يف أفغانستان من 
التعذيب لألبرياء يف السجون، وذلك مما ذكره لنا شهود عيان، ممن وقعوا فــي قبضة الشيوعيني الدامية، وعاينوا 

وتشمئز منه النفوس، وإال فإن استقصاء كل جرائمهم وجناياهتم يف هذا من التعذيب القاسي ما تقشعر له اجللود 
 -البلد املسلم حيتاج إىل عشرات اجمللدات الضخمة، نكتفي باإلشارة إىل بعضها:

 رجعية فناء الديكتاتورية املاركسية
من مليارد من  وال أدل على عدم بقاء الدكتاتورية من حتطم الشيوعية يف العامل، وانسحاب الصني ذات األكثر

البشر من الشيوعية مبجرد موت مؤسسها وهو )ماو(، ومتلمل روسيا يف احلال احلاضر لنفض غبار الشيوعية عن 
نفسها ورفع ستالني يديه للغرب أمام هتلر حبيث أنه لو مل يساعده الغرب لكانت شيوعية روسيا منذ زمن بعيد يف 

 خرب كان.
 رجعية الديكتاتورية السوفياتية

أنه ال أدل على تأخر االحتاد السوفيايت يف أهنا ال خالّقية هلا إطالقاً إال بالسرقة من الغرب، حيث أن احلرية كما 
ولو النسبية منها هي مناخ اخلالقيات واإلبداع كما أنه ال أدل على تأخر االحتاد السوفيايت أيضاً من احتياجه إىل 

كن شعب االحتاد السوفيايت من االنفالت عن قبضة احلكومة حنطة الغرب حيث بعض احلرية فيه، ويف أي يوم مت



الدكتاتورية مل يتأخر حىت مبقدار يوم واحد عن ذلك، والظاهر أنه قريب جداً كما انفلت الشعب الصيين من 
 الدكتاتورية يف أول فرصة بعد موت ماو.

 اإلرهاب الستاليين
ن انتزع ستالني الزعامة من منافسيه تغري جو احلزب كله وقد ذكر الكتاب املذكور حول ستالني قائاًل: أنه بعد أ

فأصبح جمرد اإلختالف مع ستالني يف وجهة النظر يف ذاته تعبرياً عن اجتاه مناهض للثورة، وحدثت عمليات 
تطهري باجلملة ونفي باجلملة وإعدام باجلملة ورغم التعهدات اليت جاء هبا دستور سنة ألف وتسعمائة وست 

وجد حرية قول إال ألتباع ستالني وال حرية صحافة أو إجتماع، والعامل كله يعرف أن اإلنتخابات وثالثني ال ت
هناك مهزلة، فال ميكن ملن خيالف سياسة احلزب أن يرشح، بل وحىت أوراق اإلنتخاب بدت وكأهنا قصائد مديح 

بريبة، ويلقي القبض على الناس يف ستالني، وحرية االنتقال مقيدة بشكل خطري، واالتصال باألجانب ينظر إليه 
حتكماً ويقضون مدداً طويلة يف السجون، بل ويعدمون دون حماكمة، ويصعب احلصول على مطبوعات أجنبية 

 وخاصة الصحف بدون إذن رمسي، وخيضع الصحفيون األجانب يف االحتاد السوفيايت لرقابة شديدة...
اإلطراء ليشوا بآبائهم ومن الواضح أن أي نظام يدمر كل  وتعرض أطفال صغار نسبياً للتشجيع واإلغراء من طريق

القيم باستثناء القوة وعلى استعداد لإللتجاء للحرب دون أي وازع بوصفها أداة طبيعية من أدوات السياسة أما أن 
 يقضي عليه، أو يستبعد اجلنس البشري وليس هناك حل وسط بني هذين األمرين.

 ماذا يف سجون أفغانستان؟
ارسة الفاحشة مع الرجال والنساء يف السجون ألجل تعذيبهم النفسي، باإلضافة إىل أنه كثرياً ما يسبب مم - 1

تعذيبهم اجلسدي أيضاً، فقد ذكر شاهد عيان أن عشرة من اجلالوزة مارسوا اجلنس مع شاب سجني فسبب له 
هذا أمام أعني السجناء وذلك  النزيف وعلى أثره نقلوه إىل املستشفى ومل يعرف مصريه بعد. وكان اعتداؤهم

 بقصد إرهاهبم والتنكيل هبم.
ممارسة اجلنس مع األطفال من بنني وبنات أمام أعني اآلباء حىت ميوت الطفل، وذلك تنكيالً بآبائهم  - 2

 اجملاهدين.
وج هاجم اجلالوزة جماهداً يف داره، فأرعبت زوجته احلامل وأخذها حالة الطلق، فألقوا القبض على الز  - 3

 وتركوها وهي يف حالة خماض، وبعد مدة جاء اجلريان فرأوا أن املرأة ميتة وإىل جانبها طفلها ميت أيضاً.
ساق اجلالوزة األب واألم إىل السجن وكان هلما ثالثة أطفال، وبعد مدة جاء اجلريان لريوا أن الرضيع مات  - 4

النزول منه فوقع وخّر ميتاً، وأما الثالث وهو الطفل  يف املهد، وأن الطفل الثاين جاء إىل السّلم ومل يقدر على
األكرب فكان قد مات وراء باب الدار حيث ظهر أنه جاء إىل خلف الباب يريد أمه وأباه لكن بدون جدوى، 

 فبقي هناك إىل أن مات جوعاً وعطشاً، وخوفاً ورعباً.
 مالبسه وميّرغوه عليها مما يدمي كل جسمه. يأيت اجلالوزة بأكوام مكسرة من الزجاج مث جيّردون السجني من - 5



جيعل اجلالوزة السجني بعد ما يقّروه من كل مالبسه يف برميل مملوء بكسرات الزجاج، مث يدحرجون الربميل  - 6
 بعنف وشدة مما يسبب يف دخول الزجاج يف مجيع جسمه وسيالن الدم منه.

 وتشرب دمه. يسلطون الكالب اجلائعة على السجني حىت تنهش حلمه - 7
يدرّبون الدب على اللعب العنيف مع خصييت السجني وذلك بعد إجالسه على كرسي مثقب وإخراج  - 8

خصيتيه من ثقبه وربطه بالكرسي ربطاً وثيقاً حبيث ال يتمكن من التحرك، ويف أثناء هذه العملية يغشى على 
 السجني مرات ومرات.

مظلم بعد أن عصبوا عينيه بعصابة، وأنزلوه من درجات سّلم، إىل ما نقله أحدهم من أنه أدخلوه يف مكان  - 9
أن أوصلوه إىل حوض فيه سائل وصل إىل قريب حزامه، فحسبه ماءاً لزجاً وكانت يده حرة حيركها يف خمتلف 
اإلجتاهات لكي ال يصطدم حبائط أو حاجز وفجأة وقعت يده على مججمة إنسان فذعر منها وتركها، لكن 

إنسان مقطوعة، فتجنبها، وإذا به يلمس ساق إنسان مفصولة، وهكذا حىت نزعوا العصابة اليت   صادفت يده يد
ال يعلم هل كانت حقيقة مملوءة بالدماء، أو ال، وإمنا  -كانت تغطي عينيه فوجد نفسه وسط بركة من الدماء 

عديد من املوتى ومجاجم ويف ذلك احلوض جثث ال -ملئت باملاء املصبوغ بالدم ألجل إرعاب السجني وإرهابه 
 وأيدي وأرجل مفصولة.

قال: فما كان مين إال أن أغمى علي من الرعب والصدمة الروحية، مث وجدت نفسي بعد يومني أو ثالثة أيام يف 
 املستشفى وأنا منهك األعصاب.

شبه، أمام إحراق األطفال الصغار من الذين ترتاوح أعمارهم بني ثالث سنوات إىل أربع سنوات أو ما أ - 11
أعني آبائهم وأمهاهتم وذويهم بعد ربط اآلباء واألمهات باجلدران وحنوها، حيث يصبون النفط على الطفل مث 

 يشعلون فيه النار، مما يسبب له اهلرولة والبكاء والصراخ والصياح إىل أن حيرتق كله أمام أعني ذويه.
ة، حىت تصبح مزلقة ال تستقر عليها قدم، عند يصب اجلالوزة مسحوق الغسيل مع املاء على أرض الغرف - 11

ذاك يقف أربعة من اجلالوزة يف زوايا الغرفة ويأمرون السجني باملشي على هذه األرض الزلقة، فكل ما ذهب إىل 
جانب ضربه اجللواز بالسوط وأوجعه حىت يركض إىل اجلانب اآلخر، فتنزلق قدمه ويقع ورمبا تكسرت يده أو رجله 

 ض عظامه، وهكذا يفعلون به حىت يغمى عليه فينقل إىل املستشفى.أو رأسه أو بع
إفراغ غازات سامة يف بعض الزنزانات االنفرادية أو السجون االجتماعية، وجعل السجناء فيها بعد غلقها  - 12

 عليهم، مما يؤدي إىل موهتم.
وهكذا حىت ميوت أو يغمى  قطع أجزاء من حلم السجني وأمره بأكله، وإن مل يفعل ضربوه أشد الضرب، - 13

 عليه.
 جرب املعذب أن ميارس اجلنس زناً ولواطاً مع أقربائه وإال عذبوه أشد التعذيب. - 14
جربه على أن يقّلد صوت الكالب أو القردة أو الديكة أو غريها من احليوانات، مما يسبب إذالله وتعذيبه  - 15

 نفسياً.



 ام الرجال األجانب.جرب النساء أن يقفزن وهن عاريات أم - 16
 جرب املعذبني أن يضرب بعضهم بعضاً. - 17
جرب املعذبني بإطالق الرصاص على أصدقائهم املعذبني، وإال قتلوهم مجيعاً فيما إذا حكم عليهم  - 18

 باإلعدام.
 جرب املعذب على إحراق قرآنه أو كتاب دعائه أو غريمها من الكتب املقدسة اليت معه. - 19
 ى سب األنبياء واألئمة )عليهم الصالة والسالم( وسب اهلل )تعاىل( وسب املراجع.جربه عل - 21
 وضع اجلالوزة يف مالبس بعض املعذبني بعد ربط أيديهم وأرجلهم عقارب أو حيات حىت تلدغهم. - 21
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 تعذيب السجني ومراقبته..
 من مساوئ الرأمسالية

وال يظن من ذلك أنـّا مندح الرأمسالية يف قبال الشيوعية إذ أن كاًل من الشيوعية والرأمسالية نظام منحرف وإن كان 
 النظام الشيوعي أكثر احنرافاً لوضوح أن الرأمسالية منحرفة.

بيد مجاعة خاصة، وهم ال يتمكنون من استيعاب كل العمال، واملشاريع أواًل: بسبب كثرة العاطلني ألن اإلنتاج 
 احلكومية وإن استوعب الكل فهي موقتة ال دائمة.

 ثانياً: قلة األجور وارتفاع األسعار ألن الرأمسايل يستغل العمال والدولة.
حتت نطاق القانون، وقسم  أما ملاذا ارتفاع األسعار فألن املال يصرف قسم منه يف السرف، وقسم منه يف السرقة

منه يف احلرب اليت هي بعبع يف احلال احلاضر يف كل العامل، وال ترتفع األجور بقدر ارتفاع األسعار وهلذا يبقى 
أغلبية الناس يف حال احتياج حىت إىل أوليات احلياة، بينما يرفل الكثريون من أصحاب النفوذ واالمتيازات واحلكم 

 من العيش الرغيد.والرأمسالية، يف حببوحة 



ثالثاً: زيادة األغنياء غىن والفقراء فقراً، وهذا يوجب الطبقية احلادة وعدم التعاون، مما يسبب تأخري البالد وأن 
فرض عدم الثورة وعدم ترفع دكتاتور على احلكم كما صار يف أملانيا وإيطاليا، وهذا التقدم الذي نشاهده يف 

 هو وليد ما تبقى لدى الناس من احلرية اليت تناهض الرأمسالية.الغرب ليس وليد الرأمسالية وإمنا 



 الدیكتاتوریة وأنواع االستبداد
 

 الديكتاتورية وأنواع االستبداد
نذكر يف هذا الفصل ألواناً من الدكتاتوريات، كما نذكر مناذج من تصرفاهتم وسلوكياهتم يف حياهتم العامة 

يء القبيح استقبحه وحاول أن ال يتكرر عنده مثله، كمن عرف بشاعة واخلاصة، ألن اإلنسان إذا عرض عليه الش
الكذب أو السرقة فإنه جيتنبهما، لكن الالزم جعل القدرة يف قبال القدرة وإال فإن جمرد العلم ال يكفي يف إزالة 

 الدكتاتورية، وهي:
 قلع عني األوالد:

ت عادة قلع العني أمراً دارجاً عند امللوك إن بعض امللوك قلع عيين ولده حىت ال يعارضه يف احلكم وكان
 الدكتاتوريني.

 القتل جزاء اإليقاظ:
أحد امللوك وصى خادمه أن يوقظه يف وقت خاص من النهار، وكان ساهراً إىل وقت متأخر من الليل فلما أيقظه 

فأخذ وقطع رأسه  اخلادم يف الوقت احملدد ومل يكن قد أمت نومه غضب وأمر بأن يؤخذ ذلك اخلادم إىل املقصلة
 ورجع امللك إىل نومه.

 ذبح األوالد:
بعض خلفاء آل عثمان كان من عادهتم أن ال يبقوا ألنفسهم إال ولداً واحداً، فكانوا يأخذون األكثر من الولد 

الواحد ويذحبونه بأيديهم اعتباراً من قصة املأمون واألمني، حيث صار بينهما التحارب والتنازع مما أدى إىل 
أهون من إبقائهم  -حىت ال يبقى إال ولد واحد يرث احلكم  -امللك فكانوا يقولون: إن قتل بعض األوالد ضعف 

حىت يتحاربوا ويتنازعوا، مع الغفلة عن أن ذهاب احلكومات ليس بسبب تنازع الولدين أو ما أشبه، فإنه كثرياً ما  
ا العالج لعدم التنازع تقسيم القدرة واإلنتخابات كان بسبب التنازع بني امللك وملك آخر أو قوة ثورية أخرى وإمن

 احلرة.
 الروح املتشائمة:

إن عبد امللك ملا جلس يف قصر اإلمارة بالكوفة، وأمامه رأس مصعب بن الزبري جاءه شيخ كبري وقال: أيها اخلليفة 
السالم(، مث رأيت يف إن هذا قصر مشؤوم إين رأيت يف هذا القصر ابن زياد وأمامه رأس احلسني )عليه الصالة و 

هذا القصر املختار وأمامه رأس ابن زياد، مث رأيت يف هذا القصر مصعباً وأمامه رأس املختار، واحلال أراك يف هذا 
القصر نفسه وأمامك رأس مصعب وال أعلم ماذا خبأ الدهر، يشري بذلك إىل أنه يأيت يوم أرى رأسك أمام 

مر خبرابه وحتول إىل مكان آخر غافالً عن أنه ليس الذنب، ذنب شخص آخر، فتشاءم عبد امللك من القصر وأ
القصر وإمنا الذنب هو ذنب امللوك غري العدول الذين هم يظلمون الناس فيظلمون حىت تنفجر األوضاع ضدهم 



وهلذا رأينا كيف صارت عاقبة عبد امللك حيث أخرجه العباسيون من القرب مع رؤساء آخرين من ملوكهم وذويهم 
 صة مذكورة يف التاريخ.يف ق

 قتل الوايل القضاة!!
وايل سوريا من ِقَبِل اخلليفة العثماين، قتل قاضي قضاة املنطقة، وحيث كان الوايل مربوطاً باخلليفة نسباً، عفا 

 اخلليفة عنه فأرسل إليه شيخ اإلسالم يف تركيا قاضياً ثانياً وبعد مدة قتل الوايل القاضي الثاين أيضاً ومكانته من
اخلليفة منعت أن يقتص منه، فأراد شيخ اإلسالم أن يرسل قاضياً ثالثاً لكن القضاة أبوا ألهنم ما أمنوا الوايل، غري 
أن أحد املرشحني للقضاء كان فقرياً معدماً ففكر يف نفسه أن يكون قاضياً يف سوريا وحيث تصور أن قتل الوايل 

ته حرفياً. فجاء القاضي اجلديد واستقبله الوايل كعادته للقاضيني كان بسبب عدم طاعتهما له عزم على طاع
استقباالً حافالً فاستقر يف مكانه يقضي بني الناس وينصب القضاة يف القرى واألرياف كعادة تلك األيام. ويف 

ذات يوم سأل القاضي الوايل وقال: أيها الوايل إين مسعت أنك قتلت قبلي قاضيني وإين نويت على أن أطيعك يف  
األمور، فما كان معصية القاضيني لك حىت قتلتهما، فإين أريد أن أعرف ذلك كي أجتنب معصيتك  كل

 وغضبك؟
قال الوايل: إن القاضيني مل يكن هلما أية معصية وإمنا قتلتهما ألين رأيت يف املنام أن القاضي األول وكذلك 

ا من غري جرم أو عصيان أو ذنب، وملا مسع القاضي الثاين أرادا يب سوءاً وملا انتبهت عن النوم أمرت بقتلهم
القاضي اجلديد هذا احلديث خرج من عند الوايل وركب فرسه مسرعاً حنو )األستانة( مقر اخلليفة وملا وصل إليها 
سئل عن سبب رجوعه فنقل هلم القصة وقال: إين كنت أمتكن من ضمان يقظة الوايل بأن ال أخالفه، لكين ما  

 مه أن ال يرى أين قصدت به سوءاً فيقتلين بدون سابق إنذار.كنت أمتكن من ضمان نو 
 التنجيم للديكتاتور:

وحيكى أن منجماً جاء إىل هارون العباسي وقال له: إين رأيت يف املنام أنك يف هذه السنة متوت. فاغتم هارون 
 ر؟غماً كبرياً وكان جعفر الربمكي حاضراً. فسأل هارون جعفر الربمكي عن العالج يف األم

قال جعفر: إن العالج سهل وهو أن تسأل من هذا املنجم أنه يف أي وقت ميوت هو وكذبّه يف دعواه حىت يظهر 
 أنه يكذب أيضاً بالنسبة إىل حتديد حياتك. فسأل هارون املنجم عن مدة عمره هو؟

عمره مما يلزم أن  فقال املنجم: عشر سنوات وميوت بعدها. فأمر جعفر هارون أن يقتله اآلن حىت يظهر كذبه يف
يظهر كذبه يف عمر هارون أيضاً، عندها أمر هارون باجلالد والنطع والسيف وضرب عنق املنجم يف نفس اجمللس، 

 مث قال جلعفر: قد فرجت عين هبذا التدبري.
وقد نقلوا يف أحوال نادر أنه ذات مرة قلع عني بعض خواصه مث ندم على ذلك وقال جلالده أنه جيب أن نقلع 

ون هؤالء اخلونة يقصد مجاعة من ضباطه وقواده وذويه حىت يكون وزن العيون املقلوعة إحدى وعشرين كيلو عي
 غراماً )سبعة أمنان، يف اصطالحهم( ويف نفس الليل هجم عليه مجاعة ممن خافوه وقتلوه.

 العراق مطمع احلكام



م يتصرفون باملال كيف يشاءون كما يتصرف وإن بين أمية كانوا يقولون أن العراق بستان لقريش، ومعىن ذلك أهن
صاحب البستان يف بستانه )بينما العراق أرض مفتوحة عنوة وهي لكل املسلمني كما يف النصوص الشرعية، وقد 

ذكرها الفقهاء يف كتاب اجلهاد وكتاب إحياء املوات وكتاب التجارة مبناسبات( وكان إذا عارضهم أحد يف أن 
 ا ليست ملكاً لبين أمية وبستاناً هلم قتلوه ونكلوا به كما يف قصص متعددة.العراق لكل املسلمني وأهن

 سارق العالنية:
جيء بسارق اضطر إىل السرقة إىل اخلليفة فأراد اخلليفة أن يقطع يده )ومن الواضح أن املضطر ال يقطع يده كما 

لعالنية يقطع سارق السر، وذلك أن ذكر يف الفقه اإلسالمي يف كتاب احلدود( فقال السارق: اهلل أكرب سارق ا
 اخلليفة كان سارق العالنية فإنه يأخذ أموال املسلمني ويعمل هبا ما يشاء من البذخ والرتف يف قصص مشهورة.

 من ال يعرف النحو؟!
نزعج اخلليفة فا -كلها بالضم  -إن أعرابياً جاء إىل اخلليفة وقال: السالُم عليُك يا أمرُي املؤمننُي ورمحُة اهللُ وبركاتُه 

من ذلك وأمر جالوزته بصفع الرجل فأخذوا يصفعونه، وملا أن شرع اجللواز يف صفعه أخذ الرجل يقول: بسُم اهللُ 
 فقال له اخلليفة: ويلك من صبك على الرفع؟ -كله بالضم  -الرمحاُن الرحيُم 

 وسأله عن قصته. فقال الرجل: لئن أرفع من رفعه اهلل خري يل من أخفضه فاستحسن اخلليفة كالمه
 فقال الرجل: إين ملا أردت لقاء اخلليفة ليقضي حاجيت سألت من إنسان مباذا أالقي اخلليفة؟

قال يل: بالفقه. قلت: ال أعرف شيئاً من الفقه، قال: باحلكمة، قلت: ال أعرف احلكمة، قال: بالبالغة، قلت: 
الرفع، وهلذا حيث مل أكن أحسن مواضع اإلعراب  ال أعرف بالبالغة، قال: فارفع الكلمات ألن أكثر لغة العرب

 أخذت يف رفع الكلمات فعفا عنه اخلليفة.
 التعذيب القدمي:

وكان من أساليب احلكام السابقني أهنم كانوا يعذبون الذين خيالفوهنم مبختلف أنواع التعذيب. مثل )تشميع 
كل ثقبة مشعة مشتعلة، مث يركبونه احلمار   املعذب( وكانت كيفية ذلك أن تثقب مواضع من بدن املعذب وجيعل يف

ويشدون رجليه من حتت احلمار ويطوفون به يف الشوارع واألزقة يف زفة واجتماع يصفقون حوله ويعلنون أنه اجملرم. 
واملعذب من أمل اجلراحات والنار كان ميوت أحياناً يف أثناء الطريق لكنهم ال يرتكونه وشأنه حىت ميروا به كل طرق 

نة مث يؤمر به فيدفن يف حفرته، وأحياناً كانوا يسودون نصف وجه املعذب مؤرباً ويركبونه احلمار ويشدون املدي
رجليه حتت احلمار ويطوفون به املدينة يف زفة حوله، وكان من أقسام تعذيبهم أن يأخذ نفران قويان رجلي املعذب 

ن بأنه يشق شقني من أسافل بدنه بسبب وهو منّكس أو يشدون الرجلني بالسقف أو حنوه مث يأمر السلطا
 ساطور قوي يضربه اجللواز يف أسفل بدنه وخيرجه من عنقه.

 وأهنم كانوا يأمرون بسلخ جلد اإلنسان املعذب مث حشوه بالتنب وتطويفه بالبالد حىت يتعظ به غريه.
 التعذيب اجلديد:



 أرجعوا الفتاة إىل ذويها، فرأوا أهنا ويف ظل إحدى احلكومات املعاصرة أخذت فتاة إىل السجن وبعد ساعتني
اختلطت وأخذت هتذي وملا راجعوا الطبيب مل يعرف سبب جنوهنا وكانت تصيح وتصيح وتصيح حىت يغمى 

عليها وهكذا، وأخرياً التجأوا بسبب الرشاوي والوسائط إىل أن يتعرفوا على سبب جنوهنا، حيث مل يكن الفاصل 
ساعتني فقالوا: إهنم مألوا كيساً من )السام أبرص( وجعلوا ذلك الكيس يف  بني أخذها وبني إرجاعها أكثر من

رأسها إىل رقبتها ولشدة اهلول وحترك السام أبرص على عينها وأذهنا وفمها وأنفها أصاهبا ما أصاهبا من اجلنون ومل 
 (.1ينجح معاجلة الطبيب هلا شيئاً)

 صناعة احلقائب:
تونغ )كما جاء يف بعض الكتب( إهنم كانوا يسلخون اجللد من املعذب،  وكان من أقسام تعذيب هتلر وماوتسي

مث يصنعون من جلده احلفائظ واجلنط كما أن ماوتسي تونغ كان جيعل من القتلى مساداً ألجل املزارع، و)بوكاسا( 
هلم الذي حكم أفريقيا الوسطى كان إذا غضب على إنسان أمر بأن يقتل مث ُيسلم جثته إىل طباخه ليطبخه 

وحيشوه بالتوابل والكشمش والبصل مث حيضر هو ووزرائه ومن إليهم ويأكلون املقتول على عادهتم القدمية يف أكل 
 األموات.

 من ديكتاتورية العباسيني:
من احليات والعقارب، مث يضع تلك األكياس قريباً منه  -بسبب جالوزته -وكان املتوكل العباسي ميأل األكياس 

ك على احلاضرين فتح رأس الكيس ونفضه يف وسط اجمللس وإذا بالوزراء وسائر من حضر فإذا أراد أن يضح
 اجمللس يهربون يف كل اجتاه وأحياناً تصيبهم لدغة عقرب أو حية.

 منوذج آخر:
وكان ابن الزيات صنع تنوراً من احلديد مسمراً مبسامري من خارجه إىل داخله، وكان يلقي املعذب فيه وجيعل 

ور النار حىت يطبخ هذا الرجل يف داخل التنور وقد ثبتت املسامري امللتهبة يف جسمه، ونثرت حلمه على أطراف التن
 عظامه.

 التعذيب املاركسي!!
وكان من أساليب تعذيب الشيوعيني يف العراق يف أيام قاسم أهنم كانوا ميألون القناين بالعقارب مث ميدون املعذب 

ويشدون يديه ورجليه مث يفرغون تلك القناين املمتلئة من العقارب على  على األرض بعد أن يعروه عن ثيابه
 جسمه.

 كما أهنم كانوا يقتلون اإلنسان ويربطون برجليه احلبل وجيرونه يف الشوارع واألزقة حىت يتقطع قطعاً قطعاً.
 أو أهنم بعد قتله يرفعونه على قنارة القصابني ويقطعونه قطعة قطعة.

رجلي املعذب بسيارتني متخالفتني يف احلركة فتسرعان يف السري إحديهما إىل ذات اليمني  أو أهنم كانوا يشدون
 واألخرى إىل ذات الشمال حىت ينشق املعذب من وسطه نصفني.

 منائر من رؤوس!!



كان بعض حكام أفغانستان وبعض البالد األخرى )كما ذكر يف التاريخ( يقطعون الرؤوس ويصنعون منها املنائر، 
 نها موجودة إىل اآلن يف أفغانستان يعرفها األهايل ويشريون إليها إذا مروا على تلك األماكن.وأماك

وكان )األوزبك( حني هجموا على خراسان يقتلون الرجال ويعلقون رؤوسهم على أعناق خيوهلم ويربطون حباًل 
فيعدو سريعاً، واملرأة تزحف من  بعنق زوجته أو ابنته أو أخته أو أمه ويشدون ذلك احلبل بالفرس، مث يهيبون به

 ورائه مييناً ومشااًل ورأس قريبها معلق على رقبة الفرس.
وقد جىن أكثر من مائة نفر من جيش بعض الغزاة الغربيني يف البالد اإلسالمية على امرأة مسلمة وداسوا عفافها 

 مجيعاً يف يوم وليلة.
 الصلب املنكوس!!

 لب من يريد قتله منكوساً إمعاناً له يف التعذيب واإلهانة.وكان من أساليب بعض احلكام أنه يص
 كما أن ابن زياد واحلجاج كانا يصلبان الناس على جذوع النخيل بعد أن يقطعا أيديهم وأرجلهم وألسنتهم.

 طبخ اإلنسان وأكله!!!
لنار حىت احرتق جسمه وقد رأى أحد السواح يف أفريقيا أهنم أخذوا إنساناً وربطوه حياً بشجرة مث أشعلوا حتته ا

 وأخذوا يقطعون منه قطعة قطعة ويأكلونه.
 العمل اخلريي يتحول بالًء؟

وذات يوم مر رجل يف بلد على أحد أمثال هؤالء احلكام فرأى امرأة تبكي وحوهلا أطفال، فتضرعت املرأة إليه بأن 
وال من أن تتزوج حيث ال متلك ورقة زوجها طلقها ومل يعطها ورقة الطالق، مما ال تتمكن ال من البقاء بال عيش 

الطالق، وأصرت عليه أن يذهب هبا إىل احلاكم مث يطلقها قربة إىل اهلل، اخندع الرجل وذهب هبا إىل الوايل فطلقها 
وبعد أن طلقها طلبت املرأة من الوايل أن يعطي نفقتها أليام العدة وأن يأخذ األوالد إىل داره، وكلما حاول الرجل 

ن الطالق وأن يثبت أنه كان بإصرار منها وأنه ليس من أهل هذا البلد، مل يسمع الوايل كالمه وأجربه أن يتنصل م
على أن يأخذ األوالد فأخذ ولداً بيده اليمىن واآلخر بيده اليسرى وخرج من بيت الوايل فرآه بعض أصدقائه وهم 

 هؤالء األوالد؟يعلمون أنه ال زوجة له، وال أوالد يف هذا البلد وسألوه عن مصدر 
 (.2فقال: إن الوايل يقسم أوالد احلرام وأصابين منهم هذين الولدين)

 من الديكتاتورية العثمانية:
وذات مرة اشتكت امرأة على ولدها عند الوايل يف بغداد بأنه ال يعريها اهتماماً وكان اسم الوايل )أمحد آغا( 

مع املرأة إىل دارها جللب الولد حىت يعاقبه باإلعدام ألنه  فغضب الوايل غضباً متزايداً وأمر الشرطة أن يذهبوا
يسيء إىل أمه، لكن األم حيث خافت من تنفيذ الوايل حكم اإلعدام حبق ولدها، دلت الشرطة على شاب آخر  

كان ميشي يف الطريق، فسحبه الشرطة إىل الوايل، فأخذ الوايل يسب الولد سباً مقذعاً، ويهدده بتنفيذ حكم 
يف حقه، والولد يتضرع ويصيح بأن هذه ليست أمي، فازداد الوايل غضباً، وأخذ يصر على إعدامه.  اإلعدام

قائاًل: أنت تسيء إىل أمك ومع ذلك تنكر أهنا أمك. وبعد وساطات من املرأة ومجاعة من اجلالسني أمر الوايل 



، حىت ال خيالف الولد األمر وإال فيصلبه مبعاقبة الولد وحكم عليه بأن حيمل على كتفه أمه إىل دارها مبعية الشرطة
يف هذه املرة، ومحل الشاب الضعيف اجلسم املرأة اجلثيثة إىل دارها على عاتقه وكلما لقي الشاب بعض أصدقائه 

سألوه عن شأن املرأة احملمولة على كتفه، فيقول: إهنا إمي فإذا قالوا له: إنك قد ماتت أمك منذ زمان. كان 
 ال تعلمون وإمنا هي أمي ولكن فّهموا )أمحد آغا( يعين الوايل. الشاب يقول: أنتم

 حق القصاص للسارق!!
اشتكى عند وايل املوصل سارق بأنه ذهب إىل دار ليسرق متاعاً، فدخل مسمار يف احلائط عينه حيث مل يكن 

حب البيت وخرّيه يبصر شيئاً يف ظلمة الدار واآلن بسبب ذهاب عينه يريد القصاص أو الدية. فطلب الوايل صا
بني األمرين: القصاص أو الدية. قال صاحب الدار: إين حائك واملسامري يف احليطان ألجل ربط اخليوط هبا 

وليس الذنب ذنيب وإمنا ذنب السارق الذي جاء إىل داري للسرقة. لكن الوايل مل يسمع الكالم، وقال: ال بد أن 
ا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعني بالعني(، وأراد أن يفقأ أطبق آية القرآن عليك حيث قال سبحانه: )وكتبن

عني الرجل، فاحتال احلائك إلنقاذ نفسه وقال: أنا حائك، أحتاج إىل العينني ولكن بعض جرياننا صياد والصياد 
له إىل يفتح عيناً ويغمض عيناً عند إرادته رمي الصيد فإذا أردت القصاص فاقلع عني الصياد لعدم احتياجه يف عم

 عينني، فاستحسن الوايل كالمه وأمر بإحضار الصياد وقلع إحدى عينيه يف قبال إحدى عيين اللص.
 جزاء من مدح علياً )ع(!!:

كان أحد طلبة العلوم الدينية يف كربالء املقدسة، قد كتب فضيلة من فضائل علي )عليه السالم( مما مل يرق ذلك 
مي قاسم( فأمر بإعدامه، وملا سأل عن سبب اإلعدام قال: ألن ذكر للمتصرف الذي كان من أعوان )عبد الكر 

هذه الفضيلة كفر والكفر جزاؤه اإلعدام، فحاولنا بشىت الوسائل والسبل يف خالص ذلك الرجل وإخراجه من 
 البالد حىت ال يكون فيما تناله يد املتصرف.

ولو مل تكن الكلمة سياسية إطالقاً مما اضطررنا كما أنه أراد إعدام طالب آخر ألنه كتب كلمة ال تالئم املتصرف 
 إىل هتريبه إىل سوريا حتت جنح الظالم واآلن الطالب األول يعيش يف طهران والطالب الثاين يعيش يف لبنان.

 جنود من عسل؟!
 وكان معاوية يدس السم يف العسل أو يف اللنب أو حنومها فيقتل خصومه، وقد قتل مالك األشرت بسبب دّس السم

 يف العسل مث ملا مسع خرب استشهاده وهو يف دمشق سجد هلل شكراً!
وقال: )إن هلل جنوداً من عسل( كما أنه قتل اإلمام احلسن )عليه الصالة والسالم( بدس السم إليه يف اللنب، 
ومة باإلضافة إىل زرع اخلوف يف املسلمني، وشن الغارات املفاجئة على حدودهم اآلمنة اليت كانت يف نفوذ حك

 اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( وقتل رجاهلم وسيب نسائهم.
 دفن أنصار النظام البائد:

وأبو العباس السفاح قتل مجاعة بسبب عمارة بناها على امللح فأحضر أنصار احلكام السابقني يف تلك العمارة مث 
 توا!!أمر بفتح املاء على مبانيها وملا ذاب امللح اهندمت عليهم مجيعاً وما



 الضحايا حتت املائدة!
وكان احلجاج يقتل الناس أمامه مث يفرش على أجسامهم املائدة، وجيلس هو وأصحابه أطرافه ويأخذون يف األكل 

 والقتلى حتت املائدة يرفسون بأيديهم وأرجلهم، فكان ذلك يسبب فرحه وسروره..
 خطباء النظام األموي:

( على املنابر، حىت أنه كما يقول التاريخ كانوا يسبونه )عليه السالم( وكان معاوية يأمر بسب علي )عليه السالم
 فوق )سبعني ألف منرب وعشرة( فقال قائل له: يا معاوية اتق اهلل فلو أمرهتم بسب اهلل ورسوله لسبوا.

 الديكتاتور: صنم يعبد:
يو بغداد أيام قاسم )إن قاسم إله وقد مسعنا يف زماننا أن إحدى املذيعات يف دار اإلذاعة العراقية أذاعت من راد

 الكائنات(.
 الديكتاتور جيوع الناس:

وخرجت مظاهرة يف فرنسا يطلبون من امللك اخلبز ألهنم ما كانوا ميلكون اخلبز، فقالت زوجة امللك: ماذا يريد 
 هؤالء؟

 قالوا هلا: إهنم يريدون اخلبز. قالت: أليس اخلبز يف البلد؟
 ميلكون الثمن أيضاً. قالت: فليأكلوا الكيك عوض اخلبز. قالوا ال، ال خبز ألهنم ال

 من اللصوصية إىل رئاسة احلكومة:
مر أحد ملوك أفغانستان مع جالوزته على بستان والبستاين واقف خارج البستان، فلما رأى امللك ذهب إىل 

ه فضربوا عنقه، وملا داخل البستان وقطف هلم بعض الثمار وجاء به يف طبق إىل امللك فأمر امللك بضرب عنق
 سألوا امللك عن سبب قتله؟

قال: إين كنت لصاً قبل أن أصل إىل امللك، ودخلت بستان هذا الرجل يف ذلك الوقت وسرقت من بستانه بعض 
الفواكه، وملا جاء هذا الرجل ونظر إيّل عرف أين ذلك السارق القدمي فأردت قتله لسرت الفضيحة حىت ال خيرب 

 أحداً بذلك.
 ة االستبدادطبيع

من طبيعة االستبداد أنه يأيت باالحنرافات واملوبقات ويُوجب التقهقر والتأخر يف البالد ويسبب إذالل العباد ونذكر 
 -منها أموراً:

 منها: إنه يأيت إىل احلكم بالفرد األسوأ فاألسوأ واألفسد فاألفسد.
 يالئم اهلوى واهلوى خيالف اهلدى.ومنها: أنه يأيت بالرأي األضعف فاألضعف ألنه ال يقبل إال ما 

 ومنها: إن القادة يصبحون أكثر ترهالً فأكثر ويصبحون أكثر تطلباً للرفاه على حساب اآلخرين.



ومنها: إن احلركة إذا كانت مستبدة تصبح أكثر انكماشاً فأكثر خلروج العناصر اخلرية منها ويأخذ مكاهنم 
حيون من غري فرق بني أن يكون االستبداد يف احلكومة أو يف احلزب أو يف املتزلفون واملتملقون واالنتهازيون واملصل

 املنظمة أو يف اهليئة أو يف غريها من املؤسسات اجلماعية...
ومنها: أن احلكومة أو احلركة ملا مل تكن مغرية ألن الرتهل ال يغري الناس ال يلتحق هبا العباقرة واملصلحون 

 صناف التقدميني.والنشطون واحلركيون وغريهم من أ
ومنها: إن االستبداد من طبيعته اضطهاد كل الطبقات حىت الطبقة احلاكمة باستثناء فرد احلاكم ويصبح بعضهم 

متآمراً على بعض ومن هنا جاء قوهلم: )الثورة كاهلرة تأكل أبناءها( وليست هذه طبيعة الثورة مبا هي ثورة وإمنا 
رة أو يف احلكومة أو اجلماعة أو التنظيم وإن مل تكن احلكومة ثورية ومن هي طبيعة االستبداد سواء كانت يف الثو 

الواضح أن ما ميهد للدكتاتور لوصوله إىل احلكم هو الظلم الشامل وعدم سيادة القانون وخوف يف اجلميع وعدم 
الح قدرة العقالء على احلل ونفاق من الدكتاتور حيث يظهر أنه إذا جاء أصلح وخيفي باطنه ويظهر الص

واإلصالح وملا يصل إىل احلكم يقلب ظهر اجملن ويفعل عكس ذلك وقد كان كل من لينني وموسيليين وهتلر 
وناصر وقاسم والبكر وصدام والبهلوي وغريهم من الدكتاتوريني هكذا، وكذلك كان األمر يف األمويني والعباسيني 

 والعثمانيني ومن إليهم.
ميكن أن يعتمد عليه والدكتاتور خارج عن القانون وال يلتف حول  ومن الواضح أن اخلارج عن القانون ال

الدكتاتور ويصفق له إال الطبقات احملرومة غالباً الذين سحقتهم عجالت احلكومة السابقة فيلتفون حول احلاكم 
اجلديد الدكتاتور بظن أنه ينجيهم وإذا هو بنفسه يضطهدهم أكثر فأكثر فالكاسب الذي كان يهدد من قبل 

لدكتاتور السابق وكذلك الضابط واجلندي والعامل والفالح الذي سلبت عنه احلرية واملثقف الذي فقد مكانته يف ا
اجملتمع وال جيد لنفسه مركزاً يف أي مكان من املؤسسات السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غريها الذين 

 يلتفون حوله.
ىل احلرب ألنه باحلرب يظهر نفسيته املستعلية، كما أنه يلتجئ إىل ومن طبيعة الدكتاتور دائماً أنه يلتجئ إ

اإلرهاب فيحّول بسبب احلرب، القوى البشرية من اخلدمة البّناءة إىل اهلدم كما أنه حيّول بسبب احلرب واإلرهاب 
ب منهم احلرية مجاعة كبرية من الناس إىل العبودية االقتصادية وبالنتيجة: يهبط مبستوى املاليني من الناس ويسل

 والرخاء املادي ويزجهم يف العجز والفقر والفوضى.
 الديكتاتور معقد نفسياً 

وغالباً ما يكون الدكتاتور شخصاً معقداً ساقطاً يف اجملتمع فيحاول أن حيطم اإلطار االجتماعي ألنه مل يستطع 
ارجة عن القانون وقد كتب أحد أن حيقق جناحاً يف داخله، وهو بطبيعة احلال يستقطب حول نفسه العناصر اخل

الكتاب حول موسيليين وهتلر )ما يظهر حقيقة الدكتاتور( قائاًل: إن كاًل منهما كان ميثل الفشل الذي يسعى إىل 
حتطيم اإلطار االجتماعي. وإن كاًل منهما استطاع أن يستغل متناقضات اجملتمع إلثارة آمال متّهد السبيل إىل 

يعرف ماذا يصنع إال أنه يريد نفسه وعلوه وارتفاعه، وبعد أن حيصل على شيء ليس له القوة، وكل منهما مل يكن 



إال احملافظة عليه، وكل منهما بوصفه حاكماً كان قد حّول أساليب العصابات اليت وصل عن طريقها إىل السلطة 
النامجة عن حيازهتما  إىل تثبيت دعائم سلطته. فبوادي التحدي تواجه باإلرهاب، وعدم القدرة على حل املشاكل

للدولة تقابل بالتوسع اإلرهايب. ومن الواضح أن كل حالة من هذه احلاالت تنطوي على مقتضيات التوسع فهي 
تنطوي أوالً على اإليقاف الكامل للقواعد املألوفة للتجارة مع ما يرتتب على ذلك من ضعف األمل يف استعادة 

 األمة سابق نشاطها.
لى إنكار القواعد الطبيعية يف العالقات وما يرتتب عليه من قبول ألكثر أساليب سياسة القوة ثانياً: وهي تنطوي ع

ويزداد معدل سرعة سياسة القوة هذه بصورة هائلة، ألن فجاجة األساليب املستعملة ذاهتا تعمل بطريقة طبيعية 
يتمكن أن حيكم القانون ألنه ملا مل  على زيادة التوتر واملخاوف ومن الواضح أن من استمرأ اخلروج عن القانون ال

تكن لديه فلسفة فإنه ليس أمامه سبيل يسري فيه حنو عالقات سالم وقانون، وهو مضطر دائماً إىل إشعال حرب 
أهلية يف الداخل حىت حيافظ على قوته، كما أنه مضطر إىل إشعال حرب يف اخلارج حىت حيول دون هزميته يف 

 الداخل.
 

 الدكتاتور والقانون
سرعان ما يُكتشف معظم الذين استولوا على احلكم عن طريق ديكتاتوري إهنم مل يعيدوا النظام والقانون بأي 

معىن حقيقي حيث أن اإلرهاب الدائم ليس إعادة للقانون والنظام. وبذلك يظهر أن مهادنة اخلارج عن القانون 
م كل املثل االجتماعية واألعراف والقوانني، فإن ليست طريقاً سليماً إلعادة الدولة، بل هي طريق تؤدي إىل حتطي

القاتل احملرتف ال يطمع فيه طاعة حكم القانون، بل هو ينزل باجملتمع إىل مؤامرة ال يأمن فيها أحد على نفسه، 
ألنه حىت اخلارج عن القانون يعتمد على قدرته يف إرضاء وإرغام زمالئه اخلارجني على القانون الذين يعتمد عليهم 

اشرة. والدكتاتورية دائماً تتعارض مع احلركة للتاريخ، ألهنا انتكاس ال تقدم، فالدكتاتور يعّكر السالم ويستهرت مب
بالقانون ويقضي على الثقة ويعادي األمة ويلقي بينهم التفرقة والنفاق، ولذا فالفاشية يف كل صورها: القومية 

ة يف التاريخ وال ميكن أن تكون دائمة إذ ال تستطيع أن والبعثية والشيوعية والوجودية ليست إال ظاهرة عابر 
تكتسب هدفاً إال إذا كّونت فلسفة، ومن الواضح أنه إذا كونت فلسفة ال تكون دكتاتورية ولذا فالدكتاتور حمكوم 

عليه بالفشل وعلى خططه بالفوضى وعلى حكومته بالسقوط وإمنا نصيب الدكتاتور قدر من االحرتام املضطر 
ملشوب بالرعب، وذلك جلرأة الدكتاتور يف التقدم، والناس عادة حيرتمون املتقدمني ولو بالقهر والغلبة، أو إليه، ا

 التزوير واخلداع.
 وعود الدكتاتور كاذبة

نرى أن أنصار الدكتاتور دائماً يشيحون بوجوههم عن مظامل الدكتاتور، من السجون واملعتقالت ومعسكرات 
شيء عابر وإنه حدث بدون علم الدكتاتور، وإهنم يبشرون دائماً حبياة مشرقة طبيعية التعذيب، ويقولون أن هذا 

 بعد فرتة من الزمن، لكن ال تأيت هذه احلياة املشرقة إال بسقوط الدكتاتور.



 واملستبد دائماً خيلق األعذار الواهية ملهامجة أعدائه اخلياليني وذلك حىت يربر استبداده ودكتاتوريته.
 ديكتاتورال منطق لل

 والدكتاتور ال برهان له وال منطق.
ولذا ترون أن موسى )عليه الصالة والسالم( ملا خاصم فرعون ولقطع فرعون عن اجلواب توجه إىل من يف أطرافه 

 (.3وجالوزته، وقال هلم كما حيكي القرآن احلكيم: )إن رسولكم الذي أرسل إليكم جملنون()
( قال منرود: )أنا أحي 4سالم( منرود وقال: )إن ريب الذي حيي ومييت()وملا حاج إبراهيم )عليه الصالة وال

( مغالطاً مع إبراهيم )عليه السالم( يف كالمه، مث أحضر نفرين من السجن وضرب عنق أحدمها وقال: 5وأميت()
نطق الذي إنه ممن أماته، وأطلق سراح اآلخر وقال: إنه ممن أحياه. فرفع إبراهيم )عليه السالم( يده عن هذا امل

يقابله الدكتاتور بالعنجهية والكرب، واستدل مبا ال يتمكن من املغالطة فيه قال عليه الصالة والسالم له: )فإن اهلل 
( لكنه أمر بإلقاء إبراهيم يف النار يف قصة 6يأيت بالشمس من املشرق فأت هبا من املغرب فبهت الذي كفر()

رتفني يقولون لألنبياء ما حكاه القرآن احلكيم بقوله سبحانه: )ولوال معروفة. وكان الدكتاتوريون من احلكام امل
( حيث كانوا يضعون أيديهم يف أفواه األنبياء 8( ويف آية أخرى: )فردوا أيديهم يف أفواههم()7رهطك لرمجناك()

 حىت ال يتمكنوا من التكلم.
غربيني، بينما يف السابق من عمر اإلسالم ومشكلة بالد اإلسالم أن مجيع البالد ابتليت بالكفار الشرقيني أو ال

الطويل مل يكن، هكذا فأما كل البالد كانت إسالمية، وأما إذا ابتليت البالد بالكفار فكان بعض البالد مبتلى 
 هبم.

مثاًل: املغول جاءوا من الشرق إىل البالد اإلسالمية وكسحوا اإلسالم واملسلمني، لكن النصف الغريب من البالد 
ية كانت تعيش يف حببوحة احلرية، والصليبيون جاؤوا من الغرب وكسحوا نصف البالد اإلسالمية الغربية، اإلسالم

 أما نصف البالد الشرقية فكان يف الرفاه واحلرية.
ولذا كان املسلمون يتمكنون من الفرار من هذا اجلانب إىل ذلك اجلانب أو من ذاك اجلانب إىل هذا اجلانب، 

نصف البدن اإلسالمي صحيحاً معافاً يتمكنون من إنقاذ النصف اآلخر املبتلى، أما يف احلال وكانوا بسبب بقاء 
احلاضر فالبالد ابتليت هبم وباملستبدين الداخليني الذين منعوا الزراعة والعمارة والتجارة والصناعة والسفر وكل 

 شيء.
إلسالم، ولذا حيتاج حلها إىل جهود وجهاد  كما منعوا عن إبداء الرأي وهذه املشكلة مل تكن مسبوقة يف بالد ا

كبريين، وقد أصبحت بالد اإلسالم يف احلال احلاضر أكثر مشكلة من بالد الكفار قبل ظهور اإلسالم. فقد كان 
يف شبه اجلزيرة قبل ظهور اإلسالم منطقة أمن زماين يف كل عام وهو أيام األشهر احلرم، ومنطقة أمن مكاين على 

شهر السنة وهي مكة املكرمة، لكن هؤالء احلكام ليس هلم ذلك، ولذا يطارد مباحثهم الناس طول اخلط يف كل أ
 على طول اخلط يف كل زمان ومكان.

 ما الذي يصد الديكتاتور؟



وال يقف أمام الدكتاتور يف تصرفاته إال توزيع القدرة، فإن القدرة إذا وزعت يف شكل حركات ومنظمات وكانت 
دستورية وسياسية ال يتمكن الدكتاتور ال من الوصول إىل احلكم وال من البقاء يف مسندة من قبل مؤسسات 

احلكم لو فرض الوصول إليه، ألن املؤسسات الدستورية والقوى املتقابلة واملتنافسة، واملنظمات املتعددة، ليست 
كل شيء من احمليط الطبيعي   حمالً لوجود الدكتاتور ال لنموه وال لبقائه، وحيث أن الدكتاتور حيرف اإلدارة يفسد

 إىل احمليط االجتماعي.
  
 ـ وقد حدثت شبه هذه القصة يف بلد آخر كما أشرنا إليها يف ما تقدم )منه دام ظله(. 1
 ـ يف القانون اإلسالمي يسمع دعوة مثل هذا الرجل مبا يأيت من البينة )منه دام ظله(. 2
 .27ـ سورة الشعراء: اآلية  3
 .258اآلية  ـ سورة البقرة: 4
 .258ـ سورة البقرة: اآلية  5
 .258ـ سورة البقرة: اآلية  6
 .91ـ سورة هود: اآلية  7
 .9ـ سورة إبراهيم: اآلية  8



 الفصل السادس:  من قصص االستبداد
 هذا هو الطاغية

 
 ضحية العيد!!

 لمني وأمواهلم:وامسعوا إىل هذه القصة حىت نعرف كيف أن احلكام املستبدين يتصرفون يف دماء املس
قال الشعيب: كنت بواسط وكان يوم أضحى فحضرت صالة العيد مع احلجاج فخطب خطبة بليغة، ملا انصرفت 
جاءين رسوله يدعوين فأتيته جالساً مستوفزاً، قال: يا شعيب هذا يوم أضحى وقد أردت أن أضحي فيه برجل من 

 الرأي فيما أفعل به.أهايل العراق، وأحببت أن تسمع قوله فتعلم أين قد أصبت 
فقلت: أيها األمري أو ترى أن تسنت بسنة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، وتضحي مبا أمر أن يضحى به، 

 وتفعل مثل فعله، وتدع ما أردت أن تفعله يف هذا اليوم العظيم إىل غريه.
له، وإدخال الشبهة يف قال: يا شعيب إنك إذا مسعت ما يقول صوبت رأيي فيه، لكذبه على اهلل وعلى رسو 

 اإلسالم.
 قلت: أفريى األمري أن يعفيين من ذلك؟

 قال: ال بد منه.
مث أمر بنطع فبسط وبالسياف فاحضر، وقال: أحضروا الشيخ فأتوا به، فإذا هو حيىي بن يعمر، وكان حيىي بن 

والسالم( وكان إمام القراء بالبصرة  يعمر تابعياً عاملاً بالقرآن والسنة وكان شيعياً يتشيع ألهل البيت )عليهم الصالة
 عاملاً بالقرآن فقيهاً حنوياً لغوياً أديباً.

 قال الشعيب: فاغتممت غماً شديداً وقلت يف نفسي: وأي شيء يقوله حيىي مما يوجب قتله؟
 فلما أحضر قال له احلجاج: أنت تزعم أنك زعيم العراق؟

 قال حيىي: أنا فقيه من فقهاء العراق.
 ي فقهك زعمت أن احلسن واحلسني من ذرية رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(.قال: فمن أ

 قال: ما أنا زاعم ذلك بل قائله حبق.
 قال: وبأي حق قلته؟

 قال: بكتاب اهلل )عز وجل(.
فنظر إيّل احلجاج وقال: امسع ما يقول فإن هذا مما مل أكن مسعته عنه، أتعرف أنت يف كتاب اهلل عز وجل أن 

 حلسني من ذرية حممد رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(؟احلسن وا
 فجعلت أفكر يف ذلك فلم أجد يف القرآن شيئاً يدل على ذلك.



وفكر احلجاج ملياً مث قال ليحىي: لعلك تريد قول اهلل عز وجل: )فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
( 1نا وأنفسكم مث نبتهل فنجعل لعنة اهلل على الكاذبني()فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفس

 وأن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( خرج للمباهلة ومعه علي وفاطمة واحلسن واحلسني؟
قال الشعيب: فكأمنا أهدي إىل قليب سروراً، وقلت يف نفسي: قد خلص حيىي وكان احلجاج حافظاً للقرآن. فقال 

على ذلك بليغة، ولكن ليس هبا أحتج ملا قلت، فاصفر وجه احلجاج وأطرق ملياً مث رفع  له حيىي: واهلل إهنا حلجة
رأسه إىل حيىي وقال له: إن أنت جئت من كتاب اهلل عز وجل بغريها يف ذلك فلك عشرة آالف درهم، وإن مل 

 تأت هبا فأنا يف حل من دمك.
حلجاج اآلية اليت كان ليحىي االحتجاج هبا قال: نعم. قال الشعيب: فغمين ذلك، وقلت يف نفسي: لقد رد ا

إلثبات قوله والتخلص من فتكه، مع أن احلجاج قد عرف اآلية، فإن جاءه بعد هذا بشيء مل آمن أن يدخل 
 عليه من القول ما يبطل به حجته، لئال يقال أنه قد علم ما قد جهله.

 ( من عىن بذلك؟2)فقال حيىي للحجاج: قول اهلل عز وجل: )ومن ذريته داود وسليمان(
 قال احلجاج: إبراهيم )عليه السالم( قال: فداوود وسليمان من ذريته؟

 قال: نعم.
 قال حيىي: ومن نص اهلل عليه بعد هذا أنه من ذريته؟

 (.3فقرأ احلجاج: )وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك جنزي احملسنني، وزكريا وحيىي وعيسى()
 ية إبراهيم وال أب له؟قال حيىي: ومن أين كان عيسى من ذر 

 قال: من قبل أمه مرمي.
 قال حيىي: فمن أقرب مرمي من إبراهيم؟

أم فاطمة من حممد )صلى اهلل عليه وآله(؟ وعيسى من إبراهيم أم احلسن واحلسني من رسول اهلل )صلى اهلل عليه 
 وآله(؟

 عشرة آالف درهم ال بارك اهلل له فيها.قال الشعيب: فكأمنا ألقمه حجراً، فقال: أطلقوه قبحه اهلل وادفعوا إليه 
مث أقبل علي فقال: قد كان رأيك صواباً ولكنا أبيناه، ودعا جبزور فنحره، وقام فدعا بالطعام فأكل وأكلنا معه، 

 وما تكلم بكلمة حىت انصرفنا ومل يزل مما احتج به حيىي بن يعمر وامجاً، مث نفى حيىي إىل خراسان.
لصغرية احلجم الكبرية املعىن يف استهتار احلكام املستبدين باملسلمني، فهو أواًل يقتل فانظروا إىل هذه القصة ا

 الناس الختالف الرأي حىت ولو كان شيخاً كبرياً فقهياً، بل زعيم العراق على اإلطالق.
 وثانياً: حيضر السيف والنطع قبل إمتام احلجة وإقامة الدليل.

  عليه وآله( حيث يقتل اإلنسان عوض األنعام يف يوم األضحى!وثالثاً: يستهزئ برسول اهلل )صلى اهلل
 ورابعاً: يعطي أموال املسلمني اعتباطاً حسب شهواته وأهوائه فمن أين يعطي عشرة آالف؟

 )ومن املتيقن أن حيىي يصرف املال يف مصرفه الشرعي( لكن الكالم يف هبة األمري ما ال ميلك من أموال املسلمني.



 احلجة هو بنفسه ومع ذلك يريد قتل الناس جملرد الشهوة والتعطش إىل الدماء.وخامساً: يعرف 
وسادساً: يرى أن من يقول مبقالة حيىي بن يعمر ولو كان لديه احلجة من القرآن، كافراً باهلل ورسوله ومدخاًل 

 للشبهة يف اإلسالم.
موضع من ديار اإلسالم )خراسان( مث لنستمع  وسابعاً: بعد إمتام احلجة ينفي الرجل الشيخ الكبري الفقيه إىل أبعد

 إىل بقية القصة:
فعن الطربي يف تارخيه: أنه كتب يزيد بن املهلب إىل احلجاج ببعض الفتوح، وكانت كتب يزيد إىل احلجاج يكتبها 

أسرنا طائفة حيىي بن يعمر العدواين، وكان حليفاً هلبيل فكتب: إنا لقينا العدو فمنحنا اهلل أكتافهم فقتلنا طائفة و 
 وحلقت طائفة برؤوس اجلبال وعراعر األودية وأحضان الغيطان وأثناء األهنار.

 فقال احلجاج: من يكتب ليزيد؟
 فقيل: حيىي بن يعمر.

 فكتب إىل يزيد يرسله إليه، فحمله على الربيد، فقدم عليه فإذا هو من أفصح الناس فقال له: أين ولدت؟
 فقال باألهواز؟

 حة من أين؟قال: فهذه الفصا
 قال: حفظت كالم أيب وكان فصيحاً.

 قال: من هناك فأخربين هل يلحن عنبسة بن سعيد.
 قال: نعم كثرياً.

 قال: ففالن؟
 قال: نعم.

 قال: فأخربين عين أحلن؟
 قال: نعم، تلحن حلناً خفياً تزيد حرفاً وتنقص حرفاً وجتعل إن يف موضع أن وأن يف موضع إن.

 فإن أجدك بعد ثالث بأرض العراق قتلتك، فاضطر حيىي إىل الرجوع إىل خراسان. قال: قد أجلتك ثالثاً،
 وثامناً: حيضر شيخاً كبرياً من الفقهاء من خراسان إىل العراق جملرد أمر سخيف.

 وتاسعاً: يغضب على مثل هذا الشيخ جملرد أن قال له الصدق يف كالمه بعد أن استفسر منه.
 خراسان واهلل العامل مباذا لقي حيىي بعد التبعيد ثانياً، وأنه ماذا كتب إىل وايل خراسان وعاشراً: ينفيه مرة ثانية إىل

 يف حقه وهل أنه بقي ساملاً أو قتل أو مات جوعاً كما مات أبو ذر من قبل ذلك يف الربذة جوعاً.
 طغيان التبذير

لشهوات، وهكذا جيد اإلنسان كل مستبد ومن طبيعة االستبداد االستهتار بأموال الناس يف سبيل األهبة وإرضاء ا
 رآه بنفسه وعاصره أو قرأ عنه يف التواريخ.



ذكروا يف أوصاف قصورهم وأثاثهم وفرشهم وما إىل ذلك، سواء يف كسرى أو قيصر أو خلفاء بين أمية أو خلفاء 
ارون العباسي يف بين العباس أو خلفاء العثمانيني الشيء املدهش حقاً، فذات مرة جاء وفد ملك الروم إىل ه

بغداد، وقد صف هارون على طريقه مائة ومثانني ألفاً من اخلدم واحلشم بثياب واحدة وهيئة واحدة سيوفهم 
مشهورة وهم متسربلون باحلديد، وفرش للوفد مثانية وعشرين ألف سجادة من أمثن السجاد، وأقام هلم أربعني ألف 

نات. وإذا حل الليل أضاء الطريق بسلسلة من املصابيح وكان طول سرتاً من الديباج واحلرير بإضافة سائر التزيي
ذلك أربعة فراسخ، وصّف هلم يف مدخل القصر الوحوش املدربة من السباع والفهود لتحييهم. أما داخل القصر 
والذي كان يسمى بقصر اخللد ففيه الشيء الكثري من الرتف والسرف والتبذير واالستعالء والكربياء، ويف نفس 

ذا الوقت كان يف بغداد بل سائر بالد اإلسالم الفقر املدقع واملسكنة الشديدة لطوائف كثرية من الناس ممن ال ه
 جيدون حىت لقمة العيش وسرتة اجلسد وظل جدار.

 التعذيب اجلاهلي
 وينقل عن أحد ملوك إيران قبل اإلسالم أنه جاء إليه شاب يتظلم ويطلب من امللك النظر يف ظالمته، فغضب

 امللك أنه كيف جترأ ووصل إليه؟
وأمر جلوازه أن يأخذ الشاب ويقلع أسنانه سناً سناً، مث جيعل السن على رأسه ويضرب باملطرقة على السن حىت 
يغرس يف رأسه، وهكذا فعلوا بالشاب حىت مات يف أثناء ذلك، لكن امللك أمر بإمتام ذلك التعذيب على ميته 

 (.4طرقة ولذا مّزق اهلل ملكهم كما قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله()وغرس أسنان الشاب يف رأسه بامل
وينقل عن البهلوي األول أنه إذا مات بعض السجناء احملكوم عليهم بالقيد أمر أن يدفن ِبُغلِه وجيعل طرف الغل 

 .خارج القرب إلرهاب الناس، وقد اشتهر يف املثل )امللك مع الكفر يدوم ومع الظلم ال يدوم(
ويف حديث: أن اهلل سبحانه وتعاىل بعث نبياً من األنبياء إىل جبار من اجلبابرة ليقول له: )إين ما جعلتك ملكاً 

للناس )املراد باجلعل التكويين، أي أن األسباب الطبيعية تنتهي إىل النتائج الطبيعية( حىت تظلم الناس وإمنا جعلتك 
 (.5ألن تنقذ املظلوم وسآخذك على ظلمك()

 افأة العلماءمك
وينقل يف سبب عمى حممد بن زكريا الرازي الطبيب أنه ألف كتاباً يف الكيمياء فوصل كتابه إىل طاغ من طغاة 

زمانه فقرأ الكتاب، وملا مل يعرف صنعه طلب زكريا وقال له: ال بد وأن تصنع الكيمياء كما كتبت حىت نتمكن 
علمياً ومل يكن قد كتب كتاباً جتريبياً خارجياً، وملا أىب عن من تذهيب النحاس، لكن زكريا كان قد كتب كتاباً 

ذلك معتذراً بأنه كتاب علمي وليس بكتاب عمل. أمر امللك بأن يؤخذ الكتاب )وكان كتاباً ضخماً جملداً( 
ويضرب على رأسه حىت تتمزق األوراق واجللد قطعة قطعة وهكذا فعلوا هبذا الطبيب الرفيع املنزلة حىت عمي حتت 

 ضرهبم وبقي أعمى إىل آخر حياته.
 الديكتاتور: الصاعقة



ومن الدكتاتوريني السلطان سليم الذي حكم تركيا وأقام فيها دولة باحلراب، وضرب قوانني اإلسالم عرض احلائط 
وكان يلقب )بياوز( وهو باللغة الرتكية مبعىن )الصاعقة( فلم يكن يقف يف وجهه شيء، فكان طاغوتاً جباراً 

للدماء سالباً لألرواح يهتك األعراض وينهب األموال وخيون بالعهود. آمن أهل حلب على دمائهم  سفاكاً 
وأمواهلم مث فرض عليهم ضريبة مساها )مال األمان( كادت تستغرق عامة أمواهلم، وقتل مجاعة كبرية من املسلمني 

ن الشيعة، حىت أنه قتل يف موقعة ألهنم خيالفونه يف االعتقاد حيث كان هو سين املذهب على زعمه وأولئك م
 واحدة أربعني ألف من الشيعة مبجرد كوهنم خمالفني له يف املذهب.

 وأرسل إىل السلطان الغوري يطلب منه الدعاء، مث أمر بقتله، مث قتل القاتل الذي جترأ فنفذ األمر بقتله!
من جنوده، وكان القتل أهون شيء عليه ال وهو الذي أباد أهل الرملة كلهم لوشاية واش أخربه بأهنم قتلوا جندياً 

يعرف قريباً وال غريباً وال عدواً وال صديقاً وال مسلماً وال كافراً، وقد خنق أخوته ملا خشي أن يزامحوه على امللك 
وقتل سبعة عشر من أهل بيته وسبعة من وزرائه، وملا رد عليه رئيس وزرائه )يونس باشا( كلمة كان احلق فيها أمر 

 عنقه فضربت عنقه قبل أن يتم مجلته!بضرب 
وكان دائم الغضب ال يضحك أبداً والسيافون بني يديه وهم رهن إشارته يف إزهاق األنفس، وملا ترك )للشراكس( 

يف مصر أوقافهم قال له رئيس وزرائه ويسمى )بري باشا(: يا موالنا فين مالنا وعساكرنا يف حرهبم وتبقي هلم 
 لينا؟أوقافهم يستعينون هبا ع

وكانت رجل السلطان يف الركاب فأشار إىل اجلالد بقطع رأسه، فضرب اجلالد عنق رئيس الوزراء فصار رأسه على 
 األرض قبل أن يصري السلطان على الفرس.

وكان من عادة وزرائه أهنم إذا انتخبهم للوزارة كتبوا وصيتهم وأعدوا كفنهم وودعوا أهلهم فال يدرون كلما ذهبوا 
السلطان أيعودون أحياًء أو حيملون على اجلنائز، وكان الوزراء واملقربون إليه يرجتفون خوفاً منه وكان إذا ليقابلوا 

قتل أناساً أمر بأن ينصب رؤوسهم على الرماح الطوال! وكثرياً ما رأوا أهل البالد جيشاً يأيت وبأيدي اجليش الرماح 
 الطوال وعلى رؤوس تلك الرماح الرؤوس املقطوعة.

قد كان من عــــادة الدكتاتوريـــني إبتداًء من معاويـــة، حيث قال اإلمام )عليه السالم( مشرياً إليه: )وأبرد برؤوسهم ول
( وإىل آخر خليفة عثماين، إهنم إذا ظفروا بعدوهم، قطعوا رؤوس كبارهم وأداروها يف البالد، 6إىل الفجرة()

يث أن الرؤوس تننت يف الصيف كانوا يهيئون أكياساً مملوءة بالثلج، إلرهاب الناس، مث أبردوا هبا إىل العاصمة، وح
فيضعون الرؤوس فيها، حىت ال تتغري معاملها، وتصل بيد اخلليفة الفاتح واضحة السمات واملعامل، ليشفي منها 

 غيظه، ويشمت هبا، ويفتخر باالنتصار عليها.
ني والعباسيني والعثمانيني ومن إليهم، هم الذين سببوا نعم أمثال هؤالء الذين مسوا أنفسهم باخللفاء من األموي

ضياع اإلسالم وتسلط أعدائه عليه كما سببوا إمشئزاز النفوس من اسم اإلسالم وهؤالء هم الذين وقفوا دون 
انتشار اإلسالم وإال فلو أخذت سرية الرسول )صلى اهلل عليه وآله( معياراً لألمر، لكان اإلسالم يف هذا اليوم يعم  

( ومالكه آت 7كل العامل بال استثناء. وقد ورد يف احلديث: )وال تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم حبقكم()



يف احلكام، فإنه من الواضح أن الناس يقيسون املبادئ حبملته ولوال عناية اهلل سبحانه وتعاىل على اإلسالم 
 قرآن حىت الرسم وال من املسلمني حىت الفرد.واملسلمني الصادقني مل يبق من اإلسالم حىت االسم وال من ال

ونسأل اهلل )سبحانه وتعاىل( أن يوفق املسلمني مرة ثانية للعمل باإلسالم حىت يأخذوا بالزمام كما كانوا يف زمان 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وما ذلك على اهلل بعزيز.

 معشر املستبدين
ستبدين فيزيدونه استبداداً وجهالً حىت يذهب إىل آخر الطريق فال مث إن من عادة املستبد أن جيمع حول نفسه امل

جيد ملجأ للتخلص من تبعات استبداده وعند وقوع احلادث عليه ال جيد من ينصره ألنه بىن حول نفسه بنياناً 
 شاخماً من كره الناس والتاريخ ينقل أن أحد الشعراء خاطب امللوك هبذا الشعر:

 ار          فـــاحكـــم فأنت الواحد القهارما شئت ال ما شاءت األقد
 وقال شاعر آخر حول بين أمية:

 واآلن صــــــريت إلـــى أمية          واألمــــــــور هلــا مصائـــــر
 وقال ثالث حول عبد امللك:

لك خري من )إنه خليفة اهلل وحممد )صلى اهلل عليه وآله( رسول اهلل، وخليفة أحدكم خري من رسوله، فعبد امل
إحدى املذيعات يف إذاعة بغداد عن )عبد الكرمي قاسم( )بآله  -كما أشرنا سابقاً   -رسول اهلل( وعربت 

 الكائنات( كما عرب آخر عن مستبد آخر )بأنه رسول هذا الزمان(.
ن السيئة وليعلم احلاكم املستبد أنه جيين من استبداده لنفسه أشد الضيق كما هي طبيعة السيئة، فإن كل واحد م

واحلسنة تعطي الثمار املناسبة هلا وليس هذا بالنسبة إىل احلاكم املستبد فقط، وإمنا بالنسبة إىل كل عاص وطاغ 
 ومنحرف، فإنه ال جيين من احنرافه إال جزاءاً وفاقاً يف الدنيا قبل اآلخرة.

 جريرة الوالد
 اهدمها بنفسه:وقد نقل يل املرحوم اخلطيب الشيخ عبد الزهراء الكعيب قصتني ش

 القصة األوىل:
أنه قال: مسعت ضوضاءاً عند دارنا فخرجت وإذا ولد ووالد والناس حوهلما ينظرون إىل ما يتهاتران فتقدم الولد 

 وصفع والده.
قال: ملا رأيت ذلك هجمت على الولد أريد تأديبه فهرب فجئت إىل الوالد أسليه بأنه شاب مغرور وهذه من 

 رين.عادات الشباب املغرو 
 قال الشيخ: فلما انصرف الناس أخذ الوالد يبكي فقلت له: مما بكاؤك؟

 قال: ال أبكي من صفع ولدي يل وإمنا بكائي ألن هذه جزائي الذي تلقيته وال أعلم هل أن اهلل غفر يل أم ال.
 قلت: كيف؟

 ك الصفع.قال: إين صفعت أيب يف نفس هذا املكان قبل أربعني سنة وهذا الصفع من ولدي جزاء ذل



 القصة الثانية:
قال املرحوم الكعيب: مررت يف طريقي على بستان فرأيت الناعور الذي يربط حبمار أو بغل أو فرس مربوطاً 

بإنسان كهل يدور حىت مينح املاء إىل الساقية، فتأثرت هلذا املنظر تأثراً بالغاً، وأخذت أصيح من يف البستان، وإذا 
 بشاب جاء وقال:

 ماذا تريد؟
 لت: من هذا ومن أنت؟ق

قال: إين ابن هذا الرجل، فتقدمت إىل الولد أريد تأديبه لكن الولد هرب، وفككت رباط الوالد عن الناعور 
 وجلست معه أسليه وأخذت ألهاجم الولد.

إن هذا جزائي العادل فإين ربطت والدي بنفس هذا الناعور  -وكان يعرفين  -قال الوالد: يا شيخ عبد الزهراء 
ن كنت شاباً وكان والدي كهالً وقد تويف والدي )رمحه اهلل( قبل مدة فورثت البستان وكرب هذا الولد وأخذ أبا

 يفعل يب الفعلة اليت كنت أفعلها مع والدي.
 وهناك قصص كثرية هبذا الصدد نقلنا بعضها يف كتابنا الصغري )العدل أساس امللك( وعلى هذا:

نفسه أشد الضيق ألن اإلستبداد كسائر املعاصي يعود إىل اإلنسان بالضيق يف  فليعلم احلاكم املستبد أنه جيد يف
 حمكمة النفس.
 حمكمة النفس

جاءين شاب بغدادي )يف كربالء( بعد أن جاءين صديق يتوسط يف منحه لقاءاً خاصاً، وأنه يريد أن يأيت لياًل 
ه منخطف اللون أصفر كأنه عويف من مرض الزمه ألنه ال يريد الظهور يف النهار، فرأيته شاباً طويالً وسيماً لكن

 مدة مديدة.
 فقلت له: ما بك وما جاء بك؟

 قال: اعلم أين لص يف بغداد أسرق من احملالت الكبرية واآلن جئت إليك ألتوب.
 قلت له: ما قصتك؟

سي وأمي وأخيت قال: إين كنت جناراً آخذ يف كل يوم ربع دينار ومل أكن متزوجاً وكنت أصرف هذا املبلغ على نف
حيث قد مات أيب قبل مدة، وكنت أتعب النهار من الصباح إىل الليل ويف الليل أرجع إىل البيت وأتعشى بغذاء 
بسيط حسب أجريت القليلة، مث أنام هادئاً إىل الصباح فيلتذ يل الطعام واملنام، كما اين كنت أقوم الصبح ممتلئاً 

كين ملا كنت غري متزوج وقعت يف البغاء وأخذت أصرف مايل يف البغاء، حيوية ونشاطاً وقوة فأذهب إىل العمل، ل
وحيث أن احلرام بعضه مرتبط ببعض فارتبطت باخلمر أيضاً، وبعد ذلك ارتبطت باألوالد يف احنراف جنسي، 

وهكذا كنت أسهر الليايل إىل نصف الليل وال أمتكن من القيام صباحاً وحيث أن الفساد حيتاج إىل املال، 
طررت إىل إرتكاب السرقة فأخذت أسرق من هنا وهناك من احملالت الرفيعة واشرتكت مع الشرطة الذين هم اض

يرتشون حىت ال يلقوا القبض علي، وهكذا صرفت عمري بني مخر وبغاء واحنراف جنسي وسينمات داعرة وسهر 



لرغم من أين آكل ألذ األطعمة وألبس إىل الصباح أحياناً، لكن الغريب أين ال أجد اآلن طعماً لشيء إطالقاً، فبا
أحسن املالبس وأمارس اجلنس شذوذاً وغري شذوذ مع أحسن الفتيات والفتيان، كل ذلك يف مذاقي تافه ال أجد 
للحياة طعماً وال للراحة معىن وهذه احلالة هي اليت ضغطت علي وأجربتين أن آيت إىل كربالء ألتوب فهل يل من 

 توبة؟.
(، 8تاب اهلل عليك كما قال اإلمام احلسني )عليه الصالة والسالم( للحر بن يزيد الرياحي)قلت: نعم، إن تبت 

فاذهب إىل الروضة املقدسة بعد أن تغتسل يف احلمام وتبدل كل مالبسك بأن تأخذ مالبس نظيفة مباحة من 
 صديقك هذا، وتب إىل اهلل تعاىل واهلل يتوب عليك مث شوقته كثرياً للتوبة.

 ا أصنع بأموال الناس اليت سرقتها؟قال: فماذ
 قلت: هل تعرف أصحاهبا؟

 قال: ال. قلت: كيف؟
قال: ألين غالباً كنت أسرق من الفنادق، والفنادق ينزهلا الضيوف الذين ال يعرفهم اإلنسان أما بالنسبة إىل من 

 سرقت منه من بعض احملالت فإين أعرف أصحاهبا لكين ال أملك مااًل أرده إليهم.
ال بأس، أنو على أن تعطي بعد أن أثريت )رد املظامل( عن األموال املسروقة اليت ال تعرف أصحاهبا، قلت: 

وتوصل بقدر املال الذي سرقته من احملالت اليت تعرف أصحاهبا إليهم ولو بسبب بريد أو ما أشبه حىت ال تظهر 
 . -ذا حصلت على املالإ -أمامهم مبظهر السارق ويلقون القبض عليك أو ختافهم أو ختجل منهم 

قال: أفعل إن شاء اهلل مث ذهب مع صديقه. وبعد أكثر من سنة جاءين نفس الشاب ورأيته يف مالبس رثة وآثار 
احليوية والنشاط بادية عليه قال: رمحك اهلل أيها السيد فلقد هديتين إىل الطريق املستقيم فإين كما قلت، بعد أن 

لروضة احلسينية، تبت عند الضريح املقدس مث ذهبت إىل بغداد ورجعت اغتسلت وغريت مالبسي وذهبت إىل ا
بعد مدة إىل شغلي السابق )النجارة( واآلن أجد راحة غريبة كما كنت أجدها قبل أن أقع يف مشكلة السرقة 

 والفساد وإين أعمل من الصباح إىل الليل حىت أحصل على أجرة زهيدة أصرفها يف الطعام واللباس وقد رجعت إىل
دار أمي وأخيت فرحبتا يب أكرب ترحيب بعد أن عاشتا التشرد والضياع والفقر، مدة وقوعي يف السرقة والفساد، 

وأمحد اهلل سبحانه وتعاىل على أن هداين هلذا حيث أجد طعم الطعام وأجد نعومة اللباس وأجد راحة املنام وأجد 
نت أعاين بعض آثار تلك الويالت يف جسدي يف نفسي قوة وحيوية ونشاطاً ورجعت صحيت كما كانت وإن ك

ونفسي فإهنا حفرت يف فكري امشئزازاً كبرياً، وأحياناً أفكر هل أنا ذلك اإلنسان الذي تبدل إىل هذه احلالة 
 الشريفة من تلك احلالة الوضيعة؟.

 أصدقاء الديكتاتور أعداؤه
لنسبة إىل مسعته فحدث وال حرج فإن كل الناس هذا بالنسبة إىل نفس العاصي والذي منهم احلاكم املستبد، أما با

حىت أقرب األقرباء إليه وأصدق أصدقائه هم عدو له وأشد عداوة، ألهنم خيشونه أشد اخلشية، بينما نرى احلاكم 
 العادل جيد أحسن السمعة عند الناس حياً وميتاً.



يف ذم العباسيني، وهكذا شعر دعبل  إن قصيدة الفرزدق يف مدح العلويني تتلى ليل هنار وكذلك قصيدة أيب فراس
 -حني واجه به املأمون يذم هارون قائاًل:

 قربان يف طوس خري الناس كلهــــم          وقرُب شــــرهم هــــذا مــــن العبـــــر
 ال ينفع الـرجس من قرب الزكي وال          على الزكي بقرب الرجس مـن ضرر

 له يــــداه فخــــذ مــــن ذاك أو فـــذر         هيهات كـل امرء رهن مبا كسبــــت 
ومع ذلك املأمون العباسي مل يتمكن من أن ينيله بسوء ملصاحل سياسية حسب نظره، وإمنا امحر وجهه غضباً 

 وسكت ومل يقل شيئاً والشعر باق إىل اليوم.
 وذم شاعر آخر معاوية بن أيب سفيان يف وجهه مث أنشد:

 حــرب          وسيفي يف يدي ومعي لساينأيشتمين معاوية بـن 
 وحويل من بين عمي ليوث          ضـراغمـة هتش إلــى الطـعان

فإنه كثرياً ما كان األحرار يواجهون املستبدين بذكر نقائصهم ومعائبهم، وحىت إذا مل يقولوا قوالً قارصاً كانوا 
 يقولون قوالً يسبب عدم ارتياحهم.

بالنسبة إىل هارون العباسي وسجنه ملوسى بن جعفر )عليه السالم( يف يوم جلس فيه  وقد أنشأ أبو العتاهية
جلوساً عاماً مبناسبة احتفال أقامه فرحاً، وحضره القواد والضباط واألمراء والقضاة والعلماء والشعراء واألعيان من 

 الناس قائاًل:
 صـــورعش مــا بـــدا لك ساملـــاً          فــــي ظل شاهقـة الق

 يهدي إليك بـــــما اشتهيت          مـــن الــرواح إىل البكــــور
 فإذا النفوس تغــــرغـــرت          فـــــي ظل حشرجـة الصدور

 لعلمــــت أنـــك مـــوقنـــــاً          مــا كنت إال فـــــي غـــــرور
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 االسراف والتبذیر
 

 زواج األمراء
 ن برجل كان يندب الربامكة بعد نكبتهم، فسأله هارون عن امسه وعن سبب ندبته للربامكة.جيء إىل هارو 

فقال: أنا املنذر بن املغرية من أوالد امللوك وقد زالت النعمة عين فلما ركبين الدَّين واحتجت إىل بيع ما على رأسي 
فخرجت من دمشق ومعي نيف وثالثون ورؤوس أهلي وبييت الذي ولدت فيه أشاروا علّي باخلروج إىل الربامكة، 

امرأة وصيب وصبية وليس معنا ما يباع وال ما يوهب حىت دخلنا بغداد ونزلنا يف بعض املساجد، فدعوت ببعض 
ثياب كنت أعددهتا ألسترت هبا فلبستها وخرجت وتركتهم جياعاً ال شيء عندهم ودخلت شوارع بغداد سائالً عن 

ويف جانبه شيخ بأحسن زي وعلى الباب خادمان ويف اجلامع مجاعة جلوس  الربامكة، فإذا أنا مبسجد مزخرف
فطمعت يف القوم ودخلت املسجد وجلست بني أيديهم وأنا أقّدم رجالً وأؤخر أخرى والعرق يسيل، ألهنا مل تكن 

ىي جالس فدخلوا دار حيىي فدخلت معهم وإذا حي -وأنا معهم  -صناعيت، وإذا اخلادم قد أقبل ودعا القوم فقاموا 
على دكة له وسط بستان فسلمنا وهو يعّدنا مائة وواحداً وبني يديه عشرة من ولده وإذا بأمرد نبت العذار يف 
خّديه قد أقبل من بعض املقاصري وبني يديه مائة خادم متمنطقون يف وسط كل واحد منطقة من ذهب يقرب 

ة قطعة من عود كهيئة الفهر، وقد قرن به مثله وزهنا من ألف مثقال، ومع كل خادم جممرة من ذهب يف كل جممر 
من العنرب السلطاين، فوضعوه بني يدي الغالم وجلس إىل جنب حيىي، مث قال للقاضي: تكلم وزوج ابنيت عائشة 

من ابن أخي هذا، فخطب القاضي خطبة النكاح وزوجه وشهد أولئك اجلماعة وأقبلوا علينا بالنثار ببنادق املسك 
مائة وإثنا عشر نفراً  -ما بني حيىي وولده والغالم  -واهلل مأل كمي ونظرت وإذا حنن يف املكان  والعنرب فالتقطت

وإذا مبائة وإثنا عشر خادماً قد أقبلوا ومع كل خادم صحن من فضة على كل صحن ألف دينار فوضعوا بني 
جيعلون الصحون حتت آباطهم أيدي كل رجل منا صحناً، فرأيت القاضي واملشايخ يضعون الدنانري يف أكمامهم و 

ويقوم األول فاألول، حىت بقيت وحدي ال أجسر على أخذ الصحن فغمزين اخلادم فجسرت وأخذهتا وجعلت 
الذهب يف كمي والصحن يف يدي وقمت، وجعلت ألتفت إىل ورائي خمافة أن أمنع من الذهاب إىل أن وصلت 

 اخلري واإلحسان؟ إىل ساحة الدار. فلماذا ال أبكيهم وقد رأيت منهم هذا
 إسراف وتبذير

 ملا تزوج مصعب بن الزبري عائشة بنت طلحة بألف ألف درهم قال أنس بن أيب أياس:
 بضــع الفتاة بألف ألف كامــل          وتبيت سادات اجلنود جياعــاً!

 هدر لبيت املال
 لف ألف درهم.دعا هارون أبا يوسف القاضي ليالً فسأله عن مسألة فأفتاه، فأمر له مبائة أ

 فقال: إن رأى اخلليفة أن يأمر بتعجيلها قبل الصبح، فقال: عجلوها!



 مولود للفضل
ذات ليلة فتحنطت  -وهو إذ ذاك أحد قواد الرشيد  -قال اخلليع الشاعر: دعاين الفضل بن حيىي الربمكي 

عنده ثالمثائة مغنية وتومهت املوت ألن بعض الوشاة سعى يب إليه إنين هجوته، فلما دخلت عليه وجدته و 
فسلمت عليه فلم يرد علي السالم، مث رفع رأسه بعد ساعة وقال: عليك السالم يا خليع ما دعوتك إال خلري، 

إعلم أنه قد صار عندنا يف هذه الساعة ولد وقد قلت فيه مصراعني من الشعر ومل أستطع هلما متاماً فقلت: 
 أعرضهما علي. فقال: قلت:

 د مـن آل برمك          بغاة الندى والسيف والرمح والفضلويفـــــرح باملولو 
 فقلت:

 وتنبسط اآلمـــــال فيــــــه لفضله          وال سيما إن كـــــان والــــــده الفضل
فأعجبه ذلك وأمر يل بإثين عشر ألف درهم، وبعثين إىل أخيه فأعطاين مثلها، وبعثين إىل أبيه فأعطاين مثلها، 

دهم بستة وثالثني ألف درهم، وملا انقضت أيامهم سافرت إىل مصر ودخلت محاماً فدخل إيّل فخرجت من عن
صيب خيدمين فأوردت هذين البيتني فخر الصيب مغشياً عليه فتومهت أن به صرعة فجزعت عليه، فسألت صاحب 

 بب لذلك؟احلمام عنه فقال: مل يعهد منه إال الصحة فلما أفاق سألته عن حاله فقال: أنت صرت الس
 فقلت: وكيف؟

 فقال: لبيتيك. فقلت: أين أنت منهما قال: أتدري فيمن قيلت؟
 قلت: يف ولد الفضل بن حيىي. فقال: أنا الذي قلت فيه البيتني. فقلت: سبحان اهلل القادر على تلك املنزلة.

 تركة اخلليفة
 يقال ملا مات هشام أصاب كل واحد من ولده ألف ألف دينار.

 فوناحلكام املرت 
كان هشام بن عبد امللك من خلفاء بين أمية املرتفني وكان عندما يذهب إىل احلج حيمل مالبسه فقط ستمائة 

 بعري وكان له أحد عشر ولد. ورث واحد منهم من أبيه طنني من الدنانري الذهبية.
 ثروات طائلة

 كانت غلة اخليزران أم هارون مائة ألف وستني ألف ألف درهم.
 عرس وزفاف

احلسن بن سهل يف زفاف املأمون بابنته بوران ما مل ينثره ملك يف جاهلية وإسالم فنثر على اهلامشيني والقواد  نثر
والكتاب بنادق مسك فيها رقاع بأمساء ضياع، وأمساء جوار، وصفات دواب، ونصب وكالء لذلك، مث نثر على 

املأمون حبمل خراج فارس وكور أهواز سنة إليه سائر الناس الدنانري والدراهم ونوافج املسك وبيض العنرب وأمر 
 فأطنبت اخلطباء وأكثرت الشعراء يف وصف ذلك.

 االستئثار باملال



أعطى املنصور عمومته العشرة يف يوم واحد لكل واحد منهم عشرة آالف درهم وخلف ستمائة ألف ألف درهم 
 وأربعة عشر ألف دينار.

 نساء وبناء
نساء والبناء فأنفق على قصره املعروف بـ )الثريا( أربعمائة ألف دينار، وكان طوله مل يكن للمعتضد مهة إال يف ال

 ثالثة فراسخ.
 عرس طاغوت املأمون

ملا بىن املأمون على بوران بنت احلسن بن سهل، فرش له يوم البناء حصري من ذهب مسفوف ونثر عليه جوهر  
حد، فوجه احلسن إىل املأمون: إن هذا نثار جيب كثري، فجعل بياض الدر يشرق على صفرة الذهب فلم ميسها أ

أن يلقط. فقال املأمون ملن حوله من بنات اخللفاء وغريهن: شرفن أبا حممد، فمدت كل واحدة يدها فأخذت 
 درة، وبقي الباقي يلوح على احلصري.

احلباب الذي فوقها فقال املأمون: قاتل اهلل أبا نواس لقد شبه شيئاً بشيء ما رآه قط، فأحسن يف وصف اخلمر و 
 فقال:

 كأن صغرى وكربى من فــواقعها          حصباء در على أرض من الذهب
 فكيف به لو رأى هذا معاينة؟.

 بطر وأشر
يف وليمة املأمون على زواجه من بوران جلس بعد فراغ القواد واألكابر من األكل ومدت بني يديه مرافيع ذهب 

نرب والعود، واملسك املعجون على مجيع الصور، مث مدوا بساطاً مزركشاً وأحضر مرصعة باجلوهر وعليها أمثلة من الع
القواد واجللساء وأصحاب املراتب فوضعت بني أيديهم صحون الذهب مرصعة بأصناف اجلواهر من اجلانبني وبني 

لفرجة حىت السماطني فرجة وجاء الفراشون بزنابيل قد غشيت باألدم مملوءة دراهم ودنانري نصفني فصبت يف ا
ارتفعت على الصحون وأمر احلاضرين أن يشربوا وأن ينقل كل من شرب، من تلك الدنانري بثالث حفنات ما 

محلت يده وكلما خف موضع صب عليه من الزنابيل حىت يعود إىل حالته ووقف غلمان يف آخر اجمللس فصاحوا 
ىل املال فأخذوه وكان الرجل يثقله ما معه أن اخلليفة يقول لكم: ليأخذ من شاء ما شاء فمد الناس أيديهم إ

فيخرج فيسّلمه إىل غلمانه ويرجع إىل مكانه. وملا تقوض اجمللس خلع على الناس ألف خلعة ومحلهم إىل بيوهتم 
 على ألف مركب بالذهب والفضة.

 ترف وبذخ
رضه ستون ذراعاً، بساط كسرى املسمى بالقطيف الذي أصابوه يف املدائن، كان بساطاً طوله ستون ذراعاً وع

مقدار جريب، كانت األكاسرة تعّده للشتاء، إذا ذهبت الرياحني شربوا عليه فكأهنم يف رياض، فيه طرق كالصدر 
وفصوص كاألهنار أرضها مذهبة، وخالل ذلك فصوص كالدرر ويف حافاته كاألرض املزروعة واألرض املبقلة 



لذهب والفضة، وزهرة الذهب والفضة، ومثرة اجلوهر وأشباه بالنبات يف الربيع والورق من احلرير، على قضبان ا
 ذلك.

 العطاء العابث
 دخل أبو دالمة الشاعر يوماً على املهدي العباسي وأنشده شعراً فقال اخلليفة له: ألك حاجة؟

 قال: يا أمري املؤمنني! كلباً للصيد. فغضب اخلليفة وقال: تريد كلباً ال غري؟
ر له وأعطاه كلباً فقال: أيها اخلليفة إذا أردت اخلروج للصيد مع هذا الكلب أأذهب قال: نعم، هذه حاجيت. فأم

 راجاًل؟
 فأمر له وأعطاه فرساً. فقال: ومن حيرس هذا الفرس؟

 فأعطاه غالماً. فقال: وبعد عوديت من الصيد ورجوعي إىل البيت من يقوم بطبخ طعامي؟
 منزل هذه العائلة اليت أكرمتين إياها؟ فأمر له اخلليفة جبارية فأعطيت له. فقال: وأين

 فأمر له بدار. فقال: أما اآلن فأنا صاحب بيت وعيال فمن أين معاشهم؟
 فأمر له بأرض خنيل فأعطيت له. فقل له اخلليفة: ألك حاجة أخرى؟

 فقال أبو دالمة: تفضل وامسح يل بتقبيل يديك وأخرج من عندك.
 عطاء اعتباطي

ام بن عبد امللك قد طلبين ومعي مخسمائة دينار وبعري وطعام وراحلة سفر وبعد دخويل قال محاد الراوية: أن هش
 على هشام رأيت غالمني ماهرين حاضرين معه فبادرين قائاًل: يا محاد! أتدري ملاذا أرسلت بطلبك؟

 قلت: ال أدري.
 قال: ألجل أن تعرّفين بقائل هذا البيت:
 ــــة يف مييــــنها إبـــــريقفدعوا للصبوح يوماً فجاءت          قين

قلت: إن هذا البيت من شعر عدي بن يزيد العبادي وقرأت له أبياتاً أخرى من القصيدة املذكورة فدخل السرور 
 على هشام، وقال يل: ألك من حاجة؟

مائة قلت: أحد هذين الغالمني. قال: كالمها لك مع ما هلم من الذهب والفضة وامللبس والنفقة. وما يقرب من 
 ألف درهم. كل ذلك ألجل بيت من الشعر عرّفت اسم قائله.

 هكذا هتضم احلقوق
قال عمرو بن مسعدة، وهو من وزراء املأمون، كنت يوماً عند جعفر بن حيىي الربمكي مشغوالً بالتوقيعات وكانت 

ع على طلبهم دفعها من مجلة الطلبات عريضة مقدمة من مجاعة من املوظفني يلتمسون زيادة رواتبهم وعندما اطل
إيّل وقال: اكتب جوابه: فكتبت حتت الطلب: قليل دائم خري من كثري منقطع. فضرب جعفر كتفي بيده وقال: 

 أّي وزير مثلك؟.



وعندما تويف الوزير عمرو بن مسعدة، كتبوا إىل املأمون خيربونه بأن عمرو قد ترك مثانني مليون درهم. فوقع املأمون 
 ا قليل ملن اتصل بنا وطالت خدمته لنا فبارك اهلل لولده فيما خلف.حتت الكتاب خبطه: هذ

 الفقر مثرة االستبداد
يف يوم من األيام صعد املنصور الدوانيقي إىل سطح القصر وأخذ جيول بطرفه ويتفرج حىت وقع نظره على )سقاء( 

 ؟هو جار له يعيش يف منتهى الفقر واحلاجة فأحضره املنصور وسأله: مل هكذا حالك
فأجاب الرجل: أيها اخلليفة: إين صاحب عيال وعملي هذا ال يسد حاجتهم فأمر له بألف دينار لكن بعد فوات 

األوان، إذ مل مير على ذلك إال أياماً حىت صعد املنصور ثانية وأجال ببصره فلم ير أحداً يف بيت جاره )السقاء( 
سر منها أجابت بأن أهل الدار قد ماتوا فقراً منذ الذي أكرمه ما عدا امرأة عجوز تعيش وحدها، وعندما استف

 أيام.
 وهب األمري ما ال ميلك

 يروى أن حاجب الفضل الربمكي دخل عليه يوماً وأعلمه بوجود شاب يف اخلارج يهديه سالمه ودعاؤه.
 فقال له الفضل! علّي به. فطلبه وأجلسه عنده مث قال له: ما حاجتك؟

ليت أرتديها تشعرك حباجيت، مث أردف قائاًل: والديت يوم والدتك وجواري قرب فقال له الشاب: مالبسي الرثة ا
 جوارك، وامسي مشتق من امسك. فقال الفضل: من أين تعرف يوم والديت؟

قال الشاب: ليلة خماض أمي لوضعي قالوا هلا: ولد يف هذه الليلة يف بيت حيىي الربمكي ولد مّسي بالفضل. وحملبة 
 ك احتفظت به لتفاؤهلا باخلري فصغرت امسي إىل فضيل فتبسم الفضل وقال له: كم عمرك؟أمي واعتزازها بامس

 فقال: مخس وثالثون سنة، قال: صدقت! أين أمك؟
 قال: توفيت. فقال الفضل: مل ال تأتينا قبل هذا؟

حت قال: ما أحببت ذلك! حيث أن يل والداً رحيماً ومل أكن حباجة لذلك. كسبت الفضائل لسنني حىت أصب
 الئقاً للصحبة واحلديث.

 فقال له الفضل: أي عمل ترغب فيه؟
قال له: ما تتفضل به من صغري وكبري. فأعطاه الفضل مخسة وثالثني دينارأ بعدد سنني عمره، مث أعطاه عشرة 

 آالف دينار قائاًل: وهذا حتت اختيارك لتتجمل هبا وأهداه فرساً سراجه من الذهب وأمر له خبدعة عالية.
 تفشى الفقرإذا 

بلغ ناصر الدين شاه يوماً تواجد رجل يف البلد خيدع الناس ويسلبهم أمواهلم وقد خدع عقالء السوق وأعجزهم 
 عن التصدي له فغضب ناصر الدين شاه عندما مسع هذا اخلرب وأمر بأن حيضروه إليه مهما كلف األمر.

شاه عليه حىت صاح به قائاًل: قبل أن يذهب بك فتم أسر الرجل وجيء به إىل قصر الشاه. وما ان وقعت عينا ال
إىل السجن ال بد أن تشرح يل كيف ختدع الناس: فقال الرجل: جعلت فداك! ال أستطيع أن أقوم به عملياً إال 

 بأدوات من قبيل السكني وغريه.



 سأله الشاه: وأين السكني واألدوات؟ أخرجها ألراها.
املاء خوفاً من املأمورين وإذا تلطفت فتعطيين درمهني ألشرتيها من فقال الرجل: جعلت فداك لقد ألقيتها يف 

 السوق شريطة أن ال يصحبين املأمورون. فقبل الشاه ذلك االقرتاح وأمر بأن يعطى له درمهان.
وعندما تسلم الرجل الدرمهني خرج من عند امللك بوقار كامل. فانتظره امللك طويالً فلم يعد إليه. فاضطر امللك 

در أمره ثانية إىل املأمورين ملتابعته، وبعد أربع وعشرين ساعة من البحث عنه، وجدوه يف زاوية من املقهى أن يص
 فألقوا القبض عليه وقادوه شزراً إىل امللك. فنظر إليه امللك وقال له: مل تأيت أمس؟

مهني منك شرحت لك  فقال له الرجل: جعلت فداك ال حاجة إىل السكني وأدوات اخلداع ألين أمس بأخذي الدر 
 كيف أخدع الناس عن أمواهلم.

 هنب واختالس
يف مدينة تربيز كانت تعيش امرأة طاعنة يف السن وكانت متلك قطعة من األملاس الفاخر الذي يندر وجود مثله. 

 ولضيق معيشتها أرادت أن تبيعه.
 وكان )خدا داد خان( حاكم تربيز من قبل )كرمي خان( يف ذلك الوقت.

مسعه هذا اخلرب أمر بإحضار املرأة وقطعة األملاس، وقال هلا: أنه ال يشرتي هذه اجلوهرة النفيسة غريي،  فلما طرق
 فأودعي األملاس عندي هذه الليلة حىت أمثنه وغداً تأتني إيّل ألعطيك قيمته.

 فذهبت املرأة إىل بيتها وهي مطمئنة لذلك.
اكم قد دّلس بلوراً شبيهاً بأملاسها ووضعه مكانه وملا وقع بصره ويف صباح اليوم الثاين جاءت إىل احلاكم وكان احل

على املرأة قال هلا: تعايل خذي أمانتك و )أملاسك( واحبثي عن غريي ليشرتيه، فأخذت العجوز البلورة ومل جترأ 
 على أن تقول شيئاً وهكذا خيتلس احلكام املستبدون أموال الناس بالباطل.

 متويل الندماء
ويه يوحنا من أعاظم األطباء وذاع صيته يف أواخر خالفة هارون العباسي وكان ندمياً وأنيساً لبعض كان ابن ماس

خلفاء بين العباس حىت أن اخلليفة الواثق كان يثق به لدرجة مل يكن ألحد من األطباء والندماء هذه احلظوة عنده، 
سويه حاضرا. ويف إحدى تلك احملافل أحضر وكان اخلليفة مل جيلس جملساً من جمالس األنس مل يكن فيه ابن ما

اخلدم الشراب فالتفت ابن ماسويه إىل الشراب فرآه غري صاف وسيء املذاق فقال يف نفسه: إن هذا الشراب 
 الذي يقدمه الساقي هبذه الصورة يدل على أن اخلدم قد تأخرت رواتبهم، فأراد أن يظهر للخليفة ذلك.

هذا الشراب. أمل تنظر إىل لونه وأنه خارج عن العادة املألوفة يف الطعم  فقال: أيها اخلليفة أمل تلحظ طعم
 والذائقة؟

 فالتفت اخلليفة إىل السقاة وقال هلم: أمل ختجلوا من صنيعكم هذا فتقدموا شراباً سائغاً جمللس حيضره الندماء؟



من كالمه وأمر له مبائة ألف  وبعدها التفت ابن ماسويه للسقاة ووعدهم رواتبهم وهدايا اخلليفة، فسر اخلليفة
درهم تبعث إىل داره وظل اخلليفة إىل العصر مشغواًل مع الندماء باألحاديث. ويف ذلك احلني سأل خادمه حول 

 املبلغ الذي أمر به بأن يبعث إىل دار ابن ماسويه.
ل اخلليفة لندمائه: هل فقال: اآلن يرسل له. فقال اخلليفة: ابعثوا له مائة ألف درهم أخرى. وملا جاء الليل قا

 أرسل املبلغ املذكور إىل دار ابن ماسويه. قالوا: أغلب الظن أن اخلازن سيبعثها.
فقال اخلليفة: أضيفوا له مائة ألف درهم أخرى. فذهب اخلادم إىل اخلازن وقال له: عجل مبا أمر اخلليفة به إىل 

يفة إىل أن يضيف له على املقدار الذي قرره له ابن ماسويه فالتأخري ال صالح فيه. ألن التأخري يؤدي باخلل
 فأرسلت له ثالمثائة ألف درهم.

 إسعاف الندماء
نقل سعيد بن حممد الصغري عندما بعثه اخلليفة املستنصر العباسي ملصر قائاًل: شاهدت هناك خادمة افتتنت هبا 

اين احلصول عليها. وبعد انتهاء عملي جلماهلا فذهبت إىل موالها كي أشرتيها منه فوضع عليها سعراً مل يكن بإمك
يف مصر عدت إىل بغداد، وكانت اخلادمة تشغل فكري، وعندما قدمت إىل اخلليفة سألين عن خدمايت وأعمايل 

 وسألين عن حاجيت فعرضت له قضية اخلادمة، فلم جيبين بشيء.
تار كاد أن يذهب بعقلي. وبعد مدة حضرت عنده، فقال يل اجلس. ويف هذه األثناء مسعت صوتاً من خلف الس

 قال يل اخلليفة: أتعرف هذا الصوت؟
 قلت: نعم، قال: أمتيل إىل االرتباط به؟

 قلت: اآلن تغري رأيي فيه.
قال: أقسم باهلل يا سعيد مل أشرت هذه اخلادمة إال ألجلك. ومن اليوم الذي اشرتيتها من مصر وجيء هبا إيل مل 

 أهداها إيل وأنا معجب بفتوة اخلليفة.أنظر إليها ومل أضع وجهي بوجهها، مث 
 هبات الطواغيت

أراد حممد بن منصور أحد املقربني للوزير الفضل بن حيىي الربمكي أن يدخل على الفضل. وكان هناك شاب 
 شاعر وأديب يقف بباب دار الفضل وينشد هذا الشعر:

 ـكليس فـــي الدنـيا نظيــــــر          لـــي وحمــــتاج إليـــــــ
 وقد كتب هذا الشاب الشعر الذي قاله يف ورقة وطلب منه أن يوصلها إىل الفضل.

فقبل حممد بن منصور طلب الشاب ويف حلظة قدومه سلم شعر الشاب للفضل. وملا قرأ الفضل ذلك الشعر 
ء نادى حاجبه بأن يستدعي الشاب إليه. وملا دخل الشاب عليه، كان يتصف بأمجل األخالق، من دعاء وثنا

 بأحسن ما يكون.
فقال الفضل حملمد: إن هذا الشاب القائل هذا البيت صادق يف قوله. فأمر بأن يعطى له عشرة آالف درهم. 
فقال الشاب: أيها الوزير العامل قد خلصتين من الفقر واحلاجة اليت أنا هبا فهال استبدلت الدراهم بدنانري. فأمر 



درهم وقال له: خذ االثنني. فقال الشباب: إذاً علي أن أكون  الفضل بصرة أخرى تعطى له فيها عشرة آالف
 محااًل. فقال الفضل له: خذ واحداً من اخلدم ليحمله لك. فقال الشاب: انتقيه على أن يكون خادماً يل؟

 قال الفضل: كما تريد فذلك لك. فاختار واحداً وقال: كيف أمسح لنفسي أن آخذ الغالم وأحرمه من سعادتك؟
 الفضل كالمه: سر به وأعطاه ثالثة من اخلدم غري األول. وملا مسع

 فقال الشاب: كيف يذهبون معي مشاة. فأمر الفضل له بأربعة أفراس. فخرج الشاب هبذا املال الكثري.
 الشاكرية.. اخرتاع البالط

باجلوهر،  مث قلت: إن أم جعفر زبيدة بنت جعفر بن املنصور أول من اختذت اآللة من الذهب والفضة املكللة
وصنع هلا الرفيع من الوشى حىت بلغ الثوب من الوشى الذي اختذ هلا مخسني ألف دينار وهي أول من اختذ 

الشاكرية من اخلدم واجلواري خيتلفون على الدواب يف جهاهتا ويذهبون يف حوائجها برسائلها وكتبها، وأول من 
هب والفضة ملبسة بالوشى والسمور والديباج وأنواع اختذ القباب الفضية واألبنوس والصيدل وكالبيبها من الذ

احلرير من األمحر واألصفر واألخضر واألزرق، واختذت اخلفاف املرصعة باجلوهر ومشع العنرب وتشبه الناس يف سائر 
أفعاهلم بأم جعفر، وملا أفضى األمر إىل ولدها قدم اخلدم وآثرهم ورفع منازهلم ككوثر وغريه من خدمه، فلما رأت 

م جعفر شدة شغفه باخلدم واشتغاله هبم اختذت اجلواري املقدودات احلسان الوجوه وعممت رؤوسهن وجعلت أ
هلن الطرر واألصداغ واألقفية وألبستهن األقبية والقراطق واملناطق فبانت قدودهن وبرزت أردافهن وبعثت هبن إليه 

 من اخلاصة والعامة. فاختلفن يف يديه فاستحسنهن واجتذبن قلبه إليهن وأبرزهن للناس



 أخالق الطواغيت
 

 بركة من مخر
الوليد بن يزيد األموي واقع جارية له وهو سكران وجاءه املؤذنون يؤذنونه بالصالة فحلف أال يصلي بالناس إال 

 هي فلبست ثيابه وتنكرت وصلت باملسلمني وهي جنب سكرى!
 فيها وشرب منها حىت تبني النقص يف أطرافها! وكان الوليد قد صنع بركة من مخر وكان إذا طرب ألقى بنفسه

 متزيق كتاب اهلل
( فجعل املصحف 1وتفأل الوليد يوماً يف املصحف فخرج قوله تعاىل: )واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد()

 الشريف يف السقف ورماه بالسهام حىت متزق وأنشأ يقول:
 اك جبــار عنيدأتــوعد كــــل جبـــار عنيـــد          فهـــا أنـــا ذ

 إذا ما جئت ربك يومـاً حشر          فقل يا رب مزقنـــي الوليــد
 فلم يك إال أياماً يسرية حىت قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره مث على أعلى سور بلده!

 طيش املتفرعنني
 ذلك نبدأ؟ كتب املنصور العباسي إىل )سلم( هبدم دور من خرج مع إبراهيم وعقر خنلهم، فكتب سلم: بأي

 فكتب إليه املنصور: لو كتبت إليك بإفساد مترهم، لكتبت إيل تستأذنين بأية نبدأ بالربين أم بالشهريز؟
 وعزله وويل حممد بن سليمان!.

 عبثية الطغاة
 قال القاهر العباسي لقصاص أخربين عن اهلادي العباسي وقصر أيامه، أنه كيف كانت أخالقه وشيمه؟

ن جباراً عنيداً وهو أول من مشت الرجال بني يديه بالسيوف املرهفة واألعمدة املشهورة قال القصاص، قلت: كا
 والقسى املوتورة، فسلكت عماله طريقته وميموا منهجه وكثر السالح يف عصره.

 قال اخلليفة: فأخربين عن الرشيد.
اس ولعب باألكرة والطبطاب قلت: وكان الرشيد أول خليفة لعب بالّصوجلان يف امليدان ورمى بالنشاب يف الرح

وقرب احلذاق يف ذلك، فعم الناس ذلك الفعل وكان أول من لعب بالشطرنج من خلفاء بين العباس وبالنرد وقدم 
 اللعاب وأجرى عليهم الرزق فسمى الناس أيامه لنضارهتا وكثرة خريها أيام العروس.

غضبان وقد تناول احلربة وهزها يف وجهي فرأيت  قال القصاص: فقال اخلليفة: ملاذا مل تذكر أم جعفر زوجته وهو
املوت األمحر يف طرفها مث برق عيناه مع ذلك فاستسلمت وقلت هذا ملك املوت وال شك أنه يقبض روحي 

فأهوى هبا حنوي ففزعت منها، فقال: ويلك أبغضت ما فيه عيناك؟ قلت: ما هو؟ قال: أخبار أم جعفر زدين 
 منها.



 سن سريهتا يف اجلد واهلزل ما برزت فيه على غريها.قلت: نعم كان فعلها وح
 الغالميات.. ابتكار العباسيني

واختذ الناس من اخلاصة والعامة اجلواري املطمومات وألبسوهن األقبية واملناطق ومسوهن الغالميات، فلما مسع 
ت فبادر إليه القاهر بذلك الوصف ذهب به الطرب ونادى بأعلى صوته: يا غالم، قدح على وصف الغالميا

جوار كثرية قدهن واحد تومهتهن غلماناً بالقراطق واألقبية والطرر واألقفية ومناطق الذهب والفضة فأخذ الكأس 
بيده، فأقبلت أتأمل صفاء جوهر الكأس ونورية الشراب وشعاعه وحسن أولئك اجلواري واحلربة بني يديه وأسرع 

 يف شربه فقال: هيه. فقلت: نعم.
 ضحايا اهلوى

ان اهلادي العباسي مغرماً جبارية تسمى غادراً وكانت من أحسن الناس وجهاً وأطيبهم غناًء، اشرتاها بعشرة ك
 آالف دينار فبينما هو يشرب مع ندمائه إذ فكر ساعة وتغري لونه وقطع الشراب فقيل له: ما بال اخلليفة؟

 دراً فامضوا وأتوين برأسه!قال: وقع يف قليب أين أموت وإن أخي هارون يلي اخلالفة ويتزوج غا
 مث رجع عن ذلك وأمر بإحضاره وحكى له ما خطر بباله، فجعل هارون يرتفق به.

فقال: ال أرضى حىت حتلف يل بكل ما أحلفك به. إين إذا مت ال تتزوج هبا. فرضي بذلك وحلف إمياناً عظيمة 
شهر حىت مات وويل اخلالفة هارون  ودخل إىل اجلارية وحلفها أيضاً على مثل ذلك، فلم يلبث بعد ذلك سوى

 فطلب اجلارية. فقالت: كيف تصنع باألميان؟
فقال: قد كّفرت عنك وعين مث تزوج هبا، ووقعت يف قلبه موقعاً عظيماً وافتنت هبا أعظم من أخيه اهلادي حىت  

 كانت تسكر وتنام يف حجره فال يتحرك حىت تقوم!!
 تعريض وتلويح

 من الذي يقول: -يعّرض له باللواط  - وحيكى أن املأمون قال ليحىي
 قاض يرى احلد يف الزناء وال          يــرى علــى من يلوط من بأس

 فقال الذي يقول:
 مــا أرى اجلور ينقضي وعلى          األمــــة واٍل مـــن بنــي العباس

 بؤس وشؤم
ة سنة جاء إليه فلما رآه قال: هال كان هذا قالوا: قتل النعمان عبيداً يوم بؤسه وله من العمر أكثر من ثالمثائ

 (.2لغريك يا عبيد أنشدين فرمبا أعجبين شعرك، قال: حال اجلريض دون القريض)
 فقال: -قصيدته املعلقة  -فقال له النعمان: أنشدين قولك أقفر من أهله ملحوب 
 ال يعـيدأقفــــر مــن فــــي أهلــه عبيد          فـــــاليـــــوم ال يبـــدي و 

 فسأله أي قتلة ختتار؟
 قال: اسقين اخلمر حىت إذا مثلت أفصدين األكحل، ففعل ذلك ولطخ بدمه الغريني!!



 التشاغل بالنساء
ملا أيت ابن الزبري نعى أخيه مصعب قال: إن مصعباً قّدم أيره وأّخر خريه، وتشاغل بنكاح فالنة وفالنة، وترك جلبة 

 أهل الشام حىت غشيته يف داره.
 جمون وفجور

 غىن ابن عائشة يزيد بن عبد امللك هبذه األبيات:
 أنــي رأيت صبيحــــة النحــــر          حوراً نفيــــن عزمية الصبــر

 مثل الكواكب فـــي مطالعــــها          عنــــد العشــــاء أطفن بالبدر
 لوزروخــرجت أبغي األجر حمتسباً          فرجـــعت مـوتــوراً من ا

فطرب وقال لساقيه: اسقنا بالسماء الرابعة. وغىن هبا أيضاً أبنه الوليد فلم يزل يستعيده حملفاً له بآبائه من عبد 
مشس إىل أبيه وبنفسه فطرب وقام إىل ابن عائشة فأكب عليه ومل يبق عضواً من أعضائه إال قبله وأهوى إىل آلته 

الوليد: ال زلت حىت أقبله فقبل احلشفة وقال: وأطرباه وأطرباه  فجعل ابن عائشة يضم آلته بني فخذيه فقال له
ونزع ثيابه وألقاها على ابن عائشة وبقي جمرداً إىل أن أتوه بثــياب ودعا له بألف دينار ومحله على بغلة وقال له 

 اركبها على بساطي وانصرف فقد تركتين على أحر من مجر الغضى!!.
 دناءة وخسة

ة خياف اجلذام وهو وايل البصرة، فوصفوا له االستنقاع يف السمن ففعل، وكان إذا فرغ من كان بالل بن أيب برد
 اجللوس فيه أمر ببيعه، فاجتنب الناس يف تلك السنة أكل السمن.

 جملس املأمون
 قال إسحاق املوصلي: دعاين املأمون وعنده عمه إبراهيم ويف جملسه عشرون جارية قد أقعد عشراً عن ميينه وعشراً 

 عن يساره معهن العيدان يضربن هبا.
 ميوعة واستهتار

كانت هلارون العباسي جارية غالمية تصب على يده وتقف على رأسه وكان املأمون معجب هبا وهو أمرد. فبينما 
هي تصب على يد هارون من إبريق معها واملأمون معه، قابل بوجهه وجه اجلارية إذ أشار إليها بقبلة فزبرته 

 بطأت عن الصب يف مهلة ما بني ذلك، فنظر إليها هارون فقال: ما هذا؟حباجبها، وأ
فتلكأت عليه، فقال: ضعي ما معك إن مل ختربيين ألقتلنك؟ فقالت: أشار إيّل بقبلة، فالتفت هارون إىل املأمون 

 وإذا هو قد نزل به من احلياء والرعب، فقال له: أحتبها؟
 لقبة، ففعل.قال: نعم، فقال: قم فادخل هبا يف تلك ا

 اهلوى والغرام
عزم املعتضد على عمارة البحرية بستني ألف دينار وكان خيلو فيها مع جواريه وفيهن حمبوبته دريرة، فقال ابن 

 بسام:



 تــــرك النــــاس حبيـــــــرة          وختــلـــــى فــــي البحيـــرة
 ــــــر دريـــــرةقــــــاعــــد يضــرب بالطبل          علــــــــى حـ

 وكان املعتضد قليل الرمحة فإذا غضب على قائد أمر بأن يلقى يف حفرية ويطم عليه.
 سهرات عابثة

عندما قتل اخلليفة األموي سليمان بن عبد امللك يزيد بن املهلب، أمر بإحضار الشعراء لينشدوا قصائدهم يف 
الذم والطعن باملقتول، باستثناء أحد الشعراء الذي امتنع  هذه املناسبة. فألقى الشعراء قصائدهم وكلها تشري إىل

أن حيذو حذو من سبقه فيكون شعره يف ذم يزيد. قال: لو قطعوين إرباً إرباً ملا هجوته ألنه أحسن إيّل وما عندي 
 هو من بركات إحسانه.

 الظلم انعكاس ألخالق الناس
فطلب احلجاج ديناراً والحظ وزنه وعياره وقال للشعيب:  جاء الشعيب يوماً إىل احلجاج ومنعه من الظلم والتعدي.

 خذه معك إىل السوق وأسأل الصيارفة عنه.
فذهب الشعيب إىل الصيارفة فقال بعضهم: إنه خفيف الوزن، وقال آخرون: إنه ناقص العيار وقال ثالث: إنه 

 مغشوش وكان كالم كل واحد منهم خيالف اآلخر.
حلجاج مبا قاله الصيارفة، فقال احلجاج: اذهب به إىل الصراف الفالين وأريه فعاد الشعيب بالدينار وحّدث ا

 الدينار. فذهب الشعيب إليه وأراه الدينار.
فقال الصراف: هذا الدينار كامل الوزن والعيار وهو صحيح وإذا رغبت أعوضك به دراهم من الفضة. فتعجب 

 الشعيب من ذلك، وشرح القضية للحجاج.
دت أن تعرف أن أهل هذا الزمان يظلم أحدهم حق اآلخر فيسلط اهلل عليهم من يظلمهم وال فقال احلجاج: أر 

 يرمحهم. وكل من ال يظلم أحداً ال يظلمه أحد.
 احلكام العابثون

جيء مبقصر إىل املنصور الدوانيقي فقال: يا أمري املؤمنني: إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان، فإذا قضيت على 
زم أن تقضي على آخر باإلحسان كما أمر اهلل فأحسن إيّل املعاملة فسر املنصور من هذا مقصر بالعدل فالال
 اجلواب وعفا عنه.
 احلكام الطائشون

 جيء مبذنب إىل عبد امللك وكان غاضباً عليه فلما دخل قال: السالم عليك يا أمري املؤمنني!
 فأجاب عبد امللك: ال سلم اهلل عليك.

( وقال اهلل 3ما قال اهلل هذا؟ بل قال: )وإذا حييتم بتحية فحّيوا بأحسن منها أو ردوها()قال: يا أمري املؤمنني! 
 ( فتعجب عبد امللك من هذا اجلواب وعفا عنه.4تعاىل: )وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سالم عليكم()

 ديوجانس واإلسكندر



ط رأس ديوجانس ورآه احتقره، وكان ديوجانس كان ديوجانس الكليب حكيماً كبرياً وعندما فتح اإلسكندر مسق
 نائماً يف الشمس فركله اإلسكندر برجله وقال له: اهنض إن مدينتك قد فتحت على يدي.

 أجاب ديوجانس: فتح األمصار من عادة امللوك، والرفس بالرجل من عادة احلمار.
 فقال له اإلسكندر: هل لك من حاجة؟
 وقوفك على رأسي منع الشمس من اإلشراق على جسمي.قال: حاجيت أن تذهب إىل سبيلك فإن 

 إهانة واستخفاف
شكا شخص حاكم الغور لدى السلطان حممود الغزنوي وبأمر من السلطان صدر أمر للحاكم املذكور مبا بثه 

الشخص الشاكي عند السلطان. وأعطى للشخص ليقوم بتسليمه للحاكم. وعندما ذهب الشخص إىل احلاكم 
لصادر من السلطان قال له احلاكم: ُكِل الورقة اليت فيها هذا األمر فامتنع عن ذلك ولكن أخرياً ليعطيه األمر ا

 اضطر إىل أكل الورقة بعد أن ضرب بالسياط.
فذهب الشخص ثانية إىل السلطان وقّدم شكواه ضد احلاكم فأمر السلطان أن يكتب له كتاباً، فطلب الشخص 

دره على ورقة صغرية، فسأل كاتب السلطان عن سبب ذلك. فقال: من السلطان أن يكتب األمر الذي يص
 ليسهل علّي أكله.

فتعجب من ذلك ونقلت القضية إىل السلطان، فدهش السلطان من ذلك اخلرب وغضب، فسافر إىل الغور 
وأن  ليعاقب حاكمها وملا وصل إليها كان احلاكم يف نزهة للصيد فأصــدر السلطان قراره بقتل احلاكم املذكور،

 يعطى حكم )حاكمية الغور( للشخص الذي شكا احلاكم السابق. ورجع السلطان إىل حمله بعد تنفيذ القرار.
 إفساد دائم

اخلليفة الراشد أكثر الظلم فاجتمع الناس عليه وأحضروا القضاة واألعيان والعلماء وكتبوا حمضراً فيه شهادهتم، مبا 
 ماء وشرب اخلمر والزنا والفساد وسائر املوبقات.جرى منه من الظلم وأخذ األموال وسفك الد

فأفىت الفقهاء جبواز خلعه فحكم خبلعه قاضي البلد وبايعوا عمه املقتفى، وملا خلع خرج إىل آذرباجيان وكان معه 
مجاعة، فقسطوا على مراغة ماال وعاشوا هناك، ومضوا إىل مهدان وأفسدوا هبا وقتلوا مجاعة وصلبوا آخرين وحلقوا 

مجاعة من األخيار. مث مضوا إىل أصبهان فحاصروها وهنبوا القرى وهكذا أخذوا يفعلون يف كل مكان يصلون  حلى
 إليه.

 هلو ونبيذ
 روي أن املهدي العباسي خرج يتصيد فسار به فرسه حىت دخل إىل خباء أعرايب، فقال: يا أعرايب! هل من ِقرى؟

فضلة من لنب فسقاه، مث أتاه بنبيذ يف ركوة، فسقاه قعباً،  قال: نعم. فأخرج له قرص شعري فأكله، مث أخرج له
 فلما شرب قال: يا أخا العرب! أتدري من أنا؟

 قال: ال واهلل. قال: أنا من خدم أمري املؤمنني اخلاصة. قال: بارك اهلل يف موضعك، مث سقاه قعباً آخر، فشربه.
 فقال: يا أعرايب! أتدري من أنا؟



ري املؤمنني اخلاصة، قال: ال، بل أنا من قواد أمري املؤمنني، قال: )رحبت بالدك قال: زعمت أنك من خدم أم
 وطاب مرادك(، مث سقاه ثالثاً فلما فرغ منه.

 قال: يا أعرايب! أتدري من أنا؟
 قال: زعمت أنك من قواد أمري املؤمنني، قال: ال ولكين أمري املؤمنني.

لو شربت الرابع الدعيت أنك رسول اهلل. فضحك املهدي حىت غشي  فأخذ األعرايب الركوة فأوكاها، وقال: )واهلل
عليه، وأحاطت به اخليل ونزلت إليه القواد واألشراف، فطار قلب األعرايب، فقال له: ال بأس عليك وال خوف. 

 مث أمر له بكسوة ومال.
 تشاؤم وتطاير

طلوع الشمس. وملا وصل الصحراء  ركب أحد ملوك إيران فرسه صباحاً قاصداً الصيد. وخرج من املدينة وقت
وكان وقت زرع القمح شاهد زارعاً قبيح الوجه وقوي اجلسم قد لف على رقبته قماشاً يوصله إىل رأسه. وهو 

مشغول حبراثة األرض. وعندما مسع وقع حافر الفرس قام من مكانه. فهاج الفرس لرؤيته املفاجئة هلذا الرجل وعاد 
ع على األرض. وكان حراس الشاه وخدامه الذين يرافقون موكبه أحسوا أن الشاه قد إىل الوراء وكاد الشاه أن يق

حصل له التشاؤم والكراهية من هذا املشهد، فجاءوا بالرجل وطرحوه أرضاً يف طريق الشاه حىت إذا ما حصلت 
مك وكاد الفرس أن اإلشارة من الشاه يقومون بقتله. فلما رآه الشاه قال له: أيها الرجل املشؤوم لقد مشلين شؤ 

 يذهب حبيايت.
 ويف هذه اللحظة التفت الشاه وإذا بالرجل حتدث مع نفسه هبدوء.

 فقال له الشاه: أيها الرجل ماذا قلت؟
قال: قلت إهلي! فاجأين هذا الراكب )الشاه( فتعرضت للقتل وأهلي وأوالدي لليتم، وفاجأته بال مكروه سوى أن 

 مل يصبه مكروهاً، فانصف أيها الراكب أينا أشأم؟سوء منظري وقبح وجهي أهاج فرسه و 
 طلب األمحق

كان الوليد بن القعقاع عاماًل على الشام فكان يستسقي يف كل خطبة مجعة وإن كان يف أيام الشعري فقيل له: 
 إذن تفسد احلبوب.

 قال: إن غالمي نفيس، إذا صار إىل فراشه يقول كل ليلة: )اللهم حوالينا وال علينا(.
 طيونالبال

 طلب أحد ملوك إيران يوماً مبناسبة احتفاالت العاصمة من فقيه عصره )عتايب تكلر( أن يشرب اخلمر.
 وكان هذا الفقيه على درجة كبرية من الزهد والتقوى فامتنع أن يليب هذا الطلب.

 ومل يقل الشاه شيئاً بصدد االمتناع املذكور احرتاماً ملقام الفقاهة والعلم.
 السلطان واملتملقني له ال ينعدم منهم زمان. وحيث أن وعاظ



فقد عرض أحدهم للشاه بأن )عتايب تكلر( حيسب نفسه قطباً ويتحدث عن الوالية وحيث كان الشاه يدعي 
 القطبية لنفسه غضب من إدعاء الفقيه ذلك. وقال: سوف أرميه بسهم، فإن يصبه فهو قطب، وإال قتلته.

 ه: إن أسلحة احلرب قد تصيب األنبياء وأئمة اهلدى.يف هذا الوقت قال فرهاد خان للشا
 فهل حيق لنا أن نقول بأهنم ليسوا بأنبياء وال أئمة اهلدى؟

 واألقطاب ليسوا أفضل من أولئك، وهو يريد بذلك صرف الشاه عن قتل العامل املذكور.
نيه بأن ينشد أشعاراً وحيث مل ينفع كالمه يف تسكني غضب الشاه. ذهب فرهاد خان إىل )عتايب( ومهس يف أذ

يف مدح الشاه حىت تنسيه غضبه عن امتناعه من شرب اخلمر ويعتذر له فأنشد الفقيه رباعية على بديهته. جاء 
 فيها:

 أيامـــك عـيد وصيام العيـــد حـــرام          وجمالس هلوك جنة وفيها اخلمر حالل
 فعفا عنه الشاه.

 موظف الفكاهات
 سلطان حممود ووظيفته الرتفيه عن السلطان بإلقاء الفكاهات واألضحوكات.كان )طلعك( من ندماء ال

ويف يوم العيد أهدى السلطان ملريديه وأتباعه هدايا ومل يهد لطلعك مثلهم بل أهداه )اجلل( وهو ما يوضع على 
 ظهر احلمار.

 ه وهو مالبسه اخلاصة.فقال طلعك هلؤالء: إن السلطان قد أهداكم أشياء بسيطة وأهداين أعز وأغلى شيء عند
 الشعراء للتملق

وكان جعفر الربمكي يستقطب الشعراء لتقوية ملك هارون، وقد أعطى يف يوم واحد أللف شاعر كل واحد ألف 
 درهم! وقال أحدهم يف )احلجاج(:

 فلو كنت يف سلمى أجا وشعاهبــــا          لكــــــان حلجـــاج علـــــي دليــــــل
 ــــؤمنني وسيفــــه          لـــكل إمــام مصطفــــــى وخليــــــلخليل أمـــري امل

 بنـي قبة اإلسالم حتـــى كأمنــــــــا          هـدى الناس من بعد الضالل رسول
 هجاء األنصار

قال يزيد بن معاوية لكعب بن جعيل: إن عبد الرمحان بن حسان قد فضحنا فأهج األنصار، فقال له: أراّدي 
 يف الشرك؟ أهجوا قوماً نصروا النيب وآووه؟ أنت

ولكين أدلك على غالم منا نصراين كأن لسانه لسان ثور ال يبايل أن يهجوهم فدله على األخطل فبعث إليه يزيد 
 وأمره هبجائهم فقال:

 ذهبـت قريش بالسماحة والندى          واللــــؤم حتـــت عمائــم األنصار
 هلـها          وخـــذوا مســـاحيكم بنـــي النجارفدعوا املكارم لستم مـن أ

 كفر وجحود



 أنكر الوليد اخلليفة األموي النبوة فقال:
 تلّعب بـــاخلالفة هامشـــــي          بـال وحــي أتــاه وال كــــــتاب

 فقل هلل مينعنــــي طعامـــــي          وقــل هلل مينعنـــي شرابـــــي
 بيزيد جد أبيه ألمه يف قوله: وقد اقتدى يف ذلك

 ليــــت أشياخي ببدر شهدوا          جزع اخلزرج من وقع األسل
 ألهـــلوا واستهلـــوا فرحــاً          مث قالـــوا يا يزيــــد ال تشــــل

 قد قتلنا القرم من ساداتــهم          وعـــدلناه ببــــدر فاعتـــــــدل
 فــال          خبـــر جــــــاء وال وحي نزل لعبـــت هـاشم باملـــلك

 نكث وغدر
غزا سعيد بن العاص طربستان فحاصرهم فسألوه األمان فأعطاهم على أن ال يقتل منهم رجالً واحداً، ففتحوا 

 احلصن فقتلهم مجيعاً إال رجاًل واحداً، وحوى ما كان يف احلصن.
  
 .15ـ سورة إبراهيم: اآلية  1
ل يف املثل أن رجالً نبغ يف الشعر فنهاه أبوه عنه فجاش يف صدره ومرض حىت أشرف على ـ قيل إن األص 2

 اهلالك فأذن له أبوه فقال حال اجلريض دون القريض )منه دام ظله(.
 .86ـ سورة النساء: اآلية  3
 .54ـ سورة األنعام: اآلية  4



 ظلم الطاغوت
 

 السجن املؤبد!
على احلكيم بوذر مجهر، فقال له: إنه ال بد لك من ثالث، األول: أن وقد نقلوا يف أحوال كسرى أنه غضب 
 ختتار مكاناً واحداً حىت أسجنك فيه.

 والثاين: أن ختتار لباساً واحداً حىت يكون لباسك ما دمت يف السجن.
 والثالث: أن ختتار طعاماً واحداً حىت يكون طعامك طيلة بقائك يف السجن.

رداب يف داري واخرت يل جلد الشاة لباساً واللنب طعاماً، وهكذا فعل به كسرى، قال لكسرى: نعم اجعلين يف س
 فلما سئل احلكيم عن السبب؟

قال: إن السرداب حار يف الشتاء بارد يف الصيف، وجلد الشاة يلبس على وجهه يف الصيف ألن اجللد بارد 
أدام وطعام. وبقي احلكيم يف السجن مدة  ومقلوباً يف الشتاء ألن الصوف حار، واللنب يصلح طعاماً دائماً فهو

 طويلة حىت عمي ومل يؤذن له مبراجعة الطبيب.
 التخلف العام

ومن آثار اإلستبداد عدم إمكان صدق اإلنسان يف قوله وال اإلتقان يف عمله، وتتحول املؤسسات اإلجتماعية إىل 
أو مؤسسات علمية كاملدارس واجلامعات توافه سطحية سواء كانت املؤسسات خريية كاملستشفيات ودور األيتام 

 أو غريها.
أما األول: فألن اإلستبداد خيلق األمة غري الرشيدة حليلولته دون رشد األمة، وإذا كانت األمة غري رشيدة مل 

يتمكن اإلنسان أن يقول هلم: إنه ميلك كذا من املال ألهنم يتوقعون حينئذ اإلشرتاك يف ماله باإلقرتاض واهلبة وحنو 
وال  -بعد تشتت املذاهب يف كل جمتمع  -لك. وال يتمكن أن يقول: إن مذهيب كذا ألهنم يعادونه على مذهبه ذ

 يتمكن أن يقول: إين أريد أن أفعل كذا أو أسافر إىل كذا وحنو ذلك؟
حث ألهنم يقفون دون بغيته ويذيعون من أمره ما ليس من الصالح إذاعته إىل غري ذلك، وقد أملعنا يف بعض مبا

 هذا الكتاب إىل الوجه يف احلكمة املأثورة: )اسرت ذهبك وذهابك ومذهبك(.
وأما الثاين: فألن اإلتقان يأخذ مااًل ووقتاً كثرياً، بينما يعرض مثل ذلك العمل غري املتقن بأقل من تلك القيمة مما 

السوق، فإذا أراد اإلنسان إتقان يسبب تأخر من يريد اإلتقان، مثاًل: إن غري املتقن يأيت مبروحة غري متقنة إىل 
املروحة كلفته مائة، بينما تكلف تلك املروحة غري املتقنة تسعني فرتوج بضاعته بعكس بضاعة املتقن فيضطر إىل 

 رفع اليد عن اإلتقان وذلك يسبب تأخري اإلنسان وهكذا دواليك.
ناس على التفاهة والسطحية، ولذا جند هذا وأما الثالث: فألنه إذا مل يشجع يف اجملتمع الصدق واإلتقان ترىّب ال

 احلال يف العامل الثالث بينما جند عكسه )ولو إىل حد ما( يف العامل الصناعي املتقدم.



 بؤرة التآمر
ومن صفات الدكتاتوريني املؤامرة على الناس وتطلب املعايب هلم. والقصص املذكورة يف تاريخ األمويني والعباسيني 

هم يف هذا الصدد كثرية جداً حىت أهنا حتتاج إىل جملد أو اكثر، ومن مجلتها ما رواه الرواة: إن والعثمانيني ومن إلي
املنصور الدوانيقي قال حملمد بن األشعث: يا حممد ابغ يل رجالً له عقل يؤدي عين. فقال له حممد: إين أصبته 

ر املنصور: يا بن املهاجر خذ هذا املال لك، هذا ابن املهاجر خايل. قال: فأتين به فلما أتاه. قال له أبو جعف
وائت املدينة واقصد عبد اهلل بن احلسن، وجعفر بن حممد، وفالناً وفالناً من العلويني مث أمره أن يدفع إليهم املال 

ويقول هلم: بأنه من شيعتهم يف خراسان فإذا قبضوا املال فقل: إين رسول وأحب أن يكون معي خطوطكم 
 أخذ الرجل املال وذهب إىل املدينة مث رجع إىل أيب جعفر املنصور فقال له: ما وراءك؟بقبضكم ما قبضتم، ف

قال: أتيت القوم وهذه خطوطهم بقبضهم. خال جعفر بن حممد فأين أتيته وهو يصلي يف مسجد النيب )صلى اهلل 
رف من صالته عليه وآله( فجلست خلفه وقلت حىت ينصرف عن صالته وأذكر له ما ذكرت ألصحابه فلما انص

تبعته فالتفت إيل وقال: يا هذا اتق اهلل وال تغر أهل بيت حممد فإهنم قريب العهد من دولة بين مروان وكلهم 
 حمتاج.

 فقلت له: وما ذاك أصلحك اهلل فأدىن رأسه وأخربين بكل ما جرى بيين وبينك.
حُمّدث وأن جعفر بن حممد حمدثنا  فقال املنصور: يا بن املهاجر اعلم أنه ليس من أهل بيت نبوة إال وفيهم

 (.1اليوم)
 بطش اجلبارين

ملا بىن عبيد اهلل بن زياد داره املسماة بالبيضاء أمر أصحابه أن خيربوه مبا يقوله الناس يف ذلك فجاؤه برجل فقيل 
 -وهو ينظر إليها: -له: إن هذا قرأ 

 (.2)أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون()
 فقال له: ما دعاك إىل هذا؟

 فقال: آية من كتاب اهلل عرضت يل.
 ( مث أمر فبىن عليه ركن من أركان القصر!3فقال: ألعملن بك باآلية الثالثة )وإذا بطشتم بطشتم جبارين()

 تدريب الفيلة
لما خرج كسرى برويز ذات يوم لبعض األعياد وقد وضعوا له ألف فيل وقد أحدق هبا ثالثون ألف فارس، ف

بصرت به الفيلة سجدت له حيث كانوا علموها ذلك من قبل فما رفعت رأسها حىت جذبت وراطنها الفيالون، 
وقد شهد ذلك املشهد مجيع أصناف الدواب واخليل فما دوهنا وليس منها شيء يفرق بني امللك والرعية غري 

 الفيلة، فلما رأى ذلك كسرى قال: ليت أن الفيل مل يكن هندياً!.
 ء الرؤوسإهدا



وكان أسود  -ملا أخذ احلجاج رأس ابن األشعث وجه به إىل عبد امللك مع عرار بن عمرو بن شاس األسدي 
فلما ورد عليه جعل عبد امللك ال يسأله عن شيء من أمر الوقيعة إال أنباه به عرار يف أصح لفظ وأشبع  -دميماً 

 ل عبد امللك متمثاًل:قول وعبد امللك ال يعرفه وقد اقتحمته عينه حيث رآه فقا
 أرادت عراراً باهلوان ومــــن يرد          لعمري عراراً باهلــــوان فقد ظلم

 وإن عراراً أن يكن غــــري واضح          فإين أحب اجلون ذا املنكب العمم
 فقال له عرار: أتعرفين؟

 قال: ال واهلل.
 !قال: أنا واهلل عرار. فزاد يف سروره وأضعف له اجلائزة

 ضحايا الغضب
كان املعتضد العباسي إذا غضب على القائد النبيل والذي خيتصه من غلمانه، أمر أن حيفر له حفرية مث يديل 

رأسه فيها ويطرح الرتاب عليه ونصفه األسفل ظاهر على الرتاب ويداس الرتاب، فال يزال يضطرب ويرفس برجليه 
ف ويقّيد مث يؤتى بالقطن فيحشى يف أذنه وأنفه وفمه وتوضع حىت خترج روحه من أسفله وكان يؤتى بالرجل فيكتّ 

وقد صار كاجلمل العظيم  -املنافخ يف أسفله حىت ينفخ ويعظم جسده مث يسد أسفله بشيء من القطن مث يفصد 
 من العرقني الذين فوق احلاجبني فتخرج نفسه من ذلك املوضع!! -

 حرق وإبادة
احلارث بن عمرو احملرق، مسي حمرقاً ألنه حرق العرب يف ديارهم مث  -خ كما يف بعض التواري  -أول ملوك الشام 

 ابنه احلارث األعرج وأمه مارية ذات القرطني.
 حتت أرجل الفيلة

أتى النعمان بن املنذر، عبيد بن األبرص الشاعر يوم بؤسه ميدحه ومل يعلم بأنه يوم بؤسه فقتله النعمان، كما قتل 
وكان ترمجان برويز وكاتبه بالعربية وقد وصف له النعمان وأشار عليه بتوليته واحتال  عدي بن زيد العبادي الشاعر

يف ذلك حىت واله من بني أخوته وكان أقبحهم مث اهتمه النعمان فاحتال عليه حىت صار يف يده فحبسه مث قتله، 
باجلمال واألدب، فكتب  وتوصل ابنه زيد بن عدي إىل برويز حىت أحله حمل أبيه فذكر له نساء املنذر ووصفهن

برويز خيطب إىل النعمان أخته أو ابنته فلما قرأ النعمان الكتاب قال: وما يصنع امللك بنسائنا وأين هو عن مهاء 
يريد أين هو عن نساء السواد الاليت كأهنن املهاء والعرب تشبه النساء باملهاء، فحّرف زيد  -السواد واملهاء البقر 

النعمان أين امللك عن البقر ال ينكحهن، فطلب برويز النعمان فهرب النعمان منه حيناً مث  القول عنده وقال: أراد
بدا له أن يأتيه فأتاه باملدائن فصف له برويز مثانية آالف جارية صّفني، فلما صار بينهما قلن له: أما للملك فينا 

سه بساباط مث ألقاه حتت أرجل الفيلة غناء عن بقر السواد فعلم النعمان أنه غري ناج منه فأمر به كسرى فحب
 فوطأته حىت مات!

 أسر وقتل



ملكاً على بين أسد فامتنعوا منه فأخذ سرواهتم فقتلهم  -أبو امرئ القيس  -كان حجر بن عمرو الكندي 
 بالعصي، فسموا عبيد العصا وأسر منهم طائفة!.

 مخسون سوطاً جلرمية ومهية
ده قنينة فيها لنب وهو يقول مع نفسه أبيع هذا اللنب وأشرتي كذا وكذا فيثرى مّر احلجاج ليلة مبكان فيه لّبان وعن

 -مايل وحيسن حايل فأخطب بنت احلجاج فتلد يل غالماً وأدخل هبا يوماً فتخاصمين فأضرهبا برجلي هكذا 
ابنيت  فانكسرت وتبدد اللنب، فقرع احلجاج الباب فأخذه وجلده مخسني سوطاً وقال: لو رفست -ورفس قنينته 

 ألفجعتين فيها!.
 إىل أين يبلغ الدم؟!

نزل النعمان بن املنذر برابية، فقال له رجل من أصحابه: أبيت اللعن لو ذبح رجل على رأس هذه الرابية إىل أين  
 كان يبلغ دمه؟ فقال له النعمان: املذبوح واهلل أنت وألنظرن إىل أين يبلغ دمك فذحبه.

 أحقاد جاهلية
املنصور على ابن املقفع فكتب بذلك يف أمره إىل اخلليفة، فلما أذن له عزم على قتله فاستأذن حقد سفيان، وايل 

على سفيان بن املقفع يف مجاعة من أهل البصرة، فأدخله قبلهم وعدل به إىل حجرة يف دهليزه وجلس غالمه 
ه يسجرون تنوراً فقال له بدايته ينتظره على باب سفيان، فصادف ابن املقفع يف تلك احلجرة سفياناً وغلمان

 سفيان: أتذكر يوم كذا، قلت يل كذا؟
أمي مغتلمة إن مل أقتلك قتلة مل يقتل هبا أحد، مث قطع أعضاءه عضواً عضواً وألقاها يف التنور وهو ينظر إليها 
حىت أتى على مجيع جسده مث أطبق التنور وخرج إىل الناس، فكلمهم فلما خرجوا من عنده ختلف غالم ابن 

ملقفع ينتظره فلم خيرج فمضى وأخرب عيسى بن علي وسليمان أخاه حباله فخاصما سفيان بن معاوية يف أمره ا
 فجحد دخوله إليه فأشخصاه إىل املنصور وقامت البينة إن ابن املقفع دخل دار سفيان حياً سليماً ومل خيرج منها.

 فقال املنصور: سأنظر يف هذا األمر غداً.
 ىل املنصور وقال له: كنت متبع أمرك. قال: ال ترع وأحضر يف غد.فذهب سفيان لياًل إ

وقامت البينة، فطلب سليمان وعيسى القصاص فقال املنصور: أرأيتم إن قتلت سفيان بابن املقفع مث خرج ابن 
وأومأ إىل باب خلفه ـ من ينصب يل نفسه حىت أقتله بسفيان فسكتوا وذهب دمه  -املقفع عليكم من هذا الباب 

 دراً.ه
 التأديب العملي

دخل هامشي على املنصور فاستدعاه ودعا بغدائه وقال: أدنه، فقال: تغديت فكف عنه، فلما خرج دفع الربيع يف 
 قفاه فشكا عمومته إىل املنصور.



فقال الربيع: هذا الفىت كان يسّلم من بعيد وينصرف فأدناه اخلليفة واستجلسه مث أذن له يف الغداء فقال له: 
قول من يظن أن الغداء عند اخلليفة ال يصلح إال لسد اخللة ومثل هذا ال يكون أدبه بالقول ولكن  تغديت
 بالفعل.

 يف كيس الدراهم
ملا قتل املنصور أبا مسلم طرح رأسه مع كيس الدراهم إىل شيعته، كما فعل ذلك عبد امللك ملا قتل عمرو بن 

 وتفرقوا! سعيد فطرح رأسه مع كيس الدراهم إىل شيعته فرضوا
 خنق األصوات

 يقول: ما هذا؟ -وكان قد كف بصره  -كان خالد بن صفوان إذا مر به موكب بالل بن أيب موسى 
 فيقال له: األمري.

فيقول: )سحابة صيف عن قليل تقشع( فقيل ذلك لبالل فمر به مرة أخرى فقال خالد: ذلك: فقال له بالل: 
 به مائيت سوط.)ال تقشع حىت يصيبك منها بشؤبوب برد( فضر 

 تسفري وهتجري
إىل بعض قضاة عبد امللك، فقال له  -وكان شيخاً كبرياً  -الشام فقدم خصم له  -وهو غالم  -دخل أياس 

 القاضي: أتقدم شيخاً كبرياً؟
 قال: احلق أكرب منه، قال: اسكت. قال: فمن ينطق حبجيت؟
 هلل أحق هذا أم باطل؟قال: ال أظنك تقول حقاً حىت تقوم. قال: أقول ال إله إال ا

فقام القاضي فدخل على عبد امللك من ساعته فخرّبه باخلرب، فقال: أقض حاجته الساعة وأخرجه من الشام ال 
 يفسد الناس علّي.

 منطق السيف
 -ملا قامت اخلطباء لبيعة يزيد وأظهر قوم الكراهة، قام رجل واخرتط من سيفه شرباً مث قال: أمري املؤمنني هذا 

وأشار إىل سيفه. فقال معاوية: أنت  -ومن أىب فهذا  -وأشار إىل يزيد  -فإن مات فهذا  -إىل معاوية وأشار 
 سيد اخلطباء.
 منطق السجن

أطال احلجاج ذات مرة خطبة اجلمعة، فقال رجل: إن الوقت ال ينتظرك وإن الرب ال يعذرك فحبسه، فقال أهله: 
 له فقال: واهلل ال أزعم أنه ابتالين وقد عافاين.إنه جمنون، فقال: إن أقر خليت سبيله، فقيل 

 إحراق اجلسد
 يف وقعة عبد امللك مع مصعب قتل ابن األشرت وأيت جبسده إىل عبد امللك فأحرقه موىل احلصني بن منري.

 التمثيل بالضحية



إذا هو  محل جسد شبيب اخلارجي ملا أخرج من دجيل األهواز إىل احلجاج فأمر بشق بطنه واستخراج قلبه، ف
 كاحلجر إذا ضربت به األرض نبا عنها.

 الروابط ال الضوابط
 قدم على احلجاج ابن عم له من البادية، فنظر إليه يويل الناس فقال له: أيها األمري مل ال توليين بعض هذا احلضر؟

سب فقال احلجاج: هؤالء يكتبون وحيسبون وأنت ال حتسب وال تكتب. فغضب األعرايب وقال: بلى أين ألح
 منهم وأكتب.

فقال احلجاج: فأقسم ثالثة دراهم بني أربعة فما زال يقول: ثالثة بني أربعة. لكل واحد منهم درهم يبقى الرابع 
بال شيء، كم هم أيها األمري؟ قال: أربعة. قال: نعم وقفت احلساب لكل واحد منهم درهم وأنا أعطي الرابع 

درمهاً وقال: أيكم الرابع ما رأيت كاليوم زوراً مثل حساب هؤالء  درمهاً من عندي وضرب يده إىل تّكته فاستخرج
 احلصريني.

فضحك احلجاج ومن معه فذهب هبم الضحك كل مذهب، مث قال احلجاج: إن أهل أصبهان كسروا خراجهم 
ثالث سنني، كلما أتاهم وآل عجزوه فألرمينهم ببدوية هذا وعنجهيته فأخلق به أن ينجب، فكتب له عهده على 

صبهان، فلما خرج استقبله أهل أصبهان واستبشروا به وأقبلوا عليه يقبلون يديه ورجليه وقد استغمروه فقالوا: أ
أعرايب بدوي ما يكون منه، فلما استقر مجيع أهلها فقال: ما لكم تغضبون أمريكم وتنقصون خراجكم فقال قائل: 

 جور من كان قبلك. قال: فما األمر الذي فيه صالحكم؟
: تؤخرنا باخلراج مثانية أشهر وجنمعه لك قال: لكم عشرة أشهر وتأتوين بعشرة ضمناء يضمنون، فأتوه هبم، فقالوا

فلما توثق منهم أمهلهم فلما قرب الوقت رآهم غري مكرتثني، فقال هلم: فلم يعتّدوا به، فجمع الضمناء وقال 
 هلم: املال؟

فآىل أال يفطر حىت جيمعوا املال أو يضرب  -رمضان  وكان يف شهر -فقالوا: أصابنا من اآلفة ما نقض ذلك 
أعناقهم، مث قّدم أحدهم فضرب عنقه وكتب عليه: )فالن بن فالن أدى ما عليه( وجعل رأسه يف بدرة وختم 

عليها مث قّدم الثاين ففعل به مثل ذلك، فلما رأى القوم الرؤوس تندر وجتعل يف األكياس من البدر قالوا: توقف 
 ال، فأحضروه يف أسرع وقت فبلغ ذلك احلجاج، ففرح كثرياً وأبقاه والياً على أصبهان ما دام حياً.حىت حنضر امل

 منطق اإلرهاب
قتل حيىي بن زيد )عليه السالم( باجلوزجان من خراسان ومحل رأسه إىل الوليد وصلب جسده وأبقوه إىل أن ظهر 

م النياحية عليه سبعة أيام، ومل يولد تلك السنة خبراسان أبو مسلم فأنزله ودفنه وأظهر أهل خراسان يف مجيع أعماهل
 مولود إال ومسي بيحىي أو بزيد.

 ظلم واستبداد
حبس املنصور بين احلسن يف سرداب ال يفرقون فيه بني الليل والنهار وكانوا يتوضأون يف مواضعهم فاحتال بعض 

ك الروائح املنتنة وكان الورم يف أقدامهم ال يزال مواليهم أدخل عليهم شيئاً من الغالية فكانوا يدفعون بشمها تل



يرتفع حىت الفؤاد فيموت صاحبه، وكانوا قد جزأوا القرآن ملعرفة أوقات الصالة. مات منهم إمساعيل بن احلسن 
فرتك عندهم ليجف فصعق داوود بن احلسن فمات وأتى برأس إبراهيم بن عبد اهلل بن احلسن إليهم يف السجن 

ما فرغ أخذه فوضعه يف حجره وقال له: أهاًل وسهالً مث أمر املنصور هبدم السجن عليهم فهدم وأبوه يصلي فل
 فماتوا مجيعاً وصار السجن مقربهتم.

 جراب النورة
 قتل مروان احلمار إبراهيم اإلمام يف جراب النورة وضع فيه رأسه إىل أن اختنق.

 قتل وغرق
 صور خمتلفة يف داره فكان تارة يظهر يف صورة راهب ذي للمعتضد شخص يف 284يف املروج أنه ظهر يف سنة 

حلية بيضاء وعليه لباس الرهبان، وتارة يظهر شيخاً أبيض اللحية ببزة التجار، وتارة يظهر بيده سيف مسلول 
ويضرب بعض اخلدم ويقتله، وكانت األبواب تغلق يف وجهه ومع ذلك يظهر أين ما أراد من البيت أو ساحة 

مها. وكان يظهر له يف أعلى الدار اليت بناها. فأكثر الناس القول يف ذلك فمن قائل: أنه شيطان الدار أو غري 
مريد. وقائل: أنه مؤمن من اجلن يظهر له رادعاً له عن سفكه الدماء. وقائل: أن بعض خدمه هوى بعض جواريه 

عتضد وقتل وأغرق مجاعة من فاحتال ببعض العقاقري ذي اخلاصية فيضعه يف فمه فال يدرك بالبصر، فقلق امل
 جواريه وخدمه، وضرب وحبس مجعاً منهم اعتباطاً.

 قساوة جاهلية
صلب وصيف اخلادم بال رأس وأطلى جسمه بالصرب وغريه من األطلية القابضة واملاسكة  289يف أول حمرم سنة 

 ملقتدر.زمان ا 311ألجزاء اجلسم حىت ال يتناثر فبقي مصلوباً على اجلسر ال يبلى إىل سنة 
 تفويض عام

 كان األمر أيام املستعني لبغا ووصيف ومها يعيثان يف البالد الفساد كما يشاءان فقالوا فيه:
 خلــــــيفة فـــــــي قفص          بيــــــن وصيف وبــــــغا
 يقــــول مـــــا قــــاال لـه          كـــــما يقــــــول الببـــغا

 عقاب وثواب
وإذا فضل خياطه شيئاً من القماش  -وكان دميماً قصرياً  -ن عمر من قبل هشام على العراق كان يوسف ب

 ضربه مائة سوط، وإذا ذكر أنه نقص شيئاً جازه. وكان له ندمي من أطول الناس فقال له يوماً: أيّنا أطول؟
 فقال: أصلح اهلل األمري أنت أطول مين ظهراً وأنا ساقاً، فضحك وقال: أحسنت.

 األبرياء قتل
كان أصحاب حجر الذين سفروا إىل الشام بأمر معاوية أواًل: إثين عشر مث أتبعهم زياد بإثنني فحسبوا مبرج عذراء 

 فبعث إليهم أعور فقال رجل منهم من خثعم: يقتل نصفنا وينجو نصفنا، فصار كما قال فقتل ستة منهم.



ىل زياد وأمره أن يقتله شر قتلة، فبعث به زياد إىل قس إ -وهو عبد الرمحان العنزي  -وبعث معاوية بواحد منهم 
 الناطف فدفن حياً، وأطلق سبعة بشفاعة عشائرهم.

 مناصب عديدة لفرد واحد
عن محيد الطوسي قال: كنت حاضراً دهليز املأمون فدعا بالناس لقبض أرزاقهم فكان أول من دخل اسحاق 

ن دخل إسحاق املوصلي، مث دعا بالقضاة فكان أول من دخل املوصلي مع الوزراء، مث دعا بالقواد فكان أول م
إسحاق، مث دعا الفقهاء واملعدلني فكان أول من دخل هو، مث دعا بالشعراء فكان أول من دخل هو، مث دعا 
باملغنني فكان أول من دخل هو، مث دعا باملرماة يف اهلدف فكان أول من دخل هو ويف كل مرة يأخذ الرزق 

 والعطاء.
 اجلاهليةجفاة 

قائد جديلة، أخذ مصعب السدوسي أذنيه  -وهو يوم بني جديلة والغوث، من قبائل طي  -ملا قتل يوم اليحاميم 
 فخصف هبما نعليه فقال أبو سروة السندسي:

 خنصــــف باآلذان منكــم نعالنا          ونشرب كرهاً منكم يف اجلماجم
 دأب الطغاة

صل فيه: أن احلجاج كان يسخر الناس يف بناء واسط، فيهربون وينامون بني يف املثل )تغافل كأنك واسطي( واأل
 الغرباء يف املسجد فيجيء الشرطي ويقول: يا واسطي فمن رفع رأسه أخذه فلذلك كانوا يتغافلون.

 جمازر ومآمت
ابرة قتل يف وقعة ذكر يف تاريخ بغداد )يف باب ابنتيه(: وأما دار خازم، وهو خازم بن خزمية النهشلي وهو أحد اجلب

 سبعني ألفاً وأسر بضعة عشر ألفاً فضرب أعناقهم وذلك خبراسان.
 سجن وتعذيب

دخل ابن األنباري يوماً املشفى على )ابن املوسوس( حمبوساً منغمساً يف النجاسة فقال له: هذا الذي تراين 
 منغمساً فيه ما هو؟

 قال: اخلرء. 
 صلب امليت!

رب )يزيد بن الوليد( الذي قيل فيه ويف عمر بن عبد العزيز )الناقص واألشج أعدال بين ملا بويع مروان احلمار نبش ق
 مروان( وصلبه.

 إبادة شاملة
وأحرقها  -فيهم ستون بطريقاً  -عمورية، فقتل فيها ثالثني ألفاً وسىب ثالثني ألفاً  223قالوا: غزا املعتصم سنة 

 من سائر نواحيها، وجاء بباهبا إىل بغداد.
 املستبدينحكم 



كان حيان األسدي قاضي املتوكل فقال يوماً: )إن عرفجة قطع أنفه يوم الكالب( وكسر الكالب، وكان له 
فغضب عليه وأمر حببسه، فدخل  -بالضم  -مستمل يقال له: كحة قال: أيها القاضي إمنا هو يوم الكالب 

 جلاهلية وامتحنت أنا به يف اإلسالم.الناس عليه يف احلبس فقالوا: ما دهاك؟ فقال: قطع أنف عرفجة يف ا
 عزل ونصب

قال عبد الرمحان بن مسهر: واّلين أبو يوسف القاضي قضاء جبل، فاحندر هارون إىل البصرة، فسألت من أهل 
جبل أن يثنوا على فوعدوين، فلما قرب تفرقوا، فسرحت حلييت وخرجت فوقفت حىت واىف أبو يوسف مع هارون 

 يف احلراقة.
وجعلت أثين على نفسي ـ فطأطأ أبو يوسف  -اخلليفة نعم القاضي قاضي جبل قد عدل فينا وفعل  فقلت: أيها

 رأسه وضحك.
 فقال له هارون: مم ضحكت؟

 فأخربه فضحك حىت فحص برجليه مث قال: هذا شيخ سخيف سفلة فأعزله.
جمالد عن الشعيب: أن   فعزلين فلما رجع جعلت أختلف إليه وأسأله قضاء ناحية، فلم يفعل، فحدثت الناس عن

 كنية الدجال أبو يوسف، فبلغه ذلك فقال: حسبك وواّلين ناحية.
 تعذيب وتغرمي

عن األصمعي: أن احلجاج قبض على يزيد بن املهلب وأخذه بسوء العذاب، فسأله أن خيفف عنه العذاب على 
 أن يعطيه كل يوم مائة ألف درهم فإن أداها وإال عّذبه إىل الليل.

 حلاكماللقاء با
كان رجل مبرو يلتمس الوصول إىل طاهر بن احلسني ثالث سنني فيتعذر، وإذا فرجة من بستان فالتمس الوصول 

 منها إىل امليدان، فلما مسعت احلركة وضرب الصواجلة ألقى بنفسه من الثلمة، فنظر إليه فقال: من أنت؟
إليه، فزجره طاهر فابتعد،  -ارس طاهر ح -قال: أياك قصدت وقلت بييت شعر، فقال: هاهتما، وأقبل ميكال 

 -عندها أنشأ الرجل يقول:
 أصبحت بني خصاصــة وجتمل          واحلـــر بينهــــما ميــوت هزيال
 فامدد إيّل يداً تعـــّود بطنُــــــها          بذل النـــــوال وظهـــرها التقبيال

يكال أدركك لقتلك، وهذه عشرة آالف درهم لعيالك، فأمر له بعشرة آالف درهم وقال: هذه ديتك ولو كان م
 امض لشأنك مث قال: سّدوا هذه الثلمة.

 قبور األحياء
 حبس املنصور عبد اهلل احملض يف داره إىل أن أراد اخلروج إىل احلج فجلست بنت لعبد اهلل يف طريقة وأنشأت:

 يودارحم كبرياً سنــــة متهـــــدم          يف السجن بني سالسل وق
 وارحم صغار بين يزيد إهنـم          يتمـــــوا لفقدك ال لفــقد يزيـــد



 إن جدت بالرحم القريبة بيننا          ما جــــّدنا مـــن جدّكــــم ببعيد
 فقال املنصور: أذكرتنيه، مث أمر به فحدر إىل املطبق، وكان آخر العهد به.

 منطق اإلستبداد
فقام إليه رجل فقال: ما هذا السواد الذي أرى عليك فقال: حدثين أبو الزبري عن  وروى أن أبا مسلم كان خيطب

جابر أن النيب )صلى اهلل عليه وآله وسلم( دخل مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء، وهذه ثياب الدولة وثياب 
 اهليبة يا غالم اضرب عنقه، وكان قد أخذ الصغري والكبري بلبس السواد.

 ال.. لالنتقاد
ال عبد الرمحان بن زياد: أرسل إيّل املنصور فقدمت عليه والربيع قائم على رأسه. فقال: كيف حال ما مررت به ق

من أعمالنا؟ قلت: رأيت أعماالً سيئة وظلماً فاشياً ظننته لبعد البالد منك فجعلت كلما دنوت منك كان األمر 
 أعظم، فنكس رأسه طويالً مث رفعه فقال: كيف يل بالرجال؟

 
قلت: أَو ليس عمر بن عبد العزيز كان يقول: إن الوايل مبنزلة السوق جيلب إليها ما ينفق فيها، فإن كان براً أتوه 

 بربهم، وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم، فأطرق طويالً مث أومأ إىل الربيع: أن أخرجه، فأخرجين وما عدت إليه.
 ال.. لالعرتاض

 لم هارون:قال الشاعر العتايب، حيث رأى كثرة ظ
 ساد مــــن الناس راتع هامــل          يعللـــــون النفـــوس بالبـــاطل

 حىت بلغ إىل قوله:
 أال مساعيـــــر يغضـــبون هلا          بسلـــة البيض والقنا الـــــذابل

بشه ليحرقه، فلم فغضب غضباً شديداً وقال للفضل بن الربيع: أحضره الساعة فبعث إليه فوجده قد تويف، فأمر بن
 يزل الفضل يلطف له حىت كف عنه.

 جفوة املستبدين
إن جبكم أنفذه إىل األنبار يف مجاعة  -أمري األمراء ببغداد  -قال حاجب املهليب: حدثين بعض غلمان جبكم 

غلمان لقتل قوم كانوا حمبسني من األعراب وأمرنا حبمل رؤوسهم إليه، وكتب لنا يف ذلك فجئنا إىل العامل 
وأوصلنا إليه الكتاب فسلم القوم إلينا، فضربنا أعناقهم وقطعنا رؤوسهم وأقمنا ليلتنا هناك وبكرنا والرؤوس يف 

وحنن نريد بغداد وكنا عشرة غلمان، واملقتلني عشرة، فلما صرنا يف  -أي معلقة  -خمايل دوابنا مسمطة عليها 
كل واملخايل بني أيدينا فيها رؤوس قد حنيناها عن بعض الطريق ومحي النهار أوينا إىل قرية خراب وجلسنا نأ

الدواب وتركنا الدواب ترعى. فلما فرغنا من أكلنا أقمنا إىل املخايل فافتقدنا من الرؤوس اليت فيها واحداً فقامت 
 قيامتنا وقلنا: حنن مقتولون به سيقول لنا جبكم: أخذمت منه ماالً وتركتموه؟



ك الصحراء فنعرتض رجالً كائناً من كان أول ما نلقاه فنقتله وجنعل رأسه يف فأمجع رأينا على أن خنرج إىل تل
املخالة بداًل من الذي ضاع ونسري، فخرجنا على هذا فأول من استقبلنا رجل شيخ حسن الشيبة والثياب له 

تله مع ما سجادة ومست وهو راكب محاراً، عليه خرج مثقل، وهو يسري، فأوقعنا به وقتلناه بعد أن تذممنا من ق
رأيناه عليه، إال أنا خفنا أن ينتشر الناس يف الطريق فال ميكنا قتل أحد ونكون حنن املقتلني. فقتلنا الرجل وقطعنا 
رأسه وجئنا لنجعله يف املخالة فإذا حنن برأس ملقى بني أرجل الدواب فشككنا فيه وعددنا الرؤوس فإذا هي أحد 

وبقي يف األرض رأس واحد فاضاًل فقامت قيامتنا ولطمنا وقلنا: قتلنا  عشر فشككنا حىت أخذ كل واحد منا رأساً 
رجالً مسلماً بغري سبب وشق ذلك علينا وكان معنا شيخ من الغلمان فقال: يا قوم إنكم ما سلطتم على هذا 

 رحله الشيخ إال وله عند اهلل سريرة سوء ففتشوا رحله لعلكم تستدلون على ما يزول به غمنا يف قتله فقمنا إىل
فحططنا اخلرج عنه وفتحناه، فأول شيء خرج علينا هو بكرة مث تال ذلك ثياب ملونة بالدم وبالغائط وتوالت 

األدلة علينا فإذا هو خناق شداخ، فحمدنا اهلل تعاىل على ما سلمنا من قتل من ال يستحق القتل وتقامسنا قماشه 
 جبكم. ودفنا رأسه يف الطريق وجئنا فسلمنا العشرة رؤوس إىل

 قتل الربيء بالسقيم
ملا كتب إليه يزيد أن يأيت الكوفة من البصرة فيقتل مسلماً )عليه السالم( أو ينفيه  -خطب ابن زياد أهل البصرة 

وقال: )فو الذي ال إله غريه لئن بلغين عن رجل منكم خالف ألقتلنه وعريفه ووليه، وآلخذن األدىن باألقصى  -
 ا زياد أشبهته من بني من وطئ احلصى ومل ينزعين شبه خال وال عم(.حىت ال يكون فيكم مشاق. أن

 تالعب باألحكام!
 دخل ابن هرمة على املنصور وامتدحه، فقال له املنصور: سل حاجتك!

قال: تكتب إىل عاملك باملدينة إذا وجدين سكراناً ال حيدين. فقال له املنصور: هذا حد ال سبيل إىل تركه، فقال 
إىل عاملنا باملدينة: )من أتاك بابن هرمة وهو سكران، فاجلده مثانني واجلد الذي جاء به مائة( لكاتبه: اكتب 

 فكان الشرطة ميرون عليه وهو سكران، ويقولون: )من يشرتي مثانني مبائة فيرتكونه(.
 اجلنون فنون

ئة، نظيف الصورة، يرى إن بعض امللوك قصد التفرج على اجملانني، فلما دخل عليهم، رأى فيهم شاباً حسن اهلي
عليه آثار اللطف، وتفوح منه مشائل الفطنة، فدىن منه وسأله مسائل، فأجابه عن مجيعها بأحسن جواب، 

 فتعجب منه عجباً شديدأً، مث أن اجملنون قال للملك: )قد سألتين عن أشياء فأجبتك، وإين سائلك سؤااًل واحداً.
نوم؟( ففكر امللك ساعة، مث قال: )جيد لذة النوم حال نومه( فقال قال: )وما هو؟ قال: مىت جيد النائم لذة ال

 اجملنون: )حالة النوم ليس له إحساس.
 فقال امللك: )قبل الدخول يف النوم(، فقال اجملنون: )كيف توجد لذته قبل وجوده!(.

جابه، وقال: )لعمري! فقال امللك: )بعد النوم(، فقال اجملنون: )أتوجد لذته وقد أنقضى!(، فتحري امللك وزاد إع
إن هذا ال حيصل من عقالء كثريين، فأوىل أن يكون ندميي يف مثل هذا اليوم(، فأمر أن ينصب له ختت بإزاء 



شباك اجملنون مث استدعى بالشراب، فتناول الكأس، وشرب، مث ناول اجملنون، فقال: )أيها امللك أنت شربت هذا 
 فاتعظ امللك بكالمه.لتصري مثلي، فأنا أشربه ألصري مثل من؟(. 

 من حيايت
 قيل ليحىي بن خالد الربمكي: أيها الوزير! أخربنا بأحسن ما رأيت يف أيام سعادتك؟

قال: )ركبت يوماً من األيام يف سفينة أريد التنزه، فلما خرجت برحلي ألصعد اتكأت على لوح من ألواحها، 
قيمته ألف مثقال من الذهب فتطريت من ذلك،  - وكان ياقوتاً أمحر -وكان بإصبعي خامت، فطار فصه من يدي 

مث عدت إىل منزيل، وإذا بالطباخ قد أتى بذلك الفص بعينه(، وقال: أيها الوزير! لقيت هذا الفص يف بطن 
 -حوت، وذلك إين اشرتيت حيتاناً للمطبخ فشققت بطنها، فرأيت هذا الفص، فقلت: ال يصلح هذا إال للوزير 

 ت: احلمد هلل! هذا بلوغ الغاية.فقل -أعزه اهلل تعاىل 
 وقيل له: أخربنا ببعض ما لقيت من احملن؟

قال: اشتهيت حلماً يف ِقدر طّباخ، وأنا يف السجن، فأتيت بقدر وحلم مقطع يف قصبة فارسية، واخلل وساير 
حلييت يف وأتيت بنار، فأوقدت حتت القدر، ونفخت و  -ما احتاج إليه  -حواجيها يف قصبة أخرى، وتركوا عندي 

األرض، حىت كادت روحي خترج. فلما أنضجت تركتها تفور، وتغلي، وفتيت اخلبز، وعمدت ألنزهلا فانفتقت 
وأريق ما يف القدر على األرض، فبقيت ألتقط اللحم وأمسح منه الرتاب وآكله، وذهب املرق الذي كنت أشتهيه، 

 وهذا أعظم ما مّر يب.
 يف قبضة الطاغوت
حمد بن النصيب ووزيره ابن الديرواين، وكان حممد هذا قد خرج على املتوكل، استوزر ابن جيء إىل املتوكل مب

الديرواين، فلما مثل بني يدي املتوكل، قال: )ما محلك على ما فعلت؟ يا حممد!(، قال: )الشقوة، وحسن الظن 
 بعفوك، يا أمري املؤمنني!(، وأنشد يقول:

 إمام اهلدى والعفو باحلر أمجل  أىب الناس إال أنك اليوم قاتلي        
 تضاءل ذنيب عـند عفوك قلــة          فجد يل بعفو منك فالعفو أفضـل

 فقال املتوكل: )خلوا سبيله(، مث قدم )ابن الديرواين( فقال: )اضربوا عنقه(.
 فقال: سبحان اهلل! يا أمري املؤمنني! تعفو عن الرأس، وتقطع الذنب، فضحك املتوكل وعفا عنه.

 ستعطافا
كتب حممد بن عبد امللك الزيات وهو يف السجن، وقد اشتد به احلال رقعة إىل املتوكل، يستعطفه على نفسه من 

 شدة ما قاسى من األهوال والعذاب يف السجن يقول فيها: هذين البيتني:
 هـي السبيل فمن يوم إىل يوم          كفرحة النائم الفرحان بالنوم

 هنـــــا دول          دنيـــا تنّقل من قوم إىل قـومال تعجلّن رويـــداً إ
 فلما قرأها املتوكل رق له، وبكى، وأمر بإطالقه، فذهبوا إىل السجن فوجدوه ميتاً!.



 شعب الدكتاتور
مر احلجاج بن يوسف بشخص من عماله، كان قد صلبه، فوجد عند خشبته صبياً صغرياً، فاستنطقه احلجاج، 

تقول يف هذا الراكب، فقال: )أيها األمري! هو زرع نعمتك، وحصيد نقمتك(، فسأل عن  فقال له: )يا صيب! ما
 الغالم، فوجده ابن ذلك املصلوب، فقربه، وأقعده مقعده.

 بال موازين
 ملا دخل أبو مسلم إىل )مرو(، قال ألهلها: )هل يف بلدكم حكيم؟

 قالوا: نعم فالن اجملوسي.
 مل لقبت نفسك حكيماً؟ فقال: علّي به، فقال له أبو مسلم:

 فقال: ألن يل إهلاً وال أصبح يوماً إال وضعته حتت قدمي.
فقال أبو مسلم: علّي بالسيف، فقال اجملوسي: مهالً أيها األمري! ألستم تقرأون كتابكم: )أرأيت من اختذ إهله 

 (.4هواه()
 إالّ حقاً(. قال: نعم. قال: فأنا أدوس اهلوى حتت قدمي لئال يغلبين، فقال له: ما قلت

 شأن الدكتاتور
عندما أراد اإلسكندر التوجه إىل حرب )دارا(، قالوا له: إن لـ )دارا( جيشاً يقرب من مثانني ألفاً، فكتب 

 اإلسكندر يف جواهبم: )إن القصاب ال خيشى كثرة األغنام(.
 االزدراء بالناس

بس متواضعة، وما أن رآين املأمون هبذه روى النضر بن مشيل أنه قال: دخلت جملس املأمون ليلة، وعلّي مال
 املالبس حىت قال: مل هذا الزهد يف حياتك لدرجة أنك تقابل اخلليفة هبذه املالبس؟

قلت: يا أمري املؤمنني! إن يل عذراً بلبسي إياها فإين رجل ضعيف يؤذيين شدة احلر يف )مرو( فأستطيع هبا دفع 
والبخل بأعلى مراتبه. واستمر حوارنا حىت انتهينا إىل حديث  احلر عين قال: ال كما تقول: ولكنه اإلمساك

النساء، الذي جاء من سياق احلوار. فقال املأمون: حدثين هشام عن جماهد عن الشعيب عن ابن عباس قال: قال 
 (. وقد قرأ5رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: )إذا تزوج الرجل املرأة جلماهلا ودينها كانت سداداً من عوز()

املأمون: كلمة )سداد( بفتح السني فصححت عليه وقلت: إن السداد بكسر السني ال فتحها. فقال املأمون: 
 وأنت ختطئين يف قراءهتا. قلت: ال ولكن آخذ على هشام )راوي احلديث(. قال: وما الفرق بني هذين؟

الطريق بوجهه واملعىن  قلت: سداد بفتح السني مبعىن القصد والدين، وسداد بكسر السني هو كل شيء يسد
الثاين للخرب هو املقصود. فقال املأمون: إن اهلل تعاىل إذا أراد قبيحاً بعبده أذهب األدب عنه. وأضاف: يا نصر، 

أخربين ماذا متلك من حطام الدنيا. قلت: إن يل داراً يف )مرو( فتناول ورقة كتب فيها شيئاً وأمر غالمه بأن 
ا جئت الفضل وسلمت الورقة إىل سهل قال: إن اخلليفة أمر لك خبمسني ألف يصحبين إىل الفضل بن سعد ومل

 درهم وعلّي أن أعطيك املبلغ. فقلت له: هال تشرح يل سبب اإلعطاء ذلك!



 قال: هل أخذت خطًأ على أمري املؤمنني؟
ن من جراء قلت: ال وإمنا أخذت على هشام املخطئ واللحان. فأكرمه الفضل من عنده بثالثني ألف درهم. وكا

 تصحيح خطأ واحد أن أكرم بثمانني ألف درهم.
 اإلقناع أو اإلكراه؟

كان يف أيام خالفة عمر بن عبد العزيز رجل نصراين ذو شخصية معروفة فجاء إىل اخلليفة يوماً وطلب أن خيطب 
زويج املسلمة بالكافر إبنة اخلليفة فقال له اخلليفة: إن هذا األمر مل يكن ولن يكون، ألنك كافر وابنيت مسلمة، وت

 ال جييزه ديننا.
 فقال النصراين: إذا كان كذلك فلماذا زّوج نبيكم ابنته من كافر.

 قال: عمرو بن عبد العزيز: معاذ اهلل! ومن هو هذا الكافر؟
 قال النصراين: علي بن أيب طالب.

ه ووارث علمه ومن السابقني يف قال عمر: ويلك! ماذا تقول: هذا أخو رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وابن عم
 اإلسالم.

 قال النصراين: إذا كان علّي كذلك فلماذا تلعنوه على املنابر؟
فسكت عمرو بن عبد العزيز ومكث يف البيت لثالثة أيام يفكر يف هذه األيام الثالثة كيف يرفع السب واللعن 

 عن علّي؟
  إطاعيت؟فأحضر مخسة آالف من خدامه وجيشه وقال هلم: ماذا ترون يف

قالوا: نطيعك ولو أمرت بقطع أعناقنا. فقال هلم: إذا كان يوم اجلمعة فليأيت كل واحد منكم بسيفه خيفيه حتت 
ثيابه وتقفون مقابل أهل دمشق وغريهم ممن حيضرون صالة اجلمعة، وعندما أقرأ خطبة الصالة واضع العمامة عن 

 رأسي فليضرب كل منك عنق من يقف.
معة وغاص املسجد بالناس قرأ عمرو بن عبد العزيز خطبة الصالة ومل يسب علياً وقرأ هذه اآلية وملا جاء يوم اجل

( 6)إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون()
عليه السالم( أرادوا أن يرموه باحلجارة، مكان السب واللعن لعلّي. وملا مل يسمع املصلون من اخلليفة سّب علّي )

فلما أحس اخلليفة بذلك خلع عمامته من رأسه، فالتحم غلمانه وسلوا سيوفهم على من كان داخل املسجد 
وخارجه وقتل يف هذه امللحمة خلق كثري وامتأل املسجد بدمائهم حىت انساب إىل اخلارج جيري على األرض ويف 

ق عليها )منارة الدم( وبعدها كتب اخلليفة إىل والته يف الواليات بأن من يذكر علياً هذا املكان شيدت منارة، وأطل
)عليه السالم( بسوء فدمه مباح يهدر، ويف هذا العهد منع من لعن علي )عليه السالم( على املنابر وتوقف لسان 

السب إىل انقراض ملك بين الناس من ذمه لكن األمويون بعد عمر أشاعوا سبه )عليه السالم( مرة ثانية، وكان 
 أمية.

 أنا ربكم األعلى!



حكي أن ملكاً شاباً قال جللسائه: ال رغبة يل بامللك والسلطنة فهل هذا ما أفهمه أنا لوحدي أم أن اآلخرين  
 كذلك قالوا: هو ما تقوله أيها امللك.

 وقال: فما العمل؟
معصيته. فطلب امللك املذكور من العلماء والصلحاء قالوا: شيء واحد هو إطاعة اهلل تعاىل والتزام أوامره وعدم 

القاطنني يف بلدته احلضور إىل جملسه وإجباره على إطاعة اهلل. وهنيه عن املعاصي. وطّبق ذلك على نفسه وارتفع 
عن الرذائل واستمر حكمه أعواماً طويلة، مث ألقى الشيطان يف روعه يوسوسه قائاًل: لو كنت من أبناء آدم ملا 

إىل اآلن وكنت ميتاً كسابقيك ولكنك أنت اهلل نفسه فادع الناس أن حيضروا عندك ليشكروك ويعبدوك. عمرت 
فأخذت هذه الوسوسة أثرها من امللك وصعد املنرب والناس حضور وقال فيهم: أيها الناس! إين أخفيت عليكم 

لو كنت فعاًل من ولد آدم لكنت ميتاً ومل أمراً حان إظهاره. وهذا األمر هو: إن املدة الطويلة اليت قضيتها ملكاً، 
أعمر طوياًل. فاعلموا أين أنا اهلل ربكم وألزمكم بطاعيت... وهكذا ادعى امللك األلوهية وأخذ يقتل ويعذب من 

 (.7ينكر عليه ذلك، نعم )إن اإلنسان ليطغى، إن رآه استغىن()
 بال ضوابط

فأمر بقتلهم حلظة ورودهم إليه، فضربت أعناقهم، مث  -ية جيء إىل معاوية بقوم قد ارتكبوا ما ال يرتضيه معاو 
جاءوا بآخرين ليقتلوهم فقال أحدهم: يا أمري املؤمنني! أنا مقر بذنيب، ولك ما تريد، ولكن باهلل عليك لو مسعت 

 مين كلمتني وأجبتين عليها، فقال معاوية: سل حىت أجيب.
 عند ملك فما عساه يفعل بنا؟ فقال: كل الناس يطرون حلمك وكرمك فإذا حنن أذنبنا

 قال معاوية: يفعل بكم كما فعلت.
 قال الرجل: إذاً ال فائدة من حلمك وكرمك، إذا حذوت حذوه، ونزعت الرمحة منك.

فقال معاوية: لو قلت هذا الكالم قبل ذلك لعفوت عنكم مجيعاً وما قتلت منكم أحداً. أما اآلن فأنا أعفو عمن 
 تبقى منكم.
 منيمالحظة املته

عن جعفر بن حممد )املنجم املعروف( قال كان أحد كبار دولة السلطان مقصراً وأراد السلطان أن يعاقبه على 
 ذلك التقصري فأخفى ذلك الشخص نفسه عن األنظار.

وعلم أن السلطان إذا سأل من جعفر بن حممد املنجم عن مكان اختفائه دله عليه. ففكر يف نفسه ودبر حيلة 
حدس جعفر بن حممد املنجم، فأتى بطشت ومأله دماً ووضع يف الطشت هاوناً من الذهب  لعلها خترج عن

وجلس فوق اهلاون أياماً فأحضر السلطان جعفر بن حممد املنجم وطلب منه أن يدله على مكان اختفاء الرجل، 
 ا هو الذي حيرّيك؟وبينما جعفر مشغول بعمله بغية العثور على مكان اختفائه، حتري جداً فقال له السلطان: م



قال جعفر: رأيت شيئاً عجيباً، إن هذا الشخص جالس على جبل من الذهب وأطرافه حبر من الدماء وهذا ال 
يوجد يف هذا العامل. فطلب منه السلطان أن حياول اإلستكشاف ثانية لعله يهتدي لذلك فكان جواب جعفر  

 كاألول.
ص املقصر يف أمان وعليه أن يظهر وخيرج من مكان اختفائه. وملا يئس السلطان أمر منادياً ينادي بأن الشخ

فاطمأن املقصر من وفاء السلطان وجاء إليه، فسأله السلطان: أين كنت؟ فأعلمه مبكانه، فتحرّي السلطان من 
 حسن حيلته ومن استخراج جعفر بن حممد املنجم ذلك بصورة خمتلفة عن واقعه.

 دهاء ومراوغة
أحد اخللفاء يوماً وكان اخلليفة جالساً على كرسيه وجبنبه طفلة هلا من العمر مخسة  قال األصمعي: كنت مبحضر

 أعوام فسألين: هل تعرف هذه البنت؟
قلت: كال، قال: إهنا ابنة ابين. اذهب وقبلها من شعر رأسها، قال األصمعي: فبقيت متحرياً يف هذا األمر ألين 

 ذلك فمن احملتمل أن تأخذه الغرية واحلمية ويسيء إيل. لو مل أمتثل ألمره فسيعاقبين وإذا أقدمت على
فأقدمت على البنت ووضعت كّمي على رأسها مث قبلت الكم، فتعجب اخلليفة من ذلك وقال يل: لو عملت 

 خبالف ذلك حلرمتك من نعمة احلياة، أما واألمر كذلك، فإين أكرمك بألفي دينار.
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 من ممارسات الطغاة
 

 للمتملقني واملتزلفني
ن جاءه حمتاج إىل بيته ليأخذ عطاءه، فلم يستطع الوصول إليه كان احلسن بن سهل من أمراء املأمون، فصادف أ

 فكتب حاجته على رقعة بالشعر وبعثها إليه، وكان من مجلة أبياته:
 اهلل يعلم ما للملك من رجل          ســـواك يصــلح للدنيا وللدين

 فأعطاه احلسن عشرة آالف درهم.
 املناصب باإلكراه

لى الكوفة من أيب حنيفة تويل منصب القضاء، فأىب أبو حنيفة ورفض ذلك يف عهد بين أمية طلب واليهم ع
فضربه يزيد بن عمر بن هبرية عامل مروان مائة سوط يزيد عشرة، ويف عهد بين العباس حلفه املنصور بأن يتوىل 

انتهت  القضاء فأىب أبو حنيفة ذلك فأمر بسجنه على أن يضرب عشرة أسواط يومياً ويف اليوم العاشر من سجنه
 حياته، وهناك رواية تقول بأنه سم يف السجن.

 نصح املتملقني
كان خالد بن صفوان من فصحاء العرب فدخل يوماً على أول خلفاء بين العباس )السفاح( فلم ير أحداً عنده 

متنع فقال: يا أمري املؤمنني من اليوم الذي وصلت إليك اخلالفة كنت أمتىن أن أخلو معك فتلّطف إن أحببت بأن 
أحداً من الدخول عليك حىت أحدثك كالماً. فطلب السفاح من احلاجب أن ال يأذن ألحد بالدخول عليه. قال 
خالد: يا أمري املؤمنني فكرت فيك ملياً فلم أر أحداً قادراً على اإلستمتاع بالنساء مثلك، فلماذا اقتنعت بواحدة 

 فقط؟
غابت كنت غائباً. أيها اخلليفة فعليك ببنات املدينة والطائف  إذ قناعتك بواحدة يعين أنه إذا مرضت مرضت وإذا

 واليمامة فالواحدة منهن غري األخرى مثل الفواكه اللذيذة، لكل واحدة منها طعم خاص، وإىل آخر القصة..
 .فقد كان النصح بالنسبة إىل هؤالء املستبدين ترغيبهم يف اخلمر والقمار والتمتع بالنساء والغناء وأمثال ذلك

 حتقري املواطنني
كان أحد القرويني ذا حلية كثيفة فدخل على احلاكم شاكياً عن جايب الضرائب ومدعياً أن قمحه ال يزيد عن 

العشرة أطنان يف حني أن املأمور قد سجل عليه مائة طن. فأجابه احلاكم: اخجل أيها الرجل! أمل تستح مع هذه 
 اللحية اليت زنتها عشرة أمنان من الكذب؟

مأمورنا مل يسبق له أن تعدى وأجحف حبق أحد. فقال القروي: جعلت فداك إذا كانت احلكومة تزن اللحية  إن
)اليت ال تتجاوز بعض املثاقيل( بعشرة أمنان فال بد ملأمورها أن يقول: بأن العشرة أطنان مائة طن. لكن احلاكم 

 جربه بدفع ضريبة مائة طن بدون التحقيق.



 جماهبة الطغاة
وصلت اخلالفة إىل هارون العباسي تقاطر اجلميع على هتنئته ونالوا من عطاياه إالّ ما كان من أحد العلماء عندما 

الذي كانت تربطه صداقة شخصية هبارون فلم يذهب إليه حىت كتب له هارون: بأنه مشتاق إليه وكتب يف آخر 
ا: بأين قطعت رابطة الصداقة واملودة منك، رسالته العجل، العجل. فعندما قرأ ذلك العامل الرسالة كتب يف جواهب

 ألنك حرمت من حالوة اإلميان وقراءة القرآن وأتلفت أموال املسلمني يف غري حملها.
 أسئلة املتعنتني

كان أبو يونس من فقهاء مصر، حسن الطبع، واخللق، فقال له املأمون بتواضع: أريد أن أسألك عن مسألة؟ 
. قال املأمون: لو اشرتى شخص خروفاً من آخر فبعر اخلروف رامياً ببعره عني فقال يونس: أجيب بقدر ما أعرف

 رجل )عابر سبيل( ففقأ عينه. فعلى من تقع دية عني الرجل، أعلى البائع أم على املشرتي؟
فقال يونس: على البائع. قال املأمون: من أين تقول هذا؟ قال يونس: عندما باع اخلروف مل خيرب املشرتي بوجود 

 نجنيق يف أسفل اخلروف حىت حيذروه ويبتعدوا عنه.م
 السجني الربيء

يف أيام خالفة هارون العباسي كان هناك قطاع طرق قد طغوا، فأمر هارون بإلقاء القبض عليهم، فتم أسرهم 
 مجيعاً إال واحداً قد هرب، فجيء بواحد بريء عوضاً عنه. فأمر هارون حببسهم مجيعاً. وقد تدخل ذوو احملبوسني

لدى هارون وطلبوا منه الشفاعة فأمر بإطالق سراحهم إال ما كان من السجني الربيء الذي مل يشفع له أحد 
فما كان من هذا السجني إال أن كتب كتاباً إىل اهلل سبحانه وطلب من مسؤول السجن أن يضع كتابه على 

ن رجل بريء فقم وأطلقه(. هنض سطح السجن. فلىب طلبه فرأى هارون يف منامه قائاًل يقول له: )يف السج
هارون من نومه وأمر بأن حيضروا هذا السجني وهيأ له عشر قطع من املالبس وعشرة من اخليل وعشرة آالف 

 درهم وأعطاها له وأمر مناديه بأن ينادي: هذا جزاء عبد أراد هارون إهانته فأعزه اهلل تعاىل.
 أشد الناس محقاً 

ىل مالزمي قصره بأن يتتبعوا أحوال الناس ليعثروا على أكثر الناس محقاً، فيأتوا به أوعز السلطان حممــود الغزنوي إ
فتفرقوا يف الناس لتنفيذ أمر السلطان، ويف يوم من األيام شاهدوا شخصاً متسلقاً شجرة وبيده منشار ينشر به 

ي تسلقه وسوف يسقط أعلى ذلك الغصن الذي تسلقه. ففكروا يف أمره وقالوا: إن هذا ينشر أعلى الغصن الذ
على األرض ويهلك. فهو أكثر الناس محقاً، فجيء به إىل السلطان وشرحوا له قصته فقال له السلطان: أيها 

األمحق أمل تعلم أنك إذا نشرت أعلى الغصن سقطت؟ فقال الرجل: إن السلطان هو أكثر محقاً مين ألنه بتعديه 
شجرة نفسه، بينما أنا كنت أقطع شجرة نفسي فانظر أينا أكثر وظلمه لرعيته يقطع شجرة الدولة باإلضافة إىل 

 محقاً؟.
 معاوية يندم لقتله حجراً 



يف أعيان الشيعة أن معاوية قال عند موته: أي يوم يل من حجر وأصحاب حجر يردد ذلك مث يقول: يومي من 
حجر، فإين ال أعرف بأي  حجر بن عدي يوم طويل وأنه قال ما قتلُت أحداً إال وأنا أعرف فيم قتلته ما خال

 ذنب قتلته.
وكتب معاوية إىل زياد أنه قد تلجلج يف صدري شيء من أمر حجر بن عدي فابعث إىل رجاًل من أهل املصر، 

له فضل ودين وعلم، فدعا عبد الرمحن بن أيب ليلى، فقال له: إن معاوية كتب إيل يأمرين أن أوجه إليه برجل من 
ليسأله عن حجر بن عدي، فكنت عندي ذلك الرجل، فأياك أن تقبح له رأيه يف  أهل املصر له دين وفضل وعلم

 حجر فأقتلك وأمر له بألفي درهم، وكساه حلتني ومحله على راحلتني.
قال عبد الرمحن فسرت وما يف األرض خطوة أشد علّي من خطوة تدنيين إىل معاوية وقدمت بابه فاستأذنت 

أهل املصر وعن خرب العامة واخلاصة، مث قال يل: انطلق فضع ثياب  فدخلت وسألين عن سفري وما خلفت من
 سفرك والبس الثياب اليت حلضرك وعد، فانصرفت إىل منزل أنزلته مث رجعت إليه فذكر حجراً.

 فقال: أما واهلل لقد تلجلج يف صدري منه شيء ووددت أن مل أكن قتلته.
قلت: واهلل لوددت أنك حبسته، فقال يل: وددت ذلك أين  قلت: أنا واهلل يا معاوية وددت أنك مل تقتله، مث 
 كنت فرقتهم يف كور الشام يكفينيهم الطواعني.

 قلت: وددت فقال يل: كم أعطاك زياد؟ قلت: ألفني وكساين حلتني ومحلين على راحلتني.
زياد، قال: فلك مثل ما أعطاك إخرج إىل بلدك، فخرجت وما يف األرض شيء أشد علي من أمر يدنيين من 

خمافة منه، فقلت آيت اليمن مث فكرت فقلت ال أخفى هبا فأمجعت على أن آيت بعض عجائز احلي فأتوارى 
 عندها، إىل أن يأيت اهلل بالفرج.

قال: وقدمت الكوفة فمررت جبهيمة حني طلع الفجر ومؤذهنم يؤذن فقلت لو صّليت فنزلت فصرت يف املسجد، 
ة إذا رجل يف مؤخر الصف يقول: هل علمتم ما حدث البارحة؟ قالوا: وما حىت أقام املؤذن وملا قضينا الصال

 حدث؟
 قال: مات األمري زياد وما سررت بشيء كسروري بذلك.

 استبداد الولد كوالده
وولده ديكتاتور آخر منغمس يف الكفر والشهوات واالستبداد مسرف يف القتل وانتهاك احلرمات حييط به فقهاء 

ضل املدائح وخياطبونه بأمري املؤمنني وخليفة رسول اهلل ذلك يزيد بن معاوية صاحب التاريخ السلطة يكيلون له أف
 األسود الذي قال يف شعر له ما يدل على استهتاره مع قطع النظر عن سائر ما هو معروف يف تارخيه:

 معشر النـــــدمان قـــــومـــوا          وامسعوا صــوت األغانــــــي
 ا كـــــأس مــــدام          واتــــركوا ذكـــر املعانـــــــيواشربــــــو 

 شغلتنـــي نغمــــــة العيــــدان          عـــــــــن ذكــــــــــــــر األذان
 وتعمـــــدت عــــــــن احلـــور          عجـــــوزاً فــــــــي الــدنــــان



ذهب هبا إىل )دير مرّان( فيشتغالن باخلمر واللعب والغناء، وذات مرة وكانت له مغنية تسمى بأم كلثوم، فكان ي
أراد معاوية إرساله لقيادة اجليش إىل الروم، حيث أصاب اجلند احلمى وكثر فيهم املوت حني كانوا يف منطقة 

 )فرقدونه( فأرسل يزيد إىل أبيه هبذين البيتني معتذراً:
 لفرقدونة من مّحى ومن شومما أن أبايل مبا القت مجوعهم          با

 إن اتكأت علـى اإلمناط مرتفعاً          بديــــر مرّان عنــدي أم كلثـــوم
 وقال يف شعر آخر وهو يصف اخلمر:

 لئن حـــرمت يـوماً على دين أمحد          فخذها على دين املسيح ابن مرمي
 ويف شعر آخر يرّغب يف اخلمر ويستهزئ بالصالة:

 لعبـــاد تعبــدها          وقف علــى دكة اخلمار واسقينادع املساجد ل
 ما قال ربك ويل للذي شربوا          بل قــــال ربــك ويـــل للمصلينـا

 وهلذا يهمزه الشاعر املعروف بولس سالمة بقوله:
 أيــها اخليــــر داعيـــــاً للفــالح          أخفت الصوت يف أذان الصبـاح

 العرش مشغواًل          عـــــن اهلل بالقيــــــان املــــالحوترفق بصاحب 
 حكم واستئناف

أصدر )قا آن خان( حكماً بقتل ثالثة أشخاص. ولدى خروجه من احملكمة شاهد امرأة تبكي وحتث الرتاب على 
 رأسها فسأهلا: عن سبب ذلك؟

وجي والثاين ابين والثالث أخي، أجابت: كيف ال أكون كذلك، وقد حكمت بقتل ثالثة من أهلي، أحدهم ز 
 فرتحم )قان آن خان عليها( وقال هلا: أريد أن أعفو عن أحد الثالثة ألجلك فعن أيهم أعفو؟

 فطلبت املرأة أن يعفو هلا عن أخيها: وعندما سأهلا عن عدم التفاهتا إىل زوجها وولدها؟
عز وجل علّي بولد منه. أما األخ فمن أين أجابت: أيها امللك! أستطيع أن أتزوج ومن املمكن أن يتفضل اهلل 

آيت به وقد مات والدي ووالديت فتعجب )قا آن خان( من هذا اجلواب. فأطلق سراح الثالثة ووهب لكل واحد  
 كمية ضخمة من األموال!.

 إذا حكم الطغاة
وأحضر له الشراب. فقال روى أبو العيناء أن رسواًل مللك الروم جاء إىل املتوكل، وقد جعل املتوكل للرسول جملساً 

الرسول: يا معشر املسلمني! إن اهلل عز وجل قد حرم عليكم اخلمر وحلم اخلنزير وأنتم تعملون بواحدة دون 
 األخرى فما هي احلجة يف ذلك؟

 فقال أبو العيناء يف جوابه: أنا مل أشرب اخلمر، سل من يشرب ذلك.
 فقال الرسول: لو تريدون جواباً لذلك فأنا أجيب.

 ال أبو العيناء: قلت له: أجب.ق



قال الرسول: ملا حرم عليكم حلم اخلنزير وجدمت حلماً قد أحل لكم كلحم الدجاج واخلروف فاستعضتم به عنه، 
 وحيث مل جتدوا عوضاً عن اخلمر من الشراب مل ترتكوه.

 يقول أبو العيناء: فخجلت من كالمه.
 شيمة الدكتاتور

امه بالزندقة والكفر. فاستفسر منه هارون عن ذلك وقال له: ملاذا صرت  جيء بشخص إىل هارون العباسي الهت
 كافراً.

 فقال الرجل: يا أمري املؤمنني! أقسم باهلل بأين مؤمن ولست كافراً أو زنديقاً.
 فقال له هارون: سأضربك ضرباً حىت تقر بكفرك.

 ر بإسالمه وأنت تضربين ألقر لك بالكفر.فقال الرجل: يا أمري املؤمنني! إن اهلل أمرك أن تضرب الكافر حىت يق
 فضحك هارون وعفا عنه.

 الفشل يف االمتحان
روى أمحد بن أيب داود: بأن سائالً كان على باب اخلليفة الواثق فطلب مين أن أكلم اخلليفة ليعطيه مائة ألف 

 درهم. فضحكت من طلبه هذا.
 فقال يل السائل: ملاذا تضحك؟

 فقلت: لطلبك ورجائك هذا.
 ال السائل: علّي الطلب وعليك البالغ وعلى أمري املؤمنني السماع وعلى اهلل التيسري.ق

يقول أمحد: نقلت هذا الكالم إىل اخلليفة. ففكر اخلليفة وقال: أعطه ألنه طلب وأنت أبلغت وأنا مسعت. 
 والتقصري على اهلل غري جائز.

 وعندما جيء باملال إىل السائل امتنع أن يقبله.
 جئت لتطلبه واآلن ترده فما هي حجتك يف ذلك؟ فقيل له:

قال السائل: كنت أناجي اهلل صباح أمس بأن يكون احلاكم على عباده الئقاً لتويل هذا املنصب وسؤايل هذا كان 
 من قبيل االمتحان. وأنا لست حباجة إىل عطايا اخلليفة.

للخالفة ألن إعطاء مئة ألف لسائل اعتباطاً أمر )ويف احلقيقة إن اخلليفة قد فشل يف االمتحان وأثبت عدم لياقته 
ال يرتضيه اهلل وال عباده املؤمنون(، وملا طرق مسع اخلليفة كالم السائل قال: ضاعفوا ما أعطي له ليتصدق به. وأنا 

 أشكر اهلل الذي مل خيجلين أمام هذا السائل!!.
 سرية الدكتاتور

)تكش( بإلقاء القبض عليه وقتله وإحضار رأسه إليه. وعندما مت كان )نصرة الدين( رجاًل معروفاً فأمر السلطان 
القبض عليه وأراد الشرطة تنفيذ أمر السلطان يف حقه أعطاهم ماالً كثرياً حىت حيضروه إىل السلطان ساملاً. فقبلوا 

لكن نصرة ذلك واقتادوه أسرياً إىل قصر السلطان، فلما رآه السلطان حياً غضب على جالوزته يف عدم قتلهم له 



الدين تدارك املوقف قائاًل: أيها السلطان، أنك طلبت رأسي بيد أحد وأنا أتيتك به. فافعل فيه ما تشاء فعفا 
 عنه.

 تشجيع العصابات
نقل الفتح بن خاقان وزير املتوكل: أن املتوكل قصد دمشق وكنت يف خدمته. فلما وصلنا )قنسرين( وصلت أخبار 

 ت على قوافل التجار وهنبت أمواهلم. فأمر املتوكل مبحاصرة قبيلة بين سليم فتم ذلك.تفيد أن قبيلة بين سليم أغار 
يقول الفتح: فلما قربنا من القبيلة شاهدنا امرأة ذات مجال أقبلت تستعطف املتوكل يف كالم مجيل ليعفو عن 

 ت املال.قبيلتها: فاستحسن املتوكل كالمها وعفا عنهم وعوض التجار ما ذهبت من أمواهلم من بي
 اجلمل املعسولة ختدع املستبد

غضب اخلليفة العباسي موسى اهلادي على أحد كبار مملكته والمه وذمه وقال له: امسع عنك حتركات غري الئقة. 
 فأي شيء يؤمنك من سخطي وغضيب؟

أكذب فقال يف جوابه وبكل أدب: كل هذه اجلرائم والذنوب اليت تلصق يب إذا قلت: أهنا كذب وافرتاء كأين 
أوامرك وحاشاك حاشاك. وهذا ال يليق يب. وإذا اعرتفت بأهنا صحيحة وصادقة فكيف أقر بذنوب مل تصدر 

 مين؟ فأقع بني احملذورين، فزال سخط موسى عنه لكالمه الذي اتسم باألدب وقربه وأصبح مورد ثقته واطمئنانه.
 تعطيل حدود اهلل

يات وقيل يف حق أحدمها: بأنه زنديق يتكلم بكلمات الكفر جيء برجلني إىل الوايل العثماين يف إحدى الوال
 والزندقة. وقيل يف حق اآلخر: إنه يشرب اخلمر عالنية ويعربد.

 فأمر الوايل بقتل الزنديق، وإقامة احلد على الشارب. فجاء اجلالد إىل الشارب أوالً ليقيم عليه احلد.
 لت يل هذا اجلالد بآخر. فأنا ال أرتضيه.فقال الشارب: أيها األمري! أقسم عليك إال ما استبد

 فتعجب الوايل! وقال: وأي فرق بني أن حيدك هذا أو غريه؟
قال: إن هذا اجلالد ال شعور وال إحساس له. فعوضاً من أن حيدين يريد أن يقتلين. وبداًل من أن يقتل الزنديق 

 يريد أن جيلده. فضحك الوايل كثرياً وعفا عنهما.
 موكب األكاسرة

ل بعض املؤرخني أنه كان يف جيش برويز امللك الفارسي مخسون ألف فرس وكان ميلك ألف فيل وكان له مخس نق
عشرة جارية ومطربة وستة آالف خادم وحارس. وعندما كان ميتطي فرسه يقف حوله مائتان من خدامه ويشعلون 

حىت ال يهيج الغبار يف طريقه كما كان له  له البخور وكان له أيضاً ألف رجل ميتطون بغاهلم لريشوا املاء يف طريقه
من املطربني الذين جييدون الفن املوسيقي ثالمثائة وستون نوعاً من الفن املذكور يلحنون وينشدونه كل يوم حلناً 

 خاصاً.
 اختالفات احلكام تشعل احلروب



اختالفاً. فأمر خسرو  يف عهد خسرو برويز قتل ملك الروم وأصبح )موداس( خلفاً له وكان بني موداس وبرويز
)شهرياراً( مبحاربة الروم من حدود املغرب وجاء شهريار بعسكر كبري إىل أنطاكية، مما اضطر قيصر الروم أن حيمل 

خزينة الدولة يف سفن خوفاً من استيالء برويز عليها. وأمر بأن تنقل إىل جزائر البحر لتودع يف القالع احملصنة 
بت رياح شديدة اجتهت بالسفن إىل ساحل أنطاكية حيث يقيم شهريار. وكانت ألف سفينة. وصادف أن ه

 فوقعت بيده ومت ضبطها وأرسلت إىل برويز.
 امللك عقيم

ينقل أن رضا قلى مريزا وهو ويل عهد إيران وابن نادر شاه أفشار، قد عميت عيناه بأمر من أبيه نادر شاه الذي  
 ابنه رضا قلى مريزا من الثورة واالنقالب عليه وأخذ السلطة منه. كان يريد هبذا األمر قطع األمل الذي قد خياجل

 تعذيب وتنكيل
وكان نادر شاه يوقع أشنع التعذيب وأشد النكال باخلائنني يف حكومته، بشكل جيعل أقوى الناس عزماً وأكثرهم 

 التعذيب واالنتقام والقتل:جلداً يرتعش هلذه األساليب القمعية، وكان ميارس ضد األمراء اخلائنني ثالثة أنواع من 
 إحراق األمري اخلائن حياً حىت املوت واالستحالة إىل فحم أو رماد. - 1
 إجياد ثقب يف األمري وجعل مشوع مشتعلة يف تلك الثقوب. - 2
كان يضعه يف قفص حديدي صغري ال يتمكن فيه من احلركة ويعلقه على شجرة وحنوها، ويف كل يوم يقدم   - 3

بز ويسرياً من املاء وتستمر احلالة هكذا إىل أن ميوت بسبب التعب املفرط من أثر البقاء على له قطعة من اخل
 وضع واحد، ومن أمل التلوث.

 تعذيب جاهلي
حممد خان قاجار يف الوقت الذي كان حتت إمرة كرمي خان زند يف طهران كان يشرتي ما حيتاجه من الدهن 

يعه دهناً رديئاً غري صاحل لالستعمال، ويف مرة من املرات قال اخلواجة للطبخ من رجل بقال، وكان هذا البقال يب
حممد قاجار للبقال ملاذا تعطيين دهناً رديئاً وال تعطيين جيداً، فرد عليه البقال: لو مل يعجبك ذلك فامض إىل 

بعد أن أخذ زمام  بقال آخر واشرت الدهن منه، فتأثر اخلواجة من البقال وحقد عليه حقداً أخفاه لليوم املوعود
احلكم وتربع على العرش أمر بإحضار البقال وذّكره باجلرم السابق مث قال له: اآلن حان يل أن أنتقم منك، فأمر 

بإحضار قدر كبري ومأله بدهن من البقال نفسه وأشعلت النار حتته حىت إذا غلى أمر بالرجل البقال فربطت يداه 
أل العفو والتوبة ويقسم على حممد خان قاجار باملقدسني وأصحاب ورجاله باحلبال وهو ال يفتأ يبكي ويس

الكرامات أن ينصرف عن هذه العقوبة واالنتقام، إال أن اخلواجة مل يرتحم عليه ومل حين له بل أمر فألقي يف هذا 
ه القدر املغلي فصار الرجل من شدة حرارة الدهن املغلي يصيح بأعلى صوته ويستنجد ويتظلم بصوت يتقطع ل

القلب لكن بال جدوى مث أخذ صوته يضعف ويضعف حىت استحال إىل أنني مث ضعف حىت ابتلعه أزيز الغــليان، 
 أما حممد خان قاجار فقد أشرف على هذا املنظر املؤمل من أوله إىل هنايته ومل يبد عليه أدىن تأثر أو ترحم.

 الدكتاتور ال يرحم أحداً 



نه، وبدون أن تصدر منه أية خيانة أو فعل يوهم خيانته، أمر بقطع رأس أحد سالطني إيران بسبب سوء ظنه باب
االبن ووضع يف صحن كبري من الذهب، مث وضع الصحن بني يديه جبانب مائدة طعامه، وأكب هو على تناول 

 .غذائه وكان هذا السلطان فضالً عن قتل هذا االبن قد أعمى عيين اثنني آخرين من أوالده جملرد سوء ظنه هبما
 ضرائب روحية ومالية

بعد وفاة )كرمي خان زند(، قفز إىل كرسي السلطنة ابنه )أبو الفتح خان(، وألن االبن كان رجالً حمباً للدنيا 
يقضي أكثر أوقاته بني القيان والندماء يف هلو ورقص ولعب، آلت أمور احلكم إىل عمه )زكي خان زند( وكان من 

ان وإخراجها من سيطرة )حممد خان قاجار( وضمها إىل حكومته، لذلك قصد هذا األخري االستيالء على أصفه
فقد شكل جيشاً وتوجه إىل أصفهان، وكان كلما صادف قرية دخلها وأخذ منها ما حيتاجه من املال واجلنود عنوة 

وبال رمحة، حىت إذا وصل إىل منطقة تسمى بـ )ايزد خواست( طلب من أهلها مااًل وما كان بإمكان أهلها 
الستجابة هلذا الطلب وال هتيئة األموال اليت حيتاجها العسكر لسد ما يلزمه، فمضى على تلك احلال يومان وما ا

وجد أعيان هذه املنطقة سبيالً جلمع األموال لعدم توافره لديهم، فغضب لذلك )زكي خان( غضباً شديداً 
زد خواست( فيقتلوهم وجيعلوهم عربة لآلخرين. وانتفخت أوداجه، فأمر بأن يأتوا بثمانية عشر رجاًل من أعيان )اي

وملا أحضروهم قام اثنان من اجلالدين فقطعا رؤوسهم ورميا أجسادهم يف الصحراء لتكون لقمة سائغة للحيوانات 
 املفرتسة.

مث أمر )زكي خان( بإحضار عاملهم الديين وكان شيخاً مسناً فألقى اللوم عليه وجعله مسؤوالً عن عدم إعطاء أهل 
 لده املال الذي طلبه منهم.ب

وقال: إنين أحضرتك من أجل أن أعاقبك على تقصريك هذا، وما جمازاتك وعقوبتك إال أن آمر بشق بطنك 
وإخراج أحشائك أمام عينيك، مث صاح يف جالديه فتناوشه أحدهم وطعنه بسكني يف بطنه وشقها وأخرج أمعاءه 

 عليه آالم ال حتتمل بسبب هذا التعذيب مث فاضت روحه وفارق وأحشاءه ورفعها أمام عيين العامل وكانت تستويل
الدنيا، وكانت هذه الواقعة بني يدي )زكي خان( ومبرأى من بعض اجلنود الذين تأثروا من هذا املنظر، واغرورقت 

 عيون بعضهم بالدموع.
 الشعب ضحية احلكام

ربه هو عدم الرمحة وعدم الشفقة، وكان إذا حاصر إن موقف )تيمورلنك( وأسلوبه قبال أهل البالد اليت تقاومه وحتا
مدينة يستحيل أن يرتكهم حلاهلم من دون أن يذيقهم أصناف العذاب بل كان ال يرتكهم إال بعد أن يقوم بتهدمي 

 بيوهتم بأيديهم ومعاوهلم.
الذي دعا  وهذا املوقف واألسلوب قد جرى على أهل شرياز يف زمن حكومة )آل مظفر( على شرياز وكان العامل

 تيمور لنك ألن يتخذ هذا املوقف حبق أهل شرياز.
هو: أنه عندما توقف تيمورلنك يف خراسان مرض مرضاً ما، فأشار عليه األطباء باستعمال عصري الليمون 

 احلامض الذي ينتج يف فارس وعللوا ذلك بوجود خاصية يف الليمون املزروع يف فارس ال حيتويها ليمون مازندران.



توفر عصري ليمون فارس يف خراسان عمد تيمورلنك على إرسال رسالة شخصية إىل احلاكم )منصور ولعدم 
املظفري( وطلب منه أن يرسل إليه مقداراً من عصري ليمون فارس بأسرع ما ميكن، وذلك ألجل أن يعاجل مرضه 

 به.
 فكتب )منصور املظفري( يف جوابه كلمات وعبارات غري مجيلة.

 جلت من رسالتك؟ وهل حسبتين بقااًل حىت تطلب مين ماء الليمون؟وقال فيها: هال خ
كان هلذه الرسالة من )منصور املظفري( ملا فيها من عبارات الذعة، وقع سّيئ يف نفس تيمورلنك ولدت عنده 

حقداً وحب انتقام من )منصور املظفري( وبعد عدة سنوات شن تيمورلنك حرباً على فارس )شرياز( وفتحها عنوة 
 تل )منصور املظفري( ومجيع أفراد عائلته شر قتلة، مث أمر بقتل عام جلميع أهل شرياز.وق

 من أنواع التعذيب
كان القتل بتنصيف اإلنسان طويالً من أفظع أنواع التعذيب اجلسدي الذي كان متداواًل يف تلك األيام، وهي 

 طريقة متفننة بالتعذيب.
يه باإلعدام ويعلق منكوساً، رأسه إىل أسفل ورجاله إىل أعلى، بني وكانت جتري هبذا الشكل: يؤخذ احملكوم عل

شجرتني أو عمودين متجاورين، ويفرج بني ساقيه مهما أمكن، مث يأيت اجلالد حاماًل ساطوراً حاداً فينهال ضرباً 
ما إىل بساطورة بني فخذي اإلنسان املعلق بكل قوة حىت جيعله شقني طوليني متطابقني يف الشكل ينفر كل منه

طرف العمود املشدود به، وهذا النوع من القتل كان من أشد أنواع التعذيب املعروف آنذاك وكان جيري بشكل 
 يوقع اخلوف والرعب يف نفوس املشاهدين وجيعلهم يرجتفون هلذا املنظر القاسي.

 ضحايا القدرة واالستبداد
حممد خان قاجار( وحاربه يف أماكن متعددة )لطف علي خان زند( أحد أبناء سالطني آل زند قام بثورة ضد )

إال أن الفشل كان حليفه يف كل مرة ومن مجلة مواجهاته الفاشلة مع عساكر )حممد خان قاجار( مواجهته يف 
)كرمان( حيث وىل على أثرها هارباً وعندما استوىل )حممد خان( على مدينة كرمان ودخلها أمر بإعماء عيون 

مجيع النساء من قبل اجليش، وكان املعروف قبل ذلك أنه إذا حكم على أحد بالعمى،  مجيع رجال املدينة وإباحة
نفذ هبذه الطريقة: يؤخذ قضيب حديدي خفيف ويضعونه يف النار حىت يلتهب ويصري ناراً فريفعه اجلالدون 

يلتئم اجلرح ويضعونه على حدقة عني احملكوم عليه للحظات، فيصيبها من أثر ذلك جرح صغري من توايل األيام 
 حىت يزول أثره فتصبح عني احملكوم طبيعية يف الشكل كأعني اآلخرين الصحيحة إال أنه ال يرى هبا شيئاً.

أما الطريقة اليت أمر هبا حممد خان قاجار أن جتري على رجال كرمان فهي أن تقلع العني من حدقتها فيحدث يف 
اجلالدون إلخراج العني ال سيفاً وال خنجراً وال حىت سكيناً  وجه احملكوم عليه حفرتان حتت احلاجبني، ومل يستعمل

بل يعمدون يف ذلك إىل أصابعهم حيث التعذيب أقوى وأشد هبذه الطريقة، ففي البداية يشلون حركة احملكوم 
عليه بربط يديه ورجليه ويلقى على ظهره يف األرض مث يضع اجلالد أصابعه حتت العني على األجفان السفلى 

حتتها بقساوة حىت تقفز العني إىل خارج جتويفها ويف هذه اللحظة كانوا يستفيدون من السكني أو اخلنجر ويضغط 



وذلك ألن العني مربوطة بتجويفها بواسطة ألياف عضلية وعصبية فيقطعوهنا بالسكني أو اخلنجر، وما كان 
ن يقلعوا عيوناً كثرية يف وقت ضيق للجالدين وقت فائض لرفع احلبال من أيدي وأرجل الرجال ألنه كان عليهم أ

فلذا كانوا يرتكون املعمى يتلوى أملاً يف قيده، ويصرخ صراخاً يفّت القلب، وإذا ما استطاع أن يتدحرج من شدة 
األمل تراه يصطدم بزمالئه الذين يشاركونه ويتقامسونه األمل، ومن متكن من فرط األمل أن يفلت يديه من القيد يقوم 

ه ويتذمروا من تساقط بعضهم عليهم، وهذا العمل كان يقوم به اجلالدون مبرآى ومسمع من نسائهم فيتعثر بأقران
وأطفاهلم، وبعد أن ينتهوا من ذلك يف حملة ما جيمعون العيون املقلوعة وحيسبوهنا ويعدوهنا ألن عليهم أن يسلموها 

للنساء واألطفال أن يأخذوا هؤالء إىل )حممد خان قاجار( عن كل كرماين اثنني، ومل يكن يسمح اجلالدون 
املساكني )أزواجهم وأبنائهم( أو يرفعوهنم عن األرض ويقودوهنم إىل بيوهتم، بل كانوا يأمروهنم بالصرب حىت ينتهوا 

من مجيع أهل احمللة، وقبل أن ينصرفوا إىل حملة أخرى يعمدون إىل فك احلبال والقيود بقسوة وضراوة، ومل يكن 
 حم عليهم والشفقة هبم بل ألهنم حيتاجوهنا يف احملالت األخرى لنفس الغرض.الفك من باب الرت 
 قبور فوق األرض

ومن تعذيب )حممد خان قاجار( القاسي أنه كان يدفن الناس أحياء فقد ألقى القبض على مائة واثنني وستني 
اجلص على جانب من طريق  تركمانياً يف حادثة ترتبط بقطاع الطرق فأخذهم ودفنهم يف قبور فوق األرض بواسطة

خراسان العام ومن كان يسري يف ذلك الطريق العام يرى على جانبه أبراجاً بيضاء عددها مائة واثنني وستني برجاً 
 ذات االرتفاع القليل ال يتجاوز طول اإلنسان إال قلياًل.

 من أساليب التعذيب
 رصاص املذاب وتتم طريقة التعذيب على حنوين:ومن أساليبه أيضاً أنه كان يأمر بتعذيب احملكومني بواسطة ال

النحو األول: أنه كان يصب على موضع خمصوص من بدن احملكوم عليه على شكل تدرجيي حيث أن األمل يف 
 الدفعات التالية تكون أشد وأقسى.

رأسه حىت النحو الثاين: وهو أكثر إيالماً أنه كان يأمر بأن جيعل رأس احملكوم مغطى بالرصاص بأن يراق على 
يغطيه ويصري قالباً لرأسه، حيث يؤتى بإناء ليس له قعر وجيعل على رأس احملكوم حىت يصري الرأس قاعدة له وحافة 

 اإلناء إىل أعلى مث يدعى بالرصاص املذاب ويصب يف هذا اإلناء حىت يغطى الرأس ويتقولب عليه.
يب على )شاه رخ مريزا( حفيد )نادر شاه ولقد طبق )حممد خان قاجار( هذين النحوين الشنيعني من التعذ

 أفشار( وبواستطهما متكن من االستيالء على كنز جده بأخذه منه عنوة.
 ممارسات قمعية

وبعض امللوك الذين كان حبوزهتم الفيلة كانوا يأمرون بأن تغّل يدا ورجال احملكوم عليه ويلقى بني أقدام الفيلة حىت 
 تتحطم مججمته وعظامه ويهلك.

 نواع التعذيب الذي كانوا ميارسونه ضد النساء هو أهنم كانوا يأخذون النساء ويقطعون أثداءهن.ومن أ
 تغيري خلق اهلل



ومن أنواع التعذيب أهنم كانوا يأخذون الرجل ويسلون خصيتيه فريق صوته ويتساقط شعر حليته وشاربه ويصري 
ارجي. وحممد خان قاجار نفسه كان مسلول أقرب إىل النساء منه إىل الرجال يف طباعه وسلوكه ومظهره اخل

 اخلصيتني ولذلك كان رقيق الصوت ناعمه، وليس له شعر يف وجهه.



 الفصل السابع:  بين نموذجين
 مقارنة موضوعية بين اسرتين

 
 مقارنة موضوعية بني أسرتني

مة من التاريخ األسود قصيدة أيب فراس احلمداين من الروائع اخلالدة اليت ألقت أضواًء متعددة على أسطر مظل
لديكتاتورية بين العباس.. ويف مقابلها رائعة الفرزدق اليت كشفت جوانب من مسو مكارم آل البيت )عليه السالم( 
ننقلهما هنا للمقارنة بني األسرتني وليعلم كيف يتصرف الديكتاتوريون بالدماء واألعراض واألموال، وليعرف كيف 

لسالم( منهاج االستشارية اإلسالمية واحلكم الذي أنزله اهلل سبحانه لضمان يكون األئمة املعصومون )عليه ا
 سعادة الناس وكرامتهم يف الدنيا واآلخرة.

 قال أبو فراس:
 الدين خمتــــرم واحلـــق مهتــــــضـم          وفــــــيء آل رسول اهلل مقــتســـــــــــم

 سـوء الـــرعـاء وال شــــــاء وال نعــــم   والنـاس عـــندك ال ناس فيحفظهـــــم       
 إنـي أبيت قليــل النـوم أطــرقـــــنـــي          قلـب تصــــارع فـــيها اهلم واهلمـــــــم

 يا للــــرجـال أمــــا هلل منتـصــــــــــر          مــــــن الطغـــــــــاة وال هلل منتقــــــــــم
 ا فــــي ديــــارهــــم          واألمــــر متلكــــه النسوان واخلـــــــدمبنوا علــى رعـايـ

 حملئون فاصفى وردهــــم وشـــــــــل          عنـد الـــــورود وأوفـــي وردهـــم لـمم
 واألرض إال علـــى مالّكهـــا سعــــــة          واملـــال إالّ علــــــى أربــابـــه ديـــــــم

 ومــا السعيد بـها إال الــــذي ظلمــــوا          ومــا الغنــي هبا إال الـذي حـــــرمـــــوا
 للمتقني مـــن الدنيـــــــا عواقبهــــــــا          وأن تعجــــل مــنها الظالــم اإلثــــــــــم

 ـــواليـهم وأن رغمـــــــواال يطغيـــن بنـي العبـــــاس ملكهــــــم          بنوا علــى مـ
 أتفخــــرون عليهــــــم ال أباً لكـــــــــم          حتــــى كـــــأن رســـــول اهلل جــدكــــم

 ومـا توازن يـومــاً بينـــــكم شـــــرف          وال تساوت بكــــم فـي موطن قـــــــــدم
 وال نثياتكــــــم مــــــن أمهـــــم أمــــــم         وال جلدكـــــم مسعــــــات جــــــــــدهم 

 ليس الرشيد كموسى يف القيــاس وال          مـأمــونكم كالـــرضا أن أنصف احلكــم
 قــام النيب هبا يــــوم الغديــــر هلـــــم          واهلل يشهـــــد واألمــــــالك واألمـــــــم

 ري صاحبهــا          باتـــت تنازعـــها الذؤبان والـــرخــــمحتــــى إذا أصبحت فـي غ
 ثـــم ادعاها بنــــو العبــــاس ملكهـــم           ومـــا هلـــم قَــــدٌم فيهــــا وال قِـــــــدمُ 

 ال يذكـــرون إذا مـا معشــر ذكــــــروا          وال حيّكــــم فـــــي أمــــر هلــــم حكـــم



 وال رعاهــــا أبـــو بكـــر وصــاحبـــه          أهاًل ملــا طلبوا منهـــا ومــــا زعمـــوا
 أما علــي فقـــــد أدنــــى قــــرابتكــــم          عنــــد الـــــوالية إن لـم تكفـر النعـــــم

 ــــم أم عبيـــــد اهلل أم قثـــــــمأينكــــر احلبـــر عبـــــد اهلل نعمــــــته          أبــــــوكـ
 بئس اجلـــزاء جـــزيتم يف بين حسن          أبـــــاهـــــم العلـم اهلــــادي وأمهــــــم
 ال بيعـــــة ردعتكــــم عـن دمــائـهـــم          وال مييــــن وال قــــــربــــى وال ذمـــــم

 للصافحيــــن ببـــدر عــــــن أسريكـــــم          أال صفحتـــم عـــن األسرى بال سبـب
 أال كففتـــــــم عــن الديبــــاج ألسنكـم          وعــــــن بنـــــات رسول اهلل شتمكـــــم

 مـا نزهـــــت لــرسـول اهلل مهجتـــــه          عـــــــن السيـــــــاط فإال نـــزّه احلـــرم
 نو حرب وإن عظمت          تــــلك اجلـــــــرائــــم إال دون نيلكـــــممــا نــال مـنهم ب

 كـم غدرٍة لكـــم يف الديــــن واضحــة          وكــــــــم دم لــــرســــول اهلل عنـــدكــم
 مأأنتــــــم آلـــه فيمـــــا تـرون وفـــــي          أظفـــاركــــــم مـن بنيه الطاهريــــن د

 هيهـــــات ال قــربت قــــرىب وال رحم          يـــومـــاً إذا أقصـــت األخـالق والشيــم
 كانــــــت مودة سلمان لــــهم رمحــــاً          ولــــم يكــــن بيــــن نـــوح وابنه رحـم

 ـــى كيــف ينكتميا جاهـــــداً فـــي مساويهــــم يكتمـها          غدر الــــرشيــــد بيحيـ
 ذاق الـزبريي غــــب احلنث وانكشفت          عــــن ابـــن فاطمـــة األقــــوال والتهم

 باءوا بقتل الـــــرضا من بعـــد بيعتــه          وأبصـــروا بعـض يـوم رشدهـم فـعموا
 ــا سلمـــوايــا عصبة شقيت مـــن بعد ما سعـدت          ومعشراً هلكوا مـــن بعــد م

 لبئس مــا لقيــت مــنهــم وإن بليــــت          جبانب ألطــف تلك األعظـم الــــرمـــــم
 ال عن أيب مسلم فـــي نصحه صفحوا          وال اهلبرييُّ جنـــــــيُّ احللـف والقســم

 مهــم حلــــمواوال األمان ألهل املــــوصل اعتمــدوا          فيه الــوفاء وال عــــن ع
 أبلــغ لديك بنـــي العبــــاس مالكــــــة          ال يّدعــــوا ملكـــها، مالّكـــها العجـــــم

 خلـــوا الفخـار لعالّميـــن إن سئلــــوا          يـــــوم السؤال وعمــاليـــن إذ عملــــوا
 يبيــــعون حكـــــم اهلل إن حكمــــــواال يغضبــون لغيـــر اهلل إن غضبــــوا          وال 

 تبــدو التـــــالوة مـن أبياهتــــم أبـــدا          ومـن بيــــــوتكــــم األوتــــار والنغـــــم
 يا باعــة اخلمــر خلـــوا عن مفاخـرة          ملــعشر بيعهــــم يـــــــوم الفخـــــار دم

 كـان لكــــــم          شيـــــخ املغنيــــن إبـراهيـــم أم هلـــــممــنهم ُعلّية أم منكــــم و 
 أم من تشاد لــــه األحلــــان سائــــرة          علّيهـــــم ذو املعالـــــي أم علّيكـــــــــم

 مإذا تلـــــوا سورة عنــــى خطيبكــــــم          قف بالديـــــار التــــي مل يعفها الــــقد
 مــا فــي منـــــازهلم للخمر معتصـــر          وال بيــــــوهتــــــم للشــــــر معتصـــــم



 وال تبيــــــت هلــــم خنثـــى تنــادمهـم          وال يـــــرى هلــــم قــــرد لــــــه حشـم
 ا واحلجـر واحلــرمالـــركن والبيت واألستار مــنزلــــــهم          وزمــــــزم والصفــ

 صلـــى اإلله علــيهم كلمــا سجعــــت          َوْرٌق فهــــم للــورى ذخــر ومعتصـــــم
وقد أحلقه بعضهم بأبيات أخر يف ذمهم وذم األمويني، حيث أهنما كانا على طريقة واحدة من اإلستبداد والفسق 

 والظلم واإلستهتار، قال:
 يف قبائحكــــــــم          مألتــــــم األرض ما لـــم يأهتا أثـــم أميـــــة ثــــم أنتـــــم

 فهــــــل خمنثكــــــم عبــــادة هلــــــــم          أم للعقـــــــارب واحليـــات نثــرهـــم
 وهل صنعتم غالميــــات أم صنعـــــوا          أم إليهــــــودي سنــدي الشقا هلـــــم

 ي جملس الكوفان كان هلم          والقيء للخمــر يف احملراب أم لكــموالسحر فـ
 هـل عمموا أمة سكرى تـــؤم وقــــــد          صلــــوا وراها وباإلســــالم هتتـكـــم
 تشبيبكم إذ طمعتــــم فـــي أرينبـــــــة          مستهرتيـــــن هبــا يف خزيكم عـلــم

 ــان فــــي سفــــــه          واألمــــر يرتكــــه ينتابـــه اخلــــدمخليفة تلعب احليتـــ
 إحـــراقكم خيـــــم األطهــــــار عادتكم          ودار جعفــــر وهو الصادق الشمــــم

 حتــى خنـى البنت يأتيـــــه خليفتكـــــم          عن سطـــر خمزاتــه يستنزه القلـــم
 فيكـــــم ال عــــداد هلــــا          واملوبقــــات التــي قد عافها األمـــمإن اجلـــرائم 

 (:2وننقل هنا شرح بعض أبيات القصيدة فمراده من قوله )يف البيت 
 )ال شاء وال نعم( أي ليسوا بناس كاملني.

 هم شاء وال نعم ألهنم )فيحفظهم( أي يغضبهم ويثري حفيظتهم ومحيتهم سوء الرعاء هلم من احلكام واألمراء وال
 من بين آدم والغرض ذم احلكام الرعاة وحتريك محية الرعية.

 األمر متلكه النسوان واخلدم!!
( )واألمر متلكه النسوان واخلدم( أم املقتدر فقد كان هلا كاتب وقهرمانة مبنزلة الوزير. 5ومراده بقوله )يف البيت 

مث قال: لوال التحكم عليه لكان الناس معه يف عيش رغد، لكن أمه وقد قلد املقتدر أمحد بن العباس كتابة أمه 
 وغريها من حاشيته كانوا يفسدون كثرياً من أمره.

ويف سنة ثالمثائة وستة أمرت أم املقتدر قهرمانة هلا تعرف )مبثل( أن جتلس بالرصافة للمظامل يوماً يف كل مجعة. 
 يف التواريخ.وغري أم املقتدر كان هلا شبه ذلك كما هو مذكور 

 نسب وحسب
ومراده بقوله )وال نثيلتكم من أمهم أمم( أمم أي قريبة، ونثيلتهم أّم العباس وضرار، ابين عبد املطلب بن هاشم 
وهي )نثيلة( ابنة كليب بن مالك بن خباب. وأم عبد اهلل أىب النيب )صلى اهلل عليه وآله( فاطمة بنت عمرو بن 

 عائد كانت شريفة يف قومها.



(: )أبوكم أم عبيد اهلل أم قثم(، فإنه ملا ويل اإلمام أمري املؤمنني )عليه الصالة والسالم( 21له )يف البيت وقو 
اخلالفة، وىّل عبد اهلل بن العباس البصرة، وأخاه عبيد اهلل اليمن، وأخامها قثماً املدينة أو مكة أو مها على 

 االختالف يف التواريخ.
 نكث وخيانة

(: )وال ميني وال قرىب وال ذمم( فقد ذكر املؤرخون أنه كان املنصور ومجاعة من بين هاشم 23يت أما قوله )يف الب
قد بايعوا حممد بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب )عليهم السالم( يف آخر دولة بين أمية، 

ملدينة وأهل بيته مث محلهم إىل العراق فلما أفضى األمر إىل املنصور طلب حممداً فاختفى فحبس أباه عبد اهلل با
 فحبسهم باهلامشية، وملا خرج عليه حممد وإبراهيم ابنا عبد اهلل بن احلسن هدم عليهم احلبس فماتوا مجيعاً.

 إذالل األسري
(: )للصافحني ببدر عن أسريكم( فاملراد باألسرى بال سبب أي بال ذنب عبد اهلل بن 24وأما قوله )يف البيت 

هل بيته وبأسريهم ببدر العباس بن عبد املطلب، وملا جيء بعبد اهلل وأهل بيته إىل الربذة مغلولني مكبلني احلسن وأ
 عليهم املسوح، وخرج املنصور ناداه عبد اهلل: يا أبا جعفر ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر فأخساه املنصور.

 التنكيل باألحرار
شتمكم( و )بالديباج( حممد بن عبد اهلل بن عمر بن عثمان بن  ( )عن بنات رسول اهلل25ومراده )يف البيت 

عفان وهو أخو بين حسن ألمهم فاطمة بنت احلسني بن علي بن أيب طالب )عليه السالم( فإنه كان يلقب 
بالديباج حلسنه، أخذه املنصور مع بين حسن وكانت ابنته رقية حتت إبراهيم بن عبد اهلل بن حسن، فلما أدخل 

ور قال: أيهاً يا ديوث مم محلت ابنتك وقد أعطيتين اإلميان أن ال تغشين فأنت بني أن تكون خائناً أو على املنص
 ديوثاً وأمي اهلل إين ألهم برمجها.

فقال له حممد: أما ما رميت به اجلارية فإن اهلل قد أكرمها وطهرها بوالدة رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ولكنين 
أن زوجها أملّ هبا على حني غفلة فأغضبه كالمه فأمر بشق ثيابه، فشق قميصه عن أزاره ظننت حني ظهر محلها 

فكشف عن عورته، مث أمر به فضرب ما ئتني ومخسني سوطاً، واملنصور يفرتي عليه ويسبه وال يكىّن فأصاب 
 سوط منها وجهه فقال: وحيك أكفف عن وجهي فإن له حرمة برسول اهلل.

رأس فضرب على رأسه حنواً من ثالثني سوطاً وأصاب سوط منها إحدى عينيه فسالت كما فقال للجالد: الرأس ال
 قال بعض املؤرخني.

 افرتاء وتنكيل
وعن ابن األثري قال: وأحضر املنصور حممد بن إبراهيم بن احلسن وكان أحسن الناس صورة فقال له: أنت الديباج 

 األصفر. قال: نعم.



حداً، مث أمر فبىن عليه أسطوانة وهو حي فمات فيها، وقد اختلفوا يف أن املراد قال: ألقتلنك قتلة مل أقتلها أ
بالديباجي أيهما، ومل يستبعد أن يكون املراد الثاين ال األول الذي تقدم الكالم حوله وإن كان كالمها ينسبان إىل 

 رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله وسلم( أحدمها باألب واآلخر باألم.
(: )فإال نزّه احلرم( يشري بذلك إىل ضرب حممد بن عبد اهلل بالسياط مع اتصال نسبه برسول 26يت قوله )يف الب

اهلل )صلى اهلل عليه وآله( من قبل أمه فاطمة بنت احلسني )عليه السالم( مع اإلفرتاء على ابنته رقية زوجة إبراهيم. 
ا بن اللخناء. فقال له حممد: بأي أمهايت تعريين وإىل اإلفرتاء عليه من املنصور وال يكىّن وقول املنصور له: ي

 أبفاطمة بنت احلسني أم بفاطمة الزهراء أم برقية؟.
 الغدر بالنبالء

( )غدر الرشيد بيحىي كيف ينكتم( هو حيىي بن عبد اهلل بن احلسن بن احلسن خرج ببالد 32قوله )يف البيت 
يث أحضر نسخة األمان، وقال حملمد بن احلسن الديلم سنة مائة وست وسبعني فأمنه الرشيد مث غدر به ح

 الشيباين صاحب أيب حنيفة: ما تقول فيه؟
 قال: صحيح. فحاجه فيه الرشيد فقال له حممد: ما تصنع باألمان، لو كان حمارباً مث أعطيته األمان هل كان آمناً؟

 مث سأل أبا البخرتي فقال: هذا منتقض.
. وحبس الرشيد حيىي فبقي حمبوساً شهراً ومات. ومل يستبعد أن يكون قد قال الرشيد: فمزقه. فمزقه أبو البخرتي

 مسه الرشيد أو قتله حتت التعذيب.
 تظلم وابتهال

(: )عن ابن فاطمة األقوال والتهم( الزبريي هو عبد اهلل بن مصعب بن عبد اهلل بن الزبري ادعى 33قوله )يف البيت 
دعاه إىل بيعته فباهله حيىي بعد ما صلى كل منهما ركعتني وشبك حيىي عند الرشيد أن حيىي بن عبد اهلل بن احلسن 

ميينه يف ميني الزبريي وقال: اللهم إن كنت تعلم أين دعوت عبد اهلل بن مصعب إىل اخلالف على هذا، فاسحتين 
وصل  بعذاب من عندك وكلين إىل حويل وقويت وإال فكله إىل حوله وقوته واسحته بعذاب من عندك وتفرقا، فما

 الزبريي إىل داره حىت جعل يصيح: بطين، بطين، ومات.
 غدر ومكر

(: )فعموا( يشري إىل بيعة املأمون للرضا )عليه الصالة والسالم( بوالية العهد مث ندم فسمه يف 34قوله )يف البيت 
 أنه أبصر بعض عنب فتوىف خبراسان، لكن الظاهر أن املأمون كان قد مكر باإلمام الرضا حني طلبه من املدينة ال

 يوم، كما قاله الشاعر. والقصة طويلة مذكورة يف املفصالت.
 هدم قرب اإلمام احلسني )ع(

(: )تلك األعظم الرمم( يشري إىل ما فعله جعفر املتوكل بقرب احلسني )عليه السالم( فإنه أمر 36قوله )يف البيت 
وأمر هبدم قبته وخراب الدور اليت حوله وحرث  مناديه فنادى عند قربه من وجد به بعد ثالث برأت منه الذمة،

 األرض وأجرى فيها املاء يف سنة مائتني وست وثالثني.



 قتل أبو مسلم
(: )احللف والقسم( املراد بأيب مسلم هو أبو مسلم اخلراساين مؤسس دولة بين العباس، قتله 37قوله )يف البيت 

عبد اهلل بن عباس، ملا دعا إىل نفسه بعد موت السفاح  املنصور بعد مسريه إىل لقاء عمه عبد اهلل بن علي بن
وبايعه أهل الشام، فندب إليه املنصور أبا مسلم فخذله اجلند ملا رأوا أبا مسلم، وفّر عبد اهلل، واحتوى أبو مسلم 

على ما يف عسكره، فأرسل املنصور من حيصى ذلك، فقال أبو مسلم: أمني على الدماء خائن يف األموال، وسار 
 اصداً خراسان، فاحتال عليه املنصور حىت رده وقتله.ق

 الغدر والقتل
واهلبريي هو يزيد بن عمرو بن هبرية كان الوايل على العراَقني وخراسان وغريها من قبل بين أمية، حاربه بنو العباس 

العلماء والفقهاء فيها يف خالفة السفاح مث أّمنوه، فخرج إىل املنصور بعد استيثاقه باإلميان وشروط الصلح ومشاورة 
 أربعني يوماً، وأجازها السفاح وأمضاها مث غدروا به وقتلوه، وقتلوا قواده واألكابر من أوالده وعشائره.

 اجملزرة الرهيبة!!
(: )وال عن عمهم حلموا( حكي عن ابن األثري أنه قال: استعمل السفاح أخاه حيىي بن حممد 38قوله )يف البيت 

بن صول، ألن أهل املوصل امتنعوا عن طاعته وأخرجوه، فسار حيىي إليها يف إثين عشر  على املوصل بدل حممد
ألفاً، فقتل منهم إثين عشر رجالً فنفروا منه ومحلوا السالح فأّمنهم ونادى: من دخل اجلامع فهو آمن وأقام 

ممن له خامت وممن ليس له خامت الرجال على أبواب اجلامع فقتل الناس قتالً ذريعاً قيل أنه قتل فيه أحد عشر ألفاً 
فسمع يف الليل صراخ النساء الاليت قتل رجاهلن، فأمر بقتل النساء والصبيان ثالثة أيام، وكان معه قائد معه أربعة 

 آالف زجني، فغصبوا النساء الباقيات قهراً.
 عبد اهلل بن علي

خوته بالبصرة واختفى عند سليمان بن علي واملراد بعمهم عبد اهلل بن علي فإنه ملا فر من أيب مسلم قدم على أ
فكتب املنصور إىل سليمان بإحضاره، فحضر مع أخوته وكان وعدهم بالصفح عنه فخادعهم وحبسه يف بيت 

 وأقفله عليه مدة، مث قتله هبدم البيت عليه.
 شتان بينهما

وفارس والسامانية خبراسان وما  (: )مالكها العجم( أراد هبم ملوك آل بويه يف العراق39ومراده بقوله )يف البيت 
 وراء النهر، والرشيدية مبصر والشام.

وُعلّية وإبراهيم كانا مغنيني وفاسدين، واملراد بإبراهيم، إبراهيم بن املهدي بن املنصور فقد كان مغنياً فاسداً 
 )وُعلّية( أخته وكانت عّوادة تضرب بالعود ويدخل عليها الرجال.

(: )أم علّيهم( علي بن أيب طالب )عليه الصالة والسالم( أمري املؤمنني، وعلّي بين 45 واملراد بقوله: )يف البيت
 العباس هو املكتفي باهلل وكان رجالً فاسقاً ماجناً يشرب اخلمور ويركب الفجور كسائر بين العباس.



ن قصيدة أوهلا: (: )قف بالديار اليت مل يعفها القدم( هو شطر بيت لزهري بن أيب سلمى م46قوله )يف البيت 
 )قف بالديار اليت مل يعفها القدم( )بلى وغرّيها األرواح والدمي(.

 يشري بذلك أن أهل البيت يتلون سور القرآن، أما أنتم فتعشقون األغاين وتشببون بالنساء إىل غري ذلك.
 إكرام القردة

د بن عبيد البحري كنا بليلة يف جملس (: )وال تبيت هلم( وقوله: )قرد له حشم( قال عبادة الولي48قوله )يف البيت 
املتوكل وهو يشرب وقد دخلت سندانة الضراطة وقد لبست حليتها اليت كانت تلبسها وتعممت عليها، فقال 

 املتوكل للفتح: من هذا؟
 قال: يا سيدي هذه سندانة.

 قال: من تشبه؟
 قال: ال أدري.

ساعة. وأما القرد الذي له حشم فقد كان لزبيدة قرد قال: تشبه ابن أيب حفصة أمحل إليها عشرة آالف دينار ال
تُلبسه الديباج وجتلس يف بعض أهباء البيت وتطالب الناس إذا دخلوا بالسالم عليه وتقبيل يده، حىت قتل هذا 

 القرد يزيد بن مزيد الشيباين.
 دمية املتوكل

شد على بطنه خمدة، ويشّبهه باإلمام (: )خمنثكم عبادة هلم( كان للمتوكل عبادة املخنث في54قوله )يف البيت 
أمري املؤمنني استهزاءاً باإلمام )عليه الصالة والسالم( فكان ميشي يف جملس املتوكل ويقول: )أنا أمري املؤمنني أنا 

 األنزع البطني( وملا عارضه ابنه املستنصر يف هذا العمل استهزأ املتوكل بابنه وأنشد:
 ــــه          رأس الفتــــــى فــــي حـــرامـــهغـــــار الفتــــــى البـــن عم

فغضب املستنصر ودخل عليه وعنده فتح ابن خاقان وكانا قد شربا اخلمر كثرياً، فقطعهما ومن كان معهما 
 بالسيف قطعة قطعة.
 نثر احليات والعقارب

لعقارب واحليات، وجيعل تلك قوله: )أم للعقارب واحليات نثرهم( فقد رووا أن املتوكل كان ميأل األكياس من ا
األكياس إىل جنبه فإذا دخل عليه الوزراء والقواد والضباط وسائر الناس، نثر تلك األكياس فجأة يف اجمللس مما 

 يسبب فرار احلاضرين وأحياناً تلدغهم العقارب واحليات ويتقهقه املتوكل ويستغرق يف الضحك.
 تشبيه الرجال بالنساء

هل صنعتم غالميات( كان من عادهتم تشبيه النساء يف املالبس واألزياء بالرجال، والرجال (: )53قوله )يف البيت 
 بالنساء فريقصون ويعزفون يف جمالس اخللفاء واألمراء.

 جلواز هارون



قوله: )أم اليهودي سندي الشقا هلم( فقد كان السندي جلواز هارون يهودياً يؤذي املسلمني وهو الذي قتل 
 جعفر )عليه السالم( بأمر هارون.اإلمام موسى بن 

 جمالس السحر
(: )والسحر يف جملس الكوفان( إشارة إىل بعض والهتم يف الكوفة يف أيام اخلليفة الثالث 54قوله )يف البيت 

حيث كان يأيت بالسحرة يف جملسه فيسحرون بتسخري األلباب، وقد قتل أحد املسلمني الساحر يف جملس الوايل 
 يف قصة طويلة.

 ر وفجورمخو 
)والقيء للخمر يف احملراب( يراد به ما كان يتقيأه بعض الوالة يف حمراب مسجد الكوفة، فإنه كان يشرب يف الليل 

 اخلمر ويقذف تلك اخلمور يف النهار يف احملراب وينشد عوض قراءة )احلمد( يف الصالة:
 علق القلب الربابا بعد أن شابت وشابا.

 إمامة احلادية يف املسجد
(: )عمموا أمة سكرى( فاملراد به الوليد حيث أنه باشر جاريته لياًل مث يف الصباح عممها 55قوله )يف البيت أما 

وأمرها وهي جنب سكرى أن تذهب إىل املسجد فتصلي بالناس، ففعلت ما أمرت به واقتدى هبا الذين مسوا 
 أنفسهم باملسلمني وصلوا وراءها.

 الطمع يف نساء الناس
(: )تشبيبكم إذ طمعتم( يراد به قصة يزيد الذي طمع يف )أرينبة( زوجة عبد اهلل بن سالم يف 56ت قوله )يف البي

 الكوفة واحتال معاوية يف جلب أرينبة إليه يف قصة معروفة.
 مقّرطة األمني؟!
تسمى: (: )خليفة تلعب احليتان( املراد به األمني فإنه كان يلعب باحليتان، وكانت له مسكة 57قوله )يف البيت 

املقّرطة، ألقراطها الذهبية اليت جعلها يف آذاهنا، وملا حاصر املأمون بغداد كان يف شغل ولعب مع تلك احليتان 
 حىت ذهب امللك من يده، وملا جاءه بعض ذويه قبل سقوط بغداد يقول له: ملاذا هذا احلزن أيها اخلليفة؟

 يت ذهبت يف املاء ومل أمتكن من اسرتدادها.قال: ليس حزين على بغداد، وإمنا حزين على املقّرطة ال
 جتاسر واعتداء

(: )إحراقكم خيم األطهار( إشارة إىل ما أحرقوه من خميم اإلمام أيب عبد اهلل احلسني )عليه 58قوله )يف البيت 
 السالم( يف كربالء كما أهنم أحرقوا دار اإلمام جعفر الصادق )عليه السالم( باملدينة.

 نتهالوليد يقفز على ب
(: )حىت خنا البنت( إشارة إىل ما فعله الوليد حيث قفز على بنته للفاحشة، وهي يف حجر 59قوله )يف البيت 

 جارية هلا، فلما هنته اجلارية وقالت: إن هذا من فعل اجملوس.
 قال الوليد: )فاز باللذات من كان جسوراً(!



صرة من التاريخ األسود املظلم، الذي سجلته أصابع ما مضى كان قطرة من حبر اجلرائم واإلحنرافات، وسطوراً خمت
 الديكتاتوريني من غاصيب اخلالفة اإلسالمية من أصحاهبا الشرعيني...

 سياسة املأمون املاكرة
وحيث أن بين العباس مل يفهموا مغزى مكيدة املأمون السياسية وظنوا األمر على ظاهره )حيث قد أحكم املكيدة 

شعار العباسيني، واألخضر شعار  -كما قاله بعض أهل التواريخ   -سود وكان السواد بلبس األخضر بداًل عن األ
العلويني، وكتب بذلك إىل عماله يف مجيع األقطار، وضرب السكة باسم اإلمام الرضا )عليه السالم(. وأمر 

وعدّوه باإلضافة إىل والية اخلطباء أن خيطبوا بامسه لوالية العهد وزّوجه ابنته )أم حبيب( ثقل األمر على العباسيني 
العهد حماولة قطعية لتجريدهم من مجيع امتيازاهتم وشعاراهتم، وأنه يريد نقل احلكم إىل العلويني، فتكتلوا ضده 

 ووّلوا أمرهم املغين املشهور )إبراهيم بن املهدي( وبايعوه باخلالفة والتفوا حوله.
)زينب بنت سليمان( وسألوها أن تدخل على املأمون وتسأله  وجاء يف بعض التواريخ: إن بين العباس اجتمعوا إىل

الرجوع إىل لبس السواد وترك اخلضرة وقد خافوا أن جيعل املأمون والية العهد بعد اإلمام الرضا )عليه السالم( إىل 
نك على ولده حممد اجلواد )عليه السالم(. فلما دخلت عليه رحب املأمون بقدومها وأكرمها، فقالت له: يا أمري إ

بر أهلك من ولد أيب طالب واألمر يف يدك أقدر منك على بّرهم واألمر يف يد غريك، أو يف أيديهم، فدع لباس 
اخلضرة وعد إىل لباس أهلك وال تطمعن أحداً فيما كان منك. فقال املأمون هلا: واهلل يا عمة ما كلمين أحداً وقع 

 كمهم إىل عقلك.من كالمك يف قليب، وال أقصد ملا أرديت وأنا أحا 
 فقالت: وما ذاك؟

قال: أليس تعلمني أن أبا بكر توىل اخلالفة بعد رسول اهلل فلم يول أحداً من بين هاشم شيئاً. مث توالها عمر بن 
اخلطاب وعثمان بن عفان فكانا كذلك، وملا توالها علي بن أيب طالب أقبل على بين هاشم فوىل عبد اهلل بن 

 اليمن، ووىل معبداً مكة، والقثم بن العباس البحرين، ومل يرتك أحــداً ينتمي إىل العباس العباس البصرة، وعبيد اهلل
 إال والّه، فكانت له هذه يف أعناقنا، فكافأته يف ولده مبا فعل.

 فقالت له: هلل درك يا بين، لو مل تكن ملصلحة لبين عمك من ولد أيب طالب ما قلته لك.
 فقال: ال يكون إال ما حتبون.

 السواد شعار العباسيني
مث أن املأمون ملا وصل إىل مأربه من ضرب العلويني والعباسيني واألمويني، اجلماعات الثالث الذين كانوا ينازعونه 
احلكم، قلب ظهر اجملن فقتل اإلمام الرضا )عليه السالم( والعلويني الذين ظنوا أن اإلمام الرضا وصل إىل احلكم 

ديعة عباسية وجلس لبين العباس ومجعهم ودعا حبلة سوداء فلبسها وترك اخلضرة، ومل تلبس حقيقة، ومل يعرفوا أنه خ
 اخلضرة يف بغداد سوى مثانية أيام.

مث أنه ينبغي أن ننبه على شيء قد اشتهر بني الناس وهــو أن السواد كان شعار العباسيني وأن اخلضرة كانت 
صحيحة فإن )أبا مسلم اخلرساين( لبس السواد وجعل السواد شعار شعار العلويني، إن القطعة األوىل من التاريخ 



جيشه وأمر كل من مل يلبس السواد من القواد ومن أشبه بسجنه أو تعذيبه أو قتله، وقد ادعى أهنم يف عزاء مــن 
 القتلى الذين قتلهم األمويون من العلويني وغريهم.

املختلفة حىت أرى أن أيها أهيب. فلبس األبيض،  وجاء يف التاريخ: أنه قال لبعض عبيده البس املالبس
واألخضر، واألمحر، واألصفر، وكان مير أمامه كلما لبس من تلك املالبس، حىت إذا لبس السواد ومر أمامه قال: 

 هذا اللباس الذي ينبغي أن جنعله شعاراً، فجعله شعاراً.
 البياض شعار العلويني

ن اخلضرة شعار العلويني( فالظاهر أنه اشتباه، فإنا مل جند يف رسول اهلل أما القطعة الثانية من التاريخ )وهي أ
)صلى اهلل عليه وآله(، أو علي أو احلسن أو احلسني وإىل اإلمام الرضا )عليهم الصالة والسالم( إن األخضر كان 

ويني فقد كان لباسهم أو شعارهم، بل ذكر بعض املؤرخني أن اخلضرة كانت لباس ملوك الفرس، وأما لباس العل
( وقد تنبه ملكيدة املأمون يف لباسه األخضر بعض مستشاريه، فقد 1األبيض ويف األحاديث )نعم الثوب البياض()

وكان من ثقاته  -ذكر بعض املؤرخني أن املأمون ملا استشار وزراءه وخاصته يف اللباس قال له نعيم بن حازم 
العباس إىل ولد علي مث حتتال عليهم فتصرّي امللك كسروياً، ولوال : إمنا تريد أن تزيل امللك عن بين -ومستشاريه 

 أنك أردت ذلك ملا عدلت عن لبسة علي وولده وهي البياض، إىل اخلضرة وهي لباس كسرى واجملوس.
ولذا نشاهد يف التاريخ أن الفاطميني يف مصر اختاروا البياض شعاراً هلم حني أرادوا أن ينسبوا ملكهم إىل رسول 

 وعلي )عليهما الصالة والسالم(. اهلل
كما جند أن العلويني كانوا إذا خرجوا يلبسون البياض فقد ذكر املؤرخون: أنه خرج ابن طباطبا ولبس البياض 

شعاراً له فيما كان قتال بني األمني واملأمون، كما خرج علي بن حممد بن جعفر بن حممد بالبصرة وغلب عليها 
ا من العلويني الثائرين كانوا جيعلون شعارهم البياض، وعلى أي حال فقول أيب وقد لبس البياض. وهكذا غريمه

فراس، إما حممول على الظاهر، وإما أنه هو أيضاً غفل عن املكيدة، فظن أن املأمون أبصر رشده يف بعض الوقت 
 مث عمي، ولتحقيق املطلب موضع آخر واهلل سبحانه العامل.

 أهل البيت )ع( قمة املكارم
 البيت )عليهم السالم( كانوا عبارة عن مدرسة يف األخالق والفضائل..أهل 

 وسجلوا تارخياً حافاًل بأسطر من نور.. وقصيدة الفرزدق امليمية اخلالدة حملة خاطفة من مسو فضائلهم..
ومن اجلدير إيرادها هنا بعد قصيدة أيب فراس اليت كشفت عن جانب من سلوك العباسيني، وكما أن الشاعر 

نصف إذا وجد الباطل ذمه وقدحه وإن كان فيه رقبته، كذلك الشاعر املنصف إذا وجد احلق مدحه وأطراه وإن  امل
 كان فيه خطر على حياته.

فقد رووا: أنه حج هشام بن عبد امللك يف خالفة أخيه الوليد، وهو آنذاك أمري احلجاز ومعه رؤساء أهل الشام، 
حام الناس، فنصب له منرب فجلس عليه ينظر إىل الناس وأقبل علي بن فجهد أن يستلم احلجر فلم يقدر من ازد

احلسني )عليهما السالم( وهو أحسن الناس وجهاً وأنظفهم ثوباً وأطيبهم رائحة، فطاف بالبيت فلما بلغ احلجر 



كل   األسود تنحى الناس كلهم عنه وأخلوا له احلجر ليستلمه هيبة وإجالاًل له، فأغضب ذلك هشاماً وبلغ منه
 مبلغ. فقال رجل هلشام: من هذا أصلح اهلل األمري؟

 -قال: ال أعرفه! وكان به عارفاً، ولكنه خاف أن يرغب فيه أهل الشام ويدخل حبه يف قلبهم، فقال الفرزدق 
 : أنا أعرفه، فسلين عنه يا شامي، قال: ومن هو؟-وكان حاضراً 

 فأنشأ يف جوابه هذه القصيدة اخلالدة:
 عـــرف البطحــــاء وطأته          والبيت يعـــــــــرفه واحلـل واحلــــــرمهـذا الــذي ت

 هذا ابـــــن خيـــــر عبـــاد اهلل كلهــــم          هذا التقـــــي النقــــــي الطاهـــــر العلم
 ـد ختمـــــواهذا ابــــــن فاطمـــــــة إن كنت جاهله          جبــــــــده أنبيــــاء اهلل قـــ

 هذا علــــي رسول اهلل )ص( والـــــده          أمســــــت بنــــور هداه هتتــــدي األمم
 إذا رأتـــه قريـــــش قـــــال قائلـــــــها          إىل مكـــــارم هــــــذا ينتهــــي الكـــرم

 ن احلطيــــــم إذا ما جاء يستلــــميكاد ميسكـــــه عرفــــــان راحتــــــــه          ركــــ
 اهلل شـــــرّفه قدمـــــــاً وعظمـــــــــــة          جرى بــــــذاك لـــه فــــي لوحِه القـلــم

 أي اخلالئــــــق ليســــــــت يف رقاهبم          ألّوليـــــــة هـــــــذا أولـــــــــه نعـــــــم
 ــــــر أّوليـــة ذا          فالديـــــــن مــن بيــــت هذا ناله األمــممن يشكـــــر اهلل يشكـ

 ينمـى إلـــى ذروة العز اليت قصــــرت          عن نيلهـــــــا عرب اإلســالم والعجـــم
 يغضي حيــــاًء ويغضي من مهابتـــــه          ومــــا يكلــــــــم إال حيــــــن يبتســــــم

 فـــــــه خيزران رحيـــــــــه عبق          من كـــــــف أروع يف عرنينـــه مشـــميف ك
 من جــــــّده دان فضـــــل األنبيـــاء له          وفضـــــل أمتــــــه دانـــــت له األمــــم

 والشيـــم مشتقة مـــــن رســول اهلل نبعتـــــــــه          طابت عناصـــــــره واخليــــم
 ينشق ثوب الدجـــــى عن نور غرتـــه          كالشمــــس ينجاب عن إشراقها الظلـم

 ما قـــــال ال قـــــط إال فــــي تشهــــده           لــوال التشهـــد كانـــــت الؤه نعــــــــم
 ائـــــل حتلو عنده نعـــــممحال أثقـــــــال أقـــــوام إذا فدحـــــوا          حلـــــــو الشم

 عم الربيـــــــة باإلحســــــان فانقشعت          عنهــــا العنايــــــة واإلمالق والعـــــدم
 كلتا يديـــــــه غيـــــــاث عم نفعهمــــا          يستمطـــران وال يعـــرومهـــــا العــــدم

 يزينـــــه اثنــــان حسن اخللق والكـــرم       سهل اخلليقـــــة ال ختشــــى بـــوادره   
 ال خيلف الوعــــــد ميمـــــون نقيبتـــه          رحــــب الفنــــاء أريـــب حيـــن يعتـزم
 من معشــــــر حبهــــم دين وبغضهــم          كفــــر وقــرهبـــــم منجـــــى ومعتصــم

 حببهــم          ويستــــدر بـــه اإلحســــان والنعـــــــميستدفع الســــــوء والبلــــوى 
 مقدم بعـــــد ذكــــر اهلل ذكـــــرهـــــــم          فــــي كــــل بـــــدء وخمتوم بـه الكلـــم



 إن عــــد أهــــل التقــــى كانوا أئمتهم          أو قيـــل من خري أهل األرض قيل هــم
 ــواد بعـــــد جودهـــــــم          وال يـــدانيـــــــهم قــــــوم وإن كرمــواال يستطيع جــ

 هـم الغيوث ال إذا مـــا أزمـــــة أزمـت          واألســــد أسد الشـــرى والبأس حمتدم
 يأىب هلم أن حيــــل الذنـــــب ساحتهم          خيــــم كـــــرمي وأيـــــد بـــالندى هضـم

 ال ينقـــص العســـر بسطاً من أكفـــهم          سيـــــان ذلك إن أثــــروا وإن عدمـــوا
 وليس قولك مــــن هــــذا بضـــــــائره          العــــرب تعـــــرف مــن أنكرت والعجم

 رمنه العطاء.فغضب هشام غضباً شديداً وأمر حببس الفرزدق )بعسفان( بني مكة واملدينة، وقال واهلل ألح
 فقال الفرزدق يهجوه:

 أحيبسين بني املدينة والتــي          إليها قلوب الناس يهوى منيبها
 يقلب رأساً مل يكن رأس سيد          وعيـــن له حوالء باد عيوبـــها

نا يف هذا فوجه إليه علي بن احلسني )عليهما السالم( عشرة آالف درهم وقال: اعذرنا يا أبا فراس فلو كان عند
 الوقت أكثر من هذا لوصلناك به. فردها وقال: ما نظمت ذلك إال هلل وما كنت ألرزأ عليه شيئاً.

فقال له علي بن احلسني )عليه السالم(: قد رأى اهلل مكانك فشكرك، ولكنا أهل البيت إذا نفذنا شيئاً مل نرجع 
 (.2فيه، فأقسم عليه فقبلها)
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 قصص وعبر من التاریخ
 

 مصري املستبدين
كما أن املستبدين عرضة للمكاره يف أنفسهم وذويهم فقد كان كثري من املستبدين عرضة للقتل والتعذيب 

 وحنومها.
هم وألقوا يف الشارع حىت اضطروا إىل التكفف من وقد نقل التاريخ: أن ثالثة من خلفاء العباسيني فقئت أعين

 الناس.
يقول أحد املؤرخني: رأيت على باب اجلامع ببغداد رجالً يتكفف وقد فقئت عيناه وعلى جسمه قباء خلق 

 ويقول يف تكففه: ارمحوين أيها املسلمون فإين كنت باألمس أمري املؤمنني واليوم من فقراء املسلمني.
: القاهر باهلل العباسي! كان خليفة حيكم على البالد لكنه عىت وتكرب، وطغى وجترب، واستبد فسألت من هو؟ قالوا

وأذل، حىت اضطر أهله إىل أن يلقوا القبض عليه ويفقؤا عينيه ويلقوه يف الشارع وحيث مل يكن له مال اضطر ألن 
الشارع، وفعلوا خبليفة ثالث نفس يتكفف، وهكذا فعلوا خبليفة ثان نفس الفعلة حيث قلعوا عينيه وألقوه فــي 

الفعلة فقلعوا عينيه وألقوه يف الشارع وملا اجتمع الثالثة أخذ األول يقول احلمد هلل الذي مل جيعلين وحيداً حىت 
 أحلق يب صديقني آخرين صنع هبما مثل ما صنع يب.

 نصيب اهلرة
مام هرة فأكلته، بعد أن أمر مروان أن يقطع وقد قتلوا مروان احلمار شر قتلة وبعد القتل قطعوا لسانه وألقوه أ

 لسان إنسان بريء ويلقى إىل نفس تلك اهلرة فأكلت اهلرة لسان ذلك اإلنسان أواًل ولسان مروان احلمار ثانياً.
 جزاء املتوكل

اد وقد وينقل يف أحوال املتوكل العباسي الذي قتله ولده املستنصر شر قتلة، أنه كان يظلم الناس ويستبد أميا استبد
 هدم قرب اإلمام احلسني )عليه السالم( وهدم البيوت احمليطة بالقرب الشريف يف قصص مشهورة.

 وذات مرة دعا طبيباً مسيحياً فقال له: هل تعرف مساً يقتل اإلنسان؟
قال الطبيب: ال أعرف )وقد أراد املتوكل قتل اإلمام اهلادي )عليه السالم( بذلك السم( لكن الطبيب أىب أن 

عطيه السم قائاًل: أنا ومعشر األطباء ال نعرف السموم وقد حلفنا عند خترجنا من مدرسة الطب أن ال نسيء إىل ي
 إنسان مهما كان وحىت إذا كان عدونا، وإمنا غاية األمر أن ال نداوي العدو إذا مرض.

كذلك سنة يف األغالل فأمر املتوكل أن يسجن يف املطبق وهو سرداب مظلم مرطوب ال منفذ للنور إليه فسجن  
والقيود، وبعد سنة أخرجوه إىل املتوكل فرآه وقد تغريت حالة الطبيب فقد اصفر وجهه وضعف جسمه وطال شعر 
رأسه وحليته وسائر جسدة وأثّر القيد يف عنقه ويديه ورجليه فقال له: هل تعرف اآلن السم الذي طلبته منك قبل 

 سنة؟



 قلت لك قبل سنة.قال الطبيب: ال ال أعرف السم كما 
فقال املتوكل: علّي بالنطع والسيف فأحضر النطع والسيف وأجلس الطبيب على النطع، وقال املتوكل للسياف: 

اضرب عنقه إال إذا استعد أن يعطينا السم الذي طلبناه فإنه ال بد وأن يعرف السم الذي نريده لقتل بعض 
وبعد ذلك اإلذالل اهلائل له يف السجن واألغالل( توجه أعدائنا، فلما أجلس الطبيب على النطع حتت السيف )

 الطبيب إىل السماء وقال للمتوكل: إنك تريد قتلي ظلماً لكن ريب يأخذ حبقي منك.
نعم كان للطبيب رب أخذ حبقه وحق غريه منه حيث قتل املتوكل شر قتلة وصار لعنة للتاريخ إىل هذا اليوم وإىل 

 )سبحانه وتعاىل( يف الطغاة ميهلهم وال يهملهم يقول الشاعر: ما بعد اليوم كما هي عادة اهلل
 ال تظلمن إذا ما كنت مقتدراً          فالظلم آخره يدعو إىل الندم

 تنام عيناك واملظلوم منتبه          يدعو عليك وعني اهلل مل تنم
 عربة ملن اعترب

فرأيت عندها امراة يف أثواب رديئة فقالت قال حممد بن عبد الرمحان اهلامشي: دخلت على أمي يوم األضحى 
 أمي: أتعرف هذه املرأة؟

 قلت: ال.
 قالت: هي عناية أم جعفر الربمكي.

فسلمت عليها وقلت هلا: حدثيين ببعض أمركم. قالت: أذكر لك مجلة فيها عربة ملن اعترب، لقد مضى علّي يوم  
يل، وقد أتيتكم اليوم أسألكم جلدي شاتني لشعار  كانت حتف يب أربعمائة وصيفة وأنا أزعم أن ابين جعفراً عاق

 ودثار.
 الضحك ممنوع!

وملا كان الفضل الربمكي وأبوه يف احملبس مسعهما هارون يوماً ومها يضحكان ضحكاً مفرطاً، فبعث مسروراً خادمه 
 ليعلم سبب ذلك فجاءمها وقال هلما: يقول اخلليفة ما هذا االستخفاف بغضيب؟ فازدادا ضحكاً.

ال حيىي اشتهينا سيكباجاً فاحتلنا يف شراء القدر واخلل واللحم وغري ذلك، فلما فرغنا من طبخها وأحكامها، وق
ذهب الفضل لينزهلا فسقط قعر القدر فوقع الضحك والتعجب مما كنا فيه وما صرنا إليه فاعلم مسرور هارون 

 بذلك!
كان أبوه حني كانا يف احلبس يتأذى يف الشتاء من واجلدير بالذكر: أن الفضل الربمكي كان كثري الرب بأبيه و 

استعمال املاء البارد فكان الفضل يأخذ إبريق النحاس وفيه املاء فيضعه على بطنه زماناً لينكسر برده حبرارة جسده 
 حىت يستعمله أبوه!

 تفرعنت يا فضل



مون فاعتد املعتصم له هبا يداً كان الفضل بن مروان قد أخذ البيعة للمعتصم ببغداد واملعتصم بالروم مع املأ
واستوزره، فغلب عليه واستقل باألمور، فكانت اخلالفة للمعتصم امساً، وللفضل معىن، فجلس الفضل يوماً لرسائل 

 الناس فرأى فيها رقعة مكتوباً فيها هذه األبيات:
 تفــرعنت يا فضل بن مروان فاعترب          فقبلك كان الفضل والفضل والفضل

 أمـــــالك مضـــــوا لسبيلــــهم          وأنك قد أصبحت يف الناس ظاملـــاً ثالثة 
 أبادهتم األغــــالل واحلبـــس والقتل          ستودي كمــا أودي الثالثة من قبـل

 أراد )فضل بن حيىي( و )فضل بن الربيع( و )فضل بن سهل(!
 نكبة الفضل

 فال ينفذ الفضل ذلك فحقد املعتصم عليه لذلك ونكبه وأهل بيته وجعل وكان املعتصم يأمر بإعطاء املغين والندمي
 مكانه ابن الزيات، فشمت به الناس لرداءة أفعاله واخالقه فقيل فيه:

 لتبك على الفضل بن مـروان نفسه          فليس له باك من الناس يعرف
 املعنـــف لقــد صحب الدنيا منــوعاً خليــرها          وفارقها وهو الظلوم

 إىل النار فليذهب ومن كان مثــلــه          على أي شيء فأتنا منه نأسف
 وبرر املعتصم نكبته بقوله: عصى اهلل يف طاعيت فسلطين عليه..

 قتل وهنب
 من موايل آل اخلشخاش )فريوز( كان أعظم موىل بالعراق خرج مع ابن األشعث.

 ة آالف درهم!فقال احلجاج: من جاءين برأس فريوز فله عشر 
 فقال فريوز: من جاءين برأس احلجاج فله مائة ألف درهم!

 فلما هزم ابن األشعث هرب إىل خراسان فأخذه يزيد بن املهلب فبعث به إىل احلجاج.
فقال له: أظهرين على أموالك، قال: على أن تؤمنين قال: ال، فنادى: أال من كان لفريوز عنده مال فهو يف حل 

، فنصفوه وأمر بشدها عليه بعد أن جردوه من مالبسه، مث أخذ يسله قصبة قصبة حىت سال منه مث امر بقصب
 الدم من جسمه مث صب امللح واخلل على جراحاته حىت مات.

 ضرب وجرح
عن احلسني بن الضحاك قال: ضربين الرشيد يف خالفته لصحبيت ولده األمني، مث ضربين األمني ملمايلة ابنه عبد 

املأمون مليلي إىل أخيه األمني، مث ضربين املعتصم ملودة كانت بيين وبني العباس بن املأمون، مث اهلل، مث ضربين 
ضربين الواثق لذهايب إىل املتوكل، مث أحضرين املتوكل وأمر شفيعاً بالولع يب فتغاضب املتوكل علّي فقلت له: إن  

 كنت تريد أن تضربين كما ضربين آباؤك، فآخر ضرب ضربته بسببك.
 حاب األخدودأص



ملك ذو شناتر اليمن ومل يكن من أهل بيت امللك وكان غليظاً فظاً وال يسمع بغالم نشأ من أبناء امللوك، إال 
بعث إليه فأفسده، وإنه بعث إىل غالم منهم يقال له )ذو نواس( وكانت له ذؤابتان تنوسان على عاتقه وهبما مسى 

دنا منه يريده على الفاحشة شق بطنه واجتز رأسه، فمّلكوه وهو )ذا نواس( فأدخل عليه ومعه سكني لطيف فلما 
فسار إليهم  -وكان يهودياً  -صاحب األخدود الذي ذكر يف القرآن احلكيم فبلغه عن أهل جنران أهنم تنصروا 

 فعرضهم على أخاديد احتفرها يف األرض ومألها مجراً فمن تابعه خلي عنه ومن أقام على النصرانية قذفه فيه حىت
أيت بامرأة معها ولد فقال هلا: يا أماه امضي على دينك فال نار بعدها. فرمي باملرأة وابنها يف النار، ومضى رجل 

من اليمن يقال له )ذو ثعلبة( إىل ملك احلبشة فخرّبه مبا فعل ذو نواس بأهل دينه، فكتب ملك احلبشة إىل 
ألفاً وهزم ذا نواس وأتبعه حىت أتى البحر فغرق، وقام قيصر، فأمره قيصر أن يصري إىل اليمن، فأقبل يف سبعني 

مكانه ذو جدن احلمريي فهزمه أيضاً وأجلأه إىل البحر فغرق، فأقام ملك احلبشة باليمن مع أبرهة صاحب الفيل 
 الذي أراد هدم الكعبة فأهلك اهلل جيشه بالطري )األبابيل( ووقع يف جسده اآلكلة فحمل اىل اليمن فهلك هبا.

 سنمارجزاء 
ونعمان بين السنمار له اخلورنق ويقال: بناه على شكل تكون الشمس فيه يف كل ساعة على لون، فألقاه من فوقه 

 لئال يبين لغريه مثله، فضربت العرب املثل جبزاء سنمار.
 قال الشاعر:

 جزى بنوه أبا الغيالن عن كرب          وحســـن فعـــل كما جيزى سنمار
 رأس برأس
روان قال احلسن بن قحطبة: أخرجوا إيّل إحدى بنات مروان: فأخرجوها وهي ترتعد فأجلسها ووضع ملا قتل م

 رأس مروان يف حجرها فصرخت فقيل له: ماذا أردت هبذا؟
 قال: فعلت هبم فعلهم بزيد بن علي ملا قتلوه جعلوا رأسه يف حجر أخته زينب!

 نبش القبور
هلل بن علي لنبش قبور بين أمية يف أيام السفاح فانتهينا إىل قرب قال عمرو بن هاين الطائي: خرجت مع عبد ا

هشام فاستخرجناه صحيحاً ما فقدنا منه إال عرنني أنفه فضربه عبد اهلل بن علي مثانني سوطاً مث أحرقه، 
نا واستخرجنا سليمان بن عبد امللك من أرض دابق فلم جند منه شيئاً إالّ رأسه وأضالعه وصلبه فأحرقناه، وفعل
مثله بغريمها من بين أمية وكانت قبورهم بقنسرين مث انتهينا إىل دمشق، فاستخرجنا الوليد فما وجدنا يف قربه 

ََ وال كثرياً واحتفرنا نبحث عن عبد امللك مث عن يزيد فلم جند منه إال عظماً واحداً ووجدنا من موضع حنره  قلياًل
طول حلده وتتبعنا قبورهم يف مجيع البلدان فأحرقنا ما وجدنا  إىل قدمه خطاً واحداً أسود كأمنا خط بالرماد يف

 فيهم منهم.
وقلت له أما إحراق هشام  615قال ابن أيب احلديد: قرأت هذا اخلرب على النقيب حيىي بن أيب زيد العلوي سنة 

 بإحراق زيد فمفهوم فما معىن جلده مثانني جلدة؟



شاماً قال لزيد: يا بن الزانية، وذلك ملا سب أخاه الباقر )عليه قال: أظن أنه ضربه حد القذف ألنه يقال: أن ه
السالم( فسبه زيد قائالً له: مساه النيب )صلى اهلل عليه وآله( الباقر وتسميه البقر لشد ما اختلفتما ولتخالفنه يف 

 اآلخرة كالدنيا فريد اجلنة وترد النار. قال: وهذا استنباط لطيف.
 تسفري عام

أن رجاًل من بالد املنصورة من السند من آل املهّلب رىب غالماً سندياً وأن الغالم هوى موالته  رفع إىل اهلادي
فراودها، فجب ذكر الغالم وخصاه مث عاجله إىل أن برئ، وكان ملواله إبنان أحدمها طفل واآلخر يافع فصعد 

ال: دع ذا عنك واهلل لو مل جتّب الغالم هبما إىل أعايل سور الدار فدخل املوىل فقال: عّرضت ابين للهالك ق
نفسك حبضريت ألرمني هبما فقال له: اهلل اهلل يّف ويف ابين قال: دع عنك هذا فواهلل ما هي إال نفسي وإين ألمسح 

 هبا من شربة ماء، فأهوى لريمي هبما فأسرع مواله فأخذ مدية فجّب نفسه فلما رآه جّب نفسه رمى هبما فتقطعا.
وقتل هذين زيادة فأمر اهلادي بقتل الغالم وبإخراج وهتجري كل سندي يف مملكته ففعلوا  وقال: ذلك لفعلك يب 

 كما أمر.
 قتل وسفك

يف قصره على خشبة وأمر جبائزة لكل من يلعن الرأس،  -بعد أن قتله  -أمر املأمون أن ينصب رأس أخيه األمني 
ائزة فقيل له: العن هذا الرأس فقال: لعن فكان الرجل يدخل ويلعن الرأس ويقبض جائزته، فدخل رجل فقبض اجل

 فتغافل وأمر برد الرأس إىل العراق وإحلاقه جبثته. -وذلك حبيث يسمعه املأمون  -اهلل هذا الرأس ولعن والديه 
 جربوت املستبدين

ن أمره ملا قبض عبد امللك صعد الوليد على املنرب فدعا الناس إىل البيعة فلم خيتلف عليه أحد. مث أول ما ظهر م
أن أمر هبدم كل دار ومنزل بني دار عبد امللك وبني قربه. فهدمت من ساعتها وسويت باألرض لئال يعرج جبنازة 

 عبد امللك يف طريقها إىل القرب مييناً ومشااًل.
 مصري اجلبابرة!

فخلعوه ومسلوا  كان القاهر من جبابرة بين العباس وكان قد صنع حربة حيملها فال يطرحها حىت يقتل هبا إنساناً،
عينيه مبسمار حممى حىت سالتا على خديه، وحبسه الراضي، مث أطلقوه، فوقف يوماً جبامع املنصور بني الصفوف 

 وقال: تصدقوا علّي فأنا من قد عرفتم فقد كنت باألمس أمري املؤمنني وأنا اليوم من فقراء املسلمني.
  وحنتاج إىل ثالث، فكان كذلك حيث مسل بعدمها املستكفى.وملا مسل القاهر مث املتقى، قال القاهر: صرنا اثنني

 أمر اهلل إذا جاء
السفاح العباسي بىن عمارة ضخمة يف مدينة األنبار وملا حضر عبد اهلل بن احلسن وكان ذا اعتبار ووجاهة، 

 ملشاهدة البناء الضخم الذي أنشأه السفاح، فأنشد هذا البيت:
 أمـــر اهلل حيــــدث كــل ليلةيؤمل أن يعمر عمر نوح          و 



فغضب السفاح واكفهر وجهه. فاعتذر له عبد اهلل بذلك وأقسم له بأنه مل يقصد من ورائه شيئاً وإمنا جاء عفوياً 
 على لسانه ومل متض إال أيام قالئل حىت مات السفاح، وكان كما جرى على لسان عبد اهلل.

 عاقبة الظاملني
: إن األمني )قال أواخر عمره( أريد قبل أن تزول خالفيت أن أعيش يوماً أهنأ به نقل ابن امللكي عن أبيه قال

مرتاح البال خال من املشاكل. فقلت له: كيفما تريد أفعل. فقال: إذا كان صباح الغد فاحضر. فبعث مبأمور يل 
يه، وأجلسين إىل فحضرت عنده فرأيته مرتدياً )اللباس الفاخر( احمللى باجلواهر والذهب، وقد جلس على كرس

جواره )من اجلهة اليسرى(. وبعد ذلك أمر غالمه أن يهيأ بعض النساء املشهورات بالغناء وكان األمني يعرف 
منهن أربعاً ذوات أصوات شهرية فلما حضرن، أجــلسهن عن ميينه، مث أمر غالمه بأن يعطي كل واحدة منهن 

راءة األشعار فغنت الثالث منهن أشعاراً تشعر باملوت والفراق الكأس من البلور املرصع باجلواهر ليتداولن هبا بق
والعذاب وعدم اعتبار الدنيا، وكلما مسع اخلليفة شعراً من ذلك غضب وأخذ بالكأس يضرب هبا األرض فتصبح 

 قطعة قطعة. مث أمر الرابعة بالغناء فغنت هذه األشعار:
 ومل يسمــــر مبـــكة سامركأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا          أنيــــس 

 بــالد لكــــنا أهلـــــها فأبــــــــادنـــا          صروف الليايل واخلطوب الزواجـر
يقول امللكي: فالتفت إيّل )حممد األمني( وقال: هل فطنت لذلك: هذه إرادة اهلل عز وجل أن يفنينا ويأخذ امللك 

لى هذه الواقعة حىت رأيت رأسه معلقاً يف القصر وشقة من جسمه يف عنا، وقال امللكي: فلم متر إال أيام قالئل ع
 هذا اجلانب من بغداد وشقة أخرى من جسمه يف اجلانب اآلخر منه.

 نصح الناصحني
كان أحد األمراء يأخذ أموال رعيته بالظلم والتجرب، وكان من جراء هذا الضغط مغادرة معظم الناس املدينة اليت 

أما من بقي فظل يعيش احملنة فانربى أحد األخيار من مسؤويل الدولة إىل األمري ليطلعه عن يسكنها هذا األمري. و 
سبب مغادرة الرعية للمدينة، مما جعل اململكة خراباً. وحذره بأن االستمرار على هذا احلال ينتهي إىل ما ال حيمد 

ل املدينة عليه وأنزلوه من الكرسي. عواقبه. فأجابه األمري: )جوّع كلبك يتبعك( وكانت النتيجة أن انقّض أه
 وقتلوه شر قتلة. فقال أحد احلكماء فيه عندما قتل: )رمبا أكل الكلب صاحبه إذا مل يشبعه(.

 هكذا كان معاوية
دخل عبد اهلل بن عباس جملس عبد امللك بن مروان يوماً، فرآه جالساً على كرسي مفروش بسجاد األبريسم وال 

ان حييط به من اليمني واليسار وفر السجاد. قال ابن عباس: فلما رآين عبد امللك قال يرى منه إال رأسه ألنه ك
شبه املعتذر عن هذا الوضع: إن هذا اليوم بارد جداً قال: ابن عباس فقلت: نعم هكذا كان يعيش معاوية بن أيب 

. ولكن اآلن ترى ماذا حييط بقرب سفيان من الوضع املرفه واحلياة الرغيدة طيلة عشرين عاماً ومثله غريه من اخللفاء
معاوية؟ حييطه الشوك واخلراب، قال: فأرسل عبد امللك شخصاً لريى قرب معاوية، فرآه كما وصفه ابن عباس. 

 فنقل اخلرب إليه. لكن مل ينفعه ذلك بل بقي يرفل يف النعيم.



 املتوكل يشرتي حتفه
. فقال أحد احلاضرين: مسعت أن لشخص سيفاً قال البحرتي: دار حديث يف جملس املتوكل يوماً عن السيف

 هندياً يف البصرة يقّل مثيله.
 فأرسل املتوكل إىل عامله يف البصرة: بأن يشرتي له السيف املذكور مهما كانت قيمته ومهما كلفه األمر.

إىل اليمن  فكتب له عامله: بأن السيف املذكور قد ابتيع لرجل ذهب به إىل اليمن، فأرسل املتوكل بطلبه رسوالً 
 فاشرتاه له بعشرة آالف درهم وأتى به إىل املتوكل فلما رآه املتوكل فرح به فرحاً شديداً.

ويف اليوم الثاين من وصول السيف قال املتوكل للفتح بن خاقان: احبث لنا عن غالم شجاع ذي جندة حىت أعطيه 
 هذا السيف فيقف على رأسي وحيميين.

 ر( هبذه الصفات اليت أردهتا.فقال له الفتح: لقد اتصف )باغ
 فقال املتوكل: علي بإحضاره فحضر. وأعطاه األمر، وسّلمه السيف، وأمر برفع رتبته وزيادة حقوقه.

قال البحرتي: أن السيف املذكور والذي مل خيرج من غمده لدفع أعداء املتوكل سّله )باغر( على املتوكل وقطعه به 
 إرباً إرباً.

 يوم الظاملني
يف زمن -بن عبد امللك الزيات وزير املعتصم العباسي فظاً غليظاً ظاملاً، ومن ظلمه أنه صنع تنوراً  كان حممد
من النحاس وجعل فيه مسامري رؤوسها من داخل التنور فكان يلقي فيه املذنبني بادعائه فكان احملبوس  -املعتصم 

 العذاب. وإذا قيل له: يا وزير ارمحنا! ال يتمكن إال من اجللوس بدون أن يتمكن من االتكاء فيبقى يف أشد
قال: الرحم خور يف الطبيعة، وملا وصلت اخلالفة إىل املتوكل أمر خبلعه من الوزارة ملا كان أساء إليه قبل ذلك وأمر 

 حببسه يف نفس التنور الذي صنعه لتعذيب اآلخرين.
الرحم خور يف الطبيعة. وبقي يف التنور  وقال له: ذق ما كنت تذيق الناس. فطلب عطف املتوكل فأجابه املتوكل:

حمبوساً أياماً مكبالً بسلسلة يف رقبته زنتها مخسة عشر رطاًل وطلب من سجانه أن يعطيه ورقة وقلماً، فكتب فيها 
 إىل املتوكل هذا الشعر:

 هي السبيل فمن يوم إىل يوم          كأنه مــا تريك العني يف النوم
 ا دول          دنـــــيا تنقل من قوم إىل قـومال جتزعـــّن رويــداً أهن

 منافسة الطغاة
كان السفاح حيرتم أبا مسلم كثرياً ويف أواخر أيــام خالفته عزم أبو مسلم إىل احلج وصادف أن أبا جعفر املنصور 

 أخ السفاح قد حج ذلك العام.
مبعيته مائتا قطار من اجلمال حمملة  ولكثرة هيبة أيب مسلم وفخفخة قوافله أوقع أهل احلجاز يف حرية، وكان

 باألثاث واملؤنة فطلب من مجيع احلجاج أن ال يطبخوا طعاماً ودعا الشريف والوضيع لضيافته.



هذا وكان املنصور ال يأمن من جانب أيب مسلم ومل يطمئن له حينما وصلت اخلالفة إليه فأوجد خالفاً بينه وبني 
 آلية:مسلم بن قتيبة فتال ابن قتيبة هذه ا

 ( فما كان من املنصور إال أن أمر بقتل أيب مسلم فقتل.1)لو كان فيهما آهلة إال اهلل لفسدتا()
 تصفية املنافسني

كان اسم شريويه قبادا وكان ابناً لربويز. ومن اليوم األول لصعوده إىل سرير امللك وجلوسه على كرسي احلكم كان 
 ل هؤالء ليتخلص منهم، وبالفعل قتل مثانية عشر منهم.خيشى أخوانه وأوالدهم، فاستشار وزيره يف قت

حىت جاءت أخوات شريويه يعاتبنه على هذا العمل وأخذن ينصحنه ويقلن له: أمل ختجل من إقدامك على هذا 
العمل؟ قمت بقتل أوالد أبيك ألجل أن حتكم يومني يف هذه الدنيا، فقطعت أعناقهم، فتأمل كثرياً هلذه النصيحة 

من هذا التأنيب وأخذت عالمات احلزن تظهر عليه يوماً بعد يوم حىت فارق الدنيا. وكانت مدة  وبكى طويالً 
حكمه حسب رواية: ستة أشهر ومنهم من قال: بأهنا سنة وستة أشهر وقد سلط اهلل عليه مرض الطاعون ومات 

 به عن عمر ناهز الثانية والعشرين.
 الدكتاتور وذووه

جالوزته، قفز إىل احلكم علي قلى مريزا وهو أحد املقربني لنادر شاه وحاكم بعدما قتل نادر شاه على يد 
خراسان، ومسى نفسه عادل شاه، وتربع على كرسي احلكم، أما أبناء نادر شاه فإهنم قد قتلوا أو خنقوا خنقاً 

يدفعوهنا إىل شنيعاً، وذلك بأن كان اجلالدون يأخذون الشخص ويفتحون فمه وجيعلون مندياًل ملفوفاً يف فيه و 
حلقه، بواسطة قضيب خشيب يوضع على املنديل وهو يف احللق وبواسطة خشبة تشبه املطرقة يطرق هبا على 

القضيب اخلشيب حىت يدخلون املنديل امللفوف يف القصبة اهلوائية، فيؤدي ذلك إىل موته بعد حلظات من هذه 
 العملية.

 ضحايا اجلاه واملقام
سلم السلطة ابنه )أبو الفتح خان( الذي كان حيب الرتف واللهو، وأمور احلكم  بعد أن مات كرمي خان زند ت

كانت مجيعها يف يد عمه وهو )زكي خان( يعين كانت احلكومة ظاهراً بيد )أيب الفتح خان( وواقعاً بيد )زكي 
خان( خان(، وكانت احلال هكذا حىت قتل )زكي خان( على يد أحد خدمه، فاحتل مكانه يف السلطة )صادقي 

وهو أخو )كرمي خان زند( فحقد عليه )علي مراد خان زند( وهو أحد أمراء آل زند وحاكم أصفهان فشكل 
عسكراً وتوجه به إىل شرياز وبعد صعوبة كثرية فتحها، مث قرر أن ينتقم من )صادقي خان( فأمر بإحضاره وكذلك 

، وأمر اجلالد بأن يقطع رأس )صادقي أحضر ابنه )علي نقي خان(الذي كان قائداً يف جيش أبيه صادقي خان
 خان زند( أمام ناظري ابنه )علي نقي خان(.

 فقال اجلالد هل أذهب به إىل باحة القصر وأقطع رأسه؟
 فقال )علي مراد خان(: بل اقطع رأسه هنا.



خان( مث قال اجلالد: فداك نفسي إن املكان مفروش وهذا السجاد الثمني سوف يغرق بالدم، فأجابه )علي مراد 
وكلماته تفيض غيظاً وحنقاً، لقد أمرتك أن تقطع رأسه هنا! أما )صادقي خان( فكانت يداه مغلولتان من وراء 
ظهره، فأخذ اجلالد حبالً وربط به ركبيت )صادقي خان( حىت ال ميلك حراكاً ويكون أطوع لقطع رأسه، مث أخذ 

حىت ال تتساقط قطرات الدم النافرة على مالبسه،  لباساً خمصوصاً كالذي يلبسه الطباخون أو القصابون، فلبسه
وهو لباس خمصوص باجلالدين يشعر الناظر إليه بقشعريرة وامشئزاز يغطي مقدم البدن من السرة إىل أسفل الركبتني 

حبيث يتجاوز نصف الساق قرب املفصل مث أخرج خنجره من غمده فسمع له صوت يتناثر منه شرر املوت مث 
ان( من أنفه وسحبه إىل خلفه حىت بانت رقبته بشكل واضح وحبركتني قاسيتني سريعتني أخذ رأس )صادقي خ

صار الرأس يتدحرج على األرض وفار الدم من رقبته. إن اجلالد كان ماهراً ويعرف كيف وأين يضع سكينه بني 
ن يضعه بني يدي فقرات رقبته ليفصلها متاماً عن بعضها. مث أخذ الرأس وعرضه على )علي مراد خان(، فأمر أ

)علي نقي خان(، أما بدن صادقي فكان جامثاً على ركبتيه حال قطع رأسه والدماء تسيل بغزارة من أوداجه فكان 
 يشكل منظراً مريعاً، بعد ذلك أمر )علي مراد خان( أن تقلع عينا علي نقي خان ويعمى.

ء عيون مجيع أوالد )كرمي خان زند( مث إن علي مراد خان فضاًل عن إعماء عيين )علي نقي خان( أمر بإعما
 الذكور، بدون استثناء حىت ال حتدثهم أنفسهم على أخذ السلطة واحلكم يوماً ما.

 حىت بعد املوت
أمر حممد خان قاجار أن ينقل جثمان كرمي خان زند إىل طهران وأن يدفن حتت السلم الذي يصعده كل يوم 

 ونزوله ويقصد بذلك زيادة النكال واالستهانة جبسده. ليتسىن له أن يسحق اجلسد بقدميه أثناء صعوده
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 هكذا یواجه الطغاة
 

 أ ـ مواقف الرعيل االول من املسلمني
 موقف السيدة زينب)ع(

 ويف التواريخ أنه ملا أُدخل علي بن احلسني عليهما السالم وحرمه على يزيد جيء برأس احلسني )عليه السالم(،
 ووضع بني يديه يف طشت فجعل يضرب ثناياه مبخصرة كانت يف يده وهو يقول:

 لـعبت هاشـــم باملـلك فــــال          خـرب جـــاء وال وحــــي نـــزل
 ليت أشياخـي ببـدر شهــدوا          جزع اخلزرج مــن وقع األسل

 ـا يـــزيد ال تشـلألهلوا واستهـلــوا فــــرحـاً          ثـم قالـــــوا يــ
 قد قتلنا القرَِم مـن ساداهتـم          وعــــدلناه ببــــدر فــــاعــــتدل

 لست من خندف أن مل أنتقم          مـن بنــي أمحد مـا كـان فعـــل
فبينما هو يرتمن بأبياته وإذا بصوت العقيلة زينب يصك مسامعه إذ مل تسمع أحداً يرد على يزيد بن معاوية 

 فقامت وقالت:
 احلمد هلل رب العاملني، وصلى اهلل على رسوله وآله أمجعني.

 (.1صدق اهلل كذلك يقول: )مث كان عاقبة الذين أساؤا السوأى أن كذبوا بآيات اهلل وكانوا هبا يستهزءون()
هواناً  أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار األرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق األسرى أن بنا

على اهلل وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت أنفك، ونظرت يف عطفك جذالن مسروراً 
 حيث رأيت الدنيا لك مستوسقة واألمور متسقة وحني صفاً لك ملكنا وسلطاننا.

 
منلي هلم ليزدادوا إمثاً  مهالً مهاًل، أنسيت قول اهلل تعاىل: )وال حيسنب الذين كفروا إمنا منلي هلم خري ألنفسهم إمنا

 (.2وهلم عذاب مهني()
أمن العدل يابن الطلقاء؟! ختديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول اهلل سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت 
وجوههن حتدو هبن األعداء من بلد إىل بلد، ويستشرفهن أهل املناهل واملناقل ويتصفح وجوههن القريب والبعيد 

 ليس معهن من رجاهلن ويل، وال من محاهتن محي. والدين والشريف،
 وكيف يرجتى مراقبة ابن من لفظ فوه أكباد األزكياء، ونبت حلمه بدماء الشهداء؟؟

وكيف يستبطأ يف بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنان واألحن واألضعان، مث تقول غري متأمث وال 
 مستعظم:

 ثــــم قالوا يـــا يزيد ال تشل      ألهلوا واستــهلوا فـــــرحا    



 منحنياً على ثنايا أيب عبد اهلل سيد شباب أهل اجلنة، تنكثها مبخصرتك.
وكيف ال نقول ذلك؟ وقد نكأت القرحة واستأصلت الشافة بإراقتك دماء ذرية حممد )صلى اهلل عليه وآله( وجنوم 

م، فلرتدن موردهم، ولتودن أنك شللت األرض من آل عبد املطلب وهتتف بأشياخك زعمت أنك تناديه
 وبكمت ومل تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت.

 اللهم خذ لنا حبقنا، وانتقم ممن ظلمنا، وأحلل غضبك مبن سفك دمائنا، وقتل محاتنا.
فواهلل ما فريت إال جلدك، وال حززت إال حلمك، ولرتدن على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( مبا حتملت من 

 ماء ذريته وانتهكت من حرمته يف عرتته وحلمته، حيث جيمع اهلل مشلهم، ويلم شعثهم، ويأخذ حبقهم.سفك د
 (.3)وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهلل أمواتاً، بل أحياء عند رهبم يرزقون()

ومّكنك من وحسبك باهلل حاكماً، ومبحمد )صلى اهلل عليه وآله( خصيماً وجبربائيل ظهرياً، وسيعلم من سّول لك 
 رقاب املسلمني بئس للظاملني بداًل، وأيكم شر مكاناً وأضعف جنداً.

ولئن جرت على الدواهي خماطبتك، إين ألستصغر قدرك وأستعظم تقريعك، وأستكثر توبيخك، لكن العيون 
 عربى والصدور حرى.

تنطف من دمائنا،  إال: فالعجب كل العجب لقتل حزب اهلل النجباء حبزب الشيطان الطلقاء فهذه األيدي
 واألفواه تتحلب من حلومنا، وتلك اجلثث الطواهر الزواكي تنتاهبا العواسل، وتعفرها أمهات الفواعل.

 ولئن اختذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً، حني ال جتد إال ما قدمت يداك وما ربك بظالم للعبيد.
 وإىل اهلل املشتكى، وعليه املعول.

ناصب جهدك، فواهلل ال متحو ذكرنا، وال متيت وحينا، وال تدرك أمدنا، وال ترحض فكد كيدك، واسع سعيك و 
عنك عارماً وهل رأيك إال فند؟ وأيامك إال عدد؟ ومجعك إال بدد؟ يوم ينادي املنادي: إال لعنة اهلل على الظاملني 

الرمحة ونسأل اهلل أن يكمل هلم واحلمد هلل رب العاملني الذي ختم ألولنا بالسعادة واملغفرة، وآلخرنا بالشهادة و 
 (.4الثواب ويوجب هلم املزيد، وحيسن علينا اخلالفة إنه رحيم ودود، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل)

 يف مواجهة يزيد
ذكرت التواريخ أن يزيد هّيأ جملساً عاماً يف املسجد األموي وأحضر علي بن احلسني عليهما الصالة والسالم، 

رب ويذم احلسن واحلسني وأبامها )عليهم السالم( ففعل اخلطيب ذلك بال ارعواء وبالغ يف وأمر خطيبه أن يصعد املن
ذم أمري املؤمنني واحلسن واحلسني صلوات اهلل عليهم كما بالغ يف مدح معاوية ويزيد والعائلة األموية، فصاح به 

ط اخلالق فتبوأ مقعدك من علي بن احلسني )عليه السالم(: ويلك أيها اخلاطب، اشرتيت مرضاة املخلوق بسخ
النار، مث قال علي بن احلسني عليهما السالم ليزيد ائذن يل أن أصعد هذه األعواد فأتكلم بكلمات هلل فيهن رضا 
وهلؤالء اجللساء فيهن أجر وثواب، فأىب يزيد عليه ذلك فقال الناس ليزيد ائذن له فليصعد املنرب فلعلنا نسمع منه 

 مل ينزل إال بفضيحيت وفضيحة آل أيب سفيان!!شيئاً فقال: أنه إن صعد 
 قالوا: وما قدر ما حيسن هذا الفىت.



 فقال: أنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا!!
 فلم يزالوا به حىت أذن له فصعد املنرب.

فحمد اهلل وأثىن عليه وصلى على رسوله )صلى اهلل عليه وآله وسلم( وخطب خطبة أبكى منها العيون وأوجل 
 لقلوب.منها ا

وقال: أيها الناس أحذركم من الدنيا وما فيها، فإهنا دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها من حال إىل حال قد أفنت 
القرون اخلالية، واألمم املاضية الذين كانوا أطول منكم أعماراً وأكثر منكم آثاراً، أفنتهم أيدي الزمان، واحتوت 

فكأهنم ال كانوا هلا أهالً وال سكاناً، قد أكل الرتاب حلومهم، وأزال عليهم األفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا 
 حماسنهم، وبدد أوصاهلم ومشائلهم، وغري ألواهنم وطحنتهم أيدي الزمان.

 أفتطمعون بعدهم بالبقاء؟ هيهات هيهات!
ن قصوركم إىل ال بد لكم من اللحوق هبم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصاحل األعمال وكأين بكم وقد نقلتم م

قبوركم فرقني غري مسرورين، فكم واهلل من قريح قد استكملت عليه احلسرات، حيث ال يقال نادم وال يغاث 
 ظامل.

 قد وجدوا ما أسلفوا، وأحضروا ما تزودوا، ووجدوا ما عملوا حاضراً وال يظلم ربك أحداً.
ة القيامة، وحلول يوم الطامة )ليجزي الذين فهم يف منازل البلوى مهود، ويف عساكر املوتى مخود، ينتظرون صيح

 (.5أساؤوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن()
مث قال: أيها الناس أعطينا ستاً وفضلنا بسبع، أعطينا العلم واحللم والسماحة والفصاحة والشجاعة واحملبة يف 

وآله( ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد اهلل  قلوب املؤمنني وفضلنا بأن منا النيب املختار حممداً )صلى اهلل عليه
وأسد رسوله، ومنا سبطا هذه األمة ومنا مهدي هذه األمة، مث قال: من عرفين فقد عرفين، ومن مل يعرفين أنبأته 

حبسيب ونسيب، أيها الناس، أنا ابن مكة ومىن، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من محل الزكاة )الركن... خ ل( 
لرداء، أنا ابن خري من ائتزر وارتدى، أنا ابن خري من انتعل واحتفى، أنا ابن خري من طاف وسعى، أنا بأطراف ا

ابن خري من حج ولىب، أنا ابن من محل على الرباق يف اهلواء، أنا ابن من أسرَي به من املسجد احلرام إىل املسجد 
بن من دنا فتدىل، فكان قاب قوسني أو أدىن، أنا ابن األقصى، أنا ابن من بلغ به جربائيل إىل سدرة املنتهى، أنا ا

من صلى مبالئكة السماء مثىن مثىن، أنا ابن من أوحى إليه اجلليل ما أوحى، أنا ابن حممد املصطفى، أنا ابن علي 
املرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم اخللق حىت قالوا ال إله إال اهلل، أنا ابن من ضرب بني يدي رسول اهلل )صلى 

هلل عليه وآله( بسيفني وطعن برحمني وهاجر اهلجرتني وبايع البيعتني، وقاتل ببدر وحنني، ومل يكفر باهلل طرفة عني، ا
أنا ابن صاحل املؤمنني، ووارث النبيني، وقامع امللحدين، ويعسوب املسلمني ونور اجملاهدين، وزين العابدين، وتاج 

من آل طه وياسني رسول رب العاملني، أنا ابن املؤيد جبربائيل املنصور  البكائني، وأصرب الصابرين، وأفضــل القائمني
مبيكائيل، أنا ابن احملامي عن حرم املسلمني وقاتل املارقني والناكثني والقاسطني واجملاهد أعدائه الناصبني وأفخر 

وقاصم املعتدين من مشى من قريش أمجعني وأول من أجاب واستجاب هلل ولرسوله من املؤمنني وأول السابقني 



ومبيد املشركني وسهم من مرامي اهلل على املنافقني ولسان حكمة العابدين وناصر دين اهلل، وويل أمر اهلل وبستان 
حكمة اهلل وغيبة علمه مسح سخي هبي هبلول زكي أبطحي رضي مقدام مهام صابر صوام مهذب قوام، قاطع 

اناً وأمضاهم عزمية وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم يف األصالب ومفرق األحزاب أربطهم عناناً وأثبتهم جن
احلروب، إذا ازدلفت األسنة وقربت األعنة يذروهم ذرو الريح اهلشيم ليث احلجاز، وكبش العراق مكي مدين 

خيفي عقيب بدري أحدي، شجري مهاجري، من العرب سيدها، ومن الوغى ليثها، وإرث املشعرين وأبو السبطني 
 ذاك جدي علي بن أيب طالب.احلسن واحلسني 

 مث قال: أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النساء، أنا ابن خدجية الكربى.
 أنا ابن املقتول ظلماً.

 أنا ابن حمزوز الرأس من القفا.
 أنا ابن العطشان حىت قضى.

 أنا ابن طريح كربالء.
 أنا ابن مسلوب العمامة والرداء.
 لسماء.أنا ابن من بكت عليه مالئكة ا

 أنا ابن من ناحت عليه اجلن يف األرض والطري يف اهلواء.
 أنا ابن من رأسه على السنان يهدى.

 أنا ابن من حرمه من العراق إىل الشام تسىب.
فلم يزل يقول: أنا، أنا، حىت ضج الناس بالبكاء والنحيب، وخشي يزيد أن تكون فتنة، فأمر املؤذن فقطع عليه 

 الكالم.
 ذن: اهلل أكرب.فلما قال املؤ 

 قال علي بن احلسني: ال شيء أكرب من اهلل، كربت كبرياً ال يقاس.
 فلما قال املؤذن: أشهد أن ال إله إال اهلل.

 قال علي بن احلسني: شهد هبا شعري وبشري وعظمي وحلمي ودمي.
 فلما قال املؤذن: أشهد أن حممداً رسول اهلل.

 اً هذا جدي أم جدك يا يزيد؟إلتفت من فوق املنرب إىل يزيد وقال: حممد
 فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وكفرت، وإن قلت: إنه جدي فلم قتلت عرتته.

 (.6فنزل زين العابدين من املنرب، هذا وقد تفرق من كان يف املسجد، والتفوا حول اإلمام زين العابدين)
والعيال من الشام إىل وطنهم ومقرهم، وملا خشي يزيد الفتنة وانقالب األمر، عجل بإخراج اإلمام زين العابدين 

 ومكنهم مما يريدون.
 تركيبة اجليش اإلسالمي



ويف قصة أخرى فتح املسلمون الــعراق، وكان اجليش املسلم ثالثني ألف مقاتل، فيهم األلوف من النساء 
 املمرضات والاليت كن يهيئن الوسائل ألزواجهن وإخواهنن وآبائهن.

اً شعبياً واجليش الشعيب ليست نفقته على الدولة، بل على أنفسهم، ألهنم كانوا واجليش اإلسالمي آنذاك جيش
يؤدون فريضة واجبة كالصالة والصيام واحلج، فكان اجلــيش ال يأيت إال متطوعاً متكفالً بنفسه كل مؤنته العائلية 

آله وسلم( أو احلاكم األعلى واحلربية ويستصحب النساء معه ألجل شؤوهنم وأحياناً كان الرسول )صلى اهلل عليه و 
للحرب يساعد اجليش مبساعدات يف شؤوهنم اخلاصة واليومية كما هو مذكور يف التواريخ فكانت النسوة يصحنب 
أوليائهن يف هذه احلرب، وفرقة )النخع( وحدها كان معها سبعمائة امرأة كما كان مع فرقة )البجيلة( ألف امرأة، 

ود به عاش على التمر وحنوه من األغذية البسيطة جداً، ويف قصص جيش العسرة وكان املسلم إذا مل جيد ما يتز 
الغرائب ذكرها التاريخ، وهكذا إذا حتول اإلنسان من اإلنسان العادي إىل إنسان تقدمي مقدام، تتحول كل 

جلندية يف كل حاجاته اجلسدية إىل أشياء تافهة يف نظره، وال يهمه سوى التقدم، فكان املسلم املثل األعلى يف ا
زمان ومكان، يقاتل وهــو جائع ويقاتل وهو تعبان، ويقاتل وهو مثخن باجلراح، ويقاتل وهو مريــض، ويقاتل وهو 

شيخ كبري أو شاب يف ريعان شبابه، يقاتل يف الصحراء املــتوقدة يف املناطق احلارة، ويقاتل يف السفوح املغطاة 
إفريقيا أو آسيا أو أوروبا ويقاتل يف الرب مثل ما يقاتل يف البحر، وأحياناً  بالثلوج يف املناطق الباردة ويقاتل يف 

كانت املرأة تقاتل إذا كان األمر دفاعاً كما يف قصة )نسيبة( مع رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(، ويف قصة اإلمام 
 احلسني )عليه السالم( حيث حاربت بعض النساء وأنشدت:

 
 ــــة           خــــاوية بــــاليــــــة حنيفـــــــةأنا عجــــوز ويدي ضعيفــ

 أضربكــــــــم بضربة عنيفــــة           دون بين فاطمــــة الشريفـــــــة
لكن اإلمام )عليه السالم( ردها ملصلحة رآها، وقد نشر املسلمون اإلسالم وحرروا البشرية يف كثري من رقاع 

لث املعمورة يف أقل من ثلث قرن، كما حيدثنا التاريخ، وما قاتل املسلمون بكثرة األرض، حىت بلغت فتوحهم إىل ث
العدد وال باألهبة املتزايدة وما قاتلوا إال وانتصروا ألهنم كانوا ينصرون اهلل بقلوب ملؤها إميان، ومل يقصدوا بعملهم 

انة واحلرية ومل يكونوا يف ذات يوم عرض الدنيا، فما قاتلوا إال دفاعاً عن احلق واملثل العليا والصدق واألم
مستعمرين وإمنا كانوا حمررين، وهلذا كانوا يسّلمون أزمة البالد إىل أرباهبا وإذا وضعوا من أنفسهم حاكماً تصرف 
احلاكم كفرد واحد منهم، كما كان )سلمان( يف املدائن و )عمار( يف الكوفة، و )عتاب بن أسيد( يف مكة إىل 

دأب املسلمني الذين مل يكونوا يريدون االستعمار ألحد أبداً، وال خيفى أن إطالق لفظ غري ذلك، وهذا كان 
)االستعمار( على ما ترتكبه الدول الكربى يف احلال احلاضر خطأ، هذا االستعمار هو )استخراب( وليس 

 )استعماراً(.
 ( وهؤالء ال يستعمرون وإمنا خيربون ويهدمون.7قال سبحانه: )استعمركم()

 اجليشنيبني 



وعلى أي حال اجته اجليش اإلسالمي حنو اجليش الفارسي، واجليش اإلسالمي مكون من ثالثني ألف مبا فيه من 
النساء ولعل فيهم األطفال والصغار أيضاً كما هي العادة، أما اجليش الفارسي فكان مؤلفاً من مائة وعشرين ألفاً، 

يقدمون للجنود الطعام واللباس واملركب وينصبون هلم اخليم  وهو جيش منظم تتكفل الدولة احتياجاته حيث كانوا
املزركشة وحيملون معهم املعدات والذخائر واألموال كما كانوا حيملون معهم النساء املغنيات واخلمور وآالت 

 القمار، وقد ورد مثل ذلك يف قصة حماربة قريش لرسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( وكذلك يف قصة الذين حاربوا
اإلمام احلسني )عليه السالم( فكان يسمع من معسكر اإلمام تالوة القرآن والدعاء طول الليل بينما كان يسمع 
من معسكر ابن سعد األغاين، وقد كان ذلك سبب التحاق ثالثني رجالً مبعسكر اإلمام احلسني )عليه السالم( 

معه، ومن كان مع اهلل كان اهلل معه حىت وإن قتل ليلة عاشوراء، ومن الواضح أن من مل يكن مع اهلل مل يكن اهلل 
 الذي كان مع اهلل وسلم الذي ليس مع اهلل، ولذا قال الشاعر:

 زعموا بأن قتل احلسني يزيدهم          كــــال لقد قتل احلسيـن يزيدا
 بطولة جندي مسلم

من يفاوضهم ويبني هلم ماذا  وعلى أي حال طلبت القيادة الفارسية من قائد اجليش اإلسالمي أن يبعث إليهم
فقد كانوا يتصورون أن هؤالء هم العرب الذين كانوا يأتون إليهم قبل اإلسالم،  -على اصطالحهم -يريد العرب 

فأرسل القائد اإلسالمي إليهم سفرياً وملا عرف الفرس بأن الرسول يأتيهم حشدوا ما استطاعوا من األهبة 
يباج والوسائد املرصعة املوضونة، ولبس اجلند أهبى الثياب وحتلوا بأحسن والفخفخة وفساطيط احلرير وستور الد

األزياء ليستعرضوا على املسلمني عزهتم ومنعتهم وشوكتهم حىت خيافوا منهم ويرجعوا من حيث أتوا، جاء رسول 
باخلرق، حيث  اجليش اإلسالمي بثيابه اليت ال ميلك غريها، وكانت الثياب مرقعة، وله عباءة بالية وسيفه ملفوف

مل جيد الغمد، وملا أراد الدخول على )رستم( القائد الفارسي، أراد اجلالوزة نزع سالحه فأىب وثار يف وجوههم 
على انفراده وكثرهتم ورثة ثيابه وجودة ثياهبم لكنهم ملا رأوا أنه يأىب من إعطاء سيفه مسحوا له أن يدخل بسيفه 

رياً هبا مشمئزاً منها )ومن الواضح أن من كان نظره إىل اهلل سبحانه فأقبل يطأ على هذه البسط والوسائد مزد
وتعاىل ال يهمه املظهر( وإمنا يكون كما ورد يف حق اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم(: )كاجلبل ال حتركه 

)صلى اهلل عليه  ( فإن من كان مهه احلقيقة ال يبايل باملظاهر، وقد عّلم رسول اهلل8العواصف وال تزيله القواصف()
وآله( املسلمني بقوله وسريته الطاهرة، عدم االهتمام بالدنيا بل الرغبة يف اآلخرة، والنظر إىل لطف اهلل سبحانه 

( وإن العظمة هي عظمة النفوس، وإن متاع الدنيا ظل زائل وإن اآلخرة 9وتعاىل، و )إن التقي هو تقي القلب()
قد بعث فيهم الرسول )صلى اهلل عليه وآله( تلك الروح العظيمة اليت دفعت هي الباقية وإن اهلل ينصر من نصره، و 

 باملسلمني إىل اإلمام مما بقي أثره إىل هذا اليوم، وإن حتطمت شوكتهم وزالت دولتهم وتسلط العمالء عليهم.
 فجاء الرسول حىت بلغ سرير رستم املزركش املوضون بالذهب فجلس عليه.

جرأته وصاحوا به كي يتنحى عن السرير، لكن الرسول كسر شوكتهم، وقال: يا  وهنا تعجب هؤالء الفرس من
معشر العجم، قد كانت تبلغنا عنكم األحالم وحنسب أن لكم عقواًل واآلن عرفت أن ال عقول لكم، وأنكم 



الناس عماًل، ترضون أن تكونوا عبيداً ألمرائكم، لكنا ال فرق بيننا وبني أمري ومأمور وإمنا األمري فينا هو أكثر 
 وأثقلهم محاًل، وأجرأهم يف احلروب، وأشدهم عبادة وزهداً، ألن اإلمارة فينا واجب وتكليف ال لذة وتشريف.

فقال له رستم: إنا نعلم سوء حالكم وفقركم وإقفار بالدكم وأنكم كنتم تأتوننا سائلني راغبني، وإنين سأعطي كل 
جرأتكم علينا، فارجعوا إىل بالدكم، وأراد رستم بذلك استمالتهم واحد منكم محل بعري قمحاً ومتراً وأعفو عن 

ظاناً أهنم هم العرب السابقني الذين كانوا يهابون حىت اسم )كسرى( ويأتوهنم طاليب رزق أو سائلي حاجة ومل 
وال كلاًل يدر رستم أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله( قد مألهم بتلك الروح الوثابة التقدمية اليت ال تعرف فشالً 

وال ملاًل وال تأخراً، ولذا أجابه الرسول قائاًل: نعم قد كنا على شر مما ذكرت، وكنا نأكل من اجلوع احلشرات، 
واهلوام، وكان أحدنا يقتل ابن عمه ليسلبه ماله وكنا أهل جهالة وضاللة ولكن اهلل بعث فينا نبياً أرشدنا إىل طريق 

اهلل به بني قلوبنا وأنار به عقولنا، وأثار به مهمنا. )مث مضى يشرح له مزايا  اهلدى ودلنا على أبواب اخلري، فأّلف
اإلسالم وأهنم غري أولئك السابقني وأن اهلل سبحانه وتعاىل وعدهم النصر وأنه ال بد وأن ينتصروا على الفرس كما 

 انتصروا على غريه(.
وأمر بسيف مرصع بالآللئ واجلواهر فقدمه له فأراد رستم أن يالطفه ويستصغر شأنه فأشار إىل سيفه حمتقراً 

قائاًل: خذ هذا بدل ذاك )ولعله أراد أن يرشيه بذلك لعله ينصرف ملا يعتاد من الرشوة يف هذه املواقع يف العامل، 
قبل اإلسالم ويف عامل اليوم( لكن الرسول سل سيفه وضرب به سيف رستم فقطع سيفه سيف رستم املرصع 

قال: اآلن إما اإلسالم أو اجلزية أو احلرب. فنخر رستم ملا ذكر له اجلزية وشخر، وعىت وتكرب، باجلواهر والآللئ، و 
وقال: لوال أنك رسول لقتلتك، ولكن غداً سأحموكم عن األرض حمواً، قال هذا الكالم وقلبه ممتلئ خوفاً، ألنه  

كتبنا الفقهية أن التخيري بني   كان يعلم أن هؤالء من هم وأهنم كيف يفتحون ويتقدمون )وقد ذكرنا حنن يف
اإلسالم أو اجلزية أو احلرب بالنسبة إىل الكفار إمنا هو إلنقاذ املستضعفني من براثن املستكربين، كما قال 

( واجلزية معناها أن يكون آخذها أعلى من 11سبحانه: )وما لكم ال تقاتلون يف سبيل اهلل واملستضعفني()
 سّيئ(.معطيها، وإال فليس للجزية معىن 

وكانت الفيلة يومئذ كالدبابات  -قامت احلرب بني املسلمني والفرس، وقدم الفرس الفيلة  -وغداً حسب املوعد 
فاضطرب منها اجليش اإلسالمي ومل يعرفوا كيف  -يف هذا اليوم، أو أعظم منها، ومل يكن للمسلمني هبا عهد 

عدي كرب وأصحابه فواجهوها بالسيوف يقطعون يردوها فانربى هلا طائفة من أبطال املسلمني كعمرو بن م
 خــراطيمها فولت تدوس أصحاهبا الذين سريوها ليحتموا هبا.

 ويف قصة أخرى ضرب املسلمون عني الفيلة بسب الرماح فعميت ومل تعرف احلركة وانتصر املسلمون انتصاراً كبرياً.
 مواقف مشرفة

مع ذلك كان يقوم وسط املعركة غري متزعزع وال مضطرب  واتفق يف هذه احلرب أن مرض القائد اإلسالمي لكنه
وال وإن وكان يقود املعركة وهو يف حال املرض، وإذ كان ينظر يف الساحة رأى فرسه يركبها فارس جيول فيها 

وحيمل على العدو ويفرق اجلموع ويفعل األفاعيل، فعجب القائد من هذا الرجل الذي جترأ على ركوب فرسه، وملا 



وقد كان معتاداً هلا قبل  -من قبل  -عرف أنه أبو حمجن وكان أبو حمجن قد شرب اخلمر يف اجليش سأل عنه 
اإلسالم، وكان جديد العهد باإلسالم، فلم يتمكن من تركها، ولذلك حبس القائد أبا حمجن يف مكان مشرف 

طيين فرساً حىت أحارب األعداء، على املعركة فرأى أبو حمجن املعركة وهو سجني، فقال لزوجة القائد: أطلقيين وأع
ولك علي عهد أن أعود وأن أضع رجلي يف القيد وصدقته املرأة )حيث كان من املتعارف بني املسلمني صدق 

احلديث وأداء األمانة مبا علمهم الرسول )صلى اهلل عليه وآله( وما كان يف املسلمني السابقني األخيار من يعاهد 
ه زوجة القائد وأعطته فرس القائد وكان الرجل فارساً شجاعاً ال يشق له غبار ففعل يف اهلل عهداً مث خيلفه( فأطلقت

 ذلك اليوم األفاعيل الغريبة وأدار احلرب حبيث انتفع املسلمون.
فلما رأى القائد هذا الرجل وعرف أنه أبو حمجن أطلق سراحه وعفا عنه قائاًل: )إن احلسنات يذهنب 

حمجن هذا الكالم من القائد، قال: وأنا لن أشرهبا بعد اليوم أبداً، ووىف بوعده وكان ( وملا مسع أبو 11السيئات()
 الفتح اإلسالمي الباهر الذي ملك فيه املسلمون كنوز فارس وأرسلوا هبا إىل املدينة.

تون قالوا وكانت الكنوز شيئاً ال يتصوره العقل يف ذلك اليوم، فقد كان فيها بساط طوله ستون ذراعاً وعرضه س
ذراعاً فيه صورة بستان وهنر وأزهار مصنوعاً من الديباج فيه قضبان من الذهب وأنواع اجلواهر يشربون عليه يف 

الشتاء فكأهنم منه يف ربيع، كما كان مع املغامن تاج كسرى وسواره. ونادى اخلليفة )سراقة( الذي حلق برسول اهلل 
أنه إن أسلم لبس تاج كسرى، وسواره، فجاء سراقة ولبس التاج )صلى اهلل عليه وآله( يوم الغار فبشره الرسول ب

 (.12والسوار وقال: احلمد هلل الذي سلبها كسرى بن هرمز وألبسهما إعرابياً من بين مدجل)
 مواقف سعيد بن املسيب

مواقف  وينقل يف أحوال سعيد بن املسيب أنه كان يف جرأته وصراحته مع امللوك واألمراء مما يضرب به املثل، وله
مشرفة مع عبد امللك والوليد واحلجاج وغريهم، فقد رفض عطاء السلطان وتراكمت رواتبه حىت بلغت ثالثني ألفاً 
فلم يأخذ منها درمهاً واحداً، وكان له أربعمائة درهم فقط يتجر هبا بالزيت ويعيش منها عيشة زهد وكفاف وقناعة 

ألذان إال وهو يف املسجد، ومل يغرّي مكانه من الصف األول وحيكى يف أحواله أنه بقي أربعني سنة ال يسمع ا
 وذات مرة طلبه عبد امللك.

)وهو امللك الطاغي الذي يقتل بال حساب ويصادر بال حساب وينتهك األعراض بال حساب(، بأن أرسل 
سيب بإصبعه أن مدير شرطته إليه فوقف عليه يف احللقة اليت كان يدرس فيها وأشار مدير الشرطة إىل سعيد بن امل

تعال وأدار ظهره حيسب أنه قد مشى سعيد خلفه، فلما مل يره ظن أنه مل يبصر اإلشارة فرجع فأشار إليه فلما مل 
 يرد عليه.

 قال: هيه أنت، قم أجب األمري.
 قال: ما يل إليه من حاجة.

 قال: لو كان األمر إيل لضربت عنقك يدعوك األمري وال جتيب.
 يعطيين شيئاً فهو لك، وإن كان لشر، فإين واهلل ال أحل حبويت حىت يقضي اهلل ما يشاء.قال: إن كان يدعوين ل



 رجم باحلصى
ورأى سعيد بن املسيب احلــجاج مرة واحلجاج يسيء يف الصالة فنبهه فلم يستمع وإمنا سدر يف غيه وعدم 

 (.13االهتمام بالصالة، فرماه بكف من حصى املسجد)
 رفض وحتدى

املسيب يروي بان الرسول )صلى اهلل عليه وآله( هنى عن بيعتني، فلما أراد عبد امللك بن مروان أن وكان سعيد بن 
يبايع لولديه الوليد وسليمان من بعده تبعه الناس وبايعوه، لكن سعيداً أخذ جياهر ضد ذلك، ومل جيعل لنفسه 

 واحد من الناس وحشر مع الناس عيد خملصاً بفتوى جديدة أو اضطرار أو عسر أو حرج أو ما أشبه، ومل يقل إين
وهم بايعوا فألبايعن مثلهم ومل يقل إن مل أبايع نالوا من كراميت وحقروين وأنا رمز العلم والدين فيكون التحقري 

للدين، ولكنه وقف موقف احلق فأىب البيعة واستند إىل حديث رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( ، وليس معىن ما 
عد الثانوية غري صحيحة وإمنا معناه أنه ال يصل األمر إىل القواعد الثانوية إال إذا مل جيد اإلنسان ذكرناه أن القوا

 للقواعد األولية مساغاً.
ملثل هذا املوقف ُضرب عبد اهلل بن مسعود، ونُفي أبو ذر إىل الربذة حىت مات هو وزوجته وولده يف تلك 

)عليه الصالة والسالم( إىل كربالء، إىل غري ذلك من قصص األنبياء الصحراء املقفرة جوعاً، وجاء اإلمام احلسني 
واألئمة والعلماء الصاحلني الذين مل يلتجئوا إىل القواعد الثانوية حيث مل يكن اجملال هلا وإمنا كان اجملال للقواعد 

 األولية على تفصيل ذكرناه يف الفقه.
واع الرتغيب والرتهيب وهدده بالسجن إن مل يبايع ووعده وعلى أي حال فبذل أمري املدينة لسعيد بن املسيب أن

إن بايع اإلثنني باألموال الطائلة واملقام الرفيع، فلم يقبل، فهدده باجللد علناً، وضج العلماء من هذا التهديد، 
 وتوسطوا بني أمري املدينة وبني سعيد، فقال هلم أمري املدينة: افعلوا ما شئتم.

 م وعرضوا عليه أن يسكت فال يقل ال وال نعم.فذهب إليه وفد من كباره
قال سعيد: أنا أسكت عن احلق. ال يكون هذا وكانوا يعلمون أنه إذا قال ال، فليس هناك ما يرجعه إىل نعم إال 

 احلق وال حق يف بيعة حاكمني.
 فقالوا له: إذاً فاعتزل يا سعيد يف بيتك أياماً حىت متر العاصفة بسالم.

 وال أخرج إىل الصالة وأنا أمسع حي على الصالة، حي على الفالح، وما مسعتهما منذ أربعني قال: أبقى يف بييت
 سنة إال وأنا يف املسجد. ال يكون هذا.

 قالوا: فبدل مكانك من املسجد حىت إذا جاءك رسول األمري مل جيدك فيه، فريجع خائباً وينتهي األمر بسالم.
أتقدم وال أتأخر من مكاين شرباً، وملا رأى األمري أنه ال يرضخ ملقاله دعاه  قال: أخوفاً من خملوق ال يكون هذا ال

 مث هدده بالقتل.
قال سعيد: كيف أبايع خلليفتني وقد هنى الرسول )صلى اهلل عليه وآله( عن بيعتني، وملا رأى أمري املدينة أنه ال 

فسيق وجرد من ثيابه إال ثوباً قصرياً، ينفع معه شيء، وأنه مصر على رأيه أمر بأن يساق إىل ساحة العقوبة 



وضرب مخسون سوطاً مث أخذ إىل السجن وملا وضع يف السجن صنعت بنته طعاماً كثرياً وجاءت به إليه، فقال 
سعيد لبنته: هذا ما يريده )هشام( يعين األمري أن أفتقر ويذهب مايل فأحتاج إىل أمواهلم فيستعبدوين هبا وال أدري 

، فانظري ما كنت آكله كل يوم يف بييت فأتين به، فإن العلماء ال يذلون إال إذا احتاجوا إىل إىل مىت ميتد سجين
 أموال امللوك.

 مواقف بطولية
 ويذكر أن هارون العباسي سأل )هبلواًل( عن أنه هل هو من أهل اجلنة أو من أهل النار؟

 أنك من أهل هذه أو أهل هذه؟ فأجابه هبلول: اعرض نفسك على القرآن فانظر هل أن القرآن يقول لك
 قال هارون: يف أي مكان من القرآن أجد ذلك؟

( فأطرق هارون رأسه 14قال هبلول: حيث يقول اهلل سبحانه: )إن األبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم()
 إىل األرض ومل يقل شيئاً.

ر قال لليث: دلين على رجل صاحل وذكروا يف أحوال عثمان بن احلكم اجلذامي الذي كان يف مصر، أن املنصو 
لوالية مصر، فدله على عثمان فلما جاءته الوالية كرهها كرهاً شديداً، وتأمل منها مث سأل من دل األمري على 

 ذلك؟
قالوا له: الليث فحلف عثمان أن ال يكلمه أبداً ألنه سبب له هذا األذى، يعين تعرضه لوالية مصر ومل يتكلم معه 

 حىت مات.
 اكسةصورة مع

ويف قبال هؤالء الزاهدين الرجل الراغب فانظروا إىل الفرق بينهما: فقد حيكى أن )ليثاً( عامل مصر جاء إىل بغداد 
وقد حدث أنه جرى بني هارون العباسي وزوجته زبيدة كالم فقال هلا: أنت طالق إن مل أكن من أهل اجلنة، مث 

معوا جلس هلم وسأهلم فاختلفوا وبقي )ليث( مل يتكلم فسأله ندم فكتب إىل البلدان ومجع علماءها إليه فلما اجت
هارون، فقال: إذا أخلى األمري جملسه أقول قويل يف الفتيا، فصرفهم هارون، فقال: أتكلم على األمان، قال: نعم، 

فأمر بإحضار مصحف فأحضر، قال: اقرأ يا أمري سورة الرمحن، فقرأها حىت وصل إىل قوله تعاىل: )وملن خاف 
( قال: إمسك يا أمري، قل واحلف باهلل، فصعب على هارون ذلك، فقال: الشرط يا أمري، 15قام ربه جنتان()م

فحلفه بأشد اإلميان أنه خياف مقام ربه، فلما حلف قال: مها جنتان يا أمري ال جنة واحدة، فسمع التصفيق 
 وهياج الفرح من وراء السرت.

ون خياف مقام اهلل سبحانه، وإذا كان كذلك فلماذا اخلمر وامليسر، نعم، هكذا يفعل حب الدنيا، فهل كان هار 
وقتل اآلمنني األبرياء واالستبداد باحلكم وملء السجون وتعذيب السجناء واالستهتار بدماء املسلمني وأمواهلم 

ظة فهل كلهم من وأعراضهم ولو كان املراد اخلوف ولو حلظة واحدة فإن كثرياً من الكفار واجلناة خيافون اهلل ولو حل
أهل اجلنة، نعم املراد من خوف اهلل سبحانه اخلوف الدائم الذي ال يوجد إال يف املطيعني. لكن ذلك أيضاً 

مشروط باإلميان التام واالستقامة التامة وإال فالعديد من رهبان النصارى والربامهة ومن أشبههم خيافون اهلل سبحانه 



حرفني يف العقيدة أو يف العمل وقد قال اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة وتعاىل خوفاً دائماً، وكذلك من املن
( مما يدل على أهنم كانوا طالبني للحق وإمنا أخطؤوه، 16والسالم حول اخلوارج إهنم طلبوا احلق فأخطؤوه)

 وخطأهم سبب هلم ورود النار وعدم كوهنم من أهل اجلنة.
 ب ـ مواقف العلماء أمام الطاغوت

 إلمام املريزا الشريازيشجاعة ا
من قصص الشجاعة والشجعان ما ينقل عن قائد ثورة العشرين )آية اهلل الشيخ مريزا حممد تقي الشريازي رمحه 

 اهلل( أنه كان يف كمال الشجاعة.
وذات مرة أراد احلاكم العسكري العام الربيطاين املسمى بـ )كوكس( الذي احتل العراق، وكان يسكن يف بغداد أن 

أنه ذهب إىل مساحة الشيخ وطلب منه أن  -وهو أحد أشراف كربالء  -ور اإلمام الشريازي، قال املتحدث: يز 
يأذن )لكوكس( بزيارته، فأىب الشريازي ذلك وكلما أحل هذا الوجيه على أذنه يف زيارته له مل يزدد الشيخ إال إباًء 

 وره على حني غرة وبدون سابق موعد.قال: فذهبت وقلت لكوكس: إنه يأىب زيارتك له، قال: فإين أز 
قال املتحدث: وبالفعل فقد زاره كوكس على حني غرة مع بعض أصدقائه واإلمام كان جالساً يف غرفته، ففوجئ 

بزيارة كوكس له لكنه مل يرفع له رأساً ومل يتكلم معه بكلمة، وكلما تكلم كوكس وترجم له املرتجم مل جيبه شيئاً 
 وامتأل غضباً وغيظاً وقام وخرج من الدار.فامحر وجه كوكس خجالً 

قال املتحدث: وملا عرفت األمر جئت إىل املريزا فقام يل احرتاماً وأجاب السالم ورحب، وملا جلست أمر يل 
بالشاي. قلت له: شيخنا إين رجل عادي ومع ذلك حترتمين هذا االحرتام تقوم يل إعظاماً وجتيب السالم، وتأمر 

ذا ممثل بريطانيا العظمى وهو مسيطر على العراق اآلن، ال تتكلم معه، وال تقوم له، وال يل بالشاي، وكوكس ه
 تأمر له بالشاي، وال حترتمه؟

عندها رفع اإلمام الشريازي رأسه وقال: يا فالن إنك رجل مسلم ومن الالزم على املسلم أن حيرتم املسلم، أما هو 
 مل أحرتمه، وأحرتمك. رجل كافر حمارب واحملارب ال احرتام له وهلذا

 شهامة وشجاعة
الذي صار ملكاً على العراق بعد احتالل  -ومن قصص الشجاعة اإلسالمية املعاصرة أنه طلب فيصل األول 

من علماء النجف األشرف االلتقاء به لكنهم أبوا وأخرياً صار القرار على تالقي الطرفني يف الروضة  -الربيطانيني 
السالم والتحية، فاجتمع به السيد أبو احلسن األصفهاين والشيخ عبد الكرمي اجلزائري  العلوية على مشرفها آالف

والشيخ حممد حسني كاشف الغطاء، وقد فوضا الشيخ اجلزائري للتكلم معه )يف مشكلة حدثت بينه وبني عشائر 
شؤون الفراتني،  الفرات( فتكلم معه الشيخ اجلزائري، لكن فيصل هترب عن املوضوع وكّذب تدخل احلكومة يف

قال له الشيخ اجلزائري: اليوم يوم شريف وهو يوم اجلمعة وهذا بلد شريف وهو النجف، وهذا مكان شريف وهو 
احلرم، ومن تشرفنا حبضرته، هو شخص شريف وهو اإلمام أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم، ومع كل ذلك أنت 

صل، وامتأل خجالً وغضباً لكنه مل يتمكن أن يعمل شيئاً، يا فيصل يف مثل هذا املوقف تكذب، فتغري وجه في



وكان سبب ذلك أن عشائر الفرات كان بيدهم السالح وكانوا يتحدون احلكومة، فكلما أرادت احلكومة 
فخلع  -بنيابة عن بريطانيا  -اإلجحاف بالنسبة إىل العراقيني وقف أولئك أمامها حىت جاء عبد الكرمي قاسم 

ئر بأعذار واهية مما سبب اختالل ميزان القوى بني احلكومة والشعب، فجرى ما جرى مما السالح من العشا
 يكتوي العراقيون بناره إىل اليوم.

 العامل الشجاع
وكان أحد علماء إصفهان املسمى باآلقا النجفي من العلماء الشجعان الذين ال يبالون يف احلق مبا يصيبهم من 

 قتلوا مجاعة من املسلمني يف شجار وقع بينهم وذلك يف أيام ناصر الدين شاه األذى فاتفق أن ستة من البهائيني
وكان حاكم إصفهان إذ ذاك )ظل السلطان( وهو رجل متعجرف قاسي مستبد، فأرسل )اآلقا جنفي( إىل ظل 

الدم السلطان: أن خذ هؤالء واقتلهم مبا قتلوا من املسلمني، فإن جزاء القتل القتل، بعد أن مل يكن أصحاب 
يرضون بالدية وال غريها. لكن ظل السلطان مل يرضخ ألمر القرآن احلكيم والشريعة املقدسة وحيث رأى العامل أن 

احلاكم ال ينفذ أمر اهلل سبحانه وتعاىل، أرسل إىل أولئك فحصل على ثالثة منهم وضرب أعناقهم قصاصاً وملا 
ن مقابلة العامل لشعبيته الواسعة أرسل إىل أبيه مسع )ظل السلطان( بذلك جن جنونه وحيث مل يكن يتمكن م

)ناصر الدين شاه( يف طهران أن هذا الرجل يفسد امللك، فمن األفضل أن جيلبه الشاه إىل طهران ويكون مبعداً 
هناك حىت ختمد الثائرة وطلب )الشاه( الشيخ، فجاء جالوزته وألقوا القبض عليه وسيق إىل طهران وأحضر ملقابلة 

كن الشاه مل يقابله يف ابتداء جميئه، قاصداً التنكيل به مث ملا دخل عليه أخذ يعاتبه ويتهجم عليه ويقذع له الشاه، ل
الكالم والشيخ ساكت وملا سكت الشاه عن كل الكالم أخرج الشيخ من جيبه ورقة صغرية مكتوب فيها أسامي 

ذلك قائالً له: أن ستة من البهائيني قتلوا  ثالثة أشخاص وتوجه إىل ناصر الدين شاه بدون أن جييبه على كالمه
(، وإين متكنت من قتل ثالثة منهم 17املسلمني وجزاء القتل القتل، كما قال سبحانه: )إن النفس بالنفس()

قصاصاً أترقب من الشاه أن يقتل الثالثة اآلخرين وهذه أمساؤهم، فتعجب ناصر الدين شاه، من رباطة جأشه 
وأنه ال تأخذه يف اهلل لومة الئم فأرجعه إىل بلده إصفهان بإكرام واحرتام، وأمر بتبعيد وقوة قلبه ومضي إرادته 

 أولئك الثالثة عن إصفهان حىت ال يكونوا يف معرض اجملتمع ويهيجوا الناس هتيجاً جديداً.
 العامل احملرر

طراف البحر املتوسط كانت حلكومة )صقلية( الكافرة معاهدة مع حكومة املسلمني حيث أن املسلمني حكموا أ
من نصف الساحل الشرقي إىل نصف الساحل الغريب، وكان الساحل اجلنويب كله هلم والشمايل حتت محايتهم، 
ويف ظالل رايتهم، تربطهم عهود بإيطاليا وصقلية وغريها، لكن بعض املسلمني جاءوا إىل احلاكم املسلم وامسه 

عهد وحبست بعض املسلمني وأساءت إىل اجلالية اإلسالمية )زيادة اهلل( وأخربوه أن حكومة صقلية نقضت ال
فنهبت أمواهلم وعذبت منهم مجاعة، فطلب احلاكم قاضيني من قضاته يستفتيهما يف األمر، أما أحد القضاة 
وامسه )أبو حمرز( فلم ير ذلك اخلرب دلياًل كافياً، وأما القاضي الثاين وامسه )أسد( فقال: إن املعاهدة إمنا أبرمت 
على أيدي الرسل وأخبار الرسل كاف لنقضها مستنداً إىل أن الرسول )صلى اهلل عليه وآله وسلم( إعتمد على 



أهل اخلربة وملا أفىت القاضي )أسد( بصحة أخبار من أخرب احلاكم بنقض حاكم صقلية العهد شرع احلاكم جيهز 
)أسد( أن يتجهز ألجل اجلهاد فهّيأ  األسطول وطلب من القاضي أسد أن يكون مع اجملاهدين املسلمني فقبل

األسطول املؤلف من مثان وتسعني قطعة حربية فيه جيش من عشرة آالف رجل وتسعمائة فارس وجعل احلاكم 
)أسداً( قائداً عاماً على ذلك األسطول، وملا أراد )أسد( اخلروج بأسطوله إىل اجلهاد، مل يتكرب كما هو شأن 

حنو املسلمني الذين جاءوا ملشايعته وخطب فيهم قائاًل: )واهلل يا معشر الناس ما بعض القادة وإمنا توجه بتواضع 
ويل يل أب وال جد والية قط، وما رأى أحد من أساليف مثل هذا قط، وما بلغته إال بالعلم فعليكم بالعلم، أتعبوا 

 فيه أذهانكم وكدوا به أجسادكم واتقوا اهلل حق تقاته تبلغوا به الدنيا واآلخرة(.
ولقد جنح هذا الشيخ اجلليل بأسطوله جناحاً باهراً، وملا طالت أيام املعركة وقلت األقوات متلمل بعض اجلند 

وحتركت بعض العناصر يريدون العصيان وأرسلوا إىل الشيخ األمري أسد بن الفرات رسوالً بالرجوع، لكنه أىب وصرخ 
به ولن خيلفنا اهلل وعده، وتقدم هو بنفسه وتبعه الناس فظفر  باجلند تقدموا إىل األمام فإن النصر معنا واهلل وعدنا

على صقلية وفتحها وكان ذلك ابتداء الدولة اإلسالمية يف صقلية اليت امتدت قروناً لكنه استشهد يف تلك املعركة 
 -بعد ما فتح ذلك الفتح املبني، ومل يعرف له قرب إىل اليوم، قال بعض الشعراء يف حقه:

 ثواب مل تبق روضة          غداة ثــــــوى إال اشتـــهت أهنا قـربهو الطاهر األ
 عـليـــك سالم اهلل وقفــــاً فإننـــــي          رأيت الكريـــم احلر ليس لـــــه قـبـر

وهكذا يفعل اإلسالم باإلنسان فاملسلم راهب يف الليل أسد يف النهار، ال يثقله عمله عن أن يكون جماهداً وال 
 ده أن يكون عاملاً.جها

 موقف اجملدد الشريازي
حيكى عن املريزا اجملدد أنه بعد قصة التنباك وفد إىل سامراء أربعة سفراء سفري لربيطانيا وسفري لروسيا وسفري إليران 

وسفري للعثمانيني، وبقوا هنالك أياماً يريدون لقاءه، لكن املريزا مل يأذن هلم يف الدخول عليه وبعد مدة أذن 
فريي إيران والعثماين، وملا سأل عن سبب ذلك قال: إن ذينك السفريين سفريا بالد كافرة وال يقصدان باجمليء لس

إال الباطل وأنا عامل ال شأن يل هبما، وأما سفري إيران والدولة العثمانية فهما سفريا بالد اإلسالم، وإين عامل 
ح على حكومتيهما أي مطلب يريده، لكنه صرفهما بسالم مسلم، فلي أن أتقبلهما، وملا جاءاه طلبا منه أن يقرت 

وقال: ليس يل اقرتاح جديد وإمنا عملت بتكليف شرعي ملا رأيت أن الكفار يعيثون يف بالد اإلسالم فساداً 
فأمرت الشعب بالنهوض أمام الكفار ليخرجوهم وإين اآلن راجع إىل إدارة احلوزة وسائر شؤون العلم والعلماء 

شجاعة اجملدد رمحه اهلل تعاىل، يف الوقوف أمام الربيطانيني حىت متكن من إخراجهم من إيران بعد ما وهكذا كانت 
 مألوا إيران بأربعمائة ألف جندي حتت شعار احنصار التنباك يف قصة مشهورة يف التواريخ.

 موقف السيد األصفهاين



وكان من عادة علماء العراق أن يزورهم  -ريكا جاء إىل املرحوم السيد أبو احلسن )قدس سره( سفريا بريطانيا وأم
وأطاال اجللوس لعل السيد يطلب منهما مطلباً، لكنه أىب إال السكوت، حىت  -سفراء بالد اإلسالم وبالد الكفر 

 اضطرا أن يقوال له: هل لسيدنا من أمر؟
بالدنا طلبت منا أن تطلبوا قال السيد: ال، فأحلا عليه فأصر على أنه ال مطلب له، وأخرياً قاال: إن حكوميت 

 مطلباً، فإن مل تطلبوا شيئاً كان معناه اإلهانة وكيف ال يكون لكم مطلب وأنتم زعيم املسلمني؟ ومورد حوائجهم؟
 قال السيد: إذا كان األمر هكذا فافتحوا طريق إيران إىل األعتاب املقدسة يف العراق.

 قال: نعم.
رين إىل زيارة العتبات املقدسة وبقي بعضهم يف العراق لطلب العلم أو ومل ميض أسبوع إال وجاء سيل من املساف

الكسب أو سائر الشؤون، وتبني أن منع البهلوي كان بأمرهم وأن استقالله الذي كان يدعيه مل يكن إال عمالة 
 للمستعمرين.
 العامل الناقد

مجع فيه من البهاء والعظمة واجلمال  بىن عبد الرمحن الناصر حاكم أندلس قصر الزهراء يف )قرطبة( وهو قصر قد
والروعة الشيء الكبري، وملا مت البناء حضر امللك والقواد، والعلماء والضباط، والتجار والكسبة وسائر طبقات 
الناس ليفتتح القصر، ويف هذا اجمللس احلافل الضخم قام القاضي )منذر بن سعيد( البلوطي فصعد املنرب وبدأ 

)أتبنون بكل ريع آية تعبثون، وتتخذون مصانع لعلكم ختلدون، وإذا بطشتم بطشتم  اخلطبة بقوله سبحانه:
جبارين، فاتقوا اهلل وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم مبا تعلمون، أمدّكم بأنعام وبنني، وجنات وعيون، إين أخاف 

فة القصور وتابعه ( وواصل الكالم بذم السرف والرتف وإضاعة أموال األمة يف زخر 18عليكم عذاب يوم عظيم()
واهلل يا أمري ما ظننت أن الشيطان أخزاه اهلل يتمكن منك هذا التمكن حىت  -ودموعه تنحدر من حليته  -بقوله 

أنزلك منازل الكافرين فجعلت قرامد بيتك من الذهب والفضة واهلل تعاىل يقول: )ولوال أن يكون الناس أمة 
فاً من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوهتم أبواباً وسرراً عليها واحدة جلعلنا ملن يكفر بالرمحان لبيوهتم سق

( مث قرأ قوله سبحانه: )أفمن 19يتكئون، وزخرفاً وأن كل ذلك ملا متاع احلياة الدنيا واآلخرة عند ربك للمتقني()
جهنم واهلل أسس بنيانه على تقوى من اهلل ورضوان خري أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فاهنار به يف نار 

( وما 21ال يهدي القوم الظاملني، ال يزال بنياهنم الذي بنوا ريبة يف قلوهبم إال أن تقطع قلوهبم واهلل عليم حكيم()
زال يف مثل هذا الكالم يتكلم ضد احلاكم ووزرائه وأمرائه الذين يؤازرونه يف معصية اهلل وينتقص القصر حىت نسى 

هت القلوب إىل اهلل سبحانه، وصفت النفوس وارتج املسجد بالبكاء ونزل الناس احلاكم ونسوا االحتفال وتوج
هذا واهليئة احلاكمة تتميز غيظاً على هذا اخلطيب الذي جترأ وتكلم مبحضر امللك هبذا الكالم، فلما قضيت 

 الصالة انصرف امللك مغضباً وقال البنه: أرأيت جرأته علينا؟
 داً، قال له ابنه )احلكم(: وما مينعك من عزله؟مث أردف واهلل ال صليت خلفه اجلمعة أب



فرجع امللك إىل نفسه وقال: وحيك أمثل منذر بن سعيد يف فضله وورعه وعلمه يعزل يف إرضاء نفس ناكبة عن 
سبيل الرشد إين ألستحي من اهلل أن أجعل بيين وبينه إماماً غريه، ولكنه قسم سبق مث أمر بنقض الذهب والفضة 

 من القصر.
 مل املتحديالعا

ويف التاريخ أنه أراد الناصر أن يبين قصراً إلحدى نسائه وكان جبوار املكان دار صغرية ومحام أليتام حتت والية 
القاضي فطلب شرائه، فقالوا: إنه ال يباع إال بإذن القاضي. فسأله فقال: ال إال بإحدى ثالث حاجة األيتام، أو 

ك خرباء قدرومها بثمن مل يرتضه القاضي، فأىب البيع وأظهر امللك العدول وهي البناء، أو غبطة الثمن، فأرسل املل
عنهما والزهد فيهما وخاف القاضي أن يكون مكيدة مث يأخذمها جرباً، فأمر هبدم الدار واحلمام، وباع األنقاض 

 بأكثر مما قدره اخلرباء، فعّز ذلك على امللك وقال له: ما دعاك إىل ذلك؟
اىل: )أما السفينة فكانت ملساكني يعملون يف البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك قال: أخذت بقوله تع

( لقد بعت األنقاض بأكثر مما قّدرت للدار واحلمام وبقيت لأليتام األرض فاآلن 21يأخذ كل سفينة غصباً()
 اشرتها مبا تراه هلا من الثمن، فاضطر امللك أن يقول أنا أوىل أن أنقاد إىل احلق.

 لعامل الصامدا
ويف قصة أخرى أن )بغا( وكان هو املسيطر العام على احلكم يف أيام العباسيني حىت قال الشاعر فيه ويف 

 -)وصيف( الذي كان شريكاً لبغا يف السيطرة على احلكم:
 خليفة يف قفص بني وصيف وبغا            يقول مــا قاال له كما يقــول الببغا

الناس اعتباطاً وخيافه كل قريب وبعيد حىت اخلليفة العباسي كان بنفسه خيافه، أرسل  وكان مرهوب اجلانب ويقتل
إىل القاضي أن يبيعه بستاناً كان لبعض األيتام يف جوار بستان )بغا(. لكن القاضي رد الرسول وقال: إنه ال يباع، 

 إذ ال حيق يل بيع البستان بال مربر.
 ويلك )إنه بغا( يعين يفعل ما يشاء إذا مل تبعه وهو يطلبه. -ي متعجباً من جرأة القاض -فقال الرسول: 

فقال القاضي بكل هدوء: يا أخي )إنه اهلل( يعين أن يف طرف بغا هو اهلل وال أمتكن من خمالفة أمر اهلل فأغضب 
الث الرسول وجاء إىل بغا حيدثه بالقصة فارتعش )بغا( وارجتف قلبه من ذكر اسم اهلل سبحانه وتعاىل وقال ث

 مرات: )إنه اهلل، إنه اهلل، إنه اهلل( وترك اإلشرتاء وهكذا تفعل املواعظ اخلارجة من القلب يف تغيري الواقع املعاش.
 يف جماهبة البهلوي

صعد املنرب يف )قصر كلستان( للبهلوي الثاين، أحد اخلطباء حني كان البهلوي حاضراً، واجمللس غاص بألوف من 
بالط والوزراء وغريهم من الشخصيات الرفيعة، وتوجه إىل الشاه قائاًل: أيها امللك إنك الضباط والقواد ورجال ال

تزعم أنك تكافح الشيوعية، ولكن الالزم أن نقول لك بصراحة إنك أنت الذي جئت بالشيوعية إىل إيران، وإنك 
واملقامر  أنت الذي شجعت وتشجع الشيوعيني بأعمالك وأفعالك، فإن تضعيفك للدين ونشرك للمخامر

واملالهي واملباغي يف طول البالد وعرضها واستبدادك للحكم، وسّنك للقوانني غري اإلسالمية، وتروجيك األفكار 



الغربية واإلحلادية، وترفك وسرفك، وبذخك وبطرك، ومجعك حول نفسك البهائيني واملفسدين، هو الذي شجع 
من الكالم حىت إذا نزل حاولت السلطة إلقاء القبض عليه الشيوعيني، ورّوج الشيوعية. وواصل منربه هبذا النحو 

 لوال اضطراب الناس فرتكته وشأنه.
 العامل الزاهد

ورد يف التاريخ أن أحد العلماء زار احملقق األعرجي يف الكاظمية فرأى له بيتاً صغرياً ومتاعاً قلياًل، فتأثر من ذلك 
جاري: إين وجدت عاملاً يف الكاظمية هبذه الكيفية فلو أمرت له تأثراً بالغاً وملا جاء إىل طهران قال للملك القا

مبال، فأرسل احلاكم القاجاري له ماالً كثرياً، لكنه ملا أخرب احملقق الكاظمي بأن امللك أرسل له مااًل، تأثر كثرياً 
 وأخذ يبكي بكاءاً عالياً قيل له فيم بكاؤك؟

 حىت أن اهلل سبحانه وتعاىل طردين عن بابه واستحققت أن قال: ألين ال أعلم ما هي املعصية اليت صدرت مين
 يثبت امسي يف ديوان الظاملني ومل يقبل املال إطالقاً.

 ال ملصاهرة امللك
وينقل يف أحوال احملقق القمي صاحب القوانني أن امللك القاجاري فتحعلي شاه طلب منه أن يزوج ابنته من ابن 

مل يتمكن من رد امللك العتبارات إجتماعية طلب من اهلل سبحانه وتعاىل أن احملقق فكره احملقق ذلك ولكنه ملا 
ينجيه من هذه املهلكة، فمرض الولد ثالثة أيام والتحق بالرفيق األعلى مما سبب للمحقق الراحة من تلك 

 املشكلة.
بواب امللوك فقولوا بئس وقد قال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( يف حديث يروى عنه أنه إذا رأيتم العلماء على أ
 العلماء وبئس امللوك وإذا رأيتم امللوك على أبواب العلماء فقولوا نعم العلماء ونعم امللوك.

 املصداق احلسن
ويروى أن املريزا اجملدد الشريازي ملا ذهب إىل احلج أراد شريف مكة أن يزور املريزا، لكن ال بذهابه إليه، بل 

سل خيربه بذلك فرّد املريزا عليه: بأن رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( قال: هذا مبجيء املريزا إىل داره، فأر 
احلديث، فإذا أحببت أن تكون مصداقاً سيئاً لألمراء وأن أكون أنا مصداقاً سيئاً للعلماء زرتك، لكنك إذا أردت 

لشريف: إين ال أحب أن أكون أن تكون مصداقاً حسناً لألمراء وأكون أنا مصداقاً حسناً للعلماء فزرين، فقال ا
 أنا وهو من املصاديق السيئة لألمراء والعلماء، فجاء إىل زيارة املريزا يف داره.

 املصداق السيئ
ويف قبال هؤالء العلماء الزهاد ذوي الشجاعة الذين جندهم جيتنبون عن السلطان وعن الدنيا، ويتقشفون يف احلياة 

لماء الراغبني يف الدنيا املتهالكني عليها ومن مجلتهم ابن أيب دؤآد، فقد كان خوفاً من اهلل سبحانه وتعاىل جند الع
هذا الرجل من أشد الناس تكالباً على الدنيا ومالزماً باب اخلليفة وحمارباً للعلم والعلماء، والزهد والزاهدين، فقد 

ي تطهريه بإقامة احلد عليه، فجمع رووا عنه أنه، قال: إن سارقاً أقر على نفسه بالسرقة وسأل من املعتصم العباس
 اخلليفة لذلك الفقهاء يف جملسه وأحضر أيضاً اإلمام اجلواد عليه الصالة والسالم.



فسأل العباسي من الفقهاء عن املوضع الذي جيب أن تقطع يد السارق منه فقلت أنا من )الكرسوع( لقول اهلل 
ق معي على ذلك قوم، وقال آخرون: بل جيب القطع ( واتف22تعاىل يف التيمم )فامسحوا بوجوهكم وأيديكم()

( قال: فالتفت إىل حممد بن علي عليهما السالم فقال: ما 23من )املرفق( لقول اهلل تعاىل: )وأيديكم إىل املرافق()
 تقول يف هذا يا أبا جعفر؟

 فقال )عليه السالم(: كفاك القوم، فأصر عليه.
 ل األصابع ويرتك الكف له.فقال: إن القطع جيب أن يكون من مفصل أصو 

 قالوا: وما الدليل على ذلك؟
( 24قال: لقول رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله(: السجود على سبعة أعضاء، الوجه واليدين والركبتني والرجلني)

 -فإذا قطعت يده من الكرسوع أو املرفق مل يبق له يد يسجد عليها وقد قال سبحانه وتعاىل: )وأن املساجد هلل 
( وما كان هلل مل يقطع فأعجب 25فال تدعوا مع اهلل أحداً() -عين به هذه األعضاء السبعة اليت يسجد عليها ي

 املعتصم بذلك، وأمر بقطع يد السارق من مفصل األصابع دون الكف.
 لكن هذا الرجل ابن أيب دؤآد الذي عدد نفسه من العلماء ذهب إىل املعتصم وقال له: إن كثرياً من املسلمني

يعتقدون بإمامة هذا الرجل وإنك بتقدميك قوله على أقوال سائر العلماء صّدقت أولئك، فهال تعمل ما خيالف 
 ذلك؟

 وأحل على املعتصم حىت غريه على اإلمام )عليه الصالة والسالم(، فأمر بقتل اإلمام )عليه السالم( فقتل.
 علماء البالط

تكالباً على امللك والسلطة، فقد عادى األديب الشاعر املعروف )ابن وكان ابن أيب دؤآد حيسد غري العلماء أيضاً 
الزيات( وكان بينهما خصام ظاهر وهجاء طويل وكان السبق أواًل البن الزيات فلما صدر املرسوم من العباسي 

مل يزل بأن يقوم البن الزيات كل من يف اجمللس إذا دخل، كان ابن أيب دؤآد إذا رآه داخاًل وقف للصالة ولكنه 
يغري صدر العباسي على ابن الزيات حىت نّكل به يف قصة مشهورة أحملنا إليها يف بعض مباحث هذا الكتاب، 

 وقد عاش ابن أيب دؤآد إىل أيام املتوكل وأصابه الفاجل وعزل وبقي مريضاً يعاين شدائده إىل أن مات.
 واملنال، فقد مدحه بعض الشعراء بقوله: مث ليس من الغريب أن جند من ميدح مثل ابن أيب دؤآد ألجل املال
 لقد أنست مساوئ كـل دهر           حماسن أمحـــد بن أبـي دؤآد

 وما سافرت يف اآلفــاق إال          ومن جدواك راحلتـــي وزادي
 وقال آخر يف حقه:

 لقد حازت نزار كــل مـجــد           ومكرمة على رغـم األعـــادي
 على نزار           ومنهم خنـــدف وبنــــو أيــــادفقــــل للفاخرين 

 رسول اهلل واخللفاء مــنها          ومــنا أمحــــد بن أبــــــي دؤآد
  



وهذا آخر ما أردنا إيراده يف هذا الكتاب، واهلل سبحانه املسؤول واملأمول أن ينقذ املسلمني من براثن الشرقيني 
حكاماً على بالد املسلمني لرتجع هلم دولتهم الواحدة ذات األلف ومخسمائة  والغربيني واملنصوبني من قبلهم

 مليون مسلم، وما ذلك على اهلل بعزيز.. 
  

اللهم إنا نرغب إليك يف دولة كرمية تعز هبا اإلسالم وأهله وتذل هبا النفاق وأهله وجتعلنا فيها من الدعاة إىل 
 الدنيا واآلخرة.. طاعتك والقادة إىل سبيلك وترزقنا هبا كرامة

واحلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وآله الطيبني الطاهرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسالم 
 على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني
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