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ب�سم اهلل الرحمن الرحيم وال�سالة وال�سالم على �سّيدنا محّمد 

واآله الطاهرين.

مرحلًة   { ال�سدر  باقر  محّمد  ال�سّيد  ال�سهيد  حياة  ت�سّكل 

الممّيز  بالح�سور  متحّلية  بالعطاء،  زاخرًة  بالعلم  وّقادة  تاريخّيًة 

ل�سماحة ال�سّيد ال�سهيد على ال�ساحات الدينّية والثقافّية وال�سيا�سّية 

واالجتماعّية.

فقد كان ال�سّيد منذ �سباه متّجهًا بكّله لطلب العلم وخدمة االإ�سالم، 

وكانت عالمات نبوغه جلّية لكّل من رافقه وعّلمه اأو تعّلم منه.

اأ�سرة عريقة واأ�سيلة و�سامخة في  وكيف ال يكون كذلك وهو من 

لالأّمة  المرجعّية  الزعامة  اآباوؤه  ت�سّنم  وقد  والعلم،  والتقى  االإيمان 

االإ�سالمّية.

تتلمذ ال�سيد ال�سهيد على يد عدد من جهابذة العلم ومراجع االأّمة منهم 

.M ال�سّيد اأبو القا�سم الخوئّي } وال�سيخ محّمد ر�سا اآل يا�سين

اأكثر من  يوم  كّل  في  ويراجع  ويكتب  يدّر�س  ال�سهيد  ال�سّيد  وكان 

العلوم االإن�سانّية معتمدًا على نف�سه  خم�س ع�سرة �ساعة في مختلف 

وعلى ذكائه ونبوغه.

املقّدمة
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اآية اهلل  تلميذه  اأمور ذكرها  بعّدة  كّل ذلك جعله مدر�سة تمّيزت 

ال�سيد محمود الها�سمي، منها:

1 ـ ال�سمول والمو�سوعّية.

2 ـ اال�ستيعاب واالإحاطة.

3 ـ االإبداع والتجديد.

4 ـ المنهجّية والتن�سيق.

قام ال�سّيد ال�سدر بالبذل وال�سعي الحثيث لن�سر الوعي وتثقيف 

وموؤّلفاته،  ومواعظه  وخطاباته  ودرو�سه  كلماته  خالل  من  االأّمة 

والمتاأّمل فيها يرى ُبعد النظر ودّقة الفَكر وروح الدعوة.

من م�ؤّلفاته: فل�سفتنا، اقت�سادنا، االأ�س�س المنطقّية لال�ستقراء، 

المهدّي،  حول  بحث  االأ�سول،  علم  في  درو�س  االإ�سالمّية،  المدر�سة 

بحث حول الوالية، وفدك في التاريخ...

ال�سّيد  بذكر  المقترنة  الحميدة  االأمور  من  ذلك  ولغير  هنا  من 

بانتقاء مجموعة  نون  قام مركز   { ال�سدر  باقر  ال�سهيد محّمد 

على  �سالك  لكّل  نورًا  لتكون  الميادين  �سّتى  في  الهادفة  كلماته  من 

�سبيل النجاة.

واأن  اأعمالنا  ميزان  في  ذلك  يجعل  اأن  القدير  المولى  ون�ساأل 

يح�سرنا مع هذا العالم الجليل يوم ال ينفع ماٌل وال بنون اإاّل من اأتى 

اهلل بقلب �سليم.

مركز نون للت�أليف والترجمة
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التّوحيد

الإ�سالمّيّة.  ال��ع��ق��ي��دة  ج��وه��ر  ه��و  ال��ّت��وح��ي��د  ٭ 

وب��ال��ّت��وح��ي��د  ي��ح��ّرر  الإ����س���الم  الإن�����س��ان من 

عبودّية غير اهلل )ل اإله اإّل اهلل( ويرف�ض كّل 

التاريخ،  م��ّر  على  المزّيفة  الأل��وه��ّي��ة  اأ�سكال 

وهذا هو تحرير الإن�سان من داخل، ثم يقّرر 

كنتيجة طبيعّية لذلك تحرير الّثروة والكون 

ت��ع��ال��ى، وه����ذا هو  ���س��وى اهلل  اأّي م��ال��ك  م��ن 

تحرير الإن�سان من خارج.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 4-5

في  ال��ج��م��اع��ة  تق�سير  يعني  ال��ّن��ع��م��ة  ك��ف��ران  ٭ 

الكون  طاقات  من  به  اهلل  حباها  ما  ا�ستثمار 

الإبداع   عن  التوّقف  اأي  المتنّوعة  وخبراته 

اّل��ذي  هو في نف�ض الوقت توّقف عن ال�ّسير 

ظلم  وه��ذا   - تعالى  اهلل  نحو  المطلَق،  نحو 

الجماعة نف�سها -.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:9
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اهلل  هو  المالك  اأّن  اجتماعّياً  يعني  الّتوحيد  ٭ 

دون غيره من الآلهة المزّيفة، والعدل يعني 

اأّن هذا المالك الوحيد بحكم عدله ل يوؤِثر 

فرداً على فرد ول يمنح حقاً لفئة على ح�ساب 

ككّل  ال�سالحة  الجماعة  ي�ستخلف  ب��ل  فئة، 

على ما وّفر من نعم وثروات.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:10

ال�سلطات  م�����س��در  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل   اإّن  ٭ 

اأعظم  ُتعتبر  الكبرى  الحقيقة  وهذه  جميعاً. 

ثورة �سّنها الأنبياء ومار�سوها في معركتهم من 

اأجل تحرير الإن�سان من عبودّية الإن�سان.

ة �ص:6 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ ال�سيادة هلل تعالى اّلتي دعا اإليها الأنبياء تحت 

�سعار ) ل اإله اإّل اهلل ( تختلف اختالفاً اأ�سا�سّياً 

ع��ن ال��ح��ّق الإل���ه���ّي  اّل�����ذي  ا���س��ت��غ��ّل��ه الطغاة 

والملوك والجبابرة قروناً من الزمن للتحّكم 

وال�سيطرة على الآخرين. فاإّن هوؤلء و�سعوا 

واقعياً  يحتكروها  ل��ك��ي  هلل  ا���س��م��ّي��اً  ال�����ّس��ي��ادة 

بوا من اأنف�سهم خلفاء هلل على الأر�ض. وين�سّ

ة �ص:7 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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٭ اإّن الإن�سان المحدود ل يمكن اأن ي�سل اإلى اهلل 

اإليه  الطريق  في  توّغل  كّلما  ولكّنه  المطلَق 

ب��ه ال�سبيل �سعياً  اإل���ى ج��دي��د وام��ت��ّد  اه��ت��دى 

نحو المزيد.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ الّتركيب العقائدّي للدولة الإ�سالمّيّة  اّلذي  

يقوم على اأ�سا�ض الإيمان باهلل و�سفاته ويجعل 

للتحّرك  وغ���اي���ة  ل��ل��م�����س��ي��رة  ه���دف���اً  اهلل  م���ن 

الح�سارّي ال�سالح على الأر�ض هو التركيب 

ال��ع��ق��ائ��دّي ال���وح���ي���د  اّل������ذي  ي��م��ّد الحركة 

الح�سارّية لالإن�سان بوقود ل ينفد.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

الإن�سان  لهداية  رّباني  تدّخل  يح�سل  لم  ما  ٭ 

الأهداف  ك��ّل  يخ�سر  �سوف  ف��اإّن��ه  م�سيره  في 

الطريق.  بداية  في  له  ُر�سمت  اّلتي  الكبيرة 

وهذا التدّخل الّرّباني هو خّط ال�ّسهادة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

٭ اإّن الوجود الذهنّي لالإن�سان محدود، والمثل 

)الأعلى( يجب اأْن يكون غير محدود، فكيف 
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يمكن توفير المحدود وغير المحدود؟ وكيف 

يمكن الّتن�سيق بين المحدود وغير المحدود؟ 

الأعلى   المثل  في  نجده  �سوف  الّتن�سيق  هذا 

اّلذي  هو اهلل �سبحانه وتعالى.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 146

الكائن  ال��م��ط��لَ��ق.  اإل����ى  ي�����س��ل  ل  ال���م���ح���دود  ٭ 

المتناهي ل يمكن اأْن ي�سل اإلى الالمتناهي، 

فالف�سحة الممتّدة بين الإن�سان وبين المثل 

الأعلى هنا ف�سحة ل متناهية، اأّي اأّنه ُترك له 

التطّور  اإلى الالنهاية، مجال  الإب��داع  مجال 

الطريق  اأّن  باعتبار  الالنهاية،  اإلى  التكاملي 

الممتّد طريق ل نهائّي.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 152

٭ هذه الآلهة اّلتي اأرادت اأْن ُتوِقف الإن�سان في 

دين  ك��ان  معّينة،  نقطة  وف��ي  الطريق  و�سط 

ال��ّت��وح��ي��د ع��ل��ى م���ّر ال��ت��اري��خ ه��و ح��ام��ل لواء 

ها. المعركة �سدَّ

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 153

ي�ستاأ�سل م�سالح  اّل���ذي   ه��و   الّتوحيد  دي��ن  ٭ 
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المترفين، بالق�ساء على اآلهتهم وعلى ُمُثلهم 

اّلتي تحّولت اإلى تماثيل، وقطع �سلة الب�سرّية 

بهذه المثل الُعليا المنخف�سة.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 159
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النبّوة

٭ النبّي هو حامل الّر�سالة من ال�ّسماء باختيار 

اهلل تعالى له للوحي. والإم��ام هو الم�ستودع 

للر�سالة رّبانّياً. والمرجع هو الإن�سان  اّلذي  

ب�����س��رّي ومعاناة  م���ن خ����الل ج��ه��د  اك��ت�����س��ب 

طويلة الأمد ا�ستيعاباً حّياً و�ساماًل ومتحّركاً 

يرّو�ض  معّمقاً  وورع����اً  وم�����س��ادره  ل��الإ���س��الم 

كّل  في  تتحّكم  ق��ّوة  ي�سبح  حّتى  عليه  نف�سه 

على  ر�سيداً  اإ�سالمّياً  ووعياً  و�سلوكه،  وجوده 

به من ظ��روف ومالب�سات  الواقع وما يزخر 

ليكون �سهيداً عليه.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12

تعّيناً  تعلى  اهلل  م��ن  معّينان  والإم����ام  النبّي  ٭ 

تعّيناً  م��ع��ّي��ن  ف��ه��و  ال��م��رج��ع  واأّم����ا  �سخ�سياً. 

العاّمة  ال�سروط  ح��ّدد  الإ�سالم  اإّن  اأّي  نوعّياً 

من  وال��ت��اأك��ي��د  التعيين  اأم���ر  وت���رك  للمرجع 

انطباق ال�ّسروط اإلى الأّمة نف�سها. ومن هنا 

كانت المرجعّية كخطٍّ قراراً اإلهياً والمرجعّية 

كتج�سيد في فرد معّين قراراً من الأّمة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12
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٭ اإّن النبّي والرّبانيَّ - الإم��ام - يجب اأن يكون 

بقيمها  ل��ل��ر���س��ال��ة  م��ج�����ّس��داً  اأّي  م��ع�����س��وم��اً 

وم�ساعره  واأف��ك��اره  �سلوكه  كّل  في  واأحكامها 

وغير ممار�ض ل بعمد ول بجهالة اأو خطاأ اأّي 

ممار�سة جاهلية ول بّد اأن تكون هذه النظافة 

للنبّوة  ت�سّلمه  قبل  حّتى  متوّفرة  المطلَقة 

والإمامة لأّن النبّوة والإمامة عهد رّبانّي اإلى 

ال�ّسخ�ض.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12

٭ اإّن ثورة الأنبياء تمّيزت عن اأّي ثورة اجتماعّيّة 

لأّنها حّررت  نوعّياً  تمّيزاً  التاريخ  خ��رى في 
ُ
اأ

الإن�������س���ان م���ن ال���ّداخ���ل وح�����ّررت ال���ك���ون من 

الخارج في وقت واحد واأطلقت على الّتحرير 

الّتحرير  وع��ل��ى  الأك��ب��ر  ال��ج��ه��اد  اإ���س��م  الأّول 

الجهاد  لأّن هذا  الأ�سغر  الجهاد  اإ�سم  الثاني 

لن يحّقق هدفه العظيم اإّل في اإطار الجهاد 

الأكبر.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:5

تاريخياً  ون�سوئها  ال��ّدول��ة  ن  ت��ك��وٌُّ ناحية  م��ن  ٭ 

والتغّلب  ال���ق���ّوة  ن��ظ��رّي��ة  اإ���س��الم��ّي��اً  ن��رف�����ض 
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ونظرّية التفوي�ض الإلهّي الإجبارّي ونظرّية 

العقد الجتماعّيّ ونظرّية تطّور الّدولة عن 

نبوّية  ظ��اه��رة  ال��ّدول��ة  ب���اأّن  ون��وؤم��ن  العائلة، 

وهي ت�سعيد للعمل النبوّي بداأت في مرحلة 

معّينة من حياة الب�سرّية.

ة �ص:11 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

ل��ت�����س��ع اهلل  ���ة  ال���ّدول���ة الإ����س���الم���ّيّ ي���اأت���ي دور  ٭ 

للم�سيرة الإن�سانّيّة وتطرح �سفات اهلل  هدفاً 

واأخالقه كمعالم لهذا الهدف الكبير، فالعدل 

وال��ع��ل��م وال��ق��درة وال��ق��ّوة وال��ّرح��م��ة والجود 

للجماعة  الم�سيرة  ه��دف  بمجموعها  ت�سّكل 

خطوة  اق��ت��رب��ت  وك��ّل��م��ا  ال�سالحة.  الب�سرّية 

انفتحت  منه  �سيئاً  الهدف وحّققت  نحو هذا 

وجذوة  عزيمة  وازدادت  اأرح��ب  اآف��اق  اأمامها 

لموا�سلة الطريق.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإّن ثورة الأنبياء لم ت�سع م�ستغاّلً جديداً في 

مو�سع م�ستغّل �سابق ول �سكاًل من الطغيان 

اّلذي   اآخ��ر لأّنها في الوقت   بدياًل عن �سكل 

حّررته  ال�ستغالل  من  الإن�سان  فيه  ح��ّررت 



17

ة
ّو

ب
ن

ال
من  وغّيرت  نف�سه  في  ال�ستغالل  منابع  من 

نظرته اإلى الكون والحياة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:5

يد  على  ال��ث��ورّي  ال�ستبدال  عملّية  تكون  لن  ٭ 

بالراأ�سمالّي  الإقطاعّي  ا�سُتبدل  كما  الأنبياء 

اأّي مجّرد تغيير  اأو الراأ�سمالّي بالبروليتاريا 

نهائّية  ت�سفية  واإّنما هي  ال�ستغالل  لمواقع 

لال�ستغالل ولكّل األوان الظلم الب�سرّي.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:6

لم  وال�ستغالل  الظلم  الأنبياء مع  اإّن �سراع  ٭ 

من  الكثير  في  وقع  كما  طبقّياً  طابعاً  يّتخذ 

اإن�سانّية،  ثورة  كان  لأّنه  الجتماعّيّة  الثورات 

�سيء،  ك��ّل  قبل  داخ��ل  من  الإن�سان  ولتحرير 

بناًء  اإّل  الجتماعّيّ  الثورّي  جانبه  يكن  ولم 

علوياً لتلك الّثورة، حّتى اأّن الّر�سول الأعظم 

ال��ّت��ح��ري��ر م��ن الداخل  ث���ورة  اأط��ل��ق على   P

الّتحرير من  الأكبر وعلى ثورة  الجهاد  ا�سم 

الخارج ا�سم الجهاد الأ�سغر.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:6
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٭ الثائر النبوّي هو ذلك الإن�سان  اّلذي  يوؤمن 

باأّن الإن�سان ي�ستمّد قيمته من �سعيه الحثيث 

نحو اهلل وا�ستيعابه لكّل ما يعنيه هذا ال�سعي 

ه��وادة فيها  ل  وي�سّن حرباً  اإن�سانّية  من قيم 

القيم  لتلك  ه��دراً  باعتباره  ال�ستغالل  على 

اهلل  نحو  م�سيرتها  من  لالإن�سانّية  وتحوياًل 

بالّتكاثر  واإلهائها  الكبرى  اأهدافها  وتحقيق 

وتجميع المال.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:7

تمّثل  اّل���ت���ي  ال��خ��م�����س��ة  ال����ّدي����ن  اأ�����س����ول  اإّن  ٭ 

الإ�سالم  ج��وه��ر  ال��ع��ق��ائ��دّي  ال�����س��ع��ي��د  ع��ل��ى 

والمحتوى الأ�سا�سّي لر�سالة ال�ّسماء هي في 

نف�ض الوقت تمّثل باأوجهها الجتماعّيّة على 

�سعيد الّثورة الجتماعّيّة اّلتي قادها الأنبياء 

ال�سورة المتكاملة لأ�س�ض هذه الّثورة وتر�سم 

العاّمة  خالفتها  معالم  الب�سرّية  للم�سيرة 

على الأر�ض.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:13

�سخ�سّيتان  ل��ه��م   Rوالأئّمة  P ال��ن��ب��ّي  ٭ 

الثابتة  للعنا�سر  مبّلغين  بو�سفهم  الأّول���ى 



19

ة
ّو

ب
ن

ال
حّكاماً  بو�سفهم  والأخ����رى  ت��ع��ال��ى،  اهلل  ع��ن 

وقادة للمجتمع الإ�سالمّي، ي�سعون العنا�سر 

الموؤ�ّسرات  من  ي�ستوحونها  اّلتي  المتحّركة 

الجتماعّيّة  وال���������ّروح  ل���الإ����س���الم  ال���ع���اّم���ة 

والإن�سانّيّة لل�سريعة المقّد�سة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:20

P والأئّمةR يمار�سون و�سع  النبّي  كان  ٭ 

العنا�سر المتحّركة في مختلف �سوؤون الحياة 

القت�سادّية وغيرها. وهذه العنا�سر - بحكم 

ورثته  اأو  ال��ّر���س��ال��ة  ���س��اح��ب  ع���ن  ���س��دوره��ا 

المع�سومين - تحمل بدون �سّك الروح العاّمة 

لالقت�ساد الإ�سالمّي وتعّبر عن تطلعاته في 

واقع الحياة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:20

اإّن الّدولة ظاهرة اجتماعّيّة اأ�سيلة في حياة  ٭ 

يد  الظاهرة على  ه��ذه  ن�ساأت  وق��د  الإن�����س��ان. 

�سيغتها  واّت��خ��ذت  ال�ّسماء  ور���س��الت  الأنبياء 

قيادة  ف��ي  ال�سليم  دوره���ا  وم��ار���س��ت  ال�����س��وّي��ة 

ما  خ��الل  من  وتوجيهه  الإن�سانّي  المجتمع 

ف��ي ه��ذا المجال م��ن تنظيم  الأن��ب��ي��اء  حّققه 
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اج��ت��م��اع��ّي ق��ائ��م ع��ل��ى اأ���س��ا���ض ال��ح��ّق والعدل 

الب�سرّية  وح�����دة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ي�����س��ت��ه��دف 

وتطوير نمّوها في م�سارها ال�سحيح.

ة �ص:3 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

دورهم  واآخ���ر  ب�سكل  يوا�سلون  الأن��ب��ي��اء  ظ��ّل  ٭ 

العظيم في بناء الّدولة ال�سالحة. وقد توّلى 

ع���دد ك��ب��ي��ر م��ن��ه��م الإ�����س����راف ال��م��ب��ا���س��ر على 

وق�سى  وغيرهما.  و�سليمان  ك��داوود  ال��ّدول��ة 

بع�ض الأنبياء كّل حياته وهو ي�سعى في هذا 

ال�سبيل كما في حالة مو�سى عليه ال�سالم.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

P اأن ي��ت��ّوج جهود  ٭ اإ���س��ت��ط��اع خ��ات��م الأن��ب��ي��اء 

�سلفه الطاهر باإقامة اأنظف واأطهر دولة في 

التاريخ، �سّكلت بحّق منعطفاً عظيماً في تاريخ 

ال�سالحة  ال��ّدول��ة  مبادئ  وج�ّسدت  الإن�سان، 

تج�سيداً كاماًل ورائعاً.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأّن ال���ّدول���ة ق��د ت��وّله��ا في 

كثير من الأحيان بعد وفاة الر�سول الأعظم 



21

ة
ّو

ب
ن

ال
قادة ل يعي�سون اأهدافها الحقيقّية ور�سالتها 

امتداداً  ك��ان��ت  اّل��ت��ي  الإم��ام��ة  ف���اإّن  العظيمة 

ل��ل��ن��ب��ّوة ووري���ث���اً لر�سالت  روح���ّي���اً وع��ق��ائ��دّي��اً 

ال�ّسماء مار�ست با�ستمرار دورها في محاولة 

اإلى  واإع��ادت��ه��ا  ال���ّدول���ة  ه���ذه  م�����س��ار  ت�سحيح 

طريقها النبوّي ال�سحيح.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

الّتحرير   موكب  في  وال�سائرون  الأنبياء  اأّم��ا  ٭ 

اّل�����ذي  ق����اده ه����وؤلء الأن��ب��ي��اء والأم���ن���اء من 

خلفائهم وقواعدهم فقد اآمنوا بهذه ال�سيادة 

هلل تعالى وحّرروا بها اأنف�سهم والإن�سانّيّة من 

األوهّية الإن�سان بكّل اأ�سكالها المزّورة على مّر 

التاريخ لأنهم اأعطوا لهذه الحقيقة مدلولها 

ال�سريعة  في  المتمّثل  المحّدد  المو�سوعّي 

النازلة بالوحي من ال�ّسماء فلم يعد بالإمكان 

اأو  عائلة  اأو  ف��رد  �سلطة  لتكري�ض  ُت�ستغّل  اأْن 

طبقة بو�سفها �سلطة اإلهّية.

ة �ص:7 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

لّما كانت الجماعة الب�سرّية هي اّلتي ُمنحت  ٭ 

– ممّثلة في اآدم Q – هذه الخالفة فهي 
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اإذاً المكلَّفة برعاية الكون وتدبير اأمر الإن�سان 

المر�سوم  ال��ط��ري��ق  ف��ي  ب��ال��ب�����س��رّي��ة  وال�����س��ي��ر 

للخالفة الرّبانّيّة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:3

٭ الوحي وحده هو القادر على اأن يوؤّمن التربية 

اّلتي  ال�سالحة  النف�سّية  والخلفّية  الثورّية 

تن�سئ ثائرين ل يريدون في الأر�ض علّواً ول 

لكي  اأئّمة  الم�ست�سعفين  من  وتجعل  ف�ساداً، 

هم  وي��ك��ون��وا  بحّق  الخالفة  اأع��ب��اء  يتحّملوا 

الوارثين. 

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:20

٭ النبّي الر�سول هو حامل الّر�سالة من ال�ّسماء، 

للثورة  يبني  لكي  رّب��ان��ّي��اً  المبنّي  والإن�����س��ان 

الجماعة  اإل����ى  وي��ع��ي��د  ال�����س��ال��ح��ة  ق��واع��ده��ا 

ال�سروط الحقيقّية ل�ستعادة دورها الخالفّي 

ال�سالح.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

الجهاد  اأحدهما:  جهادين  اإل��ى  الأنبياء  دع��ا  ٭ 

الأكبر من اأجل اأن يكون الم�ست�سعفون اأئّمة 
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اأنف�سهم  وي��ب��ن��وا  �سهواتهم  ع��ل��ى  وي��ن��ت�����س��روا 

بناًء ثورياً �سالحاً، والآخ��ر: الجهاد الأ�سغر 

عن  والظالمين  الم�ستغّلين  اإزال���ة  اأج��ل  م��ن 

مواقعهم.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

٭ النبّي ينتقل باأ�سحابه دائماً من الجهاد الأكبر 

اإلى الجهاد الأ�سغر ومن الجهاد الأ�سغر اإلى 

اإنهم يمار�سون الجهاَدين  الجهاد الأكبر. بل 

ف���ي وق���ت واح�����د، وح���ّت���ى ع��ن��دم��ا يخو�سون 

القتال وفي اأحرج لحظات الحرب.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

٭ ن��وؤم��ن ب����اأّن ال���ّث���ورة ال��ح��ق��ي��ق��ّي��ة ل ي��م��ك��ن اأن 

لهما  وم��ا  والنبّوة  الوحي  عن  بحال  تنف�سل 

من امتدادات في حياة الإن�سان. كما اأّن النبّوة 

عن  ب��ح��ال  تنف�سل  ل  ��ة  ال��رّب��ان��ّيّ وال��ّر���س��ال��ة 

والترف  ال�ستغالل  على  الجتماعّيّة  الّثورة 

والطغيان.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

٭ النبّوة ظاهرة رّبانّية تمّثل ر�سالة ثورّية وعماًل 
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رّبانّياً للجماعة لكي ت�ستاأنف  واإعداداً  تغييراً 

الّثورة  دورها ال�سالح. وتفر�ض �سرورة هذه 

الخالفة  الر�سول  النبّي  �سخ�ض  يت�سّلم  اأن 

العاّمة لكي يحّقق للثورة اأهدافها في الق�ساء 

القاعدة  ويبني  والإ�ستغالل،   الجاهلّية  على 

ي��م��ّن اهلل عليهم  ل��ك��ي  ال�����س��ال��ح��ة  ال���ث���ورّي���ة 

ويجعلهم اأئّمة ويجعلهم الوارثين.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

٭ ي��ن��دم��ج خ���ّط ال�����س��ه��ادة وخ����ّط ال��خ��الف��ة في 

ف��ال��ن��ب��ّوة تجمع  ال��ن��ب��ّي.  �سخ�ض واح���د وه���و 

الإ���س��الم في  ا�سترط  هنا  الخّطين. من  كال 

النبّي الع�سمة. وفي كّل حالة يقدر للخّطين 

التغّير  واحد بحكم �سرورات  اأن يجتمعا في 

في  اأ�سا�سّي  �سرط  الع�سمة  اأّن  نجد  الر�سيد 

المحور  اّلذي  يقدر له اأن يمار�ض الخّطين 

معاً لأنه �سوف يكون هو ال�سهيد وهو الم�سهود 

عليه في وقت واحد.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:22

الإن�سان  الوحي �سرورة من �سرورات تخليد  ٭ 

الإن�سان  وب��ه��ذا خلق اهلل  الأر����ض،  على وج��ه 
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واأودعه ال�ستعداد الكامل والأر�سّية ال�سالحة 

باإفا�سة هذه الموهبة منه �سبحانه.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 46

٭ لي�ض كّل اإن�سان يعي�ض محّمداً P مئة بالمئة، 

واإّل لكان كّل النا�ض من طاّلبه الحقيقّيين. 

كّل اإن�سان ل يعي�ض محّمداً اإّل لحظات معّينة 

مع  الإن�سان  هذا  تفاعل  بقدر  وت�سيق  تّت�سع 

.P ر�سالة محّمد

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 53

اّلتي  المفاهيم  مجموعة  بالعقيدة  نق�سد  ٭ 

ج���اء ب��ه��ا ال��ر���س��ول P اّل���ت���ي ت��ع��ّرف��ن��ا خالق 

الإن�سان  ودور  الحياة  في  وما  وخلقه  العالم 

�ُسّميت هذه  اأمام اهلل. وقد  فيها وم�سوؤولّيته 

المفاهيم عقيدة لأّنها معلومات جازمة يعقد 

عليها القلب.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:267 دار الع�رف للمطبوع�ت-   جزء-1 

٭ اإذا كان يوم المبعث هو يوم مولد الفكرة اّلتي 

ر�سالة  ف��ي  متمّثلة  ال�����ّس��م��اء  عنها  تمّخ�ست 
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المباركة  الميالد  اأي��ام  ف��اإّن  الكبرى  الإ�سالم 

هي اّلتي قّدمت للر�سالة قادتها الميامين.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

الذكريات  ه��ذه  اإل��ى  م�سدودين  اأنف�سنا  نجد  ٭ 

لأّنها  حياة  ارتباط  بها  مرتبطين  المباركة 

ال�سم�ض  تحت  كاأّمة  الأكبر  وجودنا  ذكريات 

تحمل لواء الإ�سالم وم�سعل الّتوحيد وتحمي 

كلمة ال�ّسماء على وجه الأر�ض.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 
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الإمامة

الإ�سالم  ف��ي  ال��ن��م��وذج��ّي  الثائر  اإل���ى  اأن��ظ��روا  ٭ 

اأقدم  Q كيف  اأب��ي طالب  الإم���ام علّي بن 

بكّل �سجاعة وبطولة على مبارزة رجل الحرب 

العامرّي  وّد  العرب عمرو بن عبد  الأّول في 

واعتبر النا�ض ذلك منه انتحاراً �سبه محّقق، 

بعد  ب�سع لحظات  قتله  اأم�سك عن  كيف  ث��ّم 

اأن  اأغ�سبه فلم ي�ساأ  َعْمراً  اأن تغّلب عليه لأن 

فيها  لديه  غ�سب  م�ساعر  نف�سه  وف��ي  يقتله 

الأر�ض،  الإن�سان على  ولكرامة  تعالى  اإّل هلل 

وبهذا حّقق انت�ساراً عظيماً في مقايي�ض كال 

الجهادين في موقف واحد فريد.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:21

المر�ّسح  ال��داع��ي��ة  ال�����س��خ�����ض  ه���ذا  ي��ك��ن  ل���م  ٭ 

لالإعداد الر�سالّي القيادّي، والمن�سوب لت�سّلم 

م�ستقبل الدعوة وتزّعمها فكرّياً و�سيا�سّياً، اإّل 

علّي بن اأبي طالب،  اّلذي  ر�ّسحه لذلك عمُق 

وجوده في كيان الدعوة، واأّنه الم�سلم الأّول، 

كفاحها  ِع��ب��َر  �سبيلها  ف��ي  الأّول  وال��م��ج��اه��د 
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المرير �سّد كّل اأعدائها، وكذلك عمُق وجوده 

في حياة القائد الر�سول P، واأنه ربيُبه  اّلذي  

فتح عينيه في حجره، ون�ساأ في كنفِه، وتهّياأ 

له من فر�ض التفاعل معه والندماج بخّطه 

ما لم يتوّفر لأّي اإن�سان اآخر.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:65-64

٭ كان الإمام )علّي Q(  هو المفزع والمرجع 

اأّي م�سكلة ي�ستع�سي حّلها على القيادة  لحّل 

الحاكمة وقتئٍذ. ول نعرف في تاريخ التجربة 

واحدة  واقعة  الخلفاء  عهد  على  الإ�سالمّيّة 

رجع فيها الإمام Q الى غيره لكي يتعّرف 

اإلى  راأي الإ�سالم وطريقة عالجه للموقف.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:68

 P ٭ اإّن ال�����س��ي��ع��ة ُول�����دوا م��ن��ذ وف����اة ال��ر���س��ول

اّلذين  الم�سلمين   ف��ي  متمّثلين  م��ب��ا���س��رًة، 

خ�����س��ع��وا ع��م��ل��ّي��اً لأط����روح����ة زع���ام���ة الإم����ام 

وقيادته، اّلتي فر�ض النبّي البتداء بتنفيذها 

من حين وفاته مبا�سرة. وقد تج�ّسد الإتجاه 

ما  اإن��ك��ار  ف��ي  الول���ى،  الّلحظة  منذ  ال�سيعّيّ 

لأطروحة  تجميد  ال�سقيفة من  اليه  اتجهت 
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زع��ام��ة الإم�����ام ع��ل��ّي، واإ���س��ن��اد ال�����س��ل��ط��ة الى 

غيره.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:79

ُتعبِّر عن  علّي  والإم���ام  البيت  اأه��ل  اإمامة  اإنَّ  ٭ 

الفكرّية،  المرجعّية  اإحداهما  مرجعّيتين: 

القيادّي  ال��ع��م��ل  ف���ي  ال��م��رج��ع��ّي��ة  والأخ������رى 

كانتا  ال��م��رج��ع��ّي��ت��ي��ن  وك��ل��ت��ا   . والج���ت���م���اع���ّيّ

بّد  ل  وك��ان   ،P النبّي  �سخ�ض  في  تتمّثالن 

المتداد   P الأع���ظ���م  ال��ر���س��ول  ي�����س��ّم��م  اأْن 

لكي  المرجعّيتين،  كلتا  لتحّمل  له  ال�سالح 

ب��م��لء الفراغات  ال��ف��ك��رّي��ة  ال��م��رج��ع��ّي��ة  ت��ق��وم 

اّلتي قد تواجهها ذهنّية الم�سلمين، وتقديم 

المفهوم المنا�سب ووجهة النظر الإ�سالمّيّة 

والحياة،  ال��ف��ك��ر  ق�����س��اي��ا  م��ن  ي�ستجّد  فيما 

معطيات  م��ن  وي��غ��م�����ض  ي�����ْس��ك��ل  م��ا  وتف�سير 

الكتاب الكريم،  اّلذي  ي�سّكل الم�سدر الأّول 

تقوم  ولكي  الإ�سالم،  الفكرّية في  للمرجعّية 

بموا�سلة  الجتماعّيّة  القيادّية  المرجعّية 

في  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ الم�سيرة  وق��ي��ادة  الم�سيرة، 

. خّطها الجتماعّيّ

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:38-48
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الجتماعّيّة  القيادّية  المرجعّية  كانت  َلِئن  ٭ 

لل�سلطة خالل  م��م��ار���س��ت��ه  ت��ع��ن��ي  اإم����ام  ل��ك��ّل 

حياته، فاإنَّ المرجعّية الفكرّية حقيقة ثابتة 

ومن  الإم����ام.  حياة  ب��زم��ان  تتقّيد  ل  مطلقة 

كّل  في  الحّي  العملّي  مدلولها  لها  ك��ان  هنا 

فهم  ال��ى  ب��ح��اج��ٍة  الم�سلمون  دام  فما  وق���ت. 

محّدد لالإ�سالم، وتعّرف اإلى اأحكامه وحالله 

اإلى  وقيمه، فهم بحاجة  وحرامه ومفاهيمه 

المرجعّية الفكرّية المحّددة رّبانّياً المتمّثلة 

�سّنة  في  وثانياً:  تعالى،  اهلل  كتاب  في  اأّوًل: 

ر���س��ول��ه P وال��ع��ت��رة ال��م��ع�����س��وم��ة م��ن اأهل 

البيت اّلتي ل تفترق ولن تفترق عن الكتاب 

.P كما ن�ضَّ الر�سول الأعظم

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:38-48

٭ الإح�سا�ض بجدارة ال�سخ�ض لممار�سة ال�سلطة 

باإمكانّية  ال�سعور  بحاٍل  يعني  ل  والتطبيق، 

ن�سبه اإماماً فكرّياً، ومرجعاً اأعلى بعد القراآن 

لأنَّ هذه  ال��ن��ظ��رّي��ة،  لفهم  ��ة  ال��ن��ب��وّيّ وال�����س��ّن��ة 

من  عاليًة  درج���ًة  تتطّلب  الفكرّية  الإم��ام��ة 

الثقافة، والإحاطة وا�ستيعاب النظرّية. وكان 

اأّي  في  متوّفراً  يكن  لم  ه��ذا  اأنَّ  الوا�سح  من 
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اأهل  ع��ن  النظر  ُق��ِط��ع  اإذا  ب��م��ف��رده   �سحابّي 

.R البيت

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 84

من  ي��وم  ف��ي  يكن  ل��م  »الت�سّيع«  اأنَّ  الحقيقة  ٭ 

الأّي��ام منذ ولدته مجّرد اّتجاه روحّي بحت، 

اأح�����س��ان الإ�سالم  ال��ت�����س��ّي��ع ف���ي  ُول����د  واإّن���م���ا 

 Q اأطروحة موا�سلة الإمام علّي  بو�سفه 

للقيادة بعد النبّي فكرّياً واجتماعّياً و�سيا�سّياً 

على ال�سواء.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 92

فقد  اإذا  اإّل  ي���ت���ج���ّزاأ  اأن  ي��م��ك��ن  ل  ال��ت�����س��ّي��ع  ٭ 

الدعوة  م�ستقبل  لحماية  ك��اأط��روح��ة  معناه 

اإلى  ب��ح��اج��ٍة  م�ستقبل  وه���و   .Pالنبّي ب��ع��د 

ال�سيا�سّيّة  وال��زع��ام��ة  ال��ف��ك��رّي��ة  ال��م��رج��ع��ّي��ة 

للتجربة الإ�سالمّيّة معاً.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 92

الى  التجزيئّية  ال��ن��ظ��رة  ال��واق��ع  ف��ي  تن�ساأ  ل��م  ٭ 

الت�سّيع  عن  منف�سلٍة  ب�سورة  الروحّي  الت�سّيع 

 ، ، ولم تولد في ذهن الإن�سان ال�سيعّيّ ال�سيا�سّيّ
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اإّل بعد اأن ا�ست�سلم الى الواقع، وانطفاأت جذوة 

لموا�سلة  م��ح��ّددة  ك�سيغة  نف�سه  ف��ي  الت�سّيع 

القيادة الإ�سالمّيّة في بناء الأّمة، واإنجاز عملّية 

الكبير،  الر�سول  بداأها  اّلتي  الكبيرة  التغيير 

الإن�سان  ي��ط��وي  م��ج��ّرد عقيدة  ال��ى  وت��ح��ّول��ت 

عليها قلَبه، وي�ستمّد منها �سلوته واأمله.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 93

٭ لي�ض من الممكن اأن نت�سّور تنازل الأئّمة عن 

الجانب ال�سيا�سّي اإّل اإذا تنازلوا عن الت�سّيع.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 93

٭ نحن اإذا تتّبعنا �سير الحركة ال�سيعّيّة، نالحظ 

اأهل  اأئّمة  في  المتمّثلة  ال�سيعّيّة  القيادة  اأّن 

باأّن ت�سّلم ال�سلطة وحده  البيت، كانت توؤمن 

عملّية  ت��ح��ق��ي��ق  م���ن  ي��م��ّك��ن  ول  ي��ك��ف��ي،  ل 

ال�سلطة  ه��ذه  ل��م تكن  م��ا  اإ���س��الم��ّي��اً،  التغيير 

اأهداف  تعي  واع��ي��ة  �سعبّية  بقواعد  مدّعمة 

الحكم،  في  بنظرّيتها  وت��وؤم��ن  ال�سلطة  تلك 

وتعمل في �سبيل حمايتها، وتف�سير مواقفها 

للجماهير، وت�سمد في وجه الأعا�سير.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 94
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Q بين  الموؤمنين  اأمير  الإم��ام  لقد رب��ط  ٭ 

حقيقتين حين قال )العباد عباد اهلل والمال 

القيود  كّل  الإ�سالم  حّطم  وبذلك  اهلل(،  مال 

اّلتي كانت  التاريخّية  الم�سطنعة والحواجز 

و�سيره  رّب��ه  اإل��ى  الإن�سان وكدحه  تقّدم  تعوق 

الحثيث نحوه.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:5

روح���ّي���اً  ام����ت����داداً  ك���ان���ت  اّل���ت���ي  الإم����ام����ة  اإّن  ٭ 

ال�ّسماء  ل��ر���س��الت  ووري��ث��اً  للنبّوة  وع��ق��ائ��دّي��اً 

مار�ست با�ستمرار دورها في محاولة ت�سحيح 

النبوّي  طريقها  اإل��ى  واإعادتها  الّدولة  م�سار 

في  ال�سالم  عليهم  الأئ��ّم��ة  وق���ّدم  ال�سحيح. 

هذا ال�سبيل زخماً هائاًل من الت�سحيات اّلتي 

ال�سهداء  و�سّيد  الأحرار  اأبي  ا�ست�سهاد  تّوجها 

اأهل  من  ال�سفوة  مع  الح�سين  اهلل  عبد  اأب��ي 

بيته واأ�سحابه في يوم عا�سوراء.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ ام����ت����ّدت الإم�����ام�����ة ب���ع���د ع�����س��ر ال��غ��ي��ب��ة في 

المرجعّية. كما كانت الإمامة امتداداً بدورها 

ل��ل��ن��ب��ّوة. وت��ح��ّم��ل��ت ال��م��رج��ع��ّي��ة اأع���ب���اء هذه 
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التاريخ  مر  على  وقامت  العظيمة،  الّر�سالة 

باأ�سكال مختلفة من العمل في هذا ال�سبيل اأو 

التمهيد له بطريقة واأخرى.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

مع  دائماً  ال�سيعّي  الم�سلم  العالم  عا�ض  لقد  ٭ 

اأبناء  الم�ست�سعفين من  وكّل  ال�سالحين  كّل 

اأنواع  هذه الأّم��ة الخّيرة عي�سة الرف�ض لكّل 

الباطل والإ�سرار على التعّلق بدولة الأنبياء 

والأئ���ّم���ة، ب��دول��ة ال��ح��ّق وال��ع��دل اّل��ت��ي نا�سل 

وجاهد من اأجلها كّل اأبرار الب�سرّية واأخيارها 

ال�سالحين.

ة �ص:4 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ اأّي م�سلم ل تهّزه اأمجاد تلك ال�سورة وروعتها؟ 

اإذا  والع���ت���زاز  ب��ال��زه��و  ي�سعر  ل  م�سلم  واأّي 

الدنيا من جديد  اإل��ى  يعيد  اأّن��ه  بعمق  اأح�ّض 

اأ�سحاب  واأي���ام   Q P وع��ل��ّي  اأي���ام محّمد 

الدنيا  اّل��ذي��ن  م��الأوا  الميامين    P محّمد 

عدًل ونوراً؟

ة �ص: 15 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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٭ ل �سّك في اأّن البيعة للقائد المع�سوم واجبة 

ل يمكن التخّلف عنها �سرعاً. ولكّن الإ�سالم 

التعاقد  م��ن  اأ���س��ل��وب��اً  واّت��خ��ذه��ا  عليها  اأ���س��ّر 

اً  بين القائد والأّم��ة لكي يرّكز نف�سّياً ونظرّيّ

مفهوم الخالفة العاّمة لالأّمة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:23

٭ من الوا�سح اأّن الحفاظ على الّثورة يفر�ض اأْن 

يمتّد دور النبّي في قائد رّبانّي يمار�ض خالفة 

واإعدادها  الجماعة  وتربية  الأر���ض  على  اهلل 

ويكون �سهيداً في نف�ض الوقت. وهذا القائد 

الرّبانّي هو الإمام. ويجب اأن يكون مع�سوماً 

وفقاً  ويمار�ض  معاً  الخّطين  ي�ستقطب  لأّن��ه 

لظروف الّثورة خّط الخالفة اإلى جانب خّط 

ال�سهادة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:24

٭ الإمام كالنبّي �سهيد وخليفة هلل في الأر�ض من 

اأجل اأن يوا�سل الحفاظ على الّثورة وتحقيق 

اأهدافها. غير اأّن جزءاً من دور الر�سول يكون 

قد اكتمل وهو اإعطاء الّر�سالة والتب�سير بها 

اأ�سا�سها.  على  الجتماعّيّة  ب��ال��ّث��ورة  وال��ب��دء 
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فالو�سّي لي�ض �ساحب ر�سالة ول ياأتي بدين 

جديد بل هو الموؤتمن على الّر�سالة والّثورة 

اّلتي جاء بها الر�سول.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:24

التاريخ  ثابتة على مّر  رّبانّية  الإمامة ظاهرة  ٭ 

�سكل  اأحدهما  رّبانّيين:  �سكلَين  اّتخذت  وق��د 

النبّوة التابعة لر�سالة النبّي القائد، فقد كان 

الر�سول  النبّي  يخلف  الأح��ي��ان  من  كثير  في 

اأنبياء غير مر�سلين يكلَّفون بحماية الّر�سالة 

اأنبياء  ال��ق��ائ��م��ة وم��وا���س��ل��ة ح��م��ل��ه��ا. وه�����وؤلء 

اأو�سياء  اأّنهم  بمعنى  اأئّمة  وهم  اإليهم،  يوحى 

على الّر�سالة ولي�سوا اأ�سحاب ر�سالة. وال�سكل 

الآخر هو الو�ساية بدون نبّوة وهذا هو ال�سكل  

اّلذي  اّتخذه ر�سول اهلل P باأمر من اهلل تعالى 

اأهل  اأئ��ّم��ة  م��ن  الث��ن��ي ع�سر  اأو���س��ي��اءه  فعّين 

البيت ون�ّض على و�سّيه المبا�سر بعده علّي بن 

اأبي طالب في اأعظم مالأ من الم�سلمين.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:24

٭ يالحظ في تاريخ العمل الرّبانّي على الأر�ض 

لأ�سخا�ض  غالباً  ُتعطى  ك��ان��ت  الو�ساية  اأّن 
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اأو  ن�سبياً  ارتباطاً  القائد  بالر�سول  يرتبطون 

تّتفق في  الظاهرة لم  واأبنائه. وهذه  لذّريته 

اّتفقت  ب��ل  فقط   P ال��ن��ب��ّي محّمد  اأو���س��ي��اء 

اهلل  ق��ال  الر�سل،  من  كبير  ع��دد  اأو�سياء  في 

َواإِْبَراِهيَم  نُوًحا  ْر�َسْلنَا 
َ
اأ {َولََقْد  وتعالى:  �سبحانه 

َة َواْلِكتَاَب…} {َوَوَهْبنَا لَُه  يَِّتِهَما النُّبُوَّ َوَجَعْلنَا ِفي ُذرِّ

اإِ�ْسَحَق َويَْعُقوَب ُكالًّ َهَدْينَا َونُوًحا َهَدْينَا ِمن َقْبُل َوِمن 

يَِّتِه َداُووَد َو�ُسَلْيَماَن}.  ُذرِّ

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:25

النبّيّ  ي��رى  اأْن  ا�ستطاع  مّنا  واح��د  اأّي  اأّن  لو  ٭ 

زمانه  اإم����ام  اأم���ام���ه  راأى  اأو  ع��ي��ن��ه،  ب����اأّم   P

باأّم عينه  راأى قائده   تعالى فرجه، 
ّ

عّجل اهلل

اأْن ل يع�سي، على  لوجه على  وعاهده وجهاً 

اأْن ل ينحرف، على اأْن ل يخون الّر�سالة، هل 

بالإمكان لهذا الإن�سان بعد هذا لو فارقته تلك 

الجلوة ولو ذهب اإلى ما ذَهب ولو عا�ض  في 

اأْن يع�سي؟  باإمكانه  اأّي مكان واأي زم��ان، هل 

اأو يتذّكر دائماً �سورة  اأْن ينحرف  هل يمكنه 

 تعالى فرجه وهو ياأخذ 
ّ

ولّي الأمر عّجل اهلل

منه هذه البيعة وهذا العهد على نف�سه؟

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 54
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٭ ك���ّل اإن�����س��ان م���ن ع��ن��دن��ا ي��ع��ي�����ض ل��ح��ظ��ة لقاء 

اأْن  دون  م��ن  ف��رج��ه  تعالى   
ّ

اهلل ع��ّج��ل  الإم����ام 

 تعالى فرجه ولو مّرة 
ّ

يلقى الإمام عّجل اهلل

واح���دة ف��ي ح��ي��ات��ه. ه��ذه ال��م��ّرة ال��واح��دة اأو 

المّرتان والثالثة يجب اأْن نعمل لكي تتكّرر؛ 

دائماً.  اللحظة  هذه  نعي�ض  اأْن  بالإمكان  لأّن 

هذا لي�ض اأم��راً م�ستحياًل، بل هو اأمٌر ممكن 

ة اإعداد وتهيئة. ة ق�سّ والق�سّ

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 54

الطريق  رائ���د  اأّن  ���س��دف��ًة  ولي�ض  عبثاً  لي�ض  ٭ 

دائماً كان اإن�ساناً يعي�ض الوحي ؛ لأّنه كان ل 

باأعلى درج��ة ممكنة  اأْن يعي�ض طريقه  له  بّد 

يتململ،  ل  ح��ّت��ى  ي��ن��ح��رف،  ل  ح��ّت��ى  للح�ّض، 

حّتى ل ي�سيع، حّتى ل يكون �سبباً في �سالل 

نت�سّرع  اأْن  ندعو،  اأْن  يجب  ونحن  الآخرين. 

اأعيننا معالم  اأم��ام  دائ��م��اً، لأْن يفتح   
ّ

اإل��ى اهلل

الطريق، اأْن ُيرينا الطريق روؤية عيٍن ل روؤية 

عقل فقط.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 55

يبني  اأْن  يريد  العالم  في  عقائدّي  اّتجاه  اأّي  ٭ 
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الإن�سان من جديد في اإطاره، ويريد اأن ين�سئ 

وروحّية  فكرّية  ج��دي��دة،  معالم  لالإن�سانّية 

ينجز  واأْن  ينجح،  لأْن  ُي�ستَرط  واجتماعّيّة، 

ي�سترط  التاريخ،  خّط  في  مجراه  ياأخذ  واأْن 

ُيمار�ض تطبيق هذا  اّل��ذي   القائد   يكون  اأْن 

الّتجاه مع�سوماً...

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 73

في  الع�سمة  ب��ا���س��ت��راط  ي�����س��ّذوا،  ل��م  ال�سيعة  ٭ 

اآخ���ر. ولهذا  اّت��ج��اه عقائدّي  اأّي  الإم���ام، ع��ن 

ن���رى ف��ي الّت���ج���اه���ات ال��ع��ق��ائ��دّي��ة الأخ����رى، 

كثيراً ما ُيّتهم القائد اّلذي ُيمّثل الّتجاه باأّنه 

لي�ض مع�سوماً، ُتوّجه اإليه نف�ض التهمة اّلتي 

اأ�سحاب  الواعين،  الم�سلمين  نحن  نوّجهها 

اإل��ى  اّلذين توّلوا   Q اأب��ي طالب  علّي بن 

.P 
ّ

الخالفة بعد ر�سول اهلل

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 74

٭ الع�سمة في الإ�سالم ذات �سيغة اأو�سع نطاقاً 

العقائدّية  الّت���ج���اه���ات  ف���ي  ال��ع�����س��م��ة  م���ن 

الع�سمة  �سيغة  ف��ي  ال�سعة  وه���ذه  الأخ����رى. 

لأّن  ؛  نف�سها  الإ���س��الم  �سعة  تنبع من طبيعة 
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ال��ع�����س��م��ة، ك��م��ا ق��ل��ن��ا، ه���ي ال��ت��ف��اع��ل الكامل 

الّر�سالة  مع  والتجاوب  ال�سامل  والن�سهار 

الإ�سالمّيّة  والّر�سالة  الإ�سالم.  اأبعاد  كّل  في 

تختلف عن اأّي ر�سالة اأخرى في العالم؛ لأّن 

خرى في العالم تعالج جانباً واحداً 
ُ
اأّي ر�سالة اأ

من الإن�سان. 

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 74

ّمة ل تتنازل عن الإ�سالم، 
ُ
٭ اإّن  اّلذي  جعل الأ

ه��و اأّن الإ���س��الم ل��ه م��َث��ٌل اآخ���ر ُق���ّدم ل��ه، مَثٌل 

اأ�سيل  والِقَيم،  الُمُثل  اأ�سيل  المعالم،  وا�سح 

الأه���داف وال��غ��اي��ات، ُق��ّدم��ت ه��ذه الأطروحة 

بزعامة  الم�سلمين  م��ن  ال��واع��ي��ن  ق��ب��ل  م��ن 

.R الأئّمة من اأهل البيت

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 80

ن�ّض  ف��ي   R لالأئّمة  مفرو�ض  دور  هناك  ٭ 

ال�سريعة الإ�سالمّيّة، في عالم الت�سريع، وهو 

دور �سيانة تجربة الإ�سالم، تجربة المجتمع 

الإ���س��الم��ّي اّل��ت��ي اأن�����س��اأه��ا ال��ن��ب��ّيّ P. وكان 

المفرو�ض اأّن هذه القيادة تت�سل�سل في هوؤلء 
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الأئّمة الثني ع�سر R واحداً بعد الآخر.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 127

R على  الأئ��ّم��ة  يمكننا عن طريق درا���س��ة  ٭ 

اأزخر  بنتائج  نخرج  اأْن  الكلّية  النظرة  اأ�سا�ض 

عنها  تتمّخ�ض  اّل��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  م��ج��م��وع  م��ن 

ال���درا����س���ات ال��ج��زئ��ّي��ة؛ لأّن���ن���ا ���س��وف نك�سف 

مثاًل  نّتخذ  و�سوف  اأعمالهم،  بين  الترابط 

الإمام  حياة  في  نقراأ  نحن  الفكرة  لتو�سيح 

اأمير الموؤمنين Q اأّنه جَمع ال�سحابة في 

خالفته وا�ست�سهدهم على ن�سو�ض الإمامة، 

و�سِهد بذلك عدد كبير من التابعين. وطلَب 

منهم اأْن ُيحّدثوا بن�سو�ض النبّيّ P في علّي 

الإمام  ف��ي ح��ي��اة  ون��ق��راأ   .R البيت  واأه���ل 

الباقر Q اأّنه قام بنف�ض العملّيّة وا�ست�سهد 

ندر�ض  وح��ي��ن  ال��ت��اب��ع��ي��ن.  وت��اب��ع��ي  التابعين 

الأئّمة ككّل ونربط بين هذه الن�ساطات، )...( 

عت على مدى ثالثة  ونالحظ اأّن العملّيات و�سِ

مترابط  تخطيط  اأم��ام  اأنف�سنا  نجد  اأج��ي��ال، 

ب��ع�����س��اً، وي�����س��ت��ه��دف الحفاظ  ب��ع�����س��ه  ي��ك��م��ل 

ع��ل��ى ت��وات��ر ال��ن�����س��و���ض ع��ب��ر اأج���ي���ال عديدة 

حّتى ت�سبح في م�ستوى الو�سوح وال�ستهار، 
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تتحّدى كّل موؤامرات الإخفاء والتحديد.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 142

مار�سه  م�سترك  دور  وج��ود  اأّن  عقيدتي،  ف��ي  ٭ 

نبحث  افترا�ض  مجّرد  لي�ض  جميعاً،  الأئ��ّم��ة 

عن مبّرراته التاريخّية، واإّنما هو مّما تفر�سه 

العقيدة نف�سها وفكرة الإمامة بالذات.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 142

٭ لأّن الإمامة واحدة في الجميع بم�سوؤولّياتها 

واحداً  انعكا�ساً  تنعك�ض  اأْن  و�سروطها، فيجب 

ف��ي ���س��روط الأئ���ّم���ة R واأدواره�������م مهما 

الظروف  ب�سبب  ال��ط��ارئ��ة  اأدواره�����ا  اختلفت 

والمالب�سات. 

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 142

وحدة  بمجموعهم  الأئ���ّم���ة  ي�سّكل  اأْن  ي��ج��ب  ٭ 

مترابطة الأجزاء، ليو�سل كلُّ جزٍء من تلك 

الوحدة الدور للجزء الآخر ويكمله.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 142
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٭ ق���د ل ن��ح��ت��اج اإل�����ى ����س���يء م���ن ال��ب��ح��ث لكي 

الم�سترك   ال���دور  نوعّية  على  ب�سرعة  نّتفق 

اإل��ى الأئ��ّم��ة R في تخطيط  �سند 
ُ
اأ اّل���ذي  

الّر�سالة.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 143

بو�سفها  الإ�سالمّيّة،  الّر�سالة  اأّن  يعلم  كّلنا  ٭ 

ر�سالة عقائدّية، قد خّططت لحماية نف�سها 

من النحراف، و�سمان نجاح التجربة خالل 

اأمر �سيانة  وكل 
ُ
فاأ تطبيقها على مّر الزمن، 

اإلى  �سيا�سّياً  وتوجيهها  وتحويلها  التجربة 

عقائدّيين،  اأ�سخا�ساً  بو�سفهم   R الأئّمة 

بلغوا في م�ستواهم العقائدّي درجة الع�سمة 

من النحراف والزَلل والخطاأ.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 143

الم�سترك   الدور  اأْن نحّدد  اإّننا حينما نحاول  ٭ 

اّلذي  مار�سه الأئّمة R ككّل في تاريخهم 

المجيد، ل نعني هذا الدور الخيالّي من تزّعم 

اأّن الأحداث  التجربة الإ�سالمّيّة؛ لأّننا نعلم 

 P الأعظم  النبّيّ  وف��اة  بعد  وقعت  الموؤلمة 

القيادّي  بدورهم  القيام  عن  الأئّمة  ق�سي 
ُ
واأ
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الّر�سالة  التجربة، و�ُسّلمت مقاليد  في تزّعم 

اآخرين،  اأ�سخا�ض  اإل��ى  تطبيقها  وم�سوؤولّية 

النحراف  وا�ستّد  التخطيط  معهم  انحرف 

على مّر الزمن، واإّنما نريد بالدور الم�سترك 

العاّم   ال��م��وق��ف   ،R الأئ����ّم����ة  ت���اري���خ  م���ن 

ّم الأح��داث والم�ساكل  اّل��ذي  وقفوه في خ�سَ

التجربة  انحراف  بعد  الّر�سالة  اكتنفت  اّلتي 

واإق�سائهم عن منا�سبهم.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 143

النا�ض،   لدى كثيرين من  �سائعاً  نجد ت�سّوراً  ٭ 

اّلذين احتاجوا اإلى اأْن يقّيموا الأئّمة بو�سفهم 

مركز  عن  ق�سوا 
ُ
اأ قد  فقط  مظلومين  نا�ساً 

ُ
اأ

األوان ال�سطهاد  ب�سبب ذلك  القيادة، وذاقوا 

وال���ح���رم���ان. ف���ه���وؤلء ال��ن��ا���ض ي��ع��ت��ق��دون اأّن 

على  �سلبياً  دوراً  كان  حياتهم  في  الأئّمة  دور 

الأغلب، نتيجة لإِق�سائهم عن مجال الحكم، 

منه،  فُتغ�َسب  داراً  يملك  م��ن  ح��ال  فحالهم 

وهذا  ا�سترجاعها.  اإمكان  في  اأمله  وينح�سر 

ُيعتبر  فاإّنه  خاطئ،  اأّن��ه  من  بالرغم  التفكير 

��ة، وي��ح��ّب��ب اإلى  خ��ط��اأً م��ن ال��ن��اح��ي��ة ال��ع��م��ل��ّيّ

عن  والب��ت��ع��اد  والنكما�ض  ال�سلبّية  الإن�����س��ان 
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ّمة ومجالت قيادتها.

ُ
م�ساكل الأ

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 143

عن  اإق�سائهم  م��ن  بالرغم   R الأئ��ّم��ة  اإّن  ٭ 

با�ستمرار  ي��ت��ح��ّم��ل��ون  ك��ان��وا  ال��ح��ك��م،  م��ج��ال 

وعلى  الّر�سالة  على  والحفاظ  م�سوؤولّيتهم 

التجربة الإ�سالمّيّة وتح�سينها �سّد الترّدي 

اإلى الهاوية، هاوية النحراف والنزلق عن 

مبادئها وقيمها.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 144

٭ ك��ّل��م��ا ك���ان الن���ح���راف ي��ق��وى وي�����س��ت��ّد، وينذر 

اإل����ى ال��ه��اوي��ة، ك���ان الأئّمة  ال���ت���رّدي  ب��خ��ط��ر 

ذلك.  �سّد  الالزمة  التدابير  يّتخذون   R

وكّلما وقع في التجربة الإ�سالمّيّة والعقيدة 

الزعامات  وع��ج��زت  والم�سكلة،  المحنة  م��ن 

كفاءتها،  عدم  بحكم  عالجها  عن  المنحرفة 

ووقاية  الحّل،  تقويم  اإل��ى   R الأئّمة  ب��ادر 

ّمة من الأخطار اّلتي كانت تهّددها.
ُ
الأ

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 144

٭ بكلمة مخت�سرة، كان الأئّمة R يحافظون 
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ع��ل��ى ال��م��ق��ي��ا���ض ال��ع��ق��ائ��دّي وال���ّر����س���ال���ّي في 

ل  اأْن  على  ويحافظون  الإ�سالمّي،  المجتمع 

ُيحبط اإلى درجة ُت�سّكل خطراً ماحقاً.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 144

يعك�ض  ك��ان  القائمة  ال��زع��ام��ات  ان��ح��راف  لأّن  ٭ 

للقادة  ب��ّد  ل  فكان  للر�سالة،  الم�سّوه  الوجه 

الوجه  ي��ع��ك�����س��وا  اأْن   R ال��ب��ي��ت  اأه����ل  م���ن 

يوؤّكدوا  واأْن  لها،  والم�سّرف  الم�سرق  النقّي 

عملّياً على ال�ستمرار المطابق بين الّر�سالة 

والحكم ال��واق��ع. وه��ك��ذا خ��رج الإ���س��الم على 

واإْن  النحراف،  من  �سليماً  النظرّية  م�ستوى 

ت�سّوهت معالم التطبيق.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 144

٭ هل كان من ال�سدفة اأو لمجّرد ت�سلية اأْن تّتخذ 

ال��ّزع��ام��ات ال��م��ن��ح��رف��ة ك���ّل ه���ذه الإج�����راءات 

تجاه اأئّمة اأهل البيت R، بالرغم من اأّنها 

تكّلفها ثمناً باهظاً من �سمعتها وكرامتها، اأو 

المنحرفين  الحّكام  �سعور  نتيجة  ذل��ك  ك��ان 

ب��خ��ط��ورة ال����دور الإي��ج��اب��ّي  اّل����ذي  يمار�سه 

الأئّمة؟ واإّل فلماذا كّل هذا القتل والت�سريد 
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وال�سجن والتبعيد؟

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 147

الظهور  ي���رون  ي��ك��ون��وا  ل��م   R الأئ���ّم���ة  اإّن  ٭ 

بال�سيف والنت�سار الم�سلح اآنياً كافياً لإقامة 

اإقامة هذا  اإّن  الإم��ام.  يد  الحكم على  دعائم 

الحكم وتر�سيخه ل يتوّقفان، في نظرهم، على 

مجّرد تهيئة حملة ع�سكرية، بل يتوّقفان قبل 

ذلك على اإعداد جي�ض عقائدّي، يوؤمن بالإمام 

اأهدافه  وي��ع��ي�����ض  م��ط��ل��ق��اً،  اإي��م��ان��اً  وع�سمته 

الحكم،  الكبيرة ويدعم تخطيطه في مجال 

ّمة من م�سالح.
ُ
ويحر�ض ما يحّققه لالأ

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 147

اّل��ذي  جاء  كّلكم تعرفون ق�سد الخرا�سانّي   ٭ 

اإلى الإمام ال�سادق Q، يعر�ض عليه تبّني 

حركة الثّوار الخرا�سانّيين، فاأّجل جوابه، ثّم 

اأبو ب�سير،  اأمره بدخول النار فرَف�ض، وجاء 

فالتفت  المتثال،  اإل��ى  ف�سارع  بذلك،  فاأمره 

الإمام اإلى ثّوار خرا�سان وقال: لو كان بينكم 

اأربعون مثل هذا لخرجُت لهم.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 148
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٭ لدينا عدد كبير من ال�سواهد في حياة الأئّمة 

R على اأّنهم كانوا يبا�سرون ن�ساطاً وا�سعاً 

المرتبطة  الكتلة  على  الإ���س��راف  �سبيل  ف��ي 

الإ�سراف  اأّن  حّتى  باإمامتهم،  والموؤمنة  بهم 

اأ�ساليب  تنظيم  درج��ة  اإل��ى  اأحياناً  ي�سل  ك��ان 

الحّل للخالفات ال�سخ�سّية بين اأفراد الكتلة، 

ور�سد الأموال لها، كما يحّدث بذلك المعّلى 

.Q بن خني�ض، عن الإمام ال�سادق

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 148

٭ ت�سّوروا اأّن الإمام مو�سى بن جعفر Q قد هّد 

ال�سجن �سّحته، واأذاب ج�سمه، حّتى اأ�سبح حين 

ي�سجد لرّبه كالثوب المطروح على وجه الأر�ض، 

فيدخل عليه ر�سول الزعامة المنحرفة فيقول 

اإل��ي��ك، وي��اأم��ر باإطالق  اإّن الخليفة يعتذر  ل��ه: 

وتطلب  اإليه  وتعتذر  ت���زوره  اأْن  على  �سراحك، 

ر�ساه، في�سمخ الإمام Q ويجيب بالنفي بكّل 

�سراحة، يتحّمل مرارة الكاأ�ض ل ل�سيء اإّل لكي ل 

يحّقق للزعامة المنحرفة هدَفها من اأْن يبارك 

التطبيق  من  الت�سويه  معالم  فُتعك�ض  خّطها، 

المنحرف على الّر�سالة نف�سها.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 145
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٭ والإمام Q في علمه المحيط الم�ستوعب، 

بما يجعله قادراً على الإح�سا�ض بهذه البدايات 

وم�ساعفاتها  لأهمّيتها  وت��ق��دي��راً  الخطرة، 

ل��ل��ق�����س��اء ع��ل��ي��ه��ا. وق����د ُيمكن  وال��ت��خ��ط��ي��ط 

الإم���ام  اه��ت��م��ام  ال�����س��وء  ه���ذا  ع��ل��ى  يف�ّسر  اأْن 

بم�سروع  المدينة  في  وه��و   Q الع�سكرّي 

حول  ال��ع��راق،  في  وه��و  الكندّي  ي�سعه  كتاب 

طريق  عن  به  اّت�سل  اإذ  ال��ق��راآن،  متناق�سات 

واأحَبط  م��در���س��ت��ه،  اإل����ى  المنت�سبين  ب��ع�����ض 

على  باأّنها  الكندّي  مدر�سة  واأقنع  محاولته، 

خطاأ.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 145

٭ انظروا اإلى الإمام مو�سى بن جعفر Q كيف 

يقول لهارون الر�سيد: اأنت اإمام الأج�سام واأنا 

اإمام القلوب

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 145

فيها  اأن�َسد  اّلتي  ال�سهيرة  المنا�سبة  لحظوا  ٭ 

 ،Q ال�سّجاد  الإمام  الفرزدق ق�سيدته في 

لم  ال�سلطان  وج���الل  الحكم  هيبة  اأّن  كيف 

ل�ستالم  طريقاً  له�سام  ي�سّقا  اأْن  ي�ستطيعا 
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اأفراد  من  المحت�سدة  الجموع  بين  الحَجر، 

ّمة في مو�سم الحّج، بينما ا�ستطاعت زعامة 
ُ
الأ

الجماهير  تلك  تكهرب  اأْن   R البيت  اأه��ل 

في لحظة، وهي تح�ّض بمقدم الإمام القائد، 

فت�سّق الطريق بين يديه نحو الحَجر.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 145

الطويل  العمر  ه��ذا  اإم��ك��ان  ثبت  اأْن  بعد  ���ه  اإنَّ ٭ 

في  �سائر  العلم  اأنَّ  وث��ب��ت  وعلمياً،  منطقياً 

اإمكاٍن  اإل��ى  النظرّي  الإم��ك��ان  تحويل  طريق 

عملّي تدريجاً، ل يبقى لال�ستغراب محتوًى 

نف�سه،  العلم  المهدّي  ي�سبق  اأْن  ا�ستبعاد  اإّل 

ل الإمكان النظرّي اإلى اإمكان عملّي في  فيتحوَّ

اإلى  ره  العلم في تطوِّ اأْن ي�سل  �سخ�سه، قبل 

م�ستوى القدرة الفعلّية على هذا التحويل.

بحث حول المهدي | �ص: 70

�سبحانه   � الّر�سالة  ن�ستكثر على مر�ِسل  لماذا  ٭ 

عمر  ت�سميم  ف��ي  العلم  ي�سبق  اأْن   � وت��ع��ال��ى 

المهدّي؟

بحث حول المهدي | �ص: 70



51

ة
م

ما
لإ

ا
�سِرَي به لياًل من الم�سجد 

ُ
٭ اإنَّ النبّيّ P قد اأ

الحرام اإلى الم�سجد الأق�سى. وهذا الإ�سراء 

اإذا اأردنا اأْن نفهمه في اإطار القوانين الطبيعّية، 

القوانين  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  ع���ن  ��ر  ي��ع��بِّ ف��ه��و 

اإّل  قه  اأْن يحقِّ ُيتح للعلم  الطبيعّية ب�سكٍل لم 

الرّبانّيّة  الخبرة  فنف�ض  ال�سنين.  مئات  بعد 

ال�سريع  التحّرك   P للر�سول  اأت��اح��ت  اّل��ت��ي 

قبل اأْن ُيتاح للعلم تحقيق ذلك، اأتاحت لآخر 

خلفائه المن�سو�سين العمَر المديد، قبل اأْن 

ُيتاح للعلم تحقيق ذلك. 

بحث حول المهدي | �ص: 71

تاريخياً   الفريد  ال��دور  ذلك  ن�ست�سيغ  كنَّا  اإذا  ٭ 

اّلذي  يجب على اليوم الموعود اإنجازه على 

ل��ه في  ���ه ل يوجد دور مناظر  اأنَّ ال��رغ��م م��ن 

تاريخ الإن�سان، فلماذا ل ن�ست�سيغ ذلك العمر 

اّل��ذي  ل نجد عمراً مناظراً له في  المديد  

حياتنا الماألوفة؟! 

بحث حول المهدي | �ص: 72

�سخ�سان  يقوم  اأْن  �سدفة  هي  هل  اأدري،  ول  ٭ 

فقط بتفريغ الح�سارة الإن�سانّيّة من محتواها 
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الفا�سد وبنائها من جديد، فيكون لكّل منهما 

اأع��م��ارن��ا العتيادّية  ي��زي��د ع��ل��ى  ع��م��ر م��دي��د 

في  دوراً  مار�ض  اأحدهما  م�ساعفة؟   اأ�سعافاً 

ما�سي الب�سرّية وهو النبّيّ نوح،  اّلذي  ن�ّض 

اأنَّه َمَكَث في قومه األف  القراآن الكريم  على 

له من خالل  ر  وُق���دِّ ع��ام��اً،  اإّل خم�سين  �سنة 

اأْن يبني العالم من جديد، والآخر  الطوفان 

وهو  ال��ب�����س��رّي��ة،  م�ستقبل  ف��ي  دوره  ي��م��ار���ض 

المهدّي  اّلذي  َمَكَث في قومه حّتى الآن اأكثر 

ر له في اليوم الموعود  األف عام، و�سُيقدَّ من 

اأْن يبني العالم من جديد. فلماذا نقبل نوحاً  

اّلذي  ناهز األف عام على اأقلِّ تقدير، ول نقبل 

المهدّي؟!

بحث حول المهدي | �ص: 72

الحفاظ على حياة حّجٍة هلل في  ف  توقَّ كّلما  ٭ 

وكانت  طبيعّي،  ق��ان��ون  تعطيل  على  الأر����ض 

لإنجاز  �سرورّية  ال�سخ�ض  ذل��ك  حياة  اإدام��ة 

لِت العناية الرّبانّيّة  عدَّ لها، تدخَّ
ُ
ته اّلتي اأ مهمَّ

ته اّلتي  في تعطيل ذلك القانون لإنجاز مهمَّ

ال�سخ�ض قد  كان  اإذا  العك�ض  لها. وعلى  ع��دَّ 
ُ
اأ

فاإنَّه  رّب��ان��ّي��اً،  ل��ه��ا  ع����دَّ 
ُ
اأ اّل��ت��ي  ته  ان��ت��ه��ت مهمَّ
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ِلَما  وفقاً  ُي�ست�سهد  اأو  ويموت  حتفه  �سيلقى 

ره القوانين الطبيعّية.  ُتقرِّ

بحث حول المهدي | �ص: 78

عالٍم  تغييَر  الموعود  اليوم  ر�سالة  كانت  لّما  ٭ 

بكلِّ  �ساماًل  تغييراً  وبالجور،  بالظلم  مليٍء 

فمن  عة،  المتنوِّ وكياناته  الح�سارّية  قيمه 

الطبيعّي اأْن تفتِّ�ض هذه الّر�سالة عن �سخ�ٍض 

اأكبر في �سعوره النف�سّي من ذلك العاَلم كّله.

بحث حول المهدي | �ص: 85

ل في التاريخ، له هيبة  ٭ هذا ال�سخ�ض  المتوغِّ

باأنَّ  المفَعم  وال�سعور  التاريخ،  وقّوة  التاريخ، 

ما حوله من كياٍن وح�سارٍة وليد يوٍم من اأيام 

و�ستتهّياأ  فُوجد،  الأ�سباب  له  تهّياأت  التاريخ، 

الأ���س��ب��اب ف��ي��زول، ف��ال يبقى منه ���س��يء، كما 

اأو  لم يكن يوجد منه �سيء بالأم�ض القريب 

للح�سارات  التاريخّية  الأع��م��ار  واإنَّ  البعيد. 

اأّياماً  اإّل  لي�ست  فهي  طالت  مهما  والكيانات 

ق�سيرة في عمر التاريخ الطويل.

بحث حول المهدي | �ص: 87-86



54

ة
م

ما
لإ

ا

خرة للقائد المنتَظر|   ٭ اإّن عملّية التغيير المدَّ

ر�سالة  ه��ي:  معيَّنة  ر�سالة  اأ�سا�ض  على  تقوم 

الإ�سالم. ومن الطبيعّي اأْن تتطلَّب العملّيّة في 

هذه الحالة قائداً قريباً من م�سادر الإ�سالم 

ولى، قد ُبِنيْت �سخ�سيَّته بناًء كاماًل ب�سورٍة 
ُ
الأ

الح�سارة  ��رات  م��وؤثِّ ع��ن  ومنف�سلة  م�ستقلَّة 

ر لليوم الموعود اأْن يحاربها. اّلتي ُيقدَّ

بحث حول المهدي | �ص: 88

٭ نجيب عن ال�سوؤال القائل:  كيف اكتمل اإعداد 

القائد المنتظر مع اأّنه لم يعا�سر اأباه الإمام 

الع�سكرّي اإّل خم�ض �سنوات تقريباً، وهي فترة 

�سخ�سّية  لإن�����س��اج  تكفي  ل  اّل��ت��ي  ال��ط��ف��ول��ة 

اّل��ت��ي تكامل من  ال��ق��ائ��د؟ فما ه��ي ال��ظ��روف 

 Q خاللها؟ بالجواب التالي: اإّن المهدّي

يعني  وه��ذا  الم�سلمين،  اإمامة  اأب��اه في  خلف 

اأّنه كان اإماماً بكّل ما في الإمامة من محتوًى 

فكرّي وروحّي في وقت مبّكر جداً من حياته 

�َسبقُه  ظاهرة  المبّكرة  والإم��ام��ة  ال�سريفة. 

ف��الإم��ام محّمد   ،Q اآب��ائ��ه  اإليها ع��دٌد من 

بن علّي الجواد Q توّلى الإمامة وهو في 

والإم��ام علّي بن محّمد   ، الثامنة من عمره 
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التا�سعة من  في  وه��و  الإم��ام��ة  توّلى  الهادي 

عمره. 

بحث حول المهدي | �ص: 93

المبّكرة بلغت ذروتها في  الإمامة  اإّن ظاهرة  ٭ 

 ،Q والإمام الجواد  Q الإمام المهدّي

بالن�سبة  كانت  لأّنها  ظاهرًة،  ن�سّميها  ونحن 

Q، ت�سّكل  ال��م��ه��دّي  اآب�����اء  اإل����ى ع���دد م���ن 

مدلوًل ح�ّسّياً عملّياً عا�سه الم�سلمون، ووعوه 

ول  واآخ����ر،  ب�سكل  الإم����ام  م��ع  تجربتهم  ف��ي 

يمكن اأن ُنطالب باإثباٍت لظاهرة من الظواهر 

ّمة.
ُ
اأو�سح واأقوى من تجربة اأ

بحث حول المهدي | �ص: 94

�سدر  منذ  ُبنيت  اّل��ت��ي  ال�سعبّية  القواعد  اإّن  ٭ 

الإ������س�����الم، وازده��������رت واّت�������س���ع���ت ع��ل��ى عهد 

 ،Q وال�������س���ادق   Qالباقر الإم���ام���ي���ن 

واأ�سبحت المدر�سة اّلتي رعاها هذان الإمامان 

فكرّياً  ت��ّي��اراً  ت�سّكل  القواعد،  ه��ذه  داخ��ل  في 

وا�سعاً في العالم الإ�سالمّي، ي�سّم المئات من 

والعلماء،  والمف�ّسرين  والمتكّلمين  الفقهاء 

الإ�سالمّيّة  ال��م��ع��رف��ة  ���س��روب  مختلف  ف��ي 
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والب�سرّية المعروفة وقتئذ، حّتى قال الح�سن 

اإّن���ي دخ��ل��ت م�سجد الكوفة  ب��ن ع��ل��ّي ال��و���ّس��ا: 

يقولون  ك��ّل��ه��م   ، �سيخ  ت�سعِمئة  ف��ي��ه  ف��راأي��ت 

.Q حّدثنا جعفر بن محّمد

بحث حول المهدي | �ص: 94

٭ اإّن العتقاد باإمامة اأئّمة اأهل البيت كان يكّلف 

الإغراءات  من  له  يكن  ول��م   ، غالياً  اأتباعهم 

من  يفتر�سه  اأو  المعتقد  به  يح�ّض  ما  �سوى 

التقّرب اإلى اهلل تعالى والزلفى عنده.

بحث حول المهدي | �ص: 94

لإمامة  ال�سعبّية  القواعد  اأّن  افتر�سنا  اإذا  ٭ 

واقع  تكت�سف  اأن  ل��ه��ا  ُي��ت��ح  ل��م  ال��ب��ي��ت  اأه���ل 

القائمة  ال��خ��الف��ة  ���س��ك��ت��ت  ف��ل��م��اذا  الأم�����ر، 

في  ك��ان��ت  اإذا  الحقيقة  لك�سف  تعمل  ول��م 

اأي�سر ذلك على ال�سلطة  �سالحها؟ وما كان 

�سبّياً  ال�����س��ب��ّي  الإم�����ام  ك���ان  ل���و  ال��ق��ائ��م��ة، 

ف��ي ف��ك��ره وث��ق��اف��ت��ه، ك��م��ا ه��و ال��م��ع��ه��ود في 

اأن  اأ�سلوب  من  اأنجحه  ك��ان  وم��ا  ال�سبيان، 

�سيعته  وغير  �سيعته  اإلى  ال�سبّي  هذا  تقّدم 

كفاءته  ع��دم  ع��ل��ى  وت��ب��ره��ن  حقيقته،  ع��ل��ى 
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والفكرّية. الروحّية  والزعامة  لالإمامة 

بحث حول المهدي | �ص: 97

نف�سه،  اإمامة  اإل��ى  يدعو  �سبّياً  اأّن  ت��رى  فهل  ٭ 

��ب م��ن��ه��ا ع��لَ��م��اً ل���الإ����س���الم، وه���و على  وي��ن�����سّ

مراأًى وم�سمع من جماهير قواعده ال�سعبّية، 

فتوؤمن به وتبذل في �سبيل ذلك الغالي من 

اأمنها وحياتها، بدون اأن تكّلف نف�سها اكت�ساف 

اأن تهّزها ظاهرة هذه الإمامة  حاله، وبدون 

المبّكرة؛ ل�ستطالع حقيقة الموقف، وتقويم 

الوحيد  التف�سير  اإّن  الإم�����ام؟  ال�����س��ب��ّي  ه���ذا 

اّللعب بهذه  ل�سكوت الخالفة المعا�سرة عن 

المبّكرة  الإمامة  اأّن  اأدرك��ت  اأّنها  هو  الورقة، 

ظاهرة حقيقّية ولي�ست �سيئاً م�سطنعاً.

بحث حول المهدي | �ص: 97

٭ ومتى ثبت اأّن الإمامة المبّكرة ظاهرة واقعّية، 

 ،Q البيت  اأه��ل  وم��وج��ودة فعاًل في حياة 

اإمامة  يخ�ّض  فيما  اع��ت��را���ض  هناك  يعد  ل��م 

المهدّي Q، وخالفته لأبيه وهو �سغير. 

بحث حول المهدي | �ص: 99
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٭ عّبر التحّول من الغيبة ال�سغرى اإلى الغيبة 

الكبرى، عن تحقيق الغيبة ال�سغرى لأهدافها 

نت ال�سيعة، بهذه  وانتهاء مهّمتها، لأّنها ح�سّ

وال�سعور  ال�سدمة  عن  التدريجّية،  العملّيّة 

بالفراغ الهائل ب�سبب غيبة الإمام، وا�ستطاعت 

الغيبة،  اأ�سا�ض  على  ال�سيعة  و�سع  تكّيف  اأن 

وتعّدهم بالتدريج لتقّبل فكرة النيابة العاّمة 

اأفراد  النيابة من  وبهذا تحّولت  الإم��ام.  عن 

من�سو�سين اإلى خّط عام ، وهو خّط المجتهد 

تبعاً  وال��ّدي��ن،  الدنيا  ب��اأم��ور  الب�سير  ال��ع��ادل 

لتحّول الغيبة ال�سغرى اإلى غيبة كبرى.

بحث حول المهدي | �ص: 110

ُتعتبر  اأن  يمكن  ال�سغرى  الغيبة  ظاهرة  اإّن  ٭ 

بمثابة تجربة عملّية لإثبات ما لها من واقع 

مو�سوعّي، والت�سليم بالإمام القائد، بولدته  

الغيبة  ع��ن  ال��ع��اّم  واإع��الن��ه  وغيبته،  وحياته 

الم�سرح،  عن  بموجبها  ا�ستتر  اّلتي  الكبرى 

ولم يك�سف نف�سه لأحد.

بحث حول المهدي | �ص: 111
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 � اهلل  ِقبل  | من  لها  اّدخ��ر  اّلتي  ر�سالته  اإّن  ٭ 

تغييراً  العالم  تغيير  ه��ي   � وتعالى  �سبحانه 

الب�سرّيّة،  ك���ّل  ال��ب�����س��رّي��ة  واإخ������راج  ���س��ام��اًل، 

م��ن ظلمات ال��ج��ور اإل��ى ن��ور ال��ع��دل. فعملّية 

الكبرى هذه ل يكفي في ممار�ستها  التغيير 

مجّرد و�سول الّر�سالة والقائد ال�سالح، واإّل 

بالذات،  ال��ن��ب��ّوة  ع�سر  ف��ي  ���س��روط��ه��ا  ل��ت��ّم��ت 

وجّواً  منا�سباً،  عالمّياً  مناخاً  تتطّلب  واإّن��م��ا 

المو�سوعّية  الظروف  يحّقق  م�ساعداً،  عاّماً 

المطلوبة لعملّية التغيير العالمّية. 

بحث حول المهدي | �ص: 118

اإن�سان  �سعور  ُيعتبر  الب�سرّية،  الناحية  فمن  ٭ 

خلق  ف��ي  اأ�سا�سّياً  ع��ام��اًل  بالنفاد،  الح�سارة 

العدل  ر�سالة  لتقّبل  المنا�سب  المناخ  ذل��ك 

ب��ال��ن��ف��اد يتكّون  ال�����س��ع��ور  ال���ج���دي���دة. وه����ذا 

الح�سارّية  ال��ت��ج��ارب  خ���الل  م���ن  وي��ت��ر���ّس��خ 

الح�سارة  اإن�سان  اّلتي يخرج منها  المتنّوعة، 

اإلى  حاجته  مدركاً  بنى،  ما  ب�سلبّيات  مثقاًل 

اإلى  اأو  الغيب  اإل���ى  بفطرته  متلّفتاً  ال��ع��ون، 

المجهول. 

بحث حول المهدي | �ص: 118



60

ة
م

ما
لإ

ا

٭ ومن الناحية المادّية، يمكن اأن تكون �سروط 

�سروط  م��ن  اأق���در  الحديثة  ال��م��ادّي��ة  الحياة 

الغيبة  كع�سر  ع�سر  ف��ي   � القديمة  ال��ح��ي��اة 

�سعيد  على  الّر�سالة  اإن��ج��از  على   � ال�سغرى 

تقريب  م��ن  تحّققه  بما  وذل���ك  ك��ّل��ه،  ال��ع��ال��م 

الم�سافات، والقدرة الكبيرة على التفاعل بين 

والو�سائل  الأدوات  وتوفير  الأر�����ض،  �سعوب 

لممار�سة  م��رك��زّي؛  جهاز  اإليها  يحتاج  اّلتي 

اأ�سا�ض  على  وتثقيفها  العالم،  ل�سعوب  توعية 

الّر�سالة الجديدة. 

بحث حول المهدي | �ص: 118

ن�ساأت  الإن�سان  ال�سنمّية في حياة  اإّن ظاهرة  ٭ 

لل�سهوة  ع��ب��ودّي��ت��ه  اأح���ده���م���ا:  ���س��ب��ب��ي��ن:  ع���ن 

ال�سنم  ال��ى  حّرّيته  عن  يتنازل  تجعله  اّلتي 

الإن�������س���ان���ّي،  اّل�����ذي  ي��ق��در ع��ل��ى اإ���س��ب��اع تلك 

ال�سهوة و�سمانها له، والآخر: جهله بما وراء 

نقاط  من  المتاأّلهة  ال�سنمّية  الأقنعة  تلك 

ال�سعف والعجز.

021 المدر�سة الإ�سالمّية – �ص:-911 

٭ اإّن النحراف في اأعماق التجربة كان قد طغى 
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اأمل  اأّي  واّت�سع، بحيث لم يكن هناك  وتجّبر 

في اأْن ُيقهر هذا النحراف.... الّلهم اإّل على 

 Q يد رجٍل واحد كعلّي بن اأبي طالب

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 5

٭ كانت حادثة اغتيال هذا الإمام العظيم � المام 

علّي Q � حينما خّر �سريعاً في مثل هذه 

حقيقّي  اأم��ل  لآخ��ر  حقيقّياً  تقوي�ساً  الليلة، 

وجه  على  �سحيح  اإ�سالمّي  مجتمٍع  قيام  في 

الأر������ض اإل����ى ي����وٍم غ��ي��ر م��ع��ل��وم، واأج�����ل غير 

محدود.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 5

اأْن تدرك  على  ك��ان حري�ساً   Q الإم��ام  اإّن  ٭ 

ّمة كاأّمة اأّن واقع المعركة بينه Q وبين 
ُ
الأ

معركة  لي�ست  معاوية،  وبين  بينه  خ�سومه، 

قبيلتين،  بين  قائدين،  بين  �سخ�سين،  بين 

واإّنما هي معركة بين الإ�سالم والجاهلّية.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 11

٭ كان على علّي بن اأبي طالب Q اأْن يحافظ 

تتنازل  اأْن  �سّد  نها  ويح�سّ الأّم���ة،  ه��ذه  على 
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عن وجودها. عملّية التنازل عن الوجود كان 

يمّثلها معاوية بن اأبي �سفيان، وجذور معاوية 

في تاريخ الإ�سالم

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 11

اأو  Q ف��ي م��ول��ده  ذك��رى الإم���ام الح�سين  ٭ 

لي�ست  ال��ك��ب��رى  ح��ي��ات��ه  ملحمة  اأو  ���س��ه��ادت��ه 

بالن�سبة اإلينا مجّرد ا�سترجاع لما�ٍض مجيد، 

واإّنما تعّبر عن جزء من القاعدة اّلتي ُيبتنى 

عليها وجود المة.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

والح�سين  ع��ل��ّي  ب��ذك��ري��ات  تحتفل  اإذ  الأّم����ة  ٭ 

عليهما ال�سالم اأو ب�سائر ذكريات الإ�سالم اإّنما 

توؤّكد وجودها كاأّمة واعتناءها بكّل المقّومات 

الأ�سا�سّية لهذا الوجود.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

ف��ي موكب  ا���س��م��ه  ي�����س��ّج��ل  اأن  ي��ري��د  م��ن  اإّن  ٭ 

روح  اإل��ى  ي�سمو  اأن  يجب  والأو�سياء  الأنبياء 
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اإلى م�ستوى  اأن يتعالى  الموكب، ويجب  هذا 

اأه�����داف ه���ذا ال��م��وك��ب واإل�����ى م��ق��اي��ي�����ض هذا 

الموكب.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

 .Q ٭ اإّن الأّمة تحتاج اإلى دم كدم  الح�سين

وحيث ل يوجد �سخ�ض له مثل موقع الح�سين 

Q في الأّمة، اإذاً يقظة الأّمة بحاجة اإلى 

مجموعة دماء.

هـ  لواء ال�سدر العدد -19 رجب 1405 

 Q ٭ اأ�ساأل اهلل اأن ل يجعلنا نقتل الإمام الح�سين

يقتلون  كانوا  الكوفة  اأه��ل  اأّن  كما  نبكي،  ونحن 

الإمام الح�سين Q وهم يبكون. فهناك خطر 

كبير في اأن ُنمنى نحن بنف�ض المحنة.

مجلة الفكر الإ�سالمي العدد 17 –  �ص: 47

محدوداً  اإن�ساناً  لي�ض   Q الح�سين  الإم��ام  ٭ 

كذا.  �سنة  في  وا�ست�سهد  ك��ذا  �سنة  من  عا�ض 

الإم��ام الح�سين Q هو الإ�سالم ككّل وهو 

كّل الأهداف اّلتي �سّحى من اأجلها.

مجلة الفكر الإ�سالمي العدد 17 –  �ص: 47
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ال�سالطين قد  كّل الجبابرة، كّل الحكام، كّل  ٭ 

يغلقون اأبوابهم في وجوهنا اإّل �سلطان واحد 

اأبوابه دائماً مفتوحة اأمامنا، يمكننا اأن نتوّجه 

اإل��ي��ه ف��ي ك���ّل ح��ي��ن. ه���ذا ال�����س��ل��ط��ان الواحد 

الوحيد  اّلذي  يمكننا اأن نتعامل معه ونحن 

وا�سحون على كّل تقدير هو اهلل تعالى.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:170 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-2 

٭ اإّن لأهل البيت R مقامات عالية ل ينالها 

غيرهم. وعلى الفقيه  اّل��ذي  لم تثبت لديه 

هذه المقامات اأو بع�سها اأن ل ينفيها.

�سبه�ت وردود حول فكر ال�سهيد محّمد ب�قر ال�سدر �ص: 39

٭ ل ُتهن اأحداً حّتى في قلبك ف�ساًل عن حركتك 

وت�سّرفك. ول ت�ستخّف باأحد. ما يدريك اأن 

يكون هذا �ساحب الزمان | ، وفجاأة لو كنت 

اأمامه ماذا �ستفعل؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:285 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-2 
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.P ٭ ل يتّم اإ�سالم الرجل حّتى يطالع �سيرة النبّي

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:294 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-2 

اأبنائي على مجاورتكم لقبر  يا  اأغبطكم  اإّن��ي  ٭ 

حينما  ف��الإن�����س��ان   .P اهلل  ر���س��ول  ري��ح��ان��ة 

فكيف  ي��ده،  ف��ي  �سذاها  يبقى  تفاحة  يم�سك 

ابن  الح�سين  قبر  اإل���ى  ال��ن��ا���ض  اأق���رب  واأن��ت��م 

.L فاطمة

�سحيفة الجه�د – ال�سنة 2 – العدد 16  

كبيرة  اأّن���ه���ا  اإّل  ب��ح��ج��م��ه��ا  ���س��غ��ي��رة  ك���رب���الء  ٭ 

تمتّد  كبيرة  العقائدّية  فحدودها  بعطائها. 

مع حدود الإن�سان الر�سالّي.

�سحيفة الجه�د – ال�سنة 2 – العدد 16  

وكانت  اإّل  الإن�سانّيّة  عن  تكّلم  اإن�سان  من  ما  ٭ 

كربالء في �سميره 

�سحيفة الجه�د – ال�سنة 2 – العدد 16  
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٭ مولد علّي بن اأبي طالب Q لي�ض مولد فرد 

بل مولد اأّمة بما يعّبر عنه من قيم وُمُثل.

�سحيفة الجه�د – ال�سنة 2 – العدد 16  

٭ اأنتّن يا بنات الزهراء O تقع عليكّن م�سوؤولّية 

اأّن الثقافة والعلم الحقيقّي  اأن تعّرفوا العالم 

ُيحمل مع الإيمان ور�سالة ال�ّسماء كما حملتها 

فاطمة الزهراء O اأّمكّن العظيمة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:135 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-4 

اأعلى في  كانت مثاًل   O ال��زه��راء  فاطمة  ٭ 

الإ�سالم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:135 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-4 

٭ ل��م ي��ت��رك الأئ���ّم���ة R - ع��ل��ى ال��رغ��م من 

الزعامة  في  الطبيعّي  اإبعادهم عن مركزهم 

وظّلوا  القيادّية،  م�سوؤولّياتهم   - الإ�سالمّيّة 

لالإ�سالم  الثورّي  الحّي  التج�سيد  با�ستمرار 

وال����ق����ّوة ال��راف�����س��ة ل���ك���ّل األ������وان الن���ح���راف 

حياتهم  ذلك  الأئّمَة  كّلف  وقد  وال�ستغالل. 
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الأحد  الأئّمة  وا�سُت�سهد  الآخ��ر.  بعد  الواحد 

ع�سر من اأهل البيت بين مجاهد يخّر �سريعاً 

اأجل  م��ن  يعمل  ومجاهد  ال��ح��رب  �ساحة  ف��ي 

ك��رام��ة الأّم����ة وم��ق��اوم��ة الن���ح���راف فُيغتال 

ّم. بال�سيف اأو ال�سُّ

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:26

الثاني  الإم��ام  اأن يقّرر  المرير  الواقع  فر�ض  ٭ 

� التواري عن الأنظار  � باأمر اهلل تعالى  ع�سر 

فيها  تتهّياأ  اّل��ت��ي  المنا�سبة  لّلحظة  ان��ت��ظ��اراً 

الظروف المو�سوعّية للظهور واإن�ساء مجتمع 

الّتوحيد في العالم كله. 

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:27

٭ كانت غيبة الإمام | �سدمة مريرة لقواعده 

ال�سعبّية. وكان بالإمكان اأن توؤّدي اإلى تفّتتها 

الغيبة  ف��ي  ت���دّرج  الإم���ام  اأّن  غير  و�سياعها. 

ع��الج��اً لآث����ار ه���ذه ال�����س��دم��ة ف��ب��داأ بالغيبة 

ال��خ��وا���ّض من  ك��ان فيها م��ع  اّل��ت��ي  ال�سغرى 

المو�سوع  ه��ذا  الم�سلمون  اأِل��ف  حّتى  �سيعته 

فاأعلن عن الغيبة الكبرى.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:27
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علن عن الغيبة الكبرى وبذلك بداأت مرحلة 
ُ
٭ اأ

جديدة من خّط ال�سهادة تمّثل في المرجعّية، 

عن  ال�سهادة  خ��ّط  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  وتمّيز 

ك��ان��ا مندمجين في  اأن  ب��ع��د  ال��خ��الف��ة  خ���ّط 

هذا  لأّن  وذل����ك  الإم������ام،  اأو  ال��ن��ب��ّي  ���س��خ�����ض 

الندماج ل ي�سّح اإ�سالمياً اإّل في حالة وجود 

الخّطين  يمار�ض  اأن  على  ق��ادر  مع�سوم  ف��رد 

مع�سوم  ف��رد  من  ال�ساحة  تخلو  وحين  معاً. 

فال يمكن ح�سر الخّطين في فرد واحد.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:27

اأعماقها  ف��ي  تعي�ض  اأّم���ة  ت��م��وت  اأن  يمكن  ل  ٭ 

محّمد  اآل  م��ن  وال�سفوة  وع��ل��ّي  محّمد  روح 

واأ�سحابه.

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ

٭ الإمام الح�سين وقف ليعالج مر�ساً من اأمرا�ض 

ّمة، كما وقف من قبله اأخوه الإمام الح�سن 
ُ
الأ

� عليه اأف�سل ال�سالة وال�سالم � ليعالج مر�ساً 

اآخر.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:1
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اإّنه كان بالإمكان عّدة بدائل للموقف   قالوا:  ٭ 

اّل��ذي  اّتخذه الإم��ام الح�سين. وقلنا: اإّن كّل 

البدائل الممكنة والمت�سّورة لم تكن لتحّقق 

ال��ه��دف ف��ي ع��الج ال��ح��ال��ة ال��م��ر���س��ّي��ة. وكان 

الطريق الوحيد لعالج هذه الحالة هو الخّط  

اأف�سل  عليه  ال�سهداء  �سّيد  عليه  �سار  اّل��ذي  

ال�سالة وال�سالم. 

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:1

٭ بقدر ما يكون هذا المر�ض عميقاً، يجب اأن تكون 

عمق  لدرجة  مكافئة  عميقة  اأي�ساً  الت�سحية 

المر�ض  الأّم���ة. وه��ذا  المر�ض في ج�سم  ه��ذا 

ّمة عدا ب�سي�ض هنا 
ُ
كان ي�سمل كّل قطاعات الأ

 .Q وهناك تجّمع مع الإمام الح�سين

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:1

ال�سالة  عليه  الح�سين  الإم����ام  ك���ان  حينما  ٭ 

�سعادة  اإّل  ال��م��وت  اأرى  »ل  ي��ق��ول:  وال�����س��الم 

والحياة مع الظالمين اإّل برماً« لم يكن ي�ستكي 

� اأن يبّدل اأخالقّية  بل كان يريد � في الواقع 

الهزيمة، وي�سنع لهذه الأّمة اأخالقّية جديدة 
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تن�سجم مع القدرة على التحّرك والإرادة.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:3

اأّن م�سلم بن  اإل���ى  ي��ذه��ب وه��م الإن�����س��ان  ق��د  ٭ 

عقيل كيف اّتفق له اأن يفّرط بكّل هذه القوى 

ال�سخمة اّلتي كانت بين يديه؟! كيف فّرط 

بين  ي��دي��ه  بين  اّل��ت��ي  ال�سعبّية  ال��ق��وى  ب��ه��ذه 

يت�سّكع  فريداً  وحيداً  وبقي  و�سحاها  ع�سية 

في الطرقات؟! كيف لم ي�ستثمر هذه القوى 

زي�����اد؟!.  في  ب��ن  ف��ي معركته م��ع عبيد اهلل 

الواقع: اإّن هذه القوى لم تكن قوًى اإّل على 

الورق، لم تكن هذه القوى قوًى اإّل في �سجّل 

ت�سجيل الأ�سماء حينما �سّجل الأ�سماء فبلغت 

ثمانية ع�سر األفاً.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:6

٭ لو اأّن ع�سرة فقط كانوا م�ستعدّين لأّن يموتوا 

في �سبيل اهلل لتغّير وجه الكوفة يومئٍذ، لأّن 

ال�سرطة  ول��ك��ّن  ���س��رط��ة،  فيه  لي�ست  الق�سر 

ّمة اّلتي فقدت �سجاعتها 
ُ
كانت اأوهام هذه الأ

واإرادتها و�سخ�سيتها فُخّيل لها اأّن هذا الق�سر 

ه��و ج��ب��روت، وه���و ال��م��ع��ق��ل  اّل����ذي  ل يمكن 
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اجتيازه، بينما كان هذا الق�سر اأجوَف لم يكن 

فيه �سرطة ول جي�ض.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:6

اأخالقّيتين:  Q بين  كان الإم��ام الح�سين  ٭ 

ّمة 
ُ
الأ تعي�سها  اّل��ت��ي  الهزيمة  اأخ��الق��ّي��ة  بين 

عا�سوراء  يوم  فعلّياً  ُتهزم  اأن  قبل  الإ�سالمّيّة 

والأخ���الق���ّي���ة الأخ������رى اّل���ت���ي ك���ان ي��ري��د اأن 

الإ�سالمّيّة  ّم�����ة 
ُ
الأ ف��ي  ين�سرها  واأن  يبّثها 

والعزيمة  والت�سحية  الإرداة  اأخالقّية  وهي 

والكرامة.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:8

الإ�سادة  دائ��م��اً يحمل  ي��ن��زُل  ق����راآن  ك���ان  ل��ق��د  ٭ 

بف�سل علّي تارًة، ويدلُّ على خ�سائ�سه تارًة، 

وي�سّخ�سه دون غيره اإلى اأن ي�سل الأمر اإلى 

تعليق اإكمال تبليغ الّر�سالة على الإعالن عن 

وليته، والت�سريح بها لالأّمة.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 103

P محّمد  نبينا  بها  خ�ضَّ  اّلتي  التربية  اإنَّ  ٭ 

اإع��داده وتهيئته  علياQً، كانت تهدف الى 
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ل��م�����س��وؤول��ّي��ة ق��ي��ادة ال���دع���وة، ول��ي�����ض لمجّرد 

الأ�سا�سّية.  وك��وادره��ا  اأركانها  اأح��د  يكون  اأن 

من  جمعاً  يتعّهد  القائد  الر�سول  وجدنا  اإذ 

�سحابته بالتربية والتثقيف والرعاية، ولكن 

والأ�سلوب  والطريقة  الم�ستوى  بمثل  لي�ض 

��ب��ع��ت م��ع ع��ل��يٍّ Q، مّما  وال��ع��ن��اي��ة اّل��ت��ي اتُّ

 Q بعلّي  المنوطة  الم�سوؤولّية  اأّن  يك�سف 

هي اأكبر بكثير من م�سوؤولّية الآخرين.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 111

علّي  بف�سل  اأ�ساَد  اأن  بعد  الكريم  القراآن  اإنَّ  ٭ 

التزكية  منزلة  ال��ى  ب��ه  ارت��ق��ى  وبف�سائله، 

المطلَقة »التطهير« ثّم �سعَد به اإلى منزلٍة 

علّي  نف�َض  جعل  اإذ  الأهمّية  من  غاية  على 

اآية  P كما هو �سريح  كنف�ض النبّي محّمد 

ال��م��ب��اه��ل��ة. وم��ن اأج���ل ق��ط��ع ال��ط��ري��ق اأمام 

اّلتي  الرفيعة  المنزلة  ب��ه��ذه  المت�سّككين 

اأنزل اهلل تعالى فيها علّياً، ولتر�سيخ وتاأكيد 

النبّي، في كّل ما يهّم  وليته وخالفته بعد 

الم�سلمين، من اأجل ذلك جاء قوله تعالى: 

{اإِنََّما َوليُُّكُم اهللُ َوَر�ُسولُُه َو الّذين اآَمنُوْا  الّذين يُِقيُموَن 

.
)((

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن} اَلَة َويُوؤْتُوَن الزَّ ال�سَّ

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 122

)1) �سورة املائدة، االآية: 55.
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ل  ك��ان  النا�ض  بع�ض  اأّن  حقاً  ل��ه  يوؤ�سف  مّما  ٭ 

ير�سيهم اأن ُيعطى علّي مثل هذه المتيازات 

لغطه  ُيكثر  النا�ض  بع�ض  وك��ان  والمقامات. 

اً  واعترا�سه عندما َيخ�ضُّ الر�سول القائد علْيّ

الأك��رم �سلوات اهلل  الر�سول  بذلك، في�سطّر 

عليه واآل���ه اإل��ى اأن ي��ذّك��ره��م ب��اأّن��ه ر���س��ول رّب 

العالمين  اّلذي  ي�سدع بما يوؤمر واأّنه: {َوَما 

.
)((

يَنِطُق َعِن الَهَوى* اإَْن ُهَو اإّل َوْحيٌّ يُوَحى}

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 125

الظرف  نالحظ  ونحن  بو�سوح،  ن��درك  اإّن��ن��ا  ٭ 

التاريخّي  اّلذي  حّف بالحركة الفاطمّية، اأّن 

 Pالأكبر بعميده  المفجوع  الها�سمّي  البيت 

قد توّفرت له كّل بواعث الّثورة على الأو�ساع 

واإن�سائها  تغييرها  نحو  والنبعاث  القائمة، 

اإن�ساًء جديداً، واأّن الزهراء L قد اجتمعت 

لها كّل اإمكانّيات الّثورة وموؤّهالت المعار�سة 

اّلتي قّرر المعار�سون اأن تكون منازعة �سلمّية 

مهما كّلف الأمر.

فدك في الت�ريخ – �ص: 59

)2) �سورة احلج، االآيتان: 4-3.
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٭ لئن كان للت�سحية الإن�سانّية الفا�سلة كتاب، 

ال��ك��ت��اب الم�سّع  ف��اأع��م��ال ع��ل��ّي ع���ن���وان ذل���ك 

باأ�سواء الخلود.

فدك في الت�ريخ – �ص: 98

 P ٭ لئن كان لمبادئ ال�ّسماء اّلتي جاء بها محّمد

ت��ع��ب��ي��ر ع��م��ل��ّي ع��ل��ى وج���ه الأر������ض ف��ع��ل��ّي هو 

تعبيرها الحّي على مدى الدهور والأجيال. 

فدك في الت�ريخ – �ص: 98

اأّم��ت��ه علياً  ف��ي  ق��د خّلف   P النبّي  ك��ان  لئن  ٭ 

القراآن  ليكون  بينهما  جمع  فاإّنما  وال��ق��راآن، 

تف�سيراً لمعاني علّي العظيم، ولتكون معاني 

علّي اأنموذجاً لمثل القراآن الكريم. 

فدك في الت�ريخ – �ص: 98

٭ لئن كان اهلل تعالى قد جعل علياً نف�ض ر�سول 

اأن يفهم  ف��الأج��ل  المباهلة   اآي��ة  ف��ي   P اهلل 

�سلى  لمحّمد  طبيعّي  امتداد  اأنه  الم�سلمون 

اهلل عليه واآله و�سّلم و�سعاع متاأّلق من روحه 

العظيمة. 

فدك في الت�ريخ – �ص: 98



75

ة
م

ما
لإ

ا
٭ ل��ئ��ن ك��ان��ت ال�����ّس��م��اء ق��د ام��ت��دح��ت ف��ت��ّوة علّي 

اإذ قال المنادي: ل  واأعلنت عن ر�ساها عليه 

فاإّنها  علّي،  اإّل  فتى  ول  الفقار  ذو  اإّل  �سيف 

عنت بذلك اأن فتّوة علّي وحدها هي الرجولة 

اإن�سان ول  اإلى مداها  اّلتي ل يرتفع  الكاملة 

واإخال�ض  الأب��ط��ال  بطولة  اأفقها  اإل��ى  ترقى 

المخل�سين. 

فدك في الت�ريخ – �ص: 99

٭ اإّن علّياً بما جّهزته ال�ّسماء به من تلك القّوة، 

كان �سرورة من �سرورات الإ�سالم اّلتي ل بّد 

الإ�سالمّي  الفلك  عليها  ي��دور  و�سم�ساً  منها 

بعد النبّي P بح�سب طبيعته اّلتي ل يمكن 

اأن تقاوم.

فدك في الت�ريخ – �ص: 101

الحاكمة  ال�سيا�سة  الفجائّي في  النقالب  اإّن  ٭ 

لم يكن ممكناً يومئذ لأّنه - مع كونه طفرة 

المرّكزة في  الطبيعّية  القّوة  تلك  يناق�ض   -

من  ف��ك��ان   ،)Q )ع��ل��ّي  الإم�����ام  �سخ�سّية 

الطبيعّي اأن ت�سير ال�سيا�سة الحاكمة في خّط 

اإليها  و�سل  اّل��ت��ي  النقطة  تبلغ  حّتى  منحٍن 
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القّوة  تلك  لتاأثير  ت��ف��ادي��اً  الأم�����وّي،  الحكم 

ال�ساهرة على العتدال والنتظام.

فدك في الت�ريخ – �ص: 101

ع�سكرّية  موهبة  الإن�سانّية  تاريخ  في  نعرف  ل  ٭ 

بارعة لها من الآثار الخّيرة في حياة هذا الكوكب 

كالموهبة العلوّية الفّذة في تاريخ الأبطال.

فدك في الت�ريخ – �ص: 125

٭ علّي هو الم�سلم الأّول في الّلحظة الأولى من 

تاريخ النبّوة عندما لعلع ال�سوت الإلهّي من 

فم محّمد P و�سّلم، ثم هو بعد ذلك الغيور 

اإليه  اأ�سندت  اّل��ذي   الأّول   والمدافع  الأّول، 

ال�ّسماء ت�سفية الح�ساب مع الكّفار.

فدك في الت�ريخ – �ص: 125

ال�����س��ك��ل الإل����ه����ّي ل��ل��ح��ك��م ي��ع��ن��ي ح��ك��م الفرد  ٭ 

المع�سوم  اّلذي  ي�ستمّد �سالحّياته من اهلل 

اإلهّي خا�ّض  مبا�سرة ويمار�ض الحكم بتعيين 

دون دور لختيار النا�ض واآرائهم..

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:272 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 



77

ة
م

ما
لإ

ا
ة بالنيابة  كان معنى ا�ستبدال النيابة الخا�سّ ٭ 

الواعية  ال���ع���ادل���ة  ال��ط��ل��ي��ع��ة  ج��ع��ل  ال���ع���اّم���ة 

ال��م��ت��ف��اع��ل��ة م���ع الإ�����س����الم ف���ك���رّي���اً وروح����ّي����اً 

الّر�سالة  حماية  عن  م�سوؤولة  هي  وعاطفّياً 

وهي الموؤتمنة على هذه الأمانة الغالية اّلتي 

الى  يغادرها  اأن  اإلى  القائم|  �سّيدنا  ا�سطّر 

غيبة قد تطول.

من مح��سرة لل�سهيد ال�سدر األق�ه� �سنة 1385هـ

٭ اإّن�����ي ك��ن��ت اأغ��ت��ن��م خ��ل��ّو ال���ح���رم ال��ط��اه��ر من 

الزائرين بعد �سالتي الظهر والع�سر فاأذهب 

اإلى الحرم ال�سريف لمطالعة درو�سي لأ�ستلهم 

واأ�ستفيد من   Qالموؤمنين اأمير  روحانّية 

في�ض علومه.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:142  دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

 Pالر�سول ياأخذها  اّل��ت��ي   - البيعة  تكن  ل��م  ٭ 

ي�ستمّد  الر�سول  اأّن  تعني   - الم�سلمين  م��ن 

�سالحّيته للحكم منها ول الم�سورة الماأمور 

بها في قوله تعالى )و�ساورهم في الأمر فاإذا 

حاكمّيته  اأّن  تعني  اهلل(  على  فتوكل  عزمت 
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ب��راأي الأّم��ة وم�ستمّدة منها، لأّن اهلل  مقّيدة 

الأخ��ذ بما ي�سار عليه  تعالى لم يوجب عليه 

واإّنما عّلق الأمر على عزمه خا�سًة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:272 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

٭ ال�سمان الأ�سا�سّي في ال�سكل الإلهّي من الحكم 

ت�سّكل  اّلتي  والخطاأ  الهوى  من  الع�سمة  هو 

ال�سمان الحتمّي ل�ستقامة الحكم ونزاهته.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:273 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

٭ لم تكن حياة المام علّي Q الطاهرة منذ 

بداأها في الم�سجد الحرام اإلى اأن خّر �سهيداً 

المقّد�ض   الكفاح  م��ن  �سعلة  اإّل  رّب��ه  بيت  ف��ي 

اّلذي  ل يعرف هوادة في الّدين ول توانياً في 

الواجب ول تراخياً في الحّق ول �سيئاً يعّز اأو 

يعلو على الفداء والت�سحية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 
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٭ كان الإم��ام علّي Q في كّل تلك الميادين 

ولواء  الدعوة  م�سعل  بيده  يحمل  الجهادّية 

والعدل  ال���ح���ّق  ل����واء   ،P الأع���ظ���م  ال���داع���ي 

والخير.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

٭ راف��ق الم��ام علّي Q الإ���س��الم وه��و ركيزة 

الموت  ي�ستعذب  مت�سامن  ق��وّي  فكرّي  تكّتل 

ب���الآلم  وي�ستهين  ال��ح��ّي  ال��م��ب��داأ  �سبيل  ف��ي 

الإ���س��الم وتخفق على  راي��ة  ترتفع  اأن  لأج��ل 

اأرجاء المعمورة بالخير والّرحمة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

 Q ٭ ا�ستطاع الإ�سالم اأن يقّدم في الإمام علّي

الفّذ  وال��ن��م��وذج  الأروع  الإ���س��الم��ّي  ال��ح��اك��م 

الأخرى  المبادئ  ك��ّل  اّل���ذي  عجزت  للحكم  

حياته  طيلة  نظيره  تقديم  ع��ن  ال��ع��ال��م  ف��ي 

ال�سيا�سّيّة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 
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ودائماً  اأب���داً   )Qعلّي( الم���ام  حياة  كانت  ٭ 

حياة جهادّية تتفّجر بطاقات الكفاح من اأجل 

تحقيق ُمُثل الإن�سانّيّة الأعلى بتطبيق الإ�سالم 

وترجمته اإلى واقع ملمو�ض مح�سو�ض يتمّثل 

في حاكم وحكم ي�سعد به النا�ض يعي�سون في 

كنفه اأخواناً وادعين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

 Q ٭ الواقع اأّن المعركة اّلتي خا�سها الإمام علّي

الإ�سالم  ب��اأح��ك��ام  وال��ت��الع��ب  ال��ت��اأوي��ل  ���س��ّد 

الّدولة والحكم  ولنحرافه عن ن�سو�سه في 

معاركه  عن  خطراً  لتقّل  تكن  لم  والد�ستور 

الكبرى مع الكّفار والم�سركين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

٭ لي�ض الحكم في مفهوم علّي Q عن الإ�سالم 

ذري���ع���ة م���ن ذرائ�����ع ال���ث���راء ال��م��ح��ّرم والجاه 

وال�ستيالء  والغلبة  للقهر  اأداة  ول  العري�ض 

ول و�سيلة من و�سائل التخمة والدعة واإ�سباع 

الحظوة والأن�سار.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 
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٭ اإّن حكومة الإ�سالم هي حكومة العدل والحّق 

والق�سط، فاإذا قامت على اأ�سا�ض الجور فقدت 

معناها الإ�سالمّي  اّل��ذي  هو كّل قيمتها في 

نظر علّي Q العظيم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

اآخ��ر من  اأّن��ه  ال�سالم  عليه  الإم���ام علياً  اأفهم  ٭ 

اأّول  ول��ي�����ض  رع��ّي��ت��ه  ف��ي  ي�سبع  اأن  ل��ه  ينبغي 

المتاأّولون  يريد  كان  كما  الحاكم  ي�سبع  من 

والمنحرفون من خ�سومه ال�سيا�سّيين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 

الأّمة  ذهنّية  ف��ي  ي�سّجل  اأّن  الإم���ام  ا�ستطاع  ٭ 

الإ�سالمّية  الدولة  مفاهيم  واأفعاله  باأقواله 

ال��خ��ال��دة واآي��ات��ه��ا ال��ب��ّي��ن��ة، ف��اأ���س��ب��ح��ت دولة 

اأمل   Q علّي  تاريخ  عك�سها  اّلتي  الإ�سالم 

اّلتي  وال��ع��ق��ي��دة  الع�سور  ك��ّل  ف��ي  ��ة  الإن�����س��ان��ّيّ

ي��ت��ب��ّن��اه��ا ال��م�����س��ل��م��ون ج��م��ي��ع��اً ف���ي ك���ّل مكان 

وزمان.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:351 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1 
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اّل���ذي  و�سع  الإ���س��الم   الر�سالّية هي  الفكرة  ٭ 

واأعطاها  والنظرّية  الروحّية  بذرتها  لالأّمة 

تمّثل  ال��ق��ي��ادة  وع��ام��ل  ال��ف��ك��رّي��ة.  مقّدماتها 

 Q الح�سين  ك��الإم��ام  الّر�سالة  اأبطال  في 

وغيره من تالمذة القائد الأعظم ر�سول اهلل 

الب�سرّية  بذرتها  ل��الأّم��ة  و�سعوا  اّل��ذي��ن    P

وحّددوا لها الطريق وج�ّسدوا الفكرة واأناروا 

الُمُثل  م��ن  بر�سيدها  الأّم���ة  وزّودوا  ال���درب 

والت�سحيات.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

اإذا كانت الأّمة تولد بمولد الفكرة الر�سالّية  ٭ 

وم��ول��د ال��ق��ي��ادة اّل��ت��ي ت��ج�����ّس��د ال��ف��ك��رة فمن 

الطبيعّي اأن تحتفل اأّمتنا العظيمة بيوم كهذا 

 Q الح�سين  م��ول��د  لأّن  ال��م��ب��ارك  ال��ي��وم 

يحمل معنى من معاني مولد اأّمة.

 – مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 
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�لقر�آن

٭ ل���ق���د ح������ّدد ال�����ق�����راآن ال���ك���ري���م ���س��ف��ة ه�����وؤلء 

الم�ست�سعفين  اّلذين تر�ّسحهم ثورة الأنبياء 

قال  اإذ  الأر����ض  في  الخالفة  مقاليد  لت�سّلم 

اَلَة  َقاُمواْ ال�سَّ
َ
ْر�ِض اأ

َ
نَّاُهْم في الأ كَّ تعالى: { الّذين اإِن مَّ

َكاَة َواأَمُروْا ِباْلَمْعُروِف َونََهوْا َعِن اْلُمنَكِر َوهلِلِ  َواآتَُوْا الزَّ

ُموِر}. 
ُ
َعاِقبَُة الأ

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:6

اأهدافها  ت�ستنفد  ل  العظيمة  ال��ق��راآن  دول��ة  اإّن  ٭ 

لأّن كلمات اهلل تعالى ل تنفد وال�سير نحوه ل 

ينقطع والتحّرك في اتجاه المطلَق ل يتوّقف.

ة �ص:10 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ اإّن القراآن الكريم ي�سّمي الجماعة اّلتي تقبل 

الطغيان  ع���ن  ال�����س��ك��وت  وت�ست�سيغ  ب��ال��ظ��ل��م 

عن  م�سوؤولة  ويعتبرها  لنف�سها  ظالمة  باأّنها 

�سكل من  ب��اأّي  برف�سه  ومطالبة  الظلم  ه��ذا 

الأ�سكال ولو بالهجرة والنف�سال.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:6
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المقاي�سة  اإم��ك��ان  ب��ات��اً  رف�ساً  ال��ق��راآن  رف�����ض  ٭ 

والمقارنة بين العمل  اّلذي  يحّققه الإن�سان 

�سمن الإطار الإيمانّي العاّم، مندفعاً بالميول 

الإطار،  هذا  يحّددها  اّلتي  الإلهّية  والدوافع 

وب��ي��ن ال��ع��م��ل  اّل����ذي  ي��وج��د ب��ع��ي��داً ع��ن ذلك 

الإطار وينبثق عن ميول ودوافع اأخرى. فاإّن 

المفهوم  ف��ي  ي��ق��اَرن  اأن  يمكن  العمل ل  ه��ذا 

نتائجه  ك��ان��ت  مهما  العمل،  ب��ذل��ك  ال��ق��راآن��ّي 

ومنافعه.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:5

ال�سريعة الخالدة الكاملة يقت�سي  اإّن منطق  ٭ 

ال��ق��راآن ومعرفة  اإل���ى فهم  ال��و���س��ول  ت��اأم��ي��ن 

الم�سدر  ب�سفته  اأح��ك��ام��ه،  وف��ق��ه  ت��ف�����س��ي��ره 

الأ�سا�ض لهذه ال�سريعة الخالدة. واإّن تحكيم 

اأم��رن��ا اهلل  والعباد هو ما  البالد  ال��ق��راآن في 

تعالى به.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 130

٭ اإذا كان الرجوع اإلى اأحكام القراآن اأمراً اإلهياً، 

واإرادة رّبانّية، واإذا كان ذلك يتطّلب بال�سرورة 

الو�سول اإلى حكم اهلل تعالى  اّلذي  اأنزله في 
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القراآن الكريم، فال بدَّ من افترا�ض من هو 

موؤّهل ومعدٌّ اإعداداً اأميناً لتحقيق ذلك الأمر 

ذلك  ولي�ض  الرّبانّيّة،  الإرادة  وتلك  الإل��ه��ّي، 

اأو من هو منه   P اإّل ر�سول اهلل  بال�سرورة 

ومعدٌّ  مثله،  وموؤّهل  عنه،  ويبّلغ  عنه،  ي��وؤّدي 

لذلك الغر�ض.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 130

ال��ق��راآن ومعّد  م��وؤّه��ل لفقه  اأح��ٌد  لي�ض هناك  ٭ 

لتحقيق الأمر الإلهّي وتنفيذ الإرادة الرّبانّيّة 

باإزالة الظلم والف�سق والكفر غير علّي بن اأبي 

طالب ح�سراً.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 134

٭ ح�سيلُة التف�سيٍر التجزيئّي للقراآن الكريم كلِّه 

ت�ساوي � على اأف�سل تقديٍر � مجموعَة مدلولِت 

تجزيئّيٍة  بنظرٍة  ملحوظًة  الكريم،  ال��ق��راآن 

اأي�ساً، اأّي اإّنه �سوف نح�سل على اأعداٍد كبيرٍة 

من المعارف والمدلولت القراآنّية، لكْن في 

نكت�سف  اأْن  دون  ع��ددّي،  وت��راُك��م  تناُثر  حالِة 

التركيب  نكت�سف  اأْن  دون  الرت���ب���اط،  اأوج���ه 

الع�سوّي لهذه المجاميع من الأفكار، دون اأْن 



86

ن
راآ

ق
ال

ُنحّدد في نهاية الَمَطاف نظرّيًة قراآنّيًة لكلِّ 

مجاٍل من مجالت الحياة.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:12 

التجزيئّي،  الّتجاه  وَنْزَعة  التناثر،  هذا  اأّدى  ٭ 

اإلى ظهور التناق�سات المذهبّية العديدة في 

يجد  اأْن  يكفي  كان  لأّن��ه  الإ�سالمّيّة؛  الحياة 

لكي  ر مذهبه،  ُت��َب��رِّ اآي��ًة  ذاك  اأو  ر  المف�سِّ ه��ذا 

والأ�سياع،  الأن�سار  حوله  وَيْجَمع  عنه،  ُيْعِلن 

الكالمّية،  المذاهب  م��ن  كثيٍر  ف��ي  وق��ع  كما 

مثاًل،  والختيار  والتفوي�ض  الجبر  كم�ساألة 

م��ن هذه  كثير  ت��ف��ادي  ب��الإم��ك��ان  ك���ان  بينما 

َخَطا  التجزيئّي  ر  المف�سِّ اأّن  لو  التناق�سات، 

ر على هذا التجميع  خرى، ولم َيْقت�سِ
ُ
خطوًة اأ

العددّي.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:13-12 

٭ الّتجاه الّتوحيدّي اأو المو�سوعّي في التف�سير 

ل يتناول تف�سيَر القراآن اآيًة فاآيًة في الطريقة 

اّلتي يمار�سها التف�سير التجزيئّي، بل ُيحاِول 

ال��ق��ي��ام ب��ال��درا���س��ة ال��ق��راآن��ّي��ة ل��م��و���س��وٍع من 

ة، اأو الجتماعّيّّة،  مو�سوعات الحياة العقائدّيّ



87

ن
راآ

ق
ال

اأو الكونّية. وَي�ستهِدف التف�سير الّتوحيدّي اأو 

المو�سوعّي من القيام بهذه الدرا�سات تحديَد 

وبالتالي  ال��ك��ري��م،  ل��ل��ق��راآن  ن���ظ���رًي  م���وق���ٍف 

اأو  المو�سوع  ذل��ك  من  الإ�سالمّيّة،  للر�سالة 

من مو�سوعاِت الحياة اأو الكون.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:13 

���س��ي��وع الّت���ج���اه التجزيئّي  ���س��اع��د ع��ل��ى  م��ّم��ا  ٭ 

قروناً  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  و���س��ي��ط��رت��ه  للتف�سير، 

عديدة، النزعُة الروائّية والحديثّية للتف�سير؛ 

حيث اإّن التف�سير لم يكْن � في الحقيقة وفي 

اأو  ب�����س��ورٍة  الحديث  م��ن  �سعبة  اإّل   � ال��ب��داي��ة 

الوحيد  الأ�سا�ض  هو  الحديث  وك��ان  خرى، 
ُ
باأ

تقريباً، م�سافاً اإلى بع�ض المعلومات اللغوّية 

عليها  يعتمد  اّل��ت��ي  وال��ت��اري��خ��ّي��ة،  والأدب���ّي���ة 

التف�سير، طيلَة فترٍة طويلٍة من الزمن.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:14 

القراآنّية  الدرا�سات  بين  المقارنة  خالل  من  ٭ 

والدرا�سات الفقهّية نالحظ اختالف مواقع 

انت�سر  فبينما  ال�سعيَدين.  على  الّتجاَهين 

الّت����ج����اه ال���م���و����س���وع���ّي وال���ّت���وح���ي���دّي على 
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والفكُر  الفقُه  َخَطا  وم��ا   - الفقهّي  ال�سعيد 

ره، حّتى �ساد  الفقهّي خطواٍت في مجال تطوُّ

هذا الّتجاه ُجلَّ البحوث الفقهّية - َنِجُد اأّن 

القراآنّي،  ال�سعيد  على  ال�سحيح  هو  العك�ض 

حيث �َسيطر الّتجاه التجزيئّي للتف�سير على 

ال�ساحة عبر ثالثة ع�سر قرناً تقريباً، اإذ كان 

ٍر يبداأ كما بداأ �َسلَُفه، مف�ّسراً القراآَن  كلُّ مف�سِّ

اآيًة اآيًة. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:17-16

اّل���ذي  �سيطر على  الّت��ج��اه المو�سوعّي ه��و   ٭ 

ال�ساحة الفقهّية، بينما الّتجاه التجزيئّي هو  

اّلذي  �سيطر على ال�ساحة القراآنّية.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:17-16

٭  اأّما ما ظهر على ال�سعيد القراآنّي، من درا�ساٍت 

ُت�سّمى بالتف�سير المو�سوعّي اأحياناً، من قبيل 

مو�سوعات  ح��ول  المف�ّسرين  بع�ض  درا���س��ات 

معّينة تتعّلق بالقراآن الكريم، كاأ�سباب النزول 

مجازات  اأو  والمن�سوخ  النا�سخ  اأو  القراآن  في 

الّتوحيدّي  التف�سير  م��ن  فلي�ست  ال���ق���راآن، 

فاإّن  ن��ري��ده؛  اّل���ذي   بالمعنى   والمو�سوعّي 
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هذه الدرا�سات لي�ست في الحقيقة اإّل تجميعاً 

عددّياً لق�سايا من التف�سير التجزيئّي، لوِحَظ 

فيما بينها �سيٌء من الت�سابه.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 17

درا�سًة  ع����زٍل  اأو  ت��ج��م��ي��ٍع  ع��م��ل��ّي��ِة  ك���لُّ  ل��ي�����س��ْت  ٭ 

هي   المو�سوعّيّة  الدرا�سة  واإّنما  مو�سوعيًة، 

الحياة  اّلتي تطرح مو�سوعاً من مو�سوعات 

ة، اأو الجتماعّيّّة، اأو الكونّية، وتّتجه  العقائدّيّ

اإلى َدْر�ِسِه وتقييمه من زاويٍة قراآنّيٍة؛ للخروج 

بنظرّيٍة قراآنّية ب�سدده.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 17

٭ اإّن قروناً من الزمن متراكمة مّرْت بعد تفا�سير 

ق فيها  الطبرّي وال��رازّي والطو�سّي، لم يحقِّ

جديدًة.  حقيقيًة  مكا�سَب  الإ�سالمّي  الفكُر 

قلياًل، من  اإّل  يتغّير  ل  ثابتاً  التف�سير  وظ��ّل 

األوان  ال��رغ��م م��ن  ال��ق��رون، على  خ��الل تلك 

اّل���ت���ي ح��ف��ل��ْت ب��ه��ا ال��ح��ي��اة بمختلف  ال��ت��غ��ّي��ر 

الميادين.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 18
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٭ اإّن َدور المف�ّسر التجزيئّي �سلبيٌّ على الأغلب، 

فهو يبداأ اأّوًل بتناول الن�ّض القراآنّي المحّدد، 

اأّي  ق��راآن��ّي��اً، م��ن دون  َم��ْق��ط��ع��اً  اأو  اآي���ًة م��ث��اًل، 

ويحاول  م�����س��َب��َق��ة.  ط��روح��ات  اأو  اف��ت��را���س��اٍت 

ال��ق��راآن��ّي على ���س��وء ما  ال��م��دل��وَل  د  اأْن ي��ح��دِّ

ُي�سِعفه به اللفُظ مع ما ُيتاح له من القرائن 

طابعها  في  ُة،  والمنف�سلة.  العملّيّ المّت�سلة 

دوَر  وك���اأّن  معّيٍن،  ن�ضٍّ  تف�سيِر  عملّيُة  ال��ع��ام، 

ر هو  ث، ودور المف�سِّ الن�ضِّ فيها دوُر المتحدِّ

بالدور  ن�سّميه  م��ا  وه��ذا  م،  والتفهُّ الإ���س��غ��اء 

ال�سلبّي.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 19

المو�سوعّي  التف�سير  نتائج  ك��ان��ت  هنا  م��ْن  ٭ 

نتائَج مرتبطًة دائماً بتّيار التجربة الب�سرّية؛ 

القراآنّية  والّت��ج��اه��ات  المعالم  تمّثل  لأّن��ه��ا 

مو�سوع  ب�ساأن  الإ�سالمّيّة  النظرّية  لتحديد 

من موا�سيع الحياة.  ومْن هنا � اأي�ساً � كانت 

عملّية التف�سير المو�سوعّي عملّيَة حواٍر مع 

القراآن الكريم وا�ستنطاٍق له، ولي�سْت عملّيَة 

ا�ستجابٍة �سلبّيٍة، بل ا�ستجابة فّعالة، وتوظيفاً 

الك�سف عن  القراآنّي، في �سبيل  للن�ض  هاِدفاً 
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حقيقة من حقائق الحياة الكبرى.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 20

Q وهو يتحّدث عن  الموؤمنين  اأمير  قال  ٭ 

فا�ستنِطقوه  ال��ق��راآن  »ذل��ك  الكريم:  ال��ق��راآن 

خبركم عنه، اأَل اإّن ِمْنه علَم 
ُ
ولْن ينطَق، لكْن اأ

ما ياأتي، والحديَث عن الما�سي، ودواَء دائكم، 

ونْظَم ما بينكم«.  التعبير بال�ستنطاق  اّلذي  

تعبيٍر  اأروُع   Q القراآن  ابن  كالم  في  جاء 

بو�سفها  المو�سوعّي،  التف�سير  عملّية  ع��ن 

للم�ساكل  وَطْرحاً  الكريم،  القراآن  مع  ح��واراً 

ال��ح�����س��ول على  بق�سد  ع��ل��ي��ه،  ��ة  ال��م��و���س��وع��ّيّ

الإجابة القراآنّية عنها.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 20

اإّن الّتجاه التجزيئّي يكون دوُر المف�ّسر فيه  ٭ 

التف�سير  بينما  ل.  وي�سجِّ ي�ستِمع  �سلبّياً،  دوراً 

المو�سوعّي لي�ض هذا معناه، ولي�ض هذا ُكْنُهُه، 

في  المو�سوعّي دائماً  التف�سير  واإّنما وظيفُة 

كّل مرحلٍة وفي كّل ع�سٍر اأْن يحمل كلَّ ُتراث 

اأفكار ع�سره،  اّل��ذي  عا�َسُه، يحِمل  ة   الب�سرّيّ

تجربته  ِم��ن  تعلَّمها  اّل��ت��ي  ال��م��ق��ولت  يحِمل 
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الب�سرّية، ثم ي�سعها بين يدي القراآن، الكتاب  

اّلذي  ل ياأتيه الباطل من بين يديه ول ِمن 

خْلفه؛ ليحكم على هذه الح�سيلة بما ُيمكن 

اأْن يفهمه ِمْن خالل مجموعة  ر  لهذا المف�سِّ

اآياته ال�سريفة.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 20

اإلى  وينتهي  ال��واق��ع  م��ن  ي��ب��داأ  التف�سير  اإّن  ٭ 

ال��ق��راآن، ل اأّن��ه يبداأ ِم��ن ال��ق��راآن وينتهي في 

القراآن، فيكون عملّيًة ُمْنَعِزَلًة عن الواقع، بل 

هذه العملّيّة تبداأ ِمن الواقع وتنتهي بالقراآن، 

د على  ُت��َج��دَّ اّل��ذي   الَقيِّم والم�سدر   بو�سفه 

�سوئه الّتجاهاِت الرّبانّيّة بالن�سبة اإلى ذلك 

الواقع.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 21

٭ عطاُء القراآن ل ينَفد، بينما التف�سير اللغوّي 

ينَفد؛ لأّن اللغة لها طاقات محدودة، ولي�ض 

ُوِجد  ولو  اللغوّي،  المدلول  في  د  َتجدُّ هناك 

تجّدد في المدلول اللغوّي فال معنى لتحكيمه 

خرى بعد القراآن 
ُ
على القراآن، ولو وجدْت لغٌة اأ

لغٍة  ال��ق��راآن من خ��الل  ُيفهم  فال معنى لأْن 
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جديدٍة، اأو األفاظ تحمل م�سطلحاٍت جديدٍة 

ا�سُتْحدثْت بعد القراآن.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 20

٭ اإذاًْ فحالة عدم النفاد َتْكمن في منهج التف�سير 

المو�سوعّي؛ لأّننا ن�ستنِطق القراآن � وفيه علم 

ما كان، وعلم ما ياأتي، ودواء دائنا، ونظم ما 

بيننا � ما يمكن اأْن َن�ْست�ِسّف منه مواقف ال�ّسماء 

تجاه تجربة الأر���ض. فمن هنا كان التف�سير 

لأّن  والنمّو؛  التطّور  على  ق��ادراً  المو�سوعّي 

القراآنّي  والدر�ض  ُتْثِريه،  الب�سرّية  التجربة 

والتاأّمل القراآنّي � على �سوء التجربة الب�سرّية 

اإلى فهٍم اإ�سالمّي،  � يجعل هذا الثراء محوراً 

قراآنّي، �سحيح.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 23

اأف�سل  هو  المقام  في  المو�سوعّي  التف�سير  ٭ 

الّتجاَهين في التف�سير، اإّل اأّن هذا ل ينبغي 

اأْن يكون المق�سود منه ال�ستغناء عن التف�سير 

ا�ستبدال  تعني  ل  الأف�سلّية  هذه  التجزيئّي. 

اّتجاٍه باّتجاٍه، اأو طرح التف�سير التجزيئّي راأ�ساً 

اإ�سافة  واإّنما  المو�سوعّي،  بالتف�سير  والأخذ 
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المو�سوعّي  التف�سير  لأّن  اّتجاٍه؛  اإلى  اّتجاٍه 

اإلى  بالن�سبة  الأم�����ام  اإل����ى  خ��ط��وة  اإّل  ل��ي�����ض 

لال�ستغناء  معنى  ول  ال��ت��ج��زي��ئ��ّي،  التف�سير 

المو�سوعّي،  باتجاه  التجزيئّي  التف�سير  عن 

واإّنما هي م�ساألة �َسمِّ الّتجاه المو�سوعّي في 

التف�سير اإلى الّتجاه التجزيئّي في التف�سير. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 30-29

طويٌل  ���س��وٌط  التقليدّي  التف�سير  ���س��وط  اإّن  ٭ 

وينتهي  الفاتحة  �سورة  من  يبداأ  لأّن��ه  ج��ّداً؛ 

ب�سورة النا�ض، وهذا ال�سوط الطويل بحاجٍة 

زمنّيٍة طويلٍة  ف��ت��رٍة  اإل��ى   � اإكماله  اأج��ل  ِم��ن   �

اأي�����س��اً، ول��ه��ذا ل��م ي��ْح��َظ ِم��ن علماء الإ�سالم 

الأعالم اإّل عدٌد محدوٌد بهذا ال�سرف العظيم، 

�سرف مرافقة الكتاب الكريم ِمن بدايته اإلى 

نهايته،

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 30

ر اأحداث التاريخ  ٭ الإن�سان العتيادّي كان يف�سِّ

ب��و���س��ف��ه��ا ك���وم���ة م��ت��راِك��م��ة م���ن الأح�������داث، 

دفة - تارًة  - وعلى  رها على اأ�سا�ض ال�سُ يف�سِّ

لأمر  وال�ست�سالم  وال��ق��درة  الق�ساء  اأ���س��ا���ض 
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اهلل �سبحانه وتعالى - تارة اأخرى -: القراآن 

الكريم قاوم هذه النظرة الَعْفِويَّة، وقاوم هذه 

الَب�َسِري  العقَل  ونبَّه  ال�ست�سالمّية،  النظرة 

قوانين،  ولها  �سنن  لها  ال�ساحة  هذه  اأّن  اإل��ى 

فاِعاًل  اإن�����س��ان��اً  ت��ك��ون  اأْن  ت�ستطيع  لكي  واأّن���ه 

راً ل بّد لك اأْن تكت�سف هذه ال�سنن. موؤثِّ

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 58

التاأكيد  خالل  من  الكريم،  القراآن  ا�ستهَدف  ٭ 

اأْن  التاريخّية،  ال�سّنة  على طابع الّط��راد في 

واأْن  ال�سّنة،  لهذه  العلمّي  الطابع  على  د  يوؤكِّ

بجريان  �سعوراً  الم�سلم  الإن�����س��ان  ف��ي  يخلق 

ول  ع�سوائياً،  ل  مت�سبِّراً  ال��ت��اري��خ،  اأح����داث 

م�ست�سِلماً ول �ساِذجاً.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 61

اأّكدْت عليها الن�سو�ُض  الحقيقة الثانية اّلتي  ٭ 

اإّن  التاريخّية.  ال�سّنة  رّب��ان��ّي��ة  ه��ي  ال��ق��راآن��ّي��ة 

ال�����س��ّن��ة ال��ت��اري��خ��ّي��ة رّب���ان���ّي���ة م��رت��ِب��ط��ة باهلل 

على  اهلل،  كلمات  اهلل،  �ُسّنة  وتعالى،  �سبحانه 

من  ق��ان��وٍن  ك��ّل  اأّن  بمعنى  التعبير،  اخ��ت��الف 

�سبحانه  اهلل  م��ن  كلمٌة  ه��و  ال��ت��اري��خ،  قوانين 



96

ن
راآ

ق
ال

وتعالى، وهو قرار رّبانّي.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 62

تاأكيد  على  حر�سه  ف��ي  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  بلغ  ٭ 

وعدم  التاريخّية  لل�سنن  المو�سوعّي  الطابع 

َدف، اأّن نف�ض العملّيّات  جعلها مرتبطة بال�سُ

الغيبّية اأناطها في كثيٍر من الحالت بال�سّنة 

التاريخّية نف�سها اأي�ساً، عملّية الإمداد الإلهّي 

بالن�سر، الإمداد الإلهّي الغيبّي،  اّلذي  ي�ساهم 

القراآن  الإم��داد جعله  الن�سر، هذا  في ك�سب 

الكريم م�سروطاً بال�سّنة التاريخّية، مرتِبطاً 

بظروفها، غير ُمْنَفكٍّ عنها.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 66

٭ في القراآن الكريم نجد تمييزاً بين عمل الفرد 

وعمل المجتمع. ونالحظ في القراآن الكريم 

الغيبّية  للكتب  ا�ستعرا�سه  خ���الل  م��ن  اأّن����ه 

الإح�سائّية، تحّدث عن كتاٍب للفرد وتحّدث 

عن كتاٍب لالأّمة، عن كتاٍب يح�سي على الفرد 

ّمة عملها. 
ُ
عملَه، وعن كتاب يح�سي على الأ

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 78
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٭ اإّن ع����دداً ك��ب��ي��راً م��ن ال�����ُس��ن��ن ال��ت��اري��خ��ّي��ة في 

الق�سّية  �سكل  تّمت �سياغته على  القراآن قد 

ب��ي��ن حادثتين  م���ا  ت��رب��ط  اّل���ت���ي  ال�����س��رط��ّي��ة 

تتحّدث  ل  فهي  تاريخيَّتين،  اأو  اجتماِعيَّتين 

اأّنها متى توجد، ومتى  عن الحادثة الأّول��ى: 

الثانية،  الحادثة  تتحّدث عن  لكْن  توجد،  ل 

باأّنه: متى ما ُوجدْت الحادثة الأّولى، ُوجدْت 

الحادثة الثانية. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 87

�سّنة  نف�َسه  ال��ّدي��ن  اأّن  ي��رى  ال��ك��ري��م  ال��ق��راآن  ٭ 

الّدين  لي�ض  ال��ت��اري��خ.  �سنن  م��ن  مو�سوعّية 

فقط ت�سريعاً، واإّنما هو �سّنة من �سنن التاريخ. 

ولهذا َيْعِر�ُض الّديَن على �سكلَين: تارًة يعِر�سه 

بو�سفه ت�سريعاً... لكْن في مجاٍل اآخر ُيَبيِّنه 

داخ���اًل في  ال��ت��اري��خ، وق��ان��ون��اً  �سّنًة م��ن �سنن 

�سميم تركيب الإن�سان وفطرة الإن�سان.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 97

٭ ل ُيمكنك اأْن َتْنتِزع من الإن�سان ديَنه. الّدين 

ل��ي�����ض م��ق��ول��ًة ح�����س��ارّي��ًة ُم��ْك��ت�����َس��ب��ة ع��ل��ى مرِّ 

ال�ستغناء  ويمكن  اإع��ط��اوؤه��ا  يمكن  ال��ت��اري��خ، 
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عنها؛ لأّنها في حالٍة من هذا القبيل ل تكون 

فطرَة اهلل اّلتي فطر النا�ض عليها، ول تكون 

اّل���ذي  ل تبديل ل��ه، ب��ل تكون من  خلق اهلل  

من  الإن�����س��ان،  عليها  ح�سل  اّل��ت��ي  المكا�ِسب 

راته المدنيَّة والح�سارّيّة على مّر  خالل تطوُّ

التاريخ.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 98

٭ القراآن يريد اأْن يقول باأّن الّدين لي�ض مقولًة 

من هذه المقولت، بالإمكان اأْخُذها وبالإمكان 

اّلتي  اهلل  فطرة  اهلل،  خلق  ال��ّدي��ن  ع��ط��اوؤه��ا. 

فطر النا�ض عليها ول تبديل لخلق اهلل. في 

هذا الكالم )ل( لي�ست ناهيًة، بل نافيٌة، يعني 

هذا الّدين ل ُيمكن اأْن ينفكَّ عن خلق اهلل ما 

دام الإن�ساُن اإن�ساناً.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 98

٭ العالقة المعنوّية اّلتي تربط الإن�سان بالأر�ض 

وبالطبيعة، وتربط من ناحية اأخرى الإن�سان 

الكريم  ال����ق����راآن  ���س��ّم��اه��ا  الإن�������س���ان،  ب��اأخ��ي��ه 

بال�ستخالف.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 104
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يجدون  مراكزهم،  يحتّلون  حينما  الفراعنُة  ٭ 

تجاوز  اأّي  وفي  الم�ستقبل  اإل��ى  تطّلع  اأّي  في 

للواقع  اّلذي  �سيطروا عليه، يجدون في ذلك 

زعزعًة لوجودهم وهّزاً لمراكزهم.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 125

التاريخ  م��ّر  على  ف��رع��ون  م�سلحة  م��ن  ك��ان  ٭ 

الواقع   يحّول  واأْن  النا�ض..  عيون  يغم�ض  اأْن 

اّلذي  يعي�سه مع النا�ض اإلى مطلق، اإلى اإله، 

اإل��ى مثل اأع��ل��ى ل يمكن ت��ج��اوزه، ي��ح��اول اأْن 

اإط��ار نظرته  يحب�ض واأْن ي�سع كّل الأّم��ة في 

هو، في اإطار وجوده هو؛ لكي ل يمكن لهذه 

من  ينقلها  اأع��ل��ى  مثل  ع��ن  ُتفتِّ�ض  اأْن  الأّم���ة 

الحا�سر اإلى الم�ستقبل.

 مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 126

اأْن  اّلتي تحاول  ي القوى  القراآن الكريم ي�سمِّ ٭ 

اإلى مطلق، وتح�سر  المحدود  الواقع  ل  تحوِّ

المحدود،  ه��ذا  اإط��ار  في  الب�سرّية  الجماعة 

ب�)الطاغوت(.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 127
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٭ توجد على مّر التاريخ خطوات ناجحة تاريخّياً 

ولكّنها ل يجوز اأْن تحّول من حدودها كخطوة 

تكون  اأْن  اأع��ل��ى. يجب  مثل  اإل��ى  اإل��ى مطلق، 

الأعلى  المثل  �سمن  الخطوة  تلك  ممار�سة 

اأعلى،  اإل���ى مثل  ال��خ��ط��وة  ه��ذه  ت��ح��ّول  اأْن  ل 

يبقى  المطلَق  ولكن  كاأ�سلوب  تبقى  الخطوة 

هو اهلل �سبحانه وتعالى.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 141-140
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�لعدل

٭ اإّن العدل  اّلذي  قامت على اأ�سا�سه م�سوؤولّيات 

ال��ج��م��اع��ة ف��ي خ��الف��ت��ه��ا ال��ع��اّم��ة ه��و الوجه 

الج��ت��م��اع��ّيّ للعدل الإل��ه��ّي  اّل���ذي  ن��ادى به 

كاأ�سل  ال�ّسماء  ر�سالة  عليه  واأّك���دت  الأنبياء 

ثاٍن من اأ�سول الّدين يتلو الّتوحيد مبا�سرة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:10

لم يكن الهتمام على هذا الم�ستوى بالعدل  ٭ 

من  للدين  م�ستقّل  كاأ�سل  وتمييزه  الإل��ه��ّي 

وقدرة  علم  تعالى من  اهلل  �سائر �سفات  بين 

و�سمع وب�سر وغير ذلك اإّل لما لهذا الأ�سل 

من مدلول اجتماعّي وارتباط عميق بمغزى 

�سعيد  على  الأن��ب��ي��اء  يمار�سها  اّل��ت��ي  ال��ّث��ورة 

الواقع.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:10

٭ اإّن اإن�سان الّدولة الإ�سالمّيّة  اّلذي  انطلق في 

التاريخ  ي�سنع  لكي  الأّم��ة  هذه  تاريخ  مطلع 

من جديد لم تنطفئ ال�سعلة في نف�سه طيلة 
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الحقيقّي  هدفه  تعالى  اهلل  ك��ان  اّلتي  ال��م��ّدة 

فيها بل كان ي�ستمّد من العدل المطلَق   اّلذي  

يمّثله هذا الهدف العظيم وقود معركته اّلتي 

اّل���ذي  ل يخمد ول بين  ل تنتهي وتحّركه  

اأفراد قومه فقط بل في كّل اأرجاء الدنيا.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ثانياً  العدل  يو�سع  اأن  ال�سدفة  من  يكن  لم  ٭ 

��ز ع��ن �سائر �سفات  اأ���س��ول ال��ّدي��ن وي��م��يَّ م��ن 

اهلل ت��ع��ال��ى ب��ذل��ك. واإّن���م���ا ك���ان ت��اأك��ي��داً على 

العملّي  مدلوله  ف��ي  تعالى  اهلل  �سفات  اأه���ّم 

وذلك  الإن�سانّيّة  الم�سيرة  توجيه  في  ودوره 

اأ�سا�ض  الم�سيرة وقيامها على  العدل في  لأّن 

الق�سط هو ال�سرط الأ�سا�سّي لنمّو كّل القيم 

ال��ع��دل والق�سط  ال��خ��ّي��رة الأخ�����رى. وب����دون 

لتحّرك  ال�����س��رورّي  المناخ  المجتمع  يفقد 

تلك القيم وبروز الإمكانات الخّيرة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

٭ الخالفة اإذاً – خالفة الإن�سان على الأر�ض–  

ه��ي ح��رك��ة دائ��ب��ة ن��ح��و ق��ي��م ال��خ��ي��ر والعدل 

وال���ق���ّوة. وه���ي ح��رك��ة ل ت��وّق��ف ف��ي��ه��ا لأّنها 
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مّتجهة نحو المطلَق واأّي هدف اآخر للحركة 

محدوداً  ه��دف��اً  ي��ك��ون  ���س��وف  المطلَق  ���س��وى 

وبالتالي �سوف يجّمد الحركة ويوقف عملّية 

النمّو في خالفة الإن�سان.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9
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مفهوم �ملوت و�ملعادم

٭ اإّن المجتمعات الجاهلّية ل تنظر اإلى الحياة 

اإّل من خالل �سوطها الق�سير  اّلذي  ينتهي 

بالموت، ول تدرك ذاتها ومتعها اإّل من خالل 

و�سهوات.  الإن�سان من غرائز  اإ�سباع ما لدى 

وهي على هذا الأ�سا�ض تجد في المال بو�سفه 

فيه  والتناف�ض  واّدخ����اره  تجميعه  وف��ي  م��اًل 

لالإن�سان  ي�سمن  اّل����ذي   الطبيعّي   ال��ه��دف 

من  ممكن  قدر  اأكبر  امت�سا�ض  على  القدرة 

اأْي على  وك��ّم��ّي��اً  ن��وع��ّي��اً  ال��ح��ي��اة وت��ح��دي��ده��ا 

اإمكانات  به  ت�سمح  ما  بقدر  الن�سبّي  الخلود 

الحياة المادّية على الأر�ض.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

اّل��ذي  يقّرره الإ�سالم  الإط��ار الفكرّي العاّم   ٭ 

ه��و: الإي��م��ان ب��اهلل وال��ي��وم الآخ���ر. والدوافع 

هي: العواطف والميول الخّيرة اّلتي تن�سجم 

مع هذا الإطار العاّم، وتندمج معه في وحدة 

روحّية يتكّون منها الإن�سان الم�سلم. والعمل 

ع��ن هذه  ينبثق  اّل���ذي   العمل   ه��و:  ال�سالح 
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العواطف والميول �سمن الإطار العاّم.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:5

زخارف  اإل��ى  الم�سدود  الإن�سان  باإمكان  لي�ض  ٭ 

اأن  الأر�سية  الحياة  باأهداب  والمتعّلق  الدنيا 

ويخرج  الرخي�سة  الطّيبات  هذه  عن  يتنازل 

ع��ن ن��ط��اق ه��م��وم��ه ال��ي��وم��ّي��ة ال�����س��غ��ي��رة اإلى 

هموم البناء الكبيرة.

ة �ص: 6 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ ل بّد لكي تجّند طاقات كّل فرد للبناء الكبير 

من تركيب عقائدّي له اأخالقّية خا�سة ترّبي 

الفرد على اأن يكون �سّيداً للدنيا ل عبداً لها 

وموؤمناً باأّن الت�سحية باأّي �سيء على الأر�ض 

اّلتي  الحياة  تلك  اإل��ى  بالن�سبة  تح�سير  هي 

اأعّدها اهلل للمّتقين من عباده.

ة �ص: 6 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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الدنيا

اأداة  اأْي  لالآخرة  طريقاً  الدنيا  ُتّتخذ  حينما  ٭ 

ي��ن��ّم��ي الإن�����س��ان ف��ي اإط����ار خ��ي��رات��ه��ا وج���وده 

الحقيقّي وعالقته باهلل و�سعيه الم�ستمّر نحو 

المطلَق في عملّية البناء والإبداع والتجديد 

فاإّن الدنيا تتحّول في هذه النظرة العظيمة 

على  والتكالب  للتناف�ض  م�سرحاً  كونها  من 

والإب����داع  ال�سالح  للبناء  م�سرح  اإل���ى  ال��م��ال 

الم�ستمر.

ة �ص: 7 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

كّل  اأ���س��ا���ض  اإليها  والن�����س��داد  بالدنيا  التعّلق  ٭ 

انحراف. وحمل همومها ُيعتبر تخّلياً عن دور 

والنغما�ض  الأر���ض.  على  الر�سيدة  الخالفة 

اهلل  ذك��ر  تنا�سي  يعني  ولهوها  طّيباتها  ف��ي 

واللتهاء عن كّل ما يمّثله هذا الإله الواحد 

ال��ع��ظ��ي��م م���ن ق��ي��م ت���وّج���ه ال��م�����س��ي��رة وتحّدد 

الهدف وت�سّد الإن�سان اإلى ال�ّسماء.

ة �ص: 6 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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�لإميان و�لغيب

ل��ي�����ض هو  ال��ح��ق��ي��ق��ي ل��الإي��م��ان  ال��م��ع��ن��ى   اإّن  ٭ 

العقيدة المحّنطة في القلب بل ال�سعلة اّلتي 

والأّمة  الآخ��ري��ن.  على  ب�سوئها  وت�سّع  تّتقد 

كّله  العالم  عن  خارجّياً  م�سوؤولة  الإ�سالمّيّة 

بحكم كونها اأّمًة و�سطاً و�سهيدة عليه.

ة �ص: 12 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ يختلف الإن�سان الأوروبّي عن الإن�سان ال�سرقّي 

الأوروبّي بطبيعته  كبيراً. فالإن�سان  اختالفاً 

ينظر اإلى الأر�ض دائماً ل اإلى ال�ّسماء. وحّتى 

اآمن به  اّل��ذي   الم�سيحّية - بو�سفها الّدين  

اأن  ت�ستطع  لم   - ال�سنين  مئات  الإن�سان  هذا 

الإن�سان  ف��ي  الأر���س��ّي��ة  ال��ن��زع��ة  ع��ل��ى  تتغّلب 

الأوروب�����ّي ب��ل ب���دًل ع��ن اأن ت��رف��ع ن��ظ��ره اإلى 

ال�ّسماء ا�ستطاع هو اأن ي�ستنزل اإله الم�سيحّية 

كائن  في  ويج�ّسده  الأر����ض  اإل��ى  ال�ّسماء  من 

اأر�سّي.

ة �ص: 17 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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٭ اإّن الإن�سان ال�سرقّي  اّلذي  رّبته ر�سالت ال�ّسماء 

دينّية مديدة  بتربية  ومّر  بالده  في  وعا�ست 

ال�ّسماء  اإلى  الإ�سالم ينظر بطبيعته  على يد 

قبل اأن ينظر اإلى الأر�ض ويوؤخذ بعالم الغيب 

قبل اأن يوؤخذ بالماّدة والمح�سو�ض.

ة �ص: 19 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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ل  الأر����ض  ف��ي  خليفة  تعالى  اهلل  ا�ستخالف  ٭ 

ا���س��ت��خ��الف��ه ع��ل��ى الأر������ض فح�سب بل  ي��ع��ن��ي 

للم�ستخِلف  م��ا  ك��ّل  ال�ستخالف  ه��ذا  ي�سمل 

واهلل  اإليه.  تعود  اأ�سياء  من  وتعالى  �سبحانه 

هو رّب الأر�ض وخيرات الأر�ض ورّب الإن�سان 

اأرج��اء الكون  والحيوان وك��ّل داّب��ة تنت�سر في 

الف�سيح. وهذا يعني اأّن خليفة اهلل في الأر�ض 

م�ستخلَف على كّل هذه الأ�سياء.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:3

على  للجماعة  ال��رّب��ان��ّي  ال�ستخالف  عملّية  ٭ 

انتماء  ت��ع��ن��ي:  ال��وا���س��ع  ب��ال��م��ف��ه��وم  الأر�������ض 

ال��ج��م��اع��ة ال��ب�����س��رّي��ة اإل����ى م��ح��ور واح����د وهو 

اّلذي   وتعالى   �سبحانه  اهلل  اأْي  الم�ستخِلف 

الأخرى  النتماءات  ك��ّل  عن  ب��دًل  ا�ستخلفها 

والإيمان ب�سّيد واحد للكون وكّل ما فيه. وهذا 

هو الّتوحيد الخال�ض  اّلذي  قام على اأ�سا�سه 

الأنبياء  ث���ورات  ك��ّل  ل���واءه  الإ���س��الم وحملت 

تحت �سعار ل اله اإّل اهلل.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:4



110

ف
ال

خ
ت

�س
ل

ا

على  للجماعة  ال��رّب��ان��ّي  ال���س��ت��خ��الف  عملّية  ٭ 

اإقامة  ت��ع��ن��ي:  ال���وا����س���ع  ب��ال��م��ف��ه��وم  الأر��������ض 

العبودّية  اأ�سا�ض  على  الجتماعّيّة  العالقات 

عبودّية  م��ن  الإن�����س��ان  وتحرير  هلل  المخل�سة 

األوان ال�ستغالل والجهل  الأ�سماء اّلتي تمّثل 

والطاغوت.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:4

على  للجماعة  ال��رّب��ان��ّي  ال�ستخالف  عملّية  ٭ 

الأر�ض بالمفهوم الوا�سع تعني: تج�سيد روح 

الأخ��ّوة العاّمة في كّل العالقات الجتماعّيّة 

فما  والت�سّلط.   ال�ستغالل  األ��وان  محو  بعد 

دام اهلل �سبحانه وتعالى واحداً اأو ل �سيادة اإّل 

له والنا�ض جميعاً عباده ومت�ساوين بالن�سبة 

اإليه فمن الطبيعّي اأن يكونوا اأخوة متكافئين 

في الكرامة الإن�سانّيّة والحقوق.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:4

القراآن  ع��ّب��ر  ول��ه��ذا  ا���س��ت��ئ��م��ان،  ال��خ��الف��ة  اإّن  ٭ 

الم�سوؤولّية  وتفتر�ض  بالأمانة،  عنها  الكريم 

الكائن  اإدراك  اإذ بدون  والإح�سا�ض بالواجب. 
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اأّنه م�سوؤول ل يمكن اأن ينه�ض باأعباء الأمانة 

اأو يختار دور الخالفة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:5

م�سوؤولّيات  تتحّمل  اّلتي  الب�سرّية  الجماعة  ٭ 

ال��خ��الف��ة ع��ل��ى الأر�������ض اإّن���م���ا ت��م��ار���ض هذا 

ول��ه��ذا فهي   ال���دور بو�سفها خليفة ع��ن اهلل  

باجتهادها  اأو  بهواها  تحكم  اأن  مخّولة  غير 

وتعالى  �سبحانه  اهلل  توجيه  ع��ن  المنف�سل 

لأّن هذا يتنافى مع طبيعة ال�ستخالف واإّنما 

اأمانته  اإل��ى اهلل تعالى  وت��وؤّدي  بالحّق  تحكم  

بتطبيق اأحكامه على عباده وبالده.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:5

٭ اإّن الكائن الحّر  اّلذي  جعله اهلل تعالى خليفة 

في الأر�ض ل تعني حّرّيته اإهمال اهلل تعالى 

له بل تغيير �سكل الرعاية، فبدًل عن الرعاية 

كما   - يتخّلف  ل  طبيعّي  ق��ان��ون  خ��الل  م��ن 

في  ذّرة  كّل  وم�سيرة  الكواكب  حركات  ترعى 

تربية  وتعالى  �سبحانه  اهلل  يتوّلى    - الكون 

الإن�سان  ي�سنع  لكي  وتعليمه  الخليفة  ه��ذا 
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قدره وم�سيره وينّمي وجوده على �سوء هدى 

وكتاب منير.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:6

٭ اإّن هذا الكائن الحّر  اّلذي  اجتباه للخالفة 

قابل للتعليم والتنمية الرّبانّيّة. واإّن اهلل تعالى 

قد و�سع له قانون تكامله من خالل خّط اآخر 

يجب اأن ي�سير اإلى جانب خّط الخالفة وهو 

الرّبانّيّة  القيادة  يمّثل  اّل��ذي   ال�سهادة   خّط 

والتوجيه الرّبانّي على الأر�ض.  

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:6

ب�سورة  الخالفة  خ��ّط  لحظوا  المالئكة  اإّن  ٭ 

بال�سرورة  ل��ه  المكّمل  ال��خ��ّط  ع��ن  منف�سلة 

الرّبانّيّة  ال��خ��ّط��ة  واأم����ا  م��خ��اوف��ه��م.  ف��ث��ارت 

جنب:  اإل��ى  جنباً  خّطين  و�سعت  ق��د  فكانت 

ال�سهادة   اأحدهما خّط الخالفة والآخر خّط 

اّلذي  يج�ّسده �سهيد رّبانّي يحمل اإلى النا�ض 

اأج���ل تح�سينهم من  م��ن  وي��ع��م��ل  اهلل  ه���دى 

النحراف.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:6
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٭ جاء في الحديث »ت�سّبهوا باأخالق اهلل«. ولما 

كانت القيم على الم�ستوى الإلهّي مطلقة ول 

حّد لها وكان الإن�سان الخليفة كائناً محدوداً 

فمن الطبيعّي اأن تتج�ّسد عملّية تحقيق تلك 

القيم اإن�سانياً في حركة م�ستمّرة نحو المطلَق 

و�سير حثيث اإلى اهلل.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

اأن  حركته  خ��الل  من  الإن�سان  ا�ستطاع  كّلما  ٭ 

يت�ساعد في تحقيق المثل ويج�ّسد في حياته 

ب�سورة اأكبر فاأكبر عدالة اهلل وعلمه وقدرته 

والجبروت  للظلم  ورف�سه  وج���وده  ورحمته 

الخالفة  مقايي�ض  في  انت�ساراً  بذلك  �سّجل 

م�سيرته  ف���ي  اهلل  ن��ح��و  واق���ت���رب  ���ة  ال���رّب���ان���ّيّ

�سوط  ب��ان��ت��ه��اء  اإّل  تنتهي  ل  اّل��ت��ي  ال��ط��وي��ل��ة 

الخالفة على الأر�ض. 

 خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

اإل���ى ج��ان��ب خّط  و���س��ع اهلل �سبحانه وت��ع��ال��ى  ٭ 

 – الأر���ض  الإن�سان على  – خالفة  الخالفة 

خّط ال�سهادة  اّلذي  يمّثل التدّخل الّرّبانّي من 

اأجل �سيانة الإن�سان الخليفة من النحراف 
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وتوجيهه نحو اأهداف الخالفة الر�سيدة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

٭ يعلم اهلل تعالى ما تو�سو�ض به نف�ض الإن�سان 

وم���ا ت��زخ��ر ب���ه م���ن اإم���ك���ان���ات وم�����س��اع��ر وما 

ي��ت��اأّث��ر ب��ه م��ن مغريات و���س��ه��وات وم��ا ي�ساب 

ُترك  واإذا  ال�سعف والنحالل.  األ��وان  به من 

بدون  ال��خ��الف��ة  ف��ي  دوره  ليمار�ض  الإن�����س��ان 

توجيه وهدى كان خلقه عبثاً ومجّرد تكري�ض 

للنزوات وال�سهوات واألوان ال�ستغالل.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:9

من  الجتماعّيّة  العالقة  ه��و  ال�ستخالف:  ٭ 

زاوي����ة ن��ظ��ر ال���ق���راآن ال��ك��ري��م. وع��ن��د تحليل 

اأطراف؛ لأّنه  اأربعة  اأّنه ذو  ال�ستخالف نجد 

َيفتر�ض م�ستخِلفاً اأي�ساً، ل بّد من م�ستخِلٍف، 

وم�سَتْخلٍَف عليه، وم�ستخلَف.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص:106

٭ يمكن القول باأّن خّط ال�سهادة يتمّثل:

اأوًل: في الأنبياء.
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وثانياً: في الأئّمة  اّلذين ُيعتبرون امتداداً رّبانّياً 

للنبّي في هذا الخّط.

وثالثاً: في المرجعّية اّلتي ُتعتبر امتداداً ر�سيداً 

للنبّي والإمام في خّط ال�سهادة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12

ال�سهادة على العموم يتمّثل دورها الم�سترك  ٭ 

ب��ي��ن الأ���س��ن��اف ال��ث��الث��ة م��ن ال�����س��ه��داء فيما 

يلي:

والحفاظ  ال�سماوّية  ال��ّر���س��ال��ة  ا�ستيعاب  اأوًل: 

وكانوا  اهلل  كتاب  من  ا�سُتحفظوا  عليها.)بما 

عليه �سهداء(.

لدوره  الإن�����س��ان  ممار�سة  على  الإ���س��راف  ثانياً: 

اإع���ط���اء التوجيه  ال��خ��الف��ة وم�����س��وؤول��ّي��ة  ف��ي 

واأحكامها  بالّر�سالة  يّت�سل  اّل���ذي   ب��ال��ق��در  

ومفاهيمها.
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كّل  واّتخاذ  النحراف  لمقاومة  التدّخل  ثالثاً: 

التدابير الممكنة من اأجل �سالمة الم�سيرة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12
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�لفطرة

على  خالفتها  ب���داأت  الب�سرّية  الجماعة  اإّن  ٭ 

الأر�ض بو�سفها اأّمة واحدة واأن�ساأت المجتمع 

الموّحد، مجتمع الّتوحيد، بركائزه المتقّدمة. 

ولهذه  ال��وح��دة  لتلك  الأّول���ّي  الأ�سا�ض  وك��ان 

الركائز الفطرة لأّن الركائز اّلتي يقوم عليها 

مجتمع الّتوحيد وتمّثل اأ�سا�ض الخالفة على 

الأر�ض كّلها ذات جذور في فطرة الإن�سان.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:17

٭ الإيمان باهلل الواحد ورف�ض كّل األوان ال�سرك 

والم�سلحة  ال���ه���دف  ووح������دة  وال���ط���اغ���وت 

والم�سير معالم الفطرة الإن�سانّيّة. واأّي �سرك 

انحراف  فهو  وت��ف��ّرق  تناق�ض  واأّي  وج��ب��روت 

عن الفطرة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:17

لإقامة  اأ���س��ا���س��اً  ال��ب��داي��ة  ف��ي  ال��ف��ط��رة  �سّكلت  ٭ 

مجتمع الّتوحيد. وكان الإن�سان – ممّثاًل في 

الجماعة الإن�سانّيّة كّلها – يمار�ض خالفة اهلل 



118

ة
ر
ط

ف
ال

ال�سهادة  لذلك وك��ان خّط  الأر���ض وفقاً  على 

في  ممّثاًل  الخالفة  خ��ّط  جانب  اإل��ى  قائماً 

الأنبياء.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:17
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٭ اإّن عبودّية الإن�سان هلل في الإ�سالم � بدًل عن 

الأداة  هي   � الراأ�سمالّية  في  لنف�سه  امتالكه 

وكّل  �سيطرة  ك��ّل  الإن�����س��ان  بها  يحّطم  اّل��ت��ي 

عبودّية اأخرى، لأّن هذه العبودّية في معناها 

ال��رف��ي��ع ت�����س��ع��ره ب���اأّن���ه ي��ق��ف، و���س��ائ��ر القوى 

الأخرى اّلتي يعاي�سها على �سعيد واحد، اأمام 

اأّي ق��ّوة في الكون  رّب واح��د. فلي�ض من حّق 

اأن تت�سّرف في م�سيره، وتتحّكم في وجوده 

وحياته.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:103

٭ الإن�سان عبد اهلل قبل كّل �سيء. وهو بو�سفه 

عبداً هلل ل يمكن اأن يقّر �سيطرة ل�سواه عليه، 

لونها  ك��ان  مهما  �سنمّية  لعالقة  يخ�سع  اأو 

العبودّية  �سعيد  على  يقف  اإّن���ه  ب��ل  و�سكلها، 

كّلها  الكونّية  المجموعة  مع  هلل،  المخل�سة 

على قدم الم�ساواة.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:109
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الإ�سالم هي:  الأ�سا�سّية للحرّية في  القاعدة  ٭ 

هلل،   المخل�سة  بالعبودّية  واليمان  الّتوحيد 

اّل��ذي  تتحّطم بين يديه كّل القوى الوثنّية 

اّلتي هدرت كرامة الإن�سان على مّر التاريخ.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:109

٭ يقّيم الإ�سالم التحّرر من كّل العبودّيات على 

اأ�سا�ض الإقرار بالعبودّية المخل�سة هلل تعالى. 

الأ�سا�ض  ب��رّب��ه  الإن�����س��ان  ع��الق��ة  م��ن  ويجعل 

المتين الثابت لتحّرره في عالقاته مع �سائر 

النا�ض ومع كّل اأ�سياء الكون الطبيعّية.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:110

معاً  مار�سا  واإن  الغربّية،  والح�سارة  فالإ�سالم  ٭ 

في  يختلفان  ولكّنهما  الإن�سان،  تحرير  عملّية 

القاعدة الفكرّية اّلتي يقوم عليها هذا الّتحرير. 

ال��ع��ب��ودّي��ة هلل  اأ���س��ا���ض  ف��الإ���س��الم يقّيمها ع��ل��ى 

على  تقّيمها  الغربّية  والح�سارة  به.  والإيمان 

اأ�سا�ض الإيمان بالإن�سان وحده و�سيطرته على 

والحقائق  القيم  ك��ّل  في  �سّكت  اأن  بعد  نف�سه، 

وراء الأبعاد المادّية لوجود الإن�سان.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:110
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على  ال��ق��راآن  بها  ا�ستعان  اّل��ت��ي  الطريقة  اإّن  ٭ 

ال�سهوات  رب���ق���ة  م���ن  ���ة  الإن�������س���ان���ّيّ ان��ت�����س��ال 

اّلتي  العاّمة  الطريقة  اللّذة.. هي  وعبودّيات 

ي�ستعملها الإ�سالم دائماً في تربية الإن�سانّيّة 

في كّل المجالت: طريقة الّتوحيد

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:116

٭ الإ����س���الم ح��ي��ن ي��ح��ّرر الإن�����س��ان م��ن عبودّية 

بال�ّسماء  الأر�ض ولذائذها الخاطفة، يربطه 

لأّن  اهلل،  م���ن  ور�����س����وان  وم��ث��ل��ه��ا  وج��ن��ان��ه��ا 

الّتوحيد عند الإ�سالم هو �سند الإن�سانّيّة في 

اأّنه  كما  العبودّيات  كّل  الداخلّي من  تحّررها 

�سند التحّرر الإن�سانّي في كّل المجالت.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:116

٭ ما دام الإن�سان يقّر بالعبودّية هلل وحده، فهو 

تاأليه  وك��ّل  �سنم  ك��ّل  الحال  بطبيعة  يرف�ض 

مزّور لأي اإن�سان وكائن، ويرفع راأ�سه حّراً اأبّياً 

اأّي  اأم��ام  وال��ه��وان  العبودّية  ذّل  ي�ست�سعر  ول 

قّوة من قوى الأر�ض اأو �سنم من اأ�سنامها.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:119
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اأبعد   منذ 
ّ

ب��اهلل الإي��م��ان  اإل��ى  الإن�سان  ل  تو�سّ ٭ 

بارتباط  واأح�ّض  له  واأخل�ض  وعبده  الأزم��ان 

من  مرحلة  اأّي  اإل��ى  ي�سل  اأن  قبل  ب��ه  عميق 

التجريد الفكرّي الفل�سفّي اأو الفهم المكتمل 

الإيمان  هذا  يكن  ولم  ال�ستدلل.  لأ�ساليب 

م�ستِغّلين  �سنع  اأو من  تناق�ض طبقّي،  وليد 

م�ستغّلين  اأو  ل�ستغاللهم  تكري�ساً  ظالمين 

مظلومين تنفي�ساً لهم، لأّن هذا الإيمان �سبق 

هذا  م��ن  تناق�سات  اأّي  الب�سرّية  ت��اري��خ  ف��ي 

القبيل.

المر�سل الر�سول الّر�س�لة �ص:15

٭ لو كان الّدين وليد خوف وح�سيلة رعب لكان 

اأكثر النا�ض تدّيناً على مّر التاريخ هم اأ�سّدهم 

حملوا  اّلذين  اأّن   مع  هلعاً،  واأ�سرعهم  خوفاً 

م�سعل الّدين على مّر الزمن كانوا من اأقوى 

النا�ض نف�ساً واأ�سلبهم عوداً. بل اإّن هذا الإيمان 

يعّبر عن نزعة اأ�سيلة في الإن�سان اإلى التعّلق 

بخالقه ووجدان را�سخ يدرك بفطرته عالقة 

الإن�سان برّبه وكونه.

المر�سل الر�سول الّر�س�لة �ص:15
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الكريم  ر�سوله  اأراد  تعالى ذلك، كما  اأراد اهلل  ٭ 

ي��وؤم��ن منهم بمن وّله  اإي��م��ان م��ن  ي��ك��ون  اأن 

اإيماناً  ب���ع���ده  م���ن  خ��ل��ي��ف��ًة  وج��ع��ل��ُه  ع��ل��ي��ه��م، 

را���س��خ��اً، واع��ت��ق��اده��م ب��اأح��ق��ّي��ت��ه اع��ت��ق��اداً عن 

حّتى  مخل�ساً،  ت�سّيعاً  ل��ه  وت�سّيعهم  ت��دّب��ر، 

الإلهّية  الإرادة  تنفيذ  ف��ي  الم�سيرة  ت�ستمّر 

اإزال��ة الظلم  المباركة، وتتحّقق  تحت قيادته 

والف�سق والكفر من الوجود.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 139

اأّن ال�ساحة  عقيدة يوم القيامة تعّلم الإن�سان  ٭ 

ال��ت��اري��خ��ّي��ة ال�����س��غ��ي��رة اّل��ت��ي )ي��ل��ع��ب( عليها 

ب�����س��اح��ات برزخّية  م��رت��ب��ط��ٌة ارت��ب��اط��اً وث��ي��ق��اً 

وب�ساحات ح�سرّية في عالم البرزخ والح�سر، 

ال�ساحات  ت��ل��ك  ع��ل��ى  الإن�������س���ان  م�����س��ي��ر  واأّن 

هذه  على  ب���دوره  م��رت��ب��ٌط  الهائلة  العظيمة 

ال�ساحة التاريخّية.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 161

�سّد  معركة  تخو�ض  اأْن  م��ن  للب�سرّية  ب��ّد  ل  ٭ 

ت��ل��ك الطواغيت  ��َط��َن��َع��ة، ���س��ّد  ال��ُم�����سْ الآل��ه��ة 
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نف�سها  من  ب  تن�سّ اّلتي  المنخف�سة  والُمُثل 

طريق  وقاطع  وحاجباً  الب�سرّية،  على  قيِّماً 

بالن�سبة للم�سيرة التاريخّية. ل بّد من معركة 

�سّد هذه الآلهة. ل بّد من قيادة تتبنَّى هذه 

المعركة، وهذه القيادة هي الإمامة.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 163

٭ الّتوحيد  هو  اّلذي  يعطي الروؤية الوا�سحة 

فكرّياً واإيديولوجّياً. هو  اّلذي  يجمع ويعّبئ 

اأعلى  َمَثل  في  الغايات  وك��ّل  الطموحات  ك��ّل 

واحد، وهو اهلل �سبحانه وتعالى. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 164

٭ العدل له مدلوله الأكبر بالن�سبة اإلى توجيه 

واإّن  ف���رز. 
ُ
اأ ذل��ك  ولأج���ل  الب�سرّية.  الم�سيرة 

ال���ع���دل ف���ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ه���و داخ�����ل ف���ي اإط����ار 

الّتوحيد العاّم، في اإطار المثل الأعلى. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 164

٭ النبّوة  هي اّلتي توّفر ال�سلة المو�سوعّية بين 

الإن�سان وبين المثل الأعلى.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 165
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٭ الم�سيرة الب�سرّية حينما تبنَّت المثل الأعلى - 

الحّق المنف�سل عنها  اّلذي  لي�ض من اإفرازها 

ومن اإنتاجها المنخف�ض - كانت بحاجة اإلى 

المو�سوعّية  ال�سلة  ه��ذه  مو�سوعّية.  �سلة 

يج�ّسدها النبّي P والأنبياء عليهم ال�سالة 

وال�سالم على مّر التاريخ.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 165

من  �ُسّنة  �سمن   � الكريم  ال��ق��راآن  عّلمنا  لقد  ٭ 

اأّي طائفة في  اأّن موقع   � اأي�ساً  التاريخ  �سنن 

يتنا�سب  الظلم  الفرعونّي لمجتمع  التركيب 

وهذا  الظلم،  انح�سار  بعد  موقعه  مع  عك�ساً 

نَُّمنَّ  ن 
َ
اأ وتعالى:{َونُِريُد  �سبحانه  قوله  معنى 

ًة  ِئمَّ
َ
اأ َونَْجَعَلُهْم  ْر���ضِ 

َ
الأ ِفي  ِعُفوا  ا�ْستُ�سْ الّذين  َعَلى  

َونَْجَعَلُهُم اْلَواِرِثيَن}.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 199

٭ مجتمع الفرعونّية المجّزاأ، الم�سّتت، مهدور 

ال��ق��اب��ل��ّي��ات وال��ط��اق��ات والإم���ك���ان���ّي���ات. واأّم����ا 

هو  تماماً.  العك�ض  على  فهو  العدل  مجتمع 

وتت�ساوى  القابلّيات  كّل  فيه  تتوّحد  مجتمع 
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المجتمع   والإمكانّيات. هذا  الُفَر�ض  كّل  فيه 

ُثَنا الرواياُت عنه، من خالل ظهور  اّلذي  ُتحدِّ

الإمام المهدّي عليه ال�سالة وال�سالم.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 199

٭ اإّن التجربة بنف�سها تعتمد على الفكر العقلّي. 

واإّن الأ�سا�ض الأّول للعلوم والمعارف هو العقل  

اّلذي  يدرك حقائق ل يقع عليها الح�ّض، كما 

يدرك الحقائق المح�سو�سة.

فل�سفتن� �ص: 26

بقيمة  لها  الت�سليم  يمكن  اإّن��م��ا  المعرفة  اإّن  ٭ 

ال��ع��ق��ل��ّي، ل المنطق  ال��م��ن��ط��ق  اأ���س��ا���ض  ع��ل��ى 

اإي��ج��اد قيمة  اّل���ذي  يعجز عن  الديالكتيكّي  

�سحيحة للمعرفة.

فل�سفتن� �ص: 13
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�حلوزة و�ملرجعّيةا

 ٭ اإّن ما تعارفت عليه الحوزة من القت�سار على 

عليكم  ويجب  والأ���س��ول غير �سحيح،  الفقه 

اأن تتثّقفوا بمختلف الدرا�سات الإ�سالمّيّة. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 46

تبّنيها  ال�سالحة  المرجعّية  يمّيز  ما  اأه��ّم  اإّن  ٭ 

ت�سير  اأن  ي��ج��ب  اّل��ت��ي  الحقيقّية  ل���الأه���داف 

ت��ح��ق��ي��ق��ه��ا لخدمة  ���س��ب��ي��ل  ف���ي  ال��م��رج��ع��ّي��ة 

محّددة  وا�سحة  �سورة  وامتالكها  الإ���س��الم، 

هادفة  م���رج���ع���ّي���ة  ف���ه���ي  الأه�����������داف.  ل���ه���ذه 

اأ�سا�ض  على  دائ��م��اً  تت�سّرف  ووع���ي،  ب��و���س��وح 

اأن تمار�ض ت�سّرفات  ب��دًل من  تلك الأه��داف 

ع�سوائّية وبروح تجزيئّية وبدافع من �سغط 

الحاجات الجزئّية المتجّددة. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 92 

مفاهيم  تتبّنى  اأن  اإ���س��الح  عملّية  لكّل  ب��ّد  ل  ٭ 

وت�����س��ّورات ع��اّم��ة - ت��ت��ح��ّدد ب��ال��ت��دري��ج - عن 
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و�سع الحوزة في الأّم��ة وما هو ال��دور  اّلذي  

يجب اأن توؤّديه لالأّمة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء1 

ر�سالة  ي�سّخ�ض  م��ف��ه��وم  م��ن  ن��ب��داأ  اأن  ي��ج��ب  ٭ 

الحوزة في الأّمة. ثّم على �سوء هذا المفهوم 

المالّية  و�سيا�ستها  الإدارّي  نظامها  ن�سع 

ون�سع مناهجها الدرا�سية. وعلى اأ�سا�ض هذا 

المفهوم نبني هذه الحوزة، ل اأن نبني الحوزة 

وبعد هذا نفّكر في جانبها الوظيفّي.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء1 

في  وجودها  تر�ّسخ  اأّن  المرجعّية  على  يجب  ٭ 

القواعد ال�سعبّية في النجف قبل اأن تمّتد اإلى 

المدن الأخرى لأّن النجف هي المدينة اّلتي 

ربحتها  ما  ف��اإذا  )الآن(،  المرجعّية  تحت�سن 

كان امتدادها اإلى غيرها اأ�سهل.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سيخ محّمد ر�س� النعم�ني، ال�سفحة: 24 
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٭ لم اأدر�ض في اأّي جامعة من جامعات العالم، 

ل ف��ي ال��ع��راق ول ف��ي غ��ي��ره، ب��ل در���س��ت في 

الم�ساجد. فالطلبة والعلماء هنا في النجف 

يدر�سون في الم�ساجد.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

 ال�سفحة: 67 

٭ اإّن ال�سلطة ما ا�ستهدفتني من بين المراجع 

واأو�ساعي  ظ���روف���ي  ب�����س��ب��ب  اإّل  الآخ����ري����ن 

اإّنها  واأ�سمل.  اأكبر  فاإّن هدفها  واإّل  ة،  الخا�سّ

المرجعّيات  ك��ل��ه،  ال��ع��اّم  ال��وج��ود  ا�ستهدفت 

فكرة  النظر عن  بغ�ّض  كّلها  والحوزات  كّلها، 

الّتهامات الحزبّية، وما ذريعة الحزب اإّل اأداة 

لت�سليل النا�ض.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 176 

اإلى  بحاجة  لي�ست  وال��م��رج��ع��ّي��ة  ال��ح��وزة  اإّن  ٭ 

واإمام  بنف�سها.  قائمة  الحوزة  اأحد.  م�ساعدة 

الع�سر يرعاها. 

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 294
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ال�سرعّي  المعّبر  هي  الر�سيدة  المرجعّية  اإّن  ٭ 

العاّم عن  النائب  الإ�سالم. والمرجع هو  عن 

الإمام من الناحية ال�سرعّية.

ة �ص:9 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ كيف نّدعي اأّننا من الدعاة الى اهلل ويوجد في 

بلدنا من ل يعرف من الإ�سالم �سيئاً ونحن ل 

نفّكر فيه؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة 13 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء1 

٭ ال��ع��اِل��م ه���و  اّل�����ذي  ي��ع��رف ال��ع��ل��م  م��ن اأّول���ه 

���س��وؤاًل لكانت  اآخ��ره بحيث لو وّجهت له  ال��ى 

القاعدة في الم�ساألة الحا�سرة ليطّبقها على 

الم�ساديق فاإذا راأيت عالماً بهذه ال�سفة فهذا 

ل��ل��ج��واب عن  ال��م��وؤّه��ل  ال��ع��ال��م المجتهد  ه��و 

الم�سائل المطروحة.

خف�ي� واأ�سرار من �سيرة ال�سهيد محّمد ب�قر ال�سدر �ص 51 

٭ نحن ُن�ساأَل اأمام اهلل عن منحرف انحرف عن 

دي��ن��ه وع��ن منحرف ان��ح��رف ف��ي اآخ���ر نقاط 

العالم الإ�سالمّي. فكيف ل ُن�ساأل عن منحرف 
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انحرف في اأوطاننا، في اأهلنا، في بلدنا؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء1 

الأّمة.  نظر  الإ���س��الم في  واجهة  الحوزة هي  ٭ 

ال�����س��رع��ّي ع���ن ه����ذا الإ�سالم  ال��م��ع��ّب��ر  وه����ي 

واأحكامه ومفاهيمه وحلوله لم�ساكل الحياة. 

وه��ذه النظرة من الأّم���ة ال��ى ال��ح��وزة لي�ست 

واإّنما  م�سطنعاً  اأو  مد�سو�ساً  اأو  تلقائّياً  اأم��راً 

هي جزء من التخطيط الواعي  اّلذي  و�سعه 

�سّيدنا �ساحب الزمان حينما اأنهى عهد النيابة 

ة وا�ستبدل ذلك بالنيابة العاّمة. الخا�سّ

من مح��سرة لل�سهيد األق�ه� �سنة 1385هـ

وتعالى  �سبحانه  القدير  المولى  اأوقفني  لو  ٭ 

للح�ساب بين يديه وقال لي كيف �سّببت بعدم 

الكتاب(  اأهل  )فتوى طهارة  للفتوى  اإب��رازك 

اّلتي تراها انحراف هوؤلء واإخراج الكثير من 

النا�ض ]عن اللتزام بالتكليف وا�ستدراجهم 

الى المع�سية فماذا �سوف اأقول؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1�ص45
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ال�سالحين  م���ن  ع�����دداً  ه��ن��ال��ك  اأّن  اأع���ل���م  اأن����ا  ٭ 

والم�سترعة  الأبرار قد اأخ�سرهم �سخ�سّياً ب�سبب 

اإبراز الفتوى )المذكورة( فتوى طهارة الكتابّي 

اّلتي هي على خالف المعهود في اأذهانهم، وقد 

ولكن  ولنتركه.  الفقيه؟  ولهذا  لنا  ما  يقولون 

يتركوا  فلن  يتركوني  اأن  لهم  ر  ُق���دِّ اإذا  ه���وؤلء 

الّدين. واإنما يتركونني اإلى فقيه اآخر.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1�ص45

بفهمكم  تعرفون  اأظّنكم  كما   - الم�ساألة  اإّن  ٭ 

الجتماعّيّ المعهود لالأمور - لي�ست م�ساألة 

فيقراأه  ال�سرداب  في  الإن�سان  يكتبه  من�سور 

م�ساألة  بل هي  فيهتدي،  ال�سطح  على  الآخ��ر 

تفاعل وعالقات وتاأثير.

محّمد ب�قر ال�سدر )ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1�ص48

اأتحّدث عن �سّحة  اأْن  اأرى من ف�سول القول  ٭ 

الحوزة  ال���ى  بالن�سبة  و���س��رورات��ه  التنظيم 

اأمراً  اأعتبره  ه��ذا  ف��اإّن  بم�ستقبلها.  لعالقته 

�سرورّياً ل ينبغي تركه 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت-  جزء-1�ص48 
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واأن�����س��ار هذه  ال��ح��وزة  ف��ي  التنظيم  دع���اة  اإّن  ٭ 

الفكرة ل ينبغي لهم الغلّو في التحّم�ض لهذه 

الفكرة حّتى ل ت�سبح )هذه الفكرة( عندهم 

عن  التنظيمّية  الفكرة  ُتخرج  وو�سيلة  غاية 

النهائّي،  الحّد  وتعتبرها  ال�سالحة  حدودها 

فهذا هو المو�سوع الخطر.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة 50 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

عن  النائبة  المرجعّية  اأّن  اأف��ّك��ر  كنت  ّن���ي  اإ ٭ 

الإمام ال�سادقQ اإذا ا�ستطاعت اأن تقّدم 

R اأحكام ال�سريعة في اإطار فقه اأهل البيت

وبروح  الع�سر  ومنهجّية  بحّلة  العالم  اإلى 

عدداً  تقنع  اأن  ت�ستطيع  ف�سوف  مخل�سة، 

للمجتهد  بالتقليد  ال�سّنة  اأبناء  من  كثيراً 

الإمامّي باعتباره اجتهاداً حّياً وا�سحاً على 

الإمام  نائب  يعود  وبذلك  الع�سر.  م�ستوى 

عموماً  للم�سلمين  م��رج��ع��اً   Qال�سادق

Q كذلك. كما كان الإمام 

من ر�س�لة اأر�سله� ال�سهيد لل�سيخ علّي الإ�سالمّي 

في 1/ذي الحجة/1396 هـ

ال�سهيد مرجع فكرّي وت�سريعّي من الناحية  ٭ 

الجماعة  �سير  على  وي�سرف  الأيديولوجّية 
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وان�سجامه اأيديولوجّياً مع الّر�سالة الرّبانّيّة 

لتعديل  التدّخل  عن  وم�سوؤول  يحملها  اّلتي 

الم�سيرة اأو اإعادتها اإلى طريقها ال�سحيح اإذا 

واجه انحرافاً في مجال التطبيق.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12

٭ اإّن ال��ع��ل��م��اء ه��م ال��م��وؤ���ّس��ر ال��ح��ق��ي��ق��ّي  اّل���ذي  

اإّن  ورغباته.  ال�سعب  مطالب  باأمانة  يعك�ض 

نف�سه  بما في  البوح  يتحّرج من  المواطن ل 

اأمام العالم، بينما ل يفعل ذلك اأمام الّدولة. 

اأردتم معرفة مطالب ال�سعب الحقيقية  فاإذا 

ورغباته الم�سروعة، فعليكم بمراجعة العلماء 

وال�ستف�سار منهم.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، �ص: 180 

٭ واأّما المرجعّية فهي عهد رّبانّي اإلى الخّط ل 

اإلى ال�سخ�ض، اأّي اأّن المرجع محّدد تحديداً 

نوعّياً ل �سخ�سّياً. ولي�ض ال�سخ�ض هو طرف 

التعاقد مع اهلل بل المركز كموا�سفات عاّمة، 

ومن هذه الموا�سفات العدالة بدرجة عالية 

تقّرب من الع�سمة

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:12
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٭ اإّن ال�سهيد �سواء كان نبياً اأم اإماماً اأم مرجعاً يجب 

الّر�سالة  ا�ستيعاب  م�ستوى  على  عالماً  يكون  اأن 

والتجّرد  ب��ه��ا  الل����ت����زام  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  وع������ادًل 

بالواقع  وب�سيراً  حملها  مجال  ف��ي  ال��ه��وى  ع��ن 

المعا�سر له، كفواً في ملكاته و�سفاته النف�سّية.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:14

٭ ل بّد لالأّمة اإذاً بحكم ظروفها النف�سّية اّلتي 

ما  تجاه  وانكما�سها  ال�ستعمار  ع�سر  خلقها 

على  الحديثة  نه�ستها  تقيم  اأن  ب��ه  يّت�سل 

ل  ح�سارّية  ومعالم  اجتماعّي  نظام  اأ�سا�ض 

تمّت اإلى بالد الم�ستعمرين بن�سب.

ة �ص: 16 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ خّط ال�سهادة يتحّمل م�سوؤولّيته المرجع على 

اأ�سا�ض اأّن المرجعّية امتداد للنبّوة والإمامة.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:27
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�ل�رشيعة �لإ�سالمّية

٭ لي�ست ال�سريعة الإ�سالمّيّة خياراً من خيارين 

���س��واه��ا لأّن���ه���ا ح��ك��م اهلل تعالى  ب���ل ل خ��ي��ار 

اّلتي ل بديل  الأر���ض و�سريعته  وق�ساوؤه في 

اهللُ  ى  َق�سَ اإَِذا  ُموؤِْمنٍَة  َوَل  ِلُموؤِْمٍن  َكاَن  عنها:{َوَما 

ْمِرِهْم}.
َ
ن يَُكوَن لَُهُم اْلِخيََرُة ِمْن اأ

َ
ْمراً اأ

َ
َوَر�ُسولُُه اأ

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 3

٭ ما دام اهلل تعالى هو م�سدر ال�سلطات وكانت 

ال�سريعة هي التعبير المو�سوعّي المحّدد عن 

اأن تحّدد الطريقة  اهلل تعالى فمن الطبيعّي 

طريق  ع��ن  ال�سلطات  ه��ذه  بها  تمار�ض  اّل��ت��ي 

ال�سريعة الإ�سالمّيّة.

ة �ص:7 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ نق�سد بال�سريعة مجموعة القوانين والأنظمة 

اّلتي جاء بها الر�سول P اّلتي تعالج الحياة 

والروحّية  م��ن��ه��ا  ال��ف��ك��رّي��ة  ك���اّف���ة  ال��ب�����س��رّي��ة 

والجتماعّية بمختلف األوانها من اقت�سادّية 
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و�سيا�سّية وغيرها.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:267

بالأحكام  وال��ق��وان��ي��ن  ال��ت��ع��ال��ي��م  و���س��ف  اإّن  ٭ 

ال�سرعّية هو و�سف �سحيح واإن كانت اأحكاماً 

ال�سرعّية  ال�����س��ف��ة  ت��ك��ت�����س��ب  لأّن���ه���ا  ظ��رف��ّي��ة 

ووجوب التنفيذ �سرعاً من الأحكام ال�سرعّية 

اّلتي اقت�ستها.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:275

اأحكام  تجعل  اّل��ت��ي  الت�سريعّية  ال��م��رون��ة  اإّن  ٭ 

الإ�سالم �سالحة لجميع الأزمان لي�ض معناها 

اأّن الإ�سالم قد �سكت عن الجوانب المتطّورة 

من حياة الإن�سان.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:275

٭ الإ�سالم اإذاً مبداأ كامل لأنه يتكّون من عقيدة 

اجتماعّي  ينبثق عنها نظام  الكون  كاملة في 

���س��ام��ل لأوج�����ه ال��ح��ي��اة وي��ف��ي ب��اأم�����ّض واأه����ّم 

الفكرّية  ال��ق��اع��دة  وه��م��ا  للب�سرّية  حاجتين 
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والنظام الجتماعّي.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:267

اّلتي و�سعت مثاًل مبداأ  ال�سريعة الإ�سالمّيّة  ٭ 

نتاج  ع��ن  ب��ذل��ك  تعّبر  ل��م  ��ة  ال��خ��ا���سّ الملكّية 

�سراع طبقّي اأو تقديم ل�سالح هذا الجزء من 

واإّن��م��ا عّبرت عن  الجزء  ذل��ك  المجتمع على 

م��وازي��ن ال��ع��دل وال��ح��ّق ول��ه��ذا �سبقت بذلك 

الطبقّية  اأو  المادّية  ال��م��ب��ّررات  ك��ّل  تاريخّياً 

لظهور هذا الّلون من الت�سريع.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

يت�سّدد في   � ال��م��وارد  � في بع�ض  الإ���س��الم  اإّن  ٭ 

ورد  فقد  التطبيق.  ف��ي  ويت�سامح  النظرّية 

اأّن  اأّي  ب��ال�����س��ب��ه��ات(  ال���ح���دود  )اإدراأوا  م��ث��اًل 

الجريمة  اإث��ب��ات  و�سائل  في  يت�سّدد  الإ���س��الم 

اّلتي يترّتب عليها الحّد، فمثاًل ي�سعب اإثبات 

لكيفّية  ال��م��ق��ّررة  ال�����س��روط  �سوء  على  ال��زن��ا 

لباقي  بالن�سبة  القول  وهكذا  عليه،  ال�سهادة 

الأمور اّلتي توجب الحّد.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص: 62 
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٭ اإن هذه المواكب )الح�سينّية( �سوكة في عيون 

حّكام الجور. وهذه المظاهر هي اّلتي زرعت 

 Q في نفو�ض و قلوب الأجيال حّب الح�سين

وحّب الإ�سالم، و بالتالي يجب اأن تبقى رغم 

حاجتها اإلى تهذيب و تعديل ينا�سب الع�سر. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 107
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٭ اإّن ال�سهادة اأعظم ن�سر اإن �ساء اهلل.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

 �ص: 320

اأّن���ي �سّممت على  اأب��ن��ائ��ي  ي��ا  اأع��ل��ن لكم  واأن���ا  ٭ 

مّني.  ت�سمعونه  ما  اآخ��ر  هذا  ولعّل  ال�سهادة. 

اأب��واب الجّنة قد ُفتحت لت�ستقبل قوافل  واإّن 

ال�سهداء، حّتى يكتب اهلل لكم الن�سر. وما األّذ 

ال�سهادة اّلتي قال عنها ر�سول اهلل: اإّنها ح�سنة 

ل ت�سّر معها �سيئة. وال�سهيد ب�سهادته يغ�سل 

كّل ذنوبه مهما بلغت.....

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص: 325 
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�لإ�سالم

من  الّتحرير  بعملّية  الإ���س��الم  ا�ستطاع  لقد  ٭ 

الداخل وبتحقيق متطّلبات الجهاد الأكبر اأن 

الخير  كوامن  كّل  الخيِّرة  النفو�ض  في  ينّبه 

على  الإب����داع  ط��اق��ات  فيها  ويفّجر  وال��ع��ط��اء 

اختالف انتماءاتها الطبقّية في المجتمعات 

الجاهلّية، فكان الغنّي يقف اإلى جانب الفقير 

على خّط المواجهة  للظلم والطغيان. وكان 

م�ستغّل الأم�ض يندمج مع الم�ستَغّل - بالفتح 

- في اإطار ثورّي واحد بعد اأن يحّقق الجهاد 

الأكبر فيه قيمه العظيمة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:6-7
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�لثّورة و�لثّو�ر

ذلك  ل��ي�����ض  ن���ب���وّي  اأ����س���ا����ض  ع��ل��ى  ال��ث��ائ��ر  اإّن  ٭ 

ب��اأّن الإن�سان ي�ستمّد  اّل��ذي  يوؤمن  الم�ستغّل  

في  وتمّكنه  الإن��ت��اج  و�سائل  ملكّية  من  قّوته 

الأر�ض وي�سعى من اأجل ذلك في �سبيل انتزاع 

هذه القيمة من يد م�ستغّليه وال�ستئثار بها 

لنف�سه.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:7
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خالفة �لإن�سان

الإ���س��الم مبداأ ملكّية اهلل تعالى  ق��ّرر  اأن  بعد  ٭ 

رّتب عليه اأّن دور الإن�سان في الّثروة هو دور 

تعالى على  ِقَبل اهلل  الم�ستاأَمن من  الخليفة 

م�سادر الّثروة في الكون ليدّبر اأمرها ويدير 

�ساأنها وفقاً للروح العاّمة لملكّية اهلل تعالى.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:7

٭... الإ�سالم اإذ ي�سع مبداأ الخالفة وي�ستخلف 

الجماعة الب�سرّية على الأر�ض ي�سع للخالفة 

انقالباً  ُي��ح��دث  وب��ه��ذا  ال�سالحة.  اأه��داف��ه��ا 

يوؤّدي  وتقييمها  الأه��داف  ت�سّور  في  عظيماً 

الو�سائل  ف��ي  عظيم  ان��ق��الب  اإل���ى  بالمقابل 

والأ�ساليب.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

في  اهلل  خالفة  �سرف  الإن�����س��ان  ا�ستحّق  لقد  ٭ 

الإح�سا�ض  يعني  الإ���س��ت��خ��الف  لأّن  الأر�����ض 

والإن�سان  الأم����ان����ة.  و����س���رف  ب��ال��م�����س��وؤول��ّي��ة 
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بالأح�سا�ض  ال��م��ت��م��ّي��ز  الأر����س���ّي  ال��ك��ائ��ن  ه��و 

ب��ال��م�����س��وؤول��ي��ة. وم���ن ه��ن��ا ك���ان م��ن الطبيعّي 

نتيجة لال�ستخالف اأن يت�سّرف الإن�سان في 

الأمانة اّلتي يتحّملها وفقاً لأوامر اهلل  اّلذي  

ك���ّل ما  ال��ك��ون وائ��ت��م��ن��ه ع��ل��ى  ا�ستخلفه ع��ل��ى 

يحويه من خيرات وطّيبات.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:4

الخالفة  ع��ن  الأ���س��ا���س��ّي  الإ���س��الم  اإّن مفهوم  ٭ 

الجماعة  اأن���اب  وت��ع��ال��ى  �سبحانه  اهلل  اأّن  ه��و 

واإعماره  ال��ك��ون  وق��ي��ادة  الحكم  ف��ي  الب�سرّية 

الأ�سا�ض  ه���ذا  وع��ل��ى  وط��ب��ي��ع��ّي��اً.  اج��ت��م��اع��ّي��ا 

و�سرعّية  لأنف�سهم  النا�ض  حكم  نظرّية  تقوم 

ال��ب�����س��رّي��ة ح��ك��م نف�سها  ال��ج��م��اع��ة  م��م��ار���س��ة 

بو�سفها خليفة عن اهلل.

خالفة الإن�س�ن و�سه�دة الأنبي�ء �ص:4
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�مللكّية و�لّثوة

اإّن الأم��وال في هذا الكون قد ُجعلت لإقامة  ٭ 

حياة الجماعة وتمكينها من موا�سلة حياتها 

الكريمة وتحقيق الأهداف الإلهّية من خالل 

ال�سفيه ل  ك��ان  ولما  الأر�����ض.  الإن�����س��ان على 

الأه���داف فقد منع اهلل  ي�سلح لتحقيق ه��ذه 

الجماعة من اإطالق يده في اأمواله.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:8

ُيطلق  الإ�سالمّي  والفقه  الكريم  ال��ق��راآن  اإّن  ٭ 

ع��ل��ى ك���ّل ال���ث���روات ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة اّل��ت��ي تح�سل 

ا�سم  ال��ك��ّف��ار  م��ن  الم�سلمة  ال��ج��م��اع��ة  عليها 

كلمة  والفيء  عاّمة.  ملكية  ويعتبرها  الفيء 

تدّل على اإعادة ال�سيء اإلى اأ�سله. وهذا يعني 

الأ���س��ل للجماعة  ف��ي  كّلها  ال��ث��روات  اأّن ه��ذه 

ا�ستخالف  تعالى  اهلل  م��ن  ال�ستخالف  واأّن 

للجماعة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:10
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للفرد  ا�ستخالفاً   ة  الخا�سّ الملكّية  دامت  ما  ٭ 

يكون  اأن  الطبيعّي  فمن  الجماعة  قبل  م��ن 

ت�سّرفاته  عن  الجماعة  اأم��ام  م�سوؤوًل  الفرد 

اأمام  م�سوؤولّياتها  مع  وان�سجامها  ماله  في 

اهلل تعالى ومتطّلبات خالفتها العاّمة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:8

٭ من الطبيعّي اأن يكون من حّق الممّثل ال�سرعّي 

ة  للجماعة اأن ينتزع من الفرد ملكّيته الخا�سّ

بالجماعة  ل���الإ����س���رار  اأداة  م��ن��ه��ا  ج��ع��ل  اإذا 

والتعّدي على الآخرين وتوّقف دفع ذلك على 

ة  P في ق�سّ انتزاعها، كما �سنع ر�سول اهلل 

�سمرة بن جندب.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:10

٭ ل���م ي��ق��ت�����س��ر الإ�����س����الم ع��ل��ى ���س��ج��ب اأه�����داف 

بدًل  و�سع  بل  الحياة  عن  وقيمها  الجاهلّية 

عنها الهدف  اّلذي  يجب اأن ت�سير في اّتجاهه. 

ف��ب��دًل ع��ن الأك��ث��ر م��اًل والأخ��ل��د ث��روة و�سع 

الأح�����س��ن ع��م��اًل ه��و ال��م��ث��ل الأع��ل��ى والهدف 

الب�سرّية  الجماعة  تعالى  اهلل  وح��ّث  الأّول، 
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اّل��ت��ي ت��وّل��ى الأن��ب��ي��اء تربيتها واإع��داده��ا على 

التناف�ض في مجال هذا الهدف والت�سابق في 

العمل ال�سالح.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:12

٭ كثيراً ما يقول الم�سّككون كيف يمكن اأن تعاَلج 

القرن  نهاية  في  القت�سادّية  الحياة  م�ساكل 

م��ا طراأ  م��ع  الإ���س��الم  اأ���س��ا���ض  الع�سرين على 

على العالقات الجتماعّيّة والقت�سادّية بعد 

قرابة اأربعة ع�سر قرناً من تو�ّسع وتعقيد وما 

اإن�سان اليوم من م�ساكل نتيجة ذلك.  يواجه 

والجواب عن ذلك اأّن الإ�سالم قادر على قيادة 

دائماً.  الحّية  اأط��ره  �سمن  وتنظيمها  الحياة 

اأحكام  تمّثله  الإ���س��الم��ّي  القت�ساد  اأن  ذل��ك 

الإ�سالم في الّثروة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:12

كّل  ُت�سبع  ب�سورة  المال  وانت�سار  ال��ت��وازن  اإّن  ٭ 

وعدم  المجتمع  ف��ي  ال��م�����س��روع��ة  ال��ح��اج��ات 

ترّكزه في عدد محدود في اأف��راده هدف من 

اأهداف الت�سريع الإ�سالمّي.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:19
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التاجر  ف��ي  يجد  ك��ان   Q علياً  الإم���ام  اإّن  ٭ 

ربحه  �سرعّية  بين  ويربط  كال�سانع  منتجاً 

م��ن الناحية الق��ت�����س��ادّي��ة وم��ا ي��ق��وم ب��ه من 

والحفاظ  وجلبها  الب�ساعة  توفير  في  جهد 

عليها. وهو مفهوم يختلف كّل الختالف عن 

المفهوم الراأ�سمالّي للتجارة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:21

٭ حر�ض الإ�سالم على �سجب الأرباح اّلتي تقوم 

على اأثمان م�سطنعة تخلقها ظروف الحتكار 

الربح   ه��و  النظيف  ال��رب��ح  واإّن  الراأ�سمالّية. 

التبادلّية  القيمة  طريق  عن  يح�سل  اّل���ذي  

تدخل  اّلتي  القيمة  وهي  للب�ساعة  الواقعّية 

قدرتها  ودرجة  الب�ساعة  منفعة  تكوينها  في 

مع  والمو�سوعّية  الطبيعّية  للعوامل  وف��ق��اً 

ا�ستبعاد دور الندرة الم�سطنعة اّلتي يخلقها 

طريق  عن  المحتكرون  الراأ�سمالّيون  التجار 

التحّكم في العر�ض والطلب.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:23

٭ القت�ساد الإ�سالمّي يوؤمن باأّن م�سادر الّثروة 

حّق  اكت�ساب  واأّن  تعالى  هلل  كّلها  الطبيعّية 
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خا�ّض في النتفاع بها ل يقوم اإّل على اأ�سا�ض 

الجهد والعمل.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24

٭ اإّن اأّي اإنتاج ب�سرّي للثروة الطبيعّية ل يعطي 

المنتج  للعامل  اإّل  المنَتجة  الّثروة  في  حقاً 

اإّل  اأو و�سائل الإنتاج  نف�سه. ولي�ست الطبيعة 

اأدوات لخدمة الإن�سان.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24

٭ بقدر ما يت�ساءل دور المخاطرة براأ�ض المال 

في الم�ساريع الإنتاجّية والتجارّية ينبغي اأن 

يعمل للتقلي�ض من الك�سب  اّلذي  يقوم على 

دور  بالمقابل  وي��وؤّك��د  بحت  راأ�سمالّي  اأ�سا�ض 

الك�سب  اّلذي  يقوم على اأ�سا�ض العمل.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24
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�حلرّية 

٭ اإّن الإن�سان حّر. ول �سيادة لإن�سان اآخر اأو لطبقة 

اأو لأّي مجموعة ب�سرّية عليه. واإّنما ال�سيادة 

هلل وحده. وبهذا يو�سع حّد نهائّي لكّل األوان 

التحّكم واأ�سكال ال�ستغالل و�سيطرة الإن�سان 

على الإن�سان.

ة �ص:7 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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�ملجتمع

٭ ك���ّل م�����س��ي��رة واع���ي���ة ل��ه��ا ه����دف. وك����ّل حركة 

ح�سارّية لها غاية تّتجه نحو تحقيقها. وكّل 

وزخم  وقودها  ت�ستمّد  هادفة  م�سيرة وحركة 

اّل����ذي  ت�سير نحوه  ان��دف��اع��ه��ا م��ن ال��ه��دف  

ه��و وقود  ف��ال��ه��دف  اإل���ى تحقيقه.  وت��ت��ح��ّرك 

ال��ح��رك��ة؛ وه��و ف��ي نف�ض ال��وق��ت ال��ق��ّوة اّلتي 

ها. تمت�سّ

ة �ص: 4 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ كّلما تبّنت المجتمعات في تحّركها الح�سارّي 

هدفاً  اأكبر ا�ستطاعت اأن توا�سل ال�سير وتعي�ض 

جذوة الهدف �سوطاً اأطول. وكّلما كان الهدف 

ال��ح��رك��ة م��ح��دودة وا�ستنفد  ك��ان��ت  م��ح��دوداً 

بعد  ال�ستمرار  والإب��داع قدرته على  التطّور 

تحّقق الهدف المحدود.

ة �ص: 4 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

فيما  م�سكلة  ال��ت��اري��خ��ّي��ة  ال���م���ادّي���ة  واج���ه���ت  ٭ 

يّت�سل بت�سّوراتها عن م�سار التطّور الب�سرّي 
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الهدف  اأّن  وه��ي  الديالكتيك  لقوانين  وف��ق��اً 

الاّلواعي  اّلذي  تفتر�سه المارك�سّية لحركة 

العوائق  اإزال��ة  هو  الإن�سان  وم�سيرة  التاريخ 

الجتماعّيّة عن نمّو القوى المنتجة وو�سائل 

ة  الإنتاج وذلك بالق�ساء على الملكّية الخا�سّ

واإقامة المجتمع ال�سيوعّي. فاإذا كان هذا هو 

هدف الم�سيرة فهذا يعني اأّنها �ستتوّقف واأّن 

التطّور �سيتجّمد في الّلحظة اّلتي يقوم فيها 

المجتمع ال�سيوعّي.

ة �ص: 4 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

اّل��ذي  ي�سمن  اأّن الهدف الوحيد   والحقيقة  ٭ 

للتحّرك الح�سارّي لالإن�سان اأن يوا�سل �سيره 

واإ�سعاعه وجذوته با�ستمرار هو الهدف  اّلذي  

فيه  ويكت�سف  با�ستمرار  الإن�سان  منه  يقترب 

كّلما اقترب منه اآفاقاً جديدة وامتدادات غير 

منظورة تزيد الجذوة اّتقاداً والحركة ن�ساطاً 

والتطّور اإبداعاً.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ �سجب الإ�سالم اأّي اّتجاه اإلى تحويل الأهداف 

الن�سبّية والمرحلّية اإلى هدف مطلق لأّن ذلك 
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يعيق الحركة عن ال�ستمرار وتجاوز الهدف 

الن�سبّي في مرحلة تالية.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإّن اأّي نظام اجتماعّي ل يمار�ض دوره في فراغ 

وعالقات  ب�سرّية  كائنات  ف��ي  يتج�ّسد  واإّن��م��ا 

تتحّدد  الناحية  هذه  من  وهو  بينهم.  قائمة 

اإمكانات  تعبئة  على  وق��درت��ه  نجاحه  درج���ة 

في  ال�سالحة  ال��ط��اق��ات  وتفجير  المجتمع 

اأفراده تبعاً لمدى ان�سجامه اإيجاباً اأو �سلباً مع 

التركيب النف�سّي والتاريخّي لهوؤلء الأفراد.

ة �ص: 11 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

تجميع  م��ج��ّرد  لي�ست  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ الأّم���ة  اإّن  ٭ 

هذا  ت��ح��ّم��ل  تعني  واإّن���م���ا  للم�سلمين  ع����ددّي 

العدد لم�سوؤولّيته الرّبانّيّة على الأر�ض.

ة �ص: 11 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ يجب اأن نفّرق � اإذا اأردنا اأن ندر�ض الم�ساألة على 

م�ستوى اأعمق � بين التجارب الجتماعّيّة اّلتي 

يكّون الإن�سان خاللها اإدراكه للنظام الأ�سلح، 

وبين التجارب الطبيعّية اّلتي يكت�سب الإن�سان 
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وقوانينها  الطبيعة  باأ�سرار  معرفته  خاللها 

وطريقة ال�ستفادة منها.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:24 

اأن  الإن�سان  اّل���ذي  ي�ستطيع فيه  ال��وق��ت   في  ٭ 

يدرك اأ�سرار الظواهر الطبيعّية، ويرتقي في 

اإدراكه هذا الى ذروة الكمال على مّر الزمن، 

بف�سل التجارب الطبيعّية والعلمّية.. ل ي�سير 

في مجال اإدراكه الجتماعّيّ للنظام الأ�سلح 

اأن  اإّل �سيراً بطيئاً ول يتاأّتى له ب�سكل قاطع 

يبلغ الكمال في اإدراكه الجتماعّيّ هذا، مهما 

توافرت تجاربه الجتماعّيّة وتكاثرت.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:24 

٭ اإّن التجربة الطبيعّية قد تكون قادرة على منح 

الإن�سان عبر الزمن فكرة كاملة عن الطبيعة، 

ال�ستفادة من ظواهر  �سبيل  في  ي�ستخدمها 

الطبيعة وقوانينها، واأّما التجربة الجتماعّيّة 

فهي ل ت�ستطيع اأن ت�سمن لالإن�سان اإيجاد هذه 

الفكرة الكاملة عن الم�ساألة الجتماعّيّة.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:25 



156

ع
م

ت
ج

مل
ا

يبا�سرها  اأن  يمكن  الطبيعّية  ال��ت��ج��رب��ة  اإّن  ٭ 

ويمار�سها فرد واحد، في�ستوعبها بالمالحظة 

وال��ن��ظ��رة، وي��در���ض ب�����س��ورة م��ب��ا���س��رة ك���ّل ما 

ينك�سف خاللها من حقائق واأخطاء، فينتهي 

تلك  ترتكز على  ف��ك��رة معّينة  ال��ى  ذل��ك  م��ن 

��ة فهي  الج��ت��م��اع��ّيّ التجربة  واأم���ا  ال��ت��ج��رب��ة. 

عبارة عن تج�سيد النظام المجّرب في مجتمع 

وتطبيقه عليه.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:25 

ي�ستفيد من تجربة  اأن  يريد  فالإن�سان حين  ٭ 

بكّل  يعا�سرها  اأن  ي�ستطيع  ل  ��ة،  اج��ت��م��اع��ّيّ

اأحداثها، كما كان يعا�سر التجربة الطبيعّية 

حين يقوم بها، اإّنما يعا�سر جانباً من اأحداثها، 

ويتحّتم عليه اأن يعتمد في الّطالع على �سائر 

ظواهر التجربة وم�ساعفاتها.. على الحد�ض 

وال�ستنتاج والتاريخ.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 26 

٭ اإّن التفكير  اّلذي  تبلوره التجربة الطبيعّية، 

اّلذي   التفكير   من  ونزاهة  مو�سوعية  اأكثر 

ي�ستمّده الإن�سان من التجربة الجتماعّيّة. 

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 26 
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ت��رت��ب��ط م�سلحة  ال��ط��ب��ي��ع��ّي��ة،  ال��ت��ج��رب��ة  ف��ي  ٭ 

الإن�سان �  اّلذي  ي�سنع تلك التجربة � باكت�ساف 

الحقيقة كاملة �سريحة دون مواربة. ولي�ض 

بتزوير  م�����س��ل��ح��ة  اأدن������ى   � ال���غ���ال���ب  ف���ي   � ل���ه 

تتك�ّسف  اّل��ت��ي  معالمها،  طم�ض  اأو  الحقيقة 

خالل التجربة. 

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 26 

تتوّقف  ف��ال  ��ة،  الج��ت��م��اع��ّيّ التجربة  ف��ي  اأّم���ا  ٭ 

م�سلحة المجّرب دائماً على تجلية الحقيقة، 

واكت�ساف النظام الجتماعّيّ الأ�سلح لمجموع 

ة  الإن�سانّيّة، بل قد يكون من م�سلحته الخا�سّ

اأّن ي�ستر الحقيقة عن الأنظار، بو�سفه النظام 

يدّرها  اّل��ت��ي  منافعه  ت�ستمّر  ح��ّت��ى  الأ���س��ل��ح 

مو�سوعّياً  لي�ض  اإذاً  فهو  النظام.  ذل��ك  عليه 

على  يحّثه  ال��ذات��ّي  ال��داف��ع  دام  م��ا  بطبيعته، 

مع  يّتفق  اّل���ذي   ب��ال��ل��ون   الحقيقة  اكت�ساف 

ة. م�سالحه الخا�سّ

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 27 
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�حلّق و�لعدل 

البناء  اإقامة الحّق والعدل وتحّمل م�ساّق  اإّن  ٭ 

ال�سعور  اإلى دواف��ع تنبع من  ال�سالح بحاجة 

وهذه  ب��ال��واج��ب.  والإح�����س��ا���ض  بالم�سوؤولّية 

الدوافع تواجه دائماً عقبة تحول دون تكّونها 

اإلى  الن�����س��داد  ه��ي  العقبة  ن��م��ّوه��ا. وه���ذه  اأو 

هذه  على  بالحياة  وال��ت��ع��ّل��ق  وزينتها  ال��دن��ي��ا 

الأر�ض مهما كان �سكلها.

ة �ص: 6 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإّن الن�سداد والتعّلق يجّمد الإن�سان في كثير 

عملّية  ف��ي  م�ساهمته  وي��وق��ف  الأح��ي��ان  م��ن 

بناء  ك��ّل  ف��ي  الم�ساهمة  لأّن  ال�سالح  البناء 

والعطاء  الجهد  األ��وان  من  كثيراً  تعني  كبير 

�سبيل  ف��ي  والأذى  الت�سحية  م��ن  واأ���س��ك��اًل 

اأجل  من  للحرمان  �سجاعاً  وتحّماًل  الواجب 

�سعادة الجماعة الب�سرّية ورخائها.

ة �ص: 6 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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�لقومّية

٭ اإّن القومية لي�ست اإّل رابطة تاريخّية ولغوّية 

ذات  عقيدة  ول  م��ب��ادئ  ذات  فل�سفة  ولي�ست 

اأ�س�ض بل هي حيادّية بطبيعتها تجاه الفل�سفات 

والمذاهب الجتماعّيّة والعقائدّية والّدينّية، 

الأخ��ذ بوجهة نظر  اإلى  ولذلك فهي بحاجة 

ة  خا�سّ وفل�سفة  والحياة  الكون  تجاه  معّينة 

ت�سوغ على اأ�سا�سها معالم ح�سارتها ونه�ستها 

. وتنظيمها الجتماعّيّ

ة �ص: 16 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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الأ�سالة

٭ يتمّتع المنهج الإ�سالمّي بنظافة مطلقة لأّنه 

اأعدائها بل  ل يرتبط في ذهن الأّم��ة بتاريخ 

اأ�سالتها  عن  ويعّبر  الذاتّية  اأمجادها  بتاريخ 

ول يحمل ب�سمات اأ�سابع الم�ستعمرين.

ة �ص: 16 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإّن �سعور الأّمة باأّن الإ�سالم هو تعبيرها الذاتّي 

وعنوان �سخ�سّيتها التاريخّية ومفتاح اأمجادها 

الم�ستعمرون  ب��ذل  اّلتي  والحقيقة  ال�سابقة 

كّل و�سائلهم في �سبيل ت�سويهها، ُيعتبر عاماًل 

البناء  عملّية  على  لنفتاحها  ج���ّداً  �سخماً 

الإ�سالم  اأ���س��ا���ض  على  تقوم  اّل��ت��ي  الح�سارّي 

المزيد  تحقيق  وبالتالي  البناء  بهذا  وثقتها 

من المكا�سب في المعركة �سّد التخّلف.

ة �ص: 16 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

لأّنها  ال�سفر  م��ن  ت��ب��داأ  ل��ن  البناء  عملّية  اإّن  ٭ 

لي�ست غريبة على الأّمة بل لها جذور تاريخّية 

بناء  عملّية  واأّي  فكرّية.  ومرتكزات  ونف�سّية 
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ب�����س��ورة م�سطنعة  م��ن��اه��ج��ه��ا  ت��ن��ق��ل  اأخ����رى 

على  تطّبق  لكي  البحار  وراء  م��ن  مهّذبة  اأو 

اإلى البتداء  العالم الإ�سالمّي �سوف ُت�سطّر 

من ال�سفر والمتداد بدون جذور.

ة �ص: 16 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

عن  للتفتي�ض  ��ة  ال��ع��م��ل��ّيّ ال��م��ح��اولت  لي�ست  ٭ 

وتف�سير  الحيوان  ف�سائل  في  الإن�سان  ن�سب 

اإن�سانّيته على اأ�سا�ض التكييف المو�سوعّي من 

الأر�ض والبيئة اّلتي يعي�ض فيها اأو المحاولت 

على  كّله  الإن�سانّي  ال�سرح  لتف�سير  العلمّية 

اأ�سا�ض القوى المنتجة اّلتي تمّثل الأر�ض وما 

الإله  ا�ستنزال  اإّل محاولة  اإمكانات  فيها من 

وارتباطها  النف�سّي  الأر���ض في مدلولها  اإلى 

نف�ض  ف��ي  العميقة  النظرة  بتلك  الأخ��الق��ّي 

اإل��ى الأر���ض، واإن اختلفت  الإن�سان الأوروب���ّي 

تلك المحاولت في اأ�ساليبها وطابعها العلمّي 

اإل���ى الأر�ض  ال��ن��ظ��رة  اأو الأ���س��ط��ورّي. وه���ذه 

قيماً  ين�سئ  اأن  الأوروب������ّي  ل��الإن�����س��ان  اأت��اح��ت 

ل��ل��م��اّدة وال���ّث���روة وال��ت��م��ّل��ك تن�سجم م��ع تلك 

النظرة. 

ة �ص: 18 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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اأ�سا�ض  ت��ق��وم ع��ل��ى  اّل��ت��ي  ال��ت��ج��دي��د -  ح��رك��ة  ٭ 

بم�سادره  وثيقاً  ارت��ب��اط��اً  وترتبط  الإ���س��الم 

الإ�سالم  ه��ذا  وتج�ّسد  الأّم���ة  ف��ي  الحقيقّية 

تاأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر  في دولة 

الأع��ظ��م من  ال��ج��زء  امت�سا�ض  على  ق���ادرة   �

والتجديد  ال��ب��ن��اء  لم�سلحة  ال��م��ح��اف��ظ��ي��ن 

لأّنها بحكم اإدراكها العميق لالإ�سالم ووعيها 

الثورّي له قادرة على تف�سير الإ�سالم والتمييز 

بينه وبين ال�سنن والأعراف الجتماعّيّة اّلتي 

خلقتها العادات والتقاليد ومختلف العوامل 

والموؤّثرات المتحّركة في المجتمع.

ة �ص: 17 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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ال�سرب

�ساملة  نه�سة  تحّقق  اأْن  الأّم���ة  ت�ستطيع  ل��ن  ٭ 

في حياتها ما لم تغّير مفهومها عن ال�سبر 

وتوؤمن باأّن ال�سبر هو ال�سبر على اأداء الواجب 

الظلم  ف��ي �سبيل م��ق��اوم��ة  ال��م��ك��اره  وت��ح��ّم��ل 

ال�سغيرة  ال��ه��م��وم  وال��ت��رّف��ع ع��ن  وال��ط��غ��ي��ان 

اأّي  ي�ستطيع  الكبيرة.  ولن  الهموم  اأجل  من 

اأن  ���س��وى الإ����س���الم نف�سه  م��ذه��ب اج��ت��م��اع��ّي 

�سابرة  اأّم��ة  ويبني  ن�سابه  اإل��ى  ال�سبر  يعيد 

بالمفهوم الإ�سالمّي ال�سحيح.  

ة �ص: 17 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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�لعمل

الإن�سان  الأر���ض لدى  اإلى  النظرة  ا�ستطاعت  ٭ 

واأّدت  البناء.  تفّجر طاقاته في  اأن  الأوروب���ّي 

اأي�����س��اً اإل���ى األ�����وان ال��ت��ن��اف�����ض ال��م��ح��م��وم على 

الأر�ض وخيراتها. ون�ساأت اأ�سكال من ا�ستغالل 

الإن�سان لأخيه الإن�سان لأّن تعّلق هذا الكائن 

باأخيه  ي�����س��ّح��ي  ب����الأر�����ض وث���روات���ه���ا ج��ع��ل��ه 

ويحّوله من �سريك اإلى اأداة.

ة �ص: 19 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ال�سرقّي  الإن�سان  م��زاج  في  العميقة  الغيبّية  ٭ 

الم�سلم حّدت من قّوة اإغراء المادة وقابلّيتها 

لإثارته، الأمر  اّلذي  يّتجه بالإن�سان في العالم 

معنوّية  دواف��ع  من  يتجّرد  حين   � الإ�سالمّي 

للتفاعل مع المادة واإغرائه با�ستثمارها � اإلى 

موقف �سلبّي تجاهها يّتخذ �سكل الزهد تارة 

والقناعة تارة ثانية والك�سل تارة ثالثة.

ة �ص: 19 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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عطي العمل 
ُ
لب�ست الأر�ض اإطار ال�ّسماء واأ

ُ
٭ اإذا اأ

العبادة  ومفهوم  الواجب  �سفة  الطبيعة  مع 

لدى  الغيبّية  ال��ن��ظ��رة  تلك  ت��ت��ح��ّول  ف�سوف 

الإن�سان الم�سلم اإلى طاقة محّركة وقّوة دفع 

رفع  ف��ي  ممكن  ق��در  ب��اأك��ب��ر  الم�ساهمة  نحو 

ت�سنعه  ما  بال�سبط  وه��ذا  الحياة.  م�ستوى 

الّدولة الإ�سالمّيّة فاإّنها ل تنتزع من الإن�سان 

واإّن���م���ا تعطي  ال�����ّس��م��اء  اإل���ى  العميقة  ن��ظ��رت��ه 

طابع  وت�سبغ  لل�سماء  ال�سحيح  المعنى  ل��ه 

الأر�ض  ف��ي  العمل  على  وال��واج��ب  ال�سرعّية 

الإن�سان  خالفة  مظاهر  من  مظهراً  بو�سفه 

هلل على الكون.

ة �ص: 19 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

الأر�ض  اإع��م��ار  يمار�سون  اّل��ذي��ن  الم�سلمون   ٭ 

يتطّلعون  اّل��ت��ي  ال�ّسماء  م��ن  ج���زءاً  بو�سفها 

اإليها وي�ساهمون في تنمية الّثروة باعتبارهم 

الزهد  ع��ن  ي��ك��ون��ون  م��ا  اأب��ع��د  خ��ل��ف��اء عليها 

ال�����س��ل��ب��ّي  اّل�����ذي  ي��ق��ع��د ب��الإن�����س��ان ع��ن دوره 

الزهد  اإل��ى  م��ا يكونون  واأق���رب  الخالفة  ف��ي 

���س��ادة للدنيا  اّل���ذي  يجعل منهم  الإي��ج��اب��ّي  
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اإلى  ال��ت��ح��ّول  ���س��ّد  نهم  ويح�سّ لها  ع��ب��ي��داً  ل 

طواغيت ل�ستغالل الآخرين.

ة �ص: 19 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ال��ع��م��ل ل بمنافعه،  ب��دواف��ع  ي��ه��ت��ّم  الإ����س���الم  ٭ 

الدوافع ل من  اأنه ي�ستمّد قيمته من  ويرى 

تتوّفر  ل��م  وم��ا  بنّية،  اإّل  عمل  ف��ال  المنافع، 

النّية ال�سالحة ل يكون العمل �سالحاً مهما 

كانت منافعه اّلتي تن�ساأ عنه.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:4

بالدوافع  الأع��م��ال  قيمة  يقي�ض  الإ���س��الم  اإّن  ٭ 

اّلتي  العاّمة  الفكرّية  والمقّدمات والإط��ارات 

بينما  ن��ط��اق��ه��ا،  �سمن  ال��ع��م��ل  ب���ذرة  تختمر 

يقي�ض غيره قيمة الأعمال بالنتائج والمنافع 

العمل في  ي�ساهم  اّلتي  الحياتّية  والمجالت 

اإ�سالحها.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:5

اإلهّي  الإي���م���ان وب��داف��ع  اإط����ار  ف��ي  ال��ع��م��ل  اإّن  ٭ 

اآخ��ر خ��ارج هذا  ب��اأّي عمل  اأن يقاَرن  ل يمكن 

العمل  قيمة  لأّن  عظيماً،  ب��دا  مهما  النطاق 
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مظهره  م��ن  ل  ودواف���ع���ه  اإط�����اره  م��ن  تنبثق 

الخارجّي.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:6

اّلتي  ال��ع��ب��ادة  ال��ري��اء، واعتبر  ح���ّرم الإ���س��الم  ٭ 

يجّردها العابد عن الإطار الإيمانّي والدوافع 

اأثرها في  كان  الإلهّية جريمة و�سركاً، مهما 

المجتمع اأو لونها الظاهرّي.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:6

٭ حّث الإ�سالم على �سدقة ال�سّر والتكّتم ببع�ض 

األوان البّر، حر�ساً منه على توفير المقّومات 

من  يطلب  فهو  ال�سالح.  للعمل  الأ�سا�سّية 

مجالت  عن  ال�سالح  بعمله  يبتعد  اأن  الفرد 

الإغراء ليتاأّكد من �سالحه و�سالمة ر�سيده 

ال����روح����ّي وم���دل���ول���ه ال��ن��ف�����س��ّي، ب��ي��ن��م��ا نجد 

في  الإ�سالمّية  غير  اأو  الغربّية  المجتمعات 

�سلوكها الحياتّي والنف�سّي تح�سد كّل و�سائل 

المفيدة،  الأعمال  اإل��ى  النا�ض  لدفع  الإغ��راء 

حّتى يفقد العمل المفيد كّل قيمة خلقّية في 

�سّجة الإغراء المحموم.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:7
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مظهره  في  التافه  ال�سئيل  العمل  يكون  قد  ٭ 

الج��ت��م��اع��ّيّ اأرف����ع واأ���س��م��ى م��ن ع��م��ل جّبار 

ي����دّوي ل��ه ال��ت��اري��خ. ق��د ت��ك��ون ه���ذه الخفقة 

الأعمى  ع��ل��ى  �سفقة  قلبك  ب��ه��ا  يخفق  اّل��ت��ي 

بيده  فتاأخذ  الطريق  يت�سّكع في  حين تجده 

لتر�سده ال�سبيل طلباً لر�سا اهلل، اأف�سل األف 

مّرة من ت�سحية يترّتب عليها اأهّم الم�سالح 

اإليها دافع من الدوافع  الجتماعّيّة، يدفعك 

المادّية بعيداً عن الإطار الجتماعّيّ العاّم.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:7

الخارجّي  ال��م��ظ��ه��ر  اإل����ى  الإ����س���الم  ي��ن��ظ��ر  ل  ٭ 

��ة ف��ح�����س��ب، ول يعنى  ل��ل��ع��الق��ات الج��ت��م��اع��ّيّ

بالجانب المو�سوعّي من التعاي�ض الجتماعّيّ 

]اأي لأّنه  اإي��م��ان��اً م��ن��ه  وح��ي��اة ال��ن��ا���ض ف��ق��ط، 

يوؤمن باأّن هذا الجانب وذلك المظهر لي�ض 

اإّل �سورة عن حقيقة اأعمق واأخطر تعي�ض في 

داخل الإن�سان.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:4

٭ لي�ض المهّم في نظر الإ�سالم اأن ي�سنع عالقات 

مو�سوعّي  جانب  ذات  النا�ض  بين  اجتماعّيّة 
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الحقل  ف��ي  وف��وائ��د  م��ن��اف��ع  ذات  اأّي  ن��ظ��ي��ف، 

اإن�ساناً  ي�سنع  اأن  المهّم  واإّن��م��ا   ، الج��ت��م��اع��ّيّ

نظيفاً وي�سّيد عالقات نابعة من جوانب ذاتّية 

م�سرقة.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:4

اأن ي�سنع  ي��ري��د  الإ���س��الم  ف���اإّن  بكلمة واح���دة  ٭ 

الإن�سان نف�سه �سنعاً اإ�سالمّياً، فهو يتبّنى لأجل 

ذلك تربية هذا الإن�سان، وي�ستهدف قبل كّل 

�سيء تكوين محتواه الداخلّي والروحّي وفقاً 

لمفهومه، بينما تتخّلى الراأ�سمالّية عن هذه 

لي�سنع  الإن�سان  وتترك  الأ�سا�سّية  الوظيفة 

نف�سه بنف�سه، وتكتفي بتنظيم العالقات بين 

النا�ض وتهتّم بالنتائج والمنافع دون الدوافع 

تختفي  اّل��ت��ي  ال��روح��ّي��ة  والأر����س���دة  الفكرّية 

وراء تلك العالقات وتنعك�ض فيها.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:5
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تربية �لإن�سان

مهما  ف���رد،  اأّي  اأم���ام  ال�سبيل  الإ���س��الم  يفتح  ٭ 

كانت اإمكاناته وقدرته على النفع الجتماعّيّ 

درجة  اأ�سمى  اإل��ى  ل��الرت��ق��اء  ال��ن��اف��ع،  والعمل 

كمالها  وم��راح��ل  الب�سرّية  النف�ض  �سّلم  ف��ي 

يقّيم  اأن  المجتمع  على  وي��ف��ر���ض  ال��روح��ّي، 

تك�سف  ما  مقدار  على  لالأ�سخا�ض  تقديراته 

ل  ونف�سّية،  روحّية  اأر�سدة  من  الأعمال  عنه 

بدت  مهما  الخاوية  الخاّلبة  المظاهر  على 

عظيمة.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:7

٭ لي�ض الإ�سالم مجّرد تنظيم لل�سلوك الخارجّي، 

واإّنما هو ر�سالة تهدف اإلى �سنع الإن�سان قبل 

يَُّها  
َ
اأ {يَا  به  الجديرة  الحياة  ومنحه  �سيء  كّل 

ِلَما  َدَعاُكم  اإَِذا  �ُسوِل  َوِللرَّ هلِل  ا�ْستَِجيبُوْا  اآَمنُوْا  الّذين 

نَُّه 
َ
َواأ َوَقْلِبِه  اْلَمْرِء  بَْيَن  يَُحوُل   

َ
اهلل نَّ 

َ
اأ َواْعَلُموْا  يُْحِييُكْم 

اإِلَْيِه تُْح�َسُروَن}.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:8

ن
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٭ يريد الإ�سالم اأن يعطي لالإن�سان حياة ل �سلوكاً 

اأن  فح�سب. ول يمكن لر�سالة هذه طبيعتها 

وتنظر  لالإن�سان  ال��داخ��ل��ّي  المحتوى  تترك 

اإليه من مظهره الخارجّي فح�سب.

نالإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:8
سا
�

ن
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ة
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�لهزمية

ّمة في حالة تعّر�سها للهزيمة النف�سّية، 
ُ
٭ اإّن الأ

�سعورها  وع��دم  لإرادت��ه��ا  فقدانها  وف��ي حالة 

ّمة تن�ساأ لديها بالتدريج اأخالقّية 
ُ
بوجودها كاأ

معّينة هي اأخالقّية هذه الهزيمة. واأخالقّية 

ه���ذه ال��ه��زي��م��ة ت�سبح ق���ّوة ك��ب��ي��رة ج����ّداً بيد 

الهزيمة  ه��ذه  لإب��ق��اء  الهزيمة  ه��ذه  �سانعي 

وي�سبح  وت��و���س��ي��ع��ه��ا.  وتعميقها  واإم����راره����ا، 

�سوؤون  ف��ي  والتفكير  ت��ه��ّوراً  ال�سجاع  العمل 

بما  الهتمام  وي�سبح  ا�ستعجاًل،  الم�سلمين 

م�سائب  من  والم�سلمين  الإ���س��الم  على  يقع 

ن��وع��اً م��ن الخّفة وال��اّلت��ع��ّق��ل، نوعاً  وك���وارث 

من العجلة وقّلة الأناة، نوعاً من الت�سّرع في 

العمل اأو التفكير. 

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:3

ّمة لكي 
ُ
اأخالقّية الهزيمة اّلتي ت�سطنعها الأ ٭ 

غير  مفاهيم  بالتدريج  تن�سج  هزيمتها  تبّرر 

ولى، وقيماً واأهدافاً وُمُثاًل غير 
ُ
مفاهيمها الأ

تتبّناها  كانت  اّلتي  والأه���داف  والمثل  القيم 

ة
مي

ز
ه

ال



173

البداية، لكي تبّرر اأخالقّياً ومنطقّياً وفكرّياً 

الموقف  اّلذي  تقفه.

التخطيط الح�سيني لتغيير اأخالقية الهزيمة  �ص:3

ة
مي

ز
ه

ال
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�لعباد�ت 

٭ حين نالحظ العبادات المختلفة في الإ�سالم 

الحياة  لجوانب  ال�سمول  عن�سر  فيها  نجد 

المتنّوعة، فلم تخت�ّض العبادات باأ�سكال معّينة 

من ال�سعائر، ولم تقت�سر على الأعمال اّلتي 

وتعالى  �سبحانه  التعظيم هلل  تج�سد مظاهر 

فقط، كالركوع وال�سجود والذكر والدعاء، بل 

امتّدت اإلى كّل قطاعات الن�ساط الإن�سانّي.

العب�دة من اأجل حي�ة اأف�سل  �ص:1

٭ ال�����س��م��ول ف��ي ال��ع��ب��ادة ي��ع��ّب��ر ع��ن اّت���ج���اه عاّم 

يربط  اأن  ي�ستهدف  الإ�سالمّيّة  التربية  في 

الإن�سان في كّل اأعماله ون�ساطاته باهلل تعالى، 

اإلى  به من جهد �سالح  يقوم  ك��ّل ما  ويحّول 

عبادة مهما كان حقله ونوعه.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:1

٭ قال النبّي Pلأبي ذّر: »اإن ا�ستطعت اأن ل تاأكل 

ول ت�سرب اإّل هلل فافعل«. هكذا تكون العبادة 

التربوّي  نجاحها  وي��ق��ّدر  ال��ح��ي��اة،  اأج���ل  م��ن 

ت
دا

با
ع

ال
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والّديني بمدى امتدادها م�سموناً وروحاً اإلى 

�سّتى مجالت الحياة.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

اّتجاهين منذ  قيام  نتحّدث عن  نحن حينما  ٭ 

�سدر الإ�سالم، اأحدهما: اّتجاه التعّبد بالن�ّض، 

والآخر: اّتجاه الجتهاد، نعني بالجتهاد هنا 

الجتهاد في رف�ض الن�ّض اأو قبوله.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:81

اأي�ساً  ال�سدد  ه��ذا  - في  ن�سير  اأن  المهّم  من  ٭ 

الجمود  يعني  ل  ب��ال��ن�����ّض  ال��ت��ع��ّب��د  اأنَّ  ال���ى   -

اّل�����ذي  ي��ت��ع��ار���ض م��ع متطّلبات  وال��ت�����س��ّل��ب  

التطّور وعوامل التجديد المختلفة في حياة 

كما   - معناه  بالن�ّض  التعّبد  ف���اإنَّ  الإن�����س��ان، 

كاماًل،  به  والأخ���ذ  بالّدين،  التعّبد   - عرفنا 

في  يحمل  نف�سه  الّدين  وه��ذا  تبعي�ض.  دون 

على  وال��ق��درة  المرونة  عنا�سر  ك��لَّ  اأح�سائه 

م�سايرة الزمن وا�ستيعابه، بكّل ما يحمل من 

ه  األوان التجديد والتطّور، فالتعّبد به وبن�سّ

من  فيها  ما  وبكّل  العنا�سر،  تلك  بكّل  تعّبد 

قدرٍة على الخلق والإبداع والتجديد. 

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:82

ت
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�مل�سجد

٭ جاءت ال�سريعة ووّزعت العبادات على مختلف 

حقول الحياة، وحّثت على الممار�سة العبادّية 

اأّن  الإن�سان  واأفهمت  �سالح،  ت�سّرف  ك��ّل  في 

الفارق بين الم�سجد  اّلذي  هو بيت اهلل وبين 

بيت الإن�سان لي�ض بنوعّية البناء اأو ال�سعار.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

لأّنه  اهلل  بيت  يكون  اأن  الم�سجد  ا�ستحّق  اإّن��م��ا  ٭ 

الإن�����س��ان عماًل  ي��م��ار���ض عليها  اّل��ت��ي  ال�����س��اح��ة 

اأك��ب��ر من  ب��ه ه��دف��اً  ي��ت��ج��اوز فيه ذات���ه ويق�سد 

منطق المنافع المادّية المحدودة. وهذه ال�ساحة 

ينبغي اأن تمتّد وت�سمل كّل م�سرح الحياة. 

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

٭ كّل �ساحة يعمل عليها الإن�سان عماًل يتجاوز 

فيه ذاته ويق�سد به رّبه والنا�ض اأجمعين فهي 

تحمل روح الم�سجد.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2
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٭ الّتجاه  اّلذي  يح�سر الحياة في اإطار �سّيق 

الإن�����س��ان في  اأن يح�سر  ال��ع��ب��ادة ح���اول  م��ن 

الم�سجد  معنى  يمّدد  اأن  من  ب��دًل  الم�سجد، 

لي�سمل كّل ال�ساحة اّلتي ت�سهد عماًل �سالحاً 

للإن�سان.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

من  ال��ع��ب��ادات  تريد  اإذ  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ال�سريعة  ٭ 

اأجل الحياة، فال يمكنها اأن ت�سادر الحياة من 

اأجل العبادات. وهي في الوقت نف�سه تحر�ض 

العبادة  روح  ال�سالح  الإن�سان  ي�سكب  اأن  على 

في كّل ت�سّرفاته ون�ساطاته، ولكن ل بمعنى 

الحياة  في  المتعّددة  الن�ساطات  عن  يكّف  اأن 

ويح�سر نف�سه بين جدران المعبد؛ بل بمعنى 

اأن يحّول تلك الن�ساطات اإلى عبادات.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

٭ الم�سجد منطلق لالإن�سان ال�سالح في �سلوكه 

اليومّي، ولي�ض محّدداً لهذا ال�سلوك.

العب�دة من اجل حي�ة اف�سل  �ص:2

د
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�لت�سّيع

�سفة  الاّل�سيعّي  الإ�سالم  اإعطاء  الخطاأ  من  ٭ 

الأ�سالة على اأ�سا�ض الكثرة العددّية، واإعطاء 

الطارئة  ال��ظ��اه��رة  �سفة  ال�سيعّي  الإ����س���الم 

ومفهوم الن�سقاق، على اأ�سا�ض القّلة العددّية؛ 

النق�سامات  طبيعة  م��ع  ي��ّت��ف��ق  ل  ه���ذا  ف����اإّن 

انق�ساماً  ن��الح��ظ  م��ا  ك��ث��ي��راً  اإذ  ال��ع��ق��ائ��دّي��ة؛ 

على  يقوم  واح���دة،  ر�سالة  اإط��ار  في  عقائدّياً 

اأ�سا�ض الختالف في تحديد بع�ض معالم تلك 

العقائدّيان  الق�سمان  يكون  ل  وقد  الّر�سالة، 

في  ولكّنهما  العددّية  الناحية  متكافَئين من 

الّر�سالة  اأ�سلهما معّبران بدرجٍة واح��دٍة عن 

المختلَف ب�ساأنها.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:15

٭ اإّن ولدة الأ�سماء والم�سطلحات �سيٌء، ون�سوء 

المحتوى وواق��ع الّت��ج��اه والإط��روح��ة �سيٌء 

اآخر، فاإذا كّنا ل نجد كلمة »ال�سيعة«  في الّلغة 

ال�سائدة في حياة الر�سول �سّلى اهلل عليه واآله 

و�سّلم، اأو بعد وفاته، ل يعني هذا اأّن الأطروحة 

ع
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والّتجاه ال�سيعّي لم يكن موجوداً.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:16

نتيجة  ال��ت�����س��ّي��ع  ن��ع��ت��ب��َر  اأن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  ن��ح��ن  ٭ 

كان  وم��م��ّث��اًل لأط��روح��ة  ل��الإ���س��الم،  طبيعّية 

َل  من المفرو�ض للدعوة الإ�سالمّيّة اأن تتو�سّ

اإليها حفاظاً على نمّوها ال�سليم.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:21

القطاع  ل��وج��ود  تن�ساأ  اّل��ت��ي  الأخ���ط���ار  ه��ن��اك  ٭ 

المت�سّتر بالإ�سالم، و اّلذي  كان يكيد له في 

حياة النبّي P با�ستمرار، وهو القطاع  اّلذي  

كان ي�سّميه القراآن »بالمنافقين«. واإذا اأ�سفنا 

اإل��ي��ه��م ع����دداً ك��ب��ي��راً م��ّم��ن اأ���س��ل��م ب��ع��د الفتح، 

على  ان��ف��ت��اح��اً  ل  ال��واق��ع  ل��الأم��ر  ا�ست�سالماً 

الخطر   نقّدر  اأن  حينئٍذ  ن�ستطيع  الحقيقة، 

ت��وّل��ده وهي  اأن  العنا�سر  اّل���ذي  يمكن لهذه 

ت��ج��د ف��ج��اأًة ف��ر���س��ة لن�ساط وا���س��ع ف��ي فراغ 

كبير، مع خلّو ال�ساحة من رعاية القائد.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:25-24 
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م�سرح  على  طارئة  كظاهرة  ل  الت�سّيع  ُوج��د  ٭ 

الأحداث، بل كنتيجة �سرورّية لطبيعة تكّون 

اّلتي  الأ�سلّية  وظروفها  وحاجاتها  ال��دع��وة 

كانت تفر�ض على الإ�سالم اأن يلَد )الت�سّيع(، 

وبمعنى اآخر كانت تفر�ض على القائد الأّول 

الثاني    ق��ائ��ده��ا  للتجربِة  ُي��ع��دَّ  اأن  للتجربة 

وي��د خلفائه نمّوها  ي��ده  اّل���ذي  توا�سل على 

الثورّي، وتقترب نحو اكتمال هدفها التغييرّي 

الجاهلّي  الما�سي  روا���س��ب  ك��ّل  اج��ت��ث��اث  ف��ي 

وج�����ذوره، وب��ن��اء اأم���ة ج��دي��دة ع��ل��ى م�ستوى 

متطّلبات الدعوة وم�سوؤولّياتها.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:69

٭ قد تقول: اإذا كان الّتجاه ال�سيعّي يمّثل التعّبد 

يمّثل  ل��ه  المقابل  الآخ���ر  والّت��ج��اه  بالن�ّض، 

يرف�سون  ال�سيعة  اأّن  يعني  فهذا  الج��ت��ه��اد، 

اأّنا  مع  به،  لأنف�سهم  ي�سمحون  ول  الجتهاد 

نجد اأّن ال�سيعة يمار�سون عملّية الجتهاد في 

ال�سريعة دائماً! والجواب: اإنَّ الجتهاد  اّلذي  

يمار�سه ال�سيعة ويرونه جائزاً بل واجباً، وجوباً 

الحكم  ا�ستنباط  ف��ي  الج��ت��ه��اد  ه��و  ك��ف��ائ��ي��اً، 

الجتهاد  ل  ال�����س��رع��ّي،  ال��ن�����ّض  م��ن  ال�سرعّي 
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اأو  المجتهد  ي��راه  ل��راأي  ال�سرعّي  الن�ّض  في 

لم�سلحٍة يخّمنها،  فاإّن هذا غير جائز.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص:79

اأّدت الى ولدة  اّلتي  ا�ستعرا�ض الظروف  عند  ٭ 

اأن يف�سل الجانب  الت�سّيع، لم يكن بالإمكان 

اأطروحة  في  ال�سيا�سّي  الجانب  عن  الروحّي 

الت�سّيع تبعاً لعدم انف�سال اأحدهما عن الآخر 

في الإ�سالم نف�سه.

ن�س�أة الت�سّيع وال�سيعة �ص: 92

 ٭ اإّن مذهباً ُيثبت نف�سه من كتب خ�سمه اأحّق 

باأن ُيّتبع. واإن مذهباً ُيحتّج عليه بما في كتبه 

ُيتجنَّب  ب��اأن  اأح��ّق  والتحوير  للتاأويل  فيلجاأ 

عنه.

فدك في الت�ريخ – �ص: 7
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�لإن�سان

الم�سيرة  ف��ي  ال��ث��ق��ل  م��رك��ز  ه��و  الإن�����س��ان  اإّن  ٭ 

واإّنما  ال��ف��ي��زي��ائ��ّي  ب��ج�����س��م��ه  ل  ال��ت��اري��خ��ّي��ة 

هذا  بناء  ف��ي  والأ���س��ا���ض  ال��داخ��ل��ّي.  بمحتواه 

اّلذي   الأعلى   المثل  هو  الداخلّي  المحتوى 

يتبّناه الإن�سان.

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 165

فيه  ال��ظ��ل��م  م����دى  ي��ت��ن��ا���س��ب  ال��م��ج��ت��م��ع  اإّن  ٭ 

الإن�سان  ع��الق��ات  ازده���ار  م��ع  عك�سّياً  تنا�سباً 

م��ع ال��ط��ب��ي��ع��ة، وي��ت��ن��ا���س��ب م���دى ال��ع��دل فيه 

تنا�سباً طردّياً مع ازدهار عالقات الإن�سان مع 

الطبيعة. 

مقّدم�ت في التف�سير المو�سوعّي للقراآن الكريم �ص: 199

نتيجة  ال��ث��ائ��رة  بها  لُيق�سد  تكن  ل��م  ال��ّث��ورة  ٭ 

لها على ما يّطرد في الثورات الأخرى بقدر 

ال��ّث��ورة لذاتها،  اإل���ى تثبيت  ت��ه��دف  ك��ان��ت  م��ا 

�سطوره  في  التاريخ  ي�سّجله  فيما  وت�سجيلها 

البارزة، فكانت الّثورة على هذا بنف�سها توؤّدي 
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وقع  ما  وه��ذا  منقو�ض،  غير  كاماًل  الغر�ض 

بالفعل وبه نف�ّسر الحكم بنجاحها.

فدك في الت�ريخ – �ص: 32
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م�ساألة فدك

بنظر  ك��ب��رى  اأه��م��ي��ة  ح����ازت  ف���دك  م�سكلة  اإّن  ٭ 

حّلها  ترى  ول��ذا  واأ�سياده،  الإ�سالمّي  المجتمع 

ويرتبط  ال���ّدول���ة،  �سيا�سة  ب��اخ��ت��الف  يختلف 

باّتجاه الخليفة العاّم نحو اأهل البيت مبا�سرة، 

اإذا ا�ستقام اّتجاهه، واعتدل راأي��ه، رّد فدكاً  فهو 

على الفاطمّيين، واإذا لم يكن كذلك وقع انتزاع 

فدك في اأّول القائمة من اأعمال ذلك الخليفة. 

فدك في الت�ريخ – �ص: 41

التاريخّي  الواقع  در�سنا  اإذا  اأي�ساً  نح�ّض  اإّننا  ٭ 

مطبوعة  ب��اأّن��ه��ا  وم��ن��ازع��ات��ه��ا  ف��دك  لم�سكلة 

هذه  اأّن  ب���ج���الء  ون��ت��ب��ّي��ن  ال�����ّث�����ورة،  ب��ط��اب��ع 

ثورة  ودوافعها  واقعها  في  كانت  المنازعات 

ع��ل��ى ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ع��ل��ي��ا واأل���وان���ه���ا اّل��ت��ي بدت 

للزهراء بعيدة عّما تاألفه من �سروب الحكم، 

���س��يء م��ن �سوؤون  ف��ي  ول��م تكن ح��ق��اً منازعة 

ال�سيا�سة المالّية، والمناهج القت�سادّية اّلتي 

على  بدت  واإن  ال�سورى،  خالفة  عليها  �سارت 

هذا ال�سكل في بع�ض الأحايين.

فدك في الت�ريخ – �ص: 59
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�لعقل

٭ اإّن العقل بما يملك من معارف �سرورّية فوق 

التفكير  ف��ي  الأّول  المقيا�ض  ه��و  ال��ت��ج��رب��ة، 

فل�سفّية  فكرة  توجد  اأن  يمكن  ول  الب�سرّي، 

اأو علمّية دون اإخ�ساعها لهذا المقيا�ض العاّم، 

اأّنها  التجريبّيون  اّلتي يزعم  التجربة  وحّتى 

اأداة  اإّل  الحقيقة  في  لي�ست  الأّول،  المقيا�ض 

لتطبيق المقيا�ض العقلّي، ول غنى للنظرّية 

التجريبّية عن الر�سيد العقلّي.

فل�سفتن� �ص: 13
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�لنظام

 ٭ م�سكلة العالم اّلتي تمالأ فكر الإن�سانّيّة اليوم 

النظام  بال�سميم هي: م�سكلة  وتم�ضُّ واقعها 

الجتماعّيّ اّلتي تتلّخ�ض في محاولة اإعطاء 

اأ�سدق اإجابة عن ال�سوؤال الآتي: ما هو النظام  

اّلذي  ي�سلح لالإن�سانّية، وت�سعد به في حياتها 

الجتماعّيّة؟

فل�سفتن� �ص: 19

٭ اإّن النظام داخل في ح�ساب الحياة الإن�سانّيّة، 

وموؤثِّر في كيانها الجتماعّيّ في ال�سميم.

فل�سفتن� �ص: 19

لمتطّلبات  تكّونت تحقيقاً  اّلتي  العالقات  اإّن  ٭ 

الفطرة والطبيعة، في حاجة - بطبيعة الحال 

ان�سجام  م��دى  وعلى  وتنظيم.  توجيه  اإل��ى   -

هذا التنظيم مع الواقع الإن�سانّي وم�سالحه 

يتوّقف ا�ستقرار المجتمع و�سعادته.

فل�سفتن� �ص: 19

م
ظا

ن
ال



187

بالم�سكلة  المعا�سر  الإن�����س��ان  اإح�����س��ا���ض  اإّن   ٭ 

اأّي  ف��ي  بها  اإح�سا�سه  م��ن  اأ���س��ّد  ��ة  الج��ت��م��اع��ّيّ

فهو  القديم.  التاريخ  اأدوار  من  م�سى  وق��ت 

الم�سكلة واأقوى  لموقفه من  اأكثر وعياً  الآن 

الحديث  الإن�سان  لأّن  بتعقيداتها،  تح�ّس�ساً 

على   - �سنعه  م��ن  الم�سلكة  اأّن  يعي  اأ���س��ب��ح 

العك�ض من الإن�سان القديم  اّلذي  كان ينظر 

في كثير من الأحايين الى النظام الجتماعّيّ 

مقابله  ف��ي  يملك  ل  طبيعّي،  ق��ان��ون  وك��اأّن��ه 

اختياراً ول قدرة.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:13 

 ٭ نحن ل يجب اأن ن�سعر بحاجتنا الى اكت�ساف 

فح�سب،  الإن�سانّيّة  لمجموع  الأ�سلح  النظام 

بل الى دافع يجعلنا ُنعنى بم�سالح الإن�سانّيّة 

اختلفت مع  واإن  الى تحقيقها،  ون�سعى  ككل، 

م�سالح الجزء  اّلذي  نمّثله من ذلك الكّل.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 29-28 

 ،  ٭ اإّن النظام  اّلذي  ُين�سئه الإن�سان الجتماعّيّ

ويوؤمن ب�سالحه وكفاءته، ل يمكن اأن يكون 

وت�سعيده في  الإن�����س��ان،  ه��ذا  بتربية  ج��دي��راً 
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ال��م��ج��ال الإن�����س��ان��ّي ال���ى اآف����اق اأرح�����ب.. لأّن 

 ، الجتماعّيّ الإن�سان  ي�سنعه  اّل��ذي   النظام  

اّل����ذي  �سنعه،  يعك�ض دائ��م��اً واق���ع الإن�����س��ان  

ودرجته الروحّية والنف�سّية.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 29 

 ٭ اإّن النظام الجتماعّيّ الإ�سالمّي  اّلذي  جاء 

به الوحي، قد ا�ستطاع بطريقته الخا�سة في 

يحّرم  اأن  اأعلى  اإل��ى  ورفعها  الإن�سانّيّة  تربية 

ال�سّريرة،  ال�����س��ه��وات  م��ن  وغ��ي��ره��ا  ال��خ��م��رة 

ويخلق في الإن�سان الإرادة الواعية ال�سلبة.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 30 

اوروبا  به  اآمنت  اّل��ذي   النظام الجتماعّيّ   اإّن   ٭ 

والمبادئ الجتماعّيّة اّلتي نادت بها وطّبقتها، 

لم تكن نتيجة لدرا�سة علمية تجريبّية، بل كانت 

فل�سفّية  وم��ب��ادئ  تجريبّية  منها  اأكثر  نظرّية 

اآراء علمّية مجّربة، ونتيجة  مجّردة اأكثر منها 

ل��ف��ه��م ع��ق��ل��ّي واي���م���ان ب��ق��ي��م ع��ق��ل��ّي��ة محدودة، 

ا�ستنتاجّي وبحث  اأكثر من كونها نتيجة لفهم 

وخ�سائ�سه  الإن�������س���ان  ح���اج���ات  ف���ي  ت��ج��ري��ب��ّي 

ال�سيكولوجّية والف�سيولوجّية والطبيعّية.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 33 
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 ، الجتماعّيّ النظام  في  الأ�سا�سّية  الم�ساألة  ٭ 

ذاك،  اأو  الفرد  هذا  اإ�سباع حاجات  هي  لي�ست 

بين حاجات  العادل  التوازن  ايجاد  واإّنما هي 

الأفراد كاّفة وتحديد عالقاتهم �سمن الإطار  

اّلذي  يتيح لهم اإ�سباع تلك الحاجات.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 35 

معرفتها  من  ب��ّد  ل  اّلتي  النتائج،  ك��ّل  لي�ست  ٭ 

ال�سلح،  الج���ت���م���اع���ّيّ  ال��ن��ظ��ام  و���س��ع  ل����دى 

يمكن اكت�سافها بتجربة علمّية، نمار�سها في 

في  اأو  والف�سلجّية،  الطبيعّية  المختبرات 

المختبرات النف�سّية.. على هذا الفرد اأو ذاك 

واإّنما يتوّقف اكت�سافها على تجارب اجتماعّيّة 

طويلة الأمد.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 36 

ة اّلتي  ٭ ما دام للفرد م�سالحه ومنافعه الخا�سّ

قد تّتفق مع الحقيقة اّلتي تقّررها التجربة 

يّتجه  اأن  دائ��م��اً  ممكناً  ي��ظ��ّل  تختلف..  وق��د 

المو�سوعّية  ويفقد  ذات��ي��اً،  اّت��ج��اه��اً  تفكيره 

�سائر  ف��ي  العلمّية،  الف��ك��ار  بها  تتميز  اّل��ت��ي 

المجالت الأخرى.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 36 
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٭ يعر�ض النظام الإ�سالمّي نف�سه على ال�سعيد 

اأ�سا�ض  على  قائماً  ديناً  بو�سفه   ، الجتماعّيّ

الوحي ومعطى اإلهّياً، ل فكراً تجريبّياً منبثقاً 

عن قدرة الإن�سان واإمكاناته.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 37 

٭ اإّن النظام الجتماعّيّ الراأ�سمالّي نظام مادّي 

خال�ض اأخذ فيه الإن�سان منف�ساًل عن مبدئه 

واآخرته، محدوداً بالجانب النفعّي من حياته 

المادّية، وافتُر�ض على هذا ال�سكل. 

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 46 

على  الراأ�سمالّي  الجتماعّيّ  النظام  ُيبَن  لم  ٭ 

لة  مف�سّ درا���س��ة  وعلى  للحياة  م��ادّي��ة  فل�سفة 

ل��ه��ا. ف��ال��ح��ي��اة ف��ي ال��ج��ّو الج��ت��م��اع��ّيّ لهذا 

ال��ن��ظ��ام ف�سلت ع��ن ك���ّل ع��الق��ة خ��ارج��ة عن 

اأ لإقامة  حدود المادّية والمنفعة، ولكن لم ُيهيَّ

هذا النظام فهم فل�سفّي كامل لعملّية الف�سل 

هذه.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 46 
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من  لّلفظ  ما  بكّل  م��ادّي  الراأ�سمالّي  النظام  ٭ 

معنى، فهو اإّما اأن يكون قد ا�ستبطن المادّية، 

ولم يجروؤ على الإعالن عن ربطه بها وارتكازه 

الربط  بمدى  ج��اه��اًل  يكون  اأن  واإّم���ا  عليها، 

ال��ط��ب��ي��ع��ّي ب��ي��ن ال��م�����س��األ��ة ال��واق��ع��ّي��ة للحياة 

وم�ساألتها الجتماعّيّة. وعلى هذا فهو يفقد 

اأن  اجتماعّي  نظام  لكّل  بّد  ل  اّلتي  الفل�سفة، 

� نظام م��اّدّي، واإن  � بكلمة  يرتكز عليها. وهو 

وا�سحة  م��ادّي��ة  فل�سفة  على  مقاماً  يكن  ل��م 

الخطوط.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 49 
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�لعالقات و�لقيم

لدى  وي���ت���رّك���ز  ي��ت��ع��ّم��ق  اإّن���م���ا  الح�����س��ا���ض  اإّن  ٭ 

وعبودّيته  ذوبانه  في  ا�ستر�سل  اإذا  المجتمع 

في  ا�ستر�سل  كّلما  وه��و  واإ�سباعها.  لل�سهوة 

ذلك اأ�سبح اأ�سّد عجزاً عن معالجة الموقف، 

والقفز باإن�سانّيته الى درجات اأعلى. وهذا هو 

ال�سبب  اّلذي  جعل الح�سارات الب�سرّية اّلتي 

نظام  و�سع  ع��ادة عن  تعجز  الإن�سان،  �سنعها 

يقاوم في الإن�سان عبودّيته ل�سهوته، ويرتفع 

به اإلى م�ستوى اإن�سانّي اأعلى.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 30 

 � الحديثة  الأوروب��ّي��ة  النه�سة  يدر�ض  اإّن من  ٭ 

كما ي�سّميها التاريخ الأوروبي � بفهم ي�ستطيع 

اأن يدرك اأن اّتجاهها العاّم في ميادين الماّدة 

الحقل  ف��ي  ال��ع��اّم  اّتجاهها  ع��ن  يختلف  ك��ان 

الجتماعّيّ والمجال التنظيمّي للحياة. فهي 

اأقامت  اإذ  علمّية،  ك��ان��ت  ال��م��اّدة  ميادين  ف��ي 

اأفكارها عن دنيا الماّدة على اأ�سا�ض المالحظة 

والتجربة. 

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 34 
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: ف��ق��د تكّون  ٭ اأّم����ا ف��ي ال��م��ي��دان الج��ت��م��اع��ّيّ

العقل الغربّي الحديث على اأ�سا�ض المذاهب 

ال��ن��ظ��رّي��ة، ل الأف���ك���ار ال��ع��ل��م��ّي��ة. ف��ه��و ينادي 

اأعلنها  اّلتي  العاّمة،  الإن�سان  بحقوق  مثاًل: 

في ثورته الجتماعّية، ومن الوا�سح اأّن فكرة 

حّق  لأّن  علمّية،  ف��ك��رة  لي�ست  نف�سها  ال��ح��ّق 

مادّياً  �سيئاً  لي�ض  مثاًل  الحرّية  في  الإن�سان 

قاباًل للقيا�ض والتجربة، فهو خارج عن نطاق 

الظاهرة  هي  الحاجة  واإّنما  العلمّي،  البحث 

المادّية اّلتي يمكن اأن ُتدر�ض علمّياً.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 34 

اأف�����راد  ب��ي��ن  ال���م�������س���اواة  م���ب���داأ  اإذا لح��ظ��ن��ا  ٭ 

المجتمع،  اّلذي  ُيعتبر � من الوجهة النظرّية 

الجتماعّيّة  للحياة  الأ�سا�سّية  المبادئ  اأحد   �

ال��ح��دي��ث��ة.. ف��اإن��ن��ا ن��ج��د اأّن ه���ذا ال��م��ب��داأ لم 

ُي�ستنتج ب�سكل علمّي من التجربة والمالحظة 

الدقيقة، لأّن النا�ض في مقايي�ض العلم لي�سوا 

مت�ساوين، اإّل في �سفة الإن�سانّيّة العاّمة، ثّم 

هم مختلفون بعد ذلك في مزاياهم الطبيعّية 

واإّنما  والعقلّية،  والنف�سّية  والف�سيولوجّية 

ُيعّبر مبداأ الم�ساواة عن قيمة خلقّية هي من 
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مدلولت العقل ل من مدلولت التجربة.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 34 

٭ ك���ان م��ن ج����ّراء ال���م���اّدّي���ة اّل��ت��ي زخ���ر النظام 

الأخالق  ق�سيت 
ُ
اأ اأن  ب��روح��ه��ا:  ال��راأ���س��م��ال��ّي 

م���ن ال��ح�����س��اب، ول����م ُي��ل��ح��ظ ل��ه��ا وج����ود في 

مفاهيمها  تبّدلت  ب��الأح��رى  اأو  النظام  ذل��ك 

ال�سخ�سّية  الم�سلحة  ع��ل��ن��ت 
ُ
واأ ومقايي�سها، 

كو�سيلة  وال���ح���رّي���ات ج��م��ي��ع��اً  اأع���ل���ى،  ك��ه��دف 

لتحقيق تلك الم�سلحة، فن�ساأ عن ذلك اأكثر 

ما �سّج به العالم الحديث من محن وكوارث، 

وماآ�ٍض وم�سائب.

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 50 
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�لإ�سالم

٭ الإ�سالم في اللغة هو ال�ست�سالم والن�سياع. 

وبهذا المعنى كان �سفة الّدين الإلهّي ب�سكل 

يَن ِعنَد اهلِل الإِ�ْساَلُم }  عاّم في قوله تعالى {اإِنَّ الدِّ

واآيات اأخرى.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:267 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

٭ اأّم�����ا ال��م��ع��ن��ى ال���س��ط��الح��ّي ل��الإ���س��الم فهو 

العقيدة وال�سريعة الّلتان جاء بهما من عند 

عبد  بن  محّمد  الأع��ظ��م  الر�سول  تعالى  اهلل 

.P اهلل

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:267 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

٭ علينا فهم الإ�سالم في نف�سه لأجل اأن يكون هذا 

باأيدينا في مقام ترويج الإ�سالم واإعالء  قّوة 

ف��ي وجه  وال���وق���وف  اأح��ك��ام��ه  وت��ب��ل��ي��غ  كلمته 

اّلتيارات الكافرة اّلتي تكتنف حياة الم�سلمين 

وتغزو عالم الإ�سالم من كّل جهة و�سوب.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:295 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 
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٭ اإّن الإ���س��الم ال��ي��وم ه��و الإ����س���الم  اّل����ذي  �ساد 

بالأم�ض في طاقاته الجّبارة ومبادئه الر�سيدة 

واأهدافه ال�سخمة وغاياته الخّيرة.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:21

لالإن�سانّية  الأك��ب��ر  المحّرر  ه��و  الإ���س��الم  اإّن  ٭  

نظام  والطغيان ومن  الظلم  األ��وان  �سّتى  من 

�سيادة  وم��ن  البغي�سة  الأث���رة  وم��ن  الطبقّية 

الهياكل الجتماعّيّة اّلتي تخلقها الأنانّية في 

مجتمعاتها.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:21

٭ اأّيها الم�سلمون اإّن الإ�سالم ثورة فال تخ�سروها، 

اّل��ذي  �ساحبناه  الإن�سانّيّة الخالد   اإّن��ه دين 

وع�سنا معه قروناً فلم نجد الكرامة المتعالية 

وال�سيادة ال�سحيحة اإّل في ظّله.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

بما في  اأع��رف ما تكون  الراأ�سمالّية  النزعات  ٭ 

ونظام  النفو�ض  في  كامنة  ق��ّوة  الإ���س��الم من 

تحارب  ل  فهي  ول��ذا  جبروتها،  على  يق�سي 

�سيئاً  تخ�سى  ول  الإ���س��الم  تحارب  كما  �سيئاً  
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ال�سعفاء  ن�سير  الإ���س��الم  �سيادة  تخ�سى  كما 

ومحّرر ال�سعوب.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

٭ لي�ض الإ�سالم مجموعة من التقاليد والعادات 

الإن�سان  بين  خال�سة  ف��ردي��ة  عالقة  ه��و  ول 

ورّبه فح�سب بل هو قاعدة من قواعد الّدولة 

في  للثورة  رائ��ع  ت�سريعّي  ور�سيد  الأ�سا�سّية 

الم�ساكل  ح��ّل  وف��ي  الإ���س��الح��ّي��ة  م�ساريعها 

اأف�سل  وج��ه  على  ُتحّل  لم  اّلتي  القت�سادّية 

واأكمل من حّلها في الإ�سالم.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

٭ حين يكون الإ�سالم دين دولة فهذا يعني اأّنه 

دي��ن اج��ت��م��اع��ّي وق���ول اإل��ه��ّي فا�سل ف��ي حّق 

الفرد والأّمة على ال�سواء.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

٭ اأين يعي�ض ال�ستعمار في بلد اإذا دان هذا البلد 

بالإ�سالم حقاً؟ 

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23
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٭ اأين يعي�ض الفقر في بلد يخ�سع في تنظيمه 

الّدولة  يكّلف  اّل���ذي   ل��الإ���س��الم   القت�سادّي 

باإبادة الفقر والحاجة؟

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

٭ اأين يعي�ض الف�ساد الُخُلقّي في حياٍة عاّمة قائمة 

على اأخالق الإ�سالم وتعاليمه الر�سيدة اّلتي 

في�سبح  الكاملة  اإن�سانّيته  الإن�سان  في  ترّبي 

بت�سامنه  ي�سعر  �سالحاً  اج��ت��م��اع��ّي��اً  ع�����س��واً 

الحقيقّي مع جميع اأفراد الأّمة؟

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

في  الدرجات  واختالف  الطبقّية  تعي�ض  اأي��ن  ٭ 

نظام الإ�سالم  اّلذي  ُيعلن اأّن الإن�سانّيّة كّلها 

من اأ�سل واحد واأّن��ه ل ميزة لب�سر على اآخر 

اإّل بالتقوى والإخال�ض؟

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

٭ الم�صلم على ق�صمين:

م�سلم واقعّي: وهو من ا�ست�سلم عن اإيمان ويقين 

P ويعبَّر  النبّي  الآخ��ر ور�سالة  واليوم  باهلل 

بالموؤمن وعن  عنه في القراآن الكريم كثيراً 
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مقابله بالكافر.

ال�سهادتين  �سهد  ك��ّل من  وه��و  ظ��اه��رّي:  م�سلم 

م��ن �سرورّيات  ل�����س��رورّي  اإن��ك��اراً  ُيظهر  ول��م 

في  ال�سهادتين  اأعلن  كّل من  وُيعتبر  الّدين. 

الحقوق  ف��ي  م�����س��اوي��اً  م�سلماً  ال��ّدول��ة  ع��رف 

والواجبات ل�سائر الم�سلمين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:267 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

النبّي  بها  ُبعث  عاّمة  اإن�سانّية  دع��وة  الإ�سالم  ٭ 

مختلف  في  كاّفة  الإن�سانّيّة  اإل��ى   Pمحّمد

الع�سور والبقاع بقطع النظر عن الخ�سائ�ض 

القومّية والإقليمّية وغيرها..

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:271 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

٭ ثّمة اآيات ون�سو�ض كثيرة اأخرى ل تدع مجاًل 

لل�سّك باأّن الإ�سالم ر�سالة عالمّية ل اإقليمّية 

ول قومّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 -�ص:271
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الإ�����س����الم  ظ������روف  ف����ي  ال����دع����وة  واج������ب  اإّن  ٭ 

الحا�سرة اأن تكون دعوة تغييرية – انقالبّية 

الالاإ�سالمّية  القواعد  ا�ستبدال  اإل��ى  تهدف 

قيم عليها الحكم والحياة الجتماعّيّة 
ُ
اأ اّلتي 

ونظامه  لالإ�سالم  الفكرّية  بالقاعدة  لالأّمة 

الجتماعّيّ للحياة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:279

اإّنما يتحّقق  للب�سرّية  التغيير الجتماعّيّ  اإّن  ٭ 

اأّي  الب�سرية  بالنفو�ض  ما  تغيير  طريق  عن 

تغيير المحتوى الداخلّي لالإن�سان من اأفكار 

وم�ساعر.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:280

٭ الكيان الفكرّي والروحّي لالإن�سانّية هو العامل 

ال��رئ��ي�����س��ّي ف��ي ال��ب��ن��اء وال��ت��ج��دي��د ف��ي تاريخ 

النقالب  �سّر  بال�سبط  وه��ذا  المجتمعات. 

الكبير  اّلذي  اأحدثه الإ�سالم في الأّمة اّلتي 

لم يكن لها ن�سيب من ال�سيا�سة ول وجود لها 

في المجال الدولّي. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:280
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الطالب  ذه��ن  ف��ي  يختمر  اأن  البعيد  م��ن  اإّن  ٭ 

اأثناء اإلقاء الدر�ض اإ�سكال م�ستحكم وعليه اأّن 

يفكر في المطلب في بيته ملّياً. نعم لو ذهب 

اأ�سكل  ثّم  جّيداً  الدر�ض  في  وفّكر  البيت  اإل��ى 

علّي فاأنا اأ�سمع اإ�سكاله. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:289

ل  فنحن  الإ���س��الم.  نخدم  اأن  بكتاباتنا  علينا  ٭ 

نريد اأن نكتب للكتابة اأو العلم للعلم 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:293

٭ لقد قلنا كراراً ومراراً باأّن كّل هذه المطالب 

اأن  لأج��ل  بها  ونت�سّلح  نريدها  اإّن��م��ا  العلمّية 

ن��ن��زل بها اإل���ى م��ي��دان ال�����س��راع وال��ع��راك مع 

اأع����داء الإ���س��الم وم��ع اأع����داء ال��ّدي��ن لحماية 

الإ�سالم. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:294
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واإلى  العلم  اإل���ى  ننظر  اأن  يجب  دائ��م��اً  نحن  ٭ 

بالمعنى  الحرفّي ل  بالمعنى  المطالب  هذه 

الإ�سمّي بما هي �سالح في خدمة الّدين وفي 

خدمة الإ�سالم. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:294

٭ يجب اأن ل نخلط بين المقّدمات والأهداف. 

فالعلم في الو�سع المعا�ض هو قّوة من القوى 

و�سالح من الأ�سلحة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:295

خدمة  ف��ي  الأ���س��ل��ح��ة  ب��ك��ّل  نت�سّلح  اأن  ي��ج��ب  ٭ 

الإ�سالم. اأحد الأ�سلحة اّلتي يجب اأن نت�سّلح 

بها في خدمة الإ�سالم هو هذا العلم. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:295
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٭ اإنني ل اأ�ستطيع ترك الكتابة في كّل الوقات 

ال�سعيدة منها والحزينة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:411

٭ اإّن هذا الدور  اّلذي  اأقوم به )الكتابة( وهذا 

العمل  اّلذي  اأ�ستغل به هو لي وجود وحياة، 

اإّن��ه دنياي واآخ��رت��ي وال��ه��واء  اّل���ذي  اأتنّف�سه 

والم�ستقبل  اّلذي  اأرنو اإليه.

وجع ال�سدر �ص: 101
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الأّمة

اإّن الأّمة الإ�سالمّية توجد نتيجة ل�ستخراج  ٭ 

عاملين: عامل الفكرة البّناءة وعامل القيادة 

الر�سيدة. وبقدر ما تحمل الفكرة من طاقات 

تنمو  الفكرة  روح  من  القيادة  وتج�ّسد  البناء 

الأّمة وت�ستّد.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

٭ بقدر ما تّت�سف به الفكرة الر�سالّية من رحابة 

في  يتوّفر  وم��ا  المفاهيم  في  واإن�سانّية  اأف��ق 

القيادة من �سعة قلب ومو�سوعّية في العمل 

تمتّد الأّمة وتّتحد اأبعادها.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

القاعدة  اإذاً  هما  والقيادة  الر�سالّية  الفكرة  ٭ 

الأّولى لوجود الأّمة وتحديد اأبعادها المكانّية 

والزمانّية.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 
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الأّم��ة بم�سادر  رب��ط  لتعميق  ك��ّل محاولة  اإّن  ٭ 

وج��وده��ا ال��ر���س��ال��ّي��ة وال��ق��ي��ادّي��ة و���س��ّده��ا اإلى 

ر�سالتها الإ�سالمّية الكبرى وقادتها الميامين 

هي في الحقيقة عمل في �سبيل وجود الأّمة 

بالذات.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

٭ كّل محاولة ت�ستهدف تبعيد الأّمة عن الإ�سالم 

اأو قادته الميامين في اأّي مجال من مجالت 

الحقيقة  في  هي  والعملّيّة  الفكرّية  الحياة 

الأّم���ة ومحاولة ل�سرقة  م��وؤام��رة على وج��ود 

م��ق��ّوم��ات��ه��ا الأ���س��ا���س��ّي��ة م��ن��ه��ا وت��ع��ري��ت��ه��ا من 

مبّررات وجودها كاأّمة تحت ال�سم�ض.

ال�سنة الخ�م�سة 1965 –  مجلة الأ�سواء العدد 6-7 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

اإرادتكم اختيار  المتمّثل في  الأّم��ة  اإ�سرار  اإّن  ٭ 

ك����ّل م���ج���الت الحياة  ط���ري���ق الإ�����س����الم ف���ي 

العتقادّية  والجتماعّيّة والنطالق في نف�ض 

اّتجاه القيادة الكبرى اّلتي ج�ّسدها الح�سين 

اإدراك  ع��ن  يعّبر  اإّن��م��ا   Q الح�سين  واأب���و 

الوحيد لموا�سلة  اأّن هذا هو الطريق  الأّم��ة 
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�سعادة  وال��ح�����س��ول على  واأ���س��ال��ت��ه��ا  وج��وده��ا 

دنياها واآخرتها.

مجلة الأ�سواء العدد 7-6 ال�سنة الخ�م�سة 1965 – 

مق�ل لل�سهيد ال�سدر )ر�ص(: الّر�س�لة الفكرّية والقي�دة 

ال��رف�����ض. ودائماً  ف���ي ه���ذا  ن��ح��ن م��ن��ف��ردون  ٭ 

عين  طرفة  انحرفنا  وم��ا  الت�سحيات.  نقّدم 

ولكّن  اأبادتنا  الظالمة  ال��ّدول��ة  اأهدافنا.  عن 

الإ�سالم ما اأبادنا.

تج�رب محّمد جواد مغنية �ص: 325 

اإّن من ك��ان مع اهلل ك��ان اهلل معه. واإّن العلم  ٭ 

والإخال�ض في العمل راأ�ض مال ل يدانيه اأّي 

راأ�سمال اآخر.

من ر�س�لة اأر�سله� ال�سيد ال�سهيد الى ال�سيخ محّمد ايراهيم الن�س�ري 

محرم 1385 هـ  14 –

٭ اإّن الوجود الواعي في الحوزة كّلما اّت�سع نطاق 

اّت�ساله واآفاق عالقاته ازداد ترّكزاً في نف�ض 

ر�سالته  اأداء  على  قدرته  وت�ساعفت  الحوزة 

الكبرى للحوزة والأّمة عموماً.

هـ �سحيفة لواء ال�سدر 6 �سفر 1405 

ة
ّم

الأ
ا
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٭ �ُسئل عن دواعي تاأليف كتاب الأ�س�ض المنطقّية 

ث��ب��ت للملحدين 
ُ
اأ ل��ك��ي  ف��ق��ال:  ل��ال���س��ت��ق��راء، 

ب��اهلل تعالى والعلوم  الإي��م��ان  اإّم��ا عليهم  اأّن��ه 

واأقفلت  معاً.  الثنين  رف�ض  واإّم��ا  الطبيعّية 

ف��ي وج���ه ال��ك��اف��ر ب���اب ال��خ�����س��وع اأم����ام العلم 

والتمّرد على الإيمان باهلل �سبحانه وتعالى.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 2  �ص:58

الإ�سالمّي  العالم  ف��ي  ال�ستيراد  مرحلة  اإّن  ٭ 

ن�سّدر  اأن  وعلينا  تنتهي  اأن  الغرب يجب  من 

اإبداعاتنا اإلى الغرب.

خف�ي� واأ�سرار �سيرة ال�سهيد محّمد ب�قر ال�سدر �ص:66

الى  اأ�سحابه  ينظر  اّتجاه  الأع��ّزة  اأيها  هناك  ٭ 

وبجالء  بو�سوح  في�سرفون  اأعلى  من  الدنيا 

على ك��ّل م��ا ف��ي ه��ذه ال��دن��ي��ا م��ن محدودّية 

التاأّثر  اأنف�سهم من  وف��راغ، فيع�سمون  وزيف 

والن�سياع  لدوافعها  وال�ستجابة  بمغرياتها 

ميادين ومجالت  كّل  في  الأكيد  اإلى جذبها 

م�ساعيها.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

ة
ّم

الأ
ا
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اأو  كان  المبّلغ )نبّياً  الداعية  الدنيا بنظر  اإّن  ٭ 

الأو�سياء  في موكب  �سائراً  �سخ�ساً  اأو  و�سّياً 

ومقتدياً  اآث�����اراه�����م  وم��ق��ت��ف��ي��اً  والأن����ب����ي����اء 

بطريقتهم( هي حقل التبليغ والدعوة.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

٭ اإّن الّر�سالة لم ُتنزل لتبقى وقفاً على اأ�سخا�ض 

معّينين اأو لحظات معّينة من المناجاة ومن 

ن��زل��ت ليعّم نورها  واإّن��م��ا  اإل���ى اهلل  الن��ق��ط��اع 

الأر�ض كّلها ويهتدي بنورها اأكبر عدد ممكن 

من الب�سر.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

اأنا�ساً  الم�سباح ويجد هناك  من يحمل بيده  ٭ 

يعي�سون في الظالم يجد نف�سه م�سوؤوًل عن 

اأن يّتخذ منهم  اإن��ارة الطريق لهم ول يجوز 

في  اأن��ا  وبالهم  بالي  ما  فيقول  �سلبياً  موقفاً 

نور وهم في ظالم.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

ة
ّم
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اإن�سان  ب��دون  التبليغ  عملّية  تتّم  اأن  يمكن  ل  ٭ 

بقيت  واإّل  الأه������داف  ت��ل��ك  لتحقيق  ي�سعى 

تبليغ بين  ب����دون  م��ع��ّل��ق��ة  ال��ّر���س��ال��ة وح��ده��ا 

الأر�ض وال�ّسماء.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

٭ اإّن الأّم��ة مري�سة. وهذا ما ل �سّك فيه. فاإّن 

ال��ي��وم ق��د نفذ ���س��ّم ال��ح�����س��ارات ال��ك��اف��رة اإلى 

كّل اأجوائها الفكرّية والروحّية والجتماعّيّة 

اأفراداً وجماعات،  اإلى كّل كيانها  وال�سيا�سّيّة، 

والم�سوؤولّية الكبرى اّلتي تقع على عاتقنا هي 

اأن نواكب عمل الأنبياء والأو�سياء في انت�سال 

هذه الأّمة من جاهلّيات الإن�سان الغربّي.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

الإ�سالمّية هي  ال�سريعة  اأّن  ن�سّك في  اإّننا ل  ٭ 

اأعظم ر�سالت ال�ّسماء واأقواها واأو�سعها وهي 

ال�سماوية  الر�سالت  من  غيرها  دون  وحدها 

اأو الأر�سية  �سوف تبقى قادرة على حّل جميع 

كّل  الأر���ض وملء  الإن�سان على وجه  م�ساكل 

الفراغات في حياته.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

ة
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اإلى  الب�سرّية  ال��ح��اج��ة  اأّن  ف��ي  ن�سّك  ل  اإّن��ن��ا  ٭ 

بعد  ي��وم��اً  ت�ستّد  المنقذة  الّر�سالة  الإ���س��الم 

يوم لأّن العالم �سائر في طريق الهاوية وفقاً 

ل��خ��ّط الن���ح���راف  اّل����ذي  ُر���س��م ل��ه م��ن قبل 

�سانعي هذه الح�سارات الب�سرّية المزّيفة.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

٭ اإّن اأح�سن الجاه واألّذ المال هو ما ح�سل عن 

�سبيل  ف��ي  المثمر  الي��ج��اب��ّي  ال��ع��م��ل  ط��ري��ق 

الّر�سالة واإعالء كلمة الإ�سالم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:95 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

٭ اإّن من يرى الإ�سالم وما يتعّر�ض له من د�ّض 

كيف  مبادئه  وت�سويه  وت�سهير  وت��اآم��ر  وكيد 

تطيب نف�سه بالقعود وترك المطالعة والعمل 

الجاّد المتوا�سل؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 �سفحة:285

فاإّن  فقط  ال��ق��راءة  على  تعّود  اإذا  الإن�سان  اإّن  ٭ 

ثقافته �ستكون محدودة في اإطار الكتب اّلتي 

ة
ّم
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قراأها وبالنتيجة ف�سوف لن يكون مبدعاً.

�سحيفة الجه�د العدد 232 المجلد الخ�م�ص – 7-4-1986 

نقال عن ال�سيخ محّمد ر�س� النعم�ني 

٭ العلم  اّلذي  ُيحفظ في ال�سدر فقط هو العلم 

الم�سلول وهو  اّلذي  ُي�ساأل عنه �ساحبه يوم 

القيامة وُيعاَقب عليه.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:309 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

٭ التبليغ هو العلم والعلم هو التبليغ

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:309 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

ميدان  في   - بالحرّية  يطمع  اأن  يمكن  كيف  ٭ 

الحرّية في  ُح��رم من  اإن�سان   - الميادين  من 

معي�سته، وربطت حياته الغذائية ربطاً كاماًل 

القت�سادّية  ال��ح��ري��ة  اأّن  م��ع  معّينة،  بهيئة 

والمعي�سّية هي اأ�سا�ض الحريات جميعاً؟

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:71

ة
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الفطرّي  ال��م��ق��ي��ا���ض  ب��ي��ن  ي��وّح��د  ال���ّدي���ن  اإّن  ٭ 

والمقيا�ض   ال��ذات،  حّب  وهو  والحياة،  للعمل 

اّلذي  ينبغي اأن يقام للعمل والحياة، لي�سمن 

ال�سعادة والرفاه والعدالة.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:90

الخلقّي  والإح�سا�ض  للحياة  المعنوّي  الفهم  ٭ 

بها، هما الركيزتان اللتان يقوم على اأ�سا�سهما 

ي�سعه  اّل����ذي   ال��ج��دي��د،   الخلقّي  المقيا�ض 

تعالى.  اهلل  ر�سا  وه��و:  لالإن�سانّية  الإ���س��الم 

ور�سا اهلل � هذا  اّلذي  يقيمه الإ�سالم مقيا�ساً 

اّل���ذي  يقود ال�سفينة  � ه��و   ع��اّم��اً في الحياة 

الب�سرّية الى �ساحل الحّق والخير والعدالة.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:95

٭ ال��ح��رّي��ة ف��ي ال��ح�����س��ارة ال��راأ���س��م��ال��ّي��ة: بداأت 

في  ال�سّك  هذا  وا�ستحال  طاغياً  مريراً  �سّكاً 

امتداده الثورّي الى اإيمان مذهبّي بالحرّية. 

وعلى العك�ض من ذلك الحرّية في الح�سارة 

مركزّي  يقين  عن  تعبير  فاإّنها  الإ�سالمّيّة: 

الحرّية  منه  ت�ستمّد  ب���اهلل(  )الإي��م��ان  ث��اب��ت 

ارت��ك��از ه��ذا اليقين وعمق  ث��ورّي��ت��ه��ا. وب��ق��در 
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مدلوله في حياة الإن�سان، تت�ساعف الطاقات 

الثورّية في تلك الحرّية.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:102

٭ الحرّية في الإ�سالم تحتفظ بالجانب الثورّي 

ال��ح��رّي��ة وت��ع��م��ل لتحرير الإن�����س��ان من  م��ن 

اّل��ت��ي رزحت  �سيطرة الأ���س��ن��ام، ك��ّل الأ���س��ن��ام 

ولكّنها  التاريخ،  عبر  قيودها  في  الإن�سانّيّة 

تقيم عملّية الّتحرير الكبرى هذه على اأ�سا�ض 

الإيمان بالعبودّية المخل�سة هلل وحده. 

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:103

٭ الحرّية في مفاهيم الح�سارة الراأ�سمالّية حّق 

عن  يتنازل  اأن  ولالإن�سان  لالإن�سان.  طبيعّي 

ولي�ست كذلك في مفهومها  �ساء.  حّقه متى 

ترتبط  الإ�سالم  في  الحرّية  لأّن  الإ�سالمّي، 

ي�سمح  ف��ال  هلل،  بالعبودّية  اأ�سا�سّياً  اإرت��ب��اط��اً 

الإ�سالم لالإن�سان اأن ي�ستذّل وي�ستكين ويتنازل 

عن حرّيته »ل تكن عبداً لغيرك وقد خلقك 

اهلل ح��ّراً«. فالإن�سان م�سوؤول عن حرّيته في 

حالت  م��ن  حالة  الحرّية  ولي�ست  الإ���س��الم. 

انعدام الم�سوؤولّية.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:104
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ال��ح�����س��ارات الغربّية  ال��ح��رّي��ة ف��ي  ك��ان��ت  لئن  ٭ 

األ�����وان من  اإل����ى  ال��ت��ح��ّرر لتنتهي  ت���ب���داأ م���ن 

العبودّية والأغالل، فاإّن الحرّية الرحيبة في 

الإ�سالم على العك�ض، لأّنها تبداأ من العبودّية 

المخل�سة هلل تعالى لتنتهي الى التحّرر من 

كّل اأ�سكال العبودّية المهينة.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:114

لْن  �سوف  اأّننا  في  نفّكر  اأْن  يجب  اأي�ساً  نحن  ٭ 

نطمع في هداية الآخرين عن طريق اإعطاء 

المفاهيم فقط، عن طريق اإعطاء النظرّيات 

المجّردة فقط وت�سنيف الكتب العميقة، كّل 

اإلقاء المحا�سرات النظرّية ل  هذا ل يكفي. 

يكفي. ل بّد لنا اأْن نبني تاأثيرنا في الآخرين 

نجعل  اأْن  يجب  الح�ّض.  م�ستوى  على  اأي�ساً 

الآخرين يح�ّسون مّنا بما ينفعلون به انفعاًل 

طّيباً طاهراً مثالّياً.

اأهل البيت تنّوع اأدوار ووحدة هدف �ص: 55

ة
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�ل�سيا�سة ونظام �حلكم

�حلكومة �لإ�سالمّية

٭ اإّن الأّمة هي �ساحبة الحّق في الرعاية وحمل 

هذا  في  مت�ساوون  جميعاً  واأفرادها  الأمانة. 

واأفكارهم  اآرائ��ه��م  عن  التعبير(  )وف��ي  الحّق 

اأ�سكاله.  بمختلف  ال�سيا�سّي  العمل  وممار�سة 

�سعائرهم  ممار�سة  ح��ّق  جميعاً  لهم  اأّن  كما 

بتوفير  الّدولة  وتتعّهد  والمذهبّية.  الّدينّية 

اّلذين  مواطنيها   من  الم�سلمين  لغير  ذلك 

يوؤمنون بالنتماء ال�سيا�سّي اإليها واإلى اإطارها 

العقائدّي ولو كانوا ينت�سبون دينّياً اإلى اأديان 

اأخرى.

ة �ص:10 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ للجمهورّية الإ�سالمّيّة اأهداف تاريخّية بحكم 

ر�سالتها وم�سوؤولّيتها العظيمة. وهي اأهداف 

ال�سيا�سّيّة  خ��ط��وط��ه��ا  اأ���س��ا���س��ه��ا  ع��ل��ى  ت��ق��وم 

ومناهجها في مختلف المجالت.

ة �ص:10 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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٭ ت�صتهدف الّدولة الإ�صالمّيّة في الداخل

جمالت  خمتلف  يف  الإ�سالم  تطبيق  اأوًل: 

احلياة.

مبادئ  باإقامة  الإ�سالم  روح  جت�سيد  ثانياً: 

ال�سمان والتوازن الجتماعّيَّني والق�ساء على 

الفوارق بني الطبقات يف املعي�سة وتوفري حّد 

اأدنى كرمي لكّل مواطن واإعادة توزيع الّثوة 

اّلتي حتّقق  امل�سروعة وبالطريقة  بالأ�ساليب 

هذه املبادئ الإ�سالمّيّة للعدالة الجتماعّيّة.

تثقيفاً  الإ�سالم  على  املواطنني  تثقيف  ثالثاً: 

واعياً، وبناء ال�سخ�سّية الإ�سالمّيّة العقائدّية 

الفكرّية  القاعدة  لتتكّون  مواطن  كّل  يف 

موا�سلة  من  الأّمة  متّكن  اّلتي  الرا�سخة 

حمايتها للثورة.

ة �ص:10 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ ت�صتهدف الّدولة الإ�صالمّيّة في الخارج:

الّر�سالة  هذه  وم�سعل  الإ�سالم  نور  حمل  اأوًل: 

العظيمة اإىل العامل كّله.

يف  والعدل  احلّق  جانب  اإىل  الوقوف  ثانياً: 

الأعلى  املثل  وتقدمي  الدولّية  الق�سايا 

لالإ�سالم من خالل ذلك.
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بني  واملعذَّ امل�ست�سعفني  كّل  م�ساعدة  ثالثاً: 

والطغيان  ال�ستعمار  ومقاومة  الأر�ض  يف 

ُتعترب  اّلذي   الإ�سالمّي   العامل  ة يف  وبخا�سّ

اإيران جزًء ل يتجّزاأ منه.

ة �ص:10 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

اإ�سالمّياً  نرف�ض  ال��ّدول��ة  وظيفة  ناحية  من  ٭ 

التدّخل  ع���دم  م��ذه��ب  اأو  ال���ف���ردّي  ال��م��ذه��ب 

المطلَق )اأ�سالة الفرد ( والمذهب ال�ستراكّي 

وظيفتها  ب���اأّن  ون��وؤم��ن  المجتمع.  اأ���س��ال��ة  اأو 

تطبيق �سريعة ال�ّسماء اّلتي وازنت بين الفرد 

والمجتمع وحملت المجتمع ل بو�سفه وجوداً 

عن  يعّبر  ما  بقدر  بل  للفرد  مقاباًل  هيغلياً 

اأفراد وما ي�سّم من جماهير تتطّلب الحماية 

والرعاية.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

تاريخّياً،  ون�سوئها  ال��ّدول��ة  تكّون  ناحية  من  ٭ 

والتغّلب،  ال���ق���ّوة  ن��ظ��رّي��ة  اإ���س��الم��ّي��اً  ن��رف�����ض 

ونظرّية التفوي�ض الإلهّي الإجبارّي، ونظرّية 

، ونظرّية تطّور الّدولة عن  العقد الجتماعّيّ

العائلة.

الإ�سالم يقود الحي�ة، �ص17
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حياة  ف��ي  اأ�سيلة  اجتماعّيّة  ظ��اه��رة  ال��ّدول��ة  ٭ 

يد  الظاهرة على  ه��ذه  ن�ساأت  وق��د  الإن�����س��ان. 

�سيغتها  واّتخذت  ال�ّسماء،  ور�سالت  الأنبياء 

قيادة  ف��ي  ال�سليم  دوره���ا  وم��ار���س��ت  ال�سوّية، 

ما  خالل  من  وتوجيهه،  الإن�سانّي  المجتمع 

ح��ّق��ق الأن��ب��ي��اء ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال م��ن تنظيم 

والعدل،  ال��ح��ّق  اأ���س��ا���ض  على  ق��ائ��م  اجتماعّي 

الب�سرّية،  وح����دة  ع��ل��ى  ال��ح��ف��اظ  ي�����س��ت��ه��دف 

وتطوير نمّوها في م�سارها ال�سحيح.

الإ�سالم يقود الحي�ة، �ص3

٭ مّر النظام الإ�سالمّي بتجربة من اأروع تجارب 

به  ع�سفت  ثّم  واأنجحها،  الجتماعّيّة  ُظم  النُّ

القادة  م��ن  ال��م��ي��دان  خ��ال  اأن  بعد  العوا�سف 

المبدئّيين اأو كاد، وبقيت التجربة في رحمة 

ولم  نفو�سهم،  في  الإ���س��الم  ين�سج  لم  ن��ا���ض 
ُ
اأ

ي��م��الأ اأرواح���ه���م ب��روح��ه وج���وه���ره، فعجزت 

الكيان  ���ض  ف��ت��ق��وَّ وال���ب���ق���اء،  ال�����س��م��ود  ع���ن 

الإ���س��الم��ّي، وب��ق��ي ن��ظ��ام الإ����س���الم ف��ك��رًة في 

��ة، وع��ق��ي��دًة ف��ي قلوب  ذه��ن اُلّم���ة الإ���س��الم��ّيّ

اأبناوؤه  اإلى تحقيقه  ي�سعى  واأماًل  الم�سلمين، 

المجاهدون.

فل�سفتن� �ص: 21
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الأفكار  اأّن  ع��ل��ى  ي��ب��ره��ن  نف�سه  ال��ت��اري��خ  اإّن  ٭ 

��ة ب�����س��اأن ت��ح��دي��د ن��وع��ّي��ة النظام  الج��ت��م��اع��ّيّ

الأ�سلح لي�ست من خلق القوى المنتجة، بل 

المجال،  هذا  في  واإب��داع��ه  اأ�سالته  لالإن�سان 

ب�سورة م�ستقّلة عن و�سائل الإنتاج، واإّل فكيف 

التاأميم،  فكرة  ظهور  المارك�سّية  لنا  تف�ّسر 

وال�ستراكّية وملكّية الّدولة في فترات زمنّية 

متباعدة من التاريخ؟!

المدر�سة الإ�سالمية �ص:19 

٭ اإّن اإدراك هذا النظام اأو ذاك � بو�سفه النظام 

الأ�سلح � لي�ض �سنيعة لهذه الو�سيلة من و�سائل 

التقّدمّية  الحركة  اإّن  كما  ت��ل��ك.  اأو  الإن��ت��اج 

للتاريخ، اّلتي تبرهن المارك�سّية عن طريقها 

لي�ست  �سّحته،  ت�سمن  الفكر  ج��ّدة  اأّن  على: 

اأ�ساطير التاريخ، فاإّن  اأ�سطورة اأخرى من  اإّل 

كثيرة  الح�سارة  وذوب����ان  النتكا�ض  ح��رك��ات 

جداً.

المدر�سة الإ�سالمية �ص:21 

الحقوق  ف���ي  ت�����س��اوي  ���ة  الإ����س���الم���ّيّ ال����ّدول����ة  ٭ 

والواجبات بين جميع الم�ستركين في اإعالن 
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ال�سهادتين في اأحكام الإ�سالم العاّمة:الطهارة، 

ذلك،  ونحو  الم�ساجد  دخ��ول  التزويج،  ج��واز 

واإن كان ل يجوز لها اأن ت�سند اإلى من تخ�سى 

نفاقه ورياءه �سيئاً من الوظائف والمهاّم اّلتي 

ي�سّكل اإ�سنادها خطراً على الإ�سالم..

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:267

الإ�سالمّي  ال���وط���ن  ���س��ف��ة  اأّن  ال��وا���س��ح  م���ن  ٭ 

ال�ستحقاق  �سفة  ع��ن  طبيعتها  ف��ي  تختلف 

الّدولة  ا�ستحقاق  ف��اإّن  والمالكي،  ال�سيا�سّي 

ال�سيا�سّي لالأر�ض هو ب�سبب تحّمل الحكومة 

تنفيذ  في  الحّق  لها  جعل  مّما  مبداأ  حماية 

اإرادة الإ�سالم طبقاً لت�سريعاته.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 �سفحة:268

٭ اأّما تحديد الأر�ض اّلتي ي�سّح و�سفها بالوطن 

فيكون  �سرعياً،  حكماً  لي�ض  فهو  الإ���س��الم��ّي 

المرجع فيه العرف ال�سليم  اّلذي  يق�سي في 

تعريف الوطن الإ�سالمّي باأّنه كّل ما ي�سكنه 

الم�سلمون من اأقطار الأر�ض.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:268
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ال�ستحقاق ال�سيا�سّي هو ما ت�ستحّقه الّدولة  ٭ 

ب��اع��ت��ب��اره��ا الإدارة  ��ة م��ن الأر�����ض  الإ���س��الم��ّيّ

باعتبارها  اأْي  ل��الإ���س��الم  ال��ع��ل��ي��ا  ��ة  ال�����س��ي��ا���س��ّيّ

للمبداأ  ال�����س��ي��ا���س��ّي  ال��ك��ي��ان  ع���ن  ال��م�����س��وؤول��ة 

الإ�سالمّي والموّظفة ال�سرعّية على تطبيقه 

ون�سره. وحماية دائرة هذا ال�ستحقاق  لي�ست 

محدودة بحدود لأّن الكيان ال�سيا�سّي للدولة  

��ة ق��ائ��م ع��ل��ى م��ب��داأ ف��ك��رّي ع���اّم ل  الإ���س��الم��ّيّ

تختلف في ح�سابه الأرا�سي والبالد.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:268

للدولة  ال���رئ���ي�������س���ّي���ة  ال���ف���ك���رّي���ة  ال����ق����اع����دة  ٭ 

تم�ّض  ل��م  واإن  ال��راأ���س��م��ال��ّي��ة  ال��دي��م��ق��راط��ّي��ة 

اأّنها  اإّل  م���ح���دودة  ب�����س��ورة  وال���ك���ون  ال��ح��ي��اة 

تناق�ض نظرة الإ�سالم اإلى المجتمع وتنظيم 

قائمة على قاعدة فكرّية  اأي�ساً  الحياة، فهي 

م�ساّدة لالإ�سالم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:269
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)القائمة  الّدولة  في حّق هذه  الإ�سالم  حكم  ٭ 

ع��ل��ى ق��اع��دة ف��ك��رّي��ة م�����س��اّدة ل��الإ���س��الم( اأّنه 

واأن  عليها  يق�سوا  اأن  الم�سلمين  على  يجب 

من  تمّكنوا  اإذا  خطرها  من  الإ�سالم  ينقذوا 

التب�سيرّية  والأ�ساليب  الطرق  ذلك بمختلف 

والجهادّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:269

فكرّية  قاعدة  لنف�سها  تملك  ل  اّلتي  ال��ّدول��ة  ٭ 

معّينة، كما هو �ساأن الحكومات القائمة على 

الم�سّخرة لإرادة  اأو  اإرادة حاكم وهواه  اأ�سا�ض 

ال��ّدول��ة كافرة  اأخ��رى وم�سالحها، ه��ذه  اأّم��ة 

اإ�سالمّية واإن كان الحاكم فيها  ولي�ست دولة 

والمحكومون م�سلمين جميعاً.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:269

من  تنبع  ل  ل��ل��دول��ة  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ال�سفة  اإّن  ٭ 

اعتناق الأ�سخا�ض الحاكمين لالإ�سالم واإّنما 

حكم  كجهاز  ال��ّدول��ة  نف�ض  اعتناق  ع��ن  تن�ساأ 

لالإ�سالم  ال��ّدول��ة  اعتناق  ومعنى  ل��الإ���س��الم. 

ارتكازها على القاعدة الإ�سالمّيّة وا�ستمدادها 
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للحياة  ونظرّيتها  ت�سريعاتها  الإ���س��الم  م��ن 

والمجتمع.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:269

٭ الّدولة الإ�سالمّيّة هي الّدولة اّلتي تقوم على 

ت�سريعاتها،  منه  وت�ستمّد  الإ���س��الم  اأ���س��ا���ض  

بمعنى اأّنها تعتمد الإ�سالم م�سدرها الت�سريعّي 

وتعتمد المفاهيم الإ�سالمّيّة منظارها  اّلذي  

تنظر به اإلى الكون والحياة والمجتمع.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:270

٭ لّما كانت الّدولة هي المظهر الأعلى للوحدة 

ال�سيا�سّيّة اّلتي توِجد بين جماعة من النا�ض 

فال بّد اأن تكون وحدتها انعكا�ساّ لوحدٍة عاّمة 

قائمة بين جماعة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:271

اإيمان  ع��ن  ع��ب��ارة  الفكرّية فهي  ال��وح��دة  اأّم���ا  ٭ 

جماعة من النا�ض بفكرة واحدة تجاه الحياة 

ال�سيا�سّيّة.  وحدتهم  اأ�سا�سها  على  يقيمون 
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وهذه الوحدة هي الوحدة الطبيعّية والجديرة 

موّحد  �سيا�سّي  كيان  اأ�سا�سها  على  ين�ساأ  ب��اأّن 

متمّثل في دولة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:271

٭ لّما كانت العاطفة ل تعني بطبيعتها الموقف 

نحو  العملّيّة  نظرتها  ول  ل��الأّم��ة  ال�سيا�سّي 

لالأّمة  ُت��وِج��د  اأن  يمكن  ل  بالتالي  ال��ح��ي��اة، 

حكماً ونظاماً لأّن الحكم والنظام اإّنما يوجده 

الفكر.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:271

٭ الفكر هو القاعدة الطبيعّية للحكم. والوحدة 

ال�����س��ال��ح��ة لتحليل  ال���وح���دة  ه���ي  ال��ف��ك��رّي��ة 

الّدولة  ف��ي  ال��م��ت��م��ّث��ل��ة  ��ة  ال�����س��ي��ا���س��ّيّ ال���وح���دة 

تمثياًل علمّياً.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:271
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٭ من طبيعة الّدولة الفكرّية اأّنها تحمل ر�سالة 

حدود  اإّل  بحدود  لنف�سها  تعترف  ول  فكرّية 

ذل����ك ال��ف��ك��ر. وب���ذل���ك ال��ف��ك��ر ت�����س��ب��ح قابلة 

اإن�سانّي  م���دى  اأو���س��ع  ف��ي  ر�سالتها  لتحقيق 

ممكن.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:271

٭ تتطّلب الّدولة الإ�صالمّيّة عّدة مهاّم:

)- بيان الأحكام.

)- و�سع التعاليم.

3- تطبيق الأحكام ال�سرعّية.

اأفراد  بين  الواقعة  الخ�سومات  في  الق�ساء   -4

�سوء  على  والرعّية  ال��راع��ي  بين   اأو  الرعّية 

الأحكام والتعاليم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:272

اأنظمة الّدولة  اأو القوانين فهي  اأّما التعاليم  ٭ 

الأحكام  طبيعة  تقت�سيها  واّلتي  التف�سيلّية 

الظروف،  من  لظرف  الد�ستورّية  ال�سرعّية 

ولذا فهي قوانين)متطّورة( تختلف باختالف 
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لم  اأّنها  التطّور فيها  الّدولة. ومن�ساأ  ظروف 

ترد في ال�سريعة مبا�سرة وبن�سو�ض محّددة 

واأّنها ُت�ستنبط من اأحكام ال�سريعة على �سوء 

للتغّير  عر�سة  هي  اّلتي  والأح���وال  الظروف 

والتبّدل.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:274

اّلتي  القوانين  اأحكام  كّل  التعاليم  يدخل في  ٭ 

كقانون  ال�سرعّية  الأح��ك��ام  طبيعة  تقت�سيها 

والت�سدير  ال����س���ت���ي���راد  وق���ان���ون  ال�����س��رط��ة 

العمل  وقانون  �ض  والتخ�سّ التعليم  وقوانين 

واأم���ث���ال���ه���ا م���ّم���ا ت��ق��ت�����س��ي��ه ط��ب��ي��ع��ة الأح���ك���ام 

ال�سرعّية في ظرف من الظروف.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �ص:275

٭ يجب على الّدولة توفير المجتهدين العدول 

لممار�سة الق�ساء بالدرجة اّلتي ت�سّد احتياج 

ذلك  لأّن  وخ�سوماتها  ق�ساياها  ف��ي  الأّم���ة 

ل�سوؤون  ال���واج���ب���ة  ال���رع���اي���ة  ���س��م��ن  ي���ن���درج 

الأّمة..

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �ص:276

م 
ك

حل
 ا

م
ظا

ن
و
ة 

�س
يا

�س
ال

ة
ّي

م
ال

�س
الإ

 ا
ة

م
و

ك
حل

ا



227

٭ اإذا كان اختالف الأق�سية )جمع ق�ساء( ب�سبب 

الأّم����ة  وك��ان��ت م�سلحة  الج��ت��ه��اد  اخ��ت��الف 

تتطّلب اإقامة الق�ساء على حكم �سرعّي معّين 

معّيناً  اج��ت��ه��اداً  يتبّنى  اأن  ال��ح��اك��م  على  ك��ان 

اأن  العدول  المجتهدين  ويفر�ض على جميع 

يق�سوا على اأ�سا�ض ذلك الجتهاد.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:276 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

الحكومة  ُتعتبر  الحكومة  �سكل  ناحية  م��ن  ٭ 

قانونّية اأّي تتقّيد بالقانون على اأروع وجه لأّن 

والمحكومين  الحاكم  ت�سيطر على  ال�سريعة 

على ال�سواء.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

لكّية اأّي النظام  ٭ اإّن النظرّية الإ�سالمّيّة ترف�ض الَمَ

الملكّي وترف�ض الحكومة الفردّية بكّل اأ�سكالها 

ال��ح��ك��وم��ة الأر���س��ت��ق��راط��ّي��ة وتطرح  وت��رف�����ض 

الإيجابّية  النقاط  على  يحتوي  للحكم  �سكاًل 

في النظام الديمقراطّي مع فوارق تزيد ال�سكل 

مو�سوعّية و�سماناً لعدم النحراف.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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النظام  ف����ي  ال�������س���ي���ادة  م�������س���در  ه����ي  الأّم��������ة  ٭ 

ومحّط  الخالفة  محّط  وه��ي  الديمقراطّي 

النظام  ف���ي  ت��ع��ال��ى  اهلل  اأم�����ام  ال��م�����س��وؤول��ّي��ة 

الإ�سلمّي.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

ُت��در���ض بما هي  ��ة ت���ارة  ٭ اإّن ال��ّدول��ة الإ���س��الم��ّيّ

على  اهلل  لحكم  اإقامة  لأّنها  �سرعّية  �سرورة 

الأر�ض وتج�سيد لدور الإن�سان في خالفة اهلل 

واأخرى ُتدر�ض على �سوء هذه الحقيقة ولكن 

العظيمة  الح�سارّية  معطياتها  ناحية  م��ن 

اأّي  ب��ه��ا ع��ن  اّل��ت��ي تتمّيز  ال��ه��ائ��ل��ة  وق��درات��ه��ا 

تجربة اإجتماعّية اأخرى.

ة �ص: 3 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

�سرعّية  لي�ست �سرورة  الإ�سالمّيّة  الدولة  اإّن  ٭ 

ف��ح�����س��ب ب���ل ه���ي اإ����س���اف���ًة اإل����ى ذل���ك �سرورة 

ح�سارّية لأّنها المنهج الوحيد  اّلذي  يمكنه 

تفجير طاقات الإن�سان في العالم الإ�سالمّي 

والرتفاع به اإلى مركزه الطبيعّي على �سعيد 

من  يعانيه  مّما  واإنقاذه  الإن�سانّيّة  الح�سارة 

األوان الت�سّتت والتبعّية وال�سياع.

ة �ص: 3 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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٭ ب���ال���ب���ن���اء ال�������س���ال���ح ل���ل���م���واط���ن ف����ي ال����ّدول����ة 

من  يتحّرر  اأن  الإن�سان  ي�ستطيع  الإ�سالمّيّة 

مغريات الأر�ض ويرتفع عن الهموم ال�سغيرة 

اّلتي تف�سله عن اهلل ويعي�ض من اأجل الهموم 

م�سوؤولّيات  اأع��ظ��م  ي��واج��ه  وب��ذل��ك  ال��ك��ب��ي��رة، 

ونف�ض  وق��ل��ب مطمئّن  رح���ب  ب�����س��در  ال��ب��ن��اء 

قوية ومعادلة ح�سابّية رابحة ل مو�سع فيها 

للخ�سارة بحال من الأحوال.

ة �ص: 8 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

التركيب  ف��ي  ��ة  ال�����س��ي��ا���س��ّيّ ال��م��دل��ولت  ت��ق��وم  ٭ 

عظيمة  ب��اأدوار  الإ�سالمّيّة  للدولة  العقائدّي 

في تنمية كّل الطاقات الخّيرة لدى الإن�سان 

وتوظيفها لخدمته.

ة �ص: 8 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

كم من قابلّيات واإم��ك��ان��ات ت��ذوب في ظ��ّل حكم  ٭ 

الطاغوت في اإطار عالقات ال�ستغالل اأو يمار�ض 

الظالمون تذويبها اأو محا�سرتها بينما تجد لها 

في المناخ الحّر الر�سيد  اّلذي  تخلقه الّدولة 

الإ�سالمّيّة القدرة على النمّو والمتداد.

ة �ص: 8 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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اأع����اده لالإن�سان  ب��م��ا  ا���س��ت��ط��اع الإ����س���الم  ل��ق��د  ٭ 

المنا�سب  المناخ  يهّيئ  اأن  من حرّية وكرامة 

النظر عن  اإن�سان بقطع  للنمّو والإب��داع لكّل 

عدد  وا�ستطاع  وماله.  ومركزه  ون�سبه  عرقه 

في  العبيد  اأ�سباه  اأو  عبيداً  كانوا  مّمن  كبير 

ي��ك��ون��وا م��ن قادة  اأن  ال��ج��اه��ل��ّي��ة  م��ج��ت��م��ع��ات 

في  المبدعين  ون��واب��غ��ه��ا  الأك���ف���اء  ال��ب�����س��رّي��ة 

مختلف مجالت الحياة الفكرّية وال�سيا�سّيّة 

والع�سكرّية.

ة �ص: 8 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإّن النمو ال�سالح للفرد في الّدولة الإ�سالمّيّة 

الفرد  ق�����درات  ���س��وى  اع��ت��ب��ار  اأّي  ي���ح���دده  ل 

ة. وقابلّياته الخا�سّ

ة �ص: 8 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

الطغاة  على  ت�سريعّية  لعبة  م��ن  اأ�سهلها  م��ا  ٭ 

اّلتي  ل��ل�����س��ع��وب  ي�����س��وغ��وا  اأن  وال���ج���ّب���اري���ن 

يحكمونها د�ساتيرها ويمالأوا هذه الد�ساتير 

بمفاهيم الم�ساواة بين الحاكم والمحكومين 

األفاظ  مجّرد  الحياة  واق��ع  في  تظّل  ولكّنها 

ل عطاء فيها ول بناء ولي�ض لها من دور اإّل 
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الت�سّتر على واقع التناق�ض بين حياة الحاكم 

وحياة المحكومين وامتيازات الحاكم وهوان 

المحكومين.

ة �ص: 9 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

��ة ال��م��ث��ل الأعلى  ٭ ج�����ّس��دت ال���ّدول���ة الإ���س��الم��ّيّ

في  والمحكومين  الحاكمين  بين  للم�ساواة 

الق�ساء والعدل كما ج�ّسدت في حياة الحاكم 

الروحّية  والأ���س��وة  الحقيقية  القدوة  ة  خا�سّ

الحاكم  لأّن  الأر���ض  في  الم�ست�سعفين  لكّل 

اع��ت��ي��ادّي ل يتمّيز  ك���اأّي م��واط��ن  ك��ان يعي�ض 

عليهم بق�سور عالية ول ب�سّيارات فارهة ول 

ببذخ في الموائد والأثاث ول باألوان التفّنن 

في اقتناء التحف والمجوهرات.

ة �ص: 9 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

»اأاأقنع من نف�سي باأْن   Q ٭ قال الإم��ام علّي 

يقال اأمير الموؤمنين ول اأ�ساركهم في مكاره 

الدهر واأكون اأ�سوة لهم في ج�سوبة العي�ض«؟ 

اأّن الحكم لي�ض و�سيلة  ُيعّلم الإ�سالم الحاكم 

للتمّيز عن  اأداة  الدنيا ول  لال�ستمتاع بمالّذ 

الآخرين في مظاهر الحياة وزينتها واإّنما هو 
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للم�ست�سعفين  وم�ساركة  وخالفة  م�سوؤولّية 

في همومهم.

ة �ص: 10 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

اإلى  الإ�سالمّيّة  التجربة  تاريخ  تجاوزنا  اإذا  ٭ 

العلوّي  ذل���ك  اأّن  وج��دن��ا  ال��م��ع��ا���س��ر  واق��ع��ه��ا 

راية  تحت  �سعبه  ك��ف��اح  ق��اد  اّل����ذي   العظيم  

يده  ف��ي  و�سقطت  اهلل  ن�سره  ح��ّت��ى  الإ���س��الم 

اإلى  ورج��ع  خزائنها  بكّل  ال�ساه  اإمبراطورّية 

بيته  ع��ل��ى  ُي���وؤِْث���ر  ل��م  الفاتحين  رج���وع  ب��ل��ده 

اّلذي   البيت   نف�ض  اإل��ى  ع��اد  بل  بيتاً  القديم 

نفاه الجبارون منه قبل ع�سرين عاماً تقريباً 

يكن  ل��م  علّياً  الإم���ام  اأّن  على  الدليل  ليقّدم 

ه��و خّط  واإّن���م���ا  ان��ت��ه��ى  وق���د  م��ع��ّي��ن��اً  �سخ�ساً 

الإ�سالم  اّلذي  ل ينتهي.

ة �ص: 10 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

الّدولة  اّل��ذي  تحّققه  الخّط   اأّن  ل �سّك في  ٭ 

��ة ي��ف��ّج��ر ف��ي ال��م��واط��ن��ي��ن طاقات  الإ���س��الم��ّيّ

هائلة ويمّدهم بزخم روحّي كبير ويجعل كّل 

اّلتي  البناء  ا�ستجابته لعملّية  باأّن  فرد ي�سعر 
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تقودها الّدولة هي ا�ستجابة لكرامته وعّزته 

على الأر�ض.

ة �ص: 10 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإذا قامت الّدولة الإ�سالمّيّة واّتحدت الأر�ض 

يكن  ول��م  المكتب  مع  والم�سجد  ال�ّسماء  مع 

ال��دع��اء ف��ي الم�سجد ت��ه��ّرب��اً م��ن ال��واق��ع بل 

ممار�سة  ت��ك��ن  ول���م  الم�ستقبل  اإل����ى  ت��ط��ّل��ع��اً 

م�ستمّدة  ب��ل  الم�سجد  ع��ن  منف�سلة  ال��واق��ع 

الإن�سان  اإل��ى  تعود  ف�سوف  العاّمة  روح��ه  من 

ويوؤّدي  الكامل  وان�سجامه  الحقيقية  وحدته 

به ذلك اإلى الإخال�ض في دوره وال�سبر على 

متاعب الطريق.

ة �ص: 14 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ودكتاتورّية تحمل  تع�ّسفاً  الحكومات  اأ�سّد  اإّن  ٭ 

الّدولة.  ا�سم  من  كجزء  الديمقراطّية  كلمة 

واأ�سّد الحكومات دوراناً في الفلك ال�ستراكّي 

تعاني من تمييزات ل حّد لها، والمثل الأعلى 

لأّمة من النا�ض يتهاوى بعد ذلك  ويكفر به 

اّلذي   ب�ستالين   ف��اإذا  اأنف�سهم،  النا�ض  اأولئك 

اأّلهه �سعبه ُيطرد من الجّنة بعد موته وُتنتزع 
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منه اأو�سمة المجد، واإذا بماو يتحّول في اأقّل 

من ربع قرن من مطلق في مقايي�ض الثورّيين 

اإلى رجل تجب مراجعته من جديد.

ة �ص: 15 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ تقّدم الّدولة الإ�سالمّيّة للفرد الم�سلم مثاًل 

وا���س��ح��اً ل��دي��ه و����س���وح ال�����س��م�����ض ق��ري��ب��اً من 

اأعمق م�ساعره وعواطفه  مع  نف�سه مندمجاً 

واأنقاها  تاريخه  مراحل  اأ�سرف  من  م�ستَمّداً 

واأعظمها تاأّلقاً واإ�سعاعاً. واأّي م�سلم ل يملك 

�سورة وا�سحة عن الحكم الإ�سالمّي في ع�سر 

الر�سول وفي خالفة الإمام علّي Q؟

ة �ص: 15 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ الميزة الأ�سا�سّية للنظام الإ�سالمّي تتمّثل فيما 

يرتكز عليه من فهم معنوّي للحياة واإح�سا�ض 

خلقّي بها. والخّط العري�ض في هذا النظام 

وتاأمين  م��ع��اً،  والمجتمع  ال��ف��رد  اعتبار  ه��و: 

الفردّية والجتماعّيّة ب�سكل متوازن.  الحياة 

ف��ل��ي�����ض ال���ف���رد ه���و ال���ق���اع���دة ال��م��رك��زّي��ة في 

الجتماعّيّ  الكائن  ولي�ض  والحكم،  الت�سريع 
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الكبير هو ال�سيء الوحيد  اّل��ذي  تنظر اليه 

الّدولة وت�سّرع لح�سابه.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:95

لقد حمل الإ�سالم الم�سعل المتفّجر بالنور،  ٭ 

الوعي،  من  خا�سة  درج��ة  الب�سر  بلغ  اأن  بعد 

وال��خ��ل��ق��ّي��ة على  ال��م��ع��ن��وّي��ة  ب��ال��ق��اع��دة  فب�ّسر 

اأ�سا�سها  على  ورفع  مدى،  واأبعد  نطاق  اأو�سع 

راية اإن�سانّية واأقام دولة فكرّية، اأخذت بزمام 

العالم ربع قرن، وا�ستهدفت الى توحيد الب�سر 

كّله، وجمعه على قاعدة فكرّية واحدة تر�سم 

اأ�سلوب الحياة ونظامها. 

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:97

من  بالنا�ض  ت�سير  ل  الإ�سالمّيّة  ال��ّدول��ة  اإّن  ٭ 

ظالم ول تلّوح بيدها اإلى نقاط بعيدة يعجز 

تزّج  ول  بو�سوح  اإب�سارها  عن  الم�سلم  الفرد 

به في مجموعة من المتناق�سات اّلتي تحمل 

�سعاراً واحداً ول تّتفق على محتواه.

ة �ص: 15 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ اإن الّدولة الإ�سالمّيّة ت�سير بالنا�ض في النور 

وتلّوح بيدها اإلى القّمة اّلتي يراها كّل م�سلم. 
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التعبئة  اإط��ار  الم�سلم في  الفرد  وه��ذا يجعل 

طريقه  اإل��ى  مطمّئناً  الإ�سالمّيّة  الح�سارّية 

واثقاً بهدفه وقادراً في نف�ض الوقت على تمييز 

�سالمة الم�سيرة اأو الإح�سا�ض بانحرافها لأّن 

لديه  وا�سحاً  دام  ما  الأع��ل��ى  والمثل  المثال 

فهو يملك المقيا�ض المو�سوعّي  اّلذي  يحكم 

على اأ�سا�سه با�ستقامة الم�سيرة اأو انحرافها.

ة �ص: 15 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ لي�ض الوعي ال�سيا�سّي لالإ�سالم وعياً للناحية 

ب��ل ه��و وعي  ال��ح��ي��اة فح�سب  ال�����س��ك��ل��ّي��ة م��ن 

كاملة  كلّية  نظرة  ال��ى  م���رّده  عميق  �سيا�سّي 

وال�سيا�سة  والج��ت��م��اع  وال��ك��ون  ال��ح��ي��اة  نحو 

والقت�ساد والخالق، فهذه النظرة ال�ساملة 

هي الوعي ال�سيا�سّي الكامل.

اأطروحة الوعي ال�سي��سّي العميق عند الإم�م ال�سهيد ال�سدر-

محّمد عبد الجب�ر- 2008-06-09 �سبكة العراق الثق�فية

الإيجابّي  الفّعال  الفهم  عبارة عن  الوعي  اإّن  ٭ 

اّلذي   و  الأّم����ة  نف�ض  ف��ي  ل��الإ���س��الم  المحّقق 

ي�ستاأ�سل جذور المفاهيم الجاهلّية ال�سابقة 

ا�ستئ�ساًل كاماًل ويحّول تمام مواقف الإن�سان 
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من مواقف الفكر الجاهلي الى موافق الفكر 

الإ�سالمّي والذوق الإ�سالمّي.

اأطروحة الوعي ال�سي��سّي العميق عند الإم�م ال�سهيد ال�سدر-

محّمد عبد الجب�ر- 2008-06-09 �سبكة العراق الثق�فية

٭ لي�ض الوعي ال�سيا�سّي لالإ�سالم وعياً للناحية 

فح�سب،  ��ة  الج��ت��م��اع��ّيّ ال��ح��ي��اة  م��ن  ال�سكلّية 

ال��ى نظرة  ب��ل ه��و وع��ي �سيا�سّي عميق م���رّده 

والجتماع  والكون  الحياة  نحو:  كاملة  كلّية 

وال�سيا�سة والقت�ساد والخالق، فهذه النظرة 

ال�ساملة هي الوعي الإ�سالمّي الكامل.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:98

اإحداهما:  وظيفتان:  لها  الإ�سالمّيّة  الّدولة  ٭ 

تربية الإن�سان على القاعدة الفكرّية، وطبعه 

والآخ���ر:  بطابعها،  واأحا�سي�سه  اّت��ج��اه��ه  ف��ي 

م��راق��ب��ت��ه م��ن خ���ارج واإرج���اع���ه ال���ى القاعدة 

الفكرّية اإذا انحرف عنها عملّياً.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:97
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الد�ستور

٭ اإّن اأحكام ال�سريعة الثابتة بو�سوح فقهّي مطلق 

ُتعتبر بقدر �سلتها بالحياة الجتماعّيّة جزءاً 

�سريحاً  عليه  ُن�ّض  �سواًء  الد�ستور  في  ثابتاً 

في وثيقة الد�ستور اأول.

ة �ص:7 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

النظام  في  الإن�سان  �سنع  من  كّله  الد�ستور  ٭ 

اأف�سل تقدير وفي  الديمقراطّي وُيمّثل على 

الأقلّية،  في  الأكثرّية  تحّكم  مثالّية  لحظات 

الد�ستور  م��ن  ال��ث��اب��ت��ة  الأج�����زاء  ت��م��ّث��ل  بينما 

اّل���ت���ي ت�سمن  ت��ع��ال��ى وع��دال��ت��ه  ���س��ري��ع��ة اهلل 

مو�سوعّية الد�ستور وعدم تحّيزه.

ة �ص:12 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

الأحكام الد�ستورّية مقيا�ض ثابت في �سيا�سة  ٭ 

وي�ساف  والخارجّية.  منها  الداخلّية  الّدولة 

اإلى الأحكام الد�ستورّية الم�سلحة الإ�سالمّيّة 

والم�سلمين.   الإ���س��الم  م�سلحة  تعني  اّل��ت��ي 

المقيا�سين  هذين  �سوء  على  ال��ّدول��ة  وتقوم 
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المجال  ف���ي  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ّي��ة  ال���ل���وائ���ح  ب��و���س��ع 

الداخلّي والخارجّي.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:277

الو�سع  ع��ن  ع��ب��ارة  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ الم�سلحة  ٭ 

ب��اع��ت��ب��اره دع����وة ومبداأ  الأف�����س��ل ل��الإ���س��الم 

وقاعدة للدولة والو�سع الأف�سل للم�سلمين 

وجانبها  الر�سالّي  جانبها  لها  اأّم��ة  بو�سفهم 

ال����م����ادّي. ف��ك��ّل م���ا ك���ان ي�����س��اع��د ع��ل��ى اإيجاد 

على  والم�سلمين  لالإ�سالم  الأف�سل  الو�سع 

هذا النحو فهو م�سلحة اإ�سالمّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:277

من  التدريب  اأ�سبح  الحا�سرة  ال��ظ��روف  في  ٭ 

واإعدادها،  ر�سدها  يجب  اّلتي  القوى  اأ�سباب 

الحكم  طبيعة  تقت�سيه  تعليم  ل��ذل��ك  ف��ه��و 

ال��د���س��ت��ورّي  اّل����ذي  ه��و وج���وب اإع����داد القّوة 

القتالّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:275
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�لقت�ساد و�لنظرة �لإ�سالمّية

٭ الملكّية العاّمة:هي كّل ملكّية للمال تعود اإلى 

الّدولة بو�سفها المن�سب الإلهّي في الأّمة اأو 

اإلى الّدولة الإ�سالمّيّة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

الإمام  اأو  النبّي  ملكّية  ه��ي  ال��ّدول��ة:  ملكّية  ٭ 

باعتباره من�سباً. وينوب عنها الحاكم ال�سرعّي  

اّلذي  يتمّتع ب�سالحّياتها القيادّية �سرعاً.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ ملكية الأّم��ة: هي كّل ملكّية للمال تعود على 

الأّمة الإ�سالمّيّة بو�سفها اأّمة وعلى امتدادها 

التاريخّي. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

الأّولوّية  نف�ض ح��ّق  ل��الأّم��ة:ه��و  ال��ع��اّم  ال��ح��ّق  ٭ 

اإذا اك��ت�����س��ب��ت��ه الأّم����ة  ف��ي��م��ا  اآن���ف���اً  ال���م���ذك���ورة 

التاريخّي  ام��ت��داده��ا  وعلى  ككّل  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ

فاإذا اكت�سبت هذا الحّق مثاًل في قطاع ملكّية 
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الّدولة كانت الرقبة ملكاً للدولة وكان لالأّمة 

حّق الأّولوّية.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

اأن ت�ستري حّق الأّولوّية من  الّدولة  من حّق  ٭ 

الفرد المحيي وتلزمه ببيعه اإذا اأّدى بقاء هذا 

اإخ��الل في عدالة توزيع الم�سادر  اإلى  الحّق 

. الطبيعية على الأفراد والتوازن الجتماعّيّ

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:18

العمل من  واأج��ور  الإنتاج  اأدوات  اأج��ور  د  تحدَّ ٭ 

ِقَبل الّدولة مع الّتجاه اإلى اإلغاء عامل الندرة 

الم�سَطنعة اّلتي يخلقها الحتكار.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:29

اإلى  ت����وؤّدي  ا�ستثنائّية  ظ���روف  ُوج����دت  ك��ّل��م��ا  ٭ 

ت��ع��ّر���ض ال���ت���وازن الج��ت��م��اع��ّيّ اإل����ى الخطر 

باّتخاذ  ل�سالحّياتها  وف��ق��اً  ال��ّدول��ة  ت��ت��دّخ��ل 

الإج�����������راءات ال��م��ن��ا���س��ب��ة لإي����ج����اد ال����ت����وازن 

الجتماعّيّ والحفاظ عليه.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:30
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الّدولة  ف���ي  الق��ت�����س��ادّي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة  ت��ّت��ج��ه  ٭ 

المنتج  بين  ال��ه��ّوة  ت�سييق  اإل��ى  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ

المبادلة  عملّية  دور  وا�ستئ�سال  والم�ستهلك 

عن  منف�سلة  ب�سورة  للك�سب  كاأ�سا�ض  نف�سها 

الإنتاج والعمل. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:33

٭ اإّن م�ستوى معي�سة الفرد يجب اأن ل يتجاوز 

للجميع  العاّم  الرخاء  م�ستوى  ج��اّدة  ب�سورة 

يكفل  بما  القيام  ه��و  ذل��ك  وتقدير  وللدولة 

عدم الإ�سراف.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:34

٭ اإّن النمو الطبيعّي للمجتمع الإ�سالمّي �سمن 

اإطار القت�ساد ال�سليم ل ي�سمح بوجود ظاهرة 

المجتمع  ن�ساأت في  اّلتي  والتكّد�ض  الحتكار 

القت�سادّية  الحياة  وا�ستقطبت  الراأ�سمالّي 

لقواعد  ال�سليم  التطبيق  كان  فيه. ومن هنا 

وقاية  خير  الّدولة  من  الإ�سالمّي  القت�ساد 

من حدوث اأعرا�ض هذه الظاهرة. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:38
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في  تتوّخى  اأن  الإ�سالمّيّة  الّدولة  على  يجب  ٭ 

الطبيعّية  العوائق  اإزال��ة  الإنتاج  �سيا�سة  ر�سم 

ومنجزاته  ال��ع��ل��م  خ���ب���رات  م���ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة 

اأ�ساليب  على  تقوم  له  موّجهة  خّطة  وو�سع 

الإح�ساء.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:9

٭ يجب على الّدولة اأن تزيل العوائق ال�سيا�سّيّة 

عن ا�ستثمار المجتمع لثروته وتق�سي على كّل 

الأّم��ة و�سيادتها  اّلتي تم�ّض كرامة  ظواهرها 

الت�سريعّية  ال�سيغ  ذل��ك  ومثال  ثروتها  على 

الإ�سالمّي  المجتمع  لتحرير  ُت��ّت��خ��ذ  اّل��ت��ي 

وا�ستعادته  القت�سادّية  التبعّية  اأ�سكال  من 

ال�سيطرة على كّل مجالت اقت�ساده.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:9-10

التركيز  تحارب  اأن  الإ�سالمّيّة  ال��ّدول��ة  على  ٭ 

بمختلف  والح��ت��ك��ار  الإن��ت��اج  ف��ي  الراأ�سمالّي 

اأ�سكاله.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:19
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في  ت�سعى  اأن  الإ���س��الم��ّي��ة  ال���ّدول���ة  ع��ل��ى  اإّن  ٭ 

وال�ستئ�سال  ب��ال��ع��م��ل  ال��ك�����س��ب  رب���ط  �سبيل 

اّلتي ل تقوم على  الك�سب  التدريجّي لأل��وان 

هذا الأ�سا�ض.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24

٭ يجب اأن تّتجه الّدولة في ظّل ال�سورة الكاملة 

اإلى  النقد  اإع���ادة  اإل��ى  الإ���س��الم��ّي  لالقت�ساد 

دوره الطبيعّي ك��اأداة للتبادل ل ك��اأداة لتنمية 

المال بالربا اأو الّدخار.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:25

٭ يجب اأن تّتجه الّدولة الإ�سالمّيّة اإلى تحويل 

دور النظام الم�سرفّي من كونه و�سيلة للتنمية 

لإثراء  و�سيلة  كونه  اإل��ى  للمال  الراأ�سمالّية 

في  المتفّرقة  اأم��وال��ه��ا  وتجميع  ك��ك��ّل  الأّم���ة 

م�سّب واحد لإ�سهام اأكبر عدد من المواطنين 

ما  وا�ستثمار  والتجميع  الّدخ����ار  عملّية  ف��ي 

ّخر في م�ساريع اإنتاجّية مفيدة تخّطط لها  يدَّ

الّدولة على اأ�سا�ض قواعد الم�ساربة )ال�سركة( 

في الفقه الإ�سالمّي بين العامل والمالك.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:25
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بتوفير  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ال��ّدول��ة  تلتزم  اأن  يجب  ٭ 

العمل في القطاع العاّم لكّل مواطن وباإعالة 

كّل فرد غير قادر على العمل اأو لم تتوّفر له 

لتوفير  الزكاة  بجباية  وتقوم  العمل،  فر�سة 

اأّنها  ك��م��ا   . ل��ل�����س��م��ان الج���ت���م���اع���ّيّ ���س��ن��دوق 

من  وغيره  النفط  ع��ائ��دات  ُخم�ض  �ض  تخ�سّ

الثروات المعدنّية لل�سمان الجتماعّيّ وبناء 

ت�سعه  تنظيم  وف���ق  للمواطنين  �سكن  دور 

الّدولة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:25

٭ يجب اأن تلتزم الّدولة الإ�سالمّيّة بالإنفاق من 

واردات القطاع العاّم على التعليم مّجاناً وفي 

ال�سحّية مجاناً  الخدمات  كّل مراحله وعلى 

مواطن  لكّل  ي��وّف��ر  نحو  على  اأ�سكالها  وب��ك��ّل 

القدرة على ال�ستفادة من المجال التعليمّي 

ال�سحّي بدون مقابل وفقاً لنظام معّين تقّرره 

الّدولة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:26

ال��ّث��روة ف��ي الإ���س��الم تمّثل جانباً من  اأح��ك��ام  ٭ 

الإن�سان  اأمانة  تحّدد  اّلتي  تعالى  اهلل  اأوام��ر 
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وتطبيقه  بها  التزامه  لدرجة  وفقاً  الخليفة 

لها.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:4

ال�سريعة  ف��ي  الثابتة  الأح��ك��ام  م��ن  ع���دداً  اإّن  ٭ 

الإ�سالمّيّة يتجاوز قدرة الفرد وُيعتبر حكماً 

م��وّج��ه��اً ن��ح��و ال��م��ج��ت��م��ع. وه����ذا ال��ن��ح��و من 

ال�سورة المحدودة  الأحكام ل مو�سع له في 

اّلتي تر�سم للفرد المتّدين �سلوكه القت�سادّي 

الكاملة  ال�سورة  في  اأ�سا�سّي  ج��زء  هي  بينما 

لقت�ساد المجتمع الإ�سالمّي.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:4

يجب  الإنتاج  عالقات  اأّن  الإ�سالم  ت�سّور  في  ٭ 

الإن�سان  خبرة  بتطوير  با�ستمرار  تتاأّثر  اأن 

ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة وت���ق���ّدم���ه ال��ع��ل��م��ّي. ول���ّم���ا كانت 

با�ستمرار  م��ت��ن��ام��ي��ة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��خ��ب��رة  ه���ذه 

الإن�سان  ع��الق��ة  ت��ت��ط��ّور  اأن  الطبيعّي  ف��م��ن 

عليها  �سيطرة  وي���زداد  ب��اّط��راد  الطبيعة  م��ع 

بها  يمار�ض  اّلتي  وو�سائله  لأدوات��ه  وتح�سيناً 

الإنتاج.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:8
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وجعُله  والملكّية  العمل  بين  الإ���س��الم  رب���ُط  ٭ 

العمل والحاجة اأ�سا�سين للملكّية في القت�ساد 

الإ�سالمّي لي�ض قراراً ن�سبّياً اأو اإجراءاً يراد به 

المنتجة كما  القوى  نمّو  العوائق عن  اإزاح��ة 

التاأميم ك�سرورة  ب�سرورة  المارك�سّية  توؤمن 

من �سرورات قوى الإنتاج.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:8

٭ رقبة المال: اإذا كان المال م�سدراً من م�سادر 

اّلتي  النفط  مناجم  اأو  ال��م��اء  ك��اآب��ار  ال��ّث��روة 

البئر  �ُسّمي  بالنفط  اأو  بالماء  الإن�سان  تمّد 

المال تمييزاً  نف�سها برقبة  والنهر  والمنجم 

لها عن الكّمّيات المحدودة اّلتي ُت�سحب من 

تلك الم�سادر.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ المباحات العاّمة:هي الّثروة الطبيعّية اّلتي لم 

عطي 
ُ
ُتمنح ملكيتها في البدء لفرد اأو لجهة واأ

منها  بال�ستفادة  حّقاً  المجتمع  اأف��راد  جميع 

دون تمييز لفرد على فرد مع بقاء رقبة المال 

- الم�سدر الطبيعّي - على اإباحته العاّمة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11
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ة: هي كّل ملكّية للمال تعود  الملكّية الخا�سّ ٭ 

المالك  وي�سبح  خا�سة  م�سلحة  اأو  فرد  اإل��ى 

ب��م��وج��ب��ه��ا غ��ي��ر م�����س��ئ��ول ع���ن دف���ع تعوي�ض 

الّدولة في مقابل منفعة ذلك  اأو  الأّم��ة  اإل��ى 

المال.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ حّق الأّولوّية: هو حّق خا�ّض يك�سبه الفرد في 

قطاع الملكّية العاّمة يجعل منه الفرد الأْولى 

بالنتفاع من غيره من الأفراد مع بقاء رقبة 

المال مندرجة في اإطار الملكّية العاّمة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ الِحَمى: هو اكت�ساب ملكّية اأو حّق في م�سدر 

اأ�سا�ض  ع��ل��ى  الطبيعّية  ال���ّث���روة  م�����س��ادر  م��ن 

ال�سيطرة والحيازة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

اّل����ذي  يجعل المرفق  ٭ الإح���ي���اء: ه��و ال��ع��م��ل  

ل��الإن��ت��اج ف��ع��اًل كحراثة  ال��ط��ب��ي��ع��ّي ���س��ال��ح��اً 

اإليها،  الماء  واإي�سال  تربتها  وتفتيت  الأر���ض 

ف����اإّن ذل���ك اإح��ي��اء ل���الأر����ض، وك��ذل��ك الك�سف 
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وعروقه  اإلى مخازنه  والو�سول  المعدن  عن 

هذا  ف���اإّن  م��ن��ه،  لال�ستخراج  �سالحاً  وجعله 

اأّن حفر الأر�ض للو�سول  اإحياء للمعدن كما 

اإلى عين الماء اإحياء للعين، وهكذا.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

ك��ّل م��ال يدخل في نطاق  ال��ع��اّم: هو  ٭ القطاع 

الملكّية العاّمة وكذلك اأي�ساً رقبة المال في 

المباحات العاّمة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ القطاع الخا�ّض: هو كّل مال يدخل في نطاق 

ة.  الملكّية الخا�سّ

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

تكون  اأن  المذهبّي  الراأ�سمالّي:معناه  الإنتاج  ٭ 

ل��ك�����س��ب ب�سورة  اأ���س��ا���س��اً  م��ل��ك��ّي��ة م����ال ���س��اب��ق 

اأّي عمل. وقد نطلق على ذلك  منف�سلة عن 

ذلك  وي�سمل  الراأ�سمالّية،  الطريقة  ال���س��م 

اأو  اأر���س��اً  اأو  ن��ق��داً  ال�سابق  ال��م��ال  ك��ون  ح��ال��ة 

و�سيلة اإنتاج.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11
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٭ الإنتاج الأّولّي: هو الإنتاج  اّلذي  يمار�ض فيه 

فيها  يتج�ّسد  لم  طبيعية  م��ادة  اإنتاج  المنتج 

اإن�سان �سابق كال�سناعات ال�ستخراجّية  عمل 

والإن��ت��اج ال��زراع��ّي في حالة ع��دم ك��ون البذر 

مملوكاً لمنتج �سابق، ونحو ذلك من عملّيات 

الإنتاج. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

٭ الإنتاج الثانوّي: هو الإنتاج  اّلذي  يمار�ض فيه 

ودخلت  ب�سرّياً  رت  ُط��وِّ قد  م��اّدة  اإنتاج  المنتج 

اإن�����س��ان منتج ف��ي مرحلة  ن��ط��اق م��ل��ك��ّي��ة  ف��ي 

�سابقة كما في ال�سناعات التحويلّية ك�سناعة 

الأقم�سة واإنتاج الآلة على مختلف اأ�سكالها. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:11

الحيازة  ت��ك��ون  اّل���ت���ي  ال���ح���الت  لح��ظ��ن��ا  اإذا  ٭ 

اأّنها هي حالت  بطبيعتها نجد  فيها احتكاراً 

من  الطبيعّية  الّثروة  م�سادر  على  ال�سيطرة 

اأرا�ٍض ومعادن وم�سادر الماء الطبيعية. واأّما 

الحالت اّلتي تكون الحيازة فيها م�سروعاً في 

النتفاع وعماًل اقت�سادّياً بطبيعتها ل احتكاراً 

فهي حالت حيازة مقادير محدودة من الّثروة 
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تلك  من  ي�ستمّدها  اأن  لالإن�سان  يمكن  اّلتي 

الم�سادر ومختلف مجالت الطبيعة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:16

ة لرقبة  ٭ ل يوؤذَن اإ�سالمّياً بن�سوء ملكّية خا�سّ

المال، اأّي لم�سدر الّثروة بنف�سه.  بل اإّن رقبة 

اإطار  اأو �سمن  للدولة  عاّماً  المال تظّل ملكاً 

المباحات العاّمة ل ا�ستثمار فيها ول تمييز.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:16

اأو  اأّي ح���ّق خ��ا���ّض  ب��ق��ي��ام  اإ���س��الم��ّي��اً  ل ي����وؤذَن  ٭ 

ة لالأفراد في الم�سادر الطبيعّية  ملكّية خا�سّ

للثروة باأق�سامها على اأ�سا�ض الِحمى والحيازة 

اأْي مجّرد ال�سيطرة لأّن الإ�سالم األغى الحمى 

اإّل  ِحَمى  ل  اأن��ه   P الأعظم  الر�سول  واأعلن 

ال�سكل  ه��و  الحمى  لأّن  وذل��ك  وللّر�سول  هلل 

الح��ت��ك��ارّي م��ن ال��ح��ي��ازة، ف��ح��ي��ازة الم�سادر 

اأو  ال��ح��ائ��ز  لتمّلك  اأ���س��ا���س��اً  لي�ست  الطبيعّية 

ولي�ست  اح��ت��ك��ار  لأّن��ه��ا  ��اً  خ��ا���سّ ح��ّق��اً  اكت�سابه 

عماًل اقت�سادّياً.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:17
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٭ �سمح الإ�سالم بن�سوء حّق خا�ّض لالأفراد على 

اأ�سا�ض الإحياء فقط لأّنه عمل اقت�سادّي ولي�ض 

اأو قابلّية  احتكاراً. وهذا العمل يخلق فر�سة 

ال�ستثمار والنتفاع بالم�سدر الطبيعّي.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:17

عملّية  في  المبذول  الب�سرّي  للجهد  نتيجة  ٭ 

الإحياء ي�سبح للمحيي حّق النتفاع بالم�سدر 

اأولى من غيره بالنتفاع من  الطبيعّي كونه 

هذا  ولكّن  بعمله.  خلقها  اّلتي  الفر�سة  تلك 

اأّن رقبة المال تكون ملكاً له اأو حّقاً  ل يعني 

اً من حقوقه بل باإمكان غيره اأن ي�ستفيد  خا�سّ

اإحياء  عملّية  خ��الل  من  نف�سه  الم�سدر  من 

اأخرى يخلق بها فر�سة منا�سبة.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:17

المحيي  الفرد  الإح��ي��اء فقد  زال��ت معالم  اإذا  ٭ 

اأن يعيد  اآخ���ر  ح��ّق الأّول���وّي���ة وك���ان لأّي ف��رد 

محّل  وي��ح��ّل  حياته  ف��ي  الطبيعّي  الم�سدر 

الفرد ال�سابق. وعلى العموم ل يجوز لأّي فرد 

يمار�ض عمله على م�سدر طبيعّي ويحييه اأن 

يجّمده اأو يتراخى في ا�ستثماره وتوظيفه في 
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عملّية الإنتاج بالنحو المنا�سب.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:18

٭ اإّن الإح��ي��اء ي���وؤّدي اإل���ى ح��ّق الأّول���وّي���ة للفرد 

اّلذي   الطبيعّي   الم�سدر  المحيي في حدود 

اإل��ى غيره م��ا ل��م يتّم  اأح��ي��اه ول يمتّد ال��ح��ّق 

اأّن من اكت�سب حّق  اإحياوؤه فعاًل. وهذا يعني 

الأّولوّية في الأر�ض على اأ�سا�ض اإحيائها زراعّياً 

ال��ح��ّق نف�سه ف��ي المعادن  ل��ه  ي��ك��ون  م��ث��اًل ل 

والثروات الطبيعّية اّلتي ت�سّمها الأر�ض.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:18

٭ لي�ض ال�سماح العاّم لالأفراد بالإحياء واكت�ساب 

اّلتي  الممكنة  الأ�سكال  اأحد  اإّل  الأّولوّية  حّق 

العاّم  القطاع  ا�ستثمار  في  ال��ّدول��ة  تمار�سها 

تمار�ض  اأن  ل��ل��دول��ة  اق��ت�����س��ادّي��اً.  وت��وظ��ي��ف��ه 

ا�ستثمار القطاع العاّم باأ�سكال اأخرى اإذا كانت 

تحّقق نتائج اأف�سل بالن�سبة اإلى مجمل الحياة 

القت�سادّية للمجتمع الإ�سالمّي.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:18
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٭ من المهّم اأن يالَحظ اأّن الإحياء  اّلذي  يك�سب 

حّق الأّولوّية هو العمل المبا�سر المنفق فال 

اأ�سا�ساً  الراأ�سمالّية  بالطريقة  الإحياء  ُيعتبر 

لكت�ساب حّق الأّولوية وهو ا�ستخدام الأجراء 

لعملّية الإحياء وتزويدهم بالأدوات الالزمة 

للعملّية فاإّن راأ�ض المال  اّل��ذي  يغطي اأجور 

يمتلك  ل  لالإحياء  المادّية  والأدوات  العمل 

حقاً في الأر�ض واإّنما ين�ساأ الحّق على اأ�سا�ض 

العمل المبا�سر.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:18

٭ اإّن القت�ساد الإ�سالمّي يّتفق مع كّل المذاهب 

الهتمام  ���س��رورة  ف��ي  الأخ���رى  الجتماعّيّة 

بالإنتاج وبذل كّل الأ�ساليب الممكنة في �سبيل 

الخليفة  الإن�سان  وتمكين  وتح�سينه  تنميته 

من  المزيد  على  ال�سيطرة  من  الأر���ض  على 

نعمها وخيراتها.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:21

كق�سّية  الإنتاج  تنمية  الإ�سالم  يطرح  حينما  ٭ 

ي�سعها  لتحقيقها  اج��ت��م��اع��ّي��اً  ال�سعي  يجب 

الإن�����س��ان��ّي ووفقاً  ال��ح�����س��ارّي  اإط��اره��ا  �سمن 
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ل���الأه���داف ال��ع��اّم��ة ل��خ��الف��ة الإن�������س���ان على 

ي��خ��ت��ل��ف ع���ن المذاهب  الأر�������ض. وم���ن ه��ن��ا 

والمنهج  التقييم  ف��ي  ال��م��ادّي��ة  ��ة  الج��ت��م��اع��ّيّ

اختالفاً كبيراً.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:21

النظام الراأ�سمالّي يعتبر تنمية الإنتاج هدفاً  ٭ 

الّثروة  الإ�سالم ل يرى تجميع  بينما  بذاتها 

الرخاء  لإيجاد  و�سيلة  هو  واإّنما  بذاته  هدفاً 

اأن  العدالة الجتماعّيّة من  والرفاه وتمكين 

تاأخذ مجراها الكامل في حياة النا�ض و�سرطاً 

على  ال�سالحة  الخالفة  تحقيق  �سروط  من 

مجتمع  بناء  في  الر�سيدة  واأهدافها  الأر���ض 

الّتوحيد.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:21-22

٭ اإّن الإنتاج في القت�ساد الإ�سالمّي ل يتحّرك 

وفقاً لموؤ�ّسرات الطلب في ال�سوق فح�سب كما 

هو  بل  الراأ�سمالّي  المجتمع  في  الحالة  هي 

يتحّرك قبل كّل �سيء  اإيجاباً لتوفير المواّد 

الحيوّية الاّلزمة لكّل فرد مهما كانت ظروف 

ال��ط��ل��ب ف���ي ال�����س��وق وي��ع��ت��ب��ر ذل���ك فري�سة 
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واجباتهم  ي��م��ار���س��ون  ك��م��ا  اأف�����راده  يمار�سها 

اإلى  بها  يتقّربون  اّلتي  وعباداتهم  ال�سرعّية 

اهلل تعالى.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:22

اإّن الإنتاج في المجتمعات الراأ�سمالّية يعاني  ٭ 

في حالت معّينة من ت�سّخم م�سطنع وذلك 

والطلب  للطلب.  وفقاً  يتحّرك  الإن��ت��اج  لأّن 

ل ي��ع��ن��ي ف���ي ال��م��ج��ت��م��ع ال���راأ����س���م���ال���ّي طلب 

الم�ستري.  ط��ل��ب  ب��ل  الحقيقّي  الم�ستهلك 

وال��م�����س��ت��ري ك��ث��ي��راً م��ا ي��ك��ون اأح���د الو�سطاء 

المتنّوعين  اّلذين يتفّنن المجتمع الراأ�سمالّي 

في �سنعهم وتوزيع الأدوار عليهم.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:22

٭ اإّن اإن�سانّية القت�ساد الإ�سالمّي وارتكازه على 

الإيمان بملكّية اهلل العاّمة، وخالفة الإن�سان 

الّثروة  تقا�سم  تبرز  اّلتي  وحدها  هي  هو  له 

بالمنطق  والجماعة  الأف����راد  بين  المنتجة 

القراآنّي القائل )اآمنوا باهلل ور�سوله واأنفقوا 

مما جعلكم م�ستخلَفين فيه(.

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24
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٭ الّثروة اّلتي تدخل في عملّية الإنتاج الثانوّي 

تظّل ملكاً للعامل  اّلذي  ملكها بالإنتاج الأّولى 

ما لم يح�سل بينه وبين فرٍد اآخر اّتفاق يعّدل 

من ذلك. 

خطوط تف�سيلية عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:29

التوزيع  عالقات  من  الإنتاج  و�سيلة  تحرير  اإّن  ٭ 

للتاريخ  المحّرك  الهدف  هو  كان  اإذا  المعيقة 

ف�سوف يتوّقف التاريخ عند تحريرها ويجّف كّل 

ما في الإن�سان من طاقات التطّور والإبداع.

ة �ص: 5 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ف���ي العرف  ال���ث���رّي ال��ن��ب��ّي��ل ي��ح�����س��ن ���س��ن��ع��اً  ٭ 

بمعونة  وت��ب��ّرع  مدر�سة  �ساد  اإذا  الراأ�سمالّي 

ال�ستاء للفقراء المنكوبين، اأو اأقر�ض الّدولة 

في اأزمة من اأزماتها قر�ساً دون فائدة.. غير 

اأّن عمل هذا الثرّي لن ي�سل اإلى درجة العمل 

البطولّي،  اّلذي  ينفقه قائد �سيا�سّي محّنك 

في �سبيل تحرير بالده من الأ�سر ال�سيا�سّي، 

واإعادة كرامتها المغت�سبة اإليها، لأّن الجانب 

المو�سوعّي لهذا العمل اأ�سخم ومنفعته في 

حياة النا�ض اأكبر.

الإط�ر الفكري الع�م لالأعم�ل ال�س�لحة �ص:2
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�ل�سيا�سة �خلارجّية

الم�سلحة  اأّن  اإل���ي���ه  الإل���ت���ف���ات  ي��ن��ب��غ��ي  م���ا  ٭ 

ال��و���س��ع الأف�سل  ت��ع��ن��ي   اّل���ت���ي  ���ة  الإ����س���الم���ّيّ

لالإ�سالم والم�سلمين قد تختلف من بلد اإلى 

بلد ومن ظرف اإلى ظرف.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:278

٭ قد تكون مثاًل �سّرية الدعوة في بع�ض البالد 

الكافرة هي الو�سع الأف�سل لالإ�سالم بو�سفه 

دعوة تتبّناها الّدولة الإ�سالمّية وتحملها اإلى 

اأرجاء الأر�ض فتقّرر الّدولة �سرّية الدعوة في 

ذلك البلد وفقاً للم�سلحة الإ�سالمّية وتدّخلها 

في ح�ساب عالقاتها واتفاقّياتها معه.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:278

بدرا�سة  ت���ق���وم  ال�����ّدول�����ة  ف�������اإّن  ع������اّم  ب�����س��ك��ل  ٭ 

وتراعيها في عالقتها  الإ�سالمّية  الم�سلحة 

الخارجّية لأّنها الم�سوؤولة عن رعاية الإ�سالم 

والم�سلمين.  

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:278
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الم�سلمين  ل��وط��ن  ال��غ��ازي��ة  ال���ّدول���ة  ن��ع��ت��ب��ر  ٭ 

ونفوذها  ا�ستعمارها  وط��رق  �سورها  بجميع 

دولة محاربة لالإ�سالم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �سفحة:278

٭ ع��ن��د ق��ي��ام ال���ّدول���ة الإ���س��الم��ّي��ة وب��ع��ده ف���اإّن 

المقيا�ض العاّم في �سيا�سة الّدولة الخارجّية 

الغازية  ال��ك��اف��رة  ال���ّدول���ة  بمقاطعة  يق�سي 

لبالد الم�سلمين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:278

٭ اإّن م�سوؤولّية الّدولة في الجهاد لرفع النفوذ 

الكافر ل تقف عند الوطن الإ�سالمّي  اّلذي  

ي�سكنه الم�سلمون فعاًل بل ي�سمل الأر�ض اّلتي 

فتحها الم�سلمون وكانت عامرة عند الفتح ثّم 

انتزعها الكافر مّرة اأخرى من يدهم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:278

٭ اإذا ُفقد الإ�سالم مركزه من القاعدة الأ�سا�سّية 

وا�سُتبدل بغيره من القواعد الفكرّية وا�ستبدل 
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بالالقاعدة فاإّن الدعوة اإلى الإ�سالم يجب اأن 

تكون دع��وة لإع���ادة الإ���س��الم اإل��ى مركزه من 

ال��ّدول��ة وم��ن الأّم��ة في عملّية تغيير �ساملة 

لكّل الواقع الالاإ�سالمّي.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:279

٭ اإذا التقت ق�سية حّقة مع م�سلحة دولة كبرى 

وجد الحّق ل�ساناً معّبراً عنه في قاعات الأمم 

المّتحدة بقدر الرتباط  الم�سلحّي. واأّما اإذا 

لم تجد اأّي دولة كبرى م�سلحة لها في تبّني 

اأّي ق��درة له  ه��ذا الحّق فلن يجد ه��ذا الحّق 

على اجتياز اأ�سوار الأمم المّتحدة. 

ة �ص: 10 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

ال�ساحة  على  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ال��ّدول��ة  تعامل  اإّن  ٭ 

يَُّها  الّذين اآَمنُوْا 
َ
الدولّية يج�ّسد قوله تعالى:{يَا اأ

ِباْلِق�ْسِط َوَل يَْجِرَمنَُّكْم �َسنَاآُن  ِ �ُسَهَداء 
اِميَن هلِلّ ُكونُوْا َقوَّ

َواتَُّقوْا  ِللتَّْقَوى  ْقَرُب 
َ
اأ ُهَو  اْعِدلُوْا  تَْعِدلُوْا  لَّ 

َ
اأ َقْوٍم َعَلى 

 َخِبيٌر ِبَما تَْعَمُلوَن}.
َ
 اإِنَّ اهلل

َ
اهلل

على  الإ�سالمّيّة  الّدولة  تعامل  اأّن  في  �سّك  ول 

عالمياً  ي���وؤّدي  ال��روح  بهذه  الدولّية  ال�ساحة 
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على  وتوعيته  الإن�سانّي  ال�سمير  اإيقاظ  اإلى 

للم�ساهمة  وتحريكه  والحّق  العدل  مفاهيم 

في م�سيرة العدل على الأر�ض.

ة �ص: 10 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

اأن ُيعبد  اأري��د  األمي هلل تعالى ولأّن��ي  اإذا ك��ان  ٭ 

اهلل في الأر�ض واأريد اأن ل يخرج النا�ض من 

اأرت��ف��ع عن  ���س��وف  اأف���واج���اً فحينئذ  دي��ن اهلل 

حدود العرق واإيران وباك�ستان و�سوف اأعي�ض 

لم�سالح الإ�سالم و�سوف اأتفاعل مع الأخطار 

اّلتي تهّدد الإ�سالم بدرجة واحدة في اأّي من 

اأرجاء العالم الإ�سالمّي الأخرى.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:296

٭ اأّما حكم المعاهدات والّتفاقات اّلتي تبرمها 

فهو  باختيارها  تقّرها  اأو  الإ�سالمّيّة  الّدولة 

اأّنها معاهدات نافذة يجب الوفاء بها.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:278 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 
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العدّو ل يعني بطبيعة  ه��ذا  اإّن وج��وب جهاد  ٭ 

الحال القيام باأعمال تعّر�ض العاملين للخطر 

دون نتيجة اإيجابّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:269

٭ هّيا اإلى راية الإ�سالم، راية الكرامة الإن�سانّيّة 

والعّزة، راية الحرّية وال�سعادة، راية النعتاق 

والتحّرر من القوى الطاغية.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:21

راية  المباركة  ثورتنا  ترفع  اأن  الطبيعّي  من  ٭ 

الإ���س��الم ب��اع��ت��ب��اره ال��ط��اق��ة ال�����س��م��اوّي��ة اّلتي 

في اإمكانها اأن تمّون ثورات الّتحرير بكّل ما 

ت�سبو اليه من عدالة و�سالم وم�ساواة وتحّقق 

اأهدافها الن�سالّية العالية.

مذكرات ال�سيد ال�سهيد مهدي الحكيم )ر�ص( �ص:23

الإ���س��الم قادراً  ك��ان  الباهتة  العقيدة  في ظ��ّل  ٭ 

ال��م��الي��ي��ن من  ي��ق��ن��ع  اأن  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رار 

الم�سلمين بدفع الفرائ�ض المالّية المترّتبة 

عليهم طواعية مع اأّن هوؤلء اأنف�سهم يتهّربون 
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بمختلف الو�سائل من دفع ال�سرائب الر�سمّية 

الم�سلمة( مع ما تتمّتع به من  )للدول غير 

للمتخّلفين  �سارمة  وعقوبات  قانونّي  اإل��زام 

الإ�سالم  ق��درة  بمدى  ظّنكم  فما  دفعها.  عن 

الإ�سالمّيّة  الّدولة  �سرائب  دفع  تاأمين  على 

اأخذ  يتّم  حينما  التنمية  عملّيات  ومتطّلبات 

هذه ال�سرائب والمتطّلبات با�سم الإ�سالم؟

ة �ص: 14 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

٭ في ظّل العقيدة الباهتة اأثبت الإ�سالم قدرته 

اأن يجمع بطريقة عفوّية  مّرات عديدة على 

اأع���داداً  الإ���س��الم  راي��ة  وتحت  الجهاد  وبا�سم 

الدعوة  يلّبون  اّلذين  المقاتلين   من  هائلة 

اأّن  ن��رى  بينما  الّدينّية  لعقيدتهم  ا�ستجابة 

تجمع  اأن  ت�ستطيع  ل  الع��ت��ي��ادّي��ة  ال���ّدول���ة 

هذه الأعداد لأّي معركة اإّل با�ستعمال اأق�سى 

اأ�ساليب ال�سبط وال�سيطرة. فما ظّنكم بهذا 

في  الجتماعّيّة  ال��ق��ي��ادة  امتلك  اإذ  الإ���س��الم 

الأّمة؟ وما هو التحّول العظيم  اّلذي  �سوف 

القتالّية  ال��ط��اق��ات  تعبئة  مجال  ف��ي  ينجزه 

لالأّمة؟

ة �ص: 14 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ
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لماأ�ساة  حّد  يو�سع  الإ�سالمّيّة  الّدولة  بقيام  ٭ 

الم�سلم  الفرد  كيان  في  والتجزئة  الن�سطار 

م��ت��ع��ار���س��ة في  ع��ل��ي��ه ولءات  ت��ف��ر���ض  اّل���ت���ي 

حياته.

ة �ص: 14 من�بع القدرة في الّدولة الإ�سالمّيّ

اإّل  دائ��م��اً  حا�سماً  ع��الج��اً  كانت  م��ا  ال��ق��ّوة  اإّن  ٭ 

للفراعنة والجبابرة.

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ

اأعظم  وهي   � المّتحدة  الوليات  اأخفقت  لقد  ٭ 

�سنعها  اّل��ت��ي  الح�سارات  اأ�سخم  ع��ن  تعبير 

ق��ان��ون تحريم الخمرة  ف��ي و���س��ع   � الإن�����س��ان 

مو�سع التنفيذ لأّن من التناق�ض اأن نترّقب 

من المجتمع  اّلذي  ا�ست�سلم ل�سهوة الخمرة 

اّلتي ترتفع به  القوانين  ي�سّن  اأن  وعبودّيتها 

من الح�سي�ض  اّلذي  اختاره لنف�سه. 

المدر�سة الإ�سالمية �ص: 30 

٭ ل��ع��م��ري اإّن م��ن ال�����س��رورّي ل��ن��ا ال��ي��وم اإب���راز 

اّلتي تبرهن  التاريخّية من حياتنا  الجوانب 

الإ�سالم  لعبها  اّلتي  الجّبارة  المواقف  على 
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في  متمّثاًل  والم�ستعمرين  ال�ستعمار  �سّد 

علمائه وقادته الفكرّيين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة9
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تنظيمات و�ّتاهات

توزيع  م�����س��األ��ة  ي�سبه  ال��ح��زب��ّي  التنظيم  اإّن  ٭ 

كتاب  حين يطرح فيها ال�سوؤال:ما هي اأف�سل 

ط��ري��ق��ة ل��ت��وزي��ع��ه واإي�����س��ال��ه اإل����ى اأك��ب��ر عدد 

ممكن من القّراء؟ والتنظيم اإنما هو طريقة 

اأكبر عدد ممكن  الى  الإ�سالم  اأفكار  لإي�سال 

من الم�سلمين«.

طريقة حزب اهلل في العمل الإ�سالمّي �ص 89

اأهل  مذهب  يتبّنى  منّظم  ح��زب  وج��ود  بغير  ٭ 

البيت ويعر�ض الإ�سالم الحقيقّي  اّلذي  اأتى 

به الر�سول P ل يمكن اإقامة دولة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:283

ف��ي و�سائل  داخ��ل��ّي��اً  تنتظم  ف��ائ��دة جماعة  م��ا  ٭ 

معي�ستها وطرائق جهادها اإلى مجال دعوتها 

يعملون من  اّل��ت��ي  الأه����داف  يحّققون  ل  ث��م 

اأجلها ول يكون لهم ارتباط باأهداف الّر�سالة 

كما يجب؟

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355
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٭ ما فائدة التنظيم اإذا كان المنّظمون يعي�سون 

ة؟ اإّن  م�سالحهم الفكرّية وم�سالحهم الخا�سّ

التنظيم اأداة من اأدوات عملنا ل غاية. فالغاية 

ال��ن��وع��ّي��ة ه��ي ت��وع��ي��ة ه���ذه ال��دع��وة الفكرّية 

ور�سالتها  اأه��داف��ه��ا  ت��ع��ي  بحيث  وال��روح��ّي��ة 

ودورها بالحياة.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

الأداة  بين  اأم��ري��ن:  بين  نخلط  ل  اأن  يجب  ٭ 

والغاية، بين التنظيم والتوعية. التوعية هي 

اأّما التنظيم  اّل��ذي  ينف�سل  قرين التنظيم. 

اأمر ل يحّقق لنا هدفاً ول  عن التوعية فهو 

يخدم لنا ر�سالة.

وم�س�ت – مح��سرات ال�سهيد ال�سدر – المح��سرة 17 – �ص:355

اإّل  العراق  في  الإ�سالمّية  الحكومة  تقوم  ل  ٭ 

م�ستوى  ع��ل��ى  العلمّية  ال��ح��وزة  ن�سجت  اإذا 

الإ�سراف اأو اإدارة الحكومة الإ�سالمّية. 

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �سفحة:292
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جملة  عالج  واإن  ال�سيوعّي  النظام  اأّن  الواقع  ٭ 

من اأدواء الراأ�سمالّية الحّرة، بمحوه للملكّية 

م�ساعفات  له  العالج  هذا  اأّن  غير  الفردية؛ 

وطريقة  باهظاً،  العالج  ثمن  تجعل  طبيعّية 

تنفيذه �ساّقة على النف�ض ل يمكن �سلوكها اإّل 

اإذا ف�سلت �سائر الطرق والأ�ساليب. 

68 المدر�سة الإ�سالمية – �ص: 

ول  طاقاته،  ال�سيوعيون  يعت�سر  اإن�ساناً  اإّن  ٭ 

وتاأمين  واأج��ر عادل  اإلى حياة طّيبة  يطمئّن 

اإن�سان قد ُحرم من  اأوقات الحاجة.. لهو  في 

الحياة  وب��ي��ن  بينه  ب��ال��ح��ي��اة، وح��ي��ل  ال��ت��م��ّت��ع 

يعي�ض  اإن�����س��ان��اً  اأّن  ك��م��ا  ال��م�����س��ت��ق��ّرة.  ال��ه��ادئ��ة 

مهّدداً في كّل لحظة، محا�َسباً على كّل حركة، 

ولل�سجن  محاكمة،  بدون  لالعتقال  معّر�ساً 

وال��ن��ف��ي وال��ق��ت��ل لأدن����ى ب�����ادرة.. ل��ه��و اإن�سان 

ع مرعوب، ي�سلبه الخوف حالوة العي�ض،  مروَّ

وينّغ�ض الرعب عليه مالذ الحياة.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:72-71

ب���اأّن ميدانه  اآم���ن  اإذا  المجتمع  ف��ي  ف��رد  ك��ّل  ٭ 

حياته  هو  العظيم  ال��وج��ود  ه��ذا  في  الوحيد 
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في  بحّرّيته  اأي�ساً  واآم���ن  ة،  الخا�سّ ال��م��اّدّي��ة 

ل  واأّن��ه  وا�ستثمارها،  الحياة  بهذه  الت�سّرف 

اإّل  غ��اي��ة  ال��ح��ي��اة  ه��ذه  م��ن  يك�سب  اأن  يمكن 

هذه  واأ�ساف  المادة..  له  توّفرها  اّلتي  الّلّذة 

العقائد المادّية اإل��ى حّب ال��ذات،  اّل��ذي  هو 

ال�سبيل   ي�سلك  ف�سوف  طبيعته،  �سميم  م��ن 

اأ�ساليبهم  وينّفذ  الراأ�سمالّيون  �سلكه  اّل��ذي  

حّريته  قاهرة من  ق��ّوة  تحرمه  لم  ما  كاملة 

وت�سّد عليه ال�سبيل.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:78

٭ اإّن الّثروة اّلتي ت�سيطر عليها الفئة الراأ�سمالّية 

في ظّل القت�ساد المطلَق، والحرّيات الفردّية، 

وتت�سّرف فيها بعقلّيتها المادّية.. ت�سّلم � عند 

تاأميم الّدولة لجميع الثروات، واإلغاء الملكّية 

المكّون  ال��ّدول��ة،  جهاز  نف�ض  اإل��ى   � الخا�سة 

المفاهيم  نف�ض  عليهم  ت�سيطر  جماعة  من 

واّل��ت��ي تفر�ض عليهم  ال��ح��ي��اة،  ال��م��ادّي��ة ع��ن 

تقديم الم�سالح ال�سخ�سّية بحكم غريزة حّب 

الذات، وهي تاأبى اأن يتنازل الإن�سان عن لّذة 

الم�سلحة  دام��ت  ع��و���ض. وم��ا  ب��ال  وم�سلحة 

المادّية هي القّوة الم�سيطرة، بحكم مفاهيم 

ت
ها

ّتا
وا

ت 
ما

ي
ظ

ن
ت



270

جديد  من  ُت�ستاأنف  ف�سوف  المادّية،  الحياة 

ُيعّر�ض  و�سوف  والتناف�ض،  لل�سراع  ميادين 

المجتمع لأ�سكال من الخطر وال�ستغالل.

المدر�سة الإ�سالمية – �ص:82

٭ اإنَّ الفكرة الأ�سا�سّية في الح�سارة الغربّية ل 

حّتى  ال�سيا�سّي،  الحقل  ف��ي  مجراها،  ت��اأخ��ذ 

تبداأ تتناق�ض وت�سطدم بالواقع، وتّتجه الى 

لون من األوان ال�ستبداد والفردّية في الحكم، 

الأكثرّية  تقدير في حكم  اأف�سل  يتمّثل على 

لالأقلّية.

120 المدر�سة الإ�سالمية – �ص:-119 

ت
ها

ّتا
وا

ت 
ما

ي
ظ

ن
ت



271

�حلكم وولية �أمر �مل�سلمني

الت�سريعّية  ال�سيغ  ي�سع  اأن  الأم��ر  ول��ّي  على  ٭ 

الممكنة اّلتي تحافظ على التوازن الجتماعّيّ 

في توزيع المال وتحول دون ترّكزه في اأيدي 

اأفراد محدودين.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:19

٭ اإّن توفير م�ستوى معي�سّي موّحد اأو متقارب لكّل 

اإ�سالمّي ل بّد للحاكم  اأف��راد المجتمع هدف 

ال�سرعّي من ال�سعي في �سبيل تحقيقه.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:19

الكتاب  م��ن  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ال��ن�����س��و���ض  ف��ي  اإّن  ٭ 

وتبّنيها  معّينة  قيم  على  ي��وؤّك��د  م��ا  وال�����س��ّن��ة 

والق�سط ونحو  والعدالة  والأخّوة  كالم�ساواة 

ل�ستيحاء  اأ�سا�ساً  ت�سّكل  القيم  وه��ذه  ذل��ك. 

���س��ي��غ ت�����س��ري��ع��ّي��ة م��ت��ط��ّورة وم��ت��ح��ّرك��ة وفقاً 

تلك  تحقيق  تكفل  والمتغّيرات  للم�ستجّدات 

ال�سرعّي في  القيم وفقاً ل�سالحّيات الحاكم 

ملء منطقة الفراغ.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:19
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الزكاة  الثابتة و�سعت  الت�سريعّية  اإّن ال�سيغة  ٭ 

اأّن��ه ثبت  اأق�سام من الأم��وال غير  على ت�سعة 

ع��ن الإم���ام اأّن���ه و���س��ع ال��زك��اة ف��ي ع��ه��ده على 

اأم������وال اأخ�����رى اأي�����س��اً ك��ال��خ��ي��ل م��ث��اًل وهذا 

اأّن الزكاة كنظرة    عن�سر متحّرك يك�سف عن 

من  واأّن  م��ال  دون  بمال  تخت�ّض  ل  اإ�سالمّية 

حق ولّي الأمر اأن يطّبق هذه النظرّية في اأّي 

مجال يراه �سرورّياً.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:23

العاّمة  الن�سو�ض  ف��ي  و�سعت  ال�سريعة  اإّن  ٭ 

وعنا�سرها الثابتة اأهدافاً لولّي الأمر وكّلفته 

بتحقيقها اأو ال�سعي من اأجل القتراب نحوها 

اأ�سا�ساً  ت�سّكل  الأه��داف  وه��ذه  الإمكان.  بقدر 

لر�سم ال�سيا�سة القت�سادّية و�سياغة العنا�سر 

المتحّركة في القت�ساد الإ�سالمّي بال�سورة 

اأو تجعل الم�سيرة  اّلتي تحّقق تلك الأهداف 

من  ممكن  قدر  باأق�سى  مّتجهة  الجتماعّيّة 

ال�سرعة نحو تحقيقها.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:23
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٭ ه��ن��اك ه����دف ث��اب��ت ي��ج��ب ع��ل��ى ول����ّي الأم����ر 

اأوتي  ال�سبيل بما  ال�سعي في هذا  اأو  تحقيقه 

من اإمكانات وهو توفير حّد اأدنى يحّقق الغنى 

المجتمع  اأف���راد  لكّل  المعي�سة  م�ستوى  ف��ي 

الإ�سلمّي.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:24

٭ الحكم في الّدولة الإ�سالمّيّة هو رعاية �سوؤون 

ولذلك  ��ة.  الإ���س��الم��ّيّ لل�سريعة  طبقاً  الأّم���ة 

وعلى  الراعي  ا�سم  كثيراً  الحاكم  ُيطلق على 

المحكومين اإ�سم الرعّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1  �سفحة:271

ي�سرح  اأن  الم�سلمين  من  ال��ع��ارف  على  يجب  ٭ 

اأداًء  اأح��ك��ام الإ���س��الم  ل��ل��دول��ة م��ا تجهله م��ن 

يجهلها  لمن  الإ���س��الم  اأح��ك��ام  تعليم  لوجوب 

ة ال�سلطة الحاكمة. خا�سّ

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء 1 �سفحة:270
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الإ�سالم  ف��ي  الحكم  ���س��روط  م��ن  العدالة  اإّن  ٭ 

عن  المق�سود  الحاكم  بانحراف  ت��زول  وه��ي 

الإ�سالم فت�سبح �سلطته غير �سرعّية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:270 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

الجهاز  ع��زل  م��ن  الم�سلمون  يتمّكن  ل��م  اإذا  ٭ 

الحاكم وجب عليهم ردعه عن المع�سية طبقاً 

المنكر  والنهي عن  بالمعروف  الأمر  لأحكام 

في ال�سريعة المقّد�سة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:270 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 
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مع �لإمام �خلمينّي } 

و�لثّورة �لإ�سالمّيّة

 العظمى الإمام المجاهد ال�سّيد 
ّ

٭ �سماحة اآية اهلل

الخمينّي دام ظّله، ا�ستمعت الى برقّيتكم اّلتي 

عّبرتم بها عن تفّقدكم الأبوّي لي. و اإّني اإذ ل 

يتاح لي الجواب عن البرقّية � لأّني مودع في 

زاوية البيت ول يمكن اأن اأرى اأحداً اأو يراني 

اأحد � ل ي�سعني اإّل اأن اأ�ساأل المولى � �سبحانه 

لالإ�سالم،  م���ن���اراً  ظ��ّل��ك��م  ي��دي��م  اأن   � وت��ع��ال��ى 

ويحفظ الّدين الحنيف بمرجعّيتكم القائدة. 

اأن يتقّبل مّنا العناء في �سبيله،  اأ�ساأله تعالى 

واأن ي��وّف��ق��ن��ا ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ع��ق��ي��دة الأّم����ة 

اأّي اإن�سان  الإ�سالمّيّة العظيمة، ولي�ض لحياة 

م��ن وجوده  لأّم��ت��ه  يعطي  م��ا  بقدر  اإّل  قيمة 

اأعطيتم للم�سلمين من  وحياته وفكره. وقد 

وجودكم وحياتكم وفكركم ما �سيظّل به على 

مدى التاريخ مثاًل عظيماً لكّل المجاهدين، 

 وبركاته. 
ّ

وال�سالم عليكم ورحمة اهلل

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 138 
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٭ يجب عليكم اأن ل تتعاملوا مع هذه المرجعّية 

- واأي مرجعّيته - بروح عاطفّية و�سخ�سّية، 

ب���ي ح���اج���زاً عن  ارت��ب��اط��ك��م  ت��ج��ع��ل��وا  واأن ل 

المقيا�ض  ي��ك��ون  اأن  يجب  ب��ل  ��ة،  ال��م��و���س��وع��ّيّ

اأخرى  مرجعّية  ف��اأّي  الإ���س��الم،  م�سلحة  هو 

ا�ستطاعت اأن تخدم الإ�سالم وتحّقق له اأهدافه 

يجب اأن تقفوا معها، وتدافعوا عنها، وتذوبوا 

اأّن مرجعّية ال�سّيد الخمينّي مثاًل  فيها، فلو 

ارتباطكم  يحول  اأن  يجوز  فال  ذل��ك،  قت  حقَّ

بي دون الذوبان في مرجعّيته.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص: 163

٭ اإّن الواجب على كّل اأحد منكم، وعلى كّل فرد 

قّدر له حّظه ال�سعيد اأن يعي�ض في كنف هذه 

كّل  يبذل  اأن  ال��رائ��دة،  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ التجربة 

طاقاته، وكّل ما لديه من اإمكانات وخدمات، 

وي�����س��ع ذل���ك ك��ّل��ه ف��ي خ��دم��ة ال��ت��ج��رب��ة، فال 

توّقف في البذل والبناء ي�ساد لأجل الإ�سالم، 

بقّوة  رايتها  ترتفع  والق�سية  للبذل  حّد  ول 

الإ�سالم...

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص: 163 
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٭ يجب اأن يكون وا�سحاً اأي�ساً اأّن مرجعّية ال�سّيد 

الخمينّي اّلتي ج�ّسدت اآمال الإ�سالم في اإيران 

اليوم ل بّد من اللتفاف حولها، والإخال�ض 

لها، وحماية م�سالحها والذوبان في وجودها 

العظيم بقدر ذوبانها في هدفها العظيم.....

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص:164  

في  اأ�سكن  اأن  اأمرني  الخمينّي  ال�سّيد  اأّن  لو  ٭   

قرية من قرى اإيران اأخدم فيها الإ�سالم، لما 

ترّددت في ذلك. اإّن ال�سّيد الخمينّي حّقق ما 

كنت اأ�سعى اإلى تحقيقه....

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

�ص:164  

٭ اإّننا في النجف الأ�سرف اإذ نعي�ض مع ال�سعب 

واآماله،  اآلمه  ون�ساركه  قلوبنا  بكّل  الإيرانّي 

نوؤمن اأّن تاريخ هذا ال�سعب العظيم اأثبت اأّنه 

�سجاعاً، وق��ادراً على  اأبّياً  ي��زال �سعباً  كان ول 

اّلتي  الق�سّية  اأجل  من  مود،  وال�سّ الّت�سحية 

يوؤمن بها، ويجد فيها هدفه وكرامته. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري،

 �ص: 142 
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الإيرانّي  ال�ّسعب  م�سيرة  لحظنا  اإذا  نحن  ٭ 

هذا  من  المنظورة  الفترة  خ��الل  الّن�سالّية 

بكّل بطولة   � فيها  اأّن��ه خا�ض  ال��ق��رن، وجدنا 

واإيمان � عدداً من المعارك البا�سلة في �سبيل 

الحفاظ على كرامته، وتحقيق ما اآمن به من 

طموحات خّيرة واأهداف عالية.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 

 142

٭ ب��ي��ن ه���ذه ال��م��الح��م ال��ن�����س��ال��ّي��ة ي��ب��دو عمق 

ال�ّسخ�سّية المذهبّية للفرد الإيرانّي الم�سلم، 

و الّدور العظيم  اّلذي  يوؤّديه مفهومه الّدينّي، 

وتم�ّسكه العميق بعقيدته ور�سالته ومرجعّيته، 

في مجالت هذا الن�سال ال�سريف. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 142 

٭ في كّل هذه المالحم نالحظ اأّن الروح الّدينّية 

كانت هي المعين  اّل��ذي  ل ين�سب للحركة، 

واأّن ال�ّسعارات الإ�سالمّيّة العظيمة كانت هي 

ال�سعارات المطروحة على ال�ساحة. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 142 
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الزعامة  ه��ي  ك��ان��ت  الر�سيدة  المرجعّية  اإّن  ٭ 

الإيرانّي   ال�ّسعب  جماهير  حولها  تلتّف  اّلتي 

الموؤمنة، وت�ستلهمها في �سمودها وجهادها. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 143 

عليه  انطباقاً  اأ���س��دق  ل�سعب  ه��وّي��ة  توجد  ٭ل 

وتج�سيداً لم�سمونه، من الهوية اّلتي يتجّلى 

ولم  والعطاء.  والبذل  الجهاد  �ساحة  في  بها 

يعّبر �سعب عن حرّيته الن�سالّية تعبيراً اأو�سح 

ال�سعب الإيرانّي الم�سلم  واأجلى مّما عّبر به 

عن هوّيته الإ�سالمّيّة.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، �ص: 143 

الم�سلم  الإي��ران��ّي  ال�سعب  م��ا خا�سه  ك��ّل  ف��ي  ٭ 

واحد  لكّل  التعبئة  كانت  �سريفة  معارك  من 

الم�ساعر  وكانت  الإ���س��الم،  با�سم  تّت�سم  منها 

القوى  وكانت  اأ�سا�سه،  على  تتجّمع  والقلوب 

اّلتي  ه��ي  ال�سالحة  وال��م��رج��ع��ّي��ة  ال��ّروح��ّي��ة 

تتقّدم الم�سيرة في ن�ساله ال�سريف. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 143 
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 ٭ لئن كان ال�سعب الإيرانّي قد عّبر عن هوّيته 

نه�سته  ف���اإّن  با�ستمرار  الأ�سلّية  الن�سالّية 

عن  الأروع  الّتعبير  لهي  المعا�سرة  ال��ح��ّي��ة 

تلك الهوّية الن�سالّية الموؤمنة، اّلتي عّبر بها 

ع��ن نف�سه ول ي���زال، وه��ي م��ن اأع��ظ��م ذخائر 

التاريخ  ف��ي  اّل��ت��ي يملكها  الإ���س��الم وط��اق��ات��ه 

الإ�سالمّي الحديث. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 143 

واأنا  نف�سي  يغمر  كبير  ب��اع��ت��زاز  اأ���س��ع��ر  اإّن����ي  ٭ 

اإل��ى هذا  العظيم،  ال�سعب  ه��ذا  اإل��ى  اأت��ح��ّدث 

ال�سعب الإيرانّي الم�سلم  اّلذي  كتب بجهاده 

الإ���س��الم من  تاريخ  الفريدة  وبطولته  ودم��ه 

ناطقاً  حّياً  تج�سيداً  العالم  اإلى  وق��ّدم  جديد 

لأّي���ام الإ���س��الم الأّول���ى بكّل ما زخ��رت به من 

مالحم ال�سجاعة والإيمان.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:2

٭ اأجد هذا ال�سعب اأمام لحظة عظيمة ل ت�سّكل 

منعطفاً في تاريخه فح�سب بل ت�سّكل منعطفاً 

في تاريخ الأّمة الإ�سالمّيّة كّلها، وهي الّلحظة 
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ال�سعب المجاهد ليعلن  اّلتي يقف فيها هذا 

راأيه في الجمهورّية الإ�سالمّيّة اّلتي طرحها 

ول��ي��وؤّك��د م��ن جديد  الإم���ام الخمينّي  ق��ائ��ده 

الإ�سالمّيّة  الجمهورّية  جانب  اإلى  بت�سويته 

اإيمانه بالإ�سالم.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 2

ل�سعار  طرحه  ف��ي  الخمينّي  الإم���ام  يكن  ل��م  ٭ 

لدعوة  ا�ستمراراً  اإّل  الإ�سالمّيّة  الجمهورّية 

عليهما  وعلّي  لدور محّمد  وامتداداً  الأنبياء 

ال�سالم في اإقامة حكم اهلل على الأر�ض وتعبيراً 

�سادقاً من اأعماق �سمير هذه الأّمة اّلتي لم 

تعرف لها مجداً اإّل بالإ�سالم ولم تع�ض الذّل 

والهوان والبوؤ�ض والحرمان والتبعّية للكافر 

وتخّلت  الإ���س��الم  تركت  حين  اإّل  الم�ستعمر 

عن ر�سالتها العظيمة في الحياة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 3

الإ�سالمّيّة  الجمهورّية  باختيار  اأّنكم  �سّك  ل  ٭ 

م��ن��ه��ج��اً ف��ي ال��ح��ي��اة واإط������اراً للحكم ت����وؤّدون 

تعالى  اهلل  ف���رائ�������ض  اأع����ظ����م  م����ن  ف��ري�����س��ة 

وتعيدون اإلى واقع الحياة روح التجربة اّلتي 
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حياته  وكّر�ض   P الأعظم  الر�سول  مار�سها 

اّلتي جاهد  الأطروحة  وروح  اأجلها  من  كّلها 

م��ن اأج��ل��ه��ا الإم����ام اأم��ي��ر ال��م��وؤم��ن��ي��ن وحارب 

الّثورة  لح�سابها المارقين والقا�سطين وروح 

اّلتي �سّحى الإمام الح�سين باآخر قطرة من 

دمه الطاهر في �سبيلها.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 3

 ٭ اإّنكم بالختيار العظيم للجمهورّية الإ�سالمّيّة 

قبل  اأريقت  اّلتي  الطاهرة  للدماء  تحّققون 

كربالء هدفها  �ساحة  على  قرناً  ع�سر  ثالثة 

الكبير.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 3

في  الغربّية  الح�سارة  تجد  اأن  الطبيعّي  من  ٭ 

للحياة  منهجاً  ل��الإ���س��الم  ال��واع��ي  اختياركم 

تحّدياً �سارخاً لأ�س�سها الفكرّية واأيدلوجّيتها 

الح�سارّية كما وجدت في اإ�سراركم ال�سجاع 

على  والق�ساء  ال�سلطة  من  ال�ساه  ط��رد  على 

ال�سيا�سّيّة  لم�سالحها  �سارخاً  تحّدياً  حكمه 

وت�سّوراتها العلمّية.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 3
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٭ اإّن ال��ح�����س��ارة الأورب���ّي���ة ل��الإن�����س��ان الأوروب����ّي 

�سّفت  اأّنها  طويل  اأم��د  منذ  ظّنت  الأمريكّي 

على  تفر�ض  اأن  وا�ستطاعت  نهائّياً  الإ���س��الم 

ثقافّياً  اأو  �سيا�سّياً  اأو  ع�سكرّياً  الم�سلمين 

الإن�سان  بتقليد  وا���س��ت��ب��دال��ه  ع��ن��ه  ال��ت��خ��ّل��ي 

الغربّي في مناهجه وطرائقه في الحياة.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 4

الأوروبّية  الح�سارة  من  الغربّي  الجناح  قال  ٭ 

الّدين  ف�سلت  اإّل حين  تتطّور  لم  اأوروب��ا  اإّن 

الّدين  اإّن  ال�سرقّي  الجناح  الحياة. وقال  عن 

اأن  ال�سعوب  ت�ستطيع  فلكي  ال�سعوب.  اأفيون 

اأن تتخّلى  بّد لها  اأج��ل الحرّية ل  تكافح من 

عن الّدين.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 4

الإيرانّي  ال�سعب  اّلتي دفعت  الطاقة  تكن  لم  ٭ 

الّدين،  اإّل  ال��ط��اغ��وت  وتحطيم  ال��ّث��ورة  اإل���ى 

اّل���ذي  �سوف تختارونه غداً  وه��ذا الإ���س��الم  

منهجاً للحياة وطريقاً للبناء.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 4
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اأّن  والم�ستغربون  الغربّيون  المثّقفون  ي��رّدد  ٭ 

الإ�سالم دين ولي�ض انت�ساراً واأّنه عقيدة ولي�ض 

منهجاً للحياة واأّنه عالقة بين الإن�سان ورّبه 

ول ي�سلح اأن يكون اأ�سا�ساً لثورة اجتماعّيّة في 

اإي���ران. وق��د ف��ات ه��وؤلء اأّن الإ���س��الم ث��ورة ل 

تنف�سل فيها الحياة عن العقيدة ول ينف�سل 

المحتوى  ع���ن  الج���ت���م���اع���ّيّ  ال���وج���ه  ف��ي��ه��ا 

الروحّي. ومن هنا كانت ثورة فريدة على مّر 

التاريخ.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص: 4

جنباً  الثورّيان  العمالن  ي�سير  كيف  لحظوا  ٭ 

اإلى جنب بجعل الم�ست�سعفين اأئّمة وبجعلهم 

الوارثين. وهذا يعني اأّن حلول الم�ست�سعفين 

وت�سّلمهم  والم�ستثمرين  الم�ستغّلين  محل 

اأئّمة  جعلهم  ي��واك��ب  اأي��دي��ه��م  م��ن  للمقاليد 

اإلى  بهم  والرت��ف��اع  داخ��ل  تطهيرهم من  اأْي 

م�ستوى القدوة والنموذج الإن�سانّي الرفيع.

�سورة عن اقت�س�د المجتمع الإ�سالمّي �ص:6

ي�سّكل  اأْن  الم�سلم  الإي��ران��ّي  ال�سعب  ا�ستطاع  ٭ 

والثبات  البطولّي  للرف�ض  الكبرى  القاعدة 
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والأئّمة  الأن��ب��ي��اء  دول��ة  طريق  على  ال�سامد 

التحاماً  الأكثر  الجزء  باعتباره  وال�سّديقين 

الّدينّية  ���س�����س��ه��ا 
ُ
واأ ال��ّدي��ن��ّي��ة  ال��م��رج��ع��ّي��ة  م��ع 

والمذهبّية.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ لقد بلغت هذه القاعدة الر�سيدة بف�سل القيادة 

ج�ّسدها  اّلتي  ال�سالحة  للمرجعّية  الحكيمة 

الإمام الخمينّي دام ظّله قّمة وعيها الر�سالّي 

وال�سيا�سّي الر�سيد من خالل �سراعها المرير 

ال�سجاعة  ال��ك��ف��ر وم��ق��اوم��ت��ه��ا  م��ع ط��واغ��ي��ت 

اأن  ا�ستطاعت  حّتى  الحديث  اإي��ران  لفرعون 

اأكبر  ق����وى..  م��ن  يمّثله  م��ا  وب��ك��ّل  ب��ه  تلحق 

هزيمة يمنى بها الم�ستعمر الكافر في عالمنا 

الإ�سالمّي العظيم.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

الإيرانّي  ال�سعب  ي��زداد  اأن  الطبيعّي  كان من  ٭ 

العظيمة  التاريخّية  بر�سالته  اإيماناً  الم�سلم 

لأّنه  العظيم  ق��دره  هو  الإ�سالم  ب��اأّن  و�سعوراً 

اّل���ت���ي بناها  ب���الإ����س���الم وب���زخ���م ال��م��رج��ع��ّي��ة 

الإ����س���الم وب��ال��خ��م��ي��ن��ّي ال��ق��ائ��د ا���س��ت��ط��اع اأن 
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ع��ن مع�سميه  وي��ح��ّط��م  ال��ق��ي��ود  اأث��ق��ل  يك�سر 

تلك ال�سال�سل الهائلة، فلم يعد الإ�سالم هو 

المنقذ والقّوة  اأي�ساً  الّر�سالة فح�سب بل هو 

الوحيدة في الميدان اّلتي ا�ستطاعت اأن تكتب 

الن�سر لهذا ال�سعب العظيم.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

للجمهورّية  الر�سيدة  المرجعّية  ط��رح  ك��ان  ٭ 

الإ�سالمّيّة �سعاراً وهدفاً وحقيقة تعبيراً حّياً 

عن �سمير الأّمة وتتويجاً لن�سالها بالنتيجة 

الطبيعّية و�سماناً ل�ستمرار هذا ال�سعب في 

طريق الن�سر  اّلذي  �سّقه له الإ�سالم.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ ال�سعب الإيرانّي العظيم، بحمله لهذا المنار 

وممار�سته م�سوؤوليته في تج�سيد هذه الفكرة 

وبناء الجمهورّية الإ�سالمّيّة، يطرح نف�سه ل 

ك�سعب يحاول بناء نف�سه فح�سب بل كقاعدة 

لالإ�سعاع على العالم الإ�سالمّي وعلى العالم 

ك��ّل��ه ف���ي ل��ح��ظ��ات ع�����س��ي��ب��ة م���ن ت���اري���خ هذه 

الإن�سانّيّة.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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٭ ي��ق��وم ال�����س��ع��ب الإي����ران����ّي ال��م�����س��ل��م ف���ي هذه 

الّلحظات )الزاخرة بالتاريخ والغنّية بمعاني 

البطولة والجهاد والمفعمة بم�ساعر الن�سر 

في�سنع  ال��ت��اري��خ��ّي  ب����دوره  التغيير(  واإرادة 

لأّول مّرة في تاريخ الإ�سالم الحديث د�ستور 

الجمهورّية الإ�سالمّيّة وي�سّمم على اأن يج�ّسد 

هذا الد�ستور في تجربة رائعة ورائدة.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ كما هّز هذا ال�سعب )الإيرانّي( العظيم �سمير 

اّلتي  بقيمه  المادّية  مقايي�سه  وزع��زع  العالم 

�سيهّز  ك��ذل��ك  ال��م��ب��ارزة  مرحلة  ف��ي  ج�ّسدها 

�سمير الإن�سانّيّة الم�سّللة ووجدان الماليين 

ال��م��ع��ّذب��ي��ن وي��غ��م��ر ال��ع��ال��م ب��ن��ور ج��دي��د هو 

ن��ور الإ���س��الم  اّل��ذي  حجبه الإن�سان الغربّي 

وعمالوؤه المثّقفون وبذلوا كّل و�سائلهم من 

الثقافّي  الت�سويه  اإل��ى  الع�سكرّي  الح��ت��الل 

العالم  اإبعاد  �سبيل  في  العقائدّي  والتحريف 

ل��ك��ي ي�سمنوا  ال���ن���ور  ه����ذا  ع���ن  الإ����س���الم���ّي 

عليه  وي��ف��ر���س��وا  عليه  ال�����س��ي��ط��رة  لأن��ف�����س��ه��م 

التبعّية.

ة �ص:5 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ
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٭ اإّن الإ�سالم  اّلذي  حجزه ال�ستعمار ع�سكرّياً 

و�سيا�سّياً في قمقم لي�سبغ العالم الإ�سالمّي 

بما ي�ساء من األوان قد انطلق من قمقمه في 

اإيران فكان زلزاًل على الظالمين ومثاًل اأعلى 

و�سيفاً  والم�سّحي  المجاهد  ال�سعب  بناء  في 

ال�ستعمار  وم�����س��ال��ح  ال��ط��غ��اة  ع��ل��ى  م�����س��ل��ت��اً 

وقاعدة لبناء الأّمة من جديد.

ة �ص:6 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ لم يبرهن الإمام الخمينّي باإطالقه لالإ�سالم 

م��ن ال��ق��م��ق��م ع��ل��ى ق��درت��ه ال��ف��ائ��ق��ة وبطولة 

اأي�ساً  ب��ره��ن  ب��ل  فح�سب  الإي���ران���ّي  ال�سعب 

اّلتي يمار�سها كّل من  الجناية  على �سخامة 

ي�ساهم في حجز الإ�سالم في القمقم وتجميد 

مجال  عن  واإبعادها  البّناءة  الهائلة  طاقاته 

البناء الح�سارّي لهذه الأّمة. 

ة �ص:6 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ هذا النور الجديد  اّلذي  ُقّدر لل�سعب الإيرانّي 

اأن يحمله اإلى العالم �سوف يعّري اأي�ساً تلك 

الأنظمة اّلتي حملت ا�سم الإ�سالم زوراً بنف�ض 
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الدرجة اّلتي يدين بها الأنظمة اّلتي رف�ست 

الإ�سالم.

ة �ص:6 لمحة تمهيدّية عن م�سروع د�ستور الجمهورّية الإ�سالمّيّ

٭ اإّن  اّلذين يثورون في اإيران دفاعاً عن الإ�سالم 

والم�سلمين وُيقتلون هم �سهداء و�سيح�سرهم 

اهلل مع الإمام الح�سين Q في الجّنة 

دور فكر ال�سهيد ال�سدر في الّثورة الإ�سالمية في اإيران �ص:267

له  ر�سمياً  اأواج���ه مرجعاً  اإذ  ال��ي��وم  ف��رح  اإّن���ي  ٭ 

الإ�سالم  مراجع  كبار  ومن  بالفعل  مرجعيَّة 

الإ�سالمّية  الحكومة  فكرة  لطرح  يت�سّدى 

ال�سريح  ال���ط���رح  ه����ذا  ف���ي  ال��ف��ق��ي��ه  وولي�����ة 

المعّمق.

�سحيفة لواء ال�سدر 444 – حديث مع اآية اهلل ال�سيد محمود 

اله��سمي 

الإيمان  ينت�سر  كيف  التاريخ  في  ن�سمع  كّنا  ٭ 

على ال�سيف. وكّنا نوؤمن بذلك غيباً اأّما اليوم 

فقد ج�ّسد ذلك الإمام الخمينّي عملّياً.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:26 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-4 
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اآخ��ر معقل من  ب���اأّن  يفيد  و�سلني خبر  الآن  ٭ 

معاقل الطاغوت قد �سقط باأيدي الم�سلمين 

ال��خ��م��ي��ن��ّي ح��ل��م الأنبياء  وق���د ح��ّق��ق الإم�����ام 

والأّولياء والأئّمة في التاريخ.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:26 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-4 

ع��ل��ى فرعون   Q م��و���س��ى  ان��ت�����س��ر  ال���ي���وم  ٭ 

اأ�سقط  اليوم  الأنبياء.  اأح��الم  كاّفة  وتحّققت 

اآية اهلل الخمينّي حكومة ال�ساه.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:26 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-4 

٭ اإّن ال�سّيد الإمام الخمينّي العظيم قد حّقق اآمال 

الأنبياء والأو�سياء والأئّمة )عليهم ال�سالم( 

اأنظف  ب��اإق��ام��ة  العظماء  ه���وؤلء  وت���ّوج ج��ه��ود 

واأطهر دولة في التاريخ )بعد الغيبة(.

تالمذة الم�م ال�سهيد ال�سدر �ص: 299 نقاًل عن ال�سيد محّمد ب�قر 

المهري 
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وت���رّك���زوا على  ت���وؤّك���دوا  اأن  اأط��ل��ب منكم  اأن���ا  ٭ 

مرجعّية وقيادة الإمام الخمينّي.

تالمذة الم�م ال�سهيد ال�سدر �ص: 299 نقاًل عن ال�سيد محّمد ب�قر 

المهري 

الإمام  ال�سّيد  به  قام  ما  هو  الحقيقّي  العمل  ٭ 

اإقامة  المرجعّية هو  الخمينّي. والهدف من 

حكم الإ�سالم في الأر�ض. 

تالمذة الم�م ال�سهيد ال�سدر �ص: 299 نقاًل عن ال�سيد محّمد ب�قر 

المهري 

الإ�سالم  ت��ح��ق��ي��ق  ف���ي ح��رك��ت��ن��ا  ن��ب��ت��غ��ي  اإّن���ن���ا  ٭ 

واأحكامه ومناهجه وال�سّيد الخمينّي قد حّقق 

ذلك. لذا تنبغي الدعوة اإليه واللتفاف حول 

مرجعّيته وقيادته.

تالمذة الم�م ال�سهيد ال�سدر �ص: 299 نقاًل عن ال�سيد محّمد ب�قر 

المهري 

٭ اأنا الآن م�ستعّد لأن اأكون وكياًل لل�سّيد الإمام 

)الخمينّي ( في اإحدى القرى العراقّية.

تالمذة الم�م ال�سهيد ال�سدر �ص: 299 نقاًل عن ال�سيد محّمد ب�قر 

المهري 
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�جلهاد �سّد �لنظام �ل�سّد�مّي

٭ الأّمة تعرف حزب البعث والرجال الحاكمين 

وفجورهم  ف�سقهم  في  ت�سّك  ول  العراق  في 

ولكّنها  للعباد.  وظلمهم  وكفرهم  وطغيانهم 

ت�سول  اأن  يجب  بها  اّلتي  الإرادة  ق��ّوة  فقدت 

هذه  ت�سقط  اأن  اإل��ى   
َّ

اهلل �سبيل  ف��ي  وتجاهد 

وترفع  الحكم  من�سب  ع��ن  ال��ك��اف��رة  ال��زم��رة 

كابو�ض هذا الظلم عن نف�سها. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 49 -50

٭ اإن كنت تحمل اأمراً باعتقالي فنعم اأذهب. و اإن 

كانت مجّرد زيارة، فال.  اإنكم كممتم الأفواه، 

و �سادرتم الحرّيات، وخنقتم ال�سعب. تريدون 

�سعباً مّيتاً يعي�ض بال اإرادة ول كرامة.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 126 

٭ اأوّد اأن اأوؤّكد للم�سوؤولين اأّن هذا الحكم  اّلذي  

ُف���ر����ض ب��ق��وة ال��ح��دي��د وال���ن���ار ع��ل��ى ال�سعب 

العراقّي وحرمه من اأب�سط حقوقه وحرّياته 
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اأن  ف��ي م��م��ار���س��ة ���س��ع��ائ��ره ال��ّدي��ن��ّي��ة ل يمكن 

بالقّوة  دائ��م��اً  ي��ع��ال��ج  اأن  يمكن  ول  ي�ستمّر، 

والقمع.

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ

الجماهير  انتزعوا من  اأّنهم  لل�سّفاكين  ُخّيل  ٭ 

�سعورها بالعّزة والكرامة، وجّردوها من �سلتها 

لكي  العظيم  وبمحّمدها  وبدينها  بعقيدتها 

يحّولوا هذه الماليين ال�سجاعة الموؤمنة من 

اأبناء العراق الأبّي الى دمى واآلت يحّركونها 

واأمثاله  عفلق  ولء  ويزّقونها  ي�ساوؤون  كيف 

من عمالء التب�سير وال�ستعمار بدًل عن ولء 

محّمد وعلّي »�سلوات اهلل عليهما«. 

النداء الث�ني لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

الطغاة  م���ن  اأق������وى  ه���ي  دائ����م����اً  ال��ج��م��اه��ي��ر  ٭ 

ل  ولكّنها  ت�سبر  وقد  الطغاة.  تفرعن  مهما 

ت�ست�سلم.

النداء الث�ني لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

٭ اإّن���ي ف��ي ال��وق��ت  اّل���ذي  اأدرك فيه عمق هذه 

اآبائي  يا �سعبي و�سعب  اّلتي تمّر بك  المحنة 
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ا�ست�سهاد هوؤلء العلماء  باأّن  اأوؤم��ن  واأج��دادي 

واأبنائك  الطاهرين  �سبابك  خيرة  وا�ست�سهاد 

يزيدك  لن  العفالقة،  �سياط  تحت  الغيارى 

هذا  في  الم�سّي  على  وت�سميماً  �سموداً  اإّل 

الطريق حّتى ال�سهادة اأو الن�سر. 

النداء الث�ني لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

في  كّل عراقّي  وعلى  العراق،  في  م�سلم  كّل  على  ٭ 

خارج العراق، اأن يعمل كّل ما بو�سعه ولو كّلفه ذلك 

حياته من اأجل اإدامة الجهاد والن�سال لإزالة هذا 

وتحريره  الحبيب،  ال��ع��راق  �سدر  ع��ن  الكابو�ض 

من الع�سابة الالاإن�سانّية وتوفير حكم �سالح فّذ 

�سريف طّيب يقوم على اأ�سا�ض الإ�سالم. 

النداء الث�ني لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

٭ اإّني منذ عرفت وجودي وم�سوؤولّيتي في هذه 

الأّم���ة ب��ذل��ت ه��ذا ال��وج��ود م��ن اأج���ل ال�سيعّي 

وال�سنّي على ال�سواء.. حيث دافعت عن الّر�سالة 

اّلتي  ال��ع��ق��ي��دة  وع���ن  ت��وّح��ده��م جميعاً  اّل��ت��ي 

اإّل  وكياني  بفكري  اأع�ض  ولم  جميعاً،  تهمهم 

لالإ�سالم طريق الخال�ض وهدف الجميع. 

النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (
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اأنا  ال�سنّي بقدر ما  اأخ��ي وول��دي  يا  اأن��ا معك  ٭ 

معك يا اأخي وولدي ال�سيعّي. اأنا معكما بقدر 

ما اأنتما مع الإ�سالم، وبقدر ما تحملون هذا 

كابو�ض  من  ال��ع��راق  لإن��ق��اذ  العظيم  الم�سعل 

الت�سّلط وال�سطهاد. 

النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

٭ اإّن الطاغوت واأولياءه يحاولون اأْن يوحوا اإلى 

م�ساألة  الم�ساألة  اأّن  ال�سّنة  من  البررة  اأبنائنا 

معركتهم  ع��ن  ال�سّنة  ليف�سلوا  و�سّنة  �سيعة 

اأن  واأري���د  الم�سترك.  ال��ع��دّو  �سّد  الحقيقّية 

اأقولها لكم يا اأبناء علّي والح�سين واأبناء اأبي 

ال�سيعة  بين  لي�ست  المعركة  اإّن  وع��م��ر  بكر 

والحكم ال�سنّي.

النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

الظلم  األ���وان  اأ���س��ّد  اأن��ه��م يمار�سون  ت��رون  األ  ٭ 

ال�سعب؟ ويزدادون  كّل فئات  والطغيان تجاه 

في  وتفّنناً  ال�سعب  على  حقداً  يوم  بعد  يوماً 

والعت�سام  عنه  والنف�سال  كرامته  امتهان 

الأمن  بقوى  المحاطة  ق�سورهم  ف��ي  ���س��ّده 

والمخابرات؟

هـ ( النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 
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ال�سلطة احتكاراً  ه��وؤلء  الى احتكار  األ ترون  ٭ 

زوراً  ال��ح��زب  ط��اب��ع  عليه  ي�سفون  ع�سائرياً 

اأم��ام كّل  التقّدم  اأب��واب  ه��وؤلء  وبهتاناً؟ و�سّد 

ر�سوا  اّلذين  اأولئك   �سوى  ال�سعب  جماهير 

كرامتهم  وب��اع��وا  والخ�سوع  ال��ذّل  لأنف�سهم 

وتحّولوا اإلى عبيد اأذّلء؟

هـ ( النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 

٭ اإّن هوؤلء المت�سّلطين قد امتهنوا حّتى كرامة 

عملوا  حيث  ال�ستراكّي  العربّي  البعث  حزب 

م���ن اأج����ل ت��ح��وي��ل��ه م���ن ح���زب ع��ق��ائ��دّي الى 

والنت�ساب  اليها  الن�سمام  تفر�ض  ع�سابة 

اليها بالقّوة والإكراه. واإّل فاأّي حزب حقيقّي 

يحترم نف�سه في العالم يطلب الإنت�ساب اليه 

بالقّوة؟

النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

٭ اإّني اأعاهدكم على اأّني لكم جميعاً ومن اأجلكم 

واأّن���ك���م ج��م��ي��ع��اً ه��دف��ي ف��ي الحا�سر  ج��م��ي��ع��اً 

ولتتالحم  كلمتكم  فلتتوّحد  والم�ستقبل. 

�سفوفكم تحت راية الإ�سالم ومن اأجل اإنقاذ 

العراق من كابو�ض هذه الفئة المت�سلطة وبناء 
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عراق حّر كريم تحكمه عدالة الإ�سالم وت�سوده 

كرامة الإن�سان وي�سعر فيه المواطنون جميعاً 

باأّنهم  ومذاهبهم  قومّياتهم  اخ��ت��الف  على 

اأخوة ي�ساهمون جميعاً في قيادة بلدهم وبناء 

العليا  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ُمُثلهم  وتحقيق  وطنهم 

وفجر  ��ة  الإ���س��الم��ّيّ ر�سالتنا  م��ن  ة  الم�ستَمدَّ

تاريخنا العظيم. 

النداء الث�لث لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

٭ اأ�سقطوا الآذان ال�سريف من الإذاعة ف�سبرنا، 

اأ�سقطوا �سالة الجمعة من الإذاعة ف�سبرنا، 

ومنعوا  »ع«  الح�سين  الإم��ام  �سعائر  وط��ّوق��وا 

وحا�سروا  ف�����س��ب��رن��ا،  منها  الأع��ظ��م  الق�سم 

ف�سبرنا،  وع��ي��ون��اً  اأم��ن��اً  وم��ل��وؤوه��ا  الم�ساجد 

وق��ام��وا بحمالت الإك����راه على الن��ت��م��اء الى 

انتقال  ف��ت��رة  اإّن��ه��ا  وق��ال��وا  ف�سبرنا،  حزبهم 

يجب تجنيد ال�سعب فيها ف�سبرنا، ولكن اإلى 

فترة  كانت  اذا  الن��ت��ق��ال؟  فترة  ت�ستمّر  متى 

ع�سر �سنين من الحكم ل تكفي لإيجاد الجّو 

فاأّية  طريقه  ال�سعب  يختار  لكي  المنا�سب 

فترة تنتظرون؟ 

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ
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٭ اإذا كانت فترة ع�سر �سنين من الحكم المطلَق 

النا�ض  اإقناع  )الم�سوؤولون(  اأيها  لكم  تتح  لم 

الإكراه  طريق  عن  اإّل  حزبكم  اإل��ى  بالنتماء 

اأن  تريد  ال�سلطة  كانت  واإذا  تاأملون؟  فماذا 

العراقّي  لل�سعب  ال��ح��ق��ي��ق��ّي  ال��وج��ه  ت��ع��رف 

واحداً  اأ���س��ب��وع��اً  القمعّية  اأجهزتها  فلتجّمد 

ي��ع��ّب��روا خالل  ب����اأّن  ل��ل��ن��ا���ض  ولت�سمح  ف��ق��ط، 

اأ�سبوع واحد كما يريدون! 

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ

اأطالب باإطالق  اأطالب با�سمكم جميعاً،  اإّنني  ٭ 

اأبي  الإم��ام  و�سعائر  الّدينّية  ال�سعائر  حرّية 

باإعادة  واأط��ال��ب  كما  »ع«.  الح�سين  اهلل  عبد 

الإ�سالمّيّة  وال�سعائر  الجمعة  و�سالة  الأذان 

باإيقاف  الإذاع��ة واأطالب با�سمكم جميعاً  اإلى 

ح��م��الت الإك������راه ع��ل��ى الن��ت�����س��اب ال���ى حزب 

با�سم  واأط��ال��ب  الم�ستويات،  ك��ّل  على  البعث 

المعتقلين  ع���ن  ب����الإف����راج  الإن�������س���ان  ك���رام���ة 

الكيفّي   الع��ت��ق��ال  واإي��ق��اف  تع�ّسفّية  ب�سورة 

اّلذي  يجري ب�سورة منف�سلة عن الق�ساء.

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ
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٭ حين يعّبر �سعبنا عن راأيه، اأو يّتخذ موقفاً من 

ق�سّية ما، حين تاأتي الألوف لتعّبر عن ولئها 

للمرجعّية ولالإ�سالم، ل تحترمون �سعباً، ول 

ديناً، ول قيماً، بل تلجاأون اإلى القّوة، لتكّموا 

الأفواه وت�سادروا الحريات وت�سحقوا كرامة 

ال�سعب. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 126 

اأين هذا ال�سعب   اّلتي تّدعونها؟  اأين الحرّية  ٭ 

اّلذي  تّدعون اأنكم تدافعون عنه؟ األي�ض هوؤلء 

ل��ي��ع��ّب��روا ع��ن ولئهم  اّل��ذي��ن ج���اءوا  الآلف  

�ستقولون  ماذا  العراق؟  اأبناء  هم  للمرجعّية 

للجماهير واأنتم ت�سحقون قيمهم باأيديكم؟ 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 126 

ل بّد من قطار من الدماء ورت��ل �سخم من  ٭ 

ال��ت�����س��ح��ي��ات ت�����س��ّك��ل ب��م��ج��م��وع��ه��ا ج�����زءاً من 

هذه  �سمير  لتحّرك  الطّف،  ماأ�ساة  مقّومات 

الأّمة المّيتة وتوقظ م�ساعرها واأحا�سي�سها.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة14 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 
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اأهبة  على  دائ��م��اً  يكونوا  اأن  الم�سلمين  على  ٭ 

الإ�����س����ت����ع����داد ل��ت��ل��ب��ي��ة ن������داء الإ������س�����الم متى 

عودة  الدم  قطار  لعّل  لن�سرته،  ا�ست�سرخهم 

اإلى الواقع الر�سالّي الكريم.

المجموعة الك�ملة لموؤلف�ت ال�سيد ال�سهيد محّمد ب�قر ال�سدر ج- 

13/�ص93- )مح��سرة حول ثورة الم�م الح�سين(

٭ قد نعمل ونغّير المجتمع. فاإذا كانت الحكومة 

ق��ادرة وبجّرة قلم على  ل توؤمن بذلك فاإّنها 

اإلغاء كّل ما قمنا به.

محّمد ب�قر ال�سدر –حي�ة ح�فلة...فكر خاّلق �ص 70 

٭ هناك وهنا حزب اهلل تعالى، حزب الحّق تعالى 

والح�سن  علّي  رج��ال   ،P رج��ال محّمد  م��ن 

Q، من رجال علمائنا الأحرار  والح�سين 

ل��ل��ط��غ��اة، لأه�����ل ال�سّر  ب��ال��م��ر���س��اد  َم����ن ه���م 

والف�ساد.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:152 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

ال�سعب  اآراء  ت��ع��رف  اأن  اأرادت  ل��و  ال��ّدول��ة  اإّن  ٭ 

ونظرّياته يجب اأن تراجع العلماء فاإّنهم هم 
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معدن اأ�سرار الأّمة ومحّط ثقتهم وهم ل�سان 

الأّمة. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 54 

٭ اأنا عالم الم�سلمين ول�ست عاِلم البعثّيين. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 55 

الحكم ل  ال�سخ�ض )���س��ّدام( في  دام ه��ذا  ما  ٭ 

ف�سوف  عنه  �سكتنا  اإذا  بل  �سيء،  يمكننا عمل 

يحّطم ويهّدم الكيان الإ�سالمّي في العراق.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سفحة: 193 

المكّلف على  ذّم��ة  ب��راءة  بين  نفّرق  اأن  يجب  ٭ 

النتماء لحزب البعث اأمام اهلل، وبين النتيجة 

��ة اّل���ت���ي ت��ت��رّت��ب ع��ل��ى ذل����ك والآث�����ار  ال��ع��م��ل��ّيّ

الواقع.  �سعيد  على  �ستنتج  اّل��ت��ي  الخطيرة 

اأي�ساً  اأّن الموؤمنين وغيرهم  فعلى الثاني لو 

ب�سبب  البعث  ل��ح��زب  الن��ت��م��اء  على  ك���ره���وا 
ُ
اأ

ذلك،  غير  اأو  الدرا�سّي  اأو  الوظيفّي  ال�سغط 
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فاإّنه وبمرور الزمن �ستن�ساأ الأجيال، فتجد اأّن 

النتماء لحزب البعث اأمر طبيعّي ل ُيتحّرج 

منه من الناحية الّدينّية.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 194 

٭ اأّنني اأعلم اأّن هذه الفتوى �سوف لن توؤّثر في 

الوقت الحا�سر التاأثير المرجّو منها، وذلك 

لأّن ال�سلطة طّوقت حياة الموطن العراقّي في 

بالنتماء  القت�سادّية،  ة  كّل مناحيها، وخا�سّ

اأفتينا بحرمة النتماء  لحزب البعث. و�سواء 

اأم ل فاإّنه على كّل حال �سينتمي للحزب، ولكن 

العمل  اأّن هذا  اأن ينتمي وهو يعلم  فرق بين 

اأن  ي��رى  وه��و  ينتمي  اأن  وبين  �سرعاً  م��ح��ّرم 

النتماء اأمر طبيعّي ل حرج فيه من الناحية 

الأهمّية،  غاية  في  الأم��ر  ه��ذا  اإّن  ال�سرعّية. 

ويجب اأن ناأخذه بنظر العتبار.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 194 

٭ يجب عليكم العمل من داخل الحزب لتفتيته 

باأّي �سكل ترونه منا�سباً...

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سيخ محّمد ر�س� النعم�ني، ال�سفحة: 195 
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اأّن النتماء لحزب  الجميع  اأن يعلم  اأري��د  اأن��ا  ٭ 

ال�����س��ل��ط��ة بموقف  ول��ت��ع��ل��م  ال���ب���ع���ث ح�������رام. 

المرجعّية الراف�ض لحزبها وعقائدها.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 195 

اإ�سقاط نظام �سّدام  الأ�سا�سّي هو  كان هدفي  ٭ 

التكريتّي لأّن �سّداماً هو الرجل  اّلذي  ي�سّكل 

خطورة حقيقّية على الإ�سالم في العراق.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 198 

� اأخ�سى اأن اأقّبل اأطفالي خ�سية اأن  ٭ اإّني � واهلل 

ت�سترق اأجهزة ال�سوت المو�سوعة في البيت 

دعائّية  لأغ��را���ض  ال�سلطة  وت�سّخرها  ذل��ك، 

�سّدي، وت�سّورها للنا�ض ب�سكل اآخر.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 324 
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��ستعد�د �ل�سهيد )ر�ض( 

لل�سهادة

٭ اإّن دّمي هو  اّلذي  �سيترجمني، فاأنا ل اأريد اإّل 

دمي  اإلى  بحاجة  اليوم  وهو  الإ�سالم،  خدمة 

اأنت فقد  اأّما  اإلى ترجمتي.  اأكثر من حاجته 

ع�ست معي طوياًل، و�ساركتني محنتي، وع�ست 

مراحل �سراعي مع الظالمين، فعرفت الكثير 

من تلك الجوانب، فاإّن كتب اهلل � تعالى � لك 

ال�سالمة فاكتب ما قد راأيته اأو �سمعته.....

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر ،�ص: 16 

ال�سهداء  ع��ل��ى  الإع������دام  ح��ك��م  ���س��در  حينما  ٭ 

اأّن  الخم�سة في عام )1974 م( قال: واهلل لو 

البعثّيين خّيروني بين اإعدام اأولدي الخم�سة 

اأولدي و�سّحيت  اإعدام  وبين هوؤلء لخترت 

اإلى  ه���وؤلء ل  اإل��ى  الإ���س��الم بحاجة  اإّن  بهم. 

اأولدي.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سفحة: 102 
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٭ اأن���ا اأع��ل��ن ل��ك��م ي��ا اأب��ن��ائ��ي اأّن����ي ���س��ّم��م��ت على 

ال�سهادة. ولعّل هذا هو اآخر ما ت�سمعونه مّني. 

اأب��واب الجّنة قد ُفتحت لت�ستقبل قوافل  واإّن 

ال�سهداء حّتى يكتب اهلل لكم الن�سر. وما األّذ 

اإّنها   P اهلل  ر�سول  عنها  ق��ال  اّلتي  ال�سهادة 

ح�سنة ل ت�سّر معها �سّيئة. وال�سهيد ب�سهادته 

يغ�سل كّل ذنوبه مهما بلغت. 

النداء الث�ني لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر )�سعب�ن ـ 1399 هـ (

اّلتي  ال��ق��وى  وبا�سم  جميعاً  با�سمكم  اأط��ال��ب  ٭ 

ليمار�ض  لل�سعب  ال��م��ج��ال  بف�سح  تمّثلونها 

ب�سورة حقيقّية حّقه في توفير �سوؤون البالد 

وذلك عن طريق اإجراء انتخاب حّر ينبثق عنه 

مجل�ض حّر يمثل الأّمة تمثياًل �سادقا. واإّني 

غالياً  تكّلفني  �سوف  الطلبات  ه��ذه  اأّن  اأع��ل��م 

وقد تكّلفني حياتي، ولكّن هذه الطلبات هي 

م�ساعر اأّمة، وطلبات اأّمة، واإرادة اأّمة.

هـ النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 

٭ حّتى لو اأّن ال�سلطة فّكت الحجز عّني ف�سوف 

اأدعو  اأن  منطقّيا  فلي�ض  داري.  جلي�ض  اأبقى 

كّلفهم  لو  حّتى  ال�سلطة  مواجهة  اإلى  النا�ض 
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اإلى  �سبقاً  اأّول��ه��م  اأك���ون  ث��ّم ل  ذل��ك حياتهم، 

ال�سهادة في الوقت  اّلذي  ُي�ست�سهد فيه ال�ساّب 

ال�سهيد  اأم��ث��ال  م��ن  الكبير  وال�سيخ  ال��ي��اف��ع 

المرحوم ال�سّيد قا�سم �سّبر.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سفحة: 104 

٭ اإّني اأوّد اأن اأوؤّك��د لك يا �سعب اآبائي واأجدادي 

اأّن���ي معك وف��ي اأع��م��اق��ك، ول��ن اأت��خ��ّل��ى عنك 

في محنتك و�ساأبذل اآخر قطرة من دمي في 

 من اأجلك. 
ّ

�سبيل اهلل

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 120 

تنتظرني  ال�سهادة  اأّن  ح�سبت  اعُتقلت  حين  ٭ 

قبل  الأّول  اع���ت���ق���ال���ه  )ب����ع����د  ب����غ����داد  ف����ي 

الم�سئولّية  اأّن  واأح�س�ست  بعام(.  ا�ست�سهاده 

الهموم  لي  وت�سّبب  كاهلي  تثقل  كانت  اّلتي 

لالآثار  اأح�سب  اأكن  فلم  انتهت،  قد  والآلم 

ت�سّكل  اأّنها  هل  جوابي  على  �ستترّتب  اّلتي 

اأم ل.  خطورة علّي 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 115 
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٭ كنت قد اأجبت على اأ�سئلتهم )اأثناء التحقيق( 

الّثورة  وح��ج��م  ال��ت��ح��ّرك،  حجم  ينا�سب  بما 

الإ�سالمّيّة. فقد كنت م�سّمماً على ال�ست�سهاد 

اأجيب  اأن ل  اأتعّمد  ول��ذا كنت   ،
ّ

�سبيل اهلل في 

على بع�ض الأ�سئلة بغر�ض اإقالقهم واإرعابهم. 

اإج��اب��ة محّددة،  على  يلّح  ال��ب��ّراك  ظ��ّل  ولكن 

� اأتعّمد الغمو�ض. وكّلما انتقل  وبقيت � اأي�ساً 

اأخرى بعيدة عن مو�سوع  اأ�سئلة  اإلى  البّراك 

وكّرر  البرقية  اإل��ى  اأخ��رى  م��رة  ع��اد  البرقّية 

الأ�سئلة ب�سكل واآخر. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 124 

٭ كنت واثقاً باأّن ال�سلطة تعتزم اإعدامي. وكانت 

ة  وخا�سّ ذل��ك،  على  ت��دّل  التحقيق  مجريات 

والعالقة  ال�سلة  وح��ج��م  ن��وع  على  ال��ت��اأك��ي��د 

لها  وتف�سيرهم  ظّله،  دام  الخمينّي  بال�سيد 

تف�سيراً �سيا�سياً اأو )تاآمراً( لالإطاحة بال�سلطة 

البعثّية العميلة. ومن الطبيعي � في قوانين 

بهذه  ُيّتهم  ك��ّل من  الإع���دام  ينال  اأن   � البعث 

التهمة. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر،

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 135 
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اأبالي  لالإ�ست�سهاد، فال  نف�سي  هّياأت  قد  كنت  ٭ 

اإّن  ال��م��وت.  اأم وقعت على  علّي  ال��م��وت  اأوق���ع 

العراق بحاجة اإلى دم كدمي. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 135 

 ونبذل 
َّ

٭ علينا اأن ن�سّحي بنفو�سنا في �سبيل اهلل

الّدين  ن�سرة  �سبيل  ف��ي  �سخاء  ب��ك��ّل  دم��اءن��ا 

الحنيف. والخّطة اّلتي اأرى �سرورة تطبيقها 

اليوم هي اأن اأجمع ثلة من طاّلبي ومن �سفوة 

اأ�سحابي  اّلذين يوؤمنون بما اأقول وي�ستعّدون 

اإلى ال�سحن ال�سريف  للفداء ونذهب جميعاً 

من  نخرج  ل  اأن  على  بيننا  فيما  متحالفين 

ال�سحن اأحياء. واأنا اأقوم خطيباً فيما بينهم 

الطّيبة  الثّلة  ويدعمني  القائم  الحكم  �سّد 

ال��م��ل��ت��ّف��ة م���ن ح���ول���ي، ون���ث���ور ب��وج��ه الظلم 

الزمرة  م��ن  ج��م��ع  ف�سيجابهنا  وال��ط��غ��ي��ان. 

ي�سطّروا  اأن  اإلى  نعار�سهم   ونحن  الطاغية 

اإلى قتلنا جميعاً في ال�سحن ال�سريف.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 49 50-
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اأن  ع�سى  قتلي،  على  ال�سلطة  اأج��ب��ر  اأن  اأرى  ٭ 

بالنظام،  ل��الإط��اح��ة  الجماهير  ذل��ك  ي��ح��ّرك 

واإقامة حكم القراآن في العراق.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 214 

٭ ل اأتنازل اأبداً، وموقفي ثابت، واإذا كان هوؤلء 

يفّكرون باإعدامي، فاأنا م�ستعّد لذلك.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 294

محتجزاً  عائلتي  مع  اأبقى  لأن  م�ستعّد  اإّنني  ٭ 

�سّحي بنف�سي وبهم، اإذا كان 
ُ
مدى العمر، اأو اأ

ذلك يحّقق لالإ�سالم ن�سراً في العراق.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 297 

اإلى  يحتاج  الم�سلم  العراقّي  ال�سعب  ك��ان  اإذا  ٭ 

�سفك دمي حّتى يتحّرك فاإّنني على ا�ستعداد 

لذلك.

�سحيفة الجه�د العدد 232 
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دمائي  ت��وؤّج��ج  يقتلونني حّتى  ه���وؤلء  ليت  ي��ا  ٭ 

ثورة الإ�سالم في العراق.

�سحيفة الجه�د العدد 232 

٭ اأنتم معي على الرغم من الزمان وعلى الرغم 

من المكان. ولتكن هذه المعّية في اهلل ومن 

با�ستمرار  لقائنا  ع��ن  ح��ّي��اً  تعبيراً  اهلل،  اأج��ل 

اإلى  الإغ�سان  وتعود  ال�سمل  يجتمع  اأن  ال��ى 

ال�سجرة الأّم.
محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 – �ص 13

اأَوبعد ما ا�ست�سهد ال�سيد قا�سم �سّبر واأمثاله  ٭ 

من الموؤمنين اأفّكر بالحياة والأمن؟ اإّن هذا 

وا�سحة،  روؤية  لدّي  اإّن  الت�سحية.  يوم  اليوم 

اإّن خياري هو ال�سهادة، فهو اآخر ما يمكن اأن 

اأخدم به الإ�سالم.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 304 

٭ �سوف اأظّل اأتكّلم واأتهّجم على ال�سلطة، واأنّدد 

بجرائمها، واأدعو النا�ض اإلى الّثورة عليها اإلى 

اأن ت�سطّر قّوات الأمن اإلى قتلي في ال�سحن 
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هذا  يكون  اأن  واأرج���و  النا�ض.  اأم���ام  ال�سريف 

ال���ح���ادث م��ح��ّف��زاً ل��ك��ّل م��وؤم��ن وزائ����ر يدخل 

ال�سحن ال�سريف، لأّنه �سيرى المكان  اّلذي  

قتل فيه فيقول: )ها هنا ُقتل ال�سدر(، 
ُ
�سوف اأ

وهو اأثر ل ت�ستطيع ال�سلطة المجرمة محوه 

من ذاكرة العراقّيين.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 309 

اأنت  والآم�����ال.  الت�سحيات  ك���ّل  ت��ب��ّددت  ل��ق��د  ٭ 

تعرف اأّنني �سوف لن اأتنازل للعفالقة، و�سوف 

قتل في الزنزانات � واإن 
ُ
قتل... اأنا ل اأريد اأن اأ

ُ
اأ

بل   � اهلل  �سبيل  في  مقّد�سة  �سهادة  ذل��ك  ك��ان 

م�سهد  ليحّركهم  النا�ض،  اأم��ام  قتل 
ُ
اأ اأن  اأري��د 

اأملك  ت��ران��ي  ه��ل  دم���ي.  وي�ستثيرهم  قتلي، 

�سيئاً غير �سالح الدم؟ وها اأنذا قد فقدته. اإن 

قتلني ه��وؤلء ف�سوف لن يفلحوا بعدي، ولن 

ينت�سروا.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 310 

٭ اأنا لم اأطلب منكم �سيئاً، وكما قلت لكم اإذا كان 

فاأنا م�ستعّد  الإع���دام  الأزم��ة هو  لهذه  الحّل 
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لذلك، ول كالم اآخر عندي.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 319 

اأ�ساألك بحّق محّمد واآل محّمد اأن  اإّني  ٭ الّلهم 

ترزقني ال�سهادة واأنت را�ٍض عني. اللهم اأنت 

واإّنما  للدنيا،  طلباً  ذل��ك  فعلت  ما  اأّن��ي  تعلم 

اأردت به ر�ساك، وخدمة دينك. اللهم األحقني 

وال�سهداء،  وال�سّديقين  والأئ��ّم��ة  بالنبّيين 

واأرحني من عناء الدنيا. 

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 320 

اآبائي واأجدادي  اأوؤكد لك يا �سعب  اأن  اأود  اإّني  ٭ 

اأّني معك وفي اأعماقك ولن اأتخّلى عنك في 

محنتك، و���س��اأب��ذل اآخ���ر ق��ط��رة م��ن دم��ي في 

�سبيل اهلل من اأجلك. 

النداء الول لالإم�م ال�سهيد ال�سيد ال�سدر »ر�ص« 20 رجب 1399 هـ
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من ذكريات �ل�سّيد �ل�سهيد )ر�ض(

تلميذكم  و�ساأبقى  اأزال  ل  ف��اأن��ا  اأ���س��ت��اذ  ع��ف��واً  ٭ 

وت��ل��م��ي��ذ ك����ّل م���ن اأّدب����ن����ي وع��ّل��م��ن��ي ف���ي هذه 

اإليكم  المدين  تلميذكم  و�ساأبقى  المدر�سة 

بتعليمي وتثقيفي. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 41 

٭ اإّني حينما طبعت هذا الكتاب )فل�سفتنا(  لم 

اأكن اأعرف اأّنه �سيكون له هذا ال�سيت العظيم 

المجتمعات  ف��ي  الكبير  وال����دوّي  العالم  ف��ي 

ُين�سب  من  ا�ستهار  اإل��ى  ي��وؤدي  مّما  الب�سرّية 

اأّن���ي لو  اأح��ي��ان��اً  اأف��ك��ر  اإل��ي��ه الكتاب. واأن���ا الآن 

تاأثيره  م��دى  وعلى  ذل��ك،  على  مّطلعاً  كنت 

في اإعالء �ساأن موؤّلفه لدى النا�ض، فهل كنت 

ولي�ض  العلماء  با�سم جماعة  لطبعه  م�ستعّداً 

واأكاد  اأو ل؟  لذلك  با�سمي كما كنت م�ستعّداً 

اأبكي خ�سية اأّني لو كنت مّطلعاً على ذلك لم 

اأكن اأ�ستعّد لطبعه بغير ا�سمي. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 45 
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٭ اإّنني اإّنما ح�سرت الآن مجل�ض المباحثة هذا 

اأنه ل يوجد الآن مجل�ض اأف�سل  لأني اأعتقد 

 من مجل�سكم هذا  اّلذي  تتباحثون 
ّ

عند اهلل

اأن  فاأحببت  ��ة،  الإ���س��الم��ّيّ ال��م��ع��ارف  ف��ي  فيه 

اأح�����س��ر ه����ذا ال��م��ج��ل�����ض  اّل������ذي  ه���و اأف�سل 

 .
ّ

المجال�ض عند اهلل

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 46 

فيها  العلم  اأطلب  كنت  اّلتي  الأّي���ام  اإّن��ن��ي في  ٭ 

كنت اأعمل في طلب العلم كّل يوم بقدر عمل 

خم�سة اأ�سخا�ض مجّدين. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 47 

والفاقة،  الفقر  منتهى  في  اأعي�ض  كنت  اإّنني  ٭ 

ولكّنني كنت اأ�ستغل منذ ا�ستيقاظي من النوم 

في كّل يوم بطلب العلم. كنت اأن�سى كّل �سيء 

اأف��اج��اأ من  اأن كنت  اإل��ى  وك��ّل حاجة معي�سّية 

به  ي��ق��ت��ات��ون  ب��غ��ذاء  ال��ع��ائ��ل��ة بمطالبتي  ق��ب��ل 

وكنت اأحتار عندئذ في اأمري.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 47 
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٭ اإّن تربية الطفل بحاجة الى �سيء من الحزم 

والنعومة  الّلين  واإلى  ناحية،  والخ�سونة من 

واإب������راز ال��ع��واط��ف م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى. وقد 

تعارف عندنا في العوائل اأّن الأب يقوم بالدور 

ولكّنني  ال��ث��ان��ي.  ب��ال��دور  ت��ق��وم  والأم  الأّول 

ال�سهيد(  ال�سّيد  زوج   - م��رام  )اأم  مع  اتفقت 

بدور  تقوم  اأن  منها  فطلبت  ذلك  عك�ض  على 

الحزم والخ�سونة مع الأطفال لدى الحاجة 

العواطف  اأ�سلوب  في  معهم  اأن��ا  اأتمّح�ض  كي 

والّلين واإبراز الحّب والحنان. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 48 

٭ اإّن����ي ن��ف��ث��ت ف��ي ن��ف�����ض اب��ن��ت��ي م����رام � و كانت 

وقتئذ طفلة �سغيرة � الحقد على ال�سهاينة. 

اأن حّدثتها ذات يوم عن ظلمهم  وقد �سادف 

عليها  ف��ب��ان  ق�سف،  اأو  قتل  م��ن  للم�سلمين 

فاأردفت  ال��ع��ي�����ض،  وت���ك���ّدر  ال��خ��اط��ر  ان��ك�����س��ار 

ق�سف  م��ن حكايات  اأخ���رى  ة  ق�سّ بذكر  ذل��ك 

الم�سلمين لإ�سرائيل فاهتّزت فرحاً و�سحكت 

ة.  وا�ستب�سرت بتلك الق�سّ

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 49 
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٭ اإني فّهمت ابنتي مرام اأّن هذه الأموال )الحقوق 

لنا،  ملكاً  لي�ست  لدينا  الموجودة  ال�سرعّية( 

فكانت هذه الطفلة البريئة تقول اأحياناً: اإّن 

لدى والدي الأموال الكثيرة ولكّنها لي�ست له. 

ذلك لكي ل تترّبى على توّقع ال�سرف الكثير 

في البيت بل تترّبى على القناعة وعدم النظر 

اإلى هذه الأموال كاأمالك �سخ�سّية. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 49 

اأّن الأّمة مبتالة اليوم بالمر�ض   ٭ اإّنني اأت�سور 

اّلذي  كانت مبتالة به في زمن الح�سين عليه 

ال�سالم، وهو مر�ض فقدان الإرادة.

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 49 50-

ت��دّب حياة  ك��ي  الأّم���ة  نعالج مر�ض  اأن  علينا  ٭ 

الإرادة في عروقها المّيتة وذلك بما عالج به 

الإرادة  Q مر�ض فقدان  الح�سين  الإم��ام 

الت�سحية  وق��ت��ئ��ذ، وه���و  الأّم������ة  ن��ف��و���ض  ف���ي 

الكبيرة اّلتي هّز بها الم�ساعر واأعاد بها الحياة 
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اإلى �سقوط  اأن انتهى الأمر بهذا ال�سبب  اإلى 

دولة بني اأمّية. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، 

ال�سفحة: 49 50-

٭ اإّني قّلدت قبل بلوغي �سّن التكليف المرحوم 

اأّم��ا من حين  يا�سين،  اآل  ال�سيخ محّمد ر�سا 

البلوغ فلم اأقّلد اأحداً. 

ترجمة حي�ة ال�سيد ال�سهيد ال�سدر، 

ال�سّيد ك�ظم الح�ئري، ال�سفحة: 52 

لي�ض في ذاكرتي �سيء عنه )وال��ده المقّد�ض  ٭ 

اآية اهلل ال�سيد حيدر ال�سدر }( اإّل �سورة 

غير وا�سحة، واأنا بحكم من لم ير اأباه. 

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

 ال�سفحة: 43 

قطعة  ع��ل��ى  يعي�ض  اأن  ي�ستطيع  اّل����ذي   اإّن   ٭ 

قادر  لهو  ع��دي��دة  اأي��ام��اً  الخبز  م��ن  �سغيرة 

على اأن ي�ستمّر اإلى اآخر العمر كذلك. فاأنا ل 

اأخ�سى من الفقر ول اأخاف من الجوع.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 44 

د 
ي

�س
ال

ت 
يا

ر
ك

ذ
ن 

م

ض(
�

)ر
  

د
ي

ه
�س

ال



318

٭ حينما اأن�سجم مع المطالب العلمّية ل اأ�سعر 

بما حولي.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سيخ محّمد ر�س� 

النعم�ني، ال�سفحة: 50 

٭ في بع�ض الأحيان، حينما يبداأ ال�سائل ب�سوؤاله 

قد ل يح�سرني الجواب حّتى اللحظات الأخيرة 

اإن ينتهي ح��ّت��ى يح�سر  ���س��وؤال��ه، ول��ك��ن م��ا  م��ن 

الجواب اأمامي وكاأّني قد اأعددته قبل ذلك.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 79 

اأمير  ا�ستع�سى علّي حّل لم�ساألة في حرم  ما  ٭ 

الموؤمنين.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 80 

٭ لم اأعّود نف�سي على النوم، لأّن العمر ق�سير.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سفحة: 81 

٭ ماذا يريد هوؤلء مّني؟ هل يريدون اأن اأتعامل 

مع النا�ض بجفاء وخ�سونة؟ هل يريدون اأن ل 
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اإذ كيف يمكن لالأب اأن يرّبي  اأمنحهم حّبي؟ 

اأبناءه بقلب ل يحّبهم؟ األي�ض هوؤلء هم  اّلذين 

�سيحملون راية الإ�سالم ويدافعون عن كرامة 

القراآن؟ اإذا كّنا ل ن�سع النا�ض باأموالنا فلماذا 

ل ن�سعهم باأخالقنا وقلوبنا وعواطفنا؟

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 98 

٭ هل مات اإح�سا�سك؟ هل تريد اأن اأنعم بالهواء 

البارد وفي النا�ض من ل يملك حّتى المروحة 

الب�سيطة؟ األم تعلم باأّني اأريد لهذه المرجعّية 

ح��ي��اة ال��ب�����س��اط��ة والك��ت��ف��اء ب��اأب�����س��ط مظاهر 

اأنا يا ولدي اأريد  العي�ض بل ال�سروري منه؟ 

بقولي وفعلي، وعليك  ال��واق��ع  ه��ذا  اأغ��ّي��ر  اأن 

اأن ل تن�سى هذه الحقيقة في كّل ت�سّرفاتك 

واأعمالك في الم�ستقبل.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 99 

الإ�سالم.  اأج��ل  م��ن  الّلحية   ه��ذه  �سابت  لقد  ٭ 

���ه���م ب��ال��ع��م��ال��ة لأم���ري���ك���ا واأن�����ا ف���ي هذا  تَّ
ُ
اأف���اأ

الموقع؟!!.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، ال�سفحة: 109 
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٭ يجب علّي واأنا في هذا الموقع � يعني المرجعّية 

� اأن اأكون في م�ستوى العي�ض بم�ستوى الطلبة 

العتيادّي.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 114 

المبّرر،  ك��ان  مهما  الفواكه  ب�سراء  اأر���س��ى  ل  ٭ 

حّتى لو كان ذلك من اأجل ال�سيوف. ويجب 

اّل���ذي  يتمّكن جميع  ال��وق��ت   اإل��ى  اأن ننتظر 

النا�ض من �سرائها فيه.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

 ال�سفحة: 115

٭ ول���دي اإّن م��وز ال��ج��ّن��ة اأط��ي��ب واأل����ّذ م��ن هذا 

الموز.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 116 

اأّن��ي حينما كنت معه في الحجاز لأداء  اأذك��ر  ٭ 

نذق  لم  اأي�ساً  برفقته  العائلة  وكانت  العمرة 

وك���ان معظم  ال��م��ّدة.  تلك  ك��ّل  اللحم خ��الل 

طعامنا الخبز والبي�ض واللبن. ولما مازحته 
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ع��ن ه���ذا الأم����ر ق���ال ل���ي: )ج��ئ��ن��ا لنعتمر ل 

لناأكل(.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 116 

الطلبة  ك��ّل  يتمّكن  حّتى  داراً  اأمتلك  ل��ن  اأن��ا  ٭ 

اآخر من  �ساأكون  من �سراء دور لهم، وحينئذ 

ي�ستري.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 117 

٭ اأب���ن���ائ���ي، ه���ذا ال���م���ال ل��ي�����ض ل���ي، ه���ذه اأم����وال 

الم�سلمين  اأم���وال  ه��ذه   ،| ال��زم��ان  �ساحب 

مهّماً،  لي�ض  ال��م��ال  اأولدي،  ب��ي��دي...  اأم��ان��ة 

الآخرة  نريد  اإّننا  لها،  قيمة  ل  الدنيا  وه��ذه 

والآخ��رة خير لنا واأبقى. وك��ان )ر�سوان اهلل 

عليه( يرّبي اأطفاله على هذا ال�سلوك. 

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 117 

٭ اأحّب اأن األقى اهلل تعالى واأنا كذلك، ل �سيء في 

ذّمتي. اأّما رزقنا فاإّن اهلل يكفينا وهو ولّينا. اأنا 
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ل اأريد اأن تقع هذه الأموال بيد ال�سلطة بعد 

ا�ست�سهادي. واإن �ساء اهلل لنا ال�سالمة ف�سوف 

اأ�سرفها في مواردها ال�سرعّية.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 118 

٭ اإّن األّذ طعام ذقته في حياتي هو هذا، لأّنه في 

�سبيل اهلل عّز وجّل.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 118

٭ لقد بلغت من العمر ما بلغه اأبي واأخي، فلَم ل 

يعاجلني الموت ويريحني؟

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 175 

�سلوكه  اإلى  بالن�سبة  ع��ادًل  الإن�سان  قد يكون  ٭ 

ال����ذات����ّي ال�����س��خ�����س��ّي ول��ك��ّن��ه ل ي��ك��ون ع����ادًل 

الدرجة  بتلك  الوظيفّي  �سلوكه  الى  بالن�سبة 

ولذلك يحتاج اإلى درجة من التوعية وتنمية 

ه���ذا ال��ج��ان��ب ال��وظ��ي��ف��ّي ول��ذل��ك ل��و ل��م يوّع 

ن هذا الوجود الوظيفّي ف�سوف  ف ويمرَّ ويثقَّ

يح�سل اختالل في م�ستوى التدّين.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 
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٭ ال��ي��وم ���س��ار وا���س��ح��اً اأم����ام ك���ّل واح���د م��ّن��ا اأن 

اأّي ان��ح��راف ع��ن خ��ّط الإ���س��الم ف��ي �سلوكنا، 

ف���ي عواطفنا،  اأخ���الق���ن���ا،  ف���ي  و���س��ع��ن��ا،  ف���ي 

النزعة  ه��ذه  التكا�سل،  ه��ذا  الن��ح��راف،  ه��ذا 

العمل  من  نوع  لأّي  التحريمّية  التحطيمّية 

ال�سالح في الحوزة، هذا  اّلذي  يوؤّدي بنا اإلى 

ما اأّدى و�سوف يوؤّدي اإلى الدمار حتماً اإذا لم 

يتغّير الو�سع الداخلّي في الحوزة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 

اأن يتغّير الو�سع الخارجّي - يحتاج  ل يكفي  ٭ 

الو�سع الداخلّي اإلى التغيير - تحتاج نفو�سنا 

 - تطهير  اإل���ى  نفو�سنا  تحتاج   - تطّهر  ال��ى 

نحتاج اإلى اأن ن�سعر بم�سوؤولّيتنا اليوم.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 

٭ اإّن الإ�سالم  اّلذي  قام باإعالتك، قام بالإنفاق 

عليك اأو علّي، قام باإعالتنا والإنفاق علينا، هذا 

الإ�سالم نحن مدينون له بوجودنا، مدينون 

له باأموالنا، مدينون له بكرامتنا، بعزتنا، بكّل 
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ما نملك من اعتبار.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة13 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 

ال�سيم  نقيم على  اأن  كّلفنا  اإذا  الإ���س��الم  ه��ذا  ٭ 

اأن  �سهرين،  اأو  �سهراً  اأ�سبوعين،  اأو  اأ�سبوعاً 

اأن  ن�سمد،  اأن  اهلل،  �سبيل  في  الأذى  نتحّمل 

اأن ل يتفتت في �سبيل  ن�سبر في �سبيل اهلل، 

الأزمة  تنك�سف هذه  اأن يوا�سل وج��وده حّتى 

ك��ّل��ف��ن��ا ذلك  اإذا  ع��ن الإ����س���الم وال��م�����س��ل��م��ي��ن، 

فلي�ض هذا التكليف بالن�سبة اإلينا تكليفاً غير 

طبيعّي، لأّن��ه هو المح�سن  اّل��ذي  كان دائماً 

يقّدم ونحن ناأخذ.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة14 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 

ن�ستفيد.  ونحن  ل  يتف�سّ دائماً  ك��ان  الإ���س��الم  ٭ 

كان دائماً ي�سّدد ونحن نتمّتع بكّل ما يقّدم لنا 

من خيرات ومكا�سب وجاه عري�ض...وما هو 

جاهنا؟ ما هو اعتبارنا لول الإ�سالم؟

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة14 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء1 
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فيه  اأوؤّث���ر  ت�سّرفاً  اأت�����س��ّرف  اأن  كثيراً  اأخ�سى  ٭ 

ة على م�سلحة الّدين. م�سلحتي الخا�سّ

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1�ص45

٭ اإّن الوجود الحقيقّي ل يحتاج الى األقاب.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة 81 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

٭ اإّن باإمكاني اأن اأ�سبع من الغذاء والأكل ولكن 

لي�ض باإمكاني اأن اأ�سبع من العلم. 

الإم�م ال�سهيد ال�سيد محّمد ب�قر ال�سدر في �سيرته ومنهجه

�ص  63 نقال عن �سحيفة الجه�د العدد )283(

٭ اإّن من يقدر على العي�ض اأياماً على القليل من 

الخبز والماء القراح فلن ي�سّره فقر متوّقع 

ولن يزيده البوؤ�ض جوعاً ولن يخاف من اهلل  

اّلذي  )هو يتولى ال�سالحين( حيفاً وجوراً.

وجع ال�سدر من وراء ال�سدر اأم جعفر �ص 137

العلم،  فيها  اأطلب  كنت  اّلتي  الأّي��ام  اإّنني في  ٭ 

كنت اأعمل في طلب العلم كّل يوم بقدر خم�سة 
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اأ�سخا�ض، اأ�سخا�ض مجّدين.

مقّدمة مب�حث الأ�سول �ص 47

٭ اإّني اآليت على نف�سي منذ ال�سغر اأن ل اأ�سلّي 

اإّل بح�سور قلب وانقطاع،فاأ�سطر في بع�ض 

طرد  من  اأتمكن  حّتى  النتظار  اإل��ى  الأحيان 

الأفكار اّلتي في ذهني حّتى تح�سل لي حالة 

ال�سفاء والنقطاع وعندها اأقوم لل�سالة.

�سهيد الأّمة و�س�هده� �ص: 218-219

٭ لقد اأّلفت هذا الكتاب في مرحلة ال�سبا، وكنت 

اأوّد اأن يبقى لي من تلك المرحلة من العمر 

كتاب فكان كتاب فدك في التاريخ.

بغية الراغبين الجزء الث�ني �ص 708

الم�ستقّل  الإي��ج��اب��ّي  الفكرّي  العمل  اأّن  اأرى  ٭ 

اأف�سل من الدخول في المناق�سات المذهبّية 

مهما كانت موّفقة وعميقة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:159 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 

٭ هذا الكتاب على الخ�سو�ض )الأ�س�ض المنطقّية 
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لال�ستقراء(  اّلذي  اأنا م�ستغل بتاأليفه اأرجو 

علمّية  اإ���س��اف��ة  اأج��ع��ل��ه  لأن  اهلل  ي��وّف��ق��ن��ي  اأن 

متمّيزة في حقله.

وجع ال�سدر �ص: 101

٭ اإّن الحياة اّلتي تزخر بالألم تهون على الإن�سان 

في مجال الت�سحية والفداء.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:151 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

اأن تمتزج به  اّل��ذي  ق��ّدر لحياتي  اإّن العذاب   ٭ 

اأن يعي�سه �سوف  اّل��ذي  قّدر لقلبي  والتمّزق  

يمّدني بقدرة اأكبر على الت�سحية.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:152 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

٭ كّل اإن�سان يعي�ض حياة الأل��م يكون اأق��در على 

بحياة  ي�����س��ّح��ي  لأن���ه  والت�سحية  ال��ت�����س��ام��ي 

زاخرة بالمنّغ�سات.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:152 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 
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المحنة  اأن يعي�سوا  بّد للممتَحنين جميعاً  ل  ٭ 

لأرواحهم  وتزكية  لأنف�سهم  تطهير  كعملّية 

التق�سيرات  م����ن  ال���ت���وب���ة  ع���ل���ى  وت�����س��م��ي��م 

ع��ب��ر حياتهم  ع��ا���س��وه��ا  اّل���ت���ي  ال��م��ت��الح��ق��ة 

العملّيّة.

محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة(

�سفحة:171 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-2 

٭ اإّن محّمد باقر ال�سدر ي�ساوي %10 مطالعة 

و%90 تفكير.

�سحيفة المبلغ الر�س�لي عدد 85 �ص: 76-75 نقال عن ال�سيد كم�ل 

الحيدري 

٭ اإذا �ساألتني كم �ساعة تطالع اأقول لك: اأطالع 

اإذا  اأو ث��م��ان��ي ���س��اع��ات، ول��ك��ن  ع�����س��ر ���س��اع��ات 

�ساألتني كم �ساعة كنت مع الكتاب؟ اأقول لك: 

ما دمت م�ستيقظاً غير نائم فاأنا مع الكتاب. 

نقال عن ال�سيد كم�ل  �سحيفة المبلغ الر�س�لي عدد 85 �ص: 75-76 

الحيدري 

واأعي�ض  يعي�ض معي  ال��ك��ت��اب،  م��ع  دائ��م��اً  كنت  ٭ 

معه.

�سحيفة المبلغ الر�س�لي عدد 85 �ص: 76-75 نقال عن ال�سيد كم�ل 

الحيدري 
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الأمور  وت��ع��ود  ع��ّن��ا،  اأن يفّك  ق��ّدر للحجز  ل��و  ٭ 

كبيراً  ق�سماً  اأ���س��رف  ف�سوف  طبيعتها،  اإل���ى 

م��ن ال��ح��ق��وق ال�����س��رع��ّي��ة ع��ل��ى ت��رب��ي��ة ه���وؤلء. 

اإّنهم يملكون ال�سجاعة اّلتي نحتاج اإليها في 

م�سيرتنا الجهادّية. هوؤلء اأف�سل عند اهلل من  

ببع�ض  اّتهمونا  اّلذين  اأو   عّنا،  اّلذين تخّلوا 

الّتهم، ونحن نعاني ما نعاني في الحجز.

ال�سهيد ال�سدر �سنوات المحنة و اأي�م الح�س�ر، 

ال�سفحة: 108 

اأن  اأري��د  واأن��ا  الما�سي  اأدري كيف جرفني  ل  ٭ 

اأكتب عن الحا�سر والم�ستقبل. بل اأدري لأّن 

عن  منف�ساًل  ولي�ض  دائ��م��اً  حا�سر  الما�سي 

الم�ستقبل بحال من الأحوال.

 محّمد ب�قر ال�سدر)ال�سيرة والم�سيرة( 
�سفحة9 دار الع�رف للمطبوع�ت جزء-1 
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