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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 (1إلى حكومة ألف مليون مسلم)
إقامة احلكومة اإلسالمية الواحدة هو احللم الذي كان يرفرف على أذهاان اااها اةماة 

هلااادف الساااامي اللذااايم الاااذي أ يااا  علاااى مذ ااا   ماااا  اإلساااالمية علاااى ماااد، التاااا ي   وهاااو ا
ماليااا الداا دا  ب الاابال  اإلسااالمية وقاهااا  وإقامااة احلكومااة اإلسااالمية الواحاادة هااو الدااب  
الذي أّ ق ليل اجلبابرة  وجلل م جيندون كل طاقاهتم للحؤول با املسلما وبا هذا اهلدف  

احلكومااةو وكيااف جيااا  اللماال إلقامت ااااو  فمااا هااي اةسااام واملقومااام الااا تقاااوم علي ااا هاااذ 
 سنجي  على هذين السؤالا بدي  من التفصيل بإذن اهلل.

جي  علينا أن نليد احلكومة اإلسالمية الواحدة الا أسسا ا  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  
وآل (  فقاد ذكار املؤ ناون أن النال لصالى اهلل عليا  وآلا ( اساتاا  ب تماان حياتا  الداريفة أن 

بااا حكومااام اجل ياارة اللربيااة لمكااة  يثاارو  والاااامثف( ومااا ألااب     اليمنااا والبحاارين  يوحااد
 ( واخلليج.2وأنااً الكويتل

وقاااد ساااا  املسااالمون بلاااد  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( علاااى هاااذا املساااا نفسااا   
لعلي  السالم(  فكانت الدولة اإلسالمية ب أيام احلاكما اةولا وب أيام اإلمام أما املؤمنا

 حكومة واحدة.
وقااد كاناات فاات نفااوذ اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( أكثاار ماان  سااا  ولااة ماان 

 .-على ما ذكر  البلض  -هذ  الدول املوجو ة على اخلا طة اليوم 
إن هذ  احلدو  اجلغرافية احلالية هي حادو  مصاانلة كّو اا اجل ال الادانلي وااساتلما  

الاوطن اإلساالمي الكباا ا  -لىن ةن توضع احلدو  أمام املسلم وهو ب بلاد  اخلا جي  فأي م
 (.3و أليم هذا نالف قول اهلل تلاىل: لإن هذ  أمتكم أمة واحدة(ل

إذن مااااان الضااااارو ي أن تتذاااااافر اجل اااااو  ةجااااال إساااااقا  هاااااذ  احلااااادو  وهاااااذ  القاااااوانا 
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اإلساااالم كماااا كانااات  املصاااانلة  الاااا تفااارق املسااالما بلضااا م عااان بلاااض  حااا  تتوحاااد باااال 
 فيكّون اةلف مليون مسلم ةنفس م حكومة واحدة.

وليم هذا أمراً مستغرباً ففي الصا الديوعية كانات هناا  ا ساابقاً ا حكوماام عديادة  
أن توحااد بال هااا ب  ولااة واحاادة ذام ألااف مليااون  -لكن ااا نكناات ا وفاات قااوانا وضاالية 

 نسمة.
مية فت لل القوانا اإلهلية ح  تكون بلداً واحاداً  أما حنن فنريد توحيد البال  اإلسال

فيسا املسالم مان طنجاة إىل جاكرتاا ومان  كاا إىل طارابلم وهكاذا  ويدالر بأنا  ب بلاد . وا 
 ترفع أمام  ب كل بلد حدو  استلما ية وقوانا جاهلية وضلية. 

 أما كيف يتم التوّصل إىل هذا اهلدف الكباو. فاجلواو مبا يلي:
: بالتوعياااة اإلساااالمية الواسااالة الناااااق علاااى صاااليد اةماااة كل اااا حااا  يلاااي املسااالم أواً 

اقتصاا ي  سياساي   -وليفت   وذل  بابع وندر ما ا يقال عان ألاف ملياون كتااو توعاوي 
 ...-اجتماعي  تربوي  عقامثدي 

ثانياااً: بااالتنذيم  بااأن ناانذم مااا ا يقاال عاان عداارين مليااون مساالم  ةن املساالما ألااف 
 نسمة  فيكون ب  امثرة توجي  كل لخص منذم  سون إنساناً مسلماً. مليون

 وهبذين اةمرين نتمكن من إعا ة احلكم اإلسالمي والذي قوام  أمران:
 اةمر اةول: أن تكون كل القوانا مستقاة من الكتاو والسنة واإلاا  واللقل.

هلل سااابحان   وذلاا  باااأن  اةماار الثااان: أن يكاااون احلاااكم اةعلااى للدولاااة إنساااناً مرضااياً 
تتوفر في  لرو  القيا ة اإلسالمية  ويكون منتخباً من قبل أكثرية اةمة كماا  لّات علاى ذلا  

 اكيام والروايام. 
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 األمة: بين المأساة والعالج

ألاااف ملياااون  لكااان م مبلثااارون  -حسااا  بلاااض اإلحصاااا ام  -يبلااام عاااد  املسااالما 
فااات سااايارة ااساااتلما  وااساااتغالل. أماااا قاااوانين م فقاااد  جغرافيااااً وإقليميااااً ولغويااااً  ويليداااون

أصااابحت وضااالية بلااادما كانااات إهلياااة  وإتاااا أصااااهبم هاااذا التااابلض والتداااتت للااادم ا اااااذهم 
اإلسالم من جاً عملياً ب احلياة  وقد صدق اهلل سبحان  وتلاىل حيث قال: لومن أعرض عان 

ال  و غ حدارت  أعماى وقاد كنات ذكري فإن ل  مليداة ضانكاً وحندار  ياوم القياماة أعماى قا
 (.4بصااً قال كذل  أتت  آياتنا فنسيت ا وكذل  اليوم تنسى(ل

إن ااصااادام بسلساالة ماان املداااكل هااو النتيجااة الابيليااة للااذين يلرضااون عاان ذكاار اهلل 
وا يايلون أوامر  ب الدنيا  وب اكنرة اخلسران املبا  وقد  أينا قصة املسالما ب الادنيا باأ م 
أعينناااا  فاملسااالمون قاااد تداااتتوا وتفرّقاااوا وصاااا وا طرامثااا  قاااد اً  ونصااابت احلااادو  املصاااانلة باااا 
بال هم  فبينما كان املسلم أخ املسلم أصب  عدواً ل  لخيربون بياوهتم بأيادي م وأيادي املاؤمنا 

( ن لات هاذ  اكياة ب لاأن الكفاا   أماا اكن فقاد صاا م منابقاة 5فاعتربوا يا أوي اةبصاا (ل
لاااى املسااالما وهاااا هااام املسااالمون متاااأنرون ب كااال مكاااان  ثقافيااااً وسياساااياً واقتصاااا ياً  وماااا ع

اإليرانيااة الااا لاان ا حاا و البلاث اللراقااي ضااد اةمااة ب اللااراق وب إيااران إا  -احلارو اللراقيااة 
للبة استلما ية  اح ضاحيت ا الداباو اللراقاي املسالم واإلياران املسالم  وقاد بلام عاد  مان قتال 

 حس  بلض اإلحصا ام أكثر من مامثا ألف.  -اجلانبا  من
 ملاذا حيدث هذاو

واجلااواو: إن البلااث هااو الااذي ألاالل هااذ  احلاارو وأمريكااا وإساارامثيل وبرياانيااا وفرنسااا 
 و وسيا والصا يدعمون  وميدون  باخلاط واةسالي  واملال والسالح.

 ولكن: ما هو موقلنا حننو!
 ملاذا تنت   أعراضناو

 هتدم بال ناوملاذا 
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 ملاذا تصا   أموالناو
 ملاذا تصرف أموالنا ب لرا  السالح وب سبيل القتل وإ اقة الدما و
 قبل تمن ليم بالبليد ندأم حرو با اةنوة اةكرا  واللرو.

اللراقيااة( وقااد  اماات مااا يقااا و عداارين ساانة  وإىل اكن!! ولكاان:  -لاحلاارو اللراقيااة  
 ملاذا حدثت هذ  احلروو

  فئام تؤمن بالقومية  والقومية ليست من اإلسالم  وب احلديث عن اإلمام أما هنال
 (.1املؤمنا لعلي  السالم(: لمن تل ، بل ا  اجلاهلية فاعضو  هبن أبي  وا تكنوا(ل

فاافتخااا  بالقوميااام  أو بالقبليااام  أو باإلقليميااام  أو باللغااام  هااذ  كل ااا أعمااال 
 ياادن أج ج اال وأج هلاا  وكفااا  اجلاهليااة  فلماااذا ا ااذهم قساام جاهليااة  القوميااة ليساات إا 

القومياة الفا ساية  ب  -الاا  امات إىل اكن  -من املسالما لالا اً ومن جااًو. القومياة اللربياة 
تماان الداااها  القوميااة اليفكيااة ب تمااان أتاااتو    القوميااة الكر يااة  وإىل آناار القوميااام  هااذ  

 ا  فلساا. القوميام هي الا سببت ضي
قتلونااا ب فلساااا  ولبنااان  ومصاار  واة  ن  واجل ياارة اللربيااة لالربياااانيون وعمال هاام  
 قتلوا ب وجبة واحدة ب أطراف اجل يرة اللربية أكثر من مامثة و سا ألف إنسان مسلم( .
غربيااة وقتلونااا ب الفلبااا  وكدااما  وا ييفيااا  واةوقاااوين  وبو مااا  والباكسااتان الداارقية وال

   وقتلونا ب اليمن ولاروها نصفا.-يوم انفصال الباكستان لرق ا عن قرهبا  -
 منذ قرن وحنن نقتل ونسجن وهتت  أعراضنا  ملاذاو

احذوا البال  اةو وبية الداسالة والاا يبلام نفوسا ا ماا يقاا و ساتمامثة و ساا ملياون 
عساكرية واحلاروو واانقالباام  نسمة  فمنذ أ بلاا سانة ا توجاد في اا حاروو وا انقالباام

تقع بكثرة ب البال  اإلساالمية  وهاي ليسات إا أحابيال املساتلمرين واملساتكربين  فقاد جاا وا 
 إىل بال نا لتقايلنا ون يقنا و   نااتنا وسف   مامثنا وتلذيبنا ب السجون وامللتقالم.

نسااان مساالم ياارتح واكن: يوجااد ب سااجون البلااث ب اللااراق أكثاار ماان ثال امثااة ألااف إ
 فت نا للم م  في م الدي  املسن واللجوت املسنة والداو والدابة والافل والافلة!

كيف حدث هذاو هل حل و البلث اللراقي هذا احل و وبأي حا  جاا وا إىل احلكامو  
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نلااام  ااا  الدباباااة والقاااوة! فلااال حااا و البلاااث كماااا يفلااال اللاااص وقااااطع الاريااا   إنااا  يساااح  
بن   مالبس  وإنراج أموال  ويستوي على مقد ات   والدي  نفسا   مسدس  علي  ويأمر 

 فلل  ح و البلث  فقد جا وا ب منتصف الليل بتخايط من أمريكا وبرياانيا وإسرامثيل ملاً.
إن إعراضااانا عااان اهلل وعااان قاااوانا اهلل وعااان توحياااد املسااالما ساااب  هاااذ  املدااااكل  وا 

تلااااىل  لتوحياااد املسااالما وإقاماااة حكوماااة ألاااف عاااالج إا أن نرجاااع إىل حكااام اهلل سااابحان  و 
 مليون مسلم  ا حدو  بين ا وا سدو  وا قيو  وا لرو .

جياااا  أن تكااااون الاااابال  اإلسااااالمية موحاااادة  والوحاااادة اإلسااااالمية ا تتحقاااا  ب الواقااااع 
اخلاااا جي إا بلاااد لااالو  وحااادوي ب أعمااااق نفاااوم املسااالما  فاةماااة واحااادة والااارو واحاااد 

النل واحد والدريلة اإلسالمية قامثمة علاى الكتااو والسانة  وعليناا أن نتبل اا والكتاو واحد و 
ح  اإلتبا   وليم اإلسالم منحصراً ب الصاالة والصايام وتلماا املساجد وماا ألاب  فقاط  بال 
 هذ  أج ا  من اإلسالم  وهنا  أج ا  أنر، من ا توحيد البال  اإلسالمية فت لوا  واحد.

 
 اإلسالميةالرشد الفكري لألمة 

لقااد ذكرنااا فيمااا مضااى ضاارو ة إقامااة حكومااة ألااف مليااون مساالم  ومثاال هااذا احلكاام ا 
يتحّقاا  إا بإتالااة احلاادو  اجلغرافيااة واللغويااة والقوميااة بلااد أن تاا ال احلااواج  النفسااية  ةن هااذ  
ا  احلدو  والفواصل اخلا جية منبلثة ب احلقيقة عن احلدو  واحلواج  النفساية: هاذا عراقاي  وهاذ
كاااويا  وهاااذا مصاااري  وهاااذا إياااران  وهاااذا باكساااتان  وهاااذا هنااادي  وهاااذا تركاااي.. كااال هاااذا 

 صحي   لكن ليتلا فوا ا ليتناكروا!
يل  أن اللراقي واإليران كالمها أنوة ب كل لاي   والباكساتان والكاويا كالمهاا أناوة 

وإجااااتة  و عاااوة  ب كااال لاااي   أماااا أن الباكساااتان ا يااادنل الكويااات إا بتألااااة  ناااول  
ف و الدي  الذي خيالف  اإلسالم  كماا خياالف اخلمار والقماا  والبغاا   -وباللكم  -وجوات  

وقاها من احملرمام  بل للّل هذا احملرم ألد من سامثر احملرمام  ةن  يسب  تقااطع املسالما 
وتاااااادابرهم  ويساااااااب  سااااااايارة اةجنااااااال علاااااااي م كمااااااا سااااااايارم الدااااااايوعية علاااااااى أفغانساااااااتان 

كسااتان وأ مينيااا وتركمنسااتان وأذ بيجااان وقرقي يااا وقاتقسااتان  وساايارم أماكااا وإساارامثيل وطاج
 وبرياانيا على الدرق اةوسط.
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إن مااان الواجااا  هاااو أن نوّحاااد اجل اااو  ونلياااد وحااادتنا ووحااادة أمتناااا. أماااا كياااف ذلااا و 
 فبأمو   يأيت ب طليلت ا:

وعي اإلسااااالمي نداااار الااااوعي اإلسااااالمي  فماااان الواجاااا  علااااى كاااال مساااالم أن ينداااار الاااا
اللقامثااااادي وااقتصاااااا ي والسياساااااي والدااااارامثلي وااجتمااااااعي واليفباااااوي واللساااااكري وال  اعاااااي 
والصااااناعي وااسااااتقالي  ب كاااال الاااابال  اإلسااااالمية بواساااااة اإلذاعااااام والصااااحف وا ااااالم 

 والنوا ي والكت  واملؤنرام وقاها.
  الااابال  اإلساااالمية إنناااا لاااو طبلناااا ألاااف ملياااون كتااااو ووتعناااا هاااذ  الكتااا  ب كااال هاااذ

فسااتكون حّصااة كاال فاار  مساالم كتاباااً وحااداً  وهااذا أقاال الواجاا   فااالالتم علينااا أن ندااّمر عاان 
 ب سبيل التوعية. -على أقل تقدير  -سواعدنا لابع مثل هذا القد  من الكت  

 هكذا تنشر الثقافات المنحرفة
غاات مااا يقااا و  سااة لقااد أذا   ا يااو إساارامثيل إن الكتاا  الااا وتعاات  اناال إساارامثيل بل

( وملاااىن ذلااا  أن كااال إساارامثيلي حصااال علاااى ماااا يقاااا و 7عداار ملياااون كتابااااً ب سااانة واحاادةل
 سااة كتاا  ماان الافاال الصااغا إىل الدااي  الكبااا  فإساارامثيل تلاااي لداالب ا الفكاار املنحاارف 
الذااااغ  وتكاااّرم اجل اااو  للم ياااد مااان التساااّمم الفكاااري والثقااااب  فلمااااذا ا نفلااال مثااال ذلااا  

 الواعي ةجل ألف مليون مسلم وحنن أصحاو ح و بالفكر
إن اإلساالم حياّرض علاى الكتااو والكتاباة والقارا ة  وأول ساو ة ن لات ب القارآن ا علاى 

سو ة لاقرأ( وفي ا القرا ة والكتابة  وقد قاال الرساول اةكارم لصالى اهلل عليا  وآلا (:  -املد و 
إلماااام الصاااا ق لعليااا  الساااالم(: ( وقاااال ا8لطلااا  الللااام فريضاااة علاااى كااال مسااالم ومسااالمة(ل

( والتفقا  مبلاىن الاتفّ م  وأحاد 2للو  م أن أصحاج ضربت   وس م بالسيا  ح  يتفق اوا(ل
 ج مثيات  ف م احلياة.

وب حاااااديث آنااااار لقماااااام الصاااااا ق لعليااااا  الساااااالم(: لاللااااااغ ب مانااااا  ا هتجااااام عليااااا  
  تسب  ل  احنرافاً وفاماً.(  واللوابم اع ابسة أي: اةليا  املدتب ة والا10اللوابم(ل

                                                           
 ا إضافة إىل برامج ثقافية أنر، كماليا اةفالم لالنالر( .  7
 .54ح 177ص 1ا  ا  اةنوا : ج  8
 .8ح 31ص 1ا الكاب: ج  2
 .22ح 27ص 1ا الكاب: ج  10
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فاااإذا طبلناااا ألاااف ملياااون كتااااو ووتعناهاااا علاااى املسااالما نكاااون قاااد قمناااا بداااي  ماااان 
 التوعية.

قبل عدة سانوام كتبات بلاض ا االم: إن اافاا  الساوفيا طباع ووتّ  ب سانة واحادة 
 فقط واحداً وعدرين مليا اً من الكت   وكانت نفوم اللاغ آنذا  أ بع مليا ام.

لقد ترجم كتاو ماوتسي تونم لالكتاو اةمحر( إىل أ بلمامثة لغة  قم عدم مرو  حا  و 
 نصف قرن على تا ي  انتدا  لاملا كسية املا ية( .

وب املقابل نر، أن القرآن الكرمي و قم مرو  تها   سة عدر قرنااً علاى ن ولا  علاى نال 
( ترااة  كماا ذكار  بلاض املاللاا  230اإلسالم لصلى اهلل علي  وآل ( غ تتجاوت ترااتا  الاال

 ملاذا تركنا التوعية ب حا نس  هبا اكنرونو.
لقااااد قااااال أمااااا املااااؤمنا لعلياااا  السااااالم(: لاهلل اهلل ب القاااارآن ا يساااابقنكم باللماااال باااا  

 (.11قاكم(ل
لقااد تركناااا توعيااة الناااام ونداار امللاااا ف اإلهلياااة فتأنرنااا وقاااام املبالااون واملنحرفاااون بندااار 

 هم فتقدموا  وتل  هي سّنة اهلل ب احلياة.أفكا  
إن التوعية والتثقيف ةلف مليون مسلم هي إحد، اةسم الرمثيسية ب فقيا  حكوماة 
اةلاااف ملياااون مسااالم  وةمهياااة الاااوعي والرلاااد الفكاااري واااد اهلل سااابحان  وتلااااىل يقاااول: لإن 

ة والساب  هاو  لاد  الفكاري  ( فاهلل تلاىل يلترب إبراهيم لعلي  الساالم( أما12إبراهيم كان أمة(ل
 (.13كما قال تلاىل: لولقد آتينا إبراهيم  لد (ل

وب ساااابيل إعاااااا  الرلااااد الفكااااري للمساااالما علينااااا باجل ااااا   اجل ااااا  بااااالقلم واللسااااان 
ومبختلف وسامثل اإلعالم اللصرية املؤثرة  وهذا أفضل من اجل ا  ب امللركة  ولذا ود احلديث 

 ( ملاذاو.14أفضل من  ما  الد دا (ل الدريف يقول: لمدا  الللما 
إن السب  واض   وذل  إن القلم واللسان مهاا اللاذان يساببان فار  الناام حناو اجل اا  
ب مياااا ين القتاااال  إضاااافة إىل أ ماااا مهاااا اللاااذان حيفذاااان الداااريلة وحيافذاااان علاااى مكتسااابام 

                                                           
 .47ا  ج البالقة: الوصية  11
 .120ا سو ة النحل: اكية  12
 .51بيا : اكيةا سو ة اةن  13
 .457ص 1ا مي ان احلكمة: ج  14
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 اجل ا  ب امللا  ..
   ا لساي  املرتضاى  اللالماة احملقا   إن مدا  الللماا  أمثاال: الصادوق  املفياد  الكليا

الدااا يدين  وقااااهم.. هاااو الاااذي أوصااال إليناااا تلااااليم الرساااول اةكااارم لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( 
وقااوانا اإلسااالم و ساااتا   وهااو الااذي أوصاال إلينااا أنبااا  قاا وام الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 

 ا    إن القلام والكتااو هاو الاذي وج ا    وأنبا  ثو ة اإلمام احلساا لعليا  الساالم( واستدا
 حفظ لنا كل ذل   وهو الذي أوصل الثقافة اإلسالمية إلينا كاملة قا منقوصة.

وبلمليااة التثقيااف الواساالة النااااق هااذ  نكااون قااد أّ ينااا بلااض واجبنااا الااذي افيفضاا  اهلل 
 . علينا وناونا اخلاوة اةوىل ب طري  فقي  احلكومة اإلسالمية اللاملية الواحدة

 الحاكم األعلى بانتخاب المسلمين
لكااي تتحااّر   تلااف فصااامثل اةمااة حنااو إقامااة حكومت ااا اإلسااالمية الكاارب،  ينبغااي أن 
تكااون علااى بصاااة ماان أمرهااا  وتلاارف جيااداً طبيلااة احلكاام والقيااا ة الااا ستداارف علااى إ ا ة 

 لؤو ا وتقر  هلا مصاها  و اط ملستقبل ا..
ماار مااا و   ب احلااديث الدااريف: لكاناات اخلالفااة قباال وممااا يكدااف عاان أمهيااة هااذا اة

اخلليقة( أي أن اهلل عّا اخلليفة قبل نل  البدرية. ومن الواضا  أن إحاد، أهام م اام اخلليفاة 
 هو تابي  حكم اهلل ب اة ض وإقامة احلكومة اللا لة. 

 واكن سنذكر جانبا من جوان  أسلوو احلكم اإلسالمي:
ساسااااااية ب احلكومااااااة فقياااااا  الدااااااو ، وااستدااااااا ة ب كافااااااة أوًا: إن ماااااان الداااااارو  اة

(. فرمثاساااة احلكوماااة تكاااون عاااارب 15ا ااااام حياااث قاااال اهلل تلااااىل: لوأمااارهم لااااو ، بيااان م(ل
انتخابااام حاارة ينتخاا  في ااا احلاااكم تبلاااً ةكثريااة اك ا   لاار  أن تتااوفر فياا  املواصاافام الااا 

مااو  الدينيااة وااطااال  علااى لااؤون الاادنيا إىل الاايفط ا اهلل ساابحان  كاللدالااة وااجت ااا  ب اة
 آنر ما هو مذكو  ب كت  الفق  املفصلة.

وكذل  ب كل إقليم وناحية من نواحي البال  اإلسالمية جي  أن ينتخ  النام مرجلااً 
يكااون حاكماااً هلاام فااإقليم اللااراق  أو إيااران  أو أندونيساايا  أو الباكسااتان.. إ   كاال ينتخاا  

الاااذي ينتخااا  أيضااااً  -خيضاااع حّكاااام الااابال  اإلساااالمية للحااااكم اةعلاااى  حاكمااااً  وجيااا  أن

                                                           
 .38ا سو ة الدو ،: اكية   15
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 .-بأكثرية اك ا  
 -ومن الضرو ي أن جتر، انتخاباام عاماة باا فايفة وأنار، ا كال أ باع أو  ام سانوام ماثالً 

 انتخاو احلاكم اللام واحلكام احملليا حس   أي اةكثرية أيضاً..
اً  كتاتو ياااً كمااا أن احلاااكم الااذي يااأيت إىل احلكاام فااإذن.. احلكاام ب اإلسااالم لاايم و اثياا

عااارب انقاااالو عساااكري مرفاااوض مااان قبااال اإلساااالم حااا  لاااو كاااان احلااااكم مسااالماً إذ اإلساااالم 
يدااايف  آ ا  اةكثرياااة  هاااذا إضاااافة إىل أن ااساااتقرا  أثبااات لناااا أن كااال الاااذين قااااموا باااانقالو 

 فيما بلد بالقو، ااستلما ية.عسكري ب البال  اإلسالمية كانوا مرتباا أو ا تباوا 
ومما يؤيد ضرو ة ول وم كون احلاكم منتخباً بأكثرية اك ا  حديث سليم بن قيم اهلاالي 
عاان أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( حيااث أوجاا  لعلياا  السااالم( علااى املساالما عناادما ميااوم 

ل أن خيتااا وا ةنفساا م إمااام م أو يقتاال للماااً أن ا يلملااوا عمااالً وا يقاادموا يااداً وا  جااالً قباا
( 11إماماً عفيفاً عاملاً و عاً عا فاً بالقضا  وبالسّنة جيل فيئ م ويقايم حج ام وجيماع صادقاهتمل

 .-إىل آنر اخلرب -
وقااد و   مثاال هااذا احلااديث أيضاااً عاان اإلمااام الرضااا لعلياا  السااالم( بااانتالف يسااا ب 

 بلض اةلفاظ.
احلكوماااااام اللساااااكرية والو اثياااااة وقااااااا إنناااااا إذا أعايناااااا هاااااذا الاااااوعي للمسااااالما فاااااإن 

 ااستدا ية ترفض تلقامثياً  واملوجو ة من ا سوف ت ول طبيلياً.
ثانياااً: ماان الضاارو ي توحيااد الاابال  اإلسااالمية كّل ااا فاات لااوا  حكومااة إسااالمية واحاادة 

 ذام ألف مليون مسلم.
 والسؤال هو: ماذا نصنع بالر سا  احلكام حالياًو

 صنع  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( بأهل مكة بلد الفت . واجلواو: نصنع هبم كما
فاحلكام لو كاان فاي م مان جتتماع فيا  الدارو  و ضايت با  أقلبياة اةماة يتحاّتم إقارا   ب 
منصااااب   وإن غ يكاااان كااااذل  عااااا وا أفاااارا اً عااااا يا وا يتلاااارض هلاااام. إذ لاإلسااااالم جيااااّ  مااااا 

علي  وآل ( عنادما فات  مكاة عفاا عان حكام اا  (  ولذا ود الرسول اةكرم لصلى اهلل17قبل (ل
وجمرمي ا وغ يؤانذهم مبا سب  من م  فقد عفا عن أج سفيان وصافوان وقامهاا  وأصاد  قارا اً 

                                                           
 .1من أبواو تكاة الغالم ح 4باو 124ص 1ا وسامثل الديلة: ج  11
   باوم.448  ص7ا مستد   الوسامثل: ج  17
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(. وهكذا غ يقتل النل لصلى اهلل علي  وآل ( أحداً وغ يسف  18عاماً لاذهبوا فأنتم الالقا (ل
أوجاا  اسااتقرا  حكومااة الناال لصاالى اهلل علياا  الاادما  وغ يصااا   اةمااوال وا وا.. كاال ذلاا  

وهااو لاااو  -وآلاا ( فلناادما أ ا  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مغااا  ة مكااة  عااّا عتاااو باان أساايد 
عاصمة التحركام املناهضاة للنال لصالى اهلل  -حاكماً على مكة  -عمر  تها  اللدرين سنة!

رطة وا أج اا ة وا  ااابرام وغ جيلاال ملاا  حرساااً وا لاا -علياا  وآلاا ( أكثاار ماان عداارين ساانة! 
وا أي ج ات عساكري أو إ هااج آنار    قاا   النال لصالى اهلل عليا  وآلا ( مكاة وغ فادث 

 (.12في ا أية اضارابام ح  توب النل لصلى اهلل علي  وآل (ل
فكيف استاا  لاو واحد أن حيافظ على استقرا  عاصمة اسيفاتيجية كمكة املكرمةو 

 لالعنف( الا ا ذها النل لصلى اهلل علي  وآل ( جتا  أهل مكةوأليم ذل  لسياسة لا
إذن علاااى أصاااحاو اةقاااالم واملفكااارين أن يلااااوا للناااام الاااوعي بضااارو ة كاااون احلكوماااة 
استدااااا ية  ووجااااوو إقامااااة حكومااااة عامليااااة واحاااادة  ولاااا وم ا اااااذ سياسااااة الالعنااااف ب كافااااة 

 (.20ا اامل
 صياغة الذهنية اإلسالمية

 صية اإلسالمية ثقافياً تر مبرحلتا طبيليتا مها:لبنا  الدخ
 اهلدم أوًا.. والبنا  ثانياً..

 فاملرحلة اةوىل هي فايم الثقافام ااستلما ية الغاتية  وهدم البىن الفكرية املستو  ة.

                                                           
 .120  ص11ا وسامثل الديلة: ج  18
ة اةولياة وهاو  اجاة إىل تمان طويال. ولايم املقصاو  أن تكاون الدولاة ا هاذا واقاع مثااي نأمال أن يتحقا  بلاد تابيا  اةحكاام اإلساالمي  12

اإلساالمية باال مؤسسااام عساكرية ولاارطة بلاد قيام اا وحاا  بلاد تابيق ااا اإلساالم. وللتفصايل يراجااع كتااو لإىل حكاام اإلساالم( لسااماحة 
 املؤلف  ام لل  لالنالر( .

 ا للل هذا الكالم  اجة إىل توضي  أكثر.. يتم با:  20
لاف: مسااألة اللفاو عاان احلكاام احلاااليا ب الابال  اإلسااالمية تاارتبط بصاو ة مبالاارة باملصالحة اللامااة وبذاروف احلكومااة اجلديادة فللااى ساابيل أ

املثاااال: هناااا  حكاااام جمرماااون ونوناااة لااالروا بقااارو ساااقوط م عااان اللااارذ امل ااا وت مثااال طااااقوم اللاااراق. فا اااذوا اساااتلدا ام كبااااة ملصااااهم 
ةماوال الضاخمة لاذل  ولاكلوا التنذيماام السارية.. وحيتمال قويااً إ ام بلاد قياام حكوماة اإلساالم يدانون حربااً عساكرية اةساو . وأ صادوا ا

 واسلة عرب سلسلة طويلة من عمليام ااقتيال والتفجا واملؤامرام الا ا  اية هلا..
كومة اجلديدة. أم حماولة ذكية إل ا   بلاد اساتخدام اللناف ب مثل هذا الواقع فما هو اةفضل: إثا ة عواطف اللدو وجر الويالم على احل

 مع  موت و
و: ليم كل احلكام جمرمون. أو على اةص  إن نسبة اإلجرام  تلف من حااكم ا سياساي أو  يا  ا إىل آنار.. وفاي م مان غ يدايف  بإ اقاة 

 ب . ف ل حياس  كمحاسبة صدام مثاًل: أم ماذاو م وهت  عرض أو... لكن  وللدم كفا ت  ووعي  ا تك  ما غ جي  علي  أن يرتك
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وهاااذا يلااا  ملرفاااة اةماااراض الكامناااة ب جساااد اةماااة اإلساااالمية  وملرفاااة كيفياااة فقااا  
ية علينااااا  ومااااا هااااي ناااااا  ومؤامرتاااا  الااااا حيرك ااااا ضااااد اإلسااااالم ماااان و ا  اهليمنااااة ااسااااتلما  

الكواليمو  وذل  ةن اإلنسان ما غ يلارف املارض ا يساتايع ملرفاة اللاالج  وكاذل  عليناا 
ملرفاااة أساااباو  ّلفناااا  وعلااال اساااتلما نا واساااتغاللنا وعوامااال سااايارة الاااديكتاتو يا واللماااال  

داتت م إىل  وياالم متنااحرةو ومللرفاة احللاول واةجوباة عليناا علينا  وأسباو تفرق املسلما وت
أن نلاااارف السياسااااة اإلسااااالمية  كيااااف هااااي وكيااااف تاباااا  ب الذااااروف احلاضاااارةو ااقتصااااا  
اإلسااالمي وااجتمااا  اإلسااالمي  وال  اعااة  والتجاااا ة  والصااناعة  واجلااي،  واحلاارو والسااالم  

احلرياااااة  وتوتياااااع القاااااد ام ب مراك هاااااا واللالقاااااام الدولياااااة  واةحاااااالف وامللاهااااادام وفقيااااا  
 الابيليةو

ذلااا  أن لكااال واحاااد من اااا أسااالوباً وطريقاااة ناصاااة ب اإلساااالم جيااا  ملرفت اااا   ملرفاااة  
 كيفية تابيق ا ب ال من امللاصر.

ومنذ أكثر من قرن وح  اكن قامت ج ام إسالمية عديدة ةجل إعاا ة اإلساالم إىل 
امل ادي ب السااو ان  وااال الادين اةسااد آباا ي  وحممااد احليااة  كحركاة السنوسااي ب ليبياا  و 

عبااد   وا ااّد  الدااااتي  واكنونااد اخلراسااان  واإلمااام حممااد ماااتا حممااد تقااي الدااااتي قامثااد 
 ثو ة اللدرين وقاهم كثاون.

غ يتمكنااوا ماان إقامااة احلكومااة اإلسااالمية الواحاادة   -ومااع اةسااف الدااديد  -ولكاان  
 داً بأيدي الدرق والغرو  فلماذا كان ذل ووعا  املسلمون عبي

إن الساب  ا كمااا تاادل عليا  الااة ماان القاارامثن ا هاو أن اةمااة كاناات تلتمااد علااى اجلاا   
السالل فقاط  أماا اجلا   اإلجيااج ب طارح برنااامج باديل متكامال فلام يكان ماروحااً عناادها  أو  

 كان ماروحاً ولكن غ خيرج إىل حي  التنفيذ.
 تدا ك  ب حركتنا اإلسالمية اللاملية القا مة.وهذا ما جي  أن ن

والااااذي هااااو عبااااا ة عاااان: كيفيااااة احلكاااام ب  -أيضاااااً  -فالواجاااا  ملرفااااة اجلاااا   اإلجياااااج 
 املستقبل وفقاً للمقاييم اإلسالمية.

ومن الضرو ي ندر هذا الاوعي باا اجلمااها عارب مئاام املالياا مان الكتا  الاا تضاع 
 براجم   واضحة ملامل   بينة أساليب  وأهداف ..بديال متكاملة جوانب   حمد ة 
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 وما غ نفلل ذل  سوف تتكر  املأساة مرة أنر،.
 -وهذا مثال حي يوض  لنا ذل : 

فاملساالمون هاام الااذين فركااوا وكااانوا السااب  ب إسااقا  احلكومااة اةمويااة  فلماااذا غ يقااع 
لااذين قاااموا بااجلرامثم ذاهتااا الااا  احلكام ب أيااد أمينااةو بال اسااتلم أتمااة احلكام ثلّااة ماان اللباسايا ا

 كان يرتكب ا اةمويونو
الساااب  ب ذلااا  أن املسااالما غ يكااان لااادي م وعاااي إساااالمي كامااال  فتصاااّو وا أن أباااا  

مسالم اخلراساان وأبااا سالمة اخلاااّلل واملنصاو  والسافاح وألااباه م لاو اسااتلموا احلكام فسااتمار 
امللصوم لعلي  الساالم( وهاو أجاد  الناام  السما  ذهباً  وغ يفكروا أن اخلالفة من ح  اإلمام

 هبا  فكيف أسلموها لغا و
هذا من ج ة  ومن ج ة أنر،: غ يفكروا أن القد ام لو جتملات بياد لاخص واحاد 
أو ح و واحد أو عامثلة واحدة استأثروا هبا وةسكرهتم كما أساكرم الاذين مان قابل م  قاال 

( وو   ب احلاديث عان أماا املاؤمنا لعليا  21(لاهلل تلاىل: لإن اإلنسان لياغاى أن  آ  اساتغىن
 (.22السالم(: لمن مل  استأثر(ل

بلاد  -هؤا  نسوا اإلمام امللصوم لعلي  الساالم( ونساوا أساام الداو ، الاذي قاّر   اهلل 
فاستلمت احلكم جمموعة أضااعت مكاسا  الثاو ة كل اا..   بلاد ذلا  عنادما تباا  -اإلمام 

غ يقاوم ا اةكثرون  أليم ذل  للادم الاوعيو ونتيجاة اساتفرا   هلم احنراف السلاة اللباسية
اللباساايا باااحلكم و يكتاااتو يت م باادأم التصاافيام الدانليااة لااديدة وعنيفااة بياان م  حاا  أن 

غ يسلم من ا  ولقد عرف أباو مسالم ذلا   -قامثد الثو ة ضد اةمويا  -أبا مسلم اخلراسان 
ثاال عابااد  أ، عذااام أسااد باليااة فاادعى اهلل أن حييياا  ماارة فقااال: إن مثلااي واخلليفااة اللباسااي كم

أناار، وملااا اسااتجاو اهلل  عااا   وأعااا   حياااً قفاا  اةسااد علااى اللابااد ليفيفساا  فقااال لاا  اللابااد: 
أتفيفس  وأنا الذي طلبت من اهلل إحيا  و فأجاب  اةسد: إن  كماا أحييتا  تساتايع بادعا  

 تقتل ..  واحد أن نيت   ولذل  فضلت قتل  قبل أن
ويساااتمّر أباااو مسااالم قاااامثاًل: إن اخلليفاااة اللباساااي يفكااار التفكاااا ذاتااا   فأناااا الاااذي قمااات 
بالثو ة وجئت ب  إىل كرسي اخلالفة وللّلي أساتايع أن أقاوم بثاو ة أنار، ضاد  وأطاي  با   لاذا 

                                                           
 .7-1ا سو ة اللل : اكية   21
 .110ا  ج البالقة: قصا  احلكم  قم  22
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 ير، أن من اةفضل أن يقضي عليَّ قبل أن أقضي علي !!
لااة قياااو الااوعي اجلماااهاي وب حالااة عاادم توتيااع إن أكاال الثااو ة ةبنامث ااا طبيلااي ب حا

 القوة واحنصا ها بفئة واحدة.
 إذن: جي  علينا:

 أوًا: فايم اةنذمة اجلامثرة احلاكمة ب بال نا.
وثانياً: ملرفة الاريا  الابيلاي املاؤ ي إىل إقاماة حكوماة إساالمية مكا اا وفا  اةسالوو 

  والتقدم الصناعي والثقااب  ونلارف كيفياة توتياع اإلهلي  وأن نلرف كيفية فقي  احلريام في ا
القد امو وكيفياة إحياا  نذاام ااقتصاا  اإلساالمي  الاذي يغااير ااقتصاا  الرأيااي والدايوعي 
واالاايفاكي والتااوتيلي  وكيااف نسااتايع إتالااة احلاادو  املصااانلة واجلمااا  و وكيااف نااتمكن ماان 

البناااو  عمليااااً  ون أن تصااااو البناااو   إساااقا  الضااارامث  الالإساااالمية  وكياااف ن يااال الرباااا مااان
 باضارابام ماليةو وإىل آنر القامثمة..

 نشر الوعي في البالد األجنبية
إن ااقتصا  على تثقيف املسلما املتواجدين ب بال  اإلسالم فقط بالثقافاة اإلساالمية 
ي يااؤ ي إىل فجاايم احلركااة اإلسااالمية وعاادم توساال ا  وماان هنااا فااإن ماان الضاارو ي نداار الااوع

 اإلسالمي املتكامل ب البال  اةجنبية أيضاً.
 ويلتمد ذل  على  عامتا:

أ ا تثقيااف املساالما املتواجاادين ب الاابال  اةجنبيااة بالثقافااة اإلسااالمية وتللاايم م كيفيااة 
التبلياام لقسااالم  وإعاادا  املساالما ب الاابال  اةجنبيااة الكباااة  ففااي فرنسااا يوجااد مااا يقااا و 

وب أملانيا أكثار مان هاذا الارقم  وب الصاا أكثار مان مامثاة ملياون مسالم   أ بلة ماليا مسلم 
وكذل  ب اافا  السوفيايت  وب أمريكا ثالثة ماليا من املسالما الساو   وأعادا  كبااة مان 

 قاهم أيضاً  وب برياانيا ما يقا و املليون.. إىل قا ذل .
قسالم عرب حماام لقذاعة  ّصصة و ا إيصال صوم اإلسالم إىل الكفا  وامللا ين ل

هلااذا الغاارض وبكاال اللغااام  وكااذا عاارب ا ااالم واجلرامثااد والصااحف وبكثافااة كباااة وكااذا نداار 
الكتاااا  الااااا تبااااا هلاااام ماهيااااة اإلسااااالم وأهدافاااا  اإلنسااااانية  وذلاااا  هلاااادايت م أو علااااى اةقاااال 

 للتخفيف من عدامث م لقسالم.
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الصااليبية أثّاارم علااى الكثاااين  وصااّو م هلاام ذلاا  أن الاادعايام الداايوعية والصاا يونية و 
حربااً   -اإلسالم  يناً وحدياً قاسياً  ولذا ا تقابل فرّكام احلكومام اةجنبية ضد املسالما 

مبخالفة تذكر من قبل لالوهبم بال وتلقاى التأيياد  -كانت أو جمات  أو تصفيام أو قا ذل  
 .-على اةقل   -من م 

ثار مان ألاف جريادة ناا ج إسارامثيل  بين اا أم اام اجلرامثاد إن الص يونية تسايار علاى أك
اللاملية وذل  أحد أسباو نّكن اا مان كسا  الارأي اللاام الغارج بال واللااملي إىل جانب اا  قام  
 5كو ااا قاصاابة وحمتلّااة و قاام أن تلاادا  نفوساا ا ا يتجاااوت اللداارين مليااون نساامة لأي نساابة 

ليون و قم أنناا أصاحاو احلا  الدارعي و قام % من املسلما( . وحنن  قم أن عد نا ألف م
أننااا حيثمااا وجاادنا كنااا مضااا دين حمااروما مداار ين  مااع ذلاا  ا حناااول إيصااال صااوتنا إىل 
اللاغ بل ا تتل  ح  جريادة واحادة واسالة اانتداا  تلارف اللااغ علاى جانا  مان أفكا ناا 

 ومذلوميتنا! 
ىل: ليرفاع اهلل الاذين آمناوا مانكم يقاول اهلل تلاا -لقد حاّرض اإلساالم علاى طلا  الللام 

( وقولاااااا : لقاااااال هاااااال يسااااااتوي الااااااذين يللمااااااون والااااااذين ا 23والااااااذين أوتااااااوا الللاااااام   جااااااام(ل
 (.24يللمون(ل

(  لقيمااااة كاااال اماااار  مااااا 25وب احلااااديث: لماااادا  الللمااااا  أفضاااال ماااان  مااااا  الداااا دا (ل
 (.27(  لطل  الللم فريضة على كل مسلم ومسلمة(ل21حيسن (ل

لل اإلسالم تلّلم بلض الللوم واجباً عينياً والابلض اكنار واجبااً  إضافة إىل ذل  فقد ج
 كفامثياً  والسؤال هو ملاذا كل ذل و

إن من أسباو ذل :  فع املستو، الفكري للمسلما وجلل م علما  ب كافة ا اام 
حااا  ا يكوناااوا عرضاااة للتمااا ق والاااتحام إثااار ضاااربام اةعااادا  وحااا  يساااتايلوا املقاوماااة أماااام 

ا   بااال وجاااّر اةعااادا  إىل صااافوف م أيضااااً إذ يكوناااون باااأقالم م مناااا اً للضاااالا وساااراجاً اةعاااد
للمسيفلاادين وضاايا اً للجاااهلا  ذلاا  أن املساالم اجلاهاال ا يسااتايع إقنااا  اكناارين بأفكااا   

                                                           
 .11ا سو ة ا ا لة: اكية   23
 .2ا سو ة ال مر: اكية   24
 .457ص 1ا مي ان احلكمة: ج  25
 .81ا  ج البالقة: قصا  احلكم  قم  21
 .54ح 177ص 1ا  ا  اةنوا : ج  27
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 عكم اللاغ اللامل.
 إذن من الضرو ي إعاا  اةجان  نذرة صحيحة عن اإلسالم  ويتم ذل  عرب: 

 ماليا املسلما املقيما ب البال  اةجنبية. أ ا تثقيف
 و ا تأسيم وتكوين حماام اإلذاعة والتلف ة  وا الم والصحف.

ج ا تأسااايم مؤسساااام التبليااام اإلساااالمي ب كااال  ولاااة أجنبياااة  وتكاااون م ماااة كااال 
مؤسسااة تكااوين فاارو  وممثلااا عن ااا ب كافااة أحنااا  الدولااة  ليكونااوا علااى أقاال تقاادير ألااف ممثاال 

ر   م مت م بيع وندر وتوتيع الكت  وا الم. وإىل جانا  ذلا  يقوماون مب ماة ااتصاال وف
 بدلوو تل  البال  ومثقفي ا وتكوين عالقام مل م مقدمة هلدايت م وتوجي  م.

ولاايم فّقاا  ذلاا  نيااااً سوفساااامثياً أو حلماااً بليااداً عاان الواقااع  باال إناا  أماار واقلااي  
تسااتمّر عداارين ساانة أو أكثاار أو أقاال حاا  يتحّقاا  اهلاادف ولكناا  حيتاااج إىل ج ااو  مضاانية قااد 

 املندو .
 (.28يقول اإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم(: لاملر  ياا هبمت (ل

فإذا كنا من ذوي اهلمم اللالية واإل ا ام القوية فإننا سنصل إىل فقي  أهادافنا الساامية 
 بإذن اهلل تلاىل. 

 
 البالددور الثقافة اإلسالمية في تحرير 

الثقافااااة هااااي الااااا ترساااام ل جيااااال مساااااهتا  وهااااي الااااا فااااد  طريقااااة تلاماااال اةمااااة مااااع 
 اةحداث والوقامثع  وهي الا تلا مستقبل اةمة.

فالثقافاااة اإلساااالمية اةصااايلة جتلااال اةماااة تساااا ساااااً متميااا اً ب احليااااة  فكريااااً  وعمليااااً  
لاوا هباذ  الثقافاة فحار وا نصاف الكارة اة ضاية ونذرياً  وسلوكياً  واملسلما ب الصاد  اةول ف

 بلد أقل من ثلث قرن من بداية ج ا هم املقدم ب السنة اةوىل لل جرة.
امتلكاااوا قساااماً مااان الثقافاااة عاااام  -وب اللاااراق بالاااذام  -واملسااالمون قبااال ساااتة عقاااو  

ياا وعاد هم ا ي ياد عان أ بلاة مال -م حياث اساتاا  املسالمون اللراقياون 1220م ا 1218
نساامة وبقيااا ة آيااة اهلل اللذمااى اإلمااام الراحاال الدااي  حممااد تقااي الدااااتي ا اانتصااا  علااى 

                                                           
   باوم.380  ص18ا  ا  اةنوا : ج  28
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أعذم إمرباطو يام اللاغ  اإلمرباطو ية الا ا تغيا  عن اا الدامم لبرياانياا(  القاوة اللذماى 
 الوحيدة ذل  اليوم فكيف استااعوا ذل و 

والقااارآن والسااانة واتباااا  القياااا ة  الساااب  هاااو أن ثقاااافت م كانااات ثقافاااة الااادين والفضااايلة
املرجلية   قم أ م غ يكوناوا ميتلكاون أسالحة حربياة متااو ة وا أج ا ة  اابرام حديثاة  وإتاا  
كااانوا جماار  عدااامثر وقبامثاال ا حضااا ة حديثااة هلاام  ولكاان الثقافااة اإلسااالمية هااي الااا جللاات م 

  بلاد ذلا  اساتاا  اإلماام يقاومون ويقدمون اةلاوف مان الضاحايا ب سابيل  فاع امللتادين  
الدااااتي تدااكيل احلكومااة اإلسااالمية ب كااربال  املقدسااة  ولااوا وفاااة القامثااد جلاارم اةحااداث 
علااى قااا مااا جاارم  ولكاان وبلااد ماارو  فاايفة تمنيااة اسااتاا  اللمااال  كلبااد الكاارمي قاساام وعبااد 

دال  وساوم  السالم وعبد الرمحن عا ف وأنااً عفل  وح و البلث من السيارة على هذا ال
بكااااال صااااراحة ووضاااااوح  فماااااا  -(! 22سااااو  اللاااااذاو ليااااذب  أبناااااا هم ويساااااتحيي نسااااا هم(ل

 السب و
السب  واض : اةبنا  ا ككل ا غ يساوا على طري  اكبا  وكما قال اهلل تلاىل لفخلاف 

( وابتلااادوا عااان 30مااان بلااادهم نلاااف أضااااعوا الصاااالة واتبلاااوا الدااا وام فساااوف يلقاااون قيااااً(ل
ة وانغمسوا بالثقافاة ااساتلما ية لاذل  حلات الثقافاة ااساتلما ية حمال الثقافاة الثقافة اإلسالمي

 اإلسالمية اةصيلة  ثقافة التحلل  ثقافة الالمبااة وعدم اإلحسام باملسؤولية. 
إن اكبا  حا بوا برياانيا ةن ثقافت م كانت ثقافة إسالمية  بيد أن اةبنا   كلوا هلا فما 

هااو أن الثقافاااة ااساااتلما ية اسااتااعت التغلغااال ب أذهاااا م  وعنااادما  هااو الفاااا قو إن الفاااا ق
 تغام الثقافة تغا كل لي .

وحناان ا نسااتايع فرياار اللااراق  فلساااا  لبنااان  أفغانسااتان... وكاال الاادول اإلسااالمية 
املساااتلمرة  إا بتباااديل ثقافاااة هاااؤا  الاااراتحا فااات ناااا الذلااام وااساااتبدا  إىل ثقافاااة إساااالمية 

 ة يتمسكون هبا بقوة وصالبة وب كل الذروف  وفت أية ضغو .أصيل
ونستايع أن نلرف هذ  احلقيقة من إحد، قضايا اإلمام الداااتي ب اللاراق إباان ثاو ة 

 اللدرين  إذ أ ا تدلنا على الصالبة ب التمس  بالثقافة اإلسالمية وأمهيت ا ب املقاومة:
ب كربال   وكان مسلماً ولكن ندع  الربياانيون  القضية ينقل ا  مثيم بلدية الربياانيا
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 -نتيجاااة قلّاااة وعيااا  السياساااي والااادي  فقبااال هاااذا املنصااا  مااان قبااال الغااا اة يقاااول: أ ا  كاااوكم 
تيا ة الدي  حممد تقي الدااتي قامثاد الثاو ة  ولكان اإلماام  -احلاكم الربياان اللام ب اللراق 

رياانيااا تسااتلمر اللااراق فااال أياا  لاا  ب يااا يت( الدااااتي  فااض ذلاا  بداادة قااامثاًل: لمااا  اماات ب
 و قم لدة الضغط الذي وج  للقامثد الدااتي كي يقبل بال يا ة لكن   فض.

أن  -والكاااالم لااارمثيم البلدياااة  -وأناااااً وبلااادما عجااا  كاااوكم عااان ال ياااا ة طلااا  مااا  
 -ساب  و ون إعاالم م -أي كاوكم  -أذه  إىل  ا  اإلمام الدااتي   وبلد قليل يأيت هاو 

 إىل الدا  إذ لو علم اإلمام الدااتي ملنل  من ال يا ة و نول الدا . 
يقاااول  مثااايم البلدياااة: ذهبااات إىل  ا  اإلماااام فرحااا  ج وقااادم اخلاااا م الدااااي ي  وبلاااد 
مّدة جا  كوكم وقلت لقمام الداااتي بلجلاة وا تباا : للقاد جاا  كاوكم احلااكم اللساكري 

ن املااااتا أن حييفمااا  ويقاااوم لااا   لكااان املااااتا أطااارق برأسااا  إىل الربيااااان اللاااام(  وكنااات أتوقاااع مااا
اة ض  و نال كااوكم وجلام وتكلّاام مااع املااتا بكلمااام  لكان  ون أن يساامع أي جااواو  
و ون أن يرفااع املاااتا حاا  بصاار  إلياا   ومكااث كااوكم مااّدة هكااذا  حاا  أن اخلااا م غ يااأيت لاا  

 بالداي!
 واماات  قضااباً وذهاا   فقلاات للماااتا: ياااا أنااااً  قااام كااوكم وقااد امحااّر وج اا  نجاااالً  

لااايخنا إن مولاااف بسااايط عناااد هاااؤا  ب إ ا ة البلدياااة  وماااع ذلااا  عنااادما جئااات احيفمتااا  
و   م سالمي وأمارم ي بالدااي  وعنادما جاا  كاوكم وهاو ميثال حكوماة برياانياا اللذماى 

 غ تلر ل  أي اهتمام  فلماذاو
ااتي  أساا  وقااال: يااا فااالن أناات  جاال مساالم يقااول  مثاايم البلديااة: هنااا  فااع اإلمااام الداا

تداا د الداا ا تا ولااذا احيفمتاا   قاام أن طريقتاا  ناطئااة ب قبولاا  هااذا املنصاا  ماان قباال 
هاؤا  الكفاا   ولكاان كاوكم  جال كااافر أجنال مساتلمر  ولااو كنات أعلام بأناا  يرياد ا ااي  غ 

 أكن آذن ل  بالدنول ب  ا ي واجللوم على بساطي فكيف أ ح  ب و!
.. هااذ  الثقافااة الرسااالية الصاالبة هااي الااا  سااخ ا القامثااد ب الداال  اللراقااي  وهبااذ  نلاام

الثقافة استااعوا  حر اةعادا  وتساجيل تاا ي  مدارق مان الباولاة واجل اا  والنضاال ب سابيل 
 اهلل وااستقالل واحلرية.

و اللاملياة كانت هذ  الثقافة هي الا طر م اإلولي  للمرّة الثانياة مان اللاراق إباان احلار 
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الثانياااة  وذلااا  بقياااا ة آياااة اهلل اللذماااى السااايد حساااا القماااي ب كاااربال  املقدساااة  وآياااة اهلل 
 اللذمى السيد أبو احلسن اةصف ان ب النجف اةلرف  وسامثر الللما  اةعالم.

وكانت هذ  الثقافة أيضاً هي الا طار م اإلوليا  مان إياران ب ثاو يت التنباا  واملداروطة 
 تا  وكذل  طر م الدا  وأسيا   من البال .املد و  

إن الغاربيا والداارقيا عرفاوا أن سااّر هااذ  الثاو ام يكماان ب الثقافااة  الاا حيمل ااا هااؤا  
املساالمون  ولااذا حاااولوا تغيااا هااذ  الثقافااة وبالفلاال اسااتااعوا تبااديل ا إىل ثقافااة اسااتلما ية أو 

  الاابال  اإلسااالمية ساانا طويلااة وحاا   لوطااة علااى أحساان الفااروض  ولااذا تسااىّن هلاام اسااتلما
اكن  واسااتااعوا تقايااع الاابال  اإلسااالمية  وفصاال بلضاا ا عاان بلااض  اادو  مصااانلة  كمااا 

 استااعوا نس  القانون اإلسالمي وإبدال  بالقوانا الدرقية أو الغربية..
ياة إن الثقافة اإلسالمية واضحة امللاغ  وهاي موجاو ة ب الكتااو والسانة والكتا  الفق 

واإلساااالمية بداااكل متكامااال  فاااإذا اساااتالنا إعاااا ة هاااذ  الثقافاااة وتلميم اااا فلندمثاااذ  نكاااون قاااد 
 تقدمنا ناوة أنر، ب طري  فقي  احلكومة اإلسالمية اللاملية الواحدة.

 المبادرة بالتثقيف
أماااار باااالم اةمهياااة  إذ أناااا  ساااب  التغياااا إىل اةحساااان أو  -كماااا ساااب    -إن التثقياااف 

 اةسوأ..
قفاال املساالمون أمهيااة التثقيااف وتناسااو  ب الوقاات الااذي أ    الغربيااون والداارقيون وقااد أ

 أمهيت  و احوا يلملون بكل طاقاهتم ب هذا السبيل.
 وهذ  بلض اةمثلة الا تدلّنا على كيفية عمل اةجان  ب هذا ا ال.

( 70 لأ ا نقل هذ  القصاة أحاد علماا  ط اران وعمار  ينااه  الثماانا  قاال: قبال حاواي
وكناات آنااذا  طفااالً أذهاا  إىل الكتاتياا   ب إحااد، املاادن املقدسااة ب اللااراق  بينمااا   -ساانة 

كنااات أذهااا  ب الصاااباح البااااكر إىل املد ساااة إذا ج أ ، ب الساااوق الكباااا ات حامااااً وجتملااااً  
كباااااً  فاجت ااات إىل مركااا  التجماااع وإذا ج أ ،  جلاااا حيمااال أحااادمها علاااى  أسااا  كمياااة مااان 

 -و يلاي كل  جل كتاباً  وكان  فيقا  يلااي كال إنساان أناذ كتابااً عدار  وبياام الكت  وه
. يقول اللاغ: تقدمت وأناذم كتابااً وعدار -ذل  اليوم  -أي ما يلا ل مثقااً من الذه  

 وبيام  وأنا ا أعرف ماهية الكتاو  وعنادما  جلات إىل الادا  وأ يتا  ملان ب املنا ل تباا انا   
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 ة!كتاو يبدر للمسيحي
هكاااذا ب بلااادة مقّدساااة يوتعاااون كتاااب م ماااع إعااااا  الرلاااوة.. ولاااذا ناااراهم ساااياروا علاااى 

 أقل   ول اللاغ  قم ما ب  ين م من نرافام.
إن بروت عفل  وح و البلث على الساحة اللراقية من الثما  الابيلية لتل  اجل و  الاا 

ل (  واهلل سابحان   امت أكثر من نصف قرن وبيفكي  لديد لكال مان ساا  علاى الاد و وصا
 يلاي كل إنسان حس  سلي  وج د  ب هذ  احلياة  يقول تلاىل:

(. ففاي الادنيا 31لك اًل تد هؤا  وهؤا  من عاا   ب  وما كاان عااا   با  حمذاو اً(ل 
ميااادهلل اهلل الكاااافر واملاااؤمن  كاااالً حسااا  سااالي  كماااا أماااد موساااى لعليااا  الساااالم( وفرعاااون  وأماااد 

تاارو   وأمااد عيسااى لعلياا  السااالم( وهااا وم  وأمااد الناال لصاالى اهلل إبااراهيم لعلياا  السااالم( و 
علي  وآل ( وأبا ج ل  وأما املاؤمنا لعليا  الساالم( وملاوياة  واحلساا لعليا  الساالم( وي ياد  

( فالصاليبيون 32هذ  هي سّنة اهلل ب احلياة ح  تذ ار السارامثر لليبلاوكم أيكام أحسان عمااًل(ل
 عملوا أكثر منا لتقدموا بالابع  واللكم باللكم.  والص اينة والديوعيون لو

و ا نقااال أحاااد الللماااا  قاااال: قبااال أكثااار مااان  باااع قااارن كنااات ب السااايا ة  اجلااااً مااان 
إىل بغاادا    كااربال    -حيااث مرقااد اإلماااما الكااالم واجلااوا  لعلي مااا السااالم(  -الكالميااة 

عناد اإللاا ة احلمارا   أيناا  جاالً  وعند مرو نا ببغدا  وصلنا إىل اجلسر  وعنادما وقفات السايا ة
يتقاادم ويقااذف ب كاال ساايا ة جمموعااة ماان الكتاا  وعناادما نذاارم إىل الكتاا  الااا  مياات ب 

 سيا تنا  أيت ا عدرة تقريباً مابوعة طباعة ايلة جذابة وبلض ا جملد  تبّدر باملسيحية.
 هكذا كانوا يلملون قبل  بع قرن  وأما اكن فانذروا كيف يلملون..

ب حاديث ةحاد اةصادقا  يقاول: لكنات أعمال ب ساوق الصافا ين ببغادا  وهاو  ج ا
سااوق كبااا  واللاااملون فياا  كل اام مساالمون  وكناات واحااداً ماان الصاافا ين وقااد كااان  أو أحااد 
املسيحيا أن يأيت كل أسبوعا أو كل ل ر مثاًل  ويقدم لكل صفا  كتاباً و مبا كان الكتاو 

ل  وعناااادما كااااان املبداااار املساااايحي خياااارج ماااان السااااوق  كااااان جملااااداً ضااااخماً بقيمااااة  ينااااا  كاماااا
الصفا ون يلقون بالكت  ب النا  لب الكو ة الا يستخدموها ةعمااهلم  حياث أ ام يللماون 

 أ ا كت  مسيحية وحفظ كت  الضالل حمرم( .
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يقول اةخ: فكرم ذام مارّة أن أقاول للمسايحي واقاع احلاال حا  ميتناع عان ااساتمرا  
لكتا   وبالفلال عنادما جاا  هاذ  املارّة ووت  الكتا  وأ ا  الاذهاو تبلتا  وقلات لا : ب توتيع ا

إن  تللم أي ا املبّدر املسيحي أن هؤا  مسلمون وهم حيرقون هذ  الكت  الاا تلاي اا هلام  
فلماذا تفلل ذل و إذ أ ا ج و  ا طامثل من ا وا  ارة هلاا  قاال: فتبّسام املسايحي وقاال: إن 

 نذ اليوم اةول ةن  أيت بلي  إحراق م الكت !! أعلم بذل  م
 فقلت ل : إذن ما الداعي ملا تفللو

قال: صحي  أن هؤا  حيرقون الكت  ولكن  مبا ا حيرق أحدهم الكتااو  بال ياذه  
ب  إىل  ا   فيقع الكتاو ب يد ابن  أو ابنت   فياالل  وتاالل  وياؤثر علي ماا ولاو ج مثيااً  وهاذا 

  ب  لنا!!
 ذا يضّحون باملال واةتلاو والااقام ب سبيل إضالل لخص واحد!وهك

هااؤا  يلملااون هكااذا  أمااا حناان فإننااا غ نسااتاع تثقيااف حاا  لاابابنا وفتياتنااا وهااذا هااو 
سااب  تأنرنااا  ولااذا جتااد كثااااً ماان املساالما ا يلرفااون لاايئاً عاان: الفكاار اإلسااالمي  السياسااة 

اإلسااااالم  كمااااا ا يلرفااااون لاااايئاً عاااان كيفيااااة عماااال  اإلسااااالمية  ااجتمااااا  وااقتصااااا  و.. ب
املساااتلمرين ب بال ناااا وأسااااليب م وناا ااام  وا يلرفاااون كياااف يواج اااو م ويساااّدون الاريااا  

 علي م.
إن تغل  القوة ااستلما ية علينا يلو  إىل عدم تثقيفنا أنفسنا واكنرين  وسب  ج لنا 

(  33اللااغ ب مانا  ا هتجام عليا  اللاوابم(لليم بالادين فقاط بال بالادنيا أيضااً  وب احلاديث: ل
 كما تقدم  وعكس  قا اللا ف بالابع.

إننا لو كنا علما  بالدنيا وأساليب ا ف ل كانت فلساا مستلمرة ص يونيةو وهل كانت 
لبنان تستلمرها فرنسا إبان احلرو اللاملية الثانية   حيكم ا الصليبيونو وهل كانت أفغانستان 

الاااا يداااكل املسااالمون  باااع  -ساااكرياً وبقاااوة الساااالحو وهااال كانااات الفليباااا حيتّل اااا الاااروم ع
 حيكم ا ما كوم   يقتل من مسلمي ا أكثر من مامثة ألفو وهل..و  -للب ا 

 ملاذا كل ذل و
ةنناا أصاابحنا جاااهلا  عادميي الثقافااة  فاقاادي الد اياة  فقاارا  للملرفااة  ع اراة عاان الف اام 
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نناا كماا نسارنا  نياناا  حسا  ماا جاا  ب احلاديث: لمان ا الدي  والدنيوي  ولاذا نسارنا  ي
 ملاذ ل  ا ملا  ل ( .

إذن فللينااا ايلاااً أن نساااهم ب عمليااة التثقيااف حاا  نسااتايع فرياار املساالما ماان كيااد 
 الكفا  واملستلمرين  وإقامة حكم اهلل على وج  اة ض.

 
 تحويل الثقافة الجاهلية إلى ثقافة إسالمية

 إن الثقافة هي الا تلا اجتا  اإلنسان  إن نااً فخا  أو لراً فدر. قلنا فيما مضى
مااثاًل: الدااخص الااذي يااذه  إىل املبغااى فإتااا توج اا  ثقافتاا  حنااو ذلاا   والااذي يااذه  

 إىل املسجد فإتا يسا بدافع من ثقافت ..
ا مان هذا ب اجل مثيام  وكذل  اةمر ب الكليام  فالثقافاة إذا فولات ا لاد، املسالما 

ثقافااة اسااتلما ية إىل ثقافااة إسااالمية فولااوا هاام أيضاااً ماان ااحناااا  وااسااتغالل واللبو يااة إىل 
 الل ّة والتقدم وااستقالل.

وعنااادما نتالاااع إىل تاااا ي  املسااالما قبااال ل اااو  اإلساااالم وبلاااد ل اااو    ندااااهد ذلااا  
أعماااهلم هااي بوضااوح  فلناادما كاناات عقليااام لالغاااو( وثقافااة لاةنااا( فكاام النااام وكاناات 

الن اا  واحلاارو والساارقة ولاارو اخلماار وتلاااطي البغااا   وكااانوا متخلفااا فكرياااً واقتصااا ياً وب 
 سامثر ا اام.

علاااى أثااار فاااول ثقاااافت م إىل ثقافاااة  بانياااة  محانياااة  وإىل ثقافاااة  -ولكااان م بلاااد اإلساااالم 
(  ندااااهد حااادوث انقاااالو واساااع وعميااا  ب 34لأحااا  ةنيااا  املسااالم ماااا فااا  لنفسااا ل

ضاااااما الدااااال  وحياتااااا   فاااااال  ااااار وا فجاااااو  وا مدااااااحنام وا حاااااروو تاحااااان اةناااااوة 
بلجالهتا  بل حروو لتحرير من بقي فات الذلام مان املستضالفا  وباذل  نكان هاؤا  مان 
أن يدكلوا أعرق حضا ة ب التا ي   هؤا  نرجوا عن طوق الدا وام وسالخوا عان أنفسا م 

 حرا اً يلملون لللقيدة واملبدأ واإلنسانية.عبو ية اةهوا  وامللّذام فصا وا أ
 -هااذا أحاادهم: لاااو ماان إحااد، القبامثاال القاطنااة ب أطااراف املدينااة املنااو ة مااام أبااو  

وتوىل الرمثاسة حمل  عّم  الذي كانت ل  بنت ايلاة وثاروة عريضاة وتعاماة علاى  - مثيم القبيلة 
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 القبيلة.
ب حالااة وفااااة عماا  يااارث ال عاماااة هااذا الدااااو كااان مرلاااحاً ةن يكااون توجااااً للفتااااة  و 

 واملال واملكانة ااجتماعية املمي ة..
هااذا الفاا  كااان يااذه  إىل املدينااة كاال لاا ر ةجاال لاارا  مااا فتاجاا  القبيلااة  وذام ماارة 
وأثنا  جولت  ب املدينة  أ،  جالً خيا  ب ساحة فيط هبا جد ان أ بلة قصاة على جمموعة 

اباة: ساأل  جااًل: مان اخلايا  ومان املساتملاو.. أجابا  من النام  وقف يسمع  جذبت  اخل
الرجااال: اخلايااا   حمماااد  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( واجلالساااون هااام املسااالمون  وهاااذ  

 احملوطة مسجد بنا  املسلمون.
 جاااع الدااااو إىل قبيلتااا  وب الدااا ر التااااي عاااا  إىل املديناااة لغااارض الدااارا   وذهااا  إىل 

رّة الثالثاااة والرابلاااة كاااان حيااام بأنااا  ينجاااذو أكثااار فاااأكثر حناااو هاااذا املساااجد لالساااتما   وب املااا
 الرسول اجلديد.

وب أحد اةيام ناط  عم : يا عم ملاذا تديفي كل ل ر مارة  فلندايف كال أسابو  مارة 
ح  تكون البضامثع واملوا  الا نديفي ا جديدة!  وقَِبل اللم وهكاذا أصاب  باساتااعة الدااو 

أسبو  مرة واحدة وبلد مّدة أسلم الداو وجا  إىل عم  قامثاًل: ياا أن يستمع إىل الرسول كل 
 عم قد أسلمت.

 قال اللم: أصبوم إىل  ين حممدو
 قال: إن  ين حممد هو اإلسالم ا احنراف في .

 قال اللم: يا ب  لو أصر م على إسالم  فلن أتوج  ابنا.
 أجاب  الداو: هذا ها  ا  قبة ي ب النسا .

 : وسوف أمنل  من  نول بيا.قال ل  اللم
 أجاب  الداو: إن هذا س ل  فأ ض اهلل واسلة.

 قال ل  عم : سأحرم  الثروة.
 أجاب : إن الثروة مال فان  وتامثل.
 فقال: ستحرم من  مثاسة القبيلة.

 أجاب  الداو: إن  ا أ يد ال عامة.
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 فقال ل  اللم: جي  علي  أن تنفصل عن قبيلتنا.
 أجاب : سوف أنرج.

 ال ل  اللم: وعلي  أن تنا   كل مالبس  وتلاي ا ي.ق
 أجاب : ا بأم.

فجااّر   عماا  القاسااي كاال مالبساا  وتركاا  عا ياااً  وملااا  أتاا  أماا  عا ياااً حنّاات علياا  وأعاتاا  
ولايم ملا   -فرالاً  لق  نصفا وجلل  إتا اً ومئ  اً لبسا ما    اجتا  إىل املديناة ووصال ا لايالً 

سجد ونام الليل في   وعندما جا  الرسول لصالى اهلل عليا  وآلا ( إىل واجت  حنو امل -أي لي  
صالة الصب   أ، لاباً قريباً فسأل  من أنتو فذكر ل  الداو اي  اجلاهلي فقاال لا  الرساول 

 ...-إن اي  هو عبد اهلل ذو البجا ين ا البجا  هو الفراذ الذي لف  الداو حول نفس  
 الم ح  استد د ب إحد، امللا  .وبدأ الداو يأنر بأوامر اإلس

مااا الااذي قااّا لخصااية عبااد اهلل ذي البجااا ين  وأحاادث انقالباااً ب ضااما و إن الااذي 
 تغا ب هذا الداو هو ثقافت  فأحدثت في  هذا التغيا اهلامثل.

هااذ  هااي آثااا  الثقافااة  فااالتغيا الثقاااب يسااب  تغيااا املناااهج اللمليااة واملناااهج السياسااية 
 عية وااقتصا ية.. إ .وااجتما

إن علينا أن نغا الثقافة اجلاهلية  يقول تلااىل: لومان غ حيكام مباا أنا ل اهلل فأولئا  هام 
(لومن غ حيكم مبا أن ل  31(لومن غ حيكم مبا أن ل اهلل فأولئ  هم الفاسقون(ل 35الكافرون(ل

حيكماو  فيماا لاجر  ( ويقول تلاىل: لفاال و با  ا يؤمناون حا 37اهلل فأولئ  هم الذاملون(ل
 (.38بين م   ا جيدوا ب أنفس م حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً(ل

إن ب املساااالما أفاااارا اً حيملااااون ثقافااااة إسااااالمية  اقيااااة  ون لاااا  ولكاااان الكااااالم حااااول 
اةقلبيااة الساااحقة ماان م  هااؤا  علينااا تغياااهم  وإحااد، اخلاااوام ب طرياا  التغيااا هااي طبااع 

ب  تلاف الناواحي: سياساياً واقتصاا ياً واجتماعيااً وت اعيااً وملامليااً ألف مليون كتااو توعاوي 
 وتربوياً  وب جمال احلريام والدو ، وإىل قا ذل .

                                                           
 .44ا سو ة املامثدة: اكية   35
 .47ا سو ة املامثدة: اكية   31
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وأحاااد جمااااام التغياااا هاااو أن يلااارف املسااالم اللااارج أنااا  أخ للمسااالم اهلنااادي والفا ساااي 
حلبدااي وصاا ي  واليفكااي و.. وباااللكم كمااا جلاال  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( بااالل ا

الرومي وسلمان الفا سي وأبا ذ  اللرج أنوة ا ميتات أحدهم على اكنر إا باالتقو،  فاللغاة 
واللون والقوميام واجلغرافيام ليست هاي املقااييم الساليمة وليسات سابباً ةفضالية هاذا علاى 

 ذا .
سابيل  إذا استالنا صنع ذل  كل  نستايع حينئاذ  أن نقاول إنناا ناوناا نااوة ماؤثرة ب

حكومة اةلف مليون مسلم  وإن التجا و ب سبيل توحيد اةمم فت  اية واحدة قا ناا  ة 
ب التا ي  فقد استاا  ماوتسي تونم امللحد أن يوحد الصا فت  اية الكفر ونفوس ا مئام 

 املاليا  وكذل  استاا  قاندي توحيد اهلنو  ونفوس م ب ذل  الوقت مئام املاليا..
لابع نستايع ذل  لر  اللمل املستمر الدامث  فت  اية القرآن وتلاليم السانة وحنن با

 املا رة.
 الثقافة تصنع المعجزات

إن إقامااة احلكومااة اإلسااالمية اللامليااة الواحاادة واجاا  لاارعي كالصااالة والصااوم واخلماام 
ذ  وال كاااة  كمااا يسااتفا  ذلاا  ماان اةحا يااث الكرميااة  والتثقيااف هااو أحااد أهاام أ كااان إقامااة هاا

احلكومااة فااإن الثقافااة هااي الااا تغااا مساااة اإلنسااان إىل اةحساان أو اةسااوأ ولقااد ذكرنااا لاا  
 بلض اةمثلة وإليكم مثااً آنر: 

الفضااايل بااان عيااااض ساااا ق ملاااروف  وقااااطع للاريااا  ولااا  عصاااابة قوياااة مرهوباااة اجلانااا  
لقار،  باوا اةماوال مدت رة بالفسا   إضافة إىل اللصوصية والسرقة  وكانوا إذا  نلوا قرية من ا

وهتكااوا اةعااراض وقتلااوا ماان يقااف أمااام م  وقااد ساااعدهم علااى هااذا ضاالف احلكومااة وعاادم 
 اهتمام ا بدؤون  عاياها..

 ذام مرّة لاهد الفضيل فتاة قرو إحد، القر،  ناطب ا بل جة اةمر: 
 أنربي أبا  إن  سآيت الليلة وأحل ضيفاً عليكم وعلي  أن ي يئ  ي.

ة نوفاااً ماان مصاااها املذلاام  وجااا م وأنااربم عامثلت ااا  أنااذ اةو واةم ا تلاادم الفتااا
وكل اللامثلة بالبكا  والنحي   ولكن ا مفر هلم  ف م مضاارون لالساتجابة إىل الفضايل ةنا  

 باإلضافة إىل هتك  عرض م بالقوة سيقتل م أيضاً.
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ياة متضارعة إىل اهلل  وب لالم الليل الب يم  اقيفو الفضايل مان القرياة واللامثلاة سااهرة باك
 كي ينجي م من هذا الااقي..

وتسّل  الفضيل اجلدا   وإذا با  يسامع صاوتاً لاجياً يقارأ القارآن ويايف  بآياام تادوي ب 
 فضا  الليل الساكن  استمع الفضيل فتناهت إىل يل  اكية التالية:

 جتف الفضايل ( ا32لأغ يئن للذين آمنوا أن  دع قلوهبم لذكر اهلل وما ن ل من احل (ل 
بددة وهو يستمع إىل هذ  اكية  لقد نفذم اكية املبا كاة إىل أعمااق قلبا  وه تا   وبادا وكاأن 
صااااعقة قاااد ساااقات عليااا   اضاااارو قلبااا  وجااارم  موعااا  علاااى نديااا   وهاااو يتاااذكر ماضاااي  
اةسو   قال لنفس : لنلم آن ي أن خيدع قلل لذكر اهلل( وللّل اهلل قاد اساتجاو  عاا  تلا  

 ة الا تضّرعت إلي .اللامثل
وتاو الفضيل إىل اهلل توبًة نصاوحاً وهاو علاى الساا   ومان هناا  ناطا  أهال الادا : 
ياااا أهااال الااادا : أناااا الفضااايل  ولقاااد تبااات إىل اهلل  وأناااا أعتاااذ  إلااايكم حياااث إنااا  أ عبااااتكم  
وأنفااتكم    ناارج ماان الاادا  هامثماااً علااى وج اا  ب نصااف اللياال حاا  وصاال إىل نربااة فناا ل 

نتذار الصاباح لاجاع إىل املديناة  ويذ ار توبتا  للناام  وبينماا هاو قاا ق ب  اا  التفكاا في ا ي
ب اخلرباااة  إذا بااا  يسااامع صاااوم لاااخص يتحااادث إىل آنااار قاااامثاًل: مااان اةفضااال أا تتحااار  

 قافلتنا ب هذا الوقت من الليل  فلرمبا قاع الفضيل وعصابت  علينا الاري .
جيااااداً  وإذا تلااااّرض لنااااا الفضاااايل وعصااااابت  فإننااااا فأجاباااا  آناااار: إننااااا أقويااااا  مساااالحون 

 سنضارهم للفرا .
وهنا صاح في م الفضايل: أيت اا القافلاة سااي بساالم فقاد تااو الفضايل وهاا أناا هاو ا 
نوف عليكم من   ولكن القافلة غ تصدق أن هذا هاو الفضايل.. اقايفو الفضايل مان القافلاة 

 دما  أت  القافلة عرفت .وهو يبكي وينتح  وينثر اليفاو على  أس   وعن
ومنذ ذل  الوقات فاّول الفضايل إىل عاباد تاهاد  حا  أناذ ي ضارو با  املثال ب اللباا ة 

 وال هد والفضيلة والتقو،.
ماااااا الاااااذي قَالَااااا  هاااااذا الرجااااال وقاااااا  جاااااذ ياًو أهاااااي لالدااااارطة( أم القاااااانون أم املاااااال أم 

صااااو  وجللتااا  مااان الدخصااايام ال وجاااة..و كاااال إن الثقافاااة القرآنياااة هاااي الاااا قاتااا  إىل فااار  
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 البا تة ب التا ي   نلم.. إن للثقافة هذا الدو  البا ت.
لماام بياال( اجلاسوسااة الربياانيااة تقااول ب مااذكراهتا: لإننااا وجاادنا إن الااذين حا بونااا ب  

اللااراق إبااان احلاارو اللامليااة اةوىل كااانوا هاام السااب  و ا  فداالنا  وكااان حماارك م الللمااا   وقااد 
لقضااا  علااى هااذ  املقاوماة ا يااتم إا عاارب فصاال الدال  عاان الللمااا    يااث ا يتبااع  أيناا أن ا

الدل  قيا ت   وةجل فقي  ذل   كاان ا باّد لناا مان تغياا ثقافاة الدال   وذلا  عارب فات  
املااادا م ب كااال الناااواحي واةلوياااة وتربياااة الااااالو في اااا كيفماااا حنااا (  وبالفلااال صااانلوا ذلااا  

 اجليل اجلديد..واستااعوا تغيا ثقافة 
نلاام إن عفلاا  وحاا و البلااث اللراقااي مااا هاام إا  ااا  تلاا  اجل ااو  الثقافيااة التغيايااة الااا 

 بذهلا ااستلما  الربياان  فأصب  السا ة اةع ّة عبيداً أذلة للمستلمرين.
إن عملنااا علااى الصااليد الثقاااب ضااليف جااداً  ولقااد كااان اللماال الثقاااب ب طليلااة م ااام 

 ابقا  وإليكم بلض النماذج البسياة على ذل :املسلما الس
فااأكرب املكتبااام اإلسااالمية ب اللااراق وإيااران حالياااً ا تتجاااوت كتب ااا املامثااة ألااف كتاااو 
على أكرب تقدير  بينماا ندااهد أن مكتباة نصاا الادين الاوساي ا قبال مئاام السانا ا وحادها  

ذلا  الا من كانات  اوطاة!  كانت فتاوي علاى أ بلمامثاة ألاف كتااو  قام أن كال الكتا  ب
وأقلااا  الكتااا  اكن مابوعاااة. ومكتباااة أحاااد الفااااطميا ب مصااار كانااات فتاااوي علاااى ملياااون 

 وستمامثة ألف كتاو كّل ا  او .
وب املقابل  ود أن مكتبة واحدة ب إحد، بال  ااستلما   ب الوقت احلاضر فتاوي 

مليااون   31ة أناار، فتااوي علااى علااى تساالة ماليااا كتاااو  ومكتبااة أناار، ب  ولااة اسااتلما ي
 مليون كتاو كم هو الفا قو! 31ألف و100كتاو! قا نوا با: 

حنن املسلما كنا سابقاً منبع الللم ومصد  اإلللا  والتقّدم الللمي  وكانات عواصامنا 
اإلسالمية كاةندلم وبغدا  ونيدابو  ونراسان وقم واحلّلة وأصف ان والنجاف وكاربال  مراكا اً 

الااااالو والللماااا  حااا  مااان اةجانااا  إىل جاملاتناااا اإلساااالمية الكبااااة ب تلااا  اساااتقااو 
 اللواصم.

أماااا اكن فقاااد انلكااام اةمااار  أصااابحت باااال  الكفاااا  وامللحااادين قواعاااد انااااالق يداااد 
الرحاااال إلي اااا لالااا  التقااادم الللماااي والتكنولاااوجي  وأصاااب  املسااالمون هااام الاااذين يقصااادو م 
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   تأثرهم باجتاهام الكفا  السياسية والفكرية.لال  الللم وقالباً ما يصح  ذل
ميال ية هرو مان الدارق اةوساط إىل الغارو  1250لقد جا  ب تقرير لأن  ومنذ سنة 

 واىل أمريكا أكثر من نصف مليون مثقف من  تلف الابقام واانتصاصام( .
ل فاار  أن إن الثقافااة هلااي  كاان هااام ماان أ كااان إقامااة احلكومااة اإلسااالمية اللامليااة وعلااى كاا

يساااهم بالقااد  املمكاان  ف ااذا يابااع ألااوف الكتاا   واكناار ياانذم مئااام الدااباو والثالااث  
 يتكّفل بإصدا  جريدة أو جملة ذام مستو، جيد  وهكذا.

 وجوب إقامة الدولة اإلسالمية 
قد ألرنا ب مبحث ساب  إىل ل وم ااهتمام ةجل إقامة حكومة إسالمية عاملياة  تضام  

 حكومة انتخابية مرضية هلل سبحان .كل املسلما ب 
و مبااا يستدااكل علااى ذلاا   بااأن بلااض الروايااام تاادل علااى عاادم إمكااان فقاا  حكاام 

 إسالمي قبل ل و  اإلمام امل دي علي  الصالة والسالمو
واجلااواو: إن الروايااام الااوا  ة هبااذا الدااأن  ا بااد وأن فماال علااى أحااد احملاماال اة بلااة 

 التالية:
م لعلاااي م الساااالم(  أ ا وا احلفااااظ علاااى أنفسااا م لتبقاااى جاااذو  التقياااة: حياااث أ ااا -1

 (.40املقاومة حية  قال سبحان : لإا أن تتقوا من م تقاًة(ل
 (.41وقال لعلي  السالم(: لالتقية  ي  و ين آبامثي(ل

أو املاارا  احلكومااة اللامليااة لكاال أهاال اللاااغ  فإناا  ا يتسااىن ذلاا  إا لقمااام امل اادي  -2
 .لعلي  السالم( 

أو املاارا  إجاارا  اللدالااة الواقليااة  حيااث إن اإلمااام يللاام الواقااع  ون قااا   وإتااا قااا   -3
 يلمل حس  لواهر اة لّة.

وإما املارا  مان يادعو إىل نفسا   ا إىل القياا ة الواقلياة الاا هاي قياا ة مان عينا  اهلل  -4
 سبحان  للحكم.

(  عااوا للمختااا  ل محاا  اهلل(  وقااد ويؤيااد مااا ذكرنااا  أن ثالثااة ماان اةمثمااة لعلااي م السااالم
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حكم تها   م سنوام على لرق اللااغ اإلساالمي  ف ال كاان حكما  بااطاًلو وهال اةمثماة 
لعلااي م السااالم( ياادعون حلاااكم باطاالو باال وكااان اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( يساامي  

ذا علماا  كباا  ا بالكّيم  وهل الذي حيكم بااطالً كاّيم بنذار اإلماام لعليا  الساالم( و وهكا
لااا  ب فق  ااام وعااادالت م  أمثاااال الناصااار والرضاااي واملرتضاااى واملفياااد ل مح ااام اهلل( كاااانوا مااان 
أصدقا  الدولة البوي ية  واللالمة احلّلي كان من أعوان ندا بند   وا لسايان والداي  الب اامثي 

فوية  وكالاااف واحملقااا  الكركاااي واملا اماااا  ومااان ألاااب  م كاااانوا مااان أنصاااا  وت ا  الدولاااة الصااا
الغااا  ل محا  اهلل( أعااى الوكالاة لابلض القاجاا يا  والداي  حمماد تقاي الداااتي أقاام الدولاة 
 اإلسالمية ب اللراق  بلد أن طر  اإلولي   إىل قا ذل   وهنال   وايام تؤيد ما ذكرنا .

ففاي الكاااب  ب ناارب صااحي   عان اللاايص باان القاساام قاال: يلاات أبااا عبااد اهلل لعلياا  
السااالم( يقااول: لعلاايكم بتقااو، اهلل وحااد  ا لااري  لاا   وانذااروا ةنفسااكم  فااواهلل إن الرجاال 
ليكون ل  الغنم في ا الراعي  فإذا وجد  جالً هو أعلم بغنم  من الذي هاو في اا خيرجا  وجياي  
بااذل  الرجاال الااذي هااو أعلاام بغنماا  ماان الااذي كااان في ااا  واهلل لااو كاناات ةحاادكم نفسااان  

جيرو هبا    كانت اةنر، باقية يلمل على ما قد استبان هلا  ولكن لا  نفام يقاتل بواحدة 
واحااادة إذا ذهبااات فقاااد واهلل ذهبااات التوباااة  وأناااتم أحااا  أن  تاااا وا ةنفساااكم  إن أتااااكم آم 
فااانذروا علااى أي لااي   رجااون  وا تقولااوا ناارج تيااد فااإن تيااداً كااان عاملاااً  وكااان صاادوقاً  وغ 

 عاكم إىل الرضا من آل حممد لصلى اهلل علي  وآل (  ولاو ل ار لاو   يدعكم إىل نفس   وإتا
مبا  عاكم إلي   إتا نرج إىل سلاان جمتمع لينقض   فاخلاا ج مناا الياوم إىل أي لاي  يادعوكم 
إىل الرضاااا مااان آل حمماااد لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (: فااانحن ندااا دكم إناااا لسااانا نرضاااى بااا   وهاااو 

إذا كانات الرواياام واةولوياة أجاد  أاّ يسامع مناا إا مان يلصينا اليوم وليم مل  أحاد  وهاو 
اجتملاات بنااو فاطمااة ملاا . فااواهلل مااا صاااحبكم إا ماان اجتملااوا علياا  إذا كااان  جاا   فاااقبلوا 
علااااى اساااام اهلل  وإن أحببااااتم أن تتااااأنروا إىل لاااالبان فااااال ضااااا  وإن أحببااااتم أن تصااااوموا ب 

 (.42فيان عالمة(لأهليكم فللّل ذل  يكون أقو، لكم  وكفاكم بالس
فااإن هااذا صااحي  ياادل علااى صااحة قيااام تيااد  ةناا  كااان قياماا  هلل  وكااان ياادعو لقمااام 
لعلياااا  السااااالم( اااااالف ماااان كااااان قياماااا  لغااااا اهلل  وا ياااادعو إىل اإلمااااام  كاااادعاة اللباساااايا 
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والتلاااريض هبااام ب هاااذا احلاااديث  واجتماااا  بااا  فاطماااة تتحقااا  برضاااا اإلماااام  وإن غ جيتماااع 
والذااهر أن أمار اإلماام بالتاأنا إىل لالبان ولاوال   -كما ذكروا ب باو اإلاا   -سواهم 

 ةجل أن يتبا اةمر هلم بأن الدعاة ا يدعون إىل اإلمام لعلي  السالم( . 
حيااث تفااوهتم  -امللاصاارون لقمااام لعلياا  السااالم(  -وآناار احلااديث تساالية هلاام بااأ م 
ىل اإلماام اللادل  فاإ م سايد كون اإلماام امل ادي لعليا  الدعوة  ةن  ا  عوة ب ذلا  احلاال إ

 السالم( ويقومون مل .
وب  واية أنر،  عن الللل  عن الصا ق لعلي  الساالم(: لإن أتااكم مناا آم ليادعوكم 
إىل الرضااا منااا فاانحن نداا دكم أنّااا ا نرضااى أناا  يايلنااا اليااوم وهااو وحااد   وكيااف يايلنااا إذا 

(... ولاااهر  عاادم اجلااوات إن كااان اكيت ا ياادعو إىل اإلمااام وا 43ا تفلاات الرايااام واةعااالم(ل
 يايع اإلمام  أما إذا كان االف ذل   فإن  عوت  صحيحة واتباع  صحي .

وعن عيون اةنبا   عن ابن أج عبدون  عن الرضا لعلي  الساالم( ب حاديث أنا  قاال 
ا  آل حممد لصالى اهلل عليا  للمأمون: لا تقم أني تيد إىل تيد بن علي  فإن  كان من علم

(  ولقااد حاادث  موسااى باان جلفاار 44وآلاا (  قضاا  هلل  فجاهااد أعاادا   حاا  قتاال ب ساابيل (ل
لعلي  السالم( أن  ياع أباا  جلفار بان حمماد لعليا  الساالم( يقاول: ل حام اهلل عماي تياداً  إنا  

يا   لقاد استداا ن  عا إىل الرضا من آل حممد لصلى اهلل علي  وآل (  ولو لفر لو  مبا  عا إل
ب نروجاا   فقلاات: إن  ضاايت أن تكااون املقتااول املصاالوو بالكناسااة فدااأن (لإىل أن قااال:( 
فقال الرضا لعلي  السالم(: لإن تيد بن علي غ ياد  ماا لايم لا   ا   وإنا  كاان أتقاى هلل مان 

 (.45ذل   إن  قال: أ عوكم إىل الرضا من آل حممد لصلى اهلل علي  وآل ( (ل
قاال: ذكار باا يادي أج عباد اهلل لعليا   -بساند   -  يم  ب آنر السرامثر وعن ابن إ

السااالم( ماان ناارج ماان آل حممااد لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  فقااال: لا أتال أنااا ولاايلا اااا مااا 
نرج اخلا جي من آل حممد لصلى اهلل علي  وآل (  ولو  م أن اخلا جي من آل حممد لصلى 

 (.41قة عيال (لاهلل علي  وآل ( نرج وعلّي نف
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أقول: وللال قادح اإلماام الرضاا لعليا  الساالم(  ل ياد أنيا  أماام املاأمون كاان تقياة  كماا 
يؤيد  نرب السرامثر. وما و   من أ م لعلي م السالم( كاانوا ينتقصاون أصاحاهبم ناوف اللثاو  

الذاااغ   هباام  وميثلااو م بالساافينة الااا عاهبااا اخلضاار لعلياا  السااالم(  لاائالّ تؤنااذ ماان قباال امللاا 
ويؤيااد  قااول اإلمااام لعلياا  السااالم( ب لاا دا  فاا : لإن اةنصااا  غ يفااوا مبااا وعاادوا  سااول اهلل 
لصلى اهلل علي  وآل (( فإ م لو كانوا نرجوا بغا ح  وبدون جوات لرعي ف ل كان ل نصاا  

 أن يساعدوهمو أو كان الالتم ااجتناو عن مو
لرضاا لعليا  الساالم( ب  ثاا  لا دا  كوفاان وكذل  يؤيد  أللا   عبل مبحضار اإلماام ا

وفاا  وجوتجااان  فااإن تقرياار اإلمااام الرضااا لعلياا  السااالم( لاا   لياال علااى صااحة نااروج م  وإا 
ف اال كااان اإلمااام الرضااا لعلياا  السااالم( يؤيااد لااو ذكاار أبااا مساالم وأبااا ساالمة وقامهااا ماان الااذين 

 نرجوا على ب  أميةو
ول لعلياا  السااالم( قااال: ل جاال ماان أهاال قاام وعاان حياا  باان اجلناادل  عاان أج احلساان اة

ياادعو النااام إىل احلاا  جيتمااع ملاا  قااوم ك باار احلديااد  ا تاا هلم الرياااح اللواصااف  وا ميلااون ماان 
 (.47احلرو وا جيبنون  وعلى اهلل يتوكلون  واللاقبة للمتقا(ل

                                                           
ا   إن الة مان الرواياام الناهياة ساندها قاا صاحي   ماثالً ب ساند بلضا ا لاخلليلاي( ولاجلايالن( ولابان نصار( وأمثااهلم مان الكاذابا   47

 والغالة وفاسدي املذه  ا كما ب الرجال ا .
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 التنظيم: األرضية الصلبة لحكومة األلف مليون مسلم

قة: اةسام اةول الذي تبىن علي  احلكومة اإلسالمية الواحادة تناولنا ب احللقام الساب
 ذام اةلف مليون مسلم  وكان ذل  اةسام هو لالتوعية(.

 وب هذ  احللقام نتناول اةسام الثان للحكومة اإلسالمية الواحدة  وهو لالتنذيم( .
ماااااة إن التنذااااايم واجااااا  لااااارعي وسااااانة كونياااااة  وضااااارو ة حيوياااااة ملّحاااااة بالنسااااابة إىل اة

 اإلسالمية.
واج  لرعي  فقد قال أما املؤمنا لعلي  السالم(: لونذم أمركم(  -أواً  -فالتنذيم 

. 
 -هو سنة كونية.. فقد نل  اهلل سبحان  الكون كلا  منذمااً  وقاال  -ثانياً  -والتنذيم 

 (.48ب ذل : لمن كل لي  موتون(ل -تلاىل 
ا   احليوانام  الرمال  اةوم  وسامثر فقارام اةماا  منذمة وموتونة  وكذل  اةلج

 الكامثنام اةنر،..
وأما بالنسبة إىل اإلنسان: فقد جلل اهلل سبحان  اجلان  اجلسدي من  ناضالاً للتنذايم 
الكون اللام  فالقل   والرمثة  والكبد  والكلية وساامثر اةج ا ة كل اا تلمال بانتذاام واتسااق.. 

ج  ة يل : املرض  أو املوم!  ولكن اهلل سبحان  وإن طرو  أي انتالل على إحد، هذ  اة
جلااال تنذااايم اجلوانااا  اللملياااة وااجتماعياااة والسااالوكية لقنساااان  بياااد اإلنساااان نفسااا . وعلاااى 

 اإلنسان أا يدّذ عن القوانا الا فكم الكون  ةن  عندمثذ  سيصاو باا يا  والدما .
 قال اهلل سبحان :هو ضرو ة حيوية.. وقوة  وقد  -ثالثاً  -والتنذيم 

 (.42ل وأعدوا هلم ما استالتم من قوة(ل 
فساايليفينا الضااالف  ويتغلّااا  عليناااا  -ب تنذاايم واساااع كباااا  -أمااا إذا غ نااانذم أنفسااانا 

 -حالياااً  -اةعاادا   وإن واقلنااا امللاصاار نااا  لياال علااى ذلاا .. فااإن املساالما يبلاام عااد هم 
رة ااساتلما ية. فقالاة مان بال هام بياد ألف ملياون مسالم  ولكان بال هام واقلاة فات السايا
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الدااايوعية اللاملياااة  وقالاااة أنااار، بياااد الرأيالياااة اللاملياااة  وقالاااة ثالثاااة بياااد الصااا يونية  وساااامثر 
 بال هم ناضلة ةلوان  تلفة من ااستلما  املللن أو املبان.

ف وإننا بادون التنذايم لان نساتايع مواج اة التحاديام امللاصارة  ولان ناتمّكن مان الوقاو 
 أمام الدرق والغرو  وعمالمث ما.

واللاغ امللاصر يلتمد على لالتنذيم( .. فقد جا  ب تقرير: أن للص اينة  سة ماليا 
ماانذم  وجااا  ب تقرياار آناار: أن لالفااا  السااوفيا بااا أثاا  عداار مليااون إىل  سااة وعداارين 

ال  اةو وبياة التساع مليون منذم  وللصا الديوعية ما ا يقال عان عدارين ملياون مانذم  وللاب
سوا  ب التنذيمام القومياة أو احل بياة أو الثقافياة أو  -:  سا مليون منذم -مع أمريكا  -

 .-قاها 
باااال تنذااايمو! أم أن  -ب مثااال هاااذا اجلاااو املداااحون بالتنذيماااام  -هااال ميكااان اللاااي، 

 النتيجة لن تكون إا التبلثر والتم ق واا يا و! 
: إنكااام ساااتواج ون -قبااال عدااار سااانوام أو أكثااار  -ناااان لقاااد قلااات لااابلض مسااالمي لب
 مصااً سيئاً إن غ تنذموا أنفسكم.
 قالوا: ومن أين تقول ذل و! 

 قلت: من منا  التا ي   ومنا  اةحداث. 
 قالوا: وكيفو!

قلااات: إنكااام حمااااطون بتنذااايم صاااليل ب  انااال لبناااان  وبتنذااايم صااا يون ب إسااارامثيل  
ومع ذل  فإنكم مبلثارون  ومان الابيلاي أن ينتصار مان لا  تنذايم فأنتم با تنذيما ملا يا 

علااى ماان ا تنذاايم لاا   وا يكفااي أن يقااول أحااد: إناا  مااع احلاا  وا يلماال لاايئاً  ان احلاا  
ياأمر  باالتنذيم  ياأمر  بااأن تللاو وا يللاى عليا   يااأمر  أن تأناذ باةساباو الابيليااة ا أن 

   واكنرين على صرا  الدياان!جتلم وتكسل وتقول: إن  على صرا  اهلل
 وماذا كانت النتيجةو!

 إ ا املداكل والكوا ث الا لاهدها الكل بأم أعين م.
وساااوا  كااااان السااااب  هااااو: القصااااو  أو التقصاااا فااااإن النتيجااااة حصاااالت  كمااااا ب سااااامثر 

ا بااد ماان أن يصاايب   -ولااو للاادم وجااو  املااا   -اةسااباو الابيليااة  فااإن ماان غ يداارو املااا  
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إن النتيجة ليست متوقفة على الللم واجل ل  أو اإلمكان وعدم   فالدنيا  ا  أسباو  الضر .
من اةسباو  سوا  وجدم اةساباو بلماد   -بدكل ق ري  -ومسببام  واملسببام تتولد 

 أو بغا عمد.
وإن لناا للااربة كباااة ب حياااة  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( .. حيااث اناا  كااان خيضااع  

 تنذيم الدقي .كل لؤون  لل
فمثاًل: ب حرو لبد ( كان املسلمون تها  ثال امثة  والكفا  تهاا  ألاف  وكاان الكفاا  
مااادججا بالساااالح  أماااا املسااالمون فكاااانوا لاااب  عاااّ ل.. وب قباااال ذلااا  غ يكتاااف الرساااول 
لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( بااااامتال  املساااالما لقميااااان القلاااال  وإتااااا أضاااااف إىل ذلاااا  التنذاااايم 

. فقاااد ذكاار بلاااض املاااؤ نا: أن الرسااول لصااالى اهلل علياا  وآلااا ( جلااال كاال مامثاااة مااان اخلااا جي
أصااااحاب  ب  امثاااارة ل ااااو  بلضاااا م إىل بلااااض ووجااااوه م ب اخلااااا ج.. وعناااادما باااادأ املدااااركون 
 هبجوم م على املسلما غ يستايلوا من اإلحاطة هبم  وتبلثروا حول هذ  احللقام الكباة.

استاا  املسالمون أن ينتصاروا علاى الكفاا  الاذين  -إلميان مضافاً إىل ا -وهبذا التنذيم 
 غ يكونوا ميتلكون التنذيم.

 أما بالنسبة إىل كيفية التنذيمو!
فاااإن كااال فااار  يساااتايع ذلااا .. وذلااا  إماااا باانتماااا  إىل إحاااد، املنذماااام اإلساااالمية 

 املستقيمة  وهي موجو ة  مد اهلل ب كثا من البال  اإلسالمية.
تنذيماااً جديااداً بنفساا .. وذلاا  بااان يلتقااي بأ بلااة ماان اةفاارا  الصاااحلا   وإمااا أن يباادأ

بلااد اسااتيلاهبم للفكاار  -يغااذي م بااالفكر السااليم  وياانّذم م..   ياانذم كاال واحااد ماان هااؤا  
علاى حناو  -أ بلة آنرين  فيصب  ا مو  عدرين. وهبذ  الاريقة يتصاعد التنذيم  -والتنذيم 

 ح  يبلم اةلوف واملاليا.. -و التصاعد اللد ي التصاعد اهلندسي  ا على حن
 وإذا سرنا ب هذا الاري  فإن اهلل ملنا.

 (.50ول إن تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم(ل
 تنظيم غير المسلمين

جياا  أن ا يقتصاار  -الااذي هااو مقدمااة إلقامااة حكومااة ألااف مليااون مساالم  -التنذاايم 
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 ن يستوع  البال  اةجنبية أيضاً.. وذل  بأمرين:على البال  اإلسالمية فحس   بل علي  أ
 تنذيم املسلما القاطنا ب تل  البال .  -أ 

تنذايم أهااي تلاا  الابال  الااذين ليساوا مبسالما  ولكاان م يساتلدون للمسااامهة ب  -و 
إقامة حكم اإلسالم  حيث جيدون أنفس م فت الضغط والكبت واإل هااو  وحياث جيادون 

  السامية  واحلريام الواسلة  وقلة الضرامث   وقا ذل .ب اإلسالم امللان
وقاااد أ اناااا التاااا ي : كياااف كاااان الكفاااا  يساااتقبلون املسااالما وحيتضااانو م  ة ااام كاااانوا 

 (.51جيدون اإلسالم هو املخّلص الوحيد الذي ينقذهم من حكوماهتم اجلامثرةل
 هذا من جان ..

م( ساايكون عااامالً مساااعداً علاااى وماان جاناا  آناار.. فاااان تابياا  قااانون لاملؤلفااة قلاااوهب
 واح هذا اللمل.. فقد قال اع من الفق ا : إن قانون لاملؤلفة قلوهبم( يدمل صنفا:

الصااانف اةول: ضااالاف اإلمياااان ل فاااإن أعااااوا من اااا  ضاااوا وإن غ يلااااوا من اااا إذا هااام 
ن . وهااؤا  يلاااون لاايئاً ماان املااال ماان أجاال أ-كمااا جااا  ب اكيااة الكرميااة   -(52يسااخاون(ل

 يدّتد  ين م  وتثبت أ كان اإلميان ب قلوهبم.
والصنف الثان: الكفا  الذين يرا  اساتمالت م إىل اإلساالم  فيلااون لايئاً مان ال كااة أو 

 قاها من بيت املال  ليكونوا عوناً للمسلما ب إقامة اإلسالم.
امية املتاوفرة وباجتما  هذ  اللوامل: الكبات الاذي يليدا  الكفاا   احلرياام وامللاان السا

 ب اإلسالم  قانون لاملؤلفة قلوهبم( ميكن هلذا اللمل النجاح.
هاااو: واجااا  لااارعي أوًا  ووسااايلة  -تنذااايم قاااا املسااالما  -والواقاااع: أن هاااذا اللمااال 

 .-ثانياً  -ملواج ة التحديام احلضا ية الا تليد ا أمتنا 
املسااالما بااااةمم  وهااام لقاااد ماااا م الغربياااون والدااارقيون مثااال هاااذا اللمااال بالنسااابة إىل 

 ميا سون مثل هذا اللمل اليوم.. ا م ينذمون قسماً من لبابنا لكي يكونوا عمال  هلم..
 فبلض احلكام عمال  لربياانيا وإسرامثيل وأماكا.

 والديوعيون: عمال  للغرو  أو الدرق.
 وهكذا الوجو يون  والقوميون  وقاهم..
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مااااااذا ا وناااااد لاااااباهبم ب سااااابيل التحااااار  إ ااااام جينااااادون لااااابابنا ب سااااابيل الكبااااات  فل
واإلصالح وا نقصد فرير بال نا فحس   بل بال هم أيضاً  فإن احلرياة احلقيقياة إتاا هاي ب 

 (.53اإلسالم  قال اهلل سبحان  ل ويضع عن م إصرهم واةقالل الا كانت علي م(ل
م: قبااال أن حيتااال وفيماااا يلاااي ناااذكر توذجااااً واحاااداً مماااا فلااال املساااتلمرون ب باااال  اإلساااال

الربياانيون إيران  أ سلوا جمموعة من عمالمث م إىل  انل إيران  ونصوصاً إىل اللدامثر احملياة 
كساااتا  ةعمااااهلم الداااياانية    -كاااذبا ونفاقااااً   -باحلااادو  وقاااد أل ااار هاااؤا  اللماااال  اإلساااالم 

يااان  وأصاب  وأنذوا يضللون قسماً من الدباو السذج  ح  اخنرطاوا ب التنذايم الغارج الرب 
  كامث  لالستلما  الربياان ب إيران. -فيما بلد  -هؤا  الدباو 

. -بلاد أن أل ار اإلساالم  -وقد ت وج أحد هؤا  اللمال  من إحد، فتياام اللداامثر 
وبلد أن استاا  من إضالل جمموعة من الدباو  وخيارط م ب لالتنذايم الربيااان(  وجاد أن 

لقروي مقابل لرا  محاا   و كا  احلماا   واجتا  حناو لبولا ر(   م مت  قد انت ت  فبا  توجت 
 حيث با  محا   هنا   و ك  السفينة  وأ ر إىل للندن( !

 هكذا عمل املستلمرون ب إيران.
وأماااااا تركياااااا فقاااااد أ ا  املساااااتلمرون ساااااحب ا إىل اإلحلاااااا  الكامااااال.. وإتالاااااة حااااا  املذ ااااار 

لثاوا مبجموعاة مان عمالمث ام إىل لتركياا( مان اإلسالمي من اا.. ومان أجال فقيا  هاذا اهلادف ب
 أجل إفسا  الدباو  و ري  البال ..

احلا ثااة  -وكااان ب م مااة اسااتلما ية ب لأنقاارة(  -وب هااذا اإلطااا  ينقاال أحااد الي ااو  
 التالية  فيقول:

لبلاااد أن انت ااات م ماااا  ونذمااات اللاااد  املالاااوو مااان الداااباو  صاااممت علاااى أا  
حا  نكناا  -كاان ب تنذيمناا   -فسا ها. فتلاونت مع لااو تركاي أنرج من البال  إا بلد إ

حسا   -من تفجاا لالبنا  اللثماان( الاذي كاان ب أنقارة  مماا أحادث ب اللااغ أثاراً طيبااً( !
 .-تلبا  

 هكذا ضلل املستلمرون لبابنا  وا تالوا يضللون!
ا ق واحاد هاو ا ام فالواج  علينا أن نقابل باملثل  وان نر  احلجار مان حياث جاا ! بفا
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يلملاون ب ساابيل اهلاادم  وحناان نلماال ب ساابيل البنااا   هاام يلملااون ب ساابيل ااسااتلبا   وحناان 
نلماال ب ساابيل التحريااار  هاام يلملااون ب سااابيل اهلااو، والدااياان  وحنااان نلماال ب سااابيل اهلل 

 واإلنسان.
ياا ا أن يبادأوا كماا أن علاى املسالما املتواجادين ب الابال  اةجنبياة ا وهام يبلغاون املال

بتنذااااايم أنفسااااا م  وبتنذااااايم اةجانااااا   ليكوناااااوا عونااااااً للمسااااالما ب الوصاااااول إىل احلكوماااااة 
 اإلسالمية اللاملية الواحدة.

 توحيد الحركات
إن التصااااااعد النسااااال للاااااوعي احلياااااوي ب الااااابال  اإلساااااالمية والتحاااااديام املصااااااية الاااااا 

اإلساالمية وقاا  -ة ب  تلف البال  واج ت اةمة  عمال على انبلاث حركام إسالمية كثا 
 .-اإلسالمية 

ف نال  حركة ب إيران  وأنر، ب اللاراق  وثالثاة ب اخللايج. وحركاام أنار، ب اهلناد  
والباكسااااتان واملغاااارو  ومصاااار  والسااااو ان.. وحركااااام أو فاااارو  حركااااام ب أمريكااااا  وأو بااااا  

 واليابان  والصا  واافا  السوفيا... إ .
لضاااارو ي أن تنصاااا ر كاااال هااااذ  احلركااااام ب حركااااة واحاااادة.. ومااااا  ام اهلاااادف إن ماااان ا

واحاااااداً  وماااااا  امااااات املداااااكلة واحااااادة.. فااااااجلميع يداااااكون مااااان ااساااااتلما   وااساااااتغالل  
 والدكتاتو ية  والتخلف احلضا ي  وما ألب .

واناااتالف ااجت اااا ام ا يضااار بالوحااادة  فاااإن ااناااتالف أمااار طبيلاااي ب اإلنساااان   
ا بااااد أن خيتلفاااااوا ب ااجت ااااا ام. وحاااااّل لاناااااتالف  -م ماااااا كااااانوا  لصاااااا  -واللاااااملون 

يااااتم باللمااال بااااالأكثرية اك ا ( حسااا  مااااواتين  -ب احلركاااة اللامليااااة املوحااادة  -ااجت اااا ام( 
 الدو ، اإلسالمية.

فااااإذا توحاااادم هااااذ  احلركااااام تكااااون قااااوة كباااااة أمااااام ااسااااتلما  اخلااااا جي  والتخلااااف 
 كن أن تقام احلكومة اإلسالمية الواحدة ذام اةلف مليون مسلم.الدانلي.. وبذل  مي

إن مااااان اةماااااو  امل ماااااة الاااااا حقق اااااا  ساااااول اهلل لصااااالى اهلل عليااااا  وآلااااا ( هاااااو لتوحياااااد 
املسلما( . وكان ذلا  مان اةساباو الرمثيساية لتقادم املسالما  وقاد قاال أحاد الللماا : لقاام 

 لكلمة( .اإلسالم على كلمتا: كلمة التوحيد  وتوحيد ا
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 وب هذا الصد  يذكر املؤ نون: 
بلد هجرة النال لصالى اهلل عليا  وآلا ( إىل املديناة  -إن سرعة انتدا  اإلسالم ب اللاغ 

أ هدت الفرم والروم.. وقد أنذ لمل  الروم( يسأل من كال قاا م مان اجل يارة اللربياة عان  -
ماد، صادق النال لصالى اهلل عليا   النل لصلى اهلل علي  وآل (  وم ايا   ونصوصيات   ليلرف

 وآل ( وسب  هذا التقدم الغري و 
ب طريقا  مان  -وذام يوم أنرب املل  بأن هنا  تاجراً مسيحياً مّر علاى اجل يارة اللربياة 

 فأمر املل  بإحضا  . -اليمن إىل اللاصمة الرومية 
 و! -أي املدينة  -وملا حضر سأل  املل : هل مر م على ليثرو( 

 لم.أجاو: ن
 قال املل : وهل  أيت حممدو 

 قال: ا.
ساااأل امللااا : وهااال يلااات مبلجااا ام عنااا و فإناااا  يااادعي النباااوة  وا باااد لكااال نااال ماااان 

 ملج ةو 
 أجاو: غ أيع ليئاً  وغ أسال عن ذل   فإن تاجر ا ي م  ذل .

 قال املل : هل يلت عن أنالق   وسلوك و
 قال: نلم يلت ليئاً واحداً.

 لسما  الدي  وقال: ما هوو فتل ف املل 
فأجاو التاجر: يلت أن حممداً ملا و   املديناة اساتاا  أن يصال  باا قبيلاا لاةوم( 

وقااد صااا وا اكن أنااوة متحااابا   -وكااان الصاارا  قامثماااً بين مااا منااذ مامثااة عااام  -ولاخلاا  ج( 
 يلملون ملاً ب سبيل تقدم اإلسالم.

ياااا  اإلصاااالح باااا الناااام  ومااان أناااالق قاااال امللااا : حساااب   فاااإن مااان أناااالق اةنب
 السالطا املستبدين التفرقة با النام.

 .. هكذا عمل النل لصلى اهلل علي  وآل ( على توحيد املسلما..
وب النصاوص اإلسااالمية فااريض لااديد علااى الوحاادة والتوحيااد  فقااد جااا  ب احلااديث: 

 ف( . لنا الواة من اع املختلف  ولر الواة من فّرق املؤتل
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 وجا  ب القرآن الكرمي حول فرعون:
 (. 54لإن فرعون عال ب اة ض وجلل أهل ا ليلاً(ل 

 (.55وب القرآن الكرمي: لوا تناتعوا فتفدلوا وتذه   حيكم(ل
 (.51لواعتصموا  بل اهلل ايلاً وا تفرقوا(ل 
 (.57لوإّن هذ  أمتكم أمًة واحدًة وأنا  بكم فاعبدون(ل 

: لجاااامع الكلماااة علاااى -بالنسااابة إىل اإلماااام احلجاااة لعليااا  الساااالم(  -وو   ب الااادعا  
 (.58التقو،(ل

إذن فمااان الضااارو ي أن نسااالى لتوحياااد احلركاااام اإلساااالمية... وب هاااذا السااابيل جيااا  
علينا أن نتجااوت عان السايئام  ونتغاضاى عان اةنااا   ونتناساى املدااحنام واملااحناام.. 

 يقول اهلل سبحان :
حساان فااإذا الااذي بيناا  وبيناا  عااداوة كأناا  وي محاايم ومااا يلقاهااا إا لا فااع بااالا هااي أ 

(ل  (.52الذين صربوا وما يلقاها إا ذو حظ  عذيم 
فااإذا ذ ذلاا .. فااإن القيااا ة اللامااة هلااذ  احلركااام املتحاادة تسااتايع فقياا  اةهااداف.. 

ماان صاانع إضااراو عااام لقضااية ملينااة ب يااوم حمااد . فتضاارو اةسااواق كل ااا  -مااثالً  -فتقاار  
يار، املساتلمرون  -وأمثالا   -لطنجة( إىل لجاكرتا( ومن لكابال( إىل أقاصاي الغارو وباذل  
 أن ا قرا  هلم ب بال  اإلسالم  فيحملون عصاهم  ويرحلون!

( وغ يقل 10وقد قال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (: لاملسلمون يد على من سواهم(ل
متصافقة  ةن  يريدهم وحدة واحدة.. فإن اإلنسان  النل لصلى اهلل علي  وآل (: املسلمون يد

إذا أ ا  أن يادفع عناا  امل ااجم ضاارب  همااع ياد  الواحاادة.. وهكااذا اةماة إذا أ ا م  فااع الغاا اة 
 واملستلمرين.
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: بااأن هااذا التنذاايم اإلسااالمي اللااام الواحااد جياا  أن حيتااوي -ماارة أناار،  -ونؤكااد هنااا 
 -ح  يكون بإتا  كل  سا مسلم موج  واحاد  على ما ا يقل عن لعدرين مليون منذم(

 .-وهي أقل نسبة مالوبة 
 
 

 التنذيم ااستدا ي
من الضرو ي أن يكاون التنذايم استداا ياً  ا اساتبدا ياً  فااستداا ية ماا وضالت علاى 
لاااي  إا ساااببت تقدمااا  وات هاااا    بينماااا ااساااتبدا  ماااا وضاااع علاااى لاااي  إا ساااب  تاااأنر  

 (.11ا املؤمنا لعلي  السالم(: لمن استبد برأي  هل (لوا يا  . وقد قال أم
 واإلسالم حيبذ لااستدا ة( ب كل لي  ح  ب اةمو  الصغاة.. يقول اهلل سبحان :

 (.12لفإن أ ا ا فصااً عن تراض  من ما وتداو   فال جناح علي ما(ل 
 اكنار حااول: أي: إن أحاد اةباوين إذا أ ا  فااام الافال عان الرضاا  فلليا  أن يستداا

هاال ماان اةفضاال اسااتمرا  إ ضااا  الافاال  أو فااماا و! وإذا كاناات ااستدااا ة مرقوبااة في ااا ب 
 مثل هذا اةمر الصغا  فكيف باةمو  السياسية والثو ية الا يتوقف مصا اةمة علي او

وقااد طباا  الرسااول اةعذاام لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مباادأ لااستدااا ة( ب لااؤون ..  قاام 
 بالوحي ووفو  عقل   وقوة إ  اك   ح  يتللم املسلمون من  ذل .. اتصال 

ب قصااااة  -وب التااااا ي : إن بلااااض الكفااااا  جااااا وا إىل الرسااااول لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( 
 يريدون من  التمر  فقال النل لصلى اهلل علي  وآل (: استدا أصحاج ب ذل . -مفصلة 

آلاا ( ألااا وا علياا  بااأن ا يلاااي م التماار.. وعناادما استدااا هم الرسااول لصاالى اهلل علياا  و 
 فال  النل لصلى اهلل علي  وآل ( أولئ  الكفا  وقال: إن أصحاج أبوا أن أعايكم التمر. 

إن التنذيم جي  أن يكون استدا ياً من القمة إىل القاعدة.. أما قاانون لنفاذ   نااق،( 
انغمااام أصاااحاو هاااذا القاااانون فلااايم إا قاااانون املساااتلمرين واملساااتبدين.. وقاااد  أيناااا كياااف 

 اخلاطئ ب أوحال التأنر وااستلما  وااستبدا .
والقانون الصحي  هو لاستدر  وقّل  وجو  الرأي  ونذ برأي اةكثرياة حسا  ماواتين 
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   نفذ...( . -الدو ، اإلسالمية 
 وقد قال علي لعلي  السالم( ةصحاب : إن لكم علي إعاا  املدو ة.

 اإلنسان على اخلاأ والصواو.. وتأنذ بيد  إىل الاري  السليم.إن ااستدا ة تلّرف 
 وقد قال اإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم(: وتر، قفا  همع مرآتا.

فاإلنسااان ا يسااتايع أن ياار، قفااا  بنفساا   ولكناا  إذا اااع ماارآتا: ماارآة أماماا   وماارآة 
 نلف . فلند ذل  يستايع أن ير، قفا ..

   ا ميكن إ  اك ا وف م ا إا باجتما  اةفكا  واللقول.وهكذا قوامض اةمو 
كانات موفقاة ب   -قبل ل و  اإلساالم  -وقد ذكر املؤ نون: إن إحد، القبامثل اللربية 

 أمو ها: ب سياست ا  واقتصا ها  وحرهبا  وسلم ا  وقا ذل ..
أي عماال وعناادما سااألوا كباااهم عاان ساار واااح هااذ  القبيلااة  أجاااو: إننااا ا نقاادم علااى 

 إا بلد أن نستدا اخلربا   ونأنذ بأفضل اك ا   وبذل  تقل أناا نا  وي  ا  تقدمنا.
لقااد قساام اهلل لاللقاال( بااا عبااا  .. وعلااى اإلنسااان أن يضاام عقااول اكناارين إىل عقلاا  

 ح  يتجن  امل ال   وي تدي إىل سوا  السبيل.
 واحلا ثة التالية تؤكد هذ  احلقيقة:

كااان ماان عمااال  ااسااتلما .. وعناادما وصاال إىل احلكاام   - ضااا لااا  -لالب لااوي اةول 
عمل على فاايم إياران سياساياً  وثقافيااً  واقتصاا ياً  و ينيااً  و... وكاان ضامن ماا عمال: أن 
هاادم املساااجد  وجلل ااا إسااابالم  وهاادم املاادا م الللميااة وجلل ااا مااراقص ومالهااي و ااامر 

 سا .. ومقامر.. وفرض السفو  اإلجبا ي على الن
وذام مرة طل  الدا  لإماام( الاة ط اران وقاال لا : الواجا  عليا  أن تداكل جملسااً 
 تلااااً ماان الرجااال والنسااا  اللا يااام  وتاادعو إىل هااذا ا لاام  جااال الاادين واخلابااا  والللمااا  

 باعتبا   إمام الة ط ران  وإن غ تفلل ذل  فسوف أقتل   وأصا   أموال ..
 يقول اللاغ:
 أمري  واستم لت الب لوي أسبوعاً حا  أفكار فيماا أصانع.. وقاد ناار ببااي فام ب

أن أذهاا  إىل أحااد الللمااا  الكبااا  كااي أستدااا  ب اةماار  فااذهبت إلياا  وقلاات لاا :   تدااا 
 علّيو
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فقااال: إعلاام أن لقنسااان مااااً وجسااماً وعرضاااً و يناااً  وعلااى اإلنسااان أن يضااحي مبالاا  
ماار بااا التضااحية باجلساام أو اللاارض فللااى اإلنسااان أن يفاادي ب ساابيل جساام   وإذا  ا  اة

هسم  ب سبيل احلفاظ على عرض   وإذا  ا  با الثالثة لاملال واجلسم واللرض( وبا الدين 
 فالواج  أن يفدي هبذ  الثالثة ب سبيل الدين.

قتلات    قال ي: ليا فالن ان  عّمرم طوياًل  وغ يب  من عمر  إا القليل  وانا  إذا
ب سبيل الدين فسوف تذه  إىل جنان اهلل  أما لو عملت مبا قال الداا  فمصاا  ب الادنيا 
 اللا   وب اكنرة النا   اذه  إىل الب لوي وقل ل : ا أفلل ما طلبت  وافلل ج ما لئت.

قااال اللاااغ: فاسااتقرم نفسااي  وملااا حااّل املوعااد ذهباات إىل الب لااوي وقلاات لاا : إناا  ا 
 طلبت.أفلل ما 

 قال: وغو
 قلت: ةن  قا مستلد أن أبيع  ي  بدنياي.

 قال: سوف أقتل .
 قلت: ا ي م  ذل .. وان أ قتل اكن ب طاعة اهلل نا ي من ألقا  وقد عصيت .

قال اللاغ: فغض  الب لوي قضباً لديداً.. ولك  توّسالت إىل اهلل سابحان  أن ينقاذن 
اسااتجاو اهلل  عااامثي  وغ يصاال إي سااو .. وحفذاات  ياا   ماان لااّر هااذا الااااقوم.. وفلاااًل 

 بربكة استدا ة ذل  اللاغ( .
وهكذا جي  أن يكون التنذيم استدا ياً ب كل أمو  .. ح  يتجن  اةنااا   ويتاوقى 

 اللثرام.
 

 التنذيم التوعوي
 التوعية على قسما: 
لرلااد الفكااري( ةلااف القساام اةول: التوعيااة اللامااة.. وهااي الااا تلماال علااى إعاااا  لا 

 .-وقد سب  احلديث حوهلا  -مليون مسلم 
والقساام الثااان: التوعيااة اخلاصااة.. وهااي الااا تلماال علااى إعاااا  لالااوعي املركاا  اللمياا ( 

 لكل أفرا  التنذيم.
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فالتنذيم إذا غ يكن توعوياً  غ ينج  ب  ايا   وعمل   وسلوك   أوًا  ويقاع أللوباة  
 بدين  ثانياً.بيد املستلمرين واملست

وقاااد قاااال أماااا املاااؤمنا لعليااا  الساااالم(: لقصااام ل اااري اثناااان: عااااغ مت تااا   وجاهااال 
 (.13متنس (ل

فاللاغ الذي ا يتقيد باملواتين  واجلاهل املتنس  الاذي ا يفقا  اةماو .. كالمهاا ياؤ ي 
 باةمة إىل البوا ..

 وب التا ي  اإلسالمي لواهد كثاة على ذل ..
م أماااا املاااؤمنا لعليااا  الساااالم( جاااي، مااانذم  لكااان غ تسااان  الفرصاااة فقاااد كاااان لقماااا

مبايلاة اإلماام باخلالفاة   -لقمام لعليا  الساالم( كاي يغارم الاوعي ب اياع أفارا  هاذا اجلاي، 
 .-وبا لن احلرو علي  

ولااذل   أيناااا كياااف انقلبااات جمموعاااام مااان هااذا اجلاااي، لاخلاااوا ج(  أسااااً علاااى عقااا .. 
اةعادا  فات لاوا  اإلماام ب حارو لصافا( أناذوا مبحا باة اإلماام نفسا   فبينما كانوا حيا بون

 ب لالن روان( !
إذن.. فمن الضرو ي أن ي اتم القاامثمون باالتنذيم إلعااا  الاوعي الداامل اللميا  ةفارا  
التنذاايم حاا  يفق ااوا الاادنيا  ويفق ااوا الاادين.. لكااي يف مااوا كيفيااة تابياا  اإلسااالم ب اللصاار 

 حار ااعتادا و ويلرفاوا مااذا حييا  املساتلمرون ضاد املسالما مان املاؤامرامو  احلاضرو وكيفية
 وكيفية إفدال هذ  املؤامرامو

قباال ثالثااة عقااو  كتاا   جاال أملااان اياا  لبااول أ)يااد( كتاباااً يااا  لاإلسااالم قااوة الغااد(  
ويذكر ب هذا الكتاو: إن على احلكومام الغربية أن توحد صفوف ا وتكرم ج و ها ةجال 

ضاااد املسااالما  وأناا  إذا غ تفلااال احلكوماااام الغربياااة  -ماارة أنااار،  -عااا ة احلااارو الصاااليبية إ
 ذل  فسوف ينتصر املسلمون علي م.

  يستدّل على هذ  املقولة بأن املسلما ميتلكون أ بع قو، هامثلة  وإذا وعى املسلمون 
 ملا ميتلكون  من قو، جللوا من ا حربة قاتلة ضد الغرو.

 : -لقو،و إ ا ا كما يقول أ)يد وما هي هذ  ا
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أ ا نصاااوبة النسااال.. ف ااام يؤمناااون بتلاااّد  ال وجاااام  وبكثااارة النسااال ةن نباااي م قاااال: 
(. وهااذا مااا 14لتناااكحوا تناساالوا  تكثااروا  فااإن مبااا  بكاام اةماام يااوم القيامااة  ولااو بالسااقط(ل

 يسب  كثرة عد هم.
الانفط   وح ااقتصاا   -و  القوة ااقتصا ية.. ف م ميلكون  اام الذه  اةسا -و 
وميتلكااون ملااا ن هامثلااة يتمكنااون هبااا ا ماان الن ااوض فحساا  وإتااا ماان الساايارة  -امللاصاار 

 على الغرو أيضاً.
 املوقع ااسيفاتيجي. فإن بال هم تقع با الدرق والغرو. -ج 
الااادين الوثااااو.. فاااإن  يااان م  يااان عااااملي تقاااّدمي.. ولااايم  ينااااً قوميااااً أو قبليااااً أو  -  

 جامداً.. واملسلمون يرون أنفس م مكلفا بندر اإلسالم ب مدا ق اة ض ومغا هبا.
ماان املساالما  وينصااح ا بااأن تداان  -ماارة أناار،  -  حيااذ  أ)يااد احلكومااام الغربيااة 

 احلرو الصليبية ضد املسلما  ولكن بأسلوو عصري.
 هذا ما ذكر  هذا الكات  قبل حواي ثالثا عاماً.

لاحلااااارو الصاااااليبية( بصااااايغت ا اللصااااارية متمثلاااااة ب: قومياااااة ناصااااار   وقاااااد لااااااهدنا هاااااذ 
 أم  -ووجو ية سا تر  و أيالية ف د  وبلثية عفل .. ولاهدناها متمثلة ب إسرامثيل الغاصبة 

.. ولاااهدناها متمثلااة ب تبااديل الثقافااة اإلسااالمية إىل ثقافااة -احلربااة ااسااتلما ية ب املناقااة 
 نية  والب امثية  وسامثر اةح او ااستلما ية..لرقية أوقربية.. ب املاسو 
 وعلى كل حال..

فااإن ماان الضااارو ي أن يلااي التنذاايم ماااا ياادو  حولاا .. أن يلاااي ماااذا يلماال املساااتلمرون 
 - قاام انااتالف مصاااحل م وأفكااا هم  -وعمال هاام ضااد املساالما.. وكيااف أ اام متحاادون 

والنصااا ، أوليااا  بلضاا م أوليااا  بلااض أمااام املساالما: ليااا أي ااا الااذين آمنااوا ا تتخااذوا الي ااو  
( وكياااف ناااااوا حااا  أجاااروا أ اااا  الااادما  ب بال ناااا.. ب 15ومااان يتاااوهلم مااانكم فإنااا  مااان م(ل

 أفغانستان.. لبنان.. فلساا.. احلدو  اللراقية اإليرانية.. أ ييفيا.. الفلبا.. بو ما.. وقاها..
 هذا ب اجلان  السلل..

: السياسة اإلسالمية  ااقتصاا  -بلم   -تنذيم أن يف م وب اجلان  اإلجياج  على ال
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 اإلسالمي  الثقافة اإلسالمية  ا تمع اإلسالمي  الدولة اإلسالمية.. و.. و..
فإذا وعاى التنذايم أصاب  تنذيمااً قويااً صاامداً لتا ول اجلباال وا يا ول(  وإا كاان أفارا   

غ يستضاايئوا بنااو  الللاام  وغ يلجااأوا إىل  لمهجاااً  عاعاااً  أتبااا  كاال ناااع   مييلااون مااع كاال  ياا  
 إا التق قر واا يا ! -عندمثذ   -(! ولن يكون املصا 11 كن وثي (ل
 

 التنظيم الحديدي
كان اةسام الثان من أسم إقامة حكومة اةلف مليون مسالم: لالتنذايم( بينماا كاان 

و ة تنذاايم احلركااام. اةسااام اةول: لالتوعيااة( وقااد ذكرنااا ب  ااث ساااب  موضااوعاً حااول ضاار 
أما ب هذ  احللقة فيدو  احلديث حول وجوو أن يكاون التنذايم حديادياً ماع حرياة القاعادة  

 وكيف يكون التنذيم كذل و
 التنذيم احلديدي جي  أن تتوّفر في  لرو :

 الدر  اةول: إطاعة القاعدة للقيا ة إطاعة كاملة وعن اقتنا .
ا ة ةناا  إذا غ يكاان هنالاا  انتخاااو ماان القاعاادة الداار  الثااان: انتخاااو القاعاادة للقياا

للقياااا ة انتخابااااً حاااراً ا يكاااون التفاعااال باااا القماااة والقاعااادة تفااااعالً عااان اقتناااا  ومااان أعمااااق 
الاانفم. وبااذل  يتحااول التنذاايم  يكتاتو ياااً. والديكتاتو يااة ا بااد ماان أن تاا ول إن عاااجالً أم 

مة الا حيكم ا املساتبّدون ا باد مان أن تثاو  آجاًل  ةن ااستبدا  نالف طبيلة البدر. فاة
ذام يوم. كما أن القاعادة الاا فكم اا قماة مساتبدة تصارب ولكان ا نضاي مادة طويلاة حا  
تثااو  علااى القمااة وتسااقا ا  فالقمااة جياا  أن تنفااذ أوامرهااا تنفيااذاً حرفياااً. بينمااا جياا  ب قبااال 

 ل ا عرب انتخابام حرة مامثة ب املامثة.ذل  أن تكون القمة منبثقة عن القاعدة و تا ة من قب
هذان لرطان أساسيان ةجل أن يكون التنذيم حديدياً  فاال ينفاذ فيا  ناا ج منا . وا 

 يكون التنذيم متأ جحاً ومبلثراً و نواً  ومبثل هذا التنذيم ميكن التقدم باةمة إىل اةمام.
عقاباا  -عان حسان نياة  -ب التنذيم احلديدي أا يلاق  املخاالف  -ثالثاً  -  جي  

يساااب  لااا  اانلااا ال  كاللقوباااام اجلسااادية أو اللقوباااام املالياااة  وإتاااا جيااا  أن تكاااون اللقوباااة 
 أ بية قبل ذل .
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فااإذا كااان التنذاايم هكااذا: قمااة وقاعاادة وعلااى فاارض املخالفااة تكااون اللقوبااة أ بيااة. فااإن 
لتنذاااايم.. ويكاااارب.. هااااذا التنذاااايم يأنااااذ بالتوسااااع واانتدااااا   ويساااات وي النااااام فيكاااارب هااااذا ا

 ويكرب.. ح  يستوع  اللاغ اإلسالمي كل .
 إن لنا ب قضايا  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( نا أسوة.

فمثاًل: وجوو إطاعة القاعدة للقمة إطاعة حرفية   م نستل م  من قصة ملركة أحد  
آلااا (  وتالقاااى حياااث هياااأ املداااركون جيدااااً ضاااخماً لكاااي حياااا بوا  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  و 

اجلملااان والتحماااا ب ملركاااة عنيفاااة ب مكااان يبلاااد عااان املديناااة املنااو ة مقااادا  فرسااا   ويسااامى 
وحيااااث كااااان هنااااا  جباااال يساااامى هباااال أحااااد  كااااان ماااان املمكاااان أن ي جاااام مناااا   -بااااالأحد( 

املدركون على املسالما  لاذا فقاد أمار  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( ااعاة مان املسالما  
 سا مسلماً بقيا ة صحاج يسمى بالعبد اهلل( أن يكونوا على اجلبل  وقال هلام:  وهم تها 

 امحوا ل و نا  وأضاف: ا تربحوا مكانكم سوا  َقلبنا أم ق لبنا.
والتقاااى اجلملاااان  وقاتااال املسااالمون  وأبلاااوا باااال اً حساااناً  وقتلاااوا ااعاااة مااان املداااركا  

 وحكمة الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( . وأنااً: ا  م املدركون أمام تحف اإلسالم
وعناادما أنااذ املساالمون ب ااااع قنااامثم احلاارو  قااال أصاااحاو لعبااد اهلل( مااا لنااا ه ناااا 

 وإنواننا جيملون املال وقد ا  م املدركون وولوا الدبرو
 قال عبد اهلل: إن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( أمر بذل  فال  الفوا أمر .

وكاان الساب  أ ام كاانوا جديادي ع اد  -يت ب أعا ااعة مان م .. ولكن الدنيا حل
باإلسالم وغ يكن الدين قد أناذ مبجاامع قلاوهبم ا فيفكاوا أوامار عباد اهلل وأوامار الرساول لصالى 
اهلل عليا  وآلاا (  وكلماا هتااف هباام عباداهلل أا يربحااوا أمااكن م غ ينفااع كالماا   فن لاوا ماان اجلباال 

 سامثر املسلما. وأنذوا جيملون الغنامثم مع
 -بقياااا ة نالاااد ابااان الولياااد  -وانت ااا  الكفاااا  الفرصاااة  وهاااااوا املسااالما مااان اخللاااف 

وأنذوا يقتلون املسلما ويكثرون في م اجلراح  وهكذا ا ا م املسالمون وصاا  الغلا  للكفاا   
ولكااان النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( صااامد  وملااا  علاااي لعليااا  الساااالم( وبضاااع مااان املسااالما 

رين.. وقاااتلوا قتااااً لااديداً حاا  اسااتااعوا أن يلحقااوا اهل ميااة للماارة الثانيااة هااي، الكفااا   اكناا
وكاااان فاااي م محااا ة سااايد  -ولكااان بلاااد أن قتااال مااان املسااالما عناصااار نااااة تقاااا و السااابلا 



 

 47 

 .-الد دا  
وهكذا إذا كان التنذيم  نواً  ونالفت القاعدة القماة  فاإن اةمار ا باد وان ينت اي إىل 

 ل.الفد
.. ولكن إذا نالفت القاعدة القمة وغ تاع أوامرها فيج  أن تكون القمة حكيمة ب 
ا اذ اإلجرا ام املناسبة  فقد يقتضي اةمار اللفاو كماا عفاا  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( 
عان املخاالفا ب لأحاد(  سااوا  الاذين كاانوا علااى اجلبال وناالفوا أماار الرساول لصالى اهلل علياا  

بالبقااا  علااى اجلباال  أو الااذين ا  مااوا أمااام جااي، الكفااا  ال احااف وتركااوا الرسااول لصاالى وآلاا ( 
اهلل علي  وآل ( وحد   وقد ذكرنا ب كتبنا الفق ية: أن احلاكم اإلسالمي يستايع أن يلفو عن 

 ا رم إذا  أ، ذل  صالحاً.
و جسااامية  ولاااذا وإذا  أم القماااة اللقوباااة فاةفضااال أن جتلااال اللقوباااة  أ بياااة ا ما ياااة أ

نر، أن الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( كاان: يلفاو عان املتخّلفاا أو يضاع علاي م عقوباة أ بياة 
 فمثاًل:

ب ق وة تبو   لف ثالثة أفرا  عن اجل ا  مع  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( واخلروج 
  قااااهم ملااا   وغ يكااان هلااام عاااذ  ب ذلااا   وعنااادما  جاااع الرساااول  أ، ملااااقبت م حااا  يرتاااد 

بااااذل   فماااااذا فلاااال الرسااااول لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( و أماااار املساااالمون أن ا جيالسااااوهم وا 
يؤاكلوهم وا يسلموا علي م وا جيلسوا ب جملم هم فيا   بال إنا  قاال ل وجااهتم: اطابخن هلام 

 الالام ولكن ا تتكلمن مل م  وا تقربن من م ب الفراذ.
ا  اجتمااعي صاا م حا  ضااقت علاي م أنفسا م  وبذل  وقع هؤا  املتخّلفون ب حص

 وكانت النتيجة: أ م تابوا من عمل م  كما سب  ذل : اعتبا  اكنرين هبم.
وقد و  م قصت م ب القرآن احلكيم  حيث قال اهلل تلاىل: لوعلى الثالثة الذين نلِّفوا 

جاأ مان اهلل ح  إذا ضاقت علي م اة ض مبا  حبت وضااقت علاي م أنفسا م ولناوا أن ا مل
 (.17إا إلي    تاو علي م ليتوبوا(ل

تأ يبااً  -املخالفاة ل وامار  -وهكذا فإن من الضرو ي أن يكاون تأ يا  القماة للقاعادة 
صاا ماً ولكاان أ بياااً ب نفاام الوقاات  فاإن التأ ياا  اة ج واللقوبااة ااجتماعيااة يسااببان ا تاادا  
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قماة  وإتاا هاي مان أفارا  ا تماع الاذين ا اإلنسان املخالف نفساياً  ةن اللقوباة ليسات مان ال
 .-مثالً  -يتكلمون مل م  وا يلالرو م  وا حيضرون ب حمضر هم في  

وإننا ا نقول: إن  جي  أن يكون اللقاو هكذا  امثماً  وإتا نقول: جي  أن نتخاذ مان 
 الفااااة سااااة الرسااااول لصااالى اهلل علياااا  وآلااا (   ساااااً لكيفيااااة ااااع الداااامل وعقااااو املخااااالفا 

سياساااية لةن أمثاااال هاااذ  املخالفاااام: سياساااية  وليسااات  الفاااام اجتماعياااة كال ناااا ولااارو 
 اخلمر  وقتل النفم كما هو واض ( .

إذن.. فالواجا  عليناا ا إذا أ  ناا التنذايم اإلساالمي الواساع الناااق إلنقااذ ألاف ملياون 
تاا   وإتااا تكااون احلريااة: إذا  مساالم ا أن ولاال ماان تنذيمنااا تنذيماااً حدياادياً  وحااراً ب الوقاات ذا

وكانات اةوامار نابلاة مان  -مان ناحياة  -كانت القمة منتخبة من قبال القاعادة  انتخابااً حاراً 
 .-ااقتنا   ا من اإلكرا  والقسر ا من ناحية ثانية 

 
 التنذيم الواقلي

 جي  أن يكون التنذيم واقلياً ا صنمياً.
لال مان التنذايم صانماً ويكاون  ملياا اً ب اةناذ واللااا  والار  والقباول  وإتاا يل : ا جي 

يكون وسيلة إىل إقامة وندر اللدل وتوسيع  قلة اإلساالم وإنقااذ املسالما مان املساتغلا  بال 
وإنقاااذ قااا املساالما  فإناا  كثااااً مااا يصااب  التنذاايم صاانماً ويكااون هااو احملااو   ا احلاا   وهااذا 

إذا صااا  التنذاايم صاانماً فابيلااة احلااال ا يكااون أنااار مااا يقااع فياا  التنذاايم اإلسااالمي  ةناا  
إساااالمياً  ةن احلااا  جيااا  أن يا تَّباااع  والتنذااايم جيااا  أن يكاااون آلاااة لتابيااا  احلااا  ا أن يكاااون 

 مليا اً فيبتلد عن احل .
 وإذا ابتلد التنذيم عن احل  سب  ذل  أمرين:

ا التنذيم يساا ب اةمر اةول: انفضاض النام عن التنذيم  ة م يريدون احل  فإذا  أو 
 مسل   واحل  يسا ب مسل  آنر اتبلوا احل  وتركوا التنذيم.

اةمر الثان: حينئذ ا يكون التنذيم إسالمياً  وإتا يكون أهوامثياً  والتنذيم اةهاوامثي ا 
يصاال إىل اإلساااالم  وإتاااا يصااال إىل ماااا يضاااا  اإلسااالم  وكياااف يكاااون اةساااام قاااا إساااالمي 

فااإن هااذا قااا ملقااول  ان املبااىن يبااىن علياا  ماان حنااو  كمااا هااو واضاا   وب  والبنااا  إسااالمياًو



 

 42 

اةمثلااة اإلسااالمية وقااا اإلسااالمية قصااص كثاااة ب أن لفاقااد الدااي  ا يلاياا (  وأن التنذاايم 
 لو غ يكن إسالمياً ا ميكن أن يلاي اإلسالمية. 

 
 لاهد من التا ي  

( وقاااال: لياااا  ساااول اهلل إن ي ولاااداً جاااا  لاااخص إىل  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا 
يضر  أكل التمر وكلما  يت  غ ينت  فأمر  ياا  ساول اهلل بايف  أكال التمار( .. قاال النال لصالى 
اهلل علي  وآل (لا بأم( لكن  غ ين  الولد عن أكال التمار ب ذلا  الياوم  وإتاا أّنار الن اي إىل 

 ت ى  إطاعة للرسول لصلى اهلل علي  وآل ( .اليوم الثان  وب الغد  ا  عن أكل التمر فان
 أ، الدخص  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( بلد ذل   وقاال: لياا  ساول اهلل ملااذا غ 
تناا  الولااد ب نفاام اليااومو( قااال الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: كناات ب ذلاا  اليااوم قااد أكلاات 

 التمر وآكل التمر ا ين ى عن أكل التمر.
لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( صااحي  اجتماعياااً  وإن كااان اةماار  امثااراً ماادا  إن كااالم الرسااول 

الواقااع يلاا  اناا  يباااح لقنسااان أكاال التماار  ولكاان ا يصاا  لاا  اجتماعياااً أن ين ااى عاان ذلاا   
ةن املن ااي عناا  لااو  أ، الناااهي قااد ا تكاا  مااا ين ااى عناا  فااال يرتاا  أثااراً لكااالم الناااهي وإتااا 

حيحاً فلماذا غ ينتا  هاو عنا و وإذا كاان ماا ياأمر با  صاحيحاً يقول: لإذا كان ما ين ى عن  ص
 فلماذا ا يأنر ب  هوو(.

صحي  أن كثااً من اللقال  يفرقون با اةمر واملأمو  والناهي واملن ي عن   لكن النذرة 
ااجتماعية والا جي  مراعاهتا حسا  قولا  لصالى اهلل عليا  وآلا (: لإناا ملالار اةنبياا  أمرناا 

( تقضااي أن يكااون اإلنسااان عنااد أماار  و ياا   وإا إذا 18كلاام النااام علااى قااد  عقااوهلم (لأن ن
 أياات إنساااناً يأكاال طيباااً ماان الالااام ويقااول لغااا : كاان تاهااداً! ا بااد وأن تقااول ب نفساا  أو 
بلسان : لإذا كان ال هد نااً فلماذا ا تت هد أنتو( ومان املمكان أن يكاون هاو مقابالً علاى 

ا ماان ج ااة الداا وة وإتااا ماان ج ااة املاارض  لكاان ماان الابيلااي أن ياار، النااام  الالااام الاياا 
 لاللمل قبل القول(  وهلذا و   ب احلديث: عذوا النام بأعمالكم قبل أقوالكم.

ف ذا الدي  جي  على التنذيم مراعات   فال يكاون صانماً يلباد  فيكاون امليا ان ب احلا  
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 التنذيم ملقاييم احل  والباطل.والباطل هو التنذيم  بل الالتم أن خيضع 
ب كالم لقماام أماا املاؤمنا عليا  الصاالة والساالم يقاول: ليلااف اهلاو، علاى اهلاد،  

( إن التنذايم الاذي ا يلتا م بااحل  ا ياتمكن أن يادعو 12حا ما عافاوا اهلاد، علاى اهلاو،(ل
لياا أي اا الاذين آمناوا غ إىل احل   وإذا  عا إىل احل  كانت م  لة واناب  علي  قول اهلل تلااىل: 

 (.70تقولون ما ا تفللون كرب مقتاً عند اهلل أن تقولوا ما ا تفللون(ل
ومااان كااااالم لقمااااام أماااا املااااؤمنا علياااا  الصااااالة والساااالم: لللاااان اهلل اكماااارين بااااامللروف 

 (.71التا كا ل   والناها عن املنكر اللاملا ب (ل
جااا  إىل عاااغ وكااان اللاااغ نايباااً أيضاااً وب قصااة ماان قصااص الللمااا  يااذكر: إن عبااداً 

وقال ل : لإن ي موىل وهو من املخلصا لكم  وأنا ب لدة ومواي حيضر فت منربكم وهو 
 يايلكم  فدوقو  ليلتق  ج اكم اهلل نااً( .

قااال اللاااغ لللبااد: ا بااأم    صاالد املناارب ب ذلاا  اليااوم وبلااد ذلاا  بأساابو  ولاا ر.. 
 بكلمة ب استحباو عت  اللبيد.ول و .. وغ يتفو  

وذام ياااوم تكلااام حاااول اساااتحباو عتااا  اللبياااد  وأن لمااان أعتااا  عباااداً أعتااا  اهلل بكااال 
(.. وأناذ يقارأ اةحا ياث ويداوق الناام 72عضو من ذل  اللباد عضاواً مان املاوىل مان الناا (ل

حار  للت  عبيدهم  وسيد اللباد جاالم فات منارب اللااغ  فرجاع إىل الادا  وقاال للباد : لأنات
لوج  اهلل تلاىل  اذه  حيث لئت( فدكر  اللبد وجا  إىل اللاغ قامثاًل: لجا ا  اهلل ناااً إن 
ماااواي أعتقااا   ولكااان ي ساااؤال  هاااو: ملااااذا غ تداااوق ب الياااوم اةول املاااواي للتااا  عبيااادهم  

 واكن وبلد ما مضى على الال  عدة ل و  تكلمت حول عت  اللبيدو( .
طلباات ماا  غ يكاان ي عبااد وغ يكاان ي مااال ومنااذ ذلاا  اليااوم قااال اللاااغ: لنلاام يااوم 

أناذم أاااع املاال  والاايفيت عباداً وأعتقتاا  كاي يكااون كالماي مااؤثراً ب سايد   واهلل ساابحان  
 وتلاىل جلل التأثا ب كالمي بلد عملي ب  وهلذا أعتق  موا ( .

مااا ا يلماال  ةن  هااذا ب احلقيقااة مثاال  امثااع ةن يكااون اإلنسااان عنااد قولاا  ا أن يقااول
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ا تمااع ياارفض كالماا  عندمثااذ ولااو كااان ملااذو اً  إن التنذاايم لااو صااا  صاانمياً ا تااؤثر تلليماتاا  
وقرا ات  ب القلوو لواملوعذة إذا نرجات مان القلا   نلات ب القلا   وأماا إذا نرجات مان 

 اللسان فال تتجاوت اكذان( .
  فإنااا  لاااو كااان واقليااااً وقاااال للناااام فااالتنذيم جيااا  أن يكاااون حقانيااااً ا صاانمياً وأهوامثيااااً 

اتبلوا احل  ةتبلو   وليم التنذيم مليا  املادح والاذم وإتاا احلا  هاو امللياا   فيجا  أن يكاون 
 ب طري  احل  كي يكون إسالمياً.

 
 طريق النصر االلتزام بما نقول

ب ناااالل احلااارو اللاملياااة الثانياااة باااا احللفاااا  وباااا  ول احملاااو   كانااات الصاااحف احلااارة 
إحد، بال  احللفاا  هتااجم الدولاة إباان احلارو القاساية وتاذكر أنااا  الدولاة ونقاا  ضالف ا  

 ان عج الوت ا  من هذ  الصحف  وطلبوا من  مثيم الوت ا  أن يأمر بغلق ا. 
قاااااال  مثااااايم الاااااوت ا : إنناااااا حناااااا و هتلااااار ةجااااال  يكتاتو يتااااا   ف ااااال يصااااا  أن نلمااااال 

ديكتاتو ياو إن الاااذي حياااا و الاااديكتاتو يا جيااا  أن بالديكتاتو ياااةو! فلمااااذا إذن حناااا و الااا
يكااون  ميقراطيااًا ا حساا  اصاااالح م ا أمااا أن نكااون حناان مسااتبدين ونقااول للنااام حااا بوا 

 املستبدين ف ذا مستحيل.
وكلما أصّر الوت ا  علاى  مثيسا م باأن يغلا  تلا  الصاحف امللا ضاة  فاض ذلا   فصاا  

وسااابباً اواااذاهبم إليااا   وهاااذ  سااانة اجتماعياااة  موقاااف  مثااايم الاااوت ا  موضاااع إعجااااو اجلمااااها
  امثمة.

ب احلقيقااة ماان حيااا و الااديكتاتو  جياا  أا يكااون  يكتاااتو اً  وماان حيااا و الذلاام جياا  
أا يكون لاملاً  ومن حيا و الكذو جي  أن ا يكون كذاباً  والتنذيم الذي حيا و اةصنام 

ن أن يكاون صانماً  وإا فاال جادو، مان البدرية واحلجرية وحيا و ما هو ضد اإلسالم ا ميك
حما بتا   ا إسااالمياً وا اجتماعيااً  ومصااا  الن اامثي هااو الفدال احملااتم  فاال بااد لكال تنذاايم أن 
يراعي مقاييم احلا  والواقاع والصادق والصارا  املساتقيم  وباذل  يتوساع باإذن اهلل تلااىل حا  

 يدمل كل بلد ب اللاغ اإلسالمي.
 التنظيم الجماهيري
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 لىن التنذيم اجلماهايم
التنذيم اجلماهاي يل  أن تكون مؤسساام التنذايم وعناصار  ملتحماة باجلمااها  وأن 
ياانذم طاقاهتااا ويقو هااا ب ملااا   التحاار  ضااد ااسااتلما  وااسااتبدا   ولااو فقااد التنذاايم صاالت  

إلماااام  وا باجلمااااها فسااايلي، ب الفااارار وا يتااااو   وبالنتيجاااة ا يساااتايع تقااادمي اةماااة إىل ا
طاااار  ااسااااتلما  ماااان بااااال  اإلسااااالم  وإذا كااااان التنذاااايم ااهاياااااً فاجلماااااها تغذياااا .. فينمااااو 
ويتوسااع حاا  يسااتوع  اللاااغ اإلسااالمي  وفاادث عندمثااذ اليقذااة الكاملااة واحلركااة الداااملة   

 مكافحة ااستلما  وطر  . 
 مقومات التنظيم الجماهيري

 أما كيف يكون التنذيم ااهاياًو
 فاجلواو: إن  إتا يكون ااهاياً إذا اعتمد على مقوما  مثيسيا:

 -اةول: القيا ة النموذجية النا ي ة: 
إن القامثاااد لاااو ا ناااى ب أحضاااان الفساااا   واا تداااا   واانتالفاااام  وامليوعاااة اخللقياااة  
 ساااقط عااان عاااا اجلمااااها وانفاااّض الناااام مااان حولااا   واجلمااااها ا تسااالم تماااام أمرهاااا إا إىل
القامثد الن ي   بنا اً على هذا فالالتم على القيا ام التنذيمية أن تكون ب مساتو، امثا   وساام  
من الن اهة  وهذا اللامل هو الذي جلل  اية اةنبيا  لعلي م السالم(  ف  على اللاغ  فإ م  

وذلاا  واضاا  كااانوا ب قايااة الن اهااة واللفااة وال هااد واخللاا  الكاارمي والفضاايلة والتقااو، والكرامااة. 
ب لخصية عيساى  وإباراهيم اخلليال  ولاو   ولالي   وموساى الكلايم  ويلقاوو  ويوساف  
وحممااد صاالوام اهلل علااي م أالااا  وب علااي واةمثمااة الااااهرين علااي م الصااالة والسااالم  وب 

 الللما  الرالدين وب القا ة املصلحا.
فاااظ لسااان  وعينااا  وأذنااا  إن الااذي يرياااد أن يقااو  اجلمااااها جياا  أن يضااابط أعصاااب  وحي

وقلب  وا يقادم علاى الادنيا  فقاد قاال عيساى لعليا  الساالم(: لالادنيا  ا  واللااغ طبيا   فاإذا 
 (.73 أيتم الابي   جير الدا  إىل نفس  فاهتمو (ل

 (.74وقال أيضاً: لالدنيا قنارة فاعربوها وا تلمروها(ل

                                                           
 .5أبواو مقدمام النكاح  حمن  4باو 12ص 14ا وسامثل الديلة: ج  73
 .21ح 312ص 14ا  ا  اةنوا : ج  74
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( نن يار ب يااد 75عااراقل وقاال علااي لعليا  السااالم(: لإن  نيااكم هااذ  أهاون عناادي مان
(  انذاار كيااف وصاف أمااا املااؤمنا الادنياو وصااف ا لعلياا  الساالم( بأقااذ  جاا   ماان 71جماذوم(ل

 اخلن ير وهو اةملا  املمتلئة باةوساخ فضالً عن أ ا بيد جمذوم.
إذن عاادم انفصااال التنذاايم عاان اجلماااها  اجااة إىل ن اهااة القامثااد ن اهااة كباااة ولاااملة  

د التنذيماي أكثار توذجياة ب الن اهاة كاان اطمئناان الناام واعتقاا هم با  أكثار وكلما كان القامثا
 واالتفاف حول  ألد  وبذل  ينج  التنذيم ب التقدم واكتساو اجلماها إىل نا .

 الثان: احيفام اجلماها:
املقوم الثان للتنذيم اجلماهاي هاو احايفام اجلمااها  فاإن كثاااً مان التنذيماام يأناذها 

غارو  واللجاا  بنفسا ا  فتنذاار إىل الناام نذاارة احتقاا   وتاار، نفسا ا هااي اللاملاة واكناارون  ال
كل م ناملون! وج ا  النام هلذ  التنذيمام احتقا ها  وإهانت ا.. مماا ينت اي بداكل تاد جيي 

 إىل السقو .
 يقول الداعر:

 لسان  ا تذكر ب  سو ة أمر ***
 فكااال  سااوآم وللااانام ألسااان

 إن أبدم إلياا  ملايااباً***من النام قل يا عا للنام أعا وعين 
فمن احتقر النام احتقر  ومن اهتم اهّتام  ومان لان بالناام ساو اً لنّاوا با  الساو   ومان 
 ناال ماادنل السااو  جتناا  مناا  النااام  فالواجاا  علااى القيااا ام التنذيميااة أن يربااوا تنذاايم م 

وعااادم بناااا  احلاااواج   و ااام ا إا بالقاااد   علاااى احااايفام الناااام وإكااارام م بقضاااا  حاااوامثج م 
 الضرو ي ا واستيلاو طاقاهتم لتنمو وتتوسع.

وب ساالو  اةنبيااا  واةمثمااة لعلااي م السااالم( الدااي  الكثااا ماان احاايفام النااام واسااتما  
آ امث م  فقاد جاا  ب الرواياام: إن  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( جاا   أعاراج ندان وهاو 

ولااا  ااعاااة مااان الصااااحابة  فالااا  مااان النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلاااا ( جاااالم ب مساااجد  وح
حاجتاا   فلاام يااتمكن الناال ماان قضااامث ا ب ذلاا  الوقاات  وبصااو ة ترضااي اةعااراج  فأ جااأ  إىل 
وقت آنر  ولكن اةعراج كان سيئ اة و فتكلم مبا ا يليا  أن يقاال عناد النال لصالى اهلل 

                                                           
 ا اللراق اع عرق: اةملا ؛ ا ذوم: املصاو مبرض اجلذام  وهو تناثر اللحم من أطراف اجلسم.  75
 .231ا  ج البالقة: قصا  احلكم  71
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وا تأ يبا   إا أن الناال أمارهم بااالكف عنا     توجاا  عليا  وآلا ( فثااا م محياة اةصااحاو  وأ ا 
إىل اةعاراج وقااال لاا : تلااال ملااي إىل الاادا   فأصااحب  إىل الاادا  وأعاااا  مااا يرضااي  وقااال لاا : 

 هل  ضيت ع و.
 قال اةعراج: نلم   ضي اهلل عن  يا  سول اهلل  ومدح .

 أ ضاايت  وإناا   اض وقااال لاا  الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: اذهاا  وقاال ةصااحاج إن
 ع   فجا  إلي م ب املسجد ومدح النل لصلى اهلل علي  وآل ( وأل ر  ضا  عن .
 وجيد  بنا أن نيفو، عند هذ  الرواية لنسلط الضو  على أمو  ثالثة م مة:

اةمااار اةول: أن النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( بفضااال نلقااا  الكااارمي غ يااارض أن يقابااال 
قابل ا باإلحسان  ليلاي   ساً حيوياً لللاملا على إصالح ا تمع ب  اإلسا ة باإلسا ة  بل

التااأثا فااي م باةساالوو اةقاارو لقميااان والتقااو،  كمااا قااال اهلل تلاااىل ب القاارآن الكاارمي: لوأن 
 (.77تلفوا أقرو للتقو،(ل

 (.78وقال أيضاً ب حمكم كتاب : لنذ اللفو وأمر باللرف وأعرض عن اجلاهلا(ل
سول اةكرم لصلى اهلل علي  وآل ( أكرب من أن يايف  حا  إنسااناً واحاداً يغضا  فإن الر 

. ان  لصالى اهلل عليا  -ولو ب ألد حاام الضرو ة ا إا إذا غ يكن هنال  مناص من ذل  
وآل ( ا ينذر إىل سلوك  من ناالل الاارف املقابال فحسا   بال ينذار إىل ماد، تاأثا اللمال 

اانلكااام الااذي يااؤ ي إلياا  ومااا هااي نتامثجاا  ب تصاارفام النااام  ب نفااوم النااام  ومااا هااو 
 فالنل لصلى اهلل علي  وآل ( كان  امثماً يالحظ اجلماهاية.

اةمااار الثاااان: إن النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( غ يصااارف اةعاااراج لداااأن  حااا  أ ضاااا   
حا  يقنلا  مباا يلايا    والواض  أن من سياسة النل لصالى اهلل عليا  وآلا ( أنا  ا يايف  إنسااناً 

وا يصاارف  إا وقااد أ ضااا   وكااذل  كاناات سياسااة أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( إا ب أقصااى 
 حاام الضرو ة وما أند ها ب حياة هذين اللذيما. 

وقد ذكرنا ب كتاو القضا  وقاا  مان لالفقا ( أن احلااكم اإلساالمي لا  حا  اللفاو عان 
اهلل لصاالى اهلل عليااا  وآلاا ( وعفاااا أيضاااً اإلماااام أمااا املاااؤمنا  احلاادو  الداارعية كماااا عفااا  ساااول

 لعلي  السالم( حس  ما  أيا من املصلحة.
                                                           

 .237ا سو ة البقرة: اكية   77
 .122ا سو ة اةعراف: اكية   78
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اةماااار الثالااااث: جااااا  ب قصااااة الرسااااول اةعذاااام لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( واةعااااراج  أن 
الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( قال لا : لاذها  وقال ةصاحاج إن أ ضايت  وإنا   اض عا ( 

 ل اةعراج ما أمر ب . لكن ملاذا هذا اةمرووقد فل
واجلااواو: إن الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يريااد أن يداالر أصااحاب  بأناا  حاا  اةعااراج غ 

 يغض  علي   وإن غ تكن لذل  اةعراج قيمة  وإن غ تكن هنا  ندية من قضب .
ة منقالاة النذاا  وهكذا نكن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( مان جتمياع اجلمااها بصاو  

 وقد و   ب حديث أن  قال: نا الواة من اع املختلف ولر الواة من فرق املؤتلف.
وكيف كان  فالتنذيم إتا يكون ااهاياً إذا احيفم اجلماها واستمع ك امث م وانتقا اهتم 

 البنا ة.
 

 كيف يتعامل التنظيم مع الجماهير؟
اها الااا تريااد مساااواة عناصاار التنذاايم مل ااا  يقااع كاال تنذاايم بااا لااوكتا: لااوكة اجلماا

ولوكة اهلدف حياث جيا  أن تكاون الوسايلة بياد التنذايم حا  يصال إىل اهلادف  وةجال أا 
يتااأثر هبااذين اةماارين  جياا  علياا  أن يكااون حاتماااً عاااقالً مفكااراً  وأن يلاارف ماادانل اةمااو  

 ب طريا  اهلادف مان ج اة و ا ج ا  كي ا يفقاد اجلمااها مان ج اة  وا يتوقاف عان الساا
أنااار،  ف جااال أا خيسااار اجلمااااها وا يضااايع اهلااادف جيااا  عليااا  أن حيااايفم الناااام وأن يساااا 

 مل م ناوة إىل اةمام  وب هذ  احلالة يكون التنذيم ااهاياً.
إن قااد احذاات ب التااا ي  كثااا ماان احلركااام اإلسااالمية منااذ مامثااة عااام أ ااا فداالت ب 

مام  وإذا كانت قد قدمت ا فقد كان التقدم وقتياً  بسب  أن تل  احلركام تقدمي اةمة إىل اة
غ تكن فيفم لخصية اجلماها  وبالنتيجة انفصلت اجلمااها عان تلا  احلركاام وللات هاي 
وحاادها ب املياادان  تنااا ي وتسااتن ض اهلماام  فااال تساامع سااو، صااد، ناادا اهتا  وبانفصاااهلم 

عاماً إا 40-25ت احلركام اللاملة ب اللراق قبل عن ا سقات تل  التنذيمام. وما سقا
ةجاااال مااااا ذكرنااااا   وقااااد كااااان جممااااو  اةحاااا او ب اللااااراق أ بلااااة وأ بلااااون ح باااااً ماااان  تلااااف 
التنذيمام واانتما ام  وغ تتمكن مان لاي  ياذكر! ملااذا..و ل مارين الاذين سابقت اإللاا ة 

 إلي ما.
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يااة ب أوحااال املااا ة  الاادو   القصااو   اةماار اةول: سااقو  الااة ماان القيااا ام التنذيم
السااايا ام  الولاااامثف  اةهاااوا   الدااا وام  فكاااان الناااام مااان جااارا  انغماااام القاااا ة ب هاااذ  
اةلاايا  ا يامئنااون إلااي م  فااأ ، إىل أن انفضااوا ماان حااوهلم  والنتيجااة الفداال الااذ يع الااذي 

 أصاو التنذيم.
هتااا أ هبااام وتغمااا هم وتيففاااع عااان م  واةمااار الثاااان: أ اااا كانااات تااا   ي الناااام واجلمااااها و 

وهكذا كانت اجلماها تقابل م باملثل  والنتيجة الوحدة ب الساحة  حيث ا قاعدة ااهاياة 
 وا أنام مؤيدين. 

إذن  إذا أ  نااااا إقامااااة حكومااااة ألااااف مليااااون مساااالم فللينااااا أن نلتاااا م مبقومااااام التنذاااايم 
 م.اجلماهاي الواسع وعندمثذ نتمكن من التقدم إىل اةما

 
 التنظيم وإرضاء الجماهير

هذ  احللقة من احلديث هاي ضامن السلسالة الاا تناولات  اث مساألة التنذايم وضارو ة 
ااهايتاا  واةساام الااا يلتمااد علي ااا  وساايدو  البحااث هنااا حااول لضاارو ة إ ضااا  اجلماااها( 
  وطبلاااً ل ضااا النااام قايااة ا تااد  (  لكاان املقصااو  ماان ذلاا  هااو ندمااة التنذاايم للجماااها

 وحماولة جذو و هم قد  املستاا  ضمن إطا   ضا اهلل سبحان .
اجلماهاياااة لااااي  صاااال   لكن ااااا حممااااو ة اللاقباااة  وصاااالوبت ا تنبااااع ماااان أن للجماااااها 
حاجاهتاااا  والتنذااايم إذا غ يلاااط اجلمااااها مااليب اااا فسااارعان ماااا خيسااارها  وإذا نسااارها كاااان 

 السقو  ا حمالة.
أماار صاال  فااذل  أن اجلماااها هلااا آ ا هااا وأفكا هااا أمااا أن إعاااا  ماالياا  اجلماااها  

وحاجاهتا وأسلوو عمل ا واجتماعاهتا وقاا ذلا   وهاذ  اةماو  تضاغط علاى التنذايم ضاغااً  
كباااً  لكااّن فّماال صاالوبة إعاااا  ماالياا  اجلمااها أساا ل ماان فّماال وجااو  اةعاادا . وا بااد 

ضاااغط اللااادو  وضاااغط الصااادي   لقنساااان أن يواجااا  ضاااغااً ملينااااً  إماااا ضاااغط الصااادي  وإماااا
أس ل وأمحد عاقبة  هذا من ج ة  ومن ج ة أنر، فإن اجلماها ا تنذر إىل اهلادف قالبااً  
بينماااا التنذااايم وقيا اتااا  ينذاااران إىل اهلااادف بصاااو ة مساااتمرة  ونذاااراً اناااتالف النذااارتا ينداااأ 

لتنذاايم عاان  فااض التناااقض فيليق مااا ايلاااً عاان التقاادم إىل اةمااام  فمااا اللماال الااذي حيصاان ا



 

 57 

 اجلماها ل و
الواقااع  جياا  أن يكااون التنذاايم علااى قااد  كبااا ماان التلقاال واحلاا م  حاا  يااتمكن ماان  

الااا تدااا  بينااا  وبااا لااارامث  مليناااة ماان اجلمااااها  وباااذل   -لااو صااا  التلباااا -إطفااا  الناااا  
ولااذا يسااتايع اجلمااع بااا اجلماهايااة وبااا اهلاادف  وهااذا لاايم باااةمر الساا ل  إا أناا  ممكاان  

واااد ب احليااااة اإلصاااالحية كاةنبياااا  واةمثماااة صااالوام اهلل علاااي م أالاااا وقااااهم أمثلاااة هلاااذا 
 اةمر.

 
 أمير المؤمنين )عليه السالم( والجماهير

اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( كااان هااو الاارمثيم اةعلااى ةكثاار ماان  سااا  ولااة  
ام لعلي  السالم( أكرب  ولة آناذا   و قام حس  التقسيم اجلغراب احلديث  وكانت  ولة اإلم

ذلاا  كااان خياارج لعلياا  السااالم( ماان ل ا  اإلمااا ة( إىل النااام  ويتلقاا  أمااو هم بنفساا   ويااوفر 
هلم حوامثج م فر اً فر اً  ويتحار،  ضااهم  وذام مارة كاان ميار لعليا  الساالم( ب إحاد، أتقاة 

ام لعلي  السالم( قامثاًل: ليا أماة اهلل غ الكوفة وإذا ب  ير، امرأة جالسة تبكي فتوج  إلي ا اإلم
 جلوس  هنا ومم بكا  ( و 

قالت: ليا هذا إن أهلي أ سلون ةليفي التمر واليفيت  وذهبت ب  إىل الدا   وإذا هبام 
يااأمرون  باار    فرجلاات إىل التمااا  وطلباات مناا  أن يساايفجع التماار وياار  ي   امهااي  فلاام يقباال 

أناا حاامثرة  فااإن  جلات إىل أهلاي قضاابوا علاي  والتماا  ا يقباال  باذل   وأناا أماة مملوكااة واكن
 ااسيفجا  فال أعلم ماذا أصنع( .

 قال هلا اإلمام لعلي  السالم(: يا أمة اهلل قومي ملي إىل التما .
فقامت مع اإلماام لعليا  الساالم( وذهباا إىل التماا   وكاان لااباً مغارو اً  فنصاح  اإلماام 

   من أمرها ليئاً فخذ التمر و   علي ا الد اهم( .قامثاًل: لهذ  أمة ا نل
لكن الداو أنذ اإلنا  من يد املرأة ونثر التمر ب الاري  وسّ  اإلماام لعليا  الساالم( 

 ا وهو ا يلرف  ا وقال ل : لما أنت والتدنل بي  وبين ا( !
ماااار فلاااام يااااتكلم اإلمااااام لاااايئاً  وانصاااارف الداااااو إىل عملاااا   وفااااام املاااارأة إذ صااااا  اة

أصل   فقد فقدم الد اهم والتمر  وب فيفة وجي ة حيث كان الداو منداغالً بلملا   مارم 
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بلااض لخصاايام  ولااة اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( ب السااوق فالحذااوا اإلمااام واقفاااً 
هنا   فأتوا ووقفوا إىل جانب   وفجأة يلتفت الداو إىل الرجل وإذا ب  يرا  واقفاً وحول  كوكبة 

ن لخصيام الدولة  فتحا من ذل  فمن هو هذا الرجلو وملااذا جيتماع هاؤا  حولا و وهام م
ا يتكلماااون وكاااأن علاااى   وسااا م الااااا. فساااأل مااان أحاااد أصااادقامث  مااان هاااذاو ومااان هاااؤا  

 الواقفون حول و
 فقال ل : هؤا  واقفون احيفاماً هلذا الرجل.

 قال: ومن هذا الرجلو
 بن أج طال  لعلي  السالم( .  قال ل : هذا أما املؤمنا علي

أنذ الداو يرتلد ويرجتف  واصفر لون  وقف  مان  كانا  يقبّال قادم اإلماام أماا املاؤمنا 
 ويقول: يا أما املؤمنا ما عرفت   اعف ع   ا ض ع  يا أما املؤمنا.

ماا ماا قال ل  اإلماام لعليا  الساالم(: اذها  وأقِالر اجلا ياة وأعا اا   امه اا واااع نار   أ
 (.72طلبت م  أن أ ضى عن و فما أ ضان عن ! إن أصلحت أمر ل

لهذ  الكلمة الكباة سر النجاح  وهو  ستو  ليم لل عما  فحس   بل لكل إنساان  
يريااد أن يلااي، بسااالم ويكااون حمبوباااً عنااد اجلماااها: لمااا أ ضااان عناا ! إن أصاالحت أماار ( 

  جياا  أن يالحذااوا مسااألة  ضااا النااام وإا القامثااد  اللاااغ  اخلاياا    مثاايم الدولااة  املولااف
سقاوا(    قف  التما  إىل الدكان وأنذ الد اهم وقادم ا إىل اجلا ياة    ااع نار  وأ جلا  إىل 

 مكان .
إن اإلماااام لعليااا  الساااالم( كاااان يالحاااظ أا يكاااون حااا  إنساااان واحاااد قاااا  اض علاااى 

 امتدا  الوطن اإلسالمي الرح .
ذ مان هاذا اةمار   سااً للملا  الادامث  ب ندماة اجلمااها. فيج  على التنذايم أن يتخا

إن أصحاو النفسيام السلبية الذين يتصو ون أ م اةفضل  ويقول أحدهم: لإن هذا  أيي( 
أو: لأنا أكثر ف ماً( أو: لإن اجلماها ا تف م وهاي قاا واعياة( أو: لماا للجمااها والتادنل 

نفضااااض اجلمااااها مااان حاااول تنذااايم م وعااادم ب هاااذ  الداااؤون( وماااا ألاااب  ذلااا   نتيجت اااا ا
توساااالة التنذاااايم وتااااو   وعاااادم وصااااول  إىل املسااااتو، املالااااوو  فااااال يااااتمكن ماااان إنقاااااذ اللاااااغ 
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 اإلسالمي وا ح  بلد واحد.
إن واجااا  التنذااايم أن يالحاااظ اجلماهاياااة علاااى طاااول اخلاااط  فاااإن اجلمااااها هاااي الاااا 

املثقفااا فقااط. إن مثاال اجلماااها كمثاال  تااتمكن ماان إنقاااذ بااال  اإلسااالم ا ااعااة ناصااة ماان
 املا   إذا غ يكن ما  ب البحر فال تبقى اةيا  حية  والتنذيم مثل  كمثل السمكة.

وقااد نقاال ي أحااد املراجااع عاان قامثااد ثااو ة اللداارين اإلمااام الدااي  حممااد تقااي الداااااتي 
اإلماااام الثاااامثر قاااد  ل محاااة اهلل عليااا ( الاااذي أسااام أول  ولاااة إساااالمية ب كاااربال  املقدساااة  لإن

التفاااات حولاااا  اجلماااااها بصااااو ة قريبااااة  الداااايوخ واللدااااامثر  الكبااااا  والصااااغا   ضااااد برياانيااااا 
الغاصاابة  وكااان و ا  برياانيااا ب ذلاا  اليااوم أكثاار ماان ألااف مليااون ا اهلنااد بكامل ااا والصااا 
أن والدارق اةوساط ومنااط  أنار، مان أفريقياا وقاهاا ا لكان القامثاد اإلساالمي احملنا  نكان 

يار  ااساتلما  الربيااان مان اللاراق  وكاان اات حاام هاامثالً حاول املااتا حمماد تقاي الداااتي 
ومن الابيلي أن ا يتمكن املرجع ا وهو كبا السن ا أن جيمع باا القياا ة الثو ياة وباا إعااا  

 يوم ا :حوامثج النام  وإن  ل مح  اهلل( قال لنا ا حنن ملالر الالبة وكنا صغا اً ب ذل  ال
لأي ا الالبة إن قبل الثو ة كنات أنكان مان قضاا  حاوامثجكم لخصاياً وأماا بلاد الثاو ة  

فااإن مدااغول باملسااؤوليام  وا أنكاان ماان قضااا  حااوامثجكم لخصاااً لخصاااً  كمااا إنكاام ا 
تتمكنااون أن تصاالوا إي لالت حااام الااذي حااوي  فااإذا كاناات ةحاادكم حاجااة فااإن ب كاال يااوم 

رج إىل الداوا   املمتادة ب أطاراف كاربال  املقدساة  فياتمكن كال طالا  بلد صالة الصاب  أنا
 علم أو أي لخص آنر يريد لقامثي على انفرا   أن يأيت ب ذل  الوقت ةقضي حاجت ( .

هااذا اللاااغ الااراوي للقصااة يقااول: إن لخصااياً ذهباات إلياا  ماارام عاادة  وعناادي حاجااة 
علاى الن ار أو ب الداا   احملاا  باةلاجا   ما ية أو ملنوية  وكنت أ ، اإلمام ميدي وحد   

 وأحياناً يذه  إلي  فقا أو طال  أو ااعة ةنذ حاجاهتم وهكذا.
هذا اإلمام الثامثر  القامثد اةعلى للمسلما ب ذل  اليوم كان يلاي وقتا  لفار  فار  مان 

ام أفاارا  اةمااة ويقضااي حاجاااهتم  وهااذا هااو سااب  نكناا  ماان طاار  برياانيااا ماان بلااد املقدساا
اللااراق  نكاان أن يااار  هااذا ااسااتلما  ماان اللااراق  للمحبوبيااة املنقالااة النذااا الااا اكتسااب ا 

 جرا  أنالق  الايبة وااهايت  الواسلة.
إذن  فإذا أ  نا إنقاذ ألف مليون مسلم جي  علينا أن نؤسم أسساً قامثمة على التوعية 
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وجي  أن ولل كلماة اإلماام أماا املاؤمنا  والتنذيم  والتنذيم جي  أن يكون ااهاياً وحمبوباً 
لعلي  السالم( الا يقول في ا: لما أ ضان عن  إن أصلحت أمر (  للا اً عمليااً  امثمااً كاي 

 نصل إىل اهلدف.
 

 تنظيم المؤسسات والجمعيات
تكثااار التنذيماااام ب الوقااات احلاضااار ب اهلناااد  والباكساااتان  وبااانغال ذ  وأفغانساااتان  

وفلساااااااا  واخللاااااايج  وأندونيساااااايا  وتركيااااااا  وقاهااااااا . واىل جناااااا  هااااااذة واللااااااراق  ومصاااااار  
التنذيمااااام يوجااااد مفكاااارون كثاااااون  ومكتبااااام  و و  نداااار  وماااااابع  وجمااااالم  وجرامثااااد  
وأحياناااً مؤسسااام إذاعيااة وتلف يونيااة  وقااد نكاان الداارق والغاارو ماان جلاال هااذة التنذيمااام 

دان مبفاااار    فالدااارق والغاااارو جمتملااااون واةج ااا ة اإلسااااالمية متفرقاااة  كاااال واحاااد من ااااا ب ميااا
 جتِمااع يغلاا  املتفاارِّق  وهااذ  ساانة اهلل ماان القاادم إىل 

والتنذيمااام اإلسااالمية متفرقااة  و امثماااً امل
 اكن . 

ولذا فمن الضرو ي على التنذيم اإلسالمي الواعي الذي يرياد إقاماة حكام اهلل تلااىل ب 
 اً ةجال أن يصا  كال هاذة اةج ا ة اة ض  وإقامة حكومة ألف مليون مسلم أن يلمل جا

اإلسااالمية ب تيااا  واحااد عااام  ماان جنااوو بااال  اإلسااالم إىل )اهلااا  وماان لاارق ا إىل قرهبااا  
حاا  تكااون حركااة واحاادة وأمااة واحاادة كالبنيااان املرصااوص وتااتمكن ماان أن تقاااوم املسااتلمرين 

وذلاا  ممكاان بالكيفيااة  الصاا يونية اللامليااة ا -سااوا  الداارقيون ماان م أو الغربيااون أو ولياادهتما 
 التالية: 

أن جتلال أواً مسااو ة تلاااون  علااى أساساا ا تتوحاد كاال القااو، اإلسااالمية ماان منذمااام 
 واليام وحركام.. 

وب املرحلااة الثانيااة  تنتخاا  ااعااة ماان املثقفااا الااذين حيملااون الفكاار اإلسااالمي محااالً 
م مات م صا  طاقاام اةحا او  جيداً ويلت مون باإلسالم سلوكاً ومن اجاً ب حياهتم  وتكون

 واملنذمام واملكتبام و و  الندر واملؤلفا وما ألب  ب تيا  واحد.
أمااااا ب املرحلااااة الثالثااااة  فيتحركااااون لتدااااكيل قيااااا ة واحاااادة  ويااااتم تدااااكيل ا بانتخاااااو 
اةكثرياااة  فتتخاااذ قااارا ام مناسااابة لتكاااوين احلركاااة اإلساااالمية الواحااادة  وكااال القاااو، واةحااا او 
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إلسااالمية وقاهااا تصاا  ب هااذا التيااا  الواحااد  ويكااون مثلاا  كمثاال الن اار الكبااا واملنذمااام ا
 الذي يبتد  بقارام   تصب  عيوناً   أ ا  صغاة   أ ا  متوساة تص  ب الن ر الكبا.
وهااااذا اةماااار ممكاااان ويسااااا إا أناااا  حيتااااااج إىل حركااااة عاقلااااة وحاتمااااة ومفكاااارة و لصاااااة 

 جل و .ومضحية قا  ة على توحيد هذ  ا
لقاااد فلااال الرساااول اةعذااام لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( نفااام الداااي  ولكااان بداااكل آنااار   
كانت القبامثل اللربية قبل ع د  لصلى اهلل علي  وآل ( متنافرة وأحيانااً متنااحرة  فجاا  الرساول 
لصلى اهلل علي  وآل ( وأنذ جيمع القبامثل حول كلمة لا إل  إا اهلل( ولحممد  ساول اهلل( وماا 

  ا من وجوو تابي  لرامثع اإلسالم  فوحد القبامثل واملدن وجلل ا كل ا ب تيا  واحد.يتبل
ومان يااالع حااروو الرساول لصالى اهلل علياا  وآلا ( يار، في ااا ااتساا  البداري  مااثالً ب 
حااارو باااد  وهاااي أوىل حاااروو الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( كانااات اجلماعاااة املسااالمة الاااا 

فأصااابحوا للحااارو الاااا تلت ااااا ألفااااً  وب احلااارو الثالثاااة ألفاااااً  نرجااات للحااارو تهاااا  ثال امثااااة 
وثال امثة تقريباً    ألفا   ثالثة آاف  وب حرو أنر، بلم عد هم سبلة آاف  وب فت  
مكااة عداارة آاف مقاتاال  وب حاارو حنااا بلاام عااد  اجلااي، اإلسااالمي إثاا  عداار ألفاااً    

و   وأنااااً ناار، أن  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  تصاااعد عااد هم إىل ثالثااا ألفاااً ب حاارو تباا
وآلا ( ملاا عا م علاى حجاة الاو ا  جتماع حولا  ا كماا تداا بلاض الرواياام ا مامثاة وثالثاون ألفااً  

 وهذا التصاعد يلاينا  ليالً على إمكانية تصليد التجملام اإلسالمية ب اللصر احلاضر.
يلااي لقنسااان  مصااد   الااوا ة ب ذلاا  اليااوم كاناات القبامثاال وهااي عبااا ة عاان جتمااع طب

واانتساو  أما اليوم فالتجملام أصبحت ثقافياة علاى لاكل الياام وأحا او وتنذيماام  
وهذ  املؤسسام ب اإلمكان أن ومل ا ب تيا  إسالمي واحد منذم وقوي  وذلا  باجتماا  

سااالمي واحااد منذمااة إىل أناار، إىل ثالثااة و ابلااة و....  إىل أن يااأيت يااوم يكااون لنااا فياا  تيااا  إ
 من أقصى بال  اإلسالم إىل أقصاها.

وهاذا التيااا  اإلسااالمي الواحاد يااتمكن ماان التصاارف ب الابال  اإلسااالمية تصاارفاً واحااداً  
ويلتااف حولاا  املساالمون  وبلااد ذلاا  فالوياال للمسااتلمر الداارقي والغاارج لااو أ ا  مواج ااة هااذا 

ياة ا تكاون القاوة الكيفياة لوا هتناوا وا التياا   ةن هناا  ا باإلضاافة إىل القاوة اإلساالمية اللد 
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 (.80ف نوا وأنتم اةعلون إن كنتم مؤمنا(ل
هااذ  القااوة الكيفيااة قااا موجااو ة ا ب الداارق وا ب الغاارو  فااإذا النااا إىل هااذ  القااوة 

( 81الكيفياااة والقاااوة اللد ياااة أيضااااً حسااا  قولااا  تلااااىل: لوأعااادوا هلااام ماااا اساااتالتم مااان قاااوة(ل
م فاات حكاام اهلل تلاااىل الااذي ينضااوي فاات لوامثاا  آنااذا  ألااف مليااون توحاادم بااال  اإلسااال

مساالم  وآنئااذ يرجااع املساالمون إىل مااا كااانوا علياا  ماان الساايا ة والساالا ة والقااوة ويتمكنااون ماان 
إنقاذ املستضلفا من براثن املستغلا سوا  ب  انال باال  اإلساالم أو ب نا ج اا  كماا قاال 

امثد الفا سي ا ب حارو وقلات باا املسالما والفارم حياث ذل  القامثد اإلسالمي لرستم ا الق
 سأل   ستم ماذا تريدونو

فأجاب  القامثد اإلسالمي: إنناا نرياد أمارين: اةول: أن ننقاذ أفكاا  البدار مان اخلرافاة إىل 
احلقيقاة  عبااا ة امللاا   عبااا ة الناا   عبااا ة البقاار  عبااا ة الصاانم  نرياد إنقاااذ اةفكااا  ماان هااذ  

مثفاااة إىل عباااا ة اهلل الواحاااد الق اااا  اخلاااال  الاااراتق احملياااي املميااات الاااذي بياااد  كااال اخلرافاااام ال ا
 لي .

 قال  ستم: ما أال هذا الدي  وما أال ما تدعون إلي     ماذا هو اةمر الثانو 
 أجاب  القامثد اإلسالمي: اةمر الثان: لأن خنرج عبا  اهلل من ضي  اة ض إىل سلت ا(.

مااة: لأن خناارج عبااا  اهلل ماان ضااي  اة ض إىل ساالت ا( و أناات إذا ماااذا تلاا  هااذ  الكل
أ  م الساافر ماان بلااد  إىل بلااد آناار فتاااج إىل جااوات ولالروتينيااام( اإل ا يااة امللقاادة. ألاايم 

 هذا ضيقاً. وإتا اإلسالم يقول: اةمة واحدة  واة ض هلل.
و اللماااا ة  أو إبااادا    إنااا  إذا أ  م التجاااا ة  أو ال  اعاااة  أو الصاااناعة  أو اللمااال  أ

الاارأي  أو إصاادا  صااحيفة. فإناا  فتاااج إىل اإلجاااتة  والاارواح وا ااي   والرسااوم  واجلمااا    
 واملكوم  و... وكل هذ  اةمو  تضيي  على اإلنسان..

 -يقول القرآن احلكيم: -لقد أصاو اإلنسان الضي  حيث أعرض عن ذكر اهلل تلاىل 
ضاانكاً وحندار  يااوم القيامااة أعمااى قااال  و ِغَ  لومان أعاارض عاان ذكااري فاإن لاا  مليدااةً  

 (.82حدرت  أعمى وقد كنت بصااً قال كذل  أتت  آياتنا فنسيت ا وكذل  اليوم تنسى(ل
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لقد وقلنا ب ضي  اة ض بلد تركنا أحكام اهلل سبحان   وا ميكن أن خنرج أنفسنا مان 
م  وتوحياد اةماة املسالمة فات لاوا  الضي  إىل السلة إا إذا أطلناا اهلل ب توحياد باال  اإلساال

 لا إل  إا اهلل  حممد  سول اهلل( وصا  القرآن الكرمي والسنة املا رة  ستو اً حلياتنا.
 قال  ستم للقامثد اإلسالمي: وما أال هذا اةمر الثان أيضاً.

   وجا   ساتم كالما  للقامثاد اإلساالمي وقااال لا : إذا قبلناا هاذين اةمارين  ف ال تيفكونااا 
 وتلو ون إىل بال كمو

أجاو القامثد اإلسالمي: نلم واهلل  إنناا ا حناا و مان أجال املاال والسالاان واة ض.. 
وإتااا حنااا و إلنقاااذ البداار ماان اخلرافااة إىل احلقيقااة  وإلنقاااذ املستضاالفا ماان ضااي  اة ض إىل 

 سلت ا.
 فقال  ستم: وما أال هذا أيضاً.. ولكن قومي ا يقبلون ذل ..

 احلرو  وكانت كلمة اهلل هي اللليا..   وقلت
إننااا إذا نكنااا ماان توحيااد القااو، اإلسااالمية املختلفااة ب تيااا  واحااد عاااملي فإننااا نسااتايع 
عندمثاااذ إنقااااذ أنفسااانا.. فاااال تااار، أثاااراً إلسااارامثيل الغاصااابة  وا للدااايوعية امللتدياااة  وا للغااارو 

 ن اليوم..املستلمر.. وا ليئاً من املدكالم الا يواج  ا املسلمو 
 التعاون اإلسالمي الشامل

التلاااون هااو اةسااام الثالااث ماان اةساام اللامااة للحركااة  وهااذا اةصاال جياا  أن يكااون 
 قبل احلركة  ومع احلركة  وبلد الوصول إىل  ولة ألف مليون مسلم  بإذن اهلل تلاىل.

ليااام والتلاااون يلاا  نبااذ كاال التفرقااام  والتنسااي  بااا كافااة املنذمااام واةحاا او واجلم
واملكتبااام و و  النداار واملااؤلفا ووسااامثل اإلعااالم ومااا ألااب . جياا  علينااا أن نفكاار ب التلاااون 
تفكاااااً جااادياً وأن وللااا  تابيقااااً نا جيااااً  وإا فاملساااتلمرون يفرقاااون بينناااا باااألف اسااام واسااام  

ساامثغة وحياولون جر احلركة إىل التدتت   ي دمون احلركاة جا  اً جا  اً حا  تكاون الابال  لقماة 
 ب أفوا  املستلمرين من صليبيا وليوعيا وص اينة .

 (.83يقول اهلل تلاىل: ل لتجدن ألد النام عداوًة للذين آمنوا الي و  والذين ألركوا (ل
املدركون ذل  اليوم هم الديوعيون هذا اليوم  والي و  ذل  اليوم هام الصا اينة ب هاذا 
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 اليوم.
ا تتخاااذوا الي اااو  والنصاااا ، أولياااا  بلضااا م أولياااا  وب آياااة أنااار، يقاااول اهلل تلااااىل: ل 

 (.84بلض  ومن يتوهلم منكم فإن  من م (ل
والنصا ، ب ذل  اليوم هم الصليبيون ب هذا اليوم املتمثلون ب الدول اةو بية وأمريكا 

 وما إلي ا.
فلنجلااال التلااااون باااا كافاااة املسااالما علاااى اناااتالف ماااذاهب م ومداااا هبم واجت اااا اهتم 

هم وقومياهتم وجنسياهتم وألوا م وسامثر املمي ام بين م  لنجلل توحيد الكلماة والتلااون وبال 
هو اةصل اللام الذي يرجاع إليا  الكال قبال احلركاة وماع احلركاة وبلاد احلركاة حاا الوصاول إىل 

 الدولة اإلسالمية.
حملا بااة وإن الكاال لاا  احلاا  ب إباادا  الاارأي واملناقدااة وفااري احلقيقااة  لكاان هااذا لااي   وا

وتباااا ل ااهتاماااام  والتفرقاااة  والتداااتت  وابتلاااا  الااابلض عااان الااابلض حااا  ينتفاااع مااان ذلااا  
 املستلمر الكافر لي  آنر. 

 تاريخنا يؤكد ضرورة التعاون
كااان يللاام أن أكثريااة   - محاا  اهلل  -إن قامثااد ثااو ة اللداارين الدااي  حممااد تقااي الدااااتي 

ب املامثاااة والسااانة هااام اةقلياااة. وكاااان الداااااتي الدااال  اللراقاااي هااام الدااايلة  أي تهاااا   اااانا 
مرجلااااً للدااايلة  وقاااد قاااام ضاااد ااساااتلما  الربيااااان والتفااات حولااا  عداااامثر الفااارام اةوساااط  
والللمااا   واخلابااا   والوج ااا   واةثريااا   والكتاااو  واملؤلفااون  والداالرا   ومااع ذلاا  ملااا أ ا  

ب الن ضاااة اةناااوان السااانة( وكاااان  الن اااوض لاااار  ااساااتلما  كاااان يقاااول: ل جيااا  أن يدااايف 
يرسل إىل علمامث م وإىل لخصياهتم الرسل  ويأنذ آ ا هم ويوحد الديلة والسنة ب الن ضاة  
وبذل  اقتد، ب  الكل ا الديلة والسنة ا حملا بة ااستلما  ولاار  . كانات نااة حكيماة ةنا  

حركاااة لااايلية  ويثاااا  بااادون هاااذ  اخلااااة ياااتمكن ااساااتلما  مااان أن يصااابم حركاااة اللاااراق بأ اااا
الاااادفامثن  ويسااااب  إبلااااا  الساااانة عاااان احلركااااة  وبالنتيجااااة يبقااااى ااسااااتلما  جا اااااً علااااى صااااد  
الداال   ويضاارو هااذا الااارف بااذل  الااارف  ويكااون اللااراق مسااتلمرة باادل أن يكااون  ولااة 

 مستقلة .
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عتصاموا ملاذا فلل اإلمام الدااتي هذا اللملو واضحاً أنا  فللا  تابيقااً لقولا  تلااىل: لوا
(  وبالفلال نكان مان القضاا  علاى ااساتلما  الربيااان  ماع أن 85 بل اهلل ايلاً وا تفرقوا(ل

برياانيا ب ذل  اليوم كانات أكارب  ولاة ب اللااغ  وكاان اللاراق  ولاة صاغاة ا تصال نفوسا ا 
 ح   سة ماليا  ووسامثل ا بدامثية إىل أبلد احلدو  وكثا من الدل  أمي.

أ  ناااا إعاااا ة حكااام اهلل سااابحان  وتلااااىل جيااا  أن نوحاااد صااافوفنا أماااام اةعااادا   إنناااا إذا
الااواقليا  وأن ولاال ماان  تلااف القوميااام والاوامثااف واةلااوان والقبليااام وحاادة واحاادة حاا  

 نتمكن من فقي  هذا اللمل الكبا بإذن اهلل سبحان  وتلاىل.
امثفاااة أنااار،  أو يصااااف  إن ملاااىن ماااا ذكرناااا  لااايم أن تبااادل طامثفاااة ماااذهب ا مباااذه  ط

بلضاا م بلضاااً مصااافحًة نااالف عقيدتاا   فااإن ذلاا  ا ي يااد اةماار إا إعضاااًا  باال لكاال أن 
يلمل حس  مذهبا  وقناعاتا  اةصاولية والفق ياة  وإتاا يكوناون صافاً واحاداً ب صايانة سايا ة 

قتنااا  ف ااو البلااد اإلسااالمي الواسااع واةمااة اإلسااالمية الواحاادة لأمااا البحااث احلاار واإلقنااا  واا
 مرحلة أنر، ا ترتبط مبا ذكرنا  من توحيد الصف( .

 شاهد آخر حدث في إيران
وهااو حااا ث ماان هااذا القبياال  فااإن أحااد علمااا  أصااف ان ويلقاا  لبآيااة اهلل الفدااا كي(  
كااان ضااد الساالاة  وكااان يااأمر وين ااى وينتقااد  فااان عج مناا  حاااكم أصااف ان وكتاا  إىل ناصاار 

   جل يأمر النام باابتلا  عن السلاة وبلادم إعااا  الضارامث  الدين لا  قامثاًل: ب أصف ان
 وحنو ذل .

فكلااف الدااا  ااعااة أن يبلاادوا لآيااة اهلل الفدااا كي( إىل ط ااران  وب ذلاا  اليااوم ا أي 
قبل حواي مامثة عام ا كانت وسامثل النقال منحصارة بالادواو. فركا  هاذا اللااغ  ابتا  بصاحبة 

وطااال ساافرهم أياماااً ووصاال اخلاارب إىل علمااا  ط ااران  وكااان جااالوتة الدااا  وتوجاا  إىل ط ااران  
 هنا  عاملان با تان يقتسمان تقليد لط ران( وكان بين ما بلض انتالف النذر.

ذام ليلااة كااان أحااد اللاااملا نامثماااً ب فرالاا   وإذا بالباااو يااارق  فأساار  اخلااا م وفاات   
 الباو  فرأ، اللاغ اكنر على الباو.

إىل سيد  لاللاغ الثان( صاح  الدا   وأنرب  بأن اللاغ الفاالن تلج  اخلا م وأسر  
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علااى الباااو  فأساار  اللاااغ باادو   إىل باااو الاادا   واسااتقبل تميلاا  فاادنال البياات وجلسااا  وملااا 
اساتقر هبمااا ا لام  قااال اللااغ ال امثاار: إن ط اران بياا  وبينا  وهااذا الرجال ليقصااد الدااا ( إذا 

 فدا كي فإن الدو  يأيت قداً لنا.نكن أن ي ا آية اهلل ال
 إننا نؤمن باهلل سبحان  تلاىل وباكنرة وبقوانا اإلسالم كافة.

ومن قوانا اإلسالم وحادة الصاف  وباإلضاافة إىل ذلا  يتوجا  اخلاار إىل  نياناا أيضااً. 
 فاللقل والدر  متاابقان على أن نتحد ح  ندفع الغامثلة.

 نوقال اللاغ صاح  الدا : وكيف نتمك
قااال اللاااغ ال امثاار: إن نصااف ط ااران يقلاادون  والنصااف اكناار يقلاادون   فلنرساال قااداً 
من ينا ي ب النام  وب الدوا   واةسواق واةتقة: أن  بأمر اللاملا فالن وفالن لأناا وأنات( 
جياا  علااى النااام قلاا  احملااالم والنفااا إىل نااا ج ط ااران اسااتقبال لآيااة اهلل الفدااا كي(  فااإذا 

 ا هذا اإلجرا  غ يستاع الدا  إهانة الفدا كي. ا ذن
اتفاا  اللاملاااان علاااى اخلااااة  وتلاوناااا وإذا باةساااواق والداااوا   والااادو  تسااامع ب الصاااباح 
منا ياً ينا ي من قبل هذا اللاغ  ومنا ياً ينا ي من قبل اللاغ اكنار: انا  باأمر مرجاع التقلياد 

ن اساااتقبال آياااة اهلل الفداااا كي  ف ااار  الناااام فااالن أقلقاااوا اةساااواق وانرجاااوا إىل ناااا ج ط اارا
وأقلقااوا  كاااكين م ونرجااوا ماان البيااوم إىل نااا ج ط ااران  فاااجتمع ب نااا ج ط ااران ا ااو  

 عذيم جداً.
أمااا الدااا  فحينمااا يااع هبااذ  القصااة صاالد إىل سااا  قصاار  وملاا  وتياار  لوكااان يساامى 

واةسااواق ملالااة والاادكاكا  بالصااد  اةعذاام( فنذاارا وإذا بالنااام خيرجااون ب جمموعااام كباااة
 مغلقة.

توجااا  الداااا  إىل الصاااد  اةعذااام  وقاااال لااا : ماااا هاااو اخلاااالصو إن هاااؤا  يتمكناااون أن 
يرجلاااوا إىل قصاااري وين لاااون عااان عرلاااي ويساااقاوا حكماااي  أ أيااات كياااف تلااااون اللاملاااان ب 

 ط ران ضديو
اغ  وتسااأل قااال الصااد  اةعذاام: لاللااالج أن  اارج أناات وايااع الااوت ا  اسااتقبال اللاا 

منااا  ملااااذا جاااا  إىل ط اااران وجتاهااال القضاااية وتااادعو لالفداااا كي( إىل إحاااد، قصاااو    وباااذل  
  فف الوطأة وتكون قد   ت امللركة( .



 

 17 

قااااال الدااااا : لا بااااأم  نلماااال هااااذا اللماااال( . فناااا ل هااااو و كاااا  عجلتاااا  وملاااا  وت ا   
  امللا  لهال لا  حاجاة واستقبلوا الفدا كي وطلبوا منا  أن ياأيت إىل أحاد قصاو  الداا   وساأل

 جئت من أجل ا إىل ط رانو( .
 قال الفدا كي: لأنت طلبت ( .

 قال: لكال. أنا ما طلبت   فمن أبلغ  هذا اخلرب( املكذووو
وكااان احلاااكم ب أصااف ان ب ذلاا  اليااوم يساامى لاال  -قااال: لحاكماا  ب أصااف ان( 

 .-السلاان 
حوامثجااا   وماااا  مااات ب  قاااال: لإنااا  أنااااأ  واكن تفضااال عنااادي ب  ا ي ولااا  كااال

 ط ران فأنت ب ضيافا    ترجع إىل حيث لئت بسالم( .
قاااال الفداااا كي ل ا  إن ي مكانااااً أذهااا  إليااا  وأبقاااى عااادة أياااام حااا  يااا و ن الللماااا  

 وأتو هم. وأتبا ل الرأي مل م   ا جع إىل أصف ان بلدي( .
الفدااا كي ب ط اااران  وهكااذا أساااقط ب يااد امللااا  الااذي أ ا  بالفداااا كي السااو   وبقاااي

ماادة واكتساا  هااو قااوة واكتساا  اللاملااان ب ط ااران قااوة علااى قوهتمااا     جااع الفدااا كي إىل 
 أصف ان بسالم . 

وهكااذا يكااون التلاااون ساابباً للقااوة. فااالالتم أن نلتاارب هبااذ  القصااص باإلضااافة إىل أواماار 
 الدر  وعمل  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( . 

لل من التلاون للا اً عملياً لنا ب احلركة  وقبل احلركاة وبلاد احلركاة. فلنوّحد صفوفنا وو
وبذل  ناتمكن مان إقاماة حكوماة ألاف ملياون مسالم  علاى ناالف إ ا ة الدارقيا والغاربيا  

 وإعا ة سيا ة اإلسالم.
وكلمااة اإلسااالم هااي الكلمااة اللليااا  ولكاان بداار  أن يلماال املساالمون بااأوامر اإلسااالم  

و( ولكاان لكاال لااي  لاار  لبداارط ا ولااروط ا( كمااا قااال اإلمااام الرضااا لعلياا  ولاإلسااالم يللاا
السااالم( ب حديثاا  املداا و  الااذي ينقلاا  مساانداً عاان آبامثاا  اةط ااا  عاان  سااول اهلل لصاالى اهلل 
علياااا  وآلاااا ( عاااان اهلل اناااا  قااااال: لكلمااااة ا إلاااا  إا اهلل حصاااا  وماااان  ناااال حصاااا  أماااان ماااان 

 (.81عذاج(ل
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بدارط ا ولاروط ا وأناا مان لاروط ا( وكلماة لأمان مان عاذاج(   قال لعلي  السالم(: ل
 قد يرا  ب  اةعم من عذاو الدنيا وعذاو اكنرة.

قاااال سااابحان  ب القااارآن احلكااايم: لقااال هاااو القاااا   علاااى أن يبلاااث علااايكم عاااذاباً مااان 
(ل ( لكاان اكن 87فااوقكم أو ماان فاات أ جلكاام أو يلبسااكم لاايلاً ويااذي  بلضااكم بااأم بلااض 

 عام  وكل ااعة فالف ااعة أنر، وبذل  تغل  الكفا  علينا.حنن أصبحنا اا
أقااول: إناا  ا لاا  أن ب املساالما كثاارة ماان اللقااال  واملتاادينا والااذين يااأنرون بااأوامر 
القاااارآن  وإتااااا القصااااد هااااو املااااؤامرام ااسااااتلما ية املتمثلااااة ب فتنااااة القوميااااام  والداااايوعيام  

هذ  اةمو  الا فرقت بيننا وجللت منا  -لوو الغرج على اةس -والبلثيام  والدميقراطيام 
 أمماً بلد أن كنا أمة واحدة.

فالتوحيد للصفوف من أصول احلركة الا جي  أن نراعي ا قبل احلركة وبلد احلركة وحاا 
احلركة: الا هي عبا ة عن تيا  إسالمي عااملي جيتماع في اا كال اةحا او  كال املنذماام  كال 

ف  كااال  و  الندااار  كااال املكتباااام  كااال اجلملياااام لاإلسااااالمية( وإىل املاااؤلفا  كااال الصاااح
 قاها.
 

 االستقامة
ساااوا  قبااال الدااارو   -جيااا  أن يكاااون القاااامثمون باحلركاااة اإلساااالمية اللاماااة مساااتقيما 

 بالتحر  أو نالل  أو بلد  ا حا إقامة حكومة ألف مليون مسلم.
يم  بااااللكم مااان اإلنساااان فاااإن ااساااتقامة توجااا  جاااذو الناااام حاااول ا اهاااد املساااتق

 امللتوي  فإن النام ينفضون من حول   وإن تعم ان  لن يذ ر ما خيفي.
ااساااتقامة في اااا صااالوبام  هاااذا ا لااا  فيااا   لكااان املساااتقيم أمحاااد عاقباااة وأسااا ل ب 
الوصاااول إىل اهلااادف  وأسااار  ساااااً مااان الفااار  امللتاااوي الاااذي ا يصااال إىل اهلااادف  ولاااو فااارض 

هلاادف  فااال ميضااي تمااان إا وين ااا   فااسااتقامة لاار  أساسااي حلركاااة أحياناااً اناا  وصاال إىل ا
 إسالمية عاملية تسلى لقيا ة ألف مليون مسلم.

وكلماااا اساااتاا  اإلنساااان الساااا ب الاريااا  املساااتقيم  وأن جيلااال لااااهر  كباطنااا  وباطنااا   
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كذاااهر   ويسااتمر ب عملاا  بااادون تلكااؤ وباادون تراجااع وبااادون التااوا   فإناا  يكااون أقااارو إىل 
 النجاح.

فاالالتم تربيااة القااامثما علااى احلركاة علااى  وح ااسااتقامة واالتاا ام هباا  قباال حااركت م ومااع 
حاااركت م وبلااااد الوصاااول إىل حكومااااة ألاااف مليااااون مساااالم  وإبلاااا هم عاااان كااال أنااااوا  االتااااوا  

 وااحنراف وال يم.
د وممااا يااذكر أن أحااد وت ا  حكومااة اهلنااد كااان ماان حاا و املااؤنر الااذي أنااذ اهلنااد ماان ياا

ااستلما  الربياان  وكان هذا الرجل تاهاداً ب احليااة وعمال مان ياوم التحاقا  باحلركاة إىل ياوم 
وفات  ةجل  فلة اهلند وندمت ا ب  ج   ومان الابيلاي إناا ا نلايفف إا باالن ج اإلساالمي  
ولكن اهلل سابحان  وتلااىل حيا  الصافام احلسانة حا  ب قاا املسالما  كماا و   ب حاديث 

 ن اهلل قد  ب حاذ الاامثي كرم   وب حديث أن  خيفف عن  اللذاو يوم القيامة.أ
وعلاى أي حاال  فقاد عمال هااذا الرجال أكثار مان  سااا سانة ب حا و املاؤنر  وأنااااً 

 انت ى ب  املااف إىل الوتا ة وبلد مدة مام.
صامة اهلندياة عادة  وتكرمياً ل  ذه  الوت ا  بلد وفات  إىل قريت  والا كانت تبلاد عان اللا

كيلو مايفام  وكانات القرياة مساكناً هلاذا الاوتير أياام كونا  وتياراً  وكاان ب مادة اللمال ياأيت إىل 
 اللاصمة اهلندية ةجل إ ا ة لؤون الوتا ة  وب اللالة يذه  إىل قريت .

وعناااااادما ذهباااااات هيئااااااة الااااااوت ا  برفقااااااة  مثاااااايم اجلم و يااااااة و مثاااااايم الااااااوت ا  وحدااااااد ماااااان 
ة ب احلكوماااااة اهلندياااااة واجلمااااااها إىل قرياااااة هاااااذا الرجااااال وجااااادوا  ا    ا اً الدخصااااايام الباااااا ت 

متواضلة جداً  وهي نفس ا الا كان يسكن ا ب أيام نضال   فكانت  ا اً مان الد جاة الثالثاة  
 لتواضل ا  ولقلة أثاث ا وعدم وجو  املا  والك ربا  في ا.

كاارام م لاا  ب حااال حياتاا   فتلجاا  هااؤا  وأكرمااوا هااذا الرجاال بلااد موتاا  أكثاار ماان إ
 -بتلاا  احلالااة املتواضاالة  -حيااث غ ياادنر مااااً وغ ي ياائ قصااراً وغ يااوفر أثاثاااً  وجللااوا  ا   

متحفاااً حاا  ي و هاااا النااام ويلتااربوا باإلنساااان املخلااص واملضااحي ب سااابيل هدفاا   نلاام أماااروا 
اهلا تكرمياً لذل  الوتير املتاو  بإيصال املا  والك ربا  والتبليط والتلفون إىل القرية  وحسنوا أحو 

 املستقيم ب هدف .
 وب اةمثلة اإلسالمية لي  كثا من هذا الارات الرفيع من ال هد.
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 سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وعلاي لعليا  الساالم( وفاطماة لعلي اا الساالم( واةمثماة 
 سااي  وقاااهم ماان ماان أهاال البياات ااايل م لعلااي م السااالم( وابااو ذ  الغفااا ي  وساالمان الفا

تالميذ الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( واةمثمة  وإتا استد دنا بقصة من حياة هذا الوتير ح  
نلاااارف أن اإلنسااااان الااااذي لاااا  هاااادف  وان غ يكاااان مساااالماً جياااا  أن يراعااااي هدفاااا   ويكااااون 
مستقيماً ب عمل  ا أن ينسى أصل  وماضي  ونصوصيات   كماا حيادث لل عماا  كثاااً  فحاال  

و م أناساً عا يا يكونون كاكنرين  فإذا وصلوا إىل لي  من الد رة أو املاال او اجلاا  أو ك
املنص    أيت م تغاوا وصا وا على لكل آنر  إن هؤا  ليم فقط ا حييفماون اهلادف وإتاا 

 هم يضرون اهلدف ة م بلمل م هذا يربهنون على كذو أقواهلم.
علاااي م الصاااالة والساااالم لكوناااوا  عااااة لناااا بغاااا  وب اةحا ياااث عااان اةمثماااة الاااااهرين

( ا أن يصااف اإلنسااان الصاادق وهااو يكااذو  ويصااف الدااو ، ب احلكاام فااإذا 88ألساانتكم(ل
وصاال إىل احلكاام صااا   يكتاااتو اً  ويصااف اللاادل ويكااون أللاام النااام إذا وصاال إىل احلكاام  

 احلامثط. ويصف اإلسالم وقوانا اإلسالم   إذا وصل إىل احلكم ضرو كل ذل  عرض
لقااد ذكاار املؤ نااون أن اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( ملااا وصاال إىل الكوفااة  وهااي 
عاصمة نالفت  وعاصمة الدولة اإلسالمية ذام اخلمسا  ولة حس  التقسايم احلااي للادول 

فقيال  -لكما ذكر  بلض الكتاو(  آ  لخص وهو يرجتف من الرب  وبار  الكوفاة بار  قاا ص 
منا: أنت هبذ  احلالة نليفة وإمام وأما املؤمنا  وب اللراق الدي  الكثا الاوفا  يا أما املؤ 

حيااث كااان  -وبيااد  أمااوال كثاااة  ا أمااوال اخلالفااة فحساا  وإتااا أموالاا  الدخصااية أيضاااً 
لقمام لعلي  السالم( م ا   صنل ا بنفس  إباان تنحيتا  عان اخلالفاة بلاد  ساول اهلل لصالى اهلل 

 فكيف ترجتف ب هذا الرب و - علي  وآل (
قال لعلي  السالم( جواباً جي  أن جيلل   ساً لكال اةجياال: لإن نرجات مان عنادكم 

 ( وكان كما قال لعلي  السالم( .82بغا  حلي و احلا وقالمي فأنا نامثن(ل
ولو كاان مان يقتادي هباذا اإلماام لعليا  الساالم( وبرساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( هاو 

و  اااااها اةماااة  ف ااال كاااان ب اهلناااد وحااادها ثال امثاااة ملياااون جاااامثع حسااا  التقريااار الاااذي يقااا
اللاااامليو وهااال كاااان ب أمريكاااا واحاااد وثالثاااون ملياااون جاااامثع لانذاااروا كتااااو التحااادي اللااااملي( 
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 وقا  فإ ا تذكر من هذ  التقا ير الدي  املده،( .
ة اللاماة  ومان الت اا على أي حاال  القاامثمون باحلركاة جيا  أن يتسالحوا بأصاول احلركا

ااستقامة. ااستقامة التامة ح  نصل إىل اهلدف  وح  تسب  ااستقامة لاف اهلل بنا كما 
يقاااول اإلماااام أماااا املاااؤمنا لعليااا  الساااالم( ب كلماااة لااا  ب  اااج البالقاااة: لفلماااا علااام اهلل مناااا 

 (.20الصدق... أن ل علينا النصر(ل
صدق وااستقامة  ا بد وأن ينا ل عليناا نصار   هاذا فإذا كنا مستقيما وعلم اهلل منا ال

 من ج ة اهلل  ومن ج ة الغي .
 أما من ج ة ا تمع: فالنام جبلوا على أن يلتفوا حول املستقيما الصا قا.

وقاااد قااااال اهلل سااابحان  ب القاااارآن احلكااايم: ليااااا أي اااا الااااذين آمناااوا اتقااااوا اهلل وكوناااوا مااااع 
 (.21الصا قا(ل
 

 بالحركة نزاهة القائمين
جياا  أن يكااون القااامثمون باحلركااة ناا ي ا لساااناً  قلباااً  أذناااً  عيناااً  يااداً   جاااًل  جنساااً  
 -ماًا  أهاًل  وقا ذل   ةن اإلسالم بنا  متكامل  بينما قا اإلساالم هادم  قاا اإلساالم 

لمال ماا يقول ل : اعمل ما لئت فأنت مالا  ب أن ت -سوا  الديوعية أو الرأيالية الغربية 
تدا   .. ب قضايا اجلنم.. ب لرو اخلمر ولل  القما .. ب أن تس  وتت م من ترياد... 
ولذا ا حيتاج الذي ينذم إىل تل  احلركام إىل الن اهاة  بال إن القاا ة أنفسا م ياأمرون اةفارا  

 بلدم الن اهة  ويلدون اةجوا  من أجل تلويث املنذما.
 ااااا حركااااة طاااااهرة  ن ي ااااة  لااااريفة  طيبااااة  وجياااا  أن وباااااللكم: احلركااااة اإلسااااالمية  فإ

يتصف القامثمون هبا بالن اهاة الكاملاة والا اا ة الدااملة  وقاد جلال اهلل سابحان  قاا ة اإلساالم 
 أفرا اً ملصوما  وكذا قا ة ايع اة يان السماوية.

 وقاد قاال تلاااىل ب أهال البياات لعلاي م الساالم(: لإتااا يرياد اهلل ليااذه  عانكم الاارجم 
 (.22أهل البيت ويا ركم تا ااً(ل
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 (.23وقال تلاىل إلبراهيم وإياعيل: لط را بيا (ل
إن بيت اهلل طاهر  ومصاحف  طااهر  وقانونا  طااهر  وقاا ة أ يانا  طااهرون  فيجا  أن 
يتصف قا ة احلركة اإلسالمية اللاملية بغاية الا ا ة والن اهة والنذافة وأا ينغمسوا ب امللاذام   

ولاااو كااااان ذلااا  لااايئاً حااااالاً فرضااااً  لكااان مااااا كااال حاااالل يرتكاااا   -لسااايا ام كالقصاااو  وا
نصوصااً ملثاال اإلنساان الااذي يرياد أن يقااو  اللاااغ اإلساالمي ويلاااي مثاااً للملنويااة وللا ااا ة 

 وللفضيلة والتقو،  بل جي  أن يكون ب قاية الن اهة والا ا ة:
وكاان مان طاالو  -يقاول الدااعر  ةن  إذا غ يلمل ذل  ا يوفق  اهلل سابحان  وتلااىل 

 :-الللوم الدينية  وكان يذه  إىل عاغ اي  لوكيع(  لكن  غ ينج  وغ يصل إىل نتيجة 
 لكوم إىل وكيع سو  حفذي***فأ لدن إىل تر  امللاصي 
 وعلل  بأن اللاااااالم فضاااااال***وفضل اهلل ا يؤتاى للاصاي 

يقاااااول ب  اااااج البالقاااااة: لفلماااااا علااااام اهلل مناااااا  واإلماااااام أماااااا املاااااؤمنا لعليااااا  الساااااالم(
 (.24الصدق... أن ل علينا النصر(ل

القا ة جي  أن يكونوا نذيفا  واحلركة جي  أن تكون نذيفة  قبل احلركة  وماع احلركاة  
وبلد احلركة وحا الوصول إىل الدولة اإلسالمية املوحدة  ذام ألف مليون مسلم إن لاا  اهلل 

 تلاىل.
القامثااد قااا ن ياا   أو كااان القااامثمون بالتيااا  اللاااملي اإلسااالمي منغمسااا ب أمااا إذا كااان 

الفسا   ب الرلوة  ب ح  الدا رة  ب قضاايا اجلانم  ب قضاايا املباان والقصاو  والسايا ام 
واةثااااث والريااااذ وماااا ألاااب   فاااال باااد وان تن ااادم هاااذ  احلركاااة  ةن اهلل ا يوفق اااا  والناااام ا 

الناااام ا يلتفاااون إا حاااول القامثاااد الصاااحي  النذياااف صااااح  الفضااايلة يلتفاااون حوهلاااا  ةن 
 والتقو،.

وب التااا ي  تااذكر قصااة حااول عاااغ ناارج عاان النذافااة فااالتح  بركاا  السااالطا  وصااا  
ماان وعااال م وماان أ وام قصااو هم  فااإن أحااد اخللفااا  كااان قااد اسااتقا  الااة ماان الللمااا   

للري ( وكاان و عااً  تاهاداً  تقيااً  مبتلاداً  وجلل  من أ وام بالط   وكان هنا  عاغ يسمى:
عن امللذام واملالهي  ولذل  غ يكن يلتح  برك  هاذا اخلليفاة  وقاد طلبا  اخلليفاة ذام مارة 
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وقااااال لاااا : إن أطلاااا  مناااا  باعتبااااا   عاملاااااً تقياااااً  أن تكااااون مستدااااا اً ي  فااااإن حمتاااااج إىل 
للاام إذا صااا  مستدااا  اخلليفااة إنساااناً ااستدااا ة  وااستدااا ة  اجااة إىل عاااغ عاماال  وأناات ت

 و عاً تقياً  انتفلت اةمة مبثل هذا اخلليفة.
 قال لري : ا أفلل.

 -أي وتياار اللاادل  -قااال اخلليفااة: إذا غ تفلاال ذلاا : فاقباال أن تكااون قاضااي القضاااة 
ةن القضاة كثاون  وهؤا  ا يستقيم بلض م  فإذا أ  م إصالح أمة  ساول اهلل لصالى اهلل 

 لي  وآل ( فكن  مثيم القضاة ح  هتدي القضاة إىل احل  واىل صرا  مستقيم.ع
قااال لااري : ا أفلاال ا ةناا  علاام أن ااستدااا ة لاار   وان  مثاسااة القضاااة حبالااة يريااد 

 اخلليفة بسبب ا صيد  وجلل  من أ وام البال  . 
و قااااال اخلليفااااة: إذا غ تفلاااال هااااذا الدااااي  أيضاااااً  فااااإن أطلاااا  مناااا  أن تكااااون مااااؤ 

أوا ي  ةن أوا ي سيصااااابحون ب املساااااتقبل نلفاااااا   فاااااإذا  باااااوا تربياااااة إساااااالمية صاااااحيحة 
 أصلحوا البال  وندموا اللبا   أما إذا غ يربوا تربية صحيحة فسدوا وأفسدوا.

 قال لري : ا أفلل هذا الدي  أيضاً.
اليااوم وهااذا وملاا  أ، اخلليفااة أن لااريكاً ا يقباال طلباتا   قااال: يااا لااري  فتغاد ملنااا هااذا 

 آنر طلل من .
 قال لري : ا بأم  ةن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( استح  إجابة املؤمن.

... بقي لري  ح  الذ ار  وأكال مان مامثادة اخلليفاة الدياة بلاد أن كاان تاهاداً يقتناع 
ابااا  الدااالا  وهناااا  عملااات اةكلاااة ب  وحااا   وقاااد ساااأل  مثااايم طبااااني امللااا  مااان أحاااد 

 هل أكل لري  من طلام اخلليفةو قال: نلم أكل الالام.الندما : 
 فقال الاباخ: واهلل ا يفل  لري  بلد هذا أبداً.

وكان اةمر كما قال  مثيم الابانا  فقد قال لري  بلد الالام للخليفاة: إن فكارم 
 أن أندم البال  واللبا   وإن مستلد ةن أكون مداو اً ل .

 ل .   قال لري : وإن فكرم أيضاً أن أكون  مثيم قال اخلليفة: أحسنت  با   اهلل
 القضاة  وب ذل  ندمة املذلوما وإعا ة اةمو  إىل نصاهبا.
 قال اخلليفة: ج ا  اهلل نااً عن اإلسالم واملسلما.
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  قاااال لاااري : وفكااارم أيضااااً أن أكاااون مؤ بااااً ةوا   حااا  يصااابحوا بلدمثاااذ نلفاااا  
  الدين  وأمثمة عدل.

 فة: أحسن اهلل ل   كما أحسنت إّي.قال اخللي
  اخناار  لاااري  ب قصاار اخلليفاااة وصاااا  ماان عماااال الذلماااة  وكلنااا نللااام أن اللباسااايا  

 كاةمويا أسا وا إىل اإلسالم إسا ة بالغة نر، آثا ها إىل اليوم.
وهكاااذا الاااذين خيرجاااون عااان الن اهاااة  فاااإ م ا باااد وأن ينخرطاااوا ب عماااال الذلماااة  وأن 

هدم اإلسالم  ولاذا قاال  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (: إذا  أياتم الللماا  علاى  ينخرطوا ب
أباااواو امللاااو  فقولاااوا بئسااات امللاااو  وبئسااات الللماااا   وإذا  أياااتم امللاااو  علاااى أباااواو الللماااا  

 فقولوا نلمت الللما  ونلمت امللو .
  وناوف وماا ألاب  ا حلاجاة الناام وا اضاارا -ةن  إذا كان اللاغ على باو امللو  

من التقية الوا  ة ب القرآن احلكيم  هذا اللاغ يكون من أهل الدنيا  وإذا كان اللاغ من أهل 
الااادنيا فتلسااااً لااا   وللملااا   ةن امللااا  ا ينتصااا  عندمثاااذ بنصاااامثح   وبااااةحر، إن اللااااغ ا 

 ينص  املل  ةن  حيتاج إىل  نيا . 
ا  يذهبون إىل باو  و  الللما  اةتقيا   فيذ ر كون أما إذا كان امللو  واةمرا  والر س

الللما  طيبا ح  أ م ا يرضخون للملو   ويتبا كون امللو  طيبا ح  ا ام خيتلفاون إىل 
 أبواو الللما .

احلركااة اإلسااالمية جياا  أن تكااون ب قايااة التجاار  والن اهااة حاا  تااتمكن ماان اسااتقااو  
 النام حوهلا.

 
 الصمود

ون القااااامثمون باحلركااااة أناساااااً صااااامدين  وا يكونااااوا  نااااوين هدااااا وإتااااا جياااا  أن يكاااا
صااامدين  مثااابرين  صااابرين  حلمااا  ملااا ياارون ماان املداااكل. إن الارياا  لاايم مفرولاااً بااالو و  
واةتها   وإتا باةلوا   وهلذا نر، ب الة من اكيام الكرمية  أن اهلل سبحان  وتلاىل ياذكر 

مان اللنات واإل هااو والصالوبة النفساية واجلسامية  وقاد لقاي  ساول اهلل ما كان يالقاي أنبياا   
 -مااع فلياا  بأحساان اةنااالق  واتصاااف  بااالللم  واتصااال  بااالوحي  -لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 
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 (.25 تلف املصاع  ح  قال لصلى اهلل علي  وآل (: لما أوذي نل مثلما أوذيت(ل
لناا ب الصاالة والصايام واحلاج  كاذل  هاو ف و لصالى اهلل عليا  وآلا ( كماا يكاون أساوة 

أسوة لنا ب صمو   ومثابرت  وصرب  وحلم   وجي  أن نقتدي ب  ح  نتمكن من التقدم  لقد 
قالوا عن  أن  ساحر  مسحو   كاهن  لاعر  جمنون.. وقا ذلا  حا  انت اى املاااف إىل أن 

 م: اتاااار  هااااذا اةماااار. أ ساااال املدااااركون عماااا  أبااااا طالاااا  لعلياااا  السااااالم( إلياااا  ليقااااول لاااا  عاااان
فاقرو قت عا  سول اهلل بالادمو  وقاال: ل ياا عام واهلل  لاو وضالوا الدامم ب مييا   والقمار 

 (. 21ب يسا ي على أن أتر  هذا اةمر ح  يذ ر  اهلل أو أهل  في  ما تركت (ل
ولااايم الصااامو  مااان القاااامثما باحلركاااة ةجااال أن ميااادح م الناااام  أو يصااافقوا هلااام  أو 

م اكن أو ب املستقبل  إذا كان اةمر هكذا كان ملنا  أن هؤا  ا يلملون لل ادف  يكرمو 
وا يلملاااون هلل  وا يااارون ثوابااا   ويرجاااون ماااع اهلل قاااا   وياااوم القياماااة يقاااال للمااارامثا: اذهباااوا 
واطلباااوا أجااااركم مماااان كنااااتم تلملاااون لاااا   وإتااااا جياااا  الصااامو  وتلقااااي الصاااادمام ماااان اةعاااادا  

بااة صااد  ماان أجااال اهلل وحااد   وقااد قااال اإلماااام احلسااا لعلياا  السااالم( ياااوم واةصاادقا  برحا
 (.27عالو ا : لهّون ما ن ل ج أن  بلا اهلل(ل

يل  جي  أن يكون اإلنسان صامداً ةجل اهلل وةجل ثوابا  وةجال  ضاا  ا ةجال أن 
 ينال الدنيا اكن أو ب املستقبل.

مكناااون مااان الن اااوض باحلركاااة اإلساااالمية  إن هاااؤا  الصاااامدين املخلصاااا هااام الاااذين يت
 ويوجد من هؤا  الكثا من النماذج.

لقد اعتقلت حكومة نو ي السليد ب اللراق  جاالً مسالماً  جماهاداً  مناضاالً وحكمات 
عليااا  بالساااجن ماااد، احليااااة ةنااا  كاااان يااادعو إىل إقاماااة الدولاااة اإلساااالمية  وقاااد نقااال ي أحاااد 

ديقاً ي لفوسااا ( والااد هااذا الداااو لكااي أذهاا  إىل اخلابااا  قااال: إن هااذا الرجاال كااان صاا
بغادا  عناد ناو ي السااليد حا  أفا  ولااد   فاذهبت إىل بغادا  وتلباات حا  وصالت إىل نااو ي 

فقلات لاا : إن هاذا الولاد لاااو وقاد قاار  با  هااذا أوًا   - مثايم الااوت ا  ذلا  اليااوم  -الساليد 
عنااة ب الساان  وهااذا ولاادهم الوحيااد  ولاا  توجااة وثانياااً: إن لاا  أباااً لاايخاً  عاملاااً  تقياااً  وأ ّماااَ طا

                                                           
 .5818ا5817و ح 30ص 3ا كن  اللمال: ج  25
 .352  ص7ا الغدير: ج  21
 .41ص45ا  ا  اةنوا : ج  27
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 لابة وولد.. فلو أطلقت هذا الداو.
وقاال لاا  أن  -ب سااجن نقاارة ساالمان  -وأناااً قااال نااو ي السااليد ي: اذهاا  إىل الولاد 

يكت  كتاباً ناياً بربامثت  مماا عمال ساابقاً  واعتاذا   ما   وإن مساتلد إذا فلال ذلا  أن أتركا  
 ولأن .

ففرحااات كثاااااً واجت ااات حناااو نقااارة سااالمان  وذهبااات إىل الساااجن  واحلااار يقاااول الرجااال: 
لاديد  ولايم ب الساجن حا  املروحاة  فرأيات الداااو قاد تغاا  وقاد لفحتا  الدامم  ومااال 
لون  إىل السوا  والسمرة الدديدة  والضلف آنذ من  مأنذ .. فرح  ج  ونقلات لا  القصاة 

فلاا  الصااغا  وقلاات لاا : ا حاام نفساا  وا حاام وأهااديت إلياا  ألااواق أبوياا  وتوجتاا   وذكرتاا  با
أبا  وا حم أم  وا حم توجت  وا حم طفل  وا حم مستقبل     قلت ل : إنا  إذا تاربأم 

 من أعمال  السابقة ناياً واعتذ م إىل نو ي السليد ف و مستلد أن يال  سراح .
لاا :  قاال هاذا اخلاياا : فتبسام الدااو وقااال: ياا فااالن.. اذها  إىل ناو ي السااليد وقال

لااو أناا  أبقيتاا  ب هااذا السااجن  أو أسااوأ مناا  حاا  أمااوم. أو قالااون قالااة قالااة فااإن ا 
أتناااتل عاان مباادمثي وفكااريت  وإن مسااتقبلي اجلنااة  وأمااا أج وأمااي وتوجااا وولاادي فاااهلل نليفااة 
علااي م  وهاال هاام أفضاال ماان تيناا  لعلي ااا السااالم( أو عامثلااة احلسااا لعلااي م السااالم(  وقاال 

 : إن علي  أن يلتذ  هو عما جىن على اإلسالم واملسلما.لنو ي السليد
يقاااااول اخلايااااا : كلماااااا حاولااااات أن يتنااااااتل ولاااااو بقاااااد  لااااالرة غ يتنااااااتل حااااا  يئسااااات 

 و جلت  ونقلت ةبي  وةم  ول وجت  ما  أيت .
هااذا الصاامو  اهلامثاال الااذي وااد  ب  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  وب علااي لعلياا  

ة لعلي ا السالم(  ب احلسن لعلي  السالم(  ب احلسا لعليا  الساالم( ب السالم(  ب فاطم
اةمثمة الااهرين لعلي م السالم(  ب الللما  ا اهدين  ب اةنيا  الايبا  هو الذي ساب  
توسع اإلسالم إىل هذا احلد الذي نداهد  ب هذا اليوم  ولو ا ذم احلركة اإلسالمية اللاملية 

صمو  للا اً و ثا اً ةمكن الوصول إىل اهلدف املندو  وهو حكومة ألاف ملياون اللامة هذا ال
 مسلم بإذن اهلل تلاىل.

إن الارياا  صاال   فياا  )اتااة  فياا  إهانااة  فياا  هتاام  فياا  السااجون  فياا  امللااتقالم  فياا  
 املدان   في  كل لي   لكن إذا فمل املسلمون مصاع  هذا الاري  وسا وا في  وصلوا.
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ب تااااا ي  إسااااالم بلااااض مناااااط   وساااايا: أن ساااابلة ماااان الللمااااا  ب إحااااد،  وقااااد قاااارأم
وقفقااات كاناات بيااد الداايوعيا سااابقاً وكااانوا يسااوم م الداايوعيون أسااوأ أنااوا   -ماادا م قفقااات 

فكااروا ب أنفساا م أ اام عاااكفون ب هااذ   -الكباات واإل هاااو والسااجن والتلااذي  والتدااريد 
أن يبلغااوا  سااام اهلل فانتاا وا للتبليام أساوأ مناااط  املد ساة  والناام ضاالون وكاافرون فللاي م 

 وسيا قي ذل  الياوم وحداية ووثنياة وذ ااتفااق بيان م علاى أن ياذه  أحادهم ويبلام أولئا  
القااوم  سااالة اهلل تلاااىل  فااإذا اسااتجابوا لاا  كتاا  إىل أصاادقامث  حاا  يااأتوا إلياا   وإن غ يكتاا  

 وا ل  وقتلو .إلي م كتاباً فذل   ليل على أ م غ يستجيب
ذه  اةول  وبلم  ساام اهلل  فاجتمع علي  الوثنيون وقتلاو  وملاا غ ياأم الكتااو إىل 

 أصدقامث  الستة ذه  الثان مع علم  باخلار  فقتل..
وملاااا غ ياااأم كتابااا  إىل اخلمساااة البااااقا  ذهااا  الثالاااث    الراباااع  وهكاااذا إىل أن قتلاااوا 

 ايلاً..
ولئااا  الغاااالظ الدااادا  الربابااارة  و نااال اإلمياااان ب قلاااوهبم وبلاااد ذلااا  أناااا  اهلل قلاااوو أ

 تد جيياً ح  سيار اإلسالم على كل تل  املناقة.
وقااد أحملاات إىل هااذ  القصااة ب كتاااو لكيااف انتداار اإلسااالم( ف نااا  جتاادون لاايئاً ماان 
هااااذ  القصااااة  وا تالاااات قبااااو  هااااؤا  الللمااااا  ا اهاااادين الساااابلة موجااااو ة إىل اكن ب تلاااا  

 ة.املناق
هكاااذا صااامدوا  وهكاااذا صاااربوا  وهكاااذا ثاااابروا لياااا أي اااا الاااذين آمناااوا اصاااربوا وصاااابروا 

 (.28و اباوا واتقوا اهلل لللكم تفلحون(ل
( يلااا  أن اإلنساااان ا ياااتمكن أن خياااد  اهلل 22ب احلاااديث: لا خياااد  اهلل عااان جنتااا (ل

نااا نللاام أن ماان ساابحان  وتلاااىل باادون اللماال وباادون الصاامو  وباادون الصاارب وباادون اجل ااا  وكل
فرو  الدين لاجل ا ( واجل ا  مأنوذ من اجل د ومن  اجت د  يلا  أن اإلنساان جيت اد ويصارب  

 ويسا  ويصمد  وحيلم ح  يكون ب طري  التقدم.
فاااالالتم أن جتلااال احلركاااة اإلساااالمية اللاملياااة اللاماااة الصااامو  مااان لااالا اهتا الواقلياااة  فاااإن 

 ي إىل حكم إسالمي تاهر ةلف مليون مسلم.الصمو  من أصول احلركة الا تنت 
                                                           

 .200ا سو ة آل عمران: اكية   28
    ا  امللرفة ا باوم.12  ص2ا  ج البالقة  لرح حممد عبد : ج  22
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 فهم ارتباطات الحياة

من الضرو ي علاى أفارا  احلركاة ف ام  واباط احليااة  فاإن اهلل سابحان  وتلااىل جلال احليااة 
ذام  وابااط ناصااة  وأسااباو ومسااببام  وعلاال وملالياال  والااالتم علااى اإلنسااان الااذي يريااد 

فاإن اهلل سابحان  وتلااىل أن أن جياري اةمااو  إا  هادفاً أن يتباع الاريا  ا لاول لاذل  اهلاادف 
إا إذا كااان نا قاااً لللااا ة أي إعجااااتاً  واإلعجااات نااا    مثاال إنااراج اهلل سااابحان   -بأسااباهبا 

وتلااااىل ناقاااة صااااو وفصااايل ا مااان اجلبااال. ومثااال جلااال اهلل سااابحان  وتلااااىل عصاااا موساااى حياااة 
وليااا   هااذ  نااوا ق وا يقااام علي ااا تساالى  واىل قااا ذلاا  ماان ملاااج  اةنبيااا  وكرامااام اة

عاام  وقاد أ ا  الاادنيا   نياا أسااباو ومساببام  حاا  أنا  سابحان  حااا ماا يريااد أن يباا كيااف 
( يلااا : أن ذا 100نكااان ذو القااارنا مااان أن جياااوو لااارق اة ض وقرهباااا قاااال ل  أتباااع سااابباً(ل

 القرنا أتبع السب  ح  وصل إىل املسب .
إقاماااة حكوماااة ألاااف ملياااون مسااالم جيااا  أن نتباااع اةساااباو فاااإذا أ  ناااا حنااان املسااالمون 

 املنت ية إىل ذل .
لقااد جااا  ب بلااض الكتاا : إن عبااد احلميااد اخلليفااة اللثمااان الااذي سااقات تركيااا علااى 
يد   كاان قاد كتا  افتاة ونصاب ا فاوق  أسا  ب قصار   كاان مكتوبااً علاى الالفتاة هاذ  الرواياة 

والاا أثبت اا صااح  الوساامثل ب كتااو اإل ث  -وآلا (  املروية عن  سول اهلل لصالى اهلل عليا 
 (.101لاإلسالم يللو وا يللى علي (ل -من الوسامثل 

إن الغااارو تقااادم ب النذاااام  ب صااانع الساااالح  ب  -أي للباااد احلمياااد  -فاااإذا قيااال لااا  
الصنايع وما ألب  مما خيدى منا  أن يتغلا  الغارو علاى باال  اإلساالم كاان يداا عباد احلمياد 

لالفتاااة فاااوق  أسااا   يلااا  لإن اإلساااالم يللاااو وا يللاااى عليااا ( فاااالغرو ا يللاااو عليناااا ةناااا إىل ا
 مسلمون وهم كفا  والكفا  ا يغلبون املسلما.

اللقااال  كااانوا خيااافون أن يتكلمااوا للاار  علااى عبااد احلميااد  ةن الااديكتاتو  ا حياا  أن 
والتحساا وماا ألاب   لكان م كاانوا  يتكلم أحد أماما  مباا ا يدات ي  وإتاا يرياد املادح والتملا 
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يقولاااون ب أنفسااا م: اإلساااالم يللاااو بأساااباب   ا أن اإلساااالم يللاااو بااادون ساااب   إن الرساااول 
الاااذي قاااال: لاإلساااالم يللاااو  وا يللاااى عليااا ( هاااو الاااذي أتلااا  نفسااا  الداااريفة لااايالً و اااا اً ب 

لوأعادوا هلام ماا اساتالتم جت ي  اجليوذ  واع الرجال والسالح وقد قال اهلل سبحان  وتلاىل: 
( أعدوا هلم قوة السالح  قوة التنذيم  قوة املال  قوة الللم  قوة امللاهدام  واىل 102من قوة(ل

 قا ذل  من القو،.
( وعباد احلمياد يقاول: ا 103وقد قال اهلل سابحان : لوأعادوا هلام ماا اساتالتم مان قاوة(ل

 يللى علي ( وأنااً سب  ف م  اخلاطئ بلسان حال  ا وإتا لاإلسالم يللو وا -حنتاج إىل قوة 
 و يكتاتو يت  سقو   ولة آل عثمان ذل  السقو  الدنيع والذي نر، آثا   إىل اكن.

القامثمون باحلركة اإلسالمية جيا  أن يف ماوا  أن اهلل قاال ب املناافقا: لولكان املناافقا 
ا: الللاام  الف اام  الفقاا  ( يلاا  صاافة املناااف  عاادم الللاام. بينمااا لاايمة املساالم104ا يللمااون(ل

( الفقاا  هااو الف اام والاادين عبااا ة عمااا يصاال  لااأن اإلنسااان ب  نيااا  105لليتفق ااوا ب الاادين(ل
 وب آنرت .

احلركة اإلسالمية اللامة الا تريد إقامة حكومة ألف ملياون مسالم جيا  أن تف ام كياف 
احلركاة  ةن تتصرفو كياف تتلامالو كياف تارتبطو كياف تلاهادو إىل قاا ذلا  مان مقوماام 

اهلل ساابحان  وتلااااىل غ جيلاال احليااااة للمنااافقا  وإتاااا لللاااملا الاااواعا املخلصااا  ساااواً  كاااان 
 لصاااً ب  نيااا   أو كااان  لصاااً ب  يناا . حيااث يقااول اهلل ساابحان  وتلاااىل: لكااالً تااّد هااؤا  

 .-أي ممنوعاً  -( 101وهؤا  من عاا   ب  وما كان عاا   ب  حمذو اً(ل
اااااا  اهلل يداااامل الكااااافر واملااااؤمن ب  نيامهااااا  وعاااااا   يداااامل املااااؤمن وحااااد  ب يلاااا  ع

 اكنرة.
وعلى أي حال فالتفكا  التدبر  ااستدا ة  ف م الروابط: الللل واملللوام واةسباو 

 واملسببام  كل ذل  يلا احلركة ب مساها وب مصاها وب توسل ا كماً وكيفاً.
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(  107ذ   ضوان اهلل علي : لكان أكثر عبا ت  التفكار(ل يقول احلديث الدريف عن أج
يلاا  كاناات أكثاار عبااا ة أج ذ  إناا  يفكاار.. كيااف يصاانعو كيااف يلماالو كيااف يتقاادمو كيااف 
حيا وو كيف يسكتو كيف يصمدو  وهلذا  أينا كيف عاجل أباو ذ  ذلا  ااحناراف اللاريض 

واقااف املداا و ة ةناا  كاااان الااذي حاادث ب الدولااة اإلسااالمية بتلاا  اخلاابااام والكلمااام وامل
 يفكر  ةن  كان يدبر  ةن  كان يلمل.

وو   ب حااااديث آناااار حااااول لقمااااان احلكاااايم: إن لقمااااان كااااان كثااااا التفكااااا ب الللاااال 
 واملللوام واةسباو واملسببام.

ا ثالثاااة  -كلقمااان   -وماان الابيلاااي أن يبقااى اإلنساااان الااذي يفكااار ويااتللم ويستداااا 
ة وأكثر قال تلاىل: لسنة اهلل ب الذين نلوا من قبل ولن جتاد لسانة آاف سنة وإتا مليون سن

 (.102(لوا جتد لسنتنا فوياًل(ل 108اهلل تبدياًل(ل
ينقال عاان املنصااو  الاادوانيقي اخلليفاة اللباسااي الغاصاا : إناا  ذام مارة طلاا  لاايخاً ماان 

علااي  فماااذا وقااال لاا : إن  جااالً ب املدينااة ناارج  -وكااان طاعناااً ب الساان  -لاايوخ اللباساايا 
 .-من باو جتاهل اللا ف  -تر، أن أعمل مل و فسأل  الدي  أسئلة 

 قال ل : وما هي املدينةو
 قال: مدينة الرسول.
 قال: كم اقتصا ياهتاو

 قال: ا اقتصا  هلا إا التمر والنخل القليل.
 قال الدي : وكم  جاهلاو

 قال:  جاهلا قليلون ا يصلون إىل  سا ألف.
 قل ا  أي موقع املدينة املنو ةوقال: وما مو 

 قال: موقل ا ب الصحا ،.
 فسأل الدي  من املنصو : ومن هذا اخلا ج علي و
 قال: ولد من أوا   سول اهلل من علي وفاطمة.

                                                           
 .1ح 323ص 18ا  ا  اةنوا : ج  107
 .12ا سو ة اةح او: اكية   108
 .77ا سو ة اإلسرا : اكية   102



 

 81 

 قال الدي : وهل هو حمبوو لد، اجلماهاو
 قال: نلم.

 قال ل : وهل ل  أنصا  ب قا املدينةو
فااااق ب الكوفاااة  ب البصااارة  ب مصااار ب فاااا م وب قاااال: نلااام  لااا  أنصاااا  ب ساااامثر اك

 قاها.
بلااد هااذ  اةساائلة قااال الدااي  للمنصااو : إذا أ  م أن تقابلاا  فااام  البصاارة علياا   جااااً 

 وسالحاً.
املنصااو  غ يقاال لااايئاً احيفاماااً لاااذل  الدااي  الااااعن ب السااان ولكناا  هااا أ باا  ب نفسااا  

 إلا ت .وقال للدي : اذه  بسالم وحنن ندكر  على 
  قااال املنصااو  لندمامثاا : هااذا الدااي  قااد كاارب وناارف  إن أقااول لاا  اخلااا ج ناارج علااي 

وكاان باا البصارة واملديناة ب ذلا   -باملدينة  وهو يقول ي ام  البصرة عليا   جاااً وساالحاً 
 اليوم مسافة ل ر أو أكثر. 

وهو ب بغادا  أن  وتلج  الندما  من املستدا   ولكن غ ميض تمان إا ويع املنصو 
هذا الثامثر ضد الذلم جا  إىل البصرة والتف النام حول   وأنذ حيا و الدولاة حربااً ا هاوا ة 

 في ا.
تلج  املنصو  كثااً وفكار كثاااً   أ سال إىل ذلا  الداي  يالبا  وحينماا جاا  قاال لا : 

 هل كان ل  علم الغي  ح  قلت إم  البصرة علي   جااً وسالحاً.
ي : ا  وإتا ألرم علي  من نفم إجابت   إن الرجل الثامثر علي   احملباوو قال الد

لاااد، الناااام ب  انااال املديناااة ونا ج اااا  وهاااو مااان أوا   ساااول اهلل وعلاااي وفاطماااة لعلاااي م 
السالم(  ول  اتبا  كثاون ب اللاغ اإلسالمي.. هذا الرجل ا يبقى ب املدينة ذام ااقتصاا  

ا  واملديناة تقاع ب صااحرا  يلا  أنا  لايم ب أطراف اا باال  عااامرة  وأول القليال والرجاال القليلا
بلد عامر حول املدينة املنو ة هي البصرة  والبصرة ذام  جال وذام ساالح. ففكارم أن هاذا 
الرجاال ا يبقااى ب املدينااة ةناا  ا يسااتايع في ااا أن حيااا و اجلااي، الضااخم الااذي ترساال  اناات 

  البصرة ة ا موضع الرجال واملال والسالح ... إ .حملا بت   وا بد أن يأيت إىل
تلج  املنصو  من حنكة الدي  واستحسن إلا ت    ج   إىل البصرة جيداً  ووقلت 
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احلرو باا اجلاانبا مماا انت اى إىل ساقو  ذلا  الثاامثر ساقوطاً سااحياً  وإن كاان قاد عما  ب 
نااااأ احلكااام واحنرافااا  عااان من ااااج  نفاااوم املسااالما كااار  املنصاااو  وكااار  اللباسااايا  وباااا هلااام

 اإلسالم وعن من اج اللقل.
وعلاى أي حااال فاإن ف اام اةمااو  واا تباطاام وماااذا ياؤثر هااذا الدااي و ومااذا ينااتج ماان 
ذلااا  الداااي و وماااا هاااو الساااب و وماااا هاااو املساااب و ملااااذا ساااقانا حنااان املسااالمونو ملااااذا تقااادم 

اللالجو ما هو املسااو كياف املصااو  الغربيون والدرقيونو ملاذا صرنا مبضلا مبد ينو كيف 
كياااف ناااتمكن أن نقااايم حكوماااة ألاااف ملياااون مسااالم ف مااااً وعماااالً ومثاااابرة واساااتقامة وذهابااااً 

 وتضحيةو كل ذل  ضرو ي للوصول إىل حكومة اةلف مليون مسلم.
 

 زهد القادة
للمال الواج  على القامثما باحلركة أن يت هادوا ب الادنيا  فاإن ال هاد يوجا  أواً كثارة ا

وثانياً التفاف النام  فإن النام جبلوا على االتفاف حول من ا يرق  ب املا ة  وبااللكم 
 من ذل  الذين يرقبون ب املا يام فإن النام ينفضون من حوهلم.

لنفاارض أن قامثااداً كااان  نلاا  الساانوي ألااف  ينااا . فااإذا كااان تاهااداً ب ملبساا  ومسااكن  
مثاااة وأبقاااى التسااالمامثة ةجااال احلركاااة  بينماااا إذا كاااان وساااامثر لاااؤون   صااارف مااان هاااذا اةلاااف ما

 إنساناً  اقباً صرف كل اةلف لنفس .
وإذا تصو نا أن احلركة فتاج إىل عدرين مليون منذم  وفرضنا أن هؤا  اللدارين ملياون 
صرفوا ثالثة أ با   نل م ةجل إقامة حكام اهلل ب اة ض  فكام يكاون قاد  تقادم م باةماة 

اللكم إذا كااانوا  اقبااا ب املأكاال واملاانك  واملسااكن.. فااإ م ا يتمكنااون ماان إىل اةمااام  وباا
 التقدم.

وقد نس  لليسى املسي  لعلي  السالم( أن  قال ةصحاب  احلوا يا: إذا ساافرذ ةجال 
 اهلداية والتبليم فال تأنذوا ليئاً إطالقاً..

كاون منا  عليا  الساالم إذا كان عان عيساى املساي  وا يبلاد أن ي -وفلسفة هذا احلكم 
واضااااحة فااااإن اإلنسااااان املثقاااال ا يااااتمكن ماااان الوصااااول إىل  -ملااااا نل ااااد  ماااان سااااات  الااااااهرة 
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( 110اهلدف  ولذا جاا  ب كلماة لقماام أماا املاؤمنا لعليا  الساالم( يقاول: ل ففاوا تلحقاوا(ل
 والداعر يقول:

 ألقى الصحيفة كي خيفف  حل ***وال ا   ح  نلل  ألقاها 
هااذا اإلنساااان الااذي يقصاااد الساافر ألقااى حااا  اةو اق الااا كانااات ملاا  وألقاااى يلاا  أن 

 تا    وألقى ح  نلل .
 وهنا سؤال: فمن أين يتمكن اإلنسان أن يأكل إذا ألقى تا  و

أجاااو عاان هااذا السااؤال الرجاال الداا م الااذي حاار  الداارق قباال مامثااة ساانة تقريباااً الساايد 
امللااروف  وأقربااا   موجااو ون إىل اكن ب أسااد اااال الاادين اةفغااان ا وهااو أسااد آبااا ي علااى 

 .-آبا  من بال  إيران وقد كان من تالميذ الدي  مرتضى اةنصا ي  محة اهلل تلاىل علي  
هاااذا الرجااال ا اهاااد ملاااا و   مصااار وفااار  وحااار  وأيقاااظ وأوعاااى وحاااذ  وأناااذ  حكوماااة 

وملاا ا كباو  القااا  برياانياا  حا  ندايت منا  وأمارم عمال هاا ب مصار باإنراج هاذا الرجال  
ليخرجو  جا  ااعة من أصحاب  وقادموا لا  كيسااً مان اللااام الذهبياة وقاالوا لا : سايدنا إنا  
ب ساافر  فتاااج إىل املااال وهااذ  هديااة متواضاالة منااا لاا  حاا  تسااتفيد هبااا ب أكلاا  ولاارب  

 ومن ل  إىل أن تصل إىل اهلدف.
ذا املاال ةجال مداا يلكم فاإن ب فأجاهبم السيد اال الدين اةسد آباا ي: اجللاوا ها

 قىن عن هذا املال.
 قالوا ل : وكيف تصنع  وا نل د عند  ماًاو

قاال: نلاام ا مااال عناادي اكن لكاان اةسااد جياد فريساات  ف ااو يصااب  جامثلاااً وميسااي وهااو 
ممتلاائ  ومثااال اإلنسااان املبلاام وا اهااد هااو مثااال ااسااد فإناا  ا حيتاااج أن حيماال املااال  فحيااث 

ا  أ ض اهلل  وهنا   تق اهلل  واهلل قد تكفل للبا   بالرتق  وح  إذا غ جيد اإلنسان و   ف ن
 طلاماً ل ياً  فإن  يتمكن أن يستلي، باللد  ويدرو املا  املاو.

 وهكذا غ يقبل السيد اةسد آبا ي الكيم و    إلي م ليصرفو  ب مدا يل م.
ا وتبرج ا ليمة اةنبيا  واملرسلا واةمثمة إن ال هد ب   جام هذ  الدنيا الدنية وتنرف 

الاااااهرين وعباااا  اهلل الصااااحلا واملصااالحا  والساااب  أنااا  خيفاااف محلااا   وإذا انقالااات عالقاااة 
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اإلنسان بالدنيا نكن من السا  وب اكية الكرمية إلا ة إىل ذل  حيث يقاول اهلل تلااىل: لماا 
ىل اة ض أ ضاااااايتم باحلياااااااة الاااااادنيا ماااااان لكاااااام إذا قياااااال لكاااااام انفااااااروا ب ساااااابيل اهلل أثّاااااااقلتم إ

 (.111اكنرة(ل
جياا  أن يكااون اإلنسااان نفيااف احلركااة سااريع اللماال  وقااد قااال  سااول اهلل لصاالى اهلل 

 (.112علي  وآل ( بالنسبة إىل ال واج: لنا نسامثكم ا أو نا نسا  أما ا أقل ن م راً(ل
ياا  وآلاا ( توج ابنتاا  وقااد و   ب حااديث صااحي  ب الكاااب: أن  سااول اهلل لصاالى اهلل عل

ماان علااي صاالوام اهلل علااي م أالااا بسااتة وثالثااا   مهاااً يلاا  تهااا   انيااة عداار مثقااااً ماان 
الفضااة فقااط وفقااط  مااع أن الرسااول كااان ب ذلاا  اليااوم  مثاايم  ولااة وبإمكاناا  إنفاااق الدااي  

 (.113الكثال
واج جاا   فنااة وقاد جاا  ب حااديث: أن اإلماام أماا املااؤمنا لعليا  الساالم( ب ليلااة الا  

 من الرمل  وفرذ بذل  الرمل الغرفة ليكون ذل  الرمل عوضاً عن الفراذ.
واملد و  عند الكل أن اإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم( كان يسمى باأج تاراو  ةنا   

 (.114كان يتوسد اليفاو وينام على اليفاو وجيلم على اليفاول
ليا  وآلا ( وهاو جاالم علاى الايفاو ويأكال وقد و  : أن امرأة  أم الرساول لصالى اهلل ع

بتواضاع ا وكانات تلا  املارأة بذيئاة اللساان ا فقالات: ياا حمماد إنا  لتأكال أكال اللباد وجتلام 
 جلوس ..

 (.115فأجاهبا الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( قامثاًل: إن عبد  وأّي عبد أعبد مّ ول
وهلاذا نكار  ب كال ياوم مارام نلم هو عبد اهلل  واللبو ية والقيا ة للنام تقتضي ذل   

وماارام ب تداا د الصااالة لوألاا د أن حممااداً عبااد  و سااول ( ونقاادم كلمااة لاللبااد( علااى كلمااة 
 لالرسول( ةن مقام اللبو ية هلل جّل وعال مقام  فيع جداً.

وعلى كل حال: فإن من الضرو ي على القا ة أن يكوناوا باملساتو، املالاوو مان ال هاد 
الدنيا. وإذا كان ت وج اإلنسان مب ار السانة وكاان لباسا  وفرالا  ومأكلا  ب تنا ف هذ  احلياة 
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وسفر  وحضر  وسامثر لؤون  ألياً  متواضلة.. فإن  يتمكن مان التحار   ومان أن يكاون أساوة 
 للنام  وعندمثذ يلتف النام حول   وإذا التف النام حول  نكن من السا هبم إىل اهلدف.

أصااحاو  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( واةمثمااة  لقااد سااا  املساالمون الصاااحلون ماان 
وسامثر الللما  الرالدين وسامثر املصلحا ب كل جيل وجيال ب طريا  ال هاد  وأنباا  تهادهم 

 وأنبا  تقدف م وأنبا  اهتمام م باهلدف مد و ة عند اللام واخلاص.
يم الذي أحد علمامثنا قبل مامثة سنة يسمى بالدي  مرتضى اةنصا ي  هذا الرجل اللذ

ياادّ م ب كاال احلاااوتام الللميااة كتاباااان ماان كتبااا  ومهااا لالرساااامثل( ولاملكاساا ( باإلضاااافة إىل 
  اسااااة بلااااض كتباااا  اةناااار، كرسااااالة لا ضاااار ( و سااااالة لالتسااااام  ب أ لااااة الساااانن( و سااااالة 
لاللدالة( وكتاو لالصاالة( وكتااو لالا اا ة( وقاهاا إتاا نكان مان الساا إىل اةماام ب الللام 

صااا  علماااً ب كاال الاابال  اإلسااالمية منااذ قاارن كاماال ةناا  كااان تاهااداً ب احلياااة  ا يباااي  حاا 
بأكل  وا بلباس  وا مبسكن   بل كان يصرف كال وقتا  ب الللام وب التحقيا  وب اللمال وب 

 اللبا ة وب اليفبية.
ال هاد ا  ينقال ب أحاوال هاذا الداي  اللذايم ا الاذي جيا  أن نتخاذ  أساوة ب الللام وب

أناا  يااع اخلليفااة اللثمااان ب اةسااتانة بيفكيااا ب هااد هااذا اللاااغ فأ ساال  جااالً ماان ألاادا   جالاا  
ليأيت إىل النجف اةلرف وير، هل صحي  ما انتدر من تهد هذا الرجل أم أنا   جال  اقا  

 لكن  يت هدو
  وصل الرجل إىل النجف اةلرف  و نل بيت الدي  ك امثر عا ي وغ يلرف نفسا  أنا

من قبل اخلليفة  فرأ، الدي  جالساً على حصا مان القصا  وأماما  موقاد ا ةن الوقات كاان 
 لتا اً ا وهو منك  على املااللة  وعلى بدن  الدريف مالبم من أحط املالبم قيمة.

فجلاام عنااد الدااي  وسااأل  عاان أحوالاا   فااأمر الدااي  أن يصاانع لاا  لااراو قواماا  الاادبم 
ن اخلااا ف وفي اااا الداااراو  فدااارو الضااايف الداااراو   توجااا  إىل واملاااا   فجاااا وا إليااا  بآنياااة مااا

 الدي  وقال ل  إن اخلليفة يبلغكم السالم وأنا  سول  اخلاص إليكم.
يقول هذا الرجال: فتلجبات أن الداي  كاان كاجلبال جالسااً وغ يا ل بلاد كالماي كسااب  

 حال . قال الدي  بلِّم جواج ل .
 ن  حاجةو يقول: قال الدي : ا حاجة ي.  قلت ل  إن اخلليفة سأل  أن تال  م
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  قاااال الداااي : إن وقااات تد يسااا  قاااد حاااان وهاااو ا ياااتمكن أن يلاااال الاااد م ةجااال 
مبلوث اخلليفة: فإن الللام واجا  كفاامثي فاإن  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( أوجا  طلا  

مساتح . قاال الللم وجللا  فريضاة  أماا ااستضاافة فإ اا مساتحبة  والواجا  ا ياد  جماااً لل
 هذا وقام  فقمت مل .

  ذه  املبلوث إىل اةستانة و أ، اخلليفة وقال ل : لقد وجادم الداي  ب تهاد  كماا 
 ينقل عن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( .

القامثمون باحلركة جي  أن ي هدوا ب الدنيا  ا أقصد تهاداً ميرضا م  وإتاا عادم ااعتناا  
كاناات الاادنيا تسااو، عنااد اهلل جناااح بلوضااة مااا سااقى كااافراً لااربة   باحلياااة  ففااي احلااديث: للااو

 (.111ما (ل
يلاا  أن الاادنيا مبغوضااة هلل إا مااا كااان من ااا ةجاال اكناارة: لوابتاام فيمااا آتااا  اهلل الاادا  

 (.117اكنرة وا تنم نصيب  من الدنيا(ل
 يل  أن اهلدف هو اكنرة  واكنرة وحدها  وإتا الدنيا طري .

 (.118لعلي  السالم(: لالدنيا قنارة فاعربوها(ل وقد قال عيسى
يل  الدنيا كالقنارة  واإلنسان الذي يريد عبو  القنارة كم يصارف ةجال القناارةو إنا  

 ا يصرف إا صرفاً طريقياً ا صرفاً هدفياً واقلياً.
وهكاذا جيا  أن يتخاذ القاامثمون باحلركاة اإلساالمية اللاملياة ا الاا تصال باإذن اهلل تلاااىل 
إىل اهلاادف وهااو إقامااة حكومااة ألااف مليااون مساالم ا ال هااد ماان أصااول حااركت م  وأن ييفكااوا 

 الدنيا  إا بالقد  الواج .
 

 عدم حب الشهرة
 ال هد قسمان:

 تهد عن اا مو  املا ية وتهد عن اةمو  قا املا ية.
ال هااااد عاااان اةمااااو  املا يااااة مبلااااىن أن يكااااون اإلنسااااان قااااا م ااااتم بأكلاااا  ولاااارب  ولباساااا  
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(. 112ومسكن  وما ألب  الدنيا مللونة مللون من في ا مللاون مان طلب اا وأحب اا ونصا  هلاا(ل
(ل (. وقااد أنااذ  سااول اهلل لصاالى اهلل 120وب اكيااة الكرميااة لمااا عناادكم ينفااد ومااا عنااد اهلل باااق 

علياا  وآلاا ( بيااد أج ذ  الغفااا ي ذام ماارة وانت ااى باا  املااااف إىل نربااة  وكااان ب تلاا  اخلربااة 
ةثواو البالية  ولي  من مدفو  اإلنسان  ولي  من عذام اإلنسان ا وإتا كانات لي  من ا

اللذااام؛ ةن اجلاااهليا غ يكونااوا ياادفنون موتاااهم كمااا ناادفن حناان اكن موتانااا حساا  املااواتين 
اإلساااالمية  وإتاااا كاااانوا أحيانااااً يااادفنو م  وأحيانااااً حيرقاااو م  وأحيانااااً يضااالو م ب مكاااان مااان 

مااون علااي م احلجااا ة ومااا ألااب   حاا  يغاااى جساام م  وأحياناااً يلقااون اجلناااتة ب اة ض   ير 
نربااة أو ب بئاار أو مااا ألااب   ةن اإلنسااان غ يكاان لاا  احاايفام ب اجلاهليااة وإتااا اإلسااالم هاااو 
الااذي احيفماا  هااذا ااحاايفام املنقاااع النذااا حاا  قااال ساابحان : لماان قتاال نفساااً بغااا نفاام  أو 

( هااذا 121تااا قتاال النااام ايلاااً وماان أحياهااا فكأتااا أحيااا النااام ايلاااً(لفسااا   ب اة ض فكأ
ااحيفام الاذي ا جتاد مثلا  ب  يان أو ب قاانون هاو الداي  الاذي جاا  با  اإلساالم ةنا   يان 
اهلل  الادين الاذي جلال اإلنساان حماو  الكاون  وعلاى أي حاال فقاد كاان ب تلا  اخلرباة ا إىل 

إلنساااان  فقاااال  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( ةج ذ  جانااا  اخلااارق واملااادفو  ا عذاااام 
الغفا ي: يا أبا ذ  هذ  مالبس م الا كانوا يلبسو ا  وهذ  مآكل م الا كانوا يأكلو اا وهاذا 

 هو اإلنسان  فانذر إىل َم صا واو
وهكاااذا الااادنيا قاااد ي هاااد اإلنساااان ب ما ياهتاااا  وقاااد ذكرناااا ب حلقاااة ساااابقة: أن احلركاااة 

مية اللامليااة الااا تريااد الوصااول إىل حكومااة ألااف مليااون مساالم جياا  أن يت هااد القااامثمون اإلسااال
 هبا ب الدنيا. 

هااذا قساام ماان ال هااد  وهنااا  قساام ثااان  ماان ال هااد أصاال  ماان هااذا القساام  وهااو ال هااد 
عااان الدااا رة  ال هاااد عااان الساااملة  يلااا  أن القاااامثما باحلركاااة جيااا  أا يفكاااروا ب أن الناااام 

أن الناااااام سااااايلذمو م  وأن الناااااام سااااايبجلو م ويساااااجلو م ب التاااااا ي  ب سااااايمدحو م  و 
مصاااف اللذمااا   أو سااتنا  بأيااامث م اإلذاعااام واجلرامثااد  أو سااينو  بااإي م ب ااحتفاااام 
وا ااالم وعلااى املنااابر  فااإن حاا  ذلاا  وحاا  اهلل ا جيتملااان ب قلاا  إنسااان  ومهااا هاادفان 
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 لاً  فبين ما بون لاسع.متلاكسان ا ميكن الوصول إلي ما م
إن ح  الد رة وح  السملة وح  أن يقال عن اإلنسان اخلاا.. هاذا احلا  يوجا  
قمط ح  اكنرين. إن  ا يستدا النام ح  يقاال إن هاذا الداي   أيا  وهاذا اللمال عملا   

ياااة  ولاااذا نااار، ااساااتبدا يا والاااديكتاتو يا والاااذين نااا   اهلل اإلمياااان عااان قلاااوهبم يريااادون اةنان
يرياادون الفر يااة  يرياادون أن يقااال عاان م اخلااا بينمااا يقااال عاان قاااهم الداار أو السااو   وعلااى 
اةقاال أا يااذكر سااواهم  وهااؤا  كثااااً مااا يت مااون تمال هاام حاا  يسااقاوهم عاان أعااا النااام  
وإذا امتل  أحدهم القد ة اساتغل قد تا  ا مان الساالح واملاال واإلعاالم ا ةجال أن يرفاع نفسا  

أن يضااع قااا   فناار، مااثالً اثنااا ماان الساسااة  كالمهااا كااان إبااان ااضااا ا  ب   جااة  وةجاال
واحااادة  وأحيانااااً كاااان أحااادمها أقااادم   جاااة مااان اكنااار    يصااال أحااادمها إىل مرتباااة  فيلاااة مااان 
احلكم  وإذا ب  يسقط صديق  السياسي عن ااستدا ة وعن أناذ آ امثا   ا هاذا فحسا  بال  

ماااا يدااا ر بااا  ب أج ااا ة إعالمااا   ويوجااا  أج ااا ة إعاااالم الدولاااة وأماااوال كثاااااً ماااا يت مااا  وكثاااااً 
املساالما للفتنااة والفسااا  وااهتااام والقااول باإلفاا  واإل  حباااً للداا رة   قاام أن هااذا اإلنسااان  
كان تاهاداً ب حياتا  الدخصاية املا ياة أي يقتناع مبأكال قليال وملابم عاا ي ويساكن مساكناً 

 بإجيا  أو حنو ذل .
حلركة اإلسالمية الذين يريدون اانت ا  باحلركة إىل الدولاة اإلساالمية الواحادة القامثمون با

جيا  علاي م أن يتن هااوا عان هااذا الداي  وإا فالااديكتاتو يون واملساتبدون ا ولااو بار وا أعماااهلم 
باألف ماارب  وماارب  ا هااؤا  ليسااوا صااحلا لتقاادمي اإلسااالم  فااإن الداي  قااا الااااهر ا يكااون 

 ااهر  كما أن ااسام املنحرف ا ميكن أن يكون أساساً لدي  مستقيم.مقدمة للدي  ال
القامثمون باحلركة اإلسالمية جي  أن يلرفوا إ م إن غ ي هدوا ب التنوي  بلياوو اكنارين 
فإ م ا يناالون اهلادف أوًا  وثانيااً يانفض الناام مان حاوهلم  وثالثااً تبادوا عاو اهتم  لمان تتباع 

 (.122ع اهلل عو ت   من تتبع اهلل عو ت  فضح   ولو ب جوف بيت (لعو ام املؤمنا تتب
 وقد ذكرنا سابقاً قول الداعر:

 لسان  ا تذكر ب  سو ة امر ***فكلاا  سااو ام وللاانام ألسااان
 وعين  إن أبدم إلياا  ملايااباً***من النام قل يا عا للنام أعا
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ياااأيت بياااوم يساااقا  فيااا   وب  إذا أساااقات صاااديق  السياساااي فااااعلم أن الااادهر أيضااااً 
احلديث لمن حفر بئراً ةني  وقع في ا( وعلى هاذا املناوال. فالقاامثمون باحلركاة جيا  أن يراعاوا 
هذا اةصل وهو أصل ال هد عن التنكيال بالداخص والدخصاية  وإناا نار، أن اإلماام احلساا 

امثاااا  وبأصااااحاب  لعليااا  السااااالم( وصااال إىل اهلاااادف  ف نااا  كمااااا ضاااحى بنفساااا  وبلامثلتااا  وبأقرب
وبأموال  ضحى ب نفم الوقت بسملت   ح  كان آل ي يد يسامو م بااخلوا ج  ويقولاون إ ام  
كفرة وإ م مبدعون  وإ م نرجوا على سانن  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (  ولاذا نار، أن 

ا عناد اهلل اهلل عوض اإلمام احلسا لعلي  السالم( هذ  املكانة اللذيمة ب الادنيا  واملكاناة الا
 سبحان  وتلاىل ب اكنرة أعذم وأ فع.

وكاذل  نار، حناان ب اةنبياا  اللذاام وسااامثر اةمثماة الاااهرين والصااديقة الاااهرة والبتااول 
مرمي علي م الصالة والسالم ونر، ب الللما  الرالدين الدي  الكثاا مان التنكار ةلخاصا م 

 والتنكر لدخصياهتم.
تضاااى تاهاااداً حااا  ب تأليفااا  ولاااذا غ ياااذكر ايااا  ب الرساااامثل فماااثاًل: إناااا نااار، الداااي  املر 

واملكاس  وسامثر كتب   وإتا الذين أتوا بلد  كتبوا اي  الدريف علاى كتبا   فالداي  باإلضاافة 
إىل تهد  ب املا يام كان تاهداً أيضاً ب الد رة وحنوها  ولذا جلل  اهلل سبحان  وتلااىل علمااً 

لللميااة تاد م كتباا   والتلليقاام واحلوالااي علاى كتباا  مان الللمااا  مناذ قاارن ففاي كاال احلاوتام ا
الاااذين أتاااوا مااان بلاااد الداااي  كثااااة  وسااايبقى الداااي  علمااااً ةن ماااا كاااان هلل ينماااو لوالباقياااام 

( فإن ما يرتبط باهلل سابحان  وتلااىل يبقاى  بينماا ينفاد ماا 123الصاحلام نا عند  ب  ثواباً(ل
(ليرتبط بغا اهلل لما عندكم ينفد و   (.124ما عند اهلل باق 

فاااإذا كاااان القاااامثمون باحلركاااة اإلساااالمية اللامليااااة  لصاااا إىل هاااذا احلاااد  وتاهااادين عاااان 
ال نا ف وعن املا يام وعن ح  الساملة والدا رة وماا ألاب  نكناوا مان الوصاول إىل اهلادف 

 بإذن اهلل.
 
 اإلخالص
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ي اادفون إىل الن ضااة جياا  علااى القااامثما باحلركااة أن يربااوا أنفساا م وأفاارا هم ا الااذين 
اإلساااالمية الدااااملة املنت ياااة إىل حكوماااة إساااالمية ذام ألاااف ملياااون مسااالم ا علاااى منت اااى 

 اإلنالص  فإن لقنالص فامثدتا:
الفامثاادة اةوىل: لاااف اهلل ساابحان   فإناا  ساابحان  مياان  لافاا  و محتاا  للبااا   املخلصااا  

عااااامث م. وقاااد قاااال اهلل ة ااام قصااادو  وحاااد  ب عمل ااام  وفكااارهم  وج اااا هم  وأناااذهم  و 
 سبحان  وتلاىل:

 (.125لوالذين جاهدوا فينا لن دين م سبلنا وإن اهلل ملع احملسنا(ل 
وا خيفى أن اإلنالص أمر ب قاية الصلوبة  ةن  يتال  من  أن تلمل ب سابيل اهلل 

 يلاًة  وإتاا  سا عاماً وا تريد بذل  جاهاً  وا ماًا  وا سلااناً  وا ع اً  وا ل رًة  وا
تريااد اكناارة  تريااد إنقاااذ املستضاالفا ماان بااراثن املسااتكربين  تريااد وجاا  اهلل ساابحان  و ضااوان   

 تريد عّ  املؤمنا.
إن هاااذا أمااار صااال   ولاااذا واااد أن كثاااااً مااان اللااااملا ا يساااتايلون الوصاااول إىل هاااذ  

 املرحلة من اإلنالص.
 وب احلديث الدريف:

 اللاااملون  واللاااملون كل اام هااالكون إا اللاااملون  واللاااملون لوالنااام كل اام هااالكون إا 
 (.121كل م هالكون إا املخلصون  واملخلصون ب نار عذيم(ل

والسب  ب كل ذل  واض   فاإلنسان اجلاهل هال   ةن  غ ياع اهلل سابحان  وتلااىل 
لهال عملتو( ا كما  ب التللم    إذا تللم وغ يلمل ف و هال  أيضاً  ويقال ل  يوم القيامة:
 (.127جا  ب حديث لريف عند تفسا قول  تلاىل: لوقفوهم إ م مسؤولون(ل

أما إذا علم اإلنسان وعمل  ولكن غ يكن عمل  عن إنالص  بل ألر  مع اهلل قاا   
 ف و أيضاً هال   ةن اهلل ا يتقبل إا ما كان لوج  .

ا أيضااً ب ناار عذايم! وماا هاو وهل تنت ي القضاية عناد هاذا احلادو كاال  إن املخلصا
ذلاا  اخلااارو إناا  نااار اا تاادا   ولاايم ملااىن اا تاادا  الكفاار فقااط  باال ملنااا : اا تاادا  عاان 
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ماااان ج اهلل ساااابحان  مبختلااااف ألواناااا  وألااااكال   ولااااذا قااااال اهلل ساااابحان  بالنساااابة إىل أصااااحاو 
 الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( :

ومان ينقلا  علاى عقبيا  فلان يضار اهلل لايئاً  لأفإن مام أو قتال انقلباتم علاى أعقاابكم 
 (.128وسيج ي اهلل الداكرين(ل

 وعلى كل حال.. فإن الفامثدة اةوىل لقنالص: لاف اهلل سبحان .
أمااا الفامثاادة الثانيااة: ف ااي التفاااف النااام حااول املخلصااا  أمااا الااذين يلملااون ماان أجاال 

فضون من حوهلم  وبالتاي: ا ميكن املال أو السلاان أو الرمثاسة ا أو قا ذل  ا فإن النام ين
 الوصول إىل اهلدف.

وكاااام  أينااااا أناساااااً كااااانوا ي تفااااون بالاااادين والااااوطن  وغ يكونااااوا  لصااااا    سااااقاوا عاااان 
اةعاااا  الاااوط  مااان م عااان أعاااا الاااوطنيا  والااادي  مااان م عااان أعاااا الااادينيا  وعااان هاااؤا  

 وأمثاهلم قال الداعر:
 *فالقوم ب السر قا القوم فاي الللان ا خيدعن  هتاف النام بالوطن**

 أحبولة الدين  ّكت من تقا ماا ا***فاعتاض عن ا الو ، أحبولة الوطن! 
إن أحبولة الاوطن  أو املستضالفا أو الفقارا   وأمثاهلاا.. كل اا تصاب  أحابيال مفضاوحة 

 إذا غ يكن اإلنسان  لصاً.
ا  تنكدف على امل   يقول اإلمام وم ما أ ا  قا املخلص التسيف على نفس   فإن نواي

أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم(: لمااا أضاامر اماار  لاايئاً  إا ول اار ب صاافحام وج اا   وفلتااام 
 (.122لسان (ل

 ويقول الداعر: 
 وم ما تكن عند امر  من نليقة***وإن ناهلا  فى على النام تللم

لصاً وق  د قال سبحان :  إن اهلل سبحان  ا يتقبل من اللمل إا ما كان   
 (.130لوما أمروا إا ليلبدوا اهلل  لصا ل  الدين(ل 

وب احلاااديث الداااريف: إن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( كاااان يصااالي بلاااد انت اااا  
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حروبا  علاى قتلاى املسالما    ياأمر بادفن م مبالبسا م مان قاا قسال وا تكفاا وا فنايط ا  
 .-كما يدفن كل ل يد 

ي  إلي  لصلى اهلل علي  وآل ( بالقتلى فصلى علي م   جي  إلي  وب إحد، احلروو ج
بقتياال فاارفض الصااالة علياا   وعلاال ذلاا  لبااأن هااذا القتياال غ حيااا و ةجاال اهلل و سااول   وإتااا 
حا و ةن  وجد ب جي، اةعدا  محا اً أعجب   فقاتل مان أجال احلصاول علاى احلماا ( وقاد 

 يا  املسلمون بالل يد احلما ( !
علااى اللاااملا أن حيااذ وا أن يكونااوا ماان قبياال للاا يد احلمااا (  فااال حيااا بوا ةجاال  جياا 

احلصاااول علاااى ماااال أو جاااا  أو امتياااات ملاااا أو ب سااابيل أن يناااالوا وساااام لاجل اااا ( فيكوناااون 
عندمثااذ لاا دا  الوليفااة أو اجلااا  أو السااملة  وحيرمااون لاااف اهلل ساابحان  وياانفض ماان حااوهلم 

 اجلم و .
أّن الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( غ يصااال علاااى أحاااد القتلاااى بلاااد وب حاااديث آنااار: 

انت اااا  احلااارو  وملاااا سااائل عااان الساااب  أجااااو: إنااا  غ حياااا و مااان أجااال اهلل  بااال مااان أجااال 
احلصول على امرأة ب جي، اةعدا  تدعى أم ايال فاأطل  املسالمون عليا  للا يد أم ايال( 

. 
 حلقيقة.وب التا ي  اإلسالمي لواهد كثاة على هذ  ا

فلباااد اهلل ابااان الااا با  واإلماااام احلساااا لعليااا  الساااالم( كالمهاااا حاااا و بااا  أمياااة حربااااً ا 
هااوا ة في ااا  وكالمهااا قتاال  احلسااا لعلياا  السااالم( قتاال ب كااربال  واباان الاا با قتاال ب مكاااة  
وصلبت جثت .. ولكن لتان ما با القتيلاا.. فسايد الدا دا  احلساا لعليا  الساالم( أصاب  

اًل وضياً  ينا الاري  ل جيال  وا تفع لوا   ب كال مكاان مان اة ض  ولال ذكار  يايف   مدل
 على كل الدفا  املؤمنة  قم مرو  أكثر من ألف وأ بلمامثة عام على استد ا  .. 

 أما ابن ال با فقد طوا  النسيان.
ان يقاول: والسب : أن اإلمام احلسا لعلي  السالم( غ يكن ي دف إا مرضاة اهلل  وك

لوإتا نرجت لالا  اإلصاالح ب أماة جادي ولايلة أج.. أ ياد أن آمار باامللروف وأ اى عان 
 (.131املنكر(ل
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أماااا عباااد اهلل بااان الااا با فكاااان يرياااد اليفباااع علاااى كرساااي اخلالفاااة.. وأن يقاااال لااا  لأمااااا 
 املؤمنا( !

 وهكذا ينتصر اإلنالص.. وتندحر املصلحية..
 

 العمل الدائب
حااول املاان ج الااذي يااؤ ي بنااا إىل احلكومااة اإلسااالمية اللامليااة  ابااد ب ملاارض البحااث 

ماان طاارح موضااو  م اام هااو لاللماال الاادامث ( والاادامثم الااذي ا يلاارف الكلاال وا امللاال  فااإن 
احلركة الدامثبة توج  النمو والتقدم  مما ينت اي إىل احلركاة اإلساالمية اللاماة  واحلركاة اإلساالمية 

 مسلم  بإذن اهلل تلاىل. تنت ي إىل حكومة ألف مليون
فالالتم على الذين يريدون التحر  أن يلرفوا أن  قد انت ى وقت الكسال واخلماول والناوم 
الكثا وألبا  ذل   وقد  وم ندجية أم املؤمنا علي ا الصالة والسالم أن  ساول اهلل لصالى 

 اللباا ة  واللمال  اهلل علي  وآل ( ملا ن ل عليا  الاوحي تار  كال  احاة وكاان يادأو ليال  اا   ب
قلاات لاا : يااا  سااول اهلل أا تساايفي و أا تنااامو فقااال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: لقااد مضااى ع ااد 

 النوم يا ندجية.
يلاا  أن اإلنسااان جياا  علياا  أن يسااتمر ب اللماال إذا أ ا  فقياا  اهلاادف السااامي  وإذا 

 ام.أ ا   ضا اهلل سبحان  وتلاىل  وإذا أ ا  تقدمي املسلما إىل اةم
وأذكر أن والدي ل محة اهلل علي ( كان يوصي  بقلة النوم وعادم التفكار بااةمو  الدنيوياة 
وينصح  باملااللة واملثابرة واللبا ة وماا ألاب . وكاان هاو ل محا  اهلل( قليال الناوم  وقاد قلات لا  

 ذام مرة: ملاذا ا تنام يا أبةو
 ي إىل القرب.فقال: إن سوف أنام ب القرب طويالً فأنا أ نر نوم

وهكاذا اللاااملون جيا  أن يت يااأوا بأنفساا م وأن ي يئاوا أصاادقامث م لللمال الاادامث  الااذي 
ا يلرف الكلل.. من التأليف  اخلاابة  اللقا ام الفر ية  اللقاا ام ااجتماعياة  الاتكلم ماع 

 اةثريا  ةجل مساندة املدا يع اإلسالمية  وهكذا على طول اخلط.
ة ال هااارا  لصااالوام اهلل علي اااا( أماااا املاااؤمنا لعليااا  الصاااالة وقاااد وصااافت سااايدتنا فاطمااا
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( يلاا  أناا  132والسااالم( ب نابت ااا املداا و ة  وماان الااة مااا قالاات: لمكاادو اً ب ذام اهلل(ل
 يلمل ليل  ا   ةجل اهلل سبحان  وتلاىل.

 ويروي لنا أصبم بن نباتة وهو من تالميذ اإلمام لعلي  الصالة والسالم( يقاول: إن أماا
املؤمنا لعلي  السالم( ب الكوفة كان يصل الليل بالن ا   والن ا  بالليل  تلباً وس راً وعماًل  
يصلي ويتلبد بالليل   يصلي صالة الصب     جيلم ملقباً ويقرأ القرآن  وياذكر اهلل سابحان  

وت  وقتاا  وتلااىل  ويقاارأ اة عيااة إىل أن تداارق الداامم    ياذه  إىل  ا   قلاايالً ويرجااع كااي ياا
بااااا الاااادو ان ب ااسااااواق ةجاااال اةماااار والن ااااي واملوعذااااة  وبااااا ا ااااي  إىل املسااااجد اجلااااامع 
بالكوفااة ليقضااي حااوامثج النااام  ويقضااي بياان م ب مكااان يساامى بااال كة القضااا (  وإذا صااا  
الذ ار صااّلى  وكاذل  يفلاال ب اللصار إىل اللياال  ويصاالي صاالة املغاارو واللداا  وبلااد مضااي 

يال ياأيت إىل  ا    فكنات ملا  ذام ياوم  وملاا انقضاى ه ياع مان الليال  جلات ملا  ه يع من الل
إىل الدا  فنمت ب سااحة الادا   وذها  اإلماام إىل قرفاة مان قارف الادا   وغ يكان الناوم قاد 
قلباا  بلااد وإذا ج أ ، اإلمااام لعلياا  السااالم( يناا ل ماان الااد ج وهااو ماانحن  ماان لاادة اإل هاااق 

د  الكرمياة إىل احلاامثط  فذننات أن اإلماام يرياد لايئاً  فقلات: ياا أماا والنلام  وكان يساتند بيا
 املؤمنا ماذا تريدو قال اإلمام: أ يد أن أصلي لرج  كلام.

قلات ياا أماا املاؤمنا: قبال قليال جئاات إىل الادا   وماا تات إا قلايالً فكياف تقااومو أا 
ا حناان املساالمون إذا أ  نااا تااري  نفساا   أا تساايفي و فقااال اإلمااام كلمااة جياا  أن نتخااذها 

اللمال ب سابيل إنقااذ اإلساالم وباال  اإلساالم ا أساوة ب كال لاؤوننا وجيا  أن نارج اةجياال 
 على هذ  احلالة.

قااال اإلمااام علياا  الصااالة والسااالم: يااا أصاابم كيااف أنااامو إن تاات الن ااا  ضاايلت  عيااا 
 وإن تت الليل ضيلت نفسي.

يل اهلل  امثماااً ب حالااة حركااة  وب حالااة هدايااة  وهكااذا جياا  أن يكااون اللاااملون ب سااب
وب حالااة إ لااا   وب حالااة توعيااة  وب حالااة تنذاايم  وب حالااة بنااا   وب حالااة  فااع املفاسااد 
واةمااار باااامللروف والن اااي عااان املنكااار  والتلااااون علاااى الااارب والتقاااو،  حااا  ناااتمكن مااان إنقااااذ 

 املسلما واملستضلفا من براثن املستكربين.
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سيار الدرقيون والغربيون على اللاغ وحاماوا البدارية. ب اهلناد وحادها أكثار مان ولقد 
ثال امثااااة مليااااون جااااامثع وب أفريقيااااا ميااااوم اةطفااااال جوعاااااً  وب أفغانسااااتان قتاااال املسااااتلمرون 
الديوعيون أكثر من مليون إنسان ولر وا تهاا   ساة مالياا  وب الصاا قتال ماوتساي تونام 

 إنسان.أكثر من عدرين مليون 
أمااا الاابال  الغربيااة فلااا هتم القتاال والن اا  والساال   وقااد قتاال اةمريكيااون واإلساارامثيليون 
والربياااااانيون ب احلاااارو بااااا اللااااراق وإيااااران أكثاااار ماااان ثال امثااااة ألااااف إنسااااان قااااا املدااااوها 
واملساااجونا واملفقاااو ين وهكاااذا  فاااإذا أ  ناااا إنقااااذ املسااالما مااان باااراثن املساااتكربين واملساااتغلا 

مالمث ااام وجتاااا  احلاااروو جيااا  أن نلمااال ليااال  اااا  ب سااابيل اهلل وقاااد قاااال تلااااىل: لياااا أي اااا وع
(  فيجاا  أن نكااون كااا حا حاا  ينقااذنا 133اإلنسااان إناا  كااا ح إىل  باا  كاادحاً فمالقياا (ل

 اهلل سبحان  وتلاىل من براثن الدرقيا والغربيا وعمالمث م من الص اينة وأمثاهلم.
 

 التواضع
ماال أن يربااوا أنفساا م وأفاارا هم علااى التواضااع  التواضااع هلل والتواضااع جياا  علااى قااا ة الل

 للبا  اهلل  فإن التواضع من أسباو التقدم  يقول الداعر:
 تواضع تكن كالنجم اح لنالر***على صفحام املا  وهو  فيع
 وا ت  كالدنان يلاالو بنفساا ***إىل طبقام اجلو وهاو وضاايع

حول  بينما اإلنسان املتكرب يتفرق النام من حول   ومثل  اإلنسان املتواضع يلتف النام
املتواضااع مثاال البحاار الااذي يأنااذ الضااريبة ماان ألااوف اة ااا ؛ ةن البحاار تواضااع وجلاال نفساا  
 ون مسااتو، اة ااا   واة ااا   فلاات نفساا ا فااوق البحاار  بينمااا لااو كااان البحاار أ فااع مسااتو، 

 ر.وكان الن ر أنفض  انصبت ميا  البحر ب الن 
مان الواجا  أن يلتا م اإلنساان ا الاذي يرياد فقيا  اهلادف ا بالتواضاع للكباا  للصاغا  
لللااغ  للجاهال  للغا  ا ا لغناا  وإتاا جلذبا  إىل اهلادف ا للفقاا  ولساامثر الناام  وقاد و   ب 

 (.134احلديث: لتواضلوا ملن تتللمون من  وتواضلوا ملن تللمون (ل
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ةمثمااة الكاارام والللمااا  اللاااملون أ و  اةمثلااة ب التواضااع وقااد ضاارو اةنبيااا  اللذااام وا
 للح  وللخل   وبذل  نكنوا من جذو النام إىل أهداف م.

ف ذا سيدنا  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( كاان يسالم علاى الصاغا والكباا  واةساو  
 لعلياا  الصااالة واةباايض  والغاا  والفقااا  والدااريف والوضاايع  وكااذا كااان اامااام أمااا املااؤمنا

 والسالم( ب الكوفة عاصمة اخلالفة.
فااإذا كااان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وهااو  سااول و مثاايم  ولااة  يساالم حاا  علااى 
اةطفال الذين يراهم ب الدوا   واةتقة  وكان أما املؤمنا ا وهو اخلليفة والرمثيم ةكرب  ولة 

را   تباة  فيجا  عليناا أن نتأساى هبماا  ونساا ب عااغ ذلا  الياوم ا يسالم حا  علاى أقال اةفا
 و ا مها ح  نستايع اع النام حول اإلسالم وحول الدولة اإلسالمية.

احلركااة  جياا  أن يتبناهااا  جااال متواضاالون سااوا  كااانوا ماان القيااا ة أو ماان القاعاادة  وأن 
القياااام  يكاااون تواضااال م لااااماًل  فيكاااون ب اةكااال  ب اللباااام  ب املساااكن  ب الساااالم  ب

 للنام  ب قضا  حوامثج م  وب قا ذل .
وقد و   عن عيسى املساي  لعليا  الساالم( ا وهاو كساامثر اةنبياا  مللام اةناالق ومارج 
اةجيااال وأسااوة للااذين يرياادون التقاادم ا أناا  طلاا  ذام يااوم ماان تالميااذ  احلااوا يا أن يغساال 

 فكيف تغسل أ جلناو! أ جل مو فقالوا: ملاذ اهلل  أنت نل اهلل وحنن تالميذ  
 فقال عيسى املسي  لعلي  السالم(:  قي عليكم إا ما تركتمون أقسل أ جلكم.

فقااااالوا: يااااا مللمنااااا ويااااا ساااايدنا وغَ تريااااد أن تفلاااال هااااذا الفلاااالو فأجاااااو عيسااااى لعلياااا  
السااالم(: حاا  تتللمااوا ماا   وتكونااوا ب النااام هكااذا  أي حاا  فيفمااوا النااام وتتواضاالوا هلاام 

جاااة قسااال أ جل ااام  فاضاااار أولئااا  التالمياااذ للقباااول  فغسااال عيساااى لعليااا  السااااالم( إىل    
 أ جل م.

 أّي تواضع هذا من نل عذيم بلث إىل لرق اة ض وقرهباو
وقاد حفال التاا ي  بنمااذج كثااة حاول تواضاع الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( وأهال بيتاا  

يفان: أو وابان  علاى علاي لعليا  الااهرين لعلي م السالم( وقاد و   أنا   نال ذام مارة ا ضا
السالم( وبلد أن جلسا واستقر هبما ا لم وتناوا الالام  أنذ اإلمام إبريقاً بيد  ليغسل ياد 
الضايف  فقاال الضايف: أماا املاؤمنا اهلل  اهلل  كياف تغسال يادي وأنات أماا املاؤمناو لكاان 
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 لعلي  السالم( . اإلمام أمر  باامتثال  فمد الرجل يد  مكرها فغسل ا اإلمام
  أعاى اإلبري  بيد ولد  حممد بن احلنفية ل مح  اهلل( فقال ل : اقسل ياد الولاد  وكاان 

 ذل  بسب  أن اإلمام غ ير  أن حييفم الولد بقد  احيفام أبي  وهو  ضرة أبي .
 (. 135  قال للولد: لو كنت جئت  وحد  لغسلت يد ل

مام اللذيم ح  يغسال ياد الضايف  إن هاذا لنتصو  إىل أي حد وصل التواضع هبذا اإل
تلليم و  م مللالر املؤمنا باهلل والياوم اكنار ا ونصوصااً ملان أ ا  فقيا  اهلادف وأ ا  احلركاة 
اإلسااالمية اللامااة املؤ يااة إىل حكومااة ألااف مليااون مساالم ا ب كيفيااة الساالو  اةفضاال جلااذو 

 النام واستقااهبم حول اةهداف الرفيلة.
نااار: أن ي و يااااً كاااان ب صاااحرا  الكوفاااة فااارأ،  جاااالً ب مساااا   فساااأل  وب حاااديث آ

 الي و ي أين تريد يا عبد اهللو
 قال الرجل: أ يد الكوفة  فسأل  الرجل: وأنت أين تريدو

فأجاو: أ يد احلاة  فيفافقا ب الاري  وتكلما ح  وصال إىل مفيفق الاريا  باا احلااة 
   احلاة فاتبل  الرجل.والكوفة  فتوج  الي و ي إىل طري

 فقال ل  الي و ي: يا هذا أغ ت عم أن  تريد الكوفةو
 قال الرجل: نلم.

 قال: ليم هذا طري  الكوفة وإتا هو طري  احلاة.
قااال الرجاال: نلاام  إن أعلاام أن هااذا الارياا  طرياا  احلاااة  لكاان نبينااا أمرنااا أن نتبااع ماان 

  ي و جع إىل طري  الكوفة وانت ت القصة. افقنا  ب الاري  ناوام  وليع الرجل الي و 
وبلد مدة كانت للي و ي حاجة ب الكوفة فمار علاى بااو املساجد اةعذام ب الكوفاة 
فاارأ، اجلماااها حمتداادة ب املسااجد  وهنااا  ناياا  يااتكلم فااوق املناارب والنااام يصااغون إلياا   

ن أحااااد فنذاااار وإذا الرجاااال اخلاياااا  صاااااحب  الااااذي كااااان ملاااا  ب الارياااا   سااااأل الي ااااو ي ماااا
 احلاضرين: من هذا اخلاي و

قااال الرجاال: إنااا  أمااا املااؤمنا علاااي باان أج طالاا  لعليااا  السااالم(  فتلجاا  الي اااو ي 
تلجباً عذيماً  ةن أماا أكارب  ولاة إساالمية وأكارب  ولاة ب اللااغ ب ذلا  الياوم ميداي وحاد  
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داايل  ناااوام ب ب الصااحرا     إناا   جاال مساالم وهااو ي ااو ي ياارا  ب الارياا  فيصااا ق    ي
 طري  احلاة!

تلجاااا  الرجاااال  وحاااا  لاااا  أن يتلجاااا   ووقااااف حاااا  أ ااااى اإلمااااام نابتاااا  وناااارج ماااان 
 املسجد  فوقف أمام اإلمام بإكبا  وقال: لأنت أما املؤمنا( و

 أجاو اإلمام: نلم أنا علي بن أج طال .
 قال الي و ي: ما هي لرو  اإلسالمو
ا اهلل وأن حممااداً لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  سااول أجاااو اإلمااام: لأن تداا د بااأن ا إلاا  إ

 اهلل(    ذكر ل  بلض لرامثط اإلسالم.
 فقال الي و ي: فامد  يد  ح  أبايل  وح  أل د بالد ا تا.

وتداا د الي ااو ي بالداا ا تا وأساالم علااى يااد اإلمااام    قااال لاا  النااام: ملاااذا أساالمت 
 أي ا الي و يو

ياان أفضاال مان هااذا الاادينو الااذي فياا   مثاايم الدولااة قاال: وكيااف ا أساالم  وهاال هنااا   
 (.131اةعلى يراف  ي و ياً ب الاري    يديل  ناوام  إن  ا  ين أفضل من هذا الدينل

إن هذ  القصة القصاة ترينا كيف أن اإلمام لعلي  الساالم( جاذو ي و يااً إىل اإلساالم 
ن ا الاذين نرياد احلركاة اإلساالمية بسب  أنالقا  الكرمياة وتواضال  اللذايم  وهلاذا جيا  عليناا حنا

املنت ية إىل حكومة ألف ملياون مسالم ا أن نتواضاع هلل سابحان  وتلااىل  وأن نتواضاع خللا  اهلل 
 سبحان .

وب اةحا يث: لا عوا النام بأعمالكم قبل أقوالكم(  ومان الواضا  أن الناام ينذارون 
 إىل عمل اإلنسان قبل أن ينذروا إىل قول . 

ن ولاال التواضااع ماان اةصااول اللامااة للحركااة اإلسااالمية الااا تنت ااي إىل فيجاا  علينااا أ
 حكومة ألف مليون مسلم.

 
 التأهيل الذاتي للحركة

على القا ة الذين يريدون احلركة اإلساالمية اللاملياة أن يكوناوا مبساتو، هاذ  احلركاة  وأن 
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الاا يتقادمون هباا إىل يغرسوا ب أنفس م  وب أعماهلم  وب أفكاا هم  وب سالوك م املاؤهالم 
اةمام  فإن احلركة اإلسالمية إذا أ ا م أن تتحول إىل حركة عاملية حقيقية بليدة عان الدعاياة 
والت ااريج والساااملة وحااا  الذ اااو  جيااا  أن تكاااون مؤهلااة لقياااا ة املسااالما ب عااااغ يللااام فيااا  

لتكنولوجياا وتقادم الكل أن الدرق والغرو قد ندط ب التنذيم وب الدعاية وب الصناعة وب ا
 في ا ناوام كباة جداً  إ م وإن نربوا آنرهتم لكن م عمروا  نياهم.

واحلركاااااة اإلساااااالمية ا تلمااااال ب الفااااارار  بااااال إ اااااا جتاهاااااد  وهاااااي ب ملااااايف  التياااااا ام 
واملاااؤهالم واةفكاااا  واةعماااال والتنذيماااام وماااا ألاااب   لاااذا جيااا  علاااى القاااامثما باحلركاااة أن 

هذ  احلركة وملستو، قيا ة اةلف مليون مسلم بداً من القياا ام الدارقية يؤهلوا أنفس م ملثل 
 والغربية والديكتاتو ية واللميلة.

إن  ليم اةمر بالدعايام واا عا ام وا بالريا  وا بالسملة وا بالت ريج  إ ا حقيقة 
يااااا ام صاااالبة  حقيقااااة الن ضااااة الداااااملة ب عاااااغ ماااا  حم مبختلااااف ااجتاهااااام واةفكااااا  والت

 واةعمال  واملؤهالم النفسية من الدرو  اةساسية ملثل هذ  احلركة.
ينقل ب التا ي : أن عاملاً كان يسمى باجلبامثي  وكان حميفماً عند الللماا  وعناد اةمارا   
وإذا  ناال ا ااالم قاادم علااى تمالمثاا  لللماا   وملااا مااام هااذا اللاااغ جااا  ابناا  بلااد  و ناال  ا  

 لم على عا ة أبي   قم وجو  الللما  وكبا  السن ب ا لم.اةما    تصد  ا 
 فسأل اةما عن : من أنتو

 قال: لأنا ابن الدي  اجلبامثي( .
لكااان اةماااا غ يلجبااا  عمااال هاااذا الدااااو  حياااث إنااا  تقااادم علاااى الدااايوخ وجلااام إىل 

ماان جاناا  اةمااا  فسااأل  مسااألة غ يااتمكن الداااو ماان اجلااواو  فسااأل اةمااا تلاا  املسااألة 
اإلنسااان اجلااالم عاان مييناا  فأجاااو اجلااواو الكاااب  وتوجاا  اةمااا إىل اجلبااامثي الولااد وقااال لاا : 
لهذا الدي  مقدم علي  ب الللم والفضيلة وهلذا ا حي  ل  أن جتلم ب مكاان هاو أوىل با  

 من   فقم واجلم بلد ( .
وسااأل اةمااا   سااأل اةمااا ماان ولااد اجلبااامثي مسااألة ثانيااة  فلاام يااتمكن ماان اجلااواو  

نفااام املساااألة مااان الاااذي تقااادم اجلباااامثي عليااا  ب ا لااام  فأجااااو ذلااا  الداااي  الثاااان جاااواو 
املسألة الثانية عندها توجا  اةماا إىل اجلباامثي وقاال: لقام واجلام بلاد هاذا الداي  الثاان ةنا  
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 أفضل من ( .
مااان  وهكاااذا أناااذ اةماااا يساااأل مااان اجلباااامثي الولاااد مساااألة تلاااو أنااار،  وهاااو ا ياااتمكن

اجلااواو    يسااأل املسااألة املااذكو ة ماان الااذين هاام أنفااض مناا  مكاناااً ب ا لاام  فااإذا أجااابو  
أماااار اةمااااا ولااااد اجلبااااامثي أن جيلاااام جملسااااا  ون ذلاااا  ا ياااا   حاااا  انت ااااى الولااااد إىل صااااف 
اةحذية  فقام من ا لم  وقد ابتل باللرق نجالً مان فدال   وتوجا  إليا  اةماا وقاال لا : ياا 

أبااا  اسااتح  هااذا املكااان الرفيااع علااى كاال هااؤا  بللماا  ا لنسااب  وا اياا  وا لغااا  باا  إن
ذل   فخرج الولد من ا لم  وأنذ يكدح ب فصيل الللام وسا ر لياليا  وأتلا  نفسا  حا  
صا  عاملاً كبااً بلد عدرام من السنا  وبذل  استح  أن يتقدم على أهل الللم  وكاان إذا 

  علااااى أنفساااا م  حاااا  الاااات رم الللااااوم الدينيااااة عناااا  وعاااان والااااد  ول ّقبااااا  ناااال ا ااااالم قاااادمو 
 لباجلبامثيا(  وقد ذكرمها لرح التجريد لللالمة احللي لقدم سر ( وبلض الكت  اةنر،.

وهكاااذا احليااااة  إ اااا ليسااات اعتباطااااً  وا ميكااان أن تناااال بالكسااال واةماااان  يقاااول اهلل 
 (.137ن أهل الكتاو من يلمل سو اً جي  ب (لسبحان  وتلاىل: لليم بأمانيكم وا أما

 ويقول الداعر:
 وما نيل املاال  بالتم ***ولكن تؤنذ الدنيا قالبا

واملااارا  الغاااالو ب الللااام  الغاااالو ب اللمااال  الغاااالو ب اإلتقاااان  الغاااالو ب الدقاااة  
وب ذلاا  وهكااذا فالاادنيا تنااافم  واكناارة تنااافم  كمااا يقااول اهلل تلاااىل ب القاارآن احلكاايم: ل

 (.138فليتنافم املتنافسون(ل
الواج  أن يلمل اإلنسان ا وأن تلمل احلركة اإلساالمية  وأن يلمال كال فار  مان احلركاة 

 ب البلدين الدي  والدنيوي. وب البلدين اللملي والللمي ا إذا أ ا  التقدم.
ا ا تصاال أماا الساباو  أماا اةماان  أماا ماا يسامى باالالداا ة(  أماا ااعتباطياام  فإ ا

إىل لااي   فيجاا  علااى القااامثما باحلركااة أن يااوفروا املااؤهالم ب أنفساا م  وب أعماااهلم حاا  
يلتااف النااام حااوهلم  فااإن النااام ا يلتفااون حااول أي إنسااان  باال إ اام يلتفااون حااول الدااي  

 احلسن  اجليد  اجلميل  وهكذا.
من أعالمنا وهنا  قصة أنر، عن أحد تالميذ صاح  اجلواهر لقدم سر ( وهو علم 
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البا تين  فإن  ينقل أن أحد مداي  مناقة اللما ة ب اللراق قض  علاى لااو مان عداات   
ةناا  غ يلماال مااا أ ا   لااي  اللداااة  فااأمر بالولااد أن تقاااع يااد  عقاباااً علااى  الفتاا  ةواماار 

 الدي .
ف ففااار الولاااد وفكااار ب االتجاااا  إىل مكاااان ا تصااال إليااا  ياااد الداااي   فالتجاااأ إىل النجااا

اةلرف وإىل مرقد اإلمام أماا املاؤمنا لعليا  الساالم(  فاسات وت  مناالر الاد وم ب الصاحن 
الدااريف وب املاادا م  وأنااذ يااد م ويااد م حاا  وصاال إىل أعلااى مراحاال الد اسااة احلوتويااة  
وبدأ يديف  ب حلقام   م اخلا ج الا يلقي ا الفق ا  اللذام علاى تالماذهتم  فحضار   م 

ذمااى الدااي  حممااد حساان صاااح  اجلااواهر وأصااب  عاملاااً  كاااماًل  عااا ًا  لااريفاً  آيااة اهلل الل
 عفيفاً  ن ي اً.

وذام ماارة جااا م عداااة هااذا الرجاال إىل النجااف وعلمااوا بااأن ولاادهم ماان كبااا  تالميااذ 
صاااح  اجلااواهر  فااأطللوا الدااي  صاااح  اجلااواهر علااى ذلاا   وطلبااوا أن جيلاال هااذا الدااي  

 .-ة ا ب مناقة اللما ة وكيالً عن نفس  ب اللدا 
وقبل صاح  اجلواهر  وكت  ل  كتاباً ب الوكالة عن   فلا  الداو ا الذي كان قد بقي 
ب النجاااف ماااا يقاااا و عدااارين سااانة ا إىل عداااات   فاساااتقبلت  اللدااااة وهتاااافتوا يقّبلاااون ياااد  

استقبال  ووج    وجا   مثيم اللداة وقّبل يد   وكان هنا   جل حكيم مديف  ب مراسم ا
فقاااال لصااادي  لااا : لانذااار إىل الفااارق باااا الااانفم الرفيلاااة املؤهلاااة باااالللم واللمااال  وباااا الااانفم 
اللا ية  اللاطلة عن الللم واللمل  إن هذا اللاغ ملاا كاان لااباً أ ا  للاي  اللدااة( أن يقااع 

علاى يديا   يد   وملاا ا تفلات مكانتا  باالللم واللدالاة جاا  نفام الداي  يساتقبل  ويلانقا  ويقاع
 يقبل ما( .

إن اإلنسااااان ا يتقاااادم ب مضااااما  احلياااااة بالتااااأفف واةمااااان والديكتاتو يااااة وااسااااتبدا  
والت ااريج والدعاياااة الباطلااة ال امثفاااة  وإتاااا التقاادم يكاااون باإلتقاااان والصااحة ب اللمااال والفضااايلة 

 والتواضع وبتوفا املؤهالم ب النفم.
ملل  أنفسا م بااملؤهالم الاا تلااي م تماام احلركاة  فالواج  على أفرا  احلركة أن ي تموا

 اإلسالمية.
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 التحّلي باآلداب الرفيعة
طالمثاااع احلركاااة اإلساااالمية  جاااال لااالبيون منصااا رون ب  ااار اجلمااااها  ولاااو غ يكوناااوا  
كااذل  فااإ م ا حيققااون تقاادماً وا يسااتايلون أن خياااوا لاارباً واحااداً علااى صااليد اللماال ب 

 إلسالم اللاملية.سبيل إقامة حكومة ا
مااان هناااا.. ا باااد لاالمثاااع احلركاااة اإلساااالمية أن يلت ماااوا بااااك او اإلساااالمية الرفيلاااة الاااا 
فبااب م إىل قلااوو النااام  وأن يربااوا أفاارا هم علااى اك او  ةن اة و يوجاا  التفاااف النااام 

 حول اإلنسان وحول احلركة.
عاااغ.. وأي اليااة أو  إننااا نداااهد ب ا تمااع أن أي م ناادم أو طبياا  أو ناياا  أو

ح و أو منذمة.. وأي فر  كان.. إذا الت م باك او اإلسالمية يكون ب  احة  ويلتاف الناام 
حول  بدغف  بينما نداهد من ا أ و ل  ينفض النام من حول   وكذا نر، أن احلكومة إذا  

عملاااوا علاااى كانااات قاااا مؤ باااة  سااابابة  مهااااتة  ملااااتة  وللاناااة وطلاناااة.. ترك اااا الناااام  و مباااا 
 إسقاط ا.

وهكااااذا احلركااااة إذا أ ا م أن تكااااون ااهايااااة تضاااارو هااااذو ها ب أوسااااا  النااااام ماااان 
ناحية  ومن ناحية ثانية تصل إىل اهلدف وتتمكن من اساتقااو أكارب قاوة لالبية ب السااحة 
. مل ااا  فإناا  جياا  أن يكااون القااامثمون هبااا مااؤ با لساااناً  يااداً  عماااًل  حركااًة  فكااراً  كتابااًة..

 إ .
إن أحاااد أكاااابر علمامثناااا  وهاااو الداااي  املرتضاااى اةنصاااا ي لقااادم سااار ( كاااان ب كماااال 
اة و ب كتباا  لالا ااا ة والصااالة واملكاساا  والرسااامثل( وقاهااا مااع الااذين ا ياارون  أياا   ف ااو 
يناقداا م بكاال احاايفام وأ و  ب الوقاات الااذي ناار، بلااض الكتاااو الااذين يساايئون اة و مااع 

 ام من حول كتاباهتم وا يلتفتون إلي م.النام حيث ينفض الن
فيل م أن يكاون اإلنساان متصافاً بااك او الرفيلاة  ويكاون ذا فمال كباا   ياث ياتمكن 
مااان السااايارة علاااى أعصااااب  ب حركتااا  وساااكون   ب نومااا  ويقذتااا   ب سااافر  وب حضااار   ب 

 لسان  وب قلم   ب ملالرت  مع أصدقامث   وملاملت  مع أعدامث .
وااد  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ا ااذ ماان حساان اة و وساايلة إىل جلاا  وهكااذا 

أولئاا  الكفااا  الغااالظ الداادا   الااذين كااانوا أبلااد موجااو  عاان اة و  وملااا جااا   عاادو  اةول 
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أبو سفيان قال ل   سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (: لأغ يأن ل  أن تد د أن ا إلا  إا اهلل( 
. 

(و   قاباااال إسااااا ت  132لأغ يااااأن لااا  أن تداااا د أن  سااااول اهلل(ل  قاااال بكاااال لاااااف: 
 باإلحسان ب قصة ملروفة  مما ضرو أ و  مثل لقنسان املؤ و باك او الرفيلة. 

 (.140وب حديث أن  لصلى اهلل علي  وآل ( قال: لأ ب   ج فأحسن تأ يل(ل 
 (.141لوب أحا يث متلد ة: لإن اهلل أ و نبي  بآ اب  ففوض إلي   ين (

فيجاا  علااى احلركااة أن تراعااي هااذا اةصاال اإلنسااان اةساسااي الااذي يقاارو احلركااة إىل 
 اهلدف بإذن اهلل سبحان  وتلاىل وهو: اك او اإلسالمية السامية.

وب التاا ي  نقاال: أنا  كااان ةماا املااؤمنا لعليا  السااالم( ألاف وال  وألااف قااض  وكااان 
( ب أ فاااااع   جاااااام اللدالاااااة والن اهاااااة واك او القضااااااة الاااااذين يليااااان م اإلماااااام لعليااااا  الساااااالم

 اإلسالمية  وكان من م أبو اةسو  الد ي ل ضوان اهلل علي ( .
وب احلااديث الدااريف: إن اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( طلاا  أبااا اةسااو  وع لاا  

 عن القضا  ب املناقة الا كان اإلمام قد نصب  في ا.
تأثراً وقال: ليا أما املؤمنا غ ع لت  وما ننت ا ب أماوال جا  أبو اةسو  إىل اإلمام م

 املسلما ا وما جنيت ا ب أعراض م و مامث م ا (.
لولكن يللو صوت   -يل  غ  ن وغ جتن  -قال اإلمام علي  الصالة والسالم: لنلم( 

 (.142صوم اخلصما(ل
لتاا   ةناا  حااا التحقياا  اإلمااام لعلياا  السااالم( يلاا ل القاضااي الن ياا  الااذي يلاايفف بلدا

القضامثي يللو صوت  صوم الارفا  ملاذا هذا اةمرو احلكم بيد  وجي  أن تقول هذ  الادا  
لفااالن  هااذ  ال وجااة ةحااد املتخاصااما  أمااا أن تصاارخ وأن يكااون الصااوم أعلااى ماان صااوم 

 الارفا املتناتعا فال.
نسان   يان الرمحاة والدافقة  اإلسالم يراعي اك او إىل هذا احلد  ةن اإلسالم  ين اإل

                                                           
 .104ص21ا  ا  اةنوا : ج  132
 .427ح 78ص 1ا مي ان احلكمة: ج  140
 .1ح 217ص 1ا الكاب: ج  141
 ا مستد   الوسامثل  كتاو القضا .  142
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  ين الفضيلة والكمال.
ولاااذا جيااا  علاااى احلركاااة أن تاااتللم مااان اةنبياااا  واةولياااا  واةمثماااة لصااالوام اهلل علاااي م 

 أالا( اك او.
وب التا ي : أن  جاًل س  اإلمام السجا  لعلي  السالم(  فأقضى لعلي  الساالم( عنا  

  واإلمااام ساااكت مغااض عناا     سااّب  ماارة ثالثااة حاا  يداالر  بأناا  غ يساامع  فسااب  ماارة ثانيااة
 واإلمام ساكت  فلم يتحمل الداو سكوم اإلمام لعلي  السالم(  فقال لقمام إيا  أع .

 فأجاب  اإلمام لعلي  السالم(: لوعن  أقضي( .
يلاااا : أن لاااالرم أناااا  ترياااادن بالساااا   لكاااان أقضاااايت عاااان كالماااا  ةناااا  ا يلياااا  

   مبثل .باإلنسان الرفيع أن ير  الس
وب حااااديث   وي عاااان اإلمااااام الصااااا ق لعلياااا  السااااالم( يقااااول: ملالاااارة النااااام ثالثااااة 

 أثالث  ثلثان التغافل  وثلث املدا اة.
فللاى اإلنساان ا نصوصااً إذا كاان ذا هادف   فياع  ا أن يتذااهر بأنا  غ يدالر بالسا   

 باهلم   بالللن  بالالن..
 والداعر يقول:

 ***فمضيت  ت قلت: ا يلني ولقد أمّر على اللئيم يسب 
 هذا ثلثان.. والثلث اكنر: مدا اة النام  واإلحسان إلي م..

 يقول الداعر:
 و ا هم ما  مت ب  ا هم***وا ِض م ما  مت ب أ ِض م

ولقد و   ب احلديث الداريف  عان  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (: أنا  قاال: لكلماا 
 (.143ل(لن ل جربمثيل أمرن مبدا اة الرجا

وفامثاااادة املاااادا اة ترجااااع إىل اإلنسااااان  ترجااااع إىل احلركااااة  ترجااااع إىل املنذمااااة  ترجااااع إىل 
 اجلملية  ترجع إىل احل و  ترجع إىل اإلنسان الذي يريد فقي  هدف كبا ب احلياة.

 احلركة جي  أن تكون ب مستو،  فيع من اك او ب كل لؤو ا.
ن الاوسااااي ل محاااا  اهلل( بالكلاااا   ذام ماااارة وصااااف لااااخص ب كتاااااو لاااا  نصااااا الاااادي

                                                           
 .8من أبواو أحكام اللدرة ح 121باو 541ص 8ا وسامثل الديلة: ج  143
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فأجاو عن  نصا الدين الاوسي هواو  قي  لايف يذكر  الداي  عباام القماي ل ضاوان اهلل 
تلاااىل علياا ( ب كتاباا  القاايم لالكااىن واةلقاااو(  وهكااذا كااان اةنبيااا  واةمثمااة والصاااحلون ماان 

اةمة إىل اةهداف السامية  الللما  الرالدين والذين نكنوا من التقدم إىل اةمام  وأن يصلوا 
 الرفيلة.

وهنا  قصة تنقل عن أحد كبا  الللما  اللاملا  وقد كان هذا اللاغ جالساً ب حمضار 
ااعة من أصدقامث  الللما   فدنل علي   يفي وهو حيمل مل  مقدا اً من اخليا  ب قا موي  

كل   غ يقدم ةحاد اجلالساا لايئاً هدية لللاغ  فأنذ اللاغ واحدة وتذوق ا    تناول اخليا   
 من  ا وسط  هدت م ا   لكر الريفي وأهد، ل  هدية  فقام ذل  الريفي وانصرف.

وبلااد ذلاا  توجااا  إىل جلسااامث  وقاااال هلاام  مباااا تلجبااتم مااان أكلااي اخلياااا  وحاادي بااادون 
ب تقدمي  لكم  إن كنت قد نويت تقدا اخليا  وتقدميا  إلايكم  ولكا  ذقات اخلياا  فوجدتا  

قايااة املاارا ة  فقلاات لنفسااي لااو قدمتاا  إلاايكم وذاقاا  بلضااكم ةمكاان أن يقااول: إناا  ماار  وذلاا  
يسااب  نجاال الريفااي الااذي أهااد، اخليااا   فرجحاات أكاال اخليااا  وفماال املاارا ة اجلساادية علااى 

 مرا ة الريفي النفسية.
 م إىل وهبااذا اة و الرفيااع نكاان اةنبيااا  واةمثمااة والللمااا  واملخلصااون ماان التقاادم بااأمم

 اةمام.
فاحلركة جي  أن تتخذ اك او الرفيلة مصد اً ومو  اً ومن جاً وأصاالً تساا احلركاة عليا   

 فإذا فللنا ذل  اقيفبنا من اهلدف املندو .
 

 االبتعاد عن الدكتاتورية
القااامثمون باحلركااام جياا  علااي م اابتلااا  عاان الساالاام الدكتاتو يااة الااا ماا م الاابال  

فع ااهتام فحس   وإتاا ةجال أن املقايفو مان السالاان وأعاوان السالاان ا اإلسالمية ا لد
 (.144بد وأن ين ل   وب احلديث: لاملر  على  ين نليل (ل

ا ميكاان أن يقااول اإلنسااان إن أقاايفو ماان القااذا ة وا يلااوث  من ااا لااي   كمااا إناا  إن 
 اقيفو اإلنسان من اللار اكتس   امثحة اللار.
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( يل  أن جمر  التقرو مان ال ناا فيا  145ل  تلاىل: لوا تقربوا ال ىن(لوللل هذا هو سر قو 
نااوف الوقااو   فيلاا م أن تكااون احلركااة نذيفااة إىل أبلااد احلاادو  وا تاارتبط بالسااالطا واةماارا  

 والر سا  من قري  أو بليد مالقاً.
م وجياا  علااى اإلنسااان أا ينخااد  بذ يلااة أن فااالن ل  مثاايم اجلم و يااة( مااثاًل  ةن  مثااي

 اجلم و ية إتا ا يكون  يكتاتو اً إذا ب ّدل هو وأعوان  كل أ بلة سنوام أو ما ألب . 
فماان الضاارو ي علااى احلركااة الن ي ااة الااا تريااد أن تنت ااي إىل إقامااة حكاام اهلل علااى ألااف 
ملياااون مسااالم  ااجتنااااو القالاااي عااان السااالاام م ماااا كانااات السااالاام و اثياااة أو انقالبياااة 

م و يااة مسااتبدة  يكتاتو يااة أو مااا ألااب   فااإن ذلاا  يسااب  أواً ترانااي عسااكرية أو  مثاسااة اجل
احلركااة ب ذاهتااا  وثانياااً يسااب  اهتااام النااام للحركااة واملاارتباا هبااا ولماان وضااع نفساا  مواضااع 

( كمااا ب احلااديث  وب حااديث آناار: لماان  ناال 141الت مااة فااال يلااومن ماان أسااا  باا  الذاان(ل
إذا  أيت إنساناً نرج من بيت باقياة ا واإلنساان  ( فمن الواض  أن 147مدانل السو  اهتم(ل

 اللا ي قا ملصوم بابيلة احلال ا فإن  تذن ب  سو اً...
 فمن الضرو ي أن يتجن  اإلنسان مواقع ااهتام.

ومواقع ااهتام هي: الثروة  القرو من السلاام  اليفف... كال هاذ  اةماو  هاي مواقاع 
 اهتام  م ما كان اإلنسان  لصاً.

أي حااال ف ااذا أيضاااً أصاال جياا  اتباعاا  ماان قباال القااامثما باحلركااة إتباعاااً صااا ماً  وعلااى
 وإا سقاوا.

ولذا نر، ب التا ي  أن كل عاغ وكل حركة اقيفبت من السلاام ان لقت على اةقلا  
  ساااااقات  وبااااااللكم نااااار، أن كااااال حركاااااة وكااااال فااااار  ابتلاااااد عااااان السااااالاام كاااااان ب حمااااال 

 ااطمئنان.
م ب اةصل اللاام وب القاعادة اةولياة  وإا فلكال قاعادة مساتثنيام  وا خيفى أن الكال

كموسى لعليا  الساالم( اقايفو مان قصار فرعاون لنصاح   وإباراهيم لعليا  الساالم( اقايفو مان 
ترو  إل لا    ونل اإلسالم لصلى اهلل علي  وآل ( اقيفو من أج ج ل وأج هلا  إل لاا مها  
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 مكة أيام اجلاهلية.ومها من كبا   جال السلاة ب 
 فمن الضرو ي إذن اابتلا  عن السلاام فر اً وحركًة.

وحنااان نااار، ب التاااا ي  أمثلاااة كثااااة مااان الاااارفا  ماااثالً مااان الاااذين اقيفباااوا مااان السااالاام 
وفساادوا وأفساادوا الدااي  أبااو يوسااف القاضااي  حيااث اقاايفو ماان هااا ون اللباسااي علااى فسااق  

لوكاان عصاار الرلايد ا ولايم برلايد ا عصاراً مذلماااً وفجاو   وسافك  للادما  وملاقرتاا  للخمار 
مرعباااً يالحذاا  اإلنسااان إذا  اجااع التااا ي  احملايااد الااذي غ يكاان فياا  كاتاا  التااا ي  ماان كتاااو 
البال   أما إذا كان مان كتّااو الابال  فيقاول كال لاي  وي ياف كال حقيقاة ولايم ذلا  مب ام 

 عند ( . 
اسي بالذام  وهلاذا كاان يفاا بغاا ماا أبو يوسف اقيفو من السلاام ومن ها ون اللب

أنااا ل اهلل حاااا  ب الااادما  واةعااااراض  ومااان القصااااص املدااا و ة عاااان أج يوساااف واملااااذكو ة ب 
التااوا ي : أن هااا ون اللباسااي قاار  الاا واج ب وجااة ةبياا   وهااي حمرمااًة علياا  كتاباااً وساانًة وإااعاااً 

 ة نساابية  فلا ضاات هااا ون ب وعقاااًل  لكاان توجااة أبياا  كاناات ألاارف مناا  وملت مااة  ينياااً بصااو 
 القضية قامثلة: لكيف ذل  أي ا اخلليفة وأنا توجة ةبي ( .

لكاان لاا وام هااا ون حالاات  ون ااسااتما  إىل صااوم اللقاال وصااوم الداار   قااال:  
سأساتفا املرجاع الاادي ! فاذه  إىل أج يوسااف وقاال لاا : إن هاذ  املاارأة تادعي أن أج اقاايفو 

 ومن ا فماذا تقول ب واجي من ا
لإ اااا تكاااذو ياااا أماااا  -ملاااا  أ، ميااال اخلليفاااة إىل ااقااايفاو من اااا  -قاااال أباااو يوساااف: 

املااؤمنا فااال ي ولنّاا  مااا تقااول(  فاااقيفو من ااا ضااا باً عاارض احلااامثط القاعاادة املداا و ة: لهاان 
مصاادقام علااى فااروج ن( واقاايفو من ااا هااا ون وأعاااى ةج يوسااف مامثااة ألااف   هاام ا أي 

 ا ج اً  لفتيا  هذ .  سا ألف مثقال من الفضة
هكااذا يكااون حااال املقاايفو ماان الساالاام الديكتاتو يااة والر سااا  املسااتبدين  وب قبااال 
هذ  القصة قصة أنر، للاغ لريف وهاو آياة اهلل احلااج ماال هاا ي الساب وا ي صااح  لارح 
املنذومااة: إن هااذا الرجاال كااان عابااداً تاهااداً ويااع الساالاان القاجااا ي ناصاار الاادين لااا  باساام 
هاااذا الرجااال وعلمااا  وتهاااد   وساااأل مااان أصااادقامث  هلماااوا نالااا  مااان هاااذا اللااااغ أن ياااأيت مااان 

 سب وا  إىل ط ران ة ا .



 

 108 

قاالوا لاا : إنا  ا يااأيت إلياا  ولاو طلبتاا   ةناا  مارتبط باااهلل ولاايم مرتباااً بالسااالطا. بلااد 
 ذل  سأل ناصر الدين لا : لوهل يذه  إىل احلج ح  نرا  ب طريق ( و 

ناا  قااد ذهاا  إىل احلااج الواجاا  وهااو مدااغول بااالللم وياار، الللاام فريضااة واحلااج قااالوا: لإ
 بلد ذل  سّنة( .

 قال ةصحاب : وهل يذه  إىل اللتبام املقدسةو
قااالوا: ذهاا  إىل اللتبااام وياار، الااذهاو إىل اللتبااام ساانة  والللاام فريضااة  ةناا  ياادير 

السفر انتلت أمو ها  وير، ذلا  حوتة علمية هنا   واحلوتة الللمية تقوم ب   فإذا ذه  إىل 
 قا مدرو . 

 قال: فنحن نذه  إىل نراسان  وهبذا املرب  تر من سب وا  ونرا . 
وعنااادما وصااال السااالاان إىل ساااب وا  تا   كثاااا مااان الناااام مااان  تلاااف منااااط  ساااب وا  

 وأ ياف ا وما ألب   وكلما سأل: هل جا  احلاج مال ها يو قالوا: لا( .
ساال إىل املااال هااا ي إنساااناً يقااول لاا : إن امللاا  يريااد تيا تاا . ذهاا  فاضااار إىل أن ير 

الرساااول و جاااع وقاااال للملااا : إن املاااال يقاااول إن ا أ تااابط بامللااا  وا أحااا  أن يااا و ن فاااإن 
 مدغول بلملي.

فنذاار ناصاار الاادين لااا  إىل  مثاايم وت امثاا  وقااال: جياا  علينااا أن نااذه  إلياا  سااراً باادون 
 اطالع   ك امثر قري .

 يم الوت ا : لنلم الرأي ما  أيت( .قال  مث
 فذهبا كفر ين عا يا وطرقا علي  الباو فجا  اخلا م  فقاا ل : إنا نريد الدي .

فذه  و جع وقال: ا نال  فدنال  وإذا باللاغ جالم على حصا مان القصا  وهاو 
تريادان( مدغول بتأليف   فجلسا عند  وسلما علي   فر  علي ما السالم وقاال: لمان أنتماا وماا 

 و
 قال: أنا ناصرالدين لا  وهذا  مثيم وت امثي.

 قال الدي : لماذا تريدان( و
 قاا: لكنا نريد تيا ت  ف ل ل  حاجة( و

قال: لكال  ا حاجة ي إىل حمتاج  إن  اجة من  أساي إىل قادمي  لكان حااجا إىل 
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 قاضي احلاجام  وليم من يسمون  باملل ( .
 نأمر برفع الضريبة عن ( وقال ناصر الدين لا : ل أا 

قااال احلاااج مااال هااا ي: لا  ةناا  ا فامثاادة ماان ذلاا   أمااا إذا  فلاات الضااريبة عاان كاال 
البلد فذل  لي  مفيد  أما أن ترفع ع  الضاريبة وجتلال الضاريبة علاى قااي ف اذا لاي  قاا 

 صحي   وإن ا أ يد ذل   ح  ا تكون كالرلوة ي( . 
ا : لوهااال تسااام  لناااا باااأن نبقاااى ب بيتااا  لنأكااال مااان وبلاااد ذلااا  قاااال ناصااار الااادين لااا

 طلام  ل راً( و 
قال: لا بأم(   صااح اللااغ  لعلاي بغاذامثي( وكاان الوقات ل اراً  فجاا  اخلاا م بابا  

 من اخلوص وعلي  قرصان من نب  الدلا وإنا  مل  وإنا  ما  ومللقة من اخلد .
يم حكومتا  أن ياأكال مان ذلا  قال هلما: لتفضال(  فلم يتمكن ناصر الدين لا  و مث

اةكل إا القليل    أنذ ناصر الدين لا  قسماً من اخلب  واملل  ب منديل ل  وقام وانصارف 
 من جملم الدي .

وكااان ناصاار الاادين لااا  إىل وقاات موتاا  يقااول: لإناا  عاااغ  بااان ماارتبط باااهلل وقااا ماارتبط 
 بالدنيا( .

ليااا  وآلااا ( حياااث قاااال: لإذا  أياااتم وهكاااذا نااار، صااادق حاااديث  ساااول اهلل لصااالى اهلل ع
الللمااا  علااى أبااواو امللااو  فقولااوا: باائم الللمااا  وباائم امللااو  وإذا  أيااتم امللااو  علااى أبااواو 

أي إ اام يلااو ون الللمااا  ةنااذ اةحكااام واملسااامثل ا لالسااتفا ة ماان لخصااياهتم  -الللمااا  
 فقولوا: نلم امللو  ونلم الللما ( . -ويلت م ومرك هم 
لااى احلركااة اإلسااالمية الااا تريااد مرضاااة اهلل واانت ااا  إىل حكومااة ألااف مليااون الواجاا  ع

مسالم  أن تبتلاد عان بياوم امللاو  واةمارا  ومان ألاب  م حا  تبقاى احلركاة علاى نذافت اا مان 
ناحيااة  وحاا  ا تاات م عنااد النااام مبااا يوجاا  انفضاضاا م ماان حااول احلركااة ماان ناحيااة ثانيااة  

 (.148مع اهلل فاهلل ينصر  لإن ينصركم اهلل فال قال  لكم(لوحيث إن ا اهد الذي يكون 
 

 قضاء حوائج الناس
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الكثا من القامثما باحلركة اإلسالمية يتومهاون أنا  لايم مان امل ام قضاا  حاوامثج الناام  
وإتااا امل اام االااتغال باحلركاااة فقااط  وهااذا تعاام نااااطئ  فااإن احلركااة ا تتقاادم إا باجلمااااها  

حاااااول حركاااااة ماااااا إا إذا قااااادمت هلااااام اخلااااادمام ااجتماعياااااة  وقضااااات واجلمااااااها ا يلتفاااااون 
حوامثج م  وم ما كانت احلاجة صغاة فإ ا ب نذر احملتاج كباة وب املثل: لصاح  احلاجاة 

 أعمى ا ير، إا قضا ها( .
فماان الضاارو ي أن ي ااتم القااامثمون باحلركااة بقضااا  حااوامثج النااام حساا  امليسااو   فااإن  

ام حاوهلم وااساتما  إلاي م و عام نا ام  والساا مل ام إىل اهلادف ذل  يوج  التفاف الن
 املندو   أي لاحلكومة اإلسالمية اللاملية( بإذن اهلل تلاىل.

ومااان هناااا واااد أن  ساااول اإلساااالم والصاااديقة الاااااهرة فاطماااة ال هااارا  واةمثماااة الاااااهرين 
قاااد ة واملكناااة  لصاالوام اهلل علاااي م أالاااا( كااانوا يسااالون ب قضاااا  حاااوامثج النااام حسااا  ال

ح  أن الرسول لصالى اهلل عليا  وآلا ( كاان إذا غ ياتمكن مان قضاا  احلاجاة ب وقات الالا  
 والسؤال كان جيلل قضا ها  يناً على نفس .

 هذا جابر بن عبد اهلل اةنصا ي حيدثنا فيقول: 
كنا ب ق وة مع  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وب  جوعناا جان الليال  وتاأنرم عان 
الرك  وأنانت ناقا وعصت  فلم أنكن من إ اض ا  وبقيت متحااً وحدي ب للمة الليل 

 بالصحرا   وأنا أناف اللدو  وإذا ج أيع صوتاً من نلفي لهذا جابر( .
فلرفاات أناا  صااوم  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وكناات أعلاام أن الرسااول ماان عا تاا  

 لف عن الساا عااج  أو مان ا ياتمكن مان الساا أو التأنر عن الرك  ب ق وات   ح  إذا 
 الضليف أو املريض أو ا روح أسلف .

 فقلت: لنلم يا  سول اهلل أنا جابر( .
فتقدم إي الرسول وأنا ب ذل  الوقت لاو فقال ي  ساول اهلل: لماا لا  ياا جاابر هناا 

 وملاذا غ ن، مع الرك ( و
 نت وغ أنكن من إ اض ا( .قلت: ليا  سول اهلل إن ناقا عصت وأنا
فأقاااام الناقاااة.    -وهاااو املااااهر ب كااال لاااي   -فتقااادم الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( 

لااب  يدياا  وبسااط كفياا  وقااال ي: ليااا جااابر ضااع  جااالً علااى كفااي و جااالً علااى متاا  وا كاا  
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 الناقة( .
 قلت: ليا  سول اهلل ا أفلل ذل ( .

 ميكن  كوهبا إاّ بالصلو  على مرتفع ا ( . ةن الناقة ا -قال: لإفلل ما قلت 
   قال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (: ليا جابر أل  توجة( و

 قلت: لا يا  سول اهلل ( .
 قال: وغو

 قلت: ةن أج قد مام وعلي  يون من  وا أستايع ال واج.
   ياان أبياا   قااال  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: ليااا جااابر أنااا اكن ا أملاا  قضااا

ولكن امثت  ب فصل التمر ةعاي  ما تتمكن با  مان قضاا   يان أبيا     لاوق   ساول اهلل 
 لصلى اهلل علي  وآل ( لل واج.

فلمااا كااان فصاال التماار ذهباات إلياا  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( فااأعاى  ياان أج ماان التماار  
 (.142الذي جا   من ال كاةل

م مااا نكاان يلاااي حاجااام النااام ويتفقااد  وهكااذا كااان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (
 أمو هم الصغاة من ا والكباة.

ويااااروي بلااااض املااااؤ نا عاااان بلااااض الصااااحابة: أن النااااام كااااانوا يااااأتون إىل  سااااول اهلل 
بأطفااااهلم الصاااغا  حااا  ياااؤذن الرساااول ب أذ ااام اليماااىن ويقااايم ب أذ ااام اليسااار، لة اااا سااانة 

حياث إن ما  الافال كالداريط يأناذ ماا يلقاى  مستحبة وقد ثبتات أمهيت اا ب الللام احلاديث 
إليااا  مااان يلااا  وبصااار  وساااامثر جوا حااا  وحواسااا   وساااتؤثر تلااا  املللوماااام فيااا  تلقامثياااا ب أياااام  
كرب .. تؤثر ب قول  وفلل  وب تفكاا   وهناا  حاديث عان  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (: 

ذا مام  مام جسم   أماا  وحا  (. وكذل  اإلنسان إ150لاطلبوا الللم من امل د إىل اللحد(ل
فال نوم  ولذا يستح  تلقا امليت ب اللحد وب القرب كما هو مذكو  ب الكتا  الفق ياة  
وقااااد ثباااات علمياااااً أن  وح اإلنسااااان تلااااي حاااا  بلااااد املااااوم. ف ااااذا احلااااديث ثاباااات ا لاااارعاً 

 فحس   وإتا علمياً أيضاً بالنسبة إىل الافل وبالنسبة إىل امليت( . 
أي حاااال: فكاااان الناااام ياااأتون بأطفااااهلم الصاااغا  إىل الرساااول لصااالى اهلل عليااا   وعلاااى 

                                                           
 .34ح 233ص 11ا  ا  اةنوا : ج  142
 .401  ص2ا تفسا القمي: ج  150



 

 112 

وآل ( والرسول لصلى اهلل علي  وآل ( كان يؤّذن ويقيم ب آذا ام بكال  حاباة صاد   و مباا باال 
الصاال ب حجاار  سااول اهلل وواام مالبساا   فكاناات أماا  ت  ماا  لأي تقاااع علياا  بولاا  ( فكااان 

ل ( يقول بكل لااف: ا ت  ماوا بالصال  فاإن اقسال ثاوج وتاذه  الرسول لصلى اهلل علي  وآ
آثاااا  الباااول أماااا أذ، الافااال فساااتبقى آثاااا   ب جسااام  و مباااا ب  وحااا  ويتلقاااد الافااال بساااب  

 (.151ذل ل
هباااذ  اةنااااالق الرفيلاااة علمنااااا  سااااول اهلل لصااالى اهلل علياااا  وآلااا ( طرياااا   ضااااا اهلل أوًا  

 اإلسالمية ثانياً.وطري  استقااو اجلماها حول احلركة 
وهكذا كان علي أما املؤمنا لعلي  السالم( الاذي  ارج مان مد ساة  ساول اهلل لصالى 
اهلل علي  وآلا (  حا  أنا  كاان قاد جلال ب وساط الكوفاة بيتااً وياا  لبيات القفاص(  حا  إذا  
م  كان إلنسان حاجة واستحى من علي أن يواج    والكل يللم أن علياً علي  الصالة والساال

كان قريباً مان كال الناام وبيان م  وغ يكان  يكتاتو يااً مساتبداً يتجنا  الناام ويتجنباو   وكماا 
( ياادو  ب أسااواق املساالما  ويقضااي ب 152يقااول أحااد تالميااذ اإلمااام لكااان فينااا كأحاادنا(ل

املسجد بين م  ويلااي حاجااهتم  وخياا  هلام ويصالي هبام  وماع ذلا  قاد صانع بيتااً يسامى 
إذا عجا  إنساان عان الوصاول إىل اإلماام أو اساتحى مان مواج تا  ا كاان  ببيات القفاص  حا 

يكت  حاجت  ب و قاة ويقاذف بتلا  الو قاة ب بيات القفاص    ياأيت اإلماام إىل ذلا  البيات 
 ويفت  باب  املقفل ويأنذ اةو اق ويالع على احلاجام   يقضي ا.
ذها  إىل احلماام ذام مارة ا  وينقل التاا ي  أن اإلماام الرضاا لعليا  الساالم( ب نراساان

وهاااو إماااام ملصاااوم مااان قبااال اهلل ووي الل اااد ب الذااااهر للخليفاااة  وفااات نفاااوذ  مداااا ق باااال  
اإلسالم ومغا هبا  و قم ذل  كان اإلمام يذه  إىل احلمام بدون ندم أو حدم  ةن اإلمام 

ماام ب احلماام وبينماا كاان اإل -والرسول والقامثاد واملصال  احلقيقاي جيا  أن يكاون باا الناام 
 إذ جا    جل ا يلرف اإلمام  وقال: يا هذا لإ ل  ل ري(لأي امسح  بالكيم لتنذيف ( .
فأنااذ اإلمااام الكاايم وصااا  ياادل  جساام   وإذا بدااخص ياادنل احلمااام وياار، اإلمااام 

 وهو يدل  جسم ذل  الدخص الريفي بالكيم  قال للريفي: ليا هذا ما تفلل( و
 ا التمست من هذا الرجل أن يدل  جسمي( .قال: لغ أفلل ليئاً وإت
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 قال: لويل  هذا إمام  ووي الل د( .
وعناادما عاارف الرجاال الريفااي ذلاا  امتنااع  فقااال اإلمااام لاا :  قااي علياا  إا مااا بقياات 

 على حال  ح  أّذ تنذيف ( .
 ونذف  اإلمام  حس  طل  الرجل من  حا غ يكن يلرف .

ة والساااالم( يقضاااون حاااوامثج الناااام املا ياااة إىل وهكاااذا كاااان امللصاااومون لعلاااي م الصاااال
 جان  تلليم م وتربيت م على اةنالق والفضيلة.

فكاال حركااة إذا أ ا م أن فذااى بقبااول النااام والتفاااف م حوهلااا جياا  علي ااا أن تقضااي 
حاوامثج الناام حسا  اساتااعت ا  فاإن هاذا أصال م ام جيا  مراعاتا  حا  تاتمكن احلركاة مان 

 التأثا ب اجلماها.
 

 إلتقان في العملا
علاااى القاااامثما باحلركاااة اإلساااالمية اللاملياااة اإلتقاااان ب كااال لاااؤو م: الللمياااة واللملياااة  
اةنالقيااة واليفبويااة  التنذيميااة والتوعويااة وقاهااا. فااإن اإلتقااان ا أوًا ا يسااب  صااحة اللماال 

تقن ةمااو   والفكاار واحلركااة  وثانياااً يسااب  ثقااة اجلماااها باحلركااة  فااإن النااام يلتفااون حااول املاا
 وحول اةليا  املتقنة  فإن كل تقدم ب احلياة إتا هو بفضل اةمو  املتقنة.

واملتقن من الللما  واخلاباا  واملاؤلفا  ومان الاد وم واخلااباام والكتا  والتنذيماام  
 والنداطام.. وح  املا يام كالدو  واةلبسة والوسامثل وقاها.. هي املفضلة عند النام.

 أي أمر إذا  اعت  احلركة   ت  وإن غ تراع  نسارم  فاإن ال ياف إذا ل ار فاإلتقان ب
للنااام ب قاااول  أو عماال  أو حركاااة  أو كاااالم  أو تااأليف  أو نباااأ  أو تنذاايم  أو قاااا ذلااا   

 انفضوا من حول هذا الدي  اهل، قا املتقن.
( قاال 153قن(لولذا قال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآلا (: لإذا عمال أحادكم عماالً فليات

ذلاا  ب حااديث مداا و   حيااث كااان أحااد أصااحاو  سااول اهلل يساامى ساالداً  وهااو لاااو 
ندط ذكي  وكان خيدم اإلسالم ندماة كبااة  فماام هاذا الدااو  وقاد لايع الرساول لصالى 
اهلل عليااا  وآلااا ( هاااذا الدااااو باااال حاااذا  وا   ا  ب صاااو ة مااان ماااام أحاااد أعااا  أصااادقامث  أو 
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اهلل علياا  وآلاا ( ميدااي أحياناااً علااى   وم أصااابل   كمااا إذا كااان  أقربامثاا   وكااان الرسااول لصاالى
اإلنسان ب تحام لديد  وكان لصلى اهلل علي  وآل ( يأنذ اجلناتة مان جوانب اا اة بلاة ويادو  
حوهلااا  فلمااا جااي  هناااتة ساالد ووضاالت علااى القاارب   ناال  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 

د   وصاّف اللاو واةحجاا  أماما   وكاان يقاول ملان يلينا : القرب فتناول اجلثماان ووضال  ب حلا
لناااول  اللااو وناااول  الاااا ويباا  اللحااد بيااد     أهياال الاايفاو علااى القاارب وأم ساالد حاضاارة  

 فقالت هنيئاً ل  يا سلد اجلنة( .
 الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( قال هلا: يا أم سلد ا فتمي على اهلل اجلنة.

لما قال بلض اةصحاو للرسول لصلى اهلل علي  وآل (: يا  ساول اهلل وبلد تفرق املس
  أينا  فللت هذا اليوم عجباً  لقد مديت ب جناتة سلد بال   ا و

 قال: ةن  أيت املالمثكة هكذا  فاقتديت هبم.
 قالوا: يا  سول اهلل  أينا  ندي على   وم أصابل و

ا وقاد أ ا  النال أن ي اري املسالما هاذ  قاال: وكاذل  كانات نداي املالمثكاة مان ال حاام 
 احلقيقة  وإا فإن املالمثكة ليست أجساماً كاإلنسان ا .

 قالوا: يا  سول اهلل  أينا  تأنذ ميا السرير ويسا   الذي كان اجلثمان علي و
قال: كانت يدي بيد جربمثيل وكلماا  ا  جربمثيال   م  ف او كاان حيمال اليماا واليساا  

 يما واليسا .وأنا كنت أمحل ال
 قالوا:   يا  سول اهلل  أينا  ن  الثقوو با اللو واةحجا و

 (.154قال الرسول لصلى اهلل علي  وآل (: إذا عمل أحدكم عمالً فليتقنل
يل : أن الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( كاان يرياد اإلتقاان حا  ب تصافيف اللاو ولاد 

  يسر  إلي  البلى. بلض ا إىل بلض ح  إذا كان فت اليفاو فال
انذروا إىل ضارو ة اإلتقاان ب كال لاي  حا  ب البناا   انال القارب الاذي لايم لا  منذار 

 وا مستقبل وا بامثع وا مديف  لكن املسلم جي  أن يتللم اإلتقان ب كل صغاة وكباة.
قال املسلمون: يا  ساول اهلل بلاد كال ذلا  قلات ةم سالد: ياا أم سالد ا فتماي علاى 

  اجلنة  كيفو أا يذه  سلد إىل اجلنة مع ما قلت  حول سلد وعملت واهلل
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 قال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (: نلم إن القرب ضم سلداً ضّمة.
 قالوا: وغ يا  سول اهللو

 (.155قال: ةن  كان ب ن ل ق  مع أهل  سو ل
غرياا  أن لاايم ماان الغرياا  أن يؤكااد اإلسااالم علااى هااذ  اةمااو  وإن صااغرم  إن ماان ال

 151يتاوهم اإلنساان ناالف ذلاا   فااجل ا  مارتبط مباا عملاا  اإلنساان لوأن سالي  ساوف ياار،(ل
( وإن كاااان مثقاااال حبااة مااان اخلااار ل  فكااال لاااي  لااا  157(لوأن لاايم لقنساااان إا ماااا سااالى(ل

(. ا 158موضع وكل لي  ل  تقدير  وكل لاي  لا   ارة وجا ا  لإتاا جتا ون ماا كناتم تلملاون(ل
وإن نداايط وإن أجاهااد ب ساابيل اإلسااالم  وإن أ يااد إقامااة حكومااة  يقااول إنسااان إن عاماال

اإلساااالم  وإن ي أعماااااً كثااااة    يااايف  بلاااض الواجباااام ويذااان أن تااار  تلااا  الواجباااام أو 
 إتيان بلض احملرمام ليم مب م.

( فاالقرب ضام سالداً ضامة ةنا  كاان 152ا.. كل لي  م م لوكال لاي   عناد  مبقادا  (ل
 مع أهل   وعلى أي حال هذ    وم بليغة جداً للذين يريدون القيام باحلركة.ب أنالق  سو  

واجل ااة الااا نريااد طرح ااا هنااا هااي ج ااة لاإلتقااان ب اللماال( فباإلتقااان ب اللماال يتقاادم 
اإلنسان وبلدم  يتأنر  وليم ل  أن يكون هداً ب تفكا  وب عمل  وب تأليف  وب قولا  وب 

ن   فاحلاااكم واللاااغ واخلاياا  والثااو ي الااذي يريااد احلركااة والتقاادم حركتاا  ونضااال  وسااامثر لااؤو 
 وانتدال املسلما  يل م أن يكون متقناً ةعمال  اتقاناً لديداً.

هااذا حااديث لللاا  قرياا  ب أنذا نااا  ةننااا ا وااد مثلاا  ب تماننااا  وب عاملنااا امللاصاار. 
الكوفااة وإذا باا  ياار، فقااااً  لاايخاً  اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( كااان ميدااي ب لااوا   

طاعناً ب السن يتكفف. وقف اإلمام ووقف من كان ملا   وتوجا  إلاي م وقاال هلام: ماا هاذاو 
لغ يقااال مااان هاااذا لماااا( تساااتلمل ب اللغاااة اللربياااة لغاااا اللاقااال  أماااا لمااان( فتساااتلمل لللاقااال  

 فكأن لعلي  السالم(  أ، ليئاً قريباً( .
 ا إن  نصران قد كرب وعج  فأنذ يتكفف النام.قالوا: يا أما املؤمن
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قااال اإلمااام لعليااا  السااالم(: ماااا أنصاافتمو   اساااتلملتمو  حاا  إذا كااارب منلتمااو ! أنفقاااوا 
 (.110علي  من بيت املالل

والكوفاة ب تماان اإلماام ا حسا  ذكار بلاض املاؤ نا ا كاان في اا أ بلاة مالياا نسامة  
ح  من فقا واحاد قاا مسالم يتكفاف    يقاول: ماا ففي هذا البلد الواسع  اإلمام استغرو 

 أنصفتمو .
يلااا  أنااا  ملاااا كاااان لااااباً كاااان يلمااال ويكااادح  ويكتسااا  املاااال ويلاااي،  حااا  إذا عجااا  

 تركو   فأمر ل  برات  يكفي .
 انذروا إىل اإلتقان  إذ ب حكومة أما املؤمنا اللذيمة ا يوجد ح  فقا واحد!!

  السالم( يقول: لللل هنا  باليمامة أو احلجات من ا ع د وب كالم آنر لقمام لعلي
 (.111ل  بالدبع(ل

الدولة اإلسالمية الواسلة  وهي أكرب  ولة ب ذل  اليوم ويرأس ا اإلماام لعليا  الساالم( 
 غ يكن ح  ب أفقر مناطق ا حمتاج واحد  هذا ملىن اإلتقان.

أن كتاااو لالتحاادي اللاااملي( وهااو   تلااالوا إىل عاملنااا اليااوم  فقااد ذكرنااا ب حااديث ساااب 
( ملياون فقااا  هاال 30كتااو قاارج تارجم إىل اللربيااة ياذكر: أن ب أمريكااا وحاادها أكثار ماان ل

 هذا إتقانو أم أن النذام اإلسالمي هو املتقنو
ولقاااد ذكااارم صاااحف اللااااغ ب مناسااابام  تلفاااة أن ب اللااااغ أكثااار مااان ألاااف ملياااون  

 الا .فقا. يل  ما يقرو  بع البدرية 
واإلتقاان لايم ملنااا  اإلتقاان ب الكتاباة  أو اإلتقااان ب ال  اعاة  أو اإلتقاان ب الصااناعة 
فقااااط  باااال ملنااااا  اإلتقااااان ب كاااال لااااي   ومناااا  اإلتقااااان ب احلكومااااة واإل ا ة والسياسااااة  وب 

 احلاكم اةعلى  ولخصيام الثو ة والدولة.
 

 الوفاء
ف مليااون مساالم اللاملياااة أن يتمياا وا عااان ا بااد للمجاهاادين ب سااابيل إقامااة حكومااة ألااا
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قاهم بالت ام م باخلل  اإلسالمي الكرمي لكي جيذبوا النام إلي م.. ومان اةناالق اإلساالمية 
 الكرمية لالوفا ( .

اإلنسااان الااوب يثاا  باا  النااام وحيساانون الذاان باا   وكاال ماان يصااا ق  يلماام مناا  الصاادق 
الصداقة ملا . بينماا قاا الاوب ا يثا  با  حا  ةن  يذل صديقاً ل  باستمرا   وا يقاع نيط 

أصاادقا   وا ينسااجمون ملاا  كاال اانسااجام  ويكونااون مناا  علااى حااذ  ةناا   مبااا ياايفك م. ولااو 
تلاماال النااام مااع ا اهاادين  ااذ  وغ يضاالوا فااي م ثقاات م  فسااوف يلااو  ذلاا  بالضاار  الكبااا 

جتميع اجلمااها والساا هباا قادماً  على احلركة اإلسالمية كنتيجة لذل . فال تستايع احلركة من
إىل اةمااااام. فااااالالتم أن يكااااون أعضااااا  احلركااااة متحلااااا بصاااافة لالوفااااا ( لاااايم مااااع أصاااادقامث م 

 فحس   بل ح  مع اةعدا  أيضاً ب امللاهدام وأمثاهلا.
وماان أسااباو واااح  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( الذاهريااة هااو الت اماا  بالوفااا . وكااان 

ي  وآل ( وفياً إىل أبلد احلدو   ولذا نداهد أن بلض أصحاب  الذين صاا ق م غ لصلى اهلل عل
 ينقل  علي م وإن انقلبوا علي   بل كان يلت  هبم ويذ ر الوفا  هلم..

ذام مرة جتسم أحاد أصاحاو الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( وايا  لحاطا  ابان أج 
سااام حاطااا  حقااا  مرماااا  ووااا  ب بلتلااة( علاااى املسااالما ب قضاااية فااات  مكاااة  ولااو كاااان جت

إيصال اةنبا  إىل أعدا  الرسول ب مكة لكانت تراق  ما  كثاة  وا يللم بلدها من يكون 
 الراب  ب امللركة  الرسول أم املدركونو

وكان لصلى اهلل علي  وآل ( قد قر  فت  مكة بصو ة سرية وسلمية ح  ا تراق الدما   
قط مكااة ب أياادي م ويستساالم أهل ااا لقسااالم وحلكومااة أي أنااذهم علااى حااا قاارة لكااي تساا

اهلل سبحان  وتلاىل ا وذل  على أثر نقاض الكفاا  املكياا الل اد الاذي كاان الرساول قاد أبرما  
مل اام ممااا أعاااى الرسااول املاارب  اللاارب فضااالً عاان املاارب  الداارعي ب فاات  مكااة ب قصااة طويلااة 

لااا ( فااات  مكاااة والتحااار  حنوهاااا ساااراً كتااا  مدااا و ة ا  فلماااا قااار  الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآ
 لحاط  بن أج بلتلة( إىل الكفا  خيربهم بل م الرسول.

وقااد علاام الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( بالكتاااو وأ ساال علياااً لعلياا  السااالم( والاا با 
ليأنذوا الكتاو من املرأة الا كانت مرسلة من قبل حاط  إىل أهل مكة  فأنذ علي لعليا  

 تاو من ا  و جع ب  إىل  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( .السالم( الك



 

 118 

وعناااد ذلااا  أ ا  بلاااض الصاااحابة أن يقتااال حاطبااااً علاااى هاااذ  اخلياناااة الكبااااة ا واحلااا  
الدرعي واللرب كالمها يلايان للرسول ح  اانتقام من حاط  بقتل   فإن اجلاساوم حكما  

آل ( حال  ون ذل  وعفا عن حاط   ب اجل امثي القتل ا لكن وفا  الرسول لصلى اهلل علي  و 
قصة فا التا ي  إىل هذا اليوم من عذمة الوفا  في ا  فكان لصلى اهلل علي  وآل ( وفياً ا مع 

 أصدقا   فحس   بل ح  مع الذين يرتكبون نيانة كرب،  أمثال حاط .
وب قصاااة أنااار،  تاااآمرم جمموعاااة علاااى حيااااة الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  ولكااان 

 (.112املؤامرة انكدفت فلفا الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( عن مل
هاذا الداي  ميكان أن ياذكر ب حكماة الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا (  وميكان أن ياذكر 
ب وفاااا  الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  وميكااان أن ياااذكر ب تااادبا الرساااول لصااالى اهلل عليااا  

 لسا باةمة إىل اةمام.وآل ( حيث كان أقد  النام على اع الكلمة وا
عفا عن حاط  وعفا عن املتآمرين الاذين أ ا وا قتلا  بالاذام  ذلا  ةن الوفاا  يوجا  
التفاف النام حول الوب  سوا  أكان فر اً عا ياً أو عاملاً  نايباً  تاجراً   جاًل  امرأًة  ح باً  

 منذمًة  هيئًة  حركًة  اليًة... وقاها.
سالمية  الذين يريادون الوصاول إىل اهلادف  جيا  علاي م أن جيللاوا القامثمون باحلركة اإل

الوفاا  مان أصااوهلم اةنالقياة الرمثيساية الااا يراعو اا ب حااال احلركاة  وعناد تكااون التياا  اللااام  
أي احلركااة اللامااة  وبلااد احلركااة حااا الوصااول إىل احلكاام ب اة ض علااى ألااف مليااون مساالم  

م حول اإلنسان  وإذا صا ق اإلنسان جمموعة لغرض اللمل وبدون هذا اةصل ا يلتف النا
مل م    انفصلت تل  ا موعة  جي  على اإلنساان اساتقااهبا إىل أبلاد حاد وأقصاى قاد   
وح  إذا غ يتمكن من استقااهبا جي  أن يبقوا متصا قا ا متحا با  فإن ااندقاقام ب 

 (.113لوا تناتعوا فتفدلوا وتذه   حيكم(لاحلركام والتجملام مصاها الن امثي هو الفدل 
وهكااذا ناار، ب قصااص اةنبيااا  واةمثمااة لصاالوام اهلل علااي م أالااا( وقصااص الللمااا  

 أمثلة ايلة من الوفا  اللجي  مع الصدي  واللدو ومع الفئام ااجتماعية املختلفة.
 ماااا وقاااد جاااا  ب أحاااوال إياعيااال صاااا ق الوعاااد لوهاااو قاااا إياعيااال بااان إباااراهيم علي

الصاااالة والساااالم( حياااث يقاااول اهلل تلااااىل فيااا : لواذكااار ب الكتااااو إياعيااال إنااا  كاااان صاااا ق 
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(: إن تسميت  لعلي  السالم( بصا ق الوعد ةجل أن  حّد  مع  جل موعداً وكاان 114الوعد(ل
نااا ج املدينااة  فقااال ذلاا  الرجاال: لإن ي موعااداً ب املدينااة( فسااأذه  إلي ااا واباا  أناات هنااا 

 ي .ح  أ جع إل
فذه  الرجل إىل املدينة ونسي موعد  مع إياعيل نسياناً مالقاً  والتغل بأعمالا  مان 
الصاااااباح إىل الليااااال  وهكاااااذا ب الياااااوم الثاااااان والثالاااااث  والراباااااع  وب اةسااااابو  اةول والثاااااان 
والثالااث... وهكااذا.. إىل ثااالث ساانوام وإياعياال لعلياا  السااالم( وفااا اً بوعااد  غ يبتلااد عاان 

وإتااا كااان يدااتغل بااالتبليم وأعمااال أناار، ب القاار، الااا كاناات جماااو ة لااذل  املكااان  مكاناا   
فكان كلما ذه  إىل مكان عا  إىل موعد  ويسأل من كان هنا  حول صاحب  الذي ضرو 
ملاا  موعااداً فيقولااون لاا : لذهاا  إىل القريااة الكذامثيااة وساااجع ب اللياال أو اللصاار مااثاًل( فااإذا 

 كذا.  جا  فأنرب  إن آم وقت
فبقااي إياعياال هنااا  ثااالث ساانوام ينتذاار الرجاال  وذام ماارة وعاان طرياا  الصاادفة ماار 
ذلاا  الرجااال مااان ذلااا  املكااان و أ، إياعيااال هناااا  وتاااذكر الوعااد  وقاااال: ياااا إياعيااال كياااف 

 بقيت ب هذا املكانو
قااال: إتااا بقياات وفااا اً بوعاادي  يلاا  أناا  وعاادت  أن ترجااع وغ فااد  الوقاات  فبقياات 

ع   فكنت ألتغل مب نا وهي تبليم  سالة اهلل سبحان  وتلاىل ب هاذ  اةطاراف ا أنتذر  جو 
 . -فإن م مة التبليم ا  ص بلداً مليناً وإتا جي  التبليم ب كل مكان 

إن بقا  إياعيل ب مكان الوعد وانتذا   لصديق  ثالث سنوام إتا كان لسب  م ام  
ساااالم( إتاااا هااام أساااوة ل ماااة  ولاااذل  نلّاااد اهلل موقاااف هاااو: أن أنبياااا  اهلل واةمثماااة لعلاااي م ال

إياعيااال بآياااة كرمياااة ب القااارآن لكاااي ياااتللم الناااام منااا  الوفاااا  ويقتااادوا بااا   وقاااال: ل واذكااار ب 
 (.115الكتاو إياعيل إن  كان صا ق الوعد وكان  سواً نبياً(ل

ية ماان فيجاا  علااى كاال حركااة إسااالمية ا جتاهااد ب ساابيل إنقاااذ ااااها اةمااة اإلسااالم
ااسااتلما  والتخلااف واجل اال ا أن تراعااي هااذا اةصاال اةنالقااي اهلااام لالوفااا ( مراعاااًة  قيقااًة 

 جداً.
أما إذا تنات  هذا وذا  انتالف بين ما ب الفكر أو ب السياساة أو ب طريقاة اللمال  
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وتناسوا ما بين ما من عالقاام متيناة  ف اذا هاو الاذي يساب  تقلاص احلركاة وانفضااض الناام 
 من حوهلا  وعدم الثقة هبا  باإلضافة إىل انفصاهلم عن ا وعمل م ضدها.

ويذكر ب أحوال آياة اهلل اللذماى اإلماام السايد أباو احلسان اةصاف ان ل محاة اهلل عليا ( 
 أن  كان من صفات  احلميدة الوفا .

 و  نلاام  الوفااا  بكاال  قااة  حاا  أناا  سااافر ماارة إىل الكالميااة ا إبااان قيا تاا  اللامااة ا لياا
اإلمااااما الكاااالما لعلي ماااا الساااالم(    ساااأل بلاااض أصااادقامث  قاااامثاًل: كاااان هناااا  كاسااا  
بسيط ب باو الصحن قبل ثالثا سنة وكنت أليفي من  بلض اةلايا  حاا كنات طالبااً ب 
احلوتة  ف ل هو موجو و فبا  م ااعة والتقت باذل  الباامثع البسايط  وقاد لااخ وكارب وصاا  

الوا ل : إن السيد أبا احلسن اةصف ان يريد   فجا  الرجل مسرعاً  فقال طاعناً ب السن  فق
 السيد للرجل: هل تذكرنو
 أجاو: ا يا سيدنا.

قال: قبل ثالثا سنة حا كنت طالبااً ب احلاوتة كنات أتار   علاى حملا  وألايفي منا  
 بلض اةليا .

 أجاو الرجل: ا أتذكر.
أتااذكر أناا  كناات تقااول ي: بأناا  ا نلاا   ا اً   قااال الساايد: أمااا أنااا فأتااذكر.. وأيضاااً 

 وكنت ب ضي  من اإلجيا   وعامثلت  كباة ف ل احلال كذل  اكنو
قال الرجل: ا يا سيدنا إن عادة مان بناايت قاد تا وجن  وقاد نّفات مساؤوليا أماا  ا ي 

 فال تالت مستأجرة.
 قال ل  السيد: لاذه  واليف  ا اً  وأنا سا ساعد ( .

هاا  الرجال والاايف،  ا اً وسااعد  الساايد مان بياات املاال  وهااذ  صاا م قصااة وبالفلال ذ
توذجية تذكر ب أحوال السيد املرحوم  فكان من صفات  الوفاا  حا  بلاد ثالثاا سانة  وحا  

 مع الكاس  البسيط الذي كان يديفي من  بلض اةليا  ب وقت  ما.
ع  تلااف التيااا ام اللاملااة علااى احلركااة اإلسااالمية اللامليااة  إذا أ ا م  اا  وإنااالص ااا

السااااحة اإلساااالمية إلنقااااذ اةماااة مااان باااراثن الكفاااا  واملساااتلمرين الدااارقيا والغاااربيا ووليااادهتم 
الص يونية وعمالمث م ب املناقة  جي  علي ا أن تراعي الوفا  بكل  قة وأمانة  ولاذا نار، حنان 
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الل ااد وا يضاالون للوعااو  قيمااة  ذم باا  اللبااام وباا  أميااة ب التااا ي   ة اام كااانوا ينقضااون 
ونار، ذلاا  ب قصااص مداا و ة بااا ملاويااة واإلماام احلساان لعلياا  السااالم(  وبااا ي يااد وقااا   
وبا نلفا  ب  اللبام وأج مسلم اخلراسان  واإلمام الرضا لعلي  السالم( والفضل بان سا ل 

 وقاهم مما هو كثا.
ب احلركااة أوفيااا  مااع كاال ماان يسااتح  ف ااذ  عاارب جياا  علينااا أن نلتاارب هبااا  وأن نكااون 

 الوفا .
 

 السالم أساس قيام الحركة
لااالا  اإلساااالم هاااو الساااالم  ولاااذا إذا التقاااى املسااالم باااآنر قاااال لااا : لالساااالم علااايكم( 
وجيي  لعليكم السالم( وكما يبتد  بالسالم على أني   كاذل  حاا خياتم تيا تا .. ويسامى 

ف يقاول: لالساالم علايكم( أيضااً أو لعلايكم الساالم( بسالم الو ا   فإذا أ ا  ال امثار أن ينصار 
فاإلسااااااالم  يااااااان الساااااااالم  ولااااااذا يقاااااااول اهلل تلااااااااىل ب القاااااارآن احلكااااااايم: لا نلاااااااوا ب السااااااالم  

 (.111كافًة(ل
وليساات احلاارو واملقاطلااة وأسااالي  اللنااف إا وسااامثل اضااارا ية لاااذة  علااى ناااالف 

مليتة وما ألب   فاةصال هاو الساالم  اةصول اةولية اإلسالمية  حاهلا حال ااضارا  ةكل ا
ولذا تقد  احلارو بقاد ها ب اإلساالم  وماع ذلا  يقاول تلااىل: لفمان اعتاد، علايكم فاعتادوا 

 (.118(.   ب مكان آنر يقول: لوأن تلفوا أقرو للتقو،(ل117علي  مبثل ما اعتد، عليكم(ل
لوام اهلل علاي م وكذل  كانت السااة النبوياة وسااة فاطماة البتاول واةمثماة الاااهرين صا

أالااا  فكااان السااالم لاالا اً هلاام ب كاال لااؤو م  وحاا  ب حااروهبم  وهااذا النجاااح املنقاااع 
النذااا لنااال اإلساااالم واةمثمااة إتاااا هاااو ةساااباو ماان الت اااا الساااالم الااذي يتحلاااون بااا  ب كااال 

 لؤو م.
إا بسو    ولذا ود اللباسيا واةمويا واللثمانيا ذهبوا حيث ا يذكرهم أحد مالقاً 

بينمااا قااا ة اإلسااالم احلقيقيااون يااذكرون بكاال نااا ويلاارف م النااام بالسااالم واللفااو أو الصااف   
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 يقول الداعر عن لسا م:
 ملكنا فكان اللفو منا سجية***وملا ملكتم سال بالدم أبا  

 فحسبكم هذا التفااوم بيااننا***وكل إنا  بالذي فيا  ينض 
الااذي سااب  تقدماا  أوًا  وكااان السااب  ب تقدماا  ب  اناااوا  اإلسااالم علااى السااالم هااو

املرة الثانية  بلد ق و الصليبيا لبال  اإلسالم من الغرو  واملغول من الدرق  وبالسالم نرجاوا 
 أن نقدم اإلسالم ب هذا القرن امللي  بغ و الدرق والغرو لبال  اإلسالم.

السااالم الااذي ا ااذ  لاالا اً  الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( إتااا تقاادم ا كمااا سااب  ا ب
وعلايكم ا ماثاًل ا مبكاة حينماا كانات عاصامة الكفار وعاصامة اةصانام وعاصامة حما باة  ساول 
اهلل  فااإ م واج ااوا  سااول اهلل بكاال وساايلة ماان التدااريد والقتاال ا قتلااوا ابنتاا  تيناا  ا ومصااا  ة 

واساتمرم ماؤامرهتم ضاد اةموال  وقتل اةصحاو    حااولوا اقتيالا  ف ااجر ساراً إىل املديناة  
 حركت  املقدسة.

ومع ذل  وبلد أكثر من عدرين سنة  ملا أ ا  الرسول لصالى اهلل عليا  وآلا ( فات  مكاة 
م د لذل  مبقدمام   تقدم وفتح ا بسالم   ون أن تراق قارة  م  وكان من الة املقدمام 

 اً كبااً من اةوان الذهبية  أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ملا استوىل على نيرب قنم مقدا
قااد م بلداارين ألااف آنيااة ذهبيااة ماان  تلااف اةحجااام  فبلااث الرسااول الااة ماان هااذ  اةوان 
لتقساام علااى فقاارا  مكااة و جااهتااا وهاام كفااا  ومدااركون وحمااا بون لرسااول اهلل لصاالى اهلل علياا  

 وآل ( .
ن ذل   وقالوا: إنا نقاتل وملا جي  بتل  اةوان الذهبية إىل أهل مكة فاوا وتلجبوا م

هااااذا الرجاااال  وباااااةمم صااااا  نا أموالاااا   وقتلنااااا أصااااحاب   وأقربااااا    ومااااع ذلاااا  يلاملنااااا هبااااذا 
 اللاف.

كااان هااذا ن يااداً ماان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( لنداار اإلسااالم ب مكااة وفااايم 
أول عادو لرساول اةصنام واإلصالح با النام  وملا فت  الرسول مكة  جا  أباو سافيان وهاو 

اهلل  فلفا عن  الرسول  نلم عفاا عنا   ولايم هاذا فحسا  بال وجلال  ا   مأمنااً  وقاال: لمان 
 (.112 نل  ا  أج سفيان ف و آمن(ل
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  بلااث إىل توجااة أج ساافيان لهنااد( تلاا  املاارأة املداا و ة بأعماهلااا الالأنالقيااة  احملا بااة 
الااا بقاارم بااان ساايد الداا دا  محاا ة وقالاات لرسااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( لاايالً و ااا اً  

 أذني  وجدعت أنف  ومثلت ب  ألنع نثيل  وأنرجت كبد  واكت  ب فم ا..
هاذ  املاارأة الااا كاناات لجمرماة حاارو(  بلااث إلي ااا  ساول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ماان 

 و  مثاال حيماال إلي ااا وثيقااة عفااو  عن ااا  وسااجل الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( هبااذا املوقااف أ
 عذيم ب اخلل  الكرمي  والصف  اجلميل ح  مع ألد أعدامث .

(  ممااا ياادل 170وقباال  سااول اهلل إسااالم هنااد  واللجياا  أناا  الاايف  علي ااا عاادم البغااا ل
على أ ا كانت بغياة مدا و ة قبال اإلساالم  وهاذ  اكياة املبا كاة الاا تالهاا الرساول لصالى اهلل 

ضو   يقول اهلل تلااىل: لإذا جاا   املؤمناام يبايلنا  علاى علي  وآل ( على هند تدا هلذا املو 
 (.171أن ا يدركن باهلل ليئاً وا يسرقن وا ي نا... (ل

وكااذل  عفااا الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( عاان أهاال مكااة  وقااال هلاام كلمتاا  التا خييااة: 
املداركون  (  والرسول غ يسيفجع  و   و و  أصحاب  الا صاا  ها 172لاذهبوا فأنتم الالقا (ل

وكذل  ملا أنذ لصلى اهلل علي  وآل ( مفتاح الكلباة مان سادنت ا ن لات اكياة الكرمياة: لإن اهلل 
( كمااا ب بلااض التفاسااا  فبلااد أن حااام الرسااول 173يااأمركم أن تااؤ وا اةمانااام إىل أهل ااا(ل

 (.174اةصنام أ جع املفتاح إىل صاحب ل
  نالااد إىل فلاا  املساالما  حيااث كمااا م ااد الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( اجلااو جللاا  

قال ةني  لوليد بن الوليد(: إن أتلجا  مان أنيا  نالاد  إنا   جال ذكاي  كياف غ يادنل 
ب اإلسالمو وكيف غ يتد د الد ا تاو وملا جا  وليد إىل أني  نالد ونقل لا  كلماة  ساول 

ل حرباً للوا   اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( حول  تلج  نالد  حيث إن  كان قد حا و الرسو 
والرسول مع ذل  يستميل  هباذا اللااف  فصاا  ذلا  سابباً إلساالم نالاد  واخنراطا  ب جاي، 

 املسلما كما هو ملروف ب التا ي .
هبااذا اةساالوو السااليم اسااتوىل  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( علااى قلااوو أهاال مكااة 
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قااا وا لاا  وأطاااعو  وقااالوا فياا : قباال أن يسااتوي علااى أجسااام م  وملااا اسااتوىل علااى أجسااام م ان
 لأخ كرمي وابن أخ كرمي( .

وذكر املؤ نون أن مكة هذ  عاصمة الكفر والدار  والنفااق وساف  الادما  واةنانياام 
والكربيااا   ملااا استساالمت لرسااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( غ يذ اار أكثاارهم اإلسااالم وبقااوا 

داً  وإتاا تارك م ولاأ م حا  يلايداوا احلكام على الدر   والرسول غ جيربهم علاى اإلساالم أبا
 اإلسالمي فيسلموا ب املستقبل.

وقااد جلاال الرسااول لعتاباااً( حاكماااً علااى مكااة وهااو لاااو ماان املساالما عمياا  اإلميااان 
 وكان يناه  عمر  اللدرين سنة  وقر  ل  ما يقا و املثقالا من الفضة ملالاً يومياً ل .

ا و بلاااد ذلااا   وإتااا  ضاااخت حلكاام عتااااو بااادون وقااد ذكااار املؤ نااون أن مكاااة غ فاا
جي،  بدون لرطة  بدون سالح  بدون قوة  ةن الرسول أنذ ألباهبم واستوىل على قلوهبم  

 والقل  إذا صا  موالياً إلنسان فإن  ا يتمكن أن يثو  علي  أو يناهض .
قون وهبااذ  الكيفيااة  فقااد لاالر أهاال مكااة بصااحة الاادين اإلسااالمي  ا ساايما وأ اام ساايب

 على سيا هتم و مثاست م وع هتم وتذل بيدهم أمواهلم وففظ حرماهتم.
سلد بن عبا ة أنذ اللوا  ب حلذام الفت  اةوىل  وأنذ جيول ب مكة وي تاف لالياوم 
يااوم امللحمااة ليلاا  القتاال( اليااوم تسااين احلرمااة ا يلاا  سنساال نسااا كم(  وحينمااا يااع الرسااول 

لللي ابن أج طالا  لعليا  الساالم(: ياا علاي ناذ اللاوا  مان لصلى اهلل علي  وآل ( بذل  قال 
 سلد  واهتف بلكس .

فأنذ علاي اللاوا  مان ياد سالد وأناذ ي تاف ب لاوا   مكاة وأتقت اا لالياوم ياوم املرمحاة  
 (.175اليوم تصان احلرمة(ل

يل : إننا جئناكم للرمحة  لنوحد صفوفكم  ولنجلل اةناوة بيانكم  والياوم جئناا لتبقاى 
 ب ع ها وصيانت ا. حرميكم

هااذ  اةعمااال ماان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( كاناات ساابباً أساسااياً خلضااو  مكااة 
 املكرمة للرسول نضوعاً منقاع النذا.

إذن  احلرو والت مة والس  واهلم  واللما  واللادا  والبغضاا  واةنانياة والكربياا  والغارو  
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باااااللكم  فاإلنسااااان عبااااد اإلحسااااان  ومااااا ألااااب   تسااااب  سااااقو  الاااادول وسااااقو  اةفاااارا   و 
واإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم( يقول: لعجبت ممان يدايفي اللبياد مبالا   كياف ا يدايفي 

 (.171اةحرا  بأنالق (ل
وعلاااى كااال حاااال  فمااان الضااارو ي علاااى احلركاااة اإلساااالمية أن تتخاااذ مااان السااالم لااالا اً 

 وبرناجماً وأسلوباً جلذو أوسع اجلماها.
 

 د عاقبةالسالم أحم
جي  أن يتصف القامثمون باحلركة بالسالم تفكااً وقواً وعمالً ماع اةعادا  واةصادقا . 
فااإن السااالم أمحااد عاقبااة وأساار  للوصااول إىل اهلاادف  الساالم والسااالم واملساااملة أصااول توجاا  

 تقدم املساغ  بينما قا املساغ واللنيف يذل متأنراً  امثماً.
وآلا ( قاال لللاي لعليا  الساالم(: لياا علاي مكاا م نصاال  النل اةعذم لصلى اهلل علي 

 (.177الدنيا واكنرة: لا الكالم  والسخا   وأن تلفو عمن للم (ل
 ا يرا  اللفو عن الذاغ امللتدي الذي ا يرعوي  وإتا املرا  اللفو عند املقد ة.

 وقد نذم الداعر هذا الكالم الذي و   عن  سول اإلسالم فقال:
 نالق ب ثالثة منحصرة***لا الكالم والسخا واللفو عند املقد ةمكا م اة 

يلا : أن اإلنساان إذا قاد  يغفاار ويلفاو  ويكاون لااا الكاالم  أي ا يكاون عنيفاااً  وإا 
 فسيكون بليداً عن النام.

ولااذا و   ب حااديث آناار مباادح املااؤمن فيقااول ب املااؤمنا: لاملوطااؤون أكنافاااً( أي أ اام 
بة ح  خياف النام من أن حيوموا حاوهلم ويكوناوا ب أطاراف م  فاإن اإلنساان ليسوا من الصلو 

 اللنيف الصل  يتحالا  النام.
واحلركة الا تريد اع النام وهدايت م إىل الصرا  املستقيم  مثل هاذ  احلركاة جادير هباا 

و   ب حاديث أن تلت م باللا  فالنام إتا يلتفون حول من كان هيناً  ليناً  هدااً  بدااً  كماا 
( 178ب صااافام املاااؤمن: لاملاااؤمن هاااا  لاااا  هااا،  بااا،  بدااار  ب وج ااا   وح نااا  ب قلبااا (ل
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 وهكذا يكون اإلنسان الذي يريد استقااو النام.
أما إذا كان للا  احلركة اللناف فاإن احلركاة تفقاد الدارعية عناد الناام  ويأناذ اإلنساان 

ا ا باد وأن تكاون عنيفاة ضاد  أيضااً يومااً بالتفكا: أن  كما أن هذ  احلركة عنيفة ضد أعدامث 
 ما.

 والداعر يقول:
فاصااارب علاااى حساااد احلساااو  فاااإن صااارب  قاتلااا ***كالنا  تأكااال بلضااا ا إن غ جتاااد ماااا  
 تأكل 

هااذ  حقيقااة: اللنيااف عنيااف مااع اةصاادقا  ومااع الغربااا  ومااع البلاادا  واةعاادا   واللااا 
كثااااة التوصاااية بااااللا والرقاااة والدااافقة   لااا ماااع اةصااادقا  وماااع البلااادا   ولاااذا و   ب أحا ياااث

واحلااا . وقاااد و   عااان عيساااى لعليااا  الساااالم( ب كلماااة ايلاااة تنسااا  إليااا : قيااال لكااام أحباااوا 
أصاادقا كم ولكاان لاايم ذلاا  مب اام فااإن اللدااا ين أيضاااً حيبااون أصاادقا هم  وإتااا أقااول لكاام 

 أحبوا أعدا كم.
رجاع إىل نفاع اللادو مبثال ماا فإن الذاهر من كالم عيسى لعلي  السالم( أن السب  ا ي

يرجع بنفع اإلنسان نفس   فاإن اإلنساان الاذي حيا  عادو  يقاوم بوصال  ومواصالت   وذلا  ماا 
 يسب   جو  اللدو عن عدوات .

( يلاا  172وقااد جااا  ب حااديث عاان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: لهتااا وا فااابوا(ل
لض.. إىل قاهااا ماان الروايااام ليلاااي بلضااكم لاابلض اهلديااة  فإ ااا تسااب  حمبااة بلضااكم لااب

 واةحا يث الوا  ة عن اةنبيا  امللصوما واةمثمة الااهرين علي م الصالة والسالم.
احلركة جي  أن تتصف بالسالم وأن جتلل للا ها السالم حا  يثا  الناام هباا  فاإن أياة 

ماااع نسااا  حركاااة عملااات عماااالً عنيفااااً أو عملاااا عنيفاااا   إذا حااادثت أعماااااً عنيفاااة ب ا ت
الناااام هاااذ  اةعماااال إىل احلركاااة أيضااااً  مثااال ذلااا  مثااال اإلنساااان يسااارق سااارقة واحااادة  فاااإذا 
حدثت سرقام أنار، نساب ا الناام إىل هاذا الساا ق  وب املثال لالذان يلحا  الداي  بااةعم 
اةقلاا ( وإذا لاان النااام باحلركااة سااو اً أو عنفاااً ومااا ألااب  تفاارق النااام ماان حوهلااا وغ تااتمكن 

 الوصول إىل هدف ا. احلركة من
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فاحلركااة جيااا  أن تكاااون ا إىل جانااا  الدااارامثط الساااابقة مااان التوعياااة والتنذااايم ومراعااااة 
اةصول اللامة ا قامثمة على هذا اةسام الرابع وهو السالم  السلم  املساملة  اللاا  اللااف  
  واللااااف. وإن حااااديث  ساااول اهلل لصاااالى اهلل عليااا  وآلاااا ( وقصصااا  وتا خياااا  وحروبااا  وق واتاااا

 وسرايا  كل ا تبا لا النل وسلم  والنتامثج الايبة الا ناهلا من و ا  ذل .
مثاًل: إنا نر، أن  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( بلاد أن فات  مكاة لااف بأهال مكاة 

 تل  اةلااف اللالية الرفيلة الرقيقة  وبذل  نكن من أمرين:
ماان كبااا  املدااركا أ بااع مامثااة     اةمار اةول: أن يسااتقرض ماان صاافوان اباان أميااة وهاو 

وكاااان صااافوان ب اجلاهلياااة مبن لاااة وتيااار الااادفا  أو وتيااار احلااارو للمداااركا  وكانااات عناااد    و   
كثاة ي و  هبا املقاتلا ب احلروو الا تقع با القبامثل واللدامثر وما إلي ا  فلما طلا   ساول 

  غ ييف   صافوان ب إعااا  الاد و  اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( من صفوان أن يلا  تل  الد و 
للناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  ةناا  عاااذ لاااف الناال واسااتذوق السااالم ب للاا  ب قصااة فاات  

 مكة.
اةمار الثاان: نكان النال لصالى اهلل عليا  وآلا ( أن جيناد مان م ا وبارقبت م وانتياا هم ا 

فاات  مكااة مبالاارة حيااث إن ألفااي إنسااان كااان مااع  سااول اهلل ب قاا وة حنااا والااا وقلاات بلااد 
ثالثاا ألااف مقاتاال ا مان هااواتن وقاهااا ا اجتملااوا ب وا ي حناا  قاارو مكااة لكااي ي ااااوا 
الرسااول ويقتلااو  وأصااحاب   وكااان مااع الرسااول ماان املدينااة املنااو ة عداارة آاف ماان ا اهاادين  

داار واسااتكمل الرسااول عدتاا  بااألفي إنسااان ماان مكااة املكرمااة فبلاام عااد  جااي، الرسااول اثاا  ع
ألااف مقاتاال وحمااا و وفااا م ومتااد    هبااذا السااب  نكاان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ماان 

 حما بة أهل حنا تل  احلرو املريرة والا ذكرها القرآن احلكيم.
ونكاان الرسااول بأصااحاب  الااذين جااا  هباام ماان املدينااة وبالااذين التحقااوا باا  ماان مكااة ماان 

 ت املقاومة الكافرة ب كل اجل يرة اللربياة وكاان تبديد جي، اللدو ونصر اإلسالم  وبذل  انت
 ذل  بفضل أنالق  سول اهلل وسلم  وعاف  ولاف  وعاايا  وصدق  وأمانت .

وبلااد أن انت اات احلاارو  حاارو حنااا  ّ  الااد و  علااى صاافوان  وقااد قاانم املساالمون ب 
لااا قنم اااا تلاا  احلاارو قنااامثم كثاااة  وقاااد ذكاار ب التااا ي  أن صاافوان كاااان ينذاار إىل اإلباال ا

 الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( فرآ  الرسول وقال ل : هل ترق  ب هذ  اإلبلو



 

 128 

 قال: نلم يا  سول اهلل.
 فقال الرسول: أعاوا صفوان عدرة من اإلبل  فأعاو .

  قااال: وعداارة.. وكاار  ذلاا  اللاااا   حاا  صااا م مئااة ماان اإلباال أعااهااا  سااول اهلل 
 (.180لصفوانل

ا اللاااااا  إا عاااااا اً ةهاااال مكااااة ةن صاااافوان كااااان ذا عداااااة وب احلقيقاااة غ يكاااان هااااذ
وأقربا  وب ذل  اليوم كان حصول الرمثيم علاى لاي  ملناا  أن أتباعا  وعداات  حصالوا علاى 

 ذل  الدي .
وهكااذا اسااتقا   سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( املدااركا ب مكااة فأنااذوا يساالمون 

وبادون ساف   م  حبااً ب اإلساالم  ة ام  أوا  ويقبلون الد ا تا بادون عناف وبادون حما باة
ب اإلسااالم امللجااأ واملااالذ  والرمثاسااة والصااداقة واملااال واةنااوة والتقلياال ماان املداااكل  وهكااذا 

 جي  على احلركة أن تتللم من  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( اللمل والسالم.
 

 السالم دائما  
و هاااي مااان اةسااام احليوياااة الاااا يلااا م أن يقاااوم إّن امللاملاااة السااالمية جتاااا  الصااادي  واللاااد

علي اا النضااال للحركااة اإلسااالمية اللامليااة  والساالم ب أول أماار  ماار وصاال   وحيتاااج إىل ضاابط 
اةعصاو وإىل عفو وإقماض  وإىل مقد ة نفساية توجا  أن يلمال اإلنساان  ا م وباالا هاي 

 أحسن.
  وبين  عاداوة كأنا  وي محايم كما قال سبحان : لا فع بالا هي أحسن فإذا الذي بين
(ل  (.181وما يلقاها إا الذين صربوا وما يلقاها إا ذو حظ  عذيم 

جيااا  أن ينذااار اإلنساااان إىل اهلااادف  وأن يللااام أن اانتقاااام يساااب  تاااأنر الوصاااول إىل 
اهلادف  ولاذا نار، أن اةنبياا  واةمثماة لعلاي م الساالم(  واملصالحا كاانوا جينحاون للسااالم ا 

 فقط  بل ح  بلد قد هتم. قبل قد هتم
وب احلاااااديث املدااااا و : أن  ساااااول اهلل ( صااااالى اهلل عليااااا  وآلااااا  وسااااالم ل قضااااا  علاااااى 
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لوحدي( قاتل مح ة قضباً لديداً  فقد كاان هاذا الرجال قاتال محا ة  وكاان محا ة  كنااً قويااً مان 
 أ كان اإلسالم  كما كان علي وجلفر لعلي م السالم( .

لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( واملساااعدين لاا  ب حروباا  وق واتاا   هااؤا  كااانوا أ كااان  سااول اهلل
وقاهااا  وكااانوا موضااع فخاار واعتاا ات للمساالما  ولااذا قالاات هنااد توجااة أج ساافيان لوحدااي: 

 لإن  إن قتلت حممداً  أو علياً  أو مح ة أعايت  كذا وكذا  وأعتقت  قبت ( .
ن باا   وأمااا علااي فااال فأجاااو وحدااي: لأمااا حممااد فااال أقااد  علياا   ةن أصااحاب  حيتفااو 

أنكن من   ةن  إذا  نل امليدان يلتفت إىل نفس   وا تغي  عن  اجل ام: ا أمام  وا ميينا  
وا يسا   وا نلف   نلم إن أنكن من قتل مح ة  حياث إن محا ة إذا  نال امليادان ذهال عان 

 (.182نفس  و نل قما  احلرو  فأنت   من  فرصة وأمحل علي  بقذف اجلراو(ل
 هكذا قتل مح ة تل  القتلة البدلة    مثلت هند  م ة تل  املثلة الفضيلة.و 

وقااد قضاا   سااول اهلل علااى وحدااي قضااباً بالغاااً  فجااا  أحااد الصااحابة إىل  سااول اهلل 
 بلد مدة وقال: يا  سول اهلل هل تلفو عن وحدي إن  يريد اإلسالمو

 فقال  سول اهلل: قد عفوم عن .
 صلى اهلل علي  وآل ( عن وحدي فأسلم.وبالفلل عفا  سول اهلل ل

وكان بلد ذلا  يقاول: إن جيا  علاي أن أنصار اإلساالم  كماا كنات أنصار الكفار علاى 
 اإلسالم.

والاايف  وحدااي ب عاادة حااروو وكااان لاا   و  في ااا  وب قصااة اليمامااة الاايف  وحدااي  
 وهكذا ندم اإلسالم بلد إسالم  مبثل ما كان خيدم الكفر قبل إسالم .

هنااااا أن اللاقبااااة احملمااااو ة كاناااات ب عفااااو  سااااول اهلل وإقماضاااا  وقبااااول إسااااالم فنداااااهد 
 وحدي.

ومن قبيل ذل   عفو  سول اهلل عن لهبا ( وهذا الرجل من أجالف أهل مكة ومثاي 
الفاااامل واملداااااكل للمساااالما  وقااااد تسااااب  ب قتااااال بناااات  سااااول اهلل: تيناااا  علي ااااا الصاااااالة 

 سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ب نلق ا ونلق اا   والسالم  وكانت امرأة عفيفة تاهدة تدب 
وتدب  أم ا ندجية الكرب، علي ا الصالة والسالم  وكانت حاماًل  فسب  هباا  ساقوط ا مان 

                                                           
 .3ح 55ص 2ا  ا  اةنوا : ج  182



 

 130 

 احململ  فأسقات جنين ا بسب  ذل     غ ت ل مريضة ح  ماتت هلذا السب .
ملا فت  الرسول مكة فار واقتم  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( لذل  وأهد   م هبا   و 

هبااا  ماان مكااة املكرمااة إىل بلااض اجلبااال  ةن الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( كااان قااد قااال ماان 
قبال: لاقتلاوا هباا اً ولاو كاان متللقااً بأساتا  الكلباة( باعتباا  كونا   جاالً فذااً قليذااً مثاااً للفاامل  

 كما سب  ا .
وقاال: ياا  ساول اهلل إنا  عفاوم عان   جا   جل إىل  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( 

 اجلميع فاعف عن هبا  أيضاً فإن  عفو كرمي.
 (.183فقال النل لصلى اهلل علي  وآل (: قد عفوم عن ل

والتااا ي  يااذكر كيااف كااان حلاام  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وصاارب  وعقلاا  وح ماا   
ة اإلنساان حاا  وهاذ  املكرماام جيا  أن تسااجل كملااج  نفساية  وكام جياا  أن تكاون عذما

يصااال إىل هاااذا احلاااد  ويلفاااو عااان قاتااال عمااا  محااا ة  أو يلفاااو عااان قاتااال ابنتااا  وحفياااد : تينااا  
 وجنين ا.

ولاذا ناار، أن اإلسااالم أناذ باانتدااا   ةن أنالقيااام اإلساالم هباارم النااام... وحبااذا 
 أن يؤمن اإلنسان هبذا اإلسالم الذي يتمكن أن ينضوي فت لوامث  وينلم بكل نا وسالم.

احلركة اإلسالمية اللاملية جي  أن تصابم بصبغة اللفاو والسالم والساالم واملسااملة ا ماع 
اةصاادقا  واةقرباااا  فحساا   بااال مااع الغرباااا  والبلاادا  واةعااادا  أيضاااً  وهاااذا مااا ندااااهد  ب 

 قصص املصلحا اللذام.
وقااد ساايار أحااد أماارا  املساالما علااى مناقااة بلااد أن وقلاات في ااا حاارو أهليااة وقاابض 

لاااى ااعاااة مااان الضااابا  الاااذين كاااانوا يلااادون مااان جمرماااي احلااارو  وحكمااات احملكماااة علاااي م ع
بالقتااال  وملاااا كاااان مااان الضااارو ي توقياااع الااارمثيم اةعلاااى للدولاااة قااادمت الو قاااة إليااا  لكاااي يوقاااع 
باإلعدام على هؤا   وملاا أناذ الارمثيم اةعلاى ا الصابو   الاوب  احللايم  اللاقال ا الو قاة قاذف 

وقال: إن وجو  هؤا  الدباو الضبا  فوق اة ض أحيا اً ناا مان وجاو هم هبا إىل اة ض 
 فت اة ض أمواتاً  قد عفوم عن م  فأطلقوا سراح م.

فتلجاا  الااذين قاادموا الو قااة إلياا   لكاان م كااانوا مضااارين لتابياا  أواماار  وهكااذا ذهبااوا 
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ناااادموا  وأطلقااااوا سااااراح هااااؤا  الضاااابا   وبالفلاااال صااااا  أولئاااا  الضاااابا  ماااان أنلااااص الااااذين
 اإلسالم  وندموا وطن م ب حرو أنر، بلد ذل  تكفااً لسيئاهتم السابقة.

فقال الرمثيم: أ أيتم كيف كان احللم والصرب واللفو والسالمو لو كنا أمرناا بقتال هاؤا   
 فمن كان يقو  هذا اجلي،و ومن كان ي  م أعدا نا حا اصادموا بناو 

السااالم قااوًا  السااالم فلاااًل  السااالم كتابااة  فالواجاا  أن يكااون لاالا  احلركااة السااالم: 
 …والسالم ب كل موقع ومع كل النام

 
 السالم سنة األنبياء واألئمة )عليهم السالم(

ملا كان مبدأ لالسالم( اسيفاتيجياً وحساساً كان ا بد لنا من أن نتحدث حولا  بداكل 
هااو ماان أهاام أساام مفّصاال  وب هااذ  احللقااة ماان احلااديث نواصاال البحااث عاان السااالم الااذي 

 النضال  إلقامة حكومة اةلف مليون مسلم ب اة ض.
فماااان الضاااارو ي مراعاااااة الساااالم بالنساااابة إىل القااااامثما باحلركااااة اإلسااااالمية اللامليااااة  ةن 
السااالم يوجاا  أواً التفاااف النااام وثانياااً يوجاا  كااب  ااااح اةعاادا   ولااذا قااال أمااا املااؤمنا 

 (.184ا سبابا(لةصحاب : لإن أكر  لكم أن تكونو 
وقبل ذل  قال القارآن احلكايم: لوا تسابوا الاذين يادعون مان  ون اهلل فيسابوا اهلل عادواً 

 (.185بغا علم(ل
فالساااباو وااعتااادا  يوجااا  تقااا ت اةصااادقا  وقاااوة اةعااادا   وا  اعاااي إىل ذلااا   فاااإن 

فع باالا الس  ا ينت ي إىل لي   وإتا الذي جي  أن يراعيا  اإلنساان أماام عادو  هاو أن ياد
هااي أحساان  كمااا ب القاارآن احلكاايم: لا فااع بااالا هااي أحساان فااإذا الااذي بيناا  وبيناا  عااداوة  

(ل  (.181كأن  وي محيم وما يلقاها إا الذين صربوا وما يلقاها إا ذو حظ  عذيم 
فالقاااااامثمون باحلركاااااة جيااااا  أن يتحلاااااوا بالساااااالم ب فكااااارهم وب قاااااوهلم وب كتاااااابت م وب 

نذمااوا مذاااهرام أو اضاارابام أو مااا ألااب   جياا  أن تكااون ااضاارابام مواج اااهتم  وحاا  إذا 
واملذاهرام متصفة باللا  فامل م أن يصلوا إىل اهلدف وليم امل ام إفارار احلقاد والبغضاا  وماا 
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 ألب .
فاااإن احلقاااد ا يولاااد إا احلقاااد  والبغضاااا  ا تولاااد إا البغضاااا   وب املثااال املدااا و  لا 

للن (  فإن كل لي  يثمر مثل . اةنالق احلسنة من اإلنسان تثمر جيت  اجلان من الدو  ا
حسااان اةناااالق ب اجلانااا  اكنااار. أماااا اةناااالق السااايئة فإ اااا تولاااد    فلااال سااايئ  وهكاااذا 

 بالنسبة إىل السالم  وما يقابل السالم  فكل واحد من ما يولد مثل .
ال علااااي لعلياااا  وهااااذا اةماااار حيتاااااج إىل ضاااابط اةعصاااااو وإىل ساااالة الصااااد   وكمااااا قاااا

( يل  أن يسع صد    ا ب بلاد  واحاد فقاط  وإتاا 187السالم(: لآلة الرمثاسة سلة الصد (ل
لكاال اةبلااا : أنالقياااً  اجتماعياااً  فكااراً  نضاااًا... فآلااة الرمثاسااة ساالة الصااد   وكلمااا كاناات 
 سلة الصد  لاملة لكل اةبلاا  أكثار كانات أقاد  علاى اساتقااو الناام وعلاى الوصاول هبام

 إىل اهلدف املندو .
ولاااذا ندااااهد ب أنبياااا  اهلل تلااااىل واةمثماااة الاااااهرين واملصااالحا اللذاااام هاااذ  الذااااهرة: 
لاهرة حسن اخلل   اللفو  اإلسالم  سلة الصد   احللم  التواضع  الصرب  عادم    ااعتادا  

 باملثل  وإتا    ااعتدا  بالا هي أحسن.
لعلياا  السااالم( ب حاارو البصاارة  وهااي أول حاارو وهكااذا نداااهد اإلمااام أمااا املااؤمنا 

أقيماات ضااد   فلمااا انت اات احلاارو عااّ ت جاناا  اإلسااالم: فأ ساال إىل عامثدااة ماان قااال هلااا أن 
 ترجع إىل بيت ا باملدينة بسالم.

وبالفلاااال فقااااد ألاااابم اإلمااااام أ بلااااا ماااان النسااااا  لبااااام الرجااااال  وجلل اااان مااااع عامثدااااة 
ا  وإتااا ألبساا ن لبااام الرجااال حاا  يذاان الذااان ماان إل جاع ااا إىل املدينااة  وأكرم ااا واحيفم اا

القوافاال وقاااهم أ اام  جاااال  فااال يلتاادوا علاااي ن  وماان جاناا  آنااار حيااث إن عامثدااة توجاااة 
الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( فقد كر  اإلمام أن يرسل ا مع الرجال  وإتاا أ سال ا ماع النساا . 

 (.188بصحبت نل وبالفلل ذهبت عامثدة من البصرة إىل املدينة املنو ة
 فأية أنالق سامية هذ و

وكذل  نداهد أن  عفاا لعليا  الساالم( عان الاذين أثاا وا احلارو  وفاي م الاذين يصاال  
علااي م ب اللصاار احلااديث مبجرمااي احلاارو  أمثااال مااروان واباان الاا با وماان ألااب  فلفااا عاان م  
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ة كما مّن  ساول وكذل  عفا عن اجلي، املناو  فقال لعلي  السالم(: لمننت على أهل البصر 
(. فااأطل  سااراح م وغ ينااتقم ماان م وغ يقاباال 182اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( علااى أهاال مكااة(ل

ساايئ م بالسااو   باال قابلاا  بالصااف  واإلحسااان  وأماار كاال ماان كااان قااد  اا  ماان أمااوال اجلااي، 
امل  وم بر  ما  ب . فر  إلي م كل ما أنذ من م ح  أن أحدهم كان قد أنذ قد اً من جاي، 
اةعاادا  املن اا ما  وجلاال فياا  طلاماا   وجللاا  علااى النااا   فلمااا أماار اإلمااام باار  الغنااامثم وعاارف 

 صاح  القد  ذل  أفرر قد   من الالام وأعاا  لصاحب .
ومرة ذه  اإلمام لعليا  الساالم( ب جولاة تفتيداية إىل بيات واساع كباا قيال لقماام إن 

ي، امل ا وم وهان يداتمن اإلماام وأصاحاب   النسا  قد اجتملن في  يبكا على قتالهن من اجلا
فدنل علي ن اإلماام والبيات كباا جاداً وممتلائ بنساا  اجلاي، امل ا وم  فقاال اإلماام ةصاحاب : 
ا تتلرضاوا هلان وإن لاتمن أمارا كم وأعراضاكم  وهكاذا كاف عان ن وقابال ساباهبن بإحساان  

لعليا  الساالم( ا فألاا  اإلماام فصاحن ملاا  أيان اإلماام: وقلان هاذا قاتال اةحباة ا يار ن اإلماام 
وقااال: للااو كناات قاتاال اةحبااة لقتلاات ماان ب هااذ  الغاارف( وإذا بالنسااا  يسااكمل فجااأة وكااأن 
علااى   وساا ن الاااا  وغ يااتكلمن بكلمااة! فتلجاا  النااام ماان ذلاا : ماااذا قااال اإلمااامو ومااا 

 الذي  عا هذ  النسوة إىل اهلدو و
ساااالم(  حياااث عرفاااوا أن   ساااا  وبلاااد ذلااا  انكداااف اةمااار ةصاااحاو علاااي لعليااا  ال

اجلااي، املن اا م كااانوا قااد انتفااوا هنااا  ب تلاا  الغاارف  وإن النسااا  قااد اجااتملن هنااا  للتلميااة 
والتج ياال والتضااليل  وملااا ألااا  اإلمااام بقولاا : للااو كناات قاتاال اةحبااة لقتلاات ماان ب الغاارف( 

 (.120نفن وسكملل
وساااة اإلمااام أمااا املااؤمنا علااى أي حااال  إن ساااة  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 

 وساة اةمثمة الااهرين وساة اةنبيا  اللذام وساة املصلحا وساة اللقال  هي السالم.
فالواجاااا  أن تراعااااي احلركااااة اإلسااااالمية اللامليااااة اللامااااة اإلسااااالم مراعاااااة  قيقااااة ب كاااال 

ة اإلسااالمية اللامااة لااؤو ا: قباال احلركااة  ومااع احلركااة  وبلااد احلركااة  وحااا النصاار وإقامااة الدولاا
 بإذن اهلل تلاىل.

وهكاااذا جيااا  أن يااارج القاااا ة كاااوا   وأفااارا  احلركاااة علاااى الساااالم لسااااناً  فكاااراً  تأليفااااً  
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 عماًل  م ما كلف ذل .
 

 السالم ضمانة بقاء المبدأ
( فالساالم هاو القاعادة 121يقول اهلل تلاىل: ليا أي ا الذين آمنوا ا نلوا ب السلم كافة(ل

 ا يكون اللنف ضرو ة  والضرو ام تقد  بقد ها.اللامة  وإت
وقااد ذكرنااا ب حلقااام سااابقة ِساالرم  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مااع اةعاادا  ومااع 
اةصدقا  ومع اةقرباا  والغرباا   كماا ذكرناا سالم علاي لعليا  الساالم( . والرساول وعلاي أساوة 

ا  فااالالتم أن نقتاادي هباام ب ذلاا   لنااا كسااامثر اةنبيااا  وامللصااوما صاالوام اهلل علااي م أالاا
 سوا  كنا ب مقدمام احلكم أو وصلنا إىل احلكم بإذن اهلل تلاىل.

وهنا سؤال يقول: إن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وإن كان ملصوماً وا ي سأل عما 
 يفلاال  لكاان تكليفنااا قااا تكليفاا   ةننااا ناار، أن  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أبقااى علااى
الة من املنافقا مما سب  لرسول اهلل مداكل كثاة  فلاو كاان الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( 
قتل أبا سفيان وملاوية يوم الفت  غ تقم الدولة اةموية الا أطاحت باإلسالم الًة وتفصياًل  
وغ تسب  مداكل للمسلما مباا ا يلاد وا حيصاى. وهكاذا لاو كاان علاي لعليا  الساالم( قاد 
قتل يوم البصرة مروان ملا بقاي حا  يصال إليا  احلكام  ويساب  هاو وبناو  املدااكل ل ماة  فاال 

 بد أن يكون لنا تكليف آنر  وأما هم فأعلم بتكاليف م.
هااذا الكااالم ياارّ  أوًا: بااأن الناال لصااالى اهلل علياا  وآلاا ( واإلمااام لعلياا  السااالم( أساااوة  

ب عملااا  أم غ نلااارف املصااالحة ب عملااا  لوماااا واةساااوة جيااا  أن يتباااع  ساااوا  عرفناااا املصااالحة 
(  لوماااا آتااااكم الرساااول فخاااذو  وماااا  ااااكم عنااا  122أ سااالنا مااان  ساااول إا ليااااا  باااإذن اهلل(ل

(  لفال و ب  ا يؤمنون ح  حيكمو  فيماا لاجر بيان م   ا جيادوا ب أنفسا م 123فانت وا(ل
 ( .124حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً(ل

قا ية الدرعية  أما إذا جئنا إىل الناحية اللقلية فنر، أن  سول اهلل هذا من الناحية ااعت
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لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( لااو قتاال أبااا ساافيان أو أضاار باا  غ يقاام لقسااالم عمااو   وا خيضاار لاا  
عو   ةن املدركا كانوا يقربون اإلسالم ب م اد   ةن أباا سافيان غ يكان وحاد   وإتاا كاان 

ج سفيان  وكل واحد من م ل  أقربا  وأصدقا  وعداة وقبيلة  وماا إىل ب اجل يرة اللربية ألف أ
 ذل .

هؤا  كانوا سايلملون ضاد اإلساالم ويقاربون اإلساالم ب م اد   وغ يكان لناا أن نسامع 
اليوم ح  باسم  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( كماا غ نسامع باسام كثاا مان اةنبياا  الاذين 

( ا كماا ب القارآن احلكايم  مماا يادل 125اهلل من قبل إن كناتم ماؤمنا(ل قتلوا لفلم تقتلون أنبيا 
 .-على أن الة من اةنبيا  قد قتلوا 

فالرساول  أ، اةمار  امثاراً باا اةهام وامل ام: ف ال اةفضال أن ياد  املناافقا ا فاإ م وإن 
ل مان قد سببوا بلض املداكل  لكن ال مان كفيل بتصفية املداكل كما  أينا ذل   حيث إن ا

أ ااى حكاام باا  أميااة وجلل اام ب نبايااا التااا ي  ا هاال هااذا أفضاالو أو أن اةفضاال أن يداا ر 
الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( سيف   ويقتل ويقتال  حا  تقاوم اللداامثر ضاد  يقتلاو  وأصاحاب  

 املخلصا وا يبقى من اإلسالم اسمو
أن جياااار  اإلمااااام ساااايف   وكااااذل  اةماااار بالنساااابة لللااااي لعلياااا  السااااالم(  فأي مااااا أفضاااال:

ويقااااتل م  ممااااا كااااان ييفتاااا  علياااا  أن حيركااااون عدااااامثرهم وأقربااااا هم وأصاااادقا هم ضااااد اإلمااااام  
تسااااعدهم الاااروم علاااى ذلااا   وباااذل  جتتاااث جاااذو  علاااي لعليااا  الساااالم( وباجتثااااث جاااذو   
تستأصاال جااذو  اإلسااالم احلقيقااي  ويتحااول إىل  ياان منحاارف كاملساايحية والي و يااة: لحيرفااون 

( كما ب القارآن احلكايم ا أو اةفضال اإلبقاا  علاى هاؤا  وإن أساا وا 121ن مواضل (لالكلم ع
 إىل اإلسالم.

وهكذا كانت ناة الرسول وناة علي لعلي ما وآهلما الصالة والسالم( ناة حكيمة 
إىل أبلد حد  وهلذا ود أن أحد أصحاو علي لعلي  السالم( يصف علياً ب كالم ل  يقول: 

( يلا  أنا  ينذار بلياداً أي إىل عاقباة هاذا اةمار أو 127املد،  لديد القاو،(ل لكان واهلل بليد
ذا  وما ييفت  علي  إن فلل  أو ترك  فنر، علياً لعلي  السالم( اكن وبلد مرو  ألف وأ بلمامثة 
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سنة تقريباً على استد ا   حيث يلتقد ب  أكثر مان ألاف ملياون إنساان  مان م املسالم ومان م 
ا هل  اةمويون واللباسيون و مي هبم ب نبايا التا ي  حياث ا ياذكرون إا قا املسلم  بينم

 بذم.
وكاااذل  بقاااي  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( وانااادثر الاااذين عاااا و  كاااأج ج ااال وأج 
ساافيان وأج هلاا . إن ماان فوامثااد الساالم نلااو  املساااغ وبقااا  ذكاار  ومواتيناا  وقوانيناا  وضااوابا  

اغ ا يبقاااى حااا  إذا فااارض أن احلااا  ملااا  نامااااً. ولاااذا قاااال الرساااول ومناهجااا   بينماااا قاااا املسااا
 (.128لصلى اهلل علي  وآل (: لكلما ن ل جربمثيل أمرن مبدا اة الرجال(ل

وب التااا ي  القرياا  نداااهد أن سااتالا وهتلاار وموساايلي  وماان ألااب  هااؤا  جنحااوا إىل 
إياااران  وأتااااتو   ب تركياااا..  اللناااف  وكاااذل  ياساااا اهلاااا)ي ب اللاااراق  واحلكااام الب لاااوي ب

 وأضراهبم كثاون  وكل م قد ذهبوا.
 أما ستالا فقد أنرج من قرب  وأحرق  و مرم بلد  املبا   الستالينية.

 وأما هتلر فقسمت بال   إىل اليوم  قسم بيد اةمريكيا وقسم بيد الروسيا.
منذمااة اةلويااة  أمااا موساايلي  فقااد عماات بااال   الفوضااى وااضااارابام وانتداارم في ااا

احلمرا   والقتل وااقتيال والسارقة وماا ألاب  ذلا  مساتمر مناذ ماا يقاا و مان أ بلاا سانة إىل 
 هذا اليوم.

وهبلااوي اةول أ بلااد  وقتاال ب ج ياارة مااو يم. وياسااا اهلااا)ي أ بلااد عاان اللااراق وقتاال. 
 وأتاتو   قتل...

وذهبات مباا مث م  وغ حيفذ ام  باإلضافة إىل أن هاؤا  صاا وا للناة التاا ي .. لقاد ذهباوا
التا ي  إا لللاربة كماا حفاظ فرعاون ولادا  وتارو  لللاربة  وكماا حفاظ ملاوياة وي ياد واحلجااج 
وابن تيا  وها ون لللربة  ولكي يتبصر من يأيت بلدهم فال جين  إىل الديكتاتو ية واللنف  بل 

نام بلا املو ة واةناوة حا  لاو  جين  إىل اللقل واحل م والسالم وإعاا  احلريام والنذر إىل ال
كانوا كافرين  حيث يقاول اإلماام علاي لعليا  الساالم(: لالناام صانفان إماا أخ لا  ب الادين 

 (.122أو نذا ل  ب اخلل (ل
وهكااذا اهلل ساابحان  وتلاااىل يلاارب ب القاارآن احلكاايم عاان املااؤمنا والكااافرين بااأ م أنااوة 
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  ناال مرساال  وعااا  قبيلااة كااافرة  ومااع ذلاا  ( ف ااو 200حيااث يقااول: لوإىل عااا  أناااهم هااو اً(ل
 يسمي  اهلل سبحان  وتلاىل أناً.

امل م أن يلي القامثمون باحلركة اإلسالمية هذ  احلقيقة  وأن يبصاروا وأن يالحذاوا اةمام 
( فاالالتم علاى اإلنساان 202(لفامداوا ب مناكب اا وكلاوا مان  تقا (ل 201لقال سااوا ب اة ض(ل

 مم الغابرة وأحوال اةمم امللاصرة.أن ينذر ويفكر ب أحوال اة
إن اجلااااحنا إىل الساااالم بقاااوا أعالمااااً ب بال هااام  وب قاااا بال هااام بينماااا اجلااااحنون إىل 

 اللنف واخلدونة والددة والغلذة ذهبوا وغ يب  هلم أثر إا آثا  النفرة واابتلا  عن م.
عليا  وآلا (: لفبماا  محاة  مان ومن هنا يقول اهلل سبحان  وتلاىل بالنسابة لنبيا  لصالى اهلل 
 (.203اهلل لنت هلم ولو كنت فذاً قليظ القل  انفضوا من حول (ل

فإذا اعتمدنا السلم قاعدة عملية  امثمة نتمكن بإذن اهلل تلاىل من إجيا  تيا  عاام حلركاة 
إسالمية صحيحة تكون مقدمة إلنقاذ البال  اإلسالمية من املستلمرين والديكتاتو يا وإلقامة 

 م اهلل تلاىل.حك
 

 السالم بين أعضاء الحركة
فاادثنا عاان مباادأ لالسااالم( علااى أصاالدة  تلفااة.. من ااا السااالم ب التلاماال ااجتماااعي 

 ومن ا ب التلامل اإلنسان مع اةعدا .
وهناا ساانتحدث عاان نفام املبااد  ولكاان علاى صااليد آناار.. وهاو: التلاماال الساالمي مااع 

أن اةعضاااا  جيااا  أن يكوناااوا علاااى وفااااق تاااام ا أن  أعضاااا  احلركاااة اإلساااالمية.. وذلااا  يلااا 
تكون بين م نالفاام أو مناتعاام أو ماا ألاب   ةنا  كثاااً ماا يقاع باا اةعضاا  التناافم قاا 

 السليم والتناحر واانتالف وات  ا  الكبا  بالصغا  وا)ئ ات الصغا  من الكبا .
 واملدكلة هلا سببان:

 الل بلض.السب  اةول: إن بلض م يريد استغ

                                                           
 .15ا سو ة اةعراف: اكية   200
 .42  سو ة الروم: اكية 20  سو ة اللنكبوم: اكية 12ا سو ة النحل: اكية   201
 .15ا سو ة املل : اكية   202
 .152ا سو ة آل عمران: اكية   203



 

 138 

السب  الثان: هاو أن الكباا  ينذارون إىل الصاغا  باات  ا   والصاغا  ينذارون إىل الكباا  
 على أ م مستغلون ووصوليون وانت اتيون.
 واإلسالم حل املدكلتا كلتي ما:

أماا املداكلة اةوىل: فالواجاا  أن يكاون اةماار لاو ،  فلكاال فار   أي يؤنااذ با   وهبااذا 
نت ااي إىل تفتاات احلركااة وتبااد ها  أمااا أن يقااول اإلنسااان: إن أكثاار ا يكااون هنااا  اسااتغالل ي

ف ماااً فلااي حاا  القاارا   أو إن أعماا  ب الر يااة املسااتقبلية فلااي حاا  أنااذ القاارا  ب املوضااو   
 ف ذا هو ااستغالل بلين . هذا بالنسبة إىل حل املدكلة اةوىل.

  وأا ينذاار إنسااان إىل آناار بلااا أمااا املدااكلة الثانيااة: فااالالتم أا ياا   ي إنسااان إنساااناً 
 (.204ااحتقا : ليا أي ا الذين آمنوا اجتنبوا كثااً من الذن إن بلض الذن إ (ل

فاإلنسان جيا  أا يذان بأنيا  ساو اً واإلماام أماا املاؤمنا لعليا  الساالم( يقاول: لضاع 
قااال: (  وب  وايااة أناار،  عاان اإلمااام الصااا ق لعلياا  السااالم( 205أماار أنياا  علااى أحساان (ل

(. يلاا  ا 201لفاإن لاا د عنااد   سااون قسااامة أناا  قااال قااواً وقااال غ أقلاا  فصاادق  وكااذهبم(ل
ترتاا  اةثاار علااى كااالم أولئاا  الولاااة. إذا غ يكاان هنااا  مياا ان الداا ا ة الداارعية فاقباال قولاا   
وذلاا  لكااي تصاافوا النفااوم بلضاا ا مااع بلااض  وا تكااون النفااوم بلضاا ا ضااد بلااض  وهبااذا 

 م باحلركة نا قيام.يتمكنون من القيا
وقد أ نل أحد اةمثمة الااهرين لعلي م السالم( علاى أحاد اخللفاا  ب حالاة اضاارا ية 
فقااال لاا  اخلليفااة: يااا باان  سااول اهلل عذاا   فقااال اإلمااام لعلياا  السااالم(: املساالمون إمااا أكاارب 

ن لا  ب من  سناً فاجلل م مبن لة أبي   وإما أصغر من  فاجلل م مبن لة ابن   وإماا مسااوو 
 اللمر فاجلل م مبن لة أني   فرب أبا  وآم أنا  وا حم ابن .

هكااذا جياا  أن ينذاار اإلنسااان إىل اجلميااع بنذاارة  أفااة و محااة وبنذاارة اللاااف واإللاافاق 
وبنذرة اع الكلمة وتوحيدها  وإا فإنا  ا ياتمكن مان أن يتقادم م ماا كاان قويااً  وهاذ  هاي 

لى اهلل علياااا  وآلاااا ( الدولااااة اإلسااااالمية وبااااىن اةمثمااااة اةساااام الااااا بااااىن علي ااااا  سااااول اهلل لصاااا
 الااهرون لعلي م السالم( على مثل ذل  نفوم املؤمنا.
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وب مضامون احلااديث: أن اإلماام الصااا ق لعليا  السااالم( جاا  إىل كااربال  ل ياا ة اإلمااام 
احلسااا لعلياا  السااالم( فقااال لاابلض أصااحاب : اذهاا  إىل اةطااراف وا   ماان  أياات إىل تيااا ة 

 اإلمام احلسا لعلي  السالم( فذه  الرجل    جع بدون أن يستصح  أحداً.
 قال ل  اإلمام: ملاذا  جلت وحد .

 قال: يا بن  سول اهلل ةن  أيت م  ون هذا املستو،.
 قال ل  اإلمام: إنا نراكم مبثل ما تر، أنت هؤا .

وبين . فكما أن  ا  أي: إذا كان فرق ب املرات  بين  وبين م فكذل  يوجد فرق بي 
 حي  ل كرب أن يار  اةوسط  كذل  ا حي  ل وسط أن يار  اةصغر.

وهكاااااذا القاااااامثمون باحلركاااااة جيااااا  أن يكاااااون بيااااان م ومثاااااام وساااااالم  ا اساااااتغالل وات  ا  
 واحتقا .

إن احلركاااة ا تاااتمكن أن هتااادي الناااام إىل صااارا  مساااتقيم ماااا غ تسااار هاااي ب الصااارا  
قاعاادة ملروفااة تقااول: لفاقااد الدااي  ا يلاياا (  أي إناا  إذا غ نلاا  املسااتقيم  وب احلكمااة 

علماً فال ميكن  أن تلاي الللام  وإذا غ نلا   يناا اً فاال تاتمكن أن تلااي الادينا   وكاذل  
إذا غ نل  مقومام احلركاة ا مان اإلنصااف واللدالاة وحا  الناام والتواضاع والنذار إىل الناام 

وما ألب  ذل  ا فال تتمكن من قرس ا ب اكنرين  إن  أمار قاا باللاف والدفقة واإلنسانية 
 ممكن.

ولذا فمن الضرو ي على القامثما باحلركة أن ينذاروا إىل أنفسا م بنذار املسااواة واةناوة 
واللدالاااة ماااع اكنااارين  حااا  يتمكناااوا مااان التقااادم باااإذن اهلل سااابحان  وتلااااىل  وإا فاااإن الناااام 

 نوا قد الت موا ا هم ا مبا يدعون إلي !يقولون: لو كانوا على ح   لكا
ولقااد فداالت قباال هااذا اليااوم كثااا ماان احلركااام اإلسااالمية ب أماااكن  تلفااة ماان اللاااغ 
اإلسالمي بسب  عدم الت ام ا بأنالقيام اللمال والساالم. إن هاذ  احلركاام جيا  أن تكاون 

 .عربة لنا ح  نلمل مبا يقّوم احلركة ونتمكن بذل  من فقي  أهدافنا
 

 معطيات السالم
إن السالم يصل بصاحب  إىل النتيجة اةحسن  واملساملون يبقون ساملا م ماا كاان هلام 
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من اةعدا   وح  إذا عثر هبم ال مان وسقاوا فإن السقو  يكون وقتياً فالقامثمون باحلركة إذا 
 م  وثانياااً أحاااطوا أنفساا م هااو ماان السااالم أمنااوا أعاادامث م أواً فااال يتمكنااون ماان القضااا  علااي

 إذا نكن اةعدا  من م فسيكون نكن م وقتياً وينت ي اةمر بتقدم املساملا. 
ولااذا ناار، أن اةنبيااا  واةمثمااة علااي م الصااالة والسااالم كااانوا جينحااون  امثماااً إىل السااالم. 
وهذا  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( كاان يسااغ أعادا   حا  عنادما كاان ب أعلاى   جاام 

وحاااروو  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( كانااات  فاعياااة كماااا ثبااات ب التاااا ي   وغ قد تااا   
يبتااد  الرسااول باااحلرو أبااداً  وكااان إذا حااا و اتصاافت حرباا  بالسااالم ب أقلاا  لااؤو ا إا 
القد  املضار إلي   ولذا تقدم  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ذل  التقادم اهلامثال  وإىل الياوم 

 علي  وآل ( ب تقدم مار   وما من يوم إا وي  ا  فيا  عاد  املسالما باالرقم ا تال لصلى اهلل
ممااا واج تاا  الدولااة اإلسااالمية ماان اليااوم اةول الااذي أقام ااا  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 

 واىل هذا اليوم  من الكيد واملكر وما ألب .
الل السااالم  وهااو غ وكااذل  علااي لعلياا  السااالم(  فإناا  قااد جاان  إىل أبلااد حااد ب إحاا

حياااا و أهااال اجلمااال وإتاااا هااام الاااذين حاااا بو   ومبجااار  أن انت ااات احلااارو عامااال اإلماااام لعليااا  
السااااالم( البقيااااة ملاملااااة اةصاااادقا  واةنااااوة وكااااأن لاااايئاً غ يكاااان  وهكااااذا حاااارو الن ااااروان  

قاال  فاخلوا ج هم الذين حا بوا اإلمام  وألااعوا الادعايام  وواج او  بالسا   حا  أن اإلماام 
كلمااة ايلااة باملناساابة لو  م ب  ااج البالقااة(  وكااان حااول اإلمااام أصااحاب  وهنالاا  نااا جي 
يسمع كالم اإلمام  فلل  علاى كاالم اإلماام بقولا : لقاتلا  اهلل مان كاافر ماا أفق ا ( يلا : علاي  
كااافر لكناا  كثااا الفقاا ! فااأ ا  أصااحاو اإلمااام تأ ياا  ذلاا  اخلااا جي  فقااال اإلمااام: ل عااو   

(  يلا  أنا  ساب  فجاات أن أساب  207هو سّ  بسّ  أو عفو من ذن  وأنا أوىل باللفو(لفإتا 
 أو أعفو عن  لك  أوىل بالثان  وعفا عن .

وقااد نكاان اإلمااام لعلياا  السااالم( أن يسااايار علااى حركااة اخلااوا ج ا الااا كاناات حركاااة 
 منحرفة ا بلين  ومرونت .

حا انت ت حرو اخلوا ج عفا عن بقيت م وقد و   ب التا ي  أن اإلمام لعلي  السالم( 
فلاام يسااجن م وغ جياااتهم بااأي جاا ا  آناار  إتااا كااانوا ب الكوفااة وقاهااا ينتقصااون ماان اإلمااام 
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واإلمااام ساااكت عاان م  فقااد كااان يللاام أن املساااغ هااو الااذي يتقاادم  وب قضااايا متلااد ة كااانوا 
د وا يصاااالون ملاااا  يضااااغاون علااااى اإلمااااام مبختلااااف أنااااوا  الضااااغو   مااااثالً حيضاااارون املسااااج

اجلماعاة  وقااد قاارأ نااا جي هااذ  اكيااة أمااام اإلماام ملّرضاااً باا  واإلمااام ب صااالت : لولقااد أوحااي 
إلياا  وإىل الااذين ماان قبلاا  لاائن ألااركت ليحاابان عملاا ( يريااد بااذل  أن اإلمااام مداار  وقااد 

 حبط عمل   و قم ذل  عفا اإلمام عن .
لذااغ وكاان يصارب علاى الضاغط  حا  وهكذا كان اإلمام يصرب على النقد  ح  النقاد ا

إذا كان الضغط من أنام منحرفا  ةنا  كاان يلارف أن الساالم أمحاد عاقباة  وأن املسااغ هاو 
الااذي يبقااى  كمااا ناار، ذلاا  بالفلاال  حيااث بقااي اإلمااام لعلياا  السااالم( منااذ ألااف وأ بلمامثااة 

 سنة  وسيبقى على طول التا ي  علماً ها ياً م ما تغام الذروف.
رو صااافا وهاااي ألاااد احلاااروو ضاااد اإلماااام لعليااا  الساااالم( و   ب التاااا ي  أنااا  وب حااا

لعلياا  السااالم( كااان إذا لفاار هناادي ماان جنااو  ملاويااة اسااتحلف  أا يساااعد ملاويااة  فااإذا باا  
 لعلي  السالم( ييفك  ولأن !

 ف ل يوجد مثل هذا الدي  ب التا ي  ا إا ب تا ي  اةمثمة واةنبيا  واملصالحا اللذاام
 الذين اتبلوا آثا هم ا و

ولكل ذل  نر، أن اإلمام لال كاالاو  الداام    قام أن با  أمياة ضاغاوا عليا  وللناو  
على سابلا ألاف منارب ماا يقاا و مامثاة سانة  و قام أن با  اللباام وج اوا إليا  ضاغوطاً لاملاة  

د حارث من الت ا قصة املتوكل الاذي كاان حياا و اإلماام ويساب  ويقتال أوا   ويساجن م  وقا
املتوكااال قااارب احلساااا لعليااا  الساااالم(  وهااادم كاااربال  مااارتا كماااا ب التاااا ي   وكاااان ياااأيت برجااال 
يسمى لعبا ة املخنث( فكان يدنل الوسا ة با ثوب  وبانا    كاان ميداي ب ا لام ويداّب  
م نفساا  بللااي لعلياا  السااالم( ويقااول: لأنااا اةناا   الباااا  أنااا أمااا املااؤمنا( سااانراً ماان اإلمااا

 لعلي  السالم( واحلاضرون ب ا لم يضحكون.
ولكان مااذا كاناات اللاقباةو إن هاؤا  أسااا وا إىل أنفسا م وغ يسايئوا إىل اإلمااام ا إا ب 
الذااااهر ا وقاااد قاااال اإلماااام لعليااا  الساااالم( ذام مااارة: لماااا أحسااانت إىل أحاااد وغ يسااائ إي 

 (!208أحد(ل
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 ا إلي  كثااً.قيل يا أما املؤمنا: قد أحسنت كثااً وأسا و 
قااال لعليااا  الساااالم(: أغ تساامع قاااول اهلل تلااااىل: لإن أحساانتم أحسااانتم ةنفساااكم وإن 

(. فاإن أحسانت إىل نفساي بإحساان إىل قااي  والناام أساا وا إىل أنفسا م 202أسأذ فل ا(ل
 بإسا هتم إي.

 وعلى أي حال فإن هؤا  الذين ضاغاوا علاى اإلماام لعليا  الساالم( مان با  أمياة ومان
بااا  اللباااام وأضاااراهبم إتاااا أساااا وا إىل أنفسااا م  فقاااد قتااال وقاّاااع املتوكااال ووتيااار  لالفااات  ابااان 
ناقااان( إ باااً إ باااً ماان جاارا  أمثااال هااذ  اةعمااال  وكااذل  بالنساابة إىل ماان ساابق  وماان حلقاا   
واإلمام باق كاجلبل الراس   وكالدمم املضيئة  يستنا بنو   أكثار مان ألاف ملياون إنساان ب 

 .اللاغ
إن كااال ذلااا  كاااان بساااب  طبيلاااة حركاااة اإلماااام وسااالم  الاااذي ا اااذ  لااالا اً ب حياتااا  

 الدخصية وحيات  اللامثلية وحيات  ااجتماعية.
وب احلااااديث أن اباااان ملجاااام ملااااا ضاااارو اإلمااااام لعلياااا  السااااالم( قااااال لاااا  اإلمااااام لعلياااا  

باأن ابان ملجام السالم(: أغ أحسن إلي   أغ أت  ب عاامث و ف و لعلي  الساالم( ماع علما  
 يقتل  ا إلنبا   سول اهلل إيا  بذل  ا كان قد تا  ب عاامث  وأحسن إلي .

وبلااد أن ضاارب  اباان ملجاام كااان اإلمااام يااأمر مبدا اتاا   وكااان إذا لاارو اللااو أبقااى لاايئاً  
منا  وقاال: لأطلماوا أسااكم( وقاد قااال اإلماام لعليا  الساالم( ةوا  : لإن لافيت مان ضااربت  

عن   وإن غ ألف فلكم ح  القصاص  وا نثلوا بالرجل  فاإن يلات  ساول  هذ  فأنا أعفو
( لكن  لعلي  السالم( حبذ 210اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( يقول: ا نثلوا ولو بالكل  اللقو (ل

 إلي م اللفو عن .
وهكاااذا ذهااا  ملاوياااة.. وانااادثر اخلاااوا ج.. وانت اااى أصاااحاو اجلمااال.. وساااقط هاااا ون 

وأمثاهلم الذين كانوا يلا ون اإلمام لعلي  السالم( . ذهبوا كل م وبقي اإلماام  واملتوكل واملأمون
 لعلي  السالم( منا ة مدلة للسامثرين.

إذن  احلركة اإلسالمية الا تريد الن وض ةجل إقامة حكوماة ألاف ملياون مسالم علي اا 
ا   ولو فارض أن تتخذ السالم للا اً عملياً ح  تتمكن من استقااو النام ومن  فع اةعد
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أن احلركااة سااقات أو تلثاارم فااال بااد أن تقااوم بلااد عثرهتااا  وةن ماان طبيلااة النااام اانتصاااا  
للمساااملا  واانتقااام ماان احملااا با  فااإذا جللاات احلركااة اإلسااالمية السااالم لاالا اً واقليااًا ا ا 

كن من التوساع  عامثياً فقط ا ب القول واللمل والفكر والتأليف واخلاابة وااجتما   فإ ا تتم
 ح  تدمل كافة بال  اإلسالم وتكون مقدمة إلقامة حكومة ألف مليون مسلم.

 
 االتزان يقود إلى السالم

ا يكاااون الساااالم  وا يتحقااا  ب الواقاااع اخلاااا جي  إا إذا كاااان تفكاااا اإلنساااان تفكاااااً 
 طام والتفرياام.مت ناً وعمل  عمالً مت ناً بليداً عن املراهنام وعن ااعتباطام وعن اإلفرا

أمااا أن ياار، اإلنسااان كاال نااا وفضاايلة ب نفساا  وجمموعتاا   وياار، اكناارين جماار ين عاان 
الفضيلة  بل وياراهم منغمساا ب الرذيلاة. ف اذا الفكار ا باد أن ينت اي إىل قاا الساالم.. إىل 

وحقاهاا   اللداوة  البغضا   الدنآن  اهلم   اللم ... ومن امللروف أن ثالثة أليا  قليل ا كثاا
كبا: النا  واللداوة واملرض  فلو  ثقاو صغا حيرق   ناً من اخلدا  فيا  عدارام اةطناان  
و مبا ينت ي مرض صغا بصاحب  إىل املوم  و مبا أ م عداوة صغاة نالئة من كلماة نابياة أو 

 لب  ا إىل سف  الدما .
 ماى سا ماً إىل ضار  ناقاة وقد ذكر املؤ نون أن حربااً كاان ابتادا ها أن  جاالً مان قبيلاة 

من قبيلة أنر،  فقتل صاح  الناقة ذل  الرامي    قتلت عدااة الراماي صااح  الناقاة ثاأ اً 
 لصاحب م  وهكذا  والي .. والداعر يقول: لوملذم النا  من مستصغر الدر ( .

كار ولذا فللى اإلنسان أن يفكر تفكااً موتوناً ح  ينت ي إىل اللمل املوتون  أماا أن يف
 تفكااً إفراطياً أو تفرياياً  فإن ذل  ا ينت ي إا إىل اللمل املنحرف    اللداوة والبغضا .

وهكااذا جياا  علااى اإلنسااان إذا أ ا  أن يقااوم  ركااة إسااالمية عامليااة تنت ااي إىل حكومااة 
ألف مليون مسلم أن يتخذ من الساالم لالا اً و ثاا اً ب القاول واللمال والتاأليف واحلركاة وقاا 
ذل   وقد أملع النل عيسى لعلي  السالم( إىل هذا املوضو  حيث قال ماا ملناا : مان ضارب  

 على ند  اةمين فأ   ل  ند  اةيسر.
إن عيسى لعلي  السالم( ا يريد أن يقول للمذلوما: اننلوا للذاملا  وإتا يرياد ملاىن 
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(  فليساى لعليا  211للتقو،(ل آنر أملع إلي  القرآن احلكيم أيضاً حيث قال: لوأن تلفوا أقرو
السالم( أ ا  ةتباعا  النجااح  واساتقااو اجلمااها  ولاذا علم ام الساالم إىل هاذا احلاد  وقاد 
واا  عيسااى لعلياا  السااالم(  فناار، اليااوم أكثاار ماان ألفااي مليااون إنسااان حييفمااون عيسااى لعلياا  

أنار، مان  السالم(  ألف مليون هم املسيحيون وألف مليون هم املسلمون  وكاذل  ااعاام
 عقال  البدرية.

وب حكمة أنر، مروية عن املسي  لعلي  السالم( أن  مر ماع ااعاة مان تالمياذ  علاى 
بلض الي و . فقالوا في  لراً  فقال عيسى لعلي  السالم( في م نااً  وبابيلة احلال قال في م 

 اخلا الصا ق  فإن أقل  اةفرا  هلم نا من ج ة ما.
 ! يقولون في  لراً وتقول في م نااًو فقيل ل : يا  وح اهلل

 فقال: كل ينف  مما عند .
يل : من يناوي علاى الساو   ياتلفظ بالساو  ومان ينااوي علاى اخلاا ينفا  منا   فكماا 
أن اإلنساااان الفاقاااد للااادينا  ا ياااتمكن أن يلااااي  يناااا اً  والواجاااد للااادينا  ياااتمكن أن يلااااي 

 ا يتمكن أن يلاي إا عقرباً.. ينا اً  والذي ا ميل  قا عقرو مسموم 
كااذل  املناااوي علااى اخلااا أو الداار  فااالنذر  السااما   اللفااظ  الكتابااة ومااا ألااب   إذا  
كانت منبلثة من قل  ملي  باخلا والرمحة كان في ا اخلاا والرمحاة  وبااللكم إذا كاان القلا  

ا ماان ذلاا  القلاا . مليئاااً بالداار والكااذو ومااا ألااب   فااإن اللسااان وسااامثر اجلااوا ح ا تلاااي إ
وهكذا علمنا عيسى لعلي  السالم( إن  إن غ يكان الاارف اكنار مان أهال اخلاا  فكان أنات 

 من أهل اخلا.
وقد جا  ب  عا  ل ر  ج : لياا مان أ جاو  لكال ناا  وآمان ساخا  عناد كال لار  

لرف   يا من يلاي الكثا بالقليل  يا من يلاي من سأل   يا من يلاي من غ يسأل  ومن غ ي
 (.212فنناً من  و محة(ل

إن اهلل يلاااااي املااااؤمنا  ويلاااااي الااااذين ا يلرفوناااا  وا يلاو وناااا   ويلاااااي حاااا  للااااذين 
 يلا ون .

وب القاارآن الكاارمي إلااا ة إىل ذلاا  حيااث يقااول اهلل تلاااىل: لكااالً تااد هااؤا  وهااؤا  ماان 
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يلا ياا   ويلاااي (  اهلل يلاااي املااؤمن ويلاااي املستضاالف الااذي ا يلرفاا  وا 213عاااا   باا (ل
 الكافر املناو  ل .

فاااإذا أ  ناااا أن نتخلااا  باااأنالق اهلل سااابحان  وتلااااىل جيااا  أن نكاااون متااا نا ب التفكاااا 
ومتاااا نا ب اللماااال  ا أن نرفااااع أصاااادقا نا إىل أعلااااى عليااااا  ونسااااكت ونغمااااض اللااااا عاااان 

املتاا ن ب احلياا يا  فكيااف باةعادا و كاال لاي  جياا  أن يكاون موتوناااً  ومان فوامثااد اإلنساان 
 تفكا  وب عمل  أن النام يرضون ب  حكماً ويلتفون حول .

إن هاااذا اةمااار حيتااااج إىل ضاااغط علاااى اةعصااااو وفمااال للنقاااد وكالمهاااا صااال   لكااان 
 اةمر الصل  يأيت بالنتيجة الايبة.

وقاد جاا  ب حاديث عان  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( ا حياث  أ، فاطماة لعلي اا 
(. إن 214  ا أنا  قاال هلاا: لياا بنتاا  تلجلاي مارا ة الادنيا  االوة اكنارة(لالساالم( تكادح وتتلا

 الصلوبام ا تلاي إا النتيجة الايبة.
إن أي م ندم أو طبي  أو حمام أو  ياضي أو فقي  أو ناي  با   أو مؤلف قدير غ 
يصااال إىل ماااا وصااال إليااا  إا بالتلااا  والنصااا   وكاااذل  إذا أ  ناااا أن نصااال إىل حكوماااة ألاااف 

 ليون مسلم بإذن اهلل تلاىل.م
فااإن ذلاا  حيتاااج إىل ضاابط اةعصاااو وااتاا ان ب الفكاار وفماال النقااد وحساان اإلقنااا  

 للنام بليداً عن كل أنوا  ااستبدا  والديكتاتو ية وما ألب .
فاااإن ااساااتبدا  والديكتاتو ياااة واإلفااارا  ب التفكاااا وب اللمااال وب القاااول وب اةج ااا ة 

 إا إىل نتامثج سيئة  إذ السيئ ا ينت ي إا إىل السيئ. اإل ا ية ا تنت ي
وب احلاااديث أن عيساااى لعليااا  الساااالم( مااار علاااى قتيااال  فقاااال: مااان قتلااا و وياااأيت ياااوم 
يقتلون قاتل . وطبلاً هذا اةمر على حنو القضية الابيلياة  فاإن اإلنساان الاذي يقتال لخصااً 

 بغا ذن  يأيت يوم يقتل في  هو.
 قاتل بالقتل وال ان بالفقر.وب حديث: بدر ال

فمان لاارو  احلركااة اإلسااالمية اللامااة ا اااذ السااالم ماان هااذ  اجل ااة أيضاااً  أي ماان ج ااة 
ااتاا ان ب الفكاار واللماال وإعاااا  كاال لااي  حقاا   وب القاارآن احلكاايم: لوا تبخسااوا الناااام 
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تا  (  يل  إن  إن ألفت كتاباً واحداً فمدحت نفسا   وألاف قاا  عدارة ك215أليا هم(ل
جياادة  وغ ندحاا  بقااد  كتاباا   فااإن جاا ا   الابيلااي أن تتااأنر ب احلياااة  باإلضااافة إىل أن 

 النام ينفضون من حول  ويلرفون  باإلفرا  والتفريط.
ولاااذا الااات ر عناااد علمامثناااا أن مرجاااع التقلياااد وإماااام اجلماعاااة والقاضاااي جيااا  أن يكوناااوا 

 بغض ااعتباطيا.بليدين عن لاحل ( ولالبغض(: يريدون بذل  احل  وال
وقد ذكرنا سابقاً: أن  جاالً قاال للداي  املرتضاى اةنصاا ي ملّرضااً با : لإن مان السا ل 
أن يصاااب  اإلنساااان عاملااااً  ولكااان مااان احملاااال أن يصاااب  إنسااااناً( ! يرياااد أن يقاااول: أنااات أي اااا 
الدي  عاغ وهذا س ل  ولست بإنسان وأن تكون إنسانا حمال  فقال الدي : لبل أن يصب  

 اإلنسان عاملاً صل   وأن يصب  إنساناً أصل ( .
وهذ  حقيقة  ةن الفر  حي  أن جياهد  سا سنة أو ساتا سانة ليلا  و اا    ليصاب  

 عاملاً. أما إذا أ ا  أن يصب  إنساناً فيحتاج إىل ج ا  أعم   لكي حيق  هدف .
 

 مقومات السالم داخل الحركة
ماارين إذا غ يوجاادا ا تنت ااي احلركااة إىل مفلااول السااالم ب  اناال احلركااة يتالاا  وجااو  أ

جيااد  وإتااا تبقااى احلركااة ضااحلة ضااليفة  ككثااا ماان احلركااام الااا سااا م   بااا م  ة ااا غ 
تكان هلااا مقومااام احلركااة الواقليااة  سااوا  ب عاملناا اإلسااالمي أو ب قااا   ولااذا فالواجاا  علااى 

تنت اااي إىل اهلااادف املنداااو   وهاااذان  احلركاااة أن تراعاااي هاااذين اةمااارين مااان باااد  تكوين اااا لكاااي
 اةمران مها:

 أوًا: اانتخابام احلرة ب  انل احلركة.
 ثانياً: تكافؤ القو، ب احلركة.

إن احلركة تنقسم بدكل طبيلي إىل ناو  ا وهذا أمر طبيلي ا وهذ  اخلاو  جيا  أن 
ن تسااايار علاااى يكاااون بين اااا التكاااافؤ والتاااواتي والتسااااوي  حااا  ا تاااتمكن فئاااة مااان الفئاااام أ

احلركة وفرف ا من الواقلية إىل الديكتاتو ية  فإن احلركاة مبجار  أن تتسالط علي اا فئاة تنتقال مان 
 الواقلية إىل الديكتاتو ية  وذل  يل  موم احلركة  وح  لو بقت سيكون بقا ها صو ياً.
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 او  ساوا  لقد كانت ب اللراق قبل اانقالبام اللسكرية الغربية  وب أيام امللكيا أح
من اا ماا يسامى باااةح او الوطنياة والتقدمياة وماا يساامى بااةح او اإلساالمية كل اا سااقات  
إ اااا مااان أول أمرهاااا كانااات تتسااالط علي اااا فئاااة اساااتلما ية أو مساااتبدة تأناااذ تماااام احلركاااة  فاااال 
انتخابااام حاارة وا كفااا ام وا توتيااع قااد ة  وإن كااان ااسااتلما  الربياااان مسااياراً ب ذلاا  

وم أيضاً  لكن ااستلما  غ يكن هبذ  الددة وهباذ  احلادة الاا جاا  هباا مان أياوا أنفسا م الي
باجلم و يا  وغ يكونوا ا و يا  ا عباد الكارمي وا عباد الساالم  وا أناو   وا البكار  وا 

 من بلد   وإتا هم عمال  لربياانيا وإسرامثيل وأمريكا. 
ة اإلساالمية جيا  أن يكاون في اا قاد ام وقاو، متكافئاة وهذا اةمر في  عربة لنا  فاحلركا

ومتقابلااااة ومتنافسااااة  لكاااان تتنااااافم علااااى اخلااااا ا علااااى الداااار  علااااى اهلمااااة ب اللماااال  علااااى 
استقااو اجلماها  على  فع املساتويام  وكماا قاال اهلل سابحان  وتلااىل ب ثاالث آياام مان 

قااااااول: ل وب ذلاااااا  فليتنااااااافم القاااااارآن احلكاااااايم حيااااااث يااااااذكر التنااااااافم بااااااا املااااااؤمنا  آيااااااة ت
(  وب آيااااة ثالثاااااة: 217(  وب آيااااة أنااااار،: لسااااا عوا إىل مغفااااارة ماااان  بكااااام(ل211املتنافسااااون(ل

 (.218لاستبقوا اخلاام(ل
وعلاااى كااال حاااال  فاااالالتم ب احلركاااة اإلساااالمية مراعااااة الساااالم باااا فئاااام احلركاااة  فاااإذا  

فاااإن السااالم مااان وامثاااد كاناات هناااا   يكتاتو يااة مسااايارة علااى احلركاااة غ يكاان هناااا  سااالم  
القااد ام املتكافئااة  أمااا إذا كاناات فئااة  يكتاتو يااة متساالاة علااى احلركااة ا تتباادل وا تتغااا وا 
تااتمكن احلركااة ماان تغياهااا  فااإن هااذ  الفئااة تسااتبد باملااال  بالسااملة باااإل ا ة  بااالفكر.. ومااا 

يسات ب السااحة  وإتاا أس ل أن يأيت ااستلما  ويأنذ ب مام الاديكتاتو يا  ةن اجلمااها ل
أ بلااة أو  سااة أو عداارة فقااط هاام املوجااو ون. أمااا إذا كاناات احلركااة ااهايااة فااسااتلما  ا 

 يتمكن من القبض على تمام اجلماها.
 إذن فالالتم ب احلركة مراعاة أمرين:

اةمااار اةول: اةجنحااااة احلاااارة والقااااو، املتكافئااااة واجلماعااااام املختلفااااة ذام ااجتاهااااام 
د ة  وإن كاااان اإلطاااا  واحاااداً  وهاااو احلركاااة اجلماهاياااة اإلساااالمية  لكااان اةذواق  تلفاااة املتلااا
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بابيلااة احلااال  فكاال لاا  احلاا  ب أن يلاارض  أياا  ب كمااال احلريااة  ب اخلاابااة  ب الكتابااة  ب 
ااجتماعاااام  ب اةسااافا   وب قاااا ذلااا   هاااذ  قاااوة  وتلااا  قاااوة ب قباهلاااا قاااوة ثالثاااة و ابلاااة 

 تكااون القااو، املتكافئااة باعثااة لذ ااو  الكفااا ام  وأن يلماال كاال إنسااان حساا  وهكااذا  حاا 
اجت ا    كما نر، ذل  ح  ب الفق ا  ا ت دين  فإن اإلطا  هاو الكتااو والسانة واإلااا  

 واللقل  ومع ذل  خيتلفون ب ج مثيام املسامثل من كتاو الا ا ة إىل كتاو الديام.
ندسا  ب الفلكيا  وب جماالم اةماة احلارة أو لاب  وكذل  نر، ذل  ب اةطبا  وامل 

 احلرة.
اةمر الثان: اانتخابام احلرة ب  انل احلركة: كل سنة أو سنتا أو ما ألب  ا حس  
قارا  اةكثرياة ا وعالماة حرياة اانتخاباام التغياا الداامل مان القماة إىل القاعادة  ا أن تكاون 

الدول وبلض اةح او وبلض املنذمام  حيث ا تغاا اانتخابام م يفة كما اعتا ت  بلض 
 الر وم وإتا تغا بلض اةليا  الصو ية.

هذ  عالمة  وعالمة ثانية هي أن اةصوام تكون با قليلة وكثاة  كواحد و ساا ب 
 املامثة  و م و سا ب املامثة  وستا ب املامثة أو ما ألب .

 أمثال كثااة ومان إلاي م فنار، تسالة وتسالا صاوتاً أما اانتخابام امل يفة الا ودها ب
يلاى للرمثيم الساب  وصوم واحد أو أقل يكون نصي  منافس   فإن هذا اانتخاو م ياف 
وكذو و جل  ومثل هذ  اانتخابام ليست إا تكريساً للديكتاتو ية  وقد ذكر أحاد علماا  

 ر فل  مي انان:السياسة: أن  إذا أ  م أن تر، هل أن البلد حر أو ليم  
امليا ان اةول: أن تار، القياا ة تتبادل كال أ بلاة أعاوام ا ماثاًل ا مارة  وامليا ان الثاان: إنا  
تاار، النااام يتمكنااون ماان الااتكلم مبااا يرياادون ب الدااا    وتااأليف مااا يرياادون وإصاادا  ا ااالم 

 واجلرامثد كما يريدون...
احلركاة حا  تكاون احلركاة حارة  هاتان عالمتان للحرية جي  أن نراعي ما ب  انال إطاا 

 هميع ملىن الكلمة  بدر  أن تكون احلرية ضمن اإلطا  اإلسالمي. 
وباااذل  تأناااذ احلركاااة ب التوساااع الااادامثم والتقااادم املساااتمر وتكاااون هاااذ  احلركاااة مالتماااة 

 للسالم  والسالم مالتماً ملثل هذ  احلركة.
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 تلقين السالم
  فاإلنسااان بابيلتاا  يغضاا  ويثااو  ويااذكر ملاياا  إن للتلقااا أثااراً كبااااً ب  اناال الاانفم

اكنرين  ويدنل مع النام ب صرا  ون ا  وحقد وبغضا  وعدا  ومقاطلة وماا ألاب . فاالالتم 
اجتثاث جذو  هذ  اةمو  من قل  اإلنسان ومن   من جوا ح   وذل  بالتلقا الدامثم بأن  

ن نفسا  هباذا التلقاا ب ليلا  و اا   إنسان مساغ  حاتم  عاقل  مفكر  مادبر  مادير  فاإذا لقا
ولا ر  وسانت   فإنا  يتاباع بااابع السالم  وياتمكن مان التقادمي باحلركاة إىل اةماام ولاو كااان ب 

 جو ملي  باملناوآم واحلروو والثو ام واانقالبام وما ألب .
(. فللااى اإلنسااان 212وقااد و   ب حااديث: إن لأحاا  اةلاايا  باااول السااجن اللسااان(ل

 لى حفظ لسان  وحفظ قلب .أن يتلو  ع
وب حديث آنر: لإذا  أيتم املؤمن صموتاً فاقيفبوا من  فإن  ي لّقن احلكمة(ل

220.) 
وكااذل  جياا  علاااى اإلنسااان أن يكااون حافذااااً ليااد   لقلماا   حلركتااا   لسااكون   ولكااال 
لي   ح  يتمكن من أن يقدم اةمة إىل اةمام. والذين يقولون: حنن عصابيون! ا نتحمال! 

ن فالناااً اسااتخف برأينااا! أو إننااا  أينااا  علااى الباطاال فكيااف نسااكت علياا و ومااا ألااب   إن أو إ
 هؤا  ا يتمكنون من تقدمي احلركة إىل اإلمام.

ولذا نر، ب تا ي   سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وتا ي  احلركام الناجحة الكثا من 
اخللاا  واللماال.. جااا  إىل  سااول اهلل هااذا القبياال  فقااد و   ب احلااديث: أن  جااالً كااافراً ساايئ 

لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ولااتم الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  والرسااول ب املسااجد احلاارام يقاارأ 
القاارآن  فسااكت عناا  الرسااول وغ يقاال لاا  لاايئاً  وقااد كااان يريااد التحاارذ بالرسااول حاا  ياادنل 

ساول سااكت  وأناااً أساا  مل  ب مناتعة  ولكان الرساول فلّام    لاتم  الرجال ولاتم   والر 
اة و أكثر فبص  ب وج   سول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( .. ينقال الرجال نفسا  يقاول: إن 
 حممداً لصلى اهلل علي  وآل ( غ ي   على أن مس  البصاق عن وج   الدريف وغ يقل ليئاً.

ثاال لفماان مااا الااذي  فااع الرسااول إىل هااذا الفلاال مااع أناا  كااان متمكناااً ماان أن يقابلاا  بامل
(  إنااا   أ، أن الااادنول ماااع هاااذا 221اعتاااد، علااايكم فاعتااادوا عليااا  مبثااال ماااا اعتاااد، علااايكم(ل
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الكااافر ب ناا ا  هااو أماار جااانل ا خياادم اهلاادف  ولااذا  جااع إىل السااالم وأنااذ يسااا ب طريقاا  
الااذي  ياا  لاا  اهلل ساابحان  وتلاااىل  وهكااذا وحاات احلركااة اإلسااالمية بفضاال حلاام  سااول اهلل 

 علي  وآل ( وصرب  وسالم .لصلى اهلل 
 يقول الداعر: لولن تستايع احللم ح  فلما( .

يلااا  إنااا  وإن كاااان ب نفسااا  ثاااو ة فإنااا  ا تذ ااار هاااذ  الثاااو ة وإتاااا تاااتحلم وتصااارب 
وتضاااغط علاااى أعصااااب  حااا  تاااتمكن مااان أن تكاااون مسااااملاً حااا  ب ألاااد حااااام اهليجاااان 

 واخلصام.
علياا  وآلاا ( ماار علااى آل ياساار ا ياساار وييااة  وب قصااة أناار، أن  سااول اهلل لصاالى اهلل

وعماا  ا واملداركون يلاذبو م تلاذيباً لاديداً  فنذار لصالى اهلل عليا  وآلا ( إلاي م بلااف وقاال 
( وغ ياا   علااى هااذا  ملاااذاو ةن الرسااول لصاالى 222هلاام: لصاارباً آل ياساار فااإن موعاادكم اجلنااة(ل

لكفااا  ب قضااية جانبيااة تفوتاا  حركتاا  اهلل علياا  وآلاا ( عاارف لااو أناا  أ ا  أن ياادنل مااع أولئاا  ا
 اةساسية  وا يصل إىل هدف  الذي كان يرمي إلي  من إقامة عمو  اإلسالم.

وهكااذا كااان يتصااف  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وأصااحاب  اةباارا  وآلاا  اةط ااا  
بااأكرب قااد  ماان الساالم والسااالم  وضاابط الاانفم  ضاابط اللسااان  ضاابط اليااد  ضاابط احلركااة  

 وا هبذا السالم من التقدم.فتمكن
وكذل  نر، بلض املصلحا الاذين نكناوا مان إنقااذ بال هام مان ااساتلما  أ ام كاانوا 
قا  ين على ضبط النفم  وقد كان أحدهم قا قا   على ذل   وكان يت يج ةقل اساتف ات  
وم   إناا  أنااذ يلقاان نفساا  كاال يااوم: إن  جاال مساااغ أحاا  اخلااا لكاال النااام  ويقااول: كاال ياا

حااا كناات أسااتيقظ ب أول الصااباح كناات ألقاان نفسااي هااذ  الكلمااة  وحااا كناات أ يااد املنااام 
ألقن نفسي هذ  الكلمة أيضاً  وهكاذا حا  اساتااعت أعصااج أن تتحمال الضاغط واإلهاناة 

 وما ألب .
وحنن نر، أن املسلم أيضاً يلقن نفس  ب كل يوم السالم صباحاً  ل اراً  عصاراً  مغربااً  

وذل  ب الصلوام الواجبة  حياث يكار  ذلا  ب كال صاالة فيقاول: لالساالم عليا  عدا اً  
أي ا النل و محة اهلل وبركات   السالم علينا وعلى عبا  اهلل الصاحلا  الساالم علايكم و محاة اهلل 
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 وبركات ( .
ساااالم للقامثاااد وهاااو  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  وساااالم لااانفم املصااالي  وساااالم 

ذ   موت عن سلم القامثد  سلم الدخص  سلم ا تمع اإلساالمي  بال وأكارب مان للجميع  وه
 ا تمع اإلسالمي ةن  يقول السالم عليكم يل  كلكم كونوا ب سالم.

وهكذا يلقن املسالم نفسا  الساالم كال ياوم ماا ا يقال عان  ساة عدارة مارة  فاإذا تلقان 
ماان القيااا ة والتقاادم ويااتمكن ماان:  اإلنسااان الساالم فيااتمكن ماان السااالم  الااذي يااتمكن بساابب 

اااااع الكلمااااة  وفماااال املصااااامث  وعاااادم اسااااتف ات اكناااارين بالكلمااااة النابيااااة  واهلماااا   واللماااا   
والالااان  والللااان  والساااباو وامل ااااترة  وب حاااديث أن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  أ، 

 (.223نفرين يتسابان فقال: للياانان يت اتران(ل
علاى احلركاة اإلساالمية الاا ترياد أن تنت اي إىل حكوماة إساالمية وعلى أي حال فالالتم 

عاملية أن تأنذ الدلا  والدثا : السالم. وا يتسىن للحركة ذلا  إا باالتلقا الادامثم  املاداوم؛ 
بأننا أنام حن  السالم ونسلى للسالم  ا ساالم الدايوعيا بابيلاة احلاال  فاإن هاذا الساالم 

نريااد سااالماً ب لاال السااالم  ونقصااد بكلمااة ب لاال السااالم: ب سااالم كفاار وقتاال  وإتااا حناان 
لال اهلل ساابحان  وتلااىل  ةن ماان أيامثا  السااالم لهااو اهلل الاذي ا إلاا  إا هاو امللاا  القاادوم 

 (.224السالم املؤمن امل يمن الل ي  اجلبا  املتكرب(ل
 حنن نريد السالم ب لل السالم  أي ب لل اهلل وب لل اإلسالم.

علينااااا أن نلقاااان أنفساااانا السااااالم الاااادامثم  واللاااااف حاااا  حنااااو اةعاااادا  حاااا   فالواجاااا 
نساحب م إىل الصاارا  املسااتقيم  وقااد  وي عاان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: أناا  كااان إذا 

(  وغ يكان يادعو اهلل 225التد ب  أذ، قوم  كان يقول: لالل م اهِد قاومي فاإ م ا يللماون(ل
هلادايت م  وبالنتيجااة وا   سااول اهلل ذلا  النجاااح املنقااع النذااا  علاي م  وإتااا كاان ياادعو اهلل

 ب كل اللاغ.
 

                                                           
 .21  ص11ا الغدير: ج  223
 .23ا سو ة احلدر: اكية   224
 .22883ح 372ص 10ا كن  اللمال: ج  225



 

 152 

 االكتفاء الذاتي ضرورة حتمية
كان الكالم حول كيفية إقامة حكومة ألف مليون مسلم.. وقلنا إن ذلا  يتوقاف علاى 
أسااام هاااي التوعياااة  التنذااايم  أصاااول احلركاااة اللاماااة  والساااالم  هاااذ  أسااام أ بلاااة ذكرناهاااا ب 
حلقام سابقة  أماا اةساام اخلاامم ملثال هاذ  احلكوماة ف او ااكتفاا  الاذايت: يلا  أن ي اتم 
املساالمون بااأن تكااون حااوامثج م ماان عنااد أنفساا م  فااال يالبااون ماان الداارق والغاارو حاجااة  
سوا  كانت صغاة أم كباة. وذل  ممكن  فالبلد اإلسالمي إذا صا  يداً واحدة مان قاا فارق 

ا واملغااااارو ومصااااار واة  ن وساااااو يا واللاااااراق وإياااااران واخللااااايج والباكساااااتان باااااا الساااااو ان وليبيااااا
وأندونيسيا وبنغال ذ وأفغانستان وقاها مان اةجا ا  املقالاة مان اجلسام اإلساالمي الواحاد.. 

 إذا عدم هذ  البال  بلداً واحداً أمكن أن يلاي كل بلد حوامثج البال  اةنر،..
وامثج أنفسااا م  فاااال يساااتو  ون مااان الدااارق أو وهكاااذا يقاااوم املسااالمون اةلاااف ملياااون  ااا

الغااارو أي ج اااات مااان اةج ااا ة  وهاااذا الداااي  يبتاااد  مااان الصااافر  باااأن تقاااوم احلركاااة بنفسااا ا 
بتابيااا  هاااذا املبااادأ علاااى نفسااا ا وأعضاااامث ا أوًا    تقاااوم بالااادعايام الكافياااة وتاااوفا الدااارو  

سااالم(: لاحااتج إىل ماان لاائت الالتمااة ةجاال ااسااتغنا   فقااد قااال علااي أمااا املااؤمنا لعلياا  ال
(  فماا  ام 221تكن أسا  واستغن عمن لئت تكن نذا  وأحسن إىل من لئت تكن أما (ل

املساالمون حمتاااجا ب لباساا م وب أ واهتاام الكماليااة وب املأكاال واملداارو واملركاا  وقااا ذلاا  
ساارا  ب أياادي م إىل أمريكااا وفرنسااا وبرياانيااا و وساايا  والصااا  واليابااان  أو إىل قاهااا  ف اام أ

وبالفلل حنن أسرا . ولذا ا استقالل لناا وا حرياة  وا تسامع آ ا ناا  ولايم لناا كلماة يصاغى 
إلي اااا. حنااان أسااارا هم وب حاااال اةسااار ا ميكااان أن تقاااام الدولاااة اإلساااالمية الواحااادة  كماااا ا 

 ميكن أن تقوم حركة حقيقية تتقدم ح  تصل باملسلما إىل حكومة ألف مليون مسلم.
فاةسااام اخلااامم ااكتفااا  الااذايت وااسااتغنا  عاان اةجاناا   ب الاادوا   ب الغااذا   ب 

 الكسا   ب السيا ة  ب البانرة  وب كل لي .
فكااال لاااي  يصااانع ب بال هااام نتخاااذ  آلاااة ووسااايلة  وكااال لاااي  يصااانع ب بال ناااا مااان 

 لينا.اة وام واكام ا نستخدم   وإذا صّممنا على ذل   فإن اةمر يس ل ع
وقد و   أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآلا ( ملاا هااجر إىل املديناة املناو ة  أ، الي او  قاد 
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ندبت  الب م ب أهل املدينة  ةن الي او  كاانوا حميااا باملديناة ا مان با  قينقاا  وباا النذاا 
لي  وآل ( أن ونيرب وفد  وتيما  واللواي وب  املصال  وقاهم ا و أ،  سول اهلل لصلى اهلل ع

هااؤا  هاام املثقفااون الااذين سااياروا علااى أهاال املدينااة بثقااافت م وأ اام هاام التجااا  الااذين بياادهم 
اةساااواق  وذلااا  يلااا  أن البضاااامثع غ يكااان يصاااد ها أو يساااتو  ها قااااهم. وأ ااام هااام جتاااا  
ا  السالح  فالسالح وإن كان ب ذل  اليوم ا يلدو السيف والس م والرم  وما ألب   إا أ ا
كانااات بأيااادي الي اااو . و أ، لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( أن الي اااو  أفسااادوا أهااال املديناااة بااااخلمر 

 والبغا  والدذوذ اجلنسي وحنو ذل .
عاا م  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ا بااأمر اهلل تلاااىل ا أن ينقااذ أهاال املدينااة ماان  

ان يلااارف القااارا ة الي اااو ... وملاااا أسااار ااعاااة مااان أهااال باااد  جلااال الفدياااة أن يللااام كااال انسااا
والكتابة من الكفا  عدرة مان املسالما  فاالتلليم فدياة ذلا  اإلنساان املللِّام  بادل أن يفادي 
نفس  باملال  وهكذا أنذ ااعة من الكفا  الذين كانوا يلرفون القرا ة والكتابة يلّلمون عدرة 

  فكاكاً ةسار ذلا  من أوا  املسلما  فإذا استوع  هؤا  اللدرة القرا ة والكتابة كان ذل
الكاااافر  فينالااا  إىل  ا    واملسااالمون الاااذين تللماااوا مااان أولئااا  الكفاااا  صاااا وا هااام يلّلماااون 
قاهم  فلم ينحصر الللم ب الي و   وإتا أنذ املسلمون يلّلمون بلضا م بلضااً  حا  انتدار 

ول اهلل لصالى بين م الللام قارا ة وكتاباة إىل جانا  الللاوم الداف ية الاا كاان يلقي اا علاي م  سا
اهلل علياا  وآلاا (  إذ كااان الرسااول يللم اام لاايالً و ااا اً لهااو الااذي بلااث ب اةميااا  سااواً ماان م 
يتلاااااو علاااااي م آياتااااا  ويااااا كي م ويللم ااااام الكتااااااو واحلكماااااة وإن كاااااانوا مااااان قبااااال لفاااااي ضاااااالل 

 (.227مبا(ل
 وهكذا  لص أهل املدينة املنو ة من لر الي و  من هذ  اجل ة.

رسول: اجتروا أنتم. قالوا يا  سول اهلل ليسات لناا  كااكا أو حماالم للبياع    قال هلم ال
فقال هلم ا كماا ب التاا ي  ا اجللاوا بساااً ب الداوا   واةتقاة  فأناذ املسالمون يدايفون بلاض 
اةلااايا  وجيللو اااا علاااى البساااط ب الداااوا   واةتقاااة  وهباااذا اساااتغنوا عااان الدااارا  مااان الي اااو   

 جا ية إىل جان  انقاا  الصلة الثقافية با أهل املدينة وبا الي و .فانقالت الصلة الت
وبلد ذل  أمر  سول اهلل املسالما أن ياذهبوا ويتلّلماوا صانع الساالح  وذها  بلضا م 
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إىل الااايمن وتللاااام صااانع السااااالح  وحااا  صاااانع الدبابااااة علاااى الااااارات القااادمي. فتللمااااوا صااااناعة 
لدبابااااة وحنوهااااا  تللموهااااا وصاااانلوها فاسااااتغنوا ب الساااايف  الاااارم   الساااا م  اخلااااوذة  الااااد    ا

سالح م عن الي و . وبذل  انقالت صلة الي او  اللساكرية عان املسالما  وكاان هاذا أيضااً 
 نوعاً من ااستقالل.

وكذل  حّرم  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( بأمر مان اهلل سابحان  وتلااىل ال ناا واللاوا  
ةسباو املفسدة املل ياة الاا  وج اا الي او  باا أهال املديناة واخلمر والقما  وما إىل ذل  من ا

قبااال اإلساااالم  حااا  جيللاااوهم لقماااة ساااامثغة ب أفاااواه م  ةن الفساااا  حياااام اةمااام كماااا هاااو 
 ملروف.

وملااا فلاال  سااول اهلل هااذ  اةمااو  اة بلااة: ااسااتقالل ااقتصااا ي  وااسااتقالل الثقاااب  
نالقي  وإذا مبسلمي املدينة يقومون علاى أقادام م وغ وااستقالل التسليحي  وااستقالل اة

يلااااو وا حيتاااااجون ا إىل املدااااركا وا إىل الي ااااو   وغ يلااااو وا منغمسااااا باللااااذام واملل يااااام 
واملفاسد واملغرياام  وباذل  قااموا علاى أ جل ام وقاابلوا الي او  وقاا الي او  مان املداركا حا  

إلياا  ب تماان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (   قاماات قااامثمت م ووصاال اإلسااالم إىل مااا وصاال
حياااث  نلااات فااات لاااوا  اإلساااالم ب حيااااة الرساااول  ااام مااان الااادول لحسااا  ااصااااالح 
احلااديث( وهااي: الكوياات ا وكاناات تسااكن ا قبامثاال عربيااة كمااا ب بلااض التااوا ي  ا والبحاارين  

 واليمن الدماي  واليمن اجلنوج  واحلجات.
ااستقالل عن الغارو والدارق والرجاو  إىل اإلساالم وتأسايم  فنحن املسلمون إذا أ  نا

الدولاااااة اإلساااااالمية اللاملياااااة ذام اةلاااااف ملياااااون مسااااالم حنتااااااج إىل ااكتفاااااا  الاااااذايت  نكتفاااااي 
ببضامثلنا  نكتفي مبنتجاتناا  نكتفاي بصانامثلنا  نكتفاي بللومناا  نكتفاي اااتناا الاا تذ ار مان 

 . فاااإذا اساااتغنينا عااان الغااارو والدااارق نكاااون نذاااا اة ض مااان امللاااا ن أو الثماااا  أو قاااا ذلااا
الغاارو والدااارق تلقامثياااً  أماااا إذا احتجنااا ب كااال لاااي  إىل الغاارو والدااارق فااال باااد وأن يساااو  

 بال نا الغرو مرة  والدرق مرة  ووليدهتما الص يونية مرة ثالثة.
ةنذماة الغربياة واىل م و لقد جربنا الديوعية  وجربنا الدميقراطياة الغربياة  وجربناا ساامثر ا

والدرقية  فلم ت  نا إا نسا ة  وها حنن وقد بقي أمامنا اإلساالم  اإلساالم احلقيقاي الاوا   ب 
الكتاو والسنة املا رة. وأمامناا سااة  ساول اهلل وأصاحاب  الكارام وأهال بيتا  اةط اا  صالوام 
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نا مااان م الصاااالة اهلل علاااي م أالاااا  فلنتخاااذ من اااا   سااااً ب ااكتفاااا  الاااذايت إىل جنااا  أناااذ
 والصيام واحلج والصدق واةمانة واحلرية وقا ذل .

 
 مقاطعة البضائع األجنبية

ااكتفا  الذايت ييفك  على أمرين: إجياج  وساوف ناتكلم عنا  ب اة ااث القا ماة باإذن 
اهلل تلااىل  وساالل ياادو  كالمنااا اكن حولاا   وهااو عباا ة عاان جتناا  اإلنسااان البضااامثع واةفكااا  

نبيااااة مالقاااااً  وإتااااا جياااا  أن تكااااون اةفكااااا  نابلااااة ماااان نفاااام اإلسااااالم وبااااال  اإلسااااالم  اةج
فاةفكااا  الدنيلااة جياا  أن تنبااذ كمااا فاادثنا عاان ذلاا  سااابقاً  وجياا  أن تقاااطع كاال البضااامثع 

 اةجنبية. ومقاطلة البضامثع اةجنبية ا الا ليست من بال  اإلسالم ا تتضمن مدكالم:
 اةوىل: مدكلة احلرمان.

 الثانية: مدكلة الصلوبة ب تبديل البضامثع بدي  آنر.
 الثالثة: الضغط النفسي على املقاطلا.

أماااا املداااكلة اةوىل: فااااإن الاااة مااان البضااااامثع  نلااات ب حياتناااا حناااان املسااالمون  فااااإذا 
تركناهاا وفقادناها وغ واد باديل ا ب باال  اإلساالم ساّب  لناا ذلا  صالوبة  ماثاًل: الثالجاة إتاا 

 الداارق والغاارو  فااإذا قاطلنااا البضااامثع اةجنبيااة فملااىن ذلاا  أن ا ثالجااة ب بيوتنااا  تصاانع ب
 وهذا لي  صل  بالنسبة إىل من اعتا  على وجو  ثالجة ب من ل .

ولكن هذ  صلوبة جي  فمل ا  ةن فمل الصلوبة يرفع اإلنسان إىل مادا ج الكماال  
 (.228وب احلديث: لأفضل اةعمال أمح م ا(ل

لة الثانيااة: تبااديل الدااي  الساا ل إىل الداي  الصاال   مااثاًل: فقااد اعتااا م الكثااا املداك
مان نسااامثنا علاى الغساال بالغسااام الك ربامثيااة  وإذا تركناا الغساااام الك ربامثياة جياا  الغساال 
بالياد  وب الغسال بالياد صالوبة كبااة  ولكاان هاذ  الصالوبة جيا  أن تتحمال جسادياً  ةجاال 

ملسالما مان باراثن املساتلمرين  حا  نفام هاذا اإلنساان الاذي يالقاي فامثدة أكرب وهي إنقااذ ا
صلوبة سيالقي س ولة ب املستقبل. باإلضافة إىل ما جيد  من ع ة ب احلاضر واملستقبل  فإن 

 قيام الدولة اإلسالمية أحسن وأهنأ من الراحة مع الذلّة الا يليد ا املسلمون اكن.
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لنفسية  حيث يقال: هؤا   جلياون  هاؤا  يسااون املدكلة الثالثة: مدكلة الضغو  ا
إىل الاااو ا   هاااؤا  متوحداااون  هاااؤا  ا يف ماااون احلياااااة.. لكااان لنتساااا ل ماااا ملاااىن الرجلااااي 
واملتخلاافو ألاايم كاال صاااح  مباادأ ينااارون إلياا  علااى أناا   جلاايو وألاايم ااسااتلما  ينساا   

 كل من غ يال  إىل التخلف والرجلية واجلمو و
للون املليا  الديوعية  فكل من ليم ليوعياً ف و متخلف ب نذارهم  إن الديوعيا جي

والرأيااااليون جيللاااون امللياااا   أم املاااال  واةنذماااة الغربياااة  فكااال مااان ا يساااا ب  كااااهبم ف اااو 
متخلف و جلي. وكذل  الدميقراطيون الغربيون  والوجو يون  بل إن الص اينة يلدون ا الي و  

م ب ااساتلما  وااساتغالل ا  جلياا  وأهال الفساا   يلادون مان ا الذين ا ميدون ب  كااهب
ميداي ب  كااهبم ب تلااطي اكثااام واملوبقاام متخلفااً و جليااً.. ف اال خنااف حنان املسالمون ماان 

 أن يرمينا أحد هؤا  بالرجليةو
فيجا  عليناا أن نلاارف امليا ان واملليااا  الاذي نرياد أن ناا ن با  التخلااف والتقادم والرجليااة 

اجلماااو   امليااا ان هاااو الفضاااامثل اإلنساااانية  هاااو الا اااا ة والن اهاااة  هاااو إعااااا  حاجاااام الاااروح و 
 وحاجام اجلسد  هو إنقاذ املستضلفا من براثن املستغلا واملستلمرين.

وهاال أن التقاادمي هااو الااذي يقتاال آاف النااام  كالداايوعيا. وهاال التقاادمي هااو الااذي 
و وهااااال أن التقااااادمي يقاتااااال وين ااااا  وي تااااا  يساااااجن آاف الناااااام  كااااااةمريكيا واةو بياااااا

اةعراض كالبلثيا ب اللراقو هل هذ  هي التقدمية  وهل جي  أن خناف من هذ  الوصمةو 
إن  إذا غ توصم على ألسنة هؤا  بالرجلية والتأنر والتخلف فال بّد وإن  مع الذااملا  إن 

ن  وأنااا  سااااكت علاااى صااافحت  إذا كانااات بيضاااا  ب ساااجل املباحاااث فاااال باااّد وأنااا  م اااداه
 الذاغ وأن   اض بفلل .

أماا إذا كانات صافحت  ساو ا  ا علاى اصااالح م ا فإنا  جماهاد حقيقاي  وإنا  ممان 
 حيب  اهلل  إذا كنت فا هبم ب سبيل اهلل.

فااااال نااااوف إذن ماااان أن ناااات م بسااااب  مقاطلااااة البضااااامثع اةجنبيااااة بالرجليااااة واجلمااااو  
 ما ي ااستغالي اللاملي الدرقي والغرج.والتخلف وعدم املسايرة مع الرك  ااستل

من اةمثال املدا و ة لحدار ماع الناام عياد( واللكام هاو الصاحي   لإن إباراهيم كاان 
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(  غ يقل إبراهيم ذل  املثال وغ يقلا  موساى وا عيساى وا حمماد لصالوام اهلل 222أمًة قانتاً(ل
ام عياد( غ يساجن ولاو علي م أالا(  ولاو أ ا  موساى بان جلفار أن يقاول: لحدار ماع النا

أ ا  اإلمااام الصااا ق أن يقااول ذلاا  ملااا يّااو   وهكااذا سااامثر اةمثمااة لعلااي م السااالم(  وسااامثر 
املصاالحا  إتااا طاار وا وهواااوا وسااجنوا وعااّذبوا وقتلااوا ة اام  فضااوا مقولااة لحداار مااع النااام 

بالناا علاى البضاامثع عيد(  وجي  علينا أن نلرف أن تركنا للبضامثع اةجنبية الغربياة والدارقية وإق
الاا تصاانع ب بااال  اإلسااالم  كمصار وإيااران واللااراق وقاهااا  هاذا الدااي  يسااب  لنااا  احااة ب 

 املستقبل  و احة لكل املسلما وللمستضلفا من قا املسلما أيضاً..
يوجاااد اكن أكثااار مااان ألاااف ملياااون جاااامثع ب اللااااغ  مااان الاااذي ينقاااذ هاااؤا و فقاااد قاااال 

 (.230علي  وآل (: لما آمن ج من بام لبلاناً وجا   جامثع(ل  سول اهلل لصلى اهلل
وعاان أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( ا وهااو اةسااوة والقاادوة بلااد الرسااول لصاالى اهلل علياا  

: ل أقنااع ماان نفسااي أن يقااال ي أمااا املااؤمنا  وا ألااا ك م مكااا   الاادهرو أو أبياات -وآلاا ( 
 أكون كما قال الداعر: مبااناً وحوي أكبا  حر،  وباون قرثى  أم

 وحسب   اً  أن تبيت ببانة***وحول  أكبا  فّن إىل القد 
 (.231وللل هنا  باليمامة أو احلجات من ا ع د ل  بالدبع وا طمع ل  ب القرص(ل
: لياا أماا -وقد و  : أن قصاباً قال ةما املؤمنا ا وهو  مثيم أكرب  ولة ب ذل  الياوم

ل اإلماام: لإن ا أملا  الاثمن( .  ان حلام أقال مان   هام  اإلماام ا املؤمنا نلام اللحام( فقاا
ميلكااا   ملااااذاو وحقااااً ا ميلااا  اإلماااام  ا مااان بيااات املاااال  وا مااان أمالكااا  الدخصاااية وم ا عااا  

 الكثاة الا ت ع ا وحرث او
نلم إن  ا ميل  أن يكون ب وقت واحد عا اً وأن يأكل اللحم وهاو نليفاة املسالما 

 بلض املسلما ا جيدون اللحم  وللل بلض قا املسلما ب بال   ا جيدون اللحم.وللّل 
إن اإلمام ا حين علاى املسالم فقاط  وإتاا حا  علاى الكاافر  كماا ب القصاة الاا هجام 
في ا جي، اللدو على اةنبا  وآذوا النسا  املسيحيام فتأثر اإلمام تأثراً بالغاً وقال ب كالم : 

لاهاادة( يلاا  الااا ب ع ااد املساالما  وللل ااا غ تكاان أيضاااً مساايحية باال كاناات لواةناار، امل
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وثنيااة  ةن الااوثنيا بقااوا ب ع ااد اإلمااام  حيااث غ يكاان ضااغط علااي م إذا استساالموا للدولااة 
 اإلسالمية وعملوا بالدرامثط.

وقااال ب كااالم ملالاا  اةلااايف: لالنااام صاانفان: إمااا أخ لااا  ب الاادين أو نذااا لااا  ب 
(  والنذااا ب اخللاا  يداامل الكااافر واملداار   والااذي ا يااؤمن باااهلل إطالقاااً  وعلااى 232 (لاخللاا

 أي حال  ف ذ  مسألة فق ية ذكرناها ب كتاو لالفق  ا اجل ا ( .
اإلمام يريد  رمان نفسا  أن يوّساع علاى املسالما وقااهم  وبالفلال نّكان مان تارفي  م 

ياا  السااالم( قااال مااا مضاامون : أناا  ب ع ااد  صااا  حاا  جااا  ب بلااض التااوا ي : أن اإلمااام لعل
 لكل عامثلة  ا  و تق وما .

إن أكرب الدول ثروة كأماكا غ تستاع ذلا   أماا ب  وسايا فاأكثر الناام جاامثلون  وإن  
 كانت  عاياهتم تقول بأ ا: لحكومة اللمال والفالحا( !!

 .وهكذا  إذا نكنا من حرمان أنفسنا نتمكن من إنقاذ احملروما
وقااد جااا  ب التااا ي  أناا : إبااان احلاارو اإلسااالمية ا الفا سااية ب أول اإلسااالم  حيااث 
تلااّد، الفاارم ا ب قصااة مداا و ة ا علااى املساالما فاضااار املساالمون إىل حمااا بت م  تلجاا  
الفاارم كيااف يتقاادم املساالمون وهاام حكومااة جدياادة وبدامثيااة إىل أبلااد حااّدو فاااجتمع قامثاادهم 

عجباً هل هؤا  مل م املالمثكةو إ ام … ن   واستدا هم ب ذل  ستم مع ضباط  وقوا  أ كا
ما كانوا يصّدقون أن املسلما أصحاو  ين حقيقي  فال مالمثكة مل م    املالمثكة أيضاً ا 
فاااا و إا ب ملجااا ة نا قاااة لللاااا ة  ةن اهلل أن أن جياااري اةماااو  إا بأساااباهبا.. هااال مل ااام 

هااذا وا ذا .. ف اال مل اام السااحرو عجياا   السااحر اجلاان حيااا و مل اام ضااد أعاادامث مو ا 
 ي  م الدول ويصنع الدولو ا ميكن هذا أيضاً..!

قال  ستم: إن اللد  واللدة لنا إضافة إىل أكثر مان ألاف سانة مان املما ساة  وهاؤا  ا 
عااادة هلااام وا عاااد  وا نذااام وهااام بااادامثيون  وحكاااومت م حكوماااة جديااادة غ ميااار علي اااا حااا  

حيا بوننا ويتفوقون علينا وعلى قاناو وأنااً  استقر  أي  ستم وأصحاب   عدرين سنة  فكيف
 على أن يستقدموا واحداً من املسلما ويستفسروا من  عن السب و

فاسااتقدموا مساالماً  وب بلااض التااوا ي : انتافااوا مساالماً ماان هااؤا  املساالما املنتداارين 
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اةهبااة الفا سااية املداا و ة ذلاا  اليااوم   ب الصااحرا   وجااا وا باا  إىل نيمااة احلاارو ذام اةهبااة 
 وإذا ب  ير، فرالاً من أال الفراذ  فجمع قسماً من  وجلم على اة ض!!

تلجاا  هااؤا  ماان فلاال هااذا املساالم  وقااال لاا   سااتم: كااان لنااا سااؤال واحااد.. واكن لنااا 
 سؤاان.. نقدم الثان من ما: ملاذا الت الفراذ وجلست على اليفاوو

: لإتا فللات ذلا  ةن ي أناوة -وحمل الداهد ب هذ  الكلمة  -لم: قال الرجل املس
ب الصااحرا  جيلسااون علااى الاايفاو  فمااا أحبباات أن أكااون أعلااى ماان م جملساااً  وكيااف أجلاام 

 على الفراذ وهم جيلسون على اليفاو( و
... وملااا ذهاا  ذلاا  املساالم نذاار بلضاا م إىل بلااض وقااالوا هااذا هااو الااذي خناااف مناا  

 ل هؤا  يتقدمون علينا وا مير تمان إا ويتسلاون على بال نا! وهكذا كان.وخندى. إن مث
املسلم ب ذل  اليوم ما كان يالحظ لخص  فحس   وا يقول:  ا ي  و ابا وأثاثي 
وبستان وأمالكي و صيدي وأس مي و...  بل كان يالحظ الكال ويقاول: حنان اةناوة  حنان 

اوين ب املأكاال واملداارو وامللاابم وقااا ذلاا   وهلااذا اجلماعااة  حناان اةمااة جياا  أن نكااون متساا
تقادموا: فااإذا حرمناا أنفساانا ا حناان املسالمون ا عان البضااامثع اةجنبياة املرف ااة ا سااوا  حرمناهااا 
إطالقااً أو بادلناها بالداي  اةصال  ا كناا ماع الاذين ياوفق م اهلل سابحان  وتلااىل للوصاول إىل 

 اهلدف املندو .
 

 المقاطعة الشاملة
ب املوضااو  الساااب : الااركن الساالل ب ااكتفااا  الااذايت.. وساانتحدث اكن حااول  ذكرنااا

 الركن اإلجياج من .
ااكتفا  الذايت ا يبدأ ضخماً واسلاً عميقاً  وإتا هو كالنباام ينماو  وياداً  وياداً  فاإذا 

ن مسالم  قر م احلركة اإلسالمية اللامة الا ترياد الن اوض باملسالما إلقاماة  ولاة اةلاف ملياو 
أن يكتفي املسالمون ذاتيااً حا  ا حيتااجوا إىل الدارق والغارو  فللي اا أن تادعو املسالما إىل 
أن يتخلااااوا عاااان البضااااامثع اةجنبيااااة واحاااادة تلااااو اةناااار،  ولاااايئاً فداااايئاً  وأن حيولااااوا البضااااامثع 

ملااوا  املسااتو  ة إىل البضااامثع املصاانوعة ب بااال  اإلسااالم  كمااا ويلاا م أن يقالااوا حاجاااهتم عاان ا
الغذامثية املساتو  ة مان اخلاا ج وينقلاوا ذلا  إىل املاوا  املنتجاة ب  انال باال  اإلساالم مان حلاوم 
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 وحناة وأ ت وحلي  ومربيام وحلويام وقا ذل  تد جيياً..
فتنمااو الساالع الدانليااة وتنقاااع الساالع اخلا جيااة حاا  يصاال اةماار إىل ااكتفااا  الااذايت  

ّد يااد  إىل لاارق أو قاارو أو )ااال أو إىل جنااوو  وإتااا وحاا  يكااون املساالم ساايد نفساا  ا مياا
يستلمل ب مسكن  وملبس  ومأكل  ومدرب  وحاجات  ما يصنع ب نفم باال  اإلساالم  فابال  
اإلسااالم وحاادة واحاادة واحلاادو  اجلغرافيااة الااا جللوهااا حاادو اً قانونيااة كل ااا تت اااو، أمااام هااذ  

 الل مية  وبذل  يأنذ املسلمون ب اا تفا .
وجيا  علااى اإلنساان أا يساات ا بالسااللة الصاغاة فااال يقااول: إ اا ا تضاار الاابال  أو ا 
تنفع الغربيا  ح  ولو كانت بيضة واحدة  ففي حديث أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( 
كان ذام يوم جالساً إذ جا  مسلم بدينا   وقال يا  سول اهلل إ ا صادقة عان عدارة  ناانا  

بلدرة  نانا وقال: يا  سول اهلل إ ا صدقة عان مامثاة  يناا   وجاا  مسالم ثالاث  وجا   مسلم
مبامثة  ينا  وقال: يا  سول اهلل إ ا صدقة عن ألف  ينا   فلما ذهباوا توجا   ساول اهلل لصالى 
 اهلل علي  وآل ( إىل أصحاب  وقال: كل م ب اةجر سوا   ةن كل واحد بذل ع در ما عند .

حد سخت نفس  بأن يبذل ع دار ماا ميلا   فااةول باذل اللدار والثاان يل : أن كل وا
 بذل اللدر والثالث بذل اللدر.

وهذا احلديث تنفت  من  أبواو  فاحلاجة الصغاة كاحلاجة الكباة كلتامها تقويّان سلاة 
الدارق أو الغارو  وكلتامهاا ا إذا كانات مان بال ناا ا ت ساقاان سالاة الدارق والغارو  فاال فارق 

 أن يسااتو   إنسااان بيضااة واحاادة ماان الغاارو أو الداارق أو أن يسااتو   ساايا ة كباااة قيمت ااا بااا
 عدرون ألف  ينا . فال فرق با اةمرين  وليم هنا  مدنلية لكرب الدي  أو صغر .

إن من يدرو قارة مان اخلمار حالا  ب احلرماة كمان يدارو كأسااً من اا  وإّن مان ياياع 
وذلاا  حساا  إمكانا  ا كماان يايااع اهلل ب إعاااا   ينااا  للفقااا اهلل ب إعااا    هاام للفقااا ا 

  س  إمكانات  أيضاً.
اةعماااال ا تقاااام بااااحلجم والكااام فقاااط  وإتاااا تقاااام باااالكيف أيضااااً  وأحيانااااً يكاااون 
لالكياف( أهام ماان لالكام( . وب حاديث مداا و : أن عليااً وفاطماة واحلساان واحلساا علااي م 

موا ب سااابيل اهلل ب ثالثاااة أياااام  ساااة عدااار قرصااااً مااان الصاااالة والساااالم وناااا مت م فضاااة قااادّ 
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(: لويالمون الالام على حب  مسكيناً ويتيمااً وأساااً 233اخلب   فن لت في م سو ة لهل أتى(ل
إتااااا نالمكاااام لوجاااا  اهلل ا نريااااد ماااانكم جاااا ا اً وا لااااكو اً إنااااا خناااااف ماااان  بنااااا يوماااااً عبوساااااً 

 (.234قماريراً(ل
قيفاااً ماان اخلباا   ةن باإلمكااان أن ينفاا  اإلنسااان  سااة إن اهلل ا مياادح  سااة عداار   

آاف مااان  قياااف اخلباااا  أو  ساااا ألفااااً أو  ساااامامثة ألاااف من اااا  لكاااان اهلل ينذااار إىل تلاااا  
القلاوو الااااهرة الااا بااذلت كال مااا عناادها ماان اةقااراص ب تلا  اللياااي  ولااذا ناار، أن نفااوم 

مثط السبلة ب قصة طويلة أو ملا مل  اإلمام هؤا  اةط ا  ملا ملكوا لفد ( أو ملا ملكوا احلوا
أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( الاابال  اإلسااالمية كافااة  وهااي أكاارب بااال  الاادنيا ب ذلاا  اليااوم...  

 كانت هلم نفم تل  النفسية حا بذلوا اةقراص.
إن  ا فرق با الصغا والكبا ب اةمو   سوا  ب امللصية أو ب الااعاة  فاال يقال مان 

ريد مقاطلة البضامثع اةجنبية ااستلما ية: أية أمهية للبيض  أو أية أمهياة ةمتاا  القمااذ  أو ي
أيااة أمهيااة لسااللة صااغاة قيمت ااا   هاام أو  بااع  ينااا و ا.. إن الواجاا  املقاطلااة الكاملااة لكاال 

 السلع الصغاة من ا والكباة.
الناااا  مااان مستصاااغر إن الصاااغامثر تتجماااع حااا  تكاااون كبااااة  والدااااعر يقاااول: لوملذااام 

 الدر( 
فالدرا ة الصغاة قد فارق   نااً كباااً مان اخلدا   أو الاو ق  أو الانفط  أو الفاراذ  أو 

 ما ألب  ذل .
إننا نر، أن نفام املساتلمرين يلملاون هباذ  اخلااة  فاإ م ا ينذارون إىل لالكام( فقاط  

إحااد، الابال  اإلسااالمية  وإتاا ينذاارون إىل لالكياف( أيضاااً.. ففاي كااالم ةحاد السياساايا مان
يقااول: إن حكومااة ذلاا  البلااد ع لاات  مثاايم البنااو   وغ ي للاام السااب و وذهباات أنااا إىل  مثاايم 

 اجلم و ية وكان صديقاً ي ا وكان عميالً لالستلما  الربياان ا وسألت  عن السب و
فقااال  مثاايم اجلم و يااة: إن اةماار ساار ولكناا  سااأبوح لاا  باا   وهااو أن ساافا برياانيااا 

  إّي وأبلغااا  بامتلااااض حكومتااا  مااان أن يكاااون هاااذا الااادكتو  ب ااقتصاااا   مثيسااااً للبنااا  جاااا
 املرك ي.

                                                           
 .1ا سو ة اإلنسان: اكية   233
 .10 - 8ا سو ة اإلنسان: اكيام   234
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 قلت للسفا: ملاذا هذا اامتلاضو
قااال: ةناا  ألّااف كتاباااً حااول البنااو  قااا الربويااة  وأناا  كيااف ميكاان أن ت بااىن البنااو  باادون 

ن أصااااد  اةماااار إىل وتياااار  بااااا  فقلاااات للساااافا الربياااااان حين ااااا: لإن اةماااار ساااا ل  فااااإن اك
 ااقتصا  لتبديل  بغا ( .

احذااوا هااذا الدااي : إن ساافا برياانيااا يبلّاام  مثاايم ا و يااة بلااد إسااالمي ا والاارمثيم 
امتلااااض حكومتااا  ةجااال تاااأليف كتااااو حاااول البناااو  الال بوياااة..  -عميااال هلااام بابيلاااة احلاااال

  تكااون القااارام عيناااً  فااسااتلما  يالحااظ حاا  الصااغامثر ب لااؤون   والصااغامثر تتجمااع  حاا
 والليون أ راً  واة ر  راً كبااً  واة ر الكبا   راً.

جيااا  عليناااا أن ناااتللم مااان اهلل عااا  وجااال حياااث انااا  كاااّون البحاااا  مااان قاااارام اةمااااا  
الصغاة  وكذل  جرم عا ة احلياة على ذل   فااجلي، الكباا الاذي يفات  الابال  إتاا يتكاون 

وهكااذا  وكااذل  اإلنسااان يتكااّون ماان ناليااا حيااة كاال نليااة حيااة ا  ماان فاار   وثااان  وثالااث 
 ت ر، باللا ا ر ة.

إننااا جياا  علينااا ب مقاطلتنااا للبضااامثع اةجنبيااة واإلكتفااا  الااذايت ب بال نااا أن نالحااظ 
 صغامثر اةمو  أيضاً ا كبامثرها فحس .

ب اللحاوم  ونقااطع أي أننا جي  علينا أن نقاطع اةجنال ب اةلباان  ونقااطع اةجنال 
اةجناااال ب الباااايض  وب املااااوا  الكماليااااة  وسااااامثر اةمااااو  الصااااغاة تااااد جيياً  حاااا  نصاااال إىل 
مقاطلت  ب الاامثرة  ب السايا ة  ب املاكناام ال  اعياة  ب املااابع  ب امللامال  ب القااا ام  

 وب قا ذل .
 

 تشجيع االقتصاد الوطني
ذايت  ا بّد للحركة اإلسالمية من أن توفرهاا  ساوا  ب هنال  عدة مقّومام لالكتفا  ال

 مرحلة النضال السلل أو اإلجياج..
 ومقومام ااكتفا  الذايت عبا ة عن اةمو  التالية:

اةول: تدااجيع البضااامثع الدانليااة ب الاابال  اإلسااالمية  فللااى احلركااة  أن هتياائ تدااجيلاً 
أكاان إنتاجااً ت اعيااً  أو صاناعياً  أو فكريااً   للمنتجاا الادانليا ساوا  -مبختلاف أقساام   -
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 أو عمرانياً  أو قا ذل   فإن التدجيع ل  أثر بالم ب الكمية والكيفية للمنتجام الدانلية.
الثان: التدجيع ملست ل  البضامثع الدانلية  ب مقابل ترك  للبضامثع اةجنبية  فإن هذا 

 بل.املست ل  جي  أن ي دجع مبختلف الوسامثل والس
الثالث: جلل التلاونيام ملختلف البضامثع الدانلياة. ماثاًل: حنتااج ا لتمويال ألاف ملياون 
مسلم ا إىل مامثة ألف الية تلاونية على أقل تقدير ب  تلاف القار، واة يااف واملادن  وهاذ  
التلاونيام تستو   البضاعة مان نفام الابال  اإلساالمية وتبيل اا لانفم الابال  اإلساالمية بسالر 

 اس  يوج  جل  املست لكا إلي ا.من
الرابااع: صااانا ي  اإلقااراض وااقااايفاض  ةجاال تداااجيع البضااامثع الدانلياااة وتاار  البضاااامثع 
اةجنبيااة  فكثاااا ماان الااا  ّا  والصاااناعيا  واملثقفااا  واملخيفعاااا وقاااهم حيتااااجون إىل قاااروض 

  صااانا ي  إقاااراض  وأماااوال ليتمكناااوا مااان القياااام بإنتااااج البضاااامثع الدانلياااة  فاااإذا كانااات هنالااا
وصانا ي  إعااا   أم املاال ا للاذين ينتجاون البضاامثع إذا كاانوا فقارا   وتتكاون هاذ  الصانا ي  

 ندات ايع البضامثع الوطنية  وسا م إىل اةمام. -من ال كاة وما ألب  
اخلااامم: التنسااي : يلاا : أن تكااون مكاتاا  للتنسااي  بااا املنااتج واملساات ل  وصاانا ي  

 نيام  فإن التنسي  يوج  أن تسا اةمو  بسرعة مالوبة وبنوعية حسنة.ااقيفاض والتلاو 
الساااا م: الدعاياااة الكافياااة ةجااال هاااذا الداااي  ب الكتااا  وا اااالم واجلرامثاااد واإلذاعاااة 
والتلف يااون وامللصااقام والالفتااام وقااا ذلاا   فااإن للدعايااة ا وبيااان أن ااسااتلما  إتااا ياادنل 

ا أثار فلاال ب التفااف الناام حاول هاذ  احلركاة مماا جيلال  بال ناا بأساباو مان الت اا ااقتصاا 
 اةمو  تسا على حس  ما يرام.

وعاارب تابياا  هااذ  اةمااو  قااد ناونااا ناااوة ب طرياا  ااكتفااا  الااذايت  إننااا إذا  اجلنااا 
تا ي  الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( وعلي لعلي  السالم( نر، أ ما كاناا ي تماان بكال اةماو  

هااا ب ساابيل فقيااا  ااكتفااا  الااذايت  حاا  أنناااا ناار، أن الرسااول وعلياااً لعلي ماااا صااغاها وكبا 
وآهلماااا الصاااالة والساااالم( كاناااا يلماااالن حااا  اةعماااال الاااا نلاااّدها أحيانااااً حقااااة.. فالرساااول 
لصلى اهلل علي  وآل ( بنفس  حنر مامثاة ناقاة ب حجا  ولار  عليااً في اا  وكاان الرساول ب ذلا  

وهاي: احلجاات  البحارين  الكويات  -ول ا حسا  احلادو  اجلغرافياة احلالياة الياوم  مثايم أ باع  
 واليمن.
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ملاذا يفلل الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( هذا الدي   وملا  ا علاى بلاض التاوا ي  ا مامثاة 
و ااانون ألااف إنسااان حّجااوا ملاا و إن الرسااول كااان يريااد تللاايم املساالما ااكتفااا  الااذايت بااأن 

 ن .يقوم املسلم بكل لؤو 
وياذكر أباو الفتاوح الاراتي ب تفساا  امللاروف حاول تواج فاطماة ال هارا  مان علاي لعلياا  
السالم(  إن  ملا تقر  ال واج أهد، بلض الصحابة إىل الرسول: إباًل  وأهد، بلض م للرساول 

 بقراً  وأهد، بلض م للرسول لاة  ح  اجتمع من ا الدي  الكثا.
قاال الرساول لللاي: ياا علاي لندايف  ب هتيئاة  -للارمفلماا جان الليال ا وكاان ذلا  قبال ا

هااذ  اللحااوم إلطلااام املساالما قااداً  فتحّماال الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مسااؤولية تقايااع 
اللحاااوم  وفّمااال علاااي مساااؤولية ذبااا  وحنااار تلااا  اةنلاااام  فكاااان علاااي ياااذب  اةبقاااا  والدااايا  

 عليااا  وآلااا ( يقااااع اللحااام قالاااة وينحااار اإلبااال ويسااال  تلااا  احليواناااام  والرساااول لصااالى اهلل
قالااة  والااتغال بااذل  ماان أول اللياال إىل الصااباح  ممااا ياادل علااى أن اإلباال والداايا  واةبقااا   

 كانت كثاة    أطلماها النام.
على ماذا يدل هذا احلاديث ماع الللام أن الرساول كانات لا  ا ارة كبااة مان املسالما  

تااوا ي : إن الااذين كااانوا ب الص اافَّة كااانوا تهااا  مسااتلّدون ملساااعدت  ب كاال لااي و وب بلااض ال
أ بلمامثة إنسان  وكان هاؤا  مبن لاة اجلاي، ااحتيااطي للرساول ب الداؤون: لاؤون الدولاة الاا  
كااان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مكّلفاااً هبااا  ولااؤون الاادين الااذي أناا ل علااى الرسااول وأماار 

 بتبليغ .
علياا  وآلاا (  وعلااي لعلياا  السااالم( ا مااع كثاارة ومااع كاال ذلاا  يقااوم الرسااول لصاالى اهلل 

 مداقل ما ا بالذب  والسل  وتقايع اللحم من أول الليل إىل الصباح!
إن الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يريااد أن يلّلمنااا كيااف جياا  أن نكتفااي مبااا عناادنا وأن 

  يئ أنفسنا صناعياً  ت اعياً  جتا ياً  عمرانياً.. لكي نقوم بكل لؤوننا.
املد و  لد، اخلاصة واللامة  وتتناقل  الكت  واملنابر: أن الرسول لصلى اهلل عليا   ومن

وآل ( هو وأصحاب  قاموا ببنا  املسجد وببنا  الدو  حول املسجد ب قصة طويلة ملروفاة  وب  
كت  احلديث: أن علياً لعلي  السالم( قرم مامثة ألف خنلة! ولنفارض أن باا كال خنلاة وخنلاة 

سااافة ماايفين  فملااىن ذلاا  أن علياااً علياا  السااالم ت   مااامثا كيلااو ماايف ماان اة ض  ا بااد ماان م
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وتللماااون أن ماااامثا كيلاااو مااايف مرباااع مااان اة ض كااام يكاااون مسااااعداً لتقوياااة ااقتصاااا   و فاااع 
املسااتو، ال  اعااي    لنفاارض أن علياااً لعلياا  السااالم( كااان ياا    كاال يااوم  سااا خنلااة  فملااىن 

 سنوام على أقل تقدير ب أيام ابتلا  علي عن اخلالفة.ذل  أن اللمل يستغرق ست 
إن ملااىن كاال ذلاا  أن الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ا وكااذل  سااامثر اةمثمااة الااااهرين 

أ ا وا أن يلّلمونااا ااكتفااا  الااذايت حاا  ا نكااون حمتاااجا إىل اةجاناا    -لعلااي م السااالم( 
 إىل الدرق أو الغرو  أو املستلمرين.

أن حنقااا  ااكتفاااا  الاااذايت  باااالارق السااالبية: باملقاطلاااة للبضاااامثع اةجنبياااة   فاااامل م إذن
وبااالارق اإلجيابيااة: بااأن نساال  أنفساانا بالسااالح الااذي يوجاا  تااّو ت اعتنااا وصااناعتنا وجتا تنااا 

 وصيدنا وحياتتنا للمباحام وعمراننا  وقا ذل .
حكوماة ألاف ملياون مسالم ا والالتم أن تدكل احلركة اجلماهاية ا الا تريد الوصول إىل 

حركة ب  انل ا ةجل تدجيع املنتج واملست ل  وصنا ي  القرضاة احلسانة وماا ألاب   وةجال 
تثقيااف اجلماااها هبااذ  اةمااو   وةجاال التنسااي  أيضاااً.. ممااا ينت ااي إىل اسااتغنامثنا عاان الغاارو  

ع سااامثر اةمااو  الااا وعاان الداارق. وإذا اسااتغنينا عاان م بنينااا بناااً  لااا اً يصاال ا إن لااا  اهلل ماا
 ذكرناها  وسنذكرها ا إىل  ولة ألف مليون مسلم. 

 
 كل شيء من أجل االكتفاء الذاتي

ا بااد ماان اسااتغالل كاال لااي   حاا  أقاال اةلاايا  وأحقرهااا  وحاا  ال مااان اليففي ااي لاا  
. اةثر ب التقدم إذا نكناا مان اساتغالل   وإن اةماو  الصاغاة تتجماع حا  تكاون أماو اً كبااة.

وهااذ  ساانة احلياااة ب كاال لااؤو ا املا يااة وامللنويااة  وهنااا  حااديث عاان اإلمااام الصااا ق لعلياا  
( فااااإذا كااااان صاااا  فضاااال املااااا  ماااان 235السااااالم( يقااااول: لصااااّ  فضاااال املااااا  ماااان اإلسااااراف(ل
تفظ ب .  اإلسراف كان ملنا  أن الفضل جي  أن حي 

يأكاااال بلااااض وب حااااديث آناااار: أن اإلمااااام الرضااااا ( علياااا  السااااالم(  أ، أحااااد ندماااا  
الفاك ااة ويقااذف ببلضاا ا اكناار امللتصاا  بااالنواة فقااال: لساابحان اهلل إن اسااتغنيتم أنااتم ففااي 

 النام فقرا ( يل  أن هذا املقدا  يسمى إسرافاً. حراماً أو مكروهاً..

                                                           
 .1من أبواو أحكام املالبم ح 28باو 374ص 3ا أنذر وسامثل الديلة: ج  235
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فللى اإلنسان أا يالحظ أن  ميل  مااً كثااً  وإتاا يالحاظ أن ب الناام ملاوتين ما يااً 
 كذا ب سامثر الدؤون.واقتصا ياً  وه

ب احلرو اللاملية الثانية نا  هتلر ا ذل  الرجل الدكتاتو  امللروف الذي أفسد بال   
ب أعضاا  باال   ناابااً حاا اً  وألقاى بالالمثماة علاى  -وأفسد اللاغ كما هو لأن كل  كتاتو 

قاة مان بلاد النواو وأعضا  احلا و وقاال: ملااذا تساتو   بال ناا بلاض البضاامثع مثال موساى احلال
ساعة  -آنرو وملاذا ا تكون بال نا تنتج ح  املوسىو و ام اخلااو ا كما ذكرم الصحف 

ونصااف  وكاال اخلااااو هتّجاام علااى ا لاام وعلااى أعضااا  ح باا  حااول هااذا الدااي  الااذي  مبااا 
 يلترب تاف اً  وغ يكن تاف اً ب احلقيقاة. الا  أن هتلار كاان  كتااتو اً وكاان بلياداً عان املاواتين
اللقالمثياااة ولكااان كلمتااا  هاااذ  كانااات صاااحيحة  وب اةحا ياااث: لناااذ احلكماااة ولاااو مااان قاااا 

 ( واحلكمة ضالة املؤمن يأنذها أين وجدها.231أهل ا(ل
وقااد قياال: إن أحااد كبااا  الدخصاايام س اائل: مماان تللماات اة وو قااال: لمماان ا أ و 

كاان هتلار ي ااجم باال     ل ( يل : أن  ا مينع اإلنسان أن يأنذ احلكمة ممن ا أ و ل   فاإذا
وأعضااا  ح باا  وجملساا  ة اام يسااتو  ون املوسااى  فماااذا يقااال: ب بااال  اإلسااالم وهااي تسااتو    

 كل لي  من اإلبرة إىل الاامثرةو!
حنن نر، أن البال  الصناعية أن لت البدر على القمر  وحنن نستو   حا  البايض  وهاذا 

نااا وبياان م  وياادل علااى أننااا مسااتلمرون إن  ل علااى لااي  فإتااا ياادل علااى البااون الداسااع بين
اقتصااااا ياً  وماااان امللااااروف أن ااسااااتلما  ااقتصااااا ي يااااالتم ااسااااتلما  الثقاااااب  وااسااااتلما  

 السياسي  وأحياناً ااستلما  اللسكري  ةن ااستلما  وحدة ا تتج أ.
ايااع موا  نااا حاا   -وعلااى أي حااال  فالواجاا  أن نسااتغّل ا ةجاال ااكتفااا  الااذايت

صغاة وح  أوقام اليففي  والفرار  وقد جا  قبال سانوام ب تقريار: أن اإلسارامثيليا خيرجاون ال
ب أيااام عيااد الدااجرة ب أول الربيااع إىل ضااواحي فلساااا املغتصاابة  وكاال إنسااان ا ماان  مثاايم 

ياا    لاجرة  ةن احلكوماة ووتا ة ال  اعااة  -الاوت ا  إىل الافال املميا  الااذي ياتمكن مان اللمال 
باال ذلاا  اة اضااي وهتياائ الفسااامثل واةلااجا  الصااغاة علااى عااد  الااذين خيرجااون  وقااد هتياائ ق

جا  ب تقرير: أن  قد ت عت ب يوم عيد الدجرة ب إحد، السنا مليون لاجرة.. إ ام حا  
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 ب أيام أعيا هم وترفي  م ا ييفكون اةمر بال منفلة.
اعياً وت اعيااً وإميانيااً ون لقيااً و.. إن على اإلنسان الذي يريد التقادم ب احليااة تقادماً صان
 أن يستغل أيام عال   ا أن يدغل نفس  باللبث وااعتبا .

وقد جا  أيضااً ب جملاة قبال سانوام: إن إحاد، الكناامثم ب الابال  الغربياة الاا أعلنات 
إفالساااا ا فكاااارم ب ناااااة تساااايفّ  مل ااااا اقتصااااا ياهتا  فتوصاااالت إىل أن تسااااتأجر ااعااااة ماااان 

لااوا هلااا النفايااام  فجملااوا النفايااام نااالل ساانة  وبااّدلوها إىل مااال ونقااد  فكااان اللمااال ليجم
 الرب  أكثر من ثالثة ماليا  وا !

فإذا كانت النفاياام تلااي هاذ  النتيجاة  فكياف بغاا النفاياامو فاإذا نكناا أن نساتغل 
والصااغاة واليففي يااة حناان فرصااتنا ال منيااة وفرصااتنا املا يااة وطاقاتنااا البداارية وقااا البداارية الكباااة 

 وقا اليففي ية  نتمكن عندها من التقدم وااكتفا  الذايت.
إن أذكار أنا  قبال أ بلاا سانة ا حاا كناا ب اللاراق وغ تكان  ولاة إسارامثيل الغاصابة قاد 

كان بلض م يأيت أيام اخلميم إىل   -قامت بلد وكان بلض الي و  حينئذ  يسكنون ب اللراق 
كاال لااي   ناايص وكاال لااي  تااالف  وكاال   -داايفون باملااال ا ال هيااد طبلاااً أتقتنااا ولااوا عنا وي

لي  نل  ح  احلصا اخلل  والقنينة املكّسرة.. فسألناهم ب ذل  اليوم: ماذا تصنلون هباذ  
اةمو و قالوا: إ ام يفرقو اا ب امللامال  ويصانلون من اا أ وام جديادة وألاياً  حسانة  وحا  

 تلمل ةجل السكر والقند وما ألب .اللذام كانت تديف، ة ا تس
وعلاى كال حاال  فالواجاا  عليناا أن نساتلمل كال فرصاانا  كال طاقاتناا  كال إمكانياتنااا   

 كل صغاة وكباة من أعمالنا ةجل التقدم وااكتفا  الذايت.
وقد و   ب احلديث: أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( كان ب ذام يوم يأكال التمار 

إذا أكااال التمااار وضاااع الناااواة ب كفااا  اليسااار، والناااام ينذااارون ويتلجباااون: ملااااذا بيمينااا   وكاااان 
حيااتفظ بااالنواةو وإذا باا  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ياار، عناا ة تسااا ماان بليااد  فألااا  إلي ااا الرسااول 
لصلى اهلل علي  وآل ( أن هلّمي! فجا م اللنا ة وأناذ  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( يفات   

ا  فأنااذم تأكال النااو، ماان يااد  ساول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( .. كااان كفا  اليساار، أمام اا
بإمكان الرسول قذف ذل  النوا،  لكن الرسول  اعاى النذافاة مان ناحياة  و اعاى أيضااً عادم 

 اإلسراف ح  ب نواة التمر.
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فيج  علينا إذا أ  نا التقدم أن نستغّل أوقاتنا وفرصانا وحا  عالناا  وأياام ترفي ناا  وأن 
 ستغل ح  صغامثر أمو نا ةجل أن نتقدم اقتصا ياً ونكتفي ذاتياً  ب كل الدؤون.ن

 
 تحقيق االكتفاء الذاتي في مختلف األبعاد

ا نستايع أن حنق  ااكتفا  الاذايت لاو اقتصارنا علاى أبلاا  حمادو ة وضايقة.. بال ا باد 
ا باحلركاااة اإلساااالمية أن يكاااون ج اااا  لااكتفاااا  الاااذايت( لاااامالً لكااال اةبلاااا   فللاااى القاااامثم

اللامة الا تنت ي إىل حكومة ألف مليون مسلم لإن لا  اهلل( أن يلمماوا ااكتفاا  ب  تلاف 
أبلا  حياة اإلنسان  من املأكل  املدرو  امللبم  املساكن  املركا   الا واج  الادوا   الثقافاة  

لما مكتفاااا ب كااال ال  اعاااة  الصاااناعة  وقاااا ذلااا   فاااالالتم علاااى احلركاااة مراعااااة كاااون املسااا
اةبلاااا   ماااثاًل: بالنسااابة إىل الااا واج جيااا  أن يلمااال الرجااال وأن تلمااال املااارأة كالمهاااا  ةن املااارأة 

 تتصو  أ ا  بة بيت ونلقت لالست ال  وإواو الولد وتربيت  فقط.
 ولنتارق هنا ملسألة م مة أا وهي مسألة ال واج  فل ذا املوضو  مدنلية ب  ثنا هذا.

جي  أن يكاون أوًا بسايااً قاياة البسااطة  وقاد قاال  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  فال واج 
(  فامل ر كلما كان أقل كاان الا واج 237وآل ( ب حديث لريف لنا نسا  أما أقل ّن م راً(ل

أفضاال  وقااد ذكرنااا أناا  يذ اار ماان بلااض اةحا يااث أن م اار أتواج  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  
سااول اهلل فاطمااة علي ااا الصااالة والسااالم كااان ملااا اً لثمانيااة عداار وآلاا ( كل اان  وم اار بناات   

 مثقااً من الفضة.
وكااااذل  بالنساااابة إىل بساااااطة حاجيااااام الاااا واج فااااال ضاااارو ة للتجّماااال والاااايفا  البضااااامثع 
اةجنبية وتكديس ا ب الادو   كماا ا ضارو ة للبيات املساتقل للا وجا  بال يساتايلان اللاي، 

وكذل  نلمل كما كان يلمل آبا نا السابقون حياث إن الا واج كاان  ب بيت والد ال وج مثاًل 
بسيااً  وال واج البسيط س ل بابيلاة احلاال  وينبغاي أن يكاون ج اات الا واج مان صانع الاوطن 

 اإلسالمي الكبا.
أما الثالجة والغسالة والتلف يون واةج ا ة اةجنبياة اخلا جياة فإ اا كل اا جتماالم كمالياة 

لذين جينحون إىل هذ  التجمالم هم الذين ا يتمكنون من التقدم إىل اةمام  ا ل وم هلا  وا
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ف م أسرا  التقاليد  وأسرا  اةعراف املنحرفة  وأسرا  اللا ام اةجنبياة.. وهاؤا  ا يتمكناون 
 من التقدم والن وض باإلسالم إىل اةمام وإقامة حكومة ألف مليون مسلم.

تفاااا  ذايت بساايط  إىل أبلاااد حااد  ممكااان. ينقاال والااادي إذن فااال واج جيااا  أن يكااون ذا اك
 -ل مح  اهلل( أن السيد عبد اهلا ي الدااتي ا الذي أصب  فيما بلد املرجع اةعلى للمسلما

ملا ت وج كان الفرق با ما قبل ليلة ال واج وما بلد ليلة ال واج أن ال وجة ه يئ هلاا ثاوو جدياد 
بيت ا إىل بيت السايد عباد اهلاا ي الداااتي ل ضاوان  واحد وفراذ جديد  وانتقلت ال وجة من

 اهلل علي (  وعالا سليدين وا تفلا ب مدا ج الكمال لوهي كانت أنت والدي( .
 فالبساطة توج  نوعاً من ااكتفا  الذايت  وهذا بلد من أبلا  ااكتفا .

ة املختلفاة وبلد آنر هاو ااكتفاا  ب الادوا   ففاي بال ناا اإلساالمية أكادام مان اة ويا
ماان النباتااام واةعداااو واملااوا  امللدنيااة واحليوانيااة وحنااو ذلاا . فلماااذا إذن حنتاااج إىل اسااتاا  
 تلااف اة ويااة ماان هااذا البلااد اةجناال  أو ماان ذلاا  البلااد  فااالالتم علينااا أن نكتفااي بلقاااقا 

قاارن تقريباااً  تصاانع ب بال نااا  مثاال اة ويااة السااابقة والااا جربناهااا ماان أول اإلسااالم إىل قباال 
 و أينا من تل  اة وية الدفا  الكامل بإذن اهلل سبحان  وتلاىل.

ماااثاًل: ب إياااران وحااادها أكثااار مااان ثالثاااة آاف قسااام مااان النباتاااام الدوامثياااة وب مصااار 
والباكساااتان وأفغانساااتان وساااو يا  واللاااراق وب قاهاااا أ وياااة كثااااة  وحنااان ناااتمكن أن نساااتفيد 

ي هااو ماا يج ماان الااا  اليونااان والفا سااي واهلناادي والصااي  من ااا. والااا  اإلسااالمي ا الااذ
طاا  قاا  إىل أبلااد احلاادو   ولاايم ملاااىن  -بإضااافة املللومااام اإلسااالمية الااا أضاايفت إليااا  

ذل  أن نيف  تقدم الللم ب الا   بل ملىن ذل  أنا ماا  مناا نلمال إلعاا ة اساتقالل بال ناا 
  ماان كاال لااي . فااإذا اضااار نا إىل  وا  وإنقاااذ ألااف مليااون مساالم جياا  أن نكتفااي بأقاال قااد

أجنال فااذل  ااضااارا  بقااد    كأكال امليتااة وحلاام اخلن ياار ولارو اخلماار  وإا فالواجاا  علينااا 
 أن نكتفي وولل اةصل ااكتفا  باة وية الا توجد ب بال نا  فت نذر اةطبا  املسلما.

تغ  عان كثاا مان ااساتاا ام هذا أيضاً بلد من أبلا  احلياة  وهباذا البلاد نكتفاي ونسا
ماان الداارق وماان الغاارو  وناااتخلص ماان أساار الداارق والغااارو  وكااذل  ب سااامثر أبلااا  احليااااة 
ااجتماعية  ااقتصا ية  السياسية  اليفبوية  اللمرانية  وقاها... جي  علينا أن ولل اةصل 

ة وألاااد مااان الضااارو ة  هاااو ااكتفاااا  مباااا ب بال ناااا  وولااال احتياجاتناااا إىل قاناااا مثااال الضااارو  
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 وبذل  نتحول تد جيياً من أمة مست لكة إىل أمة منتجة.
إن هااذ  اةماااو  تتجمااع وتتجماااع حااا  تلاااي ااكتفاااا  الاااذايت  وقااد  أيااات حاااديثاً: أن 
أحد أمرا  ب  اللبام لوا ا ي م نلفا  ة م غ يكونوا نلفا  الرسول لصلى اهلل علي  وآلا ( 

دا ة املسلما ح  نقاول إ ام نلفاا  علاى املسالما( ب ساامرا  أ ا  وغ يأتوا إىل احلكم باست
أن يرهااا  اإلماااام اهلاااا ي لعليااا  الساااالم(  فاااأمر جيدااا  أن يلقاااي كااال واحاااد مااان م عليقااااً مااان 
 -اليفاو ب مكان نااص ا واللليا  كايم صاغا جيلال علاى فام الفارم أو احلماا  أو ماا ألاب  

كان املقر . فصا م تل  اةتربة تالً كباااً جاداً وهاذا فألقى كل واحد من م ذل  الللي  ب امل
التل باق إىل اكن وهو قرو لامللوية( منذ أكثر من ألف ومامثا سنة تقريباً. إن اللليا  الواحاد 
وإن غ يكن يصنع ذل  لكن إذا جتماع اللليا  إىل اللليا  صانع ذلا   وإىل الياوم يسامي أهال 

 سامرا  ذل  التل بالتل اللليج( .
ملىن جتميع اةليا  الصغاة الا تتحول مع مرو  ال من إىل ألايا  كبااة  حا  أ اا  هذا

 إذا مّر علي ا ألف سنة ا تتأثر بذل .
وب التاااا ي  أن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( كاااان ذام مااارة ب صاااحرا  ا حاااا  

 سااااول اهلل ا في ااااا وا أعداااااو وا ألااااوا   فااااأمر أصااااحاب  أن جيملااااوا احلااااا   فقااااالوا: يااااا 
حا  ب هذ  الصحرا و قال هلم الرساول: إذهباوا واالاوا ماا نكناتم عليا  مان ذلا   فاذهبوا 
والوا لايئاً كثاااً مان ذلا  احلاا . فقاال هلام  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (: إتاا أمارتكم 

ت  ا  بااذل  لتللماااوا انااا  هكاااذا تتجماااع الاااذنوو يلااا : ا تنذاااروا إىل الاااذن  الصاااغا بنذااار اا
وااحتقااا   ةن الااذنوو الصااغاة تتجمااع وتتجمااع حاا  تكااون جاابالً ماان الااذنوو وقااد أماارهم 

 بذل  ليكون هلم مثالً حمسوساً.
هكااذا تتجمااع اةمااو  الكباااة  ماان الللياا   أو ماان احلااا   أو ماان قااارام املااار الااا 

 أن نلمااام ااكتفاااا  تصاااب  أ اااا اً و اااا اً  أو مااان قاااا ذلااا   فلليناااا ب مساااألة ااكتفاااا  الاااذايت
الذايت بكل اةبلاا  ب مرافا  حياتناا  ا ب بلاد واحاد  بال مان قبال الاوا ة حا  بلاد املاوم  

 وجي  أن نستغ  عن الكماليام املوسلة ب ال واج  وح  ب عالج املريض.
وب ال  اعة إذا غ نتمكن من استخدام اكام ال  اعية املصنلة ب بال نا اإلسالمية  ا 
بااد لنااا ماان أن نرجااع إىل اةسااالي  البدامثيااة ب ال  اعااة وبااذل  نسااتغ  عاان قانااا  وهكااذا ا 
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 حاجة إىل الكماليام ب بيوتنا وب مالبسنا  وب فرالنا  وب سامثر أج  ة حياتنا.
مااثاًل: ا حنتاااج إىل أن نسااتو   الساايا ام ماان الاابال  اةجنبيااة للساافر وللنقاال ومااا ألااب   

(. نسااا نا جياا  أن يغاا لن ب البيااوم 238أن نلماال حساا  ااكتفااا  الااذايتل وإتااا جياا  علينااا
وينساااجن بأنفسااا ن  ومااان املمكااان صااانع الساااجا  ب البياااوم وحااا  مبسااااعدة اةطفاااال إذا غ 
يكاان ذلاا  لاااقاً علااي م  وكااذل  ميكاان أن ناارج الاادواجن ب بيوتنااا  فمااثالً القريااة الااا فتااوي 

ا لاااة ف ااذ  الداايا  تتوالااد  تلاااي الصااوف  تلاااي علااى ألااف  ا  إذا كااان ب كاال بياات من اا
اللو  تلاي مدتقام اللو  من ال بد والدهن وقا ذل   وعندها فكم سايكون ااكتفاا  ب 
هااذ  القريااة الصااغاة بالنساابة إىل اللحااوم والدااحوم  واجللااو  واملالباام الااا تصاانع ماان الصااوف 

 وقا ذل .
  أن يكون ذل  لاامالً ملختلاف جوانا  إذن حنن إذا صممنا على ااكتفا  الذايت جي

 احلياة.
فاااإذا فللناااا ذلااا   وعلااام اهلل سااابحان  مناااا الصااادق  وعملناااا وسااا رنا وتوكلناااا علاااى اهلل  

 وافدنا و صصنا الصفوف واجتملت كلمتنا  فسيأنذ اهلل بأيدينا.
 

 دعم روافد االقتصاد اإلسالمي
داااؤون ااقتصاااا ية ب قناااوام املرتبااااة بال -صااا  كااال الااقاااام ا السااالبية وااجيابياااة 

الاااوطن. ومرا ناااا باااالوطن: الاااوطن ااساااالمي  أي كااال اة ض ااساااالمية  فإ اااا وطااان واحاااد  
واحلاااادو  والقيااااو  واحلااااواج  كل ااااا باطلااااة  وجياااا  أن تاااا ال  وملااااىن أن نصاااا  كاااال الااقااااام 

 ااقتصا ية ب الوطن اإلسالمي هو أا نصرف هذ  الااقام ب قا .
جي  أن يكون ب البال  اإلسالمية  فإذا أ ا  اإلنسان ااصاياف ا مثاًل: ااصاياف 

يااذه  إىل بااال  الداارق أو الغاارو  وإتااا يااذه  مااثالً إىل )ااال اللااراق أو اىل )ااال إيااران  أو 
إىل اةماااكن اجلميلااة ماان سااامثر الاابال  اإلسااالمية  ا أن يااذه  إىل الاابال  اةجنبيااة  فااإن هااذا 

جنااال  وفاااايم ااقتصاااا  اإلساااالمي  وكاااذل  إذا أ ا  أن يضاااع يساااب  تداااجيع ااقتصاااا  اة
                                                           

 ا  ونركا  الادواو تاا كا كال وساامثط النقال احلديثاة بال يرياد القاول: إن ا لايم مقصاو  ياحاة املؤلاف أن نلياد عجاالم احليااة إىل الاو   238
اًل السيا ة والاامثرة جي  أن تصنع ب بال نا.. وإن غ نستاع من ذل  حالياً فنكتفي بالقد  املوجو  لدينا ونبدأ بالتصنيع لكي نرك  مستقب

 وسامثط النقل الا تصنع ب بال نا. لالنالر(
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نقااااااو   ب البناااااا  فيجاااااا  أن يضاااااال ا ب بناااااا  إسااااااالمي ماااااارتبط بااقتصااااااا  ااسااااااالمي  ا 
بااقتصا  اةجنال  وا ب البناو  الربوياة الاا جتاري علي اا القاوانا الغربياة  فاإن البناو  الربوياة  

لدرقي اللامليا. أما البنو  الوطنية اإلسالمية املستقلة كل ا تص  ب جمر، ااقتصا  الغرج وا
فإ ااا تصاا  طبيلياااً ب نفااع املساالما أنفساا م  وكااذل  إذا أ  نااا اللااالج فلنااذه  إىل الاابال  
ااساااالمية  فاااال حاجاااة للاااذهاو إىل لنااادن  أو نيوياااو    أو إسااابانيا أو يوقساااالفيا أو حنوهاااا  

لنااا إناا  ا يصاال إىل مسااتو، تاااو  الااا  ب سااامثر فااإن الااا  عناادنا ا بااأم باا   حاا  إذا ق
الاابال   ف اال ملااىن ذلاا  أن ناايف  اقتصااا نا وطبنااا ونقاااطع أنفساانا ونااذه  إىل بااال  اةجاناا  

 ونلاي هلم اعتبا اً ومااً ونستو   لبال نا ااستلما  وااستغالل  وما ألب و!
ركام الوطنياة اإلساالمية  ويل م أيضاً التدجيع لالقتصا  الوط   لللماال الاوطنيا  للدا

فإذا كان عندنا مثاًل مدرو  لبنا  ماا  أو بنا  حماام قاا   أو نص  ملامل  أو ما ألب   
واحتجنااا إىل نااربا  فلنسااتو   اخلااربا  ماان الاابال  اإلسااالمية  ا أن نسااتو   املستدااا ين واخلااربا  

ال نااا  فااإن كاال ذلاا  اسااتلما  ماان الاابال  اةجنبيااة  أو نااأيت بالدااركام ااسااتلما ية لتباا  ب ب
واسااتغالل وفاااايم لالقتصااا  الاااوط  وتقوياااة لالقتصااا  اةجنااال  وهكااذا بالنسااابة إىل مداااا يع 

 أنر، وهي كثاة وكثاة جداً.
أمااا مااا قااد يقااال ماان أن بلااض تلاا  اةمااو  اةجنبيااة أفضاال ممااا ب بال نااا  فإنااا ا علااى 

يال الداكل وولاد اجلاا  ايال الداكل تبادل تقادير التساليم ا نقاول: هال إذا كاان ولاد  قاا ا
ولااد  بولااد و كااال  فأناات تلااي، مااع ولااد  وفاا  ولااد   هااذا ماان ناحيااة  وماان ناحيااة ثانيااة 
جيااا  مراعااااة كااال اةماااو   ف ااال ذهابناااا إىل تلااا  الااابال  وصاااّ  اقتصاااا نا و عايتناااا وطاقاتناااا 

و ماا ألاب  علاى قاا اةنر، في ا أفضلو أو لفا  مريض أو بنا  ماا   أو بنا  حماة قااا  أ
 املستو، املالووو

إننااا جياا  أن ننذاار إىل ا مااو  ا إىل بلااض اةمااو  فقااط  ف اال ماان اةفضاال أن تبقااى 
إسااارامثيل ب بال ناااا وتقتااال أبنا ناااا وتساااتحيي نساااا نا وهتتااا  أعراضااانا وهتاااان كراماااة كااال الااابال  

 اإلسالميةو أم أن نلي، أحرا اً مستقلا مع فمل بلض الصلوبامو
احذنااا هااذا الدااي  وقا نااا  بتلاا  اةمااو  اجل مثيااة نقااول: إناا  جياا  علينااا أن نقاااطع  فااإذا

الغااارو والدااارق حااا  ا يساااتغل الغااارو فلسااااا وا يساااتغل الدااارق أفغانساااتان و.. ب قباااال 



 

 173 

 اةمو  الافيفة اجل مثية الا نتمس  هبا  وقاعدة لاةهم وامل م( قاعدة عقالمثية جي  اتباع ا.
ا  مان مدااخينا أن اإلماام الثاامثر الداي  حمماد تقاي الداااتي ل محاة لقد ذكار بلاض الكبا

اهلل عليااا ( الاااذي انتااا   اساااتقالل اللاااراق مااان الربيااااانيا   قااام قلاااة عدتااا  وعاااد   وكثااارة عااادة 
الربيااااانيا  كاااان قاااد حاااّرم  كاااوو السااايا ة. وكاااان يقاااول: إن  كاااوبكم السااايا ة يداااجع اساااتاا  

برياانيااا  فملااىن ذلاا  تدااجيع الربياااانيا اقتصااا ياً وجتا ياااً الساايا ام اةجنبيااة إىل اللااراق ماان 
ومالياً ب وقت هم حيا بوننا في  ويقتلوننا ويسفكون  ما نا ويستحلون أعراضنا وبال نا  وهلاذا 
غ يكن املتدينون يركبون السيا ة ب أياام اإلماام الداي  حمماد تقاي الداااتي إا مان ساّولت لا  

 أو الذين تأثروا بالدعايام ااستلما ية. نفس  من عمال  ااستلما 
وقصااة فاارمي اإلمااام ا ااد  الساايد حممااد حساان الدااااتي ل محاا  اهلل( التنبااا  ةجاال هااذ  
الغاياة مدا و   وكاان يقاول: إن اساتلملتم التنباا  تقاّو، ااساتلما  ب إياران  فقااطلوا التنبااا  

ان لندامثا  فقاطلات التنباا  مقاطلاة ح  نار  ااستلما  من إيران  وقد اساتجابت اااها إيار 
قريباااة  حااا  نقااال التاااا ي  أ ااام أقلقاااوا احملاااالم التجا ياااة ب أصاااف ان ولااااات وتربيااا  وط اااران 
وقاها مدة ستة أل ر  يل  أن النام مدة ستة أل ر كانوا ب إضراو ومذاهرام وما ألب   

إياران باذل  إىل اساتقالهلا  ح  نكنوا من طار  ااساتلما  الربيااان مان باال  اياران  وعاا م 
حيااث إن ااولياا  أ ا وا ا عاان طرياا  التجااا ة ا ااسااتيال  علااى إيااران  كمااا اسااتولوا بواساااة 
التجاااا ة أيضااااً علاااى اهلناااد فااات عناااوان لالداااركة الدااارقية اهلندياااة ا الربياانياااة( وكاااذل  أ ا وا 

ب البصارة  وكااان ذلاا  اساتغالل اللااراق بواساااة للاركة البصاارة الربياانيااة( حياث فتحااوا لااركة 
 منفذ استلما هم إىل البال .

ومن قبيل ذل  قصص أنر، كثاة من الت ا أن  ملاا جاا  املساتلمرون باالهبلوي اةول( 
إىل إياران ا وهاو  جال أ ما  مان كرجساتان  وسايا لايم مبسالم وا إياران  وإتاا أل ار اإلساالم  

ط با   حا  أن أحاد الللماا  الكباا  ب قاطل  الللما  وقااطلوا كال لاي  مارتب -كذباً ونداعاً 
تربي  وهو آية اهلل الدي  صا ق ل محة اهلل تلاىل عليا ( صااح  كتااو لاملدات ( وقاا   وكاان 
مرجااع تقليااد ب ذلاا  اليااوم وتعاايم احلااوتة الللميااة وتعاايم املساالما ب نااواحي آذ بيجااان حااّرم 

ج ملنااا  أن هبلااوي ساايحكم الااذهاو إىل احلااج حاا  للمسااتايع  وعللاا  بااأن الااذهاو إىل احلاا
سايارت  علااى الداال  بواساااة قاوانا اجلااوات والتااذكرة  وا جيااوت للمسالم أن يضااع القيااو  علااى 
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يدياا  و جلياا   فااإن اهلل ساابحان  وتلاااىل قااد أنقااذ املساالما ماان اةقااالل ب قولاا  تلاااىل: ليضااع 
 (.232عن م إصرهم واةقالل الا كانت علي م(ل

ااااوا لتحكااايم سااايارة الب لاااوي علاااى إياااران مااان ناااالل وكاااان املساااتلمرون آنئاااذ قاااد نا
التذكرة واجلنسية واهلوية وما ألب . فحرم الدي  الصا ق آقا التربي ي ل ضوان اهلل تلاىل عليا ( 
أن يرتبط املسلمون بااستلما  الربياان والسلاة الب لوية ولاو بالاذهاو إىل احلاج  وقاال: إن 

او إىل احلاااج م ااام وواجااا   أماااا تقوياااة ااساااتلما  املساااألة مااان بااااو لاةهااام وامل ااام(  فالاااذه
وتقوية عمالمث  ب الابال  ف او مان أعذام احملرماام  وهاذا احملارم يوجا  ساقو  ذلا  الواجا   
وهاو احلاج  كماا هاو ملااروف عناد فق اا  اإلساالم ب قضاايا اةهاام وامل ام. إىل هاذا احلاد كااان 

يدة حيرماون تقوياة ااساتلما  اقتصاا ياً  هؤا  الللما  اةحرا  اةبرا  الذين كانت هلم نذرة بل
 أو سياسياً  أو اجتماعياً  أو قانونياً أو قا ذل .

وقااااد نقاااال: أن ب إحااااد، اللواصاااام اإلسااااالمية تلااااي، أقليااااة لاااااذة ماااان اة امنااااة وهاااام 
يدااااتغلون ب  تلااااف اةلااااغال التجا يااااة  لكاااان م ا يداااايفون بضااااامثل م ماااان قاااااهم  ف ااااؤا  

تلاا  اللاصاامة ونساابت م واحااد باملامثااة ماان السااكان  وإذا احتاااجوا لاايئاً اة امنااة املبلثاارون ب 
يااأتون إىل  كااان صااديق م ولااو يقالااون عداارين أو ثالثااا كيلااو ماايفاً وا يداايفون ماان املساالم 
الااذي هااو ب جااوا هم  وملااا ساائلوا عاان ذلاا و أجااابوا  صااحي  أن هااذا اللماال يوجاا  صاارف 

لكاان تقويااة أنفساانا وصاا  اقتصااا نا ب كيساانا املااال ةجاال الااذهاو والاارواح وهااذ  نسااا ة  و 
 أهم من كل ذل .

إن هاااذا املناااا  وهااااذ  الفلسااافة القامثمااااة علاااى تقوياااة ااقتصااااا  الاااوط  ل مااااة هاااي ماااان 
 ضمانام فقي  ااكتفا  الذايت اللام.

 
 االكتفاء الذاتي داخل الحركة

نلياااااً  وأن يلااااّم لكاااي فقاااا  احلركاااة اإلسااااالمية اللامليااااة أهاااداف ا يلاااا م أن تقااااوي ذاهتاااا  ا
بلضاااا م )اااال بلااااض  والتلبااااا القاااارآن احلكاااايم يقااااول ب هااااذا الصااااد : لوتلاااااونوا علااااى الاااارب 
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 (.240والتقو،(ل
إن ب احلركااااة عاااااطلا  ومرضااااى  وعااااوانم  وأيتااااام  وأ اماااال  ومسااااجونا  ومداااار ين  
ومضاااا دين  و.. فاااالالتم أن تداااكل هلاااذ  اةماااو  نقاباااام والياااام وهيئاااام  ماااثالً تداااكل 

بااة اةطبااا  ةجاال عااالج ذوي الداا دا  واملسااجونا والقااامثما باحلركااة جماناااً ب ساابيل اهلل نقا
 وةجل تس يل أمو هم.

وكذل  تدكل نقابة من احملاما ةجل الدفا  عان املذلاوما واملضاا دين واملساجونا 
 واملدر ين جماناً ب سبيل اهلل.

وتا ويج اللا او وتؤسام املادا م  وتدكل الية ةجل ندمة اة امل واةيتام واللوانم
ةجاال اةيتااام ماان الااذين مااام أو استداا د أو سااجن آبااا هم وإنااوا م وأتواج اام  فااإن ذلاا  
يدااد ماان احلركااة وجيلاال القااامثما هبااا مامئنااا بااأن و ا  ل ااو هم ماان يقااوم بدااؤو م ب ساااعة 

 الددة.
الوليفة أو من اللمل  ونقابة أنر، من أجل اللاطلا  فإن  كثااً ما ي ار  ا اهدون من

أو ماان امل نااة  وهنااا  ماان يستصاال  اللماال ب احلركااة نوفاااً ماان توقفاا  عاان اللماال أو ا يريااد 
جر مداكلة إىل نفسا   فاإذا كاان اةمار كاذل    أ، هاذا الداخص نفسا  باا أن ينقااع عان 
ىل املليدااااة ليخاااادم احلركااااة اإلسااااالمية اللامااااة  وبااااا أن ياااايف  احلركااااة ويااااذه  إىل اللماااال أو إ

 املد سة أو ما ألب .
فإذا كان هنال   صيد من الياة أو نقاباة ةجال تداغيل اللااطلا  كاان ذلا  حمفا اً لا  
علااى السااا إىل اةمااام م مااا كلااف اةماار. فإناا  ياماائن بأناا  إذا فقااد اللماال ف نااا  ماان يليناا . 

هم وا ونقاباااة أيضااااً للمحاااالا علاااى التقاعاااد والاااذين ا جيااادون عماااالً والاااذين طالااات أعماااا  
 يتمكنون من اللمل وليم هلم  صيد ميكن بسبب  من إعالة أنفس م وذوي م.

والنقابة كانات ب اة ياان الساابقة املن لاة مان قبال اهلل تلااىل  ونلام الداي  النقاباة  ففاي 
(. وب اإلساااالم كانااات لنقاباااة الللاااويا( 241اكياااة الكرمياااة: لوبلثناااا مااان م اثااا  عدااار نقيبااااً(ل

ألاااف سااانة وأكثااار.. والداااريف الناصااار والسااايد املرتضاااى ل ضاااوان اهلل تلااااىل  ولالااااالبيا( مناااذ
علي مااا( كانااا ب تما مااا نقيبااا للللااويا والاااالبيا جيملااان )ل اام وياار ان لااا  هم ويقومااان 
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 .12ا سو ة املامثدة: اكية   241
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  وامثج م ويؤ بان من لّذ من م.. 
 وبلااد ذلاا  كااان أوا  الساايد اباان طاااووم ل ضااوان اهلل تلاااىل علااي م أالااا( يقومااون
باأمر النقابااة كاابراً عاان كاابر. حاا  ب ألاد أتمااام الابال  اإلسااالمية كغا و املغااول  فالسايد اباان 
طاووم ذها  إىل بغادا  وفمال مساؤولية نقاباة الللاويا ا ب تمان املغاول ا سانوام عاّدة  وقاد 
اقى مان املداكالم الداي  الكثاا  وأوهلاا الغرباة  ةنا  كاان يلاي، ب احللاة  فالقاى الصالوبة 

واج  احلكام الذين كاانوا ضاد اإلساالم  وحنان نار،  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( وأحاوال و 
 علي واةمثمة الااهرين لعلي م السالم( حيث كانوا يقومون هبذ  امل مام. 

فاانحن إذا أ  نااا ااكتفااا  الااذايت جياا  أن تقااوم حركااة اإلسااالم بكاال ذلاا  حاا  نااتمكن 
 من التقدم.

 سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( جااا   إنسااان عاطاال فأعاااا  وقااد و   ب حااديث: أن 
  مها فاليف، الرجل بالد مها حباًل وفأساً وذها  إىل الصاحرا  واحتاا  و جاع إىل املديناة 
املنااو ة وبااا  احلااا   وهكااذا الااتغل بفضاال  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( .. وهكااذا عماال ب اةيااام 

  الاريقة كان الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( جيماع الناام التالية ح  أصب  كاسباً حميفماً. هبذ
 ويوج  م إىل مصاو  ين م و نياهم.

كما أن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( كان حيث علاى تا ويج النساا  اللاوانم واة امال  
 ويؤكد على ذل  تأكيداً مربماً  ح  أن الصحابيام كل ن ت وجن كما فدثنا التوا ي .

ماارأة قاماات ب مسااجد  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ا واملسااجد ب وقااد و  : أن ا
وقاات الصاااالة كااان حيتاااوي علاااى الرجااال والنساااا   والنسااا  يقفااان نلاااف الرجااال  وبلاااد ذلااا  

وقالت: ياا  ساول اهلل  -جيلم اجلميع ويستملون إىل مواعظ  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( 
 إن امرأة ا توج ي وأ يد ال واجو

توج   سول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( إىل أصاحاب  وقاال: مان يتا وج هاذ  املارأةو فقاام ف
  جل من املسلما وقال: أنا يا  سول اهلل.

 فقال الرسول ل : وماذا عند  من امل رو
 قال الرجل: ا أمل  ليئاً.

 قال ل  الرسول: هل تلرف بلض سو  القرآنو
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 قال: نلم يا  سول اهلل.
 علي  وآل (: توجت هذ  املرأة وجللت م رهاا تلليما  ساو ة مان القارآن قال لصلى اهلل

 هلا  وقبل ال وجان وذ ال واج.
هكاااذا كاااان  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( جيماااع )ااال أصاااحاب  ويقضاااي حاااوامثج م 
وياادير لاااؤو م ويرلاادهم إىل مصااااو  نياااهم وآنااارهتم  وهلااذا التّفااات اةماام حاااول  ساااول اهلل 

ي  وآل ( وفت  اية اإلسالم  ونر، النام إىل اليوم حيّنون إىل الرساول لصالى اهلل لصلى اهلل عل
 علي  وآل ( لتل  اةنالق الفاضلة ولتل  اخلدمام اجلليلة.

وبالنساابة إىل اليتاايم كااان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يقااول: لنااا بيااوتكم بياات فياا  
بلااض اةحا يااث  وحاا  أناا  ملااا مااام  ( وكااان يااأوي اةيتااام ب بيتاا  كمااا يذ اار ماان242يتاايم(ل

ذام مرة يتيم كان ب بيتا  لصالى اهلل عليا  وآلا (  أ، املسالمون النال كاساف الباال  مكساو  
اخلاطر  قالوا: يا  سول اهلل اةيتاام كثااون  وسانأيت إليا  بيتايم آنار  قاال الرساول لصالى اهلل 

نا  كااان ساايئ اخللا  وكااان يااؤذي  عليا  وآلاا ( نلام لكاان كااان ب ندماة هااذا اليتاايم أجار كبااا ة
 لأي ا يللم أن يكون هنا  يتيم آنر مثل ذل  اليتيم!!( 

وهكاااذا كاااان علاااي لعليااا  الساااالم( بالنسااابة إىل  تلاااف الداااؤون  وقاااد و  : أنااا  لعليااا  
 السالم(  نل ذام مرة بيت يتيم فلما  أ، اليتيم أنذ يبكي وأندد هذين البيتا:

 **كااما تأوهاات ل يتااام ب الصغرما إن تأوهت من لي   تمثت ب *
 (243قد مام والدهم من كاان يكفلاا م***ب النامثبام وب اةسفا  واحلضرل

إن احلركااة إذا الاات )اال نفساا ا و)اال ماان خيصاا ا: )اال املااريض  )اال امللااّوق  )اال 
الداااي  والدااايخة  )ااال اة ملاااة واللاااانم  )ااال املذلاااوم واملاااارو  واملساااجون  ساااتكون موضاااع 

فااااا  واةماااال  ويلتااااف النااااام حوهلااااا  وذلاااا  يوجاااا  توهااااا ماااان ج ااااة لالكاااام( وماااان ج ااااة الو 
 لالكيف( .

وقااد و   ب حااديث أن  جلااا ذهبااا إىل احلااج  وب املدينااة املنااو ة ناارض أحاادمها  وكااان 
يؤنسا  صاااحب  فاأ ا  صاااحب  أن ياذه  إىل تيااا ة قارب  سااول اهلل لصالى اهلل علياا  وآلا ( حيااث  

املدينااة قليلاة  وقااد لادوا  حاااهلم مان أماااكن بليادة والرجاال مدااتاق إىل  كانات ماادة بقاامث م ب
                                                           

   مؤسسة آل البيت لعلي م السالم( إلحيا  اليفاث.474  ص2ا مستد   الوسامثل: ج  242
 .221  ص37ا  ا  اةنوا : ج  243
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تيا ة قرب  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( . فقال ل  املاريض: ا تاذه  فاإن أ نام با   فاإذا 
ذهبت إىل ال يا ة أبقى وحادي  لكان الرجال أن وقاال: إن أجار تياا ة الرساول أعذام فاال أتار  

 ن قري . ال يا ة وسوف أ جع إلي  ع
  ذهاا  إىل ال يااا ة وبلااد ماادة ذهاا  إىل تيااا ة اإلمااام الصااا ق علياا  السااالم ونقاال لاا  
رضاا  وتؤنساا   القصااة  قااال لاا  اإلمااام الصااا ق علياا  السااالم مااا مضاامون  بقااا   مااع صااديق  ن 
أفضل عند اهلل سبحان  وتلاىل من تيا ت  لقرب  سول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( ماع أن ثاواو 

لرساااول عذااايم وكباااا. وهكاااذا كاااان اةمثماااة اةط اااا  علاااي م الساااالم يااارون مااان واجباااام تياااا ة ا
الصاااداقة أن يلااام بلضااا م )ااال بلاااض. حااا  الصاااحي  ا ياااذه  إىل ال ياااا ة وإتاااا يبقاااى ماااع 

 املريض  ةن ثواب  عند اهلل أعذم.
قادم احلركة إذا كانت تداتمل علاى اللااف والاو  واحملباة املتبا لاة تنماو وتنماو وتتقادم وتت

حاا  تكااون حركااة إسااالمية عامليااة ذام فاارو  ب كاال الاابال  اإلسااالمية وتكااون مقدمااة إلقامااة 
 حكومة ألف مليون مسلم.

 
 االستيعاب الشمولي

كااان الكااالم ب كيفياااة إقامااة حكومااة ألاااف مليااون مساالم باااإذن اهلل .. وقلنااا: إن ذلااا  
 يتوقف على وجو  حركة عامة مبنية على أسم  هي:

التوعياااة. واةساااام الثاااان: التنذااايم. واةساااام الثالاااث: مراعااااة أصاااول  اةساااام اةول:
 احلركة اللامة. واةسام الرابع: السالم. واةسام اخلامم: ااكتفا  الذايت.

والكالم اكن ب اةسام السا م: وهو مان ج احلكام ب أبلاا   املختلفاة. وهاذا املان ج 
احلكام بااإذن اهلل تلااىل  وحاديث هاذ  احللقااة جيا  أن يراعاى أيضااً ب احلركاة الااا هاي مقدماة 

يااادو  حاااول أن احلكااام جيااا  أن يكاااون قاااا  اً علاااى اساااتيلاو الناااام الساااريع مااان م والبااااي  
واملتوسااط  البليااد والقرياا   باجتاهاااهتم املختلفااة ومدااا هبم املتنوعااة  ماان ب الاابال  ايلاااً ماان 

 املسلم الكافر والكتاج.
اً اساتيلابياً  وأن يكااون جاذاباً إىل أبلااد حاد  حاا  جيا  أن جيلال املاان ج للحكام من جاا

يفكااار كااال فااار  ب أنااا  يساااتايع أن يلاااي، ب لااال هاااذا احلكااام ب  فاااا  وسااالة وحرياااة وكراماااة 
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واطمئنان  فاإذا كاان احلكام هكاذا ا وطبقات احلركاة الاا هاي مقدماة للحكام هاذا املان ج علاى 
بواساات  إنقااذهم مان باراثن اجل ال  نفس ا ا ا بد وأن يلتاف الناام حاول احلكام التفافااً ميكان
 وااستغالل وااستبدا ية والدكتاتو ية وااستلما  وما ألب .

أمااا إذا كااان احلكاام اااالف ذلاا   واحلركااة علااى قااا هااذا املاان ج  فمثاال هااذ  احلركااة ا 
تنج  وا تصل إىل احلكم  ولو فرض أ ا وصلت إىل احلكم ب بقلة صغاة من اة ض  فال 

لااى هااذا احلكاام إا وين اادم  فااإن أي حكاام ا فملاا  القلااوو ا بااد وأن يت اااو، مياار تمااان ع
 بسرعة.

واملن ج الذي نريد بإذن اهلل تلاىل إقامتا  هاوة مان ج ياتمكن أن يساتوع  كال املسالما 
 ب كل بال هم    يست وي قا املسلما ح  يدنلوا فت لل هذا احلكم وهذا النذام. 

الكتاو  ذكار أن  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( إتاا نكان  وقد ذكرنا سابقاً أن أحد
ماان اااع أولئاا  املتنااافرين املتخااالفا  واملتحااا با  الااذين سااا م فااي م اةنانيااام والقوميااام 
والتفرقام واللصبيام.. وبذل  الوقت القصا جداً  ة ام عرفاوا أن حكام  ساول اهلل لصالى 

  و  وف   حااايم  ياااتمكن أن يلاااي، حااا  أعاااد، اهلل عليااا  وآلااا ( حكااام استداااا ي  عااااوف
أعدامث  فت لوامث  ا إذا ألقى السالح ا بكل نا وسالم  بل ويليداون ب سايا ة و مثاساة  ةن 
الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( قاال هلام ماا مضامون : الا دوا أن ا إلا  إا اهلل وأن  ساول اهلل 

 تكونوا ملوكاً.
  وآلا ( مان ااع تلا  القبامثال اللربياة املتنااحرة ومان وهكذا نكن الرسول لصلى اهلل علي

 تلااف الداالوو واةماام املتباعاادة. فليساات املسااألة  مسااألة أباايض وأمحاار وأصاافر وأسااو   وا 
مسألة عرج وأعجمي  وا مسألة احلدو  اجلغرافية املصاانلة واللرقياام والقومياام وماا ألاب   

ا فحس .. بل اةمار أكثار مان ذلا .. فحا  وإتا هي مسألة أ نوة إسالمية عامة.. ليم هذ
لو غ يكن مسلماً كان الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( يأناذ  ب كنفا . ماثاًل: ملاا فات  الرساول 
مكاة  غ يسالم أهل اا ا إا قليال مان م ا والرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( غ يكار  حا  واحاداً 

يدااالر أن اإلساااالم ناااا لااا  ماااان مااان م علاااى اإلساااالم  وإتاااا عفاااا عااان مسااايئ م  بااال وجللااا  
 اجلاهلية.. نا للرض   نا ملال   نا لنفس   نا لسيا ت .

وقاااد ذكااار املؤ ناااون: أن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( ملاااا فااات  مكاااة جلااال علي اااا 
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حاكماً لاباً يسمى بالعّتاو( وقر  ل   اتباً متواضلًا ا ب كل يوم أ بلاة   اهام أي مثقاالا مان 
يباااًا ا وقاااال لااا  الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (: لأحسااان إىل حمسااان م وجتااااوت عااان الفضاااة تقر 

مسيئ م( وكان ذل  مان اة كاان الاا ساببت أن تتحاول تلا  الابال  ا الاا حا بات  ساول اهلل 
لصالى اهلل عليا  وآلا ( عدارين سانة وفي اا الاغااة واملار ة والكفاا  والقتلاة وا رماون ا وعلاى ياد 

متواضااالة إىل أبلاااد حاااد  ة ااام علماااوا أ ااام إذا أساااا وا جتااااوت عااان م  وإذا لعتااااو( إىل باااال  
أحسااانوا أحسااان إلاااي م  وبفضااال هاااذا الدساااتو  غ تقااام مكاااة ضاااد  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  
وآل ( أبداً  مع الللم أن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( غ جيلل في اا جيدااً وا  جاال أمان وا 

 بلاف  ولاف  وحمبت  وإحسان . إ هاباً  وإتا أسر القلوو
إن الواجااااا  أن ولااااال هاااااذا املااااان ج أماااااراً عمليااااااً  ا لااااالا اً فحسااااا   فاااااإن كثاااااااً مااااان 
اجلمليااااام واحلكومااااام واةحاااا او ترفااااع لاااالا ام لكاااان و ا  تلاااا  الداااالا ام ألاااايا  أناااار  
مناقضاة لتلاا  الدالا ام... فالواجاا  أن ولال ماان ج احلكام و سااتو  : لأحسان إىل حمساان م 

 وت عن مسيئ م( .وجتا
وكاااذل  احلركاااة اإلساااالمية  قبااال الوصاااول إىل احلكااام وبلاااد  جيااا  أن تتخاااذ هاااذا اةمااار 
لاالا اً و ثااا اً أي  ااارباً ومذ ااراً وعماااالً وقااوًا  حاا  يامااائن النااام إىل أ ااام إذا فقاادوا حكمااااً 

 وجدوا أفضل من .
باا   وكااان هاذا اللاااغ ومماا ياذكر ب التااا ي  أن أحاد الللمااا  كاان وتيااراً ةحاد امللااو  الك

يصرف اةماوال ب سابيل اةماة اإلساالمية الاا تلاي، ب لال ذلا  امللا   فولاى با  الولااة: 
بأن هذا اللاغ يصرف اةموال بال حساو  فأحضر املل  ذل  اللاغ وقال ل : يا فالن مااذا 

ايال  إذا بااعو   تفلل باةموالو فانتب  الوتير اللاغ إىل الولاية وقال: أي ا املل  أنت لااو
ب سوق اللبيد والنخاسة  تساو، قيمتا  ساتا   مهااً  وأناا لاي  كباا ضاليف إذا بااعون ب 
سوق النخاسة ا تصل قيما إىل أكثر من عدرين   مهاً.. هذا بالنسابة إىل قيمتا  وقيماا.. 

إلمكاان وأما جنو   فرحم م ا يلدو ذ اعا  وس م م ا يتجاوت أكثر من مئة ذ ا   ف ل با
أن نقاابض علااى أطااراف هااذا احلكاام الواسااع بقيمتاا  أو قيمااا أو برماحنااا وساا امنا  مااع كثاارة 
اةعااادا و.. وإن هياااأم لااا  جيدااااً ب الليااال وآنااار ب الن اااا .. جاااي، الليااال يرفلاااون إىل اهلل 
ساااابحان  وتلاااااىل أياااادي م بالاااادعا  والتوساااال  وجااااي، الن ااااا  ياااادافلون عناااا  وعاااان سياساااات  
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ن عاان اإلسااالم واملساالما  وإن أصاارف املااال ب هااذين اجليدااا: جااي، وحكومتاا  وياادافلو 
 الليل والن ا   وذل  هو سب   سوخ احلكم وبقامث  ب تل  املدة الاويلة.

 فاقتنع املل  بكالم   وقرب  أكثر مما كان سابقاً.
نلاام  احلكاام ا ينضااوي فتاا  النااام بالساايف والساا ام واحلااراو والسااجون وامللااتقالم 

  والسباو والت م وتبليد النام  وإتا يل م أن تنضوي فت لوا  احلكم: القلوو  فاإذا واملدان
محلاات القلااوو احلكاام بقااي  اسااخاً   امثماااً  ثابتاااً  مسااتقراً  مسااتمراً  وغ يااتمكن اةعاادا  ماان 

 تح حت .
إن املساالما حماااطون بأعاادا  ألاادا  ماان صااليبيا وصاا اينة  ولاايوعيا وعمااال  هلاام ب 

ب اخلاااا ج  ف ااال باإلمكاااان أن يقاااام احلكااام بغاااا مااان ج  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  الااادانل و 
 وآل ( و

إن ماان الواجاا  أن يتخااذ احلكاام هااذا املاان ج الااذي جيمااع القلااوو  وجيمااع املختلفااا  
 وخيفف من عداوة اةعدا .

 
 مبدأ العفو عما سلف

لحكام فيلفاو ( من جااً ل244من الضارو ي أن يتخاذ احلكام سياساة لاللفاو عماا سالف(ل
عمن كانوا يوالون احلكومام السابقة إذا أصبحوا حيا يا قا مرتباا باةعدا .. فاإن ذلا  
مما يسب  التفاف النام حول احلكم اجلديد.. وتأييدهم لا .. وهاذا اةمار ا يقتصار علاى ماا 

 بلد احلكم فقط.. بل إن  يدمل ما قبل الوصول إلي .. 
الصاد  بالنسابة إىل املنااومثا وبالنسابة إىل احلياا يا  فيج  على احلركة أن تكون  حبة 

فإن هذا أوًا أسلوو عقلي  فإن اإلنسان ا يصل إىل هدف  إذا فكر ب مناوأة املناومثا  وقاد 
( فساالة الصااد  كنايااة عاان 245قااال أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم(: لآلااة الرسااامثة ساالة الصااد (ل

لباااااذل  ب الكااااارم  ب التحمااااال  ب احللااااام  ب سااااالة الااااانفم  ب اللفاااااو  ب اإلقمااااااض  ب ا
 التحلم  ب املكا   واملصامث  وقا ذل .
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فإذا عرف النام أن للا  احلركة هو لعفا اهلل عما سلف( وإ ا لو وصلت إىل احلكم  
ا تتخذ من أسلوو اانتقام والتدفي من جاً هلا  فإ م يلتفاون حاول هاذ  احلركاة مان ناحياة  

 خياف الذين كانوا ب احلكم الساب  علاى أنفسا م حا  يضالوا اللصاي ب ومن ناحية ثانية ا
عجلاااة احلركاااة لكاااي ا تتقااادم  وإتاااا يفكااارون ب أن احلركاااة إذا انتصااارم ا تن ااا  أماااواهلم وا 
تصااا   أ اضااي م وثاارواهتم وا تاا ّج م ب السااجن والتلااذي   وا تقااابل م باإلسااا ة  وا تلاادم 

لااذا ف اام يتحولااون تااد جيياً إىل أنصااا  للحركااة وأنصااا  للحكاام ماان يسااتح  اإلعاادام ماان م  و 
 اإلسالمي.

هناااا  كثاااا مااان الناااام خياااافون مااان حكااام اإلساااالم  ة ااام ا يلرفاااون مااان اإلساااالم إا 
اللنااف واللقوبااام الصااا مة ويقولااون: إذا قاماات حركااة إسااالمية ا بااد أن تنت ااي إىل حكومااة 

نتقماات ماان م  ونتيجااة هااذ  امللا لااة نااراهم مييلااون إسااالمية  وإذا جااا م احلكومااة اإلسااالمية ا
إىل جي، اةعدا   ا حباً باةعدا  وإتا نوفاً من اإلساالم! أماا إذا علماوا أن احلركاة واحلكام 
يساااان حساا  ساااة اةنبيااا  واةمثمااة لصاالوام اهلل علااي م أالااا( وإ اام ا ينتقمااون ماان م  

 ة عد اً كبااً من م إىل جانب ا.وللا هم لعفا اهلل عما سلف( فستكتس  احلرك
  إننا لنفرض أن  يوجد اكن ب بال  اإلسالم ما يقا و عدرين مليون مولف  ف ؤا  
إذا غ خيافوا من احلركة وغ خيافوا من احلكم اإلسالمي كم سيستفيد من م الذين يريادون إقاماة 

كونااون ا أوًا ا أعاادا اً احلكومااة اإلسااالميةو بينمااا إذا ناااف هااؤا  ماان احلكاام اإلسااالمي ي
للحكم اإلسالمي  ويقاومون بكل ماا أوتاوا مان قاوة وإمكانياام  وبابيلاة ولاامثف م احلكومياة 
تكاااااون هلااااام إمكانياااااام كثااااااة.. وثانيااااااً يرتبااااااون بأعااااادا  احلركاااااة وأعااااادا  احلكااااام اإلساااااالمي  

دف ةجال ويستجلبون اةعدا  ضاد احلركاة  وأساسااً لاو غ نفلال ذلا  فملناا  أنناا نسارنا اهلا
لي  بسيط  ولذا نر، أنبيا  اهلل لصالوام اهلل علاي م أالاا( كاان برنااجم م الادامثم لعفاا اهلل 

 عما سلف( . 
وقااد جااا  ب حااديث عيسااى لعلياا  السااالم( أناا  أن أن جيااري احلااد علااى مومسااة  فقااد  
م كاان عيساى لعليا  الساالم( يالحااظ هاذا الداي  وغ يار  تلاياال حكام اهلل  إتاا احاظ اةهاا

 وامل م.
وكااذل  ملااا وصاال  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( إىل احلكاام قااال: لاإلسااالم جياا هلل مااا 
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( يل : إن فلل قبل ذل  سيئة  من إ اقة  م  أو  ا   أو حما باة  أو انضاوا  فات 241قبل (ل
 لوا  املدركا  هؤا  إذا أسلموا يلفى عن م..

 -يال: لياا  ساول اهلل أا تنا ل ب بيتا و( وملا فت  الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( مكة ق
فقال الرسول: لوهل لنا بيتو( يل : أن الرساول  -ةن الرسول كان ل  بيت ب مكة املكرمة 

أعاارض حاا  عاان بيتاا  الااذي صااا    الكفااا  قباال وصااول  إىل مكااة. ماااذا احااظ الرسااولو إناا  
ن أنا  أساكن أناسااً ب هاذا احظ أن الكافر الذي صا   بيتا  لصالى اهلل عليا  وآلا ( ا باد ما

إجيااا اً أو قرابااة أو مااا ألااب  ا فااإذا اساايفجع الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( هااذا البياات  -البياات
فملنا  أن  خيرج هؤا  الاذين ساكنوا هاذ  الادا   فلام يار  الرساول ا وهاو صااح  احلا  ا ذلا  

ا البياات  فأنرجنااا حاا  ا يقااول الاابلض: إن الرسااول ملااا ساايار علااى مكااة كنااا ساااكنا ب هااذ
 من مسكننا ومأوانا.

هكااذا كااان يفكاار لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( حساا  مااا يذ اار ماان عملاا  الدااريف. إن هااذا 
 من عقل الرسول الكبا املتخذ من اج  من اهلل سبحان  وتلاىل. 

وهكاذا فلال علاي لعليا  الساالم( ملاا بوياع باخلالفاة فإنا  غ يسايفجع حا  لفاد ( ا الاا  
صياً ل  وةوا   باإل ث من فاطمة ال هرا  لعلي اا الساالم( ا ماع أن فادكاً ب كانت ملكاً لخ

ذلاا  اليااوم كاناات فاات قااد ة اإلمااام لعلياا  الصااالة والسااالم(  وقياال لاا  ب ذلاا  بااأن يساايفجع 
فاد   فأجااو بأنا  ا حاجاة لا  ب فاد  وقاهاا  ب قصاة ماذكو ة ب  اج البالقاة. إنا  أ ، 

 م( كان ينذر من هذا املنذا  النبوي.بأن اامام لعلي  السال
  إناا  لعلياا  السااالم( غ يكاان ماان أهاال الاادنيا حاا  حيتاااج إىل أثاااث  ااا و و  وقصااو  
و واو ومراكااا  وقاااا ذلااا   أنااا  كاااان ينذااار بلياااداً  ينذااار كياااف جيماااع املسااالما فااات لاااوا  

ذين كانوا ينتفلاون اإلسالم  وكيف يأنذ بقلوو املسلما وأن  لو اسيفجع فدكاً فال بد وأن ال
هبااا ا ب تمااان عثمااان ا هااؤا  ساايحرمون ماان اانتفااا  هبااا فيقولااون: لااو غ يكاان علياااً لكااان 

 أحسن لنا.
احلركة اإلسالمية قبل الوصول إىل احلكم جي  أن جتلل من ج اا لعفاا اهلل عماا سالف( 

 واإلبقا  على ما سب  وتسلى لتغيا املستقبل.
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 حا يث الوا  ة ب هذا الدأن  إن لا  اهلل تلاىل.وسنذكر ب كالم قا م بلض اة
وهناااا يتباااا   ساااؤال هااال الاااذين قتلاااوا والاااذين  باااوا والاااذين أفسااادوا ب اة ض هاااؤا  ا 

 يأنذهم اللقاوو
اجلواو: نلم  ةن فلل الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( حجة  وفلل علي لعلي  السالم( 

ا ةن فلل اةنبيا  حجة ح  بالنسبة إىل ما حجة  وفلل عيسى املسي  لعلي  السالم( حجة 
بلد جمي  اإلسالم كما ثبت ب مسألة أصولية حول استصاحاو الدارامثع  وقاد ذكرهاا الداي  
مرتضااى اةنصااا ي ل ضااوان اهلل علياا ( ب الرسااامثل  وقااا الدااي  ماان سااامثر الللمااا  ب كتااب م 

 .-اةصولية أيضاً 
يساراً إلنقااذ املسالما مان باراثن املساتلمرين  إن الواج  علينا أن نسل  السبيل اةكثار

واملساااتغلا  والسااابيل اةسااا ل واةيسااار واةقصااار هاااو ملااان جلااال من ااااج احلكااام لاللفاااو عماااا 
سلف(  وللفقي  الدرعي ا إذا كاان قاد انتخبتا  أكثرياة اةماة  أو لاو ، الفق اا  الاذين قلادهتم 

 أ، من الصالح إ ضا  أوليا  املقتول  وانتخبت م أكثرية اةمة ا احل  ب اللفو عمن لا   وإن
 أو املن وو مال  أو املدر  أو امل تو  عرض  بإعاامث م ليئاً من بيت املال ف و املفروض.

 
 األدلة على عفو اإلسالم عما سبق

 هنا  قاعدتان:
( فلاو أن كاافراً غ يقام الصاالة وغ يلاط 247القاعدة اةوىل: لإن اإلسالم جيّ  ماا قبلا (ل

قاايفف ال نااا  ولاارو اخلماار  وقتاال الاانفم احمليفمااة ومااا ألااب     أساالم وتاااو إىل اهلل ال كاااة  وا
سبحان  وتلاىل  فإن اإلسالم جيّ  عما قبل   وهذا حاديث وا   عان الرساول لصالى اهلل عليا  
وآل ( متاواتر ب كتا  الفاريقا ا السانة والدايلة ا وهلاذا غ يأناذ الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( 

ذي أساالم مبااا اقيففاا  سااابقاً  وغ يقاال: لاا  إقااض الصااالة الااا تركت ااا  أو إقااض الصاايام الكااافر الاا
الاااذي تركتااا   أو أنااا  كنااات قاااد تنيااات وا تكبااات الفاحداااة فيجااا  أن فاااد  أو أنااا  قتلااات 
فيج  أن تقتل  أو أن تلاي الدية. وهلذا ملا أسلم كفاا  مكاة وكفاا  الااامثف وقااهم تارك م 

وآلاا ( ولااأ م  وهنااا  نااالف بااا الفق ااا  ب أناا  هاال جياا  علااى  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  
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الكافر الذي يسلم أن يغتسل  وأن يا ر ثياب  الا كانت وسة قبال اإلساالم أم او فاالبلض 
يقاااول: ا  ا قسااال عليااا  وا جناباااة وا واساااة  إا إذا كانااات عاااا النجاساااة موجاااو ة  مثااال 

 عا الدم  أو عا الغامثط  أو عا البول.
 هذ  قاعدة ويتمس  هبا الفق ا  من أول الفق  إىل آنر .

أماا القاعادة الثانياة: ف اي أن الدولاة اإلساالمية إذا قامات فرمثيسا ا يتجااوت عماا سالف ا 
وإن صاد م اجلرمياة مان مسالم ا وب حاديث عان اإلماام الرضاا لعليا  الساالم( ياذكر  الداي   

الناام علاى ماا ب أيادي م إا مباا حادث ب  ذكر لعلي  السالم( أن  لو أفضى إلي  احلكم ةقار
سلاان   وذكر أن النل لصلى اهلل عليا  وآلا ( غ ينذار ب حادث أحادثو  وهام مداركون  وإن 

 من أسلم أقر  على ما ب يد .
ف اذ  القاعاادة يساتدل هبااا علاى أناا  لاو قاماات الدولاة اإلسااالمية  يقاول الاارمثيم اةعلااى: 

 قبل.لعفا اهلل عما سلف( ولننذر للمست
واإلماااام أماااا املاااؤمنا لعليااا  الساااالم( طبااا  القاعااادة الثانياااة عنااادما وصااال إىل احلكااام  
فالكل يللم أن املذاغ قد كثرم ا ب ال مان الساب  على حكومة اإلمام لعلي  السالم( ا وفدا 
القتل والسرقة  والن    ومصا  ة اةموال  ومع ذل  غ يغا اامام لعليا  الساالم( لايئاً كماا 
هو ملروف. وإتا ذكر كلمة بالنسبة إىل قاامثع اخلليفة الساب  كما ب  ج البالقاة وكاان هاذا 
الكااااالم لقعااااالم فقااااط  ا للتابياااا   باااادليل أن اإلمااااام لعلياااا  السااااالم( غ ياباااا  كمااااا حياااادثنا 
التا ي   وفرق با بيان احلكام واللمال اخلاا جي  ولاذا واد ب القارآن احلكايم اللدياد مان هاذا 

يل مان اةحكاام مماا هاو لبياان احلكام ا لبياان التابيا   وفامثادة بياان احلكام هاو أن يرها  القب
 الذين سرقوا أو أسا وا ح  ا يسرفوا وا يسيئوا ب املستقبل.

يقااااول اهلل تلاااااىل ب القاااارآن احلكاااايم: ليااااا أي ااااا الناااال جاهااااد الكفااااا  واملنااااافقا واقلااااظ 
حادة جاهاد في اا الرساول ضاد املناافقا  فج اا   (. والتاا ي  غ ياذكر حا  مارة وا248علي م(ل

لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مااع الكفااا  واضاا   أمااا هاال جاهااد الرسااول املنااافقاو كااال باااللكم: 
 -الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( كان يدا ي املنافقا مدا اة كباة  ح  أن لعباد اهلل بان أج( 

صلى اهلل عليا  وآلا ( ون لات ب لاأن  ساو ة الذي كان من   سا  املنافقا ب تمن  سول اهلل ل
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 املنافقا ا غ يتلرض ل  الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( .
وحينمااا جاااا  ابنااا  إىل الرساااول قاااال: يااا  ساااول اهلل إذا أ  م أن تقتلااا  فاااأمرن أن أقتلااا   
منل  الرسول لصلى اهلل علي  وآلا ( مان ذلا   وملاا ماام لعباد اهلل( جاا  الرساول وصالى عليا  

اهراً  وأعاى ثوب  ليكون كفناً للرجل  وقام على قرب   مع الللام أن اهلل سابحان  وتلااىل قاال ل
( حا  أن بلاض 242عن املنافقا: لوا تصل على أحد من م ماام أباداً وا تقام علاى قارب  (ل

الرجال الاذين كاانوا ماع  ساول اهلل اعيفضاوا عليا  وقاالوا: إن اهلل  اا  عان ذلا   لكان الرساول  
 . -علم باحلكم وأعلم بقانون اةهم وامل م ا وهنا  تفصيل ليم هذا حمل  كان أ

وعلااى كاال حااال  لاايم كالمنااا هنااا ب املنااافقا  وإتااا أ  نااا أن نبااا كلمااة اإلمااام أمااا 
املاااؤمنا لعليااا  الساااالم( ب  اااج البالقاااة حاااول قااااامثع مااان كاااان قبلااا   فاااإن ذلااا  كاااان ألاااب  

اإلماام كماا ماّر غ يسايفجع فادكاً وهاي ملا  فاطماة لعلي اا بالت ديد ا بالتابي . كيافو ةن 
الساااالم( ومااان بلااااد فاطماااة لللااااي وبااا  فاطماااة: احلساااان واحلساااا وتيناااا  وأم كلثاااوم لعلااااي م 

 السالم( .
إننا نار، ا مساتندين إىل الكتااو والسانة واللقال ا إن مان ج احلكام اإلساالمي هاو اللفاو 

لقضااااايا احلاليااااة واملسااااتقبلية ا ب القضااااايا عمااااا ساااالف.. واحلكاااام اإلسااااالمي إتااااا ينذاااار ب ا
السابقة  إا إذا استمرم القضية الساابقة إىل احلاال  كماا مثلناا  ب الكفاا  إذا أسالموا  وكاان 
علااى بااد م واسااة  أو ب  ا هاام  اار  أو حلاام نن ياار  ف ااذا يؤنااذ ةناا  حكاام املسااتقبل  أمااا 

 حكم املاضي فلفا اهلل عما سلف.
علاام املساالمون املنحرفااون أن من اااج احلكاام ب اإلسااالم هكااذا  فااال بااد واحلقيقااة أناا  لااو 

وأن ياأمنوا ماان عقااو اإلسااالم وينضاووا فاات لوامثا   وبااذل  تتقادم احلركااة اإلساالمية وتااتمكن 
مااان جتمياااع الناااام حاااول نفسااا ا حااا  تصااال إىل احلكااام باااإذن اهلل سااابحان  وتلااااىل  وهاااذا ماااا 

هاااام وامل اااام(  والفق ااااا  ميثلااااون لااااذل  ب كتاااااو يصااااال  علياااا  ب فقاااا  اإلسااااالم بقااااانون لاة
اجل ا   مبا إذا تيفم الكفا  باملسلما  فكاان اةمار  امثاراً باا أن نقتال املسالما الاذين تايفم 
هبم الكفا  ح  نستايع ضرو الكفا  امللتدين  أو أن نيف  الكفاا  حاذ اً مان قتال املسالما 

  احلالاة يقاول الفق اا : إن املسالما املتايفم فيليث أولئ  الكفا  ب اة ض فسا اً  ففاي هاذ
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هبم يقتلون لغرض الوصول إىل الكفا  احملتما نلف م  وهنا يكاون القاتال واملقتاول كالمهاا ب 
اجلنة  يلا  املسالم القاتال واملسالم املقتاول املتايفم با  كالمهاا ب اجلناة  ةن هاذا ق تال ب سابيل 

 اهلل  وذل  ق تل أيضاً ب سبيل اهلل.
وميثاال الفق ااا  هلااذ  القاعاادة أيضاااً بااأن الذاااغ إذا نااا اإلنسااان بااأن يقاااع يااد   أو أن 
يقاااع  أساا   فللياا  عقااالً ولاارعاً أن يقاادم يااد   ةناا  لاايم ب قاااع اليااد ذهاااو الاانفم  أمااا 
 تقدمي الرقبة ففي ا ذهاو النفم  فيقدم اةهم على امل م.. وهنا  أمثلة أنر، كثاة لذل .

لل من ج احلكام اإلساالمي هاو اللفاو عماا سالف  كماا قاال اإلماام الرضاا فالالتم أن و
لعلي  السالم( وكما فلل اإلمام أما املؤمنا علي  الصالة والسالم  وكما يقتضي  قانون اةهم 
وامل م ا الثابت عقالً ولرعاً ا فإذا فللنا ذل  اطماأن الاذين يليداون ب الابال  اإلساالمية ا مان 

ب احنرافاام نااالل الل او  البامثاادة ا وغ يليقااوا طريا  احلركااة.. بال  مبااا ساااعدوها الاذين ان لقااوا 
 للوصول إىل اهلدف..

 
 الكفاءات والنهي عن سياسة التطهير

ا تا ااا ب احلكومااة اإلسااالمية بااامللىن املتلااا ف ب احلكومااام الداايوعية واحلكومااام 
م خيرجااون ااعااة ماان املااولفا فاات اانقالبيااة  علااى اةقلاا   حيااث إ اام إذا أتااوا إىل احلكاا

لاالا  التا ااا  وأحيانااا يكاار ون هااذا اللماال ب كاال عاااما ماارة  كمااا صاانلت   وساايا الداايوعية 
والصا الديوعية أيضاً  التا ا هبذا امللىن ليم موجو اً ب احلكوماة اإلساالمية املرتقباة ةلاف 

 مليون مسلم.
ن ماان ج احلكومااة وماان ج م عاادم تابياا  فللااى القااامثما باحلركااة واحلكومااة أن جيللااوا ماا

هذا القسم من التا ا إطالقاً  وأن يتحالفوا على ذل  قبل الوصاول إىل احلكام  وأن يابقاو  
عملياااً أي أن ا يا ااروا ا هبااذا امللااىن ا أحااداً بلااد الوصااول إىل احلكاام  وذلاا  ةن حكومااة 

و من احلكومام احلاقادة أي اإلسالم ليم حكومة حقد و يكتاتو ية وضغينة  والتا ا إتا ه
احلكومااااام الديكتاتو يااااة الااااا ا تتااااوفر في ااااا اةحاااا او واحلريااااام. أو احلكومااااام الااااا تريااااد 

 بالتا ا أن تدنل أصدقا ها ب الولامثف  وبذل   رج السابقا من الولامثف.
واإلساااالم لااايم كاااذل .. إنااا   يااان عفاااو و محاااة وصاااف  واساااتقااو وكفاااا ة ا باااامللىن 
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.. واإلساااالم يالحاااظ الكفاااا ة أينماااا -كفاااا ة ا باااامللىن الاااذي اتبلتااا  احلكومااااماإلساااالمي لل
وجااادم ساااوا  ب املولاااف الاااذي كاااان ب احلكااام ساااابقاً  أو ب اإلنساااان الاااذي يرياااد احلكااام 
اجلديااد إ نالاا  ب الوليفااة  هااذ  هااي املالحذااة الااا يالحذ ااا اإلسااالم  فإناا   ياان الكفااا ام 

ولااذا ناار،  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أ ناال ب حكماا  وا فاارق بااا الساااب  والالحاا   
ااعاااة مااان املداااركا الساااابقا الاااذين أسااالموا  وجلل ااام أمااارا  ب قباااامثل م  ونااار، اإلماااام أماااا 
املؤمنا لعلي  السالم( أبقى أيضااً ااعاة مان احلكاام الساابقا واةمارا  والقضااة ب مراكا هم  

  ضدهم  أولئ  كانوا قد أثبتوا عدم كفا هتم فاإلساالم وإتا أنرج ااعة ملدو ة كان الدل
 يالحظ الكفا ام.

وقاااد و   ب حاااديث: أن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( جاااي  إليااا  بكاااافر يساااتح  
القتل فن ل جربامثيال وقاال: ياا  ساول اهلل إن  با  يقرمثا  الساالم ويقاول لا : اعاف عان هاذا  

ناات ملفااو عناا . فاذهاا  حيااث لاائت  قااال الرجاال: ةناا  كاارمي. فقااال الناال للرجاال: يااا هااذا أ
وملاذا يا حممدو قال الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا (: ةن جربامثيال أناربن أنا  كارمي واهلل حيا  
الكاارمي!.. وقااد صااا  هااذا اةماار سااب  إسااالم الرجاال. فالرسااول احااظ ب هااذا الرجاال الكاارم 

 تح  ب  القتل ب الدريلة اإلسالمية.وهلذا عفا عن   وإن كان مدركاً  وكان قد اقيفف ذنباً يس
وعلااى هااذا.. فااإذا كاناات هنالاا  ب املااولفا السااابقا كفااا ام إميانيااة تلتاا م بالاادين ب 
املسااتقبل ا ةناا  يلفااو عمااا ساالف ا وتسااتايع القيااام بامل مااة املوكلااة إلي ااا  ف ااؤا  يقاارون ب 

 مراك هم.
ف اام أيضاااً يقبلااون  إ اام ا كفااا ة أمااا إذا كااان بلااض اةفاارا  النااا  ين ملاادومي الكفااا ة 

هلااااام  وا يتوقلاااااون البقاااااا  حااااا  ب احلكوماااااة قاااااا اإلساااااالمية  فكياااااف باحلكوماااااة اإلساااااالمية 
 اجلديدةو

  إن الاااذي خيااارج مااان الوليفاااة جيااا  أن يداااغل  احلكااام ب لاااغل مناسااا  لااا   وإذا غ 
  فإن  ملا جاي  يتمكن من اللمل فالدولة تساعد   ونداهد هذا ب عمل علي لعلي  السالم(

إىل املدينة بأسا ، فا م  أ ا  اخلليفة اساتلبا هم  لكان اإلماام عليا  الساالم فاّوم عليا  ذلا  
ووهب م حصات   فصاا وا أحارا اً بقاد  حصاة اإلماام لعليا  الساالم(  وملاا  أ، بناو هالام ذلا  

 . -من اإلمام لعلي  السالم( وهبوا أيضاً حصص م إىل أولئ  اةسا ، الفرم 
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امللروف ب الفق  اإلسالمي أن احلرية إذا تدبثت مبكان تسري حياث ا ميكان أن ومن 
يبقااى نصااف إنساااان حااراً ونصاااف  اكناار عباااداً  ولااذا فاار  هاااؤا  اةسااا ،  وملاااا قااال اخلليفاااة 
لقماااام لعليااا  الساااالم( أفسااادم علاااي  أياااي ب هاااؤا ! قاااال لااا  اإلماااام: نلااام  ةن  ساااول اهلل 

( وهؤا  كانوا أع ا  ب قوم م  فلملت 250ل: لأ محوا ع ي  قوم ذل(للصلى اهلل علي  وآل ( قا
 في م بوصية  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( .

ف ااؤا  الااذين كااانوا حمااا با وكااانوا كفااا اً أطلاا  اإلمااام لعلياا  السااالم( سااراح م  ة اام 
ن م بلغاات أصاحاو كفاا ام وأعاا ة قاوم.. وقااد أثبات التااا ي  ب ماا بلااد أن كفاا ام ااعااة ما

 لأناً كبااً ب قصص ملروفة.
اإلساااالم يااادو  حاااول الكفاااا ام ا حاااول الاااديكتاتو يام واانتقاماااام والساااواب  وإتاااا 
قاعدتاا  لعفااا اهلل عمااا ساالف(  فماان لاا  الكفااا ة اإلسااالمية يبقااى ب احلكاام  وماان ليساات لاا  

التقاعاد ب احلكوماام الكفا ة ف و مقتنع بأن  ا ينبغي ل  أن يبقى ب احلكم  كماا حياال إىل 
 احلاضرة بلد عدم نكن  من اللمل ب منصب .

إن اإلسالم جا  ليخرج عبا  اهلل من عبا ة النام إىل عبا ة اهلل  كماا قاال ذلا  الرجال 
املسلم لذل  اةما الفا سي ب حارو الاتللت باا املسالما وباا فاا م  حياث قاال اةماا 

عاريض: إذا آمناا حنان والت مناا بأحكاام اإلساالم ف ال الفا سي للمسلم بلد قصة طويلاة وحاوا  
ترجلون أنتم إىل بال كم أي ا املسالمونو قاال الرجال املسالم: اي واهلل فانحن غ ناأم إىل هاذ  
الاابال  ملااال وجااا  أو مااا ألااب   وإتااا جئنااا لنخاارج عبااا  اهلل ماان عبااا ة النااام إىل عبااا ة اهلل.. 

 يااان أحقاااا  وضاااغامثن ينذااار إىل الاااو ا   إتاااا ينذااار إىل فاإلساااالم لااايم  ينااااً اساااتلما ياً  ولااايم 
 اةمام ويغفر ما سب  ويلفو عما سلف  فلو كانت لقنسان كفا ة يبقى ب منصب .

وقااااد  وي أناااا  جااااي  إىل الرسااااول لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( بأسااااا ، ب إحااااد، احلااااروو 
ا حمماااد تأسااارنا : يااا-فتبسااام الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  فقاااال أحاااد اةسااار، ا متجرمثااااً 

وتبتسمو! قال ل  الرساول ماا مضامون : إتاا تبسامت ةن أ ياد أن أجاركم إىل السالا ة واجلناة  
 وأنتم تريدون اهلرو إىل الدقا  والنا .

إن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( يريد سح  النام إىل نا  نياهم وآنرهتم  وا يرياد 
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أن يلذم لخص  ب قا سبيل اإلسالم مثلماا يفلال  الديكتاتو ية وااستبدا  واملال واجلا   أو
اةكاسرة والقياصرة واحلكام من أجل الدنيا  فما  ام اإلسالم  ين الكفاا ام  فإنا  إذا وصال 
إىل احلكاام جياا  أن جيلاال ماان من جاا  اللفااو عمااا ساالف  ومالحذااة الكفااا ام ب املسااتقبل  

القملاااي احلاااديث  والاااذي   فلااايم ب اإلساااالم عملياااام تا اااا للماااولفا حسااا  ااصااااالح
كثااااً مااا يكااون التا ااا فياا  سااحقاً للكفااا ام  وإتياناااً باملرت قااة واللمااال  واملصاافقا للحاااكم 

 الديكتاتو .. وليم هذا من نل  اإلسالم.
 

 أبعاد منهج الحكم اإلسالمي
 من ج احلكم يل م أن يكون:

بدا ياً  وإتاا جيا  أن يستداا أوًا: استدا ياً  فليم احلكم ب اإلسالم  يكتاتو ياً واست
املسااالمون بلضااا م بلضااااً ويااادلوا باااآ امث م حاااول  تلاااف لاااؤون هاااذا احلكااام  وينتخباااوا احلااااكم 

 الذي اجتملت في  الدرامثط الا قر ها اهلل تلاىل.
ثانياااً: أن تكااون الساالاة اللليااا ب مثاال هااذا احلكاام ب يااد لالفق ااا  اللاادول( فالفق ااا  

سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وعياان م اةمثمااة الااااهرون لعلااي م اللاادول هاام الااذين عياان م   
 السالم( ةجل احلكم.

وقااد  وي عاان  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أناا  قااال: لالل اام ا حاام نلفااامثي قياال يااا 
(  فااإذا  251 سااول اهلل وماان نلفااا  و قااال: الااذين يااأتون ماان بلاادي ويااروون حااديثي وساانا(ل

عاااغ  وب إيااران عاااغ  وب اللااراق عاااغ  وب مصاار عاااغ  وهكااذا.. كااان مااثالً ب الباكسااتان 
ف ؤا  وبلد انتخاو اةمة هلم يدكلون ا لم اةعلى إل ا ة الابال  اإلساالمية بأكثرياة اك ا  

 بين م.
وليم املقصو  بالصالحية ف م اةحكام الدرعية فقط  فإن اةحكام الدرعية واضحة  

إلسالمية على القضايا املستحدثة أيضاً  وفات قياا ة هاؤا  الللماا  وإتا ب تابي  اةحكام ا
ااستدااا يون تتكااون اةحااا او احلاارة اإلساااالمية  يلاا  هناااا  أحاا او إساااالمية حاارة تلمااال ب 
اإلطا  اإلسالمي مامثة ب املامثة وإن كانت  تلفة من حيث ااجت ا ام ب اةماو  التابيقياة  
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ضال: احلارو  ويار، هاذا احلا و أن اةفضال: السالم  ماع جااا  ماثاًل: يار، هاذا احلا و أن اةف
ملتااااد  أو ياااار، هااااذا احلاااا و أن اةفضاااال أن نتقاااادم إىل تقويااااة ااقتصااااا  الصااااناعي  وهكااااذا 
اانااتالف ب ااجت ااا ام املااؤطرة باإلطااا  اإلسااالمي  كاااانتالف بااا املراجااع الفق ااا  ب 

ااا  واللقال  وهاذا جيا  أن يكاون اةحكام الفق ية حسا  ف م ام مان الكتااو والسانة واإل
 حس  املواتين الا يليفف هبا اإلسالم.

وهاااااذ  اةحااااا او احلااااارة اإلساااااالمية املوجاااااو ة ب كااااال اللااااااغ اإلساااااالمي تكاااااون مد ساااااة 
للسياسااة اإلسااالمية والرقااي ااقتصااا ي  وااجتماااعي  والسياسااي.. إذن  فبلااد ااستدااا ة ب 

ا  الااذين هااام الساالاة الللياااا يااأيت  و  اةحااا او أصاال احلكااام وتدااكيل ا لااام اةعلااى للفق ااا
احلاارة و و  اانتخابااام  لاام اةمااة وجملاام الداايوخ ونريااد بالداايوخ: الفق ااا  الكبااا  اللااا فا 
بالسياساااة أو السياسااايا الكباااا  املتااادينا  حياااث يداااكل هلاااؤا  جملااام الدااايوخ أيضااااً ضااامن 

 أمريكاااا  ماااثالً فلااايم إا أللوباااة بياااد ماااواتين إساااالمية. أماااا جملااام الدااايوخ ب برياانياااا  أو ب
 الدولة. 

وعلااااى أي حااااال  هااااذا هااااو املاااان ج بالنساااابة إىل احلكاااام ااستدااااا ي وجملاااام الفق ااااا   
واةحاا او احلاارة الااا هلااا صااحف  وجمااالم  واليااام  وباارامج إذاعيااة وتلف يونيااة وقااا ذلاا   

ة وعدم اإلجحاف بالنام وتراق  تل  اةح او بلض ا بلضاً ب سبيل تقوية البال  اإلسالمي
 واحلرص على جل   ضاهم واستقااو الدباو وقا ذل .. هذا من ناحية.

ومان ناحيااة ثانياة: ماان ج احلكام اإلسااالمي املرتقا  ةلااف ملياون مساالم قواما  احلريااة ب 
اللقيااادة  وب إبااادا  الااارأي  وب اللمااال  إذ اإلساااالم لااايم  يكتاتو يااااً وقاااد قاااال سااابحان : لا 

( وقاال: ل وإن أحاد مان املداركا اساتجا   فاأجر  حا  يسامع كاالم اهلل 252دين(لإكرا  ب ال
( وكلنااا يللاام أن الكفااا  كااانوا يااأتون إىل  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( 253  أبلغاا  مأمناا (ل

ويناقدااااون  وهااااو جيااااا هلم بااااالا هااااي أحساااان  كمااااا قااااال اهلل ساااابحان : لا   إىل ساااابيل  باااا  
( وكذل  كانوا يناقداون اإلماام أماا 254وجا هلم بالا هي أحسن(لباحلكمة واملوعذة احلسنة 
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 (.255املؤمنا لعلي  السالم( ويناقدون اةمثمة الااهرين لعلي م الصالة والسالم(ل
فاإلسااااالم فياااا  حريااااة اللقياااادة وحريااااة إباااادا  الاااارأي  وحريااااة اللماااال وال  اعااااة  والتجااااا ة  

د  والساافر  واإلقامااة  والبنااا  واللمااران  والصااناعة  وحياااتة املباحااام  وحياااتة اة ض  والصااي
وصنع البساتا واىل آنر ... ف ذ  احلريام جي  أن يوفرها احلكم للنام.. نلام جيا  مراعااة 

 القوانا اإلسالمية ب أبواو احلريام مثل قوانا إحيا  املوام وقاها.
اللاملياة باإذن إن الالتم أن يكون من ااج احلكام الاذي يابا  عناد قياام الدولاة اإلساالمية 

اهلل تلاىل هو إطالق حريام النام كافة  ح  أن املدر  ا جيرب على تر  لرك   عبا  البقر  
عبااا  الااوطن  عبااا  الصاانم  عبااا  النااا   ا جيااربون علااى تاار  عقامثاادهم بالساايف والسااجن  وغ 

يااام ب يكاان  سااول اهلل جياارب أحااداً ماان هااؤا  وا علااي لعلياا  السااالم(  وقااد ذكرنااا بلااض احلر 
لالفقاا  ا كتاااو اجل ااا ( وكااذل  ذكرنااا بلضاا ا ب كتبنااا: لاحلكاام ب اإلسااالم( ولإىل حكاام 
اإلسااالم( ولهكااذا اإلسااالم( ولنرياادها حكومااة إسااالمية( ولإىل حكومااة ألااف مليااون مساالم( 

 وقا هذ  الكت .
ل وعاادم احلريااة إتااا هااو قااانون اسااتثنامثي كسااامثر القااوانا ااضااارا ية مثاال ااضااارا  ةكاا

امليتة ولرو اخلمر. فاحلرياة هاي اةصال  وعادم احلرياة أمار لااذ واساتثنامثي  وبابيلاة احلاال ب 
ضااامن اةطااار اإلساااالمية امللروفاااة  أي أن احلرياااام مساااؤولة  وليسااات كاحلرياااام املوجاااو ة ب 
 البال  الغربية والا يسيار علي ا  أم املال ويفقدها واقل ا  وا مثل الكبت املوجو  ب البال 
الداااايوعية والااااا فكم ااااا  يكتاتو يااااة احلاااا و الواحااااد و يكتاتو يااااة احلكاااام و يكتاتو يااااة طبقااااة 

 اللمال! على ما يقولون.. وهذا هو الدي  الثان ب من اج احلكم ب اإلسالم.
 الدي  الثالث: عبا ة عن أن احلكومة هلا ولامثف:

 ى أحد.الوليفة اةوىل: حفظ اللدالة ااجتماعية كي ا يتلد، أحد عل
 الوليفة الثانية: حفظ البال  من اةعدا .

الوليفااااة الثالثااااة: التقاااادم باةمااااة إىل اةمااااام ب ايااااع مرافاااا  احلياااااة ماااان حيااااث النذااااام  
والنذافاة  واللمال والصاناعة وال  اعاة  والثقافاة وااقتصاا  والنفاوم الرفيلاة  والفضايلة والتقااو،  

 واإلميان وقا ذل .
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المية لاايم  يكتااتو اً كمااا يقااول اإلمااام أماا املااؤمنا لاايم ساابلاً فاحلااكم ب الاابال  اإلساا
ضااا ياً  يلاا  أناا  يصااا   أمااوال النااام وحرياااهتم ويكباات أنفساا م  وحيااد  ساالوك م  .. ففااي 

ح  الكفا  الذين يليداون  -املن اج اإلسالمي: أموال النام  وأعراض م وأنفس م  وحرياهتم
 م و فا  و نا .ب البال  اإلسالمية ا ب أمن وسال

وب حديث: أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآلا ( أ سال نالاد بان الولياد إىل ااعاة مان 
الكفا  فاأل روا اإلساالم ولكان نالاد قتال ااعاة مان م  فرفاع الرساول ياد  إىل الساما  وقاال: 

إليا   الل م إن أبر  إلي  مما صنع نالد  الل م إن أبر  إلي  مماا صانع نالاد  الل ام إن أبار 
مما صنع نالد. وملا جا  نالد إىل  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( قاال نالاد: ياا  ساول اهلل 
إ م أل روا اإلسالم كيداً ومكراً وكاذباً  فقاال لا  الرساول: لهاال لاققت قلاوهبم( يلا  ملااذا غ 

 (.251تدق  قلوهبم ح  تلرف هل اإلسالم  نل قلوهبم كيداً وكذباًول
لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( لللااي لعلياا  السااالم( كميااة ماان املااال وقااال لاا :    أعاااى الرسااول

اذه  إلي م وأعا م  ية قتالهم  فجا  علي لعلي  السالم( وأ ضااهم وأعاااهم الدياة  حا  
أناا  أعااااهم  يااة احليوانااام الااا قتلاات ماان م  وأعاااى كميااة ماان املااال خلااوف النسااا   وأعاااى  

 (.257قال البلالكمية من املال ملا ضا  من م ح  ع
.. هكاااذا هاااو قضاااا  اإلساااالم وحكمااا   ا أنااا  يقضاااي مباااا تدااات ي نفااام احلااااكم مااان 
مصااا  ة وإ هاااو وقتاال وسااف   وليساات احلريااام اإلسااالمية كاحلريااام الغربيااة  فإ ااا حمكومااة 
لااار وم اةماااوال  وليسااات كحرياااام الدااارق املكذوباااة والاااا ا يضاااا د في اااا أحاااد أكثااار مااان 

 اللامل والفالح..
 

 ل مشكالت الحكمح
كتلااة ماان اةتمااام تواجاا  كاال حكومااة جدياادة وا لاا  أ ااا سااتواج  حكومااة اإلسااالم 

 اللاملية بلد قيام ا.
 فما هو املوقف اإلسالمي من تل  اةتماموو
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الواقااع أن احلركااة اإلسااالمية الواعيااة ا تصاال إىل احلكاام إا بلااد أن تلاارف الاادا  والاادوا  
تملااة.. فااإن كثااااً مان الااذين ا يلرفااون مداااكل احل كاام َمَ َلفاااً  وا  لكال مدااكلة مسااتقبلية حم 

يلرفون حلوهلا يسقاون ب ماّبام وملاكسام ا  اياة هلاا  وأناااً فكثاااً ماا يساقاون أيضااً 
 ويسقط احلكم مل م؛ كما حّدثنا بذل  التا ي ؛ ولاهدنا من قري  أمثلة لذل .

تواجاااا  احلكاااام ماااان  اناااال أج  تاااا  الااااا  املدااااكلة اةوىل: املناقضااااام والتناقضااااام الااااا
الاات فيماااا بياان م نالفاااام كباااة وأحيانااااً تنت ااي هاااذ  اخلالفااام إىل إساااقا  الثااو ام والاااا 

 عاصرنا بلض ا.
واملدكلة الثانية  مداكلة القاامثما بااحلكم ماع املؤسساام الاا كانات ساابقاً ب الابال .  

ن بين ااا وبااا احلكاام اجلديااد تناقضاااً كمؤسسااة اجلااي،  الداارطة  اةماان  الااوتا ام وحنوهااا  فااإ
 طبيلياً.

املدكلة الثالثة: مدكلة احلكام ماع الراكادين  واجلامادين  الاذين ا يوالاون وا يلاا ون  
ولكان اااو هم خيلاا  مدااكلة للحكاام  حياث إن اإلنسااان الواقااف واإلنسااان السااامثر يقلااان ب 

 تناقض.
كاام الادانليا  ةن هنااا  أعاادا اً املداكلة الرابلااة: مداكلة القااامثما باااحلكم وأعادا  احل

طبيليااااا لكاااال حكاااام  وإن غ ميااااّدهم اللاااادو اخلااااا جي انااااتالف اةفكااااا  ولوجااااو  احلسااااد 
والبغضا  وما ألب   ح  إذا كان احلكم صحيحاً مامثة ب املامثة ب اكية الكرمية: لأم حيسدون 

لتقو،  والداعر يقاول ( وهذ  مسألة طبيلية لفقدان ا258النام على ما آتاهم اهلل من فضل (ل
  اطباً اإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم(:

 إن حيسدو  على عال  فإتا***متسافل الد جام حيسد  َمن عال 
املدااكلة اخلامسااة: هااي مدااكلة احلكاام مااع أعاادا  احلكاام امل اااجرين إىل الاابال  الااا ا 

 يسيار علي ا احلكم.
 ااو ة فاإن هاذ  الادول ا فتمال أن تار، املدكلة السا سة: مدكلة احلكم ماع الابال  ا

احلكم ا او  هلام يتقادم إىل اةماام بينماا هام متاأنرون والناام بابيلات م يلتفاون حاول احلكام 
اجلدياد ولاو بقلاوهبم. فكياف يااتمكن أن يار، حااكم ناا ج بااال  اإلساالم أن قلاوو  عيتا  مااع 
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 …احلاكم اإلسالمي اجلديدو
لقاااامثمون باحلركاااام هلاااا حسااااباً أو يذنو اااا مدااااكل هاااذ  مدااااكل وكثاااااً ماااا ا حيسااا  ا

وقتياااة  أو صاااغاة  أو جيااا  أاّ ي لتاااىن هباااا.. ولكااان هاااذا قاااا صاااحي  ففاااي املثااال: أن السااايل 
يتكااون ماان القااارام  واجلااي، يتكااون ماان اةفاارا   وب حااديث مداا و  لثالثااة  صااغاها كبااا 

 (.252وقليل ا كثا  اللدو واملرض والنا (ل
تم عليناا وحنان ب طريقناا إىل إقاماة حكوماة ألاف ملياون مسالم باإذن اهلل وعلى هذا فالال

تلاااىل أن نفكاار هبااذ  املداااكل تفكااااً جاادياً واقلياااً وأن نفكاار ب احللااول الصااحيحة هلااا والااا 
 جي  أن تكون ضمن هذ  البنو :

  اةول: ثااو ة ثقافيااة عامااة تقنااع النااام وجتااذهبم إىل جاناا  احلركااة واحلكومااة اإلسااالمية
 فإن الثو ة الثقافية توج  إثا ة النام  وبالنو  يذه  الذالم ويذه  الذلم.

الثان: جي  أن يتخذ القامثمون باحلكم سياسة اإلسالم ب ماا قاال القارآن احلكايم لا   
 (.210إىل سبيل  ب  باحلكمة واملوعذة احلسنة وجا هلم بالا هي أحسن(ل

ا أمكاان. وذلاا  باملااال  وبإعاااا  املنصاا   الثالااث: املاادا اة مااع اةعاادا  وتقلاايل م م ماا
وباالتخفيف مان حاادة التاوتر وتلاياف اةجااوا  وماا ألاب   حاا  ا ياتمكن امللاا ون والراكاادون 

 واملؤسسام السابقة أو ما ألب  من تقويض احلكم.
الرابااع: هااو التااد ج ب الصاالو   فااإن باااي  النمااو باااي  الاا وال أيضاااً بينمااا سااريع النمااو 

ل  وهااذا يلاا : أاّ يفكاار احلكام بأناا  يااتمكن بااا عدااية وضااحاها أن يقلاا  ساريع الاا وال كااذ
املاااواتين ويضاااع كااال لاااي  موضااال . ولنّتخاااذ  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( توذجااااً وقااادوًة 
إلقامة أحكام اإلسالم فإن  قد أقام اةحكام تد جيياً: وبذل  نّكان لصالى اهلل عليا  وآلا ( أن 

 كان.يقيم حكماً مستقر اة  
إن الااااالتم علااااى احلكاااام اإلسااااالمي  أن يالحااااظ قااااانون اةهاااام وامل اااام ب تابياااا  بنااااو  
اإلسااالم تااد جيياً حساا  برنااامج مااد وم وملقااول  فااإذا صاانلنا هااذا الصاانيع ونّكنااا ماان جلاال 

 احللول امللقولة ا بد وأن نتقدم إىل اةمام.
تدااااا ياً واقلياااااً ا   ماااان الضاااارو ي االتفااااام إىل البنااااد اخلااااامم وهااااو جلاااال احلكاااام اس
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صااو ياً.. فصااو ة اةسااد ا تفاايفم وصااو ة احللااو، ا تلاااي احلااالوة  وصااو ة الاادوا  ا تداافي 
املريض وإتا الواقليام هي الا تؤثر فاإذا جللناا احلكام استداا ياً وألاركنا كال القاو، املوجاو ة 

ملثقفااا  واحملاااما  ب الاادانل الااا هااي مواليااة لقسااالم ماان ال عمااا   والللمااا   واخلابااا   وا
وامل ندساااا واةطباااا  وقااااهم  حينئاااذ ا تبقاااى إا بلاااض املداااكالم  وتلااا  املداااكالم ا 

 تستايع تقويض احلكم وا الذهاو بسملت .
وحنااان نااار،  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( واجااا  مداااكالم احلكااام اإلساااالمي هباااذ  

إن عدي بن حاذ ملا  أ، سيارة الرسول  الصو ة امللقولة احلاتمة. ويروي أحد املؤ نا يقول:
لصلى اهلل علي  وآل ( فّر من احلجات إىل الدام وهو يلا ي احلكم اجلديد القاامثم  لكان بلاض 
سان  أصدقامث  كت  إلي  وقال ل : يا عدي إن حممداً نل وليم مبل   والنل يرحم ويلاف وحي 

 جع إىل الاابال . فرجاع عادي ةناا  ويستداا وهاو عاقال وحاااتم ومادبر فاال  اعااي إىل الفارا   فاا
يث  بذل  الصدي . وملا  جع وقف نا ج مسجد  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( فلما نارج 
الرساااول  أ، عااادي أن امااارأة عجاااوتاً واج ااات الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( وساااألت  ساااؤااً 

مدااكلت ا   فوقااف لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( هلااا بكاال لاااف وحنااان  وأجاااو عاان سااؤاهلا وَحاالَّ 
فقااال عاادي ب نفساا : مااا هااذا مبلاا  ومااا هااذ  أنااالق السااالطا وامللااو  واةماارا   وإتااا هااذ  
أنالق النبيا وساة املرتباا بالسما . ولذا  نل ح   ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( ب 
قلبااا  وتقااادم إىل الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( وعااارَّف نفسااا   وملاااا عااارف الرساااول أنااا  عااادي 
أكرما  وأحسان إليا  وتلّقاا  بالبدار واللااف والكراماة واستصاحب  الرساول إىل  ا    فادنل  ا  
النااال وأسااالم علاااى ياااد  حياااث  أ،  حاباااة صاااد  الرساااول وحسااان أنالقااا  وملاااا نااارج قاااال لااا  

 صديق : كيف أسلمتو قال أسلمت ةن  أيت في  أنالق اةنبيا  وصفام املرسلا.
 سااول اهلل وساااة علااّي وساااة اةمثمااة الااااهرين وماان  وهكااذا نااتمكن أن نأنااذ ماان ساااة

 ساة اةنبيا  املرسلا صلوام اهلل علي م أالا   ساً لكيفية حل مدكالم احلكم.
 

 ضرورة ملء الفراغ السياسي
من الضرو ي على القامثما باحلركة ا الذين يريدون الوصول إىل حكومة إسالمية عاملية ا 

   هادم ملاا سالف  وبناا  احلكوماة اإلساالمية ذام اةلاف ملياون مالحذة أن احلكم هدم وبناا
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مسلم  وإذا كان اهلدم والبنا  يتكونان من مامثة عنصار  فواحاد لل ادم وتسالة وتسالون للبناا   
فمااان الضااارو ي مالحذاااة أن البناااا  حيتااااج إىل أفااارا  يقوماااون مبااال  الفااارار الاااذي سااابب  ذهااااو 

ا بااد أن تكااون هلااا تدااكالم وأساام وأفاارا  وكااوا   اةنذمااة السااابقة  فااإن اةنذمااة السااابقة 
ومؤسسام وما ألب   فإذا فرر البلاد مان تلا  املؤسساام فاال باد أن تقاوم مقام اا مؤسساام 
أنر، ن  الفراقام الا حدثت بسب  سقو  اةنذمة البامثدة  ولايم هاذا بااةمر السا ل.. 

 فللى القامثما باحلركة أن ميِّ دوا لذل  بأمرين:
ةول: أن ي تمااااوا بيفبيااااة اةفاااارا  كحكومااااة كاملااااة.. جمموعااااة ل ماااان  وجمموعااااة اةماااار ا

للدرطة  وجمموعة للوتا ام  وجمموعة للسفا ام  وجمموعاة لقياا ة اجلاي،  وجمموعاة للنجادة  
وجمموعة لقعالم  وجمموعة للتخايط وهكاذا.. فيداكلون حكوماة تذال متمكناة ا إذا ذهبات 

رار ب املراكا  والقيااا ام واجلااي، والداارطة واةماان والنجاادة احلكوماام السااابقة ا ماان ماال  الفاا
 واإلعالم والبنو  وقاها.

اةمار الثاان: أن يساتقابوا اللناصار احلميادة ب احلكام السااب  واةفارا  الاذين غ يكوناوا 
أعضاااً  ب احلركااة حااا  يدااغل الفاارار  وا يساااّب  الفاارار سااو  نذااار النااام إىل احلكاام اجلدياااد 

 احلكم القدمي نا من احلكم اجلديد.فيقولون إن 
وهذا اةمر بكال بندي  ا أي تربية اةفرا  من ناحياة واساتقااو أفارا  آنارين ا حيتااج إىل 

  ايط سليم وتفكا )وي واسع وسلة صد .. وإا كان احلكم حمفوفاً اارين:
 م اخلااار اةول: عاادم  ضااا النااام  حيااث ياارون أن احلكاام غ يااتمكن أن يقااوم مبصاااحل

 ح  مبقدا  احلكومام السابقة.
الثان: تقوم احلكومام ااساتلما ية الدارقية والغربياة مبال  الفارار  فاإن احلكام مثلا  مثال 
اإلناااا   فاااال ميكااان أن  لاااو اكنياااة مااان هاااوا   أو ساااامثل  أو جاماااد  أو ماااا ألاااب   فاااإذا غ ياااتمكن 

 وا  كما إذا كان ب مص  امليا .اإلنسان من مل  اإلنا   ا بد وان مي   اهلوا  أو قا اهل
هاااذا مااان ناحياااة  ومااان ناحياااة ثانياااة هناااا  تنااااقض باااا املثالياااة والواقلياااة  فاااإذا غ يابااا  
احلكاام هااذا اةماار كمن اااج باال طّبقاا  كااأمر اعتباااطي سااّب  أيضاااً الفسااا  وضااجر النااام  إن 

ن جيااا  أن يكاااون املثالياااة جيااا  أن تكاااون ب التفكاااا  أماااا الواقلياااة ف اااي ب اخلاااا ج  فاإلنساااا
 جاملاً با املثالية والواقلية يل  أن ا يكون مثالياً فقط  ةن املثالية لي  ا يتوفر بسرعة.
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وب بلض اةحا يث إلا ة إىل ذل   حيث يقاول لصالى اهلل عليا  وآلا (: لاملاؤمن أعا  
هبا النحاام (  الكربيت اةمحر كناية عن املا ة الكيمياوية الا حيول 211من الكربيت اةمحر(ل

إىل الذه  كماا هاو عناد الكيمياامثيا القادما   فاملثالياة ا تنا ل  امثمااً إىل ميادان اللمال  فاإذا  
كان اإلنسان مثالياً وغ يتمّكن من تابي  مثاليت  ب ميدان اللمل كان ملنا  الفدل  وينقلا  

 اةمر بذل  أسوأ مما كان سابقاً. 
لا ( اساتفا  ب حكومتا  املبا كاة مان علاي لعليا  ولذا نر، أن الرسول لصالى اهلل عليا  وآ

السالم(  من مح ة  من أسامة  من تيد  من أج ذ   من سلمان  من مقدا   من عما  ومان 
قاهم ممن  بّاهم نفم الرسول لصلى اهلل علي  وآل (  واىل جن  ذلا  اساتفا  مان أمثاال أج 

مار  امثاراً باا أن يبقاى الذارف فا قااً سفيان وقا   ةن الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا (  أ، اة
فيساتغل  الفاارم والاروم واةعاادا   أو أن ميا  الفاارار موقتااً حاا  يفارج اهلل  وحاا  يتكاون اةفاارا  

 املثاليون الذين ميلؤون الفراقام  فرأ، أن الالتم تقدمي اةهم وتر  امل م.
التاااام( بااال الوجاااو   وب املثااال املدااا و  عناااد احلكماااا : لالوجاااو  النااااقص ناااا مااان اللااادم

 . -الناقص نا  واللدم التام لر كما هو ملروف ا فإن اللدم لر 
وكاذل  ناار، الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يسااتفيد ماان تيااد باان حا ثااة وماان جلفاار باان 

 أج طال  واىل جانب ما يستفيد من عمرو بن اللاص ومن ملاوية.
تااا  وب من جااا  مااان قسااام مااان وهكاااذا نااار، أن عليااااً لعليااا  الساااالم( اساااتفا  ب حكوم

املثاااليا مثاال احلساان واحلسااا صاالوام اهلل علي مااا وماان مالاا  اةلاايف وأمثالاا  كمااا اسااتفا  ب 
ذل  الوقت من أنام كان ا بد لا  أن ميا  الفارار هبام أمثاال اةلالث ب قياا ة اجلاي،  وأج 

اهلل علياا  وآلاا  موسااى ب اإلمااا ة  ولااري  ب القضااا  وماان ألااب .. كاال ذلاا  ةن الناال صاالى 
واإلمام لعلي  السالم(  أيا اةمر  امثراً باا املثالياة الاا تساقط قبال تاوّفر الكاوا   حا  نا  كال 
الفراقاااام  واجلماااع باااا املثالياااة والواقلياااة حسااا  قاااانون اةهااام وامل ااام حااا  يقاااّيض اهلل أناسااااً 

ة  واجلمااع بااا الكااوا   الااا مثاااليا ميلااؤون كاال الفراقااام  فااالالتم اجلمااع بااا املثاليااة والواقلياا
 بيت على أيدي م وباا اةلاخاص الاذين اساتقابوهم مان اخلاا ج أفضال مان اللادم.. فاإذا غ 
جتلاال الدولااة من اج ااا اجلمااع بااا املثاليااة والواقليااة يبقااى الفاارار الااذي يسااتغل  أعاادا  اإلسااالم 
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 لضرو اإلسالم و ولت .
 

 الحكم النموذجي
وا بااأكرب قااد  ماان املثاليااة  فااإن املثاليااة ا وبابيلااة احلااال جياا  علااى احلاااكما  أن يتحلّاا

املثالية املمكنة الا ا تضر بالواقلياة وإتاا هاي ما يج مان الواقلياة واملثالياة  كماا أمللناا إىل ذلا  
ساابقًا ا توجا  اطمئناان الناام بااحلكم والتفااف م حولا   إضاافة إىل أن قاا املسالما يلتفاون 

مي وهذا  با  ا للمسالما فحسا   بال لغاا املسالما أيضااً  فاإن أيضاً حول احلكم اإلسال
اإلنسان مفااو  علاى اقتناا  الداي  احلسان مان فاك اة أو طلاام أو لاراو أو لباام أو  ا  أو 

 مرك  أو حكم.
فإذا  أ، النام نوعية احلكم اإلسالمي وامتياتاتا   وأنا  مبلاث الراحاة والامأنيناة والرفاا  

تفوا حولا  ويادنلوا ب  يان اهلل أفواجااً  وحا  إذا غ يادنلوا ب اإلساالم والتقدم  فال بد أن يل
حكموا قوانين  ب بال هم  وهذا ما حيدثنا ب  التا ي   حيث إن الغرو والدرق حا  أوا بري  
اإلسالم واال  وحسن  وعدالت  أنذوا أليا  كثاة منا   كالنذافاة  والنذاام  واجلماال  والللام  

 يفبية  والصناعة  مما كان املسلمون اةولون يّتصفون هبا.والثقافة  وال
فماان الضاارو ي  علااى القااامثما باحلركااة أن خيااااوا ليكااون ماان ج احلكاام من جاااً مثالياااً  

 واملن ج املثاي يتحق  بأمو :
اةول: تقداااااف احلكاااااام  يلااااا  أن يكاااااون احلكاااااام تاهااااادين ب الااااادنيا قاااااا  اقباااااا ب 

الدنيا بالقد  الضارو ي  ةن احلااكم إذا كاان بسايااً وغ يكان باذنااً هبا ج ا  وأن يقتنلوا من 
وا ميففاً وا  اقباً ب الادنيا اطمائنَّ الناام إىل حكما . ا أن احلااكم فحسا  يفلال ذلا  بال 
وكذل  الابقة اللليا من املسؤولا. أما القصو  والرياذ واةثااث  وماا إىل ذلا  مماا هاو لاأن 

اد الناام عان االتفااف حاول مثال احلكام الدنيويا املل رضا عن اهلل سابحان  وتلااىل فإ اا ت هِّ
 هذا احلكم.

الثااان: بالنساابة إىل مثاليااة احلكاام  بااأن يكااون احلكاام ب قضااامث  ا عااا اً فحساا   باال 
وإتا حمسناً أيضاً  فال إعادامام ب اإلساالم  وا مصاا  ام وا ساجون وا تلاذي  وإتاا كال 

أكال امليتاة ولارو اخلمار ا بالداكل املفصال ب الفقا  اإلساالمي ا فااإذا ذلا  بقاد  الضارو ة ك
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 أ، النااام أن اإلسااالم  حاايم وأناا  ا يلاادم  وا يصااا    وا يلااذو  وا يسااجن  وا ينفااي  
ا بد وأن يلتفوا حول   ولذا نر، أن نل اإلساالم لصالى اهلل عليا  وآلا ( وعليااً لعليا  الساالم( 

  كاان هلماا أن يأناذا بالدادة واللناف ولكن ماا  جَّحاا جانا  اللاا انت جا هاذا املان ج ماع أنا
 وجان  اللفو والصف  ح  بالنسبة إىل ا رما ب قصص ملروفة.

الثالث: جي  أن يكون احلكم مثالياً من ج ة إعاا  احلريام اللامة ملختلاف اةحا او 
.. ب جتااااا هتم  ب اإلسااااالمية والتقاااادم باملساااالما  وعاااادم تاااادنل احلكومااااة ب لااااؤون النااااام

ت اعت م  ب صناعت م  ب سفرهم  ب إقامت م  ب إبادا   أي ام  ب اجتماعااهتم  ب تاأليف م 
وكتاباهتم  ب تد يس م وحنو ذل   فإذا كان احلكم هكذا مثالياً ا بد أن يلفت أنذاا  اللااغ 

 علي  وآل ( ولخصية إىل ما في  من امل ايا كما اًلفتت أنذا  اللاغ لخصية الرسول لصلى اهلل
 علي لعلي  السالم( مع كثرة امللا ضا واملناومثا.

وهااذا هااو التااا ي  حياادثنا: أن  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أماار  فااظ أساار، بااد   
فحفذااوا إىل الصااباح فقااال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( جلماعااة ماان الصااحابة: إن مااا تاات البا حااة 

قال: ةن أحد اةسر، كان مددو اً  بل وكان يئن فااذهبوا وفّكاوا قالوا: وملاذا يا  سول اهللو 
 حبل ذل  اةسا.

وكااذل  ناار، أن الرسااول كااان مثالياااً ب ال هااد  فلاام يكاان يرقاا  ب الاادنيا. وب حااديث 
أناا  ذام ماارة قساال ثوباا  وبقااي بااال ثااوو  أو أعاااى ثوباا  لفقااا وبقااي بااال ثااوو ةناا  غ يكاان 

لااى جساام  املبااا   حصااااً  حاا  و   ب بلااض التفاسااا أن املاارا  ماان ميلاا  ثوباااً ثانياااً فلاافَّ ع
( إنا  لايم املالاوو منا  أن تداد  علاى 212قول  تلاىل: لط  ما أن لنا علي  القرآن لتداقى(ل

نفس  مبثل هذا التدديد ح  ا يكون ل  ثوبان  فإذا أعايات ثوبا  فقاااً أو قسالت  تبقاى 
ن هذا إلفاتااً مان اهلل سابحان  وتلااىل للنال لصالى بال ثوو  فتلف احلصا على جسم   وكا

اهلل عليا  وآلا ( بأناا  يرضاى عناا  بأقال مان هااذ  املثالياة الااا كاان الرساول لصاالى اهلل عليا  وآلاا ( 
 يتوناها.

وكاااذل  ندااااهد أن عليااااً لعليااا  الساااالم( يوصاااي بااااخلوا ج ا الاااذين حاااا بو  بالسااايف 
قااة: لا تقتلااوا اخلااوا ج بلاادي  فلاايم ماان طلاا  واللسااان ا نااااً  وقااد قااال كمااا ب  ااج البال
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( يلااا  أنااا  يوصاااي بالاااذين جاااّر وا السااايف ب 213احلااا  فأنااااأ  كمااان طلااا  الباطااال فأ  كااا (ل
 وج   وحا بو  وقتلوا ااعة من  جال  ونالوا من يلت  وعاثوا ب بال   الفسا .
لعلياا  السااالم(  كمااا أننااا ناار، أن املتااآمرين اقتيالاا  لعلياا  السااالم( كااانوا  سااة ولكناا 

عفااا عاان أ بلااة ماان م  مااع أن أحاادهم جااّر الساايف وأ ا  أن يضاارو  أم اإلمااام لكاان الساايف 
 تلل  بسقف املسجد وغ يصل إىل  أم اإلمام لعلي  السالم( .

أمااا بالنساابة إىل الااذي قتلاا  هااو اباان ملجاام فكااان اإلمااام لعلياا  السااالم( يوصااي باا  نااااً 
مااام لعلياا  السااالم( ةوا  : اذهبااوا ببقيااة هااذا اللااو إىل وكلمااا لاارو لاايئاً ماان اللااو قااال اإل

 أساكم.
وهلاااذ  املثالياااة نااار، اللااااغ التاااف حاااول الرساااول واإلماااام علاااي م الساااالم هاااذا االتفااااف 
الغرياا  ب تما مااا  واىل اليااوم يااذكر الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( علااى لسااان ألااف مليااون 

كاااذل  اإلماااام أيضااااً عناااد نصاااف املسااالما ب آذان مسااالم كااال ياااوم صاااباحاً ول اااراً ومساااا اً و 
 الصباح والذ اة واملغرو.. ومن أين ذل و إن  من تل  املثالية الا تونوها ب أيام حياهتم.

إن املثالية جتذو القلوو ب حيااة اإلنساان وبلاد حياتا  فاإذا كاان احلكام اإلساالمي ذو 
وعاادالت م وعفااوهم وإعاااامث م احلريااام  اةلااف مليااون مساالم هبااذ  املثاليااة ا ماان تهااد القااامثما

لكل النام ب كل الدؤون حس  ما منح ا اهلل سبحان  وتلاىل ا كان ا بد وأن يتوج  اللاغ  
كلاا  إلياا  ويتخااذ مناا  توذجاااً لالقتاادا  وبااذل  سااتكون اةمااة اإلسااالمية ماارة أناار، نااا أمااة 

 أنرجت للنام وأعذم قوة على وج  اة ض.
 

 المالحرية العلم والحكم و 
ماااان الضاااارو ي أن يااااوفر النذااااام اإلسااااالمي للجماااااها الللاااام واملااااال واحلكاااام علااااى حااااد 
سااوا .. أي أن يكااون احلكاام اإلسااالمي  يااث يااوّفر اةجااوا  الصاااحلة ةن يااتمكن كاال إنسااان 
مااان الاااتللم بقاااد  ماااا يداااا   ومااان أن يصااال إىل احلكااام كساااامثر مااان يصااالون إىل احلكااام  وأن 

ال حساا  طاقاتاا   فتكااون هااذ  اةمااو  الثالثااة: احلكاام  الللاام  يااتمكن ماان ااسااتفا ة ماان املاا
املاال َمثَال  ااا َمثَال  املااا  واهلااوا  والناو   فكمااا ياتمكن كاال إنسااان مان ااسااتفا ة مان املااا  كااذل  
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جياا  أن يااوّفر احلكاام اجلااو الااذي يااتمكن كاال إنسااان فياا  ماان أن يصاال إىل مااا يريااد ماان الللاام 
مااا بلااد اجلاملااة  الااد وم اإلسااالمية احلاارة  ااجت ااا  ومااا فااوق  لاابتدامثيااة  الثانويااة  اجلاملااة 

 ااجت ا  للتضّلع كثااً بالفق   أو ب التفسا أو ب قاها( .
وكااذل  جياا  أن يااوّفر احلكاام اإلسااالمي لكاال واحااد القااد ة للوصااول إىل املااال حساا  

ماان ذلاا  مااع أن  املااواتين الداارعية  واللقليااة  ا أن يااتمكن إنسااان  وا يااتمكن إنسااان آناار
الكفا ة متساوية ب كلي ما  وذل  إتا ميكن ب جو تكون في  احلرياام الكثااة جلمياع الناام 
وتكون فيا  الادوامثر قليلاة إىل أبلاد حاد  ةن الادوامثر كماا نللام تكبات حركاة اإلنساان وحريتا    

ن نداااا  كماااا جيااا  أن تكاااون القاااوانا بالقاااد  املضاااار إليااا   فانااا  كلماااا كثااار القاااانون حااادَّ مااا
اإلنسان وتقدم .. فاالالتم أن تكاون القاوانا والادوامثر بالقاد  الضارو ي حلفاظ اللدالاة والنذاام 

 والتقدم  وب الدفا  إذا هاجم اةعدا  اخلا جيون أو اةعدا  الدانليون.
وعلاااااى أي حاااااال  فاااااإذا قَالَّااااات الااااادوامثر إىل احلاااااد الضااااارو ي  وقَالَّااااات القاااااوانا إىل احلاااااد 

حلريااام للنااام  وإذا تااوفرم احلريااام للنااام نكاان كاال إنسااان ماان الصاالو  الضاارو ي  تااوفرم ا
 ب قوس  ا حس  كفا ت  ا سوا  ب الللم  أو ب املال  أو ب احلكم.

أمااا إذا غ يكاان اةماار كااذل   غ تتقاادم كاال الكفااا ام  مااثاًل: لنأنااذ الللاام.. ولنفاارض 
ان من أن يصل إىل اجلاملاة وإىل ماا أمريكا الا تدَّعي احلرية نقول: هل يتمكن هنا  كل إنس

فاااوق اجلاملاااةو كاااال  ةن اجلاملاااة هلاااا لااارو  ومااان لاااروط ا املاااال  واملاااال ا يتاااوفر لكثاااا مااان 
 النام.

وقاااد جاااا  ب كتااااو أصاااد   الااارمثيم الاااذي يااايفأم جملااام اةمااان القاااومي اةمريكاااي: أن 
ن مااان الوصاااول إىل  ساااة وعدااارين ملياااون فقاااا ب الواياااام املتحااادة اةمريكياااة  ا يتمكناااو 

اجلاملااة  وكثااااً مااا ا يتمكنااون ماان الوصااول حاا  إىل الثانويااة  حيااث فتاااج الثانويااة أيضاااً إىل 
املال  إىل الكتاو  إىل القلم  إىل الدفيف  إىل املختربام  واىل قاا ذلا   ف اؤا  ا يتمكناون 

 من الوصول إىل الللم الذي يبتغون .
جوا  املالية الالعبة باملقد ام  والا توج  جاواً إكراهيااً  ولنأِم إىل املال.. ف نال  اة

وإن غ يكن إكراهاً لخصياً ب املوضو   وبذل  ا يتمكن اإلنسان من التقدم املاي حس  
 قد ت ..
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مثاًل: لنفرض أن ب البلد لركة احتكا ية استولت علاى ألاف  كاان بقالاة  وهناا  ألاف 
لكو ااااا  ف ااااذ  الدااااركة تااااتمكن ماااان أن تتالعاااا  بقااااال آناااار يليدااااون عاااان طرياااا   كاااااكا مي

باةسواق صلو اً ون وًا  فإذا كان سلر البضاعة مثالً  ينا اً  ف ذ  الدكاكا احلرة تتمكن من 
بيل ا هبذ  القيمة وتسايفب  لايئاً لتتقاّوم با   أماا هاذ  الداركة ااحتكا ياة فإ اا تنا ل اةسالا  

  يوج  نسا ة هؤا  البقالا وسلب م لقمة اللي،.. من  ينا  إىل ثالثة أ با  الدينا   وذل
 ف ذ  أجوا  إكراهية ا مواتين هلا  وإتا القانون الرأياي هو الذي سّب  هذا اةمر.

ونأيت إىل احلكم  ف نا  ا ياتمكن كال أحاد مان الوصاول إليا  حا  إذا كاان املتنافساون 
صاااانلة والااادعايام املضاااللة فاااول متسااااوين ةن اجلماعاااام الضااااقاة والرلاااوام واةجاااوا  امل

 ون وصااول الكفااا ام إىل احلكاام  وحاا  إذا كااان ب البلااد انتخابااام حاارة حساا  الذاااهر  
 ولكن اانتخابام ليست ِ َرّة ب الواقع  وإتا هي ب اةجوا  املسمومة.

أمااا اإلسااالم  فإناا  مينااع كاال ذلاا   ويااوّفر اةجااوا  الصاااحلة للنمااو املمكاان ب كاال أفاارا  
 تمع علماً وماًا وحكماً  كما ذكرناا  ب بلاض مباحثناا الفق ياة  وبصاو ة ناصاة ب كتا : ا

 لاحلكم ب اإلسالم(لالسياسة(لااقتصا ( وما ألب .
فماان الضاارو ي  أن يكااون ماان ج احلكاام من جاااً إسااالمياً ماابقاااً للاا من  ةن النصااوص 

هنااا   مااثالً يقااول اهلل تلاااىل: لوهلل اإلسااالمية تناباا  ب كاال تمااان علااى ذلاا  املصااداق املتااوفر 
( ااسااتااعة كاناات سااابقاً بالقااد ة علااى 214علاى النااام حااج البياات ماان اسااتاا  إلياا  ساابيال(ل

الساافر علااى أل اار الاادواو  واليااوم توجااد الاااامثرة  والساايا ة  والبااانرة  فااسااتااعة ب ذلاا  
تلاااىل: لوأعاادوا هلاام مااا  اليااوم كاناات بااذل  الدااكل وب هااذا اليااوم هبااذا الدااكل. أو مااثالً قولاا 

(  القاااوة كانااات ساااابقاً عباااا ة عااان السااايف    أصااابحت البندقياااة    215اساااتالتم مااان قاااوة(ل
الصا وخ    الاامثرام القاذفة للقنابل.. وهكذا ب سامثر املصا ي  الا تتغا بتغا ال من  وإن  

 ( حاالل إىل ياوم كان الكلاي كماا ذكار  اإلساالم ا يتغاا فاالحالل حمماد لصالى اهلل عليا  وآلا
 (.211القيامة  وحرام  حرام إىل يوم القيامة(ل

ولذا واد اإلساالم يرفاع حكام اإلكارا  حا  إذا كاان اإلكارا  عامااً ا إكراهااً فر يااً  ففاي 
                                                           

 .27ا سو ة آل عمران: اكية   214
 .10ا سو ة اةنفال: اكية   215
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 اإلكرا  الفر ي يرفع اإلسالم احلكم  وب اإلكرا  اللام يرفع اإلسالم احلكم أيضاً.
أة تناات  فاستفساار اإلمااام عاان سااب  تناهاااو مااثال: جااي  إىل علااي لعلياا  السااالم( بااامر 

فقالت: إ ا كانت ب الصحرا   وألرفت على اهلال  من اللاا،  فوجادم إنسااناً ملا  املاا  
فلم يستلد أن يلاي اا املاا  إا ب مقابال أن يناال مان لارف ا  قالات: ف ربات منا    التجاأم 

علاايَّ نفاام الداار   ف رباات مناا   ماارة ثانيااة  حيااث بلاام ج اللااا، مبلغاااً كبااااً فالاايف  الرجاال 
  ملا كدم أن أموم تقادمت إليا  فناال ما   وأناذم منا  املاا   فقاال علاي لعليا  الساالم(: 

 احلد مرفو  عن   و فع عن ا احلد  ة ا كانت مضارة.
وب احلااديث: لمااا ماان لااي  حّرماا  اهلل إا وقااد أحلاا  ملاان اضااار إلياا ( وماان أمثلااة اجلااو 

القحط منتدراً  وغ يوجد الرتق  فإذا سرق إنسان الالام ا تقاع يد    اإلكراهي إن  إذا كان
وا جيري علي  احلد. ةن احلد إتا جيري إذا غ يكن اجلاو إكراهيااً  وغ يكان اإلنساان املرتكا  
للجااارم مكرهااااً  وإا فاااإذا كاااان اجلاااو إكراهيااااً  أو كاااان اإلنساااان مكرهااااً  كرهااااً لخصاااياً  أي 

 عمل سيئ  فإن اإلسالم يرفع عن  احلد واللقاو. أكره  اإلنسان على
وهكاااذا اإلساااالم تاااوفر مناهجااا  وقوانينااا  اةجاااوا  احلااارة  لكاااي يناااال كااال إنساااان القاااد  

 املمكن من الللم  ومن احلكم  ومن املال  وهذا من من اج احلكم اإلسالمي املرتق .
 

 أقسام الحكم وكيفيته في اإلسالم
ثاا  اةقربااا  عاان أقربااامث م  وإمااا أن يكااون انقالبياااً  حيااث احلكاام إمااا أن يكااون و اثياااً ير 

تقوم ااعة باإلنقالو علاى احلكاام الساابقا واحللاول حمل ام  وإماا أن يكاون انتخابيااً ينتخبا  
الناام وأساوأ أقساام احلكام هاو اةول  إذ الاوا ث ا ي اتم بالناام  ةنا  غ ياأم مان طاريق م  

قاااد  ماااا يساااتفيد  مااان م  ولاااذا جتاااد ب احلكوماااام بااال حماااو   هاااو نفسااا   وهاااو يلمااال للناااام ب
 الو اثية  تلف ألوان الذلم وااضا ا  والسل  والن   وما ألب  ذل .

نلااام  قاااد يكاااون احلكااام الاااو اثي مكااابالً باااإ ا ة اةماااة الاااا يقو هاااا الللماااا  واملصااالحون  
نااً  لكنا  قليال  فيكون احلكم و اثياً لكاًل  ا حمتو،  وهذا القسم من الو اثي وإن وجد أحيا

باإلضاااافة إىل أن مثااال هاااذا احلكااام ينت اااي ب الن اياااة إىل الدكتاتو ياااة أيضااااً  مماااا يساااّب  توال 
 احلكم من الدكتاتو .
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واحلكاااام اإلنقااااالج أيضاااااً ساااايئ  وأحياناااااً جيمااااع بااااا ساااايئام احلكاااام الااااو اثي وساااايئام 
 أذلّة. اانقالو  فإن امللو  إذا  نلوا قرية أفسدوها  وجللوا أع ة أهل ا

أماااا وجااا  سااايئام اانقاااالو  ف اااو أنااا  يساااتند احلكاااام اجلاااد  فيااا  إىل الساااالح عاااوض 
اساااااتنا هم إىل اةماااااة  واحلكااااام املساااااتند إىل الساااااالح ا يساااااتند إىل  قباااااام اةماااااة وإ ا هتااااام  

 فليست اةمة هي احملو   بل احملو  السالح  وهذا احلكم يسح  إ ا ة اةمة وكرامت ا.
اانقااالو اللساكري فحساا   باال قاد يااأيت احلاااكم اانقااالج إىل  وا نقصاد باااانقالو

احلكم بإ ا ة اةمة    يستند إىل السالح الذي حات  بساب  اةماة  كماا هاو احلاال ب حكام 
 ب  اللبام  حيث جا وا إىل احلكم بسب  اانقالو    انقلبوا سبلاً ضا ياً على اةمة.

ىل انتيا  اةمة  وإ ا هتا بد اً ونتاماً  وذلا  باأن وإتا الالتم أن يكون احلكم مستنداً إ
يأيت احلاكم اةول إىل احلكم بإ ا ة اةمة    يتبدل احلكام كل حاا باإ ا ة اةماة وانتياا هم  
من  ون تصّنع ومن قا أجوا  مكذوبة مصانلة من قبل احلكام السابقا  وإا  نل احلكم 

الالتم أاّ ياادنل لالتضااليل  واليفهياا   واليفقياا ( لاةجااوامثي( ب قساام احلكاام الاادكتاتو ي. فاا
 امليدان  وإا كان احلكم  كتاتو ياً.

أمااا مااا هااي يااة احلكاام ااقتصااا يو ف ااي ب تماننااا عبااا ة عاان أحاا او حاارة  وصااحف 
حرة  وتكون اإلذاعة والتلف يون ناضلة لكل الفئام  واحلاكم ينتخا  ب كال ثاالث أو أ باع 

ت حاكماً جا  الىااحلكم باانتخاباام    غ تكان اللالمثام الساابقة أو  م سنوام  فإذا  أي
 في   فاعرف أن احلكم فول إىل ااستبدا   م ما قيل لذل  من مرب ام.

واحلكااام ااساااتبدا ي حياااّول الااابال  إىل ط لماااة للحكاااام  وأحيانااااً ةسااايا هم املساااتلمرين 
ال  اإلساالم  حياث إن احلكام إماا أيضاًا ا إذا وجاد هناا  مساتلمرون ا كماا ندااهد الياوم ب با

ملكااي و اثااي  أو انقااالج  كتاااتو ي  وكالمهااا يسااتمدان ماان الداارق أو ماان الغاارو  ولااذا وااد 
 التأنر الفضيع ةلف مليون مسلم.

أماااا احلكاااام ب اإلسااااالم ف ااااو مسااااتند إىل الرساااول لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا (  وإىل اإلمااااام 
 تلاىل  وعصمت  ننع من ا تكاو أية  الفاة ولاو امللصوم لعلي  السالم( املنصوو من قبل اهلل

 صغاة.
 وإذا غ يكن اإلمام امللصوم لعلي  السالم( حاضراً  فاحلاكم يل م أن يتوفر في  أمران:
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اةول: أن يكاااون جاملااااً لدااارامثط الفتاااو،  وهاااي الللااام باااأمو  الااادين والااادنيا  واللدالاااة  
 الكت  الفق ية واةصولية.والذكو ة  واإلميان  وقا ذل  مما ذكرو  ب 

الثااان: أن يكااون  تااا اً ماان قباال النااام بأكثريااة اك ا   ومثاال هااذا احلاااكم هااو الساالاة 
 اللليا ب الدولة.

ويأيت بلد  لاهليئة التابيقية( أي الاا تابا  اإلساالم علاى الذاروف امللارب عن اا باالجملم 
 ذية( .اةمة اإلسالمية( ولاهليئة القضامثية(  ولاهليئة التنفي

 وللل من اةفضل ا لالبتلا  عن الدكتاتو ية إطالقاً ا أن يكون ل مة ثالث انتخابام:
اةول: انتخابااام الساالاة اللليااا ماان الفق ااا  الااذين هاام مراجااع تقليااد اةمااة لحقيقااًة ا 
صااو ياً أو أجوامثياااً( فيكاااون هلاام جملاام الداااو ،  فااإذا كااانوا ب جملااام الدااو ، ت عمااوا احلكااام 

ملاً  وحكموا بأكثرية اك ا   وإذا نرج بلض م عن احلكم  لياأيت آنار مكانا   تا عم  والتقليد
 اخلا ج التقليد  بدون احلكم.

الثااان: انتخاااو  مثاايم الدولااة  ممااا يصااال  علياا  ب الاا من احلاضاار بااال مثيم اجلم و يااة( 
بلاااد وللاال اةفضااال أن يساامى باااال مثيم الدولاااة اإلسااالمية(  إذ اةحسااان أن تساامى حكوماااة ال

اإلسالمي باالالدولة اإلساالمية( وهكاذا ينتخا  باملوافقاة باا لالسالاة الللياا( ولجملام اةماة( 
 ولااها اةمة( .

الثالااث: انتخاااو لجملاام اةمااة( لنااواو اةمااة ب انتخابااام حاارة لكمااا ذكرنااا ( وعلااى 
 هذا يكون الفا ق با لاحلكم اإلسالمي( ولاحلكم الدميقراطي( :

 ليا من الفق ا .ا وجو  سلاة ع 1
ا تقييد احلكم بأن يكون ب اإلطا  اإلسالمي  ولذا فمجلم اةمة إتا هو للتابيا    2

 ا للتدريع. 
وعليااا   فااااحلكم اإلساااالمي أفضااال مااان احلكااام الااادميقراطي  حياااث تدااارف اةماااة علاااى 

ينماااا السااالاة أواً مااان ناحياااة مراجاااع التقلياااد  وثانيااااً مااان ناحياااة ناااواو اةماااة و مثااايم الدولاااة  ب
احلكم الدميقراطي في  ألراف اةمة من الناحية الثانية فقط... ومان الواضا  أن وجاو  وكيلاا 

 إلنسان مدرَِفا على أمو    أفضل من أن يكون ل  وكيل واحد.
هذا باإلضافة إىل أن حكم اإلسالم في  من اللدالة واحلرية  ما ا يوجد مثل  ب احلكام 
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 في  بيد اةمة. الدميقراطي الذي يكون التدريع
  إن للسلاام الثالث لاللليا  والرمثاسة  وا لم( أن خيتا وا جملساً لكباا  اةماة علمااً 
وناااربًة ون اهاااًة  ليكوناااوا مبن لاااة لجملااام اةعياااان( ب الااادول الدميقراطياااة  ونااار اةماااو  الاااا يااارا  

 (.217تنفيذها علي م  ليكون اةمر أتقن لإذا عمل أحدكم عمالً فليتقن(ل
وعلي   فاةسلوو الابيلاي للحكام اإلساالمي هاو ان الناام ينتخباون مراجاع تقليادهم  
مبل  إ ا هتم  من الفق ا  اللدول  وتتكون من هؤا  لسلاة عليا( وباستدا ة هاؤا  ينتخا  

 النام نواو اةمة لوجملم الدو ،( وباستدا هتم ملاً ينتخ  النام ل مثيم الدولة( .
لللياا  أن تساتبّد بانتخااو الناواو  أو الارمثيم  ساوا  اساتبّدوا وعلي   فال حا  للسالاة ا

صاااارحياً ممااااا يساااامى بااااالاانتصاو( أو اسااااتبدوا واقلياااااً بت يئااااة اةجااااوا  املكذوبااااة  ااااي  النااااواو 
والرمثيم ح  تكاون إ ا ة اةماة صاو ية وناداعاً فاإن اإلساالم جيلال أمارهم لاو ، بيان م  كماا 

ا أن يسااتبد بالساالاة اللليااا  بااأي اساام كااان  باال الااالتم أناا  ا حاا  ةحااد ا م مااا كااان قااد   
 وجو  لو ، املراجع ل مة الذين اعيففت اةمة هبم وقلدهتم.

 
 صعوبات الحكومة الجديدة

للحكومة اجلديدة صالوبام  إذا غ يتجّنب اا احلكاام اجلاد  وقلاوا ب مدااكل تنت اي إىل 
 إحد، نتيجتا:

 .-وة ا بسرعة تنحية اةمة إياهم عن احلكم بالق -1
ااار   اةماااة هلااام مماااا ي ساااّب  أن تقاااوم اةماااة بلااا هلم عااان اجلمااااها  ويلتجااائ احلكاااام   -2 ك 

بالساالح  ويقاع التحاا و بيان م وباا اةماة   -حينئاذ  إىل فصاا أنفسا م ا نوفااً مان اةماة 
م بفاات  السااجون وامللااتقالم ونصاا  املدااان   وأنااااً ينت ااي اةماار بإسااقا  اةمااة هلاام وإبااا هت

 عن آنرهم.
 ومن أهم املداكل الا تقع في ا احلكومة اجلديدة هي:

لأ( إن احلكومااااة اجلدياااادة إتااااا قاماااات ةن اةمااااة  أم السااااو  ماااان احلكومااااة السااااابقة   
فاااأ ا م فساااا حاهلاااا  بتنحياااة احلكوماااة الساااابقة وتباااديل ا إىل احلكوماااة اجلديااادة  فاااإن غ تااار 

                                                           
 .1من أبواو الدفن ح 10باو  883ص 2ا وسامثل الديلة: ج  217
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 ريد وتأمل ثا م على احلكومة اجلديدة.اجلماها ب احلكومة اجلديدة ما كانت ت
لو( ملّاااااا غ تكااااان للحكوماااااة اجلديااااادة ناااااربة كافياااااة ب احلكااااام  فاااااال باااااّد وأن تساااااي   

 التصرف  وإسا ة التصرف يوج  استف ات اةمة.
لج( احلكااام القااادامى وذووهاام خيلقاااون املداااكل للحكوماااة اجلدياادة ويضااالون اللراقيااال  

 ب عجلة تقدم ا.
خيتلفون فيما بين م  ممّا ينت ي باذهاو بلضا م إىل املقاابر  وذهااو  ل ( احلكام اجلد  

بلضاا م إىل السااجون  وذهاااو بلضاا م إىل املناااب ا كمااا حاادث ذلاا  ب اللديااد ماان الاابال  
 اةو بية ا وهذا يوج  أواً تضليف احلكومة وثانياً سو  نذر اةمة إلي ا.

 اةمة: واللالج هلذ  املداكل منحصر ب لالدو ،( حقيقة مع
لأ( فاااإن اةماااة إذا الااايفكت ب احلكااام لكااال اةماااة  ا الفئاااة املفضااالة الاااا يساااتقاب ا  

احلاااااكم حااااول نفساااا  باليفقياااا  واليفهياااا  والتضااااليل( غ تَاث اااار علااااى احلكاااام اجلديااااد  وعرفاااات 
املداكل الا هي قابلة للحل فحّلت ا  واملدااكل الاا فتااج إىل مادة مان الا من ب حّل اا  فلام 

 ن احلاكم اجلديد حّل ا بسرعة  ح  تقع املنافرة با احلاكم واةمة.تتوقع م
لو( وبانلاااادام اخلااااربة الكافيااااة ناصااااة باحلكااااام اجلااااد   وإا فالدااااو ، توجاااا  جمااااي   

اةكفا  إىل احلكم  وهم هلم نربة كافية  وح  فيما ا نربة هلم في  ا يغضبون على احلااكم 
 َفصرَل ح  يكون قاض  ومغضوو علي . اجلديد  ة م لركا  ب احلكم  فال

 لج( واحلكام القدامى: 
لأوًا( يدنل الصاو من م ب احلكم  لكن فت نذام جديد وإلراف من اةمة  كما  

 أينا كيف أن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( كان يفّوض أمر القبيلاة إىل   ساامث ا وكياف نار  
ر  اةوم واخلااا  ج ب اإلستداااا ة والقياااا ة حّكاااام مكاااة ب قياااا ة اجلاااي، وقاهاااا  وكياااف ألااا

 وقامها.
لثانياااً( ا لااأن للحكااام القاادامى أمااام كثاارة اجلماااها  بينمااا إذا اسااتبّد احلكااام اجلااد   

باحلكم  وانفصلوا عن اجلمااها كاان احلكاام القادامى وأنصاا هم الاذين كاانوا ينتفلاون هبام فئاة 
ربة  واكنارون هلام اجلِادة  وباذل  ياتمكن احلكاام ب قبال فئة احلكام اجلد   واةولاون هلام اخلا
 القدامى من إجيا  املداكل للحكام اجلد .
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ل ( وانااااااتالف احلكااااااام اجل ااااااد  بااااااا أنفساااااا م يندااااااأ ماااااان الدكتاتو يااااااة  وإاّ فلماااااااذا  
اانااااتالفو واحلااااال أّن الاريااااا  حلااااّل اانااااتالف احااااا    وهااااو التحاااااكم إىل أكثرياااااة اك ا  

ا تساوم اك ا  فاملرجع القرعة ة ا لكال أمار مداكل  أو الرجاو  إىل للحكام  بالدو ،  وإذ
 اةمة باستفتا  عام ليذ ر أحد الرأيا على اكنر.

وإذا غ ميكاان اااع مراجااع اةمااة ب مكااان  أمكاان أن جيلاال كاال مرجااع نامثياااً عاان نفساا   
 .ف م نواو جملم السلاة اللليا  وإذا اتفقوا على لي  بأكثرية اك ا  نا ّفذ

 
 الدولة اإلسالمية الواحدة

الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( أسااام احلكوماااة الواحااادة  واةماااة الواحااادة  وجلااال هلاااا 
القاااانون الواحاااد  وقاااد جلااال ضاااغط اخللفاااا  وساااو  تصااارف م احلكوماااة الواحااادة مبلضاااة  فاااإن 
  الرساول لصالى اهلل عليا  وآلاا (  نال احلجاات فات لوامثاا   والايمن  والبحارين  والكويات لحااا
كاناات أ اضااي ذام قبامثاال( كمااا أساالم ب تماناا  مااا يقااا و ساابلة ماليااا  ماان اللاارو والفاارم 
والااروم واحلبدااة وقاهااا وكااان اجلميااع متساااوين أمااام القااانون. وغ ميااّر نصااف قاارن  إاّ ولاارعت 
احلكومة ب التفّتت  حيث عصى الواي القاطن ب الدام  وا تبط بالروم ضاد املسالما الاذين 

 لى اةقل  ب جان  اإلمام لعلي  السالم( .بَقوا ع
وبلااااد ي يااااد أ سساااات ب الكوفااااة حكومااااة املختااااا   وب تماااان هااااا ون انفصاااالت املغاااارو  
وهكااذا وصاالت احلالااة إىل مااا نداااهد ماان عداارام احلكومااام وعداارام القااوانا السااامثدة ب 

م  فصاا  فات لال البال   وعدرام احلواج  النفسية  باإلضافة إىل ماا ق اِّاع مان  ولاة اإلساال
قااا املساالما  كفلساااا ولبنااان وأ تريااا ومااو و  ومساالمي اهلنااد واافااا  السااوفيايت والصااا. 

 فالالتم ب إعا ة حكم اإلسالم:
ا إتالة احلواج  النفسية: فاملسالمون كّل ام أناوة  ا ب اللفاظ واإلعاالم فحسا   بال  1

 ب الواقع امللاذ.
القانون واحد هو املستقى من الكتاو والسانة ب كال باال  ا إتالة احلواج  القانونية: ف 2

 اإلسالم  وإتا الفا ق ا إذا كان ا انتالف ااجت ا   مع حفظ إطا  اة لة اة بلة. 
ا إتالة احلواج  اجلغرافية: فالبلد كلا  واحاد مان الدامال إىل اجلناوو  ومان الدارق إىل  3
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نجاااااف  إىل نراساااااان  إىل كراجاااااي  إىل الغااااارو  حااااا  يكاااااون املسااااالم يساااااا إىل مكاااااة  إىل ال
القاهرة  إىل  مد   إىل اخلرطوم... وكّل  بلد   بدون هوية  أو جاوات  أو تألااة  أو حادو   

 أو قاها.
سااكن أهاال كاال بلااد ب أّي بلااد آناار   -وإذا حاادث هااذا ا وساايحدث بااإذن اهلل تلاااىل

ن بالنسابة إىل بلاد واحاد ا فمن لا  مان م النا وح نا ح  حا  خياتلط الكاّل  كماا هاو الداأن اك
ذي حدو   يفعة ا فكما أن  ب الوقت احلاضر يسكن البغادا ي البصارة والكربالمثاي النجاف  
واحللّي الناصرية  كذل  سيسكن املغرج احلجات  واة  ن ط اران  والساو ان كابال  وهكاذا  

الرسااول لصاالى اهلل  وهاذا ماان لاواتم  جااو  اةماة إىل الوحاادة امليفقباة  وقااد كاان كااذل  ب تماان
 علي  وآل ( ونلفامث  الااهرين لعلي م السالم( .

وهااااذا اةساااالوو قااااا أساااالوو ااسااااتلما   حيااااث جيلاااال احلاميااااام واجلاليااااام وي ّجاااار 
املواطنا بالقسر إىل قا بلدهم  ليأمن قيام اةهاي ضاد   وب التاا ي  القادمي واحلاديث أمثلاة  

 الا  نلت بالقوة فت استلما هم.كثاة  مما فلل  املستلمرون بالبال  
وقااد فلاال ذلاا  بنااو أميااة  حيااث جااا وا هااي، ماان الدااام إىل اللااراق وأسااكنو  لواسااط( 
قاارو الكوفااة  ليضاامنوا بااذل  إطاعااة اللااراقيا بالقساار  وكااذل  ه ّجاار اةلاالريون ماان الاايمن 

لاااقي  إىل قاا لياأمنوا ثاو هتم ضاد احلكام ا -وأجربوا على اإلقامة ب إيران ا ب لقم( بالاذام
 ذل .

وب اللصر احلديث جا  الربياانيون همع كبا من اهلنو  إىل اللراق وإىل اخلليج إل قام 
أهل مااااا علااااى الااعااااة  وكااااذل  جااااا وا بااااالي و  إىل فلساااااا لغاااارض اإلبقااااا  علااااى تدااااتيت 

علاى قباول املسلما  وب أيامنا جا  اةمريكيون هملة من املصريا إىل اللراق إل قام اةهاي 
 ااستلما   وفللت مثل ذل  الديوعية باملسلما ب قصص مدجية مؤملة.
 وعلى أّي حال  فالالتم توحيد اةمة  قانونياً  وجغرافياً  ونفسياً. 

 
 كيفية تعامل الدولة اإلسالمية؟

ب الدولااة  أقويااا   وضاالفا   وأقليّااام  كمااا أن ب نااا ج الدولااة أجاناا  يكياادون فااإن  
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 (.218حمسو   قال سبحان : لأم حيسدون النام على ما آتاهم اهلل من فضل (ل كل ذي نلمة
أما اةقويا  فالالتم إبقا هم على قوهتم  بال وااهتماام ل ياا ة قاوهتم  ماع توجيا  عمل ام 
إىل الصاارا  املسااتقيم  وتااربيت م نفسااياً  قااال تلاااىل: لهااو الااذي بلااث ب اةميااا  سااواً ماان م 

ي م ويلّلم ااااام الكتااااااو واحلكماااااة وإن كاااااانوا مااااان قبااااال لفاااااي ضاااااالل يتلاااااو علاااااي م آياتااااا  ويااااا كّ 
 (.212مبا(ل

وأما الضلفا   فالالتم على الدولة تقويت م  وبذل  تضمن الدولة وا هم وتبلث ح  
الدولاة فاي م  وإذا كثار اةقوياا  ب الدولاة  قوياات ب قباال اةجانا  وب قباال كياد الكامثاادين  

 وقوة الدولة بقوة أفرا ها.
الواضااا   أن أصاااحاو اامتياااات مااان اةقوياااا  ا يرضاااون بالتنااااتل عااان امتيااااتاهتم   ومااان

ليداايف  مل اام الضاالفا  ب تلاا  اامتياااتام الااا كااان ماان الت ااا اسااتغالل الضاالفا   إاّ أن 
هتاااذي  اةنفااام مااان ناحياااة  وكثااارة احلرياااام ب اإلساااالم جيلاااالن اةقوياااا  ميداااون ب الاريااا  

 اعوجاج  هذا باإلضافة إىل تيا  اجلماها.السوّي بدل ااحنراف وا
ماان أناا  كيااف  -ويكفااي لاااهداً لااذل  مااا ناارا  ب بلااض الاادول الدميقراطيااة ا ولااو بقااد 

يتناتل احلكام عن احلكم  أمام تياا  اجلمااها  ماع أن احلكاام غ يكوناوا مساتلّدين للتنااتل إذا  
 كم م.كان بأيدي م  ولو بقد  يوم  ولو من ج   من ألف ج   من ح

وأمااا اةقليااام  فااالالتم احاايفام م ب إطااا  قااانون ناااص هباام مااذكو  ب اإلسااالم. وقااد 
(. 270 وي عااان  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( أنااا  قاااال: لومااان آذ، مؤمنااااً فقاااد آذان(ل

وحياااث يااار، هاااؤا  ااحااايفام مااان اإلساااالم  إىل جانااا  مناااا  اإلساااالم الصاااحي   اباااّد وأن 
فواجاً  كما  نلوا ب أول اإلسالم  فإن الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( غ يدنلوا ب  ين اهلل أ

اارب أحااداً علااى اإلسااالم  فأهاال املدينااة  نلااوا ب اإلسااالم طوعاااً  وأهاال مكااة ا بلااد ساالاة  جي 
الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( علي ااا ا  نلااوا ب  ياان اهلل تااد جياً باادون إكاارا   والااذي فللاا  

  وآل ( مبكة هو إتالة اللاامث  الاذي كاان حياول  ون إساالم الناام فقاط  الرسول لصلى اهلل علي
ولذا غ جيرب الالقا  وقاهم على اإلسالم  وأهل اليمن  نلاوا ب اإلساالم مبال  إ ا هتام  بلاد 
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أن بّلم هلم اإلمام أما املؤمنا لعلي  السالم( وهكذا  وإتاا كانات حاروو الرساول لصالى اهلل 
 اعية  وقد ذكرنا بلض تفصيل ذل  ب كتابنا لكيف انتدر اإلسالمو(.علي  وآل ( كل ا  ف

ولقد أنااأ أمارا  املسالما حياث لا روا السايوف وأساا وا امللاملاة ماع الاذميا  حياث 
سااّب  ذلاا  أن تاادنل أو بااا الوثنياااة ب املساايحية فاارا اً ماان سااايف اإلسااالم وسااو  ملاملتاا  ا 

وقفاات املساايحية عنااد  ومااا  وغ تتغلغاال ا ب وإا لت -باا عم م اناا  ذلاا  ماان عماال اإلسااالم 
أو بااا  وا ب الصااا  وا ب اهلنااد  ولااو غ خياااأ أولئاا  احلكااام ب ذيناا  اللملااا  باال كااانوا 

 اتبلوا ساة الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( لدمل اإلسالم كل اللاغ اليوم.
املة حكام املسالما وكيف كان فإذا لاهد اللاغ بلد قيام الدولة اإلسالمية  حسن مل

مااع بااال  اإلسااالم  بلاادم السااجن والتلااذي  والقتاال واملصااا  ة وكباات احلريااام  وترفيااع طبقااة 
على طبقة  و أوا حسن اإلسالم وكون  يالمثم الفارة واملنا   و أوا حسن ملاملة املسلما مع 

اهلل أفواجاً كما الذين هم ب محايت م من الذميا  هرعوا إىل اعتناق اإلسالم  و نلوا ب  ين 
 نلوا ب  يان اهلل أفواجااً أول اإلساالم فاإن اإلحساان إىل قاا املسالما ا باإلضاافة إىل مناا  

 اإلسالم اإلنسان ا من أقو، احملّف ام على  نول قا املسلما ب اإلسالم.
وقال سبحان : لا فع بالا هي أحسن فإذا الذي بين  وبين  عداوة كأنا  وي محايم وماا 

 (.271اها إا الذين صربوا وما يلّقاها إا ذو حظ  عذيم(ليلقّ 
قااال علااي لعلياا  السااالم(: لعجباات مماان يداايفي اللبيااد مبالاا   كيااف ا يداايفي اةحاارا  

 (  فإن اإلنسان عبد اإلحسان.272بإحسان (ل
 والالتم على الدولة اإلسالمية:

مااذكو  ب  ا إعاااا  احلريااام امللقولااة حساا  مااا أعااهااا اإلسااالم  وحساا  مااا هااو 1
سااااة الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (  وعلاااي لعليااا  الساااالم(  بااال وقامهاااا مااان بلاااض احلكاااام 
الذين سا وا على طريقت ما  فإن احلرية صاّمام أماان  فاال كبات وا ضاغط  ةّن الضاغط يولّاد 

 اإلنفجا .
ا   اساااة املساااتقبل  للتنباااؤ مباااا سااايحدث مااان ااضاااارابام احملتملاااة  للالج اااا قبااال  2

لوقااو   فااإن ااضاااراو ا يكااون إا هااذو   فااإذا وقفاات الدولااة  ون تااو اجلااذو   غ حياادث ا
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ااضاااااراو  وب املثاااال: لقاااااا  ماااان الوقايااااة نااااا ماااان قناااااا  ماااان اللااااالج( فااااإن اإلضاااااراو  
 كاملرض  ا يذ ر فجأة بدون استلدا  وساب  إنذا .

( حيث تكّون الدولة  جلنة مان ا تكوين جلنة حلّل املداكل قد تسّمى بالجلنة املصاحلة 3
احلكماااا  والدااايوخ  ةجاااال املصااااحلة مااااع اةماااة  باااال ماااع الاااادول  كلماااا تلقاااادم حالاااة ت نااااذ  
باانفجااا   فااإن تواضااع الدولااة أمااام املدااكالم نااا ماان تصاالب ا حاا  تتااو   في ااا  مبااا يفاا  

 الضر  وال     وقد تقدم ذكر اكية الدريفة: لا فع بالا هي أحسن( .
بحان : لياااااا أي اااااا الاااااذين آمناااااوا ا نلاااااوا ب السااااالم كافاااااة وا تتبلاااااوا نااااااوام وقاااااال سااااا

 (.273الدياان(ل
 (.274وقال لصلى اهلل علي  وآل (: لإتا بلثت ةنم مكا م اةنالق(ل

 
 الحكومة اإلسالمية أفضل الحكومات

أفضل احلكومام هي احلكومة اإلسالمية  وذل  ة ا الت با احلكم علاى القلا   
لى اجلسد  ولذا في ا ت دابع حاجاام اإلنساان  الروحياة واجلسادية  واملارا  باحلكوماة واحلكم ع

اإلسالمية  هي ما أّسس ا  سول اهلل لصلى اهلل عليا  وآلا (  وعمال هباا علاي لعليا  الساالم(  
ومااا ألااب  ذلاا   ا أيّااة حكومااة يّياات باإلسااالم  وإن غ تكاان تلماال بقااوانا اإلسااالم  حاا  

 ىل اإلسالم  وإىل انضمام البدر فت لوامث ا.ولو كانت تدعو إ
فااإن قسااماً ماان تلاا  احلكومااام  أمثااال حكومااة باا  أميااة وباا  اللبااام  كااان مناق ااا 
الاادعوة إىل اإلسااالم  وب واقل ااا تقااول تلااالوا إىل حكومتنااا  لنقتاال لاابابكم  ونيااّتم أوا كاام  

باأموالكم القصاو  لناا وجليولانا  ونرّمل نسا كم  وت  املقاابر بكام  ونقيادكم بالساجون ونبا  
ونصااااا   ممتلكاااااتكم  ونلماااال بااسااااتبدا  فاااايكم  ونااااذل صاااالحا كم وعلمااااا كم  ونقلاااال ماااان 
مدا سكم  وخنن  أصواتكم  ون ديع فيكم املنكرام  وندّ ر بر وم قتالكم مان بلاد إىل بلاد  

 وت  قصو نا بالفتيام واخلمر والقما   ونقضي بينكم باجلو   و...
مة ّيت نفس ا إسالمية  عملت ببلض هذ  اةماو  ا فضاالً عان كل اا ا ف اي وأية حكو 
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حكوماااة قاااا إساااالمية  واإلساااالم واملسااالمون من اااا بااارا   وإن ذكااارم لاااذل  ألاااف تربيااار  فاااإن 
اإلسالم من ج  موجو  ب القرآن الكارمي والسانة املا ارة  وعدارام اةلاوف مان الكتا   كماا 

وعلي لعلي  السالم( واحلسن لعليا  الساالم( طّبقاوا اإلساالم أن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( 
 تابيقاً عملياً  فكّل حكومة نالفت ذل  ف ي ب اسم اإلسالم وليم ب واقل .

وإتااا كاناات حكومااة اإلسااالم أفضاال حكومااة  ة ااا تلاااي حاجااام القلاا   حيااث إن 
 و ساااول   وأن في اااا اةماااة الاااا تلاااي، ب لل اااا تلتقاااد  كام اااا  وتااار، أن طاعت اااا طاعاااة اهلل

الثااواو واةجاار  وتلاااي حاجااام اجلسااد  حيااث يااتمكن اإلنسااان فاات لاال قااوانا اإلسااالم 
 من اللي، اهل   والتقدم الصا ق.

وماااان عالمثاااام اسااااتقامة احلكومااااة لوالااااا ب قمت ااااا احلكومااااة اإلسااااالمية( كثاااارة املساااااجد 
 حام الادوامثر بااملراجلا  ووجاو  واملدا م واحلريام  وقّلة اليباو والسجون والل ّاو  وعدم ات 

 قد   يكفي من املستدفيام وامللامل وما ألب .
فاملساجد لللبا ة  واملدا م للد اسة واحلرياام  ة اا اةصال ب  فاا  اإلنساان وتقّدما   
وقااد قااال ساابحان  ب وليفااة الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: لويضااع عاان م إصاارهم واةقااالل 

 (.275الا كانت علي م(ل
 وا خيفى أن هنا  أ بلة أمو :

لأ( الفوضااى  وهااي احلريااام الضااا ة لقنسااان  سااوا  للمبالاار هلااا أو لغااا   فااإن القفاا   
مااان مكاااان مرتفاااع يوجااا  كسااار اللذاااام  وقياااا ة السااايا ة بسااارعة توجااا  ااصاااادام  ولااارو 

لمال  إىل اةفيون واهلاومثا  وضرو اللا واةذن مبا يوج  اللمى والصمم  والباالة بلدم ال
قااا ذلاا   كل ااا مما سااة للحريااة  لكااّن هااذ  احلريااة فوضااى  وكااذل  اقتصاااو الفتيااام  وقتاال 
النااام  وساارقة اةمااوال  و الفااة اةنذمااة اللقالنيااة املوجبااة ةذ، النااام  كسااّد امللاارب وإ هاااو 

 النام  وما ألب  ذل   حرية  لكن ا حرية الفوضى.
يااااااام ب التجااااااا ة وال  اعااااااة والصااااااناعة  لو( الكباااااات الصااااااري   وذلاااااا  مبصااااااا  ة احلر  

واللقياااادة  والاااارأي  واللمااااا ة  والساااافر  واإلقامااااة  والكتابااااة وااجتمااااا  والوصااااول إىل املراتاااا  
 اللالية ب احلكم  والد اسة  وحنوها  كما نداهد  ب البال  الديوعية.
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غلّاااف  وذلااا  باااأن هتيّااائ اةجاااوا   مباااا يتاااوهم اإلنساااان مل اااا أنااا 
 
  حااار  لج( الكبااات امل

ولكنااا  لااايم  اااّر حقيقاااة  لسااايارة  أم املاااال  والدعاياااة  ومااال  اةساااواق باحلاجاااام  ومااال  
الفاارار بوسااامثل الل ااو الباطلااة  ممااا يااتلخص ب أن اإلنسااان يتااوهم احلريااة  فيسااتغ  عاان احلريااة  

عرف  ويكون مثل  كالنامثم  ير، ب املنام أوهاماً  وهو بتل  احلالة ي عم أ ا حقامث   فإذا انتب 
أ ااا كانااات أوهاماااً  كماااا نداااهد  ب الااابال  الرأيالياااة  وقااد ذكرناااا بلااض تفاصااايل الكبااات ب  

 كت  الفق  لااقتصا   السياسية  ااجتما (.
ل ( احلرياة  وهاي كاون اإلنسااان حاراً حقيقاة  فاال فوضااى  وا كبات صاري  أو مغلّااف   

 وهي ا توجد إاّ ب اةنذمة اإلسالمية.
تحر  اللقيدي  حيث ا تبتلى اللقيادة باخلرافاة  وإتاا ت قادم اة لاة علاى ففي اإلسالم ال

 التقاليد  مع حرية البحث والنقد  مما يلرّب عن  بالحرية الكلمة(.
والتحر  ااقتصا ي  حيث لكّل أن يلمل حس  كفا ت   وما  ب  ب كيس  فال كبات 

كايم الدولاة  ماع فدياد اللمال   ب اللمل  وا تذه  بلض أ باح  ب كايم الرأيااي  أو ب
 بلدم كون  ضا اً لنفس  أو  تمل .

والتحااار  السياساااي  فلكاااّل أن يصااال حسااا  كفا تااا  إىل أ قاااى مناصااا  الدولاااة بااادون 
أجااوا  مكذوبااة  توجاا  جااري اإلنسااان ب جماار، ن اِّااط لاا  ساالفاً  وأوهاام ذاتاا  بأناا  حاار  فإناا  

 سا ة!بلبا ة أنر،: عن أن  عبد لكن  حّر ب انتيا  ال
والتحر  الثقاب  فلكّل إنسان أن يصل إىل ما يريد  مان الللام والثقافاة  فلايم أماام فار  
حاج  من املال  أو من قاا  مينلا  مان الوصاول إىل اجلاملاة  أو ماا فاوق اجلاملاة  وقاهاا مان 

 جماام الثقافة.
قااااوانا والتحاااّر  ااجتماااااعي  حيااااث ا توجاااد اامتياااااتام الابقيااااة  املكفولاااة بسااااب  ال

 املفرّقة با اجلنسيام والقوميام واللغام واةلوان واةقليميام إىل قا ذل .
 

 االحتفاظ بالحكومة اإلسالمية
لقااد  ّل ااسااتقرا  واملنااا   علااى أن احتفاااظ احلكااام اجلااد  باااحلكم  تااابع حلالااة الاابال  

 السابقة  فإن البلد قبل احلكام اجلد  على نوعا:
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م فيااا  علاااى حناااو الدكتاتو ياااة   ياااث يكاااون احلااااكم اةعلاااى كااال اةول: أن يكاااون احلكااا
 لي   والباقي من أعضا  احلكم أعوان  وأنصا   املنّصبا بأمر .

الثااااااان: أا يكااااااون البلااااااد كااااااذل   باااااال كااااااان ياااااادا  ماااااان قَباااااال   علااااااى حنااااااو ااستدااااااا ة 
لكااال   ولالدميقراطياااة( وكاااذل  احلاااال إذا كاااان احلكااام يااادا  مااان قبااال حكاااام متلاااد ين وأمااارا  

أنصااااً  وأعاااواًن وأصااادقاً   والنتيجاااة ب القساااما واحاااد  وهاااو وجاااو    وم متلاااد ة  ا  أم 
 واحد.

ففاااي اةول: فاااايم احلكااام صااال  بالنسااابة إىل احلااااكم اجلدياااد  لوحااادة الااابال  ومرك ياااة 
 احلكم  فمن يريد إسقا  مثل هذا احلاكم ا بّد وأن يواج  كّل القو،.

احتفاظ باحلكم أسا ل ا إذا كاان للحااكم اجلدياد قاد  مان لكن بلد التحايم  يكون ا
احلنكااة واحلاا م ا ةن اةمااة الااا تلااو م الدكتاتو يااة واللبو يااة  ا ي م ااا أن يتباادل الاادكتاتو   

 وهي طامثلة  ا فرق عندها با احلاكم اجلديد واحلاكم القدمي.
م ب البلاد  فياتمكن وب الثان: عكم اةول  إذ سيكون التحاايم سا اًل  لتفاّرق احلكا

 احلاكم اجلديد أن ينقض احلكام الصغا   حاكماً حاكماً.
حياااث إن للر ساااا  الساااابقا وأنصاااا هم  -وااحتفااااظ باحلكوماااة ا بلاااد ذلااا  صااال 

قااد ام متلااد ة نرجاات عاان املياادان  كلمااا أطفااأ احلاااكم اجلديااد نااا  بلضاا ا الااتلل الاابلض 
 من البال   حصل الفت  ب جان  آنر. اكنر ضد احلاكم اجلديد  وكلما َ َتَ  جانباً 

 -و مباااا جيماااع البلاااد باااا الدكتاتو ياااة ب احلكااام  والر ساااا  املتلاااد ين ب الااادين ا ماااثالً 
فاحلاكم اجلديد أمام أمرين صلبا  صلوبة فايم احلاكم الدكتاتو  لأوًا(   مواج ة ال عماا  

 .الدينيا الذين لكل واحد من م استقالل وأنصا  لثانياً(
ولاااذا  أيناااا برياانياااا اللاتياااة  كياااف واج ااات مداااكلة احلكااام اللثماااان ب اللاااراق  حياااث 
الدكتاتو ياااة كانااات طاااابع احلكااام  وملاااا أن أتاحااات اللثماااانيا  قاااام ب وج  اااا علماااا  الااادين  

 بقيا ة اإلمام الدي  حممد تقي الدااتي لقدم سر ( مما اضاّروهم إىل اانسحاو.
إلسااالم فااات حكاام إسااالمي واحااد  يواجاا  مدااكلة الناااو  وعلااى هااذا  فتوحيااد بااال  ا

الثااااان  حيااااث إن بااااال  اإلسااااالم ب احلااااال احلاضاااار   ويااااالم  ولكاااال  ولااااة حاااااكم وأنصااااا  
فاحلاكم اإلسالمي الاذي يرياد توحياد هاذ  الابال   ا يار، الَلنَات الكثاا  مبقادا  ماا كاان يارا  
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 لو كانت البال  فت حكم حاكم واحد.
أن حَيرَس  احلاكم اجلديد احتمال توحد حكام البال   واحتماال ماا إذا  نلم  ا بّد من

ساعد كل حااكم اساتلما ي قاوي مان اخلاا ج. فاالالتم أن ا يايف  حكاام الابال  يّتحادون  ب 
قبال اإلسالم ال احف وب قبال الدل  اإلسالمي املضا د  كما يل م أن ا يايف  ااساتلما  

 نذم )س  ب اةفول.اخلا جي يساعد احلاكم الذي أ
فاامل م أاّ جيلال احلااكم اجلدياد   -وإذا قاام احلكام اإلساالمي ب الابال  ا حكمااً واحاداً 

من ج احلكم ااستبدا   وإقصا  كافة احلكام القدامى وأنصا هم  الصاو وقا الصاو ايلاً  
ياا  وآلاا ( ب إلاارا  حا  جياادوا ا ااال للماؤامرة  باال الااالتم أن يفلال فلاال الرسااول لصالى اهلل عل
 الصاو من احلكام السابقا ب احلكم  وإاّ كان علي  أن خيتا  أحد أمرين:

إماا ااساتلدا  الادامثم ملواج اة احلكاام الساابقا  وتلاّوث يلتا   ويلاة اإلساالم ا حياث 
يرون النام أن  ممثل  ا وإما إبا ة احلكام السابقا وكل أنصا هم  وهذا أسوأ  حيث إن احلكم 
يفقااد  وا   واالاا  ماان أول يااوم  وجيااد أولئاا  احلكااام ماان يثااأ  هلاام  فتكااون املواج ااة الدامثمااة 

 أيضاً.
وعلااى أي حااال  فأفضاال احللااول الثالثااة  هااو حاال اإلسااالم الااذي طبقاا  الرسااول لصاالى 
اهلل علي  وآل ( إن هذا احلل بال ل  يضغط علاى احلااكم اجلدياد أكارب قاد  مان الضاغط  إاّ 

قا  أهااون وأحساان عاقبااة ماان ضااغط اةعاادا   وقااد قااال اإلمااام علااي لعلياا  أن ضااغط اةصااد
 السالم(: احل  مرٌّ ه   والباطل حلو وج .

  إن إلاااارا  ماااان يصاااال  ماااان السااااابقا وأنصااااا هم ب احلكاااام يلاااااي للحاااااكم اجلديااااد 
  احتا م متا:

  واخلااربة ا اةوىل:  احااة اخلااربة  حيااث إن إ ا ة احلكاام  اجااة إىل أكاارب قااد  ماان اخلااربة
ميكاان إجيا هااا بااا عدااية وضااحاها  وإذا غ تتااوفر اخلااربة ب احلاااكم اجلديااد  سااا م اةوضااا  

ناااً مان احلكام  -وتدهو م اةمو   مبا يوج  أن ير، النام احلكم الساب  ا علاى مفاساد  
 .-اجلديد ا على حسنات 

ل النام علي   فال تكثار الثانية: أن  حيث تتوفر اخلربة وحسنام احلكم اجلديد  ي قبل ك
ااضاااارابام ب احلكااام اجلدياااد. وااضاااارابام الاااا  افقااات الثاااو ة  تفاااي بسااارعة. واساااتقرا  
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احلكم وحسنات   يوجبان بقا  احلكم ح  بلاد فقاد احلااكم اجلدياد  فاإن الناام يلتّفاون حاول 
 احلكم احلسن ويضمنون بقا  .

 
 كيف يتعامل الحاكم اإلسالمي؟

ا بااّد لاا  أن يالحااظ أماارين م مااا عنااد حكماا  للاابال   سااوا  صااا   احلاااكم اإلسااالمي
 حاكماً لكل البال  اإلسالمية  أو بلض ا.

اةول: حريام النام  فإن املسلم بابل  حر  ةن اإلسالم جلل ضما  حراً  حا  إذا 
َحَكم بلد  من استلبد  مدة مديادة  فاإذا أ ا  احلااكم سال  حريتا   ثاا   فاإن غ ياتمكن مان 
الثااو ة ب بداياااة اةمااار لدااادة اإل هاااو  فإنااا  ا باااّد وأن يثاااو  ب أول فرصااة تسااان  لااا  باااذل   

 وبقد  سل  احلاكم للحرية  يكون عنف الثو ة على نفم احلاكم وأنصا   جسدياً ويلة.
ولااذا  أينااا كيااف حاماات إيااران الب لااويا  ونساافت تركيااا أتاااتو    وانتقماات مصاار ماان 

 قاسم  إىل قا ذل . عبد الناصر  واللراق من
واملاارا  باحلريااة  حريااة الاارأي وحريااة اللماال  فااإن الباادن كمااا حيتاااج إىل الندااا  والغااذا   
حيتاااااج الفكاااار إىل الندااااا  واحلركااااة. وعالمااااة حريااااة الفكاااار أن تقااااف ب الدااااا   علااااى   وم 
اةل ا  وتقول كلمتا   وقاد أعااى اإلساالم هاذ  احلرياة إىل أبلاد حاد  فقاد  جاع مان بلاض 

وو  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ثال امثااة  وغ يداايفكوا ب احلاارو  فاايفك م  سااول اهلل حاار 
 لصلى اهلل علي  وآل ( ولأ م.

رماااً علاااى الفااا   لكااان صااحي  أيضااااً  أن الرسااول لصااالى اهلل  صااحي  أن الفاارا  كاااان حم 
   فع الرسول لصلى علي  وآل ( عّلم م على احلرية  وبتل  احلرية الا غ يداهد مثل ا التا ي 

اهلل علي  وآل ( املسلما إىل ذل  التقادم اهلامثال  ةن اللااغ غ يكان حاراً  واللااغ احلار ياتمكن 
ماان اجتياااح اللااااغ قااا احلاار  كماااا أن قااا املغلاااول يااتمكن ماان التصااارف ب اإلنسااان املغلاااول  

 كيف لا .
هرام بااةلوف  وأن ذلاا  وا يغار احلااكم أن بإمكاناا  أن ياأمر النااام بااخلروج إىل املذااا

عالمااة حاا  النااام لاا   باال باااللكم كثااااً مااا يكااون نكاان احلاااكم ماان ذلاا   لياال اإل هاااو  
 واإل هاو ا بّد أن ي ول  ويسقط احلاكم ب وال .
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ارِج الناام إىل الداوا   وكاذل  ناصار ب مصار   ويذكر اللراقيون  كيف أن قاسم كان خي 
ناا  إذا كاناات حريااة ا خياارج كاال النااام  وا ي غلقااون ومااع ذلاا  أسااقاا سااقاة تاارو  وفرعااون  إ

أباااواو حاااوانيت م  بإلاااا ة احلااااكم  وإتاااا خيااارج ويغلااا  ااعاااة مااان م  ا يصااال عاااد هم علاااى 
اةقلااا  إىل  باااع الناااام  نلااام ب حااااام ناااا  ة جاااداً يغلااا  كااال الناااام حمالهتااام ليخرجاااوا ب 

 مذاهرام صانبة عن عقيدة  اسخة وإميان عمي  واعي.
 واااد مثااال هاااذ  املذاااهرام ب بلاااد فيااا  لاااي  ماان احلرياااة  بينماااا وااادها ب باااال  ولااذا ا

الدكتاتو يااة  أمثاااال  وسااايا  وصاااا مااااو  وفيتناااام هاااو لااي  منااا  وماااا هاااي النتيجاااةو إ اااا حااارق 
سااتالا بلااد إقبااا    فقااد أنرجااو  ماان القاارب وأحرقااو  جاا ا اً لاابلض عملاا   وللاان ماااو وعصااابت  

ا هلولااي ِمنّاا   مبجاار  اسااتقالل فيتنااام عاان أمريكااا ا وإن وقلاات ب بلااد موتاا   وكاار  الفيتنااامي
 .-استلما  آنر

وعلياا  يلاا م أن ا يغاار احلاااكم الت لياال والتصاافي  لاا   واملذاااهرام واإلضاارابام الصااانبة 
 مبجر  إلا ت   فإن كل ذل  عالمة سقوط   قريباً أو بليداً  ا عالمة ح  النام وواح .

فقاااد و   ب احلاااديث: ليناااام الرجاااال علاااى الثكااال وا يناااام علاااى  الثاااان: أماااوال الناااام 
(. وهااذا أماار جماارو  فالنااام ليسااوا مسااتلدين لتالعاا  احلكااام بااأمواهلم بااأي اساام  271احلاارو(ل

كااان. وقااد حيتااال بلااض احلكااام  يفاارض الضاارامث  علااى النااام فاات سااتا  جملاام اةمااة  وأناا  
وأ ام يريادون هباذ  الضارامث  طار  اللادو   أي نواو اةمة أو باسم أ م ب حالة أتمة وحارو 

 وإنراج البال  عن اةتمة.
إن مثل هذ  احليلة نالئة عن البسااطة  كماا أن كال حيلاة ونادا  نالائة عان البسااطة  

( وقاد 277ولذا قال اإلمام لعلي  السالم(  ب جواو من سأل: ما احليلاةو قاال: لتار  احليلاة(ل
  ملاوية احملتال  وبقي علي لعلي  السالم( التقي  صدق لعلي  السالم(  ولذا نر، كيف افتض

 كالاو  الدام   ا ي يد  مرو  ال مان إاّ ت لؤاً و)وناً.
إن النااام يسااألون احلاااكم ا الااذي يلتاارب نفساا  إسااالمياً وهااو علااى وتاااة ملاويااة باان أج 

هال  عندما يأنذ الضارامث  فات ساتا  جملام اةماة  -سفيان  كر سا  بلض بال  اإلسالم: 
ا لم حر أو مستلبد فت استبدا    فإن تعمت أن  حر  فلماذا ا ينتقد  علناً ولاو مارةو 

                                                           
 .307ا  ج البالقة: قصا  احلكم   271
 .383  ص31ا  ا  اةنوا : ج  277
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وهاال ميكاان أاّ ينتقااد جملاام حاار احلاااكم اةعلااى  وإذا كااان ا لاام فاات اسااتلبا    فالسااتا  
م ل ااال تبااادو مااان ناللااا  ساااوآت   فلااام تناااال احليلاااة علاااى اةماااة  وإتاااا كماااا قاااال اهلل تلااااىل: 

(  لومكاااروا ومكااار اهلل 272(  لوماااا ميكااارون إاّ بأنفسااا م(ل278اهلل وهاااو ناااا ع م(ل لخياااا عون
 (.280واهلل نا املاكرين(ل

كما يسأل الناام احلااكم الاذي يأناذ الضارامث   باسام اةتماة واحلارو  هال الناام هلام 
 أي ب كيفياااة عاااالج اةتماااة وعاااالج احلاااروو فاااإن كاااان هلااام  أي فاااأين صاااحف م احلااارةو وأيااان 

رةو وأياااان إذاعاااات م احلاااارةو وإن غ يكاااان هلاااام  أي  فاةتمااااة إتااااا أحاااادث ا احلاااااكم  أحاااا اهبم احلاااا
واحلرو إتا صا م بسو  تصارف احلااكم  واحلارو واةتماة  إذا كانتاا بافتلاال احلااكم  فالناام 

 قا مستلدين لبذل أمواهلم ةجل لي  مفتلل.
ريلة  وا ضارامث  ب هذا باإلضافة إىل أن احلاكم اإلسالمي جي  أن يكون مقياداً بالدا

الدااريلة  باسااتثنا  اخلمااام وال كاااة واجل يااة واخلاااراج  وإن حاادثت أتمااة واقلياااة  فاةنااذ يكاااون 
للضرو ة لوالضرو ام تقدَّ  بقد ها( باإلضافة إىل ل وم اليفا  الناام ب حادو  الضارو ام  ا 

 ااستبدا  باحلدو  فإن لأمرهم لو ، بين م( .
الياااة لااايم ناصااااً بأناااذ الضااارامث  ااعتباطياااة  بااال يدااامل والتااادنل ب لاااؤون الناااام امل

املصا  ة وتقيياد التجاا ة وال  اعاة والصاناعة واللماا ة  وحناو ذلا  مماا ميا سا  اللدياد مان حكاام 
 البال  اإلسالمية.

وهنا سؤال  هو أن  كيف تقاوم الدولاة بنفقاهتاا الكثااة ب اللصار احلااي  بادون ضارامث  
مو  وقاااد أجبناااا عااان ذلااا  ب كتااااو لالفقااا : ااقتصاااا ( وقاااا   مباااا إضاااافية عّماااا أقااارَّ  اإلساااال

 حاصل  يرجع إىل ثالثة أمو :
اةول: يل م على الدولة تقليل املولفا  فال حاجة إىل كثا من م  وبذل  خيّف احلمل 

 على كاهل الدولة.
 الثاااان: تااايف  الدولاااة قالااا  الداااؤون علاااى عاااات  اةماااة  أمثاااال املستدااافيام واملااادا م
واملواصالم واملا  والك رباا  والربياد واهلااتف  وقاهاا  وإتاا تدارف الدولاة علاى اةماو  ةجال 

                                                           
 .142ا سو ة النسا : اكية   278
 .123ا سو ة اةنلام: اكية   272
 .54ا سو ة آل عمران: اكية   280
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 تكميل النواقص  وةجل عدم التلدي واإلجحاف.
الثالث: إذا اضاّرم الدولة لفرض ضرامث  إضافية  جتبي ا مبوافقاة الناام وأناذ آ امث ام  

ب إعااا  الاارأي لكيفياة اللااالج حقيقااة ب  فاإن النااام إذا الايفكوا ب ف اام ااحتيااج  والاايفكوا
أجااوا  حاارة  ا صااو ية بت يئااة اةجااوا  املكذوبااة كمااا يفلل ااا الااديكتاتو يون ماان احلكااام قبلااوا 

 الضرامث  بكل ترحاو وا تكون كالًّ علي م وثقالً على كاهل م.
 

 السير في طريق الرسول )صلى اهلل عليه وآله(
املسااالما ا بتجمياااع بال هااام ب حكوماااة واحااادة  ا ميكااان إ جاااا  اإلساااالم إىل حيااااة 

تستوع  ألف مليون مسلم ا إاّ بالساا ب طريا  الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا (  فحكوماام 
اإلسالم ب هذا اليوم  حاهلا حال القبامثل املتنافرة والابال  املتداتتة ب تماان الرساول لصالى اهلل 

لقبامثال قبيلاة قبيلاة  والابال  بلاداً بلاداً وحياث  أوا علي  وآل (  فقد ااع لصالى اهلل عليا  وآلا ( ا
ب الرساااول ناااا قامثاااد  وب اإلساااالم ناااا مااان ج  أسااارعوا ب الااادنول ب اإلساااالم واانضاااوا  

 فت لوامث .
وهكااااذا الااااالتم اليااااوم جتميااااع احلركااااام اإلسااااالمية  كاااااةح او واملنذمااااام واجلمليااااام 

كتبااام  واملااادا م  و و  الندااار  وا اااالم واهليئااام  واساااتقااو الندااااطام اإلساااالمية  كامل
 واجلرامثد  وقاها ب تيا  واحد.

والقول بأن حكومام ااستلما  ا تد  ذل  منقوص بأنا  ب تمان الرساول لصالى اهلل 
علي  وآل ( كانت حكومة الدارق والغارو لالفارم والاروم( مبن لاة حكوماام ااساتلما  ب هاذا 

ماااان أن اهلنااااد والصااااا مااااع تلااااد  حكوماهتااااا  واسااااتلما  اليااااوم  هااااذا باإلضااااافة إىل مااااا ناااار، 
املستلمرين لبال مها  نكنتا من اخلروج من نا املستلمرين  وا نرياد باذل  صاحة حكومت ماا 
بااالنذر اإلسااالمي  بااال نريااد بياااان إمكااان ذلاا  حااا  ب اللصاار احلاضااار  وب املثاال املدااا و : 

 حكم اةمثال فيما جيوت وفيما ا جيوت واحد.
مكن من اع الابال   اجاة إىل كفاا ام كبااة  وتلّقال واساع  وحا م عميا   وإذا غ والت

 يتوفر كل ذل  ب احلركة  غ تتمكن من الوصول إىل اهلدف.
وباللكم إذا نكنت فقاد وصالت إىل مبتغاهاا  كماا ل ارم مقاد هتا الفامثقاة  فاإن حاّل 
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 الصلاو يذ ر قد ة احلاّلل  وقوة كفا ت .
تتجمع القاو، بكال صارب ومثاابرة وحكماة  وتلقال ون لا  حسان وحا م   واةمر امل م أن

 ح  تصل إىل اهلدف  وتنقذ البال   و ّلص اللبا .
وماان امل اام أن نلاارف كيااف تقااوم الدولااة وكيااف تبقااى الاابال  فاات حكاام اإلسااالم بلااد 

ران ماان تغّلباا   وقااد ناار، ب التااا ي  القرياا  أن اكنونااد ل محاا  اهلل تلاااىل( نكاان ماان إنقاااذ إياا
ااستبدا  لكن  استدا د  وغ يكان املسالمون مان بلاد  ب مساتو، أن حياافذوا علاى املكسا  
الكبااا الااذي حصاال  وكااذل  ناار، أن الدااااتي ل محاا  اهلل تلاااىل( اسااتاا  إنقاااذ اللااراق ماان 
ااستلما  الربياان لحيث كانت برياانيا أكرب  ولة وو ا ها ألف مليون من البدر وبأحدث 

وأحسن تنذيم  واللراق نفوس ا بضع ماليا  بال سالح وا جي، وا نذام( لكنا   اةسلحة
استد د ل مح  اهلل تلاىل( والذين أتوا من بلد  غ تسن  هلام الذاروف حلفاظ ااساتقالل  وإن 

 جاهدوا ةجل  مدكو ين ب ج ا هم وج و هم ح  أ بلدوا.
 ونر، ب ساة الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( :

: كيااف جلااال اةساام للساااا الباااي  الاااذي ا خيدااى ساااقوط  بلااد الوصاااول  فاااإن أواً 
السا السريع يسر  توال   وب املثل: لباي  النمو باي  الا وال  وساريع النماو ساريع الا وال(  
ولااذا الااتغل الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( طيلااة  سااالت  ماان أول يوم ااا إىل يااوم وفاتاا   بيفبيااة 

ية فحس   بل عملياة أيضااً  حا  كاّون لأماًة وساااً(  ولناا أماة أنرجات النام ا تربية قول
 للنام( .

وبذل  نكن لصالى اهلل عليا  وآلا ( مان جلا  ثقاة اللااغ إىل نفسا  كرساول  وإىل  ينا   
كمن اج حياة  فإن النام إذا عرض علي م مبدأ  جيرّبون من أتى ب   ونفم املبادأ  هال اكيت 

فااات لوامثااا و وهاال مبااادأ   يصاال  أن يكاااون باااديالً عمااا بيااادهم مااان  باملباادأ يصااال  ةن ينضااووا
املبدأو ا هذا فحس   بل الالتم أن يروا اكيت باملبدأ نااً ممن هم فات لوامثا  اكن  وأن ياروا 
املبدأ نااً من مبدمث م الذي هو بيدهم اكن  وإاّ فأي  ا  ةن يغّا اإلنسان سيد  إىل سيد 

 ن يغا اإلنسان من اج  إىل من اج مساو  لذل  املن اجومساو  ل و! وأي  ا  ة
وا ينت اااي اةمااار اصاااوص تأيياااد بلاااض الغوقاااا  ممااان يصاااّفقون لااا   وميااادحون مبااادأ   

 ييفكون السيئام ويذكرون احلسنام.
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فإن الغوقا  والدلا  ا ي يدان اللقال  إاّ بلداً ونفو اً  فإذا غ يتمكن اللقال  من هدم 
ذي الدااالا ام ال امثفاااة  وإناااراج صااااحب  ذي التصااافيقام الفا قاااة  عااان امليااادان املبااادأ اجلدياااد 

بصااو ة سااريلة  فااإ م يأنااذون ب هاادم ا بكاال صاارب وتااو    فااال ميااّر تمااان  إاّ وتاار، حاماال 
 املبدأ ب قامثمة اللتاة  ومبدأ  ب قامثمة املبا   املرمية ب جماهل التا ي .

القبامثاال والاابال   حيااث حااّول لصاالى اهلل علياا  وثانياااً: كيااف نكاان ماان ااسااتيال  علااى 
وآل ( قّوتا  اةنالقياة ومبا مثا  الساامية إىل ترااة عملياة  فاتمكن لصالى اهلل عليا  وآلا ( باذل  

 من ااستيال  أوًا  واإلبقا  ثانياً.
فمثاًل: نر، ب فتح  لصلى اهلل علي  وآل ( ملكة أكرب حكمة ممكنة  مما ا ي ريناا التاا ي  

  احلكماااة  ا قباال الرسااول لصااالى اهلل علياا  وآلاا ( وا بلاااد   فمكااة عاصاامة الدااار  مثاال تلاا
واللتاة والفجرة  الاذين حاا بوا الرساول أقساى حارو باا  ة وحاا ة مناذ إل اا   لصالى اهلل عليا  
وآلاا ( الاادعوة إىل يااوم الفاات   وقااد نكاان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ماان ااسااتيال  علي ااا 

ماااان إبقااااا  ساااايارت  علي ااااا  فلاااام تضااااارو مكااااة ماااان بلااااد الفاااات  أقااااّل  بكاااال ساااا ولة  ونكاااان
اضاااراو  مااع أن الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( غ جيلاال في ااا حاميااة  وغ ي سااكن ب  بوع ااا 

 جالية  وغ ي بد  جاهلا  وا صا   أمواهلا.
لى وإتا كانت احلكمة ب ذل  النجاح اهلامثل بد اً واستمرا اً   ها حكمة الرساول لصا

 اهلل علي  وآل ( الا جتّلت ب:
أن الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( ملا فت  نيرب أ سل مبال  كثا إىل مكة ليقسم با  -1

 . -أهل ا ا وهم على حرهبم مع الرسول ولرك م 
 عفا عن أج سفيان حا جا  ب  اللبام إىل نبامث  قبل الفت . -2
وم املرمحااة وحفااظ احلرمااة  ا يااوم امللحمااة جلاال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يااوم الفاات  ياا -3

 وسل احلرمة.
جلاااال لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا (  ا  املناااااومثا هلاااام أمناااااً  وأعااااااهم اةمااااان إذا ألقااااوا  -4

أسلحت م و نلوا  و هم  أو  نلوا املسجد احلرام. وبقاي لصالى اهلل عليا  وآلا ( علاى ع اد   
عاا ة احلكاام حياث يذ ارون اللفاو  حا   فلم يغد  بلد أن تسّلط بأن ينتقم مان م  كماا هاي

 إذا ذ هلم ااستيال   أنذوا ب اانتقام.
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أطلاا  سااراح ا اارما  بكاال جااال  فقااال هلاام: لأقااول لكاام كمااا قااال أنااي يوسااف  -5
 (.281إلنوان  ا تثري  عليكم اذهبوا فأنتم الالقا (ل

اهلل عليا  وآلا (  غ يسيفّ   و  املسالما الاا صاا  ها الكفاا   وحاا قيال لا  لصالى -1
 أا تن ل  ا  و قال: وهل أبقى فالن لنا  ا اًو

 غ يصا   ليئاً من أمواهلم. -7
 ّ  مفتاح الكلبة إىل ذل  املدر   لكي يذ ر للنام أنا  لصالى اهلل عليا  وآلا ( ا  -8

 يامع ب ااستيال  على امتياتاهتم.
كاناات ت داانهلل ضااد  سااول    ّ  أساالحة صاافوان  مااع أناا  كااان ماان جمرمااي احلااروو الااا -2

اهلل  فقاااد كاااان ب مكاااة مبن لاااة وتيااار الااادفا   حااا  أن صااافوان بنفسااا  تلجااا  مااان هاااذا اخللااا  
 الرفيع.

أعاااى تعمااا  امللا ضااة الااذين كااانوا يسااتحّقون القتاال ومصااا  ة اةمااوال  وإلغااا   -10
 اامتياتام  ليئاً كبااً من قنامثم حنا.

ّمل م نسا ام احلروو الا -11 لاّنوها علاى الرساول  وا  يّاة أصاحاب  وأقربامثا   غ حي 
( بااال غ يسااالم 282الاااذين قتلاااوهم  وغ يكااان ذلااا  ة ااام أسااالموا لواإلساااالم جياااّ  ماااا قبلااا (ل

 أكثرهم.
 (.283غ جيربهم على اإلسالم  وعمل بقول  سبحان : لا إكرا  ب الدين(ل -12
  لصلى اهلل ألرك م ب احلكم  حيث جلل بلض م من قا ة جيد   حيث توجّ  -13

 علي  وآل ( ا مبالرة ا إىل حنا.
قااااال لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( حلاكماااا  عتاااااو باااان أساااايد: لأحساااان إىل حمساااان م   -14

 وجتاوت عن مسيئ م( .
وغ يكن ذل  جمر  لفظ  كما اعتا  احلكام أن يالقو     يتآمرون ب تصافية املنااومثا  

 س م ب مذ ر الد م الكرمي.وذل  كي جيملوا با اانتقام وبا إل ا  أنف
بل كان قول  لصلى اهلل علي  وآل ( وعمل  متااابقا  فقاد  أ، أسايد كياف عفاا لصالى 
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اهلل علي  وآل ( عن املتآمرين لقتل مح ة لهند( والا اكت قلبا   وجللات أذنيا  وأنفا  وأصاابل  
اهلل علي  وآل (  و.. قال ة  تفتخر هبا على النسا  املدركام  وقد  أ، أسيد كيف عفا لصلى

عن لهّبا ( الذي ألقى ببنت  لتين ( من احململ  مما سّب  قتل جنين ا وقَاترل ا بلد أن مرضات 
 مدة  والتحقت بلد ذل  بالرفي  اةعلى  إىل قا ذل .

 
 الحرب والدولة

 مبا ي توهم أن احلرو حاية  فال بّد للدولة من احلرو  سوا  ةجل الوصاول إىل الدولاة 
توسلت ا  أو ةجل إبقامث ا. إن  ا ل  ب أن احلرو حاية  لكن الكالم ب أ بلاة  أو ةجل
 أمو :

 اةول: هل السالح يأيت إىل يد احلركة اإلسالمية باحلرو أو بالتنذيم والتوعيةو
الثان: هل إذا نّكنت احلركة اإلسالمية من قياا ة اجلمااها  تاتمكن مان إساقا  النذاام 

 دّل قو، النذام بدون حرووالساب  باحلرو  أو بِ 
الثالث: هل إذا اضارم احلركة ا ولو بلد الوصول إىل احلكم ا إىل احلرو  مع مان يرياد 
اجتثاث جذو    اةفضل أاّ تبدأ باحلرو ح  ا يقال إن احلركة اإلسالمية قا حمّبة للسالم  

حااا  تذ ااار مبذ ااار حااا  تكاااون الساااملة للحركاااة اإلساااالمية  أو أن تكاااون احلركاااة هاااي البا مثاااة 
 الذاغ امللتديو

الراباااااع: إذا كاااااان ا باااااّد مااااان احلااااارو  ف اااااي اضاااااارا  ي قاااااّد  بقاااااد    فاااااإن ثالثاااااة أ باااااا  
اانتصا ام تلتمد على اةعمال الدبلوماساية  ف ال انتا ا  اانتصاا  هلال الرباع اةناا عماالً 

 وحربياً  وثالثة أ باع ا الدبلوماسية أفضل أو جلل اجلميع عمالً حربياً 
وإذا كانات اةجوباة علااى هاذ  اةساائلة واضاحة  فاحلركااة اإلساالمية تباادأ هماع اةنصااا  
والتنذااايم والتوعيااااة    تساااقط اةنذمااااة ااساااتلما ية مبالاااارة  واةنذماااة اللمليااااة باإلضاااارابام 
واملذااااهرام والتمااار ام  وإذا اضاااارم إىل احلااارو  تباااا   هباااا هاااي لكاااي ا تكاااون للملتااادي 

للاغ  وإن أمكن أن تدفع احلرو بالارق السلمية فذل  نا  وإذا غ تنفع حجة علي ا أمام ا
 الارق السلمية  جتلل اللمل احلرج  بلاً للحرو  وثالثة أ با  للحلول السلمية.

واىل كل ذل   تدا ساة الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( وساة علاي لعليا  الساالم( مماا 
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 هو ملروف للنام.
بأم إىل أن ندا إىل أمار آنار  وهاو أن الاالتم علاى التياا  اإلساالمي وهبذ  املناسبة ا 

قباال الوصااول إىل الدولااة  والدولااة اإلسااالمية  أن يتجناا  القتاال ا بكاال قااوة ا فااإن القتاال يثااا 
النام إثا ة بالغة  وا ينسى النام َمن قتل أوا هم وأقربا هم وأصدقا هم  وذل  إذا غ يؤثر 

 د ة التيا  أو قد ة الدولة  فإن ذل  يؤثر ب اخلط البليد.ب اخلط القري  إبان ق
فاااأوًا: القتااال يوجااا     الفلااال ب ساااامثر الدااالوو  حياااث يقولاااون: لإن اإلساااالم  يااان 
القتاال( فاااإن النااام يااارون عماال حكاااام كااال مباادأ جترباااة عمليااة لاااذل  املباادأ  ولاااذا ينذااارون إىل 

ساايلي  وسااتالا  وإذا حصاال    الفلاال ب الناتيااة والفالااية والداايوعية  مبنذااا  قتلااى هتلاار ومو 
الدااالوو فمااان اةكياااد أ ااام يكيااادون إلساااقا  مثااال هاااذا النذاااام  وكياااد الدااالوو يناااتج  وماااا 

 الداعي ةن يلمل اإلنسان عمالً يوج  سقوط  وسقو  مبدمث و.
وثانياً: القتل يوج  تألي  اةمة ضد احلكم القامثم  فإ م وإن كانوا ضلفا  حا قاد ة 

و قااد ة الدولااة  إاّ أن املياا ان سااينقل   إىل قااوة اةمااة وضاالف التيااا  والدولااة  وحااا التيااا   أ
ذا  يكون السقو   بل اإلبا ة الكاملاة  كماا  أيناا كياف أباا م اةماة با  أمياة  وقااهم مان 

 الذين امت نوا القتل.
 ولااذا ناار، ب ساااة الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وعلااي لعلياا  السااالم( التجناا  عاان
القتاال إىل أبلااد حااد  فقااد عفااا  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( عاان كفااا  مكااة  وعاان الااذين 
تاآمروا علااى قتلاا  ب ليلااة اللقباة  وعللاا  لصاالى اهلل علياا  وآلا ( بأناا  ا يريااد أن يقااول النااام أن 
حممداً قتل أصحاب  وعلي لعلي  السالم( قال بلد أن ض رو وقد تآمر علاى ضارب  ااعاة: لا 

ياااانكم يااااا باااا  عبااااد املالاااا   وضااااون  مااااا  املساااالما  تقولااااون ق تاااال أمااااا املااااؤمنا لعلياااا  ألف
 (.284السالم(  أا ا يقتل ج قا قاتلي(ل

وقااد ذكاار بلااض احملققااا ماان املااؤ نا أن قتلااى الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ب كاال 
لياا  السااالم( خياااو ألااف و انيااة  وقااد كااان علااي لع -حروباا  ماان اجلااانبا ا املساالما والكفااا 

ناى الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( فلفاا عان أهال اجلمال والن اروان بلاد أن لفار هبام  وكاان 
إذا أنااذ أحااد أصااحاو ملاويااة حّلفاا  بااان ا يساااعد ملاويااة    تركاا  ولااأن   وقضااايا عفااو   
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 كثاة.
سااامثر  ولااذا تبااّوأ هااذان القامثاادان اإلهليااان  أعذاام مكانااة ب نفااوم املساالما  وب نفااوم

البداار  ممااا أوجاا  تقاادم اإلسااالم  تقاادماً عذيماااً  وقااد أحصااى بلضاا م أن كاال الااذين قااتل م 
والا قاال بلضا م  -علي لعلي  السالم( بسب  اجلنايام ب تل  الدولة الداسلة اةطراف  

عن اااا أ اااا علاااى نريااااة الياااوم  فتاااو، علاااى  ساااا  ولاااة  وكانااات أكااارب  ولاااة ب عااااغ ذلااا  
هاااا  مامثاااة لاااخص فقاااط  ب مااادة  ااام سااانوام تقريبااااً  ماااع الللااام أن اجلرمياااة كاااانوا ت   -الياااوم

والفوضااى  كاناات ضااربت بأطناهبااا ب  بااو  الاابال  اإلسااالمية ماان جاارّا  سااو  تصاارف احلاااكم 
 الساب .

ومن هنا نر، ب لد مد، سياسة الرسول لصلى اهلل عليا  وآلا ( وعلاي لعليا  الساالم( ب 
ب كل الدؤون  كما قال ضارا  مللاوياة يصاف اإلماام عليااً هذا الدأن  كبلد مد، سياست ما 

( كماا يتجلااى ذلاا  ب عماا  اةلاالا  الااا 285علاي لعلياا  السااالم(: لكااان واهلل بليااد املااد،(ل
 قاهلا بلض م عن لسان النل وآل :

 ملكنا فكان اللفو مناا سجياة***وملااا ملكتم سااال بالاادم أبااا    
 ا***لللنا عن اةسر، نلّف ونصف   وحّللتم قتل اة سا ، وطامل 
 فحسبكم  هذا التفااوم بينناااا***وكاالهلل إنااا  بالااذي فياا  ينضا  

ويااأيت الكااالم أنااااً  ب أن التيااا  اإلسااالمي أو الدولااة اإلسااالمية  ماااذا تلماال باحلاادو  
 الدرعية الا في ا القتلو

 واجلواو: القتل قالباً ميكن تفا ي :
كاان تفا ياا  بإ ضااا  ذوي املقتااول  وقااد توّسااط اإلمااام السااّجا  لعلياا  فالقصاااص مي - 1

 السالم( ب إ ضا  ذوي املقتول.
واللااااوا  وال نااااا املوجبااااان للقتاااال  ا حيصاااال الداااا و  علي مااااا  لأ بلااااة عاااادول   أوا   - 2

 كامليل ب املكحلة( إاّ نا  اً ند ة كباة وإقرا  املرتك  أ بع مرام قليل ونا   جداً.
 اا تدا  ا ي وج  القتل إذا كان عن لب ة  واا تدا  ا عن لب ة قليل جداً.و  - 3
ّد ثالث مرام    يلو  فاذل  إن  - 4 أما أن يرتك  إنسان امللصية الكباة مرام وحي 
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 وقع ف و ب قاية الند ة. 
والااذين حيااا بون اهلل و سااول  ويساالون ب اة ض فسااا اً  فللحاااكم نفااي م  وتبااديل  - 5

في بالسجن  كما ذكرنا  ب كتاو لاحلدو  والتل يرام( وقا هاذ  املاوا    أقال من اا عقوباة  الن
 كما هو ب الفق .

و مبااا يااا عم تاعاام أن الرساااول لصاالى اهلل عليااا  وآلاا (  لاااو كااان يقتااال املنااافقا  غ يصااال 
ط علااى اةماار بلااد  إىل تلاا  املداااكل  ولااو كااان يقتاال علااي لعلياا  السااالم( املناااومثا  غ يتساالّ 

 اةمر من تسلط من بلد و
وكااال الاا عما ا يصااد ان إاّ عّماان ا اطااال  لاا  علااى اةوضااا  ااجتماعيااة وا علااى 
التااا ي   فااإن قتاال املناااف  يولّااد منااافقا وأحياناااً حمااا با  وقتاال املناااو  يولّااد مناااومثا وأحياناااً 

 مقاتلا.
افقا  لااتحّام اإلسااالم ب يومااا  نلاام إذا كااان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلااا ( يقتاال املناا

اةول كمااا ألااا  إىل مثاال ذلاا  علااي لعلياا  السااالم( حااا قااال لفاطمااة لعلي ااا السااالم(: لا 
تسملا هذا ااسم( أي لاسم حمماد لصالى اهلل عليا  وآلا (( كماا أن عليااً لعليا  الساالم( لاو  

ة ب أول فرصااة  فلاام يصاال كااان يقتاال املناااومثا  ةبااا وا آلاا  ب أّول فرصااة  كمااا أبااا وا آل أمياا
اةمر إىل وجو  الباقر والصا ق والكالم والرضا وقااهم لصالى اهلل علاي م وآهلام وسالم( واىل 
ذلاا  ألااا  بلااض اةمثمااة لعلااي م السااالم( ب بيااان وجاا  عفااو علااي لعلياا  السااالم( عاان أهاال 

 اجلمل.
لا ( وعليااً لعليا  هذا باإلضافة إىل أن  غ يكن التا ي   يضع الرساول لصالى اهلل عليا  وآ
 السالم( ب قمة البدرية املثالية الا ينحد  عن ا السيل وا يرقى إلي ا الاا.

إذن فمان الضارو ي علاى التياا  اإلساالمي والدولاة اإلساالمية  أن جيلاال القتال ب قامثماة 
 لا( ا ب قامثمة لنلم( وبذل  ميكن التقدم واات ها  املالوبان.

 
 نظام الدولة اإلسالمية

وإبادا  التيااا  اإلساالمي لنذااام الدولااة اإلساالمية ضاارو ي قباال الدارو  ب احلركااة اللامااة  
فااإن النااام ا ينضااوون فاات لااوا  حاا  يلرفااوا أبلااا  التحاار  فتاا   فااال ينفااع أن يقااول ال عمااا  
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للناااام: إنناااا نرياااد توحياااد باااال  اإلساااالم فااات قياااا ة إساااالمية صاااحيحة  وا إنناااا نرياااد فريااار 
مااان ناااا ااساااتلما  والاغياااان  فاااإ م يتساااا لون: وكياااف ذلااا و وكااام املااادة امليفقباااة املسااالما 

للوصاااول إىل اهلااادفو وماااا هاااو امليثااااق الاااذي تلمااال بااا  احلركاااة إىل حاااا الوصاااولو فاااالالتم أن 
 جتلل احلركة لاملبدأ( ولاملنت ى( ولالكيفية( .

ن يباااا كيفياااة احلكااام ب هاااذا بالنسااابة إىل التياااا   أماااا بالنسااابة إىل اةطروحاااة  فاااامل ّم أ
اإلسااالمو وكيفيااة ااقتصااا  وااجتمااا و نصوصاااً وقااد اهتاام اإلسااالم ا حاا  عنااد ا اارة ماان 
املثقفااا املساالما ا بأناا   ياان ااسااتبدا  واسااتلبا  املاارأة و ياان القتاال والسااو   و ياان ساال  

والسااالطا  احلريااام  وقااد وجااد املت مااون تربياارام كافيااة لالهتااام ب أعمااال الااة ماان اخللفااا 
 واةمرا   الذين لّوثوا يلة اإلسالم بأعماهلم الوحدية لالالإنسانية والالإسالمية(.

ومن الابيلي أن النام ا ينضوون فات لاوا  جدياد  إاّ بلاد أن يتيّقناوا أنا  أفضال مان 
 اللوا  القدمي.

اةمااام  وماان يراجااع التااا ي   ياار، أن  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( كيااف تقاادم إىل 
حيااث ع اارف  يناا  بأناا   ياان التحاار   و ياان التوحيااد بااا النااام  و ياان املساااواة أمااام القااانون  

 و ين اللقل  و ين الرفا   و ين إعاا  كل ذي ح  حق .
وقد طب  بنفس  لصلى اهلل علي  وآل ( كل ذل   حا  صاا  ناا قامثاد يارا  الناام  فلام 

  اهتم السابقة.يكن هلم مانع من أن يستبدلوا قيا ت  بقيا
إذن الالتم أن يكون املن ج  يث ير، املثقفون ب اللااغ اإلساالمي  بال ب كال اللااغ  
أن حريات  أفضل من حريام اللاغ امللاصر  وأّن حكم  أحسان مان حكام الادميقراطيا  وأن 

  مااا اقتصااا   نااا ماان اقتصااا  الداايوعيا والرأياااليا واالاايفاكيا  وأن  فاهاا  أوفاار ماان  فااا
 يسمى باللاغ احلر  هذا من ناحية.

ومن ناحية ثانية  يرون ب القامثما باحلركة أ م يصلحون ةن يكوناوا قاا ة هلام  عاوض 
قيااا اهتم القدمياااة  وأن ياااروا نذاااام احلكااام امليفقااا  يلااااي هلااام الفااارص الكافياااة ةن يصااالدوا إىل 

ذلون ب الد جااة الثانيااة  م مااا  أعلاى الااد جام  إذا كااان عناادهم الكفايااة أمااا أن يااروا أ اام سااي
 كانوا ذوي كفا ام  فذل  مما ي هدهم ب اإلقبال على مثل هذ  احلركة ومثل هذا النذام.

ولذا فمان الضارو ي ب لاحلركاة( أن تكاون  و ياة انتخابياة  ا أن يذال الر ساا    ساا   
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اثااااة وا وقاااااهم ب   جااااة ثانيااااة  كمااااا أن ماااان الضاااارو ي أن يكااااون لاحلكاااام( كااااذل   فااااال و  
 استخالف  كما ا بقا  يدوم ةحد ب احلكم.

وحينئذ  فمن الضارو ي أن يكاون ل طروحاة ج اة إجيابياة تباّا حماسان احلكام اإلساالمي 
الذي ي را  تابيق   ومساو  احلكم قا اإلساالمي الاذي يبتاد  مبجلام اةمام املتحادة  ماثالً 

 في  نقامثص مدينة  مثل: -ول ب يقال: إن اةمم املتحدة ا على اتفاق الدول ب القب
إن الدولااة الكباااة ذام املاليااا  والدولااة الصااغاة ذام الربااع مليااون متساااويتان ب  - 1

 اةصوام  مع أن القاعدة اللقالنية تقتضي  تساوي البدر  ا تساوي الدول.
اعااااايفاف اةمااااام املتحااااادة بااااااحلكم الاااااو اثي  واحلكااااام اإلنقاااااالج  وكالمهاااااا ساااااح   - 2
ام فاإل ا ة جي  أن تكاون هاي احلاكماة  ا ةنا  قريا  فاالن  أو ةن بياد  الساالح  للكفا 

وأي فرق با و اثة ولد الابي  ةبي  الابي   وجلل إنسان نفس  طبيباً ةن لا  مادفلاً  وباا 
احلكم  فإن احلكم كفا ة ذاتية وانتيا  أكثرية النام للحاكم  كما أن الا  كفا ة  وانتيا  

 بي   وهكذا بالنسبة إىل سامثر الكفا ام.املريض للا
إعاااا  حاا  الفيتااو لاابلض الاادول أو لاايم ذلاا   ألااب  بإعاااا  حاا  الفيتااو للتاااجر  - 3

 اةكثر مااً ب قبال التجا  الذين هم أقل أمواًاو وإذا كان هنا  فا ق فما هو ذل  الفا قو
نسان في   ماثالً ب بلاد قبول جلل التفاوم با النام بالوا ة  مما ا مدنلية لق - 4

ا يصاااال  لاااابلض الولااااامثف قااااا اللاااارج  وب بلااااد ا يصاااال  قااااا اليفكااااي إىل قااااا ذلاااا  ماااان 
 اةمثلة  إىل سامثر النقامثص املوجو ة ب القوانا والا هي نالف اللقل واملنا .

 
 سبل الوصول إلى الحكم

 سبل الوصول إىل احلكم ب اللاملا القدمي واحلديث  ثالثة أمو :
احلظ كأن يولد اإلنسان ب بيت امللوكية  أو بيت السيا ة  واملقصو  باحلكم أعم  - 1

 -ا اةمااة  -ماان احلكاام الااو اثي وااسااتخالب  وسااامثر مناصاا  الدولااة حيااث إن  أي الفاار  
 نياال ب الوصااول إىل احلكاام  مااثالً اباان امللاا  يصاال إىل امللوكيااة  وماان ي ااوا  الاارمثيم ا ماان 

ي يئ الرمثيم اةجوا  إليصال  إىل احلكم  حيث إن بياد الارمثيم الدعاياة واملاال  -املتمّلقا ل  
والسجن  ومن الواض  أن هذ  اةمو  كفيلة بإيصال َمن يدا   الرمثيم إىل ما يداا   وهكاذا 
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 بالنسبة إىل سامثر مناص  الدولة.
  حا  وا عالج لذل  إاّ بأن تكون القد ة موتعة باةح او والصاحف واإلعاالم احلار

يقف القا  ون أمام قد ة الارمثيم  وحاا توتياع القاد ة  ماع وجاو  املن ااج الصاحي   ا يكاون 
النااااام  اااا  أواماااار الر سااااا   يفللااااون مااااا يدااااا ون  تااااا ة باساااام لاحلاااا  اإلهلااااي(  وتااااا ة باساااام 

 لالدميقراطية(  وتا ة باسم لأنا  بكم اةعلى( .
ن إلاااي م    يقفااا ون علاااى احلكااام اخلااادا   باااأن جيتماااع ااعاااة مااان اللساااكريا ومااا - 2

بالساااالح   يفللاااون مايداااا ون مااان اانغماااام ب امللاااّذام  وقتااال الناااام  ومصاااا  ة أماااواهلم  
ومااال  الساااجون هبااام  وناااراو الااابال   كماااا فللااا  عباااد الناصااار  وعباااد الكااارمي  وعباااد الساااالم  

 والبكر  وصدام  وبرب   وأمثاهلم من الذين جا وا إىل احلكم بالسالح.
ا القسااام  كاااان ب ال ماااان السااااب  متاااداواً بااادون ااساااتلما   وب اللصااار احلاضااار وهاااذ

يتلاااا ف ذلااا  مبلوناااة ااساااتلما  ب قضاااايا ملروفاااة  وا فصاااد الااابال  مااان و ا  أمثاااال هاااؤا  
احلكااام إاّ الاادما  واخلااراو والقتاال واحلاارو والسااجن والتلااذي  وااضااارابام  واإلضاارابام  

 واملذاهرام والثو ام.
وقاااد ياااأيت احلااااكم إىل احلكااام وحينماااا يصااال ميّ اااد اجلاااو لنفسااا   ليلمااال بلناااف يصاااا   
احلرياااام  ويسااال  اةماااوال  وميااا  الساااجون  وحياااام الااابال   اجتماعيااااً واقتصاااا ياً وسياساااياً  
بتحايم الكفاا ام  واساتقااو اإلملاام  ومان الواضا  أن احلكام ا يبقاى ماع اللناف  فقاد 

 من عالمثم توال احلكومام تقدمي اة اذل وتأنا اةفاضل( .قال علي لعلي  السالم(: ل
والسب  واض   حيث إن لاإلمّلة( ا تأيت منا  اإل ا ة  للادم كفا تا  فيأناذ احلكام ب 

 الذوبان ح  يسقط.
وا خيفااااى أن صاااافة حاااااكم ك ااااذا: أناااا  يقاااااع ع ااااد  بأصاااادقامث   وحياااااول اانتقااااام ماااان 

لل او    ويتخلااى عان الرمحااة  ويساال  أماوال الرعيااة  إمااا احملسانا إلياا   ويقتال النااام  ويتنكاار 
لنفساا  إذا كاناات لاا  لاا وة اااع املااال  وإمااا باساام املدااا يع اللمرانيااة أو فاات سااتامثر أناار،  
وتر، البال  ب ع د  أقرو إىل الدلا ام من احلقاامث   والكال يساب   ماد   وياذكرون لا  ماا 

  ذل  من لواتم الفر ية.ا يتصف ب   وحيتقرون أعمال اكنرين  إىل قا
ولاااو قااارأ اإلنساااان ب الل اااد البلياااد أحاااوال فرعاااون ولاااّدا   وب الل اااد املتوساااط أحاااوال 
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ملاوية وها ون  وب الل د القري   أحوال أتاتو   وهبلاوي وعباد الناصار وساتالا ومااو  ومان 
 إلي م  لرأ، كل ما ذكرنا  ب أحواهلم  أي اللا.

أي يصااااف ب قباااال احلااااكم الاااذي يكاااون هكاااذا  ذوو   ومااان لاااواتم مثااال هاااذ  احلالاااة 
كفااا ام ينقصااون   ويااذكرون مثالباا   وي يئااون اةجااوا  ضااد   حاا  يسااقاو  فتمتلاائ الدااوا   

 واةندية  والكت  وقاها بفضامثح  وآثام .
الكفا ة  ولذل  عند الدميقراطيا لارامثط ناصاة ب احلااكم باإلضاافة إىل انتياا   - 3

ماااا عناااد اإلساااالم فااااةمر أفضااال  ةن اإلساااالم يااار، مااان لااارامثط احلااااكم أكثااار الدااال  لااا   أ
اخلاااوف مااان اهلل تلااااىل  واللدالاااة  باإلضاااافة إىل لااارامثط ناصاااة فيااا   وانتياااا  اةماااة لااا   ومااان 
 الواض  أن من خياف اهلل ب باطن  ا يذلم وا يتجاوت عن القانون ةجل مصاحل  وأهوامث .

كاانوا خياافون اهلل لااهراً    يلملاوا بااةهوا   فمان   أما ماا نار، ب بلاض الناام مان أ ام
املمكن أ م كانوا خيدون  ساحياً ا عميقاً  فذ ر عمق م عند الوصاول إىل احلكام  كماا أن 

 (.281من املمكن أ م انقلبوا لأفإيرن مام أو قتل انقلبتم(ل
الااايفا   وعلاااى أي حاااال  فااااجلمع ب لاحلااااكم( باااا  قاباااة اهلل و قاباااة الناااام أفضااال مااان

 ل قابة النام( فقط.
   من عالمثم احلاكم الكفو :

  فع امللنويام. - 1
 تكثا ذوي اخلربام والناهبا. - 2
ااعتمااااا  علااااى الكفااااا ام  ا علااااى احملسااااوبية واملنسااااوبية  والااااذين يصفاااااقون لاااا   - 3

 ويسّبحون بثنامث .
 السا باةمة إىل تكامل املا يام. - 4
باعتباااا  أن ذلااا  إحساااان وصااادقة  بااال باعتباااا  أنااا  ضااارو ة  اإلحساااان الااادامثم  ا - 5
 وفريضة.

أما اإلسا ة الدامثمة  أو اإلسا ة ولو مرة واحدة  أو اإلحساان ب بلاض اةحياان   ون 
بلض  ف و من فلال الاديكتاتو يا  حياث يا عم بلضا م أن الدال  يسااق كااحليوان  فاامل م 
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حاادة تنسااى  قااافالً عاان أن الداال  حيصااي احلاااكم ومصاااحل   وياا عم آناار أن اإلسااا ة ماارة وا
أعمااال احلاااكم ويبقااي ب ذاكرتاا  كاال صااغاة وكباااة  ولكناا  يصاارب حاا  يااأيت ال مااان املناساا  
للّر   وي عم بلض م أن اإلحسان ب بلض اةحيان يكفي  ماع أن الناام ينذارون إىل احلااكم 

دمات   كاذل  حااهلم ماع نذرهتم إىل ندمت م  فكما ينذرون إىل اخلا م إذا غ يقم بواج  ن
احلاااكم  منت ااى اةماار أن سااالح احلاااكم حيااول  ون الااار  بااأّول تكاساال  وإتااا جيتمااع لاادي م 

 السيئام ح  يتمكنوا من الار .
والنام أذكيا   فإذا أحسن إلي م احلاكم أيام الدّدة  ا يايلون أمر  ب قبال إحسان   

  هلاام  ةجاال نفساا  ا ةجل اام  وإتااا يتفااانون فااإ م يللمااون أ ااا ملاملااة! وأن إحسااان  الاايفا
للحاااااكم إذا  أوا مناااا  اإلحسااااان أيااااام الدااااّدة وأيااااام الرنااااا  علااااى حااااّد سااااوا  حاااا  أناااا  و   ب 
احلااديث  بالنساابة إىل اهلل ساابحان  بااذل   قااال لعلياا  السااالم(: اذكااروا اهلل ب الرنااا  يااذكركم 

لصااا لاا  الاادين فلمااا واااهم إىل الاارب إذا هاام ب الداادة  أمااا لفااإذا  كبااوا ب الفلاا   عااوا اهلل  
 ( فذل  ندا  ا ينالي على اإلنسان  فكيف ينالي على اهلل سبحان و 287يدركون(ل

واحلااكم اللاقال ا فضاالً عان املسالم ا جيا  عليا  أن خيادم الدال   امثمااً  ولايم ةجال 
فاااني م ب النااام باال ةجاال نفساا  كااذل   إذ ندمتاا  الدامثمااة هااي الااا تضاافي علياا  حااب م وت

 سبيل   ونالص  من املداكل الا هتجم علي .
ومان اةمثلاة احلديثاة للحكاام الاذين أساا وا إىل الدال  فايفك م الدال  ب سااعة احملنااة 
لالب لوي( ب إيران  حيث إنا  ملاا  نال احللفاا  مان جناوو إياران و)الا   غ جياد الب لاوي وا 

ولامللكياااون( ب اللاااراق  فاااإ م أساااا وا إىل  ناصاااراً واحاااداً ينصااار   فساااقط ب أقااال مااان ياااوم...
أكثريااة الداال  أكاارب إسااا ة  ولااذا ملااا قااام لقاساام( مااع أقاال ماان ألااف جناادي ب م اااات م  

 سقاوا وكان السرو  بسقوط م قامراً.
 

 القمة والقاعدة
ب كاال أمااة لقمااة( تأنااذ ب مااام احلكاام  وقاعاادة هااي اةمااة  والقاعاادة يرتفااع من ااا  امثماااً 

ون لالابقة املتوساة( وهم الذين يرتباون باملاال أو باالللم أو بالساالح أو هماعاة  أفرا  يدكل
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 كالتجا   والللما   وكبا  الضبا   و  سا  اللدامثر وقا ة اةح او.
 والقمة إتا تتلامل مع القاعدة باريقتا:

 اةول: الاري  املبالر.
 الثان: طري  الابقة الوساى.
  :ومن طبيلة الوسط أن  لقد ت

 ذو كيد و ها  من ناحية. - 1
 وفي  حالة استغالل من ناحية ثانية. - 2

ومااان طبيلاااة القاعااادة أ اااا ترياااد اللاااي، بساااالم وأاّ تذلااام  وعلي اااا اللمااال  ومن اااا ماااال 
 الدولة وجندها ووا ها.

وبااا الوسااط والقاعاادة  امثماااً تاادافع حيااث إن الوسااط يريااد ااسااتغالل  والقاعاادة تااأن 
 ا أن با الوسط والقمة نو  تنافم على القد ة وااستفا ة من القاعدة.ااستغالل  كم

 والالتم على احلاكم أن يالحظ أمرين:
اةول: أناا  يكااون لاا  اتصااال هبمااا ا أن يسااتقا  أحاادمها فقااط وياايف  اكناار  ةناا  لااو 
استقا  الوسط فقط  للام الوساط والقاعادة  وانفضَّات القاعادة مان حاول احلااكم  وباذل  

ةّن للاام الوسااط هلاام وعاادم إنقاااذ احلاااكم إياااهم يوجاا   -دمون الاابال  ب أيااام الرنااا  ا خياا
وا ينقااذون احلاااكم أيااام الداادة  ةن مااناق م  -باارو هم عاان التفااان ب اإلنااالص واخلدمااة 
 يكون حينئذ  لأن من ل  الغنم فللي  الغرم( .

م عان احلااكم وباذل  ولو اساتقا  القاعادة فقاط  قاام الوساط ضاد احلكام وفرّقاوا الناا
يأناذ الناام ب اانفضااض مان حولا   فتساقط القماة  كماا إذا ساقات أعمادة البناا  يسااقط 

 اللرذ.
وماااان اةمثلااااة القريبااااة لكااااال اةماااارين لم صاااادق( حيااااث اسااااتقا  بلااااض القاعاااادة وتاااار  
ااها الوسط تغضا  عليا   حا   جام  جالا  سايا ة اإلماام الربوجار ي لقادم سار ( وهاد وا 

واخلابا  وأسا وا التصرف مع أصاحاو اةماال  وامللامال  ولاذا ساقط ساقوطاً ذ يلااً  الللما  
ولالدا ( حيث استقا  الضبا  الكبا   واةثرياا  ومان إلاي م  وتار  أكثرياة الدال  يتلاّوون 
فاات وطااأة الفقاار واجلااو  واملاارض لحاا  أن بااا كاال عااّدة أطفااال ب إيااران كااان ميااوم طفااال 
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ابقاااة املتوسااااة  الاااا غ ياااتمكن احلكااام مااان اساااتقااهبا  كالللماااا  مااان م( فاااأثّر ذلااا  علاااى ال
 فسقط السقاة امللروفة. -واملثقفا ا قا املرتباا بالبال  

فللى احلاكم  أن يراعي الابقة املتوساة  إىل جان   عايتا  للقاعادة  وا يايف  أحادمها 
والغال  أن املتوساط إذا اعتما اً على اكنر  فمن ناحية ي صا ق الوسط  وحيول  ون للم   

 أ، أن  أعاي قد  كفا ات   ا يفكر ب إسقا  احلاكم  ةّن نوفا  مان أن ياأيت حااكم آنار 
 حيول  ون التفكا ب إسقاط .  -أسوأ من اةول ا فال يلاي  ح  قد  كفا ات  

الثاااان: أن يتصااال بالقاعااادة ويلااااي م حق ااام  وحياااول  ون أن يذلم ااام أحاااد  وباااذل  
ويتفانون ب سبيل   وا يكون هنا  انقاا  با احلاكم وبا القاعدة  فال يتمكن  خيلصون ل 

 ذوو الدها  من الابقة الوساى من إثا هتم ضد احلاكم.
ضرهم ب كل مناسبة وخيا  هلم فحسا      إن اتصال احلاكم هبم  ليم ملنا  أن حي 

يفللاا  الرسااول لصاالى اهلل باال ملنااا  اجللااوم هلاام والسااما  ماان م وقضااا  حااوامثج م  كمااا كااان 
 علي  وآل ( وعلي لعلي  السالم( .

 
 بين الدين والدنيا

َحَكاااام ااعااااة باساااام الاااادين  فااااأكثروا ماااان الساااال  والن اااا  ومصااااا  ة اةمااااوال والقتاااال 
والساااجن  وكبااات احلرياااام  وننااا  اةصاااوام  وفاااايم الكفاااا ام  وتقااادمي اإلملاااام  فااا عم 

 مة الدينية.البلض أن هذ  اةمو  هي من لواتم احلكو 
م الاادين بأناا   كمااا أن الاادين خيااالف اخلمااو  والساافو  والفجااو  والقمااا   ومااا ألااب  فاااهتَّ

 ضد احلريام.
بينماااا غ يكااان عمااال أولئااا  حجاااة علاااى الااادين  كماااا غ يكااان عمااال املساااتبدين الاااذين 
حكمااوا باساام الدميقراطيااة حجااة علااى الدميقراطيااة  فالاادين ماان أولئاا  احلكااام باارا   باال الاادين 

ا ة عن احيفام أموال الناام وحريااهتم و ماامث م وأعراضا م وتقادمي اةفاضال وتاأنا اة اذل   عب
كمااا  لّاات علااى ذلاا  مئااام اكيااام والروايااام  وساااة الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وعلااي 

 لعلي  السالم( والة من احلكام الصاحلا.
رذيلة  فإذا أنذ الدين بال مام أما  الفة الدين للخمو  والفجو   ف ي  الفة الفضيلة لل
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وطااااا   الرذيلااااة  غ يكاااان ذلاااا  نقصاااااً فياااا   باااال حالاااا  حااااال ماااااا  ة القااااانون للساااارقة والقتاااال 
 وااقتصاو وما ألب  ذل .

وإذا أنذ الدين بال مام ا مبلىن تابي  قوانين  ا فالنام متساّلاون علاى أماواهلم وأنفسا م  
راج  لمما ا يكون إاّ بنحو الربع ب اة بااح( وكانات وا ضريبة إاّ اخلمم وال كاة واجل ية واخل

حرياااام التجاااا ة وال  اعاااة والصاااناعة واللماااران والكتاباااة والااارأي والتجماااع متاااوفرة  وطاااو   الفقااار 
واملارض والباالاة واجل اال والل وباة  وأعااى املااال والللام والساالح واحلكاام للكال  مماا يتبلااو  ب 

او اإلسااالمية احلاارة( وقامهااا  وإذ ذا  لاارأ، النااام ماان مثاال للااو ، القيااا ة( ولتلااد  اةحاا  
اخلا ما غ يرو  فت أي قانون أو مبدأ. وهذا ا مل جي  أن يفارر ب أقاوال واضاحة امللااغ:  
كيف الضرامث و كيف احلريامو كيف تقسيم القاد ةو كياف تاأمن الابال  مان هاروو البضاامثع 

  مماااا يساااب  اناااتالل تاااواتن ااقتصاااا   بااادون إىل اخلاااا جو وإسااارا  بضاااامثع اخلاااا ج إىل الااادانل
وضع الكما   أو املكومو كيف يكون حال البال  اإلساالمية  إتا  ساامثر املسالما الاذين غ 
تتحر  بال همو كيف تلغى قاوانا اجلنساية واهلوياة والتاذكرة واإلقاماة وبااقاام اللمال وحنوهاا  

ملال واحلكم ب متنااول الكال   ياث ح  ترجع إىل النام حرياهتمو كيف ميكن جلل الللم وا
يتمكن كل ذي كفا ة  أن يأنذ أي ا لا  بقد  كفا ت و كياف جتاري احلادو  الدارعية  بادون 

 أن يكون ب إجرامث ا القسوة  وجيمع با ذل  وبا ماا  ة اجلرميةو وهكذا.
 وا خيفى  أن مراحل الاري  ثالث:

ملااااغ الدولاااة اإلساااالمية املرتقباااة  وباااا اةوىل: مرحلاااة الدااارح والتوضاااي  واملقا ناااة باااا 
 الدولة القامثمة ب عاغ اليوم.

الثانيااة: مرحلااة تابياا  القااوانا علااى اخلااا ج امللاااذ حااا تقااوم الدولااة اإلسااالمية  لااا، 
النااام بااأعين م الفااا ق الكبااا بااا الدولااة اإلسااالمية وبااا سااامثر الاادول  كمااا فللاا   سااول اهلل 

يااث بااّا لللاااغ الفااا ق الكبااا بااا  ولتاا  الااا أقام ااا  وبااا  ولااا لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  ح
الفاارم والااروم  باال وياار، النااام إىل هااذا اليااوم الدولااة املثاليااة الااا أقام ااا  سااول اهلل لصاالى اهلل 

 علي  وآل ( مما يتمىن مثل ا املسلم وقا املسلم.
 املرحلة فتاج إىل أمرين: الثالثة: مرحلة حفظ تل  الدولة من اا يا  والتصد   وهذ  

 بنا  اةمة لتحمل الدولة ب لغاف أفئدهتا  وتتلل  هبا تلل  احلبي  مبحبوبت . - 1
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 بنا  اجلي، املواي  احلسن التد ي  واملال والتوتيع ليكون سو اً هلذ  الدولة. - 2
 لأ( فااااجلي، قاااد يكاااون مواليااااً باااأن  ن علاااى حسااا  فكااار الدولاااة  وقاااد يكاااون مرت قااااً  

واملاااارا  باااااملرت ق اةعاااام ماااان أن يكااااون اسااااتخدم ماااان نفاااام أبنااااا  الااااوطن ب قبااااال امللاااااذ  أو 
اساتخدم مان نااا ج الاوطن ب قباال ذلاا   فاإن املااواي يضاحي ويثاابر إىل حااا النجااح  بينمااا 
املرت ق من  انل الوطن إتا يلمال ةجال امللااذ  ومان يلمال ةجال امللااذ  ي ارو عناد أول 

ساانة حاادا  عنااد الرفااا   ةناا  لاايم  لصاااً  وإتااا خيلااص للمااال  وماان أنلااص لقااا   وي ساال  بأل
للماااال يتباااىن املاااال مااان حياااث وجاااد  فيكاااون سااال  اللساااان ةجااال اابتااا ات والتفاااانر ب حاااال 

 الرنا  ويكون نامثر الل مية جباناً عند الددة.
 ومثل هذا اجلي، َكّل على الدولة ب كلتا احلالتا.

ا ج الدولة  فإن  إن ا  م ا وهاو اةكثار توقلااً ةنا  لايم مبخلاص ا  وإذا كان مرت قاً من ن
كااان سااقوطاً للدولااة  وإن ضااحى كااان ساايداً علااى الدولااة  حالاا  حااال املستدااا ين  وقااد  أينااا  
كيااف أن لجااي، أمريكااا( ب إيااران كااان ساايداً علااى الاابال  وإن لجااي،  وساايا( ب مصاار كااان 

 مثلة.سيداً على البال   واىل قا ذل  من اة
 وليم من التلّقل أن ي ستخدم جي، هو سيئ على الدولة ب كال احلالا.

والغالاا  أن الدولااة الااا ا كفااا ة هلااا تسااتخدم املرتاا ق  إمااا ةناا  ا كفااا ة هلااا حيااث ا  
كفااا ة لاارمثيم الدولااة  وإمااا أناا  ا كفااا ة هلااا ماان ج ااة  مثاايم الدولااة  يكتاااتو   والااديكتاتو  

 ام  فلاايم لاا  ماان اةنصااا  ماان يااتمكن بساابب  ماان تااد ي  اجلااي، تاانفض ماان أطرافاا  الكفااا
 وضبا .
لو( واجلااي، قااد يكااون حساان التااد ي   وقااد يكااون ساايئ التااد ي   واجلااي، الساايئ  

التد ي  ا يلتمد علي   وا خيفى أن حسن التد ي  ليم بالتد ي  اللساكري فحسا   بال 
نفساااً ونذاماااً غ ينفااع  وماان أوىل لاارامثط  باأن يكااون مااد ّباً نفساااً ونذاماااً  فااإذا غ يكان تد يباا 

تد يب  نفساً أن يكون مستنداً إىل اةمة  فإن اجلي، عبا ة عن أوا  اةمة  فاإذا كرهات اةماة 
 الدولة غ تدجع اجلي، على حفظ الدولة  وذل  يوج  برو  اجلي، عن اللمل.
لكان هاذا ا  وقد تغيف بلض احلكومام اجلديدة هي، من الداباو ذوي محاام واتّقاا 

ينفع  إذ اجلي، فن وعلم  وليم احلمام وااتقاا  ينفاع ب هاذا البااو ف ال ينفاع احلماام ب 
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باو الا  أو اهلندسة  ح  ينفع ب هذا الباوو ولذا  أينا كيف سقط لقاسم( وغ ينفل  ما 
أسساا  ماان لاملقاومااة الداالبية( وكيااف سااقط لعبااد السااالم( وغ ينفلاا  مااا أسساا  ماان لاحلاارم 

وط ( وكياااف أن لساااتالا( التجاااأ إىل الغااارو ضاااا عاً  لينقاااذ  مااان لهتلااار( الاااذي وصااال إىل الااا
لموسكو( بلد أن كاان يسامي لاةمام املتحادة( باالمغا ة اللصاوص( فاضاار إىل أن ياتملق م  
ويقبااال لاااروط م والاااا كاااان من اااا لفااات  مراكااا  اللباااا ة(  وإجااااتة امللكياااة الفر ياااة  والساااماح 

 ذل . بتكوين اللامثلة وقا
وبلااد هااذ  الداارو  أنقااذوا  قبتاا  ماان حباال الناااتي  وذلاا  ةن جيداا  كااان قااا مااد و 
نفسااياً  ماان ج ااة عاادم  عاام اةمااة الروسااية للجااي، فااإن الديكتاتو يااة الداايوعية حالاات  ون 

 إنالص م وتفاني م.
هذا من ناحية التاد ي  النفساي  أماا مان ناحياة التاد ي  اللساكري  فااجلي، حيا  أن 

اخلدااونة والااعااة والنذااام  وإاّ غ يااتمكن ماان مقابلااة اةعاادا  ب الساااعة احلرجااة  ياارّن علااى 
ولذا ا ا م فرنسا أمام أملانيا أفضع ا يا  ب احلرو اللاملية الثانياة  حياث نكنات امليوعاة مان 

 اجلي، الفرنسي.
وا خيفاااى  أن لالتاااد ي  النفساااي( ميكااان أن يااادنل ب قسااام الاااوا   ةن عااادم إسااانا  

 مة للدولة يوج  عدم وا  اجلي، للدولة. اة
لج( واجلي، جي  أن تصرف علي  مباالم جيادة تكفيا  املؤناة  وإا غ يضا ِّ وهاو يار،  

 أن  ا يقد  على مؤونت   فكيف يرا  من  أن يضّحي براحت  و م و. 
فاااالالتم علاااى الدولاااة مراعااااة اجلاااي، اقتصاااا ياً مراعااااة تاماااة  إىل جانااا  ضااابا  حااا  ا 

 لّد،  حيث إن السالح الذي بيد   يوج  ل  الغرو  والذلم للنام والسدو  ب الغّي.يت
ولااذا نداااهد أن الااابال  الااا تقااع فااات ااسااتلما  اخلفااي  ا ي لتاااىن هيداا ا اقتصاااا ياً  
فمااثاًل: ب اللااراق كااان اجلناادي يتقاضااى ماان الراتاا   اان  اتاا  املللاام ب أيااام امللكيااا  حيااث  

    لئال تقوم ل  قامثمة  وياال  بااستقالل.كان املرا  إذال
وب احلاااارو اللامليااااة الثانيااااة  حااااا أفاااا  اإلمامااااان اةصااااف ان والقمااااّي وسااااامثر الللمااااا  
بوجااوو إنااراج اإلولياا  كااان الاادو  اةهاام ب تلبيااة الناادا  لللدااامثر  أمااا اجلااي، فكااان نااامثر 

 الل مية.
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لكبااااة  والاااا من اااا الدولاااة اإلساااالمية  ل ( وأناااااً ياااأيت  و  حسااان التوتياااع ب الااابال  ا 
ابّد وأن تكون كل أ جامث ا ذام منلة و فا   من ج ة  -ذام اةلف مليون ا بإذن اهلل تلاىل

هجوم اةعدا  من اخلا ج  ومن ج ة حفظ البال  عن املغاامرين الاذين يادفل م حاّ  السالاة 
 إىل اانقالو ضد احلكم القامثم.
مية  أن ا تلتمااد علااى امللاا ام الدوليااة ب حفااظ نفساا ا  والاالتم علااى الدولااة اإلساال

 فإن لالاامثر هناح قا  طامثًر على جناح السقو (.
وا ميكن حفظ البال  من اةعدا  واملغامرين إاّ  سن توتيع اجلي، وقد  أينا كياف أن 
ة ب  أمية ثا م علي م جيوذ ب  اللبام من أقصى لرق نراسان والبليد عن  مد  عاصم

 ملك م وكيف أن اللثمانيا حّاموا من ج ة احلجات  إىل قا ذل  من اةمثلة.
   هنا أمو  يل م التنبي  علي ا:

اةول: أن حفظ البال  باجلي، وحد  قا ممكن  بل احلافظ اةهام ا بلاد اهلل سابحان  ا 
بلااض الاادول   هااي اةمااة  فاةمااة قااا الراضااية توجاا  سااقو  الدولااة قريباااً أو بليااداً  وقااد تغاايف

بااااإلعالم امل ياااف و فناااة مااان اإلّملاااام املتمّلقاااا وهملاااة مااان الداااباو املتحمساااا  وب ذلااا  
مقتاال الدولااة  وقااد  أينااا لعبااد الناصاار( كيااف غ يااتمكن بااال سا مليااون( ماان الصاامو  حاا  
نصاف ياوم لب حارو سات سااعام( أمااام إسارامثيل ذام الثالثاة مالياا  وذلا  ةن إساارامثيل  

م ا لالب ا  ولعباد الناصار(  يكتااتو   تكرها  اةماة  وكاان قاد اساتقا  املتملقاا كان يادع
 الذين ا لأن هلم إاّ التصفي  ل .

الثان: اجلي، مثل  مثل النا   فالنا  ب نفم الوقت الذي تتوقف احلياة علي ا  يل م أن 
الكبااااة ميكااان أن تااا م ب ماااام لاااديد  وإا أو ثااات إباااا ة احليااااة  فاااإن اجلاااي، حياااث بياااد  القاااوة 

يكاااون آلاااة الااادما   كماااا  أيناااا  ب اانقالباااام اللساااكرية. حياااث إن احلكوماااام الاااا انقلااا  
اجلاي، علي اا  كانات قليلاة احلكماة فلام فسا  هلاذا الياوم احلسااو الكااب  ولاذا كاان ماا فياا  

 حياهتا  في  هالك ا.
جناال  وإن كااانوا أكفااا  فقااا ة اجلااي، إذا غ يكونااوا أكفااا   غ حيمااوا الااوطن ب قبااال اة

ف اام يغااامرون بااالقف  علااى الساالاة  ولااذا فااالالتم اجلمااع بااا كفااا ة اجلااي، ماان ج ااة القيااا ة  
 وقاها  حلماية البال   وبا حفظ السلاة من أناا  اانقالو.
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 وإتا ففظ السلاة بأمرين:
  أن جيلاال قااا ة اجلااي، بلضاا م ب قبااال بلااض  حاا  خيدااى كاال ماان م ماان  قبامثاا  - 1

 ويللم أن  إذا فر  لضرو السلاة فر   قيب  لضرب .
أن جتلااال قاااوة أنااار، ب قباااال قاااوة اجلاااي،  كقاااوة الباااوليم  أو قاااوة املقاوماااة أو ماااا  - 2

ألااب   مااع مالحذااة جلاال الرقبااا  أيضاااً ب نفاام القااوة الثانيااة حاا  ا خيدااى ماان تلاا  القااوة 
 أيضاً.

اً  بالنساابة إىل قااوة البااوليم وحنااو   ماع أناا  يضاااف اىل ذلاا  أيضاااً  جلاال اللاصامة قالاا
 يث تكون كل قالة مستقلة قاا مرتبااة بااةنر،  حا  إذا فركات قالاة لضارو السالاة  

 فركت سامثر القاع لضرهبا  وبذل  ا تؤسم نفم القوة ب القف  على السلاة.
رياااد وإا فااالبال  ملرضااة لالنقالبااام  نصوصاااً واملسااتلمرون الداارقيون والغربيااون كااًل ي

اانقااااالو ليااااأيت إىل الساااالاة بلمالمثاااا   ولااااذا حاااادث انقااااالو أمريكااااي ب مصاااار بقيااااا ة عبااااد 
الناصاار  وآناار برياااان ب اللااراق بقيااا ة قاساام  كمااا حاادث انقااالو لاايوعي ب أفغانسااتان  
وانقااااااالو صااااااي  ب إندونيساااااايا  وهكااااااذا توالاااااات اانقالبااااااام  ب تركيااااااا والاااااايمن والسااااااو ان 

قاها  وكل ا كما يللم  أهل اخلربة انقالباام اساتلما ية ا حاظ في اا والباكستان وبنغال ذ و 
 ح  بقد  ج   من ألف ج   من الواقلية  بَالرَ  اإلسالم.

وطااااابع كاااال اانقالبااااام  الساااال  والن اااا  والقتاااال والسااااجن والتلااااذي  والديكتاتو يااااة  
اسااام التقدمياااة وم ياااد مااان اللمالاااة ل جنااال  وساااح  اإلساااالم واحلرياااام وتداااريد املاااواطنا  ب

والديوعية والبلثياة والقومياة والدميقراطياة  وماا إىل ذلا   مماا ا نار  املساتلمر ب حقامثبا  لتغريار 
 اجل ال.

وماااا  ام اجل ااال والغفلاااة مساااياراً علاااى باااال  اإلساااالم  فأمثاااال هاااذ  اانقالباااام تاااادوم 
و الااااوعي وتاااادوم  كمااااا أن أمثااااال اللماااااام باحلكومااااام الو اثيااااة تاااادوم وتاااادوم  واللااااالج هاااا

 الدامل  الذي يقاع جذو  املستلمرين وعمالمث م.
الثالااث: يلاا م علاااى الدولااة اإلساااالمية  أن هتااتم ليكاااون السااالح مااان عناادها  وإا ف اااي 
أساة ملن يبيل ا السالح  وا يكفي أن نقول إننا ندايفي الساالح مان اةساواق احلارة  إذ مان 

 ينو وذل  ةمرين:يقذف بالسالح ب تل  اةسواقو أليم هم املستلمر 
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 أن يستفيدوا من أ باح ا املضاعفة. - 1
أن يأنذوا بأتمة احلرو  فاإذا أ ا وا إيقاف اا  غ جيادوا الساالح ب اةساواق احلارة   - 2

 حيث يقالون السالح عن تل  اةسواق.
الرابع: أن الالتم على الدولة اإلسالمية اجلمع با ااستلدا  الدامثم والتاد ي  املساتمر  

ا كاااون أفااارا  اجلاااي، قاااريبا مااان أهاااالي م  وبااااةنص توجااااهتم وأوا هااام  إذ عااادم تااا وج وبااا
اجلااي، يوجاا  الفسااا  ا حمالااة  ولااذا كااان الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( واملساالمون حاا  ب 
أسفا هم يستصاحبون توجااهتم  فاالالتم أن يكاون حاال اجلاي، حاال طاالو املادا م  حياث 

 وقت الد اسة. إن  ب أهل م قالباً  إاّ 
أما اجليوذ ب احلال احلاضر  ف م على اةقل  ع ّاو  وقا الل ّاو ا ير، توجت  إاّ 
ب اةساابو  يوماااً أو مااا ألااب   وذلاا  يوجاا  اخلااار علااى ال وجااام وعلااى نفاام اجلااي،  كمااا 
يوجاا  ضاايا  اةوا     إن بقااا  اجلااي، علااى اةقلاا  قااا متاا وج لكمااا يدااجع علااى ذلاا  

ناو  ب الغارو  وتبلتا  الاابال  اإلساالمية مان قاا هاد،( يااالتم بقاا  كثارة مان الفتيااام نذاام اجل
 بال أتواج وذل  مفسدًة أنر،.

اخلامم: يل م استلدا  الدولة اإلسالمية للحرو علاى الادوام  فاإن احلكوماة اللاقلاة هاي 
تالتم ماان الااا تسااتلدهلل للحاارو  وإا نساارم احلاارو  ولااذا قااال ساابحان : لوأعااّدوا هلاام مااا اساا

( والالتم أن يكون اةمر با ااستلدا  الدامثم وبا صارف الااقاام للحارو بالقاد  288قوة (ل
الالتم  وصرف بقايا هذ  الااقام ب سامثر الدؤون  إذ صرف كل الااقام ب احلارو ملناا  
عدم اانتفا  بكثا مان الااقاام  فالتأّها  للحارو ا يسات ل  كال طاقاام اجلاي،  فاإذا غ 

بقية طاقات  ب سامثر اةمو  احليوية  ذهبت تل  الااقاام الباقياة هاد اً  وصاا  اجلاي،  تستغل
بأال  عبًأ على اإلنتاج  بينما الالتم أن ينتج اجلي، بقد  إمكان   وكلما نقص انتااج اجلاي، 
يكااون مساات لكاً بقااد  هااذ  النقيصااة إلنتاااج قااا . وقااد ذكرنااا ب الااة ماان كتبنااا اإلسااالمية   

 نا  اجلي، ب اإلسالم.كيفية ب
 

 المعرفة والتعقل
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يلاا م علاااى التيااا  اإلساااالمي الااذي يرياااد إنقااااذ بااال  اإلساااالم  وتوحياادها فااات حكوماااة 
 واحدة أن ي يئ لنفس  أكرب قد  من امللرفة حول:

 وضع جغرافيا البال : جباهلا  سفوح ا  أ ا ها   ا ها  قاباهتا  طبامثل ا. - 1
 ن اللرو واليف  والفرم وقاهم  وألوا م وقاها.ونصوصيام أهالي ا: م - 2
واةقليام الا يليداون في اا مان أهال الكتااو وقااهم  وقاد  ندااط م واتصااهلم  - 3

 بالبال  قا اإلسالمية.
 سواب  املستلمرين ب هذ  البال   وكيفية استلما هم  و كامث هم وا تباط م. - 4
دو  إياران ماع  وسايا  وحادو  الابال  اإلساالمية اةعدا  احملياا بالبال   ماثاًل: حا - 5

 مع الدول الغربية  وقا ذل .
فااإن البلااد اإلسااالمي الكبااا  حالاا  حااال  ا  اإلنسااان وأهلاا   فاااذا غ يللاام عااد  أوا   
ونصوصاياهتم  وغ يلاارف نصوصايام  ا    وأحااوال ا اااو ين لا  غ يقااد  علاى السااا بلامثلتاا  

ب التاااا ي  التالاااع الااادامثم للرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( عااان إىل لااااطئ الساااالم  وقاااد و   
أوضا  وأحوال البال   وحركام اللدو وااستفسا  عّمن قاو من املسالما بال عان حااام 
كل مسلم كلما سنحت ل  الذروف بذل   مثل أن  هل هو مت وج أو او ماذا يلملو كياف 

 الااهرة. حال و إىل قا ذل  ب قصص كثاة مذكو ة ب سات 
كما أن على التيا  اإلسالمي أن ياالع أحوال اللذام واةمم امللاصرة والبامثادة ليقتادي 

 بالناجحا  ويلرف أسباو ل و  اةمم  وأسباو فنامث م.
 (.282قال لعلي  السالم(: لوسر ب  يا هم وآثا هم(ل

وقااد  (220وب كلمااة أناار، لاا  لعلياا  السااالم(: لماان لاااو  الرجااال لااا ك ا ب عقوهلااا(ل
( وقولاا  ساابحان : 221أنااذمها لعلياا  السااالم( ماان قااول اهلل تلاااىل: لأفلاام يساااوا ب اة ض( ول

 (.222لوأمرهم لو ، بين م(ل
  علاااى الدولاااة اإلساااالمية بكااال سااالااهتا اة بلاااة للاااو ، الفق اااا   والقاااو، التداااريلية 
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دينيا والااا منيا  لالتابيقياااة( والتنفيذياااة  والقضاااامثية( أن تساااتقا  أكااارب قاااد   مااان املثقفاااا الااا
حيااث إن احلياااة أصاابحت ملقاادة  فااإذا غ تكاان حااول احلكاام ا اارة كباااة ماان املثقفااا انتاال 
أمر الدنيا  أو أمر الدين  أو ا أقل من أن سامثر أهل البال  قا اإلسالمية ينذرون إىل البال  

احتااذا  بااال   اإلسااالمية بنذاار التااوّح، والتااأنر ممااا ينفاار النااام عاان الاادنول ب اإلسااالم  أو
 اإلسالم ب احلكم واإل ا ة.

فماااثاًل: كياااف تنفاااي الدولاااة الفقااار  أو الباالاااة  أو اإلجااارام  أو املااارض أو اجل ااال  وماااع 
ذلاا  يكااون طبقاااً لقسااالم ب طريقااة عالج اااو كاال ذلاا   اجااة إىل جااي، ماان علمااا  الاادين 

 أساا ا وتلماال عماال  إىل جناا  جااي، ماان املثقفااا الاا منيا  أمااا أن تركاا  الدولااة اإلسااالمية
الااديكتاتو يا  ب عالجاهتااا للمداااكل فااذل  مااا يسااب  هلااا الفوضااى والبااوا   وااحتقااا  ماان 

 سامثر بال  اللاغ وأنااً اا يا .
  إن الالتم اةكيد أن تتوسط الدولاة اإلساالمية ب الصافام  ا أن تتاارف حياث إن 

  ساااو  الساااملة بالنسااابة إىل الدولاااة التاااارف الاااذي يأناااذ طريقااا  إىل الااادول املساااتبّدة  يساااب
وباةنص الفتية من الدول  وليم امل م أن ندح الدولة أباواق الدولاة  وإتاا امل ام أن ميادح ا 
عقااال  البلااد وعقااال  اللاااغ  وإا فكاال  ولااة ماان أقصااى اليمااا إىل أقصااى اليسااا   هلااا أبااواق 

 اليفقي .ندح ا  كما أن هلا عمال  استقابت م باليفهي  والتضليل و 
 ومن ملاغ التوسط:

أن تفكااار الدولاااة فيماااا ميكااان  ا فيماااا ينبغاااي  فاااإن مااان يفكااار ب املثالياااام قاااا  - 1
 املمكنة التابي   يفّوت  املمكن وا يصل إىل ما يتوّنا .

وأن تأنااذ بالتوّسااط باااا الكاارم واخلساااا ة  فقااد تبااذل الدولاااة مااا ا طاقاااة هلااا بااا    - 2
صدقا   أو للحرو  بلنوان أ اا فا  اخلاا لدالب ا  أو أ اا كرمياة ماع سوا  ب املدا يع أو ل 

أصدقامث ا  أو أ ا تريد تلليم الذي حيا هبا   ساً ا ينسا   وبذل  جتلا  الادما  علاى نفسا ا 
ولاالب ا  ونااا هلااا أاّ تكااون مغاارو ة  وقااد قااال  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: لإن الاادين 

( كماااا ا حاجاااة إىل 223فاااإن املنبااات ا أ ضااااً قااااع وا ل اااراً أبقاااى(ل فيااا  فأوقااال فيااا  برفااا   
 الذ و  مبذ ر الكرم الذي يسب  اخلسا ة.
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وكااذل  الااالتم أن تتوسااط بااا الرأفااة والنذااام  فالرأفااة ال امثاادة علااى حساااو النذااام  - 3
 ناأ  كما أن النذاام الصاا م الاذي يوجا  القساوة يلقبا  اا ياا  فلايم البدار كغاياة يادنل ا
اإلنسااان فيقااااع مااا يداااا  ويَااذ  ماااا يداااا   باال نلااا  ضااليفاً لااا  عواطفاا  وحاجاتااا  وتلقالتااا   
فاالالتم مدا اتا   ماادا اة قاا مفساادة  ولنلتارب ذلاا  بااةو إن قسااى ماع أوا   أفساادهم  وإن 

 تالطف مل م أفسدهم أيضاً.
وات  م هباااا  وأن جتماااع باااا احلااا  وامل اباااة  فالدولاااة إذا غ فّب اااا اةماااة احتقرهتاااا  - 4

وااحتقا  من باوا   الساقو   كماا أن الدولاة إذا غ تكان م اباة عالات ب  بوع اا الفوضاى  
مما يرفع الثقاة هباا  وإذا غ تثا  اةماة بالدولاة انفضات مان حوهلاا حا  يكاون مصااها الساقو  

 عاجالً أو آجاًل.
ياااة  فاااإن الدولاااة ومااان بلاااد ذلااا   جيااا  أاّ تكاااون الدولاااة مبتذلاااة  وا ب اةباااراج اللاج

املبتذلة قا م ابة  كما أن سكان اةبراج اللاجياة ا يلرفاون ماا يادو  ب بال هام  مماا يساب  
الرلوة والفوضاى وانتقاام كال منااو  مان مناومثا   وقاا ذلا   مماا يساب  ساقو  احايفام الدولاة 

 وقيام املؤامرام إلتالت ا.
ها  وذلا  لاي  صال  حيااث ومان أهام ماا يلا م علااى الدولاة اإلبقاا  علاى اجلمااا - 5

إن اجلماها هلا حاجاهتا وهلا توقلاهتا  فإذا غ تتحّفظ الدولة على اجلمااها بإعااا  احلاجاام 
لالروحيااة واجلسااادية( وإبقامث ااا  اضاااية  ابتلاادم اجلمااااها عن ااا  مباااا يوجاا  ساااقوط ا قريبااااً أو 

 بليداً.
ىل حااااارو اةعااااادا  وا تااااا عم  ولاااااة تاااااتمكن أن تساااااح  الناااااام إىل الداااااوا   أو إ - 1

بأعاادا  قفاااة  إ اااا  ولااة ااهايااة  ماااا غ يكاان ذلاا  مساااتنداً إىل الرقبااة الصااا قة ب الناااام  
 وهذا ما يلتبم أحياناً على بلض الدول الدكتاتو ية.

فإنااا  إذا نكنااات مااان ساااحب م إىل الداااوا    وإ سااااهلم إىل جب اااام القتاااال وب الااابال  
ا ة وال  اعة والصناعة  فإنا  ا لا  حمباوو واااهاي  حرية اإلعالم  وحرية الصحافة والتج

وا  ااااف مااان ساااقو   ولتااا   أماااا إذا نكنااات مااان ذلااا  والااابال  هلاااا حااا و واحاااد  وأباااواو 
الساااجون مفتوحاااة لكااال مااان نالفااا   وا حرياااة للصاااحافة وا لغاهاااا  فاااإن اجلمااااها مرقوماااة 

 والدولة ب لرف اا يا .
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ولقاساام( كاناااا يتمكنااان مااان سااح  اجلمااااها   والكاال يااذكر كياااف أن لعبااد الناصااار(
لكاان الكاال يااذكر أيضاااً كيااف انت اات عاقبت مااا  وكاال  ولااة  يكتاتو يااة جياا  أن تنتذاار نفاام 

 املصا لنفس ا ولدلب ا.
والااديكتاتو ي الااذي يااتمكن بيفقيباا  وترهيباا  وإضااالل  ماان إ سااال اجليااوذ إىل اجلب ااام 

ذا غ يكاان ماادعوماً ماان الداال  ا يااتمكن ماان يلاا م علياا  أن ينتذاار الفداال الااذ يع  فاااجلي، إ
إحرات النصر  وقد  أينا كيف سقط هتلر وموسولي   وكيف سقات حكومام املواج ة أماام 
إساارامثيل  وذلاا  ةن حكومااام املواج ااة كاناات  يكتاتو يااة مااع لاالوهبا  بينمااا كاناات حكومااة 

كال حكوماة قاا ااهاياة    إسرامثيل تراعي ا نوعاً ما ا للب ا ونفام هاذا املصاا الداامثن ينتذار
 وإن اّ عت أ ا ااهاية.

والاالتم علااى احلاااكم أن تكااون لاا  ساالة الصااد   فااإن قااا واسااع الصااد  ب الدولااة  - 7
ااستدااا ية ا يصاال إىل احلكاام  وب الدولااة اانقالبيااة والو اثيااة  إذا وصاال ضااي  الصاااد  إىل 

بوناا  بقااوة السااالح إىل أن يسااقاو   احلكاام فساارعان مااا ياانفض النااام ماان حولاا   وأحياناااً حيا  
 (.224وجيللون مكان  قا   وقد قال علي لعلي  السالم(: لآلة الرمثاسة سلة الصد (ل

واملارا  بساالة الصااد   الساالة ب اةمااو  كل ااا  ا ب اةمااو  املاليااة فحساا  فيغاااي علااى 
ة  واىل قاا السيئة  ويبذل مكان البذل  ويلاي اكنرين حقوق م  وا حيسد  وا يذ ر )اتا

ذلاا   وأحياناااً تاار، أحاادهم يصاال إىل احلكاام ويسااتوي علااى بااال  عريضااة    يااأن أن يكااون 
تميل  ب مكانة مرموقة  تنفيذاً حلقد قدمي وحساد سااب   بال أحيانااً يبخال حا  عان قارب حمايفم 

 إلنسان كبا ا يلي  ب  إاّ مثل ذل  القرب!
بال بااللكم ياايفاكم  وإذا بااليفاكم يااذه  وا يذان ضاي  الصااد  أن اةمار ميار بسااالم  

بالدولاة والساملة إىل اةباد  وقااد  أ، التاا ي  كياف أن با  أميااة منلاوا احلساا لعليا  السااالم( 
ماان املاااا  وسااابوا نساااا    وأحرقااوا جساااد تياااد    تساااّلط علااي م أعااادا هم حااا  طاااا  وهم عااان 

كلاوا الرمال والااا  وكاانوا يبولاون البال   ومنلاوهم عان الالاام واملاا   حا  هااموا ب القفاا  وأ
ب كف م ويدربون لسد عاد م وأسروا نسا هم وتنوا هبن  وأطلماوا حلاوم م الكاالو واهلار ة 
ااا كمااا ب قصااة )اار حيااث أكلتاا  الكااالو  وذلاا  اخلليفااة الااذي ألقااى لسااان  املقاااو  إىل اهلاار 
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السيا   وأحرقاوا جثاث م    فأكل   إىل قاها ا . وأنرجوهم من املقابر وجلدوا ح  أمواهتم ب
 بقوا للنة التا ي  إىل اةبد.

(  وب القااااارآن احلكااااايم: لإن هاااااذا أناااااي لااااا  تساااااع 225وقااااد قيااااال: لملكااااات فاساااااج (ل
 (.221وتسلون نلجة وي نلجة واحدة فقال أكفلني ا وع ن ب اخلااو(ل

غ وب  ااج البالقااة  عناا  لعلياا  السااالم(: ليااوم املذلااوم علااى الذاااغ ألااد ماان يااوم الذااا
 (.227على املذلوم(ل

إن يلااة النااام  وأمااواهلم  وأعراضاا م  وحقااوق م  ومساااكن م  كل ااا حميفمااة  وكاال تلااد 
بغا ح  على أحدها عالمة احلقد واجل ل وحنومها  ح  أن  لو ضارو احلااكم ساوطاً إلنساان 
 ا يساتحق   أو أ عا  إنسااناً  أو صاااح عليا   كاان الاالتم أن يقااتص منا  أو يلااي إ لاا   أو

 يل ل ج ا  ما فلل .
 

ولذا ضرو علي لعلي  السالم( قنرباً نا م  ثالثة أسوا  حيث ضرو إنساناً أكثار مان 
(  وأعاااى  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( مااااً ةجاال إنافااة نالااد بلااض النااام 228حقاا ل

(  وع ل علي لعلي  السالم( قاضاي  أباا اةساو  الاد ي  ةن صاوت  يللاو صاوم 222بغا ح ل
ما  إىل قا ذل  من القصاص الاا فااول البدارية ةن تصال إلي اا  وا ميكان الوصاول اخلص

إاّ بداا  اةنفاام  ممااا يلتاا  هبااا املساالمون أمااام اللاااغ منااذ أ بلااة عداار قرناااً  وييفقبو ااا لاادولت م 
 .-بإذن اهلل تلاىل -اإلسالمية اللاملية الداملة املقبلة 

 مان هاو ب ناا   وهاذا احلااكم ا يرياد إاّ وقد يضي  صد  بلض احلكام أن يكارب إاّ 
نفساا  ولااو كااان يصاادق ب أناا  يريااد اهلاادف ا واهلاادف أياااً كااان ا ماان وطاان أو إسااالم أو قااوم 
أو.... لاا م علياا  أن ي ااتم بااأن يكاارب كاال ذي كفااا ة  فااإن الغابااة ا تكااون قابااة إاّ بألااجا   
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 كبا  والدخصياموكباة كثاة  ف ل البلد يكون بلداً قوياً إاّ بكثرة ال
وقد كان أحد املراجع يقول: إن  يلذّام ويكارب كال ذي كفاا ة ةنا  يرياد عذماة اإلساالم 
ووقوف بال  اإلسالم أمام اةجان   وا يسن  ذل  إاّ إذا كان هناا  كثارة مان الكباا  ذوي 

 الكفا ام الرفيلة.
هتم الدولااااااة وا تتااااااوهم الدولااااااة أناااااا  إذا كاااااارب الكبااااااا  عا ضااااااوها  باااااال اللكاااااام  إذا كااااااربّ 

واحيفماات م  كااانوا ماان أنصااا ها وأعوا ااا  فااإن اإلنسااان عبااد اإلحسااان  ولقااد قااال علااي لعلياا  
 (.300السالم(: لعجبت ممن يديفي اللبيد مبال  كيف ا يديفي اةحرا  بإحسان (ل

يل م على احلااكم أن يكاون صاحي  اللمال إىل أبلاد حاد  وفيااً باملواعياد والل او    - 8
وا ماااكراً وا نا عاااً  وا متااآمراً ضااد النااام فااإن بلضاا م يذ اار نفساا  مبذ اار  ا يكااون قااا  اً 

املساااغ احملاا  للخااا    يتااآمر مااع بلااض أعواناا  ضااد النااام  يريااد بااذل  أن جيمااع بااا نذافااة 
 مذ ر  وبا أن يصل إىل مآ ب .

حكما   فإن املكر والغد  واخلدعة والتآمر  كل ا ا تفتأ أن تذ ر  وبذل  يفقد احلااكم
ب بلاض اةماو  ا  -ويلتا   بال مان عاا ة الناام أ ام إن اطللاوا علاى مكار احلااكم ونداعا  

ينسااابون إليااا  كااال  ذيلاااة  وا يصااادقون  بلاااد ذلااا  ب لاااي   وقصاااة ذلااا  الراعاااي الاااذي كاااان 
ينااا ي كااذباً لالااذمث ( حاا  غ يصاادق  النااام بلااد أن  أوا مناا  الكااذو مكاار اً  فجااا  الااذمث  

ا صاااح غ يصاادق  النااام  وذلاا  الولااد الااذي كااان يسااب   فينااا ي قرقاات  وأكاال قنماا   وكلماا
حاا  غ يصاادق  النااام  ملااا  أوا مناا  الكااذو مكاار اً  وذام ماارة قاارق فلمااا صاااح غ يغثاا  أحااد 

 ح  مام  وقامها من القصص املد و ة.
 وقاااد تعااام بلضااا م أن احلااااكم إذا غ يكااان أساااداً كاساااراً وثللبااااً مااااكراً  ومنت ااا اً للفااارص
يغتنم اا ما  وجادها  ولااو بانقض الل او   وحنراث الوعااو  غ ياتمكن أن يلاي،  و مباا سااقات 
 ولت   وعللو  بأن النام  مها  وأن  إذا غ تتغد باكنرين تلداوا هام با   فاالالتم عليا  أن 
تكااون متااآمراً ذا  يااا  ومكاار وناادا   وعلااى هااذا بنااوا قاعاادة: لالغايااة تاارب  الوساايلة( ومااا هااي 

  ا وصول  إىل السلاة أو بقا   في ا أكرب مدة.الغايةو إ
وهااذا الاا عم باطاال  فااإن البداار ا يبااىن علااى الكيااد واخلاادا  ونقااض الل ااد ولااذا ناار، ب 
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التا ي   إن كل من ا تك  ذلا  ساقات  ولتا  ول ارم ساو ت  ووقاع فيماا تعام أنا  فار منا   
ة ب تمان   وأمحد عاقباة بلاد بل ب أسوأ  لكاملستجا من الرمضا  بالنا (  فأي ما أكثر سلا

مماتاا   هاااو م وجااالوم  أم سااليمان و او و أبااو ج اال وأبااو ساافيان وسااامثر حكااام مكااة  أم 
الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( و وعلي لعلي  السالم( أم ملاويةو املختا  أم ابن تيا و إىل قاا 

 ذل  من اةمثلة.
انوا أهناأ حكمااً  وأفضال عاقباًة    ب الغرو هل حكام الكنيساة  وحكاام الباساتيل  كا

أم الدميقراطيا الذين جا وا من بلادهم وب الا من القادمي إسابا طة أم أثينااو إىل قاا ذلا  مان 
 اةمثلة.

والغال  عند هؤا  الذين يارون اانت اتياة أ ام ينذارون إىل حااكم فالال  وحااكم وا  
لاابلض فضاايلة وجاادم فياا .  ب الساالاة  وينسااون أن ماان فداال  كااان ذلاا  للاادم مؤهالتاا  ا

وإذا صّ  ما ذكروا  فلماذا أنرج ستالا من قرب  وأحرقو وملاذا ثا  النام على اةمويا ح  
 قتلوهمو وملاذا ثا وا على الكنيسة ح  أتالوا حكم ا إىل اكنو وملاذاو وملاذاو

نساااا مااان   ملااااذا أنااارج املساااتلمرون الربيااااانيون مااان اهلنااادو واةمريكاااان مااان فيتناااام وفر 
و إىل قاا  -اجل امثرو وهولندا من أندونيساياو والاروم مان آذ بيجاان إياران ا ب قصاة بيدااو ي 

 ذل  من اةمثلة.
وقاااد ميثااال بلاااض املسااالما لصاااحة تلااا  النذرياااة بللاااي لعليااا  الساااالم( واحلسااان لعليااا  

وكاال  السااالم( وملاويااة  وباحلسااا لعلياا  السااالم( وي يااد  وبالكااالم لعلياا  السااالم( وهااا ون 
اةمثلاااة نااااأ  فللاااي لعليااا  الساااالم( حكااام أحسااان حكااام  وساااب  سااايا ة أوا   إىل اةباااد  
واستفا  حسان يلتا  إىل ياوم القياماة  وملاوياة حكام أساوأ حكام حياث كاان ملرضااً لقهاناة 
واات  ا  وااحتقا   ومام مقتوًا من أثر تل  الضربة الا ضرو هبا  وسب  سو  يلتا  إىل 

نسف أوا   وإباا هتم إىل الياوم  فأي ماا كاان أعارف وأف ام وأكثار إ ا ة وأحا م  اةبد  وأوج 
حكماااًو واحلساان واحلسااا لعلي مااا السااالم( والكااالم لعلياا  السااالم(  وسااامثر اةمثمااة لعلااي م 
السااالم(: هاام غ يرياادوا احلكاام  لللااة ذكرناهااا ب كتاااو لثااو ة اإلمااام احلساان لعلياا  السااالم(( 

الم(..   من قا اللا ي أن يلاي احلنذل مذاقاً حلاواً  وقصا  الساكر ولفويل ملنوية اإلس
 مذاقاً مراً  أليم كذل و.
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  إن الدولة ااستدا ية  ا ل  أ ا تف م ما ا يف م  كثاا مان الناام  مان الذاروف 
واملالبسام الا تفرض نفس ا ا اذ املواقف  فالالتم أن تتمس  الدولة  الاة اإلقناا  الادامثم 

واقف ااا  بواساااة  تلااف وسااامثل اإلعااالم  وبواساااة الااة ماان احملنكااا  ماان  جااال السياسااة مل
وااطاااال  واا تباااا  بالناااام  حااا  ا ياااؤ ي إمهاااال أولئااا  النااااقما إىل تفااااقم النقماااة و مباااا 

 وصلت اةمو  إىل ما ا حيمد عقبا .
فإ اا مبلا ل عان ذلا   فاال  أما الدولة الدكتاتو ية ا وإن كان هلا أج  ة  ميقراطية صو ية ا

ينفع هلا أن تكون هلاا ااعاام للتفااهم واإلساالم لوج اة نذرهاا  إذ ذلا  فار  علاى لارعيت ا  
 واحلكومة الديكتاتو ية ا لرعية هلا.

وقد كان  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وعلي لعليا  الساالم( إىل آنار أيام ماا  هلماا 
ان الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( يقاااول: أي اااا الناااام هاااذ  احلالاااة اإلقناعياااة  وفاااوق ذلااا   كااا

ألاوا علي  وقد جلل اإلمام لعلي  السالم(  من ح  الرعية علي  أن يلاو  املداو ة  كماا ب 
 ااج البالقااة  وقااد نقاال احلاار اللاااملي ل محااة اهلل علياا ( ب الوسااامثل عاان اإلمااام الصااا ق لعلياا  

(... وهاااال ياااار، احلاااااكم 301أهااااد، إي عيااااوج(لالسااااالم( أناااا  قااااال: لأحااااّ  إنااااوان إّي ماااان 
 اإلسالمي نفس  نااً من هؤا  اةط ا و.

وقااااد خيااااد  بلااااض احلكااااام الاااادكتاتو يا أنفساااا م فيقولااااون: إننااااا نستدااااا أيضاااااً  ة اااام 
يستداون حفناة مان اإلملاام الاذين اساتقابوهم حاول أنفسا م  لكان هاذا اخلادا  ا ينالاي 

طريقااة استدااا ة الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( و أو هاال  إاّ علااى أنفساا م  ف اال كاناات تلاا 
مثاال ذلاا  يداامل  كااالم اإلمااام الصااا ق لعلياا  السااالم( و أو هاال ينفااع هااذا ب إ ضااا  اةمااة  

 وتقلي  وج  الرأي والوصول إىل اإلصالحو.
 

 ثبات الدولة
علااى الدولااة أن تكااون ثابتااة اة كااان  لتجلاا  اعتمااا  النااام  فيلماال كاال عاماال باياا  
ناااطر  ممااا يوجاا  ل ااو  الكفااا ام  وات هااا  الاابال   فإناا  إذا كاناات الدولااة مضاااربة  توقااف  
كال عاان عملا   فتجمااد الكفاا ام وا يلماال أي عامال  ا ب ال  اعااة وا ب الصااناعة وا ب 
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التجااا ة  وا ب قاهااا  وبااذل  تاا  ا  الدولااة اضاااراباً  وكثااااً مااا تنت ااي مثاال هااذ  الدولااة إىل 
 السقو .

ولاااايم ااسااااتقرا  باا عااااا   والكلمااااام الفا قااااة  واخلااااا  الااااا تلقااااى ماااان علااااى مناااارب 
اإلذاعااة والتلف يااون  باال بفاات  اجلاملااام وأماان النااام علااى أنفساا م وأمااواهلم وأعراضاا م  فااال 
مصااااا  ام وا إعاااادامام  وا ضاااارامث  اعتباطيااااة  وا خياااااف النااااام ماااان أن يتكلمااااوا  أو أن 

 يكتبوا.
وناااا جي  أماااا الااادانلي فاااال حيصااال إاّ برضاااى الناااام عااان الدولاااة   وااساااتقرا   انلاااي

وذل  ا يكون إا بكون الدولة حرة  ذام انتخابام حقيقية ا ا صو ية ا وحريام مكفولاة  
وباااااذل  ا تتداااااكل ااعاااااام ااقتياااااال  واةحااااا او السااااارّية املناهضاااااة للدولاااااة  ةن البساااااا  

اةنصااا  لتدااكيل اةحاا او الساارية  وتكااوين مسااحوو ماان فاات قلااة مناومثااة للدولااة  فااال جتااد 
 ااعام ااقتيال.

وكاااذل  ا يتجااارأ املنااااومثون حينئاااذ  مااان املغاااامرة والتاااآمر ضاااد الدولاااة واانقاااالو علي اااا  
 ة م:

أوًا: ا جيااااادون اةنصاااااا  بالقاااااد  الكااااااب  إذ ا لاااااي  يااااادعو الناااااام إىل الثاااااو ة علاااااى 
 بقد  إمكا ا. احلكومة ااستدا ية الا تلاي حاجام النام

وثانياً: خيدون عدم استجابة النام هلام إذا ثاا وا أو تساّلاوا علاى احلكام  ةن املتاآمرين 
يلرفون أ ام ا جيادون ااساتجابة مان الناام  إذا ثاا وا  ومان املللاوم أن الثاو ة ا تانج  إذا غ 

 جتد استجابة من النام. 
خايط لالنقااالو إاّ ب بااال  أنااذ  ولااذا وااد أن احلكومااام ااسااتلما ية  ا تقااوم بااالت

كار  الدال  حلكام اا كال مأناذ  فيساتقبل الناام املتاآمرين ا ب لباام اانقاالو ا بالتصافي  
واليفحي   وإا كياف تاتمكن ااعاة مان ضابا  مصار أو ضابا  اللاراق ب ع اد عباد الناصار 

عدار مليونااً  وكاذل  وقاسم  أن تقل  املواتين ب بلد نفوس  أكثر مان أ بلاا مليونااً أو اثا  
 ب سامثر البال  الا حدثت في ا اانقالبام. 

ولاو أمكان اانقاالو هبااذ  الصاو ة  فلمااذا ا حيادث اانقااالو ب أو باا أو أمريكاا  باال 
وحاااا  ب إساااارامثيلو إن املتااااآمرين وحماااال الساااالاة واملغااااامرين  موجااااو ون ب كاااال تلاااا  الاااابال   
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 لكن م ا يفللوا ذل  ةمرين:
 ا جيدون اةنصا .أوًا: 

وثانياااً: يللمااون بااأن لاالوو تلاا  الاابال  ا ترحاا  باااانقالو  باال إذا قااام باااانقالو 
ااعااااة أنااااذوهم وقاااادموهم إىل احملاكمااااة  باإلضااااافة إىل أن حكومااااام تلاااا  الاااابال  أنااااذم 
ااحتياطاااام الكافياااة أماااام املتاااآمرين  حااا  ا يقاااد وا علاااى ااساااتيال  حااا  علاااى اإلذاعاااة أو 

اجلم ااااو ي ولااااو ملاااادة ساااااعام ا وقااااد ذكرنااااا أساااالوو ضاااابط احلكومااااة للاااابال  أمااااام القصاااار 
 . -اانقالبام احملتملة  ب فصل ساب  

 هذا بلض الكالم ب كيفية ااستقرا  الدانلي.
 أما كيفية ااستقرا  اخلا جيو ف ي إتا تكون:

 بقوة السالح واجلي، من الدانل. - 1
  ضا النام عن السلاة. - 2
ة أصدقا  الدولة ب نا ج البال   وذل  يسب  أن اجلي، اةجنال الاذي يرياد كثر   - 3

 م ااة البال   يفّكر ب قوة جي، البال  واستمساك   فال يغامر باهلجوم.
  إناا  ا جيااد الرتاال اخلااامم الااذي يساااعد  ماان الاادانل  وباادون الرتاال اخلااامم يكااون 

سااتلما  أصاال  لوالااذي تلملاا  احلكومااام فاات  الاابال  صاالباً  واإلبقااا  علااى الاابال  فاات اا
 ااستلما ية  هو تكوين الركامث  ب  انل البال  قبل م اات ا  وإحداث اانقالو في ا( .

وأنااااً فااإن كثاارة أصاادقا  الدولااة ب اخلااا ج تقااف حاااج اً  ون مغااامرة اجلااي، اةجناال  
ماان يؤيااد  ب ذلاا   فااإذا  ةن اجلااي، اةجناال  ا يقاادم علااى اهلجااوم إاّ إذا وجااد ماان الاادول 

كااااان للدولااااة أصاااادقا  كثاااااون  أحجاااام اجلااااي، عاااان اإلقاااادام  ولااااذا وااااد أن أمريكااااا و وساااايا 
 وبرياانيا  يبقون ب أفالك م عدة أقما   ليصفقوا هلم إذا هااوا بلداً.

كماااا صااافقوا ةمريكاااا حاااا هااااات فيتناااام  ولربياانياااا حاااا هااااات الصاااا  ولروسااايا 
ن إىل قااا ذلاا   ولااذا و   ب املثاال لألااف صاادي  قلياال وعاادو واحاااد  حااا هاااات أفغانسااتا

كثاااااا( وتبلااااااً لاااااذل  واااااد أن احلكوماااااام ااساااااتلما ية تصااااارف املباااااالم الاامثلاااااة اساااااتقااو 
اةصاادقا   مااثاًل:  وساايا تاادفع لكوبااا كاال يااوم مليااون  وأمريكااا تاادفع إىل بااال  كثاااة امللونااام 

ان اللاااااااون إىل ماااااااا يااااااادو  ب فلك ماااااااا مااااااان باااااااال  املالياااااااة وقاهاااااااا  وبرياانياااااااا وفرنساااااااا تقااااااادم
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 لالكومنولث(.
صحي  أ م يسيفجلون أضلاف ذلا   لكان صاحي  أيضااً أ ام يلرفاون كياف يلملاون 
عمل التاجر يديفي البضاعة بأ نص ليبيل ا بأقلى  فل م حالة إ ا ة  لكن إ ا ة اساتلما ية  

 ا إ ا ة صحيحة حس  الكفا ة واللدل واحل .
سالم قد اهتم بتخفيف اللدا  من اخلا ج  وبرضا النام ب الدانل  فماثالً ولذا ود اإل

بالنسبة إىل اةمر اةول  قال سبحان : لوا تسبوا الذين يدعون من  ون اهلل فيسبوا اهلل عادواً 
 (.302بغا علم(ل

 (.303وقال تلاىل: لا فع بالا هي أحسن(ل
ة احلساااانة وجااااا هلم بااااالا هااااي وقااااال ساااابحان : لا   إىل ساااابيل  باااا  باحلكمااااة واملوعذاااا

 (.304أحسن(ل
 (.305وقال تلاىل: لا نلوا ب السلم كافة(ل

 (.301وقال سبحان : لوإن جنحوا للسلم فاجن  هلا(ل
 ( إىل قاها.307وقال علي لعلي  السالم(: لإن أكر  لكم أن تكونوا سبابا(ل

 علياا  وبالنساابة إىل اةماار الثااان  حاادث أن قضاا  مسااتلط  علااى  سااول اهلل لصاالى اهلل
وآل ( ا قضاباً باال مارب  ا   أعااا  الرساول لصالى اهلل عليا  وآلا ( ماا أ ضاا    قاال لا : اذها  
إىل أصحاج  وقل هلم إن  ضيت عن الرسول  أن  لصلى اهلل علي  وآل ( أ ا  بذل  أن يدلر 

 أصحاب  بأن  ا يوجد ح  إنسان واحد قاض  علي .
نا لعلياا  السااالم( ماان لااخص اللماال باااحل   كمااا حاادث أن طلاا  اإلمااام أمااا املااؤم

وهااو غ يلاارف اإلمااام فاادفع اإلمااام بيااد   لكناا  ملّااا عاارف اإلمااام اعتااذ  وطلاا  ماان اإلمااام أن 
( وب  وايااة: لهاال 308يرضااى عناا   فقااال لاا  اإلمااام: ل مااا أ ضااان عناا  إن أصاالحت أماار (ل
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 (.302الدين إاّ احل و(ل
ة اإلسالمية ااهتمام هبا  ةجل  ضى النام   ا خيفى أن اةمو  الا جي  على الدول

 -هي:
 تكثا املؤسسام. - 1
وإعاا  ذوي الكفا ام ما يدغل م  إذ صاح  الكفا ة إذا غ جيد ما يدغل  مباا  - 2

 يرا  مناسباً ل   وصا  مبلثاً لندر الكر  والتذمر با النام.
 وجلل القضا  ن ي اً إىل أبلد حد. - 3
وباً  ا أن ي تموا بوضع القوانا  وتأطاها بال خيتلااوا بالناام وجملم الدو ، حمب - 4

 ويأنذوا آ ا هم ويقضوا حوامثج م  وحيلوا مداكل م.
 واحيفام الابقة املتوساة ا كما تقدم ا . - 5
وجلل السلاة اللليا للو ، الفق ا ( حمل ثقة الدل  وحب   فإ ا  ما  اإلساالم   - 1

م(  فإذا كره ا النام كرهوا اإلسالم  ولنوا بقا ت  الذناون  إىل وهم وكال  اإلمام لعلي  السال
 قا ذل  ممّا تقدم بلض ا.

لكن يل م أن يلرف النام أن ليم املرا  مبا ذكر  أن تلمل الدولة مبا يسقط هيبت ا فإن 
الايباااة ب قاااا موضااال ا  كاخلداااونة ال امثااادة  كلتامهاااا تساااببان اهتااا ات احلكااام  وعااادم اساااتقرا  

وب املثل.. لتتمكن أن تصنع بااحلراو كال لاي   لكنا  ا تاتمكن أن جتلام عليا ( احلكم  
 وب الاي  ال امثد  تناب  القاعدة امللروفة لالدي  إذا جاوت حد  انقل  ضد (.

واملداكلة ب الدولاة تكمان ب أ اا وسااط باا إفاراطا  فكال إفاارا  ضاا  هباا ساوا  كااان 
ي املقاام: اإلفارا  ب اخلداونة يثاا الناام علي اا  كماا ب هذا اجلان  أو ب اجلان  اكنر  ففا
 أن اإلفرا  ب الايبة يامع النام في ا.

وليم ذل  ب الاي  واخلدونة فحس   بل ب سامثر اةمو   مثاًل: الدولاة باا جاي، 
يرياااد اخلداااونة واحلااارو  ةنااا   ن علي ماااا  وفي اااا تذ ااار مقاااد ة اجلاااي، وت ياااد مرتباتااا   بينماااا 

السااالم واهلاادو  واللااا  ة ااا توجاا  لاا  التقاادم والرفااا  ول ااو  كفا اتاا   والدولااة الداال  يريااد 
بين ما فيل م علي ا إ ضا مها بنحو ا يساب  إتعااج اكنار  واإلثاا ة علي اا مان ِقبَال اجلاي، أو 
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 الدل .
وكاااذل  الدولاااة باااا جيااال الكباااا  الاااذين مييلاااون إىل ااتااا ان واهلااادو   والتلّقااال  وجيااال 

ين مييلون إىل الندا  والسرعة واإلقدام  فإذا غ تتمكن مان إ ضاا  الاارفا كره اا الدباو الذ
 نصف الدل   وا تبقى الدولة مع كر  نصف الدل  هلا.

وهكااذا الدولااة بااا الاادانل الااذي لاا  مفاااهيم ناصااة  واخلااا ج الااذي قالباااً لاا  مفاااهيم 
واللكاااام باااااللكم  فااااإن أنااار،  فااااإن أ ضاااات الاااادانل اااباهتااااا وأعماهلاااا  كره ااااا اخلااااا ج  

 أ ضت أحدمها تآمر علي ا اكنر.
ومااان صاااغريام ذلااا   كااااون الدولاااة تساااا ب تياااا  عااااام  كااااجلوامع الدولياااة والوحاااادام 
 الدولية  وما ألب   ومن املللوم التضا و با مصلحة الدولة اخلاصة  ومصلحة ذل  التيا .

ة  وتبادل الدولاة مان  أسا ا  ومن أحسن احللول ملداكل الدولاة املتناقضاة  اةحا او احلار 
كال أ باع سانوام ماثاًل  إذ اةحا او احلارة ا والاا هاي إساالمية ب باال  اإلساالم ا اناتالف 

 أنذا ها ومصاحل ا توج  الضغو  املتكافئة مما يوج  تلديل الدولة.
بينمااا تباادل الدولاااة ب الفاايفام املختلفااة مااان اةتمنااة  يوجاا  عااادم تااراكم الكاار   فكااال 

ن بغيات م ب  و ة مان إحاد، تلا  الادو ام املتبدلاة  وهباذين اةمارين لاةحا او  ااعة جيادو 
 والتبدل( تسا الدولة سااً ملتدًا  فال يصيب ا او  بقا  الدولة  وا فوضى تبّدل الدولة.

  إن  كثااً ما ت عم الدولة  أن واهتا يكون ب إلقا  اانتالف با النام  علاى قاانون 
( وماااان ذلاااا  الااااتقت القاعاااادة 310عااااون عااااال ب اة ض وجلاااال أهل ااااا لاااايلاً(لفرعااااون لإن فر 

 امللروفة لفّرق تسد(.
لكن هذا من أكرب اةناا   فإن  ا يفتأ أن يذ راملفرق  فكال الارفا يكرهانا   حاال 
الدولااة ب ذلاا  حااال الفاار   فكمااا أناا  إذا فلاال الفاار  تفرقااة بااا فاار ين يذ اار نفاقاا   ويكااون 

اجلانبا  فيكون الارفان جمتملا على إقصامث  وإنراج  من السااحة  كاذل   مكروهاً من كال
 حال الدولة.

ولااذا ناار، كيااف أناارج فرعااون لكاام تركااوا ماان جنااام  وعيااون وت و   ومقااام  كاارمي ونلمااة   
( وحا  الدولاة إن كانات مساتلمرة تبقاى بلاد إنراج اا وصامة وللناة  311كانوا في ا فاك ا(ل
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اانياااا وصااامة وللناااة ب اهلناااد  حياااث كانااات تفاااّرق باااا املسااالما كماااا  أيناااا كياااف بقيااات بري
واهلنااادوم بااااذب  البقااارة لباساااام املسااالما( وإلقامث ااااا ب ملاباااد اهلناااادوم  وبتنجااايم مساااااجد 

 املسلما بالقذا ة لباسم اهلندوم(.
وكااذل  ب اللااراق  حيااث كاناات تؤلااف الكتاااو ضااد الداايلة لباساام الساانة(  وتكتاا  

السنة لباسام الدايلة( فصاا م للناة لكال مان املسالما واهلنادوم  على اجلد ان كلمام ضد 
 ومن الديلة والسنة  وعرفت باسم لالدولة املنافقة(.
 وإذا أ ا م إلغال النام عن نفس ا  فالالتم:

 أوًا: أن جتيد اللمل وتسّد اخللل  ففي احلديث: لمن أصل  فاسد  أ قم حاسد ( .
والتناااافم احلااار  بااال ذلااا  مااان أقاااو، ياااام الدولاااة وثانيااااً: أن تداااغل الناااام ب البناااا  

الصاااحلة حاا  ناار، أن اهلل ساابحان  ا ا ملااا ذكرنااا  ب باااو الدولااة باال ةجاال إل ااا  اخلااا إىل 
  جلااال باااا الناااام التناااافم حااا  ب اكنااارة  قاااال سااابحان : لفاساااتبقوا -أقصاااى   جاااة ممكناااة

( وقااال ساابحان : لوب ذلاا  313ل( وقااال تلاااىل: لوسااا عوا إىل مغفاارة  ماان  بكاام(312اخلاااام(ل
 (.314فليتنافم املتنافسون(ل

أمااا مااا ذكرنااا  سااابقاً  ماان لاا وم أن جتلاال الدولااة أمااام اجلااي، البااوليم مااثالً ويقساام كااالً 
من اجلي، والبوليم قسمة  فذل  غ يكن بقصاد إلقاا  اخلاالف بال بقصاد توتياع القاد ة فاإن 

مااام ماان احلكمااة فساادا وأفساادا  وإن تّمااا  انتفااع القااد ة مثل ااا مثاال املااا  والنااا   إن غ ي ّمااا ب  
 اإلنسان هبما بدون ضر .

ولذا ود أن احلكومام ذام احل و الواحد تفسد وتفسد  حيث تتجمع القد ة ب ياد 
 فئة ناصة  وكذل  احلكومام الو اثية ةن القد ة تيفاكم عندها  بدون منافم ومقابل.

املتلااد ة والتباادل ب   سااا  احلكاام تبقااى بينمااا احلكومااام ااستدااا ية  ذام اةحاا او 
 سليمة  كما يبقى النام فت لل ا ب أمن وسالم.

وإفساااااا  جتماااااع القاااااد ة  باإلضاااااافة إىل إفساااااا  عااااادم اخلاااااربة  يتجملاااااان ب احلكوماااااام 
اانقالبية  حيث إن اجلاي، الاذي يسايار علاى احلكام لوإن كاان اانقاالو نابلااً مان نفسا   

                                                           
 .48ا سو ة املامثدة: اكية   312
 .133ا سو ة آل عمران: اكية   313
 .21ا سو ة املاففا: اكية   314



 

 251 

 ( تقع بيد  كل القد ة  وبدون اخلربة.-عن ااستلما وفكيف إذا كان منبثقاً  -
 

 الدولة والعداوات
من أهم ما يل م على الدولة اإلسالمية أن ا تايف  اللاداوام تأناذ سابيل ا إىل الذ او   
وإذا ل اارم تساار  ب إطفامث ااا  فااإن ثالثااة صااغاها كبااا وقليل ااا كثااا  املاارض والنااا  واللااداوة  

  أو فاوم صغا وبا اً كاسحاً  و مبا سب  ناا  ثقااو إحارق قاباة  فرمبا سببت احلمى املوم
 و مبا سببت عداوة إنسان إسقا   ولة  وقد قيل قدمياً: لوملذم النا  من مستصغر الدر (.

وقاااد يااا عم مااان ا ناااربة لااا  مااان احلكاااام أن اللاااداوة  والااادنول ماااع اةعااادا  ب حااارو 
علاى احلااكم أن خيلا  اةعادا  ةجال ذلا   توج   فلة احلاكم  بل أقرق بلض م فقال يل م 

والسااؤال: هاال إناا  ماماائن بأناا  تنتصاار علااى عاادو و وأغ يكاان هنااا  ماان اطمئنااوا   ل اار 
نااااأ اطمئناااا م فغلباااوا وانقلباااوا صااااقرينو   إنااا  وإن قلبااات  ف ااال طريااا  اللذماااة منحصااار 

داغل   امثمااً بذل و وبلاد كال ذلا   فلايم اللادو ينخار جاذو  اإلنساان حا  ياأيت عليا   أو ي
 مبا ليم اإلنسان ب حاجة إلي و

  الااالتم أن ا يلااا ي اإلنسااان عاادو  كاال امللااا اة  كمااا يلاا م أن ا يثاا  بالصاادي  كاال 
الثقااة لإاّ نااا  اً( فكثااااً مااا ينقلاا  اللاادو صااديقاً  فااال  اعااي جللاال سااو  سااابقة كباااة بين مااا   

 ا  الضلف  واىل ذل  ألا  الداعر:كما أن   مبا انقل  الصدي  عدواً  وهو يلرف كل نق
 إحذ  عااادو  مناارة***واحذ  صديق  ألف مرة  
 فلرمبا انقل  الصدي ***فكاااان أعلااام باملضارة  

  إن ماااان يلااااا ي الدولااااة ب اابتاااادا   ميكاااان اسااااتقااب   بالنساااابة إىل الدولااااة احلاتمااااة  
قامث   فإن  إذا اساتقابت  الدولاة  نصوصاً إذا كان اللدو مرك  خيدى من سقوط   وحيتاج إىل ب

أنلص هلا  حملو سالف اللدا   ولقبقا  على مرك   وكذل  إذا كاان اللادو يناوي الوصاول إىل 
 مرك  مرموق  وساعدت  الدولة ب الوصول إىل ذل  املرك . 

وأحيانااااً تكاااون ندماااة مثااال هاااؤا  الاااذين أسااالفوا اللااادا   أكثااار مااان ندماااة اةصااادقا  
ةصااادقا  ا فااارار هلااام يريااادون مااا    ااااالف أولئااا  اةعااادا   بدااار  أن ا الساااابقا  ةن ا

 يكون ذل  اللدو من قسم اانت اتيا.
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فالالتم على الدولة اللاقلة أن تبقى على صداقة اةصدقا   وهتتم اساتقااو اةعادا   
وكااااذل  ناااار، فلاااال  سااااول اهلل لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( حيااااث أبقااااى علااااى صااااداقة امل اااااجرين 

نصا   واستقا  أهل مكة الذين حمضوا اللدا  ل  مادة عقادين مان الا من  بال ملاا اساتوىل واة
علااى ي ااو  نياارب  تااو   إلااي م  بتاا وِّج إحااد، بناااهتم لصاافية( وتاار   و هاام ةنفساا م واملقايااة 

 مل م ب أ اضي م ال  اعية وبساتين م.
اار  ااالف الدولاة الاا ومثل هذ  الدولة ت  ا  قوة إىل قوة  وذل  يوج  هلاا التقادم امل

ت يااد ب عااداوة اةعاادا   وتقلاا  اةصاادقا  أعاادا اً  وتوجاا  التفرقااة واانااتالف  وقااد و   ب 
 احلديث: نا الواة من اع املختلف  ولر الواة من فرق املؤتلف.

وعلى الدولاة أن تذ ار حب اا ملان فا   ليا  ا  الاارف اكنار إنالصااً  و فاي قضاب ا 
 للدا   أو يبقى ا على اةقل ا ب حد  الساب .وعدا ها ليقل ا

وإذا اتفقت الدولة على احلرو  كاان مان أهام اةماو  هلاا  أن هتاتم إلبقاا  الادول حياا اً 
بالنسبة إلي ا  إن غ تتمكن من إ ناهلم ب صف ا  فإن  نوهلم ب صف اللادو خيلا  للدولاة 

 ولة.مداكل اة  هي ب قىن عن ا  و مبا أو م املداكل بالد
وإذا فا بت  ولتان  فمن أهم اةمو  على الدولة أن تبقى حيا اً بين ماا  ةن الادنول 
ب احللبة مع إحدامها  مبا يو ي هبا  كما أو ، ذل  باإلمرباطو ياة اللثمانياة حاا  نلات ماع 
أملانيااا ب حرهبااا مااع برياانيااا. باإلضااافة إىل أن الوقااوف ب صااف إحاادامها يدااتمل علااى أحااد 

 : نارين
أن تكون ب صف املنتصر ب الن اية  أو ب صف املن  م ب الن اية  وكالمها نار  إذ 
من ينتصر يأنذ  الغرو  ب أن يستللي علاى احللياف  ومان ين ا م بايف  حليفا  ب اللارا  فات 

  محة املنتصر الذي يلا ي الدولة احلليفة للدوها.
ن تسااااتقا  الااااذين كااااانوا يوالااااون وماااان الااااالتم علااااى الدولااااة اإلسااااالمية عنااااد قيام ااااا  أ

احلكومااام السااابقة  فااإ م كمااا  ضاااوا عاان احلكومااة السااابقة ماااع عسااف ا  يرضااون عاان هاااذ  
احلكومااااة اجلدياااادة  إذا حفذاااات أ واح اااام وأعراضاااا م وأمااااواهلم  وقالاااات هلاااام لإذهبااااوا فااااأنتم 

لصالى  الالقا ( ومّنت علي م  ولذا ود ب التا ي   أن أهل مكة وقااهم عفاا عان م الرساول
اهلل علي  وآلا (  وأهال اجلمال والن اروان ممان عفاا عان م علاي لعليا  الساالم(  صاا وا ماواطنا  
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وغ يكاان هلاام ماان إيااذا   إا بقااد  أذيااة أي لاال  بالنساابة إىل أيااة  ولااة  بينمااا كاناات أعمااال 
 اللنف واخلدونة مل م ت يد اةمر إعضاًا.

وآل (  لو أنا  قتال ملاوياة غ يبا  حا  ويذن بلض النام أن  سول اهلل لصلى اهلل علي  
يناو  علياً لعلي  الساالم(  والساؤال: هال كاان ملاوياة واحاداً  فمااذا ب طلحاة والا باو ومااذا 
ب اخلاوا جو وماااذا ب ماان جااا  بلاد: هدااام وهااا ون واملااأمونو وقاد ذكرنااا طرفاااً ماان الكااالم ب 

 هذ  املباحث ب كتاو لفويل ملنوية اإلسالم(.
 

 الدولة وعملها قلعة
قللااة الدولااة اإلسااالمية هااي القلااوو  فإ ااا نااا قللااة فتمااي الدولااة هبااا  ةجاال حفذ ااا 
وبقامث ااا عداارام القاارون  وقااد قياال اصااوص اإلمااام احلسااا لعلياا  السااالم(: لوب قلاا  ماان 
ي ااوا  قاارب ( فقااد هاادم أماارا  الباطاال  قاارب اإلمااام احلساان لعلياا  السااالم( ماارام وماارام  لكاان 

   وأثر  إىل اكن  بل واتسع واتسع  ةن قرب  كان ب قلوو النام.بقي قرب 
وا ل  أن قلوو النام ا تلتاف حاول الدولاة إا بااللفو عان مسايئ م واإلحساان إىل 

واةناااذ  -كماااا قالااا  الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( حلاكمااا  علاااى مكاااة املكرماااة  -حمسااان م 
 ثة أقسام:بأيدي م إىل اةمام  والنام ينقسمون إىل ثال

 أعدا  الدولة. - 1
 أصدقا ها السابقون الذين آت وها إىل أن وصلت إىل احلكم. - 2
 احملايدون. - 3

 أما اةعدا   فالالتم استقااهبم كما تقدم.
وأما اةصدقا  ف م من أكثر النام ضغااً على الدولة ة ام كماا قااوموا وبدادة الدولاة 

دل  يسرعون ب كر  الدولة اجلديدة  فاالالتم مادا اهتم السابقة  ةجل عدم إجرامث ا للح  والل
 . -إىل أبلد حد ا كما ذكرنا  ب فصل ساب  

واحملاياادون ا يرياادون إا اللااي، بسااالم  فماا  فتاااج الدولااة إىل صاانع القااال   إا إذا  
كاناات  كتاتو يااة تريااد ااسااتئثا  باااحلكم واملااال والسااالح واامتياااتامو ومثاال هااذ  الدولااة ا 
تنفل ا القال  أيضاً  ةن الدل  إذا ثا  ا يبقاي وا ياذ   وا تقاف  ون بغيتا  القاال  كماا 
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 -غ تقف  ون ذل  قللة املتوكل أو ب  أمياة  وقااهم  إذن فالقللاة ا بلو اا القادمي أو اجلدياد
  ليل كر  الدل  للحاكم.

ن املسااالحا  نلااام  تبقاااى قلاااة مااان املغاااامرين  ا باااد للحااااكم أن يتقاااي لااارهم بلاااد  مااا
واةمم أذكيا   امثماً  يفرقاون باا احلااكم احملتماي باالقال  مان الدال  واحملتماي بالساالح مان 

 بلض املغامرين.
جيااا  أن تداااتغل باملداااا يع  -والدولاااة ا بااادل أن تداااغل نفسااا ا بااااحلروو واللاااداوام

ربيااة النفااوم الكباااة  وتقويااة اجلااي،  وجلاال اةساام الرصااينة للبقااا  والرفااا   بتلماايم الللاام  وت
وإنااراج الكفااا ام  وذلاا  بإعاااا  احلريااام  وتساا يل ساابل وصااول النااام إىل مااا أو   فااي م 
مااان  فاااامثن اللقاااول  وإعااااا  املكافاااآم الالمثقاااة للمتفاااوقا   ياااث يتحااادث الناااام عااان تلااا  

 املكافآم وتكون حمف ة هلم بالسا إىل الكمال.
دريلة ب كل اةصلدة واملساتويام  ومن الضرو ي ب الدولة اإلسالمية ندر اللقيدة وال

والتكثا مان جماالم ذكار مصاامث  أهال البيات لعلاي م الساالم(  وندار حقيقاة اإلماام امل ادي 
لعلي  السالم( على أوسع نااق  وهذ  اةمو  الثالثة تسب  قاوة اةماة أوًا  وتوسالت ا ثانيااً  

وج ااا عاان ساااحة احلياااة  وذلاا  ةن املاااال  ب تااا ي  اةماام  ياار، أن اضاامحالل اةماام ونر 
 تللل بإحد، ثالث:

 إما ضلف املبدأ  وعدم ماابقت  للربهان.
وإمااااا انصااااباو املصااااامث  علااااى اةماااام  حيااااث ا تتحماااال اةمااااة املقاومااااة  ممااااا يسااااب  

 نروج ا عن الساحة.
وإما أن اةمة ا أمل هلاا بااللون واملسااعدة والنجادة  ولاذا تكاون كااجلي، املن ا م الاذي 

 إلمدا   فيفر من امليدان.ا يأمل ب ا
من أقو، املبا   وياااب  اللقال واملناا  ب   -وحيث إن مبدأ اإلسالم ا عقيدة ولريلة 

 كل بند من   كان ندر  يسد هذ  الثغرة ب قلوو اةمة.
كما أن التفام اةمة إىل املصامث  الا و  م علاى أهال البيات لعلاي م الساالم( وأ ام 

ل  حابة صد   يوج  التأسي هبم لعلي م السالم( و بط قلوهبم لعلي م السالم( فملوها بك
 ا  ام م. -ولدة ع ميت م فال تسب  املصامث  ا م ما كثرم
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واإلمام امل دي لعلي  السالم( أمل املسلما  حيث حيتمل ل و   ليداد أت  املسالما ا 
ابرهتم أقو،  فاال ولذا فإذا قويت اللقيدة ب  كان صمو  اةمة أكثر  ومث -ب كل يوم وساعة 

 جيد البأم إىل أنفس م سبياًل.
وهاذ  اةماو  الثالثاة  كماا هاي عامال البقااا  كاذل  هاي عامال التوساع ةن نفام الااروح 
تنف  ب  و  مان اعتقاد باإلساالم ولاذا واد املفكارين مان الكفاا  حيااولون طمام هاذ  اةماو  

 م.الثالثة مبختلف الوسامثل والسبل وبد  ااهتامام واإللصاقا
موضااع التسااا ل واليف يااد  وذلاا   -  ماان الضاارو ي أن تضااع الدولااة سياساات ا ا  امثماااً 

 ةمرين:
 احتمال انكداف اخلاأ ب السياسة  ب املستقبل. - 1
احتماااال تبااادل ال ماااان  مماااا يوجااا  أن ا يصااال  لل ماااان املتاااأنر ماااا كاااان صااااحلاً  - 2

بنت اا  بادون املالحذاة الدامثماة  واملراقباة لل مان املتقدم  فاإذا جارم الدولاة علاى سياسات ا الاا 
 الكافية كانت الدولة ملّرضة للضيا   واةمة على لرف اا يا .

وقااااد قااااال علمااااا  اةنااااالق بلاااا وم املراقبااااة للفاااار  كاااال ليلااااة  فكيااااف بلاااا وم املراقبااااة علااااى 
الدولاااةو.. كماااا أن الاااالتم علاااى الدولاااة  باااط الدااال  باةعياااا  واملناسااابام ا لكااان ا  باااااً 

وذلا  للاا وم التجدياد ب حياااة الناام مان ناحيااة  حا  ا تكااون  - كتاتو يااً  بال  بااااً إقناعيااً 
احلياة  تيبة مملة  ولتكون اةمة نداة من ناحياة ثانياة  فاإن النداا  باملناسابام ياؤثر ب ساامثر 

 احلقول  وندا  اةمة حال  حال ندا  الفر  يؤثر ب  تلف حقول احلياة.
تكاااون هلاااا مفاجاااآم تقدمياااة  مماااا يوجااا  لاااد اةماااة بالدولاااة  امثمااااً  وعلاااى الدولاااة أن 

وتكون املفاجآم سب  سد احلاجام ومال  الفراقاام وتقادم اةماة إىل اةماام  ماثالً إساكان 
اةماااة ب  و  مملوكاااة هلاااام ب هاااذ  الساااانة  وإيصاااال املااااا  والك رباااا  إىل كاااال القااار، ب الساااانة 

 ساانة ثالثااة  وإنااراج اة اضااي ماان اليباااو إىل اللمااران ب الثانيااة  وتلماايم الللاام وحمااو اةميااة ب
 سنة  ابلة  ونص  امللامل الا تلاي احلاجام الصناعية ب سنة نامسة وهكذا.

وكاال ذلاا  ممكاان إذا غ تااو الدولااة علااى الدكتاتو يااة  فتالاا  احلريااام وتساا م ب تقاادمي 
 النام إىل اةمام.

أن  -كاذا جيا  أن تكاون الدولاة اإلسااالمية والاالتم علاى الدولاة إن كانات  لصاة ا وه
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تلاي كل ذي حجم ا من اةفرا   واةح او  واملؤسسام  واجلمليام ا حجم  الواقلي  بال 
 تيا ة وا نقيصة  فإن احلجم الواقلي هو املؤثر ب احلياة.

أمااااا إعاااااا  تلاااا  علااااى نااااالف واقل ااااا  ف ااااو لااااأن الاااادكتاتو يا  الااااذين جيللااااون ماااان 
  فماان كااان ب فلك اام أعاااو  حجماااً مت ايااداً  وماان غ يكاان ب فلك اام أعاااو  أنفساا م احملااو 

 (.315حجماً صغااً  قال سبحان : لوا تبخسوا النام أليا هم(ل
فإذا أعات الدولة الصغاة حجمااً كباااً بقاي الفاامثض مان اةعماال بادون إ ا ة كماا أن 

عمل  وكالمها يسببان عا  إعاا  حجم صغا لقنسان الكبا  يوج  بقا  الكفا ة بدون 
 الدولة  وذهاو  حي ا  وفدل مدا يل ا.

والااالتم أن يكااون وت ا  الدولااة  أناساااً يفكاارون ب اةمااة  ا ب أنفساا م  وهاام أحساان 
( وكاذل  حاال 311 ليل على نفسية القامثد  فقاد و   ب احلاديث أن لاملار  علاى  يان نليلا (ل

 لى استقامة الدولة أو احنراف ا.سامثر احملتفا بالدولة  فإ م أحسن  ليل ع
 

 السلطة العليا، وحزم الدولة
الساااالاة اللليااااا ب الدولااااة اإلسااااالمية لسااااوا  كااااان مرجااااع التقليااااد واحااااداً  إذا احنصاااارم 
املرجليااة ب إنسااان واحااد  كمااا صااا  ب تماان صاااح  اجلااواهر والدااي  املرتضااى واملاااتا الكبااا 

ناااا بلااا وم تداااكل ا لااام ااستداااا ي( مااان م  ة ااام واملااااتا الثاااان  أو كاااانوا أكثااار  حياااث قل
ال عما  احلقيقيون ل مة  وقد انتخبت م اةمة ليكون بيدهم احلكم  كما قال لعليا  الساالم(  

(  واحلكام يدامل أماو  الادين والادنيا  وقاال لصاالى اهلل 317لفاإن قاد جللتا  علايكم حاكمااً(ل
الساالم(: لأماا احلاوا ث الواقلاة فاا جلوا ( وقاال لعليا  318علي  وآل (: لالل ام ا حام نلفاامثي(ل

 ( إىل قا ذل .312في ا إىل  واة حديثنا(ل
هاااذ  السااالاة الللياااا إتاااا تكاااون بضاااغط مااان اةماااة  فاااإذا اعتاااا م اةماااة علاااى ذلااا   غ 

                                                           
 .85ا سو ة اةعراف: اكية   315
 .430  ص8ا وسامثل الديلة: ج  311
 .17  ص1ا الكاب: ج  317
 .50من أبواو صفحام القاضي: ج 8و 15ص 18مثل جا الوسا  318
 .13ح 20ص 2ا  ا  اةنوا : ج  312
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يتمكن انت اتي ب تي أهل الللم أن يسالب ا  وغ ياتمكن  جال ب السالاة الللياا أن يفلال ماا 
ط الداال  ب الاابال  الدميقراطيااة  ا ياايف  اةماار لديكتاتو يااة يدااا  حساا   أياا   كمااا أن ضااغ

حاكم كي ياأيت إىل السالاة بإ ا تا   ا باإ ا ة الدال   أو علاى اساتخالف حااكم سااب  ملان 
 لا م ل  أهوا  .

ولااايم ترلاااي  مثااال هاااذ  السااالاة لاملرجاااع اةعلاااى أو لاااو ، املراجاااع( بياااد الدولاااة  ةن 
سااالاة الللياااا  ا اللكااام  وإتاااا اةسااالوو يبتااادأ بانتياااا   الدولاااة يلااا م أن تكاااون فااات نذااار ال

اةمااة  حساا  تقلياادهم  مراجااع التقليااد  وهاام يكونااون الساالاة اللليااا للااو ، املراجااع( وهاام 
وسااامثر أهاال اخلااربة  يرلااحون ل مااة مراجااع املسااتقبل  فكلمااا فقااد أحااد أفاارا  الساالاة اللليااا  

 اة من اةولا  وهكذا. جا  مكان  أحد هؤا   ح  يتلقى اكنرون السل
وهااذا أماار واقلااي  ساا ل املنااال إن وعاات اةمااة السياسااة الدينيااة  فااإن ب هااذا اةساالوو 
فكيم املراجع الذين هم نواو اةمثمة لعلي م السالم(  مبل  حرية اةمة  بدون  كتاتو ية وا 

وبإلاااا ة مااان  تسااالط الدولاااة علاااى املرجلياااة  ومبلاوناااة أهااال اخلاااربة الاااذين تلتماااد علاااي م اةماااة 
 السلاة اللليا السابقا الذين انتخبت م اةمة مراجع هلا.

وحينئااذ  ا يكااون ضااغط ب التقليااد أيضاااً  فااإذا أ ا م ااعااة ماان اةمااة أن تقلااد إنساااناً 
آنر قا من ب السلاة اللليا  يكون هلا ذل   بدون م احم  نلم إذا حدثت حا ثة انتلف 

ذل  املرجع  يكون انت ا  اةمار إىل  أي السالاة الللياا  كماا  في ا  أي السلاة اللليا مع  أي
ذكاار  الفق ااا  ب مسااألة لاا وم تاار  ا ت ااد  أياا   إذا تنااات  مااع جمت ااد آناار  ب مااال أو  م أو 
توجااااة أو مااااا ألااااب   وتراجلااااا إىل القاضااااي ا ت ااااد اجلااااامع للداااارامثط  وأعاااااى احلكاااام ةحااااد 

يااأيت ب املقااام أيضاااً بارياا  أوىل  وقااد أمللنااا إىل ذلاا   املتناااتعا  فااإن  لاايل م ب باااو القضااا 
 ب كتاو القضا  وكتاو الد ا ام وكتاو إحيا  اةموام من ل الفق (.

 فالسلاة اللليا للو ، املراجع( ترل   مبلاونة أهل اخلربة من أهل الللم واللدالة. - 1
لتنفيذياة والقضاامثية ا بادون تادنل مان السالاام الاثالث ا التداريلية لالتابيقياة( وا - 2

 ة م فت السلاة اللليا ا فوق ا.
 ومن أهل اخلربة تعما  اةح او احلرة اإلسالمية. - 3
واةماااة  تاااا   وحياااث يااادنل املراجاااع ب السااالاة الللياااا لاملراجاااع احلالياااة( ا لااا   - 4
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ل لللصاااا مااان أحاااد  وحياااث إن املراجاااع املساااتقبلة مستداااا ون وأهااال اخلاااربة ومرلاااحون مااان قبااا
السلاة اللليا واةمة  فال تنات  أيضااً  وا يلا م أن حيضاروا ا لام ااستدساا ي  بال جياوت أن 
يكون أحدهم ب نراسان وآنار ب قام  وثالاث ب النجاف  و اباع ب كاربال   لكان م ايلااً  
بوكالمث م الذين حيضرون ا لم ااستدا ي الفرعي  يدلون بآ امث م ا حال ذلا  حاال ا اامع 

 . -ولية  حيث إن اةعضا  إن لا وا حضروا  وإن لا وا غ حيضرواالد
وحينئاذ  تكاون سالاام الدولاة لالاثالث( فات إ ا هتام تلقامثيااً  بادون أن ينفصال مرجاع 
التقليد عن الدولة  وا أن تتسلط الدولة على املرجلية  وبدون هذ  الصو ة الا ذكرناها  يقع 

إمااا أن تتساالط الدولااة علااى املرجليااة  وحيااث إن الثااان ا إمااا انفصااال الدولااة عاان املرجليااة  و 
ميكااان  يكاااون اةول ويرجاااع اةمااار إىل انفصاااال السياساااة عااان الااادين  ويفسااا  ا اااال لتسااالط 

 الدرق الغرو.
  علااى للااو ، املراجااع( والساالاام الااثالث أن يسااتقابوا ا اارة كباااة ماان املستدااا ين 

 الن اهة والثقة ح  تسا اةمو  بكل صحة وإتقان. الذين تتوفر في م علوم الدين والدنيا مع
والااالتم علااى الدااو ، والساالاام  أن تكااون وسااااً بااا حريااة اابتااذال وبااا التقاياا  
املوج  للنفاق ب استداا اهتم  فاإن احلااكم إذا ابتاذل ب استداا ت  ماع كال أحاد صاا  ساب  

  سابباً لنفااق املستداا   فاال التجري واات  ا  والتحقاا  مماا يضالف احلكام  وإن تقاا  صاا
 يقول احلقامث  الا يلرف ا  وإتا يتكلم حس   ضى احلاكم  مما يسب  ضيا  احلكم.

فااستدا ة يل م أن تكاون  امثماة مان أصاحاو الفضايلة املوساوما بايفج  الارأي واخلاربة 
 .والديانة  ويل م أن يكونوا صرحيا مع السلاة ب إعاا  الرأي  ونقد أعمال احلاكم

وعلى احلااكم أا يسار  ب إعااا  احلكام  ةن املسار  كثاااً ماا خياائ فيقاع احلااكم باا 
أن ينفااذ ناااأ   وب ذلاا  املفساادة وضاايا  املصاالحة  أو أن يرجااع عاان  أياا   وب ذلاا  نااو  
احلكومااة  وات  ا  اةمااة باحلاااكم  وإذا فقااد احلاااكم احيفاماا  فقااد احلكاام جاللاا  ممااا ينت ااي إىل 

 ضلف الدولة.
كماااا أن علاااى احلااااكم أن ي اااتم باحلاضااار واملساااتقبل  لساااد اخللااال النالااائ مااان املاضاااي  
وتقدمي اةمة إىل اةمام  فإن اةمة إذا للرم باحلاضر املري  واملستقبل املرفا  ا تصارف عناان 

 نذرها إىل سيئام املاضي  وا تفكر فيما سب  من النقامثص والنواقص.
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تملااااة لاقتصااااا ية  أو سياسااااية  أو حربيااااة  أو وعلااااى احلاااااكم أن حيساااا  لللواصااااف احمل
قاهاااا( حساااااهبا  حااااا جتاااري الرياااااح  نااااا اً  وإا وقلاااات الدولاااة ب املدااااكلة  و مبااااا أوجباااات 
ساااقو  الدولاااة  ومااان اةمثاااال القريباااة  إن القاجاااا يا واللثماااانا  إذا كاااانوا ملتااادلا يلملاااون 

كاناات تااتحام الاادولتانو وهاال  باإلسااالم الصااحي   وكااانوا حيساابون حساااو املسااتقبل  ف اال  
 كانت البال  اإلسالمية تقع ب نا التج    وفت سلاة اةعدا  املبالرة وقا املبالرة.

وقااد يلتااذ  احلكااام عاان أناااامث م بالقضااا  والقااد   واحلااال أن القضااا  والقااد   امثرهتمااا 
إلنساان. إن مان ا اةمو  قاا اانتيا ياة  أماا اةماو  اإلنتيا ياة فالقاد  والقضاا  أن يلمل اا ا

يراجااع الابياا  فيمااوم أو يلااا  ا حاا  لاا  ب إلقااا  اللااوم إا علااى نفساا   امااا إذا  اجااع وغ 
 ينفع الا  فمام غ يكن ملوماً  وص  أن يقال أن القد  أمات .

وكذل  احلال ب املدكالم اللامة  فالدولة الا ا تقيم السدو  أمام السايول  والدولاة 
النذافااة  حاا  جتاارف الساايول بااالبال  والنااام  وي لاا  الااااعون والوبااا   الااا ا توالاا  علااى 

النالائان عاان القااذا ة  عدارام اةلااوف ماان الناام  ا حاا  ملثاال هاذ  الدولااة أن تنساا  اةماار 
 إىل القضا  والقد   بل املقصر هي ويل م أن تؤانذ على إمهاهلا وعدم  عايت ا.

رف عمااال  وإا جرف ااااا الساااايل فااااإن   إن علاااى الدولااااة أن تلاااارف الذاااروف  فلكاااال لاااا
الذاااروف ولااارامثط ااجتماااا   حاهلماااا حاااال الداااتا  والصااايف  فاااإذا غ يلااارف التااااجر ال ماااان  
فجلل أموال  ب صنع الثلج ب الدتا   أو هتيئة الوقو  ب الصيف نسار وتادمر  كاذل  حاال 

ر، ال ماان  الدولة إذا غ تلمل حس  مقتضيام الذروف  فالالتم أن تسا الدولة حسا  جما
وإا مّر علي ا ال مان وهي جامدة  ولذا قال اإلمام الصاا ق لعليا  الساالم(: لاللااغ ب مانا  ا 

 (.320هتجم علي  اللوابم(ل
وهذا قاا اانت اتياة  فإ اا أن تقصاد نفسا   والوصاول إىل منافلا  مان  ون مالحذاة 

ريفة للوصاااول إىل قاياااة أن يكاااون الاريااا  لاااريفاً  بينماااا ملرفاااة الذاااروف أن تلااارف الاااارق الدااا
 نبيلة  وا ي م  بلد ذل  أن تسل  أية من الارق الدريفة املتاحة إىل تل  الغاية.

وب اخلانااة: نااذكر أن الااالتم علااى القااو، اإلسااالمية أن تتحاار   لتوحيااد بااال  اإلسااالم  
وإقاماااة حكوماااة واحااادة علاااى ذلاااا  البلاااد الواحاااد  والسااالي إلنقاااااذ البدااار مااان باااراثن اخلرافااااة 
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 املداكل  فإن الذروف م يئة لذل .و 
أما املسلمون فقاد ذاقاوا مان التداتت والقاوانا الوضالية  ماا يفاوق التصاو  حياث  بات 
بال هم وج مثت  وسلبت نااهتم  وساحقت كرامااهتم  وهتكات أعراضا م  وأصااهبم الضان  

 الذي أنذ  ب  القرآن الكرمي  ملن أعرض عن ذكر .
مان جارا  إعراضا م عان قاوانا اهلل سابحان  ب مدااكل ا وأما قا املسلما فقد وقلوا 

تادنل فات احلصاار مان احلااروو والثاو ام واةماراض وهاادم اللامثلاة  والفقاار واخلاوف  وقاهااا  
فإذا عمل املسلمون بكل جد وإنالص إل جا  اإلسالم إىل احلياة  أنقاذوا أنفسا م  وساامهوا 

 ا بقد  ا ب إنقاذ سامثر النام.
 
 

 المية في عهد الرسول )صلى اهلل عليه وآله( الحكومة اإلس
نااذكر هنااا مقتافاااً ماان كيفيااة حكومااة  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  وعلااي باان أج 
طال  أما املؤمنا علي  الصالة والساالم  حياث إ ماا أساوة  حا  نلارف اةسام الاا جيا  

 الوصول إىل احلكم. أن يبتىن احلكم اإلسالمي علي ا  والا تبىن احلركة علي ا قبل
 

 سعة حكومة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
فقااد حكاام  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( علااى  قلااة ماان اة ض تدااتمل علااى أكثاار 

فقاد حكام احلجاات والايمن اجلنوبياة والايمن الدامالية  -مان  ام  ول ا ب نريااة عااغ الياوم
وبلاض اخللايج  وقاد عمال لصالى  -بامثالوالبحرين وأ اضي الكويت ا حياث كانات مساكناً للق

 اهلل علي  وآل ( أمرين إبان حكومت :
 

 إسقاط الحواجز الجغرافية
اةماار اةول: أناا  أسااقط احلااواج  اجلغرافيااة بااا تلاا  الاابال   فااإن احلااواج  اجلغرافيااة كمااا 
  هي موجو ة ب هذا اليوم با الدول كذل  كانت موجو ة ب ذل  اليوم با القبامثل وحنوهاا 
كمااا هااو ملااروف ب التااا ي  فصااا م الاابال  بفضاال  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( بلااداً واحااداً يسااافر 
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 املسافر في  من الاامثف إىل مكة إىل املدينة إىل قاها بدون حاج  أو مانع.
 

 إسقاط الحواجز النفسية
 الثااان: أناا  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أسااقط احلااواج  النفسااية فجلاال الكاال أنااوة  بينمااا غ
يكن اللرج قبل ذل  أناً لللرج  نلم أنا  يكاون أنااً للفا ساي واهلنادي و.. فالرساول لصالى 
اهلل علي  وآل ( جلل أبا ذ  اللرج  وبالل احلبدي  وسلمان الفا سي وصا ي  الروماي أناوة   
كماااا جلااال صااافية لالي و ياااة اةصااال( وما ياااا لاملسااايحية اةصااال(  وساااو ة لاملداااركة اةصااال( 

 أنوام.
 

 ول )صلى اهلل عليه وآله( لم يتغيرالرس
فقاااد جاااا   ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( إىل املديناااة م اااااَ  اً م ااااجراً فقاااااً ا ميلااا  
لااايئاً  وملاااا وصااال هناااا  باااىن مساااجد   وباااىن حاااول مساااجد  قرفااااً ل وجاتااا  وةصاااحاب   وكاااان 

ياث ا ياتمكن أكثار يسكن ب تل  الغرف املبنياة مان الااا واللاو  وكانات الغارف صاغاة  
من عدرة من الواقفا املتالصقا أن يقفوا ب احلجرة وأمام م جناتة  كما يدل على ذل  ما 
و   مااان أنااا  بلااادما تاااوب  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( وضااالت جناتتااا  ب حجرتااا  وجاااا  
املساالمون عداارًة عداارة يصاالون علااى الناال فكاناات الغرفااة ا تسااع ةكثاار ماان عداارة ألااخاص 

 واقفا متالصقا وأمام م جناتة الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( . 
  تاو م أحوال  لصلى اهلل علي  وآل ( بلد و و  املدينة فصا   مثيم  ولة  وصا  املال 
جيااين إلياا  ماان تلاا  الدولااة الداساالة  ومااع ذلاا  غ تتغااا قرفتاا  لتصااب   ا اً ضااخمة  وا أثاثاا  

.  البسيط إىل أثاث  اق 
 

 )صلى اهلل عليه وآله( يبقى وفيا  الرسول 
كماا أناا  بقااي وفياااً ةصااحاب  وفااي م املاؤمن واملناااف  ماان مكااة املكرمااة إىل املدينااة املنااو ة  
فكان أصحاب  عند وفات  هم أصحاب  الذين التّفوا حول  ب مكة املكرمة  كما أن  هكاذا كاان 

وغ ي يئ أثاثاً جدياداً  كماا سايأيت علي علي  الصالة والسالم  فلم يو لنفس   ا اً ب الكوفة  
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اإلملا  إىل ذل  ب سات   وغ يّدنر صفرا  وا بيضاا   وإتاا استدا د ب املساجد  وماام ب 
 نفم املكان الذي سكن   حيث جا  من املدينة وحول  نفم أصحاب  السابقا.

ولنتحاادث هنااا حاااول مقتافااام مااان حياااة هاااذين القامثاادين اللذيماااا اللااذين جيااا  أن 
تتخااذهم احلركااة اللاملياااة اإلسااالمية أساااوة للوصااول إىل حكوماااة ألااف ملياااون مساالم  باااإذن اهلل 

 تلاىل.
   بلد الوصول إىل احلكم جي  أن يكون احلكام املسلمون على هذ  الوتاة.

 
 شمة من أحوال رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( 

املديناة  يا و  القبامثال القاطناة  كان لصلى اهلل علي  وآلا (  امثام احلركاة والتنقال ب ناواحي
وجيتمع بالنام ويرلدهم  ويصلي هبام ب مسااجدهم  وب مساجد   ويلاو  مرضااهم  ويساا 

 و ا  جنامث هم  ويندو ِمن أصحاب  َمن يريد  ملا يريد من م ام الدولة واةمة.
ومااان أمثلاااة ذلااا   أنااا  أ سااال واحاااداً مااان أصاااحاب  ليكاااون ب لقباااا( أثناااا  قيااااو جاااي، 

ما ب بد   وبلث  جالً آنر إىل با  عمارو بان عاوف القااطنا ب املديناة ليقاوم بانفم املسل
 امل مة  وأ سل  جلا ب م مة إىل حو ان.

وقاااد جلااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( للنساااا  إماااام ااعاااة امااارأة فاضااالة تسااامى لأم و قاااة( 
  وآلااا ( تصااالي هبااان فمااان لاااا م مااان النساااا  جاااا م إىل مساااجد  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا

للصالة  ومن لا م مان ن ذهبات إىل بيات أم و قاة للصاالة مل اا  كماا باىن لصالى اهلل عليا  
وآلاا ( ب املدينااة مااا يقااا و  سااا مسااجداً  وقااد اهااتم بلمااران املدينااة بلااد أن أِمنَاات ناماااً  
فحااااث النااااام علااااى البنااااا  واإلندااااا   و عااااا الباااادو احملياااااا باملدينااااة إىل اهلجاااارة حنااااو املدينااااة 
وااسااتقرا  وتاار  البااداوة  وقااد قاادم كثااا ماان اةعااراو  ون لااوا املدينااة وأصاابحوا أعضااا اً ب أمااة 
اإلسالم  وصا م هلم مراك  امل اجرين  وحالفوا من لاا وا مان قبامثال اةنصاا   والكثاا مان م 

  نلوا ب حلف  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وب  هالم.
 اتساع المدينة

يناااة وت ايااد عااد  ساااكا ا  وأنااذ النااام يلمااارون اة اضااي الواسااالة ب فاتسااع نااااق املد
الس ل بدون  ا   وا مانع وا ضريبة اللما ة وال  اعة  وقد ذكر املؤ نون أن أعدا  املسالما 
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 من سكان املدينة تا م بقد  الثلث قبل اخلندق أما بلد اخلندق فقد تضاعف اللد .
وآل ( صاحيفة باا امل ااجرين واةنصاا  جتلال أهال  وقد كت   سول اهلل لصلى اهلل علي  

كل حي من اةنصاا  مساؤولا عان حاي م  وعان أمان املديناة مان نااحيت م  فكانات حكوماة 
للبية تمام ا بيد الدل  نفس  وكان استقرا  أي م اجر إىل املدينة يتم على ذل  اةساام  

حصااال مااان الصااادقة وال كااااة وكاااان الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( ياااوت  علاااى املسااالما كلماااا 
 واخلمم والترب  والغنيمة.

 
 صفة المسجد 

كما أن  صنع صفة كباة ب مساجد  ينا ل في اا الاذين ا ماأو، هلام  وا مساكن  وقاد 
وصل عد هم كما يذكر بلض التوا ي  إىل أ بلمامثة  وكان هؤا  مان جاي، الرساول ب وقات 

ت الصااالة  وكااانوا جيلسااون فاات مناارب  ب احلاارو  كمااا أ اام كااانوا ماان املصااافا نلفاا  ب وقاا
وقاات اخلاابااة  وكااانوا ينّفااذون أواماار  إىل املساالما اكناارين ب أوقااام احلاجااة  وكااان الرسااول 
لصلى اهلل علي  وآل ( تد جيياً ي وج م بالنسا  املسلمام  وحيصل هلم املساكن واملكسا  وماا 

 لاريقة.ألب   وقد للر النام بنلمة اإلسالم  فاستقاموا على ا
 

 الرخاء يسود عاصمة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
وسا  املدينة  نا  غ تلرف  أياة ج اة مان ج اام ج يارة اللارو قبال ذلا   وغ يار اللااغ 
قباال ذلاا  حكومااة ك ااذ  احلكومااة  فقااد كاناات حكومااة اةكاساارة والقياصاارة ومااا ألااب  ذلاا  

لااة هبام  وكاانوا يأناذون الضارامث  حكومام بليدة عان الناام  ميففلاة عان الدال   قاا  ت
الباهذااة ماان م ويسااتبدون باااحلكم واةمااوال.. وكااان الفقاار واملاارض واجل اال والفوضااى سااامثد ب 

 الدلوو.
 

 الحكومة المثالية
أمااا حكومااة املدينااة وحوالي ااا فقااد كاناات حكومااة مثاليااة  وعلااى الاارقم ماان أن املااؤ نا 

علي  وآل ( من اةحداث إا أنناا غ نسامع عان أحصوا ما كان يقع ب أيام الرسول لصلى اهلل 
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جارامثم أو مناتعاام إا ناا  اً  فاإن املثاال النبااوي لصالى اهلل عليا  وآلا ( كاان حاضاراً ب أذهااان 
النام وكان النام يقتدون ب  فاال لارطة  وا قاوة تنفيذياة  وا ضارامث   وا مكاوم  وا  باا  

ا اخلماااام وال كاااااة واجل يااااة واخلااااراج  فكاناااات وا احتكااااا   وا اسااااتغالل  وا ماليااااام عامااااة إ
اةمو  تسا على أحسن حال  ولذا غ ود ب أي تا ي  أن املدينة التكت من الفوضى  أو 

 من قلة النذام.
 

 النظام يساوي بين الجميع
والداار  اإلسااالمي يفيااد اجلميااع ويساااوي بياان م اجلميااع  ويلاااي اةمااة القااوة احلقيقيااة  

را  والثبااام والتقاادم  وقااد كااان إميااان النااام باملثاال اإلسااالمية اللليااا  والااا وااطمئنااان وااسااتق
تتمثاال ب الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يسااو  كاال لااي   وماان الواضاا  أن ب لااروف ك ااذ  
تتضا ل املداكل الفر ياة والن اعاام الدخصاية  ويغلا  علاى الناام  وح اجلماعاة وااجتاا  إىل 

قاااو  ب امللاصاااي واجلااارامثم واكثاااام كالسااارقة والغصااا  وال ناااا والقتااال الباااذل واللااااا  وفالاااي الو 
واللاااوا  واجلااارح وماااا ألاااب  مااان اجلااارامثم  فقاااد ل ااارم علاااى الناااام اةناااالق اجلميلاااة  والاااا غ 
يلرف ا النام ا ب ج يرة اللرو  وا ب قا ج يرة اللارو إىل ذلا  احلاا  فكاان الناام ياؤثر 

ب سبيل اهلل سبحان  وتلاىل  والرجل يؤثر صاحب  على نفس   بلض م بلضاً ب البذل واللاا 
باملاااال  وب قصاااة اإلماااام أماااا املاااؤمنا لعليااا  الساااالم(لويالمون الالاااام علاااى حبااا  مساااكيناً 

 ( مثل  امثع لذل .321ويتيماً وأسااً إتا نالمكم لوج  اهلل ا نريد منكم ج ا اً وا لكو اً(ل
 

 المسلمون يؤثرون على أنفسهم
لرجاال يسااأل عاان جااا   وأهلاا  قباال أن يسااأل عاان أهلاا  هااو  وأصااحاو املااال خيرجااون وا

امللونة والالام ةهل احلاجاة  ون مساألة  وغ حياتج الرساول إىل جارب أو إكارا  وغ يصاا   ماال 
أحد  وا قتل إنساناً قتاًل اعتباطياً  وقد أنذم تيف   أنبا  اجلماعة اجلديدة والاا عارب عن اا 

( ب أحنا  ج يرة اللرو  وب قاها 322م بقول : لكنتم نا أمة أنرجت للنام(لالقرآن احلكي
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 من البال  احملياة ذام احلضا ة اللريقة لكما تدعى( .
 

 إطاللة الزمان الجديد
وقااد لاالر اجلميااع بااأن تماناااً جديااداً أطاال علااي م فت افتاات القلااوو إىل اإلسااالم  وأنااذ 

ذا أناذم القبامثال والابال  واجلماعاام احملا باة لقساالم النام يلتفون حول  بالرضا والااعة  ولا
تتسااقط أمااام  ساول اهلل لصاالى اهلل عليا  وآلاا ( بسااب  لالبية احلاااكم وحرياة الداال  املمت جااة 
باإلميااان والفضاايلة والتقااو، والتلاااون  وحاا  اخلااا كمااا قااال تلاااىل: لإذا جااا  نصاار اهلل والفاات  

 (.323فسب   مد  ب  واستغفر  إن  كان تواباً(ل و أيت النام يدنلون ب  ين اهلل أفواجاً 
 

 نبذة من سيرة الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
وإلي  نبذة من سات  الااهرة مما جي  أن جتلل ا احلركة اإلسالمية ا الا ترياد أن فكام 
ن  البال   وتنقذ اللبا  ا أسوة وتتخذها ب كل أمو ها سوا  قبل الوصول إىل احلكم أو بلد . إ

لصلى اهلل علي  وآل ( كان لديد التواضع خيصف نللا   ويرقاع ثوبا   وحيلا  لاات   ويساا ب 
ندماااة أهلااا  سااااًة ايلاااة  حيااا  الفقااارا  واملسااااكا  وجيلااام مل ااام  ويلاااو  مرضااااهم ويدااايع 
 جنامث هم  وا حيقر فقااً أوقلا  الفقار  وا يلذّام قنيااً لغناا   يقبال امللاذ ة  وا يقابال أحاداً مباا
يكر   وميدي مع اة ملة  ومع اللبيد  ا ي او امللو  واةمرا   وا يستحقر الضالفا   ميداي 

 نلف أصحاب   ويقول: لنلوا ل ري للمالمثكة الروحانية( وأحياناً ميدي ب وسا م.
 

 تواضع الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
يبااادأ مااان يلقاااا  يركااا  البلاااا والفااارم والبغلاااة  ويلصااا  علاااى بانااا  احلجااار مااان اجلاااو   

بالسااالم  وياياال الصااالة إذا صاالى وحااد  أمااا إذا صاالى ااعااة فيخفااف مالحذااة للمااأموما  
ويقصر اخلا  ب اجلملة وقاها لائال ميلّاوا  وياألف أهال الدارف  ويكارم أهال الفضال  وميا ح 
 وا يقااول إا حقاااً  وكااان يقااول ب الداادامثد الااا تاار  علياا  ماان اجلاااهليا  لالل اام اهااد قااومي

                                                           
 ا سو ة النصر.  323
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( فااال ياادعو علااي م  وملااا كساارم  باعيتاا   ولااّج وج اا  يااوم أحااد لاا  324فااإ م ا يللمااون(ل
ذل  على أصحاب   وقالوا: للو  عوم علي م يا  سول اهلل(  فقال لصلى اهلل علي  وآل (لإن 

(. فقاال لا  325غ أبلث للاناً  ولك  بلثت  اعياً و محة  الل م اهاد قاومي فاإ م ا يللماون(ل
 ساول اهلل لقاد وطائ ل اار  وأ  ماَي وج ا   وك سارم سان  فأبيات أن تقااول إا  أصاحاب : ياا

 نااً  فقلت: لالل م اقفر لقومي فإ م ا يللمون( .
وهكذا كان لصلى اهلل علي  وآل (  فإن  غ يقتصر على السكوم عن م  بل عفاا عان م 

وآلاااا (لفإ م ا وألااااف  علااااي م و مح اااام و عااااا هلاااام    اعتااااذ  عاااان م بقولاااا  لصاااالى اهلل علياااا  
 يللمون( كاةو الدفي  الر وف.

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( األب الشفيق

و و، بلض أصحاب   أنا  كاان واضالاً عليا  ذام مارة با ارر  قلايظ احلالاية فجذبا  أعاراج 
بر امث  جذبة لديدة ح  أثرم حالية الرب  ب صفحة عاتق     قال: يا حممد امحل ي علاى 

من مال اهلل الذي عند   فإن  ا فمل ي من مال   وا مال أبي   فسكت  بلايَّ هذين
الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (    قااال: املااال مااال اهلل  وأنااا عبااد   وهاال أقاصاا  يااا أعااراج مااا 

 فللت جو
 قال اةعراج: ا.

 قال لصلى اهلل علي  وآل (: وغو
 لصاالى اهلل علياا  وآلاا (   أماار أن قااال: ةناا  ا تكااافئ الساايئة بالساايئة  فضااح  الناال

 (.321حيمل ل  على بلا الدلا وعلى اكنر التمرل
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يقابل األذى بالرحمة
ولقاااد آذا  قومااا  بكااال أناااوا  اةذ، مااان البصااا  ب وج ااا   وإفااارار أحداااا  الدااااة علاااى 

                                                           
 .21ص 20ا  ا  اةنوا : ج  324
 .21ص 20و ا  اةنوا : ج 87ح 2007ص 4ا أنذر صحي  مسلم: ج  325
 .35ح 230ص 11ا أنذر  ا  اةنوا : ج  321
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هتجا   واملؤامرة علي   وقتل  أس   ووطئ ل ر   وجلل اةلوا  ب طريق   ومصا  ة أموال   و 
عماااا  وابنتاااا  وحفيدتاااا  وأصااااحاب   وااساااات  ا  باااا   وقااااالوا: ساااااحر ومسااااحو  وجمنااااون ولاااااعر 
وكاهن  مس  بلاض آهلتناا بساو   إىل قاا ذلا  مان اةذ،  حا  قاال لصالى اهلل عليا  وآلا (: 

اهلل ( فصااارب علاااى تلااا  الدااادامثد الصااالبة إىل أن أل ااار  327لماااا أوذي نااال مثااال ماااا أوذيااات(ل
علاااي م  وحكَّمااا  فاااي م وهااام ا يداااكون ب استئصاااال لاااأفت م  وإباااا ة اااااعت م  ومصاااا  ة 

 أمواهلم.
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يصفح عن أهل مكة
 فما تا  على أن صف  وعفا  وقال هلم: ما تقولون إن فاعل بكمو

 قالوا: نااً أخ كرمي  وابن أخ كرمي.
أقول كما قال أني يوسف: ا تثري  عليكم اذهبوا فأنتم  فقال لصلى اهلل علي  وآل (:

 الالقا  وعفا لصلى اهلل علي  وآل ( عن ايل م ح  عن ألد اةعدا  كأج سفيان وهند.
وقااااد أباااااح  م ااعااااة ماااان م وأماااار بقااااتل م  حيااااث إ اااام كااااانوا جرثومااااة الفسااااا  وعااااا 

ان يداااب  أباااا  ب إياااذا  وكااا -ااحناااراف  لكااان بلاااد ذلااا  عفاااا عااان م كلكرماااة بااان أج ج ااال  
 سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وعداوت   واإلنفاق على حما بت  ا وصافوان بان أمياة بان نلاف 
وكااان لااديداً علااى الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( وكااان ميااّون جيااوذ املدااركا مبختلااف التمااوين 

 لمما يص  أن يقال ل  ب مثل هذا اليوم بأن  كان وتير  فا  الكفا ( .
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعفو عن قاتل ابنته وعمه 
لهّبا  بن اةسو ( الذي  وّ  تين  ابنت  لعلي ا السالم(  فألقت ما ب بان اا  وماتات 
بلد املرض  فأباح  سول اهلل  م    إن  ملا عرف أن الرسول يلفو جا  إليا   واعتاذ  مان ساو  

 اادانا اهلل تلاااىل باا  وأنقااذنا ماان اهللكااة فاصااف  عاان فللاا   وقااال: كنااا يااا ناال اهلل علااى لاار  ف
ج لي وعما كان يبلغ  ع  فإن مقر بسو  فللي مليفف بذنل  فقال  ساول اهلل لصالى اهلل 
علياا  وآلاا (: لقااد عفااوم عناا   وقااد أحساان اهلل إلياا   حيااث هاادا  إىل اإلسااالم واإلسااالم 

                                                           
 .5818ا  5817ح 130ص 3ا كن  اللمال: ج  327
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 جي هلل ما قبل (.
 وي إن  أسلم  وجا  إىل  ساول اهلل بلاد أن وكذل  عفا عن لوحدي( قاتل مح ة  فإن  

أماان جانباا   فقاااال لاا  الناال: أوحدااايو قااال: نلاام  قاااال أنااربن كيااف قتلااات عماايو فاااأنرب   
 فبكى لصلى اهلل علي  وآل (   عفا عن .

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعفو عمن هجاه
آل (  ويسي  القول فيا  وكلبد اهلل بن ال بلر،  وكان ي جو  سول اهلل لصلى اهلل علي  و 

وب املسلما  فلما فتحت مكة هرو    ملا عرف بأن   سول  محة وإنسانية  جع إلي  لصلى 
 اهلل علي  وآل ( واعتذ   فقبل  سول اهلل عذ    فأسلم  وقال هذا الدلر:
 إن مللتذ  إليا  من الاااذي***أسديت إذ أنا ب الضالل أهيم 

 ا***تللااي  فإناا   احاام مرحاومفاقفر فدا ل  والدي كالمها
 ولقد ل دم بأن  ين  صا ق***حاا  وأناا  ب اللبااا  جسيم 

 وكذل  عفا عن هند مع جرامثم ا الكثاة.
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يتحنن لحنين امرأة كافرة
وحااا  إذا كاااان قاااد فاااام اةوان  وقتااال ا ااارم  كاااان لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( يتحااانن إذا 

وتا   فإنا  ملااا قتال النضار باان حارث ا وهاو ماان ا ااهرين مبلاا اة  سااول اهلل لصالى اهلل علياا  ع
وآلا ( ا عناد  جوعا  مان باد  لقتلا  علاي عليا  الصاالة والساالم( أندادم ابنتا  أو أنتا  أبياام 

 فسر وتلاف  والا من ا:
 أحممد وا أنت واااال ويبااااة***ب قوم ا والفحل فحل ملرق

 ر  لو مننااات و مبا***َمنَّ الف  وهو املغيظ احملن ما كان ض
 لو كنت قابااال فديااااة فلنأتياااان***بأع  ما يغااالو لاااد، وينفاا 

 فالنضر أقرو من أصبت وسيلة***وأحق اام إن كاااان عتا  يلت 
ماا فلما يع النل لصلى اهلل علي  وآل ( اةللا   قال: لو يلت هذا من قبل أن أقتل  

 قتلت .
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 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعفو عن قاتله

وأقرو من كل ذل  عفاو  عان الي و ياة الاا يتا  ب الدااة  حياث طلب اا النال لصالى 
اهلل علي  وآل (  واعيففت  فقد قال أبو جلفر البااقر لعليا  الساالم(: إن  ساول اهلل لصالى اهلل 

اة  فقاال النال لصالى اهلل عليا  وآلا ( هلاا: ماا محلا  علي  وآل ( أتى بالي و ية الا يت  ب الد
على ما صنلاو فقالت: قلت إن كان نبيااً غ يضار   وإن كاان ملكااً أ حات الناام منا   فلفاا 
عن ا الرسول لصلى اهلل علي  وآلا (  وترك اا ولاأ ا  ماع الللام أن النال لصالى اهلل عليا  وآلا (  

 كان من سب  وفات  سم هذ  املرأة ل .
 

 لرسول )صلى اهلل عليه وآله( والسخاء ا
وكان يقول: لأناا أ يا  اهلل  وعلاي أ يال  أمارن  ج بالساخا  والارب  و اان عان البخال 
واجلفاا   ومااا لاي  أبغااض إىل اهلل عااّ  وجال ماان البخاال وساو  اخللاا   وأناا  ليفساد اللماال كمااا 

 امثلا.( وكان ينف  كل لي  ل  ح  يبقى هو وأهل  ج328يفسد اخلل اللسل(ل
وقااد  وي اإلمااام الصااا ق علياا  السااالم: أن  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( أقباال إىل 
لاجللرانااة(  فقساام في ااا اةمااوال لأي أمااوال حنااا وكاناات كثاااة جااداً( فجلاال النااام يسااألون  
فيلاي م ح  أجلأو  إىل لجرة  فأنذ بر   وندذ ل ر  من آثا  الدجرة  ح  أجلاو  عن اا 

ن و فقال: أي ا النام   وا علي بر ي  واهلل لو كان عندي نلماً لقسمت  بينكم    وهم يسألو 
 ما ألفيتمون جباناً وا اياًل.

وقد قال لصلى اهلل علي  وآل ( ب مرض موت  لللبام: يا عم  ساول اهلل: تقبال وصايا  
ال كثااا  وتنجاا  عااديت  وتقضااي  ياا و فقااال اللبااام: يااا  سااول اهلل عماا  لااي  كبااا  ذو عياا

 وأنت تبا ي الري  سخا اً وكرماً  وعلي  وعد ا ين ض ب  عم .
أقول: إن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( كما ذكر املؤ نون  كان إذا طل  من  لاي  
فاااإذا كاااان عناااد  أعااااا   وإذا غ يكااان عناااد  وعاااد  وملاااا غ يقبااال اللباااام وصاااية الرساااول هاااذ  

 م فقبل ا وعمل هبا.عرض ا على علي علي  الصالة والسال
                                                           

 .32  ص7ا مستد   الوسامثل: ج  328
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وقد قال جابر بان عباد اهلل ماا س اِئل  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( لايئاً قاط  فقاال: 
 (.322ال

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعد ما ال يقدر عليه في الحال

وقااد  وي كثااااً أناا  كااان يأتياا  الرجاال فيقااول لاا : أعااا  كااذا  فيقااول لاا : لاايم عناادي  
 لي  قضينا .ولكن إذا جا نا 

وطلاا  مناا   جاال لاايئاً وغ يكاان عنااد  فوعااد  وكااان أحااد اةصااحاو حاضااراً فقااال: يااا 
 سول اهلل ما كلف  اهلل ما ا تقد  علي   فقاال الرجال الساامثل: ياا  ساول اهلل لإنفا  وا  ا، 

 من ذي اللرذ إقالًا( .
 فتبسم النل لصلى اهلل علي  وآل (  وعرف السرو  ب وج  .

فات  لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( أنااا  ا يقاااا  وج ااا   وإذا قاااال إنساااان لااايئاً وكاااان مااان صااا
يكره  غ جياهب  بذل   بل كان يقول: ما بال أقوام يصانلون كاذا ويقولاون كاذاو فين اي بادون 

 أن يسمي فاعل اةمر.
 

 من أخالقيات الرسول )ص(
أوفاااهم ذمااًة  وقااد كااان أجااو  النااام كفاااً  وأكثاار النااام صاارباً  وأصاادق النااام هلجااًة  و 

وألياان م عريكااًة  وأكاارم م عداارًة  فماان  آ  هاباا   وماان نالااا  أحباا  وكااان يؤلااف النااام وا 
ينفاارهم  ويكاارم كاارمي كاال قااوم  ويولياا  علااي م  وكااان يقااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: لإذا أتاااكم  

(  ويتفقد أصحاب   ويلاي كل جلسامث  نصيب   ا حيس  جليس  أن 330كرمي قوم فأكرمو (ل
داً أكرم علي   من جالس  حلاجة صابر  ح  يكون هو املنصرف عن   ومن سأل  حاجة غ أح

 (.331يرّ   إا هبا  أو مبيسو  من القولل
وكااان علااي لعلياا  الساااغ( يقااول: يااا كمياال ا تاارّ  سااامثالً ولااو بدااار حبااة عناا  أو لاا  

                                                           
 .35ح 231ص 11ا  ا  اةنوا : ج  322
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 (.332نرةل
 

 ال ضريبة على اإلرث
تاااار  مااااااً ف هلاااا   وماااان تاااار   يناااااً فللااااي وكااااان لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( يقااااول: لماااان 

 (.333واي(ل
وكااان جيياا  ماان  عااا   ويقباال اهلديااة  ولااو كاناات كراعاااً  ويكااافئ علي ااا  يغضاا  لرباا   
وا يغض  لنفسا   وكاان سا ل اخللا   لاا اجلانا   لايم بفاظ وا قلايظ  وا صاخاو  وا 

  اخلا من  مأمول  والدر فحاذ  وا عياو  وا مداح  يتغافل عما ا يدت ي وا يؤيم من 
من  مأمون  وقد قاال سابحان  فيا : لفبماا  محاة  مان اهلل لنات هلام ولاو كنات فذااً قلايظ القلا  

 (.334انفضوا من حول (ل
 (.335وقال تلاىل: ل وإن  لللى نل   عذيم(ل

 
 أخالق رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله( حتى مع اليهود

والسااالم  أناا  قااال: إن ي و ياااً كااان لاا  علااى  وقااد  وي عاان أمااا املااؤمنا علياا  الصااالة
 سااول اهلل  نااانا  فتقاضااا   فقااال لاا  الرسااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: يااا ي ااو ي مااا عناادي  
فقااال: إن ا أفا قاا  يااا حممااد حاا  تقضااي   فحاابم  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( حاا  

للصاار واملغااارو واللدااا  اكنااارة صاالى النااال لصاالى اهلل عليااا  وآلاا ( ب ذلااا  املوضااع الذ ااار وا
والغداة  وكان أصحاو  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ي د ون  ويتوعدون   فنذر  ساول اهلل 
لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( إلاااي م  فقاااال: ماااا الاااذي تصااانلون بااا و فقاااالوا: ياااا  ساااول اهلل ي اااو ي 

لمااا عااال الن ااا  قااال حيبساا و فقااال: غ يبلثاا   ج عااّ  وجاال لكااي أللاام ملاهااداً وا قااا . ف
الي اااو ي ألااا د أن ا إلااا  إا اهلل  وألااا د أن حمماااداً عباااد  و ساااول   ولاااار مااااي ب سااابيل 
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 (.331اهللل
 

 النبي )صلى اهلل عليه وآله( دائم الحركة
أقااول: الناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ملااا كااان كثااا احلركااة  ويتفقااد احملااالم  فكااان لصاالى 

لاا  ب صااالت  ب املسااجد  كلمااا ذهاا  إىل املكااان  فكااان هااذ  اهلل علياا  وآلاا (  جيلاال نلفاااً 
القضااااية وقلاااات  حيااااث كااااان  سااااول اهلل لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( ب تلاااا  احملااااالم الااااا كااااان 
يتفقدها  وا مانع عند النال مان أن يسااير ي و يااً كمثال هاذ  املساايرة حا  يذ ار لا  أناالق 

 سب  بذل  اوذاو النام إلي .اإلسالم ا ل  فحس   بل ةهل اللاغ أاع  وي
وقد  و، بلض ندم   أن  قال: ندمت  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( عدر سانا  

 فما قال ي: أف  قط  وما قال لدي  صنلت   غ صنلت و وا لدي  تركت   غ تركت و.
وكااان ماان عا تاا  أناا  جيياا  النااام الااذين ينا وناا  بأحساان جااواو  فكااان إذا نااا ا  أحااد 

 ل : للبي ( .قال 
وعااان جريااار بااان عباااد اهلل قاااال: ماااا حجبااا   ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( قاااط مناااذ 
أسلمت  وا  آن إا تبسم  وكاان ميااتح أصاحاب   وخياالا م  وحياا ث م  وياداع  صابيا م  
وجيلساا م ب حجاار   وجيياا   عااوة ماان  عااا   ويلااو  املرضااى حاا  ب أقصااى املدينااة  ويقباال 

 (.337وا ييففع على أحد ح  على عبيد   وإمامث  ب مأكل وا ملبمل عذ  امللتذ  
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يقضي الحوائج
وا يأتيااا  أحاااد إا قاااام ملااا  ب حاجتااا   ولاااو كانااات أَماااة  وا جيلااام متكئااااً  وا يثبااات 

 بصر  ب وج  أحد  ويقبل اهلدية ولو كانت جرعة لو.
كااان لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( إذا فقااد الرجاال ماان إنواناا  و و، بلااض أصااحاب   أناا  قااال:  

ثالثااااة أيااااام سااااأل عناااا   فااااإن كااااان قامثباااااً  عااااا لاااا   وإن كااااان لاااااهداً تا    وإن كااااان مريضاااااً 
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(  وكان ا يد  أحداً ميدي مل  إذا كان  اكباً ح  حيمل  ملا   فاإن أن قاال: تقادم 338عا  ل
 (.332أمامي وأ  ك  ب املكان الذي تريدل

 
 ل )صلى اهلل عليه وآله( يخدم كأحد أصحابهالرسو 

وكان يتلاون مع أصحاب   كأن  أحدهم ا ييففع علاي م ب قليال وا كثاا. فقاد كاان ب 
ساافر فااأمر بإصااالح لاااة  فقااال  جاال: يااا  سااول اهلل علااي ذ  ااا  وقااال آناار علااي ساالخ ا  

فقاالوا: ياا  ساول  وقال آنر: علي طبخ ا  فقال لصالى اهلل عليا  وآلا (: وعلاي ااع احلاا  
اهلل حناان نكفياا   فقااال: قااد علماات أنكاام تكفااون   ولكاا  أكاار  أن أنياا  علاايكم  فااإن اهلل 

 يكر  من عبد  أن يرا  ممي اً با أصحاب     قام فجمع احلا .
 

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ال يستخدم أحدا  

 ساااول اهلل أيااان تريااادو قاااال: وكاااان ب سااافر  فنااا ل إىل الصاااالة    كاااّر  اجلااااً  فقيااال: ياااا 
 أعقل ناقا  قالوا: حنن نلقل ا  قال: ا يستلا أحدكم بالنام  ولو ب قضمة من سوا .

 وكان إذا استمع إىل أحد يدير  أس  ح  يكون الرجل هو الذي يدير  أس .
وكااان إذا أنااذ بيااد  أحااد ا يرساال يااد  حاا  يرساال ذلاا  اإلنسااان يااد   مناا  لصاالى اهلل 

 ( .علي  وآل 
وماااا قلاااد إىل  جااال قاااط فقاااام حااا  يقاااوم ذلااا  الرجااال  وغ يااار مقااادماً  كبتيااا  باااا يااادي 

 جليم ل   وكان يبدأ من لقي  بالسالم ح  اةطفال والنسا   ويبدأ أصحاب  باملصافحة.
 
 

 النبي )صلى اهلل عليه وآله( يبسط رداءه لضيفه
لاااذي كانااات فتااا   يكااا  يكااارم مااان  نااال عليااا   و مباااا بساااط إليااا  ثوبااا  وياااؤثر  بفرالااا  ا
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 أصحاب   ويدعوهم بأح  أيامث م  تكرمًة هلم  وا يقاع على أحد حديث .
وقد  و، سلمان ل ضوان اهلل علي ( قال:  نلت على  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( 
وهاااو متكااائ علاااى وساااا ة  فألقاهاااا إي    قاااال: ياااا سااالمان ماااا مااان مسااالم  نااال علاااى أنيااا  

 سا ة إكراماً ل  إا قفر اهلل ل .املسلم فيلقى ل  الو 
وإذا كااان يصاالي وجلاام إلياا  أحااد نفااف صااالت  حاا  يفاارر من ااا مساارعاً ليسااأل  عاان  

 حاجت  فإذا فرر عن جواو السامثل عا  إىل صالت .
 وكان أكثرهم تبسماً  وأطيب م نفساً.

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( مع الخدم

اهلل إذا صاااالى الغااااداة بااااأواني م وفي ااااا امليااااا   وكااااان ناااادم أهاااال املدينااااة يااااأتون إىل  سااااول
لاايغمم يااد  في ااا فيتربكااون بتلاا  امليااا   فمااا يااؤتى بآنيااة إا قماام يااد  في ااا  و مبااا كااان ذلاا  

 ب الغداة البا  ة فال يأن  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( أن يغمم يد  ب تل  اةوان.
 

 له( فال يغضبالصبي يبول في حجر الرسول )صلى اهلل عليه وآ
وكان لصلى اهلل علي  وآلا ( ياؤتى إليا  بالصال الصاغا فيادعو لا  بالربكاة  أو يساّمي   أو 
يااأذن ب أذناا   فيأنااذ  ويضاال  ب حجاار  تكرمااًة ةهلاا   و مبااا بااال الصاال علياا  فيصااي  علااى 
الصاال بلااض ماان كااان حاضااراً. فيقااول لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: ا ت  مااوا بالصاال فيدعاا  حاا  

قضااي بولاا     يفاارر لاا  ماان  عامثاا  أو تسااميت  أو أذاناا   فيبلاام بااذل  ساارو  أهلاا  إىل مااا لااا  ي
 (.340اهلل  حيث يرون أن  ا يتأذ، ببول صبي م  فإذا انصرفوا قسل ثوب ل

وكااان إذا جلاام إلياا  أحااد ت حاا ح لاا  لاايئاً  وذام ماارة قااال لاا   جاال: يااا  سااول اهلل ب 
حااا  املسااالم علاااى املسااالم إذا  آ  يرياااد اجللاااوم أن املكاااان سااالة  فقاااال: نلااام  لكااان إن مااان 

 يت ح ح ل .
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 النبي )صلى اهلل عليه وآله( يجلب رضا الناس 
وكااان ا ياايف  أحااداً حاا  يرضااي   وإذا قضاا  علياا  إنسااان    ضااي عناا  كااان يالاا   

 من : أن يللن ةصحاب  أن   ضي عن .
قااال لاا : أحساانت إلياا و قااال وقااد و  : أن أعرابياااً جااا   يالاا  مناا  لاايئاً  فأعاااا    

اةعراج: ا وا أالت  فغض  املسلمون وقاموا إلي   فألا  إلي م لصلى اهلل عليا  وآلا ( أن  
كّفااوا    قااام و ناال من لاا   وأ ساال إلياا  وتا   لاايئاً   قااال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: أحساانت 

 إلي و قال اةعراج: نلم  فج ا  اهلل من أهل وعداة نااً.
ل  النل لصلى اهلل علي  وآل (: إنا  قلات ماا قلات  وب نفام أصاحاج مان ذلا   فقال

لااي  فااإن أحبباات فقاال بااا أياادي م مااا قلاات بااا ياادي حاا  يااذه  مااا ب صاادو هم علياا و 
 قال: نلم.

فلماا كاان الغاداة أو اللداّي جاا  فقاال لصالى اهلل عليا  وآلا (: إن هاذا اةعاراج قاال مااا 
 كذل و قال اةعراج: نلم  ج ا  اهلل من أهل وعداة نااً.  قال ف  نا   إن   ضي أليم

  قاااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( ةصاااحاب : لان مثلاااي ومثااال هاااذا ااعاااراج كمثااال  جااال  
كانت ل  ناقة فدر م علي  فاتبل ا الناام فلام ي يادوها إا نفاو اً. فقاال صااح  الناقاة: نلاوا 

توجا  إلي اا صااح  الناقاة فأناذ هلاا مان ق ماام اة ض بي  وبا ناقا فأنا أ ف  هبا وأعلم هبا ف
و عاهااا حاا  جااا م واسااتجابت ولااد علي ااا  حل ااا واسااتو، علي ااا ولااو أن أطلااتكم حيااث 

 (.341قال  نل النا (ل
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يأمر الناس باإلحسان
ي عان اللاال  وكان لصالى اهلل عليا  وآلا ( إذا أساا  أحاد اة و       اً ااياًل  وقاد  و 

باان احلضاارمي  أناا  قااال للناال لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: إن ي أهاال بياات أحساان إلااي م فيساايئون 
وأِصل م فيقالونو فقال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (: لا فع بالا هي أحسن فاإذا الاذي 

ال ( فقال اللال : إن قلت للراً هو أحسن من هذا  ق342بين  وبين  عداوة كأن  وي محيم(ل
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لصلى اهلل علي  وآل ( وما قلتو فأندد  للر ... فقال النال لصالى اهلل عليا  وآلا (: لإن مان 
 (.343الدلر حلكمة  وإن من البيان لسحراً  وإن للر  حلسن  وإن كتاو اهلل أحسن(ل

 
 النبي )صلى اهلل عليه وآله( يجعل من العدو صديقا  

ل اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( فلماا وقاف وب  واية أن أعرابياً من ب  سليم جا  إىل  ساو 
بإتامثاا  نااا ا : يااا حممااد يااا حممااد  أناات الساااحر الكااذاو الااذي مااا أللاات اخلضاارا  وا أقلاات 
الغربا  على ذي هلجة هو أكاذو منا   إنا  الاذي تا عم أن لا  ب هاذ  اخلضارا  إهلااً بلاث 

مون  اللجاااااول باااا  إىل اةسااااو  واةباااايض  والاااااالم واللااااّ ، لااااوا إن أنااااااف أن قااااومي يساااا
لضربت  بسيفي هذا ضربة أقتل  هبا فأسو  ب  اةولا واكنرين  فوث  إلي  أحاد الصاحابة 
ليبا، ب   فقال النل لصلى اهلل علي  وآل (: إجلم فقد كا  احلليم أن يكون نبياً    التفات 

ا تفلااال النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا  وسااالم ( إىل اةعاااراج  فقاااال لااا : ياااا أناااا بااا  ساااليم هكاااذ
اللروو يت جمون علينا ب جمالسنا جياهبوننا بالكالم الغليظو يا أعراج والذي بلث  باحل  نبياً 

 (.344إن من ضرَّ ج ب  ا  الدنيا هو قداً ب النا  يتلذىل
وب اخلرب أن  أسلم الرجل وصا   اعياً إىل اإلسالم ب قبيلت  فكثار فاي م املسالمون حا  

سان  فكان ذل  بربكة أنالق  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( وحلم  وصلوا إىل  سمامثة إن
 وعفو  وصفح .

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( ال يستمع إلى الوشاة

وكاااان لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( يكااار  أن يقاااال عااان إنساااان ساااو اً  وكاااان لصااالى اهلل عليااا  
 أح  أن أنرج إليكم سليم وآل ( يقول: لا يبلغ  أحد منكم عن أحد أصحاج ليئاً  فإن

 (.345الصد (ل
وقاااد  وم بلاااض نساااامث  قالااات:  نااال ي اااو ي علاااى  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( 
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فقااال: السااام علياا      ناال ي ااو ي آناار وقااال مثاال ذلاا  لالسااام مبلااىن املااوم( فغضاابت 
ناااتير. ال وجااة وقالاات: علاايكم السااام  والغضاا  والللنااة يااا ملداار الي ااو   يااا أنااوة القاار ة واخل

فقااال هلااا  سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (: ليااا فالنااة إن الفحاا، لااو كااان مثااااً لكااان مثااال 
 (.341سو   إن الرف  غ يوضع على لي  قط إا تان   وغ يرفع عن لي  إا لان (ل

 
 عطف الرسول )صلى اهلل عليه وآله( على الحيوانات

ن  ساااول اهلل لصااالى اهلل عليااا  وكاااان عافااا  حااا  علاااى احلياااوان  فقاااد و   ب حاااديث: أ
وآلاا ( وضااع اإلنااا  حاا  يتوضااأ  إذ اذ باا  هاار ب البياات  فلاارف الناال أناا  عادااان فااأ ىن إلياا  

 اإلنا  ح  لرو من  اهلر    توضأ لصلى اهلل علي  وآل ( مبا فضل.
 (.347وقال لصلى اهلل علي  وآل (: لإياكم واملثلة ولو بالكل  اللقو (ل

التمر ويضع النواة ب كف  اليسر،  فمرم من هناا  عنا ة فألاا   وذام مرة  كان يأكل
 إلي ا بأن تتقدم فتقدمت وأنذم تأكل من يد  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( النو،.

و نل ذام مرة بيتاً فرأ،  يكاً وا  جاجة ل   فقال لصاح  البيت: لهال ا ذم ل  
 أهاًل( .
 

 ج الهرةالرسول )صلى اهلل عليه وآله( ال يزع
وكان لصلى اهلل علي  وآل ( ذام مرة جالساً أو نامثماً  فجا م هارة ونامات علاى كما   

 فلما قام غ ير  إتعاج اهلرة فقاع القالة من كم  الا كانت اهلرة قد نامت علي ا.
وقااااد َوفَااااد وفااااد  للنجالااااي إىل الناااال ب املدينااااة  فقااااام الناااال خياااادم م بنفساااا  فقااااال لاااا  

  ياااا  ساااول اهللو فقاااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا (: لإ ااام كاااانوا ةصاااحابنا أصاااحاب : حنااان نكفيااا
 مكرما إن أح  أن أكافئ م( .

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يكرم أباه وأمه وأخته من الرضاعة
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وملااا جااا م إلياا  أنتاا  ماان الرضاااعة لواي ااا لاايما (  بسااط هلااا   ا   وأجلساا ا علياا   
دي مكرمااة حمببااة أو تو تاا  و جلاات إىل قوماا ! فانتااا م وقااال هلااا: إن أحبباات أقمااِت عناا

 قوم ا فأعااها ليئاً من املال  فرجلت مسرو ة.
وذام ماارة كااان لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( جالساااً إذ أقبلاات اماارأة حاا   ناات مناا   فقااام هلااا 
وبسط هلا   ا    فجلست علي   فسأل بلض الصاحابة ا مان بلضا م ا مان هاذ و فقاالوا: إ اا 

 (.348 أ ضلت لأم  الا
و وي أن  كان جالساً يومااً فأقبال أباو  مان الرضااعة  فوضاع لا  بلاض   امثا  فقلاد عليا   
  أقبلت أم  من الرضاعة فوضاع لصالى اهلل عليا  وآلا ( بلاض   امثا  اكنار مان اجلانا  الثاان 

 هلا فجلست علي     أقبل أنو  من الرضاعة  فقام  سول اهلل فأجلس  با يدي .
 

 صلى اهلل عليه وآله( يصل مرضعتهالرسول )
وكااان لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ماان باار  ووفامثاا  يبلااث إىل ثويبااة مااواة أج هلاا  لمرضاالت ( 
بصلة وكسوة  وح  أ ا ملا ماتت سأل: من بقي من قرابت او وكان يريد أن يوصل ا فقيل لا : 

 ا أحد من قرابت ا. 
بلد وفاهتا  وكان يذب  الدا  في دي ا  كما أن  لصلى اهلل علي  وآل ( كان يذكر ندجية

إىل أنالمث ا وفا اً هلا  وقاد قالات ندجياة لا  لصالى اهلل عليا  وآلا ( ذام ياوم: أبدار ياا  ساول 
اهلل  فواهلل ا خي ي  اهلل أبداً إن  لتصل الرحم  وتكسي امللدم  وتقاري الضايف  وتلاا علاى 

 النوامث .
أحاد  فلام يكان يرياد أن يقاوم لا  أصاحاب   وكان لصلى اهلل علي  وآل ( ا حيا  تكلياف

 إذا و   ا لم. 
 

 مجلس الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
كمااا أناا  كااان إذا  ناال مناا اً قلااد ب أ ىن ا لاام  وكااان جيلاام علااى اة ض  ويأكاال 

 على اة ض  ويقول: إتا أنا عبد أأكل كما يأكل اللبد  وأجلم كما جيلم اللبد.
                                                           

 .401ص15ا  ا  اةنوا : ج  348
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رأة بّذيااة  وهاو يأكاال جالسااً علااى احلضايض: يااا حمماد واهلل أناا  وذام مارة قالات لاا  اما
لتأكل أكل اللبد  وجتلم جلوس   فقال هلا  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (: أي عباد أعباد 

 (.342م ! ل
 

 تواضع الرسول )صلى اهلل عليه وآله( 
وآل (    وقد قال اإلمام الصا ق علي  الصالة والسالم ب وصف الرسول لصلى اهلل علي 

كااان حيااا  الركاااوو علاااى احلماااا  موكفااااً  واةكاال علاااى احلضااايض ماااع اللبياااد ومناولاااة الساااامثل 
بيدي   وكان يرك  احلما   وير ف نلف  عبد  أو قا   ويرك  ما أمكن  من فارم  أو بغلاة  

 (.350أو محا  بدون تكلفل
 وكان يوم ب  قريضة على محا  موكف  بل من ليف علي  أكاف من ليف.

 
 ضل بن العباس مع الرسول )ص(الف

وب حديث عن الباقر لعلي  السالم( قاال: نارج  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( يرياد 
حاجاة  فاإذا بالفضال بان اللباام  قاال: فقاال: امحلاوا هاذا الغاالم نلفاي    اعتنا   سااول اهلل 

اهلل يكفا  ماا الغالم بيد  من نلف     قال: يا قالم نف اهلل جتاد  أماما   ياا قاالم ناف 
 سوا .

 
 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يخدم بنفسه في داره

وكان إذا جا  إىل بيت  التغل ب البيت  فكان ب م نة أهلا  يقااع اللحام وجيلام علاى 
الالااام حمقااراً  وكااان يلاااع أصااابل  وغ يتجدااأ قااط  حيلاا  لااات   ويرقااع ثوباا   وخيصااف نللاا   

  ويللاااف ناضاااح   ويضاااع ط اااو   بالليااال بياااد   وجياااالم وخيااادم نفسااا   ويللاااف البلاااا ويلقلااا 
الفقااارا   ويؤاكااال املسااااكا وينااااوهلم بياااد   قاااد كاااان يقضاااي بااااحل   وحيكااام بالفصااال  فيحبااا  

 أعدا   وأصدقا    وكان أميناً وفياً صا قاً  ح  كان يسمي  قوم  قبل نبوت  اةما.
                                                           

 .11ا مكا م اةنالق: ص  342
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 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( واألمانة

اهلل علي  وآل ( ملا أ ا  اهلجرة نّلف علياً لعلي  السالم( لقضاا   يونا    و وي أن  لصلى
و   الو امثع الا كانت عند   وغ يقل إن  ي رو من لرهم ة م يريدون قتل   فمااهلم حاالل  

 ة م كفا  حما بون.
 

 كان )صلى اهلل عليه وآله( بعيد المدى
انتلفاات قااري، عنااد بنااا  الكلبااة فاايمن وكااان لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( بليااد املااد،  وملااا 

يضااع احلجااار حكماااوا باااأن أول ماان يضااال  الااادانل علاااي م  فااإذا النااال لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( 
 يدنل وكان ذل  قبل نبوت   فقالوا: هذا حممد اةما قد  ضينا ب  حكماً.

 
 أعداء الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يعترفون بفضله

بالصاادق واةمانااة وكاال فضاايلة  حاا  أن اةناانم لقااي وغ تاا ل قااري، نفساا ا تلاايفف لاا  
أبااا ج اال يااوم بااد  فقااال لاا : يااا أبااا احلكاام لاايم هنااا قاااي وقااا  يساامع كالمنااا   ااربن عاان 
حممد لصلى اهلل عليا  وآلا ( صاا ق أم كااذوو فقاال أباو ج ال: واهلل إن حمماداً لصاا ق  وماا  

 كذو حممد قط.
م تت مونا  بالكاذو قبال أن يقاول ماا قاالو وسأل هرقل عن  أبا سفيان  فقاال: هال كنات

 قال: ا.
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( يرعى الغنم
وماان وفامثاا   أن عمااا  ل ضااوان اهلل علياا ( قااال: كناات أ عااى قنمااي قباال اإلسااالم وكااان 
حممااد لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يرعااى أيضاااً  فقلاات: يااا حممااد هاال لاا  ب فاا  فااإن تركت ااا باارقو 

من الغد  وقد سبق  حممد لصلى اهلل علي  وآل ( وهو قامثم ياذو  قنما  عان قال: نلم فجئت ا 
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 (.351الروضة قال: إن كنت واعدت  فكرهت أن أ عى قبل ل
 

 الرسول )صلى اهلل عليه وآله( لين العريكة
وكاااان لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( لاااا اللريكاااة يتحااار، أفضااال السااابل للوصاااول إىل الصااال  

 واهلدف والسالم.
ديبيااة  عااا  سااول اهلل علااي باان أج طالاا  لعلياا  السااالم( فقااال لاا : اكتاا  وب قصااة احل

بسم اهلل الرمحن الرحيم  فقاال  ساول قاري،  وهاو سا يل: أماا الرمحاان فاواهلل ماا أ  ي ماا هاو  
ولكاان اكتاا  لبساام  الل اام(  فقااال املساالمون: واهلل ا نكتب ااا إا بساام اهلل الاارمحن الاارحيم  

الة والسااالم: اكتاا  بساام  الل اام    قااال لللااي اكتاا : هااذا مااا فقااال الناال لللااي علياا  الصاا
قضى علي  حممد  سول اهلل  فقال س يل: لو كنا نللم ان   سول اهلل ما صد نا  عن البيت 
وا قاتلنا   ولكن اكت  حممد بن عبد اهلل  فقال النل لصلى اهلل علي  وآل (: إن لرسول اهلل 

سااا  الكتااااو وحماااا كلماااة  ساااول اهلل    كتااا  علاااي عليااا  وإن كاااذبتمون    أناااذ الرساااول بنف
 (.352الصالة والسالم حممد بن عبد اهلل مكان ل

إىل قاااا هاااذا كثاااا مماااا يااادل علاااى لااالبيت  الواسااالة  وأنالقااا  الكبااااة  وتواضااال  ووفامثااا  
وحكومتاا  الرلاايدة الااا غ يلاارف التااا ي  قبلاا  مثل ااا وا بلااد  إا ب تمااان علااي علياا  الصااالة 

 م  مما جي  أن يتخذها احلكام أسوة  إذا كانوا يريدون اهلل والدا  اكنرة.والسال
 

 لزوم التأسي بالنبي )صلى اهلل عليه وآله( 
وقااااااد قااااااال علااااااي علياااااا  الصااااااالة والسااااااالم: لفليتااااااأم متااااااأم بنبياااااا   وإا فااااااال ياااااااأمنّن 

ملياااون  (. نساااأل اهلل أن يوفقناااا حلركاااة إساااالمية عاملياااة  تنت اااي إىل حكوماااة ألاااف353اهللكاااة(ل
 مسلم  بفضل ااقتدا  بساة الرسول صلى اهلل علي  وآل .
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 نبذة من سيرة علي )عليه السالم( وحكومته الرشيدة وأقواله المأثورة
ونباادأ هااذا الفصاال مبقتافااام ماان فلساافة احلكاام عنااد اإلمااام علياا  الصااالة والسااالم ب 

لل د الاويل املذكو  ب  ج ع د  ملال  اةليف النخلي حا واّ  مصر  قال ب الة ذل  ا
 البالقة وقا 

لبسااام اهلل الااارمحن الااارحيم  هاااذا ماااا أمااار بااا  عباااد اهلل أماااا املاااؤمنا مالااا  بااان احلاااا ث  
 اةليف  ب ع د  إلي  حا وا  مصر  أمر  بتقو، اهلل  وإيثا  طاعت   واتبا  ما أمر ب  كتاب .

لي اااا  ول قبلااا  مااان عااادل   اعلااام ياااا مالااا   إن قاااد وج تااا  إىل باااال  قاااد جااارم ع
وجاااو   وإن الناااام ينذااارون مااان أماااو   ب مثااال مااااا كنااات تنذااار فيااا  إىل أماااو  الاااواة قبلاااا   

 ويقولون في  ما كنت تقول في م.
 (.354فليكن أح  الذنامثر إلي  ذناة اللمل الصاو(ل

 
 الحاكم والرحمة

 أللر قلب  الرمحة هلم فإن  فوق م.
وماان ناصااة أهلاا   وماان لاا  فياا  هااو، ماان أنصااف اهلل  وأنصااف النااام ماان نفساا   

 عيتااا   ولااايكن أحااا  اةماااو  إليااا  أوساااا ا ب احلااا   وأعم اااا ب اللااادل  وأال اااا لرضاااى 
 الرعية  فإن سخط اللامة جيحف برضا  اخلاصة  وإن سخط اخلاصة يغتفر مع  ضا اللامة.

 وليكن أبلد  عيت  من  أقرهبم مللاي  النام.
لاارا  وتيااراً  وماان لاارك م ب اكثااام فااال يكااونن لاا  إن لاار وت امثاا  ماان كااان قبلاا  ل 

بالمة    ليكن آثرهم عند  أقوهلم باحل  ل  وأ فق م بأهل الو   والصادق    حاث م علاى 
 (.355أا يارو  وأا يبحجو  بباطل غ تفلل ل

 
 ال يتساوى المحسن والمسيء

هاال اإلحسااان ب وا يكااونن احملساان واملسااي  عنااد  مبن لااة سااوا  فااإن ب ذلاا  ت هيااداً ة

                                                           
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  354
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  355
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 (.351اإلحسان  وتد يباً ةهل اإلسا ة على ذل   وأل م كالً من م ما أل م نفس ل
 

 إحسان الحاكم إلى الناس
واعلااام أنااا  لااايم لاااي  أ عاااى إىل حسااان لااان وال  برعيتااا  مااان إحساااان  إلاااي م و فيفااا  

 املؤونام علي م.
رعياة  وا فاادثن وا تانقض س اّنة صااحلة عمال هباا صاادو  هاذ  اةماة وصالحت علي اا ال

 (.357سّنة تضر بدي  من ماضي تل  السنن  وأكثر مدا سة الللما  ومناقدة احلكما ل
 

 الرعية طبقات
واعلااام أن الرعياااة طبقاااام ا يصااال  بلضااا ا إا بااابلض  وا قاااىن لبلضااا ا عااان بلاااض  
 فمن ا اجلنو   ومن ا كتاو اللامة واخلاصة  ومن ا قضاة اللدل وعمال اإلنصااف وأهال اجل ياة
واخلراج من أهل الذمة ومسلمة النام  ومن ا التجا ة وأهل الصناعام  ومن ا الابقاة السافلى 
من ذوي احلاجام واملسكنة  وكل قد يى اهلل ل  س م  ووضل  علاى حاد  وفرضا  ب كتابا   

 (.358أو سنة نبي ل
 

 استقامة العدل
 رعية.إن افضل قرة عا الواة استقامة اللدل ب البال   ول و  مو ة ال

 
 كيف يكون القاضي؟

اناايف للحكاام بااا النااام أفضاال  عيتاا  ب نفساا  مماان ا تضااي  باا  اةمااو  وا فكماا  
 اخلصوم.

   انذر أمو  عمال  فاستلمل م انتبا اً وا توهلم حماباة وأثرة.
                                                           

 .53ا  ج البالقة: الكتاو  351
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  357
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أسبم علي م اة تاق  فإن ذل  قوة هلم على استصاالح أنفسا م  وقاىن هلام عان تنااول 
 ما فت أيدي م.

 (.352حجة علي م إن نالفوا أمر     تفقد أعماهلملو 
 

 الرقابة على الموظفين
وابلث الليون من أهل الصادق والوفاا  علاي م  وتفّقاد أمار اخلاراج مباا يصال  أهلا   فاإن 

 ب إصالح م صالحاً ملن سواهم  ةن النام كل م عيال على اخلراج.
 

 االهتمام بالتجار
وأوِص هبااام ناااااً  واعلااام ماااع ذلااا  أن ب كثاااا   اساااتوص بالتجاااا  وذوي الصاااناعام 

ماان م ضاايقاً فاحداااً ولااحاً قبيحاااً واحتكااا اً للمنااافع وفكماااً ب البياعااام وذلاا  باااو مضاارة 
لللامااة وعياا  علااى الااواة  فااامنع عاان ااحتكااا  فماان قااا ف حكاارة بلااد  ياا  إيااا  فَنّكاال باا  

 (.310وعاقب  من قا إسرافل
 

 الطبقة المحرومة
 ب الابقة السفلى من الذين ا حيلة هلم من املساكا واحملتاجا  اجلل هلام   اهلل اهلل

قسماً من بيت املال وا تدخص عن م  وا تصلر ند  هلم  وتفقد أمو  من ا يصل إلي  
من م ثقت  من أهل اخلدية والتواضع لافع إلي  أماو هم  واجلال لاذوي احلاجاام وقتااً تفارر 

 جملساً عاماً فتتواضع في .هلم في  لخص  وجتلم هلم 
وبلِّااااد عاااان م جنااااد  وأعواناااا  ماااان حراساااا  ولاااارطت   حاااا  يكلماااا  مكلم اااام قااااا 

 (.311متلتع    احتمل اخلرق من م واللي ون  عن م الضي ل
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 الحاكم بدون حاجب
وا تاااولن احتجاباا  عاان  عيتاا   فااحتجاااو ماان م يقاااع عاان م علاام مااا احتجبااوا  

 ا الواي بدر ا يلرف ما توا ، عن  النام من اةمو . ون  فيداو احل  بالباطل  وإت
  إن للااواي ناصااة وباانااة فااي م أسااتئثا  وتااااول وقلااة إنصاااف  فاحساام مااا ة أولئاا  

 بقاع أسباو تل  اةحوال. 
 (.312وال م احل  من ل م  من القري  والبليدل

 
 الوفاء بالعهد

 وحق  ع د  بالوفا  وا   ذمت  باةمانة.
فاارامثض اهلل لااي  النااام ألااد علياا  اجتماعاااً مااع تفاارق أهااوامث م وتدااتت  فإناا  لاايم ماان

 آ امث م من تلذيم الوفا  بالل و .
وا  فر بذمت   وإيا  والدما  وسفك ا بغا حل ا  وا عذ  ل  عناد اهلل وا عنادي 

 (.313ب القتل اللمدل
 

 أخالقيات الحاكم 
 إلطرا .وإيا  واإلعجاو بنفس  والثقة مبا يلجب  من ا وح  ا

 وإيا  واملن على  عيت  بإحسان   أو أن تلدهم فتتبع موعد  الف .
 وإيا  واللجلة باةمو  قبل أوا ا  أو التساقط في ا عند إمكا ا فضع كل أمر  موضل .

 أنبذ محية أنف  وساة حد  وساوة يد  وع و لسان .
تملااا  واحااايفم مااان كااال ذلااا  بكاااف الباااا  ة وتاااأنا السااااوة حااا  يساااكن قضاااب  ف

 (.314اانتيا ل
 

                                                           
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  312
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  313
 .53ا  ج البالقة: الكتاو  314
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 كتابه )عليه السالم( إلى رفاعة

وكتاااا  لعلياااا  السااااالم( إىل  فاعااااة ملااااا استقضااااا  علااااى اةهااااوات كتاباااااً فياااا : ذ  املاااااامع 
 ونالف اهلو، وتين الللم بسمت صاو.

نلم عون الادين الصارب  لاو كاان الصارب  جاال كاان  جاالً صااحلاً  إياا  واملاللاة فإ اا مان 
ا فضاار جملساا  ماان ا يدااب     ااا لااو   واقااض بالذاااهر وفااوض إىل السااخف والنذالااة  

اللاغ و   عن  البااطن  واحسا  وأّ   لايم ب الادين إلاكال ا ناا  فيا  سافي اً وا فقي ااً  
 أما الفقي  فيح ن  نا  وأما السفي  فيخ ي  لر .

فساااا  وا جتااااا ل أهاااال الكتاااااو إا بااااالا هااااي أحساااان بالكتاااااو والساااانة  وا تلااااو  ن
 (.315الضح   فان  يذه  الب ا   وجيّر  اخلصوم على ااعتدا ل

 
 

 تجنب الحاكم الرشوة
إيااا  وقبااول التحااف ماان اخلصااوم وحاااذ  الدنلااة  ماان امثااتمن اماارأة محاا   وماان لاااو ها 
فقبااال من اااا نااادم  احاااذ   ملاااة املاااؤمن  فإ اااا تقصاااف مااان  مل اااا  وتافااائ  اااو  النااااان عااان 

تن ر السامثل  وا جتالم ب جملم الفقي  قا الفقي   وا تدااو  صاحب ا  ا تبيف اخلصوم وا 
ب القضا   فإن املداو ة ب احلارو ومصااو اللاجال والادين فلايم باالرأي إتاا هاو ااتباا   وا 

 تضيع الفرامثض  وتتكل على النوافل  أحسن إىل من أسا  إلي .
أعااا   والاكر  واعف عمن للم   وا   من نصر   واعِط من حرم   وتواضاع ملان

 اهلل على ما أوا   وامحد على ما أبال .
 (.311الللم ثالثة: آية حمكمة  وسنة متبلة  وفريضة عا لة  ومالك ن أمرنال

 
 شعبية الحاكم

                                                           
 .347  ص17ا مستد   الوسامثل: ج  315
 .348  ص17ا مستد   الوسامثل: ج  311
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وقااد كاناات لااالبية احلاااكم ب هااااتا احلكااومتا إىل أبلاااد حااد يتصاااو   كمااا أن حرياااة  
راً ب جتا تااا  وب ت اعتااا   وب الدااال  أيضااااً كانااات إىل أبلاااد حاااد يتصاااو   فالدااال  كاااان حااا

صناعت   وب سفر   وب إقامت   وب عمران   وب جتمل   وب إبدامثا  الارأي  وب ساامثر لاؤون   
فاة ض هلل  وملن عمرها واملسلمون كل م عبيد اهلل  وكان احلااكم يسااعد الفقارا  وامللاوتين ب 

ماران  وغ يكان هنالا  قياد أو لار   تلما اة ض: ت اعة أو عما ة أو قاها. ولاذا اتساع الل
 وا جنسية  وا جوات  وا  نصة  وا هوية  وا ما ألب .

 
 االكتفاء الذاتي في زمن اإلمام )عليه السالم(

وقااد و   ب حااديث عاان اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( أناا  قااال: إن أعاياات كاال 
حلرياة املمنوحاة مان قبال اإلساالم الاا من ب بال ي املسكن والرتق واملا . وكاان ذلا  بفضال ا

طبق ااااا أمااااا املااااؤمنا علياااا  الصااااالة والسااااالم  فااااإذا كاناااات اة ض هلل وملاااان عمرهااااا وغ تكاااان 
حاواج   فاإن كال إنساان يبا  لنفساا   ا اً  إذ اكجار واجلاص والااا واخلدا  احملتااج إلي ااا ب 

لة التحصاااايل وحريااااة بناااا  السااااقوف واةبااااواو ومااااا ألااااب   كل ااااا مااان وامثااااد اة ض وهااااي ساااا 
اإلنساان وعامال الاا من ووجاو  املااوا  اةولياة ينضام بلضاا ا إىل بلاض  وتسااب  أن يكاون لكاال 

 إنسان مسكن. 
 

 سعة عاصمة اإلمام )عليه السالم(
ولقد ذكر املؤ ناون أن نفاوم الكوفاة وصالت ب أياام اإلماام أماا املاؤمنا عليا  الصاالة 

 والسالم إىل أ بلة ماليا نسمة.
 البال  اإلسالمية  توسيع

بينما كانت الكوفة مدينة جديدة البنا  غ مير على عمرها ح  عدارون عامااً وب تماان 
احلجاااج بنياات لواسااط( وصااا  هلااذ  املدينااة ب ماادة أقاال ماان عداارين ساانة  انيااة آاف لااا    

 وكانت للبصرة مامثة وعدرون ألف  ر  يسقي اة ض.
علي  السالم( وما ألب ( فقاد كانات نفوسا ا أكثار أما بغدا  لب عصر اإلمام الصا ق ل

من عدرة ماليا  إن مما ا ل  فيا  أن احلااكم كاان جاامثراً كاحلجااج وهاا ون  لكان القاوانا 
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 السامثدة ب البال  اإلسالمية كانت قوانا إسالمية.
 

 
 دكاكين مجانا  للناس

لسااااالم بااااىن  كاااااكا ب وقااااد و   ب التااااا ي : أن اإلمااااام أمااااا املااااؤمنا علياااا  الصااااالة وا
 الكوفة  وأعااها للنام جماناً بدون أجرة.

أماا الاارتق واملااا  فكاان كاال إنسااان ياتمكن ماان حفاار البئار  وماان جاار القنااة والن اار  كمااا  
كان كل إنسان حراً ب جتا ت  يساافر أينماا لاا   ويكتسا  كيفماا يرياد  وحياوت املباحاام مان 

والغابام وما ألب   فلماذا ا يكون للنام املسكن  ملدن وصيد  واانتفا  باةلجا  املباحة
 واملا  والرتق  والواي ا يتصرف ب اةموال ح  مبقدا  إنسان عا ي.

 
 علي )عليه السالم( يحكم أكبر دولة في العالم

وهكذا جرم اةمو  بلد  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( حا  وصالت إىل علاي لعليا  
حيكام أكارب  ولاة ب اللااغ ذلا  الياوم ضاا بة مان أواساط أفريقياا  الصالة والسالم( حياث كاان

إىل أواساااط آسااايا مماااا هاااي ب نريااااة الياااوم عدااارام الااادول فكانااات ب تلااا  الدولاااة الواحااادة 
الكباااااة: اجلنساااايام والقوميااااام واللغااااام املختلفااااة وكااااان البلااااد ب تمااااان علااااي علياااا  الصااااالة 

   فكااان الساااامثر يساااا مااان مصااار إىل احلجاااات إىل والسااالم بلاااداً واحاااداً ا حاااواج  جغرافياااة فيااا
الاايمن إىل اللااراق إىل اخللاايج إىل إيااران واىل قاهااا  وهااو ب بلااد   واملساالمون كل اام أنااوة  أمااا 

 قا املسلما ف م نذرا هم ب اخلل .
 

 اإلمام )عليه السالم( يطلب رضا اهلل ورضا الناس
عاااة لرضااا اهلل و ضااا النااام  وكااان وقااد كااان علياا  الصااالة والسااالم ماان ألااد النااام مرا

عااا اً عفيفاااً تاهااداً عاان احلاااام متخااذاً مباادأ الدااو ،  وإن كااان هااو نليفااة  سااول اهلل حقاااً  
وامللااا ماان قباال اهلل ساابحان  وتلاااىل صاادقاً  لكاان مااع ذلاا  ملااا وصاال احلكاام إلياا  غ يقبلاا  إا 

 بإحلاح من املسلما وإصرا  لديد.
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 تيار الناساإلمام )عليه السالم( واخ

فقد ذكر املؤ نون أن  بلد مقتل الثالث جا   املسلمون  وفي م تعما  أصحاو  ساول 
اهلل مااان امل ااااجرين واةنصاااا   والاااذين اتبلاااوهم بإحسااااان  والاااذين جاااا وا مااان مصااار والكوفااااة 
والبصااارة وقاهاااا  فقاااالوا ياااا أباااا احلسااان هااال نبايلااا و فقاااال لعليااا  الساااالم(: ا حاجاااة ي ب 

لوا: ماا خنتاا  قاا   فاانتلفوا إليا  مارا اً وتكارا اً  وأصاروا عليا  إصارا اً  ونارج لعليا  أمركم  فقاا
السااالم( إىل الساااوق فاتبلااا  الناااام وبّداااوا ب وج ااا   وأصااروا عليااا   فااادنل حاااامثط بااا  عمااارو 
وقال ةج عمرة: أقل  الباو فجا  النام فقرعوا فدنلوا وفي م طلحة وال با  فقااا: ياا علاي 

 (.317فبايل  طلحة وال با و  اكنرونل ابسط يد 
 وب اخلابة الدقدقية تذكا هبذ  احلقيقة.

 
 السياسة العامة لإلمام )عليه السالم(

وقد أوج  اإلمام سياست  اللامة ب نابة ناب ا ب أوامثل استخالف  فقال علي  الصالة 
ا  ج اخلا هتتدوا  وأصدفوا عن والسالم: لإن اهلل أن ل كتاباً ها ياً بّا في  اخلا والدر  فخذو 

ياات الدااّر تقصاادوا  الفاارامثض الفاارامثض أّ وهااا إىل اهلل تااؤ ّكم إىل اجلنااة... اتقااوا اهلل ب عبااا   
 (.318وبال   فإنكم مسؤولون ح  عن البقا  والب امثم(ل

وقال للمسلما عند إصرا هم بأن يباايلو : ل عاون والتمساوا قااي فإنّاا مساتقبلون أماراً 
و  وألوان ا تقوم ل  القلوو  وا تثبت علي  اللقول  وإن اكفاق قد أقامت واحملجة قد ل  وج

تنكااااارم واعلماااااوا أن إن أجباااااتكم  كبااااات بكااااام ماااااا أعلااااام وغ أصااااام إىل قاااااول القامثااااال وعتااااا  
 (.312اللات (ل

فلما أصر القاوم علاى مبايلتا  وقبال  عاوهتم وباايلو   قاال عليا  الصاالة والساالم: لذماا 
هينة وأنا ب  تعيم إن من صرحت ل  اللرب عما با يدي  من املاثالم حج تا  التقاو، مبا أقول   

                                                           
 .7  ص22ا  ا  اةنوا : ج  317
 .117ا  ج البالقة: اخلابة  318
 .181  ص1ا لرح  ج البالقة  حممد عبدة: ج  312
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عن تقحم الدب ام  أا وإن بلياتكم قاد عاا م ك يئت اا ياوم بلاث اهلل نبايكم صالى اهلل عليا  
وآلااا   والاااذي بلثااا  بااااحل  لتبلااابلّن بلبلاااة  ولتغاااربلن قربلاااة ولتسااااطّن ساااو  القاااد   حااا  يلاااو  

عالكم أسفلكم  وليسبقن سابقون كاانوا قصاروا  وليقصارن ساابقون كاانوا أسفلكم أعالكم  وأ
 (.370سبقوا(ل
 

 كيف بايعوا اإلمام )عليه السالم( ؟
وقد وصف لعلي  السالم( ب نابة أنر، كيفية مباايلت م لا   وإصارا هم عليا   وفقا  

 الدو ، بالنسبة إلي  بقول :
اككتم علي تدا  اإلبل اهلايم علاى لوبساتم يدي فكففت ا  ومد نوها فقبضت ا    تد

 (.371حياض ا يوم و و ها ح  انقالت النلل وسقات الر ا  ووطئ الضليف(ل
وب نابااة أناار، لاا : لفمااا  اعاا  إا والنااام كلاارف الضاابع إّي ينثااالون علااّي ماان كاال 

 (.372جان  ح  لقد وطئ احلسنان ول  عافاي  جمتملا حوي كربيضة الغنم(ل
بااايلو  كلبااد اهلل باان عماار وقااا  تاارك م لعلياا  السااالم( ولااأ م وغ وحاا  إن الااذين غ ي

 يقل إن  ا بد هلم من املبايلة.
 

 اإلمام )عليه السالم( ال يقبل الحكم المنحرف
ومن لدة و ع  أنا  ب الداو ، ملاا أصاروا عليا  باأن يكاون نليفاة علاى لار  كتااو اهلل 

وسنة  ساول  فانلم وأماا سااة الدايخا فاال  وسنة  سول  وساة الديخا قال: لأما كتاو اهلل 
 (.373وإتا باجت ا   أيي(ل

فقد تار  اخلالفاة الاويلاة اللريضاة لرفضا  لارطاً واحاداً هاو لار  لسااة الدايخا(  ماع 
أنا  لااو كاان ماان أهاال الادنيا واملنصاا  واجلااا  وماا ألااب  لكاان قباال الداار    يتخلاى عناا   كمااا 

  بال أقال مولاف أحيانااً يكاذو كاذبام للوصاول إىل هو كذل  بالنسبة إىل كثاا مان احلكاام
                                                           

 .41  ص1ا لرح  ج البالقة  حممد عبدة: ج  370
 .222  ص2ا لرح  ج البالقة  حممد عبدة: ج  371
 .31  ص1ا  ج البالقة  لرح حممد عبدة: ج  372
 .123  ص10ا الغدير  لللالمة اةمي : ج  373
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  اهم ملدو ة وجا  صغا حقا  وقد نر، أن ثالث اخللفا  قبال هاذا الدار  الثالاث لكنا  غ 
 يِف ب .
 

 اإلمام )عليه السالم( والخط الصحيح
وحيااث  أ، اإلمااام عليااا  الصااالة والسااالم بلاااد أن بويااع لاا  باخلالفاااة أن هنااا  نااااا: 

الم والقرآن والنل واةمة  ونط ااحنراف الذي حاصل  عصايان اهلل وااحناراف نط اهلل واإلس
عاان سااااة الرساااول وسااح  الضااالفا  وتقوياااة احملتكااارين واملسااتغلا  انتاااا  اخلاااط اةول: م ماااا 
جرم علي  مان النوامثا  واحملان ولاذا بقاي اإلماام لعليا  الصاالة والساالم( لالبيًا ا باإلضاافة إىل  

م اهلل ساابحان  وتلااااىل ا إىل هاااذا اليااوم واىل أن تقااوم الساااعة وغ يباااال أن كوناا  متبلاااً ملرضااا
 يكون اخلط اكنر حيا ب .

 
 

 الخطوط المنحرفة
 ( ما لاهر  الدين فقط كما ب اخلوا ج.1ل 
 ( أو الدنيا فقط كما ب ملاوية وأصحاب .2ل 
 ( أو الدين املم وج بالدنيا كما ب أهل اجلمل. 3ل 
 

 
 ه السالم( يعزل قاضيهاإلمام )علي 

وكااان لعلياا  السااالم( حريصاااً علااى اللاادل حاا  أناا  عاا ل قاضااي  أبااا اةسااو  الااد ي مااع 
علم  وعدالت  وفضل   وعلل  بأن يللو صوت  صوم اخلصما  فإن  ملا ع ل أبا اةسو  جا    

و كااالم وقاال يااا أمااا املاؤمنا: لِغَ عاا لت  ومااا نناات وماا جنياات  قااال: إن  أيات كالماا  يللاا
 (.374اخلصما(ل
 

                                                           
 .352  ص17وسامثل: جا مستد   ال  374
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 اإلمام )عليه السالم( يعاتب واليه
وحاا  أن والياا  علااى البصاارة ملااا حضاار مأ بااة بلااض فتيا ااا كتاا  إلياا  كتاباااً توبيخياااً كمااا 

 سيأيت  وكان لعلي  السالم( يراعي  ضى النام إىل أبلد حد ب إطا   ضا اهلل سبحان .
 

 أخالقيات اإلمام )عليه السالم( في حكومته
د كان علي لعلي  السالم( ب حكومت  يتبع آثا  الرسول لصلى اهلل علي  وآلا (  كماا  وق

كاااان قبااال حكومتااا  كاااذل   فكاااان علاااي لعليااا  الساااالم( احلااااكم  جاااالً عاااا اً فاضاااالً لااالبياً 
استدا ياً إىل أبلد احلدو   كما أن الدل  ب تمان علي لعلي  الساالم( ا مسالم م وكاافرهم ا  

مة و فا  لامل من أقصى باال   لعليا  الساالم( إىل أقصاى باال    وقاد تقادم كانوا ب حرية تا
 الكالم بأن   مثيم أكرب  ولة ب عاغ ذل  اليوم.

 
 نماذج من السيرة العلوية

 و، هاااا ون بااان عنااايفة  عااان أنيااا   عااان أبيااا   قاااال  نلااات علاااى علاااي لعليااا  الساااالم( 
ياا   فقلاات: يااا أمااا املااؤمنا إن اهلل باااخلو ن  ب فصاال الدااتا  وعلياا  نلاا  قايفااة وهااو يرعااد ف

جلل ل  وةهل  ب هذا املال نصيباً  وأنات تفلال هاذا بنفسا  فقاال: واهلل ماا أ ت كام لايئاً 
 (.375وما هي إا قايفا الا أنرجت ا من املدينةل

وحياادث الاارواة أن اإلمااام ملااا  ناال الكوفااة غ ياادنل القصاار املباا  ل ماارا  وإتااا آثاار أن 
 لفقرا .يسكن مساكن ا

نلم  بلدما استت  لا  اةمار ول ارم اةماو   مادانل ا و ا ج اا كاان يساكن ب بيات 
اإلما ة  لكن با اإلما ة ب أيام اإلمام ا حاج  ل   وا تدريفام  وإتا كانت حمالً لقضا  

 حوامثج النام.
 

 مأكل اإلمام )عليه السالم(

                                                           
 .334  ص31ا  ا  اةنوا : ج  375



 

 228 

لات علاى علاي لعليا  الساالم( و و، النضر بن املنصاو   عان عقباة بان علقماة قاال:  ن
فاإذا باا يديا  لاو حاامض آذتا  محوضات  وكسارة يابساة  فقلات: ياا أماا املاؤمنا أتأكال مثال 
هذاو فقال ي: ليا أباا اجلناوو  أيات  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( يأكال أيابم مان هاذا  

 .(371ويأكل أندن من هذا  فإن أنا غ آنذ مبا أنذ ب  نفت أن ا أحل  ب (ل
 

 عدل اإلمام )عليه السالم( في المال
وذكاار عاصاام باان كلياا   عاان أج  أناا  قااال: قاادم علااى علااي لعلياا  السااالم( مبااال ماان 
أصااب ان فقساام  علااى ساابلة أساا م لةناا  كاناات ب الكوفااة ساابلة حمااالم( فوجااد فياا   قيفاااً 

 (.377فقّسم  على سبلة  و عى أمرا  اةسبا  فأقر  بين م لينذر أي م يلاي أوًال
وذكر حيا  بان مسالمة: أن عليااً عليا  الصاالة والساالم اساتلمل عمارو بان مسالمة علاى 
أصب ان فقدم ومل  مال كثاا وتقااق في اا عسال ويان فأ سالت إحاد، بناام علاي إىل عمارو 
تال  من  ينااً وعسااًل  فأ سال إلي اا لارف عسال ولارف يان  فلماا كاان الغاد نارج اإلماام 

سال ليقسام فلاد ال قااق فنقصات تقاا  فساأل  عن ماا فكتما   علي وأحضر املال والسمن والل
وقااال: حناان حنضاارمها فلاا م علياا  إا ذكرمهااا لاا  فااأنرب  فأ ساال علااي إىل ابنتاا  فأنااذ الاا قا من ااا 
فرآمهااا قااد نقصااا فااأمر التجااا  بتقااومي مااا نقااص من مااا  فكااان ثالثااة   اهاام  فأ ساال إىل ابنتاا  

 فأنذها من ا   قسم اجلميع.
ن: أن علياااً علياا  الصااالة والسااالم غ يااو آجاارة علااى آجاارة  وا لبنااة علااى و و، سااليما

 (.378لبنة  وا قصبة على قصبةل
 

 اإلمام )عليه السالم( يمشي لقضاء حاجة امرأة
وعااان اإلماااام البااااقر لعليااا  الساااالم(  أنااا   جاااع علاااي لعليااا  الساااالم( إىل  ا   ب وقااات 

 وأنااااف  وتلاااد، علاااّي وحلاااف ليضااارب   القااايض  فاااإذا امااارأة قامثماااة تقاااول: إن توجاااي للمااا 
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فقاال: ياا أمااة اهلل حا  يارب  الن ااا    أذها  ملاا  إن لاا  اهلل  فقالات: يدااتد قضاب  وحاار   
علاايَّ فاأطااأ لعلياا  السااالم(  أساا      فلاا  وهااو يقااول: ا واهلل أو يؤنااذ للمذلااوم حقاا  قااا 

فخارج الدااو  فقاال علاي  متلتع  أين من ل و فمضى إىل باب  فوقف  فقال: الساالم علايكم
لعلي  السالم(: يا عبد اهلل  ات  اهلل فإن  قد أنفت ا وأنرجت ا  فقال الف : وما أنت وذا   
واهلل ةحرقن ااا لكالماا   فقااال أمااا املااؤمنا: آماار  بااامللروف  وأ ااا  عاان املنكاار  تسااتقبل  

م عليكم يا أماا املاؤمنا  باملنكر  وتنكر امللروف قال: فأقبل النام من الارق ويقولون: سال
فساااقط الرجااال باااا يديااا : وقاااال: أماااا املاااؤمنا أقلااا  عثاااريت  فاااواهلل ةكاااون هلاااا أ ضااااً تااااؤن  
فأقمااد علااي لعلياا  السااالم( ساايف   وقااال: يااا أمااة اهلل ا نلااي من لاا   وا تلجئااي توجاا  إىل 

 (.372مثل هذا أو لب  ل
 

 اإلمام عليه السالم يرعى اليتامى
يال:أن علياااً عليا  الصااالة والساالم كااان يادعو اليتااامى فايالم م اللساال  و و، أباو الاف

(  وكااان ذلاا  فياا  إقتاادا اً برسااول اهلل  380حاا  قااال بلااض أصااحاب : لااو  م إن كناات يتيماااًل
حيث كان  سول اهلل ا  لاو  ا   علاى صاغرها مان يتايم  وكاان يقاول: ناا بياوتكم بيات فيا  

 (.381يتيمل
 

 فو عن المذنب اإلمام )عليه السالم( يع
وكان لعلي  السالم( يدفع السايئة باحلسانة  وقاد بلاث أماا املاؤمنا إىل لبياد بان عااا   
التميمااي لب كااالم بلغاا ( فماار باا  إىل أمااا املااؤمنا ب باا  أسااد  فقااام إلياا  نلاايم باان  جاجااة 

ملقااام اةساادي فأفلتاا   فبلااث أمااا املااؤمنا فااأتو  باا   وأماار باا  أن يضاارو فقااال لاا  نلاايم: إن ا
ملاا  لااذل  وإن فراقاا  لكفاار فلمااا يااع ذلاا  مناا  قااال: قااد عفونااا عناا   إن اهلل عاا  وجاال 

(  أما قول  إن املقام مل  لذل فسيئة اكتسابت ا  382يقول: لا فع بالا هي أحسن السيئة(ل
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 (.383وأما قول : إن فراق  لكفر فحسنة اكتسبت ا  ف ذ  هبذ ل
علاااي لاااذل( فاااإن اإلنساااان الاااذي ا يرياااد أقاااول: أنااااأ الرجااال ب تعمااا  لإن املقاااام ماااع 

 اللدالة إذا أ قم على اللدالة  آها ذًا  ف ل كان من احل  أن يفلت جمرماًو.
 

 لباس اإلمام )عليه السالم( المرقع 
وقااااال لعلياااا  السااااالم( ب كلمااااة لاااا : لقااااد  قلاااات مااااد عا هااااذ  حاااا  اسااااتحييت ماااان 

 (.384 اقل ال
لعليا  الساالم( قاال: ت وجات فاطماة لعلي اا وعن السيد بن طاووم  عن أماا املاؤمنا 

 السالم( وما كان ي فراذ.
وجااا  ب بلااض التااوا ي : إن اإلمااام جااا  بالرماال ففرلاا  ب قرفتاا  ليلااة تواجاا  هبااا علي ااا 

 الصالة والسالم.
 

 اإلمام )عليه السالم( يعرض سيفه للبيع
عداااا  ملاااا  وذام ماارة عااارض سااايف  للبياااع قاااامثاًل: لمااان يدااايفي سااايفي  ولاااو كاااان عنااادي

(. وقاااد كانااات الكوفااة عاصااامت  لعليااا  السااالم(  واملاااال يااادّ  علياا  مااان كااال جانااا  385بلتاا (ل
 ومكان.

وب مارة أناار، عارض ساايف  علاى البيااع  وقاال: ماان يدايفي ساايفي ولاو كااان عنادي  اان 
 (.381أتا  ما بلت ل

 
 اإلمام )عليه السالم( ال يضع لبنة على لبنة

الساالم( أنا  وي  ام سانا ماا وضاع آجارة وا لبناة  وب  واية عن اإلمام الباقر لعليا  
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 (.387وا أقاع قايلاً  وا أو ث بيضا  وا محرا ل
وعاان اةصااابم بااان نباتااة  أنااا  قاااال علااي لعليااا  الساااالم( ةهاال البصااارة:  نلااات بال كااام 
بأياي هذ  و حلي و احلاا هاا هاي  فاإن أناا نرجات مان بال كام بغاا ماا  نلات فاإن  مان 

 (.388اخلامثنال
وب  واية أنر،  أن  قال: يا أهل البصرة ما تنقمون م  إن هذا ملن ق ل أهلي  وألا  

 (.382إىل قميص ل
 

 غذاء اإلمام )عليه السالم(
وب  واية أن  ترصد عمرو بن حريث قذا    فأتات فّضاة هاراو  تاوم فاأنرج منا  نبا اً 

   قالات: كنات أفلال فن اان  متغااً ندناً  فقال عمرو: يا فّضاة لاو خنلات هاذا الادقي  وطيبتا
وكنت أضع ب جراب  طلاماً طيباً فخاتم جرابا     إن أماا املاؤمنا فتّا  ب قصالة وصا  عليا  
املا     ذّ  علي  املل  وحسر عن ذ اع   فلما فرر قال: يا عمرو لقاد نانات هاذ  ا وماّد ياد  

 (.320 ي لإىل حماسن  ا ونسرم هذ  أن أ نل ا النا  من أجل الالام  هذا جي
و آ  عاادي باان حاااذ  وبااا يدياا  لااّنة في ااا قااراح مااا  وكساارام نباا  لاالا وملاا  فقااال: 
إن ا أ ، لاا  يااا أمااا املااؤمنا لتذاال  ااا   طاوياااً جماهااداً  وباللياال ساااهراً مكابااداً    يكااون 

 هذا فاو  و فقال لعلي  السالم( للراً:
 (321كفي ااالعلاّال النفم بالقنو  وإا***طلبت من  فوق ما ي

 
 اإلمام )عليه السالم( يختار الثوب األرخص

ونذاار علااي لعلياا  السااالم( إىل فقااا ناارق كاام ثوباا   فخاارق لعلياا  السااالم( كاام قميصاا  
 .-وألقا  إلي  ا وكأن  أ ا  أن يرقل  ب  
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وب  واية اإلمام البااقر: أن عليااً لعليا  الساالم( أتاى البا اتين  فقاال لرجال: بلا  ثاوباو 
لرجل: يا أما املؤمنا عندي حاجتا   فلماا عرفا  مضاى عنا  فوقاف علاى قاالم فأناذ فقال ا

ثااوبا أحاادمها بثالثااة   اهاام  واكناار بااد مها  فقااال: يااا قناارب نااذ الااذي بثالثااة  فقااال قناارب: 
أناااات أوىل باااا   تصاااالد املناااارب و ااااا  النااااام  فقااااال: أناااات لاااااو ولاااا  لاااار  الدااااباو  وأنااااا 

  يلات  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( يقاول: ألبساوهم أستحيي من  ج أن أتفضل عليا 
مما تلبسون  وأطلموهم مما تأكلون  فلما لبم علي لعلي  الساالم( القمايص مادَّ كاّم القمايص 
فااأمر بقالاا  وا اااذ  قالناام للفقاارا   فقااال الغااالم: هلاام أكفاا  ا أي أنيااا و قااال:  عاا  كمااا 

الباامثع للثاوو فقاال: إن ابا  غ يلرفا   وهاذان  هو  فإن اةمرأسر  من ذل  فجا  أبو الغالم
 (.322  مهان    ما  فقال: ما كنت ةفلل قد ماكست  وماكس  واتفقنا على  ضال

 
 لم يشبع اإلمام )عليه السالم( قط

وياااااروي أنااااا  لعليااااا  الساااااالم( ماااااا لااااابع مااااان طلاااااام قاااااط  وكاااااان أندااااان الناااااام أ امااااااً 
 (.323وملبساًل

:  نلات إليا  ياوم عياد فقادم جرابااً  تومااً  فوجادنا فيا  و و، عبد اهلل بان أج  افاع قاال
نب  للا يابساً مرصوصااً  فقاّدم فأكال منا   فقلات: ياا أماا املاؤمنا  فكياف  تما و فقاال: 

 (.324نفت هذين الولدين  أي احلسنا أن يلتا  بسمن أو تيتل
ام الغلايظ وكان ثوب  مرقلاً هلد تاا ة ولياف أنار، ونلاال  مان لياف  وكاان يلابم الكربا

فاإذا وجااد كماا  طااويالً قالاا  بداافرة  وكااان يأتاادم إذا امثتاادم ااال أو مبلاا   فااإن ترقااى عاان ذلاا  
فبااابلض نباااام اة ض  فاااإن ا تفاااع عااان ذلااا  بقليااال فمااان ألباااان اإلبااال  وا يأكااال اللحااام إا 

 (.325قلياًل  ويقول: ا جتللوا باونكم مقابر احليوانل
 

 نة مرةاإلمام )عليه السالم( يأكل اللحم كل س
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وب  وايااة أناا  علياا  الصااالة والسااالم كااان يأكاال اللحاام كاال ساانة ماارة ب عيااد اةضااحى  
ويقااول: إن أعلاام أن الكاال يااأكلون اللحاام ب هااذا اليااوم  فكااان تركاا  اللحاام ملواساااة املساالما 

 وسامثر من ب بال  .
 

 اإلمام )عليه السالم( يخدم الضيف
أو وابان  فقاام إلي ماا وأكرم ماا وأجلسا ما ومن تواضال  لعليا  الساالم( أنا  و   عليا  

ب صااااد  ا لاااام وجلاااام بااااا أياااادي ما    أماااار بالالااااام فأحضاااار فااااأكال مناااا     جااااا  قناااارب 
بادت وإبري  ند  ومنديل لليبم وجا  ليص  علاى ياد الرجال  فقاام أماا املاؤمنا لعليا  

ؤمنا اهلل يااران وأناات الساالم( وأنااذ اإلبرياا  ليصاا  علاى يااد الرجاال  فقااال الرجاال: ياا أمااا املاا
تصاا  علااى ياادي املااا و قااال: اقلااد وأقساال  فااإن اهلل عاا  وجاال ياارا  وأنااو  الااذي ا يتمياا  
عنا  وا يتفضاال علياا  خياادم   يرياد بااذل  ب ندمتاا  ب اجلنااة  مثال عداارة أضاالاف عااد  
أهاال الاادنيا وعلااى حساا  ذلاا  ب مماليكاا  في ااا  فقلااد الرجاال فقااال لاا  علااي لعلياا  السااالم(: 

ت بلذيم حقي الذي عرفت  ملا قسلت مامئناً كما كنت تغسل لو كاان الصااو عليا  أقسم
املا  قنرباًو ففلل الرجل ذل   فلما فارر نااول اإلبريا  حمماد بان احلنفياة  وقاال: ياا با  لاو كاان 
هاذا ااباان حضارن  ون أبياا  لصااببت علاى يااد   ولكاان اهلل عا  وجاال يااأن أن يساّو، بااا اباان 

مكاان  لكان قاد صا  اةو علاى اةو فليصا  اابان علاى اابان  فصا  وأبي  إذا ال ماا 
 (.321حممد بن احلنفية على اابنل

وعن اإلمام الصا ق لعلي  السالم(: كان أما املؤمنا لعليا  الساالم( حيتاا  ويساتقي 
 (.327ويكنم  وكانت فاطمة علي ا السالم تاحن وتلجن و ب ل

 
 نفسهاإلمام )عليه السالم( يشتري من السوق ب

و وي أن عليااااً الااايف، ناااراً بالكوفاااة  فجللااا  ب طااارف   امثااا   فتباااا   الناااام إىل محلااا   
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 .81  ص5ا الكاب: ج  327
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 (.328وقالوا: يا أما املؤمنا حنن حنمل و فقال لعلي  السالم(:  و الليال أح   مل ل
 ( بيد   وكان يندد هذا الدلر.322وب  واية: أن  كان حيمل التمر واملاول

 (400**ما جر من نفع إىل عيال لا ينقص الكامل من كمال * 
وكااان علياا  الصااالة والسااالم  كمااا يااروي تيااد باان علااي ميدااي ب  سااة مواضااع حافياااً  
ويللااا  نللااا  بيااااد  اليسااار،: ياااوم الفااااار  والنحااار  واجلملاااة  وعنااااد اللياااا ة  وتداااييع اجلناااااتة  

 (.401ويقول: إ ا أح  مواضع هلل  وأح  أن أكون في ا حافياًل
ر واجلملة تواضع هلل سبحان  وتلاىل  واللياا ة وتداييع اجلنااتة تواضاع أقول: الفار والنح

 للمؤمن.
 

 اإلمام )عليه السالم( يمشي وحده
وكان لعلي  الساالم( ميداي ب اةساواق وحاد   وا يايف  أحاداً ميداي ملا   وكاان يرلاد 

 (  يرياااد باااذل 402الضاااال  ويلاااا الضاااليف  وميااار بالااادكاكا  ويفااات  علاااي م القااارآن ويقااارأل
 إ لا هم وأمرهم بامللروف و ي م عن املنكر  وكان ا ير  السيئة إا باحلسنة.

 
 اإلمام )عليه السالم( مع عثمان

وقد  و، قنرب قال:  نلت مع أما املاؤمنا لعليا  الساالم( علاى عثماان فأحا  اخللاوة 
ل إلياا  فأومااأ إي بااالتنحي  فتنحياات قااا بليااد  فجلاال عثمااان يلاتباا  وهااو مااارق برأساا   فأقباا

عثماان وقااال: مااا لا  ا تقااولو فقااال لعلياا  الساالم(: لاايم جواباا  إا ماا تكاار   ولاايم لاا  
 عندي إا ما ف     نرج قامثاًل:

 ولااااو أننااااي جاوبتااااا  ةمّضااا ***نوافذ قوي واحتضا  جواج 

                                                           
 .54  ص37ا  ا  اةنوا : ج  328
 ا أي: السم  املاو.  322
 .54  ص37ا  ا  اةنوا : ج  400
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 (403ولكن  أقضى على مضض احلدا***ولو لئت إقداماً ةند  ناجل 
 

 ه السالم( وبعض الخوارجاإلمام )علي 
و وي: أن اماارأة ايلااة ب الكوفااة مااّرم قاارو اإلمااام أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( وهااو 
جااالم مااع ااعااة  فرمق ااا بلااض القااوم بأبصااا هم  فن اااهم أمااا املااؤمنا لعلياا  السااالم( عاان 
إىل ذلاا  قااامثاًل: إن أبصااا  هااذ  الفحااول طااوام   وإن ذلاا  سااب  هباهبااا  فااإذا نذاار أحاادكم 

امرأة تلجب  فليالمم أهل   فإتا هي امرأة كاامرأة  فقاال  جال مان اخلاوا ج: قاتلا  اهلل كاافراً ماا 
أفق اا ! فوثاا  القااوم ليقتلااو   فقااال لعلياا  السااالم( ناهياااً هلاام:  ويااداً إتااا هااو ساا  بساا   أو 

 (.   عفا عن  وترك  ولأن .404عفو عن ذن ل
 

 قاإلمام )عليه السالم( وابن كّوا المناف
وب  واياة: أنا  كاان ب صاالة الصاب   فقارأ ابان كاوا لوكاان مان املناافقا(: لولقاد أوحااي 

( ملرِّضاا 405إلي  واىل الذين من قبل  لئن ألركت ليحبان عمل  ولتكاونن مان اخلاسارين(ل
باإلمااام  واناا  قااد ألاار  بقبولاا  التحكاايم  كمااا كااان هكااذا  أي اخلااوا ج  فأنصاات علااي علياا  

ا ة القااااااارآن اتباعااااااااً لقولااااااا  تلااااااااىل: لوإذا قااااااار  القااااااارآن فاساااااااتملوا لااااااا  الصاااااااالة والساااااااالم لقااااااار 
( ح  فرر ابان كاوا مان اكياة    عاا  ابان كاوا ب قرا هتاا  فأنصات اإلماام أيضااً  401وأنصتوا(ل

  قرأ اإلمام فأعا  ابن كوا املرة الثالثاة فأنصات علاي لعليا  الساالم( وبلاد ذلا  قارأ هاذ  اكياة 
 (.408( ل407عد اهلل ح  وا يستخفن  الذين ا يوقنون(لاملبا كة: لفاصرب إن و 

 
 اإلمام )عليه السالم( يرعى الضعفاء

                                                           
 .42  ص37ا  ا  اةنوا : ج  403
 .22  ص4ا  ج البالقة  لرح حممد عبدة: ج  404
 .15ا سو ة ال مر: اكية   405
 .204ا سو ة اةعراف: اكية   401
 .10ا سو ة الروم: اكية   407
 .430  ص5ا وسامثل الديلة: ج  408
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وب  واية: أن أما املؤمنا لعليا  الساالم( مار بأصاحاو التمار  فاإذا هاو ها ياة تبكاي  
فقال: يا جا ية ما يبكي و فقالت: بلث  مواي بد هم فابتلت مان هاذا ناراً فاأتيت م با  فلام 

لما أتيت  ب  أن أن يقبل   قال لعلي  الساالم(: ياا عباد اهلل إ اا نا ماة ولايم هلاا أمار يرضو   ف
فأ    إلي ا   مه ا ونذ التمر  فقام إلي  الرجل فلك  اإلمام فتوّج  النام إلي  وقالوا: هذا أماا 

ؤمنا إ ض املؤمنا: فاصفّر لون الرجل نوفاً وأنذ التمر و   إلي ا   مه ا    قال: يا أماا املا
 (.402ع   فقال لعلي  السالم(: ما أ ضان عن  إن أنت أصلحت أمر ل

 وب  واية أنر،: إذا وفيت النام حقوق م.
 

 اإلمام )عليه السالم( يعفو عن مجرمي الحرب
وملاااا انت ااات حااارو البصااارة  ولفااار بلامثداااة وأصاااحاهبا أكرم اااا وبلاااث مل اااا إىل املديناااة 

مم ان باللماامثم وقلادهن بالسايوف حا  تتصاو  القوافال عدرين امرأة من نساا  عباد القايم ع
أ م  جال احيفاماً للامثدة  وملاا كانات بابلض الاريا  وغ تكان تللام أ ان نساا  تأففات قامثلاة: 
هت  سيفي  ووكل ج الرجال  لكن النسا  غ يذ رن هلا أ ن نسوة  فلما وصالت إىل املديناة 

 (.410وةلألقت النسوة عمامثم ن وقلن هلا: إتا حنن نس
 ومن هذا احلديث يذ ر أ ن ب أوقام الصالة وحنوها كن خيفا أنفس ن عن ا.

وقااد حا باا  لعلياا  السااالم( أهاال البصاارة للماااً واعتاادا اً وجااّر وا الساايوف علياا  وساابو   
فلمااا لفاار هباام  فااع الساايف عاان م  ونااا ، منا ياا  ب أقاااا  امللسااكر: أا ا يتبااع ماادبر  وا 

يقتاال مستأساار  وماان ألقااى سااالح  ف ااو آماان  وماان فياا  إىل عسااكري جي اا  علااى جااري   وا 
 ف و آمن.

وغ يأنذ اإلمام أثقاهلم  وا س  ذ ا ي م  وا قنم ليئاً من أمواهلم بل أن إا الصف  
 (.411واللفو  وقال: مننت على أهل البصرة  كما منَّ  سول اهلل على أهل مكةل

 

                                                           
 .48  ص37ا  ا  اةنوا : ج  402
 .145  ص37ةنوا : جا  ا  ا  410
 .145  ص37ا  ا  اةنوا : ج  411
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 سخاء اإلمام )عليه السالم(
 تمام  باملال ليئاً قّل مثيل .وكان عدم اه

فقااد سااأل  أعااراج لاايئاً  فااأمر لاا  بااألف  فقااال وكيلاا : ماان ذهاا  أوفضااةو فقااال لعلياا  
 (.412السالم(: كالمها عندي حجران  فاعط اةعراج أنفل ما ل ل

وقااال اباان الاا با لقمااام لعلياا  السااالم(: إن وجاادم ب حساااو أج أن لاا  علااى أبياا  
ال فقاال لا : إن أباا  صاا ق  فقضاى ذلا     جاا   فقاال: قلاات  انا ألف   هام مان املا

فيما قلت  إتا كان لوالد  علاى والادي ماا ذكرتا  لا   فقاال: والاد  ب حال  والاذي قبضات  
 (.413م  هو ل ل

وكان لعلي  السالم( يكد بكد يد     إذا اع مااً اليف، عباداً فأعتقا  ب سابيل اهلل. 
ساااالم( أن أمااملااااؤمنا لعليااا  الساااالم( أعتاااا  ألاااف مملااااو  مااان كااااّد فلااان أج عباااداهلل لعلياااا  ال

 (.414يد ل
 

 اإلمام )عليه السالم( يعمل بيده
و وي: أنااا  كاااان يسااااقي بياااد  النخاااال لااابلض مااان ب املدينااااة حااا  جملاااات يااادا    كااااان 
يتصاادق باااةجرة للفقاارا . وكااان يدااد علااى باناا  حجااراً  كمااا كااان يلماال الرسااول لصاالى اهلل 

 (.415لعلي  وآل (
 

 احتياط اإلمام )عليه السالم( في أموال المسلمين
وكان حيتا  ملال املسلما إىل حد حيدثنا التا ي  أن   نال عليا  عمارو ابان اللااص ليلاة 
وهااو ب بياات املااال  وكااان اإلمااام ينذاار ب أمااوال املساالما وحساااباهتم  وعنااد  سااراج يضااي  

ا  نال ابان اللااص  وأ ا  أن يتحادث ماع ب يت  وقد اليف، تيت السراج مان بيات املاال  وملا
اإلمام ب بلض الدؤون فأطفأ اإلمام السراج  وجلام ب ضاو  القمار  فلام يساتحل أن جيلام 

                                                           
 .32  ص37ا  ا  اةنوا : ج  412
 .32  ص37ا  ا  اةنوا : ج  413
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 .144  ص37ا  ا  اةنوا : ج  415
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 ب ضو  مصباح تيت  من أموال املسلما بغا استحقاق.
وبااىن لعلياا  السااالم( موضاالاً فاابم فياا  اإلباال والغاانم الضااالة ويااا  املربااد  فكااان يللااف 

 جيد صاحب ا أو يلاي ا ب سبيل اهلل إذا غ جيد صاحب ا. احليوانام ح 
 

 شدة رقابة اإلمام )عليه السالم( على موظفيه
وكان من لدة  قابت  على وات  وقضات  وعمال  أنا   وم ساو ة بنات عماا ة اهلمدانياة  
أ ا  نلت على ملاوية بلد موم علي لعلي  السالم( فجلال يؤنب اا علاى فريضا ا عليا  أياام 

فا    قال ملاوية هلا: ما حاجت و قالت: إن اهلل مسامثل  عن أمرنا  وماا افايفض عليا  ص
ماان حقنااا  وا تاا ال تقاادم علينااا ماان قبلاا  ماان يساامو مبكاناا   وياابا، ساالاان  فيحصاادنا 
حصد السنبل  ويدوسنا  وم احلرمل  يسومنا اخلساف  وياذيقنا احلتاف  هاذا بسار بان أ طااة 

أنااذ أموالنااا  فااإن ع لتاا  لااكرنا  وإا كفرنااا   فقااال ملاويااة: إياااي قاادم علينااا فقتاال  جالنااا  و 
هتااد ين بقوماا   يااا سااو ة  وقااد مهماات أن أمحلاا  علااى قتاا  ألااوم فااأ    إلياا  فينفااذ فياا  

 حكم   فأطرقت سو ة وأنددم:
 صلى اإلل  على  وح تضمن ا***قرب فأصب  في  اللدل مدفوناااً  
   باحل  واإلميان مقروناً قد حالف احل  ا يبغي ب  بدًا***فصا 

 فقال ملاوية: من هذا يا سو ةو
قالااات: هاااو واهلل أماااا املاااؤمنا علاااي بااان أج طالااا  لعليااا  الساااالم(  واهلل لقاااد جئتااا  ب 
 جل كان قد واّ  صدقاتنا  فجا  علينا  فصا فت  قامثماً يصلي  فلماا  آن انفتال مان صاالت   

ل: ألااا  حاجاااةو قلااات: نلااام  فأنربتااا  اخلااارب    أقبااال علاااي برمحاااة و فااا  و أفاااة وتلااااف  وقاااا
فبكى    قال: ألل م أنت الدااهد علاي وعلاي م  إن غ آمارهم بذلام نلقا     أناذ قالاة 

 جلد فكت  في ا:
بسم اهلل الرمحن الرحيم: لقاد جاا تكم بيناة مان  بكام فاأوفوا الكيال وامليا ان وا تبخساوا 

( 411 ا ذلكم نا لكم إن كناتم ماؤمنا(لالنام أليا هم وا تفسدوا ب اة ض بلد إصالح
فااإذا قاارأم كتاااج هااذا فاااحتفظ مبااا ب يااد  ماان عملنااا  حاا  يقاادم علياا  ماان يقبضاا  مناا  

                                                           
 .85ا سو ة اةعراف: اكية   411
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 والسالم.
   فاااااع الرقلاااااة إي  فاااااواهلل ماااااا نتم اااااا بااااااا وا ن  اااااا  فجئااااات بالرقلاااااة إىل صااااااحب  

 (.417فانصرف عنا مل وًال
 

 اإلمام )عليه السالم( وجمع الحقوق
فياااة الااا  للماااال الواجااا  علاااى الناااام لولااايم ذلااا  إا اخلاااراج وال كااااة واخلمااام اماااا كي

واجل ية( وقد تقدم أن  ا ضرامث  ب اإلساالم إطالقااً إا هاذ   أماا املالياام والاا تسامى الياوم 
بالضرامث   مما تأنذ  الدول ق راً وللماً من النام لومن ا اجلما  ( ف ي حمرمة  فقاد  وي ب 

مام الصا ق لعلي  السالم( أن  قال بلث أما املؤمنا من جيمع صدقام ال كاة الكاب عن اإل
ماان الكوفااة إىل أطراف ااا  فقااال لاا : يااا عبااد اهلل انالاا  وعلياا  بتقااو، اهلل وحااد  ا لااري  لاا   
وا تؤثرن  نيا  على آنرت   وكن حافذاً ملا امثتمنت  علي   اعياً حل  اهلل في  ح  تأيت نا ي 

ذا قاادمت فااأن ل مبااامث م ماان قاا أن  ااالط أبياااهتم    امااض إلااي م بسااكينة ووقااا  با  فااالن فااإ
حاا  تقااوم بياان م وتساالم علااي م    قاال هلاام: يااا عبااا  اهلل أ ساال  إلاايكم وي اهلل كنااذ ماانكم 
ح  اهلل ب أماوالكم  ف ال هلل ب أماوالكم مان حا  فتؤ ونا  إىل وليا و فاإن قاال لا  قامثال: ا  

 أنلم ل  منلم فانال  مل  من قا أن  يف  أو تلد  إا نااً.فال تراجل   وإن 
فإذا أتيت مال  فال تدنل  إا بإذن   فإن أكثر  ل  فقل: يا عبد اهلل أتاأذن ي ب  ناول 
مالاااا و فااااإن أذن لاااا   فااااال تدنلاااا   نااااول متساااالط علياااا  فياااا  وا عنااااف باااا   فاصااااد  املااااال 

نتااااا  فااااال تلاااارض لاااا     اصااااد  الباااااقي صاااادعا    نااااا   أي الصاااادعا خيتااااا و فأي مااااا ا
وا تاا ال كااذل  حاا  … صاادعا   نااّا  أي الصاادعا لااا   فأي مااا انتااا  فااال تلاارض لاا 

وإن اسااتقال  فأقلاا    انلا مااا واصاانع … يبقااى مااا فياا  وفااا  حلاا  اهلل تبااا   وتلاااىل ب مالاا 
 (. إىل آنر احلديث.418مثل الذي صنلت أواً ح  تأنذ ح  اهلل ب مال ل

 
 الناس يعطون الحقوق برضا
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و مبااا يتااوهم أناا  إذا كااان كااذل  فسااوف ا يلاااي النااام اةمااوالو واجلااواو: إن إميااا م 
هاااو الاااذي يبلاااث م علاااى إعااااا  املاااال كماااا ندااااهد اكن بلاااض الناااام يلااااون أماااواهلم ملراجاااع 

 التقليد ان إميا م يبلث م على ذل   بدون جرب وا إكرا .
 

 يوصي بقاتله اإلمام )عليه السالم(
وكان من لفقة اإلمام علي  الصالة والسالم على النام ح  بأعدامث   أن  ملاا ضارب  ابان 
ملجم أيت با  أساااً فحابم ب بلاض قارف البيات  وكاان الناام ياأتون إىل اإلماام بااللو لةنا  

 يدفع السم( فكان إذا لرب  يبقى في  بقية ويقول: اطلموا أساكم ليل  ابن ملجم(.
  إلي  مرة بدربة وكانت قليلة فدرهبا كل ا  فقال لولاد : اعلماوا أنا  لاربت اجلمياع وجي

وغ أباا  ةساااكم لاايئاً ماان هااذا  أا وإناا  آناار  تقااي ماان الاادنيا   توجاا  إىل ولااد  فقااال: باااهلل 
 علي  يا ب  إا ما سقيت  مثل ما لربت. فحمل إلي  بقد  ذل  من اللو فدرو.

 
 لسالم(وصية اإلمام )عليه ا

وب وصااية اإلمااام علياا  الصااالة والسااالم لولدياا  احلساان واحلسااا لعلي مااا السااالم( عنااد 
قرو وفات  قال: لأوصيكما بتقو، اهلل  وان ا تبغيا الدنيا وإن بغتكما  وا تأسفا على لي  
من ااااا تو، عنكمااااا  وقااااوا باااااحل   واعمااااال ل جاااار  وكونااااا للذاااااغ نصااااماً وللمذلااااوم عوناااااً  

 بااال اهلل ايلااااً وا تفرقاااوا  واذكاااروا نلماااة اهلل علااايكم إذ كناااتم أعااادا اً فاااألف باااا  واعتصاااموا
قلوبكم  علايكم بتقاو، اهلل ونذام أماركم وصاالح ذام بيانكم  فاإن يلات  ساول اهلل لصالى 
اهلل علياا  وآلاا ( يقااول: صااالح ذام البااا أفضاال ماان عامااة الصااالة والصاايام  وان الاابغض حماا  

بااا وا قااوة إا باااهلل  انذااروا ذوي أ حااامكم فصاالوهم ي ااون اهلل علاايكم الاادين  وفسااا  ذام ال
 احلساو.

اهلل اهلل ب اةيتااااام  ا تغبااااوا أفااااواه م وا يضاااايلوا  ضاااارتكم  فااااإن يلاااات  سااااول اهلل 
لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يقااول: ماان عااال يتيماااً حاا  يسااتغ  أوجاا  اهلل لاا  اجلنااة كمااا أوجاا  

 ككل مال اليتيم النا .
 هلل اهلل ب القرآن  فال يسبقنكم باللمل ب  قاكم.ا
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اهلل اهلل ب جااااانكم  فاااإن اهلل و ساااول  أوصااايا هبااام  ماااا تال يوصاااى هبااام حااا  لنناااا أنااا  
 سيو ث م.

 اهلل اهلل ب بيت  بكم  فال خيلون منكم ما بقيتم  فإن  إن تر  غ تنالروا.
  ينكم. اهلل اهلل ب الصالة  فإ ا نا اللمل  وإ ا عمو 

 اهلل اهلل ب ال كاة  فإ ا تافئ قض   بكم.
 اهلل اهلل ب صيام ل ر  مضان  فإن صيام  جنة من النا .

اهلل اهلل ب اجل ا  ب سبيل اهلل بأموالكم وأنفسكم وألسانتكم  فإتاا جياهاد ب سابيل اهلل 
  جالن أمام هد، ومايع ل  مقتد هبدا .
 من با أل ركم.اهلل اهلل ب ذ ية نبيكم  فال يذل

اهلل اهلل ب أصحاو نبيكم الذين غ حيدثوا حدثاً  وغ يؤوا حمدثاً  فإن  ساول اهلل أوصاى 
 هبم.

 اهلل اهلل ب الفقرا  واملساكا فألركوهم ب ملايدكم.
اهلل اهلل ب النسا  وما ملكت أميانكم  فإن آنر ما تكلم ب   ساول اهلل لصالى اهلل عليا  

 كم بالضليفا  نسامثكم وما ملكت أميانكم.وآل ( إن قال: أوصي
  قال: الصالة الصاالة الصاالة  وا  اافن ب اهلل لوماة امثام يكفكام مان أ ا كام وبغاى 

 عليكم  قولوا للنام حسناً كما أمركم اهلل ع  وجل.
وا تيفكااااوا اةماااار بااااامللروف والن ااااي عاااان املنكاااار فيااااوىل علاااايكم لاااارا كم   تاااادعون فااااال 

يكم بالتواصاااال والتبااااا ل والتبااااا   وإياااااكم والتقاااااطع والتاااادابر والتفاااارق  يسااااتجاو لكاااام  وعلاااا
لوتلاونوا على الرب والتقو،  وا تلاونوا على اإل  واللدوان  واتقوا اهلل إن اهلل لاديد اللقااو( 

 (.412حفذكم اهلل من أهل بيت وحفظ فيكم نبيكمل
 

 اإلمام )عليه السالم( ال يقتل المتآمرين
بااد املالاا  ا ألفياانكم  وضااون  مااا  املساالما نوضاااً تقولااون: قتاال   قااال: يااا باا  ع

أمااا املااؤمنا  أا ا يقااتلن ج إا قاااتلي  انذااروا إذا أنااا ماات ماان ضااربا هااذ  فاضااربو  ضااربة 
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بضربة  وا ميثل بالرجل  فإن يلت  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( يقول: إياكم واملثلة ولاو 
 (.420بالكل  اللقو ل

 ج البالقة ب كالم آنر ل  لعليا  الصاالة والساالم(: إنا  حاث م علاى أن ا يقتلاوا  وب
ابن ملجم ويلفوا عن   وإن كان هلم احل  ب ذل   وقد أمللنا إىل هذا ب مكان آنر من هذا 

 الكتاو.
وب  واية أنر،  أن  قال ابن  احلسن لعلي  السالم(: يا ب  أنت وي اةمر مان بلادي 

 (.421دم  فإن عفوم فل  وإن قتلت فضربة مكان ضربةلووي ال
 

 اإلمام )عليه السالم( قريبا  من كل الناس
وكااان ماان لاالبية اإلمااام أناا  ب متناااول كاال كبااا وصااغا  جيلاام ب املسااجد وياادو  ب 
اةسواق  وي و  وي ا   ح  أن أعدا   كانوا يتمكنون من الوصول إليا   واملخالانة ب الكاالم 

يااار هم بكااال لااااف بااادون أن يغضااا   أو تأناااذ  اللااا ة بااااإل   كماااا هاااو لاااأن  ملااا   وكاااان
 السلاام إا من عصم م اهلل.

 
 لطف اإلمام )عليه السالم( على أعدائه

فقااد  و، املؤ نااون: أن احلريااث باان  الااد السااامي كااان عاادواً لقمااام  فجااا   قااامثالً لاا : 
غ يابا، با   وغ ياأمر با  إىل واهلل ا أطلت أمر   وا صاليت نلفا . فلام يغضا  لاذل   و 

السجن أو اللقوبة  وإتا  عا  إىل أن ينالر  ح  يتباَّ أي ما على احلا   ويباا لا  وجا  احلا  
للل  يتوو  فقال ل  احلريث: أعو  إليا  قاداً  فقبال منا  اإلماام فانصارف الرجال إىل قوما  وغ 

 يلد.
نااااول ياااد الكااال  وماااا ألاااب  هاااذ  وماااا ألاااب  اإلماااام برساااول اهلل ب لااالبيت   وكونااا  ب مت

القصة بقصة احلاا ث بان النلماان الف اري  فانا  أتاى  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا ( بلاد أن 
نصااا  عليااااً نليفاااة فقاااال لااا : ياااا حمماااد لوغ يسااام   ساااول اهلل وغ حييفمااا  وإتاااا تكلااام بكاااالم 
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بلنااا   وأمرتنااا أن نصاالي نداان( أمرتنااا عاان اهلل أن نداا د أن ا إلاا  إا اهلل وأناا   سااول اهلل فق
 ساااً فقبلنااا   وأمرتناااا أن نصااوم لاا ر فقبلناااا   وأمرتنااا باااحلج فقبلناااا     غ تاارض هبااذا حااا  
 فلت بضبع ابن عم  ففضلت  علينا  وقلت: من كنت ماوا  فللاي ماوا   ف اذا لاي  منا  

بااا   وغ أم مااان اهلل عااا  وجااالو فلااام يأناااذ  ساااول اهلل الغضااا   وغ ياااأمر بضااارب  وساااجن  وتلذي
خيالن ل  ب القول  بل أجاب  بقول : لواهلل الذي ا إل  إا هو  إن هذا كاان مان اهلل( ا وكاان 
الرجاال ملاناادًا ا فااوىل يريااد ناقتاا  وهااو يقااول: الل اام إن كااان مااا يقااول حممااد حقاااً فااأمار علينااا 

 (.422حجا ة من السما   أو امثتنا  بلذاو  أليمل
 

 إلمام )عليه السالم( يحتاطان في الدماءالرسول )صلى اهلل عليه وآله( وا
وكان علي  الصالة والسالم من أحو  النام ب الدما   كما كاان  ساول اهلل لصالى اهلل 
علي  وآل ( كذل   فقد ذكر املؤ نون: إن كل القتلى الذين قتلوا ب حروو  سول اهلل لصالى 

غ يتجاااوتوا اةلااف و انيااة  أمااا اهلل علياا  وآلاا (  وب قااا حروباا  ماان املساالما وقااا املساالما 
 املكثرون من م فقد أ وا املقتولا من اجلانبا إىل ألف وأ بلمامثة.

كماا أن عليااً لعليا  الصااالة والساالم( ا حساا  ماا ذكار  بلاض احملققااا ا غ يقتال ماان 
الذين هم ب بال   الواسلة  من الاذين أجرماوا أكثار مان مامثاة لاخص ب ناام حكما  الاويال 

 م تها   م سنوام  باستثنا  الذين قتلوا ب ملا ك  الثالثة.البال
 

 حروب الرسول )صلى اهلل عليه وآله( واإلمام )عليه السالم( كانت دفاعية
ومن الواض  امللروف  أن امللا   أللل ا املنااو ن لا   والاذين هام نرقاوا احلكام وجاا وا 

 إىل حرب  ب البصرة أو الن روان أو صفا.
 السالم( إذا انت ت احلرو عفا عن م وترك م ولأ م. وكان لعلي 

 
 اإلضراب والمظاهرة في زمان اإلمام )عليه السالم(

وكان علي  الصالة والسالم ا ميناع عان املذااهرام واإلضارابام  كماا أنا  اتفا  ب تمانا  
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 أن أقل  أهل الكوفة الدكاكا  حيث حكم  كم غ يرضوا ل .
ض فلم يرض بلض أهل الكوفة بل لا  ونرجاوا ب تذااهرة وب مرة أنر،  حيث ع ل قا

ب قصااتا مااذكو تا ب التااوا ي  فلاام يتلاارض هلاام اإلمااام بسااو   وإتااا تاارك م ولااأ م بلااد أن 
 نصح م.
 

 القضاة في زمان اإلمام )عليه السالم(
وكااان يدااد  احتياطاا  ب احلقااوق  فقااد أماار بلااض قضااات  أناا  ا حياا  لاا  إجاارا  حااد أو 

 ما ألب   إا أن يرجع إلي .قصاص أو 
فقااااد  و، الكلياااا  ل محاااا  اهلل( وقااااا  عاااان ساااالمة باااان ك ياااال قااااال: يلاااات علياااااً لعلياااا  
الساااالم( يقاااول لداااري : لانذااار إىل أهااال امللااا  واملاااال و فاااع حقاااوق الناااام مااان أهااال املقاااد ة 

لقااا  واليسااا  مماان ياادي بااأموال املساالما إىل احلكااام  فخااذ للنااام  قااوق م ماان م وبااع في ااا ال
والااااديا   فااااإن يلاااات  سااااول اهلل لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( يقااااول: مااااال املساااالم املوساااار للاااام 

 للمسلم  ومن غ يكن ل  عقا  وا  ا  وا مال فال سبيل علي .
واعلم أنا  ا حيمال الناام علاى احلا  إا مان و ع ام عان الباطال    وام باا املسالما 

ب حيفاا   وا ييااأم عاادو  ماان عاادل   بوج اا  ومناقاا  وجملساا  حاا  ا يامااع قريباا  
 و   اليما على املدعي مع بينة  فإن ذل  أجلى لللمى  وأثبت ب القضا .

واعلاااام أن املساااالما عاااادول بلضاااا م علااااى بلااااض إا جملااااو اً ب حااااد غ يتاااا  مناااا   أو 
ملروف بدا ا ة تو   أو لناا  وإياا  والتضاجر والتاأذي ب جملام القضاا  الاذي أوجا  اهلل 

 جر وحيسن في  الذنر ملن قضى باحل .في  اة
واعلاام أن الصاال  جااامث  بااا املساالما إا صاالحاً حااّرم حااالًا  أو أحااّل حراماااً  واجلاال 
ملان ا عاى لاا و اً قّيبااً أمااداً بين ماا  فااإن أحضارهم أنااذم لا   قاا   وان غ حيضارهم أوجباات 

  أو ح  من حقوق علي  القضية  فإيا  أن تنفذ في  قضية ب قصاص  أو حد من حدو  اهلل
 (.423املسلما ح  تلرض ذل  علي إن لا  اهلل وا تقلدن ب جملم القضا  ح  تالمل

وقااد ذكااروا لاا  لعلياا  السااالم( ب القضااا  لاايئاً قريباااً غ يل ااد إا ماان  سااول اهلل لصاالى 
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 اهلل علي  وآل ( قبل .
 

 اإلمام )عليه السالم( يقف أمام القاضي !
التا ي  لالكامل( أن علياً لعلي  السالم( وجد   عاً عند نصران  فقد  و، ابن اةثا ب

فأقبل إىل لري  قاضي  وجلم إىل جانب  خياصم النصران  اصمة  جل من  عايا   وقال: إن 
هذ    عي غ أبع وغ أه   فقال للنصران: ما يقول أما املاؤمناو فقاال النصاران: ماا الاد   

ا عندي إا بكاذو  فالتفت لري  إىل علي لعلي  السالم( فقال: إا   عي  وما أما املؤمن
ياااا أماااا املاااؤمنا هااال مااان بيناااةو قاااال: ا  فقضاااى لاااري  هباااا للنصاااران  فمداااى هنيئاااة   أقبااال 
فقاااال: أماااا أناااا فألااا د أن هاااذ  أحكاااام النبياااا  أماااا املاااؤمنا ميداااي ج إىل قاضاااي   وقاضاااي  

وحد  ا لري  ل  وأّن حممداً عباد  و ساول   الاد   واهلل  يقضي علي ! أل د أن ا إل  إا اهلل
 (.424  ع  يا أما املؤمنال

أقااول: هااذ  القضااية  وياات أيضاااً بدااكل آناار  كمااا جيااد  ماان أ ا  ااطااال  ب الكتاا  
 الفق ية ب كتاو القضا .

 
 حرية الرأي في زمان اإلمام )عليه السالم(

دامثاا   كمااا أناا  كااان يلاااي سااامثر احلريااام وكااان اإلمااام يلاااي للاارأي حريتاا  حاا   أي أع
 للنام.

فقد  و، املؤ نون: أن  ملا ل ر اخلوا ج وأنذوا ينتقصاون اإلماام ويكفرونا  ويقولاون: ا 
حكااام إا هلل لوهاااي كلماااة حااا  يااارا  هباااا باطااال  كماااا قاااال اإلماااام أماااا املاااؤمنا عليااا  الصاااالة 

واية( جيري علي اا عايااهتم مان بيات والسالم( غ يتلرض هلم اإلمام بسو   بل كان لكما ب   
 املال.

وقاااد أ ا  أصاااحاو اإلماااام قتاااال هاااؤا  باااا   اةمااار  ولكااان اإلماااام أن علاااي م ذلااا   
 وأنكر  وقال: إن سكتوا تركناهم  وإن تكلموا حاججناهم  وإن أفسدوا قاتلناهم.

ان فقولااا : إن تكلماااوا حاججنااااهم  يلااا  اةمااار  اجاااة إىل احملاججاااة  فماااا  ام ا عااادو 
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 على حنو اإلجرام من م ف م ولأ م.
 

 اإلمام )ع( يعطي الماء ألعدائه
وكاااان عليااا  الصاااالة والساااالم كرميااااً حااا  ب حروبااا   فقاااد و   أن ملاوياااة وأصاااحاب  ب 
صفا استولوا على املا   ومنلاوا أصاحاو ااماام عان املاا   فاأمر اإلماام أصاحاب   أن جيلاوهم 

  وسايار أصاحاو اإلماام علاي علاى املاا   وملاا صاا  املاا  عن الفرام  فا  م أصحاو ملاوية
بأيااادي أصاااحاو اإلماااام قاااالوا: ا واهلل ا نساااقي م  لكااان اإلماااام لعليااا  الساااالم( أن وأ سااال 
إلي م أن نذوا حاجتكم من املا  ونلوا بين م وبا املا   فإن اهلل قاد نصاركم علاي م بذلم ام 

 وبغي م.
ملؤمنا من املا  كما منلو   فقال: ا  نلاوا بيان م وبيا   وملا قالوا ل : امنل م يا أما ا

 ا أفلل ما فلل  اجلاهلون.
 

 (425احلسا ل ( يقتدي بأبي  وجد ل
وقد اقتد، هبذا اةمر ولد  احلسا علي  الصالة والسالم  فإن  أعاى املا  للذين جا وا 

 ي  السالم( وأهل  وأطفال  املا .لقتال   لكن ملا استولوا هم على املا  منلوا اإلمام احلسا لعل
 

 تحنن اإلمام )ع( على األيتام واألرامل
وكاان فننا  علاى اةطفاال والضالفا  والفقارا  واة امال واليتاامى لايئاً فادث با  الركباان  
وقصاات  ب يتااامى لعمااا ( مداا و ة  فإناا  لعلياا  السااالم( ملااا  أ، يتااامى لعمااا ( أنااذ يبكااي 

 ويقول:
    تمثت بااا ***كااااما تأوهت ل يتاام فااي الصغاااارما إن تأوهت من لي 
 (421قد مام والدهم من كان يكفاالاااا م***ب النامثبام وب اةسفا  واحلضرل 

وقصة ذهاب  ب اللياي اىل اخلرباة ةجال إطلاام ذلا  الفقاا اللااج  والاا اكتدافت بلاد 
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حلساان واحلسااا علي مااا السااالم مقتلاا  لعلياا  السااالم(  حيااث أن الفقااا نقاال ذلاا  لقماااما ا
 ملروفة.
 

 اإلمام )ع( يحمل قربة األرملة
وكااااذا قصااااة أنااااذ  القربااااة ماااان اة ملااااة وذهاباااا  إىل بيت ااااا وتسااااجا  التنااااو  هلااااا وإطلاماااا  
أطفاهلااا  وأمثااال ذلاا  كثااا  وكاال ذلاا  ياادل علااى أن احلاااكم جياا  أن يكااون لاالبياً إىل هااذا 

 ية إىل هذا احلد. احلد  وان الدل  جي  أن تتوفر ل  احلر 
 والالتم  أن تكون ملاغ احلكم اإلسالمي اللاملي حلكومة ألف مليون مسلم هكذا.

وغ يكااان كااال ذلااا  إا ةن الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( وعليااااً لعليااا  الساااالم( كاناااا 
 .يؤمنان باهلل واليوم اكنر إمياناً لديداً  وخيافان اهلل سبحان  وتلاىل ب كل صغاة وكباة

 
 خوف الرسول )صلى اهلل عليه وآله( واإلمام )ع( من أصغر معصية 

وكاااان الرساااول لصااالى اهلل عليااا  وآلااا ( يقاااول: لولاااو عصااايت هلويااات( . وكاااان يقاااول ب 
 عامثاا : لا تكلاا  إىل نفسااي طرفااة عااا أبااداً( وكااذل  كااان علااي لعلياا  السااالم(  انذااروا إىل  

ذلم اوفا  مان اهلل سابحان  وتلااىل  فيقاول ب  كالم  ب  ج البالقة  حيث يربط نوف  من ال
 كالم ل :

لواهلل ةن أبياات علااى حساا  الساالدان مساا داً وأ جااّر ب اةقااالل مصاافداً  أحاا  إي 
ماان أن ألقااى اهلل و سااول  يااوم القيامااة لاملاااً لاابلض اللبااا   وقاصااباً لدااي  ماان احلاااام  وكيااف 

 (.427الثر، حلوهلا(لأللم أحداً لنفم يسر  إىل البلى قفوهلا  وياول ب 
  يااذكر اإلمااام قصااة طلاا  عقياال علياا  الصااالة والسااالم مناا  لاايئاً ماان بياات املااال تامثااداً 

 على حق . إىل أن يقول:
لوعاو ن مؤكداً وكر  علي القول مر  اً فأصغيت إلي  يلي فذان إن أبيلا   يا   وأتباع 

ليلترب هباا  فضاج ضاجيج ذي قيا   مفا قاً طريقي  فأمحيت ل  حديدة    أ نيت ا من جسم  
 نف من أمل ا  وكاا  أن حيايفق مان ميسام ا  فقلات لا : ثكلتا  الثاوا كال ياا عقيال  أتائن مان 
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حدياادة أمحاهااا إنسااا ا لللباا   وجتاارن إىل نااا  سااجرها جبا هااا لغضااب  أتاائن ماان اةذ، وا أمثاان 
أتاا عجنات من لذىو! وأعج  من ذل  طا ق طرقنا مبلفوفاة ب وعامث اا وملجوناة لانئت ا  ك

بري  حية  أو قيئ ا  فقلات: أصالة أم تكااة أم صادقة  فاذل  حماّرم عليناا أهال البياتو فقاال ا 
ذا  وا ذا   ولكن ااا هديااة  فقلاات: هبلتاا  اهلبااول أعاان  ياان اهلل أتيتاا  لتخاادع   أمتخااابط 
 أنت أم ذو جنة أم هتجرو واهلل لاو أعايات اةقااليم السابلة مباا فات أفالك اا علاى أن أعصاي
اهلل ب تلة أسالب ا جلا  لالاة ماا فللات  وإن  نيااكم عنادي ةهاون مان و قاة ب فام جارا ة 
تقضم ا  ما لللي ولنليم يفىن  ولذة ا تبقى  نلوذ بااهلل مان سابام اللقال  وقاب  ال لال  وبا  

 (.428نستلال
 

 عدم قبول اإلمام )ع( المصانعة
ن ذلا  أحبولاة إىل ااحناراف عان وكان لعلي  السالم( ا يقبل ح  اهلدياة حا  ا يكاو 

اةحكااام لولااو كااان اإلمااام ا ينحاارف حاا  قااد  لاالرة لكناا  للتللاايم(  انذااروا إىل كتاباا  هااذا 
حيث يؤن  والي   مما يدل على أن  لعلي  الساالم( كياف كاان يوالا  علاى واتا  أا ينحرفاوا 

 قد  للرة  والكتاو مذكو  ب  ج البالقة  وب قا .
 

 مام )ع( على والتهشدة رقابة اإل
فقااد كتاا  إىل عثمااان باان حنيااف اةنصااا ي  وهااو عاملاا  علااى البصاارة حيااث قااد بلغاا  

 لعلي  السالم( أن   عا إىل وليمة قوم من أهل ا فمضى إلي ا:
لبساام اهلل الاارمحن الاارحيم  أمااا بلااد يااا اباان حنيااف  فقااد بلغاا  أن  جااالً ماان فتيااة أهاال  

  تستااو ل  اةلوان  وتنقل إلي  اجلفان  وما لننات البصرة  عا  إىل مأ بة أسرعت إلي ا
أن  جتي  إىل طلام قوم عامثل م جمفو  وقني م مدعو  فانذر إىل ما تقضم  من هاذا املقضام 
فما التب  علي  علم  فالفذ   وما أيقنت باي  وجوه  فنل منا   أا وإن لكال ماأموم إمامااً 

د اكتفااى ماان  نيااا  بامرياا   وماان طلماا  يقتاادي باا  ويستضاائ بنااو  علماا   أا وإن إمااامكم قاا
بقرصي   أا وإنكام ا تقاد ون علاى ذلا   ولكان أعيناون باو   واجت اا  وعفاة وسادا   فاواهلل 
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ماا كناا م ماان  نياااكم تاارباً  وا ا ناارم ماان قنامثم ااا وفااراً  وا أعااد م لباااي ثااوج طمااراً  بلااى  
فاوم قااوم  وساخت عن ااا كانات ب أيادينا فااد  مان كاال ماا ألللتاا  الساما   فداحت علي ااا ن

نفااوم قااوم آناارين  ونلاام احلكاام اهلل  ومااا أصاانع بفااد  وقااا فااد و! والاانفم مذا ااا ب قااد 
جدث  حيث تنقاع ب للمت  آثا هاا وتغيا  أنبا هاا  وحفارة لاو تياد ب فساحت ا وأوسالت 
ياادا حافرهااا ةضااغا ا احلجاار واملااد   وسااد فرج ااا الاايفاو املاايفاكم  وإتااا هااي نفسااي أ وضاا ا 

لتقو،  لتااأيت آمنااة يااوم اخلااوف اةكاارب  وتثباات علااى جواناا  امل لاا   ولااو لاائت اهتااديت بااا
الارياا  إىل مصاافى هااذا اللساال  ولباااو هااذا القماا   ونسااامثج هااذا القاا   ولكاان هي ااام أن 
يغلب  هاواي  ويقاو ن جدالي إىل  اا اةطلماة  وللال باحلجاات واليماماة مان ا طماع لا  ب 

ع  أو أبياات مبااناااً وحااوي باااون قرثااى  وأكبااا  حاار،  أو أكااون  القاارص  وا ع ااد لاا  بالدااب
 كما قال القامثل:

 وحسب   ا اً أن تبيت ببانة***وحول  أكبا  فن إىل القد 
أأقنع من نفسي بأن يقال أماا املاؤمنا  وا ألاا ك م ب مكاا   الادهر أو أكاون أساوة  

الب يمة املربوطاة مه اا علف اا  أو هلم ب جدوبة اللي،  وما نلقت ليدغل  أكل الايبام  ك
املرساالة لااغل ا تقمم ااا  تكاايفذ ماان أعالف ااا  وتل ااو عمااا ياارا  هبااا  أو أتاار  سااد،  أو أمهاال 
عابثاااً  أو أجاار حباال الضاااللة  أو اعتسااف طرياا  املتاهااة  وكااأن بقااامثلكم يقااول: إذا كااان هااذا 

دجلان  أا وإن الدجرة قوم ابن أج طال  فقد قلد ب  الضلف عن قتال اةقران ومناتلة ال
الربيااة أصاال  عااو اً  والروامثااع اخلضاارة أ ق جلااو اً  والنباتااام البدويااة أباااأ وقااو اً وأباااأ  ااو اً  

( 422وأنااا ماان  سااول اهلل كالصاانو ماان الصاانو  والااذ ا  ماان اللضااد  واهلل لااو تذاااهرم اللاارول
وسااأج د أن  (430علااى قتاااي ملااا ولياات عن ااا  ولااو أمكناات الفاارص ماان  قاهبااا سااا عت إلي ااال

أط اار اة ض ماان هااذا الدااخص امللكااوم واجلساام املركااوم حاا   اارج املااد ة ماان بااا حاا  
احلصااايد  إليااا  عااا  ياااا  نياااا  فحبلااا  علاااى قا بااا   قاااد انساااللت مااان  البااا   وأفلاااّت مااان 
حبامثلاا  واجتنباات الااذهاو ب مداحضاا   أياان القااارون الااذين قاار هتم مبااداعب   أياان اةمااام 

ف ا هم  هامثن القبو  ومضاما اللحو   واهلل لو كناِت لخصااً مرمثيااً  الذين فتنت م ب نا ف و 
وقالباااً حسااياً  ةقماات عليااِ  حاادو  اهلل ب عبااا  قاار هتم باةمااان  وأماام ألقياات م ب امل اااوي  
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وملااو  أساالمت م إىل التلااف  وأو  هتاام مااوا   الاابال   إذ ا و   وا صااد   هي ااام ماان وطاائ 
ق  وماان اتو  حبامثلاا  وفاا   والساااغ مناا  ا يباااي إن  حضاا  تلاا   وماان  كاا  جلجاا  قاار 

ضاق ب  منان  والدنيا عناد  كياوم حاان انساالن   اعا ج عا   فاواهلل ا أذل لا  فتساتذلي   
وا أسااالم لااا  فتقاااو ي   وأمي اهلل ميينااااً اساااتثىن فيااا  مبدااايئة اهلل ة وضااان نفساااي  ياضاااة هتااا، 

ع بااااملل  مأ ومااااً  وة عااان مقلاااا كلاااا ماااا  مل اااا إىل القااارص إذا قاااد م عليااا  مالومااااً وتقنااا
نض  ملين اا مساتفرقة  موع اا  أنتلائ الساامثمة مان  عي اا فتارب  وتدابع الربيضاة مان عداب ا 
فيفبض ويأكل علي من تا   في جاع  قارم إذاً عينا  إذا اقتاد، بلاد السانا املتااولاة بالب يماة 

ض ا وعركت هنب ا بؤسا ا  وهجارم ب اهلاملة والسامثمة املرعية  طون لنفم أ م إىل  هبا فر 
االليل قمض ا ح  إذا قل  الكار، علي اا افيفلات أ ضا ا  وتوسادم كف اا ب ملدار أسا ر 
عياااو م ناااوف ملاااا هم  وجتافااات عااان مضااااجل م جناااوهبم  ومه مااات باااذكر  هبااام لااافاه م 

( 431وتقداالت باااول اسااتغفا هم ذنااوهبم لأولئاا  حاا و اهلل أا إن حاا و اهلل هاام املفلحااون(ل
 (.432ات  اهلل يا بن حنيف ولتكف  أقراص  ليكون من النا  نالص لف

 
 ضرار يصف اإلمام )ع( 

وهنااااا نااااذكر وصااااف بلااااض أصااااحاو اإلمااااام لعلياااا  الصااااالة والسااااالم( لاااا   فقااااد ذكاااار 
املؤ نااون: أن ملاويااة بااان أج ساافيان  قااال لضااارا  باان ضااامرة لوكااان ماان تالمياااذ اإلمااام عليااا  

 الصالة والسالم( صف ي علياً!
 ال: اعف .ق

 قال: لتصفّن .
قال: إذا ا بد  فان  كان واهلل بلياد املاد،  لاديد القاو،  يقاول فصااًل  وحيكام عادًا  
يتفجر الللم من جوانب   وتنا  احلكمة علي لسان   يساتوح، مان الادنيا وتهرهتاا  ويساتأنم 

   يلجبا  ماان بالليال وللمتا   كاان واهلل ق يار الدملاة طويال الفكارة  يقلّا  كفا  وخياطا  نفسا
اللبااام مااا قصاار  وماان الالااام مااا جداا   كااان واهلل ملنااا كأحاادنا ياادنينا إذا أتينااا  وجييبنااا إذا 
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سااألنا   وكااان مااع  نااّو  لنااا وقرباا  منّااا ا نكلماا  هيبااة لاا   فااإن تبساام فلاان مثاال اللؤلااؤ النذاايم  
ف عااان يلذّااام أهااال الااادين  ويقااارو املسااااكا  ا ياماااع القاااوي ب باطلااا   وا يياااأم الضااالي

عدلاا   ألاا د باااهلل لرأيتاا  ب بلااض مواقفاا  وقااد أ نااى اللياال ساادول   وقااا م ووماا  ماااثالً ب 
حمراب  قابضاً على حليت   يتململ نلمل السليم  ويبكي بكا  احل ين  وكأن أيلا  وهاو يقاول: 
يا  نيا يا  نيا أج تلرضِت  أم إي تدوقت  هي ام هي ام قري قااي ا حاان حينا   قاد 

ت  ثالثاً  عمر  قصا  ونا  حقا  ونار  قا كباا  آ  آ  مان قلاة الا ا   وبلاد السافر أبن
 ووحدة الاري .

 فقال ملاوية:  حم اهلل أبا احلسن  كان واهلل كذل .
   قال: يا ضرا  كيف ح ن  علي و

 (.433قال: ح ن من ذب  واحدها  جرها  ف ي ا ترقأ عربهتا وا يسكن ح  ال
ماان ملاااغ لخصااية اإلمااام  وماان ملاااغ حكماا   وماان ملاااغ الداال  ب إىل قااا ذلاا  

 تمان .
 

 ال تحرير إال باإلسالم
وأنااااً ا بااد أن ننااو  ب ساابيل احلركااة اإلسااالمية املنت يااة إىل حكومااة ألااف مليااون بااإذن 

 اهلل تلاىل  واملنت ية أيضاً إىل هداية سامثر النام إىل صرا  مستقيم:
ا أن يلرفاوا أن اإلساالم هاو احملار  الوحياد للجمااها إلتالاة كال إلىأن  جيا  علاى اللاامل

صاااو  ااساااتلما   وألاااكال ااساااتغالل  وتسااالط الكفاااا   وانااا  ا وااااة ةفغانساااتان  وساااامثر 
البال  الا وقلت ب  الا  الدايوعيا لساوا  الاروم أو الصاا(  وكاذل  ا وااة لفلسااا  

ا لساامثر املسالما الاذين وقلاوا فات ناا كفاا  الغارو مان وا لابال  أ ييفياا  وا لابال  ماو و  و 
أمريكاااا وبرياانياااا وفرنساااا وقاهاااا  إا باإلساااالم  فاااإن مساااتقبل اإلساااالم كماضاااي   فقاااد كاااان 
اإلسالم و ا  كل فريار ب اللااغ اإلساالمي ب الا من السااب   وإتاا أنقاذ الابال  اإلساالمية مان 

اهااادون ب سااابيل اهلل سااابحان  وتلااااىل  فكاااان اإلساااالم ياااد الكفاااا  واملساااتلمرين املسااالمون ا 
 مينح م القد ة على الصمو  واملواج ة.
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نلااام  الاااة مااان الكتااااو الاااذين يقاااو هم املساااتلمرون أو نااااف أبصاااا هم بريااا  الدااارق 
والغارو حيااون مان قااد  اإلساالم وينقصاون مان لااأن  ويتصاو ون أن اإلساالم لايم إا عقياادة 

فقط  مصدقا املثل الغارج املدا و : ل   ماا لقيصار لقيصار وماا هلل  ومسجداً وان  مرتبط باهلل
 هلل( مع أن  ليم كذل   فاإلسالم  ين و نيا.

 
 علماء اإلسالم يقودون حركات التحرير

وقااد أ انااا التااا ي  الااة ماان الللمااا  الااذين كااان حياارك م اإلسااالم ب  ضاات م وقيااام م  
مثال: السيد حممد ا اهد  واملاتا الكبا الداااتي  وإنقاذ بال  اإلسالم من أيدي أعدامث م  أ

واكنونااااد اخلراسااااان  واملاااااتا الثااااان الدااااااتي  والساااايد حسااااا القمااااي  والساااايد أبااااو احلساااان 
اةصااااب ان  واملاااااتا حممااااد حسااااا النااااامثي   والساااايد حممااااد كااااالم الاباطبااااامثي  والساااايد عبااااد 

د أباااو القاسااام الكالاااان  والسااايد ناااواو احلساااا لااارف الااادين  والسااايد ااااال الااادين  والساااي
الصاافوي  وقاااهم ماان علمااا  املساالما الااذين سااببوا يقذااة اللاااغ اإلسااالمي  وفركااوا وأوجاادوا 

 قواعد إنقاذ املسلما  سوا  فركوا حركة عسكرية  أو حركة ثقافية أو ما ألب .
 

 عمالء أدعياء التحرير
الصاا قا مان أتبااع م الاذين كاانوا يادعون وقد  أينا أن  عاة التحريار مان قاا الللماا  و 

إىل اإلسااالم كاااانوا عماااال  ااساااتلما   كأتاااتو    والب لاااويا  وأماااان اهلل ناااان  وعبدالناصااار  
وعفلاا   وعبااد الكاارمي قاساام وأضااراهبم كااالبلثيا ب اللااراق والداايوعيا والاادميقراطيا الغااربيا  

سااااحة  وإنراجااا  عااان ا تماااع  كل اااا قاااد والبااادامثل الفكرياااة الاااا حاولااات  فاااع اإلساااالم عااان ال
جرباات ب عاااغ املساالما  فلاام تاا    بااال  املساالما إا انتكاساااً  واةوطااان إا  لفاااً وضااياعاً 
وفرقاااًة! والتمااا ق الفكاااري وااناااتالف اللقامثااادي  وتاااوت  الاااوا  للدااارق والغااارو ا يساااب  إا 

ا م ياداً مان اهل مياة  هاذ  لا ا ة م يداً من التأنر والفدل  واللادول عان اإلساالم ا يوجا  إ
التاااا ي   وأ لاااة الواقاااع  فماااثاًل: فلسااااا ضااااعت مناااذ  ساااا سااانة تقريبااااً  وكااال البااادامثل عااان 
اإلسالم غ تتمكن أن تنقذ من ا ح  لرباً واحداً  وقد قال  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآلا (: 
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ن لقنقاذ كاملوا اإلمياان وهام (. فكيف يقال: إن املريدي434لا يلدر املؤمن من جحر مرتا(ل
يلاادقون ماان جحاار ألااف وألااف ماارةو ا لاا  أن ااعااام ماان م مساالمون. لكاان الكااالم ب 

 اإلميان الكامل ا يكون إا بسلو  من ج اإلسالم.
 

 كيف ننقذ فلسطين؟
ومااان هناااا نساااتايع أن نؤكاااد أن الثاااو ة الفلسااااينية  والثاااو ة اةفغانياااة  والثاااو ة الفليبينياااة  

اة ييفيااة  والثااو ة اللراقيااة  ضااد احلكااام الاواقياات ماان املسااتلمرين وعمالمث اام والثااو ام  والثااو ة
املخفيااة ب سااامثر بااال  اإلسااالم الااا حيكم اااا ااسااتلما  بدااكل مبالاار  أو قااا مبالااار  إذا 
عملات بااملن ج اإلساالمي الاذي ذكار ب هاذا الكتااو ا مان طارح حركاة إساالمية كاملاة هلال 

  وجلاال اهلاادف  حكومااة ألااف مليااون مساالم  -اإلسااالمية من اااج احلركااة  الدااو ، والقااوانا
بااأنوة إسااالمية صااا قة ا ا بااد وأن تنت ااي إىل ذلاا   وقااد قااال اهلل ساابحان : لإن تنصااروا اهلل 

 (.435ينصركم ويثبت أقدامكم(ل
 (.431وقال تلاىل: لإن ينصركم اهلل فال قال  لكم(ل

 
 حديثان حول كيفية عمل الحاكم اإلسالمي

 أ( ع د  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( إىل وات ل
قال علي لعلي  السالم( ع د  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ع داً كان في  بلد كاالم 

 (:437ذكر ل
 

 فيما يجب على األمير من محاسبة نفسه

                                                           
 .245ا اانتصاص: ص   434
 .7مد: اكية ا سو ة حم  435
 .110ا سو ة آل عمران: اكية   431
: عان علاي صالوام اهلل عليا  أنا  ذكار ع اد  ساول اهلل لصالى اهلل عليا  وآلا (  قاال الاذي حاّدثنا : أ ا  142  ص13ا ب املساتد   ج  437

داً كاان فياا  ا بلااد كاالم ذكاار     قااال مان كااالم علاي علياا  الساالم  إا أنّااا  ويناا  أناا   فلا  فقااال: ع اد  سااول اهلل لصالى اهلل علياا  وآلا ( ع اا
 صلوام اهلل علي ... إ .



 

 324 

أي ااا امللاا  اململااو : اذكاار مااا كناات فياا   وانذاار إىل مااا صاارم إلياا   واعتقااد لنفساا  مااا 
استدل مبا كان على ماا يكاون  وابادأ بالنصايحة لنفسا   وانذار ب أمار ناصات  وب يدوم  و 

ملرفة ما علي  ول   فليم لي  أ ل امر   على مال  عناد اهلل مان أعمالا   وا علاى ماا لا  
عند النام من آثاا    فاات  اهلل ب ناصاة نفسا   و اقا  فيماا محلا   وتلباد لا  بالتواضاع إذ 

يلة اللبو ية والتكرب من أنالق الربوبية  وا نايلّن با  عان الصاد  تباة  فل   فإن التواضع طب
تروم هبا ما ليم ل  وا تبارّن نلم اهلل علي  عن إعذام حق   فإن حق  لن يا  ا  عليا  إا 

 عذماً.
وا تكااونن كأنااا  مباااا أحااادث اهلل عليااا  مااان الكرامااة تااار، أنااا  أساااقط عنااا  لااايئاً مااان 

ضاع الصاالاو عنا   فتن ماا  ب  او  الداا وام فإناا  إن فرامثضا   وإناا  اساتحققت علياا  و 
تفلل لمهادم وت ( ذلا  علاى قلبا   وتاذمم عواقا  ماا فاتا  مان أمار   فااعرف قاد   وماا 
أنت إلي  صامثر  واذكر ذل  ح  ذكر   ولاعر قلب  ااهتمام ب  فإنا  مان اهاتم بداي  أكثار 

  لسااات جمااااوتاً ب قاياااة ذكااار  وأكثااار التفكااار فيماااا تصااانع وب مااان يداااا ك  فيماااا جتماااع  فإنااا
( والساااعة تااأيت ماان و امثاا   ولاايم الااذي تبلاام باا  قضااا  مااا 438املنت ااى أجاال بلااض أناادان ل

حي  علي  بقاطع عن  ليئاً من لذات  الا فال لا  ماا غ جتااوت ب ذلا  قصاد ماا يكفيا  
إىل فضول ماا يصل من نفل  إلي   إا ما أنت علي  ب قاية من الغىن  فتحمل بنفسا  ماا 
ليم قايت  من  إا حظ عين   وما و ا  ذل  منفلة لغا   فليقصر ب ذل  أملا  ولايلذم 

 (.432من عواقب  وجل ل
 

 ذكر ما فيه موعظة األمير ممن كان قبله 
انذر أي اا امللا  اململاو   أيان آباا  و وأيان امللاو  مان أعادامث  الاذين أكلاوا الادنيا مناذ 

ا أ ا وا  وأياان كنااوتهم الااا الااواو وأجسااا هم (  وتاادير ماا440كانااتو فإتااا تأكاال مااا أسااا وال
الا نلمواو وأبنا هم الذين كرمواو هل تر، أقل من م عقباً وأ ل من م ذكراًو واذكار ماا كنات 
تأمال مان اإلحساان أن أحسان اهلل إليا   وا يغلبنا  هاوا  علاى حذا   وا فملنا   قتاا  

                                                           
 ا اةندان: اع ندن وهو الصدي .  438
 .142  ص13ا مستد   الوسامثل: ج  432
 ا السؤ : بقية الدي .  440
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اهلل علاااي م وأ ا  بلوقااا  فاااي م  علاااى الولاااد علاااى أن جتماااع هلااام ماااا ا حياااول  ون لاااي  قضاااا  
فت لاا  نفساا  ب أماار قااا  وتدااقي ا ب نلاايم ماان ا ينذاار لاا  ماان اةيااام  اذكاار املااوم ومااا 
تنذر من فجأة نقمات   وا تأمن من عاجل ن ول  ب   وأكثر ذكر  توال أمر الادنيا وانقاالو 

رض النااام   هرهااا ومااا قااد  أياات ماان تغااا حااهتااا باا   وبغااا   اناا  كناات حااديثاً ماان عاا
وكنت تلي  بذخ امللو   وجترّبهم ب سلاا م وتكرّبهم على  عيت م  وتسرع م إىل الساوة  
وإفراط م ب اللقوبة  وتارك م اللفاو والرمحاة  وساو  ملكات م  ولاؤم قلبات م وجفاوهتم ملان فات 
أيدي م  وقلاة نذارهم ب أمار ملاا هم  وطاول قفلات م عان املاوم وطاول  قبات م ب الدا وام 

قلاااة ذكااارهم للخايئاااام  وتفكااارهم ب نقماااام اجلباااا   وقلاااة انتفااااع م بااااللرب  وطاااول أمل ااام و 
للغا  وقلة اتلال م مبا جر، علاي م مان صاروف التجاا و و قبات م ب اةناذ وقلاة إعااامث م 
للواجااا   وطاااول قساااوهتم علاااى الضااالفا   واإليثاااا  خلواصااا م  واإلساااتيثا  واإلقمااااض  ولااا وم 

نلقوا ل   واستخفاف م مباا أماروا  وتضايل م ملاا محلاوا أفنصايحة كانات  اإلصرا   وقفلت م عما
عياا  ذلاا  منااا  علااي م واسااتقباح  مااان مو أو نفاسااة ملااا كاااانوا فياا  علااي م  فاااإن كااان ذلااا  
نصيحة فأنت اليوم أوىل بالنصيحة لنفس   وإن كانت نفاسة  ف ل مل  أمان مان سااوام 

و أم اساتغنيت بنلماة اهلل عليا  عان فاري  ضاا و اهللو أم عند  منلة نتنع هباا مان عاذاو اهلل
أو قويات بكرامتاا  إيااا  علاى ااصااحا  لسااخا   واإلصارا  علااى ملصاايت و أم هال لاا  م اارو 
حيرت  من و أم  و قا  تلجأ إلي و أم ل  صرب على احتمال نقمات و أم أصبحت ترجو  امثرة 

ذار ب ذلا  لنفسا   واعمال من  وامثر الدهو   رجا  مان قد تا  إىل قاد ة قاا و فأحسان الن
 في  بلقل  ومه   وأكثر عرض  على قلب .

واعلم أن النام ينذرون من أمار  إىل مثال ماا كنات تنذار فيا  مان أمار مان كاان ب مثال 
حالاا  ماان قبلاا   ويقولااون فياا  مااا كناات تقولاا  فااي م  انذاار أياان امللااو و وأياان مااا الااوا ممااا 

ل  ماذا لخصوا ب  مل م من و وماذا بقاي ملان  نلت علي م امللامث و وب  قيلت في م اةقاوي
بلدهمو فاذكر حال  وحال من تقدم  ممن كان ب مثل حال   وما ااع وكنا   هال بقيات 
تلاا  الكنااوت حااا أ ا  اهلل ن ع ااا مناا و وهاال ضاار  إذ كناات ا كناا  لاا  حااا أ ا  اهلل صاارف 

مااا تأمال نفلاا  ب قااد   هاذا اةماار إليا   فااال تاار، أن الكناوت تنفلاا   وا تثاا  هباا ليوماا  في
 بل لتكن أنوف اةليا  عند  وأوحد ا لدي  عاقبة.
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ولاايكن أحاا  الكنااوت إلياا  وأوثق ااا عنااد  نفلاااً وعامثاادة ااسااتكثا  ماان صاااو اةعمااال 
واعتقاا  صااو اكثاا   فإنا  إن تلمال هاوا  ب ذلا   وتصارف  مان قاا  يقلال مها   وياياا  

 عيد   وينلم بال .
هد  وصاو اكثا  أفضل من قرة عيون أهل اجلمع بااجلمع  عليا  ولتكن قرة عين  بال  

بالقصد فيما جتماع  وفيماا تنفا   وا تلادن ااساتكثا  مان ااع احلارام قاوة  وا كثارة اإلعااا  
مااان قاااا حااا  جاااو اً  فاااإن ذلااا  جيحاااف بلضااا  بااابلض  لكااان القاااوة واجلاااو  أن نلااا  هاااوا  

عاااا  ماا حياا  علياا   انتفااع ب ذلاا  ( الاانفم بأنااذ مااا حيال لاا   وسااخا  الاانفم بإ441لاّ ل
بللم   واتلظ في  مبا قد  أيت من أمو  قا   وناصم نفس  عند كل أمر تو    وتصاد    
نصااومة عامااد للحاا  ج ااد  ينتصااف هلل وللنااام ماان نفساا  قااا موجاا  هلااا اللااذ  حيااث ا 

 (.442عذ  وا منقا  لل و، ب و طام الر ،  فإن عاجل اهلو، لذيذ ول  ق  ونيمل
 

 ي أمر األمراء بالعدل في رعاياهم واإلنصاف من أنفسهمف
أللر قلب  الرمحة لرعيت   واحملبة هلم  والتلاف علي م  واإلحساان إلاي م  وا تكاونن 
علااي م ساابلاً تغتاانم تلل اام وعثااراهتم  فااإ م إنواناا  ب النساابة ونذاارا   ب احلاا   يفاار  ماان م 

اللمااد واخلاااأ  فااأعا م ماان عفااو  وصاافح  ال لاال وتلاايفي م الللاال  ويتااو، علااى أياادي م ب 
مثاال الااذي فاا  أن يلاياا  ماان هااو فوقاا  وفااوق م  واهلل ابااتال  هباام  ووا  أماارهم  واحااتج 
عليا  مباا عرفا  مان حمباة اللادل واللفاو والرمحاة  وا تساتخفن تار  حمبتا   وا تنصاو نفسا  

 حلرب   فان  ا يدان ل  بنقمت   وا قىن ب  عن عفو  و محت .
تلجلااان بلقوبتاااا   وا تساااارعن إىل بااااا  ة وجاااادم عن ااااا  رجاااااً  وا تقااااولن إن أمااااا وا 

أصاانع مااا لاائت  فااإن ذلاا  يساار  ب كساار اللماال  وإذا أعجباا  مااا أناات فياا   وحاادثت لاا  
عذمتااا   و نلتااا  أهباااة أبارتااا   واساااتقد   علاااى مااان فتااا  فااااذكر عذااام قاااد ة اهلل عليااا   

من تهاو   ويكاف مان مرحا   وحيقار ب عينيا  وفّكر ب املوم وما بلد   فإن ذل  ينقص 
 ما استلذمت  من نفس .

                                                           
 ا ب الابلة احلجرية: سخا   وما أثبتنا  من املصد .  441
 .144  ص13ا مستد   الوسامثل: ج  442
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وإياا  أن تباااهي اهلل ب عذمتاا   وا تضاااهي  ب جربوتاا  وان  تااال علياا  ب ملكاا   فااإن 
اهلل مذل كل جباا   وم اا كال  تاال  أنصاف الناام مان نفسا  ومان أهلا  ومان ناصات  

 ون عباا    ومان يكان اهلل نصام  ف او  أن ا تفلل تذلم ومان يذلام عباا  اهلل  فااهلل نصام 
ل  حرو ح  ين    وليم لي  أ عى لتغا نلمة  أو تلجيل نقمة من إقامة على للام  فاإن 
اهلل يسااامع  عاااوة كااال مذلاااوم  وان اهلل عااادو للذااااملا  ومااان عاااا ا  اهلل ف اااو  هاااا باهللكاااة ب 

 الدنيا واكنرة.
ا لااعاة الارو  و ضاى اللاماة  فاإن وليكن أح  اةمو  إلي  أوسا ا ب احل   وأال 

سخط اللامة جيحف برضى اخلاصة  وإن سخط اخلاصة حيتمل  ضى اللامة  وليم أحد من 
الرعية ألد على الواي ب الرضا مؤونة وأقل علاى الابال  ملوناة وألاد بغضااً لقنصااف  وأكثار 

وعنااد امللماام ماان  ساؤااً باإلحلااف  وأقاال ماع ذلا  عنااد اللااا  لاكراً  وعنااد اإلبااا  عاذ اً 
 اةمو  صرباً من اخلاصة  وإتا اجتما  أمر الواة  ويد السلاان  وقيظ اللدو اللامة.

فلايكن صاافو  هلام مااا أطااعو   واتبلااوا أماار   ون قااهم  ولاايكن أبغاض  عيتاا  إلياا  
أكثاارهم كداافاً مللاياا  النااام  فااإن ب النااام ملاياا  أناات أحاا  ماان تغماادها وكاار  كدااف مااا 

وإتااا عليا  أحكاام مااا ل ار لا   واهلل حيكاام ب ماا قااو عناا   اكار  للناام مااا قااو من اا  
تكاار  لنفساا   واساايف اللااو ة مااا اسااتالت يساايف اهلل مناا  مااا فاا  ساايف   وأطلاا  علااى النااام 

 عقد كل حقد  واقاع عن م سب  كل وتر.
وا تااااركو لااااب ة  وا تلجلاااان إىل تصاااادي  سااااا   فااااإن الساااااعي قاااااذ وإن قااااال قااااول 

وا تااادنلن ب مداااو ت  اااايالً يقصااار عااان الفضااال قايتااا   وا حريصااااً يلاااد  فقاااراً   النصاااي  
وياا ين لاا  لاارها  وا جباناااً يضااي  علياا  اةمااو   فااإن البخاال واجلااو واحلاارص قرياا ة واحاادة 

 جيمل ا سو  الذن باهلل.
  اعلاام إن لاار  نامثلاا  ولاار وتا مثاا  ماان كااان ل لاارا   ناايالً ووتيااراً مماان لاارك م ب 

  وأقام هلم كل مقام  فال تدنلن أولئ  ب أمر   وا تدرك م ب  ولت  كماا لاركوا ب اةثام
 ولة قا   وا يلجب  لااهد ماا حيضارون  با   فاإ م أناوان الذلماة وأعاوان اة اة  وذمثااو  
كال طمااع وأناات جتااد ب النااام نلفاااً ماان م  ممان لاا  ملرفااة أفضاال ماان ملاارفت م  ونصاا  أعلااى 

  اةمو  فأبصر مساوي ا  واهتم مبا جر، علي  من ا ممن هاو أناف من نصح م ممن قد تصف
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علياا  مؤونااة  وأحساان لاا  ملونااة  وألااد علياا  عافاااً  وأقاال لغااا  ألفاااً مماان غ يلاااون لاملاااً 
علااى للاام  وا آ اااً علااى إ   فا ااذ ماان أولئاا  ناصااة جتالساا م ب نلواتاا  وحيضاارون  ب 

 ملئ .
وأحااوط م علااى  عيتاا  باإلنصاااف وأقل اام لاا     لاايكن أكاارم م علياا  أقااوهلم للحاا 

منااالرة بااذكر مااا كاار  لاا   وألصاا  بأهاال الااو   والصاادق  وذوي اللقااول واإلحسااان  ولاايكن 
أبغاااض أهلااا   ووت امثااا  إليااا  أكثااارهم لااا  إطااارا اً مباااا فللااات أو ت يينااااً لااا  بغاااا ماااا فللااات  

ماان اللاا ة  وأكثاار  وأسااكت م عناا  صااانلاً مبااا صاانلت  فااإن كثاارة اإلطاارا  يكثاار ال هااو  وياادن
القاااول أن يدااار  فيااا  ت كياااة السااالاان  ةنااا  ا يقصااار بااا  علاااى حااادو  احلااا   ون التجااااوت إىل 
اإلفارا   وا جتملاان احملسان واملسااي  عناد  من لااة يكوناان في ااا ساوا   فااإن ذلا  ت هيااد ةهاال 

 اإلحسان ب إحسا م  وتد ي  ةهل اإلسا ة ب إسا هتم.
ن لاان وال  برعيتاا  ماان إحسااان  إلااي م  و فيااف املااؤن واعلاام أناا  لاايم لااي  ا عااى  ساا

عاان م  وقلااة ااسااتكرا  هلاام  فلاايكن لاا  ب ذلاا  مااا جيمااع لاا  حساان الذاان برعيتاا   فااإن 
حساان الذاان هباام يقاااع عناا  مهوماااً كثاااة  وإن أحاا  ماان حساان لناا  باا  ماان حساان عنااد  

وضاع ذلا   بال   من أهل اخلا  وأح  مان ساا  لنا  با  مان ساا  عناد  باال    فااعرف م
وا تااانقص سااانة صااااحلة عمااال هباااا الصااااحلون قبلااا   واجتملااات هباااا اةلفاااة وصااالحت علي اااا 
اللامااة  وا فاادثن ساانة تضاار بدااي  ماان ماضااي ساانن اللاادل الااا ساانت قبلاا  فيكااون اةجاار 
ملن سن ا  والوت  علي  مباا نقضات من اا  وأكثار مدا ساة الللماا  ومناالرة احلكماا  ب تثبيات 

اضاال ا  وإقامت ااا علااى مااا صاال  باا  النااام  فااإن ذلاا  حييااي احلاا  وميياات ساانن اللاادل علااى مو 
الباطل  ويكتفي ب   لياًل على ما يصل  ب  الناام  ةن السانة الصااحلة مان أساباو احلا  الاا 

 (.443يلرف هبا  و ليل أهل  إىل السبل إىل طاعة اهلل في ال
 

 في ذكر معرفة طبقات الناس
  بلض ا إا ببلض  فمن م اجلنو  ومن م أعاوان اعلم أن النام  م طبقام  ا يصل

الااواي ماان القضاااة واللمااال والكتاااو وحنااوهم  وماان م أهاال اخلااراج ماان أهاال اة ض وقاااهم  
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وماان م التجااا  وذوو الصااناعام  وماان م الابقااة الساافلى وهاام أهاال احلاجااة واملسااكنة  فاااجلنو  
اإلساالم  وساب  اةمان واخلفاض  فصا الرعية باإذن اهلل تلااىل عا  وجال  وتيان امللا   وعا  

وا قوام للجند إا مباا خيارج اهلل هلام مان اخلاراج  والفاي  الاذي يقاوون با  علاى ج اا  عادوهم  
وعلي  يلتمدون ملا يصلح م  ومن يل م م مؤونت  من أهلي م  وا قوام للجند وأهل اخلراج إا 

ن منافل م  ويأمنون عليا  مان بالقضاة واللمال والكتاو ملا يقومون ب  من أمرهم  وجيملون م
نواصاا م وعااوام م  وا قاااوام هلاام ايلاااً إا بالتجاااا  وذوي الصااناعام فيمااا ينتفلاااون باا  مااان 
صااناعاهتم  ويقومااون باا  ماان أسااواق م  ويكفااو م ب مبالاارة اةعمااال بأياادي م ب الصااناعام 

 الا ا تبلغ ا  فق م.
احلاجة إىل اياع الناام وب اهلل لكال والابقة السفلى من أهل احلاجة واملسكنة يبتلون ب

سلة  ولكل على اةماا حا  بقاد  ماا حيا  لا   ولايم خيرجا  مان حقا  ماا أل ما  اهلل مان ذلا  
إا بااهتماااام وااساااتلانة بااااهلل عليااا   وأن ياااوطن نفسااا  علاااى لااا وم احلااا  فيماااا وافااا  هاااوا  أو 

 (.444نالف ل
 

 ذكر ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمر عماله 
أماار جنااو   أفضاال م ب نفساا  حلماااً  وأال اام للللاام  وحساان السياسااة  وصاااو  ولِّ 

اةنالق ممن يباائ عان الغضا   ويسار  إىل اللاذ   ويراقا  الضاليف وا يلا  علاى القاوي  
ممن ا يثا  اللنف وا يقلد ب  الضلف وألص  بأهل اللفة والدين والسواب  احلسنة    بأهال 

  الكرم وللبة من الل   و ليل على حسن الذان بااهلل  واإلمياان با  الدجاعة من م  فإ م اا 
   تفقد من أمو هم ما يتفقد  الوالد من ولد .

وا يلذماان ب نفساا  لااي  أعاياات م إيااا   وا فقاارن هلاام لافاااً تلاف اام باا  فإناا  يرفاا  
ب هباام كاال مااا كااان مناا  إلااي م وإن قاال  وا تاادعن تفقااد لايااف أمااو هم اتكااااً علااى نذاار  

جسيم ا  فإن للاياف موضالاً ينتفاع با   وللجسايم موضالاً ا يساتغىن فيا  عنا   وليكوناوا آثار 
 عيتاا  عنااد   وأفضاال م من لااة مناا   أساابم علااي م ب التلاااون  وأفضاال علااي م ب البااذل مااا 
يساال م  ويسااع ماان و امث اام ماان أهااالي م حاا  يكااون مه اام نالصاااً ب ج ااا  عاادو   وتنقاااع 
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  وأكثاار إعالم اام ذام نفساا  ماان اةثاارة واملكرمااة  وحساان اإل ضااا  مهااوم م ممااا سااو، ذلاا 
 وحق  ذل   سن اكثا  في م.

وأعاااف علياا  قلااوهبم باااللاف  فااإن أفضاال قاارة أعااا الااواة استفاضااة اةماان ب الاابال  
ول اااو  ماااو ة اةجناااا   وإذا كاااانوا كاااذل  سااالمت صااادو هم  وصاااحت بصاااامثرهم  والاااتدم 

 تكال جنااو   إىل قنااامثم م  أحادث هلاام عنااد كال مغاانم عايااة حياات م ماان و ا  أماارامث م  وا
 من عند   لتستصرف م هبا  وتكون  اعية هلم إىل مثل ا  وا حول وا قوة إا باهلل.

وأنصص أهل الدجاعة والنجدة بكل عا فة  وأمد  هلم أعين م إىل صو  عميقام ماا 
اًل  وماااا أبلاااى ب كااال مدااا د عنااادهم بالباااذل ب حسااان الثناااا   وكثااارة املساااألة عااان م  جاااالً  جااا

وإل ا  ذل  من  عن   فإن ذل  ي   الدجا   وحيرض قا     ا تد  ماع ذلا  أن يكاون 
لاا  علااي م عيااون ماان أهاال اةمانااة والصاادق حيرضااو م عنااد اللقااا   فيكتبااون بااال  كاال اماار  

 من م ح  كأن  لاهدت .
مان م لغاا  وا تقصارن با    اعرف لكل امر  من م ما كان من   وا جتللن بال  امر  

 ون بالمث  وكافئ كل أمرا  من م بقاد  ماا كاان منا  وانصصا  بكتااو منا  هتا   با  وتنبئا  مباا 
بلغاا  عنااا   وا حيملناا  لااارف اماار  علاااى أن تلذاام مااان بالمثاا  إن كاااان صااغااً  وا ضااالف 
امر  علاى أن تساتخف ببالمثا  إن كاان جسايماً  وا تفسادن أحاداً مان م عناد  علاة عرضات 

   أو نبوة كانت من  قد كان ل  قبل ا حسن باال   فاإن اللا  بياد اهلل يلايا  إذا لاا   ويكفا  ل
إذا لاااا   ولاااو كانااات الداااجاعة تفتلااال افتلل اااا أكثااار الناااام  ولكن اااا طباااامثع بياااد اهلل ملك اااا 
وتقدير ما أح  من ا وإن أصي  أحد من فرسان  وأهل النكاية امللروفة ب أعدامث  فانلف  

أحسن ما خيلف ب  الوصي املوثوق ب  ب اللاف هلم وحسن الواية هلم ح  ا ير، ب أهل  ب
ااادوا ملصااااب   فاااإن ذلاا  يلااااف عليااا  قلاااوو فرساااان  ويااا  ا ون بااا   علااي م أثااار فقاااد   وا جيَِ
تلذيماااااً لااعتااااا  وطيااااا  الااااانفم باااااالركوو مللااااا يض التلاااااف ب تساااااديد أمااااار   وا قاااااوة إا 

 (.445باهللل
 

 ظر فيه من أمور القضاةذكر ما ينبغي أن ين
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انذر ب القضا  با النام  نذر عا ف مبن لاة احلكام عناد اهلل  فاإن احلكام ميا ان قساط 
اهلل الذي وضع ب اة ض إلنصاف املذلوم مان الذااغ  واةناذ للضاليف مان القاوي  وإقاماة 

لقضاا  باا حدو  اهلل على سنت ا  ومن اج اا الاا ا يصال  اللباا  والابال  إا علي اا  فاانيف ل
النااام أفضاال  عيتاا  ب نفساا   وأال اام للللاام واحللاام والااو   مماان ا تضااي  باا  اةمااو   وا 
فكماااا  اخلصااااوم  وا يضااااجر  عااااي اللااااي  وا يفرطاااا  جااااو  الذلااااوم  وا تداااارف نفساااا  علااااى 
الامااااع  وا يااااادنل ب إعجااااااو  يكتفااااي باااااأ ىن ف ااااام  ون أقصااااا   أوقف ااااام عناااااد الداااااب ة  

وأقل اااام تربماااااً ماااان تاااار   احلجااااج  وأصااااربهم علااااى كدااااف اةمااااو    وآناااذهم لنفساااا  باحلجااااة 
( اإلقااارا   وا يأناااذ فيااا  التبليااام باااأن 441وإيضااااح اخلصاااما  وا ي  هيااا  اإلطااارا   وا يدااالي ل

 يقال: قال فالن  وقال فالن  فول القضا  من كان كذل .
ع  وتقال   أكثر تلاهد أمر  وقضاايا   وأبساط عليا  مان الباذل ماا يساتغ  با  عان الاما

ب  حاجت  إىل النام  واجلل ل  من  من لة ا يامع في ا قاا  حا  ياأمن اقتياال الرجاال إياا  
عنااااد   وا حياااااج أحااااداً للرجااااا   وا يصااااانل  اسااااتجالو حساااان الثنااااا   أحساااان تااااوقا  ب 
جملساا  وقرباا  مناا  وأنفااذ قضااايا  وامضاا ا  واجلاال لاا  أعواناااً خيتااا هم لنفساا  ماان أهاال الللاام 

   وانيف ةطراف  قضاة جت د في م نفس  على قد  ذلا     تفقاد أماو هم وقضااياهم والو  
 وما يلرض هلم من وجو  اةحكام.

فال يكن ب حكم م انتالف  فإن ذل  ضيا  لللدل وعو ة ب الدين وسب  للفرقاة  
م وإتااا خيتلااف القضاااة اكتفااا  كاال اماار  ماان م برأياا   ون اإلمااام فااإذا انتلااف القاضاايان فلااي

هلما أن يقيما على انتالف ما ب احلكم  ون  فع ما انتلفا في  من ذل  إىل اإلماام  وكال ماا 
 (.447انتلف في  النام  فمر و  إلي  وا قوة إا باهللل

 
 ذكر ما ينبغي أن ينظر فيه من أمور عماله

انذااار ب أماااو  عمالااا  الاااذين تساااتلمل  فلااايكن اساااتلمال  إيااااهم انتياااا اً  وا يكاااونن 
اًة وا إيثا اً  فإن اةثرة باةعمال واحملابااة هباا ااا  مان لال  اجلاو  واخلياناة هلل  وإ ناال حماب
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الضر  على الناام  وليسات تصال  أماو  الناام وا أماو  الاواة إا بإصاالح مان يساتلينون با  
علااى أمااو هم  وخيتا وناا  لكفايااة مااا قاااو عاان م فاصاااف لوايااة أعمالاا  أهاال الااو   واللفااة 

بالسياساااة  والصااا  باااذوي التجرباااة  واللقاااول واحلياااا  مااان أهااال البيوتاااام الصااااحلة أهااال والللااام 
الاادين والااو   فااإ م أكاارم النااام أنالقاااً وألااد ةنفساا م صااوناً وإصااالحاً  وأقاال ماان املاااامع 

 إلرافاً  وأحسن ب عواق  اةمو  نذراً من قاهم  فليكونن عمال  وأعوان .
علااي م اللماااام  وأوسااع علااي م اة تاق فااإن ذلاا   وا تسااتلمل إا لاايلت     أساابم

ي يدهم قوة على استصالح أنفس م وقىن من تناول ما فت أيدي م وهو مع ذل  حجة ل  
علااي م ب لااي  إن نااالفوا فياا  أماار  وتناااولوا ماان أمانتاا    ا تااد  مااع ذلاا  تفقااد أعماااهلم 

م جداً ب اللما ة  و فقاً بالرعية وبلثة الليون علي م من أهل اةمانة والصدق فإن ذل  ي يده
 وكّفاً عن الذلم وففذاً من اةعوات مع ما للرعية ب ذل  من القوة.

واحاااذ  أن تساااتلمل أهااال التكااارب والتجااارب والنخاااوة ومااان حيااا  اإلطااارا  والثناااا  والاااذكر  
ويالاا  لاارف الاادنيا  وا لاارف إا بااالتقو،  وإن وجاادم أحااداً ماان عمالاا  بسااط يااد  إىل 

و  ك  فجو اً اجتملت ل  ب  عليا  أنباا  عيونا  مان ساو  ثناا   عيتا  اكتفيات هباا نيانة أ
لاااهداً  وبسااات علياا  اللقوبااة ب بدناا   وأنذتاا  مبااا أصاااو ماان عملاا     مباان نصاابت  للنااام 

 (.448فويت  باخليانة وقّلدت  عا  الت مة  فإن ذل  تنكيل وعذة لغا  إن لا  اهلل تلاىلل
 

 من أهل الخراجذكر ما ينبغي تعاهده 
تلاهد أهل اخلراج  وانذر كل ما يصالح م  فاإن ب مصااحل م صاالح مان ساواهم  وا 

 صالح ملن سواهم إا هبم ة م الثمال  ون قاهم والنام عيال علي م.
ولاايكن نذاار  ب عمااا ة أ ضاا م  وصااالح ملالاا م ألااد ماان نذاار  ب تجااا  نااراج م  

يال  ال جا  بغاا اللماا ة خيارو الابال  وي لا  اللباا  فإن ال جا  ا يكون إا باللما ة  ومن 
 وا يقيم ذل  إا قلياًل.

ولكااان اااااع أهااال اخلاااراج مااان كااال بلاااد    مااارهم فليللماااو  حاااال بال هااام والاااذي فيااا  
صاااالح م  وصاااالح أ ضااا م وتجاااا  ناااراج م    سااال عماااا يااادفلون إليااا  أهااال الللااام مااان 
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ت علاي م مان انقااا  ماا  أو فساا  أ ض قاهم  فإن لكوا إلي  ثقل ناراج م أو علاة  نلا
علاات علي ااا قاارق أو عااا، أو آفااة جمحفااة نففاات عاان م مااا ترجااو أن يصاال  اهلل باا  مااا كااان 
ماان ذلاا   وأماارم بامللونااة علااى استصااالح مااا كااان ماان أمااو هم ممااا ا يقااوون علياا   ةن اهلل 

كان من ذل   وا   جاعل ل  ب عاقبة ااستصالح قباًة وثواباً إن لا  اهلل فاكف م مؤنة ما
تااثقلن لااي  نففتاا  عاان م  وإن احتملتاا  ماان املؤونااام  فإتااا هااو ذناار لاا  عناادهم يقااوون باا  

( ب  لغاد   442على عما ة بال   وت يا ملك  مع ما حيسن اهلل ب  من ذكر . ويستجم مل
  تكون مع ذل  مبا تر، من عما ة أ ض م  وتجا  نراج م  ول و  ماو هتم وحسان نيااهتم 

ضااة اخلااا فااي م أقاار عيناااً وأعذاام قباااة وأحساان ذنااراً مناا  مبااا كناات مسااتخرجاً ماان م واستفا
بالكااد واإلجحاااف  فااإن ح ناا  أماار فتاااج فياا  إىل ااعتمااا  علااي م وجاادم ملتمااداً بفضاال 
قوهتم على ما تريد مبا ذنرم في م من اجلمام وكانت مو هتم لا   وحسان لان م وثقات م مباا 

فت م بقد   فيما حدث من اةمو  قوة هلم حيتملون هباا ماا  عو هتم من عدل  و فق  مع ملر 
كلفت م  ويايبون هبا نفساً مبا محلات م  فاإن اللمال حيتمال باإذن اهلل ماا محلات عليا   وعماران 

 البال  أنفع من عمران اخل امثن  ةن ما ة عمران اخل امثن إتا تكون من عمران البال .
خربااات ااااراو اة ض  وإتاااا ياااؤتى ناااراو وإذا نربااات الااابال  انقالااات ماااا ة اخلااا امثن ف

اة ض وهااال  أهل ااا ماان إسااراف أنفاام الااواة ب اجلمااع  سااو  لاان م باملاادة  وقلااة انتفاااع م 
باااالغا لااايم هبااام إا أن يكوناااوا يلرفاااون لأّن( التخفياااف  واساااتجمام م باااذل  ب اللاااام لللاااام 

خلراج اا  وأحسان ةثارهم القابل  واإلنفاق علاى ماا ينبغاي اإلنفااق علاي م من اا ماا هاو أتجاى 
في ا  ولكن م يقولون يقاول القامثال هلام ا تاؤنروا جباياة اللاام إىل قابال كاأنكم واثقاون بالبقاا  
إىل قاباال  ولكفااى عجباااً باارأي م ب ذلاا   وباارأي ماان ي يناا  هلاام  فمااا الااواي إا علااى إحااد، 

فااارأ، حساااناً ب منااا لتا  إماااا أن يبقاااى إىل قابااال فيكاااون قاااد أصااال  اة ض  واستصااال   عيتااا  
عاقباة أثاار  ب ذلا  مااا تقاّر باا  عينا   ويكثاار باا  سارو    وتقاال با  مهوماا   ويساتوج  باا  حساان 

 الثواو على  ب .
وأما أن تنقاع مدت  قبل القابل ف و إىل ما عمل ب  من صاالح وإحساان أحاوج والثناا  

مثن مااا أناارو بااا  علياا  والاادعا  لاا  أكثااار والثااواو لاا  عناااد اهلل أفضاال  وإن اااع لغااا  ب اخلااا ا
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الاابال   وأهلاا  باا  الرعيااة صااا  مرهتناااً لغااا   واإل  فياا  علياا   ولاايم تبقااى ماان أمااو  الااواة إا 
 ذكرهم  وليم يذكرون إا بساهم وآثا هم حسنة كانت أم قبيحة.

فأما اةموال فال بد من أن يؤتى علي ا فيكاون نفل اا لغاا   أو لنامثباة مان نوامثا  الادهر 
ون حسااارة علاااى أهل اااا  وإن أحببااات أن تلااارف عواقااا  اإلحساااان واإلساااا ة تاااأيت علي اااا فتكااا

وضايا  اللقااول ماان ذلاا  فااانذر ب أمااو  ماان مضااى ماان صاااو اللمااال والااواة ولاارا هم  وهاال 
جتد من م أحاداً ممان حسانت ب الناام ساات   ونفات علاي م مؤونتا  إذا ساخط بإعااا  حا  

ن   أو ب حسن ذكر  ب النام  وهل جتد نفس  أضر ب  ذل  ب لدة ملك   أو ب لّذام بد
أحااداً مماان سااا م ب النااام سااات  والااتدم علااي م مؤونتاا  كااان لاا  بااذل  ماان اللاا  ب ملكاا   
مثل ما  نل علي  من النقص ب  ب  نيا  وآنرت   فال تنذر إىل ماا جتماع مان اةماوال  ولكان 

ملااان  واهلل وي التوفياا    انذاار إىل مااا جتمااع ماان اخلاااام  وتلماال ماان احلساانام  فااإن احملساان
 (.450واهلا ي إىل الصواول

 
 ذكر ما ينبغي أن ينظر فيه من أمور كتـّابه

انذاار كّتاباا   فاااعرف حااال كاال اماار  ماان م فاايم حيتاااج إلياا  مناا   فااإن للكتاااو مناااتل  
ولكاال من لااة في ااا حاا  ماان اة و  ا حيتملاا  قااا   فاجلاال لوايااة عليااا أمااو   ماان م   سااا  

علااى مبلاام كاال اماار  ماان م ب احتمااال مااا تولياا  وول كتابااة نااواص  سااامثل  الااا  تتخاااهم هلااا
تاادنل هبااا ب مكياادت   ومكنااون ساار  أال اام بوجااو  صاااو اة و  وأعااو م لاا  علااى كاال 
أمر من جالمثل اةمو   وأج هلم في ا  أياً  وأحسن م في ا  يناً  وأوثق م في ا نصحاً  وأطوهلم 

 تبااار  الكرامااة  وا ي  هياا  اةلااااف  وا تااتجم باا   الااة ميااّن هبااا عناا  ملكنااون اةساارا  مماان ا
عليااا  ب ناااال   أو يلاااتمم إل ا هاااا ب ماااال   وإصااادا  ماااا و   عليااا  مااان كتااا  قاااا  عااان 
اسااتلمال ملرفااة الصااواو فيمااا يأنااذ لاا  ويلاااي مناا   وا يضاالف عقاادة عقاادها لاا  وا 

لرفاااة نفسااا   ومبلااام قاااد   ب يلجااا  عااان إطاااالق عقااادة عقااادم عليااا   وا جي ااال ب ذلااا  م
اةماااو   فإنااا  مااان ج ااال قاااد  نفسااا  كاااان بقاااد  قاااا  أج ااال  ووىل ماااا  ون ذلااا  مااان كتاباااة 
 ساااامثل  ونراجااا  و واويااان جناااو   كتابااااً جت اااد نفسااا  ب انتياااا هم فإ اااا   وم أعمالااا  
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وأال اااا للنفلااا  ولنفاااع(  عيتااا   فاااال يكاااونن انتياااا   واهتاااا علاااى فراسااات  فاااي م وا علاااى 
الذاان مناا  هباام  فإناا  لاايم لااي  أكثاار انتالفاااً لفراسااة أوي اةماار وا نالفاااً حلساان حساان 

لنو م من كثا من الرجال  ولكن انيفهم على آثا هم فيما ولوا قبل   فإن ذل  مان صااو 
 ما يستدل ب  النام بلض م على أمو  بلض.

ممان ا يق ار  كباا واجلل لرأم كل أمر من تل  اةمو   مثيساً من أهال اةماناة والارأي  
اةمو   وا يضايع لديا  صاغاها  ل  ا تاد  ماع ذلا ( أن تتفقاد أماو هم وتنذار ب أعمااهلم  
وتتلااااف ب مساااألة مااان قااااو عنااا  مااان أحاااواهلم  حااا  تللااام كياااف ملااااملت م الناااام فيماااا 

بالناام وليت مو فإن ب كثا من الكتاو للبة من الل  وخنوة وإعجاباً وتسرعاً كثااً مان التاربم 
والضااجر عنااد املناتعااة والضااي  عنااد املراجلااة  وا بااد للنااام ماان طلاا  حاجاااهتم  فماا  الااوا 
علااي م اإلباااا  هبااا والغلذااة  أل مااو  عياا  ذلاا   وأ نلااوا مؤونتاا  علياا   وب النذاار ب ذلاا  

 (.451من إصالح أمو   مع ما ل  عند اهلل من اجل ا  حظ عذيم إن لا  اهلل تلاىلل
 

 للوالي أن ينظر فيه من أمر طبقة التجار والصنايعذكر ما ينبغي 
أنذااار إىل التجاااا  وأهااال الصاااناعام  واساااتوص هبااام ناااااً  فاااإ م ماااا ة للناااام ينتفلاااون 
بصناعاهتم  ومما جيلبون إلي م من منافل م ومرافق م ب الرب والبحر ومن   وم اجلبال وبلادان 

تاااجون إلياا  ماان ذلاا   وا يايقااون مملكااة اللاادو  وحيااث ا يلاارف أكثاار النااام مواضااع مااا حي
اإليثا  ب  بأنفس م  فل م بذل  ح  وحرمة جيا  حفذ ماا هلام  فتفقاد أماو هم  واكتا  إىل 
عمال  في م  واعلم مع ذل  أن ب كثا من م لحاً قبيحاً وحرصاً لديداً واحتكاا اً للايفبص 

لاى الناام  وعيا  والغال   والتضيي  على الناام والاتحكم علاي م  وب ذلا  مضارة عذيماة ع
علااى الاااواة  فاااامنل م مااان ذلااا  وتقااادم إلاااي م فياا   فمااان ناااالف أمااار  فخاااذ ياااد  فاااوق ياااد  

 (.452باللقوبة املوجلة  إن لا  أو أنل
 

 ذكر ما ينبغي للوالي أن ينظر فيه من أمور أهل الفقر والمسكنة
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ماً وا تضاايلن أمااو  الاامثفااة اةناار، ماان املساااكا وذوي احلاجااام  وأن جتلاال هلاام قساا
من مال اهلل يقسم في م مع احل  املفروض الذي جلل اهلل هلم ب كتاب  مان الصادقام  وفارق 
ذلاا  ب أعمالاا   فلاايم أهاال موضااع أحاا  باا  ماان أهاال موضااع  باال ةقصاااهم ماان احلاا  مااا 

 ة ناهم وكل قد اسيفعيت أمر .
لااذ  فااال يدااغلن  عاان تلاهااد أمااو هم النذاار ب أماار قاااهم  فااإن لكاال مناا  نصاايباً ا ت

بتضييل   وتفقد حاجام مساكا النام وفقارامث م ممان ا تصال إليا  حاجتا   وممان تقتحما  
الليون  وفقر  النام عن  فع حاجات  إلي  وانص  هلم أوث  من عناد  ب نفسا  نصايحة  
وأعذم م ب اخلا حسب   وألدهم هلل تواضلاً  ممن ا حيقر الضلفا  وا يستدرف اللذما   

ا إلي  أمو هم    انذر في ا نذراً حسناً  فاإن ه يال الرعياة أحاوج إىل اإلنصااف ومرهم فلافلو 
والتلاهد من ذوي السمانة  وتلاهد أهل ال مانة والبال  وأهل اليتم والضلف وذوي السايف مان 

 أهل الفقر الذين ا ينصبون أنفس م ملسألة يلتمدون علي ا.
اهلل والقرباااة إليااا   فاااإن اةعماااال إتاااا فاجلااال هلااام مااان ماااال اهلل نصااايباً ترياااد باااذل  وجااا  

 (.453 لص بصدق النيامل
 

 ذكر ما ينبغي أن يأخذ الوالي به نفسه في األدب وحسن السيرة
وابااد وان اجت اادم ب إعاااا  كاال ذي حاا  حقاا   أن تتالااع أنفاام طوامثااف ماان م إىل 

اهلل  مداااف ت  باحلاجااام  وذلاا  علااى الااواة ثقاال ومؤونااة  واحلاا  ثقياال إا علااى ماان نففاا 
 علي   ولذل  ثقل ثواب  ب املي ان.

فاجلاال لااذوي احلاجااام لماان نفساا  قسااماً( ووقتاااً تااأذن هلاام فياا   وتتسااع ملااا يرفلوناا  
إلياا   وتلااا هلاام جناحاا   وفتماال ناارق ذوي اخلاارق ماان م وعااي أهاال اللااي فااي م بااال أنفااة 

ال وحسان من  وا ضجر  فمن أعايت مان م فأعاا  هنيئااً  ومان حرمات مان م فامنلا  بإاا
    ولااايم مااان لاااي  أضااايع ةماااو  الاااواة مااان التاااوان واقتناااام تاااأنا ياااوم إىل ياااوم وسااااعة إىل 
ساعة  والتداقل مباا ا يلا م عماا يلا م  فاجلال لكال لاي  تنذار فيا  وقتااً ا يقصار با  عنا    
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 (.454أفرر في  جم و  ل
 

 جعل بعض الوقت هلل تعالى 
 ا  واجلل لنفس  فيما بينا  وباا اهلل وامض لكل يوم عمل   وأعط لكل ساعة قسا

أفضل تل  املواقيت  وان كانت كل ا هلل إذا صحت نيت   وا تقدم ليئاً على فرامثض  ين  
ب ليال وا ب  ااا  حاا  تااؤ ي ذلاا  كااامالً ماوفراً  وا تااال ااحتجاااو  فااإن ذلاا  باااو ماان 

ن ماا قااو عان م  و اّا سو  الذن ب  و اعياة إىل فساا  اةماو  عليا  والناام بدار ا يلرفاو 
حجاباا   واقااص ماان م كاال ذي أثاارة علااى النااام وتااااول وقلااة إنصاااف  وا تقاااع أحااداً ماان 
حدااام   وا مااان أهلااا  ضااايلة  وا تاااأذن هلااام ب ا اذهاااا إذا كاااان يضااار في اااا مبااان يليااا  مااان 
النااام  وا تاادفلن صاالحاً  عااا  إلياا  عاادو   فااإن ب الصاال   عااة للجنااو   و نااا  للم مااوم 

اً للاابال   فااإن أمكنتاا  القااد ة والفرصااة ماان عاادو  فانبااذ ع ااد  إلياا   واسااتلن باااهلل  وكاان وأمناا
 ألد ما تكون للدو  حذ اً عندما يدعو  إىل الصل   فإن ذل   مبا كان مكراً ونديلة.

 وإذا عاهدم فحط ع د  بالوفا  وا   ذمت  باةمانة والصدق.
اهلل جلاال ع ااد  أماناااً أمضااا  بااا اللبااا  وإيااا  والغااد  بل ااد اهلل واانفااا  لذمتاا   فااإن 

 برمحت   والصرب على ضي  ترجو انفراج  نا من قد   اف أوتا   وتبلت  وسو  عاقبت .
وإيا  والتسر  إىل سف  الدما  لغا حل ا  فإن  لايم لاي  أعذام مان ذلا  تباعاة وا 

   والتلاارض تالااو تقويااة ملاا  تامثاال ا تااد ي مااا حذاا  ماان بقامثاا  وبقامثاا  لاا  هبااال  نفساا
 لسخط  ب .

 إيا  واإلعجاو بنفس  والثقة هبا  فإن ذل  من أوث  فرص الدياان ب نفس  إيا .
إيااا  واللجلااة باااةمو  قباال أوا ااا  والتااوان في ااا قباال أبا ااا وتما ااا وإمكا ااا  واللجاجااة 

 (.455في ا إذا تنكرم  والوهن إذا تبينت  فإن لكل أمر موضلاً ولكل حالة حاًال
 

 ب(: رسالة اإلمام الصادق )ع( إلى النجاشي) 
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عااان عباااد اهلل بااان ساااليمان الناااوفلي قاااال: كنااات عناااد جلفااار بااان حمماااد الصاااا ق علي ماااا 
السالم  فإذا مبوىل للبد اهلل النجالي قد و   عليا  فسالم وأوصال إليا  كتابا  ففضا  وقارأ   وإذا 

 أول سار في :
بواياااااة اةهاااااوات  فاااااإن  أ، سااااايدي بسااااام اهلل الااااارمحن الااااارحيم  إىل أن قاااااال: إن بليااااات 

ومااواي أن حيااد ي حااداً  أو ميثاال ي مثااااً ةسااتدل باا  علااى مااا يقاارب  إىل اهلل عاا  وجاال واىل 
 سااول   ويلخااص ي ب كتاباا  مااا ياار، ي اللماال باا   وفيمااا أبتذلاا   وأياان أضااع تكااويتو وفاايمن 

 سريو فلساى خيلصا  اهلل أصرف او ومبن آنمو واىل من أسيفي و ومبن أث  وآمن وأجلأ إلي  ب
 هبدايت  فإن  حجة اهلل على نلق   وأمين  ب بال    ا تالت نلمت  علي و.

 قال عبد اهلل بن سليمان: فأجاب  أبو عبد اهلل لعلي  السالم( :
بسم اهلل الرمحن الرحيم: حاط  اهلل بصنل   ولاف ب  مبن   وكا   برعايتا   فإنا  وي 

 ذل .
 سااول  بكتاباا   فقرأتاا  وف ماات ايااع مااا ذكاارم وسااألت عناا    أمااا بلااد  فقااد جااا ن

وتعمت أن  بليت بواية اةهوات  فسرن ذل  وسا ن  وسأنرب  مبا ساا ن مان ذلا   وماا 
 سرن إن لا  اهلل.

فأماااا سااارو ي بوايتااا  فقلااات: عساااى أن يغياااث اهلل بااا  مل وفااااً نامثفااااً مااان آل حمماااد 
باا  عااا ي م  ويقااوي باا  ضااليف م  ويافااي باا  علااي م السااالم  ويلاا  باا  ذلاايل م  ويكسااو 

 نا  املخالفا عن م.
وأمااا الااذي سااا ن ماان ذلاا   فااإن أ ىن مااا أناااف علياا  أن تلثاار بااوي  لنااا  فااال تداام 
حذاة القدم  فإن ملخص ل  اياع ماا ساألت عنا  إن أنات عملات با   وغ جتااوت   جاوم 

 أن تسلم إن لا  اهلل.
بامثااا   عااان علاااي بااان أج طالااا  لعلاااي م الساااالم(  عااان أناااربن ياااا عباااد اهلل  أج  عااان آ

 سااول اهلل لصاالى اهلل علياا  وآلاا (  أناا  قااال: ماان استدااا   أنااو  املااؤمن فلاام ميحضاا  النصاايحة 
 سلب  اهلل لب .

 واعلم إن سألا علي  برأيي إن أنت عملت ب   لصت مما أنت متخوف .
وليا  اهلل والرف  بالرعياة واعلم أن نالص  مما ب  من حقن الدما   وكف اةذ، عن أ
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والتأن وحسن امللالرة مع لا ب قا ضالف  ولادة ب قاا عناف  ومادا اة صااحب   ومان 
 ير  علي  من  سل  وا ت  فت   عيت  بأن توقف م على ما واف  احل  واللدل إن لا  اهلل.

وليلاة وأنات  وإيا  والسلاة وأهل النمامي  فاال يلتا قّن با  أحاد مان م  وا يارا  اهلل يومااً 
 تقبل من م صرفاً وا عدًا  فيسخط اهلل علي  وي ت  سيف ...

 إىل أن قال لعلي  السالم(: 
فأمااا ماان تااأنم باا  وتسااايفي  إلياا  وتلجاائ أمااو   إليااا   فااذ  الرجاال املمااتحن املستبصااار 
اةما املواف  ل  على  ين   وب أعوان  وجرِّو الفريقا  فاإن  أيات هناا   لاداً  فداأن  

 ا .وإي
وإيااا  أن تلاااي   مهاااً  أو  لااع ثوباااً  أو فماال علااى  ابااة ب قااا ذام اهلل لداااعر أو 

 (.451مضح   أو ممت ح إا أعايت مثل  ب ذام اهللل
ولااااااتكن جااااااوامث   وعاايااااااا   ونللاااااا  للقااااااوا  والرساااااال واةجنااااااا  وأصااااااحاو الرسااااااامثل 

والفااارة والصاادقة  وأصااحاو الداار  واة ااام  ومااا أ  م أن تصاارف  ب وجااو  الاارب والنجاااح
واحلج واملدرو والكسوة الا تصلي في ا وتصل هباا واهلدياة الاا هتادي ا إىل اهلل عا  وجال واىل 

  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل ( ب أطي  كسب .
يا عبد اهلل  اج د أن ا تكن  ذهباً وفضة فتكون من أهل هذ  اكية: لوالاذين يكنا ون 

 (.457سبيل اهلل فبدرهم بلذاو أليم(ل الذه  والفضة وا ينفقو ا ب
وا تستصاغرن ماان حلااو وا ماان فضاال طلااام تصارف  ب باااون ناليااة تسااكن هبااا قضاا  

 الرو تبا   وتلاىل.
واعلم: إن يلت أج حيدث عن آبامث   عن أماا املاؤمنا لعليا  الساالم(  أنا  ياع عان 

 والياوم اكنار مان باام لابلاناً النل لصلى اهلل علي  وآلا ( يقاول ةصاحاب  يومااً: ماا آمان بااهلل
وجاااا   جاااامثع. فقلناااا: هلكناااا ياااا  ساااول اهللو! فقاااال: مااان فضااال طلاااامكم  ومااان فضااال ناااركم 

 و تقكم ونلقكم ونرقكم تافئون هبا قض  الرو.
وساااأنبئ  هباااوان الااادنيا وهاااوان لااارف ا علاااى مااان مضاااى مااان السااالف والتاااابلا ل  ذكااار 

ق  هلا  إىل أن قال(: وقد وج ت إليا  مبكاا م الادنيا حديث تهد أما املؤمنا ب الدنيا وطال
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واكنرة عن الصا ق املصدق  سول اهلل لصلى اهلل علي  وآل (  فإن أنات عملات مباا نصاحت 
لااااا  ب كتاااااااج هااااااذا   كاناااااات علياااااا  ماااااان الااااااذنوو واخلاايااااااا كمثاااااال أوتان اجلبااااااال وأمااااااواج 

 (   جوم اهلل أن يتجا  عن  ع وجل بقد  .458البحا ل
اهلل  إيا  أن  يف مؤمناً  فاإن أج حمماد بان علاي حادث   عان أبيا   عان جاد  يا عبد 

علي بن أج طال  لعلي  السالم(  أن  كان يقول: من نذر إىل ماؤمن نذارة ليخيفا  هباا أنافا  
 اهلل يوم ا لل إا لل  وحدر  ب صو ة الذ  حلم  وجسد  وايع أعضامث  ح  يو    مو   . 

   عن علي لعلي م السالم( عن النل لصلى اهلل علي  وآل ( وحدثي أج  عن آبامث 
قاااال: مااان أقااااث هلفانااااً مااان املاااؤمنا  أقاثااا  اهلل ياااوم ا لااال إا للااا  وآمنااا  ياااوم الفااا   

 اةكرب  وآمن  من سو  املنقل .
وماان قضااى ةنياا  املااؤمن حاجااة قضااى اهلل لاا  حااوامثج كثاااة إحااداها اجلنااة  وماان كسااا 

كسا  اهلل من سندم اجلنة واستربق ا وحريرهاا وغ يا ل خياوض ب  ضاوان أنا  املؤمن من ع ري  
اهلل ما  ام على املكسو منا  سال   ومان أطلام أناا  مان جاو  أطلما  اهلل مان طيباام اجلناة  
ومن سقا  من لمأ سقا  اهلل من الرحي  املختوم  يّ   ومن أندم أنا  ندم  اهلل من الولادان 

الااااهرين  وماان محاال أنااا  املااؤمن ماان  جلااة محلاا  اهلل علااى ناقااة املخلاادين وأسااكن  مااع أوليامثاا  
 من نوق اجلنة وباهى ب  املالمثكة املقربا يوم القيامة.

وماان تّوج أنااا  املااؤمن ماان اماارأة يااأنم هبااا وتدااد عضااد  ويساايفي  إلي ااا تّوجاا  اهلل ماان 
 ب . احلو  اللا وآنس  مبن أحب  من الصديقا من أهل بيت نبي  وإنوان  وآنس م

ومااان أعاااان أناااا  املاااؤمن علاااى سااالاان جاااامثر أعانااا  اهلل علاااى إجااااتة الصااارا  عناااد تلاااة 
اةقاادام  وماان تا  أنااا  إىل من لاا  ا حلاجااة إلياا  ك تاا  ماان تّوا  اهلل  وكااان حقيقاااً علااى اهلل أن 

 يكرم تامثر .
ى يا عبد اهلل: وحدث  أج  عن آبامث   عن علي لعلي  السالم( أنا  ياع  ساول اهلل لصال

اهلل علي  وآلا ( يقاول ةصاحاب  يومااً: ملالار الناام إنا  لايم مباؤمن مان آمان بلساان  وغ ياؤمن 
بقلب  فال تتبلوا عثرام املؤمنا فإن  من تتّبع عثرة مؤمن تتّبع اهلل عثرات  يوم القيامة وفضح  ب 

 جوف بيت .
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يثااق املاؤمن أن وحدث  أج  عن آبامث   عن علي لعلي م السالم(  أنا  قاال: أناذ اهلل م
ا يصدق ب مقالت  وا ينتصاف مان عادو  وعلاى أن ا يدافي قيذا  إا بفضايحة نفسا  ةن  
كل مؤمن ملجم وذل  لغاية قصاة و احة طويلة  وأنذ اهلل ميثاق املؤمن على ألايا  أيسارها 

ويتباع علي  مؤمن مثل  يقول مبقالت  ببغي  و سد  والدياان يغوي  ويضال  والسالاان يقفاو أثار  
عثراتاا  وكااافر باااهلل الااذي هااو مااؤمن باا  ياار، سااف   ماا   يناااً  وإباحااة حرمياا  قنماااً  فمااا بقااا  

 املؤمن بلد هذا.
يااا عبااد اهلل: وحاادث  أج  عاان آبامثاا   عاان علااي لعلااي م السااالم(  عاان الناال قااال: ناا ل 

لمااؤمن جربمثياال لعلياا  السااالم( فقااال: يااا حممااد إن اهلل يقاارأ علياا  السااالم ويقااول: الااتققت ل
 اياً من أيامثي ييت  مؤمناً  فاملؤمن م  وأنا من   من است ان مؤمناً فقد استقبل  باحملا بة.

يا عبد اهلل: وحدث  أج  عن آبامث   عن النل لصلى اهلل علي  وآل ( قال يوماً: ياا علاي  
 يكااان ا تنااالر  جاااالً حااا  تنذااار ب سااريرت   فاااإن كانااات ساااريرت  حساانة فاااإن اهلل عااا  وجااال غ

ليخااذل وليَّاا   وإن تكاان سااريرت    يااة فقااد يكفياا  مساااوي  فلااو ج اادم أن تلماال باا  أكثاار ممااا 
 عمل من ملاصي اهلل ع  وجل ما قد م علي .

يااا عبااد اهلل: وحاادث  أج  عاان آبامثاا   عاان علااي لعلااي م السااالم(  عاان الناال لصاالى اهلل 
الكلمااة فيحفذ ااا علياا  يريااد أن علياا  وآلاا (  أناا  قااال: أ ىن الكفاار أن يساامع الرجاال ماان أنياا  

 يفضح  هبا أولئ  ا نالق هلم.
ياا عبااد اهلل: وحاادث  أج  عاان آبامثاا   عاان علاي لعلااي م السااالم(  أناا  قااال: ماان قااال ب 
ماؤمن مااا  أم عينااا  ويلات أذنااا  مااا يدااين  وي ادم مرّوتاا  ف ااو ماان الاذين قااال اهلل عااّ  وجاال: 

 (.452ن آمنوا هلم عذاو أليم(للإن الذين حيبون أن تديع الفاحدة ب الذي
يا عبد اهلل: وحدث  أج  عن آبامث   عن علي لعلي م السالم( قال: من  و، عن أنيا  
املااؤمن  وايااة يريااد هبااا هاادم مروتاا  وثلباا  أوبقاا  اهلل اايئتاا  حاا  يااأيت مبخاارج ممااا قااال ولاان يااأيت 

 باملخرج من  أبداً.
ى أهااال البيااات لعلاااي م الساااالم( ومااان أ نااال علاااى أنيااا  املاااؤمن سااارو اً  فقاااد أ نااال علااا

سااارو اً  ومااان أ نااال علاااى أهااال البيااات لعلاااي م الساااالم( سااارو اً  فقاااد أ نااال علاااى  ساااول اهلل 
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لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ساارو اً  وماان أ ناال علااى  سااول  لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( ساارو اً فقااد سااّر 
 اهلل  ومن سّر اهلل فحقي  على اهلل ع  وجل أن يدنل  جنت .

و، اهلل وإيثاااا  طاعتااا  وااعتصاااام  بلااا  فإنااا  مااان اعتصااام  بااال اهلل فقاااد   أوصاااي  بتقااا
هدي إىل صرا  مستقيم  فاات  اهلل وا تاؤثر أحاداً علاى  ضاا  وهاوا  فإنا  وصاية اهلل عا  وجال 

 إىل نلق  ا يقبل من م قاها وا يلذم سواها.
البياات  فاااإن واعلاام: أن اخلالمثاا  غ يوكلاااوا بدااي  أعذااام ماان التقااو، فانااا  وصاايتنا أهااال 

 استالت أن ا تنال من الدنيا ليئاً تسأل عن  قداً فافلل.
قال عبد اهلل بن سليمان: فلما وصل كتاو الصاا ق لعليا  الساالم( إىل النجالاي نذار 
في  وقال: صدق واهلل الذي ا إل  إا هو مواي فماا عمال أحاد مباا ب هاذا الكتااو إا واا  

 (.410يات لفلم ي ل عبد اهلل يلمل ب  أيام ح
 

 واقعية الحركة والحكومة اإلسالمية
جي  أن يلرف  أن احلركاة الاا يارا  إقامت اا ةجال إجياا  التياا  اللااملي اإلساالمي الاذي 
يصل إىل حكومة ألاف ملياون مسالم  باإذن اهلل تلااىل  جيا  أن تكاون واقلياة  وملاىن الواقلياة 

املستضالفا مان باراثن املساتكربين وتوحياد أا هتتم بالدنيا  وإتاا كال اهتمام اا لةنارة وإنقااذ 
املساالما ب حركااة واحاادة وإذا كاناات احلركااة هكااذا لا تفكاار ب نفساا ا  وب عنوا ااا  وذاهتااا 
ولخصيت ا ويلت ا وما ألب  مما يناب املواتين اإلسالمية( ل رم علاى احلركاة مالما  الواقلياة 

والسيا ة واةهبة وحنوها  وإتا يكاون طابل اا من عدم ااعتنا  باملأكل واملدرو وامللبم والدا  
اللااام: الصاادق واةمانااة والوفااا  واملاارو ة  وعاادم حاا  الداا رة  وهكااذا ابتاادأم حركااة الرسااول 

 لصلى اهلل علي  وآل ( ح  انت ت إىل تل .
 

 الحكومة إما شعبية وإما سلطوية
احلركاة أياة حركاة  احلكومة الدلبية قا سلاوية  فإن هنا  ناا ب الدولة تبتد  من 

وأيااااة  ولااااة: نااااط لاااالل يكااااون ماااان النااااام وإىل النااااام  ومااااع النااااام  ا باااااإلعالم والداااالا  
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والدعاياااة  فاااال جيلااام احلااااكم ب بااارج عاااااجي  ويلاااف حولااا  ااعاااة مااان املرت قاااة ويسااااتند إىل 
الساااالح وااسااااتخبا ام واإلعااااالم    ياااادعي أناااا  لااالل  وإتااااا يكااااون احلاااااكم مااااع النااااام ب 

 ومسراهتم  ب مأكل م ومدرهبم  بل  مبا كان يتمتع بأقل مما يتمتع النام. أح ا م
ولااااذا و  : أن  سااااول اهلل لصاااالى اهلل علياااا  وآلاااا ( كااااان أحياناااااً يدااااد علااااى باناااا  حجاااار 
ا اعااة  وقالاات توجااة ماان توجاتاا : كنااا ن ؤِكاال النااام اةمحاارين  ونأكاال حناان اةسااو ين لواملاارا  

 (.411اةسو ين املا  والتمر(لباةمحرين اللحم واحلناة  وب
وو   ب وصاااف علاااي لعليااا  الصاااالة والساااالم(: ليلجبااا  مااان اللباااام ماااا ندااان  ومااان 

 الالام ما جد ( .
وقااد تقاادم أناا  لعلياا  السااالم( قااال: لوللاال هنااا  باليمامااة أو باحلجااات ماان ا ع ااد لاا  

 (.412بالدبع  وا طمع ل  ب القرص(ل
دااي ماااع النااام  وجتلااام مااع الناااام وتقضاااي فااإذا كانااات احلركااة هكاااذا  حركااة لااالبية ن

حاااااوامثج الناااااام وتدااااايف  ماااااع الناااااام ب أحااااا ا م ومساااااراهتم  وتتلقاااااى ماااااا يتلقاااااا  الناااااام مااااان 
الصاالوبام  وكاال فاار  من ااا يلاابم كمااا يلبسااون  ويأكاال كمااا يااأكلون. ويتاا وج كمااا يت وجااون. 

 ام ب نفلا  ويسكن كما يسكنون  ا يتفضل علي م  وا يستغل م للتصفي  ل   و فع الدالا
 وا يستثمرهم ةجل .

فااإن هااذ  تكااون حركااة لاالبية يرجااى أن تصاال إىل حكومااة ألااف مليااون. فقااد قااال علااي 
 لعلي  الصالة والسالم( كما ب  ج البالقة: لفلما عرف اهلل منا الصدق أن ل علينا النصر( .

ذا  وهلاذا إن اإلنسان الذي يااالع الاة مان احلركاام اإلساالمية جياد أ اا غ تبتاد  هكا
 غ تنت  إىل لي   فإن اةسام امللوج ا ينت ي إىل البنا  السليم املستقيم.

 
 الحركة واقعية شعبية

فإذا اتسمت احلركة بالواقلية والدلبية  ا بد وأن تنت ي إىل حكومة واقلية لالبية  فاإن 
 أبلد احلدو .هنا  احلكومة الدلبية  وهنا  احلكومة السلاوية  ومها م اجان متناقضان إىل 
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وا بااأم هنااا إىل إلفااام النذاار  وهااو أن قسااماً ماان قااا املتلمقااا يقولااون: ملاااذا علاااي 
لعلياا  السااالم( غ ي ااا ن أعاادا  و وغ يقباال ببقااا  ملاويااة والياااً كمااا كااان منصااوباً ماان قباال  ممااا 

 سب  أن جير على نفس  لعلي  الصالة والسالم( مداكل اة عاىن من ا إىل آنر حيات و
اجلواو واضا   فاإن عليااً لعليا  الصاالة والساالم( غ يار  أن تكاون حكومتا  سالاوية  و 

وإتااا أ ا  أن تكااون حكومااة لاالبية  فااإن احلكومااة الساالاوية ا تكااون أسااوة  وا تااتمكن ماان 
إنقاذ املستضلفا  ا ب تمانا  وا بلاد تمانا   وا يسايار علاى القلاوو  ا ب تمانا  وا بلاد 

 ح  التا ي .تمان   وا ميد
ف ااال يتوقاااع أحاااد أن يكاااون علاااّي كملاوياااة  ممااان كانااات القلاااوو ضاااد  ب تمانااا  وللنااا  
املسلمون وقا املسلما بلد  وإىل اليوم  بل وإىل يوم اانقضا  حس  القوانا ااجتماعياةو 
واملصاااانلة واملداهناااة والكاااذو والااادجل واخلااادا  وصااارف اةماااوال للااانفم وللجماعاااة امللتفاااا 

قااااادمي احملساااااوبية واملنساااااوبية علاااااى الكفاااااا ة الواقلياااااة  كااااال ذلااااا  تنصااااا  ب التياااااا  حولااااا   وت
 السلاوي.

وب قبال كل ذل   احلاكم الدلل الاواقلي  فماع قااع النذار عان اكنارة وماا أعاّد  اهلل 
سااابحان  وتلااااىل للمتقاااا  إن اللقااال يقضاااي أن يكاااون احلااااكم لااالبياً م ماااا جااارم عليااا  مااان 

 يكون احلاكم سلاوياً  م ما سب  ذل   احت  ولذت . الويالم واملآسي  ا أن
 

 أثر التيار الشعبي
وكيف كان  فإذا مدت احلركة الا تتبىّن حكومة ألف مليون مسالم ب الواقلياة الدالبية 
قا السلاوية سببت أا يكون استضلاف ب  انل احلركة  فال طبقة عالية وطبقاة ساافلة وا 

ف الناام حوهلاا وتتوساع  قلت اا  فاإذا انت ات إىل احلكام ا باد امتياتام وما ألب   وبذل  يلت
وأن تتمكن أيضاً احلكومة املبنية على ذل  من إنراج املستضلفا مان ضالف م لا ب الابال  
اإلساااااالمية  ومااااان فااااات احلكوماااااة اإلساااااالمية فحسااااا   بااااال وحااااا  ب ساااااامثر الااااابال  وساااااامثر 

 احلكومام( .
 االستكبار واالستضعاف

ف وااستكبا   قد صا ا طابع اللصر  وح  جتد ب أمريكا وهي تعيماة فإن ااستضلا
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الرأيالياااة اللاملياااة ماااا يقاااا و مااان  ساااة وعدااارين مليونااااً مااان اجلاااامثلا  حسااا  تقريااار نفااام 
 اةمريكيا  أما ب أفريقيا وقاها  فالفقر واملرض واجل ل وااستضلاف قد بلم حداً كبااً.

من ألاف ملياون إنساان يلاانون مان ا اعاة  كماا  أيات ب وقد  أيت ب تقرير: أن أكثر 
تقرير آنر  أن  سا مليوناً مان اةطفاال ميوتاون كال عاام جوعااً  لساو  التغذياة  وعادم تاوفر 

 الدوا  واللناية الصحية  وتلوث البيئة وقا ذل .
فااإذا  فلاات احلركااة واحلكومااة امليفقبااة لاالا  الالاستضاالاف  وعملاات هااي بااذل   ا بااد 

أن يافاا  اخلااا من ااا إىل سااامثر جواناا  احلياااة  فقااد قاار  ب علاام ااجتمااا : أن اخلااا والداار و 
مثل مااا مثاال املااا  ب أوان متلااد ة متصاالة بلضاا ا باابلض  حيااث إن املااا  ا بااد وان تتساااو، 

 ساوح  ب كل اةوان.
ي وهكااذا يكاااون حااال احلركاااام املساااتكربة واحلكومااام املساااتكربة فإ ااا ا باااد وأن تلاااا

ااسااااااتكبا   كمااااااا أن احلركااااااام واحلكومااااااام الواقليااااااة الداااااالبية  ا بااااااد وأن تلاااااااي الواقليااااااة 
وااعتاادال لفالنااام علااى  ياان ملوك ااا( كمااا ب احلااديث وب حااديث آناار: لكيااف مااا تكونااوا 
يوّي عليكم( فإن هذين اةمرين وج ان للملة واحدة  فإذا صلحت احلركة صالحت احلكوماة 

ح ا يرتفع ااستضلاف عن بال  احلركة  وبا تفا  ااستضالاف عان باال  املبنية علي ا  وبصال
احلركااة يرتفااع ااستضاالاف عاان سااامثر الاابال  أيضاااً تااد جيياً بااإذن اهلل تلاااىل لكمااا نداااهد ذلاا  
ملموساً ب حكومة  سول اهلل  وحكومة علاي علي ماا الصاالة والساالم  وقاد تقادم اإلملاا  إىل 

 املبا كتا( .بلض جوان  هاتا احلكومتا 
 

 الحكومة الشعبية تطلق حريات الناس
وإذا كاناات احلركااة  وماان بلاادها احلكومااة  لاالبية واقليااة قااا ساالاوية  ا بااد وأن تتاااح 
للنااااام احلريااااام  واحلريااااة تسااااب  أن ا تكااااون حاااادو  جغرافيااااة  وا إقليميااااة  وا لغويااااة  وا 

 مية.عنصرية با كافة املسلما  وتسو  بين م اةنوة اإلسال
ةن  ا تفاضل  وا استضلاف  وا اساتثما   وحيناذا  ا فتااج احلكوماة إىل ضارامث  
باهذة واىل ااا   مرهقاة  ةن احلكوماام قاا الدالبية والسالاوية هاي احلكوماام الاا تضاع 
الضرامث  مما تسب  الضغط على النام  وكثرة الباالة با الناام  بينماا احلركاام واحلكوماام 
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دااالبية قاااا السااالاوية بااااللكم مااان ذلااا  نامااااً لإن فرعاااون عاااال ب اة ض وجلااال الواقلياااة ال
 (.413أهل ا ليلاً يستضلف طامثفة من م يذب  أبنا هم ويستحيي نسا هم(ل

وهكذا تنت ي احلكومام السالاوية إىل ذبا  اةبناا   واساتحيا  النساا   بال وأحيانااً إىل 
لاصااارة السااالاوية القومياااة والدااايوعية ذبااا  النساااا  أيضااااً كماااا ندااااهد ذلااا  ب احلكوماااام امل

 والبلثية وما ألب . 
 

 من سمات القوى السلطوية
ومن الواض   أن من طبيلة القو، السلاوية  سوا  كانت ب حركة أو حكومة أ ا هي 
الا فد  كل لؤون النام ح  علم الللماا   ولاذا واد أن السياسايا ب الغارو والدارق هام 

الللمااي ةسااباو ساالاوية حمضااة  مثاال ضاارو ام الاار   ولاان احلااروو الااذين حيااد ون النمااوذج 
وصنع اةسلحة وكس  امل يد من املنافع  وح  أن صلو هم إىل سا  القمر لايم إا ةجال 
ذلااا  بينماااا جتاااد الااابال  الدااايوعية جامثلاااة إىل لاااحمة آذا اااا وحمتاجاااة إىل لقماااة اخلبااا   والااابال  

كااذل  الاابال  اةو وبيااة ب حااا أ ااا تصاارف مليااا ام اةمريكيااة تتفدااى في ااا الباالااة والفقاار  و 
الاادوا ام للصاالو  علااى سااا  القماار بقصااد املباهاااة وماال  مداااعر الكربيااا  والغاارو  والوطنيااة 
امل يفة والقومية الضيقة  مان  ون أن يفكار حا  علماا  اجلاانبا ب إعااا  حاجاام أكثار مان 

 رام املكذوبة  وذ ف  مو  التماسي .ألف مليون جامثع  إا أحياناً بالدلا ام واملؤن
إن السااالاة ااساااتلالمثية والدااالبية الواقلياااة صااافتان متناقضاااتان متلا ضاااتان بين ماااا باااون 
بليد  وا ميكان ةحادي ما أن تاؤ ي إىل اةنار،  وا ميكان للصافام واللملياام الواقلياة أن 

 تؤ ي إىل السلاوية وكذل  اللكم.
 

 السلطوية توجب االختالف والتجزئة
وماااان الواضاااا   أن احلالااااة الساااالاوية تقتضااااي اانااااتالف فيمااااا بين ااااا أيضاااااً  وهااااذا هااااو 
السااااب  ب ندااااوو احلااااروو ةجاااال الساااايارة والساااايا ة  كمااااا لاااااهدنا  بااااا النمسااااا وأملانيااااا 
وبرياانياااا وفرنساااا  والغااارو والدااارق ب احلااارو اللاملياااة اةوىل  واحلااارو اللاملياااة الثانياااة  والاااا 
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احلروو البا  ة واحلا ة  ساوا  باا الادول الكباا  أو الادول الصاغا  ب عاماة نداهدها  امثماً من 
 الكبا  أو تأييدها.

فااااإن اللماااال الساااالاوي ا ينت ااااي باستضاااالاف الضاااالفا  فقااااط  وإتااااا يرجااااع إىل نفساااا  
 بالفس  والتم ق واحلروو والثو ام.

  ولاااذا ندااااهد أن الغااارو والدااارق قاااا مساااتلدين للتوحياااد  ب أي جانااا  مااان جوانااا
احليااااة ا فاااات لااااوا  اإلسااااالم فقااااط  باااال فاااات أي لااااوا   ةن ماااان طبيلااااة الساااالاوية التم ياااا  
والتفري  وااستغالل وضرو بلاض الناام بابلض  وذلا  يقتضاي ضارو ااجتاهاام الوحدوياة 
أيّاً كان مصد ها  وهذا هو سب  ما نداهد من الفرق با فرعون وبا حممد لصلى اهلل علي  

( بينمااا الثااان لصاالى اهلل علياا  وآلاا ( يقااول: 414ل لجلاال أهل ااا لاايلاً(لوآلاا (  حيااث إن اةو 
( ويقااااول تلميااااذ  علااااي علياااا  الصااااالة والسااااالم: لالنااااام 415لوإن هااااذ  أمااااتكم أمااااة واحاااادة(ل

 صنفان  إما أخ ل  ب الدين  أو نذا ل  ب اخلل ( .
 

 القوى العظمى ضد التوحيد والوحدة
الداارق ملا ضااان ةيااة توحيااد  ومساااندان ةي وب التااا ي  امللاصاار نداااهد أن الغاارو و 

جت مثااة  وحاا  لااو أ ا م الوثنيااة توحيااد القااا ة اإلفريقيااة  أو أ ا م توحيااد القبامثاال  ياار، الداارق 
والغرو وجوو القضا  على تل  الوحدة بل وح  لو كانت أنذماة ال  اعاة واةناوة واملواسااة 

 لتل  اةنذمة. واحلرية توج  الوحدة  لكان الغرو والدرق أول مقاوم
ولذا ود أن املستلمرين اةمريكيا واةو بيا والروم والصينيا أج  وا على كل الانذم 
السياساااية وااقتصاااا ية وااجتماعياااة واةنالقياااة واليفبوياااة والدينياااة وقاهاااا  الاااا وجاااادوها ب 

 البال  الا احتلوها سوا  ب آسيا أو إفريقيا أو أمريكا أو قاها.
  املساااااتلمرين احلركاااااة القا يانياااااة ب اهلناااااد  والب امثياااااة ب إياااااران والوهابياااااة ب ولااااايم إجياااااا

 احلجات  إا من هذا املنال .
وهكذا جلال املساتلمرون احلادو  السياساية واجلغرافياة الابقياة  انال الاوطن اإلساالمي  
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  جاة فإ ا غ تكن في ا حدو  تفصل با بلاد وبلاد  وا باا ااعاة وااعاة  وغ يكان الناام 
أوىل  و  جااة ثانيااة  و  جااة ثالثااة  وألااف وبااا  وجاايم لإىل قااا ذلاا ( قباال  نااول املسااتلمرين 

 بال  اإلسالم.
كما غ جتاد قبال  ناول املساتلمرين باال  اإلساالم ال عاماام  انال كال هاذ  الكياناام 
الصغاة  وذل  لتكريم التج مثاة لحا  واد أن الدال  الواحاد لغتا  وثقافتا  و واباا  كااللرو 
أو الفاارم علاااى سااابيل املثاااال تتلااارض للتج مثاااة وإنداااا  كياناااام قومياااة و ولياااة ملا ضاااة بلضااا ا 
لاابلض  ف ااذ  مصاار  وهااذ  سااو يا  وهااذ  اة  ن  وهااذ  الكوياات  وهااذا اللااراق  وب جاناا  
آنااار هاااذ  إياااران  وهاااذ  أفغانساااتان وهكاااذا  ماااع الللااام أن الااادول اةوىل كل اااا لساااا ا واحاااد  

 مديفكة ومتدابكة  وكذل  بالنسبة إىل إيران وأفغانستان.و ين ا واحد ومصاحل ا 
 

 قوة قوانين اإلسالم في أعماق المسلمين
لكااان مااان حسااان احلاااظ الاااذي يداااجلنا علاااى تكاااوين حركاااة إساااالمية عاملياااة تنت اااي إىل 
حكوماااة ألاااف ملياااون مسااالم تنت اااي بااادو ها إىل إلغاااا  ااستضااالاف عااان اجلاملاااة البدااارية  إن 

وانا اإلسالم ااقتصا ية والسياسية وااجتماعية وقاها  ولذا نراهم ا املسلما يلرفون كل ق
يرضااااخون إا فاااات احلااااراو وبقااااوة السااااالح للقااااوانا املسااااتو  ة حاااا  إذا كااااان مابقااااي تلاااا  
القوانا أ عيا  اإلسالم  فإن املسلما كافة  إا من لاذ وناد  مان املساتغربا مان م يقااومون 

ت احلكوماام التابلاة للغارو والدارق ا ايااً أو واقلاًا ا حقااة ب القاوانا الكاافرة حا  أصابح
نذر املسالما جاداً  وغ تفلا  تلا  احلكوماام ب انتا ا  اعايفاف اجلمااها املسالمة ب بال هاا 

 بدرعية تل  احلكومام السياسية وا بدرعية قوانين ا واقتصا ها وضرامثب ا وما ألب .
ا مناذ مامثاة سانة باا املساتلمرين وعمالمث ام ب الادول ولذا نر، احلرو الا ا هوا ة في 

اإلسااالمية وبااا الداال  اإلسااالمي ذي ألااف مليااون  وذلاا  ماان أقااو، اة لااة علااى أن هااذ  
احلكومااام الااا هااي حكومااام قليلااة ب اةفاارا  ليساات قااا  ة علااى إندااا  عالقااة وطياادة مااع 

ا كمااا هااو واضاا  ا علااى املساالما  وحاا  ناار، مااثالً الساالو ية وهااي حكومااة تابلااة للغاارو 
 عاياهتااا وضااخامة إعالم ااا غ تااتمكن ماان جااذو املساالما حاا  ب احلجااات  فااإن احلجاااتيا 
أيضاااً يكرهااون الساالو يا كرهاااً كبااااً  وإتااا الساالاة هلااا أفاارا  قالمثاال ياادعمو ا باملااال والسااالح 
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 اإلسالمية. وااستخبا ام  وقد أنفقت هذ  احلكومة ب إندا  عالقام بين ا وبا اةمة
 

 المسلمون ملتفون حول اإلسالم وحملته
إن ماااان طبيلااااة املساااالما ب كااااال بااااال  اإلسااااالم  أن يلتفاااااوا حااااول الللمااااا  امللا ضاااااا 
للساالاة  وإن كاناات الساالاة تتداادق باإلسااالم وتذ اار نفساا ا أ ااا حكومااة مساالمة  وذلاا  

يلرفاون الصاالة والصايام  يدل على أن املسلما كافة يلرفون اإلساالم ملرفاة جيادة  فاإ م كماا
واحلاااج واخلمااام وال كااااة واملساااجد واحلساااينية  كاااذل  يلرفاااون ااقتصاااا  اإلساااالمي  والسياساااة 

 اإلسالمية  وااجتما  اإلسالمي.
ولااذا وااادهم ي رباااون ماان قاااوانا الااادول وخيرقو ااا بكااال صاااراحة  فبينمااا جتاااد أن التااااجر 

ا   جتاااد نفاام هااذا التااااجر قااا مساااتلد ةن الفااالن يااأيت إىل اللااااِغ ويقاادم لاا  مامثاااة ألااف  يناا
يلاي ح   ينا اً واحداً للدولة إا فات لال احلاراو والضاغط واإل هااو  كماا جتاد املسالما 
يسافرون من بلد إىل بلد من البال  اإلسالمية ويضربون قوانا احلواج  واحلدو  عارض احلاامثط 

املانلاااة عااان ذلااا   كماااا جتااادهم  م ماااا وجااادوا إىل ذلااا  السااابيل  قاااا آهباااا بقاااوانا الدولاااة
يأنذون املباحام  ويستولون على اة اضي احتياجاهتم م ما وجدوا إىل ذل  سابياًل  ببناا  
 و هم وملامل م وما ألاب  متخاذين مان قاانون: لاة ض هلل وملان عمرهاا( وقاانون: لمان ساب  

 إىل ما غ يسب  مسلم ف و أح  ب ( قانو م الذي يلملون على طبق .
  تاراهم حيفذاون اةناوة اإلساالمية  فيا وج عارهبم للجم ام  وعجم ام هلنادي م  وكذل

وهندي م ليفكي م  قا آهبا بالقوانا الا تضال ا احلكوماام امللرقلاة هلاذ  اةناوة  حا  وإن 
كانت تل  احلكومام تدعي اإلسالم ب إذاعت ا وتلف يو ا وما ألب   إىل قاها مان حااام 

 ذل .املسلما الداهدة ل
 الشهادتان مفتاح كل خير

ومااان نصاااامثص اإلساااالم أن ملرفاااة بدامثياااة ه مثااا  اةهااام يلااااي للمسااالم الاااوعي الكااااب 
باااإ  ا  ساااامثر أج امثااا : إن قاااول املسااالم: لا إلااا  إا اهلل حمماااد  ساااول اهلل( واعتقاااا   أن القااارآن 

اناااا  اللبااااا ام والساااانة واللاااايفة والللمااااا  هاااام احملااااو   يلاااااي للمساااالما وعياااااً كافياااااً  ا ب ج
وامللاامالم فحسا   باال ب اجلوانا  السياساية وااقتصااا ية وااجتماعياة واليفبوياة واللسااكرية 
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وقاهااا  إناا  ا لاا  أن أفاارا اً ماان املساالما قااد يكونااون ج ااال   ولكاان ا ميكاان إقنااا  اةمااة 
دارق ا اإلساالمية بأكثريت ااا الكاساحة بااأن تقباال ماا تقدماا  هااذ  احلكوماام التابلااة للغاارو وال

سااوا  كاناات تابلااة هلااا ب لاهرهااا وباطن ااا  أو ب باطن ااا ا بسااّن القااوانا املخالفااة للدااريلة 
اإلسااالمية  وهاااذا هاااو الاااذي نااارا  سااابباً لفداال ج اااو  الغااارو والدااارق ب سااال  املسااالما عااان 

 اإلسالم  م ما صبوا من اجل و  ب هذا الدأن منذ قرنا  أو أ بلة قرون من ال مان.
ل  فاعتما ناا حنان علاى هاذ  النفساية اإلساالمية الرفيلاة ب كال املسالما  وعلى أي حا

هو الذي يدجلنا على املضي ب تدكيل حركة إسالمية عاملية  إلجيا  تيا  عام ب كافة باال  
اإلسالم ةجل الن وض باملسلما إىل حكومة إسالمية ذام ألف مليون مسالم... نساأل اهلل 

 ذل .
ليماااام هاااي املن ااااج القاااومي والصااارا  الساااوي الاااذي يكفااال إقاماااة إن هاااذ  الوصاااايا والتل

الدولاااة اإلساااالمية املرتقباااة علاااى أسااام اللااادل والساااالم والداااو ،  والضااامان اةكياااد للن ضاااة 
 اإلسالمية اللاملية.

الل ام إنااا نرقاا  إليا  ب  ولااة كرميااة  تلاا  هباا اإلسااالم وأهلاا   وتاذل هبااا النفاااق وأهلاا   
 إىل طاعت   والقا ة إىل سبيل  وترتقنا هبا كرامة الدنيا واكنرة. وجتللنا في ا من الدعاة

وصاااالى اهلل علااااى حممااااد وآلاااا  الايبااااا الااااااهرين  واحلمااااد هلل  و اللاااااملا أواً وأنااااااً 
 واللاقبة للمتقا.

 
 قم املقدسة

 ها1403حمرم ا 
 حممد بن امل دي احلسي  الدااتي
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 310وصية اإلمام لعلي  السالم( 

 311اإلمام لعلي  السالم( ا يقتل املتآمرين 

 312اإلمام لعلي  السالم( قريباً من كل النام 

 312لاف اإلمام لعلي  السالم( على أعدامث  

 313الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( واإلمام لعلي  السالم( حيتاطان ب الدما  

 313حروو الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( واإلمام لعلي  السالم( كانت  فاعية 

 313اإلضراو واملذاهرة ب تمان اإلمام لعلي  السالم( 

 314القضاة ب تمان اإلمام لعلي  السالم( 

 315اإلمام لعلي  السالم( يقف أمام القاضي ! 

 315ب تمان اإلمام لعلي  السالم( حرية الرأي 

 311اإلمام ل ( يلاي املا  ةعدامث  

 311فنن اإلمام ل ( على اةيتام واة امل 

 317اإلمام ل ( حيمل قربة اة ملة 

 317نوف الرسول لصلى اهلل علي  وآل ( واإلمام ل ( من أصغر ملصية 

 318عدم قبول اإلمام ل ( املصانلة 

 318لدة  قابة اإلمام ل ( على وات  

 320ضرا  يصف اإلمام ل ( 
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 321ا فرير إا باإلسالم 

 322علما  اإلسالم يقو ون حركام التحرير 

 322عمال  أ عيا  التحرير 

 323كيف ننقذ فلسااو 

 323ية عمل احلاكم اإلسالمي حديثان حول كيف

 323فيما جي  على اةما من حماسبة نفس  

 324ذكر ما في  موعذة اةما ممن كان قبل  

 321ب أمر اةمرا  باللدل ب  عاياهم واإلنصاف من أنفس م 

 328ب ذكر ملرفة طبقام النام 

 322ذكر ما ينبغي للواي أن ينذر في  من أمر عمال  

 330ذكر ما ينبغي أن ينذر في  من أمو  القضاة 

 331من أمو  عمال   ذكر ما ينبغي أن ينذر في 

 332ذكر ما ينبغي تلاهد  من أهل اخلراج 

 334ذكر ما ينبغي أن ينذر في  من أمو  كتاّاب  

 335ذكر ما ينبغي للواي أن ينذر في  من أمر طبقة التجا  والصنايع 

 335ذكر ما ينبغي للواي أن ينذر في  من أمو  أهل الفقر واملسكنة 

 331ذكر ما ينبغي أن يأنذ الواي ب  نفس  ب اة و وحسن الساة 

 337جلل بلض الوقت هلل تلاىل 

 337لو(:  سالة اإلمام الصا ق ل ( إىل النجالي 

 342واقلية احلركة واحلكومة اإلسالمية 

 342احلكومة إما للبية وإما سلاوية 

 343احلركة واقلية للبية 

 344أثر التيا  الدلل 

 344ااستكبا  وااستضلاف 

 345احلكومة الدلبية تال  حريام النام 

 341من يام القو، السلاوية 

 341ف والتج مثة السلاوية توج  اانتال

 347القو، اللذمى ضد التوحيد والوحدة 

 348قوة قوانا اإلسالم ب أعماق املسلما 

 342املسلمون ملتفون حول اإلسالم ومحلت  

 342ن مفتاح كل نا الد ا تا
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 351الف رم 

 
 

 


