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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

ن حاجة فإة عن القوانني وأسس تنظيم معايش العباد والبالد؛ مل تكن شرائع السماء خالي
هي حاجة فطرية مييل إليها اإلنسان يف ظل اجملتمع  ُنُظماإلنسان إىل مثل هذه القوانني وال

لكي يرتقي ويتكامل على شكل جتمعات متتلك عناصر القوة واالحتاد، وألجل ذلك ظهرت  
سالي،،  م أخذت لالتطو  األطرق و الكياانت أخذت تتشكل بنماذج متعددة من حيث 
 شيئاً فشيئاً من كياانت صغرية إىل كياانت كبرية.

ن اإلسالم دين الفطرة ولقد شا ك اإلسالم هذه القوانني والنظم يف ا تقائها وتكاملها، أل
بذو  تكوين  وهو يتناغم معها يف أحواهلا كلها، وهلذا فقد أسس الرسول األكرم حممد 

عن طريق يهذي،  ،، وعمل على يهيئة األ يية الااةحة لبناء تجتمع نظي النظم والقوانني
الشرعية مناهج اجملتمع وطرحها أبسلوهبا اجلديد وبثوهبا النظي  مع أتطريها لاألطر الاحيحة 

على شكل جتمع حيتوي أبناء األمة وجعله البديل األمثل لكافة األنظمة السائدة آنذاك وإىل 
 يومنا هذا.

حكومة يف ظل ـ مبعناه  اإلجيايب ـ  يم حركة اجملتمع ظهرت بذو  التحزب وألجل تنظ
يف اجملتمع املدين، ألجل خدمة األمة ثقافيًا وسياسيًا واقتاادايً، إن  األعظمالرسول 

لال تقاء من أجل بناء تجتمع متكامل يعيش حياته إجيابية التحزب هبذا املعىن هو ظاهرة 
ِختاُمُه ِمْسٌك َويف ذِلَك فـَْليَـَتناَفِس إلجيايب اخر والتنافس الاحيح آلاهلانئة مع احرتام الرأي ا

، وإن هذا التنافس ال ميكن أن  رسولهل و هلليف إطا  اإلميان والطاعة  (1)اْلُمَتناِفُسونَ 
أيخذ دو ه إال مع وجود اةحرية الكافية اليت ال تتعا ض مع فطرة اإلنسان ومسلمات الشريعة 

ع، عندها يتحقق  تعدد القوى الااةحة وبناء املستقبل األمثل سياسيًا واقتاادايً ونظام اجملتم
                                                        

 .26: املطففنيسو ة ( 1)
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يمان خبالف النظم االستبدادية القائمة على وجود اةحزب الواحد فإن التنافس و . وتربوايً 
، بل نفتاح على الطرف اآلخراالاملستقبل األفضل واألمثل أشبه ما يكون معدومًا لعدم 

 .قتلهو مبا  القضاء عليه 
كما يقول أمري   ما جنده يف آ اء األئمةواةحث على التعددية وعدم االستبداد هو 

  (2)من استبد برأيه هلك : املؤمنني
ال ِإْكراَه يِف وقد وفر اإلسالم لإلنسان حرية العمل وحرية املعتقد فقال تعاىل: 

ينِ   تعاىل:  م وجه طبيعة التعامل مع املعتقدات األخرى فقال،  (3)الدِ 
 يِن َوملَْ ُُيْرُِجوُكْم ِمْن ِداي ُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم ال يـَْنهاُكُم هللُا َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم يف الدِ 

 .(4)َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهمْ 
 م انفتح اإلسالم على األداين واملعتقدات األخرى بشكل وايح وجلي، وهذا ما جنده 

  مع تجتمع املدينة، وسرية األئمة املعاومني ل األكرم ظاهرًا من سرية الرسو 
مع تجتمع الكوفة، حيث عاشت األداين يف ظل اجملتمع  وعلى  أسهم أمري املؤمنني 

 اإلسالمي حياة طيبة وافرين بكامل حقوقهم.
فاإلسالم نظام كفل حرايت اجملتمع، وساهم يف خلق املؤسسات االجتماعية والثقافية 

 تمع.للفرد واجمل
نظرية اإلسالم  ببحث  الشريازي املرجع الديين اإلمام مساحة  أخذ من أجل هذا 

يمن األطر السياسية اةحديثة،  م أعطى النموذج األفضل يف بناء اجملتمع سياسيًا وثقافيًا، 
ل  اجملتمعات االستبدادية،  م شرح كيفية ا تقاء بعض اجملتمعات حضا ايً، ختوعاجل أسباب 
ت يالتها يف النظام اإلسالمي، فأخذت منه كل ما ُيدم مااةحها العامة، وبعدما  ألهنا وجد

 كانت تعيش اةحكم االستبدادي لالقهر واالستطالة.
يف هذا املختار إىل أن ا تقاء األمة وتكاملها أييت من  ويذه، السيد الشريازي 

لثقافية، والتكتالت بناء املؤسسات امضافًا إىل رأي اآلخر احرتامها للجان، انفتاحها و 
الكرمية  من اآلايت ةجبمل هذا الِسفرتم ُي م  القائمة على نظام التعددية املشروعة، السياسية

                                                        

 .161هنج البالغة: اةحكمة ( 2)
 .256: ةالبقر  سو ة( 3)
 .8و ة املمتحنة: س( 4)
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اليت تشري إىل الشريفة  اليت تبني النموذج األمثل للحكم يف اجملتمع،  م سرد مجلة من الرواايت
عليه سوى سلطنة شريعة حرية اإلنسان وأن هللا قد خلقه حرًا كرميًا ليس لآلخرين سلطان 

 السماء.
 الناشر                                                                       

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 اةحمد هلل  ب العاملني، وصلى هللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين.

 
 اإلسالم والتطور السياسي

 
ُم نُ قال تعاىل:  داِوهُلا بـَنْيَ النَّاِس َولِيَـْعَلَم هللُا الَِّذيَن آَمُنوا َويـَتَِّخَذ ِمْنُكْم ُشَهداَء َوتِْلَك اأَلايَّ

 . (5)َولُِيَمحِ َص هللاُ الَِّذيَن آَمُنوا َومَيَْحَق اْلكاِفرِين َوهللاُ ال حيُِ،ُّ الظَّالِِمنيَ 
مُ  َوتِْلكَ يف التفسري: أن   :أي نُداِوهُلاأايم القرح أايم النار واهلزمية و أي:  اأَلايَّ

فإذا ناران املؤمنني   ،ويوم ألولئك على هؤالء ،فيوم هلؤالء على أولئك النَّاسِ  بـَنْيَ فها نار  
 هلم. زموا كان امتحاانً كان ذلك إلمياهنم، وإذا هُ 

 َآَمُنوا الَِّذينَ  هللاُ  َولِيَـْعَلم ه فإنأن صرف األايم ليتميز املؤمن اةحقيقي من غريه،  :أي
عند  :وقال (6)جواهر الرجالعلم تقل، األحوال  يف  قوله: و د عن أمري املؤمنني

 .(7)االمتحان يكرم الرجل أو يهان
 م ـ سبحانه ـ  أن معلومه سبحانه يقع يف اخلا ج، ال أنه كان جاهالً  :ليعلم ومعىن

إما لاعتبا   :)علم( لاعتبا ين :البني العامل واملعلوم، يق إيافياً  علم، فإن العلم ملا كان أمراً 
 م علم، وإما لاعتبا  املعلوم فيما كان املعلوم غري خا جي  م صا   العامل فيما كان جاهالً 

                                                        

 .141-140( سو ة آل عمران: 5)
 .28ح 10ب 163ص 71حبا  األنوا : ج( 6)
 .1746ح 2ف 3ب1ق 100غر  اةحكم ود   الكلم: ص( 7)
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ومن مجلة تلك الفوائد  ،أن مداولة األايم لفوائد :يأُشَهداءَ  ِمْنُكمْ  يـَتَِّخذَ لـ وخا جيًا 
ويبلغون الد جات الراقية  ،سبيل هللا أن يتخذ هللا سبحانه منكم مقتولني يستشهدون يف

على آخرين لالارب أو اجلزع، لالثبات أو اهلزمية، فإن  هداءلالشهادة، أو ليكون مجاعة ش
إياال مجاعة قابلة إىل مرتبة أن يكونوا شهداء نعمة وغرض  فيع، لكن املعىن األول أقرب 

 ُالظَّالِِمنيَ  الحيُِ،ُّ  َوهللا لكفر، أو لاهلزمية.الذين يظلمون أنفسهم لا 
و  من فوائد تداول األايم بني الناس أنه  ِآَمُنوا الَِّذينَ  هللاُ  ُيَمحِ صَ ل اهم ُيل   :أي

من املنافقني فيتبني املؤمن من املنافق، أو ُيلاهم من الذنوب، فإن لاألهوال تذاب الذنوب، 
 هم، فإن الكفا  ينقاون شيئاً يهلك اْلكاِفرِينَ  َومَيَْحقَ لـ ور اخلطااي ولالشدائد تكف  

 .(8) حىت يهلكوا مجيعاً  فشيئاً 
مُ  َوتِْلكَ : أن أيضاً  يف تفسري اآلية املبا كة واوذكر  أي :  النَّاسِ  بـَنْيَ  نُداِوهُلا اأَلايَّ

نارفها مرة لفرقة، ومرة عليها، وإمنا يارف هللا األايم بني املسلمني وبني الكفا ، بتخفي  
 أحياان، وتشديدها عليهم أحياان، ال بنارة الكفا  عليهم؛ ألن هللا ال احملنة عن املسلمني

ينار الكفا  على املسلمني، ألن النارة تدل على احملبة، وهللا تعاىل ال حي، الكافرين، وإمنا 
جعل هللا الدنيا متقلبة، لكيال يطمئن املسلم إليها، ولتقل  غبته فيها، أو حرصه عليها، إذ 

يظعن مقيمها، ويسعى لآلخرة اليت يدوم نعيمها. وإمنا جعل الدولة مرة تفىن لذايها، و 
للمؤمنني، ومرة عليهم، ليدخل الناس يف اإلميان على الوجه الذي جي، الدخول فيه كذلك، 
وهو قيام اةحجة، فإنه لو كانت الدولة أبدا للمؤمنني، لكان الناس يدخلون يف اإلميان على 

 .(9)سبيل اليمن والفال
ن املعلوم أن أمناط اةحياة ختتل  من زمن إىل زمن، وبذلك ختتل  متطلبايها مإن 

واحتياجايها، فكل مرحلة من املراحل متتاز بنمط معني من اةحياة، وأسلوب خاص من 
العيش. ولاختالف مراحل اجملتمعات وتطو ها، يومًا بعد يوم، ُيتل  أيضًا هيكل اةحكومة 

 وشكلها العام.
تعرف على هذا االختالف اةحكومي يف اهليكل والشكل العام من فنحن ميكننا أن ن

                                                        

 سو ة آل عمران. 42ص 4: ج(تقري، القرآن إىل األذهان) اجع تفسري ( 8)
 سو ة آل عمران. 399ص 2: ج(تجمع البيان)انظر تفسري ( 9)
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للحكومات السابقة، منذ القرن األخري املنارم، وإىل حكومات ـ يف اجلملة ـ خالل استقرائنا 
اليوم. فنالحظ بروز ظاهرة األحزاب بشكل وايح جداً، على شكل كياانت مستقلة، يهتم 

عن مؤسسات تربوية وسياسية يف آن واحد، ومبا أن  هبا اجملتمع، لاعتبا  أن األحزاب عبا ة 
اإلسالم بدو ه هو الدين الذي ميتد مع البشرية إىل آخر يوم على هذا الكوك،، فهو يواك، 
ويستوع، هذه التطو ات، بل يضع هلا مناهج شرعية خاصة، لكي تا، يف مالحة 

 املسلمني.
 

 ظاهرة األحزاب
، فقد أصبح اليوم وجود األحزاب (10)حزابومن مجلة تلك التطو ات السياسية: األ

ظاهرة واقعية  يف كل اجملتمعات، إذ اليكاد ُيلو حكم أو تجتمع يف العامل من األحزاب 
السياسية. وقد تكون ظاهرة يرو ية يف بعض اجملتمعات، واإلسالم ـ مبا أنه هو البديل 

هة نظر، أو طريقة خاصة، يف وج البد أن تكون لديه ـاألفضل عن كافة األنظمة العاملية اليوم 
 استيعاب األحزاب، وصهرها يمن نظامه العاملي. 

ظاهرة األحزاب بل هو يهذب مناهجها، ويؤطرها ـ بشكل مبدئي ـ فاإلسالم ال يرفض 
أبطر صحيحة، كي تعمل لااحل النظام العاملي اإلسالمي ولااحل اإلنسان و سعادته يف 

 الدنيا واآلخرة . 
بل حنن نرى مثل هذه الظاهرة  ؛ب ليست ظاهرة جديدة يف اإلسالمولعل ظاهرة األحزا

                                                        

، ْزُب: مجاعة الناس، واجلمع أحزاب؛ واألحزاب: جنود الكفا ، أتَلبوا وتظاهروا على حزب الن حزب: اةحِ ( 10)
ناِفُقوَن 

ُ
وهم: قريش وغطفان وبنو قريظة. وحزب الرجل: َأْصحابُه وجنده الذين على  أْيه، واجلمع كاجلمع. وامل

َأْعماهُلم فهم َأْحزاٌب، وإن مل يـَْلَق بعُضهم بـَْعضًا مبنزلة عاٍد والكاِفُروَن ِحْزُب الش يطاِن، وكل قوم َتشاَكَلْت قـُُلوهبُم و 
ومثود وفرعون أولئك األحزاب. وقيل اةحِْزُب: الاِ ْنُ  من الناس. وقيل: اةحِْزب، اجَلماعُة. وحاَزَب القوُم وحَتَزَّبُوا: 

 .حزبمادة 308ص 1جَتَمَّعوا، وصا وا َأْحزالاً.   اجع لسان العرب: ج
اةحزب لالكسر فالسكون: الطائفة ومجاعة الناس، واألحزاب مجعه. وحزب الشيطان: جنوده.  ويوم  وقيل:

وهو يوم اخلندق، فاألحزاب عبا ة عن القبائل  األحزاب: يوم اجتماع قبائل العرب على قتال  سول هللا
نانة وأهل يهامة وكانت قريش قد أقبلت يف عشرة آالف من األحابيش ومن ك اجملتمعة ةحرب  سول هللا

مادة  39ص 2ج :البحرين  معوقائدهم أبو سفيان وغطفان يف أل  وهوازن وبين قريضة والنضري. انظر تج
حزب. 
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وما بعده أيضاً، نعم إهنا كانت ختتل  يف البناء والشكل واهلدف؛  يف زمن الرسول األكرم
يعتمد على جهتني وكتلتني، مها: األناا   ففي التا يخ: إنه كان الرسول األعظم 
اان يعمالن من أجل هدف واحد، حيث ال يوجد واملهاجرون، نعم إن  األناا  واملهاجرين ك

لدينا يف اإلسالم تاادم يف األهداف واإل ادات، بل كل األحزاب تعمل على توعية اجملتمع، 
 ونشر مفاهيم الدين املبني، وقيادة األمة حنو مستقبل أفضل.

س يف وبكلمة واحدة نقول: إن األحزاب تعبري عن التعددية اليت دعا إليها اإلسالم للتناف
البناء والتقدم، وعدم حكر الساحة جلهة واحدة أو شخص واحد، املولد لالستبداد 
والدكتاتو ية، فاإلسالم يؤكد على ثقافة التعددية واةحرية قبل كل شيء،  م جييز هلم التحزب 
والتنافس ، وقاية من سقوط األحزاب يف بؤ ة التنافس األعمى، مثل تكفري كل منهم اآلخر، 

هدم بعضهم البعض، والاراع السل   على كرسي اةحكم، كما جنده اليوم يف  والعمل على
 الظاهرة اةحزبية املنتشرة يف البالد اإلسالمية.

 ..(11)وإن مما يؤخذ على هذه األحزاب وخاصة غري اإلسالمية منها كالبعثية
                                                        

اةحزب الوحيد وهو  2003/ آذا / 7حىت  م 1968/ متوز/ 17منذ تسلط حزب البعث على  قاب العراقيني ( 11)
شامل يف املفاهيم والقيم العربية لاهرها وحتويلها إىل وهو حزب قومي علماين يدعو إىل االنقالب ال ،اةحاكم

 التوجه االشرتاكي، شعا ه املعلن أمة عربية واحدة ذات  سالة خالدة. 
م عاد من لا يس قادمًا إىل دمشق كل من ميشيل عفلق وهو ناراين ينتمي إىل الكنيسة 1932ففي سنة 

الية يف فرنسا على يد كبا  املستشرقني، ومن أشهر هؤالء الشرقية، وصالح الدين البيطا ، وذلك بعد الد اسة الع
املستشرقني لويس ماسنيون الذي قال عن عفلق: هو أخلص تلميذ تتلمذ على يدي. فعادا ـ عفلق والبيطا  ـ 
حمملني أبفكا  قومية وثقافة غربية، فعمال يف تجال التد يس، ومن خالله أخذا ينشران أفكا مها بني الزمالء 

م وكانوا 1934والشباب. وأصد  جتمع أنشأه عفلق والبيطا  تجلة الطليعة لاالشرتاك مع املا كسيني سنة والطالب 
 يطلقون على أنفسهم مجاعة اإلحياء العريب.

م مت أتسيس حزب حتت اسم حزب البعث العريب، وكان من املؤسسني: ميشيل عفلق، صالح 1947ويف نيسان 
 ي، كما أصد وا تجلة لاسم البعث. البيطا ، جالل السيد، زكي األ سوز 

م اندمج كل من حزب البعث العريب و حزب العريب االشرتاكي الذي كان يقوده أكرم اةحو اين 1953ويف سنة 
 يف حزب واحد مسي حزب البعث العريب االشرتاكي. 

 لتايل: استوىل أحد أجنحة اةحزب املنشقة على السلطة يف العراق بعد أحداث دامية سا ت على النحو ا
م حدث انقالب على النظام امللكي بقيادة عبد الكرمي قاسم وعبد 1958يف الرابع عشر من شهر متوز عام 

السالم عا ف، فقتل امللك فيال الثاين وويل عهده عبد اإلله ومن عثر عليه من أفراد العائلة املالكة، ونو ي 
كية يف العراق، ودخل العراق يف دوامة االنقاللات السعيد وأعوانه، فاسقط النظام امللكي، وبذلك انتهت امللو 
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 العسكرية. 
وبعد عشرة أايم من نشوب الثو ة وصل ميشيل عفلق إىل بغداد وحاول إقناع أ كان النظام اجلديد لاالنضمام إىل 
م اجلمهو ية العربية املتحدة سو اي ومار ولكن اةحزب الشيوعي العراقي أحبط مساعيه واندى بعبد الكرمي قاس

م قام حزب البعث لانقالب على نظام عبد 1963زعيما أوحد للعراق. ويف اليوم الثامن من شهر شباط لعام 
الكرمي قاسم، وقد شهد هذا االنقالب قتااًل شرسا وأحدااثً دموية  هيبة يف بغداد وأغل، مدن العراق، وبعد جناح 

ني اجلناح املعتدل واجلناح املتطرف من هذا االنقالب تشكلت أول حكومة بعثية، وسرعان ما نش، خالف ب
حزب البعث يف العراق فاغتنم عبد السالم عا ف هذه الفرصة وأسقط أول حكومة بعثية يف ات يخ العراق يف 

م وعني عبد السالم عا ف أمحد حسن البكر أحد الضباط البعثيني انئبًا لرئيس 1963/ تشرين الثاين /18
عضوا يف القيادة القطرية لفرع حزب البعث العراقي. وبعد  التكرييتيني صدام اجلمهو ية، وأوصى ميشيل عفلق بتع

م استلم أخوه عبد الرمحن عا ف  ائسة 1966مقتل عبد السالم عا ف يف حادث الطائرة املدبر يف عام 
والقبلية، اجلمهو ية يف العراق الذي ات سم حكمه لالتدهو  االقتاادي واملعاشـي ولالتمييـز الطائفـي والعنارية 

 وكـان يتأثر لاحمليطني به ويثق هبم، ويتبىن عادة  أي آخر من يقابله.
حني عن السلطة بعدما أوعزت املخابرات األمريكية والربيطانية إىل عبد الرزاق الناي  وإبراهيم الداود وأمحد حسن 

 البكر بتغيري السلطة يف العراق، حيث نفي إىل تركيا.
زب البعث العراقي لالتحال  مع يباط غري بعثيني لانقالب أسقط نظام عبد م قام ح1968/ متوز/17ففي 

الرمحن عا ف، ويف اليوم الثالثني من الشهر نفسه طرد حزب البعث كافة من تعاونوا معه يف انقالبه، وعني أمحد 
رييت انئبًا لرئيس حسن البكر  ئيسًا جمللس قيادة الثو ة و ئيسا للجمهو ية وقائدا عاما للجيش، وأصبح صدام التك

 تجلس قيادة الثو ة، ومسؤواًل عن األمن الداخلي. 
مت اغتيال حردان التكرييت يف  حيثومتت تافيات عديدة يف صفوف قادة اةحزب كان خمططها صدام التكرييت، 

الكويت، الذي كان من أبرز أعضاء حزب البعث العراقي وعضوًا يف تجلس قيادة الثو ة، وانئبا لرئيس تجلس 
كان املنظر األول للحزب، وأحد أبرز قادته يف العراق وقد مت الذي  الوز اء ووزيرا للدفاع. واغتيل فؤاد الركايب، 

اغتياله داخل السجن. وأعدم انظم كزا   ئيس جهاز األمن الداخلي ومخسة وثالثني شخاا من أناا ه، وذلك 
 .حماولة انقالب فاشلة قام هبايف أعقاب 
مؤامرة بعد ونا، نفسه القائد العام للجيش العراقي عراق يف تسلم  ائسة الصدام التكرييت  جنحم 1979ويف عام 

ئه  م قتله حبقنة بناأوقتل كبري  من مجيع مناصبه وفرض اإلقامة اجلربية عليه يف منزله،عفاه أو البكر غد  فيها بزميله 
م ـ قام 1979 ـويف العام نفسه  م.1982ترفع نسبة السكر لديه بواسطة الدكتو  صادق علوش وذلك عام 

جلس قيادة الثو ة حزب البعث من ما يسمى مبأعضاء كبا  صدام حبملة إعدامات واسعة طالت أكثر من ثلث  
: غامن عبد اجلليل، وكان منهم من يشغل منا، وزير يف الدولة منهم. كبا  البعثينيوأكثر من مخسمائة عضو من  

ةحميم عدانن اةحمداين، والدكتو  انصر اةحاين،  م قتل مرتضى سعيد وحممد حمجوب، وحممد عايش، وصديقه ا
الباقي حتت التعذي،، وقد سبق لكل من األخريين أن شغال منا، وزير اخلا جية، ومل يبق على قيد اةحياة من 

 م سوى عزت الدو ي وطه اجلز اوي وطا ق حنا ـ أو يوحنا ـ عزيز.1968متوز الذين شا كوا يف انقالب 
مع بنفسه حربه على إيران بعد إلغائه اتفاقية اجلزائر ـ اليت وقعها عن صدام علن م أ1980/ أيلول/ 22وم ويف ي

../FILES/03.HTM
../FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 9 

                                                                                                                                                               

أسفرت عن سقوط ما يزيد على واستمرت هذه اةحرب سجاال بني الدولتني لثماين سنني، وقد ـ  إيران شاه
ني، هذا غري جيش األ امل واأليتام النا  مليون من شباب العراق وأكثر من سبعمائة أل  من املعاقني واملشوه

الذين خلفتهم اةحرب، وغري من أعدموا بسب،  فضهم املشا كة هبذه اةحرب الغبية ـ كما مساها أحد احملللني 
الدوال ات، وكذلك جتميد كل تنمية طوال  عشرات املليا  منبلغت السياسيني ـ إيافة إىل نفقات اةحرب اليت 

ليعلن للعامل أن حربه مع إيران  اخلسائر ـ بعد كل هذه ـ وات، بعد ذلك خرج صدام مدة زمنية جتاوزت الثماين سن
 كانت خطأ، وأن اةحق كل اةحق يف العودة إىل االتفاقية املربمة بينهما ـ اتفاقية اجلزائر ـ. 

واع القتل أبشع أنخاصة منهم األكراد مبن كان يعا ض نظامه من العراقيني عامة و ويف أثناء حربه مع إيران أنزل 
والبطش والتنكيل واإللادة لاستخدام الغازات السامة والكيماوية وقنابل النالامل اةحا قة باو ة مهجية مل تعرف حرمة 

 لشرع وال لدين وال ملروءة وال لشرف.
م ذاق األمر ين على يد هذا النظايرانية حيث مل تنته معاانة الشع، العراقي حىت بعد هناية اةحرب العراقية اإلو 

ماقة أخرى من محاقايها الكثرية حبصدام عق، اهلزمية املنكرة يف حرب اخلليج الثاين، عندما قام وذلك وجالوزته 
اجتياح دولة الكويت واستباح أ يها وطرد شعبها وخرب منشآيها وهن، متاجرها وقتل أبناءها وفج ر آلا  هي 

ج اجليش العراقي وطرده من ا خر الثني دولة اشرتكت يف إمن ثالثة وثالنفط فيها، فقادت الوالايت املتحدة حتالفًا 
به هزمية كاسحة  اح يحيتها مئات اآلالف من جنود اجليش العراقي، وجعله يستسلم  ةحقالكويت، األمر الذي أ

يف العراق وتركها دمر اجلزء الكبري من البىن التحتية يف ذلة وخنوع ويوافق على كل شروط قوات اةحلفاء، بعد أن 
  .خرالا

واث  الشع، العراقي يف انتفاية كبرية عرفت لاالنتفاية الشعبانية، حيث حر ت مخس عشرة مدينة من حمافظات 
العراق الثمانية عشر، وبعد مساندة من أسياده املستعمرين ومؤامرات بعض دول اجلوا  وانقطاع اإلمدادات عن 

شديد لالشع، املغلوب على أمره، وأمر هذا الطاغية الثوا  بدأت الكفة متيل لااحل قوات النظام فقام لالبطش ال
جنده أن يدكوا مبدافعهم مدان أبكملها على  ؤوس من فيها من النساء واألطفال والشيوخ والرجال، وانتهكوا 

فقام هذا الطاغية بقمع االنتفاية الشعبانية، ونك ل لالثوا  أشد  حرمة العتبات املقدسة يف كربالء والنج .
قد ت أعداد الضحااي مبا يزيد على مخسمائة أل  قتيل وقيل مليون لاإليافة إىل آالف املفقودين حىت تنكيل، 

  واحملتجزين يف السجون ال يعرف هلم خرب.
 هذا بعض ما جناه العراق من الطغاة الذين تسلطوا على  قاب شعبه ومتكنوا من التارف بثرواته وخرياته.

العراق، فقد اندى مؤسس اةحزب بضرو ة األخذ بنظام اةحزب الواحد؛  أما عن سلوكيات ومبادئ حزب البعث يف
عفلق ـ: إن القد  هو الذي محلنا هذه الرسالة، وخولنا أيضا حق األمر والكالم بقوة مؤسسه ألنه وكما يقول ـ 

 والعمل بقسوة لفرض تعليمات اةحزب.
مر حزب البعث، فشعا هم نفذ  م انقش واأو يتكاسل يف تنفيذ أن يعا ض أيتمكن ال يوجد أي مواطن عراقي 

يتمتع أببسط قد  من اةحرية الشخاية أو السياسية؛ فكل شيء يف الفصبح الشع، ينفذ واليسمح له لالنقاش أو 
املخابرات واألمن قنوات االتاال الوحيدة بني الشرطة و دولة العراق ُيضع لرقابة بوليسية صا مة، وتشكل دوائر 

 املواطنني والنظام. 
كز سياسة اةحزب على قطع كافة الروابط بني العروبة واإلسالم، وتنادي بفال الدين عن السياسة، واملساواة وتر 
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 بني شريعة محو ايب وشعر اجلاهلية وبني الدين اإلسالمي.
وجل، من وسائل التعذي، يف سجون ومعتقالت بالده ما تقشعر هلوله األبدان، وعرف عن جالوزته أهنم 

وسائل التعذي، شناعة وقساوة يف سبيل انتزاع االعرتافات من املساجني أو ثنيهم عن  يلجئون إىل أبشع
معتقدايهم، حىت فاق طغاة التأ يخ يف اإل هاب من أمثال اةحجاج وزايد بن أبيه وابنه وها ون ومن شاكلهم يف 

 اجلرم واإلجرام. 
وأصبح  ،زب اةحاكم يف العراقبشخص صدام التكرييت ونظامه انكش  زي  وكذب ادعاءات وشعا ات اةحو 

مرفويا على املستوى احمللي والعريب واإلسالمي، بسب، أسلوبه اهلمجي يف التعامل مع جريانه وأشقائه ومواطنيه،  
كما أصبح صدام ممقوات من حيث جبلته الشريرة وغريزته العدوانية املسعو ة، وجنون العظمة املسيطر على 

د أن انكشفت نواايه اخلبيثة يف التعامل مع شعبه ويف حربه مع إيران،  م يف تارفاته، وجلوئه إىل املخادعة بع
 انقالبه على الكويت الداعمة له يف حربه السابقة.

و غم تظاهر اةحزب لاملطالبة إباتحة أكرب قد  من اةحرية للمواطنني فإن مما ساته القمعية فاقت كل تاو  
 ت الكثريين إىل اهلجرة والفرا  بعقيديهم من الظلم وااليطهاد.وانتهكت كل اةحرمات ووأدت كل اةحرايت وأجلأ

والنظام اةحاكم يف العراق يتطلع إىل استالم السلطة يف مجيع أ جاء الوطن العريب؛ لاعتبا  ذلك جزءا ال يتجزأ من 
السافر والعدوان طموحاته البعيدة، وقد أدت هبم هذه الرغبة العا مة إىل السقوط يف محأة اإلنذا  املقنع والتهديد 

 الاريح، و مبا يكون حزب صدام وزمرته أسوأ ما شهده التا يخ يف هذا البلد.
 ه،املذا دشأ نم وعية ـشيد ـ التعاسي يهدف إىل القضاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة. و يس ،هذ( م12)

أفراده يف اةحقوق ال يكون إال ء تجتمع يتساوى شاإنق أبهنا حركة ثو ية ترى أن حتقميز وتت ،اً شرتاكية تطرفالا
 اليت تشجع الرأمسالية. ت وخاصةالاستعمال القوة املسلحة؛ فهي لذلك حتا ب الدميقراطي

حي صالإ: ينكس إىل معسكر ا  م  لم عندما انشق أتباع كا1903هو  اةحركة الشيوعية يف  وسيا إىل عام ظ عجر ي
ية عرف حبزب األغلبية اليت يعرب عنها يف الروسية بكلمة: بزعامة لينني. فلما حاز هذا األخري األغلب كايليو اد

 بولشفيك، ومن هذا قامت العالقة اللفظية بني البولشفية والشيوعية اليت هي مذه، سياسي.
 يعشجبت لكوذ، تخدام القوةسلا لعامليف اعية شيو ر املبادئ النشة ولسياسة لينني ومن بعده تروتسكي مبحا تز يمت

تناهض ـ هلذا  حه ما كس يف اإلعالن الشيوعيوي ماك  ـ العاملة يف اجملتمعات الرأمسالية الثو ة بني الطبقات
 . من الشيوعي الوالء التام لعقيدته ولزعمائه ،لطتو  ،الشيوعية القوميات والدايانت

ق  ىل حار الشيوعية، والعمل على و ـ يهدف إا الوالايت املتحدة ميسال ـ يةلمسارأبحت سياسة الدول الصأ امك
ت األحالف والقواعد العسكرية على حدود الدول ماقأف ،تسللها وغل يديها عن اكتساب مناطق نفوذ جديدة

 هاالشيوعية، كما منحت الدول اليت ُيشى وقوعها يف نطاق نفوذ الشيوعية قرويًا وإعاانت لرفع مستوا
لة هلذا الاراع العقائدي بني الرأمسالية وقد كانت اةحرب الكو ية والفيتنامية أمث ،يهااوية دفاعلتق أو يعتماجاال

 والشيوعية.
لدول الشيوعية بدول الدميقراطيات الشعبية أو الدول االشرتاكية، يف حني أطلق الغرب عليها اسم دول ا فر عت

أن احتاد اجلمهو ايت السوفيتية يعترب قاعدة العامل ومع ء، ار اةحم لدو الستا  اةحديدي أو الدول البلشفية أو ال
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يوعي إال أن املبادئ الشيوعية كما صو ها ما كس مل تويع مويع التطبيق الكامل فيها، بل أن الساسة الش
، شيءلامقدمتهم ستالني ـ مل يروا يريًا يف االحنراف عن املبادئ املا كسية بعض  ويف ـالسوفييت بعد وفاة لينني 

لكية اخلاصة، ومن  م بدأ االنشقاق العقائدي يف سياسة مرنة يف معاجلة التطبيقات االقتاادية كحقوق امل تهاجناو 
املعسكر الشيوعي فاعتربت الاني الشعبية ومعها ألبانيا أن االحتاد السوفييت قد تنكر للمبادئ املا كسية األصيلة، 

الف حول مدى تبعية الدول االشرتاكية ملوسكو، اخل ،ببس رقيشلكما سبق أن كان االنشقاق يف املعسكر ا
ساس نشبت اةحرب البا دة يف داخل املعسكر الشيوعي بني االحتاد السوفيييت ويوغوسالفيا. وعلى هذا األ

أوساط البسطاء من بني  ةييوعشالالشيوعية إىل البالد اإلسالمية ومنها العراق، حيث تغلغلت األفكا   تلصو و 
فكا  املزيفة والشعا ات الفا غة، اجلماهري يف العراق عرب عمالء االستعما ، الذين طب لوا وزمروا كثريًا لتلك األ

فأخذ كثري من السذج والبسطاء من الناس يطالبون بتحقيق العدالة االجتماعية وفق مبدأ الشيوعية، وعلى اثر 
 يتجاوز الثالثني بعد ـ والكثري من العلماء مل آنذاك ذي كان عمره الشري لـ ا  لحذلك شعر اإلمام الرا

الفاسدة واآل اء املنحرفة، فتادوا هلا عرب وسائل عديدة، مويحني أن اإلسالم  مبسؤوليتهم جتاه تلك األفكا 
 يفحل بعض تلك األسالي، اليت اتبعها الراام مإلاوحده هو القاد  على حتقيق العدالة االجتماعية. وقد ذكر 

على نشر مؤسسة الوعي اإلسالمي، ووص  بعض ما مر  (تلك األايم)ك يف كتاب لوذ ،ة الشيوعيةهجموا
 اجملتمع نتيجة ظهو  تلك األفكا  فقال:

تشر فان، ةيقام قاسم لاالنقالب العسكري وأسقط امللكية مسح للحزب الشيوعي لالعمـل والتحـرك حبر  امدنع
راخًا، وأخرجوا النساء من بيويهن وطالبوهن لالتظاهر أمام صو ًا ـيجالشيوعيون فـي كـل مكان وملؤوا البالد يج

م كانـوا يرمون األفاعي والعقا ب اةحية علـى املخالفني الرجال، وكانوا يع تدون عليهن يف العلن، أي  إىل ذلك أهن 
ي بعد أن يسكبوا ـح هـوو  من املعا ض هلو رقحيع قطعة قطعة، و شوا  ال يفـ هلم، وكانـوا يقط عون أجسام املعا يني

تاً على قنا ة القاابني ثـم يقطعوه لالساطو  أو بعض عليـه النفط أو البنـزين، أو يعل قوا املعا ض هلم حي اً كان أو مي  
ة لتسوية األ ض لة اثقيلا ةأجزائه، وكذا ميد ون الضحية على األ ض بعد أن يربطوه لاةحبال  م يُداس لالسيا   ملعد 

 احملدلة.  ةللرو لا واليت تسم ى
م كانوا يضعون سيا تني يف جهتني متخالفتني، ويربطون قدسأ نمو  مي املعا ض هلم أو الذي يشك ون أنه اليبهم أهن 

اتن فـي   ياسمعا ض إىل السيا تني، إحدى القدمني إىل هذه السيا ة واألخرى إىل السيا ة الثانية،  م تتحرك ال
حية وهو حي  إىل نافني. ـ إىل أن قال ـ ويفعلون املنكرات، وكان حيدث ذلك لضا شقاالجتاهني املختلفني، فين
 يف كربالء املقدسة. اإلمام اةحسني يف بلد املقدسات، بلد

العلماء يف  اي ةلز  دوف حدثت تلك الفجائع يف مدينة كربالء املقدسة على يد الشيوعيني، قر ان تشكيل امدنع
ألجـل التنسيق مع علمائها األعالم للوقوف حيال اهلجمة الشيوعيـة الشـرسة اليت جتتاح  ،شرفاألمدينة النجـ  

السيد حممد صادق القزويين والشيخ جعفر الرشيت والسيد مرتضى القزويـين وعلماء آخرون يف  البالد، وكان يرافقين
إنسانـًا معـطاًء، طي ، النفس، ن كاو  الشيخ حممـد  يا املظفر  ا بهتقينلا حدود العشرين شخااً. وأول من

ة، وكان من  أي الشيخ اليت الزالت قائم (كلية الفقه) جليل القد ، حي، خدمة اآلخرين، وهـو الذي أسس
 احه.القرت نا تفقااملظفر أن ندعو اآلخرين إلـى تجلس موسَّع، فأبدينا مو 

ئة مكان االجتماع الذي حضره علماء النج  من املرتبـة الثانية والثالثة وكانوا قرابة ي يهيفر العالمة املظف عر سأو 
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 السادة آل الاد  وآل  ايي ومن أشبههم.األ بعني عاملاً وفقيهاً مبا فيهـم من السادة آل حبر العلوم و 
هـم سيرتك آثـا اً نعوت كلسن اأدي للهجمة الشيوعية، و التا ة و ير  وا  طويل يف ذلك االجتماع، حولح ىر جو 

الشيوعيني قائلون لالالءات اخلمسة ـ ال للدين، ال للفضيلة، ال للملكية الفردية، ال للعائـلة، ال  نأل ؛وخيمةً 
اليت  ي ةألمماة ينق  قباهلم فإهنم سيفعلون ما فعلوا يف موسكو؛ ألن شيوعية العراق فرع للشيوعللحرية ـ وإذا مل 
 تنتمي إىل موسكو.

السفا ة الربيطانية يف بغداد،  عصابأيف العراق مل يكن بيدهم زمام األمو ، وإمنا كانـوا ألعوبة حتر كهم  نو عيشيو الو 
من انتهاء عهد عبد الكرمي قاسم، حيث كت، السفري يف صحيفة اةحياة وهـذا ما أكده السفري الربيطاين بعد فرتة 

 فيه: جاء  الً قاماللبنانية 
إىل الساحة، أما اةحكم يف األصل كان أبيدينا. وهو العمل نفسه الذي يقوم به  نيوعييلشحنا خلروج امس اننإ

 على غرا  ما حدث يف العراق. اإلجنليز يف بعض البلدان اإلسالمية األخرى، فالذي حدث يف أفغانستان كان
العراقية وقتها ذات  رشائعالث مبقد ات العراق، وكانت للعبم ايهملطلوب من الشيوعيني أن جينِ دوا مجيع طاقا ناكو 

قوة ال يستهان بـها، واةحوزة العلمية وعلماؤها ومفك روها أقوايء وهلم نفوذ علـى العشائر، واملثقفون اإلسالميون 
 يلكمثرت تلك االجتماعات اليت عقدت يف النج  األشرف، فتمخض ت فـي النهاية عن تشأقوايء كذلك، وأ

ال: ثأم ،املرتبة الثانية والثالثة، وسا ع علماء الد جـة األوىل إىل أتييدهم ءاعلم نموكانوا مجيعًا  (العلماءاعة مج)
اطها املعادي للشيوعية إبصدا  شن املراجع العظام. بدأت هذه اجلماعة يف يةبقو  د اةحكيم سيالو  والدي 
 يومية ونشرت عدة بياانت يف عدة صح .لاات   شو املن
ائسة الشيخ بر  مجاعـة العلماء األحرا  قابل أبدت اةحكومة  دود فعل سريعة، فأسس عبد الكـرمي قاسم ملا يفو 

 ئب املظاهر ال املبادأصحاـن م اً عبـد الكرمي املاشطة وكان ذا عـالقـة وطيدة مع الشيوعيني، وقد مجع حـوله لفيـف
 العلم والتقوى. مهنقاين الذي
تطاع أن جيمعهم لاملـال ويشتـري مواقفهم لاإلغراءات، وكانت هذه اجلماعة تؤيد مواق  اةحكومة سا دقو 

 الشيوعيـة، وقـد ويعـت الدولة إمكانيايها اإلعالمية من صح  وتجـالت وإذاعة وتلفزيون يف خدمة هذه اجلماعة،
كن مبقدو هم إقامة تجـالس شعبية كبرية، حيث ليس هناك من هو ي مل ذإ كن متتلك أي  صيد مجاهـريي،مل تيت ـال

على استعداد للمشا كة يف نشاطايهم، واستمر هذا اةحال على هذا املنوال حىت مقتـل عبد الكرمي قاسم، فاختفت 
 .هـذه اجلماعة من الوجود وهرب بعض أفرادها وانزوى الباقي

و هم ونزو دهم أبخبا ان ونشاطاتنـا، ونستمد  منهم العون، لوق  املد  ز نا ن  وكتااالتنا لاملراجع العظام، ت امر تساو 
 الشيوعي.

حدى السفرات كانت لنا زاي ة إىل املراجع كالسيد حمسن اةحكيم والسيد اةحمامـي واملريزا عبـد اهلادي إ يـفو 
يد  الشيوعيني، بني  سحم  تالملراجع العظام متفاوتني فـي ء اهؤال انـوآخرين، وك (قد ست أسرا هم)الشريازي 

 مهتم حبماسة وغري مهتم، وكان البعض يقول: إن الشيوعيني هم صنيعة الغرب وإهنم سيضمحلون بسرعة.
 عه.فوادليتنا الدينية يف التاد ي للمنكر مهما كانت أسبابه و و  أينا أن  علينا أن نقـوم بواجبنا الشرعي، ومسؤ  ناـكو 

. وأيضًا  اجع يف هذا الباب: كتاب مباحثات مع 126لإلمام الراحل: ص (ك األايملتاب )تكللتفايل  اجع  
 الشيوعيني، والقوميات يف مخسني سنة، وما كس ينهزم، وغريها.
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كدستو  للحكم، يفرض حتكيمها على الشعوب، فكل حزب لديه مجلة من التشريعات اليت 
ختال  اإلسالم وقوانينه السمحة،و حيكم هبا عند تسلطه على  قاب الشع،، بينما لدينا يف 
اإلسالم عامل الثبات الدائم، وهو أن هللا عزوجل خالق اإلنسان وهو العامل مبااةحه فهو 

َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبا أَنـَْزَل هللُا  ، وال تشريع مقابل تشريع هللا سبحانه، قال تعاىل:املشر ع الوحيد
فَأُولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ 

، بل إن كل التشريعات اإلنسانية تكون انقاة دوماً، وهذا ما (13)
ُغوَن َوَمْن أََفُحْكَم اجْلاِهِليَِّة يـَبْـ تشهد به التجربة، وأويح من ذلك هو تاريح القرآن: 

 . (14)َأْحَسُن ِمَن هللِا ُحْكماً لَِقْوٍم يُوِقُنونَ 
فاةحقيقة اليت صرح هبا القرآن اةحكيم وبكل أتكيد: أن كل حكم غري حكم هللا هو حكم 

طمئنان، بل لالعكس اجاهلي انقص ال يوصل الشعوب إىل عز  وسعادة، وال إىل استقرا  و 
ةحرمان، كما جربناه على مدى قرابة قرن من الزمان يذيقهم الويل والدما ، والشقاء وا

 املعاصر.

                                                        

 .44( سو ة املائدة: 13)
 .50( سو ة املائدة: 14)
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 احلزب جمال للتنافس الشرعي
اةحزب هو املؤسسة الرتبوية السياسية اليت تقوم خبدمة  الناس، فوظيفته األولية ومهمته 

بناء الشع،، أفة اة، واالقتاادية، والعمرانية، لكيالرئيسية: تقدمي اخلدمات اإلنسانية، والثقاف
ليس اةحزب جملرد الوصول إىل اةحكم واال تقاء إىل املناص، اةحكومية، وإن كان ال يتناىف معه و 

  .لحكم وتشكيل اةحكومةللتادي للو انتخبهم الشع، 
فاةحزب إذن مؤسسة سياسية ختدم الناس يف طول اةحكم وليس يف عريه، واملراد هنا 

 دية واإل هابية.لالتعري : األحزاب اإلسالمية والوطنية، دون اإلةحا
 م إن من مهمات هذه األحزاب هو: أن تتنافس فيما بينها انطالقًا من اإلميان لاهلل 

عام  واليوم اآلخر، وتنافسها يكون يف طاعة هللا عزوجل، كما عمل الرسول األعظم
األحزاب عند حفر اخلندق، حيث قس م أصحابه إىل فرقتني تتنافس فيما بينها ةحفر اخلندق 

حيث كان  نارة اإلسالم. وعندما اختل  املسلمون على سلمان الفا سي  من أجل
 جاًل قواًي ذا بارية و أي  فقال األناا : سلمان منا، وقال املهاجرون: سلمان منا، قال 

 .سلمان منا أهل البيت : سول هللا
خط اخلندق عام األحزاب، وقطع لكل عشرة أ بعني ذ اعا،  فقد  وي: إن الن 

تج املهاجرون واألناا  يف سلمان، وكان  جال قواي، فقال املهاجرون: سلمان منا. فاح
 .  سلمان منا أهل البيت :وقالت األناا : سلمان منا. فقال الن 

قال عمرو بن عوف: كنت أان وسلمان وحذيفة والنعمان بن مقرن املزين، وستة من 
جب، ذي انب، أخرج هللا من لاطن اخلندق األناا ، يف أ بعني ذ اعا، فحفران حىت إذا كنا 

، وأخربه صخرة مروة كسرت حديدان، وشقت علينا. فقلنا: اي سلمان، إ ق إىل  سول هللا
خرب هذه الاخرة، فإما أن نعدل عنها، فإن املعدل قري،، وإما أن أيمران فيه أبمره؛ فإان ال 

 حن، أن نتجاوز خطه. 
يا ب عليه قبة تركية، فقال: اي  سول هللا،  وهو قال: فرقي سلمان إىل  سول هللا

خرجت صخرة بيضاء مروة من بطن اخلندق، فكسرت حديدان، وشقت علينا حىت ما حييك 
 فيها قليل وال كثري، فمران فيها أبمرك، فإان ال حن، أن نتجاوز خطك. 

مع سلمان اخلندق والتسعة على شفة اخلندق، فأخذ  سول  قال: فهبط  سول هللا
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املعول من يد سلمان، فضرهبا به يربة صدعها، وبرق منها برق أياء ما بني البتيها،  هللا
 املسلمون، رب  تكبرية فتح ، وك يف جوف بيت مظلم، فكرب  سول هللا اً حىت لكأن ماباح
اثنية فربق منها برق أياء ما بني البتيها، حىت لكأن ماباحا يف   م يرهبا  سول هللا

  املسلمون.  م يرهبا  سول هللا رب  تكبرية فتح، وك   سول هللا جوف بيت مظلم، فكرب
اثلثة فكسرها، وبرق منها برق أياء ما بني البتيها، حىت لكأن ماباحا يف جوف بيت 

فقال سلمان:  مظلم، فكرب  سول هللا تكبرية فتح وكرب املسلمون. وأخذ بيد سلمان، و قي. 
 منك شيئا ما  أيته منك قط؟!  أبيب أنت وأمي اي  سول هللا، لقد  أيت

  . أيتم ما يقول سلمان؟إىل القوم وقال:  فالتفت  سول هللا
 فقالوا: نعم. 

يربت يربيت األوىل، فربق الذي  أيتم أياءت يل منها قاو  اةحرية، ومدائن  قال: 
كسرى، كأهنا أنياب الكالب، فأخربين جربئيل أن أميت ظاهرة عليها.  م يربت يربيت 

انية، فربق الذي  أيتم، أياءت يل منها قاو  اةحمر من أ ض الروم، كأهنا أنياب الث
الكالب، فأخربين جربئيل أن أميت ظاهرة عليها.  م يربت يربيت الثالثة، فربق الذي  أيتم، 

اهرة عليها، ظأياءت يل منها قاو  صنعاء، كأهنا أنياب الكالب، وأخربين جربئيل أن أميت 
  .فأبشروا
 شر املسلمون وقالوا: اةحمد هلل موعد صدق، وعدان النار بعد اةحار. فاستب

يكم ويعدكم الباطل؛ ويعلمكم أنه يبار من يثرب قاو  ن  فقال املنافقون: أال تعجبون مي
اةحرية، ومدائن كسرى، وأهنا تفتح لكم، وأنتم إمنا حتفرون اخلندق من الفرق، وال تستطيعون 

 أن تربزوا؟! 
 ِإالَّ  َوَ ُسولُهُ  هللاُ  َوَعَدانَ  ما َمَرضٌ  قـُُلوهِبِمْ  يف  َوالَِّذينَ  اْلُمناِفُقونَ  يـَُقولُ  َوِإذْ فنزل القرآن: 

 .(15)،(16)ُغُرو ا
 ويف يوم عاشوراء

يف يوم عاشو اء عندما ابتدأ جيش ابن زايد بشن اةحرب  وكما عمل اإلمام اةحسني

                                                        

 .12سو ة األحزاب: ( 15)
 ة األحزاب.غزو  17ب 188ص 20حبا  األنوا : ج( 16)
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 متنافستني على االبتداء لالتضحية يف بتوزيع أفراده إىل تجموعتني عليه،حيث قام اإلمام
سبيل هللا، هم )بنو هاشم( و)األصحاب( حبيث أعطى  اية لكل منهما  م أعطى  اية بين 

 .(17) هاشم بيد العباس )سالم هللا عليه(
فاألحزاب اإلسالمية البد أن يكون هدفها العمل يف طاعة هللا، أما آلية العمل وشكله، 

 ىل آخر، ومن عار إىل عار. فهذا ما ُيتل  من زمان إ
  م البد أن متتاز األحزاب اإلسالمية بضمان حرية الرأي، والتعددية السياسية. 

بينما نالحظ كي  عمل األمويون والعباسيون على اختالق أحزاب وتيا ات غري شرعية 
من دف اهل م كان  ،(18) داخل األمة اإلسالمية هدفها يهميش اإلسالم ومبادئه، كاملرجئة

                                                        

 .225للسيد املقرم: ص ، ومقتل اةحسني4ص 2للخوا زمي: ج انظر مقتل اةحسني( 17)
املرجئة: هم الذين يبالغون يف إثبات الوعد، وهم عكس املعتزلة املبالغني يف إثبات الوعيد، فهم يرجون املغفرة   (18)

 حيكمون عليهم بكفر وال فسق والثواب ألهل املعاصي، ويرجئون حكم أصحاب الكبائر إىل اآلخرة، فال
ويقولون: إن اإلميان إمنا هو التاديق لالقل، واللسان فحس،، وإنه ال يضر مع اإلميان معاية، كما ال ينفع مع 
الكفر طاعة، فاإلميان عندهم منفال عن العمل، ومنهم من زعم أن اإلميان اعتقاد لالقل،، وإن أعلن الكفر 

ليهودية والنارانية، فهو مؤمن كامل اإلميان عند هللا، وهو ويل هللا، ومن أهل اجلنة. بلسانه وعبد األواثن، أو لزم ا
 هنم مسوا مرجئة ألهنم أخروا العمل عن اإلميان. إوقيل 

اتفقت بقية الناكثني والقاسطني  قيل: ملا قتل عليفايطربت األقوال حول نشأة هذه الفرقة وبدء تكوينها، 
اليت كانت مع طلحة والزبري وعائشة، فاا وا فرقة واحدة مع معاوية بن  ذه الفرق الفرقةهوتبعة الدنيا، فقد التقت 

أيب سفيان  فسموا مجيعا املرجئة ألهنم توالوا املختلفني مجيعا، وزعموا أن أهل القبلة كلهم مؤمنون إبقرا هم الظاهر 
إىل أ بع فرق: فرقة منهم غلوا يف القول وهم لاإلميان، و جوا هلم مجيعا املغفرة. وافرتقت املرجئة بعد ذلك فاا ت 

أصحاب جهم بن صفوان وهم مرجئة أهل خراسان. وفرقة الغيالنية: وهم أصحاب غيالن بن مروان  (اجلهمية)
وهم مرجئة أهل الشام. وفرقة املاصرية: وهم أصحاب  عمرو بن قيس املاصر، وهم مرجئة أهل العراق، منهم أبو 

نهم يسمون  النساك  و البرتية أصحاب اةحديث، منهم: سفيان بن سعيد الثو ي وشريك حنيفة ونظراؤه. وفرقة م
بن عبد هللا و ابن أيب ليلى و حممد بن إد يس الشافعي ومالك بن أنس ونظراؤهم من أهل اةحشو وقد مسوا 

وامللوك والظلمة  اةحشوية. وتعترب هذه الفرقة سياسية، ولكنها أخذت ختلط الدين لالسياسة، فهم أعوان األمراء
من اةحكام منضوين حتت لوائهم، يؤيدوهنم مع ا تكاهبم اجلرائم و كوهبم احملا م، وانغماسهم لامللذات، فأيدوا برأيهم 
ملوك الدولة األموية أتييدًا عملياً، حيث فتحوا لاب اجلرأة على ا تكاب احملا م وآز وا الظلمة. وكل فرقة من 

 ولكل فرقة أقوال وآ اء. املرجئة تظلل الفرقة األخرى،
 .لعن هللا القد ية، لعن هللا اةحرو ية، لعن هللا املرجئة، لعن هللا املرجئة :قال اإلمام الاادق

 قلت: كي  لعنت هؤالء مرًة، ولعنت هؤالء مرتني؟!
أما تسمع لقول إن هؤالء زعموا أن الذين قتلوان كانوا مؤمنني، فثياهبم ملطخة بدمائنا إىل يوم القيامة، فقال: 
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، وحماولة والرائسة والتسلط على  قاب الناس أحزاب هو املادة والدنيانشاء وأتسيس هكذا إ
، فقد ابتدعت الدولة األموية وكذلك العباسية أحزالاً إبعاد الناس عن االتاال أبهل البيت

، وتعا ض وجودهم دخيلة، وقر ت أن تكون مبثابة كياانت، تقابل كيان أهل البيت
 وتواجدهم. 
لت السلطات األموية والعباسية على االستبداد لاةحكم وانتهاج سياسة اةحزب  م عم

الواحد اةحاكم، وهو اةحزب األموي أو العباسي، ويرب كافة املعا يني الذين ينادون 
لاإلصالح، ويدعون إىل تقوى هللا عزوجل، وإن كان  جل اإلصالح هو ابن بنت  سول 

ولاألخص مع سيد  احد من األئمة األطها ، كما حال هلم ذلك مع كل واحد و هللا
 الشهداء اإلمام اةحسني )سالم هللا عليه(. 

الظلم واالستبداد كانوا يريدون للناس حياة طيبة هادئة، خالية من مظاهر   فإن األئمة
 العن  واإل هاب.واجلو  و 

كم، وهذه اةحياة ال تتحقق يف ظل حكم بين أمية، أو حكم بين العباس املستبدين لاةح
حيا بون ظلمهم باو ة مباشرة، كما هو اةحال يف اإلمام  واملتسلطني لالظلم؛ ولذلك كانوا 

ون أن م، ألهنم كانوا يعل، أو باو ة غري مباشرة كما هو حال بقية األئمة اةحسني
التسلط الفردي على جهاز اةحكم، يلغي كل الفرص اليت تدعو أفراد األمة إىل أن تتنافس 

 ري والفضيلة.فيها حنو اخل
نعم أن مثا  التعددية واألحزاب السياسية املتثقفة لالثقافة التنظيمية الاحيحة تعود لألمة 

 ذايها. ومن هنا نرى يرو ة التعددية اةحزبية مع  عاية املوازين الشرعية.

                                                                                                                                                               

ُتمْ  ِإنْ  قـَتَـْلُتُموُهمْ فلم  ـ إىل قوله تعاىل ـ إِلَْينا َعِهدَ  هللاَ  ِإنَّ  قالُوا الَِّذينَ  هللا:  قال: وكان بني الذين  صاِدِقنيَ  ُكنـْ
وسائل الشيعة:  خوطبوا هبذا القول وبني القاتلني مخسمائة عام، فسماهم هللا قاتلني، برياهم مبا صنع أولئك

. 211و 44.  والفرق بني الفرق لالسفرائيين: ص 7ص. وانظر فرق الشيعة:21536ح 39ب 268ص 16ج
 . 136ص 1وامللل والنحل للشهرستاين: ج
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 من فوائد التعددية احلزبية
 من الوايح أن للتعددية فوائد عديدة، منها ما يلي :

يلولة دون إقامة أحزاب سرية، فإن األحزاب السرية كثرياً ما تشكل خطرًا  على أواًل: اةح
األمة؛ ذلك ألن إقامة األحزاب حتت األ ض وبشكل سري تكون عادة يف الدول اليت تتسم 
لالدكتاتو ية أو يف دول اةحزب الواحد، واليت ُتكره الناس على االنتماء إىل اةحزب اةحاكم فقط 

 .هتسمح ألحد لاالنتماء إىل حزب آخر، أو أتسيس حزب غري والقبول به، وال 
ففي الدولة اليت ال تسمح فيها اةحكومة بتعدد األحزاب، بل جترب الناس على القبول 
لاةحزب الواحد  وهو اةحزب اةحاكم، فإنه مضافاً إىل أن إجبا  الناس على هذا األمر حبد ذاته 

ة، تبدأ بعض اجملاميع الشعبية لالتحرك إلنشاء الشرعية له وميثل صفة طاغوتية هلذه اةحكوم
حزب أو تكتل سري ملواجهة  اةحزب القائم اةحاكم املتسلط على  قاب الناس. ولاملقابل تبدأ 
اةحكومات مبنع هذه اجملاميع وزج ها يف السجون. لاإليافة إىل مااد ة اةحرايت، وكبت 

 املآسي والويالت.األنفاس، وسحق كرامة اإلنسان، وهذا يوج، الكثري من 
أما البالد اليت  تتوفر فيها نسبة ال أبس هبا من اةحرية والتعددية، فكل حزب يطرح براتجه 
وخططه يف العلن، والناس خمريون يف االنضمام إىل أي حزب شاؤوا، ومبا يرونه من املالحة، 

 ومل حيال ـ عادة ـ ما يف بالدان من سحق حقوق اإلنسان و كرامته.
ددية اةحزبية توفر جواً مستقراً مرحيًا للمجتمع، خبالف حكومة اةحزب الواحد، إذن، فالتع

 فإهنا ختلق جواً قلقاً مضطرلاً يسوده اإل هاب والعن .
إىل ثقافة وتربية، فكما أن  اثنياً: جي، أن نعرف أن السياسة مثل العلوم األخرى، حتتاج

علمي للطال،، فالسياسة كذلك. فمن اجلامعة واملد سة يهتم كل منهما لاجلان، العملي وال
أ اد أن يال إىل  ائسة الدولة، البد له من مما سة بعض األدوا  السياسية، اليت ختدمه غداً، 
وخري تطبيق هلذا املعىن هو عندما ينضم الفرد إىل اةحزب، فإنه سينمو فكرايً وسياسياً، ويكون 

جتربة داخل اةحزب، حيث سيتعلم ما معىن قاد ًا على تسل م املراكز القيادية، ملا مر  به من 
الشخاية السياسية، وما هي مواصفايها ومؤهاليها، كما ويرى نواقاه، وما حيتاج إليه، 
ويد ك سياسة الدول، واختالف اآل اء، وتعدد اةحكومات، وأسالي، سياستها، وغريها من 
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 األمو . 
وف تسري على سياسة أما إذا كانت سياسة الدولة سياسة اةحزب الواحد، فإهنا س

يل  تطلعات وآمال   الذي ال ، جامدة غري مرنة، ألهنا متث ل فكرة اةحزب الواحد نفسهةواحد
وسوف ينشغل أفراد األمة مبعا ية هذا  ـ كما هو اةحال لالنسبة للعراقكل طبقات الشع، ـ  
اليت ومنوها  بةاملطلو  الثقافة السياسية مما يفوت عليهم الفرصة يف اكتساب اةحزب ومقا عته، 

 . تؤهلهم لقيادة اجملتمع وبناء البلد لالشكل املطلوب
 

 حرية الرأي والتعددية يف ظل اإلسالم
 .(19)من استبد برأيه هلك :قال أمري املؤمنني علي

كان أحياانً ُيرب عن شخص   جاء يف األخبا  واألحاديث الشريفة: أن  سول هللالقد 
أو سيحدث دينًا لاطاًل،  م ال يعمد إىل قتله، وال جييز  أبنه سيخلق فتنة بني املسلمني،

 للمسلمني أن ميسوه أبذى.
وهذا يدخل يف سياسية العفو العظيمة، وحرية إبداء الرأي، وحتمل املعا ية السياسية. 

أتسيس الدولة اإلسالمية يف وسط عظيم من عواط  الناس  وهو مما أاتح للرسول
يقتل هذا ويقتل ذاك، لسب، أو آلخر، ملا أتسست   واختالف آ ائهم، فلو كان الن 

 دولة اإلسالم، وال استحكمت أصوهلا.
 ..(20) وى الشيخ املفيد

                                                        

 .161هنج البالغة، قاا  اةحكم:   (19)
هـ من أبرز الوجوه بني  336 ـ 413الشيخ املفيد، أبو عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي   (20)

 علماء الشيعة وفقهائهم يف القرن الرابع اهلجري. 
فقال: حممد بن حممد بن النعمان  711/126لاب امليم الرقم 238ذكره الشيخ الطوسي يف كتاب الفهرست: ص

املفيد، يكىن ألا عبد هللا، املعروف لابن املعلم، من مجلة متكلمي اإلمامية، انتهت إليه  ائسة اإلمامية يف وقته، 
ما يف العلم وصناعة الكالم، وكان فقيها متقدما فيه، حسن اخلاطر، دقيق الفطنة، حاير اجلواب. وله وكان مقد

قري، من مائيت مان  كبا  وصغا ، ولد سنة مثان وثالثني وثالمثائة ، وتويف لليلتني خلتا من شهر  مضان سنة 
الناس للاالة عليه وكثرة البكاء من  عظم منه، من كثرةأ بعمائة، وكان يوم وفاته يوما مل ير أثالث عشرة و 

املخال  واملوافق. فمن كتبه كتاب املقنعة يف الفقه، وكتاب األ كان يف الفقه، و سالة يف الفقه إىل ولده مل يتمها، 
وكتاب اإل شاد، وكتاب اإليضاح يف اإلمامة، وكتاب اإلفااح، وكتاب النقض على ابن عباد يف اإلمامة، وغري 
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 (22) أجنأغنائم حنني، أقبل  جل طويل آدم  قال: ملا قس م  سول هللا (21)يف اإل شاد
هذه  ما صنعت يفو ،  م قال: قد  أيتك بني عينيه أثر السجود، فسل م ومل ُيص  الن 

 الغنائم.
 ؟. وكي   أيت :قال  سول هللا

 قال: مل أ ك عدلت!
 !؟إذا مل يكن العدل عندي فعند من يكونويلك، ، وقال:فغض،  سول هللا 

 فقال املسلمون: أال نقتله؟ 
دعوه، فإنه سيكون له أتباع ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، يقتلهم قال:

 . لق إليه من بعديهللا على يد أح، اخل
                                                                                                                                                               

بطال توبة اخلاطئة، وكتاب النارة لسيد إا هو مثبت يف فهرست كتبه، وله املسألة الكافية يف ذلك من كتبه مم
العرتة يف أحكام البغاة عليه لالبارة. مسعنا منه هذه الكت، كلها، بعضها قرأت عليه، وبعضها يقرأ عليه غري مرة 

 وهو يسمع. انتهى.
كان ال ينام من الليل إال قلياًل ويقضي بقية الليل لالاالة   ويذكر أبو يعلى اجلعفري صهر الشيخ املفيد أن الشيخ

 أو املطالعة أو التد يس أو تالوة القرآن اجمليد.
كان من أسرة عريقة يف التشيع معروفة لاإلحسان والطها ة. وقد كان جو هذه األسرة مفعمًا حب، أهل بيت 

ساتذة والعلماء ليابح بعد ذلك املقدم يف علم . وقد سافر إىل بغداد واشتغل بتحايل العلم عند األالرسالة
 الكالم و الفقه و األصول.
هـ، يف بغداد، يذكر الشيخ الطوسي الذي حضر تشييعه أبنه قد كان يوم وفاته ال 413تويف الشيخ املفيد سنة 

ى عليه السيد نظري له من كثرة الاديق والعدو ألداء الاالة على جنازته والبكاء عليه. وشيعه مثانون ألفًا وصل
 قريباً من قرب أستاذه ابن قولويه. املرتضى علم اهلدى. وقد دفن يف اةحرم املطهر جبوا  اإلمام اجلواد 

. فقال: 2506الرقم  509ص 1: ج(ىل تااني  الشيعةإالذ يعة  )يف ا بز ك الطهراينغآالشيخ ذكره  (21)
 عبد هللا حممد بن حممد بن النعمان اةحا ثي البغدادي اإل شاد يف معرفة حجج هللا على العباد، للشيخ املفيد أيب

والناوص عليهم ومعجزايهم،  هـ فيه توا يخ األئمة الطاهرين االثين عشر413هـ واملتوىف سنة 338املولود سنة 
وطرف من أخبا هم من والدايهم ووفيايهم ومدة أعما هم وعدة من خواص أصحاهبم، وغري ذلك، أوله اةحمد هلل 

هـ، وقبلها وبعدها وطبعت ترمجته لالفا سية املوسومة بتحفة 1308يران مكر ا سنة طبع إب ،أهلم من معرفته على ما
 .السليمانية.

ُ اجلََنإ: أَ  (22) . وَجِنَئ الرجل َجَنًأ، وهو َأْجنأُ بـَنيِ  ْشَرَف كاِهُله جنأ: َجَنَأ عليه جَيَْنأُ ُجُنوءاً وجاََنَ عليه وجَتاََنَ عليه: َأَك،َّ
ُ اجلََنإ، َأي َأْحَدُب الظهر. وقال ثعل،: َجَنَأ ظهرُُه ُجُنوءًا كذلك،  على صد ه؛ ويف الاحاح: َ ُجل َأْجَنُأ بـَنيِ 
واالنثى َجْنواء. وَجِنَئ الرُجل جَيَْنُأ َجَنًأ: اذا كانت فيه ِخْلقًة. أَبو عمرو:  جٌل َأْجَنُأ و أَدََنُ مهموزان، مبعىن 

 .جنأمادة 50ص 1العرب: ج يف صد ه انِكباب اىل ظهره. لسان اأَلقْـَعِس، وهو الذي 
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 .(23)، فيمن قتل يوم النهروان من اخلوا جفقتله أمري املؤمنني
أما سياسة حكومات اليوم فإهنا ما إن تسمع أبن فالاًن ينوي أو يفكر أبمو  لعلها 
 تعا ض سياسة الدولة، حىت تباكره السلطات لالقبض عليه والزج به يف مطامري السجون.

 
 حاإلسالم وسياسة االنفتا 

، سياسة وانفتاحاً، فقد فسح كدولة الرسول األعظم  لقد كانت دولة أمري املؤمنني
لاب اةحرية اإلنسانية ألهل املدينة على ماراعيها، فكما كان يعيش يف  الرسول األكرم

املسلمون وغريهم من اليهود والناا ى واملنافقني، خمتلطني يف  املدينة يف زمن الرسول
تعاملون وميا سون حراييهم املتبادلة يف ظل اإلسالم، كذلك كان املسلمون دو هم وأسواقهم، ي

واليهود والناا ى واجملوس وغريهم من سائر امللل والنحل يعيشون يف ظل اإلسالم عيشة 
، ولقد كانت سياسته تستوع، اخلاوم سعيدة هانئة يف عزة و فاه يف عار أمري املؤمنني

 ملعا يني، وحتاول التوص ل معهم سلمياً إىل حلول مريية.واألعداء، وتستقط، املناوئني وا
، ومما يُذكر أن) ابن الكو اء( كان  جاًل منافقاً، خا جياً، مشاكسًا ألمري املؤمنني

الشاملة، ويف أوج دولته الواسعة، اليت كانت ذلك اليوم  وذلك يف قم ة قد ة اإلمام 
يف  قي اعرتاياته على أمري املؤمننيأوسع دولة على وجه األ ض، فكان ابن الكواء يل
 األوساط العامة، وباو ة شديدة وحاقدة وبكل حرية..

كان يف صالة الابح فاعرتيه ابن الكواء  افعًا صوته من   فقد  وي أن أمري املؤمنني
َبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَقْد أُوِحَي ِإلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيحْ خلفه لالقرآن:

 . (24)َولََتُكوَننَّ ِمَن اخْلاِسرِينَ 
تعظيمًا للقرآن، حىت إذا فرغ ابن الكواء من اآلية عاد اإلمام  فأنات أمري املؤمنني

 ..إىل قراءته 
 فاعرتيه ابن الكواء اثنية وأعاد نفس اآلية.

د اإلمام ملواصلة للقرآن مرة اثنية حىت إذا أمت ابن الكواء اآلية عا فأنات اإلمام
                                                        

 .لاب طرف من أخبا  أمري املؤمنني 148ص 1ج( اإل شاد: 23)
 .65( سو ة الزمر: 24)
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 صالتة.
 فأعاد ابن الكواء اآلية اثلثة.
 فأنات اإلمام تعظيماً للقرآن.

وكأنه جيي، على  فلما أمت ابن الكواء قراءة اآلية للمرة الثالثة، قرأ اإلمام
 . (25)فَاْصربْ ِإنَّ َوْعَد هللِا َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّك الَِّذيَن ال يُوِقُنوناعرتايه:
 . (26)مت السو ة و كع م أ

 فهل هناك انفتاح كهذا االنفتاح؟
  حرية كهذه اةحرية؟هل هناك و 

حبيث تسمح لرجل منافق أن يرد على الرئيس األعلى للدولة، ويتعرض له بنسبة الشرك 
الذي هو عني اإلميان ولواله مل يُعرف   وملن لعلي بن أيب طال، !األعمالوحبط 
 .!ويتم صالته، وكأن مل يكن شيئاً مذكو اً؟  اإلمام م ينات له  املؤمنون،
 

 عفو عن ذنب
ويروى: أن امرأة ذات مسحة من اجلمال مرت على مجاعة فرمقها القوم أبباا هم، فقال 

فإذا نظر أحدكم  ،اباهبإن أباا  هذه الفحول طوامح وإن ذلك سب، ه :أمري املؤمنني
 .تهكامرأمس أهله، فإمنا هي امرأة  إىل امرأة تعجبه فليال

 فقال  جل من اخلوا ج: قاتله هللا كافراً ما أفقهه! 
 .(27)إمنا هو س، بس،، أو عفو عن ذن، ، ويداً  :فوث، القوم ليقتلوه. فقال 

 مع عائشة
وقالت عائشة يوم اجلمل: ملكت فأسجح، فجهزها أحسن اجلهاز وبعث معها تسعني 

على لسان حممد بن أيب بكر، فآمنه وآمن معه امرأة أو سبعني، واستأمنت لعبد هللا بن الزبري 
 سائر الناس.

                                                        

 .60: روم( سو ة ال25)
 .92ح 192ص 4انظر تفسري نو  الثقلني: ج( 26)
 .420هنج البالغة، اةحكم:  (27)
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ثالث مرات  قل أستغفر هللا وأتوب إليهوجيء مبوسى بن طلحة بن عبيد هللا فقال له: 
اذه، حيث شئت، وما وجدت لك يف عسكران من سالح أو كراع وخلى سبيله، وقال: 

 .(28)فخذه، واتق هللا فيما تستقبله من أمرك، واجلس يف بيتك
 : مواق  مشاهبة كثرية، حىت كان منه أن قال وله 
 إىل كم أغضي اجلفون على القذى، وأسح، ذيل على األذى، وأقول لعل
 . (29)وعسى

تبني اةحرية يف  واألئمة املعاومني  وهناك مواق  كثرية من  سول هللا 
الناا ى  كره الن اإلسالم، وعدم إكراه فرد أو مجاعة على أمر هم ال يريون به، فلم يُ 

، فهذه املواق  الكرمية تكش  عن أو اليهود على الدخول يف اإلسالم، وكذا اإلمام علي
آلة الرائسة اةحرية اإلسالمية الواسعة جبالء، وتبني  كفاءة اإلسالم وقد ته على اةحكم فإن: 

 .(30)سعة الاد 
 

 الدولة اإلسالمية دولة املؤسسات والتكتالت
ولة اإلسالمية دولة عارية، آمنة من التزعزع واالهنيا ، ومن التقهقر لكي تكون الد

واالهنزام، ومسرعة يف التطو  والتقدم، فعلى اجملتمع اإلسالمي أن ينقل، إىل مئات اآلالف 
من املؤسسات بل املاليني منها، و اليت من مجلتها األحزاب اإلسالمية، وهذه الكتل تعمل 

 اخلري، وحتقيق أهداف اإلسالم.ألجل البناء واملنافسة يف 
بني القبائل من انحية، وبني األوس واخلز ج من  وقد كان التكتل منذ زمان الرسول

انحية اثنية، وبني املهاجرين واألناا  من جهة اثلثة. وكانت كلها تعمل لااحل اإلسالم 
لكل قبيلة قد أقر ها على ذلك حينها. فكان جيعل  واملسلمني. وقد كان الرسول األعظم 

  ئيساً ولواًء.
 جي، أن تكون التكتالت واألحزاب للتعا ف ال للتناكر. ،نعم

                                                        

 .فقتهفال يف حلمه وش 114ص 2( املناق،: ج28)
 .فال يف حلمه وشفقته 114ص 2( املناق،: ج29)
 .7825ح 4ف 2ب 4ق 342غر  اةحكم ود   الكلم: ص (30)
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ألن الثقافة  ؛وحيث إن الزمان اةحاير ال ميكن فيه االكتفاء لالتكتل القبلي وما أشبه
واآللة اةحديثة ونوعية اةحياة ال تنحار يف قبيلة دون قبيلة، بل حس، املهن والثقافات وما 

كنقابة األطباء، ونقابة الاحفيني، ونقابة   ،له نقابة خاصة به كتل أصبحفكل ت ،أشبه
 املعلمني، وهكذا وهلم جراً.

واةحزب احملظو  يف اإلسالم هو اةحزب الذي يعمل اةحرام أو ينتهي إىل برملان يكون بيده 
 التشريع يف قبال تشريع هللا عزوجل. 

ست إال مدا س للتجربة اةحيوية يف ويف اةحقيقة إن التكتالت واألحزاب واملؤسسات لي
 سبيل صقل املواه،، وظهو  الكفاءات، والكش  عن مؤهالت اإلنسان.

 م إن اةحرايت اإلسالمية توفر لكل فرد ولكل كتلة وحزب، كل أسباب حاجتها، ومجيع 
 وسائل تقدمها. 

ومما ميكن القول به: إن اةحزب مؤسسة يستطيع الفرد من خالهلا أن يكش  نفسه، 
يطو   إمكانياته؛ وذلك ألن من مهمات اةحزب ـ لاملعىن الاحيح ـ هو القيام برتبية  جال و 

سياسيني ـ على سبيل املثال ـ حيث إنه يتوفر يف األحزاب عادة أفضل فرصة لإلعداد والنمو 
الذايت  انهيك عن اجملاالت األخرى اليت تقوم هبا األحزاب كالتسهيالت االقتاادية 

احملافظة على املفاهيم اإلسالمية، والدفاع عنها، و د الشبهات، وإعما  للمواطنني، أو 
 البلدان، وما إىل ذلك.

فاةحزب يقوم مقام املبل غ اإلسالمي، فبدل أن يكون املبل غ شخاًا واحداً، فليكن على 
شكل مؤسسة، مع عدم االستغناء على التأكيد من خمتل  أنواع املبل غ وأسالي، التبليغ 

 .املشروعة
يرسل والته إىل خمتل  املناطق، ومعلوم أن والة  ولقد كان اإلمام أمري املؤمنني علي

كانوا من العلماء والفقهاء واملبلغني، فكان يرسلهم إىل املناطق اإلسالمية   أمري املؤمنني
واألماا ، وأيمرهم لالرفق يف الرعية، والناح هلم ومدا ايهم، مع اتباع اةحق فيهم. فإذا  غ، 

 لناس فيه أبقاه، وإذا زهدوا فيه بعث آخر بدالً عنه.ا
وهذا من النماذج اةحية يف اةحرية اإلسالمية السياسية واليت ميكن لألحزاب اةحرة أن تكون 

 يماانً لتطبيقها.
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 مناذج من توصيات أمري املؤمنني

 إىل بعض عماله قال فيه:  فمن كتاب له
نك غلظة وقسوة واحتقا ا وجفوة، ونظرت فلم أما بعد، فإن دهاقني أهل بلدك شكوا م

أ هم أهال ألن يدنوا لشركهم وال أن يقاوا وجيفوا لعهدهم، فالبس هلم جلبالا من اللني تشوبه 
بطرف من الشدة، وداول هلم بني القسوة والرأفة، وامزج هلم بني التقري، واإلدانء واإلبعاد 

 زم.وهذا ما يسمى لاةح .(31)واإلقااء، إن شاء هللا
بعثه إىل زايد ابن أبيه، وهو خليفة عامله عبد هللا بن عباس على  ويف كتاب آخر له 

يومئذ عليها وعلى كو  األهواز وفا س وكرمان  البارة، وعبد هللا عامل أمري املؤمنني
ََ  وإين أقسم لاهلل قسما صادقاً، لئن بلغين أنك خنت من يفوغريها:  ء املسلمني شيئا صغريًا
، ألشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر ثقيل الظهر يئيل األمر، والسالمأو كبري  ََ  .(32)ًا

 إىل زايد أيضا:  ومن كتاب له
 فدع اإلسراف مقتاداً، واذكر يف اليوم غداً، وأمسك من املال بقد  يرو تك، وقدم

الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك هللا أجر املتوايعني وأنت عنده من املتكربين، 
طمع وأنت متمرغ يف النعيم متنعه الضعي  واأل ملة أن يوج، لك ثواب املتادقني، وإمنا وت

 . (33)املرء تجزي مبا أسل  وقادم على ما قدم، والسالم
  وكان )صلوا ت هللا عليه( يوصي ملن يستعمله على الادقات هبذه الوصااي:

 ال جتتازن عليه كا هًا وال انطلق على تقوى هللا وحده ال شريك له، وال تروعن مسلمًا و
أتخذن منه أكثر من حق هللا يف ماله، فإذا قدمت على اةحي فانزل مبائهم من غري أن ختالط 
أبيايهم،  م امض إليهم لالسكينة والوقا  حىت تقوم بينهم فتسلم عليهم، والختدج لالتحية 

منكم حق هللا يف أموالكم، ،  م تقول: عباد هللا، أ سلين إليكم ويل هللا وخليفته، آلخذ (34)هلم

                                                        
(31)

 إىل بعض عماله. من كتاب له 19الكت،:  هنج البالغة،  
(32)

 إىل زايد بن أبيه. من كتاب له 20الكت،:  هنج البالغة،  
(33)

 د بن أبيه.إىل زاي من كتاب له 21الكت،:  هنج البالغة،  
(34)

 ال ختدج لالتحية عليهم: ال تبخل هبا عليهم.   أخدجت السحابة: قل مطرها، واملراد بقوله   
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فهل هلل يف أموالكم من حق فتؤدوه إىل وليه؟ فإن قال قائل: ال، فال تراجعه، وإن أنعم لك 
منعم فانطلق معه من غري أن ختيفه، أو توعده، أو تعسفه، أو ترهقه، فخذ ما أعطاك من 

له، فإذا أتيتها  ذه، أو فضة، فإن كان له ماشية أو إبل فال تدخلها إال إبذنه؛ فإن أكثرها
فالتدخل عليها دخول متسلط عليه وال عني  به، وال تنفرن هبيمة وال تفزعنها وال تسوأن 
صاحبها فيها، واصدع املال صدعني،  م خريه، فإذا اختا  فال تعرين ملا اختا ه،  م اصدع 

ى ما فيه الباقي صدعني  م خريه، فإذا اختا  فال تعرين ملا اختا ه، فال تزال كذلك حىت يبق
وفاء ةحق هللا يف ماله، فاقبض حق هللا منه، فإن استقالك فأقله،  م اخلطهما،  م اصنع مثل 
الذي صنعت أواًل، حىت أتخذ حق هللا يف ماله، وال أتخذن عودا وال هرمة والمكسو ة وال 
صله مهلوسة وال ذات عوا ، وال أتمنن عليها إال من تثق بدينه،  افقا مبال املسلمني حىت يو 

إىل وليهم فيقسمه بينهم، والتوكل هبا إال انصحا شفيقا وأمينا حفيظا، غري معن  وال تجح  
وال متع،،  م احد  إلينا ما اجتمع عندك ناريه حيث أمر هللا به، فإذا  (35)وال ملغ،

لبنها فيضر ذلك  (36)أخذها أمينك فأوعز إليه: أال حيول بني انقة وبني فايلها وال ميار
ال جيهدهنا  كولا، وليعدل بني صواحبايها يف ذلك وبينها، ولريفه على الالغ، بولدها، و 

، وليو دها ما متر به من الغد  وال يعدل هبا عن نبت األ ض إىل (37)وليستأن لالنق، والظالع
جواد الطرق، ولريوحها يف الساعات وليمهلها عند النطاف واألعشاب، حىت أتتينا إبذن هللا، 

، فإن ذلك متعبات وال تجهودات، لنقسمها على كتاب هللا وسنة نبيه  بدان منقيات غري
 .(38)أعظم ألجرك وأقرب لرشدك، إن شاء هللا

 
 

 التعددية الغربية من بركات اإلسالم
إن أو ولا والدول الغربية باو ة عامة لالرغم من عدم امتالكها ملنهج اإلسالم والعقيدة 

                                                        
(35)

 الذي يعيي غريه ويتعبه، وهو من اللغوب: االعياء.  
(36)

 مار اللنب: حل، ما يف الضرع مجيعه.  
(37)

 ظلع البعري: غمز يف مشيته.  
(38)

 كان يكتبها ملن يستعمله على الادقات.  ية لهمن وص 25الكت،:  هنج البالغة،  
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مشلها، فأصبح  إدا ة أمو ها السياسية بشكل أو آبخر  الااةحة، إال أن بعض بركات اإلسالم
أفضل من بالدان االستبدادية، ولعلها من أفضل السياسات يف العامل املعاصر وإن كانت 

 السياسة اإلسالمية هي السياسية الاحيحة اليت تضمن لإلنسان مجيع حقوقه. 
ويف كل أ بع سنوات ففي كل دولة من دول الغرب  توجد هناك عدة أحزاب حرة نسبياً، 
 جتري انتخالات حرة بني املرشحني، من األحزاب و ئيس الدولة اةحاكم. 

ففي كل أ بع سنوات تتبدل نوعًا ما سياسة الدولة، بفعل سياسة اةحزب الذي يفوز 
َوأَْمُرُهْم ُشو ى لاالنتخالات، وهذا يشبه ما دعا إليه القرآن اةحكيم بقوله تعاىل: 

نَـُهم  .(39)بـَيـْ
عل سر تقدمهم هو التطبيق النس   ملعىن هذه اآلية عمليًا يف تجال النظام السياسي ول

 الذي أمر به اإلسالم.
أما اةحزب الواحد، فهو يسري على وترية واحدة يف اةحكم. وجير الويالت واملاائ، على  

الب البالد؛ ألن اجلماعة اليت تفكر يف أن تغري صو ة هذا اةحكم ال سبيل هلا سوى االنق
العسكري، أو القيام لانتفاية شعبية عا مة، وذلك ألن سياسة اةحزب الواحد التسمح 

 لآلخرين أبن ينتقدوا أسلوب هذا اةحزب، أو يستقبلوا دعوات التغيري من اآلخرين. 
بل إن حكومة اةحزب الواحد ال تتحمل أي جتمع شع  ولو كان حمايداً، فهي تاطدم 

هيئة خريية، وتقمع كل جتمع سياسي وإن كان مساملاً؛ ألهنا مع أي تجموعة حىت ولو كانت 
تعتقد أن هذا التجمع يسعى إلسقاطها، بينما األمر عكس ذلك لو مسحت اةحكومة 
للشع، يف تكوين أحزاب حرة، وكياانت حرة، ظاهرة ال خفية، والكل يعمل يف حل 

 صاحل اةحكومة، ويف طريق األزمات، و فع املستوى الثقايف والرتبوي ألفراد الشع،، لكان يف
 تثبيت اةحكام وتقوية سلطاهنم.

حكوماته بسياسة اةحزب الواحد وسياسة القمع واالستبداد ، امتازت فالعراق مثاًل: بلد 
وظهو  اةحكومات الدموية وعليه نرى خالل نا  قرن األخرية عددًا من االنقاللات 

 املتعددة، إال أهنا الختتل  عن سابقتها... 
، وقد ظهرت فيه صفة اةحزب الواحد يف العراق البعث الظامل حزب حكم  إىل أن

                                                        

 .38( سو ة الشو ى: 39)
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الدكتاتو ي بويوح وجالء، فاصطدم بكل األحزاب والتجمعات اليت كانت يف العراق، بل 
إنه حا ب حىت اهليئات اةحسينية والتجمعات الاغرية، فأبعد األمة عن هنويها اةحضا ي،  

انتشا  مثل هذه الثقافة العارية املهمة...  كما عمل على هدم الوعي السياسي، ومنع
 فعاشت األمة حتت سياط هذا اةحكم العميل و اح يحيتها املاليني واملاليني من األبرايء.

وكما أسلفنا يف البدء، حيث قلنا: إن مثل هذا اةحكم سوف يزج الشباب واملنادين 
ما  أيناه يف سجون البعث لاةحرية إىل السجون و املعتقالت و م إىل خشبة اإلعدام ،وهذا 

معروفة لدى اجلميع،  سجوهنم، وهي ملن يدخلتعذيبهم الوحشية والقاسية أسالي، الرهيبة و 
 . حيث أصبحت وايحة لكل فرد

البد للمسلمني إذا أ ادوا التقدم والتحر  واخلروج من مأزق الدكتاتو ية  ،وبعد كل هذا
اد أحزاب حرة  متنافسة تعمل حتت  اية اةحاكمة على البلدان اإلسالمية أن يسعوا يف إجي

 اإلسالم العزيز. 
 اللهم إان نرغ، إليك يف دولة كرمية تعز هبا اإلسالم وأهله، وتذل هبا النفاق وأهله، و

. جتعلنا فيها من الدعاة إىل طاعتك ، والقادة إىل سبيلك و ترزقنا هبا كرامة الدنيا واآلخرة
(40) 

 يبني الطاهرين.وصلى هللا على حممد وآله الط

                                                        

 .65ح  424ص  3( الكايف : ج 40)
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 من هدي القرآن احلكيم
 

 احلكم ذو الطابع الشرعي:
بـُْتْم ِبِه ما ِعْنِدي ما َتْستَـْعِجُلوَن ِبِه ِإِن قال هللا عزوجل:  ُقْل ِإين ِ َعلى بـَيِ َنٍة ِمْن َ يبِ  وََكذَّ

ُر اْلفاِصِلني ْكُم ِإالَّ هلِل يـَُقصُّ اةحَْقَّ َوُهَو َخيـْ  . (41)اةحُْ
ْكُم َوُهَو َأْسرَُع اةْحاِسِبنيىل: وقال تعا  . (42) ُمَّ ُ دُّوا ِإىَل هللِا َمْوالُهُم اةحَْقِ  َأال َلُه اةحُْ

ْكُم َوِإلَْيِه وقال سبحانه:  َوُهَو هللُا ال إلَه ِإالَّ ُهَو لَُه اةْحَْمُد يف األُوىل َواآلِخرَِة َوَلُه اةحُْ
 .(43)تـُْرَجُعونَ 

ْكُم َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ُكلُّ : وقال جل وعال  .(44)َشْيٍء هاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه اةحُْ
 .(45)اْلكاِفُرونَ  ُهمُ  فَأُولِئكَ  هللاُ  أَنـَْزلَ  مبا حَيُْكمْ  ملَْ  َوَمنْ  وقال عزوجل: 

 
 احلرية اإلسالمية:
ينِ  يف  ِإْكراهَ  القال هللا عزوجل:  َ  َقدْ  الدِ   لِالطَّاُغوتِ  َيْكُفرْ  َفَمنْ  َغي ِ الْ  ِمنَ  الرُّْشدُ  تـَبَـنيَّ

يعٌ  َوهللاُ  هَلا اْنِفاامَ  الَ  اْلُوْثقى لِاْلُعْرَوةِ  اْسَتْمَسكَ  فـََقدِ  لِاهللِ  َويـُْؤِمنْ   .(46)َعِليم مسَِ
ُدونَهُ  الَِّذي األُمِ يَّ  النَِّ َّ  الرَُّسولَ  يـَتَِّبُعونَ  الَِّذينَ وقال تعاىل:   التـَّْو اةِ  يف  ِعْنَدُهمْ  َمْكُتولاً  جيَِ

يلِ   اخْلَباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوحُيَر ِمُ  الطَّيِ باتِ  هَلُمُ  َوحيُِلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَْنهاُهمْ  لِاْلَمْعُروفِ  أَيُْمُرُهمْ  َواإِلجنِْ
ُهمْ  َوَيَضعُ   النُّو َ  َواتَـّبَـُعوا َوَنَاُروهُ  وهُ َوَعزَّ ُ  ِبهِ  آَمُنوا فَالَِّذينَ  َعَلْيِهمْ  كاَنتْ  الَّيِت  َواأَلْغاللَ  ِإْصَرُهمْ  َعنـْ
 . (47)اْلُمْفِلُحونَ  ُهمُ  أُولِئكَ  َمَعهُ  أُْنزِلَ  الَِّذي

                                                        

 .57( سو ة األنعام: 41)
 .62( سو ة األنعام: 42)
 .70( سو ة القاص: 43)
 .88( سو ة القاص: 44)
 .44ملائدة: ( سو ة ا45)
 .256( سو ة البقرة: 46)
 .157( سو ة األعراف: 47)
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ٌر فذكر  وقال سبحانه:  ا أَْنَت ُمذَكِ   .(48)َلْسَت َعَلْيِهْم مبَُاْيِطر ِإمنَّ
 

 احلسنات ال السيئات:
زَُلفًا ِمَن اللَّْيِل ِإنَّ اةحََْسناِت يُْذِهنْبَ َوأَِقِم الاَّالَة طََريفَِ النَّهاِ  وَ قال هللا عزوجل: 

اِكرِين  . (49)السَّيِ ئاِت ذِلَك ذِْكرى لِلذَّ
َوالَِّذيَن َصبَـُروا اْبِتغاَء َوْجِه َ هبِ ِْم َوأَقاُموا الاَّالَة َوأَنـَْفُقوا ممَّا َ َزْقناُهْم ِسرًّا وقال تعاىل: 

ا َوَعالنَِيًة َوَيْدَ ُؤن لِاةحََْسنَ  يِ َئَة أُولِئَك هَلُْم ُعْقََب الدَّ  . (50)ِة السَّ
ا نُْطِعُمُكْم لَِوْجِه  َويُْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى ُحبِ ِه ِمْسِكيناً َويَِتيماً َوَأِسرياً وقال سبحانه:  ِإمنَّ

 . (51)هللِا ال نُرِيُد ِمْنُكْم َجزاًء َوال ُشُكو ا
 

 هم القادة الشرعيون  أهل البيت 
اي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا هللَا َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُويل اأَلْمِر ِمْنُكْم فَِإْن قال هللا عزوجل: 

ُتمْ  ِإنْ  تَناَزْعُتْم يف َشْيٍء فـَُردُّوُه ِإىَل هللِا َوالرَُّسول رٌ  ذِلكَ  اآلِخرِ  َواْليَـْومِ  لِاهللِ  تـُْؤِمُنونَ  ُكنـْ  َوَأْحَسنُ  َخيـْ
 . (52)أَتِْويالً 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَ ِييُت َلُكُم اإِلْسالَم وقال تعاىل: 
 . (53)ِدينا

 اي أَيُـَّها الرَُّسوُل بـَلِ ْغ ما أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن َ بِ َك َوِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغتَ وقال سبحانه: 
 . (54) ِسالََتُه َوهللاُ يـَْعِاُمَك ِمَن النَّاسِ 

ا يُباِيُعوَن هللَا َيُد هللِا فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث وقال جل وعال:  ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

                                                        

 .22-21اشية: ( سو ة الغ48)
 .114( سو ة هود: 49)
 .22( سو ة الرعد: 50)
 .9-8( سو ة اإلنسان: 51)
 .59( سو ة النساء: 52)
 .3( سو ة املائدة: 53)
 .67( سو ة املائدة: 54)
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ا يـَْنُكُث َعلى نـَْفِسِه َوَمْن أَْوىف مبا عاَهَد َعَلْيُه هللاَ َفَسيُـْؤتِيِه أَ   . (55)ْجراً َعِظيماً فَِإمنَّ
 

 من هدي السنة املطهرة
 

 احلرية يف اإلسالم:
مخس خاال من مل تكن فيه خالة منها فليس فيه    :قال أبو عبد هللا الاادق

حسن اخللق، : اةحياء، والرابعة: التدبري، والثالثة: الوفاء، والثانية: كثري مستمتع، أوهلا
 .(56)وهي جتمع هذه اخلاال: اةحرية واخلامسة

 .(57)ال تكن عبد غريك وقد جعلك هللا حراً  :وقال اإلمام أمري املؤمنني
 .(58)الناس مسلطون على أمواهلم  :وقال  سول هللا

 .(59)كل شيء مطلق حىت يرد فيه هني  :عبد هللا الاادق ووقال أب
 

 احلكم هلل وحده:
 .(60)إنه ال حكم إال هلل ،نعم  :قال اإلمام أمري املؤمنني

قال هللا تبا ك وتعاىل:  إن األئمة يف كتاب هللا عزوجل إمامان  :عبد هللا ووقال أب
ًة يـَْهُدوَن أِبَْمران يقدمون أمر هللا قبل أمرهم، وحكم هللا ، الأبمر الناس (61)َوَجَعْلناُهْم أَئِمَّ

 .(62)قبل حكمهم

                                                        

 .10( سو ة الفتح: 55)
 .33لاب اخلمسة ح 284ص 1اخلاال: ج( 56)
 يه حبايرين عند انارافه من صفني.كتبها إل  لإلمام اةحسن من وصية له 31هنج البالغة، الكت،: ( 57)
 .99ح 9ف 222ص 1غوايل اللئايل: ج( 58)
 .937أبواب الاالة ح 317ص 1من الحيضره الفقيه: ج( 59)
 ال هلل.إيف اخلوا ج ملا مسع قوهلم: ال حكم  من كالم له 40، اخلط،: ( هنج البالغة60)
 .73سو ة األنبياء:  (61)
 .2حكتاب اةحجة  216ص 1الكايف: ج (62)
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 .(63)كم بني العبادمبتدئ لاةحسبحانه وهللا   :وقال اإلمام أمري املؤمنني
اي معاذ عل مهم كتاب ملعاذ بن جبل ملا بعثه إىل اليمن: يف وصيته   سول هللاوقال 

وأنفذ فيهم أمر وأحسن أدهبم على األخالق الااةحة، وأنزل الناس منازهلم خريهم وشرهم،  هللا
يهم األمانة يف كل ، والحتاش يف أمره وال ماله أحدا، فإهنا ليست بواليتك وال مالك، وأد إلهللا

قليل وكثري، وعليك لالرفق والعفو يف غري ترك للحق؛ يقول اجلاهل قد تركت من حق هللا، 
واعتذ  إىل أهل عملك من كل أمر خشيت أن يقع إليك منه عي، حىت يعذ وك، وأمت 

 .(64)أمر اجلاهلية إال ما سنه اإلسالم..
 

 اإلسالم والعمل الصاحل
إذا عملت عماًل فأعمل هلل خالاًا، ألنه : ه البن مسعوديف موعظت قال  سول هللا

 .(65)ال يقبل من عباده األعمال إال ما كان خالااً 
عمل يف معي غريي قال تعاىل: أان خري شريك، من أشرك   :وقال اإلمام الاادق

 .(66)إال ما كان يل خالااً   هأقبل عمله مل
من عمل لدينه  رته أصلح هللا عالنيته، من أصلح سري   :وقال اإلمام أمري املؤمنني

 .(67)، ومن أحسن فيما بينه وبني هللا أحسن هللا ما بينه وبني الناسكفاه هللا أمر دنياه
 

 هم اخللفاء الشرعيون  أهل البيت 
كمنزلة ذي : ما منزلة األئمة؟ قال:  عن عما  السالاطي قال: قلت أليب عبد هللا

حبكم هللا . قال: فبما حتكون؟ قال: لة آص  صاح، سليمانالقرنني وكمنزلة يوشع وكمنز 
 .(68)ويتلقاان به  وح القدس وحكم آل دواد وحكم حممد

                                                        

 كتبه لألشرت النخعي ملا واله على مار.  من كتاب له  53، الكت،: ( هنج البالغة63)
 وصيته ملعاذ بن جبل. ما  وي عن الن  25( حت  العقول: ص64)
 البن مسعود. يف موعظة  سول هللا 4يمن ف 12ب 453خالق: صمكا م األ( 65)
 .9لاب الرايء يمن ح 295ص 2الكايف: ج (66)
 .423 :كماةح ،( هنج البالغة67)
 .5حكتاب اةحجة  398ص 1( الكايف: ج68)
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قام خطيبًا مل  أنشدكم هللا! أتعلمون أن  سول هللا  :وقال اإلمام أمري املؤمنني
ل بييت ُيط، بعد ذلك، فقال: أيها الناس إين ات ك فيكم الثقلني كتاب هللا وعرتيت أه

؛ فإن اللطي  اخلبري أخربين وعهد إيل أهنما لن يفرتقا حىت يردا على فتمسكوا هبما لئال تضلوا
 .(69)اةحوض

 .(70)واليتنا والية هللا، اليت مل يبعث نبياً قط إال هبا  :وقال اإلمام الاادق
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 .25ح 24ب 279ص 1( كمال الدين: ج69)
 .3حكتاب اةحجة  437ص 1( الكايف:ج70)
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