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 بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم على نبيناا مماد    ،احلمد هلل رب العاملني

وآلااال النييااابني النياااالعنة، واللعناااى الدائماااى علاااى  عااادائ    

  مجعني إىل قيام نوم الدنة.
 

 سالمية الواحد األمة اإل
إِّن َهـَِذِه أُّمتُكُْم أُّمةً َواِحَدةً قال اهلل سبحانل وتعاىل: 

 .(1) َوأَنَاْ َربُّكْم فَاْعبُُدونِ 

واحدة مة  ل  القوانني اإلسالميى اآلنى الكعميى إىل تشري 

ا األمى اإلسالميى احليونى ولي قانون األمى الواحدة، ف

وال نصح جعل ا  ممًا تتجز ،  مى واحدة ال وبصعنح القعآن ا 

 متعددة نكون بعض ا كاألجانب بالنسبى إىل البعض.

                                                        

 .92سورة األنبياء:  (1)
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 ما اعتبار بعض املسلمني  جانب، ف و حعام يف الشعنعى 

املقدسى، فليس لناك فعق بني لون ولون، وال لسان 

ولسان، وال ععق وععق، وال مننيقى ومننيقى، فالععاقي 

رغعبي و.... كل   واهلندي واإلنعاني واخلليجي واملصعي وامل

نشكلون  مى واحدة وشعبًا واحدًا حتت نظام واحد وقانون 

 واحد وبلد إسالمي واحد للجميع.

فال حيق منع  ي فعد مسل  يف  ي دولى إسالميى مة 

اإلقامى والعمل، والسفع واحلضع، والزواج واملتجع، 

واملشاركى يف  ي نشاط سياسي واقتصادي واجتماعي وثقايف 

 وما  شبل.

: وتصعح هل  ختاطب املسلمني مجيعًاالكعميى اآلنى ف

، وقانون واحد، تنتمون لشعنعى واحدةو ،بأنك   مى واحدة

تعاىل لو العب والصانع ورب واحد، ومعبود واحد، فاهلل 

وجيب  ،لو الوحيد الذي نستحق العبادةولكل املخلوقات، 
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 واتباع لداه.بشععل على اجلميع التمسك 

:  ي لذا تفسري لذه اآلنى يف  النيربسيالشيخ قال 

 صل األمى: اجلماعى اليت على مقصد دننك  دنة واحد، و

، فجعلت الشعنعى  مى واحدة الجتماع   ب ا على واحد

 .(1)مقصد واحد

ولكة لذا املعنى لو غري املعنى الظالعي لآلنى الكعميى، فإن 

 اآلنى الواحدة ممكة  ن نقصد ب ا عدة معان، فإذا فسعت مبعنى ال

 نعين نفي املعنى اآلخع. 

فاملعنى الظالعي لألمى الواحدة لي اجلماعى الواحدة كما 

صعح بل املفسعون، يف مقابل األم  املتعددة املتناحعة 

 املتضاربى.

كما ميكة االستفادة مة اآلنى الكعميى يف عموم نشع العسالى، 

 دون ختصيص ا بقوم دون قوم، على ما ذكعناه يف )التقعنب(: 

                                                        

 .سورة األنبياء  111ص 7ج: يف تفسري القعآن جممع البيان (1)
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لِذِه نَِّإ  ع يف األرض املتباعد يف الزمان ثاتنالبشع امل ي

 ْمَُّتُك ُ  ن ا األنبياء واِحَدًة ُ مًَّى  فال  م  حتت لواء

رب واحد  َربُُّكْ  َوَ َنا ...واحدة ى م امنإاألنبياء، و

َفاْعُبُدوِن (1)ختذوني إهلًا دون غرييا ي  طيعوني و. 

اآلنى ضعورة متسك األمى وميكة  نضا  ن نستفاد مة 

باحلق يف املعتقدات وعدم تشتت   يف العقائد، ف    مى 

واحدة، وال جيوز  ن خيتار كل واحد من   وحبسب لواه 

معتقدًا ودننًا وشععًا، بل على الكل  ن نتبع القعآن الكعن  

 واإلمام  مري املؤمنني علي  والعسول العظي  

 .واألوصياء النيالعنة املعصومني 

ُسوُل فَُخذُوهُ َوَما ]كما قال تعاىل:  َوَما آَتَاُكُم الرَّ

  .7 الحشر:سورة [ نََهاُكْم َعْنهُ فَاْنتَُهوا

                                                        

 تفسري سورة األنبياء. 68ص 17لقعآن إىل األذلان: جتقعنب ا (1)
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يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا أَِطيعُوا هللاَ ] وقال عزوجل:

ُسوَل َوأُوِلي األَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَنَاَزْعتُْم فِي  َوأَِطيعُوا الرَّ

ُسوِل إِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِاهللِ َشْيٍء فَُردُّ  وهُ إِلَى هللاِ َوالرَّ

  59 النساء:سورة [ َواليَْوِم اآلَِخِر ذَِلَك َخْيٌر َوأَْحَسُن تَأِْويًل 

 األمة الواحد آية 
آنى األمى الواحدة مع كل لذه املعاني املذكورة، تبقى 

، حجى يف معنالا الظالعي 92املذكورة يف سورة األنبياء:

فاألمى حتت رانى كل نيب لي  مى واحدة، واألمى اإلسالميى 

لكذا، ال ميكة  ن جنعل ا  مما خمتلفني، كما صنعل الرغعب يف 

بالدنا، حيث نعترب الععاقي يف إنعان، وكذلك العكس، 

  جنبيًا.

بل الععاقي واإلنعاني واهلندي واألفرغاني والرتكي 

، ال فعق والكعدي و... كل   سواء نشكلون  مى واحدة

بين   يف القانون اإلسالمي، فيحق لكل من    ن نعيش يف 
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 ي بلد إسالمي، مة دون معاجعى لدائعة مة دوائع الدولى 

 ألخذ اإلقامى  و دفع رسوم وضعنبى.

كما جيوز لل  ن نسافع إىل  ي بلد إسالمي آخع مة دون 

 حاجى إىل جواز سفع وتأشرية وما  شبل. 

 ي بلد إسالمي ونؤسس املصانع كما جيوز لل  ن نعمل يف 

واملتاجع واملزارع وما  شبل بال حاجى إىل  خذ رخصى  و دفع 

 ضعنبى.

كما جيوز لل  ن نتزوج بأي امع ة مة  ي بلد إسالمي 

معاعيا الشعوط الشععيى املقعرة، وكذلك بالنسبى إىل الفتاة 

 املسلمى  ن تتزوج بأي مسل  مة  ي بلد إسالمي.

د مة حقوقل كمواطة يف  ي بلد ولكذا لل  ن نستفي

إسالمي، يف خمتلف اجملاالت السياسيى واالقتصادنى 

 واالجتماعيى والثقافيى والرتبونى واألسعنى وغريلا.

 ما ما نعاه اليوم مة تشتيت األمى اإلسالميى، ف ذا 
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ععاقي، وذاك إنعاني، واآلخع لندي، و فرغاني، ومصعي 

بلد آخع ونعامل وجزائعي و... حبيث حيعم مة حقوقل يف 

 معل كاألجنيب، ف و خالف صعنح اإلسالم.

 

 على أرض الواقع
ن نبقى لزم  على  رض الواقع، والتعانش االجتماعي فيو

ال فعق بني األبيض واألسود،  ،الناس كذلك  مى واحدة

وقد ن ال  اهلل تعاىل عة التفعقى  ،والععبي واألعجمي

واْ َكالِّذيَن تَفَّرقُواْ َوالَ تَُكونُ فقال عزمة قائل:  ،والتشتت

َواْختَلَفُواْ ِمن بَْعِد َما َجآَءُهُم اْلبَيّنَاُت َوأُْولَـَئَِك لَُهْم َعذَاٌب 

 .(1)َعِظيمٌ 

 َتُكوُنوا َوال ،نا  ن ا املؤمنونفاخلنياب للمؤمنني: 

                                                        

 .105سورة آل عمعان:  (1)
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 ما َبْعِد ِمْة ،الي ود والنصارى :نعين َتَفعَُّقوا َكالَِّذنَة

مة بعد ما نصبت هل  األدلى، وال ندل  ي  ناُتاْلَبيِّ جاَءُلُ 

ذلك على عناد اجلميع، ألن قيام البينات إمنا نعل  ب ا احلق 

 .(1)إذا نظع في ا، واستدل ب ا على احلق

 آية أخرى تؤكد على األمة  الواحد  
ث  أللميى قانون )األمى الواحدة( نعى  ن لذه اآلنى 

شكل آخع يف تتمت ا، جاءت معة  خعى يف القعآن الكعن ، وب

فالباري عزوجل  نزل )آنى األمى الواحدة( معتني وجعل ما يف 

َوإِّن َهـَِذِه أُّمتُُكْم : يف سورة  خعى قال تعاىل كتابل العزنز.

 .(2) أُّمةً َواِحَدةً َوأَنَاْ َربُّكْم فَاتّقُونِ 

 فمعة وردت اآلنى يف سورة األنبياء.

                                                        

 سورة آل عمعان. 550ص 2التبيان يف تفسري القعآن: ج (1)

 .52سورة املؤمنون:  (2)
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 عق يف ن انت ما.ومعة يف سورة )املؤمنون(. مع ف

 

 يؤكد على األمة الواحد  المعصوم 
.. و لزموا السواد األعظ ، فإن  :  مري املؤمننيقال 

ند اهلل مع اجلماعى، وإناك  والفعقى، فإن الشاذ مة الناس 

 .(1)للشينيان؛ كما  ن الشاذ مة الرغن  للذئب

لريدعك  اإلسالم ووقاره عة التباغي   :وقال 

جتمع كلمتك ، و لزموا دنة اهلل الذي ال والت اذي، ولت

نقبل مة  حد غريه، وكلمى اإلخالص اليت لي قوام الدنة 

وحجى اهلل على الكافعنة، واذكعوا إذ كنت  قلياًل مشعكني 

متفعقني متباغضني، فألف بينك  باإلسالم، فكثعمت 

واجتمعت  وحتاببت ، فال تفعقوا بعد إذ اجتمعت ، وال 

                                                        

 نبني فيل بعض  حكام الدنة. مة كالم لل 127اخلنيب: ن ج البالغى،  (1)



 
 

14 

 .(1)اببت تباغضوا بعد  ن حت

..فإنل مل جيتمع قوم  :وقال اإلمام احلسة اجملتبى 

قط على  مع واحد إال اشتد  معل  واستحكمت 

 .(2)عقدت  

 وقااد طعحاات الساارية النبونااى لااذه الوحاادة طعحااًا عملياااً   

وبينت األسس اليت تقوم علي اا   وطبقت ا على  رض الواقع،

املباركاى  سالم يف إطار دولى اإلذلك واملبادئ اليت تعتمدلا، و

  في اا  وحك ا  ،يف املدنناى املناورة   اهلل  الايت  قام اا رساول   

فكل مة كان نسل  ماة  ي قومياى  و لرغاى  و    قانون اإلسالم، 

ععق  و لون، كان كساائع املسالمني باال فاعق، وكاان واحادًا       

 مة تلك األمى اإلسالميى.

ولااو قااانون نفااعز وحاادة األمااى     فقااانون األمااى الواحاادة   
                                                        

 . 272ص 2الرغارات: ج( 1)

 .371ضمة ح 11ب 403ص 32 حبار األنوار: ج( 2)
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نقاول البااري    ،نما مينع جتزئت ا على صعيد الواقاع ونقون ا حي

 ، (1)َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل هللاِ َجِميعااً َوالَ تَفَّرقُاواْ تعاىل: 

إىل دونااالت  الدولااى اإلسااالميى فاال نقباال لااذا القااانون حتااول 

يف  األعظاا  وهلااذا صااعح العسااول    ،متعااددة ومتفعقااى 

 :  للبقوا مؤكدًا على لذا األمع ا خنيبى الوداع 

 كلكا    ،ن  بااك  واحاد  إو ،ن ربكا  واحاد  إ ،.. ن ا النااس

ن  كعمك  عند اهلل  تقاك ، وليس لععبي إ ،آلدم وآدم مة تعاب

 .على  عجمي فضل إال  بالتقوى،  ال لل بلرغت؟ الل    ش د!

  .(2)«فليبلغ الشالد الرغائب قال:قالوا: نع ،

 ن ا  :ويف حدنث آخع: قال سيدنا رسول اهلل 

الناس، إن ربك  واحد، وإن  باك  واحد، ال فضل لععبي 

على عجمي، وال لعجمي على ععبي، وال ألمحع على 

                                                        

 .103سورة آل عمعان:  (1)

 يف طوال لذه املعاني. باب ما روي عة النيب  30ف العقول: صحت (2)
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 سود، وال ألسود على  محع، إال  بالتقوى، قال اهلل تعاىل: 

 ْإِّن أَْكَرَمكُْم َعنَد ّللّاِ أَتْقَاُكم (1) (2). 

 عبد اهلل وعة األصبغ بة نباتى قال:  تى  مري املؤمنني 

بة عمع، وولد  بي بكع، وسعد بة  بي وقاص، ننيلبون منل 

 التفضيل هل ؟!

احلمد هلل ولي  :فصعد املنرب ومال الناس إليل فقال 

احلمد .. ما بعد  ن ا الناس، فال نقولّة رجال قد كانت الدنيا 

غمعت   فاختذوا العقار، وفجعوا األن ار، وركبوا  فعه 

فصار ذلك علي   عارًا  الدواب، ولبسوا  لني الثياب،

وشنارًا، إن مل نرغفع هل  الرغفار، إذا منعت   ما كانوا فيل 

خيوضون، وصريت   إىل ما نستوجبون، فيفقدون ذلك 

فيسألون، ونقولون: ظلمنا ابة  بي طالب، وحعمنا ومنعنا 

                                                        

 .13سورة احلجعات: ( 1)

 باب ما جاء يف واحد.. 21معدن اجلوالع: ص( 2)
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حقوقنا، فاهلل علي   املستعان، مة استقبل قبلتنا و كل 

تنا ودخل يف دنننا،  جعننا ذبيحتنا وآمة بنبينا وش د ش اد

عليل حك  القعآن وحدود اإلسالم، ليس ألحد على  حد 

فضل إال  بالتقوى،  ال وإن للمتقني عند اهلل تعاىل  فضل 

الثواب و حسة اجلزاء واملآب، مل جيعل اهلل تبارك وتعاىل 

الدنيا للمتقني ثوابًا، وما عند اهلل خري لألبعار. انظعوا  لل 

 صبت  يف كتاب اهلل، وتعكت  عند رسول اهلل دنة اهلل فيما 

  وجالدمت بل يف ذات اهلل،   حبسب،  م بنسب،  م

بعمل،  م بنياعى،  م زلادة، وفيما  صبحت  فيل راغبني؟ 

فسارعوا إىل منازلك  رمحك  اهلل، اليت  معمت بعمارت ا، 

العامعة اليت ال ختعب، الباقيى اليت ال تنفد، اليت دعاك  

ك  علي ا، ورغبك  في ا، وجعل الثواب عنده إلي ا، وحض

عن ا. فاستتموا نع  اهلل عز ذكعه بالتسلي  لقضائل، والشكع 

على نعمائل، فمة مل نعض ب ذا فليس منا وال إلينا، وإن 
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احلاك  حيك  حبك  اهلل، وال خشيى عليل مة ذلك،  ولئك 

 . (1)ل  املفلحون..
 

 بداية التجزئة 
ميى املوحدة يف املدننى املنورة يف لقد نشأت الدولى اإلسال

  السنى األوىل لل جعة، وقد جعل العسول األعظ 

،  مام القانون املساواةالعدالى، و : ساس لذه الدولى

 ، و ول عمل قام ، واألمى الواحدةواألخوة، والتعاون

بل  نل آخى بني امل اجعنة واألنصار، وجعل  مواهل  

حل   واحدة، وقد كان واحدة، و لداف   مشرتكى، ومصا

 لذا االشرتاك داعيًا إىل االحتاد  كثع.

وقد اتبع لذا النظام يف املدن والبالد العدندة، اليت 

مى ، فكان اجلميع يف ظل األدخلت إىل اإلسالم فيما بعد

                                                        

 .551كتاب العوضى ح 360ص 8جالكايف: ( 1)
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 الواحدة.

كانت الدولى إىل ربل،   رسول اهللارحتل وملا 

د املدننى اإلسالميى قد امتدت إىل بالد جدندة، خارج حدو

، وكانت كاليمة وتبوك و طعاف اجلزنعة الععبيى ،ومكى

 ، وبعد وفاة العسولبأمجع ا حتت قانون األمى الواحدة

توسعت الدولى اإلسالميى  كثع، فشملت  األعظ  

النوبى، ومصع، والشام، والععاق، وفارس، و رمينيى، 

 ،و ذربيجان، وجعجان، وطربستان، واأللواز، وغريلا

ة، والدنة دمى الواحاألائد يف البالد لو قانون وكان الس

والقانون الشعور الواحد، والواحد، واهلدف الواحد، 

بالعغ  مة وجود التسميات العدندة للبالد. ألن الواحد، 

تلك املسميات نومئذ مل تكة حاجزًا بني املسل  الذي نعيش 

يف مصع وبني  خيل الذي نعيش يف الععاق مثاًل، ولكذا يف 

ا بربكى اإلسالم ا ، ومل نكة اإلسالميى د األخعىالبال
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 للنععات القوميى واإلقليميى  و العنصعنى نومئذ وجود.

وباختصار: فإن قانون األمى الواحدة كان لو القانون 

إىل قعون  املسلمني منذ ع د رسول اهلل اجلاري بني 

 . عدندة

فقد ظ عت املصنينعى  ما احلدود والتقسيمات اجلرغعافيى 

. وإن كان يف بدانى التوسع (1) و  كثع قلياًل ذ مخسني سنىمن

ممة دخلوا اإلسالم املسلمني در بعض ااإلسالمي قد ب

ات االختالف، غري  ن وجود األئمى بملصلحى ذاتيى بعض نو

بني الناس وتوجي    هل  قد منع الدخالء  املعصومني 

ظل واألجانب واألعداء مة توسيع دائعة التفعقى واخلالف لي

                                                        

تقسي  البالد اإلساالميى   لا. علمًا  ن1400لذا الكعاس مة إعداد عام  (1)

قد بعز بشكل واضح بعد ان ياار الدولاى العثمانياى وخساارت ا يف احلاعب      

العامليااى األوىل، وبوشااع بتنفيااذ اتفاقيااى )سااانكس ا بيكااو( بااني احللفاااء      

 املنتصعنة يف احلعب.
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اإلسالم واألمى املعحومى شاخمى وموحدة، وباءت بالفشل 

وممة  ضعاب ما مة األمونني كل ماوالت معاونى ونزند و

ومة تبع   مة العباسيني، ودسائس   اليت  غصب اخلالفى،

كانوا حيوكون ا، مة  جل طمس معامل الدنة وإماتى 

وذلك بفضل املواقف الشجاعى واحلكيمى اليت  ، حكامل

 .)علي   الصالة والسالم( ئمى اهلدى  سني علا

كما  شعنا، مل خيي  على بالدنا إال تشتت األمى نع ، إن 

يف العصور املتأخعة، حني استنياع الرغعب والشعق،  ن 

، حيث غريوا قانون نضلال الناس وجيعان   حنو االحندار

 األمى الواحدة إىل قانون األمى املتشتتى املتنازعى املتحاربى،

تأجيج نار التفعقى والعنصعنى والتعصب القومي بوقاموا 

. مضافًا إىل ما سعوا إليل مة فصل الناس األمىوحنوه فيما بني 

 .الشععيى ومعاجع  الدننيى واجلمالري عة قيادات   

 ، والدولى إىل دولعدندة ولكذا حتولت األمى إىل  م 
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، ال تقوى على  ن تعد عة متناحعة ، بل دونالتمتفعقى

مواكبى حبجى عرًا،  و جتلب هلا نفعًا، ث  اصنينعت  نفس ا ض

، موجى مة التخلف واجلالليى املعاصعة العصع والتمدن

و حلت ا املستوردة الثقافات و األحكام الوضعيىفاستبدلت ب

مل  حكام اهلل وتعالي  كتابل، وب ذا منت املشكالت 

ا آثارلبقيت املعقدة، والنععات الرغعبيى على جمتمعاتنا، واليت 

حاكمى بني املسلمني، ولكذا نشالد اآلن، إىل نومنا لذا 

، تشتت األمى ، وقوانني متعددةةعمتناح حكومات متعددة

 وبالد متناثعة حتت نري الدول االستعمارنى.

 المأسا  والعالج
ات حصائيبعض اإلنبلغ عدد املسلمني اليوم حسب 

 ،يميًاقلإ. لكن   مبعثعون جرغعافيًا، و(1)مسل  مليار املنشورة

                                                        

رنة، انظاع كتااب   نفوس املسلمني ننالز امللياذكع  ن حصائيات األخرية ويف بعض اإل (1)

 .ا حيك  اإلسالم( لعبد اهلل النفيسي)عندم
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ونفسيًا، و غلب   نعيشون حتت سينيعة االستعمار، 

 واالسترغالل األجنيب. 

إىل يف البالد اإلسالميى وقد تبدلت القوانني اإلسالميى 

، ، مدسوسى مة الرغعب والشعققوانني وضعيى ولدامى

سبب للبالد ، ولذا س لى مسحى بعدما كانت قوانني إهليى

، ت نري االستعماروالتشتت والوقوع حت ؤالتجزاإلسالميى 

من جًا عمليًا يف ا بالكامل ا نشأ مة عدم اختاذ اإلسالم حيث 

َوَمْن وقد صدق اهلل سبحانل وتعاىل حيث قال:  ،احلياة

 ً : ومة ي .(1) أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإّن لَهُ َمِعيَشةً َضنكا

ل و حكامل، وعة الدالئل اليت ن ععض عة القعآن وقواني

اده، وصدف عن ا، ومل ننظع في ا، وعة  نزهلا اهلل لعب

َفِإّن  احلجج اليت نصب    ئمى للخلق، فرتك   ومل نتبع  

                                                        

 .124سورة طل:  (1)
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لو  ن نقرت عليل وضيقًا،  ًاعيش ي:  َلُل َمِعيَشًى َضنكًا

فإن وسع عليل فإنل نضيق  ،ععاضلإلل على  العزق عقوبى

. وإن  نفقل فإن عليل املعيشى بأن ميسكل وال ننفقل على نفسل

  (1)عص على اجلمع وزنادة النيلب نضيق املعيشى.احل
 

  ي ِذْكِعي َعْة َ ْعَعَض َوَمْةتفسري لذه اآلنى: ومة 

ملا  ومسيت األوامع ذكعًا ،بع  وامعي اليت ذكعتل ب اتمل ن

يف  َلُل َفِإنَّ ودع يف فنيعة اإلنسان مة  صوهلا وجذورلا، 

ن  وامع اهلل وذلك أل ؛ ي ضيقى َضْنكًا َمِعيَشًىالدنيا 

ععاض عن ا نوجب ضيق فاإل ،الئمى للحياةلي املسبحانل 

الكفار يف  وج مادنت    عىولذا ن ،حيًاوالعيش مادنًا ور

ك احلاالت العوحيى و ضيق اجملاالت النفسيى ضنالظالعنى يف  

َوَنْحُشُعُه ومعنى احلشع مجعل مع  ، ي حنشع املععض

                                                        

 سورة طل. 63ص 7راجع تفسري جممع البيان: ج( 1)
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عة العني ال نعى  َ ْعمى اْلِقياَمِى َنْوَمسائع بين نوعل 

 .(1)شيئًا

 هوالضنك: معناه الضيق، الذي لو ضد السعى، كما ذكع

 .(2)العاغب يف املفعدات

وإن ذكع اهلل سبحانل وتعاىل نعين السعى والتحعر مة العبودنى 

 . األلواء الشينيانيىمة االحنالل ومة و

ومة الواضح:  ن الذكع العملي مة  جلى مصادنق 

باتباع األحكام اإلهليى، مة دون استثناء  و  وذلك ،الذكع

منالج عمليى للمسلمني يف كل شؤون فإن ا تبعيض، 

حيات  ، فإن صالة اجلماعى، واألمع باملععوف، والصوم، 

كل ا  عمال عبادنى  ،صدق، واجل اد، وغريلاتواحلج، وال

تتضمة مفالي  سياسيى، في ا رضا اهلل تعاىل، كما تتضمة 
                                                        

 تفسري سورة طل. 145ص 16تقعنب القعآن إىل األذلان: ج( 1)

 مادة ضنك، للعاغب األصف اني. 299عدات غعنب القعآن: صمف (2)
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ى تدعو املسلمني لالجتماع والقوة، مفالي  اجتماعي

القوانني مة واالكتفاء الذاتي، والتحعر مة االستعمار و

د ملس قالوضعيى، والسعى يف العيش العغيد، بدون قيود. ول

طار الدولى اإلسالميى إالناس كل لذه الصورة اجلميلى يف 

و مري املؤمنني  املوحدة يف زمة العسول األكعم 

.(1) 

مة القوانني اإلسالميى احليوناى  داء اإلسالم وقد استفاد  ع

ليل ن ار ، وعملوا وتنيورل  وتقدم   يف متشيى  مور حيات  

، وكانت النتيجاى  لكي نتأخعوا ن ال نعمل املسلمون ب ا على 

مااة مظااالع الضااعف والتماازق      ونلمساال  مااا نشااالده اليااوم  

ويف كال اجملاااالت! وال تكاااد متاع بنااا فاارتة    يف األمااى والتخلاف 

                                                        

(، منني واإلمااام  مااري املااؤ  ننظااع كتاااب: )حكومااى العسااول   (1)

( لإلماااام   مااري املاااؤمنني وكتاااب: )احلكوماااى اإلسااالميى يف ع اااد   

 .) على اهلل مقامل(العاحل 
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بني تلك الدولاى   اء حعب لنا، ونزاع لناكب ن تصدمنا  ن دون

سابب  ب.. وما ذلك إال اإلسالميى وجارت ا اإلسالميى األخعى

وخاصاى   اإلععاض عة ذكع اهلل، ولجاعان  حكامال وقوانينال   

. فالعيشى ضنك، والسمى ج ل وتاأخع،  قانون األمى الواحدة

 . وان يار تام

، للشاعب األفرغااني   ولا حنة مجيعًا ناعى املأسااة األخارية   

ذلك البلد املسل ، الذي القى شتى  نواع الظلا  واالضاني اد   

 رسااال الساااوفييت عنااادما علاااى  نااادي الشااايوعيى الظاملاااى،  

للقضااء علاى كعاماى     وعمالئ ا     عشعات األلوف مة قاوات 

اإلنساااان املسااال  واساااتعماره يف  فرغانساااتان، فجااااءوا إلي اااا  

لعاادوان ضااد كالساايل اجلااارف، ولاا  حيملااون روح الشااع وا 

فكاان د ب ا  الياومي لاو قتال املسالمني        ،اإلسالم واملسالمني 

وزج القسااا  اآلخاااع مااان   إىل الساااجون،   ،ولااادم بياااوت  

وغالبيااااى املساااالمني  نااااواع التعااااذنب،   وتعااااذنب   بأبشااااع  
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 (1)؟املظلوم فكيف حدث ذلك يف لذا البلدنتفعجون، 

                                                        

الاذي جااء بااحلزب الشايوعي للحكا  إىل       (م1978)عد إنقاالب عاام   ب (1)

 ، فرغانسااتان بااد ت حعكااى الااعفض الشاادند للنظااام الشاايوعي القااائ         

 ،عب األفرغااني مة االعتقاالت ضد الش ىخذت الدولى الشيوعيى محلأف

ستياء عامى  عقب ا حعكى لجعة ماة الابالد، وموجاى ماة     امما  ثار موجى 

املقاومى الشعبيى يف  طعاف البالد ضد احلك  اجلدناد، وماة خاالل لاذه     

ت الفعصاى السااحنى لرغازو  فرغانساتان مساتفدنة      ياألحداث وجاد الساوفي  

 مة العجز األمعنكي على العد، عندلا مجعوا ماة تبقاى ماة األحازاب    

، وقاد ماع الرغازو    (م1979)ثا  دخلاوا العاصامى كابال عاام       ،الشيوعيى

 السوفييت بثالث معاحل م مى:

متدت سابع سانوات   ااملعحلى األوىل: معحلى العئيس بابعاك كارمل وقد 

 .(م1986ا  1979)مة عام 

 1986)املعحلى الثانيى: معحلى جنيب اهلل قبل خعوج السوفيت مة عاام  

 .(م1988إىل عام 

ى الثالثااى: معحلااى جنيااب اهلل بعااد خااعوج االحتاااد السااوفييت وقااد   املعحلاا

ولو سقوط كابال بياد    (م1992ا    1988)امتدت  ربع سنوات مة عام 
← 
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ننا لو إذ   إن ذلك مل حيدث فجأة، وبدون ختنييط وعمل.

نا إىل الوراء قلياًل وحبثنا يف التأرنخ ألدركنا سبب ما رجع

  .وسائع البلدان اإلسالميى حيدث يف لذا البلد

                                                                                                  
→ 

 املقاومى الشعبيى.

كااان خااالل لااذه الفاارتة موجااى قونااى يف الصااعاع بااني القااوات الشااعبيى    و

ا والقوات احملتلى مع الاعئيس املعحلاي للحكوماى األفرغانياى املساينيع علي ا      

وتبلااورت خااالل لااذه الفاارتات  حاازاب     ،مااة قباال األحتاااد السااوفييت  

إسالميى كثرية كانت تعمل على إزالى املد األمحاع ماة الابالد، فأخاذت     

إال  ،القوات السوفيتيى بإباادة مجاعياى وإرلااب دماوي وتعاذنب مانظ       

ولكاذا خضااعت   ، ن ا  مل نقادروا دحاع املقاوماى اإلسااالميى الايت منات      

ومبااعارة بواقااع اهلزميااى السياساايى يف  فرغانسااتان، ومت    القااوات السااوفيتيى

انظااااع . (م1988)حكومااااى جنيااااب اهلل ساااانى  ظاااالسااااحب قوات ااااا يف 

 ي.حسني الفاضل 104: ص( فرغانستان تارخي ا رجاالت ا)
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 حكومة القاجار في إيران
( 250، قبل ما نقارب الا)(1)كانت احلكومى القاجارنى

                                                        

القاجااار: قبيلااى مااة قبائاال الرتكماااان كاناات تقااي  يف إنااعان، نعجاااع         (1)

 ا  واًل يف م( وقااد  سساا 1760تأسيساا ا إىل ممااد حسااة خااان ساانى )    

جيالن ومازندران، وقتل امللك مماد حساة خاان يف نفاس السانى الايت       

عّية في ا ابنل ممد خان وليًا للع د، فقام مقامل. وكان ماة  باعز ملاوك    

اسااتنياع  ن نسااتولي علااى احلكاا  يف القاجارناى: آغااا ممااد خااان حياث   

ن بتصافيى اخلاناات الزناد يف كعماا     (م1774)بالد فارس بعد قيامال سانى   

مدننااى نني يف اربنيعنقااى دمونااى، ثاا  قضااى وباانفس النيعنقااى علااى األفشاا 

وحاااد الااابالد واختاااذ لقاااب الشااااه سااانى   ثااا   (،م1796)مشااا د سااانى 

(. ومن   امللك بابا خان الذي لقب با)فتح علي شاه(، جلس م1796)

( للاا جعة، 1250( للاا جعة، وتااويف ساانى )1221علااى العااعم عااام )

علماااء و لاال الاادنة، وقااد  لااف لاال  ذكااع  ن فتحعلااي شاااه كااان نكاارب ال 

العلماااء الكتااب العدناادة، ماان   العالمااى األكاارب الشاايخ جعفااع كاشااف   

الرغنياء،  لف لال كتااب )كشاف الرغنيااء(. و لاف لال املاريزا مماد جعفاع          

األسرتابادي كتابل )جن  اهلدانى( و لف لل الشيخ علاي  كارب األصاف اني    
← 
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→ 

ات املقدسااى يف ماادن كتاااب )زباادة املعااارف(. ووقااد الاات  بعمااارة العتباا  

 الشيعى كمدننى كعبالء املقدسى، وق ، وغريلا.  

ااا 1813) مااام القااوات العوساايى ساانى  قااد ان اازم فااتح علااي شاااه  وكااان 

. ثا  دخاال    لصااحل  زخساع علاى إثعلاا مننيقاى القفقاا     وقاد  م(، 1828

فااحتلوا اجلازء اجلناوبي     الربننيانيون يف الصعاع الادائع علاى باالد فاارس    

د فاارس )إناعان( مقسامى إىل ماننيقيت نفاوذ، األوىل      أصبحت بالف. من ا

 صاابح حتاى  حتات سالنيى الربننيااانيني، والثانياى حتات ساالنيى العوسايني.      

ع اد ناصاع الادنة شااه ننظمال الربننياانيون عاة طعناق         يف اقتصاد البالد 

مشااارنع عارب  ممارساات   االحتكارناى وحصااوهل  علاى تناازالت كاابرية )    

وعلاى  ا القاجاار   ملاوك  كاان  و. التلرغاعاف( وخنيوط السكك احلدندناى،  

يف صاااعاع دائااا  ماااع املعارضاااى األللياااى،  دت لاااذه    ا     جب اااى  خاااعى

 دى احتكاااار وقاااد الصاااعاعات إىل تشاااتيت معاكاااز القاااوى يف الااابالد.  

م( فاسااقط 1890)الربننيااانيني لتجااارة التبااغ إىل قيااام اضاانيعابات ساانى   

 الش رية.  احتكارل  بفتوى اجملدد الشريازي 

 : الشاااه ناصااع الاادنة الااذي اعتلااى العااعم عااام    ومااة  شاا ع ملااوك  

لا( وقد ذكاعت لال خادمات ملاذلب  لال      1313لا( وقتل عام )1264)
← 
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→ 

حيث اعتنى بألل العل . وقاد اشات عت عناد النااس لاذه       البيت 

لااا( للاا جعة، ولااو الااذي طلااى 1287الصافات نااوم زار العااعاق عااام ) 

العتبااات  يف سااامعاء نااوم زار بالااذلب قبااى اإلمااامني العسااكعنني  

املقدسى، وإنوان املش د العضوي، وقبى السيد عبد العظاي . وكاان ماة    

رجااال األدب والشااعع فلاال دنااوان شااعع، وقااد  لااف لاال كتاااب )مااعآة        

 البلدان(، وكتاب )ناسخ التوارنخ( وغريلما.  

إقاعار دساتور جدناد للابالد،     ومن  : الشاه مظفع الدنة، ويف ع اده مت  

تاااويف مظفاااع الااادنة سااانى   ت الشااااهكاااان يف جمملااال حياااد ماااة صاااالحيا 

م(، فخلفل ابنل ممد علاي شااه الاذي خلاع نفسال بعاد سانتني،        1907)

فخلفل ابنل  محد شاه، ولو  خع ملاوك الدولاى القاجارناى، وقاد اعتلاى      

قاماات ثااورة شااعبيى يف ط ااعان بساابب     م(، وقااد 1909العااعم ساانى ) 

الاذي كااان  و ه،دخاول القاوات املوالياى للشااه إىل مبنااى الربملاان يف ع اد      

 (م1918)قااام الاعوس والربننيااانيون ومنااذ ساانى  وبادون ساالنيى فعليااى،  

أصبحت بالد فارس مناذ  فباالستيالء على العدند مة املناطق يف البالد. 

قامت يف نفس الفرتة عادة ثاورات   وحتت الوصانى الربننيانيى.  م(1919)

 قاام رئايس   م(1925)سانى  ويف الشيعى. العلماء شعبيى يف اجلنوب قادلا 
← 
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سنى لي املاسكى بزمام احلك  يف إنعان، ولقد جاء القاجار 

د البحث بشكل مفصل يف حبالتني إىل لذه الدولى، وال نعن

س  مل نكة  لذا اجلانب لنا. ولكة لإلشارة فقط نقول: إنل 

( ومل نكة (1)( سنى )السوفييت150احلكومى العوسيى قبل )
                                                                                                  

→ 
، قاام للاع  محاد    تادرجيياً  الوزراء رضا خان الذي  صبح نفاوذه نتزاناد  

للشيخ ممد  227ننظع تارنخ الشيعى: ص     مريزا ث  اختذ لنفسل لقب الشاه.

، للشيخ سليمان ظالع وموقاع تاارنخ   431ص 3حسني املظفع، وتارنخ الشيعى: ج

 احلكام والسالالت احلاكمى على شبكى االنرتنت.

: كلمااى روساايى معنالااا جملااس ولااي الوحاادة األوىل الاايت تشاارغل    السااوفيت (1)

 (م1905)قاعاادة التنظااي  السياسااي يف روساايا، وقااد شااكلت  واللااا عااام      

 باعتبارلا جلان ثورنى نظم ا االشرتاكيون الثائعون مة عمال املصانع.

ثاا  شاااعت لااذه اللفظااى عناادما تكوناات ساالنيى الثااورة علااى  ساااس         

الس الفالحاايني والعمااال واجلنااود حتاات  مااة جماات تألفااف !!دميقعاطيااىال

وتكاون ماا نسامى باالحتااد الساوفياتي  و       إشعاف جلنى تنفيذنى معكزناى، 

ساابقى كانات تقاع     لاى ت االشرتاكيى السوفيتيى، ولاي دو انرو ماحتاد اجل

عة دولاى تأسيسايى لاي: روسايا     شا يف  وروبا وآسيا، تألفت مة مخس ع
← 
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→ 

ن وتاجيكساتان وتعكمانساتان   رمينياا و وزبكساتا  ن و و وكعانيا وآذربيجا

وقعغيزناااا ومولااادافيا و ساااتونيا  ن تاخساااازكا ويوجورجياااا وبيلوروسااا 

 ولن االحتااد الساوفياتي  كارب د    خاعى، كاا  ولتوانيا وتبعت ا مج ورنات 

ملياون( نسامى،    300م( )1990العامل مساحى وبلغ عدد ساكانل عاام )  

ة الواساعى الايت   رباطورنى القياصع م واالحتاد السوفياتي لو روسيا سابقًا

د لزميااى بعااو(. م1917ا     1613) حكمت ااا  سااعة رومااانوف مااة عااام  

م( 1917ت ثاورة ) سايى فقاما  احلعب العاملياى األوىل قونات احلعكاى املارك   

ك وسقط القيصع نقوال الثاني وسينيع احلازب الشايوعي   فيفنجح البولش

قياااادة ليااانني، وتأسسااات الدولاااى االشااارتاكيى. وصااال آخاااع رؤساااائ ا  ب

م( فاااانت ج سياساااى  1985تشاااوف إىل السااالنيى عاااام )  ورباغميخائيااال 

و علااة نظامااًا رئاساايًا عااام     ،نكاوساارتوريب: الاإصااالحيى  طلااق علي اا  

تقالهلا، واحناال االحتاااد بلنييااق اساام( جدناادًا فاسااتعادت دول ال1990)

 ومااة  لاا   سااباب  .م(1991السااوفياتي واسااتقال غورباتشااوف عااام ) 

وكبات احلعناات إىل  بعاد حاد ومناو       ان يار لذا االحتاد لاو مارباى الادنة   

ن كاااا كمااى ساانافت بااني الشااعوب، فعاااد إىل عاادة دول م لاادنينالشااعور ا

 سابقا.
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إىل الوجود. وكانت لناك النظام الشيوعي بعد قد ظ ع 

لي املسيحيى. والشك يف  نل قبل ظ ور احلاكمى الدنانى 

ا ( سنى، كانت 450) احلكومى املسيحيى في ا،  ي قبل

 ،احلك  اإلسالميحتت السوفييت الرغالبيى العظمى ا يف بالد 

ر و ل  الذنة بنوا قصنياملسلمحتى  نل نذكع بأن 

الدولى املسيحيى اليت سينيعت . ولكة بعد ذلك (1)الكعملني

                                                        

ساتخدم مقاعًا   تمدن روسايى كاان    ةالكعملني: لي نوع مة القالع يف عد (1)

نًا لصاد الرغاارات   وكاون حصا  تلإلدارة ومعكازًا دننياًا، ويف نفاس الوقات     

 ع لذه القالع كعملني اسرتخان، احلعبيى يف العصور الوسنيى، ومة  ش

الشا ري   قصاع الكاعملني   ماا    سكوف، ونفرغورد.بوقازان، وموسكو، و

وقد  عاد الساوفيت   ،بين يف القعن التاسع عشعالذي قصع ف و ال:اليوم

بنااءه ليكاون مقاعًا جمللاس الساوفيت األعلاى )بعملاان األحتااد السااوفييت(         

   .واحلكومى

قصود منال كاعملني موساكو، ولاو نقاوم يف      وإذا ذكع الكعملني جمعدًا فامل

 ،املدننى القدميى ونض  بنااؤه املثلاث الشاكل الكاثري ماة املبااني التارخيياى       
← 
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جاءت بدع  الدول الرغعبيى زمام احلك  مة املسلمني، وذلك 

   التارنخ.يفمذكورة عرب مؤامعة ماكعة مفصلى 

 ان  ول ما فعلتل احلكومى املسيحيى بعد جميئ ا إىل احلك  كانو

املسلمني اليت تشمل اليوم بالد األراضي الواسعى مة  غتصابا

زبكستان، و اإلسالميى ولي: )ذات األغلبيى  ورنات ماجل

 داغستان، طاجيكستان، القفقاز، قعقيزنا،  رمينيا، وتعكستان(.

زمة كان حكام القاجار  ادث يفوووقعت لذه احل

فاالحنالل كان  ني بالبذخ والرتف والليالي املاجنى،لمشرغو

مما  دى إىل احنالل احلكومى القاجارنى يف  مسى الدولى البارزة،

 ن تض  إلي ا كل العوسيى إنعان، وقد كان يف نيى احلكومى 

 شدندة وفعالى مقاومىاألراضي اإلنعانيى، ولكن ا واج ت 

                                                                                                  
→ 

وكااان نتااوج في ااا القياصااعة، وكاتدرائيااى   ،سااكيندرائيااى  وسبتمثاال كا

 ركاجنلساكي وفي اا ماادافة القياصاعة، وباعج اجلااعس ذو القباى الذلبيااى      

 .الذي بناه إنفان العليب
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ملعجع كان  بعز زعماء لذه املقاومى ا، دنةمة قبل رجال ال

وغريه مة   (1) الدنين الكبري السيد ممد اجملالد

                                                        

السيد ممد بة السيد علي النيباطبائي احلائعي ولاد يف كاعبالء عاام    لو  (1)

، ولو ماة العلمااء األعاالم وسايد الفق ااء العظاام يف الفقال        (لا1180)

 واألصول، ختعج علاى ناد السايد حباع العلاوم، ولاو صا عه علاى ابنتال         

، وعلى والاده السايد علاي صااحب كتااب      الوحيدة  م  والده األفاضل

 بأنال حتاى جازم والاده      علماي الفقال واالصاول   وكاد وجاد يف   العناض،

 عل  منل فصاار ال نفايت وابنال يف كاعبالء، فعلا  ابنال باذلك فعحال إىل         

ولااو املعجااع واملاادرس في ااا يف   ،ىنساا ة صااف ان وسااكن ا ثااالث عشااع 

علمي األصول والفقل، حتى تويف والده فعجع إىل كعبالء فكان املعجع 

. وسااكة الكاظميااى ملااا كثااعت    العااام لكاال اإلماميااى يف  طااعاف الاادنيا    

لقب با )اجملالد( ألن الاعوس يف سالنينى فاتح     .م امجى الولابيى لكعبالء

فنيلب السايد اجملالاد ماة     ،على حدود إنعان اعلي شاه القاجاري تعدو

عليل السايد   صعو  ،الشاه القاجاري إعالن احلعب على روسيا فل  جيبل

فلا  جياد الشااه     ،مت  نا بلن مل تق   نت باجل اد قإ :اجملالد وكتب إليل

وتوجل السايد ماع مجاعاى ماة العلمااء وطاالب العلاوم         ،بدًا مة  جابتل
← 
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عة لذا العمل، وبالفعل   ، الذي حاول  ن نصدلالعلماء

 األراضي لمتكة مة احلؤول دون استيالئ   على ك

 .اإلنعانيى

( مليون 260) ونفوس السوفييت اآلن ما نقارب الا

ن عدد املسلمني عندل  ما نقارب    حصاءات إنسمى، ويف 
                                                                                                  

→ 
جتماع  او ،فلما دخل ا عظمل  لل ا غانى التعظاي   ،الدننيى إىل بالد إنعان

 فأخاذ النااس مااء    ،حتى  نل توضاأ نوماًا علاى حاوض كابري      ،عليل خلق كثري

ط اعان اساتقبلل الشااه ومجياع     قارتب ماة   افلما  ،للتربك بل حتى فعغ الوضوء

ون ض للج اد، ووىل الشاه ابنل وولي ع ده عبااس ماريزا علاى     .نا لل ط ع

 اجملالاد،  اجليش، وبعد خسارة احلعب وغلب العوس على إنعان رجع السايد 

ناتكل    نال مل   :ت الدنيا يف وج ل حتى  نل ملا وصل إىل  ردبيل قيلدوقد  سو

  لال  .(لا1242)ويف كمدًا وغيظًا عام سبعى  نام، وملا وصل إىل قزونة ت

مفاااتيح األصااول، والوسااائل يف األصااول، ورسااالى     :عاادة مصاانفات من ااا 

حجياااى الظاااة، ومنالااال األحكاااام يف الفقااال، واملصاااابيح يف شاااعح املفااااتيح  

للكاشاني، وجامع العبائع يف الفقل، واألغالط املش ورة، واملصاباح الباالع،   

  فات.وعمدة املقال، وغريلا مة املصن
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 حصاءات( مليون نسمى، ولكة حسب بعض اإل50) الا

إن عدد املسلمني يف االحتاد السوفيييت نزند على األخعى ف

 ذلك بكثري! 

إن لذا العدد اهلائل مة املسلمني، ل  اليوم واقعون حتت 

السوفيتيى، وعندما تبدلت احلكومى  ىضرغط و ذى احلكوم

ىل حكومى شيوعيى، كانت نتيجى لذا الترغيري القيصعنى، إ

( مالنني 5(  لف رجل دنة، و)50والتحول، لو قتل )

مسل ، بسبب عدم تقبل   لألفكار الشيوعيى امللحدة، 

ومتسك   بالدنة اإلسالمي، واتباع   العلماء واملعاجع 

 العظام.

 فغانستان أإضاعة 
ذخ كانت احلكومى القاجارنى مشرغولى بالرتف والبوملا 

دب وقد والل و، واالنشرغال بالنساء، و مثال لذه التوافل، 

الضعف الشدند يف رجال احلك  القاجاري حبيث تسلمت 
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امع ة تدعى )م د العليا( رئاسى احلكومى، وكان مة صفات 

لذه املع ة  ن ا لو غضبت على  ي شخص، تأمع جالوزت ا 

 د  ن نقلعوا عينيل مة مجعلما، ويف  حد األنام غضبت )م

، و صدرت األمع بقلع عينيل، (1)العليا( على )عباس مريزا(

، ففع عباس مريزا حايف القدمني وجلأ إىل السفارة اإلنكليزنى

امللكى )م د العليا(  تحياتل، وعندما كتب لكي حيافظ على

رسالى إىل السفري اإلنكليزي تنيلب في ا إخعاج عباس مريزا 

اإلنكليزي على ذلك،  رد السفري، مل إلي ايمة السفارة وتسل

قال: إن عباس مريزا نعترب الجئًا سياسيًا، ومسؤوليى ف

 .تقع على السفارةحياتل احلفاظ على 

ومة الواضح،  ن السفري اإلنكليزي، مل نعد ب ذا العد ألجل 

سواد عيون عباس مريزا، وإمنا لي املصلحى واألطماع، فإن 

قيق  لداف اإلنكليز كانوا نعندون مة وراء لذا اجلواب، حت

                                                        

 ابة فتح علي شاه ولي الع د وحاك   ذربيجان. (1)



 
 

41 

  كرب، و ل ... كما سنشري إليل.

ويف  حد األنام، وصلت رسالى إىل امللكى مة بعننيانيا 

مفادلا: إنك  جتاسعمت علينا، وال نعى جزاًء لتجاسعك  

 لذا، إال بدخول اجليش اإلنكليزي يف األراضي اإلنعانيى!

وبعد فرتة، دخل اجليش اإلنكليزي مدننى بوش ع، عة 

د  بالتوغل يف األراضي اإلنعانيى، إضافى إىل طعنق البحع. وب

األعمال البشعى اليت قام ب ا مة القتل والسلب وانت اك 

األراضي ختعنب  ععاض الناس، ومصادرة  مواهل  و

 الزراعيى، وتدمري األماكة العامى.

 مولنا وجدت امللكى )م د العليا( نفس ا ضعيفى،  ما

تعتكب جنانى الزحف اإلنكليزي يف بلدلا، فارتأت  ن 

 خعى يف حق الشعب اإلنعاني، وكانت اجلنانى  ن ا ) عنيت 

 فرغانستان لدنى لإلنكليز، يف مقابل توقف الزحف 

اإلنكليزي، مة احلدود اجلنوبيى حنو العاصمى(، وكان لذا 
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مة األسباب العئيسيى النفصال  فرغانستان عة إنعان، 

 نكليز.وجعل ا دولى مستقلى منفصلى، واقعى حتت سينيعة اإل

 

 مسؤولية المسلمين أمام الزحف السوفييتي
 وسينيع علي ا،  فرغانستانعلى السوفييت ملا لج  جيش 

مة غزوه  ( ش عًا األوىل20خالل الا)الكافع قام اجليش 

(  لف إنسان، 200لألراضي األفرغانيى، بقتل ما نقارب الا)

 مليونني آخعنة فعوا بأنفس  ، ال ميتلكون ملجًأشعد و

لف شخص مفقود  ( 100إليل، لذا باإلضافى إىل )نلتجئون 

 .(1)(  لف معّوق50و)

 ان ال نسمحو فعلى املسلمني يف كل  حناء العامل، 

باالستمعار يف جورل  وغريل  مة احملتلني املرغتصبني للعوس 

                                                        

وإال ، لاا  1400لاي إىل تاارنخ تادونة الكتااب عاام      حصاءات االلذه  (1)

 بعد ذلك.بكثري قد ارتفعت النسبى ف
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 وغريلا مة بالد املسلمني، فرغانستان وظلم   للمسلمني يف 

)ال إلل إال اهلل(، يف علي   العمل يف سبيل إعالء كلمى  نلزمو

َوَما لَُكْم الَ ذلك البلد املستضعف، قال سبحانل وتعاىل: 

تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل هللاِ َوالُمْستَْضعَِفيَن ِمَن الّرَجاِل 

واملستضعف يف  وضح معانيل:  .(1)..َوالنَّسآِء َواْلِولَْدانِ 

لو ذلك الشخص الذي سلبوا منل كعامتل وحعنتل، وسلنيوا 

ليل شتى  نواع األذى والتعذنب، مضافًا إىل  ن جمالدة ع

العدو فعض على مجيع  بناء األمى، حبيث لو تعكوا اجل اد، 

  ألتال  العذاب مة بني  ندن   ومة خلف  .

لو يص املستضعفني لسبحانل على ختمة اهلل ث فاحل

 َوَما َلُكْ : عزوجل قالاملستفاد مة اآلنى الكعميى، حيث 

أي عذر لك  يف تعك القتال مع ف ُتقاِتُلوَن المنون  ن ا املؤ

يف  ي  اهلِل َسِبيِل ِفيللقتال اجتماع األسباب املوجبى 
                                                        

 .75سورة النساء:  (1)
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يف  و  اهلل.دنة يف نصعة  و يف دنة اهلل، وقيل: طاعى اهلل، 

ويف  : ي َواْلُمْسَتْضَعِفنَياعزاز دنة اهلل وإعالء كلمتل، 

 :، وقيلت  :  ي نصع و يف سبيل املستضعفني ،املستضعفني

ِمَة الّعَجاِل َوالّنَسآِء    عزاز املستضعفني ويف الذب عنإيف 

كى مبوقيل: نعند بذلك قومًا مة املسلمني بقوا  َواْلِوْلَداِن

  .(1)ومل نستنييعوا اهلجعة

لو  ىسّن  د اجلا عة : سئل اإلمام  بو عبد اهلل الصادقو

فج ادان  :وجلاجل اد على  ربعى   :قال  م فعنضى؟

فعض، وج اد سنى ال نقام إال مع فعض، وج اد سنى، فأما 

وجل  فمجالدة العجل نفسل عة معاصي اهلل عز : حد الفعضني

 (2)ال ِذنَة َنُلوَنُكْ  ّمَة اْلُكف اِرولو مة  عظ  اجل اد،وجمالدة 

فإن  ؛فعض، و ما اجل اد الذي لو سنى ال نقام إال مع فعض

                                                        

 تفسري سورة النساء. 132ص 2جممع البيان يف تفسري القعآن: ج( 1)

 .123سورة التوبى: ( 2)
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على مجيع األمى، ولو تعكوا اجل اد جمالدة العدو فعض 

ولو سنى على  ،تال  العذاب، ولذا لو مة عذاب األمىآل

اإلمام  ن نأتي العدو مع األمى فيجالدل ، و ما اجل اد الذي 

لو سنى، فكل سنى  قام ا العجل، وجالد يف إقامت ا 

وبلوغ ا وإحيائ ا، فالعمل والسعي في ا مة  فضل 

  .(1)سنى احي  األعمال، ألنل

نداءات ولكة املسلمني اليوم تعكوا اجل اد، ومل نلبوا 

 !املستضعفني يف  فرغانستان؟ 

القوى املستكربة اليت ال لنيرغيان وظل  و طماع  انتصدوومل 

ل يحقوق اإلنسان، إال يف سب بسط تعاعي  ي حق ومبد  مة 

، وال ت ت   بدًا لألعداد غري املشعوعى حتقيق مصاحل   اخلاصى

احملتلني إن لؤالء ؟! فليت سحقت ا  سلحت ا الفتاكىاهلائلى ا

نصعحون وبكل صالفى: إنا لو قتلنا مجيع الناس، وبقي لنا 

                                                        

 .15ح 2ب 23ص 97ار األنوار: جحب (1)
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إن إفناء مليارات  .عشعل  نقبلون الشيوعيى كان ذلك كافيًا لنا

 :البشع ال حتعك في   شععة، ويف املقابل تعى القعآن نصعح

 َبِغَيِْر نَفٍْس أَْو ف ً َساٍد فِي األْرِض فَكَأَنَّما َمن قَتََل نَْفسا

ً َوَمْن أَْحيَاَها فَكَأَنَّما أَْحيَا النّاَس  قَتََل النّاَس َجِميعا

 ً  .(1)َجِميعا
 

 ماذا يعمل األعداء
نعمل األعداء ليل ن ار على تفتيت األمى اإلسالميى، فإن 

األمى إذا كانت ) مى واحدة( كما جعل ا الباري عزوجل و مع 

.. مل نتمكة  واألئمى النيالعنة  ب ا رسول اهلل 

  حد مة السينيعة علي ا ون ب ثعوات ا.

مى فالبد مة العمل الدؤوب حتى إرجاع قانون )األ

 الواحدة( للمسلمني.

فإن  لل الباطل نعملون لباطل   بكل جد واجت اد، يف 
                                                        

 .32سورة املائدة:  (1)
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 كل صرغرية وكبرية.

   اليت مشارنعر نت  الي ود  و مسعت  عن   يف  ل ف

ى مصاحل  ، واليت ن دفون مة ورائ ا دع  تصب يف خدم

 قضانال  وخمنينيات   الباطلى والظاملى؟ 

فباستنيالع بسيط يف قضانا الي ود، نعى اإلنسان الكثري 

مة الربامج واملشارنع الصرغرية والكبرية اليت ال غانى من ا إال 

 دع  خمنينيات  . وكمثال على ذلك نذكع لذه القصى:

جتار : ذلبت معة إىل  حد نقل  حد جتار ط عان قائاًل 

ن اشرتنت مقدارًا مة القمام مة  وبعد  األقمشى الكبار،

رجل  كصاحب احملل،  عنياني صندوقًا صرغريًا، وقال: إن

فخذ لذا الصندوق وامجع فيل بعض  ،طيب وحتب اخلري

 املساعدات والتربعات إلسعائيل! 

 ارجتف بدني، وشععت بامل انى: نقول التاجع الني عاني

ندة جلع ة لذا التاجع على مجع املال للي ود املرغتصبني الشد
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لل يف غضب: لو كنت  عل   قلتف ويف البالد اإلسالميى!!

ملا اشرتنت منك وتدع  املعتدنة مة الي ود  ،بأنك إسعائيلي

  بدًا. شيئًا 

لذا لو د ب الي ود، وشرغل   الشاغل، ف   نع ، 

قيدت   حلفاظ على عيف سبيل اجد دائما وبكل ن تمون 

، الرغاصبكيان   دع  املنحعفى، ونبذلون ج دًا واسعًا يف 

مة  آلالفا بل ،ن بعض اإلسعائيليني نوزعون املئاتإو

 مثال لذه الصنادنق الصرغرية بني الناس، ألجل مساندة 

 .إسعائيل الرغاصبى

وحبج  لذه التحدنات اخلنيرية، فاملسؤوليى امللقاة على 

تاج إىل بذل اجل د يف مجيع عواتقنا كبرية وخنيرية جدًا، وحت

  اجملاالت لنشع اإلسالم ومبادئل احلقى.
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 التخلص من المآسي وإرجاع قانون األمة
لناك عدة نقاط رئيسيى يف مسألى العالج للخعوج مة 

، وإرجاع قانون التخلص مة االستعماراملسلمني و مأساة

 )األمى الواحدة(، نذكعلا باختصار:

 األول: الوعي
على كل  الزممة الوي  الوعي اإلسالمي، تعمالبد مة 

 احلياة يف مجيع جوانب ىاإلسالميالثقافى مسل   ن نعم  

األخالقيى واالجتماعيى واالقتصادنى والسياسيى والعسكعنى، 

كافى بواسنيى وخاصى ما نعتبط بقانون )األمى الواحدة( وذلك 

ذاعى والصحف واجملالت اإلالوسائل اإلعالميى املتاحى، ك

 .ادي والكتب واملؤمتعات وغريلاوالنو

خمتلف نشعلا يف لنكتاب  يولعلنا حنتاج إىل طبع مليار

مآسي   تحدث عة  وضاع املسلمني وتالبالد اإلسالميى، 

وكذلك يف خصوص قانون )األمى  طعق معاجلت او
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 .، ولذا  قل الواجبالواحدة(

ما ميكة  كثع نشع لالكبري علينا  ن نبذل اجل د وإال فيلزم 

ى لكل البشع، الكتب يف سبيل التوعيى اإلسالميى العام مة

وبلرغات   املختلفى،  ي ستى مليارات مة الكتب، لكل إنسان 

 كتاب واحد على األقل.

ملؤامعات  ميكة التخلص مة ابرغري الوعي واليقظى الفإنل 

العامل   :ق الصاد فقد قال اإلماماليت حتاك ضدنا، 

 .(1)ال ت ج  عليل اللوابس بزمانل

وبشكل عام، العوانات اليت حتث على طلب العل  والقعاءة 

والكتابى وما  شبل كل ا تدل على ضعورة الوعي يف األمى كما لو 

 واضح.

، فإن طلبوا العل  ولو بالصني  : قال رسول اهلل 

                                                        

باب ما روي عة اإلماام الصاادق  باي عباد اهلل      356حتف العقول: ص (1)

 يف طوال لذه املعاني.. جعفع بة ممد 
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 . (1)طلب العل  فعنضى على كل مسل 

 ضل  ولو لوالعطلبوا ا :اإلمام الصادق وقال 

 .(2)شق امل جاللجج و

تأمل نا مفضل، ما  نع  اهلل للمفضل:  وقال 

تقدست  مساؤه مة لذا الننيق الذي نعرب بل عما يف ضمريه ا 

ا وكذلك الكتابى اليت ب ا تقيد  خبار املاضني  إىل  ن قال 

للباقني و خبار الباقني لآلتني، وب ا ختلد الكتب يف العلوم 

ان ذكع ما جيعي بينل وبني واآلداب وغريلا، وب ا حيفظ اإلنس

غريه مة املعامالت واحلساب، ولواله النقنيع  خبار بعض 

األزمنى عة بعٍض و خبار الرغائبني عة  وطان   ودرست 

العلوم وضاعت اآلداب، وعظ  ما ندخل على الناس مة 

اخللل يف  مورل  ومعامالت  ، وما حيتاجون إىل النظع فيل 
                                                        

 .33119ح 4ب 27ص 27وسائل الشيعى: ج( 1)

 .113ضمة ح 23ب 277ص 75 حبار األنوار: ج( 2)



 
 

52 

 .(1)ال نسع   ج لل..مة  مع دنن  ، وما روي هل  مما 

وان  ول سورة نزلت يف القعآن الكعن  على املش ور لي 

)العلق( اليت تبد  بآنات حول العل  والقعاءة  سورة

اْقَرأْ بِاْسِم َربَّك  بسم هللا الرحمن الرحيم *والكتابى: 

اقَْرأْ َوَربَّك  * َخلََق اإِلنسَاَن ِمْن عَلَقٍ  * الِّذي َخلَقَ 

 (2)َعلَّم اإِلنَساَن َما لَْم يَعْلَمْ  * عَلَّم بِاْلقَلَمِ  يلّذِ ا * األْكَرمُ 

 .الكتابىوالعل  ووفي ا الدعوة إىل القعاءة 

طلااب العلاا  فعنضااى علااى كاال   : وقااال رسااول اهلل

  .(3)ومسلمى مسل 

اطلباوا العلا  وتزنناوا معال      :وقال اإلماام الصاادق   

لا  و تواضاعوا ملاة    باحلل  والوقار وتواضعوا ملة تعلمونال الع 

                                                        

 .15294ح 12ب 258ص 13مستدرك الوسائل: ج (1)

 .5ا 1سورة العلق: ( 2)

 .21250ح 4ب 249ص 17 مستدرك الوسائل: ج (3)
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، وال تكونوا علماء جبارنة فيذلب بااطلك   العل  طلبت  منل

 .(1)حبقك 

مااة خااعج ننيلااب بابااا مااة   :ال الاانيب األعظاا  وقاا

العلاا  لااريد باال باااطاًل إىل حااق وضااااًل إىل لاادى كااان عملاال    

 . (2)كعبادة  ربعني عامًا

ومعلوم  ن التفقل لو الف  ، ومة جزئياتل ف   احلياة، 

ذه العوح اخلالقى، والفكع الواعي استنياع اإلسالم  ن وب 

  نتقدم، وتصل حضارتل إىل  قصى نقنيى يف العامل.
 

  الثقافة وأثرها
ألن الثقافى لي اليت تعس   ،قد الت  العامل بالثقافىل

لألجيال مسريت  ، ولي اليت حتدد طعنقى تعامل األمى مع 

                                                        

 .162منيى املعند: ص (1)

 .101منيى املعند: ص (2)
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 ألم .ة مستقبل ااألحداث والوقائع، ولي اليت تعّي

تسري سريًا واحدة وفالثقافى اإلسالميى األصيلى جتعل األمى 

متميزًا يف احلياة، فكعنًا وعمليًا ونظعنًا وسلوكيًا. واملسلمون 

انتشع اإلسالم يف فالعائعى يف الصدر األول حتلوا ب ذه الثقافى 

 هلجعةامة ثلث قعن مة بدانى  بأقلنصف الكعة األرضيى، 

 الشعنفى.

ل ستى عقود ا ويف الععاق بالذات ا امتلكوا واملسلمون قب

فحعروا  نفس   مة  قسمًا مة لذه الثقافى املعجزة

م( استنياعوا 1920ا  1918فما بني األعوام ) االستعمار،

اليت اشت عت مرباطورنى يف العامل، إإحعاز النصع على  عظ  

 مرباطورنى اليت ال ترغيب عن ا الشمس. بأن ا: اإل

ن عددل  نومئذ كان ال نزند  مع  كيف استنياعوا ذلك؟

 ( مالنني نسمى، 4) على الا

كان مة  سباب ذلك الوعي اإلسالمي، حيث متكة 
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املريزا ممد تقي املعجع األعلى وبقيادة الشعب الععاقي 

   .(1)مة القيام بثورة العشعنة  الشريازي

                                                        

لو الشيخ ممد تقي بة املاريزا ماب علاي باة  باي احلساة املاريزا مماد          (1)

زعاي  الثاورة الععاقياى، ولاد بشارياز عاام        علي احلائعي الشريازي 

ونشااأ يف احلااائع الشااعنف، فقااع  فياال األوليااات ومقاادمات     (لااا1256)

العلوم، وحضع على  فاضل ا حتى بعع وكمال، ف ااجع إىل ساامعاء يف    

 وائل امل اجعنة، فحضع علاى اجملادد الشاريازي حتاى صاار ماة  جاالء        

ني للخالفااى عاا تالميااذه و ركااان حبثاال، وبعااد  ن تااوفى  سااتاذه اجللياال    

خااااب، فقاااام بالوظاااائف ماااة اإلفتااااء   باالساااتحقاق واألولوناااى واالنت 

والتااادرنس وتعبياااى العلمااااء. ومل تشااارغلل معجعيتااال العظماااى و شااارغالل  

الكااثرية عااة النظااع يف  مااور الناااس خاصاا   وعااام  ، وحساابك مااة     

 عمالل اجلبارة موقفل اجلليل يف الثورة الععاقيى، وإصاداره تلاك الفتاوى    

فاادى   ف ااواخلنياارية ملااا كااان هلااا مااة الوقااع العظااي  يف النفااوس.    

.  صاادر فتااوى  شااعلت شااعارة ثااورة    اسااتقالل العااعاق بنفساال و والده 

منيالباى  العشعنة ضد األحتالل االجنليزي للععاق، فقد جاء يف فتواه: 

احلقوق واجبى على العاعاقيني وجياب علاي   يف ضامة منياالبت   رعاناى       
← 
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ن السبب األول واألكرب كان لو الوعي،  لقد ذكعنا 

آنذاك، العشيدة ، واتباع القيادة املعجعيى والثقافى الدننيى

بالعغ  مة عدم امتالك   لألسلحى احلعبيى املتنيورة، وال 

شعبًا  عزل إال مة  وامنا كانإاألج زة املخابعاتيى احلدنثى، و

الفالى كمثل ) ،الوسائل احلعبيى البدائيى، اليت كانوا ميتلكون ا

اعتادوا علي ا يف اليت البدائيى مة األدوات  غريلااملكوار( وو

كانت واإلميان باهلل ولكة الثقافى اإلسالميى  .حيات   املعيشيى

                                                                                                  
→ 

 السل  واألمة، وجياوز هلا  التوسال باالقوة الدفاعياى إذا امتناع االجنلياز       

و فتى حبعمى انتخاب غري املسل . وكان الععاقياون   . عة قبول منيالب  

طوع إرادتل ال نصدرون إال عة ر نال وكانات اجتماعاات   تعقاد يف بيتال      

قااال عناال الساايد حسااة الصاادر يف التكملااى: عاشااعتل     . املقدسااى يف كااعبالء

ى عشعنة عامُا فما ر نت منل زلى وال  نكعت عليل خلاى، ماة مؤلفاتال: حاشاي    

 تاويف على املكاسب، ورسالى يف صالة اجلمعاى(، ورساالى يف  حكاام اخللال.      

     ( 1338يف الثالااث عشااع مااة ذي احلجااى عااام )ودفااة يف مساامومًا لااا

 الشعنف ومقربتل فيل مش ورة.احلسيين الصحة 
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لي السالح العئيسي هل ، ولي اليت جعلت   نقاومون 

مة الضحانا، يف سبيل دفع  ملئات واملئاتا ونقدمون

على  سلحت   املتنيورة، ث  بعد ذلك فترغلبوا املعتدنة، 

كومى إسالميى، مة تشكيل ح استنياع الشيخ الشريازي 

  وكان مقعلا يف كعبالء املقدسى.

ولكة بعد معور فرتة زمنيى، استنياع العمالء  ن نسينيعوا 

على  ليل ن ار ا بعد  ن عملوا دائبنيا على الشعب املسل  

ن مت هل  ما  راد  بعاد اجلمالري عة فكعل  وثقافت  ، وبعد إ

 الفآلا صاروا نذحبون األبناء ونستحيون النساء ونقودون

حنو السجون والسعادنب املظلمى بكل قساوة وعنف يف وضح 

السبب يف األبناء يف األمى نتحملون جزءًا مة وبعض  ،الن ار

ألن   مل نسريوا على طعنق اآلباء. وكما قال سبحانل  ،ذلك

 وتعاىل: 

 ْفََخلََف ِمن بَعِْدِهْم َخلٌْف أََضاعُواْ الّصلَةَ َواتّبَعُوا
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ً الّشَهَواِت فَسَ   . (1)ْوَف يَْلقُوَن غَيّا

يف ن النصع  إذ  ،ولذا لو الفعق بني األمس واليوم

اليوم جاء مع الوعي والتمسك بالدنة، واهلزميى األمس 

حلت مع اجل ل بالتعالي  اإلسالميى والتمسك بالثقافى الرغعبيى 

الوضعيى، اليت وضع ا االستعمار بنفسل السترغاللنا، 

حتى فعض علينا يف الن انى  ،صيلىوفعض اجل ل بالتعالي  األ

وتعك قانون  قبول التقسي  والتفعقى، واحلدود املصنينعى

 .)األمى الواحدة(

 

 الثاني: التنظيم
 .التنظي  والتدبريع اإلسالمي مة مالبد للمجت

إن اإلمامى زمام .. :يف حدنث  قال اإلمام العضا

                                                        

 .59سورة معن :  (1)



 
 

59 

 .(1)الدنة ونظام املسلمني وصالح الدنيا وعز املؤمنني

ذا  راد اهلل بعبد خريًا  هلمل إ :  مري املؤمنني وقال

 .(2)بل سوء التدبري واإلسعافقتصاد وحسة التدبري وجّناال

 .(3)التدبري بالع ي والع ي بالفكع :وقال اإلمام 

 ،املؤمة حسة املعونى :وقال اإلمام الصادق 

مة جحع  نلسعال و ،جيد التدبري ملعيشتل ،خفيف املئونى

 .(4)عتنيم

نع بذحسة التدبري وجتنب الت : مري املؤمنني وقال 

 .(5)مة حسة السياسى

                                                        

 .1باب نادر جامع يف فضل اإلمام وصفاتل.. ح 198ص 1الكايف: ج( 1)

 .18203ضمة ح 21ب 266ص 15الوسائل: ج مستدرك (2)

 .542ح 5ف 1ب 1ق 56غعر احلك  ودرر الكل : ص( 3)

 .20255ح 4ب 193ص 15وسائل الشيعى: ج( 4)

 .7618ح 1ف 1ب 4ق 331غعر احلك  ودرر الكل : ص( 5)
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: عة املعوءة؟ فقال  اإلمام احلسة  وُسئل

وحسة  ،صالح ضيعتلإوقيامل يف  ل،حفظ العجل دنن

، والكف والتحبب ولني الكالم ،وإفشاء السالم ،منازعتل

 .(1)إىل الناس
 

ت األساسيى لألمى اإلسالميى يف مة املقوماالتنظي  نعترب 

ونعترب  ،واليت كانت سبب ا يف انتصار السلف ،حتعكات ا

التنظي  حلقى م مى يف اجملتمع، و ّنى مجاعى تعند الوصول 

إىل اهلدف سواء كان ساميًا  م كان دانيًا ف ي حباجى إىل 

التنظي ، ومة خاللل نت  التععف  نضًا على نقاط الضعف 

ن الذي ننظ   مور يف  لنيعنق، وال شك والقوة يف سلوك ا

 و االجتماعيى فإن اهلل تعاىل سيوفقل اخلاصى الشخصيى حياتل 

قُْل ُكّل يَْعَمُل عَلََى قال اهلل تعاىل:  ،للنجاح يف م متل

                                                        

 .15190ح 49ب 435ص 11وسائل الشيعى: ج( 1)
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 . (1)َشاِكلَتِِه فََربّكُْم أَْعلَُم بَِمْن هَُو أَْهَدَى سَبِيلً 

خمتلف يف   على التنظيوقد حثت الشعنعى اإلسالميى 

يف وصيتل   اإلمام  مري املؤمننيقال  ،اجملاالت احليونى

ملا ضعبل ابة ملج  )لعنل   البنيل احلسة واحلسني

ل كتابي، رغ وصيكما ومجيع ولدي و للي مة بل»اهلل(: 

 .(2)«بتقوى اهلل، ونظ   معك ، وصالح ذات بينك ..

 

 الثالث: السلم
ون )األمى الواحدة(، إلرجاع قانمة الدعائ  امل مى  السل 

لتصايف النفوس وتعابط القلوب بعض ا مع بعض، واليت و

قضي على األحقاد ت، ومعتاجملتزرع االطمئنان واألمة يف 

                                                        

 .84: سورة اإلسعاء (1)

 للحسااة واحلسااني   وصاايى لاال  ة ماا 47 :، الكتاابن ااج البالغااى  (2)

   ملا ضعبل ابة ملج. 



 
 

62 

 .والعداوات و عمال العنف اليت حتول دون حتقيق األلداف

 .(1)لَها فَاْجنَحْ  ِللسَّْلمِ  َجنَُحوا َوإِنْ قال تعاىل: 

ومة  لقى إلايك    .. حدنث:يف   وقال  مري املؤمنني

فاإن بعاد الصارب النصاع      ،السل  فاقبلوا منل واساتعينوا بالصارب  

 .(2)مة اهلل..

 .(3)السل  مثعة احلل  :وقال 

 .(4)وعالمى االستقامى ،السل  على السالمى :وقال 

 .(5)سامل الناس تسل  دنياك :وقال 

واعمااال لآلخاااعة   ،ساااامل النااااس تسااال   :وقاااال 

                                                        

 .61سورة األنفال: ( 1)

بال عناد القتااال    بااب ماا كاان نوصاي  ماري املاؤمنني        41ص 5الكاايف: ج  (2)

 .4ح

 .10163ح 4ف 4ب 6ق 444غعر احلك  ودرر الكل : ص (3)

 .10165ح 4ف 4ب 6ق 445غعر احلك  ودرر الكل : ص (4)

 .10182ح 4ف 4ب 6ق 445ل : صغعر احلك  ودرر الك (5)
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 .(1)ترغن 

ماااة ساااامل النااااس كثاااع  صااادقاؤه وقااال    :وقاااال 

مااة رضااي مااة الناااس باملساااملى    :وقااال   .(2) عااداؤه

 .(3)سل  مة غوائل  

لذا ويف العواناات  ن السال  احلقيقاي لاو يف اتبااع تعاالي        

  لل البيت علي   السالم والقبول بوالنت  .
 َوإِنْ  :يف قولاال تعاااىل  قااال  بااو عبااد اهلل الصااادق   

قااال: قلاات: مااا الساال ؟   .(4)لَهااا فَاااْجنَحْ  ِللسَّااْلمِ  َجنَُحااوا

 .(5)الدخول يف  معنا :قال

                                                        

 .10183ح 4ف 4ب 6ق 445غعر احلك  ودرر الكل : ص (1)

 .10187ح 4ف 4ب 6ق 445غعر احلك  ودرر الكل : ص (2)

 .10192ح 4ف 4ب 6ق 445غعر احلك  ودرر الكل : ص( 3)

 .61سورة األنفال: ( 4)

 .16باب فيل نكت ونتف مة التنزنل يف الوالنى ح 415ص 1الكايف: ج (5)
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 الرجوع إلى أحكام هللا :الرابع
العجوع إىل حك  اهلل تعاىل وقانونل يف توحيد نلزم 

املسلمني ورفع احلواجز، واحلدود املصنينعى، اليت ولدت 

عة مني املسلالتفعقى وتفكيك وحدة األمى، فإععاض 

األحكام اإلهليى ول د لذه التجزئى، واسترغالل الرغعب لبالدنا. 

َوَمْن أَْعَرَض َعن ِذْكِري فَِإّن وكما جاء يف قولل تعاىل: 

 ً  . (1)لَهُ َمِعيشَةً َضنكا

نا ابة لعبد اهلل بة جندب:   ومة وصانا اإلمام الصادق

دنة  ع اجل ل وقوي  ساسل، وذلك الختاذل ّمُع جندب، قدميًا

اهلل لعبًا، حتى لقد كان املتقعب من   إىل اهلل بعملل، نعند سواه 

 .(2) ولئك ل  الظاملون

                                                        

 .124سورة طل:  (1)

ماة طاوال    ب ماا روي عاة اإلماام الصاادق     باا  301ص حتف العقول:  (2)

 لذه املعاني.
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 الخامس: االكتفاء الذاتي
 يف اجملتمع اإلسالمي؛ االكتفاء الذاتينلزم السعي لتنيبيق 

 فإنل مة مقومات قانون األمى الواحدة.

على  ساس االكتفاء الذاتي نسود اجملتمع التعاون ف

كذلك خاء والتكامل يف  غلب النواحي االقتصادنى، وإلوا

 االسترغناء عة الشعق والرغعب. نتحقق 

إن اهلل جعل يف  راضي املسلمني اخلري الوفري مة الزراعى 

 مما نساعد على االكتفاء الذاتي.واملعادن وغريلا، 

ضعورة االكتفاء الذاتي وحصول  بناء األمى نف   وعندما 

حساس باملسؤوليى جتاه األمى ف ذا اإلالتكامل االقتصادي، 

خلعوج انتاج حنو نستنييع تفجري طاقات ا، وحيعك عجلى اإل

احلعنى  طاريف إدخل ا نباألمى مة قيود العبودنى والتبعيى، و

 .والتنيور والتقدم والوحدة

واالكتفاااء الااذاتي حباجااى إىل  مااور عدناادة، من ااا اهلجااعة  
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 والزلد والعمل واجل د وغريلا.

إذا  عسع  حدك  فليضعب يف قال:   ل اهللرسوقال 

 .(1)األرض ونبترغي مة فضل اهلل وال نرغ  نفسل

كااان نسااف اخلااوص   )رضااوان اهلل علياال(  وروي:  ن ساالمان 

ولو  مري على املدائة ونبيعال ونأكال منال، ونقاول: ال  حاب      

 ن آكل إال  مة عمل ندي، وقد كان تعل  سف اخلاوص ماة   

 (2)املدننى.

و ما ما ان إىل عمع بة اخلنياب قال: ويف كتاب سلم

ذكعت  ني  قبلت على سف اخلوص و كل الشعري، فما لما 

مما نعري بل مؤمة ونؤنب عليل، وان  اهلل نا عمع، ألكل 

الشعري وسف اخلوص واالسترغناء عة رفيع املنيع  

واملشعب، وعة غصب مؤمٍة حقل، وادعاء ما ليس لل 
                                                        

 .14566ح 1ب 7ص 13مستدرك الوسائل: ج( 1)

 .14748ح 26ب 59ص 13مستدرك الوسائل: ج( 2)



 
 

67 

 قعب للتقوى، ولقد حبق،  فضل و حب إىل اهلل عز وجل و

إذا  صاب الشعري  كل وفعح بل ومل  ر نت رسول اهلل 

   .(1)نسخنيل

 عة معاذ بياع الكعابيس؟  وسأل اإلمام الصادق 

 فقيل لل: تعك التجارة.

عمل عمل الشينيان؛ مة تعك التجارة ذلب ثلثا فقال: 

ملا قدمت عري مة الشام  عقلل،  ما عل   ن رسول اهلل 

   .(2)ا واجتع وربح في ا ما قضى دننلفاشرتى من 

ما غدوة  حدك  يف سبيل اهلل  :وقال  مري املؤمنني 

  .(3)بأعظ  مة غدوة ننيلب في ا لولده وعيالل ما نصلح  

                                                        

باب احتجاج سلمان الفارسي على عمع باة   130ص 1االحتجاج: ج( 1)

 ..اخلنياب يف جواب كتاب كتبل إليل

 .5باب التجارة ح 193ص 3غوالي الآللي: ج( 2)

 .6باب التجارة ح 194ص 3غوالي الآللي: ج( 3)
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الشاخص يف طلب العزق احلالل كاجملالد  :وقال 

 . (1)يف سبيل اهلل

: وقف برغزوة تبوك بشاب وروي  ن رسول اهلل 

ععة مسانا، فقال  صحابل: نا رسول اهلل، لو جلد نسوق  ب

كان قوة لذا وجلده ومسة  بععتل يف سبيل اهلل، لكان 

  ر نت  بععتك لذا فقال:   حسة! فدعاه رسول اهلل 

 .ء تعاجل علي ا؟  ي شي

قال: نا رسول اهلل، لي زوجى وعيال، و نا  كتسب ب ا ما 

 ًا علي. نفقل على عيالي، فأكف   عة الناس و قضي دنن

 .لعل غري ذلك؟قال: 

لئة كان  :قال: ال، فلما انصعف قال رسول اهلل 

صادقا إن لل ألجعًا مثل  جع الرغازي و جع احلاج و جع 

                                                        

 جملس يف ماليى العقول وفضل ا.   10ص 1روضى الواعظني: ج( 1)



 
 

69 

  .(1)املعتمع

حتت ظل الععم نوم القيامى نوم ال ظل إال   :وقال 

ظلل رجل ضارب يف األرض ننيلب مة فضل اهلل ما نكف بل 

 . (2)ياللنفسل ونعود بل على ع

: إنل كان نتوخى مة تلقاه مة بين وحكي عة داود 

إسعائيل فيسألل عة حالل؟ فيثين عليل، حتى لقي رجاًل فقال: 

 .وما لي؟نع  العبد لو ال خصلى فيل، فقال: 

قال: إنل نأكل مة بيت املال، فبكى داود وعل   نل قد 

 ن لة لعبدي  تي، فأوحى اهلل عز وجل إىل احلدند: 

 . وددا

فأالن اهلل لل احلدند، فكان نعمل كل نوم درعًا نبيع ا 

بألف درل ، فعمل ثالمثائى وستني درعًا فباع ا بثالث مائى 

                                                        

 .8باب التجارة ح 194ص 3غوالي الآللي: ج( 1)

 .9باب التجارة ح 194ص 3غوالي الآللي: ج( 2)
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  (1)وستني  لفًا، فاسترغنى عة بيت املال.

حيتنياب   كان  مري املؤمنني  :وقال  بو عبد اهلل 

تنيحااة وتعجااة   ونسااتقي ونكاانس، وكاناات فاطمااى    

 . (2)وختبز

:  مساع قوماًا   سيابى: إن رجاًل سأل الصاادق  وروى 

ازرعااااوا  :نقولااااون: إن الزراعااااى مكعولااااى؟ فقااااال 

واغعسوا، فاال واهلل ماا عمال النااس عمااًل  حال وال  طياب        

 .(3)منل، واهلل ليزرعة وليرغعسة النخل بعد خعوج الدجال

 النتيجة
مااة  لاا  لااي ن لااذه النقاااط اخلمااس ونعااعف ممااا ساابق بااأ

                                                        

 .18التجارة ح باب 199ص 3غوالي الآللي: ج( 1)

بااب املعاانش واملكاساب والفوائاد      169ص 3مة ال حيضعه الفقيال: ج ( 2)

 .3640والصناعات.. ح

 .39باب التجارة ح 203ص 3غوالي الآللي: ج( 3)
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ساانيت ا ناات  خااعوج األمااى مااة لااذا الوضااع    األمااور الاايت بوا

وتنيبياق قاانون    املأساوي، وإعادة جمدلا احلضاري ووحادت ا 

)األمى الواحدة( يف خمتلف البالد اإلسالميى حتاى تصابح بلادًا    

سااواء يف  فرغانسااتان  و فلساانيني  و   واحاادًا ذا شااعب واحااد، 

العااعاق الااذي مااع وميااع بظااعوف صااعبى للرغانااى بساابب تعاقااب  

 و غريلاا   .ا وخاصاى يف فارتة البعثايني   حكم ا النيواغيت على 

 مة البالد.

احلدنث عة جزء ماة باالد املسالمني جيعناا إىل مجياع       فإن

ن اختلفاااات إالاااابالد اإلسااااالميى باعتبارلااااا  مااااى واحاااادة و  

فلذا كان الباد ماة تعماي  الكاالم ليشامل الابالد        ؛التسميات

االسااتعمار يف وكيفيااى معاجلااى مااا قااام باال  اإلسااالميى  مجااع، 

النقاااط العئيساايى وقااد ذكعنااا بإجياااز بعااض كيااك وحاادت ا، تف

للعاااالج يف سااابيل إعاااادة وحااادة األماااى وحتقياااق احلكوماااى     

اإلسااالميى الكاابرية، ولااذه النقاااط واضااحى املعااامل. ولااي       
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يف موجودة يف الكتاب والسانى بشاكل متكامال. ولكاة حتتااج      

العمال  لكاي ناتمكة ماة     ؛إىل دراسى وختنييطمعحلى تنيبيق ا 

 ، واهلل املوفق املستعان.الواقع بشكل صحيح رض على ب ا 

    اللا   صاال علاى ممااد وآل ممااد، و بادلين مااة برغضااى

 لال البرغاي املاودة، وماة ظناى      د سة ح لل الشنآن احملبى، وم

 لل الصالح الثقى، ومة عداوة األدنني الوالنى، ومة عقوق 

ذوي األرحااام املااربة، ومااة خااذالن األقااعبني النصااعة، ومااة 

، ومة رد املالبسني كعم العشاعة،  ىقامل رنة تصحيححب املدا

 .(1)ومة معارة خوف الظاملني حالوة األمنى..

                                                        

يف مكاااارم األخاااالق  ماااة دعائااال  94الصاااحيفى الساااجادنى: ص (1)

 ومعضي األفعال.



 
 

73 

 

 من هدي القرآن الحكيم

 

 األمة اإلسالمية الواحد 
ِإنَّ َلِذِه ُ مَُّتُكْ  ُ مًَّى َواِحَدًة َوَ َنا َربُُّكْ  وقال تعاىل: 

َفاتَُّقوِن
(1). 

مَّاُتُكْ  ُ مَّاًى َواِحاَدًة َوَ َناا َربُُّكاْ       ِإنَّ َلاِذِه  ُ وقال عزوجل: 

 .(2)َفاْعُبُدوِن

ُكْنُتْ  َخْيَع ُ مٍَّى ُ ْخِعَجْت ِللنَّاِسوقال سبحانل: 
(3). 

َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميعًا َواَل َتَفعَُّقوا وجل:  وقال عز

اًء َفَألََّف َبْيَة ُقُلوِبُكْ  اهلِل َعَلْيُكْ  ِإْذ ُكْنُتْ  َ ْعَد َتَواْذُكُعوا ِنْعَم

                                                        

 .52سورة املؤمنون:  (1)

 .92األنبياء: سورة  (2)

 .110سورة آل عمعان:  (3)
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َفَأْصَبْحُتْ  ِبِنْعَمِتِل ِإْخَوانًا
(1). 

 االختالف والفرقة ونتائجها
َواَل َتُكوُنوا َكالَِّذنَة َتَفعَُّقوا َواْخَتَلُفوا  قال جل وعال: 

ِمْة َبْعِد َما َجاءُلُ  اْلَبيَِّناُت َوُ وَلِئَك َلُ ْ  َعَذاٌب َعِظيٌ 
(2). 

ِمَة الَِّذنَة  *َواَل َتُكوُنوا ِمَة اْلُمْشِعِكنَي تعاىل: وقال 

َفعَُّقوا ِدنَنُ ْ  َوَكاُنوا ِشَيعًا
(3). 

ُقْل ُلَو اْلَقاِدُر َعَلى َ ْن َنْبَعَث َعَلْيُكْ  وقال سبحانل: 

َعَذابًا ِمْة َفْوِقُكْ  َ ْو ِمْة َتْحِت َ ْرُجِلُكْ  َ ْو َنْلِبَسُكْ  ِشَيعًا 

نَق َبْعَضُكْ  َبْأَس َبْعٍضَوُنِذ
(4). 

 

                                                        

 .103سورة آل عمعان:  (1)

 .105سورة آل عمعان:  (2)

 .32ا31سورة العوم:  (3)

 .65سورة األنعام:  (4)



 
 

75 

 العلم أصل كل خير
َنْعَفِع اهلُل الَِّذنَة آَمُنوا ِمْنُكْ  َوالَِّذنَة وجل:  وقال عز

ُ وُتوا اْلِعْلَ  َدَرَجاٍت
(1). 

َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلمًاوقال جل وعال: 
(2). 

ُكلِّ ِذي ِعْلٍ   َنْعَفُع َدَرَجاٍت َمْة َنَشاُء َوَفْوَقوقال تعاىل: 

َعِليٌ 
(3). 

 

 الشعور بالمسؤولية
ُلوَنْؤَوِقُفوُلْ  ِإنَُّ ْ  َمُسوقال سبحانل: 

(4). 

َعمَّا َكاُنوا  *َ ْجَمِعنَي  َنْسَئَلنَُّ ْ َل َفَوَربَِّكوجل:  وقال عز

                                                        

 .11سورة اجملادلى:  (1)

 .114سورة طل:  (2)

 .76سورة نوسف:  (3)

 .34سورة الصافات:  (4)
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َنْعَمُلوَن
(1). 

 َلَنْسَئَلةََّو لَِّذنَة ُ ْرِسَل ِإَلْيِ ْ ا َفَلَنْسَئَلّة وقال جل وعال: 

اْلُمْعَسِلنَي
(2). 

 

 من هدي السنة المطهر 
 

 األمة اإلسالمية الواحد 
ال تزال  ميت لري ما حتابوا : » قال رسول اهلل

 .(3)«وت ادوا، و دوا األمانى، واجتنبوا احلعام

ال تزال  ميت لري ما مل نتخاونوا و دوا : » وقال

 .(4)«األمانى

                                                        

 .93ا92سورة احلجع:  (1)

 .6سورة األععاف:  (2)

   .20434ح 23ب 254ص 15: جسائل الشيعىو (3)

 .باب عقاب التباغض والتخاون 251ثواب األعمال: ص (4)
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ن ند واحدة على مة املؤمنو :النيب قال و

 .(1)سوال 

 

 االختالف والفرقة ونتائجها
والفعقى ى االجتماع رمح :وقال رسول اهلل 

 .(2)عذاب

وان  اهلل ما اختلفت  مى بعد  : قال  مري املؤمننيو

 .(3)«ما شاء اهلل إال  ،ا ظ ع باطل ا على حق نبي ا إال 

 .(4)كثعة اخلالف شقاق :وقال 

نافعة وضعوا تيجان ا عة طعنق املععجو :وقال 

                                                        

 .30ضمة ح 43ب 150ص 58حبار األنوار: ج( 1)

  .3ح 3ب 104ص 28جحبار األنوار: ( 2)

 .5ح 27اجمللس  233: ص مالي الشيخ املفيد (3)

 .10720ح 13ف 5ب 6ق 466غعر احلك : ص( 4)
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 .(1)عةخافامل

 .(2)«األمور املنتظمى نفسدلا اخلالف: » وقال

 

 العلم أصل كل خير
اهلل  تبك فأدركل لمًاع مة طلب: » قال رسول اهلل

ندركل كتب اهلل لل ل  ف لل كفلني مة األجع، ومة طلب علمًا

 .(3)«كفاًل مة األجع

 واحدًا هلل بك رجاًلن دي ا ئةل ،نا علي: » وقال

 .(4)«خري مة  ن نكون لك محع النع 

إن العل  ن دي ونعشد : »وقال  مري املؤمنني 

                                                        

 .10721ح 13ف 5ب 6ق 466غعر احلك : ص( 1)

 .10714ح 13ف 5ب 6ق 466غعر احلك  ودرر الكل : ص (2)

 .يف فضل العل   فصل فيما روي عة النيب 99ص منيى املعند: (3)

 .يف فضل العل   فصل فيما روي عة النيب 101ص منيى املعند: (4)
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 .(1)«اجل ل نرغوي ونضل ونعدي نوإ ،وننجي

قليل مة العل  خري مة كثري  :وقال رسول اهلل 

 .(2)العبادة

 

 الشعور بالمسؤولية
 ل عةئو  مسك ال كلك  راع وكل: » قال رسول اهلل

 .(3)«رعيتل

 وصيك  بتقوى اهلل فيما  نت  : »وقال  مري املؤمنني 

ُكّل  :ن اهلل تعاىل نقولإف ،لون وإليل تصريونئوعنل مس

َوُنَحّذْرُكُ  اهلُل َنْفَسُل  ونقول:  (4)َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِليَنٌى

                                                        

 .775ح 11ف 1ب 1ق 63غعر احلك  ودرر الكل : ص (1)

 .104ح 1ب 185ص 1حبار األنوار: ج( 2)

 .6ص 1ج تنبيل اخلواطع ونزلى النواظع: (3)

 .38سورة املدثع: ( 4)
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 َ ْجَمِعنَي َلّنُ ْ َئَفَوَرّبَك َلَنْسونقول:   (1)َوِإَلَى اهلِل اْلَمِصرُي

إن اهلل جل  ،فأعملوا نا عباد اهلل (2)َعّما َكاُنوْا َنْعَمُلوَن *

 .(3)«عة الصرغري مة عملك  والكبري وعز سائلك 

 

* * * 

                                                        

 .28سورة آل عمعان: ( 1)

 .93ا  92سورة احلجع: ( 2)

 .3ح 31لس اجمل 026ص املفيد:الشيخ  مالي  (3)
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