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 وصوال إلى حكومة إسالمية واحدة
 

 

 املرجع الديين الراحل

 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي

 )قدس سره الشريف(

 
 كلمة الناشر

 

 

واملشكالت الكبرية اليت تعيشها  ..إن الظروف العصيبة اليت متر بالعامل

 ..ها مبضضقاسيتواملعاناة السياسية واالجتماعية اليت  ..األمة اإلسالمية

من وطأتها العامل  األزمات الروحية واألخالقية اليت يئّن ،وفوق ذلك كله

واحلاجة املاسة إىل نشر وبيان مفاهيم اإلسالم ومبادئه اإلنسانية  ..أمجع

يف  العميقة اليت تالزم اإلنسان يف كل شؤونه وجزئيات حياته وتتدخل مباشرًة

من والسالم ويف كل جوانب يف احلرية واأل اكلهمجيع أزماته ومش حّل

والتعطش الشديد إىل إعادة الروح اإلسالمية األصيلة، وبلورة الثقافة  ..احلياة

الوعي الفكري والسياسي يف أبناء اإلسالم كي يتمكنوا  الدينية احلّية، وبّث

نشر كل ذلك دفع املؤسسة ألن تقوم ب ..من رسم خريطة املستقبل املشرق

اإلمام وجيهية القيمة اليت ألقاها املرجع الديين جمموعة من احملاضرات الت

يف ظروف وأزمنة خمتلفة، ( أعلى اهلل مقامه)السيد حممد احلسيين الشريازي الراحل 
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 وقد قام مساحته حول خمتلف شؤون احلياة الفردية واالجتماعية، 

منا يف نشر الوعي  قمنا بطباعتها مساهمًةف بتهذيبها واإلضافة عليها،

، وسّدًا لبعض الفراغ العقائدي واألخالقي ألبناء املسلمني من اإلسالمي

  وذلك انطالقًا من الوحي اإلهلي القائل: ..أجل غٍد أفضل ومستقبل جميد

 َيِن َوِليُنِذُروا قَْوَمُهْم إِذَا َرَجعُوا إِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحذَُرون  .(1)ِليَتَفَقَُّهوا فِي الد ِ
نذار األمة، إام يرشدنا إىل وجوب التفقه يف الدين والذي هو أصل عقالئي ع

كما  ..ووجوب رجوع اجلاهل إىل العامل يف معرفة أحكامه يف مواقفه وشؤونه

  هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ْر ِعبَاِد َّبِعُوَن أَْحَسنَهُ أُولَئَِك الَِّذيَن  فَبَش ِ الَِّذيَن يَْستَِمعُوَن اْلقَْوَل فَيَت

 . (2)األَْلبَابِ  اَداهُُم هللاُ َوأُولَئَِك هُْم أُولُوهَ 

 تتسم بـ:( أعلى اهلل مقامه)اإلمام الشريازي ن مؤلفات إ

نعكاسًا الكونها  ،التنّوع والشمولية ألهم أبعاد اإلنسان واحلياةأوالً: 

فقد أفاض قلمه املبارك الكتب واملوسوعات الضخمة يف  ..لشمولية اإلسالم

ت املائة بلغاليت  (الفقه)اإلسالم املختلفة، بدًء من موسوعة شتى علوم 

يف العامل  أكرب موسوعة علمية استداللية فقهية عّدني جملدًا، حيث ُتتوالس

مرورًا بعلم احلديث والتفسري والكالم واألصول والسياسة  ،اإلسالمي

 وانتهاًء ..واالقتصاد واالجتماع واحلقوق وسائر العلوم احلديثة األخرى

بالكتب املتوسطة والصغرية اليت تتناول خمتلف املواضيع واليت تتجاوز 

  .كتاب وكراس( 1300) مبجموعها الـ

                

 .122سورة التوبة:  (1)

 .18-17سورة الزمر:  (2)
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املطهرة والسنة الكريم األصالة حيث إنها تتمحور حول القرآن ثانياً: 

  .وتستلهم منهما الرؤى واألفكار

سالمية شاكل األمة اإلاملستبصرة مباملعاجلة اجلذرية والعملية ثالثاً: 

التحدث بلغة علمية رصينة يف كتاباته لذوي رابعاً:  .ومشاكل العامل املعاصر

يفهمها سهلة االختصاص كـ)األصول( و)البيع( وغريها، وبلغة واضحة 

 .بشواهد من واقع احلياةمدعومة  ،اجلميع يف كتاباته اجلماهريية

 .إنه مسيع جميبينفع بذلك، نرجو من املوىل العلي القدير أن 
 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر                                                    
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والصالة والسالم على نبينا حممد وآله  ،احلمد هلل رّب العاملني

واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام  ،الطيبني الطاهرين

 .يوم الدين

 واحدةالسالمية اإل حكومةال
ةً ه وتعاىل يف القرآن احلكيم: قال سبحان تُكُْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

 .(1)َواِحَدةً َوأَنَا َربُُّكْم فَاْعبُُدونِ 

ُيستفاد من هذه اآلية الكرمية ضرورة أن تكون احلكومة 

اإلسالمية حكومًة واحدًة تعّم مجيع املسلمني وبالدهم، أما 

المي، فإن هذه الدويالت الصغرية فهو على خالف القانون اإلس

 اآلية جعلت املسلمني جبميع أصنافهم أمًة واحدة. 

وهكذا كانت احلكومة اإلسالمية واحدة يف عهد رسول اهلل 

  واإلمام أمري املؤمنني. 

                

 .92سورة األنبياء:  (1)
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وجعلوا الدولة  ،قوا األمة الواحدةفّرواملستعمرين الطغاة لكن 

اْ َوتَقَط عُوَ الواحدة عدة دول ضعيفة، كما يف اآلية الالحقة: 

 .فرقوا فيما بينهم :أي، (1)أَْمَرُهْم بَْينَُهمْ 

 ،فال حساب وال جزاء ملا اقرتفوه ،وهل انتهى األمر عند ذلك

 من تقطيع األمة الواحدة إىل ألوان وأشكال وأمم؟ 

فنجازيهم مبا فعلوا من التقطيع  ُكل  إِلَْينَا َراِجعُونَ كال! 

حسابه إىل ه الرجوع ىل اهلل سبحانإوالتفرقة، ومعنى الرجوع 

 .(2)وجزائه، تشبيه مبن يرجع إىل احملكمة بعد الذهاب عنها

ِِ ويف جممع البيان:  ةً َواِحَدةً تُُكْم أُمَّ أي:  (3)إِنَّ َهِذِه أُمَّ

اجلماعة اليت على مقصد  (األمة)وأصل  ..هذا دينكم دين واحد 

أمة واحدة الجتماعهم بها على مقصد علت الشريعة فُج ،واحد

احد، وقيل: معناه مجاعة واحدة يف أنها خملوقة مملوكة هلل تعاىل، و

أي: ال تكونوا إاّل على دين واحد، وقيل: معناه هؤالء الذين تقدم 

فريقكم الذي يلزمكم االقتداء بهم يف  ذكرهم من األنبياء 

حال اجتماعهم على احلق، كما يقال: هؤالء أمتنا، أي: فريقنا 

                

 .93سورة األنبياء:  (1)

 تفسري سورة األنبياء. 67ص 17تقريب القرآن إىل األذهان: جانظر  (2)

 .92سورة األنبياء:  (3)
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 فَاْعبُُدونِ الذي خلقكم  َوأَنَا َربُّكُمْ  وموافقونا على مذهبنا

  .(1) وال تشركوا بي شيئًا

 وورد يف تفسري وتأويل اآلية الشريفة عن أهل البيت 

 هِذهِ  إِنَّ يف قوله تعاىل:  الباقر اإلمام عن معاني عديدة، ف

تُُكمْ  ةً  أُمَّ  . (3) آل حممد، قال: (2)واِحَدةً  أُمَّ

 .(4)وإمامتنا أمانًا للفرقة :طاهرة وقالت الصديقة ال

ولريدعكم اإلسالم ووقاره، عن  : وقال أمري املؤمنني

التباغي والتهاوي، ولتجتمع كلمتكم، والزموا دين اهلل الذي 

 .(5)اليقبل من أحد غريه

 .(6)اجتنبوا الفرقة :وقال 

 

 ما هو الطريق للحكومة الواحدة
 

                

 تفسري سورة األنبياء. 111ص 7جممع البيان: جانظر  (1)

 .92سورة األنبياء:  (2)

 .9ح 46ب 155ص 24حبار األنوار: ج (3)

 على القوم... احتجاج فاطمة  97ص 1االحتجاج: ج (4)

 .31ب 36ص 34حبار األنوار: ج (5)

 .10715اخلالف والفرقة ح 13ف 466غرر احلكم ودرر الكلم: ص (6)
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كومة احلل الطريق إىل تأسيس حويدور البحث يف هذا الكتاب 

إذ أن من الواجب علينا أن نعيد احلكومة  ؛واحدةالسالمية اإل

 الرسوُلوأرسى دعائمها اإلسالمية الواحدة اليت أسسها 

استطاع  ، فقد ذكر املؤرخون أن النيب األعظم األعظم

، وأطرافها ة العربيةيرد بني حكومات اجلزيف فرتة قصرية أن يوّحو

لة اإلسالمية دولة واحدة تضم مجيع املسلمني فجعل الدو

 وبالدهم.

على هذا   بعد رسول اهللوهكذا سار عدد من احلكام 

 ،فكانت الدولة اإلسالمية يف الصدر األول ،املسري نفسه

حكومة   اإلمام أمري املؤمننيخالفة وباخلصوص يف أيام 

أكثر من مخسني   ة اإلماموقد كان حتت نفوذ حكوم واحدة.

 .(1)دول اليومخريطة دولة حسب 

                

ظل ويف فأصبحت مرتامية األطراف، شيئا فشيئا اإلسالمية الدولة تسعت حدود ا (1)

كانت الدولة اإلسالمية كبرية وواسعة على مجيع   أمري املؤمننيي علحكومة 

إىل العراق والشام ودول اخلليج األطراف، وكان امتدادها من شبه اجلزيرة العربية 

ومشال أفريقيا إىل بالد إيران الواسعة وبالد وإىل بعض الدول يف أطراف حبر قزوين، 

متداد هذا االبعض امل يف التاريخ( إىل السند، وقد أشار ابن األثري يف كتابه )الك

عماله على األمصار، فبعث عثمان بن حنيف على البصرة،  فقال: وفرق علي 

وعبيد اهلل بن العباس على  ،هجرة لـه وعمارة بن شهاب على الكوفة، وكانت
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هي فاإلسالمية دول الاملوجودة بني اجلغرافية هذه احلدود أما 

حتى أصبحت اليوم سدًا  ،أوجدها االستعمار شيئًا فشيئًامصطنعة 

، وجعلت بعض اآلخرال بعضها عن بالد املسلمنيمنيعًا تفصل 

تطيع اإلنسان املسلم ال يسفرتى  ؛األمة اإلسالمية متفرقة متشّتة

بشق  بني بلده اإلسالمي وبالد اإلسالم األخرى إاّلاالنتقال 

ض حياته للمخاطر واملهالك من أجل نفس، وأحيانًا قد يعّراأل

وإذا وصلها فإنه  ،(1) الوصول إىل دولة أخرى يرغب العيش فيها

ةً وهذا خالف لقوله تعاىل: ً!!   يعترب أجنبيا تُُكْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

                                                                                                             
 

الكامل يف  وسهل بن حنيف على الشام.  ،اليمن، وقيس بن سعد على مصر

 .للهجرة 36أحداث سنة ذكر  201ص 3التاريخ: ج

وقال يف موضع آخر: وتوجه احلارث بن مرة العبدي إىل بالد السند غازيًا متطوعًا 

 . بأمر أمري املؤمنني

زيادًا  للهجرة: ويف هذه السنة وىل علي  39وقال أيضًا يف ذكر أحداث سنة 

 للهجرة. 39ذكر أحداث سنة  381ص 3كرمان وفارس. الكامل يف التاريخ: ج

وما أكثر مصاديق هذا الكالم يف الواقع الذي يعيشه املسلمون يف بالد اإلسالم، حتى  (1)

بعض  لـه صار البلد املسيحي، أو الكافر يستقبل املسلم املهاجر أو الالجيء، ويكفل

احلقوق االنسانية اليت الجيدها املسلم حتى يف وطنه األصلي، يف الوقت الذي يطارد 

سالمي آخر؛ مما أدى إسالمي إىل بلد إي ينتقل من بلد ويعاقب ويسجن املسلم الذ

 إىل خيبة كبرية لدى الشعوب املسلمة.
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 .(1)َدةً َواحِ 

سقاط هذه احلدود إجل من الضروري أن تتظافر اجلهود أل ًا،إذ

عن  ماليت تفرق املسلمني بعضهاجلائرة وهذه القوانني املصطنعة 

يف سبيل توحيد البالد اإلسالمية كما كانت باألمس  ،البعض اآلخر

فتكون دولة واحدة قوية تشمل األمة   يف عهد رسول اهلل

 .وألسنتها ومذاهبهان خمتلف قومياتها وأعراقها ماإلسالمية بأمجعها 

                

 .92سورة األنبياء:  (1)
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 ليس بمستحيلإنه 
ولكن  ،مستحياًل وأأمرًا مستغربًا  ت احلكومة الواحدةوليس

 !.البعض هكذا يفكرالعجب واملستغرب أن 

فاليوم كم من دولٍة كبرية كانت سابقًا عدة دول مبعثرة 

لة فاجتمعت واحتدت، وكم من دول تسعى اليوم للتتحد يف دو

واحدة قوية، فتخطط وتربمج حتى لتوحيد ُعملتها، كما ُيرى ذلك 

 يف دول أوروبا وغريها.

ثالثني سنة كان لنا بعض الدروس يف أكثر من قبل أذكر 

، وكان أحد الطلبة يريد بكربالء املقدسة (1)املدرسة العلمية اهلندية

حينما و ،سألك الدعاءأ: لـه قلتودعته وف ،الذهاب إىل احلج

املسلمني اهلل ينصر يدك إىل أستار الكعبة، ليكن دعاؤك أن  تصل

قيام حكومة إسالمية واحدة، فضحك الطالب ويسهل عليهم 

قدمية أنت إىل اآلن تبقى حتمل أفكار سيدنا قال لي: وباستغراب 

 !وخيالية

                

الطاق ، تقع يف زقاق املقدسة املدرسة اهلندية: من املدارس املشهورة يف كربالء (1)

رن . وقد مت تأسيسها يف أواخر القالشريف الزعفراني بالقرب من املشهد احلسيين

الثالث عشر اهلجري، كما تنص بذلك الوقفة اخلاصة بها. وهي بناية ذات طابقني 

غرفة(، يدرس فيها خمتلف العلوم كالفقه واألصول واحلديث  22حتتوي على )

 مكتبة عامة تعرف باملكتبة اجلعفرية.املدرسة والتفسري، ويف 
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ن أكان يتصور أن هذا العمل مستحيل، بينما نرى نعم، 

وحكومة واحدة اية واحدة التجارب يف سبيل توحيد األمم حتت ر

والشواهد على ذلك غري نادرة وال مستحيلة كما يزعم البعض، 

 عديدة:

أن يوحد الصني حتت ـ أحد امللحدين ـ وهو  (1)ماواستطاع  دفق

                

اليت عرفها الصينيون  ماو تسي تونغ: رجل دولة صيين وأحد أبرز الوجوه السياسية (1)

م(. وكان والده فالحًا، عمل 1893يف القرن العشرين. ولد يف شاوشان، يف عام )

ماو يف حقول الزراعة منذ نعومة أظفاره مع والده. استطاع أن يوفق بني العمل 

كماله التعليم الثانوي التحق باجليش الثوري مؤيدًا قضية اجلمهورية إوالدراسة، وبعد 

لتحق (. ام1912)يات صن، ولكنه مل يربح أن ُسّرح من اجليش عام ورئيسها صن 

بدار املعلمني العليا وعرف يف األوساط الطالبية بنشاطه ومشاركته يف العمل الطالبي 

الثوري، وكان قد أسس مجعية أطلق عليها اسم )مجعية املواطنني اجلدد(. أعتنق 

ربيالية، وقد أثرت فيه ثالثة مؤلفات ة لإلمضاملاركسية، وشارك يف حركة الشبيبة املناه

وهي )البيان الشيوعي( ملاركس و)الصراع الطبقي( و)تاريخ االشرتاكية(. فتبنى 

 . لـه ماوتسي املاركسية نهائيًا منهجًا

م( انعقد املؤمتر األول للحزب الشيوعي الصيين وانتخب ماو أمينًا 1921يف عام )

م يف نفان يوان، وقد انتهج حزبه سياسة ضراب عمال املناجإللمؤمتر، توىل إدارة 

االنفتاح على القوى الثورية قاطبة. ترأس احتاد الفالحني يف عموم الصني. وبعد هزمية 

عتمادًا كبريًا على عمال اىل بناء جيش ثوري واعتمد إ م( بادر ماو1927ثورة )

ته هذه املناجم والفالحني وبعض القوات الثائرة، نظم انتفاضة منيت بالفشل، كلف

اهلزمية على الصعيد الشخصي إقصاءه من احلزب وجتريده من مسؤولياته كلها وفراره 
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 (1) املليار نسمةتزيد على اليوم ونفوسها  بنسبة،راية الكفر ولو 

 ؟!فأين وجه الغرابة يف ذلكدولة واحدة، اليوم وهي 

على ذين بلغوا د الوتوحيد اهلن (2)ك استطاع غانديوكذل

                                                                                                             
 

م( قاعدة سوفيتية ثم أنظم إليه شوته ورجاله، 1927وهناك أسس عام ) ،إىل اجلبال

فبادر إىل عملية توزيع األراضي واألسلحة على الفالحني جاعاًل من احتادات 

م( تسلم ماو زمام قيادة احلزب مرة 1935يف عام )الفالحني األداة األوىل للحكم. 

م( أعلن قيام مجهورية الصني 1949أخرى وترأس املكتب السياسي، يف عام )

ورفض أن يبتنى  ،الشعبية وأصبح رئيسًا للحكومة ورئيسًا للحزب ورئيسًا للجمهورية

م( أطلق 1966املثال السوفييت يف الصني مفجرًا نزاعًا بينه وبني الروس. ويف عام )

ماوتسي تونغ شرارة الثورة النقابية الكربى يف الصني، وأطاح بالعديد من القياديني 

كتاب األمحر( الذي مجع أهم أراء المعتمدًا على اجليش واحلرس األمحر. وأما )

لدى  يجنيلكاالماو ومواقفه فقد غدا يف تلك احلقبة املضطربة من تاريخ الصني 

م(. ترك مؤلفات منها: )حتليل 1976يف بكني عام ). تويف ماوتسي تونغ النصارى 

طبقات اجملتمع الصيين( و)القضايا االسرتاتيجية للحرب الثورية يف الصني( 

و)الدميقراطية اجلديدة( و)يف احلرب املستمرة( و)يف التناقض( و)حول التقارير العشرة 

 م(.1974الكربى(. وغريها، رشح جلائزة نوبل لآلداب عام )

مليون  300خرية فإن نفوس الصني تزيد على مليار وعض االحصائيات األحسب ب (1)

 نسمة.

بالده، احتالل اإليجنليز لموهانداس كرامشاند، زعيم وفيلسوف هندي قاوم امسه:  (2)

ذو اشتهر بلقب )املهامتا( أي: م(. 1869هـ ـ 1286مدينة بور بند اهلندية سنة ) ولد يف

ند من سيطرة اإليجنليز بالطرق السلمية بعيدًا عن النفس الزكية، دعا إىل حترير اهل
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 ثم انتقل إىل جنوب افريقيا سنة  ،العنف، درس القانون جبامعة لندن وعاد إىل اهلند

م( حيث اشتغل باحملاماة، ومل يلبث أن انصرف إىل قضية مواطنيه ضد قوانني 1893)

ت اليت نظمها ضد م( باملظاهرا1911بدأ نشاطه السياسي عام )فالتفرقة العنصرية، 

م( 1914القوانني التعسفية اليت ُشرعت ضد اآلسيويني، ويجنح يف إلغائها، ويف عام )

 سافر إىل لندن لتنظيم وحدة إسعاف هندية تشارك يف احلرب العاملية األوىل. 

فقد نادى بوحدة م( 1915تضمنت معامل سرية غاندي منذ عودته إىل اهلند عام )

اهلل داعيًا إىل احملبة والعدالة واإلخاء بني مجيع أفراد  اجلنس البشري حتت نواميس

األمة اهلندية، واعتمد كثريًا على توحيد الكلمة بإقامة األواصر الطيبة بني اهلندوس 

سياسة )التسامح الطائفي(  من جهة واملسلمني واملسيحيني من جهة أخرى، انتهج

وذلك خالل عقده املؤمترات ، نجح يف ضم ماليني املسلمني إىل حزب املؤمتر اهلنديف

ودفعت أحد  سولكن هذه السياسة أثارت بعض غالة اهلندواجلماهريية العديدة، 

 . م(1948هؤالء الغتياله يف عام )

اهلند من االحتالل اإليجنليزي فقام تزعمه حركة استقالل برز معامل سريته أومن 

اليت مشلت  السلمية م( ثم حركة اإلضرابات1919)عام بتنظيم حركة عدم التعاون 

اهلند، وتال ذلك تنظيم العصيان املدني ومقاطعة البضائع األجنبية، قبض عليه كل 

م( نظم املسرية الكربى وعارض قانون 1930لقي يف السجن، ويف عام )أمرات عدة و

م( قاد محلة العصيان املدني الثانية 1942، ويف عام )إثرهاسجن على فاحتكار امللح 

 السجن أيضًا. استحدث غاندي يف نضاله ضد االستعمار عدة اليت أدت به إىل

أساليب أبرزها املقاومة السلبية بدون عنف، ثم سياسة عدم التعاون باالمتناع عن 

االمتناع عن دفع الضرائب، ثم مقاطعة الذي مشل العمل، ثم )العصيان املدني( 

االكتفاء الذاتي عرب ملعيشية ركز يف تلبية احلاجات اوالبضائع األجنبية بإحراقها علنًا، 

 والعودة إىل اإلنتاج الوطين، ويعترب غاندي من أبرز دعاة السالم يف القرن العشرين.
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اختالف أديانهم ومذاهبهم ونفوسهم يف ذلك الوقت مئات 

 .(1)، أما اليوم فهم قرابة املليار، وهي دولة واحدة املاليني

 ،فكيف ال يستطيع املسلمون توحيد كيانهم يف دولة واحدة

من:  وهم الذين حيملون كل عناصر الوحدة ومقومات االحتاد

 والقرآن الواحد والنيب الواحد والرب الواحد العقيدة الواحدة 

 .. واإلخاء، وكلها تؤكد على الوحدة والقبلة الواحدة

، كما ميتلكون أيضًا جتارب عملية سابقة يف تأرخيهم احلافل

 وبعده. حيث متتعوا بدولة واحدة يف عهد رسول اهلل 

 

 والنصر اإللهين يالمسلمدولة 

وعد املسلمني بالنصر، فإذا وعت سبحانه وتعاىل اهلل  إن

الشعوب وطالبت بالدولة اإلسالمية العاملية الواحدة، وتوكلت 

 على اهلل يف أهدافها، حتقق ذلك.

إِن تَنُصُرواْ هللاَ يَنُصْرُكْم َويُثَب ْت يقول تعاىل:

فأين حنن  ،لغري املسلمني هامل يقلوقاهلا للمسلمني،  (2)أَْقَداَمكُمْ 

                

 املليار.جتاوزت نفوس اهلند أن بعض اإلحصائيات األخرية تشري إىل  (1)

 .7سورة حممد:  (2)
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 من ذلك؟!

توحيد البالد ونطالب ونسعى لنريد إننا ـ وبعون اهلل تعاىل ـ 

حتى تكون بلدًا  ،حتت ظل القوانني اإلهلية العادلة ،اإلسالمية

أو  ،دون أن يعرتضه أحد آخرواحدًا، فيسري املسلم من بلد إىل 

ن أحتى يشعر بيطالب بتأشرية أو جواز أو دفع رسوم أو ما أشبه، 

وهو بني أهله وإخوانه، وال توضع أمامه  ،ده أيضًاهذه األخرى بل

وقوانني جاهلية  ،حدود استعماريةمجيع البالد اإلسالمية يف 

 .أخذناها من الكفار، والكفار بأنفسهم حرروا أنفسهم منها وضعية

وهناك يف الشرع اإلسالمي مصاديق عديدة تركز على األمة 

 الواحدة.

رحم اهلل ف فقال: يف مسجد اخلي خطب رسول اهلل وقد 

امرأ مسع مقاليت فوعاها، وبلغها إىل من مل يسمعها، فرب حامل 

فقٍه وليس بفقيٍه، ورب حامل فقٍه إىل من هو أفقه منه ـ إىل أن قال ـ 

ثالٌث ال يغل عليهن قلب امرٍئ مسلٍم: إخالص العمل هلل، 

والنصيحة ألئمة املسلمني، واللزوم جلماعتهم؛ فإن دعوتهم حميطٌة 

من ورائهم، واملسلمون إخوٌة تكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم 

أدناهم، فإذا أمن أحٌد من املسلمني أحدًا من املشركني مل جيب أن 
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 . (1)ختفر ذمته

إذا أومأ أحٌد من املسلمني، أو أشار  :وقال أمري املؤمنني 

 .(2)باألمان إىل أحٍد من املشركني، فنزل على ذلك فهو يف أمان

قال: قلت لـه: ما معنى  سكوني عن أبي عبد اهلل وعن ال

لو أن جيشا من . قال: يسعى بذمتهم أدناهم؟ :قول النيب 

املسلمني حاصروا قوما من املشركني، فأشرف رجٌل فقال: أعطوني 

األمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره، فأعطاه أدناهم األمان، 

 . (3)وجب على أفضلهم الوفاء به

أجاز أمان عبٍد   أن عليًاقال:  اهلل  وعن أبي عبد

 .(4)مملوٍك ألهل حصٍن من احلصون؛ وقال: هو من املؤمنني

حيث  ،فاملسلمون كلهم أمة واحدة يف منطق القرآن واإلسالم

 يوم فتح مكة:   الرسول األعظم قال

اهلل قد أذهب عنكم باإلسالم خنوة  إن ،يا أيها الناس»

لد، وإمنا هو ان العربية ليست بأب وإو ،ئهااجلاهلية، وتفاخرها بآبا

                

 .12390ح 18ب 45ص 11مستدرك الوسائل: ج (1)

 .12391ح 18ب 45ص 11مستدرك الوسائل: ج (2)

 .1باب إعطاء األمان ح 30ص 5الكايف: ج (3)

 .19998ح 20ب 67ص 15وسائل الشيعة: ج (4)
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وآدم من  ،من آدم إنكملسان ناطق، فمن تكلم به فهو عربي، أال 

 .(1)ن أكرمكم عند اهلل أتقاكمإو ،الرتاب

 كان سلمان قال:   اإلمام الباقر يف حديث عنو

يف قبلوا ينتسبون ويرفعون أجالسًا مع نفر من قريش يف املسجد، ف

خربني من أبلغوا سلمان، فقال لـه عمر بن اخلطاب:  حتىأنسابهم 

 وما أصلك؟  ،ومن أبوك ،أنت

كنت ضااًل فهداني اهلل عزوجل  ،فقال: أنا سلمان بن عبد اهلل

، وكنت مملوكًا  ، وكنت عائاًل فأغناني اهلل مبحمد مبحمد

  هذا نسيب، وهذا حسيب.  فاعتقين اهلل مبحمد

 )رضوان اهلل عليه(ان وسلم فخرج رسول اهلل  قال:

 ؛ما لقيت من هؤالء ،سلمان: يا رسول اهلل لـه يكلمهم، فقال

جلست معهم فأخذوا ينتسبون ويرفعون يف أنسابهم حتى إذا بلغوا 

 أصلك، وما حسبك؟ اقال عمر بن اخلطاب: من أنت، وم إلّي

  ؟يا سلمان لـه قلت افم فقال النيب 

، كنت ضااًل فهداني اهلل أنا سلمان بن عبد اهلل :لـه قال: قلت

 ذكره ، وكنت عائاًل فأغناني اهلل عز مبحمدذكره  عز

                

 .83ح ضمن تفسري سورة احلجرات 96ص 5تفسري نور الثقلني: ج (1)
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هذا   مبحمد ذكره ، وكنت مملوكًا فاعتقين اهلل عزمبحمد

 .نسيب، وهذا حسيب

ن حسب الرجل إ ،: يا معشر قريش فقال رسول اهلل

إِن ا قال اهلل عزوجل: وته خلقه، وأصله عقله، ءدينه، ومرو

ً َوقَبَآئَِل ِلتَعَاَرفَُواْ إِن  َخلَْقنَ  ن ذَكٍَر َوأُْنثََى َوَجعَْلنَاكُْم ُشعُوبا اُكم م 

  .(1)أَْكَرَمُكْم َعنَد هللاِ أَتْقَاكُمْ 

لسلمان: ليس ألحد من هؤالء عليك   ثم قال النيب

م فأنت هن كان التقوى لك عليإبتقوى اهلل عزوجل، و فضل إاّل

 .(2)أفضل

والقبليات واأللوان األعراق واأللسن ات وفأين مكان القومي

 يف اإلسالم؟

وقانون  ،البالد اإلسالمية يف نظر اإلسالم كلها بلد واحدإن 

بلغاتهم املختلفة وقومياتهم املختلفة،  ،وأمة واحدة ،واحد

هلًا واحدًا ويتبعون نبيًا واحدًا وقرآنًا إوألوانهم املختلفة يعبدون 

 واحدًا..

وجعل الدولة اإلسالمية عدة بني املسلمني ولذا فان التفريق 

                

 .13سورة احلجرات:  (1)

 .203كتاب الروضة ح 181ص 8جالكايف:  (2)
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يكون تشتيتًا  ؛ إذيعترب من أشد احملرمات يف اإلسالمدول متفرقة 

تسهياًل لسيطرة تضعيفًا للشعب اإلسالمي، وو ،لألمة الواحدة

، سواء وثرواتهم املسلمنينفوس الكّفار على بالد اإلسالم وعلى 

راضي أم تفريقًا كان ذلك تفريقًا بالقوميات أو تفريقًا باأل

 وكل ذلك مرفوض يف اإلسالم رفضًا شديدًا. ،باجلنسيات
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 الواحدةمقومات الحكومة 
مقومات توحيد العديد من  (1) بعض كتبنايف ذكرنا قد 

 وتشكيل حكومة عاملية واحدة، منها: املسلمني، 

، برفع البالد اإلسالميةما ميكن من لتوحيد اجلاد العمل . 1

احة الفرصة للشعبني بالسفر واإلقامة والعمل وسائر احلدود بينها وإت

 احلريات من دون حاجة إىل جواز أو تأشرية أو ما أشبه.

توحيد كل البالد مبثابة القدوة والنموذج من أجل لتكون هذه 

اإلسالمية، فإذا توحدت بلدان املسلمني وتقدموا وتطوروا كان 

واالنضمام حتت  إلسالملقبول العامل كله عملية لدعوة ذلك أفضل 

 .نظامًا شاماًل للحياةواختاذه  لوائه العادل

اختاذ احلذر التام لكي . كما يلزم لتشكيل احلكومة الواحدة 2

ة وال يعمل على إزالواملسلمني، ال يوجه أي عدو ضربته لإلسالم 

، وهذا ال يكون إال بعد قوة املسلمني يف عن مسرح احلياة احلكومة

ن يقتنع الغرب وغريه بأن اإلسالم ال يشكل مجيع اجملاالت، وبعد أ

                

السبيل إىل )و (طريق النجاة)و ( رية: )الصياغة اجلديدة لعامل االميان واحلراجع (1)

)ممارسة التغيري( و)إىل حكومة إلف مليون مسلم( و)الفقه: و (إنهاض املسلمني

  .احلكومة العاملية الواحدة( وغريها
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على مصاحله، كما أن الدولة اإلسالمية اليت شكلها رسول  خطرًا

على مصاحل املشركني، بل اإلسالم بقي  مل تشكل خطرًا اهلل 

 حيافظ على مصاحل أهل مكة وسائر املشركني.

للغرب، بل اإلسالم دين احلوار  إن اإلسالم ليس عدوًا

 ظ املصاحل ورعاية املعاهدات الدولية.والتفاهم وحف

 ،عامليةيف إقامة حكومة إسالمية واحدة الثالث أما املقوم . 3

توظيف كل من خالل فهو االعتماد على النفس واالكتفاء الذاتي 

 القدرات واإلمكانات وتوحيدها لتسري باجتاه خدمة اإلسالم.

نا بل كلغري قادر على ذلك، أنه يتصور البعض وال يصح أن 

 يقدر على اختاذ خطوات يف سبيل تشكيل احلكومة الواحدة.

يقول: ليقم بهذا العمل فالن دون أن كما ال يصح من قائل 

 فإنها مسؤولية اجلميع. ..املهمة غريي هاآلخرين، أو ليقم بهذ

يف بالدهم  همفهل تتصورون أن زعماء الكفر يديرون أمور

 ! ن؟أوحادًا منفرديوحتى خمططاتهم يف بالدنا، 

 ن أغلب األمريكيني إف ،أبدًا، فإن هذا التصور غري صحيح

الذين جاءوا إىل دفة احلكم،  زعمائهم ورؤسائهمعملوا مع ـ مثاًل ـ 
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 قينإىل ما هي عليه اليوم من التطور والتقدم الت (1) صلوا أمريكاووأ

 وكذلك يف سيطرتهم على العامل. .وما أشبه والصناعي

عملوا يدًا واحدة وأوجدوا أيضًا ن أغلب اليهود إو

 .ومتكنوا من السيطرة على بالد املسلمني وغصبها (2)الصهيونية

                

 ،الواليات املتحدة االمريكية: مجهورية إحتادية يف أمريكا الشمالية حيدها مشااًل كندا (1)

وغربًا احمليط اهلادي  ،وخليج املكسيك ،املكسيك وجنوبًا ،وشرقًا احمليط األطلنطي

(، واحلكم 2مليون كم 9.3والية(، وتبلغ مساحتها ) 51عاصمتها واشنطن تضم )

فيها مجهوري دستوري دميقراطي نيابي، يتوىل السلطة التشريعية فيها جملس النواب 

بتصويت ( وأما السلطة التنفيذية فيمارسها رئيس اجلمهورية، وينتخب الكويجنرس)

م( وبدأ تدفق األسبان 1492شعيب. مل تكن القارة األمريكية مستكشفة حتى عام )

وكان معظمهم من  ،والربتغاليني على القارة، ثم بدأ تدفق الفرنسيني واإليجنليز

املنبوذين واملضطهدين واحملكومني جبرائم يف بالدهم األصلية، فرتكز النفوذ الفرنسي 

لربيطاني يف اجلنوب. وما أن أطل القرن الثامن عشر يف الشمال، وتركز النفوذ ا

 بعده نشب صراع أمريكيوالصراع الفرنسي ـ األنكليزي، ابتدأ امليالدي حتى 

والية( توحيد سياساتها ضد احلكومة الربيطانية 13ستطاعت )، واإنكليزي

توقيع وتشريعاتها االستعمارية، وقد قادت أمريكا حربًا حتررية ضد بريطانيا انتهت بال

م( وإعالن االستقالل، وانتخاب أول 1783أيلول عام  11على معاهدة فرساي يف )

م( ضم 1787ثم قيام إحتاد فدرالي يف عام ) ،رئيس للبالد وهو جورج واشنطن

 مجيع الواليات املتحدة املوجودة اآلن.

مربيالية الصهيونية: دعوة وحركة عنصرية إستيطانية مرتبطة نشأة وواقعًا ومصريًا باإل (2)

الصهيونية. تطالب بتوطني اليهود وجتميعهم وإقامة دولة خاصة بهم يف فلسطني 

للمسألة اليهودية. دعا رئيس وزراء بريطانيا  بواسطة اهلجرة والغزو والعنف كحّل
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شتقاق كلمة صهيون عام ام( إىل تهجري اليهود إىل فلسطني قبل 1840عام )

 .طنيم(، واليت تعين جبل يف أرض فلس1890)

وفشل إندماجهم يف  ،يرجع يف جذور الصهيوينة إىل اجلذر اإلستيطاني االستعماري

اجملتمعات اليت يعيشون فيها بفقدان األمل بتلك اجملتمعات اليت يعتربونها متيز 

تضطهد اليهود، وتأثر العديد من اليهود بالنزعة القومية العنصرية التوسعية اليت و

ع عشر كالكاتب هريش يف كتابه )البحث عن صهيون( با يف القرن التاسوسادت أور

وموسى هس يف كتابه )روما والقدس(. بدأت حركة اهلجرة بدعم من كبار 

الرأمساليني اليهود الذين يشكلون جزًء ال يتجزأ من اإلمربيالية العاملية، ويف العقد 

زل األخري من القرن التاسع عشر أعتنق صحفي يهودي يف فيينا وهو تيودور هرت

با، وكتب وقتئذ كتابًا حول والفكرة الصهيونية على أثر موجة من العداء لليهود يف أور

فيه حلوله للمسألة، وكان الكتاب حتت عنوان )الدولة اليهودية(  حاملسألة اليهودية شر

م(. وبعد ذلك بعامني متكن هرتزل من عقد املؤمتر الصهيوني 1895وذلك عام )

ميثلون مجعيات صهيونية متناثرة يف أرجاء خمتلفة من مندوب(  204األول حبضور )

العامل، ومتخض عن هذا املؤمتر حتديد أهداف احلركة الصهيونية فيما عرف بربنامج 

)بال( وإنشاء االداة التنظيمية لتنفيذ هذا الربنامج، وهي املنظمة الصهيونية العاملية، 

اليهودي يف فلسطني  وقد حدد املؤمتر هدف الصهيونية، وهو: خلق وطن للشعب

بواسطة اهلجرة، وربط يهود العامل بهذا الربنامج، والتعاون مع الدول االستعمارية. 

وقد نشط الصهاينة يف سبيل احلصول على تأييد السلطان العثماني للفكرة الصهونية 

م يف فلسطني إال أن هذا اجلهد مل حيقق يجناحًا يذكر إال بعد احلرب لـه ألقامة وطن

ة األوىل، عندما أعلن الزواج غري املقدس بني اإلمربيالية الربيطانية والصهيونية العاملي

لتزمت ام( يف وعد بلفور مع مباركة الدول االستعمارية األخرى. و1917عام )

مبوجبه بريطانيا املساعدة على إقامة وطن قومي يهودي يف فلسطني، وقد حاولت 

فلسطني بالقوة من خالل اإلنتداب، إال بريطانيا فرض الربنامج الصهيوني على عرب 
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كلكم راٍع وكلكم مسئول عن  : الرسول األعظمقال 

رعيته، فاإلمام راع وهو املسئول عن رعيته، والرجل يف أهله راع 

وهو مسئول عن رعيته، واملرأة يف بيت زوجها راعية وهي مسئولة 

ا، واخلادم يف مال سيده راع وهو مسئول عن رعيته، عن رعيته

والرجل يف مال أبيه راع وهو مسئول عن رعيته، وكلكم راع 

 . (1)وكلكم مسئول عن رعيته

إذن كلنا مسؤولون عن تشكيل احلكومة الواحدة العاملية 

اإلسالمية، ولكل منا تأثريه يف هذا اجملال، وال جيوز التخلي عن 

 هذه املسؤولية.

 

 وقادة الدول سول هللا ر
 

أكرب املسؤولية يف هذا الصدد، حتى  حتمل رسول اهلل 

                                                                                                             
 

قوي إال بعد أن تبوء هتلر واحلزب النازي سدة احلكم بزخم أن هذا الربنامج مل يندفع 

يف أملانيا وتواطئهم مع الصهيونية لتهجري يهود أملانيا إىل فلسطني بأعداد كبرية، ثم 

عن  لفلسطينينياملسلمني ام( وإجالء 1948يجنحت يف أعالن الدولة الصهيونية عام )

 بالدهم.

 .3ح 8ف 129ص1غوالي اللئالي: ج (1)
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 طبيب دوار بطبه. بأنه  وصفه اإلمام أمري املؤمنني 

طبيب دوار بطبه، قد أحكم مراهمه،  :قال اإلمام 

وأمحى موامسه، يضع ذلك حيث احلاجة إليه، من قلوب عمي، 

ئه مواضع الغفلة، ومواطن وآذان صم، وألسنة بكم، متتبع بدوا

 . (1)احلرية

يعمل وفق وو يتأسى برسول اهلل لذا على كل مسلم أن 

 .قدرته من أجل حتقيق اهلدف

نذهب إىل كل مكان يف البلدان ندور بفكرتنا هذه، ووعلينا أن 

 وننشرها وندعو لتحققها.. اإلسالمية ويف غريها

تم نأبل اذهبوا  ،وليس من الضروري أن يرسلكم أحد

 ..معتمدين على اهلل وعلى أنفسكم

حتقق احلكومة الواحدة اإلسالمية ال يكون بوعي ثم إن 

املسلمني فقط، بل يلزم أن يعرف العاَلم بأمجعه ما نريده، وأنه 

هذه احلكومة الواحدة ال تضر أحدًا، بل ختدم البشرية مجعاء، 

املية وتكون خري مثال لفكرة احتاد مجيع حكومات العامل يف دولة ع

 .(2)موحدة 

                

 وهي من خطب املالحم.  لـه من خطبة 108نهج البالغة: اخلطب  (1)

 .انظر كتاب )الفقه: املستقبل( لإلمام املؤلف  (2)
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ألن االقتصار على تثقيف املسلمني املتواجدين يف بالد اإلسالم 

فقط يؤدي إىل حتجيم احلركة اإلسالمية وعدم توسعها، ومن هنا 

لبالد الصحيح حتى يف االوعي اإلسالمي نشر ن من الضروري إف

يف   وهذا ما فعله سيد البشرية الرسول األعظم ،األجنبية أيضًا

ساء الدنيا وامللوك إىل اإلسالم لنشر معامل اإلسالم يف دعوته رؤ

 .األرض

من  جاء فيها:وإىل ملك الفرس ما كتبه   من رسائلهف

 ، أما بعد فأسلم تسلم، وإاّلزحممد رسول اهلل إىل كسرى بن هرم

 . (1)والسالم على من اتبع اهلدى ،حبرب من اهلل ورسوله نذأف

 جاء فيها: اليت  إىل ملك الروم  رسالتهو

 بسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم، من حممد رسول اهلل عبده

ورسوله، إىل هرقل عظيم الروم، وسالم َعلى َمن اتََّبَع اهُلدى. أما 

بعد، فإني أدعوك بدعاية اإلسالم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك اهلل 

ويا أَْهَل أجرك مرتني، فإن توليت فإن عليك إثم الرييسني 

تَعالَْوا إِلى َكِلَمٍة َسواٍء بَْينَنا َوبَْينَُكْم أاَل نَْعبَُد إاِل هللاَ َوال  اْلِكتابِ 
نُْشِرَك بِِه َشْيئاً َوال يَتَِّخذَ بَْعُضنا بَْعضاً أَْرباباً ِمْن ُدوِن هللِا فَإِْن 

                

 .دعواته استجابة فصل يف  79ص 1املناقب: ج (1)
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 . (1) (2)تََولَّْوا فَقُولُوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُمونَ 

 وجاء فيها:  ي األولىل النجاشإ رسالته و

إىل النجاشي  ،من حممد رسول اهلل ،بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ،إني أمحد إليك اهلل امللك القدوس السالم املهيمن ،ملك احلبشة

 (3)َوَكِلَمُتُه َأْلقاها ِإىل َمْرَيَموأشهد أن عيسى ابن مريم روح اهلل 

وحده ال  وإني أدعوك إىل اهلل ،فحملت بعيسى ،البتول الطيبة

وقد  ،فإن تبعتين وتؤمن بالذي جاءني فإني رسول اهلل ،شريك لـه

َوالسَّالُم َعلى ومعه نفر من املسلمني  بعثت إليك ابن عمي جعفرًا

 .(4) (5)َمِن اتََّبَع اْلُهدى

 وجاء فيها:  اإلسكندريةىل ملك إ رسالته و

،قوقس من حممد بن عبد اهلل إىل امل بسم اهلل الرمحن الرحيم

عظيم القبط، سالم على من أتبع اهلدى، أما بعد: فإني أدعوك 

بدعاية اإلسالم، أسلم تسلم يؤتك اهلل أجرك مرتني، فإن توليت 

                

 .64سورة آل عمران:  (1)

 .8ضمن ح 21ب 386ص 20جحبار األنوار:  (2)

 . 171سورة النساء:  (3)

 .47سورة طه:  (4)

 .8ضمن ح 21ب 392ص 20حبار األنوار: ج (5)
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 َسواءٍ  كَِلَمةٍ  إِلى تَعالَْوا الِْكتابِ  أَْهلَ  يافإمنا عليك إثم القبط 

ً  بِهِ  نُْشِركَ  َوال هللاَ  إاِلَّ  نَْعبُدَ  أاَلَّ  َوبَْينَُكمْ  بَْينَنا  يَتَِّخذَ  َوال َشْيئا
ً  بَْعُضنا ً  بَْعضا  بِأَنَّا اْشَهُدوا فَقُولُوا تََولَّْوا فَإِنْ  هللاِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربابا

 .  (1) (2)ُمْسِلُمونَ 

 ، جاء إىل ملك البحرين املنذر بن ساوى ورسالته 

 : فيها

ىل املنذر بن ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم، من حممد رسول اهلل، إ

ساوى، سالم عليك، فإني أمحد إليك اهلل الذي ال إله إال هو، 

وأشهد أن ال إله إال هو، وأما بعد: فإني أدعوك إىل اإلسالم، 

فأسم تسلم، وأسلم جيعل لك اهلل ما حتت يديك، وأعلم أن ديين 

 .(3)سيظهر إىل منتهى اخلف واحلافر

 إىل أهل عمان:  وكتب رسول اهلل 

ِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيِم، من حممد رسول اهلل، إىل أهل ِبْس

عمان، سالم عليكم، أما بعد، فأقروا بشهادة أن ال إله إال اهلل، 

 .(4) وأني رسول اهلل، وأدوا الزكاة، وخطوا املساجد كذا وكذا

                

 .64سورة آل عمران:  (1)

 إىل املقوقس. باب كتابه  416ص 2مكاتيب الرسول: ج (2)

 . 354ص 2: ج مكاتيب الرسول (3)

  .339ص 2: ج مكاتيب الرسول (4)
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 إىل هوذة بن علي ملك اليمامة:  وكتب 

إىل هوذة بن بسم اهلل الرمحن الرحيم، من حممد رسول اهلل ،

علي، سالم على من أتبع اهلدى، وأعلم أن ديين سيظهر إىل 

 منتهى اخلف واحلافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما حتت 

 .(1)يديك

 امللوك ورؤساء القبائل آنذاكهؤالء من  غريإىل  رسائله و

 .ومن شعوبهم أسلم مجع غفري منهم وقد

لثقافة اإلسالمية يف نشر افنحن أيضًا ينبغي لنا أن نعمل على 

كما  ،إلسالميف اأوساط غري املسلمني فإنه يكون سببا لدخوهلم 

نعمل من أجل إرشاد املسلمني وتوعيتهم حتى تكون علينا أن 

 .واحدة قويةعاملية دولة واملسلمني لإلسالم 

 

 دولة اإلسالم ةنوا
إن السعي إلعادة الدولة اإلسالمية الواحدة اليت أرسى 

واستمر يف نشر  وأمري املؤمنني   ول األعظمالرسدعائمها 

يتطلب ـ باإلضافة إىل ما سبق ـ  ثقافتها أئمة أهل البيت 

 مقدمات عدة، نذكر أهمها: 

                

 .343ص 2: ج مكاتيب الرسول (1)
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 أوالً: التنظيمات 

حتى لو كان بالد املسلمني وبالد غريهم إجياد تنظيم يف يلزم 

أو أكثر، ليجري  أفرادتتكون من مخسة  ،على شكل جلان وهيئات

لعمل على تربيتهم وتعليمهم علوم اإلسالم وأحكامه واملسائل ا

املعاصرة األخرى، حتى تصبح تلك النخبة هي نواة للحكومة 

  اليت تنمو شيئًا فشيئًا بعون اهلل تعاىل.الواحدة اإلسالمية 

 ،متخفيًا دخل العراق ضابط روسي (1) أربعني سنة تقريبًاقبل 

األخري ، وكان (3)الشيوعية مبادئفلقنه  (2)واتصل بشخص مسيحي

                

 .التأليفحسب تأريخ  (1)

 فهد.يسمى:  (2)

د ـ تعاسي يهدف إىل القضاء على الرأمسالية وامللكية اخلاصة. ويس بهذمالشيوعية:  (3)

ق بأنها حركة ثورية ترى أن حتقميز وتت ،ًاشرتاكية تطرفالا هباملذا دشأ نم وعية ـشيال

تعمال القوة املسلحة؛ فهي ء جمتمع يتساوى أفراده يف احلقوق ال يكون إال باسشاإن

 اليت تشجع الرأمسالية. ت وخاصةالذلك حتارب الدميقراطي

 رلم( عندما انشق أتباع كا1903هور احلركة الشيوعية يف روسيا إىل عام )ظ عجري

بزعامة لينني. فلما حاز هذا األخري  يكاليورادحي صالإ: ينكس إىل معسكرارم

عنها يف الروسية بكلمة: بولشفيك، ومن هذا  األغلبية عرف حبزب األغلبية اليت يعرب

سياسة  تزيقامت العالقة اللفظية بني البولشفية والشيوعية اليت هي مذهب سياسي. مت

، تخدام القوةسبا لعامليف اعية شيور املبادئ النشة وللينني )ومن بعده تروتسكي( مبحا
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حه وض ماك الية ـالثورة بني الطبقات العاملة يف اجملتمعات الرأمس يعشجبت لكوذ

 بلطتو ،تناهض الشيوعية القوميات والدياناتذا لـه ـ ماركس يف اإلعالن الشيوعي

 ـ يةلمسارأبحت سياسة الدول الصأ امك. من الشيوعي الوالء التام لعقيدته ولزعمائه

ىل حصر الشيوعية، والعمل على وقف تسللها ـ تهدف إا الواليات املتحدة ميسال

ت األحالف والقواعد العسكرية ماقأف ،ب مناطق نفوذ جديدةوغل يديها عن اكتسا

على حدود الدول الشيوعية، كما منحت الدول اليت خيشى وقوعها يف نطاق نفوذ 

وقد كانت  ،تهااوية دفاعلتق أو يعتماجاال هاالشيوعية قروضًا وإعانات لرفع مستوا

 الرأمسالية والشيوعية. ذا الصراع العقائدي بنيلـه احلرب الكورية والفيتنامية أمثلة

لدول الشيوعية بالدول االشرتاكية، يف حني أطلق الغرب عليها اسم دول ا فرعت

أن احتاد اجلمهوريات ومع ء، اراحلم لدوالستار احلديدي أو الدول البلشفية أو ال

السوفيتية يعترب قاعدة العامل الشيوعي إال أن املبادئ الشيوعية كما صورها ماركس مل 

 ويف ـضع التطبيق الكامل فيها، بل أن الساسة السوفييت بعد وفاة لينني توضع مو

 تهاجنا، وشيءلااالحنراف عن املبادئ املاركسية بعض اضطروا إىل مقدمتهم ستالني ـ 

سياسة مرنة يف معاجلة التطبيقات االقتصادية كحقوق امللكية اخلاصة، ومن ثم بدأ 

فاعتربت الصني الشعبية )ومعها ألبانيا( أن االنشقاق العقائدي يف املعسكر الشيوعي 

االحتاد السوفييت قد تنكر للمبادئ املاركسية األصيلة، كما سبق أن كان االنشقاق يف 

الف حول مدى تبعية الدول االشرتاكية ملوسكو، وعلى اخل بببس رقيشلاملعسكر ا

السوفيييت  هذا األساس نشبت احلرب الباردة يف داخل املعسكر الشيوعي بني االحتاد

 ويوغوسالفيا. 

الشيوعية إىل البالد اإلسالمية ومنها العراق، حيث تغلغلت األفكار  تلصوو

عرب عمالء االستعمار، الذين طّبلوا الناس البسطاء من بعض أوساط بني  ةييوعشال

ثر ذلك شعر اإلمام إوزمروا كثريًا لتلك األفكار املزيفة والشعارات الفارغة، وعلى 

ذي كان عمره الشريف مل يتجاوز الثالثني ـ والكثري من العلماء لا ـ  لحالرا
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من  يعمل خياطًا، وبعد أن صار شيوعيًا قام بتنظيم شخص آخر

كثريًا للقبض عليه  (2)وقد سعى نوري السعيد، (1)املسلمني

يف وواخر أيام حكمه، أ لكنه مل يتمكن من ذلك إاّل ،وإعدامه

( 500)الوقت الذي وصل فيه عدد الشيوعيني يف العراق إىل حوالي 

 ..شخص

 وهكذا بدأت الشيوعية يف العراق، حتى كثر عددهم وقاموا

                                                                                                             
 

ا عرب وسائل لـه مبسؤوليتهم جتاه تلك األفكار الفاسدة واآلراء املنحرفة، فتصدوا

عديدة، موضحني أن اإلسالم وحده هو القادر على حتقيق العدالة االجتماعية. وقد 

 هة الشيوعية يف كتابهجموا يفها حل بعض تلك األساليب اليت اتبعالراام مإلاذكر 

)تلك األيام( نشر مؤسسة الوعي اإلسالمي، ووصف بعض ما مر على اجملتمع نتيجة 

. 126ك األيام( صلت): لإلمام املؤلف  انظرللتفصيل  ظهور تلك األفكار.

القوميات يف مخسني )، و(مباحثات مع الشيوعينيو) 106ج (السياسة :الفقه)و

 ، وغريها.(مماركس ينهز)، و(سنة

 سالم عادل.يدعى  (1)

م(، أصبح رئيسًا للوزراء 1888) مواليد العراق عاممن  ،نوري سعيد صاحل السعيد (2)

فـي العامل الغرب م( ألربع عشرة دورة، أحد أكرب عمالء 1958ـ 1930بني عام )

العربي، وضع إمكانات العراق وقدراته حتت تصرف الربيطانيني، وكانت سياسته 

مع اإليجنليـز، جعـل العـراق ضمن التكتالت الدولية الكامل على التحالف  مبنية

والتبعية االقتصادية لالستعمار، وجعل العراق سوقًا ملنتجات الدول االستعمارية. 

على يد اجلموع الغاضبة  قتل :م( وقيل1958انتحر بإطالق النار على نفسه عام )

 ستقالل العرب ووحدتهم.، من مؤلفاته: ام(1958متوز  14بعد انقالب )
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أخذوا يكتبون الشعارات ويرفعون و ،بعد ذلك بالنزول إىل الشوارع

مخسة عشر وبعد عمل دام  (1)الالفتات الداعية للشيوعية الباطلة

عامًا استطاع الشيوعيون أن ينظموا الناس وخيرجوهم إىل الشوارع 

غّرروا من كبرية قاموا حبملة إعالمية نهم أكما  ،بتظاهرات منظمة

 العديد من العراقيني وجروهم للشيوعية.بخالهلا 

ملاذا ال نتمكن حنن من القيام بعمل مشابه يف سبيل اخلري  ًا،إذ

ومن أجل إجياد نواة الدولة اإلسالمية بني  ،واحلق والفضيلة

 سواء يف الشعوب اليت تشهد اندفاعًا حنو اإلسالم ومبادئه احلقة،

ن أعداد املسلمني يف البالد إحيث البالد اإلسالمية أم غريها، 

ففي اهلند وحدها يوجد مائة ومخسون مليون األجنبية هائلة، 

 مسلم. 

 .ماليني مسلمعلى مخسة  يزيديف فرنسا ما و

 .ويف أملانيا أكثر من هذا الرقم

 .مليون مسلممائة ويف الصني أكثر من 

دد املسلمني مثانية ماليني، ويف ميامنار أو بورما يبلغ ع

 ويعيشون يف ظروف سيئة جدًا.

                

وال خيفى  «فهد للموت، دولتنا اشرتاكية هوّصان»ومن تلك الشعارات اليت رددوها:  (1)

 .أن محلتهم الدعائية تلك كانت بتنسيق مع االستعمار والشيوعية العاملية
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 ويف اليابان عدد املسلمني مخسمائة ألف تقريبا.

يزيد عددهم على سبعني مليون مسلم  ويف االحتاد السوفييت

منهم عشرون مليون يف روسيا وحدها، وحنو مليون مسلم يعيشون 

 يف العاصمة موسكو.

 مبا يقرب من ثالثة ماليني.ويف بلغاريا يقدر عدد املسلمني 

من يقدر عددهم بعشرة ماليني مسلم، نصفهم ويف أمريكا 

 .املسلمني السود

 . ورمبا أكثر ويف بريطانيا ما يقارب املليون

 ويف السويد ما يقارب ثالمثائة ألف مسلم.

 ويف اسرتاليا ما يقرب مليون مسلم.

د ويف الربازيل ما يزيد على مليوني مسلم حسب دراسة أح

 املراكز اإلسالمية هناك.

ويف السنغال يقدر عدد املسلمني مبا يزيد على عشرة ماليني 

 .(1)مسلم

 إىل غريها وغريها.

من الالزم التواصل مع هؤالء املسلمني عرب خمتلف الوسائل و

وإعطائهم فكرة احلكومة يصال صوت اإلسالم إليهم احلديثة إل

                

 .حبسب مصادرها املختلفة، ورمبا تكون هناك أحصاءات أدق فلرياجعهذه اإلحصائيات  (1)
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وسائل ن خالل مالواحدة اإلسالمية، فيمكن االتصال بهم 

والتلفازية، ومن خالل شبكة ذاعية اإلطات اإلتصاالت واحمل

خمصصة لـهذا الغرض بكل اإلنرتنت، بأن تكون هناك مواقع 

والكتب والكراريس اللغات، وكذا عرب اجملالت واجلرائد والصحف 

نشر الكتب اليت تبّين لـهم ماهية اإلسالم فإن  ،وبكثافة كبرية

شأنها الوقوف أمام التيارات املعادية وهذا  وأهدافه اإلنسانية من

 حمركة لتلك احلكومة اإلسالمية العاملية املوحدة.يكون نواة بدوره 

 الوعد اإللهي
ولكن بشرط أن يكون عملنا  ..اهلل سبحانه بالنصروقد وعدنا 

 ووفقا ملوازين احلياة والتقدم، قال عزوجل: خالصًا لوجهه الكريم

 َيَْنُصْركُْم َويُثَب ِْت أَْقَداَمكُمْ  إِْن تَْنُصُروا هللا (1). 

                

 . :7 حممد سورة (1)
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 سؤال البد منه

ن للدول األجنبية الوعود اليت أعطيت وصّدق التابعيلماذا ف

بتوحيد عمال  وهموعد ماحين (1)كبارهمكالم  نقبلويو ،لـهم

وإقامة دولة شيوعية حيث  ،عن طريق توحيد سكان العامل ،العامل

                

م(: فيلسوف اشرتاكي أملاني، ولد يف مدينة ترير 1883ـ 1818وهو كارل ماركس ) (1)

مبنطقة الراين، من أصل يهودي، فهو حفيد احلاخام اليهودي املعروف )مردخاي 

ماركس(، كان أبوه حماميًا ثم أعتنق املسيحية.  معروف عن كارل ماركس أنه شخص 

مادي. التحق ماركس جبامعيت بون وبرلني حيث درس أناني متقلب املزاج، حاقد و

القانون هناك. صار عضوًا بالنادي الثوري الليربالي حيث التقى بالعديد من الثوريني 

والرجعيني والشعراء والعسكريني ورجال الدولة، وأكتسب شهرة حملية كمفكر 

 وصاحب جرأة يف طرح املشكالت واإلجابة عنها. 

والسياسة واشرتك مع ايجنلز يف تأليف كتاب )األيدلوجية اهتم بدراسة االقتصاد 

األملانية(. ويف بروكسل أمت نظريته عن املادية التارخيية، ثم انظم إىل اجلمعية السرية 

الثورية األملانية اليت أصبحت فيما بعد العصبة الشيوعية، واليت كان يعمل على 

يا عمال العامل )قة وكان شعارها: خراجها إىل العلن متوخيًا سياسة أعدها بعناية فائإ

م( مات ماركس أثر أصابته خبراج يف الرئة.  ترك مؤلفات 1883. ويف عام )(أحتدوا

رأس املال، والصراع الطبقي، ومساهمة يف نقد االقتصاد السياسي، العمل  منها:

املأجور والرأمسال، واملسألة اليهودية، وبيان احلزب الشيوعي وغريها. ساعده يف 

م( وهو صديق كارل 1895ـ 1820نظري للمذهب املاركسي فردريك ايجنلز )الت

ماركس احلميم وقد ساعده يف نشر املذهب كما أنه ظل ينفق على ماركس وعائلته 

 حتى مات.



 
 

39 

 ؟!دواال العامل احتقال لـهم: يا عّم

وأصبحنا ال نثق  ،فقد نسينا وعود اهلل لنا ،املسلمون أما حنن

ننا نؤمن باهلل أبقدرتنا على إجياد األمة اإلسالمية الواحدة، مع 

الكتب نقرأ القرآن وونصلي لـه ونصوم ونذهب إىل املساجد و

اإلسالمية، وبالرغم من أن دعوة الناس إىل اهلل واىل االلتزام 

 !!اجبات كل مسلمباإلسالم هي من و

ن اهلل سبحانه ـ والعياذ باهلل وحاشا هلل ـ خيلف الوعد أهل ف

أم ألن بعضنا أصيب بالفشل واليأس واالبتعاد عن اهلل ؟! وامليعاد

 ده؟!والعظيم فأصبح ال يصدق بوع

بتعاليم القرآن الكريم للعمل مجيعا نسأل اهلل أن يوفقنا 

)عليهم أفضل الصالة ين الطاهرواألئمة العظيم النيب وتوجيهات 

 وأن يعيننا على املشاركة يف إقامة احلكومة اإلسالمية العامليةوالسالم( 

  (1) وأمري املؤمنني كما كانت يف عهد رسول اهللالواحدة،

شاء اهلل، خصوصًا  سوف ال يطول إنسيكون ذلك يف املستقبل، وو

مبدة ننا كّلما عملنا أكثر سنصل اهلدف فإإذا عملنا بإخالص، 

                

، (أول حكومة إسالمية يف املدينة املنورة)لالستزادة يف هذا اجملال ينظر كتاب:  (1)

أمري احلكومة اإلسالمية يف عهد )و ،( وأمري املؤمنني حكومة الرسول )و

 .(على اهلل مقامه)ألالمام الراحل  .. وغريها ( املؤمنني
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 أقصر. 

يف كل مكان مناسب يف بشكل جاد ومرّكز وعلينا أن نعمل 

وننشئ  ،غريها من الدول الغربية، بل حتى يف البلدان اإلسالمية

السلمية البعيدة كل البعد عن العنف واإلرهاب،  فيها املنظمات

، وهذا العمل لنتمكن من الوصول إىل احلكومة العاملية الواحدة

 ل.ليس باألمر املستحي

داللة على   عن اإلمام أمري املؤمننياملروي احلديث يف و

ضرورة أن تكون احلكومة اإلسالمية واحدة قوية جتمع كل املسلمني 

ن يد إفوالزموا السواد األعظم؛  ..  : قال ومجيع بالدهم.

الناس للشيطان، ن الشاذ من إف ،وإياكم والفرقة ،اهلل مع اجلماعة

  .(1)للذئبكما أن الشاذ من الغنم 

واليوم عند ما تفرقنا وأصبحنا عشرات الدول الضعيفة أكلتنا 

 الذئاب واملستعمرون.

 مرحلة البناء
إن حوزاتنا العلمية املباركة اليت تعترب من أفضل منابر اإلسالم 

تشكلت وبقيت أمد الدهر بفضل جهود املخلصني من  ،ومنائره

                

 الدين...يبني فيه بعض أحكام   لـه من كالم 127: نهج البالغة، اخلطب (1)
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 ..(1)بغدادأبناء اإلسالم وبركات العلماء يف 

 ..(2)األشرفالنجف و

                

بغداد هي جزء من احلركة الثقافية والنهضة العلمية يف العامل العلمية يف وزة احل  (1)

، حيث زة بغداد وتبلور عملها منذ عهد اإلمام اجلواد اإلسالمي. شرعت حو

تسعت يف عهد الدولة البويهية يف القرن الرابع اهلجري انبغ فيها متكلمون وفقهاء، ثم 

 ومطلع القرن اخلامس اهلجري. 

أعظم الفقهاء من املؤسس األبرز لـهذه املدرسة، وكان  يعترب الشيخ املفيد 

مي اجلعفري؛ إذ كان لـه مئات الطلبة الذين كانوا يرغبون واملتكلمني يف املذهب اإلما

يف كسب العلم، وكان على رأس هؤالء الطلبة السيدان الشريفان الرضي واملرتضى 

والشيخ الطوسي ومجلة من العلماء األعالم. فقد نهض الشيخ املفيد بأعباء هذه 

ية اآلخرى، حيث املدرسة، ومتكن من جمابهة املدارس واألفكار الكالمية واحلديث

كتب ردودًا على بعض هذه املدارس منها كتاب: تصحيح اإلعتقاد، ومقابس األنوار 

 يف الرد على أهل األخبار. 

وملعرفة وزن املدرسة واجلامعة الشيعية يف بغداد فالبد أن تقف على آثارها الكبرية 

اآلالف واليت أحرقها الغزو السلجوقي على بغداد من مكتبات نفيسة تضم عشرات 

من الكتب القيمة، كمكتبة الشريف املرتضى اليت كانت تضم مثانني ألف كتاب، 

ومكتبة أبي نصري شابور وزير الدولة البويهي، ومكتبة الشيخ الطوسي، الذي أحرق 

 بيته وكرسيه الذي كان حياضر عليه علم الكالم معها.

العريقة اليت تأسست على احلوزة العلمية يف النجف األشرف: وهي اجلامعة الشيعية  (2)

، وكان هذا بعد اضمحالل اجلامعة العلمية يف  يد شيخ الطائفة الشيخ الطوسي

بغداد على يد السالجقة، وانتقال شيخ الطائفة إىل النجف األشرف، وقد أسسها يف 

النصف الثاني من القرن اخلامس اهلجري، وكان الشيخ أول معلم لـهذه اجلامعة 
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 ..(1)املقدسة  وكربالء

                                                                                                             
 

هـ( تزعم ابنه الشيخ أبو علي احلسن الطوسي رئاسة 460ته عام )العلمية. وبعد وفا

احلوزة، حيث نصب كرسي التدريس فيها ليستمر على ما كانت عليه يف زمن أبيه، 

دراة احلوزة ابنه الشيخ أبو نصر، وبقيت احلوزة على إدارتها من قبل أسرة إوقام بعده ب

تتابع على رئاسة اجلامعة  الشيخ الطوسي حتى أواخر القرن السادس اهلجري. مت

العلمية مجلة من العلماء األعالم كالشيخ أمحد األردبيلي املعروف باملقدس 

االردبيلي، وقد تتلمذ عليه مجلة من العلماء األعالم كالشيخ عبد اهلل اليزدي 

صاحب احلاشية، والسيد حممد العاملي صاحب املدارك، والشيخ منصور زين الدين 

صاحب املعامل، وبدأ العصر الذهيب للحوزة العلمية يف النجف  ابن الشهيد الثاني

األشرف حينما أمر الوحيد البهبهاني أحد طالبه وهو السيد حممد مهدي حبر العلوم 

بالتوجه إىل النجف األشرف، الذي خترج على يديه  مجلة من كبار العلماء 

ىل ابنيه الشيخ واجملتهدين، وكان أبرزهم الشيخ جعفر كاشف الغطاء باإلضافة إ

موسى والشيخ علي، والسيد جواد العاملي، ثم تالهم الشيخ حممد حسن 

 اجلواهري، والشيخ األعظم مرتضى األنصاري وغريهم كثري.

احلوزة العلمية يف كربالء: وهي من أهم اجلامعات العلمية يف العامل اإلسالمي عامة،  (1)

هـ وهو 310زياد النينوي املتوفى سنة أسسها الفقيه احملّدث ُحميد بن والعراق خاصة، 

الشيخ عماد الدين حممد من مشايخ الشيخ الكليين وفرات الكويف، ثم قام بزعامتها 

الطوسي املعروف بابن محزة، الذي استطاع مجع الطلبة وعشاق العلم والفضيلة إىل 

 .هذه اجلامعة من خالل طرح حتقيقاته العميقة ومهارته الرشيقة يف سائر العلوم

ويف أوائل القرن السابع اهلجري وسعت هذه املدرسة فعالياتها يف املدينة املقدسة، 

وكان هذا التوسع بزعامة آل معد احلائري، وكان من مجلة هؤالء فخار معد 

مجلة من العلماء أمثال السيد عبد الكريم برتبية احلائري، وقد قام هذا العامل الكبري 
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 ..(1) واحللة

                                                                                                             
 

فخار املوسوي احلائري. وبعد قرون من هذا اجلد بن طاووس، وابنه جالل الدين بن 

واملثابرة العالية وجدت احلوزة العلمية يف كربالء التآلق بعلماء كبار كان على رأسهم 

ابن فهد احللي، والسيد حممد بن فالح املوسوي املشعشعي مؤسس الدولة الشيعية يف 

يد نصر اهلل املوسوي جنوب إيران واحملقق الكركي والشيخ تقي الدين الكفعمي، والس

األبرز للحوزة العلمية يف كربالء وهو الشيخ حممد باقر اجملدد احلائري. ثم جاء 

البهبهاني الذي نهض باحلوزة وهي الفرتة الذهبية لـهذه اجلامعة، وتزامن هذا األمر مع 

وفاة الشيخ الكبري يوسف البحراني وبذلك أخذ الوحيد البهبهاني يطرح منوذجًا 

وقد أهتم برتبية اآلالف من الطالب، ثم  عامل مدرسة أهل البيت عصريًا مل

أوصلهم إىل الدرجات العلمية العالية، وكان على رأس هؤالء الطلبة السيد حبر 

ف الغطاء، وقد أمت طريقه اثنان من العلماء يف كربالء هما شالعلوم، والشيخ جعفر كا

وتابع مسريتهما السيد حممد  السيد مهدي الشهرستاني، والسيد علي الطباطبائي،

إبراهيم املوسوي القزويين، ثم السيد اجملاهد ثم شريف العلماء احلائري، وتبعه 

الشيخ حممد تقي الشريازي صاحب الثورة العراقية الكربى، ثم تبعه املرجع زعامة 

السيد مهدي الشريازي يف زعامة احلوزة العلمية يف كربالء املقدسة، وأخريًا املرجع 

الراحل)أعلى اهلل مقامه(، وأدام الشريازي م هذه احلوزة واملدرسة الكبرية االمام تزع

 منهجها حتى وهو خارجها يف الكويت وقم املقدسة.

احلوزة العلمية يف احللة: تعد املدرسة العلمية يف احللة السيفية ـ نسبة إىل سيف الدولة  (1)

ـ أحدى أكرب املدارس العلمية للهجرة 495صدقة بن دبيس املزيدي الذي بناها سنة 

للشيعة اإلمامية يف العراق وذلك يف القرن اخلامس وما بعده، وكانت إليها اهلجرة، 

ج منها مجاعة من العلماء األعالم واحملققني العظام، وكانوا من أجالء علماء وختّر

الشيخ  الشيعة وفقهائها. ازدهرت اجلامعة العلمية يف احللة على يد أكرب علمائها أمثال
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 .. وغريها (1)وأصفهان

                                                                                                             
 

وتزعم هؤالء العلماء  ،ابن ادريس احللي،والعالمة املطهر احللي، واحملقق احللي

العظام احلوزة يف مدينة احللة، وخترج على أيديهم املئات من العلماء والفقهاء 

واجملتهدين واملتكلمني، وكان مؤسس هذه احلركة والصرح العلمي الشيخ أبو عبد اهلل 

املعروف بابن ادريس احللي، وهو من  598لي عام فخر الدين حممد العجلي احل

ما كان يسمى رؤساء املذهب ومن أرباب الفتوى. وقد كسر ابن ادريس احللي قيود 

فنهض باحلوزة نهضة علمية واسعة. ومن الوجوه  تقليد آراء الشيخ الطوسي ب

ي وهو العلمية لزعماء حوزة احللة الشيخ أبو املظفر سديد الدين يوسف بن علي احلل

والد العالمة احللي. وازدهرت احلركة العلمية يف احللة بعد إنهيار بغداد على يد الترت 

كانت مدرسة احللة نشطة وفعالة قبل هذا التاريخ أيضًا وقد واملغول وهجومها عليها 

، حيث قدم احملقق خدمة كبرية ملسرية فقه  بلغت الذروة يف عهد احملقق احللي

 األصول وغريها.اإلمامية التكاملي و

حدى اجلامعات العلمية الشيعية يف العامل اإلسالمي، إاحلوزة العلمية يف أصفهان:  (1)

هـ(، وذلك عند نقل العاصمة من 1038تأسست على يد الشاه عباس الصفوي سنة )

قزوين إىل أصفهان فتأسست اجلامعة هناك. انتقل إليها مجلة من الطالب والعلماء 

من الشاه عباس، وكان على رأس هؤالء العلماء الشيخ  والفضالء وذلك بطلب

حيث إن حوزة أصفهان ما هي  ،البهائي، والسيد مري باقر الداماد، والشيخ لطف اهلل

إال تتمة ملدرسة قزوين العلمية. وكان من الوجوه العلمية اليت عملت على ازدهار 

لسي صاحب )حبار حوزة أصفهان الشيخ حممد تقي اجمللسي، وابنه حممد باقر اجمل

األنوار(، واملال حممد صاحل املازندراني صاحب )شرح أصول الكايف(. أضمحلت 

حوزة أصفهان يف زمن االخباريني، وزمن الغزو األفغاني على أصفهان، ثم قام 

بتجديدها الشيخ الوحيد البهبهاني عندما بعث بعض طالبه إلعادة هذه احلوزة إىل 
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العلماء قبل عدة عقود قام ، و(1)املشرفة قممدينة وأخريًا يف 

                                                                                                             
 

 يخ حممد إبراهيم الكرباسي صاحب )اإلشارات(.طبيعتها، وكان من أبرزهم الش

قم من أشهر املدن اإليرانية القدمية وتقع جنوب العاصمة طهران، احتضن ترابها  (1)

، تعد  أخت اإلمام الرضا اجلثمان املقدس للسيدة اجلليلة فاطمة املعصومة 

تأسست  يف العامل، احلواضر العلمية والثقافية لنشر علوم أهل البيت أهم أحد 

احلوزة العلمية احلديثة على يد املرجع الكبري آية اهلل العظمى الشيخ عبد الكريم 

هـ(، وقد كان مؤّسس احلوزة العلمّية الشيخ احلائري 1340سنة ) احلائري 

، بأمور جزئيةثاقب النظر، عالي اهلّمة، فعندما رأى إنشغال الناس يف ايران والعراق 

تنّبأ عّما سيجري من الويل والدمار على وروطة، وإنقسامهم إىل مستبّدة ومش

مغادرًا العراق إىل كربالء احلوزات العلمية يف النجف وكربالء. خرج الشيخ من 

قم بلدة عريقة يف التشّيع فإن ، ، ليؤسس احلوزة العلمية هناكقممدينة يران، وإىل إ

، فبذر  ، وإلحتضانها مرقد السّيدة فاطمة املعصومةوالوالء ألهل البيت 

نواتها وإستمّر يف سقيها ورعيها، حّتى منت وترعرعت، وأمثرت وأينعت فكانت كما 

أراد اهلل لـها، رغم حماربة البهلوي األّول للشيخ وحلوزته العلمية اجلديدة التأسيس. 

يجنل الشيخ املؤّسس: اّن البهلوي األّول مل يزل  وقد نقل الشيخ مرتضى احلائري 

ه حّتى توّفي الشيخ املؤّسس، ومّلا توّفي مل يكّف البهلوي عن حيارب الشيخ وحوزت

حماربته لـه، ومل يستطع أن يكتم شديد حقده عليه، ولذلك منع من إقامة جمالس 

الفاحتة على روحه الطّيبة إاّل من أهل بيته يف قم وملّدة ساعتني فقط، بينما كان الشيخ 

أن حيفظ احلوزة   املؤسسالشيخ طاع وقد است مرجعًا كبريًا لكّل الشعب يف ايران.

وكيانها من حكومة رضا خان البهلوي، باحلكمة اليت أتبعها يف مقابلة طغيانه، حيث 

كانت احلوزة تتعرض لألخطار الشرسة واألفكار املنحرفة اليت كان يروج لـها ذلك 

 النظام. 

سها الكبرية حتى الثقافية يف قم، وأتسعت مدارالعلمية وأما اليوم فقد أتسعت احلركة 
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، ولرمبا كان عدد طالبها مل املباركة الصاحلون بتأسيس هذه احلوزة

 حتى ،انضم إليها اآلخرون شيئًا فشيئًاولكن  ،طالبألف يصل إىل 

 .وبهذا الصيت ،اليوم بهذه العظمةنراها صارت كما 

الشيخ عبد الكريم املرحوم يجنل العالمة الشيخ مرتضى نقل لي 

ن والده أمؤسس احلوزة العلمية يف قم املقدسة،  (1) احلائري

                                                                                                             
 

باتت تضم عشرات اآلالف من الطالب من خمتلف أحناء العامل، وأصبحت مدينة قم 

تعج بالطلبة وباألساتذة الكبار واملرجعيات الكبرية، على خمتلف مشاربهم الفقهية 

واألصولية والتفسريية والرجالية وغريها من العلوم واملعارف األخرى السائدة فيها. 

بني أيدينا تبني عدد طالب العلوم الدينية يف مدينة قم دقيقة ئية هناك أحصا توليس

 ألف طالب. أربعني بشكل دقيق، إال أننا ميكن أن نقدر عددهم بأكثر من 

للمزيد ينظر كتاب )كيف ينبغي ان تكون قم املقدسة( و)قم املقدسة رائدة احلضارة( 

 .)أعلى اهلل مقامه(لإلمام الراحل

ريم بن املوىل حممد جعفر املهرجردي اليزدي احلائري القمي، فقيه هو الشيخ عبد الك (1)

هـ(. جاور مدينة سامراء بعد 1276جليل وعامل كبري وزعيم ديين شريف، ولد سنة )

والسيد  ،إكماله السطوح فحضر فيها على أبرز علمائها، مثل السيد اجملدد الشريازي

إىل   ريازي وغريهم. وسافرواملريزا حممد تقي الش ،حممد الفشاركي األصفهاني

النجف األشرف وكربالء املقدسة مستمرًا على الدرس والتدريس واإلفادة. وكان 

يبجله ويشري إليه ويعرتف بفضله  املريزا حممد تقي الشريازي املرجع الكبري 

ومكانته، حتى أنه أرجع احتياطاته إليه، فلفت ذلك إليه األنظار وأحله مكانة سامية 

هـ( هبط مدينة قم املشرفة بدعوة من رجال العلم 1340، ويف رجب سنة )يف النفوس

 فيها فأسس احلوزة العلمية فيها، بعدما أظهر عزمه الشديد على جعلها مركزًا علميًا
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مل يكن ميتلك حتى الكتب اليت كانت ضرورية لـه للتدريس 

راسات فيها آنذاك، وحمور الد ،والدراسة، مع أنه كان زعيم احلوزة

وتطورت يوما بعد يوم، وذلك لكن مع هذا سارت احلوزة العلمية 

 .إلخالص العاملني وجهودهم

عندما تتوحد اإلمكانات وتتظافر اجلهود سوف تتحقق  ًا،إذ

أما بالنسبة إىل املذاهب، فكل مذهب احلكومة اإلسالمية املوحدة، 

أن الكتب يف بعض وقد ذكرت حر يف قوانينه حبسب سكان املنطقة، 

فكل منطقة تكون  .(1)العمل يف هذا اجملال يقوم على رأي األكثرية

األكثرية فيها من أهل السنة يكون القانون هو رأي مذهب أهل 

السنة مع مراعاة حقوق الشيعة الذين يعيشون إىل جانبهم، وكل 

الشيعة يكون القانون هناك على ضوء من منطقة تكون فيها األكثرية 

 ..املذهب الشيعي مع مراعاة حقوق السنة أيضًاآراء 

 من حقوق األكثرية وهلا املطالبة بذلك.مشروع وهذا حق 

                                                                                                             
 

صول، درر الفوائد يف األ ه:مؤلفاتمن  شأنه يف خدمة اإلسالم وإشادة دعائمه. لـه

تشييع  لـه هـ( وجرى1355لقعدة سنة )تويف يف ذي ا الصالة واملواريث يف الفقه.

  . املعصومة فاطمةالسيدة عظيم ودفن يف رواق حرم 

حكم اإلسالم، مبادئ و) (هكذا حكم اإلسالم)و (احلكم يف اإلسالم)كتاب انظر  (1)

 .أعلى اهلل مقامهوغريها لالمام الراحل  (قيامه، أهدافه، ماهيته
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ليها دلت ع العمل حسب رأي األكثرية :أي ،القاعدة هوهذ

 عن كونها أسلوبًا فضاًل ،بعض األدلة النقلية يف بعض الروايات

 .(1)عقالئيا يضمن حقوق الناس

                

، وكتاب )شورى الفقهاء( مام املؤلفللتفصيل انظر )الشورى يف اإلسالم( لإل (1)

 .لنجله آية اهلل السيد مرتضى الشريازي 
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 الهند قانون الزواج والطالق في

ن : إ(1)اتبقصاحب العحامد مري ينقل السيد سعيد بن السيد 

                

هو السيد األمري حامد حسني ابن األمري السيد حممد قلي املوسوي الكنتوري  (1)

هـ( ونشأ بها نشأة طيبة، وتعلم 1246اللكهنوي اهلندي. ولد يف مدينة لكنهو عام )

على يد والده السيد حممد قلي، ودرس الفقه املبادئ وقرأ املقدمات وعلم الكالم 

واألصول على يد السيد حسني دلدار علي النقوي، ودرس املعقول على يد السيد 

مرتضى، ودرس األدب على يد املفيت السيد حممد عباس. كان كثري التتبع واسع 

اإلطالع واإلحاطة باآلثار واألخبار والرتاث اإلسالمي. أفنى عمره الشريف يف 

ث عن أسرار الديانة والذب عن بيضة اإلسالم وحوزة الدين احلنيف. وصف بأنه البح

كان من أكابر املتكلمني وأعالم علماء الدين وأساطني املناظرين اجملاهدين، وكان 

عالمة حنريرًا ماهرًا بصناعة الكالم واجلدل، حميطًا باألخبار واآلثار، واسع اإلطالع 

ير مثله يف صناعة الكالم واإلحاطة باألخبار واآلثار يف  كثري التتبع دائم املطالعة، مل

عصره. قضى عمره يف الدرس والتصنيف والتأليف واملطالعة. لـه خزانة كتب جليلة 

وحيدة يف لكنهو بل يف بالد اهلند، وهي أحد مفاخر هذا العلم مجع فيها ثالثني ألف 

، وقد بدأ يف إعداد كتاب، بني خمطوط ومطبوع، من نفائس الكتب وجالئل اآلثار

هذه املكتبة والده السيد حممد قلي، وهي تعترب من أهم خزائن  الكتب الشرقية. تويف 

 ( يف لكهنو من بالد اهلند، ودفن بها يف حسينية غفران مآب. لـه 1306عام )هـ

، وإستقصاء مجلة من املؤلفات، منها: عبقات األنوار يف إمامة األئمة األطهار 

يفاء االنتقام يف رد منتهى الكالم، والشريعة الغراء يف الفقه، وأسفار األفحام وإست

األنوار عن وقائع أفضل األسفار، أو الرحلة املكية والسوانح السفرية يف حج البيت 

 .وزيارة األئمة 
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حكومة اهلند أرادت مرة أن تضع قانونًا للزواج والطالق، فطلبوا 

ننا كنا من إ :نه لـهم، فيقول السيدحينها من شاه إيران أن يدّو

ونظمنا  ،الذي كان خيالف شريعتنا املخالفني لذلك القانون

نفسه، وقال  (1)راء، فاستدعاني )نهرو(املظاهرات ضد ذلك اإلج

                

جواهر الل نهرو: زعيم سياسي ورئيس وزراء اهلند سابقًا، وهو ابن الزعيم اهلندي  (1)

تعلم يف بريطانيا وخترج من وم( يف مدينة اهلل آباد، 1889لد عام )موتي الل نهرو. و

م(، 1912جامعة كمربدج، وبعد أن حصل على شهادة احلقوق عاد إىل اهلند عام )

م(، وأصبح من بطانة غاندي ومريديه، دخل 1918وانضم إىل حزب املؤمتر عام )

ي. انتخب سكرتريًا ستعمار الربيطانالسجن مرات عدة لنشاطه الوطين املعادي لال

م(، أصبح الرجل الثاني بعد غاندي، ثم توىل رئاسة 1928عامًا حلزب املؤمتر عام )

 م(، وعني وزيرًا للخارجية يف احلكومة الوطنية املؤقتة عام 1942حزب املؤمتر عام )

م( متيزت سياسة نهرو بالنزعة اإلشرتاكية الدميقراطية، والدعوة إىل اإلستقالل 1946)

قتصادي للهند، والقضاء على حكم األمراء والعمل على رفع املستوى اال التام،

ثم وزيرًا للخارجية بعد قيام مجهورية اهلند  ،نتخب رئيسًا للوزراء مرتنياواإلقطاع. 

تسمت سياسة نهرو بعد ام(، وهو املنصب الذي شغله حلني وفاته. 1950يف عام )

لمي، فكان أحد الداعني لعقد مؤمتر االستقالل بالدعوة إىل احلياد والتعايش الس

م( لدول عدم االحنياز، مع مجال عبد الناصر، وتيتو رئيس 1955باندونج عام )

م( وجه نداء إىل الرئيسني السوفيييت خروشوف 1957يف سنة )ويوغسالفيا. 

م( وقف بوجه 1959واألمريكي إيزنهاور لوقف إجراء التجارب الذرية، ويف عام )

عدة مؤلفات منها )وحدة اهلند( و)حملات إىل تاريخ العامل(  لـه ة.التهديدات الصيني

 م(. 1964و)روسيا السوفيتية( و)سرية ذاتية( تويف عام )
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  ؟لي: ماذا تريدون

( مليون 120ن تعداد املسلمني هنا ما يقارب )إفقلت لـه: 

مثانون وأهل السنة  ،مليونًا أربعنينزيد على حنن الشيعة و، سمةن

فهو بعيد  ،مليونًا، وحنن ال نعتقد بالقانون املدني الذي أصدرمتوه

وأي  :انون خاص قبل هذا، فقال نهروكان لنا ق قدعن اإلسالم، و

مفردات القانون اإلسالمي حول الزواج  لـه قانون؟ فوضحت

فأمره بتدوين ما قلت  ،وكان أحد كّتابه جيلس إىل جانبه ،والطالق

ووعدني حينها أنه سيدرس املوضوع، علمًا أن )نهرو( مل يكن 

، وبعد شهر أصدرت اهلندوس باهلل العظيم ألنه كان منمؤمنا 

احلكومة اهلندية قرارًا يقضي باستثناء األربعني مليون شيعي من 

القانون اهلندي اجلديد، وثبت بذلك حقهم يف العمل على ضوء 

 أحكام مذهبهم.

سوف اإلسالمية الواحدة ن احلكومة إوعلى هذا األساس ف

بالنسبة إىل اختالف املذاهب ألنها تعطي كبرية التواجه مشكلة 

 به ويف جماله.احلرية لكل مذهب حبس

، وما احلكومة سوف يكون لـها رئيس مجهورية ووزراء هوهذ

وعند  ،وفق قرارات يكون الدين اإلسالمي هو احلكم فيها أشبه،

 التعارض نرجع إىل قانون األكثرية مع مراعاة حقوق األقلية أيضًا.
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أن  وما علينا إاّل ،للحل ن هذه املسألة قابلٌةإ :وكما قلنا ًا،إذ

يف كل البالد، حتى لو كانت العاملية ة للحكومة اإلسالمية نوجد نوا

تلك النواة تبدأ بشاب واحد، وال ننسى أن هذا العمل حيتاج إىل 

 الدعم اإلعالمي والتبليغ الواسع.

 الوعي الجماهيريثانياً: 

يلزم االهتمام الشديد ألجل إقامة حكومة إسالمية واحدة 

يف كل أسبوع ميكن أن  ،فمثاًل ي،توسيع اجملال اإلعالمي والتبليغب

الواحدة  احلكومة اإلسالميةفكرة وهدف تصدر نشرة حول 

ذا انتشرت هذه الفكرة ومنى هذا االعتقاد بني الناس إ، فوضرورتها

 فسيكون هناك وعي مجاهريي لقبول هذا الطرح.

، حيث تأتي وما مل نفعل ذلك سوف تتكرر املأساة مرة أخرى

ذا الشعار الذي يطمح إليه كل مسلم فئة أو جمموعة وتستثمر ه

غيور، فينفذ مآربه الشخصية واملشبوهة رافعني شعار اإلسالم زورًا 

 .وبهتانًا

 

 شاهد من التاريخ
إن لدراسة التأريخ واالطالع عليه دورًا مهمًا ينفع يف أمور 

عدة، منها االستفادة من جتارب املاضني عرب جتاوز أخطائهم 

 واستثمار يجناحاتهم.
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تلك التجارب ما يرتبط بفرتة ما بني األمويني والعباسيني.  ومن

وكانوا السبب يف إسقاط احلكومة وثاروا  حتركوا نياملسلمفإن 

تدير الشعب أفضل من  فلماذا مل يقع احلكم يف أيد أمينة ،األموية

احلكم ثلة من العباسيني الذين قاموا بنفس زمام ، بل استلم سابقتها

 تكبها األمويون؟اجلرائم اليت كان ير

 للجواب على ذلك نقول: 

ن بعض املسلمني مل يكن قلة الوعي، فإالسبب يف ذلك إن 

فتصوروا أن أبا مسلم اخلراساني وأبا  ،لديهم وعي إسالمي كامل

سلمة اخلالل واملنصور والسفاح وأشباههم لو تسلموا احلكم 

 ذهبًا، حيث اخندعوا بدعواتهم الكاذبةعليهم فستمطر السماء 

واملطالبة حبقوقهم، ومل يفكروا أن اخلالفة   حببهم آلل حممد

أجدر الناس  وهو دون غريه   من حق اإلمام املعصوم

 .(1) فكيف يسلمونها لغريه؟بل ال حتق لغريه،  ،بها

                

وكان أكثرهم من  ،كان ابتداء أمر الدعوة العباسية النقباء واألشراف يف خراسان (1)

نادى وقد   من شيعة آل البيت  واالعرب الساخطني على احلكم األموي، وكان

فتكاتفوا مع الشيعة يف سبيل إسقاط   العباسيون وأشياعهم بالرضا من آل حممد

، ذه الثورةلـه الدولة األموية، فكان حممد بن علي بن عبد اهلل بن العباس هو املتزعم

األمر بألبنه إبراهيم اإلمام بالقيام مبهمات الدعوة، وقام إبراهيم وقبل وفاته أوصى 

 خراسان ألبي مسلم اخلراساني، ويجنح أبو مسلم اخلراساني يف فأسند مهمة الثورة يف
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 هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى مل يفكروا أن القدرات لو جتمعت بيد شخص 

                                                                                                             
 

إجتذاب مجاهري غفرية من اخلراسانيني. ثم أنفد إىل أبي مسلم اخلراساني لواء النصرة 

وظل السحاب، وكان أبو سلمة اخلالل الكويف الرجل املوثوق به الذي كان يدعو إىل 

الدعوة آلل حممد يف يف الكوفة. فكان هذان الرجالن صاحيب  آل حممد 

سان والكوفة، فلما بلغ أبا مسلم اخلراساني خرب موت إبراهيم اإلمام، بعث اخر

 ،وعبد اهلل بن احلسن، وحممد بن علي بن احلسني ، برسالة إىل اإلمام الصادق

فلما قرأ الكتاب أحرقه  يدعو كل واحد منهم باخلالفة، فبدأ باإلمام الصادق 

وأخربه أن  ا أقبلت الرايات كتب إىل اإلمام الصادق وقال: هذا اجلواب، فلم

: إن اجلواب كما شافهتك، سبعني ألف مقاتل وصل إلينا منتظر أمرك، فقال 

 .فكان األمر كما ذكر

ستوىل أبو مسلم اخلراساني على خراسان والعراق، ثم متت البيعة ألبي عباس او

اخلراساني على جيوش األمويني مسلم  ونتصر بها أباالسفاح بعد معركة الزاب اليت 

ذهبت الشعارات أدراج الرياح، ومل وبعد النتصار الدعوة العباسية هـ(، 133سنة )

بل قاموا بتصفية رجاالت الثورة وقادتها، فبدأوا بأبي سلمة اخلالل  ،تكتف بهذا

دعوا أن اخلوارج قتلته، وكان يومذاك او ،صاحب النفوذ السياسي يف الكوفة فأغتالوه

أبو وكان  ، قتله املنصور العباسي،أبا مسلم اخلراساني واعزه وقمة نفوذه، ثم قتليف 

يومئذ أقوى شخصية سياسية يف خراسان. وأخذ العباسيون كذلك يف مالحقة مسلم 

األمويني يف كل مكان، فقتلوهم وصلبوهم ونبشوا قبورهم وشردوهم يف البلدان 

 مجيعًا. 

 فيوجزه قول الشاعر:   ئمة املعصومنيأما موقف الدعوة العباسية من األ

 تاهلل ما فعلت أمية فيهم                 معشار ما فعلت بين العباس                   
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أثروا بها وألسكرتهم واحد أو حزب واحد أو عائلة واحدة الست

 اإِلْنسانَ  إِنَّ  كما أسكرت الذين من قبلهم، وقد قال اهلل تعاىل:

 .(1)اْستَْغنى هُ ءارَ  أَنْ   لَيَْطغى

من ملك : أنه قال  وورد يف احلديث عن أمري املؤمنني

 ..(2)استأثر

مبادئ اإلسالم يف ونسوا  ، هؤالء نسوا اإلمام املعصوم

 والتعددية ومنح احلريات وعدم االستبداد، احلكم من االستشارة

احلكم جمموعة فاسدة أضاعت مكاسب الثورة على  غتصبفا

 األمويني كلها.. 

ما تبني لديهم احنراف السلطة العباسية مل  ثم بعد ذلك عند

  .فيهاوطمعًا أو رغبة  ،تقاومها األكثرية خوفًا منها

 !أليس ذلك نتيجة عدم الوعي؟

لعنف الداخلي يف أوساط العباسيني ومن بدأت التصفيات واو

والدكتاتورية الستفراد انتيجة أعانهم على الوصول إىل احلكم، 

باحلكم، حتى أن أبا مسلم اخلراساني قائد الثورة ضد واالستبداد 

قال: إن مثلي فاألمويني مل يسلم منها، ولقد عرف أبو مسلم ذلك 

                

 .7 -6سورة العلق:  (1)

 .7987ح 7ف 2ب 4ق 347غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)
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ية فدعا اهلل أن حيييه واخلليفة العباسي كمثل عابد رأى عظام أسد بال

مرة أخرى وملا استجاب اهلل دعاءه أعاده حيًا قفز األسد على العابد 

 !ليفرتسه فقال لـه العابد: أتفرتسين وأنا طلبت من اهلل إحياءك؟

 ،فأجابه األسد: إنك كما أحييتين تستطيع بدعاء واحد أن متيتين

الثورة ما يعرف مبقولة )إن  ولذلك فضلت قتلك قبل أن تقتلين.

ويف  ،طبيعي يف حال غياب الوعي اجلماهرييشيء  (كل أبنائهاتأ

  واحنصارها بفئة واحدة. ،حال عدم توزيع القدرة

معرفة الطريق الطبيعي املؤدي إىل إقامة  علينا: يلزم ،ًاإذ

وذلك يتم بتنمية  ،حكومة إسالمية واحدة وفق األسلوب اإلهلي

يت تؤدي إىل تكوين احلركات الرفض ، والوعي لدى اجلماهري

، واليت ـ غالبًا ـ ما األنظمة اجلائرة احلاكمة يف البالد اإلسالمية

كما  ،تستغل الدين ونصرة املظلومني كشعار حتصل فيه على مبتغاها

 يلزم أن يكون أساس احلكم مبتنيا على نظام التعددية واالستشارة.

 خيريةالمؤسسات الإنشاء ثالثاً: 

في، بل يلزم نشر اخلدمات اإلنسانية نشر الوعي بوحده ال يك

يف أوساط اجملتمع، حتى يتمكن اجملتمع من املطالبة حبكومة واحدة 

 عاملية.

مثل صناديق  ،إنشاء مؤسسات خريية عامة املنفعةفيلزم 
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فوجدنا أن هذه  ،اخلريية، وإننا جربنا هذه الطريقةاإلعانة املادية 

 اخلدمة لـها أهمية بالغة بني الناس.

حيث كان الناس يأتون بأمواتهم  املقدسة كربالءمدينة  يف فمثاًل

كناف البالد، مل يكن هناك العدد الكايف من أمن أطراف و

ديث احلودار  ،األصدقاءتسالت( فاجتمعنا يومًا يف منزل أحد غ)امل

بعض فقال  ،يف املدينةبناء مغتسل كبري ضرورة خبصوص 

ن ذلك ليس إو ،ل كثريةإن هذا البناء حيتاج إىل أموا :احلاضرون

م إن قّدو ،املالجبمع عليكم بل هو مقدور ف :قدور، فقلت لـهمبامل

 .فاقبلوها منهمشاركة منه يف هذا املشروع عشرة فلوس شخص 

مت وهكذا وبعد بذل اجلهود وإبالغ اخلريين بأهمية هذا العمل 

املغتسل يف منطقة )باب اخلان( علمًا أن تكاليف إنشاء ذلك أخريًا 

بلغت يف وقتها آالف الدنانري، وهي كانت من تلك ملشروع والبناء ا

علمية كما مت وبنفس الطريقة إنشاء مدرسة  التربعات القليلة.

ومشاريع  ،واليت ال تزال موجودة إىل اآلن (1)مية(ي)السل مسيت بـ

                

علي تقي هـ( تقع يف زقاق جامع املريزا  1250املدرسة السليمية: تأسست سنة ) (1)

تشتمل على طابقني غري أن مساحتها صغرية، وحتتوي على ثالث عشرة  الطباطبائي،

غرفة. خصص املؤسس رواتب شهرية للطلبة املتعلمني فيها، وكان أشهر املدرسني 

جملة كانت تصدر فيها فيها الشيخ يوسف اخلراساني، والسيد حممد علي البحراني. 

 .205الء: صتراث كربراجع )األخالق واآلداب(. 
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 أخرى على هذا الغرار.

صالة اجلماعة اليت كانت تقام بإمامة  بعد انتهاءمرة ووحدث 

قام الشيخ  احلسني مام يف حرم اإل  (1) ملرحوم والديا

                

ريزا مهدي بن املريزا حبيب اهلل بن السيد آقا بزرك بن السيد مريزا حممود بن ملا وه (1)

السيد إمساعيل احلسيين الشريازي، فوالد السيد املريزا مهدي هو ابن أخ اجملدد 

هـ( وظل 1304مدينة كربالء سنة ) د يفول ،ةهريلشالشريازي صاحب ثورة التنباك ا

ابه األوىل، فدرس على أساتذتها مقدمات العلوم من حنو وصرف بها إىل سنني شب

وحساب ومنطق وسطوح الفقه واألصول، ثم سافر إىل سامراء واشتغل فيها بالبحث 

ثم إىل مدينة الكاظمية املشرفة، سافر بعدها إىل  ،والتحقيق والتدريس لفرتة طويلة

الدرس والبحث، إىل أن  من الزمن مواصاًل ةفرت فيهابقي ء املقدسة والربك ةنمدي

 انتقل إىل النجف األشرف وأقام بها ما يقرب من عشرين عامًا.

ارج على فحول العلماء واملراجع يف عصره أمثال: السيد املريزا علي آغا خلا سرد

ني مداهلاا رضا غيجنل اجملدد الشريازي، والشيخ حممد تقي الشريازي، والعالمة اآل

حممد كاظم الطباطبائي اليزدي صاحب )العروة ح الفقيه(، والسيد امصب)احب ص

ضر يف كربالء املقدسة حبثًا علميًا يف غاية األهمية يسمى حي ناالوثقى( وغريهم. وك

وكان البحث يضم   ببحث الـ)كمباني( حتت رعاية املرحوم السيد حسني القمي

هـ( 1366) اة السيد القمي سنةفو دعكربالء. ب ن يفيتهداجمل هرياشمو برمجعًا من أكا

استقل بالبحث والتدريس واضطلع مبسؤولية املرجعية الدينية ورجع الناس إليه يف أمر 

 التقليد.

هـ( 1360شارك يف ثورة العشرين، ويف سنة )أنه له مواقف سياسية شهرية أهمها: 

أفتى بطرد اإليجنليز من العراق، ويف نهاية اخلمسينات وقف بوجه املد الشيوعي 

ريهم، كما وقف بوجه املد الشيوعي يف عهد حكومة عبد الكريم وأصدر فتوى بتكف

إىل استنهاض همم مراجع الدين الكبار يف النجف   قاسم يف العراق، وبادر
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إننا نريد أن ، املؤمنونوقال: أيها الناس   عبد الرحيم القمي

ونريد من كل واحد منكم أن يأتي لنا بطابوقة  دينية، مدرسةنبين 

 وبعد مضي شهور أنشئت املدرسة واكتملت ،على األقلواحدة 

 .منهابربكة مشاركات الناس حتى القليلة 

هناك صندوقًا خرييًا  ناإىل أملانيا وأوجد ناواآلن لو ذهب

 ،ومركز تثقيفي ،دورية ونشرة ،وإىل جانبه جريدة ،إسالميًا

جاد من أجل غرس نواة للحكومة اإلسالمية بشكل عمل نو

لنشر ون ذلك سيكون نواة أوىل لتمهيد الطريق إ، فالواحدة

 ،أخرى يف أمريكا وعلى هذا الشكل إذا أوجدت نواة ،اإلسالم

فإن هذه النواة ستكرب بلطف وغريها،  وأخرى يف بريطانيا وفرنسا

                                                                                                             
 

قوي إزاء اخلطر اإلحلادي على العراق، فالتقى باملرجع  موحداألشرف الختاذ موقف 

ري فبتك هريةالش هاتوف وأصدر األخري  الديين الكبري السيد حمسن احلكيم 

 لشيوعية.ا

على تعليقة والوجيزة، وذخرية الصلحاء، وذخرية العباد،  مؤلفات منها: ةدع هل

 لف العلوم.تخم كشكول يفوضا، رلاه فقرسالة حول ، والعروة الوثقى

هـ( وشيع جثمانه يف 1380ثامن والعشرين من شهر شعبان سنة )ال يف  يفوت

دفن يف مقربة العامل اجملاهد الشيخ املريزا موكب مهيب قلما شهدت كربالء مثله، و

الطاهرة  وحهرعلى يمت وأق ة،يفشرحممد تقي الشريازي يف صحن الروضة احلسينية ال

 جمالس الفاحتة والتأبني مبشاركة خمتلف فئات وطبقات اجملتمع استمرت لعدة أشهر.
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يف بالد  حتى تقام احلكومة اإلسالمية املوحدة ،اهلل يومًا بعد يوم

يف خمتلف دول املؤسسات واملنظمات علمًا بأن إقامة املسلمني. 

خالل فرتة وجيزة العامل ليست يف غاية الصعوبة، بل ميكن يف 

 .(1) لو تضافرت اجلهود وبذلنا يف سبيلها اهلمةاؤها، إنش

 وجد من جد  
إمنا سراة الناس أولو األحالم الرغيبة  :قال أمري املؤمنني 

 .(2)واهلمم الشريفة وذوو النبل

أشرف الشيم رعاية الود، وأحسن اهلمم أيضًا:  وقال 

 .(3)إيجناز الوعد

 .(4)مم الباليةالشرف باهلمم العالية ال بالر :وقال 

 .(5)من شرفت همته عظمت قيمته :وقال 

 درس يف كان ي األدباء واملؤلفني أحدومؤلفات ينقل أن كتب 

هذا على الرغم من املعاناة  ،العاملمن أشهر جامعات ( جامعة 58)

نه فقد بصره أحتى  ،حياتهوالعوز الذي اتسمت به نشأته وبداية 

                

 .مام الراحل ) أعلى اهلل مقامه(( لإلالقطرات والذرات) نظر كتابي (1)

  .8493ح 1ف 4ب 5ق 377غرر احلكم: ص (2)

 .9424ح 1ف 2ب 6ق 413غرر احلكم: ص (3)

 .10273ح 8ف 4ب 6ق 448غرر احلكم: ص (4)

 .10278 ح 8ف 4ب 6ق 448غرر احلكم: ص (5)
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قرنها و، أنه كان ذا همة عاليةمبا  من عمره، ولكنهالثالثة يف وهو 

أوصله إىل منصب وزير الرتبية فكل ذلك  ،باجلد واالجتهاد

 .(1)والتعليم يف مصر

  !ولرمبا يقول القارئ وهل ميكن هذا؟

والدليل هو وجود هذا الشخص وكثريين من  ،إنه ممكن ،نعم

 ارتقى رغم كونه بصريًا لكنهفأمثاله وصلوا إىل مراتب عالية، 

 .جات السامية شيئًا فشيئًاالدر

وليس بعيدًا أن يكون لألخرس واألصم واألعمى دور مهم يف 

 : قد قيل هفإن ،احلياة

 ..من جد وجد

 ..ومن جل وجل

 .(2)ومن أكثر الطرق يوشك أن يسمع اجلواب

                

م( أديب وناقد مصري كبري، 1973ـ 1889هو الكاتب املصري املعروف طه حسني ) (1)

يد، فقد بصره طفاًل، درس يف األزهر لد بالصعلقب بعميد األدب العربي، ُو

واجلامعة األهلية ويف فرنسا، أسس جامعة األسكندرية وتوىل إدارتها عام 

م(، وأسس جامعة عني مشس، لـه 1950ني وزيرًا للمعارف سنة )م(، ُع1943)

منها: ذكرى أبي العالء املعري، وابن خلدون، ومع املتنيب، وعلى عديدة مؤلفات 

 ها. هامش السرية وغري

 مثل مشهور. (2)
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 .(1)من استدام قرع الباب وجّل وجل :وقال أمري املؤمنني 

لو وظفنا شبابنا ذا ل ؛ولدينا جتربة طويلة يف هذا الباب

واستفدنا من قدرات اآلخرين يف هذا الطريق لوصلنا  ،هموقدرات

 إىل النتيجة.

 لماذا أنا مسلم؟

ذكر  ملاذا أنا مسلم؟ :كتب أحد املصريني كتابًا حتت عنوان

 :فيه

،  ن أبا سفيان جاء مرة جبيشه حملاربة الرسول األعظمإ

خيربونه عن   لرسولادخل بعض املسلمني على ويف تلك األيام 

ن املستطلعني إحيث عليهم، لقد انتصرنا  :قالواف جيش األعداء

ن أبا سفيان وجيشه باتوا البارحة جياعًا ال بأملعسكر العدو وافونا 

فإنهم األكل وهؤالء الكفار حينما ال جيدون  ،ميلكون ما يأكلون

 .سيضعفون وال يستطيعون حماربتنا

إن هذا العمل ليس  :ا معناه ــ مب  فقال لـهم رسول اهلل

فإن احلرب شيء والرمحة  ؛حربيف معهم كنا صحيحًا حتى لو 

 اإلنسانية شيء آخر.

                

 إجابة الدعاء وموجباتها. 3758ح 193غرر احلكم ودرر الكلم: ص (1)
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 !!بإرسال الطعام إىل املشركني  الرسول األعظمفأمر 

أرسل لـهم كل هذا،   ن الرسولأفلما رأى الكفار 

وكانت  (1)َوَلّما ُسِقَط َفَي َأْيِديِهْم :يقول القرآنأصبحوا كما 

 . النتيجة أن نصف جيش الكفار تركوا حماربة الرسول

 اتبع نفس األسلوب مع احلر  كما أن اإلمام احلسني

سجل لنفسه العظمة والقدسية والعفو ، و)رضوان اهلل عليه(الرياحي 

اخلطباء آالف يذكره والسماحة على طول التاريخ، وإىل يومنا هذا 

 يف اإلرشاد:  يخ املفيد روى الش .بكل اعتزاز فوق املنابر

ر بن يزيد التميمي حتى وجاء القوم زهاء ألف فارس مع احُل

 ّر الظهرية واحلسني يف َح وقف هو وخيله مقابل احلسني 

  :لفتيانه فقال احلسني  ،وأصحابه معتمون متقلدو أسيافهم

ورشفوا اخليل ترشيفا ،أسقوا القوم وأرووهم من املاء.!! 

ثم يدنونها  ،وا ميلئون القصاع والطساس من املاءوأقبل ،ففعلوا

عزلت عنه  أو مخسًا أو أربعًا فإذا عب فيها ثالثًا ،من الفرس

 حتى سقوها كلها.  ،وسقوا آخر

فجئت  ،كنت مع احلر يومئذ :فقال علي بن الطعان احملاربي

                

 .149سورة األعراف:  (1)
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ما بي   فلما رأى احلسني ،يف آخر من جاء من أصحابه

والراوية عندي السقاء  أنخ الراوية :قال ،وبفرسي من العطش

  :ثم قال

يا ابن أخي أنخ اجلمل فقال ،فأخنته: اشرب  فجعلت كلما

 اخنث السقاء :شربت سال املاء من السقاء فقال احلسني 

فشربت وسقيت  ،فقام فخنثه ،فلم أدر كيف أفعل ،اعطفه :أي

 .(1)فرسي

يش احلر مل يعط جل  ن اإلمام احلسنيأومن الواضح لو 

املاء ملات نصف جيشه عطشًا، وباملقابل رمبا كان يبقى املاء مع 

، ملا اشتد بالنساء إىل ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء  احلسني

العطش الشديد الذي أخذ منهم  واألطفال وعسكر احلسني 

 تهاثبت للعامل بعمله هذا إنساني  لكن اإلمام كل مأخذ،

  وعظمته ومسو رسالته.

أتباع السجايا املمدوحة واألخالق احلسنة يجندها أيضًا يف وهذه 

 والفقهاء الكرام، املراجع العظاموعلى رأسهم  أهل البيت 

  .تالمذة مدرسة العرتة الطاهرة فهم 

 

                

 .باب ذكر اإلمام بعد احلسن   78ص 2االرشاد: ج (1)
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 إدارة السيد أبي الحسن األصفهاني

جاء من بلده سوريا إىل   (1) كان السيد حمسن األمني

، وكان بعد ذلك (2)تقريبا سنة  عنيأربالنجف األشرف للزيارة قبل 

 يف مشهد، ثم عاد إىل سوريا.  زار مرقد اإلمام الرضا

لكن حينما رجع أخذ يدعو إىل تقليد السيد أبي احلسن 

                

هو السيد حمسن ابن السيد عبد الكريم ابن السيد علي ابن السيد حممد األمني املنتهي  (1)

زين بن احلسني لدمعة ابن زيد الشهيد ابن اإلمام علي نسبه إىل احلسني ذي ا

للهجرة(. عرفت 1284، ولد يف قرية شقراء من بالد جبل عامل سنة )العابدين

العشرية بآل األمني نسبة إىل السيد حممد األمني ابن السيد أبي احلسن موسى. تعلم 

ط رأسه يف دار القراءة والكتابة وهو يف سن مبكر مل يتجاوز السبع سنني عند مسق

الكتاتيب، ثم نزل النجف األشرف وشرع يف الدرس والتدريس، فدرس على يد 

والسيد أمحد  ،السيد علي ابن السيد حممود األمني :مجلة من العلماء أمثال

الكربالئي، والشيخ مال كاظم اخلراساني صاحب )الكفاية(، والشيخ آغا رضا 

مد طه يجنف الذي قرأ على يده الفقه اهلمداني صاحب )مصباح الفقيه(، والشيخ حم

: وهو من أهم مصنفاته وهو الشيعةمن املؤلفات كتب كثرية منها: أعيان  لـه خارجًا.

مطبوع، ونقض الوشيعة، ولواعج األشجان، وأساس الشريعة وكشف الغامض يف 

أحكام الفرائض، وكشف اإلرتياب يف اتباع حممد بن عبد الوهاب، وغريها، مل يكن 

صلحًا من الدرجة األوىل. وإمنا كان أيضًا ُم ،ألمني مؤرخًا موضوعيًا فحسبالسيد ا

تويف يف دمشق عام ، وكان السيد مع هذا وذاك يدعو كثريًا إىل الوحدة اإلسالمية

 . زينب  ةهـ(، ودفن عند مقام السيد1372)

 هذا التاريخ حبسب توقيت التأليف، كما هو واضح. (2)
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فسأله أحد األشخاص: ملاذا أخذت تدعو  (1) األصفهاني

                

 ،بن السيد حممد بن السيد عبد احلميد املوسوي األصفهانيهو السيد أبو احلسن  (1)

شخصية فذة، ذو عبقرية نادرة، فريد دهره، ووحيد عصره، حامل لواء الشيعة، من 

فحول علماء عصره. كان حمققًا مدققًا فقيهًا أصوليًا خبريًا برتاجم الرجال وسري 

 ولد سنة اخلري.  التأريخ، جليل القدر عظيم املنزلة، حوى صفات الكمال وخصال

أقام يف وورد إىل النجف األشرف أواخر القرن الثالث عشر،  ،هـ( يف أصفهان1284)

، وبعد وفاة السيد حممد كاظم ينهل من معني علمائها مدةاملقدسة كربالء 

 للزعامة الدينية، وبعد وفاة الشيخ أمحد كاشف الغطاء رشح اليزدي

لزعامة الدينية والرئاسة الروحية بال منازع، أصبحت لـه ا واملريزا حسني النائيين

وسار حديثه يف األوساط، وطبقت شهرته اآلفاق، حتى انيطت به القيادة الفكرية 

واملرجعية العامة يف التقليد، فقام بأعبائها، واستقل بإدارتها، وتكفل بتسيري شؤون 

ن واالفغان املعاهد العلمية وحوزات التدريس يف إيران والعراق واهلند وباكستا

وعارض  ،شارك يف احلركة الدستورية يف إيران كما شارك يف ثورة العشرينوغريها. 

كان جملس درسه ملتقى البارزين من رجال تنصيب فيصل األول ملكًا على العراق. 

 العلم والفضالء أينما حل.

لة ذكر ترمجته صاحب كتاب )نقباء البشر(: فقال: مل يرتك السيد األصفهاني إاّل رسا

الرسالة ترك عّدة مؤلفات منها: عملية، لكن صاحب موسوعة مؤلفي اإلمامية قال: 

وسيلة النجاة، شـرح كفاية األصول، حاشية علـى العروة الوثقى، حاشية العملية 

، ورسالة ترمجة املقلدين، وحاشية ذخرية على تبصرة املتعلمني، منتخب الرسائل

وحاشية منتخب الرسائل، وحاشية يجناة  العباد ليوم املعاد، وحاشية املناسك،

 الصياد، وغريها من الكتب األخرى. 

شيع و ،هـ( يف الكاظمية1365يف ذي احلجة عام ) السيد األصفهاني  تويف

 ودفن يف الصحن الغروي الشريف.  ،إىل النجف الطاهر تشييعًا مهيبًا جثمانه
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ما عدت من العراق، يف حني أن هناك  بعدلتقليد السيد األصفهاني 

لعلماء ولرمبا كان أعلم من السيد أبي احلسن )فالنًا( من ا

 ؟ األصفهاني

ن الشخص الذي تعنيه ليس لـه القدرة إفقال لـه السيد األمني: 

 .على إدارة شؤون الشيعة

 فقال لـه: ملاذا؟ 

 :، قاللـه السيد األمني هذه القصة ذكرف

 النجف األشرف أرسل لي السيد مدينة حينما وصلت إىل 

يف عصر ذلك اليوم رسالة يذكر فيها أنه  هاني أبو احلسن األصف

سيزورني، وفعاًل جاء لزيارتي يف الليل، ودعاني لتناول الغداء يف 

وأبقاني ضيفه ملدة ثالثة أيام بلياليها، وكان  ،اليوم الثاني يف منزله

حيضر إىل تلك املائدة أصدقائه أيضًا، وبعد ثالثة أيام سألين السيد 

  ؟يف سفر القادم أقصدهالذي  املكانأبو احلسن عن 

بعد زيارة  مشهد املقدسةمدينة فقلت لـه: أريد السفر إىل 

 العتبات العاليات يف العراق..

تعزم على وقت ثم قال لي: يف أي  ،فأعطاني مقدارًا من املال

 السفر؟ 

 .فقلت لـه: يوم كذا

ن تذهب أاملقدسة كربالء إىل فقال لي: أرجو منك إذا وصلت 
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 .وكيلي فالن إىل منزل

 .فقلت لـه: إن شاء اهلل

صار معلومًا لدي أن السيد قد املقدسة فلما وصلت إىل كربالء 

أرسل خربًا إىل وكيله، الذي استقبلين يف )كراج كربالء( 

وأخرب الطلبة بأن إحدى الشخصيات  ،واصطحبين إىل منزله

 ..اإلسالمية قد قدم من سوريا ودعاهم لزيارتي

أرسلوا خربًا املشرفة الذهاب إىل الكاظمية  عندما أردتهكذا و

إىل هناك، وحينما وصلت القيت مثل ما القيت من استقبال 

يف كل مدينة أمر بها حتى  ،واحرتام يف كربالء، واستمر احلال هكذا

 .اإلمام الرضا  وصلت مشهد

 ، هلالقدرة والكفاءة على اإلدارة واملرجعية لـه انظر أيهماف

أم  ،الذي  يهتم بي وبغريي هذا االهتمام البالغاألصفهاني السيد 

 ؟ ذلك الشخص الذي هو بعيد عن كل هذه االهتمامات

  وفاء السيد األصفهاني

نه أ األصفهاني يف أحوال السيد أبي احلسن أيضًا يذكر و

يف أحواله أنه يروى حيث  .حتى ألبسط الناس كان شديد الوفاء

ليزور اإلمامني  ،قيادته للمرجعية يف أياماملقدسة سافر إىل الكاظمية 

، ثم سأل بعض أصدقائه قائاًل: كان هناك كاسب  الكاظمني
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 ، حيثقبل ثالثني سنةالشريف باب الصحن جيلس قرب بسيط 

هو كنت أشرتي منه بعض األشياء حني كنت طالبًا يف احلوزة، فهل 

 ؟إىل اآلن موجود

ر طاعنًا وقد شاخ وكرب وصاتفقدته فوجدوه فبادرت مجاعة و

، أن يراك ن السيد أبا احلسن األصفهاني يريدإيف السن، فقيل لـه: 

 ؟هل تذكرني :، فقال السيد للرجلملبيًا دعوة السيدفجاء الرجل 

 .كال أتذكر :أجاب الرجل

أنا فأتذكر، وأيضًا أتذكر أنك كنت تقول  االسيد: أم فقال

عائلتك نك ال متلك دارًا، وكنت يف ضيق من اإلجيار، وألي: ب

 كبرية، فهل احلال كذلك اآلن؟

وقد  ،ن عدة من بناتي قد تزوجنإ ،ال يا سيدناكقال الرجل: 

 زالت مستأجرة.  أما داري فال ،مسئولييتخفت 

 فقال لـه السيد: اذهب واشرت دارًا، وعلّي مساعدتك.

 وبالفعل ذهب الرجل واشرتى دارًا وساعده السيد من بيت املال.

فاته الوفاء حتى بعد ثالثني سنة، من ص  فكان السيد

وحتى مع الكاسب البسيط، الذي كان يشرتي منه بعض احلاجات 

 يف وقت ما.

ن احلركة اإلسالمية العاملية، إذا أرادت حبق وإخالص إنعم، 
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األمة من براثن  إلنقاذمجع كلمة املسلمني من خمتلف أحناء البالد 

عليها أن واحدة،  ولتشكيل حكومة إسالميةالكفار واملستعمرين، 

)صلوات اهلل وسالمه واألئمة األطهار   تتخلق بأخالق رسول اهلل

)أعلى اهلل ومن سار على نهجهم من مراجعنا الكرام  عليهم أمجعني(

 .مقامهم(

مع الناس وجل ه األعمال الصاحلة،نسأل اهلل أن يوفقنا لـهذ

 حتت لواء اإلسالم واخلري واحملبة.

واحلمد هلل  ،واحلمد هلل على اإلسالم ،احلمد هلل على اإلميان

على اإلحسان، واحلمد هلل على االمتنان، واحلمد هلل على القرآن، 

واحلمد هلل الذي هدانا لـهذا   علينا مبحمد واحلمد هلل الذي مّن

والعاقبة  ،واحلمد هلل رب العاملني ،ن هدانا اهللأوما كنا لنهتدي لوال 

 .وآله الطيبني الطاهرين، وصلى اهلل على حممد للمتقني

 

 من هدي القرآن الحكيم

 إقامة الحكومة اإلسالمية

ِإنَّا َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس قال تعاىل: 
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 .(1)ِبَما َأَراَك اهلُل

ِإْن َذِلُكْم ِبَأنَُّه ِإَذا ُدِعَي اهلُل َوْحَدُه َكَفْرُتْم َووجل:  وقال عز

 .(2)ُيْشَرْك ِبِه ُتْؤِمُنوا َفاْلُحْكُم هلِل اْلَعِليِّ اْلَكِبرِي

ِت واَاُقِل اهلُل َأْعَلُم ِبَما َلِبُثوا لـه َغْيُب السََّموقال سبحانه: 

َواألْرِض َأْبِصْر ِبِه َوَأْسِمْع َما لـهْم ِمْن ُدوِنِه ِمْن َوِليٍّ َواَل ُيْشِرُك ِفي 

 .(3)ُحْكِمِه َأَحدًا

 الوعي اإلسالمينشر 

َرُسواًل َيْتُلو  َقْد َأْنَزَل اهلُل ِإَلْيُكْم ِذْكرًا قال جل وعال: 

َعَلْيُكْم آَياِت اهلِل ُمَبيَِّناٍت ِلُيْخِرَج الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت ِمَن 

 .(4)الظُُّلَماِت ِإَلى النُّوِر

 لنَّاِس َوُهًدى َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم َهَذا َبَصاِئُر ِلوقال تعاىل: 

 .(5)ُيوِقُنوَن

َوَما َأْرَسْلَناَك ِإاَل َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشريًا َوَنِذيرًا وجل:  وقال عز

                

 .105سورة النساء:  (1)

 .12سورة غافر:  (2)

 .26كهف: سورة ال (3)

 .11ـ 10سورة الطالق:  (4)

 .20سورة اجلاثية:  (5)



 
 

72 

 .(1)َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن

 

 التوكل على هللا في كل األعمال

 .(2)َفُهَو َحْسُبُهَوَمْن َيَتَوكَّْل َعَلى اهلِل قال سبحانه: 

 .(3)َوَكَفى ِباهلِل َوِلّيًا َوَكَفى ِباهلِل َنِصريًاوقال جل وعال: 

َفَأْعِرْض َعْنُهْم َوَتَوكَّْل َعَلى اهلِل َوَكَفى ِباهلِل وقال تعاىل: 

 .(4)َوِكياًل

 

 كل مسلم مسؤول عن إقامة الدين

 َوَلَنْسَئَلنََّل ِإَلْيِهْم َ الَِّذيَن ُأْرِس َفَلَنْسَئَلنَّ وجل:  قال عز

 .(5)اْلُمْرَسِلنَي

 .(6)ُلوَنؤَوِقُفوُهْم ِإنَُّهْم َمسُْوقال سبحانه: 

                

 .28سورة سبأ:  (1)

 .3سورة الطالق:  (2)

 .45سورة النساء:  (3)

 .81سورة النساء:  (4)

 .6سورة األعراف:  (5)

 .34سورة الصافات:  (6)
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َعمَّا َكاُنوا  َأْجَمِعنَي  َلَنْسَئَلنَُّهْمَفَوَربَِّك وقال جل وعال: 

 .(1)َيْعَمُلوَن

 المسلمون أمة واحدة

 َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم  ِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّةقال تعاىل: 

 .(2)َفاْعُبُدوِن

 . (3)ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌةوجل:  وقال عز

 َوِإنَّ َهِذِه ُأمَُّتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم وقال تعاىل: 

 . (4)َفاتَُّقوِن

                

 .93ـ92سورة احلجر:  (1)

 .92سورة األنبياء:  (2)

 .10سورة احلجرات:  (3)

 .52املؤمنني: سورة  (4)
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 من هدي السنة المطهرة

 العترةاتباع الكتاب و

َهاِديًا  ِإنَّ اللََّه َبَعَث َرُسواًل :املؤمننيقال اإلمام أمري 

َوِإنَّ اْلُمْبَتَدَعاِت  ،ال َيْهِلُك َعْنُه ِإال َهاِلٌك ،َوَأْمٍر َقاِئٍم ،ِبِكَتاٍب َناِطٍق

َوِإنَّ ِفي ُسْلَطاِن اهلل  ،اْلُمَشبََّهاِت ُهنَّ اْلُمْهِلَكاُت ِإال َما َحِفَظ اهلُل ِمْنَها

 .(1)«َفَأْعُطوُه َطاَعَتُكْم َغْيَر ُمَلوََّمٍة َوال ُمْسَتْكَرٍه ِبَها ،ُكْمِعْصَمًة أَلْمِر

ِباْلَحقِّ ِلُيْخِرَج ِعَباَدُه ِمْن  َفَبَعَث اهلُل ُمَحمَّدًا  :وقال

َوِمْن َطاَعِة الشَّْيَطاِن ِإَلى َطاَعِتِه ِبُقْرآٍن َقْد  ،ِعَباَدِة اأَلْوَثاِن ِإَلى ِعَباَدِتِه

 .(2)َنُه َوَأْحَكَمُهَبيَّ

ما فوض اهلل إىل أحٍد  ،واهلل ال  :وقال اإلمام الصادق

ِإنَّا وجل:  قال عز ،واىل األئمة من خلقه إال إىل رسول اهلل

وهي  (3)َأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ِلَتْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِبَما َأَراَك اهلُل

 .  (4) جارية يف األوصياء

                

عند مسري أصحاب اجلمل إىل   لـه من خطبة 169 :نهج البالغة، اخلطب (1)

 البصرة..

 يبني فيها الغاية من البعثة..  لـه من خطبة 147 :نهج البالغة، اخلطب (2)

 .105سورة النساء:  (3)

 .8ح باب التفويض إىل رسول اهلل  268ص 1الكايف: ج (4)
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 نشر العلم والوعي

 من نشر علمًا فله مثل أجر من : » قال رسول اهلل

 .(1)«عمل به

 .أربعة تلزم كل ذي حجى وعقٍل من أميت :وقال 

 يا رسول اهلل ما هّن؟  :قيل 

 .(2)استماع العلم، وحفظه، ونشره، والعمل به قال:

يا .. : أمري املؤمنني كان فيما أوصى به رسول اهلل و

ثالث من حقائق اإلميان: اإلنفاق يف اإلقتار، وإنصاف  ،علي

 .(3)نفسك، وبذل العلم للمتعلم منالناس 

 

 المسلمون أمة واحدة

اجلماعة، وإّياكم  معيد اهلل : » قال اإلمام أمري املؤمنني

 . (4)«والفرقة

                

 .21408ح 8ب 301ص 17جمستدرك الوسائل:  (1)

 يف قصار هذه املعاني. باب ما روي عنه  57حتف العقول: ص (2)

 .121باب الثالثة ح 125ص 1اخلصال: ج (3)

وفيه يبني بعض أحكام الدين ويكشف   لـه من كالم 127نهج البالغة: اخلطب  (4)

 للخوارج الشبهة..
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 .(1) ولتجتمع كلمتكم : وقال

يت أن يكثر أخوف ما أخاف على أم : وقال رسول اهلل

 .(2)لـهم املال فيتحاسدون ويقتتلون

ب وأم، أ خوة بنوإإمنا املؤمنون  : وقال اإلمام الصادق

 .(3)وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر لـه اآلخرون

 ،ما حتابوا ؛ال تزال أميت خبري : قال رسول اهللو

وا وأقام ،واجتنبوا احلرام، وقروا الضيف ،وأّدوا األمانة ،وتهادوا

 . (4)الصالة

ما مل  ،كنفهيف ال تزال هذه األمة حتت يد اهلل و: » وقال

ومل يزل علماؤها فجارها، وما مل يهن  ،هاءيداهن قراؤها أمرا

ثم سلط  ،فإذا فعلوا ذلك رفع اهلل عنهم يده ،خيارها أشرارها

فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم بالفاقة  عليهم جبابرتهم

 .(5)«والفقر

                

 .31ب 36ص 34حبار األنوار: ج (1)

 جاء يف احلسد.ما باب  127النواظر: ص زهةنتنبيه اخلواطر و (2)

 .1باب أخوة املؤمنني بعضهم لبعض ح 165ص 2الكايف: ج (3)

 .20434ح 23ب 254ص 15وسائل الشيعة: ج (4)

 باب العتاب. 84ص 1جتنبيه اخلواطر ونزهة النواظر:  (5)
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ال تزال أميت خبري ما مل يتخاونوا، وأّدوا »أيضًا:   وقال

ذا مل يفعلوا ذلك ابتلوا بالقحط وإ ،األمانة وآتوا الزكاة

 .(1)«والسنني

 

 الخالف والفرقة

 .(2)اخللف مثار احلروب : أمري املؤمننيقال 

 .(3)األمور املنتظمة يفسدها اخلالف :وقال 

وضعوا تيجان  ،عّرجوا عن طريق املنافرة : وقال

 .(4)املفاخرة

 .(5)الزموا اجلماعة واجتنبوا الفرقة :وقال 
 

                

 .11428ح 3ب 25ص 9وسائل الشيعة: ج (1)

 .10712ح 13ف 5ب 6ق 466غرر احلكم ودرر الكلم: ص (2)

 .10714ح 13ف 5ب 6ق 466غرر احلكم ودرر الكلم: ص (3)

 .10721ح 13ف 5ب 6ق 466غرر احلكم ودرر الكلم: ص (4)

 .10715ح 13ف 5ب 6ق 466غرر احلكم ودرر الكلم: ص (5)
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