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احلمـــد هلل رب العـــاملني  وصـــلحم اهلل علـــحم امـــد وللـــا اللـــاهرين  ولع ـــ  اهلل علـــحم أعـــدا هم 
 أمجعني.
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 كلمة الناشر

 

 
 
 اإلنسان بلبيعتا يعشق احلقيق  ويدافع ع ها..

 ويصبو اىل املعرف  وال حييد ع ها..
اخللفيــــاو الوا عيــــ  هــــإل الــــر هســــريي اإلنســــان وير،ــــا  وهعليــــا الــــرو  املع ويــــ   فاحلقــــا ق و 

 والدافع حنو العمل واالستقام  أمام احملن واملعضالو.
 فمن عرف احلقيق  يعزي عليا ان يرت،ها..

 ومن شخيص الباطل ال يه أ إال بعد دحره وإماهتا..
خمتلـ  السـبل  واهبعـوا ،ـل اللـر  لذلك من يراجع التاريخ يشـاهد أعـداا اإلسـالم ااـذوا 

واألساليب امللتوي  للمـ  ،ـل ا ـر أصـيل  وإماهـ  ،ـل عالمـ  سـليم  هسـتليع ان هعلـإل صـور  
وا عيـــ  ملـــا هـــو حـــق وصـــنيا  حـــه يعـــيف اإلنســـان مل هيـــا واـــب   فا ـــدا ألبســـ  املع ويـــاو 

 واملقوماو احملر، .
لــــــحم احلقيقــــــ   ختلــــــ  ومــــــن أســــــباب مــــــوو الــــــرو  املع ويــــــ  او  فقا ــــــا هــــــو التســــــرت ع

 املمارساو  ،ما ان انعدام اللر  اإلجيايب الب اا هو اآل ر ال يقلي هأ ريا عن األول.
..وألجل ذلك  ـام ااحـ  اإلمـام الشـريادا  دام  لـاذ وأ ـذ علـحم عاهقـا إدالـ  الغبـار عـن 

ســـني ان احلقـــا ق التار يـــ  املصـــريي  مـــن حيـــا  األ مـــ  علـــيهم الســـالم والـــر أرادو أيـــادا امل د
هشــوهها  وو ــع ااحتــا ال قــاط علــحم احلــروف مل الث ــري مــن األحــدال والو ــا ع املهمــ  الــر 
غـــريو مســـار األمـــ   فأجـــاب بد ـــ  و اطعيـــ  علـــحم خمتلـــ  األســـ ل  واإلشـــثاالو واملالبســـاو 

 املشار  او الر يرفعها هذا اللرف او ذاك.
اصــــع  ل،ســــالم  بــــل أعلــــحم هــــذا باإل ــــاف  اىل ان ااحتــــا   يثتــــ  بتبيــــني الصــــور  ال 

األساليب الثفيل  إلعاد  األم  اىل رشدها و بعث الرو  املع وي  مل اجلسد اإلسـالمإل ويويـل 
 املع وياو من مرحل  القو  اىل مرحل  الفعل  ليتسىن الدور املللوب مل العمل واجلهاد.
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 مر،ز الرسول األعظم  صذ للتنقيق وال شر

 لب ان -بريوو 
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 المقدمة

 اهلل الرحمن الرحيم بسم
 

احلمــــد هلل رب العــــاملني  والصــــال  والســــالم علــــحم امــــد وللــــا اللــــاهرين  ولع ــــ  اهلل علــــحم 
 أعدا هم أمجعني.

العــا  اإلســالمإل لــر اليــوم  رحلــ  مأســاوي  عظيمــ   ر ــا   لــر   لهــا مل  رونــا الســالف   
حيصــل علــحم أ، ــر حيــث هتثالــب عليــا األعــداا مــن ،ــل حــدب وصــوب  و،ــل عــدو يأمــل ان 

 من مو ع  دم لا  مل جسم سقيم هزيل  أهعبتا األمراض ومز تا اخلالفاو وطن تا احلروب.
ومع ذلك ما دال ه اك بصيص أمل ـ ولو ان نسب  القو  والضـع  اتلـ  مـن م لقـ  اىل 
أ ـر  ـ عـن وجــود  ــو  إســالمي  مل  لــوب املســلمني  ومع ويــاو ،بــري  مــا دال الــبع  حيملهــا 

غم مــن ،ــل املصــا ب واحملــن الــر مــرو عليــا  وهــذه املع ويــاو هــإل الــر حفظــت ل ــا علــحم الــر 
وســ تلر  مل هــذا الثتــاب اىل ،يفيــ  االســتفاد  م هــا ويويلهــا اىل مرحلــ   1اإلســالم اىل اليــوم
 الفعلي  بعونا هعاىل.

 
  م املقدس 
 هـ 1041محرم الحرام 

 محمد الشيرازي

                                                           

ففـــإل اجلمهوريـــاو اإلســـالمي  الـــر اســـتقلت حـــدي ال بعـــد هفثـــك االيـــاد الســـوفير الـــر  رعـــت خمتلـــ  احملـــن وذا ـــت أنـــوا   - 1
،افــ  عامــال مــن حثــم الشــيوعي   و،ــذلك هر،يــا هــإل األ ــر  الــر مارســت يقهــا احلثومــاو العلمانيــ    55املصــا ب  ــالل 

األسـاليب وخمتلـ  اللـر  لقتـل الـرو  اإلسـالمي  واـو  اهرهـا  ولث ـا نـر  اليـوم بـوادر عـود  اإلسـالم ـ ولـو ب سـب  ـ اىل هـذه 
 الدول ودول أ ر   ال اشرذ.
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 االستفادة من الروح المعنوية

 
ــــ  مل  لــــوب املســــلمني اىل ،يــــ ــــ  والقــــو  اإلســــالمي  الثام    لثــــن ان حنــــول القــــو  املع وي
 الفعلي .

وهــــذه القــــو  أ ــــذو مــــن ســــري  الرســــول األ،ــــرم  صــــلحم اهلل عليــــا وللــــا وســــلمذ واإلمــــام أمــــري 
ــ  مــن  ضــ  اإلمــام احلســني املــنم ني  ــد  واأل مــ  اللــاهرين  علــيهم الســالمذ و اصي

فثي  نستفيد مـن  2 هتددد ،ل عام وهعلإل من املع وياو الث ري الث ريالظلم واللغيان والر
 هذه القو  اخلال   مل عملي :

هغيري املسلمني وانتشاهلم من وا عهم املـزرا وجعلهـم حثومـ  إسـالمي  عامليـ  واحـد  ذاو  :1
 واسرتجا   وانني اإلسالم الر فيها سعاد  املسلمني ورفاههم. 1أل  مليون مسلم

ذ غـــــري املســـــلمني مـــــن مضـــــلهدا العـــــا  مـــــن الظلمـــــاو اىل ال ـــــور حـــــه ال يثونـــــوا إنقـــــا :2
مستعَمرين  وحه يست ريوا بقوانني اإلسالم ولو بقدر ما  ،ما أنار اإلسـالم حـه وا ـع الثفـار 
مل أول بزوغــا  واســتفادوا مــن اإلســالم: العلــم وال ظــام وال ظافــ  والشــور  والعدالــ  االجتماعيــ  

 ــال  0ولــو بقــدر مــا  حــه وصــل العــا  اىل هــذا التقــدم الــذا نشــاهده اآلن واأل ــال  وغريهــا
وما أرسلناك إال رحمة للعالمينهعاىل:

 ال للمسلمني أو املنم ني فق . 5
وبثلمــ  ا ــر   لثــن ل ــا ان نتســاال ،يــ  هتنــول القــو  املع ويــ  الثام ــ   اىل  ــو   ارجيــ : 

 ولو بالقدر املمثن ـ ؟.إلنقاذ املسلمني  وإلنقاذ غري املسلمني ـ 
 الجواب: 

 ان ذلك ممثن بأمرين:
                                                           

 ــا و ــد اــع مثــررال مــن الــذين  ــدموا مــن مجهوريــ  لذرباجيــان وغريهــا  الــر ،انــت يــت ســيلر  الشــيوعيني ا ــم يقولــون: إن ــا ، - 2
 وشعا ره.  نعرف اإلسالم مل هذه الفرت  من  الل اإلمام احلسني

بلـــد عـــدد املســـلمني حســـب بعـــ  اإلحصـــاااو األ ـــري : املليـــارين  راجـــع ،تـــاب  ع ـــد مـــا حيثـــم اإلســـالمذ لعبـــد اهلل فهـــد  - 3
 ال فيسإل  الصفن  األ ري .

 العربذ للد،تور غوستاف لوبون.راجع ،تاب  موجز هاريخ اإلسالمذ ل،مام املنل . و،تاب  حضار   - 1
 .105األنبياا /  - 5



 

 1 

  حـــه ال يثـــون ه ـــاك غمـــوض مل 6: التعريـــ  الـــوا عإل واحلقيقـــإل ل،ســـالم و ادهـــااألول
موا فهم وأهدافهم وطريق  معاجلتهم للنيا   وللقوانني الـر جـااوا  ـا عـن اهلل سـبنانا إلنقـاذ 

 البشر  حيث  ال سبنانا:
ول إذا دعا،م ملا حيييثماستديبوا هلل وللرس

5. 
و  8إجيـــاد هيـــار إســـالمإل عـــاملإل يثـــون ،فـــواال لـــذي ك األمـــرين   ـــوض املســـلمنيذ الثـــا  :

 بالقدر املستلا . 9إنقاذ غري املسلمنيذ

                                                           

أمــا مــا يشــاهد اليــوم مــن هشــويا اعــ  اإلســالم و ادهــا الثــرام فلــي  بصــنيا  فاإلســالم ديــن الســلم ال الع ــ   و ــد هقــدم  - 6
 باأل ال  ال بالسي   راجع ،تاب  ممارس  التغيري إلنقاذ املسلمنيذ ل،مام الشريادا.

 .21األنفال /  - 5
أعلــحم اإلمــام الشــريادا هلــذا املو ــو  االهتمــام الثامــل و صــص لــا جانبــال ،بــريال مــن الع ايــ  والتوجــا  و ــد أشــار إليــا بصــور   - 1

جممل  ومسهب  مل اغلـب ،تاباهـا األ ـري   غـري أنـا هشـعب مل هـذه املسـال  ا، ـر مل ،تابـا القـييم  السـبيل اىل إ ـاض املسـلمنيذ 
ل أبعـــاد التنـــرك اإلســـالمإل وم هـــاا متثامـــل اجلوانـــب واألبعـــاد يرســـم ل،نســـان احلر،ـــإل اللريـــق وهـــو   ابـــ  برنـــام  شـــامل لثـــ

 األسلم واأل،مل إل اض املسلمني.
يراجـــع مل هـــذا ااـــال ،تـــاب  الوصـــول اىل حثومـــ  واحـــد  إســـالمي ذ و الفقـــا: السياســـ ذ و الســـبيل اىل إ ـــاض املســـلمنيذ  - 9

 تب اإلمام الشريادا  دام  لاذ.و الفقا: طريق ال دا ذ وغريها من ،
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 أسئلة هناك

 
ع ــدما هثــون الصــور  غــري وا ــن  ع ــد الــبع   ويشــو ا بعــ  الغيــوم  مــن اللبيعــإل ان 

  حقا ق وموا   مهمـ   هـرهب  بقـاد  اإلسـالم الـذين راـوا يقع اللب  والغموض حول جمموع
 ل ا اللريق األ وم للتنرك اإلسالمإل.

فإذا أردنا التعري   بقـاد  اإلسـالمذ و باإلسـالم ، ظـام للنيـا ذ البـد ل ـا مـن رفـع احلـاجز 
الضـــبايب الـــذا جعـــل الـــبع  ي ـــري  ســـمال مـــن األســـ ل  واإلشـــثاالو حـــول الصـــور  اإلســـالمي  

 .. الوا عي 
 ومن هذه:
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 سياسة الرسول األعظم )ص(

ــــا وســــلمذ املســــلمني و  يفــــرد  :1س ملــــاذا   ليــــز الرســــول األعظــــم  صــــلحم اهلل عليــــا ولل
صــنينهم عــن ســقيمهم  ولقــد ،ــان  صــلحم اهلل عليــا وللــا وســلمذ أعــرف  ــم  حــه ال هقــع 

 هلك املشا،ل الر و عت بعد وفاها  صلحم اهلل عليا وللا وسلمذ؟.
 

 والحكومة اإلسالمية أمير المؤمنين  اإلمام
اىل احلثــــم بعــــد الرســــول  صــــلحم اهلل عليــــا وللــــا  : وملــــاذا   يصــــل اإلمــــام علــــإل2س
 وسلمذ؟

 
 اضطراب األوضاع ف  حكومة عل  

يتأ  مـن  حه  تل  و،ان وملاذا ا لربت األو ا  ملا وصل احلثم إليا  :1س
انــــا نــــر  اليــــوم ،يــــ  أن اجليــــو  هتنــــرك  مــــع 14أصــــنابا ويقــــول:  لقــــد مــــ    لــــ   ينــــالذ

سياسـ  حـه بقـدر سياسـ  ر ـي  دولـ   بإشاراو مـن رسسـاا الـدول  فهـل   هثـن ل،مـام
 عادي ؟.
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 العلم بالشهادة

 
واذا ،ان اإلمام عليا السالم يعلم بأن  ابـن ملدـمذ يقتلـا  ملـاذا   يـق نفسـا ولـو بعـدم  :0س

 صناب محاي  معا حه يقفوا دون ه فيذ املنامر ؟للصال   او باست 11اخلروا هلك الليل 
 ؟،ان بسبب  ع  اإلدار  والسياس   ع د اإلمام   12فهل ان ،ل ذلك

 أو لعدم  ابلي  ال اس؟
 او ألن امل الي  ال هال م احلثم؟

أو أن بشــــر اليــــوم ا، ــــر  ابليــــ  مــــن بشــــر ذلــــك اليــــوم  فتثــــون ال تيدــــ  عــــدم  ابليــــ  اإلســــالم 
 للتلبيق؟

 
 
 
 
 
 

                                                           
 هدري . 10شهر رمضان املبارك س   19ليل   - 11
 أا ما ذ،ر مل السنال ال اين وال الث والرابع. - 12
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 لح اإلمام الحسن ص

 

 ؟13اضعف إدارة وسياسة من معاوية ثم هل كان اإلمام الحسن  :5س

 وإال فلماذا لم يصل الى الحكم؟
ورجيـا السـلي   10حـارب يزيـد وملاذا صاحل معاوي  و بل الذل   فيما نر  ان اإلمـام احلسـني

 ؟.15علحم الذلي 
 

 ثورة اإلمام الحسين 
ع  سياس  وإدار  من احلثوماو ال وري  احلاليـ  الـر ا  وهل ،ان اإلمام احلسني : 6س

 وصلت اىل احلثم؟ 
ـ ،م ـال ـ الـذا وصـل اىل احلثـم مل نفـ  الثوفـ   16ا ـل سياسـ  مـن املختـار وهـل ،ـان

 الر  صدها اإلمام احلسني  عليا السالمذ مل حر،تا من احلداد؟.
 

                                                           
الم مل هـــذ   اهــل اإلمــام علــإل عليــا الســ59-10هـــذ أول ســالطني األمــويني  59 بــل اهلدــر  ـ  19معاويـ  بــن أيب ســفيان   - 11

مذ ونقــل عاصــم  احلثــم اىل دمشــق وجعــل احلثومــ  ورا يــ  مــن ذريتــا و لــ  مــن بعــده يزيــد 655هـــ 56معر،ــ  صفـــني  عــام 
 . اهل احلسني

هـــذ  لــ  أبــاه معاويــ  علــحم العــر  وبــذلك جعــل احلثومــ  62-59هـــذ احلــا،م األمــوا ال ــاين  62-23يزيــد بــن معاويــ    - 10
باالستهتار واللهو والعبث وارهثاب احملرماو و تل االبريـاا  و ـد أمـر بقتـل اإلمـام احلسـني   ذ اإلسالمي  ملثال متوار ال  عرف 

مل مأســـا  ،ـــربالا الـــر صـــر  فيهـــا ، ـــري مـــن  يـــار أهـــل البيـــت وبعـــ  الصـــناب  والتـــابعني وذلـــك مل العاشـــر مـــن اـــرم ســـ   
 هدري .61

احتدـــاا … ذلـــ  وهيهـــاو لـــا ذلـــك هيهـــاو مـــ  الذلـــ : ان الـــدعإل ابـــن الـــدعإل  ـــد هـــر،  بـــني الســـل  وال حيـــث  ـــال - 15
 35ب  13ص  15علـــحم أهـــل الثوفـــ  بثـــربالا  ويـــار األنـــوار ا  مل احتدـــاا اإلمـــام احلســـني 21ص  2اللربســـإل ا 

 10. 
هـذ  ا ر مترد علحم سللان ب  أميـ  بعـد  تـل سـيد الشـهداا احلسـني بـن علـإل   ذ و تـل ، ـريا مـن 91-10املختار ال قفإل:   - 16

 تا  و اهلا مصعب بن الزبري و تلا. تل
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 األئمة األطهار )عليهم السالم( 

 والحكومات الجائرة

بعد ذلك يأت  دور السؤال عن األئمة اآلخرين )عليهم السالم( لماذا لم و  :5س
 ينهضوا؟

 الذين  ضـوا مل وجـا  17فهل ،انوا ا ل ،فاا  من ب  العباس
ب  أميي 

 ونالوا ذلك احلثم العري ؟ 18
بـــل ملـــاذا متثـــن الرســـول  صذ مـــن مجـــع ال ـــاس حـــول نفســـا وإ امـــ  احلثـــم الـــذا أراده   و  

 علـــيهم الســـالمذ مـــن ذلـــك  وهـــل ،ـــان ذلـــك بســـبب ا ـــتالف الزمـــان وعـــدم  يـــتمثن األ مـــ 
  ابلي  دما م و ابلي  دمان الرسول صلحم اهلل عليا وللا وسلمذ؟.

 عدد المعصومين
مث ملــــاذا عــــدد املعصــــومني عليهم الســــالمذ أربعــــ  عشــــر  وفــــيهم امــــرأ  هــــإل فاطمــــ   :8س

  عليها السالمذ  واال م  إ ىن عشر م هم فق ؟.
وإذا ،انوا ،لهم  عليهم السالمذ مل احلثم أ  هثن الدنيا هسري سـري  حسـ   لـي   :9س

فيها مشـا،ل  وإذا   يثونـوا يعرفـوا طـر  الوصـول اىل احلثـم فثيـ  يقـال: إ ـم ،ـانوا عـاملني 

                                                           
ب ـــو العبـــاس: أســـر  مـــن الســـالطني الـــذين حثمـــوا الـــبالد اإلســـالمي   ه تســـب اىل العبـــاس عـــم الرســـول  صذ.. و ـــد أطـــا   - 17

م  حـني أطـا  1251هـ  655م  ومن مث هولوا دمام احلثم اإلسالمإل حه عام550هـ 131العباسيون باخلالف  األموي   عام 
نقلوا عاصم  احلثم من دمشق اىل بغداد ونظـرال لتصـرفا م غـري اإلسـالمي  انفصـلت عـن جسـم احلثومـ  العباسـي    م املغول 

انفصـــاالل ،ليـــال أو جز يـــال  دول ، ـــري   ،الدولـــ  احلمدانيـــ  مل حلـــب  والدولـــ  اإل شـــيدي   والدولـــ  الفاطميـــ  مل مصـــر والدولـــ  
 ن وماوراا ال هر.البويهي  مل مصر  والدول  الساماني  مل  راسا

هـــ 131-10ب ــو أميــ : أســر  مــن احلثــام العــرب ســيلروا علــحم احلثــم اإلســالمإل وحثمــوا باســم اإلســالم  هــرال مــن عــام   - 18
مذ وجعلــوا ألنفســهم إمرباطوريــ  واســع  عاصــمتها دمشــق  امتــدو مــن شــواطا احملــي  األطلســإل واجلبــال الــربان  661-550

هـــذ  ومــ هم 59-10ر ال  واشــهر حثــام األمــويني منســ  الدولـ  معاويــ  ابــن ايب ســفيان  غربـال اىل  ــر الســ د واــوم الصــني شـ
هــذ وهشـام بـن عبـد 100-95هـذ وعمر بن عبد العزيـز  95-15هـذ والوليد بن عبد امللك  15-61عبد امللك بن املروان  

اعـ  اإلسـالم و تلـوا اإلمـام احلسـني  هـذ. و د جهد األمويون مل طلب الدنيا واالبتعاد عـن الـدين وشـوهوا121-101امللك  
 هدري  ،ما  تلوا ، ريال من العلويني واملنم ني. 61  ذ سب  الرسول  صذ مل ،ربالا  لمال وعدوانال س   
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 ؟.19بثل شإلا بإذن اهلل هعاىل  و،انوا  ادرين علحم التغيري

 
 حكومة الشيعة

 
 مل التاريخ حثم؟وأ ريال.. هل ،ان للشيع   :14س

وإذا   يثــــن هلــــم حثــــم أال يــــدل ذلــــك علــــحم نقــــص مل مــــ ه  التشــــيع بذاهــــا او مل الشــــيع  
 أنفسهم  ومها يوجبان اليأس عن متث هم من احلثم مل املستقبل؟.

 
 اإلسالم وإدارة الحياة

 
أمــا بشــأن التعريــ  باإلســالم ، ظــام للنيــا   فقــد ورد التســاسل بأنــا هــل ه الــك ل،ســالم 

باســتلاعتا أن يــ ه  باملســلمني مل العصــر احلا ــر  ييــث يثــون أفضــل مــن األنظمــ  نظــام 
املعاصــر : الغربيــ  والشــر ي   مل إعلــاا  احلريــ ذ و الرفــاهذ و التقــدمذ و الســالمذ للمســلمني  ــا 
 جيعلهم  اد  العا  مل عصر الفضاا  ،ما جعل اإلسالم املسلمني  اد  العا  إبان  هوره؟.

  فمــا هــو ال ظــام اإلســالمإل مل سياســتا وا تصــاده واجتماعــا ومل بقيــ  جوانــب وإذا ،ــان ذلــك
 وم احإل احليا ؟.

                                                           
ذ و موسـوع  الفقـا: ،تـاب 1إشار  اىل واليتهم التشـريعي  والتثوي يـ   راجـع مقدمـ  ،تـاب  مـن فقـا الزهـراا عليهـا السـالم ا - 19

 ل،مام املنل . 5و1البيعذ ا 
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 التيار اإلسالم 

 
وبعــد االنتهــاا عــن األســ ل  الــر ه ــار حــول األمــر االول  يــأل الســنال عــن األمــر ال ــاين  وهــو  

 إنقـــاذ غـــري ،يـــ  لثـــن إجيـــاد هيـــار إســـالمإل عـــاملإل يثـــون ،فـــواال لــــ  ال هـــوض باملســـلمنيذ و
املســلمنيذ ال إنقــاذ العــا  ال الــث فنســب  بــل إنقــاذ العــاملني: الغــريب والشــر إل  مــن احنلــاط 

 أنظمتهم وجور حثامهم ؟.
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 وأجوبة هنا

 
 :24واجلواب: بإجياد عن األمر األول

 
 معرفة الرسول )ص( بالمنافقين

ال  لثـــن ،ـــون إن الرســـول  صـــلحم اهلل عليـــا وللـــا وســـلمذ ،ـــان يعـــرف امل ـــافقني جيـــد :1ج
اإلســالم ناشــ ال  بــال دولــر الفــرس والــروم وعمال همــا   يثــن الظــرف يســما بأيــ   لــو  مــن 
شأ ا إ عاف املسلمني وهشقيقهم  وإلقاا اخلالف مل صـفوفهم وإسـال  دمـا هم  و ـد ،انـت 
الـدولتان ـ وســا ر أعــداا اإلســالم ـ ي تهــزون الفرصــ  للهدــوم علــحم اإلســالم وإبــاد  املســلمني  

الصــديق  اللــاهر   عليهــا الســالمذ حــني  ــال هلــا:   ــذا أجــاب اإلمــام علــإل أمــري املــنم نيو 
 إن محلت سيفإل   هرين هلذا اإلسم أ را  أا اسم امد  صلحم اهلل عليا وللا وسلمذ.
 وأيهما  ري: ان يذهب اإلسالم ،لا  أو يبقحم املخلص اىل ج ب غريه اىل حني؟.

علـحم نفسـا وأهـل  عن السنال ال اين  فإبقاا اإلمـام علـإل و ا ذ،رناه يظهر اجلواب  :2ج
بيتــا وال لــ  املنم ــ  الـــر و فــت  انبــا  ـــري مــن التمــز  باحملاربــ  الـــر ه تهــإل اىل هــدم اإلســـالم 

 بسبب الدولتني العظيمتني وغريمها.
 

 حكومة أمير المؤمنين 
 

يعيــال  اذ األمــر ،ــان ،ــان طب  وا ــلراب األحــوال مل دمــن اإلمــام علــإل أمــري املــنم ني :1ج
دا رال بني ان يسري مل اخل  امل نـرف الـذا سـبقا  ممـا جيعـل اإلسـالم ،اليهوديـ  واملسـيني   او 

 أن يسري مل اخل  املستقيم الذا حيرك  ده اآل رين من:
 .21اخل  الدي  املختل  بالدنيا  والذا  اده أصناب اجلملذ :1

                                                           

 أا : األس ل  والشبهاو حول  اد  اإلسالم. - 20
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 . 22روانذاو الدي  امل نرف  الذا  اده أهل ال ه :2
 .21أو الدنيا البنت   الر  ادها أهل صفنيذ :1

 لحم رسول اهلل  صلحم اهلل عليا وللا وسـلمذ مل انـا   يهـاجم  هذا و د اهبع اإلمام علإل
أحدال و  يبـدأ بـاحلرب وا ـا ،انـت حروبـا دفاعيـ   فثمـا ان ،ـل جهـ  حاربـت الرسـول  صـلحم 

 .هاجم أحدال  ،ذلك فعل علإل اهلل عليا وللا وسلمذ دفعها الرسول دون ان ي
   وهثــذا فعـل علــإل20و،ـان رسـول  صــلحم اهلل عليـا وللــا وسـلمذ اذا غلـب  عفــحم وصـفا

 .25مل حروبا ال ال  

                                                                                                                                                                      

أصناب اجلمل هم أصناب عا ش : وحرب اجلمل معر،  نشبت بني اإلمام علـإل بـن أيب طالـب   ذ مـن ناحيـ  وعا شـ   - 21
ري املـنم ني   ذ   هـ   رب البصر .. انتصر فيها اإلمام علإل   ذ وأسـرو عا شـ  ولثـن أمـ 35وأنصارها من ناحي   اني  عام 

 يتعرض هلا وأمر بإرجاعها اىل املدي   معزد .
أهل ال هـروان هـم اخلـوارا.. وملـا عـاد أمـري املـنم ني   ذ مـن صـفني اىل الثوفـ   بعـد الـذا جـر  مـن أمـر احلثمـني  انعـزل  - 22

لوا: ال حثـم إال هلل وال طاعـ  نفـر و رجـوا مـن الثوفـ  و ـالفوا أمـري املـنم ني و ـا 1000طا ف  من أهل العـرا  و،ـان عـددهم 
ملن عصحم اهلل  وأميروا عليهم عبد اهلل بن الثو . و د بلد أمري املنم ني ان اخلوارا  رجوا علحم ال اس  وا م  تلـوا عبـد اهلل بـن 
ا  باب صاحب ال    صذ وبقروا بلن امرأها وهإل حامل  و تلوا  الل نسو  مـن طـإل  و تلـوا أم سـ ان الصـيداوي   فلمـا بلغـ

ذلك بعث اليهم احلرل بن مر  العبدا ليأهيهم وي ظر صن  اخلرب فيما بلغا ع هم  فلما دنـا مـ هم  تلـوه.. واهـحم أمـري املـنم ني 
  ذ اخلرب وهو مل معسثره فأرسل إليهم ان ادفعوا إلي ا  تل  إ وان ـا نقـتلهم  ـم  أهـر،ثم وأ،ـ  عـ ثم  فقـالوا: ،ل ـا  تل ـاهم 

 ودما هم.و،ل ا مستنليون لدما ثم 
..مث إن أمري املنم ني  را الـيهم ب فسـا وا ـذ ي صـنهم فلـم هـن ر فـيهم فرجـع عـ هم اىل أصـنابا مث عبـأهم للقتـال. وأعلـحم أمـري  

املنم ني عليا السالم أليب أيوب األنصارا راي  أمـان ف ـاداهم أبـو أيـوب: مـن جـاا اىل هـذه الرايـ  فهـو لمـن .. وهفـر  أ، ـرهم 
شــر ألفــال  فلــم يبــق مــ هم غــري أربعــ  لالف وشــن احلــرب فلــم يفلــت مــ هم إال هســع  أنفــ  ال غــري. راجــع  بعــد أن ،ــانوا ا ــ  ع

 حرب ال هروان. 153-150،تاب غزواو أمري املنم ني علإل ابن ايب طالب ص 
هــــ ودارو رحاهـــا مل صـــفني علـــحم  ـــر الفـــراو  غـــري بعيـــد عـــن 36وهـــم أصـــناب معاويـــ : ومعر،ـــ  صـــفني و عـــت مل عـــام  - 23

دود الســوري  العرا يــ  احلاليــ   بــني  ــواو اإلمــام أمــري املــنم ني علــإل   ذ  و ــواو عامــل الشــام معاويــ  .. و ــد رجنــت ،فــ  احلــ
 ــواو علــإل   ذ علــحم ،فــا  ــواو معاويــ .. فــا رت  عمــرو بــن عــاص علــحم معاويــ  ان يــأمر  واهــا برفــع املصــاح  علــحم رسوس 

.. ال ،لم  السـي   و،انـت هـذه  دعـ  م ـا ومـن مث دارو املفاو ـاو بـني الرما   إشار  اىل ان هذه القواو يثم ،لم  اهلل
الفريقني وجربوا اإلمام علإل   ذ علـحم  بـول احلثمـني للفصـل مل الـ ــزا  ومهـا أبـو موسـحم األشـعرا وعمـرو بـن عـاص و ـد ا  ـع 

أعلن معاويـ  نفسـا  ليفـ  مل عمرو بن عاص أبا موسحم خبلع الرجلني  حـه إذا   لـا ذلـك   لـع هـو عليـا وأ بـت معاويـ .. فـ
 الشام.

ل،مـام املنلـ   الثتـاب صـدر حـدي ا   2-1وملزيد االطال  مل هذا املضمار يراجـع ،تـاب  وألول مـر  مل هـاريخ العـا ذ ا  - 21
وهو دراس  مجيل  حليا  م قذ البشري  الرسول األ،رم  صذ وير،ز علـحم جوانـب عظيمـ  مـن حياهـا الشـريف  وباخلصـوص سياسـ  

 ع   والعفو ع د املقدر  الر ااذها مع أعدا ا وخمالفيا. الال
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فم الل: اإلمام علإل   ذ بعد ما انتصر مل حرب اجلمل نصرال ساحقال وبعد ان و عت احلرب أودارها.. بـدأ بسلسـل  ديـاراو  - 25

ال لث ـا   يفعـل ذلـك.. لبيوو ومرا،ز ،بار ورسوس حرب اجلمل الذين أ اروها  ده.. واإلمـام ،ـان يسـتليع ان يأسـرهم مجيعـ
وحـني ،ــان يـزور أحــد مرا،ـزهم صــاحت مل وجهـا نســاسهم وواجه ـا ببــذاا الثـالم.. فقالــت صـفي  ب ــت عبـد اهلل بــن  لــ  
اخلزاعـإل:  يـا  اهــل األحبـ .. يــا مفـر  اجلماعـ .. أءي اهلل نســااك م ـك ،مــا ألـت ورملـتا نســاانا  وايـتم اهلل ب يــك م ـك ،مــا 

همذ فو ــب ال ــاس إليهــا وأا ليندبوهــاا فقــال   ذ: ،فــوا عــن املــرأ  . فثفــوا ع ها..و ــال   ذ هلــا: لــو  أيتمــت أب اانــا مــن لبــا 
، ت  اهل األحب  لقتلت من مل هذه البيوو  ففتف فثان فيها مروان وعبد اهلل بن الـزبري. راجـع ،تـاب  احلثومـ  اإلسـالمي  

 .39   111ب  39ص  11ار ا. وراجع أيضا يار األنو 61-65مل عهد أمري املنم ني   ذ ص
رو  الشيخ املفيد: ان اإلمام أمري املنم ني عليا السالم ،تب ،تابال اىل أهل الثوف  بعد وا عـ  اجلمـل فلمـا علـم ال ـاس بوصـول   وقد

ا ،تاب من أمري املنم ني عليا السالم ،رب احلا ـرون هثبـري  عاليـ  اعهـا عامـ  ال ـاس  فـاجتمعوا علـحم ا رهـا مل املسـدد ونـود
بالصال  اجلامع  جامعـ   فلـم يتخلـ  أحـد و ـرا الثتـاب فثـان فيـا:  بسـم اهلل الـرمحن الـرحيم  مـن عبـد اهلل أمـري املـنم ني اىل 
 ر   بن ،عب ومن  بلا من املسلمني سالم عليثم فإين أمحد الـيثم اهلل الـذا ال الـا اال هـو  أمـا بعـد فإنـا لقي ـا  ومـال نـا، ني 

م ـ فلمـا هـزمهم اهلل أمـرو أن ال يتبـع مـدبر وال جيهـز علـحم جـريا وال يثشـ  عـور  وال يهتـك سـرت _ اىل أن  ـال عليـا السـال
 .215وال يد ل دار اال بإذن وأم ت ال اس. اجلمل للمفيد ص 

موســحم بــن طلنــ  بــن عبــد اهلل و،ــان فــيمن أســر يــوم اجلمــل وحــب  مــع مــن حــب  مــن األســار  بالبصــر  فقــال: ، ــت مل  وروى 
السالم بالبصر  حـه اعـت امل ـادا ي ـادا أيـن موسـحم بـن طلنـ  بـن عبيـد اهلل   ـال: فاسـرتجعت واسـرتجع سدن علإل عليا 

معإل أهل السدن و الوا: يقتلك  فلما أ رجت اليا وم لت بني يديا   ال يل: يا موسحم   لت: لبيك يـا أمـري املـنم ني   ـال: 
  فقال: ملن ،ـان معـإل مـن رسـلا:  لـوا ع ـا  مث التفـت إيلي و ـال:  ل استغفر اهلل   لت: استغفر اهلل وأهوب إليا   الل مراو

اذهــب حيــث شــ ت ومــا وجــدو لــك مل عســثرنا مــن ســال  أو ،ــرا  فخــذه واهــق اهلل فيمــا هســتقبلا مــن أمــرك واجلــ  مل 
 .  2   101ب  19ص  11بيتك  فشثرو وانصرفت  انظر البنار ا 

عليا السالم باملن والعفو ألنا ،ان يعلم أنـا سـيظهر علـيهم عـدوهم مـن بعـده  روا عن البا ر عليا السالم انا  ال: سار علإل وقد
فأحـب ان يقتـدا مـن جـاا مـن بعـده بـا فيسـري مل شـيعتا بسـريها وال جيـاود فعلـا  فـري  ال ـاس انـا هعـد  و لـم  وهثـذا سـار 

ل اجلمــل و،ــان ذلــك م ــا مقدمــ  اإلمــام أمــري املــنم ني عليــا الســالم علــحم م هــاا رســول اهلل  صذ وا تــد  بــا مل عفــوه عــن أهــ
هلدف أاحم وهـو نشـر الو ـام واحملبـ   والتعـاط  والتسـاما بـني املسـلمني  و لـع جـذور الشـن اا والبغضـاا وال ــزا  واحلـرب مـن 
بيــ هم  وألجـــل أنـــا لـــو غلبـــت إحــد  اللـــا فتني األ ـــر  ال هتدـــاود احلـــدود اإلســالمي  فتقتـــل أســـار  احلـــرب  وهســـ  نســـاا 

  املغلوب   وه هب أمواهلا  فتعود اجلاهليـ  وشـن اسها مـن جديـد وهـذهب أهعـاب الرسـول  صذ وهعـاليم اإلسـالم وذرارا اللا ف
 . 650   21ب  111ص  33األ ال ي  أدراا الريا . راجع يار ا

ال بـأ اىل ليل  مل حرب صفني .. أصبا ماا الفراو بأيدا معسثر معاوي .. أمر   ع املاا عن معسثر علإل   ذ.. فوصـل  وذات
أاــا  علــإل  ذ فاصــدر امــرال عســثريال وو ــع جيشــا مل حالــ  إنــذار.. و ــال هلــم  ــمن  لبــ  ســا   :  املــوو مل حيـــاهثم 
مقهورين واحليا  مل موهثم  ـاهرينذ.. مث أمـر   ذ اجلـيف بـاهلدوم لغـرض يريـر  ـر الفـراو مـن أيـدا العـدو.. ومتثـن جيشـا 

يسـيلر عليــا.. فـأراد جيشـا ان يعامـل جــيف معاويـ  بامل ـل ول ـع ع ــا املـاا و ـالوا لــا:  ـمن محلـ   ويـ  وم ظمــ  ان حيـرر املـاا و 
 ام عهم املاا يـا أمـري املـنم ني ،مـا م عـوك  وال هسـقهم م ـا  لـر  وا ـتلهم بسـيوف العلـف و ـذهم  بضـال باأليـدا فـال حاجـ  

عـن بعـ  الشـريع  ففـإل حـد السـي  مـا يغـ  عـن لك اىل احلربذ فقال   ذ:  ال واهلل ال أ،افيهم   ـل فعلهـم. افسـنوا هلـم 
 .15   105ب  116ص 11  ويار األنوار ا 11ذلك ..ذ راجع ،تاب  احلثوم  اإلسالمي  مل عهد أمري املنم نيذ ص

ان رجــال مــن اصــناب االمــام   ذ ااــا   عبيــد اهلل بــن احلــر اجلعفــإلذ  ــان االمــام والتنــق  ــيف معاويــ  مل جــوف الليــل..  كمــا
،انــت نــريان حــرب صــفني مشــتعل .. ومل  ــوانني احلــروب يعا ــب م ــل هــذا اخلــا ن باالعــدام.. واســتلا  ان يقــدم   ذلــك حــني
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أن حيــــرك اجلــــيف بإشــــار  ،مــــا ،ــــان يفعــــل األ،اســــر   ولقــــد ،ــــان بإمثــــان اإلمــــام علــــإل 
يريــد ان يثــون مل  والقياصـر  واحلثــام الـذين نشــاهدهم اليــوم  لثـن اإلمــام  عليــا السـالمذ،ان

وس  األم  ي ا ف وحياور ويرشد  حه هبقحم موا فا و لواها و،ـل ممارسـاها مرشـد  ل مـم اىل 
األبــد  وحــه يثــون أســو  حســ   للدميــع  ولــذا بقيــت ل ــاره علمــال ونــورال  بي مــا ذهبــت ل ــار 

 األ،اسر  والقياصر  هبااال م  ورال.
 

 بين االستبداد واالستشارية
 

طبــق االستشــاري  اإلســالمي  ومبــدأ الشــور  أحســن هلبيــق و  ــب  إلمــام واحلاصــل ان ا
االستبداد والد،تاهوري  بصور  ،امل   أما امللوك والزعماا فإ م ـ عاد  ـ ال يستليعون ان حير،ـوا 

  بي مــا   يثــن  …اجلــيف بإشــار  دون ان يثــون وراا عصــيان اجلــيف حــب  وغرامــ  وإعــدام
اهلل عليــــــا وللــــــا وســــــلمذ وحثومــــــ  اإلمــــــام علــــــإل أمــــــري  ،ــــــذلك مل حثومــــــ  الرســــــول  صــــــلحم

 . املنم ني
ع ـــد مـــا يقـــول:  مجـــال السياســـ  : العـــدل مل اإلمـــر   واىل هـــذا يشـــري أمـــري املـــنم ني علـــإل 

 .26والعفو مع القدر ذ

                                                                                                                                                                      

عبيد اهلل  دماو ،بري  ملعاوي .. اما دوجتا فثانت مل الثوف  واعت  الك عبيد اهلل مل املعر،ـ .. فاعتـدو عـد  الوفـا  وبعـد 
ان عبيــد اهلل حيــال مل الشــام.. وحــني ا ــرب بــزواا دوجتــا..  ــرا مــن أهــل الثوفــ  مل الو ــت الــذا ،ــ ذلــك هزوجــت برجــل مــن

الشـام لـيالل .. و لـع املســافاو الشاسـع  ووصـل اىل الثوفـ  ود لهــا لـيالل.. وهوجـا فـورال اىل بيــت دوجتـا  فأ ربهـا بزواجهـا مــن 
ان يتشــرف بلقــاا موالنــا أمــري  رجــل غــريه.. رأ  عبيــد اهلل ان أبــواب العــود  اىل دوجتــا مغلقــ  مل وجهــا.. ورأ  ان افضــل حــل

املـنم ني   ذ و ـربه بقصـتا.. وأمــري املـنم ني  عليـا الســالمذ رجـل العدالـ  واحلــق.. وال يعـدل عـن احلــق وان ،ـان احملـق  ا  ــال.. 
التقــحم عبيــد اهلل بـــأمري املــنم ني   ذ م ثســـال رأســا  دـــوالل لثونــا يعلــم انـــا  ــا ن.. ســـلم علــحم اإلمـــام   ذ .. أجابــا اإلمـــام 
وهساال مست ثرال: أعبيد اهلل انت؟ عبيد اهلل  ـال: هـل ان  يـانر مت عـك مـن العـدل يـا أمـري املـنم ني؟ أجابـا اإلمـام ،يـ  ..؟ 

فاإلمام أمر بإحضار دوجتا ودوجها ال اين و ـال: علـحم املـرأ  ان ه فصـل مـن دوجهـا ال ـاين وهبـدأ …وطلب م ا ان يسرد  صتا 
ا هعــود اىل دوجهــا األول ان   هثــن حــامالل.. ولــو ،انــت حــامالل ال يعــود اليهــا الــزوا األول بالعــد  مــن اآلن وبعــد انتهــاا عــد 

حــه هضــع مــا مل بل هــا.. وولــدها حــالل طــاهر وهــابع ألبيــا: الــزوا ال ــاين. راجــع ،تــاب  احلثومــ  اإلســالمي  مل عهــد أمــري 
 .51-69املنم نيذ ص

 .56   335ص  1غرر احلثم ودرر الثلم ا - 26
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لــذا ملـــا  ــال  بعـــ  األصــناب الرســـول  صـــلحم اهلل عليــا وللـــا وســلمذ ورفضـــوا الـــذهاب اىل 
علـحم    و،ذا سار  ليفتا اإلمام أمري املنم ني27يا وللا وسلمذاحلرب هر،هم  صلحم اهلل عل

ســـريها مل حروبـــا ال ال ـــ .. حـــه أنـــا اذا  فـــر   ـــدا مـــن ج ـــود الشـــام  حلفـــا ان ال يســـاعد 
 .28معاوي   وهر،ا وشأنا  ،ما عفحم عن أهل اجلمل وال هروان

 
 أسوة اإلمام أمير المؤمنين 
 

عليـا السـالم حســب علمـا الظــاهر وحسـب  درهــا و،ـان مـن الضــرورا ان يعمـل اإلمــام  :0ج
الظـاهر  ،ســا ر األنبيــاا واال مــ  علــيهم الســالم ـ إال مل بــاب املعدــزاو ـ وذلــك حــه يثونــوا 
أســـــو  لل ـــــاس  ومـــــن ســـــ   اهلل هعـــــاىل ان ال يعلـــــإل العلـــــم اخلـــــار  والقـــــدر  اخلار ـــــ  إال ملـــــن ال 

عليــا وللــا وســلمذ يمــز  وعبيــد    وإال فلمــاذا دفــع رســول اهلل  صــلحم اهلل29يســتعملهما عــاد 
 وجعفر ألن  و وا احلروب مع علما  صلحم اهلل عليا وللا وسلمذ بأ م سيقتلون؟.

 مع علما بأن القوم مل طلبا ؟. وملاذا   يهرب عيسحم 
فلم تقتلون أ بيـا  اهلل و،ذلك سا ر األنبياا  عليهم السالمذ بقوا حه  تلوا   ال سـبنانا: 

من قبل
 ؟.30

                                                           
الـ  عـن رســول اهلل  صذ  ـوم مـن امل ــافقني و ـوم مـن املـنم ني مستبصــرين   يع ـر علـيهم مل نفــا   مـ هم: ،عـب بــن  و ـد - 27

فلما هاب اهلل عليهم  ـال ،عـب: مـا ، ـت  ـ  أ ـو  مـ  مل ذلـك … مالك الشاعر ومرار  بن الربيع وهالل بن أمي  الوا فإل 
يل راحلتــان  ــ  إال مل ذلــك اليــوم  فث ــت أ ــول: أ ــرا غــدال.. أ ــرا الو ــت الــذا  ــرا رســول اهلل اىل هبــوك  ومــا اجتمعــت 

غدال.. وهوانيت وبقيت بعد  ـروا ال ـ   صذ أيامـال أد ـل السـو  وال ا ضـحم حاجـ   فلقيـت هـالل بـن أميـ  ومـرار  بـن الربيـع 
ال وبعـد غـد  حـه بلغ ـا إ بـال و د ،انا الفا أيضا  فتوافق ا ان نبثر اىل السو  فلم هقـ  ل ـا حاجـ   فمادل ـا نقـول: دـرا غـد

 ل،مام املنل . 169ص 2رسول اهلل  صذ ف دم ا. راجع ،تاب  ألول مر  مل هاريخ العا ذ ا 
يراجع مل هذا ااال ،تاب  احلثوم  اإلسالمي  مل عهد أمري املـنم ني عليـا السـالمذ و السـبيل اىل إ ـاض املسـلمنيذ فصـل  - 21

د  إســــالمي ذ و الصـــــياغ  اجلديــــد ذ و اىل حثــــم اإلســــالمذ و ممارســــ  التغــــري إلنقـــــاذ الســــالم و  الوصــــول اىل حثومــــ  واحــــ
املسلمنيذل،مام املنلـ . فـان مسـأل   الالع ـ ذ مـن املسـا ل األساسـي  الـر ير،ـز عليهـا اإلمـام الشـريادا بقـو  حيـث متيـز عـن 

 غريه مل التأ،يد عليها واأل ذ  ا مل خمتل  جماالو احليا  .
 ارد الضرور  والضروراو هقدر بقدرها.إال مل مو - 29
 .91البقر  /  - 14
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،ــان مل  مــ  السياســ  واإلدار  وحســن التــدبري  إال ان األمــر ،ــان   مــام أمــري املــنم ني فاإل
دا رال بني  حفظ املدرس ذ الر ستخرا ـ علحم املد  البعيد ـ أجياال من البشري  املنم ـ  الواعيـ   
وبـني  حفـظ سـللتاذ الـر هسـبب سـقوط املدرسـ   ،مـا فعـل ذلـك معاويـ  فصـار لع ـ  التـاريخ 

ف  اىل إ ـــاع  البشـــر  و،مـــا يفعلـــا اليـــوم حثـــام الشـــر  والغـــرب حيـــث ا ـــم حيفظـــون باإل ـــا
 سللتهم بإشعال احلروب والفنت و تل املاليني و ويع عشراو املاليني من ال اس.

فــرأ  عليــا الســالم بــان األمــر دا ــر بــني ربــا ســللتا وســقوط البشــري   وبــني  ســار  ســللتا  
 .11علحم هاها أحدحمذ ،ما يقول عليا السالموانتشال البشري   فرأيت ان الصرب 

 
 وتربية األجيال اإلمام الحسن 

 
فـــرأ  أمـــره دا ـــرال بـــني االنتقـــال مـــن الواجهـــ  اىل املـــن ر   لـــرييب  أمــا اإلمـــام احلســـن  :5ج

ال وار الذين يهدمون عر  اللغا   وبني ان يبقحم مل املقدمـ  حـه يقتـل بـال ا ـر  أو ان لـارس 
ن الغــدر واملثــر وحــر  ال ــاس  وأ ــريال يلــيم نفســا طــول التــاريخ ويلــيم مــا مارســا معاويــ  مــ

البشري  املعاصر  لا ومن يـأل بعـد ذلـك  ،مـا فعلـا معاويـ  حيـث جعـل نفسـا وعامـ  بـ  أميـ  
 لع   التاريخ  باإل اف  اىل ان م هدهم أ نحم ع وان احنلاط ويلم اإلنسان.

 األ ريين علحم األول؟.وأا عا ل ـ فضالل عن أمام معصوم ـ يقديم 
  يثــن األمـر دا ــرال بـني الســل  والذلــ   وا ـا ،ــان دا ـرال بــني السـل  وبــني التعقــل  ومل دمانـا 
 واحلزم.

                                                           

 .3/3   البالغ  : اخللب   - 31
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 والشهادة اإلمام الحسين 

والعشــا ر والقبا ــل  12فقــد ،ــان  ــادرال علــحم ان جيمــع األحــزاب أمــا اإلمــام احلســني  :6ج
االستيالا علحم احلثم  ولثن ،ـان يضـلر اىل املثـر وخمتل  الشخصياو وي دا مل السلل  و 

واخلـــدا  و تـــل األبريـــاا ويلـــيم اعـــ  اإلســـالم علـــحم طـــول اخلـــ  وجعـــل هـــذا اخلـــ  امل نـــرف 
 10وسـتالني 11م هاجال للنثام ل، تداا بـا  بـأن يسـري مل اخلـ  الـذا سـار فيـا يزيـد واحلدـاا

 واصبنوا لع  التاريخ. 16ونريون 15وهتلر
  وأراد إنقــاذ 17ع ــدما  ــرا   ــرا لللــب اإلصــال  مل أمــ  جــده  لثــن اإلمــام احلســني

األمــ  وو ــعها مل اللريــق القـــوء  بعــد ان ســارو  ــا سياســـاو بــ  أميــ  مل متاهــاو وأوديـــ  
 .سنيق   وهثذا حفظ نفسا

 كلما اخلق الزمان تجدد          كذب الموت فالحسين مخلد

                                                           

  عىن التدمعاو املختلف   فيثون ما بعده علفال هفسرييال لا. - 32
هــــذ عامـــل مـــن أســـوا عمـــال بـــ  أميـــ  وأصـــلبهم عـــودا  بـــدأ حياهـــا معلـــم صـــبيان مل 91-10احلدـــاا بـــن يوســـ  ال قفـــإل   - 11

هــ  وطـد دعـا م الدولـ  51رأسا.  اهل عبد اهلل ابن الزبري وهزما  فواله عبد امللك بن مـروان علـحم العـرا  عـام  اللا   مسق 
 األموي  بث ري من القسو  وبسدن األبرياا و تلهم.

مذ حثـم االيـاد 1953-1922مذ األمني العام للنزب الشيوعإل مل االيـاد السـوفير  1953-1159جودف استالني   - 10
ير حثمال ديثتاهوريال وجعل م ا دولـ  عامليـ  ،ـرب   هعـرض مل عهـد  ورشـ  حلملـ  ع يفـ  ،شـفت عـن عـوراو حثمـا السوف

 وأدو اىل يليم متا يلا التذ،اري .
م ،تــاب  ،فــاحإلذ الــذا اعتــرب 1921/1926مذ دعــيم أملانيــا ال اديــ .. و ــع مــا بــني عــام 1915-1119لدلــ  هيتلــر   - 15

م سيد أملانيا املللق  سببت سياستا اخلارجي  التوسـعي  اىل نشـوب احلـرب العامليـ  1933  اصبا عام مل ما بعد اجنيل ال اديني
ال اني   و د أحرد مل مسـتهلها انتصـاراو سـاحق  فاحتلـت  واهـا بول ـدا والـدا ارك وهول ـدا وبلديثـا وفرنسـا.. حـه إذا هـاجم 

م أ  ـاا حصـر 1915/ اوريـل/ 30وهوالت عليـا اهلـزا م وانتنـر مل  م 1913االياد السوفير  فخسر معر،  ستالني غراد عام 
 برلني.

ميالدا متيـز عهـده باللغيـان والوحشـي   ،ـان مضـلرب الشخصـي    تـل أمـا  61-51مذ إمرباطور روماين 61-35نريون   - 16
القــاد  العســثريون  م وا ــم املســينيني بــذلك  فا ــلهدهم  انتنــر بعــد ان  ــار عليــا61مــيالدا واحــر  رومتــ  عــام  59عــام 

 مل أفريقيا وإسبانيا وبالد الغال.
 ال اإلمام احلسني   ذ:  إين   أ را بلرال وال أشرال وال مفسدال وال  املال وإ ا  رجت أطلب الصال  مل أم  جـدا امـد  - 17

 .19ص 1وأريد لمر باملعروف وأ حم عن امل ثر أسري بسري  جدا وسري  أيب علإل بن أيب طالبذ امل ا ب ا
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لمذ.. وهـذا يفسـر حـديث رسـول اهلل صـلحم وحفظ مدرس  رسول اهلل  صلحم اهلل عليا وللا وس
 .18اهلل عليا وللا وسلم:  حسني م  وأنا من حسنيذ

فــاخل  واملدرســ  اإلســالمي  احلقيقيــ  حفظهــا اإلمــام احلســني عليــا الســالم  وحفــظ مــن  الهلــا 
:  هعلمـت 19البشري   هذا ما يقتضيا العقل  إذا رأ  دوران األمـر بـني اخللـني  يقـول غانـدا

 ،ي  أ،ون مظلومال فانتصرذ.  من احلسني
مث ان الزمــــان   يثــــن ،زمــــان الرســــول صــــلحم اهلل عليــــا وللــــا وســــلم الــــذا مجــــع بــــني الســــلل  
واملدرس  والبشري  والسمع   حه جيمع اإلمام احلسني عليا السالم بي ها  اذ الرسول صلحم اهلل 

  حضـار  الـروم والفـرس  عليا وللا وسـلم ،ـان مل أمـ  بدا يـ  غـري ملو ـ  بـاملثر واخلـدا  وهعـاري
عــا  مل دمــان ،ــان األمــر دا ــرال بــني الســلل  امللتويــ  احمللمــ  وبــني  بي مــا اإلمــام احلســني

 حفظ السمع  واملدرس  والبشري  علحم طول اخل ...
،مـــا ان استشـــهاده عليـــا الســـالم بتلـــك الثيفيـــ  ،ـــان المـــال خلـــ  االحنـــراف  بي مـــا لـــو ،ـــان 

نفســـا مل ااربـــ  معاويـــ  ،ـــان مع ـــاه يلـــم اعـــ  اإلمـــام  يقـــدم علـــحم  تـــل اإلمـــام احلســـن 
 واملدرس  والبشري   ملا ،ان ي لوا عليا معاوي  من املثر وجعل األحاديث والدعاي  السوداا.
وعـــاد ل الـــذين صـــ عوا االنقالبـــاو مل دمان ـــا  إ ـــا أرادوا الســـلل  فقـــ  دون ال ظـــر اىل املدرســـ  

 .04م يلموا وذهبوا لع   التاريخوالسمع  وانتشال البشري   ولذا نراه
أما املختـار فقـد بـىن أمـره علـحم  اعـد  متي ـ  و ـعها اإلمـام احلسـني عليـا السـالم  ولـوال اإلمـام 

 احلسني عليا السالم   يثن هوابون  وال خمتار  وال سقوط بىن أمي   وال ...
                                                           

بـاب مل إمامتــا ومـا ورد مل حقـا مــن ال ـ   ـوالل وفعــالل  وع ـا مل يـار األنــوار  211ص  2،شـ  الغمـ  مل معرفــ  األ مـ  ا   - 18
  والرتمذا بس ده عن يعلـحم بـن مـر   ـال:  ـال رسـول اهلل  صذ: حسـني مـ  وأنـا مـن حسـني 1  12ب  261ص  13ا 

و،شــ  الغمــ   35   12ب  250ص  13. وأيضــا مل البنــار ا أحــب اهلل مــن أحــب حســي ال حســني ســب  مــن األســباط
 الفصل ال الث مل ذ،ر بع   صا صا وم ا با وفضا لا.. 215. واعالم الور  بأعالم اهلد  ص 222ص 2ا 

مذ الــزعيم السياســإل والروحــإل اهل ــدا. لقــب بـــ املاهامتــا ـ أا الــ ف  الثبــري  ـ نــاد  بــالالع   1911-1169غانــدا   - 19
السلبي   وعمل علحم يرير اهل د من نري االسـتعمار الربيلـاين  ودعـحم اىل إدلـ  احلـواجز بـني اللبقـاو االجتماعيـ  واىل  واملقاوم 

م   تلــا 1925الوحــد  بــني اهل ــدوس واملســلمني والســيخ.. اشــهر ل ــاره: ســريها الذاهيــ  اىل دعاهــا    ــاريب مــع احلقيقــ ذ عــام 
 ه دوس متعصب.

ادا هذا املو و   االنقالباو العسثري ذ مل ا، ر مـن ،تـاب  ودرس أسـبا ا بع ايـ  ،املـ  أعلـحم هلـا لقد يث اإلمام الشري  - 10
العــالا ال ــاجع بد ــ  فا قــ   راجــع هــذه الثتــب:  احلثــم مل اإلســالمذ و ممارســ  التغــري إلنقــاذ املســلمنيذ و الفقــا: السياســ ذ 

 و الصياغ  اجلديد ذ و  السبيل اىل إ اض املسلمنيذ.
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بشـــر  واملدرســـ  واملـــراد بـــتنلم البشـــري  وعـــدم يلمهـــا  ان املدرســـ  الصـــنين  هوجـــب رفـــاه ال
أوجبتا جو  ربع البشر بـل أ، ـر مـن  01امل نرف  هوجب يلم البشر  م الل الرأاالي  والشيوعي 

وســــلب البشــــر حريــــا م  بي مــــا املدرســــ  اإلســــالمي  الصــــنين  أوجبــــت رفــــاه البشــــر  02الربــــع
مل  ومـا جنـده اآلن 01وحريا م سواا مل دمان سياد  اإلسالم أو بعـده  بقـدر العمـل باملدرسـ ذ

العـــا  مـــن التقـــدم فهـــو رهـــني مدرســـ  اإلســـالم  وإال لثانـــت بـــالد العـــا  هغـــوص مل ديـــاجري 
 .00القرون الوسلحم  ولذا يسمإل الغربيون املسلمني: لباا العلم

والبشري  مل هقدم ملرد  حيث هتسع مدرسـ  اإلسـالم الصـنيا بأمواجهـا الـر أحـد ها رسـول 
 اهرون  عليهم السالمذ.اهلل  صلحم اهلل عليا وللاذ واال م  الل

وانتثاس  املسلمني مل هـذا القـرن ال هعـد مهمـ  إذا لوحظـت بال سـب  اىل حيـا  األمـم اللويلـ   
ونر  اآلن بوادر  ض  جديد  للمسلمني  يتقدم املسـلمون بسـببها اىل األمـام بصـور  مسـتمر  

 بإذنا هعاىل.
 

 األئمة عليهم السالم وحفظ المدرسة
 
اجلواب عن السنال السابع  فإن األ م  عليهم السالم حفظوا املدرسـ    و ا هقدم يظهر :7ج

وحفظوا أنفسهم  وحفظوا البشري   ولذا   حيتلوا سد  احلثم مـع إمثـا م الثامـل ان جيمعـوا 
القو  ويتقدموا  إال ا ـم رجنـوا حفـظ األمـور ال ال ـ   علـحم حفـظ احلثـم الـذا ،ـان يسـبب 

 يلم ال ال  . 
الزمـــان ،ـــان خمتلفـــا  فلـــم يثـــن ليســـما بوصـــول أنفســـهم اىل احلثـــم ومل نفـــ  و ـــد ذ،رنـــا ان 

  05الو ت حفظ ال ال    وأا بشر عا ل ـ فضالل عن إمام معصوم ـ ال يقدم األهم علـحم املهـم
                                                           

 الر يلمت أ ريال. - 11
ـــــــك الـــــــدويل   - 12 ـــــــذا أصـــــــدره الب  ـــــــ  مل العـــــــا  ال ـــــــذا أشـــــــار اىل وجـــــــود 1996أنظـــــــر التقريـــــــر الصـــــــادر عـــــــن الت مي مذ وال

 فقري مل العا . 1535050005000
 راجع ،تاب:  بقايا حضار  اإلسالم ،ما رأيتذ ل،مام املنل . - 13
 و،تاب  حضار  العربذ للد،تور غوستاف لوبون. راجع ،تاب  موجز هاريخ اإلسالمذ ل،مام املنل  - 11
 راجع حول  اعد   األهم واملهمذ موسوع  الفقا ،تاب القواعد الفقهي  ل،مام املنل   دام  لاذ. - 15
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و  يثن دمـا م ،زمـان الرسـول صـلحم اهلل عليـا وللـا وسـلم. ولـذا جنـد ،يـ  ذهبـت حثومـاو 
إدراا التاريخ.. بي ما بقإل األ م  علـيهم السـالم سـوس هدايـ  األمويني والعباسيني والع مانيني 

ه ــــري مســــري البشــــر  وبقــــوا هــــم أنفســــهم علــــيهم الســــالم عظمــــاا مل األنفــــ   وبقــــإل امل هــــاا 
الصــنيا للســري والتثامــل بســبب مــا  لفــوه مــن الــرتال الضــخم  الــذا ال يشــبها أا هــرال 

 ل ر من األديان والقوانني السابق .
م السالم الدور  فنفظوا ألنفسهم دور الرياد  واملدرسـ   وحفظـوا الشخصـي  و د  سموا عليه

واعـــ  اإلســـالم اىل األبـــد   ـــا حيـــرك البشـــري  اىل األمـــام علـــحم طـــول التـــاريخ  بي مـــا أو،لـــوا اىل 
 شيعتهم وذويهم دور ال ور  مل ،ل العا  اإلسالمإل.

 . وذلك الن ما احتفظوا با من الدور ما ،ان يتأهحم من غريهم
و ــد أ ــر اجلهــدان  فنفظــت املدرســ   ،مــا أنــري طريــق البشــر علــحم طــول األدمــان اىل األبــد  

  06وبقوا هـم علـيهم السـالم أعالمـال اىل األبـد  ومل نفـ  الو ـت  ـام التوابـون  واملختـار  وديـد
 وغريهم بال وراو احمللم  لعرو  الظاملني.  07وحيىي  واحلسني شهيد فخ
ا ذوا بزمام جزا من العـا  اإلسـالمإل  حيـث حثـم املختـار  وحثـم  حه   لر  رن إال و د

 … 08اللباطبا يون
                                                           

هــذ علـم مـن أعـالم بـ  هاشـم  أعلـن ال ـور  علـحم احلـا،م 121-59ديد بن علإل بن احلسني بـن علـإل بـن أيب طالـب   ذ   - 06
هـــ  121عبــد امللــك  ف بشــت بــني أنصــاره و ــواو احلثومــ  معــارك  انتهــت  قتلــا   ذ مل الثوفــ  عــام  األمــوا: هشــام بــن

 يعرف بـ  ديد الشهيدذ واليا ي سب الزيدي .
احلسني بن علإل بن احلسن بن احلسن بـن احلسـن بـن علـإل بـن أيب طالـب   ذ صـاحب  فـخذ أمـا دي ـب ب ـت عبـد اهلل بـن  - 07

ايب طالــب   ذ  ــرا مل أيــام موســحم اهلــادا بــن املهــدا بــن ايب جعفــر امل صــور العباســإل مــع  احلســن بــن احلســن بــن علــإل بــن
هـــ وصــلحم بال ــاس الصــبا و  يتخلــ  ع ــا أحــد مــن اللــالبيني إال 169مجاعــ  ، ــري  مــن العلــويني باملدي ــ  مل ذا القعــد  ســ   

ذ و لـب علـحم م ـرب رسـول اهلل  صذ احلسن بن جعفر ابـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـإل بـن ايب طالـب وموسـحم بـن جعفـر   
و را اىل احل  مل هلك الس   وح  أيضا العباس ابن امد وسليمان بن أيب جعفر وموسحم بن عيسحم  فلما صـاروا بفـخ  ب ـر 
بي ا وبني مث  فرسخ هقريبالذ و ع بي هم احلرب فالتقوا يوم الرتويـ  و ـت صـال  الصـبا حـه  تـل ا، ـر أصـناب احلسـني مث  تـل 

 2وجــاا اجل ــد بــالرسوس واألســر  اىل موســحم اهلــادا فــأمر بقــتلهم. راجــع  الثــىن واأللقــابذ للشــيخ عبــاس القمــإل ا احلســني 
 .392-391ص 

هدرا بالثوف  أبو عبد اهلل امد بن ابراهيم بن اااعيل ابن ابراهيم بـن احلسـن بـن احلسـن بـن علـإل ايب 199 هر مل س    - 08
يدعو اىل الر ا من لل امد صلواو اهلل علهـم أمجعـني  و،ـان القـيم بـأمره مل احلـرب  طالب عليهما السالم الصال  والسالم 

أبو السرايا السـرا بـن امل صـور  وبعـد أشـهر مـاو امـد فدـأ  و ـد ا تلفـوا مل موهـا هـل ،ـان بـدس السـم اليـا ،مـا نسـب اىل 
و بـإذن اهلل سـبنانا وهعـاىل بغـري سـبب  ـاهر أيب السرايا  النا علم أنا ال حثم لا معا  أو بـدس السـم اليـا مـن غـريه  او مـا
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   وهثذا امتد احلثم ـ الذا است ار  م ـ اىل هذا اليوم.09وحثم األدراس 

 
 المعصومون )عليهم السالم( وعددهم

 
أمــــا املعصــــومون فأحــــدهم الرســــول  صذ  ا ــــد ال هضــــ  العامليــــ  والفــــاها لللريــــق أمــــام  :8ج 

البشري   وأحدهم سيد  نسـاا العـاملني فاطمـ  الزهـراا عليهـا السـالم  ـدو  نسـاا العـا   والبقيـ  
فإنا ال يتقـدم أحـدهم بـدون اآل ـر   54عليهم السالم  اموا بدور هو يا الربنام   والل وعمالل 

إذ لـــو ،ـــان الربنـــام  املثتـــوب بـــدون أم لـــ  حيـــ  يملـــا  وأســـو  صـــاحل  يقتـــد   ـــا  ال يثـــون 
 نام  من رال مل ال اس.الرب 

ولو ،ان العث   أناس طيبونذ بدون برنام  معلوم  ال يتمثن ال اس من السري احلسن  م ل 
ان يثــون ،تـــاب طـــب بـــدون طبيـــب  أو طبيـــب بــدون ،تـــاب طـــب  فثـــان وجـــودهم علـــيهم 
   السالم بيانال وشرحال للربنام  السماوا  ومل نف  الو ت ،انوا هم  اذا حيي  لذلك الربنام

و،ان من  و م عليهم السالم أنا ،لمـا حـاول األعـداا  يريـ  املـ ه  أو يريـ  شخصـيا م 
 عليهم السالم    يتمث وا  حيث ان اهلل سبنانا حفظهما   ال سبنانا :

                                                                                                                                                                      

مــن مــرض او او حنــوه  وبــايع امــد بــن امــد بــن ديــد بــن علــإل بــن احلســني بــن علــإل بــن ايب طالــب أرســل عمــاالل اىل احلدــاد 
 هـ ماو امد صاحبا.201من اهلدر   تل ابو السرايا  ومل س   200واليمن وانتشر اللالبيون مل البالد ومل س   

هــ  و ـام بـاليمن مل 199 بع  التواريخ انا  ام من هذه السلسل  باخلالف  ابو عبد اهلل امد ابن ابراهيم طباطبا س   و د ذ،ر مل 
هــ و ـام اب ـا املرهضـحم امـد ومـن بعـده  ـام أ ـوه 201هذا العصر اهلادا حييإل بن احلسني بـن القاسـم بـن طباطبـا ومـاو سـ   

ني  مث  ـام أ ـوه املختـار القاسـم  مث  ـام أ ـوه اهلـادا امـد  مث الرشـيد العبـاس  مث ال اصر  ومن بعده  ـام اب ـا امل تدـب احلسـ
استمرو هذه الدول  الر  امـت علـحم املـذهب الزيـدا اىل عصـرنا حيـث أطـيا  ـا بسـبب مـنامراو الشـر يني والغـربيني. راجـع  

 ل،مام املنل . 269،تاب  ممارس  التغيريذ ص 
هـذ أسسـها إدريـ  بـن عبـد اهلل بـن احلسـن بتأييـد 313اىل عام  152غرب األ صحم من عام  أسر  عربي  شيعي  حثمت امل - 09

هــذ أصـا ا االحنـالل بعـد 212من  با ل الربابر  مث وسع ر عتها من بعده اب ا إدري  ال ـاين.. حـه إذا هـومل هـذا األ ـري  عـام 
مــا اســتوىل األمويــون مل األنــدل  علــحم بعضــهم أرا ــيها ان ود  أب ــاسه ارل أبــيهم واســتقل ،ــل مــ هم  ــزا مــن الــبالد وســرعان 

 واستوىل الفاطميون علحم البع  اآل ر.
 وهقريرال  ولثن درجا  من  العملذ. - 50
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ا ا  حن  زلنا الذكر وإ ا له لحافظون
51. 

 . 52اب ال اطقذ:  انا الثت الذ،رذ هو  القرلن واال م  عليهم السالمذ ولذا  ال علإل 
بي ما نر  ان األمم السابق  متث وا من يري  ،تا م ومحلتا  ،ما حرفـوا التـورا  واالجنيـل   ـال 

 سبنانا:
يحرفون الكلم عن مواضعه

53. 
 وحرفوا شخصي  األنبياا عليهم السالم  م ال ا م  الوا:

 هزوا بأ تاذ  هابيل 
   اذ . دم دوجتا اىل امللك العال فزىن و: إبراهيم 
 صار  مع اهللذ. و: يعقوب 
 دنا بزوج  اورياذ. و: داود 
 دنا بب تياذ. و: لوط 

 ص ع اخلمر  وهو ابن اهلل هار   وشريك مع اهلني ل رين هار ذ. و: عيسحم 
 ابن اهللذ. و: عزير 

اىل غــري ذلــك  وحيــث   يثــن ديــن أول ــك األنبيــاا العظــام  علــيهم الســالمذ إال لــزمن اــدود  
 .50هرك اهلل سبنانا ال اس وما يفعلون بامل ه  والشخصي 

ولكـن رسـول اهلل وخـاتم النبيـينأما دين اإلسالم فنيث هـو ابـدا  ـال هعـاىل::
و ـال  55

ليظهره على الدين كلهسبنانا هعاىل: 
لذلك   يتمثن األعداا ال مـن يريـ  املـ ه   56

ل أو حياول األعداا طمـ  معـا  املـ ه     و،لما حاو 57أو اغتيالا وال من اغتيال محل  امل ه 

                                                           

 .9احلدر /  - 51
 .  11   15ب  251ص  39راجع يار األنوار ا - 52
 .16ال ساا /  - 53
 وذلك امتنانال هلم. - 50
 .10األحزاب /  - 55
 .33التوب  /  - 56
   9ب  216ص  25أا شخصـــيتهم واعـــتهم وإال فقـــد  ـــال   ذ:  مـــا م ـــا إال مقتـــول أو مســـمومذ  يـــار األنـــوار ا  - 55

عن ،فاي  األ ر. وعن ايب الصلت عبد السالم بـن صـاحل اهلـروا  ـال اعـت الر ـا   ذ يقـول:  واهلل مـا م ـا اال مقتـول  216
 .5   115ص  15ب 10الوسا ل ا …ذ شهيد 
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يقيظ اهلل سبنانا مل ،ل  رن من جيدد الدين  حه يأل دور املصلا األعظم عدل اهلل هعـاىل 
فرجــا الشــري  لــيم  األرض  ســلال وعــدالل  بعــد مــا مل ــت  لمــال وجــورال  ــال ســبنانا هعــاىل: 

ــــــ  األر  و جعلهــــــم أئمــــــة ــــــذين استضــــــعفوا ف ــــــى ال ــــــد أن  مــــــن عل و جعلهــــــم  و ري
الوارثين

51... 
 

 اما ملاذا هم ا  ا عشر؟
ف ن أدمـان البشـر وأحوالـا خمتلفـ   فـالالدم لثـل دمـان ولثـل حـال أسـو  يقتـدا  ـا البشـر مل 
ذلــــك الزمــــان وهلــــك احلــــال  وهـــــم علــــيهم الســــالم أدوا هلــــك األدوار املختلفــــ   ولـــــذا ورد مل 

وبعثنــــا مــــنهم اثنــــ  عشــــر : و ــــال ســــبنانا 59األحاديــــث ان لثــــل نــــ  ا ــــ  عشــــر وصــــيال 
 قيبا

60. 
ولعل ه اك ربلال بني ما حنن فيا وبني الربوا اال   عشر واألشهر اال ـ  عشـر  ،مـا دل عليـا 

ان عدة الشهور عند اهلل اثنا عشر شهرا   ولا هعاىل: 
61. 

وأحــــوال البشــــر اال  ــــر عشــــر   وأدم ــــتهم ،ــــذلك  فانــــا جنــــد دمــــان الر ــــاا ال فســــإل والشــــد   
   واملرض  والعلم واجلهل  واألمن والفو حم  والظلم والعدل  والغىن والفقر.والصن

،ما جند فيهم عليهم السالم: الرجل واملرأ   واملبدأ وامل تهـحم والوسـ   والقـا م بـاحلثم وغـريه  
واللفـل والشـاب والشـيخ  والــذا أ ـم مل نفسـا وغـريه  والظــاهر والغا ـب  واملللـق واحملبــوس  

وناشر العلم وناشـر الـدعاا   62سا   والقا م والقاعد   إمامان ان  اما وان  عداذواحملارب وامل
                                                           

 .5القصص :  - 51
فعن امد بن عبد اهلل الشيباين  عـن هاشـم بـن مالـك اخلزاعـإل  عـن العبـاس بـن الفـرا الريـاحإل  عـن شـرجيل بـن ايب عـون   - 59

عــن يزيــد بــن عبــد امللــك  عــن ســعيد املعــربا  عــن ايب هريــر  .. عــن رســول اهلل  صذ:  فوالــذا نفســإل بيــده ألنــا  ــري ال بيــني 
احلسن واحلسني سبلا هذه األم  وان األسـباط ،ـانوا مـن ولـد يعقـوب و،ـانوا ا ـ  ووصيإل  ري الوصيني وسبلإل  ري األسباط 

عشر رجالل وان األ م  بعدا ا  ا عشر رجالل من أهـل بيـر علـإل أوهلـم أوسـلهم امـد ول ـرهم امـد وهـو مهـدا هـذه األمـ  
اــال مــن حبــل اهللذ. يــار  الــذا يصــلإل عيســحم  لفــا  اال مــن متســك  ــم بعــدا فقــد متســك يبــل اهلل ومــن الــحم مــ هم فقــد

 .155  11ب 312ص 36األنوار ا
 .12املا د : - 60
 .36التوب : - 61
حــد  ا علــإل بــن امحــد بــن امــد  عــن امــد بــن موســحم بــن داود الــد ا   عــن احلســن بــن امحــد بــن الليــث  عــن امــد بــن  - 62

 ــال:  لــت للنســن بــن علــإل بــن ايب  محيــد  عــن حييــإل بــن ايب بثــري  ــال حــد  ا ابــو العــالا اخلفــاف  عــن ايب ســعيد عقيصــا



 

 29 

ومـــــن مل شـــــد  الفقـــــر حســـــب الظـــــاهر ومـــــن مل ســـــع  الغـــــىن  واملللـــــق واملأســـــور  واملستشـــــار 
واملستشــري  واجلــد واألب  واألحل واحلفيــد  والــزوا والزوجــ  واألم  ومــن لــا ولــد او دوجــ  او احل 

 …و
حــوال الـــر مــرو  ــم علــيهم الســالم ليثونـــوا أســو  لثــل ال ــاس مل ،ـــل اىل غــري ذلــك مــن األ

حال  و ـد مارسـوا علـيهم السـالم مل ،ـل األدمـان واألحـوال مـد   ـرنني ونصـ  ا،ـرب  ـدر مـن 
االستقام  واهلداي  واإلرشاد ونشر العلم والفضيل  و...  ا ال م يـل لـذلك مل م ـل هلـك املـد   

لم جيد التاريخ عا ل  ممتد   ذا القـدر اللويـل مـن الزمـان  هشـبا م ذ حفظ التاريخ اىل اليوم  ف
ا مــا يريــد اهلل ليــذه  عــنكم الــرج   هــذه العا لــ  و ــذه املواصــفاو العاليــ    ــال هعــاىل:

اهل البيت ويطهركم تطهيرا  
63. 

                                                                                                                                                                      

طالب   ذ: يا ابن رسول اهلل   داه ت معاوي  وصاحلتا و د علمت ان احلق لك دونا؟ فقال: يا بـا سـعيد ألسـت حدـ  اهلل 
هعـاىل ذ،ـره علـحم  لقـا وإمامـا علـيهم بعـد أيب   ذ  لـت: بلـحم   ـال: ألسـت الـذا  ـال رسـول اهلل  صذ يل وأل ـإل: احلســن 

 اما أو  عدا   لت: بلحم   ال: فأنا إذن إمام لو  مت وأنا إمام اذا  عدو  يا با سعيد علـ  مصـاحلر ملعاويـ   واحلسني إمامان
عل  مصاحل  رسول اهلل  صذ لب   ـمر  وبـىن أشـدع وألهـل مثـ  حـني انصـرف مـن احلديبيـ   يـا باسـعيد إذا ، ـت إمامـا مـن 

ا مـن مهادنـ  او ااربـ  وان ،ـان وجـا احلثمـ  فيمـا أهيتـا ملتبسـا  أال هـر   بل اهلل هعاىل ذ،ره   جيب ان يسـفا رأيـإل فيمـا أهيتـ
اخلضر   ذ ملا  ر  السفي   و تل الغالم وأ ام اجلدار سخ  موسحم  ذ فعلـا الشـتباه وجـا احلثمـ  عليـا حـه ا ـربه  فر ـإل 

 11د إال  تـل. يـار األنـوار ا هثذا انا سخلتم بوجا احلثم  فيا ولو ال ما أهيـت ملـا هـرك مـن شـيعت ا علـحم وجـا األرض أحـ
 .2   11ب  1ص 

 .33األحزاب /  - 63
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 وبعد ذلك فهل يبقحم جمال للسنال التاسع؟. :9ج 

دمان و،ل حال  ياج  اىل اسو   فهل إذا ،ان ،لهم ان األدم   خمتلف  واألحوال خمتلف   و،ل 
عليهم السـالم مل احلثـم  ،ـانوا أسـو  للبشـري  ـ مـد  األحقـاب اىل انقضـاا الـدنيا ـ مل أحوالـا 

 املختلف  وأدمانا املتشتت ؟.
و ــد ورد ان الرســول صــلحم اهلل عليــا وللــا وســلم أعلــحم لثــل إمــام ،تابــال  وهــو   ابــ  برنــام  

ام يعمل با وفق دمانا  حيث نزل ا  ـا عشـر ،تابـا  ،نـديث  دسـإلذ مـن اهلل وم هاا لثل إم
 سبنانا اىل الرسول  صلحم اهلل عليا وللاذ هلم عليهم السالم.

فقد ،انوا عارفني بلر  الوصول اىل احلثم  و،ـانوا ا ـدر ال ـاس علـحم ذلـك  لثـ هم أرادوا غـري 
 .60ال  وحري  الضالل ذلك ـ حسب أمر اهلل سبنانا ـ لي قذوا عباده من اجله

صــنيا ان الرســول  صذ وأهــل بيتــا علــيهم الســالم وشــيعتهم يملــوا ا،ــرب  ــدر مــن الضــغ  
واملثــاره  لثــن ،ــل ذلــك ،ــان  ــن إنقــاذ البشــري  بــالتبليد وحفــظ مدرســ  فريــد  مل العــا  م ــذ 

 .65ثارهاخللق  واىل انقضاا العا   فإن اجل   ـ حه اجل   والسعاد  مل الدنيا ـ حفت بامل
 

 الشيعة والحكم
بالثوفــ   واىل اليـــوم  و   امــا الشــيع .. فقــد حثمــوا مل التــاريخ م ــذ  يــام علــإل  :14ج

بــاحلثم مل دمــن اخللفــاا ال ال ــ     يثــن نقــص مل التشــيع وال مل الشــيع   و بــل  يــام علــإل 
 ،ان عليا السالم املستشار واملوجا  لبع  األمور املهم  جدال. 

                                                           
ديـــار   111إشــار  اىل مـــا ورد مل الزيـــار :  حـــه اســـت قذ عبـــادك مـــن اجلهالـــ  وحـــري  الضـــالل ذ مفـــاهيا اجل ـــان  املعـــربذ ص  - 60

سـت قذ عبـادك مـن اجلهالـ  وحـري  احلسني  ذ مل العيدين. ومل ديار  اإلمام احلسني  ذ مل يوم األربعـني:  بـذل مهدتـا فيـك لي
 ط منسس  الفثر اإلسالمإل.  519الضالل ذ  الدعاا والزيار  ص 

،مـــا  ـــال علـــإل   ذ: ان رســـول اهلل  صذ ،ـــان يقـــول:  حفـــت اجل ـــ  باملثـــاره وحفـــت ال ـــار بالشـــهواوذ.  ـــ  البالغـــ  :   - 65
ايب جعفــر   ذ  ــال:  اجل ــ   عــن 5   19ص  2عــن الــ ه . والثــامل ا 12   16ب 51ص  65. والبنــار ا 156/2

عـــن موســـحم ابـــن جعفـــر   ذ :  ان اجل ـــ  افوفـــ  باملثـــاره  10022  135ص  93ب  1افوفـــ  باملثـــارهذ. واملســـتدرك ا 
 وال ار افوف  بالشهواوذ.
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م الشيع  ،انوا م نرفني بأشخاصهم  وبثيفي  وصـوهلم اىل احلثـم  إال صنيا ان بع  حثا
ان املدرســــ  ،انــــت  ا مــــ   والعلمــــاا ،ــــانوا مســــيلرين  و،ــــان حثــــم الــــبالد حســــب الثتــــاب 
والســـ    فالقضـــاا واملعـــامالو واألحـــوال الشخصـــي  واحلـــدود وغريهـــا ،انـــت إســـالمي   إال مـــا 

ثل طبيعــإل مل األمــم  ،مــا ان املــرض حالــ  شــذذ ومــن الوا ــا ان الشــذوذ حالــ  موجــود  بشــ
 موجود  مل األفراد.

 
 النظام اإلسالم 

 
اإلســـــالم هـــــو ال ظـــــام األفضـــــل للنيـــــا   فهـــــو يلـــــ  حاجـــــاو اإلنســـــان املختلفـــــ   األساســـــي  
واهلامشي   صغريها و،بريها  وال يرتك أدىن جمال إال وأعلحم لا احلل األم ل واألسلوب األفضل 

 والع اي  الفا ق .
ــــد  مل هرمجــــ  ال ظــــام  مــــن ــــاد ذ باعتبارهــــا الرا  هــــذا امل للــــق ين،ــــد اإلســــالم علــــحم مســــأل   القي

اإلســـالمإل اىل وا ـــع احليـــا   فهـــإل املســـنول   بـــل غريهـــا  ومرا بـــ  مـــن خمتلـــ  اجلهـــاو  وألمهيـــ  
 القياد  مل اإلسالم حددو املهام بد   وو عت الشروط واملواصفاو لثل  ا د.

مل القيـاد     يعرفهمـا بالصـور  الصـنين   العـا  مـن  بــل.. واىل  فاإلسـالم لـا  ـاد  وأسـلوب
 العصر احلا ر:

 
 من صفات القائد

 
فقـــــاد  اإلســـــالم مـــــن  ـــــمن ال ـــــاس  أنفســـــثم مل ال فـــــوس  ول ـــــار،م مل اآل ـــــار  و بـــــور،م مل 

  ال استعالا هلم وال ،ربياا.. وال امتياد مل ملب  أو مشرب او مـ ثا او مر،ـب او 66القبورذ
 أشبا..ما 

                                                           
أرواحثـم فقد ورد:  بايب انتم وأمإل ونفسإل وأهلإل ومايل ذ،ر،م مل الذا،رين وأااا،م مل األاـاا وأجسـاد،م مل األجسـاد و  - 66

ص  2مل األروا  وأنفســثم مل ال فـــوس ول ـــار،م مل اآل ـــار و بــور،م مل القبـــور..ذ راجـــع عيـــون أ بــار الر ـــا  عليـــا الســـالمذ ا
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إبــان حثمهمــا هــذا امل ــال  فلــم  و ــد  ــرب الرســول  صــلحم اهلل عليــا وللــا وســلمذ وعلــإل
مل الثوفـــ  غـــري  يثـــن الرســـول  صذ مل مثـــ  غـــري الرســـول مل املدي ـــ ... وال اإلمـــام علـــإل

مل املدي  .. ،المها ،انا شعبيني .. متوا عني .. مل مت ـاول أيـدا اجلميـع .. بـدون  علإل
 .67ب.. وال  صور.. وال استغالل .. وال غرورحاجب .. وال بوا

فالرســـول  صذ ملـــا لمـــن بـــا ســـبع  ماليـــني إنســـان و،ـــان مســـتوليال علـــحم هســـع دول مل  ارطـــ  
 ،ان نف  الرسول  صذ مل مث  يوم وحدها وغربتا وا لهاد املشر،ني لا.  68اليوم
لـك اليـوم  حيـث  ،ان مل الثوفـ  مسـيلرال علـحم ا،ـرب دولـ  مل عـا  ذواإلمام أمري املنم ني 

إبـان اعتزالـا عـن    ،ـان نفـ  علـإل69،ان حيثم دهاا مخسني دول  حسـب  ارطـ  اليـوم
 احلثم مل املدي   مشغوالل بالزراع .

بــإذن اهلل  فــال 74وهثــذا جيــب ان يثــون  ــاد  اإلســالم  إذا ا ــذ اإلســالم بالزمــام مل املســتقبل
د.. وال هرفــع  ،مــا يفعــل بعــ  حثــام د،تاهوريــ  .. وال اســتبداد .. وال اســتغالل.. وال اســتعبا

اليـوم مل الـبالد اإلسـالمي   وال ،نثــام الـدول املسـتعمر  والـدول الــر هظلـم شـعبها أو شــعوب 
 العا .

انا  ال لالم :  لثم  وعن علإل  71و د ا ر عن الرسول  صذ:  أشريوا علإل أيها ال اسذ
 .72علإل املشور ذ

                                                                                                                                                                      

  ومفــاهيا اجل ــان 1   1ب  132ص  99بــاب مــا جيــزا مــن القــول ع ــد الزيــار  مجيــع األ مــ    ذ  ويــار األنــوار ا  156
 ط منسس  الفثر اإلسالمإل. 121   والدعاا والزيار  ص الزيار  اجلامع  الثبري  511 املعربذ ص

 راجع ،تاب حثوم  الرسول  صذ واإلمام أمري املنم ني   ذ ل،مام املنل   دام  لاذ. - 65
وهإل: الثويت و لر والبنرين واإلماراو املتند  ومسق  واليمن الشـمايل والـيمن اجل ـويب و احلدـاد واألردن. راجـع ،تـاب  - 68

 ل،مام املنل . 25ري ص ممارس  التغي
 .25و،انت من ليبيا اىل داغستان طوالل. راجع ،تاب  ممارس  التغيريذ ص  - 69
راجع حول احلثوم  اإلسالمي  املرت ب  وخمتل  جوانبهـا ،تـاب  إذا  ـام اإلسـالم مل العـرا ذ و الفقـا: طريـق ال دـا ذ ل،مـام  - 50

 املنل .
 .211ص  10ب  19يار األنوار ا  - 51
راجع مل هذا املضمار ،تاب  الفقـا السياسـ ذ ل،مـام املنلـ  فصـل صـفاو القا ـد  و،تـاب  السـبيل اىل إ ـاض املسـلمنيذ  - 52

باب ،يفي  عمل احلا،م اإلسالمإل  و،تاب  الفقا: الدول  اإلسالمي ذ اجلزا االول  و،تاب  احلثومـ  اإلسـالمي  مل عهـد أمـري 
 املنم ني عليا السالمذ.
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 األسلوب األمثل
 

 :أما أسلوب القياد  فهو
ـــ  اإلســـالمي  صـــف  االجتهـــاد 71ان يثـــون للمرجـــع األعلـــحم او  شـــور  الفقهـــااذ  أ : مل الدول

والعدال    وصف  ا تيار أ، ري  األم  لا مل أجواا حر   وعالم  األجواا احلـر  وجـود األحـزاب 
 واملنسساو الدستوري  الفاعل  . 75ووسا ل اإلعالم احلقيقي  احلر  70احلر 
ا املراجــــعذ علــــحم الســــللاو التق ي يــــ   التشــــريعي ذ  والت فيذيــــ   ويشــــرف  شــــور  الفقهــــا ب:

 والقضا ي   و،ذلك األحزاب احلر .
هلبيــــق  ــــوانني اإلســــالم مل ،افــــ  شــــنون احليــــا : اال تصــــادي   واالجتماعيــــ   والسياســــي    ج:

وغريهـــا  ومهمـــ  الســـلل  التشـــريعي  هـــإل مل احلقيقـــ  هلبيـــق العصـــر علـــحم  ـــوانني اإلســـالم  ال  
ملاناو مل الدول الدلقراطيـ   و ـد ذ،رنـا مل ،تـب  الفقـا: السياسـ ذ و الفقـا: اال تصـادذ ،الرب 

 و الفقا: االجتما ذ و احلثم مل اإلسالمذ و اىل حثم اإلسالمذ بع  هفاصيل هذه األمور.
ــــوفر  مل  حيــــث  ال اســــتغالل.. وال اســــتعباد مل اللبقــــ  احلا،مــــ   وأحــــزاب حــــر  وحريــــاو مت

اعــ .. والعمــار .. والصــ اع .. والتدــار .. وإبــداا الــرأا .. وال قافــ .. وغريهــا  اال تصــاد.. والزر 
 واملال ،ل حسب سعيا .. واحلثم والعلم مبا  للدميع حسب الثفاااو.

فهــذا ل ــع ـ عــاد  ـ اال ــلراباو واالغتيــاالو  وال لثــن للمســتعمرين مــن هصــ يع األحــزاب 
جـود نقـاط  ـع  مل احلثومـ  اإلسـالمي  حـه العميل  بالشثل الذا يللبونـا  وذلـك لعـدم و 
 يستغلوها ويد ل م ها االستعمار وعمالسه.

                                                           

 ملراجع متعددين.إذا ،ان ا - 53
 ما يعرب ع ا بالتعددي  احلزبي . - 51
 ،الصن  وااالو واإلذاعاو والتلفزيوناو وما أشبا.- 55
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 الحكومة العالمية

 
ـــاألمر األول  وأو ـــن ا صـــور   ـــ  اإلمجاليـــ  علـــحم األســـ ل  املتعلقـــ  ب بعـــد ان انتهي ـــا مـــن اإلجاب

 ال ظام احليال الذا ين،د عليا اإلسالم بشثل خمتصر.. 
هو: ،يـ  لثـن إجيـاد هيـار إسـالمإل عـاملإل  او حثومـ  إسـالمي  عامليـ  نعود اىل األمر ال اين و 

واحــد   هأ ــذ بيــدها دمــام املســنولي   لل هــوض باملســلمني أواللذ وإنقــاذ غــري املســلمني بالقــدر 
 املمثن  انيا؟.

 يتأهحم هذا عن طريق عد  أمور  م ها:
 

 جمع الكلمة
مل وحـــد  واحــد   هلـــا جملـــ  أعلـــحم مجــع ،ـــل األحـــزاب والتيــاراو وال شـــاطاو اإلســـالمي   :1

  م ظم  عاملي ذ هأ ذ علحم عاهقها ه ظيم املسلمني مل الدول  اإلسالمي .
 الوع 

إعلاا الوعإل  ختل  أشثالا وألوانا للمسلمني   ا ال يقل من أل  مليون ،تـاب  حـه  :2
تلع ا ان يصــبا التللــع اىل احلثومــ  الواحــد  جــزاال حيويــال مــن فثــر ،ــل فــرد مســلم  و،لمــا اســ

 نبني هذه الفثر  استلع ا ان دلو  لواو اىل األمام.
 مواصفات القادة

اهصاف القاد  بأ ال ياو عاليـ  هوجـب التفـاف ال ـاس حـوهلم  والقا ـد املتميـز هـو الـذا  :1
يبتعد عن أد  الصغا ر  ويراعإل وحيرتم عاداو ال اس و يمهم ويشار،هم مل أمـورهم  ،مـا ورد 

 .76ملنم ني علإل عليا السالم:  ،ان في ا ،أحدناذبال سب  اىل أمري ا

                                                           

. 15  105ب 115ص 11عـن صعصـع  بـن صـوحان وغــريه مـن شـيعتا وأصـنابا:  ،ــان في ـا ،أحـدناذ يـار األنــوار ا - 56
 اللبع  اجلديد . 15ص 2وسفي   البنار ا
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 االكتفا  الذات 
:   احـــت  اىل مـــن اال،تفـــاا الـــذال عـــن الـــدول االســـتعماري   فقـــد  ـــال أمـــري املـــنم ني :0

 . 77ش ت هثن اسريه  واستغن عمن ش ت هثن نظريهذ
 مث ان الثرام  اال تصادي  هوجب الثرام  السياسي .
 المؤتمرات

ــــار اإلســــالمإل العــــاملإل: إ امــــ  ومــــن أوليــــاو  :5 إ امــــ  احلثومــــ  اإلســــالمي  الواحــــد   او التي
 .78املنمتراو الدوري  الثبري   واملنمتراو اإل ليمي  الصغري 

 األطراف المناوأة
الســـعإل جلعـــل األطـــراف امل او ـــ  والـــدول املعاديـــ  هأ ـــذ مو ـــ  حيـــادا مل  بـــال احلر،ـــاو  :6

عــدم اإل ــار   او التنــرك اهلــاد   أو مــا أشــبا مــن  اإلســالمي   وذلــك باالعتمــاد علــحم سياســ 
 احلثم  والتعقل.

 تجن  األمور الجا بية
االبتعاد عن األمور اجلانبي  الفرعي  غري املهم   والتفثري بالقضايا األساسي  البعيد  املـد   :7

 الــر هوصــل ا اىل اهلــدف والغايــ  امل شــود   وال مــانع ألجــل ذلــك مــن يمــل املصــاعب واآلالم
 والغصص مل سبيل الغد املشر .

 الالعنف
وأ ـــــريال اهبـــــا  سياســـــ  الالع ـــــ  مل ،ـــــل يـــــرك  ســـــواا ،ـــــان  بـــــل الوصـــــول اىل احلثومـــــ   :8

 اإلسالمي  الواحد  أم بعدها.
 وبذلك لثن القيام بإذن اهلل هعاىل واهلل املوفق املستعان.

 المشاكل الت  تواجه النهضة
 

                                                           

 .21   30ب  111ص  51ط بريوو  وفيا:  و،ن أسريهذ. ويار األنوار ا  90  121ص  1راجع غرر احلثم ا - 55
 راجع ،تاب  منمتراو اإلنقاذذ ل،مام املنل   دام  لاذ. - 51
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  اجلديـــد  ال بــــأس بـــالتلر  إليهــــا  فـــان ال هضــــاو هـــذا وال  فـــحم ان ه ــــاك مشـــا،ل لل هضــــ
الشعبي  مهما ،انت أسبا ا؛ من دي ي  او وط ي  او ا تصادي  او غريها  البد وأن هأل  فاهيم 

 جديد   د ال يألفها الشعب مل الزمان السابق.
فان الشعب إ ا ي ه  ألجل الظلم واللغيان الـذا جيـدمها مل احلثـام السـابقني وبرجـاا  
سني األو ا   لثن ال هض  ال هق  ع د هذا احلد  بـل هتعـداه اىل هلبيـق مفـاهيم  اصـ   ي

واآلن ير  الشعب أشياا أ ر  د ال يألفهـا فيقـوم  ـد التلبيقـاو اجلديـد   وهقـع احملاربـ  بـني 
 الشعب وال اهضني مر  ا ر   ه تهإل اىل أحد أمرين:

 ا مني  ا.سقوط ال هض   الن الشعب أ و  من ال هض  والق :1
الديثتاهوريــــ  املللقــــ  ع ــــد ال اهضــــني احلثــــام  بالقتــــل واملصــــادر  والســــدن والثبــــت  :2

 واإلرهاب  فاألمر ي تهإل ال اال  إما بسقوط ال هض  او سقوط ال اهضني.
وإذا انضــم اىل الشـــعب أنـــاس مــن اخلـــارا ي صـــرونا  ـــد ال اهضــني احلثـــام  ،ـــان ســـقوط 

انضـم اىل ال اهضـني اسـتعمار مـن اخلـارا ،ـان السـقوط أيضـا أحد األمرين ا ـرب  ،مـا انـا إذا 
ا رب  لثن إذا انضم اخلارا اىل ال اهضني ،انت الديثتاهوري  اشـد  أمـا إذا انضـم اخلـارا اىل 

 الشعب ،ان سقوط ال هض  ا رب.
   و ور  العشرين79ومل هذا يثمن سقوط  ور  الدستور مل إيران

جنا   ور  الت باك  التبدذ  ف ور  الت بـاك   ـام    ،ما ان مل عث  ذلك يثمن84مل العرا 

                                                           
مل ال ص  ال اين من القرن ال الث عشر ومللع القـرن الرابـع عشـر اهلدـرا هزايـد الظلـم واالسـتبداد واجلـور مل إيـران مل عهـد  - 79

لقاجارا ناصـر الـدين شـاه  وبلـد هـذا الظلـم واالسـتبداد ذرو مـا مل عهـد امللـك القاجـارا امـد علـإل شـاه ابـن امللـك امللك ا
مظفر الدين شاه  حيث هرديو األو ا  االجتماعيـ  مل  ـل هـنالا امللـوك وهفشـت األمـراض وانتشـر الفقـر حـه لل األمـر اىل 

والع مانيــ  طلبــال لل دــا  او ي ــال عــن لقمــ  العــيف  هــذا اىل جانــب هصــاعد هدــر  أعــداد ،بــري  مــن ال ــاس اىل الــبالد الروســي  
الصــرا  الروســإل الربيلــاين علــحم ال فــوذ مل إيــران مــن جهــ  وهلــور العال ــاو اإليرانيــ  الروســي  مل ا ــاه  لــري ييــث أصــبنت 

 روسيا القيصري  املمول الر يسإل وصاحب القروض األوىل للنثوم  اإليراني  من جه  أ ر .
ع ــد ذلـــك  ـــام اآل ونــد اخلراســـاين   ـــدهذ مــع مجـــع مـــن العلمــاا بتقـــدء نصـــا للملــك القاجـــارا امـــد علــإل شـــاه بالعـــدول عـــن  

سياساها اخلاط   والظامل   وملا   يأبا الشاه ب صا نا واستمر مل استبداده و اهلا حلقو  الشعب  أيـد اآل ونـد اخلراسـاين مـا 
مللثي  املقيـد  بـاال  ال يـايب أو امللثيـ  الدسـتوري ذ  ـدف يديـد سـللاو الشـاه وألجـل اصللا عليا يوم ذ باملشروط   أا ا

 ضــو  هــذا االــ  للشــريع  اإلســالمي   وانلبــا  مقرراهــا علــحم املــوادين الدي يــ  بعــث اآل ونــد مخســ  فقهــاا اىل هــذا االــ  
ان هـذا الــ م  مـن احلثـم هـو البـديل املمثــن ال  أبـردهم السـيد حسـن املـدرس  ـدف ال ظــار  علـحم نشـاطا التشـريعإل  باعتبـار

 ط منسس  ال شر اإلسالمإل   م املقدس . 11-13البديل احلقيقإل . راجع  ،فاي  األصولذ ص 
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رمحــا اهلل  ألجــل  ضــي  مهمــ   وهــإل إ ــراا الربيلــانيني مــن إيــران   81 ــا املــريدا ااــدد الثبــري
الــذين أرادوا اســتعماره يــت واجهــ  الت بــاك  و ــد وفــق لــذلك ا،ــرب هوفيــق  وملــا متثــن رمحــا اهلل 

ديل البـــىن واملفـــاهيم  فلـــم يقـــع بـــني الشـــعب مـــن إ ـــراجهم   هثـــن ه ـــاك  ضـــي  ا ـــر   وهبـــ
 وال هض  هصادم  بل انتهحم األمر بسالم.

أمــا  ــور  الدســتور  فقــد ،انــت موجهــ   ــد ال ظــام القــا م بتبــديل امللثيــ  اىل الدســتوري   
فلمــا ان أديــل االســتبداد  وجــاا أهــل االــ  اىل احلثــم  و ــع التصــادم  الن الشــعب اعتــادوا 

،ــان لــا مفــاهيم جديــد    يتنملهــا الشــعب  فو ــع التصــادم  وســم  ا ــد امللثيــ   والدســتور  
رمحا اهلل  فلم يثن ه اك ربان يوصل سفي   ال ور  اىل الشاطا بسالم وبقـإل  82ال ور  اآل وند

التصادم  وهد ل األج    فاسق  ال ظام اجلديد  وأل بالديثتاهور البهلـوا الـذا ،ـان عبـدال 
مــــر باألســــوأ  ممــــا ســــبب ان يظــــن ال ــــاس ان امللثيــــ  افضــــل مــــن خملصــــال ل ج ــــ   وانتهــــحم األ

 الدستوري   الن امللثي   لم فق   أما الدستوري  فظلم واستعباد معال ـ مل نظرهم ـ.
وأمــــــا  ــــــور  العشــــــرين  الســــــتني اهلدريــــــ ذ فقــــــد ابتليــــــت بــــــ ف  املشــــــثل  حيــــــث ســــــم القا ــــــد 

ن ا الفــا مــن القيــاد  امل تدــ   للســري اإلماموالشــيخ امــد هقــإلا الشــريادا رمحــا اهلل  و  يــتمث
 باألم  اىل األمام بسالم..

ان القا د متثن من ان ي تز  العرا  ذاو بضع ماليني  مع عدم جيف م ظم  وال سال  
وال عتــاد  مــن أنيــاب بريلانيــا  و ــد ،ــان وراا بريلانيــا أ، ــر مــن ألــ  مليــون  اهل ــد  الصــني  

 القا د عمل مل:مصر  و..ذ بأحدل جيف م ظم مسلا  لثن 
 يريك احلافز الدي  بسبب العلماا. :1
يريــك عشــا ر العــرا   بإجيــاد ال خــو  اإلســالمي  فــيهم  وصــبي املــال املتــوفر للمرجــع  :2

 األعلحم عليهم صبال   وجعل رسساا العشا ر مل حثومتا الر شثلها مل ،ربالا املقدس .
                                                                                                                                                                      

م وطـــردوا   ال ـــور  الـــر  ـــام  ـــا ليـــ  اهلل العظمـــحم الشـــيخ امـــد هقـــإل الشـــريادا   ـــدهذ ومجـــع مـــن العلمـــاا مل العـــرا  ســـ   هــــ  - 84
  م ها.االستعمار الربيلاين

لي  اهلل جمدد املذهب احلاا مريدا امد حسن بـن السـيد مـريدا امـود ابـن مـريدا إااعيـل احلسـي  الشـريادا  راجـع هرمجتـا مل   - 81
 .223-222ص 3،تاب  الثىن واأللقابذ ا 

 هــرا   ولــد عـــام هــو الشــيخ امــد ،ــا م ابــن املــوىل حســني اهلــروا اخلراســـاين املعــروف بـــ  اآل ونــد اخلراســاينذ ونســب اىل - 82
هـــ. راجــع  ،فايــ  األصــولذ 1329هـــ  ووافتــا م يتــا  بيــل صــبا  يــوم ال ال ــاا مل العشــرين مــن شــهر ذا احلدــ  عــام 1255

 .506ط منسس  ال شر اإلسالمإل  م املقدس . وراجع ،تاب  الصياغ  اجلديد ذ ص  15-5ص
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الد اإلســـالم ،ـــإيران وأفريقيـــا  فـــان يريـــك اهل ـــد  وهـــإل در  هـــاا بريلانيـــا.. وســـا ر بـــ :1
بريلانيــــا رأو نفســـــها بــــني ان هســـــنق العـــــرا  ســــنقال ،ـــــامالل  و،ـــــان بإمثا ــــا ذلـــــكذ لثـــــن 
اال ــلراباو هقــع مل اهل ــد  ــا ال حيمــد عوا بهــا  وبــني ان اــرا مــن العــرا   حــه هــتمثن مل 

 فرص  أ ر  من ان هد لها  فرأو ان ال اين افضل  ولذا  رجت.
عصب  األمـمذ ل فـع العـرا  واسـتقاللا  و ـذه األمـور األربعـ  متثـن القا ـد مـن يريك   :0

 فعل شبا املعدز.
لثـــن ملـــا استشـــهد القا ـــد  رمحـــا اهللذ  ســـقلت ال ـــور  وعـــاد الربيلـــانيون اىل العـــرا   الن 
الشعب   يتمثن من هثوين  ياد  جديد  ،فوا   وال وار   يتمث وا من استقلاب الشعب  

 لتصادم بني ال وار وبع  الشعب ـ علحم ما ذ،رناه ـ.حيث ،ان ا
 وهثذا سقلت ال ورهان  الدستوري  واالستقاللي ذ.
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 التقدم حس  الزمن

 
مث انــا حيــث ان الزمــان يتبــدل  واملفــاهيم هتغــري  فاحلثــام القــدامحم  إذا   يتمث ــوا مــن التوفيــق 

دم  فالقـــدامحم يتمســـثون باملفـــاهيم بـــني أنفســـهم وبـــني املفـــاهيم العامليـــ  اجلديـــد   ابتـــدأ التصـــا
الســابق   بي مــا اللال ــع اجلديــد   يتمســثون بـــ  العدالــ  االجتماعيــ ذ و االشــرتاك مل الــرأاذ 
و احلري ذ و ،ون العلم واملال واحلثم  مباحال للدميع  حسب الثفـاااوذ اىل غـري ذلـك مـن 

 املفاهيم الثام   مل نف  ،ل إنسان بالفلر .
البـــد وان ي تهـــإل اىل ال هضـــ   وإســـقاط احلثـــام  وجمـــإلا حثـــام جـــدد اىل  وإذا و ـــع التصـــادم 

سد  احلثم  ويشر  التصادم مـن جديـد  ملـا ذ،رنـاه لنفـال   حيـث مفـاهيم ال ـوار غـري املفـاهيم 
 القدل  السا د  والر اعتادها الشعب.
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 الحوار الحر

 
ر  ان يفتنـوا احلـوار املتوا ـع واملهم علـحم ال اهضـني ان شـااوا البقـاا  و  هأ ـذهم نشـو  ال صـ

مـــع ال ـــاس دا مـــال  حـــه ي تهـــإل اىل احللـــول الوســـلحم.. فانـــا ال شـــك مل ،ـــون بعـــ  احلـــق مـــع 
ال اهضني  مل املفاهيم اجلديد  و،يفي  التلبيق  ،ما أنا ال شك مل ،ـون احلـق مـع الشـعب مل 

 مجل  من األمور  فـ :
 ع.فإذا فتا ال اهضون احلوار املفتو  بثل هوا  : 1
 وج نوا اىل الوا عي   ال التزوير واملنامر  واخلدا . : 2
 واستمروا بالسلم والرفق. : 1

انتهــحم األمــر ولــو بعــد عقــد مــن الــزمن اىل ســياد  املفــاهيم اجلديــد  الوا عيــ   وهقبــل األمــ  هلــا  
 ومرور ال هض  من املشثل  بسالم.

 نــوا اىل الع ـــ  والديثتاهوريــ  واملـــنامر  أمــا إذا   يفتنــوا احلـــوار املفتــو  والتفـــاهم الــدا م  وج
 ـــد الشـــعب  وال ال ـــ  متالدمـــ  عـــاد ذ و ـــع ال ـــوار والشـــعب مل شـــقا   فـــال وار ال يســـتعدون 
لســـما  ال قـــد مـــن الشـــعب  ومـــن إصـــال  الفاســـد  والشـــعب ال يســـتعد لتقبـــل الصـــنيا مـــن 

وار يلمــ  بســبب مــا ال ــوار  أل ــم ي ظــرون اىل ال ــوار ب ظــر احلقــد واإلددراا  فــان صــنيا ال ــ
وه ـا  81:  وال هثونوا علماا جبارين فيذهب باطلثم يقثمذأهوه من الباطل  و د  ال 
 هثن املشثل .. فالثار  .

مث انــا مل الــبالد اإلســالمي  مشــثل  ع ــد الســ   ومشــثل  ع ــد الشــيع   و ــد اســتفاد االســتعمار 
 م ها لغزو بالد اإلسالم.

                                                           
: ابــن املتو،ــل عــن 13091   303تدرك ص واملســ 1  36ص  1. والثــامل ا 2  11ص  10ب  2يــار األنــوار ا  - 81

احلمريا عـن أيب اخللـاب عـن ابـن ابـوب عـن معاويـ  بـن وهـب  ـال: اعـت أبـا عبـد اهلل الصـاد    ذ يقـول:  اطلبـوا العلـم 
وهزي ـــوا معـــا بـــاحللم والو ـــار وهوا ـــعوا ملـــن هعلمونـــا العلـــم وهوا ـــعوا ملـــن طلبـــتم م ـــا العلـــم وال هثونـــوا علمـــاا جبـــارين فيـــذهب 

 طلثم يقثمذ.با
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إطاعـ  احلـا،م  مهمـا ،ــانذ مل عـداد طاعـ  اهلل ورســولا   فهـإل ا ـم يــرون امـا مشـكلة الســنة:
الن احلـــا،م حســـب نظـــرهم مـــن  أويل األمـــرذ ولـــذا فاملصـــلنون وال اهضـــون ال جيـــدون لذانـــا 

 صاغي  من اجلماهري املتأ ر   ذه الفثر .
فهـإل ان ع ـد الفقهـاا رأيـني  رأا يقـول بواليـ  الفقيـا مل شـنون  وأما المشكلة لدى الشـيعة:

ورأا يقول بعدم والي  الفقيا ،ذلك  والتابعون للـرأا األول ليلـون اىل ال هضـ  وأ ـذ  احلثم 
الفقهــاا بأدمــ  األمــور  والتــابعون للــرأا ال ــاين يقولــون بعــدمها  ومــن اللبيعــإل انــا مــع انقســام 

 األم  ال لثن الوصول اىل نتيد  مللوب .
فقهـاا  إال ان مـن الضـرورا ان يقـع   هبعـا جلماعـ  مـن ال80واين.. وان ، ـت أر  واليـ  الفقيـا

 حوار مفتو  بني اجلانبني  لعلا ي تهإل اىل هوحيد اآلراا او هقريبها  بإذن اهلل هعاىل.
،ما اين أر  انا من الضرورا انتزا  فثر  إطاع  احلا،م  مهمـا ،ـان  عـن أذهـان السـ    ،ـإل 

 ال يقتل  االستعمار  اره. 
 

 اتصاف الحركة والدولة بالواقعية
 

  85يلـزم علـحم احلر،ـ  اإلسـالمي   الـر هريــد الوصـول اىل دولـ  إسـالمي  ذاو ألـ  مليـون مســلم
وهريد إنقاذ البالد والعباد  حه الثفارذ عن أيـدا الظـاملني  ان هتصـ  بالوا عيـ   و،ـذلك مل 
احلثومـــ  اإلســـالمي  الـــر هـــإل  ـــر  احلر،ـــ  اإلســـالمي  العامليـــ   فـــان عـــدم الوا عيـــ  ال ي تهـــإل اىل 

  وعلحم  ول امل لقيـني  ال تيدـ  86نتيد  مللوب   فان ال تيد  دا مال هثون من س خ املقدماو
 هابع  أل   املقدمتنيذ.

 ومل الشعر:

 وال من احل ظل جيتىن الرطب ال جيت  اجلاين من الشوك الع ب 
                                                           

 فصل مل والي  الفقيا  ل،مام املنل . 5-1راجع موسوع  الفقا ،تاب البيع ا - 80
م. راجـع ،تـاب  ع ـد مـا  1995ذحسـب اإلحصـاااو األ ـري  000 000 000 2عدد املسـلمني حاليـال مليـارا مسـلم   - 15

 حيثم اإلسالمذ لعبد اهلل فهد ال فيسإل الصفن  األ ري .
 خي  املذ،ور  مل احلثم .حسب  اعد  الس  - 16
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لعــاملني ولــذا ورد مل احلــديث:  لعــن اهلل اآلمــرين بــاملعروف التــار،ني لــا  وال ــاهني عــن امل ثــر ا
 .87باذ

يا أيهـا الـذين نمنـوا لـم تقولـون مـا ال تفعلـون كبـر مقتـا عنـد اهلل ان ومل القرلن احلثـيم : 
تقولوا ما ال تفعلون

 اىل غريمها من اآلياو والرواياو. 11
مث ان االهصاف بغـري الوا عيـ   وان ،ـان فيـا مسـر  و تيـ   إال أ ـا هـأل بـال مر  املـر   الن األمـر 

وقــل ليــل  وبــذلك ي قلــب األمــر علــحم اإلنســان غــري الــوا عإل   ــال ســبنانا:ي ثشــ  بعــد  
اعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون

19. 
ويمــل اإلنســان مشــثل  الوا ــع مل احلا ــر اســهل مــن يملــا مشــثل  غــري الوا ــع مل املســتقبل  

 مل احلا ر. الن املشثل  الر هتولد مل املستقبل من غري الوا ع أ عاف مشثل  الوا ع
ففرعون وهامان  ومعاويـ  وهـارون  وسـتالني وهتلـر  وا ـرا م  أرادوا ان حيفظـوا مـاا وجههـم  

 أرادوا الثربياا بغري حق  فانقلب األمر عليهم حيث صاروا لع   التاريخ.
 أهذا ،ان افضل؟.

ملصــري او ،ــان األفضــل االهصــاف باحلقيقــ  والوا عيــ  ـ ولــو بقــدر ـ حــه ال يصــلوا اىل هــذا ا
 األسود؟.

 
 وعدم الواقعية يتجلى ف  أمور: 

 إخفا  الحق
إ فاا احلق  وإ هار ما لي  يق حقال  فان احلق جلميع أهل احلق  ال لف    اصـ   فـإذا  :1

أرادو ف ـــ   اصـــ  االســـت  ار بأ ـــا حـــق  ومـــا عـــداها باطـــل  ،ـــان ذلـــك مل  ـــررها مل اخلـــ  
 البعيد  وان ،ان العاجل هلا.

 السباب

                                                           
  . 101ص  2ب  100. ويار األنوار ا  1/  129   البالغ : اخللب   - 87
 .3-2الص  /  - 11
 .105التوب  / - 19
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وال تســبوا الــذين ســباب  وهــذا مــا يعتــاده مــن  ــ  ودنــا  بي مــا اهلل ســبنانا يقــول:ال :2
يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل عدوا  بغير علم

90. 
 .91:  اين ا،ره لثم ان هثونوا سبابنيذو ال علإل 

ألي  لثن ان يقول اإلنسان حقا ق األمر بدون سباب  وأال يثون ذلـك أنفـذ مل القلـوب   
 العقول؟. وا رب اىل

 التهريج
التهـــري   ومجـــع األ ـــغال مل  بـــال احلقـــا ق  وهـــذا أيضـــال عـــاد  مـــن  فـــت موادي ـــا  أراد  : 1

:  هضم حق اآل رين  فانا حيث ال هرب ع ده ال بد ان ي فق من التنب  و د  ال املسـيا
  ،ل ي فق مما ع دهذ.

 فـذ حـه بقـدر وا عـا الضـي ل ـ واملهرا يريد ال فوذ مل القلوب بقدر حدم التهري   بي مـا ال ي 
،مـا   92ان ،ـان لـا وا ـع ـ ومل احلـديث:  وال هثونـوا علمـاا جبـارين فيـذهب بـاطلثم يقثـمذ

 سبق.
 االستهزا  باآلخرين

االستهزاا باللرف اآل ر  وهو من شـيم   ـعفاا الـ ف   فـان االسـتهزاا ال يولـد إال  :0
قــا ق فلمــاذا يتمســك بــذيل االســتهزاا  االســتهزاا  فلثــل فعــل رد فعــل  وإذا ،ــان إلنســان احل

  ال اهلل هعاىل: 
  وإذا لقــوا الــذين نمنــوا قــالوا نمنــا وإذا خلــوا الــى شــياطينهم قــالوا ا ــا معكــم ا مــا

 حن مستهزئون، اهلل يستهزئ بهم ويمدهم ف  طغيا هم يعمهون 
93. 

 الشعارات الفارغة

                                                           

 .101األنعام / - 90
: ومـــن ،ـــالم لـــا   ذ و ـــد اـــع  ومـــال مـــن 166   12ب  561ص  32ويـــار األنـــوار ا 206/2 ـــ  البالغـــ  اخللبـــ   - 91

 الشام أيام حر م بصفني: إين ا،ره لثم ان هثونوا سبابني.  أصنابا يسبون أهل
 .13091   303. ومستدرك الوسا ل ص 1  36ص  1. والثامل ا 2  11ص  10ب  2يار األنوار ا  - 92
 .15-11البقر  /  - 93



 

 11 

د الضــرر  فالشــعار والوعــد ســهل إطــال  الشــعاراو و لــع الوعــود  فا مــا ممــا يضــران ابلــ :5
لثن العمل  ا يت الشعار وباملوعود صـعب  فـإذا   يعمـل اإلنسـان بـذلك  محـل ،ـل أ والـا 

 وحر،اها علحم السخ  واهلراا والباطل.
ان  ـــغ  عـــدم الشـــعار والوعـــد بقـــدر اإلمثـــان  ،بـــري علـــحم الـــ ف  حـــاالل  لثـــن  ـــغ  عـــدم 

بل  وما عا ل فر من امللـر اىل امليـزاب  ومـن الرمضـاا العمل بالشعار وباملواعيد ا،رب مل املستق
 اىل ال ار.

 العمل الوقت 
: العمـــل الـــو ر  فـــان ذلـــك  صـــري املـــد   لـــا عا بـــ  مـــر   ولـــذا جيـــب ان يثـــون طـــر  احلر،ـــ  6

 وبعدها الدول  علحم الوا عي   ولو استوعبت و تال طويالل.
سـت  السـابق   فـالالدم  ـب  الـ ف  والـدفع هذا ولو ان أعداا احلر،  والدول   عملوا بـاألمور ال

  ،مــا فصــل اه مل ،تــاب  اىل 95)ومــا يلقاهــا اال ذو حــظ عظــيم(ولثــن  90بــالر هــإل احســن
 حثوم  أل  مليون مسلمذ واهلل املوفق املستعان.

ســبحان ربــك رب العــزة عمــا يصــفون وســالم علــى المرســلين والحمــد هلل رب العــالمين 
 هرين . وصلى اهلل على محمد ونله الطا

 
  م املقدس 

 هـ1103/ ارم احلرام / 1 
 محمد بن المهدي الحسين  الشيرازي 

                                                           
 .96اشار  اىل  ولا هعاىل:  ادفع بالر هإل احسن ..ذ املنم ون /  - 90
 .35فصلت /  - 95
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