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 كلمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
عنــوان مهــم .ــداث   حيــل مهنــأ واــب  ــوم مهعــوام بــب  ــرون )مــن مأســاة بــالد المســلمين( 

متطاولـــة مـــر ه علـــة هـــوم األمـــة احرحومـــة والـــظ مهصـــبحُ اليـــوم األمـــة احظلومـــة  و  ل اهـــا مـــن 
 اجتاهني واحلب واحد فقط  

مهشـد مهنـواا الظلـم   وهـوا الظلـم هـو منطلـق مـن مهنفسـنا و وا نـا الظلم الـداللي  وهـو  .5
حكاة نطق هبا حكيم يوصي ولدم  5إن الشرك لظلم عظيمومهفدح  لم هو  لم النفس 

وهـــو لقاـــان  ومه رهـــا الشـــابا احقـــدب ومهلبتهـــا ا كتابـــأ الكـــرف  ألن الشـــر   لـــم العبـــد لنفســـأ 
 و لاأ لربأ والعيا  باهلل  
يت  لــم امتاــأل واألمــة باا ــال والتعــييأل احتعاــد للحقــوق  وا هــب وبعــد  لــم الــنفس يــأ

 احريأل بالوا.باه وهوا مهشنأل الظلم  و دمياث  ال الشاعر 
 وظلم ذوي القربى أشدُّ مرارًة على الحرِّ من وقِع الحساِم المهندِ  

نرة وهبوا الظلم  ألره األمة وسقطُ هيبتها من القلوب  وطاـأل فيهـا األ ويـاو  وهـوم سـ
مــن ســنن الكــون   القــوا طــامأل والعــعي  مطاــوا فيــأ  والــوا ال يســتطيأل مهن واــي محــام  
يغــزوم ا ــرال والف،ــران  ويعشــعب فيــأ البــوم والغربــان   وبحــم اهلل الشــاعر الشــهيد الســيد حســن 

 « بسالة الصابوخ»الشربازا إ  يقول ا  صيد أ 
 وكذا الديّار إذا خلت من حارس 

 ها ـ يستأســـدفالفأر ـ في عرصات 
الظلم اخلاب.ي  وهو  لم الطامعني بنا من األعـداو حـني فـعفنا ولولتنـا ما ـُ وك ـر  .2

وبلتهــا وال هــم  الــم إالر الإلكــة واابو احــالا واحلعــابا العــدم الــوا للفتــأ لولــة ااســ م 
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 الشــهيدة  الــظ استشــهده علــة مهيــدا لقطــاو وطلقــاو يــدرعون االنتاــاو إليهــا وهــي وشــريعتها
 منهم ومن مهعااالم براو  

فتألره األمة ااس مية بشكب غريب  ال يو.د نسبة مهو  ناسب هنائياث بـني مـا  ـن ومـا 
هم فيأ فوصلوا إىل احريخ بعد القار   و ن ما زال مهك ر من نصـ  عـدل سـكاننا يعـانون مـن 

 األمية 
قون بعض هوائها فقـط  وهمُّ حكامنا ـ كصدام ومهم الأ ـ حماببة مهنفاب احلرية مهو من يستنش

 فيز.ون هبم ا السجون واحعتق ه مهو يزينوا هبم مهعوال احشانق ويقدسوا حباالا  
فـــالظلم فـــالح مـــن الطـــامعني والطـــاحمني إىل األك ـــر  ألن االســـتعااب والصـــهيونية العاحيـــة 
واحاســونية لـــن  ـــإل  بـــ ل ااســ م واحســـلاني بـــب ســـتعاب كـــب مــا بوســـعها مـــن مه.ـــب  قـــويض 

 ائاهم الراسدة  لع
واللـــ ص مـــن كـــ  الظلاـــني إال بـــالعولة إىل الـــدين ااســـ مي احلنيـــ   عاـــ ث و طبيقـــاث 

 ل يقاث لكب نواحي التشريأل ال مهن نألو شي،اث ونإل  مهشياو  
ان اهلل ال يغّير ما بقوم حتى يغّيروا ما بأنفسهم..واهلل سبحانأ و عاىل يقول  

4. 
  لنصارى أولياءال تتخذوا اليهود واويقول  

3  
   أعدوا لهم ما استطعتم من قوةويقول  

2  
وهوا ااحساب العايـق بـاخلطر  وفداحـة اخلسـائر ال يتحسسـها إال العلاـاو ومـن ميلكـون 
الـوعي احلقيقــي ألوفـاا عاحنــا احعاصـر  ومرا.ــأل التقليـد الــم البـاا األطــول  والـرمها األصــوب  

 شاكلنا كلها  والدواو األجنأل  واحللول األسهب ح
وهوا ما نتلاسأ من هوم الكلااه الظ انطلقُ مـن ااحـة احر.ـأل الـديع األعلـة اامـام 
الســيد حماــد احلســيع الشــّيازا ـ حفظــأ اهلل ومهبقــام  لــراث لعمــة ـ وهــو احر.ــأل احتتبــأل ألحــوال 
احســلاني ا حلــول مشــاكلهم  فقــد كتــب مهك ــر مــن مهلــ  كتــاب إســ مي  وعــوا وإبشــالا 

 ي وإص حي   طبأل مهك ر من نصفها ـ وفقه
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واحساساث باحسؤولية  وفروبة انتشاب م ب هوم الكتب والكتيباه )الكراساه( الظ  عتـرب 
صــرلة ا هــوم األمــة النائاــة مــن مه.ــب اليقظــة والصــحوة   اب أينــا طباعــة هــوا الكــراب الصــغّي 

شـــهر واأليفـــب ا عاحنـــا احلجـــم   الك ـــّي ا تـــوا   ل ســـتفالة مـــن فكـــر مؤلفـــأ احوســـوعي األ
 احعاصر   وهو مب ابة صرلة إنقا  حتتاج إىل عاب ليس إال 
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 سبحانأ التوفيق والسدال  
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 الخطب كل الخطب

اخلطب كب اخلطب ا زماننا هو ما عاصرنام مـن حتطـرم احسـلاني  و فـررق الـب ل و شـترُ 
م  وســحق مهحكــام اهلل ســبحانأ و عــاىل ا كــب الــب ل  وإشــاعة العبــال  و بــديب  ــوانني ااســ 

الفحشاو واحنكراه  و سلط الكفراب من الشيوعيني والصـليبيني والصـهاينة والـولنيني علـة بـ ل 
 ااس م 

 البالد اإلسالمية في الروس
فقد استوىل شيوعيرو الروب علة الب ل ااس مية والـظ  سـارة ا ن با اهوبيـاه السـُ 

 هي  و 
   9طا.كستان
   6و ركانستان
   7وآ ببيجان
   8ومهبمنيستان
  5و ر يزستان

                                                           

مجهوبية من مجهوبياه االحتال السوفيايت سابقاث وحتدها الصني شر اث ومهفغانسـتان .نوبـاث  طا.كستان  - 1
و قــأل ا ا ــزو ا نــوو مــن لول االحتــال الســوفيايت ســابقاث  اســتوىل عليهــا احســلاون ا صــدب ااســ م 

كيلــو مــإل  123.111وبفعــوا فيهــا بايــة الــدين ا ديــد وازلهــره ا  لهــم ازلهــاباث كبــّياث   مســاحتها  
 نساة عاصاتها )لوشنبأ(  1.411.111مربأل  سكاهنا  

كيلــومإل مربــأل    291.911 ركانســتان ) ركاانيــا( مــن مجهوبيــاه االحتــال الســوفيظ ســابقاث  مســاحتها - 0
 نساة عاصاتها )عشق آبال(   2.111.11سكاهنا  

يلــومإل مربــأل  ســكاهنا  ك  90.011آ ببيجــان   قــأل علــة الســاحب الغــرو مــن اــر  ــزوين  مســاحتها  - 7
 نساة عاصاتها )باكو( كانُ .زواث من مجهوبياه االحتال السوفيايت سابقاث  7.111.11

كيلـو مـإل   41911مهبمينيا  مجهوبيـة ا ا ـزو ا نـوو الغـرو مـن االحتـال السـوفيايت سـابقاث  مسـاحتها  - 9
 نساة عاصاتها )بريفان(  3.311.111مربأل  سكاهنا  

مجهوبيـــة مـــن مجهوبيـــاه االحتـــال الســـوفيايت  اك ـــر مـــن نصـــ  ســـكاهنا مســـلاون مســـاحتها  رغيزيـــا   - 1
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    50و از ستان
ولقد مه رلوا احسلاني و تلوا منهم مقتلة عظياـة  حـىت إر بمهيـُ ا بعـض الكتـب احعتاـدة 
مههنـــم  تلـــوا مـــن العلاـــاو والطـــ ب فقـــط عشـــرة آال   وهـــدموا النـــني وعشـــرين مهلـــ  مســـجد 

ب ث مهو كرا.اث مهو خمزناث مهو مر صاث مهو ملهة مهو خماراث مهو لائرة حكوميـة مهو مـا و.علوا بععها إسط
 مهشبأ!  

وكـول   تلـوا مـن احسـلاني ـ ابـائهم عـن الـدلول ا الشيوعيةــ ،سـة م يـني  وميـرر علـة 
 هوم احلالة مهك ر من نص   رن واحسلاون معطهدون هنا  بأشدر مهنواا االفطهال 

 وفي الصين
ا الصني هدم مهك ر من سبعة عشر مهل  مسجد )كاـا بمهيـُ  55و سي  نغ(كاا مهنر )ما

 ا بعض التوابيخ احعتادة(  ومه لر احسلاني و تلهم وبدرلهم وسجنهم وعورهبم   
ـ وكـــان يســـارة بــــ )لـــان بـــان( ا االصـــط ح الســـابق ـ مهببعـــة  52و ـــد عطـــب ا بكـــني

م األعيــال وا اــأل و وهــا  مســا.د  كــب مســجد كــان يســأل مهك ــر مــن ببــأل مليــون مصــب ا مهيــا
وبقــي األمــر علــة  لــ  منــو للــل  ــرن مــن حــني اســتي و الشــيوعيني علــة احســلاني ا  لــ  

 الب ل  

                                                                                                                                                                      

 نساة  عاصاتها  فرونزا  111 2.111كيلو مإل مربأل  سكاهنا    119.111
ـــــــــــة ســـــــــــوفيا ية  مســـــــــــاحتها  - 11 ـــــــــــأل ســـــــــــكاهنا    4.714.311 ازا ســـــــــــتان  مجهوبي كيلـــــــــــو مـــــــــــإل مرب

 نساة  عاصاتها  آحا آ ا  17.111.111
م( مـــن ب.ـــال الدولـــة ا الصـــني ومـــن مؤسســـي احلـــزب الشـــيوعي 1170-1913 ونـــغ ) ماو ســـأ - 11

م و أ اىل كيانغ سي    اعلن مجهوبيـة الصـني الشـعبية 1147فيها   ال ال وبة علة النظام احلاكم منو 
مث بئــيس احلــزب الشــيوعي  لــأ مؤلفــاه منهــا )الكتــاب األمحــر  1111ـــ 1112  بئــيس الدولــة 1121
 الصغّي( 

للاــي ل اعيــد بنا هــا  1411كــني  عاصــاة مجهوبيــة الصــني الشــعبية  مهحر هــا .نكيــز لــان عــام ب - 14
 نساة  9.111.111من  بب حفيد .نكيز لان وهو  ب ا لان  ااها القدف )بايبينغ( سكاهنا 
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 وفي أفغانستان
كاــا مهن شــيوعيي الــروب لللــوا مهفغانســتان  بــب بعــأل ســنواه  فقتلــوا إىل اليــوم مهك ــر مــن 

بالكبــاب والصــغاب والر.ــال  مليــون مســلم  وشــررلوا مهك ــر مــن ،ســة م يــني  وامــتعه ســجوهنم
والنساو   يقطعون األيدا واألب.ب ويسـالون األعـني  وعـدعون األنـو   ويصـلاون ا  ان  
و يبقــرون بطــون احلوامــب  ويعــوربون الســجناو بأشــدر مهنــواا التعــويب  ويهتكــون مهعــرا  الفتيــان 

 والفتياه  
االم مهمـام آبـائهم ومهمهـا م ومهحياناث كانوا ور ون األطفـال بالنـاب بصـب الـنفط علـيهم وإشـع

 و ويهم إمعاناث ا إ الل احسلاني 
مهنـأ بمها  لـ  وهـم يصـيحون  )يـا  51و د بوا يل شاهد عيان ا بعض سـجون )كابـب(

 اهلل(   )يا حماد(   )يا علي(   )يا زهراو( 
 إىل غّي  ل  من  لم الشيوعينير الروب ا مهفغانستان  

                                                           

كابــب  عاصــاة مهفغانســتان وكــربا مــدهنا   قــأل ا ا ــزو الشــر ي مــن الــب ل يزيــد عارهــا علــة ل لــة   - 13
   عام آال
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 وفي العراق
و مهك ـر مـن ببـأل  ـرن انق بـاه عسـكررية متتاليـة مـن )عبـد الكـرف وا )العراق( حـدلُ منـ

 57إىل )مهمحد حسن البكر( 56إىل )عبد الرمحن عاب ( 59إىل )عبد الس م عاب ( 54  اسم(
   58إىل )صدام حسني التكريظ(

وكب االنق باه العسكرية  ام هبا الغربيرون بسبب هؤالو العا و ومه بـاعهم ا الل العـراق 
وزاه العلايرــة ا النجــ  األشــر  وكــرب و احقدســة والكا ايــة وســامرراو احشــرفتني وحتطــيم احلــ
 وغّيها 

كاــا لمـــرروا اال تصـــال و.علـــوا العـــراق مهك ـــر فـــأك ر  ابعـــاث للغـــرب  ونشـــروا اخل عـــة وامـــون 
واخلاوب والسفوب والبغاو  ومنعوا عن العتباه احقدسة  ومهلر.وا م يني الناب ا منـني األبريـاو 

ـــبان والشـــيوخ مـــن مـــ ن ب لهـــم  وصـــالبوا مهمـــواالم وســـجنوا م،ـــاه األلـــو  مـــن الشـــباب والشر
 الر.ال والنساو  وعوربوهم ا السجون  عويباه مريعة   

ومهشعلوا ناب احلرب بني إيران والعراق حيل  هب فحيتها  ت ث مهو  شويهاث إىل ا ن مهك ر 

                                                           

م( ولـد ا إحـدا حمـ ه بغـدال الفقـّية  1103ــ 1112هـ = 1394ـ  1334عبد الكرف  اسم ) - 14
م / 1119يوليــو  12فــابط عرا ــي  ــال حركــة االنقــ ب فــد النظــام احلكــي ا العــراق ومهطــاح بــأ ا 

ي مصــرعأ ا هــ   انــته  ا احلكــم هنجــاث اســتبدالياث  لــاب ا عهـدم األكــرال ا يفــايل الــب ل  لقــ1377
 هـ 1394م / 1103االنق ب الوا  الم فدم )عبد الس م عاب ( فرباير 

ــ1141هـــ =1391-1331عبــد الســ م عــاب   ) - 11 م( فــابط وسياســي عرا ــي  ــال حركــة 1100ـ
االنق ب فد عبد الكرف  اسم لقي مصرعأ ا حالو طـائرة  مهطاحـأ انقـ ب عسـكرا بقيـالة مهمحـد 

 حسن البكر  
 (   1109-1100هـ =1397-1391محن عاب   لل  مهلام عبد الس م سنتني  )عبد الر  - 10
ــــة ) - 17 ــــ 1109هـــــ = 1311-1399امحــــد حســــن البكــــر   ائــــد عســــكرا عرا ــــي  بئــــيس ا اهوبي ـ

 م 1171( استقال عام 1171
م للفــاث المحــد حســن البكــر  1171هـــ = 1311صــدام حســني  بئــيس مجهوبيــة العــراق منــو عــام - 19

 ا الظلم واالستبدال و تب األبرياو و شريد و جّي الشعب و   حكم بأبشأل مهنوا 
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ان إيــران مــن ب لهــم  و ــد لمرــره مــن مليــون مســلم  كاــا ســبربوا  شــريد مــا يقــابب ،ــس ســكر 
احلــرب كــ  ا ــانبني  ــدمّياث لعلرــأ  ليــب النظــّي ا  ــابيخ إيــران والعــراق  بيناــا كــان البلــدان بلــداث 
واحداث حتُ  ب ااس م  وكانُ األ لوة ااس مية سائدة بينهاا  وكان مر.أل العـراق الـديع 

  والعرا يـورن يـزوبون إيـران  واايرانيرـون يــزوبون  ـابة ا إيـران ومر.ـأل إيـران الـديع  ــابة ا العـراق
 العراق كب سنة مب،اه األلو   ومهحياناث  صب إىل اح يني  

 وفي الباكستان
وكـــول  مه ـــام احســـتعارون احلـــرب بـــني الباكســـتان الشـــر ية والغربيـــة )الشـــر ية والـــظ   ســـاة 

 من احسلاني ا  ص  ا ن  بنغ لش( مما سبرب مهن يوهب فحيتها مهك ر من ل لة م يني
حمزنــة  ومهلــّياث انتهــة األمــر إىل انفصــال )بــنغ لش( عــن )الباكســتان الغربيــة( ممــا مهفــعفُ  ــورة 

 الدولتني  بيناا كانُ لولة واحدة فتية إس مية  اه مأيت مليون مسلم 

 وفي الهند
ـــرلون ويهـــانون ا  عـــايا مشـــهو  بة  وكـــول  ا )االنـــد( احســـلاون يهـــامجون ووـــاببون ويشر

من احسلاني مهك ر من ل لة آال  مسلم  كاـا إهنـم مهحر ـوا لوبهـم  55و بب مهيارم  تب االندوب
 ومسا.دهم وهنبوا مهمواالم  

 وفي كردستان
وا )كرلستان( مه اموا احلرب بني )إيران( و)كرلستان(  ابة  وبني )العراق( و)كرلستان( 

ن بلــدة إســ مية حتتــوا علــة مــا يقــابب  ــابة  وبــني األكــرال مهنفســهم  ــابة لال ــة  بيناــا كرلســتا
 عشرين مليون من األكرال احسلاني 

ـــاأ الغربيرـــون والشـــر يون إىل  طـــأل .غرافيـــة و وميـــاه متنـــاحرة   طعـــة ا ) ركيـــا(  و ـــد  سر
و طعة ا )سوبيا( و طعة ا )لبنان( و طعة ا )إيران( و طعة ا )العـراق( و طعـة ا )ااحتـال 

 السوفيظ(  

                                                           

االندوب  مجاعة موهبية منتشـرة ا االنـد مهوال  وا بعـض مه.ـزاو باكسـتان وبـنغ لش  وسـري نكا   - 11
 ونيبال  و وامها االميان بالتناسخ وبكائن مهاة  ا مهشكال وطبائأل متعدلة  
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ــــره ب.ــــاالم ومههلكــــُ فــــرعهم وزبعهــــم  كاــــا ملــــؤوا و ــــد مهحر ــــُ ا حلــــروب  ــــراهم ولمر
السجون منهم وهتكوا مهعرافهم وبفعوهم فوق احشـانق  لاـاث وعـدواناث مـن غـّي سـبب مه ـوا بـأ  
إالر مهنر األحزاب التابعة للحكوماه الكـافرة الغربيـة والشـر ية والتدطيطـاه ا غرافيـة ا  ـة هـي 

 رلستان( الظ سبربُ هوم احآسي ا )ك

 وفي تركيا
 بــب مهببعــني ســنة وإىل  20وا ) ركيــا(  والــُ االنق بــاه العســكرية  ومنــو مهيــام )مه ــا وب (

اليـــوم ت  ـــتاكن ) ركيـــا( مهن  ســـتعيد صـــبغتها ااســـ مية  فـــإلا ا ب لهـــا اخلاـــوب والفجـــوب  
  25وحماببة ااس م  وحماببة العاائم  واحلجاب  كاا صنأل البهلوا األول

ا إيران  لكن علااو إيران متكرنوا من إب.اا االوية ااس مية إىل )إيـران( ـ نوعـاث مـا ـ  22وال ار
 مهمرا ) ركيا( فهي  رزح حتُ نّي )مه ا وب ( عامب الغربيني الوين .اووا بأ إىل الب ل 

 وفي لبنان
ا وا )لبنــان( حيــل مهبالوا ا تطاعهــا مــن الــب ل ااســ مية و.علهــا مســيحية  ومه ــاموا فيهــ 

حربــاث لامــُ إىل ا ن مهك ــر مــن عشــر ســنواه  فلــم  ــدا فــرعاث وال زبعــاث  ومه رلــُ احســلاني  
ــر م  جــّياث شــائناث مــن  و تلــُ األلــو  مــنهم  ومهحر ــُ  ــراهم وبيــو م  وهنبــُ مهمــواالم  وهجر

 ا نوب إىل )بّيوه( وفواحيها ا  ص  حمزنة 
                                                           

م( ولـــد ا ســـالوني   الغـــة 1139ـ  1991ـ / هـــ1310ـ  1419مه ـــا وب   مصـــطفة كاـــال ) - 20
اخل فــة الع اانيــة ومهصــبا بئيســاث  اهوبيــة  ركيــا الــظ مهسســها  مهللــب احلــرو  ال  ينيــة ا اللغــة الإلكيــة 
ومنأل العربية واحآلر ااس مية وبوج الكفر وااحلال وحكم بالظلم واالستبدال  ومهعلن العلاانية كاـنه  

 احنه  االس مي  لقبتأ ا اعية الوطنية بـ   ا ا وب   مها مهبو األ را  عام للحكومة والشعب بدل 
هـــ / 1311ـ  1323م( شــام إيــران )1122ـ  1979هـــ / 1303ـ  1411بفــا لــان هبلــوا ) - 21

م( كان فابطا من فـبا  ا ـيب االيـرار فاطـاح بأسـرة  ا.ـاب احلاكاـة ومهعلـن نفسـأ 1121ـ  1141
وحكم الب ل باالستبدال  مث افطر إىل التنازل عـن العـرش البنـأ حماـد م  1141شاهاث علة إيران عام 

 بفا هبلوا 
م للفـاث ألبيـأ بفـا هبلـوا  هـرب اىل مصـر 1121م( شـام ايـران 1191ــ1111حماد بفا هبلوا ) - 44

 م وماه هنا  1171
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 وفي فلسطين
بـد الـب ل ااسـ مية وهورلوهـا ومهلر.ـوا احسـلاني مهمرا )فلسطني( فقد ا تطعها اليهول مـن ك

منهــــا ومهعالــــوا فــــيهم الرصــــاص والقتــــب بــــ  حســــاب وملــــؤوا الســــجون باحســــلاني  وصــــالبوا 
 ممتلكا م  

ـــــان(    ومه امـــــُ )إســـــرائيب( بعـــــد  لـــــ  حروبـــــاث مـــــأل )مصـــــر( و)ســـــوبية( و)األبلن( و)لبن
 وفلسطني إىل ا ن مغتصبة ا مهيدا اليهول 

 وفي بالد أخرى
كاا إن الشيوعيني والغربيني ا تطعوا مه.زاو من الب ل ااس مية ا مهبوبـا الشـر ية وغّيهـا    

وحـــىت إن القـــرآن الكـــرف ممنـــوا ا الـــب ل ااســـ مية الـــظ صـــابه حتـــُ نـــّي الشـــيوعية  فاـــن 
احتفظ بنسدة من القرآن مهو  رمه القرآن سيق إىل السجن ومهحياناث يعا ب علة هوا ا رم )عند 

 ومة الشيوعية( بعشر سنواه من السجن احلك
و د فعلوا مبسا.دهم ومدابسـهم وحسـينيا م ومؤسسـا م الدينيـة ومهو ـافهم وعلاـائهم مـا 

 فعلوم ا االحتال السوفيظ وا الصني 

 البالد العربية
مهمرا الب ل ااس مية العربية فقد .علها الغربيون والشر يون متناحرة  عرب بععها بععـاث  
 بععها بععاث  و د ملؤوا الب ل باخلاوب والفجوب واحعاصي واحوبقاه وا لام  وحتابب

فـإلا )لبنــان( و)مصــر( و)الســولان( و)ليبيــا( و)احلجــاز( و)األبلن( و)ا زائــر( و) ــونس( 
 و)احغرب(و    كلرها ا حالة حرب و نازا و دافأل 

زمـــان  ريـــب  تلـــوا مـــن  مهمـــا القـــوانني ااســـ مية فقـــد ســـحقُ فيهـــا حتـــُ األ ـــدام  ومنـــو 
ا زائــريني مهك ــر مــن مليــون ونصــ  أل.ــب التحريــر  وبعــد التحريــر مهيعــاث ت ير.ــأل إليهــا حكــم 
ااس م الوا كان اماهدون وـاببون أل.ـب  لـ   وإ ـرا الغربيـون ببطوهـا مهيعـاث بعجلـتهم مـن 

 .ديد  

 وفي فيليبين
هم إىل )إلع عشر مليون( وزر.ـوا وا )فيليبني( مهبالوا استق ل احسلاني الوين وصب عدل
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هبم ا السجون ومهلووا واببوهنم  واحلرب مستارة إىل يومنا هوا بني احسلاني وبني احلكومـة 
 الظ استولُ علة الب ل ااس مية باحلديد والناب 

 وفي ارتيريا
  حماببة ال هوالة فيها بني احسلاني وبني األليوبيني منو عشرين سنة 21وا )مهب ّييا(

علــة مهنـ ـأ ا )مهفريقيــا( بــدرلوا احلكومــاه ااســ مية إىل حكومــاه كــافرة  والتنصــّي مهلــو  
العاــب ا الــب ل ااســ مية منهــا بصــوبة مســتارة وبشــكب مرعــب  حــىت مهنــأ ا مهحــد ب لهــا 
متكن احسيحيون مهن ينصِّروا مهك ر من مليون إنسان ا ل ل عشر سنواه  إىل غّي  ل  من 

 ا مجعُ ا كتب لعلرها  صب إىل عشراه املرداه احآسي الظ إ 

                                                           

والنصـرانية  فتحهـا ابيإليا  ب ل ا ا زو الشـاايل الشـر ي مـن مهفريقيـا  ليانتاهـا السـائد ان ااسـ م  - 43
  4.111.111كيلو مإل مربأل  سكاهنا    117.011الع اانيون ا القرن السالب عشر مساحتها 
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 ما هو العالج؟

 
كــــب  لــــ  وال عــــ ج للاســــلاني إالر بــــالر.وا إىل ااســــ م  واليكــــون  لــــ  إالر بــــأموب  

 منها 

 شورى الفقهاء المراجع
شـوبا الفقهـاو احرا.ـأل الـوين هـم نــوراب األئاـة )علـيهم الصـ ة والسـ م( والــوين  األول:
بقولـأ  )اللرهـم ابحـم للفـائي   يـب  يـا بسـول اهلل ومـن  )صلة اهلل عليـأ وآلـأ(ل اهللعينرهم بسو 

  24  الوين يأ ون من بعدا ويروون حدي ي وسن ظ()صلة اهلل عليأ وآلأ(للفا  ؟  ال
فتكون هي احر.ـأل األعلـة للاسـلاني ا كـب األمـوب السياسـية واال تصـالية واال.تااعيـة  

ة ا وحـدة واحـدة و شـكب والإلبوية والعسكرية وغّيهـا  فيجتاـأل مرا.ـأل  قليـد األمـة ااسـ مي
  29شوبا احر.عية لتكون هي السلطة العليا للب ل

 األحزاب اإلسالمية الحرة
مهن ينبــأل مــن شــوبا احرا.ــأل مهحــزاب إســ مية حــررة  وحتــُ  صــر  مجيعهــا الراليــو الثــاني: 

والتلفزيـــون والصـــح  والقـــدبة واحـــال وغـــّي  لـــ  حـــىت يتاكنـــوا مـــن لـــو  معـــامأل السياســـة 
 نافس حر يسبب  قدم األمة إىل األمام ومجأل شـباب احسـلاني حـىت اليندرطـوا ويكون بينهم 

ــــة الغربيــــة والو.وليــــة وغّيهــــا مــــن  ــــة مهم ــــال الشــــيوعية والقوميــــة والدميقراطي ا األحــــزاب الباطل
 األحزاب احنافية لإلس م 

 التعاون بين المراجع واألحزاب
مية احلـررة النابعـة مـن مرا.ـأل التقليـد التعاون بني شوبا احر.عية واألحزاب ااسـ  الثالث:

                                                           

  2ح 11ب 122ص 4با.أل ااب األنواب  ج - 42
 با.أل )كي  جناأل يفب احسلاني( لإلمام احؤل   - 41
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لتشــــكيب القــــوا الــــ  و  مها القعــــائية واا.رائيــــة والتشــــريعية  والــــظ  ســــارة
ا ااســــ م  26

)التطبيقية( ألنـأ ال شـريأل ا ااسـ م بعـد التشـريأل الـوا شـررعأ اهلل سـبحانأ و عـاىل  و ـد  ـال 
حماـد حـرام إىل   )ح ل حماد حـ ل إىل يـوم القيامـة  وحـرام )صلة اهلل عليأ وآلأ(بسول اهلل 
   27يوم القيامة(

 تطبيق القوانين اإلسالمية
 طبيــق القــوانني ااســ مية ا كــب األبعــال  مــ  ث  ا ب عــد اال تصــال   ال شــيوعية الرابــع: 

وال اشـــإلاكية وال بمهااليـــة غربيـــة وال وزيعيـــة  وإ ـــا  اال تصـــال ااســـ مي الـــوا هـــو اال تصـــال 
  28م وعلااو احسلانيالصحيا احعإل  بأ من  بب ااس 

وا ب عد احلريـة متـنا للنـاب كـب احلريـاه  مـن حريـة الزباعـة  والتجـابة  والصـناعة  والسـفر 
واا امــة  والعاــران  وإبــداو الــرمها  وإلــراج ا ريــدة واملــة  وطبــأل الكتــاب  واا يــان مبدتلــ  

ىل غّيهـــا مـــن احعامـــب واحصـــانأل  ونصـــب حمطـــاه التلفزيـــون واا اعـــة لكـــب مـــن يريـــد  لـــ   إ
 احلرياه احانوحة من  بب ااس م   

 اسقاط الحدود الجغرافية
إســقا  احلــدول ا غرافيــة بــني الــب ل ااســ ميرة حــىت يســافر اانســان مــن مكــة الخــام : 

احكرمــة إىل النجــ  األشــر     إىل القــاهرة   إىل طهــران   إىل كرا شــي   إىل .اكر ــا    إىل 
 ها وغّيها   الداب البيعاو    إىل غّي 

وا كب  ل  هو ا بلدم  ف  حدول .غرافية بني بلد وبلـد  وإ ـرا احسـلاون مهمرـة واحـدة   
وإن هذه أمّتكم أّمة واحدة وأنا رّبكم فاعبدونكاا  ال سبحانأ و عاىل 

25   
 فالررب واحد  واألمة واحدة  والدولة واحدة  والقوانني هي القوانني ااس مية فقط 

                                                           

 مها التشريعية  - 40
  7ح 13ب 129بصائر الدب.اه  ص - 47
كتـــــاب اال تصـــــال  و)اال تصـــــال ااســـــ مي بـــــني احشـــــاكب   119و117أ  جبا.ــــأل موســـــوعة الفقـــــ - 49

 لإلمام الشّيازا …واحللول( و)اال تصال ااس مي احقابن( و)اال تصال للجايأل( و
  14سوبة األنبياو   - 41
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 خوة اإلسالميةارجاع األ
ــوة ااسـ مية  فـ   فصــب مسـلااث عـن مســلم القوميـاه واللغويــاه  السـادس: إب.ـاا األ ل 

 والعر ياه واا لياياه وما مهشبأ 

 السياسة واالقتصاد اإلسالمي
 طبيق القوانني ااس مية ا احلكم واحال بصـوبة لاصـة  فاحلكومـة ا ااسـ م  السابع:

 ون بيد احسلاني هي النا رة فقط  وكب الشؤ 
 كاا مهنأ ال فرائب ا ااس م إالر اخلاس والزكاة وا زية واخلراج   

 القضاء اإلسالمي
وكول   كون كب القوانني القعـائية وغّيهـا علـة طبـق ااسـ م  فـ  سـجون وال  الثامن:

الكتـــاب حجـــز وال .لـــد وال  تـــب إالر ا احـــوابل القليلـــة احعـــدولة .ـــداث الـــظ  رربهـــا ااســـ م ا 
والسنرة واامجاا والعقب  مها األللة األببعـة الـظ هـي احيـزان لعحكـام ااسـ مية علـة مـا  كـرم 

 الفقهاو ا كتبهم 
وبـــــول  ال عــــــد اانســــــان ا الـــــب ل ااســــــ مية حاكاــــــاث .ـــــاو بالوابلــــــة مهو بــــــاالنق ب  

 العسكرا  وإ ا بانتداباه حرة حسب احوازين الظ  ربها ااس م 
 

 ة الدولة اإلسالميةإقام

وال خيفــــة انــــأ إ امــــة الدولــــة ااســــ مية وا.بــــة   و ــــد مهشــــرنا ا مبحــــل ســــابق إىل لــــزوم 
االهتاام أل.ب  يـام حكومـة إسـ مية عاحيـة  عـم كـب احسـلاني  ا حكومـة انتدابيـة مرفـية 

 هلل سبحانأ 
وبمبـــا يستشـــكب علــــة  لـــ  بـــأن بعــــض الروايـــاه  ــــدل علـــة عـــدم امكــــان حتقـــق حكــــم 

 مي  بب  هوب اامام احهدا )عجرب اهلل  عاىل فر.أ الشري ( إس 
وا ــواب  إن الروايــاه الــوابلة هبــوا الشــأن ال  ــدل علــة عــدم لــزوم الســعي ا امــة الدولــة 

 ااس مية  وعلة هوا البد مهن حتاب علة مهحد حمامب مهببعة 
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.ـووب احقاومـة مهبالوا احلفاظ علة مهنفسهم وعلـة شـيعتهم لتبقـة  iالتقية  حيل مههنم ـ5
اال أن تتقــوا مــنهم تقــاةحيــة   ــال ســبحانأ 

  )التقيــة ليــع وليــن ()عليــأ الســ مو ــال  10
  15آبائي(
مهو احرال احلكومة العاحيـة ااسـ مية لكـب مههـب العـات  فتنـأ ال تسـم إال لإلمـام احهـدا  ـ2

 )عجرب اهلل  عاىل فر.أ الشري ( 
يعلـم الوا ـأل لون غـّيم   )عليأ الس م(مام مهو احرال إ.راو العدالة الوا عية  حيل مهن اا ـ1

 وإ ا غّيم يعاب حسب  واهر األللة 
وإمـا احـرال مـن يـدعو إىل نفسـأ فـ   كـون حكومـة  ـدعو إىل القيـالة الوا عيـة الـظ هـي  ـ4

  يالة من عيرنأ اهلل سبحانأ للحكم العاحي 
 مهو ما مهشبأ  ل  من الو.وم  

  11لعــوا للادتــاب )بمحــأ اهلل( 12لســ م(ويؤيــد مــا  كرنــام  مهن ل لــة مــن األئاــة )علــيهم ا

                                                           

  49سوبة آل عاران   - 10
  42ح 42ب 201ص 11وسائب الشيعة  ج - 15
بــــا ر واامــــام الصــــالق )علــــيهم الســــ م(  ففــــي اخل صــــة  وهــــم  اامــــام زيــــن العابــــدين واامــــام ال - 12

  رحرم علة احدتاب(   )عليأ الس م(  ) إن الصالق 4ح 109ص
  )بعـــل احدتـــاب بمهب ابـــن زيـــال اىل حماـــد بـــن احلنفيـــة 10ح 21ب 390ص 21وا اـــاب األنـــواب ج

فاللــب عليــأ وهــو  )عليــأ الســ م(فــدعا للادتــاب  مث بع ــأ اىل اامــام علــي بــن احلســني زيــن العابــدين 
فســجد شــكراث هلل  عــاىل  و ــال  احلاــد هلل الــوا مهلب  يل لــابا مــن عــدوا و.ــزا اهلل احدتــاب  يتغــدا

لــّياث  الللــُ علــة عبيــد اهلل بــن زيــال وهــو يتغــدا وبمهب مهو بــني يديــأ  فقلــُ  اللهــم ال متتــع حــىت 
  ريع بمهب ابن زيال( 

لتنـا وطلـب ب أبنـا  ـال  )ال  سـبوا احدتـاب فتنـأ  تـب  ت )عليـأ السـ م(وا ب.ال الكشي عن مهو .عفـر 
 وزورج مهباملنا و سم فينا احال علة العسرة( 

البــن احدتــاب  )بحــم اهلل ابــا  بحــم اهلل  )عليــأ السـ م(   ــال مهبــو .عفــر 111ح 141وفيـأ مهيعــا  ص
 مهبا  ما  ر  لنا حقاث عند مهحد إال طلبأ  تب  تلتنا وطلب بدمائنا( 

ز مهعاالـأ لوب ـأ علـة السـلطة األمويـة هــ( مـن مهبـر 07ــ1هو احدتاب بن مهو عبيـد بـن مسـعول ال قفـي )- 11
    )عليأ الس م(هـ( واالنتقام من  تلة اامام احلسني 02)
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 و د حكم زهاو ،س سنواه علة شرق العات ااس مي  فهب كان حكاأ باط ث؟
 يدعون حلاكم باطب؟ iوهب األئاة 

يســايأ بـــ )الكــيرس( )عليــأ الســ م(بــب وكــان اامــام مهمــّي احــؤمنني 
  وهــب الــوا وكــم 14

 ؟! )عليأ الس م(باط ث يكون كيرساث بنظر اامام 
 17واحر عـــة 16والرفـــي 19  بفقههـــم وعـــدالتهم  مهم ـــال الناصـــروإن علاـــاو كبـــاب ال يشـــ

    15)بمحهم اهلل( كانوا من مهصد او الدولة البويهية 18واحفيد
   45كان من مهعوان )لدابندم(  40والع مة احللي )بمحأ اهلل(

) دب سرهم( ومن مهشبههم كانوا من مهنصاب  44واحّيلامال41والشيخ البهائي 42واملسيان
                                                           

  وفيــأ  )عــن األصــبغ بــن نبا ــة  ــال  بمهيــُ احدتــاب علــة 411ح 147با.ــأل ب.ــال الكشــي  ص - 14
 وهو ميسا بمهسأ ويقول  يا كيرس يا كيرس(  )عليأ الس م(فدو مهمّي احؤمنني 

هــ(  وهـو ا ـد األمـي 312علي احلقب بــ )الناصـر للحـق( )ــبمبا يكون احرال بالناصر   احلسن بن  - 19
للسيدين الشريفني الرفي واحر عة  اما ا د األبوا فهو الطاهر  ا احنا ب و د كـان صـاحب منزلـة 

 ا الدولة البويهية 
هـــ( هــو حماــد بــن احلســني بــن موســة  مــن مهكــرب علاــاو الشــيعة 210ـ  311الشــري  الرفــي  ) - 16

 ابعاث مهيعا  مجأل كتاب هن  الب غة ل مام علي بن مهو طالب )عليأ الس م(  وكان شاعراث ب
كتابــاث منهــا   99هـــ( هـو علــي بــن احلسـني بــن موسـة  لــأ حـوايل 230ـ  311الشـري  احر عــة  ) - 17

 )الشاا( ا اامامة و)الولّية( ا الك م 
احلـابلي البغـدالا احعـرو  بـابن  هــ( هـو حماـد بـن حماـد بـن النعاـان213ـ  330الشيخ احفيـد  ) - 18

 احعلم  استا  الشريفني الرفي واحر عة  انتهُ إليأ بئاسة متكلاي الشيعة  
هـــ( الــوا اســتوىل علــة العــراق عــام 310ـ  313البويهيــة  لولــة شــيعية نســبة إىل امحــد بــن بويــأ ) - 15

 هـ( 314هـ  ومن مهعاالأ ان مهمر بت امة مآمت اامام احلسني علناث )332
هـــ( مــن مهكــرب علاــاو 740الع مــة احللــي  هــو حســن بــن يوســ  بــن علــي بــن احطهــر احللــي ) ـ  - 40

 الشيعة وصاحب التصاني  الك ّية  
هـ( مهصـبا شـيعياث بعـد حـواب لاب 710ـ 091لدابندم  هو السلطان حماد مهو اليتولان لدابندم ) - 45

الفقــرة  141ص 1يعة  )اعيـان الشــيعة  جبـني علاــاو الفـريقني وا حعــوبم  فكـان معظراــاث لعلاـاو الشــ
443 ) 
هــ( ولـأ فعـائب ك ـّية مـن مجلتهـا  انـأ اسـتكاب شـرح 1111ـ  1137  )محمـد بـاقر المجلسـي - 42
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   49صفويةووزباو الدولة ال
  47مهعطة الوكالة لبعض القا.ابيني 46وكاش  الغطاو )بمحأ اهلل(

مه ـام الدولـة ااسـ مية ا العـراق  بعـد مهن طـرل  48والشيخ حماد  قي الشّيازا )بمحـأ اهلل(
 االنكليز  إىل غّي  ل   

 وهنال  بواياه  ؤيد ما  كرنام  
)عليـــأ مهبـــا عبـــد اهلل ففـــي الكـــاا ا لـــرب صـــحيا عـــن العـــي  ابـــن القاســـم  ـــال  اعـــُ 

يقــول  )علــيكم بتقــوا اهلل وحــدم ال شــري  لــأ  وانظــروا ألنفســكم فــواهلل إن الر.ــب  الســ م(
ليكون لأ الغنم فيها الراعي فت ا و.د ب. ث هـو مهعلـم بغناـأ مـن الـوا هـو فيهـا خير.ـأ وعـيو 
                                                                                                                                                                      

الكتب األببعة الظ عليها احداب ا مجيأل األعصاب وسهرب األمر ا حـبِّ مشـك  ا وكشـ  مععـ  ا  
ـــوا ـــة ا هلـــداه اـــابم ال ـــا احروي ( هلـــداث  ومه ـــام ا اعـــة وا ااعـــاه و ـــام 111يبلـــغ ) ومجـــأل مهحالي ن

بتشييد هامأل العبالاه  وكان  د  صدا للفتاوا ومه.وبة مسائب الدين الظ كان ينتفـأل هبـا احسـلاون  
 وكان يهتم بقعاو حوائ  الناب وإعانتأ إيراهم 

ولـأ شـرح  هــ(  وهـو عـات فافـب مقـدب مـن   مـوة الشـهيد ال ـار1171  ) ـمحمـد تقـي المجلسـي
بالعربيـــة والفابســـية علـــة كتـــاب مـــن ال وعـــرم الفقيـــأ وهـــو مهول مـــن نشـــر احلـــديل ا الدولـــة الصـــفوية 

 (  111ص 3بتصفهان  )الكم واأللقاب  ج
 هـ( 1131-113البهائي  هو حماد بن حسني عبد الصاد العاملي ا بعي البهائي ) - 41
احلســيع االســإلابالا احعــرو  بــاحّي لامــال ) ـ هــو الســيد حماــد بــا ر ابــن احــّي يفــس الــدين حماــد  - 44

هــ( مــن كبـاب علاــاو الشــيعة وكـان فيلســوفاث بيافــياث= =متقنـاث  ايــأل العلــوم الغربيـة وكــان معاصــرا 1121
 للشيخ البهائي  

م(  نتسـب 1730ــ1111الصفويون  س لة شيعية حكاُ إيران وسا ُ ا  قدميها و طوبهـا ) - 49
 بيلي  إىل صفير الدين األبل

هـــ( وهــو مــن آيــاه اهلل 1449كاشـ  الغطــاو  هــو الشــيخ .عفــر بــن لعـر ا نــا.ي النجفــي ) ـ  - 46
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 ( 111ص 3واأللقاب  ج
 اد لان م( مهسسها آغا حم1141ـ 1711القا.اب  س لة شيعية حكاُ إيران ) - 47
هـ( وبفتوا منأ مهعلنُ ال وبة العرا يـة علـة 1339حماد  قي الشّيازا احلائرا ابن حمب علي  ) ـ  - 48

 ( 221الفقرة   114ص 1االحت ل االنكليزا  )مهعيان الشيعة  ج
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بول  الر.ب الوا هو مهعلم بغناأ من الوا كان فيها  واهلل لو كانُ ألحدكم نفسان يقا ب 
حدة عرب هبا مث كانُ األلرا با ية فيعاب علة ما  د استبان الا  ولكن لأ نفس واحدة بوا

 إ ا  هبُ فقد واهلل  هبُ التوبة  فأنتم مهحق مهن ختتابوا ألنفسكم  
إن مه ــاكم آه منرــا فــانظروا علــة مها شــيو ختر.ــون؟ وال  قولــوا لــرج زيــد فــان زيــداث كــان 

)صلة اهلل عليأ سأ وإ ا لعاكم إىل الرفا من آل حمارد عاحاث وكان صدو اث  وت يدعكم إىل نف
  ولو  هر لوىف مبا لعاكم إليأ  إ ا لرج إىل سلطان هتاـأل لينقعـأ  فاخلـابج منرـا اليـوم  وآلأ(

؟ فــنحن نشــهدكم مهنرــا  )صــلة اهلل عليــأ وآلــأ(إىل مها شــيو يــدعوكم؟ إىل الرفــا مــن آل حماــد 
ة مه.ـدب مهن لسنا نرفة بأ وهو يعصينا اليوم  وليس معأ مهحـد  وهـو إ ا كانـُ الرايـاه واأللويـ

 ال يساأل منرا إال من ا.تاعُ بنو فاطاة معأ  
فــواهلل مــا صــاحبكم إال مــن ا.تاعــوا عليــأ إ ا كــان ب.ــب  فــا بلوا علــة اســم اهلل عزو.ــب  
وإن مهحببـتم مهن  تـألروا إىل شــعبان فـ  فــّي  وإن مهحببـتم مهن  صـوموا ا مههــاليكم فلعـب  لــ  

  45يكون مه وا لكم  وكفاكم بالسفيار ع مة (
تن هوا الصحيا يدل علـة صـحة  يـام زيـد )بفـوان اهلل عليـأ( ألنـأ كـان  يامـأ هلل وكـان ف

)عليـــأ   خبـــ   مـــن كـــان  يامـــأ ال هلل وال يـــدعو إىل اامـــام  )عليـــأ الســـ م(يــدعو إىل اامـــام 
  كـــدعاة العباســـيني  والتعــريض هبـــم ا هـــوا احلـــديل  وا.تاــاا بـــع فاطاـــة يتحقـــق  الســ م(

روا ا باب االمجاا ـ  والظاهر مهن مهمر وان ت عتاأل سوام ـ كاا  ك )عليأ الس م(برفا اامام 
بالتـــألّي إىل شـــعبان وشـــوال أل.ـــب مهن يتبـــنير األمـــر الـــم بـــأن الـــدعاة ال  )عليـــأ الســـ م(اامام

  )عليأ الس م(يدعون إىل االمام 
ـ حيل  فو م الدعوة   )عليأ الس م(ومهلّي احلديل   سلية الم بأهنم ـ احعاصرين لإلمام 

 لسـ م()عليـأ اون اامـام احهـدا ألنأ ال لعوة ا  ل  احلال إىل االمـام العـدل  فـاهنم سـيدبك
 ويقومون معأ 

  )إ ا مه ــــاكم منرــــا آه )عليــــأ الســــ م(وا بوايــــة مهلــــرا عــــن العلــــب عــــن اامــــام الصــــالق 
ليـــدعوكم إىل الرفـــا منـــا فـــنحن ننشـــدكم مهنـــا ال نرفـــة انـــأ اليطيعنـــا اليـــوم وهـــو وحـــدم وكيـــ  
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  90يطيعنا إ ا اب فعُ الراياه واألع م  ؟(
مام وال يطيأل االمام  مهما إ ا كان خبـ    لـ  كان  اهرم  إن احانأل مهنأ ال يدعو إىل اا  

 فان لعو أ صحيحة وا باعأ صحيا 
ا حـديل  مهنـأ  )عليـأ السـ م(وعن عيون األلباب عن ابن مهو عبـدون عـن اامـام الرفـا 

فانــأ كــان مــن علاــاو آل  )عليــأ الســ م( ــال للاــأمون  )ال  قــس مهلــي زيــداث إىل زيــد بــن علي
حــدلع مهو  غعـب هلل فجاهــد مهعـداوم حــىت  تـب ا ســبيلأ  ولقـد )صــلة اهلل عليـأ وآلــأ(حماـد 

يقـول  بحـم اهلل  iموسة بن .عفر )عليهاا الس م( مهنأ اـأل مهبـام .عفـر بـن حماـد بـن علـي 
ولـو  فـر لـوىف مبـا لعـا إليــأ   )صـلة اهلل عليـأ وآلـأ(عاـي زيـداث إنـأ لعـا إىل الرفـا مـن آل حماد

لقــد استشــابر ا لرو.ــأ فقلــُ لــأ  يــا عــم إن بفــيُ مهن  كــون احقتــول احصــلوب بالكناســة 
  إن زيـد بـن علـي ت يـدا مـا لـيس لـأ اـق )عليأ السـ م(فقـال الرفـا فشـأن  ـ إىل مهن  ـال  ـ

( يـأ وآلـأ()صـلة اهلل علوإنأ كان مه قة هلل من  ل   إنأ  ال  مهلعوكم إىل الرفا من آل حماـد 
  95احلديل

وعـن ابــن إلبيـس ا آلــر السـرائر ـ بســندم إىل ب.ــب ـ  ـال   كــر بـني يــدا مهو عبــد اهلل 
  فقـال  )الزال مهنـا وشـيعظ خبـّي  )صـلة اهلل عليـأ وآلـأ(من لرج من آل حماد  )عليأ الس م(

  ولــولله مهن اخلــاب.ي مــن آل حماــد )صــلة اهلل عليــأ وآلــأ(لــرج اخلــاب.ي مــن آل حماــد  مــا
لرج وعلير نفقة عيالأ( )صلة اهلل عليأ وآلأ(

92  
لزيد مهليأ مهمام احأمون كان  قيـة  كاـا يؤيـدم لـرب  )عليأ الس م(مه ول  ولعب  دح اامام 
كانوا ينتقصون مهصحاهبم لو  الع وب هبم  ومي لون بالسفينة الظ   iالسرائر وما وبل من مههنم 

  ؤلو من  بب احل  الظات   ل،   )عليأ الس م(عاهبا لعر 
ا شــهداو فـخ  ومهن االنصــاب ت يفــوا مبــا وعــدوا بســول  )عليــأ الســ م(ويؤيـدم  ــول اامــام 

فتهنم لو كانوا لر.وا بغّي حق  فهب كان لعنصـاب مهن يسـاعدوهم؟  )صلة اهلل عليأ وآلأ(اهلل 
 مهو كان ال زم اال.تناب عنهم؟ 
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مـن )شـهداو كوفـان وفـخ  )عليـأ السـ م(وكول  يؤيدم مهشعاب لعبب مبحعر اامام الرفا 
لليب علة صحة لرو.هم  واال فهب كان  )عليأ الس م( فان  قرير اامام الرفا91و.وز.ان(
يؤيـد لـو  كـر مهبـا مسـلم ومهبـا سـلاة وغّي ـا مـن الـوين لر.ـوا علـة  )عليأ الس م(اامام الرفا

  94بع مهمية؟ هوا باالفافة إىل مهم ال هوم الرواياه
 ال  )ب.ب من مههب  م يـدعو  )عليأ الس م(وعن وىي بن ا ندل عن مهو احلسن األول 

اب إىل احلق  عتاأل معـأ  ـوم كزبـر احلديـد  ال ـزالم الريـاح العواصـ   وال ميلرـون مـن احلـرب الن
  99وال عبنون  وعلة اهلل يتوكلون  والعا بة للاتقني(

 كب  ل  باالفافة إىل مهللة األمر باحعرو  والنهي عن احنكر وما مهشبأ 
 
 
 

                                                           

   كان منها )عليأ الس م(إشابة إىل القصيدة الظ انشدها لعبب مبحعر اامام الرفا - 91
ــــاوم قــــومي يــــا ابنــــة الخيــــر  أف

 
ـــــــالة  ـــــــأر  ف ـــــــدبي نجـــــــوم ســـــــماوات ب  وأن
ــــة  ــــان وأخــــرى بطيب ــــور بكوف  قب

 
 وأخـــــــــــــــــرى بفـــــــــــــــــ  نالهـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــلواتي 
ــــــــأر  الجوزجــــــــان   وأخــــــــرى ب

 محلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

ــــــــــــــــاخمرا لــــــــــــــــدى الغ  ــــــــــــــــاتوقبــــــــــــــــر بب  رب
 13ح 17ب 421ص 21ااب األنواب  ج 

 و د  كر السيد احقررم )بمحأ اهلل( مجلة الرا من الرواياه ا كتابأ حول زيد )بفوان اهلل عليأ(  - 94
  37ح 30ب 410ص 17ااب األنواب  ج - 99
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 من مقومات 

 قيام الدولة اإلسالمية

العـــاحي الــوا هيـــأم الغــرب والشـــرق ال يســاا بقيـــام الدولــة ااســـ مية  ولــيعلم مهن الوفــأل
الواحـــدة إالر بشـــر  مهن يكـــون محلـــة احلركـــة ااســـ مية ا مهعلـــة مرا ـــب القـــوة وفـــبط الـــنفس 

 والتعاون واألل ق الرفيعة و طبيق نظام ااس م علة مهنفسهم وعلة غّيهم   
 ل عن  والوعي  فيهي،ون حركة إس مية عاحية  وامها السلم وا

ومبـــا ال يقـــب مـــن مهلـــ  مليـــون كتـــاب  وعـــوا  ومـــن عشـــرين مليـــون مـــنظرم  لكـــب مســـلم  
 ولكب ،سني مسلم فرل منظرم   96كتاب

ومــن  ي،ــة الصــوبة ااســ مية الصــحيحة البديلــة عــن مهنظاــة الغــرب والشــرق مبــا  ســتهوا 
لغرب والشـرق خيططـون ا األنفس  ويرا الناب فيها لّياث مـن مهنظاـة الغـرب والشـرق  وإالر فـا
 اسقا  هوم احلركاه لصوصاث احلركة ااس مية الظ يعالوهنا  

وكــــان هــــوا العــــداو منــــو بــــزو، فجــــر ااســــ م إىل اليــــوم  ســــواو باســــم اليهــــول والنصــــابا 
 واحشركني  مهو باسم الصليبية والصهيونية والشيوعية  مهو ما مهشبأ 

                                                           

لـ  كتـب  االحصاواه األلّية  شّي إىل مهن عدل احسلاني بلغ احليـابين  كاـا ان ااحـة اامـام احؤ  - 10
 كراساث حتُ عنوان )ل لة ملياباه من الكتب( و ل  النقا  احسلاني والداية الغرب ومن مهشبأ 



 41 

 

 من أساليب 

 مواجهة المسلمين

 
 إن كيفية إسقاطهم الوم احلركاه بأموب  نشّي إىل بععها وال خيفة  

النظام الرمهاايل العاحي احطبق علة كب العات بشـقيأ الـدميقراطي الغـرو والشـيوعي  األول:
 الشر ي 

 احؤسسة العسكرية العاحية  الثاني:
ل العـات الصـناعة العاحيـة الـظ  و.ـب احتيـاج الـب ل إليهـا  فتشـإلا مـن سـائر بـ  الثالث:

 احوال غّي احصنوعة و صدبها إليها ا صوبة موال مصنوعة بأفعا  مه اهنا 
 بعض احلرياه احو.ولة ا العات الدميقراطي احو.بة لتقدم الكفاواه نوعاث ما   الرابع:

الصوبة احلسنة للب ل الصناعية الغريبة ممرا  و.ب مهن ينظر مههـب الـب ل الناهعـة  الخام :
حإلام  فــت ا ت يــروا ا ب لهــم م ــب  لــ  الصــوبة مهســقطوا بأنفســهم مهنظاــة ب لهــم إليهــا بــاال

 لينعووا حتُ لواو الصوبة الغربية 
 وهوم  تظافر علة إسقا  كب نظام فظ لصوصاث إ ا كان نظاماث إس مياث 

ومـــن احعلـــوم إنـــأ مـــا ت  تـــوفر شـــرو  النهعـــة الـــظ  كرناهـــا ا الـــب ل ااســـ مية ت ميكـــن 
وز  لـــ  األمـــوب اخلاســـة الـــظ هيأهـــا الغـــرب والشـــرق اســـقا  كـــب نظـــام .ديـــد مهعـــم مـــن جتـــا

 ااس مي وغّيم 
ــر مــا نشــاهدم مــن ســقو  كــب احلركــاه ااســ مية منــو  ــرن  وإن .هــد العــاملون  وهــوا سر

 علة إعالها وإبقائها بالنفس والنفيس وفحروا ا سبيلها بكب غال وبلي  
  واهلل احســتعان وهــو القــالب علــة مهن 97ا مجلــة مــن كتبنــا و ــد  كرنــا  فصــيب هــوم األمــوب

                                                           

با.ـــــأل )الفقـــــأ  السياســـــة( و)ممابســـــة التغيـــــّي النقـــــا  احســـــلاني( و)الســـــبيب اىل اهنـــــا  احســـــلاني(  -97
 …و)الصياغة ا ديدة( و
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 ينقو احسلاني من برالن الغربيني والشر يني 
 
 

 19خاتمة

وا هــــــوم الســــــنواه الــــــظ مه لر.نــــــا  ــــــن مــــــن العــــــراق  لاــــــاث بســــــبب حــــــزب البعــــــل إىل 
  وبعد  ل  فغط علينا حـىت لر.نـا مـن الكويـُ إىل  ـم احشـرفة  نـرا مهن الـب ل 95الكويُ
 مية كلرها موزعة ومبععة وهزمهة وال مهحد ينقوها من هوا التبعيض والتجزئة   ااس 

  )إ ـرا م ـب احـؤمنني ا  ـوالهم وحتـاهبم كا سـد )صلة اهلل عليـأ وآلـأ(و د  ال بسول اهلل 
   60الواحد  إ ا اشتكة ععو اشتكُ لأ سائر األععاو بالسهر واحلاة(

ل اـدول مزيفـة مصـطنعة  كاـا بيناا ال نرا اليـوم مـن  لـ  مهلـراث مطلوبـاث  فقـد .زئـُ الـب 
 مهلوه القومياه جتزئ احسلاني بشكب آلر   

 و د   ركُ ا يتان احقدستان احبابكتان  
وإّن هذه أمّتكم أّمة واحدةحيل  ال سبحانأ  

65  
إنّما المؤمنون أخوةو ال  عاىل  

62   
 ا العـــراق مه.نـــ   فـــ   ـــرا األلـــوة ااســـ مية  وإ ـــار العرا ـــي ا إيـــران مه.نـــ   واايـــرار

 وك  ا ا مصر مه.ن   واحصرا فيهاا مه.ن    وهكوا 
والغريــب ا األمــر مهن الك ــّي مــن احســلاني هــم بأنفســهم يســّيون ا هــوا احســّي الــوا  

مهحدلــأ الــم الكــافر احســتعار مــن اخلــابج  ويصــرون علــة القــوانني الــظ وفــعُ علــة لــ   
 الكتاب والسن ة 

                                                           

  274اىل ص 209صكتاب الشفعة   71طبأل هوا احقطأل ا موسوعة الفقأ  ج - 19
 هـ  1311/شعبان/ 19لرج اامام الشّيازا من العراق ا  ابيخ  - 11
  وفيـأ  )م ــب احـؤمن ا  ـوالهم و ـرامحهم كا ــب 41ح 23ب 111ص 19با.ـأل اـاب األنـواب  ج - 01

 ا سد ا ا اشتكة بععأ  داعة سائرم بالسهر واحلاة( 
  14سوبة األنبياو   - 01
  2سوبة احلجراه   - 04
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ل نــــرا  الربــــا  والزنــــا  والقاــــاب  والعــــرائب الــــظ ت ينــــزرل اهلل هبــــا مــــن وا ك ــــّي مــــن الــــب 
 سلطان  واحلدول احصطنعة  وا ااب  ا ظوبة شرعاث  

وسائر القوانني ااس مية مهيعاث مبدلة ومغّية إالر ما شو ونـدب ا بعـض احـدن بالنسـبة إىل 
 بعض القوانني  

  وناب احلرب مشتعلة ا الب ل ااس مية 
فأفغانســــتان احتلهــــا الــــروب واشــــتعلُ فيهــــا حــــرب فــــابية   تــــب فيهــــا إىل ا ن حســــب 
التقــابير مهك ــر مــن مليــون مســلم  وشــررل مهك ــر مــن ،ســة م يــني  والســجون ممتل،ــة مبــا يقــرب 

 احليون  كاا خيربنا ال قاة والصح  وا رائد وام ه واا اعاه وغّيها 
 ل ااس م والظ كـان بععـها .ـزواث مـن إيـران ا وهوا بعد ما استحب الروب  سااث من ب

الزمـــان الســـابق كأبمنســـتان وطا.كســـتان و ركانســـتان وآ ببيجـــان و ر يزســـتان و زا ســـتان  مبـــا 
 فيها من األبافي الوسيعة الفسيحة  واحدابب واحؤسساه   

 ــــوا و ــــد هــــدرموا احلــــوزاه العلايــــة واحســــا.د واحلســــينياه وســــائر حمــــ ه العبــــالة    ومه ا
 احسلاني الولر واالوان 

 كاا مهنر لبنان اغتصبها احسيحيون   
 وفلسطني اغتصبتها اليهول  
 وناب احلرب مشتعلة ا مصر واألبلن ولبنان و   

وكـول  احلـرب  ائاــة علـة  ــدم وسـاق ا احلـدول اايرانيــة العرا يـة  و ــد  هبـُ فــحيتها 
  ا  انية سنواه مهك ر من مليون  تيب و.ريا ومعاق

 كاا مهن احلرب  ائاة ا كرلستان اايرانية العرا ية بني اايرانيني والعرا يني واألكرال 
 وكول  احلرب  ائاة علة  دم وساق ا ب ل )مهب ريا( وا ب ل )موبو( وا غّيها 

ومـــأل كـــب  لـــ  فـــ  شـــ  ا مهن جتـــزمهة هـــوم الـــدول و وانينهـــا احســـتوبلة حالـــة اصـــطناعية 
 ن والشر يون علة األمة ااس مية فرفها الكفاب الغربيو 

 األخوة اإلسالمية
واأللوة ااس مية شأن من شؤون األمة ال وـق ألار مـن الـدول الكـربا مهو الصـغرا مهو  

 األفرال  فتيتها  فتهنا فريعة عظياة كالص ة والزكاة وغّي ا   
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مث  بعـأ  )صـلة اهلل عليـأ وآلـأ(فان الدولة ااس مية الكربا الـظ مهسسـها الرسـول األعظـم 
مبـــا فيهـــا مـــن  طبيـــق األلـــوة ااســـ مية وســـائر احلكـــام  )عليـــأ الســـ م(مـــام مهمـــّي احـــؤمنني اا

 الشرعية سببُ بقاو احسلاني علة إس مهم ولينهم 
مهمرـا إ ا سـال فــيهم التفر ـة  فــتن الكـافر احسـتعار يســيطر علـيهم مبايــوهب ليـنهم ولنيــاهم  

 كاا حدو فع ث 

 من حق المسلمين
لتحريـر ب لهـم و وحيـدها والـتدل  مـن نفـو  الكفـاب وإن من حق احسـلاني مهن يهتاـوا  

يا أيها الذين آمنـوا ال تتخـذوا الوين مهمر اهلل سبحانأ و عاىل باالبتعال عنأ  فقال سبحانأ  
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم

61  
المؤمنين ومن يفعـل ذلـ   ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دونو ال  عاىل   

فلي  من اهلل في شيء
64  

 سياسة الكفار
ومـــــن الوافـــــا  إنـــــأ ت يتقهقـــــر الكفـــــاب عـــــن سياســـــتهم إىل اخللـــــ  منـــــو لللـــــوا الـــــب ل 

 ااس مية  بب غّيروا  سايا م وبقيُ اة العن  حافرة باستاراب  
شـريد الـظ صـنعوها ا فلم  تو   األهناب الظ مه.روها من الدماو ااسـ مية   والمو.ـة الت

 الب ل ااس مية   
فقـــــد شـــــررلوا مهك ـــــر مـــــن ل لـــــة م يـــــني مـــــن احســـــلاني الـــــوين كـــــانوا ا العـــــراق إىل إيـــــران 

 والباكستان واخللي  وسوبيا ولبنان وغّيها 
وت يتو   العغط من الكفاب علة احسلاني  الشر يني منهم والغربيني  بصوبة مباشرة مهو 

ب الكفــاب إىل هــوم الــدياب بالعــغط والقــورة و.زر وهــا وفرفــوا  ــوانني غــّي غــّي مباشــرة  فقــد للــ
إســـ مية علـــة الـــب ل وخمططـــاه كـــافرة ا الل احســـلاني بـــالقوة والقهـــر والـــبطب  وت يرحلـــوا 

 عنها 
                                                           

  11سوبة احائدة   - 03
  49سوبة آل عاران   - 02
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وإن بحلـــوا عـــن بععـــها صـــوبياث وعســـكرياث  فـــتهنم يســـابعون إليهـــا فيهـــا فكريـــاث وا تصـــالياث 
 ها  وسياسياث وا.تااعياث وغّي 

و ـــد صـــنعوا العاـــ و ا مهك ـــر بـــ ل ااســـ م مهو كلهـــا ا مهغلـــب احلـــااله  وعنـــد الرحيـــب 
الصــوبا ت يرحلــوا إالر بعــد مهن مهســالوا فيهــا لمــاو األبريــاو وفرفــوا اال فا يــاه الــظ  ســاا الــم 
ببقــاو القواعــد العســكرية مهو بعــولة  ــواهم مــىت مهبالوا   ومهســاطيلهم ت  ــربح البحــاب ااســ مية 

 ا يطاه احطلة علة الشواطئ و 
و ــد مه ــاموا ا  لــب الــب ل ااســ مية ا الشــرق األوســط لولــة إســرائيب باعتبابهــا القاعــدة 
العسكرية الدائاة  ومهوكلوا إليها .زواث كبـّياث مـن ممابسـة العنـ  وإلامتـأ حلسـاب الغـرب والشـرق 

االه  فانسـحبُ القـوا الغربيـة  ابة ونيابة عنهاا  ابة مهلرا وحلساهباا احشإل  ا مهغلب احلـ
والشــر ية ا لــط النــاب ال ــار بعــد مهن  صــدب ا ــيب ااســرائيلي لــط النــاب األول منــو ،ســني 
ســنة  قريبــاث حــني مه لللــُ إســرائيب هــوم الــب ل عنــوة  وبــاألل  منــو ســتة ول لــني ســنة منــو 

 مهعلنُ إسرائيب لولتها الغاصبة 
ل ااســـ مية عنــــوة وعلنـــاث حيـــل مـــا يــــرون مهن وال  ـــإللل الـــدول الكـــافرة مــــن للـــول الـــب 

مصــاحلهم  عــع  ا هــوم الــب ل ويألــو الــوعي ااســ مي يتصــاعد  كاــا حــدو ا )مصــر( 
 (هـ   1370من  بب القواه الفرنسية الربيطانية ااسرائيلية ا عام )

 م(  1194وا )لبنان( من  بب القواه األمريكية ااسرائيلية )ا عام 
 ( هـ   1379من  بب القواه الربيطانية ا عام )وا )األبلن( 

 وكاا ودو ا ن ا لبنان وسيناو من  بب القواه األمريكية واحتعدلة ا نسياه 
هـــــ( يؤكــــد مهن مرحلــــة ا.تيــــاح 1211كاــــا إن اال.تيــــاح الســــوفيظ ألفغانســــتان ا عــــام )  

مأل ا إلاب القرن العشرين  الدياب ااس مية با يوش والسيطرة عليها بالعنوة والعن  ت  وهب
ـــدة وغّيهـــا ليســـُ إالر أل.لهـــم ال أل.لنـــا  ـــن  احـــي لا مـــن هنايا ـــأ  وإن مســـألة األمـــم احتحر

 احسلاني  وكول  منظااه حقوق اانسان وغّيها من األساليب احاكرة 
 اهلل عليــأ وآلــأ( )صــلةنســأل اهلل ســبحانأ و عــاىل إنقــا  األمــة بفعــلأ وكرمــأ وبربكــة حماــد 

ول وال  وة إالر باهلل العلير العظـيم  وإنـرا هلل وإنـار إليـأ با.عـون  وسـيعلم وال ح iوآلأ الطاهرين 
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الوين  لاوا مهار منقلب ينقلبون  والعا بة للاتقني
69  

 قم المقدسة  
 محمد الشيرازي 
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