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 تمهيد
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

م علـــي ســـي  ا لمـــ  وآلـــا الطـــاهرين واللعنـــة علـــي احلمـــ  هلل رل العـــاصني واللـــاة والســـا
 أع ائهم أمجعني.

قام الكتال ب ور بالغ األمهية يف توعية اإل سان وتق ما يف خمتلف جماالت حياتا العلميـة 
 والعملية. 

فمنذ أن تعلم اإل سـان القـ ل للمـرة األوىل الكتابـةس واسـتطاع أن يعـ يف عمـا يف نهنـاس مـن 
علي اللخور وج ران الكهـو،س بـ أت كمكا يـة خما بـة األجيـال خال حك رسوم وأشكال 

 القادمة وكيلال األفكار كليهم. 
وهذا أمر ال ختفي أمهيتا علـي احـ س فمـن فوائـ س  اسـتفادة الاحقـني مـن اـارل اصا ـني 

 يف تطوير احلياة اىل األفضل ورفع مستوى الثقافة اىل االرقي واالمشل. 
وب اوة آالت الطباعة والنسخ ظل الكتال حاماً للـاا  عـ  وبالرغم من صعوبة الكتابة 

 علور  ويلة وأجيال متعاقبة  اقاً للثروات الفكرية من جيل اىل جيل.. 
اىل ان تطورت هذس الوسائل واآلالت شيئاً فشيئاً حـ  وصـليف يف العلـر الـراهن اىل هـذا 

السـهل جــ اً خما بـة اآلخــرين التطـور ااائـل الــذم  لمسـا يف أجهـالة اإلعــام  يـ  أصــب  مـن 
مهمــا بعــ ت اصســافات واختلفــيف اللتــاتس وبــات مو ــوع  باعــة الكتــال و شــرس مــن األمــور 

 السهلة واليسرية.
 ولكن الذم يؤسف عليا حقاً: 

ان جن  اصسلمني مع اهنم كا وا اصتق مني يف  شر العلوم و بع الكتب وتوزيعها حـ  لقبـوا 
 هذا العلر ق  ختلفوا كثرياً عن الركبس و م يتمكنوا من مواكبة جن هم يف 1بآباء العلم احل ي 
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اآلخـــرين حـــ  يف االســــتفادة مـــن أســــهل هـــذس الوســـائل وأقلهــــا مؤو ـــة وجهــــ اًس وهـــو الكتابــــة 
والتــيليف لنشــر حقــائم اإلســام وتعاليمــا النــرية احليويــةس وكيلــال صــوتا اىل العــا م فضــاً عــن 

 اعية واإل ا يف..اإلعام اصتطور ع  األقمار اللن
 يف حني جن  غري ا يتق مون ببا لهم مستخ مني كل هذس الوسائل لنشر أبا يلهم.. 

ولكنـــا و مـــ  اهلل تعـــاىل هنـــامل مـــن علمـــاء اصســـلمني مـــن يهـــتم  ســـيلة الثقافـــة اإلســـامية 
وتوعية اجملتمعس وعلـي رأسـهم حاحـة اصرجـع الـ يل األعلـي اإلمـام الشـريازم )دام ظلـا( حيـ  

ذ يؤكـــ  علـــي دور الكتـــال منـــذ عقـــود مـــن الـــالمنس فقـــام هـــو بالتـــيليف وشـــ ع غـــريس علـــي أخـــ
 التيليف والنشر. 

فكتب حاحتا اىل اآلن ما يت اوز ألف عنوان من الكتب والكتيبات يف خمتلف اجملـاالت 
الفقهيـــــة واألصـــــولية واألخاقيـــــة والعقائ يـــــة والتارايـــــة واالقتلـــــادية والسياســـــية واالجتماعيـــــة  

هــاس ونلــك لتوعيــة اليــل اصســلم وكيلــال فكــر اإلســام احلنيــف اىل خمتلــف الطبقــات يف وغري 
 مجيع أحناء اصعمورة. 

 كما كتب أص قاؤس وبتشويم منا اكثر من مخسة آال، عنوان من كتال ودراسة. 
واصعــرو، مــن حاحتــا ا ــا يشــ ع دائمــاً زائريــا وخاصــة الشــبال بالكتابــة وا طابــةس كمــا 

ــــة وينلــــ  اصــــر  بيفني واصشــــرفني علــــي اصــــ ارع واصعاهــــ  بتعلــــيم الطلبــــة وتشــــ يعهم علــــي الكتاب
وا طابة  من اصناهج التعليميـةس الن ممـا اـ م الـ ين احلنيـف أفضـل خ مـةس ومـن خاامـا 
ميكن اباغ قطاع واسع من اجملتمع تعاليم النيب )صلي اهلل عليا وآلا وسلم( واألئمة الطاهرين 

 )عليهم السام(.
والكتـال الـذم بـني يـ يك ـ أخـا القـارم ـ   مـا اللـتري ولتـواس الفكـرم الكبـري  ـون  
بسيط من هذس الهود البارة يبني لنا كيفية التق م والنموس فليقا مسـؤولية كبـرية علـي اصسـلم 

 ااس ال ين احلنيفس  سيل اهلل سبحا ا التوفيم والقبول.
 رمركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنش

 بيروت _ لبنان
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 المقدمة
 

 
 

 احلم  هلل رل العاصنيس واللاة والسام علي لم  وآلا الطيبني الطاهرين.
.. ظــراً ألمهيــة )الكتــال( ودورس يف ك قــان اجملتمــعس رأيــيف ان اكتــب هــذا الكــراع عســي أن 

 ينتفع با اصؤمنونس ويكون من أسبال ك قان اصسلمني وما نلك علي اهلل بعاليال.
 

 قم المقدسة   
 هـ1111محرم الحرام                   

 محمد الشيرازي                
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 ضرورة االهتمام بنشر الكتب
)ثاثة مليـارات مـن الكتـب( حيلـة العـاجال وأقـل اإلميـان صـن يريـ  ك قـان اصسـلمني مـن هـذا 

 يثــــة مــــن اآلالت الســــقوذ الــــذم ال مثيــــل لــــا يف تــــاريخ اإلســــام الطويــــلس وكال فالوســــائل احل
الســـمعية والبلـــرية واللـــحف واجملـــات واال ا يـــيف واألقمـــار ومـــا كليهـــاس كلهـــا وســـائل العلـــر 

 للثقافة واإلعام ومن الضرورم االستفادة منهاس ولكن: 
                           كنا  م ا  غري األسنة مركباً     

 كومافما حيلة اصضطر كال ر                             
ا نا  اجة كىل ثامثائة دار  بع واسعة يف خمتلف الباد اإلسامية وغري اإلساميةس لتطبع 
وتنشـــر كــــل دار عشــــرة مايـــني كتــــالس  ختلــــف اللتــــات العاصيـــة وا ليــــةس ويف خــــال ثــــا  
سنواتس ح  تنشر: ثاثة مليارات من الكتـب الـت تبـني للمسـلمني مـا هـو اإلسـام التقـ ما 

يواكــــــب كــــــل علــــــر وزمــــــانس والــــــذم )يعلــــــو وال يعلــــــي عليــــــا( س كمــــــا قالــــــا الرســــــول الــــــذم 
فهذس الكتب هـا الـت تبـل األمـم واألجيـالس فتسـمو مـا  2األعظم)صلي اهلل عليا وآلا وسلم(

وال تهنوا وال تحزنوا وأنتم األعلونعلي سائر األممس قال تعاىل: 
3. 

 وقال  يب اصسلمني تق موا        
 وأحب كلينا أن  كون اصق ما                           

                                                           
يف اصواري  وتوابعهـاس قـال )صـلي اهلل عليـا وآلـا  11فلل 511ج احلم صس وهن15ح 116ص 3غوايل اللئايل   - 2

 وسلم(: )اإلسام يعلو وال يعلي عليا(.
 .131سورة آل عمران:  - 3
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 مواصفات اإلسالم التقدمي
 يتلف اإلسام التق ما بكو ا:

وإن هـهه أمـتكم كساماً نا أمة واح ة وبا ح ود جترافيـةس كمـا قـال سـبحا ا:  ألف:
 . 1أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

ر من أقطار الباد اإلسـامية ونا أخوة كسامية ح  يكون كل فرد مسلم يف كل قط ب:
أخـاً لخخــر يف كــل شـاءس فــا يوجــ  عنـ  ا يف اإلســام فــرع بـني اصــوا ن بــاصع  اصلــطل  يف 

 يومنا هذا وغريس. 
إن وال تفا ـل كال بـالتقوىس كمـا قـال تعـاىل:   5إنما المؤمنون إخـوةقال سبحا ا: 

لــهين نمنــوا مــنكم والــهين أوتــوا يرفــا اق اوقــال عالوجــل:   6أكــرمكم عنــد اق أتقــاكم
 . 7العلم درجات

ونا حريــات واســعة يف كــل شــاء ســوى ا ــرم شــرعا وهــا قليلــةس كمــا قــال ســبحا ا:  ج:
يضا عنهم إصرهم واألغالل التي كانت عليهم 8. 

كساماً جاء با النيب )صلي اهلل عليا وآلا وسلم( ممـا هـو مـذكور يف القـرآن الكـرل ويف   د:
 ريفة وسريتا الو اءةس مثل:كلماتا الش

قولا: )صلي اهلل عليـا وآلـا وسـلم(: )مـن سـبم كىل مـا  م يسـبم كليـا مسـلم فهـو أحـم بـا( 
1 . 

 . 10وقولا: )صلي اهلل عليا وآلا وسلم(: )فان األرض هلل وصن عمرها( 
                                                           

 .52سورة اصؤمنون:  - 1
 .11سورة احل رات:  - 5
 .13سورة احل رات:  - 6
 .11سورة اجملادلة:  - 7
 .157سورة األعرا،:  - 8
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كىل كثــري مــن أمثــال نلــكس و و ــ   ــرع الوصــول كىل هــذس النظــرة اإلســامية الشــاملة مــن 
 مور التالية.خال األ

 
1 

 تأسيس منظمة إعالمية عالمية
كن تنفيــــذ مــــا نكر ــــاس ةتــــا  كىل منظمــــة كعاميــــة عاصيــــةس مههــــا األول محــــل هــــذس الفكــــرة 
و شــرهاس كمــا لــب علــي هــذس اصنظمــة اســتيعال كــل اصنظمــات واألحــالال اصوجــودة اآلنس كن 

 ت ـ بالشكل اصطلول ـ كىل العا م.ب ون اصنظمة العاصية احلاملة لألما ة ال ميكن كيلال اللو 
ويلــالم علـــي هــذس اصنظمـــة ان تشــتتل بـــاألهم فقـــط وهــو ك قـــان اصســلمنيس وتـــرمل االشـــتتال 
بالالئيات واالختافات الت كا يف وال تالال موجودة وستبقي كىل ظهور اإلمام اصه م )ع ـل 

جـا الشـريف( عنـ  مـا اهلل تعاىل فرجا الشريف( حي  ورد يف احلـ ي  ك ـا )ع ـل اهلل تعـاىل فر 
س ومــن اصعلــوم أن كمــال العقــل 11يظهــر يضــع يــ س الكرميــة علــي رؤوع النــاع فتكمــل عقــوام

 يوجب رفع االختا،. 
س فاالختافــات 12ونلــك الن العقــل والشــرع يقــ م األهــم علــي اصهــم كمــا نكر ــاس يف الفقــا
بحـــ  اصو ـــوع يف اصذهبيـــة أو الفقهيـــة أو االصـــطاحية تســـتلالم ان تكـــون اـــا لـــان خاصـــة ت

مواردسس اما هذس اصنظمة العاصية في ب ان هتتم  سـيلة اسـتياء األجا ـب علـي بـاد اصسـلمني 
وتشــتيف مشلهــم وتفريــم مجعهــم وتــركهم اآليــات اللــرةة والروايــات اللــحيحة والســرية النبويــة 

 الت سار عليها اصسلمون من أول اإلسام.

                                                           
س وفيا: عن الباقر عليا السام: )انا قام قائمنا 31بال يف  وادر الكتالس احل ي   675راجع كمال ال ين ص  - 11

 ـ ع ل اهلل تعاىل فرجا ـ و ع ي س علي رؤوع العباد ف مع ما عقوام وكمليف ما أحامهم(.
 . 116– 111ع موسوعة الفقا )كتال القواع  الفقهية( مبح  االهم واصهمس        صراج - 12
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 إرسال المبلغين الواعين
 
هــذس اصنظمــة بدعــ اد مــا ال يقــل عــن مائــة شــخا مــن اصثقفــني دينيــاً ود يويــاً علــي  تقــوم 

اصستوى الائم واعلهم متفرغني لذلك ألجـل أن يسـافروا اىل  خمتلـف الـباد اإلسـامية وغـري 
اإلسـامية ألداء الرسـالة ومجـع الكلمــة ورأل اللـ عس فـدن اانـ  ك ــا نـررت حـني كـان أعضــاء 

( أربعـة آال، شـخا وكـان شـيهنم علـي  ـول السـنة التحـرمل يف خمتلـف اصنـا م )مجعية اصـؤرر
 ألجل االستقال و شر األفكار التوعوية.
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 الالعنف
ولـــب أن يتلـــف هـــؤالء مجيعـــاً بـــالاعنفس وقـــ  وردت عـــ ة روايـــات مـــذس اللفظـــة ومـــا 

 . 13شامهاس نكر ا بعضها يف كتال: )اآلدال والسنن(
س ومـــا وصـــل كلينـــا مـــن أحـــوال األ بيـــاء )علـــيهم 11علـــي قـــوة الســـ  فـــدن قـــوة الـــروح غالبـــة

ولقــد كــان وهـم )علــيهم الســام( اسـوةس كمــا قـال عالوجــل: 15اللـاة والســام( كـان كــذلك
لكم في رسول اق اسوة حسنة

16 . 
وكأي من نبي قاتل معـ  ربيـون كريـرواما قولا سبحا ا: 

ابعـ  لنـا وقولـا تعـاىل:  17
ل اقملكاً نقاتل في سـبي

س فد ـا كـان نلـك القتـال دفاعـاًس والشـك ا ـا لـوال الـ فاع ألبـاد 18
اصفس ون اصللحني فا يبقي معا لإلصـاح مو ـوعس وهـذا ال ينـايف أن األصـل يف اإلسـام: 

 السلم والاعنفس كما هو وا  .
ادخلوا في السلم كافةقال سبحا ا: 

11. 

                                                           
: وروى محـاد عـن حريـال عـن بريـ  الع لـا 21بـال الاليـادات يف الالكـاة ح 255ومنها ورد يف كتال )اصقنعـة( ص  - 13

ال: يــا عبــ  اهلل ملــ قاً مــن الكوفــة اىل باديتهــا فقــ يقــول: )بعــ  أمــري اصــؤمنني قــال: حعــيف أبــا عبــ  اهلل
ا طلم وعليك بتقـوى اهلل وال تـؤثر د يـامل علـي آخرتـكس وكـن حافظـاً صـا ايتمنتـك عليـاس راعيـاً حلـم اهلل عالوجـل حـ  
تايت  ادم بل فانس فـانا قـ ميف فـا الل  ـائهم مـن غـري ان ختـالط بيـوهتم ك امـو بسـكينة ووقـار حـ  تقـوم بيـنهمس 

رسـلل الـيكم ويل اهلل آلخـذ مـنكم حـم اهلل يف أمـوالكم فهـل هلل يف أمـوالكم مـن فتسلم عليهمس ك قل: يـا عبـاد اهلل ا
حم فتؤدوس اىل ولياس فدن قال لك قائل: الس  فا تراجعاس وان ا عم لك منهم منعمس فا طلم معا من غـري ان ختيفـا 

اهلل أتينن يل يف دخول مالك فانا او تع س اال خرياًس فانا اتييف مالا فا ت خلا اال بان ا فان اكثرس لاس وقل: يا عب  
 انن لك فا ت خلا دخول متسلط عليا وال عنف باس فاص ع اصال ص عني..(. احل ي .

 وملكة )الاعنف( من صفات الروح الت تؤثر علي سلومل اال سان وتلرفاتا. - 11
 أم كا وا  ونجاً يف )الاعنف(. - 15
 . 21سورة االحالال :  - 16
 .116سورة آل عمران:  - 17
 .216سورة البقرة:  - 18
 .211سورة البقرة:  - 11
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وعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هــي ادع إلـ  سـبيل ربـا بالحكمــة والموقـال تعـاىل: 
أحسن

20. 
ادفا بالتي هي أحسن فإذا الهي بينا وبين  عداوة كأن  ولـي حمـيم وقال عالوجل: 

وما يلقاها إال الهين صبروا وما يلقاها إال ذو حٍظ عظيم
 كىل غري نلك.  21

نـي لئن بسـتت إلـيي يـدت لتقتلبل جن  يف القرآن احلكيم ان هابيل يقول لقاتلا قابيل: 
ما أنا بباسط يدي إليا ألقتلا إني أخاف اق رب العالمين

22. 
فلبــ  فــيهم ألــف ســنة إال  :وعلــي أم حــال يقــول اهلل عــالمن قائــل يف قلــا  ــوح 

خمسين عاماً 
عاش هذس اص ة الطويلة بني قومـا الـذين عا ـ وس بشـ ة وسـخروا  فا ا  23

 القسوة يف دعوتا. صبوراً ملتالماً بع م  منا وعذبوسس مع نلك كلا كان 
مع فرعون الطاغية ومع بـل كسـرائيلس مـع أ ـا كـان مـالوداً  وهكذا كان موقف موسي 
اذهبا ال  فرعون إن  طغ  فقوال ل  قوالً ليناً لعل  يتهكر  : بيقوى ق رة كايةس قال سبحا ا

أو يخش  
21. 

عنفس مــع أع ائــاس وموقــف اصــؤمنني بــاس متلــفاً بــالا وكــذلك كــان موقــف عيســي 
حــــ  رفعــــا اهللس مــــع أ ــــا كــــان مــــالوداً  ع ــــالات خارقــــةس كــــل نلــــك لل اللــــة علــــي لــــالوم اختــــان 

 )الاعنف( يف سبيل اا اية. 
فت ــب أن تتلــف هــذس اصنظمــة العاصيــة بــاصنطم والعقــل فقــط وفقــطس وتلتــالم بــالاعنفس 

التـيخر ويوجـب تشـويا فـان  العنـف واإلرهـال ـ ممـا اعتـادس الـبعو يف هـذا اليـوم ـ  ال يوليـف  اال 
 .26وق  نكر ا تفضيلا يف الفقا 25حعة اإلسام واصسلمني وهو لرم

                                                           
 .125سورة النحل:  - 20
 .35-31سورة فلليف:  - 21
 .21سورة اصائ ة:  - 22
 .11سورة العنكبوت:  - 23
 .11ـ  13سورة  ا:  - 21
ويا وفيا: )ال لـوز فعـل مـا يوجـب تشـ 1561اصسيلة  311راجع )منتخب اصسائل االسامية( الطبعة الثا ية ص - 25

 حعة االسام أو اصسلمني من أعمال العنف(. 
أشــار االمــام اصؤلــف اىل  ــ  الاعنــف والســلم يف عــ ة كتــب فقهيــا منهــا )الفقــا: الســام(س )الفقــا: السياســة(س  - 26

 )الفقا:  ريم الن اة(. 
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 مواضيا ههه الكتب
ان ما  واجها يف الو ع احلايل من اصشاكل يُلالمنا ان هنـتم بالكتابـة يف موا ـيع ثاثـةس صـا 

 نتل من مكا ة خاصةس وجنعل لكل مو وع ملياراً من الكتبس وها:
 
 سلمينتوعية الم

من الازم  بع و شر ما ال يقـل مـن مليـار كتـال لتوعيـة و تفهـيم اصسـلمني مـا هـو  الف:
 اإلسام .

 وكيف ميكن تطبيقا يف احلال احلا ر .
س فــدنا 27وهــذا أ ــعف اإلميــانس حيــ  أن اصســلمني مليــاران حســب اإلحلــاءات األخــرية

                                                                                                                                                                      

ة اصرتقبـة )ان : مـن أهـم مـا لـب علـي ال ولـة االسـامي 66ص 112ويف موسوعة الفقـا كتـال ال ولـة االسـامية  
شـاء اهلل تعـاىل( والتييفـار االسـاما مـن قبلهـا: التـالام حالـة الاعنـفس فقـ  ورد يف مجلـة مـن الروايـات كمـا يف )وسـائل 
الشــيعة( و)اصســت رمل( نم العنــفس كمــا ورد انيف العنــف مــن مجلــة جنــود الهــل وهنــامل روايــات رــ ح الرفــم وهــو  ــ  

ا وال ولة االسامية اختيار )الاعنف( يف الوصول اىل مآرمماس وها كقامـة العنف .. فالواجب علي التييفار االسام
ال ولة االسامييفة بالنسبة اىل التييفارس وكبقائها بالنسبة اىل ال ولة القائمةس ح  تتسع وتطرد يف بع م الكم والكيفس 

 اصلكة( ال القسرمس فانيف الاعنف واصراد بالاعنف الذم ةب أن لعلا اال سان شعاراً: الاعنف اصلكا ) سبة اىل
 علي ثاثة اقسام.

األويفل: الاعنــف اصلكــاس أى تكــون  فســيتا نلــك  يــ  تظهــر علــي الــوارح عــن ملكــةس كمــا انيف الشــ اعة والكــرم 
 والعفيفة والع الة واشباهها كذلك.

لت ــيء اىل الاعنــف الثــا : الاعنــف القســرم ا ــارجاس أى انيف الضــعف أوجــب نلــكس فــان الضــعيف ـ عــادة ـ ي
للوصــول اىل ه فــاس فــانا صــفعا ظــا م جبيفــار  م يــتمكن أن يقابلــا باصثــل يلــ س وهــذا أســوء أقســام الاعنــفس فهــو  

 كاال سان الذم يعفو عن مقابلة السب بالسب أل ا أبكم.
قــادر علــي الثالــ : الاعنــف القســرم العقائــاس أم أن يــرجيف  الاعنــف علــي العنــف مــن بــال األهــم واصهــمس وهــو 

العنــفس ال كســابقاس وهــذا الينبــع الاعنــف فيــا عــن  ــمري فضــيلةس وا يفــا يرجيفحــا حيــ  ا يفــا يــراس  ريقــاً للوصــول اىل 
ه فــاس مــثًا يــرى ا يفــا انا عنــف مــع شــريكا ا ــطيفر اىل اال فلــال عنــاس أو عنــف يف درســا تفــريفع  ايفبــا أو مــا أشــبا 

 نلكس لذا يرجيف  الاعنف اىل العنف. ا تهي.
 راجع كتال )عن ما ةكم االسام( لعب  اهلل فه  النفيساس اللفحة األخرية.- 27 
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  بع مليارس كان مع  نلك كعطاء كل فردين كتاباً واح اً.
 

 الرد عل  االعتداءات الفكرية
كما يلـالم ان تقـوم بعـو اصؤسسـات ال ينيـة بطبـع و شـر مـا ال يقـل عـن مليـار كتـال   ب:

لرد االعت اءات الت توجا  ـ  اصسـلمني فكريـاً بسـبب الكتـب وخمتلـف وسـائل األعـامس فقـ  
رآن الكــــرل شـــوهوا حعــــة اإلســــام واصســــلمني واخــــذوا ةريففـــون التعــــاليم االســــاميةس ولكــــن القــــ

 والسرية النبوية الشريفة وعاتا الطاهرة )عليهم السام( ها األساع يف معرفة اإلسام.
هــذا وقــ   بــع أخــرياً أربعــة كتــب منحرفــة  ايــني النســخ او مــا يقارمــا مثــل كتــال )فلــل 
ا طـــال يف نريـــف الكتـــال( وكتـــال منحـــر،  ســـب مؤلفـــا كىل الشـــيعة مـــا ال يقولـــون بـــاس 

حـــول أن بعـــو اآليـــات القرآ يـــة تشـــري كىل شخلـــية معينـــة ففســـر القـــرآن برأيـــا وكتـــال ثالـــ  
 تفسرياً غري صحي س وكتال رابع حول )اصتعة( وادعي اهنا احنرا، ش ي !. 

وكان القل  مـن  بـع هـذس الكتـب اإلسـاءة كىل  لـف اصسـلمني وكلقـاء الفتنـة بـني الفـرع 
 .28اصسلمني تقريباً هم الشيعة(اإلساميةس فق  نكر رئيس حكومة عربية: )كن  لف 

 الغرب واالسالم الحقيقي
والقسم الثال  من الكتـب الـت لـب أن تطبـع وتنشـر بقـ ر مليـارس هـا الكتـب الـت  ج:

تعــر، اإلســام احلقيقــا للتــرلس حــ  ال يتلــوروا ـ كمــا يتلــورون اآلن ـ أن اصســلمني قتلــة 
كومــــات األمويــــة والعباســــية متوحشــــون في ــــب كفنــــاؤهمس حســــب مــــا هــــو ا طبــــاعهم عــــن احل

و ختلــف اللتــات مــن  21والعثما يــة ومــن كلــيهمس وتطبــع هــذس الكتــب علــي خمتلــف اصســتويات
 اإل كليالية والفر سية واألصا ية وغريها من اللتات احلية يف عا م اليوم.

 أعداء ما جهلوا
أو أعـ اء أعـ اء اإلسـام  ـا هـو كسـامس  30ويف تلورم ا ا ليس الترل بيمجعـاس ومـا كليـا

اصسلمني اصتمسكني باإلسامس بل هم أع اء صا تلوروس كساماً ومسـلمني مـن خـال احلكـام 
                                                           

 مس و بع يف وقتا يف بعو الرائ .1175نكر هذا القول لم  ا ور السادات رئيس مجهورية ملر عام  - 28
 كما الا بعو الكتب لألساتذة واصثقفني وبعضها لعامة الناع.  - 21
 كالشرع.  - 30
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 . 31الذين نكر اهم
والتــرل ك ـــا اختـــذ اصســـيحية دينــاً أل ـــا رأى فيهـــا بعـــو مـــا تبقــي مـــن المـــالس و وعـــاً مـــن 

  الكـرل اصسـي  صعات وحا السماء وشيئاً من معا  اإل سا ية الرفيعـة الـت جـاء مـا النـيب
. 

س ومـع ان التعـاليم االسـامية الرفيعـة ال يقـاع مـا 32مع العلم كهنم  سوا حظاً مما نكروا بـا
أم ديــن ومبــ ءس ولكــن تلــوروا ان احلكــام الــذين ســيطروا علــي الــباد اإلســامية هــم اصمثلــون 

  م ةملــوا مــا احلقيقــون لإلســامس فحملــوا مــا فعلــوس مــن اجــرام علــي اإلســامس مــع ان التــربيني
وغريمهــاس مــن عظــيم االســتب اد و االجــرام علــي الــ ين  31و)موســوليل( 33فعلــا أمثــال )هتلــر(

اصسيحاس و م يقيسوا اصسيحية مؤالء اص عني للمسـيحيةس و م لعلـوهم  ونجـاً للـ ينس فكيـف 
 جعلوا حكام اصسلمني مثاالً عن اإلسام !. 
ع بـــني الـــ ين وبـــني احلكـــام بالنســـبة كىل اإلســـام فـــدنا حلـــل اـــم هـــذا العلـــمس وتبـــني الفـــر 

واصســــلمني ايضــــاً وعرفــــوا أن أولئــــك احلكــــام الــــذين حكمــــوا الــــباد اإلســــامية  م يكو ــــوا مــــن 
 اإلسام يف شاء. 

وانا تعرفــوا علــي اإلســام كمــا هــو هــوس وكمــا بينــا القــرآن و بقــا الرســول )صــلي اهلل عليــا 
 العتنقوا اإلسام بيش  من اعتناقهم للمسيحية. وآلا وسلم( واإلمام أمري اصؤمنني 
                                                           

شــريازم شــيئاً ممــا ارتكبــا العثمــا يون يف كتــال )مــوجال عــن ال ولــة العثما يــة(. كمــا اشــار اىل بعــو نكــر اإلمــام ال - 31
اعمال األمويني والعباسيني يف ع ة من كتباس راجع )السبيل اىل اهناض اصسلمني( و )ممارسة التتري ال قان اصسلمني( 

 ..و)اللياغة ال ي ة لعا م االميان واحلرية والرفاس والسام ( و
 .13سورة اصائ ة:  ونسوا حظا مما ذكروا ب اشارة اىل قولا تعاىل:  - 32
م كتال )كفاحا( الذم 1121/1126م( زعيم اصا يا النازيةس و ع ما بني عام 1115ـ1111هيتلرس أدلف: ) - 33

التوســـعية اىل م ســـي  آصا يـــا اصطلـــمس ســـببيف سياســـتا ا ارجيـــة 1133اعتـــ  يف مـــا بعـــ  اجنيـــل النـــازينيس اصـــب  عـــام 
 شــول احلــرل العاصيــة الثا يــةس وقــ  حــرز يف مســتهلها ا تلــارات ســاحقة فاحتلــيف قواتــا بولنــ ا والنــرويج والــ ا ارمل 

مس وتوالـيف عليـا 1113وهولن ا وبل يكيا وفر سـا حـ  ان هـاجم االنـاد السـوفيتس وخسـر معركـة سـتالني غـراد عـام 
 ر برلني.اثناء حل 1115أوريل  31ااالائم. ا تحر يف 

م ويف 1111م( زعـيم ايطاليـا الفاشـية أسـس احلـالل الفاشـا )يف ميا ـو( عـام 1115-1113موسوليل ـ بنينـو ) - 31
زحفيف اصليشيا علي رومة واسـن ت رئاسـة الـوزارة اىل موسـوليل أ شـا مـع هتلـر لـور برومـا ـ بـرلني اعلـن  1122عام 

اعـادس االصـان اىل السـلطة يف  1113دت اىل سـقو ا يف يوليـو ( لكن هالمية قواتـا ا1111احلرل علي احللفاء )عام 
 م.1115( قتلا بعو خلوما عام 1115-1113ايطاليا الشمالية )



 

 15 

ولــيس كامنــا اآلن يف اعتنــاقهم اإلســامس بــل يف كفهــم عــن اإلســام وعــن بــاد اإلســام 
وتركهم الع اءس فدن من الوا   أن  مآسا اصسلمني يف هذا القرن ينشي من الترل مباشرة أو 

 اا داللتها        السلبية. بواسطة عمائهمس وق  حعيف ثاثة أخبار يف هذس األيام
 ال عوة الستقال جنول السودان للمسيحية. :1
 اقتطاع عشر بنتادش للمسيحية.: 2
 منع تركيا اصساج  عن االستقال. :3

أليس وراء كل نلك الترلس وك  احتمـل أن يتكـرر أمثـال نلـك ـ  سـب قرينـة احلـال ـ يف 
 مثل ك  و يسيا وغريها من باد اإلسام.
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 أمور 
 ينبغي االلتفات إليها 
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 األول 

 االستفادة من مختلف الوسائل
ليس مع  االهتمام بالكتب ترمل غريها من الوسائل التعليمية كاإلناعة والتلفالة واللحف 
واإل ا ـــيف واألشــــر ة ومـــا أشــــبهها مـــن الوســــائل الثقافيـــة الســــمعية والبلـــريةس وحــــ  اللمســــية 

نلـك مهـمس وك ـا نكر ـا الكتـب مـن بـال أهنـا األيسـر اصمكـن يف  بالنسبة كىل األعميس بل كـل 
 كل زمان ومكان ـ عادة ـ .

 
 الراني

 مشكلة تحريف الكتب
مـــن اصشـــاكل الـــت  واجههـــا منـــذ القـــ م مســـيلة التحريـــفس فقـــ  حرفـــوا كثـــرياً مـــن الكتـــب 

حـن نزلنـا انـا ن السـماوية كمـا حرفـوا غريهـاس وبقـا القـرآن وسـيبقي لفوظـاً كمـا قـال تعـاىل:
 فالازم تشكيل لنة او منظمة تردع عن أمثال نلك.  35الهكر وانا ل  لحافظون

واألمثلـــة علـــي مـــا نكر ـــاس كثـــريةس فــــ)فلل ا طـــال( كتـــال لـــر،س وقـــ   قـــل يل اإلمـــام 
اصرعشـــا الن فـــا )رمحـــا اهلل( وآيـــة اهلل الســـي  الكشـــمريم: ان )احلـــا  النـــورم( كتـــب )فلـــل 

كتـــــــال( وك ـــــــا حـــــــذ، بعـــــــو ا ـــــــرفني الـــــــردودس وأثبـــــــيف أصـــــــل       ا طـــــــال يف رد نريـــــــف ال
 اإلشكال.

وقــــ  رأيــــيف أ ــــا نريــــف )كشــــكول( الشــــيخ البهــــائا )قــــ ع ســــرس( و)خماتــــا( و)مكــــارم 
األخـــاع( للط ســـا )قـــ ع ســـرس(س وهكـــذا حـــر، بعـــو متعلـــيب اصســـيحيني كتـــال الشـــيخ 

فـــة الســـماويةس فـــذكروا أصـــل اصفيـــ  )قـــ ع ســـرس( الـــذم كتبـــا ا تقـــاداً علـــي بعـــو الكتـــب ا ر 
 اإلشكاالتس و م يذكروا األجوبة الت نكرها اصفي  )ق ع سرس( و بعوها  بعاً مستقًا. 

وقــ  قـــرأت يف بعـــو الكتــب أن بعـــو اليهـــود حـــاولوا نريــف القـــرآن احلكـــيم و بعـــوس يف 
 مـتم نـوره يريـدون أن يتفئـوا نـور اق بـأفواههم واقكفريقيا ولكنهم  م يوفقواس قال تعاىل: 

                                                           
 . 1سورة احل ر :  - 35
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ولو كره الكافرون
36 . 

ولـو تســ  لــبعو أهــل العلــم اصهتمــني كرجــاع )فلــل ا طــال( علــي مــا كتبــا مؤلفــا لكــان 
 فيا خ مة وأجر.

 عــم كــان األعــ اء قــ مياً وال زالــوا يتخــذون سياســة التحريــفس فــاهنم قــ  ةرفــون الشــخا 
 وق  ةرفون الشخليةس والتاريخ شاه  علي ما  قول: 

اعـــة ياليـــ : كن اصقتـــول يف كـــرباء هـــو ابـــن حنظلـــة غســـيل اصائكـــة ال اإلمـــام فقـــ  قـــال مج
ـ يريــ ون التــ م مــن دمــا الطــاهر ـ وصــ يفقا بعــو الســذيف س فقــالوا كن احلســني  احلســني 
   صع  كىل السماء كما صع  عيسي اصسي . 

 
 تحريف الشاعر!

 فسيلا صن األشعار  وق  حع األ ورم الشاعر رجاً ينش  أشعارس يف حش  حافلس 
 قال اصنش : لأل ورم. 

 قال لا: ما أ يف وأشعارس. 
 قال: أ ا األ ورم  فسا. 

 فقال األ ورم: حعنا نريف الشعرس لكن  م  سمع نريف الشاعر!
 عالم األرقام

(  111وكيف ال حنتا  كىل اصايـني مـن كتـب التوعيـة اإلسـاميةس وقـ  ألفـيف امـرأة غربيـة )
( لتــةس و بــع مــن كتبهــا مئــات اصايــنيس وقــ  رأيــيف 113تــال واحــ  منهــا بـــ )كتابــاًس  بــع ك

 .37 سخة منها باللتة العربية
وقــ  قــرأت أن التــربيني صــا أرادوا الــتخلا مــن الــ وقات والكنيســة اصنحرفــة ألفــوا )عشــرين 

 ألف( عنوان كتال  ختلف اللتاتس مما سبب ام علر التنويرس و م أعر، كم  بعوا منها.

                                                           
 . 32سورة التوبة :  - 36
( 21712111فقــ   بــع للكاتبــة اال كلياليــة )اغاثــا كريســت( مــا يبلــغ مليــار  ســخة مــن كتبهــاس كمــا بيــع  قــ ار ) - 37

سـخة مــن كتــال )اللـحراء ال اميــة( للكاتبــة االمريكيـة جــاكلني ســوزان. راجـع )جملــة ديــ كاس( العـ د الت ــرييب ســنة  
 م.1111
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م كنا احتـــا  التـــرل يف الـــتخلا مـــن  ـــري القـــرون الوســـطي كىل )عشـــرين ألـــف عنـــوان   عـــ
كتــال( احت نــا حنــن اآلن كىل )مــييت ألــف  ــوع( مــع أن النســبة بــني احتياجــات نلــك الالمــان 

 وزما نا أبع  وأبع . 
 . 38وانا قرء ا بعو اإلحلاءات يف عا م الكتب لنرى كم تيخر اصسلمون يف هذا اجملال

اهنم ترمجوا اإلجنيل اىل الف لتة و شروها يف مجيع احنـاء العـا م! وا ـا تلـر، يف وق  قرأت 
 .31مليار دوالر لإلعام  ختلف أ واعا 211اح ى ال ول التربية يف العام الواح  

                                                           
م: تنشـر اسـرائيل مـن الكتـب عـ داً مياثـل كـل مـا 1111هــ 1111سـنة  37ص 21ـ  23ويف جملة )النبـي( العـ د  - 38

ميليـون ا سـان. كمـا ا ـا  251يل مخسة مايني فقـط والعـرل ينشرس العا م العريب جمتمعاًس مع العلم بين سكان اسرائ
 مليون  سخة!. 2/72تباع من اللحف اليومية يف اليابان 

 م.1111سنة  21ال ولة ها امريكا. راجع جملة )دي كاس( الع د الت رييب ص - 31
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 الرال  

 الكتاب و األجر األخروي
كمـا يف   الرؤيا علي اصشهور بني فقهائنا ليسيف   ةس باستثناء ما قالـا صـاحب القـوا نيس

 س كال أن هذس الرؤيا الت أنكرها اا داللتها: 10آخر كتاباس حي  يرى احل ية يف الملة 
يف اصنـــــامس ونلـــــك ألول مـــــرة يف م ينـــــة قـــــم  فقـــــ  رأيـــــيف نات ليلـــــة اإلمـــــام احلســـــني 

اصق ســةس وكــان مــن أمجــل مــا يكــونس يف زم علمائنــا اصراجــع بــي ظف لبــاعس وأمــي  ــورس وهــو 
ن اصق عس متوجهاً كىل القبلةس وظهرس بطر، الضري  اصطهرس وكان أماما قبور جالس يف اإليوا

خطبائــاس ممــن عرفــيف مجلــة مــنهمس وكــان أولئــك ارجــون مــن القــ  ويــ خلون فيــا بلــورة عاديــة  
كي ــــا لــــيس بــــني حيــــاهتم ومــــوهتم حــــاجالس وكــــان هنــــامل أ بــــول ممتــــ  مــــن القبــــور كىل اللــــحن 

اع حــول تلــك األحــواض يتو ــؤون ويتســلون وجــوههم اصقــ عس وينتهــا كىل حــوض مــاء والنــ
 وأي يهم ويشربونس مما يظهر من كيفية استعماام أن اصاء يف غاية النقاء واللفاء. 

 : صانا ليس يل حوض . فخر  أح  ا طباء من ق س وقال لإلمام احلسني 
رىس قـائاً يـ س اليسـرىس وكي ـا يريـ  أن يكتـب بيـ س اليمـ  يف كفـا اليسـ فرفع اإلمام 

لـــذلك ا طيـــب: ا ـــك  م ختلـــف كتابـــاً مـــن بعـــ مل حـــ  يســـتفاد منـــاس  ـــا، هـــؤالء ا طبـــاء 
 اآلخرين.

موســوعة يف ثامثائــة جملــ س ورأيــيف يف  12س أ ــا كتبــوا حــول )غا ــ م(11وقــ  رأيــيف يف جملــة

                                                           
القــوا ني وقبــل ختمــا  هـــس ويف آخــر كتــال1231صــاحب القــوا ني هــو ا قــم اصــريزا أبــو القاســم القمــا تــويف ســنة  - 10

مباشرة نيف عنوان )ايقاظ( يذكر ا قم القما قول من يـذهب اىل ح يـة الرؤيـا ومـا يـرد عليـاس ك يقـول رأيـا وهـذا 
 لا: وكيـف كـان فاالعتمـاد مشـكل سـيما انا خـالف االحكـام الشـرعية الواصـلة الينـاس مـع ان تـرمل االعتمـاد مطلقـاً 

شـكل سـيما انا حلــل الظـن بلـحتا وخلوصــاً صـن كـان اغلــب رؤيـاس صــادقة حـ  فيمـا لــو  م االفـا شـاء ايضــاً م
قــال: حعتــا يقــول: )رأى اصــؤمن   ســيما  احظــة مــا رواس الكليــل )رس( عــن هشــام بــن ســا م عــن ايب عبــ  اهلل

 ورؤياس يف آخر الالمان علي سبعني جالء من أجالاء النبوة(.
 )دعوة احلم( اصتربية. - 11
( زعيم سياسا وروحا هن م لقـب بــ )اصهاهتـا( أم الـنفس الكبـرية 1111-1161كرمشن  )غا  م موها  اع   - 12

 ادى بالاعنف وباصقاومة السلبيةس عمل علي نرير اانـ  مـن  ـري االسـتعمار ال يطـا س ودعـا اىل ازالـة احلـواجال بـني 



 

 21 

أهنـــم  أليففـــوا حـــول )كقبـــال( الباكســـتا  )مخســـة آال،( كتـــال ودراســـة  ختلـــف  13جملـــة عربيـــة
تس ولكــل  م أظفــر علــي مــن كتــب حــول رســول اإلســام )صــلي اهلل عليــا وآلــا وســلم(  اللتــا

كتابــا مــن ثامثائــة جملــ س وال اتلــور ان جممــوع مــا كتــب حولــا )صــلي اهلل عليــا وآلــا وســلم( 
 وصل اىل مخسة آال، كتال. 

قـــ يفرها بيهنـــا ســـتكون   عــم بعـــو أصـــ قائنا شــرع يف موســـوعة حـــول اإلمـــام احلســني 
 كن شاء اهلل تعاىل.  11ل مخسمائة جم

                                                                                                                                                                      

ســـريتا الذاتيــة الـــت دعاهــا )قلـــة  الطبقــات االجتماعيــة واىل الوحـــ ة بــني اانـــ وع واصســلمني والســـيخس اشــهر آثــارس
 م. قتلا هن وسا متعلب.1127ااريب مع احلقيقة( عام 

 جملة )العريب( الكويتية. - 13
موسوعة )دائرة اصعار، احلسينية( تقع يف مخسمائة جمل س قام بتاليفها حاحة الشيخ لم  صادع الكرباساس وق   - 11

رباســا( تشـــتمل علـــي التعريــف العـــام للموســـوعة ومــا تتضـــمنها مـــن  بــع كراســـة باســـم )دائــرة اصعـــار، احلســـينية للك
 اصو وعات يف خمتلف اجملل ات بشكل امجاىل.
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 دور النشر العمالقة
مــن اصمكـــن أن يهيـــث ألجـــل ثاثـــة مليــارات مـــن الكتـــب ثامثائـــة دار للنشـــرس يف ثامثائـــة 
م ينــة يف العــا مس ولكــل دار فــروع يف خمتلــف اصــ ن اصرتبطــة بتلــك اص ينــة األمس حــ  يــتم توزيــع 

 ن توزيع. الكتب يف  ول الباد وعر ها يف أقل زمان وأحس
والـــازم أن هتيـــث تلـــك الكتـــب للتوزيـــع والنشـــر  ختلـــف اللـــور اصمكنـــةس ســـواء بـــالبيع أو 

باجملــــــــان أو بتريمهــــــــاس كاصشــــــــاركة واحلضــــــــور يف معــــــــارض الكتــــــــبس واإلهــــــــ اء كىل اصكتبــــــــات                              
 وغري نلك.

 من فوائد نشر اإلسالم في الغرب
 الترل ع  الكتب اصذكورة وغريهاس أمكن ختفيف االستعمار وكنا أمكن  شر اإلسام يف

أيضاًس كن االستعمار من شؤون اصادية وع م اإلميان باهلل واليوم اآلخرس ومـن الوا ـ  أ ـا كلمـا 
قوم اإلسام واإلميان  عفيف اصاديةس وبضعفها يضعف االستتال واالستثمارس ا افة اىل ما 

 السامس فانا عرفوس اعتنقوس.نكر اس من جهل الترل  قيقة ا
 

 بين اإلسالم الحقيقي وما نراه اليوم
ا ظر كـم الفـرع بـني مـا  ـراس مـن اإلسـام يف هـذا اليـوم وبـني الـذم مثيفلـا رسـول اهلل )صـلي 
اهلل عليــا وآلــا وســلم(س فا ــا كغــتم نات ليلــة ألجــل أ ــا بقــا عنــ س أربعــة دراهــم مــن بيــيف مــال 

ا اهلل( قــال: أتــذكر ان رأينــا رســول اهلل )صــلي اهلل عليــا وآلــا اصســلمنيس فعــن      أيب نر )رمحــ
وسلم( حاليناً عشاء.. فقال )صلي اهلل عليا وآلا وسلم(: بقا عنـ م مـن يفء اصسـلمني أربعـة 

 . 15دراهم  م أكن قسمتهاس ك قسمها
وأ ــا )صــلي اهلل عليــا وآلــا وســلم( قــال: )كــا كن القطيفــة الــت اخــذها يف خيــ  لتشــتعل 

                                                           
 .375احل ي   316قلا اال بياء للراو  م ص - 15
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 . 16 ا  اراً(علي
وقـال )صــلي اهلل عليــا وآلــا وسـلم(: )مــن خــان جــارس شـ اً مــن األرض جعلــا اهلل  وقــاً يف 

وأ ـا  17عنقا من ختوم األرض السـابعة حـ  يلقـي اهلل يـوم القيامـة مطوقـي اال ان يتـول ويرجـع(
)صــلي اهلل عليــا وآلــا وســلم(  م يــنم  ــوال تلــك الليلــة: ألن شخلــاً مــن األســرى  كــان يــئنس 
وا ا )صلي اهلل عليا وآلا وسلم( قال يف التنيمة الت جاء ما اصترية: هذا غ ر والت ر ال خـري 

 فيا. 
وا ـــا )صـــلي اهلل عليـــا وآلـــا وســـلم( قـــال يف قتيـــل قتـــل: )لـــو أن أهـــل الســـماوات واألرض 

وقبل نلك قـال القـرآن احلكـيم:  11( اجتمعوا علي قتل مؤمن او ر وا با ألدخلهم اهلل يف النار
 ًمن قتل نفساً بغير نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جميعا

11. 
: )واهلل لــو أعطيــيف األقــاليم الســبعة  ــا نــيف وقــال وصــيا اإلمــام علــا امــري اصــؤمنني

 . 50أفاكها علي أن أعلا اهلل يف  لة أسلبها  جلب شعرية ما فعلتا(
ــــا صــــاعاً مــــن الــــ س قــــائًا: )واــــ و أ ــــا  ــــار ســــ رها جبارهــــا  م يعــــط ألخي ر  كىل  

 .52وكىل ألف قلة وقلة 51لتضبا(

                                                           

وهــا: عنــ ما فــرغ رســول اهلل  57نكــر االمــام الشــريازم هــذس القلــة يف كتــال )مــن قلــا التــاريخ( القلــة رقــم  - 16
وسلم( من حرل خي  نهب كىل )وادم القـرى( وحاصـرهاس وأثنـاء ا اصـرة قتـل )مـ عم( وهـو )صلي اهلل عليا وآلا 

 التام الذم حررس الرسول )صلي اهلل عليا وآلا وسلم( فقال اصسلمون هنيئا لك النة. 
شــتعل فقــال الرســول )صــلي اهلل عليــا وآلــا وســلم(: الس والــذم  فــس لمــ  بيــ سس كن العبــاءة الــت أخــذها يف خيــ  لت

 عليا  اراً.
 ك جاء رجل آخر وقال: يا رسول اهلل! أخذت شسعا احلذاء من التنيمة. 

 فقال )صلي اهلل عليا وآلا وسلم(: ق  صنعيف من النار.
 يف ح ي  اصناها . 2ح  1ل  311ص  17وسائل الشيعة   - 17
 رم قـال: وجـ  قتيـل علـي عهـ  س وفيا: )عن أيب سعي  ا 3احل ي  25اجمللس  216األمايل للشيخ اصفي  ص  - 18

رسول اهلل )ص( فخر  متضباً ورقا اصن  فحم  اهلل واث  عليا ك قال: يقتل رجل من اصسلمني ال ي رى مـن قتلـاس 
والــذم  فســا بيــ س لــو أن أهـــل الســماوات واألرض اجتمعــوا علــي قتــل مـــؤمن أو ر ــوا بــا ألدخلهــم اهلل يف النـــارس 

 احل ي .
 .32سورة اصائ ة:  - 11
 .11اصقطع  211هنج الباغة : ا طبة  - 50
 .1اصقطع  211هنج الباغة : ا طبة - 51
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بينمــا يشــاه  اليــوم مــن أعمــال اصســتعمرين والتــافلني عــن اهلل ورســولا واليــوم اآلخــر مــا ال 
يطــابم هــذا اإلســام ابــ اًس ومــن الوا ــ  أن الثقافــة النافــذة هــا أول شــرذ يف التتيــري ممــا ةــول 

نر )رمحا اهلل( الذم قال فيا )صـلي اهلل عليـا وآلـا وسـلم(: ا سا اً عادياً من بل غفار كىل أيب 
 .53فلينظر كىل زه  أيب نر( )من أراد أن ينظر كىل زه  عيسي 

                                                                                                                                                                      
 للتفليل االكثر راجع كتال )حكومة الرسول واإلمام امري اصؤمنني عليهما السام( لإلمام اصؤلف )دام ظلا(.- 52
 .215رو ة الواعظني ص  - 53
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 وأخيراً 

فــدن أهــم شــاء ةتاجــا محلــة هــذس الفكــرة  ـ  بــع ثاثــة مليــارات مــن الكتــب أو فكــرة 
 اصنظمة العاصية ـ ها:

 .51رء ممتا كما يطري الطائر نجناحيا(: )يطري اص)اامة الرفيعة( حي  قال  :1
رب اشــرل لــي صــدريقــائاً  و)شــرح اللــ ر( كمــا  لبــا موســي  :2

فقــال  55
قد أوتيت سؤلا يا موس سبحا ا: 

وأعطاس اهلل سبحا ا لرسولا )صـلي اهلل عليـا وآلـا  56
ألم نشرل لا صدرتوسلم( قائًا: 

57 . 
 ا وكرماس وهو اصوفم اصستعان.  سيلا سبحا ا أن ةقم هذا األمل بلطفا وفضل

ســــبحان ربــــا رب العــــزة عمــــا يمــــفون وســــالم علــــ  المرســــلين والحمــــد ق رب 
 العالمين، وصل  اق عل  محمد ونل  التاهرين.

                                                                                                                   
 لمقدسةقم ا

 محمد الشيرازي
 هـ ق. 1111/محرم الحرام/ 11              
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