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 كلمة الناشر 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد وأهل بيته الطيبني الطاهرين. 

قل يا أهل الكتاب تعـالوا الـك كلمـة سـوان بيننـا وبيـنكع أ  نعبـد ا  ا  قال تعاىل: 
اربابا  من دون ا  و  نشرك به شيئا و  يتخذ بعضنا بعضا  

3. 
فــمقع وك ــ  الــدين االســيمي يعكــد علــى أصــالة الالطــرة عنــد االنســان، حيــ  يقــول: 

للدين حنيفا  فطرت ا  التي فطر الناس علي ا 
2. 

وعلــى هــذا األســا  يــدعو البشــرية اعــا  اىل تعاليمــه الســمحا ، والــ  تــتي م مــ  الالطــرة 
لرســول االســيم حممــد )صــلى اهلل عليــه و لــه وســلم(:  والعقــل، ومــن هنــا طــا  ارطــاب القــر ي

ومــا أرســلناك ا  رحمــة للعــالمين
، ومتيــزت الرســالة االســيمية هاالالت ــا لســل املــدار  1

الالسريــــة الــــ  تعتقــــد باالمتيــــاطات العنلــــرية والطبقيــــة والعرقيــــة ومــــا أ ــــبه،    ــــذت تنظــــر اىل 
 االنسان ها هو إنسان.

االنساي و طرتـه الربانيـة، وكـل  ـات يلتقـي مـ  بـيف نوعـه يف  االنسان واحد يف طوهره 
 . 4: ) إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف ارلق(هذا األصل، قال االمام أمري املعمنني 

 مــن الــيطم االهتمــام مجدايــة ايــ  البشــر وإيلــال صــوت االســيم اىل كا ــة أقطــار العــا ، 
مــن احلقــالق التارخييــة والدينيــة واالطتماعيــة يف أ هــان  ــان هنــات تعتيمــا وتشــوي ا وقلبــا للس ــري 

 الشعب الغريب جتاهنا ك مة إسيمية وكدين إسيمي. 
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باالضـــا ة اىل مـــا يعانيـــه الغـــرب مـــن املشـــاكل يف  تمعاتـــه كعـــدم اال ـــان احلقيقـــي بـــاهلل، 
ب واالنغمــــــار يف املاايــــــة، واالبــــــتي  بس ــــــرة الالســــــاا، والعنلــــــرية املت ــــــذرة يف بع ــــــ م، وحــــــ

 االستعمار، والبريوقراطية يف قوانين م، وما أ به.
 ولسن كيف الوصول اىل جناة الغرب؟

هـــذا يتطلـــب وطـــوا مالســـرين كبـــار علـــى مســـتوال الق ـــية .. مالســـرين إســـيميني ارســـوا 
االسيم وعقلوه عقل ارايـة وعلـم بسـل يوليتـه.. الن االسـيم مشـروو عـام وقـاار علـى قيـااة 

 اي  مناحي احلياة.. سياسية واقتلااية وثقا ية.. وب حسن ما  سن.الدنيا، كل الدنيا، ويف 
وكــذلك  ــب ان يســون املالســرون علــى مســتوال عــال مــن ثقا ــة العلــر، ومتــابعني متابعــة 

 اقيقة لسل تطورات العلم واحل ارة املعاصرة بسل تشعباهتا.
 اة الغرب.. هذا يعيف أن يسون لنا كاار موسوعي إسيمياً وواقعياً لسي نتمسن من جن

و ــري مـــن تتـــو ر  ـــي م هـــذه اللـــالات هــم مراطعنـــا السبـــار.. الـــذين نتطلـــ  الـــي م ون  ـــذ 
 عن م ونقتدي مجم..

ومـن أملــ  املالسـرين املعاصــرين ومراطـ  املســلمني: املوسـوعي األوحــد املرطـ  الــدييف األعلــى 
 مساحة  ية اهلل العظمى السيد حممد احلسييف الشرياطي )اام ظله(.

 
ال ـ وهــذا  ــ نه ـ اىل كــل  ــاراة وواراة.. مــن أعمــاق ايليطــات اىل أعـــا   قــد تلــد

 الال ا ، واىل خمتلف  ال العلم وتطوره، من احلاسوب والسمبيوتر اىل الطب واالستنساخ.. 
ويف اجلمي  تراه رالداً وقالداً، يدر  املس لة و روع ا ويعطي احلسـم الشـرعي املسـتنبن مـن 

 ط رة.الستاب السرمي والسنة امل
وبالســـره املوســـوعي التالـــا اىل هـــذه الناحيـــة: ضـــرورة إيلـــال رســـالتنا اىل الغـــرب، والعمـــل 
على هدايته اىل سـوا  السـبيل، و لـك عـة عـدة نقـان نورانيـة أملع ـا مساحتـه لسـي تسـون يعـة 

 أو  علة يف بداية الطريق بإ ن اهلل..
ضـرورة تشـسيل منظمـة عامليـة  ومن أهم النقان ال  بين ـا األمـام املعلـف يف هـذا الستـاب:

 إسيمية تعيف بن اة الغرب.. 
كما ان امللالا للنظر بطرح مساحته: هو ت كيده على مس لة اليعنـف يف التبليـ... وهـذا 
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هو األصل يف االسيم )السلم، اليعنف( اال ان ينطلـق العنـف كـرال علـى عنـف م ـاا لـه ا ا 
    سن اطتنابه بالطرق السلمية.

منطلق االبيغ والتبلي. واالر اا والتعليم.. أحببنا ان ن ـ  بـني أيـدي القـرا   لذلك ومن 
 السرام هذا الستاب القيم ليسون ورقة عمل ملن أراا ان يعمل لتسون كلمة اهلل هي العليا.

وليســــون لســــماحة الســــيد املعلــــف.. ولنــــا.. ولســــم طاااً اىل املعــــاا، ومــــن اهلل العــــون وبــــه 
 السداا.
 

 ألعظع )ص( للتحقيق والنشرمركز الرسول ا
 بيروت ـ لبنان 
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 احلمد هلل رب العاملني وصلى اهلل على حممد و له الطيبني الطاهرين.
اسم هذا الستاب الذي بني يديك،  ان من أهم الواطبـات  )كيف يمكن نجاة الغرب(

ان عليه املسلمون يف صدر االسيم، وقد بع  اهلل القيام مجداية اآل رين،  رااً وااعة، كما ك
 سبحانه رسول االسيم )صلى اهلل عليه و له وسلم( رمحة جلمي  األمم.. 

وما أرسلناك ا  رحمة للعالمينقال تعاىل: 
7 . 

وارسلناك للناس رسو وقال عزوطل: 
6 . 

وما أرسلناك ا  كافة للناسوقال سبحانه: 
5 . 

ذين يبلغون رسا ت ا  ويخشونه و  يخشون احدا ا  ا الوقال تعاىل: 
8.. 

وهذا الستاب إملاو اىل هذه الالسـرة، نسـ ل اهلل سـبحانه أن يو قنـا لـذلك، ومـا  لـك علـى 
 اهلل بعزيز.

 قع المقدسة
 هـ3431/  2/ ج 3
 محمد الشيرازي 
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 الغرب قابل لل داية

 
 ـإمم بشـر والبشـر بالطرتـه خلـب ارـري لنالسـه الغرب ومن يف  لسه، أنا  قابلون لل دايـة، 

 ولغريه، ووطوا ظواهر التعلب  ي م ال يدل على أمم متعلبون.. 
واليـل عــدم تعلــب م قبــويم للمســيحيلة، مــ  أن املســي( )عليــه الســيم( كــان  ــرقياً ولــي  

 ، إمنا هم عر ـوا بعـم مـا للمسـي( )عليـه السـيم( مـن   ـالل ومعـاطز، وبعـم مـا بقـي1غربياً 
 للمسيحيلة من النقان امل يئة  اعتنقوه بعد أن كانوا وثنيني قبل املسيحيلة.

أما الي وا  لم تنالذ  ي م لعدم  اعلية الالاعل ـ على قول الاليسالة ـ ال لعدم قابلية القابـل 
يف ايــ  األحيــان،  ــإن الي ــوا محلــة تــوراة موســى )عليــه الســيم( طعمــوا أن ايــن م قــومي  لــم 

 بشروا به رها كانا ااعات من الغرب أي اً من الي وا. يبشروا به، ولو
 هذا باالضا ة إىل املباائ امللتوية للي وا بعد حتريال م للتوراة.  

 اليطم اهتمام املسلمني سوا  يف بيا الغرب وما واالها أو يف غريها من سالر البيا غـري 
مـــام قربـــة إىل اهلل تعـــاىل النقـــا  االســـيمية أن يـــد لوهم يف االســـيم، والـــيطم أن يســـون االهت

 البشرية من وييهتا.
م  أنا نعلم أن تنحي الغـرب عـن املسـيحية إىل املاايـة الغارقـة يف الظلمـات كانـا بسـبب 
إ ــران السنيســة هحــاكم التالتــي  ومــا إىل  لــك يف القــرون الوســطى، واال ــران عــااة ينت ــي إىل 

م كمـا  ـروا مـن اال ـران يف السنيسـة ووقعـوا التالرين وبـالعس ، ولـذا يسـ ل ا ـويم يف االسـي
يف اال ران يف املاايـة احلاليـة، وايدايـة بيـد اهلل سـبحانه، ولعـل اهلل خلـدل بعـد  لـك أمـراً، وهـو 

 املو ق املستعان.
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 المسلمون في الغرب

 
لقــد ك ــر املســلمون يف بــيا الغــرب ســوا  مــن أســلم مــن أهــا  تلــك الــبيا، أو مــن هــاطر 

 بيا املسلمني ق راً أو ا تياراً، و سن االستالااة من هعال  لن اة الغرب. إلي ا من 
 .. 35 الي أمريسا عشرة مييني مسلم

 أو اك ر.  33ويف الغرب ه موعه ثيثون مليونا من املسلمني
وهذا عـدا كبـري و ـي م خمتلـف املسـتويات وال قا ـات،  ـإ ا تـو رت  ـرون عمل ـم يف هـذا 

ىل نتــالم مذهلــة غــري مظنونــة، واحلــال أن االســيم يف أصــوله و روعــه االجتــاه أمســن الوصــول إ
 مطابق للعقل والالطرة، مما تقبله كل  طرة بدون موان . 

وقد سيطر الي وا األقل عدااً من املسلمني ها ال يقـا ، إ  هـم ه مـوع م ال يت ـاوطون 
أو أقـل، علـى مـا  كـروه،  مليوناً إن   يسونوا أقل، ثل  م يف أمريسا،  الي ـا سسـة مييـني 15

وضــربع علــي ع الذلــة وهــم مسروهــون لســوابق م وســو  تــارخي م وغــريه، وقــد قــال تعــاىل: 
والمســـكنة 

وقـــد متسنـــوا مـــن الســـيطرة علـــى تلـــك الـــبيا ســـيطرة كبـــرية بواســـطة عمل ـــم  32
 الدالب غالباً. 

كبـري مـن وكذلك يف كندا  الي ـا يلـل عـدا املسـلمني اىل مليـون نسـمة، وبـني هـعال  عـدا  
األطبـــا  وامل ندســـني وايلـــامني، بينمـــا عـــدا الي ـــوا هنـــات علـــى أك ـــر االحلـــا ات ال يت ـــاوط 

                                                           
م ثيثـــة 1153م: )لقـــد كـــان عـــدا املســـاطد يف بـــيا أمريســـا ســـنة 1112ينـــاير  152ص 113 الـــي  لـــة )العـــريب( العـــدا  - 13

مســ د يف الســنة املاضــية وكــان املســلمون ال يزيــدون علــى ربــ  مليــون  1533مســاطد  قــن وقــد وصــل العــدا إىل أك ــر مــن 
 مما  عل االسيم الدين ال اي عداا يف أمريسا بعد املسيحية(. بينما يزيد عداهم اليوم على املييني العشرة 

 مـ ًي: اجلاليــة االســيمية يف أملانيــا اك ــر مــن ثيثــة مييــني، ويف كنـدا أك ــر مــن مليــون، ويبلــ. العــدا االاــا  لل اليــة العربيــة  - 11
ني، وأبنا  امل اطرين الذين خلملـون اجلنسـية مليون  ات، ا ا ما أ ذنا يف احلسبان العرب املت نس 1.5 قن يف  رنسا قرابة 

 22و23ص 122و)اجمللــة( العــدا  121الالرنســية حبســم الــوالاة، وامــا عــدا املســلمني هنــات  ــ ك ر.. راطــ  )الشــراو( العــدا 
 م و..4/12/1112تاريخ
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 .31الالاً  913
وبعــد كــل  لــك أ ــي  ســن  ــرم ســيطرة املســلمني علــى العــا  ال ســيطرة اســتعمارية بــل 

يم سيطرة على حنو اللداقة و االر اا، كما سيطر املسلمون مجذه السيالية يف أول بزوغ االسـ
 على العا . 

وقد  كر صاحب كتاب )الـدعوة إىل االسـيم( ـ وهـو ح ـة عنـدهم ـ إن االسـيم   يقـم 
 . 34بالسيف كما اهتمه بعم املتعلبني، وكذلك قال صاحب كتاب )ح ارة العرب(

بــل صــرحوا بــ ن الســبب يف انتشــار االســيم هــذا االنتشــار الســري  ايالــل: أن النــا  كــانوا 
مـــا ينســـ م مـــ  عقـــويم و طـــرهتم  ـــاعتنقوا االســـيم با تيـــارهم، كمـــا قـــال  يـــرون يف االســـيم

فطرت ا  التي فطر الناس علي ا سبحانه: 
37 . 

 
 سؤال وكواب

ورهــا يقــال: إن النــ  عيســى )عليــه الســيم(   يســتعمل الســيف أبــداً، ولســن رســول اهلل 
 )صلى اهلل عليه و له وسلم( استعمله؟

يــه الســيم(   يلــل إىل مرتبــة احلســم، والرســول )صــلى اهلل عليــه واجلـواب: إن املســي( )عل
و لـــه وســـلم( قبـــل أن يلـــل إىل هـــذه املرتبـــة   يســـتعمل الســـيف كمـــا يف مســـة املسرمـــة، قـــال 

ألع تر إلك الذين قيل ل ع كّفوا أيديكع وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة تعاىل: 
36 . 

ـــو وصـــل عيســـى )عليـــه الســـيم( إىل احلســـم   ي ســـن يـــيت الســـيف، ا ا اقت ـــى األمـــر ول
 لــك، بــل كــل العقــي  يــرون لــزوم اســتعماله ا ا اا ــا الــبيا مشــسلة بــ ن هواــا مــن قبــل 
األعدا ، وإالل   ل يعقل أن يقف السـيد املسـي( )عليـه السـيم( مستـود األيـدي أمـام طـي  

 م اطم لبياه وال يبدي حراكاً.

                                                           
 م.4/12/1112تاريخ  92ص  122راط  )اجمللة( العدا  - 19
 وستاد لوبون، وقد رت االمام املعلف )اام ظله( كتابه ومساه )موطز تاريخ االسيم(.وهو الدكتور غ - 11
 .93سورة الروم:  - 15
. وورا يف  ــ ن نــزول هــذه اآليــة املباركــة: )عــن ابــن عبــا : ان عبــد الرمحــان بــن عــود وأصــحاباً لــه أتــوا 11ســورة النســا  :  - 14

 اهلل، كنا يف عـز وحنـن مشـركون،  لمـا  منـا صـرنا أ لـة، قـال: اي أمـرت بـالعالو، الن  )صلى اهلل عليه و له وسلم(  قالوا: يا ن 
 ال تقاتلوا القوم،  لما حوله اهلل اىل املدينة أمره بالقتال،  سالوا،   نزل اهلل: )أ  تر الذين قيل يم كالوا أيديسم( اآلية.
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عملوا السيف للد او و لك ب مر من اهلل سبحانه  كما ان األنبيا  )علي م السيم( قد است
كموســـــى )عليـــــه الســـــيم( وغـــــريه وقـــــد أ ـــــري اىل  لـــــك يف الستـــــب الســـــماوية،   نـــــا يقــــــال 

 للمستشسل: )هل با ت جتر وبالي ال جتر(. 
 لي  اين االسيم ايـن السـيف بـل هـو ايـن املنطـق واأل ـيق كمـا يشـ د بـذلك تارخيـه 

صلى اهلل عليه و له وسلم( وأمري املعمنني )عليه السيم( إضـا ة املشرق يف حسومة رسول اهلل )
 . 35إىل النلوص الس رية املذكورة يف حمل ا

أذن للـذين يقــاتلون بــمن ع  لمــوا نعـم إ ا اقت ــى األمـر  لــك   ـو طــالز، قـال تعــاىل: 
وان ا  علك نصرهع لقدير 

38. 

                                                           
 ظله(.راط  )موسوعة الالقه( كتاب )طريق الن اة( لإلمام املعلف )اام  - 11
 .91سورة احلم:  - 12
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9 
 اإلسالم دين الفطرة

 
الالطــرة وال خلتــاج إىل معونــة طالــدة الثبــات حقانيتــه، وهــذا  االســيم بذاتــه نــاط( ألنــه ايــن

 من أهم ما يوطب هداية الغرب إىل االسيم.
 ـــاليطم االهتمـــام الســـايف لبيـــان أن االســـيم ايـــن وانيـــا، وي ـــتم بـــ مور الـــدنيا كمـــا ي ـــتم 

ر ن باآل رة وي ـمن سـعااة كلي مـا، وان الـذي ال يتبـ  االسـيم بساملـه يبتلـى هـا أنـذر بـه القـ
ـ وعـذاب اآل ـرة   31احلسـيم: مـن  ـراب الـدنيا ـ كمـا نشـاهده اآلن يف أرقـى ح ـارات الغـرب

ـــه معيشـــة ضـــنكا  كمـــا يف القـــر ن احلســـيم، قـــال تعـــاىل:  ومـــن أعـــرك عـــن ذكـــري فـــان ل
ونحشره يوم القيامة أعمك 

25 . 
العقـول  إن أسلوب القر ن يف التبشري واالنذار أهم أساليب االيلال إىل احلقيقة وحتريـك 

 والعواطف حنو اللران املستقيم.

                                                           
   نات مشاكل ك رية من الالساا األ يقي والعنف واجلرالم وااليدط واملادرات وما أ به،  م ًي:  - 11

مليـــون مـــواطن كـــانوا  11 الد أمريســـي قتلــوا يف حـــواال عنـــف اا ليـــة  ــيل العقـــد األ ـــري، بينمـــا هنــات  213أك ــر مـــن 
 ضحية جلرالم العنف يف الالية  اهتا. 

ألــف مســد  جتلــب إىل  195واالحلــا ات تــدل علــى تزايــد العنــف بــني الشــباب ويف املنــاطق الالقــرية وقــد طــا  يف تقريــر أن 
ألالـــاً مـــن م يتعـــرم ليعتـــدا   222مليـــون طالـــب مدرســـة يســـرق منـــه  ـــي ، بينمـــا  1/2املـــدار  األمريسيـــة كـــل يـــوم، وأن 
 أي ـــاً، وألـــف مـــن م خلتـــاطون إىل العـــيج الطـــ ،  مـــدر  لل ـــرب يف الشـــ ر   5233اجلســـدي كـــل  ـــ ر، كمـــا يتعـــرم 

 % من اجلرالم املرتبطة بالقتل تتلل باملادرات. 13و
باالضا ة اىل أن التالسك األسرال واالطتماعي من أهم عوامل العنف هنات وكذلك مشاهدة العنـف يف وسـالل االعـيم،  إنـه 

 الد من مشاهد القتل وما يزيد على مالـة ألـف مـن  2 دوا حوا  م  ماية املرحلة االبتدالية يسون اللبية األمريسيون قد  
األعمـــال العنـــف األ ـــرال حيـــ  ان األطالـــال األمـــريسيني يق ـــون مـــن الوقـــا يف مشـــاهدة التلالزيـــون ســـنوياً أك ـــر مـــن وقـــا 

 ح ورهم للمدرسة. 
 . 6/1/3115بتاريخ  13ص 136راكع )المجلة( العدد 

 .121سورة طه  ية  - 23
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) تاللـــييً حـــول اضـــطراب املنـــاهم الغربيـــة املوطبـــة  23وقـــد  كرنـــا يف كتـــاب )الغـــرب يتغـــريل
 الضطراب االنسان الغريب بنالسه،  سيف باالنسان املستعمر حتا نالو ه؟

ال ـــك أن االنســــان يعـــاي مــــن املشـــاكل منــــذ أن  لـــق اهلل العــــا ، وإىل اليـــوم، وســــتبقى 
اناتـــه إىل ظ ـــور االمـــام امل ـــدي )ع ـــل اهلل تعـــاىل  رطـــه الشـــريف(، إالل أنـــه مـــن غـــري  ـــك مع

 أصبحا مشسلة االنسان بسبب النظام الغريب أك ر وأك ر. 
وطيااة املشـسلة وإن كانـا بع ـ ا بسـبب تقـدم السـيح وحنـوه، إالل أنـه ال إ ـسال يف أن 

يحاً ـ ووطـوا النظـام غـري اللـحي(، حالـه بع  ا األك ـر بسـبب عـدم اال ـان بـاهلل ـ إ انـاً صـح
 حال املعمل الذي يليبه ارلل  يسون االنتاج غري صحي(.

 مـــ ًي: مـــن املعلـــوم أن قانونـــاً يبـــي( الســـالور والبغـــا  واللـــوان واأل ـــي  وارلـــييت يوطـــب 
  سقون املرأة، و روج العاللة عن الـدد  واحلـرارة الزوطيـة واألسـرية إىل الـةواة وطعـل العـوان

 .. 22باملييني
                                                           

صــالحة مــن احل ــم اللــغري، وهــو مــن اصــدارات معسســة الــوعي االســيمي، بــريوت ـ لبنــان، ســنة 14لستــاب يفيقــ  هــذا ا - 21
 هـ.111

 
 
  الي بعم االحلا ات: ان الف طالل يستغلون طنسياً يف أملانيا سنوياً، ومليون طالل يف العا   ارسون الدعارة حالياً.  - 22

 هـ.3431شعبانبتاريخ  14ص 4السنة 25راكع مجلة )النبم( العدد 

مييـني  ـات يـتم هتـريب م يف كـل سـنة مـن بياهـم، وان هـعال  يرغمـون سـوا   1ويقول تقرير صاار عن االمم املتحـدة: ان 
ألـف امـرأة يـتم هتـريب ن اىل  533عن طريق ارديعة او العنف، على    ممارسة كل أنواو اردمات وان من بني هعال  حوا  

   أوروبا الغربية وحدها سنويا.
 م.3118ـ يونيو  457راكع مجلة )العربي( العدد 

وأما االيدط  دا  العلر، وهو يعد أ طر عدوال  ريوسـية يف تـاريخ البشـرية قاطبـة، حيـ  يلـيب هـذا املـرم الالتـات حاليـاً مـا 
 و سيا.  مليون  ات عة العا ، أبرطهم يف اول أ ريقيا السواا  والواليات املتحدة األمريسية وأوروبا 93ال يقل عن 

 م.6/32/3118تاريخ  27-38ص  182راكع مجلة )المجلة( العدد 

امـــرأة بريطانيـــة تبـــنيل ان نلـــف الةيطانيـــات اعـــي ن بعيقـــات مـــ  الرطـــال  ـــارج حيـــاهتن الزوطيـــة،  533ويف اســـتالتا  يـــل 
امـرأة العـا ( يف لنـدن يـل وغالبيت ن كشالن أمن غري ناامات على  لك!، االستالتا  الذي أعلن عنه يف حاللة توطيـ  طـوالز )

نســا   ارســن السياســة واللــحا ة والرياضــة والت ــارة واالاارة والطــب وايلامــاة واملقاولــة واجلمعيــات اررييــة، وكشــف االســتالتا  
% لـــدي ن أوالا، ال ل ـــان مـــن ن اعـــي ن 43% مطلقـــات، و91ســـنة، و  41و  51% اعـــي ن بالزنـــا وأعمـــارهن بـــني 12ان 

طيدات ألسباب عدة من ا: غياب الوقا السايف لل لو  م  العاللـة، واألنانيـة، والتعـب يف العمـل الـذي  ب من لسن أم ات
 ينعس  سلبا على البيا، و قدان الوقا لبح  ق ايا م مة م  األطواج.
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ـــااة املـــوظالني إىل حيـــ  واحـــد لســـل سســـة عشـــر ، توطـــب كبـــا احلريـــات 21وكـــذلك طي
وإهـــــدار األمـــــوال واألوقـــــات، وك ـــــرة الر ـــــاوال وتـــــ  ري العمـــــران، إىل غـــــري  لـــــك مـــــن املنـــــاهم 

 االقتلااية، والسياسية، واالطتماعية، والعاللية وغريها.
مي اللــحي( مــن ناحيــة أ ــرال يوطــب  بيــان كــل  لــك مــن ناحيــة، وبيــان املــن م االســي

 توسي  االرة االسيم وك رة االقبال عليه.
  

                                                                                                                                                                      
 تحع عنوان )المرأة البريطانية إذا حكع(. 15هـ ص3438ركب وشعبان  38-35راكع )النبم( في عددها 

حتـــا عنـــوان )املوظالـــون  131ـ  12راطـــ  كتـــاب )إ ا قـــام االســـيم يف العـــراق( لإلمـــام املعلـــف )اام ظلـــه( ص  للتاللـــيل - 29
 واالصيح االااري(.
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1 
 المنظمة العالمية ا سالمية

 
مــن ال ــروري لن ــاة الغــرب تشــسيل منظمــة عامليــة إســيمية نــتت مجــذا األمــر، اون غــريه 

 من األمور.
ســـيمية يف  ـــان الالـــرا هالـــراه ال يـــتمسن مـــن الوصـــول اىل ايـــدد املطلـــوب، واحلركـــات اال

البيا االسيمية وغري االسيمية وان كانا ك رية لسن ا ال ترتبن بع  ا ببعم و لك بسبب 
 . 24ضعال ا أو ألسباب أ رال، بينما )يد اهلل م  اجلماعة(

 ــاليطم يف جنــاة الغــرب ربــن بع ــ ا بــبعم لتستســب قــوة تقابــل قــوة اللــ يونية واللــليبية 
 لية والقاايانية وحنوها. أو تشسيل منظمة طديدة لذلك. وما إلي ا كالقوال اللغرية من الب ا

وهذه املنظمة العاملية االسيمية إ ا أراات جناة الغرب   ي حباطة إىل أمور ك رية، سنشري 
 اىل بع  ا.

                                                           
 و يه: )يد اهلل على اجلماعة(. 431ح 29ب 911ص 99راط  حبار األنوار: ج - 21
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5 
 تفعيل األوقاف

 
مــن أهــم املقــدمات يف جنــاة الغــرب تــو ري الســواار اليطمــة واملــال الــيطم،  انــه بــدومما ال 

 لتقدم.  سن ا
وممـــا يعســـف لـــه انـــه ابتليـــا الـــبيا االســـيمية يف هـــذه القـــرون بامللـــاارة مـــن قبـــل الـــدول 

وقد رأيا  لـك أنـا يف  27والن ب من املتولني لألوقاد ومن أ ب  م، وهي من أ د ايلرمات
 العراق وإيران.. 

 ــإن الوقــف للمســاطد واألضــرحة ومــا أ ــبه ك ــري وك ــري، لســن احلسومــات اعتــاات علــى 
 لاارة تلك األوقاد وهم يساعدون املتولني على أن ين بوها..م

بينما يشـاهد أن املسـيحيني بعـد انت ـا  القـرون الوسـطى وبعـد حسومـة القـانون واألحـزاب 
احلرة يف بياهم ـ ولو بالنسبة ـ يبقى الوقف عندهم كما كان، بل ينمو وينمو، ولذا يتمسنـون 

 اعم احلسومات يم.  من التبشري املستمر، هذا باالضا ة إىل
                                                           

مــة الغلــب وملــاارة األمــوال( و يــه: حتــا عنــوان: )حر  45ص 2راطــ  موســوعة الالقــه: مــن  قــه الزهــرا  علي ــا الســيم، ج - 25
)خلرم الغلب وملاارة األموال واألراضي والعقارات واملزارو وغريها، قـال تعـاىل: )وال تـ كلوا أمـوالسم بيـنسم بالباطـل(  سـورة 

 [.  122البقرة  ية 
 9شـر(  غـوا  اللئـا  جوقال رسول اهلل )صلى اهلل عليه و له وسـلم(: )مـن أ ـذ أرضـاً بغـري حـق كلـف أن خلمـل ترامجـا اىل ايل

 [.4باب الغلب ح 111ص
وقال )صلى اهلل عليه و له وسلم(: )من  ان طاره يف  ة من األرم طعله اهلل طوقا يف عنقه من نوم األرضـني السـب  حـ  

يف [. وال  ــرق 122. مســارم األ ــيق ص251ص 2يلقــى اهلل يــوم القيامــة مطوقــاً بــه إالل أن يتــوب ويرطــ (   موعــة ورام ج
الغاصب بني الدولة واأل راا، سوا  كانا يم هيئة اطتماعية ب ن كانوا بلورة جتم ، كاحلزب واملنظمة واييئـة واجلماعـة، أم ال  

 كسل  را  را،    ومن غري  رق بني أن يسون الغاصب أو املغلوب منه رطًي أو امرأة، كبرياً أو صغرياً.
لتـــهطرهم وتعـــاومم علـــى الباطـــل، قـــال تعـــاىل: )وال تعـــاونوا علـــى اال  والعـــدوان(  وإن كانــا احلرمـــة يف الدولـــة واجلماعـــة أ ـــد،

[.. ولعــدم القــدرة علــى اســياااها ـ عــااة ـ إالل بلــعوبة، حيــ  إن الت مــ  يوطــب قــوة يف طانــب  2 ســورة املالــدة: اآليــة 
ر ملـــاايق )مــن ســـنل ســـنلة ســـيئة..( الغاصــب، وألن الدولـــة واجلماعـــة يقتــدال مجـــا هـــا ال يقتــدال بـــالالرا،   ـــي عـــااة مــن أظ ـــ

[ وكـذلك حـال اغتلـاب 1ح 11بـاب 231ص 11و يه )من اسنت بسنة سيئة( وحبار األنـوار ج 151 مسارم األ يق ص
 احلق. انت ى.
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ويف بـــــيا الغـــــرب ومـــــا إلي ـــــا ك مريســـــا توطـــــد اآلن  الد السنـــــال  الـــــ  تســـــاعد الـــــدين 
 املسيحي على االنتشار ملا متلك من مييني الدوالرات ايلالوظة والنامية.

واور املال مما ال خيالى على أحد،  إن املال أحد ركيف التقدم، وقـد ورا يف احلـدي : )اال 
ومـال  د ـة..(  ـإن أصـل التقــدم كـان هـو تبليـ. الرسـول )صـلى اهلل عليــه  بسـيف علـي 

 و له وسلم( لسن كان املال والساار املالت امل حي الشرن األساسي يف  لك. 
كــان   وحــ  الباطــل خلتــاج يف تقدمــه اىل املــال،  ــان مــن أســباب قتــل االمــام احلســني 

 . 26رطاقسم مالة مالة(املال،  قد قال ابن طياا: )وقد طااكم األمري يف أ
 املــال طســر إىل احلــق كمــا هــو طســر إىل الباطــل، وبــدون املــال اليلــل ايلــق إىل مبتغــاه  

 .25كما ال يلل املبطل إىل هد ه، ويف احلدي  الشريف: )نعم العون على التقوال الغىن(
 ، 28 اليطم أن نرط  إىل االسيم الذي قال: )الوقود على حسب ما يقال ا أهل ا(

وأمرهع شورى بين عوله تعاىل: واىل ق
21 . 

 إىل غريها من اآليات والروايات.. 
حــــــ  ترطــــــ  األوقــــــاد إىل حالت ــــــا الســــــابقة مــــــن البقــــــا  والنمــــــو واللــــــرد يف اجل ــــــات 

 اللحيحة. 
والبد أي اً من وطوا السياسـة اللـاحلة الـ  تـدير الـبيا،  انـه ا ا  سـدت السياسـة  سـد  

 ذي حنن بلداه من هداية النا  أاعني ها  ي م الغرب.كل  ي ، و لك يلزم يف العمل ال

                                                           
هـــ اار الستــاب االســيمي، بــريوت ـ 1911ن ارامســة  112( للســيد عبــد الــرطاق املقــرم، صراطــ  )مقتــل احلســني - 24

ابن طياا النا  يف طـام  السو ـة،  قـال: اي ـا النـا ، انسـم بلـو   ل أيب سـاليان،  وطـدمتوهم كمـا حتبـون!، لبنان، و يه: )ا  
وهذا أمري املعمنني يزيد! قد عر تموه حسن السرية! حمموا الطريقة! حمسناً اىل الرعية! يعطي العطا  يف حقه وقـد أمنـا السـبل 

ا ابنــه يزيــد يســرم العبــاا ويغنــي م بــاألموال وقــد طااكــم يف أرطاقســم مالــة علــى ع ــده، وكــذلك كــان أبــوه معاويــة يف علــره، وهــذ
 مالة، وأمري أن او رها عليسم وأ رطسم اىل حرب عدوه احلسني،  امسعوا له وأطيعوا(.

 .11512ح 15ص 19مستدرت الوسالل: ج - 21
 .2ح 2ب 215ص 19وسالل الشيعة: ج - 22
 .92سورة الشورال:  - 21
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4 
 الالعنف

 
 من ال روري على احلركة العاملية ال  تريد جناة الغرب، سلوت طريق اليعنف. 

 انــه باالضــا ة إىل وروا هــذه اللالظــة يف بعــم الروايــات ـ كمــا  كرنــا بع ــ ا يف كتــاب 
فبمـا رحمـة مـن حلسـيم حيـ  قـال سـبحانه: ـ أ ـار إليـه القـر ن ا 15)الالقـه اآلااب والسـنن(

ا  لنع ل ع ولو كنع فظا  غليظ القلب  نفضـوا مـن حولـ  
،  انـه وإن كـان ظـاهراً 13

يف املسلمني، إالل أن العللة عامة،  تشمل ح  غري املسلمني بعدم ممارسـة العنـف مع ـم و لـك 
 يف طريق ايداية والتبلي.. 

يراا به يف حال احلـرب ومـا أ ـبه، وإالل  ـالن   12فارأشدان علك الكوأما قوله تعاىل: 
)صلى اهلل عليه و له وسـلم(   يسـن عنيالـاً حـ  مـ  غـري املسـلمني أي ـاً يف احلـاالت العاايـة،  

 وسرية األلمة املعلومني )عليه السيم(. 11كما يدل على  لك سريته العطرة
م أحــد  ــدت األ ــن  ــ عن وينقــل عــن الســيد املســي( )عليــه الســيم( أنــه قــال: )وإن لطــ

 . 14األيسر(
والــيطم يف جنــاة الغــرب عــدم حماربــة السنــال  وإن حاربــا احلركــة، و لــك لعــدم االنشــغال 
باجلزليــات  ــان امل ــم الوصــول إىل النتــالم املرضــية ال مــا هــو حقــي ومــا هــو حقــك يف األمــور 

 العااية كما يف مقام التااصم. 
 قـــد متســـن )حـــزب  17األ ـــرية، حركـــة )غانـــدي( وأقـــرب م ـــال حلركـــة اليعنـــف يف الالـــية

                                                           
 كتاب اآلااب والسنن.  11-11موسوعة الالقه: ج - 93
 .151سورة  ل عمران، اآلية: - 91
 .21سورة الالت(، اآلية: - 92
 لإلمام املعلف )اام ظله(. 2-1راط  كتاب )وألول مرة يف تاريخ العا ( ج - 99
 .13ح 21ب 221ص 11، وحبار األنوار ج592حتف العقول ص - 91
وروحــي هنــدي لقــب بـــ )امل امتــا( أي الــنال  السبــرية، نــااال  م( طعــيم سياســي1112-1241غانــدي موهانــدا  كرمشــند ) - 95

بـــاليعنف وباملقاومـــة الســـلبية، عمـــل علـــى حتريـــر اينـــد مـــن نـــري االســـتعمار الةيطـــاي، واعـــا اىل إطالـــة احلـــواطز بـــني الطبقـــات 
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املــعمتر( بقيااتــه مــن انتــزاو اينــد ـ ونالوســ ا اآلن ألــف مليــون بشــر ـ مــن املســتعمرين الــذين 
 عششوا  ي ا ثيثة قرون. 

  اهداً   ر على ما  كرناه. 16ورها تسون بعم احلركات األ رية يف طنوب أ ريقيا
ى الــنال  لسن ــا م مــرة طــداً يف الوصــول اىل وحركــة اليعنــف وإن كانــا صــعبًة طــداً علــ

 ايدد وهو جناة الغرب، والعاقل يقدلم اللعوبة على الالشل. 
واليعنـف لـي  يف بعــد السـيح  قـن، بــل يشـمل حـ  السلمــة والنظـرة واالهانـة وغريهــا،  
كما يشمل وسالل االعيم كاللـحف واجملـيت ومـا أ ـبه،  ي ـب أن تسـون غـري عنيالـة وإن 

ادفــع بــالتي هــي أحســن فــاذا الــذي بينــ  وبينــه ب  ــد العنــف، قــال تعــاىل:  عمــل الطــرد
ومــا يلقاهــا إ ّ الــذين وــبروا ومــا يّلقاهــا إ ّ ذو حــظ عظــيع  عــداوة كمنــه ولــي حمــيع 


15 . 

 ــاليطم: أن تلتــزم احلركــة الــ  تريــد جنــاة الغــرب بالســلم واليعنــف السامــل،  ــان اليعنــف 
 يستعمل العنف، إالل أنه حمموا العاقبة.وان كان صعباً يف مقابل من 

 قال الشاعر: 
 )وأحزم الناس من   يرتكب عمال        حتك يفكر ما تجنك عواقبــه(

                                                                                                                                                                      

لـة جتـاريب مـ  احلقيقـة( عـام االطتماعية واىل الوحدة بني ايندو  واملسلمني والسيخ، ا  ر  ثاره سريته الذاتية ال  اعاهـا )ق
 م.1112م. قتله هندوسي متعلب 1121

م يف )ماليــزو( وهــي 1112ولــد يف ال ــامن عشــر مــن  ــ ر يوليــو عــام حركــة )نيلســون مانــديي(،  انــه قــد يســون ا ــارة اىل  - 94
ات السـنني وقـد سـلب قرية ضئيلة يف اقليم اومتاتا. وقلة كالاحه وكالاح  عب طنوب أ ريقيا الذي عاش مغلوبـاً علـى أمـره ملئـ

حقوق مولـده وكيانـه االنسـاي قلـة طويلـة  سانـا كالاحـاً ضـد نظـام مـن أ ـر  األنظمـة وأ ـدها قـوة وثـرا  وصـلالا،  تمسنـوا 
وهـــم ال ـــعالا  الالقـــرا  ايلتقـــرون لـــي   قـــن مـــن طعزعـــة النظـــام واالتيـــان عليـــه، بـــل أي ـــاً مـــن كســـب مـــعاطرة  ـــعوب االرم 

، سـوا  كــان  لــك عــن عقيــدة أم مسـايرة للتيــار العــام. وكــان مـن أهــم ميــااين عمل ــم: جتربــة وحسوماهتـا وا ع ــا لتبــيف ق ــيت م
املعتقــل الــ   ــاق عــدا ســنواهتا عــدا ســنوات السالــاح  ــارج املعتقــل،  قــام مانــديي وأصــدقا ه  ــيل ســنوات طويلــة يف معتقــل 

لعقــول ولت قيــف وتعلــيم املســ ونني السياســيني،  ــامم طزيــرة روبــن الناليــة القاســية بتحويــل املعتقــل اىل طامعــة ليبيــة النالــو  وا
باالضــا ة اىل اســتغيل وقــت م ملواصــلة اراســت م أقــاموا املســاطيت السياســية وال قا يــة واالطتماعيــة والياثيــة ووضــعوا من  ــاً 

ة عليـــا لـــه، وعقـــد متســـامي للدراســـة، كمـــا قـــاموا بتســـوين جلـــان ليستشـــارات القانونيـــة وتســـوين منظمـــة اا ليـــة للمـــعمتر وقيـــاا
املباح ات م  اع ا  املنظمـات األ ـرال لـرأب اري ـات، ويف نالـ  الوقـا عملـوا ط ـدهم لسـيي يالقـدوا اللـلة بالتنظيمـات 
واألحدال  ارج املعتقل ولسي يبقوا املعركـة حيـة بعـد ان اعتقـل ونالـي ايـ  الزعمـا . راطـ  كتـاب )مسـرية طويلـة حنـو احلريـة( 

 مانديي. السرية الذاتية لنيلسون
 .91-95سورة  للا:  - 91
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1 
 الخدمات

 
من أهم مـا يلـزم علـى احلركـة الـ  تريـد جنـاة الغـرب: تقـدمي ارـدمات االنسـانية، بـ ن ي ـتم 

 غري معمن، مساملاً أو غري مسا ..  املسلمون خبدمة االنسان ها هو انسان، معمناً أو
  ان اردمة أهم ما يقرب القلوب وخي   األرواح. 

ســـوا  كانـــا  ـــدمات صـــحيلة، أو اطتماعيـــة، أو ثقا يـــة، أو اقتلـــااية كالـــت( امللـــاريف 
وصـــناايق االقـــرام ارـــريي وإ ـــاا  ـــرص العمـــل للعـــاطلني، او تـــزويم الشـــباب والشـــابات، او 

 لك مما هو ك ري.. انعاش الالقرا ، او غري  
وقــــد ورا يف احلــــدي : ان رســــول اهلل )صــــلى اهلل عليــــه و لــــه وســــلم( أعطــــى املــــا  لسالــــار 

 . 11، كما أعطى ألهل مسة املال الس ري يف حال حماربت م له18بدر
 . 45كما أن أمري املعمنني علياً )عليه السيم( أعطى املا  ملعاوية وأصحابه وهو يف حماربته

 وأ رياً قتلوه.   43يه السيم( أعطى املا  للذين طا وا لقتالهواالمام احلسني )عل
 إىل غري  لك من القلت الواراة مجذا الش ن. 

وهــذا هــو  ــ ن اهلل ســبحانه وأنبيالــه وأوليالــه مــ  أعــدال م، وقــد ورا يف احلــدي : )نلقلــوا 
 . 42ب  يق اهلل(

 ــة وال تالــرين مــن والــيطم يف  لــك ميحظــة ايــ  اجلوانــب حــ  ال يســون إ ــران مــن ط
 ط ة أ رال.

                                                           
 لإلمام املعلف )اام ظله(. 213ص 1راط  كتاب )وألول مرة يف تاريخ العا ( ج - 92
 .111ص 2راط  كتاب )وألول مرة يف تاريخ العا ( ج - 91
( ، وكتـــاب )احلسومـــة االســـيمية يف ع ـــد أمـــري املـــعمنني114ص 11و لـــك يف حـــرب صـــالني، راطـــ  حبـــار األنـــوار ج - 13

 ، لإلمام املعلف.11ص
املا  للحر بن يزيد الرياحي وطنده، حـ  ر ـالوا اريـل تر ـيالا، و لـك قبـل نـزويم بسـربي ، راطـ  تـاريخ  حي  أعطى  - 11

 .214ص 1الطةي ج
 .12ب 121ص 52حبار األنوار ج - 12
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وقـد يــزعم طاعــم أن الغــرب اكتالــى مــن هـذه اجل ــة اردماتيــة،   ــو ال خلتــاج إىل  ــدماتنا، 
ولســن بعــد اراســة الغــرب نــرال ك ــرة احتياطاتــه إىل بعــم ارــدمات االنســانية..  االنســان هــو 

كل م مـا  االنسان سوا  كان يف الغرب أو الشرق، حوله حشد من احلاطات، وحتين بـه املشـا 
 كان مر  اً ومنعلماً. 

كمـــا أن االنســـان بشـــسل عـــام خلـــب ارـــدوم الـــذي ينالعـــه وخيدمـــه م مـــا كـــان بينـــه وبـــني 
 . 41اردوم بون أو  حنا ، قال االمام علي )عليه السيم(: )االنسان عبد االحسان(

 .44 وقال )عليه السيم(: )االحسان يستعبد االنسان(
 . 47ان إما أخ لك يف الدين أو نظري لك يف ارلق(وقال )عليه السيم(: )النا  صنال

 . 46وقال )عليه السيم(: )طبلا القلوب على حب من أحسن إلي ا(
 ان م ل هذه اردمات تقرب غري املعمنني إىل اال ان، وغري اللاحلني إىل اللـيح، واهلل 

 سبحانه املسدلا املستعان.
 كـل بلـد أو مـا أ ـبه صـندوق  ـريي  مـ  كما يلزم يذه املنظمة العاملية أن يسـون يـا يف

املـــال مـــن النـــا  ويلـــر ه يف النـــا ،  ـــان املـــال م لـــه م ـــل املـــا ،  تمـــ  حولـــه النـــا : )واملـــورا 
 العذب ك ري الزحام(.

                                                           
 الاللل ال اي يف االحسان. 2115ح 921غرر احلسم وارر السلم: ص - 19
 الاللل ال اي يف االحسان. 2111ح 925السلم: ص غرر احلسم وارر - 11
 .111ح 2ب 433ص 99حبار األنوار ج - 15
 .1ح 1ب 112ص 11. وحبار األنوار ج91حتف العقول:  - 14



 

 21 

 

2 
 ترك الجانبيات

 
من اليطم على املنظمة العاملية ال  تريد جناة الغرب: عدم االهتمـام باجلانبيـات واجلزليـات 

الحنرا ـات يف اا ـل املسـلمني، وان كـان مـن الـيطم أي ـاً تشـسيل جلـان ليهتمـام ح  بعـم ا
 مجا غري هذه املنظمة. 

كما يلزم عدم الد ول يف اللراعات السياسية والعقالدية واالقتلـااية واحلدوايـة بع ـ ا 
مـ  بعـم،  ـان األمـور اللـغرية متنـ  متسـن االنسـان مـن األمـور السبـرية، ألن طاقـات االنسـان 

 حمدواة.
 .45قال أمري املعمنني علي )عليه السيم(: )ا ا أضرت النوا ل بالالرالم  ار  وها(

 .48وقال )عليه السيم(: )ال قربة بالنوا ل ا ا أضرت بالالرالم(

                                                           
 .9923احلدي   111غرر احلسم وارر السلم: ص - 11
 .91مم البيغة، قلار احلسم:  - 12
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1 
 اإلعالم

 
مــن الــيطم علــى املنظمــة العامليــة الــ  تريــد جنــاة الغــرب أن يســون يــا يف كــل بلــد ومــا أ ــبه 

 ذا العلر كماً وكيالاً.اعيماً مناسباً ي
ومن املمسن االبتدا  جبريدة عاايـة أو  لـة ولـو كانـا عبـارة عـن ورقـة يستـب علي ـا حـ  
بالطابعة العااية ويس ر بالتلوير وما أ به،   االستالااة من األقمار اللناعية واالنينيـا ومـا 

حلسومـات االسـتعمارية أ به،  ان العلم يوطب البلـرية حـ  ا ا كـان قلـيًي، ولـذا نشـاهد أن ا
حتــارب الستــب واجملــيت واجلرالــد بســل أنواع ــا حــ  العاايــة من ــا وبســل أقســام ايلاربــة و لــك 

 ليبقى النا  يف ط ل م. 
وهـــا  كرنـــا مـــن األمـــور  ســـن التقـــدم يف مســـ لة جنـــاة الغـــرب بإ نـــه ســـبحانه، واهلل املســـدلا 

 املستعان. 
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13 
 المؤسسات في طريق الحركة

 
مـا يشـتغل العـاملون ـ سـوا  يف الـبيا االسـيمية أو الـبيا غـري االسـيمية ـ يف ظـل غالبـاً 

املعسســات املاتلالــة: مــن اقتلــااية كاللــناايق اررييــة والبنــوت، أو ثقا يــة كاملــدار  واجلرالــد 
 واجمليت، أو اطتماعية، أو صحية، أو غريها.

يـق إمــام املســلمني وجنــاة وهـذا  ــي  حســن حبـد  اتــه ولســن  سـن االســتالااة منــه يف طر 
 الغرب وهدايت م إىل االسيم. 

 لوصـــاً ســـقي احلـــاج يف تلـــك األمسنـــة القالـــرة  41إن ســـقي املـــا  حســـن ولـــه ثـــواب ك ـــري
 أطراد املس د احلرام ويف تلك األطمنة..

إنمـا يعمـر مسـاكد ، ح  قال سـبحانه: 75وكذلك بنا  املساطد  ي  يف غاية احلسن
وم اآلخر وأقام الصالة وآتك الزكاة ولع يخش ا  ا  فعسك أولئ  ا  من آمن با  والي

أن يكونــوا مـــن الم تـــدين 
، بــاأل ت ا ا كـــان عمـــارة املســ د احلـــرام الــذي هـــو أ  ـــل 73
 على األرم. 72مس د وأول بيا وض  للنا 

أكعلـــتع ومـــ   لـــك  ـــان اهلل ســـبحانه وتعـــاىل  عل ـــا يف الدرطـــة ال انيـــة قـــالي ســـبحانه: 
الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با  واليوم اآلخـر وكاهـد فـي سـبيل ا  سقاية 

  يستوون عند ا  وا    ي دي القوم الظالمين
71 . 

ووط ه واض(،  سقي احلـاج إصـيح للبـدن، وعمـارة املسـ د احلـرام بنـا  لبيـا اهلل، وكـل 

                                                           
الاللـــل ال الـــ  واألربعـــون. وقـــال  24خمتـــوم( طـــام  األ بـــار ص قـــال )ص(: )مـــن ســـقا أ ـــاه املـــعمن ســـقاه اهلل مـــن رحيـــق - 11

: )ا لـل اللـدقة ابـراا كبـد حـارة( راطـ  )ص(: )ا  ل اللدقة سقي املا ( و)أ  ل اللـدقة املـا (، وعـن أيب عبـد اهلل 
 .43ح 29ب 941ص 11حبار األنوار ج

 ثواب بنا  املساطد. 41ب 55راط  ايلاسن ص: )من بىن مس داً كمالحت قطاة بىن اهلل له بيتاً يف اجلنة(  قال  - 53
 .12سورة التوبة:  - 51
 .14سورة  ل عمران:  - 52
 .11سورة التوبة:  - 59
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دن واألمور التابعة له، ويف احلـدي   لك مقدمة لبنا  الروح،  ان بنا  الروح أ  ل من بنا  الب
 . 74الشريف: )املعمن أعظم حرمة من السعبة(

ولذلك  ب طعل املعسسات يف طريق بنا  االنسان بالتقوال، سوا  االنسان الذي أسلم 
و مـــن، أو االنســـان غـــري املســـلم وغـــري املـــعمن، ولســـي العملـــني الال ـــل وال ـــواب،  ـــان اال ـــان 

يف األاعيــــة: )الل ـــــم اغالــــر للمـــــعمنني واملعمنــــات واملســـــلمني  أ ــــت مـــــن االســــيم، ولـــــذا ورا
قالـع األعـراب آمنـا قـل لـع تؤمنـوا ولكـن قولـوا أسـلمنا ، وقـال تعـاىل: 77واملسلمات(

 

76 . 
 لــي  كــل مســلم هــعمن، ولــي  كــل غــري مــعمن هعانــد، بــل ك ــري مــن املســلمني ال يعر ــون 

 وا، وهسذا األمر يف غري املسلم.غري ظاهر االسيم  إ ا عر وا مواطين اال ان  من
وعلـى أي حــال  مـن ال ــروري طعـل املعسســات يف طريـق التيــار العـام الواصــل نتي ــة إىل 

 جناة الغرب. 

                                                           
 .925. واال تلاص: ص21ارلال: ص  - 51
 ، اجملل  الستون.911األما  للشيخ اللدوق: ص - 55
 .11سورة احل رات:  - 54
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11 
 تف يع القرآن

 
إن القــر ن الســرمي هــو الــذي حــرلت البشــر املنحــرد إىل نيــل الســعااة يف الــدنيا والن ــاة يف 

 اآل رة.. 
ية العامليــة االهتمــام بــالقر ن الســرمي أكــة اهتمــام بالنســبة إىل  ــاليطم علــى املنظمــة االســيم

انتشال املسلمني العار ني بلغة القر ن من سقوط م احلـا ، وكـذلك بالنسـبة إىل غـري املسـلمني 
الــذين يــم لغــة غــري لغــة القــر ن،  ــاليطم طبــ  مييــني النســخ مــن تراــة القــر ن بلغــاهتم ونشــرها 

 بين م.
يم م اللغة العربية ليدركوا عظمة القـر ن وارتالاعـه ممـا ال  سـن للبشـر أن كما أن اليطم تعل
،  الــي احلــدي  الشــريف: )تعلمـوا العربيــة  امــا كـيم اهلل الــذي كلــم بــه 75يـ   بســورة مــن م لـه

 .78  لقه ونطق به للماضني(
ــ  مــن كتابــه )األمحــر( لامنالــة مليــون! كمــا أنــه تُــرطم إىل أك ــر مــ 71يقــال إن )مــاو( ن طُب

أربعمالة لغة! م  أنه يشتمل على  را ات وعلى ما هو  يد العقل والالطرة، ولذا ملا عرد 
 البشر م ار الشيوعية ر   ا ور م الستاب األمحر معه. 

  ل حنن طبعنا القر ن بتلك السمية، أو ترانا القر ن ه ل تراطم )الستاب األمحـر( ! وال 
 مناقشة يف األم ال.

                                                           
 نزلنا علك عبدنا فمتوا بسورة من مثله وادعوا ش دانكع من دون ا  ان كنتع وـادقينوان كنتع في ريب مما ا ارة اىل قوله تعاىل:  - 51

 .29سورة البقرة: 
 .2ح 93ب 244ص 1وسالل الشيعة: ج - 52
م( من رطال الدولة يف اللني ومن معسسـي احلـزب الشـيوعي  ي ـا. قـاا 1219-1114) Mao Tso-tonjتون. ماوتسه  - 51

م وجلـــ  اىل كيـــان. ســــي، تراطـــ  منســـحباً أمـــام اجلــــي  الـــوطيف يف )املســـرية الطويلــــة( 1121نـــذ ال ـــورة علـــى النظـــام احلــــاكم م
،   حــــالف الــــوطنيني   عــــاا اىل حمــــاربت م حــــ  انتلــــر علــــي م وطــــراهم، أعلــــن ا وريــــة اللــــني الشــــعبية 1191-1195
. نــــااال بــــال ورة ال قا يــــة م(   رليســــاً للحــــزب الشــــيوعي.  ــــالف الســــو يات1151-1151م، كــــان رليســــاً للدولــــة )1111
 . تعرضا سياسته لينتقاا بعد و اته، له معلالات ثورية وعقالدية، من أ  ا: )الستاب األمحر( اللغري.1144



 

 24 

سســـة  الد، مـــا بـــني كتـــاب وتراـــة  63أمـــم كتبـــوا حـــول )إقبـــال( 65وقـــد قـــرأت يف  لـــة
واراســة، كمــا امــم يعقــدون بــني  ــية وأ ــرال مــعمترات عامليــة يف اراســة )إقبــال( ومــن أ ــبه .. 

   ل لنا م ل  لك بالنسبة إىل القر ن؟
وعلـــى أي حـــال  سمـــا أن القـــر ن كـــان مالتاحـــاً النتشـــال البشـــر أول نزولـــه، يســـون أي ـــاً 

 النتشال املسلمني يف احلال احلاضر، ويداية غري املسلمني إىل االسيم. مالتاحاً 
 ــإ ا علمنــا  لــك وعملنــا بــه، أمســن جنــاة الغــرب إن  ــا  اهلل تعــاىل، عســى أن يو ــق اهلل 

 سبحانه املسلمني للرطوو إىل القر ن، وغري املسلمني إىل االسيم.

                                                           
  لة العريب السويتية. - 43
عــن م( أ ـ ر الشــعرا  والاليسـالة واملالســرين يف اينــد، اعـا اىل إنشــا  الباكسـتان واالســتقيل 1192-1214حممـد اقبــال، ) - 41

 ايند، له معلالات واواوين بالالارسية واألراو.
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 النـزاهة

 
الســـيمية العامليـــة الـــ  تريـــد جنـــاة الغـــرب بالنزاهـــة مـــن أهـــم األمـــور: أن تتلـــف املنظمـــة ا

 الساملة،  إن النا  ينظرون إىل أمرين:
 صحة القانون. األول:
 نزاهة محلته.الثاني: 

ولذا طعل اهلل قوانينه بيد أنبياله )علي م السيم( الذين هم من أنزه النا ، ومن هنـا كـان 
 األنبيا  )علي م السيم( معلومني. 

زلــه اهلل تعــاىل علــى نبيلــه موســى )عليــه الســيم(، واالجنيــل أنزلــه اهلل ســبحانه علــى  ــالتوراة أن
نبيله عيسى )عليه السيم(، والقر ن أنزله عزوطل على نبيله حممد )صلى اهلل عليه و له وسلم(، 

 وهسذا بالنسبة إىل الستب السابقة واألنبيا  السابقني )علي م السيم(. 
 اً   يعمن به النا ، وإ ا كان حامل القانون غري نزيه   يسـتعد اما ا ا كان القانون منحر 
 النا  لين وا  حتا لواله. 

وقــد رأينــا حزبــاً يســا ( ألطــل اســيااا بعــم األراضــي لسنــه   يــتمسن مــن الوصــول اىل 
هد ــه رغــم مسا حــة نلــف قــرن، و لــك ألن ر ســا ه ا ــتغلوا هلســات اجلمــال، وانــذوا أاــل 

 ، ولذا تسسرت حركت م وطالا  وكت م.القلور واألبنية
والنزاهـــة يف احلركـــة ليســـا يف الســـيم  حســـب، بـــل يف العمـــل أي ـــا، يـــداً ورطـــيً وطنســـاً 

 وغري  لك.
  إن إباحية الغرب إىل أبعد احلدوا، ولسن م   لـك نـرال يف هـذه األيـام كيـف ي ـااون 

أو بعده وأقاموا عليه حمسمة الاانته رليساً يم، ألنه وصم هبا رة امرأة قبل وصوله إىل الرلاسة 
 وما أ به، وهذا يدل على أن النا  يريدون رليساً نزي اً وان كانوا هم غري نزي ني.

وحي  أن هذه املنظمة العاملية تريد جناة الغرب وتدعو للنزاهة.. البـد وأن تسـون يف غايـة 
 النزاهة، كما قال الشاعر: 



 

 22 

 ار علي  إذا فعلع عظيع تنه عن خلق وتمتي مثله         ع 
ولـــذلك  ـــان جنـــاة الغـــرب حباطـــة إىل املواظبـــة والنزاهـــة الساملـــة.. يف املبلغـــني ويف املنظمـــة 
 العاملية، وإالل انالمل النا  من حويم وال  سن الوصول إىل ايدد املنشوا، وإن طال الزمان. 



 

 21 

 
 خاتمة

 
انه وتعـــاىل التو يـــق لن ـــاة وهـــذا   ـــر مـــا أرانـــا إيـــرااه يف هـــذا الستـــاب، نســـ ل اهلل ســـبح

 الغرب، واهلل املو ق واملعيدل. 
سبحان ربك رب العزة عما يلالون وسيم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، وصـلى 

 اهلل على حممد و له الطيبني الطاهرين.
 

 قع المقدسة  
 هـ 3431/  2/ ج 1
 محمد الشيرازي  
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