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 آية اهللا العظمى
 )دام ظله(اإلمام السيد محمد الحسيني الشيرازي 

 



 ) ٢ ( 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .                                                        الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على محمد وآله الطاهرين

نوان، ألن الحوادث والقضايا التي شهدناها ولمستها               ذا الع                       أغلب الشعوب آانت أآبر                                                                                            إن الواقع أضخم من ه
ًا فيها أو نجد لها مصطلحًا يتناسب مع ضخامتها في قاموس اللغة، إال حكمة الخالق الذي يعلم                     ً                       ً                                                                     من أن نعطي رأي

   ).١  )(                          وطعاما ذا غصة وعذابا أليما  *              انكاال وجحيما    : (                                           السر وأخفى ويعطي األمور حق قدرها ولذا قرر له
ر في القرآن الحكيم من صفات النار         ا ذآ                          ً                                     التي ال نعلم مداها اعتمادًا على مدارآنا، إنما هي النطباقها على                                                  وم

يوي، إذ    ذا الواقع الدن ثلها       (                            ه ن رأت وال أذن       ) ٢  )(                                            ومن جاء بالسيئة فال يجزى إال م اال عي ا أن في الجنة م                                               فكم
ى قلب بشر، من النعيم المقيم الذي ال زوال له وال اضمحالل، آذلك في النار على عك             س ما                                                                                                      سمعت وال خطر عل

                                                                                                 سبق ومنتهى الفرق هو إن في الجنة رضاه والتمتع بفضله سبحانه، وفي النار سخطه وانتقامه حسب استحقاق   
  .     أهلها

اب      ن إره نع م تحذير والم ة ال يته لدرج ان وشخص يان اإلنس ترام آ ي اح الغ ف يف ب ن اإلسالمي الحن                                                                                                                         إن الدي
     عليه  (                 بواسطة اإلمام علي   )                 صلى اهللا عليه وآله (                                                        اإلنسان أو تخويفه أو اإلساءة إلى آرامته، ولذا أعطى الرسول 

ً                                                           ماًال لمن ارتعب وارتهب بسبب خالد بن وليد، حتى يرضوا عن رسول اهللا   )      السالم    ).                صلى اهللا عليه وآله (  
ك األنهار من الدماء و الدموع، وهذه الكثرة من اإلرهاب والرعب وتلكم األموال التي تهدر جزافًا من       ا تل                                                                                             ً            فأم

  .                                      ملذات وما أشبه، أليس لها تعويض أو ثمن                أجل الشهوات وال
                                                                                                     إن الغرب يضم آل تلك التناقضات؛ ولألسف انتقلت عدوى هذه األمراض الخبيثة الفتاآة إلى جملة من الدول        
نى بالديمقراطية في الوقت الذي لم نجد لها أثرًا               ذي تغ راق صدام ال تلفة، آع نانة مخ                                                                                                ً                        اإلسالمية تحت شعارات ط

  .                    تطبيق يوازيها هناك                    على أرض الواقع أو أي
نا اآلن عن الشعوب اإلسالمية التي لم تأخذ بمبادئ اإلسالم وال بالديمقراطية الغربية، فأصبحت         م إن حديث                                                                                                          نع

   ).٣  )(                                                      انقلب على وجهه خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو الخسران المبين (         مثل الذي 
ذا الكتاب وضعناه ليعلم                                      من أربعين سنة يفعلون في العراق                       فالجمهوريون طوال أآثر   )                هل للشعوب قيمة  (                               وه

ازل بذريعة عدم التدخل في الشؤون الداخلية والسياسات الوطنية، نسأل اهللا           تلك المه اف ل ا يشاءون، دون إيق                                                                                                                 م
  .                              اإلنقاذ و الهداية، وهو المستعان
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 .١٣-١٢: ـ سورة المزمل ١
 .١٦٠: ـ سورة األنعام ٢
 .١١: ـ سورة الحج ٣



 ) ٣ ( 

 

 التكريم اإللهي لإلنسانية
   من   :(                                                             ية عند الخالق عز وجل وحرمتها بذآر ما جاء في محكم آتابه الكريم                               أآتفي بوصف منزلة النفس البشر   

   ).٤  )(       ً                 ٍ                               ً                                    ً قتل نفسًا بغير نفس أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا
ه    (                 وعن الرسول      يه وآل     آيس                                                        من أعان على قتل مسلم ولو بشطر آلمة جاء يوم القيامة وهو    ):(                      صلى اهللا عل

   ).٥  )(          من رحمة اهللا
   ).٦  )(                  ورحمتي وسعت آل شيء   : (                بينما قال سبحانه

                                                                                             ً       إن اإلسالم بالغ في تقدير النفس اإلنسانية لدرجة التحذير حتى من االستفزاز أو اإلرهاب، ومن أرعب إنسانًا      
  )            عليه وآله      صلى اهللا (                 حيث أرسله الرسول   )           عليه السالم (                                                  أو أخافه عليه الدية بقدرآما ورد في قصة اإلمام علي  

ث أن اإل   ي حدي م، وف ة لخوفه ث أعطى الدي الد حي ه خ ا فعل تدارك م ام الصادق                                                                                ل الم (               م يه الس د   )               عل د أح ز ي                  غم
  .             وفي هذا الدية  :               أصحابه، ثم قال

   ..                                      ً              والمتابع لكتب الفقه والحديث يجدها آثيرًا من أمثال ذلك
ل الخليقة، ولذا آرر سبحانه              ل اإلنسان محورًا لك ذا ألن اإلسالم جع       ، وما  )٨  )(       جعل لكم (   ، و )٧  )(       خلق لكم  :(                            ً                                                 ه

نما نجد أن المادية الغربية، حتى القائلين بكونهم أهل                 ة اإلنسان، بي ون مسخر لخدم ى أن الك دل عل ا ي                                                                                                                             أشبه مم
  .                         ً                                             الكتاب جعلوا المادية محورًا، نعم فيها شيء من اإلنسانية ولكن بنسبة محدودة

رط للغرب بال        تمام المف و االه نا ه ى قول يل عل ا أشبه                                                                  وخير دل ية وم ية والجغراف ية     ..                                  قوم ناء بماه                        دون االعت
  .                                                                                    اإلنسان وقدره، وهل يولد من قوم دون قوم، أو في منطقة دون منطقة له اعتبار في هذا أو ذلك

ال الرحمن سبحانه          ا خلقناآم من ذآر وأنثى وجعلناآم شعوبًا وقبائل لتعارفوا إن أآرمكم عند     : (                                      في حين ق                                       ً                                  إن
   ).٩  )(         اهللا أتقاآم
   !.                     لماذا األتقى هو األآرم؟  :                                  سئلة عديدة تطرح نفسها وفي مقدمتها      وهنا أ

ّوم سلوآه ورغباته، لذلك تكون جميع أعماله                  ه وتق ة اإلنسان وأخالق رفع من هم تقوى ت ّ                                                                 والجواب هو أن ال                                                   
ً               ً                          ً                             وتصرفاته نافعة لذاته أوًال وللمجتمع ثانيًا، ومن الواضح إن األفضل ذاتًا أو األنفع للمجتمع أرفع وأسمى                        .  

  !                  فكيف الفرق بالدين؟  :        إذا قيل و
ون    ة تك يا واآلخرة بحسن تفكيره                 :                  فاإلجاب به ورضوان الخالق في الدن د أحرز راحة قل ك ألن المتدين ق                                                                                                       وذل

  .                                                                        وتصرفه، أما غير المتدين فهو إنسان هامشي الفكر والتفكر، وذلك بسوء اختياره

                                            
 .٣٢: ـ سورة المائدة ٤
 .٢٢٥٢٨ ح٢ ب٢١١ ص١٨ج: لوسائلـ مستدرك ا ٥
 .١٥٦: ـ سورة األعراف ٦
 .٢٩: ـ سورة البقرة ٧
 .٧٩، ٦٤: ـ سورة غافر ٨
 .١٣: ـ سورة الحجرات ٩



 ) ٤ ( 

ا يعاني الشعب العراقي من المآسي               م بم امل العل م آ                                     غير المسبوقة في التاريخ اإلنساني خالل                                                                                 إن الغرب يعل
ر الداخلية ـ يوم تسلموا دفة                  ال وزي د ق ن، وق د عمالئهم البعثيي ى ي ًا عل ة تجاوزت الثالثين عام م طويل ترة حك                                  ً                                                                                              ف

ي صالح السعدي         راق ـ عل م في الع و أمريكي        : (                                               الحك راق بقطار انگل ى الع نا إل                          لكن مع آل ذلك يبقى عليهم   )                                             جئ
  .                                                العباد وتدمير البالد أآثر فأآثر وإليك بعض القصص                   ويمدهم بما يوجب هالك

 

 السجن والتعذيب
ئة الشيوخ بحيث إن شعر لحيته ورأسه آان أبيض عرضًا ال خلقيًا، وقد                                                                                    ً        ً                        جاءني رجل في عمر الشباب وهي

  .                                                                       قدمه لي أحد األصدقاء من آان يعرفه باعتباره أنه جاء من العراق في وقت قريب
  . !                لماذا أراك هكذا؟  :       قلت له
  .                 من السجن والتعذيب  :    قال

  .                 آم عمرك وآم سجنت؟  :       قلت له
  .               ً                                عمري أربعون عامًا وقد قضيت في السجن ستة عشرة سنة  :    قال

  .                     واآلن هربت أم عفي عنك؟  :       قلت له
  .                           أطلق سراحي بأمر من ولد صدام  :    قال

  .            ولماذا سجنت؟  :       قلت له
  .                    ً              ً يعذب آل من آان متدينًا أو آان شيعيًا                                                      ألني متدين وشيعي، وصدام بأمر من أسياده يسجن أو يقتل أو   :    قال

                     وآيف آان إطالق سراحك؟  :       قلت له
ال  ات حديثة من طراز                 :      ق زودون بقاذف م م د صدام مع عشرات الضباط وآله وم ول     إلى   )         آالشينكوف (                                                                                            جاء ي

ً                                   ردهات السجن، وجمعوا آل السجناء من آل ردهة، وآانوا رجاًال فقط يبلغ عددهم قرابة ثالثة آالف شخص                                                      .  
م تق                                                                                                        دم ابن صدام مع جماعة من الضباط ونقلوا السجناء في ثالثة صفوف في ساحة السجن الواسعة، ثم                    ث

ّدر لهم السجن المؤبد، ثم ربطوا الثلث الثاني بالحبال              باطًا، ق يًا اعت ى السجن ثان ثهم إل                                         ً        ً    ّ                                                                         أمر ابن صدام بإدخال ثل
                             ً  بغير حساب، وبعد أن قتلهم جميعًا                                  فأخذت الرصاصات تنهمر على أجسامهم   )      إعدام (                       قرب الحائط وخاطب ضباطه 

إطالق سراح الثلث الثالث وأنا آنت من جملتهم، ولذا خرجت من بغداد قاصدًا إيران بدون          اهم أرضًا، أمر ب            ً                                                                          ً                          وألق
  .        أي تأخير

 

 االنقالب في العراق
نذ سنة                                                   م آان وال زال العراق مسرح ألبشع المهازل مما لم     ١٩٩٩                               ميالدي وحتى هذا العام الموافق       ١٩٥٨              م

نا، من القتل والسجن والتعذيب ومطاردة األحرار وإخراج أآثر من           تاريخ التي بين أيدي ثالها في آتب ال ر أم                                                                                                                      يذآ
  .                                                 ً       ً                     ثالثة ماليين من أبناء الشعب اآلمنين وهتك األعراض ذآورًا وإناثًا وغير ذلك من الجرائم

ة مستق           ي لدول ه أمر داخل تحدة، وان م الم ه األم ك ألن االنقالب اعترفت ب ل ذل رار                                                                                             آ بط بأصحاب الق                                لة ال يرت
الم، ولماذا؟ ألنهم يرون ذلك بدون دليل أو حجة لعدم تأثيره على مصالحهم الخاصة، فإنهم        ى الع                                                                                                             المسيطرين عل

  :                      يقولون ويعملون وينشرون



 ) ٥ ( 

                            وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر   ***                           إيذاء عش طائر جريمة ال تغتفر
ز في ال               يه                                                                        إن اإلباحية الجنسية برضى الطرفين أمر جائ دم عل د ق رب، وق تون  (                          غ                     لكن الواليات المتحدة   )         آلن

  .                                          ّ        األمريكية أقامت الدنيا وأقعدتها ألن آلنتون آّذب الخبر
ا السيد الصدر      ان رئاسة وزارته حيث آان ساآنًا في دار قديمة تليق بشخص       )١٠ (                       أم ه بنفسي إب د زرت                                                ً                                   ، وق

ًا بسيطًا من الدرجة الثالثة، ثم يتحول األمر إلى        ر حانوت                                         حيث يبني في بغداد وما إليها مائة قصر آل   )  م   صدا (          ً      ً                                               يدي
                                                                                                قصر آلف الشعب العراقي ما ال يقل عن مليار دوالر، والغرب يقرر أن هذا شأنه الخاص، وال يتدخل في الشؤون 

  .               الداخلية للشعوب
                    ومن يعمل مثقال ذرة  *                       ً      فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يره    : (                                           فهل هذا صحيح في منطق العقل؟ عن اإلسالم القائل

   ).١١  )(  ً     شرًا يره
يد لصدام؟ ومن زوده السالح؟ ومن أنعش أجهزته المدنية والعسكرية؟ ومن يرى أن حكومته             دم التأي                                                                                                              من ق

   !.                  مشروعة ال تمس بسوء؟
وم والتكنولوجيا والتصنيع               ة مجاالت العل دم الغرب في آاف ه ال شك في تق                           لكن هل هو آخذ بأقل موازين    ..                                                                                         إن

  .                                       ، بل وحتى عقالئهم يضمون أصواتهم إلى صوتي                              العقل؟ إن ذلك ال أقوله أنا وحدي
 

 يأتون بالحكام ويذهبون بهم
اته     )          سوآارنو (       حاول   يع سياس ي جم ان ف يوعية، وآ ى الش ه إل يا من حال ي إندونيس م ف ام الحك                                                                                                        أن يقلب نظ

تاتوريًا بما يشاء ويشتهي من غير رادع، وآان يقول            رديًا دآ ًا ف بالد حكم م ال       شيوعي     أنا   :      ً        ً                ً      ً          ً                                                          مسرافًا مستهترًا يحك
  .                                                        ديمقراطي مسلم، حتى يرضي أهواء بالد الشرق والغرب والمسلمين

ة المطاف أن يصبح شيوعيًا بحتًا وبشكل علني مما دفع الشعب إلى إعالن الثورة عليه وقتل                                           ً     ً                                                                وأراد في نهاي
ده إلى الحكم           رآة سبعمائة ألف شخص، وجاء بع ك المع             ً                   الغربي مدعومًا منهم، وأخذ يمارس   )        سوهارتو (                                                                     في تل

  .                                                                                      ياسات ظالمة وشرسة ضد اإلسالم والبالد ويوزع المال على نفسه وذويه حتى ذهبوا به بمقتلة عظيمة س

                                            
١٣٣٨(؛ أسس حزب حرس االستقالل عام        )م١٨٧٧(من مواليد سامراء عام     : ـ السيد محمد حسن الصدر      ١٠
ٍ                                             وقام بدور  بارز في ثورة العشرين، فكان ال              ) م١٩١٩= هـ    رابط بين قيادة الثورة والعشائر المحيطة بلواء                     

ّ                                                                            وسامراء، وهو الذي حر ض تلك العشائر على محاصرة القوات اإلنكليزية، نفاه                            ) الدليم( ) بيرسي آوآس  (                   
مع بعض العلماء     ) م١٩٢٢آب   = هـ   ١٣٤١محرم   (المندوب السامي البريطاني إلى خارج العراق في شهر                 

ألصفهاني والشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد جواد الجواهري والشيخ األعالم أمثال السيد أبو الحسن ا    
مهدي الخالصي والسيد هبة الدين الشهرستاني والسيد أحمد الخونساري والسيد عبد الحسين الشيرازي والسيد    

(ام   حسن الطباطبائي والسيد عبد الحسين الطباطبائي بتهمة االحتجاج ضد اإلنكليز، ثم رجع إلى العراق ع                             
ّ                          ، ترأس مجلس األعيان لدورته األولى والرابعة وشك ل وزارته عام             )م١٩٢٤= هـ  ١٣٤٣ ١٩٤٨= هـ  ١٣٦٧(                                           

 .٩٧ص: للمؤلف) تلك األيام(راجع آتاب .    ً                 خلفا  لوزارة صالح جبر) م
 .٨-٧: ـ سورة الزلزلة ١١



 ) ٦ ( 

يذ أوامر الغرب والشرق، وإن آان الشرق ـ                    ان أداة طيعة لتنف بد الناصر فك ال ع ى مصر جم ذا جاء إل                                                                                                                            وهك
ه ذات مرة لما ذهب إلى موسكو في زيارة رسمية       ه برغبة الغرب ـ استهواه وأن                          أمر من هناك إلى أجهزته                                                                                     ولعل

                                                                       ً                               أن يعتقلوا آل من له نزعة إسالمية، وفي فترة محدودة سجنوا مائة وثمانين ألفًا، وقد جعلوا أولئك تحت التعذيب 
ية عشر سنة فقده خالل ستة ساعات بحرب شكلت              دة ثمان ة واألصدقاء م د أن جمع السالح والدعاي                                                                                                                 الشديد وبع

د أ           ًا بع زلة عسكرية حطمت مصر مادي نويًا وأعطى صحراء سيناء والضفة والجوالن والقدس                               ً                       مه ا مع              ً                                                  ن حطمه
  .                        هدية متواضعة إلى إسرائيل

راق عندما جاؤوا بحزب البعث حاآمًا في البالد صّرح وزير داخليتهم علي صالح السعدي من       رنا في الع ّ                                            وذآ             ً                                            
له     ية بقو ا جئنا بقطار أنگلو أمريكي    : (                            اإلذاعة العراق          ً        ً          عراق ماديًا ومعنويًا في فترة                         ثم جعلوه وسيلة لتحطيم ال  )                              إن

يران بحروب ونزاعات عقيمة أبرزها ما حدث بين إيران والعراق،            اربوا الج ًا، وبسببه ح                   ً                                                                                              تجاوزت الثالثين عام
راق بعاصفة الصحراء           ير الع ى غير ذلك من مئات القصص التي شاهدناها، ألم يكن      ..                                                            وباحتالل الكويت وتدم                                                      إل

                 انية وبالد اإلسالم؟                               المستعمرون وراء هذه اإلهانة لإلنس
 

 إيران وأفغانستان
ير من المحن والصعوبات وأحيانًا أسوء، ففي مسجد             نذ ثمانين سنة عانت الكث ران أيضًا م   )        گوهرشاد (          ً                                                      ً                                      وإي

                                                                       وأطرافه عندما اجتمع الشعب يطالبون بعدم إلقاء حجاب النساء، قتل البهلوي    )            عليه السالم  (                    وحرم اإلمام الرضا    
نا        وف ال يًا بالرصاص أل ام السيد حسين               ً                              رم نهم اإلم اء م د العلم ال بعضهم أنهم عشرة آالف شخص، وبّع ّ                                                      س، ق                                   

  .         إلى غيرهم  )        رحمه اهللا (                                  وقتل آغا زاده ابن اآلخوند الخراساني  )        رحمه اهللا (     القمي
ده الغرب ـ الذي جاء به ـ حمل معه ألفي                 وم بّع ه ي رواتها، حتى أن ران وينهب ث اآم يسرق إي ك الح ان ذل ّ                                                                  وآ                                                        

                                                                                      ات والذهب والمقتنيات الثمينة من إيران، ثم في طريق البحر استبدلوا سفينته وأخذوا آل تلك                 حقيبة من المجوهر
رة          وه مريضًا في جزي ى بالدهم وألق ندما حاول    )       موريس  (                             ً                          الحقائب إل ى بالد الشرق     )         ستالين  (                  ، وع أخذه إل                            أن ي

رة، آما فعل هو بعشرات المواطنين اإليران          تلوه بإب ران ق                         يين بسبب اإلبر المسمومة،     ً                                                                                   قاصدًا أن يكشف شؤون إي
  .                                                                                 فقتل آثير منهم مثل السيد المدرس الذي خنقه وغيره ممن شنقهم، إلى غير ذلك من الجرائم

ه هو وأخوته وأخواته فعل بالشعب وإيران األمور العجيبة، وقد اهتم والده أيضًا في هدم الدين وهالك         ا أن                                                                              ً                             أم
نا          ة وثالثين ألف ق ران ذات ثالث د آانت إي يا، فق                                                       ة في شبكة ري منظمة إلرواء جميع المزارع فلم تكن إيران                                                                 الدن

  .                                                               بحاجة إلى استيراد الحنطة وسائر الحبوب الغذائية من الغرب أو غيره
اء         اء بضغط العلم اب للنس اح الحج ه أب بع إن ن، وبالط يعًا االب نها جم م دف نوات وأت ك الق ن تل ام األب بدف                                          ً                                                                                         فق

               ً      ً       ً                          لكن آان ذلك شيئًا صوريًا هامشيًا، وقد نشر في طهران وحدها                                          واألهالي واقتضاء الغرب إعطاء بعض الحريات، 
                   ً                                                                               ألف مخمر وأجاز رسميًا تزويج الذآور بالذآور، وأقيمت بعض االحتفاالت بمناسبة هذا الزواج الشاذ في       )   ١٤ (

  .                                          فنادق طهران، إلى غير ذلك مما هو آثير ومثير
                                        يصدق من جرائم سفك الدماء وتخريب المدن                                        ً                    وفي أفغانستان فعلوا خالل هذه العشرين عامًا المنصرمة ما ال     

يم الدين في المجتمعات الشرقية تارة باسم الشيوعية وتارة باسم طالبان، وهي اآلن في              ناس وتحط اردة ال                                                                                                                   ومط
  .             حالة يرثى لها



 ) ٧ ( 

ي شاهد عيان        ال ل ى بعض القرى الشيعية واستباحتها، على أسلوبهم الموغل في          :                            ق بان عل وة طال                                                                                    هجمت ق
الو    ر عملهم وآانت دارًا آبيرة، ولما فتحنا                               الوحشية، ق نا في مق م دخل ناهم ث ام وأخرج د أي ا الهجوم بع م رددن                                                                     ً                                          ا ث

ًا           ًا وخوف ردًا وجوع ن ب ن يرتجف توت، وه ن ورق ال تى ع ة ح يعية عاري تاة ش ين ف ا خمس رفها وجدن دى غ                                                                         ً      ً      ً                                         إح
  .         فأنقذناهن

نة            ي مدي ي بعض أهال ل ل زار شريف  (                                       ونق                         إلى المزار وفي الطريق                                أنهم حملوا جنازة حسب وصية الميت  )            م
  .                                                                           فتشته جماعة طالبان، وقالوا إن لحيته أقل من قبضة اليد فضربوا الميت خمسة سياط

نة     زار شريف   (               وفي مدي ند سيطرتهم على            )              م ية آالف شخص ع زل ثمان تلوا من الشيعة اآلمنين الع    ً                                                                                أيضًا ق
  .                                                  المدينة، وفي بلد ال أسميه فعلوا بأوالد الشيعة المنكر

م آانت حرب                                                                                            للسيطرة فقط ولكن على الشيعة بالذات، ألن جماعة طالبان من أتباع العامة وقد فعلوا بجثة                      نع
  .                                                             الرئيس المشهور من التشويه والتمثيل ما يفوق القدرة على التصديق  )        المزاري (

و جمعت ما سمعته من الثقاة في قضايا وحوادث أفغانستان وبعد االحتالل الشرقي والغربي لها لكان بقدر                                                                                                               ول
                                                م، ولكانت مادة ثرة إلصدار آتاب ضخم يفوق ألف صفحة     ١٩٥٨                                       ا سمعت ورأيت في جمهورية العراق منذ عام  م

  .                                 ً وجملة منها غير قابل للتصديق مطلقًا
ذا معنى انحراف المسلمين عن سنن اهللا           وال أقصد   ) ١٢  )(                                   ومن أعرض عن ذآري فإن له معيشة ضنكا    : (                                      وه

  .              منهم ومن غيرهم                                      بذلك أهالي أفغانستان بل المسلمين األعم 
 
 

 مليون مسلم في الغرب وأمريكا) ٨٠(
واء        يهما س لمون ف مة والمس يون نس ف مل ن أل اربون م ية يق تحدة األمريك ات الم ا والوالي كان أوروب                                                                                                                         إن س
                                                                                                                المهاجرون أو الالجئون أو أهل البالد الذين أسلموا بحدود ثمانين مليون نسمة أي ما يقارب العشر، وهذا عدد           

   ).١٣  )(                                                                 ً  يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين أو يكن منكم مائة يغلبوا ألفًا  إن   : (        ً آبير جدًا
  :                                                                              فإذا نظم المسلمون أنفسهم وأفكارهم، وعملوا بمقتضى اليوم، لتمكنوا من تحقيق أمرين

                                                                                               تعديل فكرة العالم الغربي المسيحي عن اإلسالم وإظهار تعاليمه اإلنسانية، وإن آان ظنهم ليس بال مبرر، - ١
  .                                                                              م رأوا من أوائل اإلسالم ما ينفرهم عنه حيث فعل حكام بني أمية وغيرهم ما يشوه اإلسالم    فإنه

   ).١٤  )(                                         وال تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم     ) : (          عليه السالم (                     وقد قال اإلمام الصادق 
يلولة دون محاربة السياسيين الغربيين للدول اإلسالمية بمختلف أنواع المحاربة أو اال   - ٢               عتداء، آما هم                                                                                       الح

  .                                                                  مشغولون بذلك اآلن، إضافة إلى غرس روح االحترام والتقدير تجاه المسلمين
ذا جزء من األمر ألن جزئه اآلخر بين يدي حكام بالد اإلسالم في آفهم عن اإلساءة العملية إلى             ان ه                                                                                                              وإن آ

                                            
 .١٢٤: ـ سورة طه ١٢
 .٦٥: ـ سورة األنفال ١٣
 .١ ح٣٠ ب٢١٩ ص١١ج: ـ وسائل الشيعة ١٤



 ) ٨ ( 

  .                                                          ً اإلسالم، ألن توقف الغرب عن حربهم الشنيعة ضد اإلسالم أمر مهم جدًا
بقى     ا ت ال الحق سبحانه                        م د ق م وسلوآهم؛ فق ى وعي المسلمين وإدراآه توقف عل ود في            ولقد آتينا    : (                                                                                           من جه

بل        يم رشده من ق ه تمكن أن يحارب األصنام واإلنحراف في أعضاء الحكومة بسبب رشده         ) ١٥  )(                              إبراه                                                                              حيث أن
ه ال يتمكن أن يعمل لمص               يًا حيث أن تخلف عقل م الم ا حك ة غير الرشيدة حكمه ا األم               لحة نفسه فكيف                                                   ً                                                        ووعيه، أم

  .                          يتمكن من مراعاة مصلحة غيره
 
 

 تعريف اإلسالم إلى الغرب
                        ادفع بالتي هي أحسن فإذا    : (َ َ                                                َمَثل يتداوله الجميع، وقبل ذلك جاء في اآلية المبارآة  )                     الذي ال يعرفك ال يقدرك (

   ).١٦  )(      ظ عظيم                                            وما يلقاها إال الذين صبروا وما يلقاها إال ذو ح  *                                     الذي بينك وبينه عداوة آأنه ولي حميم 
ا هو أدهى من ذلك                    ل م رفة، ب ه حق المع بادئه وأفق يم اإلسالم وم                                                                                                                             بالطبع إن المجتمع الغربي ال يعرف تعال

   ).             إال ذو حظ عظيم   : (                                                                 معرفته بواقع معاآس لحقيقة الدين اإلسالمي على اإلطالق ولذا قال سبحانه 
وم إن سوء الفهم مادام بينهما ـ دع عنك بعض األشخاص ب                                     أعمالهم ليل نهار عن جهل أو غرض                                                                    ومن المعل

  .                                   ً وضيع ـ يزيدون هذا السوء سعة وتعقيدًا
يون إنسان يحتاج تعريفهم إلى ألفي مليون إنسان إضافة إلى جهود وجهاد ومال                                                                                                                       ومن المعروف أن ألف مل

   ).١٧  )(                        لعل اهللا يحدث بعد ذلك أمرا   : (                                           وتنظيم وتثقيف وأسلوب، وعند ذلك يمكن أن يقال
ً                      وبحل معاناتهم أقوى شاهد على آل ذلك، مثًال نبي اإلنسانية العظيم   )             عليهم السالم  (         واألئمة                   إن تاريخ األنبياء                                         

         ً                                ً                                                                 آان مطرودًا من قبل قومه وأطلقوا عليه ألقابًا عديدة مثل الساحر والكاهن والمسحور والكذاب والقاطع وصفات        
ذا المنوال، وآانوا ينوون سجنه وقتله ونفيه، لكن بصبره وثباته     ى ه                             تمكن أن يقلب األوضاع ويعكس                                                                             أخرى عل

  .                                           الموقف لصالحه، حتى صاروا من أشد الموالين له
ذا تجد في القرآن الحكيم                                   فيه ـ وهو أحد فروع الدين   )      الخمس (          بينما ذآر   )      الصبر (    ً           موضعًا ذآر فيه    )   ٧٠ (                                     ول

  .                                                               وسبيل إدارة الحوزات العلمية الشيعية منذ ألف سنة ـ مرة واحدة فقط
 
 

 دنياهم ودينهم
ا من ناحية دينهم ضد المسلمين فألنهم مسيحيون                        الغرب  يوية؛ أم ية والدن بادئهم الدين                                                                                                                   ضد المسلمين في م

ا من جهة دنياهم وذلك لحرصهم الشديد على سيادة المنطقة والعالم أجمع بدون منازع أو                                                                                                                        ونحن مسلمون، وأم
رهم لشكلوا خصماً           يدتهم وفك و نهضوا بعق ئ، ألن المسلمين من وجهة نظرهم ل بة                                                                           ً                       مكاف ذا لرغ                                 ال غالب له، ل

                                            
 .٥١:  سورة األنبياءـ ١٥
 .٣٥-٣٤: ـ سورة فصلت ١٦
 .١: ـ سورة الطالق ١٧



 ) ٩ ( 

  .                                                                         الغربيين في السيطرة الفردية على العالم ال يضمرون المحبة للمسلمين على اإلطالق
رى أن المسلمين من الشعوب الفاسدة الضارة التي ال ترحم صديقًا وال عدوًا                 ى أن الغرب ي ذا باإلضافة إل                                                                                   ً        ً                         ه

تاريخ عن بني أمية وبني عباس والعثمانيين و يحدث           ا حدثهم ال                                        هم اليوم ألف حاآم وحاآم يطغى على الشعب                                                                          آم
  .                              سواء آان شعبه أو شعب من جيرانه

  .                                                                                      ولذا ال يعقل أن يرحم الغرب المسلمين ما دامت هذه األمور منتشرة في مجتمعاتنا آالمرض الخبيث
   من                                                                                                 والعالج هو تغيير نظرة الغرب لإلسالم والتمييز بين مفاهيمه المقدسة وبين ممارسات الحكام المنحرفين     

  :                                                                   المسلمين الذين سيطروا على الحكم بألف مكيدة ومكيدة، والفهم إنما يكون
                            وما أرسلنا من رسول إال بلسان    : (                                                                  تأليف ماليين الكتب التي تحمل مفاهيم اإلسالم بلغاتهم التي يتداولونها- ١
   ).١٨  )(     قومه 
ً       ً      ً                         أن يسلك المسلمون داخًال وخارجًا سلوآًا يدفع عنهم الشبهة والشك- ٢                      .  
                           ، ألن مصدر الرساالت السماوية  )          عليه السالم (                                                     ريف الغرب بأن الدين اإلسالمي ال يحارب دين المسيح              تع  - ٣

   ).                صلى اهللا عليه وآله (                                                 واحد؛ فاألنبياء أخوة من أمهات شتى، آما قال الرسول 
تزاحم في السيادة والسيطرة؛ فذلك ال يحل إّال بالتقسيم العادل الذي يرضي الطرفي          بقى فقط مشاآل ال ّ                                                  ي       ن آما                                                         

  .           ّ                        تقاسم الغربّيين أنفسهم السيادة بينهم
 
 

 عشرون مليون مطارد
ارد عن ديارهم يعيشون في بؤس وفقر وغربة             يون مط رة وجود عشرون مل يوم وألول م                                                                                                           تشهد البشرية ال
ّ                                                    ومرض وذل، وذلك ألن قانون العالم الجديد نّظم بحيث يطارد اآلمنون بأغراض ال مستند له من عقل أو شرع                                        .  

ال سبحا                                           ً                                         ثم أنتم هؤالء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم باإلثم        :(           نه لليهود              ق
   ).١٩  )(                                                                                    فما جزاء من يفعل ذلك منكم أال خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب     ...         والعدوان

ند اهللا سبحانه، وهو مرآز الكون، بينما ترى          ترم ع يان مح                                    الغرب جعل المادة هي المرآز، ولذا ال                                                                         اإلنسان آ
  .                  احترام لإلنسان عنده

تاب                   رنا في آ ذا ذآ ية، ول ة غير آاف ي، وهذه حال ة ـ اإلنسان الغرب ترم ـ بصورة عام م الغرب يح       الغرب  (                                                                                                                      نع
                                                                                           إن الغرب اآلن يمارس حاالت على خالف الفطرة، وبما أن للغرب عقالء، إذن البد لهم أن يغيروا قوانينهم   )      يتغير

  .                                                  مخالفة للفطرة إلى قوانين توافق الفطرة وتنظم حياتهم  ال
نهم في النقابات وإسعاف الفقراء وحقوق اللجوء، وحقوق           ك قواني يس المعني بذل ررًا، ول ك مك وا ذل ا فعل                   ً                                                                                             آم

  .          ّ                                                                      اإلنسان وتغّير الشيوعية إلى غيرها من القوانين الكثيرة الموضوعة إال أمثلة لما ذآرناه
ن لهم           و بّي م ال إشكال ل                                                                            موازين اإلسالم في احترام اإلنسان آان آثير منهم يتبعونه بأذنه سبحانه وتعالى،                 ّ                     نع

                                            
 .٤: ـ سورة إبراهيم ١٨
 .٨٥: ـ سورة البقرة ١٩



 ) ١٠  ( 

يس متعصبًا آما يزعم البعض، بل يقبل الحق إذا وجده وإن آان مصدره           نا إن الغرب ل رنا في بعض آتب د ذآ                                          ً                                                                       وق
  .               إلى حقائق األمور    ً      ً                                                                       إلهيًا شرقيًا، ولذا قبلوا بالمسيحية التي أتت إليهم من الشرق وهم في عمل دائب للوصول 

  .                                                                                           وهذا آخر ما أردنا ذآره في هذا الكتاب، لعل اهللا سبحانه يوفق اإلنسان للصواب، وهو الموفق المستعان
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