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 كلمة الناشر
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
لقــد أكــد الــدين اعســأمي علــل أويــل العلــم والعلمــان ا قيــات كىلــري   منهــا  ولــ   عــا   

اهلل من عباده العلماء إنما يخشى
هل يستوي الذين يعلمون والـذين   و ول   عا   3

ال يعلمون
2 . 

وكذلك حث الرسول األكرم )صلل اهلل عليـ  وقلـ  وسـلم( علـل الـل العلـم صقـال )صـلل 
 .. 1اهلل علي  وقل  وسلم(  )الل العلم صريضل علل كل مسلم ومسلمل(

باع العلمان وذلك ألن  بالعلم والعلمـان  سـلك وجان كل هذا التأكيد علل الل العلم وا 
 األمم اريق اخلري و نفتح أمامها قصاق التطور واالزدهار.

صأعطل اعسأم أويل كبري  للعلمان وأمر با باعهم واال تدان هبم حىت  ال النيب )صلل اهلل 
 . 4علي  وقل  وسلم(  )علمان أميت كأنبيان بين إسرائيل(

أخــــذت الــــبأد اعســـأميل بــــالتطور واالزدهـــار ا كــــل ا ــــاالت  ونتيجـــل لــــذلك االهتمـــام
العلميـــل مـــن الطـــل والليميـــان والفلـــك وغريهـــا مـــن العلـــوم  حـــىت انتشـــرت ال  ـــل مـــن العربيـــل 

 وإليها  صلانت البأد اعسأميل حاضر  العامل يفد إليها اأب العلوم من كل البلدان.
ا باالحنطــاط صلــان مــن أســباب  طــم  ــوكل وللنــ  وبعــد صــ    غــري األمــر واخــذت بأدنــ

املسلمني واندثار احلضار  اعسأميل هو حماربل حلـام اوـور واملسـتبدين للعلمـان ويتمىلـل ذلـك 
جليــا عنــدما هــاجم املغــول الــبأد اعســأميل وأحر ــوا أكىلــر اللتــل ا امللتبــات العامــل قنــذاك 

                                                           
 .21سور  صاار   - 1
 .1سور  الزمر   - 2
 الباب الىلاين. 12الفصل الىلامن. عد  الداعي ص 133. مشلا  األنوار ص101ص 2كنز الفوائد  ج  - 3
 .11الفصل  213  وص  5الفصل  131ص 1الصراط املستقيم  ج - 1
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كــذلك  ومــا جــر مــن ورائــ  مــن الــويأت   و تلــوا اللىلــري مــن العلمــان وا العهــد العىلمــاين املظلــم
علــل األمــل وإ  يومنــا هــذا حيــث نــرس ااجمــل الشرســل الــذ  يتعــر  اــا العلمــان ا النجــ  
األ رف وكربأن املقدسل وغريوـا مـن  بـل احللومـل الفاسـد  ومـن يقـ  مـن ورائهـا مـن الـدول 

 شـريدهم واارسـل أنـواع االستعماريل  صنرس بني احلني واآلخر اغتيـال علمـان الـدين وسـجنهم و 
الضـغوط علـيهم وعلـل احلـوزات العلميـل  صمنعـوا الـدرع.. ومنعـوا حـىت ابـا الرسـالل العمليـل.. 

 ومنعوا.. ومنعوا..  
ومـــا ينتقمـــون علـــل علمـــان الـــدين إال خلـــوف احللـــام علـــل مـــوا عهم الرئاســـيل ومصـــاحلهم 

بــالعلم والعلمــان  زدهــر و تطــور الشخصــيل ولــو أعــم  عقلــوا األمــر لوجــدوا أن الــبأد اعســأميل 
و ستقر ولو نظروا بشين من البصري  لرجعوا إ  العلمان ا كىلري من مسـائل احللـم واال تصـاد 
وغريها وملا حاربوا العلمـان هـذا احلـرب الشـعوان الـيت جـريت الـويأت  لـو الـويأت علـل بأدنـا 

 اعسأميل.
ملؤلفـ   سـالمية بمحاربـة العلمـاء()تحطم الحكومات اإلولذلك جان أويل هذا اللتاب 

املرجا الديين األعلل اعمام السيد حممد احلسيين الشرياز  )دام ظلـ ( ليشـري إ  أويـل العلمـان 
 وخطور  حماربتهم علل مستقبل البأد اعسأميل .

و ــد  منــا بطبــا هــذا اللتــاب  راجــني مــن اهلل ســبحان  أن يوصقنــا خلدمــل الــدين وعلمائــ  
 ن  مسيا الدعان.الربانيني  إ

 
 مركز الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 بيروت ـ لبنان
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 مقدمة المؤلف
 

 
 

 احلمد هلل رب العاملني  وصلل اهلل علل حممد وقل  الطاهرين.
اسـم هـذا اللـراع الـذ  بـني يـديك  )تحطم الحكومـات اإلسـالمية بمحاربـة العلمـاء( 

الــذ  حــارب العلمــان  ومنــذ أيــام  اســم ا  7ألولوهــذا مــا رأيتــ  بنفســي منــذ أيــام البهلــو  ا
 . 6العراق

و ـــد  طـــم األول إـــا قل إليـــ  أمـــرا مـــن إبعـــادا عـــن إيـــران و تلـــ  ا جزيـــر  )مـــوري (  ومل 
يستعد املستعمرون أن حيضروا ل  ابيباً واحداً حىت مات بذلل  والقصل معروصل  وذلك بعد أن 

أل ـيان الىلمينـل  للنهـا ذهبـت إ  لنـدن  حيـث سرق من إيران ألفي صندوق من ا ـوهرات وا
بديل املستعمرون سفينت  صذهبوا ب  إ  اوزير   وذهبوا بالىلروات إ  لندن وكانـت  شـتمل علـل  

 كىلري من ثروات املسلمني.
و طم الىلاين بأن  تلـوا  ـري  تلـل  و ـد رأينـا أنـ  كيـ  أخـذوا إ  مقـري اعذاعـل والتلفزيـون  

فمــا بكــ  كــان معــ  رأســ  وأصــر  رصاصــات ا جبينــ  صــأرداا  تــيًأ    مث رصــا اونــد  الــذ 
عليهم السماء واألرض وما كانوا منظرين

5. 
ومـــا نـــذكرا ا هـــذا اللتـــاب اعتبـــار إـــن ســـل  و نبيـــ  ملـــن حيـــذو حـــذووا  وليحـــذروا أن 

                                                           
م( ضـاب  1111ـ  1125هــ   1351ـ  1313م(  ـاا إيـران )1111ـ  1111هــ   1333ـ  1215رضـا خـان هبلـو  ) - 5

م. اضـطر إ  التنـازل عـن 1125من ضـباط اوـيا االيـراين  ااـاس بأسـر   اجـار احلاكمـل وأعلـن نفسـ   ـاهاً علـل إيـران عـام 
 العرش البن  حممد رضا هبلو . 

اق م( ضاب  عرا ـي  ـاد حركـل االنقـأب ضـد النظـام املللـي ا العـر 1133ـ 1111هـ   1312ـ  1332عبد اللرمي  اسم ) - 3
هـــ . انــتها ا احللــم عجــاً اســتبدادياً  ثــار ا عهــدا األكــراد  ا  ــا  الــبأد  1311م   1151يوليــو  11وأاــاس بــ  ا 

 هـ. 1312م   1133لقي مصرع  ا االنقأب الذ   ادا ضدا )عبد السأم عارف( صرباير 
 .21سور  الدخان   - 1
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 يلونوا كما  ال اعمام أمري املؤمنني علي )علي  السأم(  
 سر الدنيا ما اآلخر و قخر بينهما خاســـر  د خ

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اهلل حتى إذا جاءتهم السـاعة بتتـة قـالوا يـا و ال  عا   
حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم أال ساء ما يزرون

8 . 
كل ذلك ومل يلن ما صدر من حماربتهم للعلمان عن جهل من أولئك احللـام  أو هـؤالن 

كلما دخلت أمل لعنت أختهاورثوهم  صمصري من مضل ومن خلي   الذين 
9. 

أال يعتـــربون مـــن  ـــومي  ـــعيل )عليـــ  الســـأم( ويـــون  )عليـــ  الســـأم( حيـــث هلـــك  ـــوم 
  عيل وجنل  وم يون   

ــــ  الســــأم( بعــــث إ   ــــوم حــــاربوا إ  أن أهللهــــم اهلل  مث بعــــث إ   ــــوم  صشــــعيل )علي
 . 35قخرين حاربوا كذلك صأهللوا أيضاً 

   ــال 33أمـا  ــوم يـون  )عليــ  السـأم( صصــاروا عقــأن و ـابوا إ  اهلل  صرصــا عـنهم العــذاب
 . 32(لماّ آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين عا   

نســأل اهلل ســبحان  أن يهــد  احللــام احلــاليني حــىت ال يبتلــوا اــز  الــدنيا وعــذاب اآلخــر  
 وهو املستعان . 31اربل العلمان الذين هم ورثل األنبيانويلفوا عن حم

 قم المقدسة 
 هـ 3439/ جمادى الثانية /  4

 محمد الشيرازي

                                                           
 .31سور  األنعام   - 1
 .  31سور  األعراف   - 1
.. وصيــ   ) ــال  تــاد   أرســل  ــعيل البــاب احلــاد  عشــر ا  صــن  ــعيل  210راجــا  صــن األنبيــان للجزائــر  ص - 10

و يـــل  انــ  كـــان لشـــعيل  ومــان   ـــوم اهللــوا بالرجفـــل و ــوم هـــم أصـــحاب … مــر ني  إ  اهـــل مــدين وإ  أصـــحاب األيلــل
 الظلل(.

 .باب ا  صن يون  131راجا  صن األنبيان للجزائر  ص - 11
 . 11سور  يون    - 12
  11ا لــ   30إ ــار  إ   ولــ  )صــلل اهلل عليــ  وقلــ  وســلم(  )العلمــان ورثــل األنبيــان( راجــا األمــا  للشــي  الصــدوق ص - 13

 . 1احلديث
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 ذهاب المحبوبّية

احللــام الــذين حيــاربون العلمــان ســيفقدون حمبــوبيتهم  ألن العلمــان حمبوبــون ا االجتمــاع  
 صأعم  

ــــل علــــوم رســــول اهلل )صــــلل اهلل عليــــ أواًل:  وقلــــ  وســــلم( واألئمــــل الطــــاهرين )علــــيهم  محل
 السأم( الذين هم ا  مل احملبوبيل. 

 ــال رســول اهلل )صــلل اهلل عليــ  وقلــ  وســلم(  )أ ــرب النــاع مــن درجــل النبــوي  أهــل العلــم 
 . 34واوهاد(

 . 37و ال )صلل اهلل علي  وقل  وسلم(  )علمان أميت كأنبيان بين إسرائيل(
 .36وسلم(  )إن أكرم العباد إ  اهلل بعد األنبيان العلمان(و ال )صلل اهلل علي  وقل  

 .35و ال )صلل اهلل علي  وقل  وسلم(  )اكىلر الناع  يمل أكىلرهم علماً(
و ال )صلل اهلل علي  وقل  وسـلم(  )ثأثـل يشـفعون إ  اهلل عزوجـل صيشـفعيون  األنبيـان مث 

 .38العلمان مث الشهدان(
 . 39م(  )إن العلمان ورثل األنبيان(و ال اعمام الصادق )علي  السأ

إن هذا العلم ينفا قخر  الناع  واللل يرجو ثواب اآلخر   وخياف عقاهبا  ورجان وثانياً: 
الىلـــواب وةاصـــل العقـــاب يوجبـــان  علـــق اعنســـان إـــن يبـــنيي اـــم اريـــق الىلـــواب وحيـــذرهم مغبـــل 

 العقاب.
 .25 اآلخر ( ال )علي  السأم(  )العامل الذ  اذا نظرت الي  ذكرت 

                                                           
 .11ص 1احملجل البيضان  ج - 11
 .31س 11ص 1غوا  اللئا   ج - 15
 .1301س 1باب 211ص 1مستدرك الوسائل ج - 13
 ماد  علم  الطبقل القدميل. 211ص 2ر  جسفينل البحا - 11
 .111س 153اخلصال  ص - 11
 .2س 32ص 1اللاا  ج - 11
 .11ص 1جمموعل ورام ج - 20
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 د وردت روايات كىلري   ؤكد علل حل العلم والعلمان   ال )صـلل اهلل عليـ  وقلـ   وثالثاً:
 . 23وسلم(  )اغد عاملاً أو متعلماً أو احل العلمان وال لن رابعاً صتهلك ببغضهم(

 .22و ال )صلل اهلل علي  وقل  وسلم(  )جمالسل العلمان عباد (
 .21ل  العلمان(و ال )علي  السأم(  )يا بين جا

العلمان ا أوسـاط النـاع كاألنبيـان )عليـ  السـأم( وإنـزلتهم  يعلمـوعم األحلـام   ورابعاً:
ويســـعفوعم ئـــوائجهم ويشـــاركوعم أحـــزاعم وأصـــراحهم  واـــم  عـــااي مـــا النـــاع ا زواجهــــم 

  صهـــم كمـــا  ـــال ذلـــك الصـــحان ا حـــق أمـــري املـــؤمنني )عليـــ  24ومعـــامأوم وســـائر  ـــؤوعم
 . والناع حيبون من ال يتلرب عليهم  بل هو منهم وإليهم.27أم(  )كان صينا كأحدنا(الس

باعضاصل إ  سلسلل من القصن اليت رأوها ومسعوهـا مـن زهـد العلمـان وإ بـاام  وخامساً:
  والنـاع حيبـون الزاهـدين ألعـم ال يزامحـوعم 26علل اهلل سبحان  وإعراضهم عن زخارف الدنيا

أعــم يعرضــون عــن العلمــان اوبيــارين  كمــا  ــال املســيح )عليــ  الســأم(  )وال ا دنيــاهم  كمــا 
 لونوا علمان جبيارين صيذهل بااللم ئقلم(

25 . 
وبـالعل  مــن كـل ذلــك املسـتبدي الــذ  ال يراعـي العلمــان  صالنـاع يلرهونــ  لذا ـ  وأعمالــ  

 أوالي  وألن  حيارب حمبوهبم العامل ثانياً.
أن العـامل الـذ  احـتفا بالصـفات املىلاليـل حـىت إذا كـان ا دسـت ولذا نشاهد ا التـاري  

  والبهــائي )رمحــ  28احللــم يلــون حمبوبــاً للنــاع ا حيا ــ  وبعــد اا ــ   كا لســي ) ــديع ســرا(
                                                           

 .  111س 123اخلصال  ص - 21
 .231ص 2كش  الغمل  ج  - 22
 .131ص 2 فسري القمي  ج - 23
 راجا كتاب  )احلاجل إ  علمان الدين( لإلمام املؤل  )دام ظل (.  - 21
 .130ص 2م لضرار بن ضمر  الليىلي  ال  حينما دخل علل معاويل. راجا كنز الفوائد  جاللأ - 25
 لإلمام املؤل  )دام ظل (.… راجا كتاب )من  صن العلمان( و)العلمان أسو  و دو ( و)من أخأق العلمان( و - 23
 .51ا ل  351االما  للشي  الصدوق ص - 21
حممد  قي بـن املقصـود علـي ا لسـي   ـال  ـيخنا صـاحل املسـتدرك  مل يوصـق أحـد ا  العأمل احملقق املد ق حممد با ر بن - 21

اعســأم مىلــل مــا وصــق هــذا الشــي  املعظــم والبحــر اخلضــم والطــود األ ــم مــن  ــرويا املــذهل وإعــأن كلمــل احلــق وكســر جولــل 
 املبتدعني.

 1110هــ و ـوا سـنل  1031جملداً. ولـد سـن   110وهو صاحل التصاني  اللىلري  وعلل رأسها )موسوعل ئار األنوار( ا 
 .13. وعمرا 1111هـ ا ليلل السابا والعشرين من  هر رمضان و يل سنل 
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   ومن إليهم.. 15  واللركي )رضوان اهلل علي (29اهلل(
كّلما دخل  أمة لعن  أختهابينما احللام  

13 . 
ــر أواــم بــ خرهم  صهــم صالعلمــان كاألنبيــان )علــ يهم الســأم(  يصــديق قخــرهم أواــم  ويبشي

 أخو  من أمهات  ىت كما  ال  الرسول )صلل اهلل علي  وقل  وسلم(.
وعلي  صالأزم أن يعرف احلـاكم الـذ  حيـارب العـامل إن أول مـا يلتسـب  وننيـ  مـن ذلـك  

لــ  يعــاين منهــا مــا دام  ذهــاب حمبوبيتــ   ويغــدو ا النــاع ملروهــاً.. وهــذا أ ــد ضــربل نفســيل
ــدنيا لعنــة ويــو  حيــاً  ويلحقــ  اللعــن إذا مــات  كمــا  ــال ســبحان    ــاهم فــي هــذه ال وأتبعن

القيامة هم من المقبوحين
12. 

                                                                                                                                                                      
 (111 -111ص 3)راجا اللىن واأللقاب ج

 ــي  اعســأم واملســلمني حممــد بــن احلســني بــن عبــد الصــمد اوبعــي العــاملي مــن كبــار علمــان الشــيعل وإليــ  انتهــت رئاســل  - 21
هـــ بفصــفهان ونقــل إ  1031هـــ ووصا ــ   ــوال 153مللــل و ــد  ــا صنــون العلــم  مولــدا بعلبــك ا ذ  احلجــل ســنل املــذهل وا

 (.101و100ص 2)راجا اللىن واأللقاب جاوع ودصن ا مشهد اعمام الرضا )علي  السأم(. 
د العا  اللركي العاملي امللقل بـاحملقق الىلـاين  مروج املذهل وامللل  ي  الطائفل ا زمان  وعأمل عصرا الشي  نور الدين علي بن عب - 30

هــ  110مصنفا   كىلري  منهـا   ـرس القواعـد و ـرس الشـرائا و ـرس األلفيـل وحا ـيل اعر ـاد وحا ـيل املختلـ    ـوا ا ذ  احلجـل سـنل 
 زمن السلطان  اا اهماسل.

 (.131ص 3)راجا اللىن واأللقاب ج
 .31سور  األعراف   - 31
 .12 سور  القصن  - 32
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 هل الحكا  عمالء؟

إجرد أن انفصل احلاكم عن العامل أو أخذ إحاربل العلمان  يرس الناع أن احلاكم عميـل 
ــــل حــــل العــــامل وحــــل األحلــــام اعســــأميل  ووــــا وغاصــــل  إذ النــــاع نشــــئوا و رع رعــــوا عل

 متأزمان وا عاً  ومتأزمان ا نظر الناع أيضاً. 
باعضــاصل إ  الشــرعيل الــيت يتميــز هبــا العلمــان حيــث  ــال )عليــ  الســأم(  )وأمــا احلــواد  

 .11الوا عل صارجعوا صيها إ  روا  حديىلنا صفعم حجيت عليلم وأنا حجل اهلل عليهم(
ل )عجل اهلل  عا  صرج (  )من كـان مـن الفقهـان صـائناً لنفسـ   حاصظـاً لدينـ   ةالفـاً و ا

 . 14علل هواا  مطيعاً ألمر موالا صللعوام أن يقلدوا(
 صبمجرد أن انفصل احلاكم عن العامل رقا الناع عميأً للغرب وغاصباً للحلم.

ستشـارياً يسـقط  النـاع إجـرد وذلك نقطل البدايل ا سقوا   صفذا كان احللـم دميقراايـاً ا
 االنتخابات أو  بلها  وإذا كان ديلتا ورياً استبدادياً أسقط  الناع بالسأس والقو .. 

 16و)ر ـــيد عـــا  اللـــيأين( 17و ـــد رأيـــت أنـــا كيـــ  أن العـــراق أســـق  )ياســـني ااـــا ي(
 .إجرد أن عمأ علل خأف العلمان اا سبل ضغ  الناع عليهما حىت سقطا.

وأخرجووــا مــن إيــران  صمــات األول ا جزيــر   15نــا كيــ  أســق  النــاع البهلــوينيكمــا رأي
)مــوري ( والىلــاين ا مصــر  ومل يعــ  النــاع امــا حــىت  ــرباً ا إيــران  صجــين  ســد األول إ  

 إيران للن أخرج ثانياً إ  مصر وأ رب ما الفراعنل  كما أ رب الىلاين ما الفراعنل أيضاً.

                                                           
 .1ذكر التو يعات الوارد  عن القائم )عا( س 15ب 111كمال الدين  ص - 33
 .عن اعمام احلسن العسلر   151االحتجاج  ص - 31
 كان رئيساً للوزران أيام امللليني ا العراق.  - 35
م 1133هـــ   1351م   وا عــام 1121هـــ   1312مــن عائلــل بغداديــل  عــني عضــواً إحلمــل التمييــز  صــوزيراً للعمــل عــام  - 33

م كـوزير الداخليـل  مث  ـو  رئـي  الـديوان املللـي 1135هــ   1353 و  رئاسل الوزار    ارك ا حلومل ياسني ااا ي عـام 
م ا  ايران مث ا  أملانيا والسـعوديل ومصـر  وعـاد ا  العـراق بعـد ثـور  1111ا عهد امللك غاز   و د وأ الليأين بعد ثور  

 هـ.1311م  1135هـ ومات ا بريوت ا صي  1311   م1151متوز  11
 رضا خان البهلو   وابن  حممد رضا البهلو . - 31
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الديلتا ور بعن  ويلدري علي  كل  ين.. صـفعم يعلمـون أن النـاع وهذا ما حيزي ا نف  
ينظرون إليهم علل أعم عمأن ال  يمل ام  واعنسان إا هو إنسان يهـتم أكـرب االهتمـام ألن 

 يراا الناع بريئاً الئقاً  حىت أن الشاعر ملا مدس من صلب  امللك بقول  
 عجزاتعلو في الحياة وفي الممات لحق أن  إحدى الم 

 ال امللك  ليتين صلبت و يل اي هذا الشعر
18 . 

ـــــون   ـــــي لســـــان  ـــــد  فـــــي وللـــــن األنبيـــــان )علـــــيهم الســـــأم( كـــــانوا يقول واجعـــــل ل
اآلخرين

19. 
وجعلنا لهم لسان  د  علياو ال  عا   

45. 
وألقيـ  عليـم محبّـة منـيو ال سبحان  ا  أن موسـل )عليـ  السـأم(  

  صلـان 43
 .42ولو كان من ألدي أعدائ  كفرعون إذا رقا إنسان أحبي 

                                                           
 . ويرثي صيها أبا ااهر بن بقيل وزير عز الدولل ملا  تل وصلل.321مطلا  صيد  علي بن احلسني األنبار  املتوا سنل  - 31
 .11سور  الشعران   - 31
 .50سور  مرمي   - 10
 .31 سور  ا   - 11
 راجا كتاب )القصن احلق( لإلمام املؤل  )دام ظل (. - 12
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 ال قيمة لهؤالء الحكا 

إن احلاكم الـذ  ال يسـاير النـاع وال يعمـل بقـوانني اهلل وحيـارب العلمـان ال  يمـل لـ    ـال 
 الشاعر عند ما مات خليفل و ام خليفل قخر مقام  

  الحمـــــــــد هلل ال  ـــــــــبر وال جلـــــــــد
 

ــــــــدوا  ــــــــبالء فق ــــــــالء إذا أهــــــــل ال  وال ب
 ت لــــم يحــــزن لــــ  أحــــدخليفــــة مــــا 

 
ـــــــر  لـــــــ  أحـــــــد   وآخـــــــر قـــــــا  لـــــــم يف

 ..41و د رأينا كي  أن البهلو  َسَجن و تل رئي  وزرائ  ) يمور  اش( 
 وأن  اسم العراق صلل  اعل من أعز أصد ائ  ا )أم الطبول(.. 

كتبـــت اخلـــرب  ـــت عنـــوان    44وصـــدياماً كيـــ   تـــل كـــل وزرائـــ  حـــىت أن جريـــد  )الراصـــدين(
 املقرب ( وذكرت صي  أن صداماً  تل رئي  وزرائ   و يا وزرائ  واحداً واحداً  )جمل  الوزران ا

 صفذا كان هذا حال الوزران صلي  حال سائر اوأوز .
 . 46أبا مسلم اخلراساين 47و بلها  تل املنصور الدوانيقي

 بأبشا  تلل. 48الرباملل 45و تل هارون العباسي
 . 75اي وزرائ   وهلذا و هليم جر  49و تل املأمون
مـــــا أننـــــى عنـــــّي ماليـــــ  هلـــــم عنّـــــي أنفســـــهم يقولـــــون عنـــــد املـــــوت   73بينمـــــا  ـــــراهم

                                                           
 صغضل علي  البهلو  ا  صل و تل .… كان ) يمور  اش( ينلر وجود اهلل  وكان ظاملا سفاكا  - 13
 اليت كانت  صدر من لندن. - 11
 اع  بىن مدينل بغداد.م( يعترب املؤس  احلقيقي حللومل بين العب115-151هـ    151ـ 131ثاين حلام بين العباع) - 15
 م.155هـ   131داعيل و ائد عباسي  لعل دورا بارزا ا إ امل دولل العباسيني صقتل  املنصور عام  - 13
هــ 113-211خام  احللام العباسيني والد األمني واملأمون حلم إمربااوريل واسعل من سواحل البحـر األبـيإ إ  اانـد ) - 11

 م(.133-101  
م( و و  كىلـري مـن أصرادهـا منصـل الـوزار  حـىت  ـتلهم هـارون 103-113هـ   111-110زدهرت ا بغداد )أسر  صارسيل ا - 11

 م.103هـ   111عن قخرهم عام 
 م(.133-113هـ   211-110سابا احللام العباسيني  ر ل العرش بعد أن هزم أخاا األمني ) - 11
 .راجا كتاب )من  صن املستبدين( لإلمام املؤل  )دام ظل ( - 50
 أ  املستبدين وحلام اوور. - 51
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سلطانية
خذوه فتّلوه، ثم الجحيم  لوه، ثم في سلسلة   ومل يبق إالي أن يقال اـم  72

ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه
71 . 

 و ال اآلخر  )يا ليتين كنت  صاراً ومل قل اخلأصل(. 
 ت بعر ( .. وهلذا.. و ال أحدهم  )ليتين كن

بينمـا يقــول الرســول األعظــم )صــلل اهلل عليــ  وقلـ  وســلم( ا قخــر حلظــل مــن حيا ــ   )إ  
 . 77و  )لقان رن خري  ( 74 الرصيق األعلل(

ويقول أمري املؤمنني علي )علي  السأم(  )صزت وربي اللعبل(
76. 

ليـق اـي  ر يـق  وصـوق ومن أوحا األ يان أن حي  اعنسان بأن  ال  يمل ل   ووجـودا مع
رأســ  حــدي الســي  علــل اــول حيا ــ   وال يعلــم بأييــل  تلــل يقتــل أو بأيــل مو ــل ميــوت  كمــا هــو 

 مذكور ا علم النف   وهذا احلالل  صيل هؤالن احللام الذين حياربون العلمان.

                                                           
   و د  رأها هارون العباسي عند مو  .21و21سور  احلا ل  - 52
 .32-30سور  احلا ل   - 53
. حيــث  ــال جربائيــل  يــا رســول اهلل أ ريــد الرجــوع ا  الــدنيا   ــال 211ص 2راجــا كتــاب )وألول مــر  ا  ــاري  العــامل( ج - 51

 رصيق األعلل.  ال  ال)صلل اهلل علي  وقل  وسلم(
 .211ص 2راجا كتاب )وألول مر  ا  اري  العامل( ج - 55
 .312ص 3  واملنا ل ج111ص 2املنا ل ج - 53
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  اروا آلة

اروا قلـل بيـد احللام منذ أن انفصلوا عن العلمان ـ وبذلك انفصلوا عـن الشـعوب أيضـاً ـ صـ
 األجانل وعمأن ام  صأ ميللون االستقأل. 

بينما مل يلن سابقاً كذلك  صف  قخر حاكم  اجـار  ا إيـران  وقخـر خليفـل عىلمـاين ا 
 ركيا كانوا مستقلني ـ ولو بنسبل ـ صلان ام األمر والنهي  واألخـذ والبسـ   نوعـاً مـا  اـأف 

 اليوم.
هم إالي انفصــاام عــن العلمــان  صانفصــلوا عــن الشــعوب  ولــي  الســبل ا صقــد اســتقأليت

صلــم يتقــدموا ا ميــادين العلــم والصــناعل بــل  ــأخروا  و قــدم الغربيــون ا ذلــك امليــدان صســيطروا 
 عليهم. 

 ــال علــي )عليــ  الســأم(  )احــتا إ  مــن  ــئت  لــن أســريا واســتغن عمــن  ــئت  لــن 
 . 75نظريا(

 تخل  وال يدع  يتقدم. ومن الواضح أن املتقدم يتحلم ا امل
وإالي صلـــي  مـــن الصـــدف أن  ـــرس صـــناعتنا كلهـــا أو أكىلرهـــا للغـــرب ومـــا واالهـــا  صـــالراديو 
والتلفزيـــون والســـللي والأســـللي  والســـيار  والطيـــار  والقطـــار والبـــاخر  والدراجـــل واللمبيـــو ر 

ـــالل والىلأجـــل والـــرباد  واملـــربد  وألـــ   ـــين و ـــين اـــا مـــ  احل يـــا  كلهـــا مـــن واالن نيـــت والغسي
 الغرب مبا ر  أو بالوسائ   ولي  للمسلمني صيها نا ل وال  ل!.

ومـــن بعـــدهم ال يـــتللم إالي ا  65و اســـم 79وناصـــر 78ومـــن يـــدعل الشخصـــيل  كـــالبهلو 
 صرا   واصتخارا هوان ا  بك.

                                                           
 باب التسعل. 11س 120اخلصال  ص - 51
 .1رضا خان البهلو    اا إيران  راجا هاما الصفحل  - 51
هــ 1313م 1151ـ رئـي  الـوزران عـام هـ1311م  1152يوليـو  23 ال عبـد الناصـر  زعـيم سياسـي مصـر  مفجـر ثـور   - 51

 هـ .1311-1315م   1110-1153صرئي  اومهوريل 
 من هذا اللتاب . 1عبد اللرمي  اسم  راجا هاما الصفحل  - 30
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أرســل إ  صرنســا ليشـــ   منهــا أدوات احلــرب وكــان مــن  لـــل  63وإين أذكــر أن )عــارف(
 القنبلل( صتعجبوا و الوا  ال  صنعون أنتم حىت صتيل القنبلل !  ائمت  )صتيل 

  ال  ال نصنا. 
 ــالوا  إذاً مــا حــربلم مــا إســرائيل  مــا أعــا  نــتا ســتمائل  ســم مــن األســلحل والــيت منهــا 

 )القنبلل الذريل(. 
نعـــم ألــــي  اععــــرا  عــــن اهلل وعــــن خلفائــــ  كمــــا  ــــال رســــول اهلل )صــــلل اهلل عليــــ  وقلــــ  

ـ وهـــم األئمـــل املعصـــومون )عليـــ  الســـأم( ومـــن بعـــدهم  62للهـــم ارحـــم خلفـــائي(وســـلم(  )ا
 العلمان والفقهان املراجا ـ موجباً للذلل وااوان  

واال صــان اعســأم هــو الــذ  أعــز مــن اعتنقــ    ــال )عليــ  الســأم(  )وإذا أردت عــزاً بــأ 
. و ــال )صــلل اهلل 61(عشــري  وهيبــل بــأ ســلطان صــاخرج مــن ذل معصــيل اهلل إ  عــز ااعــل اهلل

 .64علي  وقل  وسلم(  )اعسأم يعلو وال يعلل علي (
أمــا إســأم اونســيل وااويــل صلــي  إســأما  كمــا أن اســم العســل لــي  حلــوا وال يلــون لــ  

 صوائد العسل.

                                                           
م( ضـاب  وسياسـي عرا ـي  ـاد حركـل االنقـأب ضـد عبـد 1133-1121هــ   1315-1331عبد السأم حممـد عـارف ) - 31

م( لقــــي مصــــرع  ا 1133-1132هـــــ   1315-1311هـــــ ( رئــــي  اومهوريــــل )1312م   1133اللــــرمي  اســــم )صربايــــر 
 حاد  اائر .

 .311معاين األخبار   - 32
 باب ما جان عن اعمام احلسن )علي  السأم(. 221كفايل األثر  ص  - 33
 .113ص 3الفصل احلاد  عشر  وغوا  اللئا  ج 515عا احلق  ص - 31
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5 
 النزاع الشديد بين الحكومات

ل العلمـان ـ ومـن أضـرار كـون هـؤالن احللـام ـ الـذين ال يعملـون باعسـأم ويأخـذون إحاربـ
قلــل وال اســتقأل اــم   ــراهم حيــارب بعضــهم بعضــاً علــل اــول اخلــ   صبيــنهم نــزاع  ــديد إــا 

ال تبقي وال تذر
67 . 

صان االستقأل والوا عيل نعل احللومات عا لل متزنل  ال أن حيارب هـذا ذاك وبـالعل   
لـك هـذا  بينمـا وإين أذكر منذ مخسني سـنل أن حلومـات بـأد اعسـأم  ـارب هـذا  لـك و 

منـــذ مخســـني ســـنل حلومـــات أوروبـــا وأمريلـــا متزنـــل ال حـــرب بينهـــا  مـــا أن  لـــك احللومـــات 
  شتمل علل ما يقارب من أل  مليون نسمل.

وهـــذا النزاعــــات بــــني هــــؤالن احللــــام ا بأدنــــا إمــــا أن  قــــا بــــأمر األســــياد ا أن حيــــارب 
رب لقاعد  )صريق  سد(  وإما أن  قا بعضهم بعضاً  حىت ان يتبا السيد الواحد صيأمروا باحل

 ألجل أن كل واحد منهما يتبا سيداً ويريد الساد  إيقاع النزاع بني العبيد.
وذات مـــر  زار  اعـــل وزيـــر الوحـــد  ا العـــراق )عبـــد الـــرزاق حميـــي الـــدين( وأرادوا منـــ  أن 

ير ئـرف يتللم ما )عبد السـأم عـارف( حـول بعـإ  صـرصا   غـري اعسـأميل  صقـال اـم الـوز 
واحد  أ تصورون أن )عارف( و)ناصر( مستقأن حىت يعمأ حسل مصلحل الـبأد .. إعـم 
أذل مـن العبيــد  صانـك إذا  لــت لعبـدك  اســق احلديقــل  ميلنـ  أن يقــول لـك  أمطــرت الســمان 
ليلل البارحل وال تاج إ  السقي ا هذا اليوم.. وللن لي  لعارف وناصر هذا احلق  صبمجرد 

 أحدوا عن أمر أسيادا وإذا كرسي  يسحل من  ت . أن ميتنا
أنــ   ــال  إن مل  65حــىت حلــي عنــ  66و ــد رأيــت أنــا نفــ  الشــين مــن )نــور  الســعيد(

 ظهر الطائرات بضـرب الىلـوار خـأل أربـا وعشـرين سـاعل صـاعلم إن انقـأب ) اسـم( انقـأب 
 غداد.بريطاين  وبالفعل مل  ظهر الطائرات إ  أن سحبوا نور  ا  وارع ب

                                                           
 .21سور  املدثر   - 35
م( سياســـي عرا ـــي   ـــارك ا صـــدر حيا ـــ  ا الىلـــور  العربيـــل علـــل 1151-1111هــــ   1311-1301عيد  )نـــور  الســـ - 33

األ راك العىلمانيني   و  رئاسل الوزران أربا عشر  مـر   عـرف إواال ـ  لإلنلليـز خصوصـا ولـدول املعسـلر الغـرن عمومـا  صـرع 
 هـ1311م   1151يوليو  11لي ا صيما كان يفر بنفس  من رجال الىلور  اليت أااحت بالنظام املل

 حلل عن  احلاج حممد االس اباد  مضيف  وصديق . - 31
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3 
 الحضارة بيد الشعب

 
ـــوق  صـــفذا أخـــذ احللـــام إخالفـــل العلمـــان  بـــاين احلضـــار  هـــو الشـــعل احلـــر الـــذ  لـــ  مشي
وحماربتهم وسلبوا احلريات عن الشـعل  صحينئـذ مل يـر الشـعل ا احللـام مظلـل للتقـدم  وكـان 

 ذلك سبباً ا مخود الشعل  صيتأخر اللل عن ركل احلضار  والتقدم. 
أن رجأً ا بغداد صنا ساعل بـأ صنـر  صلمـا علـم احلـاكم بـذلك أهلـك الرجـل  وإين أذكر

 ومل ي ك  و أن   وأخذ ساعت  البدائيل ووضعها ا متح  بغداد.. 
كمـــا إين أذكـــر أن ا إيـــران نبـــع ابيـــل كـــان يعـــاع كىلـــرياً مـــن األمـــرا  الصـــعبل العـــأج 

اهنمــــا  جنــــات از مــــرك باألعشــــاب صقــــ   وبســــهولل ورخــــن  وكــــان يصــــدر جملــــل باســــم )ر 
مصنوعي( أ  اريق النجا  من املوت املصطنا  للن احلاكم أهلك الطبيـل وذلـك باصـطناع 

 حاد  اصطدام سيار  .. 
وإالي صلي  يلون من املعقـول أن ألفـي مليـون بشـر وهـم املسـلمون كمـا ا اعحصـائيات 

ت  مـا أن احلضـار  لي  ام من الصناعل  ين يذكر  بينمـا الغـرب  عـا بالصـناعا 68األخري 
والصـــــناعل والتقـــــدم والعلـــــم كـــــان للمســـــلمني ومـــــنهم انتقـــــل إ  الغـــــرب  كمـــــا صـــــرس بـــــذلك 

 . 69علماؤهم
إذن احلضـــار   تولـــد مـــن الشـــعوب وال يـــتملن الشـــعل مـــن إنـــاد احلضـــار  إالي إذا أاـــاع 
احللــام العلمــاَن وأعطــوا للشــعل كامــل احلريــل الــيت منحهــا اعســأم   ــال ســبحان  ا وصــ  

يضـ  عـنهم إ ـرهم واألنـالل التـي كانــ  لرسـول األعظـم )صـلل اهلل عليـ  وقلـ  وسـلم(  ا
عليهم

55 . 
صـفن  ـأن الــدين إعطـان احلريــات  و ـأن العلمـان حفــا هـذا احلريــات  وللـن إذا حــارهبم 

                                                           
 راجا كتاب )عند ما حيلم اعسأم( الصفحل األخري   لعبد اهلل صهد النفيسي. - 31
 راجا كتاب )حضار  العرب( للدكتور غوستاف لوبون و)موجز  اري  اعسأم( لإلمام املؤل  )دام ظل (. - 31
 .  151ر  األعراف  سو  - 10
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احللــام.. عنــد ذلــك يتــأخر اوميــا  وحيــث يتــأخر اوميــا يتــأخر احللــام أيضــاً ويلونــون ا 
 راا اليوم.ذيل القاصلل كما ن

ولي  سلل احلريات مـن النـاع سـبباً لتـأخرهم الصـناعي واحلضـار  صقـ   وإرـا يتـأخرون 
عن الركل ا السياسل واالجتماع والطل واال تصاد والىلقاصل وغريها من ةتل   ؤون احليـا   

إن اهلل ال يتّير ما بقو  حتى يتّيروا ما بأنفسهم ال  عا   
53 . 

اد اهلل بقو  سوء فال مّرد ل وإذا أر و ال سبحان   
52 . 

ومن املعلوم أن اهلل ال يريد السون بأحد إالي إذا احنرف عن اريق  سبحان    ال عز وجل  
 ًومن أعرض عن ذكري فإن ل  معيشة ضنكا

51. 

                                                           
 .11سور  الرعد   - 11
 .11سور  الرعد   - 12
 .121سور  ا    - 13
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 حياتهم في خطر

حيـــث أن احللـــام حـــاربوا العلمـــان  وبـــذلك انفصـــل الشـــعل عـــنهم.. صـــارت حيـــاوم ا 
 بديد والقتل  ألنفسهم وذويهم. خطر  خطر الت

صالبهلويان أبعدا  و اسم  تلوا  وكذلك عارف  وأبعدوا أخاا  و تلوا البلر  باعضاصل إ  
  أو أرادوا  ـتلهم صجرحـوا كـابن 54أن   ٌتـل غـري واحـد مـن أ ـارهبم وذويهـم كـأو البهلـو  الىلـاين

   إ  غريهم.57صدام
يل( مـن ناحيـل  و)األحـزاب احلـر ( مـن ناحيـل ولذا صالأزم أن يلون هنالك ) ورس املرجع

ثانيل  و)الوعي العام( من ناحيل ثالىلل  و) طبيـق  ـوانني اعسـأم( ـ كاألمـل الواحـد   واألخـو   
 واحلريل ـ من ناحيل رابعل  حىت يرصا هذا اخلطر وسائر األخطار عن احللام.

 . 56م بالعمل ب  غريكم(صقد  ال علي )علي  السأم(  )اهلل اهلل ا القرقن ال يسبقنل
 صسادوا  و ركها املسلمون صتأخروا.  55نعم أخذ الغربيون بعضاً من األمور الىلأثل
  صمـن أخـذ بـ  كـان ا النـور ولـو كـان غـري 58إن القرقن نور كما ورد ا احلديث الشري 

 مسلم  ومن  رك  كان ا الظلمل وإن كان مسلماً.
لعمل بالقرقن ألجل ذلـك  صـذلك اخلطـأ الـذ  رأينـا أما االغ ار بسوابق املسلمني  و رك ا

قثــارا وملســنا نتائجــ   صالــدنيا دنيــا األســباب  واملقــدمات  ــأا بالنتــائا   ــان اعنســان أم أ   
وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى وأن سعي  سوف يرى ال سبحان   

59 . 

                                                           
 وامس  )أمحد رضا هبلو ( و د اسقطوا ايار   ا غابات )مازندران(. - 11
 وامس  )عد (. - 15
ســـن وصـــيت  )عليـــ  الســـأم( البنـــ  احل 111  وراجـــا  ـــ  العقـــول  ص120ص 3 ــرس عـــا البأغـــل البـــن أن احلديـــد  ج - 13

 )علي  السأم(.
 أ  األمل الواحد  واألخو  واحلريل. - 11
 .323  و)العدد القويل(  ص211صأ  أخرس للحاجل  و)التوحيد(  ص 325راجا )مصباس املتهجد(  ص - 11
 .10و31سور  النجم   - 11
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ثم يجزاه الجزاء األوفىهذا ا الدنيا 
   أ   ا اآلخر . 85

ـ وهو أ ل اعميان ـ ععطان الوعي وبيان أن  كي  كنـا  83زم ابا مليارات من اللتلصالأ
   وكي  صرنا  

 وكي  كانوا   وكي  صاروا   
 وما علل ذلك  وما علل هذا  

صــان أول خطــو  ا التصــحيح والتقــدم هــو الر ــد الفلــر   صقــد ورد عنــ  )عليــ  الســأم(  
 . 82)صلر  ساعل خري من عباد  سبعني سنل(

  صالــذ  حيــارهبم ال يبقــل  اذ مــن 81هــذا وا الروايــات  )العلمــان بــا ون مــا بقــي الــدهر(
 حيارب البقان يلون نصيب  الفنان.

                                                           
 .50سور  النجم   - 10
 راجا كتاب )ثأثل مليارات من اللتل( لإلمام املؤل  )دام ظل (. - 11
ســور   21ص 2وصيــ   )صلــر  ســاعل خــري مــن عبــاد  ســنل(. و فســري العيا ــي  ج 53بــاب 113راجــا مصــباس الشــريعل  ص - 12

 الرعد  وصي  ) فلر ساعل خري من عباد  سنل(.
 .251س 113اخلصال  ص - 13
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 المحاربة بين الشعب والحكومة

مــن جـــران ابتعـــاد احللومـــل عــن العلمـــان ينشـــأ ابتعـــاد الشــعل عـــن احللومـــل  وبـــذلك  قـــا 
 ــابا للعلمــان  صلــل مــن ابتعــد عــن العلمــان ابتعــد  احملاربــل بــني احللومــل والشــعل  إذ الشــعل

 الشعل عن  ـ كما سبق ـ وحينئذ  لون بني الشعل واحللومل حماربل. 
صالشــعل ينســ  احللومــل وينتقصــها وال حيــ م  وانينهــا  صيعمــل حينئــذ علــل خــأف مــا 

وخيـرق   ريدا احللومل ويهرب من الضرائل وال يعطي حىت رسوم املـان واللهربـان واملواصـأت 
  وانني الدولل ا السفر واع امل والعمار  وأل   ين و ين. 

و أخــذ احللومــل حينئــذ إحاربــل الشــعل اعتقــاالً وســجناً و عــذيباً ونفيــاً  وأحيانــاً إعــداماً  
 ورإا مصادر  ل موال وأل   ين و ين. 

ميل  بينمــا وهــذا هــو الســر ا احملاربــل الوا عــل بــني احللومــات والشــعوب ا الــبأد اعســأ
نشاهد الشعل ا الغرب يعمل ـ عـاد  ـ وصـق احللومـل  واحللومـل  عمـل وصـق الشـعل و راعـي 
مصاحل  صأ حماربل بينهما  بل كىلرياً ما يلون بينهما االنسجام اوييد ألن احللومل هناك  واصق 

ك مــن اللنيســل واللنيســل  واصــق احللومــل ومل يلــن نــزاع بــني احللومــات وعلمــائهم إ  غــري ذلــ
 األسباب.

 قصة طريفة

 د ساصر  اب مـن العـراق للدارسـل ا إحـدس الـبأد الغربيـل  وبعـد مـد   عـرف علـل صتـا  
جامعيـــل وانعقــــدت بينهمـــا صــــلل انتهــــت باخلطبـــل مقدمــــل للــــزواج  وذات مـــر  أهــــدس الشــــاب 
 خلطيبت  بعد سفرا إ  العراق  طعل مصوغل ذهبيل  صسألت هي وعائلتها عن مقدار اومرك  

 صلما  ال الشاب  مل أعط  وإرا وربت من اععطان! 
  الت الفتا  وعائلتها  هذا خيانل وحنن ال نقبل هذا ااديل حىت  ذهل و عطي اومرك. 
صاضطر الشاب ـ وهو منـدها ـ إ  الـذهاب إ  اومـرك وإعطـان اومـرك املضـاع  حـىت 

  بلت الفتا  القطعل الذهبيل. 
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 شــري إ  هــذا احلقيقــل هنــاك  وعلســها متامــاً هنــا وا الــبأد وإ  ألــ   صــل و صــل كلهــا 
 اعسأميل. 

وأين أذكـر ا احلـرب العامليـل أنـ  كتبـت اورائـد وا ـأت أن الشـعل ـ سـوان ا العـراق أو 
ا إيــران أو ا مصــر ـ امتنــا عــن  قــدمي أيــل  ســهيأت للحلومــل إالي بــالقو   وكــانوا حيتلــرون 

 ن عجيل. أمتعتهم  ولذا و ا غأ
بينمـــــا ا الغـــــرب الـــــذ  كـــــان داخـــــأً ا احلـــــرب أيضـــــاً أعطـــــل الشـــــعل للحلومـــــل كـــــل 

 التسهيأت ا املواد الغذائيل وغريها. 
وحـىت كـان الشـعل ا الـبأد اعسـأميل ـ عـاد  ـ يتهـرب عـن اونديـل بينمـا الشـعل هنـاك  

 كان يتطوع بنفس .. 
حلومتهم  بينما املسلمون كانوا يروعا  والسر ا ذلك إن  عوهبم كانوا يرون أن احللومل

 عميلل  عمل ضدهم صلانوا ينتهزون الفرص للتهرب عن كل ما ميت إ  احللومل بصلل.
وكـــذلك ذكـــرت بعـــإ اورائـــد ا حـــرب العـــرب مـــا إســـرائيل إن  ـــار إســـرائيل ذهبـــوا إ  

بينمـا أذكـر ا   ياداوم وعرضـوا علـيهم كـل بضـائعهم ـ واليهـود معروصـون بالبخـل وئـل املـال ـ
العراق كي  صقدت األجناع من السوق ألعم أخفوها واغلوا ا أمثاعـا لعـدم  عـاون الشـعوب 

 ما حلوماوا .
واوـــوهر ا ذلـــك مـــا ذكرنـــاا مـــن أن املســـلمني يـــرون أن احللومـــل عـــدو  اـــم  بينمـــا يـــرس 

 أولئك أن احللومل منهم واليهم.
آووا ونصــروا والــذينو ــد ذكــر املفســرون ا  ولــ   عــا   

  إن املســلمني املهــاجرين 84
الذين جاؤوا من ملل امللرمل أو من غريها  كانوا ما املسلمني األنصار من أهل املدينـل املنـور  

  وذلـــك بفضـــل التعـــاليم اعســـأميل وبســـبل اعتقـــادهم 87ا أعلـــل مرا ـــل األخـــو  واملواســـا 
 الوثيق ئلومل رسول اهلل )صلل اهلل علي  وقل  وسلم(.. 

صلان املسلم األنصـار  يشـارك املهـاجر ا دورا وأموالـ  وكسـب   وحـىت أن بعـإ مسـلمي 
املدينـــل املنـــور  كـــان يقـــول للمســـلم املهـــاجر  أنظـــر أيـــل زوجـــاا  ريـــد ـ وذلـــك  بـــل نـــزول قيـــل 

                                                           
 .11و12سور  األنفال   - 11
وأولــوا األرحـا  بعضــهم   حـىت أنـزل اهلل هــذا اآليـل وقيـل )وحـىت ا املـريا  صلــان النـاع يتوارثـون ا املدينــل املنـور  بعقـد األخــو  - 15

 سور  األنفال. 210ص 1  و فسري القمي  ج111ص 2( صصار املريا  ألو  األرحام  راجا املنا ل  جأولى ببعض
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 احلجاب ـ حىت أالقها و أخذها زوجل لك بعد العد . 
 . 86ني  )ووثقوا بالقائد صا بعوا( ال أمري املؤمنني علي )علي  السأم( ا وص  املسلم

 نعم هذا الفارق بني حلومات اليوم واحللومات السابقل من جران ما ذكرناا. 
وا  بال ذلـك كـان الشـعل دائمـاً مـا العلمـان ويضـحون بـأمواام وأنفسـهم ا سـبيل اهلل 

ن  ـت لـوان بأمر من العلمان.. و ضايا  ضحيل العرا يني ا احلرب ما بريطانيا ا ثـور  العشـري
 مشهور  وا اللتل مذكور . 85 القائد اعمام الشرياز  ) دع سرا(

                                                           
 .32املقطا  112عا البأغل  اخلطبل  - 13
 العـراق ضـد االسـتعمار الربيطـاين. راجـا للتفصـيل كتـاب اعمام الشي  حممد  قي الشرياز  )رمح  اهلل(  ائد ثور  العشـرين ا - 11

 )العراق بني املاضي واحلاضر واملستقبل(.
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1 
 الصيتة الصحيحة

 
للحلومل ا البأد اعسأميل صيغل صحيحل كما ذكرناهـا ا كتـاب )كيـ  جنمـا  ـل  

املســلمني( مــن  ــورس املرجعيــل ئيــث نمــا كــل املراجــا ويتــبعهم احلــوزات العلميــل  واألحــزاب 
 نتخابات الصحيحل واملؤسسات الدستوريل. احلر  واال

  ويلـــون الشـــعل بللـــ  وحـــد  88وحينـــذاك يلـــون صـــدا ل وألفـــل و عـــاون بـــني الطـــائفتني
 واحد   وعند ذاك يتبديل األمر و سهل املشلأت و أخذ بأد اعسأم ا التحضر والتعا . 

شــري   )إذا رأيــتم صـفن احللــام  ــد أمــروا با بــاع العلمــان وال علــ  صقــد ورد ا احلــديث ال
العلمان علـل أبـواب امللـوك صبـئ  العلمـان وبـئ  امللـوك  وإذا رأيـتم امللـوك علـل أبـواب العلمـان 

 صنعم العلمان ونعم امللوك(. 
 . 89وا احلديث  )امللوك حلام علل الناع والعلمان حلام علل امللوك(

وآتوا البيوت مـن أبوابهـاإن للل  ين باباً  ال  عا   
الـزعم الفـار   وأخـذ   أمـا 95

وســائل اععــأم بالتطبيــل والتهــريا لطريــق غــري مســتقيم  كمــا هــو احلــال ا الــبأد اعســأميل 
إختل  أ لااا  وما  دعي احللومات بأعا  عبيل مائل ا املائل حىت أن )عبد الناصر( كان 

فيـد  ـرو  %( وبشين أيضاً من ذلك الواحد البا ي  صأ ي11يدعي انتخاب الشعل ل  بـ )
 نقري.

( سـنل مـن السـأس مث مل يقـم أمـام هجمـل إسـرائيل إالي سـت 11و د رأينا كي  أن   ا )
ســـاعات وهـــم يقولـــون ســـتل أيـــام حفظـــاً ملـــان الوجـــ   وبالنتيجـــل أعطـــل ناصـــر عســـرائيل ســـينان 

 واووالن والضفل والقدع وبقيت بأيدهم إ  اليوم ـ و ت اللتابل ـ باستىلنان سينان . 
د الناصـــر ســـجن مـــن  ـــعب  ا وجبـــل واحـــد  مائـــل ومثـــانني ألفـــاً بـــأمر مـــن اال ـــاد إن عبـــ

                                                           
 أ    العلمان واحللام. - 11
 .احللم املنسوبل إ  أمري املؤمنني  301ص 20  و رس النها  ج33ص 2كنز الفوائد  ج  - 11
 .111سور  البقر    - 10
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السوصييت و تل بعإ زعمائهم  ومل  لن أمىلال هذا احلواد  ا مصر لوحدها   بل كانت ا 
 بقيل البأد اعسأميل أيضاً وذلك نتيجل ملا ذكرناا .

خر ثقاصيـــاً وا تصـــادياً هـــذا مـــا  طـــا النظـــر عمـــا  ر ـــل علـــل االســـتبداد ا مصـــر مـــن التـــأ
واجتماعيـــاً اـــا بقيـــت قثـــارا إ  اليـــوم  وســـتبقل إ  أن يصـــلح اهلل الوضـــا بانتهـــاج املســـلمني 

 .93الصيغل الصحيحل وسلوك الطريق املستقيم

                                                           
اعميان واحلريل والرصاا والسأم( و)الفق   اريق النجـا ( و)السـبيل ا  اعـا  املسـلمني(  راجا كتاب )الصياغل اوديد  لعامل - 11

 و)اارسل التغيري النقاذ املسلمني( و.. من  أليفات االمام املؤل  )دام ظل (.
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10 
 نار اهلل الموقّدة

كــل ذلــك ويلــزم علــل احللــام الــذين حيــاربون العلمــان أن يعلمــوا ويتيقنــوا بــاوزان اعاــي ا 
نار اهلل الموقدة التي تطل  على األفئدةلدنيا  بل اآلخر   أما اآلخر  صـ هذا ا

92 . 
النـــار يعرضـــون صــان املـــؤمن بــاهلل واليـــوم اآلخــر يعتقـــد بــأن وران هـــذا األعمــال املنحرصـــل 

فمــن يعمــل مــن الشــر   ــال  عــا    مثقــال ّذرةصيجتنــل حــىت  91(عليهــا نــّدواً وعشــّياً 
مثقال ذرة شراً يره

94. 
 ــد  ــال أمــري املــؤمنني علــي )عليــ  الســأم( ذات مــري    إين مل احســن إ  أحــد ومل يســ  و 

 إ ي أحد!. 
  يل  يا أمري املؤمنني كي   قول هذا! و د أحسنت كىلرياً  وأسانوا إليك كىلرياً. 

إن أحسـنتم أحسـنتم ألنفسـكم وإن أسـأتم فلهـا ال  أمل  قرؤوا  ولـ  سـبحان   
97  

 إ  نفسي ومل يس  أحد إ ي إالي أن  أسان إ  نفس .  صفين مل أحسن إالي 
كـــأن لـــم يلبثـــوا إالّ ســـاعة مـــن والـــدنيا بالنســـبل إ  اآلخـــر  كمـــا  ـــال القـــرقن احللـــيم  

نهار
لبثنا يوماً أو بعض يو   وأهل القيامل يزعمون  ائلني  96

95 . 
و  ـدر أرلـل حـىت إذا وإذا قمن اعنسان بصدق هذا املقاالت إمياناً بشرائط  مل ينحـرف ولـ

نشـــر باملنا ـــري و ـــر  باملقـــاريإ  و ـــد ذكـــر القـــرقن احللـــيم  صـــل أصـــحاب األخـــدود الـــذين 
 .98أحر وا بالنار ومل ي كوا إمياعم باهلل العزيز احلميد

                                                           
 .1و3سور  اامز    - 12
 .13سور  غاصر   - 13
 .1سور  الزلزلل   - 11
 .1سور  اعسران   - 15
 .15 سور  يون   - 13
 .113سور  املؤمنون   - 11
ســور  الــربوج   ــال  عــا   ) تــل أصــحاب األخــدود( أ  لعــن أصــحاب األخــدود  واألخــدود  ــق ا األر   حيــث اعــم  - 11

  قوا أخاديد وأو دوا صيها النريان وارحوا صيها املؤمنني. راجا  فسري  رب سور  الربوج.
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و ال )علي  السأم(  )ان املؤمن ا د من زبر احلديـد  ان احلديـد اذا ادخـل ا النـار  غـري 
 .99 شر مث  تل مل يتغري  لب (وان املؤمن لو  تل مث ن

 ال فتوى بمحاربة األكراد

 ذات مري  جانين بعإ الضباط من  بل )عبد السأم(  ائلني  أصت إحاربل األكراد. 
  لت  ال أصيت. 

  الوا  إعم يريدون  زئل العراق وأنت  دعو إ  وحد  اعسأم. 
 لوان القوميل.   لت  أنا أدعو للوحد   ت لوان اعسأم  ال الوحد   ت

  الوا  أ  صرق بينهما  
 لــت  إنلــم  ــدعون  فــوق العــرب  وال  عطــون حقــوق األكــراد  وا أ  يــوم أعطيتمــوهم 

 حقو هم بالتساو  كما أمر اعسأم  سأنظر ا األمر. 
  الوا  س س غلي إصرارك علل عدم الفتوس. 
 … لت  وس ون غلي إصراركم حملاربل األكراد

حيث  تل )عارف( و فر ت العـراق إ  اليـوم  إعـم وإن ضـغطوا علـيي غايـل نعم رأوا ذلك 
الضغ  حىت صادروا وباعوا سجادات صأ نا امللتوب عليها أن  و   لصأ  صأن  ا املزاد 
العلــين  للــنهم رأوا أســون اــا رأيــت  ومل ا صــد اــا ذكر ــ  إالي  ــاهداً للــزوم االســتقامل ا اريــق 

والعاقبة للمتقينا املتقني أخرياً   ال  عا   اهلل سبحان   واهلل م
355. 

 و ال الشاعر  
ــــــــــــدنيا عواقبهــــــــــــا   للمتقــــــــــــين مــــــــــــن ال

 
وإن تعجــــــل فيهـــــــا الظـــــــالم اآلثـــــــم  

 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقم
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 خاتمة

 
وهذا قخر ما أردنـا إيـرادا ا هـذا اللتـاب ونسـأل اهلل  عـا  أن يهـد  احللـام إ  مـا صيـ  

 الصواب  إن  مسيا جميل.
العز  عما يصفون وسأم علل املرسلني واحلمد هلل رب العاملني  وصـلل  سبحان ربيك ربي 

 اهلل علل حممد وقل  الطيبني الطاهرين .
 

 قم المقدسة 
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 محمد الشيرازي 
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