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 كلمة الناشر 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

لقــد ســنلت القــوانني لرــي اــولر احليــان الســعيدن لقنســام واــنظم م  ــان األمــم مــ  بعضــها 
 األيدلوجيات اليت حيملها املقننلوم.  اآلخر، ولرن القوانني  د اختلفت ابعاً الخت ف

ومــا نــراي اليـــوم مــن الظلــم والصـــرام واالحترــار وهيمنـــة بعــل املســتبدين هـــو نتي ــة الـــك 
 القوانني الوضعية النا صة واملنحرلة عن خط سعادن اإلنسام.. 

ل بــد للمقــنلن إماً مــن إحالــة كاملــة برــل الوســاتل والطــرق الــيت اقــود البشــرية إىل ســاحل 
 ن واألمام.الن ا

واهلل سبحانه واعاىل الذي خلق اإلنسام وما حييط به مـن املوجـودات هـو املهـيمن واملقـنن 
الوحيـــد الـــذي يســـتطي  أم يشـــرلم للبشـــرية القـــوانني الـــيت اقودهـــا إىل ا ـــري والصـــ     أمـــور 

 حياهتا ومعاشها و معادها.
قــر م الرــري مهيمنــاً علــ  لــذلك جــاد الــدين اإلســ مي خااــاً للــديانات الســماوية ونــزل ال

الرتـــل الســـماوية وليقـــود اإلنســـانية إىل ســـللم الترامـــل ويعـــرا رـــا إىل  ـــاد الفضـــيلة واحلريـــة 
 واألخون واألمة الواحدن.. 

ولري اتطور الب د اإلس مية وازدهر البد هلا من االلتزام والتمسـك بـالقر م الرـري وسـنة 
واألتمــة املعصــومني )علــيهم الســ م( ولــذلك  ـــال  النــا األكــرم )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم(

 . 3اإلمام علي )عليه الس م(: )اهلل اهلل   القر م ال يسبقرم بالعمل به غريكم(
ولرننا اليوم نرى األمة اإلس مية شعوباً وحراماً  د ابتعدت عـن القـر م، بـل أخـذ بعـل 

 رض واألموال دوم الناس.. احلرام حيارب القر م   احرامه ليظلم ويستبد ويستأثر باأل
والســـــر   ملـــــك ام القـــــر م يـــــدعو إىل احلريـــــة والشـــــورى والوحـــــدن وال يـــــدعو هـــــو االل إىل 
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 االستبداد والتفر ة والتناحر، ولري يسيطر عل  األمة وينهل ثرواهتا ومقدارهتا. 
 م ولرن احلرام ال يعلموم ام القر م ال يريد االل خريهم وخري الشـعوب، للـو عملـوا بـالقر 

 لفازوا بالدنيا واآلخرن. 
و  اجلانــل اآلخــر نــرى بعــل الــدول الغربيــة الــيت ال اــت إىل القــر م بصــلة  ــد اســرت 
ببعل اعاليمه النريلن، لنراها اليوم ازدهرت واطورت عل  نقيل الب د اإلس مية اليت اراجعت 

 وادهورت.
األعلــ   يــة اهلل العظمــ   ( ملؤلفــه املرجــ  الــدييلمــاذا يحــاربون القــرآن؟وهــذا الرتــاب )

الســيد دمــد احلســيي الشــريازي )دام تلــه(  ــد انــاول األســباب الــيت أدت بأعــداد اإلســ م إىل 
داربة القر م، ودعا املسلمني شعوباً وحراماً إىل الرجوم للقر م الرـري ألنـه القـانوم والدسـتور 

 الوحيد الذي يؤمن للبشرية سبل الر ي والتطور والن ا .
ام هلذا املوضوم من أمهية  منا بطبـ  الرتـاب سـاتلني املـوىل عزوجـل أم لمـ  كلمـة وملا ك

 املسلمني حتت راية القر م الرري انه  ي  الدعاد.
 مؤسسة الرسول األعظم )ص( للتحقيق والنشر

 بيروت لبنان
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 المقدمة
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 الطيبني الطاهرين. احلمد هلل رب العاملني وصل  اهلل عل  دمد و له
اســم هـذا الرتــاب الـذي بــني يــديك، وكلمـة )حيــاربوم( اشــمل  )لمـاذا يحــاربون القــرآن(

املسـلمني وغــري املســلمني، لرــل حيــارب القــر م مـن جهــة ويعارضــه مــن منطلــق ويســتدل  نطــق 
ه مـا، واجلـام  بـني هـؤالد هـو الترالـل علـ  الـدنيا وعـدم اإلاـام بـاهلل واليـوم اآلخـر،  ـال )عليـ

 . 2الس م(: )الناس عبيد الدنيا والدين لعق عل  ألسنتهم(
نسوا اهلل فأنسـامم و د نسوا رذي احملاربة أنفسهم وخسروا حظهم، كما  ال سـبحانه: 

أنفسهم
1 . 

ومــــن أســــباب دــــاربتهم للقــــر م أهنــــم يزعمــــوم زعمــــاً غــــري صــــحي  بــــأم القــــر م  ــــال  
 مصاحلهم. 

اً   ســقوله عــن احلرــم، لــذا حيــارب القــر م حــ  ال لاحلــاكم يظــن أم القــر م يرــوم ســبب
 ينزل عن حرمه. 

والثري يظن أم القر م يبعدي عن ثرواـه ويأخـذ منـه أموالـه، لـذا حيـارب القـر م حـ  حيـال  
 عل  ثرواه.

 والشهوي يظن أم القر م حيول بينه وبني شهوااه، ولذا حيارب القر م ليبق  عل  شهواه. 
 وهرذا.. و هللم جرلاً. 

لر ا يروم حاهلم حال من حيارب الطبيل الذي يريـد إجـراد عمليـة جراحيـة لـه، والعمليـة 
اؤميــه، بينمــا حتــول بينــه وبــني مواــه، واعطيــه صــحة لويلــة وهنــاًد   احليــان، ولــو عقــل وافرــر 
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الستقبل الطبيـل مرحبـاً وصـرف ألجلـه كـل غـال ورخـيا،  ـال النـا عيسـ  )عليـه السـ م(: 
 . 4ن والعامل لبيل الدين لإما رأيتم الطبيل لر الداد إىل نفسه لاهتموي()الدنيا داد الدي

و د رأى اجلمي  أم الغرب ملا عمل ببعل اعاليم القـر م الرـري مـن: الشـورى واحلريـة ومـا 
أشــبه ملــك، اقــدم ملــك التقــدم اهلاتــل، و ــد  ــال علــي )عليــه الســ م(: )اهلل اهلل   القــر م ال 

 أي غري املسلمني. 7كم(يسبقنرم بالعمل به غري 
وإين أمكر جيداً أنه  د مض  نصـ   ـرم اقريبـاً علـ  الغـرب وهـو   حالـة مـن االسـتقرار 
واهلــدود، وملــك لعملهــم بــبعل أحرــام القــر م، ولــو عملــوا برــل القــر م لرانــت ب دهــم جنــة 

 عدم. 
ونبـذوي  بينما و   املسلموم   أكثر املشاكل وأكربها منـذ نصـ   ـرم حيـك اركـوا القـر م

 . 6وراد تهورهم
ولما جاءمم رسول من اهلل مصدق لما معهـم نبـف فريـق مـن الـفين او ـوا  ال اعاىل: 

الكتاب كتاب اهلل وراء ظهورمم كأنهم اليعلمون
5 . 

نســأل اهلل اعــاىل أم يولقنــا ليعــاً للعمــل بــالقر م الرــري، مســلمني وغــري مســلمني، لترــوم 
 من كثرن املشاكل، واهلل املستعام.الدنيا جنة عدم وان و عن حاهلا 

  م املقدسة
 هـ1111/ لادى الثانية /  2

 دمد الشريازي
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 الشورى

 
 القر م الرري مكر )الشورى(   عدن  يات كراة وأكد عليها. 

وأمرمم شورى بينهم ال سبحانه: 
8 . 

ــر الرســول )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم( بالشــورى واالستشــارن مــ  أ صــحابه لقــال كمــا أِم 
وشــــاورمم فــــ  األمــــراعــــاىل: 

مــــ  إنــــه )صــــل  اهلل عليــــه و لــــه وســــلم( معصــــوم ومســــدد  9
وما ينطق عن الهوى إن مو إالّ وح  يوحىبالوحي، ح   ال سبحانه: 

35 . 
يريــدوم االســتبداد ل كــوا هــذي اآليــات مــن القــر م الرــري، لأصــبحوا غــار ني    33لرــنهم
 املشاكل. 

أخــذوا بالشــورى ـ ولــو نســبيًا ـ وأوجــدوا األحــزاب احلــرن واملؤسســات  وأمــال الغربيــوم لقــد
الدستورية واالنتخابات احلـرن   كـل أربـ  سـنوات أو مـا أشـبه ملـك، ولـذا اسـتقامت ب دهـم، 
وأخــــذ يــــأم إىل احلرــــم األلضــــل لاأللضــــل   نظــــرهم، وملــــك نتي ــــة ملمارســــتهم الداقراليــــة 

 . 32والشورى واركهم ل ستبداد النسا
ولرـــن املســـلمني والـــب د اإلســـ مية وحرامهـــا لمشـــغولوم باالســـتبداد، لاحلـــاكم يـــأم إىل 
احلرــــم إملــــا بــــاالنق ب العســــرري أو بالوراثــــة أو مــــا أشــــبه،   يلتصــــق بــــاحلرم مــــدن حيااــــه، 
وأحياناً يعنيل احلرم ملن بعدي من وارث أو ما أشبه، ل  شورى وال اعددية وال انتخابات حرن 

صحي  وال.. وال.. ولذا أخـذت ب دنـا بالتـدهور، وأخـذ يـأم إىل احلرـم  ـرور الـزمن باملعىن ال
 األسود لاألسود.
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إم الرســــول األعظــــم )صــــل  اهلل عليــــه و لــــه وســــلم( مــــ  أنــــه معصــــوم وكــــام أعقــــل النــــاس 
ومتصً  بالوحي، كام يستشري ح    األمور العرلية والشخصية لريـ  بـاألمور املهمـة والـيت 

يـــ ، لبعـــد ولـــات خدلـــة )عليهـــا الســـ م( استشـــار امـــرأن   مســـألة زواجـــه وأنـــه  ـــن اعـــم اجلم
 يتزوا )صل  اهلل عليه و له وسلم(. 

وبتتبـــ   ليـــل واســـتقراد نـــا ا وجـــدت أم التـــاري  اثبـــت االستشـــارن مـــن الرســـول األعظـــم 
م( كــام )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم(   رانيــة عشــر موضــعاً، لإنــه )صــل  اهلل عليــه و لــه وســل

 يستشري ح  النساد.
اخذوا بالقر م ولو بعضاً، و  ملك البعل رجحت كفتهم علينا، لإم القر م  31نعم إهنم

ومن لم يجعل اهلل له نوراً فما له من نورنور يضيد من أخذ به 
34 . 

لإم النور   لرق احليان املظلمة ليس بالنور املادي، بل النور املعنوي، كما  ال سـبحانه: 
نزلنا اليكم نوراوأ ًً37 . 

وال ع ا للمسلمني   هذا األمر إالل باألخذ بالشورى عل  املوازين الشرعية، و د مكرنـا 
زهــاد )مـأم( روايــة، باإلضــالة إىل اآليـات الرراــة، لإهنــا  36)الشــورى فــ  ا(ســ  (  كتـاب 

 . 35ابني لزوم األخذ  بدد الشورى كما ابني ساتر خصوصياهتا
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 األخوة

 
ــــال ســــبحانه:  إنمــــا المؤمنــــون القــــر م الرــــري مكــــر )األخــــون( وأكــــد عليهــــا، حيــــك  

أخوة
38 . 

و ـــد لبـــقل رســـول اإلســـ م )صـــل  اهلل عليـــه و لـــه وســـلم( األخـــون بـــني املســـلمني األواتـــل 
مراني، مرن   مرـة املررمـة، ومـرن   املدينـة املنـورن، لصـار العـريب والفارسـي والرومـي واحلبشـي 

 رت النساد أخوات. إخون، كما صا
ومعىن األخون: أم ال يتميز أحدهم عن اآلخر   جنسية أو لوم أو لغة أو غري ملك من 
الفـــوارق، حـــ  صـــار يعطـــي أحـــدهم بنتـــه لنخـــر، ويأخـــذ منـــه البنـــت ويشـــاركه   كســـل أو 

 جتارن، وال يهم أم كام أصله شريفاً أو وضيعاً، عاملاً أو جاهً ، غنياً أو لقرياً. 
صــــة اإلمــــام الســــ اد )عليــــه الســــ م( وزواجــــه املــــذكورن   كتــــاب )وســــاتل الشــــيعة( و   

وغريي، شاهد عل  ملك، وكذلك    صة اـزويج جـويرب بـأمر رسـول اهلل )صـل  اهلل عليـه و لـه 
 . 39وسلم(

لرــــن أعــــداد القــــر م يريــــدوم عــــدم األخــــون، ل علــــوا احلــــدود اجلغراليــــة، لرــــل واحــــد مــــن 
املصـــطنعة  ـــد ارـــوم لـــه بعـــل املزايـــا وغـــريي أجنـــا، ال حيـــق لـــه أيل املســـلمني   هـــذي احلـــدود 

شيئ، لهـذا ألغـاين وماك ايـراين، وهـذا عرا ـي وماك باكسـتاين، وهـذا مصـري وماك إندونيسـي، 
 . 25و هذا سوري وماك اركي، وهرذا
                                                           

 .11سورن احل رات:  - 11
بـن لبيـد بنتـه الـدلفاد، لتزوجهـا. راجـ  حيك أمر رسول اهلل )صل  اهلل عليه و له وسلم( جوبري ام  طل من زيـاد - 11

 .11  1ب  111ص 22حبار األنوار ا 
: )اوضــحت االحصــاتيات الصــادرن  1111/ 12/ 2بتــاري   11ص 112و ــد مكــرت جملــة )ا لــة(   عــددها  - 21

خلفــني عـن املديريــة العامــة لل ـوازات   الســعودية ام ا مــوم الرلــي للـذين اــت معاجلــة حـالتهم وأوضــاعهم مــن املت
وخمالفي أنظمة اال امة والعمل بالسعودية ضمن احلملة اليت اعلنها وأشرف عليهـا وزيـر الداخليـة، والـيت حتمـل شـعار 

 (.1122115)معاً ضد خمالفي انظمة اإل امة والعمل( بلغ )
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وإمنا اركوا )األخون( ألهنم يريدوم االستبداد والسيطرن علـ  الشـعوب لفر ـوا بيـنهم وجعلـوا 
يــا أيّهــا النــاس إنــاّ خلقنــاكم مــن ذكــر المتيـاز، وال يهمهــم  ــوانني القــر م إم  ـال ســبحانه: ا

وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إّن أكرمكم عند اهلل أ قاكم
23 . 

أمـــال اإلســـ م لــــ  يعـــ ف رـــذي ا صوصــــيات لغـــري املســـلم   ــــرد أم يســـلم يرـــوم أخــــاً 
صـــام، كمـــا نـــراي   اـــاري  رســـول اهلل )صـــل  اهلل عليـــه و لـــه للمســـلمني بـــ  زيـــادن عـــنهم أو نق

وســلم(، ليــوم أســلمت صــفيلة اليهوديــة، واــزوا منهــا رســول اهلل )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم( 
 صارت )أم املؤمنني( وكام يدخل عليها كبار املسلمني  اتلني: الس م عليك يا أم املؤمنني!.

نسام وإنسام ليست   ب د اإلس م لحسل بل هذا وتاهرن عدم األخون والتفر ة بني إ
  الـب د غـري اإلســ مية أيضـاً، وهــو مـن النقـاط الســلبية عنـدهم، لــ ى أحـدهم   أمريرــا أو 
بريطانيـا أو لرنســا أو ســاتر بــ د الغـرب حيــتف  بأصــله، والــذي لــيس مـن أهــل الــب د، لــيس لــه 

ســـنوات حيـــددها القـــانوم الـــذي حـــق مـــن حقـــو هم وال عليـــه واجـــل مـــن واجبـــاهتم، إالل بعـــد 
 وضعوي بأنفسهم. 

وكــم هلــذا القــانوم مــن مــوس بشــرية، وامتيــازات عنصــرية، وحرمانــات اجتماعيــة وسياســية 
 وغريها.

                                                           
 .13سورن احل رات:  - 21
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3 
 الحرية

 
ــد علــ  احلريــات،  ــال اهلل اعــاىل   وصــ  النــا )صــل  اهلل عليــه و لــه  القــر م الرــري أكل

مكتوباً عندمم ف  التوراة وا(نجيـل يـأمرمم الرسول النب  األم  الفي يجدونه وسلم(: 
بالمعروف وينهامم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحّر  عليهم الخبائث ويضـ  عـنهم 

إصرمم واألغ ل الت  كانت عليهم
22. 

وهرذا أكلد اإلسـ م علـ  حريـة اإلنسـام    خـر هـذي اآليـة املباركـة ووصـ  نبيـه )صـل  
ن حريـــات اإلنســـام ويضـــ  عنـــه إصـــري وأغ لـــه و يـــودي، لـــإم اهلل عليـــه و لـــه وســـلم( بأنـــه يضـــم

 اإلنسام يقيدي أمرام: 
 القوانني احلرومية، وهي األغ ل اليت اروم عليه. األول: 
ــان : العــرف االجتمــاعي  وازينــه غــري الصــحيحة   النرــا  والطــ ق والــوالدن واملــوت  الث

 وأل  شيد وشيد. 
بــني هــذين األمــرين، ولرــن اإلســ م ببيانــه هنــج للــو لرــر كــل إنســام ر ى نفســه مغلــوالً 

الصــحي  للحيــان ولقنســام يضــ  عنــه اإلصــر واألغــ ل، ويضــمن لــه كالــة احلريــات املشــروعة، 
ومكرنــا للــة مــن احلريــات 21و ــد أملعنــا إىل للــة مــن ملــك   كتــاب )الفقــه: اآلداب والســنن(

 . 24اإلس مية   كتاب )الفقه: احلريات(
زراعــة والت ــارن، والســفر واإل امــة، والعمــارن والبنــاد، والتــألي  والرتابــة، للقنســام حريــة ال

والزواا واملعاشرن، وأل  حرية وحرية..   خمتل  ا االت السياسية واال تصادية واالجتماعيـة 
 والثقالية وغريها.

                                                           
 .151سورن األعراف:  - 22
 كتاب اآلداب السنن.  11 -11موسوعة الفقه ا - 23
صـفحة مـن احل ـم الربـري، و ـد لبعتـه مؤسسـة الفرـر االسـ مي، بـريوت لبنـام، عـام  325يق  هذا الرتـاب    - 21

 م. وراج  أيضا كتاب )الصياغة اجلديدن( لقمام املؤل  )دام تله(.1111هـ  1111
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حـدد وجادت القوانني غري اإلس مية ـ سواد   ب د اإلس م أو الـب د غـري اإلسـ مية ـ لت
مـن نشـاط اإلنسـام، وجتعلـه    فـا مـن القـوانني الوضـعية، حـ  أم اإلنسـام   بعـل بــ د 

، ولــو ا تنــاهن شــخا يلــزم عليــه أم يــدل  غرامــة 27الغــرب ونــوم مــن ا تنــاد الــدواجن   بيتــه
نقديــــة علــــ  ملــــك، لــــإهنم حيــــك أرادوا إثبــــات شخصــــيتهم حــــ  يقولــــوا: ).ــــن(! وملــــا أرادوا 

ر الثـــرون، وحيـــك أرادوا هنـــل أمـــوال النـــاس بالبالـــل حتـــت أ ـــاد وأ ـــاد، الســـيطرن علـــ  مصـــاد
حـــددلوا كـــلل الـــك احلريـــات.. لالزراعـــة بإجـــازن، والعمـــارن بضـــريبة، والســـفر بتأشـــرين، واإل امـــة 

 برخصة، وهرذا وهللم جراً.
ــــ د اإلســــ م  ــــات اربــــت   ب ــــ د اإلســــ م إم احلري ــــ د اإلســــ م وغــــري ب والفــــرق بــــني ب

د والديرتااوريـــة و  اكثـــر جمــاالت احليـــان، أمـــا   غـــري بــ د اإلســـ م لتربـــت باســـم باالســتبدا
الداقرالية!، واحلاصل أم   ب د اإلس م كبت وسلل إرادن، و  بـ د الغـرب كبـت بـإرادن، 
حيك يزعموم أمل الربت بإرادن الناس أنفسهم ل  دذور، بينما هذا الربت واالستبداد ليس 

 اجلاترن واإلع م املضلل وكله حتت غطاد الداقرالية.  إالل بالقوانني
لــال زم العمــل باحلريــات اإلســ مية إلنقــام الــب د اإلســ مية وغريهــا، و ــد مكرنــا   بعــل  

 . 26كتبنا أم احلريات اإلس مية اكثر برثري من احلريات   الغرب

                                                           
 كما هو القانوم   بريطانيا.  - 25
 راج  كتاب )الصياغة اجلديدن( لقمام املؤل  )دام تله(. - 22
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1 
 األّمة الواحدة

 
إن مفه أمتكم أمة واحدةاىل: القر م الرري أمر باألمة الواحدن،  ال اع

25 . 
 وهرذا أراد اهلل للبشرية أم اروم أملة واحدن كما هلا رب واحد. 

أما احلـدود اجلغراليـة بـني بـ د اإلسـ م لهـي مـن صـن  )لـورانس اإلنرليـزي( وملـك لتفر ـة 
إمنـا املسلمني، وليسهل عليهم السيطرن عل  الب د اإلس مية، لهي خمالفة لقسـ م والقـر م، و 

أرادهــا املســتعمر لقاعــدن )لــرلق اســد(، وأرادهــا احلرــام العمــ د ألم   ملــك غــرورهم ولريقــة 
 لنهبهم الثروات وحف  العمالة.

إين امكـــــر جيـــــداً أمل الشـــــخا كـــــام يـــــأم مـــــن  ـــــم املقدســـــة إىل كـــــرب د املشـــــرلة بتســـــعة 
كـذلك لصـارت   ،   ارافعت األجور لصارت األجرن مخسـة عشـر اومانـاً،   ارافعـت28اوامني

عشـــرين اومانـــاً، واليـــوم جعلوهـــا ربـــ  مليـــوم اومـــام، والســـماد  ـــاد، واألرض أرض، واملســـالة 
نفس املسالة، واملزار نفس املزار، والزاتر نفـس الزاتـر ـ   كونـه إنسـاناً معتقـداً بالزيـارن ـ لمـا هـو 

 الفارق؟. 
 أليس هو لم  املستعمر، وجهل احلاكم وإراداه املال؟.

 انوم الضريبة عل  كل مسـالر يـأم  29ر انه  بل ستني سنة وض  البهلوي األولكما أمك
 15من إيـرام إىل العـراق، والضـريبة كانـت علـ  املسـالر وأهلـه ـ ولـو كـانوا عشـرن ـ مخسـة  رانـات

وكــام يِعطــ  للزاتــر ور ــة ليهــا ا ــه واســم أهلــه، وكــام الرثــري اليأخــذوم هــذي الور ــة اســتهزاًد، 

                                                           
 .12سورن األنبياد:  - 21
 كل اومام يعادل عشر رياالت إيرانية. واآلم الدوالر الواحد يعادل اكثر من سبعة  الف لاير إيراين!.  - 21
م( 1111ـ  1125هـ / 1351ـ  1313م( شاي إيرام )1111ـ  1111هـ / 1323ـ  1215رضا خام رلوي ) - 21

م. اضـطر 1125ر احلاكمة وأعلـن نفسـه شـاهاً علـ  إيـرام عـام ضابط من ضباط اجليش االيراين، الا  بأسرن  اجا
 إىل التنازل عن العرش البنه دمد رضا رلوي.

 والقرام: لاير واحد. - 31
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 : 13ما مضمونهح   ال شاعرهم 
  د دلعنا ألجل السفر مخسة  رانات تلماً وعدواناً.. 

 لما عدا وا بدا ؟
نعـــم غـــريل االســـتعمار واالســـتثمار أمتنـــا ولر لـــوا املســـلمني، و ـــد وصـــلوا إىل مـــا أرادوا، لقـــد 

 وحلدوا ب دهم )أوروبا( مات سبعماتة مليوم، و سموا ب دنا مات ألفي مليوم. 
 12د اإلس مية ونروم أمة واحدن وملك ورن، لـ)غاندي( املشهورلي ل أم نوحلد الب 

ـــد بـــ د اهلنـــد مات ث راتـــة دولـــة اســـتعمارية، ومات األديـــام الرثـــرين بعـــد مـــا اســــلط … وحل
 اإلنرليز عليها.

والر م   هـذا البـاب و  كـل األبـواب الـيت مكرناهـا وسـنذكرها لويـل، وإمنـا نرتفـي هنـا 
 ث بعد ملك أمراً، ويرج  املسلموم إىل اإلس م وإىل  وانني القر م. باالملام، لعلل اهلل حيد

بـل الــ زم رجـوم البشــر إىل مـوازين اإلســ م واعـاليم القــر م حـ  وإم مل يرونــوا مســلمني، 
لمــــا معــــىن احلــــدود اجلغراليــــة بــــني اإلنســــام واإلنســــام اآلخــــر، ولــــا ليســــت حــــ  بــــني احليــــوام 

 شرات والسبام وغريها ؟.واحليوام، كاأل اك والطيور واحل

                                                           
 بنج صاحل  ر م به بتذكري جي  رض يب وجه را أدا كردي - 31
اـا ـ أي الـنفس م( الزعيم السياسي والروحي اهلندي. لقـل بــ املاها1111-1121هـ / 1321-1215غاندي ) - 32

الربــرين ـ نــادى بــال عن  واملقاومــة الســلبية، وعمــل علــ  حتريــر اهلنــد مــن نــري االســتعمار الربيطــاين، ودعــ  اىل إزالــة 
احلــواجز بــني الطبقــات االجتماعيــة واىل الوحــدن بــني اهلنــدوس واملســلمني والســي .. اشــهر  ثــاري: ســرياه الذاايــة الــيت 

 هـ،  تله هندوس متعصل.1315م / 1121 دعاها )جتاريب م  احلقيقة( عام
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 لكم رؤوس أموالكم

 
القر م الرري بنيل أسس اال تصاد الصحي ، لقد جعل اهلل اعاىل لقنسام رأس ماله،  ال 

لكم رؤوس أموالكم ال َ ظلمون وال ُ ظلمونسبحانه: 
11 . 

ـــي  وهـــذا هـــو نتي ـــة ســـعي اإلنســـام أو مـــا أشـــبه ســـعيه كـــاإلرث،  ـــال اعـــاىل:  وأن ل
ثم يجزاه الجزاء األوفى وأن سعيه سوف يرى  ن إالّ ما سعى لإلنسا

14 . 
ال  أكلوا الربا أضعافاً مضاعفةو ال سبحانه: 

17 . 
ــــاد،  لــــإم لبيعــــة الربــــا أم يتضــــاع  ويتضــــاع ، حــــ  لعــــل أحــــد الطــــرلني أغــــىن األغني
 والطرف اآلخر ألقر الفقراد، وملـك لـيس خـ ف القـر م لحسـل بـل خـ ف لطـرن اإلنسـام،

 .16وهذا وا ابتلي اإلنسام به   احلال احلاضر، لبطوم اتخم وبطوم حترم
لرن اإلنسام الطاغي ال يريد إالل أكل حق اآلخرين بالربا ل يرض  برأس ماله، بـل يظظلـم 

 واإلنسام اآلخر يِظلم. 
و د جعل اهلل املضـاربة  انونـاً عـادالً حيـك أم صـاحل املـال لـه احلـق، إم للمـال املدخليـة 

 الرب ، والعامل له احلق إم للعمـل املدخليـة   الـرب  أيضـاً، ويرـوم الـرب  ـ إم كـام ـ بينهمـا  

                                                           
 .211سورن البقرن:  - 33
 .11 -31سورن الن م:  - 31
 .131سورن  ل عمرام:  - 35
مليـوم دوالر  31: )اـدل  ألقـر دول العـامل مبلـغ 1111 /  2/  2بتـاري   11ص  155لفي جملة )ا لة( العـدد  - 32

 يومياً لفواتد هذي القروض(.
مليارات دوالر،  1م: )ديوم هندوراس للبنك الدويل ابلغ 1111/  11/  21ااري   12ص  111و  ا لة العدد 

ال  دوالر يومياً خدمة لذلك الدين.  211مليارات دوالر. وادل  كل دولة حوايل مليونني و2اما نيراراغوا لديوهنا 
 % عل  ملك(.11% من دخل نيراراغوا  دمة ديوهنا. اما هندوراس لتنفق 51ويذهل 
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 . 15حسل املوازين اال تصادية العرلية، من النص  أو الثلك، هلذا أو ماك، أو .و ملك
جلشــ  اإلنســام، وعــدم إاانــه البــاهلل ســبحانه  18ولرــن اليــوم  ــد شــام الربــا   كــل العــامل

خــر لحســـل، بــل باإلنســام  ـــا هــو إنســـام، بــل بنفســه، ألم اإلســـادن اعــود لنفســـه واليــوم اآل
ــا النــاس إنمــا ب ــيكم علــى أنفســكمأيضــاً،  ــال اعــاىل:  ــا أيّه ي

إن  و ــال ســبحانه: 19
أسأ م فلها

. لإم األمر وإم كام  صري املدن   رب  املرايب، لرنه لويل املدن   خسرانه، 45
 . 43بنا اال تصاديةو د مكرنا افصيله   بعل كت

لــإم الربــا، والســ  ، والت مــل، وزيــادن املــوتفني، أربعــة أمــور أورثــت العــامل هــذي املشــاكل 
، وال عــ ا هلــا إالل بــالرجوم إىل ســنن اهلل اعــاىل، لإنــك 42الـيت حتــريت ليهــا حــ  أولــوا األلبــاب

 ً لن  جد لسّنة اهلل  بدي ً ولن  جد لسّنة اهلل  حوي
41. 

                                                           
كتــاب املضـاربة وكتـاب )اال تصـاد بــني املشـاكل واحللـول( لقمـام املؤلــ  )دام   51ـ  53راجـ  موسـوعة الفقـه ا  - 31

 تله(.
 كما مكرنا بعل اإلحصادات   ملك.  - 31
 .23سورن يونس:  - 31
 .1سورن اإلسراد:  - 11
ــــاب )اال تصــــاد( وكتــــاب )حملــــة عــــن البنــــك االســــ   111 -111راجــــ  موســــوعة الفقــــه ا  - 11 مي( و)اال تصــــاد كت

اإلســ مي املقــارم( و)الرســل النزيــه( و)اال تصــاد اإلســ مي   ســطور( و)اال تصــاد اإلســ مي   مخســني ســؤااًل 
 لقمام املؤل  )دام تله(.… وجواباً( و

 راج  كتاب )الفقه: لريق الن ان( لقمام املؤل  )دام تله(. - 12
 .13سورن لالر:  - 13
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  ولمن عّمرمااألرض اهلل

 
ــــد علــــ  أم اهلل اعــــاىل خلــــق ل نســــام االرض ومــــا ليهــــا، حيــــك  ــــال  القــــر م الرــــري أكل

مو الفي خلق لكم ما ف  األرض جميعاً سبحانه: 
44. 

و ال رسول اهلل )صل  اهلل عليه و له وسلم(: )األرض هلل وملن عملرها( و د  ال سبحانه: 
وما ينطق عن الهوى إن مو إالّ وح  يوحى

47 . 
وهرذا كام حال املسلمني، للـم ارـن )أزمـة السـرن(، وإين امكـر  بـل سـتني سـنة حينمـا 
عمــرت دلتــام   الن ــ  األشــرف ومهــا: )اجلبــل( و)اجلديــدن( حيــك مل يرــن لــ رض رــن، 
لهي كاملاد واهلواد واحلرل والربد، يسـتفيد منهـا اجلميـ  بقـدر إراداـه بشـرط عـدم مزامحـة اآلخـرين 

 م. واستغ ل حقه
وكـــذلك عمـــرت دلـــة )الســـعدية(   كـــرب د املقدســـة بـــ  رـــن، أليســـت األرض هلل وملـــن 

 عمرلها؟ 
لــاألرض كانـــت مباحـــة ملـــن عمرهــا، مـــن دوم حاجـــة إىل رخصـــة مــن الدولـــة ومـــا أشـــبه.. 

 وكام البستام ونصل الرح  وما إىل ملك جماناً، ح  أم القرب مل يرن له رن.
لذي بينله القر م الرري وعمل بـه رسـول اهلل )صـل  اهلل عليـه وهذا هو القانوم اإلس مي ا

و لـــه وســـلم( وأمـــري املـــؤمنني )عليـــه الســـ م( لانـــه ورد أم عليـــاً )عليـــه الســـ م( بـــىن   الرولـــة 
 دكاكني وأعطاها للناس جماناً، ح  ال يغل  رن البضات . 
 و ال )عليه الس م(: ما من شخا إالل وأعطيته داراً. 

ــــ ــــل مل ــــة املنــــورن: )األرض هلل و ب ــــه وســــلم(   املدين ك  ــــال الرســــول )صــــل  اهلل عليــــه و ل
 ولرسوله،   اهنا لرم مي أيها املسلموم(.

و ال )صل  اهلل عليه و له وسـلم(: )مواـام األرض هلل ورسـوله لمـن أحـا منهـا شـي اً لهـو 
                                                           

 .21سورن البقرن:  - 11
 .1و3سورن الن م:  - 15
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 . 46له(
هي لرم مي لمن أحا و ال )صل  اهلل عليه و له وسلم(: )عادي االرض هلل ورسوله   

 . 45مواااً لهي له(
بينمــا كانـــت األرض   بـــ د لـــارس والــروم  بـــل اإلســـ م للدولـــة، وكــانوا  ـــد ضـــيقوا علـــ  
الناس، كتضييق احلرام   يومنا هـذا علـ  الشـعل   األرض، مسـلمني وغـري مسـلمني، ولـذا 

قـرب(! ولـيس ملـك إالل اسم  باسم )أزمـة السـرن( واراهـا بـأم عينيـك، لصـاروا يبيعـوم حـ  )ال
 مل  غرورهم بإرادن السيطرن من ناحية، وم  جيورم بترديسهم املال من ناحية ثانية. 

ولــو رجعنــا إىل القــر م احلرــيم، وإىل اإلنســانية  ــا هــي هــي أي بفطرهتــا ال .لــت املشــرلة 
 ًوكان أمر اهلل قدراً مقدورا

48. 

                                                           
 .21113  1ب  111ص 11مستدرك الوساتل ا - 12
 .21112  1ب 112ص 11مستدرك الوساتل ا - 11
 .31سورن األحزاب:  - 11
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 اليسر.. ال العسر

 
يريـد اهلل بكـم اليسـر وال ل  اليسر ويرلل العسر،  ال سـبحانه: القر م الرري يؤكد ع

يريد بكم العسر
49 . 

ولعــل وجــه اقــدي اليســر   اآليــة املباركــة للتأكيــد علــ  أمهيتــه وحــ  ال يبقــ  بعــدي ا ــال 
للعســر، وال للتوســط بــني األمــرين، للمــا كــام الرــ م لبيــام اليســر كــام مــا ســيق الرــ م لبيانــه 

، وإم أمرــــن أم يقــــال: ال يريــــد برــــم العســــر وال 75ملــــذكور   علــــم الب غــــةمقــــدم، حســــل ا
 التوسط بينهما وإمنا يريد برم اليسر. 

و  احلديك عن رسول اهلل )صل  اهلل عليه و له وسلم( )يسلروا وال اعسلروا(
73 . 

وهذا جار   كـل شـؤوم اإلنسـام مـن والداـه اىل مواـه، ومـا يسـتلزم االنسـام مـن كـل أمـر 
 ط به، لام اليسر يفت  ا ال للتقدم كما يفت   لا اً جديدن أمام اإلنسام. مراب

 ومن مصاديق اليسر البسالة. 
لام البسالة   احليان من أكرب الـدروس الـيت بينلهـا اإلسـ م ورسـوله )صـل  اهلل عليـه و لـه 

 . 72( ملكوسلم(  والً وعمً ، بل جند   أحوال النا موس  والنا عيس  )عليهما الس م
لام اإلنسام ليس له و تام وال ماالم، لإمـا أم يصـرف كـل و تـه ومالـه   شـأم نفسـه أو 

 يقتن  بالضروري أو باملناسل من شأم نفسه ويصرف البا ي للتقدم(.
لذا نشاهد أم رسول اهلل )صل  اهلل عليه و له وسلم( علـ  عظمتـه وهـو رتـيس اسـ  دول  

ولوهلـــا إالل مراعـــني أو ث ثـــة، كمـــا يشـــهد بـــذلك  كــام يعـــيش   غرلـــة لـــيس كـــل مـــن عرضـــها
التاري ، وملك عندما أرادوا الصـ ن علـ  جسـدي الطـاهر حيـك مل يسـتوعل مـن أصـحابه إالل 

                                                           
 .115سورن البقرن:  - 11
 راج  )الب غة( لقمام املؤل  )دام تله(. - 51
 .11112الفصل التاس    العز احلديك  113. وغرر احلرم ص311ص 1غوايل الل ايل ا - 51
 راج  كتاب )القصا احلق( لقمام املؤل  ، وكتاب ) صا األنبياد( للراوندي واجلزاتري. - 52
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 .71عشرن عشرن وا فني
واإلمام أمري املؤمنني علي )عليـه السـ م( كـام كـذلك وهـو حيرـم مخسـني دولـة ولـه ألـ   

 .74. إىل غري ملك اض وأل  وال، للم يض  ح راً عل  ح ر.
أمــــا احلرــــام الــــذين يريــــدوم اجلمــــال واجلــــ ل، واألرــــة والعظمــــة الظاهريــــة، لــــ  حيفظــــوم 
أنفســهم لريــ  بغــريهم، بــل يأخــذوم   التــأخر يومــاً بعــد يــوم لريــ  يتمرنــوم مــن التقــدي 

 والتقدم. 
د لسـنة ولـن  جـوإمنا يفعلوم ملك إلرادهتم الفخفخة واألرة، ولرن سنلة اهلل ال اتغـري، 

اهلل  بدي ً 
77 . 

وهــذا كــام مــن اســباب اــأخر املســلمني هــذا التــأخر املشــني، واقــدم غــريهم ملــك التقــدم 
 املادي اهلاتل.

 البساطة ف  ا(س  
 والبسالة   اإلس م اروم   كل شيد: 

مــن الــزواا، لقــد زولا الرســول )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم( بنتــه ســيدن النســاد  هــر كــام 
، وجهازي أبسط األجهزن ح    ملك الزمام، ومل يرن هلـا إالل 76رمهاً، كما   الرا ث ثني د

 ثوب واحد للعرس وم  ملك بذلته )س م اهلل عليها( ليلة عرسها. 
إىل املــوت، حيــك كانــت اتمثــل البســالة   القــرب ا ــاين، والرفــن البســيط جــداً وــا هــو 

 معروف. 
 دن وغريها.وما  بلهما، من الوال75وما بينهما

 البساطة ف  القضاء
                                                           

 لقمام املؤل  )دام تله(. 2راج  كتاب )وألول مرن   ااري  العامل( ا - 53
 (.راج  كتاب )حرومة الرسول )ص( واالمام امري املؤمنني  - 51
 .22سورن األحزاب:  - 55
وليه: )دمد بن حيا، عن امحد بـن دمـد بـن عيسـ ، عـن ابـن لضـال، عـن ابـن  2  311ص 5اراج  الرا   - 52

برـــري،  ـــال:  عـــت ابـــا عبـــد اهلل )م( يقـــول: زوا رســـول اهلل )ص( لالمـــة )م( علـــ  درم حطميـــة يســـوى ث ثـــني 
 .11  21ب 321ص 1: )يساوي ث ثني درمها(. وراج  ايضاً التهذيل ا1درمها(. و  احلديك 

 ي: بني الزواا واملوت.ا - 51
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وكانــــت البســــالة حــــ    القضــــاد، لقــــاض واحــــد لســــبعة مــــن ا لفــــاد وامللــــوك، لشــــري  
القاضــي كــام مــن زمــام عمــر إىل عثمــام، إىل أمــري املــؤمنني )عليــه الســ م(، إىل معاويـــة، إىل 

ســــتة يزيــــد، إىل مــــروام، إىل عبــــد امللــــك، وهــــو حيرــــم الرولــــة الوســــيعة مات عشــــرن لراســــ ، و 
م يني، كما يظهر من بعل التواري ، وللس للحرم   املس د كما أمري االمام علي )عليه 

 الس م(.
و دكـــة القضـــاد ألمـــري املـــؤمنني علـــي )عليـــه الســـ م(   مســـ د الرولـــة با يــــة إىل اآلم، 

 باإلضالة إىل بيت الطشت. 
 وهرذا كام الرسول )صل  اهلل عليه و له وسلم( حيرم   املس د. 

و د عزل اإلمام علي )عليه الس م( أبا األسود الدتلي من القضـاد، ألم صـواه كـام يعلـو 
 صوت ا صمني. 

وإين أمكر أم  ضاد كرب د املقدسة كام بيد عامل واحـد يقضـي بـني النـاس مـن أول الفقـه 
إىل  خــري، وكــام للــس   بيــت بســيط ويعينــه كاابــه، ولــه خــادم واحــد لقــط، وكــام ملــك ال 

 ز الساعتني  بل الظهر عل  األكثر.يت او 
 الجندية ف  ا(س  

وكانــت اجلنديــة   اإلســ م بســيطة جــداً وليســت جربيــة، لــال زم أم هتيــئ ســاحة مناســبة 
خــارا كــل مدينــة، وملــك للتــدريل العســرري لســاعات مــن النهــار لقــط، نعــم املــدربوم ومــن 

 . 78ا األسلوب   حقل اجلنديةإليهم موتفو الدولة، و د  عت أم بعل الدول يعملوم رذ
 إىل غري ملك من البسالة   كل جوانل احليان. 

هـــــذا واملوتفـــــوم   الدولـــــة اإلســـــ مية أ ـــــل مـــــن القليـــــل كمـــــا مكرنـــــاي   بعـــــل الرتـــــل 
 . 79بتفصيل

                                                           
 كما   الصني وإسراتيل.   - 51
 حتت عنوام: )املوتفوم واإلص   اإلداري(. 11راج  كتاب )إما  ام اإلس م   العراق( ص  - 51
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1 
 النزامة 

ولكن يريد ليطّهركمالقر م الرري أمر بالطهارن والنزاهة  ال سبحانه: 
65. 

 . 63 م(: )ررن التورم النزاهة(و ال علي )عليه الس
 .62و ال )عليه الس م(: )النزاهة من شيم النفوس الطاهرن(

 .61و ال )عليه الس م(: )النزاهة  ية العفة(
والطهـــارن والنظالـــة والنزاهـــة مـــن أهـــم مـــا أمـــر بـــه اإلســـ م  ر نـــاً وســـنة بألفـــا  خمتلفـــة و  

 . 64خمتل  األبواب
ل شـيد وشـيد، ولـو لـ  أمثـال هـذي األلفـا    خمتلـ  إنه أراد نظالة الرو  واجلسـد وكـ
 اآليات والروايات لرانت كثرين جداً.

لالعــامل النزيــه، واحلــاكم النزيــه، والثــري النزيــه، والعابــد النزيــه، واإلنســام النزيــه ومــا اىل ملــك 
، هـو مـا اهـتم القـر م والسـنلة بشـأهنم، و  كـ م اإلمـام )عليـه السـ م(: )مـن كـام مـن الفقهـاد

 . 67صاتناً لنفسه، حالظاً لدينه، خمالفاً عل  هواي، مطيعاً ألمر موالي، لللعوام أم يقللدوي(
 : الصيانة وخمالفة اهلوى. 66لهناك أمرام سلبيام

 وأمرام إلابيام: حف  الدين وإلاعة املوىل. 
لالفقيه النزيه: من حيف  نفسه عن االنزالق، وإما عرضـت لـه هـوى خالفهـا، وحيفـ  دينـه 

 عن اال.راف ويطي  اهلل سبحانه. 
يا داود إناّ هذا بالنسبة إىل العامل، وكذلك بالنسبة إىل احلاكم وما أشبه،  ال سبحانه: 

                                                           
 .2سورن املاتدن:  - 21
 الفصل ا امس   التقوى . 2111احلديك 211غرر احلرم ص - 21
   النزاهة ومدحها.الفصل الثالك  1311احلديك 311غرر احلرم ص - 22
 الفصل الثالك. 1313  311غرر احلرم ص - 23
 راج  كتاب )الفقه: النظالة( ل مام املؤل  )دام تله(.  - 21
 .211احت اا أيب دمد احلسن بن علي العسرري: وافسري اإلمام احلسن العسرري ص 151االحت اا ص - 25
 .الظاهر أم املراد بالسلل واإللاب املفهوم العر  - 22
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جعلناك خليفة ف  األرض فاحكم بين الناس بـالحق وال  تبـ  الهـوى فيضـل  عـن سـبيل 
اهلل

65 . 
 إىل غري ملك وا هو كثري.

هلل ســـبحانه، وهلـــا عوا ـــل حســـنة، والنـــاس ينظـــروم إىل  لالنزاهـــة باإلضـــالة إىل أهنـــا إلاعـــة
النزيــه بنظــرن العــز واإلجــ ل، هــي مواكبــة للرــوم الــذي جعلــه اهلل اعــاىل، حبيــك ي تــم بعضــه 

من كل ش ء موزونبعضاً،  ال سبحانه: 
68. 

فمن يعمل مثقال ّذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ّذرة شراً وأيل وزم ؟.  ال عزوجل: 
وأن لـي  لإلنسـان ر يته مراام: مـرلن   احليـان ومـرلن بعـد املمـات،  ـال سـبحانه: . و 69يره

ثم يجزاه الجزاء األوفى وأن سعيه سوف يرى إالّ ما سعى 
55 . 

أمــا احلرــام الــذين حيــاربوم القــر م لغالبــاً حيــك يتنربــوم لريــق النزاهــة، لــاهنم يت ــاوزوم 
لـيس هلـم، أو زيـادن علـ  مـا هلـم، ولـذا يرـوم حدود اهلل ل  يرتفوم بسيعهم بـل يأخـذوم مـا 

وال  طــ  مــن أغفلنــا قلبــه عــن ذكرنــا وأ بــ  مــواه وكــان امــره أمــرهم لرلــاً،  ــال ســبحانه: 
فرطاً 

 ، اي كالعنل املفرط حيك انفصل عن العنقود، ل  جام  له. 53
 لال زم اطبيق  انوم النزاهة   لي  جماالت احليان.

                                                           
 .22سورن ص:  - 21
 .11سورن احل ر:  - 21
 .1-1سورن الزلزلة:  - 21
 .11-31سورن الن م:  - 11
 .21سورن الره :  - 11
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1 
 حيازة المباحات

 
 م الرــري أجــاز حيــازن املباحــات، و ــد صــر  بــذلك كثــري مــن الروايــات، لرــل مــا ال القــر 

خلق لكممالك له من الناس لهو ملن حازي،  ال اعاىل: 
52 . 

لرل مبا  ال مالك له يروم ملن حازي، بشـرط عـدم التعـدي علـ  حقـوق اآلخـرين، ولـذا 
 ورد: )من حاز ملك(. 

لكموحيك أنه اعاىل  ال: 
ي بدوم مزامحة اآلخرين، بقـدر حقـه وحقهـم، كام معنا  51

 حال ملك حال غرف املدرسة للط ب حيك ال حيق لطالل أم يزاحم حق اآلخرين. 
و ـــد رأيـــت أنـــا   العـــراق هـــذا القـــانوم مطبقـــاً، حيـــك كـــانوا يأخـــذوم مـــن معـــدم امللـــ ، 

كــل شــيد ومعــدم اجلــا، وأ ــاك األهنــار، وأشــ ار الغابــات، وحيوانــات الــرب ولــري الســماد، و 
 نراي اليوم أدخلوي حتت القانوم ومنعوا الناس منه إالل بإجازن وضريبة وما أشبه. 

أما احلرام اليوم لللغرور من ناحية، ومل  جيورم مـن ناحيـة ثانيـة، جعلـوا كـل ملـك حتـت 
القانوم بضراتل كثرين، وإجازات ملتوية، وهرذا اركوا القر م ونبـذوا  ـانوم اإلسـ م الـذي دام 

زمـن الرسـول األعظـم )صـل  اهلل عليـه و لـه وسـلم( إىل  بـل مخسـني عامـاً   العــراق، وإىل منـذ 
و ــد جــاد لتحطــيم اإلســ م، وملــال انتهــت  54 بــل رــانني عامــاً   إيــرام، حيــك حرــم البهلــوي

خسـر أوامري اليت صدرت من املستعمرين أخرجوي برل ملة، وهرذا جازوي بأسـود اجلـزاد، لــ 
الدنيا واآلخرة

57. 

                                                           
 . 21سورن البقرن:  - 12
 . 21سورن البقرن:  - 13
هــ / 1351ـ  1313م( شـاي إيـرام )1111ـ  1111هــ / 1323ـ  1215البهلـوي االول: رضـا خـام رلـوي ) - 11

ط مـن ضـباط اجلـيش االيـراين، الـا  بأسـرن  اجـار احلاكمـة وأعلـن نفسـه شـاهاً علـ  إيـرام م( ضـاب1111ـ  1125
 م. اضطر إىل التنازل عن العرش البنه دمد رضا رلوي. 1125عام 

 .11سورن احلج :  - 15



 

 25 

 55وض   وانني ضدل القاعدن اإلس مية املذكورن 56 و د رأينا كي  أم )عبد الرري  اسم(
ومـــن أعـــرض عـــن إلاعـــة ملواليـــه، لرـــنهم بعـــد ملـــك  تلـــوي أبشـــ   تلـــة، نعـــم  ـــال ســـبحانه: 

ـــه معيشـــة ضـــنكاً  ذكـــري فـــان ل
ـــو  القيامـــة وســـنرى  خـــرهتم حيـــك  ـــال:  58 ونحشـــره ي

أعمى
59 . 

لقـر م وإىل اطبيـق  ـانوم اإلسـ م إما أردنـا احليـان السـعيدن   الـدنيا لال زم أم نرجـ  إىل ا
، لــام الــوعي أول التقــدم، 85واآلخــرن، وال يرــوم ملــك إالل بــالوعي العــام ملليــارين مــن املســلمني

 وما ملك عل  اهلل بعزيز.

                                                           
م( ضابط عرا ي  اد حركة االنق ب ضد النظـام امللرـي 1123ـ 1111هـ / 1312ـ  1332عبد الرري  اسم ) - 12

هـ . انتهج   احلرم هن اً استبدادياً، ثار   عهدي األكراد   1311م / 1151يوليو  11العراق وألا  به     
 هـ.1312م / 1123مشايل الب د، لقي مصرعه   االنق ب الذي  ادي ضدي )عبد الس م عارف( لرباير 

  اعدن )حيازن املباحات(. - 11
 .121سورن له :  - 11
 .121سورن له :  - 11
 .2،111،111،111ادل االحصادات األخرين عل  أم عدد املسلمني بلغ  - 11
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11 
 المهيمن

 
وأنزلنـا ل اعـاىل: القر م الرري يضمن هيمنة املسلمني عل  العامل إما عملـوا بقوانينـه،  ـا
إلي  الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه

83 . 
أهــل الرتــاب غالبـــاً حيــاربوم القــر م، ألنـــه مهــيمن علــ  ســـاتر الرتــل، حيــك أم القـــر م 

ابــن  يــذكر مواضــ  اال.ــراف والتحريــ    كتــبهم زيــادًن ونقصــاً، لــاهنم يقولــوم: )عيســ  
 ، والقر م  ال  كل ملك.81، و)ثالك ث ثة(82ن اهلل(اب اهلل(، و)عزير 

وكذلك غري أهل الرتاب من عبدن األصنام، بل عبلاد كونفوشيوس
، والعمـدن 87، وبوما84

إنّــــا وجــــدنا آباءنــــا علــــى أّمــــة و إنّــــا علــــى آثــــارمم   دلــــيلهم مــــا مكــــري القــــر م احلرــــيم: 
مقتدون

86. 
ل علـــ  كثرهتـــا، ولرـــن الـــ زم التبليـــغ لاإلســـ م هـــو املهمـــني علـــ  ليـــ  األديـــام واملـــذاه

 الصحي .
و د رأيت   كتاب )ثقالة اهلنـد( إم هنـاك عبلـاد البقـر، وعبلـاد املـاد، وعبلـاد الفـارن، وعبلـاد 
احليلة، وعبلاد النار، وعبلاد الشمس، وعبلاد اإلنسام، والثنوية، واملثلثة، واألجناس وهـم اكثـر مـن 

                                                           
 .11سورن املاتدن:  - 11
ـــأفوامهم  ـــال ســـبحانه:  - 12 ـــن اهلل ذلـــ  قـــولهم ب ـــر ابـــن اهلل وقالـــت النصـــارى المســـيف اب وقالـــت اليهـــود عزي

 .31. سورن التوبة:يضامئون قول الفين كفروا من قبل قا لهم اهلل أّنى يؤفكون 
لقد كفر الفين قالوا إن اهلل ثالث وما من الـه إالّ الـه واحـد وإن لـم ينتهـوا عمـا يقولـون ليمسـّن  ال اعاىل:  - 13

 .13. سورن املاتدن:  الفين كفروا منهم عفاب أليم
ق.م( ليلســـوف صـــيي، مؤســـس الرونفوشيوســـية، اعتـــرب أعظـــم معلـــم وليلســـوف ومنظـــر سياســـي  551-111) - 11

اركــت  را ي أثــراً عميقــاً   بعــل حضــارات شــرق  ســيا، و ضــ  الشــطر األكــرب مــن حيااــه   نشــر اللعتــه الصــني، 
 اعاليمة بني حلقة صغرين من مريديه. و د كانت حرمه ح  و ت  ريل نرباساً للصينيني   حياهتم اليومية.

نيبليـــة علـــ  احلـــدود  ق.م( ليلســـوف هنـــدي، مؤســـس الديانـــة البوميـــة، ولـــد   أســـرن 113-523بـــوما، غواامـــا ) - 15
 احلالية من اهلند ونيبال.

 سورن الزخرف. - 12
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 ث راتة مليوم، إىل غري ملك.
ملســـلمني   أول اإلســـ م اشـــتغلوا بنشـــر اإلســـ م، للـــم اـــل  ـــرم إالل وســـيطروا علـــ  إم ا

 أكثر العامل، حرومًة وديناً، وبعد ملك اشتغلوا بأنفسهم، و د  ال أحد زعماد اإلحلاد: 
)يــوم اشــتغل املســلموم بالســماد أاــتهم األرض منقــادن، أمــا حــني اشــتغلوا بــاألرض لــااتهم 

 السماد واألرض(. 
ا كــام املســلم يشــالر املســلم، داري وكســبه، ويطلــق إحــدى زوجتيــه ليتزوجهــا املســلم لبينمــ

مل من مزيد، لرن اليوم ارى من يدعي انه مسلم يقول: 85اآلخر بعد العدلن
88 . 

!، بينما كام   كام له أربعة م يني ثوب  89 و د ورد   التاري  إم )املسترفي باهلل العباسي(
و لــه وســلم( و  عــز  دراــه وحرومتــه إما أعطــ  ثوبــه لفقــري كــام  رســول اهلل )صــل  اهلل عليــه
 يل  عل  نفسه احلصري. 

 . 95كما كام أمري املؤمنني )عليه الس م( كذلك
سبعماتة زوجة!، واد سبعماتة خـوام  93 ويذكر أنه كام للسلطام العثماين )عبد احلميد(

 . 92ل ملك   صري، لرل زوجة وخدمتها خوام، إىل ما هو كثري من أمثا
لرانــت داربــة القــر م وخمالفــة  وانينــه ســبباً   اــأخر املســلمني إىل أم ســقط املســلموم   
العصــر األخــري بســقوط حرــامهم القاجــار والعثمــام وال ارــن ا ــ ص مــن ملــك اال بالعمــل 

 بالقر م الرري.

                                                           
كام كل ملك بعد ما  خ  رسول اهلل )ص( بني املهاجرين واألنصار   املدينة املنورن لاملسلم املهاجر كام يشارك   - 11

 األنصاري   حيااه.
 .31سورن ق:  - 11
م( ومــــدن حرمــــه ســــنة واربعــــة اشــــهر لقــــط 111 -111هـــــ / 331-211احلــــاكم العباســــي الثــــاين والعشــــروم ) - 11

م( وكام مستضعفاً يعوزي العزم، و  أيامه دخل معز الدولـة البـويهي بغـداد وسـرعام 112-111هـ / 332-331)
 ما خلعه عن العرش وجعله   الس ن اىل أم مات.

ة اإلسـ مية   عهـد ( و)احلرومـراج  التفصيل كتاب )أسلوب حرومة الرسول )ص( واإلمـام أمـري املـؤمنني  - 11
 ( لقمام املؤل . أمري املؤمنني 

م( مــن أشــهر الســ لني العثمــانيني، مــدن ســلطنته 1111-1112هـــ / 1332-1251الســلطام عبــد احلميــد ) - 11
م( حرم الب د حرماً استبدادياً متسماً باالرهاب، للخعوي عن العرش عـام 1111-1112هـ / 1213-1321)

 هـ..1321م 1111
   كتاب )موجز عن الدولة العثمانية( لقمام املؤل  )دام تله(.راج - 12
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ل اهلل كيـ  لقد مكـر رسـول اهلل )صـل  اهلل عليـه و لـه وسـلم( الفتنـة يومـاً، لقـالوا: يـا رسـو 
ا ــ ص منهــا،  ــال )صــل  اهلل عليــه و لــه وســلم(: )برتــاب اهلل، ليــه نبــأ مــن كــام  ــبلرم ونبــأ 
من كام بعدكم، وحرم ما كام بينرم، وهو الفصل وليس باهلزل، ما اركه جبار إالل  صـم اهلل 

سـتقيم تهري، ومن للل اهلداية بغري القر م ضل، وهو احلبل املتني والذكر احلريم والصراط امل
وهو الذي ال البس عل  األلسن، وال  لـق مـن كثـرن القـرادن وال اشـب  منـه العلمـاد والانقضـي 

 .91…(ع اتبه
  

                                                           
 .1515  2باب 231ص 1مستدرك الوساتل ا - 13
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 الخا مة

 
وهذا أخر ما أردنا إيرادي   هذا الرتاب، نسأله سبحانه واعاىل أم يولقنا للعمل بالقر م 

 الرري، واحلمد هلل رب العاملني.
فوم وسـ م علـ  املرسـلني واحلمـد هلل رب العـاملني وصـل  سبحام ربك رب العزن عما يص

 اهلل عل  دمد و له الطاهرين.
 

 قم المقّدسة  
 مـ 3439جمادى الثانية /  

 محّمد الشيرازي  
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