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 كلمة الناشر
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...
 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..

 جتماعية اليت نقاسيها مبضض...واملعاانة السياسية واال
 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أمجع...

واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان مفـــاهيم اإلســـالم ومباقئـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم 
ته ك اإلنســان ك كــو شــؤونه وجزئيــات حياتــه وتتــدخو مباشــرة ك حــو مجيــع أزماتــه ومشــكال

 احلرية واألمن والسالم وك كو جوانب احلياة..
والتعطش الشديد إىل إعاقة الروح اإلسالمية األصيلة إىل احلياة، وبلورة الثقافة الدينية 

احلّية، وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطة املستقبو 
 ت األانمو..املشرق أبهداب اجلفون وذرف العيون ومسال

كــو ذلــك قفــع املؤسســة ألن تقــوم ةعــداق ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 
ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى السـيد دمـد احلسـيين الشـريازي ظقام  لـه  
ا ك  ـــروف وأزمنـــة  تلفـــة، حـــوا  تلـــف شـــؤون احليـــاة الفرقيـــة واالجتماعيـــة، وقمنـــا بطباعتهـــ

مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالمي، وســــّداا لــــبعض الفــــرا  العقائــــدي واألخالقــــي ألبنــــاء 
 املسلمني من أجو غٍد أفضو ومستقبو ضيد..
 وذلك انطالقاا من الوحي اإلهلي القائو:

 َْيِن َولِيُنِذرُوا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ي َذرُونَ لِيَ تَ َفقَُّهوا ِف الدِ 
(1). 

                                                        
 .122سورة التوبة:  (1)
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الــ ي هــو أصــو عقالئــي عــام يرشــدان إىل وجــوب التفقــه ك الــدين وانــ ار األمــة، ووجــوب 
 رجوع اجلاهو إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كو مواقفه وشؤونه..

 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:
 ِفَ َبشِ   ْر ِببَ  اد   ُُُم هللاُ الَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي فَ يَ تَِّبُع  و َُ  َدا َن َأْحَس  َنُ  ُأولَكِ  َل الَّ  ِذيَن 

ُُْم ُأوُلو  األَْلَبابِ  اَوُأولَِكَل 
(2). 

 ان مؤلفات مساحة آية هللا العظمى السيد دمد احلسيين الشريازي ظقام  له  تتسم بـ:
 التنوّع والشمولية ألهم أبعاق اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساا لشمولية اإلسالم.. أواًل:

فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك شــت علــوم اإلســالم املاتلفــة، 
آخ اا من موسوعة الفقه اليت جتاوزت ـ حت اآلن ـ املائة واخلمسني ضلـداا، حيـث تعـد إىل اليـوم 
ــــة مــــروراا بعلــــوم احلــــديث والتفســــري والكــــالم واألصــــوا  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهي

القتصـــاق واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـائر العلـــوم احلديثـــة األخـــر .. وانتهـــاءا ابلكتـــب والسياســـة وا
   مؤلفاا.1500املتوسطة والصغرية اليت تتناوا  تلف املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها الـظ

 األصالة حيث إهنا تتمحور حوا القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:
 اجل رية والعملية ملشاكو األمة اإلسالمية ومشاكو العامل املعاصر. املعاجلة اثلثاً:
التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاابتـه لـ وي االختصـاص كــظاألصوا  وظالقـانون   رابعاً:

وظالبيـــع  وغريهـــا، وبلغـــة والـــحة يفهمهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلماهرييـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 
 احلياة.

مــن مســؤولية كبــرية ك نشــر مفــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع هــ ا ونظــراا ملــا نشــعر بــه 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع ظقام  لـه  والـيت تقـارب 
التســـعة آالف دالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز األربعـــة عقـــوق مـــن الـــزمن ك 

 العراق والكويت وإيران..
وىل العلي القدير أن يوفقنا إلعداق ونشـر مـا يتواجـد منهـا، وأمـالا ابلسـعي مـن نرجو من امل

أجـــو لصـــيو املفقـــوق منهـــا وإخراجـــه إىل النـــور، لنـــتمكن مـــن إكمـــاا سلســـلة إســـالمية كاملـــة 
و تصـــرة تنقـــو إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه  تلـــف القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية 

                                                        
 .18-17سورة الزمر:  (2)
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 

احلمــُد ر رّب العــاملني والصــالة والســالم علــى نبينــا دمــد وآلــه الطيبــني الطــاهرين واللعنــة 
 الدائمة على أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين.

 
 

 اليهودملاذا سيطر 
 

َوَلْن تَ ْرَضى َبْنَل اْليَ ُهوُد َوال النََّصاَرى َحَّتَّ تَ تَِّبَع ِملَّتَ ُهمْ قاا هللا تعاىل: 
(3). 

سؤاا يدور ك ذهن الكثري من الناس، وهو: كيف متكن اليهـوق ـ مـع قلـتهم ـ مـن الوقـوف 
 بوجه املسلمني وهم هب ه الكثرة، ومن السيطرة على أراليهم وما أشبه؟

عرلـــنا هـــ ا الســـؤاا علـــى القـــرآن احلكـــيمآ نـــر  التصـــريح القـــرآ  يقتضـــي ويســـتلزم  وإذا
عكس الواقع احلالر ويبني لزوم تقدم املسلمنيآ ألن القرآن بنّي حـاا اليهـوق أبهنـم أذالء وقـد 

لَّ    ُة َواْلَمْس    َ َنُة َوَ ُ و لــــربت علــــيهم ال لــــة واملســــكنة، فقــــاا تعــــاىل:  َْ َبلَ    ْيِهْم الذِ  َوُض    رَِب
 .(4) ِبَغَضٍب ِمْن هللاِ 

أي أُلزمـوا ال لـة الزامـاا اليـسح عـنهم، كمـا ُيضـرب »قاا الطسسي ظقدس سره  ك تفسـريه: 
 .(5)«املسمار على الشيء فيلزمه

َوّلِِلَِّ أما ابلنسبة إىل املسلمني فقد عـّس القـرآن الكـرن عـن حـاهلم بقولـه سـبحانه وتعـاىل: 
ْلُمْؤِمِننيَ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِ  َولِ 

(6). 

                                                        
 .120سورة البقرة:  (3)
 .61سورة البقرة:  (4)
 .124مع البيان: اجمللد األوا، صتفسري ض (5)
 .8سورة املنافقون:  (6)
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َْ وقوله عزوجو:  َر ُأمٍَّة ُأْخرَِج ُتْم َخي ْ للناس ُكن ْ
(7). 

فهـــم أفضـــو األمــــم وأحقهـــا، فـــان العــــزة ال عا إال مـــن هللا ســـبحانه وتعــــاىلآ ألنّـــه امللــــك 
القاقر، فيعز مـن يشـاء ويـ ا مـن يشـاء وبيـده امللـك وهـو علـى كـو شـيء قـديرآ لـ لك ينبغـي 

مانعة للمؤمنني من أن يغلبهم أحد لصالبتهم وقوهتم ووحـدهتم وخخـيهم، أن تكون العزة حالة 
 قاا هللا تعاىل: 

 ًيعا ُُْم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة ّلِِلَِّ َجَِ تَ ُغوَن ِبْنَد َأيَ ب ْ
(8). 

فـنن العـزة مــن فـروع امللـك، وامللــك ر سـبحانه وتعــاىل وحـده، فـالعزيز هــو الـ ي يقهــر وال 
لدائمة الباقية ر ولرسوله وللمؤمنني، وهي العزة احلقيقية، أما عزة الكـافرين فهـي يُقهر، والعزة ا

بَ ِل الَّ ِذيَن  عابرة وغري حقيقية وإمنا هي تعزز  اهري، وذا ك الباطن، قاا سبحانه وتعـاىل: 
َكَفُروا ِف ِبزٍَّة َوِشَقاقٍ 

(9). 
ر كلهـا ومل يفـوم إليـه أن يكـون إن هللا فـّوم إىل املـؤمن األمـو »: عوقاا اإلمام الصاقق 

َوّلِِلَِّ اْلِع زَُّة َوِلَرُس وِلِ  َولِْلُم ْؤِمِننيَ ذليالا، أما تسمع إىل هللا جو ثناؤه وهـو يقـوا: 
املـؤمن  (10)

إن املــؤمن أعــز مــن اجلبــو ُيســتقو منــه ابملعــاوا، واملــؤمن ال »، مث قــاا: «يكــون عزيــزاا ال ذلــيالا 
 .(11)«يستقو من قينه شيء

                                                        
 .110سورة آا عمران:  (7)
 .139سورة النساء:  (8)
 .2سورة ص:  (9)
 .8سورة املنافقون:  (10)
 الفصو اخلامس. 97مشكاة األنوار: ص (11)
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 هود بني األمس واليومالي
 

هـ ا هــو حـاا اليهــوق واملسـلمني عنــد هللا تعـاىل وك القــرآن الكـرن فقــد كانـت اليهــوق أذلــة 
 طوا التاريخ.

أمـــا الواقـــع اليـــوم فيشـــري إىل ســـيطرهتم علـــى العديـــد مـــن ضـــاالت احليـــاة، فـــان اليهـــوق كـــان 
اليـوم إىل أربعـة   ألف شاص ك فلسطني قبو مخسني عاماا، وقد وصو عدقهم 56عدقهم ظ

ماليني نسمة، أي أن عـدقهم ك فلسـطني آخـ  ك التزايـد حيـث مجعـوا اليهـوق مـن شـت بقـاع 
األرم وأســــكنوهم ك بــــالق املســــلمني قهــــراا وغصــــباا، وك املقابــــو صــــارت نســــبة املســــلمني ك 

 فلسطني ك تناقص، فكيف جر  كو ه ا وملاذا؟
 السر ِف انقالب املعادلة

أن املســــلمني قــــد تركــــوا العمــــو أبوامــــر هللا، وقــــد جــــاء ك احلــــديث  اجلــــواب والــــح، وهــــو
إذا عصـا  مـن خلقـي مـن يعـرفين »هـ ه احلقيقـة بقولـه:  القدسي أن هللا تعـاىل بـنّي ألنبيائـه 

 .(12)«سلطت عليه من خلقي من ال يعرفين
عملـون أبوامـره ك إن املسلمني ك مجيع العامل ـ غالباا ـ ال يلتفتون إىل ما يريد هللا مـنهم وال ي

مجيـع ضــاالت احليـاة كمــا هـو املفــروم، ك حــني أن كـالم هللا واألنبيــاء واألئمـة ظعلــيهم أفضــو 
الصــالة والســالم  هــو والــح كولــوح الشــمس بــو هــو ســنة مــن ســنن الكــون، ســواء صــّدقنا 

 ه ا، أم مل نصدقه.
احليـــاة تســـلط علـــيهم فبمـــا أن املســـلمني مل يعملـــوا بقـــوانني هللا ك التقـــدم ك كافـــة منـــاحي 

اليهـــوق منـــ  مخســـني عامـــاا. وهـــ ا إىل جانـــب معصـــية هللا فانـــه ســـبب عخـــر املســـلمني وتفـــرق  
كلمتهم وأصبحوا أمماا متعدقة وصغرية حيارب بعضـهم بعضـاا، وقـد قّسـمها االسـتعمار إىل كتـو 

ني، وجتمعات صغرية ولعيفة، ال تستطيع الوقوف بوجه الدولة اليهوقية الغاصبة ألرم فلسـط
فكانت ه ه احلدوق اجلغرافية املصطنعة لكي ال يتمكن املسلمون مـن الوقـوف بوجـه املـؤامرات 

                                                        
 .12ح 40اجمللس  229األمايل للشيخ الصدوق: ص (12)
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الغربية والشرقية ك أرم املسلمني، وقد مشلـت هـ ه التجزئـة أغلـب الـدوا العربيـة، وابألخـص 
قوا املواجهة مع اسرائيو، أو كما تسمي هـي نفسـها بـ لك، وقـد جـاء ك خطبـة لممـام أمـري 

ــــــــريون ابإلســــــــالم، عزيــــــــزون »: ع ني املــــــــؤمن ــــــــيالا، فهــــــــم كث ــــــــوم وإن كــــــــانوا قل ... العــــــــرب الي
 .(13)«ابالجتماع

فــــالعز للمســــلمني ككــــو وللعــــرب ال عا إال ك طاعــــة هللا تعــــاىل واالجتمــــاع لــــت رايــــة 
اإلسالم، فعندما يطابق الواقع البشري كـالم هللا تعـاىل فسـيبقى اليهـوق أذالء، كمـا أشـار تبـارو 

إىل ذلـــك ك آ ت عديـــدة مـــن القـــرآن، وان تـــرو املســـلمون ســـبو التقـــدم الـــيت أمـــر هبـــا وتعـــاىل 
 الباري عزوجو فيتأخرون ويغلب عليهم أعداؤهم من اليهوق وغريهم.

 إحصائية
قام اجلامع األزهر قبو مدة ةجراء إحصائية توّصو خالهلـا إىل أن عـدق املسـلمني ك العـامل 

، ك حـني أن مجيـع يهـوق العـامل حسـب كتـاب ألفـه مـؤخراا (14)يبلغ مليار وستمائة مليون مسـلم
  مليـــوانا، يعـــين أقـــو مـــن 14لـــت عنـــوان ظحـــرب اخللـــي   هـــو ظ (15)أحـــد الكتـــاب املصـــريني

  مليـوانا، وإن هـؤالء األربعـة عشـر 16سكان مدينة إسالمية واحدة الـيت يبلـغ تعـداق سـكاهنا ظ
ك إســرائيو، ومخســة ماليــني يهــوقي ك  مليــون يهــوقي موزعــون كــاآلا: أربعــة ماليــني يهــوقي

 أمريكا والبقية منتشرون ك أرجاء العامل.
  مليون، وهـم أغـس سـكان األرم، 600إن هؤالء املسلمني ال ي يبلغ عدقهم ملياراا وظ

مبــا لــديهم مـــن الثــروات النفطيــة واملعدنيـــة والثــروات املائيــة، كيـــف اســتطاع اإلســرائيليون الـــ ين 
 ليوانا التغلب على عدقهم اهلائو ه ا، وك فاة قصرية نسبياا من الزمن؟عدقهم أربعة عشر م

إن قصـــة املســـلمني اليـــوم تشـــبه قصـــة أولئـــك الـــ ين كـــانوا ك قافلـــة، فجـــاء قطـــاع الطـــرق 
وأخــ وا مــنهم كــو شــيء، فراحــوا يبكــون إىل أقــرب مدينــة إلــيهم وملــا ســأهلم النــاس عــن القضــية 

 السراق نفرين فأخ وا منا بضاعتنا. قالوا حنن كنا مائة رجو فقط وكان 
  250وأمــا علــى نطــاق خــاص ابلــدوا املســلمة العربيــة فــنن عــدق املســلمني العــرب يبلــغ ظ

مليوانا، وأمام أربعة ماليني يهوقي مل يستطيعوا إنقاذ فلسطني، بو هم كو يـوم يـدخلون عمليـة 
                                                        

 .146هن  البالغة، خطبة:  (13)
 م .2001د بلغت اإلحصاءات األخرية لنفوس املسلمني: املليارين عام ظوق (14)
 الكاتب املصري هو دمد حسنني هيكو. (15)
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مـــر هللا تعـــاىل، وتفرقنـــا، مصــاحلة وإذالا ألنفســـهم، والســـبب كلـــه يعـــوق إىل أننـــا قـــد خالفنـــا أوا
 فسلط هللا علينا اليهوق.

َوَمْن َأْبَرَض َبْن ِذْكِري فَِإنَّ َلُ  َمِعيَشًة َضْن اً قاا سبحانه وتعاىل: 
(16). 

 
 

 مثل قرآين
 

وأحــواهلم هــ ا اليــومآ  عوألجــو مطابقــة أحــواا اليهــوق ســابقاا، أي: ك زمــن النــ  موســى 
ىل تفسريها، لكي نصـو إىل السـبب الرئيسـي ك تقـدمهم نعرم بعض اآل ت القرآنية ونشري إ

وعخــران وهــو أن اليهــوق عملــوا مــن أجــو غلبــتهم، وحنــن ابتعــدان عــن االخــوة واألمــة اإلســالمية 
 الواحدة ـ اليت كانت من أسباب قوتنا ابألمس ـ ففشلنا.

 يقوا هللا تعاىل ك دكم كتابه الكرن: 
 َبلَ       ْيُ ْم َوَأين ِ َفضَّ       ْلُتُ ْم َبلَ       ى ََي بَ       يِن ِإْس       َرائِيَل اذُْك       ُروا َُ نِْعَم       ِي الَّ       ِي َأنْ َعْم       

اْلَعاَلِمنيَ 
(17)  . 

وقــد تكــررت اآليــة ك ســورة البقــرة مــرتني وهــو مفيــد للتأكيــد أيضــاا، ولكــن هــ ا اخلطــاب 
 .ع حيث فضلهم هللا على آا فرعون وغريهم من املشركني تص ابليهوق ك زمن الن  موسى 

 ك تفسريه: سي قاا الطس 
قــاا ابــن عبــاس: أراق بـــه عــاملي أهــو زمــاهنم ألن أمتنـــا ظاألمــة اإلســالمية  أفضــو األمـــم »

 ابإلمجـــاع، كمـــا أن نبينـــا عليـــه أفضـــو الصـــالة والســـالم أفضـــو األنبيـــاء، وبـــدليو قولـــه تعـــاىل:
 ِلِلنَّاس َْ َر ُأمٍَّة ُأْخرَِج ُتْم َخي ْ  . (18) »(19)ُكن ْ

ى بــين إســرائيو بــنعم كثــرية، منهــا: إنــزاا املــن والســلو  واأللطــاف وقــد أنعــم هللا تعــاىل علــ
 اإلهلية، وكما جاء ك قوله تعاىل:
                                                        

 .124سورة طه:  (16)
 .122و  47سورة البقرة:  (17)
 .110سورة آا عمران:  (18)
 .102ضمع البيان: اجمللد األوا ص (19)
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 َوِإْذ قَاَي ُموَسى ِلَقْوِمِ  ََي قَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة هللِا َبَلْيُ ْم ِإْذ َجَعَل ِف يُ ْم َأنِْبيَ اَ  َوَجَعَلُ  ْم
داً ِمْن اْلَعاَلِمنيَ ُمُلوكاً َوآََتُكْم َما ََلْ يُ ْؤِت َأحَ 

(20). 
ولكــــن اليهــــوق أنكــــروا هــــ ه النعمــــة، وقتــــو بعضــــهم الــــبعض، وتفرقــــوا وارتكبــــوا املعاصــــي، 

 فااطبهم هللا تعاىل بقوله:
 َُُروَن َبلَ  ْيِهْم َُ  ُؤال  تَ ْقتُ لُ  وَن َأنُفَس  ُ ْم َوُنْرُِج  وَن َفرِيق  اً ِم  ْنُ ْم ِم  ْن ِدََيِرُِ  ْم َتظَ  ا ُثَّ َأنْ   ُتْم 
ُُ َو حُمَ رَّمع َبلَ ْيُ ْم ِإْخ َراُجُهْم َأفَ تُ ْؤِمنُ وَن بِ بَ عْ ِ لِ  ِض ُثِْ َواْلُعْدَواِن َوِإْن َيَُْتوُكْم ُأَساَرى تُ َفاُدوُُْم َو

نْ َيا َويَ  ْومَ   اْلِ َتاِب َوَتْ ُفُروَن بِبَ ْعٍض َفَما َجَزاُ  َم ْن يَ ْفَع ُل َذلِ َل ِم ْنُ ْم ِإال  ِخ ْزيع ِف احْلَيَ اِة ال د 
ْلِقَياَمِة يُ َرد وَن ِإىَل َأَشدِ  اْلَعَذاِب َوَما هللاُ ِبَغاِفٍل َبمَّا تَ ْعَمُلونَ ا

(21). 
ومــن بعــد ذلــك لــربت علــيهم ال لــة واملســكنة حيــث تركــوا أوامــر هللا عزوجــو وقــد عملــوا 

ك ع هــ ه األعمــاا ا رمــة كلهــا بعــد أن أخــ  هللا تعــاىل امليثــاق والعهــد مــنهم ك زمــن موســى 
بقــتلهم بعضــهم الــبعض،  القتــو، ولكــن اليهــوق خــالفوا األوامــر اإلهليــة، ك زمــن موســى  عــدم

استمرت خصلة القتو وسـفك الـدماء فـيهم إىل يومنـا احلالـر بقـتلهم املسـلمني وإخـراجهم مـن 
 ق رهم. 

أما قتلهم بعضهم البعض وهتجري مواطنيهم فه ه األعمـاا مل يرتكبوهـا ك الوقـت احلالـر، 
 على ذلك قانون اسرائيوآ إذ أنه ال مينح أي حق ألحد بقتو يهوقي أبداا.وكما يدا 

 االقتدا  مبساوئ اليهود
واحلقيقة إن اليهـوق أخـ وا بعـض صـفات اإلسـالم احلسـنة فتقـدموا بتلـك النسـبة، ك حـني 
أخـ  بعضـنا قسـماا مـن صـفاهتم السـيئة، فـاليهوق لـيس عنـدهم نفـر واحـد مشـرق مـن وطنـه، أمــا 

 ق وحده فقد تسبب ك تشريد ثالثة ماليني عراقي مسلم قهراا.نظام العرا
وك بعــض الـــبالق اإلســـالمية يعـــيش املســـلمون لـــت نـــري احلكومـــات املســـتادمة مـــن قبـــو 
األجن ، واملرمتية ك أحضان اليهوق، وكو يوم جيري إعدام العشرات هنا وهنـاو ك العديـد مـن 

اآلخـــرين الســجون واملعـــتقالت، ويتلقــون أنواعـــاا بــالقان اإلســـالمية العريضــة، وإيـــداع العشــرات 
 مبتكرة من التع يب الوحشي فيما ُيشرق آخرون من بالقهم إىل  تلف البالق.

                                                        
 .20سورة املائدة:  (20)
 .85سورة البقرة:  (21)
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ففــي إحــد  الــبالق اإلســالمية أصــبحت املواجهـــة بــني املســلمني واجلــيش حــت ك قاخـــو 
ــــواع الكبــــت وا ــــاو شــــت أن ــــاا، بعــــد أن عــــاو املســــلمون هن لتهجــــري املســــاجد وك الشــــوارع علن

واالعتقاا، وهك ا ك غريها من البالق اإلسالمية األخر ، ورمبا ال جتد بلداا مسلماا ك الوقـت 
احلالــر مســتقالا مبــا للكلمــة مــن معــس، ويعــيش ك أمــان وحريــة مــن التــدخالت االســتعمارية، 

وا ومثالنا األخري ما جيري للمسـلمني ك البوسـنة واهلرسـك مـن مـ ابح وقتـو مجـاعي ومجيـع الـد
اإلسالمية تنظر وال تفعو شيئاا، إذ أن املسلمني يعيشون ك تشتت وتفرقة، واألطفاا والشيوخ 
والنساء ك اهلرسك يقتلون ألهنم مسلمون ال غري، ويشرقون من بالقهـم يومـاا بعـد يـوم، وتـر  
اليهـوق يعيشـون أبمـان ولـيس لـديهم شـاص واحـد مشـرق، وهـم يـد واحـدة علـى أعـدائهم رغــم 

 إحلاقهم.لالهلم و 
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 رسالة إىل برفات
 

  عامـاا، وكـان الغـرم مـن رسـاليت إىل عرفـات أن 15لقد وجهت رسالة إىل عرفات قبـو ظ
ألفــت نظــره إىل مســألة مهمــة، فقلــت لــه: أنكــم ســوف ال تنتصــرون ك الوقــت احلالــر علـــى 

 إسرائيوآ لسببني:
 الستادامكم العنف. السبب األوي:
 هللا.ال تسمعون كالم  السبب الثاين:

فأمــا العنــف فــين الــ ي عنــدكم ممــا ال فائــدة مــن ورائــه، ألنكــم كمــن ميلــك ســيفاا، وعــدوه 
ضهـــــز أبحـــــدث العـــــدق احلربيـــــة، وإنكـــــم لـــــو أرقا أن عخـــــ وا فلســـــطني ابلســـــيف والعمليـــــات 
العسـكرية واغتيــاا األعـداء فهنــاو مقومـات أخــر  يلـزم توفرهــا، وإالّ فـال لصــو النتيجـة، هــ ا 

  صـنفاا مـن السـالح، ك الوقـت الـ ي مل تكـن 60عشـر سـنوات كانـت تصـنع ظوإسرائيو قبـو 
  قطعـة مـن السـالح، كمـا أن العنـف الـ ي تتا ونـه 60بـالق املسـلمني أبمجعهـا تصـنع حـت ظ

وسيلة ال يوصلكم إىل شيء، ألن العدو هو اآلخر سـوف يـواجهكم ابلعنـف أيضـاا، فـنذا كـان 
 جانب من الرسالة: سالحه أقو  ينتصر عليكم، مث قلت له ك

ك فتح مكة، فالن  اسـتطاع أن ص علينا أن نتا  نفس األسلوب ال ي اتبعه رسوا هللا 
يـــدخلها بســـلم وقون حـــرب وقون أن َيســـر لـــحا ، واألفضـــو أن يكـــون األســـلوب ك أخـــ  
احلقـــوق ابلطـــرق املنطقيـــة وأســـلوب الضـــغط السياســـي ومـــا أشـــبه ممـــا عثـــريه أكثـــر، بعيـــداا عـــن 

 العنف.
 ني السلم والعنفب

اإلســــالم قيــــن الّســــالم، ومــــا احلــــرب واملقاطعــــة وأســــاليب العنــــف فــــال تكــــون إال وســــائو 
الـــطرارية تســـتادم قلـــيالا وذلـــك ك أشـــد حـــاالت الضـــرورة القصـــو  علـــى خـــالف األصـــوا 

اْدُخُلوا ِف السِ  ْلِم َكافَّ ةً اإلسالميةآ قاا تعاىل: 
. وال َيفـى أن السـالم غـري االستسـالم (22)

                                                        
 .208رة البقرة: سو  (22)
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وهـ ا الـ ي حيصــو بـني العـرب واليهــوق نـوع مــن االستسـالم املصـحوب ابل لــة واهلـوان والتنــازا 
 عن احلقوق.

لـــ ا فــــنن لــــرو الفلســــطينيني االســــااتيجي والعملـــي علــــى الســــاحة الدوليــــة، اخلارجيــــة أو 
الداخليــة، جيــب أن يتصــف ابلســلم وققــة التــأثري، وهــو مــن األســس احليويــة الــيت يلــزم أن تقــوم 

ا النضــاالت للحركــة السياســية ك يومنــا هــ ا، فبدونــه تكــون اخلســائر أكثــر والنتــائ  أقــو، عليهــ
وهــ ا األمــر حيتــاب إىل لــبط األعصــاب، وإىل مقــدرة نفســية توجــب أن يعمــو اإلنســان  ــزم 
وأبخالق عالية حت مع األعداء، فالقائمون ابحلركـة جيـب أن يتحلـوا ابلسـالم ك فكـرهم، وك 

هتم، وك مواجهـــاهتم، حـــت يتمكنــــوا مـــن اســـاقاق حقـــوقهم املغصـــوبة، وحــــت قـــوهلم، وك كتـــااب
عمليـــة اإللـــراابت واملظـــاهرات البـــد أن تتصـــف ابللـــني واملنطـــق وقـــوة التـــأثريآ ألن املهـــم هـــو 
اهلــدف الســامي واســاجاع احلقــوق الضــائعة، ولــيس االنتقــام واحلقــد والبغضــاء، فــان الســالم ـ 

األكيد لبقاء املبدأ، ه ا من انحية األصو العملي ك كو حركـة، مبعناه الصحيح ـ هو الضمان 
أمــا لــو الــطرت احلركــة بعــد أن تســتنفد كــو مــا لــديها مــن أســس الســالم، أن تواجــه األعــداء 
ابملواجهة العسكرية، واجلهاق ك سبيو هللا فال ةشكاا ك ذلك بو هو من أقـرب القـرابت إىل 

املشـــرِّف ك كـــو فرصـــة. قـــاا ســـبحانه وتعـــاىل:  البـــاري عـــز وجـــو، ولكـــن مـــع تـــوخي الســـالم
 َُُْو ُكْرهع َلُ م ُكِتَب َبَلْيُ ْم اْلِقَتاُي َو

(23)   

 
 روح االنتفاضة

مث إنــه مــن الواجــب علــى الفلســطينيني ك هــ ه الفــاة الزمنيــة مــن عملهــم أن حيــافظوا علــى 
فوائـد أسـرع وأكثـر، روح االنتفالة الفلسطينية ويلزم توجيه هـ ه االنتفالـة  يـث تكـون ذات 

كاالسـتفاقة مـن اإلعـالم والضـغط الـدويل والعمـو اجلـ ري املركـز ومـا أشـبه، وهـ ا ال يســتدعي 
 قائماا استادام العنف كما يفعو اليهوق أببناء الشعب الفلسطيين من العنف.

                                                        
 .216سورة البقرة:  (23)
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 وحدة الصف 

ى واألمر اآلخر للتحرو الفلسطيين جبانب السلم: هو وحدة التحـرو، ووحـدة الصـف وعلـ
مجيـع امليــاقين، واإلخــالص ألجــو إنقــاذ الـوطن ونصــرة أبنــاء الشــعب الفلســطيين، قون االرمتــاء 

 ك حضن املستعمرين اليهوق واألجانب، وال لة ابلدخوا ك معاهدة خاسرة وابطلة.
مرتبطـة ارتباطـاا وثيقـاا ابلسـالم، كمـا  وك لك كانت السرية النبوية وسرية األئمة األطهار 

اريخ من قصصهم وأعمـاهلم ك فـتح مكـة، والعفـو عـن قـريش بعـد أن آذت الرسـوا ينقو لنا الت
عــن أس ســفيان وهنــد ووحشــي وغــريهم،  ص كثــرياا فــدخلها بســالم وقون عنــف، بــو عفــوه 

مــع كــوهنم كــانوا رمــوزاا للحقــد والعنــف واملــؤامرة لــد اإلســالم واملســلمني. بــو حــت ك حــروب 
اا هلــم، بـــو وواقعــاا، لـــ ا تـــراهم احــوا وخّلـــدهم التـــأريخ، كــان الســـالم شـــعار   الرســوا واألئمـــة 

ويني وانتشر اإلسالم بفضلهم وبسكة سياستهم الرشيدة وأخالقيـاهتم الفالـلة، أمـا غـريهم كـاألم
والعباســيني والعثمــانينيآ فقــد ذهبــوا حيــث ال يــ كرهم أحــد مطلقــاا إال بســوء بســبب عــنفهم، 
بينما قاقة االسالم احلقيقيون ي كرون بكو خري واحاام وحت من قبو األعداء أيضاا، ويعرفهم 

 الناس ابلسالم والعفو والصفح.
 مل ن        ا ف         ان العف        و من         ا س         ية

 
 ومل       ا مل        تم س       اي  ل       دم أبط         

 وأحلل           تم قت           ل األس           ارى وإنن           ا 
 

 غ    دو  ب    ن األس    رى نع    ف  ونص    ف  
 فحس          ب م ُ          ذا التف          اوت بينن          ا 

 
 وك           ل إ    ل           ذي في             ينض             

فَاْبُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ َيَِْتَ هللاُ ِبَِْمرِهِ قاا سبحانه:  
(24). 

مــــا التقــــت فئتــــان قــــط إال نصــــر »يقــــوا: ع وعــــن ابــــن فّضــــاا قــــاا: مسعــــت أاب احلســــن 
 .(25)«ظمهما عفواا أع

أعُف عـنهم تستصـلح »من خدمه، فقاا له: ص وك رواية أنه رجالا شكى إىل رسوا هللا 
، «أُعـــــف عـــــنهم»فقـــــاا:   رســـــوا هللا إهنـــــم يتفـــــاوتون ك ســـــوء األقب، فقـــــاا:  «بـــــه قلـــــوهبم

 .(26)ففعو
                                                        

 . 109سورة البقرة:  (24)
 . 8ح 108ص 2الكاك: ب (25)
 .10041ح 95ابب 7ص 9مستدرو الوسائو: ب (26)
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 ..(27)«إاّن أهو بيت مرّوتنا العفو عمن  لمنا»أنّه قاا: ع وعن اإلمام الصاقق 
 .  (28)«العفو عند املقدرة من سنن املرسلني واملتقني: »ا وقا
 

 ال تسمعون كالم هللا
مل تعملــوا ابلقــرآن، علمــاا إن فلســطني قــد خّلصــها اإلســالم  (29)أمــا الســبب الثــا : فــننكم

من أيدي األعداء، ال العروبـة، مث أخـ ها اليهـوق مـن أهلهـاآ ألن اليهـوق متحـدون مـع بعضـهم 
 البعض اآلخر، وهم أمة واحدة،  البعض، حيام بعضهم

مع أن االلاق واالحاام واألمـة الواحـدة هـي كلهـا مـن توصـيات القـرآن احلكـيم لنـا، لكننـا 
 أعرلنا عنها فاسران الدنيا واآلخرة.

فلــيس املســـلمون اليـــوم أمـــة واحــدة كمـــا أراق القـــرآن العظـــيم، فمــا نـــراه ك الواقـــع اخلـــارجي 
هـ ا عراقـي وذاو ابكسـتا  واآلخـر إيـرا  وهـو بنغــايل و...، شـيء آخـر اليطـابق كتـاب هللا، ف

 فصران سبعني أمة وحصلت بيننا التفرقة.
وعلــى أي حــاا، أان أرســلت رســاليت إليــه، ألقــوا لــه: إنكــم ســوف ال لققــون شــيئاا علــى 
طريـــق النصـــر مـــا مل تتاـــ وا اإلســـالم والقـــرآن وتعاليمهمـــا ك الوحـــدة واألمـــة واالخـــوة واحلريـــة 

عنـف منطلقــاا لتحــرككم، فــنن حــالكم ســيكون كمــن يريــد أن َيطــو إىل األمــام، وهــو يعلــم والال
أنّـه بعـد مخــس ققـائق ســوف يقـع ك البئــر، وابلفعـو سـقط عرفــات ومـن قبلــه بعـض احلكــام ك 

 أحضان اليهوق أو فاهم.

                                                        
 .31ح 93ابب  414ص 71 ار األنوار: ب (27)
 .«عفف» 207ص 2سفينة البحار: ب (28)
 لته إىل  سر عرفات ك أوائو الثمانينات أو قبلها.السبب الثا  مما ذكره اإلمام الشريازي ظقام  له  ك رسا (29)
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 التفاوض بذلة
 

راح أانس  واآلن قـــد حصـــو كـــو ذلـــك بعـــد أن مل يعملـــوا مبـــا أشـــار علـــيهم اإلســـالم، فقـــد
يعدون أنفسهم قـاقة لفلسـطني، وهـم أذالء، لكـي يقولـوا لمسـرائيليني: نعـم للتفـاوم والصـلح 
واالستسالم، وال َيفى أن التفاوم جيري اليوم على قسـم صـغري جـداا مـن األرم الفلسـطينية 
 الـيت تسـمى ظبغـزة وأرحيــا  ومسـاحتهما قليلـة جـداا  يــث ال تتسـع ملليـون فلسـطيين ك حــني أن
عـدق الفلســطينيني اكثــر مـن مخســة ماليــني. وقـد تنــازلوا عــن سـائر األرالــي الفلســطينية للعــدو 

 الغاصب مقابو الشيء!
 أليست ه ه هي ال لة بعينها؟
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 صفات اليهود

 
كـان بعــض اليهـوق ك بغــداق، وكــانوا حيملـون صــفتني أشـري إليهمــا البــني مـا يتعلــق ابخلطــر 

 اخلطر اليهوقي يكمن ك: ال ي عتينا منهم، ففي السابق كان
 ـ السيطرة على التجارة، حيث أن اليهوق أينما حيلون عخ ون مقاليد التجارة أبيديهم. 1
 ـ إشاعة الفساق الفحشاء، حيث أهنم يشيعون الفساق ك البلدان اليت يتواجدون فيها. 2

 وسأذكر هنا قصتني حوا اخلطر اليهوقي:
 اخلطر الت اري

ســنة، وقــاا يل: إ  قــد ارتكبــت ذنبــاا كبــرياا  46أو  45الء قبــو لقــد جــاء  رجــو ك كــرب
 فماذا أعمو؟

قلــت لــه: إن هللا يقبــو التوبــة مــن عبــاقه ويعفــو عــن الكثــري وهللا غفــار للــ نوب وال حاجــة 
 لبيان نوعية ال نب. 

 قاا: لكن ذن  أكس حت من ه ا املعس!
 وأصر على أن يقوا ال نب.

ون أن أعلم أبنـه ذنـب، فقـد كنـت مو فـاا ك قائـرة السيـد والـسق قاا: إنين ارتكبت ذنباا ق
  قاننري ـ وراتب عشرة قاننري كان يعد حين او مرتبـاا متوسـطاا 10واهلاتف، وكان رات  آن او ظ

  10ـــ وك أحــد األ م جــاء  وجــر يهــوقي وقــاا يل: هــو أنــت علــى اســتعداق إذا أعطيتــك ظ
 لمه على أن تعمو يل شيئاا أنت قاقر عليه؟قاننري شهر ا مضافاا إىل ما تست
 فقلت له: وما ذلك العمو؟

فقــاا: هــو أن لــّوا يل كــو تلغــراف عا مــن خــارب العــراق حــوا األســعار، قبــو أن يطلــع 
 على ذلك اخلس شاص غريي، على أن أحتفظ لنفسي هب ا اخلس يوماا كامالا! 

 فقلت له: ال أبس ك ذلك.
 اء تلغراف فأعلمين ب لك بسرعة! مث قاا يل: وال تنس لو ج

فعملت مع ه ا اليهوقي هب ا االتفاق عدة سنني، مث عرفـت اآلن أبن عملـي كـان درمـاا، 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 19 

 حيث كان يتضرر املسلمون كثرياا بسبب ارتفاع األسعار واخنفالها.
إن ه ا التلغراف لو كان حيمو ارتفاع قيمة السكر مثالا، فنن اليهوقي كـان يعـرف السـعر 

قبــو غــريه، مث َيــس أصــدقائه فيقومــوا بشــراء الســكر مــن األســواق، ومــن أغلــب ا ــالت  اجلديـد
ابلســعر القــدن، وكنــت بعــد ذلــك أقــوم وأرســو السقيــة إىل صــاحبها األصــلي، فــيفهم النــاس أن 
الســـكر قـــد ارتفعـــت أســـعاره بعـــد أن ابعـــوا الســـكر ابلســـعر القـــدن املـــنافض، مث كـــان ذلـــك 

السكر على السـعر اجلديـد املرتفـع، وهكـ ا لـو كـان التلغـراف يشـري  اليهوقي وأصدقائه يبيعون
إىل اخنفـام سـعر السـكر ـ مـثالا ـ فـنن اليهـوقي كـان َيـس أصـدقائه اليهـوق حـت يبيعـوا السـكر 
ابلســعر املرتفــع فــال َيســرون بــ لك شــيئاا. والنتيجــة أن اليهــوقي، وك بضــع ســنني قــد ألــروا 

 .ابلناس مئات املاليني من الداننري
 اخلطر اجلنسي

واخلطر الثا ، أن اليهوق قد أشاعوا الفساق ك البالق والزالـوا كـ لك، فهـم ال ميـانعون مـن 
اختالط أبنائهم من ال كور واإلانث، بو أهنم يبيحون ذلك السلوو، وه ه القصة اليت ي كرها 

ات عبـــد اجلبـــار أيـــوب ك كتابـــه، يقـــوا: حينمـــا كنـــت مـــديراا لســـجن الكـــوت، جـــاءت الســـلط
األمنية ذات مرة بثالثة أشااص كانت جرائمهم ـ حسبما يبدو ـ خطرية،  يث أن الدولـة قـد 
أوصــتنا أن نضــعهم لــت املراقبــة الشــديدة، وبعــد أ م قخــو املديريــة اثنــان مــن جتــار بغــداق مــن 
اليهــوق، وبعـــد أن جلســا وتبـــاقال معــي الســـالم، قــاال: إن ثالثـــة مــن الشـــباب قــد أُقخلـــوا هـــ ا 

وهــم مــن العوائــو املعروفــة ك بغــداق، لــ ا نطلــب أن تــنقلهم مــن الكــوت إىل بغــداق،  الســجن،
وحنن قد لدثنا مع مدير سجن بغداق ومل يُبد أي مانع ك ذلك. فأجبتهم بعدم املوافقـة فـأحلوا 
علّي ابألخالق واجملاملة إال أنين مل أوافق، وبعد أسبوع جـاء اليهـوق ن مـرة ةنيـة، وقـاال يل: مـا 

رأيــك لـــو نقلــتهم إىل بغـــداق، وال تكلــف نفســك ســـو  كتابــة مجلـــة ظال مــانع لـــدي ، أي هــو 
  300  مائـة قينـار، يعـين مبلـغ ظ100ثـالث كلمـات ال أكثـر، وسـندفع لـك عـن كـو كلمـة ظ

قينار، وكان ه ا املبلغ آن او يعـد مبلغـاا كبـرياا مغـر ا، لكـن ابلـرغم مـن إصـرارنا مل حيصـال علـى 
 األســبوع الثالــث، جــاءا مــع ثــالث بنــات ومــن أمجــو البنــات، وأحلــوا علــّي  مــوافقيت أيضــاا، وك

كثرياا ابلقبوا فرفضت مث عرلوا علّي البنات فلم أقبو، وبقيت منشـغالا بعملـي قون أن أبـدي 
هلن أي اهتمام، فارجوا  ئسـني إال أهنـم حينمـا خرجـوا قـالوا يل   فـالن ك املـرة األوىل أتينـاو 
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، وك املرة الثانية ابملاا فلم تقبو، وك املرة الثالثة ابجلنس فرفضـت، واآلن ابألخالق فلم ترلخ
اســتعد للــبالء ومل متــض إال أ م وإذا س أر  قــد نقلــت مــن منصــ  كمــدير الســجن إىل مكــان 

 آخر، وبعد ذلك مسعت بنقو هؤالء السجناء إىل بغداق.
 املخدرات واليدز

من أجو متشية أعماهلم سابقاا ك سبيو سـيطرهتم ه ان طريقان كان اليهوق يستادموهنما 
علــى الـــبالق والعبـــاق، أمــا اليـــوم فقـــد اســتادموا طـــريقني آخـــرين أيضــاا، ومـــن املعـــروف ك هـــ ا 
العصــر أن كبــار جتــار املــواق املاــدرة هــم مــن اليهــوق، ومــن الوالــح أن املــواق املاــدرة هــي مــن 

 األشياء اهلّدامة لكيان اإلنسان.
جلديد، هو اإليدز، حيث يقوم اليهوق عن طريق التحلـو األخالقـي الـ ي والشكو الثا  ا

يشــيعونه، وعــن طــرق أخــر  بنشــر مــرم اإليــدز الــ ي هــو أخطــر مــن مــرم الســرطان، ففــي 
ذات مــرة مسعــت مبــوت أحــد األشــااص الــ ين كنــت أعــرفهم وعنــدما استفســرت عــن ســبب 

اا ال يرتكـب الفسـاق، فقيـو يل: موته، قيو يل أنـه أصـيب مبـرم اإليـدز، فقلـت: إنـه كـان مؤمنـ
صــحيح هــ ا، إال أنــه ذهــب إىل إحــد  الــدوا العربيــة وتــزوب هنــاو مــن امــرأة كانــت مصـــابة 
ابإليدز، فانتقو إليه املرم عن طريق العدو  مث قالوا: أنـه بعـد أن أصـيب ابملـرم ُشـلت يـده 

، مث أصــيبت يــده اليســر  أوالا، وبعــد أن ذهــب إىل الطبيــب قــاا لــه: ال ينفعــك أي قواء أبــداا 
اليمس ابلشلو، وبعدها رجله اليسر  مث اليمـس ومل ميهلـه املـرم أكثـر مـن شـهرين، فمـات بعـد 

 ذلك.
كما أصيب شاص آخر من الشباب املتدين هب ا املرم وذلك عس الـدم، حيـث احتـاب 

 جسمه اىل الدم فكان الدم ال ي أعطوه ملوةا ابإليدز فمات من ذلك.
يـوم بنشـر هـ ا املـرم ك العديـد مـن البلـدان اإلسـالمية مثـو مصـر، إن واليهوق يقومون ال 

اليهوق كانوا يستادمون سالحني لد اإلنسانية سابقاا، وذلك إلحكام قبضتهم علـى التجـارة 
وإشــاعة الفســاق، واليــوم تــراهم قــد ألــافوا إىل أســلحتهم الســابقة ســالحني آخــرين نــا: تــروي  

 املادرات ونشر مرم اإليدز.
 

   مع برفاتالصل
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إن ه ا الصلح الـ ي أبرمـوه مـؤخراا مـع  سـر عرفـات هـو أخطـر مـن طـاعون اإليـدز، فننـه 
سيثبت كياهنم ويفسح هلم اجملاا لالنتشار بـني املسـلمني ونشـر مفاسـدهم ك الـبالق اإلسـالمية 
أكثــر، واليهــوق ال يوقفــون أعمــاهلم اإلجراميــة هــ ه علــى مكــان معــني، بــو هــم َيططــون لكــو 

، ل ا فنن خطـرهم كبـري، ومضـرهتم ابلغـة جـداا، فمـن األعمـاا الضـرورية جـداا، والـيت جتـب العامل
املبـاقرة إليهـا: الوقايـة العاجلـة مـن أخطـار هـؤالء، وإال فقـد عا يـوم ـ ال سـامح هللا ـ فنـر  أن 
جتارة أغلب املدن اإلسالمية أصبحت لت قبضة اليهـوق، وخطـر ذلـك علـى املسـلمني والـح 

هّنم لو استولوا على جتارة السوق، فـنن التـاجر املسـلم الـ ي كـان ميلـك املاليـني يصـبح  جداا، أل
كالفقري فال يتمكن من إسناق املشـاريع اإلسـالمية وال يـدفع احلقـوق الشـرعية، والـ ي بـه تـدار  
كثــري مــن مشــاريع املســلمني، وهــ ا يوجــب عرقلــة أو إيقــاف تلــك املشــاريع الدينيــة، فــاليوم لــو 

ار بيت اجلار، فغداا ستلتهم النار بيتنا وبيتكم وبيوت اجلميع أيضاا، فنحن مكلفون التهمت الن
َ     ا اْلُمْؤِمنُ     وَن بتوعيــــة املســـــلمني وايقالــــهم مـــــن ســـــباهتم وذلــــك لقولـــــه ســــبحانه وتعـــــاىل:  ِإَّنَّ

ِإْخَوةع 
(30). 
 

 كيفية تنبي  املسلمني 
 

هــا، إذ علــى املبلغــني واملفكــرين وتنبيــه املســلمني يــتم عــس إيضــاح هــ ه املوالــيع والتفكــري في
اإلسالميني كشف املاططات واملؤامرات واألساليب اليت يستادمها اليهوق بني أبناء الشـعب 

 املسلم أمجع وفضحهم.
وبعــــد ذلــــك يلــــزم التعــــاون بــــني مجيــــع طبقــــات املســــلمني مــــن أصــــغر مســــتادم ك الــــبالق 

ثــري اليهــوق واألعــداء علــى بلــداننا اإلســالمية إىل احلــاكم املســلم نفســه، ك عــدم إجيــاق فرصــة ع
اإلســالميةآ فكــر ا وسياســياا واقتصــاق ا للمســلمني فننــه مضــر ابملســلمني قون ريــب، وال ميكــن 
متييـــز أالعيــــب اليهــــوق إال مـــن خــــالا الــــوعي واالكتفــــاء الـــ اا والوحــــدة اإلســــالمية والتعــــاون 

قـــى هلـــم أي ضـــاا للتـــدخو ك املســـتمر والعمـــو بقـــوانني اإلســـالم والقـــرآن الكـــرن.  يـــث ال يب
                                                        

 .10سورة احلجرات:  (30)
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ســوق املســلمني أو ك تفكــريهم أو ك عــواطفهم، وإذا مل نعمــو هبــ ه النصــائح املــ كورة فســوف 
 عا يوم نر  فيه أهنم قد سيطروا حت على عقولنا ـ والعياذ ابر ـ.

قـو وأيضاا جيب علينا أن منيز بني اخلـرّي والشـرير، وال ننقـاق مـع العاطفـة اجملـرقة مـن قون تع
وتفكر، وعلينا أن نعـرف السـيق قبـو أن تصـلنا اسـاءته، مثلمـا حـدث لـبعض النـاس ك العـراق 
إذ تصــوروا اخلــري ك مثـــو صــدام، إىل أن انكشـــفت بعــد ذلـــك هلــم عوراتـــه ومســاويه، ولكـــن مل 
حيصــو ذلــك ليســف الشــديد إال بعــد أن قتــو أبنــاء الشــعب العراقــي وشــرقهم، وبعــدما وصــو 

 طت على املدن املقدسة.إجرامه صوارَيه وسق
 .(31)«ال يؤنسّنك إال احلق وال يوحشّنك إال الباطو»: ع قاا اإلمام أمري املؤمنني 

شبه احلق والباطـو، ابلنـور والظـالم، ففـي احلـق األنـس وك الباطـو ع فاإلمام أمري املؤمنني 
 الوحشة ، وأي مكان ال يصله النور سوف يكون  الماا حتماا.

ب آمــاا اليهــوق لكــي ال يصــلوا إىل مــا يطمحــون إليــه بتنفيــ  مطــامعهم نســأا هللا، أن َييــ
 وأن ينصر اإلسالم واملسلمني على أعدائهم إنه مسيع ضيب.

اللهــم صــو علــى دمــد وآلــه واجعلــين يــداا علــى مــن  لمــين، ولســاانا علــى مــن خاصــمين، »
، وتكـ يباا ملـن و فراا مبن عاند ، وهب يل مكراا علـى مـن كايـد ، وقـدرة علـى مـن الـطهد 
 .(32)«قصبين، وسالمة ممن توعد ، ووفقين لطاعة من سدق ، ومتابعة من أرشد 

                                                        
 الفصو الرابع عشر ك احلق. 955ح 69غرر احلكم وقرر الكلم: ص (31)
 ك مكارم األخالق. قعائه  102الصحيفة السجاقية: ص (32)
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 من ُدي القرآن ال رمي
 الالعنف أاح احللوا

ْلِم َكافَّةً اََي َأي  َها الَِّذيَن  َ قاا تعاىل:   منوا اْدُخُلوا ِف السِ 
(33). 

ُِيَ  وقاا سبحانه:  َأْحَسنُ  َوَجاِدْْلُْم ِ لَِّي 
(34)  . 

َي َأْحَسنُ وقاا عز وجو:  ُِ َل اْلِ َتاِب ِإال  ِ لَِّي  ُْ َوال ُُتَاِدُلوا َأ
(35). 

َوُقوُلوا َْلُْم قَ ْوالً َمْعُروفاً وقاا تعاىل: 
(36). 

 من صفات القائد العفو والصفح
لِ قاا تعاىل:  ُِ  .(37)نيَ ُخْذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِ ْلُعْرِف َوَأْبِرْض َبْن اجْلَا

فَاْصَفْ  الصَّْفَ  اجْلَِميلَ وقاا سبحانه: 
(38)  . 

فَاْبُفوا َواْصَفُحوا َحَّتَّ َيَِْتَ هللاُ ِبَِْمرِهِ  وقاا عز وجو: 
(39). 

َوَجَزاُ  َسيِ َكٍة َسيِ َكةع ِمثْ ُلَها َفَمْن َبَفا َوَأْصَلَ  فََأْجُرُه َبَلى هللاِ وقاا جو وعال: 
(40). 

 السلبيةالُفرقة وآةر 
ََُب ِرُيُ مْ قاا تعاىل:   َوال تَ َناَزُبوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذ

(41). 
ْم اْلبَ يِ نَ  اُت ُُ َوال َتُ ونُ  وا َكالَّ  ِذيَن تَ َفرَّقُ  وا َواْختَ َلُف  وا ِم  ْن بَ ْع  ِد َم  ا َج  ا َ وقــاا عــز وجــو: 

َوُأْولَِكَل َْلُْم َبَذابع َبِظيمع 
(42)  . 

ُهْم  ِإنَّ ِفْرَبْونَ وقاا سبحانه:  َلَه ا ِش َيعاً َيْسَتْض ِعُف َِائَِف ًة ِم ن ْ ُْ َبال ِف اأَلْرِض َوَجَع َل َأ
                                                        

 .208سورة البقرة:  (33)
 .125سورة النحو:  (34)
 .46سورة العنكبوت:  (35)
 .5ورة النساء: س (36)
 .199سورة األعراف:  (37)
 .85سورة احلجر:  (38)
 .109سورة البقرة:  (39)
 40سورة الشور :  (40)
 .46سورة األنفاا:  (41)
 .105سورة آا عمران:  (42)
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 .(43)مْ ُُ ْم َوَيْسَتْحِيي ِنَسا َ ُُ ُيَذبِ ُ  َأبْ َنا َ 
 طاعة هللا شرط التقدم 

ُُُم اْلَفائُِزونَ قاا تعاىل:  َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسوَلُ  َوََيَْش هللاَ َويَ ت َّْقِ  فَأُولَِكَل 
(44). 

َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسوَلُ  ُيْدِخْلُ  َجنَّاٍت َُتِْري ِمْن ََتِْتَها األَنْ َهارُ وقاا سبحانه: 
(45). 

َوَمْن يُِطِع هللاَ َوَرُسوَلُ  فَ َقْد فَاَز فَ ْوزاً َبِظيماً وقاا عز وجو: 
(46). 

َم  َع الَّ  ِذيَن َأنْ َع  َم هللاُ َبلَ  ْيِهْم ِم  ْن  َوَم  ْن يُِط  ْع هللاَ َوالرَُّس  وَي فَأُْولَكِ  لَ وقــاا عــز مــن قائــو: 
يِقنَي َوالش َهَداِ  َوالصَّاحِلِنَي َوَحُسَن ُأْولَِكَل رَِفيقاً  النَِّبيِ نَي َوالصِ دِ 

(47). 
 

                                                        
 .4سورة القصص:  (43)
 .52سورة النور:  (44)
 .17سورة الفتح:  (45)
 .71سورة األحزاب:  (46)
 .69سورة النساء:  (47)
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 من ُدي السنة املطهرة

 الالعنف أاح احللوا
 .(48)«بوا الكالمال تغضبوا وال تغضبوا أفشوا السالم وأطي »: ع قاا اإلمام أمري املؤمنني 
 .(49)«من حسن كالمه كان النجح امامه»: ع وقاا اإلمام أمري املؤمنني 

 .(50)«من كان رفيقاا ك أمره انا ما يريد من الناس»: ع قاا اإلمام الصاقق 
 

 من صفات القائد
وال تكـونن علـيهم سـبعاا لـار ا تغتـنم أكلهـم »لالشـا ملـا واله مصـر: ع قاا أمـري املـؤمنني 

صـنفان: إمــا أخ لـك ك الـدين أو نظــري لـك ك اخللـق... فــاعطهم مـن عفـوو وصــفحك  فـنهنم
 .(51)«مثو ال ي لب وترلى أن يعطيك هللا من عفوه وصفحه..

فقـاا ص ُأا ابليهوقيـة الـيت مسّـت الشـاة للنـ  ص إن رسوا هللا »: ع وقاا اإلمام الباقر 
مل يضره وإن كان ملكاا أرحت النـاس  هلا ما محلك على ما صنعت؟ فقالت: قلت إن كان نبياا 

 .(52)«عنهاص منه، قاا: فعفا رسوا هللا 
علـــيكم ابلعفـــو فـــنن العفـــو ال يزيـــد العبـــد إالّ عـــزاا فتعـــافوا يعـــزكم »: ص وقـــاا رســـوا هللا 

 .(53)«هللا
 الفرقة وآةرها السلبية

 .(54)«اجلماعة رمحة والُفرقة ع اب»: ص قاا رسوا هللا 
وإ  وهللا أل ــــــن أن هــــــؤالء القــــــوم ســــــيدالون مــــــنكم  »:ع ؤمنني وقــــــاا اإلمــــــام أمــــــري املــــــ

                                                        
 قصار املعا . 204العقوا: صلف  (48)
 الفصو األوا، القوا واللسان. 4058ح 210غرر احلكم وقرر الكلم: ص (49)
 .16ح 120ص 2الكاك: ب (50)
 .53هن  البالغة، الكتاب:  (51)
 الفصو الثالث ك العفو. 228مشكاة األنوار: ص (52)
 الفصو الثالث ك العفو. 228مشكاة األنوار: ص (53)
 .278ص هن  الفصاحة: (54)
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 .(55)«ابجتماعهم على ابطلهم،وتفرقكم عن حقكم
 .(56)«الزموا اجلماعة واجتنبوا الُفرقة»: ع وقاا اإلمام أمري املؤمنني 
 العز ك طاعة هللا وتقواه

 .(57)«من أراق أن يكون أعز الناس فليتق هللا عز وجو»: ص قاا رسوا هللا 
 .(58)«إذا طلبت العز فاطلبه ابلطاعة»: ع قاا اإلمام أمري املؤمنني 
 .(59)«وال عز أعز من التقو  »: ع قاا اإلمام أمري املؤمنني 

من أراق عزاا بـال عشـرية... فلينتقـو عـن ذا معصـية هللا إىل عـز »: ع قاا اإلمام الصاقق 
 .(60)«طاعته...
     
 

 الفهرس
 3 ........................................... كلمة الناشر

 6 ...................................... ملاذا سيطر اليهوق

 8 ................................. اليهوق بني األمس واليوم

 8 ................................. السر ك انقالب املعاقلة

 9 .............................................. إحصائية

 10 ........................................... مثو قرآ 

 11 ................................ االقتداء مبساوئ اليهوق

 13 ..................................... رسالة إىل عرفات

 13 .................................... بني السلم والعنف

 14 ....................................... روح االنتفالة

                                                        
 .25هن  البالغة، اخلطبة:  (55)
 الفصو الثالث عشر اخلالف. 10715ح 466غرر احلكم وقرر الكلم: ص (56)
 .117ص 2تنبيه اخلواطر ونزهة النوا ر: ب (57)
 الفصو األوا ك طاعة هللا. 3497ح 184غرر احلكم وقرر الكلم: ص (58)
 .371هن  البالغة، احلكمة:  (59)
 .222ح 169اخلصاا: ص (60)
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 15 ........................................ وحدة الصف

 16 .................................. ال تسمعون كالم هللا

 17 ........................................ التفاوم ب لة

 18 ....................................... صفات اليهوق

 18 ....................................... اخلطر التجاري

 19 ....................................... اجلنسياخلطر 

 20 .................................... املادرات واإليدز

 20 .................................... الصلح مع عرفات

 21 .................................. كيفية تنبيه املسلمني

 23 ............................... من هدي القرآن الكرن

 25 ............................... نة املطهرةمن هدي الس

 26 ............................................. الفهرس
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