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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
يعًا   َواْعَتِصُموا ِِبَْبِل هللِا َجَِ
 َوالَ تـََفرَّقُوا َواذُْكُروا نِْعَمَة هللِا 
ُتْم َأْعَداًء   َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

 فَأَلََّف بـَْْيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم 
 بِِنْعَمِتِه ِإْخَوانً 

 
 صدق هللا العلي العظيم 

 103سورة آل عمران: 
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 كلمة الناشر

 
 حيمبسم هللا الرمحن الر 

 
 إن الظروف العصيبة اليت متر ابلعامل...

 واملشكالت الكبرية اليت تعيشها األمة اإلسالمية..
 واملعانة السياسية واالجتماعية اليت نقاسيها مبضض...

 وفوق ذلك كله األزمات الروحية واألخالقية اليت يئن من وطأهتا العامل أَجع...
ســـالم ومبا اـــه اإلنســـانية العميقـــة الـــيت تـــالزم واحلاجـــة املاســـة إىل نشـــر وبيـــان مفـــاهيم اإل

اإلنســان ك كــل شــجونه وجحايــات حياتــه وتتــدخل مباشــرة ك حــل َجيــع أزماتــه ومشــكالته ك 
 احلرية واألمن والسالم وك كل جوانب احلياة..

والــتعطا الشــديد إىل إعــا ة الــروة اإلســالمية األصــيلة إىل احليــاةف وبلــورة ال قافــة الدينيـــة 
وبث الوعي الفكري والسياسي ك أبناء اإلسالم كي يتمكنوا من رسم خريطـة املسـتقبل احلّيةف 

 املشرق أبهداب اجلفون وذرف العيون ومسالت األنمل..
كــل ذلــك  فــع املجسســة ألن تقــوم ةعــدا  ضموعــة مــن ا الــرات التوجيهيــة القيمــة الــيت 

يد حممـد احلسـيين الشـريازي م ام (لـه  ألقاها مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمـى السـ
ك (ـــروف وأزمنـــة  تلفـــةف حـــول  تلـــف شـــجون احليـــاة الفر يـــة واالجتماعيـــةف وقمنـــا بطباعتهـــا 
مســــانة منــــا ك نشــــر الــــوعي اإلســــالميف وســــّداً لــــبعض الفــــرا  العقااــــدي واألخالقــــي ألبنــــاء 

 املسلمْي من أجل غٍد أفضل ومستقبل ضيد..
 ي اإلهلي القاال:وذلك انطالقاً من الوح

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

الــ ي هــو أصــل عقالاــي عــام يرشــدن إىل وجــوب التفقــه ك الــدين وانــ ار األمــةف ووجــوب 

                                                        
 .122سورة التوبة:  (1)
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 جونه..رجوع اجلاهل إىل العامل ك معرفة أحكامه ك كل مواقفه وش
 كما هو تطبيق عملي وسلوكي لآلية الكرمية:

 ِ فَ َبشِ   ْر ِببَ  ا   ُالَّ  ِذيَن َيْس  َتِمُعوَن اْلَق  ْوَي فَ يَ تَِّبُع  وَن َهْحَس  َنُك ُهولَيِ  َه الَّ  ِذيَن َ   َداُ ُم هللا
األَْلَبابِ  اَوُهولَِيَه ُ ْم ُهوُلو 

(2). 
 الشريازي م ام (له  تتسم بـ: ان مجلفات مساحة آية هللا العظمى السيد حممد احلسيين

 التنوّع والشمولية ألهم أبعا  اإلنسان واحلياة لكوهنا إنعكاساً لشمولية اإلسالم.. هواًل:
فقــد أفــام قلمــه املبــارو الكتــب واملوســوعات الضــامة ك شــت علــوم اإلســالم املاتلفــةف 

لـداًف حيـث تعـد إىل اليـوم آخ اً من موسوعة الفقه اليت جتاوزت ـ حت اآلن ـ املااة واخلمسْي ض
ــــة مــــروراً بعلــــوم احلــــديث والتفســــري والكــــالم واألصــــول  أكــــس موســــوعة علميــــة اســــتداللية فقهي
والسياســـة واالقتصـــا  واالجتمـــاع واحلقـــوق وســـاار العلـــوم احلدي ـــة األخـــر .. وانتهـــاًء ابلكتـــب 

   مجلفاً.1500الـماملتوسطة والصغرية اليت تتناول  تلف املواليع واليت قد تتجاوز مبجموعها 
 األصالة حيث إهنا تتمحور حول القرآن والسنة وتستلهم منهما الرؤ  واألفكار. اثنياً:
 املعاجلة اجل رية والعملية ملشاكل األمة اإلسالمية ومشاكل العامل املعاصر. اثلثاً:
 التحدث بلغة علميـة رصـينة ك كتاابتـه لـ وي االختصـاص كــماألصول  ومالقـانون  رابعاً:

ومالبيـــع  وغريهـــاف وبلغـــة والـــحة يفهمهـــا اجلميـــع ك كتاابتـــه اجلماهرييـــة وبشـــواهد مـــن مواقـــع 
 احلياة.

هــ ا ونظــراً ملــا نشــعر بــه مــن مســجولية كبــرية ك نشــر مفــاهيم اإلســالم األصــيلة قمنــا بطبــع 
ونشر ه ه السلسلة القيمة مـن ا الـرات اإلسـالمية لسـماحة املرجـع م ام (لـه  والـيت تقـارب 

تســـعة آالف حمالـــرة ألقاهـــا مساحتـــه ك فـــاة زمنيـــة قـــد تتجـــاوز األربعـــة عقـــو  مـــن الـــحمن ك ال
 العراق والكويت وإيران..

نرجو من املوىل العلي القدير أن يوفقنا إلعدا  ونشـر مـا يتواجـد منهـاف وأمـالً ابلسـعي مـن 
ية كاملـــة أجـــل لصـــيل املفقـــو  منهـــا وإخراجـــه إىل النـــورف لنـــتمكن مـــن إكمـــال سلســـلة إســـالم

و تصـــرة تنقـــل إىل األمــــة وجهـــة نظـــر اإلســــالم جتـــاه  تلـــف القضــــا  االجتماعيـــة والسياســــية 
 احليوية أبسلوب والح وبسيط.. إنه مسيع ضيب.

                                                        
 .18-17سورة الحمر:  (2)
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 لرمحن الرحيمبسم هللا ا
 

الطيبـْي الطـاهرينف واللعنـة  هوالسـالم علـى نبينـا حممـد وآلـ والصـالة ْيفاحلمد هلل رب العـامل
 .(3)قيام يوم الدين إىل الداامة على أعدااهم أَجعْي

 
 

 من هساليب االستعمار
 

ا َج   امُ ُم اْلبَ يِ نَ   اُت َوالَ َتُكونُ   وا َكالَّ   ِذيَن تَ َفرَّقُ   وا َواْوتَ َلُف   وا ِم   ْن بَ ْع   ِد َم   قـــال هللا تعـــاىل: 
َوُهولَِيَه ََلُْم َبَذاٌب َبِظيمٌ 

(4). 
مــنهم ووقــع ـ  (5)% 85لقــد خــرع العــراق مــن أيــدي املســلمْي الــ ين يشــكل الشــيعة م

بســبب احلــوا ث األخــرية الــيت حــد ت ك الشــرق األوســط ـ بيــد الغــربيْي وهــم اآلن يديرونــه 
 البع يْي املتسلطْي على احلكم. وحيكمون قبضتهم عليهف ولكن بواسطة أذنهبم

ومــن املعلــوم أن  طــط الغــربيْي يبتــل  اامــاً علــى فــرم احلــاكم املتجــس حــت إذا مل يرلــه 
الشعب املسلم؛ ألن املستعمرين يريدون مـن احلـاكم ك الـبال  اإلسـالمية أن يكـون هلـم كـالبقرة 

ال ـ مل يستطيع تنفي  مـا طططـون ـ كم  (6)احللوب؛ ل لك فاهنم إذا ما شعروا يوماً أبن صداماً 

                                                        
 هـ.1405/ 2/ع27ألقيت ه ه ا الرة بتاريخ:  (3)
 .105سورة آل عمران:  (4)
وقــد هـ ه النســبة خرجـت هبــا االحصـااية الــيت قـام هبــا الســيد حممـد الصــدر الـ ي كــان رايسـاً للــوزراء ك العهـد امللكــي  (5)

 نشرت ك حينها ك الصحف العراقية.
م بعــد تنحيتــه للبكــرف 1979راــيا اجلمهوريــة  (م1937)صــدام حســْي التكــرييت سياســي عراقــيف ولــد ك تكريــت  (6)

م فانــدلعت 1990ت حــرب اخللــيو األوىل واســتمرت وــان ســنوات ف احتــل الكويــت م فانــدلع1980هــاجم إيــران 
حــرب اخللــيو ال انيــة واخــرع اجلــيا العراقــي منهــاف وقامــت قــوات احللفــاء بقيــا ة أمريكــا بتــدمري العــراق وولــع العــراق 

 لت حصار طويل األمدف انتفض الشعب فقمع صدام انتفالة الشعب العراقي بوحشية .
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لــه فــاهنم اّمــا أن يقتلــوه وهتــون بغــريهف أو يقومــون بواســطة أذنهبــم اآلخــرين ابنقــالب عســكري 
يقتلون من خالله احلاكم العميل وهتون ِبكومة تغاير حكومته ولو كانت ماالـة إىل االعتـدال 

 نسبياًف كما قاموا ب لك ك تركيا.
ة حالياً از ا ت بدرجة كبريةف ِبيث أصبحت القـوانْي واملقـررات ومشاكل البال  اإلسالمي

الــيت لــد  مســري الدولــة  اخليــاً وخارجيــاً  و مــن الغــربف وبعــض الســبب ك ذلــك يقــع علــى 
عاتق املسلمْي أنفسهم؛ ألهنم ال يهتمون ابلتوعية والت قيف وتنظيم أمورهم لكي هخ وا بحمام 

لــح إذا مل يهــتم اإلنســان حلــل مشــاكله ويبــدي جانــب العجــح إ ارة بال هــم أبيــديهم. ومــن الوا
 ك إ ارة أموره سيعطي لآلخرين الفرصة للتدخل ك شجونه وأخ  زمام األمر من يده.

 
 

 السقوط واالحنطاط
 

هنــاو صــفتان إذا اتصــف هبمــا أي ضتمــع فانــه ســيجول إىل الســقو  واال طــا ف وهــا ن 
 أخرياً. الصفتان قد اجتمعتا عند بعض املسلمْي

 األوىل: النزاع
لقــد اســتفحلت هــ ه الظــاهرة ك بعــض االتمعــات اإلســالمية بشــكل عجيــبف ِبيــث ال 
تــراهم إال ك نـــحاع  ااــم فيمـــا بيــنهمف ىلـــا أ   ذلـــك إىل الــا  الشـــرق والغــرب لـــد املســـلمْيف 
وصـــاروا يتالعبـــون هبـــم وحيركـــوهنم ذات اليمـــْي وذات الشـــمال كســـحاب الربيـــع الـــ ي تتقاذفـــه 

 الر ة وتفرقه هنا وهناو ويعملون ك بال هم ما شاؤوا من  ون أي مانع أو را ع.
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 بذور التفرقة
 

ذاهبــــْي لــــح رة مرقــــد   (7)ذات يــــوم كنــــا بصــــحبة املرحــــوم الشــــيخ عبــــد الحهــــراء الكعــــ  
الشــهيد احلــر الر حــي مرلــوان هللا عليــه  مشــياً علــى األقــدامف وذلــك ك الفــاة الــيت كــان زوار 

عتبات املقدسة يتوافدون بشـكل مك ـف مـن إيـران وغريهـا إىل العـراق للـح رةف وك أ نـاء ذلـك ال
مرت جبوارن عربة جيرها ا نان من اخليول لمل ضموعـة مـن البـدوف فصـاة أطفـال تلـك املنطقـة 
بصوت واحد محاع عرب موش مياور   ومضموهنا مالعرب هكلون الفئران  مث مشينا مقـدار 

مرت عربة أخر  فيها ضموعـة مـن الحااـرين اإليـرانيْيف فصـاة أطفـال تلـك املنطقـة من الطريق ف
 وأطلقوا كالماً أيضاً  الف وغري صحيح إلهانة الحاارين.

أنظـــر.. ك هـــ ه املســـافة القصـــرية كـــم تتحســـا بـــ ور التفرقـــة والنـــحاع بـــْي املســـلمْيف إهنـــا 
ك بــــال ن وصــــار بعــــض أبنــــاءن  سياســــة اســــتعمارية إلررة النعــــرات فقــــد بــــ رت هبــــ ا الشــــكل

وأطفالنــا وســيلة لتنفيــ ها بســبب عــدم الــوعي وال قافــة.. ومــن الوالــح أن هــ ا الكــالم الســي  
وإن كان قد صدر من أطفـال إال أنـه مـن شـأنه أن ي ـري حفيظـة اآلخـرين وبسـبب عـدم الـوعي 

ك جوانـــب  أيضـــاًف وهكـــ ا يبعـــ هم للمقابلـــة ابمل ـــل وتســـتمر هـــ ه التصـــرفات الســـيئة وتـــنعكا
أخر  من احلياة حت تتحول األمة الواحـدة الـيت رفـع اإلسـالم احلـواجح النفسـية واألرلـية منهـا 

ََي إىل أمــم مشــتتة متفرقــة الــبعض يــتهجم علــى الــبعض اآلخــر ويســار منــه وقــد قــال تعــاىل: 
ُهْم َوالَ ِنَس اٌم ِم ْن ِنَس ام  َهي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َيْسَخْر َقوٌم ِمْن قَ  ْوم  َبَس ى َهْن َيُكونُ وا َو  رْياً ِم ن ْ

ُهنَّ َوالَ تَ ْلِمُزوا َهنْ ُفَسُكْم َوالَ تَ َنابَ ُزوا ِِبألْلَق اِب بِ ْيَ  اْْس ُم اْلُفُس وُ   َبَسى َهْن َيُكنَّ َورْيًا ِمن ْ
نَ   اِن َوَم   ْن َبْ يَ تُ   ْب فَمُولَيِ   َه ُ    ُم الظَّ   اِلُمونَ  ِْ بَ ْع   َد ا

وو يـــج ي إىل ومعلـــوم أن هـــ ا الســـل (8)

                                                        
هــــ يـــوم وال ة 1339ف ولـــد ك مدينـــة كـــربالء املقدســـة ســـنة البـــارع الشـــهيد الشـــيخ عبـــد الحهـــراء الكعـــ  اخلطيـــب  (7)

وتــوك مســموماً  وبعــد جهــا  طويــل ســقوه الســم ك يــوم شــها ة فاطمــة الحهــراء  الصــديقة الطــاهرة فاطمــة الحهــراء 
 أبسلوب خطايب ىليح. هـ اشتهر 1393شهيدا عام 

 .11سورة احلجرات:  (8)
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لعف األمة واهنيارهاف ويوقعها لقمة سااغة ك فم االستعمار ال ي ما فت  ططط لتنفيـ  هـ ه 
 األساليب واخلطط.

يع  اً َوالَ تَ َفرَّقُ  وا َواذُْك  ُروا نِْعَم  َة هللِا َبلَ  ْيُكْم ِإْذ  وقــد قــال تعــاىل:  َْب  ِل هللِا عَِ َواْبَتِص  ُموا َِ
ُتْم َهْبَداًم فَمَلَّفَ  بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََمْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِك ِإْوَوانً  ُكن ْ

(9). 
 

 الثانية: العنف والتهور
الناس بطبيعتهم ال مييلون إىل األفرا  العنيفْي وسيئي األخالق وال جيّلوهنم مبلء اختيارهمف 
وإذا حــدث وأن اســتطاع بعــض أصــحاب القــدرة والعنــف اســتغفال وخــداع ضموعــة مــن النــاس 

فـان أوراقهــم سـرعان مــا تنكشـف وينقلــب األمـر علــيهم ويـنفّض النــاس مـن حــوهلم إن مل  لفـاة.
 ينقلبوا عليهم.

و ن نر  اإلسـالم الـ ي بقـي حلـد اآلنف وسـيبقى إىل أبـد الـدهر إسـا هـو بسـبب ضموعـة 
واألامـة  من اخلصااص والسمات الفريدةف منها  عوته السليمة حيث اسـتطاع النـ  األكـرم 

أن يــدخلوا اإلســالم ك قلــوب النــاس عــن طريــق الكــالم اللــْيف ومكــارم األخــالق  األطهــار 
َ  ة  ِم  ْن هللِا لِْن  َ  ََلُ  ْم َولَ  ْو ُكْن  َ  َفظ   اً الــيت يــدعو إليهــا اإلســالم حيــث يقــول تعــاىل:  َْ فَِبَم  ا َر

َغِليَظ اْلَقْلِب النْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلهَ 
(10). 

 :حسن خلق الرسول األعظم وقد جاء ك بعض التفاسري عن لْي و 
معناه ان لينك هلم ىلا يوجب  خوهلم ك الدين ألنك  تيهم مع سجاحة أخالقك وكـرم »

َغِل  يَظ أي جافيــاً ســي  اخللــق  َفظ   اً   حممــد  َولَ  ْو ُكْن   َ ســجيتك ابحلجــو والساهــْي 
لِ    هَ النْ َفضُّ    وا ِم    ْن َحوْ أي قاســــي الفــــجا  وغــــري ذي رمحــــة وال رأفــــة  اْلَقْل    بِ 

أي لتفــــرق  
 .(11)«أصحابك عنك ونفروا منك...

َواْوِفْض َجَناَحَه ِلَمِن ات َّبَ َعَه ِمَن اْلُمْؤِمِنْيَ ويقول هللا تعاىل ك آية أخر : 
(12). 

                                                        
 .103سورة آل عمران:  (9)
 .159سورة آل عمران:  (10)
 تفسري سورة آل عمران. 527تفسري ضمع البيان: االلد األول ص (11)
 .215سورة الشعراء:  (12)
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أبن يلـْي جانبـه ويتوالـع هلـم وحيسـن معـاملتهمف ألن توالـع القـا ة وحسـن  فيأمر الن  
 وتشّدهم إليهم أك ر.معاملتهم من شأهنا أن تحيد حمبة الناس 

 
 

 من سرية الرسوي األبظم 
 

 ننــــري  ان يهــــو  ً كــــان لــــه علــــى رســــول هللا »أنــــه قــــال:  عــــن اإلمــــام أمــــري املــــجمنْي 
 فتقالاه. فقال له:   يهو ي ما عندي ما أعطيك.
 فقال: فاين ال أفارقك   حممد حت تقضيين.

ولـع الظهـر والعصـر واملغـرب فقال: إذا أجلا معكف فجلا معه حـت صـلى ك ذلـك امل
يتهّد ونـــه ويتواعدونـــهف فنظـــر رســـول  والعشـــاء واآلخـــرة والغـــداةف وكـــان أصـــحاب رســـول هللا 

 إليهم فقال: ما ال ي تصنعون به؟ هللا
 فقالوا:   رسول هللا يهو ي حيبسك؟!

ـــــم معاهـــــداً وال غـــــريهف فلمـــــا عـــــال النهـــــار قـــــال فقـــــال  ـــــين ريب عحوجـــــل أبن أ(ل : مل يبع 
هو ي: أشـهد أن ال إلـه إال هللا وأشـهد أن حممـداً عبـده ورسـولهف وشـطر مـا  ك سـبيل هللاف الي

أمـــا وهللا مـــا فعلـــت بـــك الـــ ي فعلـــت إال ألنظـــر إىل نعتـــك ك التـــوراةف فـــ ين قـــرأت نعتـــك ك 
التــوراة: حممــد بــن عبــد هللا مولــده مبكــة ومهــاجره بطيبــة ولــيا بفــاّل وال غلــيال وال ســااب وال 

 . (13)«فحا..متحّين ابل
ك اتباعــه سياســة  هــ ا احلــديث يعكــا  ــة مــوجحة عــن أخــالق وســرية النــ  األعظــم 

الالعنــف وعــدم التهــور ك مواقفـــه الظاهريــة والباطنيــةف وهــ ا اللـــْي وانشــراة الصــدر هــو أحـــد 
العوامــل الــيت جــ بت النــاس إىل اإلســالم مــن أهــل الكتــاب وغــريهمف وجعلــت املســلمْي أيضــاً 

لــدين اإلســالمي أك ــر ةميــان عــال ويعملــون لنشــره بــْي النــاس ةخــالص وتفــانف يتمســكون اب
على العكا من ال ين يتبعون مبدأ العنف والتهور فعقااـدهم لجمـت بـل وانـد رت وإن كـان 
الــبعض يســـتبطن العنــف ويظهـــر العطــف واللـــْي ك بعــض األحيـــان ف نــه ســـرعان مــا ينكشـــف 

                                                        
 .5ة 9ب 216ص 16ِبار األنوار: ع (13)
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مـا »: قد قال أمري املجمنْي اإلمام علي بـن أيب طالـب وينتهي به املطاف وال تبقى له نارة ف
لــ ا  ــن نــر  اإلســالم  (14)«ألــمر أحــد شــيئاً إال و(هــر ك فلتــات لســانه وصــفحات وجهــه

ابقياً بقاء الدهر؛ ألن مبا اه تعتمـد علـى أسـاس اللـْي وسـعة الصـدر والالعنـف وقا تـه الكـرام 
هـــ ه املبــا ل الســـليمة بصــدق وإخـــالص  النــ  وأهـــل بيتــه معلـــيهم الصــالة والســـالم  جّســدوا

 األمر ال ي زا  من قوته وانتشاره ك األرجاء وخلو ه.
 
 

 من سرية همري املؤمنْي 
 

وهــو ك أوع حكومتــه  ابــن الكــّواء هــ ا املنــافق اخلــارجيف كــان مشاكســاً ألمــري املــجمنْي
إلـافة إىل أنـه  الواسعة اليت كانت ذلك اليوم أوسع حكومة على وجه األرم مساحة وعد اًف

  مفـــروم الطاعـــة مـــن هللا ورســـولهف فقـــد كـــان ابـــن الكـــّواء يـــجذي اإلمـــام بعنـــا ه واعاالـــاته
املتكـــــررة ك الســـــوق واملســـــجد وأبســـــلوب خـــــال مـــــن اللياقـــــةف وك روايـــــة عـــــن كتـــــاب البحـــــار 

َوَلَق  ْد ُهوِح  َ  ك صــالة الصــبح فقــال ابــن الكــّواء مــن خلفــه:  كــان علــي »: للمجلســي 
َه َوِإىَل الَّ  ِذيَن ِم  ْن قَ ْبِل  َه لَ  ِيْن َهْش  رَْكَ  لََيْح  َبَطنَّ َبَملُ  َه َولََتُك  وَننَّ ِم  َن اْ َاِس  رِينَ ِإلَْي  

(15) 
تعظيماً للقرآن حت فر  من اآلية مث عا  ك قراءتهف مث أعا  ابـن الكـّواء اآليـة  فأنصت علي 
ْ ِإنَّ  :مث قــال   أيضــاًف مث قــرأ فأعــا  ابــن الكــّواء فأنصــت علــي فأنصــت علــي  فَاْص  ِْ

َوْبَد هللِا َحقٌّ َوال َيْسَتِخفَّنََّه الَِّذيَن ال يُوِقُنونَ 
 .(17)«مث أمت السورة وركع (16)

كان الرايا األعلى للدولةف ويتمكن أن يتا  موقفاً صارماً لد   أنظر.. مع أن اإلمام 
أصـبح منبـوذاً ك  سـته املتكـررة لامـام ابن الكّواء ـ الـ ي كـان مواطنـاً عـا  ً ـ ولنفاقـه ومشاك

مل يبــد أي موقـــف صــارم أو شـــديد  االتمــعف ومـــع اســتحقاقه للعقوبـــة الرا عــة إال أن اإلمـــام 

                                                        
 .26هنو البالغةف قصار احلكم:  (14)
 .65سورة الحمر:  (15)
 .60سورة الروم:  (16)
 .1ة 104ب 48ص 41ر: عِبار األنوا (17)
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واحلاكم األعلى للبال  اإلسـالمية  جتاهه. وه ا جانب بسيط من معاملة اإلمام أمري املجمنْي
جلانــب مــع أعــداءه مــن املشــركْي ابحلكمــة والصــس وســعة الصــدر ولــْي ا آنــ اوف فقــد متتــع 

 واملنافقْي.
واستطاع مصلوات هللا وسالمه عليه  ب لك أن يدمي ه ه العقيدة اإلسـالمية ويرسـاها ك 

بفعـــل أخالقـــه وســـريته  وخـــامت األنبيـــاء  القلـــوب والضـــماار الـــيت أ بـــت ركااحهـــا رســـول هللا 
 الكرمية وتعامله مع الناس ابللْي والالعنف.

 
 

 نهسلوب القرآ
 

َ  ُذوا َمْس  ِضداً ِا  َراراً وَُكْف  راً َوتَ ْفرِيق  اً بَ   ْْيَ اْلُم  ْؤِمِنَْي َوِإْرَص  ا اً قــال هللا تعــاىل:  ََّ َوالَّ  ِذيَن ا
ِلَم     ْن َح     اَرَب هللاَ َوَرُس     وَلُك ِم     ْن قَ ْب     ُل َولَ     َيْحِلُفنَّ ِإْن َهرَْ َن ِإال  احْلُْس     َ  َوهللاُ َيْش     َهُد ِإن َُّه     ْم 

َلَكاِذبُونَ 
(18). 

حــول مســجد لــرار الــ ي بنــاه املنــافقون ك  نحلــت هــ ه اآل ت علــى الرســول األعظــم 
مقابل مسجد الرسول ومسجد قباءف ومع ذلك ف ن أسلوب القرآن احلكـيم مل يتصـف ابلعنـف 

الَ تَ ُقْم ِفيِك َهبَ داً َلَمْس ِضٌد ُهسِ  َ  َبلَ ى الت َّْق َوْ ِم ْن َهوَِّي فقد جاء األمر هك ا بقوله تعاىل: 
يَ ْوم  َهَحقُّ َهْن تَ ُقوَم ِفيكِ 

قـال »: وك سبب نحول هـ ه اآل ت وتفسـريها قـال الطسسـي  (19)
ان هتيهم فـات هم  املفسرون ان بين عمرو بن عوف اخت وا مسجد قباء وبع وا إىل رسول هللا 

يـه فحســدهم َجاعـة مــن املنـافقْي مــن بـين غــنم بـن عــوف فقـالوا نبــين مسـجداً فنصــّلي وصـلى ف
فيــه وال  ضــر َجاعــة حمّمــد وكــانوا ا ــين عشــر رجــاًلف وقيــل  ســة عشــر رجــاًلف مــنهم  علبــة بــن 
حاطب ومعتب بن قشري ونبتل بن احلـرثف فبنـوا مسـجداً إىل جنـب مسـجد قبـاءف فلمـا فرغـوا 

هــو يتجهــح إىل تبــووف فقــالوا   رســول هللا إن قــد بنينــا مســجداً لــ ي و  منــه أتــوا رســول هللا 
العلة واحلاجة والليلة املطرية والليلة الشاتية وإّن  ب أن  تينـا فتصـّلي فيـه لنـاف وتـدعو ابلسكـة. 

                                                        
 .107سورة التوبة:  (18)
 .108سورة التوبة:  (19)
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إين على جناة سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء هللا فصلينا لكم فيـهف فلمـا انصـرف »: فقال 
مث ». وك معــل اآليــة قــال الطسســي: «تبــوو نحلــت عليــه اآليــة ك شــأن املســجدرســول هللا مــن 

ذكر هللا سبحانه َجاعة أخر  من املنافقْي بنـوا مسـجداً للتفريـق بـْي املسـلمْي وطلـب الغوااـل 
َ ُذوا َمْس ِضداً للمـجمنْي فقـال ـ تعـاىل ـ :  ََّ واملسـجد مولـع السـجو  ك األصــل  َوالَّ ِذيَن ا

أي  ِا َراراً امساً لبقعة  صوصـة بنيـت للصـالة فاالسـم عـرك فيـه معـل اللغـة  وصار ابلعرف
أي   وَُكْف راً اجلمـع فيـه ليقـّل  مضارة يعين للضرر ابهل مسجد قبـاء أو مسـجد رسـول هللا 

أي الخـــتالف الكلمـــة وإبطـــال اإللفـــة وتفريـــق  اْلُم   ْؤِمِنْيَ  َوتَ ْفرِيق   اً بَ    ْْيَ وإلقامـــة الكفـــر فيـــه..
أي أرصــدوا ذلـــك  َوِإْرَص   ا اً ِلَم  ْن َح   اَرَب هللاَ َوَرُس  وَلُك ِم   ْن قَ ْب   لُ  س عــن رســـول هللاالنــا

املسجد واخت وه وأعّدوه أليب عامر الراهب. وهو ال ي حارب هللا ورسوله مـن قبـل. وكـان مـن 
املدينـة حسـده وحـحب  قصته انه كان قـد ترهـب ك اجلاهليـة ولـبا املسـوةف فلمـا قـدم النـ  

يه األححاب مث هرب بعد فتح مكة إىل الطااف فلما أسلم أهـل الطـااف حلـق ابلشـام وخـرع عل
معناه أن هجالء حيلفون كـاذبْي مـا أر ن  َولََيْحِلُفنَّ ِإْن َهرَْ َن ِإالَ احْلُْسَ  إىل الروم وتنصر...

ســـلمْي ببنـــاء هـــ ا املســـجد إال الفعلـــة احلســـل مـــن التوســـعة علـــى أهـــل الضـــعف والعلـــة مـــن امل
 َوهللاُ َيْش   َهُد ِإن َُّه   ْم َلَك   اِذبُونَ فـــأطلع هللا نبيـــه علـــى فســـا  طـــويتهم وخبـــث ســـريرهتم فقـــال: 

 .(20)وكفى ملن يشهد هللا سبحانه بك به خح ً 
واخلالصة: إن أسلوب القرآن مع املنافقْي واملتاتمرين مل يكـن بدرجـة مـن العنـفف وإسـا هـو 

فلـم يقـم ابالنتقـام مـن القـاامْي علـى  لرسول األعظم أسلوب فضح وخحي للمتاتمرينف وأما ا
بنــاء املســـجد واملنـــافقْي ومل يرســـل إىل جلـــبهم  ـــاكمتهم أو عقـــاهبمف وحـــّت أبـــو عـــامر الراهـــب 

 الــ ي تقـــدمت قصـــته وهــو راـــيا املنـــافقْي واملتــاتمر مـــع الـــروم مل يوّجــه لـــه الرســـول األعظـــم 
بتهــدمي املســجد وفضــح مــن بنــاه عــن طريــق  حكمــاً أو مــن يقــتّص منــه وإســا اكتفــى الرســول 

 اآل ت القرآنية وامتناعه من الصالة فيه.
عـــاملهم بلـــْي وعطـــف  ون أي عنـــف  والـــ ي أ ـــر ك هـــجالء املنـــافقْي أك ـــر أن النـــ  

 ي كر.
 

                                                        
 تفسري سورة التوبة. 70ص 3تفسري ضمع البيان: االلد  (20)
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 واقعنا املعاصر
 

ك منطـــق القـــرآن الكـــرمي َجيـــع املســـلمْي بلغـــاهتم وقوميـــاهتم وألـــواهنم املاتلفـــة أمـــة واحـــدة 
ِإنَّ َ ِذِه ُهمَُّتُكْم ُهمًَّة َواِحَدًة َوَهَن رَبُُّكْم فَاْبُبُدونِ يث يقول تعاىل: ح

(21). 
َوِإنَّ َ ِذِه ُهمَُّتُكْم ُهمًَّة َواِحَدًة َوَهَن رَبُُّكْم فَات َُّقونِ وقال تعاىل: 

(22). 
نظــــر كمــــا أن الــــبال  اإلســــالمية كلهــــا بلــــد واحــــدف وقــــانون واحــــدف وحكومــــة واحــــدة ك 

اإلســـالمف وهـــ ه الوحـــدة كانـــت متجســـدة ك حيـــاة املســـلمْي لقـــرون عديـــدةف حـــت إذا  خـــل 
االســتعمار بــال ن وأرر النعــرات والتفريقــات بــْي املســلمْي فســاقهم إىل التشــتت لكــي يعــيا 

 عليه.
 

 حرمة التفرقة
 

اإلمث إن أي تفريــق بــْي املســلمْي يعتــس مــن أشــد ا رمــات ك اإلســالم ألنــه معاونــة علــى 
والعدوان ال ي يهدفه االستعمار ه ا أواًل. ورنياً: انه تشتيت لألمة الواحدة وتسهيل لسـيطرة 
الكفــار علــى بــال  اإلســالمف ســواًء كــان التفريــق ابألرالــي وولــع احلــدو  اجلغرافيــة بــْي بــال  

 املسلمْي أو ابجلنسيات املتعد ة أو ما أشبه ذلك.
ـــاًف إننـــا اـــد اآلن العراقـــي خـــارع حـــدو   العـــراق ك الـــبال  اإلســـالمية األخـــر  يعتـــس أجنبي

ويعامــل معاملــة األجانــبف وكــ لك املســلمون اآلخــرون يعتــسون  اخــل العــراق مــن األجانــبف 
وهــ ا األمــر ال طــتص ابلعراقــي بــل ينطبــق علــى املصــري واإليــراين واألفغــاين وســاار املســلمْيف 

 ه الوحدوية.وه ا عمل ال يرتضيه اإلسالم وال ينطبق مع مبا ا
فه ه احلدو  األرلية بْي املسـلمْي ولـعها االسـتعمار مـن أجـل تشـتيتهمف والقضـاء علـى 
 رابطة األخوة واألمة الواحدة اليت جتمعهمف لتسهل السيطرة عليهم ويكونوا مغنماً لبلد الكفر.

واألنكى من ذلك أن املستعمر ال ي ولع ه ه احلدو  مل يكتف باسيمها وتفريق جسد 

                                                        
 .92سورة األنبياء:  (21)
 .52سورة املجمنون:  (22)
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ة الواحـــدةف بـــل عمـــد إىل تـــرو منـــاطق حدو يـــة حمايـــدة ومســـاحة يكتنفهـــا الغمـــوم بـــْي األمـــ
أغلـــب الـــبال  اإلســـالميةف حـــت تكـــون هـــ ه املنـــاطق مـــا ة للنـــحاع واخلـــالف وبـــجرة للتـــوتر بـــْي 
البلدان اإلسالمية  ااماً ليتمكن ساسة الغرب من إررهتا ك أي وقت شاءواف بل أحيـانً نفـا 

ت مـا أحّسـت بشـيء مـن القـوة فاهنـا سـرعان مـا تـاجم هـ ه القـوة إىل نـحاع الـدول اإلسـالمية مـ
حدو ي وحرب طاحنة بينهـا وبـْي جارهتـا املسـلمةف وتتـوزع بقيـة الـدول اإلسـالمية بـْي مناصـر 
هل ا الطرف وذاوف ويكون اهلم األكس حلكام أغلب الدول اإلسالمية هو بناء القـوة العسـكرية 

ال ملواجهـــة األعـــداء احلقيقيـــْي لألمـــةف وإســـا النتـــحاع بعـــض  علـــى حســـاب حـــت رغيـــف اخلبـــح
ــــدها  األشــــبار مــــن أرم البلــــد املســــلم اجلــــار و ون أي حســــاب للاســــاار احلقيقيــــة الــــيت يتكّب
الطرفـانف واآلرر القريبـة والبعيـدة املاتبـة علـى ذلـك مـن امتصـاص كـل الطاقـات املا يـة ولطــيم 

 قاع املحيد من اخلالف والتشتت بينهم.القيم املعنوية للمسلمْيف فضالً عن إي
 

 واجب اجملتمع
 

وبســبب هــ ه املظــاهر  ــن مــدعوون َجيعــاً ألن نســعى بكــل جهــو ن وطاقاتنــاف أبلســـنتنا 
وأقالمنا للقضاء على كل أسباب اخلالف ومظاهر العنف والفحا والتفرقةف واهلمح واللمـح ك 

 هباف ونتمســك ابللــْي والرفــق ليكــون هــ ا االتمعــات اإلســالميةف وعلينــا أن هنــتم أبنفســنا فنهــ
منطلقـــاً ملـــا  مــــل أن  ققـــه مــــن التغيـــري ك العـــامل اإلســــالميف وهـــ ا الطريــــق وإن كانـــت لّفــــه 
املشــاكل والصــعاب واملوانــع الطبيعيــة واملصــطنعةف إال أنــه الطريــق النــاجح للنجــاة وبلــو  النصــر 

لمْي وإال ســنبقى نــئن مــن وطــأة والقضــاء علــى أســباب التــأخر واال طــا  الــ ي أصــاب املســ
 ذلك موالعياذ ابهلل .

اللهـــم صـــل علـــى حممـــد وآلـــهف وحلـــين ِبليـــة الصـــاحلْيف وألبســـين زينـــة املتقـــْي ك بســـط »
العـدلف وكظـم الغـيالف واطفــاء النـاارة ولـم أهـل الفرقــةف وإصـالة ذات البـْيف وافشـاء العارفــةف 

سرية... وأكمـل ذلـك   بـدوام الطاعـة وسا العاابةف ولْي العريكةف وخفض اجلناةف وحسن ال
 .(23)«ولحوم اجلماعة...

                                                        
 ك مكارم األخالق. من  عااه  104الصحيفة السجا ية: ص (23)
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 من  دي القرآن احلكيم
 ِف ذم التفرقة

يع  اً َوال تَ َفرَّقُ  وا َواذُْك  ُروا نِْعَم  َة هللِا َبلَ  ْيُكْم ِإْذ ُكن ْ  ُتْم قــال تعــاىل:  َْب  ِل هللِا عَِ َواْبَتِص  ُموا َِ
َبْحُتْم بِِنْعَمِتِك ِإْوَوانً َهْبَداًم فَمَلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِبُكْم فََمصْ 

(24). 
يَن َوال تتَ َفرَّقُ  وا ِفي  ِك َكبُ   َر َبلَ  ى اْلُمْش  رِِكَْي َم  ا تَ  ْدُبوُ ْم وقــال ســبحانه:  َهْن َهِقيُم  وا ال  دِ 

ِإلَْيكِ 
(25). 

َ وقـال عحوجـل:  َّّ ُهْم ِف َش ْ م  ِإ ا َهْم  ُرُ ْم ِإنَّ الَّ ِذيَن فَ رَّقُ وا ِ ي نَ ُهْم وََك انُوا ِش  َيعاً َلْس َ  ِم ن ْ
ِإىَل هللِا ُثَّ يُ نَ بِ يُ ُهْم ِبَا َكانُوا يَ ْفَعُلونَ 

(26). 
َوال َتُكونُ  وا َكالَّ  ِذيَن تَ َفرَّقُ  وا َواْوتَ َلُف  وا ِم  ْن بَ ْع  ِد َم  ا َج  امُ ْم اْلبَ يِ نَ  اُت وقــال جــل وعــال: 

َوُهْولَِيَه ََلُْم َبَذاٌب َبِظيمٌ 
(27). 

 جزام املنافقْي
يعاً إِ قال تعاىل:  نَّ هللاَ َجاِمُع اْلُمَناِفِقَْي َواْلَكاِفرِيَن ِف َجَهنََّم عَِ

(28). 
َوَبَد هللاُ اْلُمنَ اِفِقَْي َواْلُمَناِفَق اِت َواْلُكفَّ اَر َنَر َجَه نََّم َوالِ ِديَن ِفيَه ا ِ  َ  وقال سـبحانه: 

َحْسبُ ُهْم َوَلَعنَ ُهْم هللاُ َوََلُْم َبَذاٌب ُمِقيمٌ 
(29). 

ْرِك اأَلْسَفِل ِمْن النَّاِر َوَلْن َتََِد ََلُْم َنِصرياً ل عحوجل: وقا ِإنَّ اْلُمَناِفِقَْي ِف الدَّ
(30). 

 اللْي من حماسن األوال 
                                                        

 .103سورة آل عمران:  (24)
 .13شور : سورة ال (25)
 .159سورة األنعام:  (26)
 .105سورة آل عمران:  (27)
 .140سورة النساء:  (28)
 .68سورة التوبة:  (29)
 .145سورة النساء:  (30)
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َ  ة  ِم  ْن هللِا لِْن  َ  ََلُ  ْم َولَ  ْو ُكْن  َ  َفظ   اً َغِل  يَظ اْلَقْل  ِب النْ َفضُّ  وا ِم  ْن قــال تعــاىل:  َْ فَِبَم  ا َر
َحْوِلهَ 

(31). 
فَ ُقوال َلُك قَ ْوالً لَيِ ناً َلَعلَُّك يَ َتذَكَُّر َهْو ََيَْشىل سبحانه: وقا

(32). 
َهِذلَّة  َبَلى اْلُمْؤِمِنَْي َهِبزَّة  َبَلى اْلَكاِفرِينَ وقال عحوجل: 

(33). 
 
 

 من  دي السنة املطهرة
 ِف اللْي والرفق: من كلمات ألمري املؤمنْي 

 .(34)«يستدم من قومه ا بةألن كنفك ف ن من يلْي كنفه » :1
 .(35)«من النت كلمته وجبت حمبته» :2
 .(36)«أكس الس الّرفق» :3
 .(37)«من تلن حاشيته يستدم من قومه ا ّبة» :4
 .  (38)«من مل يلن ملن  ونه مل ينل حاجته» :5
 .(39)«الرفق لقاة الصالة وعنوان النجاة» :6

 ِف ذم التفرقة والعدوان: ومن كلماتك 
 .(40)«ن زرع العدوان حصد اخلسرانم» :1

                                                        
 .159سورة آل عمران:  (31)
 .44سورة طه:  (32)
 .54سورة املاادة:  (33)
 الفصل ال اين موجبات عحة النفا. 5205ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (34)
 الفصل ال اين موجبات عحة النفا. 5207ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (35)
 الفصل ال اين موجبات عحة النفا. 5214ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (36)
 الفصل ال اين موجبات عحة النفا. 5209ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (37)
 ت عحة النفا.الفصل ال اين موجبا 5210ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (38)
 الفصل ال اين موجبات عحة النفا. 5212ة 250غرر احلكم و رر الكلم: ص (39)
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 .(41)«املجمن منحه عن الحيغ والشقاق» :2
 .(42)«املااصمة تبدي سفه الرجل وال تحيد ك حقه» :3
 .(43)«شر الناس من يبتغي الغواال للناس» :4
 .(44)«من ابلغ ك اخلصام أمث ومن قصر عنه خصم» :5
 .(45)«رأس اجلهل معا اة الناس» :6

 مناللْي من صفات املؤ 
أال أنبئكم مل مسي املجمن مجمناًف إلميانه الناس على أنفسـهم وأمـواهلمف »: قال رسول هللا 

أال أنبـــئكم مـــن املســـلمف مـــن ســـلم النـــاس مـــن يـــده ولســـانهف أال أنبـــئكم ابملهـــاجرف مـــن هجـــر 
راً السيئاتف وما حّرم هللا عليهف ومن  فع مجمناً  فعة لي ّله هباف أو لطمه لطمةف أو أتـى إليـه أمـ

يكرهه لعنته املالاكة حت يرلـيه مـن حقـهف ويتـوب ويسـتغفرف فـ  كم والعجلـة إىل أحـد فلعلّـه 
مــجمن وأنــتم ال تعلمــونف وعلــيكم ابألنة واللــْيف والتســرع مــن ســالة الشــياطْي ومــا مــن شــيء 

 .(46)«أحب إىل هللا من األنة واللْي

                                                                                                                                                               
 الفصل اخلاما ك اخلصومة. 10572ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (40)
 الفصل اخلاما ك اخلصومة. 10564ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (41)
 ا ك اخلصومة.الفصل اخلام 10565ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (42)
 الفصل اخلاما ك اخلصومة. 10571ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (43)
 الفصل اخلاما ك اخلصومة. 10574ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (44)
 الفصل اخلاما ك اخلصومة. 10570ة 461غرر احلكم و رر الكلم: ص (45)
 .2ة 300ب 523علل الشرااع: ص (46)
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 من منا   النيب 

مســـلم أو وجهـــه بـــد  هللا عظامـــه يـــوم القيامـــةف أال ومـــن لطـــم خـــد »: قـــال رســـول هللا 
 .(47)«وحشر مغلواًل حت يدخل جهنم إال أن يتوب

مــن آذ  مجمنــاً فقــد آذاينف ومــن آذاين فقــد آذ  هللا عحوجــلف ومــن »: قــال رســول هللا 
ــــه لعنــــة هللا  ــــور والفرقــــانف وك خــــس آخــــر: فعلي ــــوراة واالايــــل والحب آذ  هللا فهــــو ملعــــون ك الت

 .(48)«ة والناس أَجعْيواملالاك
 

 الفهرس
 

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

 6 .................................. من أساليب االستعمار

 7 ..................................... السقو  واال طا 

 7 ...........................................األوىل: النحاع

 8 ........................................... ب ور التفرقة

 9 ................................... ال انية: العنف والتهور

  ........................... 10من سرية الرسول األعظم 

  .............................. 11من سرية أمري املجمنْي 

 12 ....................................... أسلوب القرآن

 14 ........................................ واقعنا املعاصر

 14 ......................................... حرمة التفرقة

 15 ........................................واجب االتمع

                                                        
 .1ة 66االلا  430وق: صاألما  للشيخ الصد (47)
 .13ة 57ب 150ص 72ِبار األنوار: ع (48)
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 16 ............................... من هدي القرآن احلكيم

 17 ............................... من هدي السنة املطهرة

 19 ............................................. الفهرس
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