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 كلمة الناشر 
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

ر املهمة الـ  ببـأ  ن طي ـا اـه ابه مـها الـوال ل كـه  ي اـدا هـا ا  ار  إن من األمو 
وال خ ــي ف إله طســهن ال ــهال هــو الــبش لســ  يأ بلــا  ايــأ مــن الــ من  يــ  ياــون ط  ــة 
حتركه مأروسة حىت لص  إىل  هأاإله ضمن خ ـة م ممـةهل اـه بيـأهه الـ م هل حـىت لـو اسـ  ر  

واملهــم ل هــبس املســـتلة  ن ياــون اللــ ون ا يهييـــة  هلصــد الوصــو  إىل ال حــهة مــأ  ليســـ  ب 
ومــرورا  نللــهر   هلمربكــة وإلــس  ســة م ي ــة اب ــأاة  مــن األســر  نو ةهرهــه  صــ ر طــوا  ل ا  مــ 

وامل سســـة اليبولـــة وكهإلـــة اليماـــهو ابا مهويـــة وابا صـــه لة وال ارلـــة ل  اخـــ  إ ـــهر الأولـــة 
 غد املسلمني من الأاياو األخرى.واط ههة  نليماة م   هلا سممية

إلمبأ من اس  م  ال هاهو ويوظي هه ل ا ـه  امل هسـو وئي ـة كهإلـة السـة ف لاـا ية ـ  
ــه ارارائـــه املســـمووة وامل ةيـــةهل إلـــم ياـــون مرية ـــة  األمـــة ل كيهاـــه املســـ    ي ـــرا احيامهـــه واـ

 بيحلة غدهههل وخهصة ل اضهايهه املصدلة.
ما ولــ  ابســ  م  وا رلــة ووــأا ال ةييــة ل ــد املســلمهل واــأ  كــأ هــبا  ومــن ه ــه ركــ  ا ســ 

 امليىن ل ال رآن ا يأ حي  ل و  ييهىل:
  َسِةيم   ال مه  ِمِ نيَ  َوَل  لِل اهإِلرِلنَ  هللاه  ََي َي َ  َوَلن(1). 

ــأ  الســـــلم  وكــــبلز ركــــ  ا ســــما ولـــــ   ن مــــن  هــــم م ومــــهو  ـــــهة األمــــة ايصــــهإلهه  ةــ
 .وا مها  مد امل م ني كمه كهن وليه رسو  هللاوالمو ف  

ــتو وياهملـــ  ل  ــممية طلـ ــة ا سـ ــأا  ن الأولـ ــهرلل لواـ ــ ور ال ـ ــر ل سـ ــه ال مـ ــو  مي ـ ولـ
ظروف غد او يه لةهل حي  كهط  يسـو  ا مربا ـورايو والـأو  اليممـ  وكـهن ه ـها ال سـهبس 

ــة مــــن األرا ــه   ا ــ ــر ب ــ ــي ر  ولــــ   ك ــ ــوى ل الســ ــبس مــــن   لــــف ال ــ ــههل ول هــ ــا وخدائــ ضــ
 األحأاث ولأو  مة ال رآن وايسي  ايسهوه  وميمه  و خل  ل حسهب األمم الاربى.

وكـــهن ه هلـــز الا ـــد مـــن اليوامـــ  املةه ـــر  وغـــد املةه ـــر  الـــ  يـــأخل  ل ب ـــهة ا ضـــهر  
 

 .141( سور  ال سهة: 1)
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 ا سمميةهل كهن من بي هه: 
 .* األخم  ال هضلة ال  ايسم  هبه  خصية الرسو  األكرا

 املةه ئ ا سممية السهمية ال  اهة هبه ال رآن الارمي. *
 .و ه  بي ه ال ههرون  * السيهسة ا ايمة ال  ايةيهه ال يب املص   

ــر  ــلمنيهل وكهطـــ  ييمـــ  ب لـــه  ل ي ييـــ  وطلـ ــهة املسـ ــن  ب ـ ــة مـ ــ و  املخلصـ ــو  الصـ * واـ
 .)رضوان هللا وليهم(  حةني والصحهبة امل ال يهليم ا سمميةهل  م ه : ا مها ولا بن  يب  هلو

 * ال محم وال اهإل  بني  ب هة هبس األمة.
ك  هبس اليوام  سهوأو ول  ب هة الأولـة ادألـأ  مـ  ا  ـراف وال  مـيم املةه ـر ل ه ـأ 

الـــبش  ســـة  ولـــة وميمـــة ا ـــأهل مياميـــة األ ـــرافهل وإلـــس حام ـــه  األمـــة ورســـو  ا طســـهطية
 . ووأله و خماه وو وس

 هرس )الي و( و)المو ف(.. ي إلاهن 
 وال ــهرلل ل  ــ  الا ــد مــن ال ضــهاي الــ  ســحل  اط صــهرا  وميمــه  ل مســد  ال ــيب األكــرا

 ا صمحية..
واصــ ه وــها ال ــ ل   ــهر مــن ار ولــ  ولــمهل حــني  خــ  املســلمون ماــةهل وكــهن ســيأ بــن 

يــوا يســر ا رمــة. ال هلوةــه   األطصــهرش رمــ  رالــة ول ــه ش ل  راــهو ماــة: اليــوا لــوا امللحمــة
ــهن مـــن ال ـــيب ــه كـ ــا إلمـ ــها ولـ ــر ا مـ ــأاة إب  ن يمـ ــبا ال ـ ــ  هـ ــه هـ ــه ملـ ــد ول  ن ل  لـــأهه م ـ  ـ

. ومــه  اليــوا لــوا املرمحــةهل اليــوا حتمــ  ا رمــةو خــب ل ــه ش:  هل إلتخــبهه ا مــها ولــااللــيهر
 . (2)ذهةوا إلتط م ال ل هةاإب  ن ل و  ألوأاة ا سما:  كهن لل يب

سيهســـة الر ـــيأ  هـــا الـــ  ب ـــ  صـــرة ا ســـماهل إلمبـــأ للمســـلمني  ن لاوطـــوا ل إلهـــبس ال
 ل مة وووا  ا مف كا بل يحوا ال رصة ألوأاة األمة أبن لة وا السموا بني ص وف ادمههد.

ول هبس الا هب لواه ا مـها اللـدا ش ) ولـ  هللا م همـه(  ب ـهة األمـة ا سـممية لياوطـوا 
هل ونخلصــوا ال لييــة اللــةهبية امل م ــةهل ضــأ املســلمني األوــأاة اــه رلن ولــ  كلــف    ــهو 

ــه  مـــن الـــووا والصـــرب وال ةـــهو. مةي ـــه    ورهـــم ل   اة حيـــ  للـــ ا  ن ياـــون ولـــ  مســـ وى وـ
الرســهلة اليميمــةهل وب ــهة األراهل ول ييميــس  واصــر ابريةــه  نملةــه ئ ا  ــةف موضــحه  للــةهب ه 

 

 .26ب 105ا 21(  هر األطوار: ج2)
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 لة هة املس  ة  األإلض  والييش األرغأ. ههيأوا م امل من بيض األم لة ال  ميان  ن لس  
مــرا  ملــه طلــير بــه مــن مســ ولية كةــد  ل طلــر م ــههيم ا ســما األصــيلة ام ــه ب ةــ  طو  ابهــ 

وطلـــر هــــبس السلســـلة ال يمــــة مــــن ااهضـــراو ا ســــممية لســــمهحة املراـــ  الراحــــ  ) ولــــ  هللا 
بيـة و ـو  مـن الـ من ل اليـرا  والاولـ     م يـة اـأ ي حـهو  األر إلـي  ل  راهيه( وال   ل ههـه

 وإلران.
ن املــوىل اليلـا ال ــألر  ن لوإل  ـه ل ةــ  وطلـر مـه ل وااــأ م هـههل و مــم  نلسـيا مــن مـ  واـ ر ط

 اــــ  حتصــــي  امل  ــــو  م هــــه وإخرااــــه إىل ال ــــورهل ل ــــ مان مــــن طلــــر سلســــلة إســــممية كهملــــة 
ــة طمـــر ا ســـما اـــهس   لـــف ال ة مـــ إىل األي  ـــ   هلو  صـــر  ــية واهـ ضـــهاي ابا مهويـــة والسيهسـ

 ا يولة أبسلوب واضل وبسي .. إطه هي  كيو.
 م سسة ا  ر لل ح يس وال لر                                    

 13/ 5955بدوو لة هن  ا.ب:                                            
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 املقدمة 
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ملنيهل والصم  والسـما ولـ  طةي ـه  مـأ وآلـه ال يةـني ال ـههرلنهل واللي ـة ا مأ هلل رب اليه
 الأا مة ول   وأا هم  مجيني إىل ايها لوا الألن.
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 انتشار اإلسالم 
 ذكرهه ال رل هن ل ك ةهم اهة إليهه: ل روالة ون ال يب

 ـ   طـه نل ةو هل بي  كسرى رسـوب  إىل نذان وهملـه ل  را امل ـرب: بل  مله بي   مأ
خرج را  اةلز ل وم  طه طيبهل إلل    له: إلليا ف ون ذلزهل  و ألبيـ ن إليـه مـن ل  لـه ول  ـ  

لــو كـهن  ــاة ال ــه مـن اةلــا لا  ــ  و ــههل  :بـبلز إل ــه  اومـههل إلةيــ  نذان إىل ال ــيب
ويــرا رســ  نذان وهــم رســة ولــر ط ــرا  وب لالمهــم رســة ولــر لومــه     ولاــن هللا بي ــ 

اذهةــوا إىل صــهحةام إل ولــوا لــه: إن ريب ا ــ  ربــنه الليلــةهل إن ريب ا ــ  كســرى  :  وــههمهل إل ــه
إلا ةوا اولههل إلإذا مهه اأ مهات ل  الليلة وب كسرى بيأ اليواهل وا   ايصر وب ايصر بيأ اليوا

 .(3)الوا  البش حأثه  مأ
وح ي ـة هبا إخةهرا  ون ال يوهل ولالف  لضه  ون وااـ   ل ضمن حأل  ال يب األومم

وال ضــه   ا ميــأ  و ــأمه يمهــر للواــو  الصـحيحة  اا مهويـة م  اهــه  ن املةــه ئ ا  ــة وال ــيم
 متــوو ل م هبلهــه املةــه ئ الةه لــة اميــ  ههئــه وخصوصــيهئههل وكــبلز و ــأمه لمهــر ال ــيب

 ول لر رسهل ه بني ال هس ورامهم نليأ  وامل  س إلإطه ل يل با  سل هن ظهمل.
مم ا هور  اهف إل أ ور  ون ا مـها مس  ة  األمة ا سممية ومس  ة  األون  واأ  خرب

امليــو  مــن  اخل ــأ  مــرنوا باألــةهل إل  ــهو  رســو  الن  ملــه ح ــر رســو  الن اــه :  الصــه  
إلضـرب هبـه ضـربة  إل  رناـ  بـ مث إلـر هل إل ـه  )رضـا الن و ـه(  و مـن لـأ سـلمهن  لأ  مد املـ م ني

إلـــ ل ولـــان ل ضـــرب  هـــبس ك ـــو  كســـرى وايصـــرهل إل ـــه   حـــأمهه لصـــهحةه:  : ل ـــأرســـو  الن 
  .(4)ليأا با و  كسرى وايصر ومه ل أر  حأا  ن خيرج ل خلن 

 عمومية الرسالة
ملـه  سـرش يب إىل السـمهة  :اـه  رسـو  هللاوموميـة رسـهل ههل  ا سمامن  سةهب ي أا 

ه  ـ إل لــ : اي ربهل اتــبو إبــراهيم مــه هيــ   ــي ه اــ  هــو  حلــ  مــن كــما ريب و واــ  ـ اــ 
خلـــيمهل وكلمـــ  موســـ  ياليمـــههل ورإليـــ  إ رلـــة ماـــها وليـــههل وآييـــ   او   بـــوراهل و و يـــ  

 

 .1ب 130ا 1( اخلرا ج وادرا ل: ج3)
 .264ك هب الروضة حأل  الصيحة ة  216ا 8( الاهل: ج4)
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 سليمهن ملاه ب ل ة ا ألحأ من بيأسهل إلمه ذا يل اي رب؟
إل ه  ا  امله: اي  مأهل اتـبيز خلـيم كمـه اتـبو إبـراهيم خلـيمهل وكلم ـز ياليمـه  

و و ي ــز إلهحتــة الا ــهب وســور  الة ــر  ومل  و همــه طةيــه اةلــزهل  كمــه كلمــ  موســ  ياليمــههل
و رسـل ز إىل  ســو   هــ  األرا و محــرهم وإطســهم واــ نهمهل ومل  رســ  إىل مجــهو هم طةيــه  اةلــزهل 
وايل  األرا لـز وألم ـز مسـحأا  و هـوراهل و  يمـ   م ـز ال ـاة ومل  حلـه ألحـأ اةلهـههل 

 ل  سيأ الا و كلهه مهيم ـه وليـز اـرآا وطصريز نلروو حىت  ن وأوا لدوو م زهل و ط
 .(5)وربيه مةي ههل ورإلي  لز ذكرا حىت ب  ذكر بلاة من  را    ل  إب ذكرو ميا

ــهلة ال ـــيب  ــهملا كـــون رسـ ــ وى اليـ ــه  ا ســـمما ولـــ  املسـ إن مـــن اليوامـــ  الـــ  يـــأوم ال لـ
مـــه اـــه  وهمليـــةهل اـــهةو لل ـــهس كهإلـــةهل اـــهةو لللـــر  وال ـــربهل ولليـــرب واليحمفك األومـــم
 .(6)َومه  َر َسل  هَا ِإبَّ َكهإلَّة  لِل َّهِس َبِلدا  َوطَِبلرا  َولِانَّ َ ك  ـََر ال َّهِس ب لـَي َلمهونَ ييهىل: 

ل  هاَ إل ـــه : طةـــو  طةيـــه مشوليـــة ســـةحهطه هللا بـــني إل ـــأ ــَ ــه  َر سـ اي  مـــأ نلرســـهلة الـــ   َومـ
ــه  هسِ محل هكهــ ة  لِل ـــــَّ ــة ِإبَّ َكهإلـــــَّ ــأس   ش: وهمــ ــه ر األممهلول لــ ــم وســ ــهس كلهمهلاليــــرب واليحــ لل ــ

 و ي  رسه  وب  او  إلخرا : بي   إىل األمحـر  :ا أل  املروش ون ابن وةهس ون ال يب
 واألســـــو هل واهيلـــــ  يل األرا  هـــــورا  ومســـــحأا هلو ح ن يل امل ـــــ م وب رـــــ  ألحـــــأ اةلـــــا..

 . (7)ا أل 
ل  هاَ  َومــه:  وور  ل ي ســد اةلــة املةهركــة  ن اولــه ييــهىل  َكهإلــَّة    ِإبَّ  ش: ايرســو  هللا  َر ســَ

 إلــه    ن ال ــرا املســو  لــه الاــما هــو  َكهإلــَّة   ش: لل ــهس وهمــةهل وكــهن ي ــأمي  لِل ــَّهسِ 
 يــىن وهمــةف ألاــه إذا ومــ هم إل ــأ ك ــ هم ـ وصــ  هم ـ  ن  َكهإلــَّة  ومــوا الرســهلةهل وإاــه كــهن 

 .(8)خيرج م هه  حأ م هم
مل لــأاو ليموميــة الرســهلة ومشواــه لل هصــا والــأا  وب ه هــه إىل لــوا ال يهمــة حــأل  ومــن ا

ــه   ــها الصــ ــهة مــــن  ويل اليــــ ا حــــىت اط هــــ  إىل طــــيب ا ســــما ا مــ ــه :  ل بيــــهن األطةيــ إل ــ
حـــىت اـــهة  مـــأ…  ــة إلحـــهة نل ـــرآن و ـــرلي ه وم ههاـــههل إلحملـــه حـــم  إىل لـــوا ال يهمـ

 

 .11ة 3ب 305ا 18(  هر األطوار: ج5)
 .28( سور  سةت: 6)
 ألح اب.سور  ا 217ا 8( ي سد كم  الةيهن: ج7)
 سور  سةت. 81ا 22( ي سد ي رلو ال رآن إىل األذههن: ج8)
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 .(9)...وحرامه حراا إىل لوا ال يهمة
وامل وخ  مـن ال ـبكد بيموميـة الرسـهلة ا سـممية هـو  ن مه  ـه و موح ـه ل طلـر ا سـما 

ولــ  إلصــه  ا ــس إىل  َيــو  ن لاــوا نملســ وى اليــهملاهلو ن ياــون مهــة املســلمني وهليــة اــه ر 
وة  بيــأ ط  ــة ل اليــهملهل و ن لراــ  م    ــه إىل مســ وى رإليــ هل و ن ي ســلل  اه ي ــه ال ةلي يــة بــر 
ــهليم ا ســـممية السهميةهلوســـد  الرســـو  األومـــم ــر ال يـ ــةف ل لـ  امليرإلـــة والـــووا وا حـــج الةهل ـ

 هلإلي أهه س اون ووام  ال  أا وال هضة اليهملية م ح   ول   لأل ه.واأل مة امل هرلن
و سلوبه ل ال يهم   ومن ه ه ل واو ول  الرسهليني ميرإلة السيهسة ا ايمة لرسو  هللا

 اليهمل وملوكهمفنو ةهرس مةيواث  للخلس  مج .م   ب هة 
 طلـدواأش اليهمل إىل ا سما وط  ب ال ـهس مـن هـبا المـما الـأامة  ولاا ط  أش به

 ل اون ل ه طورا  طس ضاة به.. ال  ه  من سيهسة الرسو  األومم يلز  إىل بيض

 

 .2نب اللرا   ة 17ا 2( الاهل: ج9)
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 السياسة احلكيمة لرسول هللا 
ىتَّ   : إليهه إلض  الرسو  الارمي و ه  بي هله لةني ل خ ةة  اه   مد امل م ني …حـَ

أ   ــَّ هىَل ِإىَل  هَمــ ــَ ة َحهطَهه ويـَيــ ــه ةه الَِّ ســ هِ ِن َم  ِة ــــه    إل ضــــَ   َكرَامــــَ ــَ ِ  ال َميــ ــَ ن   إل ضــ ــِ هه مــ َراــــَ ــَ ِن  هلإلََتخ  و َوــ
ه  َط ِةيَـهةسه  هلَم  رِسه   (10)اأَلرهوَمهوِ  هـَ أََ  ِم ـ  د ه وا هلِمَن اللََّحَرِ  الَـِّ  صـَ َيـههه خـَ ه  هَم َـهةسه. ِوي  هـَ َو ِم ـ  طـ َ حـَ

رِ  هلال يــَِيِ  د ه األهســَ َريههه خــَ َحرِ  هلو هســ  د ه اللــَّ َحَريههه خــَ َرا   هلو ــَ َ    ِل كــَ  وَبســَ
َرا  رهو    هلطـَةَـ ــَ   ِل حــَ َه إلـــه اــَ

َ َ  سِـ  هلإلـَههَو ِإَمهاه َمِن ايَـَّ   وَبِصدَ ه َمِن اه  َـَأى هلِ َوا   وََثَر  ب لـهَ ه ه  َههب  سـَ و ههسه و ـِ َ  ضـَ رَاج  َلمـَ
يههه  هه ال يـَأ  ه  هلطهورهسه وَ ط أ  بـََرَ  َلم  مـه هه ال َ صـ  ه وحها  أه وَكممـه أه وسـه ـَّ ههه الرد ـ  دَيههه ال َ صـ  َلهه َولَـ   هلسـِ  َر سـَ

   َ َو   َوِن ال َيَمِ  وَغَةهَو   ِمَن األهَممِ  هلِمَن الردسه ِ  (11)ِحنِي إَلي    .(12)وَه  
َ    :واــــه  د  ــَ م   ِل حــ هسه ضــــه هه وال ــــَّ ــَ ة هلبـََي ــ ــَ هِ ةهوَن ِل إِل ـ  ــ ــَ َواةه  هلوحــ ــ  َوئ همه اأَلهــ ــ  َـه  ِأ اســ ــَ  هلاــ

رب ِاَيةه  مةه  هلواســـ  َـ َلَّ ـ ههمه ال اـــِ َهـــ  ةه اد  َهِهِليـــَّ َ َخ َّ ـ ههمه اد  رِ  هلواســـ  َن اأَلمـــ  ــِ ــ  َا   مـ هَرى ِل  َلـ َن  هلَحيـــَ وبـــَمة  مـــِ
َهــــــــ  ِ  هَل َ إلَـ  هلاد  يَحةِ  ةــــــــَ ةِ  هلِل ال َّصــــــــِ ِة  هلوَمضــــــــَ  َولــــــــَ  ال َّرِل ــــــــَ ِة وال َمو ِومــــــــَ مــــــــَ ا  ه ِإىَل ا ِ  وَ وــــــــَ

َسَ ِة…   .(13)ا َ 
د ه مهســ  َـَ رن    لضــه : هللال ذكــر رســو  واــه  )صــلواو هللا وســممه وليــه(   هلمهســ  َـَ ردسه خــَ

َرفه َم  ةِـ    هِ ِن ال َارَ  هلوَم  ِة ههه َ  ـ  أِ ِل َميـَ ِة وَ َههـِ مَمةِ  (14)امـَ رَارِ  هلالسـَّ َوسه  إل  ِـَأ ه األَبــ   هلاـَأ  صـهرإَِل   ْـَ 
َ هِ نَ  هلوثهِ َي   إِلَي ِه  َ ِمَّةه األَب َصهرِ  تَ بـِِه ال ــََّوا ِرَ  هلَ إلـََن الَّه بـِِه الضـَّ َواا   هل(15)وَ    ـَ وإلــَرََّ   هل َلَـَّف بـِِه ِإخـ 

  .(16)وَصم  ههه ِلَسهن   هلَكممههه بـََيهن    هلو ََذ َّ ِبِه ال ِي َّ َ  هللَّةَ  ََو َّ ِبِه البنِ  هلِبِه  َاـ رَاا  
ل  مل ل أا ال هرلل الةلرش حهكمه  و ويمـه  لأولـة واسـية األ ـراف وال ـواحا كرسـو  هللا

إطســهطي ه ووألــه وإخمصــههل ويواضــيه لل ــهسهل وصــربس واس  هم ههلو ــههم ه و ــحهو ههلوك  هــبا 
ال  ايلـ  م ـه سـيأ األطةيـهةهل و اوذاـه  إلـبا    خصية الرسو  األومممن  سرار اليممة ل 

 

 ( األرومهو: مج   رومة: األص .10)
 ( إلي : ال مهن بني الرسولني.11)
 هس..  ليظ ال  و ه  بي ه  إليهه لصف هللا ييهىل   لةني إلض  الرسو  الارمي 94اج الةمغةهل اخل و: ( 12)
 .ل رر إلضيلة الرسو  الارمي 95اج الةمغةهل اخل و:   (13)
وس. هلاملمههأ: مج   هأ: مه ميهأ  (14)   ش لةس  إليه ال راش ْو
 وها اليأاو . هلال وا ر: مج  اث ر   (15)
 .ل هللا ول الرسو  األكرا من خ ةة له 96اج الةمغةهل اخل و:   (16)

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


 رجوع إىل القائمة 

 10 

ا :لسهسة اليهملهل وميلمه  للةلرلة مجيهةهلالـبش اـه  إليـه و واـ  واـه   (17)َواصــ  َ َـي  هَز لِ َـ  ســِ
 .(18)وإِطََّز َلَيل  خهلهس  َوِميم  ا  ووم: 

ل ا ســـما  كـــرب وـــأ  بسيهســـ ه اليه لـــة ا ايمـــة  ن لـــأخ   إل ـــأ اســـ  ه  رســـو  هللا
خهلهوَن  ان من الةلر ل مأ  اصد    هل  ال هرلل حـىت اـه  يةـهرا ييـهىل:  َورَ َلــ َ  ال ــَّهَس لــَأ 

 .(19)ِل ِ لِن هللِا  إل وااه  
ولـ  مـن وـه ااهل  هللاِ  َطص ره اي  مأ اهةَ  ِإذا حي  اهة ل ي سد السور  املةهركة:

نل صــر وال ــ ل اةــ   اــة. وهــبس بلــهر  مــن هللا ســةحهطه ل ةيــهإلــ ل م َوال  ــَ  له وهــم اــرلش 
خهلهونَ  ال َّهسَ  َورَ َل  َ واو  األمر   ش: مجهوـة بيـأ مجهوـةهل و مـر  بيـأ  مـر هل   إل وااــه   هللاِ  ِ لــنِ  ِل  لَأ 

 : يـ واملرا  نلألن ا سماهل وال  اا  حاهمههل واو  ه  صح ههل ويو ني ال  ة ول  اليمـ  بـه. ا
أبهـ  ا ـراهل واـأ  اـهرهم هللا  ماـةهل اهلـ  اليـرب:  مـه إذا ظ ـر  مـأ  رسـو  هللا مله إلـ ل

 ش:  إلاـهطوا لـأخلون ل  لـن هللا  إلوااـه   هل ش:  هاة هلمن  صحهب ال ي هل إللية لام به لأان
هل  و اث ـــني. إلصـــهرو ال ةيلـــة يـــأخ  واحـــأا   مجهوـــهو ك ـــد  بيـــأ  ن كـــهطوا لـــأخلون إليـــه واحـــأا  

 ش: ل  هوة هللا و هو زهل و ص  الـألن ادـ اة.    هللاِ  ِ لنِ  ِل :. واي أبسرهه ل ا سما
 .(20)ليرب به ون ال هوة ال  لس حس هبه اد اة

 العفو العظيم
وسيهســ ه اليميمــة الي ــو والصــ ل حــىت وــن   ــرس األوــأاة  إن مــن  بــر  هــهو ال ــيب

ــة الـــبل ــ   هـــ  ماـ ــه مـ ــوس ييهملـ ــيم و ـ ــإن مـــن ومـ ــهإل نيف إلـ ــأ امل ـ ــهرس و  ـ ــوا  صـــحهبه و طصـ ن ا لـ
و ارنةس ل ولراو املوااف وا روبهل وإليهم البلن  خراوس من بلأ صةهس و را  ةهبه ومريـ  

 ول  إلرا  و  ه ووببوا املسلمني أبطوا  ال يبلو وا لوا اليألأ م هم. وسحيهيههل إلتارب 
وويـــههل  اـــة و ظهـــر هبـــه   ملـــه بيـــ  هللا  مـــأا  اـــه :  إل ـــأ روش وـــن ا مـــها الســـحه 

وا ميه ــريههل وســيوا ل ه وطلــر هبــه كلم ــههل ووــهب   اياــم ل وةــه ئم األصــ هاهل و خــبوس و ســه
و ــيي ه و ــيية ولــا بــن  يب  خــراب املســهاأ املة يــة كهطــ  ل ــوا مــن خيــهر  صــحهب  مــأ

 

 .41( سور   ه: 17)
 .4: ( سور  ال لم 18)
 .2( سور  ال صر: 19)
 سور  ال صر. 466ا 10( ي سد كم  الةيهن: ج20)
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كهن ب  هة الايةة مسهاأ ريـون إليهـه مـه  مهيـه املة لـونهل إلسـي  هـ بة امللـركون ل   هل هلو
  وســـه ر  صـــحهبههل و د ـــوس إىل اخلــروج مـــن ماـــة إىل املأل ـــةهل ال  ـــ  ذى  مـــأخراهبــههل و 

ل ه إليهه إل ه : هللا ليلـم     حةـزهل ولـوب  ن  هلـز  خراـو  و ـز ملـه آثـرو وليـز بلـأاهل خب
وب اب  يـ  و ـز بـأبهل وإ  مل ـ م ولـ  م هرا ـز. إلـتوح  هللا ييـهىل إليـه: اي  مـأهل إن اليلـا 

غهاه سـهملههل اـه را اـههراهل وذلـز  ا  السماهل ول و  ستر ا إىل هبا الةلأ ظهإلر  األول  ل ر  وليز 
ر آنَ  َوَلي زَ  إلـََراَ  الَِّبش  ِإنَّ  :اوله ييهىل ليـ  إىل ماـة ظـهإلرا غهاـه. و خـرب  (21)َميــه  ِإىل لــَرا داَ  ال  ــه

ــول بـــبلز رســـو  هللا  :ه صـــحهبههل إلهيصـــ  أبهـــ  ماـــة إلســـخروا م ـــه. إل ـــه  هللا ييـــهىل لرسـ
ــه امللـــركني حـــىت ب  ــةهل و اـــرش ولـــيهم حامـــاهل وســـوف  م ـــ  وـــن  خواـ ســـوف  ظهـــرا  اـ
لأخلهه م هم  حأ إب خه  ههل  و  خلهه مس خ يه من  طه إن و ر وليه ا  . إللمه حـ م اضـهة 

 .(22)له  مر وليهم و هب بن  سيأ… هللا ب  ل ماة اس وس  
مـه الـبش كـهن سـي يله إطسـهن آخـر غـد  إلهحتـه  م  صـرا  ولـيهمهل يـهرى إله بة اهةهم ال يب

 من مواف كهبا؟ ال يب
الـــبلن ل اةضـــ ه اللـــرل ة هـــم المـــهملون  ســـرىإطـــه بـــم  ـــز ســـدياو كـــ ر  رهيةة…إلهأل

  ط سهم ب غدهم… بو س يهن وه أهل و ضراهبمه من الراه  وال سهة.
وله هــه وو ــأمه محــ  الرالــة ســيأ بــن وةــه    وــيم األطصــهر وايــ  لســد ل  راــهو ماــة 

األخـم  الرمحهطيـة     اذ م ه اي : اليوا لوا امللحمةهلاليوا يسر ا رمة. لان الرسو  األومـم
 ن رمــ  الرالــة    ــأ األنةهل وســح  ط  ــة ملــرإلة ل اترلــل ا ســما وا طســهطيةهل إلــتمر وليــه  

 ولا بأب  ون سيأ بن وةه   و مرس  ن ل ه ش ل  ه  ماة بلني بياة ذلز ال أاةهل إل ه ى
 هــ  ماــة إل ــه ى    مجــ  ال ــيب اليــوا لــوا املرمحــةهل اليــوا حتمــ  ا رمــةل  راــهو ماــة: 

 .مه ي ولون إ  إلهو  بام؟إليهم: 
 اهلوا: خدا هل  خ كرمي وابن  خ كرمي.

 .(23)ب يـَ  رِلَو َوَلي اهمه  او  لام كمه اه   خا لوسف:  :إل ه 
 .اذهةوا إلتط م ال ل هة :  اه 

 

 .85( سور  ال صص: 21)
 .329ة 554: اا سن اليسارش ا مهاي سد  (22)
 .92( سور  لوسف: 23)
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 لهــه ال ــهس مــن اــه : ب إلــه إب هللا إلهــو آمــنهل ومــن  خــ  الايةــة إلهــو آمــنهل  اــه :  
 .(24)ومن  خ  بي   يب س يهن إلهو آمن…

 
 األسوة احلسنة

للرهســــهة وامللــــوا إىل ا ســــما ي ضــــمن ط ــــة األســــلوب  ل ــــأ كهطــــ   وــــو  رســــو  هللا
هل مــن حيــ   رل ــة اخل ــهب ا اــيم والــوا   الــبش  وــه إليــه  هــ  ماــة ـ وغــدهم ـ إىل ا ســما

واخ يهر الرس  واملةيوثنيف إذ كهط  ي لخص نلأوو  إىل ا سـما واألمـن وا ميـهنهل و ش وهاـ  
لـرإلض  وــو  األمـن والســما وا ميــهن نهلل الواحـأ ال هــهر؟  األمـر الــبش كــهن لـأوو امل ــهو بــ  

هــــا إحــــأى ركــــه   واةبف مــــن ال ــــهس إىل اةــــو  ا ســــما كــــألن ورســــهلة إىل ا يــــه هل وهــــبس 
ــو  األومــــم ــية الرســ ــن  اليممــــة ل  خصــ ــرمي ل لــــو مــ ــرآن الاــ ــ  ووــــم ل ال ــ ــهرش اــ والةــ

َلَ أ  كهَن َلاهم  ِل َرسهوِ  هللِا ف إلهو خد اأو  خلد  لن إل ه  و وا : املسلمني ابا أاة ب ةيهم
َو   َحَسَ ة  ِلَمن  كهَن لـَر اهوا هللَا َوال يَـو َا اةِخَر َوذَكَ   .(25)َر هللَا َكِ دا   هس 

ل ســديه  لــبا ـ كمــه ور  ل ي ســد اةلــة ـ للــ ا ولــ  املــ من  ن ل  ــأش نلرســو  األومــم
م  هل إلـإن اولـه ييـهىل: الي ر  و خماه اليميمـة أ  كــهَن َلاــه وِ  ليـ :  لهـه املسـلمون  َل ــَ ِل َرســه

َو   وصـــربس وو ه ـــه ل هللا   ش: ل ســـد  رســـو  هللا هللاِ  ــ  َ ة   سـ ــَ ــه ه هل   َحسـ  ش:م  ـــأى صـ
هلواألســو  مــن ابيســهةهلكمه إن ال ــأو  مــن ا ا ــأاةهل  يــ  لــراس ال ــهس إلييملــون كمــه ليمــ  

رَ  يىن ا ا أاة وامل هبيـة  و َا اةخــِ وا هللَا َوال يـــَ ن  كــهَن لـَر اــه  ش: لراـو ثـواب هللا وطييمـههل ولراـو  ِلمــَ
م  بــأ  مــن ن  ِلمَــ  ن لاــون ل اليــوا اةخــر مــن ال ــه  لن  ســو  حســ ة  والرســو   َلاــه

مل لس ال ـهسهل وإاـه مـن كـهن لراـو هللا ل تسـ  إلاـهن  سـو  لـهف إذ ابط  ـه  هبـبا امل  ـأى وه ـأا  
إلـإن مـن ذكـرس سـةحهطه يرسـل ل كيهطـه اخلـوف مـن هللا سـةحهطهف إلي يـ   َوذََكَر هللَا َكِ داإليه 

 .(26)ه وامرس ول  أش برسوله إليمه وم  وسهر ولي
ِل : هـبا خ ـهب هللا للمال نيهلل ـو  اـم: إن لاـم ميه ـر املال ـني ل بيض ال  هسد

 

 .22ضمن ة  26ب 132ا 21( اطمر  هر األطوار: ج24)
 .21( سور  األح اب: 25)
 سور  األح اب. 147ا 21( ي سد ي رلو ال رآن إىل األذههن: ج26)
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َ ة   َو   َحســـَ وِ  هللِا  ســـ  ــهن  َرســـه ــه كـ ــ م م لـ ــىت إليلـ ــه مـ ــه ول يلـ ــه ل ولـ ــ  مـ ــ ه هل ل مجيـ ــأاة  حسـ  ش: إا ـ
هام مـن حس ه هل واملرا  ببلز ا   ول  ادهـه  والصـرب وليـه ل حروبـههل وال سـلية اـم ل مـه ل ـ 

إلهل تسـا بـه    ج ر سه وكسرو رنوي ه ل لوا  حأهل وا   ومـه محـ   املصه وهل إلإن ال يب
ن  كــهَن ل الصرب ول  مجي  ذلز من األسو  ا س ة… إلمن أتس  ن سن إل يله حسـن  ِلمــَ

وا هللا مــ هل إلهلراــهة يواــ  اخلــدهل إلراــهة هللا يواــ  اخلــد مــن اةلــههل وم ــ  الراــهة ال مــ  واأل لـَر اــه
ول  املسـلمني ابا ـأاة  لل ا. لبا (27)ومىت  م  ا طسهن ل اخلد من اة  هللا إلياون راايه  له

ل الأوو  إىل الألن وطلر  حاهمه  هلل مجي  طله هئم الأاخلية واخلهراية بسد  رسو  هللا
اولــــه:  بواســــ ة ا ــــوار ااــــه ئ واملوومــــة ا ســــ ة والرإلــــس واللنيفإل ــــأ ور  وــــن  مــــد املــــ م ني

حو اليةه  إىل هللا ييهىل امل تسا ب ةيه  وامل  ص  ثرس(28). 
ــه  ــأى  :واــــ ــه  هــــ ــ  ه إلإاــــ ــ  وا بســــ ــأى واســــ ــأ  ااــــ ــه  صــــ ــيام إلإطــــ ــأى طةــــ ــأوا هبــــ اا ــــ

 .(29)الس ن
اي  لهـــه ال ـــهسهل إطـــه مل لاـــن هلل ســـةحهطه ححـــة ل واـــه  )صـــلواو هللا وســـممه وليـــه(: 

لــ  مــن ك هبــه ال ــرآن اليمــيمهل وب مــأة هللا ييــهىل وب حامــة  ب  رضــه  وكــأ مــن طةي ــه  مــأ
مــ ام إب مــن او صــم  ةلــه واا ــأى ب ةيــههل وإاــه هلــز مــن هلــز و ــأ مــه وصــهس وخهل ــه وايةــ  

َ ة   َو  لهِصيةَـههم  وــَباب  هواسف إللبلز ل و  و  من اه  :  هلِ هوَن َون   َم رِِس َ ن  يهِصيةَـههم  إِل ـ  َبِر الَِّبلَن خيه إلـَل َيح 
 .(30)(31)لِيم   َ 

 اليقظة والفكر
مــن اســ  ة  واــوس اةراة وــرف موااــ  ل وصــي ه امــأ بــن ا   يــة:  اــه   مــد املــ م ني

اخل تهل ومن يور  ل األمور غد اظر ل اليوااو إل أ ييرا مل ميهو ال وا وهل وال أبد اةـ  
ــم ــهرب ولـ ــه ال حـــهربهل ول ال حـ ــ  مـــن وومـ ــن ال ـــأاهل واليهاـ ــ تطفهل ول  اليمـــ  ل م ـــز مـ مسـ

 

 سور  األح اب. 327ا 8( ال ةيهن ل ي سد ال رآن: ج27)
 .1949ة 3ف 4ب 1  110( غرر ا ام و رر الالم: ا28)
 .1953ة 3ف 4ب 1  110( غرر ا ام و رر الالم: ا29)
 .63( سور  ال ور: 30)
 .1961ة 3ف 4ب 1  110( غرر ا ام و رر الالم: ا31)
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 .(32)ي لو األحوا  ولم اواهر الراه 
 .(33)إذا اأم  ال ار ل مجي   إليهلز حس   ووااةز ل ك   مر :واه 

ــد املـــــ م ني و ـــــأمه اــــهة إىل الاوإلـــــة و اـــــها إليهــــه وايلهـــــه وهصـــــمة الـــــةم   وروش  ن  مــ
ــن  صــــحها ســــمميةهل ســــت   صــــحهبه ذاو لــــوا اــــه م :  ــ  لواــــأ ل الاوإلــــة  حــــأ مــ ب  هــ

 .كسرى؟
 اهلوا: طيم ه ها را  اهه مجي  من  صحهب كسرىهل وهو  يل كةد  هون ل السن.

مـه   :إلحهةوا به إليههل وو أمه اس  ر به ا لـة سـتله ا مـها إل لةه ا مها  مد امل م ني
 .كهط  وظي  ز و أ كسرى؟

 اه : ك   كهيةه.
 .بر لزهل ل  ش  اة لاون ط   ا طسهن؟ :إل ه 
 ن لاــون  وــأاة ا طســهن ك ــدلن و صــأاههس اليلــنيف وذلــز حــىت لاــون ا طســهن ل   اــه :

كــ   مــة ولــ  حــبر اتا مــن كيــأ األوــأاةهل إلحي  ــب لاــون مه مــه  ك ــدا  لاــا ب يصــأر م ــه 
ط  ة ضيف لرلأهه األوأاةهل و ا مه  لرااو  ومهله ويصـرإلهيه اللخصـية وابا مهويـةهل إلياـون 

  طسهن.هبا  اويه  إىل راا هبا ا
 .  حس   :إل ه 

ن ا طسهن لصةل حبرا ول مه  و ـأمه لا ـر  وـأاهس ل كـ  اواطـو حيهيـههل  ومن الواضل 
ومجيــ  يصــرإلهيههل لاــن هــبا وحــأس ب لا ــاف إذ ببــأ مــن ااــيان ا ــبر برإلــ  ال ــوااص ومــوا ن 

ه هم وليه من  الضيفهل واس ةأااه   ومهو ال و  والامه هل وهبا مه ر هاه املسلمون اليواف مل
همهل األمــر الــبش لواــو  ــأ  ا ــبر وا ميــهن ل ابه مــها برإلــ   هم والــة  صــأاه ك ــر   وــأا

 ال وااصهل لاا ب لي وا إلرصة لليأو لل  لو وليهم.

 

 .20517ة 33ب 281ا 15(  وسه   الليية: ج32)
 .  597ة 5ف 1ب 1  58( غرر ا ام و رر الالم: ا33)
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 ال يغرير هللا ما بقوم 
إذا ب ا املسلمون ول  حهام هبس ل الوا  ا هضر إلإام سي ل ون الص يهو وال اةهو 

 ضأهم.بيأ لوا من ه بة األوأاة البلن وا وا  لومه   امل  هلية
وـن ال واـه إىل  ط سـهم ومل لصـلحوا  مـورهم ولرإليـوا طوااصــهم  إن املسـلمني غـهإللونحيـ  

ســوف يســد مــن ســيأ إىل  ســو ف ألن هللا وب اــأر ـ  لـ ب هــ  املي ولــة وامله لــةهل إلــإن  وضــهوهم
  :و هللا ل 
 وا مه أِبَطـ  هِسِهم  ب لـهَ دِنه مه ِبَ و ا  َحىتَّ لـهَ دِنه(34). 

إلإطــه ب ل ــد مــه إلــيهم  و لصــلحهم إب إذا غــدوا  ط ســهم ويركــوا امليصــية واللــرا ويواهــوا 
إىل اللار وال هوة وا ميهنهل إلحي  ب إل   ي هه  الي هلة ا اية والرمحة ولـيهمف ألاـه حت ـهج إىل 

 م أمهو واهبليهو.
ي َ  كــه َّ للحميـ  كمـه  خـرب سـةحهطه وييـهىل: صحيل  ن رمحة هللا ييهىل وهمة  ـهملة  َوســِ

 .(35)ة  َرمح َة  َوِول مه  َ ا
 . (36)َوَرمح َِ  َوِسَي   كه َّ َ اة  واه  و وا   لضه : 

إليلـــ ا ولـــ   هلكلـــا ملـــاز ـ ولـــ  اصــ مة امل ه  ـــة ـ وذو مرايـــو و راـــهو ولاــن هـــبا  
ولــ  متــها الرمحــة والي هلــةهل إل ــأ اــه  لــوإلر ل ط ســه ال هبليــة وابســ يأا  إليحصــ   ا طســهن  ن
 سةحهطه: 
 َ ِسِ نيَ ةَ ِإنَّ َرمح  .(37) هللِا َارِلو  ِمَن ال مهح 

 

 .11( سور  الروأ: 34)
 .7( سور  غهإلر: 35)
 .156( سور  األوراف: 36)
 .56( سور  األوراف: 37)
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 ؟ كيف انتشر اإلسالم 
اه  ا مها اي ر بن اط لر ا سما   ومهو وألأ  كهن م هه طله  وحامة املسلمنيهل 

 ـهرا هللا واا  ـهب   ش م ض هل ا  لليي  ه: كوطوا  وه  إلي ه نلاف وـنللم ض :   مأ
. ل ــأ كــهن (38)ميهصـيه وايةــه  رضـوان هللاهل إلــإام إذا كـهطوا كــبلز كــهن ال ـهس إلي ــه مسـهروني

املســلمون ل الســهبس له مــون ب  ــأا ا ســما وطلــرس اه مهمــه   ــألأا ف لــبلز ربــنوا كــوا ر ك ــد  
ا  اميـــه   ســـة ل ب ـــأ (39)وملــ  ولـــ  خأمـــة ا ســـما ورإلـــ  رال ـــه. روش  ن الســـيأ الرضـــا

 

 ووص هم اايهم.)صلواو هللا وليهم( ذكر وصهاي األ مة  58ا 1(  وه م ا سما: ج38)
أ بــن  يب  محــأ ا ســني بــن موســ  بــن  مــأ بــن موســ  بــن إبــراهيم ابــن ا مــها  يب ( هــو اللــرلف الرضــا  بــو ا ســن  مــ 39)

.  مه السيأ  إله مة ب   ا ســني بــن  يب  مــأ ا ســن األ ــروش بــن ولــا بــن ا ســن بــن ولــا بــن ومــر إبراهيم موس  الاهظم 
وحــأهل ويل ط هبــة ال ــهلةيني رــة مــراوهل . كهن والأس ومــيم امل  لــة  ل ةــه  بــو طصــر هبــهة الــألن نل ــههر األبن ولا بن  يب  هلو

ومهو وهو ال  يوهل وله ل خأمة امللة واملبهو خ واو بييأ هل واللرلف الرضــا هــو م خــر  مــن م ــهخر اليــي  ال ــههر هل وإمــها 
 من   مة اليلم وا أل  واأل بهل وب   من  ب ه  الألن واليلم واملبهو.  

يروف نلسدال يلمب وليه ل ال حو وهو     مل لةلــ  ومــرس ولــر ســ نيهل و بــو ذكر من  سهيبيه وملهخيه:  بو سييأ ال حوش امل
ولـــا ا ســـن بـــن  محـــأ ال هرســـا ال حـــوش ولـــه م ـــه إاـــه  هل و بـــو  مـــأ اللـــيل األاـــأا هـــهرون بـــن موســـ  ال لياـــربشهل وابـــن طةهيـــة 

  صهحو )الــأراهو الرإلييــة(: كــتن صهحو اخل وهل والليل األكرب  يخ ه امل يأهل ار  وليه هو و خوس ولم ااأى املريض هل اه
  خلــ  إليــه وهــو ل مســحأس نلاــرخ وميهــه ولــأاهه: ا ســن وا ســني امل يــأ ر ى ل م همــه إله مــة ال هــراة ب ــ  رســو  هللا

يلــز الليلــة الــ  ر ى صــ دلن إلســلم همه إليــه واهلــ  لــه: ولمهمــه ال  ــههل إلهط ةــه م يحةــه مــن ذلــزهل إللمــه ييــهىل ال هــهر ل صــةيحة 
إليهه الرهاي  خلــ  إليــه املســحأ إله مــة ب ــ  ال هصــر وحواــه اوارلهــه وبــني لــألهه اب ههــه: ولــا املريضــ  و مــأ الرضــاهل صــ دلنهل 
إل ــها إليهــه وســلم وليهــه إل هلــ  لــه:  لهــه اللــيلهل هــبان ولــأاش اــأ  حضــرئمه إليــز ل يلمهمــه ال  ــه  إلةاــ  اللــيل واــص وليهــه 

 يليمهمه.امل ها ويوىل ي
 مــه يممبيــه والــروا  و ــه إلهــم مجــ  مــن  ويــهن ال ه  ــة و وــما اليهمــة مــ هم:  ــيل ال ه  ــة  بــو اي ــر  مــأ بــن ا ســن ال وســاهل 
واللــيل اي ــر بــن  مــأ الأورلســ هل واللــيل  بــو وةــأ هللا  مــأ بــن ولــا ا لــوا  كمــه ل ا اــه اوهل وال هضــا  بــو امليــهيل بــن 

ادراــه هل و بــو باــر  محــأ بــن ا ســني بــن  محــأ ال يســهبورش اخل اوــاهل مــن  هــم  لي ــه وك ةــه ك ــهب اــج  اأامةهل و بو  لأ ا ســي 
الةمغةهل حي  كهن له م   مه محلة اليلم وا أل  م ب اليصور امل  ه مة حىت اليواهل ول ربكــون بــبلز كح ــظ ال ــرآن اللــرلفهل 

مـــأ بـــن ا ســـني بـــن  مـــأ ال هســـه هل إلإطـــه كـــهن لا ـــو )اـــج ووـــأ مـــن ح م ـــه ل اـــرب وهـــأ امل لـــف ال هضـــا مجـــه  الـــألن  
الةمغــة( مــن ح مــه كمــه ذكــرس اللــيل م  حــو الــألن ل إلهرســ ه. ومــن ح هظــه ل ال ــرون امل  ه مــة اخل يــو ال ــهرااهل وغــدهم  

لســيأ ولــا بــن ك د. واأ يوال  وليه اللروة م ب وهأ ارلو من وصر امليام لــه  ــه لربــو ولــ  الســةيني  ــرحههل و ــن  ــرحه: ا
ال هصر امليهصر لللرلف الرضا  ــرحه و هــه  ــرحه ـبــ) وما اــج الةمغــة( وهــو  و  اللــروة و اــأمهههل و بــو حهمــأ و الــألن وةــأ 
ا ميأ اللهد نبن  يب ا ألأ املي  يل املــأال هل واليممــة ا لــا مجــه  الــألن  بــو م صــور ا ســن بــن لوســف بــن امل هــرهل وغــدهم  

األوــما الــبلن بللــاون ل  ن الا ــهب مــن  ليــف اللــرلف الرضــاهل ويصــهإل هم ولــ  ذلــز ميــهام اللــيية  ك ــد مــن اليلمــهة
مجيهةهل إللن اأ من يرمجة من  رنهبه إب اصه ول  صحة ال سةة واه مه نس  همة ال سو م ب وصر امل لــف وإىل اليــوا ا هضــرهل 

 ألن. اطمر إلهرس   يب اليةهس ال حه اهل وإلهرس  الليل م  حو ال

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


 رجوع إىل القائمة 

 17 

َيمــ  حتــ  لوا ــه األإلــرا  الةــهر لن مــن غــد املســلمني ول ليهــم ولــ   هســن ا ســما و هأاإلــه 
مــــن هــــ بة كــــهن و هلوذلز مــــن  اــــ  اــــبهبم إىل ا ســــما ا  يفهلالســــهمية واواطي ــــه الســــمحهة

الـبش كــهن كوســيه هل ولاـن بيــأ ال وايـه املركــ  وا ر ــه  امل واصـ  لــه مــن  (40))مهيـهر الــأللما(
ومــن اليلمــهة الةــهر لن ل وصــرس ومــن  الســيأ الرضــا  صــةل مســلمه  ومواليــه  ألهــ  الةيــ  اةــ 

الليراة امللهورلن  لضه هل ولي رب  لواطـه ) لـوان مهيـهر الـأللما( مـن  إلضـ  الـأواولن ل اللـير 
اليـريب وا ســمماهل وكـهن هــبا ومـم  واحــأا  مـن األومــه  الا ـد  الــ  كـهن ل ــوا هبـه املســلمون 

 

هل وكــه او اةاثر ال ةولــةهل يلخــيص الةيــهن وــن كــه  ال ــرآنهل ح ــهلس ال تولــ  ل م لــهبه ال   لــ  ومــن أتلي هيــه: خصــه ص األ مــة
وهو ي سدس ذكرس ل ك هبه )ا ه او ال ةولة( ليرب و ه اتر    هلس ال تول هل وميه  ال رآنهل وييليس خــمف ال  هــهة. وييلي ــه ولــ  

 ال هرساهل وك د غدهه. إلضهة  يب ولا 
اطلت  ار اليلم ال  ل و  و هه ابن خلاهن: إطه اتب ل ممبيه ومهر  هههه ) ار اليلم( و رصــأ اــه  ــ ا إليــه مجيــ  حهايــهئم مــن 

 ل ةــه هبــهة الأولــة نللــرلف األاــ هل وبــبش امل  ة ــنيهل ونلرضــا ذش ا ســةنيهل و مــر  ن ياــون  ه ةهيــه وماهيةهيــه بي ــوان مهلــه. 
)اللرلف األا ( وهو  و  من خو و ببلز من ا ضر  امللوكية. يوىل اللرلف ط هبة ال هلةينيهل وإمــهر  ا ــهج وال مــر ل املمــهمل 

وهمه( ول  وهأ ال ه  هل وصأرو األوامر ببلز من هبهة الأولة وهــو نلةصــر هل   وهــأ إليــه بوبلــة  مــور ال ــهلةيني  21وهو ابن)
ال  ةــهة( و ييحــ  لللــرلف اخلمإلــة ولــ  ا ــرمني ولــ  وهــأ ال ــه رهل يــوىل اللــرلف الرضــا هــبس  ل مجيــ  الــةم  إلــأوا )ط يــو

هـ(هل وله إليهــه موااــف وميمــة ســحلهه  380ا مهر  م ب صةهس ل  ك ر  ايا حيهيه وو لرا ألبيه وا ةه و ههل ومس  م هبه من س ة )
 ال هرلل و ب   له ذكرى خهلأ .

إلن ل  ارس الاه  ة ل  لة الارخ خب  مســحأ األطةــهرلنيهل وذكــر ك ــد مــن املــ ل ني ط ــ  ا مهطــه هـ( و 406يول ل ب أا  س ة )
 ــيراة  180ا 4إىل كربمة امل أسة بيأ  إل ه ل  ارس نلارخهل إلأإلن و أ  بيه  يب  محأ ا ســني بــن موســ .  اطمــر ال ــألر: ج

 ال ألر ل ال رن اخلهمة.
ا ـــههرلن بـــوب هم  لما الة ـــأا ش.   لـــو إلهضـــ  و ـــهور كةـــد مـــن  ـــيراة  هـــ  الةيـــ ( مهيـــهر بـــن مر ولـــه  بـــو ا ســـن الـــأل40)

اللألأهل من يممب  اللرلف الرضاهل مج  بني إلصهحة اليرب وميه  اليحم. اــه  لــه  بــو ال هســم بــن برهــهن: اط  لــ   ســممز 
إلصــرو يســو الســلف ل  ــيرا. إل ــه : ب  من  اولة من ال هر إىل  اولة م هه   إل ه : ومل؟ اه : ألطــز ك ــ  كوســيه إلتســلم هل

هل و لــوان  ــير كةــد.  سو إب من سةه هللا ورسولههل اهله ابن  هر آ وب ل ميهمل اليلمــهة. لــه  ــير ك ــد ل مــأة  هــ  الةيــ 
 واه  بيض اليلمهة: خيهر مهيهر خد من خيهر الرضا ولية للرضا ر شة  صم. ومن  يرس اوله من اصيأ :  

 ي ثقفففف  را تخفففل اال فففف     فففف 
 

 حمل  فففف  افففف ة اازففففقا      ا 
 ن   اهففففف ة الثفففففر    تقففففف   

 
 ا مففن  هففي   ازففتقال  ثففة لفف   

 كاففل ك  ففة افف ة االففيار ااحفف   
 

  تحففف   ااخمففف ر    افففير  
اــه  ابــن خلاــهن: مهيــهر بــن مر ولــههل الاهيــو ال هرســا الــأللما اللــهور امللــهورهل كــهن اــ   ال ــو  م ــأمه ولــ   هــ  وا ــههل ولــه  
 ــير كةــد لــأخ  ل  ربــ  كلــأاوهل ذكــرس اخل يــو ل اترلــل ب ــأا  و ثــىن وليــههل  وذكــرس  بــو ا ســن الةــهخر ش ل ) ميــة   لــوان

ال صــر( إل ــه : هــو  ــهورهل لــه ل م هســز ا ــج ملــهورهل وكهيــو الــ  حتــ  كــ  كلمــة مــن كلمهيــه كهوــوهل ومــه ل اصــيأ  مــن 
ال لــوبهل و  لهــه لي ــبر ال مــهن املــبطو وــن الــبطوبهل   اــه  ابــن  اصــه أس بيــ  لــ حام وليــه بلــو وليــ هل وهــا مصــةوبة ل اهلــو

 .1021نب امليم  329ا 2هـ(. اطمر  م  اةم : ج428خلاهن: يول ل س ة )
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 ة و يراة وخ ةهة وغدهم من  ا  ابب ال هس إىل ا سما.ولمه

 علم اهلدى 
ذكــر  ن ال ــهس  صــههبم الســ ني )احــ   ــألأ( ل بيــض الســ ني ل  ايا الســيأ املريضــ  

إلهح ــه  راــ  لهــو ش ولــ  حتصــي  اــوو ر ــظ ط ســه مــن ااــماهل إلحضــر  (41)ولــم ااــأى
ل حواهل إلتذن له و مر له اه    اـرش وليـه  كلة املريض  و س تذطه  ن ل ر  وليه  ي ه من ولم ا

 

امحأ ا سني بن موس  بن  مأ بن موس  بن إبراهيم بن موس  بن اي ر بــن  مــأ بــن ولــا  بن  يب ا( هو  بو ال هسم ول41)
املل و )ذا ا ألن ولم ااأى(  بوس ال  يو  بو  محــأ اليــ  ال ــأر ومــيم امل  لــة ل  ولــة بــىن    هلوبن ا سني بن ولا بن   

 إله مــة ب ــ  ا ســني بــن امحــأ بــن ا ســن ال هصــرهل وهــ   ا  خيــه  يب ابولــه.  مــه والــأ  اللــرلف املريضــ  إلهــ  اليةــهس و ولــة بــ 
لمــه وإل هــه وكممــه وحــأل ه و ــيرا وخ هبــة وكرمــه واههــههل إىل غــد  وحــأ  مهطــه إلضــم وو ا ســن الرضــا. كــهن اللــرلف املريضــ 

ذلـــز. اـــه  ابـــن نا األطألســـا ل  واخـــر ك ـــهب )الـــبخد ( ل وصـــ ه: كـــهن هـــبا اللـــرلف إمـــها   مـــة اليـــرا  بـــني ابخـــ مف 
وورإلـــ  بـــه وابي ـــه هل إليـــه إلـــ   ولمهههـــههل وو ـــه اخـــب وممهههـــه صـــهحو مأارســـهه ومجـــه   ـــهر هه وآطســـهه  ـــن ســـهرو  خةـــهرس 

  ــيهرس ومحــأو ل  لــن هللا مــتثورس وآاثرس إىل يوالي ــه ل الــألن ويصــهطي ه ل  حاــها املســلمني مــه للــهأ اطــه إلــر  ذلــز األصـــ  
هـ( وار  هو و خــوس الرضــا ولــ  ابــن طةهيــة صــهحو اخل ــو ومهــه   ــمن  350األصي  ومن  ه  ذلز الةي  ادلي . ولأ س ة )

يأ  يب وةأ هللا  مــأ بــن  مــأ بــن ال يمــهنهل يــوىل ييليمهمــه واطيــم هللا وليهمــه وإلــ ل امــه مــن  بــواب   ارا كممهه ول  الليل امل 
اليلوا وال ضه   مه ا  هر و همه ل آإله  الأطيه وهو ن  مه ب ــا الــأهر. وذكــر ل ســةو يســمية اللــرلف املريضــ  بيلــم ااــأى 

اــ  وهــو ل ــو  لــه:   هلو بن  يب ا ى ل م همه  مد امل م ني ولاطه مرا الو لر  بو سييأ  مأ بن آ ني بن وةأ الصمأ إلر 
 .ليلم ااأى ل ر  وليز حىت يرب 

 إل ه : اي  مد امل م ني ومن ولم ااأى؟ 
إلا ــو الــو لر إليــه بــبلزهل إل ــه  املريضــ : هللا هللا ل  مــرش إلــإن اةــويل اــبا الل ــو  ــ هوة  ولــا بــن ا ســني املوســوشإل ــه : 

إليلم ال ه ر اخللي ة ببلز إلا ــو إىل املريضــ : ي ةــ  اي    لر: مه ك ة  إليز إب  ه ل ةز به اأا  مد امل م نيولاهل إل ه  الو 
 بن ا سني مه ل ةز به اأا  مد امل م ني؟   اول

يل ْيف ادسم حسن الصور . وكهن لأرس ل ولوا ك د  وَيرى ول  يممبيــه ر اــه إلاــهن لللــ  اه : إل ة  واه  ال هس. كهن
 ايا اراةيــه وليــه كــ   ــهر  ثــىن ولــر  ل ــهراهل ولل هضــا ابــن الــرباج كــ   ــهر َثهطيــة  اطــد. ل ــو نل مــهطي   اي ــر ال وســا  يب

ألطه  حر  من ك   اة َثهطنيهل حىت  ن مأ  ومرس كهطــ  َثــهطني ســ ة وَثهطيــة   ــهرهل يــوىل ط هبــة ال  ةــهة و مــهر  ا ــهج واملمــهمل بيــأ 
 وهو م صو والأمهه.   ا سنوإله   خيه الرضا    

 اه   بو ا سن اليمرش: اا مي  نللرلف املريض  س ة رة وولرلن و ربيمه ة بة أا هل إلر ل ه إلصيل اللسهن ل واأ ذكهة.  
لــه مصــ  هو ك ــد  م هــه: ك ــهب )اللــهل ل ا مهمــة(هل و)الــبخد ( و)مجــ  اليلــم واليمــ ( وك ــهب )ي  لــه األطةيــهة( و)البرليــة ل 

 ( و)ال ــرر والــأرر( و)امل  ــ  ل ال يةــة( و)اخلــمف ل  صــو  ال  ــه(هل وك ــو  خــرى ل املســه   وغــد ذلــزهل و لــوان  ــيرس األصــو 
ل لــأ ولــ  ولــرلن  لــف بيــ هل ذكــر  بــو ال هســم ال  ــوخا اــه : حصــرا ك ةــه إلواــأاهه َثــهطني  لــف كلــأ مــن مصــ  هيه و  وظهيــه 

ــه اومـــ  ب مثـــني  لـــف  ل ـــهر بيـــأ  ن  هـــأى إىل الرهســـهة والـــو راة م هـــه  ـــ را وم ر ايـــه. واـــه  ال يـــهليب ل ك ـــهب )الي يمـــة (: إاـ
 وميمه.

ــ( و إلــن  وب ل  ارس   ط ــ  م هــه إىل اــوار اــأس ا ســني436يــول ســ ة) إلــأإلن ل ملــهأس مــ   بيــه و خيــه واةــورهم ظــههر   ـه
 ملهور  )اأس هللا  رواحهم ال ههر (.
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 ك  لواهل إل ر  وليه برهة    سلم ول  لأس.
إل صة السيأ املريض  ولم ااأى وسديه م  اليهو ش ـ وغدس ـ يوضل  ور راه  ا سـما 
ا رلصني ولـ  طلـر وإ ـهوة هـبا الـألن ا  يـفهل واـو  أتثـدهم ولـ  غـدهم واملخـهل ني ميهـمهل  

م  ال هس. إلإط ه طرى كيف  ن اليهو ش واأ طةب لهو ل ـه و و  ـس  لـن   مةكمه هو  تن األ 
ا ســما ملــه  ــير بــه مــن وممــة هــبا الــألن ووممــة الراــه  ال ــه مني وليــه املم لــني لــه مت ــيم 
ملراه َيبب ال لـوب والي ـو  إليـههل ب مت ـيم سـي ه  ل  ـر ال ـهس م ـه. إلهلسـيأ ولـم ااـأى صـه  

ــهر ا  ــم ل إ ـ ــر ا ســـمما وال مـــرايو  لـــو اليلـ ــه ال اـ ــهن نهلل و واـــ  إلياـــة مـــن خملـ ميـ
ا ســـممية واةايو الأالـــة ولـــ  اواطـــو اخلـــد  يـــه  ا طســـهنف وليـــ  هـــبا مـــن األســـةهب الـــ  
ايلـ  الســيأ مــ هم ألن لــأوا ـبــ)ولم ااــأى( إلاــهن ولــم طــور وهأالــةهل وســةةه مةه ــرا  اأالــة 

 .(42)ال هس   ي ة ا ميهن نهلل

 

 .317( ل ل   الةحرلن: ا42)
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 العطاء سرت 
و أمه ك ه ل مأل ة كربمة امل أسة ول لوا من  ايا الصيف ا هر ك   وه أا  إىل الةيـ  
بيــأ   اة صــمظ المهــر واليصـــرهل  ــيرو أبن  حــأا  ل ــهبي هل وكـــهن ذلــز  ايا حاومــة )وةـــأ 

هل واح ملــ   اــم لرلــأون او  ــهيلهل لاــ  واصــل  املســد ل  رل ــا حــىت (43)الســما وــهرف(
   هل إل  أا إيلن هـبا الراـ  الـبش كـهن لي ةـ  وهـو م  مـ بل   نب امل

بيةـهة  ولـ  ر سـه  (44)
وسلم ولان إليرإل ههل حي  كهن  حأ ال حهر امليروإلني ل كربمةهل إل أا يل ظرإله  إليه ثمثة آبف 

  ل هر لأوم امللهرل  ا سمميةهل واه : ب  رلأ  ن ل ل   حأ ول  ذلز 
له مـــون نملســـه   الأل يـــة وامل سســـهو اخلدلـــة إىل هـــبس  رلـــأ  ن  اـــو : إن ه هلـــز  إلـــرا ا  

ــ   ــو نليكيـ ــ اهل وي مـ ــي  املل ـ ــه ة وااـ ــة الصـ ــن اليبيـ ــرا  مـ ــأ األإلـ ــ  و ـ ــة ي ةـ ــبس ا هلـ ــةهل وهـ الأراـ
وابه مها وامل هبيةهل وال ترلل ملاة نألإلرا  البلن ي أموا و حر وا مرايـو وهليـة بسـةو املواصـلة 

  ا  ال  أا. املس مر  ل اليم  وال يو من
 حضـرو ميــا  ملــه  خـبو ل غسـ   يب ولـا بــن ا سـنياـه :  روش وـن  يب اي ـر

مــن رآس مــن  هــ  بي ــههل إل مــروا إىل مواضــ  الســحو  م ــه ل ركة يــه وظــههر اأميــه وب ــن ك يــه 
هل وكـهن )صـلواو هللا وليـه( (45)واةه ه اأ غلم  من  ثر السحو  حىت صهرو كمةهرا الةيد

 .ليلة  لف ركيةلصلا ل ك  لوا و 
:  مـــه هـــبس إل ـــأ   طمـــروا إىل حةـــ  وهي ـــه ووليـــه  ثـــر اـــأ اخلو ـــنهل إل ـــهلوا أليب اي ـــر

 

ــرا مــ  وةــأ  1921هـ ـ  1339أ السما  مأ وهرفهل من مواليأ وها )وة (43) ا( ل مأل ة الرمه شهل كــهن ـمــن  وـضــهة ي مــيم الضــةه  األحــرارهل ا ـ 
ــة األملهطيــةهل  1958هـ ـ  1377الارمي اهسم وها ) ــا اليهصـم ا( إلـا ا  هحة نل مها امللااهل وبيأ اخ مإله م  اهســم  اصــا مــن م هصــةههل وــنين ســ دا  إـل

ــن ســ  ني ل الســحن.  صــةل ر يســه  للحمهورلــة بيــأ   ل ــر ـم ــ   كـ  ــأر حاــم ا وــأاا وليــه وو ــا و ــه بيــأ  ن اـض  ــا ال ــةض وليــه و و   الســحن وـص
ــ  ـ  1382رمضــهن    14ا  هحــة ب مــها اهســم ل ) ــهلاة  وا رهــهب والي صـــرلة  1963 ـــةه  وــها    8ـه ا( ومــ ل ط ســه ريةــة ملـــد. اينســم حامــه ـب

ـــمو وال هبليـــهو  يـــة هل  ال ةليـــة وامل ه  ــ ه  م هصـــو اـــم ب ـــض ال مـــر وـــن امل ـه ــ م ب ييـــني األاـــهرب و ب ـــهة اليلـــد  والةلـــأ  وـــرب إسـ اهـ
ا( و اصــههم مــن و اريــه و صــأر ك ــهن  ضــأنهم 1963والا ــهةاو. كمــه وــرف نل يصــو املــبهيب. اط لــو ولــ  الةي يــني ل وــها )

  اللــبوذ اد ســا والســراة ومــه إىل ذلــز. ا ــ  مــ  وــأ   مــن الــو راة ل وــها هــنهس امل حرإلــونهل وصــم الةي يــني باــ ن اةــيل مــن اةيــ 
ا( إثر س و   ه ريه ارب الةصــر هل ولــرى الــةيض  نن مويــه كــهن ومليــة مــأبنر  ط يحــة وضــ  ا ةلــة ل ال ــه ر . 1966هـ ـ 1385)

م ــه هــبا املواــف امللــهبه ملــه كــهن  وســه ر ولمــهة الــألن وا ــوا هلمليهرضــ ه و هربــة حاوم ــه واــأ يصــأى ههحــة الســيأ اللــدا ش
 ميهرسه من  ومه   هل ة لألحاها ا اية السمحهة. اطمر ك هب )يلز األايا( لإلمها الراح  ) ول  هللا م همه(.

 مه   ) م (. 311ا 11يرب: ج الطمر لسهن اال  م : ال ل ف نل وبهل واأ ي م  نل وب وب يهبه  ش: يأثرهل ( 44)
مــه    396ا 10بــََرَا الةيـد إذا  اخ ل موضــيه إلل مـههل وي لـس الربكـة  لضـه ولــ  الـ اي  . اطمـر لسـهن اليـرب: ج مةـهرا الةيـد: مـن ( 45)

برا. 
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 ولم ه  اه من  ثر السحو هل إلمه هبا البش ول  وهي ه؟ 
وهللاهل مه ولم به  حأ غدشهل ومه ولم ه من حي  ولم    ولم ههل ولوب  طه اـأ  :اه 

صأرس اها واأ هأ  ك  من ل م  لـههل إلتسـة  الوضـوة مهو مه ذكريههل كهن إذا مض  من اللي  
وصل  ركي ني خ ي  نيهل   طمر إىل ك  مه إلض  ل الةيـ  وـن اـوو  هلـههل إلحيلـه ل اـراب 
  رم  به إىل وهي ه وخرج   سةه  ل سل  ب ليلم به  حأهل إليتظ  ورا  إليهه  ه  مسا ة وإل ـرهل 

ورإلــوا ذلــز و ـههل إلاــهطوا ل  مروطــههل إلــإذا  اةــ  إلي ـر  ذلــز ولــيهم وهــم ب ليرإلوطـههل إب  اــم اــأ 
اهلوا: هبا صهحو ادرابهل وإل حوا  بواهبم لههل إل ر  وليهم مـه ل ادـراب واطصـرف بـه إلهرغـه هل 
لة  ــا بــبلز إلضــ  صــأاة الســر وإلضــ  صــأاة الليــ  وإلضــ  إو ــهة الصــأاة بيــأسهل   لراــ  

 .(46)ه  ثر ذلز ادراب إلي وا ل  رابه إليصلا ناا ليلههل إلهبا البش يرون ول  وهي 
ل ليلــة اــأ ر ــ هل وهــو لرلــأ ظلــة بــ   ووــن ميلــ  بــن خ ــية اــه : خــرج  بــو وةــأ هللا
 .بسم هللاهل اللهم ار  س ولي هسهوأ  إلهيةي ههل إلإذا هو اأ س   م ه  اةهل إل ه : 

 . ال : طيم ايل  إلأاا.ميل ؟إلتيي ه إلسلم  وليههل إل ه : 
 .ة إله إليه إيلال مة بيأا إلمه واأو من  ااه : 

إلــإذا  ا خبةــ  ك ــد م  لــرهل إلحيلــ    إلــ  إليــه الرغيــف والــرغي نيهل وإذا ميــه اــراب  وحــر 
 . ا  وىل به م زهل ولان امض ميامن خة هل ال : ايل  إلأااهل  محله ولا. إل ه : 

إلتيي ه ظلة ب  سهوأ  إلإذا ْن ب وا طيهاهل إلحي  لأس الرغيـف والـرغي ني حـىت  يـ  ولـ  
  إذا اطصرإل ههل ال  له: ليرف ه بة هبا األمر؟ آخرهمهل حىت
بهل لــو ورإلــوا كــهن الوااــو ولي ــه  ن طواســيهم نلأاــة ـ وهــو امللــل ـ إن هللا مل خيلــس اــه : 

ــه :  ــه ـ إىل  ن اـ ــهىل لليهـــه ب  سـ ــإن الـــرب يةـــهرا وييـ ــه إب الصـــأاةف إلـ ــه خـــه ن خي طـ ــي ه  إب ولـ  ـ
و البطو اليمـيمهل وئـون ا سـهبهل وصـأاة : ـ إن صأاة اللي  ي  أ غضو الربهل ومتحاه 

 .(47)ال ههر ي ما امله هل وي لأ ل اليمر
ن  ل اــو  هللا و واــ :  واــه   بــو وةــأ هللا الصــه   وا كــهنَ   إَلمــَ م   إلـَل يَـي مــَ    رَبــِنهِ  لِ ــهةَ  لـَر اــه  َومــَ

رِا   َوب صهِ ه    .(48)َ َحأا   رَبِنهِ  ِبِيةهَ  ِ  لهل 
 

 .7981ة 11ب 182ا 7( مس أرا الوسه  : ج46)
 .7991ة 12ب 186ا 7( مس أرا الوسه  : ج47)

 .  110( سور  الاهف:48)

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


 رجوع إىل القائمة 

 22 

ن ال ـــواب ب ل لـــو بـــه واـــه هللاف إاـــه ل لـــو ي كيـــة ال ـــهس الراـــ  ليمـــ   ـــي ه  مـــ اـــه : 
للــ ها  ن لســـم  بـــه ال ــهس إلهـــبا الـــبش   ــرا بيةـــه   ربـــه ـ   اــه  ـ مـــه مـــن وةــأ  ســـر خـــدا  
إلــبهة  األايا  بــأا  حــىت لمهــر هللا لــه خــدا هل ومــه مــن وةــأ  لســر  ــرا  إلــبهة  األايا  بــأا  حــىت 

 .(49)لمهر هللا له  را  

 

 .4نب الراية ة 293ا 2( الاهل: ج49)

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


 رجوع إىل القائمة 

 23 

 

 ةاهلمة العالي
. و ــأمه صــأر ك ــهب  ـه للــ ا ولــ  املســلمني ل طلــه هم وي ــأمهم ال حلـا نامــة اليهليــة

اها ك د من اليلمهة بلرة هبا الا هب ال ـينمهل وكـهن  حـأ اللـرناة ل ـيم  (50)ال هطون ببن سي ه
هل واــأ وااه ــه صــيهب ك ــد   (51)ل مأل ــة  ــدا  وكــهن ميهصــرا  لللــيل طصــد الــألن ال وســا

 

هـ( ا سني بن وةأ هللا بن سي ههل  بــو ولــاهل ال يلســوف الــر يةهل صــهحو ال صــهطيف 428ـ 370ية ابن سي ه )( الليل الر 50)
اســ  ىن وــن ابصــو  اليربيــة وال واوــأ األ بيــة و ل ال و وامل  س وال ةيييــهو وا ايــهو. ذهــو إىل املا ــو وومــرس رــة ســ نيهل 

ا ســهب واا أســة وادــرب وامل هبلــة   ــهر  والــأسهل اــر  امل  ــس مــن  ولــه مــن اليمــر ولــر ســ نيهل إل لمــب و ــأ  مــو  مســهة ل ولــوا
 اســـها مســـه   ا امـــة واباليـــأس وا ســـ ا ولـــ  ا اـــيم وةـــأ هللا نبلـــا ل خبـــهراهل وبيـــأ ذلـــز ا ـــ    ل ا امـــة ال ةيييـــة 

يأا ل ذلز ال ــنهل ومــ  ذلــز  وا ايةهل إل  ح  له  بواب اليلوا.   ا     ب حصي  ولم ال وهل إليا  ل  مهن الي هل إلصهر وح
كهن لأرس مسه   ال  ه وابصو . إللمه بل  سن ال هم ة ولر إلر  من مجي  اليلــوا امل   يــة والرايضــية وال ةيييــةهل إلمــه  إىل ولــم 

 مه بيأ ال ةييةهل إله       هلية مه ك و ل ذلز اليلم.  
و رس الل ة مأ   وللة حىت نرى كةــهر امل لــ ني.   ــهر  ص ف ْو مه ة ك هبهل بني م و  و  صرهل وطمم اللير ال لس ا اديأهل 

( ب ــا ميــوب وليــه ل ولــم ال ــو ســ ة اــرونهل يرمجــه Canonmedicinaك ةه )ال ــهطون( ل ال ــوهل لســميه ولمــهة ال ــرطج )
و ــأهم  ( ولــهAvicenneال رطج إىل ل هئم وكهطوا ل يلموطه ل مأارسهمهل و ةيوس نليربية ل رومــه وهــم لســمون ابــن ســي ه: )

ماهطــة رإلييــة. ومــن يصــهطي ه )امليــه ( رســهلة ل ا امــةهل و)اللــ هة( ل ا امــةهل و)السيهســة(هل و) ســرار ا امــة امللــراية(هل 
و راو   ل )امل  س(هل ورسهلة )حا بــن ل مــهن(هل و) ســةهب حــأوث ا ــروف(هل و)ا  ــهراو( و)ال ــد(هل و) ســرار الصــم (. 

وكهن مي ه إلتحيهس اهلي وسهل وكهن م  راه إلحميه الــرا شهل وكــهن ااصــه إلتكملــه ابــن اي : كهن ال و ميأومه إلتواأس ب را هل 
 الر ية ابن سي ه. 241ا 2يرمجة ابن سي ههل األوما: ج 10ب 488ا 2سي ه. اطمر:  را ف امل ه : ج

 ه ــأهل وك ــهب صــهحو ك ــهب ارلــأ الي ( هو اا س امل الم ا ايم امل ةحر ادلي هل  مأ بن  مأ بن ا سن ال وســا51)
ال ــــبكر  ال صــــدلةهل وك ــــهب حترلــــر  اليــــأسهل وحترلــــر ا ســــ اهل و ــــرة ا  ــــهراوهل وال صــــو  ال صــــدلةهل وال ــــرا ض ال صــــدلةهل 

 خم  ال هصرلةهل وك د غدهه.  واأل
امل ــو هل ومــن مجلــة  مــرس امللــهور امل  ــو  حاهلــة اســ ي ارس للســل هن هوبكــو بــن ا اي خــهن مــن وممــهة ســم ني ال هاترلــة و يــراا 

  ر ه  اليةه  وإصمة الةم هل وا    ابر سلسلة الة ا وال سه هل وإره  ا ر  ادور.
صــةل ذا حرمــة واإلــر  وم  لــة كةــد  و ــأ هوبكــو خــهن ســل هن ال  ــهرهل إليمــ  الرصــأ الاةــد ل مراغــة واتــب اةــة  ب ضــ  ولمــه ادــم 

طــه امــ  إليهــه مهل لــأ ولــ  إواللــها واد لــر هل حــىت ايــ :  وخ اطــة وميمــة مألهــه نلا ــو ال  يســة وم هــه مــه اــو مــن ب ــأا 
 ربيمه ــة  لــف كلــأهل  وملــه  مــر همكــو خــهن اا ــس نلرصــأهل واخ ــهر  روســة مراغــة مــن اومــه  يربلــ  لة ــهة الرصــأهل إلرصــأ إليــه 

همكــو و مــر واســ  ة  وــأ  مــن اةبو الرصــألة. وكــهن مــن  وواطــه ولــ  الرصــأ مــن اليلمــهة ويمميــبس مجهوــة  رســ  إلــيهم 
 حضــهرهم. مــ هم: اليممــة ا ــو الــألن  مــو  اللــدا ش صــهحو  ــرف األ ــراف والاليــهوهل وهــو إلهضــ  حســن اخللــس 
والســد  مــرب  ل مجيــ   طــوا  ا امــةهل   ــس مــأاس م يــأ ومســ  يأ ل صــحةة اا ــس ال وســاهل ومــ هم م لــأ الــألن اليروضــا 

وم هم إلخر الألن كهن  ةيةه إلهضــم حهذاــه. ومــ هم  ــم الــألن ال ــ ول هل  الأمل اهل وكهن م ةحرا ل اا أسة وآبو الرصأهل
خم اهل وكهن إلهضم مه أسه ل اليلوا الرايضيةهل ومــ هم  ــا الــألن وكهن إلهضم ل ا امة والاما. وم هم  ا الألن األ
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 ــهطونهل إلاــهن لســهإلر ك ــدا  إىل  صــ ههن وم هــه إىل اــ ولن لي ةهحــ  مــ  اليلمــهة لــأى  ــرة ال
ه ها كـ  مـه وااه ـه مسـتلة صـيةة ل ك ـهب ال ـهطونهل ولا ـه بسـ رس إىل هـهيني املـأل  ني ورغـم 
ل ه ــه لليلمــهة مل لســ    حــ  كــ  ملــامو الا ــهبهل ومل لي ــر ولــ   حــأ  لر ــأس إىل حلهــههل 

ــه: إن ل ب ــــأا   خصــــ  ــألن إل يــــ  لــ ــة طصــــد الــ ــهطونهل لــــأو : اخلوااــ ــرا  ل ك ــــهب ال ــ ه  م ةحــ
 ال وسا إلهذهو إليه ليله ليي ز ول   مرا.

إلســهإلر مــن اــ ولن إىل ب ــأا  وو ــأمه وصــلهه ن ر إىل الســ ا  وــن طصــد الــألن ال وســاهل 
ــل هن امل ـــو  ــرا  لسـ ــةل و لـ ــه  صـ ــه: إطـ ــر ل (52)إل يـــ  لـ ــهةس إليليـــز  ن ي  مـ ــأ ل ـ هل وإذا ك ـــ  يرلـ

ال ـم  و ـأ واـ  الصـم  حيـ  خيـرج اخلوااـة للصـم  وابسـياحة. إلحيـ  هـبا اليـهمل املاهن 
ل  مــر اللــيل ل املاــهن ااــأ  حــىت  ــههأ موكــو اللــيلهل إل  ــأا إليــه  هلةــه  ل ــهةسهل إلتخـــبس 

 الليل ال وسا إىل  ارس وح  له مجي  ملامو ال هطون املس يصية.
 الـألن ال وسـا اليمي ـةهل وولـ  مـأى إلهبس ال صة يأ  ول  مـأى ولميـة اخلوااـة طصـد

و ا ومهـة اليـهمل اللـهرة ل ط ـة الواـ  ولـ  امل هبيـة املسـ مر  ل إ ـه  مـه  ـر  بـه مـن ومـ هل 
نلرغم مـن ك ـر  مـه ي لةـه ذلـز مـن سـ ر وحتمـ  للصـيونو وامللـهك . واخلوااـة طصـد الـألن 

ي ا م أارا  من وا ه لللهرةهل ال وسا نلرغم من ك ر  مهها م صو الو ار  البش ل  لأس طراس ل
 ور  له مجي  غوامض ك هب ال هطون ال  اويض  ذلز اليهمل ل  رحه. 

ســ   لومــه مــن اةــ   حــأ اليلمــهة وهــو ل   ن اخلوااــة طصــد الــألن ال وســا كمــه لــبكر
ــرى ولـــ  األرا وـــن  ــه ولـــ  الركـــهب واألخـ ــهن واضـــيه  إحـــأى راليـ ــة ال  ـــه هل وبي مـــه كـ ميركـ

مــن امليضــمو وامللــامو الامميــة اليلميــةهل إلتاههبــه مجييــه ل إلــي  ايهســية   ربيمه ــة مســتلة

 

يــو الة ـــأا شهل وكــهن إلهضـــم ل امل ــريبهل وكــهن مه أســـه إلهضــم ل اليلـــوا الرايضــية و ومــه  الرصـــأ. ومــ هم  ـــم الــألن الاه
كهيةــه مصــوراهل ومــهو اا ــس اخلوااــةهل ونن الــ  ص ل ك ــهب الــ لجهل ول  صــهم وــن و  اــ اة الرايضــية واا أســة وولــم الرصــأ 

 ذلز مل ل موسهل إللبلز ب ا اخلل  إليه إلصهر ميوكه.
ل الاهظميــة. اطمــر روضــهو اد ــهو: هـ( و إلــن ل م ــهبر اــرلش 672هـ(هل ويول ل س ة )597 لهأ  وس ل س ة ) وب يه 

 .904نب امليم ة 299ا 2هل و م  اةم : ج208ا 3نب مه  وله امليمهل والاىن واألل هب: ج 300ا 6ج
ا( ح يــأ ا ايــ  خـــهنهل 1251ا( م ــويل م ســة  ولــة امل ــو  ا للخهطيــة ل إلــران ســ ة )1265ـ1217(  هوبكــو )52)

ا( 1258ا(  امــههل اضــ  ولــ  اخلمإلــة اليةهســية ل ب ــأا  )1256املــوو( ) خضــ   مــراة ال ــرس وا ههويليــة ل اليــة )
ا(هل وــرف و ــه ووــن ايلــه الــة ش وال  ــز اللــألأ 1260واح   سورلةهل ههام املمهليز ايله ل وني اهلوو و ن وس )

  ن ل ف ل  رلس إاهمة  ول هم.
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 اصد  اأا هل حىت  ن السه   ييحو   أ ال يحو من سروة بألهة اخلوااة وولمي ه.
 ثراة ا يه  هبه.إطيمهل هببا ابه مها وادأ واليم  كهن ليم  ولمهها ل طلر ال ضه   و  

 الصينيون وإحياء بالدهم 
 ن بيـض الصـي يني كــهطوا كسـهىل اـأا  ل ضــون  ك ـر  واــهئم ل  (53)اترلـل الصــني اـهة ل

ب  ا  الواــ   :ابســياحة وال ــواهل إللــو اســ ي ظ  حــأهم ل اليه ــر  صــةهحه  ـ مــ م  ـ إلإطــه ل ــو 
نكــرا  إلألوــو  إىل ال ــواهل وهاــبا كــهن  مــرهم إىل  ن إلاــروا ذاو لــوا بة ــهة و ــ هم وو مــوا ولــ  

  يحـــة  ن رإليـــوا مســـ وى بم هـــم إىل مريةـــة الةلـــأان امل  أمـــة بســـةو ال لـــه  ذلـــزهل وكهطـــ  ال
واليم  لي  اهرهل ووصلوا إىل  راة من حو اليمـ  وال لـه   يـ   اـم لسـ ي مون ل واـ  

 مه بني ال لووني إلي ولون ل أ سة  ه الوا  ...
ةــهر الاســ  واملســلمون  لضــه  نســ  هو هم  ن ل ــأاركوا أتخــرهم ول  ضــوا وــن  ط ســهم غ 

ــهم  ــور  ن ل  ل ــــ  إىل  ط ســ ــ  وــــأا الســــمهة لل  ــ ــأوا  ط ســــهم ولــ وال اهســــ هل ولــــ   ن ليههــ
و ومهام و هأاإلهمهل حىت ر  وا ال  أا ال اهـر نليمـ  ادـه  وال لـه  امل واصـ  واملسـ مر. إل ـأ 
ور  ل األحه لــ  اللــرل ة ا ــ  الا ــد ولــ  الســيا ادــه  وابباــهر ل  لــو اضــهة ا ــوا ج 

إذا كهط  لز حهاـة إلهغـأ إليهـهف إلـإن األر ا    :لو الر  هل حي  اه  ا مها الصه  و 
ي سم اة   لو  اللمةهل وإن هللا يةـهرا وييـهىل نرا اـبس األمـة ل باورهـههل ويصـأ  بلـاة  

 .(54)و أ الةاور إلإن الةمة ب ل خ   الصأاة

 

 

( طســـمةهل ويةلـــ  مســـهح هه الاليـــة 1, 200.000.000( مجهورلــة الصـــني اللـــيةية لةلـــ  وـــأ  ط وســـهه ربــ  ســـاهن اليـــهمل )53)
 2000( كيلــو مــي مربــ هل وهصــم هه باــنيهل لراــ  اترلــل  و  حاومــة ميروإلــة ل الصــني إىل ســ ة  9.571.300حــوايل)

 ا(.1949اة  امليم هل ولسي ر ا  ب الليووا الصي  ول  الصني م ب وها )
ه سلســلة اةــه   ــني لي ــ  الــ  ييلــو  ك ــر مــن ثمثــة آبف مــيهل ي صــ  يا ــر ل الصــني ادةــه  واأل ــه  وي صــ  بــني ا وهبــه ومشهاــ 

م    هه اللــمهلية اةــه  ال ةــ  الــ  كهطــ  مــو ن ســملة الــأابش بمــه امل  لــر  يةهوهــه ل اا ــأ والصــني. اخ لــف امل رخــون ل 
ــ ـ  31اترلل  خو  ا سما بم  الصني حي  اي : ل ســ ة ) اــا وإلــأ مــن بــم  اليــرب رمــ  ا( اــأا إىل الــةم  املل651ـه

هــأااي. واـــه  هــبا الوإلـــأ  ن  ول ـــه أتسســ  اةـــ  إحــأى وثمثـــني ســـ ةهل كمــه هـــو موثــس ل اترلـــل الصـــنيهل واــأ ذكـــر ان وـــأ  
ن ثل هم من الليية. مر املســلمون ل الصــني ل   وار م يــأ   مــن احيــة إ( مليوا اي : 130ا( )1974املسلمني بل  وها )
 الألن واملي  أ. ا رلة وابض هه  ل

 .14745ة 25ب 59ا 13( مس أرا الوسه  : ج54)
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 يقظة األعداء 
 سما ل اليهملهل وي ة   سهليو خةي ة مـهكر  يسي  ل لوله هية ا س يمهرلةإن الأوا ر اب

ل ي ا اط ةهوه  بليه  و ههل ويرسم و ـه ل األذهـهن صـور   هل ـة ل  ـر  ا طسـهن وحرل ـهف ألاـم 
 بأون يلوله صور  ا سما ب ل ما ون من الوصو  إىل  هأاإلهم.

: إن م   هوسةأ ال س حل و   وهببا األسلوب املخه   اس  هووا  ن لس ولوا ول  اليهملهل  
الـألن املســيحا ل م هبــ  الــألن ا ســمما كم ــ  ال ـور الضــييف اــأا  ل م هبــ  ال ــور ال ــوش 
ن إذا  ر ا  ن ط  لو ول  املسلمني ولي ه  ن ط  أ ذلز ال ور ال وش البش رملوطه   اأا هل ْو

 .(55)كا طسلخهم ون ا سماهل و ميهم حو  الألن املسيحا

 

( إل ــأ ذكــر مــن طلــه هم ل هــبا اباــهس: إن  ورن  خــبو ي ــ و اليــهمل ا ســمما غــ وا اســ يمهراي  وــن  رلــس محــمو ال ةلــدهل 55)
 خةهراو السيهســية وذلــز نســم اليلــم واخلأمــة ا طســهطيةهل إلرصــأو لــبلز املي اطيــهو الضــخمةف وذلــز ل ماــني  وا ــر ابســ 

و وا ر ابس يمهر ال  هل من ال يها نلأور املرسوا اههل وهببا إل ل نب اليهمل ا ســمما ولــ  مصــراويههل إلهط لــرو ادمييــهو 
ــه  وال رطســـا وـــن  ــوذ الربل ـ ــ   ال  ـ ــةهل إل  ل ـ ــية و مرلايـ ــة وإلرطسـ ــه إ لي لـ ــأان ا ســـمميةهل وميممهـ ــن الةلـ ــد مـ ــدلة ل ك ـ ال ةلـ

ح   رور ال من املواهة للحركهو ال ومية واملسي ر  ول  يوايه امل يلمــني مــن املســلمنيهل وكــهن  ثرهــه بلي ــه ل  رل هههل و صة
 اليهمل ا سمماهل ولي  من ط ه ج ذلز ال  و هو مه طيهطيه اليوا من ضيف واْ ه .

 ــة( وايلوهــه اهوــأ  طلــه هم ال ةلــدش ولــ  وكهطوا اأ  سسوا ل  واخر ال رن السه س ولر امليم ش مراك  كةــد  لل ةلــد ل )مهل
َيــه  حركــهو يةلــدلة يســهطأهم ل مســهويهم غــد  ن إا( وحــهولوا 1625اليهمل ا سمماهل وم هه اط ل وا لــةم  اللــها ســ ة )

طله هم كهن  أو ا  مل ل يأ أتسية بيض املأارس الص د  وطلــر بيــض الا ــو الأل يــةهل ووــهطوا ملــ هو كةــد  بســةو ي ةــه 
ا( حيــــ   ل يــــ  1773ن اــــم  خ لــــف الوســــه   إب  اــــم ثة ــــوا حــــىت ســــ ة )و هة املســــلمني خل ــــرهم إل صــــأى املســــلمولمــــ 

ادمييــهو ال ةلــدلة لليســووينيهل و غل ــ  م سســهئم مهوــأا بيــض ادمييــهو ال ةلــدلة الضــيي ةهل ومل ليــأ اــم واــو  إب ل 
وبأ  طله هم إليهههل إلماوا صــيونو ك ــد  ونلــرغم مــن ا( حي   سة  و  مرك  يةلد ل بدوو 1820مهل ة حىت س ة )

ا( اط لرو الةي هو ال ةلدلة ل سه ر بــم  اللــهاهل إل  حــ  كليــة ل 1824هبس الصيونو اس مروا ل وملهمهل ول س ة )
واــها إبــراهيم ارلة وي  ور  ل لة هنهل وط ل  ا رسهلية األمرلاية م ةي هه من مهل ــة إىل بــدوو ل  ــوا ب ةــ  الا ــو وطلــرهههل 

ن ه ب  ةيس برامج لل يليم ابب أا ا ل سوراي مس وح  مــن بــرامج ال يلــيم املواــو  ل مصــر املــتخوذ وــن بــرامج ال يلــيم ل 
إلرطسهف وهببس امل أمهو وغدهه طل  ال ــرب ل غــ وس ال اــرش لــةم  ا ســماهل و ــهرك  ل ا ركــة ال يليميــة ملــهركة ظــههر هل 

من الة ضهة بني املسلمني وال صهرى   و إىل مبابل ك د  وترلــو ويــأمد املم لاــهو اليهمــةهل و  ى إلهة  موااهة  ألأ  
 هبا األمر إىل يأخ  الأو  ال ربية  حة إره  ال   ة.

ومل ل  صـــر  مـــر ابه مـــها نل ـــ و ال ةلـــرش نســـم الـــألن واليلـــم ولـــ   مرلاـــه وإلرطســـه وبرل هطيـــههل بـــ  مشـــ  روســـيه ال يصـــرلة إلترســـل  
الةي ــهو ال ةلـــدلةهل ونلـــرغم مــن يةـــهلن واهـــهو ال مــر السيهســـية بـــني الةي ــهو ال ةلـــدلة نل ســـةة مل هحهــه السيهســـا نو ةـــهر 
مصه هم الأولية إل أ كهط  م   ة ل ال هلةهل وها: بي  ال  هإلة ال ربية إىل اللــر هل ويلــايز املســلمني ل  لــ همهل ومحلهــم 

هـــمهل ومتحيـــأ ال ـــرب وحضـــهريههل كـــ  ذلـــز مـــ  ب ـــض  ـــألأ لإلســـما واملســـلمني ولـــ  ابب يـــه  و ـــههل وولـــ  اح  ـــهر اترخي
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م ه حىت ل ما وا من السي ر  ولي ه وي ول  ههل إل صـةل أبلـألهم  اةاألوأطيمهل هبا مه  را س 
 ســراةهل و ن  رلــس اخلــما مــن هــبا الوضــ  الســيأ هــو ال لــه  واليمــ  ادــه  وال واصــ هل بيــأ 
يلــاي  ابا مهوــهو املا  ــة واملــ متراو الاةــد  لأراســة  ــر  اليــمج ولل  اــد وال خ ــي  ل  

ما مــــــن ال هحيــــــة ال ارلــــــة واليلميــــــة واألخمايــــــة كي يــــــة الســــــيا ْــــــو ي ــــــأا ا  مــــــ  ا ســــــم
  طيمــ  ولــ  طلــر ا ســما ل  هلوابا مهويــة والسيهســيةف ل حصــني ك مي ــه  مــها ال ــرب  وب  

لـــ وا الي مـــة وال  اـــد ل ووااـــو  ولـــ ل حـــأل   ـــرلف   مـــد املـــ م ني واـــأ  كـــأاليـــهمل.. 
 .(56)  ووااةز ل ك   مرإذا اأم  ال ار ل مجي   إليهلز حس  :األمور حي  اه 

 سياسة أعداء اإلسالم 
 اولــ  الوصــو  إىل  هــأاإلهم مهمــه كلــف األمــرف لــبلز اــهمو  ونولصــر  ســ يمرونل مــل امل

ب  ــ  واغ يــه  اليلمــهة الاةــهر الــبلن  ة  برإلــ  املواطــ  الــ  يييضــهم ل هــبا الســةي هل بــأ نول ومــو 

 

ا( مــه 1896واح  ــهرهم واو ةــهرهم برابــر  م ــتخرلنهل ل ــو  ال رطســا الاوطــ  ه ــرش  لاهســيش ل ك هبــه )ا ســما( ســ ة )
 ل مه:

 غــه  امل  يــني املســيحينيهل إلحميــ   ن لو ولموا  اهصيص ال رون الوس   وإلهموا مه كهن يظ لو لس    رش مهلبش ل وله املسلم 
 غهطي ــه حــىت الــ  ظهــرو اةــ  ال ــرن ال ــه  ولــر مــيم ش صــه ر  وــن إلاــر واحــأ كــهن الســةو ل ا ــروب الصــليةيةهل وكلهــه 
 لو  ن  أ ول  املسلمنيف للحه  الالا بأايط همهل واأ ط ج ون يلز األا يأ ب  ةي  ههييز ال صــص ل الي ــو  ضــأ 

 خ يلز األغم  ل األذههن وب ل ا  بيضهه راسخه إىل هبا اليوا.ذلز الألن ورسو 
يب ليســ ويل ولــ  اليـــهمل ا ســمما سيهســيه  بيـــأ  ن متا ــ  م ـــه و إل ــ ج وــن هـــبس ال ــ واو ال ةلــدلة متهيـــأ ال رلــس لمســـ يمهر األور 

وبيــأسهل حيــ  كــهن اــأ وضــ   ث هإليــه ف إلهبســ يمهر كــهن ل مــأارس املســلمني اةــ  اســ يمهر األرا وــرب ابحــ م  اليســارش
ب  سه م ههج ال يلــيم وال  هإلــةهل ولــ   ســهس إللســ  ه وحضــهريههل   ايــ  اللخصــية ال ربيــة األســهس الــبش ي  ــ   م ــه ال  هإلــةهل  
كمه اي  اترخيه واض ه وبي  ه املصأر األصلا ملــه رلــو بــه و ــو  املســلمني الســبج مــ هم خهصــةهل إلهلــألن ا ســمما ليلــم 

ــة ل املـــأارس ا ســـم ــه ابا مهويـ ــة كهبئـ ــ  للحيـــه  ل كهإلـ ــية مـــ هج و ســـ ور م اهمـ ــة إل ـــ هل ولـ ــه   روحيـــة  خمايـ مية كمـ
 وابا صــه لة والسيهســية وغدهــههل وهــبا يرســيل مل هــوا ال ــرب وــن الــألن الــبش إلصــلوس وــن الأولــة. إلحيــه  الرســو  األومــم 

يــه  بســمهرا وابليــون ـ مــ م  ـ. وأتل ــ  ل بــدوو  يــأرس ألب ه  ــه م   يــة الصــلة وــن ال ةــو  والرســهلة ويــأرس كمــه يــأرس ح
ا( مجيية سرلةهل و خبو هبس ادميية يرك  ط سهه ولــ  إلاــر  سيهســيةهل إلتخــبو يةيــ  إلاــر  ال وميــة اليربيــةهل 1870س ة )

وا  ن والــبلن اــهموا ب تسيســهه هــم رســة  ــةهن مــن الــبلن يل ــوا اليلــم ل الاليــة الربويســ هط ية ل بــدووهل وبيــأ مــأ  اســ  هو
الــيم هل وبــأ و يــأوو هــبس ادمييــة وــن  رلــس امل لــوراو وغدهــه إىل اســ  م  اليــرب السيهســاهل وخهصــة  ا  لضموا إليهم وــأ 

ل ســوراي ولة ـــهن وإىل ال وميـــة اليربيـــةهل واىل إاثر  اليـــأاة للأولـــة الي مهطيـــة ويســميهه )اليكيـــة( وييمـــ  ولـــ  إلصـــ  الـــألن وـــن 
هـــا األســـهسهل والـــبش ل  ةـــ  اترلـــل هـــبس ا ركـــهو َيـــأ  ن ال ـــربيني هـــم  طلـــ وهه و اـــم كـــهطوا الأولـــةهل وايـــ  ال وميـــة اليربيـــة 

 . 50ـ 29راا  ك هب ووام  ضيف املسلمني: ا لل  صي  لرااةواه وللرإلون وليهههل
 .597ة 5ف 1ب 1  58( غرر ا ام و رر الالم: ا56)
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 ل مــه  ابســ يمهرلةب ضــل السيهســة للــالون مهطيــه  كةــدا  ليــيا ســةيلهمف حيــ  إاــم ل ومــون 
املة يــة ولــ  اســ  م  اللــيوب املس ضــي ة  اةَثــةحلــواهل ولة لــون خ  هــم اخلةي ــة وسيهســ هم 

 واملسلمني الي   مس خأمني  رل  ني لمغ يه   مهه:
نلســـم  (57) وب : ال صـــ ية ادســـألة وم هاـــه اغ يـــه  املرحـــوا املـــد ا  مـــأ ي ـــا اللـــدا ش

هل وكـبلز مـه اـرى بيـأ ذلـز مـن ومليـهو ا ـ  (58)ول  ط ه ج ثـور  اليلـرلنهبأف ابل  هف 
 واغ يه  صررة لليلمهة ل السحون  و ل اللوار  واأل اة.

اثطيه : اغ يه  اللخصية ويسـ ي  السـمية نلـأوهايو والـ هم و م ـه  ذلـزهل ول كـ  ذلـز 
 (59)ني ل اليـــرا يـــ م ابســـ  ه   مـــن واـــوس غـــد ميروإلـــة  و حاومـــهو  مولـــة كحاومـــة الةي يـــ 

 

 ا  مــأ ولــا ا ــه رش اللــدا ش  وــيم ال ــور  اليراايــة ثــور  ( هو الليل  مــأ ي ــا بــن املــد ا  ــو ولــا بــن  يب ا ســن املــد 57)
هـ( وطلت ل ا ه ر اللرلفهل إل ر  إليه األوليــهو وم ــأمهو اليلــواهل وحضــر ولــ   إلهضــلهه 1256اليلرلنهل ولأ بلدا  وها )

يمميــبس و ركــهن حىت بر  وكم هل إلههار إىل سهمراة ل  وا   املههارلنهل إلحضر ول  ا ــأ  اللــدا ش حــىت صــهر مــن  اــمة 
  ههل وبيأ  ن يــوأ  ســ هذس ادليــ  ييــني للخمإلــة نبســ ح ه  واألولولــة وابط خــهبهل إل ــها نلوظــه ف مــن ا إل ــهة وال ــأرلة 
ويربية اليلمهة. ومل يل له مرايي ه اليمم  و   هله الا د  ون ال مر ل  مور ال هس خهصهم ووهمهمهل وحســةز مــن  ومهلــه 

  ل ال ور  اليراايةهل وإصأارس يلز ال  وى اخل د  ال   اهم  اليرا  و ايأيه مله كهن اه مــن الواــ  اليمــيم ادةهر  موا ه ادلي
إلأى اس  م  اليرا  ب  سه و وب س وكهن  إلىت مــن اةــ   رمــة اط خــهب غــد املســلم. وكــهن اليراايــون  ــو   ل ال  وس. إلهو

ل ال هلــ  ولــر مــن ذش ا حــة  . يــولامل أســة م يي ــأ ل بي ــه ل كــربمةإرا يه ب لصأرون إب ون ر له وكهط  اا مهوــهئ
ــ( 1338وــها ) اللــرلف وم ربيــه إليــه ملــهور . رااــ   ة ــهو  وــما اللــييةهل ط ةــهة ا ســي  و إلــن ل الصــحن مســمومه  ـه

 .561الرام  261ا 1الةلر: ج
ــ ـ1338ا  وــها )( ثــور  اليلــرلن: هــا ثــور  وهرمــة ضــأ ابســ يمهر ا  ليــ ش ل اليــر 58) ا(هل اه هــه ا مــها اللــيل 1920ـه

وذلــز حــني  صــأر إل ــواس اللــهد   ضــأ ال وااــأ ا  ليــ ش ل اليــرا   ــه اضــ روا للخــروج مــن اليــرا    مأ ي ا اللــدا ش
 بيأ اخليةة وابطاسهرهل اطمر ا  ه س ال هصيةهل مل هر آ  إلروون.

ا( هـــو حـــ ب الةيــ  ـ ا ـــ ب الوحيــأ ا ـــهكم ـ وهــو حـــ ب اـــوما 1968/ متــو / 17( ا ــ ب ا ـــهكم ل اليــرا  م ـــب )59)
ولمــه  لــأوو إىل ابط ــمب اللــهم  ل امل ــههيم وال ــيم ا ســممية واليربيــة لصــهرهه وحتوللهــه إىل ال واــه اب ــياكاهل  ــيهرس 

 امليلن ) مة وربية واحأ  ذاو رسهلة خهلأ (. و هأاإله: )الوحأ هل وا رلةهل واب ياكية(    
ا( وــه  مــن نرلــة اه مــه  إىل  ملــس كــ  مــن ميلــي  و لــس وهــو طصــرا  ل  مــا إىل الا يســة اللــرايةهل وصــمة 1932 ة )ل ســ 

الألن الةي هرهل وذلز بيأ الأراسة اليهلية ل إلرطسه ول  لأ كةهر املس لرانيهل ومن   هر ه بة املس لــراني لــولة مهســ يون 
ميــب ي لمــب ولــ  لــأش. إليــه ا ـ و لــس والةي ــهر ـ  ملــني أبإلاــهر الــبش اــه  وــن و لــس م ســة حــ ب الةيــ : هــو  خلــص يل

اوميــة وث هإلــة غربيــةهل إليمــم ل كــه  ال ــأرلةهل ومــن خملــه  خــبا ل لــران  إلاهرمهــه بــني الــ ممة وال ــمب واللــةهب. و صــأر 
   ط سهم اســم )مجهوــة ا( وكهطوا ل ل ون ول1934ام   طلتس و لس والةي هر كلة ال ليية نب ياا م  املهركسيني س ة )

 ا حيهة اليريب(.
ا( مت أتسية ح ب حتــ  اســم )حــ ب الةيــ  اليــريب(هل وكــهن مــن امل سســني: ميلــي  و لــسهل صــمة الةي ــهرهل 1947ول طيسهن )

 ام  السيأهل  كا األرسو شهل كمه  صأروا كلة نسم الةي .  
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ب ــياكا( الــبش كــهن ل ــو س  كــرا ا ــورا  ل حــ ب ا( اطأمج كــ  مــن حــ ب )الةيــ  اليــريب( وحــ ب )اليــريب ا1953ول س ة )
 واحأ  هيهس )ح ب الةي  اليريب اب ياكا(.  

 اس وىل  حأ  ا حة ا  ب امل ل ة ول  السل ة ل اليرا  بيأ  حأاث  امية سهرو ول  ال حو ال هيل: 
الســما وــهرفهل إل  ــ  امللــز إليصــ   ا( حــأث اط ــمب ولــ  ال مــها امللاــا ب يــه   وةــأ الاــرمي اهســم ووةــأ1958متــو   14ل )

ال ه  وويل وهأس وةأ ا له ومن و ر وليه من  إلرا  اليه لة املهلاــةهل وطــورش الســييأ و وواطــههل إلهســ   ال مــها امللاــاهل وبــبلز 
 اط ه  امللاية ل اليرا هل و خ  اليرا   وامة ابط منو اليسارلة. 

ىل ب أا  وحهو  إا ه   ركهن ال مها ادألأ نبطضمها إىل ادمهورلــة اليربيــة وبيأ ولر   ايا من طلوب ال ور  وص  ميلي  و لس إ
امل حأ  )سوراي ومصر( ولان ا ــ ب اللــيووا اليرااــا  حــة  مســهويههل وا ى بيةــأ الاــرمي اهســم  ويمــه  وحــأ لليــرا . ول 

ا ابط ــمب ا ــهب   رســه ا( اــها حــ ب الةيــ  نط ــمب ولــ  طمــها وةــأ الاــرمي اهســمهل واــأ  ــهأ هــب1963مــن  ــةه   8)
و حــأااث   مولــة رهيةــة ل ب ــأا  و غلــو مــأن اليــرا هل وبيــأ  ــهة هــبا ابط ــمب يلــال   و  حاومــة بي يــةهل وســروهن مــه 
طلــو خــمف بــني اد ــهة املي ــأ  واد ــهة امل  ــرف مــن حــ ب الةيــ  ل اليــرا هل إلــهغ  م وةــأ الســما وــهرف هــبس ال رصــة 

ا( ووــني وةــأ الســما وــهرف  محــأ حســن الةاــر 1963يلــرلن ال ــه   18رلــل اليــرا  ل )و س    و  حاومــة بي يــة ل ات
 حــأ الضــةه  الةي يــني ا ةــه  لــر ية ادمهورلــة. و وصــ  ميلــي  و لــس ب ييــني  صــأاا ال اــرل  وضــوا ل ال يــه   ال  رلــة ل ــر  

ا( اســ لم  خــوس وةــأ الــرمحن 1966وــها ) ح ب الةي  اليرااا. وبيأ م    وةأ السما وهرف ل حه ث ال ــه ر  املــأبر ل
وــهرف رةســة اليــرا  الــبش اينســم حامــه نل ــأهور ابا صــه ش وامليهـ ــا ونل ميـيــ  ال ه ـ ــا والي صــرلة وال ةليــةهل وـكــهن ل ــتثر 

 ناي ني به ول س هبمهل ول ةىن وه   ر ش آخر من ل هبله.
 هطيــة إىل وةــأ الــر ا  ال ــهلف وإبــراهيم الــأاو  و محــأ حســن الةاــر ب  يــد ْا وــن الســل ة بيــأمه  ووــ و املخــهبراو األمرلايــة والربل

 السل ة ل اليرا هل حي  ط ا إىل يركيه.
ا( اها ح ب الةي  اليرااا نل حهلف م  ضةه  غد بي يني نط مب  س   طمــها وةــأ الــرمحن وــهرفهل 1968/ متو / 17إل ا )

  كهإلــة مــن ييــهوطوا ميــه ل اط مبــههل ووــني  محــأ حســن الةاــر ر يســه  ول اليــوا ال مثــني مــن اللــهر ط ســه  ــر  حــ ب الةيــ 
 لة ايه   ال ور  ور يسه للحمهورلة واه أا وهمه للحيشهل و صةل صــأاا ال اــرل  ا ةــه  لــر ية كلــة ايــه   ال ــور هل ومســ وب  

 ون األمن الأاخلا. 
ا( مت اغ يــه  ال رلــس 1970ال اــرل هل إل ــا ســ ة ) ومتــ  يصــ يهو وألــأ  ل صــ وف اــه   ا ــ ب كــهن مــأبرهه و   هــه صــأاا

حر ان ال ارل  ل الاول هل الــبش كــهن مــن  بــر   وضــهة حــ ب الةيــ  اليرااــا ووضــوا  ل كلــة ايــه   ال ــور هل وا ةــه لــر ية 
اه يــه ل ا( مت اغ يــه  إلــ ا  الركــهيبهل وكــهن امل مــر األو  للحــ بهل و حــأ  بــر  1971كلــة الــو راة وو لــرا للــأإله . ول وــها )

ا( اــرى إوــأاا اظــم كــ ار ر ــية اهــه  األمــن الــأاخلا ورســة 1973اليــرا  واــأ مت اغ يهلــه  اخــ  الســحن. ول وــها )
ا( وايــ  ا اومــة  اليراايــة مــ  1975وثمثــني  خصــه مــن  طصــهرسهل وذلــز ل  و ــهب إللــ  اط ــمب اــهموا بــه. ول وــها )

ا(  صةل صأاا ال ارل  ر يســه للحمهورلــة اليراايــة بيــأ إو ــهة 1979ول وها )  هس إلران ابي هاية امليروإلة ني هاية اد ا ر.
ن صــأاا  مــر ب  لــه بواســ ة الــأك ور صــه   ولــوش إالةاــر مــن مجيــ  م هصــةه وإلــرا ا اهمــة ادربلــة وليــه ل م  لــههل وايــ : 

ــه وذلـــز وـــها ) ــةة الســـار لألـ ــه ـ 1982   ـــة يرإلـــ  طسـ ــها ط سـ ــها صـــأاا 1979ا(. ول اليـ ــية ا ـ اـ  ملـــة إوـــأامهو واسـ
 هل   ك ر من ثل   وضهة كلة ايه   ال ور  و ك ر من رســمه ة وضــو مــن  بــر   وضــهة حــ ب الةيــ  اليرااــا. واــأ بلــ  
وأ  من  وأمهم صأاا خــم   اــ  مــن  ــهر واحــأ ســ ة ورســني  خصــه  مــن كةــهر  وضــهة ح بــههل ومل لةــس ولــ  ايــأ ا يــه  

 ا( سوى و و الأورش و ه اد راوش و هر  ح ه ـ  و لوح ه ـ و ل .1968من البلن  هركوا ل اط مب وها )
ا(  ن صــأاا حربــه ولــ  إلــران بيــأ إل ه ــه اي هايــة اد ا ــر ـ الــ  وايهــه مــ  اللــهس ـ الــ   ســ رو وــن 1980/  للو / 22ول لوا )

مللــوهنيهل هــبا غــد اــيش ســ و  مــه ل لــأ ولــ  ال صــف مليــون مــن  ــةهب اليــرا  و ك ــر مــن ســةيمه ة  لــف مــن امليــهاني وا
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األرامــ  واألل ــها وامليــهاني الــبلن خل ــ هم ا ــربهل وغــد مــن  وــأموا بســةو رإلضــهم امللــهركة هبــبس ا ــرب ال ةيــة ـ كمــه هههــه 
 حأ االلني السيهسيني ـ إضهإلة إىل ط  هو ا رب ال  اهو و مه    لــف مليــون مــن الــأوبراوهل وكــبلز اميــأ كــ  ي ميــة 

ة اــهو و ال مــه  ســ واوهل بيــأ ذلــز خــرج صــأاا بيــأ كــ  هــبس ال ضــحيهو لــييلن لليــهمل  ن حربــه مــ  إلــران   وا  مــأ   م يــ 
 اليو   إىل ابي هاية املربمة بي همه ـ اي هاية اد ا ر ـ. هو كهط  خ تهل و ن ا س 

ن   نســ خأاا ال ــه او الســهمة والايمهولــة ول  ث هة حربه م  إلران  ط   نملوا  ني األكرا   بل   طوا  ال    والة ش وال  ايــ  وا 
 وا هب  ال هنمل ا هراة بصور  مهحية مل ييرف حرمة للر  وب لألن وب ملروة  وب للرف.

واــأ ذا  اللــيو اليرااــا األمــرنلن ولــ  لــأ هــبا ال مــها وامو يــه و ــو اا ميــة امل اــر  ل حــرب اخللــيج ال ــه هل و ــأمه اــها ال مــها 
ر آنر الــ    إليهــههل نا يــهة  ولــة ال اولــ  واســ ةهة  رضــهه و ــر   ــيةهه وخــرب م لــائه واــو م هارهــه وا ــ   ب هةهــه وإلحــن

ــة كهســـحة راة  ــه ه ميـ ــ   بـ ــر الـــبش  طـ ــن الاولـــ هل األمـ ــيش اليرااـــا ومت  ـــر س مـ ــرج ادـ ــأ  حتهل ـــه   خـ ــه و الـــوبايو امل حـ إل ـ
لــة وخ ــو  ولواإلــس ولــ  كــ   ــرو  اــواو ا ل ــهةهل ضــحي هه م ــهو اةبف مــن ا ــو  ادــيش اليرااــاهل وايلــه لس ســلم ل ذ

بيــأ  ن  كــ   ــه راو ال حــهلف كهإلــة امل لــاو واملراإلــس ل اليــرا هل ويرك هــه خــرانهل ل ميركــة غــد م اهإل ــة   لــس وليهــه  ســم 
إلــ  )وهص ة الصحراة(هل وراي  ا اومة الاول ية من م  ههه ومهرس  سل هئه. واثر الليو اليرااا ل اط  هضة كةــد  ور 

اليــرا  ال مهطيــة ولــرهل وبيــأ مســهطأ  مــن  ســيه س   هإلمــهومــن   هإلمــةنبط  هضــة اللــيةهطيةهل حيــ  حــررو رــة ولــر  
املس يمرلن وم امراو بيض  و  ادوار واط  ه  ا مأا او ون ال وار بــأ و الا ــة متيــ  لصــهل اــواو ال مــها إل ــها نلــة ش 

 هغيــة ا ــأس  ن لــأكوا  ــأاإليهم مــأا أبكملهــه ولــ  رهوس مــن إليهــه مــن اللــألأ نللــيو امل لــوب ولــ   مــرسهل و مــر هــبا ال
 ال سهة واأل  ه  والليوخ والراه هل واط هاوا حرمة الي ةهو امل أسة ل كربمة وال حف.

لــف إل ها هبا ال هغية ب م  ابط  هضة الليةهطيةهل وطان  نل ــوار   ــأ ي ايــ هل إل ــأ اــأرو  وــأا  الضــحهاي  ــه ل لــأ ولــ  رســمه ة  
 ا ي  واي  مليون ن ضهإلة إىل اةف  امل  و لن واا ح لن ل السحون ب ليرف ام خرب.  

 هبا بيض مه ا هس اليرا  من ال  ه  البلن يسل وا ول  راهب  يةه ومتا وا من ال صرف ب روايه وخدايه.
ب ب مــها ا ــ ب الواحــأف ألطــه وكمــه  مــه وــن ســلوكيهو ومةــه ئ حــ ب الةيــ  ل اليــرا هل إل ــأ ا ى م ســة ا ــ ب بضــرور  األخــ 

ــ  ب ســـو  ل ـــرا  ــر والاـــما ب ـــو  واليمـ ــه  لضـــه حـــس األمـ ــه هـــبس الرســـهلةهل وخول ـ ــأر هـــو الـــبش محل ـ ــو  ـ و لـــس ـ: إن ال ـ ل ـ
 ييليمهو ا  ب.

ليــرا  ومن   ب لواأ  ش موا ن ورااا ل م   أببس  اأر من ا رلة اللخصية  و السيهسية ل اةه  ذلزف إلاــ   ــاة ل  ولــة ا
 خيض  لراهبة بوليسية صهرمةهل ويلا   وا ر املةهح  واملخهبراو واألمن ا واو ابيصهبو الوحيأ  بني املوا  ني وال مها.  
ويركــ  سيهســـة ا ـــ ب ولـــ  ا ـــ  كهإلـــة الـــرواب  بـــني اليروبـــة وا ســـماهل وي ـــه ش ب صـــ  الـــألن وـــن السيهســـةهل واملســـهوا  بـــني  ـــرلية 

 الألن ا سمما. محورايب و ير ادههلية وبني
وا وــ  سيهســة ا ــ ب  ن حت يــس اب ــياكية  ــر   سهســا لة ــهة األمــة اليربيــة و ماــهن ي ــأمهههل مــ   ن ال  يحــة ا  ميــة للسيهســة 
اب ياكية ال   ة   ل اليرا  مل الو الرخهة لللــيوهل ومل يرإلــ  مســ وى ال  ــراةهل ولا هــه ســهوو ادميــ  ل ال  ــرهل وبيــأ 

امـــة ل ال ـــراة ووإلـــر  املـــوار  وال ـــرواوهل  صـــةل ـ ب ـــيش ا ـــ ب ا ـــهكم ـ وـــها ا  وـــن يـــوإلد ال ـــوو األسهســـا  ن كـــهن اليـــرا  
لليةههل كمه اها ب حرلأ الأســ ور اليرااــا مــن كــ  ال ــواطني الــ  اــه صــلة ن ســماهل إلتصــةح  اليلمهطيــة هــا  ســ ور اليــرا هل 

 ه.  ها مصأر ال لرل  ل واطي  هسومي  أاو صأاا وح به ومةه 
ا( مــه للــا: و مــه المــههر  الأل يــة ل اليصــر الــراهن 1982ل ــأ ور  ل ال  رلــر املركــ ش للمــ متر ال  ــرش ال هســ  امل ي ــأ بة ــأا  وــها )

 إلإاه ظههر  م خل ة ل ال مر  واملمهرسة.  
وهل ولســهن حهلــه: وك ــ  امــرة  ولبلز إل أ ااه صأاا ال اــرل  وح بــه إىل إوــمن ا ــرب ولــ  ا ســما واليــهملني لــه ل كهإلــة ا ــهب

 من ا أ إبلية إلهري   يب ا ه  حىت صهر إبلية من ا أش.
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إل ــها ب  ــ  اليلمــهة ومههمجــة ا ــو او اليلميــةهل و صــأر  وامــرس  غــم  م ــهو املســهاأ وا ســي يهو واملراكــ  ا ســممية ل اليــرا ف 
ــن  ــ  مـ ــهة ال ـــةض ولـ ــههل واـــها  ل ـ ــا إليهـ ــةهب املســـلم لل  ـ ــر   ن اللـ ــأاا اةبف مـــن  ـ ــههل وي هبيـــ  ال ـــراراو  وـ لـــي   إليهـ

 اللخصيهو ا سممية.  
ــة بســـح هم ل ـــياو  ــأهل   اـــأمهم إىل ااهكمـــةهل وصـــأرو   هـــم  حاـــها   ل ـ ــهيب  ادهميـــهو إىل ال  هوـ ــن  سـ و حـــه  الا ـــدلن مـ

  وللة.
لمهوهل ويلــحي  اليماــهو غــد اللــروية بــني ال  يــهن كمــه اــها ندــرا م ال هليــة:  هربــة اريــأاة ا حــهب ا ســمما بــني ال  يــهو املســ 

وال  يهوهل وإل ل ال وا ش الليليــة ويلــحي  ال ســه  ل كهإلــة ا ــهبو. وكــهن هــبا ال مــها مــن آخــر الــأو  الــ  اةلــ  ابطضــمها 
الــ مم اليلمهطيــة ضــأ   مل ممة امل متر ا سمما بيأمه  ير بي له إسمميه هل ومل لل  ا ب راراو امل متر ومليه هل كمه   ب ولــ   وــم 

ك  مــن لرإلــ   ــيهر ا ســما ســواة ل لة ــهن  و كلــمد  و إللســ ني  و اــربا  و  إل هطســ هنهل وهاــبا ل كــ  اضــية إســممية 
  خب موايه إىل اهطو ال وى امليه لة لإلسما.

اــم للح ــون إىل  بلــ  واأ الو من وسه   ال يبلو ل سحون ومي  مو بم س مه ي لير اوله األبــأانهل ووــرف وــن امو يــه  
وســه   ال يــبلو  ــ هوة واســهو  ل ســةي  اط ــ ا  ابوياإلــهو مــن املســهاني  و ث ــيهم وــن مي  ــأائمهل حــىت إلــه  كــ    ــه  

 ال ترلل ل ا رههب. 
لــس واأ ايضح  سيهسة   ه  اليرا  وكبهبم ل امل ه ا  نلوحأ  واطال     مهوهم ل السيا للهيم ــة ولــ  اليــهمل اليــريب وــن  ر 

الضـــم نل ـــو هل حيـــ  بـــأ      ـــة اخللـــيجهل ويســـةة  ل اايـــهر ووحـــ  األمـــة اليربيـــة  خ لـــف م سســـهئه وم ممهئـــه وـــن ر   
 اليأوان ا سرا يلا. 

الاولــ  و و  اخللــيج اليــريبهل بيــأمه واهــوا صــوارخيهم لضــرب املــأن و وإلضح    مه  ويواههو هبا ا ــ ب بحــ م  الســيو لة 
واهموا ب سف آنر ال    ل الاول  وإضراا ال هر إليهه. وغد ذلز من الولمو واملاسا ال  اــرو ولــ  ل اد لر  اليربيةهل 

 الليو اليرااا البش اب ل  هببا ال مها.
ب  ــز  طـــه بلــخص صـــأاا ال اــرل  وطمهمـــه اــأ اطالـــف  لــف وكـــبب ا وــهةاو و ـــيهراو ا ــ ب ا ـــهكم ل اليــرا  و صـــةل  

واليــريب وا ســمماهل بســةو  ســلوبه اامحــا ل ال يهمــ  مــ  اداطــه و  ــ ه ه وموا  يــههل كمـــه  مرإلوضــه ولــ  املســ وى االــا
 صةل صأاا   وات من حيــ  اةل ــه اللــرلر  وغرل يــه اليأواطيــة املســيور هل وا ــون اليممــة املســي ر ولــ  يصــرإلهيههل ودو ــه إىل 

بــه مــ  إلــرانهل   ل اط مبــه ولــ  الاولــ  الأاومــة لــه املخه وة بيأ  ن اطالــ   طــواايس اخلةي ــة ل ال يهمــ  مــ   ــيةه ول حر 
 ل حربه السهب ة.

ومـــن املمحـــظ  ن كلمـــة الـــألن مل يـــر  م ل ـــه ل صـــلو الأســـ ور اليرااـــا. وان كلمـــة ا ميـــهن نهلل ولـــ  ومومي هـــه مل يـــر  ل صـــلو 
 ــ ب ا ــهكم ل اليــرا هل حــىت  ل ب ــهة الأســ ورهل ب ل ي صــيميههل وب ل وموميهيــههل  ــه ل كــأ ولــ  اباــهس ضــأ الــأل  ل ا

األسر  ب للدون إىل حترمي ال ىن وب للدون إىل آاثرس الســلةية.   مــه ل السيهســة اخلهرايــة ب للــدون إىل  لــة صــلة مــ  اليــهمل 
ا ــ ب  ا ســمما. وب للــدون إىل ال ــهرلل ا ســمما الــبش  كســو األمــة اليربيــة ماهطــة واــأرا بــني اللــيوب. ورغــم يمــههر

نمل هلةة  اتحة  كــرب اــأر مــن ا رلــة للمــوا  ني إلــإن  هرســهيه ال مييــة إلهاــ  كــ  يصــور واط هاــ  كــ  ا رمــهو وو  و كــ  
 ا رايو و دتو الا دلن إىل ااحر  وال رار بي يأئم من الملم وابض هه .

اليـــريبف نو ةـــهر ذلـــز اـــ ةا ب ل حـــ   مـــن  موحهيـــه وال مـــها ا ـــهكم ل اليـــرا  ل  لـــ  إىل اســـ ما الســـل ة ل مجيـــ   راـــهة الـــو ن 
الةييـــأ هل واـــأ   و هبـــم هـــبس الرغةـــة اليهرمـــة إىل الســـ و  ل محـــت  ا طـــبار امل  ـــ  وال هألـــأ الســـهإلر واليـــأوان الصـــرللهل ور ـــه 

ىت مــ  لاــون حــ ب صــأاا و مريــه  ســو  مــه  ــهأس ال ــهرلل ل هــبا الةلــأ. إلــراة َيمــ  الســمة ولهــأ  اداطــه وب ل حــهوب حــ 
الــبلن  وصــلوس إىل م صــةه الــبش هــو إليــه مــن الصــههل ة واألمرلاــهنهل إل همــ  الــوبايو امل حــأ  األمرلايــة ب لــاي  حتهل هــه 
الأويلهل و لة  من حاومة  هغيــة ب ــأا  نلالــف وــن مــه مي لاــه اليــرا  مــن  ســلحة الــأمهر اللــهم هل إب إن صــأاا  م  ــ  
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و م هامهل حىت إذا اطالـف األمـر يـربهوا م ـه إلـورا  وطسـةوس إىل ا اومـةهل  و بيـض ال ـهسف لاـا 
ب ي لوث هيـ هم إذ  اـم  غلـو األحيـهن بل ضـررون وب رـأث اـم  ـاة لسـاة إىل هيـ هم 

كهــوب  مــ  كــوام الســةو األو  ل ا ــ  اليلمــهة واغ يــه  اللخصــيهوهل ونل ــهيل لة ــ  ال هيــ  
 ولضي  األمر ل  ك ر ا هبو.

إن  وـــأاة ا ســـما وال لـــي  ل يـــربص وت ـــي   ا ـــم بغ  ـــها  لـــة إلرصـــة لضـــرب ا ســـما 
 وال لي  وضرب ك  مسلم و ييا ول  واه الةسي ة بم سةو  و ذطو.

ولبلز ولي ه مجييه  نخلصوا اليلمهة واخل ةـهة وامل   ـني و صـحهب األاـماهل الـأإله  وـن 
ا وال لـــي  باـــ  مـــه طـــ ي  مـــن اـــو هل وال خ ـــي  وال  اـــد ليةـــور األ مـــهوهل وذلـــز وـــرب ا ســـم

أتليف الا و وامل لوراو ال ووولة ال  يواظ املسلمني وي ةههم إىل ماه أ األوـأاة وإحةه هـه 
اة  واووهههلخصوصه  وإط ه طيلم  ام مس مرلن ول  طصو اللراا وإوأا  اخل  هل إليل ا طلـر 

ة ال  كهط  حتام ا  م  ا سمما ل الصأر األو هل والسيا ليسيل مةـأ  األإلاهر ا سممي
اللــورى ل كــ  مراإلــأ ا يــه  اخل ــد  م هــه والةســي ةهل وييــأ  األحــ اب ا ــر هل وييــأ  ال ــأراو 
وال وا ن بي همههل ل وإلر إلي ه ال و  وا صهطة م هب  هحمهو األوأاة إل يم حيه  املسلمني ا ميـهن 

 . ذن هللا اواألمن والسم

 الغرب والبعث
هم ولـ  بـم ا و إن  وأاة ا سما ب لوان ـون  ومهـم وب ل ـربهن مـن  وـواام الـبلن سـل 

 

وحلي  هــه برل هطيــه غــ و اليــرا  حتــ  غ ــهة م ــهر   ا رهــهب والةحــ  وــن  وــن ذلــز إل ــررو الــوبايو امل حــأ  األمرلايــة
( الــبش لــ ص ضــم يه ولــ  إماهطيــة 1441 ســلحة الــأمهر اللــهم  اليراايــة او مــه ا  ولــ  اــرار كلــة األمــن الــأويل املــرام )

ال هبيــة لألمــم امل حــأ هل  ارلــأ اليــرا  مــن  ســلحة الــأمهر اللــهم  نل ــو  اليســارلة ل حــه  وــأا ييهوطــه مــ  هي ــهو ال   ــيش
وــرب محلــة وســارلة ورإلــ   إل هم  ك  من الوبايو امل حأ  األمرلاية وبرل هطيه ومن حتهلف ميهم بلــن ا ــرب ولــ  اليــرا 

بيملية حترلــر اليــرا هل حيــ    ى ذلــز إىل اايــهر طمــها الي هل ــة بة ــأا  بيــأمه اــر ولــ  اليــرا  مــهار مــن الــولمو واملاســا 
  ميروإلة وال  مل يان ميروإلــة لللــيو ولاــن كلــ   و هــه بيــأ اايــهر ال مــهاهل حيــ  ظهــرو امل ــهو بــ  وال حه   ال  كهط

اةبف من امل هبر ادمهوية ال  يضم م هو اةبف من الليو اليراااهل وسيم  ل أى اةني ابطســهطية اــبس ال حــه   الــ  
يــهر ال مــها الــبش وــرف بيــوا ســ و  ال م ــه هل لومــه ا( لــوا اا9/4/2003ارياةــ   ــس هــبا اللــيو اململــواهل وكــهن لــوا )

ملهو ا با  ي هصيله وبل س  من ذاكر  اململني من اململــومني مــن  ب ــهة اليــرا . وهاــبا  ولــ  صــ حة ســو اة مــن اترلــل 
ن اليــرا  واليــرااينيهل حيــ  كــهن هــبا اللــيو اململــوا َيههــأ طمــها الي هل ــة المــهمل وهــو رمــ  و يــأ  ال ةــهو ولــ  اــج الــأل

وهـــو الـــبش ر ـــظ ا ســـما واملســـلمني مـــن اـــور  ا  يـــف واملةـــأ  ا ـــس مةـــأ  ومـــ هج الرســـو  األومـــم و هـــ  بي ـــه األ هـــهر
 اده رلنهل واارإلني ألحاها الألن ال ومي..
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وطلــروا مةــه ئ وم ــههج ب متــ   ن لــة رواــوا ألإلاــهر واــأ املســلمةف وذلــز ل ح ــيم ا ســماهل
وا للحــ ب إىل ا ســما بصــلة بــ  وحتــهرب ا ســما صــراحةهل وكــهن مــن هــبس املةــه ئ إاــم رواــ 

اليــرا  هبــبس ا ركــهو   ــأ ابــ مة وخهصــة مــن  اوحــ ب الةيــ  ومــه   ــةه. و ب لــ  (60)اللــيووا
 

 ــياكية با هواملــبا أ ــ   نمــ  ووية ـلــيأ ـ الييــ هسا لهأف إىل ال ضــهة ولــ  الر ههليــة وامللايــة اخلهصــة. و يس وهبم ( الليووية:60)
ة ك مــ  ل ســهوى  إلــرا س ل ا  ــو  ب لاــون إب نســ يمه  ال ــو  املســلحةف لــهإطس أباــه حركــة ثورلــة يــرى  ن حت ــ ميــ  وي  هله  ي رإلــ 

 ال  يلح  الر ههلية. و وخهصةهإلها لبلز حتهرب الأمي را ي
ــيه إىل وـــها )ظ  اـــ ر ل ــيووية ل روسـ ــه1903هـــور ا ركـــة اللـ ــأمه اطلـــس  يةـــه  كـ ــهيللورا حا صـــمإ: لنكة إىل ميســـار هر مـــ  ر ا( و ـ  اـ

ب وهمة لي ني. إللمه حه  هبا األخد األغلةية ورف   ب األغلةية ال  ليرب و هه ل الروسية بالمة: بولل يزهل ومــن هــبا اهمــ  
 اليماة الل مية بني الةولل ية والليووية ال  ها مبهو سيهسا.

ال ــور  بــني  ي لــحب  لــزوذهل  خأاا ال ــو ســ ن ليــهملل اوية لــيو ر املةــه ئ الطلــ ة ولــ سيهســة لي ــني )ومــن بيــأس يرويســاا(  حه و  يــ مت
ــة ــهو الر ههليـ ــة ل ا  ميـ ــهو اليهملـ ــهك ـ  ال ة ـ ــيوواوضـــ  مـ ــهركة ل ا وـــمن اللـ ــبا  حه مـ ــيووية ال وميـــهو ـ اـ ــههض اللـ ي ـ

 .  من الليووا الوبة ال ها لي يأيه ول ومه ه ول يو  هلوالأاياو
ىل حصــر اللــيوويةهل واليمــ  ولــ  واــف يســللهه وغــ  لــألهه ـ ئأف إه الوبايو امل حأ  ميسب ـ يةلههر ال ةح  سيهسة الأو ص  همك

  األحمف وال واوأ اليسارلة ول  حأو  الأو  الليوويةهل كمــه م حــ  الــأو  الــ  مهاتإل هلون اك سهب م ه س ط وذ األأ 
واأ كهطــ  ا ــرب الاورلــة  هلئههولة  إلهول    و او مهااب ههس واخيل  واووهه ل ط ه  ط وذ الليووية اروضه  وإوهاو لرإل  م
 وال ي  همية  م لة ابا الصرا  الي ه أش بني الر ههلية والليووية.

ةهل ار ا مــ   أو لأو  الليووية بأو  اب ياكيةهل ل حني   لس ال رب وليهه اسم  و  الس هر ا ألــأش  و الــأو  الةللــ ية  و الــ ا فر يي
  ادمهــورايو الســوإلي ية لي ــرب اهوــأ  اليــهمل اللــيووا إب  ن املةــه ئ اللــيووية كمــه صــورهه مــهركة مل يوضــ  موضــ   ن احتــهومــ  

م ــأم هم ســ هلني ـ مل لــروا ضــدا  ل ابْــراف وــن املةــه ئ  ول ـال  ةيــس الاهمــ  إليهــههل بــ   ن السهســة الســوإليي  بيــأ وإلــه  لي ــني 
مرطــة ل ميهدــة ال  ةي ــهو ابا صــه لة كح ــو  امللايــة اخلهصــةهل ومــن   بــأ  ابطلــ ه  سيهســة   هــهجطاهل و لــاةلااملهركسية بيــض 

الي ه ـــأش ل امليســـار اللـــيووا إلـــهو ربو الصـــني اللـــيةية )وميهـــه  لةهطيـــه(  ن ابحتـــه  الســـوإلي  اـــأ ي اـــر للمةـــه ئ املهركســـية 
مــأى يةييــة الــأو  اب ــياكية ملوســاوهل وولــ   مف حــو اخلــ  وةبســ  راالــ لاألصيلةهل كمه سةس  ن كهن ابطل ه  ل امليســار ا

هبا األســهس طلــة  ا ــرب الةــهر   ل  اخــ  امليســار اللــيووا بــني ابحتــه  الســوإليي  ولوغوســمإليه. اطمــر ال ــهموس السيهســا: 
 . يووية  704ا

 وســه  الةســ هة مــن ادمــههد بــني  ةييوولــ الالــةم  ا ســممية وم هــه اليــرا هل حيــ  ي ل لــ  األإلاــهر الا د من الليووية إىل   لصو و 
الــبلن  ةنلــوا و مــروا ك ــدا  ل لــز األإلاــهر امل ل ــة واللــيهراو ال هرغــةهل إلتخــب ك ــد مــن الســبج  هلل اليــرا  وــرب ومــمة ابســ يمهر

ـ   حــ والةس هة من ال هس ل هلةون ب ح يس اليأالة ابا مهويــة وإلــس مةــأ  اللــيوويةهل وولــ  اثــر ذلــز  ــير ا مــها اللــدا ش الرا
 هلاــهس يلــز األإلاــهر ال هســأ  واةراة امل حرإلــة  ســ وليهئم ـ والا ــد مــن اليلمــهة بيــأ بش كــهن ومــرس اللــرلف مل ل حــهو  ال مثــني لا

حــ  الراها مــ  اإل صأوا اه ورب وسه   وألأ هل موضحني  ن ا سما وحأس هو ال ه ر ول  حت يس اليأالة ابا مهوية. واــأ ذكــر 
وصف بيــض مــه مــر ولــ  ا  مــ  ط يحــة إلز ل ك هب )يلز األايا(هل لوذ هلة الليوويةهاموا لل  ايةيهه بيض يلز األسهليو ا

 ظهور يلز األإلاهر إل ه :
الليوويون إلـا ـكــ  ماــهن  لر إلهطهل ةلاها اهسم نبط مب اليسارش و س   امللاية هل للح ب الليووا نليمـ  وال حـرا  ر  همأ و

راخه هل و خراــوا ال ســهة مــن بيــوئن و ــهلةوهن نل مــههر  مــها الراــه هل وكــهطوا لي ــأون ولــيهن ل اليلــنهل صــ و ه  ـيحــ الــةم  ضح ومل ــوا
م كهـطــوا لرمــون األإلــهوا والي ــهرب ا يــة وـلــ  املخــهل ني اــمهل وكهـطــوا ل  نيــون  اســها امليهرضــني ـ  ضــف إىل ذلــز  اــن   لــوار ال اإلــ

 ن لســاةوا ولـيــه الــ     و الةـ ــ لنهل  و ليلن ــوا امليــهرا اــم حيــنه  كــهن  و مين ــه  ا بيــأ ـحــ  ـهــوو  م ن امليــهرا اــ و راــ را يــة ا يــةهل و 
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ول  ا هر  ال صــهبني ـثــم ل  يــوس نلســه ور  و بيــض  ا ا ــههل وكــبا ميــأنون الضــحية ولــ  األرا بيــأ  ن لرب ــوس ن ةــه    لــهأاس 
 لة(.  ااأ) ةللرو ن مليأن  ل سولة األرا وال  يسمن لة ا  يلا  نلسيهر 

ــهرا إىل ســـ   نمـــ و  ــه ميـ ــانون  طـ ــم  و الـــبش للـ ــهرا اـ ــأما امليـ ــون اـ ــهل  نيهل ولرب ـ ــيهريني ل اه ـــني م خـ ــيون سـ ــهطوا لضـ م كـ ــن هليةهم  اـ
 لــساتن إـلــا اباــههني املخ ل ــنيهل إلي ر يهســ السيهرينيهل إحأى ال ــأمني إىل هــبس الســيهر  واألخــرى إىل الســيهر  ال هطيــةهل   ي حــرا ال

ل   طص ني. ـ إىل  ن اه  ـ ول يلون امل اراوهل وكــهن رــأث ذلــز ل بلــأ امل أســهوهل بلــأ ا مــها ا ســني حية وهو حان إىللضا
 كربمة امل أسة.

ـــف  اير لـــ   أوإلـــ  حـــأث  يلـــز ال حـــه   ل مأل ـــة كـــربمة امل أســـة ولـــ  لـــأ اللـــيووينيهل اـــررا يلـــاي  همأ ـــ و اليلمـــهة ل مأل ـــة ال ـح
ــة الـلــرسة الــ  ا ــهة الــةم هل وكــهن لــراإل   الســيأ ألاـ  ال  سيس مــ  ولمه هــه ا هل رفاأل ألوــما للواــوف حيــه  ااحمــة الليووـي

ـــ  وولمـــهة آخــرون ل حـــأو  اليلـــرلن  خصـــه . و و  مـــن   مــأ صـــه   ال ـــ ول  واللـــيل اي ـــر الر ــ  والســـيأ مريضـــ  ال  وـل
ــه  مـيــ هةهل  يــنو الــ  ةهلن كــهو  اللــيل  ـمــأ رضــه املم ــر  ه بــه  ي ــ لا اليــ  ال ــأرهل رــو خأمــة اةخــرلنهل وـهــو الــبش  إطسهـط

ــ  كلــة موســَّ هل إلتبــأل ه مو  كليــة ال  ــه ســة   ــه  إل االــ  ب الــ  اه مــةهل وكــهن مــن ر ش اللــيل املم ــر  ن طــأوو اةخــرلن إـل
 احه.باي 

ــة ال هطيــة وال هل ــ ي ئلر اليممة املم   ر س و  ة وكــهطوا ارابــة األربيــني وهملــه  وإل يهــه   ة ماهن ابا مــه  الــبش حضــرس ولمــهة ال حــف مــن املريـة
  ه إليهـم من السه   آ   ر اليلوا والسه   آ  الصأر وآ  راضا ومن   ةههم.

ــة   ووو الســـ أش للهحمـــة اللـــيوويةهل وإن اال صـــ ر  و ضـــر  وار  ولـــ  ل ذلـــز ابا مـــه هل حـــو حـــ  ىر اـــ و  ـــهرا  وخيمـ ـــم ســـييا آـث  نأل فـه
ـــلةهل ب للحرلـــة ـ وإذا مل ط ـــف اةـــهام اللـــيوويني اـــه لون نلـــمةاو اخلمســـة ـ ب  للـــألنهل ب لل ضـــيلةهل ب للملايـــة ال ر لـــةهل ب لليهـ 

 ال  ي  ما إىل موساو. ينةأل اة يإلإام سي يلون مه إليلوا ل موساوف ألن  يووية اليرا  إلر  للليوو
الســ هر  الربل هطيــة ل ب ــأا هل وـهــبا مــه   صــهب ل اليــرا  مل لاــن بيــأهم  مــها األمــورهل وإاــه كهـطــوا  ليوبــة حتــرنكهم  نو ويلــيو الو 

اــهة  ب   ــهم كأس الس د الربل ه  بيأ إلي  من اط ههة وهأ وةأ الارمي اهسمهل حي  ك و الس د ل صحي ة ا يه  اللة هطيــة 
 إليه:  

وا بــه ا  ليــ  ل بيــض الةلــأان إىل السهحةهل  مه ا ام ل األص  كهن أبلأل ه. وهو اليم  ط سه الــبش ل ــ  نيووييللح ه خلروج اه ه طإ
مل لــوب مــن اللــيوويني  ن َي ــِنأوا ا نهكــ ا سممية األخرىهل إلهلبش حــأث ل  إل هطســ هن كــهن ولــ  غــرار مــه حــأث ل اليــرا . و 

     أراو اليرا .لليةم هئمجي   ها
انروهــه  اــواية واــم ط ــوذ وـلــ  اليلــه رهل وامل   ــون اليرااية وا هه ذاو او  ب لس ههن بـهههل وا و   اليلمية وولمهههــه وم  رله يالوكهط  

ــا ال ههلــة وــن يلــ   ي اا ســمميون  اــواية كــبلزهل و َثــرو يلــز ابا مهوــهو الــ  و ــأو ل ال حــف األ ــرفهل إل مخضــن  إـل
اليلمـــهةهوــة مج   ــة األوىل إىل أتليـــأهم  ةهولمـــ  نمـــ وكـــهطوا مجييــه  ه : والـــأش ـــ م  هلاملريةـــة ال هطيــة وال هل ـــةهل وســـهر  ولمـــهة الأرـا
يوميــة لااو ر لــو لــه هه امليــه ش لللــيووية  صــأار امل ط املرااــ  اليمــها. بــأ و هــبس ادمهوــة ل يــةب و  ا اــيم  ســن أ ســيالو 

 وطلرو وأ  بيهاو ل وأ  صحف.
ــة اليلمــهة األحــرارملا لو  ـ هل هبــ   بــأو ا اومــة ر و  إليــ  ســرليةهل إلتســة وةــأ الـاــرمي اهســم مجهـو أ الاــرمي امله ــ ة برةســة اللــيل وةــ

ــ  الــبش كــهن ولــ  ــوله ل ـي ــة و يــأ  مــ  اللــيووينيهل واــأ مجــ  ـح اليلــم  م ه  صــ لن الــبل املةــه ئب املمــههر ب  صــحهـن مــ  ه  وـمـا
 وال  وى.
ــةهل وـاــأ ســ ا أاــ و  ــه  وللـ ــرش مــواا هم ن غــراةاوهل وكهطــ  هــبس ادمهوــة ي لــأ موااــف ا اومــة الليووـي   ه   ن َيميهــم نمـل

اــن مت لــز  ش مل ي  ـالــ  ولة إماهطيهئه ا وممية من صــحف وـكــمو وإذاوــة ويل  لــون ل خأمــة هــبس ادمهوــةهلوضيـ  الأ
ــدشهل ــهلة  ــيةية كةـــد هل حيــ  لــية ه ــها مـــن هــو ولــ  اســ يأا  للملـــهركة ل ل مل ذإ رصــيأ مجهـه اــن   ـــأورهم إاهمــة ـك

ةــأ الاــرمي اهســمهل إلهخ  ــ  ـهــبس ادمهوــة مــن الواــو  وهــرب طلــه هئمهل واســ مر هــبا ا ــه  ولــ  هــبا امل ــوا  حــىت م ـ ــ  و
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ورهم وطــ ون هم أبخةــهرا وطله هيـ ــههل وطســ مأن مــ هم   طــ ه  ــن وكيصهبي ه نملراا  اليمهاهل و امر  ساو . بيض  إلرا هه واط وى الةهاا
 اليونهل لواف املأن الليووا.

ـــأ ااـــه ش اللـــدا ش )اأنســـ  حـــأى الســـ راو كهطـــ  ل ـــه  اير  إىل املرااـــ  كهلســـيأ  ســـن ا إ اـإلـــ و  ـــا واملـــد ا وـة ــيأ ا مهـم ــيم والسـ اـ
ــا ة اهــ ب هنـ ســرارهم( وآخــرلنهل وكــ  ضــأن اللــيووينيهل بــني مهــ م  مهســة وغــد مهــ مهل وكــهن  ةحمن  الــ ملرااــ  اليمــها م  ــهويني إـل

ــ يية ال ـــرب وإاـــم سيضـــمحلون بســـروة. ــيوويني هـــم صـ ــه  ن  نهـكـــ و  الـــةيض ل ـــو : إن اللـ ــه  نن ولي ـ ــرواهل ر ل ـ ــه اللـ ـــوا بوااة ـ طـ 
 يه.إلوا ومس لي  ه الأل ية ل ال صأنش للم ار مهمه كهط   سةهبه و 

هل حـيــ  ـكــهن ماــهن  مــها ا ســنيارا حــ مــة وةــأ الاــرمي اهســمهل واــأ متن إـلــا م ــرب  والــأش ل و اا حـإلــ   ه ل هة م  و لر ابا صه ل نهكو 
صــأاهةهل واــأ  وطــ  م    ــهو ـمــن ـهــبا ا ــوار ل م لــورهل اــأ و ن  ل يأرلسا ول ـهةاظهل وـاــأ حـضــر ـهــبا اللـ ــهة ل ـيــف مــن األ

ـ يــني. يحي ــه ولــ  امل ــهذا ب ي أـمــون ولــ  ي ةيــس ابا صــه  ا  ـضــو و م أ االــ  الو ـلــر ـحــو واــ با صــه  ا ســمماهل والــ  لــه: مـل
 ا سمما؟  

 : واأ بأو وليـه آاثر ال يـحوهل مه هو ابا صه  ا سمما؟  يل  ه إل
ـا صه ا  ا ــياكيه هل بــ  ب او  يه  لها صه  ا سمما: اا صـه  مس   هل لية اا صه ا   يوويه  وب اا صه ا  ر هبا : لا ه ص ومـيــ او خصــ ه لــ

 ميي ة ي ر س وـن املباهو ابا صه لة األخـرىهل واـأ ك و إل ههها ميهمل هبا ابا صه  ل ك ةهم.
 ول حهلة اس  راب اه : م م      ي ها
ة  و  هللا ســةحهطه ل  اــم ك هبــه:  ــ ل:  لــ ا ُلمفف  نَ     َمفف  اُاك ة   س     ر   فَلَكفف  لَمفف  نَ  َ   تَظ  (هل   279الة ــر :   ســور ) ت ظ 

  ر إل  اه م : اطمر إىل إحأى ك ة ه ال  هيةهل إل أ ضم هبا الا هب  ك ر من رسني موضووه  اا صه اي .
 ؟ه  وييحةه واه  ل حهلة  هلة: رسني موضو   ا   ا

ــهو ـوــن الةيــ  والرـهــن وا اــهر  وا وــهر  واملســهاهو وامل اروــة واملضــهربة و... ضو ن مم ضــ ـمهل ك هب )اواهـر الاما( البش ليط:  لا وـو
 و      وأ  لـه و ـهولن امليهمـمو إلـا ال  ه ا سمماهل إله  ا  اطةههرس.

ـاة   ؟ل ون اطةههرس هـبا ب وله: مل اه  من اة  با  البش ال هصإل     فا صــه  ا سمـمــابن اوــ  ر  ةيـيــا إـطــز ب ييــرف  ــي ه   ــه:  مــ
ــأرس  ــي ه  وــن هــبا ابا صــه  ل املــأارس باهإلــة مراحلهــههل وو ــأمه  خلــ  إىل كليــة ابا صــه   رســَ  كــ   ــاة إب طــ أل ز مل ـي

واــأو  ــي ه  إلهــو ولــو لــههل و  حب اــأ  ــي ه  وــن ا ســما باهإلــة  ابا صه  ا سمماهل وإطز لو يص نح  امل هج الأراسا إلإطز
ــه   ــةه ذلــزـوــ  هةون لــ مصــور ول  ــهو  ا ـوهــ  هلن ال ــهرلل ا ســمماهل وــن ا ــروب والصــراوهوهل ووــن ب ــش اخلل ــهة وب ــرهمهل وـم

ــأ   ــة إله ــأ  ملــن لرلــأ ال يــرف وـلــ  ح ي ــة ا ســماهل بــ  ـهــا يســةو و ــأس ابمش ــ ا  وال  ــور.  مــه األـمــور امل ـي  ـمــور لــية إليهــه  ـل
 رى مــن الضــرورش إضــهإلة ابا صــه  ا ســمما إىل  الــب ف و  ــي ه  و هــهالابس ه األمور ا يهييةهل إلم اأ لخـص ألنو   للمح م

امل ــههج الأراســية وولــ  اخلصــوا كليــة ابا صــه  ليــهأرَّس إىل اهطــو األلــوان األخــرى مــن األطممــة ابا صــه لةهل و ــي ه  إللــي ه  لــ م 
صــه  ا ســمما ســوف لــن اــأ إل ــدا  ولــن اــأ  ااب سيــ ةال هاــة مــن ا  مــ هل إلي ــأ ي  ــر و ال  لــةاي ةيــس هــبس ال ــواطنيهل ـحــىت لــ م إ  

  خصه  بأون مسان هل ومه   ةه ذلز.
ــه: ل هــبا الةلــأ األورويب ل يــأا ال  ــراةهل بي مــه اــأ ال  ــراة واملســهكني   بر ضــ و  لــه م ــهب  بةلــأ  ورويب وهــو ال ــَـرولجهل والــ  ـل

 بلن ب لستلون ال هس إ هإله .لالن ر خمل هوهل اهيز ون ال  راة اة  ونذهةه م  ل وامل ا  ني إلـا بم ا
 ـ إىل  ن اه : ـ من هبا امل  س اه م ا سما نبا صه  ووض  حلوب  مللهك  الةلر ابا صه لة.

 صــه  ا ن ي ةن ــوا ب ــو  اب  ــأمهههل و وا ب ار ين  ة  الو لر: و ط م من مصلح ام إن  ر مت الة هةهل ومن مصلحة الةم   هخ  
  سمما واحأا  يلو اةخر.ا
 و لر بيأ  ن  ص   لامما: ا سما غد اهب  لل  ةيس.لا  ها
: هــبس اليةــهر  لاررهــه الــبلن َيهلــون ح ي ــة ا ســما ل كــ   مــهن وماــهن.    ضــ  :  ش اــ ة مــن ا ســما غــد هلــ   لــ ا

  حــم :لو لر خيهلف م ولة ال يب األكــراا لهه ز اهب  لل  ةيس؟ كممسما غد ا  من  ه  ياهب  لل  ةيس؟  ه  واأو  
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حــ ب الةيــ ف حيــ  ومــ   وــأاة ا ســما لســ ني  وللــة مــن  اــ  ي ولــة هــبا ا ــ ب وايلــه 
ل   يــب مصــه هم و غراضــهم. إلمبــأ اــم ابســ  ه   م ــه ولــراو الســ ني ولــ   ة  ا  اولــة وإليهلــ 

و ه. إلصأاا مـ م  الـبش مل لـيا م اـرا  إب إليلـه لسـم  ب ـ  ال وميـة اليربيـة  ل خلاااألا  اة  
 و را أ األمةهل ومه إىل غد ذلز من األل هب ال  مه  طـ   هللا هبـه مـن سـل هن.  إلـم ليـ  هـبا 

  ام لرلأون ابح  هظ هببا ا  ب وا ب هة ول  اويه وصول ه.
ه: هـــــ  ي ـــــها صـــــم  مجهوـــــة ل صـــــحن ا مـــــها  ارا  ـــــخص اه مـــــه  مـــــن اليـــــرا هل إلســـــتل 

 ؟  ا سني
اــه : كــمهل ولاــن ل بيــض األحيــهن لصــلا  حــأ امليممــني إليــتمت بــه بضــ  مصــلني الــبلن 
لاون بيضهم من وممة ال مها واواسيسه من الةي ينيهل ولية ام غهلـة مـن هـبس الصـم  إب 

 ال حسة ومرااةة ال هس  
ـن طيمهل هابا ل يلون ل سةي  ح ظ واو  هم وحتايم اأرئم وسي رئم ولـ  ال ـهسهل ْو

ب ميا  ــــه  ن طــــ خلص مــــن هــــبس األوضــــه  إب نل لــــه  وابه مــــها وال  اــــد واليمــــ  ادــــأش 
امل واصــ  ل ســةي  اخلــماهل ومــن الواضــل  ن مــن  وليــهو خمصــ ه هــو ا ميــهن بضــرور  ييــأ  

إلهــبس اليوامــ  ييــأ مــن الســة  ال ــأر  وييــأ  األحــ اب ا ــر هل وإَيــه   ــورى ال  هــهة املرااــ ف 
املهمة ال  يوإلر ل ه ال حرر من  سر  وأاة ا سما و ذابههلكمه ييأ من  بر  اليوام  ل إ امـة 

ــه ل حيه ــةهل ولاـــن إَيه هـ ــر  اةم ـ ــه  ا ـ ــه ا يـ ــ  مل ه وم ح ـ ــهاسـ ــر امل ي ـ ــد  يهصـ ــة إىل ي اـ  هاـ
إن  حــىت ْصــ  وليهــههل ك والصــرب ولــ  امللــه وحركــة وومــ هل وط ــة  ولــ  األمــأ مــن ادميــ  

 . هة هللا ييهىل

 

 لة لــــي( 7ة 13ب 148بصـــه ر الــــأراهو: ار طمــــ )ا  مـــأ حــــم  إىل لــــوا ال يهمـــة وحرامــــه حــــراا إىل لـــوا ال يهمــــة
 ا سما ب أ  واحأ  غد اهب  لل  ةيس.  

هل وهــبا ب ليــ  خرواــه  وــن األهــم واملهــم اــهطون  و  راضــر  وبب ضــرر ها حــهبو طيمــ  إليهــه ب ــهطون ه ــ   ن ليحصــ 
و لر كممــا واــه : لــ ا  هــ  ا سما ب  لي  الأخو  من ا سما إىل ا سماف ألن هبس ال واطني من واا  وصــلو ا ســما.

ألايا( ز الـــ يهب ) ـــ ك   و ـــه م واهـــه إىل ب ـــأا . اطمـــرا وو  اـــه    ـــهة هللا ســـتخرب الـــ ويم وةـــأ الاـــرمي اهســـم هبـــبا املوضـــو  إن
وك ـــــهب )مةهح ـــــهو مـــــ   106. و لضـــــه  رااـــــ  ل هـــــبا الةـــــهب: ك ـــــهب )ال  ـــــههل السيهســـــة(: ج126لإلمـــــها الراحـــــ : ا

 .الليوويني(هل و)ال وميهو ل رسني س ة(هل و)مهركة ل ه ا(هل وغدهه لإلمها الراح 
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 طول النفس الصرب و 
 صــرب الــيم هل صــربن مــ  صهل إن ــ ح اي :هللا أةــ بــن غيــهثهل اــه : اــه   بـو و وـن ح ــص

وإن مـــن اـــ   اـــ   الـــيم  ـ   اـــه : ـ وليـــز نلصـــرب ل مجيـــ   مـــوراف إلـــإن هللا و واـــ  بيـــ  
ــأا   ــه : رسمتإـلـــ  هل مــ ــس إل ــ ــرب والرإلــ رب  َولـــــ  نلصــ يم  واصـــــ  را  مجـــــَِ ر ههم  َهحـــــ  حـــــه وَن َواه  َوَذر ِ   مـــــه لـَ هولـــــه

ِبنَي  هويل ال ـَّي َمةِ  َسنه إلَِإَذا الَِّبش بـَيـ  ــََز َوبـَيـ  ــَهه وــَأاَو   ىل:هييو  ار ةهي  هاو هل (61)َوال مهَابِن ا  إَل   ِنلَِّ  ِهَا َ ح 
 .(62)رَبهوا َومه لـهَل َّههه ِإبَّ ذهو َحظن  َوِميم  َومه لـهَل َّههه ِإبَّ الَِّبلَن صَ  َكتَطَّهه َويلٌّ محَِيم  

تط   هللا و واـــ : إلـــ  سهلأر ضـــه  صــ إلههل لـــوس نليمــه مهل ورمـــوس هبــ ا ىتحــ  و  هللاإلصــرب رســـ 
 َرهَا ِ ه لـَ هولهون ِأ رَبِنَز وَكهن  ِمَن السَّهِاِألنَ  َوَلَ أ  طـَي َلمه  َطََّز َلِضيسه َصأ   .(63)إَلَسةِنل  ِ َم 

َاأ  طـَي َلمه إِطَّهه لََيح  هطهَز الَِّبش لـَ هولهوَن إلَِإاَّهم  ب إلح ن لبلزهل إلتط   هللا و وا :  ورموسهل س  كببو 
أهونَ  نَّ المــَّهِلِمنَي هللِاايِو هللِا ََي حــَ بهوَطَز َولاــِ بِن بهوا َو هوذهوا  لهاــَ بِن رَبهوا َولــ  مــه كــه َز إَلصــَ ن  اـَة لــِ بِنَب   رهســه   مــِ أ  كــه َوَل ــَ

 .(64) َ اتههم  َطص رهاَحىتَّ 
لصربهل إل يـأوا إلـبكروا هللا يةـهرا وييـهىل وكـببوسهل إل ـه : اـأ صـربو ل ا هس  ط ل يبا ا  لتإل

مهواِو  و واـ :هللا   هل إلـتطاإاـ  ا وورضاهل وب صرب يل ولـ  ذكـرل ه ط سا و  أ  َخَل   ــَه الســَّ َوَل ــَ
ا  َومــه َمســَّ  ن  له ــهوب  َواأَلر َا َومه بـَيـ  َـههمه ِل ســِ َِّة َ ايَّ رب  َولــ  مــه لـَ هولــهونَ   ه مــِ  ل يب ـ لا رب. إلصـ (65)إلَهصــ 

ة  نلصربهل إل ه  ا  ث ـههس:  او  صو و     حوالههل   بلر ل وييه نأل مةيمج َوَاَيل  ــه مــِ ـ ههم   َ ِمــَّ
أهوَن أِبَم رِا َلمَّه َصرَبهوا وَكهطهوا هللِااييِ ه لهوِا هونَ  من ا ميهن كهلر س من  ربصلا: ز اه لذ أ ي. إل(66)لـَه 

ِ   و واـــ  ذلـــز لـــه إلـــتط   هللا و واـــ : هللا رالـــ إل ادســـأهل ــَ ىن َولـــ  بـ ــ  َز ا  هسـ ــِن ــَ ه رَبـ ــََّ   َكِلمـ َومتـ
َ  ه إِلر َوو نه َواـَو مههه َومه كهطهوا لـَي رِ هونَ  را ِيَ  ِ ه َصرَبهوا َوَ مَّر ا مه كهَن َلص   .(67)ِإس 

ــتنلـــ ب هطـــ إ:  إل ـــه هاـ  ـهلهوا نيهل إلـــتط   هللا:كمللـــر ا  ة هللا و واـــ  لـــه ا ـــهرى واط  ـــهاهل إلـ ــَ إلـ

 

 .11هل 10مل م : ا  ر و س( 61) 
 .35ـ  34صل : إل  ر و س( 62)
 .98ـ 97ر:  حا  ر و س (63) 
 .34ـ 33ألطيها: ا  ر و س (64) 
 .  39 ـ 38:    ر و س( 65)
 .  24لسحأ : ا  ر و س( 66)
 .137ألوراف:  ا  ر و س( 67)
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أ م  كـــــــه َّ َمر صـــــــَ أهوا اـــــــَه رهوههم  َوااـ يـــــــه صـــــــه بهوههم  َواح  متههوههم  َوخـــــــه أ  رِِكنَي َحيـــــــ  ه َواـــــــَ ال مهلـــــــ 
وههم  َحيـــــــ  ه هل (68) َوااـ  ـهلـــــــه

وههم   سهل مـــ  مـــه ههل وايـــ  لـــه ثـــواب صـــرب  ـــ هةح و  هللا ولـــ  لـــأش رســـو  هللا مهل   ـــ إل (69)ثَِ   همـــه
 هلها ـ أو  ل ا خر لـه ل اةخـر هل إلمـن صـرب واح سـو مل خيـرج مـن الـأطيه حـىت ل ـر هللا لـه وي ـه

 .(70) ر ةخام  مه لأخر له ل 
إن اليـــأو ل ةـــ  سيهســـة الصـــرب و ـــو  الـــ  ةف ولـــبا إلإطـــه ر ـــس  هأاإلـــه ول  لـــو ولي ـــه ل 

ل ــه   طــه إذا كهطــ  سيهســة مــه   ــوا ل كلــة اليمــوا الرب  ن الربل ــهطينيإ :ل ــه  حيــهن ك ــد هل 
يي ا ط ه حهه امل لوبة بيأ ثمَثه ة س ة إلمبأ من ايةـه  هـبس السيهسـة وابسـ مرار إليهـه  ـوا  
هبس املأ  املخم ةف حىت ي ظ  كلهه وَثهرهـه  إليلي ـه ْـن  لضـه   ن ب ط واـ  ظهـور ال  يحـة إلـورا  

 ب  ببأ من  و  ال  ة.
 صرإلون ولسدونهل من  ا  الوصو  إىل  هأاإلهم.إلتول ز هابا خي  ون وهابا ل 

إلـورا  وأبسـر  واـ  ن بيضهم لرلأون ظهـور ال  يحـة والوصـو  إىل ااـأف إ مه املسلمون إل
ــه   و ون ت ـــي  مســـةس وصـــحيلهل وهـــبا ب لوصـــ  إىل ااـــأف مـــن ــه وـ هل اـــه  ييـــهىل ل ك هبـ

ةَ الاـــرمي:  ــَ وَن ال يهِالـ ةـــد ــَ   حتِه مَّ بـ ــَ ــِ  كـ َبرهوَن اةخـ ــَ ومـــن الواضـــل إن الـــبش ل يحـــ  ولـــ  (71 )رَ َ َويـ
ــه ســـوف لصـــهب نمللـــ  واليـــتسهل  ــه ج   ي ـــتخر وليـ ــههل  و ل ســـر   صـــو  ال  ـ ال مـــر  اةـــ   وااـ
وال  يحـــة هـــا اا ميـــةهل ول  حيـــهن ك ـــد  للح ـــه ال ســـر  إىل  ن لســـد ل غـــد ال رلـــس الصـــحيل 

لصـ  ل آخـر األمـر إىل ال  يحـة  املوص  إىل ااأفهل غهإلم  ون خ ت سدس واْراإلهف ولـبلز مل
ا ســ ة الــ  كــهن ل لةهــههل كــ  ذلــز ليــأا  خــب ابســ يأا  الاــهلهل وال ســلل نلــروة اليهليــةهل 

 و و  ال  ةهل وال  هإلة ال ولةهل إلهبس اليوام  ـ وغدهه ـ ها ال  ييي ه ول  حت يس  هأاإله.
هل ولاوطـوا  ا مـه  ل واخلمصة: إن كـ  مـه طرلـأس  ـه ي ـأا هـو  ن لـأرا املسـلمون وضـيهم

ل مة وحبرهل و ن لوسيوا من طله هئم ل ال ةلي  والا هبـة الواويـة وااه إلـة للواـوف  مـها هـبس 
املخ  ــهوهل إلــإن لل لــه  واط لــهر ا ســما وي أمــه ولــ  املســ وى اليــهملا  ثــرا  نل ــه  ل ي ــأا 

 ه لة وامل رضة.املسلمني ووو   املةه ئ ا سممية إىل الواا  بيأ  ر  األإلاهر املي

 

 .5ل وبة: ا  ر و س( 68)
 .191لة ر : ا  ر و س( 69)
 .21ـ 20سور  ال يهمة:  .1ة 48ب 339ا  1وآله األ ههر: ج أم   ألبرار ل  حوا( حلية ا70)
 .21-20( سور  ال يهمة: 71)
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 …سةحهطز مه  ضيس ال ر  ول  من مل يان  ليله 
 ومه  وضل ا س و أ من هأل ه سةيله… 
 إااهل إلهسلز ب ه سة  الوصو  إليز…
 وسدا ل اارب ال ر  للوإلو  وليز…

 ارنب ولي ه الةييأ…
 وسه  ولي ه اليسد اللألأ…

 و    ه بيةه ا البلن هم نلةأار إليز لسهروون… 
 بز ول  الأواا ل راون…ون

 .(72)وإايا ل اللي  وال ههر ليةأون…

 

 سحه لةهل م هاه  املرلألن ليوا ادمية.( الصحي ة ال72)
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 من هدي القرآن احلكيم

 ال للكسل

مِ  اــــهمهوا اــــه  هللا يةــــهرا وييــــهىل:  ــهِ وهههم  َوِإذا اــــهمهوا ِإىَل الصــــَّ َو خــ هِ وهوَن هللَا َوهــــه ــهإِلِ نَي خيــــه ِإنَّ ال مه ــ
 .(73)كهسهىل

 .(74)َ طهوا َو َطـ  همه اأَلو َلو َن ِإن  كه ـ  هم  مه  ِمِ نيَ َوب َئِ هوا َوب حَت  واه  سةحهطه: 
وهوا ِإىَل السَّل ِم َو َطـ  همه اأَلو َلو َن َوهللاه َمَياهم  َوَلن  َلِيَكهم   َو مهَلاهم  واه  و وا :   .(75)إَلم َئِ هوا َوَيأ 

 النشاط يف العمل
َوَ نَّ َسي َيهه َسو َف لهرى  ه َسي لَي َة ِلإِلط سهِن ِإبَّ م َوَ ن  :اه  ا  ووم

(76). 
واةههم  واه  سةحهطه:  َ ِ م  َكمه  هِمر َو َوب يـَ َِّة    َه   .(77)إلَِلبِلَز إلَه   ه َواس 
راَن ِلَسي ِيِه َوِإاَّ َلهه كهيِةهونَ واه  هللا ييهىل:   .(78)إَلَمن  لـَي َم   ِمَن الصَّهِ هِو َوههَو مه  ِمن  إَلم كه  

 .(79)َوِلاه ن  َ َراهو  ِ َّه َوِملهوا َومه رَبدَز ِب هإِل   َومَّه لـَي َملهونَ ه  سةحهطه: وا

 التطلع إىل املستقبل

 .(80)ِإنَّ َمو ِوَأههمه الصدة له  َ لَي َة الصدة له ِبَ رِلو  اه  و وا : 
 .(81)مهر  طـَ  ة  مه َاأََّم   لَِ أ  اي  َلـدَهه الَِّبلَن آَم هوا ايَـّ هوا هللَا َول  َـ   واه  ا  ووم:

 النشاط الفكري

ه هللاه َلاهمه اةايِو َلَيلَّاهم  يـَ َـَ اَّرهونَ اه  يةهرا وييهىل:   .(82)َكبِلَز لـهَةنيِن

 

 .142( سور  ال سهة: 73)
 .139( سور  آ  ومران: 74)

 .35( سور   مأ: 75)
 .  40-39( سور  ال حم: 76)
 .15( سور  اللورى: 77)
 .94( سور  األطةيهة: 78)
 .132( سور  األطيها: 79)
 .81( سور  هو : 80)
 .18( سور  ا لر: 81)
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ه لِل َّهِس َلَيلَّههم  لـَ َـَ اَّرهونَ واه  سةحهطه:   .(83)َويِل َز اأَلم  ه ه َطض رهبه

 املسلمون والتنمية االجتماعية

 .(84) هَمَّأ  َرسهو ه هللِا َوالَِّبلَن َمَيهه َ ِ أَّاةه َوَل  ال اه َّهِر رهمَحهةه بـَيـ  َـههم  اه  هللا ييهىل: 
َ َ َخَول اهم  َوايَـّ هوا هللَا َلَيلَّاهم  يـهر مَحهونَ واه  سةحهطه:  َو   إلََتص ِلحهوا َبني  َه ال مه  ِم هوَن ِإخ   .(85)ِإاَّ
أاة  إلــَتَلََّف وَ واه  و واـ :  َ  هللِا َولــَي اهم  ِإذ  كه ـــ  هم   َوــ  رهوا طِي مــَ ييــه  َوب يـََ رَّاــهوا َواذ كــه مهوا ِ َةــ ِ  هللِا مجَِ او َ صــِ

واا   َ اـهلهوِباهم  إلََتص َةح  هم  بِِ ي َمِ ِه ِإخ   .(86)َبني 

 اإلسالم دين هللا

مِا ِ ل ه  اه  و  اهه:  َ ِ  َغد َ اِ س  هِسرِلنَ َمن  لـَةـ  َةَ  ِم  هه َوههَو ِل اةِخرَِ  ِمَن اخل   .(87)إلـََلن  لـه  
لَن ِو  َأ هللِا اِ س ماه  واه  ا  ووم:  .(88)إنَّ الأِن

 الشورى يف اإلسالم

 .(89)َو هِور ههم  ِل اأَلم رِ اه  هللا ييهىل: 
 .(90)َو َم رهههم   هورى بـَيـ  َـههم  واه  سةحهطه: 

 خري األمماألمة اإلسالمية  

رَِا   لِل َّهسِ اه  و وا :   .(91)كه ـ  هم  َخد َ  همَّة   هخ 
مَا واـــــه  اـــــ  ووـــــم: ــ  مه اِ ســـ ي ه َلاـــــه ِ  َوَرضـــــِ ي اهم  طِي مـــــَ ــَ َمـــــ  ه َولـــ م  ِ لـــــَ اهم  َو مت  ــ  ه َلاـــــه َملـــ و َا َ ك  ال يــــــَ

 

 219( سور  الة ر : 82)
 21سور  ا لر: ( 83)
 .29( سور  ال  ل: 84)
 .10( سور  ا حراو: 85)
 .103( سور  آ  ومران: 86)
 .85( سور  آ  ومران: 87)
 .19( سور  آ  ومران: 88)
 .159( سور  آ  ومران: 89)
 .38( سور  اللورى: 90)
 .110( سور  آ  ومران: 91)
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 .(92)ِ ل ه  

 من هدي السنة املطهرة 

 يف ذم الكسل

إايا وخصــل ني: الضــحر والاســ هل إلإطــز إن ضــحرو مل  اي ولــا.. :اــه  رســو  هللا
 .(93)يصرب ول  حسهل وإن كسل  مل ي   ح ه  

بييـــأ كســـلههل  ا ـــم طلـــه ههل ارلـــو ـ وهـــو لصـــف املـــ من ـ:  واـــه  ا مـــها  مـــد املـــ م ني
 .(94) ملههل حا الةه

 .(95)الاس  لضرن نلألن والأطيه.. :واه  ا مها الصه  
 .(96)س وأون اليم  الا :واه 

 العمل الصاحل

املأاومة ول  اليمـ  ل ايةـه  اةاثر والسـ ن وإن اـ   رضـ  هلل و ط ـ   :اه  رسو  هللا
 .(97)و أس ل اليهاةة من ابا هه  ل الةأ  وايةه  األهواة

اي بـــ هل  وصـــيز نليمـــ  ل ال لـــه  اـــه :  ومـــن وصـــهاي  مـــد املـــ م ني بب ـــه ا ســـني
 .(98)والاس 

مـــه مـــن  ـــاة  حـــو إىل هللا و واـــ  مـــن ومـــ  لـــأاوا وليـــه وان  :ا الةـــهارواـــه  ا مـــه
 .(99)ا 

إن اليمـ  الـأا م ال ليـ  ولـ  الي ـني  إلضـ  و ـأ هللا مـن اليمـ   :واه  ا مها الصـه  

 

 .3( سور  امله أ : 92)
 .434( ماهرا األخم : ا93)
 .92ة 15ب 26ا 75ار: ج(  هر األطو 94)
 .4ضمن ة 26ب 180ا 75(  هر األطوار: ج95)
 .1كراهية الاس  ة  85ا 5( الاهل: ج96)
 .14209ة 38ب 325ا 12( مس أرا الوسه  : ج97)
 .وصية ا مها ولا بب ه ا سن 88( حتف الي و : ا98)
 .3نب اس واة اليم  واملأاومة وليه ة 82ا 2( الاهل: ج99)
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 .(100)الا د ول  غد ل ني

 املسابقة إىل اخلريات

 .(101)ل لس و ه من إل ل له نب خد إللي  ه س إلإطه ب لأرش مىت :اه  رسو  هللا
 .(102)اط ه وا إلرا اخلد إلإاه متر مر السحهب  :واه  ا مها  مد امل م ني

 .(103)ال رصة سرلية ال وو ب ي ة اليو  :واه  ا مها ا سن
خــب ل  ســز خــب م هــه ل الصــحة اةــ  الســ مهل ول ال ــو  اةــ   :واــه  ا مــها الصــه  

 .(104)الضيفهل ول ا يه  اة  املمهو 
اي ولـا  ن ر أبربـ  اةـ   ربـ :  ـةهبز اةـ  هرمـزهل وصـح ز اةـ   :رسو  هللاواه  

 .(105)س مزهل وغ ها اة  إل راهل وحيهيز اة  مويز 

 نشاط الفكر

إاه الةصد من هـ  إل  اـرهل وطمـر إلتبصـرهل واط  ـ  نليـربهل    :اه  ا مها  مد امل م ني
 .(106)سلز اأ ا  واضحه  ل ح و إليه الصروة ل املههوش..

إلــإن ال  اــر حيــه  الــو الةصــدهل كمــه ميلــا املســ  د ل الملمــهو  :واــه  رســو  هللا
 .(107)وال ور رسن ال خلص ول   اليبص

 . (108)إن ال  ار لأوو إىل الربن واليم  به :واه  ا مها  مد امل م ني

 املسلمون والتنمية االجتماعية

 . رمح ه إب ول  رحيم والبش ط سا بيأس ب لض  هللا :اه  رسو  هللا
 

 .3نب إلض  الي ني ة 57ا 2( الاهل: ج100)
 .12729ة 90ب 140ا 12( مس أرا الوسه  : ج101)
 .10810ة 2ف 6ب 6  473( غرر ا ام و رر الالم: ا102)
 .10812ة 2ف 6ب 6  473( غرر ا ام و رر الالم: ا103)
 .21089ة 97ب 101ا 16( وسه  : ج104)
 .ليلا ل وصية ال يب 3ف 435( ماهرا األخم : ا105)
 ص هو ال هإللني. 153ةهل اخل و: ( اج الةمغ106)
 .46ة 6ب 136ا 74(  هر األطوار: ج107)
 .5نب ال  ار ة 55ا 2( الاهل: ج108)
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 اهلوا: اي رسو  هللا كل ه طرحم؟
 .(109)لية نلبش لرحم ط سه خهصةهل ولان البش لرحم املسلمني وهمةاه : 

 .(110)مأارا  ال هس طصف ا ميهن والرإلس هبم طصف الييش :واه  رسو  هللا
  خيــه لاــ   ــاة  ــاة لســيلل إليــههل وإن املــ من لســيلل إىل :واــه  ا مــها الصــه  

 .(111)امل من كمه لسيلل ال د إىل  الههل  و مه ر ل  ذلز؟

 املسلمون ومعرفة األعداء

وهللا إن امــرةا  مياـــن وــأوس مـــن ط ســه ليـــر   مــه ولهلـــم  :اــه  ا مـــها  مــد املـــ م ني
 .(112)وممه ول رش الأس ليميم وح س..

يهصـــــا هللا ك ـــــ  ب صـــــر هللا لـــــز  ن يـــــرى وـــــأوا ليمـــــ    :واـــــه  ا مـــــها الســـــحه 
 .(113)إليز 

وــأى  إللــية  ــاة  هلاحــبروا  هــواةكم كمــه حتــبرون  وــأاةكم :واــه  ا مــها الصــه  
 .(114)للراه  من ايةه   هوا هم وحصه أ  لس  هم

كــهن إليمـه  وصــ  بــه ل مـهن اب ــه ااتن  ن اــه  لـه: ايبــ هل لــيان  ـه ي ســلل بــه  :واـه 
ب ي اوله ن هطةـةف إليةـأو لـه مـه ل ط سـز ول  وأوا إل صروه املمهسحة وإومن الرضه و ههل و 

 .(115)إلي تهو لز 

 املسلمون والشورى

 .(116)مه من را  للهور  حأا  إب هأش إىل الر أ :اه  رسو  هللا
ــ  ىن  :واــــــه  ا مــــــها  مــــــد املــــــ م ني ــه ر مــــــن اســــ ابس لــــــهر  وــــــني ااأالــــــة واــــــأ خــــ

 

 .11ا 2( ي ةيه اخلوا ر وط هة ال واظر: ج109)
 ل اصهر امليه . مه روش و ه 42( حتف الي و : ا110)
 .38ضمن ة 15ب 237ا 71(  هر األطوار: ج111)
 …ل اس   هر ال هس إىل  ه  اللها ن خ ةة له م 34( اج الةمغةهل اخل و: 112)
 .3ضمن ة 21ب 136ا 75(  هر األطوار: ج113)
 .1نب ايةه  ااوى ة 335ا 2( الاهل: ج114)
 .5ة 95ا لة 668(  مهيل الليل الصأو : ا115)
 .118ة 584ا 4( ي سد طور ال  لني: ج116)
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 .(117)بر له
 .(118)وا إىل ر أهممه يلهور اوا إب هأ :واه  ا مها ا سن
 .(119)ل ال ورا   ربية  س ر: من ب لس لد ل أا :واه  ا مها الةهار

مـــــن اس لـــــهر مل ليـــــأا و ـــــأ الصـــــواب مه حـــــه  وو ـــــأ اخل ـــــِت  :واـــــه  ا مـــــها الاـــــهظم
 .(120)وهذرا  

 

 .211( اج الةمغةهل اصهر ا ام: 117)
 ل اصهر امليه . مه روش و ه  233( حتف الي و : ا118)
 .15584ة 21ب 39ا 12( وسه   الليية: ج119)
 .9611ة 20ب 324ا 8( مس أرا الوسه  : ج120)
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