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 المقدمة
 

 
 

احلمــهلل هلل را العــاال والوــسة والســسم علــى لمــهلل و لــل الطــاهرين واللع ــة علــى أعــهللا هم 
 إىل يوم الهللين.

وبعهلل: إن من موا ب الهللهر، وعجا ب الهللنيا، أن تتضرر أمـة ببـرية، كلـك بـو متومـا  
ِعــهللة، وأبطــال عبــاقرة، وقــوانل وأن مــة، الــربو والتتــهللم مــن مــال وكــروة، و، ــر وكتا،ــة، وع ــهللة و 

تضرراً ببرياً و،ادحاً.. وتتحول على إكره إىل أضعف األمم وأذهلا، إىل من بأنل ليس هلم بتاا 
قــانون يتحــهلل  بــو التــوانل الب ــرية علــى تطورهــا وتتــهللمها، ومــن لــيس هلــم   وــيا  علميــة 

يم اجتماعية وأخسقية يذعن العامل يفت ر العلم والعلماء باالنتساا إليهم، ومن ليس هلم تعال
باالقتباس م هـا واالستضـاءة ب ورهـا، ومـن لـيس هلـم األري اـا ،يهـا مـن معـادن وكـروا  يفتتـر  

 بو ال اس إىل قطرة قطرة م ها.
نعــم ان ه ــاة أمــة ببــرية، نفــوس أ،رادهــا مليــاران نســمة، وهــم يةبعــون علــى أبــ  مســاحة 

وا  األري ومعادهنـا، وع ـهللهم أ ـل الفتا،ـا  وأتت هـا، من ال رة األرضـية، وتتل ـون أبـ  كـر 
وأقـــو  ااعتتـــهللا  وأح مهـــا، وأنيـــو التـــوانل وأعـــهللهلا، و،ـــيهم أع ـــم ال  وـــيا  وأب هـــا، 

 وأذبى العتول وأبملها، وأو،ر ااؤهس  وأوسعها.. 
ن ومع ذلك بلل تضرروا وتأخروا وصاروا يعي ون ،تراء معهللمل ماديـاً ومع ويـاً، ويعـانون مـ

 ال بت وال لم، وااري واحلرمان واجلور واالستبهللاد ما مل يعانل أضعف األمم وأوه ها.
 ؟أال تعرف من هي تلك األمة الع يمة واقعاً، والضعيفة ظاهراً وخارجاً 

إهنا هي األمة اإلسـسمية الـمت كتلـك بـو متومـا  التتـهللم والسـيادة، ل  هـا علـى أكـر عـهللم 
ال  وــية، وتــربهم قــوانل اإلســسم العادلــة، خســروا بــو كــروا م وعيهــا، وان ــغاهلا هتس،ــا م 
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 ااادية وااع وية، وتضرروا تضرراً ببرياً و،ادحاً.
وهــذا ال تــاا لاولــة لتعمــيم الــوعي، وتــرة ا س،ــا  والعمــو بتــوانل اإلســسم   األمــة  

 اإلسسمية.. ليتتهللموا ويسعهللوا ، ان  اء اهلل تعاىل.
         

 قم المقدسة                                                                                                                              
 هـ                             0246جمادى األولى                                           

 محمد الشيرازي                                       
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 لماذا تضرر المسلمون؟
 

لتهلل تضرر ااسلمون تضرراً ببرياً   جمـال العلـم والوـ عة، بـةبهم العمـو مملـة مـن قـوانل 
 اإلسسم احل يمة، وتعاليمل الراقية، وذلك م ذ قرنل من الزمان.. 

هلل تعــاىل ،تــهلل تــهللرجت احل ومــا  اإلســسمية م ــذ ذلــك الزمــان   اإلعــراي عــن قــوانل ا
علـى 4مـفسً ، وبـذلك احل ومـة التاجاريـة 0وعن االهتمـام بـأمور ااسـلمل، ،احل ومـة العفمانيـة

اكــر إعراضــهم عــن ذلــك مل يهتمــوا   يــومهم بتتــهللع العلــم والوــ اعة بــل ال ــاس، وإ ــا اهتمــوا 
بأنفســـــهم وموـــــاحلهم ال  وـــــية مـــــا أضـــــروا بأنفســـــهم و ـــــعبهم وســـــببوا تضـــــرر ااســـــلمل 

م..   حــــل بــــان الغــــرا يتتــــهللم ا ومتــــل و ــــعبل إىل األمــــام هتطــــوا  ســــريعة علمــــاً وتــــأخره
 وص اعة.

وبعــهلل ســتوك تلــك احل ــومتل عــاد  احل ومــا  الــمت توالــت علــى الــبسد اإلســسمية إىل 
نفــس مــ هك احل ــومتل الســابتتل مــن التــأخر والتــأخري بال ســبة إىل العلــم والوــ عة واإلضـــرار 

 الغرا بال سبة إىل التتهللع والتتهللم   جمال العلم والو عة يهتم بفرياً..  بااسلمل، بي ما أخذ
حــىت وصــو ااســلمون   هــذا التســابىل ااع ــوس إىل مــا دون الوــفر   العلــم والوــ اعة، 

                                                           
راجع بتاا )موجز عن الهللولة العفمانية( و)تل يص تاريخ اإلم اطورية العفمانية( لإلمـام  - 0

م( ون ـــأ  1421عـــام ) 1ال ـــريا أ. أمـــا العفمـــانيون ،هـــم ملـــوة أتـــراة أسســـها عفمـــان
ية ومـهلل  سـلطتها إىل البلتـان والـهللول دولتهم   األناضـول علـى أنتـاي الهللولـة السـلجوق

العربية وأ،ريتية مث أخذ نفوذها يتتلص.. إىل أن قضى عليها موطفى بمال أتـاتورة عـام 
 م. 1145

م( أسســـها   ـــا لمـــهلل خـــان التاجـــار، وبـــان 1143ـ  1913ســـسلة ح مـــت إيـــران ) - 4
  خرهم )أمحهلل  اه( مث جاء  ح ومة البهلوأ.
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 بي ما ارتتى الغرا إىل ماال يتوور من التتهللم   العلم والو اعة..
أخـذ أولكـك   التتـهللم ومزيـهلل مـن التتـهللم مث انل أخذ هؤالء   التأخر ومزيـهلل مـن التـأخر، و 

 إىل جمال العلم والو عة.
ـام ااسـلمل  وأما بال سبة إىل ال فوس وال فرة: ،تهلل حاول اليوم اارتبطون بـالغرا مـن احل م

 وب ىت الوسا و تأخري ااسلمل وحتهلليهللهم   ال سو أيضاً.. 
ر مـن عتـهللين مـن الزمـان، وهذا ما خططل )بيس جر( ونيلة من اليهود   أمريبا م ذ أبف

وعلى أكره روج ح ام ااسلمل بـل ااسـلمل حتهلليـهلل ال سـو قانونـاً، وت ـويتاً، وتأسيسـاً ارابـز 
تتــــوم بــــأداء هــــذه ااهمــــة جمانــــا مل، وقــــهلل اســــتهللل احل ــــام ااســــلمون لعملهــــم هــــذا بأدلــــة وأدلــــة 

وال   تعـاىل: موجهل بذلك ج اية )حتهلليهلل ال سو( و)جرتة االجهاي( بأهنم نسـوا قـول اهلل
تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وإياكم ان قتلهم كان خطئاً كبيراً 

3 . 
ت ـابحوا ت اسـلوا ت فـروا، ،ـبا أبـاهي ب ـم األمـم يـوم التيامـة ولـو »: وقال رسول اهلل 

 .2«بالستط
 بو وصو األمر هبم إىل درجة ايث ان أحهلل هؤالء احل ام ومن حوهلم من علمـاء الـبسك
 من تسمى بالعامل وأقام   مربز من اارابز الهللي ية قال: ان هذا احلهلليث ليس بوحيومل.. 

،بنل وحيث مل يتم ن من أن ي اقش   داللـة احلـهلليث أخـذ ي ـاقش   سـ هلله، بمـا ،علـوا 
مفو ذلك بال سبة إىل سا ر قوانل اإلسسم قانوناً قانوناً، حىت قانون حترع الربا اا ووص علـى 

  التــر ن احل ــيم، والــذأ قــهلل عــهلله التــر ن حربــاً مــع اهلل ورســولل وذلــك حيــث يتــول:  حرمتــل
 وذروا مـــا بقـــي مـــن الربـــا ان كنـــتم مـــؤمنين  فـــلن لـــم تفعلـــوا فـــنذنوا بحـــرب مـــن اهلل

ورسوله
5. 

،بهنم جاءوا إىل الربا وتعاطوه مغلفاً بأ لفة ومغطـى بأ طيـة مل يسـمو اهلل تعـاىل هبـا، بمـا 
ســبت حــل هنــاهم اهلل تعــاىل عــن صــيهلل األ ــاة   الســبت، وقــهلل قــص علي ــا صــ ع أصــحاا ال

ولقــد ملمــتم الــتين امتــدوا مــن م فــي التــر ن احل ــيم نتيجــة توــر،هم هــذا، قــال عزوجــو: 
                                                           

 .51سورة االسراء:  - 3
 .111( ص32جامع األخبار: الفوو ) - 2
 .491و 492سورة البترة:  - 5
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 . 0السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
 واىل  ــري ذلــك مــن التوــر،ا  والتوجيهــا  الــمت اوجبهــا م عــوا عــن قــوانل اإلســسم قانونــاً 

 قانوناً.. 
وقهلل ذبرنا   نيلة من بتب ا بيفية اسـتاطهم قـوانل اإلسـسم ابتـهللا اً، ،ـبهنم بـهللصوا وبوـورة 

، 0، و  إيـران أيضـاً، وذلـك مـن أيـام البهلــوأ األول7تهللرجييـة   موـر وذلـك مـن أيـام نــابليون
ان وادعـــوا:  «نيعيـــة التـــر ن»وه ـــذا   البابســـتان حيـــث إهنـــم أسســـوا ه ـــاة نيعيـــة باســـم: 

احلـــهلليث ،يـــل اخـــتسف واضـــطراا، وضـــعف ســـ هلل وداللـــة، وقـــالوا: ،ـــالس م ان نأخـــذ بـــالتر ن 
ونعمــو بــل حســب ،هم ــا، ،جــاصوا إىل اميــة الــمت تــأمر ببقامــة الوــسة مــفسً ،تــالوا: نفهــم مــن 

أقيمــوا الةــالة
آتــوا      الاكــاةأن نتــيم الوــسة باجلملــة، ومــن  9

بــأن نعطــي  ــيكاً  06
حــرا الربــامــن ااــال، ومــن 

بــأن النتعاطــاه أضــعا،اً مضــاعفة، وأمــا تعاطيــل بــس ان ي ــون  00
 أضعا،اً مضاعفة ،س بأس بل، وه ذا وهلم جرا.

 

                                                           
 .63سورة البترة:  - 0
7 - Napoleon (1961  ولــهلل   أجابيســو، مــن أســرة بونــابر ، ام اطــور 1241ـ )م

م( وانتوـر   حربـة 1911ـ  1912م(، قـاد محلـة علـى موـر )1213ـ  1212،رنسـا )
مطبعـــة عربيـــة )بـــوالن( وذلـــك ل  ـــر كتا،ـــة االهـــرام، جلـــب مـــن الفاتي ـــان إىل موـــر أول 

 الغرا   بسد ااسلمل.
ـ  1525م(  ـاه إيـران      )1122ـ  1292هــ   1565ـ  1413رضـا خـان هبلـوأ ) - 0

م( بــان ضــابطاً مــن ضــباك اجلــيش اإليــراا ،أطــا  بأســرة 1121ـ  1143هـــ   1531
م الــبسد باالســتبهللاد، م، وح ــ1143قاجـار احلابمــة وأعلــن نفسـل  ــاهاً علــى إيــران عـام 

 مث اضطر إىل الت ا ل عن العرش الب ل لمهلل رضا هبلوأ. 
 .25سورة البترة:  - 9

 .25سورة البترة:  - 06
 .493سورة البترة:  - 00
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 النةوص اإلسالمية 
 ال تقبل االجتهاد والتوجيه

 
ومـن ااعلـوم أنــل إذا انفـتو هـذا البــاا ـ بـاا توجيــل ال وـوص اإلسـسمية وهــو لـرم حترتــاً 

وأهـــو بيتـــل  ل ـــريعة ـ مل يبـــىل مـــن التـــر ن احل ـــيم وال مـــن ســـ ة الرســـول باتــاً ومغل ـــاً   ا
إال الوــورة واالســم ،تــط، وقــهلل قــال تعــاىل    هلليــهلل بــو مــن يفعــو  ــيكاً مــن    الطــاهرين
 ذلك:
 ولو تقول ملينا بعض األقاويـل  ألخـتنا منـه بـاليمين  ثـم لقطعنـا منـه الـوتين
 فما من م من أحد منه حاجاين

04 . 
توعهلل با زأ   الهللنيا والعذاا   امخرة، وقهلل ذق ا ا ـزأ وحـو ب ـا الـذل   الـهللنيا وهو 

 باتباع التتول على اهلل   دي ل، وعتاا امخرة وعذاهبا بانت ارنا ــ نعوذ باهلل من عذابل  ــ .
مضـــا،اً إىل ان هـــذا هـــو مـــا يةبوـــل ب ـــا االســـتعمار الغ ـــوم، ،بنـــل قـــهلل عـــرف موـــهللر عزنـــا 

اء ع  أياديل، واحل ومـا  ااسـرية ،سـلبونا العمـو بـالتر ن والسـ ة ااطهـرة، و،تحـوا وتتهللم ا ،ج
،ي ا باا التتول على اهلل، و رعوا بي  ا االخـتسف والفت ـة، وال ـبها  والفرقـة، ، سـرنا بـذلك 

 دي  ا ودنيانا.
قيـادة سل وعلي ا إذا أردنا العودة إىل عزنا وتتهللم ا، العمو بالتر ن والس ة ااطهرة حتـت ظـ

الذأ نوبهم اهلل للمرجعية، من مل يسمو ل فسـل بـالتتول علـى اهلل   دي ـل،  شورى المراجع
 والذين يرجعون إىل أبفرية  راء ال ور    ااسا و اا تلفة ،يها، وحي موا أبفر امراء.

والــذين يـــو،رون األجـــواء الوـــاحلة للتعهللديـــة ووجــود األحـــزاا احلـــرة، اات ا،ســـة بعضـــها مـــع 
 بعض   سبيو الب اء والتتهللم، و  طريىل ا ري والوس ، وعلى هنك السسمة والوواا.

والـــذين حيـــاولون توحيـــهلل التـــاريخ اإلســـسمي وجعلـــل اهلجـــرأ التمـــرأ، وتعمـــيم لغـــة التـــر ن 
وجعلهـــا اللغـــة اا ـــةبة واللغـــة اا ت بـــة الواحـــهللة للـــبسد واألمـــة، وطـــرد التـــاريخ الغـــر ، واللغـــة 

  أرادها االستعمار ل ا.اا ةبة المت
والذين يطبتون ح م اهلل تعاىل الذأ أمـر بـل ااسـلمل وأراده هلـم مـن األخـوة اإلسـسمية، 
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ويــو،رون لل ــاس ع ــيم احلريــا  الــمت قررهــا اإلســسم هلــم، وقــهلل أ ــرنا إىل  ــيء م هــا   بعــض  
 بتب ا.
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 المسؤول من تضرر المسلمين

 
نهلــق قريــة أمرنــا مترفيهــا ففســقوا فيهــا  فحــق مليهــا وإذا أردنــا ان قــال اهلل تعــاىل: 

القول فدمرناها تدميرا
03. 

ااوـــهللان األول للمة،ـــل   هـــذا الزمـــان هـــم احل ـــام والرصســـاء   احل ومـــا  اإلســـسمية 
حيث تتو،ر هلم بو اإلم انا  اااليـة والعسـ رية ويعي ـون الـةف علـى حسـاا ،تـر ال ـعب 

 ومس  تل، وضره و،اقتل.. 
واطن إذا اراد الســــفر، أو أراد التجــــارة والعمــــو، أو الزراعــــة والعمــــران، أو  ــــري ذلــــك، ،ــــاا

 ،أمامل ألف عتبة وعتبة.
بي ما احلابم تـراه وبـو  ـيء مسـ ر لـل، ،ـاألموال يتوـرف ،يهـا بـس حسـاا، وا ـهللما  
ب ــو أنوعهــا مـــن ح ــم وخـــهللم، وســيارة وطـــا رة رهــن إ ــارتل، إىل  ـــري ذلــك مـــا هــو مســـ ر 

وهــم يتح مــون ،يهــا بمــا ي ــاصون وبــس م ــا ع، ،أصــبحوا بــذلك ااوــهللان األول    للح ــام،
ــــة ال رتــــة، و ادهــــم موــــهللاقية ل يــــة ،ســــتهم وعــــهللم  ــــتهم امي  مان ــــا هــــذا للمة،ــــل الــــذين ع 
اهتمامهم بأح ام اهلل، وعهللم رعايتهم حلتون ال اس، وليس هذا م ا بسم بس دليو، أو ادعاء 

 اههلل، ،لتهلل ب ا   العـران وب ـا مطلعـل علـى بعـض األحـوال اجلاريـة  بس بي ة، أو حهلليث بس
،يهــا، وب ــا قــريبل مــن ايــران ونــر  تــردد الزا ــرين اإليــرانيل إىل العــران لزيــارة العتبــا  ااتهللســة، 

، وب ــا نســمع مــن ال ــعبل ااســلمل وتــردد الزا ــرين العــراقيل إىل إيــران لزيــارة اإلمــام الرضــا 
 يوجب تأخري الو اعة والعلم   هذين البلهللين اإلسسميل.على ح امهم ما 

هذا مع عهللم اطسعي ال ا  اجريا  األمور    ري هذين البلهللين مـن الـبسد اإلسـسمية 
األخـــر  وذلـــك علـــى أكـــر ضـــعف االرتباطـــا  ووهـــن االتوـــاال  وعـــهللم تطـــور وســـا و البـــث 
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هلل علـى عـهللم االطـسع ال ـا  علـى وال  ر وبهللا يتها   ذلك الزمان، ،بن بو ذلك بـان يسـاع
ما جيرأ ،يها،  ري انل ت ن قياسها على ما جيـرأ   هـذين البلـهللين، ألن الطـابع العـام الـذأ  
بان يطبع البسد اإلسسمية بلها عربية و ري عربية بان طابعـاً واحـهللاً، وهـو سـيطرة االسـتعمار 

ة  ،ـيهم، تســومهم ســوء العــذاا علـى الــبسد اإلســسمية وتتسـيمها بيــ هم و رع ح ومــا  مســريم
وتــذيتهم أ ــهلل ألــوان احلرمــان والفتــر، وال بــت واالضــطهاد، مــا ســببوا بــذلك تــأخر ااســلمل 

 وتضررهم تضرراً ،ادحاً.
،ــــبن ال ــــعب إ ــــا يتتــــهللم ويــــربو إذا أعطيــــت حتوقــــل، وم حــــت لــــل احلريــــا  اإلســــسمية، 

لة تلك احلريـا  ااسـلوبة ويتضرر وخيسر إذا ما م عت ع ل حتوقل، وصودر  حرياتل، ومن ني
حريـــة االبت ـــار واالخـــةاع   جمـــال الوـــ اعة، ،تـــهلل بانـــت احل ومـــا  ااســـرية حتـــارا التتـــهللم 

 الو اعي أ هلل احملاربة، وتتضي على اا ةعل بألطف الوسا و وأعتهللها.
 السامة المثالية

 
طة تعمـو نعم إا أتذبر ان  اباً من  باا العران استطاع ان يو ع ساعة دقيتة ومضـبو 

بس نابض وال جها  نابضي، ،لما عر،ت بل احل ومة العراقية  نذاة، استهللعتل اجـة إهنـا تريـهلل 
م ا،أتل عليها، ،لما ذهب بالساعة إىل بغهللاد، أخـذ  احل ومـة السـاعة وعاقبـت الوـانع، مث 
مل نسمع بعهلل ذلك عن الوانع ال اا  ـيكاً، وبـالطبع إنـل مـا  اـادد اصـطهللام موـط ع أو 

 بل، دبرتل لل احل ومة للتضاء عليل وعلى ص عتل.ما أ 
 

 المحرك بال وقود
،بنــل صــ ع جهــا اً لربــاً  02بمــا إا أتــذبر أيضــاً أســتاذنا   العــران الســيهلل ال ا ــاا 

يعمو بهللون وقود، ،عرضل على احل ومـة العراقيـة وطلـب م هـا ااعونـة   تطـويره وت ميلـل، ،لـم 
 تعبأ بل.

بعض البسد الغربية ويطلب مساعهلل ا، ل ـن احل ومـة العراقيـة ،اضطر إىل ان ي ا ف بل 
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م عــت مــن مســاعهللتل وضــيمتت عليــل حــىت تــو  رمحــل اهلل تعــاىل وذلــك قبــو أربعــل ســ ة تتريبــاً، 
 ،ما  وما  علمل معل ود،ن مع صاحبل حتت الةاا.

 
 طب األمشاب والعقاقير 

 
ا الطــب التــهللع   العــران الـــذأ  بمــا إا أتــذبر أيضــاً أن احل ومــة العراقيــة بانـــت حتــار 

بان قهلل اعتاده ال اس ودأبت عليل اجملتمعا    ذلك الزمان والذأ بان يعاجل ال اس ببسـاطة 
وســــهولة، ويعــــري علــــيهم خهللماتــــل بــــس ت لفــــة وال ماطلــــة، ، انــــت تســــجن األطبــــاء وتلتــــي 

 بعتاقريهم الطبية   ال ارع.
الــمت كــتص الــهللم الزا ــهلل مــن اإلنســان،  بمــا بانــت احل ومــة تتضــي علــى )العلــىل( الهللويبــة

ـــرا  احلهلليفـــة ان أمريبـــا ت ـــةأ است ـــفيا ا  ببدعـــاء إهنـــا خرا،ـــة، بي مـــا قـــرأ    بعـــض التتري
)العلـــىل( مـــن ،رنســـا وذلـــك ابلـــك ع ـــرة دوالرا  ل ـــو )علـــىل( و،رنســـا ت ـــةأ هـــي ب فســـها 

 )العلتة( من روسيا بو علتة بهللوالرين.
هلل بانت احل وما  اإليرانية هي األخر  أيضاً ك ع الطب وبذلك بان األمر   إيران، ،ت

التهللع   إيران، مع ان إيران مههلل صاحل لألع اا الطبية حىت ذبر خ اء طب األع ـاا    
بتــبهم الطبيــة: ان أري إيــران أري صــاحلة لزراعــة العتــاقري و،يهــا ي بــت ما ــة ألــف قســم مــن 

 األع اا الطبية ال ا،عة.
وأ األول طبيبـاً حاذقـاً يعـاجل اارضـى بالعتـاقري واألع ـاا، ويوـهللر وبان ه اة  من البهلـ

جريــهللة خاصــة   هــذا ال ــأن، ، انــت احل ومــة اإليرانيــة تسحتــل وتطــارده حــىت اختفــى عــن 
األعل واألبوار، ومل يعلم هو أهنـا قتلتـل اـادد اصـطهللام مفتعـو، أو بوسـيلة أخـر  دبر ـا لـل 

 ،تضت عليل.
عليل من عوامو تضرر ااسلمل ووقف ا عليل من أسـباا تـأخرهم هذا هو بعض ما اطلع ا 

صــ اعة وطبــاً   هــذين البلــهللين، ولعــو ه ــاة مــن هــو مطلــع علــى أبفــر مــن ذلــك و   تلــف 
 األبواا واجملاال    هذين البلهللين، و   ريمها من البسد اإلسسمية األخر .
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 باكستان 

 مندما انفةلت من الهند
 

ًس ـ ع هللما انفولت من اهل ـهلل وصـار  مسـتتلة لـذا ا و ـ لت ح ومـة و  بابستان ـ مف
مـــن أحـــهلل أصـــهللقا ل  05إســـسمية ل فســـها، طلـــب ر ـــيس ح ومتهـــا الـــر يس لمـــهلل علـــي ج ـــا 

اات ووـــل   علـــم االقتوـــاد، والـــذأ بـــان قـــهلل  ـــادر بابســـتان وســـ ن الغـــرا، ليعـــود إىل 
 ااالية واالقتواد. بابستان ،ي اربل   ح ومتل اجلهلليهللة، وي غو م وب و ارة

،لــا الوــهلليىل ااســلم، واات وــص   علــم االقتوــاد طلــب صــهلليتل التــهللع الــر يس لمــهلل 
علي ج ا ، وعاد إىل بابستان ـ بعهلل ان صفى أموره ه اة   ااهجر ـ ل  ل ع هللما هبطت بل 
مـهلل الطا رة   مطار بابستان ،ـوج  قبـو نزولـل مـن الطـا رة بتسـليم رسـالة ر يـة مـن الـر يس ل

 علي ج ا  جاء ،يها ما مضمونل:
مل لتــهلل حتملــت ع ــاء الســفر والعــودة إىل بلــهللة بابســتان اإلســسمية، ،ــأهسً  صــهلليتي العزيــز

ومرحبــاً بــك،  ــري إا انوــر،ت عمــا ب ــت قــهلل اقةحتــل عليــك مــن ا ــغال م وــب و ارة اااليــة 
 بالتوقيع التايل:  واالقتواد، و،ضلت ان ت ون مواط اً ل ا ببتية ااواط ل، مث وقع حتتل

 أخوة: الر يس لمهلل علي ج ا .
بانت هذه الرسالة بالواعتة ت زل على قلب هـذا الوـهلليىل ااسـلم، واات وـص   علـم 
االقتواد، وبالعاصفة تعوـف بروحـل ونفسـل، وتأخـذ هبواجسـل وعواطفـل، وتـهللعوه إىل الرجـوع 

وهــــو متــــأمل مــــا جــــر ،   أري ااهجــــر، والعــــودة إىل بــــسد الغــــرا، ،رجــــع مــــن حيــــث أتــــى، 
ومتأســف علــى ذلــك، وأخــذ يتحــر  عــن احلتيتــة ال ام ــة وراء دعوتــل، ويتطلــع إىل األســباا 
الــمت انتهــت باالعتــذار م ــل، انــل يعــرف صــهلليتل الــر يس ج ــا  بــامًس، ويعلــم بأنــل و  و ــفيىل، 

ىل انــــل أمــــر مريــــب، يتطلــــب التحتيــــ ؟،لمــــاذا دعــــاه للــــو ارة مث اعتــــذر م ــــل قبــــو ان يلتتــــي بــــل 
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 والتعتيب، ،عتب ذلك وواصو حتتيتاتل ع ل حىت وصو إىل ال تيجة التالية:
انــــل اــــا درس االقتوــــاد   اجلامعــــة وأبمــــو دراســــتل ب جــــا  قــــهللم حي كــــذ للحوــــول علــــى 
 ــــهادتل اجلامعيــــة   االقتوــــاد، حتتيتــــاً دقيتــــاً بتبــــل عــــن االقتوــــاد الربــــوأ و كــــاره الســــيكة   

ال ــاس، وأكبــت باألرقــام انــل مــن األســباا الر يســية لســيطرة  اجملتمعــا ، واضــراره الفادحــة علــى
الـــبسد االســـتعمارية علـــى الـــبسد اإلســـسمية، حيـــث ان ااســـتعمرين يفتـــرون الـــبسد اإلســـسمية 
بســـبب احلـــروا و ريهـــا، ويضـــطروهنم إىل أخـــذ الســـلفة مـــن الـــهللول االســـتعمارية واالســـتتراي 

اي يــهللخو البلــهلل ااســتتري ب ــعبل وكرواتــل   م هــا مــع ،وا ــهلل ببــرية وباهضــة، واجــرد االســتتر 
سيطرة البسد ااترضة، وي ون من مستعمراتل ل ـن مغلفـاً وحتـت سـتار االسـتتسلية، وذلـك اـا 
يفـــري عليـــل مـــن ،وا ـــهلل ضـــ مة وأربـــا  مضـــاعفة، وخاصـــة إذا تـــأخر موعـــهلل تســـهلليهلل الـــهلليون، 

 حيث تتضاعف الفوا هلل إىل عهللة أضعاف متهللار أصو الهللين.
ل قــهلل واصــو افــل   حتتيتــل ذلــك بتولــل: ان اإلســسم بــان يعــرف هــذه الــويس  مث يــر  انــ

المت جترها الربا على ال عوا، ولذلك حرمها وحرم التعامو هبا، وجعو معاطيها معل اً للحرا 
 على اهلل ورسولل.

مث انل بعهلل أخذ  هادتل العالية   االقتوـاد، يتـهللم دراسـتل التحتيتيـة هـذه، الـمت بتبهـا   
سفة حترع اإلسسم االقتواد الربوأ، الـمت تعـري ،يهـا لـبعض األضـرار والـويس  ال انيـة مـن ،ل

 تعاطي الربا، إىل الطبع وال  ر.
،لما خرج إىل عامل ال ور وانت ـر   األسـوان، وصـلت نسـ ة م ـل إىل و ارة االسـتعمارا  

ية، واا ت رة   بو الـبسد ال يطانية  نذاة، وذلك ع  أياديهم ااتسللة   األوساك االجتماع
اإلســـــسمية حـــــىت هـــــذا اليـــــوم، أو إىل و ارة ا ارجيـــــة عـــــ  الســـــفارا  ااتواجـــــهللة اليـــــوم   بـــــو 
العواصــم، ،ــبهنم قــهلل أوبلــوا ،يهــا مــن يبعــث هلــم بــو بتــاا جهلليــهلل يوــهللر إىل األســوان، وقــهلل 

والتعـــرف علـــى وصـــو بالفعـــو هـــذا ال تـــاا إىل و ارة االســـتعمارا  ال يطانيـــة، وبعـــهلل ااطالعـــة 
موضــوعل الـــذأ رأوه ي ـــاقض موـــاحلهم االســـتعمارية خطــوا عليـــل بـــالتلم األمحـــر، وحـــذروا مـــن 
وصــول صــاحب ال تــاا إىل م وــب و ارأ، أو متــام اقتوــادأ، خو،ــاً مــن تطبيــىل االقتوــاد 
ـــــا،عهم االســـــتعمارية  ـــــوأ االســـــتعمارأ والـــــذأ يعـــــري م  اإلســـــسمي ال ـــــاهض لسقتوـــــاد الرب

 ل طر.وأطماعهم السياسة ل
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واا أرسو الر يس ج ا ، طلباً إليل، يهللعوه لتوهللأ م وـب و ارة االقتوـاد، اطلعـت و ارة 
االستعمارا  ال يطانية عـ  أياديهـا ااتسـللة   األوسـاك احلابمـة علـى ذلـك، ،عملـت وب ـو 
جهلليــة وخفــاء ـ وبواســطة عمس هــا ااتســللل   صــفوف التيــادا  العليــا وااتهللســل مــن با،ــة 

  وخاصة احلابمـة م هـا ـ علـى تغيـري رأأ ج ـا  بال سـبة إىل صـهلليتل، حـىت اسـتطاعت الطبتا
وب و حذاقة و يط ة، وم ر وخهللاع، من إق اع ج ا  على إعسن انورا،ل عما بان ي ويل من 
تســـليم حتيبـــة و ارة اااليـــة واالقتوـــاد إىل صـــهلليتل اات وـــص   االقتوـــاد، وإبـــس  انوـــرا،ل 

الوهلليىل، وهو بعـهلل مل ي ـزل علـى أري ااطـار ومل يواجهـل بعـهلل أو يلتـىل وبسرعة ،ا تة إىل ذلك 
 بل.

وه ـــــذا ابت ـــــف هـــــذا العـــــامل االقتوـــــادأ الـــــذأ بـــــان صـــــهلليتاً جل ـــــا ، أســـــرار ااـــــؤامرة 
االســـتعمارية، الـــمت اســـتههلل،تل بالـــذا ، وك  ـــت مـــن اقوـــا ل عـــن اســـتسم حتيبـــة و ارة  اااليـــة 

يتل التـهللع ج ــا ، ،تضـت الســلطا  االســتعمارية واالقتوـاد   ح ومــة إسـسمية يرأســها صــهلل
بـــــذلك علـــــى طاقاتـــــل بعـــــهلل جتميـــــهللها، وحرمـــــت ال ـــــعب البابســـــتاا ااســـــلم مـــــن اصـــــسحاتل 

 االقتوادية.
نعــم، ه ــذا خيطـــط االســتعمار لسضـــرار بااســلمل، وتضــررهم، وللتضـــاء علــى مـــواهبهم 

مــن  الف التضــايا احملابــة وطاقــا م، وســلب أمــواهلم وكــروا م، علمــاً بــأن هــذه قضــية واحــهللة 
ضـــهلل ااســـلمل، والـــمت بتيـــت حتـــت الســـتار مل ت ت ـــف بعـــهلل، ،علـــى ااســـلمل ان ي ت ـــفوها 
ويف ــلوها، وعلــيهم ان يعلمــوا بــأن هــذا االخوــا ي الــذأ حرمــوه مــن التوــهللأ لــو ارة اااليــة،  

وــاديا بــان يهــهللد موــاحل االســتعمار   جمــال واحــهلل، وهــو جمــال االقتوــاد ألنــل بــان عااــاً اقت
، يـــف اـــن يهـــهللدون بـــو ااوـــاحل االســـتعمارية   بـــو اجملـــاال ، بمراجـــع الـــهللين، والفتهـــاء 

 مل؟األعسم 
وهــذا مــا ال ت ــن للمســلمل تهللاربــل، إال   ظــو ن ــام  ــور  ااراجــع، ووجــود التعهللديــة، 

 وااؤسسا  الهللستورية، واألخوة اإلسسمية، واألمة الواحهللة، واحلريا .
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 المحتلين الهند تحت وطنة

 
و  اهل ــهلل يـــوم بـــان احملتلـــون اإلنليــز يســـيطرون عليهـــا، بـــانوا قــهلل م عـــوا ال ـــاس عـــن مزاولـــة 
الطــب التــهللع، بمــا ذبرنــا اهنــم م عــوا ال ــاس ع ــل   إيــران والعــران أيضــاً، وذلــك بأ ــهلل أنــواع 

 اا ع، و  قوة معرو،ة.
 الطب قديمه وحديثه

 
ل مــــن بتب ــــا الفتهيـــــة ان الــــس م علـــــى وإا أتوــــور بمــــا ذبـــــر    بعــــض مباحــــث الفتـــــ

احل ومـــا  ،ســـو اجملـــال أمـــام بـــو أنـــواع الطـــب وأقســـامل، وت ـــجيعل وتروجيـــل وذلـــك بتأســـيس 
 مست فيا  ذا      ست  عب:

  عبة للطب اليوناا، ااعاجل باألع اا والعتاقري الطبية.
 و عبة للطب الويين، ااعاجل بوخز األبر.

 عاجل حسب الع اصر األربعة.و عبة للطب اهل هللأ التهللع، اا
و ـعبة للطــب ال ــعع، ااعــاجل بســبب األدويــة ال ـعبية ااتعار،ــة بــل أهــو التــر  واألريــاف 

 من ال ي و ري ذلك.
 و عبة للطب ال فسي، ااعاجل بطريىل علم ال فس.

 و عبة للطب العورأ، ااعاجل بسبب األدوية ااتطورة المت جاء هبا الغرا.
اً ان ح ومـــا  بعـــض الـــبسد الغربيـــة قامـــت بـــةويك الطـــب اليونـــاا واا قـــهلل قـــرأ  جهلليـــهلل

التهللع إىل جانب الطب العورأ احلـهلليث، ،مـن  ـاء ان يرجـع إىل الطـب اليونـاا رجـع اليـل، 
 ومن  اء ان يرجع إىل العورأ رجع إليل أيضاً.

ل مث انل بمـا ،سـو العـرا اجملـال أمـام ال ـوعل مـن الطـب   بسدهـم، ، ـذلك ،سـو اجملـا
أمــام نــوعل مــن اللحــوم والفوابــل وا ضــر   بسدهــم أيضــاً، ،ه ــاة نوعــاً مــن اللحــوم والفوابــل 
وا ضــر، ي ــون لأل ــهللة ال يماويــة واأل ذيــة الوــ اعية دخــو   انتاجهــا وت  ــكتها، وتربيتهــا 
وت ميتها، ،تباع بتيمة أقو وسعر أخفض، بي ما ه اة نوع  خر من اللحـوم والفوابـل وا ضـر، 
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ي ـن لأل ــهللة ال يماويــة وال لأل ذيــة الوـ اعية، دخــو   انتاجهــا وت ميتهــا وال   ت  ــكتها مل 
وتربيتهـــا، بـــو نتجـــت هـــي حســـب العوامـــو الطبيعيـــة، ون ـــأ  علـــى األ ذيـــة ااتعار،ـــة، و ـــت 
بســبب اهلــواء وال ــمس، وااــاء والــةاا، ،تبــاع هــذه بتيمــة أبــ  وبســعر أ لــى، ومــا ذلــك إال 

  هذين ال وعل   ا واص والفوا هلل، وامكار وال تا ك.للفرن ال بري بل
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 اإلضرار بدين المسلمين ومقيدتهم
 

لتــهلل عمــو الغــرا إضــا،ة إىل اإلضــرار بااســلمل مــن حيــث العلــم والوــ عة، ومــن حيــث 
حتهلليـهلل ال سـو وتتليـو عـهللدهم، علـى اإلضـرار هبـم مـن حيـث الـهللين والعتيـهللة، ،سـعى جـاداً   

وجيــل نووصــل وتأويــو مســلماتل وإلتــاء ال ــبها  حولــل، ومل ي تــف بــذلك  ت ــويل اإلســسم وت
 بلل وإ ا حاول سلخ ااسلمل عن إسسمهم وقذ،هم ولو إىل اإلحلاد.

على أكر ذلك رأي ا   العران بيـف جـاء الغـرا وعمس هـم باابـادا اإلحلاديـة مـن ال ـرن 
 ،تيـان العـران و،تياتـل، مـا سـبب تارة، ومن الغرا أخر ، وبيف عممـوا االالـسل واايوعـة بـل

حتطـــيم العـــران وتضـــرر  ـــعبل، وبـــذلك ،علـــوا   موـــر، و  ايـــران، و  تربيـــا، و  بـــو الـــبسد 
 اإلسسمية األخر .

 
 الشيومية

 
،تارة جاصوا بال يوعية اهلهللامة علـى مـا ،يهـا مـن اإلحلـاد وإن ـار اهلل تعـاىل علـى مـا تـهللعو  

فوضى والهللبتاتورية، وعلى ما ت طوأ عليل من االرجتاع والتتهتر، إليل من اإلباحية وال رية، وال
 واالنت اس والتأخر   بو جماال  احلياة، ص اعة و راعة وجتارة وكروة و ريها.

وأول من أتى هبذا اابهللأ السنساا إىل العران حسب اطسع ـا هـو أحـهلل جواسـيس االحتـاد 
سـت بارا  وال ـاقمل علـى اإلسـسم وااسـلمل السو،يمت السابىل العاملل   مؤسسة األمن واال

وعلى الب رية وال اس أنيعل ،  م أحـهلل العـراقيل بـان يسـمى بفهـهلل وعهـهلل إليـل ت  ـيم  ـباا 
العران وجتريهللهم من إنسانيتهم ووجهللاهنم، وتبهلليلهم إىل وحوش ضارية، وسباع باسرة، تفتك 

راي، وتلــــتهم األمــــوال والفــــروا ، بال ــــاس وتتتــــو األطفــــال واألبريــــاء، و تــــك ال ــــواميس واألعــــ
وتتجاسر على احملارم وااتهللسا ، و تف باايوعة والتحلو واالباحية والفساد، بما رأي ا ذلـك 
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 ، ما أضر بالعران وأخر العراقيل عن مواببة احلياة.00  ح ومة قاسم

 القومية

م ال عـــرا  التوميـــة وجـــاصوا إىل العـــران باابـــهللأ التـــومي وأحيـــوا ،يـــل التوميـــا ، وأكـــاروا بيـــ ه
وااــهللمرة، الــمت بانــت مــن عــادا  اجلاهليــة وقــهلل هنــى اإلســسم ع هــا وحارهبــا أ ــهلل لاربــة، حــىت 

 . 07«من تعز  بعزاء اجلاهلية ،أعضوه هبن أبيل وال ت  وا»: قال ،يها أمري ااؤم ل
ور ومن ااعلوم ان اإلسسم يهللعو إىل السواسية، وحيارا التومية، وذلك على تفويو مـذب

 .00  ال تب اافولة

 الوجودية

وجــاصوا إىل العــران مــرة كالفــة باابــهللأ الوجــودأ الــذأ هــو بال ــيوعية   االباحيــة والفســاد، 
ـــهللأ مل يوـــو إىل احل ـــم   العـــران بي مـــا  واايوعـــة والتحلـــو، والرجعيـــة والتـــأخر، ل ـــن هـــذا ااب

وسـيطرا  09م )قاسـم( و)عـارف(اابهلل ان السابتان: ال ـيوعية والتوميـة وصـس إىل احل ـم   أيـا
                                                           

ــ 1112هـــ   1524ـ  1554عبــهلل ال ــرع قاســم ) - 00 م( ولــهلل   احــهلل  لــس  1165ـ
ان، وأطـا  بـل بغهللاد الفترية، ضابط عراقي قاد حربة االنتسا ضهلل ال  ام اال ي   العر 

هــــ . انـــتهك   احل ـــم هنجـــاً اســـتبهللادياً، كـــار   عهـــهلله 1599م   1132يوليـــو  12  
األبــراد   يلــايل الــبسد، لتــي   موــرعل   االنتــسا الــذأ قــاده ضــهلله )عبــهلل الســسم 

 هـ.1524م   1165عارف( ، اير 
 452ا 15جالبهجـــة اارضـــية للســـيوطي، و   ـــر  هنـــك البس ـــة البـــن ا  احلهلليـــهلل:  - 07

 .  ، عن رسول اهلل 129ص
 راجع بتاا )التوميا    مخسل س ة( لإلمام ااؤلف. - 00
م( ضــابط عراقــي قــام بــانتسا عســ رأ اطــا  1166-1141عبــهلل الســسم عــارف، ) - 09

م( قتـو   حـادد سـتوك طـا رة، خلـف 1165بل عبهلل ال ـرع قاسـم، ر ـيس اجلمهوريـة )
ــــهلل الرمحــــان ) ( مث اطاحــــل انتــــسا عســــ رأ بتيــــادة امحــــهلل م1162 –م 1166اخــــوه عب

 حسن الب ر.



 

 41 

على العران ودمراه، ولعو السر ال امن   عهللم وصول اابهللأ الوجودأ االباحي إىل احل م   
العران هو: ان اابهللأ الوجودأ بان م بعفاً عن ،رنسا، ،وقف سا ر ااستعمرين ااسيطرين علـى 

 فــذ عــ ه الفرنســيون إىل العــران   ذلــك اليــوم دون  ــيوع هــذا اابــهللأ، حــىت ال ي ــون م فــذاً ي
 م اربتهم هلم   التسلط على العران.

 
 البعثية

وجــاصوا إىل العــران   ااــرة الرابعــة باابــهللأ البعفــي الــذأ هــو بال ــيوعية مضــا،اً إىل التوميــة، 
وبــان م بعــث هــذا اابــهللأ اهلزيــو مــن عفلــىل الوــليع اا ــهور، ،وصــو إىل احل ــم و،عــو مــا ،عــو 

، مــا 40وال   عهــهلل ج  يــز 46مــا مل يســبىل لــل مفيــو، ال   عهــهلل احلجــاجبــالعران والعــراقيل، 
 أضر بالعران و عبل ااسلم ضرراً ببرياً ال ت ن تهللاربل وال ج ه.

 
 وأخيرا باسم الدين

 
وجــــاصوا إىل العــــران مــــؤخراً واىل بعــــض الــــبسد اإلســــسمية األخــــر  أيضــــاً، ابــــادا هادمــــة 

الهللينمل، وتتسم بوسام اإلسسممل، لتسـتهوأ هبـا بسـطاء  وأحزاا ضالة حتمو   هذه اارة اسم
 ال اس، وت وه ع ها صورة االسسم، وكوه هبا معامل الهللين.. 

ل ن عراها عن واقعها وب ف ع ها ق اعها طريتة عمو اا تمل اليها، مـن ضـرا ااراجـع 
ال ي جـ  وال واحلو ا  العلمية، وضرا ال عب بعضل ببعض، مـا أضـر بااسـلمل ضـرراً بالغـاً 

                                                           
م( ولـــهلل   الطـــا ف واله عبـــهللاالك ابـــن 912هــــ  13احلجـــاج بـــن يوســـف الفتفـــي )   - 46

مروان أمـره جي ـل، وتـوىل م ـة وااهللي ـة والطـا ف والعـران وح ـم بأ ـهلل االسـتبهللاد والتتـو 
 …والتمع

اطورية ااغولية وأخضع بالتهر م( ،اتو  هري أن أ اإلم  1449ـ  1169ج  يز خان ) - 40
واالســــتبهللاد نييــــع الــــهللول بــــل الوــــل والبحــــر األســــود   ا ــــل األصــــلي )تيمــــوجل بــــن 

 ي وبي( ا تهر من سسلتل: باتوخان وهوالبو وتيمورل ك. 
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 ت ن تهللاربل والتس،يل.
 
 

2 
 زرع مادة اإلضرار في أوساط المسلمين

 
مل ي تف الغرا اـا أورده علـى ااسـلمل مـن الضـرر هبـم   جمـال العلـم والوـ عة، والعـهللد 
والعـــهللة، والـــهللين والعتيـــهللة، ،تـــهلل عملـــوا إىل  رع اســـرا يو   قلـــب ااســـلمل، و  وســـط الـــبسد 

 دا ماً الضرر واالضرار بااسلمل.اإلسسمية، لتفر  
،با أتذبر جيهللاً بيف أن أ الغـرا دولـة اسـرا يو عـن سـت ومخسـل ألـف يهـودأ ،تـط، 
علـــى أري ،لســـطل الســـليبة، وبيـــف أخـــذ اســـرا يو بـــهللعم مـــن الغـــرا يتتـــهللم ويتتـــهللم   بـــو 

سيـل اجملاال  حىت وصو اليـوم   جمـال ال فـوس عـهللد اليهـود ،يهـا إىل مـا يتـارا مـن مخسـة م
يهودأ وذلك عن طريىل جذا اليهود من بو أقطار العـامل، ومـ حهم ج سـية اسـرا يلة وتـو،ري 
ضروريا  احلياة من  غو ودار ومرتب هلم، وعن طريىل ت جيع التوالـهلل والت اسـو ومـ و جـوا ز 

 وههللايا وجعو حتون ومرتب ل و يهودأ ي تك أوالداً أبفر.
بتفـــاء الـــذا ر   بفـــري مـــا حيتـــاجون اليـــل، و  و  جمـــال الوـــ عة والتتـــهللم الوـــ اعي إىل اال 

جمـــــال الـــــهللين والعتيـــــهللة إىل احلريـــــة ال املـــــة   مارســـــة طتوســـــهم الهللي يـــــة، ومزاولـــــة عتا ـــــهللهم 
 اليهودية، ون رها وتروجيها بي هم، بس ببت وال اضطهاد، وال مضايتا  والمطاردا .

حلريــا ، ت ــون علــى ع ــس ومــن ااعلــوم: ان ،كــة مهللعومــة مــن الغــرا، ومو،ــوراً هلــا بــو ا
األمة احملاربة من الغرا، واحملرم عليها بو احلتـون واحلريـا ، ،بهللرجـة تـأخر هـذه األمـة احملاربـة 

 ي ون تتهللم تلك الفكة ااهللعومة.
وما أريهلل ان أبرا بـذلك سـاحة األمـة اإلسـسمية، وأبـرر تأخرهـا، إذ هـم  ـاربوا الغـرا   

ه ميـــة، وإ ـــا أريـــهلل بيـــان احلتيتـــة، وااوقـــف العـــهللا ي مـــن ت فيـــذ  ططاتـــل التوســـعية ومؤامراتـــل اجل
 الغرا جتاه ااسلمل.

وبيف بان: ،با ب ت أذبر لألصهللقاء   بربسء ااتهللسة وذلك قبـو ن ـوا احلـرا بـل 
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اســرا يو مــن جهــة، والعــرا بتيــادة عبــهلل ال اصــر مــن جهــة، بــأن اســرا يو البــهلل وان ت ــون هــي 
ي ـــون هــــو اا هـــزم، وذلــــك حســـب مـــا ب ــــت أ ـــاههلله مــــن اا توـــرة وعبـــهلل ال اصــــر البـــهلل وان 

متــهللما  العمــو وبــذلك بــان، ،ــبن إســرا يو قــهلل حاربــت العــرا م ــذ تواجــهللها إىل اليــوم أربــع 
 مرا ، ول ن األمر مل يزد اسرا يو   بو مرة إال تتهللماً ومل يزد ااسلمل العرا إال تأخراً.

 
 من اليهود موقف الرسول 

 
اـــا رأ  ان  هـــو: ان الرســـول  مـــن تـــاريخ رســـول اهلل هـــذا ول ـــن الـــذأ ن ـــاههلله 

ااهللي ــة اا ـــورة قـــهلل أصـــبحت خانعــة لســـيطرة اليهـــود الـــذين بــانوا يعي ـــون   قسعهـــم احلوـــي ة 
حول ااهللي ة، وخاضعة لتهللر م االقتوـادية مـن جهـا ، حـرم الربـا، ،ـبن اليهـود بـانوا يـأبلون 

 أســلموا بســبب الربــا، ،حــرم رســول اهلل  أمــوال أهــو ااهللي ــة قبــو اإلســسم، وبــذلك بعــهلل ان
بــأمر مــن اهلل تعــاىل تعــاطي الربــا، حــىت يــوهن بــذلك قــهللرة اليهــود االقتوــادية ويتــوأ اقتوــاد 

 ااسلمل وبان ،عسً بذلك.
بي ما نر  اليوم الربـا   الـبسد اإلسـسمية عربيـة و ـري عربيـة قـهلل  ـاع تعاطيـل ب ـو صـراحة 

 ـــل، وامـــا بالباســـل لفـــو )ااضـــاربة( وبـــذلك ا ـــبهوا أصـــحاا ،ـــاهنم أخـــذوا يتعاطونـــل أمـــا بلف
الســـبت حيـــث هنـــاهم اهلل عـــن الوـــيهلل   الســـبت، ،اصـــطادوا ول ـــن ال صـــرحياً بال ـــبك، بـــو 
بالباسل لباس األحواي المت ص عوها بالف اخ يتـع ،يهـا السـمك يـوم السـبت، ويأخذونـل يـوم 

خاسكل لي ون ذلك ع ة ان بعهللهم األحهلل، ،أنزل اهلل سبحانل عليهم العذاا وجعلهم قردة 
 44،هو من معت ؟

رأ  ان الســـس  أيضـــاً بيـــهلل اليهـــود، وهـــو مـــا يزيـــهلل   قـــو م، وإذا  مث ان رســـول اهلل 
ااســــلمل بــــأن  أرادوا ال ــــراء مــــ هم ،يزيــــهلل   كــــرو م وقــــهللر م االقتوــــادية، ولــــذلك أمــــر 

 ــابل مســلمل إىل الــيمن بــي  يوــ عوا الســس  بأنفســهم، وأرســو بمــا   )ناســخ التــواريخ(
يتعلمــوا صــ ع ســس  جهلليــهلل ومتطــور تتريبــاً وهــي بانــت ت ــبل الهللبابــة، ل ــن بأســلوا  خــر، 
،رجع ال ابان ااسلمان وقهلل تعلما ص ع السس  اجلهلليهلل، وعلماه ل خرين، ،أصبو ااسـلمون 

                                                           
 .63سورة البترة:  فقلنا لهم كونوا قردة خاسئينا ارة إىل قولل تعاىل:  - 44



 

 45 

،ـب دادوا بـذلك بعهلل ذلك ي تجون مـا يريهللونـل مـن األسـلحة الـمت حيتاجوهنـا حـىت ااتطـورة م هـا، 
احتيــاج ااســلمل إىل  قــوة وقــهللرة، وحوــ وا هبــا أمــواهلم وكــروا م وه ــذا قطــع رســول اهلل 
 يهود ااهللي ة من جهة السس  أيضاً حيث بانوا يبيعوهنم إياها.

أمـــر ااســـلمل بـــأن يتـــاجروا بأنفســـهم حيـــث بانـــت التجـــارة    بمـــا ان رســـول اهلل 
وح ـراً علـيهم، ، ـانوا هـم الـذين ي ـتغلون بالتجـارة وجلـب ااهللي ة قبو ذلك خاصـة بـاليهود، 

ذلك أمـر ااسـلمل  البضا ع إىل ااهللي ة وأهو ااهللي ة حيتاجون اليهم، ،لما رأ  رسول اهلل 
بالتجـــارة وجلــــب مـــا حيتاجونــــل مــــن بضـــا ع إىل ااهللي ــــة، ،تــــام ااســـلمون يتــــاجرون بأنفســــهم، 

م، ،استغ وا بذلك عن اليهود وعـن بضـا عهم وصـاروا وجيلبون البضا ع المت حيتاجوهنا إىل بلهلله
يــهلل اليهــود عــن التجــارة   مســتتلل ألنفســهم   األمــور التجاريــة، وبــذلك قطــع رســول اهلل 

 بما قطعها عن السس  وااال.
 

 المسلمون ومواقفهم السلبية
 

س ،   جمــال االقتوــاد والتجــارة، وااــال والســ بــان هــذا  وذجــاً مــا ،علــل رســول اهلل 
ليــتعلم م ــل ااســلمون وخيطــون ا طــوا  الس مــة للوصــول إىل االبتفــاء الــذا ر   بــو جمــاال  

وإ ــا ع ســوا بــو تعليماتــل العاليــة، وت ــبهوا  احليــاة، ول ــ هم ومــع األســف مل يتعلمــوا م ــل
 باليهود   أبلهم السحت، وأخذهم الربا، وتعاطيل بي هم أضعا،اً مضاعفة.

د   اختسف بعضهم مع بعـض وت ـا عهم وصاصـمهم وقتـو أنفسـهم بما وت بهوا باليهو 
بأيهلليهم واخراج ،ريىل من ديارهم، واا اهرة علـيهم بـاالمث والعـهللوان، ،أصـبحوا مـن جـراء ذلـك 
،ا ـــلل متضـــررين قـــهلل تتـــهللم علـــيهم حـــىت الوـــهاي ة واليهـــود، و،ـــاقوهم   التـــهللرة االقتوـــادية 

حلربيــــة، ،ااســــلمون بتـــوا ال يعر،ــــون صــــ اعة األســــلحة واااليـــة، وعلــــوهم   التــــوة العســـ رية وا
ــــهللول االســــتعمارية ال ــــ  ، بي مــــا اليهــــود راحــــوا  ااتطــــورة وانتاجهــــا، وجلــــأوا    ــــرا ها إىل ال
يوــ عون الســس  بأنفســهم وبأيــهلليهم وقــهلل قــرأ    تتريــر ر ــي قــهللع: ان اليهــود   اســرا يو 

بفــري م هــا إىل األســوان العاايــة، بمــا   يوــ عون ســتما ة قســم مــن الســس ، ويتومــون بتوــهللير
ويتومــون بتوــهللير بفــري مــن م تجــا م الوــ اعية األخــر ، وبــذلك بتوــهللير م تجــا م الزراعيــة 
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 أمريبا وأوربا وحىت العربية أيضاً، وذلك على تفويو ذبروه.… أيضاً إىل البسد الغربية
القتوــــاد وااــــال، ،هــــو ت ــــن ان حيمــــو بــــو ذلــــك التتــــهللم الــــذأ حــــا ه اليهــــود   جمــــال ا

والوــ اعة والزراعــة، والتوــهللير والتجــارة وبــو هــذا التــأخر الــذأ وقــع ،يــل ااســلمون، إال نتيجــة 
حترة اليهود واحتادهم، وتآلفهم وتعاوهنم، ومخول ااسـلمل وتفـرقهم، وت ـتتهم وت ـا عهم عربـاً 

 و ري عرا؟
 

 موقف الهند من االحتالل البريطاني
 

ابـــتس هم بـــاحملتلل ال يطـــانيل وبيفيـــة صلوـــهم مـــن ســـلطتهم ولتـــهلل بـــان   قوـــة اهل ـــهلل و 
اجلـــا رة واحـــتسهلم اا ـــل، عـــ ة اـــن اعتـــ ، ،ـــبن ال يطـــانيل بـــانوا قـــهلل احتلـــوا بـــسد اهل ـــهلل مـــهللة 
كسمثا ة س ة ومل يةبوا اهل ود يتتهللمون    يء من أبعاد احلياة، ل  هم اـا اسـتتلوا وذلـك م ـذ 

فسـهم  بـار االحـتسل والتبعيـة، وعملـوا مـهلل واجتهـاد حـىت تتـهللموا مخسل سـ ة، نفضـوا عـن أن
  انتـاج بــو  ــيء، مــن الـذرة إىل  ريهــا مــن الوــ اعا ، و رعــوا بـو  ــيء حيتــاجون إليــل مــن 
األذرة إىل  ريها من اازروعا ، وبلغوا   بو ذلك درجة االبتفـاء الـذا ر، مـع اهنـم أبفـر مـن 

ااستعمرون ال يطانيون   هـذه التـرون الفسكـة الـمت بـانوا  مليار من الب ر ومع انل قهلل صادرهم
حيتلــون ،يهــا بسدهــم، بــو خــريا م ومــواردهم االقتوــادية، حــىت ا،تتــروا أ ــهلل الفتــر، ل ــ هم اــا 

 اهتموا وعملوا ك  وا من التتهللم وذلك هبذا ال  و من التتهللم اهلا و.
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5 
 اإلضرار من طريق اإلغفال والتضليل

 
ســبىل: ان الغــرا خطــط لسضــرار بااســلمل   بــو جمــاال  احليــاة،   العلــم  ذبرنــا ،يمــا

والوـ عة، و  العــهللد والعـهللة، و  الــهللين والعتيـهللة، وألجــو مواصـلة اإلضــرار هبـم،  رع   قلــب 
بسدهم، ووسط م طتـتهم، اسـرا يو الغاصـبة لت لـىل هلـم البسبـو واا ـابو باسـتمرار، وتسـبب 

 تضررهم دا ماً وأبهللاً.
  ــل مل ي تــف الغــرا بــذلك بلــل حــىت خطــط ال فــال ااســلمل وال ــوم عــن موــاحلهم، ول

،ان من مولحة بو  ـعب وأمـة ان تـو،ر ل فسـها وبيـهللها ضـروريا ا وأوليـا  حيا ـا، حـىت ال 
حتتاج ،يها إىل  ريها، ،بن االحتياج إىل الغري يولهلل التبعية، ويفتهلل االستتسلية وذلـك بمـا قـال 

 «احتك إىل من  كت ت ن أسريه، واستغن عمن  كت ت ن ن ريه»: م ل االمام أمري ااؤ 
 . 43«ا،ضو على من  كت ت ون أمريه»: بعهلل ان قال 

بي ما أ اع الغرا   ااسلمل كتا،ة ال سو والضجر والتتاعس عـن العمـو، وروج بيـ هم 
لغــرا عبيــهلل هـذا اا طــىل ال ــاذا، الــذأ يتــول: )انــا الـن ااســلمل والعــرا ســادة وأ ــراف، وا

وامــاء، ،هــم يعملــون وي ــهللحون وخيةعــون وي تجــون، والــن نســتورد ونســتهلك وبفضــو أموال ــا 
وكروات ا ،هـم عمـال والـن جتـار، وهـم مسـتعطون والـن متفضـلون(. وهبـذا اا طـىل ا ـادع أضـروا 
بااسلمل ضرراً بالغاً، ما أد  إىل تبعيتهم للغرا   بو  يء، ايث لو ا لىل الغرا علـيهم 
أبواا م تجا م الزراعية يوماً اختلت حيا م، وماتوا جوعاً، وهو ه اة ضرر ت ن للغـرا ان 

 يضر العرا وااسلمل بل أب  من هذا؟
نعــم، ان ااســلمل علــى أكــر هــذه التبعيــة وعــهللم اســتتسليتهم ال اجتــة عــن ا ــاعة الغــرا   

اذا: )اهنم الغربيـون عمـال والـن أوساك ااسلمل كتا،ة الةهو والتتاعس، وترويك اا طىل ال 
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جتار، وهم عبيهلل والن سادة وأرباا( تراجعوا   بو  يء، وتتهتروا من بو اجلهـا ، واليـك 
 مفسً على ذلك:

 
 تضرر البالد العربية

 
ذبر  اا  ما  العااية تتريراً عـن العلمـاء ااع يـل بالبيكـة يتـول: ان الـبسد العربيـة صـاحلة 

احة والةبـة وااـاء ألن تسـتوعب مخسـة مليـارا  انسـان، علـى ان يعـيش  من حيث اا ـاخ وااسـ
بـــو واحـــهلل مـــ هم بر ـــهلل ورخـــاء، وعا ـــهلل ســـ وأ ببـــري، ودخـــو يـــومي ر،يـــع، يـــو،ر عليـــل الســـ ن 

 ااريو، والوسيلة الفارهة، والعيش اهل ي ، والر ن الوا،ر.
ا الغـرا   األوسـاك بي ما اليوم على أكر التضـليو الغـر ، والـهللعايا  ااضـللة الـمت أ ـاعه

العربيــة، مل يتجــاو  نفــوس العــرا   الــبسد العربيــة عــن الفسمثا ــة مليــون نســمة، وبلهــم ســو  
الطبتــة احلابمــة وع ــرة بااا ــة مــن ال ــاس، يعي ــون عي ــة مزريــة، ويعــانون مــن ســوء التغذيــة، 

ري ذلـك وعهللم الس ن، وقلة الـر ن، ووعـورة احليـاة، ونتـص الـهللخو عـن موـرو،هم اليـومي، و ـ
 من ض ك العيش وصعوباتل.

 خسارة دائمة ومستمرة
 

هذا مع ان ه اة تتريرا  ر ية أخر  تتول: بان   مور أياد عاملة بفرية ل  هـا عاطلـة 
عـــن العمـــو، و  الســـودان أراي واســـعة وتربـــة خوـــبة وميـــاه بفـــرية، حيـــث ال يـــو الفضـــفاي 

بـة ومهجـورة ،ـبذا  ـغل ا تلـك األيـادأ يستي تلك الربوع ااستعهللة للزرع والضرع، ول  ها مةو 
العاملة العاطلة   مور، على  راعة األري ا وبة وااستعهللة المت بتيت مةوبـة ومهجـورة   
 السودان، استطع ا ان نو،ر من التمو ،تط ما ي في طعاماً ل و البسد العربية على رمتها.

 طط هلـم هـذا الت ـوع مـن ل ن تغا،و العرا بو ااسلمل بلهم ونومهم عن مواحلهم اا
الغــربيل، وتــرة األيــادأ العاملــة عاطلــة عــن العمــو، واألراضــي ا وــبة مهجــورة عــن الزراعــة، 
وبانت ال تيجة: ان أصبحت ال عوا العربية ،تراء معهللمل، تعسـاء لـرومل، ال ر ن هلـم وال 

 طعام، وال س ن وال متام، وال سعادة وال ه اء.
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التتارير الر ية   خووص البسد العربية، و  جمال طاقاتـل بان هذا بعض ما وصل ا من 
الب ــــرية ااعطلــــة، وأراضــــيها ا وــــبة ااهجــــورة، ومياههــــا ال فــــرية ااهــــهللورة، و  جمــــال اعتــــهللال 
م اخهــا، وســعة مســاحتها، وقــهللر ا علــى اســتيعاا مخســة مليــارا  مــن الب ــر، ااتوــورة بــهللل 

مل يوـــل ا مـــن التتـــارير الر يـــة   بتيـــة اجملـــاال   ذلـــك علـــى كسمثا ـــة مليـــون نســـمة ،تـــط. ومـــا
احليويـــــة واهلامـــــة، بال ســـــبة إىل خوـــــوص الـــــبسد العربيـــــة، وبـــــذلك بال ســـــبة إىل عمـــــوم الـــــبسد 
اإلسسمية، ،هي أبفر ب فري ما وصل ا واطلع ا عليل، وان بان   الذأ وصل ا ل فاية   قيـام 

ال ـاس، والتـاريخ واألجيـال، وذلـك بمـا قـال تعـاىل: احلجة علي ا، وانتطاع العذر م ـا أمـام اهلل و 
قل فلله الحجة البالغة

،ـبذا قـال: مـا ب ـت  ؟،بنل يتال للعاصي يوم التيامة مل عويت 42
 ؟أعلم، يتال لل: مل مل تتعلم
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0 
 من وسائل إضرار الغرب بالمسلمين

 
تلـف جمـاال  احليـاة، مل يت ع الغرا باألضرار المت أحلتها بااسلمل عرباً و ري عرا    

بمـــا مل ي تـــف بـــزرع اســـرا يو   قلـــب م طتـــتهم، ووســـط بسدهـــم، لت ـــغلهم باا ـــابو الـــمت 
صلتهــا هلــم دا مــاً وباســتمرار، حــىت أ ــاع   األوســاك اإلســسمية وبت طــيط مــهللروس ومــابر، 
 كتا،ــة االالــسل واالبتــذال، واايوعــة والفســاد، يعــين: علــى ع ــس مــا يــهللعو اإلســسم ااســلمل
إليــل مــن كتا،ــة العفــة والســهللاد والوــس  والر ــاد، ،ــان اإلســسم يــهللعو باصــرار إىل هــذه الفتا،ــة 
االنسانية والتتهللمية، وحيذمر وبتأبيهلل من الفتا،ة احليوانية واالرجتاعية المت يروجها الغرا، ويسهلل  

 بو األبواا واا ا،ذ ااؤدية اليها.
اقية، يفري احلجاا على ال ساء ويوجب  ض ان اإلسسم بتعاليمل احل يمة، وقواني ل الر 

البوــر علــى الرجــال، ب طــوة أوىل   احلفــاة علــى   وــية ااــرأة وعفتهــا، وصــيانة اصــس  
اجملتمــع وســهللاده، مث حيــرم اا الطــة وااــراودة، واافابهــة وااوــادقة، وال  ــر هتيانــة علــى بــو مــن 

اـــرأة وتتويـــة   وـــيتها، ورعايـــة ااـــرأة والرجـــو األج بيـــل، ب طـــوة كانيـــة   حراســـة حتـــون ا
ســـسمة ن ـــام األســـرة وحت ـــيم روابطهـــا، ،ـــان ن ـــام األســـرة الـــذأ ر ـــل اإلســـسم وأطمـــره ببطـــار 
ال زاهة والتهللاسة، هلو خري ن ام عر،ل التاريخ، وتوصو إليل الب ر، وابت فل العلم احلهلليث ،ان 

تطاع ان يسعهلل بسً من ااـرأة العلم احلهلليث أكبت باألرقام: بأن أ،ضو طريتة، وأنيو ن ام، اس
والرجو مـن حيـث الـروابط اجل سـية واالسـتمتاعا  اجلسـهللية، والعس ـىل الوديـة والعاطفيـة، ومـن 
حيـــث ا ـــباع الر بـــا  ال فســـية والغرا ـــز اجلســـمية وإرواء الـــرو  والتلـــب باحلـــب وااـــودة، ومـــن 

حل و،ــا زين هــو حيــث ســسمة ال ســو وطيــب الــوالدة، وإنــاا أوالد ســاال ومــو،تل، ونــاج
ال  ام الذأ ر ل اإلسسم لألسرة واالطار الذأ أطرها بل، حيث ان هذا ال  ام جيمع سـسمة 
اجملتمع وصـسحل وعفتـل وسـهللاده، إىل جانـب ارضـاء بـو ،ـرد مـن أ،ـراد اجملتمـع رجـسً وامـرأة   

حي وااع وأ عواطفل وأحاسيسل، وا باع  را زه ور باتل، وارواء عط ل اجل سي وال فسي، والرو 
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 إرضاءاً وامسءاً وبذلك إ باعاً وإرواءاً ال يتحتىل مفلل   أأ ن ام  خر.
 

 الغرب وإضراره بنظاا األسرة
 

ل ن الغرا ر م اعةا،ل هبذه احلتيتـة االنسـانية، وتأييـهلله هلـذه التجربـة العلميـة الـمت أكبتـت 
ر ااســـطورة واألموـــار صـــسحية ن ـــام األســـرة   اإلســـسم هلـــذا العوـــر وأ،ضـــليتل ل ـــو العوـــو 

ااتحضـرة، والب ــرية ااتتهللمـة، ،بنــل ر ــم بـو ذلــك، أ ــاع   أوسـاك ااســلمل، وروج بيــ هم ـ 
لإلضــرار هبــم ـ كتا،ــة اايوعــة واالالــسل، والفســاد واالبتــذال، وذلــك ب ــىت الوســا و، ولطــا ف 

ربـة الغـرية وصليـل احليو، ،حاربوا احلجاا، و جعوا ااـرأة علـى التـ ج، وحرضـوا الرجـو علـى لا
 ع ها ب طوة أوىل إل اعة كتا،ة االالسل واالبتذال.

مث  ـــــجعوا بــــــسً مـــــن ااــــــرأة والرجـــــو علــــــى ااوـــــادقة واافابهــــــة، ورومجـــــوا بيــــــ هم الــــــةاود 
واالختسك، ومحلوهم على تبادل ال  را  ااريبة واالستمتاعا  احملرمة، ب طوة كانية لتحطـيم  

رأة وإ،ســـاد ال ســـو، وإهـــسة احلـــرد، وقـــهلل ك  ـــوا مـــن حتتيـــىل بيـــان األســـرة، وتضـــييع حـــىل ااـــ
 أههللا،هم ال ريرة وت فيذ  ططا م ال يطانية   ااسلمل.

نعـــم لتـــهلل نـــو الغـــرا مـــن ت فيـــذ  ططـــل هـــذا، واحلـــىل أضـــراراً ،ادحـــة بااســـلمل، حيـــث 
 ، وتتلــص45ضـعف أســاس األســرة، ووهــن أرباهنــا، ع ــهلل ااسـلمل، ،ــارتفع ،ــيهم نســبة الطــسن

                                                           
( 51،مفس: ت ري اإلحوـا يا  إىل ارتفـاع نسـبة الطـسن   اجملتمـع السـعودأ حـوايل ) - 45

  ااا ـــة مـــا ي ـــ و ظـــاهرة اجتماعيـــة خطـــرية، و   خـــر إحوـــا ية ر يـــة لـــو ارة العــــهللل 
( 611(  الف و )2م حـوايل )1116السعودية بلغت الزجيا    مهللي ة الريـاي خـسل 

(  الف حالـــة طـــسن خـــسل الفـــةة نفســـها، مـــا يعـــين إن نســـبة 5حالـــة، يتابلهـــا حـــوايل )
(   ااا ــة تتريبــاً ) واج بــو ســاعة وطــسن بــو 51الطــسن   ذلــك العــام بلغــت حــوايل )

كسد ساعا (، ويعت   هر حزيران )يونيو( من أبفـر ال ـهور الـمت تـتم ،يـل حالـة الـزواج 
ة اوـــاد،تل بــهللء اإلجـــا ة الوــيفية، وتعتـــ  م ــ لة الطـــسن ظــاهرة   اجملتمـــع   الســعودي

(   ااا ـة 52(   ااا ـة و  البحـرين )41ا ليجي، ،في ال ويـت توـو نسـبة الطـسن )
 (   ااا ة، وتتعهللد أسباا الطسن   اجملتمع ا ليجي.52و  قطر )
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بيــــ هم نســــبة الــــزواج، و، ــــى بيــــ هم الــــروابط  ــــري اا ــــروعة، وانت ــــر   أوســــاطهم األمــــراي 
الت اســلية واإليــهلل  ومــا أ ــبل ذلــك، و ــتوا   حيــا م، وخســروا دنيــاهم حيــث تتهتــروا   بــو 

  يء وتتهللم الغرا عليهم، و،اتتهم  خر م، ألن )من ال معاش لل ال معاد لل(.

                                                                                                                                                                      

 (20هـ ق ص  0209ـ 44و40)النبن: العددان 
 جلهـا  ااربــزأ للتعبكـة العامــة واإلحوـاء ااوــرأ   تتريـر صــهللر حـهلليفا أن ه ــاة وقـال ا

( ألــــف حالــــة 449 واج ســــ ويا، أأ أن ه ــــاة )111حالــــة طــــسن حتــــهللد بــــل بــــو 51
 %. 55( حالة  واج، وترتفع ال سبة   التاهرة لتوو إىل 621طسن س ويا من بل )

 هـ(0209الحجة  ذو 0ـ 44)الرأي اآلخر/ السنة الثالثة ـ العدد 
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 الخاتمة
 

ســلمون حــل تربــوا اتبــاع اإلســسم الــذأ أراد هلــم ا ــري واحليــاة، والســعادة وه ــذا تضــرر اا
والتتهللم، واتبعوا الغرا الذأ خطط لسضرار هبم ولتضررهم   بـو  ـيء،   العلـم والوـ عة، 

 و  العهللد والعهللة، و  الهللين والعتيهللة، و  الفروة والتهللرة.
 م و كارهم.وب لمة واحهللة: خطط للتضاء عليهم، وعلى  خر معااه

 ؟؟هو ه اة إضرار أب  وأع م من هذا الذأ نواه الغرا جتاه ااسلمل
 بس وألف بس.

 ؟؟ول ن هو من معت 
 وهذا  خر ما أردناه   هذا ال تيب.

سبحان ربك را العزة عما يوفون وسـسم علـى اارسـلل واحلمـهلل هلل را العـاال وصـلى 
 اهلل على لمهلل و لل الطاهرين.

 
 قم المقدسة                                                                

 هـ                                0246جمادى األولى 
 محمد الشيرازي                                                                
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                من مةادر التهميش                                         

 
 التر ن ال رع 
 البهجة اارضية للسيوطي 
 التوميا    مخسل س ة 
 اا جهلل   األعسم 
 تل يص تاريخ اإلم اطورية العفمانية 
 جامع األخبار 
 ر  هنك البس ة البن ا  احلهلليهلل  
 موجز عن الهللولة العفمانية 
 موسوعة ااورد 
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