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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 احلمد اهلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطاهرين.
د الغربيددأ  و وبعددد بت ددا هددتا اليتدداب لييددشب برادددا ل دد ابنا الددتين يددته شب    الدد ال

ال ددرةيأ، ل ددد الدراأددأ،  و ل ددد العمددد، وبريدد ا بددا يتودد وب بيددب يتصددر شب ويال مددشب بددني 
بتطل دداا االأددالم الددتين هددم بددن ا  اعدده، وبددني   ددشاال  لددىل الدد الد الدد  ال  ددا    االأددالم 

ال بصلأ،  هدد بامبيداب  ب يعلمدشا  لدىل  مدا هدش السد يد اليده  وهدد  ب االلتد ام باالأدالم عمد
 ال يضرهم يف عملهم ودراأتهم 

مث  ندده  دد   ب يعلددم ادد ابنا وأددا ر املسددلمني الددتين يعي ددشب يف الدد الد ال ن يدددأ، اب 
 لددددىل الدددد الد كددددارا برابدددد  للمددددال، والوددددشة والسددددالرت، وال يددددر، والتينشلش يددددا واال  اعدددداا 

ي يعدددي  اجلديددددة ابدددا بدددالد االأدددالم  ودددد  وددددا بدددد اددد(ال باأدددتريناال  امل دددد  االأدددالم  الدددت
املسددلمشب بعيددداه عندده ، وهددتة الؤدداهرة املصملددأ، وهدد( حصددشل الدد الد الغربيددأ وال ددرةيأ علددى بددد 
اد(ال بددن بوشبدداا احليدداة احلضدداريأ  علددى الطدراد احلددديا  و وددداب بددالد االأددالم بددد ادد(ال، 
هدد( اأدد اب بددد بددص  وويددد ال علددى املسددلمني  وسدد  ، بددد علددى ال  ددريأ،  مددن حددروب    

هراا،     غدد اا هاه يددأ،    أددذشب  عتي يددأ،    ب ددا للوريدداا ،    ثددشراا،    بؤددا
 شع هاه ي، حىت  حصا بنؤمأ  اليشنسديش  ة دد بددة،  ب اجلدا عني يف العدا) هدم  الدب 
بليددشب      ددرار  يددري  و دد   اددد الولددك واالعددطراب ليددد العددا)،     ددالال،   ..    .. 

  البددام، وال منودددا  ال  ددر بددن بددراثن احلضددارة املاديدددأ،  ال وال عددالل لتودددد بددالد االأددالم  
 باالأالم، واالأالم وحدة.

وعددشدة املسددلمني    االأددالم، ليدد ول عددنهم ال ددواال، ويعمددم االأددالم يف العددا)، لددي  
 1بالتمين،  ود ةال أ وانه  لي  بأبانييم، وال  باين  هد اليتاب، بن يعمد أشالا  د  بده 

 عمد املخلص املريمر له اع تاب: بد بالعمد، وال
 العمد يف بالد االأالم لد:
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  د  عميم الر اة واحلريأ.
 ب د  دالأ املنيراا، والوشانني الالاأالبيأ.

 ل د أيطرة االأالم اليابلأ على بد برا ك احلياة. 
 ال ت بيد وأا د احلضارة،     ان  ال ت بيد الويم االأالبيأ. -د
 ل نيب لد:العمد يف ال الد ا -2

 د  وشيأ ال الد االأالبيأ، بدن  لدىل الد الد،  داب برابد  الودشة، دا مدا  يدشب هد( السدند 
 ملراب  الضعب وبن براب  الوشة ميين ر ع الضعب عن براب  الضعب.

ب د ن ر ال يدر االأدالب( يف  لدىل الد الد، ليد ول العدداال التوليددي الدتي  ملده  لدىل 
ب الصلي يأ، بد بندت بعريدأ الرأدشل  كدلى اهلل عليده وآلده وأدلم ال الد جتاة املسلمني، بنت احلرو 

.  
ولددديعلم املسدددلمشب، أدددشاال يف الددد الد امأدددالبيأ،  و يف الددد الد ال ن يدددأ،  ب  بدددر  عدددادة 
الددد الد    االأدددالم، و عدددادة االأدددالم،    الددد الد  بالنسددد أ    بدددالد االأدددالم  و  هدددام الددد الد 

هلدددا يف االأدددالم، ل دددد ر اههدددا وأدددعادالا، لدددي  هيندددا، وال ال ن يدددأ، حودددا ك االأدددالم، و د ا
حيصد  لىل بأبشر بسيطأ و عمال يس ة، بريد با يعمله املسلمشب يف احلال احلاعر،  اب بريدد 
بدددا يعملددده املسدددلمشب، بريدددد  ندددا    ددداهم أددديد  ددداره بار  ددداع ع دددرين بددد اه، مث هدددم يأ دددتوب 

عمدد يريد  الضدوىل واالأدته اال والرثداال علدى بالبب ال اب، ويوت شنده  بدام السديد، اب هدتا ال
عوددشل  ول ددىل النددا ، وبددتلىل بددا يعملدده املسددلمشب يف الشةددا احلاعددر،  ب االأددتعمار ال ددرة( 
والغريب، مبا ينطشياب بن امحلاد، وال ساد، واالحنراه، أيد  اره لي  بريله  ي أديد ،  دال 

يد ةد  ره بالد االأالم مبا ميين كدة بأعمال يس ة،  و بأبشر بسيطأ، ولتا نرى هتا الس
) ييددن لدده يف التدداري، برييددد، و) يوتنددع بددتلىل اجلددره، بددد   ددت  ددره حددىت بددال ةددع الدد الد، 

 و تور امأالم.
 دالالدم العمدد اجلداد املتشاكدد د اذدم اليارثدأ د  لعدد اهلل حيددك بعدد  لدىل  بدراه، وهدش 

 املش ك املستعاب.
ب املريودددب، أتدددألا ب ددداا املدددراا، عمدددا وحيدددا  ين بط يعدددأ ا تالثددد( اليريددد  بال ددد ا

ين غ( اب يعملده ال د اب   ا  ه دشا    الد الد ال ن يدأ،  ردا  ب ا بدر هندا ، بعد  بدا وكدد 
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    يري، مما ين غ(  ب يعمله ال  اب يف  لىل ال الد، لوضيأ االأدالم اليد،ى، وهد(   نودا  
 بالد امأالم، و عميم االأالم يف  لىل ال الد .

 ب با نتبرة يف هتا اليتاب، لي  بوصد كدره ال د اب عدن دراأدتهم وبن الشاعح 
هندددداو،  و بوصددددد بددددب املسددددلمني الودددداثنني يف  لددددىل الدددد الد عددددن  عمدددداهلم، بددددد العيدددد  هددددش 
الصدويح،  داب املوصدشد،   دت املسدلمني  أدشاال بددن يطلد  بدنهم العلدم يف  لدىل الد الد  و بددن 

ر بالددددنيا  لدددي  بدددن امأدددالم، بمدددا اب يطلددد  بدددنهم املدددال واملياندددأ هنددداو   يدددال الددددين الضدددا
 الدنيا الضارة بالدين ليسا بن امأالم.

 .2 ود ةال أ وانه  بنهم بن يوشل ربنا آ نا يف الدنيا حسنأ ويف اآل رة حسنأ 
 .3وةال: وابتغ  يما   او اهلل الدار اآل رة، وال  ن  نصي ىل بن الدنيا 

 ي  4   ندده ةددال:   نددا  و عينددني  ويددروي عددن رأددشل اهلل  كددلى اهلل عليدده وآلدده وأددلم
 انؤر    الدنيا وا  اآل رة بعا.

ويف بدددالم امبدددام احلسدددن  عليددده السدددالم   اعمدددد لددددنياو بأندددىل  عدددي  ابدددد ، و عمدددد 
 .5آل ر ىل بأنىل  شا  دا 

 .6ويف حديا آ ر لي  بنا بن  رو آ ر ه لدنياة، ولي  بنا بن  رو دنياة آل ر ه 
 ب الددددنيا بدددال ديدددن، ليسدددا دنيدددا كددداحلأ  اا ر ددداة وحريدددأ بدددد  ين  رى  ر يدددأ واةدددع  

 واأعأ، بما  ب الدين بدوب الدنيا، لي  دينا  ن له اهلل بن السماال.
 على ا ابنا وأا ر املسلمني الواثنني هناو  ب  دوا يف الدراأأ والعمد، حىت ي شدوا 

م  ب  تهددوا يف  وشيدأ بأةصى در اا العلم، وابعد بنال املال واجلاة، وا   ان   لىل عليه
 بالد االأالم، بن  لىل املراب ، واب ين روا االأالم يف  لىل ال الد.

وليعلم ال د اب وأدا ر املسدلمني الوداثنني هنداو  ب لدش عملدشا اودشا،  داب اهلل بعهدم، 
وةددال  عددا   7وةددد ةددال أدد وانه يف الوددرآب احليدديم   ب  نصددروا اهلل ينصددربم ويري ددا  ةدددابيم 
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ونسددأل اهلل أدد وانه  ب يش ددك اجلميددع لرعدداة اندده و   لددىل  8اهلل  ددال  الدد  ليددم   ب ينصددربم 
 وهش املستعاب.

 اليشيا
 حممد احلسيين ال  ادي
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 1  
 المحافظة على الشخصية االسالمية

 ول الشا  دددداا علددددى بددددن يددددته     الدددد الد ال ن يددددأ، هددددش احل ددددا  علددددى اخصدددديته 
يدتوب يف  لدىل امتمعداا، وال ينسدا  بدع التيداراا االأالبيأ، عويددة و  الةداه وعمدال،  دال  

هناو وال ينص غ بلشب  لىل ال الد، بأب ي و عويد ه    امحلداد،  و    عويددة  د  اأدالبيأ، 
وال يتخلدددك بدددأ ال   لدددىل امتمعددداا،  ي اال دددال  الددد   ندددايف امأدددالم،  ددد ب احل دددا  علدددى 

ينددأ، و يددر  كدديد ثاةدد ،  لدد  احدد ام ال خصدديأ، بامعددا أ     ندده دليددد علددى ن دد  ةشيددأ رد 
 اآل رين،  اب النا  حي شب االنساب الصابد املريابر، وييرهشب االنساب املايع املتلشب.

وةددد نوددد    حددد االأددا تة، اب ادداباه بتدد  بددن  برييددا     ويدده، يطلدد  بددنهم بتابددا 
ا  ب املددر ،  يه عويدة املسلمني واريعتهم، و بر يف رأالته،  نه  ذد  بام الطالب، حي

أددأل بددد ثالدد  عددن ديندده واددريعته، وةددد   دداب بددد واحددد بددنهم عددن الأدد لأ الدد  و ههددا 
املدددر   لدديهم،  ال هددتا الطالدد ، حيددا  ب الطالدد  أدد د: عددن ديندده   لمددا   دداب بأندده ديددن 
االأددالم، ةددال لدده الأددتا ، وبددا هدد( عويدددة املسددلمني  وبددا هدد( اددريعتهم .  لددم  ددد التلميددت 

 عليه الطالب، و أثر هش بن هتا احلادك ابلغ الثر. شابا، وعوىل 
وعلددى هددتا  ددالالدم علددى بددن يريددد الددتهاب     لددىل الدد الد، اب يهددتم ة ددد اب يددته  
بددالتعره علددى ديندده وب د دده، حددىت يددتمين بددن احل ددا  علددى اخصدديته االأددالبيأ، وال يوددع يف 

  بريال هتة املآد  ،وليذل  لن سه اح ام اآل رين.
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2 
 في البالد األجنبية الفتيات

 
الددالدم  ب   دددتح بددددار  وبعاهدددد لل تيددداا يف الددد الد االأدددالبيأ حدددىت ال  تدددال  تيا ندددا 
للسدد ر    الدد الد ال ن يددأ ل ددد  صدديد العلددم، و ددين عددن الوددشل، اندده  دد  اب  ندد ة بعاهددد 

 دد  ال تيدداا يف بالدنددا بددن بددد باالددالب االأددالم، بددن اال ددتال ، و دددري  الر ددال هلددن،    
  لىل.

بمددا  ب الددالدم علددى احليشبدداا االأددالبيأ  ب فصددص الش ددا ب يف الدد الد ال ن يددأ، 
على ال  اب  ال  ش ب ال تياا،  يما   ا بانا الش ي أ  ستل م اال دتال  والسد شر وبدا    

  لىل،  اب رأالأ املر ة يف احلياة رأالأ   ابيأ ال يال مها با يو ب بال هشاا واملغرياا.
لعشابد االأالبيأ ال   سين ال الد ال ن يأ،  الالدم  ب  تودرى ل تياالدا املددار   با ا

الن يهدددددأ الددددد  ال   سدددددد عويددددددة ال تيددددداا بمددددددار  الت  ددددد  والددددد  يسددددديطر عليهدددددا امحلددددداد  و 
الصهيشنيأ،  و ال   ش    سداد ال تيداا أدلشبا  و   الةدا  وهدتا املشعدشع عدام حدىت بالنسد أ 

 بالبنا يف هتا ال صد حشل ال تياا .على ال  اب، لين  
بو( اليالم  يمن يرألشب  تياالم    ال الد ال ن يأ، ل د الدراأدأ،  د ب هدتا البدر 
حم دددشه باملخددداثر،  دددالالدم  ب يتدددداربشها بالتوليدددد بدددن ادطر،و لدددىل العمدددد ب حددددى البدددشر 

 التاليأ:
يسا ر  خ ال تاة بعها،  با  الول د  ب ال  سا ر ال تياا  ال بع بع  العا لأ، بريد  ب

 للدراأأ  و للعمد  و با  ا ه  لىل.
الريداين د  ب  تد ول ال تداة، و سدا ر بر ودأ دو هدا يعلدم املتد ول  ب وراالة بدن يعودد اآلبدال 

 الي  ة.
الريالددا د  ب  ددته  ال تدداة    بلددد ييددشب هلددا  ةربدداال  و ييددشب لعا لتهددا  كدددةاال بددن 

 اة  ا رعايأ عا لأ اري أ  سهر على عويدالا و  الةها.العشا د املأبشنأ حىت  يشب ال ت
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الرابع د  ب  يشب يف الد الد ال ن يدأ  دور الرعايدأ  بمدا أديأص يف  صدد آ در، و يدشب 
 ه( امل ر أ على ال تياا، و سهر على ال تياا ، وعلى اأتوابتهن عويدة وا الةا وألشبا.

اا  وهددد(  ب يسدددا ر بعددد  و  ا ) ييدددن بدددد  لدددىل يصدددد الددددور      عدددعب الشةايددد
 ةرباال ال تاة بعها لتهيئ اجلش املال م الن يه هلا، يف بدرأتها، وحمد أيناها، وأا ر اصوهنا، مث 

 يعشد    بالدة بعد اب اثمأب على عويدالا وألشبها و  الةها.
لين الشا   ارعا و  الةا، اب يتورى  هد ال تياا، الشةايأ البيدة املضدمشنأ با دأ 

بن ال نشد الربعدأ الد   برناهدا، بمدا  ب الدالدم علدى احليشبداا االأدالبيأ،  ب  راعد( يف با أ 
هتا اجلاند  املهدم بيدد الشأدا د املميندأ،  داب كدوأ العويددة واأدتوابأ السدلشو، بدن  هدم بدا 

 يش   بناال ال يال الصاعدة، بناال كميمياه يستل م الع ة والوشة والتودم.
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3 
 في قضايا الجنسرعاية الشروط االسالمية 

 
اب بن يلب ر أه ويغمد  عينده، وال يريدد  ب يدتيلم حدشل ةضدايا اجلدن  بالنسد أ    
ا ابنا يف ال الد ال ن يدأ، لدي  بريلده  ال بريدد بدن يعلدم باحتيدال عا لتده    الطعدام،ويعلم بأنده 
  ب  ددربهم بددال ثعددام بددداب بصدد هم املددشا  و االندد ال  يف بسددداةك السددرةأ وبددا     لدددىل،وبع

  لىل ال ي ير يف ثعابهم.
اب ال دداب ال بددد لدده  ب ي ددرر ثاةتدده اجلنسدديأ،  دداب  بيندده  ب ي ر هددا بن اهددأ وثهددارة، 

 ألىل هتا الطريك، و ال   ر ها يف املسالىل احملربأ املش  أ لألبراض والعلد.
  الالدم على ال اب:

ل هندددددا    بدددددا  ب يدددددته     الددددد الد ال ن يدددددأ، للدراأدددددأ  و العمدددددد ، بعدددددد  ب  ددددد و 1 
 واكطو  دو ته    هناو.

  و بدددا  ب يتددد ول هنددداو دوا دددا دا مدددا، ب تددداة ن يهدددأ، ي ددديح ال دددرع االأدددالب( الددد وال 2 
 بنها.

  و با  ب يسدتعمد هنداو النيدارت املصةدا، بدع رعايدأ با دأ ال درو  االأدالبيأ، بدن 1 
انتهدداال املدددة   العوددد  و  ب  يددشب املددر ة  دد  عدداهرة  و ال  اا   ددالال  و براعدداة العدددة بعددد 

و  هدا وهدتا العودد يسدمى بدد  املتعدأ   بدرة اهلل  عدا  بوشلده:   مدا اأدتمتعتم بده بدنهن  ددآ شهن 
 .9  شرهن 

ورمبددددا حيتمددددد اب  ادلي ددددأ الريدددداين  بنددددع   املتعددددأ  بنعددددا وةتيددددا، ملصددددلوأ رآهددددا يف دباندددده 
تدددا علدددى عهدددد ادددداال، ال انددده ةصدددد التودددرد البددددي، ويددددل علدددى  لدددىل انددده ةدددال  بتعتددداب بان
 وشلده بانتدا  10رأشل اهلل  كلى اهلل عليه وآله وأدلم   حدالل و ندا احربهمدا و عاةد  عليهمدا 
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يف دبن رأشل اهلل  كلى اهلل عليه وآلده وأدلم   دليدد علدى  ب ادلي دأ  راد بدتلىل، بيداب اهنمدا 
ربهمددا  و منددا   نددا  ح 11حمللتداب يف ال ددريعأ، و لددىل لب  حددالل حممددد حددالل    يددشم الويابددأ 

 ملصلوأ وةتيأ،   ا ال حيك لحد  ب يوشل اربأ املتعأ بعد دباب ادلي أ الرياين.
وعلدددددى بدددددد حدددددال  دددددالالدم علدددددى اددددد ابنا يف الددددد الد ال ن يدددددأ،  ب ال ين لودددددشا، بافدددددا  
ادليالا، بد التاروا لن سهم  تداة ن يهدأ، لتيدشب ةريندأ هلدم بالنيدارت املصةدا بمدا  ب ال تيداا 

   الدد الد ال ن يددأ، ال حيددك هلددن  ب يتخددتب   ددالال، وال  ب يتدد و ن بال دد اب الددالص يددته  
 دد  املسددلمني،  نه ال حيددك للمددر ة املسددلمأ، ا تيددار الدد ول  دد  املسددلم، بددد   ا )  ددتمين بددن 
ع ك ن سها،  الالدم عليها  ب ال  ن لك بافا  اال الال، بد فتار ادابا بسدلما ن يهدا، لتيدشب 

ل الددا م،  و بدال وال املنوطدع، و  ا بداب هلدا و  ادرع(،  االحتيدا  يف اأدت تانه ةرينأ لده بدال وا 
 على با  برة ال وهاال يف بت هم ال وهيأ.

 وبا  برناة يف هتا ال صد،  منا هش عالل  ردي، يف بريد  رو نا احلاعرة.
و منددا الدددالدم علدددى احليشبددداا وال دددعشب االأددالبيأ،  ب  عدددا  هدددتة امل ددديلأ، عال دددا 

 ما لؤدروه الدراأدأ يف اددارل، واب )  ودم احليشبداا وال دعشب بدالعالل،  بيدن  ددارو بال
ا(ال بن البر، بت ييد جلداب وهعيداا   يدأ،   تددارو بدا ب بياهندا و بيانياالدا بدن البدر، 

 .13وال يسوك امليسشر باملعسشر 12  ( احلديا ال ريب  با ال يدرو بله، ال ي و بله 

                                                           
 .178البريال الن شيأ ك وأ  - 11
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4 
 والنجاسةمراعاة الطهارة 

 
 بدددرا ال دددريعأ االأدددالبيأ، با تنددداب النذاأددداا، وهددد(  ال دددشل  و الغدددا ك  و املدددين  
و امليتأ  و ادمر  و الدم  و اليا ر  و اليل   و ادن ير  و ال وداع  د وهدش  در بتخدت بدن 

 ال ع د.
بما  برا ال ريعأ االأالبيأ باال تنداب عدن بدا يالةد( هدتة البدشر برثشبدأ، و دشب 

باملدددداال،  دددد  ا بدددد  ثددددشب االنسدددداب  اليلدددد   وبدددداب الريددددشب  و اليلدددد  رث ددددا يف حددددال   طهدددد ة
املالةدداة، و دد   سددد الريددشب باملاال،وهيددتا   ا الةددى الريددشب، أددا ر النذاأدداا،وبتا   ا الةددى 

 بدب االنساب  و ثر ه،  و أا ر با يتعلك به  حد النذاأاا املتبشرة.
 م .وللطهارة والنذاأأ،   صيد يف بت    وه االأال

  على ا ابنا التين يسا روب    ال الد ال ن يأ،  ب يالحؤشا هتة البشر املهمأ.
 وددد ث ددا يف العلددم احلددديا،  عددرار هددتة النذاأدداا، واب االنسدداب   ا ) ي ددال  ددا، 
 سدددددربا    بدنددددده بتلدددددب امليروبددددداا، املش  دددددأ ملختلدددددب البدددددراض، وبعددددد   لدددددىل البدددددراض 

 ل.بعديأ،وبعضها    ةابد للعال
  الالدم على ا ابنا اب يشا  شا على الطهارة ال رعيأ، يف ال الد ال ن يأ.

وهنا أصال بطرورت، وهش اب النذاأاا  يها ةتارة،و يها بيروبداا  سد   البدراض، 
 ولتا ةال االأالم بنذاأتها،  هد يف  اليا ر  النؤيب اجلسد، ةتارة وبيروب 

شيددددددأ،  دددددداب عوا دددددددة املنور أ،وبته دددددده واجلددددددشاب، وهددددددش اب ةددددددتارة اليددددددا ر  دبيددددددأ وبعن
امللتشي، و دد  اب  عددد االأددالم حشلدده نطاةدداه بددن التوددتير، لدد ال يتسددرب أددلشبه و  يددارة    
 دد ة،  وددني ااسدده االأددالم  علدده علددى كددعيد ب دديشو  يدده ،حددىت ال  عدددي عويد دده وأددلشبه 

سدداالل ) اندده    املسددلم، بمددا  ب  نذيسدده ييددشب مبريابددأ  هدداد عددغك علددى ن دد  اليددا ر،  يت
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  وعنددد ام ابددأ يت ددني 14ادد  يف اددريعأ االأددالم  وملددا ا ةددال اهلل  عددا    منددا امل ددربشب ادد  
لديه ديب عويد ه واحنراه أدلشبه،  ديمين  ب يطدررت عويد ده امل ي دأ، ويد و أدلشبه املنودره، 

    عويدة االأالم الصويوأ، وا  ألشو االأالم املستويم.
ب  هدددتا االأدددلشب بدددع بعددد  املسددديويني،  أأددد ر لىل عدددن وةدددد اأدددتعملا  ندددا  املصلددد

 ، واليىل ةصأ واحدة بن  لىل الوصص:15 و لهم االأالم
 دداال ين  تدداة بسدديويأ، بددع دو هددا املسددلم، وبانددا  تدداة بريو ددأ بتخر ددأ بددن اجلابعددأ 
بامعدددا أ     هندددا باندددا بريو دددأ بالريوا دددأ الدينيدددأ املسددديويأ، وناة دددتين حدددشل ةضدددايا االأدددالم 

يعأ وألشبا، بناة أ ثشيلأ،واةتنعا بيد   شب ، وملا ثل ا بنها اب  تسِلم،  با عويدة وار 
وةالددا،  هنددا ال  سددلم، وملددا أددألتها عددن السدد    ةالددا لب بعدد  املسددلمني عابلشهددا بعابلددأ 
ب ينأ بيرابتها، وه(  هنا  رادا  ب  د د بع  روعاا ال مدأ الطداهرين  علديهم السدالم  

ملسددددلمني، دوب د شهلددددا، اذددددأ  هنددددا بسدددديويأ ال حيددددك هلددددا د ددددشل يف العددددرا ،  وددددال بعدددد  ا
 الروعأ، مث  رد ا،  ب هتا السلشو امل ني هش التي حيشل دوب  و لها االأالم.

 ةلا هلا:
 وال: د  لي  يف بالدبم   ملانيا   بدابن حيؤدر الدد شل  يهدا  ال بر صدأ  ةالدا: بلدى، 

 امنساب. ةلا هتا السلشو لي  ب ينا، وال بنا يا ليرابأ
ددال، وهددد  لددىل يدددل علددى  ب ال ددع  الملدداين  وثانيددا: د  لددي  يف بالدبددم  نددا   ها
دددال، وال يددددل عمدددد  دددرد  و   دددراد علدددى  ادددع  بتدددأ ر  ةالدددا، نعدددم يف بدددد بيددداب  ندددا   ها
  الةياا ال ع  وب اد ه، ةلا   ا، ألشو انساب بعىل  تا السلشو ادداال، ال يددل علدى 

 هم.  الةياا املسلمني وب اد 
وثالريا: د  ب هتا االنساب التي بنعىل بن د شل الروعدأ، ) مينعدىل بدن  لوداال ن سده، 
بد لب كاح  الروعأ  امبدام املدد شب  هدش الدتي مينعدىل، وهدتا االنسداب ن دت  بدر كداح  
ال يا،  يما اب لىل اب  نع( انسانا عن د شل دارو، بتلىل كداح  الروعدأ لده اب مينعدىل 

يدددد اأدددتغراب د وملدددا ا مينعدددين كددداح  الروعدددأ عدددن د دددشل عدددن د دددشل الروعدددأ، ةالدددا: ب
روعددته،وانا بسددا ر النددا ، ) اأددئ    كدداح  الروعددأ  ةلددا: بلددى ةددد اأددأا    كدداح  
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الروعددأ  بدد، امأدداالة، ةالددا:  ب ندددهات   نددا  أددأا    كددارت الروعددأ  ةلددا: بلددى، ةددال: 
 وبيب 

االأدالم حممدد  كدلى ةلا: السا انا بسديويأ  و لدي  املسديويشب يوشلدشب اب نديب 
اهلل عليدده والدده وأددلم  بددا ب  و لددي  حممددد  ال   ددد هددتا امبددام كدداح  الروعددأ    ا هلددتا 
امبام كاح  الروعأ اب يوشل بد بن يوشل بأب  دي بدا ب يف دعدشاة الرأداليأ،  لدي  لده 
احلك يف اب يد د روعد .. مث  رد دا  لسدا  ندا  غضد ني علدى بدن يودشل بدأب  بداو بدا ب 

بددتلىل هددتا امبددام  كدداح  الروعددأ  يغضدد  علددى بددن ال يو ددد رأددالأ  دددة حممددد د ددال  و 
  ال  .

 يددرا ال تدداة بليددا، و هددرا عليهددا  بدداراا احلدد ة، مث ةالددا،   ا بدداب هددتا هددش أدد   
 بنع  او االنساب، عن د ش  روعأ امبام  هش أ   بو شل.

  ولا   ا األم(، وبعد  ردد، األما واهدا ال هاد ني.
علم ادد ابنا الددتين يددته شب    الدد الد ال ن يددأ، اب لددي  االأددالم ديددن عسددر مث اندده لددي

وحرل، و منا هش دين يسر وأهشلأ، ولتا  ود ةرر االأالم ةانشب  بد ا(ال نؤيب حدىت  علدم 
 يد ا(ال ،) يعلدم و  ا ) يعلدم االنسداب اب الدتي ييدشي باادرها ايدا اسدها  16انه ةتر 

 ام ال،  ال حييم بنذاأته.
 يستريين بن  لىل اللوشم وال وشم واجللشد  بما يأص يف  صد آ ر .لين 

واالورا  املعدددددة يف  دوراا امليدددداة  يصددددلح اأددددتعماهلا لتطهدددد  بشعددددع ادددددرول، ليددددن 
 ب ر  اب يستعمد ثالك ةطع،  با بشعع ال شل  ال يطهر اال باملاال.

ال ادددد ،  هدددد( واملالبدددد  الدددد   يددددشى عنددددد  دددد  املسددددلم،   ا ) ي ااددددرها بيدددددة،  و مبددددا
ثدددداهرة، و  ا ) يعلددددم االنسدددداب  ب الددددتي ييددددشي، بااددددرها ايددددا اسددددها  م ال،  ددددال حييددددم 

 بنذاأته.
و  ا كا ح االنساب، انسانا    بسلم وباندا يدد  حددرا رث دأ، لد م علدى املسدلم  ب 

 يطهر يدة باملاال،  با   ا بانا يد بليهما يابسأ،  ال  نذ  يد املسلم باملصا وأ.
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بالبدد يف املطداعم،   ا ) يعلدم بنذاأدأ الطعدام، ليدن يتذند   بدد اللوددم وال بدأ  
 والبرا  املط ش أ باللوم .
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5 
 ادخال الناس في االسالم

 
بددن الددالدم علددى ادد ابنا الددتين يددته شب    الدد الد ال ن يددأ، ل ددد الدراأددأ  و العمددد، 

 اب يهتمشا مد ال    املسلمني يف االأالم،  اب  لىل:
أ لول دددىل الدددتين يسدددلمشب يف دنيددداهم،  ددداب االأدددالم يضددد ( علدددى االنسددداب  دبددد -1

اثم ناندا ةل يدا، وأدعادة ن سديأ، ويولدد بدن ب دابد احليداة، حدىت   ا عدات املسدلم يف  دش  د  
 اأالب(.
 و دبأ لول ىل التين يستسلمشب، بالنس أ     أعادهم يف آ رالم. -2
ب املسلم التين يعدي  يف الد الد ال ن يدأ و دبأ بالنس أ    ال الد االأالبيأ،  ا -1

يساهم يف د ع احليب والؤلم عدن بدالد االأدالم، ويسدعى يف  وددد بدالد االأدالم    البدام،  
 بما حيشل دوب االأتعمار. 

و دبدددددأ بالنسددددد أ    املسدددددلمني الوددددداثنني يف الددددد الد ال ن يدددددأ، حيدددددا بلمدددددا داد  -4
 عددهم ةشي بعضهم ب ع .

 االأالم ييشب: و د ال النا  يف
  د بن ر اليت  االأالبيأ بينهم.

 ب د ب لواال احملاعراا االأالبيأ عليهم.
 ل د باملوابالا ال رديأ، و بر حوا ك االأالم، وحماأنه، وآثارة ، ونتا ذه.

د د بددددعشالم    بدددالد االأدددالم، ملوابلدددأ العلمددداال واملراددددين املسدددلمني، بددد( يتدددأثروا 
 باالأالم وبتريله.
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السدددلشو املسدددتويم بدددن ن ددد  ال ددداب الدددتي يريدددد  د دددال  ددد  املسدددلمني يف هدددد د وب
االأدالم،  دداب أدلشو املسددلم بدن ا ضددد وأدا د الدعايأ،ولددتا ورد يف احلدديا ال ددريب  بشنددشا 

 .17دعاة للنا  بغ   لسنتيم 
وةدددد يسدددتغرب ال ددداب بدددن هدددتا اليدددالم،  هدددد مييدددن  ب يسدددلم  حدددد علدددى يدددد اددداب 

  اه  للدراأأ 
بريدد  بددن ادد اب  كددواب رأددشل  كددلى اهلل عليدده وآلدده وأددلم   ، اد لددشا  لدديعلم اب  

الندا  يف االأدالم، بمدا  ب هلدأ بدن الندا  د لدشا يف االأدالم د علدى ثدشل التداري، د علدى يدد 
 .18التذار بن املسلمني التين  ه شا    ال الد ال ن يأ ل د التذارة

                                                           
 .101ك وأ  67اار النشار ل/ - 17
 وللم يد را ع بتاب  بيب انت ر االأالم  . - 18
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6 
 اللحوم

 
ال  دددددأبلشا ممدددددا ) يدددددتبر اأدددددم اهلل عليددددده وانددددده يودددددشل اهلل  عدددددا  يف الودددددرآب احليددددديم  و 

 .19ل سك 
 دداللوم الددتي ) يددتبر اأددم اهلل عليدده عنددد الددتبح، لددي  اددالل، بمددا اندده ي دد   يف 
حليدددأ اللودددم ادددرو  ا دددرى، بريدددد  ب ييدددشب الدددتابح بسدددلماه، واب يدددتبح باحلديدددد، واب يوطدددع 

اب بالرة دددأ،واب يسدددتو د بتبيوتددده الودال الربعدددأ، ممدددر الوصددد أ اهلشا يدددأ، واملريدددئ، وعدددرةني حييطددد
الو لدأ، واب الدرل الددم املتعداره ، واب ييدشب احليدشاب  ا حيداة  ابدأ عندد الدتبح وعالبدأ  لدىل، 

 اب حيرو بعد التبح يدة  و ر له  و حنشرا...
وال  ددر  يف هددتة ال ددرو  بددني الغددنم وال وددر وامبددد وال ددر  واحلمددام والددد ال والغدد ال 

يف المسداو  ال اب  دشا  دارل املداال  و  ب يصدطاد، ولدش بداب الصدا د  و  را، نعم ال ي د  
   بسلم،    ا باا السمىل دا د املاال  و ةته السدمىل بن سده    ال داثئ وبداا، بداب 

 .20حرابا
 علددددى ادددد ابنا الددددتين يسددددا روب    الدددد الد ال ن يددددأ، ل ددددد الدراأددددأ،  و العمددددد،  ب 

ريوددأ االأددالبيأ و صدديد اللوددم احلددالل ب حدددى هددتة يتذن ددشا اللوددشم املتبشحددأ علددى  دد  الط
 الطر :

ددد اب يددتاشا هددم بأن سددهم،  و يصددطادوا السددمىل هددم بأن سددهم،  و ينؤددروب    بددن 1
 يصطادة ولش باب الصا د    بسلم. 

 اب حيصلشا على اللوم بن املطاعم االأالبيأ. -2

                                                           
 .121أشرة النعام آيأ/ - 19
 وةد  برنا  لس أ  لىل يف بع  بت نا االأتدالليأ د بن ال وه د املصلب. - 20
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 شع ااة  و عدة  راريج اب ييشانشا هاعأ، وحيصلشا على    اار  يتبح هلم بد  أ -1
 برياله.

 ب ي  وا املعل اا املصنشعأ يف ال الد امأدالبيأ، ولدش ب رأدال  وي ال داب  ليده   -4
 بد   ة عددا بن املعل اا، بشاأطأ ال،يد  و حنشة.

وبريددد اللوددم يف احلربددأ،   ا ) ييددن بال ددرو  السددابوأ، ال ددوم، والدددهن املددأ ش  بددن 
 وأ ال رعيأ..احليشاب املتبشرت على الطري

 با الل ، والدهن، مما ) يعلم انه   دت بدن احليدشاب احلد(  و امليدا، و انده بدن احليدشاب 
احلدالل  و احلدرام ،  همدا ثداهراب وحدالالب، بمددا ورد يف ال دريعأ االأدالبيأ، بدن ةاعددة  بددد 
ا(ال لىل ثاهر حىت  علم انه ا   وةاعدة  بدد اد(ال هدش لدىل حدالل حدىت  علدم انده حدرام 

 .21ه بعين
وعلدى هدتا ،  دداحملرم هدش اللوددم وال دوم،   ا ) يعلدم بأندده  بدح علددى الطريودأ ال ددرعيأ 

  م ال.

                                                           
 .60ك وأ  12وأا د ال يعأ ل/ - 21
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7 
 المحرمات

 
   على ا ابنا التين يته شب    ال الد ال ن يأ، اب يتو ؤدشا بابدد الدتو ل علدى 

راه بدددع ديدددنهم، يف  كدددشله و روعددده،  دددال  دددر هم  يدددار امحلددداد، وامليشعدددأ، وال سددداد،  ددداب االاددد
التيدداراا دليددد عددعب ال خصدديأ، وانعدددام  هليددأ امدارة، وبريددد هددتا االنسدداب حيطددم بسددتو له، 

  اب الدنيا ال  عتمد على املايعني، وال  عط( ةيادالا للمنذر ني.
  الالدم على ا ابنا يف  لىل ال الد:

عدددددم بعدددداةرة ادمددددر، بهمددددا بانددددا الؤددددروه، وعددددغك الكدددددةاال،   دددداب ادمددددر  -1
أ    حربتهددا البيدددة يف ال ددريعأ االأددالبيأ،  سدد   البددراض املختل ددأ، ورمبددا أددرى بامعددا 

 املرض    نسد االنساب د بما ةررة الط  احلديا د.
عدددم  بددد حلددم ادن يددر وأددا ر احملربدداا يف ال ددريعأ االأددالبيأ،  دد ب االأدددالم )  -2

دن يددددر، الدددتي هددددش جممددددع حيدددرم هددددتة البدددشر  ال لش ددددشد  عددددرار بالغدددأ  يهددددا، وبدددال ص حلددددم ا
امليروباا واجلراثيم والشأا اا، بما ةرر يف الط  احلديا ، وبن يوشل   ب حلم ادن ير   ا 
عتوِّم، نؤدب و) ي دك  يده اد(ال بدن الوأداخ   ل  دع    اليتد  امليتشبدأ ب دأب حلدم ادن يدر. 

  لب برة. ويرا ع حتا  االث اال، ليوشلشا له:  ب حلم ادن ير ال ينؤب ولش عتوِّم
عددددم االنددد ال     ال ندددا واللدددشا  والعدددادة السدددريأ،  ددداب بدددد هدددتة الريالثدددأ حمربدددأ يف  -1

االأدددالم اادددد التودددرد، بامعدددا أ     هندددا  ش ددد  البدددراض املختل دددأ، بضدددعب العصدددداب، 
وععب ال صر، والبراض ال هريأ ال   الدم االنساب    آ ر حيا ه، ورمبا أ  ا ةطع نسله، 

ا اددابا، ابتلدد(  ددتة البددراض ، بددن  ددراال ال نددا،  وددال لدده الط يدد   ب املددرض يالدبدده و ين ر يدد
ثشل حيا ه، واب نط ته أدوطا د بسد    لدىل د عدن ةابليدأ اال صداب،  دال يشلدد لده..  يداب 
ال اب يعي  يف آالم  سديأ وآالم ن سيأ.. واللشا   ال ا يشرك العمى يف ال اعد وامل عشل، 

 لعصاب.ويس   ا تالل  شادب ا
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 والرةص بع النساال د هش اآل رد حمرم يف ال ريعأ االأالبيأ. -4
 بما ار ياد السينماالاا املايعأ، ال  شد يف االأالم.  -5

 ليودددت ل اددد ابنا يف الددد الد ال ن يدددأ عدددن االنددد ال  يف هدددتة اآلثدددام،  ددد ب اهلل أددد وانه 
يتو ؤدشب  بابده، والدا شب  يراة   عماهلم وحياأ هم عليها، واب ) ييدن هنداو بدن يدراهم ممدن

  ب ي ضوهم وينيد  م.
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8 
 دور الرعاية

 
بددددن الدددددالدم علدددددى احليشبددددداا االأددددالبيأ، وال دددددعشب املسدددددلمأ، واجلمعيددددداا اد يدددددأ، 
والثرياال،  ب يهتمشا م اد  دور الرعايأ  يف ال الد ال ن يدأ، بدأب يصأسدشا يف بدد بلدد يتشا دد 

، الحتددددشا هم، ايددددا يتددددش ر يف  لددددىل الدددددور، املسددددين،  يدددده ال دددد اب املسددددلمشب، داراه  و  بريددددر
واملأبدددد، و أددد اب الر ددداة،  بدددا جماندددا،  و بدددا رة  ةدددد بدددن   دددرة أدددا ر ال نددداد  واملسدددابن حدددىت 

 ييشب بغريا.
وهددددتة الدددددور  يددددشب مبريابددددأ بلذددددأ لل دددد اب الدارأددددني، عددددن  يدددداراا امحلدددداد وال سدددداد 

اب  دا الرةابدأ اال تماعيدأ، و ودشي ن شأدهم والتمييع، لهنا اليدئ  دشاه اأدالبيا، وجتعدد ال د 
لالأتمرار يف ثريك اممياب وال ضيلأ،  اب االنساب يتوشى بأبرياله، بينما يتميع يف احمليك العدام 

   ا ان رد،  اب ال رد  ةد بواوبأ، لأل شاال بن اممشعأ.
 مددددريال   ا هيددددأا حيشبددددأ  و هعيددددأ   يددددأ، يف لندددددب،  ندددددةا  ا  ددددره با يددددأ، و يدددده 
بصددلى، وبددتبح، وبيددشي، وبطعددم، وبيت ددأ  يهددا بتلددب اليتدد  االأددالبيأ، وييددشب ال نددد  
 ا  اراه  دارة حا ةأ، ييشب ال اب السابن يف هتا ال ند  مبأبن بن ادطر املتش ده    
ال اب التي يسين بيتا بسيويا، بعيدا عن  كدةا ه املسلمني،  انه ال بد و ب يتييب على 

 الم وآدا م وألشبهم.حنش حياالم يف عويد
   الط ع بيتس  ممن  اورة 

  بن ال ضا د واآلداب واحلشب                                    
  بالريح آ تة ممن  ر به     

  نتنا بن املننت  و ثي ا بن الطي                                     
يش ونيشيدددددشرو، وبدددددشب، بمدددددا اب لنددددددب اا دددددأ    دار رعايدددددأ، بدددددتلىل بيدددددني، وبشأددددد

وبددداري ، و  هدددا.. وال يؤدددن  ب بدددا  برنددداة بدددن   ددداد دور رعايدددأ اددد(ال كدددع ،  لن دددرض  ب 
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الددد الد الددد  هددد( اا دددأ    بريدددد هدددتة الددددور، هددد( ب دددأ بلدددد، وبنددداال بدددد دار  تدددال    ثالثدددأ 
، بدد باليني،  اممشع ثالمثا أ بليشب، وبن املعلشم اب هتا ا(ال أدهد بالنسد أ    احليشبداا

 ددتمين اجلمعيدداا اد يددأ اب  ودددم بعدد   لددىل،  دداب  ريددأ بددا  برندداة، ليسددا  ةددد بددن  ريددأ 
بندداال املسددا د واحلسددينياا واملدددار  وامليت دداا واب بددال الوسددمني بددن ال ندداال هددش يف أدد يد اهلل 
ول د  نوا  املسلمني بن باملسا د.. د    آ درة د  ليوشبدشا ب نداال هدتا الوسدم بدن املصأسداا 

 ور الرعايأ  ابتغاال و ه اهلل أ وانه. د
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9 
 تحصيل أكبر قدر من العلم

 
يل م على ا ابنا التين يته شب    ال الد ال ن يأ، للدراأدأ، االأدتمرار، يف الدراأدأ، 
    ب حيصددلشا علددى  ر ددع در ددأ يف العلددم،  دداب احلضددارة ال  وددشم  ال بددالعلم، وبددد  بددأ بانددا 

باندددا احدددرى بويدددادة العدددا)، واملسدددلمشب   ا ةرندددشا امميددداب بدددالعلم،    بريدددر علمددداه، وار دددع ثوا دددأ ،
 ينشا بن  ب يت ش ا بيانتهم السابوأ يف التاري،، حيا بانشا يوشدوب العا)، وبانا  دين هلم 

 ال الد والع اد.
وبن هدتا املنطلدك  ين  حدراض اد ابنا علدى االأدتمرار يف الدراأدأ، أدشاال بدانشا يف بدالد 

يف ال الد ال ن يأ، ال لب ال ي وى  با( يف املسدلمني، بدد لب حيصدلشا علدى  رةدى االأالم،  م 
در اا العلم،  اب  لىل  وا   اأالب(  حيا  ب  االأالم يعلش وال يعلى عليه   ال  شد 
للمسددلمني اب يتخل ددشا عددن ربدد  العلددم، بددد ال  ددشد هلددم اب ي وددشا يف بسددتشى أددا ر البددم يف 

 يهم  ب يس وشا العا) يف بد ال صوب العلميأ والعمليأ.العلم، بد الشا   عل
وبامعا أ    بشنه وا  ا اأالبيا، وهدش وا د  حضداري، اب البدأ الد   ريدد الت دش  
احلضداري، ال بددد هلدا بددن ال ددت  بدأرةى وأددا د احلضدارة بددن علددم وعمدد، وال  وتنددع بالشكددشل 

    بستشى أا ر البم.
ذد، بيب وكد   نا    الومر، وحنن بعد حن دش يف  ول و حيانا  أ تنا الده أ واد

 22ثريددك التصددنيع ،  ) يوددد الوددرآب احليدديم  هددد يسددتشي الددتين يعلمددشب والددتين ال يعلمددشب  
 .23وةال  ير ع اهلل التين آبنشا بنيم والتين  و شا العلم در اا  

 عمدد لر دع  و ين  رى  ب بن الضروري  ب  يدشب يف الد الد االأدالبيأ هعيداا   يدأ،
بسدددتشى ال ددد اب    بتلدددب ادددع  العلدددم، مث  دددد عهم    اأدددتيعاب  بددد، ةددددر مميدددن بدددن 

                                                           
 .4أشرة ال بر آيأ  - 22
 .11أشرة امادلأ آيأ  - 23
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الريوا دأ واملعر دأ،  تهدئ هلدم وأدا د السد ر والددتعلم، و ددرا علديهم املدال اليدايف، و ددا ب ددابلهم 
 ال   شل دوب  علمهم،  و دوب وكشهلم  رةى الدر اا.

أددالبيأ الريريدأ اد ابا بددصهلني لب ييشندشا ةددادة وبدن املصأدب حوددا  ب ندرى يف الد الد اال
يف العلم،وب خدددرة للددد الد، وةددددوة لأل يدددال،مث ينوصدددهم املدددال اليدددايف لشكدددشهلم    بدددا يصددد شب 

  ليه،  و  شل دوب انطالةهم ب ابد ميين حلها،   ا ااال  رباب احلد والعود  ب حيلشها.
و ة، ا اب بصهلني بتو  ين بما بن املصأب حوا  ب ييشب يف ال الد االأالبيأ ال 

مث ال  ددا  لديهم الد الد الريريدأ يدد العدشب ،  يددتبد اد ا م، و  ودى بالدهدم بتدأ رة، وةدد ةددال اهلل 
وةدال رأدشل اهلل  كدلى اهلل عليده وآلده وأدلم  :  بدا آبدن يب بدن  24 عا    منا املصبندشب ا دشة 
 .25باا ا عاب و ارة  ا ع 

                                                           
 .10أشرة احلذراا آيأ - 24
 .440ك وأ  8وأا د ال يعأ ل/ - 25
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10 
 تشكيل الجمعيات

 
 ابنا التين يته شب    ال الد ال ن يأ للدراأدأ  و العمدد،  ب ينؤمدشا بدني يل م على ا

  ن سهم  هعيأ   يأ   وشم بيد البشر االأالبيأ، ال  بن  بردها:
 د بناال بسذد للصالة واالحت االا، وبا     لىل.1
  تح بيت أ  ضم بتلب اليت  االأالبيأ، و  ها مما ه( حمد احلا أ. -2
اع الددوري للمداولدأ يف ادصوب ان سدهم، وأدا ر ال دصوب املر  طدأ باالأدالم اال تم -1

  و ب الد االأالم  و بالعالةاا بني ال الد،  و بال صوب الت   يأ،  و     لىل.
 أأدددي  جملدددأ  أددد شعيأ  و نصدددب ادددهريأ  و ادددهريأ،  و  أأدددي   ريددددة  ب بددداب  -4

 ب بياهنم  لىل.
ا الدددد،ابج املختل ددددأ الدددد   يددددشب بددددن كددددميم  أأددددي  دار   اعددددأ  و  ل  يددددشب، ل دددد -5

 االأالم، و ن ع املسلمني يف  بشر دينهم  و دنياهم.
وةد يستغرب بن يف بالد االأالم   أأدي  ام اعدأ والتل  يدشب  ليدن عليندا اب نعدره 
اب اال اعدأ، والتل  يدشب، د يف بريد  بدن الد الد ال ن يدأ د  عدداب بدن البدشر التذاريدأ،  واهلمدا 

ط عأ واحلانشا، ولتا برير هتاب اجلهاداب يف  لىل ال الد بريدرة بده دأ، حدىت انده يش دد حال امل
 يف   برييا  وحدها  أتأ آاله و ربعما أ دار لإل اعأ  وبري  بنها جتاريأ.

اماددددددراه علددددددى الن دددددداثاا االأددددددالبيأ يف ال لددددددد، وعلددددددى ال دددددد اب الدارأددددددني  -6
  يهم، حىت يتودبشا    امبام. والعابلني، االهتمام ل عا رورت احلربأ والن ا 

وبددن الددالدم التنسدديك بددني اجلمعيددأ وبددني بتلددب الن دداثاا االأددالبيأ يف بلددد اجلمعيددأ 
 وأا ر ال الد ال ن يأ.

بمددا اب بددن الددالدم التنسدديك بددني اجلمعيددأ وبددني بتلددب الن دداثاا االأددالبيأ يف أددا ر 
 ال الد،  اب  ا دة التنسيك:
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ن اثاا،  اب التضارب  ال ا با يوع بني الن اثاا، يوشل  والد عدم التضارب بني ال
  حد ال عراال:

  وبد ا(ال آ أ بن  نسه 
 26 حىت احلديد أطا عليه امل،د                              

وثانياد التوددم    البدام،  داب الناادطني   ا  يا  دا بداب نتدال  لدىل  عدعاه  عدعاه 
 الن اثاا بدوب التيا ب.

يهدددتم الودددا مشب ب دددصوب اجلمعيدددأ، علدددى  ب  يدددشب ن ددداثاالم رمسيدددأ، لددد ال والدددالدم  ب 
 يتشر  يف امل ابد احليشبيأ، بدوب ب،ر.

                                                           
26 -  
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11 
 كشف أسرار االستعمار

 
بدددن الدددالدم علدددى ال ددد اب الدددتين يدددته شب    الددد الد ال ن يدددأ للدراأدددأ  و العمدددد،  ب 

عيدددددأ  صدددددر هم يف الددددد الد  علدددددشا بدددددن بدددددرابج  عمددددداهلم، ب دددددب  أدددددرار االأدددددتعمار، وبي يدددددأ نش 
 االأالبيأ.

و لىل بوصد  عالم ال الد االأالبيأ بتلىل الأرار للويلشلأ دوب التن يت،  اب    ديد 
  طك العدو نصب االنتصار.

 و  ا بانا هناو هعيأ اأالبيأ  الالدم  ب جتعد اع أ بنها هلتة الغايأ.
املسدددتعمرين وبي يدددأ  بمدددا  ب الدددالدم علدددى ال دددرد  و اجلمعيدددأ، الي دددب عدددن  أدددرار ةدددشة

ونشعيأ  عماهلم لن سهم،  و لسا ر  عددا هم،  داب ب دب بيدابن الودشة والضدعب يف العددو، 
 يساعد ال الد االأالبيأ على االةت ا  مليابن الوشة، واال تناب عن بيابن الضعب.

وهيددتا يلدد م علددى ال ددرد  و اجلمعيددأ  االأددالبيأ ب ددب نوددا  التعدداوب ونوددا  اددداله 
اب  ضح ال لداب االأالبيأ املنور أ الد   در يف كدشرة التعداوب، و عميدك هدشة ادداله بني ال لد

يف كدشرة التخددالب.  بدا ال لددداب االأدالبيأ املسددتويمأ،  داالثالع علانوددا  التعداوب بينهددا وبددني 
ال لدداب ال ن يددأ يش دد  اأدعاه ال لددداب االأددالبيأ بددالتمتني والتوشيدأ، بمددا اب االثددالع علددى 

 اله يش   ر ب الصدع،وأد ادلد.نوا  اد
 وبد  لىل مما يش    وشيأ املسلمني.

وبع دددارة  ابعدددأ  ددد  اب  عدددد ال ددداب املسدددلم الدددتي يعدددي  يف الددد الد ال ن يدددأ، بدددن 
ن سددده  نددددديا يف  ددددي  االأددددالم، ليذلدددد     املسدددلمني الن ددددع ويددددد ع عددددنهم الضددددرر، وهددددتا 

املنير،والتعدداوب علددى اددد ، ود ددع  وا دد  اددرع( لندده بددن اددع  البددر بدداملعروه والنهدد( عددن
الضددرر، بامعددا أ     ب بددا  برندداة هددش بددا ي علدده املسددتعمروب بالضدد ك يف ال لددداب االأددالبيأ، 
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 العمدددد علدددى  دددرارهم يدددد د يف ادددع ه   مدددن اعتددددى علدددييم  اعتددددوا عليددده مبريدددد بدددا اعتددددى 
 .27علييم 

ن الشاةددع واةددع عيدد  وةدد يتصددشر انسدداب،  ب بددا  برندداة يف هددتا ال صددد  برعسدد ، ليدد
 لىل،  اب املعلشباا ام اعيدأ والتل  يشنيدأ والصدو يأ، واليت يدأ، يف الد الد ال ن يدأ يف بتنداول 
يد بد انسداب،  لدي  علدى ال داب املسدلم  ال  ب ي دتح عينيده لد ى  و يصدغ(   نده ليسدمع،مث 

 يأ ت بالنا ع لالنت اع به، ويوب  بام الضار، للتشة( بن عررة.
 حليمأ التعود يف  عمال هتا ال صد ليأص بأ ضد النتا ج.والالدم ا

                                                           
 .144أشرة ال ورة آيأ  - 27
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12 
 استصحاب القرآن والكتب اإلسالمية

 
والددددالدم احليمددددأ والتعوددددد يف  عمددددال هددددتا ال صددددد ليددددأص بأ ضددددد النتددددا ج. العمددددد اب 

 يستصو :
 الورآب اليرد. -1
 هنج ال ال أ. -2
 الصوي أ السذاديأ. -1
النديب و اثمدأ ال هددراال واال مدأ الطداهرين  كددلشاا بتد  يف الحاديدا الدشاردة عددن   -4

 اهلل عليهم  هعني .
 بتاب ب ا يح اجلناب،  و بتاب آ ر يف الدعيأ واملستو اا.  -5
 بتاب يف اال ال  بريد   ابع السعاداا  و ال ضيلأ االأالبيأ .  -6
 بتاب يف اآلداب االأالبيأ، بريد  حليأ املتوني  و برآة اليمال .  -7
 عمليأ لحد ال وهاال. رأالأ -8
بتدددد  يف الديدددداب واملددددتاه ،  بريددددال بتدددد  ال ددددي،  ددددشاد ال ال دددد( والسدددديد ع ددددد   -4

 احلسني اره الدين رمحهما اهلل  عا .
 بت  حديريأ يف بتلب املشاعيع االأالبيأ، السياأيأ واالةتصاديأ وبا اليها.  -10

وددددرآب والدعيددددأ والددددالدم اب الصددددص ال دددداب،بن يشبدددده بودددددارا ولددددش أدددداعأ، لوددددراالة ال
 وبطالعأ هتة اليت ،   هنا:

 وال:ددد  ش دد  أددعأ يف اآل ددا  العلميددأ ممددا  ش دد  د بدددورها د اددون الددتهن والتودددم 
السدددريع يف الدراأدددأ  و العمددددد،  ددداب العلدددم بلدددده بدددن بدددداب واحدددد،  ددد  ا   ددددتح  هدددن االنسدددداب 

أرع ة شال لسا ر علاالعلم،  ود   تح على بد علم، ولتا  رى  ب بن ميار  علما با، ييشب  
 العلشم.
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وثانياه:د  س   نضج االنساب،  اب االأالم بورآنه وأنته، هدش  الكدأ  لسد أ اليدشب 
واحليداة،والطريك الشاعددح للسددلشو املسددتويم، واحليدداة السددعيدة، ممددا ال  صددد اليهددا العمدار د بددد 

 د ة الددتي عمدر واحدد د حدىت بعدد التذددارب اليريد ة،  مريددد االنسداب اآل ددت باالأدالم، وبريددد 
يريد اب يصد بن سه وجتاربه    هتة النتا ج، بريدد انسداب يربد  الطدا رة  اليشنيدشرد  ويسدا ر 

    بوصدة، واالنساب التي يريد  ب يصنع بن سه وأيلأ نوليأ للشكشل    بوصدة.
وثالريدداه: د   عددا    ةددشة االنسدداب ال يريددأ، ممددال  سدداعدة علددى السدد  يف احليدداة بر ددشع 

لي  على ال داب    ا ادىل يف  لدىل  اب يودارب بدني االنسداب املد ود باالأدالم، وبدني الر  ، و 
االنسدداب  دد  املدد ود بدده، لدد ى ال ددر  الشاعددح، واندده بيددب ييددشب االنسدداب املدد ود ةددديرا اددذاعا 

 بر شع الر  ، بينما االنساب الرياين ععيب  او، به وم  بام الوشى ال يريأ.
أددددالم، يسدددداعد ال دددداب علددددى النذددددارت يف دراأددددته وبيلمددددأ واحدددددة،  دددداب املتدددد ود باال

 وعمله.
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13 
 تبوء المراكز الحساسة

 
بدددن الدددالدم علدددى االنسددداب املسدددلم الدددتي يعدددي  يف الددد الد ال ن يدددأ، أدددشاال بددداب  اه دددا 

 للدراأأ،  و ليس  املال،  و أا ر العمال،  ب  عد  ب، ره،   شال املراب  احلساأأ.
لييددشب عضددشا يف هعيددأ ثالبيددأ،واب  يددن  ددأبني السددر  دد  ا بدداب ثال ددا عليدده  ب يهددتم 

و ب  ين،  ر يساه هلدا وبدتلىل   ا بداب هنداو  نؤديم  و بنصد   عليده االنضدمام وال ةد(  ب ) 
 ي احم دراأته.

و ب بدداب ر ددد بددال، اهددتم لب يت ددشال  بدد، بربدد  بددا  مميددن، وال يوتنددع مبددا وكددد  ليدده 
علدى ب ددأ بليدشب، عداعب  هددشدة، لييدشب لده ب دد   بدن الريدروة بهمددا باندا بريد ة،  دد  ا حصدد

 بليشب، وهيتا، و لىل لب:
 .28االأالم  ودب(، وبن اليلماا االأالبيأ  بن اأتشى يشباة  هش بغ شب  - 1 
ولب االأددالم  دد   ب ييددشب العلددى يف بددد اددصونه ممددا عددداة،  دداب االأددالم  - 2 

 يعلش وال يعلى عليه.
احددد بددن عا لددأ  روب لددر  ميلددىل  الددب بليددشب دوالر  واآلب يش ددد يف   برييددا  ر ددد و 

  الالدم  ب يش د يف املسلمني بن ميلىل  برير بن  لىل.
 .29ولب الريروة ةشة، وةد ةال  عا   و عدوا هلم با اأتطعتم بن ةشة  - 1 
ولب الريددددري  بيدددددن بدددددن  دبددددأ االأدددددالم واملسدددددلمني بددددن  ددددد ة، ويف احلدددددديا  - 4 

 .30اهلل الغىن  ال ريب  نعم العشب على  وشى
و  ا باب بن ة يد  املهندد   و احملداب(  و الط يد   و د هم عليده  ب يهدتم     بد، 
بربدد  مميددن هلددتا املسددلىل، وبددالم االبددام  بدد  املصبنني عليدده السددالم   ال  يددن ع ددد  دد و وةددد 

                                                           
 .176ك وأ  11الشأا د ل/ - 28
 .60أشرة الن ال آيأ  - 29
 .41 ب العوشل ك وأ  - 30
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   مد د باملنا  د با  برناة  ال  يدن بدر و   د و وةدد  علدىل اهلل ايدا 31 علىل اهلل حرا 
  تمين  ب  يشب ر يسا.

بما  نه   ا  ين بن  دارة   هتني، باب الالدم عليه  ب ال يوتنع جب هدأ واحددة، بدريال 
   ا  ين  ب ييشب  بهندأا  و  ا را  ) يوتنع بأحدرا.

 وهتة نصيو     بد املسلمني، بن يف ال الد ال ن يأ،وبن يف ال الد االأالبيأ.
ن  بد أابن يف بلد با، جبنسيأ  لىل ال لد، ليتمين بن ولتا   ين  رى ل وم  ب يتذ

 االأت ادة بن ب ايا  لىل ال لد التي هش  يه.
  با بن ي عم بما دعم ال اعر حيا ةال:

  بالدي واب  ارا عل(َّ ع ي ة 
 32 وةشب( و ب هانشا عل( برام                                     

ين  ش دداهم املال يددأ  ددامل(  ن سددهم ةددالشا  دديم   لدديعلم اندده  دداله ةشلدده  عددا :   ب الددت
بنددتم ةددالشا بنددا بستضددع ني يف الرض ةددالشا  )  يددن ارض اهلل وأدداعأ  تهددا روا  يهددا  أول ددىل 

 .33بأواهم  هنم وأاالا بص ا 
 ددددالالدم العمددددد بوددددشل  34و ندددده  دددداله ةشلدددده  عليدددده السددددالم     الدددد الد بددددا محلددددىل 

 ال اعر:
 ا  بالدي   ا  ارا عل(َّ  ربته

   واع دا ةشب(  ب  كاب هشانا                                   

                                                           
 .401هنج ال ال أ  ك و( الصاحل  ك وأ  - 31
 املتنيب. - 32
 .47أشرة النساال آيأ  - 33
 .181يف حيم االبام ك وأ/ أذع احلمام - 34
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14 
 التعريف باالسالم

 
بن الالدم على ا ابنا التين يدته شب    الد الد ال ن يأ،دد ل دد الدراأدأ،  و العمدد، 
 ب يهتمدددشا بتعريدددب االأدددالم     ددد  املسدددلمني،  ددداب  لدددىل بامعدددا أ     نددده وا ددد  ادددرع(، 

 انيأ، و وشيأ ل الد االأالم واملسلمني، وييشب  لىل: دبأ انس
بالويدددام ال خصددد(، باملودددابالا ال رديدددأ، و لوددداال ادطددد  يف اجلمددداه ،والتيلم يف  -1

 بتلب وأا د االعالم.
وةدددد بددداب لندددا كدددديك اددداب، يددددر  يف  برييدددا، يسدددتغد  وةددداا  را ددده، للدددتهاب  - 

بددن علددى بندد، الينيسددأ بلمددا أددنوا لدده الاالينددا  ، وبناة ددأ الوساوأددأ، اللودداال ادطدداب 
 ال ركأ.

بمددددا  ب كددددديوا آ ددددر، بدددداب يدددددر  يف بدددداري ، بدددداب يلودددد( احملاعددددراا حددددشل   -ب
 االأالم، بن بن، اال اعأ بد اهر برة  و  برير.

 وانساب ثالا، باب الاث  اجلماه ، يف  هايد بارو  يف لندب. -ل
 .بن ر اليلماا يف الصوب،  و  أليب اليت  وث عها -2
بددددددا راال املددددددصل ني واملددددددتيعني واملدرأددددددني و كددددددواب الصددددددوب، بن ددددددر املودددددداالا  -1

 واليلماا، لواال بال  و كداةأ  و ةضاال حا أ  و با  ا ه  لىل.
 مبساعدة الوا مني بتعريب االأالم، باملال  و أا ر با يش    شأيع ن اثاالم. -4
 ها بدن وأدا د ن در  أأي  املصأساا االأالبيأ، ال  فدم هتا ال أب.      -5
 االأالم.

وةدددد حددددثين ر دددد   غددداين، انددده بددداب لشالددددة، أددد عأ  والد  بدددشر، و سدددعأ  والد  نددداك، 
  ول بدد بنا ده بدن ر دال  دارل املدته ، بمدا دول الوالد ب تيداا،  ار داا عدن املدته ، 
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 و لدددىل بدددداع(  ب يودددشم  والدة  بدددشرا واناثددداه،  دايدددأ  دوا هدددم، ةدددال الر دددد املتوددددك وحصدددد
 بال عد با ارادة الشالد.

و ين  برا هتا املريال ل يداب  ب ثدر  التعريدب واهلدايدأ بريد ، و بريدر بنهدا، ثريدك هدتا 
الر ددد اال غدداين، الددتي ) ييددن لدده ادد(ال بددن العلددم، وليندده بدداب بدد ودا بودددر ب دد  بددن الددتباال 

 وال طنأ،  خدم بته ه  تة الطريوأ.
ادددداب  الدددتي أددد ك  بدددرة، واب بددداب  و دددين عدددن ال يددداب اب هدددتا ال صدددد  ددد  ال صدددد 

 بالرا بن باب واحد.
ول ددد لددد وم االهتمدددام، بيدددد واحدددد بدددن البدددرين،  علناردددا  صدددلني، و ال  املوددددباا 

 والنتا ج والأ اب، يف بال ال صلني واحد.
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 اتاخذ أكبر قدر من األصدقاء

 
ال ن يدددأ بدددن  الصدددديك درع و ندددأ و ندددارت،  يلمدددا  يدددن اددد ابنا الدددتاه ني    الددد الد

 صدديد الكدددةاال، لدد م علدديهم ا تنددام ال ركددأ بددتلىل..  الصددداةاا  أددا  الت دداهم، والت دداهم 
 أا  التودم،  داب االنسداب   ا ) يت داهم بدع العددو، ال يدأبن بيددة، و  ا ) يت داهم بدع  د  

 العدو ال ميين بن التعاوب بعه.
أ ةام  ا و د بن نشاب بدالد و اا برة أألا احد نشاب جمل  البأ، عن رحلأ نيابي

االأالم    لندب، عن أ    دشد اليهدشد، يف  لدىل املدص ر ال،ملداين، دوب املسدلمني، علدى بريدرة 
املسدلمني وةلدأ اليهدشد   أ داب بدأب السد   يعدشد     ب لليهدشد  كددةاال هنداو، ميهددوب اجلددش 

علدشم  ب الصدديك يتدأثر هلم، بينما لي  للمسدلمني  كددةاال،  يدأهنم يعي دشب يف عدراال، وبدن امل
 بصديوه وال يتأثر بأنا  آ رين واب بانشا بتعددين.

وبددرة   ددرى أددألا ر ددد أياأدد( ب دد ة عددن أدد   بودداال االأددتعمار ال،يطدداين يف بريدد  
بددن ال الد،وةددد ا لددا طدد  بريطانيددا، وعددن أدد    يددنهم بددن االنوالب،واحلددال اب االنوددالب 

 ب هلدددم اكددددةاال بريددد ين يف بدددد الوطاعددداا، ممدددا  حيتدددال    بدددصهالا بريددد ة، ةدددال السددد   هدددش
يسددداعدهم علدددى ابوددداال ان سدددهم يف الددد الد، بدددريال هلدددم اكددددةاال يف اجلدددي  يعتمددددوب علددديهم يف 
بعددابالا السددالرت، وهلددم اكدددةاال يف السياأددأ يعتمدددوب علدديهم يف بودداال أياأددتهم يف الدد الد 

ال مث اهندم يصدادةشب احلد ب وهلم اكدةاال بن التذار، يعتمددوب علديهم يف جتارالم،وهيدتا.. ةد
احلابم، واحل ب    احلابم،    ا بو( الول يف احليم، باب ا صاهلم به ب ديال ب ودا هم. و  ا 
 دداال الريدداين    احليددم،  وددد ب لددشا أددل ا بوددا هم يف الدد الد، وهلددتا السدد   ن سدده يتمينددشب بددن 

 االنوالباا بىت اعروا بأب  دبأ ال الد   تا  ن لا بن  يديهم.
رة ثالريددددأ أددددألا انسددددانا   دددد ا يف بلددددد  أددددالب(، بدددداب برعدددداة يددددته شب    لندددددب، وبدددد

للعددالل،  ولددا: ملددا ا يددته  املرعددى    لندددب، دوب بددا أددشاها، وبددن املعددروه اب الطدد  يف 
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بعد  الدد الد اآل ددر  بريددر  ودددبا بددن الطدد  يف لندددب  ةددال السدد   هددش عالةدداا الصددداةأ بددني 
 احليشبأ وبني بريطانيا.

هددتة البريلددأ، ليعددره ادد ابنا ةيمددأ الصددداةأ بددع بتلددب اخصددياا الدد الد  وةددد  بددرا
ال ن يأ،  اب كداةتنا بعهم،   ا باندا كدداةأ واعيدأ  ن عندا يف اأدت ادة ادد،اا عدنهم، ويف  
بدددددددددبا   اهدددددددددم، ويف درال بعضدددددددددهم بددددددددد ع    ا عرعدددددددددنا    اعتددددددددددا هم، ويف   ددددددددديأ  بشرندددددددددا 

ب  يدددشب كدددداةأ واعيدددأ، ال كدددداةأ اأدددتعماريأ،  االةتصددداديأ...     ددد   لدددىل، ليدددن ب دددر  ا
 بصداةأ ال أرة بع اهلرة، و ال بانا الصداةأ جمل أ للم ابد، وبدعاة    االأتعمار.
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 االجتماعات

 
بدددن  هدددم بدددا يلددد م علدددى املسدددلمني يف الددد الد ال ن يدددأ، هدددش احلضدددشر يف اال تماعددداا 

لنسدددداال، والدارأددددني و دددد  الدارأددددني، الدينيددددأ،بن  دددد   ددددر  بددددني ال دددد اب وال دددديشخ،والر ال وا
وباحلضددددددشر يف ايددددددام اجلمعددددددأ لصددددددالة اجلماعددددددأ، ويف االعيدددددداد االأددددددالبيأ بددددددال طر والعددددددوى 
والغديرواملشلدددالن شي ال ددريب وامل عددا، ويف الش يدداا بش دداة الرأددشل وال هددراال واال مددأ الطدداهرين 

ادهر ربضداب امل ارو،وايدام  عليهم ا ضد الصدالة والسدالم ، ويف املناأد اا امأدالبيأ،بليا  
 عااشراال، ويشم الربعني لإلبام احلسني  عليه السالم .
  اب اال تماع دين وةشة وثوا أ و عاره ورة(.

بما اب الالدم عليهم، الس ر    احلج،وا  العت داا املودأدأ، يف املناأد اا، حسد  
 االأددتمرار يف التمسددىل الودددرة،  دداب هددتة االأدد ار مبن لددأ الشةددشد الروحدد( لالنسدداب،  د عدده   

 باملريد السابيأ.
وةد ةال  بالدأتشب  ال عيم ال،يطاين امل هشر،   ا اردمت اب  رأد، اةددابيم يف بدالد 

 امأالم،  ابنعشا احلج، وار عشا الورآب بن بني املسلمني.
وةدددال  أدددتالني  الددد عيم ال ددديشع( امل دددهشر  بعدددد  ب ا ددد،وة بدددأهنم ةتلدددشا املاليدددني بدددن 

، وااللددشه بددن العلمدداال  لددي  املهددم  ب  وتلددشا املسددلمني والعلمدداال، اب املهددم اب  وتلددشا املسددلمني
احلسني  عليه السالم  وبربالال   نه بدا دام احلسدني وبدربالال بش دشدين، ال  تم دى ال ديشعيأ ، 

  اب احلسني ي عا العلماال وادط اال وييشهنم، وبربالال جتمعهم و عطيهم الشةشد.
 تماعاا الدينيأ، بيد  لشاهنا وكشرها. الالدم  وشيأ اال 

 بما اب الالدم االأت ادة االنتا يأ بن اال تماعاا الدينيأ.
 بريال ميين:

 هع املال ل د امل اريع. -1
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وبدتر بددترة بصأسدأ دينيددأ يف اال تمداع بريددد  ب  يدشب هندداو  هعيدأ  ل ددد بندداال  -2
 بدرأأ  و بسذد  و حسينيأ.

 ينيأ.ون ر اليت  واملناا  الد -1
 و  ييد املص راا ال   ن ع املسلمني يف دنياهم وآ رالم. -4
واكددددددالرت  اا ال ددددددني بددددددني اال ددددددراد واجلماعدددددداا، وال ددددددعشب  يف اال تماعدددددداا  -5

 الي  ة،باحلج، بريال .
مث اب الدددالدم التهيدددص لال تماع،ووعدددع  ددددول لألعمدددال، حدددىت يعطدددى اال تمددداع مثدددرة 

تص شا، برورت  اال شة  و االةدام  و ح  الصاحل العدام  اليابد، بما  ب امتمعني     ب ي
وبددن ال  ددد يف ن سدده  لددىل،  ال ضددد لدده اب ينسددو  عددن اال تمدداع، بمددا  ب امتمعددني   ا 

 و دوا  يهم بن خباله هتة الص اا،  ال ضد هلم  ب ي اربشة يف ا تماعهم.
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17 
 الزواج

 
تدده    الدد الد ال ن يددأ، حددني   ا  يددن ال دداب بددن الدد وال يف بددالدة واأتصددواب دو 

الددتهاب اليهددا ل ددد الدراأددأ،  و العمددد، لدد م عليدده  ب يعمددد لددتلىل،  دداب الدد وال  بددر ث يعدد( 
لالنساب، وهش اأب بن اصوب احلياة، واالحتيدال اليده، يف بدد بدن ال داب وال تاة،باالحتيدال 

 حالني:   الل ا  والطعام واملاال، واالنساب التي ) يت ول ال اللش بن  حد 
اب حي دددل ن سددده ويي دددا  طل ددده اجلنسددد(، وبريدددد هدددتا االنسددداب البدددد و ب يصددداب  -1

بدددداملرض اجلسددددم(، واملددددرض الن سدددد(، ممددددا اللددددب  يدددده عودددددا ن سدددديأ،  دددداب الرواأدددد  املنشيددددأ،  
 بالرواأ  ال شليأ،   ا بويا يف اجلسم  ش     االه.

بدراض د بمدا  برنداة يف  ب ي رر ثاةته اجلنسيأ يف املشارد احملربأ، و لىل بعرض لأل -2
  صد أابك د.

وا  ) يددتمين ال دداب بددن الدد وال هندددا واأتصددواب دو تدده،  عليدده  ب يصددره ثاةتددده 
 اجلنسيأ بالطريك الصويح احمللد ديما  برناة يف  صد أابك د.

 و ين  رى  ب   ول ا ابنا بن  تياا ال الد ال ن يأ،  بر    بنطو(:
 ب  عدي  يف وأدك ال ي دأ االأدالبيأ د بعدد ر شعهدا   داب املدر ة ال ن يدأ ال  دتمين -1

    بالد ال ول د  اب  واليد وعاداا املسلمني، ال  ال م  واليد وعاداا    املسلمني.
التد ول بال تيداا ال ن يداا، يش د  بوداال ال تيداا االأدالبياا د بدتلىل العددد د  -2

 ملالحؤأ.بدوب ال وال، وهتة ب يلأ ال يستهاب  ا،   ا الحؤنا حك ا
 حنني ال تاة ال ن يأ    بلدها، دا ما، مما  عد العي  بعها ب يال وبتتبتباه. -1
بد  لىل بع الغد  بدن ار  دا  بعد  ال تيداا باالأدتخ اراا، ممدا ي ديد  طدرا   -4

على بياب بالد امأالم واأتوالهلا، وةد يوع ال اب  ريسأ هلتا االبر،  ييشب ةد هدم بالدة 
 بن حيا ال ي عر.
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مث اب علددى ال دداب الدددتي يريددد التددد ول بددن  تدداة ا ن يدددأ، اب يعلددم،اب التددد ول بددن  ددد  
اليتابيأ د بالشثنيأ وامللودة وع اد النار وال ور واا اههن د ال  شد يف ادريعأ االأدالم، اثالةدا، 

  ا ا  راد الت ول،    بالحؤأ  ب  يشب ال و أ بتابيأ.
 الدد الد ال ن يددأ ل ددد الدراأددأ  و العلددم،  ددالبر ابددا بالنسدد أ     تيا نددا املسددا راا   

 بريددر ااددياال، و دد   ب يعلمددن  ب التدد ول بددن  دد  املسددلماا ال  ددشد اددرعا، و  ا   و ددا 
 النيددارت باثددد، بغدد   دداله  دد  ا  رادا التدد ول،  عليهددا  ب  عمددد الأددالم ال دداب ال ندديب، 

    ا  ألم  اد هلا  ب  ت ول به، واهلل العاكم.
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18 
 المسلم في البالد الشيوعية

 
 ال الد ال ن يأ بلها    و يف بشهنا: 

 بالد اأتعماريأ. -1
 و عمد حيشباالا ال ترياك  تور املسلمني و طيم بالد امأالم. -2
 و هنا بصرة امل اأد ال الةيأ. -1
و هنددا  علددم ال دد اب  أددلشب  دداال بددن احليدداة السياأدديأ اال تماعيددأ وال الةيددأ  -4

  يأ و  ها، مما ينايف  ألشب امأالم يف احلياة.والريوا
 ولين فتلب ال الد ال يشعيأ بأبشر:

   د   هنا  ريب الناا أ على امحلاد، يف اب ع كشرة.
 ب د و علم ال  اب ب ا احلرياا، وامرهاب، و هدار برابأ امنساب.

 و نم( يف   هاهنم احلود وال غضاال    ابعد حد. -ل
 بد  لىل،  هنا  ن ر ا ياا الكطياد ال  اب التين يدته شب    وبامعا أ    -د

 لىل ال الد للدراأأ،  تنؤمهم يف بنؤماا اأتعماريأ، لي  الوصد بنهدا،  ال  ب جتعلهدم آلدأ 
بيدها لتوطيم دينهم و  الةهم، وبالدهم،   ا ر عشا     وثاهنم،  دا اأداب( براةدأ، بدن   

ر ال ددعشب  و  نصددار السددالم  و حماربددأ الر عيددأ ... د بيا وددأ االأددتعمار  و النضددال لتوريدد
    آ رة د.

 نه ال ادىل يف و دشب بدد  لدىل ليدن الدالدم اب يعدره ال د اب  ب  االأدتعمار  هدش  
بددد بددن الدد الد ال ددرةيأ والغربيددأ، واندده  دد    ريددر ال ددعشب  بددن ندد  بددال االأددتعمارين واب 

 ال يشعيأ ال رةيأ والر مساليأ الغربيأ..  السالم   منا هش يف امأالم واب  الر عيأ  ه(
واب املسدددلمني ا ا  رادوا  ددد   ن سدددهم و ددد  بالدهدددم، و ددد  ال  دددريأ اهدددع  دددالالدم  ب 

 يعملشا مر اع االأالم     العا).
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 وعلى هتا  الالدم على ا ابنا التين يته شب    ال الد ال يشعيأ:

م عنها بن  نؤمأ وةشانني، وال مييدن  ب يتوصنشا عد ال يار امللودة، وبا ينذ -1
  لىل بدراأأ  االأالم  ودراأأ  ال يشعيأ  ولش مبطالعأ بضع بت ، يف هتين ال أنني. 

 ب حي ؤدددددددشا يف  لدددددددىل الددددددد الد  ن سدددددددهم، عدددددددن االنددددددد ال  يف بتاهددددددداا اددددددد ياالم  -2
ب عمدالال االأتعماريأ، وعن االاراه    با ين رونه بن ال يار ال،اةأ،الب  علشا بن ال  ا

 ووأا د الأتعمارهم ل الد االأالم.
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19 
 معرفة نقاط الفساد والضعف

 
علدددى اددد ابنا الدددتين يدددته شب    الددد الد ال ن يدددأ ل دددد الدراأدددأ  و العمدددد،  ب يت عدددشا 
بيددابن الضددعب، ونوددا  ال سدداد واالحنددالل يف  لددىل الدد الد، و لددىل بوصددد جتندد  بالدهددم بددن 

، وبوصدددد  علهدددا وأددديلأ حل دددل بدددالد االأدددالم عدددن  سدددرب الشةدددشع يف بريلهدددا واالنسددديا   ليهدددا
 املستعمرين  ليها.

 د ب الدد الد الغربيددأ وال درةيأ، و هددني، الش دده الول هددش الش ده الناكددع، الددتي   دديله: 
الصدددناعأ والنؤدددام والنؤا دددأ، والش ددده الريددداين هدددش الش ددده الودددامت، الدددتي   ددديله اجلدددرا م وال سددداد 

 واالأتعمار.
  هني   اد  لىل  برين: ا ا عره ا ابنا الش 

الول د وةايددأ الدد الد االأددالبيأ بددن االندد ال     الش دده الريدداين ال  ددع، بددريال اب بددن ال 
يعددره ب اأددد  املددشا    رمبددا ي يرددد   ا ) ييددن بدد ودا باالميدداب د  ب  ددتح املددشا   يف الدد الد، 

نت دار املدرض، يش  ، هع برعى ال غداال يف بيداب واحدد، بينمدا عددم  دتح املدشا  ، يش د  ا
 مما ال يصبن بنه على ال ري اا.

 وةد ر يا  نا هتة الدعشة بن ثالب ال ساد وال هشاا يف بعد  الد الد امأدالبيأ، 
  يانشا يطال شب ب تح املشا    تة احلذأ امل عشبأ .

  با بن ر ى ال الد امل تشحأ  يها املشا  ، ور ى ويالالا، بن:
  ه.  بريرة  براض ال هري وبا  ا1 
   وبريرة اجلرا م ال   ن أ بن هتة املشا  .2 
   انت ار برض ال غاال والسوش  بالنس أ    ال ري اا.1 
   الدم العشا د وبريرة الطال  بن  راال  لىل.4 
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  بودداال ال تيدداا عددشان  يف ال يددشا، ل ددد ابت دداال ال دد اب بدداملتع الر يصددأ الدد  ال 5 
 وب  تح املشا   يف بالد االأالم.بسصوليأ وراالها. و.. وال بد و ب يوب د

 الرياين د وةايأ ال الد االأالبيأ بن االأتعمار.
 ود ث ا يف علم اال تمداع اب السد   الول لالأدتعمار،هش نؤدرة ال دعشب الضدعي أ 

    ال عشب الوشيأ، بنؤرة العؤمأ والر عأ،    ا حصد  لىل   عه  براب:
 يف السلشو والنهج.د حماباة ال الد الضعي أ لل الد الوشيأ 1
 د ربك ال عشب الضعي أ  ن سها بصالا وبعاهداا، بال عشب الوشيأ.2

وبتلىل حيصد االأتعمار   ا عره ال دع  الضدعيب، و ده الودشة، وو ده الضدعب يف 
ال عشب الوشيأ، )  نؤر  ليهدا بالعؤمدأ املطلودأ،  دال حيصدد االأدتعمار، بدريال  ب االنسداب   ا 

يأبله،  با   ا عره اب هتا الطعام يشرك املرض جتند   ناولده،  نؤر    ثعام اه( ر    ب
 وهيتا...
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20 
 نبذ التقليد األعمى

 
يودددددال،  ب ر دددددال، د دددددد يف االأدددددالم  ديددددددا وكدددددلى هاعدددددأ  لدددددب ابدددددام،  سدددددمع 
املددأبشبني، يوشلددشب بعددد انتهدداال امبددام بددن أددشرة  التشحيددد : بددتلىل اهلل ريب..  صددلى  اا بددرة 

وملا انتهى امبام بن الوراالة، ةال املأبشم  35 ر يا التي ييتب بالدين.. بع  بام ةر  أشرة  
 اجلديد: بتلىل اهلل ريب!!.

و اا برة باب ر د يسش  دابأ عليها محد بن امللح، و ل ه آ در يسدش  دابدأ عليهدا 
محد بن االأ نج، وكد الر د الول    ح رة باال،  د لها، بدابته لعلمه  ب امللح   ا لود( 

 اب و) يشرك عنا الدابأ،  ولدة الر د الرياين، و  ا بدابته  ر طم و سوك يف املداال، لب  املاال
 امأ نج محد باال بري ا مما  ضا الدابأ به!!.

اب بريد ا ابنا الدتين يه دشب    الد الد ال ن يدأ للدراأدأ  والعمدد، مث يولددوب  ول دىل، 
 بدوب وع( وبالحؤأ، هش بريد هتين الر لني املولدين.

بدددريال اب الددد الد ال ن يدددأ ثدددارا علدددى الينيسدددأ، لب الينيسدددأ باندددا جممشعدددأ  را دددأ، 
وباندا أددي ا بسددلطا علددى رةدداب العلمدداال  وامل يددرين، و) ييددن بددتلىل االأددالم،   ندده جممشعددأ 

 حوا ك، وهش الدين التي حرار ال عشب.
   دد  وامةطدداع بدداب يف الغددرب وال ددر  ع ددارة بددن اأددتيريار املددالو بددالرض، عددن الطددر 

امل دددروعأ، وبنؤابددده يدددتخم   دددراد ةال دددد بدددن ال دددع  و دددشع باليدددني بنددده، ولدددتا وعدددعشا  نؤمدددأ 
  امكالرت ال راع( .

و) ييددن بددتلىل االأددالم،  ددال  ودد  يف االأددالم، وال حيددك للمددالو  ب حيصددد الرض 
 راة.بن الطريك احلرام، وال  ب يعربد   ا اثرى، وال  ب يستريمر  هشد اآل رين باجل، وامب

       هتا بن البريلأ.

                                                           
 .1أشرة املاعشب آيأ/ - 35
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 على ا ابنا  ب ين توا التوليد العمى، ويويسشا بد ا(ال مبويا  العود واملنطك،  د  ا 
ر وة كدددالحا   دددتوا بددده، و ال ل ؤدددشة، واب اددديشا يف كدددالحه و سدددادة، وة دددشا حدددىت يت دددني هلدددم 

 البر   ب الشةشه عند ال  هأ    بن االةتوام يف  اهلليأ.
سدددصول بددن اهلل أددد وانه اب حي ددل اددد ابنا بددن االنددد ال ، ويأ ددت بأيدددديهم  و  دد ا..  امل

   الر عددأ والسددمش، وينوددت بددالد االأددالم، واملسددلمني، بددن با ددأ اادديال االأددتعمار، و علهددا 
 بالدا بستولأ  اا أيادة ور عأ وع ة، وبا  لىل على اهلل بع ي ، وهش املش ك املستعاب.
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