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 كلمة الناشر
 

 
 

و ايحيــوة بعــديو  طــورت و عقــدت ظــا اسنســون ًويــوً يبصــة عــن صــيمة أ ضــا لــيص م  ــ
شــيًوً  ئـــيًوً ل ـــي يعــيا ســـعيداً هـــوً  البـــوود وظــا هـــذا ايحلـــم يــراًو  ًويـــوً ويئـــما  ف ـــ   
نتيجــــة يــــو ياليــــا يــــن الظلــــم والبــــأن والعــــذار و  ــــم  ًــــة  ات أنونيــــة  ئــــعة  ــــروو ورا  

 ي وسبهو الئخصية على حسور اآلخرين.
طـرةد ذ  ببـد يـن لـونون حـوظم يـيظم ابيعـة العالـة  ولدولة ظوهرة ا تموعية  دعو هلـو الف

بـي األ ــراً ِف اعتمــس اسنســوند ولــد نئــهت هـذ  الظــوهرة علــى يــد األنبيــو  والرســا  صــلوات 
اهلل عليهم أمجعي( ين خاو الرسوبت السمووية اليت  وؤوا  ـو يـن لبـا اهلل  عـوىلد ظمـو لـوم 

ة اعتمـــس اسنســـون و و يهـــا الو هـــة الصـــصيصة مبمورســـة ًورهـــم ِف ليـــوً األنبيـــو  والرســـا 
والســليمة وبيــو   يظــيم ا تمــوعي يت ويــا لــوئم علــى أســون يــن ايحــ  والعــدو وا و ظــة علــى 

 وحدة البئرية ورعوية حقولهو و طوير َنوهو ِف يسورهو الصصيح.
ولـــد  ـــوىل عـــدً يـــن األنبيـــو   صـــلوات اهلل علـــيهم أمجعـــي( اسشـــرا  ا بوشـــر علـــى ظيـــون 

د وأيو نبييو د وسعى بعضهم ِف  هسيس الدولة ظموسى لدولة وذًار و ظداًو وسليمونا
 قــد اســتطوال وخــاو  ــةة ليوســية  ــداً يــن أن يتــوب  هــوً و هــًو األنبيــو  والرســا  حممــد

 صــلوات اهلل علــيهم أمجعــي( ِف  قيــ  يــو ظــونوا إلمــون بــا يــن ذلويــة أنظــ  وأاهــر ًولــة ِف 
نقطة عط  ِف  وريخ اسنسونيةد  سدت يبـوً  الدولـة الصـويحة دسـيداً  التوريخد ظونت حب  

 ظوياً وحقيقيوً.
ظــون إمــا ِف ايو ــا يعــو     ــولقر ن اعيــد الــذه أن لــا اهلل  عــوىل علــى رســولا ال ــر  

ــــا الضــــموئر  ــــو   تمــــس ذنســــون  ــــ   ي ايح ــــم وايح ويــــة الصــــويحة ويهــــد  سلويــــة ًولــــة وبي
 واألخاق والعقوو.
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مو حدً يعو   لك اعتمـس وروابطـا  يمـو بييـا وظـذلك روابـل الدولـة الصـويحة يـس سـوئر ظ
الــدوو وعالو ــو  ــود وربــل  لــك ظلــا بربــو  لــوه واحــد نيمــس ا تفــرق ويألــ  بــي األ ــ ا  
ويئـد امميــس ذىل يصـدر واحــد وذىل ح ويـة واحــدة واىل  هــة واحـدة و لــك هـو الــدين ظمــو 

 ستمد ييا شريعتهو ولوانييهود و  يسمح للمسلمي بإلوية ح ـم ريـ  هو ِف حقيقتا عيد اهلل 
ااَوراْه ِفيهااا ُهااد   ْونُااور  ح ــم اهلل  عــوىل ألن  لــك يعــد ظفــراً. لــوو ســبصونا:  ِإنَّااا أْنَاْلَلنْااا التاَّ

َْ هاااُدوا ْوالرَّبَّااانِي وْن ْواْ حَ  َْ ْأَسااْلُموا لِلَّااِسي ََ  ْيَحُكااُم ِبْهااا النَِّبي ااوْن الَّااِسي باااُر ِبْمااا اَسااُتَحِ ُِوا ِماا
ْشاَوِن ْوش ْتَشاتْاُروا ِبييااِتي ًْْمناا  ْقِلايال   ََ ْشاُوا النَّااْس ْوا َْ ِكتاِب اهلِل وْكانُوا ْعْلَيِه ُشْهداْء فْاال ْت

ََ ْلَم ْيَحُكَم ِبما أْنَاْلْل اهللُ فُْأولِئْك ُهُم اَلكاِفُرونْ  ْوْم
(5) . 

 إ ــم بـا لــد خســر الــدنيو واآلخــرةد ألن اهلل  عــوىل  ولـذه يــر ك ح ــم اهلل وب يقيمــا وب
ا ـــدبر هلـــذا اسنســـون وال ـــون وهـــو العـــو  مب يونو ـــاد لـــد ار ضـــى ح مـــو وشـــريعة سًارة العبـــوً 
والباًد  ئريعة اهلل وح ما ليست خيوراً حىت خيتور  اسنسون أو ير ضا بـا هـي حـتم ولضـو  

ٍَ ْوش ُمَؤِمْنٍة ِإذا ْقْضى اهللُ ْوْرُساولُُه ْأَمارا  ْأَن ْيُكاوْن ْوما كاْن ِلُمؤَ ب بديا عياد لوو  عـوىل:  ِم
ََ يْاَعِص اهلْل ْوْرُسوْلُه فْاْقَد ْضلَّ ْضالش  ُمِبينا   ََ ْأَمرِِهَم ْوْم يْاْرُه ِم ِْ ْلُهُم اَل

(2). 
ذن ال ــو ر بقــواني اهلل ظــو  ليفســا ولمــ  د ألن الــذه ب يــأين بــوهلل يقــوم بهعمــوو يظلــم 

يهـــو نفســـا أوبً ه  تمعـــا ثونيـــوً و لـــك نتيجـــة عـــدم ذ ونـــا بـــوهلل وبـــوليوم اآلخـــر حيـــة  ر ـــس  
اخلائ   يا ذىل اهلل للصسور ليج ه ظًا مبـو عمـاد لـذا  ولـذه ب إ ـم مبـو أنـ و اهلل ويعـرض 

ََ ْلَم ْيَحُكَم ِبما أْنَاْلْل اهللُ فُْأولِئْك ُهُم اعيا يُعد ظو وًد لوو  عوىل:  َّاِلُمونْ ْوْم ل
(1). 

ومثـة شـي   خــر يئـ  ذليــا القـر ن ايح ــيم وهـو أن نتيجــة الظلـم هــي الفسـ  وأن الــذه ب 
ََ ْلَم إ م بولئريعة وب يعما  و ويعرض عيهو هو  وس  بيص القر ن اعيد لوو  عوىل:  ْوْم

ْيَحُكَم ِبما أْنَاْلْل اهللُ فُْأولِئْك ُهُم اَل اِسُقونْ 
(4). 

ابل بي هذ  ايحقوئ  اللا:: ال فر والظلم والفس  يدليو على حتمية الـتا م ذن هذا الة 
والةابل الوثي  بي ًين اهلل وايح مد وهذ  ايحتمية بي الدين وايح م ذَنو  يئه ين أن يو أن لا 
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اهلل  عوىل هو خ  ممو يصيعا البئر ألنفسهم ين ييوهج وأنظمة وشرائسد و لك ألهنـم ب علـم 
يصلح أنفسهم ِف الدنيو  ضاً عن اآلخرة وهذا يو ًلـت عليـا التجـورر البئـرية وأثبتـا  هلم مبو

الوالــس يــن  ســوً وخــوا  األنظمــة الــيت ابقهــو اسنســون علــى يــر التــوريخ ويــو  ــرت علــيهم يــن 
ََ ِذَكاِرف فْاَّنَّ لْاُه ْمِعيْشاة  ْضاَنكا  ْوْنَحُشاُرهُ ويات ويآسيد لوو  عوىل:  ََ ْأَعْرْض ْعا يْااَوْم  ْوْم

قااْل ْكااسِلْك أْتْاَتااْك  قااْل ْرب  لِااْم ْحْشاَرتِْني ْأَعمااى ْوقْااَد ُكَناُا ْبِ اايرا   اَلِقياْماِة ْأَعمااى 
ََ ِبييااِت رْب اِه  آياتُنا فْاْنِسيْتها وْْكسِلْك اَليْاَوْم تُاَنسى  َْ ْولْاَم يُااَؤِم ََ ْأَساْر وْْكاسِلْك ْنَجاِلف ْما

ْرِه ْأْشد  ْوأْ  َِ َبقىْوْلْعساُب اآل
(9). 

هذا ين نوحية ويـن نوحيـة أخـرإ  ـإن ايح ـم مبـو أنـ و اهلل هـو ذلـرار بهلوهيـة وحوظميـة اهلل 
  عوىل ونفي مميس األلوهيوت وايحوظميوت األخرإ اليت ب متت ذليا بصلة.

ذن التطور ايحوصا ِف ايحيـوة ِف ظـا هـذا ا ـيهج اسهلـي ب يعـة  و ـوة ايحيـوة أو ذ ولـا هلـو 
 أن ابيعــة ا ــيهج الــذه رلــا اهلل للبئــر إتــوه علــى ظــا اسي ونيــوت ولــا القوبليــة ول ــن يعــة

علــى اســتيعور هــذا التطــور بــا خــروب علــى أصــا أو  ــرالد وأن ظــا  طــور سيصصــا ِف ايحيــوة  
ظون حمسوبوً لا حسوبا ين لبا اهلل  عوىلد ألنا ع و ا   ي ن ليخفى عليا شي  وهو العـو  

يدال اليون حيورإ ب يهتدون سبيًاد بـا لـد أظمـا هلـم الـدين وار ضـو  مبو ظون وسي وند أو ل
 هلم يس علما مبو ستقس ين  طورات  رب  ايحو ة ذىل أن ي ون للئرال ايحيي  رأيا  يهو.

اَليْااااَوْم ْأَكْمَلاااُا ْلُكاااَم ِدياااْنُكَم ْوأَْتْمَماااُا ْعلْاااَيُكَم نَِعْمتِاااي ْوْرِضااايُا ْلُكاااُم لـــوو  عـــوىل: 
ينا  اإِلَسالْم دِ 

(6). 
لقد  رظت م على ا جة البيضو  ليلهـو ظيهورهـو ب ي يـع بعـدهو ذب : »ولوو رسوو اهلل 

 .(7)«هولك
ذن هــذا يئــعرنو بــهن الــدين اسســايي لــوًر علــى يعومــة يئــوظا ايحيــوة ِف ظو ــة  وانبهــو 
ــــة وابلتصــــوًية  وِف أه لــــرن ظونــــت يــــس يــــو يطــــرأ عليهــــو يــــن  وســــس ِف العالــــوت اب تموعي

السيوســية وري هــو ويــو يوا ــا اسنســون يــن يئــوظا نتيجــة لــذلكد و لــك  ــمن األاــر ايحيــة و 
للــدين والــيت متللــا أح ــوم اسســام ا يصــوك عليهــو ِف ال تــور والســية الئــريفة بوس ــو ة ذىل 

                                                           
 .114ـ114سورة اا:  (5 
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ابيعـــة ا رحلـــة ِف ظـــا  يـــون وي ـــوند حيـــة أعطـــى اس ـــو ة ذىل العلمـــو  الفقهـــو  ِف اســـتيبو  
وحــىت ا سـوئا ا سـتصدثة و لــك بـولر وال ذىل ال تـور والســية الئـريفة علــى األح ـوم الئـرعية 

  فصيا يبصو: ِف حملا.
لقـــد عـــوا هـــذا ا و ـــوال لوحـــة اسيـــوم الراحـــا  يـــة اهلل العظمـــى الســـيد حممـــد ايحســـية 
الئ ا ه  أعلى اهلل يقويا( بإسهورد   تب ِف أظلر ين  وو يو صوً رأه اسسام والئرال 

ســـهلة ايح ـــم والدولـــة   تـــب ِف يوســـوعة الفقـــا الـــيت بلمـــت يوئـــة وســـتي  لـــداً: ايحييـــ  ِف ي
 الدولة اسسايية( و السيوسة( و ايح م ِف اسسام( وظذلك  ابلتصوً( وري هود و و  هذا 

ليتيــووو يو ــوال ذي ونيــة  طبيــ  )حكاام اإلسااالم.. مبااادئ قيامااه، ماهيتااه، أهدافااه( ال تـور 
يفيــة بيــو  اعتمــس اسســايي واسنســون الســليم القــوئم علــى أســون ح ــم اسســام ِف ايحيــوة وظ

 ين الئرال ايحيي  بهسلور بسيل ب عقيد  يا.
ويأسســة اعتــ  ذ   قــوم بطبــس ونئــر هــذا ال تــور مبيوســبة الــذظرإ الســيوية األوىل لرحيــا 

يـ  هلـم السـبياد لوحة اسيوم الئ ا ه  أعلى اهلل يقويا(  هيا ين اهلل أن ييفس با العويلي وي
 وأن  ن على اسيوم الراحا بو مفرة والر وان وعلو الدر وت ذنا ليس  يب.

 وايحمد هلل أوبً و خراً.
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
   51/  9595بيروت لبنان  ص.ب: 
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 المقدمة
 

 
 

 ن.ايحمد هلل رر العو يد والصاة والسام على حممد و لا الطيبي الطوهري
يــن الضــروره علــى ظــا أحــد أن يهــتم سلويــة ح ــم اسســام ِف الــباًد و طبيــ  القــونون 
اسســايي ِف لتلــ  شــعب ايحيــوةد حــىت   ــون الســيوًة ل لمــة اهلل الــيت هــي العليــود و  ــون 

واألئمـة  الدولة للمسلميد وي ون ا يهوب ييهوب الديند والطريقة اريقة الرسـوو األعظـم 
 .الطوهرين
يسلك  بوئيو األولي الذين نعموا بولسعوًة والر و  وايحريةد هو الصصيحد وظـون  لـك  إن 

اهلل : »ين  ـراا  العمـا بدسـتور القـر ن ا بـيد وعلييـو ا بـوال  لـكد لـوو أيـ  ا ـأييي علـي 
 .(8)«اهلل ِف القر ند ب يسبق م بولعما با ري ظم

الــبعكد  و ـس أيويــا عايــوت  ومبـو أن ح ــم اسسـامد اظتيفــا شـي  يــن الممــوض لـدإ
اســتفهومد و هــا اريــ  ليويــاد و  يعــر  اهلــد  ييــاد  ابــد يــن أن نقــوم بئــي  يــن الئــر  

 واسيضو د ليعر :
 أوًب: يو ا راً حب م اسسامد ويو هي يبوًؤ ؟.

 وثونيوً: يو هو اري  الوصوو ذىل ح م اسسام و يفيذ  ِف الباً؟.
 نتوخو  ين ذلوية ح م اسسام؟.وثوللوً: يو هو اهلد  الذه 

 واهلل ا و   ا ستعون.
 ها 5185كربالء المقدسة /                                  

 محمد بَ المهدف الحسيني الشيرازف                                 

                                                           
  و  ربا ابن يلجم  لعيا اهلل(. للصسن وايحسي  وين وصية لا  44هنج الباريةد الرسوئا: ب (8 
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 تعريف حكم اإلسالم
 

 هو:  عري  ايح م اسسايي وبيون ا راً حب م اسسام.ا و وال األوو 
 والا م أن نعر  أن ايحوظمية ا طلقة ِف ال ون هلل  عوىلد ب ا لسمي ايحوظمية:

 أل : الت وييية 
 ر: التئريعية.

 الحكومة التكوينية
ألــ : ايحوظميــة الت ويييــةد مبعــس أن اهلل ســبصونا هــو الــذه خلــ  ال ــون الوســيسد مبــو  يــا 
ين الذرة ذىل اعرةد و  يئورظا أحـد ِف  لـكد وهـو ا سـ ا لل ـوند وهـو ا صـلح  ـو يطـرأ عليـا 
د وهـــو ا هـــيمند وأخـــ اً هـــو الـــذه يفـــة ال ـــوند  ـــا يبقـــى ذب و هـــا  يـــن اخللـــاد وهـــو ا ـــرما

 ال ر د  ول ون حدوثوً وبقوً  و يوً  ييا  عوىل ًون ري  .
 مَ إله غير اهلل؟
 ي عم أن ري  اهلل  عوىل خل  ال وند أو اشةك ِف خل  ال ون؟وها هيوك أحد 

  من هو  ا ري  اهلل يو  رإ؟.
 : ها هو الئي  بيفسا؟.1

ظــهن يقــوو: ذن القمــر هــو الــذه خلــ  القمــرد وا ــو  هــو الــذه خلــ  ا ــو د وايحمــوم هــو 
 الذه خل  ايحموم!.

ونفــي صــر د والعـــدم وهــذا ب يُعقــا وب يقولــا عولــاد  ولئــي  لبـــا و ــًو  عــدم حمــك 
 واليفيد ب يتم يون ين خل  شي  أبداً.

 : ها أن اخلول  للئي  هو الطبيعة؟1
 ظهن يقوو: ذن الطبيعة هي اليت خلقت القمر وا و  وايحموم!.
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 وهذا ب   ند وب يقولا ذب ري  ا لتفت.
 ذ  ليو أن نتسو و: يو هي الطبيعة اليت  قولون: ذهنو اخلولقة لألشيو ؟ 

 هي اليور واهلوا  والضيو  والئمس وا و  واليجوم والةارد ويو أشبا؟ ها
  إ ا للتم: نعم.

لليو: وها هذ  األشيو   عقا أو  ئعر أو  درك أو  علم و عـر ؟ حـىت  ـتم ن يـن خلـ  
 هذا ال ون الفسيحد مبو  يا ين ايحيوان واسنسون ا درك  ه الئعور العولا؟.

 طبيعة: اليور واهلوا  والضيو  و...؟.ه.. ين  ا الذه خل  نفس ال
 وذن للتم: ذن الطبيعة هي القوة ا س ة لل ون..

 لليو: يو يصدر  لك القوة؟
 وين أو دهو؟

 وأين هي؟
 وظي  هي؟

 وها هي  عقا و ئعر و درك؟.
 لم يب  ذب أن نقوو: ذن اخلول  لل ون وا س ا  و  يـا وا ـرما لـا وا فـة لـا ـ ِف ا سـتقبا ـ 

 هو  اهلل العليم القديرد السميس البص د ا درك ايحيد ا رم ا ريد(.
اُرُه  ْلْقَد ْأَرْسَلْنا نُوحا  ِإْلى قْاَوِمِه فْاْقاْل يْالوو  عـوىل:  ََ ِإْلٍه ْغياَ قْاَوِم اَعُبُدوا اهلْل ْما ْلُكَم ِم

ِِيمٍ  َُ ْعْلَيُكَم ْعْساْب يْاَوٍم ْع ا َْ ِإن ي ْأ
(5). 

اُهَم ُهودا  قْاْل يْاولوو سبصونا:  َْ اُرُه  ْوِإْلى ْعاٍد ْأ ََ ِإلْاٍه ْغياَ قْااَوِم اَعبُاُدوا اهلْل ْماا ْلُكاَم ِما
ْأْفالْ تْاتاَُّقونْ 

(50). 
اُهَم ْصاِلحا  قْاْل يْاولوو  عوىل:  َْ اُرُه  ْوِإْلى ًُْموْد ْأ ََ ِإلْاٍه ْغياَ قْاَوِم اَعُبُدوا اهلْل ْماا ْلُكاَم ِما
نْااا ََ رْب ُكاااَم ْهاااِسِه نْاقْاااُة اهلِل ْلُكاااَم آيْاااة  فْاااْسُروْها تَْأُكاااَل ِفاااي ْأَرِض اهلِل ْوشْ قْاااَد ْءااااءَتُكَم بْايا  ة  ِمااا

َُسُْكَم ْعْساب  أْلِيم   ْتْمس وْها ِبُسوٍء فْاْيَأ
(55). 

                                                           
 .59سورة األعرا :  (9 
 .35سورة األعرا :  (10 
 .43سورة األعرا :  (11 
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اااُهَم ُشااْعَيبا  قْاااْل يْاااولــوو ســبصونا:  َْ َْ ْأ ََ ِإلْااهٍ  ْوِإلْااى ْمااَدْي  قْاااَوِم اَعبُااُدوا اهلْل ْمااا ْلُكااَم ِماا
ُساوا النَّااْس ْأَشاْياءُهَم وْ  ْْ ََ رْب ُكَم فْْأَوُفوا اَلْكَيْل ْواَلِمياْلاْن ْوشْ تْاَب ُرُه ْقَد ْءاءَتُكَم بْايا ْنة  ِم شْ ْغياَ

 َْ ر  ْلُكَم ِإَن ُكَنُتَم ُمَؤِمِني ياَ َْ تُاَ ِسُدوا ِفي ا َرِض بْاَعْد ِإَصاْلِحْها ْذِلُكَم 
(52). 

اُهَم ُهودا  قْاْل يْاْوِإْلى ْعاٍد ولوو  عوىل:  َْ اُرُه ِإَن  ْأ ََ ِإلْاٍه ْغياَ قْاَوِم اَعُبُدوا اهلْل ْما ْلُكاَم ِما
أْنَاُتَم ِإشْ ُمَ تْاُرونْ 

(51). 
اااُهَم ْصاااِلحا  قْاااْل يْاااولــوو ســبصونا:  َْ ََ ِإلْااٍه  ْوِإلْااى ًُْمااوْد ْأ قْاااَوِم اَعبُااُدوا اهلْل ْمااا ْلُكااَم ِماا

 َْ ااُرُه ُهااْو أَْنْشااْأُكَم ِماا ا َرِض ْواَسااتْاَعْمرُْكَم ِفيْهااا فْاَسااتْاَوِ ُروُه ًُاامَّ ُتوبُااوا ِإلَْيااِه ِإنَّ رْب ااي ْقرِياا   ْغياَ
ُمِجي   

(54). 
اُهَم ُشْعَيبا  قْاْل يْااولوو  عوىل:  َْ َْ ْأ اُرُه  ْوِإْلى ْمَدْي ََ ِإلْاٍه ْغياَ قْااَوِم اَعبُاُدوا اهلْل ْماا ْلُكاَم ِما

ُقُ ااااوا اَلِمَكيْاااااْل ْوالَ  َُ ْعلْااااَيُكَم ْعااااْساْب يْاااااَوٍم ْوشْ تْاناَ ااااا َْ َيااااٍر ْوِإن ااااي ْأ ْْ ِميااااْلاْن ِإن ااااي ْأرْاُكااااَم ِب
ُمِحيطٍ 

(59). 
ََ ِإلْاٍه  ْوْلْقَد ْأَرْسَلْنا نُوحا  ِإْلى قْاَوِمِه فْاْقاْل يْاولوو سـبصونا:  قْاَوِم اَعُبُدوا اهلْل ْماا ْلُكاَم ِما
ُرُه ْأْفالْ تْاتاَُّقونْ  ْغياَ

(56). 
ااُرُه ْأفْااالْ فْأْ ولــوو  عــوىل:  ََ ِإلْااٍه ْغياَ ُهَم ْأِن اَعبُااُدوا اهلْل ْمااا ْلُكااَم ِماا َرْسااَلْنا ِفاايِهَم ْرُسااوش  ِمااناَ

تْاتاَُّقونْ 
(57). 

ََ ِإلْاه  ولوو سـبصونا:  ُقَل ْأرْأْيَاُتَم ِإَن ْءْعْل اهللُ ْعْلَيُكُم اللََّيْل ْسَرْمدا  ِإْلى يْااَوِم اَلِقْياْماِة ْما
ُر اهلِل يَْأتِيُكمَ  ِبِضْياٍء ْأْفالْ ْتَسْمُعونْ  ْغياَ

(58) . 
ََ ِإلْاه  ولوو  عوىل:  ُقَل ْأرْأْيَااُتَم ِإَن ْءْعاْل اهللُ ْعلْاَيُكُم الناَّْهااْر ْساَرْمدا  ِإلْاى يْااَوِم اَلِقْياْماِة ْما

                                                           
 .85سورة األعرا :  (11 
 13)  :  .50سورة هًو
 14)  :  .31سورة هًو
 15)  :  .84سورة هًو
 .13سورة ا أييون:  (13 
 .31سورة ا أييون:  (14 
 .41سورة القصص:  (18 
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ُر اهلِل يَْأتِيُكَم بِْلَيٍل ْتَسُكُنوْن ِفيِه ْأْفالْ تُاَبِ ُرونْ  ْغياَ
(55). 

ََ قُااَل ْأرْ ولـوو سـبصونا:  ااْتْم ْعلْاى قُالُااوِبُكَم ْماا َْ ااْس اهللُ ْسااَمْعُكَم ْوأَْبْ اارُْكَم ْو َْ أْيَااُتَم ِإَن ْأ
َُ اآلْيْاِت ًُمَّ ُهَم ْيَ ِدُفونْ  ُر اهلِل يَْأتِيُكَم ِبِه اَنَُِر ْكَيْف ُنْ ر  ِإْله  ْغياَ

(20). 
 مَ َلق اهلل؟

 يبقى سأاو واحدد وهو:  من ـ يو  رإ ـ خل  اهلل؟
ن اهلل ب خـــول  لـــاد ألنـــا ريـــة بذا ـــاد  ـــإن الئـــي  ذيـــو  مم ـــن( أو  وا ـــب(د وامـــوار: ذ

وا م ن إتوب ذىل اخلول د أيو الوا ب  هو أ يل أبدهد   ي ن يعدويوً ِف حوو ين األحواو 
 حىت إتوب ذىل ا و دد و  ي ن نفيوً حىت إتوب ذىل ا لبت.

 أزمة ا مور طرا  بيده
  حسب ذراً ا ع و اد وهذ  هي ايح وية الت وييية.ظا شي  ِف هذا ال ون يس َّ 

ااان  فْاْقاااْل ْلْهااا ْولِااوَرِض ِاَوِتيْااا ْطَوعااا  ْأَو  لــوو  عــوىل:  َْ ااْماِء ْوِهااْي ُد ًُاامَّ اَسااتْاْو  ِإلْااى السَّ
 َْ نْااا طْاااوِِعي َِ ْوْأَوْحااى ِفااي ُكاا ْكَرهااا  قْالْتْااا أْتْاياَ َْ ْسااْمْواٍت ِفااي يْاااَوْمَي ََّ ْسااَب ل  ْسااْماٍء فْاْقْضاااُه

نَاْيا ِبْمْ ابِيْح ْوِحَ ِا  ْذِلْك تْاَقِديُر اَلْعلِيِل اَلْعِليمِ  ْأَمْرْها ْوزْياَّنَّا السَّْماء الد 
(25). 

ََ ْشااَيٍء ِإشْ ولــوو ســبصونا:  ََّ ْوِإَن ِماا ََ ِفاايِه َُ ْوا َرُض ْوْماا ااَب ااْماْواُت السَّ ُتْسااب ُح لْااُه السَّ
 ََ شْ تْاَ ْقُهوْن ْتَسِبيْحُهَم ِإنَُّه ْكاْن ْحِليما  ْغُ ورا  ُيْسب ُح ِبْحَمِدِه ْوْلِك

(22). 
حــىت اسنســـون بولــذاتد  إنـــا يســ ا ِف أيـــور  الت ويييــة حســـب ذراًة اهلل  عــوىلد  مجـــي  
اسنســون ذىل ايحيــوةد ويو ــاد ولــون بئــر ا ويواهبــا الفطريــةد وعمــا أعضــوئا الداخليــة يــن للــب 

مد وش لا ايحسن أ و القبيحد و... ظلهو حسب ذراًة اهلل الت ويييـة وحـد د لـيس وظبد ورئة ًو
لـيفس اسنسـون وب لمـ   يدخليـة ِف هـذ  األيـور ذب نـوًراًد وِف اليـوًر أيضـوً ي ـون مبئـيًة اهلل 

  عوىل وحسب لونون األسبور وا سببوت الذه  علا البوره ع و ا.
  عوىلد  يتم ن يـن أن يممـك نعم لإلنسون  ذراًة( و أ ه ة حرظة( و و بيد د بإ ن اهلل

                                                           
 .41سورة القصص:  (19 
 .43سورة األنعوم:  (10 
 .11ـ11سورة  صلت:  (11 
 .44سورة اسسرا :  (11 
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عيييــــا أو يفتصهمــــود يهظــــا أو  ســــكد  ئــــي ذىل يقصــــد  أو يقــــ د ي تــــب أو ب ي تــــبد 
 يت لم أو يس تد خيدم أو يهدمد يتعلم أو يبقى  وهًاد يفعا اخل  أو الئرد وه ذا.

ولـــد أعطـــى اهلل  عـــوىل هـــذ  اسراًة وحمـــا  يفيـــذهود لإلنســـوند ليمتصيـــا: هـــا يســـتقيم أم 
 يصر ؟ي

 ها يطيس أم يعصي؟
 ها  تلا أم خيول ؟ 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا  وإما ك ورا  لوو  عوىل: 
(21). 

وهديناه النجديَولوو سبصونا: 
(24). 

ه ذن هذ  اسراًة وهذ  اسي ونيوت اليت و عت ِف يد اسنسوند ذَنو هي  ت رلوبـة اهلل 
م محاايطواهلل مااَ وراوهااوحمواــة بإراً ــا ســبصونا: 

 لــيس لإلنســون ذب ايحرظــة ِف ًائــرة  (29)
صم ة  داًد وليس لا ابستقاو ذب بقدر  ًيا  داً ـ ذن صح التعب  ـ واأليور ظلهو بيد اهلل 

 سبصوناد وهو يسبب األسبور.
ذن اهلل ع و ا خل  اسنسون لتوراً ِف ًائرة الفعا والةكد وإوسبا ِف الدنيو واآلخرة على 

إن أحساااانتم أحساااانتم  ن سااااكم وإن أسااااأتم خــــ د أو يقــــة  يــــن شــــر  يــــو يعمــــا يــــن
فلها

(26). 
 الحكومة التشريعية

ر: ايحوظميــة التئــريعيةد مبعــس أن اهلل ســبصونا الــذه خلــ  ال ــون واسنســوند لــرار لــواني 
وأنظمةد وهنج سبيا اخل  والصا د و عا للبئر ًسو   وأح ويوًد ِف لتل  شعب ايحيوةد 

ون اسنســـون يـــن لبـــا وبً ـــا ذىل بعـــد ممو ـــاد بمـــرض أن يســـعد اسنســـون ِف ايحيـــوةد ومجيـــس شـــأ 
 وأل ا أن يعيا ِف ر و  وأين وسام.

ََ لْااَم ْيَحُكااَم ِبْمااا أْنَاااْلْل اهللُ والتئــريس هلل ســبصونا و عــوىل ًون ريــ  د لــوو ع و ــا:  ْوْماا

                                                           
 .3اسنسون: سورة  (13 
 .10سورة البلد:  (14 
 .10سورة الربوب:  (15 
 .4سورة اسسرا :  (13 
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فُْأولِْئْك ُهُم اَلْكاِفُرونْ 
(27). 

ََ ْلمَ ولوو  عوىل:  َّاِلُمونْ  ْوْم ْيَحُكَم ِبْما أْنَاْلْل اهللُ فُْأولِْئْك ُهُم ال
(28). 

ََ ْلَم ْيَحُكَم ِبْما أْنَاْلْل اهللُ فُْأولِْئْك ُهُم اَلْ اِسُقونْ ولوو سبصونا:  ْوْم
(25). 

 آَر صيوة في القانون اإللهي
لئـــ اد وهـــذا القـــونون اسهلـــيد ظونـــت لـــا صـــيع لتلفـــةد يتصـــدة ِف امـــوهرد لتلفـــة ِف ا

ذىل أممهــمد حــىت  ــو ت الصــيمة األخــ ةد ا ائمــة  يائمــة ل ــا  يــوند  ــو ت  ــو األنبيــو 
للبئــر ِف لتلــ  يراحــا ايحيــوةد ا ســويرة للــ ين و طــور  ذىل األبــدد ِف لولــب  اسســام( الــذه 

 . و  با سيدنو ونبييو حمماد بن عبد اهلل 
اااْر اإِلَساااالْ لـــوو  عـــوىل:  ََ يْاَبتْاااِ  ْغياَ َْ ْوْمااا اااْرِه ِمااا َِ ََ يُاَقبْاااْل ِمَناااُه ْوُهاااْو ِفاااي اآْل ِم ِديناااا  فْالْااا

 َْ اِسرِي ْْ اَل
(10). 

اَليْاااَوْم ْأَكْمَلااُا ْلُكااَم ِديااْنُكَم ْوأَْتْمَمااُا ْعلْااَيُكَم نَِعْمتِااي ْوْرِضاايُا ْلُكااُم ولــوو ســبصونا: 
اإِلَساْلْم ِدينا  

(15). 
 

 شمولية القانون اإلسالمي
 يي على:ولد اشتما القونون اسسا

: بيون ايحقوئ  ال ونيةد يـن ا بـدأ وا عـوًد وامـرب وابختيـورد والرسـولة والرسـاد واخلا ـة 1
 واسيويةد وامية واليورد والسعوًة والئقو .

 : بيون األخاق واآلًارد وصا  الفًر واعتمسد وييوهج الرو  وامسد.1
 اسنسون أيوم خولقا العظيم.: بيون العبوًة والطوعةد واخلضوال وابيتلوود وعما 3
: بيــــون يــــو إتو ــــا اسنســــون ِف عالو ــــا اب تموعيــــةد يــــن ييــــوهج السيوســــةد وشــــأون 4

                                                           
 .44سورة ا وئدة:  (14 
 .45سورة ا وئدة:  (18 
 .44سورة ا وئدة:  (19 
 .85سورة  و عمران:  (30 
 .3سورة ا وئدة:  (31 
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سو   اب تموالد وأنظمة الةبيةد وري هود مبو  يهو ين الئعب ا ختلفـةد ظـوميا  ابلتصوًد ًو
لــة وا تــو رةد و...د واأليــند والقضــو  واس تــو د وايحــدًو وا واريــةد والي ــو  والطــاقد وا عوي

 وبيون ا لا ييهو وا رامد وا  رو  وا ستصب.
 

 ا نِمة الجوهرية والكلية
 ولد اشتما هذا القونون اسهليد ا ر بل بولعما واليظوم على نوعي ين األنظمة:

األنظمة اموهريةد اليت ب  تم  وب  تبدود وب تصوو وب  تطـورد ألهنـو هـي ـ ًون ا ول: 
 هو ـ صويحة للبئرد ويو بة للصيوة السعيدةد يلا: سوا

  لونون العبوًة(.
 و لونون حرية الظلم والمصب واخليونة ويو أشبا(.

 و لونون ايحقوق ا ولية الذه ييعا الفق  ويقوام اعتمس با(.
 و لونون األخاق الفو لةد ظولصدق والئهوية(.

 ظوخلمر والقمور(.و لونون حرية األيور ا ضرة بوليفس أو امسد  
األنظمــة ال ليــةد الــيت  صــلح لانطبــوق علــى يتطلبــوت اليــومد و واظــب  طــورات الثاااني: 
 ال يند يلا:

 لونون ايحرية( ا يطب  ِف يوم يو على حرية السفر ـ يلًا ـ براً وحبراًد وا يطب  ِف هـذا اليـوم 
 على حرية السفر براً وحبراً و واً.
 يطب  ِف يوم يو على ح  التصج  وحيو ة ا بوحـوتد وا يطبـ  و لونون يراعوة ايحقوق( ا

 ِف هذا اليوم بوس و ة ذىل  لكد على ح  الطبس واليئرد وح  التسجيا وابخةاال.
و لونون ذبوحة الطيبوت( ا يطب  ِف يوم يو على اللصم واألر  والسمن والس رد وا يطبـ  

 وو والطموام والبطواو.ِف هذا اليوم بوس و ة ذىل  لكد على الرب ق
و لـــونون حريـــة ا ســـ رات والقمـــور وا ضـــرات( ا يطبـــ  ِف يـــوم يـــو علـــى اخلمـــر واب يـــون 
والئـــــــطرنجد وا يطبـــــــ  ِف هـــــــذا اليـــــــوم بوس ـــــــو ة ذىل  لـــــــكد علـــــــى  ال ييـــــــوك( و اهلـــــــروئي( 

 و الدويية(.
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 الحاكمية هلل علوءل
 ولتل  شأون الفًر واعتمس.  وسسام ًين ظوياد يتضمن أح وم مجيس يراحا ايحيوةد

وحيــة ذن ايحــوظم هـــو اهلل ســبصوناد ب ريـــ  د ببــد وأن   ــون حوظميـــة البئــر يســـتمدة 
ييــاد ًون ســوا د لت ــون شــرعيةد  لــيس لفــًر أو مجوعــة أن إ مــوا بوســم أنفســهمد وب بوســم 

 .. د وذَنو نيو  ايح م بوسم اهللد وبإ نا.(12)أسيوًهم ا ستعمريند وب بوسم الئعب
ظمــو أنــا لــيس لفــًر أو مجوعــة أن يقــرروا أنظمــةد أو يئــرعوا لــوانيد بــا ذَنــو الــا م علــى 
ــــإ ن اهللد وبوســــم اهللد أن يتبعــــوا لــــواني اهلل وأح ويــــاد  ــــذه إ مــــون ب الفــــًر أو امموعــــةد ال

 ويطباقو  على ايحيوة وب إيدوا عيا ليد شعرة.
اهلل وبوسم اهللد أن نيتهدوا حىت يعر وا و ا نعم للفًر ايحوظمد أو امموعة ايحوظمةد بإ ن 

انطبوق ظليوت الئريعةد على ا صوًي  اخلوصةد ا تجدًة ِف ظـا  يـون وي ـوند ويطباقـوا  لـك 
.  ال ليوت والقواعد العوية على ا واًر اخلوصة وييفذوا أير اهلل بوليسبة ذىل  لك ا واًر

 
 نتيجة البحث

 ذ اً...
 اد والذه أ ن اهلل لا ِف أن إ مد وذَنو نيو  لا ايح ـم بوسـم ذن ايحوظم هو اهلل ع و أ: 

 اهلل  عوىل.
سو  .ب:   ذن ايحوظم ذَنو إ م و   لواني اهللد وحسب يو لرر  البوره ين أنظمة ًو

 والذين أ ن اهلل هلم ِف ايح مد هم:
 .األنبيو  أوش : 
 .أوصيو  األنبيو  ًانيا : 
ـــدين و قـــا الئـــريعةد و ـــو رت  ـــيهم العدالـــة  العلمـــو  الـــذين اظتمـــاًالثاااا :  لـــديهم  هـــم ال

والي اهــــة ال ــــويليد وهلــــم اخلــــربة بــــهيور الــــدين والــــدنيود يــــن يعر ــــة يــــواًر األيــــور ويصــــوًرهود 

                                                           
بئـر  رعويـة ا ـوا ين الئـرعية أه ين ًون يراعـوة امونـب الئـرعي ِف  لـكد حيـة نيـو  للئـعب اختيـور ح ويهـو  (31 

 إنا حجـة اهلل  واسيوم ا عصوم  اليت عييهو البوره ع و اد علموً بهن ابختيور ب ي ون بوليسبة ذىل الييب 
 على األرض ويعيا بتيصيب اهلل ع و ا ويعر  بو عو   اليت  يصهو اهلل  عوىل ذيو .
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وا قوًير ال و ية لتسي  ً ة الباًد وذعـا  ظلمـة اهللد واألخـذ به ياـة األيـورد وليـوًة األيـة ذىل 
و: يعـــر تهم بـــإًارة الـــباً والعبـــوً حســـب يـــو أيـــر بـــا اهلل الصـــوار والصـــا د وخاصـــة القـــو 

 ع و ا.
ويلــا هــأب  العلمــو د هــم الــذين يــديرون الــباًد مبعيــة وظائهــم ا تصــفون أيضــوً بولعدالــة  

و هم الدين والتم ن ين القيوم بو هوم ا لقوة على عو قهمد يضو وً ذىل ابستئـورة الدائمـة يـس 
أليور ا ختلفة ظولسيوسة وابلتصـوً وايحـرر والسـلم وا عوهـدات  وه اخلربة وابختصوك ِف ا

 الدولية ويو أشبا.
 تسمية الوشه

و  ون  سمية  الرئيس األعلى( ِف الدولة اسسايية ووظائا ا فواض ذلـيهم األيـورد ابـ  
 يو وًر ِف الئريعة ين األلو  واأللقورد يلا  الوايل( و القو ي( ويو أشبا.

 هاءمَ تعدد ال ق
وذ ا  عـــدً العلمـــو  الصـــويحون امـــويعون للئـــرائلد  ألحـــدهم ايحـــ  ِف أن يهخـــذ بول يـــومد 
ولألية ايح  ِف أن  قلاـد أحـدهم  لـك عـرب ابنتخوبـوت ايحـرةد ظمـو ذن عمـوعتهم ايحـ  ِف أن 
 قــوم بــوألير ـ ذًارة الــباً والعبــوً ـ بوبستئــورةد ولأليــة ايحــ  ِف أن  قلاــد  مــوعتهم األيــر 

سلور الئورإد  ييتخبوا  موعة ييهم أو ظلهم سًارة األيـور  ـمن  لـس شـورإ الفقهـو  به
 ا را س.

وايحوصــا أن هيــوك حــ  للفقيــا وحــ  لأليــةد وِف  ــرض  عــدً الفقهــو   ــويعي الئــرائلد 
إــ  لأليــة اختيــور أحــدهم أو بعضــهم أو ظلهــمد واأل ضــا أن يــتم ابختيــور لئــورإ الفقهــو  

د على يو يسـتفوً يـن (11)وا الباً والعبوً عرب هذ  الئورإ ب الفًر الواحدا را سد ل ي يدير 
 اآليوت والروايوت.

 اشستشاره في القرآن والسنة الشري ة:
ََ لوو  عوىل:  ِااا ْغِلايْا اَلْقَلاِ  شْنَاْ ض اوا ِما َْ اللَِّه لَِنْا ْلُهَم وْلَو ُكَناْا ْف فِْبما رَْحْمٍة ِم
َمِر فَّذا ْعْلَمْا فْاتْاوْكََّل ْعلْاى اللَّاِه ِإنَّ ْحَوِلْك فْاَعُف ْعناَ  َْ ُهَم واَستْاَوِ َر ْلُهَم وشاِوَرُهَم ِفي اَ 

                                                           
  يتم اختيور  بوليص والتعيي اسهلي ب بوختيور اليون. صوم هذا ظلا بوليسبة ذىل ري  ا عصومد أيو ا ع (33 
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 َْ ِلي اللَّْه ُيِح   اَلُمتْاوْك 
(14). 

اا ولوو سـبصونا:  انْاُهَم وِممَّ َْ اَسْتجابُوا لِاْرب ِهَم وْأقااُموا ال َّاالْه وْأَماُرُهَم ُشاور  بْاياَ ْوالَِّسي
يُاَنِ ُقونْ  ْرزَْقناُهمَ 

(19). 

 .(16)«ايح م أن  ستئ   ا الرأه و طيس أير : »ولوو الييب 
ذ ا أشــــور عليــــك العولــــا اليوصــــح  ولبــــا وذيــــوك واخلــــا  علــــيهم  ــــإن  يــــا :»ولــــوو 

 .(17)«اهلاك
يـــــن اســـــتبد برأيـــــا هلـــــكد ويـــــن شـــــوور الر ـــــوو شـــــورظهو ِف : »ولـــــوو أيـــــ  ا ـــــأييي 

 .(18)«عقوهلو
شــوور ِف حــديلك الــذين خيــو ون »ِف ظــام لــا:  لــوو: لــوو علــي وعــن أم عبــد اهلل

 .(15)«اهلل
 .(40)«ب رأه  ن انفًر برأيا: »ولوو أي  ا أييي 
 .(45)«يو عطب ين استئور: »ولوو أي  ا أييي  
 . (42)«ين شوور  وه األسبور ًو على الرشوً: »ولوو أي  ا أييي  

يقتضـــي الـــديند يـــن  يـــا  ـــس خصـــوو: عقـــا  شـــوور ِف أيـــورك يـــو: »ولـــوو الصـــوًق
يك  وعلم ودربة ونصح و قوإ وذن دد  وستعما اخلمسة واع م و وظا على اهلل  إن  لك يًأ

 .(41)«ذىل الصوار

                                                           
 .159سورة  و عمران:  (34 
 .38سورة الئورإ:  (35 
 .9314  11ر 344ك 8د وا ستدرك: ب9310  10ر 341ك 8يستدرك الوسوئا: ب (33 
 . صا ين ظام سيدنو رسوو اهلل  195أعام الدين: ك (34 
 .131هنج الباريةد لصور ايح م:  (38 
 .15593  11ر 11ك 11وسوئا الئيعة: ب (39 
 . صا ين ظام أي  ا أييي و ًابا وح ما  334ك 1ظي  الفوائد: ب  (40 
 . صا ين ظام أي  ا أييي و ًابا وح ما  334ك 1ظي  الفوائد: ب  (41 
 . صا ين ظام أي  ا أييي و ًابا وح ما  334ك 1ظي  الفوائد: ب  (41 
 ِف ا ئوورة. 41ر 153ريعة: كيصبو  الئ (43 
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 .(44)«يو بة شوور ال ب  وب  ستصي ين يئوورة الصم »ولوو لقمون: 
 .(49)«شوور لبا أن  ع م و  ر لبا أن  قدم: »ولوو أي  ا أييي 

 . (46)«شوور ِف أيورك الذين خيئون اهلل  رشد: »ولوو 
 .(47)«شوور  وه العقوو  هين ال لا واليدم: »ولوو 
 . (48)«ين شوور  وه العقوو استضو  بهنوار العقوو: »ولوو
 .(45)«ين شوور  وه اليهى واأللبور  و  بوليجح والصوار: »ولوو
 . (90)«ين شوور  وه األلبور ًو على الصوار: »ولوو 

خـــ  يـــن شـــوورت  وو اليهـــى والعلـــم وأولـــو التجـــورر »أنـــا لـــوو:  وعـــن أيـــ  ا ـــأييي
 .(95)«وايح م

 .(92)«بوظروا  ولربظة ِف ا بوظرةد وشووروا  وليجح ِف ا ئوورة: »ولوو أي  ا أييي 
 و بلما خروب لريا يحموية الع  شـوور أصـصوباد  قـوو لـوم: خر يـو  وروه: أن الييب

ـــو اممـــر ريـــ   ـــا  ـــو اهلل لـــو ًخلـــت بي يســـتعدين للقتـــوود ولـــوو ا قـــداً: ايـــك  ـــو أيـــرك اهلل ب
ت  ســــور  ب بعيــــوكد  جــــ ا  خــــ ا وأعــــوً ابستئــــورةد  قــــولوا: ايــــك يــــو رســــوو اهلل  ــــو أًر

ســ وا علــى برظــة اهلل وأبئــروا  ــإن اهلل وعــدن ذحــدإ الطــوئفتي واهلل »ونئــطا  لــكد ه لــوو: 
 .(91)«ورال القومل هن أنظر ذىل يص

 ذىل ري هو ين الروايوت.
 مده الرواسة

                                                           
 .بعك وصويو لقمون ايح يم ببيا  338ابختصوك: ك (44 
رر ال لم: ك (45   .10054يد  ا ئوورة   1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
رر ال لم: ك (43   .10044شوور هأب    1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
رر ال لم: ك (44   .10048شوور هأب    1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
رر ال لم: ك (48   .10080شوور هأب    1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
رر ال لم: ك (49   .10081شوور هأب    1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
 ِف ايح مة وا وعظة.  صا وين ظايا  300ك 1اسرشوً: ب (50 
 .9313  10ر 343ك 8يستدرك الوسوئا: ب (51 
رر ال لم: ك (51   .10051يد  ا ئوورة   1  4ر 3ق 441ريرر ايح م ًو
 ظتور امهوًد بور ح م يو أخذ ين ًار ايحرر بولقهر.  351ك 1 قا القر ن: ب (53 
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وأيــو يــدة بقــو  الــرئيس أو اعموعــة ـ شــورإ الفقهــو  ـ ِف ايح ــمد  تلــك رهــن الئــرائل 
ا هخو ة ِف ا ر سد واليت يل م  و رهو  يـاد  مـو ًايـت الئـرائل  يـن الفقوهـة والعدالـة والقـدرة( 

بـويح م وذًارة الـباًد حــىت لـو اولـت  ـةة ح مــا  يتـو رة  يـاد  هـو يـه ون يــن لبـا اهلل  عـوىل
 . سي سيةد نعم لو حدًت األية  ييوً للص م  يل م التقيد با ِف ري  ا عصوم 

وذ ا  قــد القوئـــد ذحـــدإ الئــرائلد  ـــا ذ ن لـــا ِف البقـــو  حــىت ســـوعة واحـــدة وذن    يتـــا 
ئا يس  و ر الئـرو  الئـرعيةد ا دةد  إن بقو    من ا دة أو يطل د يئرو  بقبوو األية لبقو

  إن    رض األية با  ا بقو  لا وذن مجس الئرائل.
وحييًٍذ لو  قد شراوً أو ع لتا األيةد نيب عليـا التيصـي عـن ايح ـمد وذن   ييـتحا بيفسـا 

 و ب على األية  يصيتا وع لا.
 اإليمان وطهاره المولد

اً ظــون أم ويــن نو لــة القــوو: اسشــورة ذىل لــ وم ظــون يــن يــدير ً ــ ة الــباً اسســايية ـ  ــًر
  موعة ـ اوهر ا ولدد ب ولد ال نود وأن ي ون يسلموً يأييوًد ب ظو راً أو ييصر وً.

ََّ قْااْل ِإن اي ْءاِعلُاْك لِلنَّااِس ِإْماماا  لوو  عوىل:  ْوِإِذ ابَاتْاْلى ِإبَاْراِهيْم رْب اُه ِبْكِلْمااٍت فْاأْْتمَُّه
ََ ُذر يَّتِ  َْ قْاْل ْوِم َّاِلِمي  .  (94)ي قْاْل شْ يْاْناُل ْعَهِدف ال

َْ آْمنُااوا ِإَن ءاااءُكَم فاِسااق  بِْنبااٍأ فْاْتبْاياَّنُااوا ْأَن ُتِ اايُبوا قْاَومااا  ولــوو ســبصونا:  يااا أْيا ْهااا الَّااِسي
 َْ ِبْجهاْلٍة فْاُتَ ِبُحوا ْعلى ما فْاْعَلُتَم ناِدِمي

(99). 
ااة  ياْ ولــوو  عــوىل:  َيااراتِ  َهااُدوْن بِْأَمرِناااْوْءْعَلناااُهَم أِْومَّ ْْ وِإقاااْم  وْأَوْحَينااا ِإلْااَيِهَم ِفَعااْل اَل

َْ  وِإيتاْء اللَّكاهِ  ال َّالهِ  وكانُوا لْنا عاِبِدي
(96). 

ااااا ْصاااابْاُرواولـــوو ســــبصونا:  ااااة  يْاَهااااُدوْن بِْأَمرِنااااا ْلمَّ ُهَم أِْومَّ وكااااانُوا ِبيياتِنااااا  ْوْءْعَلنااااا ِمااااناَ
يُوِقُنونْ 

(97). 
ُسوا اَليْاُهاودْ يولوو  عـوىل:  ِْ َْ آْمُنوا ش تْاتَّ والنَّ اار  ْأَولِيااْء بْاَعُضاُهَم ْأَولِيااُء  ا أْيا ْها الَِّسي

                                                           
 .114سورة البقرة:  (54 
 .3سورة ايحجرات:  (55 
 .43سورة األنبيو :  (53 
 .14سورة السجدة:  (54 
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َْ  بْاَعضٍ  َّاِلِمي ُهَم ِإنَّ اللَّْه ش يْاَهِدف اَلْقَوْم ال ََ يْاتْاْولَُّهَم ِمَنُكَم فَّنَُّه ِمناَ وْم
(98). 

َْ بُاَنيانْاُه ْعلاى تاْ ولوو سبصونا:  ا ََ ْأسَّ َْ اللَّاهِ ْأْفْم َْ  َقاو  ِما ََ ْأسَّا ار  ْأَم ْما ياَ َْ وِرَضاواٍن 
ٍَ هاٍر فْاَنهاْر ِبِه ِفي ناِر ْءْهنَّمْ  َْ  بُاَنيانُْه ْعلى ْش ا ُءُر َّاِلِمي واللَُّه ش يْاَهِدف اَلْقَوْم ال

(95). 
ََ ُدوِن اَلُمَؤِمنِ ولوو  عـوىل:  َْ ْأَولِياْء ِم ِس اَلُمَؤِمُنوْن اَلكاِفرِي ِْ َْ ش يْاتَّ ََ يْاَ ْعاَل ذلِاْك  ي وْما

َْ اللَّااِه ِفااي ْشاايَ  َْ ِماا ُهَم تُقاااه   فْالْااَي وِإلْااى اللَّااِه  وُيْحااس رُُكُم اللَّااُه نْاَ ْسااهُ  ٍء ِإشَّ ْأَن تْاتاَُّقااوا ِمااناَ
اَلْمِ يرُ 

(60). 
َْ اتاَّبْاُعوهُ ولوو ع و ا:  َْ آْمُنواوالَّ  وهْسا النَِّبي   ِإنَّ ْأَوْلى النَّاِس بََّبراِهيْم لْلَِّسي واللَّاُه  ِسي

 َْ ْوِلي  اَلُمَؤِمِني
(65). 

َْ آْمُنوا ْأِطيُعوا اللَّهْ ولوو سـبصونا:  َمِر ِماَنُكَم  وْأِطيُعوا الرَُّسولْ  يا أْيا ْها الَِّسي َْ وُأوِلي اَ 
اِر ذلِاْك  بِاللَّهِ  والرَُّسوِل ِإَن ُكَنُتَم تُاَؤِمُنونْ  ٍء فْاُرد وُه ِإْلى اللَّهِ  فََّن تْنازَْعُتَم ِفي ْشيَ  َِ واَليْااَوِم اآَل

ر   ياَ َُ تأِويال   َْ وْأَحْس
(62). 

ش ينال عهدف الِالمي :َوعن  أىب ايحسن الر و 
 هبطلت هذ  اآلية ذيوية   (61)

 .(64)«ظا ظو  ذىل يوم القيوية وصورت ِف الصفوة
فسـا لبـا يـن نصـب نفسـا لليـون ذيويـو  ليبـدأ بتعلـيم ن»أنـا لـوو:  وعن أي  ا ـأييي 

 عليم ريـ   ولـي ن  هًيبـا بسـ  ا لبـا  هًيبـا بلسـونا ويعلـم نفسـا ويًأ ـو أحـ  بـوس او يـن 
 . (69)«يعلم اليون ويًأ م
 ســة ب يأيــون اليــون وب يصــلون  ــم صــاة  ريضــة ِف »أنــا لــوو:  وعــن أم  عفــر

 . (66)«مجوعة:األبرك واعذوم وولد ال نو واألعرام حىت يهو ر وا دًو
                                                           

 .51سورة ا وئدة:  (58 
 .109سورة التوبة:  (59 
 .18سورة  و عمران:  (30 
 .38 و عمران:  سورة (31 
 .59سورة اليسو :  (31 
 .114سورة البقرة:  (33 
 .1بور نوًر  ويس ِف  ضا اسيوم وصفو ا   199ك 1را س ال وِف: ب (34 
 .43هنج الباريةد لصور ايح م:  (35 
 .1104بور امموعة و ضلهو   348ك 1ين ب إضر  الفقيا: ب (33 
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ظـــــا حـــــوظم إ ـــــم بمـــــ  لوليـــــو أهـــــا البيـــــت  هـــــو »أنـــــا لـــــوو:  وعـــــن أيـــــ  ا ـــــأييي 
 . (67)«اوريوت

 تعدد الوشه بتعدد الوشيات
ظمـــو ذن يـــن نو لـــة القـــوو أيضـــوً: اس ـــوال ذىل أنـــا ب يو ـــد ًليـــا علـــى و ـــور أن ي ـــون 

سًارة ا ر ــسد ل ــا بــاً اسســام واحــداًد بــا  ــو  أن ي ــون ل ــا لطــر رئيســوًد أو شــورإد 
 ً ة القطر.

وين الوا ح أنا ِف حوو  عدً الرؤسو  للباًد يل م أن ي ون بييهم  عوون لتعمـ  الـباًد 
 وهداية العبوًد و طبي  ح م اهللد والولو  صفوً واحداً أيوم األ ونب والطويعي.

ون وهذا ب ييوِف ظـون الـباً اسسـايية بلـداً واحـداً وب حـدًو  مرا يـة بييهـود حسـب لـون
 .(68) األية الواحدة(  إنا ين  عدً الوبة بتعدً الوبيوت

 طاعة ال قيه المنتْ 
ونيـــب علـــى األيـــة ذاوعـــة الفقيـــا ا يتخـــب امـــويس للئـــرائل ا ـــذظورة ســـوبقوًد أو شــــورإ 
الفقهو  ا را س يس  عدًهمد ِف األواير واليواهي اليت  صـدر يطوبقـة ألوايـر اهلل  عـوىل ونواهيـا 

 إًارة الباً والعبوً. يمو ير بل ب
يةد يلا خصوصيوت الصاةد ووا بوت الـ وب أيـوم  و تـا والع ـسد  أيو ِف الئأون الفًر
ويسوئا حج الفًر وعمر ـاد ويـو أشـباد  وسنسـون لـ ا ِف أن يهخـذ األح ـوم الئـرعية ا ر بطـة 

ةد أو يـــن  ــذ  الئـــأون اخلوصـــةد يــن الفقيـــا ايحـــوظم امــويس للئـــرائل وا يتخـــب لرئوســة الدولـــ
أيـو يـن ظـون يـن : »اعتهد العوًو ري  ا تصدهد ألن ظـًا ييهمـو ييطبـ  عليـا لـوو اسيـوم

 .(65)«الفقهو  صوئيوً ليفساد حو ظوً لديياد لولفوً هلوا د يطيعوً ألير يوب د  للعوام أن يقلادو 

                                                           
 .1883  ظتور  ًار القضوة  530ك 1ًعوئم اسسام: ب (34 
 ظمو هو ايحوو ِف أيري ود  إهنو بلد واحد يس اشتموهلو على أظلر ين  سي وبيةد ول ا وبية رئيس.  (38 
 د و يا:  لولفوً على هوا (.33401  10ر 131ك 14را س وسوئا الئيعة: ب (39 
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 السبيل إلى حكم اإلسالم
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 يطرق تن يس الحكم اإلسالم
 

 ا و وال اللون: بيون اري   يفيذ ح م اسسام ِف الباً.
  مو هو السبيا للوصوو ذىل ح م اسسام؟

وظيـــ    ـــن اســـتبداو ايح ـــم امـــوره ِف ا ـــوظم والـــدوائر وا عـــويات وا صـــونس وري هـــود 
د واألئمـة الطـوهرون  حب م اسسام الذه أن لا اهلل ين السمو د وبيايا الرسوو األعظم 

ومجعــــا وبوابــــا العلمــــو  الراشــــدوند حــــىت  ســــًو الئــــريعة ولــــواني الــــديند عــــوض القــــواني الــــيت 
 اخةعهو البئرد وبدو األنظمة السوئدة اآلن ِف الباً ي ون ح م اهلل ع و ا؟.

 نواه العمل
ذن سبيا الوصوو ذىل ح م اسسام و يفيذ  ِف الباًد يبدأ بتئ يا مجوعة للصـة  تبـس 

ـ أه العما ين أ ا ذعوًة ح ـم اسسـام ذىل الـباً ـ ويلـ م أن  تـو ر  ـيهم شـرو   هذا األير
 عديدةد ييهو:

 : اللقو ــة اسســاييةد أه  هــم اسســام ظمــو أيــر بــا اهلل ع و ــا واباقــا رســوو اهلل 1
 .واسيوم أي  ا أييي 

 : العدالة والي اهة اليفسية وعدم ابريةار مببوهج الدنيو.1
 ك لقضية اسسام وا سلمي.: اسخا3
 : الصرب ذىل أبعد حدد لتصما الصعور وا ئوظا.4
 :  ره ايحقيقةد ِف مجيس أعموهلم وألواهلم وحرظو م وس يو م.5
 : التمسك بولسلم والاعي  أيوم ظا يو يلقونا ين عيت وذرهوق وعي  وذرهور.3
ئمــوًد وعــدم ابتمــو  أه شــي  : نصــب اهلــد  أيــوم العــي ليــا هنــورد وامــد ِف العمــا ًا4

  خر ين لعة أو سلطون أو يوو.
د  علــيهم الةظيــ  علــى   ــإ ا  بيــت امموعــة  اليــواة( هــذا األيــرد يــن أ ــا اهلــد  ا يئــًو
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 األيور التولية: 
 :  لقي  األية.1
 :  صييس الباً.1
 : خدية اليون.3
 : التيظيم.4
 :  يًة األ وا .5
 : التيسي 3
 المرر. : ابهتموم ببا4ً
 : الاعي .8
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 تثقيف ا مة 
 

أوو يو يل م على امموعة  اليواة( اليت  هسست للوصوو ذىل ايح ـم اسسـايي: التلقيـ د 
 بدً  بهنفسهم وانتهوً  جبميس أ راً األية.

 تثقيف السات
يعر ـوا أوًب:  لقي  الذات بوللقو ة اسساييةد واللقو ة ا عوصـرة المو يـةد وا قورنـة بييهمـود ل

نقـــو  القـــوة ِف اسســـامد ونقـــو  الضـــع  ِف القـــوة المو يـــةد ظمـــو يلـــ م ابســـتمرار ِف  لقيـــ  
أنفســهم وعــدم ابظتفــو  مبقــدار يعــيد حــىت يقــوم ح ــم اسســام بــإ ن اهلل  عــوىل ويظهــر ذىل 

د وخيرب ين الع لة ذىل األلفةد وبعد  لك أيضوً.  الو ًو
ْوُقَل ْرب  ِزَدِني ِعَلما   :لوو  عوىل لوابوً رسولا ال ر  

(70). 
أيو أصا ل وم  لقي  أنفسهم بوللقو ة اسسايية على نطوق واسـسد  ـألن  ولـد اللقو ـة ب 
يتم ن أن يبة الف رة بيوً  صصيصوًد وب يئخاص اهلد   ئخيصوً يصـيبوًد وب يقـدر أن يـًر 

اً صـصيصوًد وحييًـٍذ ي ـون الفروال ا ر بطة بوألح وم اسسـايية والقواعـد العويـة ذىل األ صـوو ًر
ابنتــوب الف ــره والعملــي ذيــو  ــصاً بيائــم  ــاو اسســام ورونقــاد وذيــو ييصر ــوً ب يــر بل 

 بوسسام.
وأيــو لــ وم أن يســتمروا ِف  لقيــ  أنفســهمد حــىت ليــوم ح ــم اسســامد بــا وبعــد  أيضــود 

ألعمـــوو والـــروابل والعالـــوت  ـــألن ال يـــون يتطـــورد والتطـــور الـــ ية يســـتل م لتطـــور األ  ـــور وا
اب تموعيــة وري هــود  تتجــدً يســوئاد و ــد: أ  ــور وأعمــوود  ــإ ا   ي ــن الئــخص علــى 
 لقي  ًائمد واستيتوب يستمرد رمبو يسـبقا الـ ين ويقـس ِف أخطـو   و ـب  ـصولة اليتـوئجد أو 

 ُعقم الف رة عن اسنتوب اخلصب الائ .
ســــاد نيــــب أن يعــــر  ابلتصــــوً اسســــاييد  مــــلًا: ِف  ــــوو أصــــا  لقيــــ  اسنســــون نف

ويتعــر  علــى لتلــ  األنظمــة ابلتصــوًية الســوئدة ِف عــو  اليــومد ه يقــورن بييهــود ليصــا ذىل 
                                                           

 .114سورة اا:  (40 
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نقــــو   فــــوق التصــــوً اسســــام علــــى التصــــوً المــــرر والئــــرقد ويــــتم ن يــــن يعر ــــة القــــونون 
لتصــوً اسســايي الــذه اسســايي ِف هــذا اعــوو ويرشــد اآلخــرين ذليــاد  يهخــذ بولــدعوة ذىل اب

 هو ألي  بوسنسون؟ وأظلر  عميموً للر و  والرخو ؟.
وِف  ـوو اسـتمرار اسنسـون ِف  لقيـ  نفسـا أل ـا أن ب يسـبقا الـ يند  تتطـور األو ــوال 
اً هلــو علــى خــا  لصــد  وذراً ــاد أو يتخــذاً لــراراً ريــ  صــوئبد  ــإن  مبــو نيعــا اسنســون يســ َّ

ين لألو وال على هنـج صـصيح خـااقد يـلاً ذ ا اـرأت يقتضى اسسام أن   ون مح لتا يس ر
على اعتمس اسسايي ظرو  ري  يائمةد احتيج يعهو ذىل ار  لدر ظبـ  يـن اللقو ـة الراليـة 
واأل  ــور البيــو ةد أو  ع يــ  القــوات الد وعيــة أو يــو أشــباد وظــون  لــك يتولفــوً علــى بــذو يــوو  

ةد  ها إ  للدولة أن  فرض  ـرائب يألتـة علـى األيـةد أم ظل د ب   في بسدا  يواًر الدول
يــر ح علــى  لــك أن  ســتقرض يــن البيــوك والصــيوًي  الدوليــة لر ــوً وذن ظــون بــربح و وئــدة أم 
ير ح علـى  لـك أخـذ ايحقـوق الئـرعية يـن األيـة بـوسظرا د لعـداة سـيوات حمـدًة  قـلد أو يـو 

 أشبا  لك؟.
يـــــن ا لقفـــــي وا ف ـــــرين ا ـــــأييي ذبـــــدا   رائهـــــم  ذىل ري هـــــو يـــــن األيللـــــة والـــــيت  ســـــتدعي

ويقةحو م ِف  لـك يـس رعويـة ا ـوا ين الئـرعيةد لتو يـا األيـة  و يهـوً صـصيصوً وهـذا يـو يـدو 
علـــى لـــ وم ابســـتمرار ِف التلقيـــ  وا عر ـــةد خصوصـــوً وأن اسســـام ببـــد وأن يســـتوعب مجيـــس 

 يرا   ايحيوة ا ختلفةد حبية ب يئذ عيا شو .
 قيف المسلميَتث

ثونيوً:  لقي  ا سـلمي بوللقو ـة اسسـاييةد والسـعي امـوً ِف  لـكد  ـإن القـرني ا و ـيي 
ســبابو مجــًو ثقو ـــة ا ســلمي وأو بــو لطـــس صــلة ا ســـلمي بوسســام ظ ــاد وذَنـــو بقيــت الصـــلة 

 ببعك  وانب اسسام  قل.
 ظـن ال لـرة ال ـوثرة يـيهم: ولذا  صلت ـ ذىل أبعد حـد ـ يعر ـة ا سـلمي بوسسـامد حـىت

أن اسسام عبورة عن الصاة والصـيوم وا سـجد اخلـرارد ور ـا الـدين ا يـ وهد و ر يـا القـر ن 
يًة الطبوعة ويعقدة األلفوظد ويو أشبا!.  ِف ا قوبرد وظتب ًييية ًر

أيو أن اسسام نظوم ظويا  أل  راغ الرو  وامسدد ويفيك علياد وأن القر ن هدإ ونـور 
وســعوًةد وأن الــدين الــذه أن لــا اهلل  عــوىل هــو أحســن األنظمــة والقــوانيد وأنــا   يــةك صــم ة 
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وب ظبــ ة ممــو إتــوب ذليــا اسنســون ِف ظــا  يــون وي ــون ذب أحصــوهو...  ــذلك يــو نيهلــا أظلــر 
ا سلميد با ب يعر ـا حـىت األلـا يـن الواحـد ِف األلـ  يـيهمد  ـإ ا بييـت هلـم هـذ  ايحقيقـةد 

 تل هم العجبد وأخذ م الدهئة.بي
 ـــإن لـــرني يـــن اممـــًو الـــذه  ر ـــتا الســـلطوت اآلخـــذة ب يـــوم ا ســـلميد يضـــو وً ذىل يـــو 

د أو ب هذا ابحنرا  ِف الف ـرد وابحنطـو  ِف يسـتوإ (75) ر ا ا ستعمرون على ا سلمي
 ا علويوتد والتهخر عن رظب ايحيوةد والولو  ِف يرحلة واحدة.

لطعــــوا أشـــــوااوً ظبـــــ ة ِف العلــــم والصـــــيعةد والســــا  واليظـــــومد وا دنيـــــة  يــــس أن اآلخـــــرين
 . (72)وايحضورة

                                                           
م(د 1918م ـ 1914   ه1334ـ    ه1333عـوم  ملًا: احتـا الربيطـونيون العـراق ب ويلـا خـاو أربـس سـيوات بـي  (41 

خلـت القـوات الربيطونيـة  بعد أن يهدوا لذلك لرابة ثاثة لرون ين اليئو  التجسسي والتجـوره والدبلويوسـيد ًو
م( بقيــوًة ب ســي ظــوظسد ثـــم 1914وبولتصديــد ِف  الســوًن يــن  ئــرين اللــون عــوم   ه1333يدييــة الفــوو عــوم 

  ه1334م(د ثـم يديية اليوصـرية عـوم 1915 اللولة ين ح يران عوم   ه1334عمورة عوم احتلوا يديييت القرنـة وال
م(د 1914 ايحوًه عئر ين   ار عوم   ه1333م( ثـم يديية بمداً عوم 1915 اخلويس والعئرين ين متو  عوم 

تهو اممرا يــةد م(د و ر ــوا علــى العــراق وحــدة ذلليميــةد بصــيم1918   ه1334ه  لتهــو ظــربا  وا وصــا وأربيــا  
العراق حبدًو  ايحوليةد وعييوا حوظموً هلو هو ب سـيد ولد ابقوا ِف العراق اليظم اسًارية والقواني التجورية اهليديـة 

م( أل يــــــوا الـــــدوائر 1914   ه1334و ر ـــــوا عليـــــا التـــــداوو بولعملـــــة اهليديـــــة  الروبيـــــة( ويـــــو ذىل  لـــــك. وِف عـــــوم 
اًه( ذىل  ونــــب التــــهريخ اهلجــــره القمــــره. و علــــوا ا  و بــــوت اسًاريــــة بوللمــــة بوســــتخدام التــــهريخ المــــرم  ا ــــي

 اسَنلي ية.
م(. علمـوً بـهن العـراق أوو بلـد عـرم ثـور  ــد ابحـتاو الربيطـون 1911   ه1341واستمر هذا القونون ذىل عـوم 

 الئ ا ه  لدن سر (. م( بقيوًة العلمو  ا را س وظون على رأسهم ا   ا حممد  قي1910   ه1339عوم 
 وذلي م بعك اسحصو ات ِف بور التعليم ونسبة األيية واللقو ة: (41 

   ًولـــة ِف  ـــدوو لتصديـــد أ ضـــلهو ِف ييـــدان التعلـــيمد وظئـــ  104و ـــعت ييظمـــة  اوظســـفوم( يأشـــرات )
ية الـيت  تـا التقرير عن  وصا ظب  بي الدخا القويي والتعليم ِف عدً ين الدوود  على سـبيا ا لـوو  ـإن السـ عًو

 (.53( ين حية التعليم وأيو ال ويت  تقس ِف ا ولس  48ين حية الدخا ذبا أهنو  قس ِف ا ر بة   11ا ولس 
 5444 . نسبة الذين يعر ون القرا ة وال توبة ِف العو  العرم وهي ألا نسبة ِف العو 

 11  19504 ويعة ِف ظا األلطور العربية سية 
 81 19804لطور العربية سية  ويعة ِف ظا األ 
 100  10004 ويعة ِف ظا األلطور العربية سية 
 10400019944عدً اخلرنيي ين امويعوت العربية عوم  000د 
 19.نسبة ا تخصصي ِف العلوم ين  ما اخلرنيي ِف األلطور العربية % 
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 1.نسبة اسنفوق اسمجويل على التعليم العويل ِف األلطور العربية % 
 1044004000  19904ذيران   يتلقوا التعليم ِف حيو م وأربعة يايي ييهم ًون سن األربعي عوم 

 40.ين اليسو  ِف الدوو العربية نيدن القرا ة وال توبة % 
 3ين الر وو ِف الدوو العربية نييدون القرا ة وال توبة.53ر % 
  1994نسبة التعليم امويعي ِف الدوو العربية حسب ذحصو  عوم: 

 %   ِف يوريتونيو4
 %  ِف ا مرر10
 %  ِف ام ائر11
 %  ِف العراق13
 %  ِف يصر14
 %  ِف لبيون19

  عـرم   1993يايي أيي ِف العـوم  105 ئ  أرلوم  اليونس و( ذىل أن أعداً األيية ِف العو  العرم بلمت
 ليون أيي.ي 110ذىل  115ين  1010و تولس  اليونس و( أن هذا العدً س  فس ِف العوم 

 30   19934يليون يواان عرم ب نيدون سبيًا للمعر ة حسب ذحصو 
 15   19934يليون شور عرم خورب التعليم اللونوه حسب ذحصو 
 9   م.1993يايي افا عرم خورب التعليم اببتدائيد حسب ذحصو 
  44سعييوت.% ين الس ون العرر البولمي ظونوا نيهلون القرا ة وال توبة ِف ييتص  الت 
  سبتمرب  أيلوو( الذه يصوً  اليوم العو ي  و األييةد لوو يدير عوم ييظمة األيم ا تصدة  8يس حلوو يوم

للةبية والعلوم واللقو ة  اليونسـ و(: ذن األييـة  ئـما ر ـًا يـن أصـا  سـة ر ـوو ِف العـو  وهيـوك ايـرأة أييـة يـن 
 بي ظا ثا: نسو .

 13عليم اببتدائي ِف الئرق األوسل ومشوو أ ريقيو.% نسبة ا تخلفي عن الت 
 110  ين نسبة الس ون.40يايي نسمة ين س اون العو  العرم أيييد أه % 
 3545   1995يليون نسمة عدً األييي ِف سن اخلويسة عئرة  هظلر ِف العو  العرم حسب ذحصو. 
   1995نسبة األيية ِف بعك الدوو العربية حسب ذحصو: 

 ِف يوريتونيو % 3143
ان5349  %  ِف السًو
 %  ِف يصر 4843

 %    ِف العراق41
 %  ِف ام ائر3844
 %    ِف لبيون443

  ية  34وِف يصـر  14وِف الـيمن  43نسبة انتئور الصص  ل ا أل  ين الس ون ِف ام ائر  54وِف السـعًو
 .81وىف ال يون الصهيون 
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 سبل التثقيف

ولتلقي  ا سلمي بوللقو ة اسسايية سباد يل م على امموعة  اليواة( الةظي  عليهـود  ـإن 
 التطور اللقوِف و وعية األية ذَنو ي ون بوسوئا ييهو األيور التولية:

 لمدرسة العلميةألف: تطوير ا
 طـــوير ا ـــدارن العلميـــة الديييـــةد ا يتئـــرة ِف لتلـــ  الـــباً اسســـايية انتئـــور اليجـــوم ِف 
السمو د و لك بصيورية ا طولب العلمية صيورية  ديدةد وصبهو ِف لوالب  ائم هذا العصرد 

ا:  إن ا ئهور أن الفقا اسسايي  طـور يـن حيـة األسـلور واليظـوم والتبويـب والة يـب ثـ
 يرات وذن ظون ِف اموهر وأصا ايح م واحداً.

د (74)حيــــة ظتــــب  اخلــــا (  (71) أوًب: ِف  يــــن شــــيخ الطوئفــــة الطوســــي  لــــدن ســــر (
                                                                                                                                                                      

  أل .  100ظتب ل ا   4هي نسبة ال تب الصوًرة سيويوً ِف العو  العرم 
(  قيـــا الئـــيعة و عـــيمهم ِف القـــرن  ه430ـ ه385شـــيخ الطوئفـــة أبـــو  عفـــر حممـــد بـــن ايحســـن بـــن علـــي الطوســـي   (43 

هـ بعـد و ـوة الئـيخ الصـدوق بـهربس سـييد ًرن أوًب ِف 385اخلويسد ولد بطون خراسون ِف شهر ريضون سية 
 13عد و وة السيد الئري  الر ي بسيتي وظـون عمـر   نـذاك هـ ب 408يدارن خراسون ه هو ر ذىل بمداً سية 

سية وبقي ِف العراق ذىل  خر عمـر . ب م الئـيخ ا فيـد و تلمـذ عليـا  ـس سـيواتدظمو أًرك شـيخا ايحسـي بـن 
هجريـة. و تلمـذ علـى أم ايحسـي علـي بـن أمحـد بـن حممـد بـن أم  يـد  411عبيد اهلل بـن المضـوئره ا تـوىف عـوم 

هـ التص  الئـيخ ا فيـد بـولر ي  األعلـىد وانتقلـت  عويـة الطوئفـة  413ذه يروه عيا اليجوشيد وِف عوم القمي ال
ذىل الســـيد الئـــري  ا ر ضـــىد  ونضـــوإ الطوســـي  ـــت لوائـــاد واهـــتم الســـيد بـــا ريويـــة ابهتمـــومد وبـــولع ِف ذ الـــا 

هـــد  بقــي الئــيخ  433األوو ســية و قــدير  والةحيــب بــاد حــىت  ــوِف الســيد ا ر ضــى خلمــس بقــي يــن شــهر ربيــس 
هــــ هجـــم الســـا قة األ ـــراك علـــى بمـــداً وأريـــور عبـــد ا لـــك الـــو ير  444بعـــد  ببمـــداً اثـــة عئـــر عويـــوً. ِف ســـية 

ا تعصــب لطمــرو بيــك ِف  لــك الولــت علــى ييــوا  الئــيعة ولــوم بولقتــا واليهــب ظمــو أنــا هجــم علــى ًار الئــيخ 
يو  يهو ين أثو: وظتب.  ونتقا الئيخ ين بمداً ذىل اليج  األشر  بعد ليقتلاد و و   نيد  ِف ًار   قد أحرق 

هـــذ  ايحوًثـــة ا أســـفة  قـــوم بتهســـيس ايحـــو ة العلميـــة هيـــوك. بعـــد و ـــوة الســـيد ا ر ضـــى علـــم اهلـــدإ انتقلـــت  عويـــة 
لمسـلمي. اسيويية ذىل الئيخ الطوسي. وظون يي و الئيخ الطوسي  نذاك ِف حملة ال رخ ببمـداً يلجـًه ويقصـداً ل

ولقد ظون يقصد  ال ل  ين العلمو  ين شىت أر و  العـو  اسسـايي لييتفعـوا ييـا ويفتخـروا بولتتلمـذ عليـا وييهلـوا 
د 300ين العلم اسهلي الذه حبو  اهلل باد  قد بلع عدً  ايذ ا ين الفقهو  واعتهدين وعلمو  الئيعة أظلر ين 

ا الســية. اشــتهر الئــيخ الطوســي بعلمــا وورعــا و هــد  و قــوا  حبيــة ولــد حضــر عيــد  أيضــوً ا ًــوت يــن علمــو  أهــ
 عدت شهر ا حدًو العـراق ووصـلت ذىل ألصـى نقـو  الـدنيود ووصـا خـرب  ذىل لصـر ايحـوظم العبوسـي  هسـيد ذليـا  

خ ظرسي التدريس ِف علم ال ام ِف يرظ  اخلا ة. وظون هذا ا يصب إ ي  نذاك عن ا ي لة العولية وا قوم الئوي
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و ـــداً لألح ـــوم صـــيموً ظونـــت ييوســـبة لـــذلك العصـــرد بعـــد أن ظـــون الفقـــا ِف صـــورة أخــــرإ 
  يوسب عصرهو السوب .
 ..(79)ثونيوً: ِف  ين ا ق 

                                                                                                                                                                      

حبيــة ذنــا ب يســيد ذب أل ضــا علمــو  الــباً. وهــذ  عايــة علــى أنــا   ي ــن ِف  لــك ال يــون أعظــم وأ ضــا يــن 
الئيخ الطوسي ِف بمداً واألرا ـي اسسـايية يليـ   ـذا ا يصـب.  ذن العلمـو  عيـديو يطلقـون لقـب  الئـيخ( ِف 

 م يعيون  مو الئيخ ا فيد والئيخ الطوسي.الفقا  إهنم يعيون با الئيخ الطوسيد وذ ا لولوا  الئيخون(  إهن
لقد ظونت أسرة الئيخ الطوسي حىت عدة أ يوو ين العلمو  والفقهو د  وبيا الئيخ أبو علي ا لقب بو فيد اللون 

  قيا  ليا القدرد ظمو أن بيوت الئيخ الطوسي أيضوً ظن  و ات و قيهوت. 
يعة األربعـة ا ئـهورة و ـو   ـذيب األح ـوم( و ابستبصـور(.  يألفو ا: أل  الئيخ الطوسـي ظتـوبي يـن ظتـب الئـ

ظمـــو ظتـــب ِف الفقـــا  اليهويـــة( و ا بســـو ( و اخلـــا ( وألـــ  ِف األصـــوو وايحـــدية والتفســـ  وال ـــام والر ـــوو 
 يألفوت ظل ةد ييهو:  عدة األصوو( و الر وو( و الفهرست( و متهيد األصوو( و التبيون(.

هجريـة عـن عمـر ييـوه   430سـي ليلـة ابثيـي اللـون والعئـرين يـن شـهر حمـرم ايحـرام سـية و و ا:  وِف الئـيخ الطو 
اخلويسة والسبعي عويوًد و ـوىل ريسـلا ًو يـا  لميـذ  الئـيخ ايحسـن بـن يهـده السـليقي والئـيخ أبـو حممـد ايحسـن 

بوصية يياد وهي اآلن يـن بن عبد الواحد العي  رم والئيخ أبو ايحسن اللألأهد ًو ن ِف ًار  اليت ظون يقطيهو 
أشهر يسو د اليج  األشر  ويعر  مبسجد الطوسي بولقرر ين ايحرم الئري . وبو و ا  قد العو  اسسـايي 
واحداً ين أعظـم وأشـهر الفقهـو  والـذه لـا نظـ   يـن حيـة الئـمولية الـيت ايتـو   ـود وب او الفقهـو  يستضـيًون 

 بيور .
يــن ال تــب ا عرو ــة ا ئـهورةد وظــون اهلــد  يـن  هليفــا ًرب اخلــا  ِف ا ســوئا ظتـور  اخلــا ( للئــيخ الطوسـي   (44 

الفرعية بي اخلوصة والعوية بيصـو اسـتدبيل يـو    ـويسد وبيـون اليظريـة الصـوئبة والـرأه الصـصيح ا وا ـ  لل تـور 
عليهو الئيعة وأشور  د ظمو  ظر أيضوً ا سوئا  اليت أمجعت الع ي  والسية الئريفة عن اري  أها بيت العصمة 

ذىل ا سوئا اليت  يهو خا  بييهم سول وً ِف  لك اسنيو  وابختصور.  و د عدة نسـخ خطيـة يـن هـذا ال تـور 
د واليســـخة اخلطيـــة  395ييهــو: اليســـخة اخلطيـــة ا فوظــة ِف خ انـــة ي تبـــة ا درســة الفيضـــية ـ لـــم ا قدســة رلـــم 

د واليسخة اخلطيـة ا فوظـة ِف خ انـة ي تبـة  لـس 43ـ لم ا قدسة رلم ا فوظة ِف خ انة ي تبة ا درسة الفيضية 
د واليســخة اخلطيــة ا فوظــة ِف خ انـــة ي تبــة  يــة اهلل العظمــى الســـيد  8134الئــورإ اسســايي ـ اهــران رلـــم 
  . سـعت يـأخراً مجوعـة يـن ا ققـي لتصقيقـا ولويـت بطبعـا ونئـر 14/  450ا رعئي اليجفي ـ لم ا قدسة رلـم 

ـد ويقـس ِف سـتة  ه 1404يأسسـة اليئـر اسسـايي التوبعـة مموعـة ا درسـي ـ لـم ا قدسـة بتـوريخ مجـوًإ اآلخـرة 
  لدات.

أبو القوسم َنم الدين  عفر بن ايحسن بن إـ  بـن حسـن بـن سـعيد اهلـذيل ايحلـيد ا ئـهور بـو ق  ايحلـي وا قـ   (45 
 (.  ه341ـ301األوو  

وو ابن ًاًو ِف ر ولا:  العاية واحد عصر  ظون ألسن أها  يونا وألويهم بويحجة وأسـرعهم ألواو العلمو   يا: ل
استصضـورا لـرأت عليـا وربــون صـم اً(د ولـوو العايـة ِف ذ و  ــا ألبيـو   هـرة:  ظـون أ ضــا أهـا عصـر  ِف الفقــا(د 
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 و(.. لدن سر  (76)والعاية
                                                                                                                                                                      

ب أرإ ِف  قهوئيو يللا(د ولـوو  ولوو الئيخ حسن ابن الئهيد اللون:  لو  رك التقييد بهها  يونا ظون أصور ذ 
الئيخ البهوئي:  ذليا انتهت ريوسة الئيعة اسيويية وحضر  لس ًرسا بويحلـة سـلطون ايح مـو  وا تـههلي اخلوا ـة 
نص  الدين حممد الطوسي(د وِف  أيا اآليا(:  مجس العلوم والفضوئا وا وسند أشهر ين أن يذظر وظـون عظـيم 

ا ي لة ب نظ  لا ِف  يونـا(د وِف  لألـأة البصـرين(: ظفـو   الـة لـدر اشـتهور  بـو ق   لـم الئهن  ليا القدر ر يس 
يئـتهر يـن علمــو  اسيوييـة علــى ظلـر م ِف ظــا عصـر  ــذا اللقـب ريـ   وريــ  الئـيخ علــي بـن عبــد العـويل العــويلي 

 ال رظي ويو أخذ هذا اللقب ذب جبدارة واستصقوق.
ســي اخلوا ــة نصــ  ا لــة والــدين حضــر  ات يــوم حلقــة ًرن ا قــ  بويحلــة حــي ورًو أخبــور : ليــا ذن ا قــ  الطو 

اخلوا ة ذليهو  قطس ا ق  الدرن  عظيموً لا وذ اًب  ي لتا  ولتمس ييا ذمتوم الدرن  جرإ البصة ِف استصبور 
ا ب و ــا هلــذا ابســتصبور ألن التيوســر للــيًا ألهــا العــراق عــن  ــي القبلــة  ــهوًر ا قــ  اخلوا ــة نصــ  الــدين: بهنــ

التيوســر ذن ظــون يــن القبلــة ذىل ريــ  القبلــة  هــو حــرام وذن ظــون يــن ري هــو ذليهــو  هــو وا ــبد  قــوو ا قــ  ايحلــي: 
  التيوسر ييهو وذليهو(  س ت ا ق  الطوسي.

ــ  السـيد 1ايحلـي الربعـيد ـ َنيب الدين حممد بن  عفر بن أم البقو  هبة اهلل بـن َنـو 1يئوخيا ِف القرا ة والرواية: 
ـــ الئـيخ يفيــد الـدين حممــد بـن  هــم 4ــ والــد  ايحسـن بــن إـ  بــن ايحسـن بــن سـعيدد 3 خـور بــن يعـد ا وســوهد 

 ايحليد وري هم.
ــ ايحسـن 1ـ ايحسن بن يوس  بن ا طهر ايحلي الئه  بولعاية الذائس الصيت وهو ابن أخت ا ق د 1 اييذ : 

ــــ الســـيد رييـــو: الـــدين عبـــد ال ـــر  بـــن أمحـــد بـــن اـــووون صـــوحب   رحـــة 3 ـــوو(د بـــن ًاًو ايحلـــي صـــوحب  الر 
ـ  او الدين حممد بن حممد ال ـوِف ايحـورثي شـيخ 5ـ السيد  او الدين حممد بن علي بن اووون د 4المره(د 
 ـ صفي الدين عبد الع ي  بن سرايو ايحلي الئوعر ا ئهورد وري هم.3الئهيدد 
ـــ لتصــر 4ـ ظيــ  ا يطــ د  3ـــ شــرائس اسســام ِف يســوئا ايحــاو وايحــرامد 1ســر ِف القبلــةد ـــ رســولة التيو1يألفو ــا: 

ــ رسـولة ِف ال ـامد 3ـ  هرسـت ا صـيفيد ييسـب ذىل ا قـ  ايحلـيد 5ا راسم ِف الفقاد وا راسم لسار الديلميد 
ــ ا ســوئا البمداًيــةد أو  وابــوت ا ســوئا البمداًيــةد وهــي 4 ههلو  لميــذ  الئــيخ مجــوو الــدين يســهلة  قهيــة ســ 41ـ

 ـ ا سلك ِف أصوو الديند وري هو10ـ ا سوئا الع يةد 8يوس  بن حومت الئويي ا ئمرإ العويليد 
سـيةد وعـن بعضـهم أن  ـوريخ  44 ي ـون عمـر   343و و ا:  وِف على لوو ابن ًاًو ِف ر ولا ِف ربيس اآلخـر سـية 

د حية سقل 343ربيس اآلخر سية  13رمحا اهلل ـ ِف صبح يوم اخلميس و و ا يوا   حبسور امما ـ  بدة ا ققي 
الئيخ الفقيا أبو القوسم  عفر بن ايحسن بن سعيد ايحلي ين أعلى ًر ة ِف ًار   خر ييتو لولتا ين ري  نط  وب 

لعلـوم: أنـا  وييقـا عـن حبـر ا حرظة  تفجس اليون لو و ا وا تمس ميو  ا خل  ظلـ  ومحـا ذىل يئـهد أيـ  ا ـأييي 
ظون يق  بي بور الرواق وبوم ايحـرم ا طهـر ِف وسـل الـرواقد  سـًا  قـوو: ذن ألـرأ الفو ـة للمصقـ   إنـا يـد ون 
هيو أه ِف وسل الرواق بي البـور األوىل وبـي ابسـطوانة الـيت بـي بـوم ايحضـرة ا قدسـةد والئـوئس أن لـرب  ِف ايحلـة 

يتوارثــون  لــك أبــو عــن  ــد و  ــن أن ي ــون ً ــن بويحلــة أوًب ه نقــا ذىل وهــو يــ ور يعــرو  وعليــا لبــة ولــا خــدام 
 اليج  ظمو  رإ للسيدين ا ر ضى والر ي.

هــد ِف  348ريضـون سـية  19( ولـد العايـة ايحلـي ِف  ه413ــ348ايحسن بن يوس  بن علي بن ا طهر ايحلـي   (43 
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 ..(77)حية ظتبو  الئرائس(
                                                                                                                                                                      

. ولـــد  علـــم األًر العـــرم وا قـــديوت والعلـــوم يدييـــة ايحلـــة. بـــدأ بتصصـــيا العلـــم واظتســـور ال مـــوو ييـــذ افولتـــا
العصرية ِف ايحلة عيد أبيا وسوئر علمو  ا يطقة ال بورد وظذلك عيد خولا ا ق  ايحلي وابن عم أيا الئيخ َنيب 
الدين إ  بن سعيد والسيد أمحد بن اووون ور ي الدين علي بن اـووون وايح ـيم ا ئـهور ابـن ييـلم البصـران 

ج الباريــة(.  هظمــا ا قــديوت ونــوو ًر ــة اب تهــوً و  يبلــع ســن الت ليــ . وييــذ  لــك الولــت يألــ   شــر  هنــ
اشتهر بيبوريا و ظوئا و ضلا. ًرن الفقا على خولا ا ق  ايحليد وِف الفلسفة وا يط  على اخلوا ة نصـ  الـدين 

رن الفقا السة على علمو  السية.  الطوسيد ًو
ـ السـيد أمحـد  4ـ الئـيخ سـديد الـدين يوسـ د  3ـ ا قـ  ايحلـيد  1دين الطوسيد ـ اخلوا ة نص  ال 1أسو ذ ا: 

ـ  8ـ الئـيخ َنيـب الـدين إـ  بـن سـعيدد  4ـ ابـن ييـلم البصـراند  3ـ السـيد علـي بـن اـوووند  5بـن اـوووند 
 الئيخ  قي الدين عبد اهلل بن  عفر بن علي الصبوغ ايحيفي.

ظتــورد  قــد ألــ  ِف الفقــا واألصــوو وال ــام وا يطــ  والفلســفة والر ــوو   100يألفو ــا: لــا يــن اآلثــور ِف حــدًو 
ـ لتلـ  الئـيعةد  3ـ  ـذظرة الفقهـو د  5ـ التصريـرد  4ـ القواعـدد  3ـ  بصرة ا تعلميد  1ـ اسرشوًد  1وري هو ييهو: 

 ـ  لخيص ال ئو . 10ـ ييهوب ابستقويةد  9ـ شر  التجريدد  8ـ ا يتهىد  4
حمرم ليلة السبت  11بعد عمر حو ا بومهد والسعي ِف ذحيو  الئريعةد ِف  ا:  وِف العاية ايحلي و و ا ويد ي

هـ ِف ايحلة ا  يديةد ولد محا نعئا الئري  على الرؤون ذىل اليج  األشر  ًو ن ِف  وار  413أو يويا سية 
يحضرة الئريفة العلوية يـن  هـة الئـموو د ِف حجرة ذيوان الذهب الوالعة على  ي الداخا ذىل اأي  ا أييي 

جبيــب ا يــورة الئــمولية. وعيــد  عمــ  الرو ــة العلويــة  ــتح بــور ثــون يــن اسيــوان الــذهيب يفضــي البــور ذىل الــرواق 
العلـوهد  صـور لـرب العايـة ِف حجـرة صـم ة لتصـة بـا علــى  ـي الـداخا ممـراً لل ائـرين يقصـدوهنو حـىت اليـومد وهلــو 

بيلي لتصة با.شبوك  وب هد وي  قوبلهو حجرة صم ة أخرإ هي لرب ا ق  األًر
 شرائس اسسام ِف يسوئا ايحاو وايحرام( ين أوسس ا تـون الفقهيـة وأحسـيهو مجعـوً للفـروال ولـد ولـس بـا األصـصور  (44 

مويعــوتد ولــد ييـذ  هليفــا ذىل اآلند وب يـ او يعــد يـن ال تــب الدراســية ِف ا عوهـد الديييــة يـن ايحــو ات العلميـة وا
راسو م على أسون يياد ولد ظتـب العديـد يـن  اعتمد عليا الفقهو  خاو هذ  القرون العديدة  جعلوا حبوثهم ًو
العلمــو  ِف الفقــا ابســتدبيل شــرحوً عليــا ظـــ  يســولك اس هــوم( و يــدارك األح ــوم( و  ــواهر ال ــام( و هدايــة 

ًا ـا خوصـةد وعليـا يـن التعليقـوت وايحواشـي األنوم( و يصبو  الفقيا(د و الفقا( وصي  بعك ال علمو  شرحوً لًة
عدً ظل د وابس ابعوت ظل ة ِف ذيران ولبيون واليج  ظمو ابس ِف ليدن أيضوً وب ي وً يو د واحد ين العلمو  
أو البــة العلــوم الديييــة لــيس عيــد  ييــا نســخةد ظمــو هلــم شــرو  و عليقــوت عليــاد ونســخا ا خطواــة اليفيســة ب 

ى ظلرة ييهو: نسخة اليصـ  األوو ييهـو  ـل الئـيخ حممـد بـن ذلوعيـا بـن ايحسـي بـن ايحسـن اهلرللـيد  ـرغ  ص
ه لرأهــو علــى ا صــي  بتمويهــو   تــب ا صــي   طــا الئــري   340شــهر ريضــون ســية  15ييهــو يــوم اخلمــيس 

د وِف 341وً  ليـــوم المـــدير اسهنـــو  ِف أوهلـــو يـــس اس ـــو ة ل و ـــب اليســـخة ِف اليجـــ  بتـــوريخ يـــوم األربعـــو  ا صـــ
وبتوريخ  940يوا س ييهو ذ و ة ين الئيخ علي بن ايحسي بن عبد العوو العويلي الئه  بو ق  ال رظي ا توىف 

هد وظونـت هـذ  اليسـخة عيـد 841وعليهو خل ابـن  هـد ايحلـي ا تـوىف  931 د وخـل شـر  الـدين البصـران اليـً 
ســـيد يهـــده ايحيـــدره ال ـــوظميد ه ييـــا ذىل الئـــيخ حممـــد الســـمووه ِف الئـــيخ اليـــورهد ولـــد انتقلـــت ييـــا ذىل ال
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 ..(78)و القواعد(
  جدًا  بويب الفقا و ر يب األح ومد حسب الظرو  ا ائمة لتلك العصور.

                                                                                                                                                                      

د 403 ه القعـدة سـية  19اليج د واليص  اللون ين ال تور  ل هذا اليوسخ اهلرلليد ظتبـا ِف يـوم األربعـو  
هد ه انتقلت ييـا ِف سـية   ذىل السـيد أم القوسـم ا ـررد ه 1345وظونت عيد السيد حممد بن السيد ظوظم اليً 

وذ ـو ة يفصـلة ييـا  344ذىل السيد  يو  ش ورة ا ويي لوئم يقوم اليج . نسخة عليهو خل ا صـي  ِف سـية 
د ظونت عيد الئيخ حممد سلطون ا ت لمي ِف اهراند وهي اليوم ِف ي تبة  د الدين 345 طا و وليعا بتوريخ 

 ظتور  ا عترب(.  اليص ه. ولد اختصر  ا أل  ِف ظتور  اليو س( وشر  ا ختصر ِف
ظتور  لواعد األح وم ِف يعر ة ايحاو وايحرام(: وهو ظتور يتي  ويس يئتما على مجيس أبوار الفقا ين ظتور   (48 

الطهــورة ذىل ظتــور الــديوتد وهــو أشــهر يــن أن يــذظر وأل يتــا ِف صــعيد الفقــا صــور ا ــور الــذه  ــدور عليــا رحــى 
د  يوولــا الفقهـو  لـد وً وحـديلوً بولئـر  والتعليــ  حـىت عـد العايـة  ريـو بــ رك التصقيـ  واليظـر ِف ايحـو ات العلميـةد  قـ

: ِف  الذريعة( لا يو يقرر ين ثاثي شرحوً وحوشية و عليقوًد ولوو عيا ا ق  اللون الئيخ ال رظي  الطهران 
احتوإ ين الفـروال الفقهيـة  ذن ظتور  لواعد األح وم( ظتور   يسمح الدهر مبلولا و  ييسج نوسج على ييوالا لد

على يو ب يو د ِف يصي  و  يت فا ببيونا يأل د ولد خلص  يا  تووا  وبي لواعـد األح ـوم ألفـا بولتمـون ولـد  
 خر ا ققي وختما بوصية ريرا  أوصى  و ولد  ا ذظورد ولوو العاية  ريو ب رك الطهـران ِف  الذريعـة(: وهـو أ ـا 

بعــد ظتــور الئــرائسد  هــو حــوو مميــس أبــوار الفقــاد ولــد أحصــيت يســوئلا ِف ســتموئة  يــو ظتــب ِف الفقــا امعفــره
ــ ذيضـو  1وستي أل  يسهلةد ولد اعتمد عليا ظو ـة ا تـهخريند وعلقـوا عليـا ايحواشـيد وشـر  شـروحو ظلـ ةد ييهـو: 

ويس ا قوصـد ِف شـر  ـ  1الفوائد ِف شر  القواعد للئيخ أم اولب حممد بن ايحسن بن يوس  بن ا طهر ايحلي. 
ـ ظئ  الللوم ِف شر  لواعد األح وم لبهو  الـدين حممـد 3القواعد للمصق  اللون الئيخ علي بن ايحسي ال رظي. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ايحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن األصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهون ا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  بولفو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اهليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده.   ب
ــ 1اخلطيـة: ـ يفتو  ال راية ِف شر  لواعـد العايـة للسـيد حممـد  ـواً ايحسـية العـويلي. وري هـو. يـن أهـم نسـخا 4

 403ين ربيـس ابوو سـية  14نسخة ِف ي تبة السيد حسن الصدر بول وظمية ظتبهو حممد بن ذلوعيا اهلرللي ِف 
ـــ نســخة ِف  ويعــة اهــران رلــم 1. 404ولرأهــو علــى ا صــي    تــب لــا اسهنــو  واس ــو ة  طــا ِف ربيــس ابوو ســية 

ــــ 3. 1439/  4 ظـــرت ِف  هرســـهو  409رة ســـية يـــن مجـــوًإ اآلخـــ 14ظتبهـــو علـــي بـــن حممـــد الييلـــي ِف   1143
 ظـــرت ِف  413ظتبهـــو حممـــد بـــن حمســـن الســـورولي ِف ســـية   110نســـخة ِف ي تبـــة يدييـــة العلـــم بول وظميـــة رلـــم 

يـن  14ظتب ام   ابوو ييهو حممد بن بة نصر ِف   34ـ نسخة ِف ي تبة الفيضية رلم 4.  90و  89 هرسهو : 
 ظـــرت ِف  هرســـهو  414يـــن ربيـــس اللـــون ســـية  11 ييهـــو حممـــد بـــن حممـــد ِف وظتـــب امـــ   اللـــون 414حمـــرم ســـية 

ــ نســخة ِف  ويعــة اهــران رلــم 5. 1/105 ــ نســخة ِف  ويعــة اهــران رلــم 3هـــ.   11/1/811د ظتبــت ِف 150ـ ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس اللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 1854 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريخ ظتوبتهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو ربي  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.  811د  

ة ِف  ــويس  ــوهر  ـــ نســخة8هـــ. 414د ظتبــت ِف ســية 1404ـــ نســخة ِف  ويعــة اهــران رلــم 4 نفيســة  ــداً يو ــًو
د ظتبــت ِف القــرن اللــوين اهلجــرهد ولوبلــت علــى العايــة نفســا وعليهــو حواشــي  ــل الئــهيد األوو 384شــوً رلــم 

 و خر ا ققي.



 

 35 

 ..(75)ثوللوً: ِف  ين صوحب ايحدائ 
                                                           

الئيخ يوس  بن الئيخ أمحد بـن ذبـراهيم بـن أمحـد بـن صـومح بـن أمحـد بـن عصـفور ابـن أمحـد بـن عبـد ايحسـي بـن  (49 
هـــ حيـة هـو ر والــد  يـن يوايـا  ًرا ( ذليهــو 1104لــدرا ه البصـران. ولـد بقريــة  يـوحو ( عـوم عطيـة بـن شـيبة ا

لييهــي ًراســتا العوليــة علــى الئــيخ ســليمون ا ــوحو ه. اخــتص بــا  ــد  ألبيــا ايحــوب ذبــراهيم  وحضــر لــا يعلمــوً ِف 
لتدريســا و عليمــاد و ــوىل  لــك  البيــت يعلمــا القــرا ة وال توبــة حــىت أ قيهمــود  قــوم والــد  بتدريبــا و ربيتــا و صــدإ

 بيفسا ذىل أن  ممد  اهلل برمحتا.
بعــد هجمــوت اخلــوارب علــى البصــرين ا ت ــررة و ــو ولــس يــن عظــيم القتــا والســلب واليهــب وســفك الــديو  و لــ  
األيواو ا طر و هـو  البلـد و عموؤهـو ذىل امـا  عـن أواـوهنم  ـورين بعيـوهلم ييجـي أنفسـهمد ويـيهم والـد د  قـد 

 ر بعوئلتا ذىل القطي  وخلفا ِف  لك ا ه ق ايحرب وا ول  الرهيـبد عسـو  يـتصفي ويسـة س بعضـوً ممـو هنـب هو
ين أثو: ويتوالد وب سيمو ال تب اليت أخذت سلبوً و هبت هنبوًد وبعد سيي لضوهو يح  أبو  بولقطي   جدً با 

 العهد.
وظون الئيخ يوس  لا ذ   اك ين العمر أربس  1131  وِف والد   صوة اليوم اللون والعئرين ين شهر صفر سية

وعئــرون ســيةد  ت فــا بعوئلــة والــد  علــى ظلــر م وبقــي بــولقطي  ســيتي يقــرأ  يهمــو علــى العايــة الئــيخ حســي 
 ا وحو ه.

عوً الئـيخ ذىل البصـريند بعـد أن أخـذت البصـرين يـن اخلـوارب صـلصوً بعـد ً ـس يبلـع خطـ د ولبـة  ـو بضـس سـيي 
ستا على شيخيا ايحجتي الئيخ أمحد بن عبداهلل والئيخ عبد اهلل بـن علـي الباًيـي البصـرانييد وشـو  اهلل أهنى ًرا

لا أن إج البيتد وبعد ر وعا عرب على القطي  وي ة  و لقرا ة ايحدية على شيخا العاية ا وحو ه ا تقدمد 
 ذىل أن  ًو  بوس و ة ِف الرواية عيا.

 ــوق بــا ايحــوود  ــو ار  بــا يــن الــديون د وظلــرة العيــوو وللــة اليســور ويحصــوو اب ــطرابوت  ر ــس ذىل البصــرين ولــد
وا ئــوريبوت الداخليــة ِف البصــريند  موًرهــو ذىل ذيــران بعــد يقتــا الئــو  ســلطون حســي الصــفوهد وحــا برهــة ِف  

ايحواً: اليت أ ت  ـو ذىل ظريوند ه ار ا ذىل ش ا  واستقر يقيموً  و على عهد حممد  قي خون ه ريوًرهو بعد 
 بعك القرإد  وستوان لرية   سو( وحوظمهو  نذاك حممد علي.

صي  ظتبوً ورسوئا وابتدأ هيوك بتصيي   ايحدائ  اليو رة( واستمر  يا ذىل بور األريسوود حىت ثور اوريية ش ا  
د وهنبــت أيوالــا  قتــا حوظمهــو حممــد علــي وهجــم حــىت علــى ًار الئــيخ وهــو يــريك 1133نعــيم ًان خــون عــوم 

 وأظلر ظتبا ويألفو ا القيمة وظتب لصيدة يقوو  يهو:  واعظم حسرة أ يت  أاًه*  فرق يو مبل ي ين ظتور(
 فر ييهو يريضوً بعوئلتـا صـفر اليـد حـىت اسـتقر بيوحيـة  اصـطهبونوت( ولبـة  ـو يـدة.. لقـد ظـون الئـيخ ًؤوبـوً ِف 

 جــة ونئــو د يهمــو بلمــت بــا ايحــوو ِف  لــك الظــرو  عملــا ب ــا حــوو واــوو ولــوةد والســعي ِف يهمتــا ب ــا 
القوســــية وا والــــ  ايحر ــــةد  قــــد ألــــ  يــــن بــــي  لــــك الظــــرو  القوســــية ظتبــــوً ليمــــة نــــوه ت األربعــــي وييــــذ حــــا 
اصطهبونوت ع م على يموًرة باً ذيراند وصمم على ا قوم بولعراق  هلقى رحلا ِف ظربا  ا ئر ةد يوايا األخ  

د على عهد الوحيد البهبهون  لدن 1139ويظهر ين  وريخ بعك يألفو ا أنا حا  و لبا عوم  ويستقر  األبده
 سر (.

وِف خــاو يقويــا  ــو  ار اليجــ  األشــر  والظــوهر أنــا ألــ  ظتوبــا  الــدرر اليجفيــة( ِف اليجــ  األشــر  خــاو 
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 ي لا  و.
ــــــــــــــــ أبــــــــــــــــو علــــــــــــــــي ايحــــــــــــــــوئره حممــــــــــــــــد بــــــــــــــــن ذلوعيــــــــــــــــا صــــــــــــــــوحب  ييتهــــــــــــــــى ا 1يــــــــــــــــن  ايذ ــــــــــــــــا:   قــــــــــــــــوو(د ـ

ــ السـيد 4هــد 1115ــ السـيد أمحـد العطـور البمـداًه ا تـوىف سـية 3ـ ا   ا أبو القوسـم القمـي صـوحب  القـواني(د 1
ــ 4ــ  الئـيخ أمحـد بـن حممـدد ابـن أخيـاد 3ـ الئـيخ أمحـد ايحـوئرهد 5هـد  1108أمحد الطولقون اليجفي ا توىف سية 

 خلوا ون  بوًه سبل العاية اعلسيد وري هم.األي  السيد عبد البولي بن ي  حممد حسي ا
ــ أ وبـة الئـيخ أمحـد بـن يوسـ  بـن 1ـ أ وبة الئـيخ أمحـد بـن الئـيخ حسـن الديسـتون البصـراند 1ين يألفو ا: 

ـ 4استخر هو ين ظتب العويةد  ـ األربعون حديلوً ِف ييولب أي  ا أييي 3علي بن يظفر السيوره البصراند 
ـ األنوار ايح ية واأللمور البدرية ِف 5ىل ييوهج أصوو الديند خرب ييا البور األوو ِف التوحيدد ذعام القوصدين ذ

ـ ايحدائ  اليو رة 4ـ  دارك ا داركد  يمو هو ريو ا عيا و وركد 3 وار ا سوئا األمحديةد  قرر ين يوئة يسهلةد 
 ِف أح وم العةة الطوهرةد وري هو وهي ظل ة.

د عـن عمـر نـوه  اللمـوني عويـوًد 1183بعد الظهر ين يوم السبت رابـس ربيـس األوو عـوم  ِف و و ا ويد يا:   و 
ظرسهو ِف خدية العلم والديند  مو ذن صوت اليوعي بفقد  ذب و و ت أها ظربا  ين ظا صور وحدر علـى 

اً وظون ِف يقدية ا ئيعي الوحيد البهبهـو    لـدن سـر ( و ـوىل  مسـيلا  ئييس  لمونا الطوهرد   ون يويوً يئهًو
 لميذا  التقيون: ايحـوب يعصـوم والئـيخ حممـد علـي بـن السـلطوند وصـلى عليـا األسـتو  الوحيـد بوصـية ييـا  لـدن 
ســر ( ًو ــن بويحــوئر الئــري  بــولرواق ايحســية األاهــر عيــد ر لــي الئــهدا د ًو ــن ِف  ــوار  ا قــ  الوحيــد ا تــوىف 

 لــــدن اهلل  1131د علــــي الطبوابــــوئي  صــــوحب الريــــوض( ا تــــوىف د و لميــــذ و ابــــن أخــــت الوحيــــد الســــي1108
أسرارهم( وعلى يلوإ هأب  األعام صيدوق خئيبد ظمو أليمت لا الفوا ح ِف ظربا  ا قدسة واليج  األشر  

 د وأوو ين ألوم لا الفو ة  و  لميذ  األظرب السيد األ ا حبر العلوم .
للئيخ أمحد بن يهده بن أم  ر اليرالي ال وشون. ولد ِف لرية نـراق يـن لـرإ  يستيد الئيعة ِف أح وم الئريعةد  (80 

هـد أخذ يقديوت ًروسا ين اليصو والصر  وري  و  1185ظوشوند ِف الرابس عئر ين شهر مجوًإ اآلخرة سية 
عليهو  ياؤ .  ِف بلد د ه ًرن ا يط  والريو يوت والفلك على أسو ذة الفن حىت برال  يهو وبلع ًر ة عولية ريبطا

هــ  1105ه لرأ الفقا واألصوو وايح مة وال ام والفلسفة عيد والد  الئيخ يهده اليرالـي. رحـا ذىل العـراق سـية 
لمرض ال يورة ويواصلة الدراسة  صضر ِف اليج   لس ًرن السيد حممد يهده حبر العلوم والئيخ  عفر ظوش  

ت اًة د  صضــر ًرون الســيد علــى الطبوابــوئي صــوحب  الريــوض( المطــو د ه لصــد ظــربا  لمــرض ابســتفوًة وابســ
والسيد يـ  ا حممـد يهـده الئهرسـتوند وليـا: ذنـا ظـون إضـر ًرن الوحيـد البهبهـون بر قـة والـد . عـوً ذىل ظوشـون 

ة هــد و لــت ذليـا ا ر عيـةد وظلــر ذلبـوو اليـون عليــا وصـور يـن أ لــ 1109 ونتهـت ذليـا الرئوســة بعـد و ـوة والــد  سـية 
العلمـو  ويئــوه  الفقهـو د  رحــا ذليــا الئـيخ األنصــوره للصضــور عليـا واس ــوًة ييـا. ريــوًر بلــد  يـرة أخــرإ لوصــداً 

ــ الئــيخ 1هـــد لمــرض ال يــورة واب صــوو بولئخصــيوت العلميــة هيــوك. يــن  ايذ ــا:  1111العــراقد و لــك ِف ســية  ـ
يــ  ا بوبــو(  ــد يــا حبيــب اهلل أليــا صــوحب  لبــور ـــ يــ  ا حبيــب اهلل ا عــرو   3ـــ ابيــا يــا حممــدد 1األنصــورهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد حممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي البئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ا ئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهدهد 4األلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور(د 
ـ 1ـ ييوهج األح وم ِف أصوو الفقاد 1ـ يا حممد حسن اموسيب. ين يألفو ا: 3ـ أخو  ي  ا أبو القوسم اليراليد 5
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ــ وسـيلة اليجـوةد 4وئا األصـوو بوألح ـومد ـ أسون األح وم ِف  يقيح عمدة يس3يفتو  األح وم ِف أصوو الفقاد 
ـــ شــر  دريــد 9ــ اخلــ ائند 8ـــ يئــ ات العلــومد 4ـــ عــي األصــوود ِف أصــوو الفقـاد 3ــ ســي  األيــة وبرهــون ا لـةد 5

 األصوود وري هو وهي ظل ة.
للولـــة ِف نـــراق ذحــدإ لــرإ ظوشـــون أثــر الوبـــو  الــذه ا تــو   لـــك الــباً  نــذاكد ِف ليلـــة األحــد ا و و ــا:  ــوِف 

ذىل اليجــ  األشــر  حيــة ً ــن ِف الصــصن العلــوه  هـــد ومحــا  1145والعئــرين يــن شــهر ربيــس اآلخــر عــوم 
 جبونب والد  ِف اسيوان  هة بور الطوسي ين أبوار ايحضرة الئريفة.

 ــواهر ال ــام للئــيخ حممــد حســن بــن الئــيخ بــولر بــن الئــيخ عبــد الــرحيم بــن  ريــو حممــد الصــم  بــن عبــد الــرحيم  (81 
 الئري  ال ب . 

أن وبً ـــا ِف  وبً ــا:   يــيص ا أرخـــون يحيو ــا علـــى  ــهريخ وبً ـــاد ولــد اســتيتج الئـــيخ  ريــو بـــ رك الطهــران 
ـــ أن ا ســموال يــن الئــيوخ أنــا حــي الئــروال ِف  ــهلي  امــواهر ظــون 1يــن أيــرين:  1101أو  1100حــدًو ســية 

 .1118حيوة أستو   الئيخ ظوش  المطو  ا توىف سية ـ أنا ابتدأ ِف  هليفا ِف 1عمر   سوً وعئرين سية. 
ظـون يـو اسـتيتجا الئـيخ الطهـران علـى حنـو التقريب.ظمـو أن صـوحب  الرو ـوت( ـ   1118يـن  15وذ ا ارحيـو 

بسـن السـبعيد  ت ـون ـ علـى هـذا ـ حـوايل سـية  1131وهو ممن عوصر الئيخ وحضر ًرسا ـ  ن عمر  ِف سـية 
د 1191ا أواخر أيوم ًرن الوحيد البهبهو د وعليا  وأللرر أن وبً ا ِف حدًو سية .  ا يبعد حييًذ أن1191

أو روإ  1111ويسوعد على  لك ابعتبورد بسيمو ـ ظمو ليا ـ أنا ممن ًرن على السيد حبر العلوم ا تـوىف سـية 
 عيا.

على عبـد الـرحيم ا عـرو  بولئـري  نئه ا: نئه الئيخ ِف أسر ا العلمية اليت ورثت العلم أبوً عن  دد  إن  د  األ
ال ب  هو الذه هو ر ذىل اليجـ  لطلـب العلـمد وصـور ممـن يئـور ذليـا بولفضـيلة حـىت  ـوِف  يهـو أوائـا القـرن اللـون 
عئر. ظمـو ظـون والـد  الئـيخ بـولر يـن  ضـا  أهـا العلـمد ظـذلك  ـإن أخـو  الـذه ي ـرب  سـيوً الئـيخ حممـد حسـي  

لد لتا ِف ريعون شبوبا خطًه وهو ِف اريقا ذىل يسجد السـهلةد بطلقـة نوريـة اوئئـة ظون ين نوابع اار العلمد و 
يـن أحـد اـار العلـم الـذين ظـونوا يتـدربون علـى الريـي بولبيـوًق ِف الصـصرا  خـورب اليجـ  ـ بـهير الئـيخ ظوشـ  

المريــب أن المطــو  و و يههــا  ـ  لمــرض صــد هجمــوت الوهــوبيي الــيت ظونــت يســتمرة علــى اليجــ  وظــربا . ويــن 
والد مو العلويـة ـ علـى يـو هـو ا ئـهور عيـد األسـرة امواهريـة ـ أسـفت أن ي ـون ا قتـوو ولـدهو األظـرب حممـد حسـي 
ويبقى األصمر على ليد ايحيوة الذه     ن  توسم  يا اليبوغ ظولقتياد وهلل ِف خلقا شأون. ول يهو بقيت حية ذىل 

 ًست ال عوية ال ربإ حية انقوًت لا األيور واب  صيتا اخلو قي.العصر الذه  سيم  يا ولدهو الصم  هذا 
 وعي بعضهم أهنو ظهر يوم األربعو  ريرة شعبون. 1133سية  و و ا:  وِف 

الئيخ ير ضى بن الئيخ حممد أيي بن الئيخ ير ضى بن الئيخ مشـس الـدين بـن الئـيخ حممـد شـري  بـن الئـيخ  (81 
خ حسن بن الئيخ يوس  بن الئيخ عبيد اهلل بن الئيخ لطب الدين حممد أمحد بن الئيخ مجوو الدين بن الئي

بــن  يــد بــن أم اولــب ا عــرو  جبــوبر الصــم  بــن عبــد الــر اق بــن مجيــا بــن  ليــا بــن نــذير بــن  ــوبر بــن عبــد اهلل 
 ليا(.األنصوره. لقب بوألنصوره بنتهو  نسبا ذىل الصصوم امليا  وبر بن عبد اهلل األنصوره  ر وان اهلل ع
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 هـد ِف يديية ً  وو. 1114ولد الئيخ األنصوره يوم عيد المدير سية 
أبــو : هــو الئــيخ حممــد أيــي ظـــون يــن العلمــو  العــويلي ويــن و هــو  يدييـــة ً  ــوود ولــا ثــا: أوبً هــم: الئـــيخ 

خ أظلر األنصورهد والئيخ ييصورد والئيخ حممد صوًقد وظونت الفوصلة بي واحد و خر عئر سيي د وظون الئي
 حمبة وعطو ة عيد والد  ين أخويا.

أيا: هي بيت الئيخ يعقور بن الئيخ أمحد األنصورهد وظونت ين اليسو  الصويحوت العوبدات ِف  يوهنود حبية 
   ةك نوا ا الليا ذىل  خر عمرهود وظون الئيخ يعتة  و ظل اً د  قد ظون يذهب ذليهو بعد انتهوئا ين التـدريس 

وياافهــو ويــدخا الســرور علــى للبهــود ظمــو ظــون يهيــ  هلــو ظــا يــو  تو ــا حــىت  ســخي ا ــو  ِف ويتصــد: يعهــو 
الئتو  لو وئهود و و  قدت بصرهو ظون يهخذهو ذىل يصاهو للعبوًة ويهي  هلـو يقـديوت العبـوًةد ذىل أن  و يـت 

 هـ ِف اليج  األشر . 1149سية 
 وظونت لا ِف الفقا وري   يألفوت ليمة.  د  هو الئيخ ير ضى ظون ين العلمو  األ قيو  د

 ـــ وب الئـــيخ األنصـــوره ثـــا:  و ـــوت: األوىل بيـــت أســـو ذ ا الئـــيخ حســـي األنصـــورهد وظونـــت عو ـــة  و ـــلة 
 يتعبدة. اللونية: بيت ا   ا ير ضى ا طيعي الد  ويل. اللوللة: ظونت ين أهويل رشت أو أصفهون.

  وابســتفوًة يــيهمد  قــد التقــى بــهظلر يــن  ســي  تهــداً وهــذا ممــو   ظــون الئــيخ ظلــ  الســفر لالتقــو  بولعلمــو
هـ ل يورة العتبوت ا قدسةد  بقي  1131إصا ألحد ين العلمو .  قد سو ر ين ً  وو يس والد  ذىل العراق سية 

بمــداً  أربــس ســيوات ِف ظــربا  ا قدســةد ه ر ــس ذىل يدييتــا يــس مجــس يــن أهــويل ً  ــوود و لــك بعــد حموصــرة وايل
ل ربا  ا قدسةد ه ر س ذليهو بعديو بقى يو يقورر السية ِف ً  وو. بقـي هـذ  ا ـرة ِف ظـربا  سـية أو أظلـرد ه 

هــد  1140 هب ذىل اليجـ  األشـر .  م ـة سـية أو أظلـر ه ر ـس يـرة ثونيـة ذىل ً  ـوو.  بقـي  يهـو ذىل سـية 
د وظون ِف صصبتا أخو  الئيخ ييصور. وِف أثيـو  سـفر  وييهو ع م على الذهور ذىل  يورة يرلد اسيوم الر و  

هــذا عــرب علــى برو ــًر  بقــي  يهــو شــهراًد ه  هــب ييهــو ذىل أصــفهون. وبعــد  ولــ  الئــيخ عــدة أيــوم ِف أصــفهون 
 هــب ذىل ظوشــوند  تولــ  ِف ظوشــون أربــس ســيواتد ه  هــب ييهــو ذىل يئــهد ا قدســة. وبعــد  يور ــا  رلــد اسيــوم   

 و  ذىل ً  ــوو. وظــون أهــويل ً  ــوو يةلبــون  ــي  الئــيخ وييتظرونــاد  لمــو لعــوا بقدويــا خر ــوا ر ــس هــو وأخــ
عـو  بستقبولا على بعد أربس  راسخ ين يديية ً  وود وحي وصـا الئـيخ اسـتقبلهم برحوبـة صـدر وحيـون أبـوه ًو

ر د وظـون  لــك ســية هلـم. و بقــي الئـيخ ِف ً  ــوو عـدة ســيواتد ه  هــب ذىل شوشـة ليســو ر ذىل اليجـ  األشــ
هـ. و ـو وصـا ذىل اليجـ    خيـرب ييهـو ذب ذىل ايحـجد و ولـ  ِف اريقـا ذىل ايحـج ِف العييـ ة يـدة شـهرين  1149

ألســبور أيييــةد ه واصــا ســفر  و هــب ذىل ايحجــو د وبعــد أًا  ايحــج ر ــس ذىل اليجــ  حيــة ظــون يلــوا  اليهــوئي 
  يهو.

ئيخ حسي الد  ويل والسيد حممد اعوهد أحد رؤسو  ايحو ة العلمية ِف  لرأ الئيخ ًروسا األوىل ِف ً  وو على ال
ظــربا د وشــري  العلمــو د وِف ظوشــون حضــر ًرن ا ــا أمحــد اليرالــيد وِف اليجــ  األشــر  حضــر ًرن ا قــ  
رن الئـيخ حممـد حسـن صـوحب  الفقيا يوسى ظوش  المطو  والئيخ علي بـن الئـيخ  عفـر ظوشـ  المطـو د ًو

الئــيخ علــي ظوشــ  المطــو  هــو  خــر أســتو  ًرن عيــد  الئــيخ األنصــورهد ويــن بعــد    يــدرن علــى امــواهرد و 
 أحدد با ظونت لا حو ة يستقلة عويرة يدرن  يهو.

هـــ يــرض صــوحب امــواهرد  ــهير بتئــ يا  لــس إــوه مجيــس العلمــو د  لمــو حضــر مجيــس العلمــو   1133ِف ســية 
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ى؟د ه أيــــر بإحضــــور د  لمــــو حبلــــوا عيــــا و ــــدو  ِف حــــرم أيــــ  عيــــد د لــــوو صــــوحب امــــواهر : أيــــن الئــــيخ ير ضــــ
يدعو لصوحب امـواهر بولئـفو د وعيـد انتهوئـا يـن الـدعو  حضـر عيـد صـوحب امـواهرد  ه لسـا علـى  ا أييي

 راشا وأخذ بيد  وو عهو على للباد ولوو: اآلن اور يل ا وتد ه لوو للصو رين: هـذا يـر ع م يـن بعـدهد ه 
للــا يــن احتيواو ــكد  ــإن الئــريعة لصــة ســهلة. وهــذا العمــا يــن صــوحب امــواهر لــيس ذب لتعريــ  لــوو للئــيخ: 

ذىل سـية  1133شخصية الئيخ األنصـوره وأعلميتـاد  وسـتلم الئـيخ األنصـوره  عويـة الئـيعة وير عيتهـو يـن سـية 
 هـ. 1181

القرن اللولة عئر وأوائا القـرن الرابـس عئـر  ايذ ا: ذن أظلر اعتهدين والعلمو  ا ققي ِف الفةة يو بي أواسل 
هم ين  ايذ اد وهذ  الربهة ين الـ ين هـي ولـت رواب العلـم ووصـولا ذىل أو ـاد  قـد بلـع عـدً  اييـذ  البـور ين 

ــ الئـيخ  عفــر الئوشـةهد ا تــوىف 1هـــد  1309ـــ السـيد أمحــد التفريئـيد ا تـوىف ِف حــدًو سـية 1ا ًـوت يـيهم:  
ــ الئـيخ  عفـر ظوشـ  المطـو  د ا تـوىف سـية 4هــد 1313السيد  عفـر القـ ويةد ا تـوىف سـية ـ 3هـد  1303سية 

ــ ا ـ  ا حممـد حسـن الئـ ا ه صـوحب 3هــد  1314ـ السيد مجوو الدين أسد  بوًه د ا توىف سية 5هـد  1190
 هنضة التبعد وري هم.

ــ 4ــ ذثبـوت التسـويح ِف أًلـة السـيند 3التقليـدد ــ اب تهـوً و 1ـ رسـولة ِف ذ ـو ة الئـيخ األنصـورهد 1ين يألفو ا: 
ـ ا  وسبد وري هو ولد بلمت األربعيد ظمو استيسخ القر ن ال ر   طـا 4ـ الرسوئاد 3ـ أصوو الفقاد 5اسر:د 
 ا بورك.

يـن  هــد  و قــوا : ظــون  اهـدا  قيــوً اعــة  بــذلك حـىت ريــ  ا ســلميد لــوو اليوئـب السيوســي الربيطــون عيــديو رأإ 
لئيخ ِف الصصرا  لوصداً  يورة سلمون: ألسم بوهلل هو عيسى ابن ير  أو نوئبا اخلوك. ولوو لا بعك أصصوبا: ا

ذنك يبولع ِف ذيصوو ايحقوق ذىل أهلهود  ه وبا: ليس يل بذلك  خر وب ظرايةد ذ  ين شهن ظا عويي وسولا أن 
ه األيونوت ذىل أهلهود وهذ  حقوق الفقرا  أيونة عيده.  يًأ

ن الئيخ يذهب ذىل أبوار بيوت الفقرا  سراً ويوصا ذليهم يو إتو ونا ين ًون أن يعر هم نفساد وعر و  بعد ظو
يـو  ورلـت روحـا الطيبـة ايحيـوة. وظـون ظلمـو وصـلت ذليــا هـدايو مثييـة يعطيهـو  ـا رمحـة اهلل ليبيعهـود ه يـو ال األيــواو 

 على الفقرا .
شــر  بــدار  ِف حملــة ايحــوياد بعــد يضــي ســت ســوعوت يــن ليلــة الســبت و و ـا ويد يــا:  ــوِف الئــيخ ِف اليجــ  األ

سـيةد وريسـا علـى سـوحا حبـر اليجـ  ريـرم  34هـ وظون عمـر   نـذاك  1181اللوين عئر ين مجوًإ اللونية سية 
البلدد  قد نصبت لا خيمة هيوكد وهـي أوو خيمـة نصـبت ِف هـذا الئـهند وريسـلا حبسـب وصـيتا  لميـذا  العو ـون 

  علي حممد اخلوئي واآلخوند ا وىل علي حممد الطولقون.ايحوب يوىل
و و لس اليون بو وة الئيخ هو وا جبميس ابقو م ين ظا  ونب وي ون لتئييس  لموناد حـىت ا صـا السـواً يـن 
ســور اليجــ  ذىل ســوحا البصــرد وصــلى عليــا بوصــية ييـــا ايحــوب الســيد علــي الئوشــةهد ًو ــن ِف صــصن أيـــ  

 ايحجرة ا تصلة ببور القبلةد ولرب  يعرو  يحد اآلن وعليا شبوك.ِف  ا أييي  
ا تو ر أو ا  وسب للئيخ األنصورهد يتضمن  ا  وسب ا رية والبيس واخليورات( ظتور  ليا   ي تب يللـا ِف  (83 

تعليقوت ال ل ة.  التصقي  والدلة ِف الفقا ا عويايتد ولد ع   عليا عوية ين  هخر عيا وعلقوا عليا ايحواشي وال
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ِف لولب  ديد يتيوسب يـس العصـر الـذه عوشـوا  يـا يـس حفـي حية صب هأب  الفقا 
 اموهر وين ًون  مي  ِف األح وم الئرعية.

واآلن حيــة  ــو  عصــر  ديــدد ويتطلبــوت  ديــدةد وعالــوت حديلــةد إتــوب الفقــا ذىل 
لولب  خر ييوسب هذا العصرد وصيورية أخرإ  يوسب هذا الولتد يـس حفـي امـوهر وأصـا 

 ا ين الئرعية.ايح م وِف ذاور ا و 
ه ذن التطــــوير ِف ا ــــدارن العلميــــة الديييــــةد ب خيــــتص بئــــهن دديــــد ألبســــة الفقــــاد وذَنــــو 
يئما التطوير ا ةلبد  وانب أخرإ ين العلم الذه إتو ا ر ا الديند ين علوم اسسـام 

 وعلوم ايحيوة ا عوصرةد ويبوً  العلوم.

                                                                                                                                                                      

ذن عبورات ا  وسب خولية ين التعقيد اللفظي والتعب ه عوًةد ولد اعتمد الئيخ على العر  والعر يوت ِف  هم  
ظل  ين يو وعوت األح وم واليصوكد وظتبيي ا فوهيم ايحقوليةد يلا ايح م وايح  وا وو وا ولية وحنوهو. ابـس 

 .1180سية  1على نفقة ايحوب حممد بولرد وخرب ين الطبس ِف   لد  ال تور ِف حوو حيوة الئيخ وبإشرا ا
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 العلوم اإلسالمية
 :الدية ين العلوم اسسايية ذىل ملًاد إتوب اولب العلم 

 .:  فس  القر ن ايح يمد وهنج الباريةد والصصيفة السجوًية1

ة عن الييب 1  (.و لا األاهور : علم ايحدية  األخبور الواًر
 : علم أصوو الديند ا عربا عيا بـ  علم ال ام(.3
 .: علم األخاق اسسايية4
 : علم اآلًار اسسايية.5
 (.وانتهوً  بوسيوم ا هده  ة   وريخ ا عصويي بدً  بولييب : علم الس3
: علــم التــوريخ   ــوريخ اسســامد ِف  توحو ــا وأنظمتــا وح ويــا وا لــا الداخلــة  يــاد ويــو 4

 ذىل  لك(.
 : علم ظيفية  طبي  اسسام على يتطلبوت العصر ايحو ر.8
 واأل  ور واألنظمة ا عوصرة.: علم اسسام ا قورن أصوبً و روعوًد يس العقوئد 9

 .: علم نظرة اسسام ال ونية10
 العلوم المعاصره

 وين علوم ايحيوة ا عوصرةد إتوب اولب العلم الدية ذىل العلوم التولية:
 : التوريخ العوم.1
 : علم ايحسور واهليدسة.1
 : علم األحيو  والطب.3
 : علم ايحيوان واليبوت.4
 : علم اممرا يو.5
 السيوسية. : علم3
 : علم ابلتصوً.4
 : علم اب تموال.8
 : علم اليفس.9

 .: علم الفلك10
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ظــا  لــك مبقــدار اباــاالد ب مبقــدار التعمــ  والتخصــصد و لــك ل ــي يعــر  األحــواو 
 .السوئدة اآلن ِف العو 

 

 مبادئ العلوم
 وين يبوً  العلومد إتوب اولب العلم الديةد ذىل:

 : الصر .1
 : اليصو.1
 لمة.: ال3
 : البيون.4
 : ا يط .5
 : البارية.3
 : أصوو الفقا.4
 : الفلسفة وايح مة.8
 : ال توبة والتهلي .9

 .: اخلطوبة10
 

 التقو  والنِم
ويـــن الوا ـــح أن يـــن الضـــروره أيضـــوً لـــ وم الةظيـــ  علـــى التقـــوإ واخلئـــية يـــن اهلل  عـــوىلد 

 .لب هدراً و رورة و ًو اليظوم الصومح للدارسةد حىت ب يذهب ولت الطو
 .(84)«أوصي مو... بتقوإ اهلل ونظم أيرظم»وصيتا:  ظمو لوو أي  ا أييي 

 ب: تطوير اإلعالم الثقافي
 طوير و وسـيس ييـوهج التلقيـ  العـوم ممـو يعـرب عيـا بـولتلقي  اسعايـي وريـ  د و لـك عـرب 

 األيور التولية:
 المنبر اإلسالمي

                                                           
  و  ربا ابن يلجم  لعيا اهلل(. للصسن وايحسي  ين وصية لا  44هنج الباريةد الرسوئا:  (84 
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ما على بيون حقوئ  اسسام ِف أسـلور عصـره أوًب:  طوير ا يوبر اسساييةد حىت  ئت
 ـــذارد وعلـــى بيـــون يـــو لإلســـام يـــن ي ايـــو علـــى ســـوئر األنظمـــة والقـــواني واأل  ـــورد وعلـــى 
الدعوة ذىل  طبي  اسسام ِف ايحيوة ا عوصرةد وعلى الوعي والةرييـب والةهيـب والتـذظ  بهيـوم 

ئـــتما عليهـــو يـــن ابســـتبداً وابســـتماو اهلل  عـــوىلد وعلـــى بيـــون يفوســـد ا دنيـــة المربيـــة ويـــو  
 والفسوً واآلثوم.

 الكتابة والتأليف 
ثونيوً:  ريك ا ألفي وال تاور وا ةمجي وحمراره ا قوبتد على ال توبة والتهلي  واليئـر 
والةمجــة بــهظرب لــدر مم ــند حــوو لتلــ  ا وا ــيس اسســاييةد ظولقــونون اسســاييد وأســلور 

د وابلتصـــوً والسيوســـة واب تمـــوال والةبيـــة اسســـاييةد وظـــذلك الســـام ِف ايح ـــم ِف اسســـام
اسسام والاعي د وا رأة ِف اسسامد وح  ا ولك وال ارال والعويا ِف اسسامد وه ذا حوو 
يفوســد اآلثــوم ظــوخلمر والربــو وال نــو واخلاعــة والســفور والقمــور والعــوًة الســرية وابخــتا  ويــو 

 أشبا.

 تراًيةالكت  ال
ثوللوً: ابس ال تب اسسايية القد ةد بعـد  طويرهـود جبعـا الفهـورن ا ائمـة هلـود و بويـب 
ال تــب بــهبوار  تيوســب يــس يتطلبــوت العصــر واللقو ــة ايحو ــرةد يــلًاد نيعــا ل تــور   ــواهر 
ال ـــــام(  هرســـــوً يفصـــــًاد  ـــــت عيـــــووين  ابلتصـــــوً( و السيوســـــة( و الســـــام( و األحـــــواو 

 يتضـــمن العيـــوان األوود ظتـــور التجـــورة وا  ارعـــة وا ســـولوتد وه ـــذاد والعيـــوان الئخصـــية( 
اللون ظتور امهوًد وبعك ظتور القضو د وشي  ين يبوحة التقليد... وه ذا بوليسـبة ذىل 
ســــوئر العيــــووين... ممــــو يعــــرب عيــــا اليــــوم بولفهرســــة ا و ــــوعيةد بوس ــــو ة ذىل  عــــا  عليقــــوت 

 و ــح يــراً اآليــة أو الروايــةد الــيت ابتعــدت األ هــون ايحو ــرة عــن  للمســوئا المويضــةد وشــرو 
  لك ا صطلصوت.

 المقارنة بيَ اإلسالم وساور المبادئ
رابعـــوً:  ـــهلي  ال تـــب الـــيت  قـــورن بـــي اسســـام أصـــوبً و روعـــوًد وبـــي العقوئـــد واألًيـــون 

لـةد ويـ واًاً بــولرباهيد وا بـوً  واأل  ـور واألنظمـة والقـواني األخـرإد ظــا  لـك يئـفوعوً بوألً
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ليظهـــر مجـــوو اسســـامد وأنـــا ظيـــ  يســـبب الر ـــو  والســـعوًةد ويعطـــي حـــوائج الـــرو  وامســـدد 
 ويمذاه العقا والعوافة.

 :(89)يقوو ال و ب  برنوًر شو(
يحيويتـا العجيبـة  هـو الـدين الوحيـد الـذه يبـدو يل   ذن أظـنا ظـا  قـدير لـدين حممـد 

 ــا ايحيــوة ا تمــ ة وصــومح ل ــاا العصــورد لقــد ًرســت حيــوة هــذا أن لــا اولــة هوئلــة  ائمــة أو 
 الر ا العجيب وِف رأيي أنا نيب أن يسمى ييقذ البئرية(.

ِف ظتوبــا  اخلولــدون يوئــة(:  لقــد اخــةُت حممــداً ِف أوو هــذ   (86)ويقــوو  يوي ــا يــور:(
هـو  مـد القوئمة.. وببد أن ييدها ظل ون هلذا ابختيور ويعهم ح  ِف  لـكد ول ـن حم

اسنسـون الوحيــد ِف التــوريخ الــذه َنـح َنوحــوً يطلقــوً علــى ا سـتوإ الــدية والــدنيوهد  هــو لــد 
يييــوً  ًعــو ذىل اسســام ونئــر  ظواحــد يــن أعظــم الــديونوت وأصــبح لوئــداً سيوســيوً وعســ ريوً ًو

 د يو  او لويوً يتجدًاً(.لرنوً ين و و ا  إن أثر حممد  13وبعد 
  رت وابتهلت أربعـي عويـوً ل ـي أصـا ذىل ايحقيقـة وببـد أن أعـة  يقوو لوًر هديل:  

أن  يوريت للئرق ا سلم يأل ة احةيوً للدين ا مده السلس الذه نيعا ا ر  يعبد اهلل اواو 
يــدة ايحيــوة ب ِف أيــوم األحــد  قــلد وذن ألشــ ر اهلل أن هــدان لإلســام الــذه أصــبح حقيقــة 

ار راسخة ِف  أاًه و علة أل تقي بسعوًة وامهنيية   ألت   مـو يـن لبـا لقـد ظيـت ِف سـًر
يظلــم ه أخــر ة اسســام ذىل  ســيح يــن األرض  ضــيًا مشــس اليهــور  هخــذت استيئــ  هــوا  

 البصر اليقي اخلولص(.
 المجالت والجراود

خويسوً: ذصدار اعات وامرائد وا يئورات الدوريةد اليت  عس بئأون اسسام ا ختلفـةد 
والــا م أن   ــون امرائــد ويــو ذليهــود يتيوســبة يــس رو  العصــر واعتمــسد ب أن   ــون  و ــة ب 
 ـتم ذب جبونـب واحـدد  ـإن ال ـون ظلـا يلـك هلل  عـوىلد  ـو ت لم عـن لتلـ  الئـأون ال ونيـة 

                                                           
ـــوًر شـــو   (85  ـــ1853 ـــورب برن م(: ظو ـــب روائـــي ويســـرحي ذيرليـــده ولـــد ِف ًبلـــند يعـــد يـــن أعظـــم ال تـــور 1950ـ

م(د يـــن أشـــهر 1915ليـــ  ييـــذ القـــرن الســـوبس عئـــر للمـــياًد يـــيح  ـــوئ ة نوبـــا ِف اآلًار لعـــوم  ا ســـرحيي اسَن
م( و ييــــ و ايحســــرات( عــــوم 1903م( و اسنســــون والســــوبريون( عــــوم  1898أعمولــــا:  ليصــــر وظليوبــــو را( عــــوم  

 م(.1913م( و  ون ًارك( عوم  1919 
 األيري ية وخب  هيًة الفضو  األيري ية.أستو  الريو يوت والفلك والفي يو  ِف امويعوت  (83 
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واب تموعيــــة ويــــو ذليهــــود ييئــــر  ثــــور عظمــــة اهلل ع و ــــا ِف لتلــــ  األبــــوارد وهــــذا خديــــة 
 سلمي.لإلسام وا 

 لــو ظونــت  ريــدة أو  لــة  ضــم بوبــوً حــوو  ابلتصــوً( وبوبــوً حــوو  الةبيــة( وبوبــوً حــوو 
 اللـــروة( وبوبـــوً حـــوو  ا ـــرأة( وبوبـــوً حـــوو  العوئلـــة( وبوبـــوً حـــوو  العويـــا والفـــا ( وبوبـــوً حـــوو 

وبــوً حــوو  بــدائس اخللقــة( وبوبــوً حــوو  لــواني اسســام( وبوبــوً حــوو  التــوريخ العــوم واخلــوك( وب
 التصـــوبت العو يــــة( وبوبـــوً حــــوو  الصــــيوعوت والتقـــدام العلمــــي( وبوبــــوً حـــوو  ريــــ و الفضــــو ( 
وأبـوار أخـرإ ظلـ ةد ل ـون ِف  لـك أظــرب خديـة للمجتمـس اسسـاييد  ـإن اسسـام   يــهت 

يــن اســتوإ يويــو  : »لُيجمــدد بــا لييطلــ د وذن اسســام  قــدايي ذىل أبعــد حــدد ظمــو لــوو
 .(87)«وين ظون يويا شراً ين أيسا  هو يلعون  هو يمبوند

 .(88)« إن اهلل مجيا وإب امموو»وذن اسسام مجيا ذىل أبعد حد 

وه ذا ايحـوو بوليسـبة ذىل اس اعـة والتلف يـون ويـو ذىل  لـك واشـتموهلو علـى الـربايج ا يوعـة 
 .يس حفي ا وا ين الئرعية

 

 تهسي  اإلعالم وتطويره
ديا ا يـــوهج اللقو يـــة الســـورية ِف اعتمـــسد ظتعـــديا يـــيهج اس اعـــة سوًســـوً: ابهتمـــوم بتعـــ

ور اليئرد والسييمو واليواًهد ويو ذليهود و لك:  والتلف يوند وا دارن واعات وامرائدد ًو
 : ذ الة ا ي رات والعقوئد ا يصر ة والربايج ا سموية ييهو.1
 سب ا ستطوال.:   ويدهو بولعلوم اسسايية وا عور  الدييية ح1
: ر ــس يســتويو و عــن اسســفو  ا ئــوهد اليــوم ِف ظــا ييــوهج اللقو ــة ِف بــاً اسســامد 3

 ملًا ين الا م أن   واً اس اعة بوس و ة ذىل لتل  برا هو ا فيدةد بهبوار خوصة لألابـو د 
سـوااقد والصـيوالد والقضوةد وا هيدسيد والعموود والفاحيد وا ـرأةد والعوائـاد واألافـوود وال

 وين ذليهمد و ئتما على أرظون ليئر علوم الفلكد والطبيعيوتد وبدائس ال وند و...
 المؤسسات الثقافية

                                                           
 ين وصية لقمون ايح يم ببيا. 18ر 41ك 1ذرشوً القلور: ب (84 
 .1ر 115ك 31حبور األنوار: ب (88 
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 سوبعوً:  هسيس ا أسسوت اللقو يةد أيلوو:
  تح ا دارن بقسميهو:

 : يدارن العلوم اسسايية.1
 : يدارن العلوم ايحديلة.1

 وذنئو   ًور اليئر(.
 وت العوية( للمطولعة واستعورة ال تب.وبيو   ا  تب

 و تح  ا  تبوت( لبيس ال تب.
 و هسيس  ا  تبوت السياورة(.

 وذنئو   اليواًه اللقو ية(.
 و هسيس  اللجون األًبية(.

 و ئ يا  ا سوبقوت العلمية(. ويو أشبا  لك.
 المؤسسات والثقافة الدينية

و بوللقو ـة اسسـاييةد يـلاً  و يـس ال تـب ثوييوً:   ويد سـوئر ا أسسـوت اب تموعيـة وري هـ
ــــو  وا ستئــــفيوت وا ستوصــــفوت  ــــب ا ــــويي واألاب ــــواًه وي و  واليئــــرات الدوريــــة علــــى الي

 والفيوًق وا طورات وا طوت وا طوعم وا واصات ذىل ري هو.
 ا شرطة اإلسالمية

والتـــوريخ ا فيـــدد  وســـعوً:  يًـــة أشـــراة ظوســـيت ويـــو أشـــبا ا تضـــمية للقصـــص اسســـاييةد 
والعــرب وا ـــواعيد والتعــوليم الديييـــةد واسرشــوًات العوئليـــةد واهلــدايوت القر نيـــةد ويــو ذىل  لـــكد 

 ونئرهو ِف اعتمسد بولبيسد واسعورةد واسهدا  ويو ذىل  لك.
 اللوحات الدينية

وِف  عوشـــراً:  عمـــيم اللوحـــوت اسســـايية واسرشـــوًية ِف اعتمـــس: علـــى وا هـــوت ا يـــو ود
الئــوارالد والوا هــوتد بــا وحـــىت علــى األواند وا صــيوعوتد وا ـــهظوبت يــس حفــي ا ـــوا ين 
الئرعيةد يلًا   تب على ورق الئـ وب ة ويـو أشـبا بعـك ايح ـم الصـمور يلـا:  الئـر لليلـا  

 ظل (.
و  تــب  يــوت القــر ن ايح ــيمد علــى ألــوا   اهيــة بقصــد دميــا البيــوت وا ــات العويــة 
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  و. واخلوصة
ة عــــن رســــوو اهلل  وعة ــــا الطــــوهرة  علــــيهم الصــــاة  و ــــيقا ظلمــــوت ايح مــــة الــــواًر

 وري هو. (85)«الدنيو سوعة  و علهو اوعة»والسام(د على  ا  هريوت( ويو أشباد يلا: 
 وأيو  أوان الئوه( و ظرو  الطعوم(  إ ا ظون ييوسبوًد يس حفي ا وا ين الا ية.

 المكبرات ال وتية
ئــر:  و يــس ا  ــربات ِف الئــوارال واألســواقد سلقــو  التو يهــوت الديييــة ييهــو ذىل حــوًه ع

اعتمــسد ِف ظــا يــومد ممــو يو ــب ر ــس يســتوإ اللقو ــة اسســاييةد وذن أي ــن  لــب اس اعــوت 
 والتلف يونوت ا ليةد  بهو ونعمت.
 فرق الْدمة والتبلي  السيار

اتد  ختلـــ  ا أسســـوت والقطوعـــوتد ثـــون عئـــر:   ـــوين  ـــرق لقصـــد اللقـــو ات وال يـــور 
بمـــرض التلقيـــ  اسســـاييد ظفرلـــة ل يـــورة ا ر ـــى ِف ا ستئـــفيوتد و رلـــة سلقـــو  اسرشـــوً ِف 
ا واصــــاتد و رلـــــة للتطـــــوا  علـــــى األريـــــو د أل ــــا اهلدايـــــة والـــــوعيد و رلـــــة أل ـــــا ذلويـــــة 

 ابحتفوبت وا آمت ِف ا يوسبوتد وه ذا.
 ج: ت دف رءال الديَ

اريوت اب تموعيـة بر ـوو الـدين واسرشـوًد يلـا نصـب وظـا  العلمـو د ِف لتلـ  يأل الفر 
ا دن والقرإ واألريو د وذرسوو اخلطبو  ذىل لتل  ا يوا د خصوصوً ِف ا يوسبوتد والت ل  
يــــن أهــــا العلــــم ِف ا راظــــ  التعليميــــةد بقصــــد التعلــــيم والةبيــــةد ليقويــــوا بــــدورهم ا طلــــور ِف 

وما كان المؤمنون لين اروا كافاة  فلاوش ن ار ماَ    ا دند ظمو لوو  عـوىل: الذهور ذىل لتل
كااال فرقاااة مااانهم طاو اااة ليت قهاااوا فاااي الاااديَ وليناااسروا قاااومهم إذا رءعاااوا إلااايهم لعلهااام 

يحسرون
(50). 

 
 د: الندوات الم توحة

                                                           
 .ا روه عن الرسوو  14 من   45ر 38ك 34حبور األنوار: ب (89 
 .111سورة التوبة:  (90 
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 ــتح نــدوات يفتوحــةد لإل وبــة علــى أســًلة اممــوه  الديييــة والئــرعيةد يضــو وً ذىل أرلــوم 
 هو فية خوصة يستعدة موار ين لا سأاو عرب اب صوو ا بوشر.
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 ت نيَ البالد اإلسالمية
 

األير اللون ـ الذه يل م علـى  لـك امموعـة  اليـواة( الـيت  ريـد الوصـوو ذىل ح ـم اسسـام 
لـباً و يفيذ لوانييا ِف الباً ـ: أن  تم بولتصييس وذنتوب مجيس يو  تو ا الـباً اسسـايية ِف ا

اسسايية نفسهود حىت  صا ذىل يرحلة ابظتفو  الذايت وعدم ايحو ـة ذىل ا سـتعمرد ويتصقـ  
 لك عرب  لب ا صونس وا عوياد و ئجيس اليون على ابخنـرا  ِف لطـوال الصـيوعة والتصـييسد 

 والتئجيس على ابخةاال وابظتئو .
تج ذىل يــن شــًت   ـــن ايــين علـــى يــن شــًت   ــن أيـــ  د واحــ: »لــوو أيــ  ا ــأييي

 .(55)«أس  د واستمن عمن شًت   ن نظ  
احتج ذىل ين شـًت   ـن أسـ  د واسـتمن عمـن شـًت   ـن : »وِف حدية  خر لوو

 .(52)«نظ  د وأ ضا على ين شًت   ن أي  
وين هيو أبو  اسسام ابسـتفوًة يـن ا بوحـوت يـن األرا ـي وري هـود وحـة علـى العمـا 

 ين يقويوت ي و صة الفقر وذثرا  الباً. وال سب ايحاود  إهنو
ذنا حممـد بـن ا ي ـدر ظـون يقـوو: يـو ظيـت أرإ أنا علـي بـن »لـوو:  عن أم عبد اهلل 

ت أن أعظا  ـوعظة  يدال خلفوً أ ضا ييا حىتا رأيت ابيا حممد بن علي ايحسي   هًر
  قوو لا أصصوبا: بهه شي  وعظك؟ 

 ســوعة حــوراة  لقيــة أبــو  عفــر حممــد بــن علــي لــوو: خر ــت ذىل بعــك نــواحي ا دييــة ِف
  :ين أو يــولييد  قلــت ِف نفســي وظــون ر ــا بوًنــوً ثقــيا وهــو يتا ــ  علــى ريايــي أســًو

ســبصون اهلل شــيخ يــن أشــيوخ لــريا ِف هــذ  الســوعة علــى هــذ  ايحــوو ِف الــب الــدنيو ؟! أيــو 
 تصور عرلوً.ألعظيااد  دنوت ييا  سلامت علياد  رًا عليا السام بيهر وهو ي

 قلــت: أصــلصك اهلل شــيخ يــن أشــيوخ لــريا ِف هــذ  الســوعة علــى هــذ  ايحــوو ِف الــب 
                                                           

 .14بور التسعة   410ك 1اخلصوو: ب (91 
 وين ظايا ِف وص  اسنسون. 303ك 1باسرشوً:  (91 
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 الدنيو؟ أرأيت لو  و  أ لك وأنت على هذ  ايحوو يو ظيت  صيس؟
 قوو: لو  و ن ا ـوت وأنـو علـى هـذ  ايحـوو  ـو ن وأنـو ِف اوعـة يـن اوعـة اهلل ع و ـا 

ــ و ظيــت أخــو  أن لــو  ــو ن ا ــوت وأنــو علــى أظــ ا  ــو نفســي وعيــويل عيــك وعــن اليــون وذَنا
 يعصية ين يعوصي اهلل.

ت أن أعظك  وعظتة  .(51)« قلت: صدلت يرمحك اهلل أًر
ي يـا متـراً بيـد د  قلـت:  علـت  ـداك  وعن ًاًو بن سرحون لوو: رأيت أبو عبد اهلل 

  ا ســلم يــو ًاًو ذنـاا ب يصــلح ا ـر »لـو أيـرت بعــك ولـدك أو بعــك يواليـك  ي فيــكد  قـوو: 
 .(54)«ذبا ثاثة التفقاا ِف الدين والصرب على اليوئبة وحسن التقدير ِف ا عيئة

الـذه يطلـب يــن  ضـا اهلل يـو ي ـ ا بـا عيولـا أعظــم »لـوو:  وعـن أم ايحسـن الر ـو 
 .(59)«أ راً ين اعوهد ِف سبيا اهلل ع و ا

دظم  ليضــــرر ذ ا أعســــر أحــــ»لــــوو:  لــــوو: ذنا رســــوو اهلل  وعــــن أيــــ  ا ــــأييي 
 .(56)«األرض ويبتمي ين  ضا اهللد وب يمما نفسا

يعمـا ِف أرض لـا  وعن ايحسن بن علي بن أم مح ة عـن أبيـا لـوو: رأيـت أبـو ايحسـن 
 لد استيقعت لديو  ِف العرق  قلت لا:  علت  داك أين الر وو؟ 

 «.يو علي عما بوليد ين هو خ  يةا وين أم ِف أر ا» قوو: 
 هو؟  قلت لا: ين

ظلاهم لد عملوا بهيديهم وهو يـن عمـا   وأي  ا أييي و بوئي  رسوو اهلل » قوو: 
 .(57)«اليبيي وا رسلي والصويحي

                                                           
 .1ِف التعرض للر ق   بور يو نيب ين ابلتدا  بوألئمة  44ـ  43ك 5ال وِف: ب (93 
 .4بور ذصا  ا وو و قدير ا عيئة   84ك 5ال وِف: ب (94 
 .11001  13ر 34ك 14وسوئا الئيعة: ب (95 
 .14533  1ر 4ك 13يستدرك الوسوئا: ب (93 
 .3593بور ا عويا وا  وسب والفوائد والصيوعوت   131ك 3الفقيا: ب ين ب إضر  (94 
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 َدمة الناس
 

األير اللولة للوصوو ذىل ح م اسسام: ذسعو  اليوند و لك بتئ يا اهليًوت اخل يـة 
 ـىد واسنفـوق علـى ا تـو يد و هسـيس أل ا   ويج الع ارد ويعونة البوئسيد وذسعو  ا ر 

ا أسســــوت اب تموعيــــةد والصــــصيةد وا وليــــةد ويــــو أشــــبا: ظــــوليواًه اخل يــــةد وا ستئــــفيوتد 
وا ستوصفوتد وا صور  الاربويةد وا دارن الصيوعيةد وهيًوت العمران وال راعـةد والتئـجيس 

 عليهمو.
وا بهنـا بيلـيب حو ـو مد  ـإ ا رأوا اسسـام  إن اليون ذَنو  رظوا لواني اسسامد ألهنم  عمـ

ة الــيت ذن لبــت بعــك  يلــيب ايحو ــوتد وإفــي ظرايــة اسنســون وذنســونيتاد  رظــوا ا يــوهج ا ســتوًر
ايحو وت ـ  ر وً ـ ظون  لك يئوبوً بولر ائا د ملاً  ا صر ( يعطي القرض للمصتوبد ول ن 

يعطـي لر ـوً بـا  وئـدةد التفـوا حولـا يـن  لقـو  يئوبا بهخذ الفوئدةد  إ ا رأإ اعتمـس يصـر وًد 
 أنفسهمد واريل  بور ا صر  الربوه.

وظـــذلك ا ستئـــفى  عطـــي الـــدوا  للمـــريكد ول ـــن الـــل  لـــك عـــوًة بولقســـووة وبـــاًة 
الــــرو يد بوس ــــو ة ذىل أنــــا ب  ــــأل  ــــراغ رو  ا ــــريك التــــوئ  ذىل ايحيــــون والعطــــ د  ــــإ ا  ــــتح 

يـن  لـك ا يقصـةد ا ـ واً مبـأل الـرو  بويحيـون والعطـ  ـ ظمـو هـو  ا ستئفى الـذه ي ـون خوليـوً 
ا عـرو  عـن ييهـوب اسسـام حـوو ا ـريك ـ رأإ اليـون ِف هـذا اليـوال يـن ا ستئـفى  ـولتهم 

 ا يئًو  هلبلوا علياد وه ذا.
َْ لـــــــوو  عـــــــوىل ِف ايحـــــــة علـــــــى اخلـــــــ :  َياااااااراِت وُأولئِاااااااْك ِمااااااا ْْ وُيساااااااارُِعوْن ِفاااااااي اَل

 َْ ال َّاِلِحي
(58). 

َيراِت ِإْلى اللَِّه ْمَرِءُعُكَم ْءِميعا  ولوو سبصونا:  ْْ فْاَسْتِبُقوا اَل
(55). 

َيراتِ ولوو  عوىل:  ْْ ْوْءْعَلناُهَم أِْومَّة  يْاَهُدوْن بِْأَمرِنا وْأَوْحَينا ِإلَْيِهَم ِفَعْل اَل
(500). 

                                                           
 114سورة  و عمران:  (98 
 .48سورة ا وئدة:  (99 



 

 51 

َيراِت وُهَم ْلها سولوو سبصونا:  ْْ اِبُقونْ ُأولِئْك ُيسارُِعوْن ِفي اَل
(505). 

ْر ْلْعلَُّكَم تُاَ ِلُحونْ ولوو  عوىل:  ياَ ْْ ْعُلوا اَل افاَ
(502). 

َْ اَلْ ِقيرْ ولوو سبصونا:  ْفُكُلوا ِمَنها وْأَطِعُموا اَلباِو
(501). 

َِ ِإَحساااانا  وبِاااِسف اَلُقَرباااى ولــوو  عـــوىل:  ْواَعبُاااُدوا اللَّاااْه وش ُتَشااارُِكوا بِاااِه ْشاااَيئا  وبِاَلوالِاااْدَي
اِبيِل واَلْيت َِ السَّ َِ واَلجاِر ِذف اَلُقَربى واَلجاِر اَلُجُنِ  وال َّاِحِ  بِاَلْجَنِ  واَب امى واَلْمساِكي

ُْورا   تاش  ْف َْ ََ كاْن ُم وما ْمْلْكَا أَْيماُنُكَم ِإنَّ اللَّْه ش ُيِح   ْم
(504). 

َيااٍر فْااَّنَّ اللَّااْه كاااْن بِااِه وْأَن تْاُقوُمااوا لَِلْيتااامى بِاَلِقَسااِط ومااا تْاَ ْعلُااوا ِمااولــوو ســبصونا:  َْ  ََ
ْعِليما  

(509). 
ْوُيَطِعُموْن الطَّعاْم ْعلى ُحب ِه ِمَسِكينا  ويِْتيما  وْأِسيرا  ولوو  عوىل: 

(506). 
ََ كاْن يْاَرُءوا ِلقاْء رْب ِه فْاَليْاَعْمَل ْعْمال  صاِلحا  وش ُيَشِرَك ِبِعباْدِه رْب اِه ولوو سبصونا:  ْفْم

ْأْحدا  
(507). 
 

 قضاء حواوج الناس
ذن ِف اميـــة لبوبـــو يقـــوو لـــا »يقـــوو:  عـــن أم هوشـــم امعفـــره لـــوو: لعـــت أبـــو حممـــد

د  صمــــدت اهلل ِف نفســــي و رحــــت مبــــو أ  لفــــا يــــن «ا عــــرو د ب يدخلــــا ذب أهــــا ا عــــرو 
نعـــمد  ـــدم علـــى يـــو أنـــت عليـــاد  ـــإن أهـــا »ولـــوو:  حـــوائج اليـــوند  يظـــر ذيلا أبـــو حممـــد

 .(508)«الدنيو هم أها ا عرو  ِف اآلخرة  علك اهلل ييهم يو أبو هوشم ورمحكا عرو  ِف 
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يو  وبر ين ظلرت نعم اهلل عليا ظلرت حوائج اليون ذلياد  مـن : »ولوو أي  ا أييي 
لــــوم هلل  يهــــو مبــــو نيــــب عر ــــهو للــــدوام والبقــــو د ويــــن   يقــــم  يهــــو مبــــو نيــــب عر ــــهو للــــ واو 

 .(505)«والفيو 
ذن هلل عبـوًا ِف األرض يسـعون »يقـوو:  اً لوو: لعت أبـو ايحسـنوعن يعمر بن خ

ِف حــوائج اليــون هــم اآلييــون يــوم القيويــةد ويــن أًخــا علــى يــأين ســرورا  ــرَّ  اهلل للبــا يــوم 
 .(550)«القيوية

أ ــو واو احتجــب عــن حــوائج اليــون احتجــب اهلل عيــا يــوم »لــوو:  وعــن أيــ  ا ــأييي
 .(555)«القيوية وعن حوائجا

ذن عوبـد بــة ذسـرائيا الـذه ظـون أعبــدهم ظـون يسـعى ِف حــوائج : »وو رسـوو اهلل ولـ
 .(552)«اليون عيد ا لك

اعلموا أن حوائج اليون ذلي م ين نعم اهلل علي م  ـا »أنا لوو:  وعن اسيوم ايحسي
 . (551)«متلوا اليعم  تتصوو ذىل ري ظم

 .(554)«سيد القوم خوًيهم: »ولوو رسوو اهلل
 .(559)«خ  اليون أنفعهم لليون»لوو:  وعن الييب 
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 التنِيم
 

 األير الرابس ِف ارق الوصوو ذىل ح م اسسام و يفيذ لوانييا ِف الباً: التيظيم.
 .(556)«اهلل اهلل ِف نظم أيرظم»ِف وصيتا:   قد لوو اسيوم أي  ا أييي 

ون علــى لــدر ظبــ  يــن  ــإن اليــواة العويلــة أل ــا ذعــوًة اسســام ذىل ايحيــوةد نيــب أن   ــ
الـــوعي التيظيمـــيد وعلـــى لـــدر ظبـــ  يـــن التيظـــيم العملـــيد و لـــك بقصـــد  يظـــيم ا ســـلمي ِف 
هيًــوت ويــو أشــباد أل ــا  ئــميا ال ــواًر ا عطلــة و رظيــ  العويلــة ييهــود  ــإن  العــر  اخلــوك( 
يســيطر علــى ســلوك اسنســون وأ  ــور د ويو ــد  يــا اولــوت حرظيــةد بوس ــو ة ذىل أنــا يســباب 

ةد والولو  ًون أن  در با  وئدة.  عدم  سياب الطولوت ا و ًو
 وليواة العويلة ذ ا خصصت مجوعة  للتلقي ( ومجوعة  للتصييس( ومجوعة  للموو( ومجوعـة 
 لتعــديا ا يصــر  يــن ا يــوهج( ومجوعــة  ملــب الئــبور و  ــوين اهليًــوت يــيهم( ومجوعــة... 

 لوعي ِف يدة لليلة  داً.وه ذاد رمبو يتم ن ين نئر اسسام وبة ا
ظمو يل م على اليـواة العويلـةد أن  ـيظم أولـوت نفسـهود بوليسـبة ذىل األعمـوو الـيت  ريـد أن 
 قـوم  ــود  يجعــا الفـًر العويــا ليفســا خطـة ســيوية وشــهرية وأسـبوعيةد  مــلًا: يقــرر ِف اخلطــة 

ظــ ة اسســامد أن يهــده عئــرة ذىل الصــاةد و ســة ذىل الــ وابد ونيلــب ثاثــة شــبور ذىل ح
 ويرشد عئرين ذىل  سي أخالهمد ويبي لليون  رورة ليوم ح م اسسامد وه ذا...

  إنا يو نوإ اير  شيًوً ذب وصا ذليا أو لريبوً ييا.
 ــإن التيظــيم والةظيــ  يو بــون الوصــوود ويلوهلمــو يلــوو اعهــرد الــذه يــيظام أشــعة الئــمس 

لــاد بييمــو صــصرا  يــن األشــعة ا بعلــرة ب يــهيت ييهــو  ويرظ هــود  يو ــب احــةاق امســم ا ايــس
 هذا ا فعوو.

                                                           
 ـو  ـربا ابـن يلجـم  لعيـا اهلل(د و يـا:  للصسـن وايحسـي  ين وصـية لـا  44را س هنج الباريةد الرسوئا:  (113 

 «(.بتقوإ اهلل ونظم أيرظم»أهلي وين بلما ظتوم  أوصي مو ومجيس ولده و 
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 تهيئة ا ءواء
 

األيـــر اخلـــويس الـــذه يلـــ م علـــى  لـــك امموعـــة  اليـــواة( ابهتمـــوم  ـــو للوصـــوو ذىل ح ـــم 
 اسسام و يفيذ لوانييا ِف الباً: األ وا  ا ائمة.
ايح ـم اسسـايي و قبلـاد  إنـا ذ ا   ي ـن  وا راً  و  يسي  امو العوم و يًتا سي ون َنو

امو العوم يائموًد   ييم ايح م اسساييد ولو  رض أنا َنى ـ بقدر ـ ب  ـك  يـون ذب  بـا 
هور.  ويوتد  إن ظا شي  ِف ايحيوة ببد لا ين امو ا ائمد ذ ا أراً البقو  وابً 

 وو أو سولية؟ أرأيت ها نيره ا و  على سطح األرضد بدون هنر أو  د
 أو ها ييمو اليبوت ِف أرض سبخة أو ري  صويحة.

هـــر ا دييـــةد ِف ي ـــون خـــوو عـــن األيـــوًه العويلـــة والعقـــوو ا ف ـــرة ويـــأهات  أو هـــا  ً 
 العيا الررييد؟.

وامو عبورة عمو ي تي  بوسنسوند ِف لتل   وبت حرظتا و قلابـاد ظولبيـتد وا درسـةد 
واألصدلو د وامريدةد وال تورد واعتمسد وام اند ويو ذىل  لـك  وا عماد وا قهىد واليوًهد

 إهنو مبجموعهو  ولد امو العوم الذه يو ا اسنسون ذىل هذا امونب أو  اك امونـبد  و يهـوً 
  لقوئيوًد شو  أم أىب عوًة.

التيسـي  ولذا ين الضروره على اليواة العويلةد أن  تم بتهيًة امو العـومد وبيـو  ا ظـوهرد و 
يــةد ذىل ال ربيــوت اب تموعيــةد  بييهــو وبــي ح ــم اسســامد و لــك يبتــد  يــن الصــمريوت الفًر
 ملًا: ابهتموم بطـر    ـرة ليـوم ايح ـم اسسـايي و ـرور ا ِف ظـا اعـوبت الـيت يـر  ظرهـود 

ق ِف يضو وً ذىل  يًة األسبور ا سوعدة لذلكد ظوليت  ا يئوظا اعتمـسد  ـإن اعتمـس المـور 
ا ئــوظا ب   يــا التصــده لألهــدا  العوليــةد  يلــ م  ــ ويج الئــور أو الئــوبةد ممــو يهيــ  امــو 
العـــومد  ـــإن الئـــور ذ ا   يتـــ وبد ببـــد وأن ي بـــت نفســـاد و لـــك يو ـــب ا ـــرض لـــاد أو أن 
ـــــك يو ـــــب بوس ـــــو ة ذىل األيـــــراض اميســـــية ظـــــول هره وشـــــبهاد الفســـــوً  ـــــاد و ل ـــــ  عيون يطل

 طو  اخللقي.اب تموعيد وابحن
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وظذلك ابهتموم مبعونـة الفقـ د و علـيم الطولـبد ونظو ـة ا دييـةد أو يـو أشـباد ممـو يسـوعد 
 على  يًة امو العوم.

 وألوو: يو ب  قليا حدة التو ر الطبقيد بوس و ة ذىل ذشعور الفـًر بول رايـة اسنسـونيةد 
 و لطي  ا ئوعر.

اليظو ـة : »ا  والتيظيـ د  طبيقـوً لقولـا واللون: يو ب بيو  الفًر و و يها حنـو الصـ
 .(557)«ين اس ون

وظــذلك ابهتمــوم بــههم األيــور أعــة  لقيــ  الــباً و صــييعهو و يظــيم األعمــوو واأل ــراً ـ 
 على يو  قدم لسل ين ال ام حوهلو ـ.

                                                           
 .9  91ر 319ك 13يستدرك الوسوئا: ب (114 
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 التنسيق
 األير السوًن ِف ارق الوصوو ذىل ايح م اسسايي: التيسي .

اً عــن اآلخــرد وهــو عبــورة عــن ياح ظــة  ــرابل األشــيو  بعضــهو بــبعكد ب ظــا واحــد  ــًر
وهو ذصا  الئي  ب ِف ذاور  اخلوك  صسـبد بـا بوس ـو ة ذىل  لـك  احـي اليسـبة بـي 

 هذا و اكد وبي هذين وثولةد وه ذا.
 ملا اليظوم والدستور الصصيح الذه ييبمي العما با ِف ايح م اسسايي يلـا  ا دييـة( 

ائـرة الـربق اليت  ت وب ذىل  الدورد وا دارند وا ستوصفوتد وا ستئفيوتد ويراظ  الصصةد ًو
والربيدد وا واصاتد ويو أشبا(  ولا م ياحظة اليسبة بي هذ  األيورد  ملاً ظـا ألـ  ًار 

  توب ذىل يستوص  واحدد ويدرستيد وعئرين ين السيورات العويةد ذىل ري هو.
لعويلة و أسـس حسـب اليسـب ا يوسـبة هيًـوت ويـو  تو هـو و يسـ  وه ذا   وان اليواة ا

 يمو بييهود  إ ا أسست هيًة ي وانة ين  سة ين ال ـواًر أل ـا   ظيـة أنفسـهم أوبً والعمـا 
بوسســام ثونيــوً وذرشــوً اليــون ثوللــوًد  هــذ  اخلمســة  تــوب ذىل  يرشــد( هلــمد و ي تبــة(  عطــي 

ةد و لدر ين ا وو( و  ليوت التبليع( ويـو أشـباد ه التيسـي  القدر ال وِف ين حو و م اللقو ي
 بي هذ  الوحدات ا ختلفة.

ظمو يل م   ويدهم مبعلويوت أل ا هدايـة ظـا واحـد يـيهم صـديقوً لـاد ويعلويـوت أل ـا 
 د وه ذا.(558)سلوظهم العومد وسلوظهم اخلوكد لي ونوا ًعوة بهلسيتهم وبم  ألسيتهم

 هل تطبيق اإلسالم صع ؟
وهيو سـأاو يفـرض نفسـاد  ـإن الوصـوو ذىل ح ـم اسسـام والعمـا بـا صـعب  ـداًد ألنـا 
ين لبيا  سل  امبوو الوعرةد ذ  هـو صـد لتيـور الئـهوات ِف ًاخـا اسنسـون وخور ـاد وعلـى 
ع س  لك العما على خا  اسسامد  هو هيا يس د ولذا نـرإ التيـور ا عـوظس لإلسـام 

                                                           
يستدرك الوسوئا: «. ظونوا ًعوة لليون ذىل اخل  بم  ألسيت م»أه بهعموهلمد وهذا ذشورة ذىل ايحدية الئري :  (118 
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د وذ ا ُلدار لا ا ئي  ئي بسرعة يذهلةد بييمو  التيور اسسايي ـ ِف يوييو هذا ـ ِف حولة رظًو
 ِف بعك األحيوند  مئيا بطي   داًد  مو هو عاب هذا األير؟

 وظي    ن الس  حىت يتعوًو التيوران؟
 وها بوسي ون أن َنعا التيور اسسايي أسرال وألوإ؟

ســـــاييد ليعطـــــي اعـــــوو للتيـــــور أو هـــــا يعقـــــا أن يـــــهيت يـــــوم يقـــــ  التيـــــور ا عـــــوظس الاذ
 اسسايي  صسب؟.

ببـــد أن نقـــوو ِف امـــوار: ذن التيـــور اسســـاييد ظـــون هـــو الســـوئد ِف الـــباً اسســـايية 
ِف ا دييــة ا يــورةد ذىل يــو  وحــد د ييــذ ذلويــة ح ــم اسســام علــى أيــده الرســوو األعظــم 

ن احنرا ــوً خوصــوً  ــمد أيــو األيــة لبــا لــرن  قريبــوًد وابحنــرا  الــذه ظــون عيــد ايح ــومد ذَنــو ظــو
  ونـت ـ عـوًة ـ  تبـس اسسـام ًييـوً وعقيـدًة ونظويـوًد والتيـور ا عـوظس ذَنـو حـد: حـي مجـد 
ح وم ا سلمي ومجدوا األيةد ونئل ال فور ِف لتل  شعب ايحيوة وأخذوا مبصوربة اسسام 

لسيوســـية واب تموعيـــة وري هـــود وا ســلمي مبختلـــ  الســـبا اللقو يـــة والعســ رية وابلتصـــوًية وا
 صور ِف الباً اسسايية  يوراند ه   ي و  يور ال فر يقوإ و يور اسسام يضع د لضـع  

 ايح وم وا بوعهم للمستعمريند حىت وصلت ايحولةد ذىل يو نئوهد  اآلن.
إ وحية ذن الدنيو ًوود ببد وأن يبتدأ  يور اسسام ِف الظهور يرة أخرإد ويتقدم ويقو 

اً التيور اسسايي لوة شيًوً  ئيًوًد حىت ير س األير ذىل يـو   ذىل أن يعوًو التيور ال و رد ه يً 
اسسام »ظون ين أخذ  يور اسسام بول يوم وحد  با ييو الد ظمو وًر ِف ايحدية الئري : 

 .(555)«يعلو وب يُعلى عليا
ََّ الَ لوو  عوىل:  َْ ِإَن ْيَمْسَسُكَم قْاَرح  فْاْقَد ْم ْقَوْم قْاَرح  ِمثَاُلُه ْوتَِلْك ا يَّااُم نُاْداِوُلْها بْااَي

 َْ َّاِلِمي ْس ِمَنُكَم ُشْهْداء ْواهللُ شْ ُيِح   ال ِْ َْ آْمُنوا ْويْاتَّ النَّاِس ْولِيْاَعْلْم اهللُ الَِّسي
(520). 

 وذن الذه  ظرنو  ين حتمية ظهور التيور اسسايي ين  ديدد ه لو ا يويـوً بعـد يـومد ه
 فًر  بوأليرد ممـو ًو عليـا ا يطـ  والتجربـةد  وسسـام بذا ـا لـوه  ـداًد  ـإن  ـع  يويـوً يـود 
 ولضــــع  اــــور  وببــــد للضــــع  الطــــور  أن يــــ وود ولــــد ًلاــــت التجــــورر الــــيت يــــرت بــــباً 

                                                           
 .31383  1ر 14ك 13وسوئا الئيعة: ب (119 
 .140مران: ( سورة  و ع110 
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 ..(525)اسسام ييذ ب وريا ذىل هذا اليومد ين لضويو ا موو
 ..(522)والقرايطة

 ويو أشبا.. (521)والصليبيي
اسســام ذن أخلــى ا يــدان يحريفــا يــدةد لضــع  ِف محلتــاد  ــا  يقضــي أيــوم ذب ويعــًو  أن

ال ــرةد ليهخــذ اعــوو ليفســاد وهيولــك ي ــون الــدين هلل وحــد د وه ــذا ي ــون ايحــوو هــذ  ا ــرة 
                                                           

( ا موو: ًولة ِف  سيو الوسطى أسسهو  ي ي خون وو عهـو بـي أبيوئـاد أنئـه ا مـوو ِف ظـا  ي ي خـون وخلفوئـا 111 
ذيربااورية ايتدت ين الصي شرلوً ذىل هنر الدانور ِف أوروبو الوسطى والئرلية. ا تـوحوا ِف ظـا  يمورليـك ظويـا 

هـــد وبعــد أن  353يك ا توســل. حوصــر هوبظــو و يــًو  بمــداً ســية ا يطقــة ا متــدة يــن ييموليــو ذىل البصــر األبــ
 تصوهــو هنبــوا وســبوا وســلبوا وعــوثوا ِف األرض  ســوًاً واســتمر القتــا واليهــب والســيب ِف بمــداً أربعــي يويــوً وألقــوا 

راً ين ال تب ِف هنر ً لة حىت صور لون ا و  أسًو ين ا داً وأحرلت ظتب أخرإ ظل ة حىت صور ليا بمداً هنو
شدة اللهب ولد لتا ين العلمو  والفضا  مجس ريف  ب إصون عدًاً ي يدون على مثوَنوئة أل  واسـتوىل هوبظـو 

 الطوريية على بمداً ولتا ا عتصم.
م( وانتئــــرت بســــيمو ِف البصــــرين والــــيمن 841/ ه158حرظــــة ًيييــــة سيوســــية ييقر ــــةد ظهــــرت ِف العــــراق حنــــو   (111 

م( ولتلــوا ال لـ  يــن ايحجـوب ونقلــوا ييهــو ايحجـر األســًو ه رًاو  بعــد 930/ ه314 ــة  واسـتوىل أصــصو و علـى ي
 م(  ونقر وا وانتهى أيرهم. 1014اثيتي وعئرين سية. لضى عليهم األيرا  العيونيون ِف البصرين سية  

ــــوم  ــــو يســــيصيو المــــرر ِف القــــرون الوســــطى لاســــتيا  علــــى األرا ــــي ا قدســــة (113  ـــــ 1093  محــــات عســــ رية ل
م(. ًعيت  ذا اسسام ألن ا ئورظي  يهـو و ـعوا شـورة الصـليب علـى يابسـهم وأسـلصتهم.  قسـم ذىل 1191

مثون محات سبقتهو محلة شعبية انتهت بونتصور ا سلمي واندحور ا سيصيي وانسصو م ين مجيـس األرا ـي الـيت 
ايحــرور الصــليبية مبختلــ  و ــو  ايحضــورة اسســاييةد  احتلوهــو. ونيمــس ا أرخــون علــى أن األوروبيــي  ــهثروا خــاو

 وأن هذا التهثر ظون ين أهم العوايا اليت يهدت السبيا لب وغ عصر اليهضة األوروبية.
ولد خربوا الديور وانته وا األعراض وسف وا  يهو ين ًيو  األبريو  يو ب إصى و لك بفتوإ ين بـوبوا مد أيلـوو 

م( والبوبــو اييوســون 1095م( والبوبــو ريريمــورن الســوبسد والبوبــو أوربــون اللــون ِف  1001البوبــو سلفســة اللــون ِف  
( وريــــ هم. ظمـــو لـــوم الصــــليبيون ايحولـــدون بور  ــــور  ر ـــة ن ـــرا   ــــد الـــةا: العلمــــي 1101اللولـــة ِف عـــوم  

و سـي ألـ   لـدد للبئريةد حية يذظر يونده ِف  ورخيا: أن يو أحرلا األسبون ين ظتب لرابة لـد بلـع يليونـوً 
عــدا عمــو أ لفــو  ممــو علــروا عليــا ِف ألــوليم األنــدلس. أيــو ويلــسد  ــ إ: أهنــم لــد أحرلــوا يليــون و ســة  ب   لــد 
 قــل. وِف  و يــوت األســا (: أن أســق  اليطلــة لــد أحــرق يــن ال تــب اسســايية يــو ييــو  علــى مثــوني ألــ   

لــوا يـن ال تــب اليفيسـة يـو يتجــوو  يليـون ظتــور. ولـوو بعــك ظتـور. وأن اس ـرنج  ــو  ملبـوا علــى ريرنواـة لـد أحر 
ا أرخي ا صريي: ذن البولي ين ال تب اليت ألفهو ا سلمون ليس ذب نقطـة يـن حبـر ممـو أحرلـا الصـليبيوند والتـةد 

 يــاد واألســبون. و ــو  ــتح اس ــرنج اــرابلس ِف أثيــو  ايحــرور الصــليبية أحرلــوا ي تبتهــو بــهير ال ونــت بر ــرام ســيت 
ويقــوو: ذهنــو ظونــت  تــوه علــى ثاثــة يايــي  لــد. وأ ــو   ر ــي  يــدان: و عــا األســبون حنــو  لــك مب تبــوت 

 األندلس  و استخر وهو ين أيده ا سلمي ِف أواخر القرن اخلويس عئر.
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 أيضوًد بإ ن اهلل  عوىل.
هـو عوئـد هذا ين نوحية أصا التيور اسسايي ولو ا الذا يةد ويو نرا  اليـوم يـن الضـع   

 للمسلمي ولوة خصويهم.
وأيو ين نوحية أن العما بوسسام صـعب ألنـا ييـوِف الئـهواتد ولـذا ي ـون يـن الصـعب 
 و يــا اليــون ذىل اسســام وح مــاد أيــو  و يــا اليــون ذىل ســوئر ا بــوً  واألنظمــة  هــو ســهاد 

و أثورهـو أعـدا  حية ب  يوِف  لك ا بـوً  الئـهوات وا يـوود  ولـذه أرإ: أن هـذ  الئـبهة ممـ
يــد الببمـــو د وذب  ًهـــو  ًر اسســام ظــذبوً و وراًد و لقفتـــا األلســية واأللـــام اموهلــةد  هخــذت  ًر
 ــوألير بــولع س متويــوًد  ــإن اسســام ب إــورر الئــهوات وا لــذات الفطريــةد وذَنــو نيعلهــو ِف 

وات ذاــــور نظيــــ  يضــــمن  يــــا حقــــوق الفــــًر واآلخــــريند ول ــــن ريــــ  اسســــام إــــورر الئــــه
وا لــذات اسنســونيةد  يميــس لســموً يــن ا لــذات ا ئــروعة ويبــيح شــيًوً يــن الئــهوات ايحيوانيــة 
بإاالهــو يــن ًون يراعــوة للمــوا ين اسنســونية ويحقــوق اآلخــريند مبــو  عــًو بوأل ــرار امســيمة 

 واأليراض اخلط ة على الفًر واعتمس.
 بوليسبة ذىل ظلرة ا بوحوت وايحريوت. ه ذن الوا بوت وا ريوت ِف اسسام لليلة  داً 

 وسســام إــورر ال نــو ويــو ذليــاد واخلمــر والقمــور والســفورد وأظــا يلــا يحــم اخلي يــر وبضــس 
 أشيو  أخرد ه يو ا؟

 واسسام يو ب الصاة والصيومد وذعطو  لسم ين ا وود ويل م أيوراً أخرإد ه يو ا؟.
د يسـتص  ظـا هـذا التهـريج واسثـورة  ها هذا ا قدار ين اسل اييوت اليت ظله و بصومح الفًر

حــوو اسســامد والقــوو بهنــا يقــ  أيــوم ا لــذات والئــهواتد وأن ريــ   يطلــ  العيــون  ــو يريــد  
 اسنسون؟.

والوالس هو ع س  لك متويوًد  إن ايحريوت اسسايية ب يو د يللهو ِف أه يبـدأ ولـونون 
باً ين ظلـرة القـواني ال وبتـة و قييـد حريـوت اسنسـون ِف ِف العو د ويو نرا  اليوم ِف لتل  ال

مجيس  وبت ايحيوة هو الذه يصعب العما وابلت ام باد وهو الذه  يس اسنسـون عـن يلذا ـا 
 وشهوا ا ا ئروعة.

هــذا يضــو وً ذىل أن اسســام لــد حــرام يــو حــرام أو أو ــب يــو أو ــب رعويــة  صــلصة الفــًر 
 ا وشهوا ا ا ئروعةد وحفظوً لسعوًة ًنيو  و خر ا.واعتمس و مونوً  لذا 
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 وذليك بعك األيللة:
 قد لـرر اسسـام حريـة ال نـو ويـو ذليـاد وأبـو  الي ـو  بئـرو  سـهلة..  لـم نيعـا اسسـام 

 يونعوً أيوم الئهوات اميسية اليظيفة.
ا ضــرات  وأيــو اخلمــر والقمــور ويــو أشــباد  إهنــو يضــران بولبــدن وا ــوود  هــا هــذا ا يــس عــن

 يُعدا ظبتوً وذرهولوً؟
 أب يق  العقا  اليوم أيوم خطر ا خدرات وحنوهو؟.

وأيو السفورد  إنا ُحرام  صلصة حفي ظيون األسرة واعتمس واستقرار العوئلة وساية ا ـرأة 
وصون شر هود  هو لونون محوية اعتمس ورعوية ح  األ واب واآلبـو  واأللربـو  واليسـو  بولـذاتد 

هــو يلــا  ــر  الســرلةد يــن أ ــا يصــلصة أصــصور األيــواود  هــا يُعــدا يلــا  لــك ظبتــوً يحريــة  
 اللصوك؟.

وأيــو يحــم اخلي يــر ويــو ذليــاد  إنــا حمــرم  ضــورهو البولمــةد وهيــوك أنــواال يــن اللصــوم ب إتــوب 
هو ذىل  يووو يحم اخلي ير أو حمرام  خر ين هذا القبيا.  اسنسون يس و ًو

  توبة ب  قيد اسنسون ذب مبقدار سبس عئرة ًليقة ظـا يـومد و يهـو وِف ه ذن الصلوات ا
الصــيوم  وائــد ب  صــى يوًيــة ويعيويــة... وأيــو اخلمــس وال ظــوة  هــي  ــريبة لليلــة  ــداًد وهــا 

  ةك ًولة  رض الضرائب؟ و رائب الدوو أثقا ب ل  ممو  ر ا اسسام ين ا وو القليا.
 ري  ايحد ين ايحريوتد  ةإ: ه يو ا ِف ري  اسسام؟ 

 ظبت حرية التجورة.
 ظبت حرية الصيوعة.
 ظبت حرية ال راعة.
 ظبت حرية اللقو ة.
 ظبت حرية السفر.
 ظبت حرية العمورة.
 ظبت حرية اسلوية.
 ظبت حرية العما.

 ظبت حرية اليون و سلاطهم على أيواهلم.



 

 31 

 ظبت حرية اليون و سلطهم على أنفسهم.
 لى  ويهم ممن هلم الوبية عليهم.ظبت حرية اليون ع

 ظبت انتفوال اسنسون بو واًر الطبيعية.
 .(524)ه ظلرة بيو  السجون وا عتقات

 .(529)و فئي األيراض وا ر ى
                                                           

د أل  سجي 440م بلع حنو 1994لولت ذحصوئية رلية صدرت ِف يوس و: ذن عدً السجيو  ِف روسيو عوم  (114 
% عـن الســيوات األربـس ا و ــيةد 50وِف بريطونيـو سـجلت األرلــوم ِف نفـس العـوم ار فوعــوً ِف عـدً الســجيو  بيصـو 

 أل  سجي. 33وبلع عدً السجيو  بيصو 
وظئ   قرير صوًر عن و ارة العدو األيري ية: أن السجي األسًو يقضي  ةة أاوو ين السجي األبيك الذه 

شـهراً سـجيوًد ِف حـي أن  40لتقرير أن األسًو الذه يـدان بتهمـة ابريتصـور يقضـي أًين بيفس التهمةد و ظر ا
شــهراًد وظئــ  التقريــر عــن و ــًو يليــوني ومثوَنوئــة ألــ  ســجي ِف ظــا  53ا متصـب األبــيك يقضــي ِف الســجن 

 % ِف ظا عوم.4الوبيوت األيري ية بور فوال نسبتا 
عــن التطــور ايحوصــا ِف أســوليب التعــذيب بول هربــو د  ظــرت  يــا ذن ونئــرت  لــة   ــو ( األي ظيــة  قريــراً يفصــًا 

القـوئمي علــى األيــر ظلـوا يفضــلون ال هربــو  ِف التعـذيبد ألهنــو أشــد خطـراً وأســرال أثــراًد  فـي ًليقــة واحــدة   ــن 
 أحدا: صدية للئخص  روعا و  ل و ظيونا.

وتد ل ـــي   ـــون وســـيلة ريـــ  لو لـــة ِف أيـــده وظـــون األيري يـــون لـــد اـــوروا   يولو يـــو الصـــدية ِف أوائـــا الســـبعييي
الئــراةد  ظهــرت  لضــبون الصـــدية( الــيت  ئــبا ا صـــوبيح اليدويــة الصــم ة أو اهلوا ــ  اليقولـــةد وهــي  عمــا علـــى 
بطوريــوت عوًيــة و  يهــو ذحــدا: سلســلة يــن الصــديوت الــيت  ســتمر  ــدة  ــ   يــن اللونيــةد و ســبب انقبو ــوً ِف 

ييــــتفك علــــى األرضد وأًوات يــــن هــــذا القبيــــا  عتــــرب يلوليــــة للــــذين يريــــدون العضــــات دعــــا الضــــصية يتلــــوإ و 
 استخدايهو ِف التعذيب.

بلـداً علـى األلـا يـن  50ذن التعذيب بولصديوت ال هربوئية أو ذسو ة يعويلة السجيو  بهًوات الصـدية دـره ِف 
ة شـرظة ِف العـو   بيـس أًوات التعـذيب بلدان الئرق األوسل وأ ريقيو وأي ظـو الا يييـة و سـيو. علمـوً بـهن هيـوك يوئـ

 بول هربو .
 وذلي م بعك اسحصو ات واليمو ب ِف هذا البور: (115 

السيان: وهو ين أظلر األيراض ا عدية انتئوراً نتيجة ا عوشرة اميسية ري  الئرعيةد وأعرا ـا نـ وو سـوئا أصـفر 
صــيب ا ــرض ظمــ   يــن هــذ  األيــراض الفتوظــة يبــدأ بــولي وو يــن  تصــة البــوود يــس شــعور ا ــريك بضــي  وحرلــة. ي

الر ـوو واليسـو  يعـوًد وييتهـي حبـدو: التهوبـوت ِف اخلصـيتي وا لونـة و ـي   ـرإ التبـوو عيـد الر ـوود أيـو اليسـو  
إ ذىل العقم.   يسبب التهور الرحم وا بيك وال ليتيد وىف اليهوية لد يًأ

بئــ ا ظبــ  بســبب ا بولمــة ِف التعــره ًون ريــ همد  قــد ســراون املــد: وهــو يــرض يعصــ  بوسيطــوليي خوصــة و 
ار فعــت نســبتا بيــيهم حســب ذحصــو ات و ارة الصــصة اسيطوليــةد وايح ويــة ظونــت لــد رصــدت ِف عــوم واحــد هــو 

 أظلر ين أربعموئة يليور ل ة   و صة هذا ا رض ًون أن   ون هيوك أه نتوئج يلموسة. 93العوم 
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 .(526)وظلرة امرائم والر ائا
 و  م ا ستبدين على الئعور.

 وسيطرة ابستعمور وابستماو وابستلمور وابحت ور والربو.
 د اليت  يوِف حرية اسنسون والوصوو ذىل يلذا ا.(527)هو ين القوئمة الطويلةذىل ري هو وري  

وال عيـــك يـــو ِف ريـــ  اسســـام يـــن التعـــذيب الوحئـــي والقوســـي الـــذه ياليـــا ا عتقلـــون 

                                                                                                                                                                      

% يـن 10( يايـي بريطـوند وأن أظلـر يـن 4( يليون أيري ي وأظلر ين  13 الس ره: يرض شوئس يعون ييا 
% ِف بعــك 35ســ ون ييطقــة الئــرق األوســل يعــونون يــن هــذا ا ــرضد ولــد وصــلت هــذ  اليســبة ذىل أظلــر يــن 

 الدوو العربية.
يــوً نســب ة البدانــة ذن يئــ لة الســ ره يســتفصلة ِف يعظــم ًوو العــو  ولــد يعــًو  لــك ذىل  بــدو َنــل ايحيــوة واً 

يوً نسبة األيراض ا يوعية والف وسية.  بوس و ة ذىل اً 
اًت عــدً حــوبت اسصــوبة بو اريــو بــي ســ ون ا ــدن األوروبيــة واأليري يــة الــذين يســ يون بــولقرر يــن  ظمــو اً 

 ا طورات.
لوســطىد ألــ  يصــور ِف أوروبــو الئــرلية و ســيو ا 330اسيــد : وهــو ًا  العصــر  صــد: عيــا وب حــربد  هيــوك 

ألـ  يصـور ِف شـرق  530ألـ  يصـور ِف أيري ـو الئـموليةد و 910أل  يصـور ِف أوروبـو المربيـةد و 510و
ألــــ  يصــــور ِف ًوو  330ألــــ  يصــــور ِف مشــــوو ذ ريقيــــو والئــــرق األوســــلد و 110 ســــيو والبوســــيفي يد  و
 ال ورييبد وري هو ظل .  

ـــوو نـــذظر بعـــك يـــو وًر ِف التقـــورير يـــن113  التعـــده والتصـــري اميســـي علـــى الراهبـــوت يـــن لبـــا  ( وعلـــى ســـبيا ا ل
القسووسة!   ي  بسوئر اليون ِف اعتمس المـرمد حيـة لـد ألـر الفو ي ـون بـهن الراهبـوت ال وثولي يـوت يتعر ـن 
لتصري  يسي يـن لبـا القسووسـةد وِف بعـك الصـص : ذهنـو رصـدت بعـك ايحـوبت الـيت محلـت  يهـو الراهبـوت 

اس هــوض عقــب  لــكد وِف التقريــر الــذه نئــر ا  نوشــيونوو ظوثوليــك ريبــور ر( لــوو  يــن القسووســة ه أ ــربن علــى
ا تصد:: ذنا رصد ثاثة وعئـرين ًولـة ولعـت  يهـو هـذ  ابنتهوظـوت يـن بييهـو الوبيـوت ا تصـدة وذيطوليـو واهليـد 

لقـى حمو ـرة حـوو ا ئـ لة وذيرليدا والربا ياد وظون رئيس محلة األسـولفة األيـري يي يـن أ ـا التيميـة البئـرية لـد أ
نفسهو ِف عوم أربعة و سعي ونقا عيـا القـوو ذنـا لـس شخصـيو لصصـو يهسـووية عـن نسـو  يتـدييوت ا ـربن علـى 
ممورسة اميس يس لسووسة أو ر وو ًين أليعوهم بهن ممورسة اميس أيـر يفيـد للطـر يد ولـوو التقريـر: ذن اليسـو  

 ا يـن التعـوا  عيـديو اشـت ي ِف  قريـر صـدر عـوم أربعـة و سـعيد لولـت اللوايت  عر ن هلذ  ا هسوة   نيدن ظلـ
ون ـ ا أهلــة ظطبيبــة ـ: ذن راهبــوت يــن ال يــوئس ا ليــة لــدين ييوشــدات حــورة ذىل ا ســأولي  الراهبــة يــوورا أًو

ت ال يسـية ال يسيي الدوليي يطلنب ا سوعدةد ولولت: ذن الراهبـوت ا تضـررات حـوولن  قـد  شـرو  ذىل السـلطو
 حوو هذ  القضية  لم نيدن   انو صوريية. اليوشر.

ـــوً يـــن  فصـــيا  لـــك ِف ظتـــور  ذىل ح ـــم اسســـام( و نريـــدهو ح ويـــة ذســـايية( و  ِف ظـــا 114  ( لـــد  ظرنـــو  ونب
 .اسسام(. ييا 
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د و يدإ لا  بي اسنسونية.  وا سجونوند ممو  قئعر لا املًو
 وال عيك أيضوً يو ِف ري  اسسام ين:

ضوريةد اليت ليست ِف لوئمة اللموت هلو أسومد ين  هـة هوهلـو ا رعـب ايحرور الوحئية ال
 .(528)و ضوعتهو البولمة

 إ ا صح أن يقوو: ذن اسسام ي بت الئهواتد  إَنو هو  ـ   يـن ألـ   ـ   يـن ظبـت 
 سوئر األنظمة للئهوات.

ام  وذ ا صح أن يقوو: ذن اسسام ظولصعًو ذىل  با  ل   ا أيتور عئرةد  إَنو ري  اسس
 ظتسل   با أظلر وعورةد  ا عئرة  ب  ية.

علموً بهن ب يصح حىت نسبة هذا ا قدار ذىل اسسامد  إن اسسـام ذَنـو بحـي ا صـلصة 
ِف يــو أيــر وهنــىد  هــو يلــا أن يســوق الســوئ  الســيورة ِف أرض يبلاطــةد ويتقيــد  ــو وبإشــورات 

واألنظمــةد  إَنــو أيألهــو ايحقــد وامهــا  ا ــرور ولوانييــا  صــلصة الرظــورد  ــا  ســوئر ا بــوً 
والعوافـــة وا ـــيل اب تمـــوعي ويصـــومح الـــبعك علـــى حســـور اآلخـــريند  هـــو يلـــا أن يســـوق 

 السوئ  السيورة على خا  اموًة أو ِف األرا ي الوعرة ري  ا وصلة ذىل اهلد .
ت الفطريــة  وهــذا الــذه  ظرنــو  يــن حريــة اسســام وظونــا يوا قــوً للميــوو وا لــذات والئــهوا

ظـــون ســــببوً لتقــــدم اسســــام اهلوئـــاد وانضــــوا  األيــــم  ــــت لـــوا  اسســــام حــــي بــــد  اسســــام 
بوبنتئــورد وظههنــو  ليــد يــذور أيــوم الئــمس الدا ًــةد بييمــو  ــرإ أن الئــعور    يضــو  ــت 

                                                           

 م( اليت ظونت  عر  بويحرر ال ربإ حىت نئـور11/11/1918ـ18/4/1914(  في ايحرر العو ية ابوىل   118 
(  ايحـرر العو يــة اللونيـة( ولــد نئــبت بـي أ ونيــو واليمسـو واعــر واأليربااوريـة العلمونيــة يــن 1945ـــ1939حـرر  

 هــةد وايحلفــو   رنســو وذَنلــةا وروســيو وبلجي ــو واليوبــون والوبيــوت ا تصــدة ِف ا رحلــة األخــ ةد يــن  هــة ثونيــةد 
يايــــي يــــن  9يليــــون  يــــد والقتلــــى حنــــو  35ك  يهــــو  فولــــت ظــــا يــــو ســــبقهو يــــن ايحــــرور هــــوب و ــــدي اد اشــــة 

العســـــ رييد ويقـــــدر عـــــدً الضـــــصويو ا ـــــدنيي بعئـــــرة يايـــــيد يـــــو عـــــدا ا ئـــــوهي. وأيـــــو ايحـــــرر العو يـــــة اللونيـــــة 
(  قد نئبت بي لوات ا ور أ ونيو وايطوبيو واليوبون ين  هةد وايحلفو   رنسو وذَنلةا 1/9/1945ـ1/9/1939 

ســو يويت والوبيــوت ا تصــد  والصــي يــن  هــة ثونيــةد و يهــو أنتجــت أي ظــو أوو ليبلــة  ريــة وألقتهــو علــى واب ــوً ال
يليــوند  49يليـون  يــد ويســوعدد وظــون القتلــى يـن العســ ريي وا ــدنيي حنــو  91اليوبـون. اشــةك ِف ايحــرر حنــو 

 5يايــي يــدن بولــوند  3دن (د يايــي  يــ 4يليــون روســي  يــيهم 10يليــون ِف يعــتقات أ ونيــود  11يــيهم 
يايي يوبوند يليون ونص  يوريوساِفد ستموئة أل  ل ـا يـن  رنسـو واليونـوند أربعموئـة ألـ   3يايي أ وند 

 ل ا ين اعر ورويونيو وبريطونيو .
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وائــر األيــن  ألويــة ا بــوً  واأل  ــور األخــرإد ذيــو ذاالــوًد وذيــو انضــوت بقــوة اليــور وايحديــدد ًو
وامواســيسد ه ذ ا و ــدت الئــعور يتيفســوًد أاوحــت بــويح م ا ســيطر عليهــود بهبئــس أنــواال 
ـــــــك  ـــــــو رأت يـــــــن  لـــــــك األح ـــــــوم وايح ـــــــوم يـــــــن العيـــــــ  وامـــــــور واس بو  اساوحـــــــةد و ل

 .(525)وال بت
 ها لك أن  ـذظر يبـدأ  خـر ـ ريـ  يبـدأ اسسـام ـ سـوً ِف رلعـة ظبـ ة يـن األرضد بقـدر 

ن  أظيدر( بهل  وبضس لتيـا  قـل يـن ام يرة العربية س عة والبصرين واليمن واخلليج وذىل األًر
 الطر ي؟ 

 ذنا يبدأ السام حقيقةد وليس يبدأ ايحرر ذاالوً.
 .(510)وايحراه أن  سمى حرور اسسامد سايوًد ب حروبوًد ألهنو ظونت ً وعية بتمويهو

ية اعتمـس حبيـة ب يو ـد  يـا وها رأيت يبدأ ييئر األين واأليون وذصا  اليفس وسا
حــىت عئــرة لصــوكد اــواو يــهيت ســيةد ِف رلعــة ظبــ ة يــن األرضد متتــد يــن اهليــد ذىل يصــرد 

 وين ألوصي أ ريقيو ذىل أ مونستون وبعك الدوو الوالعة ِف اب وً السو ييت؟.
و وها لعـت مببـدأد ي ـون  ـت ظلـا  دييـة ظبـ ة ـ ظول و ـة ـ لـوٍض واحـدد ه ب يقـس  يهـ

التيــو ال واس ــرامد يــدة اويلــةد حــىت يقــوو صــدي  القو ــي: اختلفــت ذىل القو ــي أربعــي يويــوً 
 ين الصبو  ذىل الظه ةد  لم أر عيد  خصوية وب اوصموً؟ 

ذىل ري هود وري هو ممو هو يذظور ِف التواريخد ويسـطور ِف ال بـرد ولـد شـهد بـذلك أعـدا  
 .(515)وم اسسامد ظمو أثبتا أصدلوؤ اسسامد ظمو شهد با أحبوؤ د وأثبتا خص

                                                           
م( 1949م(د واساوحـة حب ويـة شـو  ذيـران عـوم  1933و لك ظوساوحة حب وية حـ ر البعـة ِف العـراق عـوم   (119 

 واهنيور الئيوعية أخ اً وري هو.
 لإليوم ا أل   لدن سر (. 1و1انظر ظتور  وألوو يرة ِف  وريخ العو ( ب (130 
ًظتـــورا  ِف القـــونون الـــدويل وا قـــورند رئـــيس مجعيـــة هور ـــوًر للقـــونون الـــدويلد  (131  ويـــن َنـــو ب  لـــك:  روبـــرت ظـــوين(: 

ر ية ونوئب يدير  لس األين القويي ِف البيـت األبـيك سـوبقوً ويستئور الرئيس األيري ي ني سون للئأون اخلو
مد يقوو:  اسسام هو ايحا الوحيد  هو 1980ويأسس مجعية ا ويي ا سلمي األيري ييد اعتي  اسسام عوم 

 الذه إما العدالة ِف يقوصد الئريعة وِف ال ليوت وام ئيوت والضروريوت(.
ليــ ه أصــدر ظتــور  اللقو ــة اسســايية( ظمــو لــوم بةمجــة يعــون القــر ن ال ــر  ذىل  حممــد يــور يــوًيون بوظتــوو(: ذَن

اسَنلي يـة وهــي أوو  رمجـة يقــوم  ـو ذَنليــ ه يسـلم يقــوو:    ـن للمســلمي أن ييئـروا حضــور م ِف العـو  بــيفس 
اخلـووه ب يسـتطيس الصـمًو السرعة اليت نئروهو  و سوبقوً بئر  أن ير عوا ذىل أخالهم السـوبقة ألن هـذا العـو  
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 اشهتمام ببالد الورب
 

وين الضروره  داً سلوية ح م اسسام: اهتموم اليواة العويلـةد بـباً المـررد ليجعلوهـو 
 ييطلقوً لإلسام.

و لك بإرسوو ا بلامي وا و هي وا رشدين ذليهود ممن  تو ر  ـيهم القـوة العلميـة والعمليـةد 
ين بــــ ولعلم ال لــــ  ِف لتلــــ  اعــــوبت يــــن ذســــايية وعصــــرية وا تموعيــــةد وبتقــــوإ اهلل ا ــــ ًو

ويرالبتــا ِف الســر والعلــند وبــوألخاق الفو ــلة وا ل ــوت ايحســيةد وبقــدرة  وئقــة علــى اسنئــو  
واسيــا د للمــوً ولســونوًد  ــإن المــرر بوعتبــور  يرظــ  القــوة وا ــوو وايحضــورة امديــدةد هــو ا ر فــس 

ـ ِف هـذا اليـوم ـ الـذه ييصـدر ييـا سـيا األ  ـور وا بـوً  واألنظمـةد ظمـو ييصـدر ييـا العـو ي 
ســــــيا الدســــــو   وا ــــــأايرات وابنقابــــــوتد وظمــــــو ييصــــــدر ييــــــا ســــــيا البضــــــوئس والصــــــيوعوت 

 وايحو يوت.
 ــإ ا مت يــت اليــواة العويلــة يــن  صــي المــرر بوسســامد ونئــر  هيــوكد وذصــدار اعــات 

  تبـوت ِف  لـك الـباًد انسـولت الـباً اسسـايية ذىل اسسـامد يـن نوحيـةد وامرائدد و ـتح ا
و ولفــت لواعــد انطــاق ال فــر وابحنــرا  يــن   ويــد ا ــواً الفوســدة ِف بــاً اسســام بــولولًو 

 وا وًةد ين نوحية ثونية.
                                                                                                                                                                      

 أيوم رو  حضور م(.
 عبد الصمد ظياد يوره ظيا(: ظيده حصا على عدة شهوًات ِف الدراسوت اسسبونية واسسايية يتقن العربية 
واسسبونية والفرنسية واسَنلي ية لوو:  لقد أعطون اسسام التوا ن ِف ايحيوةد  مو ا خيسر ين يربح اسسام؟ ويو ا 

 ين خيسر اسسام؟ لقد و دت ِف اسسام يو يطوب  العقا ويو يعطي العقا اس ون العقلي(.يربح 
 ليون روه(: سيوسي وبوحة  رنسي  علم العربية ليتجسس على ا سلميد ول يا التيس بوسسام حقيقة  وعتيقا 

لتي اب تموعيـة وابلتصـوًية وأصـدر ظتوبـا  ثاثـون عويـوً ِف اسسـام( يقـوو  يـا:  و ـدت ِف اسسـام حـا ا سـه
 هي أعظم يبدأ للتعوون اب تموعي.  ذَنو ا أييون أخوةاللتي  ئمان بوو العو  اراًد األوىل: ِف لولا  عوىل: 

واللونية: ِف  ريضة ال ظوة.. ولو متسك ا سلمون بوسسام ل ونوا أرلى العو ي وأسبقهم ِف ظـا ا يـوًين(د ويقـوو: 
م أ ضـــا ًيـــن ولقـــد حبلـــت ِف  ـــهث  هـــذا الـــدين ِف نفـــون ا ســـلمي  و د ـــا لـــد يألهـــو شـــجوعة  و ــدت اسســـا

اعة ومجوًب ه و دت هذ  اليفون على يلوو يو إلم با ايح مو  ين نفون اخل  والرمحة(.  وشهوية وًو
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 هــذا ولـــد اعتـــوًت باًنـــود أن  يظـــر بيظـــر امـــاو والعظمـــة ذىل  لـــك الـــباًد وأن دعلهـــو
أسوة  يمو  هخذ أو  ـذرد حبرظـة سـريعةد  ـإ ا اعتـوًت اليسـو  ِف  رنسـو لـبس  اللبـون الفـان( 
يلًاد  رإ بعد أسبوالد اشتموو يعويـا اخليواـة بصـيس هـذا اللبـوند وبعـد أيـوم يدهئـك أن ب 
 ــرإ يــن هــذا اليــوال يــن اللبــون أثــراً! وذ ا ســهلت عــن الســبب؟ لــولوا: صــور هــذا اليــوال لــد وًد 

يا( حدية.و و    نوال  ديد و يًو
واسسامد حية ذنـا يبـدأ خصـب يـن مجيـس اليـواحيد  ـإ ا بـذرت بذر ـا ِف  لـك الـباًد 
ب متــر عئــر ســيواتد ذب و راهــو لــد بســقت وصــورت شــجرة ظبــ ةد وأييعــت وأمثــرتد  تقطــ  
 بــاً اسســام مثورهــو... والــذه يئــهد بــذلكد يــو نــرا  يــن ذلبــوو ا ســلمي علــى  رمجــة ال تــب
اسســايية الــيت  صــدر يــن  لــك الــباًد ب ــا هلفــة واشــتيوقد واسلبــوو علــى  لــك ال تــب يــن 
مجـوه  القــراا  ذىل حــد اهليــوم وابلتهــومد يــس أن ال لـ  يــن هــأب  ا ةمجــي وا طــولعيد يعلمــون 
بدسوئس ظل  ين ا ستئرلي وأظو يبهمد وأن ال لـرة ال ـوثرة يـيهم  يـًو ابسـتعمور واائـس 

مـــ ود ألـــيس يلـــا هـــذا ًلـــياً علـــى أن الـــباً اسســـايية  يظـــر ذىل  لـــك الـــباً نظـــر العظمـــة ال
 واماو وأهنو  قبا على ذنتوب  لك الباً رابوً ظون أو يوبسوً؟.
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 الالعنف سياسة ا نبياء 
 

 األير اللوين ِف ارق الوصوو ذىل ايح م اسسايي: الاعي  ًائموً.
 ــــا ِف الوصــــوو ذىل ايح ــــم اسســــايي و طبيقــــاد ااــــو  سيوســــة ويــــن أهــــم يــــو يلــــ م يراعو

 . (512)الاعي  يس امميس وِف مجيس األيور وظا الظرو 
وهــو يــن أســرار  قــدم األنبيــو  علــى اــوو  وهــذا يــو أيــر اهلل ع و ــا بــا أنبيوئــا ال ــرام 

 التوريخ.
ِف  وعة ــــا الطــــوهرة خــــ  يلــــوو ِف الاعيــــ  ظمــــو هــــو وا ــــح ولــــد ظــــون رســــوو اهلل 

 س  م العطرة وأخالهم ايحسية.
ِِيمٍ لوو  عوىل:  ُلٍق ْع َُ ْوِإنَّْك ْلْعلى 

(511). 
َْ اهلِل لَِناْا ْلُهاَم ْولْاَو ُكَناْا ْفَِاا  ْغِلايْا اَلْقَلاِ  شْنَاْ ض اوا ولوو سبصونا:  فِْبْما رَْحْمٍة ِما

ُهَم ْواَساتْاَوِ َر ْلُهاَم ْوْشااِوَرُهمَ  ََ ْحَوِلْك فْاَعُف ْعناَ اَل ْعلْاى اهلِل  ِم ِفاي ا َماِر فْاَّْذا ْعْلَماْا فْاتْاوْكَّ
 َْ ِلي ِإنَّ اهلْل ُيِح   اَلُمتْاوْك 

(514). 
 

 َطوات العمل
ويس  ق  البيًو ا ذظورة و يًة هـذا امـو العـومد يـن الـداخا واخلـوربد ظـون يـن الضـروره 

ايح ـم الاذسـاييد الئروال ِف ذلوية ح م اسسامد وللس  ذور ا بوً  الـيت أسسـت عليهـو 
و لــــك يبتــــد  بتميــــ  ظليــــة ايحقــــوق  العربيــــة( ذىل ظليــــة ايحقــــوق  اسســــايية(  تبــــدو ييــــوهج 
 القونون( ذىل ييوهج  اسسـام(د  ـإن ظليـة ايحقـوق هـي ا ـوًة اخلصـبة ليمـو األ  ـور الـيت  بـس 

 عليهو الباًد   ريوً وسيوسيوً والتصوًيوً وا تموعيوًد ويو ذىل  لك.
                                                           

 .للتفصيا انظر ظتور  الاعي  ِف اسسام( و الفقاد السلم والسام( لإليوم ا أل   (131 
 .4سورة القلم:  (133 
 .159سورة  و عمران:  (134 
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ليـــة ايحقـــوق الـــيت  ئـــدا أ رهـــو لـــوة الدولـــة بهســـرهود هـــي الـــيت  ســـن لـــواني الســـجون  ـــإن ظ
والعقوبــوت واممــورك وا  ــوند وا ــوظم وايح ــوم والئــهوًاتد وابلتصــوً والتجــورةد واميديــة 
والعســـ ريةد واللقو ـــة والةبيـــةد والدعويـــة واس اعـــةد واألحـــواو الئخصـــيةد وال راعـــة والصـــيوعةد 

 مة ايح مد ذىل ري هو وري هو.والسيوسة وأنظ
 ــإ ا  بــدلت هــذ  ال ليــة ذىل ظليــة ذســايية ببــد وأن  تبــدو ييــوهج الــباً و تمــ  أنظمــة 
ايح ـم والتيفيـذد  تسـ  حييًــٍذ الـباً  ـدرنييًو ـ ول ـن  طــوات واسـعة ـ حنـو اسسـام العملــي 

 ا سيطر على مجيس  وبت ايحيوة.
 ِف لتل  شعب ايحيوةد ومجيس نواحي اب تموال.وِف ظا  لك يقس التبدو الئوياد 

 أق ى مده
وذن ألدار ألصى ا دة لأليرين  ا بوً  ا وصلة ذىل التبدو الئويا( و الئروال ِف التبديا 
حــىت الوصــوو ذىل اهلــد ( بعئــرين ســيةد  لــك: ألن اميــا ايحو ــر الــذه   يفهــم اسســام 

م ويـــو ذليهمـــود ريـــ  يســـتعد ألن يتقبـــا بســـهولة ذاالـــوًد أو   يفهـــم ييـــا ذب الصـــاة والصـــيو
يبــوً  اسســام العمليــةد ويــةك يــو و ــد عليــا اعتمــس ييــذ أن  ــتح عيييــا ذىل أن بلــع يبلمــوًد 
 يصعب  يا ذ الة يو عل  بذهيا ين األ  ـور والسـلوك واألنظمـةد  مـن الـا م أن ي ـون اميـا 

عد ذَنـو يـتم ن يـن اليهـوض  ـذا العـب  الصوعد هم ا طباقـي لإلسـام العملـيد واميـا الصـو
ال بــ  ذ ا  ــرىب  ربيــة ذســاييةد واســتوعب  هيــا بوسســامد واختلطــت أنظمــة اسســام بلصمــا 
ياد وأشرر ِف للبا حب اسسامد و فطان مب ايو  وحموسياد واستعد أن يضصي أل لا ب ا  ًو

الســرعة ِف ســ  اليــواة العويلــةد ريــوٍو ونفــيسد وهــذ  األيــور  تــوب ذىل ا ــدة الــيت  ظرنوهــود نعــم 
وعدم اصطدايهو مبعولوتد وو ًو يف رين ألويو   يهود والدعو  والتوسا  و ب لصر الطري  

 بإ ن اهلل  عوىل.
 ذوف الْبره واشَت اص

وين ا هـم  ـداً و ـداًد أن  ـتم اليـواة العويلـةد يـن بـد  سـ هود بولتقـو  مجهـرة ريفـ ة يـن 
ختصـــوكد األلويـــو  ِف الف ـــر والعمـــاد ايحـــو يي ِف بـــتا األيـــورد ا ف ـــرين و وه اخلـــربة واب

البصـ ين بتقلاـب األو ـوالد حـىت يتم يـوا يـن ذَنـو  البـذرةد َنـواً حسـيوً سـريعوًد جبمـس ا ــأهات 
 لإلَنو د ور س العوائ  وذ الة العقبوت حسب ا ستطوال ويو  لك على اهلل بع ي .
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 الفصا اللولة: 
 

 اهلد  ين 
 ايح م اسسايي ذلوية
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 ا هداَ
 

 ا و وال اللولة هو: بيون اهلد  ين ايح م اسسايي.
  مو هو اهلد  الذه نتوخو  ين ذلوية ح م اسسام؟
 ويو ا الذه نريد  ين األريراض ِف هذا األير اخلط ؟ 
 وأية  وئدة  ة ب على   يم نظوم القر ن ِف الباً؟ 

  لة؟ وها نريد بذلك  وئدة عو لة أو  
 وها الفوئدة  عًو ذلييو حنن ا سلمي  قلد أم ذىل سوئر البئر أيضوً؟.

 نقوو: ذن المرض ين ذلوية ح م اسسام أيور أربعة:  
 مرضاه اهلل

األوو: ير وة اهلل  عوىلد وذاوعتاد وايتلوو أواير د شـ راً علـى يـو أنعـمد و قـديراً  ـو يـيحد 
يــن ظــتم العــدمد و  يــك شــيًوً يــذظوراًد وأعطــو  نعمــة   ــإن اهلل  عــوىل هــو الــذه أو ــد اسنســون

ايحيـوةد و فضاــا عليـا بوألعضــو  وامــوار  والقـوإد والعقــا وابختيــورد ه السـبيا يساــر د و عــا 
ال ـون حسـب حو و ـا وأريرا ـا ويآربـاد  ـا يريـد اسنسـون شـيًوً ِف ذًايـة حيو ـاد أو ِف ذَنـو  

ل و ـــاد ذب ولـــد هياههـــو اهلل  عـــوىل ِف ال ـــوند حـــىت صـــفو اد أو  ســـي حوب ـــاد أو ِف  قويـــة ي
 ييتفس  و اسنسوند ويستمد ييهو يو إتوب ذليا.

ْر ْلُكَم ْما ِفي ا َرِض ْواَلُ َلْك ْتَجِرف ِفاي اَلْبَحاِر بِاْأَمرِِه لوو  عوىل:  َّْ أْْلَم تْاْر ْأنَّ اهلْل ْس
َْ ْعلْااى ا َرِض ِإشْ  ااْماء ْأَن تْاْقاا َ  رِْحاايم   ْويَُمِسااُك السَّ ْوُهااْو  بََّذنِااِه ِإنَّ اهلْل بِالنَّاااِس لْااْرُءو

الَِّسف ْأَحْياُكَم ًُمَّ يُِميُتُكَم ًُمَّ ُيَحِييُكَم ِإنَّ اإِلَنْساْن ْلْكُ ور  
(519). 

ذ اً: ألــيس هــذا اخلــول  ا ــيعم العظــيمد يســتص  الئــ ر والليــو د بــهن  تلــا أوايــر د ويطــوال 
اسنســـون أيويـــا خو ـــعوًد ويقـــدار  حـــ  لـــدر  ِف القيـــوم بـــي يديـــاد   يمـــو يـــهير وييهـــىد وي ـــون
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والبخوال مالاد ولد أير سبصونا أن يطبا  اليون أواير  ولوانييا على لتل   وانب حيو مد 
  ولا م ذاوعتا وايتلوو أواير .

ولو   ي ن اهلد  يـن ذلويـة ح ـم اهللد ذب هـذا األيـر  قـل و قـلد لـرأإ العقـا السـليم 
 لفطرة ا ستقيمةد و ور  لك وابنصيوال لا.وا

 حسَ المعاد
ــب للســعوًة األبديــة ِف يــوم القيويــةد  اللــون:  ــهيي ا عــوًد والتــ ًو للصئــر واليئــرد والتهها
اًد وســفراً اــويًاد وســعوًة ًائمــةد أو شــقوً  ب يبيــدد  ــإ ا أاــوال   ــإن ورا  اسنســون عقبــة ظًــًو

عيد يو يهير وييهيد و س مالاد وخضس لعظمتاد ظون ين اسنسون رباد وايتلا أواير د وظون 
نصيبا ر و  سبصوناد و لك يو ب ًخولا  ية عر هو السمووات واألرضد ِف أ ضا عـيا 
وأحســن حــوود وخــ  ييقلــب وأمجــا يلــوإد حيــة يرا قــة الصــويحي وا ائ ــة ا قــرابيد وظــا 

فسي بهن اهلل ا لك ال ب  ا تعـوود ظليا وعيا ررييدد ور وان اهلل األظربد  إن اسحسون الي
راٍض عــن اسنســون يــن أهيــه الــيعمد وألــذ ا لــذاتد أرأيــت لــو ظيــت ِف لصــر  خــمد يهياــه لــك 
األســبورد ول يــك علمــت أن ا لــك ســوخل عليــك وريــ  راض عيــكد ظيــ  ظيــت للقــوً ريــ  

و  ير و د وبولع س ذ ا ظيت ِف بيـت حقـ د وعلمـت أن ا لـك راض عيـكد ظيـ  ظيـت ير ـ
 البوود يطمًن اليفسد هوً  ايحوو؟ 

ذن لـذة الـرو  أظـرب يـن لـذة امسـدد ور ـوية الئـخص العظـيم ال ويـا يـن اسنسـوند يـن 
أظـرب يلـذات الـرو د ألنـا إـس ِف  ا ـا ظمـوًب ـ حيـة ر ـى عليـا ال ويـا ـ وايحـس بول مـوو 

 ين أر س يلذات اليفسد وأرلى ألسوم ا ئتهيوت الروحية.
سون خولقاد ودوىف عن ذاوعتاد ورظب رأساد ولـوً  هـوا د وسـلك سـبيا وذ ا خول  اسن

المي والعصيوند ظونت لا  هيم يي ًبد واليور يستقراًد حية أنـواال اآلبمد وأصـيو  العـذارد 
وصــيو  الــذو واهلــواند وســخل اهلل الــذه هــو أعظــم أ ــوً علــى الــيفس يــن ســوئر اآلبمد ولــذا 

هلي وسيده ويوبه ورم صربت على عذابكد   ي  أصرب  هبة يو ذ»وًر ِف ًعو  ظميا: 
 .(516)«على  رالك

 تأميَ حاءات الروح
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اللولــــة:  ــــهيي حو ــــوت الــــرو د  ــــإن ِف ذلويــــة ح ــــم اسســــامد ذشــــبوال للــــرو  و مذيــــة 
 لليفسد ويأل للعوافة

و لك ألن الرو   تطلب عر ونوً للمبدأ وا عوًد ويعر ـة للصقـوئ د وذر ـوً  موانـب الـيقص 
هور العلـم واللقو ـةد يوصـا اسنسـون ذىل حقـوئ  ال ـوند   ياد وح م اسسام حية يسبب اً 

 يبدأ ويعوًاًد وحقوئ  و ًو اسنسون وصفو ا ال وييةد ويل و ا اليوبتة أو ا تصجرة
ومبــو أن ا ــوًة ب  فــي جبميــس حو ــوت اسنســوند يبقــى ظــا ذنســون ظًيبــوً ح ييــوًد ب يعلــم 

 ياً يحوائجا ويتطلبو اد  إ ا لوم ح م اسسامد سدا هذا امونب ا هماريقاد وب يهتده سب
يلًا: ذن الذه ابتلي مبـرض يـ ين يـيماص عليـا حيو ـا وعيئـا وسـعوً اد ذ ا حقـن بولصـرب 

 الذه لولا اسسامد هون عليا ا رضد وشعر بور يو  ًاخلي
اهلل  رعــو د وأنــا يــأ ر والــذه ابتلــى بظــو  ب يــتم ن يــن اهلــرر ييــاد ذ ا علــم بــهن عــي 

ــتقم ييــا أشــد انتقــومد ســ يت نفســا واامهنــتد  ويلــور علــى يــو أصــوباد وأن ظو ــا ســو  يُي
 وايتأل ار يوحوً وامهنيية.

حي ريوا ولد  الر يس بولسهم  ذحبو  يـن األ ن ذىل األ ند  ولد لوو اسيوم ايحسي 
 .(517)«هوان يو ن و م أنا بعي اهلل»ظلمتا الر يعة: 

 ذا ِف سوئر األيور ا ر بطة جبوانب الرو د وأارا  اليفس.وه 
 ألعت أحداً ين ا تدييي انتصر لضي  أصوبا؟ 

 ظا! 
 و   ا؟ 

ألنا يصرب نفسا وير و ا ستقبا والفرب ين اهللد  ا  ري  ا تدين الذه ب نيـد يلجـًهد 
 وب ير و يستقبًا.

لـذين نـولوا أرلـى ًر ـوت العـ د  ـت ظـاو وهـا لعـت بهخبـور بطولـة ا سـلمي األوائـا ا
  لك البطوبت؟ 

أهنــو ظونــت يــن  ــراا  اس ــون ولــوة الــرو د وار فــوال الــيفسد بســبب ح ــم اسســام وســيوًة 
 لواني اهلل  عوىل ا سيطر على أرواحهم.

                                                           
 ا سلك اللون. 115اللهو  على لتلى الطفو : ك (134 
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وب خيفـــى أن ا ـــراً يـــن  اهلـــد  اللولـــة( أنـــا ذ ا ســـوً ح ـــم اهلل  عـــوىل ِف الـــباًد أنقـــذ 
يعهم ين العقد اليفسية وا ئوظا الروحيـةد وذب  مـن ا م ـن أن يتصلاـى  ـًر أو أ ـراً البئر مج

بولسمة اسسايية حىت يس عدم سيوًة ح م اسسامد  تأثر ِف أنفسهم نفـس ا فعـوو الـذه 
 نتوخو  ين سيوًة اسسام.

بيـــو  رو   ذ اً: ظاييــو ِف التيــور اسســـايي العــومد وح ـــم اسســام ِف الــباً وأنـــا يو ــب
البئرد بييمو ري  ح م اهلل ب يبـة ذب ا ـوًة وامسـمد ذن سـلاميو أنـا يبـة ا ـوًة وامسـمد وذب 

  ولوالس أن نقوو: ذن ري  ح م اهلل ب يبة حىت امسم وا وًةد ظمو سةإ.
 ـــإن أظلـــر امـــرائم وا وبقـــوتد واألعمـــوو الاذنســـونية والاأخاليـــةد واميويـــوتد و فئـــي 

وة ا ريــةد وابسـتهونة بــوآلخرين وحقــولهمد وانتهـوك األعــراض وايحريـوتد ويــو ذىل  لــكد الئـه
ذَنــو هــي بســبب عــدم بيــو  الــرو  والــيفسد ممــو يهــتم بــا اسســامد ولــذا نــرإ عيــد ليــوم ح ــم 
اسســام ِف األ ييــة الســوبقةد وعيــد ا تــدييي ِف ظــا  يــون وي ــوند ب يو ــد يــن هــذ  األيــور 

 يعربا عيا بولقليا.حىت يو يصح أن 
 تأميَ حاءات الجسد

 الرابس:  هيي حو وت اسنسون و عميم اخل  والر و د والصصة والسامد والعلم واللقو ة.
ايـــةد مت ـــن أن يفعـــا   ـــإن اسســـام بفضـــا بيوئـــا للـــرو د وذعطوئـــا ظـــا حريـــة ليســـت هدا

هــور ايحيـــوة وَنــو د ولـــدر علــى أن ي ـــون حضــورة ب يعقـــا  أن يــهيت يللهـــو ذىل ا عجــ ات ِف اً 
 األبد.

  تصور أنت:
 تمعوً ظا ذنسون  يا حر ِف ظسباد حر ِف دور اد حر ِف سـفر د حـر ِف ذلويتـاد حـر ِف 
 هليفاد حر ِف نئر د حر ِف ابعاد حر ِف   لاماد حر ِف حيو  ا للمبوحوتد حر ِف  وا اد 

 و تا..حر ِف  راعتاد حر ِف صيوعتاد حر ِف أن يلبس أه لبوند حر ِف ثق
و تمعوً ليست  يـا  ـرائم ويوبقـوتد لـيس  يـا ظلـمد لـيس  يـا  قـر وب  قـ د ليسـت  يـا 
رشوةد ليست  يا خيونـةد لـيس  يـا ربـو واحت ـور وريـاد لـيس  يـا يـرضد ليسـت  يـا  ـرائب 
يرهقـةد ليسـت  يـا ســجوند لـيس  يـا  عــذيبد ليسـت  يـا  واسـيس وعيــون  عـد علـى اليــون 

 م وس يو م.أنفوسهم وأعموهلم وحرظو 
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ثور  حسن الييةد ويظلا عليا التعـوون  و تمعوً يسًو  الصدق والوئومد وشعور  اليئو د ًو
 وابنسجومد وي يفا العدو واسحسون.

هر  يا ابلتصـوًد و تصـا ِف أرا ـيا ال راعـة والعمـورةد و يمـو  يـا اللقو ـة   ـا  و تمعوً يً 
 وب والتعلام والتعليم والتقدم والةلي.أ راً  يلقفوند ويئمولون بوبستلمور وابستيت

و تمعـــوً ب يئـــ و  تـــو  ع وبـــةد وب  تو ـــا  ـــ  الوحـــدةد يـــرحم ظبـــ هم صـــم همد ويـــولار 
صــم هم ظبــ همد   مــا ا ــوا ين الدليقــةد وا قــوييس العوًلــةد ويتمتــس ظــا  ــًر يــيهم بولصــصة 

يفـــةد وللـــو م أنظـــ د ًورهـــم امســـديةد ا بوعـــوً  يـــوهج الصـــصة العويـــة واخلوصـــةد باًهـــم نظ
 وسيعةد وصدورهم أوسسد عمورا م وصيوئعهم مجيلةد وأخالهم أمجا.

ألـوو:  صـور أنــت هـذا اعتمـسد ه أح ــم هـا يــن ا م ـن أن ي ـون لــد أ ـت ِف ســول  
ال يون لبا اسسامد أو أن  هيت ِف ا ستقباد حضورة ويدنية أرلـى وأحسـن يـن هـذ  ايحضـورة 

 وا دنية؟.
 نرإ ظي  انصوعت الباً لإلسام عيد ب وريا. ولذا

 ونرإ ظي   د  اسسام وحضور ا حىت األعدا .
هر و ئس ِف اليفون واعتمعوت.  ونرإ ظي  أن البقية البولية ين اسسام  ً 

وهذا الذه  ظرنو  هو ا و   الضـًيا  ـداً يـن  أهـدا  ح ـم اسسـام( بـدون شـر  وب 
 واهد ذب ذمجوًب. فصيا وب  ظر األًلة والئ

ويــن أراً الئــواهد علــى أن اسســام يهــد  هلــذ  األيــور الــيت  ظرنــو مجلــة ييهــود  عليــا أن 
 ..(518)يرا س ظتور  وسوئا الئيعة(

                                                           
يحسـن بـن علـي بـن حممـد بـن ايحسـي يقس ال تور ِف ثاثي  لداً وهو ين  هلي  الئيخ ايحر العويلي حممـد بـن ا (138 

ِف األح وم الئرعية ِف مجيس أبوار الفقا. ولـد اعتمـد  . إوه روايوت أها بيت العصمة والطهورةالعويلي 
ظتوبوً ين ال تـب الروائيـة   180الئيخ ايحر العويلي ِف هذا ال تور ـ بوس و ة ذىل ال تب األربعة ـ على أظلر ين 

 عد ظتوبا هذا ين أ ضا اموايس الروائية عيد الئيعة.ا عتربة عيد الئيعة. وي
أل  رواية حوو األح وم الئرعيةد الوا بوتد ا ريـوتد ا سـتصبوت واآلًار. ولـد  33 هو إوه يو يقرر ين 

حظــي هــذا ال تــور ييــذ  يــن  هليفــا بعيويــة واهتمــوم علمــو  الئــيعة و قهــوئهم. ويعتــرب ِف  يونيــو هــذا يــن األرظــون 
ســتيبو  األح ــوم الئــرعية واب تهــوً ِف ايحــو ات العلميــة الئــيعيةد وِف مجيــس ًرون البصــة اخلــورب ِف األصـلية ب

 الفقا حية يستيد عليا ِف نقا الروايوت.
ولد ر ب الئيخ ايحر العويلي روايوت هذا ال تور حبسب  ر يب ا سوئا الئرعية ِف ال تـب الفقهيـةد يـن ظتـور 
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ش ا أبـوار يسـتقلة. ولـد سـعى لتخصـيص بـور يسـتقا ل ـا يسـهلة شـرعيةد الطهورة حىت ظتور الديوت على 
وهذا  عا ايحصوو على الروايوت سهًا  داً حبية   ن للمرا س أن يعلر علـى الروايـة ا طلوبـة ب ـا يسـر. و اً 

عة ِف األخبور يس  ر يب يهنون ونضد يرريور.  ِف أبوار ال تور مبو  سوعد  ا سوئا ا ًو
عئــرين عويـوً يـن عمــر  ِف ظتوبـة هـذا ال تـور وهــي خديـة ظبـ ة ِف اريــ  حفـي روايـوت وألــواو ولـد بـذو الئـيخ 

. واستطوال الئيخ ايحر العويلي دديد اليظر ِف هذا ال تور ير ي وظتوبتا بتمويا أها بيت العصمة والطهورة  
 وا رور على يو  يا. 

بــ  يســوئا الئــريعة. و عليقــة علــى وســوئا الئــيعة. ـ  ريــر وســوئا الئــيعة و  1و  1شــرو  و عليقــوت ال تــور: 
ـ شر  وسوئا الئيعة للئيخ حممد بن الئيخ علي بن الئيخ عبد  3وظا و للئيخ ايحر العويلي يأل  الوسوئا. 

ـ شر  وسوئا الئيعة للصوب ا وىل حممد  4الييب بن حممد بن سليمون بن ا قوم ا عوصر للئيخ يوس  البصران. 
ـ  مــس األح ــوم للئــيخ حممــد بــن ســليمون ا قــوم البصــران  5ية الــذه استئــهد ِف  تيــة األ ورييــة. ر ــو القــ و 

ـ شر  وسوئا الئيعة للسيد أم حممد حسن بن العاية هوًه  و صدر  3ا عوصر للئيخ عبد اهلل السموهيجي. 
وئاد يحفيد العاية صوحب امواهر ـ اسشورات والدبئا ذىل يو  قدم أو  هخر ِف الوس 4الدين يوسى اور ثرا . 
ـ شر  وسـوئا الئـيعة آليـة اهلل السـيد أم القوسـم اخلـوئي. ويتصـدإ هـذا ال تـور لبيـون  8الئيخ عبد الصوحب. 

ا طولب اليت   ن استفوً و ين الروايوت واليت   يئر ذليهو صوحب الوسوئا ذ و ة ذىل الروايوت األخرإ اليت   
ـ يستدرك الوسوئا للعاية ا د: اليوره. ولد  صدإ  يا لذظر الروايوت اليت    9عويلي. يذظرهو الئيخ ايحر ال

يهت  و الئيخ ايحر العويلي وحبسب  ر يب وسوئا الئيعةد وبولتو ا ذىل يقدار هذ  الروايوت  إن حجم الوسوئا 
 يصبح  ع  يو عليا اآلن.

همة ِف علم ايحدية والر ـوو يلـا يئـيخة الئـيخ الصـدوقد خومتة ال تور:  ظر الئيخ ِف هنوية ال تور أيوراً ي
والئـــيخ الطوســـيد والئـــيخ ال ليـــةد ويصـــوًر ال تـــورد وســـيد ا ألـــ  ذليهـــود وصـــصة واعتبـــور يصـــوًر ال تـــورد 
وأصــصور اسمجــوالد ولــرائن اخلــربد وصــصة أحوًيــة ال تــورد وامــوار علــى ابعةا ــوتد واألحوًيــة ا ضــمرةد 

وت ال تور. ظمو أوًر الئـيخ أيضـوً ظتوبـوً ر وليـوً لتصـراً للئـيخ ا فيـد. ولـد لـوم بتوثيـ  وأحواو الر وو واصطاح
 ال ل  ين الرواة يعتمداً على ا صوًر الر ولية ا عتربة.

 هرن ال تور: ظتب الئيخ ايحر العويلي  هرسوً ل تور الوسوئا  ت عيوان  ين بإضـر  اسيـوم(. وإـوه هـذا 
أبوار ال تورد وحية ذن ظتور الوسوئا  ظر مجيس ا سوئا الفقهية ِف أبوار يستقلة  إن  الفهرن مجيس عيووين

هذا الفهرن أصبح حبد  ا ا ًائرة رييية للمعور  و ويعة للمبوحة الفقهية ولتصراً ل تور الوسوئاد با أصبح ـ  
ت  ي  هو رواية.ظمو  ظر ا أل  نفسا ـ ظتوبوً  قهيو إوه مجيس الفتووإ ا يصوصة اليت وًر

خاصة ال تور: لوم الئيخ ايحر العويلي بتلخيص ظتور الوسـوئا  ـت عيـوان  هدايـة األيـة ذىل أح ـوم األئمـة( 
 1535ه خلــص هــذا أيضــوً  ــت عيــوان  بدايــة اهلدايــة(. ولــد انتهــى ِف ظتــور البدايــة ذىل أن وا بــوت اسســام 

 حمريوً. 1448وا بوً وحمريو ا 
ـ نسخة ِف ي تبة اآلستونة الر وية ِف يئهد ا قدسة. وهي  ل ا أل  ظتبهو ِف ربيس  1اليسخ اخلطية لل تور: 

ـ نسخة ِف ي تبة  ية اهلل اليجفـي ا رعئـي ِف يدييـة  1هـ. وهي اليسخة األوىل ين الوسوئا.  1041األوو سية 
ـ  3ة اللونية ين الوسوئا. هـ. وهي اليسخ 1081لم ا قدسة. وهذ  اليسخة أيضوً  ل ا أل  ولد ظتبهو ِف سية 
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 ..(515) وظتور  يستدرك الوسوئا(
 ين ظتب األخبور. (540)وظتور  حبور األنوار(

                                                                                                                                                                      

هـــ. ولــد ظتبــت هــذ  اليســخة  1114نســخة أخــرإ ِف ي تبــة اآلســتونة الر ــوية ِف يئــهد ا قدســة ظتبــت بتــوريخ 
 ابقوً لليسخة اللوللة للمصي د وعليهو  صصيصوت ويلصقوت  ل ا أل .

ي بـن حممـد  قـي بـن علـي حممـد بـن يقس ال تور ِف مثونيـة عئـر  لـداً وهـو يـن  ـهلي  ا ـد: اليـوره ا ـ  ا حسـ (139 
ِف ا ســوئا  إــوه روايــوت وأحوًيــة األئمــة األاهــور(. وهــو  ه1310ا تــوىف عــوم   التقــي اليــوره اليجفــي 

واألح ــوم الئــرعية. وظتــب هــذا ال تــور اســتدراظوً علــى  وســوئا الئــيعة( للئــيخ ايحــر العــويلي. ولــد لــوم ا ــد: 
ألـــ  روايـــة    ـــذظر ِف  13حيـــة مجـــس أظلـــر يـــن  وايـــوت أهـــا البيـــت اليـــوره  ديـــة ظبـــ ة ِف حفـــي  ثـــور ور 

  وسوئا الئيعة(.
ظتب ا د: اليوره ظتور ا ستدرك بيفس أسلور ظتور الوسوئا.  قد  عا  ر يب أبوار ال تور يلا  ر يـب 

يو خيــول  أبــوار الوســوئا وبــيفس العيــووين ليســها علــى ا را ــس ايحصــوو علــى الروايــوت ا طلوبــة بســهولةد وعيــد
صوحب الوسوئا ِف العيوان  إنـا أيضـوً إـووو التيسـي  بـي العيـواني حـىت يبـدو وظـهن ال تـوبي  ألـ  واحـد. ظمـو 

 عرب عن صوحب الوسوئا ِف هذا ال تور بولئيخد ولى ظتور الوسوئا بوألصا.
ايحـرم الئـري  لإليـويي هــد ِف يدييـة سـويرا  جبـوار  1195شرال ا ـد: اليـوره ب توبـة ا سـتدرك ِف حـدًو سـية 

هـ أه بعد و وة ا   ا الئ ا ه بسية 1313حية ظون ِف خدية أستو   ا   ا الئ ا ه. وِف سية  العس ريي
هـــ. أمت القسـم اللــون وهـو اخلومتــة ِف اليجـ  األشــر . 1319واحـدةد أمت القسـم األصــلي يـن ال تــور. وِف سـية 

 الئري  ِف مجس هذا ال تور.عويوً ين عمر   10وبذو ا د: اليوره 
ســر ( خومتــة ل توبــا  عــرض  يهــو ذىل ال لــ  يــن ا طولــب الر وليــة   خومتــة ا ســتدرك: ظتــب ا ــد: اليــوره  لــدن

العوليةد وا بوحة العويصة ا ر بطة بعلم ايحدية يس العيوية الفوئقة ِف ًراسة التوثيقوت الر ولية العويةد واختا  
 . علموً بهنا رظ  ِف هذ  الفوائد على ييولئة ا بون العلمية ِف التوثيقوت الر ولية العوية.ا ئورر وا سورر  يهو

أ ـعو  حجـم خومتـة وسـوئا الئـيعةد وهـي أعمـ  حبلـوً ييهـود بـا هـي نـوظرة  3وحجم خومتة ا سـتدرك  صـا ذىل 
 ذليهو وذىل ال ل  ين ظتب علم ايحدية والر وو.

ِف ي تبة اآلستونة الر وية ِف يديية يئهد ا قدسة. وهي  ل ا أل د و وريخ ـ نسخة 1اليسخ اخلطية لل تور: 
هـــد أه لبــا ســية واحــدة يــن و ــوة ا ــد: اليــوره. 1319ابنتهــو  يــن ظتوبتهــو هــو العوشــر يــن ربيــس اللــون ســية 

بـة العايـة ــ نسـخة ِف ي ت1ويو د ِف هنوية هذ  اليسخة خل الئيخ  لـو بـ را الطهـران ولـد أيـد هـذ  اليسـخةد 
ــ نســخة ِف 3حجـة اسسـام السـيد عبـد الع يـ  الطبوابـوئي. ولـد ظتبـت عليهـو حـواي للئـيخ  لـو بـ را الطهـراند 

 ي تبة اليص ه ِف اهران.
ــــن يقصــــًو علــــي  (140  ــــولر  قــــي ب ــــهلي  العايــــة اعلســــي حممــــد ب ــــدات وهــــو يــــن   ــــة وعئــــر  ل ــــور ِف يوئ يقــــس ال ت

يوســـوعة ظـــربإ ِف ايحـــدية  ـــوه مجيـــس البصـــو: اسســـايية ِف التفســـ  (.  ه1111ا تـــوىف عـــوم   األصـــفهون
ـــ  و بويـــب  والتـــوريخ والفقـــا وال ـــام وريـــ   لـــكد حيـــة إتـــوه بـــي ً اتيـــا روايـــوت ظتـــب ايحـــدية ِف  يظـــيم ييسا
يت ويـــا  قريبـــوً. ولـــد اعتمـــد العايـــة اعلســـي ِف  فســـ  وشـــر  األحوًيـــة علـــى يصـــوًر يتيوعـــة ِف اللمـــة والفقـــا 

تفس  وال ام والتوريخ واألخاق وري هو. ظمـو اختـور اليسـخ ا عتـربة يـن هـذ  ا صـوًر ل توبـة يو ـوعوت هـذا وال
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 ..(545)وظتور   واهر ال ام(
 ..(542)وظتور  ايحدائ  اليو رة(

                                                                                                                                                                      

ال تـور حيــة  ــوا رت لــا ذي ونــوت  ــخمة ِف  لــك. وِف امملــة  ــإن ظتــور  حبــور األنــوار( يعتــرب ي تبــة  ويعــة 
نوار( ذىل ظتب يتعدًة اختص ظا ظتور  مات ال تب ا عتربة ِف نظم و  يسي  خوصاي. ييقسم ظتور  حبور األ

ييهـو ِف يو ــوال يعــي. وظـا ظتــور ييقســم أيضـوً ذىل أبــوار عويــة و ــما ظـا بــور عــوم أبوابـوً   ئيــة. ولــد  ــمت 
بعك األبوار ام ئية عدة  صوو. ولد أو ـد العايـة بعـك األبـوار وال تـب ألوو يـرة يلـا:  ظتـور السـمو  و 

يصــدراً يــن  345(د ولــد  ظــر العايــة ِف الفصــا األوو يــن يقديتــا ألــو  مــةالعــو ( و   ــوريخ األنبيــو  واألئ
 15هــ. ومت  يظيمـا ِف 1103هـ واستمر حىت سـية  1040يصوًر ال تور. بدأ العاية ب توبة البصور ييذ سية 

ــم ذىل  لــدين  هصــبح عــدً اعلــدات  ًار  لــداً. ولويــت   13 لــداً. و ــو صــور اعلــد اخلــويس عئــر  ــخمو لسا
 54و 55و 53 لــــداتد ومتلــــا األ ــــ ا   110ال تــــب اسســــايية( بطبــــس هــــذ  اعلــــدات الســــت والعئــــرين ِف 

  هورن ال تور.
ا تـوىف عـوم  يقس ال تور ِف ثاثة وأربعي  لداً وهو ين  هلي  الئيخ حممد حسـن ا عـرو  بصـوحب امـواهر  (141 

ا ظلهو على نس  واحـد وأسـلور واحـدد وبـيفس السـعة يوسوعة  قهية حوت مجيس أبوار الفق(. وهي  ه1133 
الــيت ابتــدأ  ــو انتهــى ذليهــود لــذا  قــد  ولــت مجيــس يــو ســبقهو يــن ا وســوعوت ســعة ومجعــوً وذحواــة بــهلواو العلمــو  
وأًلتهم.  هلبا أها العلم عليا ر وعوً ونسخوً ألنا يمة عن ظل  ين ال تب الفقهية األخرإ وب يستمس  و عيا. 

أنــا لــوو: يــن ظــون عيــد   ــويس ا قوصــد والوســوئا وامــواهر  ــا إتــوب ذىل ظتــور  عــن الئــيخ امــواهره ونقــا
 للخروب عن عهدة الفصص الوا ب على الفقيا ِف  حوً ا سوئا الفرعية.

ابــس ال تــور: نئــر بعــد و ــوة ا ألــ  بقليــاد وابــس علــى ايحجــر بــإيران  ــس ابعــوت ِف ســتة  لــدات  ــخومد 
ًـوت اليسـخ علـى اـار العلـم بـوليج  وظـربا  وذيـران. شـرال الئـيخ امـواهره ِف  هليفـا يـن ظتـور وولـ  ييـا ي

ظمـو سـجا ِف  خـر د و خـر يـو ظتبـا ييـا األيـر   1131اخلمس على ري  الة يبد وظتور اخلمس  رغ ييـا بتـهريخ 
ئـيخ  ريـو بـ رك الطهـران ظمو سجا ِف  خـر  أيضـوً. ول ـن ال  1154بو عرو  واليهي عن ا ي ر وانتهى ييا سية 

   استيتج أن أوو ظتور شرال  يا هو ظتور الطهورة بدليا أنا  ظر ِف يبصة أح وم ابستيجو  أستو   الئيخ
ظوش  المطو  ولـوو عيـا  سـلما اهلل(د ظمـو  يطـ  بـا اليسـخة األصـلية ا خطواـة. ويـن ا علـوم أن الئـيخ ال بـ  

 .1118 وىف سية 
وهو  ويس يبسو  وأوو  موعة  قهيـة ويدونـة ظـربإ ِف الفـرائك والسـين عئرين  لداًد يقس ال تور ِف  سة و  (141 

ة   وه  ا الفروالد و ضم ِف ايهو األلواو واآلرا  وأصوو الدبئا. ظمو اشتملت على ظل  ين األحوًيـة الـواًر
ال ال ــر  وأئمــة العــةة الطــوهرة    ل لمــوت  البصــران  ِف األح ــوم الئــرعية. ولــد انــربإ العايــة عــن الصــو

إ ا تهوًهم ونتيجة أنظورهم وحمصا استيبواهمد وا   الئهرة القوئمة  الفقهو  ويو  همو  ين الروايوت  ه توا مبًأ
واسمجوال بقسميا أو خول د ه  م ذىل ظا رأه أًلتا وأ و  ذىل ظا لوو يستيد  ويو يأيد  ويدعماد ه حووو 

هـــو وأبطلهـــود نقوشـــهو مبـــو   ـــن أن يـــوًر عليهـــو يـــن نقـــ ًو ويأاخـــذاتد  ـــون مت عيـــد  ًليـــا ورأإ الئـــبهة ي يفـــة ًر
 واح م الدليا وأثبتا واختور يو أًإ ذليا ا تهوً .

ـ لوو ا أل  ِف اللألأة : وظتوبيو هذا ـ حبمد اهلل سبصونا ـ   يعمـا يللـا ِف   1يو  و  حوو ال تور والليو  عليا: 
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 ين ظتب الفقا. (541) ور  يستيد الئيعة(وظت
وأيو ين أراً الئواهد التورخيية على أن اسسام أو ـد يلـا هـذا اعتمـس ا تقـدمد  عليـا أن 

                                                                                                                                                                      

ا البورد بشتمولا على مجيس اليصوك ا تعلقة ب ا يسـهلة. ومجيـس ظتب األصصورد و  يسب  ذليا سوب  ِف هذ
ـ ولــوو  لميـذ ا ألــ   1األلـواود ومجلـة الفــروال الـيت  ـر بل ب ــا يسـهلةد ذب يــو  اغ عيـا البصـر وحــوً عيـا اليظـرد 

لـــواو الر ـــويل ال بـــ  أبـــو علـــي ايحـــوئره ِف  ييتهـــى ا قـــوو(: هـــو ظتـــور  ليـــا   يعمـــا يللـــا  ـــداًد مجـــس  يـــا األ
ة عن األئمة األاهورد  ـ ولوو يأل  الدرر البهيـة: لقـد صـي   ـهظلرد واشـتهرت يصـيفو ا وظتبـا  3واألخبور الواًر

بسيمو  ايحدائ (  إنا ظتور   ي ن لا نظ د وب ييبًك يلا خب . لقد أظـب عليـا الفقهـو د و داولتـا األوسـو  
ــــــــــــــــــــور وذعجــــــــــــــــــــور وب   ــــــــــــــــــــوً دــــــــــــــــــــد    قيهــــــــــــــــــــوً ذب ويهخــــــــــــــــــــذ ييــــــــــــــــــــا العلميــــــــــــــــــــة وأنــــــــــــــــــــديتهو ب ــــــــــــــــــــا ذظب

اً و عـولي د  وب ظتوبوً  قهيوً ذب وييقا عياد ولئدة اعتداًهم بول تور وظلرة ي اولتهم لا نرإ هلم على ال تور ليـًو
ـ حوشية للمأل  نفساد وهي  عولي  ظل ة ابعت  ويا األصـا ِف الطبعـة  1وظتبوا عليا شروحوً وحواشي ييهو: 

د 1131أل  الفقيا الئه  السيد علي الطبوابـوئي ايحـوئره يألـ   الريـوض( ا تـوىف ـ حوشية لتلميذ ا  1األوود 
ـ حوشــية  4ـ حوشــية للســيد يـ  ا ذبــراهيم الفســوئي الئــ ا ه حفيــد العايــة امليــا الســيد علــي خـون ال بــ د  3

 ري هم.. و 1300للسيد ذبراهيم بن حممد ا وسوه الد  ويل ال ريونئوهي ايحوئره ا توىف لبا عوم 
وهـو ظتـور (د  ه1145يقس ال تور ِف  سعة عئر  لداً وهـو يـن  ـهلي  ا ـوىل الئـيخ أمحـد اليرالـي ا تـوىف عـوم   (143 

يبســو  ِف الفقـــا ذىل  خــر الفـــرائكد  تـــو  بولدلــة البليمـــة واألســـلور العميــ د يـــس  ـــر   هــوت ا ســـهلة و وانبهـــو 
اسبرامد ظـا  لـك ببضـس أسـطر أو صـفصوت. ولعـا يـو ي سـب ا ختلفة وبيون  عورض اآلرا  وأسونيدهو بوليقك و 

ِف ســوئر العلــومد ظولفلــك والريو ــيوتد و ــرإ  ثــور هــذ  ا قــدرة الفــذة بــور ة ِف  ال تــور ليمــة وي ونــة  فرســا 
حبــة القبلــة وظتــور الفــرائك وا واريــة وري هــو يــن ا بوحــة الــيت يئــتما عليهــو ال تــور. وا ئــهور وا عــرو  عــن 

ئيعة( أنا اختص وايتو  ب لرة  فريعو ا ذىل ريوية يو   ند و لك بعد  ق  أصـا ا سـهلة عيـد  وذثبـوت  يستيد ال
ه الطبوابوئي صوحب ظتور العروة الوثقى أنا ظون يرا س ظتـور  يئروعيتهو. وح ي عن السيد حممد ظوظم اليً 

ِف  لـدين  1315ران يـر ي أخ  ـو سـية ا ستيد ِف  فريعو ا الفقهيـةد ويـهير  ايذ ـا بوبسـتخراب ييهـو. ابـس بـإي
 خمي. اعلد األوو ييا ِف الطهورة والصاة متويوً ذىل  خر صاة ا سو ر.  رغ ييا ببلـدة ظوشـون ِف يـوم اممعـة 

 عوشر شعبون ين سية أربس وثاثي ويوئتي وأل . 
وهـي يـن أوو الطهـورة ذىل  د1314ـ نسخة ي تبة  يلك( بـرلم 1 و د عدة نسخ خطية ين هذا ال تور وهي: 

ـــ نســخة 3د يــن يطلــ  ال ســب ذىل  خــر ا واريــةد 1140ـــ نســخة ي تبــة  يلــك( بــرلم 1أواخــر صــاة ا ســو رد 
ــــ نســـخة يدرســـة سبهســـوبر 4د وهـــي يـــن أوو ظتـــور ال ظـــوة ذىل  خـــر ظتـــور ايحـــجد 1434ي تبـــة  يلـــك( بـــرلم 

ـ نسـخة يدرسـة سبهسـوبر  يطهـره( بـرلم 5 د وهي يئتملة على ظتور الصاة بهظملاد1131 يطهره( برلم 
د 1330ـ نسخة يدرسة سبهسوبر  يطهره( برلم 3د وهي ين أوو ظتور ال ظوة ذىل أواخر ظتور ايحجد 1331

ـــ نســخة ي تبــة ريــرر ِف   ــدان( يــن أوو 4و ئـتما علــى ظتــور الفــرائك ولســم يــن ظتــور ا طــوعم وا ئــوررد 
د وهـي يـن أوو ظتـور ا طـوعم 5944بة  ية اهلل العظمى ا رعئي بـرلم ـ نسخة ي ت8الطهورة ذىل  خر  الصاةد 

 وا ئورر ذىل  خر ظتور الي و .
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 يرا س ظتور:
 .(544) الدعوة ذىل اسسام(

 .(549)وظتور  ظي  انتئر اسسام؟(
 .(546)وظتور  يو ا خسر العو  بوحنطو  ا سلمي؟(

 .(547)والقر ن( مد وظتور  ا عذرة ذىل حم
 .(548)وظتور  الف ر اسساييد  رمجا الئليب(

 وظتب  واريخ التمدن اسسايي اليت ظتبهو مجلة ين ا سلمي وري  ا سلمي.
                                                           

د  يووو  يا ا أل  14×14صفصة ين ايحجم  144الدعوة ذىل اسسام لإليوم حممد أبو  هرةد يقس ال تور ِف   (144 
مهـــوً والـــدعوة ذىل اسســـامد العـــدو د او ـــور الـــدعوة حب ـــم   ليفـــيد الـــدعوة ذىل اسســـام ِف حيـــوة اليـــيب 

ويقويـــا ِف الـــدعوةد الـــدعوة اسســـايية ِف العصـــر العبوســـيد الـــدعوة بوآلحـــوًد التجـــورة والـــدعوة اآلحوًيـــةد الفـــرق 
 والطوائ د الدعوة اآلند  يظيم الدعوةد أسوليب الدعوةد يو ا بعد الدعوةد وري هو ين ا وا يس.

. ولــد  يــووو ا وا ــيس 14×10صــفصة ليــون  91امــ   األوو يــن ال تــور ِف يقــس لإليــوم ا ألــ   لــدن ســر (:  (145 
التولية: انتئور اسسام خورب ام يرة العربيةد اسسام ِف  سيود أ ريقيـود ايحبئـةد ذسـبونيود  سـيو الوسـطىد الصـيد 

الفورســية الئــيخ علــي  اهليــدد احنطــو  العلمــونييد و..  : ًار الصــوًق ِف بــ وت ـ لبيــون. لــوم بةمجتــا ذىل اللمــة
ال ـــوظميد  ـــت عيـــوان  ظســـةي ذســـام ًر  هـــون(د وابـــس يـــراراً. وأيـــو امـــ   اللـــون يـــن ال تـــور  قـــد  قـــدت 

 اليسخة اخلطية ييهو ِف العراق على ذثر يضويقوت ح وم امور والطموة.
يـد وعضـو اعمـس العلمـي العـرم  هلي  السيد أم ايحسن علي ايحسية اليدوه يعتمد ًار العلوم ندوة العلمـو  بوهل (143 

صفصة ين ايحجم ال ب  و يا يستعرض ا أل  أسبور احنطو  ا سلمي الروحية  300يقس ال تور ِف بديئ . 
وا وًية ويص  يو حا بو سلمي أنفسهم عيديو الوا عن يبوً  ًييهم ون صوا عن  بعو م ويو ن و بولعو  ظلا 

يــن انت وســة ذىل اموهليــة األوىل ويرســم خــل ابحنــدار الرهيــب الــذه  ر  ــ   يــا  يــن  قدانــا هلــذ  القيــوًة الراشــدة
م   ـــون 1950اسنســـونية ِف  ات الولـــت الـــذه  فـــتح  يـــا   ـــوق العلـــم البـــوهرة. ظهـــرت الطبعـــة األوىل ييـــا ســـية 

 والطبعـــة السوًســـة ســـية 1959ظمـــو ابـــس يـــرة ثوللـــة ســـية   1951اسلبـــوو عليـــا شـــديداً  طبـــس يـــرة أخـــرإ ســـية 
 مد وال تور واسس ابنتئور ِف العواصم العريبة واألوسو  العلمية.1935

  ر م ذىل اللمة الفورسية أيضو  ت عيوان  عذر  قص  با بيئ و  حممد ولر ن(. (144 
 180الف ـر اسســايي ييوبعـا و ثــور ..  يـآثر ا ســلمي ِف  ــوو الدراسـوت العلميــة والفلسـفية( يقــس ال تــور ِف   (148 

د حئــد  يــا ا ألــ  ألوانــوً يــن الف ــر اسســايي ِف ييوًييــا ا ختلفــة بإنيــو  ريــ  لــا 14×14ايحجــم  صــفصة يــن
 مأل بـا  راريـوً يلصوظـوً ِف الدراسـوت اسسـاييةد وال تـور يقسـم ذىل عـدة أبـوار  يـووو  يـا ا ألـ  ييـوبس الف ـر 

الفلسـفية و طورهـود وخومتـة ِف  ـع  الف ـر اسسايي ونئر العلوم وا عور  واأل  ور العلمية و طورهـو واأل  ـور 
  M.M. Sharifم. وهو  هلي  1983والطبعة اللويية  1931اسسايي وأسبوباد ظهرت الطبعة األوىل سية 

 و رمجا الدظتور أمحد شليب ين يصر.
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 وظتور  ا سلمون ِف القورة اهليدية(.
 على يو ِف مجلة ين هذ  ال تب ين ا آخذ واسش وبت.

ـ وعـدم الو ـدان ب يـدو علـى عـدم الو ـًو ـ  ويـن الوالـس أن اعـة  ذن   أ ـد ذىل اآلن 
ظتوبوً ظو يوً بو و وال األوود ِف سبك اليوم وأسلور العصرد يبيا ي ايو اسسام اليت  ظرنوهود 
ويو ـــح حضـــورة اسســـام ظمـــو هـــيد يـــس  ظـــر األًلـــة القر نيـــة واألحوًيـــة اليبويـــة واسيوييـــة 

 الئريفة.
وال اللـــوند يبـــيا  يـــا الئـــواهد التورخييـــة للصضـــورة ظمـــو   أ ـــد أيضـــوًد ظتوبـــوً ظو يـــوً بو و ـــ

 اسساييةد حي ظونت لوئمة ِف لتل  بلدان العو .
ولعــا اهلل ســـبصونا يقــياك ِف ا ســـتقبا ر ــوبً أظفـــو د ممــس ا همتـــيد ِف ظتــب خوصـــةد 

لـا ليظهر مجوو اسسـام علـى ا ـألد نصوصـوً وشـواهد وأًلـةد وانطبولـوً علـى الوالـس اخلـور يد لع
 ي ون حمفا اً للعو  أمجس لييضووا  ت لوا  اسسام ين  ديد.
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 َاتمة
 

بقيت ظلمة: هي أن اسسام ذ ا لوم ح مـا علـى األرضد   ي ـن ييفـس ا سـلمي وبـاً 
 اسسام  صسبد با ظون نو عوً مميس األيمد وسوئر الباً.

د وببـد وأن يقتـبس اليـون يـن  إن ايحضورة الر يعة ببد وأن دذر نظر اليون ذىل نفسـهو
أنوارهــو وأشــعتهو وذن   ييضــووا  تهـــود ظمــو ًلـاـت التجــوررد وشـــهدت التــواريخد علــى نفـــس 
هــذ  ايحقيقــة بوليســبة ذىل ايحضــورات الســوبقةد وبوليســبة ذىل حضــورة المــرر ايحو ــرة ـ مبــو ِف 

  لك وهذ  ين ا آسي والويات ـ.
د علـــى أن اسســـام عيـــد ب وريـــا وليـــوم حضـــور ا بـــا ًوا التـــوريخ وشـــهدت األًلـــة القواعـــة

أو د ِف العو   يوراً ين اليور والعدود بعيد ا سلمي وِف باً اسسام  صسـبد بـا ِف ظـا 
العـــو د حـــىت أن نفـــس المـــربيي يعة ـــون: بـــهن ا ســـلمي هـــم  بـــو  العلـــم ايحـــديةد وهـــم بيـــوة 

م ين ذسبونيو ذىل المررد وين المرر ايحضورة ايحو رة ِف ظا العو د ذ  رحلت حضورة اسسا
 ذىل الئرق.

د  ل ــن ا أســـ   ـــداًد أن حضــورة اسســـام    ـــيم ِف نفـــس بــاً اسســـام َنوهـــو ا يئـــًو
 بسبب بعك ايح وم ا يصر يد وأشخوك ين الرؤسو  واأليرا  اليفعيي واموهلي.

ايحضـــــورة  ظمـــــو أن يـــــن ا أســـــ  أن المـــــرر والئـــــرقد   يهخـــــذوا ذب بقـــــدر  ـــــًيا يـــــن
اسساييةد  إ ا عوًو ا سلمون ال رة ـ وشو  اهلل سبصونا ـ أن  ر ـس ايحضـورة سسـايية خوليـة 
عن ابحنرا  واليقصد لبهرت العو  حبضورة اسسـام ومتدنـاد ولـرأوا يـو   ي ونـوا إلمونـا يـن 

 السعوًة واخل  والر و .
 ويو  لك على اهلل بع ي د وهو ا و   ا ستعون.

 الء المقدسةكرب
 ها 5185ذف القعده   8                                         

 محمد بَ المهدف الحسيني الشيرازف                                         
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