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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
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 َواتَـُّقوا اهللَ َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ 

 
 صدق اهلل العلي العظيم
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 كلمة الناشر
 

 
 

عاً إىل بناء جمتمع سلليم الا م ىللى احللل دالعلدخ للن  لنخ للا  نل خ لقد سعى األنبياء مجي
اهلل تعللاىل ىلللينم لللن تعللاليمم امللا اللالوا خللم  مارسللات   نايللة تع لل   لل   دخللد  خلل ا 

 اجملتمع.
فقد رسم القرآن اجمليد باىتبلار  آ لر الرسلاات السلمادية د املنلام دال لة السلنة النبويلة 

حدد  خدافه دىرب ىنه بالبلد الطيب داجملتمع الصاحلم ااخ تعاىل: الشريفةم لعامل خ ا اجملتمع د 
والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

بلدة طيبة ورب غفوردااخ سبحانه:  (2)
(1). 

أشــداع ىلــى الكفــار رحمــاع د لللا  فللراد  فقللد دصللفتنم اآليللات القرآنيللة الشللريفة بلل  م: 
هلل ورضــواناً ســيماهم فــي ومــوههم مــن أ ــر بيــنهم تــراهم ركعــاً ســجداً يبت ــون ف ــالً مــن ا

الســجوذ ذلــل مــيلهم فــي التــوراة ومــيلهم فــي اإلنجيــ 
اللاخ:  م دىللن  ع ىبللد اهلل (2)

 .(4)«تواصلوا دتباردا دترامحوا داونوا إ وة بررة اما  لرام اهلل»
إذن فنلل ا اجملتمللع اللل   يريللد بنللاء  األسللنة اتلله األساسللية العللدخم دليلل ان التفا لل  فيلله 
التقوىم القو  فيه  عيف حىت يؤ   احلل لنهم دالضعيف فيه او  حىت ي    حبقهم فال ل  

يا أيها الناس إنـا خلقنـاكم فيه لتساددن ا فض  ألحد ىلى غري  إا بالتقوىم ااخ تعلاىل: 
من ذكر وأنيى ومعلناكم شعوباً وقبائ  لتعارفوا إن أكرمكم ىند اهلل أتقـاكم إن اهلل ىلـيم 

                                                           
 .85سورة األىرا :  (1)
 .18سورة سب :  (2)
 .22سورة الفتح:  (3)
 .2باب الرتاحم دالتعاطف ح 178ص 2ال ايف: ج (4)
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خبير
(5). 

 يف اصلةم دالان  للري انلؤلني ىللي يردى  ن رجًن استعدى ىمر ىلى األللاة ىللي
جالسلللاً ىنلللد ىملللرم فالتفلللل إليللله دالللاخ لللله: الللم يلللا  بلللا احلسلللن إىل  للللهم دالللد بلللان الت لللري يف 

 . دجنه
 فقاخ له ىمر: يا  با احلسن لا يل  راك لت رياًم  ارخل لا اان؟

 «. نعم: »ااخ 
 ااخ ىمر: دلا ذاك؟ 

 «. اّنيتين حبضرة  صميم خن الل: ام يا ىلي فاجل  لع  صمة: »ااخ 
 .(6)فقاخ ىمر: ب ع  نتمم ب م خدانا اهللم دب م   رجنا لن الظلمة إىل النور

خلل   الصلللورة الشللفافة مللل ا اجملتمللعم ا تللل   بللالتمين دالعللليو ىلللى اآلللللاخ داألحلللنةم دا 
لنللون انصلصللون للعملل  دالسللعي احلتيللق ىلللى تطبيقنللا ي للون مللا دااللع لللا مل يسللعمل األفللراد انؤ 

دإ راجنللا إىل حيلل  الوجللودم دالعملل  ابللد  ن ي للون  داً يف ليللدان اللل ات دتربيتنللا دإىللدادخا 
 إىداداً جيداً لت ون  ستوى انسؤدليةم دلن مث الن دخ دالتوجه إىل انيدان التاين دخو اجملتمع.

ان رلة اب  امجرة إىل بناء دإىداد انسللمي   نخ تواجد  يف ل ة فقد سعى النيب 
 بناًء يليل باننمة اليت يريددن محلنا دالعم  لن  جلنا.

دلن مث خجرة انسلمي فيما بعد نراخم ىلى الة ىلددخم ك نلوا  دبعد لا خاجر النيب 
  لللن بنللاء جمتمللع سللليم طللاخرم اللا م ىلللى احلللل دالعللدخم  للنخ فللرتة دجيلل ةم د للعل  نللوار  إىل
اافة بقاع العاملم فت ثر به البشر ىلى ا تن  ل اخبنم دلشارهبمم ف  ل دا يلد لون يف ديلن 

 اهلل  فواجاً طا عي غري ل رخي.
إن العملل  لالسللنة دإىادتلله إىل احليللاة يتطلللب األ للان ال اللل  بلله دبت الللله دادرتلله ىلللى 

مجيع اوانينه اليت جاء هبا ألسعاد  إدارة احلياة دتلبية اافة لتطلباهتا داحتياجاهتام دلن مث تطبيل
البشلر اافلةم دنبل  اافلة القلواني الو لعية الليت د لعنا البشلر لتلدلري احليلاة دجعلنلا ن لداً ىللى 
البشلللر  نفسلللنمم فلللالقواني األسلللنلية تعتلللرب  جموىنلللا سلسللللة للللن احللقلللات يلللرتب  بعضلللنا 

                                                           
 .13سورة احلجرات:  (8)
 فص  يف القضاة دلا يل لنم دذار بعض نوادرخم. 68ص 17راجع  رح  ج البنغة ابن  ع احلديد: ج (6)
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 ن البعض اآل ر.ببعضم دا   ن فص  بعضنا ىن بعضم  د العم  ببعض داألىراض ى
فقللانون )األلللة األسللنلية الواحللدة( دلبللد  )األ للوة األسللنلية( لللتنً  للي ان لتن لللان ا 
ينف للان ىلللن  حللد،ا اآل لللرم احجللرين ا يقلللوة  حللد،ا إا بااسلللتناد ىلللى اآل لللرم فللن  للللة 
داحدة لن ددن   وة دا   وة لن ددن  لة داحدةم ديف حالة فصلنم يصبحان ا لعىن مملا  

أفتؤمنـون بـبعا الكتـاب وتكفـرون بـبعا فمـا اما خو حاخ انسلمي اليوةم ااخ تعاىل: 
ــوم القيامــة يُــرذون إلــى أشــد  ــدنيا وي ــاة ال مــءاع مــن يفعــ  ذلــل مــنكم إل خــءا فــي الحي

العذاب وما اهلل ب افـ  ىمـا تعملـون
م دبل لة يفقلد انسللم لصلداايته يف العمل  دت لون (7)

 ة الدنيا دالع اب داخل   يف اآل رة نعوذ باهلل تعاىل لن ذلة.النتيجة التعاسة يف احليا
إن لو وع إىادة األسنة إىل احلياة دحت يمه دحت يم اوانينه اننسية اان الشل   الشلاغ  
لسماحة األلاة الراح  آية اهلل العظمى السيد  مد احلسيين الشريا   ) ىللى اهلل لقالله( دالد 

بلله الف ريللة دالفقنيللة دالسياسللية دغريخللام داللد اتللب يف خلل ا ىاجللله بهسللناب يف ال تللري لللن ات
اخلصللللوص ىللللدة اتللللب اللللان لننللللا: )السللللبي  إىل إ للللاض انسلللللمي( د)األصللللنح( د)ح للللم 
األسلللللنة.. لبلللللاده ايالللللله د خدافللللله( د)الصلللللياغة اجلديلللللدة( د) ارسلللللة الت يلللللري( د)إىل ح لللللم 

الفقللله: السياسلللة( د)الفقللله: األسلللنة( د)نريلللدخا ح وللللة إسلللنلية( د)احل لللم يف األسلللنة( د)
 الددللللللللللللللللللة األسلللللللللللللللللنلية( د)الفقللللللللللللللللله: اااتصلللللللللللللللللاد( د)الفقللللللللللللللللله: األدارة( دغريخلللللللللللللللللا دخلللللللللللللللللي 

 اترية.
اللان )ر للوان اهلل ىليلله( يللرى  للردرة العملل  دالسللعي لللن  جلل  إىللادة القللواني األسللنلية 

مللل  اننسلللية إىل احليلللاة للللن جديلللد اقلللانون األللللة األسلللنلية الواحلللدة داأل لللوة األسلللنلية دالع
بانباحات دالتعدديلة احل بيلة دتطبيلل لبلد   لورى الفقنلاء دغريخلا دالليت  ىلرض ىننلا انسللمون 

( داللل     للرب ىننمللا بسللبب ابتعللادخم ىللن لنللابع التقافللة األسللنلية )القللرآن د خلل  البيللل 
بتن لنمللا إىل يللوة الللوردد ىليلله ىلللى احلللوضم دالل لة بسللبب خيمنللة  الصللادق انصللدق 
بندخللللم دىملنللللم ىلللللى  اربللللة األسللللنة دطملللل  لعانلللله دالسللللعي لتصريللللب  انسللللتعمرين ىلللللى

اجملتمعات األسنلية دصب نا بالطابع ال رع انلاد  البحلل دالان يسلاىدخم يف ذللة  ذنلاهبم 
 ال ين جاؤدا هبم دسلموخم لقاليد احل م.

                                                           
 .58سورة البقرة:  (7)
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 لقللد اللان ااحتلله ) ىلللى اهلل درجاتلله( يؤاللد ىلللى  للردرة تشلل ي  لنظمللة إسللنلية ىانيللة
خدفنا توحيد األلة دنب  احلددد انصطنعة اليت  دجدخا ااستعمار فيما بي بندخلم للن  جل  
كللل يقنم دحصلللرخم داحللللد للللن حلللراتنم دنشلللاطنم الللي تسلللن  السللليطرة ىللللينم دخ للل ا صلللار 

 األلر.
يصلب يف سلبي  توىيلة األللة ل لي تصللح  لرخلام دالد )التيار اإلصـالحي( دخ ا ال تلاب 

بطبعللله دنشلللر   ناسلللبة الللل ارى السلللنوية األدىل لرحيللل  األللللاة الشلللريا   االلللل لؤسسلللة اجملتللل  
)ر وان اهلل ىليه( دفاًء خلدلاتله اجلليللة يف سلبي   ضلة األسلنة دانسللميم دللن  جل  حفل  
تراثه دنشر  بي صفو  األلةم سا لي انوىل القدير  ن ينفع به املا نفلع ب لري م د ن  لن ىللى 

 ان فرة دالر وانم إنه ايع جميب داحلمد هلل  داً دآ راً.ااحة األلاة الراح  ب
 

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر
   22/  5555بيروت لبنان  ص.ب: 

 almojtaba@alshirazi.comالبريد اإللكتروني:  

mailto:almojtaba@shiacenter
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 المقدمة

 

 
 

 سنة ىلى  مد دآله الطيبي الطاخرين.احلمد هلل رب العانيم دالصنة دال
التيللار األصللنحي: خللو لللن لقولللات إىللادة األسللنة إىل احليللاة داطللع سللبي  انسللتعمرين 
الللل ين اسلللتولوا ىللللى حيلللاة انسللللمي دبندخلللم  صتللللف األالللاء دالعنلللادينم داللل  داحلللد للللننم 

صلور ااسلتعماريةم ااتطع اسماً لن بندنا بش   للن األ ل اخم دربطنلا بنفسله بصلورة للن ال
ف لفا لليار لسلم النم يعيشون اليوة حتل ااستعمار العس ر م  د اااتصاد م  د التقلايفم 

  د غري ذلة  ا خو لعرد .
 دإمنا   ن التصلص لن ذلة بتيار إصنحي ىاة.

 نس خ اهلل ى دج   ن يوفقنا للصنح داألصنحم إنه ايع جميب.
 

 قم المقدسة                                  
 محمد الشيرازا                
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 مقومات التيار اإلصالحي
 

إن التيار األصنحي العاة حباجة إىل العديد لن اننظمات  صتلف  سالينام دال تري للن 
األحلل اب احلللرةم امللا خللو حباجللة إىل  تلللف دسللا   األىللنة انسللموىة دانقللردءةم دانر يللة دلللا 

اللللدردا دارا لللراتم داجلرا لللد داجمللللنت دحلللىت النشلللرات اجلداريلللةم داللل لة   لللبهم ااننلللابر د 
 الراديو دالتلف يون داانرتنيل دال تب دالنفتات الص رية دال برية دلا   به ذلة.

دهب   الوسا     لن تبليلا األسلنة إىل النلاام انسللمي دغلري انسللمي للننمم دإمنلا النلا 
األسلنة غلري للا خلو ىليلهم دذللة بسلبب اللدىايات انصتلفلةم  غري انسلميم أل م ىرفلوا ىلن

ف ىملللوا  نللله ديلللن القتللل  دسلللفة اللللدلاء دختلللة احلرللللات دلصلللادرة األللللواخ املللا الللان يفعلللله 
األلويون دالعباسيون دالعتمانيون دلن   بننمم دخم بعيلددن ال  البعلد ىلن األسلنة دتعاليمله 

 السمحة.
ادة انسلمي بااسم  د بددن ااسلمم حلىت  ن بعلض داد جرد ااستعمار محلًة ىارلًة ألب

  باب انسلمي    دا يتمنون  ن لو اانوا اال ربيي.
 الشباب والجو الفاسد

ىلماً ب ن ذلة اان باجلرب دحتل ظ  اجلور  (8)داد ذاردا:  ن مثانية لنيي  يعوا ستالي

                                                           
ونوفتو دجوغشلفيلي( يف اريلة غلور  اجلبليلة الوااعلة دلد ستالي ل    الفواذ ل دااه األصللي )جلو   نيسلاري (5)

ةم الللان داللللد  فنحلللاً للللن بللللدة ديلللدد ل ليللللو اجمللللادرةم د لللله )إي اترينلللا 1572يف لقاطعلللة جيورجيلللا سلللنة 
 غيننسه( داان  جدادخا لن األجراء يف ارية غمبار يويل.

ة حص  ىلى لنحلة 1524ت ديف سنة التحل ستالي  درسة غور  اابتدا ية دددرهتا التعليمية  ربعة سنوا
لنلتحاق  عند تفلي  الديين ال   اان يقدة له اننب  دالطعاة دال تب جمانلاً فضلًن ىلن التعلليم دل نله 

 طرد بعد  ربع سنوات فانصر  إىل النشاط احل ع.
ان بليلداً فعمل   ت دج لرتي ف جنلب للن  دجتله األدىل )إي اترينلا سفاندتسله( ابنلاً داحلداً )يا لا ل يعقلوب( دال

انربا ياً لي اني ياً يف القطارات احلديدية حىت بعد  ن  صبح دالد  داتاتور ردسيام املا  جنلب للن  دجتله 
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 دااستبداد.
م دمل (5)يللة انصللرية اللليت توفيللل ابلل  سللنواتداللد ذاللردا  يضللاً:  ن مثانيللة لنيللي  لليعوا ان ن
 ي ن ذلة باجلرب دإمنا اان حباً لننم ما دلألغاين.

ديف اآلدنللة القريبللة لشللى سللتة لنيللي لللن الشللباب دالشللابات يف ال للرب دراء جنللا ة الللر ة 

                                                                                                                                                                      

 التانية )ناديا اليلويي ا( ابناً اا  )فاسيلي( دابنة ااخا )سفتننا(.
ة يعم  يف 1217ة  صبح ستالي ىضواً يف احل ب ااجتماىي الد قراطي دظ  حىت سنة 1211يف سنة 

ة نفلي إىل 1213جمال  احل ب الدا لية داد  داف ستة لرات دجنا يف مخ  لرات ديف انرة األ لرية سلنة 
 سيبرييا حيق بقي حىت سقوط القيصرية.

اللان سللتالي ىارفللاً ب د للاع العمللاخ يف ردسلليا داللان يتمتللع بعطللف  ىلليم احلراللة )لينللي( دتقللدير  داللد بقللي 
ة دتسلللم لفو للية األجنللاا  ربللع سللنوات مث  صللبح سلل رتري احللل ب 1217ة ىلللى اتصللاخ دثيللل بلله بعللد سللن
ة دب الن اع بي ال ىماء ىلى القيادة فشرع )ستالي( يف تع ي  لنصبه 1224الشيوىيم  وت )ليني( ىاة 

ة ى خ )تردتس ي( لن لفو لية احل بيلة ديف الشلنر نفسله انفصل  ىلن ) ينولينيلف( 1228فدبر يف نيسان 
 احتد لع  ىضاء ان تب السياسي اآل رين )بو ارين( د)راي ون( د)تولس ي(.د)االينيف( د 

ة مت طرد ) ينولينيف( لن ان تب السياسي مث لن ر اسة سلوفيات بطرسلربجم د  لرياً للن 1226يف  باط 
تشرين األدخ مت طرد ا  لن )تردتس ي( د)االينيف( لن ان تب السياسي  23ر اسة األ ية التالتةم ديف 

هبلل ا الو للع احلللد الننللا ي أل  لقادلللة فعالللة لسللتاليم دتللن ذلللة فصلل  ) ينولينيللف( د)اللالينيف( فللتم 
ة نفلي )تردتسلل ي( 1222د)تردتسل ي( للن جلنلة احلل ب انرا يلة مث  لطب  الا نم للن احلل بم ديف سلنة 

 ة داتاتور ردسيا بن لنا ع.1231إىل اخلارج د صبح )ستالي( يف ح يران سنة 
ة اللاد )سللتالي( اجللليو يف حردبلله الدفاىيللة دامجوليللة 1241اجليللوا األنانيللة ردسلليا سللنة ىنللدلا خامجللل 

 ة راي إىل رتبة لار اخ. 1243داد  صبح اا داً ىالاً للجيوا السوفياتية ديف سنة 
كيلل ت فللرتة ح ملله بااسللتبداد دالداتاتوريللة دالقضللاء ىلللى اننللاد ي يف  اامللات صللوريةم تللويف يف لوسلل و 

ة ديف ىنللد ) رد للو ( تعللرض حلملللة ىنيفللة اشللفل ىللن ىللورات ح مللة د دت إىل حتطلليم 1282ىللاة 
 كاثيله دنصبه الت اارية.

ة بطما  ال خرية )السنبندين(م 1525إ ارة إىل ان نية  ة التوة داانا فاطمة إبراخيم البلتاحيم دلدت ىاة  (2)
ا إىل ال نلاء مث ا لتنرت بلي انلدن داألالاليم ترددت خي د قيقتنا ىلى )ُاّتاب( القرية دلالل لن  حلداثتن

ة د للرىل يف 1221اجملللادرة فبللد ت ال نللاء يف احلفللنت اللليت يقيمنللا انوظفللونم جللاءت إىل القللاخرة سللنة 
ة دلقبوخلا 1261ال ناءم اما لتلل يف ىدة  فنةم حصلل ىلى نوط ال ماخ دإحدى جلوا   الددللة ىلاة 

 ة داد حضر تشييعنا اننيي.1278فيل بالقاخرة ىاة ب واب الشرق دسيدة ال ناء العرع تو 
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م فللله م للللا الللانوا  شلللون دراء جنا هتلللا للتلللواب داألجلللر  د بلللاجلرب  د للللا (20)اغتيللللل يف فرنسلللا 
هم ب  إمنا اانوا  شون دراء  حنلنمم داانوا  شون دراء  ىيمة جديدة جسدت  ي اً لن   ب

 اد اً. (22)خ   األحنةم فهن ) به الشيء لنج ب إليه( اما ااخ الشاىر
فللهن انللر ة انلل اورة اانللل لتمللردة ىلللى الل   لليءم فصلعللل ىلل ارخا دمل يعللد هتمنللا تقاليللد 

اني دا  سللللرة دا  دجم دا ديللللن دا  للللريعةم دا العللللرا دا  ىللللرا  دا آداب ىالللللةم دا اللللو 
الللل   الللان سلللينتق  إلينلللا حسلللب انرتبلللةم داانلللل اللللر ة  ىطلللل نفسلللنا نلللن حتبللله باحللللب غلللري 

                                                           
إ ارة إىل )ديانا( دلقلتنام حيق دبردا ما حادثاً  ددى حبياهتا دحياة ىشيقنا )ىماد الفايد( دسا ل السيارة  (11)

)خنر  بوخ(م دذلة باصطداة السيارة اليت اانل تقلنم ب حد  ىمدة نفل  ر حتل جسر ) نا( يف بلاري  
ةم دمل يللنج لللن احلللادا سللوى احلللارا 1227  دالتنثللي لللن  للنر  غسللط  ل آب لللن ىللاة يللوة احلللاد

الشصصلي )تريفلور ريل  جلون ( ل نله  صليب بهصلابات بال لة. دالد ادىلى  ملد الفايلد ل داللد ىملاد ل:  ن 
 ديانا دىماد اتن نتيجة ل يدة لن تدبري انصابرات الربيطانية.

يرجلع  ساسلاً إىل سل ر السلا ل فضلًن ىلن السلرىة ال بلرية الليت الان دااخ القضاة الفرنسليون: بل ن احللادا 
يقلللود هبلللا السللليارة دالللل دالللوع احللللادا. ددجلللد التحقيلللل انطلللوخ يف احللللادا  ن السللليارة انرسللليدا اانلللل 

ايللللولرتاً يف السلللاىة حينملللا اصلللطدلل بلللالعمود. د ظنلللرت ىينلللة دة للسلللا ل   121تتحلللرك بسلللرىة تنلللاخ  
ن ثنثلة  لتلاخ ال ميلة انسلموح هبلا للن ال حلوخ دالل دالوع احللادا. املا دجلد احتواء دلله ىللى  اتلر لل

  يضا  نه اان يقود السيارة  ثناء تعاطيه ىقاراً لضاداً لنات اب. 
داد ب لل سيدة  لري ية لن داية  دانخولا جنوداً حىت ك نل للن مجلع لبللا لليلون ددار ىلرب اللربالج 

اخلاصللة دانللنح لللن  جلل  بنللاء حديقللة ت ااريللة لأللللرية الراحلللة ديانللا ىلللى اللليت ترىاخللا الشللراات دالتربىللات 
 لساحة ادرخا ستة  فدنة.

لنيللي ددار يف لتنلل   خايللد بللارك يف لنللدن رليللداً للل ارى األلللرية  4336امللا تقللرر إنشللاء نللافورة تت لللف 
بلرادن( ت ليفلاً بهنشلاء التل اار. الراحلة ديانا. د صدرت جلنة رليلد ديانلا الليت ير سلنا د يلر اناليلة )جلورددن 

داللاخ دليللاة ديسللتون الللر ي  التنفيلل   لواالللة انتن خللات انل يللة: إن التلل اار ابللد  ن يع لل   للادب النللاا 
 العاطفي لع ديانا.

دخ  ا جير  يف ىصر التقافة ال ونية رسم لشند ااري اتور  للوااعم لن  نخ نفخ بعلض داا عله دتقل   
د اللل   جيعلل  النللاا يعقلللون العللامل ىلللى غللري حقيقتللهم جللاخلي ل تللري لللن احلقللا ل بعضللنا اآل للرم إىل احللل

ال لربى اللليت يصللنع بعضللنا التللاريخم دل تللري لللن انلسللي اللليت حتلل  بالشللعوب د صوصللاً يف جنللوب اننظولللة 
 ال ونية.

اصليدة اانلا:  خل( دىج  البيلل: د  لبننا بلدنيانا الط لاةم دالبيلل جل ء للن384-313 بو الطيب انتنيب ) (11)
 لعدن ال خب الرغاة.
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انشردعم داانل اد  ىلنل ىلى  ا ات التلف يون دسا ر دسا   األىلنة   لا  انلل  دجنلا 
اهتلا إىل اننيلي املا  صلبحل صلورخا األلري انر ح لوراثة العلرام دالد نشلرت الصلحف  يان

 بطااة دىوة بي الشباب دالشاباتم د صبح حديتنا حديق خؤاء.
دللن الوا للح  ن بعللض الشللباب دالشللابات إمنللا يتمنلون لتلل  ذلللةم ف انللل ان تالللة صللورة 
لتاليللة مللؤاءم دلللن الوا للح  ن لتلل  خلل   األلللور لتاليللات د حللنة بعللض الشللباب دالشللاباتم 

دن انللاخ دالللرت  داجلللن  دالشللنوة دالتحللل  دلللا   للبه ل فللن  لليء حللراة دا  لليء فلله م يريللد
 نوع دا  يء  ارم دا  يء لنا  للعوا   دخادة لألسرة دلوجب لعنوسة البنات ل داحلريلة 

 النلسؤدلة إىل حّد األفراط انضرم بن لوانع دا  واب .
اهلل سبحانه دتعاىل خي احلااملة ىللى داد نسوا  ن اواىد احلياة دسنن ال ون اليت جعلنا 

اللل ين يعر للون ىللن ذاللر اهللم فجللرت سللنة لننللا ىلينللا دىلللى ىشلليقنا  يضللاًم فللا رتق احلديللد 
 جسمينما د صبحا خالدين.

دالللل ين الللانوا دراء األحلللداا الللانوا  جلللددن دينلللللون ديشللليددن بسللللواية  راددا تعميمنلللا 
خري الشلللابةم فيقلللاة ملللا  لللراب يف بعلللض ىللللى اللل  الشلللباب دالشلللاباتم لت لللون لتلللااً للجملللا

 القلوب.
ديف األحاديللق: إن احلللل دالباطلل  اللالنور دالظللنةم إذا ذخللب النللور يلل   الظللنة ل انللهم 

 دخ  ا ي ون اخلري دالشرم دااستقالة دااحنرا  دا  لا خو لن خ ا القبي .
مــا  تعللاىل: لللن جيتمللع احلللل دالباطلل  يف الللب الللرهم اللاخ اهلل: »اللاخ  لللري انللؤلني 

مع  اهلل لرم  من قلبين في موفه
(21)»(22). 

 .(24)« ىددا ل   حل باطنً دل   اا م لا نً : »دااخ
 .. (25)د لتاخ خ   انظاخر اترية يف ال رب دلا   بنهم ديف لدرسة فرديد

                                                           
 .4سورة األح اب:  (12)
 ىن تفسري النعماين. 22ح 31ب 52ص 66حبار األنوار: ج (13)
 يصف فينا اننافقي. دلن  طبة له  124 ج البنغةم اخلطب:  (14)
نة ة( ىلللامل نفسلللاين منسلللاد م درا الطللب يف جالعلللة فيينلللا درلللرج لننلللا سللل1232لللل1586 ي مونللد فرديلللد ) (18)

ة للدراسلللة ىللللى يلللد 1558ةم الللرر  ن يتصصلللص يف لعاجللللة األىصلللاب فللل خب إىل بلللاري  سلللنة 1551
األ صا ي يف  لراض األىصاب )جان لارثان  اراو( ال    جعه ىلى اتباع الطريقة يف لعاجلة امسلترييا 
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ه )تفسلري ة دتلويف ىللى  ثلر . للن   لنر لؤلفاتل1223لن الناحية النفسانيةم  صليب بالسلرطان حلوايل ىلاة 
ةم د)لقدلللة ىالللة للتحليلل  النفسللاين(م د)العقلل  الللواىي دىناتلله بالعقلل  النداىللي( 1522األحللنة( ىللاة 

ة. دإللللي م بعلللض آرا للله الفاسلللدة نقلناخلللا للللن اتلللاب )نقلللد نظريلللات 1528د)دراسلللات يف امسلللترييا( ىلللاة 
:   الرسللوخ األىظللم ةم لرالل1227خللل   1415ىللاة  1فرديللد( لاللللاة الشللريا   ) ىلللى اهلل درجاتلله( ط

يللرى فرديللد:  ن تصللرفات البشللر دا اخللاهتم دىللواطفنم خللي مثللرة ال ريلل ة اجلنسللية. فللال ري ة اجلنسللية خللي اللليت 
حترك األنسان لن  دادته إىل حي  اتهم مث يقوخ: إن ال اتب ال   يتور ىلى األد اع الفاسدةم في تلب 

ك األساسللي فيلله خللو اجلللن ن دذلللة ألن األلللري لسللتبد يشللبه نااللداً لأللللري الظللامل داحلللاام ال ا للمم  ن ارللر 
) ب ال اتب(م ف رخه ألبيه التد  إىل ارخه لأللري انستبدم مث يقوخ: إن األنسان ي ر   با ن ألنه لنعه لن 
 ارسة اجللن  للع  للهم ألن الطفل  يف حاللة الر لاع  لب  لله حبلاً جنسلياًم دجيلد لل ة جنسلية يف الر لاعم 

 سم األة.داالتصاق جب
ديرى: ب ن انر ة خي اليت حترك األنسان دحتدد سلواهم فالولد خيتار  دجته لن طرا   لهم يف العي داننللح 
داسمات الوجهم د ينتقلي اللدار دالسليارة د.. الليت يراخلا تن لم ذدق  دجتلهم د ي ال  الطعلاةن ليقلوى ىللى 

 ل ادلة العم  اجلنسي لع  دجته.
احلضللارات ددجودخللا فهنلله يقللوخ: خللو اجلللن م فاحلالللة اجلنسللية خللي اللليت تسللبب دبالنسللبة إىل سللبب نشللوء 

نشوء احلضاراتن ألن الطف  يرغب يف  ارسة اجلن  لع  لهم ل ن األب  نعله للن ذللةم فلي ظم الطفل  
خ   الرغبة  وفاً  د حياًء. دخ ا ال ظلم يلددر ددرات  تلفلةم يف نفل  الشلصص طلواخ حياتلهم فيفلرج ىنله 

يلم فيتسالى به إىل إجيلاد حضلارةم دخ ل ا يتسلالى بله إىل إجيلاد التقافلة ل دالتقافلة للون للن  للوان بنشاط بد
 احلضارة ل إذن فاحلضارة لن لواليد اجلن م داجلن  سبب احلضارة.

ديرى:  ننا حنب دن ر م دخنا  دنشجعم دنشم   دنقب م دنفع  دنرتكم بعواطف امنل فينلا لنل  الطفوللة 
ا بعلللد التحليللل  الشلللاق. د ن األنسلللان ينظلللر إىل رؤسلللا ه نظلللر  إىل  بيللله )العلللدا ي( حيلللق دا نلللدر  هبلللام إ

 ىادى  با  حاخ طفولتهن ألن األب اان  وخ بي الطف  د بي ااستمتاع باألة.
د للللا سلللبب نشلللوء اللللدينم فنلللو الللان رد فعللل  جلر لللة  لللنعاءم فقلللد حلللدا يف جيللل  للللن األجيلللاخ األنسلللانية 

ناء برغبة جنسية للحة حنو  لنم اليت دللدهتمم دل لن سلطوة األب اانلل كلنعنم ىلن األدىلم  ن  ح  األب
ل ادلللة خلل   الرغبللة لللع األةم فتللللر األداد ىلللى اتلل   بللينمم ليتصلصللوا لللن سللطوته ديسللت ثردا بلل لنم. ديف 

يقدسلوا ذات ليلة ات  األداد  باخمم فلملا  صلبحوا نلدلوا ىللى اتل   بلينم نلدلاً  لديداًم فصلمموا ىللى  ن 
األب افللارة نللا ارت بللو  لللن اجلر للة بالنسللبة إليللهم مث التلل ج ذاللر األب ببلليض  نللواع احليوانللاتم فللالتنعوا ىللن 
ات  ذلة احليوانم ب  بلالع     ل دا يقدسلونهم دخل ا  دخ ديلن ظنلر يف العلاملت. دنشل ت للن خل ا اللدين 

اء باجلر لللةم فاألديلللان إذن رد فعللل  سللا ر األديلللانم فاألديلللان النلللا إمنلللا جلللاءت حللل  لشللل لة إحسلللاا األبنللل
 حلدا ذلة األجراة.

ديرى:  ن النف  البشرية تطلورت للن نفل  احليلوان الوحشلي دإنسلان ال لابم دلل ا بقلي يف اللنف  البشلرية 
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 .. (26)دلارا 
 دلن   بننما.

 إا األسنةم داألسنة دحد  فق م فهنه لبد  الطنارة.
 كومة اإلسالممن شروط ح

مث إن األسلنة إمنللا يلل   إىل احل للم إذا حلدا خنللاك تيللار لناسللب للهم نعللم اللاخ سللبحانه: 

                                                                                                                                                                      

بقايا دراثات لن الوحوم مث يقوخ: ب ن ح  العدالة نش  لن جنة )اجلن (ن حيلق  ن الطفل  الان ي لر  
ااستمتاع ب لله جنسلياًم لل ا نشل  لنل  الطفوللة حل  لقادللة الظللم دااسلتبداد  با  ال    نعه ديصد  ىن 

يف خ ا الطف م فال   يضرب إنساناً اىتباطاًم  د ال   يضرب بنفسله طفلًن ا ذنلب للهم تتحلرك يف ذللة 
 الضارب ح  الطفولةم ال   ا تمر فيه لن جراء اجلن .

 دخي: ديرى: ب ن ال ات البشرية لؤلفة لن ثنثة  اانيم
  انوة األيد: دخو طبيعتنا احليوانية دغرا  نا البدا ية ال النة. -1
  انوة األجيو: دخو  صصيتنا الوجدانية ااجتماىية اليت ندر  هبا  -2
  انوة السوبراجيي: دخو  مرينا دلا نتطلع إليه لن  ر  دبر دفضيلة. -3

فاألنسللان لنمللا اللان ح ينللاً نللوت دلللد   د  يقللوخ فرديللد: ب نلله ا   للن  ن يظنللر  للعور داحللد نظيللف  بللداًم
 بيلله  د  دجتلله  د انللنعم ىليللهم ابللد د ن ي للون خنللاك  للعور  فللي بللالفرح خيفيلله األنسللان  افللة  خلل  بيتلله 
دذديهم دلنما اان خناك حب حنو دلد  د حبيب  د اريبم ابد د ن ي ون خناك  عور  في بال راخيلةم 

 .خيفينا األنسان للمصاحل دلننتنا ية
 لا األحنة فريى فرديد:   ا بقية دراثة يف النف م اما  ن ال ا لدة الددديلة بقيلة دراثلة يف اجلسلمم مث يقلوخ: 
إن  سنفنا القردةتت اانل تعيو فوق األ جار ف انل را  السقوطم اما اان يتفل  ن تسق   طفاما 

للا يلرى الطفل  يف اننلاة  نله يسلق  للن لن  ىلى الشجرةم دخ ا اخلو  خو ال   درثته  طفالنام دل ا اتريا 
 ل ان ىاخ  د خو لشر  ىلى السقوط. فالطف  درا األف ارم دتظنر الوراثة يف انناة.

ة( دلللد يف تريللف ب نانيللا دتلقللى دردسلله يف جللالعيت بللون دبللرليم اللان دالللد  1553-1515اللارخ لللارا  )  (16)
م دتعر  يف باري  ىلى )فريد رية اجنل ( 1543 اة ينود  األص  اىتنل النصرانيةم فر إىل باري  ىاة 

ىلاد  1545 صلدرا لعلاً اتيبلاً ىلر  بالبيلان الشليوىيم بعلد ثلورة  1545فتن لا طلواخ حياهتملام ديف سلنة 
حيللق بقللي خنللاك حللىت تللويف. ظنللر اجمللللد  1542لللارا  إىل  نانيللا لفللرتة دجيلل ة مث غادرخللا إىل لنللدن ىللاة 

م  سللل  احلرالللة اا لللرتاايةم الللان ىنيفلللاً لشااسلللاً ن الللاً سلللريع 1565 األدخ للللن اتابللله )ر ا انلللاخ( سلللنة
 ال ضب.
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يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا  لي  باطننا   وهـم ىـن ارخـرة هـم غـافلون
(27) 

 ىن ظاخرخا دىن باطننا.
 دلللللللللللللللللللللن انعلللللللللللللللللللللوة  ن ظللللللللللللللللللللاخر احليللللللللللللللللللللاة الللللللللللللللللللللدنيا دحللللللللللللللللللللد  ا ينفللللللللللللللللللللع ا دينللللللللللللللللللللاً 

فلللن صلللحة دا اسلللتقرارم دمللل ا نشلللاخد  ن اللللدنيا اللللتألت بلللالفقر دانلللرضم داجلنللل  دا دنيلللام 
 دالفو ىم د ا  القو  الضعيفم د تلف  نواع الظلم دااستبداد دلا   به ذلة.

دحنلن اليلوة يف اللدنيا يف  ومن أىرض ىن ذكرا فإن له معيشة ضـنكاااخ سبحانه: 
قـا  رب لـم حشـرتني أىمـى وقـد كنـ   ونحشـره يـوم القيامـة أىمـى لعيشة الضنة 

قا  كذلل أتتل آياتنا فنسيتها وكذلل اليوم تنسـى بصيرا 
نعلوذ بلاهلل تعلاىل للن  (28)

 ذلة.
مث ا خيفى إن التيار األصنحي ال   ي ون لقدلة لقياة األسنة إمنا يتحقل ب لورم لن 

  ،نا نشر الف ر دالتقافة دالتوىية بي األلة.
 األلور التالية: دلن لقولاته  يضاً 

                                                           
 .7سورة الردة:  (17)
 .126-124سورة طه:  (15)
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 تحصين النساع باألزواج
 

فانلله  ّدج الل  نسللاء اندينللةم  األدخ:  ن ت للون الل  الللر ة لت دجللة امللا فعلل  رسللوخ اهلل
حلىت  نله نلا تلويف مل تبلل اللر ة غللري لت دجلةم دإذا اتفلل  ن رجلنً للات  د طللل  د استشللند يف 

 لة ب دج ثالق.غ دةم تت دج انر ة حسب اواني األسنة ب دج ثان دا 
امللا نللرى ذلللة يف  اللاء  دجللة جعفللر بللن  ع طالللبم فقللد ت دجللل بعللد استشللناد  بلل ع 

 . (25)ب رم دنا لات ت دجل بعلي  لري انؤلني 
دخ  ا بالنسبة إىل  ولة  دجلة محل ة سليد الشلنداءم حيلق ت دجلل بعلد استشلناد  ىللى 

 .(10)لا ذار  انؤر ون
 نا:إن  داج الفتيات يتحقل ب لور لن

 احلق دالتشجيع ىلى ال داج انب ر.ألف: 
 .(12)«لن سعادة انرء  ن ا تطمق ابنته يف بيته»ااخ:  فعن  ع ىبد اهلل 

إذا  الان ىللي بلن احلسلي : »دىن نلوح بلن  لعيب رفعله الاخ: الاخ  بلو ىبلد اهلل 
افللللى  تللللا   تنلللله ىلللللى ابنتلللله  د ىلللللى   تلللله بسلللل  للللله رداء  مث  جلسلللله مث يقوخ:لرحبللللاً  للللن  

 .(11)«ان ونةمدسرت العورة
 سنولة القواني ددن تعقيدخا ا اما خو انشاخد اليوة يف احل ولات.ب: 
 .(12)«لتتضع اننااح: »ااخ 
 الة اننور دلا   به.ج: 

                                                           
 .728ح 3ب 851ص 33راجع حبار األنوار: ج (12)
 النعمان بن ىجنن دنسبه دبعض   بار . 174ص 16راجع  رح  ج البنغة: ج (21)
 .28136ح 23ب 61ص 21دسا   الشيعة: ج (21)
 .5باب لا يستحب لن ت ديج النساء ىن بلوغنن دحتصيننن باأل داج ح 335ص 8ال ايف: ج (22)
 .6ح 33ب 328ص 7هت يب األح اة: ج (23)
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م دا يبعلد  ن (14)« فض  نساء  ليت  صبحنن دجناً د النلّن لنلراً : »ااخ رسوخ اهلل 
  نق احلسنة ا اجلماخ اجلسد .ي ون انراد باألصبح دجناً ذات األ

بتنثللي در،للاً حسللب  ابنتلله الصللديقة الطللاخرة فاطمللة ال خللراء داللد  دج رسللوخ اهلل 
 .دحسب لا درد لن بساطة جنا  العرا انشرتى ما ب لر رسوخ اهلل  (15)رداية ال ايف

ى ىلل فاطملة   ّدج رسلوخ اهلل »يقوخ:  ىن ابن ب ري ااخ: اعل  با ىبد اهلل 
 .(16)«درع ُحطمية تسوى ثنثي در،اً 

                                                           
 .4باب  ري النساء ح 324ص 8ال ايف: ج (24)
 .4ح فاطمة باب لا ت دج ىليه  لري انؤلني 375ص 8ال ايف: ج (28)
 .27114ح 8ب 281ص 21دسا   الشيعة: ج (26)
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 ىدم ىءوبة الشباب
 

التللاين:  ن ي للون الل   للاب ذا  دجللة فللهذا بلللا السللن الشللرىي  د لللا   للبه ذلللةم  ّدجللو  
ب دجللة صللاحلة د نللر اليلل م دلللن ددن ىرالللة دد للع الصللعاب لللن ابلل  القللواني الو للعية  لللاة 

 ال داج دلن ددن لشاا .
هلل(  ن   ته السيدة لر  )رمحنا اهلل( دخي ىمتنلام ت دجلل بالسليد )رمحه ا (17)نق  الوالد

                                                           
خللو آيللة اهلل العظمللى السلليد لللري ا لنللد  احلسلليين الشللريا  م اللان لللن لشللاخري الفقنللاء اجملتنللدين دلراجللع  (27)

التقليد يف  لانهم ل ج العلم األمي بالعم  الصاحل ىلى  حسن دجه ف ىطى لن نفسله  لري صلورة نلا جيلب 
  ن ي ون ىليه ىامل الدين حقاً.

شللريا   بللن السلليد آاللا بلل رك بللن السلليد لللري ا  مللود بللن السلليد إااىيلل م دالللد  انللري ا حبيللب اهلل احلسلليين ال
فوالد انري ا لند  خو ابن  خ اجملدد الشريا   ال بريم د لا دالدته فني لنتسبة لبيتهم اما إن  دجته اانلل 

 لن حفيدات اجملدد الشريا   لن ار ته السيدة الفا لة آغا ع ع.
ه دتربيتلله دينيللاً دإسللنلياً  للقيقه انرحللوة انللري ا ىبللد اهلل احلسلليين الشللريا   فقللد  بللا  يف طفولتلله فعللىن بنشلل ت

 الشنري بالتوسلي.
دظل  هبلا إىل سلين  لبابه األدىلم فلدرا ىللى  سلات هتا لقلدلات العللوة  1314دلد يف لدينة الربنء سلنة 

نللا بالبحللق لللن حنللو دصللر  دحسللاب دلنطللل دسللطوح الفقلله داألصللوخم مث سللافر إىل سللالراء دا للت   في
دالتحقيللل دالتللدري  لفللرتة طويلللةم مث توجلله إىل لدينللة ال اظميللة فا للت   بالبحللق دالللدرا لللا يقللرب لللن 
سنتيم دسافر بعدخا إىل اربنء انقدسلة دبقلي فينلا فلرتة للن الل لن لواصلًن اللدرا دالبحلق إىل  ن انتقل  

 إىل النجف األ ر م د ااة هبا لا يقرب لن ىشرين ىالاً.
رج ىلى  يد  ابار العلماء دانراجع يف ىصر   لتاخ: السيد انري ا ىلي آغا جن  اجملدد الشلريا  م درا اخلا

دانللري ا الشلليخ  مللد تقللي الشللريا  م دالعنلللة اآلغللا ر للا اممللداين صللاحب )لصللباح الفقيلله( دالسلليد  مللد  
 ااظم الطباطبا ي الي د  صاحب )العردة الوثقى( دغريخم.

انقدسة حبتاً ىلمياً ىميقاً اان يسمى ببحق الل)امباين( حتلل رىايلة انرحلوة السليد  اان  ضر يف اربنء
 احلاج آغا حسي القميم داان البحق يضم مجعاً لن  اابر دلشاخري اجملتندين يف اربنء انقدسة.

بالبحللق دالتللدري م دا للطلع  سللؤدلية التقليللد  )رمحلله اهلل(خللل اسللتق  1366بعللد دفللاة السلليد القمللي سللنة 
 ية الدينيةم درجع الناا إليه يف  لر التقليد.دانرجع
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داللان جنا خللا ثوبللاً داحللداً فقلل م دانتقلللل يف ليلللة ىرسللنا لللن غرفتنللا اللليت   (18)ىبللد امللاد  
 اانل تعيو فينا إىل غرفة ال دجم دهب   البساطة ي ون ال داج الشرىي.

ت دجلوا د دجلوام : »سلوخ اهلل الاخ: الاخ ر  ىن صفوان بن لنران ىن  ع ىبد اهلل 
 ا فمللن حلل  الللره لسلللم إنفللاق ايمللة   للةم دلللا لللن  لليء  حللب إىل اهلل ى دجلل  لللن بيللل 

 .(15)«يعمر يف األسنة بالن اح
                                                                                                                                                                      

يف ىند ح ولة ىبلد ال لر  ااسلم يف العلراق ديف  ثنلاء فلرتة تنلالي انلد الشليوىيم بلادر إىل اسلتنناض ،لم 
لراجللع الللدين ال بللار يف النجللف األ للر ن ارللاذ لواللف مجللاىي اللو  إ اء اخلطللر األحلللاد  ىلللى العللراقم 

 يد  سن احل يم د صدر األ ري فتوا  الشنرية بت فري الشيوىية.فالتقى بلية اهلل العظمى الس
خلم د يع جتمانه يف لوالب لنيلب الملا 1351يف التالن دالعشرين لن  نر  عبان سنة  )رمحه اهلل(تويف 

 للندت اللربنء لتلللهم ددفللن يف لقللربة العللامل اجملاخللد الشلليخ انللري ا  مللد تقللي الشللريا   يف صللحن الرد للة 
ل ىلللى ردحلله الطللاخرة جمللال  الفاحتللة دالتلل بي  شللاراة  تلللف الف للات دالطبقللات احلسللينية الشللريفةم د ايملل
 داستمرت لعدة   نر.

لن لؤلفاته انصطوطة:  رح العردة الوثقىم انباحق األصوليةم رسالة يف التجويدم رسالة حوخ فقه الر لام  
وات اننددبلللةم رسلللالة يف اشللل وخ يف  تللللف العللللوةم اللللدىوات اجملربلللاتم خديلللة انسلللتعي يف  اسلللاة الصلللل

اجلفللرم  جوبللة انسللا   ااسللتداليةم د لللا لؤلفاتلله انطبوىللة فنللي: ذ للرية العبللادم الللوجي ةم ذ للرية الصلللحاءم 
تعليقة العردة الوثقىم تعليقة الوسيلة م بدايلة األح لاةم لناسلة حلج فارسليم  ىملاخ ل لة داندينلةم ديلوان 

  عرم داد طبع بعض   عار  لتفراة.
آية اهلل العظملى السليد ىبلد املاد  بلن السليد للري ا إااىيل  بلن السليد ر لي اللدين الشلريا   النجفليم  خو (25)

خل يف السنة اليت تويف هبا دالد  احلجةم دخو ابن ىم آية اهلل العظملى انلري ا 1318دلد يف سر لن ر ى ىاة 
رج ىللى الشليخ للن  ملد  لند  الشريا   )ادا سر (. خاجر إىل اربنء دحضر ىلى بعض ىلما نام رل

ااظم اآل وند اخلراساين دانري ا  مد تقي الشريا   د يخ الشريعة األصفناين. اان ىانلاً  ققلاً لنقبلاًم ذا 
ر   صا بم او  احلافظةم  ديباً  اىراًم آلل إليه انرجعية الدينية بعد دفاة السيد  بو احلسلن األصلفناينم 

ه لواالف لشلرفة  لد ااسلتعمار الربيطلاينم ا لرتك للع الشليخ الشلريا   ف ان لن لراجع الشيعة ال بلار. لل
 خل.1352يف ثورة العشرينم دداف بوجه اند الشيوىي د صدر فتوا  الشنرية بضنلتنمم تويف ىاة 

: 8: رسلالة يف اللبلاا انشل وكم 4: اتاب ال ااةم 3: اتاب الصوةم 2: اتاب الطنارة م 1لن لؤلفاته: 
: دار السللنة يف فللردع السللنة د ح الللهم 7: رسللالة يف اجتمللاع األلللر دالننليم 6حابم رسلالة يف ااستصلل

: تعليقلة 12: الل  ريةم 11: الوسليلةم 11: رسلالة يف الر لاعم 2: اتلاب احلواللةم 5  اخا إىل  لف فرعم 
 : الرسالة العملية الفارسية.14: الرسالة العملية العربيةم 13العردة الوثقىم 

 .1باب يف احلض ىلى الن اح ح 325ص 8جال ايف:  (22)
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راعتان يصلينما انت دج  فض  للن سلبعي : »دىن ابن القداح ااخ: ااخ  بو ىبد اهلل 
 .(20)«راعًة يصلينا  ى ب

لللن : »اللاخ: اللاخ رسللوخ اهلل  د  ىللن  ع ىبللد اهلل دىللن اليللب بللن لعاديللة األسلل
 .(22)«ت دج  حر  نصف دينه ل ديف حديق آ ر ل فليتل اهلل يف النصف البااي

رذاخ لوتللللللللاام : »اللللللللاخ: اللللللللاخ رسللللللللوخ اهلل  دىللللللللن األصللللللللم ىللللللللن  ع ىبللللللللد اهلل 
 .(21)«الع اب

وا فللهن ت دجلل: »اللاخ: اللاخ  لللري انللؤلني  دىللن  مللد بللن لسلللم ىللن  ع ىبللد اهلل 
 .(22)«ااخ: لن  حب  ن يتبع سنيت فهن لن سنيت الت ديج رسوخ اهلل 

                                                           
 .24213ح 2ب 15ص 21دسا   الشيعة: ج (31)
 .4342باب فض  الت ديج ح 353ص 3لن ا  ضر  الفقيه: ج (31)
 .2ح 22ب 232ص 7هت يب األح اة: ج (32)
 .24211ح 1ب 15-17ص 21دسا   الشيعة: ج (33)
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 السكن للجميع

 
التالللق:  ن ي للون ل لل  إنسللان داراً يسلل ن فينللام دذلللة إمنللا   للن بللالرجوع إىل القللانون 

مث إ لا ل لم »داولله للرة ثانيلة:  (24)«األرض هلل دنلن ىملمملرخلا: »ال   صرح به رسلوخ اهلل 
 اما ذار  الفقناء يف اتاب )إحياء انوات( دغري .  (25)«ا انسلمونلين  ين

دللللن الوا لللح  ن األنسلللان يلللتم ن للللن بنلللاء اللللدار البسللليطة بشللليء اليللل  للللن انلللاخم فلللهذا  
اانل األرض بن مثنم دمل ت ن خناك حاجة إىل إجا ة  د تصلريح للن الددللةم فال ل  سلو  

اء يف العللراقم حيللق اتسللعل حراللة بنللاء الللددر  لللة داراً يعلليو فينللام داللد ر يللل سللنولة البنلل
بسلللبب بعلللض التسللللني  يف القلللانون الللل   د للللعته احل وللللةم حيلللق بللللاىوا اللل   للللف لللللرت  د 
مخسلما ة للرت بعشللرة دنلانري داانللل القلوة الشللرا ية لعشلرة دنلانري آنلل اك ثنمثا لة ايلللو للن اخلبلل  

ملا الانوا ي رىلون يف حديقلة اللدار للا تقريباً دا  دار اانلل كلتح انلاء للن الب لر ارفلور فينلام ا
يستفيددن لننا لن اخلضردات داأل جارم دب لة توسعل الربنء انقدسلة يف ثلنا سلنوات 

م (27)م دفرسللللصاً يف ا للللا  لقللللاة احلللللر(26)تقريبللللاًم فرسللللصي يف ا للللا  لقللللاة ىللللون بللللن ىبللللد اهلل
ا  لدينللة طللويريجم دفرسللصي  د  اتللر يف ا للا  لدينللة النجللف األ للر م دثنثللة فراسللخ يف ا لل

دخ  ا حدا لت  ذلة يف ا  لن لدينة النجف األ ر  دال اظمية انقدسة دب داد داحللّلة 

                                                           
 .2باب يف إحياء  رض انوات ح 272ص 8راجع ال ايف: ج (34)
ىللاد  األرض هلل » نلله اللاخ:  م دفيلله ىنلله 21216ح 1ب 112ص 17راجللع لسللتدرك الوسللا  : ج (38)

 «.دلرسوله مث خي ل م لينم فمن  حيا لواتاً فني له
خللو ىللون األاللرب بللن ىبللد اهلل بللن جعفللر بللن  ع طالللب استشللند يللوة الطللف يف اللربنء لللع األلللاة احلسللي  (36)

لناحية دالرجبية.م داد داع التسليم ىليه يف  يار  ا 
م استشلند يلوة الطلف يف  احلر بن ي يد الرياحيم لن بين رياح بلن يربلوعم دللن  صلحاب األللاة احلسلي  (37)

 م داصته لعردفةم داد داع التسليم ىليه يف  يارييت الناحية دالرجبية.اربنء لع األلاة احلسي 



 

 21 

 دغريخا لن اندن  ا ر يته  نا بنفسي.
 خ ا داد درد يف الردايات استحباب سعة انن خ:

 .(28)«لن السعادة سعة انن خ»ااخ:  ىن خشاة بن احل مم ىن  ع ىبد اهلل 
للن سلعادة انلرء انسللم : »الاخ: الاخ رسلوخ اهلل م ىن  ع ىبد اهلل دىن الس وين

 .(25)«انس ن الواسع
ثنثلللة للملللؤلن فلللينن راحلللة: دار »الللاخ:  دىلللن لطلللر  للللوىل لعلللنم ىلللن  ع ىبلللد اهلل 

داسعة توار  ىورتهم دسوء حاله لن الناام دالر ة صاحلة تعينه ىلى  لر الدنيا داآل لرةم دابنلة 
 .(40)«لن لن له  وت  د بت دج  د   ل خيرجنا

العيو: »يقوخ:  دىن سليمان بن ر يدم ىن  بيهم ىن بشري ااخ: اعل  با احلسن 
 .(42)«السعة يف اننا خم دالفض  يف  اخلدة

سعة »س   ىن فض  ىيو الدنيا؟ ااخ:  دىن سعيدم ىن غري داحد:  ن  با احلسن 
 .(41)«انن خم داترة اربي

 .(42)«لن  قاء العيو:  يل انن خ»ااخ:  ن ريةم ىن  ع جعفر دىن ىلي بن  ع ا
 ن اللددر الد ااتنفتله. فقلاخ النلليب  ديف ردايلة:  ل ا رجل  للن األنصلار إىل رسلوخ اهلل 

« :(44)«ارفع صوتة لا استطعلم دس  اهلل  ن يوسع ىلية. 

                                                           
 . 1باب سعة انن خ ح 828ص 6ال ايف: ج (35)
 .6826ح 1ب 311ص 8عة: جدسا   الشي (32)
 .216باب التنثة ح 182ص 1اخلصاخ: ج (41)
 .4باب سعة انن خ ح 826ص 6ال ايف: ج (41)
 .6828ح 1ب 311ص 8دسا   الشيعة: ج (42)
 .6باب سعة انن خ ح 826ص 6ال ايف: ج (43)
 .6827ح 1ب 311ص 8دسا   الشيعة: ج (44)
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 توفير فرص العم 
 

الللر ة ىمللنً لناسللباً لللهن دذلللة إمنللا  الرابللع: ىللدة البطالللة في للون ل لل   حللد رجللنً اللان  د
للن سلبل : »يتوفر بالتشجيع ىلى التنك انباحات األصلية دحيا هتا اما ااخ رسوخ اهلل 

م للللن غلللري فلللرق بلللي  ن يسلللتفاد للللن البحلللار  (45)«إىل للللا ا يسلللبقه إليللله لسللللم فنلللو  حلللل بللله
ة نعلللمم ي  للل  للللن ااألالللاك دللللا   لللبهم  د للللن انعلللادن الللالنف  دانللللح دال ربيلللل دغلللري ذلللل

 .(46)انعدن اخلم  اما اررته الردايات دذار  الفقناء يف اتاب اخلم 
دالل لة بالنسللبة إىل الرىللي دال راىللة دغللري ذلللة لللن  تلللف األىمللاخ ال تللرية انباحللةم لللن 
غري فرق بي انستفيد لن انباحات الشرىية رجلنً الان  ة اللر ةم للع حفل  احلجلاب الشلرىي 

شلليم باأل للافة إىل  للردرة ىللدة لنللع الددلللة لللن حيللا ة انباحللاتم دلللنح دىللدة اا للتنط ان
احلريللة يف ل ادلللة األىمللاخم دىللدة ا للرتاطنا ب  لل  األجللا ةم ددفللع الضللريبةم دلللا   للبه امللا خللو 

 انشاخد يف بندنا اليوة.
دخو بلد ذد لليوني دنصفم  نه  لة لا ة لليون  (47)داد ار ت يف تقرير حوخ نيو لندا 

                                                           
 .4باب إحياء انوات ح 451ص 3غوايل الآليل: ج (48)
بلاب الفليء داألنفلاخ دتفسلري اخلملل  دحلددد  دللا جيلب فيلهم دللن ا  ضللر   835ص 1راجلع ال لايف: ج (46)

 152ص 23م دحبللار األنللوار: ج2ب 458ص 2بللاب اخلملل م ددسللا   الشلليعة: ج 32ص 2الفقيلله: ج
 دغريخا. 23ب

ايللولرت   1611رع ىللى بعلد ددلة لستقلة ىضو يف ال ولنولق الربيطاينم تقع يف اري  اماده اجلنوع ال  (47)
إىل اجلنلللوب الشلللراي للللن  سلللرتاليام دتتللل لف للللن ج يلللرتي ر يسللليتيم ،لللا اجل يلللرة الشلللمالية داجل يلللرة اجلنوبيلللة 
دبعللللض اجللللل ر األ للللرىم ل تنللللا الرايللللة األجنلي يللللة دديانتنللللا النصللللرانيةم ثردهتللللا احليوانيللللة: انا للللية داخلللللرا م 

لبطاطللا دالبصلل  دالتبللا دالفاانللة داخلضللرم لنتجاهتللا: الصللو  داللحللوة  اصلليلنا ال راىيللة: القمللح داللل رة دا
دلشتقات األلبان دالبيض داأل شلاب. ثردهتلا انعدنيلة: الل خب دالفضلة دالفحلم احلجلر  داحلديلد دانن نيل  
دالنحللاا دالقصللدير دالبنتللي دال ربيللل دالللنف  دال للا  الطبيعلليم صللناىاهتا: األجبللان داننسللوجات داجللللود 

ورق دتعليب اللحوة دالفاانة داخلضر داننبل  داألح يلة داألالدة ال يميا يلةم صلادراهتا: ال بلدة داجلل  دال
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غنمم دستة ىشر لليوناً لن األبقارم دمثانية لنيي للن ال ل انم خل ا باأل لافة إىل سلا ر  ر ا
  ىمامم ال ترية انتنوىة.
إن يف ح ملللة آخ دادد ينب لللي للمسللللم العااللل   ن ا يلللرى »الللاخ:  ىلللن  ع ىبلللد اهلل 

نب للي للمسلللم ظاىنللاً إا يف ثللنا: لرلللة نعللاام  د تلل دد نعللادم  د للل ة يف غللري ذات  للرة. دي
العاالل   ن ي للون للله: سللاىة يفضللي هبللا إىل ىمللله فيمللا بينلله دبللي اهلل ى دجلل م دسللاىة يناللي 
إ وانللله الللل ين يفاد لللنم ديفاد لللونه يف  للللر آ رتلللهم دسلللاىة خيللللي بلللي نفسللله دلللل اهتا يف غلللري 

 .(48)« رةن فه ا ىون ىلى تلة الساىتي
 .(45)«انإصنح اناخ لن األ »ااخ:  دىن  ع ىبد اهلل 

ي ي  كلراً بيلد م فقللل:  دىن ابن فضاخ ىن دادد بن سرحان ااخ: ر يل  با ىبد اهلل
يلللا داددم إنللله ا »جعللللل فلللداك للللو  للللرت بعلللض دللللدك  د بعلللض لواليلللة في فيلللةم فقلللاخ: 

يصلللللح انللللرء انسلللللم إا ثنثللللة: التفقلللله يف الللللدينم دالصللللرب ىلللللى النا بللللةم دحسللللن التقللللدير يف 
 .(50)«انعيشة

إذا  راد اهلل ى دجللللل  ب خللللل  بيلللللل  لللللرياً ر انلللللم الرفلللللل يف »الللللاخ:   ع ىبلللللد اهلل دىلللللن 
 .(52)«انعيشة

للن  حيلا  ر لاً لواتلاً فنلي : »ااا: ااخ رسوخ اهلل  دىن  ع جعفر د ع ىبد اهلل 
 .(51)«له

                                                                                                                                                                      

ة مث  ارخللا 1642دالصللو  داجللللود دالللورق دالبلليض داأل شللابم ااتشللفنا انللنح امولنللد  تسللمان ىللاة 
ةم 1541يطانية ىلينا ىاة ةم  ىلنل السيادة الرب 1762اننح األجنلي   ال ابنت اوخ دراد سواحلنا ىاة 

ةم  ا للل احلللربي العللانيتي األدىل دالتانيللة إىل جانللب احللفللاءم 1217 صللبحل ددلينيونللا بريطانيللا ىللاة 
ايللللللللللللللولرتاً لربعلللللللللللللاًم سللللللللللللل ا ا   676م265دحلللللللللللللدهتا النقديلللللللللللللة: اللللللللللللللددار النيو يلنلللللللللللللد م لسلللللللللللللاحتنا 

 نسمةم ىاصمتنا: دلين تون.111م211م3
 .1ح اناخ دتقدير انعيشة حباب إصن 57ص 8ال ايف: ج (45)
 .3617باب انعايو دان اسب دالفوا د دالصناىات ح 166ص 3لن ا  ضر  الفقيه: ج (42)
 .21226ح 22ب 68ص 17دسا   الشيعة: ج (81)
 .8باب إصنح اناخ دتقدير انعيشة ح 55ص 8ال ايف: ج (81)
 .22ح 11ب 182ص 7هت يب األح اة: ج (82)
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 ىليلاً  دصلى رسلوخ اهلل »يقلوخ:  دىن ىلي األ رق الاخ: اعلل  بلا ىبلد اهلل 
 .(52)«: يا ىلي ا يظلم الفنحون حبضرتةىند دفاته. فقاخ

                                                           
 .24182ح 21ب 63-62ص 12دسا   الشيعة: ج (83)
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 األخالق وارذاب اإلسالمية
 

اخلال : ااختماة باآلداب األسنليةم دخ ا خيتلف ىن األ لنق بلانعىن األ لصم ىللى 
دغريخلام دذارنلا  يف   (56)د)انسلتدرك( (55)د)الوسلا  ( (54)لا ذالر  فقناؤنلا يف لتل  )البحلار(

 .(58)اب )انستحبات دان ردخات(دات (57)اتاب )اآلداب دالسنن(
إنلللا لنحلللب للللن الللان ىلللاانً فنملللاًم فقينلللاً حليملللاًم للللدارياً »الللاخ:  ىلللن  ع ىبلللد اهلل 

صبوراًم صددااً دفياًم إن اهلل ى دج   ص األنبياء   لارة األ لنقم فملن اانلل فيله فليحملد 
اللللاخ: الللللل: «. اهلل ىلللللى ذلللللةم دلللللن مل ت للللن فيلللله فليتضللللرع إىل اهلل ى دجلللل  دليسلللل له إياخللللا

خن الورع دالقناىةم دالصرب دالش رم داحللم داحلياءم دالسلصاء »جعلل فداك دلا خن؟. ااخ: 
 .(55)«دالشجاىةم دال رية دالربم دصدق احلديق د داء األلانة

إن اهلل ىلللل  دجلللل  ارتضللللى ل للللم األسللللنة دينللللاًم ف حسللللنوا »اللللاخ:  دىللللن  ع ىبللللد اهلل 
 .(60)«صحبته بالسصاء دحسن اخللل

األ للان  ربعللة  راللان: : »اللاخ: الاخ  لللري انللؤلني ىلن السلل وينم ىللن  ع ىبللد اهلل د 
 .(62)«الر ا بقضاء اهللم دالتوا  ىلى اهللم دتفويض األلر إىل اهللم دالتسليم أللر اهلل

                                                           
 .62د 65د 67د 66راجع حبار األنوار: ج (84)
 .6ب 125ص 18راجع دسا   الشيعة: ج (88)
 .6ب 157ص 11راجع لستدرك الوسا  : ج (86)
 .27د 26د 28د 24راجع لوسوىة الفقه: ج (87)
خللات الشللرىية  طلوط يقللع يف ثنثللة جملللدات لللن  للمن )لوسلوىة الفقلله( تنللادخ ااحتلله انسللتحبات دان رد  (85)

 لع بيان  دلتنام دخو اآلن يف حاخ األىداد للطبع ىند لؤسسة اجملت  للتحقيل دالنشر بريدت   لبنان.
 .3باب ان ارة ح 86ص 2ال ايف: ج (82)
 .21262ح 6ب 125ص 18دسا   الشيعة: ج (61)
 .17ح 112ب 333ص 62حبار األنوار: ج (61)
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 المجتمع وحسن الخلق 
 

أحسـن  اذفـع بـالتي هـيالسادا:  ن ي ون انننلاج العلاة يف اجملتملع للا االله سلبحانه: 
وما يلقاها إل الذين صـبروا ومـا يلقاهـا  فإذا الذا بينل وبينه ىداوة كأنه ولي حميم 

إل ذو حــع ىمــيم
م فللهن اجملتمللع باأل للافة إىل احتياجلله إىل لللا سللبل ذاللر  دلللا سللي   (61)

 تلللللللاج  يضلللللللاً إىل حسلللللللن اخللللللللللم بلللللللانعىن األىلللللللم لأل لللللللنقم  لللللللا جلللللللاء ذالللللللر  يف )جلللللللالع 
 ..(62)السعادات(

 ..(64) عراج السعادة(د)ل
 ..(65)د)البحار(

                                                           
 .38-34سورة فصلل:  (62)
خلل(  حلد  ىللنة 1212ل  1125للشليخ اجلليل  انلوىل  ملد لنلد  بلن  ع ذر النرااللي ) جلالع السلعادات: (63)

اجملتندين يف القرني التلاين ىشلر دالتاللق ىشلر للن امجلرة. ذالردا بل ن السلبب الل   حلدا بالشليخ لتل ليف 
 خ ا ال تاب خو ط يان التصو  لن جنةم دط يان التف ة األ ناي ىند العالة لن جنلة   لرىم فل راد

  ن ير د الناا إىل ااىتداخ يف السلوك األ ناي انستقى لن لنابعه الشرىية.
خللل اانللل ىنللد الشلليخ )آغللا بلل ر ( 1215لللن نسللخ ال تللاب اخلطيللة: نسللصة  طوطللة داللد نسللصل سللنة 
 صاحب ال ريعة. دنسصة  طوطة يف ل تبة سپه ساار بطنران.

ق م للحلللاج انلللوىل  محلللد بلللن انلللوىل لنلللد  بلللن  ع ذر لعلللراج السلللعادة: بالل لللة الفارسللليةم يف ىللللم األ لللن (64)
خللل(. دخللو للل  وذ لللن اتللاب دالللد  )جللالع السللعادات( دلرتللب ىلللى 1248 – 1158ال ا للاين النرااللي )

ترتيبهم ب  خو ترمجة له. طبع بهيران ل رراًم دتوجد لنه نسصاً  طية لتعددة يف إيران دالعلراق لننلا: نسلصة 
خلم دنسصة ىند ىبد احلميد 1235داتابتنا  218الة يف النجف األ ر  رام الع ل تبة  لري انؤلني 

خلل دالد نقللل إىل ل تبلة اليلة األميلات يف لشلند انقدسلةم دنسلصة 1268داتابتنا يف  616انولو  رام 
خللل. داللد اللاة با تصللار  ارللدا 1287داتابتنللا  686يف ل تبللة آيللة اهلل ال لباي للاين يف اللم انقدسللة راللم 

حتل ىنوان )انقالات العلية(. اما ترمجه إىل الل ة األرددية انري  مود ىللي  الشيخ ىباا القمي اجللي 
 انتصلص )ا ل( امند  حتل ىنوان )ىردج السعادة يف ترمجة لعراج السعادة( دطبع يف حيدر آباد امند.

بللاار تقللي بللن لقصللود ىلللي  يقللع ال تللاب يف لا للة دىشللر جملللدات دخللو لللن تلل ليف العنلللة اجمللسللي  مللد (68)
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 ..(66) د)الوسا  (
                                                                                                                                                                      

لوسللوىة اللربى يف احلللديق حتللو  مجيللع البحللوا األسللنلية (.  خ1111انتللوع ىللاة ) )رمحه اهلل(األصللفناين
يف التفسللري دالتللاريخ دالفقلله دال للنة دغللري ذلللةم حيللق  تللو  بللي دفّتيلله ردايللات اتللب احلللديق يف تنظلليم 

تفسلللري د لللرح األحاديلللق ىللللى لصلللادر لنّسلللل دتبويلللب لت الللل  تقريبلللاً. دالللد اىتملللد العنللللة اجمللسلللي يف 
لتنوىللة يف الل للة دالفقلله دالتفسللري دال للنة دالتللاريخ داأل للنق دغريخللا. امللا ا تللار النسللخ انعتللربة لللن خلل   
انصللادر ل تابللة لو للوىات خلل ا ال تللاب حيللق تللوافرت للله إل انللات  للصمة يف ذلللة. ديف اجلملللة فللهن  

ل تلب انعتلربة يف نظلم د تنسليل  اّصلي. ينقسلم اتلاب اتاب )حبار األنوار( يعترب ل تبة جالعة  ّمل ا
)حبللار األنللوار( إىل اتللب لتعللددة ا للتص الل  اتللاب لننللا يف لو للوع لعللي. دالل  اتللاب ينقسللم  يضللاً إىل 
 بواب ىالة د ّم ال  بلاب ىلاة  بوابلاً ج  يلة. دالد  لمل بعلض األبلواب اجل  يلة ىلدة فصلوخ. دالد  دجلد 

(م لللرة لتلل : )اتللاب السللماء د العللامل( د )تللاريخ األنبيللاء داأل مللة العنلللة بعللض األبللواب دال تللب ألدخ
لصلللدراً للللن لصلللادر ال تلللاب. بلللد  العنللللة  378دالللد ذالللر العنللللة يف الفصللل  األدخ للللن لقدلتللله  الللاء 

جملداً. دنلا صلار اجملللد  28خل. دمت تنظيمه يف 1113خل داستمر حىت سنة  1171ب تابة البحار لن  سنة 
جملداً. دااللل )دار ال تلب األسلنلية(  26ما اّسم إىل جملدين ف صبح ىدد اجمللدات اخلال  ىشر  ص

 فنارا ال تاب. 84د 88د 86جملداتم دكت  األج اء  111بطبع خ   اجمللدات السل دالعشرين يف 
ن  ملد دسا   الشيعة: يقع يف ثنثي جملداً دخو لن ت ليف الشيخ احلر العاللي  مد بن احلسن بن ىلي ب (66)

يف األح اة الشرىية يف مجيع  .  و  ردايات  خ  بيل العصمة دالطنارة)رمحه اهلل(بن احلسي العاللي 
 بلواب الفقله. دالد اىتملد الشليخ احللر العلاللي يف خل ا ال تلاب ل باأل لافة إىل ال تلب األربعلة ل ىللى  اتلر 

لللن  فضلل  اجلوالللع الردا يللة ىنللد اتابللاً لللن ال تللب الردا يللة انعتللربة ىنللد الشلليعة. ديعللد اتابلله خلل ا   151لللن 
 الشيعة.

 للللف ردايلللة حلللوخ األح لللاة الشلللرىيةم الواجبلللاتم اررللللاتم انسلللتحبات  36فنلللو  لللو  للللا يقلللرب للللن 
داآلداب. داد حظي خ ا ال تاب لن   لن ت ليفه بعناية داختماة ىلماء الشيعة دفقنا نم. ديعترب يف  لاننا 

اة الشللرىية دااجتنللاد يف احلللو ات العلميللة الشلليعيةم ديف مجيللع خلل ا لللن األراللان األصلللية اسللتنباط األح لل
 دردا البحق اخلارج يف الفقه حيق يستند ىليه يف نق  الردايات.

داد رتب الشيخ احلر العاللي ردايات خ ا ال تاب حبسب ترتيب انسا   الشرىية يف ال تب الفقنيلةم للن  
قلة. دالد سلعى لتصصليص بلاب لسلتق  ل ل  اتاب الطنلارة حلىت اتلاب اللديات ىللى  ل    بلواب لسلت

لسلل لة  للرىيةم دخلل ا جعلل  احلصللوخ ىلللى الردايللات سللنًن جللداً حبيللق   للن للمراجللع  ن يعتللر ىلللى الردايللة 
انطلوبلللة ب للل  يسلللر. د اد يف  بلللواب ال تلللاب  لللا تسلللاىد  انسلللا   انودىلللة يف األ بلللار للللع ترتيلللب لللل نوا 

 دنضد لرغوب.
ن ىملر  يف اتابلة خل ا ال تلابم دخلي  دللة ابلرية يف طريلل حفل  ردايلات داد ب خ الشيخ ىشرين ىالاً لل

. داسلتطاع الشليخ احللر العلاللي  ديلد النظلر يف خل ا ال تلاب للرتي د اواخ  خ  بيل العصمة دالطنارة 
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 ..(67) د)انستدرك(
                                                                                                                                                                      

 داتابته بتماله دانردر ىلى لا فيه. 
ريعة. دتعليقللة ىلللى دسللا   ل حتريللر دسللا   الشلليعة دحتبللري لسللا   الشلل 2د  1 للردح دتعليقللات ال تللاب: 

ل  للرح دسللا   الشلليعة للشلليخ  مللد بللن الشلليخ  3الشلليعة. دان،للا للشلليخ احلللر العللاللي لؤلللف الوسللا  . 
ل  للرح  4ىلللي بللن الشلليخ ىبللد النلليب بللن  مللد بللن سللليمان بللن انقللاع انعاصللر للشلليخ يوسللف البحللراين. 

ل جممع األح اة للشيخ  8ند يف فتنة األفاغنة. دسا   الشيعة للحاج انوىل  مد ر ا الق ديين ال   استش
ل  رح دسا   الشيعة للسيد  ع  6 مد بن سليمان انقاع البحراين انعاصر للشيخ ىبد اهلل السماخيجي. 

ل األ لارات داللدا   إىل للا تقلدة  د  7 مد حسن بن العنلة خاد  آخ صدر الدين لوسى طلاب ثلرا . 
ل  رح دسا   الشليعة آليلة اهلل  5عنلة صاحب اجلواخر الشيخ ىبد الصاحب. ت  ر يف الوسا  م حلفيد ال

السيد  ع القاسم اخلو ي. ديتصدى خ ا ال تاب لبيان انطالب اليت   ن اسلتفادهتا للن الردايلات دالليت مل 
تدرك ل لسل 2يشر إلينا صاحب الوسا   إ افة إىل الردايات األ رى اليت مل ي ارخا الشليخ احللر العلاللي. 

الوسللا   للعنلللة ارللدا النللور . داللد تصللدى فيلله للل ار الردايللات اللليت مل يلل ت هبللا الشلليخ احلللر العللاللي 
دحبسللب ترتيللب دسللا   الشلليعةم دبالتوجلله إىل لقللدار خلل   الردايللات فللهن حجللم الوسللا   يصللبح  للعف لللا 

 ىليه اآلن.
ديق دالرجللاخ لتلل  لشلليصة الشلليخ  اكللة ال تللاب: ذاللر الشلليخ يف  ايللة ال تللاب  لللوراً لنمللة يف ىلللم احللل

الصلللددقم دالشللليخ الطوسللليم دالشللليخ ال ليلللينم دلصلللادر ال تلللابم دسلللند انؤللللف إلينلللام دصلللحة داىتبلللار 
لصادر ال تابم د صحاب األمجاعم دارا ن اخلربم دصحة  حاديق ال تابم داجللواب ىللى ااىرتا لاتم 

ا  درد الشلليخ  يضللاً اتابللاً رجاليللاً  تصللراً داألحاديللق انضللمرةم د حللواخ الرجللاخ داصللطنحات ال تللاب. املل
 للشيخ انفيد. داد ااة بتوثيل ال تري لن الرداة لعتمداً ىلى انصادر الرجالية انعتربة.

فنللرا ال تللاب: اتللب الشلليخ احلللر العللاللي فنرسللاً ل تللاب الوسللا   حتللل ىنللوان )لللن ا ضللر  األلللاة(. 
م دحيق إن اتاب الوسا   ذالر مجيلع انسلا   الفقنيلة يف د و  خ ا الفنرا مجيع ىنادين  بواب ال تاب

 بواب لستقلة فلهن خل ا الفنلرا  صلبح حبلد ذاتله دا لرة غنيلة للمعلار  دجالعلة للمباحلق الفقنيلة د تصلراً 
ل تاب الوسا  م ب   صبح ل اما ذار انؤلف نفسه ل اتاباً فقنيا  و  مجيع الفتادى اننصوصة اليت دردت 

 فينا رداية.
صة ال تاب: ااة الشليخ احللر العلاللي بتلصليص اتلاب الوسلا   حتلل ىنلوان )خدايلة األللة إىل  ح لاة  ن

األ ملللة( مث خللللص خللل ا  يضلللاً حتلللل ىنلللوان )بدايلللة امدايلللة(. دالللد انتنلللى يف اتلللاب البدايلللة إىل  ن داجبلللات 
  رلاً. 1445داجباً د رلاته  1838األسنة 

نيلة ىشللر جملللداً دخللو للن تلل ليف ارللدا النللور  انلري ا حسللي بللن  مللد لسلتدرك دسللا   الشلليعةم يقللع يف مثا (67)
 لللو  ردايلللات (. دخلللو  خ1321انتلللوع ىلللاة ) )رمحللله اهلل(تقلللي بلللن ىللللي  ملللد بلللن التقلللي النلللور  النجفلللي 

يف انسللا   داألح للاة الشللرىية. داتللب خلل ا ال تللاب اسللتدراااً ىلللى )دسللا    د حاديللق األ مللة األطنللار
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 دغريخا لن ال تب داألبواب انعنية هب ا الش نت
 .(68) داد ذارناخا يف )الفضيلة األسنلية(

                                                                                                                                                                      

 لي. دالد الاة ارلدا النلور   دللة ابلرية يف حفل  آثلار دردايلات  خل  البيللالشيعة( للشليخ احللر العلال
  لف رداية مل ت ار يف )دسا   الشيعة(. 23حيق مجع  اتر لن 

اتب اردا النور  اتاب انستدرك بنف   سلوب اتاب الوسا  . فقد جع  ترتيب  بواب ال تاب لتل  
ى انراجلللع احلصلللوخ ىللللى الردايلللات انطلوبلللة بسلللنولةم ترتيلللب  بلللواب الوسلللا   دبلللنف  العنلللادين ليسلللن  ىلللل

دىنلللدلا خيلللالف صلللاحب الوسلللا   يف العنلللوان فهنللله  يضلللاً  لللادخ التنسللليل بلللي العنلللواني حلللىت يبلللدد داللل ن 
ال تللابي نؤلللف داحللد. امللا ىللرب ىللن صللاحب الوسللا   يف خلل ا ال تللاب بالشلليخم داللى اتللاب الوسللا   

 باألص .
خلللم يف لدينللة سللالراء جبللوار احلللرة الشللريف  1228نسللتدرك يف حللددد سللنة  للرع ارللدا النللور  ب تابللة ا

خللل    بعللد دفللاة 1313حيللق اللان يف  دلللة  سللتاذ  انللري ا الشللريا  . ديف سللنة  لاللللالي العسلل ريي
خللل.  مت القسللم التللاين دخللو 1312انلري ا الشللريا   بسللنة داحللدةم  مت القسللم األصلللي لللن ال تللاب. ديف سللنة 

 ىالاً لن ىمر  الشريف يف مجع خ ا ال تاب. 21النجف األ ر . دب خ اردا النور   اخلاكة يف
سلللر (  اكلللة ل تابللله تعلللرض فينلللا إىل ال تلللري للللن انطاللللب    اكلللة انسلللتدرك: اتلللب ارلللدا النلللور  )الللدا

يقللات الرجاليللة الرجاليلة العاليللةم دانباحللق العويصللة انرتبطللة بعلللم احلللديق لللع العنايللة الفا قللة يف دراسللة التوث
العالةم دا لتن  انشلارب دانسلارب فينلا. ىلملاً ب نله رال  يف خل   الفوا لد ىللى لنااشلة انبلاين العلميلة يف 

 التوثيقات الرجالية العالة.
  عا  حجم  اكلة دسلا   الشليعةم دخلي  ىملل حبتلاً لننلام بل  خلي  6دحجم  اكة انستدرك تص  إىل 

 ب ىلم احلديق دالرجاخ.ناظرة إلينا دإىل ال تري لن ات
خ ا ال تاب يف لدينة   )رمحه اهلل(داد اتب األلاة الشريا    17×24صفحة  811)الفضيلة األسنلية(:  (65)

اربنء انقدسة بتوصية لن دالد  انعظم آية اهلل العظمى السيد لري ا لند  الشريا   )ادا سلر (. دطبلع 
االل لؤسسة الوفاء يف بلريدت بطبعله يف جمللد  م مث14×21يف  ربعة  ج اء لستقلة يف العراق دإيران اياا

 اخلريية يف ال ويل. داحدم د ىادت طبعه جلنة  خ  البيل 
داللد تنللادخ ااحتلله يف اجللل ء األدخ انوا لليع التاليللة: الللردح دالبللدنم الفضلليلة دالرذيلللةم العلللم داجلنلل م انعلللم 

جلل  دهتللورم الرجللاءم اللرب الللنف  دصلل رخام  دانللتعلمم الشللة داليقلليم اخلللواطر داألف للارم ان للر داخلديعللةم
ال ريةم األناء دالعجلةم حسن الظلنم احلللم دال ضلبم اظلم ال لي م اانتقلاة دالعفلوم رفلل دىنلفم انلداراةم 
حسن اخلللم العدادة دفردىنام العجبم الت رب دالتوا عم ترفيع النف م األنصلا م الرمحلةم العفلة دالشلرةم 

 الدنيام اناخم ال خدم د...
ديف اجل ء التاين انوا يع التالية: ال ىن دالفقرم السؤاخم القناىة داحللرصم ااسلت ناء دالطملعم  ل  دسلصاءم 
األيتلللارم التلللردةم ال الللاةم ت ايلللة البلللدنم اخلمللل م األنفلللاق ىللللى العيلللاخم الصلللدااتم املللدايام الضللليافةم حلللل 
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 .(65)د)األ نق األسنلية(
 .(70)دغري،ا 

بللن السللوداءم   نلله ر ى لللن اللاخ أل يلله انسلللم: يللا يف احلللديق انللرد  ىللن رسللوخ اهلل 
 .(72)« نة الرؤ فية جاخلية: »فقاخ 

إن  امللل  انلللؤلني إ انلللاً  حسلللننم »الللاخ:  دىلللن  ملللد بلللن لسللللمم ىلللن  ع جعفلللر 
 .(71)« لقاً 

الاخ: اللاخ  دىلن ىبلد اهلل بللن سلنانم ىللن رجل  للن  خلل  اندينلة ىللن ىللي بلن احلسللي 

                                                                                                                                                                      

لانلةم اللسلانم احلسلدم نصليحة انسللمم احلصادم القرضم طللب احللراةم التلورع ىلن احللراةم اااتسلابم األ
 ااحتقارم العدخم سردر انؤلنم اضاء احلوا ج.

ديف اجلللل ء التاللللق انوا للليع التاليلللة: تلللرك األىانلللةم األللللر بلللانعرد م التلللللف دالتباىلللدم صللللة اللللرحمم  للللة 
انلدحم ال ل بم  د بوكم حقوق اجلارم العيلوبم النملاةم األصلنحم الشلماتةم اجملادللةم الظرافلةم ااغتيلابم

 الصدقم بي ال نة دالصملم اجلا .
ديف اجل ء الرابع انوا ليع التاليلة: اخلملوخم خل  حتلب  ن كلدحم األ لنصم النفلاقم ال لردرم األلل م احليلاءم 

 العصيانم الراابةم النيةم حب اهلل داحلب هللم الع لةم الر ام التوا م الش رم الصرب. 
داد ف رت ذات لرة إن اان للوال لتسع » اخلاكة لا خ ا نصه: يف )رمحه اهلل(داد اتب األلاة الشريا   

دللتوفيل سعةم ل ان باألل ان إ لاء  جل اء ال تلاب إىل اخلمسليم نلا للفضليلة للن ىلرض ىلريضم املا ا 
 «.خيفى نن راجع )الوسا  ( د)انستدرك( د)البحار( د)جالع السعادات( د)ل ارة األ نق( دغريخا

نلية(: لن ت ليفات ااحة األلاة الشريا   ) ىللى اهلل لقالله( يف الربنء انقدسلة. ديقلع يف )األ نق األس (62)
م داد تنادخ ااحته فيه انوا يع التالية: طنارة العيم طنارة اللسانم طنارة 14×21صفحة اياا  172

م األالللاربم حلللب القللللبم انسلللواكم   لللنق الفلللردم ال سللل م العللللمم العا للللةم بلللي الواللللد ددللللد م الللل دجي
األنسللانم اجلللارم الصللديلم الصللدقم  لللف الوىللدم النفللاقم العللدخ داألنصللا م ال يبللةم النميمللةم انشللورةم 

خللل م ديف إيللران ىللدة لللراتم امللا ترمجلله إىل  1372التوا للعم د..م طبللع ال تللاب يف النجللف األ للر  ىللاة 
 بع لراراًم الل ة الفارسية الشيخ ىلي ال اظمي حتل ىنوان )  نق إسنلي(م دط

انظللر اتللاب )األ للنص دانقالللات العاليللة(م )األ للنق انتاليللة(م )اارتبللاط بللاهلل دجنللاد الللنف (م )التقللوى  (71)
داأل للنق(م )هتلل يب الللنف (م )تقريللرات حبللق األ للنق(م )ال خللد(م ) اسللبة الللنف  د  مللة الضللمري(م 

 . اح  )لن ل ارة األ نق( دغريخا لن لؤلفات األلاة الشريا   الر 
 .11358ح 131ب 112ص 2راجع لستدرك الوسا  : ج (71)
 .1باب حسن اخللل ح 22ص 2ال ايف: ج (72)
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 .(72)«حسن اخللللا يو ع يف لي ان الره يوة القيالة  فض  لن : »رسوخ اهلل 
لللا يقللدة انللؤلن ىلللى اهلل ى دجلل  : »دىللن ىنبسللة العابللد اللاخ: اللاخ يل  بللو ىبللد اهلل 

 .(74)«بعم  بعد الفرا ض  حب إىل اهلل تعاىل لن  ن يسع الناا  لقه
الللرب دحسللن اخللللل يعمللران الللديار »اللاخ:  دىللن ىبللد اهلل بللن سللنانم ىللن  ع ىبللد اهلل 

 .(75)«دي يدان يف األىمار

                                                           
 .18216ح 114ب 181ص 12دسا   الشيعة: ج (73)
 .4ح 12ب 378ص 65حبار األنوار: ج (74)
 .5باب حسن اخللل ح 111ص 12ال ايف: ج (78)
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 منهج الالىنف
 

د خ  بيتله  السابع: التمسة بالنىنف امننج يف مجيع األلورم اما فعله رسوخ اهلل 
الطللاخردن )صللللوات اهلل ىللللينم  مجعلللي( دخنلللاك ردايلللات دردت بلفللل  )ا ىنلللف( ذارناخلللا يف  

 .(76)اتبنا انعنّية بش نه
بعـــوا خطـــوات يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا اذخلـــوا فـــي الســـلم كافـــة ول تتالللاخ سلللبحانه: 

الشيطان
 ف   ىدة د وخ يف السلم خو إتباع خلطوات الشيطان. (77)

دالنىنللف جللارا يف القللوخ ديف الفعلل م دخلل ا لللن  خللم األلللور اللليت حتتللاج إىل الرتبيللةم دإا 
وكتبنا ىلـيهم ف ترياً لا جينح األنسان للعنف يف اباخ العنفم دا ينايف ذلة اوله سبحانه: 

فس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذنفيها أن النفس بالن
إىل آ ر اآليةن  (78)

ألن ال لنة يف إ للاض انسلللمي حباجلة إىل لللننج النىنللف.  للا لللو  ضللوا دصلارت مللم ددلللة 
لسلللتقلةم ف للل  اللللرها دللللا  لللاء للللن العفلللو  د التصلللاحل  د انقابللللة بانتللل م املللا الللاخ سلللبحانه: 

بمي  ما اىتدى ىليكم فمن اىتدى ىليكم فاىتدوا ىليه
(75). 

إن اهلل ى دجللل  رفيلللل  لللب الرفللللم ديعطلللي ىللللى »الللاخ:  ىلللن جلللابرم ىلللن  ع جعفلللر 
 .(80)«الرفل لا ا يعطي ىلى العنف

 .(82)«ء افًنم داف  األ ان الرفل إن ل    ي»ااخ:  دىن  ع جعفر 

                                                           
سللوك( لسلماحة األللاة الراحل  ) ىللى اهلل لقالله( راجع اتاب )النىنلف يف األسلنة( د)النىنلف للننج د  (76)

 النا ر: لؤسسة اجملت  للتحقيل دالنشرم بريدت لبنان.
 .215سورة البقرة:  (77)
 .48سورة انا دة:  (75)
 .124سورة البقرة:  (72)
 .8باب الرفل ح 112ص 2ال ايف: ج (51)
 .21472ح 27ب 262ص 18دسا   الشيعة: ج (51)
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 .(81)«لن اسم له الرفلم اسم له األ ان: »دااخ  بو جعفر 
: الللاخ: الللاخ رسلللوخ اهلل  ن لسللللم الللاخ: د للللل ىللللى  ع ىبلللد اهلل دىلللن لعلللاذ بللل

 .(82)«الرفل  ن داخلرق  ؤة»

                                                           
 .21ح 42ب 86ص 72حبار األنوار: ج (52)
 .13167ح 27ب 223ص 11لستدرك الوسا  : ج (53)
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 حسن العفو
فاىفوا واصفحواالتالن: حسن العفوم ااخ سبحانه دتعاىل يف القرآن احل يم: 

(84). 
ل دخللو لللن  اللرب النللاجحي يف احليللاة دإىل يولنللا خلل ام  داللد رد  ىللن ىيسللى انسلليح 

دإن لطللم »نثللة لليللارات لللن انسلليحيي دانسلللمي الل ين يعتقللددن بنبوتلله ل  نلله اللاخ: فننلاك ث
م إىل «إذا   ل   حلد ىباءتلة فقلدة لله ابلاءك»دالاخ:  (85)« حد  لدك األ لن ف ىطله األيسلر

 غري ذلة لن الردايات ال ترية يف خ ا الباب.
وليعفوا وليصفحواااخ تعاىل يف آية   رى: 

(86). 
ىن األغماض ىن الل نبم دالصلفح ىبلارة ىلن ىلدة لواجنتله بوجله ل فنلر دالعفو ىبارة 

 ب  يصفح ىنه.
 ..(87)ااخ الشيخ

                                                           
 .112سورة البقرة:  (54)
 يف الصدق داا ت اخ ىن ىيوب الناا دالنني ىن ال يبة. 12  3ب 174لش اة األنوار: ص (58)
 .22سورة النور:  (56)
ا  راسلان يف  لنر الشيخ  بو جعفر  مد بن احلسن بن ىلي الطوسيم انعرد  بشيخ الطا فةم دلد بطلو  (57)

خلل بعلد دفلاة الشليخ الصلددق بل ربع سلنيم درا  دًا يف للدارا  راسلان مث خلاجر إىل  358رلضان سنة 
سلنة دبقلي يف العلراق  23خل بعد دفلاة السليد الشلريف الر لي بسلنتي دالان ىملر  آنل اك  415ب داد سنة 

ك  ليصه احلسلي بلن ىبيلد اهلل ابلن إىل آ ر ىملر . ا ة الشليخ انفيلد دتتلمل  ىليله مخل  سلنواتماما  در 
خجرية. دتتلم  ىللى  ع احلسلي ىللي بلن  محلد بلن  ملد بلن  ع جيلد القملي  411ال ضا ر  انتوع ىاة 

خل التحل الشليخ انفيلد بلالرفيل األىللىم دانتقللل  ىاللة الطا فلة  413ال   يرد  ىنه النجا يم ديف ىاة 
حتلللل لوا لللهم داخلللتم السللليد بللله غايلللة ااختملللاةم دبلللالا يف  إىل السللليد الشلللريف انرتضلللىم فانضلللوى الطوسلللي

إجنله دتقدير  دالرتحيب بلهم دالان يلدر ىليله للن انعلاا يف ال   لنر اثلين ىشلر دينلارام فللم ي لد لي يلب 
يولا داحدا ىن درسه داستمرت احلاخ سنون لتمادية حىت ا تار اهلل للسيد انرتضى اللقاء به خلمل  بقلي 

خللل خجللم  447خلللم فبقللي الشلليخ بعللد  بب للداد اثللين ىشللر ىالللاً. يف سللنة  436سللنة  لللن  للنر ربيللع األدخ
السنجقة األتراك ىللى ب لداد د غلار ىبلد انللة اللو ير انتعصلب لط لرخ بيلة يف ذللة الوالل ىللى لنلاطل 

نلا الشيعة دااة بالقت  دالننب اما  نه خجم ىلى دار الشيخ ليقتللهم دنلا مل جيلد  يف دار  فقلد  حلرق للا في
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 : (88)يف التبيان
                                                                                                                                                                      

لللن  ثللاا داتللب. فانتقلل  الشلليخ لللن ب للداد إىل النجللف األ للر  بعللد خلل   احلادثللة انؤسللفة فقللاة بت سللي  
 احلو ة العلمية خناك.

بعد دفاة السيد انرتضى ىلم امدى انتقلل ايادة الشيعة إىل الشيخ الطوسلي. دالان لنل خ الشليخ الطوسلي 
دلقللد اللان يقصللد  ال تللري لللن العلمللاء لللن  للىت  آنلل اك يف  لللة ال للرخ بب للداد للجلل  دلقصللداً للمسلللمي.

 رجاء العامل األسنلي لينتفعوا لنه ديفتصردا بالتتلم  ىليه ديننلوا لن العلم األمي ال   حبا  اهلل بهم فقلد 
م داد حضر ىند   يضاً ان ات لن 311بلا ىدد تنل ته لن الفقناء داجملتندين دىلماء الشيعة  اتر لن 

 ىلماء  خ  السنة.
ا تنر الشيخ الطوسلي بعلمله ددرىله د خلد  دتقلوا  حبيلق تعلدت  لنرته حلددد العلراق ددصللل إىل  اصلى 
نقللاط الللدنيام ددصلل   للرب  إىل اصللر احلللاام العباسللي ف سللند إليلله ارسللي التللدري  يف ىلللم ال للنة يف لرالل  

نله ا يسلند إا ألفضل  اخلنفة. داان خ ا اننصلب   لي آنل اك ىلن انن للة العاليلة دانقلاة الشلالخ حبيلق إ
ىلماء البند. دخل   ىنللة ىللى  نله مل ي لن يف ذللة ال للان  ىظلم د فضل  للن الشليخ الطوسلي يف ب لداد 

 داألرا ي األسنلية يليل هب ا اننصب.
إن العلماء ىندلا يطلقون لقب )الشليخ( يف الفقله فله م يعنلون بله الشليخ الطوسليم دإذا الالوا )الشليصان( 

 ما الشيخ انفيد دالشيخ الطوسي.فه م يعنون هب
لقللد اانللل  سللرة الشلليخ الطوسللي حللىت ىللدة  جيللاخ لللن العلمللاء دالفقنللاءم فابنلله الشلليخ  بللو ىلللي انلقللب 

 بانفيد التاين فقيه جلي  القدرم اما  ن بنات الشيخ الطوسي  يضاً ان فا نت دفقينات. 
عللللة انشللللنورة د،للللا )هتلللل يب األح للللاة( د لؤلفاتللله:  لللللف الشلللليخ الطوسللللي اتللللابي لللللن اتلللب الشلللليعة األرب

)ااستبصار( دان،ا يف الردايات داألحاديق اليت تتعلل بالفقه داألح اة. املا اتلب يف الفقله اتابلاً االا  
)الننايللة( داتللاب )انبسللوط( اللل   د لل  الفقلله بلله لرحلللة جديللدة داللان يف  لانلله  اللرب اتللاب فقنلليم د لللا  

فقنللاء الشلليعة د خلل  السللنةم دللله اتللب فقنيللة   للرىم امللا  لللف يف  اتللاب )اخلللن ( فقللد ذاللر فيلله آراء
األصوخ داحلديق دالتفسري دال نة دالرجاخ لؤلفات اترية. دلن لؤلفاته األ رى: ىدة األصلوخم الرجلاخم 

 الفنرسلم كنيد األصوخم دالتبيان.
خجريلة ىلن ىملر  461سلنة  دفاته: تويف الشيخ الطوسي ليلة ااثنلي التلاين دالعشلرين للن  لنر  لرة احللراة

يناخ  اخلالسة دالسلبعي ىاللاًم دتلوىل غسلله ددفنله تلميل   الشليخ احلسلن بلن لنلد  السلليقي دالشليخ  بلو 
 مد احلسن بن ىبد الواحد العي  رع دالشيخ  بو احلسن اللؤلؤ م ددفن يف دار  اليت اان يقطننا بوصية 

ر   سلجد الطوسلي بلالقرب للن احللرة الشلريف. لنهم دخي اآلن لن   لنر لسلاجد النجلف األ لر  ديعل
دبوفاتله فقللد العللامل األسللنلي داحللداً للن  ىظللم د  للنر الفقنللاء داللل   ال  نظللري  لللن حيللق الشللمولية اللليت 

 التا  هبام دا اخ الفقناء يستضي ون بنور .
خ آية اهلل حبر العللوة التبيان يف تفسري القرآن لشيخ الطا فة  ع جعفر  مد بن احلسن بن ىلي الطوسيم اا (55)
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)د ص  العايف: التارك للعقوبة ىلى لن  ذنب إليهم دالصفح ىن الشيء  ن جيعله  ن لة لا 
 .(85)لر صفحاً( 

الل  م   دليصللفحوا نب ىللننم فيمللا اارتفللوا لللن اللل دليعفللوا: (50)دذارنللا يف التفسللري
يعطون صفح دجوخنم إىل  دل ةن فهن لن يريد  ن ير  الطر   نله مل يلر للا صلدر لنله  للاخ 

 .(52)دجنه ىنه دجع  صفح دجنه إليه
 

                                                                                                                                                                      

يف فوا للد  الرجاليللة يف دصللفه: )إن اتلللاب التبيللان اجلللالع لعللللوة القللرآن اتللاب جليللل  ابللري ىللد  النظلللري يف 
التفاسريم د ليصنا الطربسلي إللاة التفسلري يف اتبله إليله ي دللف دللن حبلر  ي لرت ( نعلم خلو  دخ تفسلري مجلع 

تلللله يف ديباجتللللهم  دللللله ) احلمللللد هلل اىرتافللللا بتوحيللللد م فيلللله  نللللواع ىلللللوة القللللرآن داللللد   للللار إىل فنللللرا لطويا
دإ نصا لربوبيته م دإارارا جب ي  نعمه( إىل اوله )فهن الل   محللين ىللى الشلردع يف ىمل  خل ا ال تلاب  ين 
مل  جللد يف  صللحابنا لللن ىملل  اتابللا  تللو  ىلللى تفسللري مجيللع القللرآن ديشللتم  ىلللى فنللون لعانيلله( مث ذاللر 

نفسرين يف ت ليف تفاسريخم د  ار إىل جنة اا تنخ فينلا إىل  ن الاخ: )د صللح ا تن  سرية مجع لن ا
لن سلة يف ذلة لسل ا مجين لقتصدا م  مد بن حبر  بو لسلم األصفناينم دىلي بلن ىيسلى الرللاينم 
فللهن اتابينمللا  صلللح لللا صللنف يف خلل ا انعللىنم غللري   مللا  طللاا اخلطللب فيللهم داعللل مجاىللة لللن  صللحابنا 

ون يف اتاب لقتصد يشتم  ىلى مجيع فنون ىلم القلرآنم للن القلراءة دانعلاين داألىلراب دال لنة ىللى يرغب
انتشللابه داجلللواب ىللن لطللاىن انلحللدين فيلله د نللواع انبطلللي اللاجملربة دانشللبنة داجملسللمة دغللريخمم دذاللر لللا 

خ الللديانات دفردىنللام خيللتص  صللحابنا بلله لللن ااسللتداخ  وا للع اتللرية لنلله ىلللى صللحة للل اخبنم يف  صللو 
د نا إن  اء اهلل   رع يف ذلة ىلى دجه األجيا  د ادة  للاة ذللة فصلن يشلتم  ىللى ذالر مجل  ابلد للن 
لعرفتنا( مث ىقلد فصلن بلي فيله  ن جمملوع للا بلي اللدفتي ل اننتشلر يف اآلفلاق انعلرد  للدى ال   حلد  نله  

 الللدفتي  للا غللري الللوحي األمللي دخللو القللرآن اتللاب األسللنة ل دحللي لنلل خ جبميللع آياتلله دسللور  دلللي  بللي
انعجللل  باتفلللاق مجيلللع انسللللمي دبلللن  لللن  بيلللننم يف  للليء للللن ذللللة  بلللدا... طبلللع ال تلللاب يف ىشلللر 

 جملدات. داد ا تصر  الشيخ  مد بن إدري  ديقاخ له  تصر التبيان. 
 .22تفسري سورة النورم اآلية  422ص 7تفسري التبيان: ج (52)
جل ًءم دخلو تفسلري تو ليحي لشلتم  ىللى ليل ات الملا توجلد يف تفاسلري  31لقرآن إىل األذخان(: )تقريب ا (21)

  لرىم فل لل  بسلملة لللن القلرآن تفسللري  لاصم دبللي ال  سللورة دسلورة دجلله اللرب م دالل لة بلي الفقللرات 
ربيع  22ة بتاريخ يف اربنء انقدس) ىلى اهلل درجاته( انصتلفة يف السورة الواحدة. لن ت ليف األلاة الشريا   

 ة.1251خل 1411. طبع يف بريدت لؤسسة الوفاء ىاة  خ1354ل   خ1353األدخ 
 لؤسسة الوفاء بريدت. 1م ط21ل  52ص 15تقريب القرآن إىل األذخان: ج (21)
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 روايات العفو
 ا »يف  طبتلله:  اللاخ: اللاخ رسللوخ اهلل ىللن ىبللد اهلل بللن سللنانم ىللن  ع ىبللد اهلل

فللو ىمللن ظلملةم دتصلل  للن اطعللةم داألحسللان إىل   لربام  للري  ن لل الللدنيا داآل لرة: الع
 .(51)«لن  ساء إليةم دإىطاء لن حرلة
 ا  دل م ىلى  ري   نق الدنيا داآل رة: تص  : »ديف حديق آ ر ىن رسوخ اهلل

 .(52)«لن اطعةم دتعطي لن حرلةم دتعفو ىمن ظلمة
داآل رة: تعفو ثنا لن ل ارة الدنيا : »دىن محران بن  ىي ااخ: ااخ  بو ىبد اهلل 

 .(54)«ىمن ظلمةم دتص  لن اطعةم دحتلم إذا جن  ىلية
إذا الان يلوة القياللة »الاخ: اعتله يقلوخ:  دىن  ع مح ة التمايلم ىن ىلي بن احلسلي

مجللع اهلل تبللارك دتعللاىل األدلللي داآل للرين يف صللعيد داحللدم مث ينللاد  لنللاد:  يللن  خلل  الفضلل ؟ 
نن  لة فيقوللون: دللا الان فضلل م؟ فيقوللون: انلا نصل  ااخ: فيقوة ىنل لن الناا فتلقلاخم ا

لللن اطعنللام دنعطللي لللن حرلنللام دنعفللو ىمللن ظلمنللا ل اللاخ ل: فيقللاخ مللم: صللداتم اد لللوا 
 .(55)«اجلنة

: الللاخ: الللاخ رسلللوخ اهلل دىلللن إااىيللل  بلللن  ع  يلللاد السللل وينم ىلللن  ع ىبلللد اهلل
 .(56)«تعافوا يع ام اهللىلي م بالعفوم فهن العفو ا ي يد العبد إا ى اًم ف»

الندالة ىلى العفو  فض  د يسلر للن النداللة ىللى »ااخ:  دىن محرانم ىن  ع جعفر 
 .(57)«العقوبة

يف حللا   للله يصللرةم فنظللرت إىل غللنة للله  دىللن لعتللب اللاخ: اللان  بللو احلسللن لوسللى 
: جعلللل اللد   لل  اللارًة لللن كللر فرلللى هبللا دراء احلللا  م ف تيتلله د   تلله دذخبللل بلله إليللهم فقلللل

«   للوع؟»الاخ: لبيلة. الاخ: « يلا فلنن»فلداك إين دجلدت خل ا دخل   ال لارة. فقلاخ لل للنة: 
                                                           

 .18223ح 113ب 172ص 12دسا   الشيعة: ج (22)
 .2باب العفو ح 117ص 2ال ايف: ج (23)
 .3ح 23ب 411-322ص 65حبار األنوار: ج (24)
 .18224ح 113ب 173-172ص 12دسا   الشيعة: ج (28)
 .8باب العفو ح 115ص 2ال ايف: ج (26)
 . 6ح 23ب 411ص 65حبار األنوار: ج (27)
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« فلأل   ليء   ل ت خل  ؟»الاخ: ا يلا سليد . الاخ: « فتعلرى؟»ااخ: ا يا سيد . ااخ: 
 .(58)«اذخب فني لة ل دااخ ل:  لوا ىنه»ااخ: ا تنيل ذلة. ااخ: 

للللا التقلللل ف تلللان اللل  إا نصلللر »وخ: يقللل دىلللن ابلللن فضلللاخ الللاخ: اعلللل  بلللا احلسلللن 
 .(55)« ىظمنما ىفواً 

   بالينوديلة الليت الل الشلاة  إن رسلوخ اهلل »الاخ:  دىن  رارةم ىن  ع جعفلر 
فقاخ ما: لا محلة ىلى لا صنعل؟ فقالل: الل: إن اان نبياً مل يضر  دإن اان  للنيب 

 .(200)«ىننا لل اً  رحل الناا لنه. ااخ: فعفا رسوخ اهلل
ثنا ا ي يد اهلل هبن انرء انسلم إا ى اً: الصفح »ااخ:  دىن جابرم ىن  ع جعفر 

 .(202)«ىمن ظلمهم دإىطاء لن حرلهم دالصلة نن اطعه

                                                           
 .7باب العفو ح 115ص 2ال ايف: ج (25)
 .18253ح 112ب 162ص 12دسا   الشيعة: ج (22)
 .62ح 2ب 268ص 16حبار األنوار: ج (111)
 .11اب العفو حب 112-115ص 2ال ايف: ج (111)
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 الحكومة الصالحة
التاسللع:  للردرة السللعي لتشلل ي  احل ولللات الصللاحلةم دىللدة ت ييللد دالتعللادن لللع الط لللاة 

ة يف التيلللار األصلللنحي للللرتب  باحل لللاة دبعضلللنا بلللالفرد دالظلملللةم فلللهن بعلللض األللللور انللل اور 
نفسللهم فللالن ة ل يف الشللل األدخ ل السللعي ألن ي للون احل للم داحلللاام صللاحلاً حسللب لللوا ين 

 األسنة.
مث إن العمل  األسلنلي ل نوىلاً للا ل بيلد األنسلان نفسلهم دإن فلرض احنلرا  النظلاة احللاام 

  د اجملتمع.
م ح ملللان: ح لللم اهللم دح لللم اجلاخليلللة. فملللن   طللل  احل للل: »الللاخ األللللاة الصلللادق 

 .(201)«ح م اهللم ح م حب م اجلاخلية
القضللاة  ربعللة: ثنثللة يف النللار دداحللد يف اجلنللةم رجلل  اضللى »اللاخ:  دىللن  ع ىبللد اهلل 

جبور دخو يعلم فنو يف النارم درج  اضى جبور دخو ا يعلم فنو يف النارم درج  اضى باحلل 
 .(202)«النارم درج  اضى باحلل دخو يعلم فنو يف اجلنةدخو ا يعلم فنو يف 

 م داحل للم ىللن ابللن  ع يعفللورم ىللن  ع ىبللد اهلل دىللن  ع بصللريم ىللن  ع جعفللر 
لللن ح للم يف در،للي ب للري لللا  نلل خ اهلل ى دجلل م  للن للله سللوط  د ىصللاًم فنللو اللافر  للا »اللاا: 

 .»(204) ن خ اهلل ى دج  ىلى  مد 
الظللم ثنثللة: ظللم ي فللر  اهللم دظلللم ا »اللاخ:  ع جعفللردىلن سللعد بلن طريللفم ىلن  

ي فر  اهللم دظلم ا يدىه اهللم ف لا الظلم ال   ا ي فر  اهلل ى دج  فالشرك باهللم د لا الظللم 
اللل   ي فللر  اهلل ى دجلل  فظلللم الرجلل  نفسلله فيمللا بينلله دبللي اهلل ى دجلل م د لللا الظلللم اللل   ا 

 .(205)« العباديدىه اهلل ى دج  فانداينة بي
                                                           

 .1575اتاب آداب القضاة ح  822ص 2دىا م األسنة: ج (112)
 .1باب  صنا  القضاة ح 417ص 7ال ايف: ج (113)
 .33136ح 8ب 31ص 27دسا   الشيعة: ج (114)
 .44اجملل  283األلايل للصددق: ص (118)
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ِإنَّ رَبَّــَل لَِباْلِمْرصــاذِ يف اللوخ اهلل ىلل  دجلل :  دىللن  ع ىبللد اهلل 
: م اللاخ (206)

 .(207)«انطرة ىلى الصراط ا جيو خا ىبد  ظلمة»

                                                           
 .14سورة الفجر:  (116)
 ىقاب لن ظلم. 272ثواب األىماخ: ص (117)
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 الحريات
العا لللر:  ن ي لللون اجلميلللع  حلللراراً يف مجيلللع األللللور باسلللتتناء اررللللات فقللل م دالللد ذالللرت 

 ذلة الردايات.
 لفاً لن احلريات اليت اررهتا الشريعة األسنلية يف اتاب: داد مجعنا  

 ..(208))احلرية األسنلية(
 .. (205)د)احلريات(

 .(220)دغري،ا 
                                                           

: لللللن ت ليفللللات ااحللللة األلللللاة الشللللريا   ) ىلللللى اهلل لقاللللله( يف اللللربنء انقدسللللة ىللللاة )احلريللللة األسللللنلية( (115)
. تنلللادخ ااحتللله فيللله انوا للليع التاليلللة: احلريلللات 14×21صلللفحة ايلللاا  126. يقلللع ال تلللاب يف  خ1351

العاللللةم  لللورى انراجلللعم تعلللدد األحللل ابم احلريلللة انسلللؤدلةم احلريلللة يف ظللل  ال فلللاءةم اللللدي تاتور ا  لللرتة 
داأل مللللة  القللللانونم الللللوىي دالتنظلللليمم  للللرق القللللوانيم حريللللة انعار للللةم  اكللللة يف احتجاجللللات النلللليب 

ةم دالل لة لؤسسللة الوايللة 1252    خ1412. اللاة بطبعلله دار الفلرددا بللريدت لبنللان ىلاة انعصلولي 
اد  در إسللنة( بللريدت لبنللانم امللا طبللع يف اللم انقدسللة بللهيران لللراراً. تللرجم إىل الفارسللية حتللل ىنللوان )آ  

 دطبع اراراً يف إيران.
رلضللان  11)الفقلله: احلريللات(: لللن ت ليفللات ااحللة األلللاة الشللريا   ) ىلللى اهلل لقاللله( يف اللم انقدسللة  (112)

. تنللللادخ 17×  24صللللفحة ايللللاا  325. دخلللو لللللن  للللمن لوسللللوىة الفقللللهم يقلللع ال تللللاب يف  خ 1412
البيللعم حريللة اا للرتاط يف العقللدم حريللة القللرضم حريللة  ااحتلله فيلله انوا لليع التاليللة: حريللة التجللارةم حريللة

الللرخنم حريللة الللدا ن دانفللل م حريللة الضللمانم حريللة احلوالللةم حريللة ال فالللةم حريللة الصلللحم حريللة الشللراةم 
حرية انضاربةم حرية ان ارىةم حرية انساااةم حريلة األيلداعم حريلة ااسلتعارةم حريلة األجلارةم حريلة الوااللةم 

م حرية الصدااتم حريلة السل ىن دالعملرى داللرا  داحللب م حريلة امبلةم حريلة السلبل دالرلايلةم حرية الواف
حريللة الوصلليةم حريللة الن للاحم تعللدد ال دجللاتم حللددد طاىللة ال دجللةم حللددد النظللر داللملل م انتعللةم اننللرم 

رارم حريلة اجلعاللةم حريلة حرية الطنقم حرية اخللعم حرية انباراة دالظنار داألينءم حرية اللعلانم حريلة األال
األ انم حرية الشفعةم حرية إحياء انلواتم حريلة اللقطلةم حريلة الصليد دال باحلةم احلريلات انتفرالةم حقيقلة 
احلريات يف البند غري األسنليةم احلريلات العباديلةم حريلة الطنلارةم احلريلات يف بلاب القضلاءم احلريلات يف 

م االلللل بطبعللله لؤسسلللة الف لللر …احلريلللات يف بلللاب احللللجم دبلللاب الصلللنةم احلريلللات يف بلللاب الصلللوةم 
 . خ1414األسنلي بريدت لبنان ىاة 
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وي ـــع ىـــنهم إصـــرهم واألغـــال  التـــي كانـــ  ىلـــيهماللاخ اهلل سلللبحانه: 
دالللد  (222)

 .(221)ُفّسرت اآلية باحلريّة
يللة لسللتتىن ااررلللات دلللا داحلاصلل : األصلل  يف األسللنة احلريللة يف الل   لليءم دغللري احلر 

   به ذلة.
يقوخ:  اان  لري انؤلني»يقوخ:  ىن ىبد اهلل بن سنان ااخ: اعل  با ىبد اهلل 

إن الناا النم  حرارم إا لن  الر ىللى نفسله بلالرق دخلو للدرك للن ىبلد  د  للةم دللن  لند 
 .(222)«ىليه  اخدان بالرق ص رياً اان  د ابرياً 

                                                                                                                                                                      
انظللر اتللاب )الصللياغة اجلديللدة لعللامل األ للان داحلريللة دالرفللا  دالسللنة( لللن ت ليفللات ااحللة األلللاة الشللريا    (111)

خ ااحتللله فيللله . تنلللاد 17×24صلللفحة ايلللاا  736) ىللللى اهلل لقالللله( يف الللم انقدسلللة. يقلللع ال تلللاب يف 
انوا يع التالية: الفص  األدخ خ  العامل سليم الصياغةم الفارق بي األنسان دسا ر ال ا ناتم الطفل  بلي 
ىقننيلة األب دىاطفيلة األةم فلوارق بلي الرجل  دانلر ةم  ىملاخ ا تنسلجم للع طبيعلة انلر ة. الفصل  التللاين: 

يلدىو إىل  ديلق توجله النلاا حنلو األ لانم الرسلوخ األ انم القلرآن  سلاا احلضلارات األسلنليةم األحا
اااتصللاص لنللهم بللي يوسللف دفرىللون. الفصلل  التالللق: احلريللة يف األسللنةم حللددد احلريللةم احلريللة لألديللان 
األ للرىم المللة التوحيللد رللل  احلريللةم منللوذج للحريللات األسللنلية. الفصلل  الرابللع: السللنةم حللردب الرسللوخ 

  يتلة ا تقل  سللوءم األسلنة يعتللرب احللرب حاللة اسللتتنا يةم القتل  يف لنظللار اانلل دفاىيلةم احلللردب احلد
األسللنة. الفصلل  اخلللال : لللن ىواللل  تقللدة انسلللمي ىنللد ظنللور األسللنةم التطبيللل العملللي للقللرآن ىنللد 

يصلف انتقليم ىن لم ال لافر يف القلرآن  انسلمي األدليم انسلمون اب  األسلنة دبعلد م األللاة ىللي 
 . الفص  السادا: األس  اخلمسةم الددلة األسنليةم األلة األسنليةم األ وة األسنليةم الشريعة ال ر 

يعملل   جللرياً د ارىللاً  األسللنليةم احلريللات األسللنلية. الفصلل  السللابع: لللن دحللي السللرية النبويللةم النلليب 
ة. الفصل  التلالن:  سلباب رللف دتيسري  األلور للنلاام العداللة ااجتماىيلةم العفلو العلا دراىياًم ارله 

انسللللمي يف القلللردن األ لللريةم احنلللرا  احل وللللات الللليت تلللدىي األسلللنةم احليلللاة انرتفلللة للقلللادةم الع للللة ىلللن 
اجلمللاخريم  اربللة العلمللاء. الفصلل  التاسللع: األىللداد للصللياغة اجلديللدةم  للردرة األىللدادم الصللراع بللي جبنللة 

رالةم  دًا: األىلداد النفسليم ثانيلاً: األىلداد البلدينم ثالتلاً: األىلداد احلل دجبنة الباط م ايف ننتصلر يف انع
 التنظيمي. د... طبع ىدة لرات يف إيران دلبنان.

 .187سورة األىرا :  (111)
ةم 1251خل ل 1411ىاة  1ط 61ص 2: جراجع تفسري القرآن إىل األذخان لسماحة األلاة الشريا    (112)

 لؤسسة الوفاء بريدت   لبنان.
 . 3818باب احلرية ح 141ص 3لن ا  ضر  الفقيه: ج (113)
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 .(224)«ت ن ىبد غريك داد جعلة اهلل حرادا »ديف  ج البنغة: 

                                                           
للحسللن بللن ىلللي اتبنلللا إليلله حبا للرين ىنللد انصللرافه للللن  دلللن دصلللية للله  31 للج البنغللةم الرسللا  :  (114)

 صفي.
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 النتخابات الحرة

 
انعلي للن ابل  اهلل  احللاد  ىشلر: جيلب  ن ي لون احل لم ل بالنسلبة إىل غلري انعصلوة 

 .(225)« ن خيتاردا: »تعاىل ل باانتصابات احلرةم اما ااخ  لري انؤلني ىلي 
 دخ ا خو انتعار  اآلن يف البند الد قراطية.

إنا نرى ل دة إجراء اانتصابات يف إدارة ا   يءم حىت يف لعم   د  راة ص رية  د لا د 
وأمـرهم شـورى بيـنهم  به ذلة فهنله يشلمله اولله سلبحانه: 

ن ألن الشلورى إمنلا خلي (226)
 نتيجة اانتصابات  د  ن اانتصابات خي نتيجتنا.

استشللر »يقللوخ:  ىللن ابللن لسلل انم ىللن سللليمان بللن  الللد اللاخ: اعللل  بللا ىبللد اهلل
العاالل  للللن الرجلللاخ اللللورعم فهنللله ا يللل لر إا  للريم دإيلللاك داخللللن  فلللهن  الفلللة اللللورع العااللل م 

 .(227)«لفسدة يف الدين دالدنيا
لشلادرة العاال  : »ااخ: الاخ رسلوخ اهلل  دىن لنصور بن حا ةم ىن  ع ىبد اهلل 

العاال م فهيلاك داخللن  فلهن يف الناصح ر د د ن دتوفيلل للن اهللم فلهذا   لار ىليلة الناصلح 
 .(228)«ذلة العطب

للا  نلع  حلدام إذا درد ىليله للا ا : »دىن انعلى بن  نلي  الاخ: الاخ  بلو ىبلد اهلل 
ل:  للا إنله إذا فعل   اب  له بهم  ن يستشري رجلنً ىلاانً لله ديلن ددرع ل مث الاخ  بلو ىبلد اهلل 

 .(225)«األلور د ارهبا إىل اهللذلةم مل خي له اهلل ب  يرفعه اهللم درلا   ري 

                                                           
 .6312ح 8ب 14ص 6لستدرك الوسا  : ج (118)
 .35سورة الشورى:  (116)
 .24ص 3ب 612ص 2اراسن: ج (117)
 .18828ح 22ب 42ص 12دسا   الشيعة: ج (115)
 .25ح 45ب 112ص 72حبار األنوار: ج (112)
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إن انشلورة ا ت لون إا حبلدددخا األربعلةم »الاخ: الاخ:  دىن احللليب ىلن  ع ىبلد اهلل 
فمللن ىرفنللا حبللدددخا دإا اانللل لضللرهتا ىلللى انستشللري  اتللر لللن لنفعتنللام ف دمللا:  ن ي للون 

ن صلللديقاً لؤا يلللاً. الللل   تشلللادر  ىلللااًن. دالتلللاين:  ن ي لللون حلللراً لتلللديناً. دالتاللللق:  ن ي لللو 
دالرابع:  ن تطلعه ىلى سلركم في لون ىلمله بله اعلملةم مث يسلر ذللة دي تملهم فهنله إذا الان 
ىللاانً انتفعللل  شللورته. دإذا اللان حللراً لتللديناًم  جنللد نفسلله يف النصلليحة. دإذا اللان صللديقاً 

انشلورة  لؤا ياً اتم سرك إذا  طلعته ىليهم فهذا  طلعته ىلى سركم ف ان ىلمه اعلملةم كلل
 .(210)«داملل النصيحة

                                                           
 يف ااستصارة. 4  11ب 312-315ل ارة األ نق: ص (121)
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 مبدأ الستشارة
التاين ىشر:  ن ي ون األللر  لوراً بيلننم يف ال  لراحل  احليلاة ديف مجيلع التجمعلاتم للن 
ر ا احل ولة إىل إدارة اندرسة اابتدا يةم دحىت انعم  دانصنع الص ري دغلري ذللةم فلهن اولله 

وأمرهم شورىسبحانه: 
  يضاًم اما يشم  لا فوق ذلة.يشم  خ   األلور  (212)

وشاورهم في األمر :ااخ تعاىل  اطباً الرسوخ األىظم 
(211). 

وتشاوردااخ ج  جنله يف لو وع الر ا: 
(212). 

 .(214)إىل غري ذلة لن الردايات ال ترية يف   ن الشورى
: : لللا احللل ة؟ اللاخ ايلل  لرسللوخ اهلل»اللاخ:  ىللن  بيلله ىللن جعفللر بللن  مللد 

 .(215)«الر   داتباىنم لشادرة ذد 
الللاخ: ا لظلللاخرة  ىليلللاً  فيملللا  دصلللى بللله رسلللوخ اهلل»الللاخ:  دىلللن  ع ىبلللد اهلل 

 .(216)« دثل لن انشادرةم دا ىق  االتدبري
يف التلللوراة  ربعلللة  سلللطر: للللن ايستشلللر ينلللدةم دالفقلللر انلللوت »الللاخ:  دىلللن  ع جعفلللر

 .(217)«األاربم داما تدين تدانم دلن للة است ثر
 .(218)«استشريدا يف  لرام ال ين خيشون رهبم»ااخ:  ىبد اهلل دىن  ع

 .(215)«لن ينلة الرؤ ىن لشورة»ااخ:  دىن  ع ىبد اهلل 
                                                           

 .35سورة الشورى:  (121)
 .182سورة آخ ىمران:  (122)
 .233سورة البقرة:  (123)
م دحبللار األنللوار: 21ب 343ص 5م دلسللتدرك الوسللا  : ج22ب 41ص 12راجللع دسللا   الشلليعة: ج (124)

 دغريخا. 3ب 611ص 2م داراسن: ج45ب 27ص 72ج
 .16ح 45ب 111ص 72حبار األنوار: ج (128)
 .18853ح 21ب 32ص 12دسا   الشيعة: ج (126)
 .16ح 3ب 611ص 2اراسن: ج (127)
 .17ح 3ب 611ص 2اراسن: ج (125)
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 للادر يف حللديتة اللل ين خيللافون »يف اللنة للله:  اللاخ: اللاخ ىلللي دىللن  ع ىبللد اهلل
 .(220)«اهلل

                                                                                                                                                                      
 .21ح 45ب 111ص 72حبار األنوار: ج (122)
 .18823ح 22ب 42ص 12دسا   الشيعة: ج (131)
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 تقلي  ىدذ الموظفين

 
 حسلب للا  راد  األسلنة دفّصللنا  يف بعلض  التالق ىشر: ااختماة بتقلي  ىدد انلوظفي

م  للا  يلادة ىلدد انلوظفي املا خلو احللاخ يف ال لرب دتعللم لنله احل لاة انسللمونم (222)اتبنلا 
ومـن ف لة تضييل للدين دالدنيا دإىلراض ىلن  ح لاة اهلل سلبحانهم فقلد الاخ اهلل سلبحانه: 

أىرض ىن ذكرا فإن له معيشة ضنكا
 قاً.اما  نعنا إليه ساب  (221)

 لأل رت النصعي نا دا  لصر د ىماما: داد درد يف اتاب  لري انؤلني 
مث انظللر يف  لللور ىمالللةم فاسللتعملنم ا تبللاراًم دا تللومم  ابللاًة د ثللرًةن فه مللا مجللاع لللن »

 للعب اجلللور داخليانللةم دتللوخ لللننم  خلل  التجربللة داحليللاء لللن  خلل  البيوتللات الصللاحلة دالقللدة يف 
دللللةن فللله م  الللرة   نالللاًم د صلللح  ىرا لللاًم د اللل  يف انطلللالع إ لللراااًم د بللللا يف األسلللنة انتق

ىوااللب األلللور نظللراًم مث  سللبا ىلللينم األر اقن فللهن ذلللة اللوة مللم ىلللى استصللنح  نفسللنمم 
دغللىًن مللم ىللن تنللادخ لللا حتللل  يللدينمم دحجللة ىلللينم إن  للالفوا  لللرك  د ثلمللوا  لانتللةم مث 

ون لن  خ  الصدق دالوفاء ىلينمن فهن تعاخلدك يف السلر ألللورخم تفقد  ىماممم دابعق العي
 .(222)«حددة مم ىلى استعماخ األلانة دالرفل بالرىية

                                                           
ددلة األسلنلية رؤى دآفلاق( د)إذا الاة األسلنة يف العلراق( لسلماحة األللاة الراحل  ) ىللى راجع اتاب )ال (131)

 اهلل لقاله( النا ر: لؤسسة اجملت  للتحقيل دالنشرم بريدت لبنان.
 .124سورة طه:  (132)
 اتبه لأل رت النصعي نا دا  ىلى لصر د ىماما.  دلن اتاب له  83 ج البنغةم الرسا  :  (133)
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 تقلي  السجون

 
الرابع ىشر:  ن ا ي لون خنلاك سلجن إا بقلدر  ل ي  جلداً دبلالرفل األسلنليم ىللى للا 

 .(224)ذارنا  يف بعض اتبنا 
 سل لن األسنة إطنااًم دإن بررت ب لف تربير. لا خ   ال ترة يف السجون فلي

مل ي لللن لللله سلللجن  امللا  ن الشلللدة يف السلللجن مل ت لللن للللن األسللنةم إن رسلللوخ اهلل
إطناللاً دإمنللا اللان  حيانللاً  فلل  األنسللان اجملللرة  د ارتملل  إجراللله يف صللورة الللدىوى  للد م يف 

 غرفة لفرتة اصرية يوة  د ىدة  ياة.
 ن  ع ب ر.دا لة مل ي ن سجن يف  ل

 نعمم إن ىمر است جر داراً للسجن داانل لن الددر العادية.
لبنلاء سلجن ىلاد  يف  مث  صاب انسللمي الفو لى فا لطر األللاة  للري انلؤلني ىللي

 ال وفة.
 لا اآلن ففي ال  اطلر إسلنلي تلرى ىلّدة سلجون  لصمة يف لدنلهم فل ل  لدينلة سلجن 

لية دبعلللد ايلللاة التلللورة بلللىن ر لللي  احل وللللة للللرة  د سلللجنان  د  اتلللرم ديف بعلللض اللللبند األسلللن
 داحدة سبعي سجناًت.

مث الن ة  ا ت ون لدة السجن لفرتة طويللةم اصمل  سلنوات  د ىشلر سلنوات  د للدى 
احلياة  د حنو ذلةم  ا جعله ال رب اانوناً دتبعه انسلمونم فهن انسلمي    دا باتباع ال رب 

 تراوا اواني األسنة.يف ا  حرااهتم دس ناهتم بعد  ن 
ا  لب  يف السلجن  الان ىللي »ااخ:  ىن ابن  ذينةم ىن  رارةم ىن  ع جعفر 

إا ثنثًة: ال اصبم دلن  ا  لاخ اليتليم ظلملاًم دللن  ؤكلن ىللى  لانلة فل خب هبلام إن دجلد 
                                                           

خل 1421م ىاة 1ط 82: ص)رمحه اهلل(انظر اتاب )ايف ينظر األسنة إىل السجي؟( لاللاة الشريا    (134)
 ةم لؤسسة اجملت  بريدت   لبنان.1222ل 
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 .(225)«له  ي اً باىه غا باً اان  د  اخداً 
الان  لب  يف اللدينم مث ينظلر   اً  ن ىليل: »دىن السل وينم ىلن جعفلرم ىلن  بيله 

فهن اان له لاخ  ىطى ال رلاءم دإن مل ي ن لاخ دفعه إىل ال رلاءم فيقلوخ ملم: اصلنعوا بله للا 
 .(226)«  تمم إن   تم فلجرد م دإن   تم فاستعملو 

إن ىلللللى األلللللاة  ن خيللللرج »اللللاخ:  دىللللن ىبللللد الللللرمحن بللللن سلللليابةم ىللللن  ع ىبللللد اهلل 
اجلمعلللة إىل اجلمعلللةم ديلللوة العيلللد إىل العيلللدم ديرسللل  لعنلللم فلللهذا اضلللوا  اربسلللي يف اللللدين يلللوة

 .(227)«الصنة دالعيد ردخم إىل السجن

                                                           
 .43ح 22ب 222ص 6هت يب األح اة: ج (138)
 .2ح 28ب 47ص 3ااستبصار: ج (136)
 .2823ح 21ب 341ص 7دسا   الشيعة: ج (137)
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 اليقافة والعلم
 

اخللللال  ىشلللر: جيلللب  ن ي لللون العللللم لباحلللاً للجميلللعم ا  ن ي لللون يف لتنلللادخ األغنيلللاء 
 ددن الفقراء.

مونق  ه  يستوا الذين يعلمون والذين ليعلااخ سبحانه: 
(228). 

يـَْرَفِع اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َذرَمات  دااخ تعاىل: 
(225). 

َوُقْ  َربِّ ِزْذِني ِىْلماً دااخ سبحانه: 
(240). 

 .(242)«طلب العلم فريضة ىلى ا  لسلم دلسلمة: »دااخ رسوخ اهلل 
نيام داللد ذاللر الفقنللاء إن تعلللم الصللناىات دا فللرق يف ذلللة بللي ىلللم الللدين  د ىلللم الللد

 .(241)داجب افا ي
 ينا النلاام »يقوخ:  ىن  ع إسحاق السبيعيم ىمن حدثه ااخ: اعل  لري انؤلني

اىلموا  ن اماخ الدين طلب العلم دالعم  به.  ا دإن طللب العللم  دجلب ىللي م للن طللب 
مم د لمنه دسليفي ل لم. دالعللم اناخ. إن انلاخ لقسلوة لضلمون ل لمم الد اسلمه ىلادخ بيلن 

 .(242)«  دن ىند  خلهم داد  لرمت بطلبه لن  خله فاطلبو 
إن العلملللللاء درثلللللة األنبيلللللاء. دذاك  ن »الللللاخ:  دىلللللن  ع البصلللللرت م ىلللللن  ع ىبلللللد اهلل 

األنبياء مل يورثوا در،اً دا ديناراًم دإمنا  درثوا  حاديق للن  حلاديتنم. فملن   ل  بشليء لننلام 
اً دافراًم فانظردا ىلم م خ ا ىمن ت   دنهم فهن فينا  خ  البيلم يف ا   للف فقد     حظ

                                                           
 .2سورة ال لر:  (135)
 .11: سورة اجملادلة (132)
 .114سورة طه:  (141)
 .21237ح 4ب 244ص 17لستدرك الوسا  : ج (141)
 .82ب 311: صم دفقه الر ا 22147ح 2ب 58ص 17راجع دسا   الشيعة: ج (142)
 .4باب فرض العلم ددجوب طلبه داحلق ىليه ح 31ص 1ال ايف: ج (143)
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 .(244)«ىددًام ينفون ىنه حتريف ال اليم دانتحاخ انبطلي دت دي  اجلاخلي
ا  للري فلليمن ايتفقلله لللن  صللحابنام يللا : »دىللن بشللري الللدخان اللاخ: اللاخ  بللو ىبللد اهلل

هم احتاج إلينم فهذا احتلاج إللينمم  د للو  يف بلاب بشريم إن الرج  لن م إذا مل يست ن بفقن
 .(245)« نلتنم دخو ا يعلم

 إىل غري ذلة لن األدلة الواردة يف ال تاب دالسنة. 

                                                           
 .33247ح 5ب 75ص 27دسا   الشيعة: ج (144)
 .82ح 6ب 221ص 1حبار األنوار: ج (148)
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 الق اع اإلسالمي

 
السادا ىشر: جيب  ن ي ون القضاء إسنلياًم اما ارر يف ال تاب ال ر  ديف الردايات 

م فقلللد الللان (247)دسلللا ر ال تلللب الفقنيلللة (246))اجللللواخر(  الشلللريفة دذالللر  الفقنلللاء يف اتلللبنم ا
 القضاء بسيطاً دبددن تعقيد.

ديقضلي بلي النلاا  (248)القا لي  ن جيلل  يف انسلجد داد  لر األللاة  للري انلؤلني 
يقضي  يضلاً يف انسلجدم املا الان ابلله الرسلوخ  ليشاخد  ال  م داان  لري انؤلني ىلي 

دغلللريخمم فقلللد الللانوا يقضلللون يف انسلللجد  للللاة  اخردن دللللن بعلللد  األ ملللة الطللل األىظلللم
م فللهن (245)«إمنللا  اضللي بيللن م باأل للان دالبينللات: »النللاا دلللن  للب إطنىللهم داللد اللاخ 

 لت  خ ا القضاء يوجب دصوخ احلل إىل صاحبه بسرىة. 
 لا تعدد اراام دا تن  القضاء دالتعقيدات ال ربية اليت د للل إىل بلند األسلنة لنل  

د لل  انسللتعمردن الللبند فلللي  مللا يف األسللنة ىللي دا  ثللرم  لللا القضللاء هبلل ا األسلللوب   ن
 ال   نرا ن فهنه يسبب حتريفاً اترياً دىدة دصوخ احلل إىل  صحابه غالباً.

املللا  ن احل للللم بالسلللجن نللللدة طويلللللة اسلللنة  د سللللنتي  د ثللللنا سلللنوات فلللللي  للللله يف 
 القانون األسنلي ىي دا  ثر.

يل يف العراق دبسلبب خل   ارلاامم  ن لشل لة اانلل بلي نفلرين اسلتمرت ثلنا داد ر 

                                                           
 اتاب القضاء.  7ص 41راجع جواخر ال نة: ج (146)
اتلاب القضلاءم   8ص 27اتاب القضاء داألح اةم د)دسا   الشليعة(: ج  416ص 7راجع )ال ايف(: ج (147)

اتللاب القضللاء دالشللنادات   712اتللاب القضللاءم د)انقنعللة(: ص  238ص 17د)لسللتدرك الوسللا  (: ج
 دالقصاص دالديات.

 .21875ح 11ب 385ص 17راجع لستدرك الوسا  : ج (145)
 .1باب  ن القضاء بالبينات داأل ان ح 414ص 7ال ايف: ج (142)
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ىشلرة سللنةم حلىت انتنللى األلللر إىل للوت  حللد،ام فللهن لتل  خلل   ارللاام توجلب  للياع انللاخم 
 دتضييع العمر يف لراجعة اراامم دت صي  العدادة دلا   به ذلة.

 لاام بعضل م بعضلاً إىل  خل   إياام  ن: »ااخ  بو ىبد اهلل جعفر بن  مد الصادق
اجلللورم دل للن انظللردا إىل رجلل  لللن م يعلللم  للي اً لللن اضللايانا فللاجعلو  بيللن مم فللهين اللد جعلتلله 

 .(250)«اا ياًم فتحااموا إليه
اتقللوا احل ولللةم فللهن احل ولللة إمنللا »اللاخ:  دىللن سللليمان بللن  الللدم ىللن  ع ىبللد اهلل 
 .(252)«م لنيب  د دصي نيبخي لاللاة العامل بالقضاءم العادخ يف انسلمي

لن  فىت الناا ب ري ىلم د ا : »دىن ابن ر ابم ىن  ع ىبيدة ااخ: ااخ  بو جعفر 
 .(251)«خدى لن اهللم لعنته لن  ة الرمحة دلن  ة الع ابم دحلقه د ر لن ىم  بفتيا 

                                                           
 .3216باب لن جيو  التحاام إليه دلن ا جيو  ح 3-2ص 3لن ا  ضر  الفقيه: ج (181)
 .1ح باب  ن احل ولة إمنا خي لاللاة  416ص 7ال ايف: ج (181)
 .23ح 57ب 223ص 6هت يب األح اة: ج (182)
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 ل للتعذيب 
 

ألسلنة   لد الننليم السابع ىشر: لن الضردر  اجتناب التع يب لطلقاًم داد  ى ىنه ا
دمل يلدخ دليل  ىلللى دجلود تعل يب يف األسللنة إطنالاً. املا جيللب  ن يتجنلب   لد ااجتنللاب 

 ىن دلاء الناا داتلنم.
للللن  ىلللان ىللللى اتللل  لسللللم دللللو بشلللطر الملللةم جلللاء يلللوة القياللللة : »الللاخ رسلللوخ اهلل 

تـي وسـع  كـ  ورحمم لع إن اهلل سبحانه ااخ: (252)«ل توباً بي ىينيه آي  لن رمحة اهلل
شيع

(254). 
لللللو ا للللرتك  خلللل  » نلللله ر ى اتللللينً مل يعلللللم ااتللللله اللللاخ:  ديف حللللديق ىللللن رسللللوخ اهلل 

 .(255)«السمادات داألرض يف ات  خ ا لع هبم اهلل
مـــن قتـــ  نفســـاً ب يـــر نفـــس أو فســـاذ فـــي األرض فكأنمـــا قتـــ  النـــاس داللاخ تعلللاىل: 

ــــا النــــاس مميعــــا مميعــــاً ومــــن أحياهــــا فكأنمــــا أحي
ارنللللا دجنلللله يف التفسللللري داللللد ذ  (256)

  ا ا داىي إىل ت رار . (257)انو وىي
الاخ اهلل ى دجل : ليل ذن حبلرب »يقلوخ:  دىن خشاة بن سامل ااخ: اعل  بلا ىبلد اهلل

 .(258)«لين لن آذى ىبد  انؤلنم دلي لن غضيب لن  ارة ىبد  انؤلن
م نادى لناد:  ين إذا اان يوة القيالة: »دىن انفض  بن ىمر ااخ: ااخ  بو ىبد اهلل 

الصللددد ألدليللا ي؟. فيقللوة اللوة لللي  ىلللى دجللوخنم حلللم. فيقللاخ: خللؤاء اللل ين آذدا انللؤلنيم 
                                                           

 .22825ح 2ب 211ص 15لوسا  : جلستدرك ا (183)
 .186سورة األىرا :  (184)
 .8171باب حتر  الدلاء داأللواخ ب ري حقنا ح 27ص 4راجع لن ا  ضر  الفقيه: ج (188)
 .32سورة انا دة:  (186)
 طوط يقع يف ىشرة جملدات لن ت ليف ااحة األلاة الشريا   ) ىلى اهلل لقاله( يف لدينلة الم انقدسلةم  (187)

 لرا  اجلواد للتحقيل دالنشر بهىداد  حالياً.يقوة 
 .1باب لن آذى انسلمي داحتقرخم ح 381ص 2ال ايف: ج (185)
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 .(255)«دنصبوا مم دىانددخم دىنفوخم يف ديننمم مث يؤلر هبم إىل جننم
إن اهلل ى دجلل  يقللوخ: لللن »يقللوخ:  دىللن لعلللى بللن  نللي  اللاخ: اعللل  بللا ىبللد اهلل 

 .(260)«ء إىل نصرة  دليا ي صد راربيتم د نا  سرع  ي خان يل دلياًم فقد  ر 
م ىللن ىلللي م ىللن آبا لله دىللن فاطمللة بنللل ىلللي بللن لوسللى الر للا ىللن  بينللا الر للا

  :(262)«ا    نسلم  ن يردع لسلماً »ااخ. 
إن  اللرب لللا ي للون العبللد إىل ال فللرم  ن يللؤا ي »اللاخ:  دىللن  رارةم ىللن  ع جعفللر 

 .(261)«حصي ىليه ىتراته د اته ليعنفه هبا يولاً لاالرج  الرج  ىلى الدين في
يلللا : »يقلللوخ: الللاخ رسلللوخ اهلل دىلللن إسلللحاق بلللن ىملللار الللاخ: اعلللل  بلللا ىبلللد اهلل

لعشللر لللن  سلللم بلسللانهم دمل خيلللص األ للان إىل البللهم ا تلل لوا انسلللميم دا تتبعللوا ىللوراهتمن 
 .(262)«ىورتهم يفضحه دلو يف بيتهفهنه لن تتبع ىوراهتمم تتبع اهلل ىورتهم دلن تتبع اهلل 

                                                           
 .16264ح 148ب 268-264ص 12دسا   الشيعة: ج (182)
 .158ح 5ب 62انؤلن: ص (161)
 .16254ح 147ب 271ص 12دسا   الشيعة: ج (161)
 .3هتم حباب لن طلب ىترات انؤلني دىورا 388ص 2ال ايف: ج (162)
 .21ح 68ب 215ص 72حبار األنوار: ج (163)
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 ل للنفي ىن البالذ
 

التالن ىشر: جيب  ا ي ون خناك نفي دإبعاد ىن البند إطنااًم إا يف لوارد اليلة جلداً 
 .(264)ذارخا الشرع انقدا ىلى لا خو يف اتاب احلددد

ه يف  للللا للللا تعلللار  ىليللله اآلن يف بلللند األسلللنة  لللا   للل  للللن ال لللرب دالشلللرق فللللي  لللل
 األسنة ىي دا  ثر.

لن غري فرق بلي  ن ي لون النفلي إىل ل لان بعيلد  د إىل ل لان اريلبم  د  ن ي لون نلدة 
النللاا لسلللطون «  طويلللة  د اصللريةم فللهن الل  تصللر  يف األنسللان ينللايف ا تيللار  غللري جللا  م ف

نين النبـي أولـى بـالمؤمحيق فنم األنفل  للن اولله سلبحانه:  (265)«ىلى  لوامم د نفسنم
من أنفسهم

(266). 
 يف تفسري اوله تعاىل: ااخ األلاة العس ر  

 ْــاَقُكم : داذاللردا يللا بللين إسللرا ي م حللي   لل نا ليتللاا م ل      لل نا َو ِإْذ َأَخــْذنا ِميي
ليتللاا م ل ىلللى  سللنف مم دىلللى الل  لللن يصلل  إليلله اخلللرب بلل لةم لللن   نفنللم اللل ين  نللتم 

ُفَسُكْم ِمـْن  يسفة بعض م دلاء بعضم ا ل َتْسِفُكوَن ِذماعُكمْ لننمم َول ُتْخرُِموَن أَنـْ
ـــَرْرُتمْ دا خيلللرج بعضللل م بعضلللاً للللن ديلللارخمم  ِذيـــارُِكمْ  بللل لة انيتلللاق املللا  الللر بللله   ُـــمَّ َأقـْ

ُتْم َتْشَهُدونَ  سنف مم دالت لتمو  اما الت لو م   ُـمَّ ب لة ىلى  سنف م د نفس مم  َوأَنـْ
ُتمْ  ُفَسُكمْ لينود لعا ر ا أَنـْ يقت  بعض م بعضًا ل ىلى إ راج لن خيرجونه لن  تـَْقتـُُلوَن أَنـْ

تظللاخر  َتمــاَهُروَن َىَلــْيِهمْ غصللباً دانللراً  َوُتْخرُِمــوَن َفرِيقــاً ِمــْنُكْم ِمــْن ِذيــارِِهمْ ديللارخم ل 
إِلْ ِم بِـابعض م بعضاً ىلى إ راج لن ررجونه لن ديارخمم دات  لن تقتلونه لننم ب ري حل 

                                                           
اتللاب احلللدددم دهتلل يب   23ص 4بللاب احلللدددم دلللن ا  ضللر  الفقيلله: ج 174ص 7راجللع ال للايف: ج (164)

 اتاب احلددد دالتع يرات.  2ص 25اتاب احلدددم ددسا   الشيعة: ج  2ص 11األح اة: ج
 ااىدة فقنية صدرخا رداية. (168)
 .6سورة األح اب:  (166)
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يعللين خللؤاء اللل ين ررجللو مم  ن  َو ِإْن يَــْأُتوُكمْ بالتعللد  تتعللادنون دتتظللاخردن  َواْلُعــْدوانِ 
الللللد  سلللللرخم  ىلللللداؤام د ىلللللداؤخم  ُأســـــارىتردللللللوا إ لللللراجنم دالللللتلنم ظلملللللاًم إن يللللل توام 

 ْتُفــاُذوُهم  لللن األىللداء بلل لوال م َْوُهــَو ُمَحــرٌَّم َىَلــْيُكْم ِإْخــراُمُهم د اوللله ى دجلل  ل  ىللا
ِإْ راُجُنْم ل دمل يقتصر ىلى  ن يقوخ ل دملُخومل ُ ملرٌَّة ىمللمللْيُ ْم ل ألنله للو الاخ ذللة للر ى  ن ارلرة إمنلا 

تـُْؤِمنُـــوَن بِــبَـْعِا اْلِكتـــابِ خللو لفلللاداهتمم مث اللاخ ى دجللل :  دخلللو اللل    دجلللب ىللللي م  َأ فـَ
نم دإ للراجنم. فقللاخ: فللهذا اللان اللد حللرة دخللو اللل   حللرة اللتل َو َتْكُفــُروَن بِــبَـْعا  انفللاداة 

ال تللاب اتلل  النفللوا داأل للراج لللن الللديارم امللا فللرض فللداء األسللراءم فمللا بللال م تطيعللون يف 
َفما َمـءاُع بعض دتعصون يف بعضم ا ن م ببعض اافردن دببعض لؤلنون. مث ااخ ى دج :

ــْنُكمْ  ــَل ِم ــُ  ذِل ــْن يـَْفَع ْنيا ذخم ِإلّ ِخــْءاٌ يللا لعا للر الينللود  َم ــد  ــاِة ال ــي اْلَحي ج يللة  ِف
ــْوَم اْلِقياَمــِة يـُــَرذ وَن ِإلــى َأَشــدِّ اْلَعــذابِ تضللرب ىليلله يلل خ هبللا  إىل جللن    للد العلل ابم  َويـَ

ــا تـَْعَمُلــونَ يتفللادت ذلللة ىلللى اللدر تفللادت لعاصللينمم  يعملل  خللؤاء  َوَمــا اللَّــُه ِب اِفــ   َىمَّ
ْنيا بِـــارِخَرةِ ُأولِئـــَل الَّـــالينلللود. مث دصلللفنم فقلللاخ ى دجللل : ر لللوا  ِذيَن اشـــتَرُوا اْلَحيـــاَة الـــد 

ُهُم اْلَعـذاُب بالدنيا دحطالنام بداً لن نعليم اجلنلان انسلتحل بطاىلات اهلل  فَـال ُيَخفَّـُف َىـنـْ
َول ُهْم يـُْنَصُرونَ 

 .(268)ا ينصرخم  حد يرفع ىننم الع اب (267)

                                                           
 .56-54سورة البقرة:  (167)
 .287يف لداراة النواصب ح 365-367: صتفسري األلاة العس ر   (165)
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 قلع مذور الفتنة والحرب
 

لقلللع جلل در الفتنللة داحلللردب لللن بندنللام دا  صلل  ذلللة إا بتيللار  التاسللع ىشللر: السللعي
اللللو   تلللللة األىصللللابم ديتمتللللع بللللالقوة األىنليللللة داحلقوايللللة دالوسللللا   التنظيميللللة التوىويللللةم 
ديعم  ىلى طبل لا  راد  األسنة لتصفاً بالسلم دالنىنف لننجاًم اي يتم ن للن اللع ال  

م فللن ت للون خنللاك لعللارك بللي الصللرب دال للردات لللع لللا خللو غللري إسللنلي يف بللند انسلللمي
لسلمي البوسنة دامرسةم دا لع لسللمي جلالو داشلمريم دا لل ابح للمسللمي يف الفيلبلي 
دنيجرييلللا دإريرتيلللا دالصلللولاخ دالسلللودان د ذربيجلللان دطاجي سلللتان دالشيشلللان دغريخلللام حيلللق 

  خ اهلل هبا لن سلطان. غرق األجانب البند األسنلية هب   الن اىات اليت لا  ن
إىل  ف انسلتان بعلد للا الادت الفتنلة تنتنلي  لردج  (265)مث انظر ايف جاءدا حبراة طالبان

 الردا لن تلة البند.
دايف التلة خؤاء انسّمون بالطلبة فج ًة ل ات الدباباتم دىشرات الطا راتم دطلوابري 

 يلللن لطلبلللة الشلللريعةت خللل   للللن انصلللفحاتم دانلللدافع دلنيلللي للللن الرصلللاص دالقنابللل م دللللن 
انليلللارات للللن اللللددارات يقتللللون األبريلللاءم ديننبلللون األللللواخم د لللاربون النلللاا ايلللف للللا  لللاء 

                                                           
دلدت طالبان يف انف ار   ديد لنحتاد السوفيييت انلحد ال   غ ا  ف انستان. دسا،ل األجن ة السرية  (162)

لبلان د ىيمنلا انلن  ملد اندىولة لن اب  ال رب يف بناء احلرالة. مث جلاؤدا ب سلالة بلن ادن  ليفاً ىللى طا
لقد ىمر يف  ف انستانم فقد رحب انن ىمر به دار   صديقاً  صصياً لهم داالل بيننم ىناة لصاخرة. 

لفتل حراة طالبان  نظلار العلامل باراذخلا سياسلة العنلف يف تطبيلل للا  ىملو  للن األسلنةم دإا فاألسلنة 
فقد ىاللل النسوة بقوة د جربن ىلى ارتداء الرباع دحلرلن بعيد ا  البعد ىن لت  خ   التصرفات العنيفةم 

لن التعليم. اما فر ل نظلاة لنلع التجلوخ ىللى مجيلع السل ان للن التاسلعة لسلاء دحلىت  لردق الشلم . 
داان البعض يتعرض للضرب يف الشوارع بسبب ت  ر  ىن  داء الصنة يف لواىيدخا. د جلرب الل اور مجيعلاً 

اطع  يلد  اللصلوص ىقابلاً ملم ىللى جلرا منمم املا الالوا بقتل  اآلا  للن  ىلى إطالة حلاخم. ا لة مت
 م إىل غري ذلة.الشيعة جملرد او م لن  يعة  خ  البيل 
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ال ربيونم بعدلا  د لة األطلرا  ىللى الصللحم د د ل وا  ن يرجعلوا إىل حلالتنم الواحلدة الليت  
 اانل اب  د وخ ردسيا يف الن اع.

ع  لا مل يفعله اجملرلون السابقونم د نلا اعلل داد حراوا صداة ال   جاءدا بهم دال   ف
 نلللله اللللاخ: )ج نللللا إىل العللللراق بقطللللار  جنلللللو  (270)لللللن د يللللر الدا ليللللة )ىلللللي صللللاحل السللللعد (

 لرياللي(م دمل يلل ار إسللرا ي  لللع العلللم   للم جللاءدا إىل العللراق بقطللار خللؤاء التنثللةم داللد اللاة 
الد الر ت يف تقريلر:  ن يف سلجون صداة بشن احللرب ىللى ال ويلل اآللنلة إر لاًء ألسلياد م د 

العلللراق نصلللف لليلللون إنسلللان لعتقللل  بلللي رجللل  داللللر ةم دخلللم يتعر لللون أل لللد  نلللواع التعللل يب 
 د اسا م دب ساليب غربية ا إنسانيةم  غرب  ا اان يفعله ال ربيون يف القردن الوسطى.

يف اجللوان دخ  ا بالنسبة إىل تعالل  ال يلان الصلنيوين للع الفلسلطينيي دسلا ر انسللمي 
 دلبنان دغري،ا.

دإين انل  اع ىبد الناصر دلن   بنه  ل ون العامل  لجيجاً  حاربلة إسلرا ي  ل لننم مل 
 يفعلوا  ي اًم ب  إ م مل يتم نوا حىت لن صنع  بس   نواع السنح.

امللا مل يسللاىدخم ال للرب دا الشللرق اخلللادع مللمم بينمللا ال يللان الصللنيوين يلل داد سللنحاً 
حم فقد ار ت يف تقرير:  ن ال يان الصلنيوين  تللة سلتما ة نلوع للن السلنحم خل ا ىلى سن

اب  سنوات د لا اليوة فن  ىلمم دخ  يعق   ن لن يناد  باحلرب طيلة مخسلي سلنة ا  للة 
السلنح دا يصللنع السلنحم دخللو  للة ىشللرات انليللارات در لا ان للات ال  ىللاةم إين ا  دىللو 

وإن منحـوا للسـلم فـامن  دإمنا ذارنا ل دة السنةم اما ااخ سلبحانه: إىل احلرب إطنااًم 

                                                           
ة للن ىا للة فنحيلةم انتسلب إىل اليلة التجلارة يف لطللع اخلمسليناتم انضلم إىل 1225دلد يف ب داد ىاة  (171)

ةم  لارك 1285كلو   14القياديي الر يسلي بعلد ثلورة  ح ب البعق دتقدة يف صفوفه القياديةم  صبح لن
يف انلللؤكر القلللولي اخللللال  حيلللق ىلللارض ا لللا  بعلللض القيلللاديي البعتيلللي حنلللو اناراسللليةم  صلللبح  للللي سلللر 

ة دل للن  لقللي 1263 للباط  5ة د للارك يف التصطللي  انقللنب 1263للل1261القيللادة القطريللة للحلل ب 
ىللي د يللراً للدا ليللة دنا بللاً لللر ي  الللو راء يف د ارة البعللق ىللاة  القللبض ىليلله ابلل   للنور لللن تنفيلل  اخلطللةم

ة دلعلللب ددراً ر يسلللياً دا للل  القيلللادة القطريلللة آنللل اكم اهتلللم باأل لللرا  ىللللى التحقيلللل القاسلللي للللع 1263
الشلليوىييم فصلل  لللن احللل ب فحللادخ تشلل ي  تنظيمللات سياسللية لنافسللة دل نلله فشلل م ىللي بعللد انقللنب 

 ة.1251يف د ارة اخلارجيةم تويف يف ب داد ىاة ة سفرياً 1265كو   17
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لها وتوك  ىلى اهلل
م ب  انراد خو بيان  ن خؤاء ال ين لل وا العامل بالصراخ دالضجيج  (272)

 ايف ا يعملون حىت  بس  األ ياء يف سبي  الدفاع ىن انسلمي.

                                                           
 .61سورة األنفاخ:  (171)
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 األمة الواحدة

 
وإن هـــذه األللللة  للللة داحلللدةم املللا الللاخ اهلل سلللبحانه:  العشلللردن: ااختملللاة بللل ن ت لللون
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون

(271). 
فللللالعرع دالعجمللللي دامنللللد  دالرتاللللي داألف للللاين دالبااسللللتاين داألنددنيسللللي دالبن ند للللي 

يف  لانله انبلاركم  دغريخم النم  لة داحدة ىلى     داحدم دالد فعل  ذللة رسلوخ اهلل 
للللة  للللة داحلللدة ابللل  األسلللنةم دإمنلللا اانلللل األللللم لقسلللمة حبسلللب العشلللا ر حيلللق مل ت لللن األ

النلم  لللة   انصتلفلة دانلدن انصتلفلة دالل لات انصتلفلة إىل غللري ذللةم فجعلنلم رسلوخ اهلل 
 داحدة.

)ر للللوان اهلل ىليلللله( يف اتللللاب )اا تصللللاص( داللللاخ: بل نللللا  ن  (272)ردى الشلللليخ انفيللللد
                                                           

 .82سورة انؤلنون:  (172)
 بو ىبد اهلل  مد بن  مد بن النعمان بن ىبد السلنة الع لرب  انلقلب بالشليخ انفيلدم للن  جل  لشلايخ  (173)

دفلة باألحسلان دالطنلارةم خللم بل طرا  ب لدادم يف  سلرة ىريقلة يف التشليع لعر 336يف ىاة  الشيعةم دلد 
دالللد   لللى دراسلللاته اابتدا يلللة يف  سلللرته دلسلللق  ر سلللهم مث سلللافر إىل ب لللداد دا لللت   بتحصلللي  العللللم ىنلللد 
األسات ة دالعلماء ليصبح بعد ذلة انقلدة يف ىللم ال لنة دالفقله داألصلوخم دالان للن تنلل ة ابلن ىقيل . 

يف داته. لن  سلات ته: ابلن اولويله القمليم دالشليخ دفضله   نر لن  ن يوصف انتنل ر اسة األلالية إليه 
الصددقم دابن دليد القميم د بو غالب ال رار م دابلن اجلنيلد األسل ايفم د بلو ىللي الصلويل البصلر م د بلو 
ىبللللد اهلل الصللللفواين. دلللللن تنل تلللله: السلللليد انرتضللللى ىلللللم امللللدىم دالسلللليد الر لللليم دالشلللليخ الطوسلللليم 

م د بو يعلى جعفر بن ساار. دتبلا لؤلفات الشليخ انفيلد طبقلاً نلا ذالر دالنجا يم د بو الفتح ال راج ي
لؤلللف لننللا: انقنعللةم الفللرا ض الشللرىيةم  ح للاة النسللاءم ال للنة يف  211تلميلل   البللار  الشلليخ الطوسللي 

دا للل  القلللرآنم دجلللو  إىجلللا  القلللرآنم النصلللرة يف فضللل  القلللرآنم  دا للل  انقلللااتم نقلللض فضللليلة انعت للللةم 
ىالاً اضاخا بالعلم دالعم م ددفن  78خل بب داد ىن  413حم األيضاح. تويف الشيخ انفيد يف ىاة األفصا 

اريباً لن الرب  سلتاذ  ابلن اولويله. دالد حظلي بتعظليم النلاا دتقلدير  يف احلرة انطنر جبوار األلاة اجلواد 
ن يولاً ا نظري له ل ترة للن العلماء دالفضنء. ي ار الشيخ الطوسي ال   حضر تشييعه ب ن يوة دفاته اا
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ذات يلللوةم فعظملللو  دالللدلو   جملللل  رسلللوخ اهلل  سللللمان الفارسلللي )ر لللي اهلل ىنللله( د للل 
دصللدرد  إجللناً حلقلله دإىظالللا لشلليبته دا تصاصلله بانصللطفى دآللله. فللد   ىمللر فنظللر إليلله 

اننلرب فصطلب فقلاخ:  فقاخ: لن خ ا العجمي انتصدر فيما بي العرب. فصعد رسلوخ اهلل
للعرع ىلى العجميم دا إن الناا لن ىند آدة إىل يولنا خ ا لت   سنان انش م ا فض  »

لألمحر ىلى األسود إا بالتقوىم سلمان حبر ا ين   دان  ا ينفدم سلمان لنلا  خل  البيللم 
 .(274)«سلس   نح احل مة ديؤتى الربخان

 دذار  يضاً دااخ: جرى ذار سلمان دذار جعفلر الطيلارم بلي يلد  جعفلر بلن  ملد
بصللريم فقللاخ بعضللنم: إن سلللمان اللان  دخللو لت للام ففضلل  بعضللنم جعفللراً ىليلله دخنللاك  بللو

يللا  بللا بصللريم جعللله اهلل »جالسللاً ل ضللباًم داللاخ:  جموسللياً مث  سلللمم فاسللتوى  بللو ىبللد اهلل
ىلوياً بعد  ن اان جموسياًم دار ياً بعد  ن اان فارسياًم فصلوات اهلل ىلى سلمانم دإن جلعفر 

 .(275)نه د انة يشب«   ناً ىند اهلل يطري لع انن  ة يف اجلنة

                                                                                                                                                                      

حضلر ألداء الصلنة ىلللى جنا تله دالب لاء ىليلله للن الصلديل دالعللددم حيلق  لّيعه مثللانون  لفلاً دصللى ىليلله 
 السيد انرتضى ىلم امدى )ر وان اهلل ىلينم  مجعي(.

 

 بعض دصايا لقمان احل يم ابنه. 341اتاب اا تصاص: ص   (174)
 دصايا لقمان احل يم ابنه.بعض  341اتاب اا تصاص: ص   (178)
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 األخوة اإلسالمية

 
احلللللاد  دالعشللللردن: يللللل ة إ للللاىة اللللانون األ للللوة األسللللنلية بللللي مجيللللع انسلللللمي الرجللللاخ 

لللرتيم لللرة يف ل للة ان رلللة دلللرة يف اندينللة اننللورةم  دالنسللاءم امللا فعلل  ذلللة رسللوخ اهلل 
فيملا ىليلهم دانسللمة فل ى بي الرجاخ دآ ى بي النساءم فصار انسلم   و انسلم فيما له د 

إنما المؤمنون إخوة  ل انسلمةم ااخ اهلل سبحانه: 
(276). 

 .(277)«انؤلن   و انؤلن: »دااخ رسوخ اهلل 
 .(278)«إن انسلم  خ انسلم: »دااخ  لري انؤلني 

انسلللللم   للللو انسلللللمم خللللو ىينلللله دلرآتلللله ددليلللللهم ا خيونلللله دا : »داللللاخ  بللللو ىبللللد اهلل 
 .(275)«مه دا ي  بهم داي تابهخيدىهم دا يظل

إمنلللا انؤلنلللون إ لللوة بنلللو  ب د ةم إذا  لللرب ىللللى رجللل  للللننم : »دالللاخ  بلللو ىبلللد اهلل 
 .(280)«ىرقم سنر له اآل ردن

انلؤلن   لو انلؤلنم ااجلسلد الواحلد »يقلوخ:  دىن  ع بصري ااخ اعل  بلا ىبلد اهلل 
 .(282)«نما لن ردح داحدةإن ا ت ى  ي اً لنه دجد  مل ذلة يف سا ر جسد م د رداح

دىلللن إسلللحاق بلللن ىبلللد اهلل بلللن احللللارام ىلللن  بيلللهم ىلللن ىبلللد اهلل ابلللن العبلللاا الللاخ: )نلللا 

                                                           
 .11سورة احلجرات:  (176)
 يف األ وان د يارهتم. 74  115جالع األ بار: ص (177)
 يف اصار خ   انعاين. درد  ىنه  213حتف العقوخ: ص (175)
 .8باب   وة انؤلني بعضنم لبعض ح 166ص 2ال ايف: ج (172)
 .4ح 16ب 264ص 71حبار األنوار: ج (151)
 .2يج باب انؤلن   و انؤلن ح 45ص لصاداة األ وان: (151)
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ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ ن لل
بلي انسللميم فلل ى بلي  ع ب لر  م آ لى رسلوخ اهلل(281)

نلمم ىللى دىمرم دبي ىتمان دىبد الرمحنم دبلي فلنن دفلننم حلىت آ لى بلي  صلحابه  مجع
 .(282)«( نل   ي د نا   وك: »ادر لنا ممم مث ااخ لعلي بن  ع طالب 

بلللي األنصلللار  دىلللن سلللعد بلللن ح يفلللة بلللن اليملللان ىلللن  بيللله الللاخ: )آ لللى رسلللوخ اهلل
 دانناجرين   وة الدين. ف ان يؤا ي بي الرج  دنظري . مث     بيد ىلي بن  ع طاللب 

اهلل سليد انسللمي دإللاة انتقليم للي  لله يف األنلاة ااخ ح يفة: فرسوخ «. خ ا   ي»فقاخ: 
 .(284)  و (  به دا نظريم دىلي بن  ع طالب 

 دالفرق بي األلة الواحدة داأل وة األسنلية خو:
 ن األلللة الواحلللدة ىبلللارة ىلللن األللللة األسلللنلية الللليت تعللليو يف اللللبند األسلللنلية حيلللق ا 

حللراتنمم دا فللوارق ىلللى  سللاا القبيلللة  د الل للة  د حللددد حتللد فيمللا بيللننمم دا لوانللع تعرالل  
اللللون  د العللرق  د لللا   للبهم فللبند األسللنة النللا بلللد داحللد دإن ا تلفللل احل للاةم امللا اللان 

 األلر ا لة اب  جميء انستعمرين إىل بند األسنة. 
عمل   لا األ وة األسنلية فني:  ن ي ون انسلم   و انسلم فيملا لله دفيملا ىليلهم للن ال

دال داج دحيا ة انباحات دغري ذللةم للن غلري فلرق بلي العراالي داأليلراين دانصلر  دالبااسلتاين 
 داألنددنيسي دانالي   دغريخم.

                                                           
 .11سورة احلجرات:  (152)
 .1214ح 28اجملل  857-856األلايل للطوسي: ص (153)
 .8ح 65ب 334-333ص 35حبار األنوار: ج (154)
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 حرية المعاذن

 
التللاين دالعشللردن:  ن ت للون انعللادن لباحللة للجميللعم دالل لة غللري انعللادن  للا  باحلله اهلل 

القد لللة داحلديتلللة الللاألننيوة دللللا   لللبه ذللللة. دإمنلللا يف  سلللبحانه الللالنف  دالقلللري دانللللح دغريخلللام
 .(285)انعادن اخلم  فق  اما ذار  الفقناء يف اتاب اخلم 

نعمم جيب  ن ا يتعّدى الناا بعضنم ىللى بعلض يف األ ل  للن انعلادنم دالد ذارنلا يف 
لكــم:  ن ذلللة يف إطللار لللا االلله سللبحانه: (286))اتللاب اااتصللاد(

ا بالنسللبة إىل  (287)
انعلللادن فحسلللبم بللل  بالنسلللبة إىل اللل   للليء  لقللله اهلل للجميلللع للللن األرض دانلللاء دالشلللم  

 دامواء دغري ذلة.
 .(288)«ثنثة   ياء الناا فينا  رع سواء: اناء دال نء دالنار»رد  بطرق ىديدة: 

الللاخ: سللل لته ىملللا خيلللرج للللن  دىلللن  ملللد بلللن ىللللي بلللن  ع ىبلللد اهللم ىلللن  ع احلسلللن 
ؤ داليللااوت دال برجللدم دىللن لعللادن اللل خب دالفضللةم خلل  فينللا  اللاة؟. فقللاخ البحللرم لللن اللؤللل

« : (285)«إذا بلا ايمته ديناراً ففيه اخلم. 
دلللللا : »ىللللن اننحللللة؟. فقللللاخ  دىللللن  مللللد بللللن لسلللللم اللللاخ: سلللل لل  بللللا جعفللللر 

                                                           
بللاب الفلليء داألنفللاخ دتفسللري اخلملل  دحللددد  دلللا جيللب فيللهم د)لللن ا  835ص 1راجللع )ال للايف(: ج (158)

م د)حبلللار األنلللوار(: 2ب 458ص 2مللل م د)دسلللا   الشللليعة(: جبلللاب اخل 32ص 2 ضلللر  الفقيللله(: ج
ىلللللللللللللللللللاة  4م ط8انسللللللللللللللللللل لة  45ص 33م د)الفقللللللللللللللللللله اتلللللللللللللللللللاب اخلمللللللللللللللللللل (: ج23ب 152ص 23ج

 ةم دار العلوة بريدت  لبنان دغريخا.1255خل 1412
ةم طبلع دار 1257خلل ل 1415ىلاة  4م ط34انسل لة  312ص 117لوسوىة الفقله اتلاب اااتصلاد: ج (156)

 بنان.العلوة بريدت ل
 .22سورة البقرة:  (157)
 .1ب 446ص 63حبار األنوار: ج (155)
 .12868ح 3ب 423ص 2دسا   الشيعة: ج (152)
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خللل ا : »فقلللاخ:  رض سلللبصة لاحللللةم جيتملللع فينلللا انلللاءم فيصلللري للحلللاً. فقلللاخ «. اننحلللة؟
خلل ا : »فقلللل: دال ربيللل دالللنف م خيللرج لللن األرض. اللاخ: فقللاخ «. يلله اخلملل انعللدن ف

 .(250)«د  باخه فيه اخلم 
الللاخ: سللل لته ىلللن لعلللادن الللل خب دالفضلللةم  دىلللن  ملللد بلللن لسللللمم ىلللن  ع جعفلللر 

 .(252)«ىلينا اخلم  مجيعاً »دالصفر داحلديد دالرصاص؟. فقاخ: 
: ىلن انعلادن للا فينلا؟. فقلاخ  ااخ: سل لته دىن حري م ىن  رارةم ىن  ع جعفر 

لللا ىاجلتله  الللة ففيله للا   للرج اهلل سلبحانه لنلله »دالاخ: « ال  للا اللان رالا اًم ففيلله اخلمل »
 .(251)«لن حجارته لصفى اخلم 

                                                           
 .6ح 38ب 122ص 4هت يب األح اة: ج (121)
 .12861ح 3ب 421ص 2دسا   الشيعة: ج (121)
 .4ح 38ب 122ص 4هت يب األح اة: ج (122)
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 ال رائب الشرىية فقط
 

التاللللق دالعشلللردن:  ن ا تؤ للل  الضلللرا ب إا بقلللدر للللا الللررّ  األسلللنة للللن حقلللوق دخلللي: 
داجل يةم داخلراج فق م د لا لا نرا  اليوة لن خ   الضرا ب ال تريةم فهمنلا خلي اخلم م دال ااةم 

 ل ردر احل اة دترفنمم د الفة ألح اة الشرع احلنيف.
 .(252)«ا»ااخ: س لته ىن احللي  فيه  ااة؟ ااخ:  ىن احلليبم ىن  ع ىبد اهلل 

لي فيله  الاة؟ فقلاخ: يقوخ دس له بعضنم ىن احل دىن رفاىة ااخ: اعل  با ىبد اهلل 
 .(254)«ا دإن بلا لا ة  لف»

 .(255)«لي  يف الترب  ااةم إمنا خي ىلى الدنانري دالدراخم»ديف احلديق: 
 .(256)«ا»: خ  يف الب اخ  يء؟ فقاخ: دىن  رارة ااخ: الل ألع ىبد اهلل 

ال ااة ىلى تسعة   ياء: ىللى احلنطلةم  د ع رسوخ اهلل »ااخ:  دىن  ع ىبد اهلل
دالشلللعريم دالتمللللرم دال بيلللبم داللللل خبم دالفضلللةم داألبلللل م دالبقلللرم دال للللنمم دىفلللا ىمللللا سللللوى 

 . (257)«ذلة
فرض اهلل ى دج  ال ااة لع الصلنة يف األللواخم »ااا:  دىن  ع جعفر د ع ىبد اهلل 

يف تسلللعة   لللياء دىفلللا ىملللا سلللواخن: يف الللل خبم دالفضلللةم داألبللل م  دسلللننا رسلللوخ اهلل 
ىملللللا سلللللوى  مم داحلنطلللللةم دالشلللللعريم دالتملللللرم دال بيلللللبم دىفلللللا رسلللللوخ اهللدالبقلللللرم دال لللللن

 .(258)«ذلة

                                                           
 .2ح 2ب 5ص 4هت يب األح اة: ج (123)
 .1ح 3ب 7ص 2ااستبصار: ج (124)
 .2باب  نه لي  ىلى احللي دسبا ة ال خب دنقر الفضة داجلوخر  ااة ح 812-815ص 3ال ايف: ج (128)
 .11866ح 16ب 75ص 2دسا   الشيعة: ج (126)
 .6ح 1ب 3ص 4هت يب األح اة: ج (127)
 .8ح 1ب 3ص 2ااستبصار: ج (125)
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: جعللل دىن ىلي بن لن يار ااخ: ار ت يف اتاب ىبد اهلل بلن  ملد إىل  ع احلسلن
ال اللاة ىللللى تسللعة   لللياء:  د لللع رسللوخ اهلل » نلله اللاخ:  فللداك رد  ىللن  ع ىبلللد اهلل

للل خبم دالفضللةم دال للنمم دالبقللرم داألبلل م دىفللا رسللوخ احلنطللةم دالشللعريم دالتمللرم دال بيللبم دا
فقللاخ للله القا لل : ىنللدنا  لليء اتللري ي للون   للعا  ذلللة؟ فقللاخ: « ىمللا سللوى ذلللة اهلل 

د للع   اللوخ لللة: إن رسللوخ اهلل : »فقللاخ للله: األر م فقللاخ  بللو ىبللد اهلل« دلللا خللو؟»
دنا ذرةم داللد اانللل ال اللاة ىلللى تسللعة   للياءم دىفللا ىمللا سللوى ذلللةم دتقللوخ ىنللدنا  ر  دىنلل

 م احلديق.(255)«ا لة خو: »فواع« ال رة ىلى ىند رسوخ اهلل
دىللن  مللد بللن لسلللم اللاخ: سلل لته ىللن  خلل  ال لللة لللا ذا ىلللينم  للا  قنللون بلله دلللاءخم 

اخلللراج دإن   لل  لللن رؤدسللنم اجل يللة فللن سللبي  ىلللى  ر للنمم دإن   لل  لللن »د للوامم؟ اللاخ: 
 .(100)« ر نم فن سبي  ىلى رؤدسنم

جلللرت السلللنة  ن ا تؤ للل  اجل يلللة للللن »الللاخ:  دىلللن طلحلللة بلللن  يلللد ىلللن  ع ىبلللد اهلل 
 .(102)«انعتو  دا لن ان لوب ىلى ىقله

 . (101)«ا ي    ىلى بيوت السوق اراء اان  لري انؤلني »ديف احلديق: 
 نله الر   ن ي  ل  : »ىن ىلي م ىن  بيهديف حديق آ ر ىن األلاة الصادق 

 .(102)«مي  جراً لن سوق انسل

                                                           
 .3باب لا ي اى لن احلبوب ح 811ص 3ال ايف: ج (122)
 .21156ح 65ب 181ص 18دسا   الشيعة: ج (211)
 .1674باب اخلراج داجل ية ح 82ص 2لن ا  ضر  الفقيه: ج (211)
 .7باب اجللوا ح 662ص 2انظر ال ايف: ج (212)
 .22582ح 17ب 416ص 17دسا   الشيعة: ج (213)
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 قانون من سبق

 
 الرابع دالعشردن: إرجاع اانون )لن سبل( إىل احلياة.

 .(104)«لن سبل إىل لا ا يسبقه إليه انسلم فنو  حل به: »ااخ رسوخ اهلل 
فلللهن الللانون )للللن سلللبل( يشلللم  مجيلللع انباحلللات داافلللة األىملللاخم لتللل  السلللبل إىل صللليد 

 ل ابات داألمجات دانيا  دانعادن دغري ذلة. األااك دالطيور دااستفادة لن ا
 دا  تاج ذلة إىل األذن  د دفع الضريبة  د غري ذلة. 

 (106)دذارنا  يف اتاب )اااتصلاد( (105)اما االه سبحانه  لكمنعم لع لراىاة اانون 
 دغري  ىلى لا سبل.

 .(107)«لن سبل إىل لو ع فنو  حل به»ااخ:  ىن  ع ىبد اهلل 
سوق انسلمي امسجدخمم فمن سبل إىل ل لان فنلو  حلل بله : »نؤلنيدااخ  لري ا

 .(108)«إىل اللي 

                                                           
 .21218ح 1ب 112-111ص 17لستدرك الوسا  : ج (214)
 .22سورة البقرة:  (218)
ةم طبع 1257خل ل 1415ىاة  4م ط34انس لة  312ص 117ج راجع لوسوىة الفقه اتاب اااتصاد: (216)

 دار العلوة بريدت لبنان.
 .11ح 82ب 111ص 6هت يب األح اة: ج (217)
 . 3782باب السوق ح 122ص 3لن ا  ضر  الفقيه: ج (215)
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 المقومات الفرذية لإلصالح

 
اخلال  دالعشردن: ااختماة بانقوللات الفرديلة لالصلنحم فلهن للا يلرتب  باألنسلان الفلرد 

 يف التيار األصنحي  لورم لننا:
 ىدم تأييد الملمة

جللل ًء للللن خلللؤاء احل للللاة الظلملللةم دا لؤيلللداً ملللمم فهنللله راللللون إىل  ن ا ي لللون األنسلللان 
ول تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النارالظاني ااخ اهلل سبحانه: 

(105). 
 «.ا تلل مم دداًة دا ترب مم الما»ديف احلديق: 

ًةم ينادى يوة القيالة  ين الظلملة د ىلوا مم حلىت للن اق ملم ددا: »دااخ رسوخ اهلل 
 .(120)« د برى مم الماًم  معون يف تابوتم فتلقون يف النار

ىلللى اجلمللاخ اللل   اللان ي للر  مجاللله مللاردن  داللد اىللرتض األلللاة لوسللى بللن جعفللر 
 دمجاىته دإن اان ي خب هبا إىل احلج. 

يللا »فقللاخ يل:  ىللن صللفوان بللن لنللران اجلمللاخ اللاخ: د لللل ىلللى  ع احلسللن األدخ 
 «. سن مجي  لا  ن  ي اً داحداً ء لنة ح صفوانم ا   ي

 ء؟.  الل: جعلل فداكم     ي
 ل يعين خاردن ل .« إاراؤك مجالة لن خ ا الرج : »ااخ 

الل: داهلل لا  اريته   راً دا بطراًم دا للصيد دا للنوم دل ين  اريته م ا الطريل ل يعلين 
 طريل ل ة ل دا  توا  بنفسيم دل ين  بعق لعه غلماين. 

 «. يا صفوانم  يقع اراؤك ىلينم؟»يل:  خ فقا

                                                           
 .113سورة خود:  (212)
 .14274ح 38ب 138ص 13الوسا  : ج  لستدرك (211)
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 الل: نعمم جعلل فداك. 
 «.   حتب بقاءخم حىت خيرج اراؤك؟»يل:  ااخ: فقاخ  
 الل: نعم. 

 «. لن  حب بقاءخم فنو لننمم دلن اان لننم اان درد النار: »ااخ 
 ااخ صفوان: ف خبل فبعل مجايل ىن آ رخا.

 : يا صفوانم بل ين  نة بعل مجالة. فبلا ذلة إىل خاردن فدىاينم فقاخ يل
 الل: نعم. 
 ااخ: دمل؟. 

 الل:  نا  يخ ابريم دإن ال لمان ا يفون باألىماخ. 
فقللاخ: خينللات خينللاتم إين ألىلللم لللن   للار ىليللة هبلل ام   للار ىليللة هبلل ا لوسللى بللن 

 جعفر. 
 الل: لا يل دنوسى بن جعفر. 

 .(122)تلتةفقاخ: دع خ ا ىنة فو اهلل لوا حسن صحبتة لق
رجلل  فمللل للله باأل للان  نلله لللن  دليا لله  ديف احلللديق:  نلله د لل  ىلللى األلللاة الصللادق 

: فوىل ىنه بوجنهم فدار الرج  إليه دىادد اليمي فوىل ىنلهم ف ىلاد اليملي ثالتلةم فقلاخ لله 
ردى : »فقاخ: إين   دة السلطان دإين داهلل لة  بم فقلاخ« يا خ ا لن  ين لعا ة؟»

 نللله الللاخ: إذا الللان يلللوة القياللللة نلللادى لنلللاد للللن  يللله ىلللن جلللد  ىلللن رسلللوخ اهلل  ع ىلللن  ب
السماء لن اب  اهلل ى دجل :  يلن الظلملة؟  يلن  ىلوان  ىلوان الظلملة؟  يلن للن بلرى ملم الملاً؟ 
 ين لن اق ملم دداة؟  يلن للن جلل  لعنلم سلاىة؟ فيلؤتى هبلم مجيعلاًم فيلؤلر هبلم  ن يضلرب 

 .(121)«حىت يفرغ الناا لن احلسابم مث يرلى هبم إىل النار ىلينم بسور لن نارم فنم فيه
دىن دخب بن ىبد ربهم دىبيلد اهلل الطويل م ىلن  ليخ للن النصلع الاخ: اللل ألع جعفلر 

 إين مل   خ داليللاً لنلل   لللن احلجللاج إىل يللولي خلل ام فنلل  يل لللن توبللة؟. اللاخ: فسلل ل مث :

                                                           
 .22318ح 42ب 153-152ص 17راجع دسا   الشيعة: ج (211)
 . 31اجلملة التانية يف األحاديق انتعلقة بالعلم د خله دحالليه ح 62ص 4غوايل الآليل: ج (212)
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 .(122)«هام حىت تؤد  إىل ا  ذ  حل حق: » ىدت ىليه. فقاخ 
الوفلاةم  نلا حضلر ىللي بلن احلسلي »ااخ:  دىن  ع مح ة التمايلم ىن  ع جعفر 

حللي حضللرته الوفللاةم د للا   للمين إىل صللدر  مث اللاخ: يللا بللينم  دصللية  للا  دصللاين بلله  ع 
 .(124)«ذار  ن  با   دصا  بهم ااخ: يا بينم إياك دظلم لن ا جيد ىلية ناصراً إا اهلل

اخلضليب البجللي الاخ: انلل للع ابلن  ع ليللى ل الللهم حلىت ج نلا إىل  دىن سلعيد بلن  ع
فقلللل ابللن  ع  م إذ د لل  جعفللر بللن  مللد اندينللة. فبينللا حنللن يف لسللجد رسللوخ اهلل

ليلى: تقوة بنا إليله. فقلاخ: دللا نصلنع ىنلد ؟. فقللل: نسلا له دحندثله. فقلاخ: الم. فقمنلا إليله 
فقلللل: ابللن  ع ليلللىم اا للي «. ن خلل ا لعللة؟للل: »فسللاءلين ىللن نفسللي د خللليم مث اللاخ 

ت  لل  : »اللاخ: نعللم. اللاخ «.  نللل ابللن  ع ليلللى اا للي انسلللمي: »انسلللمي. فقللاخ 
الاخ: نعلم. «. لاخ خ ا فتعطيله خل ام دتقتل  دتفلرق بلي انلرء د دجلهم ا رلا  يف ذللة  حلداً 

دىلن  ع  ي دىلن ىلل ااخ:  ا بل ين ىن رسوخ اهلل «. ء تقضي فب    ي: »ااخ 
اللاخ: «.  اضلاام  نله الاخ: إن ىليللاً  فبل لة ىلن رسللوخ اهلل : »ب لر دىملر. اللاخ 

م دالد بل لة خل ا. فملا تقلوخ إذا جليء ف يلف تقضلي ب لري اضلاء ىللي : »نعم. الاخ 
بيلدك ف دافلة بلي يلد  ربلةم  ب رض لن فضةم داادات للن فضلةم مث   ل  رسلوخ اهلل 

الاخ: فاصللفر دجله ابللن  ع ليللىم حللىت ىلاد لتلل  «. اضلليل دالاخ: رب إن خلل ا اضلى ب للري للا
الللللللتم  لنفسللللللة  للللللليًنم داهلل ا  المللللللة لللللللن ر سللللللي المللللللًة »يل:  ال ىفللللللران. مث اللللللاخ 

 .(125)« بداً 
 إىل غري ذلة لن الردايات الواردة يف خ ا الباب.

 التسهي  في أمر الءواج
 ن ا يتشللدد يف  لللر  داج  دلللن تلللة األلللور انرتبطللة بللالفرد يف إطللار التيللار األصللنحي:

 ابنته  د دلد م ب ترة الشردط دصعوبتنا داننر ال تري دلا   به ذلة.

                                                           
 .82ح 72ب 322ص 72حبار األنوار: ج (213)
 .21248ح 77ب 45ص 16دسا   الشيعة: ج (214)
 .13ح 57ب 221-221ص 6هت يب األح اة: ج (218)
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.  دالللاخ (126)« فضللل  نسلللاء  لللليت  صلللبحنن دجنلللاً د النلللن لنلللراً : »الللاخ رسلللوخ اهلل 
« : (127)«إذا جاءام لن تر ون  لقه ددينه ف دجو. 

 س له ىن الن احم ف تب  دىن احلسي بن بشار الواسطي ااخ: اتبل إىل  ع جعفر
نَـٌة ِفـي اأَلْرِض َو لن  طب إلي م فر يتم دينه د لانتهم ف دجو  »إيلًّ:  ِإلًّ تـَْفَعُلوُه َتُكـْن ِفتـْ

َفساٌذ َكِبيرٌ 
(128)»(125). 

يف  للر بناتلهم د نله ا  دىن ىلي بن لن يار ااخ: اتب ىلي بلن  سلباط إىل  ع جعفلر
فنمل لا ذارت لن  لر بناتلةم د نلة ا  لد : »فر جيد  حداً لتلهم ف تب إليه  بو جع

الاخ: إذا جلاءام للن تر لون   حداً لتللةم فلن تنظلر يف ذللة رمحلة اهللم فلهن رسلوخ اهلل
َنٌة ِفي اأَلْرِض َو َفساٌذ َكِبيرٌ  لقه ددينهم ف دجو  ِإلًّ تـَْفَعُلوُه َتُكْن ِفتـْ

(110)»(112). 
 دج انقلللللداد بلللللن األسلللللود ال نلللللد م  إن رسلللللوخ اهلل »الللللاخ:  دىلللللن  ع ىبلللللد اهلل 

  للباىة بنللل اللل بري بللن ىبللد انطلللبم دإمنللا  دجلله لتتضللع اننللااحم دليت سللوا برسللوخ اهلل  
 .(111)«دليعلموا  ن  ارلنم ىند اهلل  تقاخم

 إىل غري ذلة لن انفاخيم األسنلية ان اورة يف باب الن اح دال داج.
 

 التعاون
األللللللور الللللليت حتتلللللاج إىل التعلللللادنم حلللللىت يف لتللللل  صلللللنع دلننلللللا:  ن يتعلللللادن األنسلللللان يف 

)السللللجاد( دبنللللاء الللللدار داندرسللللة دانسللللجد داحلسللللينية دلللللا   للللبه ذلللللةم اللللاخ اهلل سللللبحانه: 
وتعاونوا ىلى البر والتقوى ول تعاونوا ىلى اإل م والعدوان

(112). 
                                                           

 .4باب  ري النساء ح 324ص 8ال ايف: ج (216)
 .2ح 33ب 324ص 7هت يب األح اة: ج (217)
 .73سورة األنفاخ:  (215)
 .28178ح 25ب 77ص 21دسا   الشيعة: ج (212)
 .73سورة األنفاخ:  (221)
 .284اتاب الن اح ح  2ق 341ص 3غوايل الآليل: ج (221)
 .6ح 33ب 328ص 7هت يب األح اة: ج (222)
 .2سورة انا دة:  (223)
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 اما يل ة ىلى انسلم  ن يتواص  لع إ وته انسلمي ديتعاطف لعنم.
 لللل ىللللى انسللللمي ااجتنلللاد يف التواصللل م دالتعلللادن ىللللى »الللاخ:  ىبلللد اهلل  ىلللن  ع

التعاطفم دانواساة ألخ  احلاجةم دتعلاطف بعضلنم ىللى بعلضم حلىت ت ونلوا املا  للرام اهلل 
رحماع بينهمى دج  

م لرتامحلي ل تملي نلا غلاب ىلن م للن  للرخمم ىللى للا لضلى (114)
 .»(115)ىليه لعشر األنصار ىلى ىند رسوخ اهلل

اتقللوا اهلل داونللوا »يقللوخ ألصللحابه:  دىللن  للعيب العقراللويف اللاخ: اعللل  بللا ىبللد اهلل 
 .(116)«إ وًة بررًةم لتحابي يف اهلل لتواصلي لرتامحيم ت ادردا دتناوا دت ااردا  لرنا د حيو 

ام اهلل تواصلللوا دتبللاردا دترامحللوام داونللوا إ للوًة  بللراراً امللا  لللر »اللاخ:  دىللن  ع ىبللد اهلل 
 .(117)«ى  دج 

تواصلللوا دتبللاردا »يقللوخ:  دىللن ىبللد اهلل بللن  للي ال للاخلي اللاخ: اعللل  بللا ىبللد اهلل 
 .(118)«دترامحوا دتعاطفوا

 
 العم  ذائما

املللا يلللل ة ىللللى اللل  إنسلللان  ن يعمللل  دا ملللاًم للللن انلللر ة ال بلللرية دللللو ال للل خ بلللان  خم إىل 
 اسب   ن ا  داحد لننم..الشاب دحىت األداد لن البني دالبناتم  ا ين

ىلللى  للردرة  دسللا ر األ مللة  داأللللاة  لللري انللؤلني فقللد  اللد الرسللوخ األىظللم 
اب  بعتته الشريفة يعم  برىي األغنلاة  حيانلاًم املا   العم  دذة البطالةم فقد اان الرسوخ 

 اان ي خب إىل الشاة للتجارة  حياناً   رى.
اخلنفللة دغصللبنا اللان يلل رع دي للرا األ للجار  بعللد اسللتينء القللوة ىلللى داأللللاة ىلللي 

 د فر اآلبار دالعيون  ا آثار  بااية إىل يولنا خ ا. 

                                                           
 .22سورة الفتح:  (224)
 .4باب الرتاحم دالتعاطف ح 178ص 2ال ايف: ج (228)
 .48ح 25ب 411ص 71حبار األنوار: ج (226)
 .16121ح 124ب 216ص 12دسا   الشيعة: ج (227)
 .3باب الرتاحم دالتعاطف ح 178ص 2ال ايف: ج (225)
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فقللللد اانللللل تطحللللن دربلللل  دتللللدير الرحللللىم داانللللل تقللللوة بسللللا ر  د لللللا فاطمللللة ال خللللراء 
 الشؤدن انن لية اما اانل تقوة بال  خ  حياناً.

 .(115)«مث افتقر ف بعد  اهلل لن دجد لاًء دتراباً »يقوخ:  داان  لري انؤلني 
 إىل غري ذلة لن انفردات اليت لو مجعل لصارت اتاباً  صماً.

                                                           
 .21231ح 2ب 41-41ص 17دسا   الشيعة: ج (222)
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 خاتمة

 دفينا  لور:
 الكتفاع الذاتي

الن ة يف إجياد التيار األصنحي  رطاً دج ًءم الرجلوع إىل ثرداتنلا دااىتملاد ىللى لنابعنلام 
ار داأل للار دال ابللات داألمجللات دانعللادن فللهن العللامل األسللنلي لللليء باننللابع دالتللرداتم االبحلل

داألرا للي الشاسللعة الصللاحلة لل راىللة دغللري ذلللةن دذلللة لقدلللة لننتقللاخ اللل ا م دإمنللا ك للن 
 لن ااستقنخ  قاطعة بضاىة األجانب يف اصة طويلة. (120)ح ب انؤكر امند 

 اليقافة واإلىالم
ن ال تللب دسللا ر دسللا   األىللنة امللا إنلله  تللاج يف  لللل التيللار األصللنحيم إىل سللي  للل

انر ية دانسموىة دانقردءةم ديل ة  ن ي ون ذلة باأل افة إىل ل ات انسللميم بل لات ال لرب 
 يضللاً ااألجنلي يللة دالفرنسللية داألنانيللة دالبلجي يللة دغريخللام حللىت ا يللتم ن اللل ين يللديردن تلللة 

م داد ذارنا يف بعلض ال تلب الفلرق البند لن إغفاخ  عوهبم  ا ينايف فطرهتم دخيالف ىقومم
 بي الفطرة دالعق م فهن الفطرة  اللة للحيوانم  لا العق  فصاص باألنسان.

 المنممة اإلسالمية العالمية 
املللا  تلللاج التيلللار األصلللنحي إىل لنظملللة إسلللنلية ىانيلللةم حلمللل  خللل   األف لللار دنشلللر 

 دغريخم. ال تب التوىوية دالدىوة داألر ادم ل ي تص  إىل ال ربيي
ديللل ة  ن  ملل  خلل   الف للرة لسلللمون صللاحلونم فللهن الل  ف للرة دلبللد  حباجللة إىل احلملللة 
الصللاحلي دللل ا اللان لللع الل  نلليب حواريللون لضللافاً إىل اتللاب إمللي ددسللتور ربللاين يبللي انللننجم 

                                                           
يف اللبندم مث الاد امنلد حنلو ة( احل ب لعلارض للوجلود الربيطلاين 1558ح ب انؤكر امند  ت س  ىاة ) (231)

ة( دحىت لطلع التمانينلات 1245ااستقنخ. داستطاع ااست تار بالسلطة فينا بش    به لتواص  لن  )
لللن القللرن انا للي. تشلل   احللل ب يف البدايللة اجمعيللة دطنيللة ىالللة فعقللد لللؤكر  الت سيسللي يف بولبللا  ىللاة 

درسم سياسلة احلل ب انقبللة. اسلتلم غانلد   ة( دذلة هبد  تعريف األىضاء بعضنم ىلى بعض1558)
ايلادة احلل ب بعلد للوت )ارفلاخ لينلا دبلينك( دتعلرض  نملا لنىتقلاخ للرات ىلدة دذللة حلىت اسللتقلل 

 ة( فاغتي  لن اب   حد امنود.1247امند ىاة )
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 األجنيلل  داحلواريللونم دلللع إبللراخيم التللوراة د صللحابهم دلللع ىيسللى ف للان لللع لوسللى
 .القرآن د خ  بيته دلع  مدالصحف د صحابهم 

إن التيلللار األصلللنحي حباجلللة إىل سلللي  للللن ال تلللب األسلللنليةم يف  تللللف بلللند األسلللنة 
ان لوبلللة ىللللى  لرخلللا بسلللبب ال ربيلللون داحل لللاة اجلنللللةم دذللللة  صتللللف ل لللاهتم للللن  نددنيسلللية 

الللل  بللللند دترايللللة دارديللللة دفارسللللية دىربيللللة دغريخللللام دإىل سللللي  لللللن اننظمللللات األسللللنلية يف  
األسلللنةم دإىل إجيلللاد اللللوىي الف لللر  دإىل التعدديلللة السياسلللية يف اانتصابلللات داألحللل اب دللللا 

   به ذلة.
نسللل خ اهلل سلللبحانه  ن يوفقنلللا للمسلللا،ة يف  للللل خللل ا التيلللار األصلللنحيم الللل   يوجلللب 

دخللللو إىللللادة احليللللاة ال ر للللة يف الللللدنيا إىل البشللللريةم باأل للللافة إىل اآل للللرة اللللليت خللللي احليللللوانم 
 انستعان.

 دخ ا آ ر لا  ردنا  يف خ ا ال تاب دصلى اهلل ىلى  مد دآله الطاخرين.
 قم المقدسة                                         

   ه2410شعبان المعمم                                          
 محمد الشيرازا                                         
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