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 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 

 هلِل َما ِفي السََّماَواِت َواألْرِض 
 ِإنَّ اهلَل ُهَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميُد 

 َوَلْو أَنََّما ِفي األْرِض ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم 
َعُة أَْبُحٍر   َواْلَبْحُر َيُمدُُّه ِمْن بـَْعِدِه َسبـْ

 َما نَِفَدْت َكِلَماُت اهلِل 
 َحِكيمٌ  ِإنَّ اهلَل َعزِيزٌ 

 صدق اهلل العلي العظيم
 

 22-22سورة لقمان: اآلية 
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 كلمة الناشر
 

 
 

أغنتتم ادتتالر العقيتتدة ا ستتقاية والقتتران بالستتنة الن(ويتتة الاتتري ةل العقتت  بال  تتر ال(اتتر  
بآفاق بألوان ان ال  ر الدحيح بحررهتما ان ربقة الظلم باجله  الذين كانا يستدران فيهمتا   

ت رض أف ارها باراءها قسراً علت  النتاو بإ تا با (تم العقتوف با فدتدة بلع همتا  كما إهنا مل
للنظتتر بال   تتر بال واتت  باتتن مل قديتتد اخوقتتل  علتت  بتتقة التتدعوا  ال(اتترية كافتتة التت   تت  
ا فرال با ت(اع عل  ق(وف أف ارها بارائها بإن كان بتقة اتا ينانتون بتا كمتا هل حت   تم   

 ن سقمها بإ ا الطاعة العمياء فقط بفقط  بإهل فاخدري ا سول   ان ظارهم.اناقا ها بت(يا
كمتتا لعتتم إ  أن هل ي تتون اوتتاه اخوقتتل هتتو ت(تتا خوقتتل اآلبتتاء با  تتدال باهلنقيتتال  تتم 
بإن كتتانوا علتت  بطتتو  تتا ياتت  قتتدرة العقتت  علتت  ال   تتري بالنظتتر   ا اتتور بالعواقتت  بت تتون 

 ران   الدنيا باآلبرة.الن يجة هي اخلي(ة باخلس
قولوا هل إلا »بدعوتا اخ(اركة با   الناو قائًق:  عنداا انطل  الرسوف ال رمي حممد 

بهي مجلة بسيطة با هواة بل نها حتو  علت  اعتاأ بأسترار عظيمتة  بت   (2)«إهل اهلل ت لحوا
وحيد ا لتا  بن تي تع   أو الدعوة ا سقاية ال  بنم قواعدها بأقاام بنياهنا عليها  بهي ت

ب وضتتيح اعتتامل هتتذو التتدعوة اتتن  ا ضتتدال عنتتا  فتتآان اتتن ااتتن بك تتر اتتن ك تتر  مل  تترع 
بتقف اتا كتان ي لقتت  اتن التوحي ا  تتي به تذا إ  أن ان اتر ا ستتقر   ربتوع اجل يترة العربيتتة 

 بانها انطل  إ  بقية بقاع العامل ان لبن    بهل إكراو.
ال ابتتتتر لتتتتا أبف بلتتتتيد لتتتتا ابتتتتر  فقتتتتد كتتتتان باتتتتا  اف  تتتتد إن ال  تتتتر ا ستتتتقاي كتتتتال(حر 

ا نسانية بولوان ان الثقافتا  الستليمة الت  تتدعو إ  ال حترر باهلنع تاق بن(تذ ال (عيتة ل تري اهلل  

                                                           
 فد  فيما هلق  ان ال  ار   رسال ا. 62ص 1اخناق : ج ل1و
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قل لو كان البحر مداداا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفـد كلمـات ربـي قاف تعا : 
ولو جئنا بمثله مدداا 

(1). 
ولو أنمـا فـي األرض مـن شـجرة أقـالم والبحـر يمـده مـن بعـده سـبعة  بقاف ست(حانا:

أبحر ما نفدت كلمات اهلل إن اهلل عزيز حكيم
(3). 

هتتتو عجائتت  اهلل بح م تتتا بعلمتتتا   (4)باختترال بال لمتتتا  هنتتا علتتت  اتتتا  تتاء   ت ستتتريها 
  لما .بقي : اعاأ كلما  اهلل بفوائدها بهي القران بسائر ك (ا بمل يرل بذلك أعيان ال

علمتتاً بتتون كلمتتا  اهلل لائمتتاً غصتتة  ريتتة صتتاكة ل تت   اتتان با تتان بهل وتت   بقتتور لبن 
أن ر تتقً : »عتتن أبيتتا  غتتريهم  بإ تتا هتتي لل(اتترية أمجتت   فقتتد  تتاء عتتن ا اتتار الرضتتا 

: اا باف القران هل ي لال عل  النار بالدرو إهل غصاضة؟ فقاف: إن اهلل سوف أبا ع(د اهلل 
 مل عجعلا ل اان لبن  اان  بلناو لبن ناو  فهو   ك   اان  ديد  بعند كت  ت(ارك بتعا 

 .(9)«قور غض إ  يور القيااة
بهتتي ت طلتتت  اتتن ال(تتتاحث  باخ  تتترين ال تتوص   أعماقهتتتا باستت  راج ا نوناهتتتتا باقتتتاة 

 ال(ارية بعجائ(ها ال  هل تنقصي بهلت (دف اهما  اف ال ان.
 القتربن اخاضتية إ  محتق  ال اتويا بال ات يك اتن ق(ت  لقد تعرض ال  ر ا سقاي ع 

أعتتتداء التتتدين ل ع عتتتة ا  تتتان   ن تتتوو اخستتتلم   كمتتتا تعتتترض اخنانتتتون إ  محتتتق  اخطتتتارلة 
با بالة بال ن ي  ان ق(  سلطا  اجلور ع  سياستة ا رهتاو باهلضتطهال  أب ادتالرة اآلراء 

تسمن بهل ت ا ان  توع  باتا  التم هتذو اكمتق  أب ا قحار   الدراعا  اجلان(ية ال  هل 
 اس مرة إ  يوانا هذا.

علتت  أن ال  تتر ا ستتقاي ًتت  غصتتاً  ريتتاً   حيوي تتا بعطائتتا بمل هتتت و بمل تتتن ر عليتتا هتتذو 
اكمتتق   بتت  ًتت  نابصتتاً بالناتتاة باهلستت قااة صتتااداً  بهلتتك  نتتا يستت ند إ  القتتوة ا  يتتة 

ـــــا لـــــه حب ظتتتتتا  قتتتتتاف تعتتتتتا :  بالعنايتتتتتة الربانيتتتتتة التتتتت  ت  لتتتتتم ـــــا الـــــ كر وإن ـــــا نحـــــن نزلن إن

                                                           
 .101سورة ال هل:  ل2و
 .22سورة لقمان:  ل3و
 را   ت سري جمم  ال(يان للايخ الط سي. ل4و
 .44ح 33و 280ص 2حبار ا نوار: ج ل6و
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لحــافنون
  علتت  أن هنتتتاك اخدتتا  اتتن اخ(تتتال  با ف تتار قتتد  التتتم اتتن الو تتول  ب تتتو  (6)

ال اتتتان صتتت ح ها بأصتتت(حم أ تتتراً بعتتتد عتتت   بعتتتد تعرضتتتها  قتتت  بقليتتت   تتتا تعتتترض لتتتا التتتدين 
 ا سقاي  بالرغم ان اا قكها للعدة بالعدل.

لستماحة ا اتار ايتة اهلل العظمت   )ثالثون سـؤالا فـي الفكـر اإلسـالمي( إن هذا ال  او
السيد حممد اكسيا وأعل  اهلل لر اتال قد تنتابف مجلتة اتن القصتايا ال  ريتة باخستائ  اكيويتة 
اتتن ق(يتت : الدبلتتة  ا قليتتا   ا حتت او  ا اتتة الواحتتتدة بغريهتتا اتتن اخستتائ  التت  هتتي اطتتترح 

 باخ  رين. اه مار كثري ان ا ح او
إن انسستتة اىب تت  إه تقتتور بط(تت  بناتتر هتتذا ال  تتاو القتتيم تتتر   تتو  تت ء اتتن الوفتتاء  تتاو 
هذا اخر   ال (ري الذ  ضح  ب   غاٍف بن يد ان أ   إعقء كلمة الدين اكنيل  نستوف 

 اهلل أن ين   با كما ن   ب ريو باكمد هلل رو العاخ .

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

   23/  9592بيروت لبنان  ص.ب:                 

                                                           
 .1سورة اكجر:  ل2و
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 الستفتاء
 

 
 

ير   أن ي  صت  ااحتة اخر ت  الستيد حممتد الاتريا   وح ظتا اهللل  با  ابتة علت  هتذو 
 ا سدلة ل وضيح بعض القصايا الوارلة   ال  ر السياسي لسماح ا.



 

 2 

 
 

 إدارة الحوزات والمراكز الدينية
 
 و ا  العلمية باخراك  الدينية اخن ارة   أر اء العامل؟ : كيل ت ون إلارة اك1س

 ه  هناك هيدة اعينة لإل راة عليها؟ 
باتتتتتا هتتتتتي ناتتتتتا اهتا اهل  ماعيتتتتتة بالسياستتتتتية إضتتتتتافة إ  ناتتتتتا اهتا ال ثقي يتتتتتة بال عليميتتتتتة 

 باكو بية؟ 
 بكيل ي م اب يار أعصائها؟

 بسم اهلل الرمحن الرحيم ج: 
 ببركاتا السقر علي م برمحة اهلل
 إشراف شورى الفقهاء

 إلارة اكو ا  العلمية باخنسسا  الدينية ت ون بإ راة  ور  ال قهاء اخرا  .
وشاورهم في األمرقاف تعا : 

(7). 
عل  اليمن فقاف بهو يوصيا: يا علتي  بعثا رسوف اهلل»قاف:  بعن أاري اخنان 

 .(8)«اا حار ان اس  ار بهل ندر ان اس اار
 .(5)«اهلس اارة ع  ا داية بقد با ر ان اس  ىن برأيا: »أاري اخنان  بقاف

 . (20)«اا عط  اارؤ اس اار: »بقاف أاري اخنان 
 .(22)«ان مل يس ار يندر»قاف:  بعن أاري اخنان 

 .(21)«ان اس (د برأيا هلك بان  ابر الر اف  اركها   عقو ا: »بقاف
                                                           

 .161ورة اف عمران: س ل2و
 .220ح 6اىبلد  132ا اايل للطوسي: ص ل8و
 .211هنج ال(قغة  قدار اك م:  ل1و
 . 10أصحابا   جملد باحد أربعمائة باو ح علم أاري اخنان   220ص 2اخلداف: ج ل10و
 حديث    يارة اخنان هلل. 222اهلب داص: ص ل11و
 .121هنج ال(قغة  قدار اك م:  ل12و
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 .(23)«اورة ا(اركةإن اخ: »بعن ا اار ال(اقر 
 .(24)«باس ار   أاورك: »بقاف

قاف: هل اظتاهرة أب ت   عليا فيما أبص  با رسوف اهلل»قاف:  بعن أيب ع(د اهلل
 .(29)«ان اخاابرة بهل عق  كال دبري

 .(26)«لن يهلك اارؤ عن ااورة»قاف:  بعن أيب ع(د اهلل
ب تتابر   أاتترك التتذين »أنتتا قتتاف فيمتتا بعظتتا بتتا:  بعتتن ستت يان الثتتور  عتتن الدتتالق

 . (27)«خياون اهلل ع ب  
اتتن اس اتتار مل يعتتدر عنتتد الدتتواو االحتتا بعنتتد اخلطتتاء : »بقتتاف اوستت  بتتن  ع تتر

 . (28)«عاهرا
 بعض نشاطات الحوزات العلمية

أاا بالنس(ة إ  ناا ا  اكو ا  العلميتة باخنسستا  الدينيتة فقتد هكرنتا بعصتها   عتدة 
 :(25)بهذو او   عنها  ان ك (نا بنوع ان ال  دي  

 . نار ربح ال قو  با  ان   اىب م 
 . ال وكيد عل  العلم بالعم 
 .اس ن(اة ا ح ار الارعية ان اخدالر ا سقاية 
 .توسيد اخنسسا  اهل  ماعية بالدينية 
 .تربية  قو العلور الدينية 
 .اعا رة الناو باكسىن 
 .ال عابن   اخلري 

                                                           
 ان سورة اف عمران. 206ص 1ا   ت سري العيا ي: جر  ل13و
 .2ح 341و 661ص 2عل  الارائ : ج ل14و
 .16683ح 21و 31ص 12بسائ  الايعة: ج ل16و
 .18ح 3ك او اخناف  و  201ص 2احملاسن: ج ل12و
 .1216ح 21و 344-343ص 8اس درك الوسائ : ج ل12و
 .32ضمن ح 48و 104ص 22حبار ا نوار: ج ل18و
 تتتت  ك تتتتاو واكا تتتتة إ  علمتتتتاء التتتتدينل  وإ  اكتتتتو ا  العلميتتتتةل  وإ  التتتتوكقء   التتتت(قلل  ورستتتتالة اخستتتتتا د لل  دتتتتي  را ل11و

 باكسينيا ل بغريها.
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  بالدناعي بال راعي.السعي لرف  خس و  الثقا  
 . السعي  داية اخنحرف 
 .القلم بال وليل 
 . اخلطابة باخن 
 .ت وين انسسا  ا قراض اخلريية 
 .ت بيج الع او 
 .توسيد اكو ا  العلمية   خم لل ال(قل 
 .اهله مار باخناس(ا  الدينية 
 .القيار بال يارا  ا الفة 
 .نار ا بقق 
 .ال وكيد عل  اخس و  الدحي 
 .اهله مار با قرباء بصلة الرحم 
 .   تو ي  ال 
 . ال عاضد بال نسي 
 .هداية غري اخسلم  إ  ا سقر 
  هداية الناو إ  اذه  أه  ال(يم. 
 .اس قر اكقوق الارعية بصرفها   اوارلها 
 . تعمري اراقد الداك 
 .عدر ا  ارة 
 .الاجاعة 
 .اهله مار مبسلمي العامل 
 او.السعي ك  اااك  الن 
 .  إرساف اخ(ل   خ  لل اخنا 
 .اخظاهرا  با ضرابا  السلمية للمطال(ة باكقوق الارعية 
 .ال عدلية 
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 . )إصقح ها  ال 
 .ال نظيم 
 . اخنمترا 
 .القعنل 
 .إحياء تعاليم القران 
 . اهله مار بال  يان بال  يا 
 .اواه الوسائ  اكديثة   ال (ليغ الديا 
 .إلارة ا بقاة 
  سرية الرسوف بيان  بأه  بي ا. 
 .اهله مار باآلبرة 
 .احملاس(ة 
 .اواه أفص  ا سالي    نار الثقافة بالوعي 
 . ا تقان   العم 
 .اهلس اارة الدائمة 
 .صقة اجلماعة 
 .الوعظ با ر ال الديا 
 .عقد اىبالد اكسينية 
 . توسيد اخ  (ا 
 . اهلح  اهل 
 . النارا 
 . الندبا  باخنمترا 
 ية بال يارا .ا لع 
 .الدرو بال دريد 
 .ال مثي  بالعرض 
   الستتتتعي  عتتتتالة القتتتتوان  ا ستتتتقاية اخنستتتتية: كا اتتتتة الواحتتتتدة  با بتتتتوة ا ستتتتقاية
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 بالاور   بال عدلية  باكريا  ا سقاية  بعدر اكدبل اجل رافية باا أ (ا.
 .اهله مار بإلارة الع(ال بال(قل 
 لعاخية.بيان اقواا  الدبلة ا سقاية ا 
 . اعاجلة اكاهل  اخرضية ن سياً   اىب م 
 . اهله مار بدبر اخرأة   اىب م 
 .اهله مار باخل اء 
 .توسيد برعاية اخنسسا  اخلريية 
 .إر ال الدبلة إ  اا فيا بري الدين بالدنيا 
 .توسيد انظما  الدفاع عن حقوق ا نسان 
 . اهله مار حب  اا لة الربت  ا لار 
 ح ار الارعية.بيان ا  
 .إ راء صيغ الن اح بالطقق 

اصتافاً إ  توستيد خم لتتل اجلمعيتا  الدينيتة بالثقافيتتة بالعلميتة باتا أ تت(ا علت  اتا هكرنتتاو 
 .(10)  ك او وإنااء اجلمعيا ل

                                                           
 ر.2001هت/  1422ص حة  ان إصدارا  انسسة اىب   لل حقي  بالنار عار  88يق  ال  او    ل20و
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 الحزب في الدولة اإلسالمية
 
ور : يتدعو ااحتة الستتيد إ  أن توبتذ الدبلتتة ا ستقاية   أ  ا تتان كانتم  بتتاخ ه2س

اكت يب  فهت  يعتتا هتذا إتاحتة ال رصتتة خ  لتل ا حت او للقيتتار بناتا اهتا ال ثقي يتة بالسياستتية 
 بلبتتتتتتتتوف اهلن  ابتتتتتتتتا  حتتتتتتتتم لتتتتتتتتو كانتتتتتتتتم أح ابتتتتتتتتاً غتتتتتتتتري إستتتتتتتتقاية أب ب نيتتتتتتتتة  كالاتتتتتتتتيوعي  

 بال(عثي ؟ 
 به  يام  هلك أصحاو اخل  با ليان ا بر   كاخسيحي  باليهول بغريهم؟

الدبلتتتة ا ستتتقاية علتتت  ال عدليتتتة اك بيتتتة السياستتتية مبتتتا فيهتتتا ا حتتت او تع متتتد سياستتتة ج: 
الو نيتتتة با ستتتقاية اكتتترة  تتتا يو تتت  ال نتتتافد ا عجتتتايب متتتو ال صتتتيلة بال قتتتدر  أاتتتا ا قليتتتا  
الدينية فلهم حقوقهم بحرياهتم   إ تار أن ستهم ب  ضتمن قتانون ا لت ار  فتإن ا قليتا  غتري 

ل ا ستتتقر حم اتتتون ن ستتتاً باتتتاهلً بعرضتتتاً إها بافتتتوا باتتتربة الذاتتتة أب ا ستتتقاية القا نتتتة   بتتتق
  ربة اخعاهدة.

ـــي فا ستتتقر هل عجتتت  أحتتتداً علتتت  التتتدبوف   ا ستتتقر بلتتتذا قتتتاف ستتت(حانا: ـــَراَه ِف لَ ِإْك
الدِّينِ 

(12). 
ــبقتتاف تعتتا :  ــبَـَعِن َوُق ــِن اتَـّ ــَي هلِل َوَم ُِ َوْجِه ــْل َأْســَلْم ُق ــِنْن َحــاجُّوَ  فـَ ــوا َف ْل لِلَّــِ يَن ُأوُت

َواهللُ  اْلِكَتاَب َواألمِّيِّيَن ء َأْسَلْمُتْم فَِنْن َأْسَلُموا فـََقِد اْهتَـَدْوا َوِإْن تـََولَـّْوا فَِننََّمـا َعَلْيـَل الْـَباَل ُ 
َبِصيٌر بِاْلِعَبادِ 

(11). 
 ا  أه  ال  او با  اخارك  إهل الدعوة. فليد  ون الرسوف 

ُع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّل بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعنَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي ِهـَي ادْ بقاف س(حانا: 
َأْحَسنُ 

(13). 

                                                           
 .262سورة ال(قرة:  ل21و
 .20سورة اف عمران:  ل22و
 .126ة النح : سور  ل23و
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ُهْم بقاف تعا :  َوَل ُتَجاِدُلوا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإَل بِـالَِّتي ِهـَي َأْحَسـُن ِإلَ الَـِّ يَن مََلُمـوا ِمـنـْ
َنا َوأُْنِزَل ِإلَْيُكْم َوِإَلُهَنا َوِإَلُهُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّ ي أُنْ  ِزَل ِإلَيـْ

(14). 
نَـا َعَلْيـِه آبَاءنَـا بقاف س(حانا:  ُُ َمـا أَْلَفيـْ َزَل اهللُ قَاُلوا َبْل نـَتَّبِـ َوِإَذا ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أَنـْ

ِقُلوَن َشْيئاا َولَيـَْهَتُدونَ َأَوَلْو َكاَن آبَاُؤُهْم لَ يـَعْ 
(19). 

بعليتتتا فهتتتم أحتتترار   ق(تتتوف ا ستتتقر بعتتتدر ق(ولتتتا  بإن كتتتان عتتتدر ق(تتتو م يتتتنل   تتتم إ  
 اااك  الدنيا باآلبرة.

َوَمــْن َأْعــَرَض َعــْن ِذْكــِري فَــِننَّ لَــُه َمِعيَشــةا َشــْنكاا َوَنْحُشــُرُه يـَــْوَم اْلِقَياَمــِة قتتاف تعتتا : 
َأْعَمى

(16). 
إها مل يق(لتتوا تركتتوا ب تتوهنم بإها كتتان ا ستتقر اتتارو اك واتتا  ال تتافرة    تت  إعطتتاء فتت

ُهْم اكرية لألام حيث أن ح واة ال  ر ع(ارة أبر  عن اهلست ع(ال فتإن ا ستقر  ُُ َعـنـْ َيَضـ
ـــْيِهمْ  ِْ َعَل ـــي َكانَـــ ـــاَلَل الَِّت َْ ِإْصـــَرُهْم َواأل

   علتتت  الاتتتربة ا ستتتقاية كمتتتا أاتتتر ا ستتتقر(17)
 مبداراة ال افرين غري احملارب .

يِن َولَــْم ُيْ رُِجــوُكْم فقتتد قتتاف ستت(حانا: َهــاُكُم اهللُ َعــِن الَّــِ يَن لَــْم يـَُقــاتُِلوُكْم ِفــي الــدِّ لَ يـَنـْ
ِمْن ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 

(18). 
ر كان  م اا ل ريهم ان اخسلم   فإن اخسلم  كوسنان اخاتط هل فترق بإها ق(لوا ا سق

 ب   ديدهم  بقد هم بل اهتم بأقوااهم بإ ا أكراهم عند اهلل أتقاهم.

                                                           
 .42سورة العن (و :  ل24و
 .120سورة ال(قرة:  ل26و
 .124سورة  ا:  ل22و
 .162سورة ا عراة:  ل22و
 .8سورة اخم حنة:  ل28و
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 التعددية والتنافس

فنن حزب اهلل هم الغالبونقاف تعا : 
(15). 

وفي ذلل فليتنافس المتنافسونبقاف س(حانا: 
(30). 

أنا اك و الذ  فيتا : »بقور ان ا ندار ي ااون  فقاف رسوف اهللار  رب : أنا 
 .(32)فواسك اك و اآلبر بقالوا: لن يُ ل  ح و فيا رسوف اهلل « ابن ا لرع

 .(31)«بهل ت ونوا   ح و الايطان ف صلوا: »بقاف ا اار ال(اقر 
 .(33)«  إبقص ا عماف تنافد أبيل النه  با ل(او»ب  ال رر: 

تنافسوا   ا بقق الرغي(ة با حقر العظيمتة با بطتار اجلليلتة يعظتم ل تم : »اف بق
 .(34)«اجل اء

ت(الربا إ  حمااد ا فعتاف بفصتائ  اخلتقف بتنافستوا   صتدق ا قتواف ببتذف : »بقاف 
 .(39)«ا اواف

 .(36)«تنافسوا   اخعربة: »بقاف أبو ع(د اهلل 
 .(37)«ال اوها بتنافسوا فيهافعلي م  ذو اخلقئ  ف: »بقاف 

اعا ر  تيع نا أاتا اجلنتة فلتن ت توت م ستريعاً كتان أب بطيدتاً  : »بقاف علي بن اكس  
 .(38)«بل ن تنافسوا   الدر ا 

                                                           
 .62سورة اخائدة:  ل21و
 .22سورة اخط   :  ل30و
 .6باو الس(  بالرااية ح 2ق 222ص 3غوايل الآليل: ج ل31و
 .362ح 32و 228ص 1احملاسن: ج ل32و
 .2106ا بقص   العم  با ارو ح 4ة 2و 1ق 166ر اك م بلرر ال لم: صغر  ل33و
 .2324ح 1ة 4و 3ق 312غرر اك م بلرر ال لم: ص ل34و
 .2622ا  رقا  أبققي ح 4و 3ق 324غرر اك م بلرر ال لم: ص ل36و
 .10باو قصاء حا ة اخنان ح 116ص 2ال ا : ج ل32و
 .281هنج ال(قغة  قدار اك م:  ل32و
 .14اا يدف انابذة الايعة مبظامل الع(ال اخنان  ح 204: ص سري ا اار العس ر  ت ل38و
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 حقوق األقليات الدينية 
 .(35)«ان اه  هاياً فقد اهاأ: »قاف أاري اخنان  علي 

نان  إ  اتن اتر بتا اجلتي  اتن  (تاة اخلتراج ان ع(د اهلل علي أاتري اخت»ب  هنج ال(قغة: 
بعمتتاف التت(قل  أاتتا بعتتد فتتإأ قتتد ستتري   نتتولا هتتي اتتارة ب تتم إن  تتاء اهلل بقتتد أبصتتي هم مبتتا 

بأنتتا أبتترأ إلتتي م بإ  هاتت  م اتتن اعتترة  (40)عجتت  هلل علتتيهم اتتن كتتل ا ه  بصتترة الاتتذ 
لتوا اتن تنتابف اتنهم  تيداً إهل اتن  وعتة اخصتطر هل عجتد عنهتا اتذه(ا إ   ت(عة فن    (42)اجلي 

ًلما عن ًلمهم بك وا أيد  س هائ م عن اصارهتم بال عترض  تم فيمتا است ثنيناو اتنهم بأنتا 
ب  أًهر اجلي  فتارفعوا إيل  اظتاخ م باتا عتراكم  تا ي لت( م اتن أاترهم باتا هل تطيقتون لفعتا 

 . (41)«إهل باهلل بيب فونا أغريو مبعونة اهلل إن  اء اهلل
مل : »ا  برل  ال وصتتية بوهتت  الذاتة بعتتد ال وصتتية بوهت  اخلتتة ا(ا تترة  قتتاف ب  الربايت

 .(43)«ح  أه  ال ك عااة مل ح  أه  الذاة
حتت  أهتت  الذاتتة أن تق(تت  اتتنهم اتتا ق(تت  اهلل ع ب تت  اتتنهم : »ب  رستتالة اكقتتوق قتتاف 

 .(44)«بهل تظلمهم اا بفوا هلل ع ب   بعهدو
فتاك م فتيهم أن تق(ت  اتنهم اتا ق(ت  اهلل بت تي مبتا  أاا ح  أه  الذاتة»ب  حبار ا نوار: 

 ع  اهلل  م ان ها ا بعهدو بت لهم إليا فيما  ل(وا ان أن سهم بأ ت با عليتا بق تم فتيهم 
مبا ح م اهلل با عل  ن ستك فيمتا  تر  بينتك ببيتنهم اتن اعاالتة بلتي ن بينتك ببت  ًلمهتم 

ئ  فإنا بل نا أنا قاف: ان ًلم اعاهتدا  حا ان رعاية هاة اهلل بالوفاء بعهدو بعهد رسولا 
 .(49)«كنم بدما فات  اهلل بهل حوف بهل قوة إهل باهلل

                                                           
 .12ت مة و 13ص 3الدراة اخس قيم: ج ل31و
 الاذ : الصرو بالار. ل40و
 اعرة اجلي : أهاو.  ل41و
 إ  العماف الذين يطو اجلي  عملهم. بان ك او لا  20هنج ال(قغة  الرسائ :  ل42و
 اخعربة برسالة اكقوق. رسال ا  262قل العقوف: ص ل43و
 .1ة 12و 424ا ارر ا بقق: ص ل44و
 .2ح 1و 21ص 21حبار ا نوار: ج ل46و
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 . (46)«بهل تظلم اعاهدا بهل اعاهدة: »بقاف 
لنانري ف قاضاو. فقاف  إن يهوليا كان لا عل  رسوف اهلل»قاف:  بعن أاري اخنان 

 ارقك يا حممد حم تقصيا.لا: يا يهول  اا عند  اا أعطيك. فقاف: فإأ هل أف 
فقاف: إهاً أ لد اعك. فجلد اعا حم صتل    هلتك اخوضت  الظهتر بالعدتر باخ ترو 

ي هدلبنتتا بي واعدبنتتا  فنظتتر رستتوف  بالعاتتاء اآلبتترة بال تتداة  بكتتان أصتتحاو رستتوف اهلل 
: إليهم فقاف: اا الذ  تدتنعون بتا؟ فقتالوا: يتا رستوف اهلل يهتول  است(ك  فقتاف اهلل
ي(عثا ريب ع ب   بون أًلم اعاهدا بهل غريو. فلما عق النهار قتاف اليهتول : أ تهد أن هل  مل

إلتتا إهل اهلل بأ تتهد أن حممتتدا ع(تتدو برستتولا ب تتطر اتتايل   ستت(ي  اهلل  أاتتا باهلل اتتا فعلتتم بتتك 
التتتذ  فعلتتتم إهل  نظتتتر إ  نع تتتك   ال تتتوراة فتتتإأ قتتترأ  نع تتتك   ال تتتوراة حممتتتد بتتتن ع(تتتد اهلل 

و مب ة باها رو بطي(ة بليد ب ظ بهل غليظ بهل س او بهل ا  ين وات ينل بتال ح  بهل اولد
قوف اخلىن  بأنا أ تهد أن هل إلتا إهل اهلل بأنتك رستوف اهلل  بهتذا اتايل فتاح م فيتا مبتا أنت ف اهلل 

 .(47)«بكان اليهول  كثري اخاف
هل إ تان : »قتاف. ب (48)«ان ق   اعاهدا مل يق(  اهلل انتا صترفا بهل عتدهل: »بقاف 

 .(45)«خن يق   اسلما أب اعاهدا
بلقتد بل تا أنا العدتت(ة اتن أهت  الاتار  كتانوا يتدبلون علتت  : »ب  ربايتة أبتر  قتاف 

 (90)اخرأة اخسلمة با بر  اخعاهدة   فيه  ون ست ها  بيوبتذبن القنتاع اتن رأستها  باخلترص
خلل تتاف باخدتت ر عتتن ستتوقها  فمتتا اتتن يتتديها بر ليهتتا بعصتتديها  با (92)اتتن أههنتتا  با بضتتاح

مت نتتت  إهل باهلستتت  اع بالناتتتداء ويتتتا للمستتتلم ل فتتتق ي يثهتتتا ا يتتتث بهل يندتتترها ناصتتتر  فلتتتو أنا 
 . (91)«انانا اا  لبن هذا  اا كان عند  الواا ب  كان عند  بارا حمسنا

 لقتتتد بل تتتا أنا الرا تتت  اتتتنهم كتتتان يتتتدب  علتتت  اختتترأة اخستتتلمة: »بقتتتاف أاتتتري اختتتنان  
                                                           

 .اسري  ارية بن قدااة  431ص 2ال ارا : ج ل42و
 .2ح 21اىبلد  422-426ا اايل للددبق: ص ل42و
 .6هي  ح 1و 212ص 12حبار ا نوار: ج ل48و
 .8او اجلهال حب 2و 241ص 2غوايل الآليل: ج ل41و
 االة برصل. 22ص 2اخلُْرص باخِلْرص: الُقرة حب(ة باحدة  بقي : هي اكلقة ان الذه  بال صة ولسان العرو: ج ل60و
 االة بضحل. 236ص 2ا بضاح: حلي ان الدراهم الدحاح ولسان العرو: ج ل61و
 بيخ  صحابا.عجر  جمر  اهلح جاج اا مًق عل  ال و  بان كقر لا  122ص 1اهلح جاج: ج ل62و
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با بتتتتتر  اخعاهتتتتتدة فين تتتتت ع حجلهتتتتتا بقُتْل( هتتتتتا 
  اتتتتتا مت نتتتتت  انتتتتتا إهل (94)بققئتتتتتدها برعثهتتتتتا  (93)

باهلس  اع باهلس حار  ملا اندرفوا بافرين  اا ناف ر ق انهم كلم  بهل أري   تم لر. فلتو أنا 
 .(99)«اارأ اسلما اا  ان بعد هذا أس ا  اا كان با الواا ب  كان با عند   ديرا

أن ي تتون بدتتيما ختتن كتتان استتلما أب اعاهتتدا  هنتت  اهلل ن(يتتا »القتتران قتتاف:  ب  فقتتا 
 .(96)«  ن سا أب االا أ  هل واصم عنا

 قانون اإللزام
 .(97)«أل اوهم ان هلك اا أل اوو أن سهم»قاف:  عن أيب اكسن 

 .(98)«أل اوهم مبا أل اوا أن سهم: »بقاف 
 .(95)«أل اوهم اا أل اوا أن سهم: »بقاف
ف بتترو بهنتتاو  فقتتاف لتتا: إنتتا تتت بج بواتتا   ب : أن ر تتق ستت  جموستتيا حبصتترة الدتتالقبر 
 . (60)«أاا علمم أن هلك عندهم الن اح: »فقاف 

 .(62)«ك  قور لانوا بايء يل اهم ح ما: »ب  ال وايل: قاف
 . (61)«أل اوهم مبا أل اوا با أن سهم»أهنم قالوا:  بقاف رب  عنهم

يتور  اىبوستي إها تت بج بواتا اتن ب هت   »أنتا قتاف:  لتي بعن  ع ر عن أبيتا عتن ع
 .(63)«ان ب ا أهنا أاا بان ب ا أهنا  ب  ا

أن يقتتتتاف  هنتتتت  رستتتتوف اهلل »يقتتتتوف:  بعتتتتن أيب بدتتتتري قتتتتاف: اعتتتتم أبتتتتا ع(تتتتد اهلل 

                                                           
ْدمم. ل63و

ُ
 الُقُل : بصم    مج  قُتْل  بالصم فس ون  السوار اخ

 ُرُعثها: بصم الراء بالع   مج  رِعا  برِعا  مج  ر ْعثة: بهو ضرو ان اخلر . ل64و
 بقد قا ا يس نهض  ا الناو ح  برل ب  غ ب ا ن(ار جبي  اعابية. بان بط(ة لا  22هنج ال(قغة  اخلط :  ل66و
 باو كي ية اك م ب  أه  ال  او. 12ص 2فقا القران: ج ل62و
 .101ح 3و 68ص 8هتذي  ا ح ار: ج ل62و
 .32212ح 4و 168ص 22بسائ  الايعة: ج ل68و
 .11ح 11و 148ص 4اهلس (دار: ج ل61و
 .21220ح 2و 234ص 12اس درك الوسائ : ج ل20و
 .26باو اخواريث ح 2ق 614ص 3غوايل الآليل: ج ل21و
 .22باو اخواريث ح 2ق 614ص 3 الآليل: جغوايل ل22و
 .22باو اخواريث ح 2ق 614ص 3غوايل الآليل: ج ل23و
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 .(64)«لإلااء: يا بنم كذا بكذا  بقاف: ل   قور ن اح
 .(69)«فإن ن اح أه  الارك  ائ : »بقاف أبو ع(د اهلل 
 .(66)«هل تس(وا أه  الارك فإن ل   قور ن احاً : »بقاف رسوف اهلل 

                                                           
 .11ح 41و 422ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل24و
 .22680ح 16و 211ص 12  بالوسائ : ج20024ح 22و 80ص 16بسائ  الايعة: ج ل26و
 .226ح 13و 382ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل22و
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 المرشح لنت ابات رئاسة الجمهورية
 

: عند ان  او رئتيد اجلمهوريتة للت(قل ا ستقاية.. هت  ات  ل ت  اتوا ن حتم بلتو 3س
 مل ي ن ال  ااً لينياً أن ير ح ن سا لقن  ابا ؟ 

  أن ير ح ن سا لقن  ابا   فمن ستيقور ب  كيتة بإها مل ي ن ان ح  اث  هذا الا 
 اخر ح ؟ 

 بعل  أ  أساو ا   نهلء اخ كا  أن يعطوا رأيهم   اخر ح ؟ 
 ب    هة تعط  تلك اآلراء؟ 

 به  هي ال اة؟
  ال(لتتتتد ا ستتتتقاي يلتتتت ر أن ي تتتتون استتتتلماً ال  اتتتتاً لينيتتتتاً  بإها اب لتتتتل    تتتت ٍ  ج: 

 لذين اب ارهتم ا اة.فاخر    ور  ال قهاء ا
أاا   بقل ال  ر بان ياملا قتانون ا لت ار فحست  قتوانينهم بارائهتم  ختا اتر اتن قتانون 

 ا ل ار.
َُ الصَّاِدِقينَ قاف س(حانا:  يا أَيُـَّها الَِّ يَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه وَُكونُوا َم

(67). 
ل ينال عهدي النالمينبقاف تعا : 

(68). 
 .(65)«طلم هذو اآلية إاااة ك  ًامل إ  يور القيااةفوب: »قاف 

إها كان يور القيااة نال  انال أين الظلمة بأعواهنم باتن هلة  تم : »بقاف رسوف اهلل
 .(70)«لباة بربط كيسا أب اد  م ارة قلم فاحاربهم اعهم

اتتن بيل عاتترة فلتتم يعتتدف فتتيهم  تتاء يتتور القيااتتة بيتتداو بر تتقو برأستتا   : » بقتتاف 

                                                           
 .111سورة ال وبة:  ل22و
 .124رة ال(قرة: سو  ل28و
 .1باو نالر  اا    فص  ا اار بص اتا ح 111ص 1ال ا : ج ل21و
 عقاو الظلمة بأعواهنم. 220 واو ا عماف: ص ل20و



 

 20 

 .(72)«ق  فوو 
اتن بيل اتن أاتور أات   تيدا فحستنم ستريتا ر قتا اهلل ا ي(تة   قلتو م  باتتن : »بقتاف

بسط ك ا إليهم باخعربة ر قا اهلل احمل(ة انهم  بان كل عن أاوا م بفر اهلل االا  بان أبذ 
للمظلور ان الظامل كان اعي   اجلنة اداح(ا  باتن كثتر ع توو اتد   عمترو  باتن عتم عدلتا 
ندتر علت  عتتدبو  باتن بتترج اتن هف اخعدتتية إ  عت  الطاعتة انستتا اهلل ب تري أنتتيد بأعت و ب تتري 

 .(71)«عارية بأعانا ب ري ااف
أح  الناو يور القيااة بأقر م اتن اهلل جملستا إاتار عتالف  إن أب تض النتاو : »بقاف

 .(73)«إ  اهلل بأ دهم عذابا إاار  ائر
 .(74)«قرين هااان    هنم ان بيل  ائراً عل   ور كان: »بقاف 

ان اس عم  غقاا   عدتابة فيهتا اتن هتو أرضت  هلل انتا : » بعن أيب هر عن النيب 
 . (79)«فقد بان اهلل

أ تتا باف اح جتت  عتتن حتتوائج النتتاو اح جتت  اهلل عنتتا يتتور »قتتاف:  بعتتن أاتتري اختتنان 
 .(76)«القيااة بعن حوائجا بإن أبذ هدية كان غلوهل بإن أبذ ر وة فهو اارك

 .(77)«ان ع(د صنما أب ب ناً هل ي ون إاااا: »بقاف 
 .(78)«هل ي ون الس يا إاار ال قي: »بقاف 

اتتتتتن بيل  تتتتتيدا اتتتتتن أاتتتتتور اخستتتتتلم  فصتتتتتيعهم ضتتتتتيعا اهلل »قتتتتتاف:  بعتتتتتن أيب ع(تتتتتد اهلل
 .(75)«تعا 

هل ولتتتتتو ا رض اتتتتتن عتتتتتامل ي تتتتت ع النتتتتتاو إليتتتتتا   حق تتتتتم : »بقتتتتتاف ا اتتتتتار الدتتتتتالق 

                                                           
 .40ح 81و 346ص 22حبار ا نوار: ج ل21و
 .ان كقر أيب حممد اكسن العس ر   316أعقر الدين: ص ل22و
 الظلم.جملد   هكر بباف  442ص 2ربضة الواعظ : ج ل23و
 .4128ح باو هكر مج  ان اناهي النيب  11ص 4ان هل اصرو ال قيا: ج ل24و
 باو ا اااة  فد    ا سداهتا. 268ص 1اخناق : ج ل26و
 .22022ح 6و 14ص 12بسائ  الايعة: ج ل22و
 .1ح باو  (قا  ا ن(ياء بالرس  با ئمة  126ص 1ال ا : ج ل22و
 حديث ال ار. 22اهلب داص: ص ل28و
 .21اخسلك الثاأ ح 1و 322ص 1غوايل الآليل: ج ل21و
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 . (80)«بحرااهم
 .(82)«العاا  بالظلم باخع  لا بالراضي با  ركاء  ق  هم: »بقاف 

ا اتار  اتار التدين بنظتار أاتور اخستلم  بعت  اختنان  ببتوار »قاف:  بعن ا اار الرضا
ال تتتافرين  أو ا ستتتقر بصتتتقح التتتدنيا بالتتتنجم ا تتتال  بالستتتراج ال اهتتتر  اختتتاء العتتتذو علتتت  

د  باخنجتتتتي اتتتتن التتتترل  بالستتتتحاو اختتتتا ر بال يتتتتث ا ا تتتت  الظمتتتتاء بالنتتتتور التتتتداف علتتتت  ا تتتت
بالامد الظليلة با رض ال(سيطة بالع  ال  يرة با ات  الرفيت  بالوالتد الات ي  با ش الاتقي  

 .(81)«با ر ال ة بالولد الد ري
بقد ك   أاتري اختنان  إ  حذي تة بتن اليمتان عنتد اتا ندت(ا باليتاً علت  اختدائن  بهكتر لتا 

 يل ر الوايل ان رعاي ا:  بعض اا
إ  حذي تتتة بتتتن اليمتتتان   بستتتم اهلل التتترمحن التتترحيم  اتتتن ع(تتتد اهلل علتتتي أاتتتري اختتتنان »

سقر عليك أاتا بعتد فتإأ بلي تك اتا كنتم تليتا ختن كتان ق(لتي اتن حترة اختدائن بقتد  علتم 
ترضت  إليك أعماف اخلراج بالرس اق ب (اية أه  الذاة  فامج  إليك  قاتك باتن أح((تم  تن 

لينا بأاان ا باس عن  م عل  أعمالك فإن هلك أع  لك بلوليك بأك(م لعتدبك  بإأ ااترك 
ب قتتتتو  اهلل ب اع تتتتا   الستتتتر بالعقنيتتتتة  فوحتتتتذر عقابتتتتا   اخ يتتتت  باخاتتتتهد  بأتقتتتتدر إليتتتتك 
با حسان إ  احملسن بالادة عل  اخعاند باارك بالرف    أاتورك باللت  بالعتدف علت  رعي تك 

سدوف عن هلك بإندتاة اخظلتور بالع تو عتن النتاو بحستن السترية اتا است طعم فتاهلل فإنك ا
عجتت   احملستتن  بااتترك أن  تتيب بتتراج ا رضتت  علتت  اكتت  بالندتت ة بهل ت جتتاب  اتتا قتتدام بتتا 
إليتتتك بهل تتتتدع انتتتا  تتتيدا بهل ت( تتتدع فيتتتا أاتتترا مل اقستتتما بتتت  أهلتتتا بالستتتوية بالعتتتدف  باب تتتض 

  جملسك بلي ن القري  بال(عيد عندك   اكت  ستواء باح تم لرعي ك  ناحك بباو بينهم 
ُِ اْلَهـــوىبتتت  الن تتتاو بتتتاك  بأقتتتم فتتتيهم بالقستتتط  َول تـَتَِّبـــ

بهل وتتتل   اهلل لواتتتة هلئتتتم  (83)
َُ الَِّ يَن اتَـَّقْوا والَِّ يَن ُهـْم ُمْحِسـُنونَ فتت ِإنَّ اللََّه َم

بقتد ب هتم إليتك ك ابتا ل قترأو علت   (84)
                                                           

 باو ا اااة  فد     رائطها. 246ص 1اخناق : ج ل80و
 .22210ح 42و 128-122ص 12  بالوسائ : ج20126ح 80و 62-66ص 12بسائ  الايعة: ج ل81و
 باو ا اااة  فد     رائطها. 242ص 1اخناق : ج ل82و
 .22سورة ص:  ل83و
 .128سورة النح :  ل84و
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 تتك ليعلمتتوا رأينتتا فتتيهم ب  مجيتت  اخستتلم  فوحصتترهم باقتترأو علتتيهم ببتتذ ال(يعتتة لنتتا أهتت   ل 
 .(89)«عل  الد ري بال (ري انهم إن  اء اهلل تعا 

                                                           
 .  فصائلا ان  ري  أه  ال(يم  322-321ص 2إر ال القلوو: ج ل86و
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 األسلوب األفضل للسلطة
 
: اتتا هتتو ال دتتور ا فصتت   قااتتة الستتلطة    ااننتتا هتتذا حستت  رأ  ااحتتة الستتيد 4س
 اخر  ؟ 

 اجلمهورية برئيد الو راء بجملد ا اة وال خانل؟  ه  ت م عن  ري  ان  او رئيد
 أر ت ون هناك اهلن  ابا  عل  اند  رئاسة اجلمهورية فقط؟ 

 به  هناك ادة اعينة للرئاسة أر هل؟
ان  تتتاو رئتتتيد اجلمهوريتتتة ي تتتون اتتت  اراعتتتاة الاتتتربة الاتتترعية  بت تتتون اختتتدة بنظتتتر ج: 

 ا اة. ا ح او اكرة ب ور  اخر عية اخن  (ة ان ق( 
النتاو »فإن ان  او الرئيد بيد ا اة بهو ان حقوقهم اخاربعة  ب  القاعتدة ال قهيتة: 

 .(86)«اسلطون عل  أاوا م بأن سهم
هل ي تون  تم اخلترية  بت  اهلل ع ب ت  هتو  نعم   الن(وة با اااة ببالنس(ة إ  اخعدور 

 الذ  يع  حج ا عل  ا رض.
اء وي تار مـا كـان لهـم ال يـرةوربل ي لق ما يشقاف تعتا : 

 . حيتث قتاف (87)
 .(88)«خي ار اهلل ا اار بليد  م أن خي اربا»  ت سري اآلية: 

بقد أ رنا   ال  سري إ  أن اهلب يار   هلك هلل بحدو  كما إنا ليد لل  ار أن خي اربا 
 .(85)لدنيا قالة ضقهًل  فإن اب يار القالة بيد اهلل  ببوارو تند  الرؤساء للدين با

                                                           
 انظر اوسوعة ال قا: ك او القواعد ال قهية. ل82و
 .28سورة القد :  ل82و
   سورة القد .134ص 2ت سري القمي: ج ل88و
 سورة القد . 82ص 2ت سري تقري  القران إ  ا ههان: ج ل81و
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 إذا تصدى من لم يلتزم بالدين

 
: ه  ا  ل ري اخل  ا  بالاتريعة اخاتاركة   اهلن  ابتا  بتإلهلء أصتواهتم  ب  هتذو 6س

اكالتتة قتتد ي تتو  باهلن  ابتتا  أنتتاو بعيتتدبن عتتن ا ستتقر  برمبتتا استت طاعوا أن ي ستت(وا اوافقتتة 
 حواف اخعا ية؟ الرأ  العار ب(عض اخنج ا  ال  يقداوهنا بقس  ا 

 به  سيوصل اك م انذاك بونا ح م إسقاي أب  رعي؟ 
 باا سي ون اخوقل انا؟

كتتت  استتتلم ر تتت  أب ااتتترأة ت بحتتتم الط تتت  بواستتتطة بليتتتا ت لتتتا اكتتت    اخاتتتاركة ج: 
 باهلن  ابا   بلاور  ال قهاء اخرا   اخن    ان ق(  ا اة النظر   ا ار.

إ  حذي تة  اهلن  ابا  اا برل ان أنا ك   أاتري اختنان ب ا قد ينيد ح  الط     
بقد ب هم إليتك ك ابتا ل قترأو علت  أهت   ل  تك »بن اليمان عند اا عينا بالياً عل  اخدائن: 

ليعلمتتوا رأينتتا فتتيهم ب  مجيتت  اخستتلم  فوحصتترهم باقتترأو علتتيهم ببتتذ ال(يعتتة لنتتا علتت  الدتت ري 
 .(50)«بال (ري انهم إن  اء اهلل تعا 

                                                           
 .ان  ري  أه  ال(يم   فصائلا  322ص 2إر ال القلوو: ج ل10و
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 النت ابات في دولة سنية
 
: لتتو اف ضتتنا أن اهلن  ابتتتا  متتتم   بلتتد أغل(ي تتتا اتتن أهتت  الستتتنة باجلماعتتة أب اتتتن 2س

 النواص  فماها سي ون اخوقل الارعي  او اك م؟
توضتيح هلتك  اصتافاً إ   ريتان  (52)هكرنا   ك تاو وكيتل عمت  ات  اخستلم ؟لج: 

 ح ظ ح  ا قليا    ك  لبلة. قانون ا ل ار   اوارلو  بل بر
فتتتتإن تعتتتتدال ن تتتتوو اخستتتتلم    العتتتتامل وا عتتتتم  تتتتا يستتتتم  بتتتتال(قل ا ستتتتقاية  أب غتتتتري 
ا ستتتقايةل ي(لتتتغ اليتتتار  استتتلم  ب هتتتاء ندتتت هم  تتتيعة بندتتت هم ستتتنة  بهتتتنهلء ان اتتتربن   

قل خم لتل التت(قل بيعياتتون اتت  بعتتض  بإن كتتان ا كثتتر   بعتتض التت(قل  تتيعة  ب  بعتتض التت(
 سنة  كما أهنما ي سابيان   بعض ال(قل ا بر.

 فإها أريد مج  هنهلء   بحدة باحدة ت لبلة إسقاية عاخية ت فالق ر أاور:
 : مج  ك  ارا   تقليد الايعة   جملد أعل  ا مون فيا بوكثرية اآلراء.1
لتتتد أعلتتت  : مجتتت  كتتت  ارا تتت  الستتتنة بالعلمتتتاء التتتذين ي (عتتتوهنم   أبتتتذ ا ح تتتار   جم2

 ا مون بوكثرية اآلراء.
: بهتتذان اىبلستتان  عجمعهتتم جملتتد باحتتد  فتتإها أريتتد إصتتدار ح تتم بالنستت(ة إ  إحتتد  3

الطائ    فقط  كان لعلمائهم إصدار اك م بوكثريتة اآلراء  بإها أريتد إصتدار اك تم بالنست(ة 
م أب اكتترو أب اتتا إ  اجلميتت  حيتتث إن ا اتتر يهتتم كتت  اخستتلم  ت اخليتتارين ت اتتن  هتتة الستتل

أ (ا  كان اك م ي (  أكثرية اراء اىبلس  اعاً  ل ن مبعىن أكثريتة هتذا اىبلتد بهتذا اىبلتد  
 هل يعا ا كثرية اخطلقة.

اثقً لن رض أن   ك  جملد تسعة ان العلماء  ا يا   اىبموعة مثانية عار  فإها أريد 

                                                           
هتتت  ب (تت  1403ربيتت  ا بف  16  قتتم اخقدستتة ب تتاريخ    أل تتا ا اتتار الاتتريا   12×12صتت حة  21يقتت  ال  تتاو    ل11و

هت بقد تر م إ  ال ارستية قتم عنتوان وبستو  اقتال 1412أكثر ان ارة  انها  (عة انسسة ال  ر ا سقاي قم اخقدسة 
 أام إسقايل.
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اسلم  كان الق ر ومخسةل اتن كت  جملتد هل إصدار ح م عل  ال(لد ا سقاي ه  اخليارين 
عارة اطلقة بإن كان تستعة اتنهم اتن جملتد بباحتد اتن جملتد وبهلتك  ن ا كثريتة اخطلقتة 

 ليسم حمقً لق(وف الطائ ة الذين هل ا م ا كثرية علمائهمل.
: بكتتت   ائ تتتة اتتتن الطتتتائ      تتتم حريتتتة اخناقاتتتا  ا صتتتولية بال ربعيتتتة  بإ تتتا هل اتتت  4
ئ تتتة أن تع تتتد  اع تتتداءاً  ستتتمياً أب االيتتتاً علتتت   ائ تتتة أبتتتر  وفتتتإن حريتتتة التتترأ  بال تتتقر لطا

بالناتتتر باتتتا أ تتت(ا اتتتن ا تتتابر ا ستتتقر التتتذ   تتتاء  نقتتتاه ا نستتتان اتتتن ال (تتتم  كتتت  أنتتتواع 
 ال (مل.
: مل ين(تت  اتتن اىبلتتد ا علتت  بو تتور  العلمتتاءل أحتت او إستتقاية حتترة  كتت  حتت و   6

و ا حتت او اتتدارو سياستتية  اق دتتالية  ا  ماعيتتة  تربويتتة    تت  نطتتاق  ائ  تتا  بت تتون هتتذ
 تربية الداك   لارة ال(قل   اىباهل  ال و ريية: والاريعةل بالقصائية بال ن يذية.

بيندتتت  التتتوهلة اتتتن ا كثريتتتة   القطتتتر بتتتدبن أن اتتتد هلتتتك اتتتن حريتتتا  ا قليتتتة بكتتتذلك 
متتوع: والعلمتتاء با حتت اول إر تتاع اخستتلم  حتتاف القصتتاة باتتن إليهمتتا. بت تتون اهمتتة هتتذا اىب

إ  ا اتتتة الواحتتتدة بإر تتتاع ح تتتم اهلل ستتت(حانا إ  اكيتتتاة  فتتتإن الدبلتتتة با اتتتة هل ولتتتوان اتتتن 
 أحواف:

 ألل: أن ت ون القوان  لنيوية حب ة ك(قل الو ني  بالايوعي .
ية   القتتتربن و: أن ت تتتون القتتتوان  لينيتتتة حب تتتة بتتتدبن اقحظتتتة التتتدنيا  كتتتال(قل اخستتتيح

 الوسط .
ج: أن ت تتون قتتوان  لينيتتة بيتتد العلمتتاء بقتتوان  لنيويتتة بيتتد اك تتار  بتتون ي تتون اتتا هلل هلل 

 باا لقيدر لقيدر وعل  اصطقحهمل كما   ال(قل ال ربية اآلن.
ل: أن ت تتتون القتتتوان  كمتتتا   التتت(قل ا ستتتقاية اليتتتور فللدبلتتتة قوانينهتتتا اخلاصتتتة بللعلمتتتاء 

 ااي.لبرهم ا ا
هتتتتت: أن ت تتتتون القتتتتوان  لينيتتتتة بلنيويتتتتة بإ تتتتراة العلمتتتتاء التتتتذين هتتتتم اك تتتتار بيستتتتاعدهم 

 ا بدائيون ان اخثق   با ح او اكرة باخنسسا  الدس ورية.
 فا بف: إرهاو حبم بتوبر فصي .

 بالثاأ: براو للدنيا.
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اخلتتتتتارج  بأاتتتتتا الثالتتتتتث: يو تتتتت   ريتتتتتد التتتتتدنيا اتتتتتن اخعنويتتتتتا   تتتتتا يستتتتت(  اهلستتتتت عمار  
 باهلس عمار بال سال   الداب .

بالراب : يو   ال ناقض بت  اجله ت  بي تون بهلء النتاو   ا تان  ا صتالين  تا يست(  
 اا لة ب  اك ار با اة.

فلتم ي(ت  إهل اخلتتااد: التذ  هتو عمتتارة للجستد بالتتربح  بتقئتم بت  التتدين بالتدنيا  بهتتذا 
 ر بأار با ال  او بالسنة.ببل ائا ا برا هو الذ  فعلا الرسوف 

ب تتتا يلتتت ر   ققيتتت  ا اتتتة الواحتتتدة بالوحتتتدة ا ستتتقاية إستتتقاة اكتتتدبل اجل رافيتتتة بعتتتدر 
تسمية اخسلم ان أ  بلد كان با  نيب فللمسلم مجي  حقوقا ا سقاية   أ  بلد كتان بلتا 

 .اكرية   ا قااة بالس ر بال جارة بالعم   بال باج بالس ن  إ  غري هلك



 

 28 

 
 

 األننمة في العالم اإلسالمي
 
: اتتتتتا اوقتتتتتل الستتتتتيد اخر تتتتت  بباتتتتت   حمتتتتتدل  اتتتتتن ا نظمتتتتتة القائمتتتتتة اآلن   العتتتتتامل 2س

 ا سقاي؟ 
علمتتتاً بوهنتتتا بعيتتتتدة عتتتن ربح ا ستتتتقر  بإها أرال اخستتتلمون الواعتتتون ت يتتتتري هتتتذو ا بضتتتتاع 

 السيدة  فما هي أفص  الس(  للقيار بذلك؟ 
 ر بال وعية؟ ه  هو السقح  أر اكوا

 بإها قاام السلطة مبن  اكوار أب ال وعية فماها ي ع  النا طون اخسلمون؟
ليستتم ا نظمتتة اوضتت  اه ماانتتا اآلن  بإ تتا يلتت ر أن ي تتون اهله متتار بال وعيتتة العااتتة ج: 

بتاتت ي  ا حتت او اكتترة بناتتر  قافتتة ال عدليتتة عتت  سياستتة الستتلم بالقعنتتل   مجيتت  اراحتت  
 إ راء هلك   ا ند ان ق( . العم   كما مت

إن اهلل ع ب تتت  رفيتتت  اتتت  الرفتتت   بيعطتتتي علتتت  الرفتتت  اتتتا هل »قتتتاف:  عتتتن أيب  ع تتتر
 .(51)«يعطي عل  العنل

 .(53)«بإياك بالعنل: »بقاف 
 .(54)«رأو الس ل العنل: »بقاف علي 
 . (59)«راك  العنل ي عذر عليا اطل(ا: »بقاف علي 
 . (56)«ان رك  العنل ندر: »بقاف علي 

ختتا أرال بلاع أصتتحابا مجعهتتم بأاتترهم بصتتع اء  إن عيستت  »قتتاف:  بعتتن الدتتالق
اخللتتت  بهنتتتاهم عتتتن اجل(تتتابرة  فو تتتا ا نتتت  إ  أنطاكيتتتة فتتتدبق   يتتتور عيتتتد  تتتم فو تتتداهم قتتتد  

                                                           
 .6باو الرف  ح 111ص 2جال ا :  ل12و
 .41ح 13و 211ص 1هتذي  ا ح ار: ج ل13و
 .6231اخلرق ح 3ة 2و 3ق 226غرر اك م بلرر ال لم: ص ل14و
 .6233اخلرق ح 3ة 2و 3ق 226غرر اك م بلرر ال لم: ص ل16و
 .2100ا ار أبر  لل ص  ح 6ة 3و 3ق 303غرر اك م بلرر ال لم: ص ل12و
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كا وا عن ا صنار بهم يع(دبهنا فعجق عليهم بتال عنيل فاتدا باكديتد ب رحتا   الستجن  
أتتت  أنطاكيتتة حتتم لبتت  عليهمتتا   الستتجن بقتتاف: أمل أهن متتا عتتن  فلمتتا علتتم اعتتون بتتذلك

 اجل(ابرة.
مل بتتترج اتتتن عنتتتدعا ب لتتتد اتتت  النتتتاو اتتت  الصتتتع اء  فوق(تتت  فطتتترح كقاتتتا الاتتتيء بعتتتد 
الاتتيء فوق(تت  الصتتعيل يتتدف  كقاتتا إ  اتتن هتتو أقتتو  انتتا بأب تتوا كقاتتا ب تتاء  تتديدا  فلتتم 

 اف: انذ ام هذا الر      ل  ؟ي ف ي اق  ال قر حم ان ه  إ  اخلك  فق
 فقالوا: انذ  هرين.

 فقاف: علي  با  فوتوو فلما نظر إليا بقعم عليا حم( ا.
 فقاف: هل أ لد إهل بهو اعي.

فرأ    انااا  يدا أف عا فسوف اعون عنا  فو او جبواو حسن فرح با  مل ألقي عليا 
 ا  فلم ي ف اال ا حم اس و  عليا.  اخنار اا أهالا فوب ا لا مبا ا لال با سربر 

 مل قاف: إن   ح(سك ر ل  عابا عليك.
 قاف: نعم.

 قاف: فعلي   ما  فلما أيت  ما.
 قاف: اا إ  ما الذ  تع(دان؟

 قاهل: اهلل.
 قاف: يسمع ما إها سول ماو  بعجي( ما إها لعومتاو.

 قاهل: نعم.
 قاف اعون: فونا أريد أن أس    هلك ان ما.

 اهل: ق .ق
 قاف: ه  يا ي ل ما ا برص.

 قاهل: نعم.
 قاف: فويت بوبرص.

 فقاف: سقو أن يا ي هذا.
 قاف: فمسحاو ف أ.
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 قاف: بأنا أفع  اث  اا فعل ما.
 قاف: فويت بآبر فمسحا اعون ف أ.

 قاف: بقيم بدلة إن أ ( ماأ إليها اانم بإ  ما.
 قاهل: باا هي؟

 قاف: ايم قييانا.
 .قاهل: نعم

 فوق(  عل  اخلك بقاف: ايم يعنيك أارو؟
 قاف: نعم ابا.

 قاف: اهه  بنا إ  ق و فإهنما قد أا ناك ان أن سهما.
ف و هوا إ  ق و ف(سطا أيديهما  ف(سط اعون يديا فمتا كتان بوسترع اتن أن صتدع القت  

 بقار ال م فوق(  عل  أبيا.
 فقاف أبوو: اا حالك؟

فإها  ق ة قيتار بت  يتد  اهلل باستطوا أيتديهم يتدعون اهلل أن  قاف: كنم اي ا ف  عم ف عة
 اييا بعا هذان بهذا.

 فقاف اعون: أنا    ما ان اخنان .
 فقاف اخلك: أنا بالذ  اانم با يا اعون ان اخنان .

 بقاف ب راء اخلك: بمن بالذ  اان با سيدنا ان اخنان .
 .(57)«(  بونطاكية أحد إهل اان بافلم ي ف الصعيل ي (  القو  فلم ي

 . (58)«ان عاا  بالعنل ندر: »بقاف علي 
 بقد رب  العااة أيصا بعتض هتذو الربايتا   فقتد رب  استلم   صتحيحا عتن النتيب 

إن اهلل رفي  ا  الرفت  بيعطتي علت  الرفت  اتا هل يعطتي علت  العنتل باتا هل يعطتي »أنا قاف: 
 . (55)«عل  اا سواو

                                                           
 .332ح 2ة 18و 226-224قد  ا ن(ياء للرابند : ص ل12و
 .10423بعض ا ار الظلم ح 1ة 6و 2ق 468غرر اك م بلرر ال لم: ص ل18و
  ققي : حممد فنال ع(د ال(تاقي  ناتر: لار إحيتاء الت ا  العتريب ت 2613باو فص  الرف  ح 2003ص 4صحيح اسلم: ج ل11و

 بريب .
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 مية والدول الكبرىالدولة اإلسال
 
: اا اوقل الدبلة ا سقاية ان الدبف ال     بباصة أن تلك الدبف ت(حث عتن 8س

اداكها حم لو اق ص  ا ار أن تس عم  اهلسلحة ال  اكة؟ به  ان اجلائ   ترعاً أن تستلم 
 بريا  ال(قل إ  تلك الدبف ح ظاً كياة الناو بان  ال  ب العس ر  ضدهم؟

هم باخهم يقحظها اخل اء بليسم باتيء حمتدل  بين( تي للدبلتة ا ستقاية اسولة ا  ج:
أن ت تتون  تتا عققتتا   ي(تتة اتت  مجيتت  التتدبف اخستتلمة بغريهتتا  اىبتتابرة بغريهتتا  بهلتتك لعمتتور 
أللتتة حستتتن اجلتتتوار بحستتتن ال عااتتت  باخعا تتترة بتتتاخعربة حتتتم اتتت  ا عتتتداء اتتت  ح تتتظ اختتتوا ين 

  ك تتاو وفقتتا النظافتتةل  اصتتافاً إ  أن ستترية رستتوف اهلل الاتترعية  علتت  ت دتتي  هكرنتتاو  
 بري  اهد عل  هلك. با ئمة الطاهرين 
ـــــِن اْلَمْســـــِجِد اْلَحـــــَراِم أْن قتتتتتاف تعتتتتتا :  ـــــْوٍم أْن َصـــــدُّوُكْم َع ـــــَنٍُن قـَ َولَ َيْجـــــرَِمنَُّكْم َش

تـَْعَتُدوا
(200). 

ـْوٍم َعلَـبقاف س(حانا:  ـَرُب لِلتـَّْقـَوى َولَ َيْجرَِمنَُّكْم َشَنٍُن قـَ ى ألَ تـَْعـِدُلوا اْعـِدُلوا ُهـَو َأقـْ
َواتَـُّقوا اهلَل ِإنَّ اهلَل َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ 

(202). 
ـْومٍ أ  بهل املن م  َول َيْجرَِمنَُّكمْ »  ت سريو:  قاف علي بن إبراهيم   َشـَنٍُن قـَ

ــِدُلواأ   تتدة عتتدابهتم بب صتتهم  علتتيهم بارت تتاو اتتا هل اتت  كمثلتتة ف ع تتدبا  َعلــى َأل تـَْع
  أبليتتتتتائ م  اْعـــــِدُلوابقتتتتذة بق تتتتت  نستتتتاء بصتتتتت(ية بنقتتتتتض عهتتتتد تاتتتتت يا  تتتتا   قلتتتتتوب م 

 .(201)«فمجا ي م ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر ِبما تـَْعَمُلونَ بأعدائ م 
يِن َوَلــمْ بقتتاف تعتتا :  ــْم يـَُقــاتُِلوُكْم ِفــي الــدِّ َهــاُكُم اهللُ َعــِن الَّــِ يَن َل ُيْ رُِجــوُكْم ِمــْن  لَ يـَنـْ

                                                           
 .2سورة اخائدة:  ل100و
 .8سورة اخائدة:  ل101و
 .38و 361ص 22حبار ا نوار: ج ل102و
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ِديَارُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم َوتـُْقِسطُوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اهلَل ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ 
(203). 

                                                           
 .8سورة اخم حنة:  ل103و
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 المواثيق الدولية

 
: اتتتا هتتتو اخوقتتتل اتتتن اللتتتوائح الدبليتتتتة كحقتتتوق ا نستتتان بغريهتتتا بالتتت  فيهتتتا بعتتتتض 1س

م الدبف ال    عل  تط(يت  تلتك اللتوائح ا  ياء ال  قد ت عارض ا  ا سقر؟ بإها اا ات ق
 بالقوة فما هو اخوقل انها؟

تدداق تلك اللوائح   حتدبل عتدر اخعارضتة ات  ا ستقر  علمتاً بتون الدتحيح انهتا ج: 
قتتتتد بينتتتتا ا ستتتتقر اتتتتن ق(تتتت  ب (قتتتتا أيصتتتتاً  علتتتت  اتتتتا هكرنتتتتاو   ك تتتتاو وحقتتتتوق ا نستتتتان   

عاخيتة تتداف  عتن حقتوقهم بتطالت   تا  فتق  ا سقرل  بإها كانم للمسلم  انظمة حقوقيتة
 ي م ن أحد ان فرض  يء بالقوة عليهم.

نعتتم إها كانتتم ا اتتة   ال تترو اتتثقً راضتتية عتتن أستتلوو ح تتٍم هلعن تتي حستت  ارائهتتم 
 احمل اة فياملهم قانون ا ل ار عل  اا ار.

اخنستتجمة اتت   كمتتا يلتت ر علينتتا الستتعي  دايتتة ال تترو إ  نعمتتة ا ستتقر بحرياتتتا بقوانينتتا
  فتإن رستالة ا ستقر (204)ال طرة ا نسانية  كما هكرناو   ك او وكيل   ن عاة ال رو؟ل

 عاخية.
َوما َأْرَسْلناَ  ِإلَّ رَْحَمةا لِْلعاَلِمينَ قاف تعا : 

(209) . 
َوما ُهَو ِإلَّ ِذْكٌر لِْلعاَلِمينَ بقاف س(حانا: 

(206). 
ِذْكٌر لِْلعاَلِمينَ ِإْن ُهَو ِإلَّ بقاف تعا : 

(207) . 
تَباَرَ  الَِّ ي نـَزََّل اْلُفْرقاَن َعلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلعاَلِميَن َنِ يراا بقاف س(حانا: 

(208) . 
                                                           

 48ر  بيقتت  ال  تتاو   1111هتتت/ 1411عتتار  1لل حقيتت  بالناتتر ت بتتريب  ة اتتن إصتتدارا  اركتت  الرستتوف ا عظتتم  ل104و
 ص حة ان اكجم اخ وسط.

 .102سورة ا ن(ياء:  ل106و
 .62سورة القلم:  ل102و
 .22  سورة ال  وير: 82  سورة ص: 104سورة يوسل:  ل102و
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َُ لِلنَّاِس لَلَِّ ي بَِبكََّة ُمبارَكاا وُهدىا لِْلعاَلِمينَ بقاف تعا :  ٍِ ُوِش ِإنَّ َأوََّل بـَْي
(205). 

 تعلموا انا بأصلحوا أبضاعهم هل أن ن (عهم   أبطائهم.فإها أصلحنا أاورنا 
ب تتا يتتدف علتت  لتت بر رعايتتة حقتتوق ا نستتان مبتتا هتتو إنستتان  استتلماً كتتان أب كتتافراً  هتتذو 

 الربايا :
:كيتل ين( تي لنتا أن ندتن  فيمتا بيننتتا عتن اعابيتة بتن بهت  قتاف: قلتم  يب ع(تد اهلل 

تنظتربن إ  أئمت  م التذين »علت  أارنتا؟ فقتاف:  بب  قوانا بب  بلطائنا ان الناو  ن ليستوا
تق دبن  م ف دنعون اا يدنعون فو اهلل إهنم ليعولبن ارضتاهم بياتهدبن  نتائ هم بيقيمتون 

 .(220)«الاهالة  م بعليهم بينلبن ا اانة إليهم
بعن  ع ر بن حممتد  عتن أبيتا  عتن  تدو علتي بتن اكست   عتن أبيتا  عتن علتي بتن أيب 

 .(222)«عال يهوليا   ارضا  أن النيب: » ال 
صتتدي  هل ي تتال ي ارقتتا أيتتن  بعتتن عمتترب بتتن نعمتتان اجلع تتي قتتاف: وكتتان  يب ع(تتد اهلل

يذه  ف(ينا هو  اي اعا   اكذاءين باعا غقر لا سند   اي بل هما إها ال  م الر   
كنتتم؟ قتتاف: يريتتد غقاتتا  تتق  اتترا  فلتتم يتترو فلمتتا نظتتر   الرابعتتة قتتاف: يتتا ابتتن ال اعلتتة أيتتن  

ستت(حان اهلل تقتتذة أاتتا  قتتد  »يتتدو فدتتك  تتا  (هتتة ن ستتا  مل قتتاف:  فرفتت  أبتتو ع(تتد اهلل 
  فقتتاف:  علتتم فتتداك إن أاتتا ستتندية ااتتركة  «كنتتم أر  أن لتتك برعتتا فتتإها لتتيد لتتك برع

قاف: فما رأي ا  اي اعا حم فرق اخو  « أاا علمم أن ل   أاة ن احا  تنح عا»فقاف: 
 .(221)بينهمال

حستتن اخعا تترة اتت  بلتت  اهلل تعتتا    غتتري اعدتتي ا اتتن ا يتتد فصتت  : »الدتتالق بقتتاف
اهلل تعتتا  عنتتد ع(تتدو  باتتن كتتان باضتتعا هلل تعتتا    الستتر كتتان حستتن اخعا تترة   العقنيتتة  
فعا تتر اخللتت  هلل تعتتا  بهل تعا تترهم لندتتي(ك  اتتر التتدنيا بلطلتت  اجلتتاو بالريتتاء بالستتمعة  بهل 

ل الاتتتريعة اتتتن بتتتاو اخما لتتتة بالاتتتهرة فتتتإهنم هل ي نتتتون عنتتتك  تتتيدا تستتتقطن لستتت((ها عتتتن حتتتدب 
                                                                                                                                                                      

 .1ورة ال رقان: س ل108و
 .12سورة اف عمران:  ل101و
 .16412ح 1و 2ص 12بسائ  الايعة: ج ل110و
 باو ب وو ح  الدعوة. 161اجلع ريا : ص ل111و
 .202-202ص 2تن(يا اخلوا ر بن هة النواًر: ج ل112و
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بت وتتتتك اآلبتتترة بتتتق فائتتتدة  فا عتتت  اتتتن هتتتو أكتتت  انتتتك مبن لتتتة ا و  با صتتت ر مبن لتتتة الولتتتد  
باخث  مبن لة ا ش  بهل تدع اتا تعلمتا يقينتا اتن ن ستك مبتا تاتك فيتا اتن غتريك  بكتن رفيقتا   

اخن تر  بهل تتدع الندتيحة   كت  حتاف قتاف اهلل تعتا :  أارك باخعربة  ب ت يقا   هنيتك عتن
وقولوا للناس حسنا

(223)»(224). 
 أاا اا برل   ح  اخسلم عل  اخسلم فوكثر ان هلك.

فقتتتاف: يتتتا رستتتوف اهلل  استتت وهن ر تتت  علتتت  رستتتوف اهلل »قتتتاف:  عتتتن أاتتتري اختتتنان 
النتتار  بهل تنهتتر بالتتديك أبصتتا  قتتاف: أبصتتيك أن هل تاتترك بتتاهلل  تتيدا بإن ُقطعتتم بُحرقتتم ب

بإن أاتتراك علتت  أن وتترج اتتن لنيتتاك فتتابرج انهتتا  بهل تستت  النتتاو بإها لقيتتم أبتتاك اخستتلم 
فولقا ب(ار حسن  بص  لا ان فص  للوك  أبلغ ان لقيتم اتن اخستلم  عتا الستقر بالع 
النتتاو إ  ا ستتقر  باعلتتم أن لتتك ب تت  اتتن أ ابتتك ع تت  رق(تتة اتتن بلتتد يعقتتوو  باعلتتم أن 

 .(229)«لد رياء عليهم حرار يعا الن(يذ بهو اخلمر  بك  اس ر عليهم حرارا
اختتنان أبتتو اختنان كاجلستتد الواحتتد » يقتوف: بعتن أيب بدتتري قتتاف: اعتم أبتتا ع(تتد اهلل

 . (226)«إن ا      يدا انا ب د أمل هلك   سائر  سدو  بأرباحهما ان ربح باحدة
 لم لا: اا ح  اخسلم عل  اخسلم؟ قاف: ق بعن اعل  بن بنيد عن أيب ع(د اهلل

لا س(  حقوق با (ا   اا انهن ح  إهل بهو عليتا با ت   إن ضتي  انهتا  تيدا »قاف: 
 «. برج ان بهلية اهلل ب اع ا بمل ي ن هلل فيا ان ندي 

 قلم لا:  علم فداك باا هي؟ 
 «.يا اعل  إأ عليك   ي  أباة أن تصي  بهل ق ظ بتعلم بهل تعم »قاف: 
 قلم لا: هل قوة إهل باهلل. قاف:
 أيسر ح  انها أن ق  لا اا ق  لن سك بت رو لا اا ت رو لن سك.»قاف: 

 باك  الثاأ: أن   ن  س طا بت (  ارضاتا بتطي  أارو.
 باك  الثالث: أن تعينا بن سك باالك بلسانك بيدك بر لك.

                                                           
 .83سورة ال(قرة:  ل113و
 .11و 42ادابيح الاريعة: ص ل114و
 .44ح 2و 132ص 24حبار ا نوار: ج ل116و
 .2باو اخنان أبو اخنان ح 48ا بوان: ص ادالقة ل112و
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 باك  الراب : أن ت ون عينا بلليلا باراتا.
 أن هل تا(  بعجوع بهل ترب  بيظمو بهل تل(د بيعر .باك  اخلااد: 

باكتت  الستتالو: أن ي تتون لتتك بتتالر بلتتيد  بيتتك بتتالر فوا تت  أن ت(عتتث بالاتتك 
 في س   يابا بيدن   عااا ب هد فرا ا.

باك  الساب : أن تت  قستما ب يت  لعوتتا بتعتول اريصتا بتاتهد  نا تتا بإها علمتم أن 
تلجدتتا أن يستتول ها بل تتن ت(تتالرو ا(تتالرة  فتتإها فعلتتم هلتتك  لتتا حا تتة ت(تتالرو إ  قصتتائها بهل

 . (227)«بصلم بهلي ك بوهلي ا ببهلي ا بوهلي ك
: أيهتا النتاو حتقيل حتقف إ  يتور  قاف  د  رسوف اهلل»قاف:  بعن أيب  ع ر

القيااتتتتة  إ  أن قتتتتاف: أهل بإن بل اختتتتنان اتتتتن أعظتتتتم ستتتت(  ا  تتتتان  أهل باتتتتن أحتتتت    اهلل 
  اهلل بأعطتت    اهلل بانتت    اهلل فهتتو اتتن أصتت ياء اختتنان  عنتتد اهلل تعتتا    ع ب تت  بأب تتض

أهل بإن اختتتتنان  إها قابتتتتا   اهلل ع ب تتتت  بتدتتتتافيا   اهلل كانتتتتا كاجلستتتتد الواحتتتتد إها ا تتتت    
 .(228)«أحدعا ان  سدو اوضعا ب د اآلبر أمل هلك اخوض 

بلبتت  عليتتا ر تت  فقتتاف يل:  بعتتن ح تت  بتتن ال( تت   قتتاف: كنتتم عنتتد أيب ع(تتد اهلل
بمل هل ق(تتا بهتتو أبتتوك ب تتري ك   لينتتك بعونتتك علتت  »فقلتتم: نعتتم  فقتتاف يل: « ق(تتا؟»

 . (225)«عدبك بر قا عل  غريك
يا ا صت  اات  اتا أقتوف لتك باعلتم أنتا »قاف: قاف يل:  بعن اخ ص  عن أيب ع(د اهلل
 «.اك  بات(عا بأب  با علية إبوانك

 علية إبواأ؟قلم:  علم فداك باا 
 «.الراغ(ون   قصاء حوائج إبواهنم»قاف: 

بان قص   بيا اخنان حا ة قص  اهلل لا يور القيااتة اائتة ألتل حا تة »قاف: مل قاف: 
اتتتن هلتتتك أبلتتتا اجلنتتتة باتتتن هلتتتك أن يتتتدب  قراب تتتا باعارفتتتا بإبوانتتتا اجلنتتتة بعتتتد أن هل ي ونتتتوا 

 «.ندابا
قتتاف لتتا: أاتتا تاتت هي أن ت تتون اتتن عليتتة  ف تتان ا صتت  إها ستتوف اكا تتة أبتتا اتتن إبوانتتا

                                                           
 .2باو ح  اخنان عل  أبيا بألاء حقا ح 121ص 2ال ا : ج ل112و
 .13124ح 14و 218-212ص 12اس درك الوسائ : ج  ل118و
 .2باو أبوة اخنان  بعصهم ل(عض ح 122ص 2ال ا : ج ل111و
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 . (210) ا بوان
 : اخنان رمحة عل  اخنان.بعن إااعي  بن عمار قاف: قلم  يب ع(د اهلل

 «.نعم»قاف: 
 قلم: بكيل هاك؟ 

أ ا انان أت  أباو   حا ة فإ ا هلك رمحتة اتن اهلل ستاقها إليتا بستي(ها لتا  فتإن »قاف: 
بق(و ا  بإن رلو عن حا  ا بهو يقدر عل  قصائها فإ ا رل قص  حا  ا كان قد ق(  الرمحة 

عن ن سا رمحة ان اهلل ع ب   ساقها إليا بسي(ها لا  بهبر اهلل ع  ب   تلك الرمحة إ  يتور 
القيااتتة حتتم ي تتون اختترلبل عتتن حا  تتا هتتو اكتتاكم فيهتتا إن  تتاء صتترفها إ  ن ستتا بإن  تتاء 

نا لتن يرلهتا عتن ن ستا يتا إااعيت  اتن أتتاو أبتوو   اس يقن أ»إ  أن قاف: « صرفها إ  غريو
حا ة يقدر عل  قصائها فلم يقصها لا سلط اهلل عليتا  تجاعا يتنه  إ ااتا   قت و إ  يتور 

 .(212)«القيااة ا  ورا لا أب اعذبا
بال(يتتتم غتتتتاص بوهلتتتا فيتتتتا  بعتتتن أيب الربيتتت  الاتتتتااي قتتتاف: لبلتتتم علتتتت  أيب ع(تتتد اهلل

   اآلفتتاق  فلتتم أ تتد اوضتتعا أقعتتد فيتتا  فجلتتد أبتتو ع(تتد اهللاخلراستتاأ بالاتتااي باتتن أهتت
يتا  تيعة اف حممتد اعلمتوا أنتا لتيد انتا اتن مل  لتك ن ستا عنتد غصت(ا »بكان ا  دا  مل قاف: 

باتتن مل استتتن صتتتح(ة اتتتن صتتتح(ا بخمالقتتتة اتتتن بالقتتا بارافقتتتة اتتتن رافقتتتا بجمتتتابرة اتتتن  تتتابرو 
 . (211)«ا اس طع م بهل حوف بهل قوة إهل باهللب اكة ان ااكا  يا  يعة اف حممد اتقوا اهلل ا

هل ت تتتتون الدتتتتداقة إهل حبتتتتدبلها  فمتتتتن كانتتتتم فيتتتتا هتتتتذو »قتتتتاف:  بعتتتتن أيب ع(تتتتد اهلل 
اكتتدبل أب  تتيء انهتتا فانستت(ا إ  الدتتداقة  باتتن مل ي تتن فيتتا  تتيء انهتتا هل تنستت(ا إ   تتيء 

 ان الدداقة.
 فوب ا: أن ت ون سريرتا بعقني ا لك باحدة.

 أن ير   ينك  ينا ب ينك  ينا.بالثاأ: 
 بالثالثة: أن هل ت ريو عليك بهلية بهل ااف.

                                                           
 باو  واو قصاء حوائج ا بوان. 63ادالقة ا بوان: ص ل120و
 .21262ح 26و 368ص 12ئ  الايعة: جبسا ل121و
 .2باو حسن اخعا رة ح 232ص 2ال ا : ج ل122و
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 بالرابعة: أن هل  نعك  يدا تنالا اقدرتا.
 .(213)«باخلااسة: بهي  م  هذو اخلداف أن هل يسلمك عند الن (ا 

هل ي تتون الدتتدي  صتتديقا حتتم ا تتظ أبتتاو    تتق : »أنتتا قتتاف:  بعتتن أاتتري اختتنان 
 .(214)«( ا ببفاتا  ن ( ا بغي

للمسلم عل  أبيا اخسلم اتن اكت  أن يستلم عليتا إها لقيتا  »قاف:  بعن أيب ع(د اهلل
بيعولو إها ارض  بيندتح لتا إها غتاو  بيستم ا إها عطتد  يقتوف: اكمتد هلل رو العتاخ  هل 
  ريك لا بيقتوف: يرمحتك اهلل فيجيت  يقتوف لتا: يهتدي م اهلل بيدتلح بتال م بعجي(تا إها لعتاو 

 . (219)«بي (عا إها اا 
: اتا حت  اختنان علت  اختنان؟ قتاف: بعن أيب اخواون اكار ي قتاف: قلتم  يب ع(تد اهلل

إن اتتن حتت  اختتنان علتت  اختتنان اختتولة لتتا   صتتدرو باخواستتاة لتتا   االتتا باخللتتل لتتا   أهلتتا »
دتي(ا  بإها اتا  بالندرة لا عل  ان ًلما  بإن كان نافلة   اخسلم  بكان غائ(ا أبذ لا بن

ال يتتتارة إ  قتتت و  بأن هل يظلمتتتا  بأن هل ي اتتتا  بأن هل خيونتتتا  بأن هل خيذلتتتا  بأن هل ي ذبتتتا  
بأن هل يقوف لا أة  بإها قاف لا أة فليد بينهما بهليتة  بإها قتاف لتا أنتم عتدب  فقتد ك تر 

 .(216)«أحدعا  بإها اهتما ا ا  ا  ان   قل(ا كما ينما  اخلح   اخاء
قاف اهلل ع  ب  : ليوهن حبرو »يقوف:  عن هاار بن سامل قاف: اعم أبا ع(د اهللب 

 . (217)«اا ان اه  ع(د  اخنان بليوان غصيب ان أكرر ع(د  اخنان
إها كتتان يتتور القيااتة نتتال  انتتال أيتتن : »بعتن اخ صتت  بتتن عمتر قتتاف: قتتاف أبتتو ع(تد اهلل
ههم كتم  قتتاف: فيقتاف: هتتنهلء التتذين اهبا الدتدبل  بليتتائي  قتاف: فيقتتور قتور لتتيد علت  ب تتو 

 .(218)«اخنان  بند(وا  م بعالبهم بعن وهم   لينهم قاف: مل ينار  م إ   هنم
اتتتن اه  انانتتتا فقتتتد اهاأ  باتتتن اهاأ فقتتتد اه  اهلل  »أنتتتا قتتتاف:  بعتتتن رستتتوف اهلل 

                                                           
 .2باو ان عج  ادالق ا باداح( ا ح 231ص 2ال ا : ج ل123و
 .134هنج ال(قغة  قدار اك م:  ل124و
 .16201ح 62و 82-82ص 12بسائ  الايعة: ج ل126و
 .46ح 16و 248ص 21حبار ا نوار: ج ل122و
 .208ص 2 هة النواًر: جتن(يا اخلوا ر بن ل122و
   ال عد . 122ة 122 اا  ا ب(ار: ص ل128و
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فعليتا لعنتة اهلل »ابر:  ب  ب « بان اه  اهلل فهو العون   ال وراة با عي  بال بور بال رقان
 .(215)«باخقئ ة بالناو أمجع 

اتتن اغ يتت  عنتتدو أبتوو اختتنان فندتترو بأعانتتا ندتترو اهلل بأعانتتا »قتتاف:  بعتن أيب  ع تتر
  الدنيا باآلبرة  بان اغ ي  عندو أبوو اخنان فلم يندرو بمل يعنتا بمل يتدف  عنتا بهتو يقتدر 

 .(230)«اآلبرةعل  ندرتا بعونا إهل ب صا اهلل   الدنيا ب 
باتن رل عتن أبيتا غي(تة اعهتا   جملتد رل »أنتا قتاف   بط(تة لتا:  بعن رسوف اهلل 

اهلل عنتتا ألتتل بتتاو اتتن الاتتر   التتدنيا باآلبتترة  فتتإن مل يتترل عنتتا بأعج(تتا كتتان عليتتا كتتو ر اتتن 
 .(232)«اغ او

اتتن قتتاف   اتتنان اتتا لتتيد فيتتا ح(ستتا اهلل    ينتتة ب(تتاف »قتتاف:  بعتتن أع ع(تتد اهلل 
إ ا ال ي(ة أن تقوف   أبيك اا هو فيا  ا قد س و اهلل : »بقاف «   خيرج  ا قاف فياحم

فقـد احتمـل بهتانـا ع  ب    فإها قلم فيا اا ليد فيا فذلك قوف اهلل ع  ب     ك ابتا: 
وإثما مبينا

(231)»(233). 
د فيا بعثا ان  م انانا أب انانة مبا لي»قاف:  بعن ابن أيب يع ور عن أيب ع(د اهلل

صديد خيرج »قلم: باا  ينة اخل(اف؟ قاف: « اهلل يور القيااة    ينة ب(اف حم خيرج  ا قاف
 . (234)«ان فربج اخواسا 

                                                           
 .10336ح 126و 11ص 1اس درك الوسائ : جل121و
  واو اعابنة ا ش بندرتا. 148 واو ا عماف: ص ل130و
 .12332ح 162و 212ص 12بسائ  الايعة: ج ل131و
 .112سورة النساء:  ل132و
 .10446ح 133و 122ص 1اس درك الوسائ : ج ل133و
 .6باو ال ي(ة بال(هم ح 368-362ص 2ل ا : جا ل134و
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 اإلعالم الفاسد
 
: العتتتتامل اآلن ي عتتتترض لاتتتت( ة إعقايتتتتة فاستتتتدة ا ستتتتدة علتتتت  خم لتتتتل ا صتتتتعدة  10س

ة ب ت( ا  اهلن نيتم  بقتد أصت(ح اتن بباصة عن  ري  القنوا  ال صائية با فقر الستينمائي
اخس حي  عملياً السيطرة عل  تلك السمور بوكملها  ف يل ير  ااحة السيد اخر   أفص  

 بسيلة للحد ان خما رها؟
 قد هكرنا   ك او وا فقر اخ سدة   ا قمار الدناعيةل اا إمجالا:ج: 

ر ليتتتنهم بلنيتتتاهم هتتتتو إن الستتت(  ا ساستتتي   ولتتتل اخستتتلم  بأفتتتتوف حصتتتارهتم بهتتتد
ومن أعرض عـن ذكـري فـنن ا عراض عن قوان  اهلل تعا  باناهجا   اكياة  قاف تعا : 

له معيشة شنكاا ونحشره يوم القيامة أعمى
بقتد  لت  هلتك   خم لتل  تنبن اكيتاة  (239)

اخلليعتة  ب   اهج كثرية كتان انهتا: ان اتار اخلمتور بال جتور بالاتذبه اجلنستي بال نتاء با فتقر
بن(تتتتذ القتتتتوان  ا ستتتتقاية بغريهتتتتا  ف انتتتتم اكدتتتتيلة النهائيتتتتة ت(تتتتدل الثتتتتربا  بال ع(يتتتتة للتتتتدبف 
ا  ن(يتتة  إضتتافة إ  ال (تتم بالقهتتر التتذ  بلتتد العقتتد الن ستتية بال قتتر بال تتوبر بخوا هتتة هتتذو 

 اكالة بال دد   ا يل ر:
تقصتتي ب حتترمي ان تتاج بتو يتت  ببتتث أبهًل: تعتتابن التتدبف ا ستتقاية فيمتتا بينهتتا بإبتترار ات اقيتتة 

ا فقر اخلليعة اخصرة باىب م  بال  تس(    برب  حاهل  الاتذبه باهلمتراة اجلنستي  باتن 
مل  رحهتتتا   اجلمعيتتتة العااتتتة لألاتتتم اخ حتتتدة للمدتتتالقة عليهتتتا كمتتتا صتتتالقم اتتتن ق(تتت  علتتت  

بغريهتتا بهلتتك عتتن  ات اقيتتة حظتتر بناتتر ا ستتلحة ال يمابيتتة با ستتلحة اخي رببيتتة باخ تتدرا 
  ري :
: تناتتتيط الوستتتائ  ا عقايتتتة  قنتتتاع التتتدبف بالاتتتعوو بالصتتت ط علتتت  اىب متتت  التتتدبيل 1

بهيدتا  ا اتم اخ حتدة بصتربرة إبترار ات اقيتة حظتر ان تاج بتو يت  ببتث ا فتقر اخ( ذلتة اخ ال تة 
 للحياء بالع ة.

                                                           
 .124سورة  ا:  ل136و
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 و ال  رة بالدعوة إليها.: اطال(ة مجعيا  حقوق ا نسان باجلميعا  الدينية ب (ا هذ2
 انيتتتاً: الصتتت ط علتتت  اك واتتتا  ا ستتتقاية خنتتت  ان اتتتار اتتتا يو تتت  ال ستتتال با فستتتال   

 اىب م  ان ا فقر اخلقعية بغريها.
 الثتتاً: إ تتراك اكركتتا  باخنظمتتا  السياستتية بالثقافيتتة با نستتانية   هتتذو اخهمتتة ا نستتانية 

 فقر ال اضحة.الرااية إ  اكد ان ان اار هذو ا 
رابعتتاً: فصتتح بعقوبتتة اجلهتتا  اخستتنبلة بالتت  تعمتت    اخل تتاء علتت  إن تتاج بتو يتت  ا فتتقر 

 اخ لة بالع ة.
ة ت ُك اابتتاً بصتتح ي  ت با صتتوا  ا نستتانية  للعمتت  علتت   بااستتاً: تاتتجي  ا قتتقر اخلتتريا

اطتتال( هم مبقا ع هتتا اوا هتتة ا فتتقر اخلقعيتتة  بهلتتك بإر تتال النتتاو إ  اصتتار هتتذو ا فتتقر ب 
 اقا عة كاالة.

 سالساً: تنظيم برااج تدين إن اج بتو ي  بنار ا فقر اخلقعية بهلك ان بقف اا يلي:
: تنظيم اسريا  اح جا ية ضد هتذو ا ناتطة إها مل ي تن حمتذبراً بضتد اتن  ارستها  1

  أهتتتت  أن نلقتتتت : أارنتتتتا رستتتتوف اهلل قتتتتاف ا اتتتتار علتتتتي »قتتتتاف:  فعتتتتن أيب ع(تتتتد اهلل 
 .(236)«اخعاصي بو وو ا  هرة

: تنظيم نتدبا   تع(ية   اخراكت  باخستا د بقدتد تو يتا النتاو إ  اآل تار الستل(ية الت  2
 ت صمنها هذو ا فقر ال اضحة.

 : تنظيم ا ع دااا  السلمية أاار لبر السينما ال  تقور بعرض اث  هذو ا فقر.3
أاتار الاتركا  باختوا ن  للقيتار ب وستيد قنتوا   سابعاً: لعوة اك واا  إ  فسح اىبتاف

 تل  يونية ا يدة.
ل بالتتتذين هتتتم رمبتتتا ياتتت لون 30-14 اانتتتاً: اهله متتتار ب دتتتا  الاتتت(او باصتتتة   ستتتن و

 ندل اىب م  بهلك مب ء بقم ال راغ لديهم بواور نافعة ان بقف اا يلي:
 : تا ي  الا(او   ف ا  العط    اااري  اق دالية.1 
 عجال فرص عم  عديدة هلس يعاو العا ل  عن العم .: إ2
: استتتتت ثمار هوايتتتتتا  الاتتتتت(او   خم لتتتتتل الاتتتتتنبن باكقتتتتتوف اتتتتتن بتتتتتط برستتتتتم ب برفتتتتتة 3

                                                           
 .10باو ا ار باخعربة بالنهي عن اخن ر ح 61-68ص 6ال ا : ج ل132و
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 بكم(يوتر بغريو.
 : اهله مار بذب  ال  اءا  العلمية بإعجال اعاا  ص رية بخم  ا   ري(ية.4
 اضية.: إعجال ال رق الرياضية بالعم  عل  إقااة اخسابقا  الري6

تاستتتعاً: ال و تتتا إ  حتتت  اخاتتت ق  اهل  ماعيتتتة للاتتت(او بتتتتوفري الوستتتائ  اخاليتتتة للتتت باج 
 بتسهي  أارو.

عا تتراً: إ تتاعة ا بتتقق ا ستتقاية بال صتتيلة بال قتتو    اىب متت  فتتإن ا بتتقق الستتااية 
بهلتك  ان أهم أست(او الوقايتة ب  اخثت : وإن اثقتاهلً اتن الوقايتة بتري اتن قنطتار اتن العتقجل

 ان بقف اا يلي:
: ال تتت ار اآلبتتتاء با اهتتتا  بتتتا بقق بال صتتتيلة بال قتتتو  لي ونتتتوا  وه تتتاً عمليتتتاً صتتتاكاً 1
 لألبناء.
: تط(يتت  القواعتتد ا بققيتتة بالقتتوان  ا ستتقاية   اىب متت  كالدتتدق باخواستتاة بحستتن 2

 اخلل  بغريو.
 ال بالط يان.: إ اعة ربح الاور    اىب م  با افحة ربح اهلس (د3

حتال  عاتر: حتتث اخلط(تاء باخ(ل تت  علت  اهله متار  تتذا اخوضتوع اخلطتتري بال تا  النتتاو 
 إ  اد  اخلطر الذ  قد يو ا موهم.

  اأ عار: ال اوي  عل  ا فقر الق أبققية   أبقا  بثها.
  الث عار: ال   ري با    د  عل  إعجال ال(دائ  ا عجابية السليمة بان هلك:

إعجتتتتتال قنتتتتتوا  تل  يونيتتتتتة ت(تتتتتث براجمهتتتتتا عتتتتت  ا قمتتتتتار الدتتتتتناعية  تقتتتتتور بناتتتتتر الثقافتتتتتة  :1
ا سقاية با ب(ار با فقر باخسلسق  اخ يدة بال ااج العلمية باتا أ ت(ا بهلتك علت  اتدار 

 ساعة. 24
: لعوة الاركا  باخنسسا  ال نية إ  إن اج برااج بأفقر ستينمائية بتل  يونيتة تست لهم 2

 لهتا ان ال اريخ ا سقاي بالقيم باخ اهيم القرانية با نسانية.اا
: إغنتتتتتاء القنتتتتتوا  ال ل  يونيتتتتتة   التتتتت(قل ا ستتتتتقاية بتتتتتال ااج اخ يتتتتتدة با فتتتتتقر العلميتتتتتة 3

 باهل  ماعية بغريها.
: اس يعاو اااك  الا(او   ال ااج ال ل  يونية احمللية بالعاخية بت(ا قصاياهم بال ع(ري 4
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 اااعرهم. عن
: إعدال اسابقا  بترتيت  اجلتوائ  لل تائ ين اتنهم  كمستابقة تتوليل ال  ت   باهلبت اع 6
 بغريها.
: بث ربح ا  ان بال قو  باخلوة ان اهلل ع ب ت  بت  أفترال اىب مت   فتإن ا  تان أهتم 2

 عاا  للحيلولة لبن ال سال.
ن الددق بألاء ا اانتة بصتلة : تربية اىب م  عل  ا ارر ا بقق بالد ا  اكميدة ا2

 الرحم بإقراء الصيل باكياء بالع ة.
ب ذو ا اور   ن ال   يل ان أ ر ا فقر اخ سدة   ا قمتار الدتناعية أب إ التة ا ارهتا  

 كااقً بإهن اهلل س(حانا.
بهتتذا اتتا يستت  ال اتتن ا حاليتتث الاتتري ة باآليتتا  ال ر تتة التت  برل    ا اتتر بتتاخعربة 

 ي عن اخن ر بغريها.بالنه
 

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ي تتون   ابتتر ال اتتان قتتور ي (تت  فتتيهم قتتور اتتراءبن »قتتاف:  عتتن  تتابر  عتتن أيب  ع تتر 

ي قتترءبن بي نستتت ون حتتد اء ستتت هاء هل يو (تتون أاتتتراً مبعتتربة بهل هنيتتتاً عتتن ان تتتر إهل إها أانتتتوا 
 هل  العلمتتتاء بفستتتال عملهتتتم  يق(لتتتون الصتتترر  يطل(تتتون  ن ستتتهم التتترب  باخعتتتاهير  ي (عتتتون 

عل  الدقة بالديار باا هل ي ْ لمهم   ن د بهل ااف  بلو أضر  الدقة بسائر اتا يعملتون 
بواوا م بأبداهنم لرفصوها كما رفصوا أا  ال ترائض بأ ترفها  إن ا اتر بتاخعربة بالنهتي عتن 

 ع ب   عليهم فيعمهم بعقابا  اخن ر فريصة عظيمة  ا تقار ال رائض  هنالك ي م غص  اهلل
فيهلك ا برار   لار ال جار  بالد ار   لار ال (تار  إن ا اتر بتاخعربة بالنهتي عتن اخن تر 
ستتت(ي  ا ن(يتتتاء بانهتتتاج الدتتتلحاء  فريصتتتة عظيمتتتة  تتتا تقتتتار ال تتترائض بتتتتوان اختتتذاه  بقتتت  

اتر  فتون ربا بقلتوب م اخ اس  بترل اخظتامل بتعمتر ا رض بين دتل اتن ا عتداء بيست قيم ا 
بال ظتتتوا بولستتتن  م بصتتت وا  تتتا  (تتتاههم بهل وتتتافوا   اهلل لواتتتة هلئتتتم  فتتتإن اتعظتتتوا بإ  اكتتت  

إنما السبيل على ال ين ينلمون النـاس ويبغـون فـي األرض بغيـر ر عوا فق س(ي  علتيهم 
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 هنالك فجاهدبهم بوبدان م بأب صوهم بقلوب م غتري  (237)الحق أولئل لهم ع اب أليم
 تتال(  ستتلطانا بهل بتتاغ  اتتاهل بهل اريتتدين بظلتتم ً تترا  حتتم ي يدتتوا إ  أاتتر اهلل ب صتتوا علتت  

أأ اعذو ان قواك اائة ألتل أربعت    اع ا قاف: بأبح  اهلل ع ب   إ   عي  النيب 
: يا رو هنهلء ا  ترار فمتا بتاف ا بيتار؟  أل ا ان  رارهم بس   أل ا ان بيارهم فقاف 

 .(238)« ع ب   إليا لاهنوا أه  اخعاصي بمل ي ص(وا ل صيبفوبح  اهلل
ل تتتوارن بتتتاخعربة »يقتتتوف:  بعتتتن حممتتتد بتتتن عمتتتر بتتتن عرفتتتة قتتتاف: اعتتتم أبتتتا اكستتتن 

 .(235)«بل نهن عن اخن ر أب ليس عملن علي م  راركم فيدعو بياركم فق يس جاو  م
 بأ تتتىن عليتتتا فحمتتتد اهلل بعتتن اتتتع بتتتن عقيتتت  عتتتن حستتتن قتتتاف: بطتتت  أاتتتري اختتتنان  

أاتتتا بعتتتد فإنتتتا إ تتتا هلتتتك اتتتن كتتتان قتتت(ل م حيتتتث اتتتا عملتتتوا اتتتن اخعاصتتتي بمل يتتتنههم »بقتتتاف: 
الربانيون با ح(ار عن هلك بإهنم خا متالبا   اخعاصي بمل ينههم الربانيون با ح(ار عن هلك 

بالنهتي عتن ن لم  م العقوبا  فواربا بتاخعربة باهنتوا عتن اخن تر باعلمتوا أن ا اتر بتاخعربة 
 .(240)اكديث« اخن ر مل يقربا أ ق بمل يقطعا ر قا

ا اتتر بتتاخعربة بالنهتتي عتتن اخن تتر بلقتتان اتتن بلتت  اهلل فمتتن : » بقتتاف أبتتو ع(تتد اهلل 
 .(242)«ندرعا أع و اهلل بان بذ ما بذلا اهلل

: كيتتتل ب تتتتم إها قتتتاف النتتتيب»قتتتاف:  بعتتتن استتتعدة بتتتن صتتتدقة عتتتن أيب ع(تتتد اهلل 
 بفس   (اب م بمل تواربا باخعربة بمل تنهوا عن اخن ر .فسد  نساؤكم 

 فقي  لا: بي ون هلك يا رسوف اهلل؟
 فقاف: نعم ب ر ان هلك  ف يل ب م إها أارمت باخن ر بهني م عن اخعربة؟

 فقي  لا: يا رسوف اهلل بي ون هلك .
 .(241)«اقاف: نعم ب ر ان هلك  ف يل ب م إها رأي م اخعربة ان را باخن ر اعربف

                                                           
 .42سورة الاور :  ل132و
 .1باو ا ار باخعربة ح 62-66ص 6ال ا : ج ل138و
 .13822ح 1و 181ص 12اس درك الوسائ : ج ل131و
 .2باخعربة ح باو ا ار 62ص 6ال ا : ج ل140و
 .21142ح 1و 124ص 12بسائ  الايعة: ج ل141و
 .8ح 80و 122ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل142و
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 الحث على الزواج
: أفصتتت  الاتتت اعا  أن تاتتت   بتتت  قتتتاف أاتتتري اختتتنان  »قتتتاف:  عتتتن أيب ع(تتتد اهلل 

 .(243)«ا ن    ن اح حم عجم  اهلل بينهما
اتتن  بج أعتت و كتتان  تتن ينظتتر اهلل »قتتاف:  بعتتن ااعتتة بتتن اهتتران عتتن أيب ع(تتد اهلل 

 .(244)«ع ب   إليا يور القيااة
فوتتاو  : حد ا عاصتم بتن محيتد  قتاف: كنتم عنتد أيب ع(تد اهلل بعن ابن أيب ليل  قاف

فسولا  ر   فا ا إليا اكا ة فوارو بال  بيج  قاف: فا  د  با اكا ة فوت  أبا ع(د اهلل 
مل أتتتاو فستتولا عتتن حالتتا  فقتتاف: « ف تتارق»عتتن حالتتا  فقتتاف لتتا: ا تت د  يب اكا تتة  فقتتاف: 

إأ أارتتتتتك بتتتتوارين أاتتتتر اهلل  متتتتا قتتتتاف اهلل » :أ ريتتتتم بحستتتتن حتتتتايل  فقتتتتاف أبتتتتو ع(تتتتد اهلل 
ـــامى مـــنكمع ب تتت :  إن بقتتتاف:   (249)واهلل واســـُ علـــيمإ  قولتتتا:  وأنكحـــوا األي

يتفرقا يغن اهلل كال من سعته
(246) »(247). 

: ان تترك ال ت بيج قاف رسوف اهلل »قاف:  بعن حممد بن  ع ر عن أبيا عن ابائا 
إن يكونـوا فقـراء يغـنهم اهلل  ع ب ت  إن اهلل ع ب ت  يقتوف: خمافة العيلة فقد أساء ًنا بتاهلل

من فضله
(248) »(245). 

إن   ح متة اف لابل ين( تي للمستلم »قتاف:  بعن حممد بتن اتربان عتن أيب ع(تد اهلل 
العاقتتت  أن هل يتتتر  ًاعنتتتاً إهل    تتتق  اراتتتة خعتتتال أب تتتت بل خعتتتال أب لتتتذة   غتتتري ها  حمتتترر 

ي تتون لتتا ستتاعة ي صتتي  تتا إ  عملتتا فيمتتا بينتتا ببتت  اهلل عتت  ب تت  بين( تتي للمستتلم العاقتت  أن 
بساعة يققي إبوانا الذين ي ابضهم بي ابضونا   أار ابرتا بساعة خيلي ب  ن سا بلذاهتا 

                                                           
 .24113ح 12و 46ص 20بسائ  الايعة: ج ل143و
 .2باو ان سع    ال  بيج ح 331ص 6ال ا : ج ل144و
 .32سورة النور:  ل146و
 .130سورة النساء:  ل142و
 .2الر ق حباو أن ال  بيج ي يد    331ص 6ال ا : ج ل142و
 .24184ح 10و 42ص 20بسائ  الايعة: ج ل148و
 .2باو أن ال  بيج ي يد   الر ق ح 331ص 6ال ا : ج ل141و
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 .(290)«  غري حمرر فإهنا عون عل  تلك الساع  
 

 العمل وحسن القتصاد
 .(292)«إصقح اخاف ان ا  ان»قاف:  عن أيب ع(د اهلل 

ي يت  متتراً بيتدو فقلتم:  علتم فتداك  بعن لابل بن سترحان قتاف: رأيتم أبتا ع(تد اهلل 
يتتتا لابل إنتتتا هل يدتتتلح اختتترء : »لتتتو أاتتتر  بعتتتض بلتتتدك أب بعتتتض اواليتتتك في  يتتتك  فقتتتاف

 .(291)«اخسلم إهل  ق ة ال  قا   الدين بالد  عل  النائ(ة بحسن ال قدير   اخعياة
إها كتان الر ت  اعستراً فيعمت  بقتدر اتا »قاف:  ع(د اهلل بعن فصي  بن يسار عن أيب 

 .(293)«يقو  با ن سا بأهلا بهل يطل  حراااً فهو كاىباهد   س(ي  اهلل
 

 مكارم األخالق
اخ تارر عاتر فتإن است طعم أن ت تون »قتاف:  عن اكسن بن عطيتة عتن أيب ع(تد اهلل 

ن   بلتتتدو بهل ت تتتون   أبيتتتا فيتتتك فلتتت  ن فإهنتتتا ت تتتون   الر تتت  بهل ت تتتون   بلتتتدو بت تتتو 
بت تتون   الع(تتد بهل ت تتون   اكتتر  صتتدق النتتاو بصتتدق اللستتان بألاء ا اانتتة بصتتلة التترحم 
بإقتتتراء الصتتتيل بإ عتتتار الستتتائ  باخ افتتتوة علتتت  الدتتتنائ  بال تتتذام للجتتتار بال تتتذام للدتتتاح  

 .(294)«برأسهن اكياء
 ع ب   ب  رسلا مب تارر إن اهلل»قاف:  بعن ع(د اهلل بن اس ان عن أيب ع(د اهلل 

ا بتتقق فتتاا حنوا أن ستت م فتتإن كانتتم فتتي م فامحتتدبا اهلل باعلمتتوا أن هلتتك اتتن بتتري بإن هل 
اليقتتت  بالقناعتتتة بالدتتت  »قتتتاف فتتتذكرها عاتتترًة : « ت تتتن فتتتي م فاستتتولوا اهلل بارغ(تتتوا إليتتتا فيهتتتا

بعصتتهم بعتتد  قتتاف: برب « بالاتت ر باكلتتم بحستتن اخللتت  بالستت اء بال تترية بالاتتجاعة باختتربءة

                                                           
 .1باو إصقح اخاف بتقدير اخعياة ح 82ص 6ال ا : ج ل160و
 .21188ح 21و 23ص 12بسائ  الايعة: ج ل161و
 .4باو إصقح اخاف بتقدير اخعياة ح 82ص 6ال ا : ج ل162و
 .1باو ان كدا عل  عيالا ح 88ص 6: جال ا  ل163و
 .20230ح 4و 183ص 16بسائ  الايعة: ج ل164و
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 .(299)«الددق بألاء ا اانة»هذو اخلداف العارة ب ال فيها: 
إنا لنح  ان كان عاققً فهمتاً فقيهتاً »قاف:  بعن ع(د اهلل بن ب ري عن أيب ع(د اهلل 

حليمتتاً اتتدارياً صتت(وراً صتتدبقاً بفيتتاً إن اهلل ع ب تت  بتت  ا ن(يتتاء مب تتارر ا بتتقق فمتتن كانتتم 
قتاف: « باتن مل ت تن فيتا فلي صترع إ  اهلل عت  ب ت  بليستولا إياهتافيا فليحمتد اهلل علت  هلتك 

هتتتن التتتورع بالقناعتتتة بالدتتت  بالاتتت ر باكلتتتم باكيتتتاء »قلتتتم:  علتتتم فتتتداك باتتتا هتتتن  قتتتاف: 
 .(296)«بالس اء بالاجاعة بال رية بال  بصدق اكديث بألاء ا اانة

                                                           
 .18ح 61و 321ص 22حبار ا نوار: ج ل166و
 .3باو اخ ارر ح 62ص 2ال ا : ج ل162و
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 طريق التنفي 
 
اهلر تتتال بقستتت  ًتتتربة اخعياتتتة : إها كتتتان  تتتواو الستتتناف الستتتاب  بتتتث التتتوعي ب 11س

بفتت ح ا بتتواو للتت باج أاتتار الاتت(او  باتتا إ  هلتتك  ف يتتل يستت طاع تن يتتذ هلتتك  باخاتترفون 
علتتت  تلتتتك الوستتتائ  ال صتتتائية ادتتتممون أن ين تتتذبا ارالهتتتتم حتتتم بإستتتقاة اهلنظمتتتة اخعارضتتتة 

 ل و هاهتم أب خبل  اخا ق  اخلطرية  ا؟
علماً بون القوان  ا ستقاية فطريتة ب يت  إليهتا النتاو  ج: كما هكرناو   السناف الساب  

 إها عرفوها ب طرهتم  فإن ا نسان  ي  إ  اا فيا بريو بصقحا عالة.
ْبـِديَل قاف ع ب  :  َهـا لَ تـَ يِن َحِنيفاا ِفْطَرَة اهلِل الَّتِـي َفطَـَر النَّـاَس َعَليـْ فََأِقْم َوْجَهَل لِلدِّ
يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس لَ يـَْعَلُمونَ ِلَ ْلِق اهلِل َذِلَل ال دِّ

(297). 
ِْ َأْقـــَداَمُكْم بقتتتاف تعتتتا :   يَـــا أَيُـَّهـــا الَّـــِ يَن آَمنُـــوا ِإْن تـَْنُصـــُروا اهلَل يـَْنُصـــرُْكْم َويـُثَبِّـــ

تَـْعســاا َلُهــْم َوَأَشــلَّ َأْعَمــاَلُهْم  ــأَنَـُّهمْ  َوالَّــِ يَن َكَفــُروا فـَ ــَأْحَبَ    َذِلــَل ِب ــَزَل اهللُ َف َكرُِهــوا َمــا أَنـْ
ْبِلِهْم َدمََّر اهللُ  َأْعَماَلُهْم  يَـْننُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّ يَن ِمْن قـَ َلْم َيِسيُروا ِفي األْرِض فـَ َأفـَ

ــا  ــاِفرِيَن َأْمثَاُلَه ــْيِهْم َولِْلَك ــوا َوأَ  َعَل ــْوَلى الَّــِ يَن آَمُن ــَأنَّ اهلَل َم ــَل ِب ــْوَلى َذِل ــاِفرِيَن لَ َم نَّ اْلَك
َلُهمْ 

(298). 

والعاقبة للمتقينبقاف س(حانا: 
(295). 

بقتتتد ستتت(  القتتتوف بلتتت بر تاتتت ي  انظمتتتة عاخيتتتة إستتتقاية باعهتتتا   تتتن للمستتتلم  ح تتتظ 
 حقوقهم بنار  قاف هم العاخية.
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 العالقات الدولية
 
 آلن؟ : كيل ينظر ااحة السيد اخر   إ  العققا  الدبلية ا12س

 باصة فيما يسم  بالنظار العاخي اجلديد؟ 
 به  يس طي  اخسلمون أن ي ون  م رأ  بلبر   هذا العدر؟ 

 بكيل ي حق  هلك؟
 بباصة أن ح ار اخسلم  با   عار تابعون إاا  ذو اجلهة أب تلك؟ 

 به  هناك بسيلة تس طي  أن ت ري تو ها  هنهلء اك ار؟
يا لوا انظمة عاخية تعا مب  لتل  تنبهنم  بال تقر إ تا هتو يل ر عل  اخسلم  أن ج: 

بعتتد تعتتدل ا حتت او ببتتث التتوعي بتط(يتت  قتتانون الاتتور  بعتتدر اهلستت (دال   اك تتم كمتتا مت 
 إ راء هلك   ا ند.

أبصتتي ما »بلديتتا اكستتن باكستت  باتتن بل تتا ك ابتتا بقولتتا:  بقتتد أبصتت  أاتتري اختتنان 
 .(260)« ايب ب قو  اهلل بنظم أاركم بصقح ها  بين مبمجي  بلد  بأهلي بان بل ا ك

 بقد ار بعض ال قر فيما يرت(ط بالعققا  الدبلية بأهنا حم اة ضمن اخوا ين الارعية.
يا أيها ال ين آمنوا أوفوا بالعقودقاف تعا : 

(262). 
أوكلما عاهدوا عهداا نب ه فريق منهم بل أكثرهم ل يؤمنونبقاف س(حانا: 

(261). 
الموفون بعهدهم إذا عاهدواقاف ع ب  : ب 

(263). 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولبقاف تعا : 

(264). 
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعدبقاف س(حانا: 

(269). 
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إن اهلل يـــأمر بالعـــدل واإلحســـان وإيتـــاء ذي القربـــى وينهـــى عـــن بقتتتاف  تتت   قلتتتا: 
وأوفــوا بعهــد اهلل إذا عاهــدتم ول  لعلكــم تــ كرون الفحشــاء والمنكــر والبغــي يعنكــم

تنقضوا األيمان بعد توكيدها وقد جعلتم اهلل عليكم كفيالا إن اهلل يعلم ما تفعلون
(266). 

وال ين هم ألماناتهم وعهدهم راعونبقاف س(حانا: 
(267). 

ــم بقتتاف عتت  اتتن قائتت :  ــم ينقصــوكم شــيئاا ول ــم ل ــ ين عاهــدتم مــن المشــركين ث إل ال
هروا عليكم أحداا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن اهلل يحب المتقين ينا

(268). 
الـ ين عاهـدت مـنهم ثـم ينقضـون عهـدهم فـي كـل مـرة وهـم ل يتقـون بقتاف تعتا : 

  فنما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهـم يـ كرون  وإمـا ت ـافن مـن
ول يحسبن الـ ين كفـروا  حب ال ائنين قوم خيانةا فانب  إليهم على سواء إن اهلل ل ي

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ال يل ترهبون بـه  سبقوا إنهم ل يعجزون 
ء فــي  عـدو اهلل وعــدوكم وآخــرين مــن دونهــم لتعلمــونهم اهلل يعلمهــم ومــا تنفقــوا مــن شــي

وكـل علـى وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وت سبيل اهلل يوف إليكم وأنـتم ل تنلمـون 
وإن يريدوا أن ي دعو  فنن حسـبل اهلل هـو الـ ي أيـد   اهلل إنه هو السميُ العليم 

بنصره وبالمؤمنين
(265). 
عسى اهلل أن يجعل بينكم وبين ال ين عاديتم منهم مودةا واهلل قـدير بقاف س(حانا: 
م مـن ل ينهاكم اهلل عن ال ين لـم يقـاتلوكم فـي الـدين ولـم ي رجـوك واهلل َفور رحيم 

إنمـــا ينهـــاكم اهلل عـــن  ديــاركم أن تبـــروهم وتقســـطوا إلـــيهم إن اهلل يحــب المقســـطين 
ال ين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وماهروا علـى إخـراجكم أن تولـوهم ومـن 

يتولهم فأولئل هم النالمون
(270). 
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 صلح الحديبية
ع(تاو: ن لتم هتذو اآليتة عتن ابتن  (272)وقاتلوا في سبيل اهللبقد برل   قولا تعا : 

ختتا بتترج هتتو بأصتتحابا   العتتار التتذ  أرالبا فيتتا    صتتلح اكدي(يتتة بهلتتك أن رستتوف اهلل 
العمتترة بكتتانوا أل تتا بأربعمائتتة فستتاربا حتتم ن لتتوا اكدي(يتتة  فدتتدهم اخاتتركون عتتن ال(يتتم اكتترار  

ول العتار القابت    عااتا بيعت فنحربا ا د  باكدي(ية مل صاكهم اخاتركون علت  أن ير ت  
بخيلوا لا ا ة  ق ة أيار فيطوة بال(يم بي ع  اا يااء فري   إ  اخدينة ان فورو  فلما كتان 

 بأصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتحابا لعمتتتتتتتتتتتتتتتتتتترة القصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاء ببتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافوا أن  العتتتتتتتتتتتتتتتتتتتار اخق(تتتتتتتتتتتتتتتتتتت   هتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  النتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيب 
ق تا م  هلت ي  م قري  بذلك بأن يددبهم عن ال(يم اكرار بيقاتلوهم ف ترو رستوف اهلل 

 .(271)ار   اكرر فون ف اهلل هذو اآلية  الاهر اكر 
قتتتاف عتتتربة: بتتتاهلل اتتتا رأيتتتم كتتتاليور أحتتتدا صتتتد كمتتتا صتتتدل   فر تتت  إ  قتتتري  بأبتتت هم 
فقالم قري : باهلل لدن لبت  حممتد ا تة بتستااعم بتا العترو لنتذلن بل جت ين علينتا العترو. 

بيتتح »قتتاف:  ف(عثتتوا ح تت  بتتن ا حنتتل بستتهي  بتتن عمتترب فلمتتا نظتتر إليهمتتا رستتوف اهلل 
قري  قد هن  هم اكرو أهل بلوا بيا ببت  العترو فتإن أك صتالقا فإ تا أ تر اخلتك إلتيهم ات  
الن(توة بإن أك كاهبتا ك ت هم هؤبتان العتترو هل يستولا اليتور ااترؤ اتتن قتري  بطتة لتيد هلل فيهتتا 

 «.س ط إهل أ ( هم إليا
إ  أن ننظتر إ  اتا  فقالوا: يا حممد أهل تر   عنتا عااتك هتذا قاف: فوافوا رسوف اهلل 

ها يدتتتري أاتتترك بأاتتتتر العتتترو فتتتتإن العتتترو قتتتتد تستتتااعم مبستتتتريك فتتتإن لبلتتتتم بقلنتتتا بحرانتتتتا 
استت ذل نا العتترو با تت أ  علينتتا بللتتي لتتك ال(يتتم   العتتار القابتت    هتتذا الاتتهر  ق تتة أيتتار 

 حم تقصي نس ك بتندرة عنا.
  اتتن  تتاءك اتتن ر النتتا بنتترل إ  هلتتك  بقتتالوا لتتا: بتتترل إلينتتا كتت فو تتا م رستتوف اهلل 

اتن  تاءكم اتن ر النتا فتق حا تة : » إليك ك  ان  اءنا ان ر الك  فقاف رستوف اهلل 
لنتتا فيتتا بل تتن علتت  أن اخستتلم  مب تتة هل يتتنهبن   إًهتتارهم ا ستتقر بهل ي رهتتون بهل ين تتر 

  إ   فق(لتتتوا هلتتتك فلمتتتا أ تتتا م رستتتوف اهلل «ء ي علونتتتا اتتتن  تتترائ  ا ستتتقر علتتتيهم  تتتي
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 .(273)الدلح أن ر عااة أصحابا
 

 في واقعة تبو 
ت(تتتوك    تتتع(ان يتتتور الثق تتتاء بأقتتتار بقيتتتة  ببرل   قدتتتة ت(تتتوك أنتتتا: قتتتدر رستتتوف اهلل 

 تتع(ان بأيااتتا اتتن  تتهر راصتتان بأتتتاو بهتتو ب (تتوك انتتة بتتن رؤبتتة صتتاح  أيلتتة فوعطتتاو اجل يتتة 
ربتاء بأهرح ك ابتا ببعتث لا ك ابا بال  تاو عنتدهم بك ت  أيصتا  هت    بك   رسوف اهلل 

بهتتتو ب (تتتوك بتتتويب ع(يتتتدة بتتتن اجلتتتراح إ  مجتتت  اتتتن  تتتذار اتتت   ن(تتتاع بتتتتن ربح  رستتتوف اهلل 
اجلتتذااي فوصتتاو اتتنهم  رفتتا بأصتتاو اتتنهم ستت(ايا ببعتتث ستتعد بتتن ع(تتالة إ  نتتاو اتتن بتتا 
سليم بمجوع ان بل  فلما قاربوا القور هربوا ببعتث بالتدا إ  ا كيتدر صتاح  لباتة اجلنتدف 

ف(ينتتا بالتتد بأصتتحابا   ليلتتة أضتتحيان إه « لعتت  اهلل ي  ي تتا بدتتيد ال(قتتر ف وبتتذو»ف لتتا: بقتتا
أق(لتتم ال(قتترة تنتت طح بتتاو حدتتن أكيتتدر بهتتو اتت  ااتترأت  لتتا ياتترو اخلمتتر فقتتار فركتت  هتتو 
بحسان أبوو بناو ان أهلا فطل(وها بقد كمن لا بالد بأصتحابا ف لقتاو أكيتدر بهتو ي دتيد 

نا أبتتتاو بعليتتتا ق(تتتاء خمتتتوص بالتتتذه  بأفلتتتم أصتتتحابا بقتتتد لبلتتتوا ال(قتتتر فوبتتتذبو بق لتتتوا حستتتا
اكدن بأغلقوا ال(او لبهنم فوق(  بالد بوكيدر بسار اعا إ  أصحابا بسو م أن ي  حوا لا 
ال(او فوبوا  فقاف: أرسلا فإأ أف ح ال(او فوبذ عليا او قا بأرسلا فدب  بف ح ال(او حتم 

رأو بأل ي بعري بأربعمائة لرع بأربعمائتة راتح بمخستمائة لب  بالد بأصحابا بأعطاو مثا ائة 
 .(274)فحقن لاا بصاكا عل  اجل ية سيل فق(  هلك انا بأق(  با إ  رسوف اهلل 

 
 وفد نجران

بفتتتد عتتران فتتتيهم بصتتعة عاتتتر ر تتق اتتتن أ تترافهم ب ق تتتة ن تتتر  قتتدر علتتت  رستتوف اهلل 
ذ  هل يدتدربن إهل عتن رأيتا بأاترو ي ولون أاورهم: العاق  بهتو أاتريهم بصتاح  ااتورهتم الت

بااا ع(د اخسيح  بالسيد بهو مثا م بصاح  رحلهم بااتا ا يهتم  بأبتو حار تة ابتن علقمتة 
ا ستتقل بهتتو حتت هم بإاتتااهم بصتتاح  ادارستتهم بلتتا فتتيهم  تترة بان لتتة  بكانتتم التتوك 
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لو   ليتتنهم  التتربر قتتد بنتتوا لتتا ال نتتائد ببستتطوا عليتتا ال رااتتا  ختتا يتت(ل هم اتتن علمتتا با  هتتا
 لد أبو حار تة علت  ب لتة بإ   ن(تا أش لتا يقتاف لتا كتر  أب  فلما ب هوا إ  رسوف اهلل 

 بار بن علقمة يسايرو إه عثر  ب لة أيب حار ة.
 .فقاف كر : تعد ا بعد  يعا رسوف اهلل 

 بقاف لا أبو حار ة: ب  أنم تعسم.
 قاف لا: بمل يا أبي.

 كنا نن ظرو.  فقاف: باهلل إنا للنيب الذ 
 فقاف كر : فما  نعك أن ت (عا.

فقتتاف: اتتا صتتن  بنتتا هتتنهلء القتتور  تترفونا باولونتتا بأكراونتتا بقتتد أبتتوا إهل بقفتتا بلتتو فعلتتم 
 ن عوا انا ك  اا تر .

 فوضمر عليها انا أبوو كر  حم أسلم مل ار يصرو راحل ا بيقوف:
 إليـــــــــــــــــل تغـــــــــــــــــدو قلقـــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــينها

 
ـــــــــــــــي بطنهـــــــــــــــا جنينهـــــــــــــــا   معترشـــــــــــــــا ف
 لفا ديـن النصارى دينهـام ا 

 أسلم. فلما قدر عل  النيب 
بقتتم العدتتر ب  ل(استتهم التتدي(اج ب يتتاو اكتترية علتت   قتتاف: فقتتداوا علتت  رستتوف اهلل 
 هيدة مل يقدر  ا أحد ان العرو.

فقتتاف أبتتو ب تتر: بتتويب أنتتم بأاتتي يتتا رستتوف اهلل لتتو ل(ستتم حل تتك التت  أهتتداها لتتك قيدتتر 
 فرأبك فيها.

 بمل ي لمهم. فسلموا عليا  فلم يرل  سوف اهلل قاف: مل أتوا ر 
فتتانطلقوا ي  (عتتون عثمتتان بتتن ع تتان بع(تتد التترمحن بتتن عتتوة بكانتتا اعرفتتة  تتم فو تتدبعا   
جملتتد اتتن اخهتتا رين  فقتتالوا: إن ن(تتي م ك تت  إلينتتا ب  تتاو فوق(لنتتا جمي(تت  لتتا فوتينتتاو بستتلمنا 

 عليا فلم يرل سقانا بمل ي لمنا فما الرأ ؟
 : اا تر  يا أبا اكسن   هنهلء القور؟لعلي بن أيب  ال  فقاهل
 «.أر  أن يصعوا حللهم هذو ببواتيمهم مل يعولبن إليا»قاف: 

بالذ  بعثا باك  لقد أتوأ اخرة ا ب  بإن »ف علوا هلك فسلموا  فرل سقاهم مل قاف: 
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 «.إبليد خعهم
   السيد اخسيح يا حممد؟مل ساءلوو بلارسوو يواهم  بقاف ا سقل: اا تقوف 

 «.هو ع(د اهلل برسولا»قاف: 
 قاف: ب  هو كذا بكذا.

 «.ب  هو كذا بكذا: » فقاف 
اتتتن صتتتدر ستتتورة اف عمتتتران متتتو اتتتن ستتت(ع  ايتتتة ي (تتت   فتتت الا فنتتت ف علتتت  رستتتوف اهلل 
إ   إن مثــل عيســى عنــد اهلل كمثــل آدم خلقــه مــن تــراببعصتتها بعصتتا بفيمتتا أنتت ف اهلل 

ى الكاذبينعلقولا: 
(279). 

 : ن(اهلك غدا.فقالوا للنيب
بقاف أبو حار تة  صتحابا: انظتربا فتإن كتان حممتد غتدا بولتدو بأهت  بي تا فاحتذربا ا(اهل تا 

 بإن غدا بوصحابا بأت(اعا ف(اهلوو. 
قتاف أبتان: حتد ا اكست  بتتن لينتار عتن اكستن ال(دتر  قتتاف: غتدا رستوف اهلل ابتذا بيتتد 

بغتتتدا العاقتتت  بالستتتيد بتتتابن  علتتت   ببتتت  يديتتتا علتتتي  متتتة اكستتتن باكستتت  ت (عتتتا فا 
أحدعا لرتان كوهنما بيص ا محار فح وا بويب حار تة  فقتاف أبتو حار تة: اتن هتنهلء اعتا  قتالوا: 
 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذا ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتن عمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  بج ابن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذان ابنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ابن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا بهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذو بن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا أعتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 فجثا عل  رك( يا. الناو عليا بأقر م إ  قل(ا  بتقدر رسوف اهلل 
قاف أبو حار ة:  ثا باهلل كما  ثا ا ن(ياء للم(اهلة ف   بمل يقدر عل  اخ(اهلة  فقاف لا ف

 السيد: الن يا أبا حار ة للم(اهلة.
فقاف: هل إأ  ر  ر ق  ريدتا علت  اخ(اهلتة بأنتا أبتاة أن ي تون صتالقا فتق اتوف باهلل 

 علينا اكوف ب  الدنيا ندراأ يطعم اخاء.
 العذاو ان السماء لو باهلوو. قاف: بكان ن ف

 فقالوا: يا أبا القاسم إنا هل ن(اهلك بل ن نداكك.
علتت  أل تتي حلتتة اتتن حلتت  ا باقتتي قيمتتة كتت  حلتتة أربعتتون لرعتتا  فدتتاكهم رستتوف اهلل 

ل ونا بك قد هه(م إ  رحلتك » يالا بك    م بذلك ك ابا  بقاف  يب حار ة ا سقل: 

                                                           
 .21-61سورة اف عمران:  ل126و
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 «.روبأنم بسنان فجعلم اقداا انب
 فلما ر   قار يرحت  راحل تا فجعت  رحلتا اقلوبتا  فقتاف: أ تهد أن حممتدا رستوف اهلل 

(276). 

                                                           
 .1ح 32و 338-332ص 21حبار ا نوار: ج ل122و
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 معنى الوحدة اإلسالمية
 
: الوحتتتدة ا ستتتقاية  أب الوحتتتدة بتتت  التتتدبف ا ستتتقاية  هتتت  ينظتتتر إليهتتتا ااحتتتة 13س

 السيد اخر   عل  أهنا وبحدة انداا يةل أر تنسي  اواقل بلقاءا  لبرية؟  
هتت  ي م تت  ح تتار التتدبف ا ستتقاية عمواتتاً هتتذو ا يتتار بالاتترعية التت  تتتنهلهم للحتتديث ب 

 عن اوقل إسقاي اوحد  او أحدا  العدر؟
ت تتون الوحتتدة بتت  التت(قل ا ستتقاية بإل تتاء اكتتدبل اجل رافيتتة اخدتتطنعة  حتتم يدتت(ح ج: 

 ض لبف ال رو.ال(لد ا سقاي بلداً باحداً  بإن كان لا بهليا  ا عدلة كما   بع
بهل ي ون هلك إهل بنار الوعي باواه سياسة القعنل بتط(يت  قتانون الاتور  بال عدليتة 

 اك بية باا أ (ا.
بان ادالي  هذو الوحدة اصافاً إ  إل اء اكدبل اجل رافية  بحدة العملتة  حيتث ي تون 

ببحتدة الل تة حيتث  ال عاا  بالدينار بالدرهم  ببحدة ال وريخ بون ت ون الستنة هجريتة قمريتة 
ال قر الراي للدبلة بالل ة العربيتة  ببحتدة اكترة بتون ي تون اكترة العتريب هتو اخعمتوف بتا  
ببحدة ا ب ان اث  اخد بالر   بالداع  ببحتدة اخستافا  اثت  ال رستخ باخيت   إ  غتري هلتك 

 .(277) ان ا اور عل  ت دي  هكرناو   ك او والقوايا    مخس  سنةل
رل   الربايتتتتتا  ال ع(تتتتتري بال(لتتتتتد ا ستتتتتقاي هل بتتتتتقل ا عتتتتتدلة   تتتتتا ينيتتتتتد أن لألاتتتتتة بقتتتتتد ب 

 ا سقاية بلداً إسقاياً باحداً ان لبن فرق ب  عربيهم بعجميهم  بأبيصهم بأسولهم.
ِإنَّ َهِ ِه أُمَُّتُكْم أُمَّةا َواِحَدةا َوأَنَا رَبُُّكْم فَاْعُبُدونِ قاف تعا : 

(278). 
َوِإنَّ َهِ ِه أُمَُّتُكْم أُمَّةا َواِحَدةا َوأَنَا رَبُُّكْم فَاتَـُّقونِ  بقاف س(حانا:

(275). 

                                                           

: لار ايتتتثم  للط(اعتتتة بالناتتتر   هتتتران 1اتتتن تولي تتتا  ااح تتتا   ال ويتتتم  ة 14×20صتتت حة  120ل يقتتت  ال  تتتاو   122و
 ر.2001هت 1421: انسسة اىب   لل حقي  بالنار  بريب  ل(نان  2إيران. ة

 .12سورة ا ن(ياء:  ل128و
 .62سورة اخنانون:  ل121و
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النتاو كلهتم   لار ا ستقر اخ تال ون بغتريهم أهت  هدنتة »قتاف:  بعن أيب ع(تد اهلل 
ترل ضتال هم بتتنل  أاتان هم بيتوه بعهتدهم  إن ا اانتة تتنل  إ  الت  بال تا ر  بالعهتد يتوه 

ا ر بأل ا اانة إ  ان ائ منتك بهل وتن اتن بانتك بهل توبتذن  تن  حتدك اتاهل با لل  بال 
 . (280)«لك عليا  يدا بو ا بيانة

 .(282)«أيهما أعظم حراة لار ا سقر أب لار الارك: »بقاف
هنتتت  عتتتن ق تتتاف النستتتاء بالولتتتدان   لار اكتتترو إهل أن  أن رُستتتوف اهلل »ب  حتتتديث: 

ك عنها اا أا نك بمل وتل بلتق فلمتا هنت  عتن قت لهن   لار يقاتلوا فإن قاتلم أيصا فواس
 .(281)«اكرو كان   لار ا سقر أب 

إها بترج اكتريب إ  لار ا ستقر فوستلم مل كق تا اارأتُتا »قتاف:  بعن  ع ر بن حممد 
 . (283)«فهما عل  الن اح

 .  (284)«إ ا أبرُ وُهم ان الارك إ  لار ا سقر»ب  حديث ابر: 
 .(289)«بليد لُا أن خُير ها ان لار ا سقر إ  غريها: » بقاف

ين تتت  اتتتن بتتتقل »بعتتتن أيب بدتتتري قتتتاف: ستتتول ا عتتتن ا ن تتتاء اتتتن ا رض كيتتتل هتتتو؟ قتتتاف: 
 .(286)«ا سقر كلها
إن أرال أن خيتتتتتترج  تتتتتتا إ  بتتتتتتقل اخستتتتتتلم  بلار ا ستتتتتتقر فلتتتتتتا اتتتتتتا ا تتتتتت ة : »بقتتتتتتاف

 .(287)«عليها
ان لتتا ع(تتد فولبتت  لار الاتترك مل أبتتذ ستت(يا إ  لار   ر تت  كتت: » بعتتن أيب ع(تتد اهلل

 .(288)«ا سقر
                                                           

 .16163ح 2و 10-1ص 14اس درك الوسائ : ج ل180و
 .6126باو حد السرقة ح 21ص 4ان هل اصرو ال قيا: ج ل181و
 . 2  السرايا ح بأاري اخنان   باو بصية رسوف اهلل  21ص 6ال ا : ج ل182و
 .142ح 13ك او الن اح ة  261ص 2لعائم ا سقر: ج ل183و
 .2ح 26و 122ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل184و
 .2ح 118و 183ص 3اهلس (دار: ج ل186و
 .34863ح 4و 318ص 28بسائ  الايعة: ج ل182و
 .341باو الن اح ح 322ص 3يل الآليل: جغوا ل182و
 .4ح 24و 120ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل188و
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أنتتا كتتان يتتور  اكميتت   باكميتت  اتتا بلتتد   بلتتد الاتترك فعتترة : » بعتتن أيب ع(تتد اهلل
 .(285)«بعُصُهم بعصا   لار ا سقر بتقاربا با نساو

 تاح اتا إها سيب الر   باارأتا ان اخارك  فهما علت  الن»أنا قاف:  بعن ا اار علي
مل ي تتتتتن أحتتتتتدعا ستتتتتيب ب أحتتتتتر    لار ا ستتتتتقر لبن اآلبتتتتتر فتتتتتإها كتتتتتان هلتتتتتك فتتتتتق عدتتتتتمة 

 .(250)«بينهما
بال ع(تتتري بتتتت ولار ا ستتتقرل   ق(تتتاف ولار الاتتتركل أب ولار ال  تتترل أب ولار اكتتترول  يتتتدف 

 عل  عدر اكدبل اجل رافية ب  ال(قل ا سقاية.

                                                           
 .21186ح 2و 212ص 12اس درك الوسائ : ج ل181و
 .163ح 13ك او الن اح ة  262ص 2لعائم ا سقر: ج ل110و
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 إمكانية الوحدة اإلسالمية
 
يتتتر  ااحتتتة الستتتيد اخر تتت  إا تتتان ققتتت  هتتتذو الوحتتتدة ا ستتتقاية اتتت  كتتت  : هتتت  14س

اخلقفتتتتا  باهلب قفتتتتا  القائمتتتتة بتتتت  اخستتتتلم  أن ستتتتهم  بانقستتتتااهم إ   وائتتتتل بأحتتتت او 
 بغريها؟

ج:   تتن هلتتك بناتتر التتوعي بالثقافتتة بالظتتاهر أن اخستتلم  يستتريبن إ  هلتتك  بقتتد  (تت  
 ا بربيون هذو الوحدة   بقلهم.

واعتصموا بحبل اهلل جميعا ول تفرقواف تعا : قا
(252). 

  حديث: أهل إن   ال (اغض اكالقة  قاف رسوف اهلل »قاف:  بعن أيب ع(د اهلل 
 .(251)«هل أعا حالقة الاعر بل ن حالقة الدين

« اتقتوا اكالقتة فإهنتا متيتم الر تاف: »بعن حذي تة بتن اندتور قتاف: قتاف أبتو ع(تد اهلل 
 .(253)«قطيعة الرحم»اكالقة  قاف: قلم: باا 

قتتتاف: قلتتتم لتتتا: إن  بعتتتن عثمتتتان بتتتن عيستتت  عتتتن بعتتتض أصتتتحابنا عتتتن أيب ع(تتتد اهلل 
إبتتويت ببتتا عمتتي قتتد ضتتيقوا علتتيا التتدار بأجلدتتوأ انهتتا إ  بيتتم بلتتو ت لمتتم أبتتذ  اتتا   

 قتتاف: فاندتترفم ببقتت  الوبتتاء  « اصتت  فتتإن اهلل ستتيجع  لتتك فر تتاً »أيتديهم  قتتاف: فقتتاف يل: 
سنة إحد  ب ق   باائة فماتوا باهلل كلهم فما بقي انهم أحد  قاف: ف ر م فلمتا لبلتم 

قتاف: قلتم لتا: قتد اتاتوا باهلل كلهتم فمتا بقتي اتنهم أحتد  « اتا حتاف أهت  بي تك»عليا  قاف: 
هتتو مبتتا صتتنعوا بتتك ببعقتتوقهم إيتتاك بقطتت  رمحهتتم بتت با أ قتت  أهنتتم بقتتوا بأهنتتم ضتتيقوا »فقتتاف: 
 . (254)لم: إ  باهللقاف: ق« عليك

 تتق  بدتتاف هل  تتو     ك تتاو علتتي »قتتاف:  بعتتن أيب ع(يتتدة عتتن أيب  ع تتر 
                                                           

 .103سورة اف عمران:  ل111و
 .  1باو قطيعة الرحم ح 342ص 2ال ا : ج ل112و
 .102ح 3و 133ص 21حبار ا نوار: ج ل113و
 .3باو قطيعة الرحم ح 342-342ص 2ال ا : ج ل114و
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صاح(هن أبداً حم ير  ببا ن ال( ي بقطيعة الترحم باليمت  ال اهبتة ي(تار  اهلل  تا بإن أعجت  
ال الطاعتتتة  وابتتتاً لدتتتلة التتترحم بإن القتتتور لي ونتتتون فجتتتاراً في واصتتتلون ف نمتتتي أاتتتوا م بيتتت ابن ف تتت  

أعمارهم بإن اليم  ال اهبة بقطيعة الرحم ليذران الديار بقق  ان أهلها بتُتثققن الترحم بإن 
 .(259)« ِق  الرحم انقطاع النس 

اكظتم »أقاربتا  فقتاف لتا:  بعن عن(سة العابد قاف:  اء ر ت  فات ا إ  أيب ع(تد اهلل 
ن اتتثلهم فتتق ينظتتر اهلل أ تريتتد أن ت تتو »فقتتاف: إهنتتم ي علتتون بي علتتون  فقتتاف: « غيظتتك بافعتت 

 .(256)«إلي م
: هل تقطتتت  رمحتتتك بإن قتتتاف رستتتوف اهلل»قتتتاف:  بعتتتن الستتت وأ عتتتن أيب ع(تتتد اهلل 

 .(257)«قطع ك
أعتتوه بتتاهلل اتتن التتذنوو »  بط( تتا:  بعتتن أيب محتت ة الثمتتايل قتتاف: قتتاف أاتتري اختتنان  

اتتري اختتنان  أب ي تتون فقتتار إليتتا ع(تتد اهلل بتتن ال تتواء الياتت ر  فقتتاف: يتتا أ« التت  تعجتت  ال نتتاء
نعتتم بيلتتك قطيعتتة التترحم إن أهتت  ال(يتتم ليج معتتون بي واستتون »هنتتوو تعجتت  ال نتتاء  فقتتاف: 

بهتتتم فجتتترة فتتتري قهم اهلل بإن أهتتت  ال(يتتتم لي  رقتتتون بيقطتتت  بعصتتتهم بعصتتتاً فيحتتتراهم اهلل بهتتتم 
 .(258)«أتقياء

رحار  علتم : إها قطعوا ا قاف أاري اخنان »قاف:  بعن أيب مح ة عن أيب  ع ر 
 .(255)«ا اواف   أيد  ا  رار

: اتتا كتتال   ئيتتت   قتتاف رستتتوف اهلل»قتتاف:  بعتتن عمتتر بتتتن ي يتتد عتتن أيب ع(تتتد اهلل 
 .(100)«يوتيا إهل قاف: يا حممد ات   حناء الر اف بعدابهتم

 .(102)«إياكم باخاارة فإهنا تور  اخعرة بتظهر العورة»قاف:  بعن أيب ع(د اهلل 
 .(101)«ان  رع العدابة حدد اا بذر»قاف:   بعن أيب ع(د اهلل

                                                           
 .21382ح 4و 208-202ص 23بسائ  الايعة: ج ل116و
 .6باو قطيعة الرحم ح 342ص 2ال ا : ج ل112و
 .12210ح 141و 323ص 12بسائ  الايعة: ج ل112و
 .102ح 3و 138-132ص 21حبار ا نوار: ج ل118و
 .8باو قطيعة الرحم ح 348ص 2ال ا : ج ل111و
 .12181ح 132و 238ص 12سائ  الايعة: جب  ل200و
 .11ح 146و 402ص 20حبار ا نوار: ج ل201و
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: اتن  قتاف رستوف اهلل »قاف:  بعن أيب  ع ر حممد بن علي بن اكس  عن ابائا 
مل قتاف « كثر عا سقم بدنا بان ساء بلقا عذو ن سا بان هلح  الر تاف ستقطم اربءتتا

 رو اخلمر ينهاأ عن اقحاة الر اف كما ينهاأ عن  مل ي ف   ئي  : »رسوف اهلل 
 .(103)«بع(الة ا ب ان

                                                                                                                                                                      
 .12113ح 132و 231ص 12بسائ  الايعة: ج ل202و
 .12112ح 132و 240ص 12بسائ  الايعة: ج ل203و
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 تاريخ المسلمين
 
 : كيل ينظر ااحة السيد اخر   إ  تاريخ اخسلم ؟ 16س

 به  يع   اك ار السابق   رعي ؟ 
 بإها مل ي ن ا ار كذلك  فه  تع   أعما م  رعية؟ 

 ية؟به    ن النظر إ  ال  وحا  ال  متم   عدورهم عل  أهنا ف وحا  إسقا
با اتتتتار أاتتتتري اختتتتنان  فهتتتتو  اتتتتن كتتتتان يستتتتري اتتتتن اك تتتتار علتتتت  ستتتتنة رستتتتوف اهلل ج: 

الدتتتحيح  أاتتتا اثتتت  ا اتتتوي  بالع(استتتي  بالعثمتتتاني  فقتتتد  تتتوهوا اعتتتة ا ستتتقر باخستتتلم  
مب تتال  هم للقتتران ال تترمي بالستتنة الن(ويتتة اخطهتترة  علتت  ت دتتي  هكرنتتاو   ك تتاو واتتن أستت(او 

 ضعل اخسلم ل.
ا ال  وحتتتتا  فيلتتتت ر أن ت تتتتون ضتتتتمن ا  تتتتر الاتتتترعية التتتت  هكرهتتتتا ال قهتتتتاء   ك تتتتاو أاتتتت

 واجلهالل.
قتتتاف: ستتتول ا عتتتن قتتري   اتتتن أهتتت  اكتتترو ل تتت   عتتن  لحتتتة بتتتن  يتتتد عتتن أيب ع(تتتد اهلل

باحدة انهما الك عل  حدة اق  لوا مل اصطلحوا مل إن أحد اخل   غتدر بدتاح(ا فجتاء إ  
هل ين( تتتتي : » تتت ب اعهتتتم تلتتتتك اخدينتتتة  فقتتتاف أبتتتتو ع(تتتد اهللاخستتتلم  فدتتتاكهم علتتتت  أن ي

للمسلم  أن ي دربا بهل يواربا بال در بهل يقاتلوا ا  الذين غتدربا  بل تنهم يقتاتلون اخاترك  
 . (104)«حيث ب دبهم  بهل عجو  عليهم اا عاهد عليا ال  ار

ذهم أصتحاو رستوف ب  اكديث: انا أق(لم قري  ببعثوا ع(يدها ليس قوا ان اختاء  فوبت
 بقالوا  م: ان أن م؟ اهلل 

 قالوا: من ع(يد قري .
 قالوا: فوين العري.

 قالوا: هل علم لنا بالعري.
                                                           

 .20003ح 21و 21ص 16بسائ  الايعة: ج ل204و
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إن صتتتدقوكم »يدتتتلي فان  تتت  اتتتن صتتتقتا فقتتتاف:  فتتتوق(لوا يصتتتربوهنم بكتتتان رستتتوف اهلل 
 «ان أن م؟»فوتوو  م فقاف  م: « ضرب موهم بإن كذبوكم ترك موهم عليا  م

 ا: يا حممد من ع(يد قري .قالو 
 «كم القور؟»قاف: 

 قالوا: هل علم لنا بعدلهم. 
 «كم ينحربن ك  يور   براً؟»قاف: 

 قالوا: تسعة أب عارة.
 .(109)«تسعمائة أب ألل: »فقاف 

ا تة يتور اف  حهتا  فت ح بتاو ال ع(تة  ختا قتدر رستوف اهلل»قتاف:  بعن أيب ع(تد اهلل
ذ بعصتاليت ال(تاو فقتاف: هل إلتا إهل اهلل بحتدو هل  تريك فوار بدتور   ال ع(تة فطمستم فوبت

 لا  صدق بعدو  بندر ع(دو  به ر ا ح او بحدو  اا ها تقولون باا ها تظنون؟
 قالوا: نظن برياً بنقوف برياً  أش كرمي بابن أش كرمي بقد قدر .

رحتم قاف: فإأ أقوف كما قتاف أبتي يوستل: هل تثريت  علتي م اليتور ي  تر اهلل ل تم بهتو أ
التترامح   أهل إن اهلل قتتد حتترر ا تتة يتتور بلتت  الستتمابا  با رض فهتتي حتترار حبتترار اهلل إ  يتتور 

 القيااة  هل ين ر صيدها  بهل يعصد  جرها  بهل خي ل  بقها  بهل ق  لقط ها إهل خناد.
 فقاف الع(او: يا رسوف اهلل إهل ا هبر فإنا للق  بال(يو ؟

 .(106)«ر: إهل ا هبفقاف رسوف اهلل 
ب  ال اريخ أنا هرو ع راة بن أيب  ه  إ  اليمن حم رك  ال(حر  فجاء   ب  تا أر 

  نستتتتوة... فقالتتتتم أر ح تتتتيم ااتتتترأة  ح تتتتيم بنتتتتم اكتتتتار  بتتتتن هاتتتتار إ  رستتتتوف اهلل 
 ع راة: يا رسوف اهلل إن ع راة هرو انك إ  اليمن باة أن تق لا فوانا.

 «.هو اان: »فقاف 
 ل(تتا باعهتتا غتتقر  تتا رباتتي  فرابلهتتا عتتن ن ستتها  فجعلتتم متنيتتا  ف ر تتم أر ح تتيم  

حم قدام با عل  حي فاس  ا م  م عليا  فوب قوو ربا ا بألركتم ع راتة  بقتد ان هت  إ  

                                                           
 غ بة بدر. –سورة ا ن اف  220را   ت سري القمي: ص ل206و
 .3باو أن اهلل ع ب   حرر ا ة ح  بل  السمابا  با رض ح 222-226ص 4ال ا : ج ل202و
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 ساح  ان سواح  هتااة فرك  ال(حر فهاج  م فجع  نويت الس ينة يقوف لا أن أبل .
 ء أقوف. قاف: أ   ي

 قاف: ق  هل إلا إهل اهلل.
 قاف ع راة: اا هربم إهل ان هذا.

فجاء  أر ح يم عل  هذا اتن ا اتر فجعلتم تلتح عليتا بتقتوف: يتا ابتن عتم  د تك اتن 
عند بري الناو بأبص  الناو بأبر الناو هلهتلك ن سك  فوقتل  تا حتم ألرك تا فقالتم: إأ 

 فوانك. قد اس وانم لك رسوف اهلل 
 قاف: أنم فعلم.

   فر   اعها.قالم: نعم أنا كلم ا فوانك
يتوتي م ع راتة بتن أيب  هت  انانتا  » صتحابا:  فلما لنا ان ا ة  قاف رسوف اهلل 

 «. فق تس(وا أباو فإن س  اخيم ينه  اكي بهل ي(لغ اخيم
بلتيد عليتا رلاء فرحتا بتا  ب ت  إليتا  فلما بص  ع راتة بلبت  علت  رستوف اهلل 

فقتتتاف: يتتتا حممتتتد إن هتتتذو أب تتتتا أنتتتك مل  لتتتد فتتتوق ع راتتتة بتتت  يديتتتا باعتتتا  ب  تتتا انق(تتتة 
 أان ا؟

 «.صدقم أنم اان»فقاف: 
 فقاف ع راة: فإ  ر تدعو؟

« إ  أن تاتتتهد أن هل إلتتتا إهل اهلل بأأ رستتتوف اهلل بأن تقتتتيم الدتتتقة بتتتتنيت ال كتتتاة»فقتتتاف: 
 بعد بداف ا سقر.

ن تتدعو فقاف ع راة: اا لعو  إهل إ  ح  بإ  حسن مجي  بلقد كنتم فينتا اتن ق(ت  أ
إ  اتتا لعتتو  إليتتا بأنتتم أصتتدقنا حتتديثا بأعظمنتتا بتترا  مل قتتاف: فتتإأ أ تتهد أن هل إلتتا إهل اهلل 

 بأنك رسوف اهلل.
 «.هل تسولا اليور  يدا أعطيا أحدا إهل أعطي  ا: »فقاف رسوف اهلل 

قاف: فإأ أسولك أن ت  ر يل ك  عدابة عالي  ها أب اسري أبضعم فيا أب اقتار لقي تك 
 كقر قل ا   ب هك أب أنم غائ  عنا.  فيا أب

اللهتتم اغ تتر لتتا كتت  عتتدابة عالانيهتتا بكتت  استتري ستتار فيتتا إيل يريتتد بتتذلك إ  تتاء »فقتتاف: 
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 «.نورك  باغ ر لا اا ناف اا بان عرضي   ب هي أب أنا غائ  عنا
 فقتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف ع راتتتتتتتتتتتتتتتتتتة: رضتتتتتتتتتتتتتتتتتتيم بتتتتتتتتتتتتتتتتتتذلك يتتتتتتتتتتتتتتتتتتا رستتتتتتتتتتتتتتتتتتوف اهلل  مل قتتتتتتتتتتتتتتتتتتاف: أاتتتتتتتتتتتتتتتتتتا باهلل 

عتتتن ستتت(ي  اهلل إهل أن قتتتم ضتتتع ها   ستتت(ي  ا ستتتقر ب   هل ألع ن قتتتة كنتتتم أن قهتتتا   صتتتد
 س(ي  اهلل ب   هدن   الق اف ب  يديك حم أق    هيدا.

 .(107)اارأتا بذلك الن اح ا بف قاف: فرل عليا رسوف اهلل 
أستر  يتور صت   بلت  ست(يلهم  فتوتوا اعابيتة  بقتد كتان  بخا أسر أاري اخنان  علتي 

ستتتر  أستتترهم اعابيتتتة: اقتتت لهم  فمتتتا  تتتعربا إهل بوستتتراهم قتتتد بلتتت  عمتتترب بتتتن العتتتاص يقتتتوف  
 .س(يلهم علي

فقاف اعابية: يا عمرب لو أ عناك   هنهلء ا سر  لوقعنا   ق(يح ان ا ار  أهل تراو قتد 
بكتتان علتتي إها أبتتذ أستتريا  بلتت  ستت(ي  أستترانا  فتتوار ب  ليتتة اتتن   يديتتا اتتن أستتر  علتتي 

 أن ي ون قد ق   أحدا ان أصحابا. ان أه  الاار بل  س(يلا إهل
 .(108)هل عجه  عل  اجلرح  بهل عل  ان ألبر بد   بكان أاري اخنان  علي 

بالتتد بتتن الوليتتد إ  ال(حتترين  فوصتتاو  تتا  بعتتث النتتيب»قتتاف:  بعتتن أيب ع(تتد اهلل
أأ أصت(م لاتاء قتور اتن  لااء قور ان اليهول بالندار  باىبتوو  ف  ت  إ  رستوف اهلل 

يهتتول بالندتتار  فتتولي هم مثا ائتتة مثا ائتتة بأصتت(م لاتتاء قتتور اتتن اىبتتوو بمل ت تتن عهتتد  إيلا ال
 فيهم عهداً؟

: أن ليت هم اثت  ليتة اليهتتول بالندتار  بقتاف: إهنتم أهتت   قتاف: ف  ت  إليتا رستتوف اهلل 
 . (105)«ك او

: إها بعتتث ستتريًة لعتتا بواريهتتا فو لستتا كتتان رستتوف اهلل »قتتاف:  بعتتن أيب ع(تتد اهلل
إ   ن(تتا بأ لتتد أصتتحابا بتت  يديتتا مل قتتاف: ستتريبا بستتم اهلل ببتتاهلل ب  ستت(ي  اهلل بعلتت  التتة 
رستتتوف اهلل  هلت تتتدربا بهل ت لتتتوا بهل متثلتتتوا بهل تقطعتتتوا  تتتجرًة إهل أن تصتتتطربا إليهتتتا  بهل تق لتتتوا 

اتتتن  تتتي اً فانيتتتاً بهل صتتت(ياً بهل ااتتترأًة  بأ تتتا ر تتت  اتتتن ألإ اخستتتلم  بأفصتتتلهم نظتتتر إ  أحتتتد 
اخارك  فهو  ار حم يسم  كقر اهلل  فإها ا  كتقر اهلل عت  ب ت  فتإن تت(ع م فتوبوكم   

                                                           
 هكر بقية اخل  عن ف ح ا ة. 10-1ص 18را    رح هنج ال(قغة: ج ل202و
 اعاالة ا سر . 611-618انظر بقعة ص  : ص ل208و
 .6260باو اخسلم يق   الذاي أب الع(د أب اخدبر ح 121ص 4ان هل اصرو ال قيا: ج ل201و
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 . (120)«لين م  بإن أع فاس عينوا باهلل عليا بأبل وو اوانا
ستار   أهت  الق(لتة  : إن عليتاً  بعن أيب مح ة الثمايل قاف: قلم لعلي بن اكست 

ستار باهلل فتيهم »اف: ف ص  مل  لد مل قتاف:   أه  الارك  ق خبقة سرية رسوف اهلل
ك تتت  إ  االتتتك بهتتتو علتتت  اقدا تتتا   يتتتور   يتتتور ال تتت ح  إن عليتتتاً  بستتترية رستتتوف اهلل 

ال(دتترة بتتون هل يطعتتن   غتتري اق(تت  بهل يق تت  اتتدبراً بهلعجيتت  علتت   تتريح  باتتن أغلتت  بابتتا فهتتو 
 .(122)«اان

                                                           
 .1  السرايا ح بأاري اخنان   باو بصية رسوف اهلل  30ص 6ل ا : جا ل210و
 .20012ح 24و 24ص 16بسائ  الايعة: ج ل211و



 

 22 

 
 

 أعمال الحكام
 
ل  أهنا عم  ااتربع  فهت    تن اع (تار أعمتا م : إها نظرنا إ  تلك ال  وحا  ع12س

 ا بر  أعماهلً ااربعة أيصاً؟ بمل هل؟
هل تق ر ب  ا ارين كما هو باضح فإهنم مل ي ونتوا اعدتوا   بت  بكثتري اتنهم كتان ج: 

 ا (عاً للاهوا  بارت (اً للمحراا  باصياعاً كقوق الناو.
أه  بيم الن(وة باعتدن الرستالة بخم لتل  إنا»  رفض بيعة ي يد:  قاف ا اار اكس  

اخقئ تتة ببنتتا فتت ح اهلل ببنتتا بتت م اهلل  بي يتتد ر تت  فاستت    تتارو اخلمتتر  قاتتت  التتن د احملراتتة  
 .(121)«اعلن بال س   باثلي هل ي(اي  اثلا

باهلل اتتا اعابيتتة بتتوله  اتتا بل نتتا ي تتدر بي جتتر بلتتو هل كراهيتتة : »بقتتاف أاتتري اختتنان 
هتت  النتتاو  بل تتن كتت  غتتدرة فجتترًة  بكتت  فجتترة ك تترًة  بل تت  غتتالر لتتواء ال تتدر ل نتتم اتتن أل
 .(123)«يعرة با يور القيااة

لتوهل أن اخ تر باخلديعتة   النتار : »بعن هاار بن سامل رفعا قتاف: قتاف أاتري اختنان  
 .(124)«ل نم أا ر  الناو

(عتو  اعابيتة ت قاف إبراهيم بن هقف: رب  عوانة عتن ال لتيب بلتوة بتن اتع: إن بستراً ت ا
خا أسقط ان أسقط ان  ياا سار مبن ولل اعا بكانوا إها برلبا ااء أبذبا إب  أه  هلتك 
اخاء فرك(وها بقالبا بيو م حم يرلبا اخاء اآلبر  فريلبن تلك ا ب  بيرك(ون إبت  هتنهلء  فلتم 

 ي ف يدن  هلك حم قرو إ  اخدينة. 
ربن  م اجل ر حم لبلوا اخدينة قاف: فدبلوها قاف: بقد رب  أن قصاعة اس ق(ل هم ينح

 ف رج عنها هاربا. عليها أبو أيوو ا ندار  صاح  ان ف رسوف اهلل  بعاا  علي

                                                           
 .2ح 32و 326ص 44حبار ا نوار: ج ل212و
   اعابية. ان كقر لا  200هنج ال(قغة  اخلط :  ل213و
 .1باو اخ ر بال در باخلديعة ح 332ص 2ال ا : ج ل214و
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بلبتتت  بستتتر اخدينتتتة ف طتتت  النتتتاو ب تتت مهم بهتتتتدلهم يوادتتتذ بتوعتتتدهم بقتتتاف:  تتتاهم 
تيهـا رزقهـاوشرب اهلل مـثال قريـةا كانـِ آمنـةا مطمئنـةا يأالو وو إن اهلل تعا  يقوف 

(129) 
 اآليتتتة  بقتتتد أبقتتت  اهلل تعتتتا  هلتتتك اخثتتت  ب تتتم ب عل تتتم أهلتتتا  كتتتان بلتتتدكم اهتتتا ر النتتتيب 

بان لا بفيا ق و بانا ف اخلل اء ان بعدو فلم تا ربا نعمة رب م  بمل ترعتوا حت  ن(تي م  بق ت  
لت م بلي ة اهلل ب  أًهتركم  ف نت م بت  قاتت  ببتاهف بات ب  ب تاام  إن كانتم للمتنان  ق
 أمل ن ن اع م؟ بإن كان لل افرين ندي  قل م أمل نس حوه علي م ب نع م ان اخنان ؟

مل   م ا ندار فقاف: يا اعار اليهول بأبناء الع(يد با  ري   ببا النجتار  ببتا ستلمة  
ببا ع(تد ا  ته   أاتا باهلل  بقعتن ب تم بقعتة تات ي غليت  صتدبر اختنان  باف عثمتان  أاتا 

 لعن م أحاليث كا ام السال ة. باهلل  
ف هتتدلهم حتتم ًتتن النتتاو أن يوقتت   تتم ف  عتتوا إ  حويطتت  بتتن ع(تتد العتت   بيقتتاف: إنتتا 
 بج أاا  فدعد إليا اخن  فنا دو بقاف: ع تك بأندتار رستوف اهلل بليستوا بق لتة عثمتان  فلتم 

 ي ف با حم س ن.
را كثتترية انهتتا: لار  رارة بتتن حتتربن بلعتتا النتتاو إ  بيعتتة اعابيتتة ف(تتايعوو  بنتت ف فتتوحرق لب 

أحتتتد بتتتا عمتتترب بتتتن عتتتوة  بلار رفاعتتتة بتتتن رافتتت  ال رقتتتي  بلار أيب أيتتتوو ا ندتتتار   بت قتتتد 
 تتتابر بتتتن ع(تتتد اهلل فقتتتاف: اتتتا يل هل أر   تتتابرا يتتتا بتتتا ستتتلمة هل أاتتتان ل تتتم عنتتتد  أب تتتتوتوأ 

ة  فقتتاف: هل أؤانتتا جبتتابر  فعتتاه  تتابر بتتور ستتلمة ورضتتي اهلل عنهتتال فورستتلم إ  بستتر بتتن أر تتا
حتتتم ي(تتتاي   فقالتتتم لتتتا أر ستتتلمة: اههتتت  ف(تتتاي   بقالتتتم هلبنهتتتا: عمتتتر اههتتت  ف(تتتاي  فتتتذه(ا 

 ف(ايعاو. 
قاف إبتراهيم: برب  الوليتد بتن كثتري عتن بهت  بتن كيستان قتاف: اعتم  تابر بتن ع(تد اهلل 

صتر ا ندار  يقوف: خا ب م بسراً بتواريتم عنتا  قتاف لقتواي: هل أاتان ل تم عنتد  حتم ا
  ابر.

فوتوأ بقالوا: ننادك اهلل خا انطلقتم اعنتا  ف(ايعتم فحقنتم لاتك بلاتاء قواتك  فإنتك 
إن مل ت عتت  ق لتتم اقاتلينتتا بستت(يم هرارينتتا  فاستت نظرهتم الليتت  فلمتتا أاستتيم لبلتتم علتت  أر 
سلمة فوب هتا اخلت  فقالتم: يتا بتا انطلت  ف(تاي  باحقتن لاتك بلاتاء قواتك  فتإأ قتد أاتر  

                                                           
 .112: سورة النح  ل216و
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 ن يذه  في(اي . ابن أبي أ
قتتاف إبتتراهيم: رب  الوليتتد بتتن هاتتار قتتاف: أق(تت  بستتر فتتدب  اخدينتتة فدتتعد انتت  الرستتوف 

  مل قتتاف: يتتا أهتت  اخدينتتة بصتت( م كتتاكم بق لتت م عثمتتان خمصتتوبا  باهلل هل ألع   اخستتجد
 خمصوبا إهل ق ل ا مل قاف  صحابا: بذبا بوبواو اخسجد بهو يريد أن يس عرضهم.

  سنة س   ان ا جرة لعا ابتن الت بري مب تة إ  ن ستا   هد ا اار اكس  بخا اس ا
بعتتاو ي يتتد بال ستتوق باخعاصتتي ب تترو اخلمتتور  ف(ايعتتا أهتت  هتااتتة باكجتتا   فلمتتا بلتتغ ي يتتد 
هلتتك نتتدو لتتا اكدتت  بتتن  تتري بربح بتتن  ن(تتاع  بضتتم إ  كتت  باحتتد  ياتتا  باستت عم  علتت  

ا اراء  بختا بلعهتم قتاف: يتا استلم هل تترل أهت  الاتار عتن  اجلمي  اسلم بن عق(ة ب علا أاري
 تتيء يريدبنتتا لعتتدبهم  با عتت   ريقتتك علتت  اخدينتتة  فتتإن حتتاربوك حتتار م  فتتإن ً تتر   تتم 

 فوحبهم  ق ا. 
فسار اسلم حم ن ف اكرة  ف رج أه  اخدينتة فعست ربا  تا بأاتريهم ع(تد اهلل بتن حنظلتة 

عق(تتة  ق تتا فلتتم عجي(تتوا فقتتاتلهم  ف لتت  أهتت  الاتتار بقُ تت  غستتي  اخقئ تتة  فتتدعاهم استتلم بتتن 
ع(تتتد اهلل بستتت(عمائة اتتتن اخهتتتا رين با ندتتتار  بلبتتت  استتتلم اخدينتتتة بأباحهتتتا  ق تتتة أيتتتار  مل 

     باجلي  إ  ا ة بك   إ  ي يد مبا صن  باخدينة.
اتتربان اتتن  ب تتاء   ال تتاريخ: أن الوليتتد بتتن ي يتتد بتتن ع(تتد اخلتتك كتتان ك(قيتتة بتتا أايتتة ببتتا

ال ستتقة ال جتترة بقتتد اوتتذ نتتدااء  فتتورال هاتتار أن يقطعهتتم عنتتا  فتتوهلو اكتتج ستتنة اائتتة بتستت  
عاتترة هجريتتة  فحمتت  الوليتتد اعتتا كقبتتاً   صتتنالي   فستتقط انهتتا صتتندبق عتتن ال(عتتري بفيتتا  
كلتت   فو تتالوا علتت  ال تتر ا الستتياة فتتوب عوو ضتترباً  بمحتت  اعتتا ق(تتة عملهتتا علتت  قتتدر ال ع(تتة 

ل  ال ع(ة  بمح  اعا مخراً  بأرال أن يند  الق(ة عل  ال ع(ة بعجلد فيهتا  ف وفتا ليصعها ع
هتتر للنتتاو انتتا هتتتابن  أصتتحابا بقتتالوا: هل نتتوان النتتاو عليتتك بهل علينتتا اعتتك  فلتتم اراكهتتا  ًب

 بالدين باس   اة با  ببلغ هلك هااااً فطم    بلعا بال(يعة هلبنا اسلمة بن هاار.
انتتا باقتت   اريتتة يواتتاً بهتتو ستت ران  فمتتا تنحتت  عنهتتا حتتم اهنتتا اختتنهن ب  ال تتاريخ أيصتتاً: 

 بالدقة  فحلل أهل يدلي بالناو غريها  ف ر م ا لثمة فدلم بالناو.
ب تتا  تتاء   ال تتاريخ عتتن الوليتتد بتتن ي يتتد: إنتتا ت تتوف باخدتتحل الاتتريل يواتتاً ف تترج قولتتا 
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واســتفتحوا وخــاب كــل جبــار عنيــدتعتتا : 
اتتن يتتدو بأاتتر أن عجعتت  فراتت  اخدتتحل  (126)

 هدفا برااو بالنااو بأناد: 
 تهــــــــــــــــــــددني بجبــــــــــــــــــــار عنيــــــــــــــــــــد

 
ـــــــــــــــــد  ـــــــــــــــــا ذا  جبـــــــــــــــــار عني  فهـــــــــــــــــا أن
 إذا مــــــا جئــــــِ ربــــــل يــــــوم حشــــــر 

 
ـــــــــــــــل يـــــــــــــــا رب مزقنـــــــــــــــي الوليـــــــــــــــد   فق
  

                                                           
 .16سورة إبراهيم:  ل212و
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 اتفاقيات سابقة
 
:   حتتتاف قيتتتار الدبلتتتة ا ستتتقاية   أ   تتت ء اتتتن أ تتت اء العتتتامل ا ستتتقاي  اتتتاها 12س

  اقيا  اخعقولة سابقاً؟ سي ون اخوقل ان اهلت
بإها كتتتان اجلتتتتواو إل تتتتاء اهلت اقيتتتتا  اخناقصتتتتة لإلستتتتقر  ف يتتتتل   تتتتن إل تتتتاء اهلت اقتتتتا  
اهلق دتتالية اتتثًق  بهتتذو التتدبف ال تت   استت عدة أن وتتوض اكتتربو ال دارييتتة الارستتة ح اًتتاً 

 عل  تلك اخداحل؟
ا ت  با حت او اكترة. ت ون ان استولة ا هتم باخهتم حست  نظتر  تور  ال قهتاء اخر ج: 

 علماً بون أص  اخعاهدا  الدبلية غري اخنافية للارع اخقدو حم اة. 
أوفوا بالعقودقاف تعا : 

(127). 
الموفون بعهدهم إذا عاهدوابقاف ع ب  : 

(128). 
وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولبقاف تعا : 

(125). 
كان صادق الوعدواذكر في الكتاب إسماعيل إنه  بقاف س(حانا: 

(110). 
وال ين هم ألماناتهم وعهدهم راعونبقاف تعا : 

(112). 
 .(111)«اخنانون عند  رب هم: »بقاف رسوف اهلل

 .(113)«اخسلمون عند  رب هم»ب  حديث ابر: 
قتوف »: أب أ جبمي   رائ  الدين؟ قاف: بعن أيب االك قاف: قلم لعلي بن اكس 

                                                           
 .1سورة اخائدة:  ل212و
 .122سورة ال(قرة:  ل218و
 .34سورة ا سراء:  ل211و
 .64سورة ارمي:  ل220و
 .32  سورة اخعارج: 8سورة اخنانون:  ل221و
 .22ح 31و 321ص 2هتذي  ا ح ار: ج ل222و
 .1باو الارة باخليار   ال(ي  ح 121ص 6ال ا : ج ل223و
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 . (114)«بالعهداك  باك م بالعدف بالوفاء 
 ق ة هل عتذر  حتد فيهتا: »يقوف:  بعن اكس  بن ادع  قاف: اعم أبا ع(د اهلل

ألاء ا اانتتتتتة إ  التتتتت  بال تتتتتا ر  بالوفتتتتتاء بالعهتتتتتد للتتتتت  بال تتتتتا ر  ببتتتتتر الوالتتتتتدين بتتتتترين كانتتتتتا أب 
 . (119)«فا رين

بإها  تق(لتتوا يل بستتم أتق(تت  ل تتم باجلنتتة  إها حتتد  م فتتق ت تتذبوا »قتتاف:  بعتتن النتتيب
بعدمت فق ول وا  بإها ائ من م فق وونوا  بغصوا أبداركم  باح ظوا فرب  م  بك وا أيدي م 

 . (116)«بألسن  م
أقترب م غتتدا اتا   اخوقتتل : »قتاف: قتتاف رستوف اهلل عتتن ابائتا بعتن الدتالق 

أصتتتتتتتدق م للحتتتتتتتديث بالاكتتتتتتتم لألاانتتتتتتتة بأبفتتتتتتتاكم بالعهتتتتتتتد بأحستتتتتتتن م بلقتتتتتتتا بأقتتتتتتترب م اتتتتتتتن 
  .(117)«الناو

إن العهتتول ققئتتد   ا عنتتاق إ  يتتور القيااتتة فمتتن بصتتلها بصتتلا اهلل  باتتن : »بقتتاف 
 . (118)«نقصها بذلا اهلل  بان اس  ل  ا باصم ا إ  الذ  أكدها بأبذ بلقا حب ظها

 .(115)«كن انج اً للوعد اوفياً بالنذر»أنا قاف:  بعن أاري اخنان 

                                                           
 .13131ح 32و 312ص 11ئ : جاس درك الوسا ل224و
 .118باو الثق ة ح 124-123ص 1اخلداف: ج ل226و
 .6ح 2و 116ص 24  بال(حار: ج1ضمن ح 42و 14ص 22حبار ا نوار: ج ل222و
 .403ح 8اىبلد 221ا اايل للايخ الطوسي: ص ل222و
 .6222الوفاء بالنذر ح 2ة 2و 3ق 262غرر اك م بلرر ال لم: ص ل228و
 .6284الوفاء بالنذر ح 2ة 2و 3ق 262ل لم: صغرر اك م بلرر ا ل221و
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 مُ سائر الدول اإلسالمية
 
اف إقااتتتتة اك تتتتم ا ستتتتقاي  اتتتتاها يتتتتر  الستتتتيد اخر تتتت    عققتتتتا  هلتتتتك :   حتتتت18س

 اك م ا  الدبف ا سقاية أب ال  توصل  ذا الوصل؟
يلتت ر اوتتتاه سياستتتة حستتن اجلتتتوار بالعققتتتا  الطي(تتتة باخعاهتتدا  اخ (اللتتتة  قتتتاف تعتتتا  ج: 

ف يتتتل  (130)نل ينهـــاكم اهلل عـــن الـــ ين لـــم يقـــاتلوكم فـــي الـــديبالنستتت(ة إ  اخاتتترك :
باخستتتتلم   بتتتت  يلتتتت ر الستتتتعي ل اتتتت ي  ح واتتتتة إستتتتقاية عاخيتتتتة باحتتتتدة  متتتت  مجيتتتت  التتتتدبف 

 ا سقاية عل  اب قفها.
أبصتتيك حبستتن اجلتتوار  »عنتتد بفاتتتا أنتتا قتتاف:  بقتتد برل فيمتتا أبصتت  بتتا أاتتري اختتنان  

بإكتتتتتتترار الصتتتتتتتيل  برمحتتتتتتتة اىبهتتتتتتتول  بأصتتتتتتتحاو التتتتتتت(قء  بصتتتتتتتلة التتتتتتترحم  بحتتتتتتت  اخستتتتتتتاك  
 .(132)«جمالس همب 

عليتك ب قتو  اهلل بالتورع باهل  هتال »يقتوف:  بعن أيب أسااة قاف: اعم أبتا ع(تد اهلل
بصتتتدق اكتتتديث بألاء ا اانتتتة بحستتتن اخللتتت  بحستتتن اجلتتتوار بكونتتتوا لعتتتاًة إ  أن ستتت م ب تتتري 

 .(131)«ألسن  م بكونوا  يناً بهل ت ونوا  يناً 
تتدربن اتن حت  اجلتار إهل قلتيق  أهل ه  تدربن اتا حت  اجلتار  اتا : »بقاف رسوف اهلل

هل يتتنان بتتاهلل باليتتور اآلبتتر اتتن هل يتتوان  تتارو بوا قتتا  بإها اس قرضتتا أن يقرضتتا  بإها أصتتابا 
بري هنوو  بإها أصتابا  تر عت او  هل يست طي  عليتا   ال(نتاء اجت  عنتا التريح إهل بإهنتا  بإها 

 يعطي ص(يانا انا الاتيء ي تايظون ا    فاكهة فليهد لا  بإن مل يهد لا فليدبلها سرا  بهل
: اجلريان  ق ة فمتنهم اتن لتا  ق تة حقتوق حت  ا ستقر بحت  ص(يانا  مل قاف رسوف اهلل 

اجلوار بح  القرابة  بانهم ان لا حقان ح  ا ستقر بحت  اجلتوار  باتنهم اتن لتا حت  باحتد 

                                                           
 .8سورة اخم حنة:  ل230و
 .22ح 30و 411ص 21حبار ا نوار: ج ل231و
 .1باو الورع ح 22ص 2ال ا : ج ل232و
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 .(133)«ال افر لا ح  اجلوار
 . (134)« بان حاربا فقد حارباان اه   ارو فقد اهاأ: »بقاف رسوف اهلل 
: التتت  بحستتتن اجلتتتوار  يتتتالة   التتتر ق قتتتاف رستتتوف اهلل »قتتتاف:  بعتتتن أيب ع(تتتد اهلل

 .(139)«بعمارة   الديار
حسن اجلوار  يالة   ا عمتار بعمتارة : »بعن أيب اسعول قاف: قاف يل أبو ع(د اهلل 

 . (136)«الديار
أعوه باهلل ان  ار السوء   لار إقااتة : قاف رسوف اهلل »قاف:  بعن أيب ع(د اهلل

 .(137)«تراك عيناو بيرعاك قل(ا إن راك خبري ساءو بإن راك بار سرو
حستتتتتتتن اجلتتتتتتتوار ي يتتتتتتتد   »قتتتتتتتاف:  بعتتتتتتتن إبتتتتتتتراهيم بتتتتتتتن أيب ر تتتتتتتاء عتتتتتتتن أيب ع(تتتتتتتد اهلل 

 .(138)«الر ق
 تاتتت و إ  رستتتوف اهلل   تتتاء  فا متتتة »قتتتاف:  بعتتتن  رارة عتتتن أيب ع(تتتد اهلل 

كربا بقاف: تعلمي اا فيها فإها فيهتا اتن كتان يتنان بتاهلل   عطاها رسوف اهلل بعض أارها فو
باليور اآلبر فق ينه   ارو بان كان ينان بتاهلل باليتور اآلبتر فلي ترر ضتي ا باتن كتان يتنان 

 .(135)«باهلل باليور اآلبر فليق  برياً أب ليس م
اعلمتوا أنتا »غتاص بوهلتا: قاف: قاف بال(يم  بعن أيب الربي  الاااي عن أيب ع(د اهلل 

 .(140)«ليد انا ان مل اسن جمابرة ان  ابرو
فات ا   اء ر ت  إ  النتيب »قاف:  بعن حنان بن سدير عن أبيا عن أيب  ع ر 

: اصت   : اص   مل أتاو  انيًة  فقتاف لتا النتيب  إليا أه  ان  ارو  فقاف لا رسوف اهلل
للر تت  التتذ   تت ا إها كتتان عنتتد رباح النتتاو إ   :مل عتتال إليتتا فاتت او  الثتتًة  فقتتاف النتتيب 

                                                           
 جملد   هكر حقوق ا بوان با قرباء. 381-388ص 2ربضة الواعظ : ج ل233و
 .1821ح 22و 424ص 8اس درك الوسائ : ج ل234و
 .14602ح 32و 424ص 12  اس درك الوسائ : ج1884ح 23و 422-426ص 8: جاس درك الوسائ  ل236و
 .16842ح 82و 121ص 12بسائ  الايعة: ج ل232و
 .12باو ح  اجلوار ح 221ص 2ال ا : ج ل232و
 .16831ح 86و 123ص 12بسائ  الايعة: ج ل238و
 .62ح 3و 22-21ص 43حبار ا نوار: ج ل231و
 .11باو ح  اجلوار ح 228ص 2ال ا : ج ل240و
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اجلمعة فوبرج ا اعك إ  الطري  حم يتراو اتن يتربح إ  اجلمعتة فتإها ستولوك فتوب هم  قتاف: 
 .(142)«ف ع  فوتاو  ارو اخنه  لا  فقاف لا: رل ا اعك بلك اهلل عليا أن هل أعول

: اتتا ااتتن يب اتتن  قتتاف رستتوف اهلل»قتتاف:  بعتتن ع(يتتد اهلل الوصتتا  عتتن أيب  ع تتر 
بتتا   تت(عان ب تتارو  تتائ   قتتاف: باتتا اتتن أهتت  قريتتة ي(يتتم بفتتيهم  تتائ  ينظتتر اهلل إلتتيهم يتتور 

 .(141)«القيااة
اتتن القواصتم ال تواقر التت  تقدتم الظهتتر »قتاف:  بعتن ستعد بتتن  ريتل عتن أيب  ع تتر 

 .(143)« ار السوء إن رأ  حسنًة أب اها بإن رأ  سيدًة أفااها
كت  أربعت  لاراً  تريان اتن بت  يديتا : »اف: قتاف رستوف اهلل قت بعتن أيب ع(تد اهلل 

 .(144)«بان بل ا بعن  ينا بعن االا
حد اجلوار أربعون لاراً ان ك   انت  اتن »قاف:  بعن مجي  بن لراج عن أيب  ع ر 
 .(149)«ب  يديا بان بل ا بعن  ينا بعن االا

                                                           
 .11ح 32و 122ص 22حبار ا نوار: ج ل241و
 .16841ح 88و 130-121ص 12بسائ  الايعة: ج ل242و
 .16باو ح  اجلوار ح 228ص 2ال ا : ج ل243و
 .16862ح 10و 132ص 12بسائ  الايعة: ج ل244و
 .2باو حد اجلوار ح 221ص 2ال ا : ج ل246و
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 الكادر المت صص
 
  بل نا ليد ال  ااً با سقر أب كتان اتن أبنتاء : إها توفر وكالرل اثقل ا  د11س

ا ليتتتان ا بتتتر   أب كتتتان اتتتن النواصتتت   أب كتتتان اتتتن اخ تتتال    فهتتت  يستتتند إليتتتا اخندتتت  
 احمل اج إ  ب تا  أر ي ص  عليا اخسلم اخل  ر حم إها مل ي ن انهقً لذلك اخند ؟

ا تتتتدينون  اصتتتتافاً إ  أن  هتتتتذا جمتتتترل فتتتترٍض   لبلتتتتة ها  اليتتتتارين  بال ثتتتتري ال ثتتتتريج: 
 ا سقر يه م بال  اءا  كما يه م با  ان.

فمــن يعمــل مثقــال ذرة  يومئــ  يصــدر النــاس أشــتاتاا ليــروا أعمــالهم قتتاف تعتتا : 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره خيراا يره 

(146). 
ــوا وعملــوا  إن اإلنســان لفــي خســر  والعصــر بقتتاف ستت(حانا:  إل الــ ين آمن

ت وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبرالصالحا
(147). 

إل ال ين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر َير ممنونبقاف ع ب  : 
(148). 

وأمــا الــ ين آمنــوا وعملــوا الصــالحات فيــوفيهم أجــورهم واهلل ل بقتتاف  تت   قلتتا: 
يحب النالمين

(145). 
ويزيــدهم مــن  فأمــا الــ ين آمنــوا وعملــوا الصــالحات فيــوفيهم أجــورهمبقتتاف تعتتا : 

فضله وأما ال ين استنكفوا واستكبروا فيع بهم ع اباا أليماا ول يجدون لهـم مـن دون اهلل 
وليا ولنصيراا 

(190). 
وعـــــد اهلل الـــــ ين آمنــــوا وعملـــــوا الصـــــالحات لهــــم مغفـــــرة وأجـــــر بقتتتتاف ستتتت(حانا: 

                                                           
 .8-2سورة ال ل لة:  ل242و
 .3-1سورة العدر:  ل242و
 .2سورة ال ي ون:  ل248و
 .62سورة اف عمران:  ل241و
 .123سورة النساء:  ل260و
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عنيم
(192). 

ســـعها والـــ ين آمنـــوا وعملـــوا الصـــالحات لنكلـــف نفســـاا إل و بقتتاف عتتت  اتتتن قائتتت : 
أولئل أصحاب الجنة هم فيها خالدون

(191). 
ال ين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مٍببقاف     قلا: 

(193). 
العااتتت  علتتت  غتتتري »يقتتتوف:  بعتتتن  لحتتتة بتتتن  يتتتد قتتتاف: اعتتتم أبتتتا ع(تتتد اهلل الدتتتالق 

 .(194)«بدرية كالسائر عل  غري الطري  بهل ت يدو سرعة السري ان الطري  إهل بعدا
هل يق(ت  اهلل »يقتوف:  ن اكستن بتن  يتال الدتيق  قتاف: اعتم أبتا ع(تد اهلل الدتالقبع

ع ب   عمق إهل مبعرفة بهل اعرفة إهل بعم  فمن عرة لل تا اخعرفتة علت  العمت  باتن مل يعمت  
 .(199)«فق اعرفة لا إن ا  ان بعصا ان بعض
 ع(تدين بال جتار اتن إياكم باجلهتاف اتن اخ»قاف:  بعن  ع ر عن أبيا حممد بن علي 

 .(196)«العلماء فإهنم ف نة ك  ا  ون
أن »  حتديث:  بعن ع(د اهلل بتن ستنان عتن أيب ع(تد اهلل الدتالق  ع تر بتن حممتد 

نتت ف حتتم كتتد ستتعد بتتن اعتتاه بستتو  اللتت: عليتتا ب عتت  يقتتوف: نتتابلا حجتتراً  رستتوف اهلل 
الت او عليتا بستو  قت و  قتاف رستوف نابلا تراباً ر (اً يسد با اا ب  الل: فلمتا أن فترغ بحثتا 

: إأ  علتتتتم أنتتتتا ستتتتي(ل  بيدتتتت  إليتتتتا التتتت(قء بل تتتتن اهلل اتتتت  ع(تتتتداً إها عمتتتت  عمتتتتقً اهلل 
 .(197)«أح ما

ختا اتا  إبتراهيم بتن رستتوف اهلل »  حتديث قتاف:  بعتن ابتن القتداح عتن أيب ع(تد اهلل 
  رأ  النتتتتتتتتيب دكم عمتتتتتتتتقً   قتتتتتتتت و بلتتتتتتتتقً فستتتتتتتتواو بيتتتتتتتتدو  مل قتتتتتتتتاف: إها عمتتتتتتتت  أحتتتتتتتت
 .(198)«فلي قن

                                                           
 .1سورة اخائدة:  ل261و
 .42سورة ا عراة:  ل262و
 .21سورة الرعد:  ل263و
 .6824اخو  ة ال  مل يس(  إليها ح بان أل اظ رسوف اهلل  402-401ص 4ان هل اصرو ال قيا: ج ل264و
 .2ح 6و 202-202ص 1حبار ا نوار: ج ل266و
 .34ص قرو ا سنال: ل262و
 .3484ح 20و 230ص 3بسائ  الايعة: ج ل262و
 .3483ح 20و 221ص 3بسائ  الايعة: ج ل268و
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بين( تي للعاقتت  إها عمت  عمتقً أن يست حيي اتتن »أنتا قتاف:  بعتن هاتار عتن ال تتاًم 
 .(195)«اهلل إه ت رل بالنعم أن ياارك   عملا أحداً غريو

كتان   إن أبتا  ع تر »يقتوف:  بعن  ابر بن ي يد اجلع ي قاف: اعم أبتا ع(تد اهلل 
عولتا ن سي بإن فاتا ان اللي  قصي ا بالنهار بإن  يقوف: إأ أح  أن ألبر عل  العم  إها

فاتا بالنهار قصي ا باللي  بإن أح  ا عمتاف إ  اهلل اتا لمي عليهتا فتإن ا عمتاف تعترض كت  
يور مخيد بك  رأو  هر بأعماف السنة تعترض   الندتل اتن  تع(ان  فتإها عتوال  ن ستك 

 .(160)«عمقً فدر عليا سنة
داباتتتتة اخداباتتتتة فتتتتإن اهلل مل عجعتتتت  لعمتتتت  اختتتتنان  غايتتتتًة إهل اخ: »بقتتتتاف أاتتتتري اختتتتنان 

 .(162)«اخو 
إيتتتاكم باجلهتتتاف اتتتن اخ ع(تتتدين بال جتتتار اتتتن »قتتتاف:  بعتتتن  ع تتتر عتتتن أبيتتتا عتتتن علتتتي 

 .(161)«العلماء فإهنم ف نة ك  ا  ون

                                                           
 .123ح 12و 113ص 1اس درك الوسائ : ج ل261و
 .26ح 1و 32ص 84حبار ا نوار: ج ل220و
 .122ح 11و 130ص 1اس درك الوسائ : ج ل221و
 .3ح 6و 202ص 1حبار ا نوار: ج ل222و
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 ال براء األجانب
 
 وة اتتن :   حتتاف اهلستت عانة بتتاخل اء اهل انتت   ت عتترض اك واتتا  عتتالة إ  ضتت20س

الدبف ال    هلن قاء وب اءل اعين   م ارت(ا ا  سياسية بدب م  بأحياناً ي م فترض هتنهلء 
 اخل اء بالقوة  فما هو اخوقل انهم؟

 ا هم باخهم حس  تا ي   ور  ال قهاء اخرا  . ج:
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 شورى الفقهاء المراجُ
 
صتتتتايا  ير تتتت  اتتتتتن :   أ ربحتتتتة وجملتتتتد  تتتتور  ال قهتتتتاء اخرا تتتتت ل هنتتتتاك عتتتتدة ق21س

 ااح  م بيان القوف فيها:
 من يحدد الفقهاء؟

أ: ان لا ح  قديد أبلدك ال قهاء؟ بإها اع مدنا عل  عدل اخقلدين اثًق  فتإن الوصتوف 
 إ  حقيقة هلك العدل أ (ا باخس حي ؟

 اكو ا  العلمية باهلن  ابا  اكرة ان ق(  ا اة.ج: 
 دور الفقهاء

ل قهتتتتاء   الدبلتتتتة  باتتتتا نظتتتتار جملستتتتهم بحتتتتدبل اب داصتتتتاهتم و: اتتتتا هتتتتو لبر هتتتتنهلء ا
 بألبارهم؟ فإها كانم ألبارهم اطلقة كاوهنم ا  اقلديهم فما أعية اىبلد إهن؟

ج: ال عتتابن بتت  اجلتتان(   اصتتافاً إ  أن  تتور  ال قهتتاء ت تتون هتتي اخاتترة باخر تت    
هل خيتتت   بتتت(عض اخقلتتتدين لبن ا اتتتور العااتتتة كتتتاكرو بالستتتلم بااتتتاك  ا اتتتة باتتتا أ تتت(ا  تتتا

 بعض  هذا كلا با ضافة إ  ل بر ان  ا م ان ق(  ا اة.
 السلطة الدينية والدنيوية

ج : هتت  يعتتا اناتتاء جملتتتد  تتور  ال قهتتاء  اتتن ب هتتتة نظتتر ااحتتة الستتيد اخر تتت   أن 
أهل  اك م يسند إ  أه  اهلب داص بال  اءة؟ بي تون اىبلتد رقي(تاً علتيهم؟ ب  هتذو اكالتة

يعتتتتا هلتتتتك اهلعتتتت اة باك واتتتتة الدنيويتتتتة وأب اخدنيتتتتةل ببالستتتتلطة الدينيتتتتة باع (ارعتتتتا ستتتتلط   
 ا ح م     ال(قل؟

 ج: ي ون بال عابن بينهما.
 انقالب السلطة المدنية

ل :   حاف انققو السلطة اخدنيتة علت  جملتد  تور  ال قهتاء  أب علت  ا ستقر  فهت  
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   ال افية للقصاء عل  اهلنققو؟لد  هذا اىبلد اهلا انيا
ج: هل ي تتتون هلتتتك اتتت  فتتترض ا حتتت او اكتتترة باخنسستتتا  الدستتت ورية  فتتتإن اهلنققبتتتا  

 ت ون عالة   ال(قل الدك اتورية.
 بين شورى الفقهاء ومجلس األمة

هتتت : هتت  ىبلتتد  تتور  ال قهتتاء رقابتتة علتت  جملتتد اهلاتتة وال ختتانل بهتتنهلء ان  (تتون اتتن 
 بإها حد  بقة ب  الطرف  فلمن القوف النهائي؟الاع  أساساً؟ 

ج: جملتتتد  تتتور  ال قهتتتاء أيصتتتاً ان  تتت  اتتتن ق(تتت  ا اتتتة  باتتت  اخلتتتقة القتتتوف النهتتتائي 
 لألاة   هنم اخن  (   ما.
 اإلتقان في العمل

ب: أهل يتتر  ااحتتة الستتيد اخر تت  أن كثتترة اللجتتان باخراكتت  با يدتتا  باخنسستتا  ا بتتر  
دبلتتتة؟ فتتتإها  تتترع جملتتتد ا اتتتة قانونتتتاً برفعتتتا إ  اىبلتتتد ال تتتقأ  مل يقتتتور هتتتذا تعرقتتت  عمتتت  ال

ا بتتتري بدراستتت ا بإبتتتداء اقحظاتتتتا  بقتتتد يعيتتتدو إ  جملتتتد ا اتتتة اتتترا  عديتتتدة  مل يرفعتتتا إ  
جملتتد أعلتت  بابتتر أعلتت  به تتذا إ  أن يدتت  إ  جملتتد  تتور  ال قهتتاء اخرا تت   التتذين  تتم 

لا  أهل ي ون هتذا تعقيتداً  عمتاف الدبلتة بتق ات ر ؟ أر أن للستيد ح  رفصا أب ق(ولا أب تعدي
 اخر   تدوراً ابر؟ 

ج: اهلتقان ا  ال وبري أفص  ان السرعة اهلع (ا ية  علماً بون ا  ب ول ا حت او اكترة 
هل ي ون توبري   برااج الدبلة  اصافاً إ  أن سياستة الدبلتة ا ستقاية ا( نيتة علت  اكريتا  

 ل ساه  بال(سا ة بعدر ال عقيد بالربت  ا لار .بأص  ا
 الحقوق الشرعية والدولة اإلسالمية

 :   حاف توسيد الدبلة ا سقاية  أهل تذه  أاواف ال كاة باخلمد بغريها إ  اي انية 
 ؟الدبلة  كما كان عليا اكاف أيار الرسوف ا كرر حممد 

 ج: ب  لاور  ال قهاء.
 الشرعي؟من ال ي يمثل الرأي 

ح : إها اب لتتتتتل أعصتتتتتاء جملتتتتتد  تتتتتور  ال قهتتتتتاء فيمتتتتتا بيتتتتتنهم  فتتتتتوين اكتتتتت ؟ فتتتتتإها قلنتتتتتا 
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بال دتتويم  أهل ي تتون هلتتك أبتتذاً بتترأ  ال(اتتر   اقابتت  رأ  الاتترع؟ فمتتثقً اها أبتتاح بعتتض 
ال قهتتاء قتتانون اهلصتتقح ال راعتتي ببعصتتهم انعتتا  فتتوين الدتتواو؟ بكتت  اتتن الطتترف  يقتتوف إنتتا 

 ؟ ث  الرأ  الارعي
ج:  تتور  ال قهتتاء اخرا تت  بأ  جملتتد قتتانوأ هل يصتت  القتتانون  فتتإن باضتت  القتتانون هتتو 
الاارع اخقدو أ  اهلل ع ب    أاا جملد الاور  باتا أ ت(ا فهتو ي(ت  اخدتالي  بيعت   ترق 
ال ط(يتت  ل لتتك القتتوان  العااتتة أب اخلاصتتة اختتذكورة   ال  تتاو بالستتنة  باهلبتت قة اختتذكور هل 

الاً   ق(تتتاف التتتن   بتتت     تتترق تط(يتتت  التتتن   أب ا بتتتذ  تتتذا التتتن  أب هاك. ي تتتون ا  هتتت
 اصافاً إ  ل بر ا بذ بوكثرية اآلراء عند اهلب قة لدلي  الاور .

 لو اختلفِ اآلراء
ة :   حالتتة ابتت قة التترأ    جملتتد  تتور  ال قهتتاء ألتتيد اتتن اخ وقتت  أن يقتتور بعتتض 

اتتربع اتتا يتتر  أنتتا هل ي  تت  اتت  اخعتتايري الاتترعية التت  أعصتتاء اىبلتتد ب حتتريض اقلديتتا لتترفض ا
 ينان  ا؟

ج: ا  فرض أهنم عدبف خملدون في ون اك م  كثري هم  با  ال عدلية السياسية ت (  
 الناو الرأ  ا صح.

 ل للعنف
   : بإها حد  هلك فه  عجو  اس عماف القوة بالعنل لرل هلك ال حرك؟ 

 اا يو   تاويا اعة ا سقر باخسلم .ج:هل عجو  اس  دار العنل بك  
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 ما هو القانون اإلسالمي؟
 
: هنتتاك رأ  يقتتوف: إن الدبلتتة ا ستتقاية لبلتتة ق تتم بالقتتانون ا ستتقاي.. بل تتن 22س

أين هو هلك القانون ا سقاي؟  (عاً هناك كقر عتار بتون القتران هتو الدست ور  أب أن هنتاك 
ا بنتتر  اب قفتتا    فهتتم الندتتوص  ف يتتل   تتن حتت  ادتتالر حمتتدلة لل اتتري   بل ننتتا رأينتت

 هذو ا   الية ان ب هة نظر ااحة السيد اخر  ؟
هكرنتتا   بعتتض ال  تت  عتتدر صتتحة اتتا يستتم  اليتتور بالدستت ور  بتت  يلتت ر ات(تتاع ا للتتة ج: 

ا ربعتة: ال  تاو بالستتنة با مجتاع بالعقت   ختتا لف علت  حجيتتة كت  باحتد انهمتتا  ف ت  قتتانون 
ا للتتتة باخ(اينتتتة أب بتتتاخطل  أب اتتتن ب تتتا فهتتتو با تتت    اتتتورل اخ ال تتتة. بي تتتون خيتتتالل هتتتذو 

 اهلس ن(اة لل قهاء اجلااعي للارائط بهم أه  اخل ة   ا ار.
فاسألوا أهل ال كر إن كنتم ل تعلمونقاف تعا : 

(163). 

                                                           
 .2:   سورة ا ن(ياء43سورة النح :  ل223و
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 اإلشراف أم التصدي؟
 
اتتتن بعيتتتد  بأن  تتتم حتتت  : هنتتتاك اتتتن يتتتر  أن لبر ال قهتتتاء اق دتتتر علتتت  الرقابتتتة 23س

اتن بعتدو  ببعتض ال قهتاء  تن  با ئمتة  الندح خن ي و  ا ار  كما فع  أاري اخنان 
س(  عدرنا هذا  به  ير  ااحة السيد اخر ت  أن هتذا هتو رأ  صتائ ؟ باتا سيحدت  إها 

 رفض اكاكم النديحة؟ 
اب يتتتتتارهم عتتتتت  عجتتتتتو  لاتتتتتور  ال قهتتتتتاء اخرا تتتتت  ال دتتتتتد  اتتتتت  رضتتتتتاية ا اتتتتتة  تتتتتم ب ج: 

اهلن  ابتتتا  اكتتترة  ببالنستتت(ة إ  الندتتتيحة فمتتت  ب تتتول ا حتتت او اكتتترة باتتتا أ تتت(ا فتتتق   تتتن 
 للحاكم رفض اك .
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 لو أخ ت الحكومة برأي فقيه آخر
 
: ااها سي ون اوقل ال قيا اىب هد إها أبذ  اك واة بترأ  فقيتا جم هتد ابتر لتا 24س

؟ بمل هل يلجتتو إليهتتا بهتتو يتتر  أن رأ  ال قيتتا اآلبتتر رأ  انتتاقض لرأيتتا؟ بهتت  ستتيلجو إ  القتتوة
 با    رعاً أب ا(ا عل  أساو غري صحيح   اهلس ن(اة؟

 الرأ    ا اور العااة لاور  ال قهاء اخرا   حس  أكثرية اآلراء  هل ل قيا باحد.ج: 
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 من المحاسب؟
 
صتت رياً  إمثتتاً أب هن(تتاً  : إها ارت تت  أحتتد أعصتتاء اكتتو ة العلميتتة ستتواء كتتان ك(تترياً أر 26س

فمن يقور مبحاس( ا؟ به  ير  ااحة السيد اخر   أن ااس  ك(قية اخوا ن ؟ بإها مت هلتك 
أهل ي ون هلك إساءة  ي(ة اكو ة بأعصائها؟ كما لتو أن احتد أعصتاء حت و اتا اع قت  ب همتة 

ر ت  تات ي  جلنتة اعينة  فإن   هلك إساءة بال تة ك بتا بمجاع تا؟ بهت  يتر  ااحتة الستيد اخ
 ان أه  القانون بالدراية ك  اث  هذو ا   اليا  ال  تق    اكو ا  أحياناً؟

ي عاا  اعتا حست  القتانون ا ستقاي   بتاو القصتاء  فتإن القصتاء أاتر است ق  هل ج: 
   ن للدبلة أن ت قع  با.
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 حكومات المسلمين
 
دير  نبن بقل اخسلم  اليور؟ باا : اا اوقل السيد اخر   ان اك واا  ال  ت22س

 أفص   ريقة لل عاا  اعهم؟
يل ر أن ت ون اك واا  ع  اهلن  ابا  اكرة  بال عدلية السياستية  بالاتور   بأن ج: 

تعمتت  ل ط(يتت  القتتوان  ا ستتقاية اتتن اكريتتا  با بتتوة با اتتة الواحتتدة برفتت  اكتتدبل اجل رافيتتة 
 .ب  ال(لدان ا سقاية باا أ (ا
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 مفهوم السياسة
 
 : اا ا هور ااحة السيد اخر   للسياسة؟22س
 إلارة ال(قل بالع(ال.ج: 

بقتتتالة ا اتتتم »إ  قولتتتا: « الستتتقر علتتتي م يتتتا أهتتت  بيتتتم الن(تتتوة» تتتاء    يتتتارة اجلااعتتتة: 
 .(164)«بأبلياء النعم بعناصر ا برار بلعائم ا بيار بساسة الع(ال بأركان ال(قل

اصتتتطل  »إ  أن قتتتاف: « ا اتتتار عتتتامل هل عجهتتت  براع هل ين تتت : »ضتتتا بقتتاف ا اتتتار الر 
با اااة عامل بالسياسة ا ربض الطاعة قائم بوار اهلل عت  ب ت  ناصتح لع(تال اهلل حتافظ لتدين 

 .(169)«اهلل
إن ا اااتتتة  اتتتار التتتدين بنظتتتار اخستتتلم  بصتتتقح التتتدنيا بعتتت  اختتتنان  إن : »بقتتتاف 

فرعا الستااي با اتار متتار الدتقة بال كتاة بالدتيار باكتج باجلهتال ا اااة أو ا سقر النااي ب 
ء بالددقا  بإاصاء اكدبل با ح تار بانت  الث تور با  تراة ا اتار ات  حتقف  بتوفري ال ي

اهلل باتتتترر حتتتترار هلل بيقتتتتيم حتتتتدبل اهلل بيتتتتذو عتتتتن ليتتتتن اهلل بيتتتتدعو إ  ستتتت(ي  ربتتتتا باك متتتتة 
ا اتتار ا نتتيد الرفيتت  بالوالتتد الاتت ي  با ش »إ  أن قتتاف:  «باخوعظتتة اكستتنة باكجتتة ال(ال تتة

الاتتتقي  با ر التتت ة بالولتتتد الدتتت ري با تتت ع الع(تتتال   الداهيتتتة النتتتآل ا اتتتار أاتتت  اهلل   بلقتتتا 
 .(166)«بحج ا عل  ع(الو ببلي  ا   بقلو بالداعي إ  اهلل بالذاو عن حرر اهلل

ار بالق(تتائح اتتن ال  تتر بتتاهلل ببرستتولا ببوليتتا فتتق  تت با علتت  اآل تت: »بقتتاف رستتوف اهلل 
اخندوو بعدو عل  أا ا ليسوسهم بيرعاهم سياسة الوالد الا ي  الرحيم ال رمي لولدو برعايتة 

 .(167)«اكدو اخا   عل  باص ا

                                                           
 .3213 يارة  ااعة ح 210ص 2ان هل اصرو ال قيا: ج ل224و
 فيما ي عل  با اااة.  اح جا ا  432ص 2اهلح جاج: ج ل226و
 .1ح باو نالر  اا    فص  ا اار بص اتا  200ص 1ال ا : ج ل222و
 .66ح 24و 300ص 8حبار ا نوار: ج ل222و
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 الضرورات السياسية
 
: أحيانتاً يصتطر السياستي إ  اللتل بالتدبران بت  بقتد ي تذو  بهتذا  تا هل يتت قئم 28س
 فه  ي م ال  لي عن العم  السياسي إها ارت(ط بذلك؟ سرية ا اار أاري اخنان  ا  

السياستتة ا ستتقاية ن يهتتة عتتن اكتترار بال تتذو بال تت  بالظلتتم باتتا أ تت(ا  كمتتا يتتدف ج: 
   اك م. با اار أاري اخنان   عل  هلك سرية رسوف اهلل

ليــــوم إن اهلل ســــريُ اليــــوم تجــــزى كــــل نفــــس بمــــا كســــبِ ل ملــــم اقتتتتاف تعتتتتا : 
الحساب

(168)  
ليجــــــزي الــــــ ين أســــــاؤوا بمــــــا عملــــــوا ويجــــــزي الــــــ ين أحســــــنوا بقتتتتتتاف ع ب تتتتتت : 

بالحسنى
(165) 

ــا بقتتاف  تت   قلتتا:  ووشــُ الكتــاب فتــرى المجــرمين مشــفقين ممــا فيــه ويقولــون ي
ويلتنا ما له ا الكتـاب ل يغـادر صـغيرة ول كبيـرة إل أحصـاها ووجـدوا مـا عملـوا حاشـرا 

نلم ربل أحداول ي
(170) 
باهلل اتتا اعابيتتة بتتوله  اتتا بل نتتا ي تتدر بي جتتر بلتتو هل كراهيتتة : »بقتتاف أاتتري اختتنان 

ال تتدر ل نتتم اتتن ألهتت  النتتاو  بل تتن كتت  غتتدرة فجتترًة  بكتت  فجتترة ك تترًة  بل تت  غتتالر لتتواء 
 .(172)«يعرة با يور القيااة

خ تر باخلديعتة   النتار لتوهل أن ا: »بعن هاار بن سامل رفعا قتاف: قتاف أاتري اختنان  
 .(171)«ل نم أا ر الناو

رهتتتط اتتتن الاتتتيعة  فقتتتالوا: يتتتا أاتتتري  بعتتتن أيب خمنتتتل ا  ل  قتتتاف: أتتتت  أاتتتري اختتتنان 
                                                           

 .12سورة غافر:  ل228و
 .31سورة النجم:  ل221و
 .41 هل: سورة ال ل220و
   اعابية. ان كقر لا  200هنج ال(قغة  اخلط :  ل221و
 .1باو اخ ر بال در باخلديعة ح 332ص 2ال ا : ج ل222و
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اختتنان  لتتو أبر تتم هتتذو ا اتتواف ف رق هتتا   هتتنهلء الرؤستتاء با  تتراة بفصتتل هم علينتتا حتتم 
الستتوية بالعتتدف   الرعيتتة  إها اس وستتقم ا اتتور عتتد  إ  أفصتت  اتتا عتتولك اهلل اتتن القستتم ب

أتتتواربأ با تتم أن أ لتت  الندتتر بتتالظلم باجلتتور   اتتن بليتتم عليتتا : »فقتاف أاتتري اختتنان 
اتتن أهتت  ا ستتقر  هل باهلل هل ي تتون هلتتك اتتا اتتر الستتمري باتتا رأيتتم   الستتماء عمتتاً باهلل لتتو  

 .(173)«كانم أاوا م ال ي لسابيم بينهم ف يل بإ ا هي أاوا م
لوهل حصور اكاضتر بقيتار اكجتة بو تول الناصتر باتا »ري اخنان    هنج ال(قغة: بقاف أا

أبتتتذ اهلل علتتت  العلمتتتاء أن هل يقتتتاربا علتتت  كظتتتة ًتتتامل بهل ستتت   اظلتتتور  لقيتتتم ح(لهتتتا علتتت  
 .(174)«غار ا بلسقيم ابرها ب وو أب ا ب ل ي م لنياكم هذو أ هد عند  ان ع طة عن 

                                                           
 .20022ح 31و 102-106ص 16بسائ  الايعة: ج ل223و
 بهي اخعربفة بالاقاقية. ان بط(ا لا  3هنج ال(قغة  اخلط :  ل224و
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 أهداف الدولة اإلسالمية
 
: اتتا هتتدة الدبلتتة ا ستتقاية أب بتتا حر  اتتا أهتتدافها؟ بهتت  يع تت  قصتتاؤها علتت  21س

ال قتتر باكراتتان اتتن با (اهتتتا الاتترعية أر أن الثتتراء بال قتتر قتتدران عجتت  الرضتتا  متتا حتتم علتت  
 الدعيد الراي؟

اتتتن با (تتتا  الدبلتتتة ا ستتتقاية القصتتتاء علتتت  ال قتتتر  با بتتتذ بيتتتد ا اتتتة متتتو ال قتتتدر ج: 
 يوااً بعد يور. بالرقي

نَـاُهْم ِمـَن الطَّيِّبَـاِت قاف تعتا :  َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفـي اْلبَــرِّ َواْلَبْحـِر َوَرزَقـْ
َوَفضَّْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيالا 

(179). 
َزَل ِمَن السََّماِء َماءا فَـَأْخَرَج بِـِه اهللُ الَِّ ي َخَلَق السََّماَواِت َواألرْ بقاف ست(حانا: َض َوأَنـْ

َهـاَر  ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاا َلُكـْم َوَسـ ََّر َلُكـُم اْلُفْلـَل لَِتْجـِرَي ِفـي اْلَبْحـِر بِـَأْمرِِه َوَسـ ََّر َلُكـُم األنـْ
  َوالنـََّهـاَر َوَس ََّر َلُكُم الشَّْمَس َواْلَقَمَر َدائِبَــْيِن َوَسـ ََّر َلُكـُم اللَّْيـَل  َِّوآتَـاُكْم ِمـْن ُكـل

َما َسأَْلُتُموُه َوِإْن تـَُعدُّوا نِْعَمَة اهلِل لَ ُتْحُصوَها ِإنَّ اإِلْنَساَن َلنَُلوٌم َكفَّارٌ 
(176). 

 .(177)«الق  بري ان ال قر: »بقاف أاري اخنان  
 .(178)«اكراان بذهلن: »بقاف 
 .(175)«لعق    ال  للهمورإن ال قر اذلة للن د  ادهاة ل: »بقاف 

: اتتا أقتت(ح ال قتتر بعتد ال تتىن  بأقتت(ح اخلطيدتتة قتتاف رستوف اهلل : »بقتاف أبتتو ع(تتد اهلل 
 .(180)«بعد اخس نة

                                                           
 .20سورة ا سراء:  ل226و
 .34-32 سورة إبراهيم: ل222و
 .8212ح 1ة 3و 6ق 326غرر اك م بلرر ال لم: ص ل222و
 .8218ح 1ة 3و 6ق 326غرر اك م بلرر ال لم: ص ل228و
 .8223ح 1ة 3و 6ق 326غرر اك م بلرر ال لم: ص ل221و
 .2باو الع(الة ح 84ص 2ال ا : ج ل280و
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: كال ال قر أن ي تون ك ترا قاف رسوف اهلل»قاف:  بعن الس وأ عن أيب ع(د اهلل 
 .(182)«بكال اكسد أن ي ل  القدر
 .(181)«ل قربأعوه بك ان ا»بقد برل   الدعاء: 
اللهتتتتم إأ أعتتتتتوه بتتتتك اتتتتن ال  تتتتر بال قتتتتتر باواقتتتتل اخلتتتت     التتتتتدنيا »ب  لعتتتتاء ابتتتتر: 

 .(183)«باآلبرة
ان اس و  يواتاو فهتو ا (تون  باتن  »أنا قاف:  بعن هاار بن سامل عن أيب ع(د اهلل 

كتتان ابتتر يوايتتا بريعتتا فهتتو ا (تتوة  باتتن كتتان ابتتر يوايتتا  تترعا فهتتو العتتون  باتتن مل يتتر 
  ن ستتتتتتتتا فهتتتتتتتتو إ  النقدتتتتتتتتان  باتتتتتتتتن كتتتتتتتتان إ  النقدتتتتتتتتان فتتتتتتتتاخو  بتتتتتتتتري لتتتتتتتتا اتتتتتتتتن ال يتتتتتتتتالة  

 .(184)«اكياة

                                                           
 .20262ح 66و 322-326ص 16بسائ  الايعة: ج ل281و
 .11143ح 14و 382ص 1اس درك الوسائ : ج ل282و
 .1ح 1و 102ص 6هتذي  ا ح ار: ج ل283و
 .21023ح 16و 14ص 12بسائ  الايعة: ج ل284و
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 األراشي المغصوبة

: هناك أ  اء ا  د(ة ان لبف اخسلم  ان ق(  لبف إسقاية أبر  وأب توصتل 30س
ه ذال فما س(ي  حلها؟ بإها بقعم هتذو اخات لة ات  لبف غتري إستقاية وكمتا   فلستط ل 

د هلك اك ؟ بختاها؟ بخباصتة أن ح واتا  اخستلم  اليتور  ببات   عتار  فه  يس  در ن 
 أبعد اا ي ون عن ا سقر؟.

هل حتدبل   رافيتة بت  بتتقل ا ستقر  بيلت ر إل تاء هتتذو اكتدبل اخدتطنعة حتم ي تتون ج: 
 .(189)ال(لد ا سقاي بلداً باحداً عل  ت دي  هكرناو   بعض ك (نا 

 تتع(ها اخظلتتور فيلتت ر ت تتريد الوحتتدة بال عتتابن بتت  صتت وة ببالنستت(ة إ  اثتت  فلستتط  ب 
ا اة  بحث اىب م  الدبيل علت  اوتاه بطتوا  رالعتة للعتدبان الدتهيوأ بت  العتدبان   كت  
ا تتتان  بتتتتوفري اكمايتتتة الق اتتتة للاتتتعوو اخظلواتتتة بالر تتتوع إ  ا ستتتد اكيويتتتة اختتتذكورة   

ا ستقاية با اتة الواحتدة بال عدليتة السياستية باتا القران ال ترمي اتن الاتور  باكريتة با بتوة 
 أ (ا.

كمتتا يلتت ر تاتت ي  انظمتتة عاخيتتة إستتقاية تع تتا مب  لتتل قصتتايا ا اتتة بتطالتت  حبقوقهتتا 
اخهدبرة  بالق ر عل  اخسلم  أن يات لوا ت ت ًق لابت  الت(قل ا ستقاية بغريهتا كمتا  ت   

ة  مل إنتا يلت ر أن يوبتذ هتذا ال   ت  بوست(او القتوة  اليهول ت  ًق   العامل قم لواء الدهيوني
اتتن ا  تتان بالعلتتم بالدتتناعة باختتاف بالستتقح بالدعايتتة بغريهتتا  فتتإها بصتتلم قتتوهتم ال نظيميتتة 
بستتائر قتتواهم بقتتدر قتتوة ا عتتداء ب بلبا با  تتان  قتتابلوا بقتتواهم اخاليتتة قتتوة ال اصتت(  ببقتتواهم 

هول ان اخس عمرين الارقي  بال ربي  ببتذلك ادت  الندتر اخعنوية وا  انل قو  ان براء الي
 بإهن اهلل تعا .

فإن اخسجد ا قد  يعد ان أهم ا ااكن ا سقاية بأقداها فهو  اأ اسجد بتا علت  
ا رض بعد اخسجد اكرار  بقد ب ا اخسلمون ب وههم  طرو   الدقة ق(  أن يولاوها  طر 

رة بوب  الق(ل    بقد ا لال ارت(اة اخسلم  باخسجد ا قد  خا اخسجد اكرار  بان هنا عُ 
حتتد م باقعتتة ا ستتراء باخعتتراج التت  كانتتم بدايتتة للدتتلة ال عليتتة بتت  ا ستتقر باكتترر القدستتي 

                                                           
 انظر ك او وهل للحدبل اجل رافيةل. ل286و
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 باعرا ا. الاريل  فمن هذا اخ ان اخقدو كان اسر  النيب 
فلم ي ن ا قد  جمرل اسجد يل قي بكان لألقد  اخ(ارك باا  اف لبراً ا  ماعياً اهماً  

فيتتا اخستتتلم  ل وليتتتة الوا (تتتا  الع(اليتتة فحستتت  بإ تتتا هتتتو اخل قتت  اهل  متتتاعي الوحيتتتد لاتتتم 
فدتتتا  النتتتاو فصتتتقً عتتتن ستتتائر التتت باار بالستتتواح التتتذين يدتتتلون إليتتتا باخدتتتا  بتتتقف ا ستتت(وع 

 الواحد.
  اخستتلمة  ب  هتتذو ببع(تتارة أبتتر  ا قدتت  هتتو اخدرستتة اهل  ماعيتتة العظمتت    فلستتط

اخدرسة اخ(اركة تل قي فدا  اىب م  بت عارة الاعوو بالطوائل ا بر  فق ي ال  ر يور إهل 
 بيق(  أناو  دل بالون ب  اخسلم  هناك.

بان هنا كان اليهول ينكدبن عل  اغ داو ا قد   فهم يراون بتذلك  ت  هتذو اخو تة 
اتتن الو تتول حبيتتث ي تتدب اىب متت  ااتت  اً هل تربطتتا أيتتة  اهل  ماعيتتة بتت  القصتتاء عليهتتا بنستت ها

 عققة فيد(ح ان السه  اليسري  م القصاء عل  فداتا باهلس يقء عليهم.
ببال ع   فقتد بصتلوا إ  هتذو ال ايتة ب ت  وا اىب مت  إ تر است يقئهم علت  القتدو ب ترلهم 

 سلم  كافة.للمسلم  عنا ب لك الدورة اخ جعة الدااية ال  أقرحم قلوو اخ
نستوف اتتن اهلل العلتتي القتتدير أن خيلتت  القتتدو باخستتجد ا قدتت  اتتن لنتتد ال تت اة احمل لتت  

 بعل  أيد  أبناء ا سقر اىباهدين إنا اي  جمي .
 بالسقر علي م برمحة اهلل ببركاتا.

 قم المقدسة                                                     
 محمد الشيرازي                                                           
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 ال باج .1
 عيد ال دير .10
 رسالة أح ار الدور .11
 قدبة الداك  ا اار  ين العابدين  .12
 كيل ن بج العا با ؟ .13
 بسلوكالقعنل انهج  .14
 الايعة باك م   العراق .16
 ك احنا .12
 ت سري ت(ي  القران .12
  رح الدحي ة السجالية .18
 اهلس   اءا  الدااقية .11
 كيل بخاها أبر نا ان العراق؟ .20
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 اقواا  ر   الدين .21
 كلما  حوف هنصة اخسلم  .22
 القرن اكال  بالعاربن ب ديد اكياة .23
 فلس ة اكج .24
 ق(د ان  عاع ا اار اكس   .26

 
 

 


