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 كلمة الناشر
 

 
 

 اام مؤسسااو  األنبياااا العمااال والرسااا الكاارال وكااهل  أوصاايا  م املع ااومون 
احلضاااراو وصااانعو ان أااان أول ننسااان نااضل علاا  األران وسااكن كاارة الاا ا ن  ااو 

يب اهلل وصفوتهن وأمينه وسفريهن و او الاهق  ال علماه اهلل تعاا  ن نآدل أبو البشر 
األمساااا كلهااان وأنااضل معااه مااا تت لبااه احلياااة اينسااانية واحلضااار،ة ماان باارام  ومنااا  ن 
باارام  مساو،ااة ومنااا   اضيااة ،تضاامن ت بياهااا سااعادة اينسااانن و ااا  لااه أااو ه علاا  

رغام تسامية  لا  الع ار ا    امل ااع  واملشااكان ورفاره باألمااآل وا،ماالن و لا 
العلول االجتماعية ا بالع ر احلجرق وماا أبابهه مان األمسااا الان ل ،ناضل اهلل  اا مان 
سل انن وامنا  ي عل  أ ا تال،ر من التكهناو والتخرصاو عل  الغي ن ونال أان 

ن أول ننسااان سااكن األران وبااا أو هااا احلضااارة وامللنيااةن  ااو: خليفااة اهلل آدل 
اهلل  ااو: ساافري السااماا وبوابااة احلضااارة السااماو،ة  ااو أ ااا األران   أمااره  وخليفااة

 بأن ،ودعها وصيه من بعله.
لنفساه وللبشار الاه،ن تواجالوا علا  األرا مان  نعم لال أت  آدل أبو البشار 

نسله مبا ،الئمهم من مواد احلضارة وامللنيةن وجاا م مبا ، ياونه أكر،اً وجسمياً من 
 و،ة املتحضرة..الاوانني السما

حىت ن ا مضات  ارون مان حيااة البشارن ومارو د اور علا  تواجال م وتكاا ر من 
واحتاا  البشار ن  ماواد حضاار،ة أكاون و ااوانني ألاان أرساا اهلل تعاا  رساواًل آخاارن 
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وبعث نبياً  انياًن وانضل نليه كتابااً أياه ماا  تاجاه البشار املعاصار لاهل  النايب مان ماواد 
ضار،ة نضاأية تتف  مع مستوى ت لعااو أولكا  البشار وتلايب كاا جل،لةن و وانني ح

 حاجاهتم املاد،ة واملعنو،ةن وحتا  مجيع آماضم وأمانيهم التالمية واحلضار،ة.
  انااه ملااا  ااادو الع ااور بالبشاارن وتااالمت  اام الساانني واألعااوال و ااال علاايهم 

يااان احتاااجوا ن  مااا الاال ر والضمااان وك ااروا وا دادوا نساااًل بعاال نسااان وجااياًل بعاال ج
لاااايج موجاااااوداً عناااال م مااااان  اااااوانني حضااااار،ة تتواأااااا  ماااااع  تمعاااااهتمن وتاااااتالال ماااااع 
أ االاأهمن أبعااث اهلل تعااا  نبياااً آخاارن وأرسااا نلاايهم رسااواًل  ال اااًن ورابعاااًن وخامساااًن 

ن و كااهان حااىت انتهاا  األماار ن  ساايل الرسااا وخاااب النبياانين  ماال باان عباال اهلل 
يسااالل العماايمن والااارآن احلكاايمن الااهق أيااه آخاار مااا    اااموس وأرسااا معااه نلاايهم ا

لغااة التااالل واحلضااارة ماان حاارفن والااهق ،تضاامن أااوا مااا ،ت ااوره بشاار اليااول وحااىت 
 بشر الارون املت اولة ا،تية من مواد التالل و وانني التحضر.

 نن ايسالل د،ن اهلل الهق ارتضااه لننساان ن  ،اول  ياال السااعةن وحاىت انااراا
البشر وأنائهن انه آخر صيغة للحضاارة الساماو،ة املمنوحاة ن  أ اا األران واملهالاة 
ن  سااكان كاارة الاا ا ن كيااع ال و اال عااا ايسااالل اميااع بااؤون اينسااان ماان لاالن 
 با حياته وحاىت بعال وأاتاهن ول ،غفاا عان جضئاي مان جضئيااو دنيااهن وال عان مهماة 

كااا مسااتلضماو احلضااارةن و يااأ لااه مجيااع ماان مهماااو آخرتااهن انااه وأاار علاا  اينسااان  
 مالماهتان ورسم له كا خ و ها وخرائ ها.

ولال أخه ايسالل بيل اينسان وأربله لي باع أاوا احليااة الالنيان و،شارف علا  
يرفع اهلل الذين  مة  ها الكون الفسيحن وأمره بتسخري ا واالستفادة منهان و ال: 

 . (0)آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات
 . (4)إنما يخشى اهلل من عباده العلماءو ال: 

                                                           
 .11سورة اجملادلة:  (0)
 .22سورة أا ر:  (4)
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 . (3)علمه البيان خلق اإلنسان و ال: 
علــم اإلنســان مــا لــم  الــذع علــم بــالقلم  اقــرو وربــك األكــرم و اال: 

 . (2)يعلم
 .  (5)ن والقلم وما يسطرونو ال: 
مــن  هــو الــذع جعــا لكــم األرا شلــوي فامشــوا فــي مناكب ــا وكلــواو ااال: 

رزقه واليه النشور
(0). 

 .«ليج منا من ترك آخرته للنياه وال من ترك دنياه ،خرته»: و ال 
نعاام ان ايسااالل  االى اينسااان ن  حضااارة العلاام ب ا ااه العلمااين وا  حضااارة 
العماا برصايله العملااي والسالوكين وأماره بااأن ،كاون حضاار،اً: علماااً و ااأاةن وساالوكاً 

   ااااها الكااااراس « دال رلااااه»،اااال مساحااااة ايمااااال الشااااريا ق وعماااااًلن و ااااها  ااااو مااااا ،ر 
االرباد اليهن وال غي  أيهن عّلنا نست يع  ن املسلمني أصحا   هه النعمة: نعمة 
احلضاااارة الكاااوىن أن نعمااام  اااهه احلضاااارة: حضاااارة ايساااالل الرا ياااة و ااأتاااه العالياااة 

ا الناااس   احلياااة علاا  كااا البشاار،ةن و  مجيااع أرجاااا العااالن حااىت ،سااعل الناااس كاا
الاالنيا بااااري والساااللن واألماان وايفااانن و،مفااروا   ا،خاارة بااالرو  والر ااانن وا نااة 

 والرضوانن نن باا اهلل تعا .
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر

 شوران 0101بيروت ـ لبنان ص.ب:  
 .taba@shiacenteralmojcomالبريد اإللكتروني:  

 
 

                                                           
 .4-3سورة الرمحن:  (3)
 .5-3سورة العل :  (2)
 .1سورة الالم:  (5)
 .15سورة املل :  (0)

mailto:almojtaba@shiacenter
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 المقدمة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 احلمل هلل ر  العاملنين وال الة والسالل عل   مل وآله ال ا ر،ن.
 ناك سؤال جيول   األ  انن و، ر  نفسه باوة لياول: كيع تال ت احلضارة 

 ؟ايسالمية العمال ةن وانضوو عن الساحة املعاصرة
 رجاعها واعادهتا ن  احلياة؟  انه ما  و العال  ال

و ااها الكتااا  تلماايح ن  بعاا   ر ااه.. نسااأل اهلل ساابحانه أن ،نفااع بااه انااه و  
  ل .

  
 قم المقدسة 
 محمد الشيرازع 
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 من وسباب التخلف
 

ماااان أ اااام أساااابا  تالااااب حضااااارتنا أنااااا أصاااابحنا اليااااول  يااااث ال  ااااتم بااااالعلم 
خاهوا ،عملاون بكاال الشايكنين مضااأاً ن  والتعم ن والعما وامل ابرةن بينما األجانا  أ

ماان التمساا   السااب  الرئيسااي    لاا  و ااو: أننااا تركنااا مااا أمرنااا بااه رسااول اهلل 
اآل تارك أيكم ال الني ا أو خليفتني ا: كتا  اهلل وع يت أ اا »: بهن حيث  ال 

 .(7). واحلل،ث متواتر عنل الفر،اني«بين
ول  اااتم باااالعلم والتعمااا  أياااهن  بياااه أحياااث تركناااا كتاااا  اهلل عضوجاااا وعااا ة ن

 والعما وامل ابرة عليهن خسرنا حضارتنا ايسالمية.
عنل الشيعة  «ع مة األنبياا»ولنم ا ا توضيحاً للم ل  ا مبسألة اعتااد،ة  ي: 
 وعنل العامةن   لننمر الفرا بينهما م لراً وحتلياًل.

ن  اااها للساايل املرتضاا  «تنض،ااه األنبياااا»،كفينااا    ااها اجملااال مراجعااة كتاااا  
الكتا  الايم الهق ألفه واحل من أعاالل الشايعة   الاارن الراباع اضجارقن ،عا   باا 
مااا ،اااار  ماان ألااع ساانةن أال و ااو الساايل املرتضاا  ت االس سااره  أانااه كتااا  صااغري 
احلجمن لكنه كبري   املعا واحملتوىن حيث انه  كر أيه ما ، بات باه ع امة األنبيااا 

  من اللنجن ونضا تهم عن اا اأ واالباتباهن والساهو والنسايانن والضلاا و هارهتم
 والع يان.

                                                           
 .  247. كمال الل،ن: ص33معاآل األخبار: ص (7)
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 وعصمت م قصص األنبياء 
 ها  و واحل مما جاا   كتبنا املعتوةن وم نفاو علمائنا املعتملةن بالنسبة ن  

ن بينماااا نااارى الا اااب املشاااتهرة لااالى بعااا  النااااس عااان بعااا  ع ااامة األنبيااااا 
 ؟ن  أيهاا ماا ال ،ليا  بشاأ م أكياع مبااال ع امتهم و هاارهتماألنبياا خالف  ل  

وماااا  لااا  نال ملاااا تسااار  مااان بعااا  كتااا  العاماااة ن  أوساااا  النااااسن وانتشااار مااان 
 م ادر م أيما بينهم.

ومن املعلول أن العامة حيث ن م ل ،أخهوا معارأهم من أئماة أ اا البيات:  ر،اة 
وأ ا البيت أعارف مباا »  بيوهتم و رباهن اله،ن نضل الارآن و   ه  رسول اهلل 
و عااااوا   مااااأ ا ماااان املعااااارف ال ااااحيحةن ومنااااأى عاااان املنااااابع املعتااااوةن  «  البياااات

وامل اااادر املو و اااةن أاضااا روا ن  التشااابث مبوخاااه مشااابو ةن والتمسااا  مب اااادر غاااري 
 معتوةن دعيت أيما بعل باالسرائيلياو.

ومااان أبااابههما  ااام  وامناااا مسيااات باااهل  ألن و ااا  بااان منباااهن وكعااا  األحباااارن
ن   أباو م لر أك ر الا ب الواردة   كت  السنة بالنسابة ن    اب األنبيااا 

 ر،رة و ا ل والشعيب ومن نليهم  م م لر  ان ضان مع أنا لاو راجعناا تاار،ؤ  اؤالا 
لرأ،نااا أن بعضااهم ماان النواصاا  املبغضااني لنمااال علااي باان أني  الاا  أمااري املااؤمنني 

هكرون عن أحل م بأنه كاان بال،ل العالاا لعلاي وأ اا بيتاه  ن حىت أن املؤرخني،
  ن علماً أن ايمال علي بن أني  ال  و من عّرأه الارآن الكار:: بأناه نفاج 

ونفسنا وونفسكمحيث ،اول تعا    آ،ة املبا لة:  رسول اهلل 
وأن أ ا  (0)

ن الته الااهق جعااا الااارآن مااودهتم أجاار رساا بيتااه  اام  اارو الرسااول احلبياا  
قا ي وسألكم عليه وجراً و ل  حيث خيا   اهلل تعا  رسوله الكر: و،اول له: 

                                                           
 .61سورة آل عمران:  (0)
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إي المودة في القربى
(9). 

 التفسير لدى الفريقين
 اااها  اااو حاااال بعااا  مااان أخاااه مااانهم العاماااة    اااال   اااب الاااارآن احلكااايم 

ال تفساري ن وكهل  ا،ضاً حال اله،ن أخه منهم العامة    ابالنسبة ن  األنبياا 
 الارآن العميم وتبيني معانيه وأحكامه.

  تفساري  ماع البياان  وعليه: أإ ا كان كهل  ألماا ا نارى الشايؤ ال وساي 
  ؟،ناا عنهم

وا وا : انا ن ا راجعنا  مانهن والمروف الن كان ،عيش أيهان لرأ،نا أن المروف  
يت ن  جانباه بكاالل وأن ،اأ كانت تاتضي آنهاك بأن ،أيت بكالل ايمال ال ادا

وبكاالل عمار وع ماان ما اًلن حاىت  أني  ر،رةن وأن ،أيت بكالل علي أماري املاؤمنني 
 ،ست يع من بياان احلا ن ونشار كتاباهن ونباالو ماا وصاله مان روا،ااو أ اا البيات 

  التفسارين و    اب الااارآنن و  أحكاال اهلل تعاا ن ن  الناااس وا  األجياال ماان 
الناااس واألجيااال الااه،ن ،ااأتون ماان بعااله أن ،تاالبروا مااا جاااا أيااهن  بعاالهن   انااه علاا 

 فبشـر عبـاد  ليأخهوا بأحسنهن و، كوا ما ل ،كن حسناً منهن كما  ال تعاا : 
الذين يستمعون القول فيتبعون وحسنه

(01). 
نمنااا نااااا ماااا ناااا   تفساااريه  ماااع البيااانن مااان أ اااوال  ن اً أالشاايؤ ال وساااي 

ع عو تل  المروف الااسية الن كان التحال  أيهاا عان أ اا البيات العامةن ليست ي
 وعمااا ،روونااه عاان جاال م رسااول اهلل  جرماااً كفارتااه اضتاا  والاتااا أن ،وصااا

ن  الناااسن مااوكاًل االختيااار وحساان االنتخااا  منهااا نلاايهمن و ااها ،االل  روا،اااهتم 
أيه صحيحن أانه ل عل  أن ما جاا   كتابه ،وجل أيه ال حيحن ال أن كا ما كتبه 

                                                           
 .23سورة الشورى:  (9)
 .12-17سورة الضمر:  (01)
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 ،لتضل  و به أ،ضاً.
  ها    ال أصول الل،ن من   ب الارآن والتفسري.

 

 فروع الدين ومسائله
وأما    ال أروع الل،ن من ال الة وال يال وغريمها أكهل  أ،ضااًن ن  نارى أن 

،اااول:  ااها رأق  «ااااالف»املعااروف بشاايؤ ال ائفااة   كتابااه  الشاايؤ ال وسااي 
ن و ها رأق أني حنيفةن و ها رأق أل سلمةن و اها رأق عائشاةن ل جعفر بن  م

و ااها رأق الض اارقن و ااها رأق ال ااورقن و ااها رأق األو اعااين و ااها رأق أمحاالن و ااها 
 رأق مال ن و ها رأق الفضا بن با انن و ها رأق ال فارن وغري م وغري م.
 الماة نعمن  ها  و حال كتا  ااالف لشيؤ ال ائفاة وكاهل   او حاال الع

أاناه  ال أتا    كاا مان   «خمتلاع الفاهااا»وكتاباه ا،خار  «تهكرة الفاهااا»  كتابه 
 كتابيه  ه،ن مبختلع ا،راا لكا من العامة واااصة أ،ضاً لنفج الغرا.

ا علا  ماا  « ماع البياان»  كتاباه املاهكور    نن مان دأ  الشايؤ ال وساي 
الختياار ال احيح مان األ اوال وا،راا  عرأت ا  و أن ال ،نتخا  النتيجاة وال ،تعارا

ن أو  او املاروق عادةن وامنا ،ااول:  او املاروق عان ايماال الباا ر واالماال ال اادا 
ن بينمااا  اال دأ  الشاايؤ ال وسااي عاان ايمااال علااي اباان أني  الاا  أمااري املااؤمنني 

  وكاااااااهل  العالماااااااة احللاااااااي  «اااااااااالف»  كتاباااااااه  املختلاااااااع»  كتابياااااااه» 
  انتخااا  ال ااحيح ماان األ ااوالن واباالاا الاارأق أيهااان أياولااون بعاال علاا «التااهكرة»و

 خم  ا،راا: نن  ها رأ،نان ودليلنا عليه كها.
وكيااااااع كااااااان: أإننااااااا   احلاياااااااة ن ا ا تنعنااااااا بالساااااا حياون واكتفينااااااا بااااااالموا ر 
والاشااورن ول نتعماا    العلاامن ول اااّل   العمااان ول نتانهمااا باااوة ل   ااا علاا  

دنياااان وال وّجهنااا أنفسااانا وال وّجهناااا غرينااان وامناااا نكاااون  اال حشاااونا أ  انناااا د،اان وال 
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وأ  ان غرينا بأبياا غري صحيحةن ومألنا ا مبا تتناىف مع حالل اهلل وحالل أنبيائهن 
أنكااون بالنتيجااة  اال خساارنا د،ننااان وان خسااران الاال،ن وأاااله ،ااؤدق   عاااً وجضماااً ن  

  و ااسران املبني.خسران اللنيا وا،خرة معاًن و ل  
 

 العلم والعما
ن ن: أالبل من اال تمال بالعلم والتعم  أيهن وا ّل   العما وامل ابرة عليهن رغم 
احتيااا   لاا  ن  التعاا  والن اا ن و اال كنااا   كااربالا املالسااة نتباحااث مااع مجاعااة 

م اابيح األنااوار »مان األصال اان وبعضاهم ا،ن ،تواجال   الكو،اات وغري اان كتاا  
و ااو كتااا  ،اااع    ااال   للساايل عباال اهلل الشااو  «حااا مشااكالو األخبااار  

 لاااالاو ،بحااااث بتعماااا  ود ااااة الروا،اااااو الاااان أيهااااا نااااوع ماااان الغمااااوا واالغااااالان 
منهاااانونآل أوصااي األصااال اا  و،ستكشااع بعاا  ماااا فكاان أن ،ر،اااله املع ااومون 
 مب العة  ها الكتا  ومباح ته أان  ل  مفيل جلاً.

ن أيفكار «ال يناة»اينسان خ يباً أوا املنو و و ،اارأ أحاد،اث  م اًل:  ل ،سمع
أن ال ينة  ي الن توّجه اينسان وتاّرر م ريه النهائي دون غري ان مع انه ن ا كانت 

وماا  او  ؟ال ينة  ي الن توّجه اينسان وتاّرر م ريه أاط أما  و ن ن أضا املاؤمن
 .؟ ن  اجملرل

 ا مما  ي دعامة حضارتنا مالماو وممهلاون نعم ان مل ا  هه األحاد،ث وغري 
وماالاخا وخمااار ن والباال لالنسااان ماان التعاارف عليهااان والتعماا  والتوغااا أيهااان حااىت 

ومااا  ااي مااالماهتا ومااا  ااي  ؟،ساات يع أن ،عاارف مااا  ااي ماالاخلها ومااا  ااي خمارجهااا
 ؟وما  ي النسبة بينها وبني سائر الروا،او ؟ممهلاهتا
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 ة دعائم الحضارة اإلسالمي

 
 اي دعاماة  وعليه: أان  هه األحاد،ث وغري ان با وكاا روا،ااو أ اا البيات

حضااارتنان وأساااس تااالمنا و االننان أااان احلضااارة  ااي عبااارة عاان حضااارتني: حضااارة 
 علم وحضارة عمان و ل حمينا  ن املسلمني بكلتا احلضارتني: العلمية والعملية.

 الحضارة العلمية
عبااارة عان  اهه ا مهاارة اضائلاة ماان املعاارف االضيااةن أأماا احلضاارة العلميااة: أهاي 

 املودعااة   الااارآن الكاار:ن واملوجااودة   الساانة املباركااة: ماان روا،اااو رسااول اهلل 
م ااااا مااااا    اااا  البالغااااةن و اااا  الف اااااحةن  واألئمااااة املع ااااومني ماااان أ ااااا بيتااااه

 وال حيفة السجاد،ةن وما أببه  ل  من كت  احلل،ث واللعاا.

 العملية الحضارة
وأما احلضارة العملية: أهي عبارة عن  ها الرصيل الضخمن الهق  و بأ،ل،نا من 

والاان اساات اعت باوهتاااا  وأ ااا بيتااه ال اااا ر،ن  الساارية العمليااة للناايب األكااارل 
وأاعليتهان وتواصلها وتلاومهان وك رهتاا وبركتهاان أن تفاتح علا  البشار،ة مجعااا أباوا  

ة عمليااااة نض،هااااة ماااان النااااوا بن بر،كااااة ماااان املعائاااا  حضااااارة جل،اااالة عمال ااااةن حضااااار 
واملماااالن ساااليمة مااان االساااتبلاد وال غياااانن مليكاااة باحملباااة والرمحاااةن مشااافوعة بااااألمن 

 وايفانن مارونة بالسلم والسالل.
 اااههن علما ناااا    واصاااا تاااالل احلضاااارة العملياااة املباركاااة للنااايب وآلاااه الكااارال 

 ما كانوا ،واصلونه من التالل احلضاارق العلماي: األعالل وأاها نا العمالن نضاأة ن 
ماان االحتفااال بالروا،اااو الشاار،فةن واألحاد،ااث الكرفااةن وتأليفهااا وهتااه،بهان وتعّلمهااا 



 

 13 

 وتعليهمان ومباح تها وملارستهان وتوضيحها وتبيينها وغري  ل .

 رجال الدين وم مت م الحضارية
ا الال،ن املتخ ابن أن   ال خيفا  أن باسات اعة كاا ننساان ماؤمن وخاصاة رجا

،واصااااااا  ر،اااااااه   تااااااالل احلضااااااارتني: العلميااااااة والعمليااااااةن أااااااان اللبناااااااو األصاااااالية 
وأ اا بيتاه ال اا رون  للحضارتني  ل وضعها ايساللن و باهاا الرساول األعمام 

 ن وعلاا  اينسااان املااؤمن أن ،غاا ف ماان  اااتني احلضااارتني: العلميااة والعمليااةن مااا
لس ااباااري   أااان اضنلساااةن واملعماااار الاااال،ر   باااؤون ،سااات يع أن ،كاااون باااه كاملهنااا

 .؟البناان ،عرف ما ا ،أخهن و  أ،ن ،ضع
أااان أاهائنااا العمااالن وعلمائنااا األعاااللن ك اارياً مااا ،أخااهون الروا،ااة الواحاالةن  او 
الفاااراو املتعاالدةن و،بح و ااا علمياااً وأاهياااًن و،سااوو ا بل ااة واأيااةن   خيرجااون منهااا 

بااارعية   األحكاااال االلضامياااة وغري اااا أياولاااون ان الفاااارة الفالنياااة مااان  بنتيجاااة علمياااة
الروا،ة التلل عل  الوجو  م اًلن والفارة األخارى تالل علا   لا ن و كاها غاريه مماا 

  و داخا   ا ار مهمة َدور ااواو واالخت اصاو.

 مواصلة التقدم الحضارع
رق العلمااي والعملااين أن نعاام ان علاا  ماان ،ر،اال مواصاالة  ر،اااه   التااالل احلضااا

م ابيح األنوار   »و «تنض،ه األنبياا»،واصا مباح ة وملارسة أم ال الكت  التالية: 
أيمااا جاااا ماان األحاد،ااث  «بياناااو الفااي  الكاباااآل»و «حااا مشااكالو األخبااار

ن وبيانااو العالماة اجمللساي أيماا ورد «ال اا »و  كتاباه  «الاوا »املشكلة   كتابه 
وغااري البحااارن أااان لااه أيهااا  « ااار األنااوار»الغامضااة   كتابااه الااايم  ماان األحاد،ااث

تعليااو مجيلةن وحلول ناأعةن تكشع ما ، ائ  مان مشاكالو األحاد،اث وتوضاح 
للشايؤ ال الوا أعلا  اهلل مااماه الشار،عن  «معاآل األخباار»عن مبهماهتان و كها 
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 روا،او وتبيينها أ،ضاً.أانه أ،ضاً ا،خر الهق  ال  هه املهمة: مهمة توضيح ال
 

 ي للسطحية
 

أمااا ان اينسااان ،اارى روا،ااة ال ،فهاام معنا ااان أو ،ناااا ماان م االر ضااعيع روا،ااة 
ضعيفةن أو تارخياً ضاعيفاًن أو بايكاً باا اًن كابع  ماا ورد   كتا  العاماة أو غاري من 
و،ماان أن ماااا جاااا    اااها الكتااا   اااو ال ااحيح والوا اااعن   ،تحاال  باااهن أو ،بااا  

 أهها مما ال ، اب  الل ة والتعم  العلمي. عليه.
 اااها و ااال رأ،ااات بخ ااااً خي ااا     لاااج و اااو ،تحااال  للنااااس و،ااااول بكاااا 
صاراحة وجاارأة: ان عنالق ابااكالني علا  نبياانين ،اااول  اها و ااو خي ا  الناااس علاا  

أانااه مااع األسااع وان كااان  لاا  اا ياا  جيلااج    ااها املاااال  منااو رسااول اهلل 
ا اجمللج الرأيع. نال أنه كان ،بلوا غااأاًل عان معاا الع امة الان العا ن و، بع    ه

،ت ااع  اااا أنبياااا اهلل الكااارالن الاااه،ن ال ،ع ااون اهلل ماااا أمااار م و اام باااأمره ،عملاااونن 
واله،ن ال ،ت رأون من عنل أنفسهمن وامنا تكون ت رأاهتم با ن اهلل تعا ن وبرخ ة 

درجااااهتمن أو لتأساااي النااااس مناااه عضوجانوحسااا  م ااااق خاصاااةن و ااال تكاااون لرأاااع 
 من أو ألخاه العاوة مان    اهمن أو غاري  لا ن و ام الاه،ن ال،ن ااون عان اضاوى 

 نن  و نال وحي ،وح .
و هه الغفلة املشينة وأببا ها نامجة عادة عن الس حيةن وعلل التعما  العلماين 

 وال اتااوا اهلل»امل حوبة بالكسان و ل    ايسالل عن الكسان وحاهر مناه  اائاًل: 
غنيااااان عاااانكم وعاااان   لااااوا ماااان اااااارين وال تكساااالوان أااااان اهلل عضوجااااا ورسااااوله 

أعمالكمن وأنتم الفاراا ن  اهلل عضوجان ونمناا أراد اهلل عضوجاا بل فاه سابباً ،الخلكم 
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 .(00)«به ا نة
 .(04)«ن،اكم والكسان أانه من كسا ل ،ؤد ح  اهلل عضوجا»: و ال
الكسان أان  نن ضاجرو ل ت او علا  ن،اك وخ لتني: الضجر و »: و ال

 .(03)«ح ن ونن كسلت ل تؤد حّااً 
 . (02)«؟نن كان ال وا  من اهللن أالكسا ملا ا»: و ال
 .(05)«العجض مهانة»: و ال 
ونال أااااااااااااااان  .(00)«ن،اك واالتكال عل  املان أا ا بضائع النوك »: و ال 

 اهه الغفاالون وال ،ساّع ن  املتعم  اجملل    لا  العلام والعماان ال ،ااع   م اا 
م ا  هه اضفواون ونآل أرن أن  ل  اا ي  كان مساتواه العلماي ال ،تجااو  أهام  

 ولهل  كان ،اول ما ،اول. «املعال»كتا  
 

 السطحية وبعض نماشج ا
نعم نن  ل  اا ي  كان  ل ر   املنو وكان ،واصا خ ابه مع الناس حول ما 

،اااول: ان   ابااكااًل علاا  الناايب ،عاااو  نساارائيا ،ضعمااه ماان نبااكالني علاا  نبيااني و 
 اهللن وابكااًل عل  النيب ،وسع ال ل، !

أهو اا حس   وله اا: ،اا ،عااو  انا  كنات  أما االبكال عل  النيب ،عاو  
تعلاام ان ولاالك حااّين ومااع علماا   ياتااه أمااا  ااها البكاااا الك ااري الااهق أدى ن  أن 

                                                           
 .145ارباد الالو : ص (00)
 سفينة البحار: مادة تكسا . (04)
 .21 ن اجمللج543االما  لل لوا: ص (03)
 .2ن اجمللج7األما  لل لوا: ص (02)
 ن ست عشرة خ لة من احلكم. 515اا ال: ص  (05)
 .226أعالل الل،ن: ص (00)
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 تبي  عيناك من احلضن؟
الماه و،ااول: وال ناتمكن أن  ملاه نال علا  أناه  ال باا  وكاون   كان ،واصا ك

علمااً باأن معااا باا  وكااو  او: أن الرجااا ليهاهق و،هجاارن ،عا :  اال خار ف والعيااا  
 باهلل.

أهاااو: ،ااااا    كاااان ،واصاااا كالمااااه و،ااااول: وأماااا ابااااكا  علااا  النااايب ،وسااااع
بااهل   ،وسااع نناا  كناات تعلاام أن أباااك  اال  لاا  علياا  وآملااه أرا اا ن ومااع علماا 

ألماااا ا ل تكتااا  نلياااه رساااالة كاااوه أيهاااا بأنااا  حاااي تااار ا   م ااارن حاااىت ال ،بكاااي 
 .؟علي  أبوك  ها البكاا املرن مع أن املساأة بني م ر وكنعان ل تكن ك رية

و ااهان االبااكاالن وأم اضمااا ال خي ااران نال     اان ماان ل ،فاااه تعاااليم الااارآنن 
ن وال ،فوه  ا نال من ل ااأة أ ا البيت وال جير،ان نال عل  لسان من ل ،عرف  

ن حىت ونن ، لع عل  حضارة ايسالل العلمية والعمليةن وكهل  حضارة األنبياا 
عل نفسه خ يباً خي ا  النااسن أو امامااً ،اؤل ا ماا رين كياع و ال  تاع بناا رساول 

  ائلني: واألئمة من أ ا بيته  اهلل 
 ل،ن.بأن الكمال كا الكمال التفاه   ال

 وان  ل  العلم أر،ضة عل  كا مسلم ومسلمة.  
 وان العلم ما ل ،عاضله العما ارحتا.
 ورحم اهلل امرأ عما عماًل أأ ه وأتانه.

و ها األخري ،شما مجيع األعمال واألأعالن واملهن واحلارفن علمااً باأن ا اوا  
الماماة عن الشبهاو ليست مهمة املناو واا يا  أحسا  باا  اي مهماة احملارا  وا

أ،ضاً با وكا رجاا د،انن ألن نماال احملارا  أ،ضااً معارا لألساكلة املهماةن ولاها علا  
اا ياا    املنااون واالمااال   احملاارا ن وكااهل  علاا  الوكيااا   وكالتااهن واجملتهاال   

ومااا  ؟ومااا ا ،كتاا  ؟اجتهااادهن واملؤلااع   تأليفااه وت اانيفهن أن ،الحاال مااا ا ،اااول
حااىت ،ااتمكن ا ميااع وبسااهولة ماان أن ،فهاام معااا  ااهه  ؟وكيااع جيياا  و،وّجااه ؟،فاان
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 الروا،ة ومغضى تل  الروا،ةن وتفسري  هه ا،،ة وتأو،ا تل  ا،،ة.
 
 

 وروع الحضارات ووشمل ا
 

نعم ان ورائناا حضاارة رائعاةن حضاارة ماا أضاخمها وأعممهاان وأكملهاا وأللهاان 
ا أبالان ومان املعلاول: أن أان احلضارة ايسالمية ما رأو الالنيا م لهاان ولان تارى م لها

 حضارة كههه احلضارة الضخمة ال تستوع  بالتواأه والس حية.
 اااها و ااال كنااات أ ااارأ   كتاااا  أن مجاعاااة مااان علمااااا الغااار  البااااح ني واحملاااااني 
أرادوا التحاي  والتعرف عل  مّؤ انشتا،ن و ل  بعل موتهن أان  ها الرجاا املعاروف 

علماااااا الغاااار  ماااان أ لااااه وماااان احلكومااااة خمااااه بالنمر،ااااة النساااابية ملااااا ماااااون اسااااتو   
ليالموه للتحليان حىت ،الحموا  ا أن   مؤ  ها الرجا بيا ،فوا مؤ ا،خار،ن 

 ؟أو ال
ألما اساتلموا خماه و او    لاول  ايبن اجتماع علياه مجاعاة مان األ بااا الباارعني 
ن ماااااان خمتلااااااع الاااااابالد العامليااااااةن و اااااااموا بتحليلااااااه و ضأتااااااه واجااااااراا التجااااااار  ال بيااااااة

والفحوصاو العلمية الل ياة عليهن وبعل كا  ل   الوا: انا ل ال أر اً ملموساً باني 
خمه وبني مؤ غاريه مان النااس ا،خار،نن ساوى تفاعاا عشار ااال،اا املوجاودة   خماهن 

 أما غريه أإن نسبة تفاعا ااال،ا أيهم  ليلة وضكيلة جلاً.
ق أ بااا عل،ال،ن مان  وق نعم لال استغرا  ها األمر علة سنواون وعلا  أ،ال

التجرباااااة والتخ اااااب العاااااا ن حاااااىت  كناااااوا مااااان اال اااااالع علااااا  ماااااا خفاااااي عااااانهمن 
واالكتشاف ملا جهلوهن وعلا  ن ار  اها التعما  وا ّل،اةن نارى أن الغاربيني  ال تاالموا 
رغاام عاالل وجااود حضااارة ضاام نال مااا وصااا نلاايهم ماان حضااارة ايسااالل الرا يااةن بينمااا 

ضاااارة وأ لهاااا  ااال تأخرناااا ا ااار السااا حية والكساااان و ااال  ااان املسااالمني أصاااحا  احل
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خسارنا حضاارتنان وأاالنا خري اا وبركتهاان أاا ياا  مناا غالبااً ،كتفاي مب العاة كتااا  
أو كتابني م العة عابرةن وامال احملرا  منا عادة ال ،ستفيل من  ار  وعاول األئمة 

ناا الل اة العلمياة الكاأياة ا،خر،نن و كها و لم جران ون ا ل ،كن ا يبنا ونمال  راب
ملعرأة ال حيح من غري ال حيحن ولتميياض الساليم مان الساايمن أكياع بعاماة النااس 

 ؟وغالبية املسلمني العاد،ني
 

 ورّاث الحضارة
 

ثــم وورثنـــا الكتــاب الـــذين اصــطفينا مــن عبادنـــا: فمــن م  ـــالم  ااال تعااا : 
لنفسه، ومن م مقتصد، ومـن م سـابق بـالخيرات

مت ا،،اة الكرفاة ن أاال  سا(07)
 ورا  احلضارة السماو،ة ن  أ سال  ال ة:

  سم منهم رََلمةن  ل رلموا أنفسهم بعلل تال،ر م ما ور وه. :0
 و سم منهم متوس ني    ل . :4
 و سم منهم ساب  باارياو. :3

وماان املعلااول عناال العاااا والشاارع  اااو: تفااوا  ساام الساااباني باااارياون وأاااو  م 
هم ال ،كاااون نال نتيجاااة أتعاااا م وجهااال م   العماااان وتااالبر م علااا  غاااري من وتفاااو 
 وتعماهم   األمور.

نعم اننا  اجة ملحة لتحما األتعا : تع  السؤالن وتع  امل العاة وامللارساةن 
وتعااا  الفهااامن وتعااا  البحاااث واحلاااوار اضاااادفن وتعااا  التعمااا  والتحايااا  العلماااين 

ة العميماااة باساااتحااان و لااا  ألن و كاااهان ونال ل نكااان ورّا ااااً للحضاااارة ايساااالمي
 احلضارة التنال بأبياا بسي ة م حوبة بالكسا.

                                                           
 .32سورة أا ر:  (07)
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 سؤال وجواب
  ؟  انه لسائا أن ،سأل: ملا ا حت مت احلضارة ايسالمية

 و  ا وا  فكن أن ،اال: ننه من سوا ت رف احلكالن و ها مما ال ب  أيه.
مااال ال ااأاااة العالياااة ولكااان ن ا كاااان   مااباااا  اااؤالا احلكاااالن باااعو  واعياااة تعت

والتعلد،ااة البنااااةن وعلماااا أ و،اااان ،وّجهااون األّمااة و،رباالو ان و، ااّلون احلكااال عاان 
 غياا من و،كّفااو م عان سااوا ت ارأهمن ملااا اسات اع احلكااال أن ،ساتبلوا بااورائهم وأن 

 ،فعلوا ما با وا.
  امللاوك حكاال علا  النااسن والعلمااا حكاال علا»:  ال ايمال أمري املؤمنني 

 .(00)«امللوك
و ها بيا  بيعي ،واأ  سنن الكونن أان العلم  و الهق ،أخه بالضمالن و،وّجه 
الناااااس حكاماااااً ورعيااااة  ااااو ااااااري والساااااللن ولااااها تاااارى أن تااااالل اينسااااان   اجملااااال 

 ال ناعي وغريهن كله خاضع للعلمن وخانع بأ،لق العلماا.
ر العلمااااا ومناااااد،ن ضااامن كمااا وتااارى احلكاااال ومااان دار   ألكهااام مااؤ ر،ن باااأوام

أالعلماا  م  مة اجملتمعن رغم كون الاوة العسكر،ة بأ،لق رجال احلكمن ورغم كون 
الاوة اال ت اد،ة بأ،لق رجال امل ارف والبنوك ما اًلن و لا  ألن العلام أ اوى نفاو اً 

 من نفو  ال ارو  والهرةن وأمض  حلاً من حّل اال ت اد واملال.

 عيونالحضارة ووراث ا الشر 
 ااها  ااو دور العلاام والعلماااا   اجملتمعاااو املتالمااةن وبعاا  مكانتهمااا أ،ضاااً   

ن أهام علا   لا  ايسالل العميمن أال عل ايسالل العلماا املتاني ور اة األنبيااا 
الااورّا  الشاارعيون حلضااارة ايساااللن و اام املتعماااون   العلاامن واجملااّلون   العمااان 

ضااااارة ايسااااالمية بااااني الناااااسن ونشاااار ا   كااااا العااااالن والعااااارأون ب ر،اااااة تعماااايم احل
                                                           

    البالغة: الكلماو الا ارن الر م (00)
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 ون، اضا ن  املتع شني اليهان واحملرومني منها.
نعم ال تنتشار احلضاارة ايساالمية املباركاة وال تساود نال مباالماو وأسابا ن ومان 

وومــــــرهم شــــــورى أمههااااااا: تشااااااكيا بااااااورى الفاهاااااااا املراجااااااع كمااااااا  ااااااال تعااااااا : 
بيــن م

الدارة أمااور العباااد   ااا    ماان غيااا  املع ااومني ن أانااه ال ر،اا  األم(09)
 والبالد.

وكيع كان: أان اللنيا دار اسبا  ومسبباون ومن عما رفارن ومان ساار علا  
الااالر  وصاااان وكماااا أن التجاااارة ساااب  للوصاااول ن  الااالنيان والض اااادة ساااب  للفاااو  

كااااون باااااألخرىن أكااااهل  تكااااون الفاا ااااة ساااابباً للمفاااار بالاااالنيا وا،خاااارة معاااااًن وال ت
 الفاا ة نال بالتلبر والتعم    العلمن وا ّل وامل ابرة   العما.

 
 الحوار ال ادف

  نن ماان أ اام  اارا نشاار احلضااارة ايسااالمية املباركااة   األوسااا  االجتماعيااةن 
وعل  املستوى العاملين  و أتح  ال عال للحوار العلماي اضاادفن والنااامل املن ااي 

 غري املنحا  وغري املتع  .
املاااؤمن  اااو الكاااّيج الف ااانن بشاااره   وجهاااهن »:  اااال ايماااال أماااري املاااؤمنني 

 . (41)«وحضنه    لبهنأوسع بيا صلران وأ ل بيا نفسا
من كان    لبه حبة من خاردل مان ع ابيةن بع اه اهلل : »  و ال رسول اهلل 

 .(40)«تعا  ،ول الايامة مع أعرا  ا ا لية
أو تع   له: أاال خلاع ربااة ايساالل  من تع  »: و ال ايمال ال ادا 

                                                           
 .  32سورة الشورى:  (09)
 ن با  صفة املؤمن.115راجع أعالل الل،ن: ص (41)
 .سفينة البحار: مادة تع    (40)
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 .(44)«من عناه وحشره اهلل ،ول الايامة مع أعرا  ا ا لية
 .(43)«من تع  ن عّ به اهلل بع ابة من نار»أ،ضاً:  و ال 

أااان كااان الباال ماان الع اابيةن ألاايكن تع اابكم »: و ااال ايمااال أمااري املااؤمنني 
 .(42)«…ملكارل اا الن و امل األأعالن و اسن األمور

ولاااايكن  لاااا  بإعاااالاد  اعاااااو وصاااااالون ومراكااااض و نااااواون أيهااااا رجااااال أكاااارن 
واسااااعوا ال اااالرن  يبااااوا الاااانفجن  ملااااون بااااني جااااوا هم تعليماااااو الااااارآن احلكاااايمن 

ن الان وأ ا بيته ال اا ر،ن  وآدا  ايسالل العميمن وأخالا الرسول الكر: 
 ا علاااا  كااااا العااااالن  ااااي مبجموعهااااا تشااااكا ا ااااار احلضااااارة ايسااااالميةن   ،عرضااااو 

و اورون أيها أصحا  األأكار وا،راا ومحلة األد،ان واملها   األخرىن أان الناس 
ن ا عرأاااوا عمااايم حضاااارة ايسااااللن وا لعاااوا علااا  د يااا  حكماااه ومعارأاااهن وصااااحته 
وصوابهن ألسرعوا نليه ولتهاأتوا عليه أان  ر،  احلوار احلار غاري املتع ا ن  او الاهق 

 لن وحرا عليه من ،ول  لوع أجرهن وبضوو لسه. دعا نليه ايسال
وأ ا بيته  و ل  ب   هه اللعوة تدعوة احلوار احلر  رسول ايسالل احلبي  

  كا اجملاالون وعل  كاأة املساتو،اون وماع رجاال الفكار والعايالةن  ال ا رون 
 وأصااحا  األد،ااان واملااها  ن و اال أبااار ن  بعضااها الااارآن احلكاايمن وتعرضاات ضااا
الروا،اااو الشاار،فةن وسااجلها بااني  ياتااه تااار،ؤ ايسااالل املناارين ممااا باياات مشاار ة ن  

 ،ومنا  هان وستبا  ن  أبل الل ر.
نسااأل اهلل ساابحانه أن ،وأانااا مجيعاااً ملعرأااة ال ر،اا  ن  احلضااارة ايسااالمية املباركااة 

 والعما الرجاعها واعادهتا ن  احلياة انه مسيع اللعاا.
لعاااضة عماااا ، ااافونن وساااالل علااا  املرسااالني. واحلمااال هلل ر  سااابحان ربااا  ر  ا

                                                           
 ن با  ما جاا من عاا  األعمال.411اعالل الل،ن: ص (44)
 .27ن الف ا 162جامع األخبار: ص (43)
 .76ن الر م 132   البالغة: اا بة  (42)



 

 22 
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