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 مقدمة المؤلف:
 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رّب العالمين، و الصالة و السالم على  ححمىد وهلىه اليي ىين اليىا رلن، ولع ى  
 الله عل  أعدائهم أجمعين إل  قيام لوم الدلن.

هر رحضىىىاع بعيىىىرك النا ىىىا ب سىىىيمه المىىىّوال، الىىى   حىىىا أع للمىىى  ليىىىّع علي ىىىا  ىىىع عىىىام  ىىى
ال مىىوح ح ىى  لاعلهىىا علىى  أ  ّىى  القىى عدات ل لاىىا  لمىىاة الصابىى  و ال وبىى  الصىىاتق  إلىى  اللىىه 

 ق حاصه و تعال .
 ىهر رحضىىاع بلسىىمث ل عىىا الرتيىىال و اليم صي ىى  إلىى  ال مىىوح المعّ بىى  والالىىوب الم  سىىرة 

ضىىىىمات لاراحىىىىاة الالىىىىخ و الاسىىىىدء للّمىىىى  ع هىىىىا ع ىىىىا  الحيىىىىاة واألجسىىىىات الم ه ىىىى ، اصّىىىىه 
وحشىىىال العمىىىع و ال ىىىّد،  ىىىا لياليىىىه المامىىىرة بارحىىىاع وب لاحىىىه النا ىىىرة بالعالقىىىاة و النلىىىاراة 

 وبالمح   الم  اتل .
 ىىهر رحضىىاع،  ىىهر جدلىىد حىىن بىىين بايىى  الشىىهور ألصىىه لم ىىا  ع هىىا ب  ىىيا    يىىرة، لرلىىد 

ألاحىىه، جدلىىدال ل بمل سىىه.. حيىىا اع ىىات الىى ع  اع لرتىىدوا  للمىىنحن اع ل ىىوع جدلىىدال  ىىا  ىىع
 أجمع حا ع د م حن المالب .

جدلدال ل بم  له.. حيا اع ات بع  ال اح اع ل  لوا  ا   ا الشهر  ع  ا  جدلد. 
  ع حا لم لع اتوا عل  أ له.. ل  اعوصه  ا   ا الشىهر لي  ىاولوك و  صىه لىي   ىهر الصىيام بىع 

الهدف لي   و ال درلخ عل  الاوع و العيى  لي ى ّ ر اسصسىاع المىنحن  هر اليعام. و  ع 
جوع وعي  المارا  والمسا ين ليواقيهم، ولي  ّ ر جوع وعي  لوم الاياح  بىع الهىدف  ىو 

 ال عوت عل  ت اوع ألّ  األطعم !
 علىى  المىىنحن أع لصىىمم  ىىا  ىى ا الشىىهر حىى  صمسىىه اع ل ىىوع أ ضىىع حمىىا  ىىاع عليىىه، واع 

 حاصه وتعىىال  اع ل ىىوع ل  ىى ل جدلىىدة ت ضىىاف إلىى  مىىرل اسقىىالم الم ىىين، ليرتمىى  لعا ىىد اللىىه قىى
   ا الصرل  احلال  ا قما  الدصيا باع ال الهدال  واألحع إل   ع ال شرل .

والصسىىىاع بحاجىىى   ىىىا  ىىىع عىىىام إلىىى  وقمىىى  حىىى  صمسىىىه وحىىى  الحيىىىاة، ألّع   ىىىار الحيىىىاة قىىىد 
حىىوع بي ىىه وبىىين طرلىى. ال اىىدم.  البىىّد حىىن  ربلىى  ل ىىرا م علىى  قل ىىه  ياىىّرتك عىىن رةلىى  الحاياىى  وت

تمهىىد اليرلىى. إلىى  الىىد وع  ىىا  ىىهر رحضىىاع، لبىىّد حىىن صاىى   لمىىا علىى. باسصسىىاع حىىن   ىىار  
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الاهع و الي ح و ال لل ، واأل ى  بشىيبيخ األحىع و ال اىدم للمضىا  ىا طرلى. راقى  صحىو 
 الاماع  صحو الحام.تادلد الحياة المرتل  لي وع   ا ال ادلد  و الس يع ل ادم حياة 

ورقال  اسقالم  ىا ال   يىد على   ى لن األحىرلن الحيىولين،  مىا قىاع قى حاصه  ىا   ىاب 
، وقىاع ألضىال 1ال رلم: )لا ألها ال لن هح وا اقى اي وا للىه والرقىوع إدا تعىا م لمىا ل حيىي  م... 

مىىىوع  ىىا حىىىواقعهم توع  ال شىىىر قىىد ل راجعىىىوع إلىى  الىىىورا .. وقىىد لا2) َىَل  حييَى ّىىه حيىىىاةل طّي ىى ل... 
 ِحراك.

،  هىىو  ىىا تاىىدم ح وامىىع ى  ىىا  ىىع  أبعىىات 3احىىا المىىنحن: إدا )تسىىاوه لوحىىاك  هىىو ح  ىىوع 
 الحياة ى ل لعرف ال راج  ول لعرف ال وق  ول لعرف ال لع والملع،    ا أرات اسقالم له.

 لاوع الشاعر:
 وقاع ص ّا المسلمين تاّدحوا

 واح خ الي ا اع ص وع الماّدحا
 ىىا  ىىهر رحضىىاع ت ىىرجم األ  ىىار إلىى  وقىىائ .. وت حىىوع الحىىروف إلىى  حر ىى  وال لمىى  إلىى  

 حياة.
 ل حوع اسصساع إل  أّح   ابرا يم)عليه السالم  حيا  اع أح  قاص ال لله.

ل وع أ ّح  ب ادحه  ا   ا الشهر،  هو لع د الله حا لعاتع ع اتة ق  ، و و  ا الما م  
وصين ح ىىي ين، و ىىو  ىىا ال ىىوع بىى رة ت عىىا الحيىىاة  ىىا  ىىع ر ىىن حىىن لىىي   ىىرتال بىىع أ ىىراتال ح عىىا

 أر اع الدصيا.
  شهر رحضاع  هر الحر   و ال ر  .

 ع جسم قا ن إدا حّسه  صسيم   ا الشهر ل    بالحر  ،  ىال  ير للرجىوع لل  ليىي  ىا 
اص ىا     ا الشىهر الم ىارك، و ال  يىر لشى  لوع  ىا الليىع و ال هىار، وإدا حىا حاول ىا اع صحصىا

 بع  األ رات لوجدصا اصهم ل  اوع حا لعاتع العام.
 ىىهر رحضىىاع  ىىو ربيىى  الاىىرهع،  ميىىه أّولل صىىنع الاىىرهع ال ىىرلم  ىىاحالل  ىىم ت ىىّنع علىى  رقىىوع 
الله)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  ح ّامىىال اب ىىدا ل حىىن السىىاب  و العشىىرلن حىىن  ىىهر رجىىخ  ىىا 
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  اع حا رصال ب د  ال ع  .الس   ارتي ء وحن المعلوم اع صنوع الارهع  
و ىا الاىرهع ال ىرلم لاىد اسصسىاع برصىاحد ال ادلىد الى   ل   يىه ولسىع  حىن أجىع تحااىه 

  ا   ا الشهر.
 ىىى) هر رحضىىاع الىى   اصىىنع  يىىه الاىىرهع ..  ىىو ) ىىدهل لل ىىاح .  دالىى  لمىىالل الىى م  و 

ولىى  حىىن  والىىا ال يىىر  دالىى  حع ولىى  وحاتلىى ، حيىىا تضىىّمن تقىى ورال ل ىىع طرلىى. مىىائخ ول ىىع  ا
 الحياة.

)وبي ىىاة حىىن الهىىىده  حيىىا اع لهىىى ك الهدالىى  أتلّىى  واضىىىح  حىى  ودة حىىىن  ىى ا الاىىى  ، 
 لىىي  ى حىى الل ى حىىن جىى   المىىاع وتليلىىه، الشىىهوت ال ىىا ت  ىىو المىىاع، بىىع  دالىى  وتليىىع علىى  
ن الهدالىى ، إد الىىدليع للىىنم اع ل اقىىخ المىىدلوع، والّ لىىم ل ىىن تلىىيالل عليىىه، للىىنوم الم اقىى   بىىي

 عالما ال  اة و ال  وة  ما لاوله علما  ال الم.
.. أ  حىىا لمىىّرل بىىين الحىى. وال اطىىع، والر ىىات 4ول اىى    ىىاك أحىىر  الىىا  ىىو )َوالمرقىىاع... 

 والضالع، إدا قد له د  اسصساع إل  الح. ل ّ ه ل لملك حال  ال مين بين الح. وال اطع.
 ،  هىىو لىىي  لاىىوم  توع قىىوم، ول والاىىرهع  ىىو   ىىاب  دالىى  لاميىى  ال ىىاح ) ىىدهل لل ىىاح

 لاماع   ام ، ل لنحاع  حعين ول لم اع ححدت.. بع  و لل اح أجمعين.
 القالم لي   اليهوتل  ال ا حصرو ا باوم  ىاص  ىم القىرائيليوع، ولىي   المسىيحي  

 ال ا جا ة لم رة ححدتة حن النحن.
لمس ميد حن الارهع  م جماع   ا هل  ا ره ل ن د اع ا 5 م ت تا جمل  )  دهل لِلم اين 

 واحدة،  م )الم اوع ، واع  اصو قابلي  الهدال  حوجوتة لده جمي  ال شر بال اق   ا .
  الم )الم اين   ا لالص ماع ل للملك اللاص.
المسىلمين ل الاوحيى   7،  ىالمرات بىى)الاوم 6احا قوله تعال : )وإصّه  َل ِ ر لَىك َو لَِاوِحىَك... 

                                                           
 .165ال ارة:  4
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العىىىىنِم علىىىى  الشىىىىا  )الرا ىىىىخ  ب سىىىىلير أو ا  يىىىىار، وقيىىىىامث للشىىىىا   ىىىىو المراعىىىىاة للشىىىىا  والحمىىىى  لىىىىه، وقيىىىىامث  ىىىىو علىىىى 
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 اقا الم عارف  الاوحي  العربي  و الاوحي  المارقي  و  ير ما.بالمصيلح السي
، وحىىرف )ال ىىا    ىىا مىىي   اقىىم 8ولىى ا قىىاع قىى حاصه: )وحىىا أرقىىل اَك إلّ  ا َىى ل لل ىىاح... 

الماعع تدع  عل  العمىوم و الم ال ى ، و ىا ليسىو الم ال ى   ىا ق ىاع الحاياى  بىع الم ال ى   ىا 
لىىى  لمىىى  )ال ىىىاح  لل   يىىىد علىىى  اع ط يعىىى  الىىىدلن اصىىىه ال لىىىول لل ىىىع. وتاىىىدام لمىىى  ) ا ىىى   ع

للامي .  ال ادلم   ا لدلل  المرت  ،  ه اك  ارلث   يرث بين اع صاىوع )حىا ل ىا ال ات ىاع احمىد  
 وبين اع صاوع )حا ات اع احمد ال ل ا   ما جا   ا ا عار ابن حالك.

ا ىىى   مىىىا اع الىىىدلن ادال صمحىىىاة  ىىى ا الشىىىهر قىىى عم الاميىىى ،  شىىىهر رحضىىىاع  ىىىو لل ىىىاح  
 اسقالحا لل اح  ا  ، ادال لبّد حن اق  مار   ا الموقم الروحا العظيم ب حسن وجه.

 لبّد اع صس ميد حن  ع لحظ   ا   ا الشهر.
 لبّد اع صس  ع  ع عيا  حن عيا اة   ا الشهر الم ارك.

لحىىىىام لبىىىىّد اع لسىىىىع   ىىىىع واحىىىىد ح ّىىىىا اع ل ىىىىوع حرحوحىىىىال  ىىىىا  ىىىى ا الشىىىىهر.. وقىىىىد قىىىىاع ا
 .9الصاتل)عليه السالم : )لبّد لللير اع لا   اق عد أصو أع ت وع حن أ ع اللير 

 شىهر رحضىاع هة  الي ىىا بليراتىه وعيا اتىه وح حىىه،  ليمّ ىر  ىع واحىىد اع ل ىوع حىن أ ىىع 
   ا الشهر، وحن المسالين  ا قاع المائنلن.

 الحياة إل  األ ضع.والمو  األ  ر  ا  هر الصيام  و امالل ال م  وال ير وتيولر 
 و ما عال اع ل لم ن السير  ا ع اب الحياة الم الطم  الّ بهما.

 صس ع الله اع لو ا ا لالق ماتة حن  هرك ال رلم.
 والله الموّ . المس عاع

 ححمد الشيرا  
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 الفصل األول ـ المهام العقيدية:
 

 ـ تصحيح العقيدة: 1
  الصساع لاّر بوجوت اللال. بالميرة. الميرة ال شرل   ا ح    العايدة الصحيح ،

وبالميرة عرف اسصساع اّع الله واحد ل رابط أجىنا   ى ا ال ىوع  ىى)لو  ىاَع  يهمىا هلهى ث إلّ 
 .10…الله  َلمسَدتا

وبالميرة توّمع اسصساع إل  حعر   مماة اللال.،  عرف اصه عاتع ألع عدم العىدع احىا 
 دلك ل  ا   ح  الصماة ال ره لللال..صاب  حن الاهع أو الحاج  أو الل ا، و ع 

 الله تعال  ح نّك عن الصماة ال ا لّ ص  بهىا المللىول حىن   ىا وجهىع واح يىا   هىو 
  ىىىا عىىىن  ىىىع  ىىىا ، و ىىىو عىىىالمث ب ىىىع  ىىىا ، وعلمىىىه و  ىىىاك ل ميىىىاع ع ىىىه الاهىىىع والحاجىىى  

 والل ا.
للى. ع  ىال، و وبالميرة ل  ش  اسصسىاع اع للىه قى حاصه  رضىال  ىا الللى.، وإلّ ل ىاع ال

العىىىىالم الاىىىىاتر ال  ىىىىا بم ىىىى ه حىىىىن الع ىىىىا، ول حايىىىى.  ىىىى ا ال ىىىىر  لبىىىىّد حىىىىن بعىىىىا الرقىىىىع و 
 أوميائهم لهدال  ال شر إل  حا لرلدك.

وبالميرة لعرف اسصساع اع حا ضياة عدع اللال. اع وض  حسابال لهى ا ال ىوع،   ىاع 
 لبّد حن ا اب  المحسن بالحساع وحعاق   المسا  سقا ته.

  ظر اسصساع  يره المارحين  ي  ليوع بهم الماام  ا   ا الحياة؟ول
و ي  لعيشوع عل  جرائمهم؟ بىع لىنتاتوع إجراحىال، واصهىم لموتىوع توع اع ل ىالوا العاىاب 

 العاتع.
وبالع   لره المحس ين  يى   لرحلىوع عىن الىدصيا توع اع ل ىالوا جىنا  احسىاصهم، و  ىا 

وجىىوت حيىىاة ا ىىره  يىىر  ىى ا الحيىىاة ال ىىا صحيا ىىا وقىىي وع تومىىلهم ال ظىىرة ال اق ىى  إلىى  ضىىرورة 
العاىىاب وال ىىواب  ىىا اص ظىىار امىىحاب األعمىىاع  ىىا الىىدصيا  ىىا الليىىر أو الشىىر وبىى لك ل  ىىو 
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 المعات.
   ك با  صار  ا العايدة اسقالحي .

و ىىىى ك  ىىىىا امىىىىوع الىىىىدلن وال ىىىىا ح  عهىىىىا الميىىىىرة ال شىىىىرل  )ِ يىىىىرَة اللىىىىِه الّ ىىىىا َ يَىىىىَر ال ىىىىاَح 
 .11عليها 

  ك  ا ال وحيد والعدع وال  وة والحاح  والمعىات..  ىا لىوم الاياحى .. و صومىياة  ى ك 
، وبماىىىىىدور  ىىىىىع إصسىىىىىاع اع لحصىىىىىع علىىىىى   ىىىىى ك العايىىىىىدة 12الحىىىىىور قىىىىىد    ىىىىىو  ىىىىىا الشىىىىىرلع 

 و صومياتها بشرط اع لعي  مما  الميرة و ما ي  الوجداع.
ك الشىما ي   ىا ال مىوح، و هر رحضاع  و ح اق   جيدة للاات   ا الصما ، وللل.   

 وال ا حن  اللها لصع اسصساع المنحن إل  حعين العايدة.
و ّلمىىىىىا ت ّمىىىىىلو العايىىىىىدة  ىىىىىا الىىىىى م  اسصسىىىىىاصي  طمحىىىىىو  ىىىىىا السىىىىىلوك واصع سىىىىىو  ىىىىىا 

 ال الل. و ع اصا  بال    يه ل ضح .
و ىىىىهر رحضىىىىاع  ىىىىو  ىىىىهر ت مىىىىيع العايىىىىدة وتاول هىىىىا و ترقىىىىيلها وتر ين ىىىىا  ىىىىا الالىىىىوب 

 وق  و ع  مرة   ا العايدة  ا الق ااح   ا الحياة  ا الاوع والمعع. واألد اع.
وحن  مار   ك الق ااح   يىوع ال ر ىاة و الىِ عم، وقىد قىاع تعىال : )وألتىِو اقى ااحوا على  

 .13اليرلاِ  ألقاي اك  حا ل َ َدقا 
 

 ـ العترة الطاهرة.. مالذنا 2
 ىىىىو جىىىىن  حىىىىن الىىىىدلن، وال  ىىىىدا  ال مسىىىىك ب  ىىىىع ال يىىىىو علىىىىيهم هلف ال حيىىىى  والسىىىىالم 

 بهدلهم حن أ م الواج اة.
قاع رقوع الله)مل  الله عليه وهله وقلم : )اصا تاركث  ي م ال الين حا اع تمس  م بهما 

، وعلّىى  14لىىن تضىىلوا   ىىاب اللىىه وع رتىىا  ىىع بي ىىا واصهمىىا لىىن لم رقىىا ح ىى  لىىرتا علىىات الحىىو  
                                                           

 33الروم:  11
ل ارلىىد  عىىن اللهيىىاة بىىالمع   األ ىىّص راجىى    ىىاب ) ىىرل ح ظوحىى  السىى نوار   و  ىىاب )الاىىوع السىىدلد  ىىا  ىىرل ا 12

 و  اب )اموع الدلن  لالحام المنل )تام ظله .
 .18الان:  13
 .7ل 17ص 16وقائع الشيع :   14
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م  ىع أح احىه و صومىياته ال شىر.   ىاع ال ىرلم على  عظم ىه  ىول اع لمهى دلىكء اع الاىرهع
 لبّد حن حمّسر للارهع ال رلم وح ّين ألح احه.

و ىى ك  ىىا حهمىى  الرقىىوع األ رم)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  وحىىن بعىىدك الئمىى  حىىن أ ىىع 
 ال يو عليهم أ ضع الصالة والسالم.

يحها لاوم ولي    ك  ا حهم  الع رة اليا رة  اط،   الضا   إل  ت يين الح ام وتوض
الئمى )عليهم السىالم  بىىدور الاىدوة للمسىلمين،  هىىم أوع حىن ط ّى. اح ىىام اسقىالم   مىى حوا 
األح ل  الحي  ل ي ياه،  هم اسقالم ال اط. ل ا  اصوا أ الل لالق دا   ا حل ل  ح احا الحياة 

 اق صاتل  وقياقي  و اا ي  وتربول  وا قرل .. و ير ا.
 رلىىىىىىاة تىىىىىىرت ط بىىىىىىالع رة اليىىىىىىا رةء  ىىىىىىولتة الحىىىىىىام و ىىىىىىهر رحضىىىىىىاع بمىىىىىىا ل ضىىىىىىمن حىىىىىىن د 

الحسن)عليه السالم ، و هاتة الحام أحير المنح ين)عليه السىالم  وليىالا الاىدر، حيىا  ىاع 
الئم )عليه السالم  ل مر وع  يها للع اتة، ل ا لبّد واع ص عال  حى   لصىياة  ى ا الشىهر، 

 ر)عليه السالم .و اع صعي  تلك اللحظاة ال ا عا ها أئم  ا األطها
صعي  د ره بدر وال يولة ال ا قيّر ا الحام أحير المىنح ين علىا بىن أبىا طالخ)عليىه 

 السالم  ا  ا  ح ار ته لعمر بن عد وت العاحر .
اع صعىىي  الرقىىال  و الرقىىوع والىىدور القاقىىا الىى   قىىام بىىه أحيىىر المنح ين)عليىىه السىىالم  

للىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  و ىىا   ىىرة ال صىىحيح بعىىد  ىىا   ىىرة ال  قىىي  حىى  الرقىىوع األ رم)مىىل  ا
  ياب رقوع الله)مل  الله عليه وهله وقلم .

واع صعىىىي  الحىىىام الحسىىىن)عليه السىىىالم  وتورك  ىىىا تحصىىىين الرقىىىال  ع ىىىدحا وقىىى  دلىىىك 
الموق  الصلخ حن حعاول  اليا ي  الما ر ال    اع لرلد اعاتة تور الروم واعاتة المسلمين 

 ل .إل  الاا لي  األ و 
واع صعىىي  الحىىام الحسىىين)عليه السىىالم   ىىا تلىىك اللحظىىاة ال ىىا ضىىح   يهىىا بال ىىالا 
وال مي  حىن أجىع الىدلن، وبلىي األحىر بىه اع قىّدم رضىيعه ضىحي  حىن أجىع اع ل لىدع لليا يى  

 لنلد اع لوامع تضليله لل اح وتاهيله لأل ح .
ل  وع)عليهىا السىالم ، و اع وأع صعي  الص ر و الع ا  ع ىد قىيدة صسىا  العىالمين الن ىرا  ا

 ص   ر تائمال  ي  لاخ اع ل وع تور المرأة الصالح   ا  ع  حاع  وح اع.
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 من الواجخ اع ص ّرح حيات ا  ىا  ى ا الشىهر للع ىرة اليىا رة ت رللىال و همىال لهىم واأل ى  
 وتشىىليص حواقع ىىا ألتوار م)علىىيهم 15بىى قوالهم واسق ىىدا  ب عمىىالهم وتمييىىنال لمل لىى  أتوار ىىم

 السالم .
وقىىىد تل لىىى  الج هىىىاتاة  مىىىا ا  لىىى  أتوار المعصىىىوحين،  ه ىىىاك حىىىن لا ىىىد  بالحىىىام 
الحسن)عليه السالم  ولحاوع اع ل م ع الدور ال   قام به   ا الحام العظيم  ا مىلحه حى  
حعاول  حماظال عل  الدلن والمنح ين، و  اك حىن لحىاوع اع ل م ىع الىدور الى   قىام بىه الحىام 

 يه السالم   ا اعالع ال ورة ضد الق  دات و الي ياع.الحسين)عل
و  ا ال  الف  و ص يا  ح ميى  لسىع  ال حى  ال ىا ت عيىا بوجوت ىا حسىاحاة   يىرة حىن 
العىىىالم، وص ياىىى  ح يايىىى  ل  ىىىالن  موحهىىىا وحشىىىا لها، و ىىى لك حىىىن ال وقىىىع  علىىى  الحىىى  ل حىىىن 

 ال  الف  ا الاو ر.
اع اع لاىىىى  حوقمىىىىال حسىىىى يال  ىىىىا باعىىىى  حىىىىن العىىىىالم حىىىى الل:   ىىىىاك حىىىىن تحىىىى م عليىىىىه األوضىىىى

 القالحا، و  اك إل  جاص ه  ا باع  ا ره ل ح م عليه اع لا  حوقمال حسي يال.
 ال   لعيشه المسلم.   اع لبد حن ال حدلد صوع الق دا  ب وع الظرف

و  ىىىا علي ىىىا حسىىىنولي  ا ىىىره  ىىىا اقىىىاح  ىىىع حسىىىنولي  و ىىىا ال عىىىّرف ب  ىىىع ال يىىىو)عليهم 
 م  ح   ل  ش  ال اح حاالة الرت اط ال ا بي هم وبين قاتتهم المياحين.السال

 ما ولاخ علي ا اع صعّرف العالم بالع رة اليا رة ح   لس ضا  ب صوار م ولاعلهم ح ارال 
 .16له د  بهم، )وبال ام  م له دوع 

 

 ـ الرغبة في الجنة و الرهبة من النار 3
 ىاع للياقىاة،  ىو ال م يىر بالا ى  وال ىار  الا ى   ىا اّع أ  ر حا لس  ير الهمم وليل. العِ 

                                                           
 دور الرقوع)مل  الله عليه وهله وقلم   و ال  قي ، وتور الحام علا)عليه السىالم   ىو ال صىحيح، وتور الحىام  15

سىين)عليه السىالم  ال ضىحي  والمىدا  وتور الن ىىرا  الحسىن)عليه السىالم  ال عىال  حى  اليا يى  المىا ر، وتور الحىام الح
القىىىىوة لل سىىىىا   ىىىىا جميىىىى  العصىىىىار والحصىىىىار، واع تور الحىىىىام المهىىىىد )عاع اللىىىىه تعىىىىال   رجىىىىه   ىىىىو اعىىىىاتة تور 

 الرقوع)مل  الله عليه وهله وقلم  ول ن  ا  ع العالم.
16  

 .18ال حع: 
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 صهال  الصالحين والمنح ين، وال ار  ا حصير الاّ ارلن والم   رلن.
وإدا حا تمعّ ا  ا ارلاة ال ا صنلو عل  رقوع الله)مل  الله عليه وهله وقلم   ىا ح ى  

عاحىىع حهىىم حىىن عواحىىع الم رحىى  لوجىىدصا أصهىىا ترّ ىىن علىى   ىى ك المسىى ل ، وتيىىرل الا ىى  وال ىىار  
 ت   ال اح إل  اللماع وحّ هم عل  الصلراط  ا قلك المسلمين.

بالضىىىىىا   إلىىىىى   ىىىىى ك ارلىىىىىاة   ىىىىىاك الماىىىىىاة حىىىىىن األحاتلىىىىىا والروالىىىىىاة المرولىىىىى  عىىىىىن 
الرقوع)مىل  اللىه عليىىه وهلىه وقىلم  والئمىى )عليهم السىالم  الىوارتة بهىى ا الشى ع، وقىد جمع ىىا 

 الا   وال ار  ا الارهع .تلك ارلاة  ا   اب باقم: )
وت من أ مي  حوضوع الا   وال ار  ا أ رك  ا السلوك ال شر ،  الر     ا الا   تاعىع 
اسصسىىىاع  ىىىا الىىىدصيا حّ ايىىىال وطّي ىىىال و لوقىىىال،  ىىى لك تاعلىىىه  يّىىىرال ح عاوصىىىال حىىى  ار ىىىرلن، ولحىىىخ 

راة ول  عىىد عىىن الليىىر لر ىىرلن. احىىا ر  ىى  ال ىىار   اعىىع اسصسىىاع لم  ىى  عىىن ارت ىىاب الم  ىى
 الموبااة.

ول للم  اع ح دأ العااب وال ىواب  ىو  يىر وقىيل  لل ربيى  الصىالح ،   ى ا  اصىو حيىاة 
الرقوع)مىىىىل  اللىىىىه عليىىىىه وهلىىىىه وقىىىىلم  وقىىىىائر الئمىىىى  المعصىىىىوحين)عليهم السىىىىالم   ىىىىا  ىىىىع 

 .17. حر اتهم وق  اتهم حص و  ل به ا األحر )ِم  َ  اللِه وحن َأحسن  ِحَن اللِه ِم   ل..
و  ىىى ا ربّىىى  الرقوع)مىىىل  اللىىىه عليىىىه وهلىىىه وقىىىلم  أمىىىحابه   ىىىاصوا  ىىىا الامىىىم السىىىاحا ، 

 و   ا  اع أمحاب الئم )عليه السالم .
  ىىىى ا  ىىىىاع أمىىىىحاب الحىىىىام الحسىىىىين)عليه السىىىىالم   ىىىىا لىىىىوم اليىىىى ،   ىىىىاصوا لاىىىىاتلوع 

  الئمى  وال سم  عل   ما هم ألصهم  ىاصوا لسى عدوع للى  اب إلى  الا ى ، وعلى   ىده  ىنل
وأمحابهم قار اللّيروع حن العلما  والصلحا  وقائر الم اىين الى لن  ىاصوا ل حسسىوع الا ى  
وال ار  من ره م،  ما قاع قيد األوميا  أحير المنح ين)عليه السالم : ) هم والا    من قد 

 ىو ، و ىهر رحضىاع 18ره ا،  هم  يها ح ّعموع، و م وال ار  من قد ره ا،  هم  يها حعىّ بوع 
أ ضىىع حوقىىم ل ر يىىن  ىى ك الم ىىرة، حيىىا ل سىىل  اسصسىىاع ى إلىى  حىىّد حاىىى حىىن عىىالم الماتلىىاة 
ولىىنتات تحلياىىال  ىىا قىىما  المع ولىىاة  يا ىىرب إلىى    ىىرة ار ىىرة وحىىا  يهىىا حىىن صعىىيم جعلىىه اللىىه 

                                                           
 .136ال ارة:  17
 ه السالم   ا وم  الم اين: اصظر صهد ال ال  .حن  ي   الحام أحير المنح ين)علي 18
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للم اين وللمنح ين وحا  يها حن ع اب أعّدك اللىه للعامىين والمى ص ين، وت ىوع حصىيل  ترّقى  
ة  ىىا القىى ااح  الدائمىى   ىىا حل لىى  ح ىىاحا الحيىىاة،  مىىن أعمىىاع  ىىهر رحضىىاع  ىى ك الم ىىر 

طلخ ال مىراع والا ى ، وال عىّود  حىن صىار جهى مء وال اعىا لهى ا الىدعا   ىو الشىول ال  يىر إلى  
 رلا  الا   والمرار حن صار جه م.

لسىعاتة اع تم ير المنحن بالا   وحا أعّدك الله له  ا ار رة حن الدرجاة العليا لس خ ا
 له،   ي  ق  وع قعاتته  ا ار رة إدا رأه الا   ب ّم عي يه.

 اع قعاتة الدصيا ت وق  عل  الا   وال ار   ي  بار رة ال ا  ا الحيواع.
اع أحرال واحدال  و ال   لضمن اق ااح  اسصساع و اق مرارك عل  اليرل. الصحيح، و  ا 

الرجىا  بىال  ىوف لىد   اسصسىاع إلى  ال ىرور، األحر  و الشعور المنتو  بالرجا  و اللىوف،  
واللوف بىال رجىا  لىد   اسصسىاع إلى  اليى ح، و ىع  يىوة لليو ىا الصسىاع  ىا  ى ك الحيىاة 

  ا بحاج  إل  الرجا  واللوف.
ع دحا ترلد اع تاوع  لم  حا بمحضر جمى  حىن امىدقائك، وع ىدحا ترلىد اع تاىوم بعمىع 

احىع ححّمىن وعاحىع ح ىّ طء  ىال حمين لىد عك إلى  حا  ا تا ع الما م ،  اصو بحاج  إلى  ع
 عمع ال ّر واللير، وال   يط لم عك حن عمع الشر.

 و   ا تس ايم حياة اسصساع المنحن.
 و هر الصيام  و ح اق   جيدة ل ربي  اسصساع عل    ا الايم لي وع اصساصال حس ايمال.
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 الفصل الثاني ـ المهام التعليمية والسلوك
 قراءة و التفسيرـ تعّلم ال 1

ل ص ىىىالا اع قل ىىىا اع أ  ىىىر المسىىىلمين وح ىىى  العىىىرب حىىى هم ل لعر ىىىوع قىىىرا ة الاىىىرهع، ول 
 لعر وع حعاصا ألماظه.

 الال م اع تش ع  ا ألام  هر رحضاع الميموع ولياليه  ا طوع بالت اسقالم وعرضها، 
تعلىيم الاىرهع،  ياىاة و ىا الى الت ال ىا ل واجىد  يهىا المسىلموع حىن  يىر بىالت اسقىالم  ياىاة 

ليسىىىو  امىىىى  بالرجىىىىاع بىىىع تعمىىىىم ال سىىىىا  والم يىىىاع وح ىىىى  الطمىىىىاع، وحهمىىى   ىىىى ك الهياىىىىاة  
 ت وع:
ى تعلىىىيم ال ىىىاح الاىىىرا ة الحسىىى  ، ح ىىى  لسىىى يي  المسىىىلم اع لاىىىرأ   ىىىاب اللىىىه بسىىىهول   1
 وع وب .
م ى تعلىىىيم حعىىىاصا المىىىاظ الاىىىرهع،   لمىىىا حىىىّرة  لمىىى  بحاجىىى  إلىىى  توضىىىيح لاىىىوم المعلىىى 2

 ب وضيحها، و   ا ت م العملي   ع لوم و ع ليل  ح   صهال   هر رحضاع.
ى تمسير الارهع ال رلم بما ل اقخ واق  ال اح أ  ربط الارهع الح يم بالحياة ولاعلىه  3

ح هاجال لل اح  ا  نوصهم المل لم . وتلصيص  ع ليل  أو  ىع لىوم حىن ألىام الشىهر الم ىارك 
 رهع.ل ياع حع   جن  حن اجنا  الا

ى وبالضىىا   إلىى   ىى ك المهىىام لبىىّد لهىى ك الهياىىاة اع تاىىوم ب عمىىاع اج ماعيىى  حل لمىى    2
 مسىىىىاعدة المح ىىىىاجين وط اعىىىى  ال  ىىىىخ الدل يىىىى  وال وعولىىىى  واألحىىىىر بىىىىالمعروف و ال هىىىىا عىىىىن 

 الم  ر، وحا أ  ه دلك حن األعماع الضرورل .
تح  ىىىر  ىىىع  ىىىا   اع تاىىىدم ال ىىىرب  حر ىىىوع باصمالتىىىه حىىىن قىىىيوة ال  يسىىى  حيىىىا  اصىىىو

ل مسىىها، و تسىىيير علىى  عاىىوع ال ىىاح وا  ىىار م بماموعىى  حىىن األو ىىام، وع ىىدحا تللّىىص حىىن 
 ىى ك األو ىىام تاىىّدم ا ىىواطال إلىى  الحىىام. وبعىى  الىى لن ترقىىوا  ىىا ال ىىرب حىىن اب ىىا  المسىىلمين 
ولحظوا تادم ال ىرب وعر ىوا اع تادحىه  ىو بسى خ تر ىه لالصايىع، عىات  ىنل  المسىلموع إلى  

 ىم و ىم لحملىوع   ىرة الى للص حىن الاىرهع ال ىرلم، وقىاعد  ىنل  ت عيى  الح ىام لل ىرب بالت
وجهلهم ب ح ام القالم، وأ ى ة  ى ك ال  مى  ت  شىر بىين الشى اب الم  ىربين، وقىد تاىا لوا 
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المارل ال  ير الموجوت بين الارهع ال   حمظه الله تعال  حن الدّح وال حرل  وبين الصايىع 
  اصه لم ل ن ححرّ ىال  اىد صىنع لم ىرة حىن الىنحن  هىو ل لصىلح ل ىع  حىاع  المحّرف، وعل   ر 
  ما  و الارهع.

وقىىىد أ ّىىىرة  ىىى ك الدعالىىى  المضىىىلل   ىىىا عاىىىوع الىىى ع  الىىى لن تر ىىىوا الاىىىرهع ورا  ظهىىىور م 
     روا.. وتراجعوا.. واصهارة حضارتهم وحدصي هم.

ح  ىا  ى ا الشىهر الم ىارك و حن   ا  اع لناحال عل  المسلمين اع لعىوتوا ل  ىابهم الماىدّ 
اع لحييىىوا بىىه حىىن  ىىع جاصىىخ ول مسىى وا بىىه  ىىا  ىىع بعىىد  حىىن أبعىىاتك  ىىا قرائ ىىه وحمىى  هلاتىىه، 
و ىىىا ال اولىىىد وتعلّىىىم حعىىىاصا ألماظىىىه وتمسىىىيرك تعليمىىىال وتعّلمىىىال وتىىى ولالل وعمىىىالل وات اعىىىال،  ىىىالارهع  

 ع األرجا . ال ور إدا أطم ك اسصساع عّم الظالم، وإدا أ عله عّم الضيا   
لبّد حن تع ا   ع الياقاة الم اح  ألجع اقاح  الهيااة بعدت المساجد، بع اقاح ها  ا 
ال يىىوة الضىىال ح ىى  ل حىىّوع جىىّو  ىى ا الشىىهر الم ىىارك إلىى  جىىو  قرهصىىا،  ىىال تسىىم  الّ مىىوة 
  تىىالوة الاىىرهع، ول تاىىرأ الّ  ىىا علىىوم الاىىرهع، وع ىىدحا لمىى أل الاىىو بىىالارهع تسىى عد ال مىىوح إلىى

 تي ياه واأل   به   رصاحد للحياة الر يدة.
   ا  عع رقوع الله)مل  الله عليه وهله وقلم ،  ا بدال  الدعوة القالحي ،  اىد  ىاع 
)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  لاعلهىىم  ىىا جىىو الاىىرهع، وبعىىد دلىىك لىىدعو م إلىى  ال مسىىك بىىه 

 والعمع بهداك.
ا الصىىىاتل والىىى   قىىىي وع حادحىىى  و ىىىهر رحضىىىاع  ىىىو ح اقىىى   لللىىى.  ىىى ا الاىىىو اللمىىىاص

 ل ي ي. الارهع ال رلم.
والس يع األ ضع ل لك  ما قل ا  و اقاح  الهيااة ال  يرة  ا المسىاجد وال يىوة بىع  ىع 
أربع  أو  مس  ا لاص لش ر وع  ا ت ولن  يا  قرهصي . و   ا ق ا  احام  ح  ال اا ىاة 

 .19ة إل  تي ي. الارهعال ربي  وال ياراة الم حر  ، وقيم   ا دلك حن العوت
 

                                                           
وحن الضرور  تي ي.  لياة الارهع واح اله وح مه وقصصه عل  عالم اليوم  م الل: قوع الله تعال : )واعدوا لهم حا  19

اط    من قوة اعدات ا بما ل اق ها ح  العالم الحاضر ى حى الل ى حىن ربى83اق يع م حن قوة وحن رباط الليع  )الصماع: 
 الليع ل اقخ الوقائع ال الي  ح  النحن الحاضر، و   ا.
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 ـ القرآن الكريم منهج للحياة 2
الارهع الح يم   اب للحياة وحصدر لل ور وتقى ور للسىالم،  عىن الحيىاة لاىوع قى حاصه: 

، 21، وعىىن ال ىىور لاىىوع تعىىال : )واتت عىىوا ال ّىىور الىى   ا صىىنَِع حعىىه 20)إدا تعىىا  م ِلَمىىا ل حيىىي  م... 
، و  ىى ا  22اللىىه َحىىن اتّ ىىَ  رضىىواع ق ىى  َع الستىىالِم... وعىىن السىىالم لاىىوع جىىع د ىىرك: )لهىىد  بىىه 

 اع الارهع ال ىرلم  ىا بىدو القىالم،  هىو الى   وضى  المسىلمين على  طرلى. الحيىاة الر يىدة 
الشىىرلم  حىىن  ىىالع ح ّىىه علىى  العمىىع و الص ىىا ، وع ىىر تحميىىنك ال ىىاح علىى  ال عىىاوع وحسىىاعدة 

ق صىاتل  واج ماعيى  ص يا هىا  ىا الحيىاة ال ير، وحن  الع حا وض  احام المسىلم حىن ح ىا د ا
ال رلمىى  ال ىىا تر ىىرف اج ح هىىا بالسىىعاتة و الر ىىا . و ىى لك الاىىرهع ال ىىرلم أر ىىد ال ىىاح إلىى  
طرلى. الحيىىاة السىليم  حىىن  ىىالع الضىو  الىى   لسىىّليه  ىا طىىرلاهم ليه ىىدوا  ىا الظلمىىاة إلىى  

م الاىىىرع الح ىىىيم ق ىىى ع حىىىواطن الليىىىر  ي مسىىى وا بهىىىا، والىىى  حىىىواطن الشىىىّر  ي ا  و ىىىا. وعىىىرّ ه
السىىالم  ىىا الىىدصيا ق ىىع ار ىىرة، ولىىوم  ىىاع المسىىلموع لمهمىىوع الاىىرهع وتعاليمىىه ول مسىى وع بىىه 

 ول   وع بم هاه  اع لهم اللير والصالل.
احىىىا ع ىىىدحا تر ىىىوا الاىىىرهع جهىىىالل حىىىن بعضىىىهم بيلاتىىىه وع ىىىاتال حىىى هم ِلم هاىىىه اصهالىىىو علىىىيهم 

 المش الة حن  ع حدب  وموب.
 .23لمسلموع العمع بمضموعء هل  الّح : )واعت   ك أ ّح    م أ ّح ل واحدةل ع دحا ترك ا

 .24وهل  ال وة: )إصّما المنح وَع إ وةث 
 .25وهل  الحرل : )َوَلض   ع هم امَر م وال الَع ال ا  اصو عليهم 

 .26وهل  ال عم: ) ل. ل م حا  ا األر  جميعا 
 .27الحيَن حن ع اتِ م وإحا ِ  م وهل  ال  ال: )واص حوا اللاح  ح   م والص

                                                           
 .22الصماع:  20
 .159العراف:  21
 .18المائدة:  22
 .52المنح وع:  23
 .13الحاراة:  24
 .159العراف:  25
 .27ال ارة:  26
 .32ال ور:  27
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وهلىىىى  ال عىىىىاوع علىىىى   عىىىىع الليىىىىر: )َوَتعىىىىاَوصوا علىىىى  ال ىىىىرِّ وال اىىىىوه ول َتعىىىىاوصوا علىىىى  ال ىىىىِم 
 .28والع دواع 

 .29وهل  المسنولي : )  عا احرئ  بما  سَخ ر ين 
 .30وهل  الح وح : )ل ح  م بيَن ال اِح ِبما أراَك الله  

 .31وَع َول ت ظَلم وع وهل  تاّ خ الظلم: )ل ت ظِلم  
... رِجىىىى ث حىىىىن عمىىىىِع الشىىىىيياِع  وهلىىىى  تا ّىىىىخ اللمىىىىر والميسىىىىر: )إصتمىىىىا اللمىىىىر  والميِسىىىىر 

 .32 اج   وك 
ع دحا ترك المسلموع العمع به ك ارلاة و ير ا حن هلاة الارهع ال رلم اصيمى ة  ىعل  

 ىىال  ىىم بمي ىىين  33الحيىىاة  ىىا صموقىىهم وامىى حوا  مىىا قىىاع تعىىال : )ل لمىىوة  ِ يهىىا ول َلحيىى  
ول ىىم ب حيىىا . أ  اصهىىم  ىىا حالىى  اح ضىىار تائىىم، و  ىىاك احىىمث   يىىرة  ىىا ال ىىارل  عا ىىو  ىى ك 

 الحال  العصي   لرتل حن النحن.
 ىى ا  ىىا حاىىاع الحيىىاة احىىا  ىىا حاىىاع ال ىىور الىى   لسىىي  حىىن هلىىاة الاىىرهع لي عىىا علىى  

ّمهىىم والمىىوة  ىىو الىى   الهدالىى  و الصىىاللء  اىىد أمىى ح األحىىر ع سىىيال،  ىىالظالم  ىىو الىى   ع
، بعىىىد اع 34 … ىىىملهم.  اىىىد ومىىىمهم الاىىىرهع باولىىىه )ل لرِجىىىوَصهم حىىىن ال ىىىور إلىىى  الظلمىىىاة

 أ رجهم الارهع حن الظلماة إل  ال ور.
احىىا عىىن السىىالم الىى    ىىو اح يىى  اسصسىىاع  اىىد ت ىىّدلو وتحّولىىو حيىىاتهم إلىى  ضىى ك  ىىا 

 .35ض ك: )َوحْن أعرَ  عن د ر   اعت له حعيش ل ض  ا... 
 ىى ا  ىىو حىىاع المسىىلمين اليىىوم، حيىىاة تح ضىىر، وظىىالم تاحىى ، واضىىيراب وضىى ك،  ىى دا 
أرتصا الحياة السعيدة داة العىنة والشىرف وال راحى  وإدا أرتصىا اع لر ىرف السىالم  ىول رةوقى ا، 

                                                           
 .2المائدة:  28
 .21اليور:  29
 .135ال سا :  30
 .297ال ارة:  31
 .73المائدة:  32
 .92طه:  33
 .259ال ارة:  34
 .122طه:  35



 

 18 

 البّد اع صعوت إل    ىاب اللىه، وبىاأل ص  ىا  ى ا الشىهر الم ىارك، لبىّد اع صاىّرر العىوتة إلى  
 صال  بين لد  الرحمن وصارأ هلاته.الارهع ع دحا 

علي ا اع ل ص  ما بالارا ة  اط ى بالر م حا لارا ة الارهع حن  واب وأجر ل لعاتلىه  ىا  
 ى   ّع الارا ة وحد ا ) رام  بال وتر   ما ورت  ا الحدلا الشرل .
 احا ع دحا ل وع عمع اسصساع ح اقضال لما لارأك حن ارلاة:

 و و لعمع عل  تمرل. م  المسلمين. 36ما المنح وَع ا وةث... لارأ هل  ال وة: )إصّ 
و ىىو لعمىىع علىى   37لاىىرأ هلىى  الحرلىى : )َوَلضىى   عىى هم امىىَر م وال ىىالَع ال ىىا  اصىىو علىىيهم 

 تر ين الق  دات و   ا و لم جرا..
 اصه قي ي . علي ا قىوع رقىوع الله)مىل  اللىه عليىه وهلىه وقىلم  )رّب تىاع  للاىرهع والاىرهع 

  .للع ه
وقد قاع تعال : )ق ع  و للت لَن هَح وا   دهل و ما ث وال لن ل لنح وع  ا هداصهم وقىرث و ىو 

 .38عليهم عم  
والاىىرهع ح لىىه ح ىىع  ىىع حىىا أصعىىم اللىىه علىى  اسصسىىاع حىىن  يىىراة،  ىى دا لىىم لسىى مد ح هىىا بىىع 
مى  عمع عل  الع   ح هىا  اصىو عليىه صامى  أرألىو  يى  ل حىّوع الى مط الى   اقىداك اللىه صع

لإلصساع إل  بال  عل  الصساع، لحرقه ولىدّحر حياتىه ع ىدحا لحىاوع اع لع ىا بىه ول لحسىن 
 اق لداحه.

 من الضرور  اع صادت عهدصا بالارهع العملا بعد الارهع العلما، لعّع الله لللص ا حىن 
   ك الهوة السحيم  ال ا قاي ا  يها لوم تر  ا الارهع  م هد للحياة.

 

 ـ التفّقه 3
حىىن تراقى  الماىىه، تراقى  تشىىمع مى وف ال ىىاح،  ىاع للماىىه عرضىال عرلضىىال، ح ىى  اع  لبىدّ 

المظ ىىوع ) ىىا الماىىه  لح ىىو  علىى  صصىى  حليىىوع حسىى ل   ىىرعي ، وحىىن الواضىىح اع المسىىائع 

                                                           
 .13الحاراة:  36
 .159العراف:  37
 .22 صلو:  38
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 .39أ  ر حن دلك
صضىىرب ح ىىىالل علىى  دلىىىك: اع أحىىد األمىىىحاب قىى ع الحىىىام الصىىاتل)عليه السىىىالم  عىىىن 

 م ت  ه   ك المسائع.حسائع الحد أربعين عاحال ول
 سىىى ع الحىىىام  ىىىا تعاىىىخ: اصىىىا اقىىى لك عىىىىن حسىىىائع الحىىىد حىىىدة أربعىىىين عاحىىىال و اصىىىىو 

 تاي  ا.
  جابىه الحام)عليىه السىالم : )بيىو حىّد إليىه ق ىىع هتم بى لما عىام ترلىد تم ى  حسىائله  ىىا 

 .40أربعين عاحال 
حيىا ، وقىع  ول عاخ حن دلك  اع قع  الحياة، وقع  حا  ل. الله حن ال شر وحن ال

 .41حا  ا   ا الوجوت حن ت وع،  و الس خ ورا    ك المسائع ال  يرة
و  ىىرة ال مرلعىىاة  ىىا ال شىىرل   ىىو حىىن حصىىلح  اسصسىىاع حيىىا قىىي وع ححاطىىال بالح ىىام 
ولىىن  ل ىىوع ح حيىىرال حىىن أحىىرك ع ىىدحا ل   لىى  بمسىى ل   ىىرعي .  البىىّد ل ىىع حسىىلم اع ليّلىى  علىى  

ورك الحاطىىى  باميىىى   الح ىىىام  ي مىىىا اع لىىى علم المسىىىلم أح ىىىام تل ىىىه. ولمىىىا لىىىم ل ىىىن بماىىىد
المسائع ال ا ل   ل  بها  ا حياته العملي  وق يله  ا دلك  و حضور الهيااة ال ىا تاىام  ىا 

   ا الشهر ال رلم، وال ا تاّدم بالضا   إل  تعليم الارهع تعليم المسائع الشرعي .
ل  هىىىىنوا  رمىىىى   ىىىىهر رحضىىىىاع   مىىىىا لاىىىىخ علىىىى  اللي ىىىىا  والوعىىىىاظ وأئمىىىى  المسىىىىاجد اع

الم ىىارك وإق ىىاع ال ىىاح صحىىو المسىىاجد إلىى   ىىرل الح ىىام الشىىرعي  باىىدر المسىى ياع،  ىى   ر 
الللىىىع الىىى   صشىىىا دك  ىىىا الما معىىىاة اسقىىىالحي  ح شىىى ك عىىىدم ال ىىىنام المسىىىلمين باألح ىىىام 

 الشرعي ،  البّد حن قّد الم ر  ال ا ا  حن   ا الللع.
يىدة ل عمىيم  ى ك الاضىي  وجعلهىا حسى ل  حلحى  ع ىد عاحى  و هر رحضاع  و الم اقى   الا

ال ىاح، وجعلهىىا حسىنولي  أئمىى  المسىىاجد واللي ىا  والم ّل ىىين الىى لن علىيهم اع للصصىىوا وق ىىال 
 حعي ال  ا برصاحاهم  الع   ا الشهر الم ارك ل عليم الح ام الشرعي .

                                                           
وحن الي يعا اع اسصساع ل ل م ن اع لس وعخ ال ع، ول ىن لم ىن اع لسى وعخ الاىدر الم  لى  بىه حىن الع ىاتاة  39

 والمعاحالة وحا أ  ه.
 .112ل 9ص 6وقائع الشيع :   40
صه ق حاصه  مىا   ّىر حىن ال  ىولن ى  مىا عىالم ال  ىولن تشىير الحصىا اة إلى  ول  راب   ا   رة المسائع الشرعي   ا 41

 وجوت أ  ر حن  ال ين حليوع صوع حن المللوقاة الحياة  اط ى   ّر  ا ال شرل .
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ا الما مىى   ىى علم قىىرا ة وبهى ك الوقىىيل  قىى عّم تراقى  الماىىه وتصىى ح حىن الحىىور الم لو ىى   ى
 الارهع وحا أ  ه.

 

 ـ اآليات المنسية 4
صظىىىىرة واحىىىىدة إلىىىى  واقىىىى  المسىىىىلمين ت شىىىى  ل ىىىىا عىىىىن الللىىىىع ال  يىىىىر الىىىى   ل عىىىىاصا ح ىىىىه 
المسلموع  ا حياتهم السياقي  و الج ماعي  والق صاتل ، ولعوت السى خ األ  ىر إلى  تانئى  

المسىىىىلموع وهلىىىىاة ا ىىىىره تر و ىىىىا ورا   الاىىىىرهع ال ىىىىرلم  ىىىىا ال ي يىىىى.،  ه ىىىىاك هلىىىىاة أ ىىىى  بهىىىىا
ظهور م، وقوف لس لوع عن دلك، قاع تعال : ) ما أصنل ىا على  الما سىمين ىىى الى لن جعلىوا 

 .42الارهع ِعِضين ىى  َىَوَربتك لََ سال تهم أجمعين ىى عّما  اصوا لعملوع 
 ر؟وأ  قناع معخ قي وع احام اولاك ال لن أ  وا جن ل حن الارهع وتر وا جن ل ه 

  مادا أعّدوا حن األجوب  لو قالوا عن هلاة  تر و ا ورا  م. وحن   ك ارلاة:
ىىا  أ ى هلىى  الشىىوره: )والىى لن اقىى ااب وا لِىىربّهم وأقىىاحوا الصىىاَلة َو أحىىر  م   ىىوَره بيىى َىه م َو حمت

 43ر ق ا م ل  ماوع 
الىدلن،   اد جعع الله الشوره بىين الصىالة و الصمىال، والصىالة  ىا ر ىن الع ىاتة وعمىوت

و ا الس يع ل  ا  الشلصي  اسقالحي . احا الصمال  هو الس يع ل ادم الما مى  واقاحى  صظىام 
 اق صات  اقاقه العدع.

 وبين الواج ين ى واجخ الصالة وواجخ الصمال ى   اك واجخ  الا  و الشوره.
 والشىىىوره قاعىىىدة  ىىىا صظىىىام الح ىىىم و ىىىا ال ظىىىام الج مىىىاعا، وبدوصىىىه ل لاىىىوم للما مىىى 

 قائم .
والشىىىوره حلاىىى ث بىىىين حلا ىىىين ل ل   ىىى  الما مىىى  اسقىىىالحا الّ بهمىىىاء وللما مىىى   ال ىىى  
أبعات، بعدث روحا ل حا. حن  الع الع اتة، وبعدث قياقا ل حاى. حىن  ىالع الشىوره، وبعىدث 

 اج ماعا ل حا. حن  الع الصمال.
ل ىىىالع ال ىىىا  اصىىىو ب ى وحىىىن ارلىىىاة الم سىىىي  هلىىى  الحرلىىى : )َو لَضىىى   َعىىى هم إمىىىَر م وا

                                                           
 .73ى  73الحار:  42
 .36الشوره:  43
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، الحرلىىىىى   ىىىىىا  ىىىىىع  ىىىىىا  الّ المحرحىىىىىاة، وحىىىىىن حصىىىىىاتل. الحرلىىىىى : حرلىىىىى  ت ىىىىىولن 44علىىىىىيهم 
الحىىىىناب، واقاحىىىى  المنقسىىىىاة الدقىىىى ورل ، وقىىىىّن الاىىىىواصين الم  اقىىىى   حىىىى  ا ىىىىداف الما مىىىى  
اسقىىالحا. وحرلىى  ال اىىارة وحرلىى  حمارقىى  األصشىىي  الق صىىاتل  المل لمىى  حىىن  راعىى  ومىى اع  

   وصشر، واق ماتة حن الم احاة أرضال  اصو أو  ير ا...وعمارة وط 
  لك الحرلاة الشلصي  ال ا ل ت عار  ح  الح ام الشىرعي   حرلى  السىمر والقاحى  

 .45والعمع، وقد  ّصل ا دلك  ا بع      ا
  ى وحن ارلاة الم سي  هل  السعا: )وأع لي  لالصساِع الّ حا قع  ىى َوأعت قعَيه  قوَف 

 .46 ل ره
 البىىىد اع ل ىىىىوع ا  مىىىىام  ىىىع إصسىىىىاع بالص ىىىىا ء المىىىالل  ىىىىا حنرع ىىىىه لم ىىىر بالص ىىىىا   ىىىىا 
الاىىىاص ين ال ىىىم وال يىىى  والعاحىىىع  ىىىا حصىىى عه لم ىىىر بال  ىىىا   ىىىا ال ىىىم وال يىىى . و  ىىى ا  ىىىع 
إصسىاع لعىىي   ىىا الما مىى  اسقىىالحا رائىىدك األوع  ىو الص ىىا ، وع ىىدحا لىىنتات الص ىىا  ل ىى ع  

ن الص ىىا  لحصىع ال  مىا  الى اتا، و الحصىىيل   ىا ال اىدم  ىا  ىىع الما مى ، وع ىدحا ل حسى
 الم احا وعدم الح يا  إل  األجاصخ.

حيىىا ل  47ت ى وحىىن ارلىىاة الم سىىي  هلىى  األ حىى  الواحىىدة: )إعت  ىى ِك أ ّحىى    م أ ّحىى ل واحىىدةل 
 حدوت ج را ي  بين بالت المسلمين.

األربىىى  ى و ىىىا اللمىىى  والن ىىىاة والانلىىى  ه ى وحىىىن ارلىىىاة الم سىىىي  هلىىى  عىىىدم الضىىىرل   الّ 
واللرا ، حيا قاع ق حاصه: ) َىَل  م رةوح  أحواِل م ل َتظِلموَع َول ت ظَلموَع 

48. 
حيىىىا تميىىىد اع:  49و ى وحىىىن ارلىىىاة الم سىىىي  هلىىى  )َ لىىىَ. ل ىىىم حىىىا  ىىىا األرِ  جميعىىىال 

 .51له  وتميد: )حن ق . إل  حا لم لس . إليه حسلم  هو 50)األر  لله ولمن عّمر ا 
                                                           

 .159األعراف:  44
  الادلىدة  و)الحرلى   ىا اسقىالم  لالحىام راج    اب: )الماه: الحرل   و)حن أولياة الدول  اسقالحي   و)الصىيا  45

 المنل )تام ظله .
 .23: 37ال ام:  46
 .73األص يا :  47
 .297ال ارة:  48
 .27ال ارة:  49
 .297ص 5 روع ال ا ا:   50
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وبسىى خ ت اقىىا  ىى ك ارلىىاة تراجىى  الما مىى  بىىدع اع ل اىىدم، واصمىىّ  بعىى  المسىىلمين 
 عن اسقالم ولم لر خ  ير المسلمين  ا ت وع اسقالم.

 سىىاَت القىى  دات ع ىىدحا تىىرك المسىىلموع الشىىوره، و ىىّع الما مىى  ع ىىدحا تىىرك المسىىلموع 
 ىدحا تىرك المسىلموع السىعا، العمع بالحرلىاة الم احى  لهىم، واصلمضىو اص اجيى  الما مى  ع

وتشىىى و المسىىىلموع تمنقىىىوا ع ىىىدحا قيعىىىو بالت ىىىم، واضىىىحوا  ىىىا ضىىى ك ع ىىىدحا تر ىىىوا قىىىاصوع 
 .52)ل م 

و ىىهر رحضىىاع  ىىو  ىىهر الاىىرهع.. الاىىرهع  لّىىه، ولىىي  جىىن ل حىىن الاىىرهع،  البىىّد حىىن العىىوتة 
 إل  تلك ارلاة الم سي ، ولبّد حن العمع، واتراك  يورة تر ها ورا  الظهور.

 

 ـ دراسة التاريخ 5
 اسصساع حا   وحاضر وحس ا ع.

 ول حاضر بدوع الماضا ول حس ا ع بدوع الحاضر.
وال ىىارل   ىىو الماضىىا، و ىىو الوعىىا  الىى   للىىنع تاىىارب الحىىم والىىدوع. حىىن   ىىا جىىا ة 

 أ مي  تراق  ال ارل  باع  ارك تراق  ل اارب الحم و الشعوب.
 يي  اسصساع  يها اع ل رر ال اارب الما ل .والحياة ليسو ب لك السع  ال ا لس 

والعمىىىىر لىىىىي  بىىىى لك العمىىىىر المدلىىىىد بحيىىىىا ل ىىىىوع بماىىىىدور اسصسىىىىاع اع لعيىىىىد تاىىىىارب 
 الماضين.

حن   ا  ىاع لبىّد حىن الق ىدا  بىار رلن الصىالحين وأ ى  الِع ىر حىن تاىاربهم والقى ماتة 
 حن ص ائد أعمالهم.

لىىدرح ال ىىارل  لييّلىى  علىى  حيىىاة ال حىىم و ىىا  ىىهر رحضىىاع لحسىىن باسصسىىاع المسىىلم اع 
 والحضاراة ول مهم حياة العظما  والمصلحين ال لن جا وا إل    ك الدصيا.

 ىىا  ىىهر رحضىىاع لىى عي  المىىر  لدراقىى  السىىيرة ال  ولىى  ليعىىرف تىىارل  المسىىلمين األوائىىع، 

                                                                                                                                                                      
. وقد ألم  الحام المنل )تام ظله  إل  جمل  حن أح ام  ى ك ارلىاة  ىا   ىاب 326ص 19وقائع الشيع :   51

 الحي   و)الصيا   الادلدة  و)حن أولياة الدول  اسقالحي  ) و)الاواعد الماهي  .)الماه: الدول  اسق
  ل. )ل م  حيا لميد اصه للامي   ع بادر حاجاته وقعيه بدوع ال عد  عل  حاول ار رلن. 52
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 و ي  اق ياعو الما  الاليل  حن المسلمين اع تص   اّح  ح راحي  األطراف.
ير الم رة ال ا مدع بها الرقوع األ رم)مل  الله عليىه وهلىه وقىلم    ى  ير الحاىر اع ت  

ع ىدحا ل رحىى   ىىا وقىىط المىا ،  اصىىه ل  ىى  بىىال مّو  ولسىى مر  ى ا ال مىىّو  باىىدر حاىىم الحاىىر، 
 و دة الرحي .

لاىىد اقىى مرة الم ىىرة ال ىىا طرحهىىا رقىىوع الله)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  ت مىىّو  وظلّىىو 
بعىىىد المىىىو  علىىى  حىىىدار الىىىنحن، وحىىى   ىىىع حىىىو   اصىىىو أجيىىىاع جدلىىىدة تىىىد ع ت عىىىا المىىىو  

 و ا ت حوع إل  واقي  ل اع المضيل  والايم اسقالحي  إل  األجياع ارتي . 53القالم
وظلىىو  ىى ا الحالىى   ىىا السىىائدة ى إلىى  حىىّد حىىا ى ح ىى  ق ىىع قىىرع حىىن الىىنحن حيىىا توقمىىو 

 الت اسقىىالحي ، ل اىىوم ح اصىىه  عاحىىاة حواليىى  ص ياىى  ال ىىنو القىى عمار  ى عسىى رلال و  رلىىال ى للىى
لل ىىرب علىى  الىى الت اسقىىالحي  واص شىىار ال  ىىار الم لوطىى  والهداحىى ، اضىىا   إلىى   هىىم اسقىىالم 

 بالمالوب.
وإدا حىىىىا تمع ّىىىىا  ىىىىا أقىىىىلوب اص شىىىىار اسقىىىىالم قىىىى الح  بال   يىىىىد اصىىىىه لىىىىم ل  شىىىىر بىىىىالاوة 

و ال ىى  ر بىىالم رة والسىىلوك و)اتع  إلىى  قىى يع والقىى عمار والقىى  الع، بىىع بالر ىىات و الق ىىاع 
 .55و) وصوا تعاة ل ا ب ير ألس   م  54ربَِّك بالح مِ  والموعظِ  الحس   

 .56 الم رة  ا الااترة عل  بعا المو  ولي  السي 
و ىى ك   ىىرة  احىى  صسىى   اها حىىن قىىرا ة ال ىىارل   صومىىال  ىىا ألىىام  ىىهر رحضىىاع، وإدا حىىا 

 م وح ع ه، لبّد واع ص    ب ق اب الاوة.أرتصا العوتة إل  قوة اسقال
وإدا أرتصا اع صلر  حن تائرة الصحسار وص يل.  ا المياتلن العمع الم  د لبىّد واع ص ىدأ 

 حن حيا بدأ رقوع الله)مل  الله عليه وهله وقلم ،  اد بدأ بالم رة ولي  بالسي .
دوا ممو هم ول ّظمىوا و  ا  و اليرل. ال   لاخ اع لسل ه المسلموع،  عليهم اع لوح

طاقىىىاتهم ول  ىىى وا الع ىىى  ولحملىىىوا الم ىىىر الىىى   حملىىىه رقىىىوع اسقالم)مىىىل  اللىىىه عليىىىه وهلىىىه 

                                                           
 راج    اب: ) ي  اص شر اسقالم  لالحام المنل )تام ظله . 53
 .125ال حع:  54
 .23ص 11وقائع الشيع :   55
ال ىىىارل  لحىىىّد  ا اع   يىىىرال حىىىن الحّ ىىىام الم حىىىر ين حىىىن ال مىىىار و يىىىر م ت لىىىوا الىىىدلن القىىىالحا، واضىىىحوا حىىىن أ ىىىّد  56

 المدا عين عن حرلمه بعد اع  اصوا حن أ ّد أعدائه.
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 وقلم  إل  العالم ول شروك بالح م  والموعظ  الحس  .
وبىى لك قىى   ّير المعاتلىى ، قىىيد ع ال ىىاح  ىىا تلىىن اللىىه ا واجىىال بعىىد اع  رجىىوا ح ىىه، وحىىا 

 دلك عل  الله بعنلن.
لمنح ين)عليىىىه السىىىىالم  حىىىىا حضىىىموصه: )اع المسىىىىلمين ل ر ىىىوع العمىىىىع بىىىىالارهع قىىىاع أحيىىىىر ا

  ي ر هم الله  م لرجعوع إل  الارهع  يرج  الله إليهم بعيمه وليمه .
 

 ـ تطبيق االحكام 6
 ال وع لوحىال  ا يى  ل ىدرلخ المسىلم على  ال ايّىد بالح ىام الشىرعي ،  ى دا حىا قىرر اسصسىاع 

الل ىىنام بمىىا ل ملىىا عليىىه تل ىىه  يعمىىع الواج ىىاة ول  ىى  المحرحىىاة   المسىلم اع لا ىىر صمسىىه علىى 
 ىىىاع تىىىدرل ال حسىىى الء و ىىىهر رحضىىىاع  ىىىو أ ضىىىع ح اقىىى   لهىىى ا ال ىىىدرلخ ح ىىى  للىىىر  اسصسىىىاع 

 المسلم حن   ك الاول  وقد اع ات عل  ال اّيد بالح ام اسقالحي .
  حىا عليىه حىن الصىىالة  مىن ال ىراحد ال ىا لسى يي  المسىلم الايىام بهىا  ىا  ىهر رحضىاع اتا

 المائ   ى لمعصي  أو ل ير حعصي   ال وم وال مل  ى.
 ىى لك لاىىوم بىىاتا  بايىى  الواج ىىاة الميلوبىى  ح ىىه،  ىى دا  ىىاع عليىىه مىىوم قضىىا  ل  ىىا علىى  
قضا  مياحه المائو بعد  هر رحضاع،  اع ال  ىا  على  اتيىاع الواج ىاة ل م، واع ل  ىا على  

ا  ىاع عليىه تلىن  ياىخ اع لسىرع  ىا ت عىه على  عاىع، وإدا  اتياصه بالحد الواجىخ عليىه، وإد
 ىىىاع عليىىىه  مىىى  أو حىىى.  ىىىرعا حىىىن الحاىىىول عليىىىه اع لسىىىرع  ىىىا اعاتتهىىىا إلىىى  امىىىحابها 

 المس حاين.
و ىا حاىاع تىرك المحرحىاة لاىىخ على  المسىلم اع لىدّرب صمسىىه  ىا  ىهر رحضىاع علىى  

ليه اع لاىرر الى للص حىن  ى ك ترك المعاما،   دا  اع حدح ال عل  اللمور ى ل قمح الله ى ع
 العاتة ال حيم .

وإدا  اع ح رابيال، عليه اع ليّهىر احوالىه حىن حىاع الحىرام و اع ليّهىر صمسىه حىن أ ىع الحىرام 
 م لارر اع ل ىرك الربىا، ولسى  مر أحوالىه  ىا الليىر، وإدا  ىاع حاىاحرال، عليىه اع لعىوت إلى  ر ىدك 

ربىىال إلىى  اللىىه قىى حاصه وتعىىال ، ح ىى  ل ل اىى   ىىا  ىى ا الشىىهر ال ىىرلم و اع ل ىىرك  ىى ا العمىىع تا
عليه واجىخ لىم لاىم بىه، أو إدا ظىّع لعمىع بالمحرحىاة ولىم ل  ىه ح هىا  ىاع مىوحه ل ل معىه ول 
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لا ع ح ه ى واع  اع حسايال لل  لي  ى عل  حا قررته ارلاة والروالاة،  اد د ر الله ق حاصه 
 .57ه  ِحن الم تاين وتعال   ا   ابه ال رلم: )اصّما لَىَ ا تع  الل

وحن الو م اع لع اد اسصساع اصه  قيد ع الا   بى ع  الواج ىاة واصىه قىي اع  مىراع اللىه 
 .58عل    رة عصياصه لله تعال ،  العاما قي اع عااب عصياصه

، وقىىد قىىاع 59وحىىن ال ىىرور اع لع اىىد اسصسىىاع ب صىىه حىىن أ ىىع الا ىى  و ىىو لرت ىىخ الم  ىىراة
 .60ياة  الدصيا ول ل  رص م بالله ال رور تعال  : ) ال ت  رتص م الح

محيح اع الله قاتر عل   ع  ا  واصه قد ل مر لىه ص ياى  عمىع واحىد قىام بىه  ىا الىدصيا  
  مساعدة إصساع حح ا ، ل ن ل لم ن الع مات عل  دلك وترك األح ام الشرعي .
ع لاىد  م ع   ا اسصساع ح ع دلىك الرجىع الى   لى  خ إلى  حيىداع السى اع على  أحىع ا

   اك حن لس يي  اع لد   ع ه أده   ك الس اع.
 على  اسصسىاع المسىىلم اع ل مىع صمسىىه  مىا أراتك اللىىه قى حاصه و اع ل ل ّاىىا على  صمىى  
أل  صايص  حن ع اتة أو تلن أو حعاحل ،  الا   للمنح ين ال لن اق رع الماصهم بالعمع الصىالح 

 ارت اب المعاما.وبال الص ولم ل ر وا واج ال ولم لصّروا عل  
 

 ـ التمسك باالخالق الفاضلة 7
 ما اع المسلم ل لنم صمسه  ىالع  ىهر رحضىاع الم ىارك بال ايّىد بالح ىام الشىرعي ، ل لىنم 
صمسىىه ألضىىال بال ايّىىد بىىال الل الماضىىل ،  الصىىوم لىىي  عىىن األ ىىع والشىىرب بىىع عىىن  ىىع حىىا 

و على   وج ىه أو حىن  عىع للدش  لصىي  الصىائم، حىن  لمى  صابيى  ليلاهىا على  مىدل. لىه أ
 صاب  لرت  ه بح. قرلخ له أو بح. الما م  عل  العموم.

اع  هر رحضاع  رم  لل درلخ عل  ال ىالل الحميىدة وص ى  الردائىع، والمىرات بىال الل 
أعىىىّم حىىىن ال ىىىالل الواج ىىى   الصىىىدل والحاصىىى  والو ىىىا  بالعهىىىد وحىىىا أ ىىى ه دلىىىك، أو ال ىىىالل 

                                                           
 .29المائدة:  57
 خ بع  العمىاع ول للم  اع   ا ال الم ل ل ا ا  مراع الله ق حاصه للعاما إدا ارات اع ل مر له بمضله أو بس 58

 المس ح    اطعام المارا  أو اصعاش المسا ين أو ط   ال  خ لهدال  ال اح وحا أ  ه دلك.
 ول للم  اع   ا ال الم ل ل ا ا الرجا   الرجا  أحر محيح وح سّلم به. 59
 .33لاماع:  60
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 السالم عل  ال اح وال  شر  ا وجو هم.المس ح     طعام المسا ين و 
 ول للم  اع   اك  رقال بين الوعد والعهد.

 العهد ل م حن جاص ين، و و عادث حن العاوت قاع ق حاصه: )َواو وا بِالعهِد إعت العهىَد  ىاَع 
 .61حسنول 

 احا الوعد  هو حن اللااع واع  اع ى أحياصال ى ليل. أحد ما عل  ار ر.
ل مر قا  الل ل. ب صه لس يي   ا ألّى  لحظى  اع ل حّسىن أ القىه إدا ارات وحن اللي  اع 

 دلك!!
 من  ىّخ على   ىا   ىاب عليىه،  ىاع ال ىالل السىيا  ال ىا ت  ىرر عىدة حىراة ت حىوع 
على  عىاتة وت  مىىع  ىا الىى م   يصى ح حىىن الصىعخ جىدال قلعهىىا الّ بعىد جهىىد  ورلاضى  صمسىىي  

 عالي .
 لصماة ال حيم  وال الل السيا  حا للا:والقلوب األح ع لل للص حن ا

ى ال   ر الدائم ب  ائد ال الل الحميدة  ا الدصيا وار رة،  ما الدصيا ل وع ماحخ  1
ال الل اصساصال حح رحال صاجحال  ا الما م ، حح وبال لده ال اح، و ا ار ىرة ل ىوع حصىيرك 

سىيا   ي ىوع على  الع ى  ل مىر الا   حيا الللوت والراح  األبدل ، احىا مىاحخ ال ىالل ال
ح ه ال اح ول  عدوع ع ه، ولمشع  ا  ع  يوة لليو ا تا ع الما م ، و ا ار رة ل وع 

 حصيرك صار جه م حيا الع اب األبد .
ى حيالعىى  قصىىص دو  ال ىىالل الحميىىدة الىى لن صاحىىوا  ىىا الحيىىاة بسىى خ ا القهىىم،  2

 س خ أ القهم السيا .وحيالع  حن  م عل  الع   حّمن أ ماوا  ا حياتهم ب
 ى اللحا  الدائم باصه لرلد اع ل وع اصساصال  لوقال واصه لرلد ص   ال الل السيا . 3

  لاللحا  تورث   ير  ا ربط اسصساع المسلم بال الل الماضل  والايم ال  يل .
 ى حعالش  دو  ال الل الحميدة وعدم ال اّرب حن دو  ال الل السيا . 2

 ر:وقد قاع الشاع
 

 عن المر  ل تس ع وقع عن قرل ه 

                                                           
 .32القرا :  61
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   ع قرلن بالماارع لا د 
 

 وقاع ه ر:
  ال م  ه  ةث حما تمرا به

 ص  ال حن ال  ن أو طي ال حن الييخ
 

و الم  الاوع: اع العمع عل  تحسىين ال ىالل  ىو صىوع حىن الاهىات، وقىد قىاع رقىوع 
ة ت ىىوك: )حرح ىىال باىىوم قضىىوا الله)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم  ألمىىحابه ع ىىد عوتتىىه حىىن  ىىنو 

الاهىىات األمىى ر وباىىا علىىيهم الاهىىات األ  ىىر، قيىىع لىىا رقىىوع اللىىه وحىىا الاهىىات األ  ىىر؟ قىىاع: 
 .62جهات ال م  

، و ير دلىك حىن الروالىاة 63و ا حدلا ه ر: )أعده عدوك صمسك ال ا بين ج  يك 
 واألحاتلا.

ل ىالل حىن اح ىاع )جىاح  وصاي  أ يرة أوما بها ال وة ال رام و ا اع ليالعوا   ىخ ا
السىىعاتاة  و  ىىاب )ح ىىارم ال ىىالل  ألع  ىى ك ال  ىىخ تصىى   جىىوال ح اقىى ال   سىىهع لإلصسىىاع 

 المسلم عملي  ت يير قلو ه و القه إل  األحسن.
 

 الفصل الثالث ـ المسؤوليات التبليغية
 

 ـ رحالت التبليغ1
ع حن حل ل  الج ىاح حن عواحع اص شار اسقالم الرحالة ال ا  اع لاوم بها المسلمو 

ولمل لىىى  العمىىىاع..  اىىىد  ىىىاع المسىىىلم لىىىره اصىىىه حسىىىنوع عىىىن صشىىىر تل ىىىه ق ىىىع ألىىى  حسىىىنولي  
ا ىىره، ح ىى  ال ّاىىار  ىىاصوا لسىى  لوع رحالتهىىم ال اارلىى   ىىا الىىدعوة لىىدلن اللىىه، وح ىى  أولاىىك 

 ال لن  اصوا ل   وع لالميياف أو الق امام  اع عملهم األوع  و الدعوة لالقالم.
                                                           

 .9ل 85ص 89بحار األصوار:   62
 .82ص 89بحار الصوار:   63
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اصو الظروف السياقي  لوح اك تسىاعد المسىلم على  الايىام بىالرحالة اليوللى   لىم  اد  
ت ىىن   ىىاك حىىدوت حصىىي ع  ول قىىدوت وحىىواجن حاصعىى ، ولىىم ت ىىن   ىىاك  ولىىاة ول جىىوا اة 
وحا أ  ه دلك،  اد  اع المسلم ل م   ب احع حرل ه ى ال ا ح حها اسقىالم إلىاك ى  ىا الحر ى  

سقىىىالم و ير ىىىا، و ىىىاع الم ّل ىىىوع ل يلاىىىوع حيىىىا  ىىىا وا إلىىى  أ  والسىىىمر واسقاحىىى   ىىىا بىىىالت ا
 ح اع ولايموع  ا ألّ  حدة ولعيشوع  ما لشا وع.

احىا بعىىد   ىو الحرلىىاة والب عىات عىىن تي يىى. اح ىام اللىىه وقواصي ىه  اىىد أمى ح حىىن العسىىير 
سىىابا ، جىىدال الايىىام بهىى ك الىىرحالة ال  لي يىى ، وال ىىا اص شىىر اسقىىالم حىىن  اللهىىا  ىىا العهىىوت ال

وحىى  جمىىوت المسىىلمين وتضىىاع  الجىىور، وتمىىاقم المشىى الة المعيشىىي  أمىى ح السىىمر حعهىىا 
 أحرال عسيرال جدال بع وححالل  ا بع  الحياع.

لىى ا أمىى ح حىىن العسىىير اع لاىىوم المسىىلم بممىىرتك ب ىىو ير حسىى لنحاة السىىمر ال  لي ىىا الّ اع 
) هر رحضاَع ال   أ صنَع  يِه الاىرهع  تاوم  يااة حن اللّيرلن وت حمع حسنولي    ا العمع. و

لبىىىد  يىىىه حىىىن وجىىىوت ا ىىىلاص ى ل حملىىىوع ى  64 ىىىدهل لل ىىىاِح وبي ىىىاة  ِحىىىَن الهىىىده والمرقىىىاع 
 حسنولي   دال  ال اح، ولظهروع لهم ال ي اة حن الهده والمرقاع.

ادال   ك المسىنولي  ا  ىره ل حملهىا المسىلم بالضىا   إلى  الع ىاتاة ال ىا لنتلهىا  ىا  ى ا 
 لشهر الم ارك.ا

  من لا تره قي وع ماحخ   ك المسنولي ؟
 أليسو   ك األح  ب جمعها ت حّملها؟

 ال   لس يي  السمر لل  ليي لاخ عليه دلك، وال   ل لس يي  السمر لاىخ عليىه اع 
لىد   حىا لسى يي  حىن المىاع ليسىا م باسىط حىن اح اصاتىه  ىا تحرلىك عمليى  ال  ليىي وقىد قىىاع 

 تعال :
لمنح ىىوَع لَِي مىىروا  ا تىى   لىىول صَىَمىىَر ِحىىن   ىىعِّ  رقىى   حىى هم طائمىى ث لِيَى َىَماتهىىوا  ىىا الىىدلن )وحىىا  ىىاع ا

،  ىال  ليي بالرقىال  حسىنولي  اقىالحي  إصسىاصي  65لِي  ِ روا قوَحهم إدا ّرجعوا إليهم لعّلهم َلحَ روع 
 و و واجخ  مائا،  ياخ ال عاوع والمساعدة  ا تحاياه.

                                                           
 .165: ال ارة 64
 .122ال وب :  65
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عضىىىىل  الم لِّ ىىىىين،  مىىىىا أحيىىىىاع   يىىىىرة لعىىىىوت الم لِّىىىىي وحعىىىىه  لّىىىى  حىىىىن وال  ليىىىىي صمىىىى  لحىىىىّع ح
الم يوعين الرا  ين  ا حمارق    ك المسنولي  و م ال ادروع أصمسهم لله، و  ك  ائىدة ا ىره 

 حن  وائد ال  ليي.
 

 ـ استخدام الوسائل الحديثة في التبليغ 2
،  مىا السىاب.  اصىو  ع  ا   ا   ك الحياة  ا حال  تيىور، تيىور  ىا ال ىم وال يى 

رحلىىىى  الحىىىىد تسىىىى  رل أ ىىىىهرال حىىىىن المشىىىىا  وال عىىىىخ، احىىىىا اليىىىىوم  هىىىىا ل تسىىىى  رل أ  ىىىىر حىىىىن 
قىىولعاة، وح ىىم ال يىىور لاىىر  علىى   ىىع الوقىىائع الماتلىى  ال ىىا لم ل هىىا اسصسىىاع  ىىا  ىى ك 
الحياة، وحن   ك الوقائع ق ع ال  ليي والهدالى  والر ىات،   ي مىا  اصىو الوقىيل  ال ىا لم ل هىا 

سصسىىاع  ىىا الاىىدلم ع ىىدحا لرلىىد ال  ليىىي  ىىا الح اىىرة، أمىى ح اليىىوم و ىىو لم لىىك وقىىائع   يىىرة ا
حىىن ال  ىىاب والمالىى  والارلىىدة والداعىى  و ال لمنلىىوع والميىىدلو والقمىىار الصىى اعي  وال م يىىوتر 

 والما   وحا أ  ه دلك.
 ىىىد الوقىىىائع  البىىىّد للم لِّىىىي اع لسىىى ميد حىىىن جميىىى   ىىى ك الوقىىىائع و اع ل ل اىىى  جاحىىىدال ع

الادلمى ،  ىالاموت لع ىىا المىوة والمشىع  ىىا الحيىاة، ولم لىك المسىىلموع العلمىا  و اللي ىىا  
والم امين والحىواع للحصىوع على   ى ك الوقىائع،  لىم ل ى. الّ الىربط بي هىا،  ى دا  ىاع المسىلم 

تلىو لرلد ال واب حن اقاح  ح  ر الوع  والر ات   اق ياع ه اع لس  دع ححي  الرقىاع حىن را
وتلمنلىىىوع عوضىىىال عىىىن دلىىىك بح ىىىم تيىىىور وقىىىائع الحيىىىاة، وقىىىد قىىىاع تعىىىال : )َوأعىىىّدوا لهىىىم حىىىا 

،  البىد اع لسى ميد اسصسىاع المسىلم حىن اقى اب الاىوة  ىا صشىر المضىائع 66اق يع  م حن قوة 
 والايم اسقالحي .

و ىىىهر رحضىىىاع  يىىىر ح اقىىى   لال  مىىىام بهىىى ا األحىىىر،  الىىى لن  ىىىاصوا لسىىىا موع حعىىىال لقاحىىى  
المالىى  الحسىىي ا  ىىا الحسىىي ي  أو المسىىاد بماىىدور م  اليىىوم اع لوقىىعوا حىىن تائىىرة عملهىىم 
ليسىىا موا حعىىال  ىىا  ىىرا  ححيىى  للراتلىىو حيىىا امىى حو  ىىا ح  ىىاوع َحىىْن لرلىىد  ىىا ال  يىىر حىىن 
بلىىداع العىىالم، بالضىىا   إلىى  اقاحىى  حالسىىهم  ىىا الحسىىي ي  لصهىىم قىىيحااوع  وائىىد ا ىىره حىىن 

 ح يا هم.. ح  وجوت  ارل   ير.اقاح    ا المال   ا 
                                                           

 .83األصماع:  66
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 اللييىىخ الىى   لرتاىىا الم  ىىر  ىىا الحسىىي ي  ولسىى لدم ح  ىىراة الصىىوة ل لسىى يي  اع 
لومع موته الّ إلى  جماعى  ححىدوتة ل ت عىده ارلف، احىا إدا ت يّىرة الوقىيل  إلى  حىا  ىو 

رتصىا أ ضع حن ح  راة الصىوة  اصىه حي ى اك قيومىع مىوته إلى  الماللىين حىن ال شىر،  ى دا أ
ال اىىىدم وال ت ىىىار لبىىىد ل ىىىا حىىىن تيىىىولر وقىىىائع ال  ليىىىي، و ىىى ا أحىىىد أقىىىرار تاىىىدم ال ىىىرب الىىى   

حسىى لدحال القمىىار الصىى اعي   ىىا  67اقىى ياع اع لهىىيمن علىى  العىىالم حىىن  ىىالع وقىىائع ال  ليىىي
 الصاع ا  ار م بالصورة والصوة إل  جمي  اصحا  العالم.

الحضىارة والعلىم، وأوع  لمى  صنلىو على   وقد ت اق  المسلموعء  ي  اع تل هم  و تلىن
ص ّيهم)مل  الله عليه وهله وقلم   ا  لم : )اقرأ  واع أولى  ال لمىاة ال ىا صنلىو بعىد )اقىرأ  
 ا: )الرب، العلم، اسصساع، الالم  )اقرأ ورباك األ رم ىىى الى   علّىَم بىالالم ىىى علّىَم الصسىاَع حىا 

 .68لم لعَلم 
ارلى   ىا اقى  ارة  مىم المسىلمين لأل ى  ب البيىخ العلىم  هع   اك عاحىع أقىوه حىن  ى ك 

 والق ماتة حن الوقائع الحضارل   ا تادلم الحياة.
 .69ادال لبّد حن العمع عل  تو ير وقائع ال  ليي ل  وع  ا ح  اوع ألد  الم ّل ين

ولبىىّد حىىن تىىو ير  ىىع الوقىىائع ال ىىا لسىى يي  المسىىلموع حىىن  اللهىىا حعر ىى  حاىىائ. تلىى هم 
 م حىىن   ىىاب وجرلىىدة وحالىى  واداعىى  اقىىالحي  وتلمنلىىوع اقىىالحا، و  ىى ا  ىىع الوقىىائع وتصيىىا

 المم    وال ا لم ن اق  مار ا  ا حااع اللير.
 

 اتباع شورى الفقهاء المراجع
حىىىىن حشىىىىا ع المسىىىىلمين  ىىىىا الحىىىىاع الحاضىىىىر اصمىىىىرات المراجىىىى   ىىىىا العمىىىىع ى علىىىى  ر ىىىىم 

                                                           
حن ال الم ال ا تعر  عل  الشا اة ال لمنلوصي   ا العالم  ا أحرل يى  و  %95تشير بع  الحصا اة إل  اع  67
 %83حن ال راحد ال ا ت  ها ال لمنلوصاة  ا العالم  ا أحرل ي  الضال، واع ال اجر اليهوت  حىروتو  لم لىك  %53اع 

 حن حالح. لوم األحد  ا ال لداع الم  ورة. %57ي  الصاترة  ا اق راليا وبرلياصيا وأحرل ا ولملك حن الصح  اليوح
 .5ى  3العل.:  68
ر يمال حن الل ن ى بىالاوة الشىرائي  ى لن ى  الى من لليوابى   53اع رقوم امدار جرلدة أو حال   ا اقرائيع حا لعاتع  69

رقىوم حىا تعىاتع حائى  ألى  ر يى  حىن الل ىن، احىا الداعى  وال لمنلىوع  ىا الملصا  باليلخ، بي مىا  ىا بلىد اقىالحا اع ال
  الخ بالت اسقالم حح  رة ع د السلي  وحم وع  عن ار رلن، وجنا  حن اق لدحها العدام.
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لىى  ى واصمىىا  ىىا حشىى ل  الىىدصيا الحاضىىرة، ا المىىهم ومىىدقهم وتمىىاصيهم  ىىا قىى يع الحىى. والهدا
 ما الساب.  اصو الدصيا اصمراتل  حيا اع ىات ال ىاح على  العمىع المىرت  وال م يىر وال ليىيط 
وال  مي  الصمرات   لم ل ن ب ح بالصمراتل   ا الااصخ المرجعا، احىا اليىوم وقىد صظمىو  ىع 

ير ما حن األتلاع والم ا خ ال ىا المااة جهوت ا واح اصاتها، لهوتل   اصو أو صصراصي  أو  
 لها أمع قماو  أو ل أمع قماو  لها.

والعمع ال   لاوم به اسصساع عل  اصمرات حهما  اع صاجحال وجيدال الّ اصه ل ل م   ب لك 
 الاوتة إدا لم ل ن ح  احالل ح  العماع ال ره.

اة العمىع ومىّ ها حن   ا  اصو حسنولي  المراجى  )حمظهىم اللىه تعىال    ىا توحيىد طاقى
 يما  و  ير ومالل لالح ، ح ى  ت  ى  الحى  عىّد ا ال صىاعد  بعىد قىاوط تام عاىوتال حىن 

 النحن.
وع ىىدحا ص ظىىر إلىى  الحىىم ال ىىا مىىعدة  ىىا قىىّلم الحيىىاة لىىم صىىَر دلىىك إلّ صابعىىال حىىن عاحىىع 

معىىىىوا ال  ظىىىىيم للياقىىىىاة،  اليهوتلىىىى  وال صىىىىراصي  و ير مىىىىا تاىىىىّدحوا ألصّهىىىىم وّحىىىىدوا مىىىىمو هم وج
 طاقاتهم وتعاوصوا  يما بي هم.

 الحا ام اليهوت  ال   لعىي   ىا حاا ىع ا رلايىا لمىّد لىد ال عىاوع إلى  الحا ىام ال ىاصا 
الىى   لعىىي   ىىا اقامىىا أحرل ىىا الالتي يىى ، واصهىىم حح رحىىوع ل ل هىىاصوع، وصمىى  الشىىا  صاىىدك 

 ل ي  لدلهم.ع د المسيحيين  اع أوع أحر قام ال رب ب  ظيمه  و ت ظيم الاياتة الد
اع المرجعي  الشيعي  تل ل  عن النعاح  الروحي   ا الماتي اع وبال الا  ها تل ل   ا 

 طرلا  ال درّ  وا  يار اعضا  الماال  و ير ا.
ل ىىىىىىن حسىىىىىى ل  ال  ظىىىىىىيم  ىىىىىى حر اقىىىىىىالحا حسىىىىىىّلم بىىىىىىه،  اىىىىىىد ورت  ىىىىىىا ومىىىىىىي  الحىىىىىىام أحيىىىىىىر 

 .70المنح ين)عليه السالم : )الله الله  ا صظم أحر م 
، وأحىىر م  ىىو 71ا عىىن الشىىوره  اىىد ورتة عىىدة صصىىوص ح هىىا: )َوأحىىر م   ىىوره بيىى ه م احىى

   صهم و و  ع حا ل عل. ب حور المسلمين.
 .72و ا هل  ا ره: )َول   ن ح   م أ َح ... 

                                                           
 .56ل 258ص 22بحار األصوار:    70
 .36الشوره:  71
 .132هع عمراع:  72
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 .73و لم  )اح   تع ا جماع  لها  دف حعين، أ  جماع  ح ظم  ت ظيمال تقياال 
صاىىد حىىن الضىىرور  جىىدال اقاحىى  حاىىال  للشىىوره وبىىالام  بىىين أتلىى  الشىىوره وأتلىى  األّحىى  

اب ىدا ل حىن المراجى  واص هىا ل بعاحى  ال ىىاح، أو اع ل سى  دع حاىال  ال ىاح بمالى  واحىد لضىىم 
حم لىىين ح  ل ىىين عىىن ال ىىاح،  ىىاع المالىى  الواحىىد مىىحيح، والماىىال  ل ىىع حىىن أرات الضىىال 

 محيح .
  تل يىىال  اىىط بىىع وتصيولىىال، اع الصمراتلىى   ىىا المرجعيىى   ىىا قىى خ ت لىىخ ال ىىرب علي ىىا لىىي

  م ح العلما  والمراج  ل عرضوع لالع ااع وال ع لخ والا ع وحصاترة األحىواع و... ول حىن 
ح ا  ول حن حاير الّ الله ق حاصه وتعال . وروقيا الشيوعي  وال هلول   ا الراع، والامهورلى  

حضىاع  يىر ح اقى   لل م يىر  ا العرال، والتاتور ي   ا تر يا  يىر  ىا د على  دلىك. و ىهر ر 
 به ا األحر والدعوة إليه باع  ارك الس يع إل  ال ادم و الص صار عل  المش الة.

 

 الفصل الرابع ـ المهام االجتماعية
 

 ـ الزيارات1
حىىن الضىىرور  علىى   ىىع مىىائم  ىىا  ىىى ا الشىىهر ال ىىرلم اع لضىى  ل مسىىه برصاحاىىال لنلىىىاراة 

ى ول ماىىىد دو  األرحىىىام،  هىىى ك  74لمىىىا  أو مىىىلحا الع  ىىىاة المادقىىى  ى حعصىىىوحين  ىىىاصوا أو ع
 النلاراة  حن أ ضع األعماع. و  اك ح س ث حن الوقو ألتا  العماع ال ره.

 ّ ا  ا العرال وق ع اع لش ّد عليه الح م الىدل  اتور  ى صاىوم  ىا  ىهر رحضىاع الم ىارك 
   ربال  المادق  للايام بالنلاراة بعد ال يار ح ا رة، و ا أ لخ الليالا  ّ ا صلر  حن حدل 

بنلىىارة إلىى  ال اىى  ال ىىرف أو ال اظمين)عليهمىىا السىىالم  أو قىىاحرا ، و اصىىو ت للىىع  لىىارة 

                                                           
 .23أحر حا. راج  حمرتاة الماظ الارهع صلاوع الرا خ الممهاصا: الح   ع جماع  لامعهم  73
 اع  ا بع  بالت اسقالم ى     اصس اع وال حرلن وحصر وقورلا وحا أ  ه جمهرة   يرة حن ق وع العلما  والشهدا   74

والصلحا  ح   اع أحد علما   راقاع أحص  حشا د أولت الئم )عليهم السالم   ا الراع وحا وال ا ى  مدل   با و 
الااع ى حيا لوجد  يها ق رث للسيدة  اطم   ي و)عليها السالم  ا و الحام الرضا)عليه السالم  ى بما لاارب  ا ادرب

 العشرلن ألمال.
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الع  ىىاة المادقىى   لىىارة لىى ع  المىىنح ين حىىن األرحىىام واألمىىدقا ،  نلىىارة األرحىىام ح دوبىى   ىىا 
 د المادق   يها   ا الشهر الم ارك لصها تنلد المح   وتيمئ الض ائن،  ما اع  لارة المشا

 عظ  وع رة.
  دا  اع أمحاب   ك المشا د حن الشهدا   اصه بعملىه  ى ا لعظّىم الشىهاتة  ايمى   ىا 

 الحياة ل تساولها ألّ  قيم  إدا  اصو الشهاتة حن أجع الله و ا ق يع تلن الله.
وإدا  ىىاع أمىىحاب  ىى ك المشىىا د  ىىم علمىىا   اصىىه بعملىىه  ىى ا قىىيعظّم العلىىم وأ لىىه واصىىه 

  وع ح ار قناع وجواب، قناع عن قيم  العلم وأ مي ه  ا الحياة.قي
قىىناع عىىن تىىارل   ىى ا العىىاِلم و يىى  بلىىي  ىى ك المرت ىى  السىىاحي  حىىن الادقىىي ؟ قىىناع عىىن 
تىىارل   ىى ا العىىالم الاليىىع الىى   صىىنور ق ىىرك؟ و ىىع لىىه  حنلمىىاة؟  يحىىاوع اع لحصىىع علىى     ىىه 

 لي عرف حن  اللها عل  هرائه وأ  ارك.
اة  ىىىىىا ححيىىىىىاة ل ىىىىىنوت  يهىىىىىا الصىىىىىائم العلىىىىىم والاىىىىىيم، وت وحىىىىىد ع ر ىىىىىا العالقىىىىىاة النلىىىىىار 

 الج ماعي    مهد اليرل. لقاح  الما م  اسقالحا الاائم عل  العدع والصدل والو ا .
ولوم تساط  يه الحواجن الا را ي  ولرج  المسلموع إل  اح هم الواحىدة بىادع اللىه تعىال  

النلاراة أر .، حي ها قيسا ر المسلموع بين ال الت القالحي ، ل وع الس يع إل  توّق  تائرة 
ولن تا صر النلاراة عل  المدع الارل  ، ولي  حن المس  عد اع ت يور وقائع ال اع ل ل صر 
المسىىا   بشىى ع أ  ىىر حىىن السىىاب.  يسىىهع ت ظىىيم قىىمراة ألحىىا ن بعيىىدة ى حىى الل قيىىام قىىمراة 

العىىىىرال و الحاىىىىا  أو الع ىىىى ،   لمىىىىا اق ربىىىىو  ليليىىىى   ىىىىا ليىىىىالا  ىىىىهر رحضىىىىاع بىىىىين الىىىىراع و
المسىىا اة اق ىىرب اب ىىا  الحىى  بعضىىهم حىىن الىى ع  ار ىىر وامىى حوا أقىىدر علىى  حىىّع حشىىا لهم 

 وأقدر عل  ت   عال  الما م  إل  الحام.
 

 ـ اغناء الفقراء 2
 لاوع الم ع: اعط الصيات تل ارال تعيه   ا  لوحه، واعيه      تعيه   ا  العمر.

.   ا الم ع ح  واق  ارلف حن العاطلين عن العمع،  مرّة صاّدم لهنل  العاطلين ول ياب
 وج   طعام ت ميهم لم رة حن الوقو أو صاّدم لهم ح ل ال حن الماع ل ميهم ليوم واحد أو ألام.
وحىىرة أ ىىره صاىىدم لهىىم حىىا لسىى ييعوع بىىه ا ىى اع أصمسىىهم طيلىى  العمىىر، ودلىىك بىى ع تعيىىيهم 
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 ييعوع بواقي ه ت قىي  ححىع مى ير، أو اع صيلىخ حى هم المشىار    ىا رأح الماع ال   لس
 تورة ت  يلي  تمّ  هم حن العمع  ا حه    رلم .

 أو اع صش ر  لهم حا     ياط  أو حا    تيرلن لياوحوا بالعمع ب صمسهم.
اع صسىى     يىىرة جىىدال حىىن الشىى اب  ىىا الىى الت اسقىىالحي  لعىىاصوع حىىن ال يالىى  أو حىىن ال يالىى  

 تعىى .   ىىىاع لبىىىّد حىىن ال م يىىىر بهىىىنل  ألصهىىم أولل طاقىىى  ت هىىىدر بىىال ح ىىىرر و اصيىىىال اع ال يالىىى  الما
حمسدة وقد تس خ  ا اصحراف الما م  و ال ال لم ن اع صادم  ى ك الياقىاة لىو اقى  مرة، 

 ال  ير حن الموائد المرجوة لل الت اسقالحي .
لىىد القىى وع باقىىم اقىى وع العمىىع ولحىىع حعضىىل  ال يالىى   ىىا العىىالم اسقىىالحا صا ىىرل تحد

و ىىىو  ىىى يه ألقىىى وع الشىىىهدا  أو اقىىى وع ال ظا ىىى  أو اقىىى وع الصىىىح ، ال الىىى  حىىىن تحدلىىىد  ىىى ا 
الق وع  و لمو الصظار إل  المشا ع ال ا تواجه الما م  حن  الع ظا رة ال يال  وطىرل 

وم ب عمىاع الس ع ال ميل  بحع   ك المعضل ،  البد اع تشى ع لاىاع لهى ك ال الى ، لاىاع تاى
ال وعي  لحا العاطلين عن العمىع، وحىّا اربىاب العمىع على  تىو ير حسى لنحاة العمىع لهىنل  

 العاطلين.
ولاىىىاع ا ىىىره تاىىىوم ب ىىىو ير السىىىيول  الميلوبىىى  و الرأقىىىماع الميلىىىوب و الضىىىرور  ل مىىىولر 

 األصشي  الق صاتل  لهنل  العاطلين.
وح ىاجر لاىد  يهىا العاطىع عىن العمىع ولداع ا ره تاوم ب و ير أحا ن العمع حىن حصىاص  

ح الىىىه الىىى   ليمىىىح إليىىىه، وبهىىى ك اليرلاىىى  لم ىىىن لهىىى ك اللاىىىاع اع ت اىىى  حاللىىىين العوائىىىع حىىىن 
 حشا ع اق صاتل  واج ماعي  حاتة.

  ا  و العال  المنقو للمش ل ، احا العال  الا ر  لمش ل  المار  يم ن تلليصىها 
  ا أحرلن:

 ة.األوع: العدال   ا تو ل  ال رو 
ال ىىىىىىاصا: تحيىىىىىىيم الاىىىىىىواصين ال اب ىىىىىى  للحرلىىىىىىاة، وا الىىىىىى  المعوقىىىىىىاة عىىىىىىن طرلىىىىىى. ال شىىىىىىاط 

 الق صات .
واصا ات  ر ق ع  مسين عاحال  ا العرال  حا لم ت ن قواصين ال  و والر ىاب ح  شىرة 

   ا الص شار المضي  ى  ي   اع  ع إصساع لاد  رم  للعمع توع حعّول وحاص .
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رل   لىىد عها وتوع أ  قىىاصوع وضىىعا لم عىىه عىىن اقىى  مار ا  ىىاألر  لمىىن أحيا ىىا توع ضىى
  ا النراع  أو ال  ا  والعمار.

  اد  اصو قواصين الله جارل  عل  قدم وقال.
 قاصوع: )األر  لله ولمن عمر ا .

 وقاصوع: )حن ق . إل  حا لم لس . إليه احد  هو له .
 وقاصوع: )احع ل م حا  ا األر  جميعا .

 ليوع عل  أحوالهم .وقاصوع: )ال اح حس
 وقاصوع: )اصما المنح وع ا وة .

 وقاصوع: )وتعاوصوا عل  ال ّر وال اوه .
 وقاصوع: ) ل م رتم وهتم حن ت راب ، وقاصوع.. وقاصوع..

وبس خ تي ي.   ك الاواصين لم ص ىن صاىد اصسىاصال بىال عمىع أو عائلى  بىال حسى ن، ول ىدر 
ال ل  مىىى ،  ح ىىى  المع و ىىىوع  ىىىاصوا لاىىىدوع اع صاىىىد  ىىىا طىىىوع الىىى الت وعرضىىىها  ايىىىرال واحىىىد

 .75 رم هم للعمع
احىىىا بعىىىد الحىىىرب العالميىىى  ال اصيىىى ،  اىىىد جىىىا  إلىىى  ح ىىىم الىىى الت اسقىىىالحي  عمىىىال  لل ىىىرب 

 والشرل أ  وا لي اوع الاواصين الملالم  للشرلع  و ال ابح  ألصشي  الما م  و طاقاته.
  إلىىى  قىىىواصين  ىىىيياصي ، وبسىىى خ  ىىى ك لاىىىد  يّىىىر  ىىىنل  الحّ ىىىام الاىىىواصين حىىىن قىىىواصين الهيىىى

الاىواصين أمى ح  ال ىى  اربىاع الشىعخ العراقىىا ى حى الل ى لعىاصا الماىر والماقىى  والحرحىاع، علمىال ب صىىه 
 حن أ    ال لداع وحن أ  ر ح اط. العالم  را  باألر  والما  واأللد  العاحل .

 

 ـ تزويج العّزاب 3
لم ارك تىنولد العىنّاب والعا بىاة،  العنوبى  ى حن العماع الموج   للرحم   ا   ا الشهر ا

بىىالمع   الل ىىو  الشىىاحع لمىىن ل  و  أو ل  وجىى  لىىه احىىا امىىالل أو بسىى خ طىىالل أو حىىوة أو 
  س  ى  ا حش ل  اج ماعي  لبّد حن ح ا ح ها ب لّ  وقيل  حم   .

                                                           
تيرل الحام المنل )تام ظله  إل  بع  حشا داته  ا   اب: )باالا حضىارة اسقىالم  مىا رألىو  و  ىاب )حيات ىا  75

 ق ع صص  قرع .
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قىىىىد ت ىىىىوع العنوبىىىى  بدالىىىى  لالصحىىىىراف الا سىىىىا و الج مىىىىاعا، وبدالىىىى  لرحلىىىى  الما مىىىى  
 العسيرة صحو الساوط األبد .

لسىىى ا بحاجىىى  إلىىى  د ىىىر األتلىىى  بىىى ع أ  ىىىر الاىىىرائم ال ىىىا تحىىىد  وأ  ىىىر السىىىا ا  الىىى لن 
لد لوع الساوع  م بس خ الصحراف الا سىا أو الى اص الا سىا،  ى ّ  عمىع ج ّىار لاىوم 

 به اسصساع ع دحا ل ادم عل  حع   ك المش ل  حن  الع ا اع  ظا رة النوا ؟
عال لي   اط السىعا لىربط الىنو  بالنوجى ، بىع تحّمىع ال ماىاة النوجيى  حىن والميلوب ط 

تىىو ير السىى ن و تهياىى   ىىرص العمىىع. و ىىا  ىىهر رحضىىاع ل حّاىى. ال اىىارب بىىين العوائىىع  يسىىهع 
حىىىّع المعضىىىالة الج ماعيىىى  وح هىىىا العنوبىىى ، بالضىىىا   إلىىى  اع الىىى ع  ل ح ىىىوع عىىىن  ىىىرص 

 يوّع للمسا م   ا حّع حش ل  العنوب  حن  الع ل ادلم اللدح  المم   . وال ع  ار ر ل
 حا لسدله حن الماع له ا ال ر .

ول ص س  اع الاسم األ لخ حن المش ل   ىا صمسىي  و اا يى ،  البىّد حىن  ياىاة ولاىاع 
ت ايميىى  تاىىوم ب وعيىى  العىىنّاب و العا بىىاة إلىى  اقىى اب  ىى ك المشىى ل  وطىىرل عالجهىىا، واق ىىاع 

 ف اللاطا .الما م  ب ااو  بع  العرا
 مىن أعىراف بعى  العوائىع باىا  المىرأة ال ىا حىاة ع هىا  وجهىا عنبىا ،  البىّد حىن توضىيح 

 حساوئ   ا العرف ح   لال  الما م  ع ه.
و  ىىىاك  ىىى اب   يىىىروع لعن ىىىوع عىىىن الىىىنوا  بسىىى خ ال ا يىىىد أو الدراقىىى ،   ىىىاع لبىىىد حىىىن 

والا دلىىى .. بشىىىرط اع ل ىىىوع اق ىىىاعهم بعىىىدم وجىىىوت ال  ىىىاق  بىىىين الىىىنوا  و الدراقىىى  أو الىىىنوا  
علىى  أ  ىى  القىى عدات ل حّمىىع حسىىنولي  الىىنوا  أو تحّمىىع أقىىارب الىىنو  حىىن األب واأل  بعىى  

 صمااته ح   ل  ها حن اصش اله بالدراق  والا دل .
وحىىن الضىىرو  اع تشىى ع لاىىاع تاىىوم بمهمىى  ال ىىنولد الامىىاعا لشىى اب أو لاىىوم األقربىىا  

نّاب الم واجىىىىىدلن  يمىىىىىا بيىىىىى هم  مىىىىىا  ىىىىى ا العمىىىىىع أجىىىىىر واألرحىىىىىام ب شىىىىى يع لا ىىىىى  ل ىىىىىنولد العىىىىى
 .76و واب

وحىىن األعمىىاع الم ىىاب عليهىىا  ىىا  ىىهر رحضىىاع امىىالل داة ال ىىين،  امىىالل داة ال ىىين 
                                                           

ل ا تحّا عل  النوا  وت ّين اجرك و وابه ع د الله د ر ا العالماع العظيماع الحر العاحلا  ا   اك الروالاة ال  يرة ا 76
الوقىىائع و الشىىي  حسىىين ال ىىور   ىىا المسىى درك، والمىى  اليهىىا الحىىام المنلىى )تام ظلىىه   ىىا   ىىاب: )الماىىه: ال  ىىال  

 و  اب )الماه: ارتاب والس ن .
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 و أ ضع حن عاح  الصالة و الصيام،    ير حن المشا ع العائلي  لم ن اع تحّع  ا لحظى  
 هر الم ارك.رباصي  ل ارب  يها النو  والنوج  إل  الله  ا   ا الش

  ىىاع لبىىد حىىن السىىعا الىىدةوب صحىىو تارلىىخ األ وا   يمىىا بيىى هم وحىىّع حشىى التهم ح ىى  
المس عصي  ح ها،   ع حش ل  لهىا حىّع، وحعظىم المشىا ع بىين األ وا   ىا ص ياى  توقّى   ىع 

 واحد ح هما حن ار ر ا  ر حن حاوقه.
 ر.واع الحع ال سيط  و ال  ا ع ال   لاّدحه  ع حن النوجين لر 

 

 ـ عالج المرضى 4
ال  مىىام بالمرضىى  ورعىىال هم  ىىو جىىن  حىىن أعمىىاع  ىى ا الشىىهر الم ىىارك و ىىو عمىىعث ل  اىىن 
باىىىدر المسىىى ياع،  ه ىىىاك َحىىىن لسىىى يي  اع لاىىىّدم اللىىىدحاة لمىىىرل  أو حرلضىىىين، و  ىىىاك حىىىن 
لم لىىك الح اصىىاة ال ىىا تسىىمح لىىه بىى ع لاىىّدم اللىىدحاة لعىىدت   يىىر حىىن المرضىى  ودلىىك حىىن 

لمس شىىىمياة و المس ومىىىماة، وحلىىىا ع األتولىىى  المااصيىىى  واصشىىىا  المل  ىىىراة  ىىىالع ب ىىىا  ا
 ال حليلي .

و  ىىىىىاك حىىىىىن لىىىىى م ن اع لىىىىىنت  اللىىىىىدحاة العالحيىىىىى  الميلوبىىىىى  ال ىىىىىا تىىىىىوّ ر الوقالىىىىى  حىىىىىن 
األحىىرا ، وقىىد ل ىىوع العىىالم بصىىورة أحاتلىىا ت  ىىا حىىن  ىىالع وقىىائع العىىالم أو حاىىالة 

 ع بين ال اح أو صدواة تعاد.ت   خ  ا الصح  أو   خ وقائي  تو ّ 
أو ع ر ال وق راة ال ا تدعو ال اح إل  الوقال  حن بع  األحرا  ال ىا لصىعخ عالجهىا  

  مر  )اللد   ال ا ئ عن الصحرا اة الا سي .
وحىىن األعمىىاع المم  ىى   ىىا  ىى ا الشىىهر ال ىىرلم جمىى  األتولىى  المائضىى  حىىن ال يىىوة و ىى ح 

 ن  م تو لعها عل  المح اجين بالمااع.حر ن  اص لق ا اع   ك األتول  وح
و  ّىىىا  ىىىا ى  ىىىربال   المادقىىى  ى قىىىد اقىىى لدح ا  ىىى ا األقىىىلوب،   ىىىاع لىىىه ه ىىىر جيىىىد علىىى  
حسىى وه ال ىىاح الىى لن لح ىىاجوع لهىى ك األتولىى ، و ىىاع  ىىعارصا  ىىا دلىىك: )حىىا ل لىىدرك  لّىىه ل 

 ل رك  ّله .
ع حىا لع ىا بهىا قىوا ث  ىاع وحن براحد الوقال  حن األحرا   ىو الحمىاظ على  ال ياى  حىن  ى

  ا الهوا  أو األر  أو المياك.
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اع المش ل  ال ىا تهىدت ال  يىر حىن ال شىرل  اليىوم  ىا حشى ل  ال لىّو  ال ىا تسى خ تلىّو  
حىىا لن ىىع وحىىا ل شىىرب وحىىا ل  ىى م ، وأ لىىخ أقىى اب ال لىىّو  صاتاىى  حىىن رحىىا ال مالىىاة  ىىا  يىىر 

 ع  ار ىىىر لرحىىىا بهىىىا  ىىىا الشىىىارع أحا  هىىىا الملصصىىى ،  ىىىال ع  لرحىىىا بهىىىا  ىىىا ال حىىىر والىىى
   س خ تلّو  الما  والهوا ، و  اع أحراع ححّرحاع، ألصهما ل س  اع  ا أده ال اح.

  ىاع لبىّد حىىن ال م يىر األقاقىا لهىى ك المشى ل .. ووضى   يىى  لحىع حشى ل  ال لىىّو ، 
 ودلك باألحور ال الي :

حىىىن اللمىىىاع، و اع علىىىيهم اع  أولل: ال وعيىىى  وتىىى  ير ال ىىىاح ب  ميىىى  ال ظا ىىى ، واع ال ظا ىىى 
 لرحوا بال مالاة  ا الحا ن الملصص .

  اصيال: جم    ك ال مالاة ووضعها  ا حرا ن  ام .
 ال ىىىا: القىىى ماتة حىىىن  ىىى ك ال مالىىىاة بمىىى ح حعاحىىىع تاىىىوم بعمليىىى  ت رلىىىر لهىىى ك المضىىىالة 

 لالق ماتة ح ها  ا األقمدة،  ما لحد   ا ال  ير حن توع العالم.
 ىىا عىىدم تلىىّو  ال ياىى   ىىو تعىىوة ال ىىاح إلىى  الق صىىات  ىىا الم  ىىع والملىى    وأ ىىم حسىى ل 

وح ح حا لمي  عن حصرو هم إل  المارا  والى  الاهىاة المح اجى  وبى لك صسى يي  اع صالىع 
 حن ال مالاة إل  أقع حا لم ن وبال الا  م  صس   األحرا   ا بالتصا اسقالحي .

 

 ـ رعاية المهاجرين والمهجرين 5
د ال ىىىىارل  عالقىىىى  أ ولىىىى   ىىىىال ا  ىىىىهدتها المدل ىىىى  الم ىىىىورة ع ىىىىدحا حىىىىّع رقىىىىوع لىىىىم لشىىىىه

 الله)مل  الله عليه وهله وقلم  والمهاجرلن لالقاح   يها.
 هىىنل  المهىىاجروع  ىىاصوا ح ْعىىَدحين حىىن  ىىع  ىىا ،  اىىد تر ىىوا بيىىوتهم وأحىىوالهم  ىىا ح ىى ، 

 بدل هم. ح   اصهم تر وا صسا  م وأولت م وجا وا إل  المدل   حهاجرلن
وأوع عمىىع قىىام بىىه رقىىوع الله)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم   ىىا المدل ىى   ىىو المنا ىىاة بىىين 

 المهاجرلن و الصصار، و اع ورا    ا العمع عدة أ داف  ا:
أولل:  دف صمسا حيا اع المهاجرلن ال لن تر وا عوائلهم  ىاصوا أحىو  حىا ل وصىوع إلى  

وال  مىىىام، و ىىى ا حىىىا تحااىىىه ال ىىىّوة بيىىى هم وبىىىين  الرعالىىى  ال مسىىىي ، والىىى  المح ىىى  و العيىىى 
 الصصار ال لن ل ل حسسوع به ك المش ل  ألصهم  ا وط هم.



 

 39 

 اصيىىىال:  ىىىدف اق صىىىات   اىىىد قّسىىىم األصصىىىار أحىىىوالهم بيىىى هم وبىىىين المهىىىاجرلن، ح ىىى  اع 
بعضهم  اع لىه  وج ىاع  ليّىر أ ىاك المهىاجر بى ع لل ىار احىده  وجاتىه لييلاهىا  ىم ل نوجهىا 

 هاجر،  ما حد  لسعد بن الربي .الم
 ال ىىا:  ىىدف ت ايمىىا،  المهىىاجر  ىىو أعىىرف بالقىىالم حىىن الصصىىار ،  ع ىىر  ىى ك ال ىىّوة 
ت  اىىع ال اربىى  والل ىىرة والعلىىم و ال ربيىى  حىىن المهىىاجر إلىى  الصصىىار ، وبىى لك لسىىهع ت ايىى  

 الصصار ولسهع تربي هم، ال ربي  اسقالحي  الميلوب .
ارتة واللاىو   ىا العىىالم حوجىوتة حىاتام   ىاك ظلىم وظىالم واقىى   ار وظىا رة الهاىرة والميى

وح   ر. واليوم تعاصا جماعاة   يرة  ا عالم ا اسقالحا حن حشا ع الهارة واللاىو ، وقىد 
قىىرأة  ىىا احىىده الصىىح  اع   ىىاك حائىى  حليىىوع لجىىئ  ىىا العىىالم لم ىىع المسىىلموع  مىىاصين 

 ا  ع بلد  اقالحا، و ىنل  بحاجى  إلى    وأم حو قضي هم قائم  %63حليوع ح هم أ  )
 العمع وال  الم وه وال  الماع وال ...

  من  و المسنوع؟
ط عىىال  ىىع المسىىلمين الاىىاترلن  ىىم حسىىنولوع عىىن  ىىنل  المهىىاجرلن،   مىىا تحّمىىع أ ىىع 
المدل   حسنولي  المهاجرلن لاىخ اع ل حمىع امىحاب الحىواع وال يىوة إلىيهم ولاىخ اع ل 

علىى  الااصىىخ المىىالا  اىىط، بىىع لاىىخ اقىىدا  الح ىىرام والرعالىى  وال  مىىام تا صىىر المسىىنولي  
للمهىاجرلن ألصهىىم  ىىاصوا أعىىنا   ىىا بالت ىىم، وقىىد قىىاع رقىىوع الله)مىىل  اللىىه عليىىه وهلىىه وقىىلم : 

 .77)ارحموا عنلن دع و  يال ا  ار وعالمال ضاع  ا  حاع الاّهاع 
حمىىىىن  ىىىىم  ىىىىا السىىىىاوع و والىىىى  جاصىىىىخ  ىىىىنل  المهىىىىاجرلن و المهاىىىىرلن   ىىىىاك ارلف 

المع االة وتعاصا عوائلهم حن الحرحاع والضياع و نل  الضال بحاجى  إلى  الرعالى  والمح ى  و 
 العي .

و  ىىاك العشىىراة بىىع الماىىاة حىىن المسىىاجد و الحسىىي ياة و المىىدارح والم   ىىاة ال ىىا 
   دحو أو اصهدحو و ا بحاج  إل  اللّيرلن ل  ائها.

  المادقىىى  وحىىىد ا  ىىىدم أ  ىىىر حىىىن  مسىىىمائ  حسىىىاد  صىىىدام وحىىىدك  ىىىا حدل ىىى   ىىىربال
وحسىىي ي  وح   ىى  عاحىى  وحدرقىى ،  ىى دا  ىىاع  ىى ا حىىاع بلىىد واحىىد تحىىو ح ىىم طىىال  واحىىد، 
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   ي  ل وع حاع  ع ال الت الم  الة بعشراة اليوا يو؟
  ىىاع لبىىد حىىن ح ىىاتراة قىىرلع  لاىىوم بهىىا ال رلىىا  وأمىىحاب الالىىوب الرحيمىى  لل لميىى  

 ن، والر   حن حعاصاة العوائع والطماع.حن حشا ع الم  وبي
و هر رحضاع  و  هر الرحم  وال مراع،  البد اع لمأل المسلموع قلوبهم بالشىما  على  
ار رلن ح   لرحمهم الله ول مر لهم دصوبهم، وقد قاع رقوع الله)ص : )الراحمىوع لىرحمهم 

 .79و)ارحم حن  ا األر  لرحمك حن  ا السما   78الله 
 

 سالفصل الخام
 تبيان محاسن القانون اإلسالمي

 
لم ىىىىا  الىىىىدلن اسقىىىىالحا بشىىىىموله لاميىىىى  الاىىىىواصين ال ىىىىا لح اجهىىىىا ال شىىىىر ستارة أحىىىىور م 

 الحياتي ، وقد ق . د ر بعضها.
 اىىواصين الصىى اع  تىىد ع تحىىو ع ىىواع المىىاع وال سىىخ وال اىىارة،  مىىا اع قىىواصين النراعىى  

لاىي  حى  ورة  ىا بىاب الاهىات، وأحىور الدولى  ح  ورة  ا باب المنارع  و المساقاة، وأ حىور ا
 ا  اه الدول  القالحي ، والاضا  له باب  اص  ا الماه، والعالقىاة اللارجيى  تىد ع  ىا 

 صيال الاهات و يرك.
احىىا الشىىنوع الحيولىى  ال ىىره  ىىالنوا  وأحىىور العائلىى   هىىا ت حىىا  ىىا عىىدة ابىىواب  اهيىى   

  ال  ال واليالل وحا إل  دلك.
صا بين  ى ك الاىواصين وقىواصين ال ىرب لالحظ ىا اع الاىواصين اسقىالحي  ت  هىا إلى  وإدا حا قار 

 العدال  و إل  المساواة وال  تو ير الحرل  للمسلم و ير المسلم.
 الااصوع اسقالحا له  ال ، وح ى  لىو تشىعخ الاىاصوع وتمىرّع إلى  حل لى   ىنوع الحيىاة 

 ىىىو بىىىالي   العدالىىى  والمسىىىاواة والحرلىىى ، حىىىن  راعىىى  ومىىى اع  وتاىىىارة،  هىىىو ل لماىىىد أ دا ىىىه و 
بلىىىالف الاىىىواصين الوضىىىعي  ال ىىىا توضىىى  بصىىىورة حانئىىى  وح مصىىىل  عىىىن الاىىىواصين ال ىىىره حمىىىا 
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 لماد ا امال ها وأ دا ها.
وحىىن صاحيىى  ا ىىره  ىى ّع الاىىاصوع اسقىىالحا لم ىىا  بامىىال ه ال شىىرل   هىىو ل مىى. حىى  الميىىرة 

يىى.  ىىا  ىىع عصىىر وحصىىر بلىىالف الاىىواصين الوضىىعي  الصسىىاصي ، األحىىر الىى   لاعلىىه قىىابالل لل ي 
 ال ا ل تم لك رميدال  حن الميرة اسصساصي .

الميىىىنة ال ال ىىى  للاىىىواصين اسقىىىالحي  اصهىىىا قىىىواصين حىىىن اللىىىه الىىى   ل لليىىى  ول لسىىىهو، بي مىىىا 
الاىىىواصين الوضىىىعي   ىىىا حىىىن مىىى   ال شىىىر الىىى   لليىىىئ ولسىىىهو ول مىىىع، لىىى ا  اصىىىو الاىىىواصين 

وحلالم  ألمولها  ا ال  ير حن الحيىاع أو اصهىا ل تىنت  الهىدف المرجىو  الوضعي  ح  اقض 
 ح ها أو تصع إل   دف ه ر حعا  .

  اع لبد لل ل   الم ام  حن اب ا  الح  حىن امىحاب الالىم وال يىاع اع ل ّرقىوا جهىد م 
  ا   ا الشهر ال رلم ل ياع ححاقن الااصوع اسقالحا وحساوئ الااصوع الوضعا.

للماارصى  اع ل ظىروا إلى  ال اربى  اسقىالحي  الولى   ىا عهىد الرقىوع األ رم)مىىل  ول مىا 
الله عليه وهله وقلم  والئم  اليا رلن)عليه السالم  و ي   اع وض  المسلمين ع دحا  ىاصوا 
ليّ اىىوع الاىىواصين القىىالحي ، والىى  حىىا لحىى. بالمسىىلمين اليىىوم جىىرا  ت ميىى  م للاىىواصين الوضىىعي  

 يرة اسصساصي .الملالم  للم
 يى  اقىى ياع الاىاصوع اسقىىالحا اع لس  مىىع الارلمى  حىىن الما مى  القىىالحا، و يىى  
ت نالد الارائم  ا حا معات ا اليوم بس خ الاواصين الوضعي  ال ا ليسىو باىاترة على  الحىّد حىن 
الارلم  وحسخ بع تنلد  ا الارائم حن  الع الساوع اليولل  المده ال ا ترحا اليها ب ير 

 لمارحين لي لرجوا  يها ح م  ين  ا عالم الارلم .ا
اع اظهىىىار  ىىى ا ال مىىىالن بىىىين الاىىىاصوع اسقىىىالحا والاىىىاصوع الوضىىىعا  ميىىىع لظهىىىار عظمىىى  
اسقالم ورجعي  الم اتئ الوضعي  ال ا لم تحّع حشا ع ال شرل  وحسخ بىع اضىا و حشىا ع 

 إل  حشا لها.
سىىىر المسىىىلموع ال  يىىىر ع ىىىدحا تر ىىىوا و  ىىىا ت ىىىر  قيمىىى  اسقىىىالم  م هىىىا  للحيىىىاة و يىىى   

 اسقالم ورا  ظهور م.
إدال العوتة إل  الاواصين اسقالحي   و عاحع حهم حن عواحىع ال اىدم  ىا الحى ، احىا العاحىع 

 ال اصا  هو الاو العام ال   ل ع  ر بم اب  األو ساين ال   ل  مسه اسصساع.
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ا مىىى  لم ىىىا  ب ىىىع الموامىىىماة  اصىىىه ع ىىىدحا جىىىا  اسقىىىالم أوجىىىد ح ا ىىىال  ىىىاعالل  ىىىا الم
الضرورل  سقاح  حضارة اصسىاصي ، و ى ك الموامىماة  ىاء الع  ىا  بالى ول والامىاع، ال ظا ى  
الروحي  و ال مسي  و الاسدل ، ال  ظيم  ىا حل لى  الشىنوع، والمضىيل   ىا حل لى  األبعىات، 

تاا ىىىاة الشىىوره  ىىا حل لىى  األصشىىىي  السياقىىي  و الج ماعيىى  و ال عىىىاوع  ىىا حل لىى  ال
الما ول ، وضماع األحن والق ارار، وال م ير بالصساصي  ولي  باماعى   امى ، التاىاك إلى  
الدصيا و ار رة حعىال  ىال ت لىخ الىدصيا على  ار ىرة ول ار ىرة على  الىدصيا وال وّجىه صحىو العىالم 

 وعدم ال اوق .
ال  أق ىىع ال ىىاح علىى  وص ياىى  لهىى ا الم ىىا  اللاىىابا الىى   اوجىىدك اسقىىالم  ىىا بدالىى  الرقىى

الد وع  ا تلن الله أ واجال،  وجدوا  يه حا  اصوا لحملوع به، ووجدوا الاماع بى روع مىورك، 
ووجىىدوا الحرلىى  بىى به  أ ىى الها، ووجىىدوا العدالىى   ىىا أ ضىىع مىىور ا، ووجىىدوا المسىىاواة علىى  

وا به ا ّد حا أحل  حا لم ن، ووجدوا الر اك واألحن واليم صي  . وع دحا ت لوا اسقالم تمّس 
لم ن، وبع   نل  ال لن عر وا اسقىالم ى واع لىم لىد لوا إليىه ى حىاربوا حلىو هم وأ ىع حلّى هم 
 إل  جاصخ المسلمين  ما ل  ين ل ا ال ارل  دلك لما لمسوا  يه حن الر اك و الحرل  و األحن.
م، احىىا بعىىد اع اصالىىخ المسىىلموع علىى  أعاىىابهم وقىىيير عمىىال  ال ىىرب علىى  بىىالت اسقىىال

وتر وا  رع الله وتمس وا بشرلع  الهىوه، أ ى ة بالت ىم بىال راج ، واصهىارة حضىارتهم ال ىا 
 ب و ا لاروع حن النحن.

وعلىىىى  الع ىىىى  أ ىىىى ة الحضىىىىارة ال ربيىىىى  ت اىىىىدم أ ىىىىواطال إلىىىى  الحىىىىام ألصهىىىىم أتر ىىىىوا قىىىىوة 
  المسىىىىلمين   ىىىىد وا ل  ىىىى وع ب قىىىى اب  ىىىى ك الاىىىىوة، وقىىىىد حىىىىّ ر أحيىىىىر المنح ين)عليىىىىه السىىىىالم

المسلمين ع دحا  اط هم ق ع قراب  أربع  عشر قرصال: )الله الله  ا الارهع ل لسى ا  م بالعمىع 
 .80به  ير م 

لاىىىد قىىى ا ا ال ىىىرب  ىىىا العمىىىع باىىىن  حىىىن الاىىىرهع  ىىى عيوا لشىىىعوبهم جىىىن ال حىىىن الحرلىىىاة 
المم وحىىىى   ىىىىا اسقىىىىالم و ىىىىرعوا قىىىىاصوع الضىىىىماع الج مىىىىاعا الىىىى   لعىىىىوت  ىىىىا جىىىى ورك إلىىىى  

 واح ض وا العلما  وأ ع العلم، واصد عوا صحو الص ا   ا ال م وال ي .القالم، 
وأ م حن دلك وّحدوا بلداصهم  ا تولى  واحىدة بعىد اع أ الىوا الحىواجن الا را يى  وال مسىي  
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والق صىىىىاتل ، و اصىىىىو ص ياىىىى  دلىىىىك أع المسىىىىلمين لضىىىىيروع ألع للاىىىى وا إلىىىى  الىىىىدوع ال ربيىىىى  
هىا  ىا بالت ىم، ولي عمىوا بىال روة ال ىا حرحىوا ح هىا  ىا بالت ىم، لي عموا بالحرل  ال ىا  ح رحىوا ح 

ولي عموا بالمساواة ال ا حرحوا ح ها  ا بالت م، ولي عموا بال راح  واألحن الل لن ح رحوا ح هما 
 ىىا بالت ىىم، ولي عمىىوا بالدراقىى   ىىا الااحعىىاة ال ىىا ح رحىىوا ح هىىا  ىىا بالت ىىم، ولي عمىىوا ى  ىىا 

 ا ح رحوا ح ها  ا بالت م.ه ر المياف ى بالحياة ال 
و ا  هر رحضاع لبّد واع ص   ر حىا لحى. ب ىا ع ىد الماالسى ء  يى    ّىا وبمىا  ىاع عليىه 

 ال رب  ا العصور المظلم ، و ي  أم ح ا و ي  ام حوا  م اليوم.
 اع المارل بي  ا وبي هم  ا  ال   احور لبّد اع صعمع حن أجلها:

 األحر األوع: الم دأ الصالح.
 ال اصا: اسصساع الصالح. األحر

 األحر ال الا: الاو الصالح.
  ع دصا ح دأ  و أرق  الم اتئ وقد ج ّرب  عالل وأ  و جدارته ومدارته.

والصسىىاع ع ىىدصا  ىىو اصسىىاع حم لىىئ باللمىىاع و ال ىىالل،  اجسىىه األوع و األ يىىر  ىىو 
 عمع اللير.

  حىن  ىوره وحرلى  وحسىاواة والاو الصالح حن حسىنولي  الحى  بى ع تىو ر الجىوا  الصىالح
 وأ  ّوة ل ا لم ن اعاتة الحضارة اسقالحي  حادتال.

 
 والله المو . والمس عاع

ق ىى حاع ربِّىىىك ربِّ العىىنتِة عّمىىىا لصىىىموَع وقىىالم  علىىى  المرَقىىىليَن والحمىىد  للىىىه ربِّ العىىىالمين 
 والصالة و السالم عل  ححّمد  وهله اليا رلن

 ححمد الشيرا  
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