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 كلمة الناشر

 

 
 

 ..0شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان
 ..4شهر رمضان: هو شهر دعيتم فيه إىل ضيافة اهلل

شههههر رمضهههان: ههههو شههههر اهلل.. وصهههول اكنسهههان هلل عزوقههه:    ههها   ا هههد   القدسهههي: 
 .3)الصول يل وأنا أقزي به(

هذا الشهر العظيم هو من ميزات الد ن اكسهممي ا نيه   واةمهة اكسهممية امرحومهة.. 
ة أمهة عله   إذ أن اةنفاس فيه تسبيح وذ ر  والنهول فيهه عبهادة وةاعهة  وههذا مها   تهنعم فيهه أ  ه

 اكةمق.
فهذا الشهر امبارك هو مناسبة عظي ة  عيش فيها اكنسان امسلم إسممه حقيقهة  وبله: 
معهههههل اللل هههههة ةن الشهههههياةا فيهههههه مةلولهههههة  واةع هههههال مقبولهههههة  واةقهههههر وال هههههوا  مضهههههاع  

 للعاملا..
اهلل(  ومهههن ههههذا امن لههها ةهههد أن لاحهههة امرقهههم الهههد   اةعلههه  اكمهههال الشههه ا ي )حفظهههه

أصههدر هههذا اللههراس قبهه: حههوايل  م هها عامههاء وذلههه   ابتههداف تواقههد    اللو هه  فلههان أول  
 تهها  ألفههه هنههاك  فهاةههم بههه ع ههول النههاس بعبههارة سهههلة   التههذ   ب صههول العقا ههد الد نيههة 
اكسممية وفروعها بشل: إمجايل وسهر م  ومهن ذ ذ هر ة بهة الرسهول اةعظهم   هد بهن عبهد 

                                                           
 .181سورة البقرة:  - 0
 .13ح 231ص 1: ج  وعيون أةبار الرضا 22  اجمللس 33أمايل الصدوق: ص - 4
 .3ح 1  112ص 4  والتهذ م: ج1553ح 51ص 2من ال حيضر  الفقيه: ج - 3
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 استقبال شهر رمضان امبارك.   اهلل 
 وتم ذله تعليا ل ي  من لاحته عل  بعض الفقرات الواردة   اخل بة الةراف..

و هههان هلهههذا اللهههراس وأم الهههه  ههها أصهههدر لاحهههة السهههيد اكمهههال   العهههراق واللو ههه  وإ هههران  
سههر  والههبمد التهه    اكيبههار الرا ههم   صههد اهلا ههات اك اد ههة الشرسههة الههأ اقتاحهه  العهها  ب 

اكسههممية باخلصههوص  و ههان اهلههدل منههها سههل  امسههل ا ه ال سههي ا الشههبا  ه عههن د ههنهم 
 وعقيدهتم اكسممية امبار ة.

وقههههد ق نهههها بععههههادة ةبههههم اللتهههها  ئلههههة قد ههههدة  كفههههال الفا ههههدة  راقهههها مههههن اهلل التوفيهههها 
 والسداد  وا  د هلل وحد .

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                                                     

 شوران  0101بيروت ـ لبنان،  ص ب: 
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 المقدمة 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ا  د هلل ر  العاما  والصمة والسمل عل    د وآله ال اهر ن ولعنة اهلل الدا  هة عله  
 أعدا هم إىل  ول الد ن.

 رك شهر صيال وصمة وةهارة ونزاهة وقداسة وتقوى.أما بعد .. فان شهر رمضان امبا
فعلهه  اكنسههان أن  نظهه  نفسههه حسههم امسههت اي  وذلههه بتصههعيح اعتقاداتههه وأع الههه  

 واهلل امستعان.
                       
 الكويت                                               

 هـ 0310شعبان  40                                               
 محمد الشيرازي                                            
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 االعتقادات
 

 والعقا د اكسممية هي:

 التوحيد

االعتقهاد بههاهلل الواحههد اةحههد الفههرد الصهه د  الههذي    لههد و   ولههد و   لههن لههه  فههواء  أواًل:
ر( )حههي( )مر ههد( )مههدرك( )قههد ( أحههد  ةلهها اللههون وبيههد  أ مههة الوقههود وهههو )عهها ( )قههاد

)أ يل( )مهههتللم( )صهههادق( و)لهههيس  ر هههم( و)ال قسهههم( و)لهههيس  ر هههي( ال   الهههدنيا وال   
اآلةرة و)ال  : له( وانه )ليس  مء للعوادث( و)ال شر ه له( و)ليسه  صهفاته  ا هدة عله  

 ذاته(.

 العدل

بالظلم  وان مها نهرا  مهن  لهم النهاس االعتقاد بان اهلل عادل ال  ظلم أحداء وال   مر  ثانياً:
بعضهههم الههبعض  لههيس  ل ههاء مههن اهلل تعههاىل وإنههها  لههم مههن اكنسههان ةةيههه اكنسههان وسهههول 

  نتقم اهلل من الظا  ويبزي امظلول إما   الدنيا وإما   اآلةرة.
 و ذا ما نرا  من اةمراض واةعراض الأ ليس لمنسان دة: فيهها والهأ ته ن مهن قبه: اهلل
سههبعانه  فهههي ليسهه   ل ههاء مههن اهلل  فتلههون لل ههأمن رفههم درقههات أو  فههارة سههي ات  ولةهه  
امههأمن عقابههاء أو أن ذلههه ةقهه: التهفيههه  مههن العقوبههة   اآلةههرة  و هههذله مهها نههرا  مههن فقهههر 
بعض الناس فهو إما بسبم  لم الناس للفق  حي  منعهو  حقهه وإمها مها ذ رنها    قولنها عهن 

 .اةمراض واةعراض
وأما ما نرا  مهن اللهوارث اللونيهة  هالزال ل والفيضهانات  ها تهأدي باالنسهان وتأذ هه  فانهه 

  ن با عليه ما ذ رنا  آنفاء   قولنا عن اةعراض واةمراض.
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 النبوة

االعتقههاد بههان اهلل قههد أرسهه: إىل البشههر أنبيههاف  نقههذوخيم مههن الضههملة و رقههوخيم مههن  ثالثــاً:
أدى ههأالف الرسه: مه هتهم أحسهن أداف  ف ها نهرا    عها  اليهول مهن الظل ات إىل النهور  وقهد 

حضارة و قافة و راعة وصناعة وجتارة ومدنية ونظال  انا  لها من آ هار الرسه:  ولهوالهم للهان 
البشر ال  رون مواضم أقدامهم    ا ان ما حهرل البشهر مهن منهاهر الرسه: قهد سهبم ا هرال 

ف ولههد مشهها : للنههاس  ف هه مء  قههر القههانون االسههممي ان  ا ضههارة وامدنيههة عههن ال ر هها السههوي
  فالهذي نهرا  مهن  به  وته ةر فانها ههو نتياهة عهدل 2)الناس مسل ون عل  أمواهلم وأنفسهم(

 ت بيا هذ  القاعدة   بعض قوانم ا ياة.
 .وآةرهم نبينا   د  وأول هأالف الرس: آدل 

 اإلمامة

قههد عهها بهه مر مههن اهلل تعههاىل ا هه  عشههر    ههداء  االعتقههاد بهه ن الرسههول اللههر  رابعــاً:
 ةليفة من بعد :

أوهلهههم اكمهههال أمههه  امهههأمنا علهههي بهههن أر ةالهههم  وبعهههد  اكمهههال ا سهههن ابهههن علهههي  و تلهههو  
اكمال ا سا بن علي  ومن بعد  ابنه   ن العابد ن علي بن ا سا  و تلو  ابنه   هد البهاقر 

ابنه قعفر الصادق بهن   هد البهاقر  ومهن بعهد  ابنهه موسه   بن علي   ن العابد ن  ومن بعد 
اللهها م ابههن قعفههر الصههادق  و تلههو  ابنههه علههي الرضهها بههن موسهه  اللهها م  وبعههد  ابنههه   ههد 
اجلهههواد بهههن علهههي الرضههها  و تلهههو  ابنهههه علهههي اهلهههادي بهههن   هههد اجلهههواد  ومهههن بعهههد  ابنهههه ا سهههن 

ا سههن العسلري)صههلوات اهلل علههيهم العسههلري بههن علههي اهلههادي  ومههن بعههد  ابنههه   ههد بههن 
الههذي سهههيظهر مههن آةههر الزمهههان لههي   اهلل بهههه  أمجعهها(  و  ههد ههههذا هههو امهههدي امنتظهههر 

اةرض قسهه اء وعههدالء بعههد ان مل هه   ل ههاء وقههوراء  وهههو حههي   دار الههدنيا  ههدةر  اهلل لنصههرة 
ههأالف اة  هة اةةههار د نه ونصرة اكسمل الذي سيظهر  عل  الد ن  له ولو  ر  امشهر ون  و 

  وأمهم الصد قة ال اهرة فاة ة الزهراف  وأبهيهم علهي بهن اةحد عشر  ادهم رسول اهلل
                                                           

 امسله ال ال   وفيه: )الناس مسل ون عل  أمواهلم(.  415الفص: التاسم و  ص 222ص 1راقم غوايل الل ايل: ج - 2
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أر ةالهم معصههومون مههن  ه: ة هه  وسهههو ونسهيان  ويبههم اةههاعتهم و سهعد النههاس   الههدنيا 
 و  اآلةرة بوال هم  سمل اهلل عليهم أمجعا.

 المعاد

ذا مههات فانههه سههيايف    ههول امعههاد ليعاسههبه اهلل تعههاىل االعتقههاد بههان اكنسههان إ خامســاً:
عل  ما ع :   دنيا   فان  ان مأمنهاء عهامم بالشهر عة دةه: اجلنهة  وإذا  هان  هافراء أو عهاممء 

 بامعاصي دة: النار.
و لزل االعتقاد ب ن اكنسان إذا مات قام  قيامته  وان روحه  بق  حياء إما   نعهيم وإمها 

 القرب إما روضة من ر اض اجلنة وإما حفرة من حفر الن ان.  قعيم  وان 
لههذله فعنههه يبههم علهه  اكنسههان أن يبعهه:   حسههابه ذلههه اليههول عنههد  هه: ع هه:  ع لههه  
فل ا أن ال الهم   امدرسهة  تعهم عشهر ن سهنة أو أ  هر ةقه: ان  تههرج ةبيبهاء أو مهندسهاء 

اتيان الواقبات وترك احملرمات ةق: و سرت ح بعد ذله  فان عل  اكنسان العاق: ان  تعم ب
أن  سعد ما بعد اموت و سرت ح بعد ذ فانه ال رقعة إىل الدنيا بعد   وقهد دل العلهم ا هد   
)بههالتنو  امةناةيسههي( و)التعضهه ( علهه  بقههاف الههروح    هها فصهه: اةمههر حولههه    تههم حد  ههة  

    ة.
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 العبادات

 
عية العباد هة منهها وغه  العباد هة  أي مها  تعلها  ذله فان عل  امسلم تعلم امسها : الشهر 

مهههن ههههذ  امسههها : بالعبهههادات ومههها  تعلههها بة هههها ةاصهههة   شههههر رمضهههان امبهههارك  فاكنسهههان 
 مسأول عن امسا : الأ  تعرض هلا و بتل  هبا.

 وعبادات اكسمل هي:

 الصالة

 الصمة  والصلوات    ة  أمهها الصلوات اليومية وهي: أواًل:
 مة الصبح  ر عتان.ص ـ0
 صمة الظهر  أربم ر عات. ـ4
 صمة العصر  أربم ر عات. ـ3
 صمة امةر    مث ر عات. ـ2
 صمة العشاف  أربم ر عات. ـ5

 ومن مقدمات الصمة ال هارة وهي )وضوف( و)غس:( و)تي م(.
 

 الصوم

مضههان  الصههول وههو واقههم ومنههدو   والصهول الواقههم أقسهال  أمهههها صهول شهههر ر  ثانيـاً:
 ويبم اكمساك فيه من الفار الصادق إىل امةر  الشرعي عن مف رات عشرة هي:

 اة :. .0
 الشر . .4
 اجل اي. .3
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 االست ناف. .2
 البقاف عل  اجلنابة إىل الفار. .5
 إ صال الةبار الةليظ إىل ا لا. .0
 القيف..7
 االرفاس   اماف. .0
 ا قن بامانم. .1

 تعاىل ورسوله واة  ة من آله صلوات اهلل عليهم أمجعا.اللذ  عل  اهلل  .01
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 الخمس

اخل س  وهو أن  هرج اكنسهان  هس أموالهه الهأ رئهها والهأ تز هد عهن مأنهة سهنته   ثالثاً:
 فيسل ه إىل اجملتهد أو و يله.

 واخل س نصفان:
 :  س   )سهم اكمال( و صرفه اجملتهد   اةمور الد نية.أحدهما

:  سهه   )سهههم السههادة( و صههرفه اجملتهههد علهه  السههادة الفقههراف امتههد نا  خــروالنصــف اآ
و رى بعض الفقهاف انه  صح أن  ع ي امرف نفسه حها السهادة إىل مهن  سهتعقه دون مراقعهة 

 اجملتهد.
 ويبم اخل س أ ضاء  :

 امعدن. .0
 اللنز. .4
 الةوص. .3
 غنا م دار ا ر . .2
 ا مل امهتلط با رال. .5
 اةرض الأ  شرت ها الذمي من امسلم. .0

ولهو أن النهاس أدوا اخل هس فامههاء لقامه  امشهار م اكسههممية امهتلفهة  امهدارس وامسههاقد 
وامستوصفات ودور العازة واملتبات ومدارس الع ه   وللهان باالملهان  هذله ت سهيس دار 

كذاعههة والتلفز ههون مههن أهههم إذاعههة إسههممية  ونصههم   ههة تلفز ههون إسههممية  ومههن امعلههول ان ا
 وسا : االعمل.

و ذله ةملهن إرسهال امبلةها إىل مشهارق اةرض ومةارهبها  ومها بقهي فقه  واحهد  إذ أن 
اخل س مالية ضه ة تصاعد ة تلفي لل: اةمور االقت اعية امه ة أو معظ ها  وباكملان 

أمينهة  فتلهون اةربهاح عند هذ  است  ار اخل س أي امتاقرة به بعذن ا ا م الشهرعي وعله  أ هد 
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    ة وتصرل   امشار م اكسممية ا يو ة.
 

 الزكاة

الز هههاة  وههههي مقهههدار ةهههاص مهههن امهههال  هههدفم إىل الفقهههراف واىل امصههها  اكسهههممية   رابعـــاً:
 وتتعلا الز اة بتسعة أشياف هي: 

 البقر. :0
 اكب:.: 4
 الةنم. :3
 الذهم. :2
 الفضة. :5
 الت ر. :0
 يم.الزب :7
 ا ن ة. :0
 الشع . :1

   ا تتعلا الز اة ه استعباباء ه  ال التاارة وبعض اةشياف اةةرى.
ولههو أن امسههل ا أدوا ا قههوق الواقبههة وامسههتعقة والنههذورات ومهها أشههبه لقفههزوا إىل اةمههال 
فاهه ة ووصههلوا مههن السهه و والرفعههة إىل ملههان  وهههذ  ا قههوق هههي اخل ههس والز ههاة   هها ذ رنهها.. 

 للفارات  والنذور  واةوقال  واهلبة  واهلد ة  واة مث  والتربعات  والصدقات.وا
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 الحج

ا ر  وهو واقم عل  امسهت يم مهرة   الع هر  وا هر عبهارة عهن ع ليتها مهها:  خامساً:
 الع رة وا ر  واةع ال فيها  اآلن: 

وامهههروة  فالتقصهههه   اكحهههرال للع هههرة  فهههال وال  فر عتههههان لل هههوال  فالسهههعي بهههها الصهههفا 
فههاكحرال للعههر  فههالوقول بعرفههات  فههالوقول بامشههعر  فاكفاضههة إىل مههل  فههالرمي  فالههذبح  
فههها لا  فهههال وال للز هههارة  فر عتهههان لل هههوال  فالسهههعي بههها الصهههفا وامهههروة  ف هههوال النسهههاف  

 فر عتان ل وال النساف  فامبي   ل  فالرمي.

 

 الجهاد

 د صنفان:اجلهاد  واجلها سادساً:
 قهاد مم النفس بت ه ها من الرذا : وحتليتها بالفضا :. :0
 وقهاد مم العدو وهو قس ان:  :4
)قهههههاد ابتههههدا ي( و لههههون ذلههههه بةههههزو بههههمد اللفههههار ةقهههه: إعههههمف  ل ههههة اهلل وإنقههههاذ  أ:

 امستضعفا من برا ن امستةلا والظاما.
سهل ا  فانهه يبهم الهدفاي عند هذ و)قهاد دفاعي(  في ا لو داهم اللفار بمد امب : 

 كقم هم عن البمد وصد هاومهم وغزوهم.
وم : اجلهاد الدفاعي )اجلهاد اال ادي( وذله   حالهة مها إذا بةه  مجاعهة مهن الهداة: 

للههبمد فانههه يبههم الوقههول ضههدهم  ولههيس اجلهههاد االبتههدا ي  5علهه  ا هها م الشههرعي االسههممي
اكسهههمل ههههو الهههد ن الوحيهههد الهههذي  لنهههه ان  نشهههر  بهههدفم مهههن حهههم السهههل ةن وإنههها ذلهههه ةن

                                                           
 الذي توفرت فيه الشروط الشرعية. - 5
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العدل  وهو الد ن الوحيد الذي  نعم البشر حت  لوا ه بالصعة والسمل واةمن والرفا  والةهل 
 والفضيلة.

ولههو أةههذ اكسههمل بزمههال العهها  مهها  ههان لل رسههي والههو مت أ ههر  ههذ ر  ووصهه: البشههر إىل 
   .ال ر ا واجملرات اةعل  من الق ر وامر 

 

 األمر بالمعروف 

اةمر بامعرول الذي أوقبه االسمل   اةمر بالصمة والصيال واةمانة والصهدق    سابعاً:
   ا  ستعم اةمر بامعرول الذي ند  إليه الد ن  اةمر بالنواف: والصدقات امستعبة.

ون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيـر ويـأمرون بـالمعروف وينهـو  القرآن ا ليم: 
عن المنكر وأولئك هم المفلحون

0. 
    ا يبهم عله  7واةمر بامعرول له مراتم  أوهلا تق يم الوقه  وآةرها الضر  الرادي

 اكنسان أن  لون  باء لل عرول بقلبه ومنلراء لل نلر بقلبه.

 النهي عن المنكر 

ــاً: والق ههار والربهها النهههي عههن امنلههر الههذي حرمههه اكسههمل ودعهها إىل اقتنابههه   ههاخل ر  ثامن
والزنا والسفور والتربج والةناف والةش و به  ا ر هات والضهرا م وتشهر م القهوانا امنافيهة للهد ن 

 والع : هبا.
وان ما نرا  اليول من ت ةر امسل ا    : مياد ن ا ياة وتسهلط أعهدا هم علهيهم وتبهدد  

لنهوا للقهوانا غه  اكسهممية مهن مشلهم ما هو   ا قيقهة إال ةخيهم تر هوا النههي عهن امنلهر وم
التفشي   بمدهم  فيام وقوباء أ يداء عل   : مسلم ان  هتم بقلم قذور القوانا الباةلة 

 عن د ار اكسمل  والت لا للقوانا اكسممية   ا ياة.

                                                           
 .124سورة آل ع ران:  - 0
  تا  اةمر بامعرول والنهي عن امنلر.  48بشروط مذ ورة    تم الفقه  راقم موسوعة الفقه: ج - 7
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ومن لم يحكم بما أنزل اهلل فأولئك هم الكافرونقال اهلل تعاىل: 
0. 

نهي عن املروههات اكسهممية  م ه: النهول بها ةلهوي الفاهر وبها ومن امستعم أ ضاء ال
ةلوي الش س  والوساةة   البي  واللباس  وسوف اخللا  ومن سهوف اخللها مها  صه: إىل حهد 

 ا رمة.

 التولي

التهههويل هلل وةوليا هههه  وامهههراد ات بهههاعهم  أمههها االعتقهههاد هبهههم فهههذله داةههه:   أصهههول  تاســـعاً:
ومن يتول اهلل ورسوله والذين آمنوا فان حزب اهلل د قال اهلل تعاىل: الد ن ه   ا تقدل ه وق

هم الغالبون
1. 

والصهها ون  والظههاهر ان التههويل لل اتهههد العههادل ه  وأوليههاف اهلل هههم: اةنبيههاف واة  ههة 
 بتقليد  وأةذ فتوا  للع : هبا ه واقم وداة:   التويل.
سههمل إىل الفقيههه الههذي عههرل اةحلههال  والتقليههد عبههارة عههن رقههوي مههن يبههه: أحلههال اك

و شههرتط   اجملتهههد الههذي  قلههد  امسههلم شههروط أبر ههها: العدالههة  أي ان  لههون عههادالء  عههل ان 
تلههون لههه )مللههة( حت لههه علهه  إتيههان الواقبههات وتههرك احملرمههات  و  ا ههد  : )مههن  ههان مههن 

 .01مر موال  فللعوال ان  قلدو (الفقهاف  صا ناء لنفسه حافظاء لد نه  خمالفاء هلوا  م يعاء ة
وحيهه  إن اكسههمل د ههن شههام: مهتلهه  مراحهه: ا يههاة  وفيههه السياسههة واالقتصههاد وا ر ههة 
والتاارة والزراعة واجلهيش والدولهة وامهال وسها ر الشهأون الهأ حيتهاج إليهها االنسهان  وحيه  انهه 

عله  ةهول اخلهط ه إىل د هن مهرن مت هور  وا هم التصهاعد ا ضهاري به:   ةهذ بالزمهال و تقهدل ه 
اةمههال وباسههت رار فههان اجملتهههد امرقههم يبيههم علهه   هه: سههأال  و ههت لن مههن حهه:  هه: مشههللة 

 و ضم التصاميم الصعيعة التقدمية للسمل والةل وامدنية وا ضارة.

 التبري

                                                           
 . 44سورة اما دة:  - 0
 .16رة اما دة: سو  - 1

 ط آل البي . 33421ح 12  131ص 25راقم وسا : الشيعة: ج - 01
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التهههربف مههن أعهههداف اهلل وأعههداف أوليا هههه  فههالتربي مهههن املعههد ن واللفهههار وامنعهههرفا  عاشــرًا:
ــــن دون سههههممي  و  القههههرآن ا لههههيم: واقههههم ا ــــا  م ــــون الكــــافرين أولي ال يتخــــذ المؤمن

المؤمنين ومن يفعل ذلـك فلـيس مـن اهلل فـي شـي  إال ان تتقـوا مـنهم تقـاة ويحـذركم اهلل 
نفسه

00. 
ال تتخــذوا اليهــود والنصــارا أوليــا  بعضــهم أوليــا  بعــ  وقهال تعههاىل   آ هة أةههرى: 
ومن يتولهم منكم فانه منهم

04. 
فعذا أراد امسل ون االستقمل والسيادة فالم ل ان  تربفوا قهوالء وع همء مهن اللفهار  وذلهه 
ال  لون إال ب ن  ق عوا احتياقاهتم عنهم  فقد قال اكمال أمه  امهأمنا علهي ابهن أر ةالهم 

)  هههذله ف ههن الهههم ل التل ههه  مههن اخلهههرباف والفنيههها   03: )احههتر إىل مهههن شههه   تلههن أسههه 
ف   خمتلهه  شههأون ا يههاة    هها  لههزل تصههنيم بههمد اكسههمل حهه  ال حيتههاج امسهههلم إىل والعل هها

 اللافر إةمقاء.

                                                           
 . 28سورة آل ع ران:  - 00
 .11سورة اما دة:  - 04
 .212ص 18شرح خير البمغة: ج - 03
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 تطبيق القوانين اإلسالمية 
 

 ههذله فههان علهه  امسههلم ت بيهها اكسههمل   خمتلهه  الشههأون  فاكسههمل قههد قههرر منههاهر 
سممي يبهد مها ذ رنها  ةاصة لشأون الدنيا إىل قانم شأون اآلةرة  ومن  رقم إىل الفقه اال

قليهههاء  فاكسهههمل  قهههرر قهههوانا للبيهههم والهههرهن والتاهههارة واالسهههت  ار والنلهههاح وال هههمق وامههه اث 
 والقضاف    ا   اكسمل قوانا رادعة عن اجلرا م.
 و  اجل لة فان اكسمل له عشر شعم هي: 

 العقيدة. :0
 اةنظ ة. :4
 العبادات. :3
 اةةمق. :2
 اآلدا . :5
 التار  . :0
 التفس . :7
 نظرة اكسمل إىل اللون وا ياة. :0
 السنة ام هرة. :1

 الدعاف وما إليها. :01
و لفهي معرفهة مشهول اكسهمل واسهتيعابه جل يهم الشهأون ان نعهرل ان اةنظ هة اكسهممية ه 

 وهي امس اة بالفقه ه ةد امدون منها أ  ر من ما ة أل  قانون.
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 ية الحريات اإلسالم

 
وقههد  ظههن بعههض النههاس أن ت بيهها اكسههمل مشههل:  ةن اكسههمل  لههه قيههود  واكنسههان ه 
ب بعههههه ه ميههههال إىل االن ههههمق  وةن اكسههههمل  نههههم الشهههههوات واكنسههههان ب بعههههه ميههههال إىل 

 الشهوات.
وللهن ههذا الهزعم فاسهد  فا ر هات اكسهممية أ  هر ه بل ه  ه مهن حر هات سها ر امبهاد   

س مثههة د ههن أو مبههدأ  ههوفر لشنسههان ع شههر ا ر ههات الههأ  وفرههها لههه اكسههمل  فههان واةد ههان  ولههي
يحــــل لهــــم الطيبــــات ويحــــرم علــــيهم الخبا ــــ  ويضــــ  عــــنهم إ ــــرهم عنههههوان اكسههههمل 

واألغالل التي كانت عليهم
 .05و)الناس مسل ون عل  أمواهلم وأنفسهم( 02

ارسههتها  وإال فعنههوان اكسههمل أمهها الشهههوات فههان اكسههمل    نههم إال مههن الفوضهه      
 قل من حرم زينة اهلل التي أخرج لعبـاده والطيبــات مـن الـرز  قـل هـي للـذين آمنـوا فـي

الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة
00. 

 .07و)إن اهلل مجي: حيم اجل ال(
والنههاس إنهها  يلههون إىل الشهههوات غهه  النظيفههة وغهه  امنظ ههة حيهه  تسههد علههيهم وتةلهها   

 بوا  الشهوات النظيفة.وقوهم أ

                                                           
 .115سورة اةعرال:  - 02
 امسله ال ال  وفيه صدر ا د   فقط. 415الفص: التاسم وص 222ص 1راقم غوايل الل ايل: ج - 05
 .32سورة اةعرال:  - 00
 .5ح 442  ص4وح 1ح 438ص 6اللا : ج - 07
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 خطبة الرسول 
 

وحي  انتهينا من ههذ  امقدمهة امهوقزة الهأ نرقهو أن تلهون  افيهة ك قها  الشهبا  الهذ ن 
الهذي أوردهها     عرفوا ه بعد ه تفاصي: تعاليم اكسمل  فعننا نذ ر ة بة الرسول اةعظم 

هر رمضان امبهارك  تلهه اخل بهة   آةر مجعة من شهر شعبان امعظم و ناسبة قر  حلول ش
الههههأ  ههههذ ر فيههههها أرفههههم امعههههاأ اكنسههههانية النبيلههههة ب مجهههه: اةلفهههها  وألهههه  العبههههارات و  أحسههههن 

 أسلو   ذله هو أسهلو  النبهوة وبمغهة الرسهالة.. نسه ل امهوىل تعهاىل ان  وفقنها التباعهه 
 قوالء وفعمء  واهلل اموفا وامستعان.
ول شهر رمضان امبهارك: عهن الرضها عهن آبا هه عهن علهي ح وهذا نص ة بة الرسول 

 إن رسول اهلل( :  فقال: أ ها الناس )ة بنا ذات  ول )  آةر مجعة من شهر شعبان
  شههههر ههههو عنهههد اهلل أفضههه: الشههههور (1)انهههه قهههد أقبههه: إلهههيلم شههههر اهلل بالرب هههة والرمحهههة وامةفهههرة 

ههو شههر دعيهتم فيهه إىل  (2)أفضه: السهاعات وأ امه أفض: اة ال ولياليه أفض: الليايل وساعاته
  أنفاسهههلم فيهههه تسهههبيح  ونهههوملم فيهههه عبهههادة  (3)اهلل ضهههيافة اهلل وقعلهههتم فيهههه مهههن أهههه:  رامهههة

 .(4)وع للم فيه مقبول  ودعاف م فيه مستاا 
أن  هوفقلم لصهيامه وتهموة  تابهه  فههان  (1)فاسه لوا اهلل ربلهم بنيهات صهادقة وقلهو  ةههاهرة

من حهرل غفهران اهلل   ههذا الشههر العظهيم  واذ هروا وهوعلم وع شهلم  (6)الشقي  : الشقي
فيههه قههوي  ههول القيامههة وع شههه  وتصههدقوا علهه  فقههرا لم ومسهها ينلم  ووقههروا  بههار م وارمحههوا 

واحفظوا ألسهنتلم وغضهوا ع ها ال حيه: النظهر إليهه أبصهار م وع ها  (5)صةار م وصلوا أرحاملم
 .(3)وحتننوا عل  أ تال الناس  تعنن عل  أ تاملم  (8)ال حي: االست اي إليه ألاعلم

    أوقهههات صهههمتلم فعخيههها (12)وتوبهههوا إىل اهلل مهههن ذنهههوبلم وارفعهههوا إليهههه أ هههد لم بالهههدعاف
أفضهه: السههاعات  نظههر اهلل فيههها إىل عبههاد  بعهها الرمحههة  يبيههبهم إذا نههاقو  و لبههيهم إذا نههادو  

  أ هها النهاس  إن أنفسهلم مرهونهة ب ع هاللم (11)و ع يهم إذا س لو  و سهتايم هلهم إذا دعهو 
  و هور م  قيلة من أو ار م  فهففهوا عنهها ب هول سهاود م  واع لهوا (12)ففلوها باستةفار م

أن اهلل أقسههم بعزتههه أن ال  عههذ  امصههلا والسههاقد ن وان ال  ههروعهم بالنههار  ههول  قههول النههاس 
  ههذا الشههر  هان لهه بهذله عنهد اهلل  لر  العاما  أ ها الناس  من ف ر منلم صا  اء مأمناء 
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 .(13)عتا رقبة ومةفرة ما مض  من ذنوبه
: اتقوا اهلل ولهو بشهربة مهن مهاف  فقي::  ا رسول اهلل وليس  لنا  قدر عل  ذله فقال 

 واتقوا النار ولو بشا فرة.
أ ها الناس: مهن حسهن مهنلم   ههذا الشههر ةلقهه  هان لهه قهوا  عله  الصهراط  هول تهزل  
ةف  اهلل عليه حسابه  ومن    فيه شهر    (14)ه اةقدال  ومن ةف  فيه ع ا ملل   ينهفي

   اهلل عنه غضبه  ول  لقا   ومن أ رل فيه  تي اء أ رمه اهلل  ول  لقها   ومهن وصه: فيهه رمحهه 
وصههله اهلل برمحتههه  ههول  لقهها   ومههن ق ههم فيههه رمحههه ق ههم اهلل عنههه رمحتههه  ههول  لقهها   ومههن ت ههوي 

تم اهلل له برافة من النار  ومن أدى فيه فرضهاء  هان لهه  هوا  مهن أدى سهبعا فر ضهة بصمة  
  مهها سههوا  مههن الشهههور  ومههن أ  ههر فيههه مههن الصههمة علههي   قهه: اهلل ميزانههه  ههول  هه  امههوا  ن  

 ومن تم فيه آ ة من القرآن  ان له م : أقر من ةتم القرآن   غ   من الشهور.
جلنهان   ههذا الشههر مفتعهة فاسه لوا ربلهم ان ال  ةلقهها علهيلم  أ ها النهاس  ان أبهوا  ا

  فاسه لوا ربلهم (11)وأبوا  الن ان مةلقة فاس لوا اهلل ان ال  فتعهها علهيلم  والشهياةا مةلولهة
 ان ال  سل ها عليلم.

فق ههه  فقلههه :  ههها رسهههول اهلل مههها أفضههه: اةع هههال   ههههذا  قهههال أمههه  امهههأمنا علهههي  
   قول أم  (16)با ا سن أفض: اةع ال   هذا الشهر الوري عن  ارل اهللفقال:  ا أ ؟الشهر

  فقل : ما  بليه  فقال: أبلي ما  سهتع: منهه   : ذ بل  رسول اهلل  امأمنا 
هههذا الشهههر   هه أ بههه وأنهه  تصههلي لربههه وقههد اتبعههه أشههق  اآلةههر ن  تبههم أشههق  اةولهها  

بة عله  قرنهه فهضهم منههها  يتهه فقله :  ها رسههول   فضههربه ضهر (15)شهقيا عهاقر ناقهة مثهود
 فقال: نعم   سممة من د نه. ؟(18)اهلل وذله   سممة من د  

:  ا علهي أنه  مه   نفسهي  حربهه حهرر وسهل ه سهل ي  مهن أحبهه فقهد ذ قال 
 .00أحب  من قفاك فقد قفاأ(

                                                           
   55  وفضها : اةشههر ال م ههة: ص13ح 231ص 1: جاجمللهس العشهرون  وعيهون أةبهار الرضها  33راقهم أمهايل الصهدوق: ص - 00

 .341الفص: ال اأ  وروضة الواعظا: ص 633ومصباح اللفع ي: ص
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 توضيحات للخطبة المباركة
 

 ما ورد   اخل بة الواردة آنفاء ف قول:وهنا   يم يل أن أذ ر بياناء لبعض 
: )قد أقب: إليلم شهر اهلل بالرب هة والرمحهة وامةفهرة(: الرب هة ههي ال بهات ةن قوله  (1) 

ةهه  شهههر رمضههان امبههارك  ابهه  بههاق  والرمحههة تعهه  ع هه  اهلل علهه  عبههاد  باكنعههال  وامةفههرة 
 غفران اهلل ذنو  العباد.

سهههاعات(: لهههيس شهههيف ) ههه: أو قهههزف(   غههه  رمضهههان : )سهههاعاته أفضههه: القولهههه (2)
  عادل شهر رمضان   الفض: وال وا .

: )مهههن أهههه: اللرامهههة علههه  اهلل(: اهلل  ز هههد   ضهههيافتهم بعسهههبا  رمحهههة أ  هههر قولهههه ( 3)
 عليهم و لرمهم باكنعال   هذا الشهر  ا فوق اكنعال والرمحة   غ   من الشهور.

قبول ودعاف م فيه مستاا (: الع :   هذا الشهر  قب: : )وع للم فيه مقوله ( 4)
 ههها ال  قبههه: م لههههه   شههههر آةهههر حيهههه   فقهههد بعههههض شهههرا ط القبهههول و ههههذله ا هههال بالنسههههبة 

 للدعاف.
: )نيههات صههادقة وقلههو  ةههاهرة(: قههد  نههوي اكنسههان الشههيف و ظهههر  وللنههه قولههه ( 1)

بههاء وللنههه ال   لههم الرمحههة حقيقههة  لههيس بصههادق فيههه    هها  قههول )ر  ارمحهه ( لفظههاء و نو ههه قل
 وقد  لون القلم ملو اء با قد والة: وسوف الظن وما أشبه ذله.

 : ) : الشقي( أي  ام: الشقاف.قوله ( 6)
: )صلوا أرحاملم(: الرحم  هو  : من  صدق عليه عرفاء انه رحم ولهو  هان قوله ( 5)

 بينه ا وسا ط    ة.
ضههوا ع هها ال حيهه: النظههر إليههه أبصههار م وع هها ال حيهه: : )احفظههوا ألسههنتلم وغقولههه ( 8)

االست اي إليه ألاعلم(:  الةيبة والن ي ة واهل ز والسم والةناف ومها أشهبه مهن ا هرال  والنظهر 
إىل اةقنبيهههة واةقنهههظ والنظهههر إىل عهههورة الةههه  وغههه   مهههن ا هههرال  واالسهههت اي إىل اللهههمل احملهههرل 

 .والصوت احملرل وما أشبه من ا رال



 

 22 

: ) تعههنن علهه  أ تههاملم(: ان لههبعض اةشههياف آ ههاراء وضههعية فل هها أن شههر  قولههه ( 3)
الههدواف أ ههر  الوضههعي هههو الشههفاف  فلههذله الع هه  علهه  ا تههال النههاس  لههون أ ههر  الوضههعي ان 

وليخش الذين لو تركوا من  ع   الناس عل  أ تال االنسان  ونفسه  وقد قال اهلل تعهاىل: 
فوا عليهمخلفهم ذرية ضعافاً خا

01. 
: )وارفعوا أ د لم بالدعاف(: ليس اهلل   ملان دون ملان  وإنا نرفم اليهد قوله ( 12)

 ةنه دلي: االستلانة واالستاداف  الذي   لم من انسان فوقه.
: )يبيههبهم إذا نههاقو  و لبههيهم إذا نههادو  و ع ههيهم إذا سهه لو  و سههتايم هلههم قولههه ( 11)

مقتضههههيات    هههها نقههههول مهههه مء: ان الههههدواف الفههههمأ  نفههههم امههههرض إذا دعههههو (: ان هههههذ  اةمههههور 
الفمأ  ف عنا  االقتضاف ال انهه علهة تامهة للشهفاف مهن ههذا امهرض  فالعليهة التامهة ال تلهون إال 

 : )ال  عذ  امصلا(.بارادة اهلل  و ذله   بعض الفقرات اةةرى   اخل بة  قوله 
 قصد ان نفس اكنسان مرهونة ب ع اله القبيعة.: )ان أنفسلم مرهونة(:  قوله ( 12)
: )مةفهههرة مههها مضههه  مهههن ذنوبهههه(: أي إن إف هههار الصههها م  قتضهههي ذلهههه   قولهههه ( 13)

 اجل لة وعل  وقه إمجايل.
: )مههها مللههه   ينهههه(: امهههراد  ههها مللههه  الي ههها ههههو إمههها العبيهههد علههه  وقهههه قولهههه ( 14)

 ةاص  وإما من  ان حت  سل ة اكنسان وحت   د .
: )الشههياةا مةلولههة(: أي ان أ ههدي الشههياةا تةهه:  وللههن الههنفس االمههارة قولههه ( 11)

بالسههوف تع هه: ع لههها  فههان فعهه: اكنسههان فعههمء سههي اء فلهه  الشههياةا  والشههي ان روح شههر رة 
 ع هه: كغههواف االنسههان  وقههد  بهه    العلههم ا ههد   وقههود  عل يههاء  انظههر  تهها  )علهه  حافههة 

 فصي: الوا . العا  اة  ي(: للت
: )الهههههوري عهههههن  هههههارل اهلل(: مهههههن امعلهههههول ان االتيهههههان بالنوافههههه: وامسهههههتعبات قولهههههه ( 16)

 )السنن( ال  ص: إىل مرتبة االتيان بالواقبات والل  عن احملرمات.
: )عاقر ناقة مثود(: هو الذي عقر ناقة صا  عل  نبينا وآله وعليه السمل  قوله ( 15)

ا ةنه رأى امعاهزة بعينهه ومهم ذلهه فقهد عانهد وتسهبم   ههمك نفسهه وانا  ان أشق  اةول
 وهمك الناس.

                                                           
 .3سورة النساف:  - 01
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: )وذلههه   سههممة مههن د هه (: هههذا إمهها علهه  سههبي: التعلههيم للنههاس  عههل قولههه  (18)
بيان ان اكنسان  نبةي له ان  لون   فلر د نه لل ستقب:  ال   فلهر شهيف آةهر  وإمها انهه 

 بق  ح  وفاته واللعظهة اةةه ة مهن  ان  تنبه الناس إىل ان علياء  عل  سبي: التنبيه  عنه 
شههههاهداء علهههه  ان مهههها فعلههههه أصههههعا  اجل هههه:  ع ههههر  وفيههههاء لد نههههه  و فهههه  الرسههههول اةعظههههم 
 .ومعاو ة واخلوارج باة: وان ا ا مم علي 

 
 
 

 وهذا آةر ما أردنا بيانه   هذا اللتا .
ل عله  امرسهلا وا  هد هلل ر  العهاما  وصهل  سبعان ربهه ر  العهزة مها  صهفون وسهم

 اهلل عل    د وآله ال اهر ن.
 

 هـ0310/ شعبان /  40                                              
 محمد بن المهدي الحسيني الشيرازي                                                 
 الكويت                                                  
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