
 1 

 
 إنشاء اجلمعيات

 
 
 

 )قدس سره الشريف(
 
 

 
 

 الطبعة األوىل
 م1001هـ / 1211

 
 

 مؤسسة اجملتىب للتحقيق والنشر
 شوران 11/  0000بريوت لبنان ص ب 

 almojtaba@shiacenter.comالربيد اإللكرتوين: 

mailto:almojtaba@shiacenter


 1 

 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 وا َوتَ َعاَون  

 َعَلى اْلِبرِّ َوالت َّْقَوى 
 َوالَ تَ َعاَون وا 

 َعَلى اإِلْثِم َواْلع ْدَوانِ 
 

 صدق اهلل العلي العظيم 
 

 1سورة املائدة: 



 1 

 
 كلمة الناشر

 

  

 
 هل رأيت بحراً ت سكب من السماء..

وهل رأيت نهرًا.. أو حتى جدواًل صغيرًا ي سكب بأجمع   م ن الس حب حت ى ي  كل 
 بحار الضخمة وهذه األنهار الغزيرة، وهذه الينابيع الصافية والمتنوعة..؟ لدينا هذه ال

 بالطبع ال.
فالماء من المطر، يهطل على شكل حبّ ا  ص غيرة، تتعم ع فيم ا بع د لت  كل تل   
العداول وهي ت كل األنهار وبالتالي معموعها ينتهي إلى البحار والمحيطا  العمالقة 

الك رة األري ية.. وربم ا تهط ل عل ى ش كل قط ع متعم دة والتي تأخذ مساحة ثالثة أرب ا  
من الثلج فيت راكم بعض   ف وع بع ع ليعط ي ال دنيا به اًء وجم ااًل، وينق ي الع و م ن الغب ار 
وم  ا عل    ب    م  ن ةرا  ي  ارة لي  ذول بالت  الي ويلتح    ب  دوره بمص  ا ر المي  اه عل  ى وج    

 األرض التي تغذيها بأنوا  الحياة ألن الماء هو الحياة..
 ا العمعيا  والتعمعا  بمعناها الواسع ..وهكذ

فالعمعيا  ال نقصد منها المعنى السياسي أو االصطالحي فحس ب، ب ل المقص و  
هو ما ي  مل ك ل تع اون ف ي س بيل الخي ر، ف نحن بأش د الحاج ة إل ى مختل   مص ا يقها 

 وةل  لضرورتين ملحتين في عالمنا المعاصر هما:
الت  داخال  ت  إ ى إل  ى تبدي  د الكثي  ر م  ن  : ي  رورة التنم  يم: ألن ال وي  ى وكث  رة1

 الطاقا .
: يرورة التركيز: وتعميع العهو  لص بها ف ي قال ب واح د أو اتع اه واح د لتك ون 2

ةا  فائ  دة أكب   ر وم  ر و  أفض   ل لةف  را  واألم   ة مع  اً.. ألن العه   و  والطاق  ا  كأش   عة 
يمك  ن أن ال   مت تنميمه  ا وتركيزه  ا عف  ي العدس  ا ح يععله  ا تح  رع أو تني  ر الكثي  ر، و 
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 تتحول إلى طاقة هائلة كما أصبح ةل  معروفاً..
وانطالقاً من هاتين الضرورتين ف ي حياتن ا المعاص رة كان ت فك رة العمعي ا  الحرفي ة 
والمهني   ة والمالي   ة واالس   تهالكية.. وتيره   ا م   ن تل     االتعاه   ا  الت   ي تتطل   ب التركي   ز 

 والتنميم.
ث كان من األهمية التي جعل ت أمي ر والتنميم هو من القواعد اإلسالمية األولى بحي

، وف    ي أخ    ر أي    ا  حيات      ال     ري ة يوص    ي ولدي      اإلم    امين الم    إمنين اإلم    ا  عل    ي
أوص    يكما وجمي    ع ول    دى وم    ن بلغ      كت    ابي بتق    وى اهلل ونم    م »بقول     :  الحس    نين

 .(1)«أمركم
ف    النمم والتنم    يم س    مة واي    حة وأص    يلة ف    ي ال    دين اإلس    المي الحني      والحي    اة 

 عباتها المختل ة، وكثرة العلو  و قتها اقتضت مثل هذه األعمال التنميمي ة المعاصرة بت
والتعمعي  ة م   ن أج   ل إج  ا ة العم   ل وتحس   ين    أى عم   ل ك   ان   ف   ي الدول   ة العالمي   ة 

 اإلسالمية المرتقبة، أو الدول اإلسالمية الحالية بمختل  مناطقها ومصا يقها.
اإلم  ا  الس  يد محم  د الحس  يني وه  ذه الض  رورة تحسس  ها س  ماحة أي  ة اهلل العمم  ى 

ال يرازى    ا  عزه وتأييده   منذ زمن بعيد، وطرحها مع كثير من األفكار المستوحاة من 
الكت  ال والس  نة المطه  رة مم  ا ت  رتبا بالع  الم اإلس  المي وتطوره  ا.. وم  ا ه  ذا الك  را  إال 

واة نموةج من أجل بيان بعع الموار  للعمل في سبيل ت كيل العمعي ا  الت ي تك ون ن 
للمعتمع اإلسالمي الص الح.. وه ي ليس ت محص ورة به ا فق ا، ب ل ف ي أى مي دان وأى 

 عمل على مستوى األمة اإلسالمية والوطن اإلسالمي كل .
ومإسسة المعتبى إلحساسها العمي  بضرورة ةل ، ارتأ  طبع ون  ر ه ذا الك را   

 كنموةج يحتذى ب .. ومن اهلل التوفي . 
 

 مإسسة المعتبى للتحقي  والن ر                                      
 شوران 0000/11بريوت لبنان  ص.ب:               

 almojtaba@shiacenter.comالبريد اإللكتروني:                      

                                                           
 ملا ضربه ابن ملجم لعنه اهلل. للحسن واحلسني  ، من وصية له 24هنج البالغة: الرسائل  (1)

mailto:almojtaba@shiacenter


 5 

 



 0 

 
 المقدمة

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 الصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين. احلمد هلل رب العاملني و 

مل يتأخر املسلمون من بدء تاريخ اإلسـالم ذـ ا القـدر مـن التـأخر الـ م يفصـاذم   يومنـا 
 ه ا، وذلك ألهنم تركوا ما كانوا عليه..

حيـ  مل يرتكـوا العمـل باإلســالم بقـدر تـرك م لــه   هـ ا القـرن، بــل يفخـ وا   حماربـة ك ــري 
نــه امامـة، كوحــدة املسـلمني واألخــوة اإلسـالمية واحلريــات اإلسـالمية، وقــد تركـوا يفي ــا  مـن قواني

ما آتـاكم الرسـوف ذوـ وه ومـا هنـاكم عنـه ذـانت واآية 
، (2)، وآيـة السـلم(1)، وآيـة الشـور (1)

 إىل غري ذلك من اآليات الشريفة.
وال ، ورـ  يفلـف يف واحلكومات هـي الـحت رـارب اآليـات القرآنيـة وتعـا م سـنة الرسـوف

اســــم واســــم، مــــن غــــري ذــــرق بــــني يفشــــكاف احلكومــــات ويف ائ ــــا ويفلقاذــــا الــــحت يفذاضــــت ا علــــى 
 يفنفس ا.. وإن نا وا باإلسالم نداء  غري منقطع، ذإهنم هم ال ين تركوا اإلسالم قلبا  وقالبا .

ومــن الواضــ  يفن اإلســالم نــور وهدايــة ملــن عمــل بــه، وهــو حجــة علــى مــن مل يعمــل بــه، 
مــا كــان مــن رــراء تــرم نــور اإلســالم، وال عــالا إال بــالرروو إىل اإلســالم كتابــا  وســنة، ذكــان 

وذلك حبارة إىل الوعي والتنظيم، ومقدمة ذلك تشكيل مجعيات وهيئات ومنظمات ويفحـااب 
مبــا ال يقــل عــن مائــة مليــون منظمــة وهيئــة ومــا يفشــبه ذلــك   كــل بــال  اإلســالم، حــ  يكــون 

مـن هـ ا القبيـل، ذـإن نفـوس املسـلمني حسـإل بعـا اإلحصــاءات لكـل عشـرين مسـلما   مـع 
 بلغ املليارين.

والغربيون يفخ وا ذكرة اجلمعيات بكل رد واهتمام، ويفسسوا مئات اآلالف من ا مبوتلف 

                                                           
 .4رة احلشر: سو  (1)
 .10سورة الشور :  (1)
 .01سورة األنفاف:  (2)
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يفشــكاما ويفنواع ــا ذتقـــدموا ذلــك التقــدم امائـــل، ومــن الواضــ  يفن التنظـــيم مــن يفســباب القـــوة، 
، وتركـه املسـلمون، وقـد قـاف اإلمـام (5)«اهلل مـع اجلماعـةيـد »: ذإهنم عملـوا بقـوف الرسـوف 

، وغــري املســلمني إذا (0)«اهلل اهلل   القــرآن ال يســبقكم بالعمــل بــه غــريكم»: يفمــري املــؤمنني
يفخ وا بأسباب القـوة الـحت ذكرهـا القـرآن الكـرن وبينتـه السـنة املط ـرة تقـدموا، وتـأخر املسـلمون 

 نية وقانون األسباب واملسببات.برتك ا، وذلك لقاعدة السنن الكو 
ومن املعلوم يفنـه ال يـرا  باجلمعيـات املـ كورة يفن تكـون كـل مجعيـة علـى م مـة ًتلـف  امـا  
عــن األخــر ، بــل مــن املمكــن يفن يكــون هنــام يفلــف مجعيــة   يفلــف بلــد إســالمي علــى م مــة 

تكـــون هنـــام واحـــدة اقتصـــا ية يفو سياســـية يفو ارتماعيـــة يفو تربويـــة يفو غريهـــا، كمـــا و كـــن يفن 
مجعيات ال تكون بين ا نسبة التباين على االصـطال  املنطقـي بـل إحـد  النسـإل األخـر  إن 

 ص  التعبري، ومن املمكن يفن حيتاا بلد واحد إىل مجعيات متعد ة من لون واحد.
وإنــا نــ كر   هــ ا الكــراس مجلــة مــن اجلمعيــات املمكــن إنشــا ها    تلــف األبعــا ، وال 

 ال الفصل بل اإلملاو، وإال ذاجلمعيات يفك ر من ذلك بك ري.يرا  ب لك احلصر و 
واهلل املــأموف يفن يســاعد املســلمني   ذ م ــم للحيــاة و  عمل ــم بالكتــاب والســنة املرويــة 

حسإل الطـرق الـحت وصـف ا اهلل   الكـون ورعل ـا  ويفهل بيته األط ار  عن رسوف اهلل 
 ن.من سنن احلياة مل ل ذلك، وهو املوذق واملستعا

 
 قم المقدسة                            
 محمد ال يرازى                            

                                                           
 يبني ذيه بعا يفحكام الدين. ، من كالم له 114هنج البالغة: اخلطإل  (5)
 .للحسن واحلسني  ، من وصية له 24هنج البالغة: الرسائل  (0)
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 أيا  وروايا  في البال
 

 
ك ــريا  مــا يفكــد القــرآن الكــرن والروايـــات الشــريفة علــى التعــاون والتجمــع واالعتصــام ونبـــ  

 الفرقة واالبتعا  عن ا، وسن كر بع  ا ال على سبيل احلصر:
 مةأيا  كري

ْثْر َواْلُعْدَوانر قاف اهلل تعاىل:  ِّ َوالتـَّْقَو  َوالَ تـََعاَونُوا َعَلى اإلر َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلربر
(4). 

ــُتْم وقــاف ســبحانه:  ــْيُكْم إرْذ ُكْن يعــا  َوالَ تـََفرَّقُــوا َواذُْكــُروا نرْعَمــَة اهللر َعَل َْبــلر اهللر مجَر ــُموا حبر َواْعَتصر
ــَن النَّــارر َذأَنـَْقــ َُكْم  يفَْعـَداء  ذَــأَلَّفَ  بـَــنْيَ قـُلُـوبرُكْم َذَأْصــَبْحُتْم برنرْعَمترــهر إرْخَوانــا  وَُكْنـُتْم َعلَــى َشــَفا ُحْفـَرةف مر

ُ اهللُ َلُكْم آيَاترهر َلَعلَُّكْم تـَْ َتُدوَن  َ ا َكَ لرَك يـُبَـنيِّ نـْ مر
(0). 

ـْن بـَْعـدر َمـا َرـاءُهُم اْلبَـيـِّنَـاُت َويفُولَئرـَك َواَل َتُكونُوا َكالَـّ ريَن تـََفرَّقُـوا َواوقاف عاورل:  ْختَـَلُفـوا مر
َمُْم َعَ اٌب َعظريمٌ 

(9). 
 

 روايا  شري ة
 اجتهدوا في التعاون

املســلم يفخــو املســلم، ال يظلمـــه وال و لــه وال وونــه، وحيـــق  »قـــاف:  عــن يفع عبــد الل ــه
طف واملواساة ألهل احلارة، وتعـاطف على املسلمني االرت ا    الت واصل والت عاون على الت عا

بع ـ م علـى بعـا، حـ   تكونــوا كمـا يفمـركم الل ـه عـا  ورــل  راـاء بيـنكم مرتااـني مغتم ـني ملــا 

                                                           
 .1سورة املائدة:  (4)
 .101سورة آف عمران:  (0)
 .105سورة آف عمران:  (9)



 9 

 . »(10)غاب عنكم من يفمرهم على ما م ى عليه معشر األنصار على ع د رسوف الل ه 

 التعاون على طاعة اهلل
اس إىل الت عــاون علــى طاعــة الل ــه عــا  ورــل ، ذ لــم  يفي  ــا الن ــ»: و  خطبــة ألمــري املــؤمنني

والقيــام بعدلــه والوذــاء بع ــده واإلنصــاف لــه   مجيــع حق ــه، ذإن ــه لــي  العبــا  إىل شــيء يفحــوا 
من م إىل الت ناص    ذلك وحسن الت عاون عليه، ولي  يفحد وإن اشتد  على رضـا الل ـه حرصـه 

مـن احلـق  يفهلـه، ولكـن مـن وارـإل حقـوق وطاف   العمل ارت ا ه ببالغ حقيق ما يفعطى الل ه 
الل ه عا  ورل  على العبا  الن صـيحة لـه مببلـغ ر ـدهم والت عـاون علـى إقامـة احلـق  ذـي م، ْث  لـي  
امــر  وإن عظمــ    احلــق  منالتــه ورســم    احلــق  ذ ــيلته مبســتغن عــن يفن يعــان علــى مــا 

ألمـور واقتحمتـه العيـون بـدون ا له الل ه عا  ورـل  مـن حق ـه، وال المـر  مـع ذلـك خسـأت بـه ا
ما يفن يعني على ذلـك ويعـان عليـه ويفهـل الف ـيلة   احلـاف ويفهـل الـن عم العظـام يفك ـر   ذلـك 

 . (11)«حارة  وكل    احلارة إىل الل ه عا  ورل  شرو سواء
 االجتما  للدعاء

  يفمـر ما من رهـ  يفربعـني ررـال  ارتمعـوا ذـدعوا الل ـه عـا  ورـل  »:  وقاف يفبو عبد الل ه
إال اســـتجاب الل ـــه مـــم، ذـــإن مل يكونـــوا يفربعـــني ذأربعـــة يـــدعون الل ـــه عـــا  ورـــل  عشـــر مـــر ات إال 
اســتجاب الل ــه مــم، ذــإن مل يكونــوا يفربعــة  ذواحــد يــدعو الل ــه يفربعــني مــر ة  ذيســتجيإل الل ــه العايــا 

 . (11)«اجلب ار له
 إةا اجتمع ثالثة من المإمنين

ــ»قــاف:  وعــن يفع عبــد الل ــه  ا لاللــة مــؤمنني ارتمعــوا عنــد يفو مــم يــأمنون بوائقــه وال يف  
وـاذون غوائلـه ويررـون مــا عنـده إن  عـوا الل ـه يفرــاذم وإن سـألوا يفعطـاهم وإن اسـتاا وا  ا هــم 

 .(11)«وإن سكتوا ابتديفهم
 

                                                           
 .15باب حق املؤمن على يفخيه   142ص 1لكا : اا (10)
 .11  12ب 150ص 42حبار األنوار: ا (11)
 .0052  10ب 102-101ص 4وسائل الشيعة: ا (11)
 .12باب  يارة اإلخوان   140ص 1الكا : ا (11)



 10 

 اجتما  أربعة
ما ارتمع يفربعة ره  ق   علـى يفمـر واحـد ذـدعوا الل ـه إال »قاف:  وعن يفع عبد الل ه

 . ح14ع«قوا عن إرابةتفر  
 تقرل إلى المإمنين

يـــا عيســـى تقـــر ب إىل املـــؤمنني ومـــرهم يفن يـــدعوين  يفن  الل ـــه يفوحـــى إىل عيســـى»وروم: 
 . ح15ع«معك

 اجتما  النساء والصبيان
ــبيان ْث   عــا  كــان يفع »قــاف:  وعــن يفع عبــد الل ــه إذا حانــه يفمــر مجــع الن ســاء والص 

 . (10)«ويفم نوا
 من شروط االجتما 

مــا مــن قــوم ارتمعــوا    لــ  ذلــم »: قــاف: قــاف رســوف الل ــه  عــن يفع عبــد الل ــهو 
يـــــ كروا اســـــم الل ـــــه عـــــا  ورـــــل  ومل يصـــــل وا علـــــى نبـــــي  م إال كـــــان ذلـــــك اجمللـــــ  حســـــرة  ووبـــــاال  

 . (14)«علي م
مــا ارتمــع قــوم    لــ  مل يــ كروا الل ــه عــا  »قــاف:  وعــن يفع بصــري عــن يفع عبــد الل ــه

: ْث  قاف: قاف يفبو رعفـر «ونا إال كان ذلك اجملل  حسرة  علي م يوم القيامةورل  ومل ي كر 
 . (10)«إن  ذكرنا من ذكر الل ه وذكر عدو نا من ذكر الش يطان»

 تعمعا  لذكر اهلل
ــماء »قــاف:  وعــن الن ــ    مــا رلــ  قــوم يــ كرون الل ــه عــا  ورــل  إال نــا اهم منــا  مــن الس 

وغفـــرت لكـــم مجيعـــا ، ومـــا قعـــد عـــد ة مـــن يفهـــل األر   قومـــوا ذقـــد بـــد ل  ســـي ئاتكم حســـنات

                                                           
 .1باب االرتماو   الدعاء   204ص 1الكا : ا (12)
 .0055  10ب 102ص 4وسائل الشيعة: ا (15)
 .0050  10ب 102ص 4الشيعة: ا وسائل (10)
 السا س االرتماو   الدعاء. 105عدة الداعي: ص (14)
 .0900  0ب 151ص 4وسائل الشيعة: ا (10)
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 . (19)«ي كرون الل ه عا  ورل  إال قعد مع م عد ة من املالئكة

 كونوا اخوة متواصلين
ات قــوا الل ــه وكونــوا »يقــوف ألصــحابه:  وعــن شــعيإل العقرقــو   قــاف:  عــ  يفبــا عبــد الل ــه

 . (10)«وا وتالقوا وت اكروا يفمرنا ويفحيوهإخوة  بررة  متحاب ني   الل ه متواصلني مرتااني تااور 
 اجتمعوا وتذاكروا

ارتمعـــوا وتـــ اكروا رـــف  بكـــم املالئكـــة رحـــم الل ـــه مـــن يفحيـــا »قـــاف:  وعـــن يفع رعفـــر
 . (11)«يفمرنا

 تواصلوا
تواصلوا وتبار وا وترااوا وكونوا إخوة  يفبرارا  كما يفمركم الل ـه عـا  »قاف:  وعن يفع عبد الل ه

 . (11)«ورل  
 وا وتعاط واتبار 

 . (11)«تواصلوا وتبار وا وترااوا وتعاطفوا»:  وقاف الصا ق 
 تآل وا

رحـــم الل ـــه امـــريف  يفلـ ـف بـــني ولي ـــني لنـــا يـــا »  حـــدي  قــاف:   وعــن  رارة عـــن يفع رعفـــر
 . (12)«معشر املؤمنني تآلفوا وتعاطفوا

 بر اإلخوان
بـه املـؤمن يفن يعر ذـه بـر  إخوانـه  إن  مم ا خص  الل ه»قاف:  عته يقوف:  وعن يفع عبد الل ه

ويــؤلرون علــى يفنفســ م وإن قــل ، ولــي  الــرب  بــالك رة وذلــك يفن  الل ــه عــا  ورــل  يقــوف   كتابــه 

                                                           
 .1باب ما جيإل من ذكر اهلل عاورل   290ص 1الكا : ا (19)
 .21  1ب 101ص 90حبار األنوار: ا (10)
 .10110  112ب 115ص 11وسائل الشيعة: ا (11)
 .12191  11ب 191ص 11ئل: امستدرم الوسا (11)
 .1باب الرتاحم والتعاطف   145ص 1الكا : ا (11)
 .10111  112ب 110ص 11وسائل الشيعة: ا (12)
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ومن يوق ش   نفسه ذأولئك هم املفلحونْث  قاف   (15)ولو كان ذم خصاصة
، ومن (10)

ذ ـــاه يفرـــره يـــوم القيامـــة بغـــري عرذـــه الل ـــه عـــا  ورـــل  بـــ لك يفحب ـــه ومـــن يفحب ـــه الل ـــه تبـــارم وتعـــاىل و 
 . (14)«يا مجيل ارو ه ا احلدي  إلخوانك ذإن ه ترغيإل   الرب  »ْث  قاف:  «حساب

 مما يقرح قلب إبليت
يفحسـن يـا إسـحاق إىل يفوليـائي مـا »: وعن إسـحاق بـن عم ـار قـاف: قـاف يفبـو عبـد الل ـه

 . (10)«قلبه استطع  ذما يفحسن مؤمن إىل مؤمن وال يفعانه إال مخش وره إبلي  وقر 
 المعونة على البر

رحـم »: يفنـ ه قـاف: إن  رسـوف الل ـه  وعن رعفر بن حمم د عن يفبيـه عـن يفمـري املـؤمنني
الل ـه ولـدا  يفعـان والديـه علـى بـر ه ورحـم والـدا  يفعــان ولـده علـى بـر ه، ورحـم الل ـه رـارا  يفعـان رــاره 

خليطا  يفعان خليطه على بـر ه، ورحـم  على بر ه، رحم الل ه رذيقا  يفعان رذيقه على بر ه، ورحم الل ه
 . (19)«الل ه ررال  يفعان سلطانه على بر ه

 أكثر التوصيا  
 . (10)«الرب  والص لة» وعن بكر بن حمم د قاف: يفك ر ما كان يوصينا به يفبو عبد الل ه

 اجتمعوا على أموركم
ا يفنـ ــه يفوصـــى لـــبعا شـــيعته ذقـــاف: يـــا معشـــر شـــيعتنا ا عـــوا واذ مــــو  وعـــن يفع رعفـــر

وصايانا وع دنا إىل يفوليائنا، اصدقوا   قولكم وبر وا   يف انكم ألوليائكم ويفعدائكم، وتواسوا 
ــا   بــأموالكم ورــاب وا بقلــوبكم، وتصــد قوا علــى ذقــرائكم وارتمعــوا علــى يفمــوركم، وال تــدخلوا غش 

 . اخلرب (11)«وال خيانة  على يفحد

                                                           
 .10، سورة التغابن: 9سورة احلشر:  (15)
 .9سورة احلشر:  (10)
 .15  10ب 199ص 41حبار األنوار: ا (14)
 .11004  911ب 144ص 10وسائل الشيعة: ا (10)
 .11000  911ب 144ص 10عة: اوسائل الشي (19)
 .11قرب االسنا : ص (10)
 .9510  1ب 111ص 0مستدرم الوسائل ا (11)
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 من الديانة واألمانة
 . (11)«التعاون على إقامة احلق  يانة ويفمانة طلإل»: وقاف يفمري املؤمنني 

 . (11)«التعاون على إقامة احلق يفمانة و يانة»: و  حدي  آخر قاف 
 كن عوناً بالح 

رحم اهلل ررال  ريف  حقا ذأعان عليه وريف  رورا ذر ه وكـان عونـا بـاحلق علـى »: وقاف 
 .(12)«صاحبه

 التعاون على طاعة اهلل
اهلل علــــى التناصــــ    اهلل والتبــــاذف   اهلل والتعــــاون علــــى  تبتــــخ األخــــوة  »: وقــــاف 

 . (15)«طاعة اهلل والتناهي عن معاصي اهلل والتناصر   اهلل وإخالص احملبة
 من السنن الكونية

 . (10)«يفعن تعن»: وقاف 
 . (14)«كما تعني تعان»: وقاف 
 . (10)«من مل ينجد مل ينجد»: وقاف 

 االستمهار
 . (19)«د  االستظ اريفذ ل الع»: وقاف 

 المماهرة
 . (20)«نعم العون املظاهرة»: وقاف 

                                                           
 .944  نصرة احلق   09غرر احلكم و رر الكلم: ص (11)
 .10120  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (11)
 بيعته باخلالذة. كلم به طلحة والابري بعد  من كالم له  105هنج البالغة: اخلطبة  (12)
 .9091  األخوة   اهلل   211غرر احلكم و رر الكلم: ص (15)
 .10125  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (10)
 .10120  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (14)
 .10124  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (10)
 .10150  النصرة والتعاون   250حلكم و رر الكلم: صغرر ا (19)
 .10150  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (20)
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 ثابروا على الصالح
 . (21)«لابروا على صال  املؤمنني»: وقاف 

 ال يزال النا  بخير ما تعاونوا
ال يــااف الن ــاس اــري مــا يفمــروا بــاملعروف وهنــوا عــن املنكــر »يفن ــه قــاف:  وروم عــن الن ــ   
قـــو  ذـــإذا مل يفعلـــوا ذلـــك ناعـــ  مـــن م الربكـــات وســـل   بع ـــ م علـــى وتعـــاونوا علـــى الـــرب  والت  

 . (21)«بعا ومل يكن مم ناصر   األر  وال   الس ماء
 عبا  اهلل تعاونوا

عبا  الل ه تعاونوا على الرب  والت قو  وترااوا وتعاطفوا ويف  وا ذـرائا الل ـه علـيكم » وقاف 
 .(21)«ذيما يفمركم به

 ةوصية اإلما  عند الوفا
تعـاونوا علـى الـرب  والت قـو  وال تعـاونوا علـى اإلْث »قـاف عنـد الوذـاة:  وكان يفمـري املـؤمنني

 . (22)«والعدوان، ْث كان يقوف ال إله إال اهلل، ح  تو 
 إياكم والتقاطع والت رع

 وعلــيكم يــا بــت  بالت واصــل والت بــاذف والت بــار  وإي ــاكم والت قــاطع والت ــدابر والت فــر ق»: وقــاف 
 .(25)«وتعاونوا على الرب  والت قو  وال تعاونوا على اإلْث والعدوان
 وجول المعونة

 . (20)«من وره رغبته إليك ورب  معونته عليك»: وقاف 
 اإلعانة على المالم

 . (24)«إذا ريفي  مظلوما ذأعنه على الظامل»: وقاف 
                                                           

 .10151  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (21)
 .11  00ب 101ص 0هت يإل األحكام: ا (21)
 .0000  11ب 154ص 0مستدرم الوسائل: ا (21)
 .1001  10ب 111ص 1ئل: امستدرم الوسا (22)
 .  4باب صدقات الن   51ص 4الكا : ا (25)
 .10152  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (20)
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 ال تعن على الضعي 
 . (20)«ال تعن قويا  على ضعيف»: وقاف 

 نا خير ال
 . (29)«خري الناس من نفع الناس»: وقاف 
 . (50)«ليكن يفحظى الناس منك يفحوط م على ال عفاء ويفعمل م باحلق»: وقاف 

 تعاونوا بالح 
 .(51)«وتعاطوا احلق  بينكم وتعاونوا به»و  احلدي : 

                                                                                                                                                                      
 .10102  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (24)
 .10105  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (20)
 .10151  النصرة والتعاون   250الكلم: ص غرر احلكم و رر (29)
 .10151  النصرة والتعاون   250غرر احلكم و رر الكلم: ص (50)
 .4باب روامع التوحيد   121ص 1الكا : ا (51)
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 .مجيعة األ عية املألورة عن يفهل البي   .01
 مجعية يفخالق الرسوف  .01
 مجعية املو ة   القرىب. .02
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 القرأن الكريم

 القرآن الكرن.مجعية  .05
 مجعية إحياء تعاليم القرآن. .00
 مجعية اآليات املنسية الحت ترم املسلمون العمل ذا. .04
 مجعية تطبيق آية األخوة اإلسالمية. .00
 مجعية تطبيق آية احلريات اإلسالمية. .09
 مجعية تطبيق آية الشور . .40
 مجعية تطبيق القرآن الكرن. .41
 مجعية تعليم القرآن الكرن وتعلمه. .41
 القرآن الكرن.مجعية حفظ  .41
 مجعية قراءة القرآن الكرن. .42
 مجعية  ويد القرآن الكرن. .45
 مجعية تفسري القرآن الكرن. .40
 مجعية معرذة تأويل القرآن الكرن. .44
 مجعية مسابقات حوف القرآن الكرن، حفظا  وقراءة وما يفشبه. .40
 مجعية طبع ونشر القرآن الكرن. .49
 مجعية مؤ رات حوف القرآن الكرن. .00
 قرآن والعرتة.مجعية ال .01
 مجعية ترمجة القرآن إىل اللغات األخر . .01
 مجعية ترمجة التفاسري إىل اللغات األخر . .01
 مجعية معارا القرآن الكرن. .02
 مجعية القرآن الكرن والعلم احلدي . .05
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 المناسبا  اإلسالمية
 مجعية إحياء املناسبات وال كريات الدينية. .00
 ية.مجعية إرراو التاريخ امجرم واألش ر القمر  .04
 مجعية امجرة النبوية املباركة. .00
 مجعية املبع  النبوم الشريف. .09
 مجعية األعيا  اإلسالمية. .90
 مجعية عيد األضحى. .91
 مجعية عيد الغدير. .91
 مجعية عيد الفطر. .91
 مجعية عيد اجلمعة. .92
 مجعية التوقي  اإلسالمي. .95
 مجعية اجملال  األسبوعية. .90
 مجعية اجملال  الدورية. .94
 مجعية اجملال  الش رية. .90
 عية اجملال  املو ية.مج .99
 مجعية املناسبات اإلسالمية. .100
 مجعية املواكإل اإلسالمية. .101
 مجعية املواكإل احلسينية. .101
 .مجعية مواليد املعصومني .101
 .مجعية وذيات املعصومني .102
 .مجعية مواليد ووذيات ذوم املعصومني  .105
 مجعية ش ر رم ان املبارم. .100
 مجعية إمساكية ش ر رم ان. .104
 مجعية ليايل القدر. .100
 ية إلبات ر ية امالف.مجع .109
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 مجعية ش ر حمرم احلرام. .110
 مجعية عاشوراء. .111
 مجعية األربعني احلسيت. .111
 مجعية الوقائع اإلسالمية. .111
 مجعية تكرن الاائر. .112
 مجعية االستفا ة من املناسبات اإلسالمية لتوعية الناس بال قاذة الدينية. .115

 
 الثقافة والوعي اإلسالمي

 مجعية نشر الوعي. .110
 ع الكتإل.مجعية مكتبات بي .114
 مجعية املكتبات الصوتية. .110
 مجعية املكتبات التصويرية كاألذالم ال قاذية. .119
 مجعية تأسي  املكتبات اخلاصة. .110
 مجعية تأسي  املكتبات العامة. .111
 مجعية إنشاء  ور النشر    تلف املدن. .111
 مجعية رعاية  ور النشر. .111
 مجعية املكتبات السيارة إىل القر  واألرياف وغريها. .112
 سوعات العلمية وغريها.مجعية املو  .115
 مجعية ترويج وتشجيع املطالعة. .110
 مجعية تعريف الكتإل اإلسالمية. .114
 مجعية إعدا  الكتإل املدرسية، وعرض ا بأقل سعر ممكن. .110
 مجعية إهداء الكتاب. .119
 مجعية التأليف. .110
 مجعية القلم. .111
 مجعية األ ب. .111



 11 

 مجعية الكتاب. .111
 الت والنشرات والصحف.مجعية الكتإل كتابة ، نشرا ، تشويقا ، إعالنا  ،   اجمل .112
 مجعية الكراسات. .115
 مجعية حفظ الرتاث اإلسالمي. .110
 مجعية حفظ املوطوطات اإلسالمية. .114
 مجعية طباعة الكتإل املوطوطة اإلسالمية. .110
 مجعية طبع الكتإل ونشرها  انا . .119
 مجعية طبع الكتإل وتسويق ا. .120
 مجعية قصص األطفاف. .121
 مجعية كتابة املقاالت. .121
 رات.مجعية تشجيع كتابة امل ك .121
 مجعية حمو األمية عند الرراف والنساء. .122
 مجعية مكاذحة األمية عند القرويني .125
 مجعية معار  الكتإل. .120
 مجعية الكالم. .124
 مجعية اخلطابة. .120
 مجعية تأسي  املدارس. .129
 مجعية بناء املعاهد العلمية. .150
 مجعية بناء اجلامعات العلمية. .151
 مجعية رعاية املدارس واملعاهد واجلامعات. .151
 طابع.مجعية تأسي  امل .151
 مجعية عقد االرتماعات. .152
 مجعية املؤ رات. .155
 مجعية التنسيق بني املؤ رات. .150
 مجعية املؤ رات الدورية. .154
 مجعية الندوات ال قاذية.  .150
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 مجعية الندوات األ بية.  .159
 مجعية الندوات الدينية. .100
 مجعية الندوات العلمية.  .101
 مجعية النوا م اإلسالمية. .101
 مجعية راور احل ارات.  .101
 للغات املوتلفة.مجعية تعليم ا .102
 مجعية تعليم اللغة العربية ونشرها. .105
 مجعية طلإل العلم. .100
 مجعية إعا ة األلفاظ اإلسالمية إىل احلياة. .104
 مجعية نشر لقاذة التعد ية. .100
 مجعية عرذان منطق اليوم. .109
 مجعية رويل امل قفني إىل العلوم احلدي ة مما تسمى   احلاف احلاضر باألمية ال انية. .140
 ذة عرب اإلذاعة وما يفشبه.مجعية نشر ال قا .141
 مجعية األسئلة الدينية. .141
 مجعية األساليإل الروائية. .141
 مجعية األم اف الشعبية. .142
 مجعية األنرتني  والربامج اإلسالمية. .145
 مجعية احلوار عرب األنرتن . .140
 مجعية االستفا ة من التقدم العلمي   التبليغ اإلسالمي. .144
 مجعية التفاهم الفكرم. .140
 .مجعية التبا ف ال قا  .149
 مجعية الرتاث. .100
 مجعية الت قيف اإلسالمي. .101
 مجعية التقدم ال قا . .101
 مجعية ال قاذة والتقدم الصناعي. .101
 مجعية بيان مفاسد لقاذة الغرب. .102
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 مجعية بيان مفاسد لقاذة املبا   الشيوعية. .105
 مجعية الوسائل ال قاذية املتطورة. .100
 مجعية الوعي الديت. .104
 مجعية الديفب   العمل. .100
 صيفية.مجعية املويمات ال .109
 مجعية لقاذة السلم والسالم. .190
 مجعية الر  على الشب ات. .191
 مجعية الشعر. .191
 مجعية الصحاذة. .191
 مجعية العلم من امل د إىل اللحد. .192
 مجعية الفكر اإلسالمي. .195
 مجعية القصص اما ذة. .190
 مجعية لقاذة الإلهناامية. .194
 مجعية لقاذة الالعنف. .190
 مجعية النصوص الدينية. .199
 مجعية غرس لقاذة االستشارة. .100

 
 اإلعال  والدعاية

 مجعية اإلعالم اإلسالمي. .101
 مجعية إصدار املنشورات. .101
 مجعية إعدا  الالذتات. .101
 مجعية السينما واملسر . .102
 مجعية نشر الصور اإلسالمية. .105
 مجعية إطالق الشعارات اما ذة. .100
 مجعية إنشاء اإلذاعات. .104
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 مجعية إنشاء التلفايونات. .100
 مجعية تأسي  الف ائيات. .109
 .مجعية إنشاء اجلرائد .110
 مجعية إنشاء اجملالت. .111
 مجعية التبليغ السيار. .111
 مجعية النشرات املدرسية. .111
 مجعية تاويد اإلعالم بالربامج املفيدة. .112
 مجعية كلمة اليوم. .115
 مجعية كلمة األسبوو. .110
 مجعية كلمة الش ر. .114
 مجعية كلمة السنة. .110
 مجعية منطق العصر. .119

 
 المرأة و ورها

 مجعية حقوق املريفة. .110
 مجعية رعاية الفتيات. .111
 عية رعاية البن .مج .111
 مجعية رعاية الاورة. .111
 مجعية رعاية األخ . .112
 مجعية رعاية األم. .115
 مجعية حمو األمية عند النساء. .110
 مجعية احلجاب والعفة. .114
 مجعية تاويج الفتيات. .110
 مجعية اجملالت النسائية. .119
 مجعية اجملال  النسائية. .110
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 مجعية إصال  املنحرذات. .111
 مجعية احليلولة  ون الطالق. .111
 او  حالة املريفة   الغرب.مجعية بيان مس .111
 مجعية تعليم النساء العلوم احلدي ة. .112
 مجعية تعليم النساء العلوم اإلسالمية. .115
 مجعية تشجيع املؤلفات. .110
 مجعية تشجيع اخلطيبات. .114
 مجعية احلمل ورعاية احلامل. .110
 مجعية الرضاعة. .119
 مجعية املعلمات. .120
 مجعية الطبيبات. .121
 طباخة وما يفشبه. مجعية تعليم الفنون املنالية كاخلياطة وال .121
 مجعية مكاذحة األمرا  النسائية. .121
 مجعية العناية بصحة املريفة. .122
 مجعية األ وار االرتماعية املشروعة للمريفة. .125
 مجعية ت قيف املريفة. .120
 مجعية حفظ كرامة املريفة. .124
 مجعية رعاية املريفة امل ط دة. .120
 مجعية املريفة امل الية. .129

 
 المهن واأل وار االجتماعية

 مجعية الق اة. .150
 عية املوظفني والعماف.مج .151
 مجعية مدراء املؤسسات والشركات. .151
 مجعية يفئمة اجلماعة. .151
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 مجعية يفئمة اجلمعة. .152
 مجعية يفسات ة اجلامعات. .155
 مجعية املعلمني    اف الرتبية والتعليم. .150
 مجعية الشعراء. .154
 مجعية األ باء. .150
 مجعية الفنانني. .159
 مجعية الفن اإلسالمي. .100
 مجعية الفن. .101
يــة قانونيــة مــن احملــامني ومــن يفشــب  م تقــدم املشــورة القانونيــة مجعيــة الق ــاء، وهــي مجع .101

 والق ائية إىل الناس ال ين هم حبارة إىل ذلك.
 مجعية تعديل الوظائف وتقليل ا. .101
 مجعية الكاريكاتور اإلسالمي. .102
 مجعية الكاريكاتور. .105
 مجعية احملامني. .100
 مجعية امل ندسني. .104
 مجعية اخلطاطني. .100
 مجعية رسني اخل . .109
 الصناعية. مجعية امل ن .140
 مجعية امل ن غري الصناعية. .141
 مجعية ترشيد العاملني واإلتقان   م ن م يفو خدماهتم. .141
 مجعية تشجيع  تلف الصنائع. .141
 مجعية تعليم امل ن. .142
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 المعتمع المدني

 مجعية إسكان امل جرين وتلبية حوائج م. .145
 مجعية إرراو امل جرين إىل بال هم. .140
 مجعية رعاية امل اررين. .144
 الالرئني.مجعية رعاية  .140
مجعيــــة إ الــــة الولــــائق واملستمســــكات الــــحت رــــاءت مــــن الغــــرب كالبطاقــــات الشوصــــية  .149

 وروا  السفر و...
 مجعية إ الة ولائق السفر بني البال  اإلسالمية. .100
 مجعية إ ارة اللقطاء. .101
 مجعية إ ارة املوظفني. .101
 مجعية إصال  املعسكرات. .101
 مجعية إصال  اإلحنراف واملنحرذني. .102
 ل األساليإل.مجعية اًاذ يفذ  .105
 مجعية تأسي  احلمامات العمومية. .100
 مجعية إرساء قواعد السالم   اجملتمع. .104
 مجعية إنشاء املنتديات االرتماعية. .100
 مجعية إنشاء  ور األيتام. .109
 مجعية  ور العجاة. .190
مجعية حل يف مة السكن، وه ه مجعية هتـدف إىل ذـا األ مـة السـكانية بإررـاو قـانون:  .191
 «.األر  هلل وملن عمرها»
 عية األعراس.مج .191
 مجعية األقليات الدينية. .191
 مجعية احلوار احلر. .192
 مجعية احلوار اما ف. .195
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 مجعية الديوانيات وامل اذات. .190
 مجعية القيام بشؤون األعيا  ميال ا  يفو غري ميال  م ل الغدير واملبع  وما يفشبه ذلك.  .194
 مجعية الشعإل. .190
 مجعية العشائر. .199
 مجعية التقارب بني القوميات. .100
 ات مع اجلامعيني.مجعية العالق .101
 مجعية العالقات مع العشائر. .101
 مجعية  عم العلماء العاملني. .101
 مجعية الكشاذة والفتوة. .102
 مجعية رعاية الك وف واملسنني. .105
 مجعية املتاحف التاروية. .100
 مجعية املتاحف األلرية. .104
 مجعية املتاحف العلمية. .100
 مجعية املغرتبني. .109
عســكرم يفو مــا يفشــبه ممــا ي ــر مجعيــة املكــاذحني ألرــل عــدم وقــوو حــرب يفو انقــالب  .110

 الشعإل.
 مجعية النمو السكاين حي  تساعد ه ه اجلمعية لت يئة ما يلام للنمو السكاين. .111
 مجعية  ميع اللقطاء من الشوارو. .111
 مجعية تطوير القر  واألرياف واملدن. .111
 مجعية تاويد القر  حباراهتا ال رورية. .112
 مجعية تعبيد الطرق. .115
 مجعية تقدير الناس. .110
 الطالب.مجعية سكن  .114
 مجعية شؤون األموات. .110
 مجعية مكاذحة اجلرائم. .119
 مجعية مكاذحة املودرات. .110
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 مجعية إصال  األخالق   اجملتمع. .111
 

 المعتمع اإلسالمي
 مجعية تأسي  احلسينيات. .111
 مجعية إنشاء املسارد. .111
 مجعية برامج املسارد واحلسينيات. .112
 مجعية إنشاء  ال  الوعظ واإلرشا . .115
   كل قرية قرية ليكون معلم  ين م و نياهم.مجعية إسكان عامل الدين  .110
 مجعية إ ارة املقلدين. .114
 مجعية إ ارة الوكالء. .110
 مجعية إصال  كل ذاسد من يفمور املسلمني. .119
 مجعية إعدا  الكوا ر اإلسالمية. .110
 مجعية اآل اب اإلسالمية. .111
 مجعية الوعظ واإلرشا . .111
 مجعية اإلصال  بني الناس. .111
 مجعية األماكن املقدسة. .112
 حياء الدائم حنو اخلري.مجعية اإل .115
 مجعية التآخي واملؤاخاة. .110
 مجعية التأطري اإلسالمي. .114
 مجعية التقاون اإلسالمية. .110
 مجعية التقريإل بني امل اهإل ومعرذة احلق. .119
 مجعية التوريه الديت. .120
 مجعية اجلوائا اإلسالمية. .121
 مجعية اجلوالة اإلسالمية. .121
 مجعية الشعائر اإلسالمية. .121
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 .مجعية الصبغة اإلسالمية .122
 مجعية الطوابع اإلسالمية. .125
 مجعية العائلة املسلمة. .120
 مجعية املتاحف اإلسالمية. .124
 مجعية اجملتمع اإلسالمي. .120
 مجعية امل اهإل اإلسالمية. .129
 مجعية املسابقة اإلسالمية. .150
 مجعية املستو  اإلسالمي. .151
 مجعية بناء املراكا اإلسالمية. .151
 مجعية تأسي  األوقاف. .151
 مجعية توسعة األوقاف. .152
 األوقاف.مجعية حفظ  .155
 مجعية االست مار من األوقاف. .150
 مجعية علماء الدين. .154
 مجعية تأسي  حو ات علمية    تلف البال . .150
 مجعية نب  األلفاظ الغربية م ل )هلو( و)مرسي( و.. .159
 مجعية تعمري املراكا اإلسالمية. .100
 مجعية تعمري املسارد. .101
 مجعية رعاية املقدسات. .101

 
 المعتمع الدولي

 تحدة.مجعية إصال  األمم امل .101
 مجعية التطلع على يفحواف العامل. .102
 مجعية املعار  الدولية. .105
 مجعية املعاهدات الدولية. .100
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 مجعية التبليغ اإلسالمي الدويل. .104
 مجعية املنظمة اإلسالمية العاليمة. .100

 
 السنن واآل ال

 مجعية األخالق الطيبة. .109
 مجعية الرب واإلحسان. .140
 مجعية الدعاء. .141
 مجعية اإلبت اف.  .141
 املسارد. مجعية االعتكاف   .141
 مجعية التبتل إىل اهلل. .142
 مجعية املناراة. .145
 مجعية اجل ا  مع النف ، وتروي  ا على الطباو الفاضلة وهت يب ا من الرذائل. .140
 مجعية إطعام الطعام. .144
 مجعية اإلخالص هلل تعاىل. .140
 مجعية األذان واإلقامة. .149
 مجعية التعارف على اآل اب والسنن الدينية. .100
 مجعية التقو . .101
 ع.مجعية التواض .101
 مجعية التوبة. .101
 مجعية التوره ألمور اآلخرة. .102
 مجعية التوكل. .105
 مجعية احلجامة. .100
 مجعية احلام. .104
 مجعية احلياء. .100
 مجعية اخلتان. .109
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 مجعية ترم الغ إل. .190
 مجعية ترم القومية. .191
 مجعية الدعوة إىل اخلري. .191
 مجعية الرذق. .191
 مجعية الايارة. .192
 مجعية الاينة. .195
 مجعية اجلماف. .190
 مجعية السواء. .194
 ة.مجعية الشجاع .190
 مجعية الصدق. .199
 مجعية الصدقات. .200
 مجعية الصراحة. .201
 مجعية الصال . .201
 مجعية العا ات احلسنة. .201
 مجعية العفة. .202
 مجعية العفو. .205
 مجعية الكرامة. .200
 مجعية العيا ة. .204
 مجعية الغرية. .200
 مجعية القناعة. .209
 مجعية الكلمة الطيبة. .210
 مجعية املداراة. .211
 مجعية املشورة. .211
 مجعية املصاحلة. .211
 ة.مجعية املظاهر املسنون .212
 مجعية األسوة الصاحلة. .215
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 مجعية املواساة. .210
 مجعية الوقار. .214
 مجعية ب  ال قة بني الناس. .210
 مجعية تكرن ال يف. .219
 مجعية تنايه النف . .210
 مجعية صلة الرحم. .211
 مجعية عيا ة املرضى. .211
 مجعية اخلريات واملربات لألموات. .211
 مجعية حسن اخللق. .212
 مجعية حسن العمل. .215
 مجعية حسن القوف. .210
 باء.مجعية رعاية األقر  .214
 مجعية حفظ رو  اجل ا . .210
 مجعية خدمة الناس. .219
 مجعية رعاية األرامل. .210
 مجعية رعاية األطفاف. .211
 مجعية رعاية األيتام. .211
 مجعية رعاية حقوق اجلار. .211
 مجعية رعاية حقوق املؤمن. .212
 مجعية  يارة القبور. .215
 مجعية صالة اجلماعة. .210
 مجعية صالة العيد. .214
 مجعية رذع العسر واحلرا. .210
 ج.مجعية ق اء احلوائ .219
 مجعية حماسبة النف . .220
 مجعية مراقبة النف . .221



 15 

 مجعية حسن املعاشرة. .221
 مجعية املعونة الصيفية. .221
 مجعية املعونة الشتوية. .222
 مجعية مكاذأة من يصنع املعروف. .225
 مجعية مكاذحة احلسد. .220
 مجعية مكاذحة ال جر. .224
 مجعية مكاذحة الكسل. .220

 
 ال رائع اإلسالمية

 مجعية رعاية حقوق اهلل. .229
 الة.مجعية إقامة الص .250
 مجعية الصوم. .251
 مجعية إحياء اخلم . .251
 مجعية إحياء الاكاة. .251
 مجعية حج بي  اهلل احلرام. .252
 مجعية العمرة. .255
 مجعية اجل ا  اإلسالمي. .250
 مجعية األمر باملعروف. .254
 مجعية الن ي عن املنكر. .250
 مجعية تويل يفولياء اهلل. .259
 مجعية التربم من يفعداء اهلل. .200
 مجعية هداية املنحرذني. .201
 املسلمني إىل اإلسالم.مجعية هداية غري  .201
 مجعية هداية غري املوالني. .201
 مجعية الصد من احملرمات وامل ر ات واملنكرات. .202
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 مجعية الط ارة والتط ري. .205
 مجعية الت كية الشرعية. .200
 مجعية تعويد الناس على يف اء الواربات. .204
 مجعية احلجاب. .200
 مجعية احلقوق اإلسالمية. .209
 مجعية احلقوق الشرعية. .240
 مية.مجعية العبا ة اإلسال .241
مجعيــة تبــديل األعمــاف احملرمــة إىل األعمــاف الشــريفة، م ــل حوانيــ  اخلمــور يفو حمــالت  .241

 البغاء يفو ما يفشبه ذلك.
 مجعية تطبيق اإلسالم   كاذة  االت احلياة. .241
 مجعية تطبيق مبديف السلم والسالم. .242
 مجعية مكاذحة اخلالعة. .245
 مجعية مكاذحة اخلمور. .240
 مجعية مكاذحة الشطرنج. .244
 الغيبة. مجعية مكاذحة .240
 مجعية مكاذحة الفسا . .249
 مجعية مكاذحة القمار. .200
 مجعية مكاذحة الك ب. .201
 مجعية مساعدة املنحرذات واألخ  بأيدي ن إىل بيوت الاواا والعفة واالستقرار. .201

 
 العلو  اإلسالمية

 مجعية العلوم اإلسالمية. .201
 مجعية املعارف اإلسالمية. .202
 مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي. .205
 لشريفة.مجعية األحا ي  ا .200
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 مجعية التفاهم بني األ يان. .204
 مجعية تدري  العقائد اإلسالمية. .200
 مجعية علم الفقه. .209
 مجعية علم األصوف. .290
 مجعية علم الرراف. .291
 مجعية علم احلدي . .291
 مجعية علم القرآن. .291
 مجعية علم املنطق. .292
 مجعية علم الكالم. .295
 مجعية علم النحو. .290
 مجعية علم البالغة. .294
 مجعية علم الصرف. .290
 نساب.مجعية علم األ .299
 مجعية الدذاو عن احلو ات العلمية. .500
 مجعية الفتو . .501
 مجعية املبلغني. .501
 مجعية الوعظ اإلسالمي. .501
 مجعية تقوية احلو ات العلمية. .502
 مجعية توقري املبلغني. .505
 مجعية طالب العلوم الدينية. .500
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 المعتقدا  اإلسالمية

 مجعية التوحيد. .504
 مجعية العدف.  .500
 مجعية النبوة. .509
 مجعية اإلمامة. .510
 املعا .مجعية  .511
 مجعية مكاذحة اإلحلا . .511
 مجعية ترم الباطل. .511
 مجعية ر  الشب ات. .512
 مجعية بيان يفحواف اجلنة والرتغيإل إلي ا. .515
 مجعية بيان يفحواف النار والرتهيإل عن ا. .510
 مجعية بيان املعارا اإلمية. .514
 .واألنبياء  مجعية بيان معارا رسوف اهلل .510
 ا .، بيانا  وكتابة ونشر  مجعية معارا يفهل البي   .519
 مجعية بيان النعم اإلمية. .510
 مجعية بيان عدم رريف القرآن. .511
 مجعية بيان ذلسفة األحكام. .511
 مجعية التعريف باإلسالم. .511
 مجعية التعريف بالتشيع. .512
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 البيئة

 مجعية إصال  البيئة. .515
 مجعية إحياء الطبيعة، الحت رمي األراضي والنباتات واحليوانات الحت تعيش ذي ا. .510
 الغابات وما يفشبه.مجعية إطفاء حرائق  .514
 مجعية حفظ الغابات واألشجار النا رة. .510
 مجعية األحوا  السمكية، الحت تقوم بإجيا  األحوا  لأل ام   البيوت واجملتمعات. .519
 مجعية التشجري، ذتقوم بتشجري املدن للجماف وللصحة. .510
ريـة مجعية احلياة الربية، حيـ  تقـدم م ـل هـ ه اجلمعيـة يفحـدث املعلومـات العلميـة واإل ا .511

 عن موار  احلياة الربية.
 مجعية احملاذظة على سالمة الغابات واآلرام. .511
 مجعية الرذق باحليوانات. .511
 مجعية حفظ احليوانات خصوصا  النا رة من ا. .512
 مجعية تربية احليوانات. .515
مجعيــة حــدائق احليوانــات: حيــ  هتــتم هــ ه اجلمعيــة بتكــوين حــدائق حيوانــات   كــل  .510

 منطقة حمتارة إلي ا.
 كاذحة احليوانات ال ارة.مجعية م .514
 مجعية مكاذحة احليوانات الوحشية اخلطرة. .510
مجعيـــة امليـــاه، وتعمـــل مـــن يفرـــل مكاذحـــة املـــوا  الكيميائيـــة الســـامة املورـــو ة   امليـــاه،  .519

 وااية األراضي الرطبة واملياه اجلوذية والشاطئية.
م ـي الــ م مجعيـة األمطـار احلام ــية: وهتـتم هــ ه اجلمعيـة علـى منــع يفسـباب املطــر احل .520

 يورإل ذسا  البال  والعبا .
مجعيــة النفايــات: وتعتــت هــ ه اجلمعيــة بعــدم التك ــري مــن النفايــات الــحت ت ــر اإلنســان  .521

والبيئــة، كمــا تعتــت بعــدم  ذــن النفايــات   يفمــاكن ضــارة يفو صــب ا   البحــر يفو مــا يفشــبه 
 ذلك. 
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 مجعية تربيد امواء بواسطة األشجار وحنوها. .521
 .مجعية  ميل املدن .521
 مجعية تنظيف املدن. .522
 مجعية احملاذظة على نظاذة البحار. .525
 مجعية إ الة تلوي  البحار من بقع النف  وما يفشبه. .520
مجعية تنظيف املدن والصحار  مـن األلغـام والقنابـل وغريهـا ممـا  رعوهـا   يفيـام احلـرب  .524

 بني  ولتني يفو غري ذلك.
 مجعية تنقية امواء من امللولات. .520
 للشرب. مجعية املياه الصاحلة .529
مجعية مجاف الطبيعـة وهـ ه اجلمعيـة تعتـت باحلـدائق العامـة والوطنيـة والبسـاتني والغابـات  .550

 واأل مات وما يفشبه ذلك. 
مجعيـة حســن اســتودام مبيـد اآلذــات، حــ  ال تســتودم املبيـدات مبــا ي ــر اإلنســان يفو  .551

 ترتم مبا ي ر الشجر واحليوان وما يفشبه ذلك. 
 مجعية شؤون الكرة األرضية. .551
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 الطب والصحة

 مجعية الطإل واألطباء. .551
 مجعية الصحة العاملية. .552
 مجعية الصحة اإلسالمية. .555
 مجعية الوقاية والعالا. .550
 مجعية النصوص الطبية املألورة. .554
 مجعية إنشاء املستوصفات. .550
 مجعية إنشاء املستشفيات. .559
 مجعية العالا اجملاين. .500
 مجعية الدواء اجملاين. .501
 مجعية التنسيق بني األطباء. .501
 ة تقدم الطإل.مجعي .501
 مجعية الداء والدواء. .502
 مجعية الطإل احلدي . .505
 مجعية الطإل القدن. .500
 مجعية املتولفني عقليا . .504
 مجعية  ميل األذن. .500
 مجعية  ميل األنف. .509
ـــتفخ يفو التجاعيـــد، و ميـــل الرقبـــة والســـاقني  .540 مجعيـــة  ميـــل البـــدن كإصـــال  الـــبطن املن

 .ح52عواليدين
 .ح53عمجعية  ميل الوره .541

                                                           
 ذإنه رائا شرعا  ورمبا كان مستحسنا  كالاورة لاور ا. (51)
:   يفصل اجلماف، حي  قد ور  مد  الورـه اجلميـل،  قـاف ورمبا يكون ه ا من مصا يق النظاذة يفي ا ، ورمبا يكون املقصو  (51)

 وإن  ميل وره الاورة لاور ا حملب .
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 ني تعليما ، رعاية، حماولة إعا ة البصر.مجعية املكفوذ .541
 مجعية إسعاف املصابني   ع و من يفع ائ م بالقدر املمكن. .541
 مجعية تاويد املعوقني مبا حيتارون إليه. .542
 مجعية تعديل عني األحوف. .545
 مجعية عالا األمرا  النفسية. .540
 مجعية علم النف  اإلسالمي. .544
 مجعية شؤون املرضى. .540
 مجعية عيا ة املريا. .549
 كفل عالا الفقراء املرضى.مجعية ت .500
 مجعية معاجلة األمرا  صعبة العالا. .501
 مجعية معاجلة السكريني. .501
 مجعية مكاذحة األمرا  املعدية. .501
 مجعية مكاذحة اإليد . .502
 مجعية استبداف األع اء اإلنسانية، كالقلإل يفو الكبد يفو  الكلى يفو غري ذلك. .505
 مجعية مكاذحة التدخني. .500

 
 األسرة وال بال 

 .مجعية األشباف .504
 مجعية البلوغ. .500
 مجعية لقاذة الشباب. .509
 مجعية الشباب املؤمن. .590
 مجعية تاويج الشباب. .591
 مجعية تاويج العااب من الشباب وغريهم. .591
 مجعية تاويج العوان  واللوايت مات يف وار ن يفو ذقدوا يفو قتلوا يفو طلقن. .591
 مجعية تاويج املطلقات. .592
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 مجعية التشجيع على الاواا املبكر. .595
 مجعية تقليل امل ور. .590
 مجعية البساطة   الاواا. .594
 مجعية توقي االحنراذات اجلنسية. .590
 مجعية مكاذحة األذالم الفاسدة. .599
 مجعية مكاذحة االختالط احملرم. .000

 
 االقتصا 

 مجعية االقتصا  اإلسالمي. .001
 مجعية إحياء امل اربة. .001
 مجعية إ الة الفقر. .001
 مجعية رذع اجلمارم. .002
 مجعية االقتصا  احلر املشروو. .005
 االقتصا ية. مجعية املعاهدات .000
 مجعية إعا ة استودام املقا ير اإلسالمية كاملد والصاو والدرهم والدينار   السوق. .004
 مجعية إنشاء الصنا يق اخلريية. .000
 مجعية إجيا  التعد ية االقتصا ية. .009
 مجعية االست مار املشروو. .010
 مجعية االكتفاء ال ايت. .011
اميــة لــدعم املشــروعات الــحت مجعيــة البع ــات اجلامعيــة حيــ  تتعــاون مــع علمــاء الــبال  الن .011

 تركا على صون املوار  األرضية ورسني حياة الناس.
 مجعية البنوم اإلسالمية. .011
 مجعية املعونات اخلريية. .012
 مجعية التجار والكسبة. .015
 مجعية التقدم الصناعي. .010
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 مجعية التوس    املعيشة. .014
 مجعية ال روة. .010
 مجعية السوق. .019
 بة ويفغنياء وما يفشبه ذلك.مجعية تشغيل الفقراء ألرل رويل م إىل كس .010
 مجعية الكسإل املشروو. .011
 مجعية العماف والصناو. .011
 مجعية املواسم االقتصا ية. .011
 مجعية النقو  االقتصا ية. .012
 مجعية املدن االقتصا ية. .015
 مجعية ترويج حركة اإلقرا  املايل اخلايل عن الربا )القر  احلسن(. .010
 مجعية تقليص اإل ارات. .014
   اإلسالمية.مجعية توحيد العمالت   البال .010
 مجعية عصر ما بعد النف . .019
 مجعية ق اء الديون. .010
 مجعية ملساعدات مالية للطلبة. .011
 مجعية مكاذحة البطالة. .011
 مجعية مكاذحة الربا واملعامالت احملرمة. .011
 مجعية مكاذحة الرشوة. .012
 مجعية مكاذحة ال رائإل غري الشرعية. .015
 مجعية مكاذحة الغالء. .010
 مجعية العر  والطلإل. .014
 الصحي .مجعية التسويق  .010
 مجعية الركو  اإلقتصا م. .019
 مجعية النف  وال روات املعدنية. .020
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 الزراعة

 مجعية إحياء قانون املاارعة واملساقات. .021
 مجعية تشجيع الاراعة. .021
 مجعية التقدم والتطور الاراعي. .021
 مجعية هتيئة مياه الرم. .022
 مجعية حقوق الاارو والفال . .025

 السياسة
 مجعية السياسة اإلسالمية. .020
 التعد ية احلابية. مجعية إجيا  .024
 مجعية إجيا  التعد ية السياسية. .020
 مجعية األحااب احلرة. .029
 مجعية اإلضرابات السلمية. .050
 مجعية املظاهرات السلمية. .051
 مجعية االستقالف السياسي. .051
 مجعية ال ورات اإلسالمية السلمية. .051
 مجعية اجلمعيات ال اغطة. .052
 مجعية احلكم السياسي. .055
 مجعية الدذاو عن املظلومني. .050
 الريفم اآلخر. مجعية .054
 مجعية الريفم املعار . .050
 مجعية العالقات الدولية. .059
 مجعية العالقات العامة. .000
 مجعية العالقات مع السياسيني. .001
 مجعية املؤسسات الدستورية. .001
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 مجعية حسن التعامل مع  وف العامل. .001
 مجعية حسن اجلوار مع الدوف اجملاورة. .002
 مجعية رذا االختطاذات. .005
 ة.مجعية رذا االنقالبات العسكري .000
 مجعية رذا التفجريات. .004
 مجعية رذا ما يورإل تشويه  عة اإلسالم يفو املسلمني. .000
 مجعية شور  الفق اء املرارع. .009
 مجعية عدم اإللارة. .040
 مجعية عدم التعاون الشعإل مع السلطات الظاملة. .041
 مجعية إحياء الد قراطية مبوتلف شؤوهنا والحت تسمى   اإلسالم بالشور . .041
 مجعية حماسبة الدولة. .041
 عية مكاذحة اإلرهاب.مج .042
 مجعية مكاذحة االستبدا . .045
مجعيـــة مكاذحـــة االســـتعمار الظـــاهر واخلفـــي، عســـكريا  يفو اقتصـــا يا  يفو سياســـيا  يفو مـــا  .040

 يفشبه ذلك. 
 مجعية مكاذحة املستعمر. .044
 مجعية مكاذحة االذرتاءات السياسية. .040
 مجعية مكاذحة التع يإل. .049
 مجعية مكاذحة الظلم. .000
 مجعية مكاذحة العنف. .001
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 م والتكنولوجياالعل
 مجعية التطور العلمي. .001
 مجعية التقدم العلمي. .001
 مجعية التقدم امندسي. .002
 مجعية الصوت والصورة. .005
 مجعية املورتعات. .000
 مجعية األقمار الصناعية. .004
 مجعية االستنساو البشرم. .000

 
 الحقوع

 مجعية املطالبة حبقوق اإلنسان. .009
 مجعية املطالبة باحلريات. .090
 .مجعية املطالبة حبقوق العلماء .091
 مجعية املطالبة حبقوق الكت اب واملؤلفني. .091
 مجعية املطالبة حبقوق السجني. .091
 مجعية املطالبة حبقوق الطفل. .092
 مجعية املطالبة حبقوق الشباب. .095
 مجعية املطالبة حبقوق املريفة. .090
 مجعية املطالبة حبقوق الك وف واملسن ني. .094
 مجعية املطالبة حبقوق املعارضة. .090
 مجعية مكاذحة اضط ا  امل قفني. .099
 مجعية املطالبة حبقوق اإلعالميني. .400
 مجعية املطالبة حبقوق السجناء السياسيني. .401
 مجعية املطالبة حبقوق األقليات. .401
 مجعية املطالبة حبقوق الشعإل. .401
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 مجعية املطالبة حبقوق الطبيعة. .402
 مجعية املطالبة حبقوق احليوان. .405
 مجعية املطالبة حبقوق النبات. .400
 قات االرتماعية بني الناس.مجعية تعريف احلقوق العامة   العال .404
 مجعية الدذاو عن األبرياء. .400
 مجعية بيان ونشر حقوق اإلنسان. .409
 مجعية حقوق األوال . .410
 مجعية حقوق الاورني. .411
 مجعية حفظ حق ملكية التأليف والنشر. .411
 مجعية حقوق املعارضة. .411
 مجعية حقوق الوالدين. .412
ـــة املـــوار  العامليـــة الـــحت تســـاعد األحـــااب واملنظمـــات واجلم .415 عيـــات والقطـــاو اخلـــاص مجعي

ومنظمــات التنويــه واملنظمــات البيئيــة وغريهــا   معاجلــة مســألة كيــف  كــن تلبيــة احلارــات 
 اإلنسانية.

 القوانين اإلسالمية
 مجعية  راسة القانون اإلسالمي. .410
 مجعية السعي لتطبيق القوانني اإلسالمية. .414
 .ح54عدي  الشريف، كما ور    احل» األر  هلل وملن عم رها«مجعية إحياء قانون:  .410
 .ح55ع»من سبق إىل ما ال يسبقه إليه املسلم ذ و يفحق به«مجعية إرراو قانون:  .419

                                                           
 .1باب   إحياء يفر  املوات   149ص 5الكا : ا (52)
 .10905  1ب 111ص 14مستدرم الوسائل: ا (55)
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 التاريخ

 مجعية  راسة التاريخ. .410
 .مجعية  راسة تاريخ األنبياء .411
 .مجعية  راسة تاريخ رسوف اهلل  .411
 .مجعية  راسة تاريخ األئمة الطاهرين  .411
 .مجعية  راسة تاريخ السيدة ذاطمة الاهراء  .412
 .مجعية  راسة تاريخ يفصحاب الرسوف .415
 مجعية  راسة تاريخ األولياء. .410
 مجعية  راسة تاريخ العلماء. .414
 مجعية  راسة تاريخ األتقياء. .410
 مجعية  راسة تاريخ األخيار. .419
 مجعية  راسة تاريخ األشرار. .410
 مجعية تدوين التاريخ املعاصر. .411
 مجعية لورة التبغ. .411
 مجعية لورة العشرين. .411
 ت اإلسالمية.مجعية  راسة الغاوا .412

 مت رقا 
 مجعية يفيام العطل. .415
 مجعية احرتام اإلنسان. .410
 مجعية است مار الفرص. .414
 مجعية اإلتقان. .410
 مجعية اإلحصاءات. .419
 مجعية اإل ارة. .420
 مجعية اليوم. .421
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 مجعية األسبوو. .421
 مجعية الش ر. .421
 مجعية السنة. .422
 مجعية اإلعدا  والت يئة. .425
 مجعية األعيا  العامة. .420
 مجعية األ يان. .424
 وامل م.مجعية األهم  .420
 مجعية البال  الكبرية. .429
 مجعية البال  النائية. .450
 مجعية التجارب. .451
 مجعية التوطي . .451
 مجعية التشجيع. .451
 مجعية التدرا. .452
 مجعية الت كر الدائم. .455
 مجعية التعامل مع األعداء. .450
 مجعية التناذ  اإلجياع. .454
 مجعية التنسيق بني اجلمعيات. .450
 مجعية التنسيق    تلف األمور. .459
 اضر.مجعية  راسة احل .400
 مجعية  راسة املاضي. .401
 مجعية  راسة املستقبل. .401
 مجعية حل املشاكل. .401
 مجعية  راسة األخطاء. .402
 مجعية اجل ور. .405
 مجعية احل ارة. .400
 مجعية احلق. .404
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مجعية الدراسـات العامـة وهـي تعـت دعـل  راسـات   كـل شـأن مـن شـؤون احليـاة حـ   .400
 ال يكون العمل اعتباطا  بايا ة يفو نقيصة   رانإل.

ذق العام، ألرل منع القسـوة علـى مجيـع الكائنـات احليـة مـن إنسـان يفو حيـوان مجعية الر  .409
 يفو نبات، سواء كان اإلنسان طفال  يفو إنسانا  كبريا  كاملوظفني وما يفشبه ذلك. 

مجعيــة الرذــق بــاجلنو ، بــأن ال تأخــ  احلكومــات رنــو ا  اعتباطيــا  كمــا هــو   ك ــري مــن  .440
 سوة باجلنو .الدوف املتولفة وال تعمل احلكومات الق

 مجعية الوق  والتوقي . .441
 مجعية السعا ة. .441
 مجعية السفر. .441
 مجعية السكن. .442
 مجعية السلوم. .445
 مجعية السياحة. .440
 مجعية الرياضة. .444
 مجعية السباحة. .440
مجعية الطاقة وتركا على الدفء العاملي وسياسة الطاقـة الوطنيـة والطاقـة املتـاو ة والنقـل  .449

 والك رباء وما يفشبه ذلك. 
 الصيفية.مجعية العطلة  .400
 مجعية العقل. .401
 مجعية الفنا ق. .401
 مجعية القانون. .401
 مجعية معار  السيارات. .402
 مجعية الكم. .405
 مجعية الكيف. .400
 مجعية اجلمعيات. .404
 مجعية الك رباء. .400
 مجعية املؤمنني. .409
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 مجعية احملاذظة على املفقو ات إلعا هتا إىل يفصحاذا. .490
 مجعية املراكا احلساسة. .491
 مجعية املرور. .491
 مجعية املساواة. .491
 األ اء احلسخ. مجعية .492
 مجعية املواصالت من التليفونات وغريها. .495
 مجعية النجاة. .490
 مجعية النشاط. .494
 مجعية النظاذة. .490
 مجعية امجرة. .499
 مجعية الوالء. .000
 مجعية الوالية. .001
 مجعية اليسر. .001
 مجعية ترويج األلعاب الرياضية السليمة كالسبق والرماية. .001
 مجعية تقسيم األعماف. .002
 مجعية تقسيم األوقات. .005
 مجع الطاقات.مجعية  .000
 مجعية حسن االختيار. .004
 مجعية حفر اآلبار. .000
 مجعية حفظ اآللار. .009
 مجعية ال ضرر وال ضرار. .010
 

 إىل غريها من اجلمعيات الك رية.
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 وه ا آخر ما يفر نا بيانه   ه ا الكتاب.
سبحان ربك رب العاة عما يصفون وسالم على املرسلني واحلمد هلل رب العاملني، وصلى 

 مد وآله الطاهرين.اهلل على حم
 

 قم المقدسة                                     
 محمد ال يرازى                                    

 
 
 

 ال هر 
 

 1 ........................................... كلمة الناشر

 0 ................................................ املقدمة

 0 ................................. آيات وروايات   الباب

 0 .................................. ارت دوا   التعاون

 9 ............................... التعاون على طاعة اهلل

 9 .................................... االرتماو للدعاء

 9 .......................... ننيإذا ارتمع لاللة من املؤم

 10 ...................................... ارتماو يفربعة

 10 ..................................تقرب إىل املؤمنني

 10 ............................ ارتماو النساء والصبيان

 10 ............................... من شروط االرتماو

 10 .................................  معات ل كر اهلل

 11 .............................. كونوا اخوة متواصلني

 11 .................................. ارتمعوا وت اكروا
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 11 ........................................... تواصلوا

 11 .................................... تباروا وتعاطفوا

 11 ............................................ تآلفوا

 11 ....................................... بر اإلخوان

 11 ............................... مما يقر  قلإل إبلي 

 11 .................................... املعونة على الرب

 11 ................................... يفك ر التوصيات

 11 ............................... ارتمعوا على يفموركم

 11 .................................يانة واألمانةمن الد

 11 .................................... كن عونا  باحلق

 11 ............................. التعاون على طاعة اهلل

 11 ................................. من السنن الكونية

 11 ........................................ االستظ ار

 11 .......................................... املظاهرة

 12 ................................ لابروا على الصال 

 12 ........................ ال يااف الناس اري ما تعاونوا

 12 ................................... عبا  اهلل تعاونوا

 12 ............................. وصية اإلمام عند الوذاة

 12 ............................. والتقاطع والتفرقإياكم 

 12 ..................................... وروب املعونة

 12 ................................. اإلعانة على الظامل

 15 .............................. ال تعن على ال عيف

 15 ........................................ خري الناس

 15 ...................................... تعاونوا باحلق

 10 ............................ مناذا من اجلمعيات 



 55 

 10 ................................... اإلسالم واملسلمون

  ........................... 14ويفهل البي  الرسوف 

 19 ......................................... القرآن الكرن

 10 .................................. املناسبات اإلسالمية

 11 .............................. ال قاذة والوعي اإلسالمي

 12 ..................................... اإلعالم والدعاية

 15 ......................................... املريفة و ورها

 10 ............................. امل ن واأل وار االرتماعية

 10 ........................................ ديناجملتمع امل

 10 ..................................... اجملتمع اإلسالمي

 11 ........................................ اجملتمع الدويل

 11 ....................................... السنن واآل اب

 15 ................................... الفرائا اإلسالمية

 10 ..................................... العلوم اإلسالمية

 10 .................................. املعتقدات اإلسالمية

 19 ................................................ البيئة

 21 ....................................... الطإل والصحة

 21 ...................................... األسرة والشباب

 21 ............................................ االقتصا 

 25 .............................................. الاراعة

 25 ............................................. السياسة

 24 .................................... العلم والتكنولوريا

 24 .............................................. احلقوق

 20 .................................... القوانني اإلسالمية

 29 .............................................. التاريخ
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