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 بحثاللخص م

اتتن  اكيئتت مامتا  االتتتن ن تي ائاتتا الستئد ميمتتد  ستئو ا تت    دور مارست  اليئةتتة الدةنئتة     

اتن  كيئ  ا  أة ا دورللتن ةة االجتماعئة كان كما ئته الدةنئة والسئاسئة والفك ةة ، ب از شخصإ

نا تو،،   م ت و  إب ازد مدرسة منفتية عمل  على كان ا     ولئ بلورة شخصئته ، إذ

 ز، وتمئ تتال  آنئتتةمتتو لتتلل الم جعئتتة  اعتمتتد الن تتد اليتتدة ،  سئاستتنواجتمتتاعن، ودةنتتن، 

انعكت  علتى شخصتتئته اتن لت ض المو تتوعا   والواقعئتة للمفاتتو  ، ممتائدانئتة بالي كئتة الم

نيض الواقع ، وهذا متا لالمستجئية  وأاكاره بآرائهامتاز ا     ووانت ادها ب جاعة،  ،بج أة

ميتاوال  ،المؤسستة الدةنئتة إلصتلضئا متو لتلل الفكت  التجدةتد، التذ، ل  ته وتينتاه كان جل

العمتت   ا تت    كلستتئكئة هتتذه المؤسستتة.  وعتتد   إلناتتا  ةاليلتتول المناستتية والواقعئتت إةجتتاد

لاتذه الم تكل   والتوصت  إلتى اليلتول الناجعتة ،ض م تكلتهولت ، االجتماعن واالهتما  بته 

طت ض العدةتد متو المو توعا  التذ، داعته ل األمت اتن عمت  الم جعئتة،  اومامت أساسئا اجز 

، بيستتلوو  وال تتياو والمتت أة ،والطفتت ، والمجتمتتع  ،األستت ةاالجتماعئتتة التتتن تختت  الدةنئتتة 

 . داثو، ةواكب التطورا  التن لي   بالمجتمع الع بن وعلى مختلف الجوانب
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The Religious and Social Renewal of Sayyid Mohammed Hussain 

Fadlulah (1935-2010) 

Ayman Abdoun Nazal 

 

Abstract : 

     The environment in which Sayyid Mohammed Hussain Fadlulah 

was brought up has focal role in manifesting his religious, political 

and intellectual personality. The social upbringing also has vital role 

in forming his personality as Fadlulah was the offspring of an open 

school which worked on demonstrating a renaissance, religious, social 

and political project. He adopted modern criticism via Quranic 

authority and was characterized by field mobility and reality of 

concept which was reflected in his personality in terms of teacling 

topics with audacity and criticizing them with courage and bravery. 

     Moreover, Fadlulah was characterized by views and thoughts 

which were concordant with reality. This was crystal clear through the 

renewal thinking he submitted and adopted to reform the religious 

institution trying thus to find out suitable and realistic solutions to put 

an end to the conventionality of this institution. Fadlulah regraded 

social labor and paying due attention to it, putting forth its problems 

and finding effective solutions to these problems an integral and 

significance part in the work of religious authority, an issue that made 

him put forth many religious and social issues which are of relation to 

family, society, children, youths and women. 

 

 مقدمة :ال

هتتا الم ت بتتا  أمتتو ذو اليعتتد الفكتت ، واالجتمتتاعن والسئاستتن عتتد دراستتة ال خصتتئا  ت        

ااتتا و متتا الزماتتا متتو  تتواد  انعكستت  علتتى الواقتتع االجتمتتاعن المعاصتت ،لعلمئتتة لتيلئتت  ا

 لمجتمعا . تت ك اث ها على تطور االتن ،   الدةنئةوالم كلاالجتماعئة والث اائة الظواه  

بتدوره التذ،  اميمتد  ستئو ا ت    ال ةتاد، اكت ا  وعمتل  م تيطت ول د كان موقتع الستئد     

، هتتذه االدوار التتتن ة، وسئاستتئة، وث اائتتدةنئتتة، واجتماعئتتة :انختت ل ائتته علتتى صتتعد  متعتتددة

، مجم  اليالة الع اقئة إزا  والدةنئة واإلنسانئة األللقئةارتيط  ب عوره العالن بالمسؤولئة 

ذ كتتان ، إاليتتادة واألزمتتا التتت د، والتخلتف  أصتتابااالتتن  واإلستتلمئة، ،والع بئتتة ،واللينانئتة

ةنئتة أثت   كثئت ا ك خصئة اجتماعئتة ود ولاذا ستكون لدراسته .م تيطا  بامو  مجتمعه وامته
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، ذا  نتائج ااعلة ان ااا وتفستئ  العدةتد ع اللينانن لاصة، والمجتمالع بن عامة ان المجتمع

، اتتن عصتت  ا تت    اعئتتة التتتن  اتت   اتتن المجتمتتع الع بتتنمتتو الظتتواه  الدةنئتتة واالجتم

 . ومازال  قائمة  تى الئو 

 

 البحث : إشكالية

شتكالئة التتن ةييت  ائاتا هتذا الييت  هتن ت صتن مواقتف ان  و  هذا التدور اتان اإل          

التتتن ل  اتتا الواقتتع التتدةنن واالجتمتتاعن الع بتتن  ،األستتةلةالستتئد ا تت     ئتتال عتتدد متتو 

التتن اقت نت   ،أث ها االجتماعنالدةنئة وشفة عو ليئعة الوقائع ، هذه المواقف الكاواإلسلمن

عدبتلك ا  .واقف ا     عو ك  هذه االسةلة، وسئتا تناول ملص 

 

 فرضية البحث : 

ن الستئد ا ت    امتلتك ر ةتا اك ةتة ومواقتف أمفادها،  أساسئةةنطلق اليي  مو ا  ئة     

،  وإستلمئا ،وع بئتا ،ولينانئتا ،ع اقئتا ئة تجاه مجم  التطورا  التن أ ال  بتهدةنئة اجتماع

، معالجتة   تائق الواقتع إلتىقت و أوكانت   واليداثتة،واتسم  هذه ال  ى والمواقف بالتجدةتد 

  تى انه ل  ب بالمجدد.

 

 منهجية البحث :

مجموعة مو ال واعد واألس   بعد هما، التيلئلنواعتمد اليي  على المناج التارةخن          

ف الدكتور . المناجئة التن تتعام  مع المعطئا  التارةخئة، وتجعلاا ان لدمة المجتمع ة ع  

الط ة ة التارةخئة التن تعم  على تيلئ  وتفسئ  ل  إدرة  المناج التارةخن بينه )ميمد ج

 (ون علئه المست ي اليواد  التارةخئة، كيساس لفاا الم اك  المعاص ة، والتنيؤ بما سئك

(. اما المناج التيلئلن اانه ة و  على علمئا  094  - 094: 0221جل  إدرة  ،  )ميمد

ثل : التفسئ  والن د واالستنيال، وقد تجتمع هذه العملئا  كلاا ان سئاق بي   معئ و، او قد 

االةجابئة  وةسعى الن د الى تيئان الجوانبة كتفى بيع اا عناا، وذلك بيسب ليئعة اليي ، 

والسليئة ان عملئة صناعة اليد ، وألئ ا  ةيتن دور االستنيال لينا  هئك  نظ ، على 

اساس ما د رس مو  واه  وتعمئماا لت ك  أداة ة ستفاد مناا ان تيلئ  ق اةا أل ى)ا ةد 

(. وباعتماد هذةو المناجئو، تياول هذه الدراسة، دراسة وتيلئ  24:0229األنصار،،

ةة، والمواقف العلمئة للسئد ا    ، ان  و  التطورا  واال دا  الدةنئة النصوص الفك 

 واالجتماعئة التن تصب ان لدمة المجتمع.

 

 ن فضل هللا وعوامل التجديد المؤثرة فيهاالوالدة والنشأة للسيد محمد حسي: المبحث األول

بمتتا لتته متتو متتؤث ا  مياشتت ة اتتن شخصتتئة الفتت د التتذ، إن للميتتئا االجتمتتاعن واألستت ،      

والعلمئتة  اإلنستانئةال تئا ةعئش ان وسطه وبئو ثناةاه، دورا مثم ا ان بنا  شخصئته، وغ س 

ستتلوكئة  أنمتتالاتتن ت تتكئ  ـتتـ أ، الميتتئا االجتمتتاعن ـتتـ والي تتارةة ال ائعتتة،.  ئتت  ةستتاا 

امتت  متتع افلتت  اتتن ئعتتة التعولي، تتتنعك  علتتى   كئتتة الفتت د، وتنمئتتة مداركتته المجتمعئتتة 
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لغتة التوجئته والنصتح،  و لتلل تطوة  ماارا  الفت د مت األس ة أجاد ذا المست ي ، لاصة إ

بنتا  شخصتئة م تيونة  إلتىؤد،  س ةة ان التن ةة االجتماعئة، التن تال األنمالدون استخدا  

 بالتوت  النفسن واالجتماعن. 

 هللا  لنشأة للسيد محمد حسين فضل: الوالدة واأوال

 ـهت0544شعيان  02بالع اق، ان  األش فولد السئد ميمد  سئو ا     ان النجف        

، والتتده الستتئد عيتتد  9101تمتتوز  4 (، تتتوان اتتن 0254نن ت تت ةو الثتتا 04 ، )0254ـــتتـ 

 تد الم اجتع الدةنئتة اتن جيت  عامت  جنتوو أال  وف بو السئد نجئب التدةو بتو ميتن التدةو، 

، والدته الياجة ر واة ابنة الم  و   سئو بتز،، متو بلتدة بنت  جيئت  اتن جنتوو وقتةذ لينان

تعيئت ا  عتو وقدةمتة، ع بئتة ت الئتد  نستية إلتىلينان. جتا   التستمئة الم كيتة ) ميمتد  ستئو ( 

لن )عاأللاتتارهتت  بئتتته أو، آلتته وستتلا( النيتتن ميمتتد )صتتلى   علئتته و المييتتة والتيتت ك باستتا

   .(02: 9114،  سو س ور، العلمة

اتن  األشت فتتلمذ السئد ا     علتى ةتد والتده منتذ بداةتة دراستته الت لئدةتة اتن النجتف       

 العتت اق، وكتتان عمتت ه ا تتدى ع تت  ستتنة،  تتتى اكمتت  عنتتده متتا ةستتمى اتتن المصتتطلح التتدةنن

(بـ)الم دما 
()

(، ودراسة)السطوض
()*

ودرس اللغة الع بئة، اتن النيتو والصت ف والمعتانن ، 

درس الستئد ا ت    واألصول والف ه ، ثتا  المنطق ـ أ، عند أبئه ـ واليئان، كما درس عنده 

(الختتار اليي  متتا ةستتمى بتتـ)
()

،  اليتتوزة العلمئتتة، وكيتتار علمائاتتا وم اجعاتتا أعتتل ، عنتتد 

ل تتد تتتيث  الستتئد ا تت    و. (اليكتتئاال استتا الختتوئن، والستتئد ميستتو  أبتتوالستتئد ): بتت زهاأ

واألدبئتتة، وازداد تفاعلتته  ،، لاصتتة العلمئتتة مناتتااألشتت فبتتاألجوا  التتتن عاشتتاا اتتن النجتتف 

ةيثونته علتى  كتانوكئتف  أستاتذته ،متع  ليئعتة علقتة  الستئد ا ت    مكننا تصتور. وةمعاا

علئك ان تجاد نفستك اتن : " له أساتذتهوبنا  شخصئته العلمئة ، ب ول ا د  ، االجتااد والتفك 

 (.92: 9100ن تفك  ان ان تناقش صا ب الكتاو")نزار ميمد جودة، ك  كتاو تدرسه، با

)علتن  ص  السئد ا     على م تية االجتااد، وهو ان ال ابعتة والع ت ةو متو عم ه      

النجتف لم  لتة الم تدما  والستطوض، واصيح ةدرس ان  توزة  (.42: 9114 سو س ور، 

متتو العتت اقئئو واللينتتانئئو والستتورةئو وغئتت ها. شتتارك الستتئد ا تت     غلتتب للبتتهأ وكتتان

خب ع وا  ان المجمع الث اان لمنتتدى نت  األش ف، وأ  بالعدةد مو الن الا  الث اائة ان النجف 

المعتدلة اتن  اإلسلمئةعد السئد ا     مو األوائ  الذةو شاركوا ان ن ية الي كة ة  والن  . 

التتن كانت  تتدل  لظاتور  ،الفعالئتا و، ذلك مو للل قئامته اتن العدةتد متو الن تالا  ع اقال

ال تئ  )كان ب ا تته اتن كت  ذلتك الوقت  ومعتدلة ال تؤمو بالخ ااة والميالغة ،  إسلمئة  كة 

 :الستئد ا ت    ، وباتذا الصتدد ة تولو الستئد ميمتد بتاق  الصتدر(ميمد ماد، شم  التدةو 

                                                           

الم دما : هن الم  لة األولى ان الدراسة اليوزوةة ،ةدرس ائاا الطالب قواعد اللغة الع بئة، واليلغة، والمنطق،  

 (. 44: 0211وتت اوض مدة الدراسة ائاا مو ثل  إلى لم  سنوا ، )شيلن الملل، 

م دما  ةدرس ائاا الطالب علا هن الم  لة الوسا بئو الم دما  واليي  الخار  وهن م  لة تكمئلئة للالسطوض :  

 (.50: 0225اصول الف ة وعلا الفلسفة، )أسامة اليص ،،

اليي  الخار : هن الم  لة األلئ ة مو الدراسة ان اليوزة العلمئة ، سمئ  بالخار  ألن الدراسة ائاا تتا لار  نطاق  

ار ، وهن شيئاة بم  لة الدراسا  العلئا ان الكتب الم  رة التن ةعتمدها األستاذ ان تدرة  مادته ان م  لة اليي  الخ

 (. 41: 0222الدراسة األكادةمئة، )ميمد اليسئنن، ميمد باق  الصدر، 
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واصتدر ا ت    . "اإلسلمنجدةد ان الواقع  إسلمئة، لوالدة   كة عا  ت ن ونخطا مكنا نل"

الفكت ، االجتمتاعن والتجدةتد التدةنن وهتتا ائته بأ (،اإلستل كتابا بعنوان )ق اةانا على  و  

 ، وهوما ةؤكد نمو الفك  عند السئد ا     ان بئةة تتمئز بالوعن والطموض. والسئاسن

 

 شخصية السيد فضل هللا  في ثانيا: مؤثرات المحيط االجتماعي 

ةمارس الوسا االجتماعن تتيثئ ه الكيئت  اتن شخصتئة الفت د،  ئت   ةتت ك أثت ا  بالغتا  اتن      

 مو أن لبدا، األس ةةصئاغة بنائه الث اان والفك ، على المدى اليعئد، وماما كان   صانته 

 ةتيث  بالث ااة اليئةئة التن تيئا به . 

ا اتتن بنتتا  ث هتتأالتتتن ت كتت  االجتماعئتتة اليئةئتتة  ل تتد تتتيث  الستتئد ا تت    بنتتوعئو متتو        

والمجتمتع التذ، ةخالطته،  ،شخصئته، وجعل  منه ال ج  المنفتح على الواقع التذ، ةعتئش ائته

 ،ستلمئةة اتن التعامت  متع العلتو  اإلع ائدةتوم ونتته ال ،اتن انفتا تها الفكت ،لئنعك  ذلك كلته 

 .ئة والسئاسئةوال  اةا االجتماع

، التتن أكستيته  التة متو االصتالة والتعمتق اتن ااتا الاوةتة األشت فبئةة النجف  :ألولا النوع

 .المعتدل اإلسلمنالي ارةة، واالنتما  

، وبوصتفاا وستطا  متنوعتا  منفتيتا ، ةتينتى ئاتا ائمتا بعتد(: بئةة لينان )التن انت ت  إلالثاني النوع

متعددة مو الث ااا  واالتجاها  الفك ةتة واالجتماعئتة والسئاستئة، ت كت  تتيثئ ا  كيئت ا   أنواعا

 ،رغتا التتلف توجااتته ،لت ان شخصتئة الستئد ا ت   ، انعكت  متو لتلل تعاملته متع اف

 .وأاكاره ،ول و اته

 شخصية السيد فضل هللا أثر البيئة النجفية في بناء  -
، ومتتو لللاتتا انت تت   العدةتتد متتو واألدبئتتةتعتتد النجتتف م كتتزا   ئوةتتا  للي كتتة العلمئتتة        

 9100 التتتن تينتت  تليئتتة  اجتتا  المجتمتتع )نتتزار ميمتتد جتتودة، واإلصتتلض  كتتا  النا تتة 

ةا  المنتتد وتيستئ العدةتد متو   كتا  االستت لل،  الستئد ا ت     ،  ئ  واكب ائاتا(44:

م  الذ، جعله ةاتا بكثت ة ال ت ا ة والمطالعتة،  تتى انته كتان ةاتتا والتجمعا  الث اائة ائاا. األ

بمطالعة الصتيف الع بئتة التتن تنتاول التطتورا  السئاستئة واالجتماعئتة، وتلتك التتن تصتدر 

)لتته  ستتئو(،  األدةتتبوال تتع ا ، مناتتا مجلتتة )الكاتتتب( التتتن كتتان ةصتتدرها  األدبتتا لكيتتار 

ألها الكتاو والمؤلفئو أمثال جيت ان للئت  جيت ان، وستئد قطتب. ا تل عتو ال ت ا ة وق ا ته 

)شكستيئ (،  اإلنكلئتز، األدةتب)جتان جتاك روستو(، وتت اجا  أمثالألدبا  ومفك ةو غ بئئو، 

: 9115)إستماعئ  للئت ، األل ىوالدراسا  المت جمة عو أدو و  ارا  ودةانتا  األمتا 

41-42.) 

وأمكنته  ،ث اائتا   أغناه، واللعه على الفك  المغاة ، ق ا ا  السئد ا    ان إن التنو       

مو للق اتجاها  اك ةة وث اائتة وسئاستئة جدةتدة، وستا اليئةتة النجفئتة. االمت  التذ، نتتج عتو 

لته الف صتة لئكتتب العدةتد    تا تأانتخابه ع وا  للمجمع الث اان لمنتدى الن ت  والصتيااة، و

)ستتلئا النجفتتن  صتت ا  األدولللاتتا م تتكلة  ، مناتتا متتا تنتتاول متتومتتو الييتتو  والدراستتا 

كما امتاز السئد ا     ب تدرا  اك ةتة وث اائتة أهلتته لفاتا الواقتع . (095: 0224اليسنن، 
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نتختتب للكتابتتة اتتن مجلتتة األ تتوا أ،  تتتى أوستتعب تتك  
()

كتتان ةكتتتب ااتتا ئتاتتا بعنتتوان ، و

األشتت ف اتتن توالتت  كتابتتا  الستتئد ا تت    اتتن النجتتف  (. وبتتد ا  متتو عتتددها الثتتانن)كلمتنتتا

 ( إلتتىالتتدعوة  أستتلووكتابتته ال تتائ  ) فأل تتمختلتتف المئتتادةو،  تتتى 
 

 شتتي  إبتت اهئا) ستتو 

 .( 944:ـ ه 0495،

إن لمواقتف الستئد ا ت   ، وتي كاتته، ون تالاته،  ال تول: انتةمكنما ت تد   مو للل          

اتتن النجتتف،  ن تج بتتتهإالنجفئتتة، دةنئتتا  واجتماعئتتا  وسئاستتئا  ، وآثتتارا وا تتية اتتن الستتا ة 

ومعاص ته ألها التطورا  التن شادتاا السا ة الع اقئتة علتى المستتوةئو التدةنن والسئاستن، 

، لئ ت تتن بتته لطابتتا  واالجتمتتاعن منيتتى لطابتته التتدةنن والسئاستتن اتتنقتتد أثتت   وب تتك  كيئتت  

ما ستنتناوله اتن اليئةتة طائفئة، وهذا ما سئت ح جلئا  ان ، متجاوزا  ك   دود الفةوةة والإنسانئا

اللينانئة،  تى ان اليعض مو العلما  كانوا قتد عتدوا انت تال ا ت    التى لينتان لستارة لليئةتة 

 النجفئة.

 ة في تكوين شخصية السيد فضل هللااللبنانيالبيئة  أثر -

ن كتان إبن  جيئت  اتن جنتوو لينتان، ومو  ــكما ذك نا ساب ا  ــ عائلة آل ا     تنيدر       

إال ألنه ولد وعاش لفولته وشيابه ان العت اق،  ،ع اقئا   عد نفسه  السئد ميمد  سئو ا     ة  

(، ة اف إلى ذلتك 42:9100)نزار ميمد جودة، ئهليلد الذ، ة ع  باالنتما  إلن لينان كان اأ

تعتد تيتتو، مستا ته التتن ةتود  لتا األشت فن النجتف   بي السئد ا  اإل ساس العمئق لدى 

ةتؤمو بتين  متو إال، وهتن مامتة شتاقه ال ةختارهتا، اإلستلمنمو لللاتا االنفتتاض علتى العتالا 

ن ة و  بمستؤولئته تجاهاتا، لمتا تيتوةته متو وأة طلع باا،  إسلمئة ال بد وأنمسؤولئة األم  

 .تمثئ    ئ ن للذا  المسلمة

ان  ( ، للم اركة0249   إلى لينان ان صئف عا  ) للسئد ا   كان  الزةارة األولى       

 ،، وال تى ائاتا ا ت    كلمتة وقصتئدة شتع ةةاألمتئوالسئد ميستو عالا الدةو أربعئنئة  إ ئا 

متو كيتار العلمتا   ا  كيئت  ، وقتد  تا اليفت  آنتذاك عتددا  اإلستلمئةالو تدة  إلتىدعا مو لللاتا 

جتت   تتوارا  دالتت  الوستتا اللينتتانن، متتو أ ةإلقامتتوالكتتتاو وال تتع ا . ثتتا ستتعى ا تت    

هتتا التع ئتتدا  اللينانئتتة أ. كمتتا وأللتتع عتتو كثتتب علتتى علتتى ذاك الواقتتعب تتك    ئ تتن  التعتت ف

تستئئ  و ،والسئاسئة(، لئتمكو بعد ذلك متو و تع ب نتامج مناستب للعمت واالجتماعئة )الدةنئة 

 نيو تي ئق اهدااه. لطوا  تمكنه 

لتى لينتان لئ تئا اتن منط تة النيعتة ب تا ئة بئت و  إ( 0244عتا  )انت   السئد ا ت           

رستا  دعتائا الو تدة اتن كااتة إعلتى ، وائاتا عمت  (44:9114علن  ستو ست ور، ) ال  قئة

السئاستئة، التن كان ةل ئاا ان مختلف المياا  الدةنئة، و ته، وندواته ، وكلماته، ول ا اتهلطابا

اتن ، مستتندا  علتى و تدة الصتف اإلستلمن مؤكتدا  بالعالفة  كان  م يونةتن الواالجتماعئة، 

، متادا  عة والستنة علتى الستوا المستلمة ت تا ال تئ األمتةن أو ،وقائع تارةخئة أصتئلة إلىذلك 

رد  الاتوة الناشتةة الستعن نيتو كتان و ،األمتةهتذه  إلتى ك  مناما ةنطق بال اادتئو ااو منتمن

                                                           

 (، كان  تادف لعمئق 0240ه( الموااق )0511مجلة اال وا : هن مجلة اسلمئة اصدرتاا جماعة مو العلما  عا  ) 

االليادةة، كان اب ز اع ائاا السئد )ميمد باق  الصدر( و )ميمد  الينا  الع ائد، والت بو، والفك ، لمواجاة التئارا 

 (.42: 9114ماد، شم  الدةو(،)علن  سو س ور، 
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لتلل ةاتدف متو  كت  لطاباتته، اتن ا  رئئست ا  دةتة ميتورائالتلاتا  ع عتو بئو السنة وال ئعة 

، ن تو تتد المستتلمئو اتتن شتتؤون الع ئتتدةالتتت األساستتئةعلتتى الميتتاد  تستتلئا بتتؤرة ال تتو  ذلتتك 

ة ا ت    ولمع ات ه تواجه تيد، االستكيار العتالمن،ومصئ ها الم ت ك ك عوو مست عف

دراستتاا بدقتة وبمو توعئة متو قيت  رجتال  إلتى، اانه كان ةتدعو بماهئة هذه الخلاا  الجئدة

)ميمتتد  ستتئو ا تت     عامتتة النتتاس أذهتتانال ت تتغ   ،  تتتىةاتتن غتت ف مغل تت دةتتو متتؤهلئو

،9110 :24-29.) 

تتة         التتتن اإلستتلمئة،   ا تت    بعتتض الي كتتا  االستتلمئة مستتؤولئة  تت و الو تتدة يم 

  تتتيجئج كتت  ا ةتتق مناتتا وقتتته اتتن واستتتالك، المع تتد اإلستتلمننمتت  اتتن الميتتئا  بيناتتا ةصتتفاا

مستيلة التعصتتب ستت ةعة م تجلتة اتن متا تمثلته  أ كامتاد ول ت ، ممتاالتارةخئتة والمذهيئتة األ  تاد

متتا  متتا ل  تته الكثئتت  متتو العلمتتا  بخصتتوص اكتت ة الو تتدة أشتتكل  لطتتا  ت اجعئتتا   والتكفئتت ،

للتتق جتتو واستتع متتو اليتتوار متتع التئتتارا  السئاستتئة علتتى كمتتا وعمتت   .همئتاتتا اإلستتلمئة وأ

ن ةكتتون أالمختلفتتة، لاصتتة الئستتارةة مناتتا، ميتتاوال  التع ةتتف باإلستتل  السئاستتن التتذ، ةجتتب 

سئاسن اتن  أن ما ةواجاه المسلمون مو تيد  ا      عد  منفتيا  على اليئاة بكااة جوانياا ، و

ومتا تتمتتع بته متو  ،وأهمئتاتا الجئوسئاستئة ة،، ولموقع اليلدان اإلسلمئدولن مو جاةالواقع ال

 ، جعلاا تعانن ولفت ا  لوةلة مو  لا األنظمة االستتكيارةة أل ىلئ ا  وث وا  مو جاة 

 .(010-22: 9110)ميمد  سئو ا     ،

 

 بها شخصية السيد محمد حسين فضل هللا  ازتتماالفكرية التي  ثالثا: السمات
 توض أن االنمتوذ  الفكت ، إن المتتيع لمسئ ة السئد ميمد  ستئو ا ت    ةجتد وبكت  و     

ميتتدود متتو ال إال العتتدداتتن بع تتاا وز بتته، ةتمتتتع بستتما  لاصتتة ال ة تتت ك معتته التتذ، تمئتت

. وستتتكون وقفتنتتا افتئتتة عنتتد أهتتا هتتذه اإلستتلمئة األمتتةالمفكتت ةو والف اتتا  النا تتوةئو اتتن 

 السما :

 جتماعي والفكر  الي  عاش  فضل هللااالنفتاح اال -1

كان لطيئعئة اال دا  وتسارعاا التن شادها وعاصت ها الستئد ميمتد  ستئو ا ت            

  علتى مستتوى دور كيئ  ان تكوةو شخصئته المست يلئة، سوا األش فان صغ ه ان النجف 

 تدا  االجتماعئتة والسئاستئة التتن ـــ أ  على مستوى األذا آنفا تط قنا لااليوزة العلمئة ــ قد 

متو ) الستئد  ثنا  دراسته ان النجف كلأشادها الع اق والمنط ة آنذاك. رااق السئد ا     

ميمد باق  الصدر، والستئد ميمتد ماتد، اليكتئا، وال تئ  ميمتد ماتد، شتم  التدةو، والستئد 

بالعدةتد متو الجوانتب  ما تمئتز  بته هتذه المجموعتة هتو اهتماماتا .  وأب زميمد باق  اليكئا(

ا تا، اتن ذلتك المفصت   مناتا  علتى الدةنئتة والفك ةتةاالجتماعئة والسئاسئة، وعد  اقتصتارها 

التتتارةخن الخطتت  التتذ، كانتت  ائتته التتيلد الع بئتتة تغلتتن بتتالتطورا  السئاستتئة واالجتماعئتتة 

ا    و دوةتتة اتتن  تت  ان لبتتالمتل  تتة، كال  تتئة الفلستتطئنئة، ومتتا ة ابلاتتا متتو اصتتطفااا

اإلستل  بتئو وه تا النخيوةتة وأزمتة  ) ئدر  تب  ، اا العدةد مو الدول الع بئةتشادعسك ةة 

(، وثتتتتتتورة 0249(، ومصتتتتتت )0242بتتتتتتان لو ستتتتتتورةا )(، متمثلتتتتتتة 9104 الجمتتتتتتاهئ ،

(، وثتتورة عيتتد الكتت ةا قاستتا اتتن 0244(، والعتتدوان الثلثتتن علتتى مصتت  )0244الجزائتت )
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دولئتتة، مناتتا  لتتف بغتتداد، ونتتزول  أ تتلفستتنوا  متتو (، ومتتا تخلتت  هتتذه ال0241العتت اق )

عت اق ولينتان متوقعئو المتو التذ، جعت   األمت (، 0241) واألردناتن لينتان  األجنيئتةال وا  

( هاشتمن –ناص ،  –ا  ع بن )سعود، ( مو جاة، وص أم ةكن –روسن لص ا  دولن )

والعت اق ب تك   ،اتن ل تا الصت اعا  التتن شتادتاا المنط تة ب تك  عتا ولت ى. أمو جاتة 

جتوا  اتن الوقت  التذ، كانت  ائته األ قد دلل  ان نا ة ث اائة وسئاسئة، لاص كان  النجف

 األمتتةالع بئتتة الملتايتتة  تتاازا  للستتئد ا تت    للييتت  عتتو ألتت  استتلمئة جتتادة تليتتن  اجتتا  

عيت  لت ض االستل  كعتل  أمثت  للزمتا   ،الناوض بيعيا  الم  لةمو  اانوتطلعاتاا، وتمك  

 ل ى. الجتماعئة والسئاسئة، ان م اب  التئارا  الفك ةة األا

   فضل هللا في النقد الحديث ي  تبناهال القرآني النهج  -9
وهتذا متا كتان وا تيا ، والين تا الن د اليتدة  أها ما تمئز به ا     هو ج أته  على ن إ     

ومواقفه باذا المجال، وةت ى العدةتد متو اليتا ثئو المعاصت ةو  وأقواله، ،ان الكثئ  مو كتاباته

ن الستئد ميمتد  ستئو ا ت    كتان ة تد  ال ت ان أ) ئدر  ب  (،  اإلسلمنومناا اليا   

ن ، بت  ألايستب الك ةا على غئ ه مو مصادر المع اة نظ ةا  وعملئا ، لئ  ألنه مفس  ق آنن

ن التن  ال  آنتن يها جعلته ةؤمو بتأجوا ئاا وعاش مدرسة المنظومة االجتاادةة التن درس ا

ب تتك   األمتتة اإلستتلمئةوااللتياستتا  التتتن تعئ تتاا  اإلشتتكاال عتتو  للبتعتتادلئتته، يتتتكا إنتت  ة  

م ارنتتة  ، ذلتتك متتا ةمنتتع االرتيتتاك اتتن  ئثئتتتن الداللتتة والصتتدوراتتن لتتاص، ا تتل عتتو أن 

نتته متتو اةجتتاد أعتتداد كيئتت ة متتو األ األمتت باليتتدة  ال تت ةف،   ادةتت  المخالفتتة لل تت ان التتذ، مك 

ال وض ال  آنئة أ تد أهتا الوستائ  التتن ةمكتو  الوجدان، االسئد ا     عد   الك ةا، والع   أو

) ئتدر المعار تة لل ت ان الك ةا()  ادة  الم وةة، منطل ا بذلك مو نظ ةتهمو لللاا ن د األ

 ادة  تعتارض أن هذه األ، أ (.9104، ا النخيوةة وأزمة الجماهئ اإلسل  بئو وه   ب  ، 

 النصوص ال  آنئة.

 التي تميز بها فضل هللا وحركية العمل فهم الواقع  -3

 داثتة ستنه دالت  المؤسستة الدةنئتة أو لارجاتا اتن  تمئز السئد ا ت    بالي كئتة رغتا      

ن أمتو الستا   ةكتونكان  السمة الوا ية ل خصئته المستت يلئة، لتذا قتد  اذ ،األش فالنجف 

ةدرس العلو  الدةنئة ان بداةتة عمت ه وهتو ةعتئش الفكت  اتن ر ابتته وعم ته ودقتته،  نجد لاليا

ن نجتتد مثتت  هتتذا ونجتتد معتته   كتئتته وااعلئتتته اتتن اليئتتاة االجتماعئتتة ألكتتو متتو الصتتعب 

األمتة متو  جع الت لئد الذ، ةتصدى للم جعئتة وقئتادة كان البد لمووالسئاسئة ان ذا  الوق . 

(.  ئتت  مولتتد، تي ئتتق العدالتتة، االجتاتتادلاتتارة ال ،، التتذكورة تت از شتت ول مناتتا )اليلتتو إ

 استطا  السئد ا     ومجموعة مو زملئه مو إ ااة ش ول جدةدة لم جع الت لئد مناا: 

، الدةنئتتة اإلستتل  أدبئتتا  ا تت ا ب تتوة اتتن كااتتة أن ةكتتون ، علتتى الم جتتع أ : ال تتجاعة - أ

 واالجتماعئة والسئاسئة. 

 ئ  عدها شت لا آلت  ةجتب تتوا ه اتن م جتع االجتاتاد والت لئتد، وهتو  بسالة اليي  :  - و

 ن ةعتزلاا.أال  ،ش ل عئش اليئاة واقعئا  

الواقتع التذ، ستئل ن للن  وهو ةسئ  ان عمتق  أن ةكون الم جع مطالعا  مطالعة الن  : - 

الفتتتوى، إذ اعت تتد أن الواقتتع والفتتتوى  إصتتدارب تتلله علتتى النتتتائج الف ائتتة الناائئتتة اتتن م تتا  
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ن ةعتئش الواقتتع أدون  واألدلتة األصتولاكتفتا  الف ئته بالييتت  عتو  وأنوجاتان لعملتة وا تدة، 

لفاتتا  ، ستتئ ودن   كئتتا  لتتئفاا النصتتوص نفستتاا كوناتتا جتتا   لاجابتتة عتتو الواقتتع نفستتهووةكتت

وهتذا متا ا ائتة غئت  صتيئية اتن أغلتب األ ئتان، لالئ لتلك النصوص، تت تب علئه نتتائج 

ممارسة العمت  تمكو مو كان وا يا عند السئد ميمد  سئو ا     عندما اصيح م جعا  ، 

) ئتدر  تب  ،  السئاسن واالجتماعن، وتكوةو م جعئة الي ور والتواص  ان ذا  الوق 

9104.) 

   التي تحلى بها فضل هللا وجرأة الفتوىوقف ة المشجاع -4

ثتت  بتتال  اتتن تكتتوةو أللميتتئا التتدةنن التتذ، عتتاش اتتن كنفتته الستتئد ا تت    لفولتتته،        

 وف والتطتورا  التتن وهتذا متا كتان نتئجتة للظت ــت ته التن امتاز  بال جاعة والج أةشخصئ

تجتاه  ،متا موقتفالتلق ج أة اتن تمئتزوا بتالرجال التدةو  وا دا  مو، لتجع  منه سيق ذك هاـ

 الفتوى، واستتطا  وب تجاعة إصداربو وض ال  ةا ان  اتسا، إذ ةستوجب منه ذلك ، د  ما

 متتو والكثئتت ، وال تتياو، المتت أةمناتتا متتا ةختت   ،جموعتتة كيئتت ة متتو الفتتتاوى الج ةةتتةم ت تتدةا

متوالو ال تعف ده لكت  للتت ا  االستلمن ون ت ، وقئامه بم اجعتةال  اةا االجتماعئة والدةنئة

أن التتن ةعت تد  ،، وإصتداره العدةتد متو النصتوص التتن ت تكك بال واةتا  ال تعئفةن دا  علئمتا  

التن صع ب على مو قيله ومعاص ةه متو رجتاال  و اإلسلمن.الفك   إلى الدةو س بوهاغلة 

 تتتاوى متتو مئتتدانو اليتت  ائاتتا. منطل تتا بتلتتك الفأ إصتتدارها، التنيتتؤ باتتا أو ا التتدةو والم جعئتت

 اإلستتتلمئة األجتتتوا ، ال متتتو مجتتتال التوازنتتتا  المعتتتتادة دالتتت  ق تتتاةا النتتتاس ب تتتك  واقعتتتن

، وهتو متا عيت  عنته واإللفتا ال التعمئتة  واإلبت ازاليئان  ،والدةنئة، وكان ما ةمئز تلك الفتاوى

"األلت ونالجت أة قيت  ان ةن تدها وبالن د وال تجاعة  وأاكارنان نواجه ق اةانا أعلئنا " :ب وله
 

 (.1: 0221، )نجئب م وة

آمو السئد ا     بتين الف ئته مي تا اتن اال تئتال لنفسته قتدر متا ة ةتد، ولكتو األمت  قتد        

ا علئتته هنتتا أن ةملتتك يتتت  ةكتتون مختلفتتا عنتتدما ةصتتيح م جعتتا  وةتصتتدى للم جعئتتة العامتتة ، ائ  

متو لتلل  فلت االستةناس بالم ورة والت أ، او و ا  ان ال  ةة وان الط ض، واالستعانة و

ن المو تتو  عنتتده سئصتتيح مو تتو  مجتمتتع وأمتتة ال مو تتوعا  ، ألافلتت ةوع  تتاا علتتى 

ملكتتا  األمتتة، ولئستت   واألمتتةللمجتمتتع  طلقتتا متتو أن الف ئتته والم جتتع ملكتتا عامتتاشخصتتئا ، ان

متتو لتتلل متتا ت تتد  ةمكتتو ال تتول بتتان الستتئد ا تت     (.9104) ئتتدر  تتب  ،  شخصتتئا لتته

واقعا  جدةدا  ل ج  الدةو االجتماعن، اذ لا ة ف عند  د ما وصت  الئته متو استطا  ان ةف ض 

ستي ه متتو العلمتتا  ائمتتا ةختت  ق تتاةا المجتمتتع، لاصتتة تلتتك التتتن كانتت  تتيتتدل نتئجتتة التطتتور 

الياص  ان المجتمعا  االل ى، وتيثئ  تلك المجتمعتا  علتى اليئةتة االستلمئة، اذ وجتد متو 

كئفئتة التعامت  معاتا، بااتا  المجتمتع جتاد صتئغة مناستب ألال  ور، ا التاا ودراستاتاا واة

، التتن اشتت ل متو  تمناا وهوما  تا علئه ا تااة شت ول جدةتد لمتو ةتصتدى لزعامتة االمتة

ال جاعة، لما لاا مو اهمئة ان مواجاة التسابق الفك ، واالجتماعن المتسار . كما واشتت ل 

لتلل الواقتع التذ، ةعئ ته، ا تل  عتو  اليسالة بالتعام  مع المجتمع ومخاليته وتوجئاه متو

 للق مسا ة كاائة مو االنسجا  معه ل مان عد  الفاا الخالئ لتك التوجئاا .  
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 دينياً واجتماعياً  السيد محمد حسين فضل هللادور : لمبحث الثانيا
امتاز السئد ميمد  سئو ا     بنزعة تجدةدةتة اتن  لت ض المو توعا  الدةنئتة، ا تد       

ةتتته للممنوعتتتا  د عتتتو غئتتت ه بتيد  ، والجمتتتود، وتفتتت   تواقتتتا للتجدةتتتد وم ارعتتتة الت لئتتتدن كتتتا

بئتتان رأةتته  أوالم جتتع التيتتد  باتتا  أووالميظتتورا  التتتن لتتئ  متتو ال تت ورة علتتى الف ئتته 

، وعم  علتى ت ستئ    كتته التجدةدةتة بال تك  (إبدا ك  تجدةد ) وتصوره تجاهاا،  ئ  عد  

. كمتا اعتمتد ل  لكت  متا اعت تد بخطةته أو بطلنتهاليطن  مو التداالتدرةجن، مستعمل  التفكئك 

النظت   وإعتادةلي ائق، دةة على اليي  المع ان والعلمن مو اج  الوصول لان   كته التجدة

عض مناا، وهذا ما جعت  متو ما  التن اعتادها الناس مو دون تميئ  الفك  ان اليان المسل  

ستتعة وق ةيتتة متتو النتتاس ، ومتتو الكتتوادر اليزبئتتة وقئادتتته ذا  مكانتتة جماهئ ةتتة وا م جعئتتته

، التذةو ان ذلك لا ةكو كغئ ه مو العلما ، وبعتض الم اجتع والسئاسئة وشياو الم اومة، وهو

فتته هئيتتة مناتتا   ،وبتتئو عامتتة النتتاس، تيتت  عنتتاوةو عتتدة لتتوا ة ئمتتون اليتتواجز ائمتتا بئتتناا 

  نا تتو،   تتار، عمتت  الستتئد ا تت    علتتى صتتئاغة م تت وولصوصتتئة الم جعئتتة. اذ 

ل  اتا والتزماتا اتن مستئ ته ،  أست ة ارك ائه المستلمون كااتة، كتل   ستب موقعته، علتى 

 وهن كما ةلن: داعئا مو لللاا الى التجاوز واالبتعاد الكام  عو مظاه  الخلف والت  ذ 

 ني عند السيد محمد حسين فضل هللا جديد الدي: التأوال

، ورغتتا تعتتدد اتتن اكتت  الستتئد ا تت    التتدةنن موقعتتا مامتتاا تلتت  ق تتئة التجدةتتد          

االجتماعئتة،  وأهمئتاتاودورهتا اتن اليئتاة العصت ةة، ،  ول هذه ال  ئة  واألاكارالنظ ةا  

ستتعى الستتئد ا تت    التتى االنفتتتاض  وا اتتن لطاتتا التجدةتتد، هتتا متتو ال لتتة.إال أن التتذةو ستتار

ن اليئتاة بستئطة ب تدر متا ةت يلاتا أان ةت ى ج  الو وض اتن عملئتة التجدةتد، وكتأواليوار مو 

ن تخ تتع للتجدةتتد، متتو أجتت  أعملئتتة االجتاتتاد ةمكتتو  النتتاس علتتى بستتالتاا. ورأى أة تتا أن

اتتن مياولتتة ،  اإلستتل الف صتتة النت تتاد التجتتارو الفك ةتتة أو الف ائتتة الستتاب ة اتتن ااتتا  إعطتتا 

، ول بمتا (94: 9110 )غستان بتو جتدو، جدةدة لفاا ةكت ف عناص  الخطي اتن الفاتا الستابق

تب خصئة السئد ا    النظ  ذا ما دق نا إ ذ كتان ، ايننا سنتع ف على ل و اتته التجدةدةتة م 

اليتوزة العلمئتة آنتذاك.  أوستال، وهو ان بداةة ل و اته التجدةدةتة دالت  األش فان النجف 

تعتت ض ما ،  ئتت  واجتته مع تتلة كيئتت ة عنتتد  متتو ذلتتك عنتتدما بتتدأ بكتابتتة ال تتع وات تتح شتتن

بستتيب متتا كتتان ةنتجتته اتتن هتتذا المجتتال علتتى مستتتوى الكتابتتة  ،النت تتاد بعتتض علمتتا  النجتتف

ع ض علئه إمتا االستتم ار مناا ن اليعض أوال  ا ة، و  وره للما جانا  ال ع ةة،  تى 

بمتا لدةته متو قناعتة،  ذلك الخئار نه راضإال أان المجال ال ع ، أو التف   للدراسة الدةنئة، 

لتى جانتب استتم اره اتن نظتا ال تع ، بعتد است تارته لعمته الستئد إاسته الدةنئتة ااستم  ان در

اتن كتابتة  االستتم ار ، م ئ ا علئه  د علما  النجفأالذ، كان وقتاا  (ميمد سعئد ا    )

 .جتاتاد الف اتندبتن والفكت ، إلتى ااتا أعمتق للتن  التدةنن وااللئص  بذوقه األ ،ونظا ال ع 

 (.959: 9111)ميمد الغ و، ، 

، وستتاها اتتن االنختت ال بالن تتاش التتدائ  0229ا تت    التصتتد، للم جعئتتة عتتا  أعلتتو        

، مستتواهاليئعتاتا،  تدودها، ،  ول الم جعئة )لعدةد مو الدولوسال الم جعئة ان ادال  األ

ستتتا )الم جعئتتتة ، وأللتتتق علئتتته اجدةتتتد، باتتتذا الخصتتتوص، ولتتت ض م تتت وعه الت(علقاتاتتتا
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ن تكتون الم جعئتة مؤسستة، أالتذةو ل  توا اكت ة التدةو علمتا  أول  ةكتون، وباتذا المؤسسة(

أن الم جتع  ااتو ةت ى ذلتك وب تك  تفصتئلن. جع معتئو. شتار ا  ن ةنف د باا عالا أو م أدون 

مناتا  ستب كت   ن ةكون على رأس مؤسسة تيتو، على مجموعة مو الدوائ ، ت د  لته أةجب 

ةنن واالست تتتارا  اتتتن مختلتتتف جوانتتتب االلتصتتتاص، التتت أ، السئاستتتن واالجتمتتتاعن والتتتد

 .  (44: 0221)سلئا اليسنن، اليئاة

الياصتلة  لتطتورا امواكيتة و، الم جعئتة تيا مناجئتة عمت  علتى السئد ا    عم          

مياولتة ابعتاد الم جعئتة عتو  لتىإلتذلك ستعى  على المستوى الدةنن واالجتمتاعن والسئاستن .

 تتى لتو متا  الم جتع، ا تل عتو  الم جعئة قائمااألم  الذ، ة فن ب ا  الصفة ال خصئة، 

ن رصتئده ستوا  للم جع الجدةد دعائا جدةتدة متو اجتاتادا  الم اجتع التذةو ستي وه، تكتو   أناا

مياولتتة تخلتتئ  الم جعئتتة متتو  التتة االنكفتتا  والت لئدةتتة ودةه المستتت يلن، اتتن تصتتاالجتاتتاد، 

 عئتتة، واليئاتئتتة لعامتتة المستتلمئو.، واالجتمااتتا بعئتتدة عتتو االهتمامتتا  السئاستتئة،التتتن جعلت

الم جعئتة المؤسستة( متو  التة   ان دعوتته التتن  ملت  عنتوان )انطلق السئد ا   ول بما 

إنن اجتد نمتوذ  اليابوةتة التتن تنطلتق بصتفتاا الدةنئتة ال تاملة ابوةة التن ةعي  عناا ب وله: "الي

ذلتك متو لتلل ممثلئاتا ب تك   هتن تتيت ك اتن ونيو المواقع السئاسئة والث اائة واالجتماعئة 

أكث  ااعلئتة اتن كت  المستتجدا  التتن ت تادها اليلتدان، لاصتة التتن ةكتون للمستئيئئو وجتود 

 ،للل المؤسسا  التن ت تيا باا ان ك  الواقع العالمنمو ائاا، اان تتي ك باذه الممثلئا  

التذ، ةتتئح لاتا ا صتة  األمت ةجع  مو المسئيئة قوة معنوةة تط  على ك  مواقع العتالا،  مما

)ميمتد  ستئو ا ت   ، ا االجتماعئتة والسئاستئة المع دة"المساهمة ان    كثئ  متو ال  تاة

9114 :94-99.) 

ض عتو وكتان ةصت    ،و ا     تصدةه للم جعئة انطلق بم  وعه التجدةد،ان أعلبعد        

متو لطتب اتن المياات   ومتا ةل ئته ،للعدةد مو اليئانا  إصدارهموقفه ب ك  وا ح مو للل 

مخالفتة ناا )يوصفاا اليعض مو العلما  ب جمعة، وما ةصدر عنه مو اتاوى،الدةنئة و صلة ال

، ومناتا ا ت   الستئد اتى بته ما أن مو سي ه مو العلما  لا ةكو رأةاا بمث  أأ،  ،(للم اور

 على سيئ  المثال.

 الم جعئة. تتيوأللم أة ان  وأجازااتى ا     بعد  اشت ال الذكورة ان م جع الت لئد  -

 األمتورعلمئة لئ  متو منطل ا مو أن  تيدةد األعلمئة ان م جع الت لئد، ش ل األ  ااتى بعد - 

 وةصعب تيدةدها . ة،السال

اتتن كتت  متتو ق تتاةاها  ال جتتو دةتته لم ل   أجتتازنتته أ، أتينتتى ا تت    التيعتتئض اتتن الت لئتتد،  -

   .ة ا ، ا ئه ألى إالدةنئة واالجتماعئة والسئاسئة 

منطل تتا ب أةتته . ستتوا  كتتان ذمئ تتا أ  لتتا ةكتتو، عمومتتا   اإلنستتانتينتتى ا تت    اتتتوى لاتتارة  -

، والنجاستة هتن  "ال دلئت  عنتدنا بنجاستة اإلنستان جستدةا  "االجتااد، ان هذا المجال بتـ وله : 

(، وت مث ت  91)التوبتة "إنمتا الم ت كون نجت "نجاسة الفك ، وهذا ما عنت  بته افةتة الك ةمتة :

ن ال  ك ةمثت  قتذارة اك ةتة ال ةيتت   ائاتا اإلنستان أان تفسئ ها بالنجاسة المعنوةة، باعتيار 

اتذه الفتتوى وب (.9104، ا النخيوةتة وأزمتة الجمتاهئ  ئتدر  تب  ، اإلستل  بتئو وه ت) ع لته

هت  أالذةو  ان سا رأ، التيعض متناا بطاتارة ةنف د ا     ان ذلك عم و سي ه مو العلما  ، 
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الم ت كئو، بئنمتا ونجاستة  ،بطاتارة المو تدةو األلت  قتالالكتاو ونجاستة غئت ها، والتيعض 

ميمتد عيتاس دهئنتن، )نجاستة ذهب اليعض إلى  ص  الطاارة بالمسلمئو ا ا ، ومتا ستواها 

جولتتتة اتتتن  ئتتتاة ا تتت    وأعمالتتته الفك ةتتتة والسئاستتتئة واالجتماعئتتتة، -ة ال شتتتئدةالم جعئتتت

ةمت  باتا العتالا الع بتن ئة والمذهيئة والعصيئة التتن مع ازدةاد  الة اليمى الطائفو .(9100،

التفتئت  والت ستئا ، ومتا  أشتكالكت   اا ، رانطلق صو  السئد ا     مدوةا  ،  اواإلسلمن

يذر مو بذور لل  اق واستنفار للعصتيئا  ، عتد ها م تارةع ةت اد مناتا النئت  متو العت و كان ة  

بالو تدة، تلتك الو تدة التتن  إاللو ةتا  إس الااوالمسلمئو، وآمو أن التصد، لاا والعم  على 

 سل  الوا د. د المذهيئة ، وتجتمع ان بوت ة اإلت تفع عو اليدو

بياجتة لطتة ، واجتماعئتا  ، الستئد ا ت   ، همتا  رستالئا   نتدشكل  الو دة االسلمئة ع         

، وشتت ةعته، ومناجتته، اإلستتل ، تؤكتتد التصتتور الوا تتح والي ئ تتن لع ئتتدة وا تتية ومو تتدة

ستلمئة اتن  ئتاة العتاملئو بصتدق، بل شك أصيح اليدة  عو الو دة اإلووأسالئيه، وأهدااه. 

مو م اك  كيئ ة، بسيب  الة التمزق ومتا  مئةاإلسل األمةلا الكيئ ، ذلك لما تعانئه ت ك  الي  

االجتمتاعن  المزةتد متو ال تعف  إلتىةعئ ه المسلمون متو لصتوما  وم تا نا ، أد  باتا 

شخصتئا  ثانوةتة  إلتىتن ستا  اإلستلمئةال خصتئة   جعل، و، والعسك ،، والث اانالسئاسنو

ئتت  تيرةخئتته  تتمو دوا إستتلمااوتعتتئش  ع كتت  وا تتدة مناتتا دالتت  التتار مغلتتق،متعتتددة، تت وقتت

ا جع  مناا  اإلستلمئة، بعئتدا  عتو ال خصتئة غ قة التفكئت  اتن اليالتة الطائفئتةمستت  ئ ة، مم 

تو قتوى االستتعمار واالستتكيار العتالمن متو  بتلد  إل تا المنفتية، وهذا االن سا  هو متو مك 

 9105، )ميمد  ستو ا ت   . المسلمئو ألرادتاا، مستغلئو ومستخدمئو ن طة ال عف هذه

:9-1.) 

ن ما ةع د مو مؤتم ا  ان العدةد مو دول العالا ب ين الو دة أ الى السئد ا     أشار      

 إلتى إعتادةمو ة عى هذه المتؤتم ا   ، داعئا  ال غئ  ، هن "مؤتم ا  استع ا ئة"اإلسلمئة

لاصتة للعمت  بتوصتئا  كت  ، و للل ت تكئ  لجتان متابعتة   ئ ئتةت ئئماا ومتابعتاا، وذلك م

اتن  ، وةي ق مطالياااألمةن ة اع أمو شينه  إلى واقع ملموس مؤتم  مناا ، لكن ةتا تيوةلاا 

،   دةنتا  و لتئ، مؤكدا أن التسن  ت اا  الجاود، وتو ئد الصفوف، ونيذ الخلاا  ل أو الصد 

، وةمكتو اإلستل ا ن التستنو والت تئئع همتا وجاتتا نظت  اتن اات، بت  إكما ان الت تئع لتئ  دةنتا  

كمتا  ت  علتى . (40-41: 9105،) سئو علن المصطفى لوجاتن النظ  أن تت اربا أو تتيدا

استتة الم تتكلة در إلتتى ، داعئتتا  اإلستتلمئة تت ورة  معالجتتة  تتاه ة التفكئتت  بخصتتوص الو تتدة 

، ومياورتاتتتا وت شتتتئدها ا تتت  الوستتتائ  والستتتي  للتعامتتت  معاتتتادراستتتة   ئ ئتتتة، لو تتتع أ

ب تك  عملتن  اإلستل روض  إشتاعة متو اجت السعن الميمو   الى الذ، داعه  األموتوجئااا، 

از االستتفز أستالئباستخدا  أ، متو ، ومنع مو للل اعالئاته المتعددة وسا المجتمع ،وواقعن

األستالئب، التتن الستئد ا ت    سئاستة الستب وال تتا وا تدة متو هتذه  وما ةثئ  افلت ، وعتد  

ن أ األشتتكال، ورأىواستتتخداماا اتتن أ، شتتك  متتو ، بممارستتتاامنعاتتا وعتتد  الجتتواز عمتت   ل

، وت تتع  اتئتت  تستتاا اتتن زةتتادة  التتة التتتوت  المتتذهين باتتت العدةتتد متتو الم تتاك  السئاستتئة 

 ليت  تلتك الم تاك  تكت ارا  و وع بئة،  ئت  دعتا مت ارا   إسلمئةكث  مو سا ة الخلاا  ان أ

ن هنتتاك أل، ختتلف السئاستن والمتتذهينالتف ةتق بتتئو ال  تت ورة  ستتب ليئعتاتا،  مؤكتتدا  كتل
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) ستتئو علتتتن والتعمتتتئا للخلاا  ،زةتتتادة التع ئتتد إلتتىقتتتد ةتتؤد، بالمجتمعتتتا   للطتتا ةيتتد  

 (.94-95: 9105المصطفى،

ورد  الاتوة   ،ان مياولة منه  ل أو الصتد ا     الخا الذ، انتاجه  لل هذا  واق       

 ، وبتذا ةكتونابة وأماتا  المستلمئوسب الصتي أاتى بي مة، المتخاصمة اإلسلمئةبئو الف ق 

مؤكتدا  علتى  ت ورة الوقتتوف ، ذلك وب تك  وا تحبتت التذةو صت  واالتدةو علمتا  أوائت  متو 

سالئب إثارة الفتو واليساسئا  المذهيئة، التن تعمت  علتى تمزةتق واقتع المستلمئو، أبوجه ك  

ختالف متناج الستب ة أستلوو اإلستلمئة، مؤمنتا أن  األمتةوهن ما تمث  لدمة مجانئتة ألعتدا  

 .(9105، اإلسلمئة ا     ، الو دة  ميمد  سئو)األصئ   اإلسلمنالخا 

تد  ل د تع ض ا     وبسيب الكثئ  متو اتتاواه التتن    كثئت  متو إلتى مخالفتة للم تاور،  ع 

واالتاتتا  وبتتالط ق المختلفتتة،  تتتى وصتت  اليتتال عنتتد التتيعض متتو الم جعئتتا  ،االستتتاداف 

 عتتدوها التتتن  ، بالت ئتتة األلتت التتيعض اتامتته التتدةو باتاامتته بال تتلل واالنيتت اف، وورجتتال 

 مو ع ئدته.  اجز 

و أتاا بال تتتلل ن ة تتأن ةيتتاور قيتتت  أولتتتى ا تت    التتتذ، بتتاليوار كتتتان متتو األآمتتو        

الت أ، ت ي ت  عنتد متو ال ةمتلتك ث ااتة اليتوار و ذلتك مناجتا وا تيااالني اف، ول بما سئكون 

ن كت  إات ، اتاامته بالت ئتةبخصوص ما أ . بك  تيكئد سئكون ع ئما  بال د والت ئئا  ، ااو واألل

  متو اتتاوى ومواقتف وبئانتا  ل تن قيتوال ورواجتا واستعا بتئو لي تا  ما صتدر عتو ا ت  

متو ف افال ،  تى وص  المطيو  مناا و تى ةومنتا هتذا اجتماعئة، ومذاهب إسلمئة متعددة

ن الستيب الي ئ تن ونت ى أ دلئ  بتئ و علتى بطتلن رأ، متو ةتامته بالت ئتة. وهذا ، اإلصدارا 

متا ل  ته متو آرا  معتدلتة بف ت   ، تزاةتد شتعيئة ا ت    إلتىقتد ةعتود  إزا  تلك الاجمتا 

متو  ياو والمستتنئ ةو واالكتادةمئئو لاا بئو ال ا  انأانطلق باا للناس عامة ، والتن وجد  

جاة، او بسيب تصدةه للستتكيار والصتائونئة والخ ااتة متو جاتة الت ى، ومتا لتلتك التدوائ  

    مو وسائ  اعلمئة ونفوذ  اول  ت وةه صورة ا     والتنكئ  به.     

 

 ي عند السيد محمد حسين فضل هللا تجديد االجتماعثانيا: ال

همئة كي ى ل  اةا المجتمع أاالجتماعن الذةو ةولون  اإلسل نصار أا     مو  ةعد    

 ،اةا ال ياو، والم اك  االجتماعئة، وق ، والعلقا  بئو الناس، وق اةا الم أةواألس ة

 لل     كة ن دةة انطل   مو ق اةا الواقع االجتماعنأب ز ال خصئا  التن أوهو مو 

. (9104 و  السئاسن، للم  امتداد االجتماعن الي وقن اإلصلض ئدر  ب  ،   كة )

مجموعة مو المؤلفا  جتماعن أهمئة كي ى انعك  على إصداره الملف اال قد أولىو

 :مناااالجتماعئة 

ان بنتا  ال خصتئة، منطل تا  ألهمئتاا لأللفالالت بئة  أهمئة: ركز ا     على دنيا الطفل -

 دا عو السطيئة واالرتجالئة.بعئل اك  منفتح على الواقع العا ، بيوار شام  مو لل

لتى متا ةعنئته إائته ا ت     أشتار، وج ةةتا   شتامل   : ت تمو هتذا الكتتاو  توارا  دنيا الشباب -

المي جتتة، وت تتمو اتتن نااةتتته  ال تتياو متتو م تتكل  ائمتتا ةختت  هتتذه الم  لتتة العم ةتتة
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تتأ .صتتدرها ا تت    بخصتتوص ال تتياوأ لمو تتوعا  امجموعتتة متتو التتتن  ه عتتو ا متتا كتيتتم 

 :الم أة اان مجموعة كتب مناا

إلتى إةجتاد نظتا  هتذا الكتتاو اتن ط  ته ة: سعى متو لتلل متا حول المرأة إسالمية تأمالت -

للجانتب  اإلستل لتى جانتب ال جت  الجدةتد اتن وعتن إالتن تعتئش  ،الم أة الجدةدةةوائا   ئاتن

 .ان علقتاما بيع اما اإلنسانن

دورهتا اتن  وأهمئتة ،معالجتة   ةتة المت أة نظ ةتة متو لللته    ا ت لت ض:  دنيا المررأة -

 اليئاة العامة.

: وهن سلسلة  وارا  تت مو  الة الظلا اقعها وحقها في االجتماع السياسيالمرأة بين و -

 -ميمتد عيتاس دهئنتن، الم جعئتة ال شتئدة) كئفئتة راتع الظلتا عناتاوباا  التارةخن الذ، ليق 

   (9100،الفك ةة والسئاسئة واالجتماعئة،  وأعمالهجولة ان  ئاة ا     

، ألهمئتتة دورهتتا اتتن اليئتتاة المعاصتت  اإلنستتاننتيتتوأ  المتت أة موقعتتا  ممئتتزا  اتتن الفكتت        

ما ت دمه الم أة متو لدمتة للمجتمتع وبكااتة المئتادةو والمجتاال . وق ةتب  وإمكانئةالعص ةة، 

 ممارستته أو،   ةتا  المت أة بانتااكته اإلستلمنمو هذا رأى ا     أن مسيلة اتاا  التدةو 

علتى المفكت ةو والف اتا   ةجتب بت  لزامتا   ،ئو ال جت ، ق تئة كيت ىبت اله متو التمئئتز بئناتا و

ل ت  االلتياستا  التتن ع   وإزالتةل تمان رد كت  ال تياا ،  ،ب ك  مستتم  و بالكام  إة ا اا

، وأن قتوة ال جت  الجستمانئة الع تلئة ال أكد على ال ئمة اإلنستانئة للمت أة، واليعض أذهانان 

ن الواقتع اتن التفتاو  بتئو قئمتة ال جت  إن ال عف قدر الم أة الذ، ال ما و منه، ب  أتعنن 

، ث اائتتتة، واجتماعئتتتة، وسئاستتتئة، أا زتتتته عوامتتت  ألتتت ى ،وكمتتتا هتتتو واقتتتع اعتتتل ،والمتتت أة

ف المتت أة اتتن  تتع أن وقنتتا  م (.05: 0229)ميمتتد  ستتئو ا تت   ،  واقتصتتادةة، واك ةتتة

التذ،  ،ميئطاتا االجتمتاعن والث تاان إلتىبعض المجتمعا  لا ةكو عائدا  لطيئعتاا الذاتئة، بت  

وأكد السئد ا     على  ت ورة تعتدة  اال كتا  الموروثتة عزلاا عو الم اركة ان ت دمه، 

، وبيستتتب الظتتت وف إنستتتانئتااالتتتتن ورثتاتتتا المجتمعتتتا  تجتتتاه المتتت أة ، بمتتتا ةتناستتتب متتتع 

وبتذلك الخصتوص عمت  الستئد ا ت   .والتطورا  االجتماعئة المتسارعة التن ة ادها العتالا

 ادةت  الدةنئتة للن تد بيستب ق باتا أو   على ال ا  العدةد مو الموروثتا  المن ولتة متو األ

 بعدها مو الن  ال  آنن.

فك ةتتة عمتت  الستتئد ا تت    علتتى مواكيتتة العتتالا اتتن كتت  ل و اتتته ال واتتن ذلتتك كلتته      

موقفتتا  وا تتيا  متتو هتتذه  التتذ، داعتته ألن ةكتتون لتته األمتت واالجتماعئتتة والسئاستتئة وغئ هتتا، 

وكما أشت نا إلتى ذلتك ائمتا ستيق متو الستطور ـتـ ق تئة المت أة ــ ومو هذا بالطيع التطورا . 

، لئصدر السئد ا      ان هتذا الصتدد اا اإلنسانئة ومكانتاا المجتمعئةو  ورة تثيئ  قئمت

لخاصتتة ع تتد اتتن العتتالا اوبتتالتزامو متتع المتتؤتم ا  التتتن ت  ، ) تتق التتداا  عتتو التتنف ( اتتتاوى

   التداا  عتو نفستاا عنتدما ال تجتد وستئلة لت د مجوزا  للم أة ، مناه ة العنف  د الم أة(بـ)

تدمو ةعتد، علئاا بغئت  وجته  تق  أ،تمامتا   ، مثلاتا اتن ذلتك األساستئة متو   وقاتاذلتك  ، وع 

آل ، اللم أة اليق ان الداا  عتو  إنساناذا ما اعتدى علئه  ةملك  ق الداا  عو نفسه، إنسان

ن ة  باا دون وجه  ق، وقد للتب الستئد ا ت    متو أو ألوها أزوجاا  أرادنفساا اذا ما 

نفستاو بمثت  أالتتن تتتئح لاتو التداا  عتو  ،ال توة أستياون ةتدربو علتى األلتذ بتيعض أالنسا  
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 )منئتتف ستتيئتن وآلتت ون االغتصتتاو أو، كتتالتي ش الجنستتن ألتت ى تتاال  و أهكتتذا  تتاال  

، بت  وةتد ض تلتك   بتذلك أول رجت  دةتو ةت اض صت ا ةا ت    لئي ز (.451:  9100،

 .والت  ةعئة ئتئو التكوةنئة،، مو النا تن تعت د بتفوق ال ج  على الم أةالمنطل ا  ال

ت ل تي تق التذكورة ، بت  لتا ة ت   للم أة عند هذا اليد و ستب لا ت ف مناص ة ا          

 المت أة متو أن تكتون م جعتا   يت    ، وبالتتالن ااتو ةتذهب متع الت أ، التذ، ال ة  ان قئا  الم جتع

 إلتىالعتالا، وباتذا رجتو   إلتى، معت دا  أن مسيلة الت لئد انطل   متو بتاو رجتو  الجاهت  دةنئا  

أن ةكتتون بتئو  جنستته اليئولتوجن، إذ ال ات ق عنتده   ال، ووعئته وإدراكته، ،وعلمته، ث ااتة العتالا

امتاتا الصتلة بالنستا  دون تلتك المناصت ة للمت أة بجتواز إم  وةت دف ا ت   ،أنثتىو أ ذك ا  

، لاصتة الكثئ  مو العلمتا  بخصتوص المت أة سج  السئد ا     التلاه معال جال، كما و

عتتد ها لتتلل مواقفتته  ، والتتتنعلتتى المتت أة م طل تتة"قوامتتة ال جتت  بتتين  ةعت تتدونأولةتتك التتذةو "

)منئتف ستيئتن وآلت ون  لتار   تدودها إلىن تمتد أدون ، ه "قوامة مختصة باألس ة"واتاوة

ومواكيتتتة ،  االنفتتتتاض علتتتى العتتتالا الختتتارجن تتتاول الستتتئد ا تتت   . (441-449:  9100،

 ،التتتن تختت  المتت أة ىإلتتى إصتتدار العدةتتد متتو المواقتتف والفتتتاوالتتذ، دعتتاه  األمتت تطوراتتته 

التتتن  لتت  علئتته الث ااتتا   ، للنفتتتاض منتته علتتى هتتذا العتتالا دون االكتفتتا  بتتالت وقع واالنغتتلق

 جعل  مو الم أة أولى ال ياةا.و اإلسلمئةوالت الئد 

ومناتتا )مكيتت ا  ، بتتالمجتمع ت تت أنت تتد ا تت    العدةتتد متتو الظتتواه  االجتماعئتتة التتتن      

متتو  تت ر علتتى اليئتتو   ةومتتا لاتتذه الظتتاه ، والجوامتتع واليستتئنئا الصتتو ( اتتن المستتاجد 

تتد ال  ةيتتة،  تتمو   ةتتة افلتت ، هتتذا الستتلوك مختتالف للستتلوك الي تتار، األمثتت  التتذ، ة اذ ع 

مثت  االنيت اف، قائمتة  ل ض العدةد مو اليلول لم تكل  عدةتدة وكما  وا ت ا  لصوصئته،

 وإلتتزامااصتتدرها لل تتياو المغتتت بئو وال تتذوذ الجنستتن. ا تتل عتتو التوجئاتتا  التتتن كتتان ة

با ت ا  قوانئو اليلد الذ، ةست ئفاا، وا ت ا  ت الئد تلك ال عوو وعتاداتاا، لمتا ة تمو  تق 

اتتى ا ت    بي متة اال تئتال أ، واتن هتذا الصتدد   واليفا  على التنو  االجتماعناالنسجا

، تيتت   ذرائتتع ئوالمستتلم علتتى األستتواق واألمتتوال العامتتة اتتن التتيلد األجنيئتتة التتتن ة طناتتا

مختلفة، كجواز مال الكاا  للمسلا، وة تدد ا ت    علتى أن ةكتون المستلا أمئنتا علتى أمتوال 

 (.920:  9112، عادل ال ا نأ مد أ مد ) الناس كااة مو المسلمئو وغئ  المسلمئو

اللينتة  ه، بوصتفأة ا وإةمانا منه ان أهمئة الطف  ان الت كئتب االجتمتاعن وباذا الصدد       

 ،آرا ه وا تتية ا تت    ، اللتتقوبصتتل ه ةصتتلح المجتمتتع ،المجتمتتعاألساستتئة األولتتى اتتن 

و ت ورة ،   وقته المعنوةتة كمتا المادةتة مناتا، و تمان علتى  ت ورة ا تت ا  الطفت  مؤكدا  

تعنئتف ، واالبتعتاد عتو وستائ  ال توة والوالمعاملة اليسنى ان ت بئة الطفت اتيا  أسلوو اللئو 

، لاتذا أاتتى بي مته  ت و ف مناا إصلض الطف  وت ذةب ستلوكه تى لو كان الاد الجسد،،

 ،ة إال بتتإذن متتو ولتتن أمتت ه ومواا تتته، علتتى أن ةكتتون ذلتتك اتتن أاتتق  تتئقالتلمئتتذ اتتن المدرستت

علتتى أن ال وكئا  المني اتتة التتن قتتد تصتدر منتته، وبيتاال  مامتتة تستتوجب رد  بعتتض الستل

                 (.  920:  9112، عادل ال ا نأ مد أ مد ) اإلدما إلى  د اإلةذا  أو  ةص  ذلك التعنئف
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إلتى اجتاتادا  ور ى الدةنئتة وأاكتاره التجدةدةتة  سعى ا     مو للل م جعئتتهوهكذا    

، ومعالجة  متا ائته متو جوانتب ستليئة الدةنن واالجتماعن و لول سع  لملمسة ق اةا الواقع

 لتيد  تغئئ ا  ملموسا  ان الوعن االسلمن العا  ان اليلدان االسلمئة. 

 

 الخالصة والتوصيات:

التجدةتد عنتد ن تيت ز أهتا االستتنتاجا  اتن اكت  ومواقتف أمو لتلل الييت  والدراستة ةمكتو 

 وهن كما ةلن:تجاه المتجمع السئد ميمد  سئو ا     

كونتته تجدةتتدا  ةعيتت  عتتو  اجتتا  الم  لتتة باتستتا  ن المتتناج الفكتت ، التتذ، تينتتاه ا تت   إ -0

 ومستلزما  الواقع .

اةا اتن معالجتة ال  ت إذ كان منامكتا  ، ه استجابة لنيض الواقعوأاكاره واتاوةكان ان آرائه  -9

 ،لمعالجتاتتا األساستتئةالميتتاد   ا تتعا  ، ومكتتامو الخلتت  والعلتت  ، راصتتدا  الدةنئتتة واالجتماعئتتة

 .والناجعة لاااسية ناليلول الم وإةجاد

 اإلةمتتاندون  ،المو تتوعا  علتتى لاولتتة الن تتاش جمئتتع بتتاليوار ولتت ض ا تت    آمتتو  -5

 ب دسئة افرا  التن سي ته مو بعض العلما .

 مخالفتةاتاوى  ، وإصدارهالج أة ان ل ض الموا ئع الدةنئة واالجتماعئةب تمئز ا      -4

 باقن العلما . على ذلكان  مسجل  اعت ا ه ،للم اور

ان بنتا  المجتمتع الصتالح واعتيت  عدها جز  ماا و ،و دة المجتمعب اهتا ا     كثئ ا  -4

 .اإلسلمنالعم   صمئاذلك مو 

ال تياو، و، والطفت   واألس ة،للعدةد مو العادا  االجتماعئة التن تخ  المجتمع  ةهتصد -4

  .المناسية لاالاصة تلك التن ل ن العلما  مو قيله الخوض باا، مياوال  اةجاد اليلول 

ماتا  المتؤمنئو ما  بتي ةا الستب وال تتا للصتيابة وأسيق السئد ا     العدةد مو العل -9

ب ك  وا ح، مؤكدا  على   ورة الوقتوف بوجته كت  أستالئب بإللق الفتاوى وص ض بذلك 

إثتتارة الفتتتو واليساستتئا  المذهيئتتة، التتتن تعمتت  علتتى تمزةتتق واقتتع المستتلمئو، وهتتن متتا تمثتت  

 جانئة ألعدا  األمة اإلسلمئة.لدمة م

 

 لمصادر والمراجعا

، دار الملك، لينان، دنئا ال ياو: تج بة العلمة ا    أ مد أ مد عادل ال ا ن،  -0

9112. 

مجلة الفك  أسامة اليص ،، المؤسسة الدةنئة بئو ثواب  الما ن و  ورا  اليا  ،  -9
 .0225(، دار السل ، لندن، 4، العدد )الجدةد

 .9115، دار الملك، لينان، 0، ل السئد ا     شاع ا  إسماعئ  للئ ،  -5

 هـ.0495، قا الم دسة، 5،   تارة  الع اق السئاسن المعاص  سو إب اهئا شي ،  -4

، الم كز اإلسلمن 5، ل   ق االلتلف ان الار الو دة سئو علن المصطفى،  -4

 .9105الث اان، لينان، 
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، الم كز االسلمن الث اان، 5ل،  ان الار الو دة ق االلتلف  سئو علن مصطفى  -4

 .9105لينان، 

، الموقع  معالا نا ة وسئاقا  م  و  إصل ن ئدر  ب  ، ميمد  سئو ا      -9

 . www.hobbllah.com،09/4/9104ال سمن لل ئ   ئدر  ب  ، تارة  الن   

 .0221دار الملك، لينان، ، 4، ، لالمعالا الجدةدة للم جعئة ال ئعئةسلئا اليسنن،  -1

،  دراسة ان الفك  الي كن للسئد ميمد  سئو ا     -ص ا  اإلرادا سلئا اليسنن،  -2

 .0224، دار الملك، لينان، 9ل 

، تجدةد الف ه اإلسلمن.. ميمد باق  الصدر بئو النجف وشئعة العالاشيلن الملل،  -01

 .0211ت جمة: غسان غصو، دار الناار، لينان، 

، دار الملك، لينان، 9، ل  العلمة ا     تيد، الممنو و س ور، علن  س -00

9114. 

 .9110، دار الملك، لينان، 5، ل لطاو اإلسلمئئو والمست ي غسان بو جدو،  -09

، من ورا  الف قان، مطيعة أبجدةا  اليي  ان العلو  ال  عئةا ةد األنصار،،  -05

 .0229النجاض الجدةدة، الدار اليئ ا ، 

، مؤسسة 9،ميمد اليسئنن ،    مو علما  النجف األش ف و،، ميمد الغ -04

 .9111المعارف، لينان، 

، الجامعة اإلسلمئة مناهج اليي  العلمن: نظ ةا وتطيئ ئاميمد جل  إدرة  ،  -04

 (.0221العالمئة، )

، الم كز 0، لالو دة اإلسلمئة لطوا  نيو التطيئقميمد  سو ا    ،  -04

 .9105  اإلسلمن الث اان، لينان،

، دار الملك، لينان، 4، ل  الي كة اإلسلمئة همو  وق اةاميمد  سئو ا    ،  -09

9110. 

دار الملك، لينان ، ، 4، لتيمل  إسلمئة  ول الم أةسئو ا    ، ميمد   -01

0229. 

، دار الناار، ميمد باق  الصدر..  ئاة  االة واك  للقميمد لاه  اليسئنن،  -02

 .0222لينان، 

جولة ان  ئاة ا     وأعماله الفك ةة  -الم جعئة ال شئدةياس دهئنن، ميمد ع -91
 .9100، الموقع ال سمن لل ئ  ميمد عياس دهئنن ،والسئاسئة واالجتماعئة

 .9100، الم كز اإلسلمئة الث اان، بئ و ،  ودا  السئدمنئف سيئتن وآل ون،  -90

 . 0221جاد، لينان، ، دار أم0ل ، م جعئة الم  لة وغيار التغئئ نجئب م وة،  -99

، م كز ابو إدرة  0، ل  الفك  السئاسن عند السئد ا    نزار ميمد جودة،  -95

 .9100اليلن، النجف األش ف، 


