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وهي جزء هن هتطلباث نيل شهادة  اجلاهعت املستنصريت الرتبيتإىل جملس كليت 

 املاجستري يف علىم القرآن الكرين والرتبيت االسالهيت.
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 المستخلص

 : ىما رئيسيين عمميين منيجين الدراسة ىذه اعتمدت
 ، وفكرية فقيية طروحات من الدين شمس ميدي محمد الفقيو الشيخ طرحو ما تحميل:  التحميمي المنيج:  االول

 . منيا استنتاجو يمكن ما واستنتاج
 أجل من ، والمفكرين العمماء من غيره بطروحات طروحاتو مقارنة أساس عمى القائم:  المقارن المنيج:  الثاني
 وتممس فكره أصالة مدى ولمعرفة ، المنحيين بين تقارب أو تضاد عالقة أو شبو وجوه من بينيا ما عن الكشف
 . فييا والضعف القوة نقاط

 الشخصية سيرتو فيو فتناولت التمييد أما.  ،وخاتمة فصول وأربعة تمييد تكون أن الرسالة  اقتضت وقد      
 الفقيو الشيخ حياة فيو فتناولت: األول الفصل أما.  ونسبو وأوالده وزوجاتو ونشأتو ولقبو وكنيتو أسمو متضمنة
 حياتو: الثاني والمبحث ، الدراسية اتوحي: األول المبحث: مبحثين الى قسمتو وقد ، الدين شمس ميدي محمد

 التجديد: االول المبحث: مبحثين الى قسمتو وقد التجديد، نظرية فيو تناولت: الثاني الفصل وأما.  االجتماعية
 الفقيية، الجيود فيو تناولت: الثالث الفصل أما. الفقيية القضايا في التجديد: الثاني والمبحث الدينية، القضايا في
: الرابع الفصل وأما. العممية جيوده: الثاني والمبحث الفقيي، اجتياده: االول المبحث: مبحثين الى قسمتو وقد

 الفقيو الشيخ عند الوالية: االول المبحث مباحث، ثالث الى قسمتو وقد الشرعية، السياسة قضايا فيو تناولت
 المبحث الدين، شمس ميدي محمد الفقيو الشيخ عند األمة والية: الثاني والمبحث الدين، شمس ميدي محمد
 والية نظرية: الثالث

 اهم النتائج
ن و  ، الجميع ةليو ن تكون من مسؤ أيجب  ،فذاذ من الرجالوجيود ىؤالء األ ةحيا ةن دراسإ -1 كشف النقاب ا 

ن ىؤالء بمثابو أل ،اإلسالميىم الواجبات الممقاه عمى عاتق كل من لو مكان متميز في الفقو أعنيا يعتبر من 
ن الفقو االمامي قد عانى ما عاناه من أوحيث  ةاإلسالمي األمةيم الفقيي ورصيدىم العممي الذي تسمو بو ثترا

 إلىجل الوصول ألسالم( من ىل البيت )عمييم اأفكار أجل حجب أوطالما حورب من  ، الويالت والجور والظمم
 . اإلسالميجزء من الوفاء ليم في الفقو ىو طبقات المجتمع 

ليس عمى مستوى العراق  اإلسالميالفقو  في ةالعميا في الدراسات الحوزوي ةصاحبو المكان األشرفالنجف -2
الذي  كونيا المكان المقدس ، الفقييةحكاميا أمن حيث  ةبالغ ةىميأحكم تمتعيا ببسره أب اإلسالميبل العالم 

ىل العمم من كل البمدان لينيموا من أحيث ممتقى  ،اإلسالميليو العمماء من كل حدب وصوب في العالم إتتوافد 
مير المؤمنين وسيد أذلك ىو ‘ سيد البمغاء والمتكممينمرقد و  ، والقوانين ةنظمومنظر األ‘ عموم باب العمم

لذلك 0وصعيداً  جواً  األشرفوبفضمو امتزج العمم بمدينو النجف  ، سالم(الوصيين عمي بن ابي طالب )عميو ال
  0العمم ةكونيا عاصمبتميزت 

لنقل  ناً وامي لدين)رحمو اهلل( فكان عالماً وعممائيا الشيخ الفقيو محمد ميدي شمس ا ةكان من نتاج ىذه المدين -3
راء ووجيات نظر آ كما قام بنقل، اإلسالميكل بقاع العالم  إلىىل البيت )عمييم السالم( أمن  الفقييةالمسائل 

 ، ةاإلسالمي األمةفي جمع شمل  فكان) رحمو اهلل( سباقاً ، سدل عمييا أن أفصح عنيا بعد أو  ، المذىب االمامي



سترخص كل غال ونفيس او  ،فجاىد وضحى وبذل ما في وسعو  ةواحد ةفكل في نظره حسب ما يراه االسالم حال
بناء مجتمع  إلىكما سعى  ، مموتعموا األ ةاإلسالمي األمةبو ترتقي  ةً منار  اإلسالمين يكون الدين أجل أمن 

  .الفقييةحكاميا أفي  ةاإلسالميسالمي رصين والتقريب بين المذاىب إ
فقد  ة ،ومواقفو النبيم ة)عمييم السالم( من خالل كممتو الصادقىل البيتأيصال عموم إ إلىالفقيو الشيخ  ادع -4

ل في المحاف ن يقف خطيباً أستطاع او  ة ،والعالمي ةفي الصحف المحمي ، ونشر بحوثو ، ليف كتبوأت إلىبادر 
متداد ىل البيت )عمييم السالم( ىو اإلأن مذىب ا  و ن يثبت وجوده وبجداره متناىيو أو  العمميةوالمؤتمرات  ةالدولي

 الفقييةحكام ندثار في األمن الضياع والتقيقر واال األمةالتي حفظت  ةالمشرف ةالمحمدي ةالطبيعي لعصر الرسال
  0ةاإلسالمي الشريعةعمى مستوى 

 


