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وتبة المظبص
• وتبة المظبص
• ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب زًٍْب.

2

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

لظبص الٌفس
•
•
•
•

المسن اٍٛل فٖ لظبص الٌفس
ٍ الٌظط فِ٘ فٖ الوَجت،
ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ فِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء.

3

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت لظبص الٌفس
• المَل فٖ الوَجت
• ٍ َّ إظّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ.:

4

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت لظبص الٌفس
• هسألٔ ٗ 1تحمك الؼوس هحؼب ثمظس المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبزضا ٍ ،ثمظس
فؼل ٗمتل ثِ غبلجب ٍ ،إى لن ٗمظس المتل ثِ ٍ ،لس شوطًب تفظ٘ل اٛلسبم
فٖ وتبة السٗبت

5

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

المَل فٖ الششائظ الوؼتجشٓ فٖ المظبص
• المَل فٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ فٖ المظبص
• ٍ ّٖ أهَض:

6

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

المَل فٖ الششائظ الوؼتجشٓ فٖ المظبص
• اٍٛل -التسبٍٕ فٖ الحطٗٔ ٍ الطل٘ٔ،
• ف٘متل الحطّ ثبلحطّ ٍ ثبلحطٓ لىي هغ ضز فبػل السًٗٔ َّ ٍ ،ظف زٗفٔ
الطجل الحط ٍ ،وصا تمتل الحطٓ ثبلحطٓ ٍ ثبلحط لىي ال ٗؤذص هي ٍلْ٘ب
أٍ تطوتْب فبػل زٗٔ الطجل.

7

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ

• هسألٔ  1لَ اهتٌغ ٍلٖ زم الوطأٓ ػي تأزٗٔ فبػل السٗٔ أٍ وبى فم٘طا ٍ
لن ٗطع المبتل ثبلسٗٔ أٍ وبى فم٘طا ٗؤذط المظبص إلى ٍلفت اٛزاء ٍ
الو٘سطٓ.

8

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗمتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األعشاف
•
•
•
•

9

هسألٔ ٗ 2متض للطجل هي الوطأٓ فٖ اٛؿطاف،
ٍ وصا ٗمتض للوطأٓ هي الطجل فْ٘ب هي غ٘ط ضز،
ٍ تتسبٍى زٗتْوب فٖ اٛؿطاف هب لن ٗجلغ جطاحفٔ الوفطأٓ حلفج زٗفٔ
الحط،
فئشا ثلغتِ تطجغ إلى الٌظ هي الطجل فْ٘وب ،فحٌ٘ئفص ال ٗمفتض هفي
الطجل لْب إال هغ ضز التفبٍت.

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

الثبًٖ -التسبٍٕ فٖ الذٗي
• الخبًٖ -التسبٍٕ فٖ السٗي
•  ،فال ٗمتل هسلن ثىبفط هغ ػسم اػت٘بزُ لتل الىفبض.

10

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ال فشق ث٘ي أطٌبف الىفبس

• هسألٔ  1ال فطق ث٘ي أطٌبف الىفبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسفتأهي
ٍ غ٘طُ،
• ٍ لَ وبى الىبفط هحطم المتل وبلصهٖ ٍ الوؼبّفس ٗؼفعض لمتلفِٗ ٍ ،غفطم
الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن.

11

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اػتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ

• هسألٔ  2لَ اػتبز الوسلن لتل أّل الصهٔ جبظ االلتظبص هٌِ ثؼفس ضز
فبػل زٗتِ*،
• ٍ ل٘ل إى شله حس ال لظبص َّ ٍ ،ػؼ٘ .
• * ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم المَد ٍ وبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشفذغ
األهي الؼبم ف٘جت ػلى الحبون لتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗىذي هفسذذا فذٖ
األسع ف٘جَص للحبون أخز دٗٔ الوسذلن ػٌذِ أٍ أخذز أسثؼذٔ الف
دسّن ثذل ثوبً٘ٔ هأٓ
12

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ
• هسألٔ ٗ 3متل الصهٖ ثبلصهٖ ٍ ثبلصه٘ٔ هغ ضز فبػل السٗٔ،
• ٍ الصه٘ٔ ثبلصه٘ٔ ٍ ثبلصهٖ هي غ٘ط ضز الفؼل وبلوسلو٘ي ،هي غ٘ط فطق
ث٘ي ٍحسٓ هلتْوب ٍ اذتالفْوب ،ف٘متل الَْ٘زٕ ثبلٌظطاًٖ ٍ ثبلؼىس ٍ
الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس.

13

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ لتل رهٖ هسلوب ػوذا

• هسألٔ  4لَ لتل شهٖ هسلوب ػوسا زفغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَل ٍ
ّن هر٘طٍى ث٘ي لتلِ ٍ استطلبلِ ،هي غ٘ط فطق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب أٍ
زٌٗب هٌمَال أٍ ال ٍ ،ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبػل زٗٔ الوسفلن أٍ ظائفسا
ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للسٗٔ أٍ ظائسا ػلْ٘ب.

14

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس
• هسألٔ  5أٍالز الصهٖ المبتل أحطاض ال ٗستطق ٍاحس هٌْن لمتل ٍالسّن،
• ٍ لَ أسلن الصهٖ المبتل لجل استطلبلِ لن ٗىي ٍٛل٘فبء الومتفَل غ٘فط
لتلِ.

15

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لتل الىبفش وبفشا ٍ أسلن

• هسألٔ  6لَ لتل الىبفط وبفطا ٍ أسلن لن ٗمتل ثِ ،ثل ػلِ٘ السٗٔ إى وبى
الومتَل شا زٗٔ.

16

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

•  .هسألٔ ٗ 7متل ٍلس الطشسٓ ثَلس العً٘ٔ ثؼس ٍطفِ اإلسالم ح٘ي تو٘فعُ
ٍ لَ لن ٗجلغ،
• ٍ أهب فٖ حبل طغطُ لجل التو٘ع أٍ ثؼسُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثفِ ٍ
ػسهِ تأهل ٍ إشىبل *.

• * ثل ال إشىبل فٖ لتلِ ثِ ٛى ٍلس الوسلن هسلن ٍ إى وبى هي العًب.

17

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لغغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا فأسلن
• ٍ هي لَاحك ّصا الجبة فطٍع:
• هٌْب -لَ لـغ هسلن ٗس شهٖ ػوسا فأسفلن ٍ سفطت إلفى ًفسفِ ففال
لظبص فٖ الـطف ٍ ال لَز فٖ الٌفس ٍ ،ػلِ٘ زٗٔ الٌفس وبهلٔ،
• ٍ وصا لَ لـغ طجٖ ٗس ثبلغ فجلغ حفن سفطت جٌبٗتفِ ال لظفبص ففٖ
الـطف ٍ ال لَز فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ زٗٔ الٌفس.

18

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لغغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن

• ٍ هٌْب -لَ لـغ ٗس حطثٖ أٍ هطتس فأسلن حفن سفطت ففال لفَز ٍ ،ال
زٗٔ* ػلى اٛلَى ٍ ،ل٘ل ثبلسٗفٔ اػتجفبضا ثحفبل االسفتمطاض ٍ ،اٍٛل
ألَى،
• ٍ لَ ضهبُ فأطبثِ ثؼس إسالهِ فال لفَز ٍ لىفي ػل٘فِ السٗفٔ ٍ ،ضثوفب
ٗحتول الؼسم اػتجبضا ثحبل الطهٖ َّ ٍ ،ػؼ٘ ،
• ٍ وصا الحبل لَ ضهى شه٘ب فأسلن حن أطبثِ فال لَز ٍ ،ػلِ٘ السٗٔ.
• * ال دٗٔ ػلى الجبًٖ ٍ إى وبًت دٗتِ ػلى ث٘ت الوبل.
19

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ لتل هشتذ ره٘ب

• ٍ هٌْب -لَ لتل هطتسا شه٘ب ٗمتل ثِ ٍ ،إى لتلِ ٍ ضجغ إلى اإلسالم فال
لَز ٍ ػلِ٘ زٗٔ الصهٖ،
• ٍ لَ لتل شهٖ هطتسا ٍ لَ ػي فـطٓ لتل ثِ ٍ ،لَ لتلِ هسلن فال لَزٍ ،
الظبّط ػسم السٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼعٗطُ.

20

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لتل هي ٍجت لتلِ

• ٍ هٌْب -لَ ٍجت ػلى هسلن لظبص فمتلِ غ٘ط الَلٖ وبى ػلِ٘ المفَز
ٍ لَ ٍجت لتلِ ثبلعًب أٍ اللَاؽ فمتلِ غ٘ط االهبم ػلِ٘ السالم ل٘فل ال
لَز ػلِ٘ ٍ ال زٗٔ* ٍ ،فِ٘ تطزز.
• *ّصا َّ اٛلَٕ.

21

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

أى ٗىَى الومتَل هحمَى الذم

• الشطؽ السبزس -أى ٗىَى الومتَل هحمَى السم ،فلَ لتفل هفي وفبى
هْسٍض السم وبلسبة للٌجٖ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘فِ المفَزٍ ،
وصا ال لَز ػلى هي لتلِ ثحك وبلمظبص ٍ المتل زفبػب ٍ ،ففٖ المفَز
ػلى لتل هي ٍجت لتلِ حسا وبلالئؾ ٍ العاًفٖ ٍ الوطتفس فـفطٓ ثؼفس
التَثٔ تأهل ٍ إشىبل ٍ ،ال لَز ػلى هي ّلفه ثسفطاٗٔ المظفبص أٍ
الحس

22

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص523 :

الششط الثبلث -اًتفبء األثَٓ
• الشطؽ الخبلج -اًتفبء اٛثَٓ،
• فال ٗمتل أة ثمتل اثٌِ ٍ ،الظبّط أى ال ٗمتل أة اٛة ٍ ّىصا.

23

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال تسمظ الىفبسٓ ػي األة ثمتل اثٌِ ٍال الذٗٔ
• هسألٔ  1ال تسمؾ الىفبضٓ ػي اٛة ثمتل اثٌِ ٍ ال السٗٔ،
• ف٘ؤزٕ السٗٔ إلى غ٘طُ هي الَاضث ٍ ،ال ٗطث َّ هٌْب.

24

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗىي هىبفئب لِ
• هسألٔ  2ال ٗمتل اٛة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗىي هىبفئب لِ،
• فال ٗمتل اٛة الىبفط ثمتل اثٌِ الوسلن.

25

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘
• هسألٔ ٗ 3متل الَلس ثمتل أثِ٘ ٍ ،وصا اٛم ٍ إى ػلت ثمتل ٍلسّب*،
• ٍ الَلس ثمتل أهفِ ٍ ،وفصا اٛلفبضة وبٛجفساز ٍ الجفسات هفي لجفل
اٛم** ٍ ،اٛذَٓ هي الـطف٘ي ٍ ،اٛػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ اٛذفَال ٍ
الربالت.

• * األحَط ػذم لظبص األم ٍ إى ػلت ثمتل ٍلذّب.

• ** األحَط ػذم لظبص الجذات هغلمب ٍ ال األجذاد هي لجل األم.
26

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
• هسألٔ  4لَ ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال فبى لتلِ أحسّوب لجل المطػٔ فال لَز،
• ٍ لَ لتالُ هؼب فْل َّ وصله لجمبء االحتوبل ثبلٌسفجٔ إلفى وفل هٌْوفب أٍ
ٗطجغ إلى المطػٔ؟ اٛلَى َّ الخبًٖ،
• ٍ لَ ازػ٘بُ حن ضجغ أحسّوب ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الطاجغ ثؼس ضز هب
ٗفؼل ػي جٌبٗتِ ٍ ،ػلى اٙذط ًظ السٗٔ ثؼس اًتفبء المظبص ػٌِ ٍ ،لَ
لتلِ الطاجغ ذبطٔ اذتض ثبلمظبص ٍ ،لَ لتلِ اٙذط ال ٗمتض هٌِ ٍ ،لفَ
ضجؼب هؼب فللَاضث أى ٗمتض هٌْوب ثؼس ضز زٗٔ ًفس ػلْ٘وب ٍ ،وصا الحفبل
لَ ضجؼب أٍ ضجغ أحسّوب ثؼس المتل ،ثل الظبّط أًِ لَ ضجفغ هفي أذطجتفِ
المطػٔ وبى اٛهط وصله ثمٖ اٙذط ػلى السػَى أم ال.
27

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
• فطٍع
• اٍٛل لَ ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال فئى لتلِ أحسّوب لجفل المطػفٔ ففال
لَز لتحمك االحتوبل فٖ ؿطف المبتل ٍ لَ لتالُ ف االحتوفبل ثبلٌسفجٔ
إلى ول ٍاحس هٌْوب ثبق ٍ ضثوب حظط االستٌبز إلى المطػٔ ٍ َّ تْجفن
ػلى السم فبٛلطة اٍٛل
• ٍ لَ ازػ٘بُ حن ضجغ أحسّوب ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الطاجغ ثؼفس
ضز هب ٗفؼل ػي جٌبٗتِ ٍ وبى ػلى اٛة ًظف السٗفٔ ٍ ػلفى وفل
ٍاحس وفبضٓ المتل ثبًفطازُ
28

ششائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،4ص199 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لَ ٍلس هَلَز ػلى فطاش هسػ٘٘ي لِ وبٛهٔ أٍ الوَؿَءٓ ثبلشجْٔ فٖ
الـْط الَاحس فمتالُ لجل المطػٔ لن ٗمتال ثِ ل تحمك االحتوفبل ثبلٌسفجٔ
إلى ول ٍاحس هٌْوب ٍ لَ ضجغ أحسّوب حن لفتالُ لفن ٗمتفل الطاجفغ ٍ
الفطق أى الجٌَٓ ٌّب تخجت ثبلفطاش ال ثوجطز السػَى ٍ فٖ الفشق تشدد

29

ششائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج ،4ص199 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ألَل :فطق اٛطحبة ث٘ي ضجَع أحس الوسػ٘٘ي للَلس الوجَْلَّ ٍ ،
الصٕ لن ٗؼلن ٍالزتِ ػلى فطاش هؼلَم ٍ ،ث٘ي ضجَع أحس الوفسػ٘٘ي
للَلس الوَلَز ػلى فطاشْوب ووب فطػفِ الوظفٌ  ،حفنك حىوفَا ثمتفل
الطاجغ فٖ الظَضٓ (اٍٛلى إشا لتل الَلفس ٍ ،ثؼفسم لتفل الطاجفغ ففٖ
الظَضٓ) « »55الخبً٘فٔ ٛى الجٌفَٓ إشا حجتفت ثفبلفطاش لفن تٌتف اال
ثبللؼبى ٍ ،إشا حجتت ثوجطز السػَى اًتفت ثبلطجَع ػٌْفب هفغ ٍجفَز
هسع غ٘ط الطاجغّ ،صا َّ الوشَْض ث٘ي اٛطحبة،

30

غبٗٔ الوشام فٖ ششح ششائغ اإلسالم(ط٘وشى)؛ ج ،4ص385 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ تطزز الوظٌ فٖ الفطق ٛى الوبًغ هفي المظفبص ٌّفب اًوفب ّفَ
احتوبل الجٌَٓ ٍ ّصا الوؼٌى هشتطن ث٘ي الظَضت٘ي الى الٌسفت ٗخجفت
ثبلفطاش الوٌفطز ٍ السػَى الوٌفطزٓ ٍ ووب سفبٍت الفسػَى الوٌففطزٓ
الفطاش الوٌفطز فٖ حجَت الٌست ٍجت اى ٗتسبٍى السػَى الوشتطؤ
ٍ الفطاش الوشتطن فٖ احتوفبل الٌسفت ففبلفطق ثٌْ٘وفب ففٖ طفَضٓ
االشتطان هغ ػسهِ فٖ طَضٓ االتحبز ال ٍجِ لِ ٍ ػسم الففطق لفَٕ
غ٘ط اى ػول أوخط اٛطحبة ػلى الفطق هي غ٘ط تطزز.

31

غبٗٔ الوشام فٖ ششح ششائغ اإلسالم(ط٘وشى)؛ ج ،4ص385 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
• لَلِ« :لَ ازّػى احٌبى ٍلسا هجَْال .إلد».
• ( )1إشا تساػى احٌبى هَلَزا هجَْال حنك لتالُ أٍ أحسّوب ففال لظفبص
فٖ الحبلٛ ،ى أحسّوب أثَُ ٍ ،االحتوبل لبئن فٖ ولّ هٌْوب ٍ ،شلفه
شجْٔ هبًؼٔ هي التْجّن ػلى السم ٍ .ال ٗمسح فٖ شله تَلّ الحىن ثِ
ٛحسّوب ثرظَطِ ػلى المطػًْٔٛ ،ب لن تمغ ثؼس ،فبالحتوبل لبئن.

32

هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج ،15ص157 :

•

•
•
•

33

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
ٍ ٗحتول المطػٔ ثؼس المتل ،فئى ظْطت لوي لتلفِ ففال لظفبص ٍ ،إى
ظْطت لٚذط التضّ هي المبتل ،لظَْض اًتفبئِ ػٌِ شطػب.
ٍ األطحّ األٍل ،للشجْٔ الذاسئٔ للمتل حبلتِ ٍ ،فذَات هحذلا المشػذٔ
ثبلٌظش إلى هثل رله ٍ إى ثم٘ت فٖ غ٘شُ.
ٍ لَ وبى لتلِ ثؼس المطػٔ ٍ لحَلِ ثأحسّوب لتل ثِ الربضد ػٌِ ٍ ،ضزّ
ػلِ٘ هغ االشتطان ًظ السٗٔ ٍ ،ػلى اٛة السٗٔ أٍ ًظفْب.
ٍ لَ ضجغ أحسّوب ٍ أططّ اٙذط ػلى السػَى فَْ ٍلسُ ،ف٘متضّ هفي
الطاجغ إى وبى َّ المبتل أٍ اشتطوب فٖ لتلِ ،ثؼس ضزّ هب ٗفؼل هي زٗتِ
ػي جٌبٗتِ ٍ .ػلى ولّ هٌْوب وفّبضٓ الجوغ ،لخجَتْب فٖ لتل الَلس وغ٘طُ.
هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج ،15ص158 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
• فطٍع:
• [اٍٛل إشا ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال فبى لتلِ أحسّوب لجل المطػٔ ففال
لَز]
• اٍٛل :إشا ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال وبللم٘ؾ ففبى لتلفِ أحفسّوب لجفل
المطػٔ فال لَز ،لتحمك االحتوبل فٖ ؿطف المبتفل فلفن ٗخجفت شفطؽ
المظبص الصٕ َّ اًتفبء اٛثَٓ فٖ الَالغ ،هؼبفب إلى إشفىبل الفتْجن
ػلى السهبء هغ الشجْٔ ٍ .وصا لَ لتالُ هؼب ثال ذالف أجفسُ ثف٘ي هفي
تؼطع لِ ٌّب فْ٘وب هؼب ف اى االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى وفل ٍاحفس هٌْوفب
ثبق.
34

جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص171 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لىي ضثوب ذـط فٖ الجبل االستٌبز إلى المطػٔ ثل فٖ وش اللخفبم ٍ
غ٘طُ احتوبلِ لَٗب ،إلؿالق الٌض « ٍ »2الفتفَى ثبإللحفبق ثبلمطػفٔ
التٖ ّٖ لىل أهط هشىل ٍ ،ػسم ؿل زم اهطء هسفلن ٍ ،ػوفَم أزلفٔ
المظبص ٍ ،هٌغ وَى اًتفبء اٛثَٓ شطؿب ،ثل ألظى اٛزلٔ وَى اٛثفَٓ
وبلوبًغ ،فال ٗتحمك هغ الجْل ثْب ،هؼبفب إلى هؼلَه٘ٔ تؼلك المظفبص
ثأحسّوب فٖ طَضٓ لتلْوب هؼب ،ووٌغ اًتفبء هحل المطػٔ ثبلٌسفجٔ إلفى
شله ذبطٔ زٍى ه٘طاحِ ٍ غ٘طُ.
• ( )2الَسبئل -الجبة -57 -هي أثَاة ًىبح الؼج٘س ٍ اإلهبء هي وتبة
الٌىبح.
35

جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص171 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لىي فٖ الوتي ٍ غ٘طُ َّ تْجن ػلى السم فبٛلطة اٍٛل ٍ ف٘فِ أى
اٛلطة ثمبء حىن المطػٔ إى لن ٗىي إجوبػب ووب لفَ تمفسهت المتفل،
فئًِ ال إشىبل ٍ ال ذالف فٖ المظبص ثْفب ػلفى هفي لفن ترطجفِ
المطػٔ هغ ضز ًظ السٗٔ فٖ طَضٓ االشفتطان ٍ ثسًٍفِ ففٖ طفَضٓ
االًفطاز ٍ ،زػَى الفطق ث٘ي هب لجل المتل ٍ ثؼسُ ثفأى المظفبص ففٖ
اٍٛل تبثغ زٍى الخبًٖ ال حبطل لْب ،ووب َّ ٍاػح.

36

جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص172 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لَ ازػ٘بُ حن ضجغ أحسّوب ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الطاجغ ثٌفبء
ػلى اًتفبء ػٌِ ثبلطجَع ٍ لَ فٖ حمِ الفصٕ هٌفِ المظفبص إشا وفبى
هستٌس اللحَق السػَى ،ف٘متض هٌِ حٌ٘ئص لىي ثؼس ضز هب ٗفؼل ػفي
جٌبٗتِ ٍ ،وبى ػلى اٛة ًظ السٗٔ ثؼس اًتفبء المظبص ػٌِ ٍ ػلفى
ول ٍاحس وفبضٓ المتل ثبًفطازُ ال وفبضٓ ٍاحسٓ ثٌْ٘وب ،لظسق المتل ػلى
ول هٌْوب ٍ .لَ لتلِ الطاجغ ذبطٔ اذتض ثبلمظبص.

37

جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص172 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لَ ضجؼب هؼب التض هٌْوب الَاضث ثؼفس ضز زٗفٔ ًففس ػلْ٘وفب ،ثفل
الظبّط وَى الحىن وصله هغ الطجَع ثؼس المتفل ،ثفل لفَ ضجفغ هفي
أذطجتِ المطػٔ وبى أٗؼب وصله ثمٖ اٙذط ػلى السػَى أٍ ضجفغٍ ،
إى حىى ػي الوجسَؽ اشتطاؽ طحٔ ضجَع هي أذطجتِ المطػٔ ثجمبء
اٙذط ػلى السػَى ٍ إال لن ٗظحّ .صا ولِ فٖ ٍلس التساػٖ هفي زٍى
شٖء آذط.

38

جَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،42ص172 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• فشٍع الفشع األٍل :لَ ادّػى اثٌبى ٍلذا هجَْال فإى لتلِ أحذّوب لجذل
المشػٔ ( )1فال لَد لتحمك االحتوبل فذٖ عذشف المبتذل ٍ ،لذَ لذتالُ
فبالحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ول ٍاحذ هٌْوب ثبق ٍ سثوب خغش االستٌبد إلى
المشػٔ ٍ َّ تْجّن ػلى الذم فبأللشة األٍل.
• ( )1ظبّط والهِ (لسس سفطُ) أًّفِ إشا ازّػفى شفرض أًّفِ أة لَلفس
هجَْل أثَُ ٗمجل لَلِ ٍ ٗلحك ثِ هغ احتوبل الظسق ٍ ،أهّب إشا ازّػفى
ولّ هي االحٌ٘ي االثَّٓ لِ ٗمطع ثٌْ٘وب فإّٔ هٌْوب أذطجتِ المطػٔ ٗلحك
الَلس ثِ ٍ ،ػلى شله فئى لتلِ الشرض الوسّػٖ االثَٓ لِ فٖ الففطع
اٍٛل ٌٗتفٖ ػٌِ المَز ووب َّ همتؼى لحَق الَلس ثِ.
39

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص147 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ أهّب إشا لتلِ أحس الوسّػ٘٘ي ،فئى وبى لتلِ لجل االلطاع ث٘ي الوسّػ٘٘ي
ال ٗمتل المبتل الحتوبل وًَِ أة الومتَل فٌ٘تمل اٛهط إلى أذص السٗٔ
هٌِ ٍ ،لَ اشتطوب فٖ لتلِ لجل االلطاع فىصله ٌٗتفٖ المظبص ػي ولّ
هٌْوب الحتوبل االثَٓ ثبإلػبفٔ إلى ذظَص ولّ هٌْوب ف٘شتطوبى ففٖ
أذص السٗٔ هٌْوب.

40

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص148 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لىي شوط (لسس سطُ) ضثوب ٗحتول االلطاع ثؼس المتل ،فئى أذطد المطػفٔ
اٛة فئى وبى َّ المبتل ال ٗمتض هٌِ ٍ إى وبى غ٘طُ ف٘مفتضّ هٌفِ سفَاء
استملّ أحسّوب فٖ لتلِ أٍ اشتطوب فِ٘ ،غبٗٔ اٛهفط ففٖ ففطع االشفتطان
ٗؤذص هوّي حىن ثبثَّتِ ًظ السٗٔ ٍ ٗؼـى لوي ٗمتضّ هٌِ ًظ٘ط هفب ٍلفغ
المتل ثؼس إذطاد اٛة ثبلمطػفٔ ٍ ،الوفبتي (لفسس سفطُ) ٍ إى زففغ ّفصا
االحتوبل ثأًِّ تْجّن ػلى السهبء ٍ اىّ اٛلطة سمَؽ المظبص ػي المبتفل
فٖ طَضٓ ٍلَػِ ػي أحسّوب ٍ ػٌْوب فٖ طَضٓ اشتطاوْوب فٖ المتفل إلّفب
أًِّ لس ٗرتبض الطجَع إلى المطػٔ أذصا ثوب زلّ ػلى أًّْب لىلّ أهط هشفىل ٍ
ػسم ؿلّ زم اهطا هسلن ٍ ٛىّ االثفَٓ هبًؼفٔ ػفي المظفبص ففال ٗؼتٌفى
ثبحتوبل الوبًغ هغ إحطاظ الومتؼٖ ٍ ل٘س اًتفبء االثَٓ شطؿب فٖ المظفبص
لئال ٗحطظ الومتؼٖ هغ احتوبل االثَٓ.
41

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص148 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ألَل :لَ ثٌى ػلى سوبع زػَى شرض أىّ فالًب ٍلسُ هي غ٘ط إحفطاظ
ٍؿئِ أهِّ فال زل٘ل ػلى السوبع هفغ هؼبضػفٔ زػفَاُ ثفسػَى غ٘فطُ
ل٘حىن ػٌس الوؼبضػٔ ثباللطاع ووب ٗظْط الَجِ هي هالحظفٔ هفب ٍضز
فٖ الحول.
• ٍ ػلِ٘ ،فال هَضز لاللطاع ل٘مبل ثبلفطق ث٘ي المتل لجل االلطاع أٍ ثؼفسُ،
ثل لَ لتلِ أحس الوسػ٘٘ي ٗمتض هٌِ

42

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص148 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لَ اشتطن الوسّػ٘بى فٖ لتلِ ٗمتضّ هٌْوب ٛىّ ػوَم هب زلّ ػلى أَىَّ
الٌَّفْسٓ ثِبلٌَّفْسِ ٗمتؼٖ المظبص هي المبتلػوسا ٍ الربضد ػي شله هب
إشا وبى المبتل أة الومتَل ٍ ،همتؼى االستظحبة ففٖ ًبح٘فٔ ػفسم
االثَٓ جبضٗٔ ثبإلػبفٔ إلى ولّ هي الوسػ٘٘ي ف٘تنّ الوَػَع للمظفبص
هي غ٘ط فطق ث٘ي وَى االثَٓ هبًؼٔ ػي المظبص أٍ وَى ػسهْب شطؿب.
هغ أىّ الفطق ث٘ي وَى االثَٓ هبًؼٔ أٍ ػفسهْب شفطؿْب ال ٗطجفغ إلفى
هحظّل فٖ االحىبم ثبإلػبفٔ إلى هَػَػبتْب.

43

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص148 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ هوب شوطًب ٗظْط أًِّ إشا لن ٗخجت سوبع هجطّز زػَى االثَٓ ٍ لَ هفغ
ػسم الوؼبضػٔ حجت ػلفى الوفسّػٖ المبتفل المظفبص أذفصا ثفبلؼوَم
الوعثَض ثؼنّ االستظحبة فٖ ًبح٘ٔ ػسم االثَٓ.
• ٍ زػَى أىّ االػتوبز ػلى أىّ االستظحبة هي إضالٔ السم ثبلشجْٔ ووب
تطى ،فئىّ هغ إحطاظ الوَػَع ٍ لَ ثبٛطل ال هَضز للشجْٔ ،حتّى ثٌبء
ػلى زضء الحسٍز فٖ هخل شله فئىّ المظبص غ٘ط الحسّ.

44

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص148 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ لَ ادّػ٘بُ ثن سجغ أحذّوب ٍ لتالُ تَجِّ المظبص ػلى الشاجذغ ( )1ثؼذذ
سدّ هب ٗفضل ػي جٌبٗتِ ٍ وبى ػلى األة ًظف الذٗٔ ٍ ػلى وذلا هٌْوذب
وفبسٓ المتل ثبًفشادُ.
• ( )1هب شوطُ (لسس سطُ) هجٌٖ ػلى ًفَش ضجَػِ ٍ أى ًفَشُ ل٘س هي جْٔ
ًفَش االلطاض ػلى الٌفس ٍ إلّب ففال ٗسفوغ الطجفَع ثبإلػفبفٔ إلفى اًتففبء
المظبص  ًِّٛهي لج٘ل االلطاض للٌفس ،ثل هي جْٔ اىّ السػَى ثبالثَٓ غ٘ط
هسوَػٔ إشا تؼمّجْب االًىبض ٍ ،ػلِ٘ ف٘خجت المظبص ػلى الطاجفغ ٍ ٗىفَى
ػلى اٙذط الوشتطن فٖ لتلِ ًظ السٗٔ الًتفبء المظبص ػٌفِٗ ٍ ،جفت
ػلى ولّ ٍاحس هي الطاجغ ٍ غ٘طُ وفبضٓ المتل الًفطازُ ،ووب َّ الحفبل ففٖ
سبٗط هَاضز المتل ػوسا ثبالشتطان لظسق المتل ػلى فؼل ولّ هٌْوب.
45

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص149 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ّصا ولِّ فٖ ٍلس التساػٖ ػٌس الوبتي ٍ غ٘طُ ثأى ال ٗىَى هخجت لالثَٓ
ٍ الَلسٗٔ غ٘ط السػَى هي شرظ٘ي ٍ ،ثٌبء ػلى هب شوطًب ٗمفتضّ هفي
ولّ هي الوسػٖ ٍ الطاجغ ػي زػَاُ ،أهّب هي الوسػٖ فلوب تمسّم ٍ ،أهّفب
هي الطاجغ لٌفَش إلطاضُ ػلِ٘ ٍ وَى ضجَػِ إلطاضا ػلى ًفسفِ ثتؼلّفك
المظبص ثِ ،فال حبجٔ فٖ المظبص ػٌِ إلى ػنّ االستظفحبة ففٖ
ػسم وًَِ أثب للومتَل.

46

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص150 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ هوب شوطًب ٗظْط حجَت الىفبضٓٗ -ؼٌٖ وفبضٓ لتل الؼوفس -ػلفى وف ّ
ل
هٌْوب لظسق أًِّ لتل ػوسا ٍ ،وفصا ثٌفبء ػلفى هفب شوفطٍُ هفي ًففٖ
المظبص للشجْٔ ،فئىّ الوٌتفٖ ثبلشجْٔ المظبص ال الىفّبضٓ.
• ٍ ػلى الجولٔ فئى أضاز ٍاضث الومتَل لتل ولّ هي الوسػ٘٘ي لظبطفب
فؼلِ٘ ضزّ ًظ السٗٔ ػلى ولّ هٌْوب ػلى هب تمسّم هفي المظفبص هفي
الوشتطو٘ي فٖ المتل.
• ًؼن إشا ػلن ثأىّ الَلس ٛحسّوب ف٘جطٕ ػلِ٘ هب ٗأتٖ فٖ الوتَلس ػلى
فطاش هسػ٘٘ي لِ.
47

تٌم٘ح هجبًٖ األحىبم  -وتبة المظبص؛ ص150:

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
• لَلِ ٍ« :لَ لتل الوجَْل إلد».
• إرا ادّػى شخض ٍلذٗٔ هجَْل الٌست هثل اللم٘ظٗ ٍ ،وىي اى ٗىَى
ٍالذا لِ ٗلحك ثِ ،فلَ لتلِ ٗمتل ثِ ٍ ،لَ لتلِ األة لن ٗمتل ثِ.

48

هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص17 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ إشا ازّػى (ازػبُ -خ) احٌبى شله ٗلحك ثوي ٗرطجفِ المطػفٔ ،ففئشا
لتلِ طبحت المطػٔ ال ٗمتل ٍ إشا لتلِ اٙذفط ٗمتفل ثفِ ٍ ،إشا لتلفِ
أحسّوب لجل المطػٔ ال لظبص ػلى أحفسّوب ،الحتوفبل وفلّ ٍاحفس
هٌْوب اٛثَٓ الوبًؼٔ هٌِ ،ففْ٘ب شجْٔ زاضئٔ للحسّ.
• ٍ وصا ال ٗمتضّ لِ لَ لتالُ (هؼب -خ) لصله.
• ّصا إشا لن ٗطجغ أحسّوب ػي اإللطاض ثأثَتِ ،أهّب لَ ضجغ أحسّوب فئى
وبى َّ المبتل ٗمتضّ هٌِ.

49

هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص17 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ وصا لَ وبى شطٗىب فِ٘ ٍ ،لىي ٗسفغ إلِ٘ ًظ زٗتِ ٍ ،ػلى اٙذفط
الصٕ حىن ثأًِّ أة ثئلطاضًُ ،ظ السٗٔ ٍ هٌِ ػلن حىن ضجَػْوب.
• ٍ الظبّط أًِّ ح٘ي االشتطان لَ وبى لِ ٍاضث ٗطث السم غ٘ط اٛةَّ ،
ٗجبشط المظبص ٍ زفغ الٌظ  ٍ ،إلّب االهبم [ ٍ ،]1هغ الغ٘جٔ ٗوىفي اى
ٗسمؾ ،أٍ ٗجـل ،أٍ ٗفؼلِ الحبون ،اللِّ ٗؼلن.
• ______________________________
[ ]1فٖ ثؼغ الٌسد الورـَؿٔ ٍ زفغ الٌظ الى االهبم ٍ هفغ الغ٘جفٔ
إلد.
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هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص17 :

•
•

•
•
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لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
ٍ ال ٗرفى أىّ فٖ الظَضٓ التٖ ٗحىن فْ٘ب ثبلمطػٔ لتؼ٘٘ي اٛثَّٓ ٌٗجغٖ
أى ال ٗحىن ثؼسم المتل ،ثل َٗل (تَل  -خ) ػلى المطػٔ ،فئشا حىن
ثبلمطػٔ ثبٛثَّٓ تجؼِ الحىن ثبلمظبص ٍ ػسهِ.
ٍ هجطّز االحتوبل ٍ الشجْٔ ثبلفؼل هغ حىن الشبضع ثطفؼفِ ال ٗحسفي
إثـبل الحىن الشطػٖ ػوال ثأزلٔ المظبص.
ٍ ٛىّ الصٕ حجت ػسم المظبص ،اٛة الصٕ ٗحىن الشطع ثأًّفِ أة ال
الوحتول ذظَطب هغ حىن الشبضع ثطفؼِ ٍ تؼ٘٘ي الومظَز.
فئى لن ٗىي ّصُ الظَضٓ هجوؼب ػلْ٘ب ٛهىي المَل ثمظبص هي حىن
ثأًِّ ل٘س ثأة ثؼس المطػٔ ،ثل لجل المطػٔ أٗؼب ،فى٘ إٗمبف الحىن ٍ
الحىن ثبلمطػٔ ،فتأهّل.
هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص17 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ّصا إشا لن ٗىي الَلس حبطال فٖ الفطاش إٔ ال ٗحىفن ثأًّفِ ٍلفس إلّفب
ثبإللطاض ٍ ،ال ٗىَى ٌّبن فطاش.
• ٍ أهّب إشا ٍلس فٖ فطاش الوسػ٘٘ي ،ووب إشا وبى هي أهٔ هَؿفَءٓ لْوفب
فٖ ؿْط ٍاحس أٍ حطّٓ هَؿَءٓ ثبلشجْٔ وصله ٍ ،ازّػى ولّ ٍاحس أًّفِ
لِ فبلحىن أٗؼب للمطػٔ ،فلَ لتلِ أحسّوب أٍ ّوب ثؼس المطػٔ فظبحت
المطػٔ أة ٍ ،اٙذط أجٌجٖ فحىوِ ظفبّط ووفب ففٖ سفبئط اٙثفبء ٍ
اٛجبًت.
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هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص17 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ اهّب لجل المطػٔ فبلحىن هخل هب سفجك ففٖ الوجْفَل إشا لفن ٗطجفغ
أحسّوب ٍ ،إشا ضجغ أحسّوب فبلحىن ثرالف شله ،فئىّ الطّجَع ٌّفب
غ٘ط هسوَع فحىوِ حىن ػسم الطّجَعٛ ،ىّ اٛثَّٓ ٌّب حبثتٔ ثفبلفطاش
ال ثبإللطاض ٍ السػَى ،فال أحط للطّجَع ،فئى هخل ّصا الَلس ال ٌٗفٖ ػي
طبحت الفطاش ،فج٘ي الوسألت٘ي فطق.

•
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هجوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج ،14ص19 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• إرا تذاػب سجالى لم٘غب لن ًلحمِ ثْوب هؼب
• خالفب لوي ألحمِ ثْوب ٍ ،ثبلوشأت٘ي فإرا لن ًلحمِ ثْوب ألشػٌب ثٌْ٘وذب،
فوي خشج اسوِ ألحمٌبُ ثِ،
• ٍ ػٌذّن ثبلمبفٔ أٍ ٗتشن حتى ٗجلغ فٌ٘تست إلى هي شبء هٌْوب.
•

54

الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج ،7ص9 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• فبى ثبزضا فمتالُ لجل أى ٗلحك ثَاحس هٌْوب ،فال لَز ػلى ٍاحس هٌْوب
ٛى ول ٍاحس هٌْوفب ٗجفَظ أى ٗىفَى ّفَ اٛة ،ففئى ضجؼفب ػفي
االػتطاف ثِ هؼب لن ٗمجل ضجَػْوب  ًِٛلس حىن ثأى أحسّوب أثَُ فال
ٗمجل ضجَػِ ػٌِ ،وطجل ازػى لم٘ـب حن لبل ل٘س هٌى لن ٗمجفل هٌفِ،
فئشا لن ًمجل ضجَػْوب هؼب لن ٗمتل ٍاحس هٌْوب ،فبى ضجغ أحفسّوب ٍ
ألبم اٙذط ػلى اػتطافِ ،حجت ًسجِ هي الوؼتطف ٍ ،اًتفى ػي الوٌىط،

55

الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج ،7ص9 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ًْٛوب لس اتفمب ػلى أى ّصا أثَُ ،فحىوٌفب ثمَلْوفب أى أحفسّوب أثفَُ
ثبػتطافْوب ٍ إلطاضّوب ٍ سمؾ اٙذط.
• فئهب أثَُ فال لَز ػلِ٘ ٍ ػلِ٘ ًظ السٗٔ لَاضث الَلس ٍ ،أهفب اٙذفط
فَْ أجٌجٖ شبضن اٛة فٖ لتل ٍلسُ فؼلِ٘ المَز ٍ ،ػٌفسًب ٗجفت أى
ٗطز ػلى ٍضحتِ ًظ السٗٔ ،فئى ػفب ػٌِ سفمؾ ػٌفِ المفَز ٍ ٍجفت
ػلِ٘ ًظ السٗٔ ٍ ،ػلى ول ٍاحس هٌْوب الىفبضٓ ًْٛوفب اشفتطوب ففٖ
زهِ.

56

الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج ،7ص10 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• فأهب إى أتت اهطأٓ ثَلس ػلى فطاشفٖ ضجلف٘ي هخفل أى ؿلمْفب حالحفب
فٌىحت فٖ ػستْب حن أتت ثَلس لتوبم أوخط هسٓ الحول هي ؿالق اٍٛل
ٍ لستٔ أشْط هي ٍؿٖ الخبًٖ ،فئًب ًمطع ثٌْ٘وب ،فوي ذطجفت المطػفٔ
ػلِ٘ ألحمٌبُ ثِ ٍ ،اًتفى ػي اٙذط ،فبى ثبزضا فمتالُ لجل حجَت ًسفجِ
هٌْوب فال لَز ػلى ٍاحس هٌْوب ،لجَاظ أى ٗىَى َّ اٛة فئى جحساُ
لن ٗمجل هٌْوب ٍ لن ٗمتل ٍاحس هٌْوب أٗؼب.
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الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج ،7ص10 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• ٍ إى جحس أحسّوب ٍ لن ٗجحسُ اٙذط ،لن ٌٗت ػي الجبحس أٗؼب ٍ
لن ًمتل ٍاحسا هٌْوبٗ ٍ ،فبضق إشا اػتطفب ثِ حن اتفمب ػلى أًِ ٛحسّوب
ٛى الخجَت وبى ثبالػتطاف فسمؾ ثبالػتطاف أًفِ ٛحفسّوبٌّْ ٍ ،فب
حجَتِ ثبلفطاش ،فئشا جحس أحسّوب أًِ أثَُ لن ٗعل الففطاش ثجحفَزُ،
فلْصا لن ٗمجل هٌِ فال ٗمتل ٍاحس هٌْوب ثِ أٗؼب.
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الوجسَط فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج ،7ص10 :

لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• هسألٔ  4لَ ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال فبى لتلِ أحسّوب لجل المطػٔ فال
لَز*،
• ٍ لَ لتالُ هؼب فْل َّ وصله لجمبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ول هٌْوب أٍ
ٗطجغ إلى المطػٔ؟ اٛلَى َّ الخبًٖ،
• * ثل ٗطجغ إلى المطػٔ.
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تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

•
•
•
•
•
•
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لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال
ٍ لَ ازػ٘بُ حن ضجغ أحسّوب ٍ لتالُ تَجِ المظبص ػلى الطاجغ ثؼفس
ضز هب ٗفؼل ػي جٌبٗتِ ٍ ،ػلى اٙذط ًظ السٗٔ ثؼس اًتفبء المظبص
ػٌِ،
ٍ لَ لتلِ الطاجغ ذبطٔ اذتض ثبلمظبص،
ٍ لَ لتلِ اٙذط ال ٗمتض هٌِ،
ٍ لَ ضجؼب هؼب فللَاضث أى ٗمتض هٌْوب ثؼس ضز زٗٔ ًفس ػلْ٘وب،
ٍ وصا الحبل لَ ضجؼب أٍ ضجغ أحسّوب ثؼس المتل،
ثل الظبّط أًِ لَ ضجغ هي أذطجتِ المطػٔ وبى اٛهط وصله ثمٖ اٙذط
ػلى السػَى أم ال.
تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

