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لو ًذر الحج هي هكاى هعيي
لَ ًصض اى ٗحذ ـٖ ظهاى هع٘ي هي ؼ٘رط قم٘٘رس توىراى    ( األهط الخالج)•

ؤذط اى ٗإقٖ تصله الحذ الوٌصٍض هي هىاى هعر٘ي   "هع٘ي حن ًصض ًصضا
ٍ اقى تالحذ هي ؼ٘ط شله الوىاى طح حزِ ٍ تطء هي الٌرصض  رالؿ ـ

األٍل ٍ ٍرة علِ٘ الىفاضٓ لورالفتِ الٌصض الخاًٖ، لعسم بهىاى قساضورِ  
تعهاى هع٘ي ٍ الٌصض الخراًٖ ـرطا الٌرصض     "ح٘ج واى الٌصض األٍل هم٘سا

األٍل ٍ لس اًتفى هَػَعِ ٍ اها حظَل الثطاءٓ هي الٌصض األٍل ـلىَى 
ٍرَب اإلق٘اى تالحذ هي هىاى هع٘ي هي تاب قعرسز الوـلرَب، ـراى    
هـلَب الٌاشض ـٖ الٌصض األٍل واى اإلق٘اى تالحذ هي ؼ٘ط قم٘٘س توىاى 

.هع٘ي ٍ لس حظل االهتخال، ٍ ال هعٌى لالهتخال عم٘ة االهتخال

136: ، ص12 هصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج
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لو ًذر الحج هي هكاى هعيي
اها لَ واى هتعلك الٌصض األٍل َّ الحذ هي ؼ٘ط قم٘٘س تعهاى هع٘ي حن ٍ •

ًصضاى ٗإقٖ تصله الحذ الوٌصٍض هي هىاى هع٘ي، ـْل قثطء شهترِ هري   
الٌصض األٍل بشا ذالؿ الٌصض الخاًٖ همتؼى بؿالق الوتي شله، ٍ ٍرِْ 
اى الوإهَض تِ ٗتحمك هي الوىلؿ ٍ ٗحظل االهتخال تإٍل هطٓ ٗإقٖ تِ، 
ـةشا اقى الحذ تٌ٘ٔ اهتخال ٍرَب الَـاء تالٌصض حظل االهتخال ٍ سمؾ 

هزال الهتخال األهط تَـاء الٌصض الخاًٖ، ـةًِ واى  ٗثمى هي الوىلؿ، ـال 
هي ـطٍا الوٌصٍض تالٌصض األٍل، ـةشا سمؾ األهط الوتَرِ الِ٘ لرن ٗثرك   

هَػَا لفطعِ 

136: ، ص12 هصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج
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لو ًذر الحج هي هكاى هعيي
لَ قطن الحذ ـٖ السٌٔ التٖ ًصض الحذ ـْ٘ا ـمس قمسم ٍررَب  ( حن اًِ)•

الىفاضٓ لورالفتِ الٌصض األٍل، ٍ الظاّط عسم ٍررَب الىفراضٓ لحٌرج    
الٌصض الخاًٖ ألى حٌخِ اًوا ٗىَى تةق٘اى الحذ الوٌصٍض تالٌصض األٍل هي 

، ٍ اى شرت  للر  اى   "ؼ٘ط شله الوىاى ال تعسم اإلق٘اى تالحذ ضؤسا
هَػَا الٌصض الخاًٖ َّ الحذ الٌصٍض تالٌصض األٍل، ٍ هع عرسم قحممرِ   

.ـال هَػَا للٌصض الخاًٖ حتى ٗحظل الحٌج تورالفتِ

137: ، ص12 هصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
اًِ لَ ًصض الحذ ٍ لن ٗم٘سُ تعهاى ـلِ التإذ٘ط بال بشا  -لسُ -شوط( 1)•

ظي الوَت ؤٍ الفَت، ـوا لن ٗظي الورَت ؤٍ الفرَت ال ٗزرة عل٘رِ     
الوثازضٓ بال بشا واى ٌّان اًظطاؾ بلى الفَضٗٔ، ـلَ هات ـرٖ طرَضٓ   
رَاظ التإذ٘ط ال ٗىَى عاطر٘ا لعرسم ورَى التىل٘رؿ هٌزرعا عل٘رِ ٍ       
العظ٘اى اًوا ٗتحمك ـ٘وا بشا واى التىل٘ؿ هٌزعا، ـراى المرَل تزرَاظ    
التإذ٘ط لِ ٍ عظ٘اًِ ال ٗزتوعاى الى العظ٘اى ٗسٍض هرساض التٌز٘رع ال   

التطن الَالعٖ، 

395: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
ها شوطٍُ هي عسم زاللٔ األهط على ٍرَب الوثازضٓ طح٘ح لورا  : ؤلَل•

حمك ـٖ األطَل هي اى األهط اًوا ٗسل على بٗزاز الـث٘عرٔ هري زٍى   
ل٘سٍا رَاظ الترإذ٘ط   -ضُ -زاللتِ على الفَض ؤٍ التطاذٖ بال اى الفمْاء

بشا ظي الوَت ؤٍ الفَت ال ٗزَظ : ـٖ الومام تظي الوَت ؤٍ الفَت ؤٕ
لِ التإذ٘ط ٍ اًوا ٗزَظ لِ التإذ٘ط ـ٘وا بشا لن ٗظي الورَت ؤٍ الفرَت   
ـاى ظي الوَت ؤٍ الفَت ٗزة علِ٘ الوثازضٓ اى قوىي هي بق٘راى هرا   
ٍرة علِ٘ هي الَارثات ٍ بال ـَ٘طٖ تصله سَاء واى هي الَارثات 

.العثازٗٔ ؤم ؼ٘طّا والسَٗى

395: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
 تزرَاظ  ٍ لىي ال زل٘ل على اعتثاض الظي ـٖ الومام ٍ علِ٘ لَ للٌا ّصا •

. ٗزَظ لِ التإذ٘ط هـلما ٍ اى ظي الوَت ؤٍ الفَتالتإذ٘ط 

395: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
لىي الظاّط عسم رَاظ التإذ٘ط بال هع االؿوتٌاى تةق٘اى الَارة ـٖ ٍ •

آذط الَل  ؤٍ ٗىَى التإذ٘ط هستٌسا بلى العصض ال لساللٔ األهرط علرى   
الفَض لوا عطـ  هي عرسم زاللترِ بال علرى بٗزراز الـث٘عرٔ، ترل الى       

بـطاغ شهتِ عوا  -تعس اشتؽال شهٔ العثس تالَارة -همتؼى حىن العمل
ٍرة علِ٘ ٍ ذالص ًفسِ عي قىل٘ؿ الوَلى ـاى التىل٘ؿ بشا ٍطل 
ٍ قٌزع علِ٘ ل٘س لِ التإذ٘ط عي ؤزائِ ها لن ٗىي ٌّران هراهي هري    
العصض ـٖ التإذ٘ط ؤٍ حظَل االؿوتٌاى لِ تالَـاء ـٖ آذط الَل ، ٍ اى 
لن ٗحظل ؤحس األهطٗي ـل٘س لِ التإذ٘ط تعس حىن العمل تلعٍم قفطٗػ 
الصهٔ ٍ قسل٘ن ها علِ٘ بلى الوَلى، ـال ٗزرَظ لرِ الترإذ٘ط بلرى ظري      

.الوَت ووا ال ٗزة علِ٘ الوثازضٓ بشا حظل لِ االؿوتٌاى تالَـاء

 396: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
هوا شوطًا ٗظْط الفطق ت٘ي المَل تالفَضٗٔ ٍ ت٘ي الورتاض ـةًرِ علرى   ٍ •

األٍل ٗزة علِ٘ اإلق٘اى ـَضا ٍ اى حظل لِ االؿوتٌاى تةق٘اى الَارة 
.ـٖ آذط الَل  لساللٔ األهط على الفَض

ٍ ؤها على ها شوطًا ـال ٗزة علِ٘ الوثازضٓ بشا حظرل لرِ االؿوتٌراى    •
تاإلق٘اى، ووا اًِ ظْط الفطق تٌٌ٘ا ٍ ت٘ي المائل٘ي تزَاظ الترإذ٘ط ـرةًْن   
رَظٍا التإذ٘ط ـٖ طَضٓ الشه ٍ عسم االؿوتٌاى تاإلق٘اى ٍ لىٌا لرن  

.ًزَظ التإذ٘ط ـٖ ّصُ الظَضٓ ٍ اًوا ًزَظُ ـٖ طَضٓ االؿوتٌاى

 396: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
ال تس هي بحطاظ الرطٍد عي عْسٓ التىل٘رؿ هري حظرَل    : تالزولٍٔ •

الواهي اها تالمـع ؤٍ االؿوتٌاى العمالئٖ ؤٍ ل٘ام ؿطٗك شطعٖ والثٌ٘رٔ  
ؤٍ واى هعصٍضا ـٖ التإذ٘ط، ـلَ واى شاوا ـٖ بهىاى االهتخال ال ٗزَظ 
لِ التإذ٘ط ٍ اى لن ٗظي الوَت، ـالمَل تزَاظ التإذ٘ط بلى ظي الورَت  

.على بؿاللِ ال ٍرِ لِ

397: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
تم٘ام ؿطٗك هعتثط على بهىاى االهتخال ـٖ آذط الَل  ٍ : ضتوا ٗمالٍ •

َّ استظحاب ح٘اقِ ؤٍ لسضقِ بلى آذط الَل  ـال ٗىَى عاطر٘ا بشا  
.هات لم٘ام الـطٗك ـٖ الومام ٍ استٌاز التإذ٘ط بلى العصض

ٍ ـِ٘ لَ طح شله لظح ارطاء االستظحاب حتى هع الظري ترالوَت   •
.ـال ٍرِ لتم٘٘س رَاظ التإذ٘ط تظي الوَت

397: ، ص1 هعتود العزوة الوثقى، ج
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القضاءيجب الفور في ال 
[ال ٗزة الفَض ـٖ المؼاء، تل َّ هَسّع ها زام العوط: 27هسإلٔ ]•
ال ٗزة الفَض ـٖ المؼاء، تل َّ هَسّرع هرا زام   : 27هسإلٔ [ 1803]•

(.1)العوط بشا لن ٌٗزط بلى الوساهحٔ ـٖ ؤزاء التىل٘ؿ ٍ التْاٍى تِ 
•______________________________

:ـَضٗٔ المؼاء
الىالم ـٖ ـَضٗٔ المؼاء ٍ عسهْا ٍ ؤىّ المؼاء ّرل ٗزرة علرى    ( 1)•

:سث٘ل الوَاسعٔ ؤٍ الوؼاٗمٔ ٗمع هي ًاح٘ت٘ي

 160: ، ص16 هوسوعة اإلهام الخوئي، ج
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القضاءيجب الفور في ال 
ٗثحج هي ًاح٘ٔ الَرَب الشطؿٖ تالٌسثٔ بلى ـطٗؼٔ الَل ، ٍ ـتاضٓ •

ؤًِّ ّل ٗعتثط ـٖ طحّٔ الحاػطٓ قفطٗػ الصهّٔ عي المؼاء ها لن ٗتؼرّ٘ك  
.ٍلتْا ؤٍ ال

ٍ ؤُذطى ٗىَى الثحج ـْ٘ا هي ًاح٘ٔ الَرَب الٌفسٖ ٍ ؤًِّ ّل قزة •
الوثازضٓ بلى المؼاء ـرٖ حرّس ًفسرِ ٍ بى لرن ٗرسذل ٍلر  الظرالٓ        

.الحاػطٓ تعس، ؤٍ ؤًِّ هَسّع

 160: ، ص16 هوسوعة اإلهام الخوئي، ج
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القضاءيجب الفور في ال 
الىالم ـعلًا هتوحّغ ـٖ الٌاح٘ٔ الخاً٘ٔ، ٍ َّ الوٌاسة لثاب المؼاء تورا  ٍ •

   ٔ ٍ ؤهّرا الٌاح٘رٔ   . َّ وصله، ٍ َّ الوعطٍؾ تثحرج الوَاسرعٔ ٍ الوؼراٗم
ٖ ء الثحج عٌْا بى شاء الرلّ  ُ قعرالى عٌرس قعرطّع الوراقي     ٰ  األٍُلى ـس٘ز

.لْا ـٖ الوسإلٔ التال٘ٔ( لسس سطُ)
ؤىّ ـٖ الوسإلٔ رْت٘ي هي الثحج، ال ترسّ هري بـرطاز ورلّ     : ٍ ذالطٔ المَل•

هٌْوا تالصوط، ٍ عسم ذلؾ بحساّوا تاألُذطى ووا ٍلع شله ـٖ وخ٘رط هري   
.الىلوات

ٍررَب  ( لرسس سرطّن  )بًِّ حىٖ عي ؼ٘ط ٍاحس هي األطرحاب  : ـٌمَل•
الوثازضٓ بلى المؼاء ٍ المَل تالوؼاٗمٔ، تل ًسثِ ـٖ الحسائك بلى الوشرَْض  

، ٍ تالػ تعؼْن ـٖ شله حتّى ؤًِّ هٌع هي االشتؽال تاألول «1»ت٘ي المسهاء 
.ٍ الشطب ٍ الىسة بلّا تومساض الؼطٍضٓ

 160: ، ص16 هوسوعة اإلهام الخوئي، ج
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القضاءيجب الفور في ال 
ًسة بلى رواعٔ آذطٗي تل َّ الوشَْض ت٘ي الوتإذّطٗي المَل ٍ •

•______________________________
.336: 6الحسائك ( 1)

 161: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.تالوَاسعٔ ٍ عسم التؼ٘٘ك بلّا بشا ؤزّى بلى الوساهحٔ الوَرثٔ للتؼ٘٘ع

.لاعسٓ االشتؽال ٍ ؤطالٔ االحت٘اؽ: ؤحسّا: ٍ ٗستسلّ للمَل تالوؼاٗمٔ تإُهَض•
ٍ لرس ؤؿثرك   . ؤىّ ٍرَب الوثازضٓ بلى المؼاء ؤهط هشىَن ـِ٘ ـ٘طرع ـٖ ًفِ٘ بلى ؤطالٔ الثطاءٓ: ٍ ٗتَرِّ علِ٘•

العلواء واـًٔ األُطَلَ٘ى ٍ األذثاضَٗى على الطرَا بلْ٘ا ـٖ الشثْٔ الحىو٘ٔ الَرَت٘ٔ، ٍ لن ٌٗمل الرالؾ ـِ٘ بلّا 
ٍ الرالؾ الَالع ت٘ي الفطٗم٘ي بًّورا  . «1»( لسس سطُ)عي الوحسّث األستطآتازٕ على ها شوطُ ش٘رٌا األًظاضٕ 

.َّ ـٖ الشثْات الحىو٘ٔ التحطٗو٘ٔ، زٍى الَرَت٘ٔ التٖ هٌْا الومام
ٖ ء ظاّط ـٖ الفَض: حاًْ٘ا• .ؤىّ همتؼى األهط تالمؼاء َّ ٍرَب الوثازضٓ بلِ٘، ـةىّ األهط تالش
ها قمطّض ـٖ هحلِّ هي عسم زاللٔ األهط ال على الفَض ٍ ال على التطاذرٖ، ال لؽرٔ ٍ ال عطـراً ٍ ال    : ٍ ٗتَرِّ علِ٘•

.«2»شطعاً، ٍ بًّوا همتؼاُ بٗزاز الـث٘عٔ الوإهَض تْا هْولٔ هي ولتا الٌاح٘ت٘ي 
ـٖ « 4»تسعَى ظَْضُ ٍ لَ توعًَٔ الطٍاٗات الَاضزٓ ـٖ قفس٘طُ « 3»آَ لِصِوْطِٕ ٰ  لَلِ قعالى ٍٓ ؤَلِنِ الظَّل: حالخْا•

.بضازٓ المؼاء، ٍ ؤىّ هفاز اٙٗٔ الىطٗؤ ٍرَب بلاهٔ المؼاء لسى التصوّط ووا عي ؼ٘ط ٍاحس هي الوفسّطٗي

 160: ، ص16 هوسوعة اإلهام الخوئي، ج
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القضاءيجب الفور في ال 
ط االستسالل تاٙٗٔ الىطٗؤ للوؼاٗمٔ تسعَى ظَْضّا ـٖ ًفسْا ؤٍ تؼو٘ؤ الطٍاٗات ـٖ شله عز٘ة ٍ بى طسض عي ؼ٘ط ٍاحس، ٍ ٗظْط شله تالٌظ: لل •

•______________________________
.378: 1ـطائس األُطَل ( 1)

.213: 2هحاػطات ـٖ ؤُطَل الفمِ ( 2)•
.14: 20ؿِ ( 3)•
.163ٍ س٘صوط تعؼْا ـٖ ص ( 4)•
 162: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
ٕ ٰ  اُٰ  ا ؤَتٰ  ـَلَرنّ . اضِ ّٔرسىٖ ٰ  ا تِمَثٓسٍ ؤٍَٕ ؤَرِسٔ عٓلَى الريّ ٰ  اضاً لَعٓلِّٖ آقِ٘ىُنٕ هٌِِْٰ  الَ لِإَّٕلِِِ اهٕىُخَُا بًِِّٖ آًَسٕ ٔ ىٰ  اضاً ـَكٰ  ى ٰ  بِشْ ضٓؤى. ٰ  انٓ حٓسِٗجُ هَٔسىٰ  بلى اٙٗات التٖ سثم  اٙٗٔ الىطٗؤ، لال قعالى ٍٓ ّٓلْ ؤَت ا ٰ  ا ًُرَزِٕٓ 

.«1»آَ لِصِوْطِٕ ٰ  ا ؤًََا ـَاعٕثٔسًِٕٖ ٍٓ ؤَلِنِ الظَّلٰ  ُٓ بِلّٰ  ا بِلٰ  ُٔ لٰ  بًٌَِِّٖ ؤًََا اللّ. ٰ  ا َٗٔحىٰ  ٍٓ ؤًََا اذْتَطْقُهٓ ـَاسٕتَوِعٕ لِن. ازِ الْؤمَسَّسِ ؿَُىٰٖ  بًِِّٖ ؤًََا ضٓتُّهٓ ـَاذْلَعٕ ًَعٕلَٕ٘هٓ بًَِّهٓ تِالَْ. ٰ  هَٔسى
ٖ ء آذط ـٖ شله الح٘ي، ـى٘ؿ ٗاهط ٍ الرـاب هتَرِّ ( علِ٘ السالم)ٍ ّصُ اٙٗات ووا قطى ًاظلٔ ـٖ شإى هَسى • ِ تمؼاء الظرلَات  بل٘ـٖ تسء ضسالتِ ٍ ؤٍّل ظهاى ًعٍل الَحٖ علِ٘، ٍ لن ٗىي لس شطع  الظالٓ ٍ ال ؤّٕ ش

ٖ ء، لوا عطـ  هي وَى الرـاب الوصوَض بًّوا َّ ػوي  ٗات الٌاظلٔ علِ٘ ـٖ هثسؤ الٌثَٓ؟ ـْل قطى ؤىّ للمؼاء ؤّو٘ٔ عظوى زعر  الثراضٕ   اٙالوفطٍع قفطّعِ على األهط تاألزاء ـٖ ـطع قطن اإلق٘اى تِ، ٍ لن ٗاهط َّ تعسٔ تش
.سثحاًِ بلى األهط تِ ـٖ ّصُ الحال همسّهاً على رو٘ع التىال٘ؿ حتّى األهط تالظالٓ ؤزاء

ه لٌَم ؤٍ ًس٘اى ٍ ًحَّوا حتّى شل ُ العظام، ٍ َّ ؤحس الروسٔ ؤٍلٖ الععم، ـال ٗىاز ٗؽفل عي ضتِّ ؿطـٔ ع٘ي، ـى٘ؿ ٗحتول ـٖ حمِّ قطن الظالٓ الَارثٔ ـٖ ٍلتْا ٍ لَ واىٰ  هي ؤًث٘اء اللّ( علِ٘ السالم)على ؤىّ الٌثّٖ هَسى •
.ٗاهط تالمؼاء عٌس قصوّط الفَت، ولّ شله ؼ٘ط ٍالع

ُ قعالى الصٕ َّ الومظس االسوٖ هي العثازٓ، ؤٍ الشتوالْا على الصوط لتؼوٌّْا التحو٘س ٍ التمسٗس ٍ الطورَا  ٰ  تل اٙٗٔ الىطٗؤ ًاظطٓ بلى قشطٗع ؿث٘عٖ الظالٓ، ٍ ال هساس لْا تثاب المؼاء، بهّا ألرل ؤىّ الؽاٗٔ بًّوا َّ شوط اللّ•
.ُ سثحاًِ ٍ قعالىٰ  ٍ السزَز ٍ ولّ شله ذشَا ٍ ذؼَا ٍ شوط للّ

بلى تِ ـاإلػاـٔ ـٖ لَلِ قعالى لِصِوْطِٕ هي بػاـٔ الوظسض بلى الوفعَل، ٍ الوعٌى لصوطن بٗإ ٍ ألى قىَى شاوطاً لٖ ـٖ ولّ حال، ال هي بػاـ•
•______________________________

.14 9: 20ؿِ ( 1)
 163: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.لصوطٕ بٗان ؤًّه قطو  الظالٓ، وٖ قسلّ على ٍرَب المؼاء: الفاعل ل٘ىَى الوعٌى

ٍ زا عٌه الوفسّطٗي ٗمَلَى ها لالَا ٍ ٗفسّطٍى اٙٗٔ توا شائٍا، بش ال عثطٓ ترأضائْن ٍ اسرتظْاضاقْن هرا    . ؤىّ اٙٗٔ الىطٗؤ ـٖ ًفسْا ؼ٘ط ظاّطٓ ـٖ ٍرَب المؼاء، ـؼلًا عي الوثازضٓ بلِ٘، تل ّٖ ؤرٌث٘ٔ عي شله: ـاإلًظاؾ•
.، ٍ لس عطـ  ؤىّ ظاّط اٙٗٔ ؤرٌثٖ عوّا شوطٍُ(علْ٘ن السالم)زهٌا ًستوسّ األحىام الشطع٘ٔ هي ظَاّط المطآى الىطٗن ؤٍ تؼو٘ؤ التفس٘ط الَاضز عي الوعظَه٘ي 

:ـٖ قفس٘ط اٙٗٔ الشطٗفٔ ـوا َّٗن هٌْا الوعٌى الوصوَض ضٍاٗتاى( علْ٘ن السالم)ٍ ؤهّا الطٍاٗات الَاضزٓ عي الوعظَه٘ي •
بشا ـاقته طالٓ ـصوطقْا ـٖ ٍل  ؤُذطى ـةى وٌ  قعلن ؤًّه بشا طلّ٘  التٖ ـاقته وٌ  هي األُذطى ـٖ ٍل  ـاتسؤ تالتٖ ـاقتره،  »: لال( علِ٘ السالم)تةسٌازُ عي ظضاضٓ عي ؤتٖ رعفط ( لسس سطُ)ها ضٍاُ الش٘د : بحساّوا•

.«1« »آَ لِصِوْطِٰٕ  ُ ععّ ٍ رلّ ٗمَل ٍٓ ؤَلِنِ الظَّلٰ  ـاىّ اللّ
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.ّٖ ػع٘فٔ السٌس تالماسن تي عطٍٓ، ٍ هع الؽغّ عي السٌس ـالزَاب عٌْا َّ الزَاب اٙقٖ عي الطٍاٗٔ الخاً٘ٔ، ـل٘تإهّلٍ •
بشا زذل ٍل  هىتَتٔ ـال طالٓ ًاـلٔ حتى ٗثسؤ تالوىتَتٔ بلى ؤى لال تعس ًمرل  (: ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ُ ٰ  لال ضسَل اللّ»لال ( علِ٘ السالم)طح٘حٔ ظضاضٓ على ها عثّط تِ الشْ٘س ـٖ الصوطى عي ؤتٖ رعفط : حاً٘تْوا•

هري ًسرٖ شر٘تاً هري     : ـٖ تعغ ؤسفاضُ، ٍ ضلَزُ َّ ٍ ؤطحاتِ عي طالٓ الفزط حتّى ؿلع  الشوس، ٍ لؼائْن لْا تعس التحَل هي الوىاى الصٕ ؤطاتتْن الؽفلٔ ـِ٘( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ُ ٰ  لظٔ قعطٗس ضسَل اللّ
.«2« »آَ لِصِوْطِٰٕ  ُ ععّ ٍ رل ٗمَل ٍٓ ؤَلِنِ الظَّلٰ  الظلَات ـل٘ظلّْا بشا شوطّا، ـاىّ اللّ

•______________________________
.686/ 172: 2، التْصٗة 2ح  62ؤتَاب الوَال٘  ب / 287: 4الَسائل ( 1)

.422: 2، الصوطى 6ح  61ؤتَاب الوَال٘  ب / 285: 4الَسائل ( 2)•
 164: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
ُ قعرالى، ـمرس حرجّ    ٰ  ؤىّ المؼاء هي رولٔ هظازٗك الظالٓ الوإهَض تْا ألرل شوط اللّاض ٍ ؤً  ذث٘ط تإىّ الظح٘حٔ ل٘س  تظسز قفس٘ط اٙٗٔ الىطٗؤ ٍ ت٘اى ها َّ الوطاز هٌْا، تل ؼاٗٔ ها ٌّان قـث٘ك اٙٗٔ على هَضزّا، تاعتث

ُ علِ٘ هي الظرلَات ؤزاءٖ  ٰ  ُ قعالى ٍ ؼ٘ط ؼاـل عٌِ تاإلق٘اى توا ـطػِ اللّٰ  الٌاس على لؼاء ها ـاقْن هي الظلَات هستشْساً لِ تاٙٗٔ الىطٗؤ اٙهطٓ تةلاهٔ الظالٓ، لىٖ ٗىَى العثس شاوطاً للّ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)
ٍ ون ـطق ت٘ي التفس٘ط ٍ التـث٘ك؟. ٍ لؼاءٖ

.ؤىّ االستسالل تاٙٗٔ الوثاضؤ تٌفسْا ؤٍ تؼو٘ؤ الطٍاٗات للمَل تالوؼاٗمٔ ـٖ المؼاء سالؾ رسّاً: ـاإلًظاؾ•
:الطٍاٗات، ٍ ّٖ على ؿَائؿ: ضاتعْا•
.ها ٍضزت ـٖ هي ًام عي طالٓ الفزط حتّى ؿلع  الشوس، ٍ ؤًِّ ٗمؼْ٘ا ح٘ي ٗست٘مظ: هٌْا•
َٗقط ؤٍ ٗظرلّٖ  : ٗظلّٖ ح٘ي ٗست٘مظ، لل : سإلتِ عي الطرل ٌٗام عي الؽسآ حتّى قثعغ الشوس ؤ ٗظلّٖ ح٘ي ٗست٘مظ، ؤٍ ٌٗتظط حتّى قٌثسؾ الشوس؟ ـمال»: لال( علِ٘ السالم)ُ ٰ  وظح٘حٔ ٗعمَب تي شع٘ة عي ؤتٖ عثس اللّ•

.«1« »تل ٗثسؤ تالفطٗؼٔ: الطوعت٘ي؟ لال
ضلس عي طالٓ الفزط حتّى ؿلع  الشوس حنّ طرلّاّا  ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ُ ٰ  ٗظلّْ٘ا ح٘ي ٗصوطّا، ـاىّ ضسَل اللّ: سإلتِ عي ضرل ًسٖ ؤى ٗظلّٖ الظثح حتّى ؿلع  الشوس، لال»: ٍ هَحّمٔ سواعٔ تي هْطاى لال•

.«2« »ح٘ي است٘مظ، ٍ لىٌِّ قٌحى عي هىاًِ شله حنّ طلّى
هي الٌْٖ عي ( علْ٘ن السالم)ؤىّ الثاعج على الساال ـٖ الطٍاٗت٘ي بًّوا َّ قرّ٘ل الطإٍ الوٌع عي بلاهٔ الظالٓ ح٘ي ؿلَا الشوس، لوا ٍضز عٌْن : ٍ ـِ٘•

•______________________________
.4ح  61ؤتَاب الوَال٘  ب / 284: 4الَسائل ( 1)

.5ح  1ؤتَاب لؼاء الظلَات ب / 254: 8الَسائل ( 2)•
 165: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.، ـمس قَّّن شوَل الٌْٖ الوصوَض الصٕ اشتْط عٌسّن ٍ واى هؽطٍساً ـٖ ؤشّاًْن لوخل لؼاء الفطٗؼٔ«2»الوحوَل على الىطأّ ووا قمسّم ت٘اًِ ـٖ هحلِّ « 1»التٌفّل ـٖ الَل  الوصوَض 

، ـعلن تصله ؤىّ الٌْرٖ عري التٌفّرل ـرٖ     (ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)تزَاظُ هي ؼ٘ط اًتظاض اًثساؿْا هستشْساً لِ تفعل الطسَل ( علِ٘ السالم)ٍ ألرل شله قظسٍّا للساال عي رَاظ المؼاء عٌس تعٍغ الشوس، ٍ لس ؤراب •
.الَل  الوصوَض ؼ٘ط شاهل للفطائغ
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ؤهط ٍالع هَلع قَّّن الحظط، ٍ هخلرِ  « ٗظلّٖ ح٘ي ٗست٘مظ»(: علِ٘ السالم)ـمَلِ . ٍ ل٘س األهط وصله، ٍ بًّوا َّ عي رَاظُ لوا عطـ . ؤىّ االستسالل تالطٍاٗت٘ي هثٌٖ على ؤى ٗىَى الساال عي ٍرَب المؼاء: ذالطٔ المَلٍ •

.ال ٗسلّ بلّا على الزَاظ زٍى الَرَب
:على التَل٘  ٍ ؤٍػحْا ّٖ« بشا»رولٔ هي الطٍاٗات ٍ ـْ٘ا الظحاح لس زلّ  على اإلق٘اى تالمؼاء هتى ها شوط الفائتٔ هي ل٘ل ؤٍ ًْاض، ؤٍ بشا شوطّا، تحول : ٍ هٌْا•
ٗمؼْ٘ا بشا شوطّا ـٖ ؤّٕ ساعٔ شوطّا هي ل٘ل ؤٍ ًْاض، ـاشا زذل ٍل  الظالٓ ٍ لن ٗتنّ ها لرس ـاقرِ   : ؤًِّ ستل عي ضرل طلّى تؽ٘ط ؿَْض، ؤٍ ًسٖ طالٓ لن ٗظلّْا، ؤٍ ًام عٌْا، ـمال»( علِ٘ السالم)طح٘حٔ ظضاضٓ عي ؤتٖ رعفط •

.«3« »َّا تطوعٔ حتّى ٗمؼٖ الفطٗؼٔ ولّْاٗتــل٘مغ ها لن ٗترَّؾ ؤى ٗصّة ٍل  ّصُ الظالٓ التٖ حؼطت، ٍ ّصُ ؤحكّ تَلتْا ـل٘ظلّْا، ـاشا لؼاّا ـل٘ظلّ ها ـاقِ هوّا لس هؼى، ٍ ال 
ؤىّ التؼّ٘ك ـٖ ّصُ الطٍاٗات ًاظط بلى ت٘اى الَرَب الشطؿٖ، ٍ ؤىّ : ٍ ـِ٘•

•______________________________
.ٍ ؼ٘طّوا 9، 6ح  38ؤتَاب الوَال٘  ب / 236: 4الَسائل ( 1)

.361: 11شطح العطٍٓ ( 2)•
.3ح  2ؤتَاب لؼاء الظلَات ب / 256: 8الَسائل ( 3)•
 166: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
تظسزُ اٙى، ـمس ؤشطًا ـٖ طسض الثحج بلى ؤىّ الىالم ـٖ الوَاسعٔ ٍ الوؼراٗمٔ ٗمرع   حي الشطؽ ـٖ طحّٔ الحاػطٓ ؤٍ التـَّا بًّوا َّ ـطاغ الصهّٔ عي المؼاء ها زام لن ٗف  تِ ٍل  الحاػطٓ، ٍ ّصُ هسإلٔ ؤُذطى ؤرٌث٘ٔ عوّا ً

.وا ال ٗرفىض وقاضٓ ـٖ الَرَب الٌفسٖ ٍ ؤُذطى ـٖ الَرَب الشطؿٖ، ٍ الىالم ـعلًا هعمَز للزْٔ االٍلى، ٍ ّصُ الطٍاٗات ؼ٘ط زالّٔ على الَرَب الوصوَ
وط هي تراب وًَرِ شرطؿاً    الصـل٘س  للتَل٘  لتسلّ على ظطؾ العول ٍ ؤًِّ حال الصوط، تل ّٖ شطؿ٘ٔ قسلّ على اذتظاص ـعل٘ٔ التىل٘ؿ تالحال الوصوَض، ـ٘ىَى التم٘٘س ت« بشا شوطّا»(: علِ٘ السالم)ـٖ لَلِ « بشا»ٍ ؤهّا ولؤ •

.ـَْ ل٘س للَرَب ال للَارة. للتىل٘ؿ ال هي تاب وًَِ ظطـاً للعول الوىلّؿ تِ
ٍ ؤهّا . ظاّطٗاً، ٍ لصله ٗحسي االحت٘اؽ عٌس الزْل« ها ال ٗعلوَى»ع تالٌسثٔ بلى لطـٍ لس شوطًا ـٖ ؼ٘ط هَضز اذتظاص األحىام الَالع٘ٔ تحال الصوط ٍ االلتفات ٍ عسم حثَقْا ـٖ حكّ الٌاسٖ، ٍ هي ٌّا واى الطـع ـٖ حسٗج ا•

.تالٌسثٔ بلى ؼ٘طُ هي الوصوَضات ـٖ س٘الِ والرـة ٍ الٌس٘اى ٍ اإلوطاُ ٍ االػـطاض ٍ ؼ٘ط شله ـَْ ٍالعٖ
لّؿ ـٖ حال التصوّط، هي زٍى زاللٔ لْرصُ الٌظرَص   لوىلث٘اى ّصُ الٌىتٔ ٍ ؤًِّ ال قىل٘ؿ تالمؼاء حتى ٍالعاً ها زام لن ٗتصوّط، ٍ بًّوا ٗثلػ التىل٘ؿ الوصوَض حسّ الفعل٘ٔ ٍ ٗتَرِّ ًحَ ا« ...بشا شوطّا »(: علِ٘ السالم)ـالتم٘٘س تمَلِ •

.على ؤىّ ظطؾ العول ؤعٌٖ تِ المؼاء َّ ّصُ الحال وٖ قزة الوثازضٓ بلِ٘ ؤٍ ؤًِّ هَسّع وٖ ال قزة
ٍ لس عطـ  ؤىّ الظح٘حٔ ًاظطٓ بلى ت٘اى الَرَب الشطؿٖ زٍى الٌفسٖ الصٕ . ـٖ ّصُ الطٍاٗات شطؿ٘ٔ ال قَل٘ت٘ٔ، ـال قسلّ على ٍرَب الوثازضٓ بلّا على المَل تالتؼاء األهط للفَض، ٍ ال ًمَل تِ« بشا»ؤىّ ولؤ : ٍ على الزولٔ•

.َّ هحلّ الىالم، ٍ س٘إقٖ الىالم ـِ٘
-ٍ ؤهّا عسم رَاظ التـَّا لوي علِ٘ الفائتٔ الصٕ قؼوٌِّ شٗل الظح٘حٔ•
 167: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.ٍ ال ًع٘س، ّصا ولِّ« 1»ـمس هطّ الىالم علِ٘ ـٖ تحج الوَال٘  

ووا لس ٗظْط هي تعغ المائل٘ي تِ، ح٘ج بًّْن تالؽَا ـرٖ شلره ـرالتعهَا تااللتظراض علرى       وّطهع ؤىّ الؼ٘ك الصٕ ٗسّعِ٘ المائلَى تالوؼاٗمٔ بهّا ؤى ٗطاز تِ الؼ٘ك الحم٘مٖ توعٌى ٍرَب الوثازضٓ ـٖ آى االلتفات ٍ ؤٍّل ظهاى التص•
.، ؤٍ ٗطاز تِ الؼ٘ك العطـٖ الصٕ ال ٌٗاـِ٘ التإذ٘ط ال٘س٘ط وساعٔ ٍ ًحَّا«بشا شوطّا»ؤٍ « هتى شوطّا»(: علِ٘ السالم)الؼطٍضٕ هي الوإول ٍ الوشطب ٍ الىسة ٍ ًحَ شله، ٍ ٗساعسُ ظَاّط الٌظَص الوتؼؤٌّ لمَلِ 
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.قىَى حزّٔ علْ٘ن تٌاء على األذص تْا ٍ االلتعام توؼوًَْا« 2»عي طالٓ الفزط ٍ لس قمسّم شوط تعؼْا ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ـالٌظَص الَاضزٓ ـٖ ًَم الٌثٖ : األٍّلـعلى •
، ـى٘ؿ «3»هي ؤًِّ واً  قٌام عٌِ٘ ٍ ال ٌٗام للثِ ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)إًِ ٖ شـاًّا قاضٓ ًثٌٖ على عسم العول تالٌظَص الوصوَضٓ ٍ بى طحّ  ؤساً٘سّا لوٌاـاقْا لومام الٌثَّٓ، س٘وا هع هالحظٔ ها ٍضز ـٖ األذثاض ـ•

.ـال هحالٔ ٌٗثؽٖ حولْا على التم٘ٔ ؤٍ على هحول آذط! ٗوىي ؤى ٌٗام عي ـطٗؼٔ الفزط
ُ ٰ  بًّورا وراى تفعرل الرلّ    له ُ، ٍ ل٘س َّ والسَْ ٍ الٌس٘اى الوٌاـ٘٘ي لومام العظؤ ٍ الٌثَّٓ، ٍ ال س٘وا تعس هالحظٔ التعل٘ل الَاضز ـٖ تعغ ّصُ الٌظَص هي ؤىّ شٰ  ٍ ؤُذطى ًثٌٖ على العول تْا تسعَى ؤىّ الٌَم هي ؼلثٔ اللّ•

.«4»سثحاًِ ضحؤ على العثاز، وٖ ال ٗشكّ على الواهي لَ ًام اقفالاً عي طالٓ الفزط 
تعس اًتثاِّ هي الٌَم ٍ اعتطاػِ على تالل ٍ اعتصاض ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ٍ علِ٘ ـتىَى ّصُ الٌظَص هٌاـ٘ٔ للتؼ٘٘ك الحم٘مٖ، لساللتْا على ؤًِّ •

•______________________________
.337: 11شطح العطٍٓ ( 1)

.163ـٖ ص ( 2)•
.20/ 202: 73الثحاض ( 3)•
.6ح  1ؤتَاب لؼاء الظلَات ب / 254: 8الَسائل ( 4)•
 168: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.ضوعتٖ الفزط، حنّ لام ـظلّى تْن الظثح( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلى اللّ)ّصا هٌِ ؤهط تاالضقحال هي الوىاى الوصوَض، حنّ تعس شله ؤشى تالل ـظلّى الٌثّٖ 

.ٌٗاـٖ الؼ٘ك الحم٘مٖاض ٍ هعلَم ؤىّ ّصُ األُهَض الساتمٔ على طالٓ الظثح قستؽطق تطّٔ هي الَل  ـلن ٗمع بشى لؼاء الظثح ؤٍّل آى التصوّط، تل قإذّط عٌِ تومس•
.وا َّ الؼ٘ك الحم٘مٖ زٍى العطـٖ ووا عطـ بًّ ٍ َّ ؤىّ ٗطاز تِ الؼ٘ك العطـٖ ؼ٘ط الوٌاـٖ للتإذ٘ط تومساض ٗس٘ط ـال زل٘ل على اعتثاض هخلِ، ـاىّ ظَاّط الٌظَص الوستسلّ تْا للتؼ٘ك: ٍ على الخاًٖ•
ٍ بى وٌ  لن قسرط ـرٖ َٗهره الرصٕ     »: ـْ٘ا( علِ٘ السالم)لؼ٘ك العطـٖ، لمَلِ ٖ اًعن، بىّ طح٘حٔ ؤتٖ ٍلّاز الَاضزٓ ـٖ حىن الوساـط الماطس للوساـٔ ٍ لس عسل عي لظسُ شله لثل الَطَل بلى ؼاٗتِ ٍ طلّى لظطاً ظاّطٓ ـ•

.«1« »...ذطر  ـِ٘ تطٗساً ـاىّ عل٘ه ؤى قمؼٖ ولّ طالٓ طلّ٘تْا ـٖ َٗهه شله تالتمظ٘ط تتوام هي لثل ؤى قام هي هىاًه شله 
ـتىَى الطٍاٗٔ زالّرٔ  . ٍم بٗماا المؼاء ـٖ الوىاى ًفسِ لثل ؤى ٗرطد هٌِتلعحىن تمؼاء ها طلّأُ لظطاً بشا لن ٗثلػ الوساـٔ، ووا قمتؼِ٘ الماعسٓ ؤٗؼاً، ـةىّ سفطُ حٌ٘تص واى ذ٘ال٘اً ال ٍالع٘اً، ٍ حىن ؤٗؼاً ( علِ٘ السالم)ح٘ج بًِّ •

.على التؼ٘ك العطـٖ ـٖ المؼاء، ًظطاً بلى قحسٗسُ توا لثل ذطٍرِ عي الوىاى، زٍى التؼ٘ك الحم٘مٖ ـٖ ؤٍّل آى التصوّط، ّصا
سإل  ؤترا  »: ٍ األطحاب لن ٗعولَا تْا ـٖ هَضزّا، ألرل هعاضػتْا لظح٘حٔ ظضاضٓ لال. ٍ لىيّ الظح٘حٔ ٍ بى واً  لَٗٔ الساللٔ على الوؼاٗمٔ، بلّا ؤًّْا هحوَلٔ على االستحثاب ـٖ ؤطل المؼاء ـؼلًا عي اعتثاض التؼ٘ك ـِ٘•

ِ ( علِ٘ السالم)ُ ٰ  عثس اللّ عي الطرل ٗرطد هع المَم ـٖ السفط ٗطٗسُ، ـسذل عل٘
•______________________________

.1ح  5ؤتَاب طالٓ الوساـط ب / 469: 8الَسائل ( 1)
 169: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........
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•______________________________

.«1« »قوّ  طالقِ ٍ ال ٗع٘س: لالالَل  ٍ لس ذطد هي المطٗٔ على ـطسر٘ي ـظلَّا، ٍ اًظطؾ تعؼْن ـٖ حارٔ ـلن ٗمغ لِ الرطٍد، ها ٗظٌع تالظالٓ التٖ واى طلّاّا ضوعت٘ي؟ 
ٖ ء هي شله، ـةىّ العوسٓ ـْ٘ا واً  طح٘حتٖ ظضاضٓ ٍ ؤتٖ : ـالوتحظّل بلى ٌّا• .بشى ـتىفٌ٘ا ـٖ الومام ؤطالٔ الثطاءٓ. از، ٍ لس عطـ  حالْواٍلّؤىّ ها استسلّ تِ للوؼاٗمٔ هي الطٍاٗات سالؾ ولِّ، ٍ ال ٗوىي التعَٗل على ش
:ٍ بش لس عطـ  ػعؿ ؤزلّٔ المَل تالوؼاٗمٔ ٗمع الىالم ـٖ ؤزلّٔ المَل تالوَاسعٔ، ٍ ٗستسل لصله تإُهَض: ؤزلّٔ المَل تالوَاسعٔ•
.ؤطالٔ الثطاءٓ، ـةىّ التؼّ٘ك ٍ بٗزاب الوثازضٓ بلى الَارة ظائساً على ؤطل الَرَب ولفٔ ظائسٓ، ٍ ّٖ هزَْلٔ ـتسـع تإطالٔ الثطاءٓ: ؤحسّا•
ٖ ء هي ؤزلّٔ المَل٘ي، ٍ بلّا ـوع ل٘ام السل٘ل االرتْازٕ ال قظل الٌَتٔ بلى األطل ال• .ٖ ووا َّ ظاّطعولٍ لىي التوسّه تاألطل ٗتفطّا على عسم قواه٘ٔ ش
.ي الحطد الشسٗس ٍ الوشمّٔ العظ٘ؤ هوّا قٌفِ٘ ؤزلّٔ ًفٖ الحطدتؼوّزل٘ل ًفٖ الحطد، بش االلتعام تالوؼاٗمٔ ٍ ٍرَب الوثازضٓ س٘وا على الٌحَ الصٕ ٗسّعِ٘ تعغ المائل٘ي تْا هي االلتظاض على الؼطٍضٗات ٗ: حاًْ٘ا•
ـٖ ًَعِ الحطد، ٍ علِ٘ ـالحىن قاتع لتحمّك الحطد الشرظٖ ذاضراً، ٍ  تواؤىّ الوٌفٖ بًّوا َّ الحطد الشرظٖ زٍى الٌَعٖ، بش الحطد هَػَا للسمَؽ، ال ؤًِّ حىؤ ـٖ الحىن تِ وٖ ال ٗلعم ـِ٘ االؿّطاز ٍ ٗىتفى : ٍ ـِ٘ ؤٍّلًا•

ضٓ ؤّٕ حطد لملّٔ همساض ثازّصا هوّا ٗرتلؿ تاذتالؾ األشراص ٍ الحاالت ٍ ووّ٘ٔ المؼاء، ـال ٗـّطز ـٖ رو٘ع الوَاضز على سث٘ل الىثطى الىلّ٘ٔ، ـمس ال ٗستلعم الو
•______________________________

.1ح  23ؤتَاب طالٓ الوساـط ب / 521: 8الَسائل ( 1)
 170: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.ـل٘س لِ ػاتؾ ولّٖ. الفائتٔ، ؤٍ واى الوىلّؿ الراص لازضاً على الوثازضٓ بلى لؼاء الزو٘ع تسٍى ؤّٕ حطد علِ٘

.لألٍّهع ـطع وخطٓ الفَائ  ٍ استلعام الوثازضٓ للحطد ـال ضٗة ـٖ سمَؽ ٍرَتْا عي ذظَص الوطقثٔ الثالؽٔ حسّ الحطد، ٍ ال همتؼٖ لسمَؿِ هي ا: ٍ حاً٘اً•
.ا األهط حطرٖ ـ٘سمؾ األهط تسل٘ل ًفٖ الحطدّص ٍ وإىّ الوستسلّ قرّ٘ل ؤىّ ٌّان ؤهطاً ٍحساً٘اً قعلّك تالوثازضٓ بلى لؼاء رو٘ع الفَائ  على سث٘ل العام الوزوَعٖ، ٍ ح٘ج بىّ اهتخال•
ظاى ـٖ ولّ قىل٘ؿ تح٘الِ ال هٌؼواً بلى اٙذط، ـاشا واً  الفَائ  ؤلفاً هخلًا ــثعاً قىرَى  الحٍ ل٘س األهط وصله تالؼطٍضٓ، تل ٌّان ؤٍاهط هتعسّزٓ اًحالل٘ٔ تعسز الفَائ  ووا َّ الحال ـٖ األهط تاألزاء، ٍ العسط ٍ الحطد بًّوا ٗ•

.لى ها َّ هَضز الحطد زٍى العشطٓ التٖ ال حطد ـْ٘ا ووا َّ ظاّطٓ بؤٍاهط تالوثازضٓ تعسزّا، ـاشا ـطػٌا ؤىّ الوثازضٓ بلى لؼاء األلؿ حطرٖ زٍى الثساض بلى لؼاء عشطٓ هٌْا ـال هحالٔ ٗسمؾ ٍرَب الوثازض
واى التىل٘ؿ تاإلػاـٔ بلْ٘وا ال تشطؽ، ـ٘ىَى الرسل٘الى هرَرث٘ي لترظ٘ظرْا تؽ٘رط      بشاؤىّ زل٘ل ًفٖ الحطد ؼ٘ط راضٍ ـٖ الومام ؤطلًا، ـةًِّ وسل٘ل ًفٖ الؼطض بًّوا ٗزطٕ ٍ ٗىَى حاوواً على ؤزلّٔ التىال٘ؿ الَالع٘ٔ ـ٘وا : ٍ حالخاً•

.وَضزٗيال هَاضز الحطد ٍ الؼطض ووا لَ اقّفك لعٍم الحطد ؤٍ الؼطض هي الَػَء هخلًا، ح٘ج ٗسمؾ ٍرَب الَػَء الحطرٖ ؤٍ الؼطضٕ، ٍ ٗرتضّ شله تؽ٘ط
ٖ ء ـال ٗىاز ٗزطٕ ـٖ هخلِ زل٘ل ًفٖ الحطد ؤٍ الؼطض« 1»ٍ ؤهّا بشا واى التىل٘ؿ هوّا لس شطّا ـٖ هَضز الحطد والزْاز ؤٍ الؼطض والروس • .ٍ العوآ ـىاى هلحَظاً تاإلػاـٔ بلْ٘وا تشطؽ ش

•______________________________
.539: 2، ٍ لتَػ٘ح الحال ضارع هظثاح األُطَل (زام ظلِ)قشطٗع الروس لن ٗىي هي األحىام الؼطضّٗٔ عٌس سّ٘سًا األُستاش ( 1)
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.حىن حطرٖ، ـى٘ؿ ٗوىي ضـعِ تسل٘ل ًفٖ الحطدسِ ٍ الومام هي ّصا المث٘ل، ـةىّ ؤزلّٔ المَل تالوؼاٗمٔ على قمسٗط قواه٘تْا بًّوا واى هفازّا ٍرَب الوثازضٓ بلى المؼاء الصٕ َّ ـٖ ًف
. ًطاّن ٗشتؽلَى تالىسة ٍ ٗتعاؿَى ؤُهَضّن العازٗٔ هي زٍى هثازضٓ هٌْن بلى المؼاءصا ل٘ام الس٘طٓ هي الوتشطّعٔ على عسم الوثازضٓ بلى المؼاء، ـةًِّ للّ هي ال قىَى شهّتِ هشؽَلٔ تْا ٍ ال س٘وا ـٖ ؤٍائل الثلَغ، ٍ هع ّ: حالخْا•

.ذ٘ط زل٘ل على العسم( علِ٘ السالم)ـزطٗاى الس٘طٓ على شله ذلفاً عي سلؿ الوتّظلٔ تعهاى الوعظَم 
.المل٘ل بلى قفطٗػ الصهّٔ عي حمَق الٌاس التٖ ال بشىال ـٖ ـَضٗتْا لّاٍ ـِ٘ ها ال ٗرفى، ـةىّ الس٘طٓ الزاضٗٔ عٌس األوخط هستٌسّا ّٖ الوساهحٔ ٍ عسم الوثاالٓ تإهط السٗي، ٍ ألرل شله قطاّن ال ٗثازضٍى ب•
.بى واى هَضز الس٘طٓ الوسّعآ ّن الوتشطّعٔ ـْٖ هوٌَعٔ، ٍ بى واى األعنّ هٌْن ٍ هوّي ال ٗثالٖ تالسٗي ـْٖ هطـَػٔ: ٍ على الزولٔ•
تاالضقحال تعرس االًتثراُ عري شلره     ( ُ علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  طلّى اللّ)عي طالٓ الفزط ٍ ؤهطُ ( ُ علِ٘ ٍ آلِٰ  طلّى اللّ)ٍ َّ العوسٓ األذثاض الَاضزٓ، ٍ لٌصوط الوْنّ هٌْا هعطػ٘ي عي الثالٖ الصٕ هٌِ ها ٍضز ـٖ ًَم الٌثٖ : ضاتعْا•

 علرى بىّ ّصُ الطٍاٗات ٍ بى قوّ  زاللٔ ٍ سٌساً هوّا ٗشىل االعتواز علْ٘ا ٍ التظسٗك توؼوًَْا ـال تسّ هي ضزّ علوْا بلى ؤّلرِ، ؤٍ حولْرا   « 2»ٍ للٌا « 1»الوىاى ٍ المؼاء ـٖ هىاى آذط، ٍ لس هطّت اإلشاضٓ بلى تعغ شله 
.تعغ الوحاهل والتمّ٘ٔ ٍ ًحَّا

:ٍ و٘ؿ ها واى، ـالوْنّ هي ت٘ي األذثاض التاهٔ سٌساً ٍ زاللٔ طح٘حتاى•
بى ًام ضرل ٍ لن ٗظلّ طالٓ الوؽطب ٍ العشاء ؤٍ ًسٖ ـةى است٘مظ لثل الفزط لسض ها : لال»( علِ٘ السالم)ُ ٰ  طح٘حٔ ؤتٖ تظ٘ط عي ؤتٖ عثس اللّ: بحساّوا•

•______________________________
.163ـٖ ص ( 1)

.167ـٖ ص ( 2)•
 172: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
ب حّن العشاء اٙذطٓ لثل ؿلَا الشروس، ـراى ذراؾ ؤى قـلرع الشروس ـتفَقرِ بحرسى        وؽطٗظلّْ٘وا ولتْ٘وا ـل٘ظلّْوا، ٍ بى ذشٖ ؤى قفَقِ بحساّوا ـل٘ثسؤ تالعشاء اٙذطٓ، ٍ بى است٘مظ تعس الفزط ـل٘ثسؤ ـل٘ظلّ الفزط حنّ ال

.«1« »الظالق٘ي ـل٘ظلّ الوؽطب ٍ ٗسا العشاء اٙذطٓ حتّى قـلع الشوس ٍ ٗصّة شعاعْا حن ل٘ظلّْا
تاإلق٘اى تْوا هعًا بشا است٘مظ لثل الـلَا هرع سرعٔ الَلر ، ٍ بلّرا ـ٘رإقٖ تالعشراء ذاطرٔ        ( علِ٘ السالم)ؤىّ طسض الظح٘حٔ ٗسلّ على اهتساز ٍل  العشاءٗي بلى ؿلَا الفزط، ٍ لصله ؤهطُ « 2»ٍ لس شوطًا ـٖ تحج الوَال٘  •

.الذتظاص الَل  هي آذطُ تْا
ٍ هي الظاّط ؤىّ السثة ـٖ الترإذ٘ط بًّورا ّرَ    . تتإذ٘ط العشاء حتّى قـلع الشوس ٍ ٗصّة شعاعْا( علِ٘ السالم)، ـمس ؤهط «...ـةى ذاؾ ؤى قـلع الشوس »: ـٖ شٗل الظح٘حٔ( علِ٘ السالم)ٍ و٘ؿ واى، ـوحلّ االستشْاز لَلِ •

.الوحوَل على الىطأّ لـعاً، بش ال لائل هٌّا تالتحطٗن« 3»قزٌّة الحعاظٓ الخاتتٔ ـٖ ّصا الَل ، ح٘ج قىطُ الظالٓ عٌس ؿلَا الشوس ٍ ظَْض شعاعْا ووا ٍضز الٌْٖ عي شله ـٖ ؼ٘ط ٍاحس هي الٌظَص 
.«4»ٌْاض ووا زلّ علِ٘ طح٘حٔ ظضاضٓ الوتمسّهٔ ال ٍ هٌِ قعطؾ ؤىّ األهط تالتإذ٘ط استحثاتٖ حصضاً عي حعاظٓ الَل ، ال ؤًِّ لعٍهٖ، ٍ بلّا ـالمؼاء هشطٍا ـٖ ولّ ساعٔ هي ساعات الل٘ل ٍ•
تالتإذ٘ط حصضاً عي حعاظٓ الَل ، ـْل ٗوىي ؤى ٗىَى ( علِ٘ السالم)ـلَ واً  الوثازضٓ ٍارثٔ ووا ٗسّعِ٘ المائل تالوؼاٗمٔ لوا حىن : ٍ على الزولٔ•

•______________________________
.3ح  62ؤتَاب الوَال٘  ب / 288: 4الَسائل ( 1)

.129: 11شطح العطٍٓ ( 2)•
.ٍ ؼ٘طّوا 9، 6ح  38ؤتَاب الوَال٘  ب / 236: 4الَسائل ( 3)•
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القضاءيجب الفور في ال 
.165ـٖ ص ( 4)•
 173: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
•..........

•______________________________
.قزٌّة الوىطٍُ هسَّؼاً لتطن الَارة؟ ـالطٍاٗٔ ال قالئن المَل تالوؼاٗمٔ تَرِ ٍ بًّوا قىشؿ عي الوَاسعٔ ـٖ المؼاء

.«1« »...ىلّ طالٓ ٔ لبشا ًس٘  طالٓ ؤٍ طلّ٘تْا تؽ٘ط ٍػَء ٍ واى عل٘ه لؼاء طلَات ـاتسؤ تإٍّلْي ـإشّى لْا ٍ ؤلن حن طلّْا، حنّ طلّ ها تعسّا تةلاهٔ بلاه: لال»( علِ٘ السالم)طح٘حٔ ظضاضٓ عي ؤتٖ رعفط : الخاً٘ٔ•
ي بلّا تفطع ـَائ  اشتؽل  تْا شهّٔ الوراؿة ٍ َّ ظضاضٓ ـٖ الفطع ٍ لن ٗثرازض بلرى   ٗحسٍ ّصُ الطٍاٗٔ ٍاضزٓ لث٘اى و٘ف٘ٔ لؼاء الفطائغ هي ح٘ج األشاى ٍ اإللاهٔ ٍ الرـاب ـْ٘ا هتَرِّ بلى ظضاضٓ، ٍ هعلَم ؤىّ شله هوّا ال •

.تتعل٘وِ و٘ف٘ٔ المؼاء هي ح٘ج الحارٔ بلى األشاى ٍ اإللاهٔ( علِ٘ السالم)لؼائْا، ٍ حٌ٘تص لام اإلهام 
ؤى ٗسا شله زٍى ؤى ٗستٌىطُ هٌِ ٍ ٗعتطع علِ٘ ترل ٗمتظرط   ( علِ٘ السالم)إلهام  لـلَ واً  الوثازضٓ ٍارثٔ ٍ المؼاء ـَضٗاً لوا حسي ـطع اإلذالل تِ هي هخل ظضاضٓ ٍ َّ على ها َّ علِ٘ هي العظؤ ٍ الزاللٔ، ٍ لوا طحّ•

ـٌ٘ىشؿ هي شله عسم ٍرَب الوثازضٓ بلى المؼاء، ٍ اتتٌاء الحال ـِ٘ على الوَاسعٔ، تح٘ج واى التإذ٘ط ـِ٘ ٍ عرسم الوثرازضٓ بل٘رِ    . على ت٘اى الى٘ف٘ٔ هي زٍى ؤى ٗستمثح هٌِ قطن الَارة، ؤٍ ٗلَهِ علِ٘ على ؤللّ التمسٗطٗي
.ؤهطاً هتعاضـاً عازٗا ال ٗؼطّ طسٍضُ حتّى هي هخل ظضاضٓ

ٍ بى ذش٘  ؤى قفَقه الؽسآ بى تسؤت تالوؽطب ـظلّ الؽسآ، حنّ طلّ الوؽطب ٍ العشاء، اترسؤ تإٍلْورا ألًّْورا رو٘عراً لؼراء، ؤّْٗورا       »: ٍ ٗاوّس شله تل ٗسل علِ٘ شٗل الظح٘حٔ الصٕ َّ ـٖ لَّٓ التظطٗح تالوَاسعٔ، ح٘ج لال•
.«ألًّه لس  قراؾ ـَقْا: ٍ لن شان؟ لال: شوطت ـال قظلّْوا بلّا تعس شعاا الشوس، لال لل 

•______________________________
.1ح  63ؤتَاب الوَال٘  ب / 290: 4الَسائل ( 1)

 174: ، ص16 هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، د•
[ال ٗزة قمسٗن الفائتٔ على الحاػطٓ: 28هسإلٔ ]•

•______________________________
، ٍ «ألًّه لس  قرراؾ ـَقْرا  »: ٍ العلّٔ ـٖ شله ؤراب تمَلِثة تعس ها حىن تتإذ٘ط الظالق٘ي عي شعاا الشوس الوثتٌٖ على التزٌّة عي حعاظٓ الَل  ووا ؤشطًا بلِ٘ ساتماً، ٍ تعس استفساض ظضاضٓ عي الس( علِ٘ السالم)ـةًِّ 

األحطى َّ قزٌّة اإلق٘اى تِ عٌس شعاا الشوس حصضاً هي الىطأّ الخاتتٔ ـٖ ّرصا  اى هطرعِ بلى ؤىّ لؼاء الظالق٘ي هَسّع ال قؼ٘٘ك ـِ٘ وٖ قراؾ الفَت، ٍ االعتثاض ـٖ الوثازضٓ بًّوا َّ ترَؾ الفَت، ٍ ح٘ج ال ـَت ٌّا ـى
.الَل 

٘ؿ ٍ ّٖ ؼ٘ط قاهٔ الساللٔ ـٖ حسّ ؤًفسْا ووا ، وـلَ سلّوٌا قواه٘ٔ ؤذثاض الوؼاٗمٔ ـْٖ هعاضػٔ تْاق٘ي الظح٘حت٘ي الظطٗحت٘ي ـْ٘ا، ـلتحول قله األذثاض على االستحثاب لَ قوّ  زاللتْا. ٍ ّصا ووا قطى والتظطٗح تالوَاسعٔ•
.عطـتِ هستمظى

.ٍرة الفَض لرَؾ الفَت لّاؤىّ الوثازضٓ ٍ بى واً  ؤحَؽ ٍ ؤٍلى بلّا ؤىّ األلَى َّ الوَاسعٔ ها لن قازّ بلى الوساهحٔ ـٖ اهتخال التىل٘ؿ ٍ التْاٍى تشإًِ، ٍ ب: ـتحظّل•
•________________________________________

ّ  ق 1418اٗطاى، اٍل،  -رلس، هاسسٔ بح٘اء آحاض اإلهام الرَئٖ، لن  33ذَٗى، س٘س اتَ الماسن هَسَى، هَسَعٔ اإلهام الرَئٖ، 
•
(.1)ال ٗزة قمسٗن الفائتٔ على الحاػطٓ، ـ٘زَظ االشتؽال تالحاػطٓ ـٖ سعٔ الَل  لوي علِ٘ المؼاء، ٍ بى واى األحَؽ قمسٗوْا علْ٘ا : 28هسإلٔ [ 1804]•
•
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
اى االستظحاب هخث  الى الَارة على الوىلؿ حسرة حىرن   على •

العمل ووا عطـ  َّ بحطاظ الرطٍد عي عْسٓ التىل٘ؿ ٍ االستظحاب 
ال ٗحمك االهتخال ٍ بحطاظُ ـ٘وا تعس تل َّ الظم عملٖ لثماء الح٘رآ ٍ  

المسضٓ، 
ال ٗزَظ لِ التإذ٘ط هع الشه تل ٍ ال هع الظي تاإلق٘راى ٍ  : الحاطلٍ •

اًوا ٗزَظ لِ التإذ٘ط عٌس ل٘ام ؿطٗك هعتثط على بهىاى اإلق٘اى والثٌ٘ٔ 
ٍ االؿوتٌاى ٍ ًحَ شله هي الـطق الوعتثطٓ ٍ الزاهع حظَل الوراهي  

.لِ
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
ال ذالؾ ـٖ ررَاظ قرإذ٘ط الوـلرك، بال ؤى    »: لال ـٖ الوساله( 1)•

. «..سَاء حظل هاًع ؤم ال . ٗظي الَـآ
تإى هري ًرصض الحرذ هـلمراً     : لس لـع األطحاب»: لال ـٖ الوساضنٍ •

ٍ ٍرِْ ٍاػرح، بش  . ٗزَظ لِ قإذ٘طُ بلى ؤى ٗتؼ٘ك الَل  تظي الَـآ
ٍ األهط الوـلك بًوا . ل٘س ـٖ األزلٔ الٌمل٘ٔ ها ٗسل على اعتثاض الفَضٗٔ

ٗسل على ؿلة الواّ٘ٔ هي ؼ٘ط بشعاض تفَض ٍ ال قطاخ، ووا تٌ٘اُ هطاضاً 
..» .

. ؤى عسم الفَضٗٔ ؤلَى:عي التصوطٓ: ٍ ـٖ وشؿ اللخام•

318: ، ص10 هستوسك العزوة الوثقى؛ ج
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
الفَضٗٔ ـاحتوال •
. الًظطاؾ الوـلك بلْ٘ا، ووا ل٘ل ـٖ األٍاهط الوـلمٔبها •
. ألًا بى لن ًمل تْا لن ٗتحمك الَرَب لزَاظ التطن ها زام ح٘اًؤٍ •
لؼعؿ ظي الح٘آ ٌّا، ألًِ بشا لن ٗإت تِ ـٖ عام لن ٗوىٌِ اإلق٘اى ؤٍ •

. تِ بال ـٖ عام آذط
.الحذقسَٗؿ  عي إلؿالق تعغ األذثاض الٌاّ٘ٔ ٍ •
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
. الَرَُ الوصوَضٓ ولْا ػع٘فٔ: ؤلَل•
. االًظطاؾلوٌع •
ـَْ ظاّطٕ ال ٌٗراـٖ الَررَب    -لَ سلن -رَاظ التطن ها زام ح٘اًٍ •

على ؤًِ لس ٗحظل الظي تالفَات ـٖ األحٌاء ـال ٗزَظ التطن . الَالعٖ
هَلتاً  -التؼى الوٌع هي الوَسع -لَ قنَّ -هع ؤى ّصا االشىال. حٌ٘تص

. الؿطاز ها شوط ـِ٘ -واى ؤم ال
. هٌع ػعؿ ظي الح٘آ ٌّا زائواًٍ •
بؿالق تعغ األذثاض هٌظطؾ بلى حذ اإلسالم، ٍ ال ٗشرول الحرذ   ٍ •

. الٌصضٕ، تل َّ قاتع للٌصض هي ح٘ج اإلؿالق ٍ التم٘٘س
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لو ًذر الحج و لن يقيده بزهاى فله التأخيز
: ـٖ االشىالـالعوسٓ •
قعالى واى قإذ٘ط الحرك تؽ٘رط بشى   للِّ الٌصض بشا واى هستَرثاً حماً ؤى •

ٍ لصله شوطٍا ؤى بؿالق الث٘ع ٍ اإلراضٓ ٍ ًحَّورا  . شٕ الحك حطاهاً
.ٗمتؼٖ التعز٘ل
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