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الْقُشْآىِ
هزلس َٗم الزوؼٔ التبسغ هي سث٘غ األٍل سٌٔ سجغ ٍ خوس٘ي ٍ •

  ٔ أسثؼوبئ
الْؤؤْهِيُ لَب ٗٓحِ٘فٔ (: ػٓلَِِٕ٘ السَّلَبمٔ)ٍٓ لَبلَ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ : لَبلَ -4 -1199•

ػٓلَى هٓيْ ٗٔجٕـِضٔ، ٍٓ لَب ٗٓأْحَنٔ فِ٘وٓيْ ٗٔحِتُّ، ٍٓ إِىْ ثٔـِيٖٓ ػٓلَٕ٘يِِ طٓيجٓشَ َّٓت يى     
.َّٔٓ الْؤٌْتَظِشَ( ػٓض  ٍٓ رٓل )ٗٓىَُىَ الل ِٔ 

، 581: ، الٌض، ص(للطَسٖ)األهالٖ 
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 القَل ؽٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 المَل فٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
في   ٍ االخت٘يبس،   المظيذ ٍ  الؼملٍ  الجلَؽٗشتشط فٖ اًؼمبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هيي  ، ٍ تٌؼمذ هي الظجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى طيح  الؼجيبدام هٌي
ٍ الوىشُ، الـبفل ٍ السبّٖ ٍ السىشاى ٍ  الوزٌَى

ٍ األلَى طحتْب هي الىبفش الومشّ ثبللِّ تؼبلى، ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍريَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗمظذ المشثٔ سربء ف٘وب ٗؼتجش لظذّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس فظذٗٔ ال ٗوني تحققْا تالشنل الوعتثش ؽٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗقظذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوني رلل ؽيٖ النياؽش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ ؽِ٘ فاعذٓ خة اإلسالم الًظشاؽْا عي الوقام ًعين ليَ ليالؼ ٍ ّيَ     •

.سقَطْا عٌِؽاألفَى ماؽش ٍ تعلـ تِ النؾاسٓ ؽأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش ؽٖ اًعقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

إرى الضٍد ٍ الَالذ، ٍ  *ٗؼتجش فٖ اًؼمبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ فؼيل ٍاريت   ، ٍ ال ٗجؼذ ػذم الفشق ث٘ي **ال تىفٖ اإلربصٓ ثؼذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘شّوب، لىي ال ٌٗجـٖ تشن االَّت٘بط ف٘ تشن َّشام
ٗتشن، 

هطلقا سَاء ماى هوا الٌٗياؽٖ قيـ الَاليذ اٍ اليضٍج ام هيا ٌٗاؽ٘يِ       *•
.ٍسَاء ماى هتعلقِ تعذ هَت الَالذ اٍ طالؿ الضٍج اٍ هَتِ ام فثلِ

.األقَؽ مؾاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗني اإلقت٘اؽ ٍاخثا***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش ؽٖ اًعقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد فٖ اًؼمبد ًزس الضٍرٔ، ٍ أهب ًزس الَلذ فبلظبّش ػذم •
اػتجبس إرى ٍالذُ فِ٘، ووب أى اًؼمبد الؼْيذ ال ٗتَليف ػليى إرى أَّيذ     

،****ػلى األلَى

ال سٗة ؽٖ اعتثاس ارى الضٍج اٍ الَالذ ؽٖ اًعقاد ًزس الضٍخٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا ماى هتعلـ الٌيزس اٍ العْيذ هويا ٌٗياؽٖ قيـ      
الضٍج اٍ الَالذ ٍ اها إرا لن ٗني مزلل ؽاألقَؽ عذم اعتثاسُ ؽ٘يِ  

سَاء ماى ًزس الضٍخٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش ؽٖ اًعقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَليذ   *****األلَى شوَل الضٍرٔ للوٌمطؼٍٔ •
ٍ ال فشق فٖ الَلذ ث٘ي الزوش ٍ األًخى، ٍ ال تلحيك  ، ******الَلذ
.ٍ ال الىبفش ثبلوسلن *******ثبألةاألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًاؽى قـّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًاؽٖ قـ الدذ******•
ِ٘ قيـ  هتعلقا توا ؽ الٌزسًعن لَ ماى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَفؼ على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هناى هع٘ي

 لَ ًزس الحذ هي هىبى هؼ٘ي فحذ هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحذ فْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍرج  ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحذ َّزٔ اإلس م هي ثلذ وزا فحذ هيي ؿ٘يشُ طيو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍرج  
لَ ًزس أى ٗحذ فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗزض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ اليتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المضبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى ربص التأخ٘ش إليى  
ظي الفَم ٍ لَ هبم ثؼذ توىٌِ ٗمضى ػٌِ هيي أطيل التشوئ ػليى     

األلَى، 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هناى هع٘ي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ َّتى هبم لن ٗزت المضبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػلِ٘ َّتى هبم لن ٗزيت  ٍ •

لَ ًزس اإلَّزبد هؼلمب ػلى ششط فوبم لجل َّظَلِ ًؼن المضبء ػٌِ، 
،ٍ َّظل ثؼذ هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍرَة المضبء ػٌِ

ووب أًِ لَ ًزس إَّزبد شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هغ توىٌِ ٍرت  •
ٗمضي٘بى هيي أطيل     ْويب ، ٍ إى هبم لجيل إت٘بً الىفبسٍٓ  المضبءػلِ٘ 
التشؤ، 

وزا لَ ًزس إَّزبرِ هطلمب أٍ هؼلمب ػلى ششط ٍ لذ َّظل ٍ توىي ٍ •
. هٌِ ٍ تشن َّتى هبم

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس اى ٗحح قدٔ اإلسالم هي تلذ مزا

 لَ ًزس الحذ هي هىبى هؼ٘ي فحذ هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحذ فْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍرج  ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحذ َّزٔ اإلس م هي ثلذ وزا فحذ هيي ؿ٘يشُ طيو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍرج  
لَ ًزس اى ٗحح ؽٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأل٘ش، ؽلَ الّش هع اليتوني  ٍ •

إلى خاص التأل٘ش ٍ النؾاسٓ، ٍ لَ لن ٗق٘ذُ تضهاى  القؼاءعظى ٍ علِ٘ 
عليى  ٗقؼى عٌِ هي اطيل التشمئ   ظي الؾَت ٍ لَ هات تعذ تونٌِ 

األفَى، 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
إرا ًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ تضهاى ؽالظاّش خيَاص التيأل٘ش   (: 8هسألٔ )•

اٍ الؾَت ؽال ٗدة علِ٘ الوثادسٓ إلّا إرا ماى ( 2)إلى ظيّ الوَت ( 1)
،ٌّاك اًظشاػ

. هشىل ثل ال ٗجؼذ لضٍم التؼز٘ل ػملًيب ًؼين ال ٗفيَم ثبلتيأخ٘ش    ( 1) •
(.الگلپبٗگبًٖ)

(.الخَئٖ. )الظبّش ػذم رَاص التأخ٘ش هب لن ٗىي هطوئٌّبً ثبلَفبء•
(.الف٘شٍصآثبدٕ. )إلى هب لن ٗظذق التْبٍى ثأهش الوَلى ٍ طبػتِ( 2)•

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ ؽلَ هات فثل اإلت٘اى تِ ؽٖ طَسٓ خَاص التأل٘ش ال ٗنيَى عاطي٘ا ،   •

هع تونٌّيِ ؽيٖ تعيغ تليل األصهٌئ ٍ إى خياص       ( 3)القَل تعظ٘اًِ 
( 4)التأل٘ش ال ٍخِ لِ 

(.األطفْبًٖ، الگلپبٗگبًٖ. )ٗؼٌٖ ف٘وب لَ هبم لجل اإلت٘بى ثِ( 3)•
(.األطفْبًٖ. )ثل لِ ٍرِ ٍرِ٘ رذّاً( 4)•
•  ِ . لييذ هييشّ اإلشييىبل فييٖ رييَاص التييأخ٘ش ٍ لؼظيي٘بًِ ٍرييِ ٍر٘يي

(.الگلپبٗگبًٖ)

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
إرا فّ٘ذُ تسٌٔ هعٌّ٘ٔ لن ٗدض التأل٘ش هع ؽشع تونٌِّ ؽيٖ تليل السئٌ،    ٍ •

ٍ النؾّياسٓ، ٍ إرا هيات ٍخية فؼيا ُ     ( 5)ؽلَ الّش عظى ٍ علِ٘ القؼاء 
عٌِ، موا اىّ ؽٖ طَسٓ اإلطالؿ إرا هات تعذ تونٌِّ هٌِ فثل إت٘اًِ ٍخية  
القؼاء عٌِ، ٍ القَل تعذم ٍخَتِ تذعَى اىّ القؼاء تؾشع خذٗذ ػيع٘ؼ  

لوا ٗأتٖ، 
ّٖ ػليى        ( 5)• ٍرَة لضبء الحيّذ الوٌيزٍس الوَلّي  ٍ ؿ٘يش الوَلّي  هجٌي

االَّت٘بط، ٍ األظْش ػذم الَرَة إر ال دل٘ل ػل٘يِ ٍ دػيَى أًّيِ ثوٌضلئ     
الذٗي ف٘خشد هي األطل لن تخج  فئىّ التٌضٗل إًّوب ٍسد فٖ ًزس اإلَّزيبد  
ٍ لذ طشّح فِ٘ ثأًِّ ٗخشد هي الخلج ٍ أهّب هب ٍسد هي إط ق اليذٗي ػليى   
هطلك الَارت ووب فٖ سٍاٗٔ الخخؼو٘ٔ في  ٗوىيي االسيتذالل ثيِ لضيؼف      

(.الخَئٖ. )الشٍاٗٔ سٌذاً ٍ داللٔ ٍ ثزله ٗظْش الحبل إلى آخش الوسألٔ

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ؽيزّة  ( 6)ٍ ّل الَاخة القؼاء هي اطل التشمٔ اٍ هي الثلي؟  فيَالى   •

، ألىّ الححّ ٍاخة هالّٖ ٍ إخوياعْن  (1)األطل   خواعٔ إلى القَل تأًِّ هي
( 2)فائن على اىّ الَاخثات الوالّ٘ٔ 

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )ألَاّوب الخبًٖ( )6)•
(.األطفْبًٖ. )ٍ ّزا َّ األلَى( 1)•
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ٍ َّ األلَى•
هخل الخوس ٍ الضوبٓ ٍ الىفّبسٓ ٍ ًزس الوبل فئًّْب هخل الذَٗى أهّيب هيب   ( 2)•

ٗتىلّف لِ فٖ تطج٘ك الؼٌَاى ػلِ٘ هخل هب ادّػى الزَاّش ٍ صاد ف٘يِ الويبتي   
الوبّش ف  ٗزشٕ الحىن فِ٘ إلّب ثبلٌضّ الَاضو الجبّش وحزّٔ اإلس م ٍ أهّب 

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )َّذّ الٌزس فبلٌضّ دالّ ػلى أًِّ هي الخلج ووب س٘أتٖ

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 



14

تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
(3)تخشج هي األطل •
للّيِ ػليّٖ   : ٍ ّزا َّ األلَى لىي ال لوب روش ثل ألىّ هؼٌى لَل الٌبرس( 3)•

وزا، َّ التؼّْذ للِّ تؼبلى ثئت٘بى الوٌزٍس ػلى أى ٗىيَى الؼويل دٌٗيبً ػليى     
ػْذتِ ٍ هب ٗذلّ ػلى ٍرَة الَفبء ثِ ٗذلّ ػلى ٍرَة ٍفبء ّزا الذٗي ٍ 
الوٌبط فٖ الخشٍد هي األطل َّ وَى الَارت دٌٗبً ٍ رليه ّيَ السيجت    
لخشٍد َّزّٔ اإلس م هي األطل َّ٘ج تستظْش الذٌّٗ٘ٔ هي لَلِ تجيبسن ٍ  

دٗي اللّيِ  ( ػلِ٘ السّ م)ٍ هؼٌى لَلِ « ٍٓ لِلِِّ ػٓلَى الٌّبسِ َِّذُّ الْجٕٓ٘ ِ»تؼبلى 
أىّ الذائي إرا وبى َّ اللِّ ػضّ ٍ رلّ فأداء ّزا الذٗي أَّيكّ  . أَّكّ أى ٗمضى

ٍ ال ٗذلّ ػلى أىّ ولّ ٍارت دٗي فبلذٌّٗ٘ٔ ال ثذّ ٍ أى تسيتظْش هيي دل٘يل    
(.الگلپبٗگبًٖ(. )لذّس سشُّ)الَارت خ فبً لوب َّمّمِ 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ ستوا َٗسد علِ٘ توٌع مًَِ ٍاخثا  هالّ٘ا ، ٍ إًّوا َّ اؽعال هخظَطٔ  •

تذًّ٘ٔ ٍ إى ماى فذ ٗحتاج إلى تزل الوال ؽٖ هقذّهاتِ، موا اىّ الظالٓ 
اٗؼا  فذ تحتاج إلى تزل الوال ؽٖ تحظ٘ل الواء ٍ الساتش ٍ الوناى ٍ 

ًحَ رلل، 
ٍ ؽِ٘ اىّ الححّ ؽٖ الغالة هحتاج إلى تزل الويال تخيالػ الظيالٓ ٍ    •

سائش العثادات الثذًّ٘ئ، ؽي ى مياى ٌّياك إخوياغ اٍ ع٘يشُ عليى اىّ        
الَاخثات الوالّ٘ٔ تخشج هي األطل ٗشول الححّ فطعا ، 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ اخاب طاقة الدَاّش تأىّ الوٌاؽ ؽٖ الخيشٍج هيي األطيل ميَى     •

الَاخة دٌٗا ، ٍ الححّ مزلل ؽل٘س تنل٘ؾا  طشؽا ، موا ؽيٖ الظيالٓ ٍ   
تل لألهش تِ خْٔ ٍػعّ٘ٔ، ؽَخَتِ على ًحيَ الذٌّٗ٘ئ تخيالػ      الظَم

سائش العثادات الثذًّ٘ٔ، ؽلزا ٗخشج هي األطل مويا ٗشي٘ش إل٘يِ تعيغ     
األلثاس الٌاطقٔ تأًِّ دٗي اٍ توٌضلٔ الذٗي، 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
 اىّ خو٘ع الَاخثات( 1)التحق٘ـ : فلت•
فٖ ّزا التؼو٘ن ًظش ٍ إى وبى هب أفبدُ فٖ الٌزس فٖ ؿبٗٔ الوتبًئ ثٌيبءٖ   ( 1)•

ػلى التحم٘ك هي أىّ الم االختظبص ٗحذث ٍضؼبً ال أًِّ هي لج٘يل الـبٗئ   
ؿ٘ش الوَرجٔ ألصٗذ هي التىل٘ف الوحض ٍ لمذ َّمّمٌب فٖ وتبة الَطّ٘ٔ ثأىّ 
ؿ٘ش الحذّ هي سبئش الَارجبم الجذًّ٘ٔ ال ٗخشد هي األطل ثل فٖ طيح٘حٔ  
ًزس اإلَّزبد لـ٘شُ وَى الحذّ ػلى األة إرا هبم ٗيؤدّٕ ػٌيِ ٍليذُ هيي     
حلج هبلِ ٍ هي رله ٗتؼذّى إلى ًزس َّزِّ ثٌفسِ لََّذٓ الوٌبط ٍ لذ ػول 
ثبلظح٘حٔ ش٘خ الطبئفٔ ٍ لىي الوشَْس أػشضَا ػٌْب ألىّ ظبّشّب وًَِ فٖ 
حلج هبلِ ث  ٍطّ٘ٔ ٍ َّ ال ٌٗبست الوبلّ٘ٔ ٍ ال الجذًّ٘ٔ ووب َّ ظيبّش في    

(.آلب ض٘بء. )ثذّ ٌَّ٘ئزٍ إهّب هي تم٘٘ذّب ثجؼذ الَطّ٘ٔ أٍ طشَّْب
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ّزا التحم٘ك ؿ٘ش ٍرِ٘ ًؼن فٖ خظيَص الحيذّ ٍ الٌيزس ٗوىيي اسيتفبدٓ      •

الذٌّٗ٘ٔ هي لَلِ تؼبلى لِلِِّ ػٓلَى الٌّبسِ ٍ هي لَل الٌبرس للِّ ػليّٖ ٍ إطي ق   
الذٗي ػلى الحذّ ثْزا االػتجبس ظبّشاً ال ثبػتجبس هزيشّد التىل٘يف فيبأللَى    

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ػذم خشٍد الَارجبم الـ٘ش الوبلّ٘ٔ هي األطل
(.األطفْبًٖ. )ّزا التحم٘ك هحلّ الٌظش ٍ التفظ٘ل ال ٗسؼِ الومبم•
ُ تؼبلى ػلى الؼجيذ هحيلّ هٌيغ ٍ    ٰ  استتجبع الَرَة لىَى الَارت دٌٗبً للّ•

ل٘س إط ق المضبء ػلى الظ ٓ ٍ الظَم ثؼذ ٍلتْب ثْزا االػتجبس ٍ إلّب ويبى  
فؼلْوب فٖ الَل  أٗضبً وزله هغ أىّ الخبث  خشٍرِ هي األطل َّ اليذٗي  
الوتأطّل الوستتجغ للتىل٘ف ال هب ٌٗتضع هٌيِ ٍ ٗىيَى ػٌ٘يِ ًؼين ال ٗجؼيذ      
استظْبس رله فٖ َّزّٔ اإلس م ٍ الٌزس هي لَلِ تؼبلى ٍٓ لِلِِّ ػٓلَيى الٌّيبسِ   

(.الجشٍرشدٕ. )للِّ ػلّٖ أى أَّذّ: َِّذُّ الْجٕٓ٘ ِ، ٍ لَل الٌبرس
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
اإللّْ٘ٔ دَٗى للِّ تعالى، سَاء ماًت هال ا اٍ عول ا هالّ٘ا  اٍ عول ا ع٘ش هيالّٖ،  •

ؽالظالٓ ٍ الظَم اٗؼا  دٗيَى لّليِ ٍ لْويا خْئ ٍػيع، ؽزّهئ الونّليؼ        
اٍ ( 1)هشغَلٔ تْوا ٍ لزا ٗدة فؼا ّوا ؽ ىّ القاػٖ ٗؾيش  رهّيِ ًؾسيِ    

رهّٔ الوّ٘ت، ٍ ل٘س القؼاء هي تاب التَتٔ، اٍ هيي تياب النؾّياسٓ تيل ّيَ      
إت٘اى لوا ماًت الزهّٔ هشغَلٔ تِ، 

ٍ لىي الشأى ولِّ فٖ تحمّك اشتـبل الزهّٔ فٖ الَارجبم الـ٘يش الوؤلّتئ   ( 1)•
الووتذّٓ ثبهتذاد الؼوش الّتٖ ال ٗتظَّس هؼٌى المضبء فْ٘ب فوبدام الوىلّف َّّ٘يبً  
فَْ هىلّف ثبألداء ٍ ل٘س فِ٘ اشتـبل رهّٔ أطلًب ثل َّ تىل٘ف هحض ٍ إرا 
هبم اًمطغ التىل٘ف أداءٖ ٍ لضبءٖ ٍ َّ٘ج لن ٗزت ػلِ٘ األداء ٍ ال المضيبء  
لن ٗزت ػلى ٍسحتِ فبلتفظ٘ل ث٘ي الوطلك ٍ ث٘ي الوَلّ  ف٘مضٖ فٖ الخبًٖ 

(.وبشف الـطبء. )دٍى األٍّل ٍرِ٘
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
للِّ علىّ : ٍ ال ؽشؿ ت٘ي مَى االشتغال تالوال اٍ تالعول، تل هثل فَلِ•

ؽال ٗنَى الٌارس هذًَٗا  ( 2)اى اعطى صٗذا  دسّوا ، دٗي إلْىّ ال للقّٖ 
لضٗذ تل َّ هذَٗى للِّ تذؽع الذسّن لضٗذ، ٍ ال ؽيشؿ تٌ٘يِ ٍ تي٘ي اى    

للِّ علىّ اى اقحَّ اٍ اى اُطلّٖ سمعت٘ي، ؽالنلّ دٗي اللِّ، ٍ دٗيي  : ٗقَل
اللِّ اقـّ اى ٗقؼى، موا ؽٖ تعغ األلثاس، 

ّزا فٖ الٌزس طح٘و لوب استظْشًب دٌّٗ٘تِ ٍ وزا َّزّٔ اإلس م ٍ ال ( 2)•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ٗمبس ثْوب سبئش الَارجبم
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
، ًعن إرا ماى الَخيَب عليى   (3)ٍ الصم ّزا مَى الدو٘ع هي األطل •

ٍخِ ال ٗقثل تقاء شغل الزّهٔ تِ تعذ ؽَتِ ال ٗدة فؼا ُ، ال تالٌسيثٔ  
إلى ًؾس هي ٍخة علِ٘، ٍ ال تعذ هَتِ، سَاء ماى هال ا اٍ عول ا هثل 
ٍخَب إعطاء الطعام لوي ٗوَت هي الدَغ عام الوداعٔ، ؽ ًِّ لَ لين  
ٗعطِ قتّى هات ال ٗدة علِ٘ ٍ ال على ٍاسثِ القؼياء، ألىّ الَاخية   

الثقاء تعذ ؽَتِ،   إًّوا َّ قؾظ الٌؾس الوحتشهٔ، ٍ ّزا ال ٗقثل

(.الش٘شاصٕ. )الو صهٔ هوٌَػٔ( 3)•
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ موا ؽٖ ًؾقٔ األسقام ؽ ًِّ لَ تيشك اإلًؾياؿ عليْ٘ن هيع تونٌّيِ ال      •

ٗظ٘ش دٌٗا  علِ٘، ألىّ الَاخة سذّ الخلّٔ، ٍ إرا ؽات ال ٗتذاسك ؽتحظّل 
اىّ هقتؼى القاعذٓ ؽٖ الححّ الٌزسّٕ إرا تونٌّيِ ٍ تيشك قتّيى هيات     

إلّا اى ٗقيال تاًظيشاػ   ( 1)ٍخَب فؼائِ هي األطل، ألًِّ دٗي إلْٖ 
الذٗي عي هثل ّزُ الَاخثات، ٍ َّ هحلّ هٌع، تل دٗي اللّيِ اقيـّ اى   

ٗقؼى، 

(.الش٘شاصٕ. )ثل ألًِّ دٗي هبلّٖ إلّْٖ( 1)•
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ اهّا الدواعٔ القائلَى تَخيَب فؼيائِ هيي الثلي؟ ؽاسيتذلَّا تظيح٘حٔ       •

ػشٗس ٍ طح٘حٔ اتي اتٖ ٗعؾَس الذالّت٘ي على اىّ هيي ًيزس اإلقدياج ٍ    
هات فثلِ ٗخشج هي ثلثِ، ٍ إرا ماى ًزس اإلقداج مزلل هع مًَيِ هالّ٘يا    
فطعا  ؽٌيزس الحيّح تٌؾسيِ اٍليى، تعيذم الخيشٍج هيي األطيل، ٍ ؽ٘يِ اىّ          

لن ٗعولَا تْزٗي الخثشٗي ؽٖ هَسدّوا، ؽن٘ؼ ٗعويل تْويا   ( 2)األطحاب 
ؽٖ ع٘شُ  

هغ أًّْوب هؼبسضبى ثشٍاٗٔ هسوغ ثي ػجذ الوله الوؤّٗذٓ ثبشتْبس الفتَى ( 2)•
(.الجشٍرشدٕ. )ثظذسّب ٍ خلَّّب هي االضطشاة فٖ الوتي ثخ فْوب

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )فِ٘ هب ال ٗخفى فئىّ الزوبػٔ الوزوَسٓ هي األطحبة•
هغ داللٔ طذس طح٘حٔ هسوغ الوطبثك للمبػذٓ ٍ فتيَى الوشيَْس ٍ ػيذم    •

(. الگلپبٗگبًٖ. )إَّشاص الؼول ثزٗلْب ال ٗضشّ ثحزّّ٘ٔ الظذس
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تضهاىًزس اى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
اهّا الدَاب عٌْوا تالحول على طَسٓ مَى الٌزس ؽٖ قال الويشع  ٍ •

تٌاء على لشٍج الوٌدّضات هي الثل؟، ؽال ٍخِ لِ تعيذ ميَى األفيَى    
لشٍخْا هي األطل، ٍ ستوا ٗداب عٌْوا تالحول عليى طيَسٓ عيذم    
إخشاء الظ٘غٔ، اٍ على طَسٓ عذم التونّي هي الَؽياء قتّيى هيات، ٍ    

.األٍّلؽْ٘وا ها ال ٗخؾى لظَطا  
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