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لَ ًزس الحح هي هىبى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هي غ٘شُ طح، ٍ ٍخجتت  ٍ •

 الىفبسٓ 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ التوىي ػظى ٍ •

الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهتبى ختبص التتأخ٘ش  لتى  تي      ٍ *ٍ ػلِ٘ المؼبء 
، **األلَىالفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هي أطل التشؤ ػلى 

.ػلى األحَؽ*•
.ثل ػلى األحَؽ**•

388: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىبى هعيي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػل٘تِ حتتى هتبت لتن ٗدتت      ٍ •

المؼبء ػٌِ، 
لَ ًزس اإلحدبج هؼلمب ػلى ششؽ فوبت لجتل حظتَلِ ٍ حظتل ثؼتذ     ًؼن •

،هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المؼبء ػٌِ
ووب أًِ لَ ًزس  حدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هتغ توىٌتِ ٍختت     •

ٗمؼ٘بى هي أطل التشؤ،  ْوب، ٍ  ى هبت لجل  ت٘بًالىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 
وزا لَ ًزس  حدبخِ هطلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظل ٍ توىي هٌتِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هبت

388: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىبى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هتي غ٘تشُ طتح، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ التتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المؼبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش  لتى  
 ي الفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هتي أطتل التشوتٔ ػلتى     

األلَى، 

388: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػل٘تِ حتتى هتبت لتن ٗدتت      ٍ •

المؼبء ػٌِ، 
لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجلل حصلَلِ ٍ حصلل ثعلذ     ًعن •

،هَتِ هع توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المضبء عٌِ
ووب أًِ لَ ًزس  حدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هتغ توىٌتِ ٍختت     •

ٗمؼ٘بى هي أطل التشؤ،  ْوب، ٍ  ى هبت لجل  ت٘بًالىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 
وزا لَ ًزس  حدبخِ هطلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظل ٍ توىي هٌتِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هبت

388: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ٖ ء الوسبفش أٍ شفبء  13• هسألٔ لَ ًزس اإلحدبج هؼلمب ػلى ششؽ وود
فتشع حظتَلِ ثؼتذ رلته ٍ     هغ   الوشٗغ فوبت لجل حظَل الششؽ

توىٌِ هٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المؼبء ػٌِ  ال أى ٗىَى هشادُ التؼل٘ك 
حٌِ٘ػلى رله الششؽ هغ وًَِ ح٘ب 

492-491: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ف٘وي وبى لِ خبسٗتٔ  : هسوغ ثي ػجذ الولهخجش  روشًب ٍ ٗذل ػلى هب  •
حجلى فٌزس  ى ّٖ ٍلذت غالهب أى ٗحدِ أٍ ٗحتح ػٌتِ ح٘تا لتبل     
الظبدق ع ثؼذ هب سئل ػي ّزا  ى سخال ًزس فٖ اثي لِ  ى ّتَ أدسن  
اهلل   أى ٗحدِ أٍ ٗحح ػٌِ فوبت األة ٍ أدسن الغالم ثؼذ فأتى سسَل
ٍ   ص فسألِ ػي رله فأهش سسَل اهلل ص أى ٗحح ػٌِ هوب تشن أثَُ

 -لذ ػول ثِ خوبػٔ
ػلى هب روشًب ال ٗىَى هخبلفب للمبػذٓ ووب تخ٘لتِ ست٘ذ الشٗتبع ٍ    ٍ •

لشسُ ػلِ٘ طبحت الدَاّش ٍ لبل  ى الحىن فِ٘ تؼجذٕ ػلتى ختال    
المبػذٓ 

492-491: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

لَ ًزس اإلحدبج هعلّمبً على ششط وودل ء الوسلبفش  ٍ   (: 13هسألة )•
شفبء الوشيط فوبت لجل حصَل الششط هع فشض حصَلِ ثعذ رلله  

إلّلب  ى يىلَى   ( 4)فبلظبّش ٍخَة المضبء عٌِ ( 3)ٍ توىٌِّ هٌِ لجلِ 
هشادُ التعليك على رله الششط هع وًَِ حيّبً حيٌِ، 

ثٌبءٖ ػلى هب اختبسُ فٖ الوسألٔ السبثمٔ ال فشق ثت٘ي توىٌّتِ هٌتِ    ( 3)•
(.الجشٍخشدٕ. )لجلِ ٍ ػذهِ

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )فِ٘ تأهّل  لّب أى ٗىَى خجش هسوغ هؼتجشاً( 4)•
(.الخَئٖ. )لىٌِّ ٗخشج هي الثلا•

  507: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍة الَثمى 



10

لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

يذلّ على هب روشًب خجش هسوع ثي عجذ الوله فيوي وبى لِ خبسيلة  ٍ •
حجلى فٌزس إى ّ ٍلذت غالهبً  ى يحدِّ  ٍ يحلحّ عٌلِ، حيلا للبل     

إىّ سخلًب ًزس ف اثلي للِ   : ثعذ هب سئل عي ّزا( عليِ السّالم)الصبدق 
إى َّ  دسن  ى يحدِّ  ٍ يححّ عٌِ، فوبت األة ٍ  دسن الغالم ثعذ، 

فسألِ عي رله، فأهش ( عليِ ٍ آلِ ٍ سلّناللِّ صلّى )اللِّ فأتى سسَل 
 ى يحلحّ عٌلِ، هوّلب تلشن     ( عليِ ٍ آلِ ٍ سلّناللِّ صلّى )اللِّ سسَل 
 ثَُ، 

  507: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

 ، (5)ٍ لذ عول ثِ خوبعة •
اللّتِ  ػول الدوبػٔ  ًّوب َّ فٖ الفشع الّزٕ سأل هسوغ أثتب ػجتذ   ( 5)•

ػي حىوِ ٍ َّ تؼل٘ك الٌزس ػلى هب  را ٍلتذت غالهتبً   ( ػلِ٘ السّالم)
هغ تتو٘وِ ثوب ٗذلّ ػلِ٘ رٗلِ هي هَت الٌبرس لجلْب ٍ هغ خؼل الَالدٓ 
ػجبسٓ ػي وًَِ سصق غالهبً هٌْب ٍ َّ حٌ٘ئزٍ هطبثك للمبػذٓ ٍ أهّب هتب  
فٖ رٗلِ هي تؼل٘ك الٌزس ػلى  دسان الغالم ٍ َّ هحلّ   الجحا ٌّب 
فلن أخذ ثِ ػبهلًب ستَى طتبحت الدتَاّش ثتضػن أًّتِ هتَسد ػوتل        

(.الجشٍخشدٕ. )الوشَْس

  507: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ
( 1)ٍ على هب روشًب ال يىَى هخبلفبً للمبعذة •
ال سٗت فٖ هخبلفتِ للمبػذٓ فإىّ الَخَة الوؼلّتك ػلتى شتشؽ ال ٗتٌدّتض  لّتب      ( 1)•

ثحظَل ششطِ ٍ ح٘ا  ىّ الٌبرس ال ٍخَد لِ ػٌذ حظَل الششؽ فال ٗؼمل تٌدّتضُ  
ػلِ٘ ثؼذ هَتِ ٍ الخجش ػؼ٘ف ٍ لن ٗؼول الوشَْس ثِ ٍ  ى ػول ثِ خوبػٔ فبلحول 

وبشتف  . )ػلى استحجبة أى ٗخشخِ الَسثٔ أٍ الَطّٖ هتي الثلتا أٍفتك ثبلمَاػتذ    
(.الغطبء

ثل َّ ػلى خال  المبػذٓ لىٌِّ هغ رله ال هٌبص هي الؼول ثِ ٍ حولِ ػلى لضٍم •
(.الخَئٖ. )اإلخشاج هي الثلا خوؼبً ثٌِ٘ ٍ ث٘ي طح٘حتٖ ػشٗس ٍ اثي أثٖ ٗؼفَس

هشىل ثل الحىن ػلى خال  المبػذٓ ػلى هب هشّ ٍ لن ٗحشص الؼول ثزٗل الشٍاٗٔ ثل •
ال ٗجؼذ أى ٗىَى تؼشّع أّل الفتَى للفشع الوفشٍع فٖ طذس الشٍاٗٔ لغتٔ أػٌتٖ   
. الوسألٔ السبثمٔ دٍى الوفشٍع فٖ رٗلْب أػٌٖ ّزُ الوسألٔ دل٘لًب لإلػتشاع ػٌْتب  

(.الگلپبٗگبًٖ)

508: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

إىّ : ، ٍ لشّسُ عليِ صبحت الدَاّش ٍ لبل(2)ووب تخيّلِ سيّذ الشيبض •
(3)الحىن فيِ تعجّذيّ على خالف المبعذة 

ٍ لٌؼن هب أفبد  ًظبفبً ثٌبءٖ ػلى هب ػشفت هي ششطّ٘ٔ المتذسٓ فتٖ   ( 2)•
(.آلب ػ٘بء. ) ش  الؼول فٖ الٌزس ششػبً

ٍ هعتجشة اإلسلٌبد  ٍ َّ الحكّ ٍ ال ثأس ثبلؼول ثبلشٍاٗٔ ثؼذ وًَْب ( 3)•
ػذم  حشاص اإلػشاع ػٌْب ثل همتؼى  طتالق الشت٘ف فتٖ الٌْبٗتٔ ٍ     
الوحمّك ٍ ػي وتت الؼلّبهٔ الؼول ثْب طذساً ٍ رٗلًب ٍ همتؼى استشتْبد  

ٔ     ( ػلِ٘ السّالم)اإلهبم  . التؼذّٕ ػتي هتَسد الشٍاٗتٔ ثإلغتبء الخظَطتّ٘
(.اإلهبم الخوٌٖ٘)

(.الٌبئٌٖ٘. )ٍ َّ وزله•
508: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍة الَثمى 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ ًَزَسٓ إِىْ ٍٔلِذٓ لَِٔ غُلَبمٌ ٍٓ  َدٕسٓنٓ  َىْ ئحِدَِّٔ  ٍَٕ يٓحٔحَّ  16« 5»•
 عٌِْٓٔ فَوٓبتٓ الْأَةٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ  ِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ « 6» -1 -29639•
لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع وَبًَتٕ لِٖ : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ سِئَبةٍ ػٓيْ هِسٕوٓغٍ لَبلَ

أَىْ أُحِدَِّٔ إٍَٔ أَحٔتحَّ   -فٌََزَسٕتٔ لِلَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ  ِىْ ٍٓلَذٓتٕ غُلَبهبً -خٓبسٌِٗٓٔ حٔجٕلَى
 ِىْ َّٔٓ أَدٕسٓنٓ أَىْ ٗٓحٔتحَّ   - ِىَّ سٓخٔلًب ًَزَسٓ لِلَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ فِٖ اثٕيٍ لَِٔ -ػٌِْٓٔ فَمَبلَ

ٍٓ أَدٕسٓنٓ الْغُلَبمٔ ثٓؼٕذٔ فَأَتَى سٓسَٔلَ اللَِِّ ص الْغُلَتبمٔ   -ػٌِْٓٔ إٍَٔ ٗٔحِدَِّٔ فَوٓبتٓ الْأَةٔ
.فَأَهٓشَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص أَىْ ٗٔحٓحَّ ػٌِْٓٔ هِوَّب تَشَنٓ أَثَُٔٔ -فَسٓأَلَِٔ ػٓيْ رَلِهٓ

.«7»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘فُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ •
. 1143 -307 -8التْزٗت  -(7.)25 -459 -7الىبفٖ  -(6) •

316: ، ص23 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ
هسوع ثي عجذ الوله ثي هسوع  - 1124•
ثي هبله ثي هسوغ ثي ش٘جبى ثي شْبة ثي للغ ثي ػوتشٍ ثتي ػجتبد ثتي     •

خحذس ٍ َّ سث٘ؼٔ ثي سؼذ ثي هبله ثي ػج٘ؼٔ ثي لت٘س ثتي ثؼلجتٔ ثتي     
شت٘ف  . ػىبثٔ ثي طؼت ثي ػلٖ ثي ثىش ثي ٍائل أثَ س٘بس الولمت وتشدٗي 

ثىش ثي ٍائل ثبلجظشٓ ٍ ٍخْْب ٍ س٘ذ الوسبهؼٔ ٍ وبى أٍخِ هي أخِ٘ ػبهش 
سٍى ػي أثٖ خؼفش ػل٘تِ  ... ثي ػجذ الوله ٍ أثِ٘ ٍ لِ ثبلجظشٓ ػمت هٌْن

السالم سٍاٗٔ ٗس٘شٓ ٍ سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘ السالم ٍ أوثش ٍ اختتض  
ثِ ٍ لبل لِ أثَ ػجذ اهلل ػلِ٘ السالم  ًٖ ألػذن ألهش ػظ٘ن ٗب أثتب الست٘بس   

لِ ًتَادس وث٘تشٓ ٍ   . ٍ سٍى ػي أثٖ الحسي هَسى ػلِ٘ السالم(. س٘بس ظ)
(420/الو٘ن ثبة/الٌدبشٖ سخبل. )سٍى أٗبم الجسَس

سٍٕ ػٌِ اثي اثٖ ػو٘ش ٍطفَاى ثؼغ الشٍاٗب ت ٍ أوثش ػلتٖ ثتي سئتبة    •
.الحذٗا ػٌِ

316: ، ص23 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ٍ للحسي المشٗت هي الظح٘ح، سّ٘وب هغ اشتوبل سٌذُ ػلى : «2»ل٘ل •
ٍ فِ٘ ثؼتذ الستلال   . الحسي ثي هحجَة، الودوغ ػلى تظح٘ح سٍاٗبتِ

ُ ػضّ ٍ خلّ ٰ   ىّ سخلًب ًزس للّ»: لبل ػلِ٘ السالم: -ػي هَسد الوسألٔ
فٖ اثي لِ،  ى َّ أدسن أى ٗحدِّ أٍ ٗححّ ػٌِ، فوبت األة، ٍ أدسن 

ػلِ٘ ٍ آلِ رله الغالم فسألِ ػتي رلته،   اللِّ الغالم ثؼذ، فأتى سسَل 
« طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ أى ٗححّ ػٌتِ هوّتب تتشن أثتَُ    اللِّ فأهش سسَل 

«3».
.362: 2ًْبٗٔ الوشام ( 2)•
: 23، الَستبئل  1143/ 307: 8، التْتزٗت  25/ 459: 7الىبفٖ ( 3)•

.1ح  16أثَاة الٌزس ٍ الؼْذ ة  316

240: ، ص13 ؛ ج(الحذيثة -ط )سيبض الوسبئل 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ٍ فٖ االستٌبد  لِ٘ إلثجبت الحىن فٖ هحل الفشع  شىبل لن أس هتي  •
أىّ الوفشٍع حظَل الششؽ الوؼلّك ػل٘تِ الٌتزس حتبل    : تٌجِ لِ، ٍ َّ

 ِ إلخشاخِ هي أطل التشؤ،  هّب هطلمبً ووتب فتٖ  تبّش    الوَخت  ح٘بت
 طالق الؼجبسٓ، ٍ الوحىّٖ فٖ ششح الىتبة للس٘ذ ػي أوثش الدوبػتٔ،  
أٍ ثششؽ توىّي الٌبرس هي فؼل الوٌزٍس فٖ ح٘بتِ ووب طشّح ثِ ختذُّ  

، «1»فٖ الوسبله 
.208: 2الوسبله ( 1)•

241-240: ، ص13 ؛ ج(الحذيثة -ط )سيبض الوسبئل 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ٍ الحبل أىّ هب فٖ الشٍاٗٔ ػذم حظَل الششؽ الزٕ ّتَ اإلدسان  لّتب   •
ثؼذ الَفبٓ، ٍ هؼِ لن ٗشتتغل رهّتٔ الٌتبرس ثبلوٌتزٍس ختذّاً، فتال ٍختِ        
إلخشاخِ هي تشوتِ أطلًب، ألًِّ فشع تؼلّمِ ثزهّتِ حبل ح٘بتِ ل٘ظ٘ش دٌٗبً 

.ػلِ٘ ٗدت  خشاخِ هٌْب أٍّلًب
 لّب أى ٗىَى تؼجّذاً هحؼبً، لىٌِّ فشع ٍخَد المبئتل ثتِ، ٍ لت٘س،    اللّْن •

التّفبق الفتبٍٕ ثتظَٗش الوسألٔ ثٌحَ هب لذّهٌبُ، ٍ لزا استذلّ ػلْ٘ب ثوب 
ٍ هغ رله فِ٘  شىبالت أُخش، ٍ لىي ٗسْل الزةّ ػٌْتب  . أسلفٌبُ أٍّلًب

.ثٌَع هي التَخْ٘بت

241-240: ، ص13 ؛ ج(الحذيثة -ط )سيبض الوسبئل 
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

لَ ًزس  ى سصق ٍلذا ٗحح ثِ أٍ ٗحح ػٌِ اًؼمتذ ًتزسُ ثتال ختال ، ثتل      ٍ •
.اإلخوبع ثمسوِ٘ ػلِ٘، لؼوَم األدلٔ

ػتي   ووتب  ٍ لَ ًزس وزله ثن هبت الَالذ حح ثبلَلذ أٍ ػٌِ هي طلت هبلِ •
الٌبفغ ٍ المَاػذ ٍ التحشٗش ٍ اإلسشبد ٍ غ٘شّب، ثل ال أخذ فِ٘ خالفتب ووتب   

.اػتش  ثِ الس٘ذ ف٘وب تسوؼِ هي ًْبٗٔ الوشام
للت « »1»حسي هسوغ ثي ػجذ الوله  رله ٍ ػلى ول حبل فبألطل فٖ •

وبًت لٖ خبسٗٔ حجلٖ فٌزست هلل ػض ٍ ختل  ى  : ألثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘ السالم
 ى سخال ًزس هلل ػض ٍ خل فتٖ  : ٍلذت غالهب أى أحدِ أٍ أحح ػٌِ، فمبل

اثي لِ  ى َّ أدسن أى ٗحدِ أٍ ٗحح ػٌِ فوبت األة ٍ أدسن الغالم ثؼذ، 
فأتى سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ رله الغالم فسألِ ػتي رلته، فتأهش    

.«سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ أى ٗحح ػٌِ ثوب تشن أثَُ
388: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ
أى هفشٍع الوسألٔ حظَل الششؽ الوؼلتك  »أًِ لذ ٗشىل ثوب فٖ الشٗبع هي  ال •

ػلِ٘ الٌزس الوَخت إلخشاخِ هي أطل التشؤ أٍ هطلمب ووب فٖ  بّش  طالق الؼجبسٓ 
الوحىٖ فٖ ششح الىتبة للس٘ذ ػي أوثش الدوبػٔ، أٍ ثششؽ توىي الٌبرس هي فؼل 
الوٌزٍس فٖ ح٘بتِ، ووب طشح ثِ خذُ فٖ الوسبله، ٍ الحبل أى هب فٖ الشٍاٗٔ ػذم 
حظَل الششؽ الزٕ َّ اإلدسان  ال ثؼذ الَفتبٓ، ٍ هؼتِ لتن تشتتغل رهتٔ الٌتبرس       
ثبلوٌزٍس أطال، فال ٍخِ إلخشاخِ هي تشوتِ أطال، ألًِ فتشع تؼلمتِ ثزهتتِ حتبل     
ح٘بتِ ل٘ظ٘ش دٌٗب ػلِ٘ ٗدت  خشاخِ هٌْب أٍال، اللْن  ال أى ٗىتَى تؼجتذا هحؼتب،    
لىٌِ فشع ٍخَد المبئل ثِ، ٍ ل٘س، التفبق الفتبٍى ػلى تظَٗش الوستألٔ ثٌحتَ هتب    
فشػٌبُ، ٍ لزا استذل ػلْ٘ب ثوب أسلفٌبُ أٍال، ٍ هغ رله فِ٘  شىبالت أختش، لىتي   
ٗسْل الزة ػٌْب ثٌَع هي التَخْ٘بت، فإرا الذل٘ل ػلى الحىن  ًوب َّ هتب لتذهٌبُ   
أٍال، هؼبفب  لى ػذم الخال  فِ٘ الظبّش ٍ الوظشح ثِ أٍال لىي همتؼبُ وومتؼتى  
المبػذٓ األطَل٘ٔ اختظبص الحىن ثظَسٓ توىي الٌبرس هي الوٌزٍس فٖ حبل الح٘بٓ 

.«ووب فٖ الوسبله، ال هطلمب ووب ػي أوثش األطحبة

389: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

لىي فِ٘ أى الشْ٘ذ ًفسِ اػتش  فٖ الوسبله ثأى األطتل فتٖ ّتزا    : للت•
ّزُ الشٍاٗتٔ هؼتجتشٓ   »: الحىن الحسي الوضثَس، ٍ لبل سجطِ فٖ ًْبٗٔ الوشام

اإلسٌبد، ألى طشٗمْب  لى هسوغ طح٘ح ٍ س٘ذ الوستبهؼٔ ٍ أًتِ سٍى ػتي    
 ًِ وبى ش٘ف ثىش ثي : سٍاٗبت وث٘شٓ ٍ لبل الٌدبشٖ السالم أثٖ خؼفش ػلِ٘ 

ٍائل ثبلجظشٓ، ٍ ٍخْْب ٍ س٘ذ الوسبهؼٔ، ٍ أًِ سٍى ػي أثٖ خؼفتش ػل٘تِ   
السالم سٍاٗبت وث٘شٓ، ٍ سٍى ػتي أثتٖ ػجتذ اهلل ػل٘تِ الستالم ٍ أوثتش ٍ       

ٍ لبل أثَ ػجذ اهلل ػلِ٘ السالم   ًٖ ألػذن ألهش ػظ٘ن ٗتب  « »1»اختض ثِ، 
ٍ ّزا الوذح ال ٗمظش ػي التَث٘تك، فتال ٗجؼتذ الؼوتل ثشٍاٗتتِ،        «أثب س٘بس

خظَطب هغ تلمٖ األطحبة لْب ثبلمجَل ٍ اشتْبس هؼوًَْب ثٌْ٘ن، ثح٘ا ال 
.«ٗتحمك فِ٘ خال 

.ؽ  ٗشاى 369سخبل الٌدبشٖ ص ( 1)•

389: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

ّزا ولِ ٗذل ػلى أى الؼول ثوؼوَى الشٍاٗٔ ٍ  ى ختبلف المَاػتذ، ثتل    ٍ •
تؼج٘ش األطحبة ثوؼوًَْب وبلظشٗح فٖ رله، ٍ لَ وبى هفشٍع الوستألٔ  
ووب روشُ هي الوَت ثؼذ التوىي لن ٗحتح  لتى ّتزُ الوتؼجتٔ الؼظ٘وتٔ،  ر     
الحىن حٌ٘ئز ٗىَى هَافمب للمَاػذ، ٍ ال وبى ٌٗجغٖ تؼج٘ش األطتحبة ػتي   
الحىن ثوب سوؼت الزٕ ال ٌٗىش  َْس  طاللِ فٖ خال  رله، ثتل ٍ فتٖ   
ػذم اػتجبس حظَل الَلذ فٖ ح٘بتِ، ثل ٍ طشٗح الشٍاٗٔ خالفِ، ألى اإلهبم 
ػلِ٘ السالم لذ التظش فٖ خَاة السبئل ػلى هب حىبُ هي الَالؼٔ فٖ صهي 
الٌجٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ، ٍ طشٗحْب حظَل اإلدسان ثؼتذ الوتَت، فوتغ    
فشع الؼول ثبلشٍاٗٔ الوضثَسٓ ٗتدِ الحىتن ثتزله ٍ  ى هتبت األة لجتل     

.حظَل الششؽ، ٍ َّ الزٕ ٗمتؼِ٘  طالق هب سوؼتِ هي األطحبة

390: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

هب أدسى هي أٗي أخز الس٘ذ فٖ الشٗبع تجؼب للس٘ذ فٖ ًْبٗٔ الوشام ٍ •
هب حىبُ هي األوثش هي اختظبص الحىن ثبلوَت ثؼذ حظَل الششؽ؟ 

.ٍ لذ سوؼت ػجبئش األطحبة التٖ ّٖ وؼجبسٓ الوتي
لَ ًزس الحح ثَلذ هٌِ أٍ ػٌِ لتضم، فتبى هتبت    »: ًؼن لبل فٖ الذسٍس•

الٌبرس استلخش ػٌِ هي األطل، ٍ لَ هبت الَلذ لجل التوىي فتبأللشة  
السمَؽ، ٍ لَ هبت ثؼذُ ٍخت المؼبء، ٍ الظبّش هشاػبٓ التتوىي فتٖ   

.«ٍخَة المؼبء ػلى الٌبرس

390: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط فوبت لجل حصَلِ

لىٌِ ووب تشى لن ٗفشع ػٌَاى الوسألٔ ووَػَع الشٍاٗتٔ، ٍ لؼلٌتب   ٍ •
 ر الظبّش ثٌبء ػلى الؼول ثبلشٍاٗتٔ االلتظتبس ػلتى هؼتوًَْب      ،ًَافمِ

الزٕ َّ سصق الَلذ ٍ  دسان الغالم، ٍ ال ٗتؼذى هٌْوب  لى غ٘شّوب، ٍ 
هي ٌّب ػجش األطحبة ثزله، ٍ لن ٗدؼلَا الؼٌَاى أهشا ول٘ب شبهال لتِ  
ٍ لغ٘شُ، ٍ ثزله  ْش له الٌظتش ف٘وتب فتٖ الشٗتبع ٍ الوستبله ٍ      

.غ٘شّوب

391-390: ، ص35 خَاّش الىالم ف ششح ششائع اإلسالم؛ ج


