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 الَاحذتخظيض الكتاب بخبش جَاص 

ثبلخصرَ   الومتجرش   الَاحذتخص٘ص الىتبة ثخجش  رَاصالحك فصل •
ووب ربص ثبلىتبة أٍ ثبلخجش الوتَاتش أٍ الوحفَف ثبلمشٌٗٔ المؽم٘ٔ هري  

للى المول  األصحبة س٘شٓلوب َّ الَاظح هي  است٘بة ثالخجش الَاحذ 
ثأخجبس اٙحبد فٖ لجبل لوَهبت الىتربة للرى صهري األ ورٔ للرْ٘ن      

 السالم 
 .ثَاسؽٔ المشٌٗٔ ٍاظح الجؽالى رلهاحتوبل أى ٗىَى ٍ •
هك أًِ لَالُ لضم للغبء الخجش ثبلوشٓ أٍ هب ثحىوِ ظشٍسٓ ًذسٓ خجش لرن   •

 .لَ سلن ٍجَد ها لن يكي كزلكٗىي للى خالفِ لوَم الىتبة 

235ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األطَل   
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ال ٗوٌك (  ظٌيا سٌذاخبش الَاحذ العام الكتابي قطعيا طذٍسا ٍ ٍ وَى )•
 لي التصشف فٖ داللتِ الغ٘ش المؽم٘ٔ لؽمب 

 .أٗعب هك أًِ رب ض رضهب ِثلال لوب ربص تخص٘ص الوتَاتش ٍ •
هك دليل سٌذ الخبش ٍ أطالة العوَم ٍ السش أى الذٍساى فٖ الحم٘مٔ ث٘ي •

أى الخجش ثذاللتِ ٍ سٌذُ صبلح للمشٌٗ٘ٔ  للى التصشف فْ٘رب ثخالفْرب   
 فإًْب غ٘ش صبلحٔ لشفك ال٘ذ لي دل٘ل التجبسُ 

ال ٌٗحصش  الذل٘ل للى الخجش ثبإلروبق وٖ ٗمبل ثأًِ ف٘وب ال َٗررذ  ٍ •
 .للى خالفِ داللٔ ٍ هك ٍرَد الذاللٔ المشآً٘ٔ  ٗسمػ ٍرَة المول ثِ

236ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األطَل   
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 الَاحذتخظيض الكتاب بخبش جَاص 

ٍ لذ لشفر  أى سر٘شتْن هسرتوشٓ للرى المورل ثرِ فرٖ لجربل         و٘ف •
 الموَهبت الىتبث٘ٔ 

األخجبس الذالٔ للى أى األخجبس الوخبلفٔ للمرشآى ٗزرت ؼشحْرب  أٍ    ٍ •
أٍ أًْب هوب لن ٗمل ثْب اإلهبم لل٘رِ     ظشثْب للى الزذاس أٍ أًْب صخشف

ٍ لى وبً  وخ٘شٓ رذا ٍ صشٗحٔ الذاللٔ للى ؼرش  الوخربلف      السالم
ال هح٘ص لي أى ٗىَى الوشاد هي الوخبلفٔ فٖ ّرزُ األخجربس   أًِ  لال

 غ٘ش هخبلفٔ الموَم 

235ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األطَل   
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لن ًمل ثأًْب ل٘س  هي الوخبلفرٔ لشفرب و٘رف ٍ صرذٍس األخجربس      لى •
 الوخبلفٔ للىتبة ثْزُ الوخبلفٔ هٌْن للْ٘ن السالم وخ٘شٓ رذا 

لَٓ احتوبل أى ٗىَى الوشاد أًْن ال ٗمَلَى ثغ٘ش هرب ّرَ لرَل ا     هك •
تجبسن ٍ تمبلى ٍالمب ٍ لى وبى َّ للى خالفِ ـبّشا شرشحب لوشاهرِ   

 .تمبلى ٍ ث٘بًب لوشادُ هي والهِ فبفْن

235ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األطَل   
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 الَاحذتخظيض الكتاب بخبش جَاص 

الوالصهٔ ث٘ي رَاص التخص٘ص ٍ رَاص الٌسخ ثِ هوٌَلٔ ٍ لى وربى  ٍ •
 رَاصّوب الختصب  الٌسخ ثبإلروبق للى الوٌك  ٍهمتعى المبلذٓ 

ٍظَ  الفشق ثتَافش الذٍالٖ للى ظجؽِ ٍ لرزا لرل الخرالف فرٖ     هك •
 . تم٘٘ي هَاسدُ ثخالف التخص٘ص

 

235ص؛ ( طبع آل البيت ) كفاية األطَل   
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 الَاحرذ الحك رَاص تخص٘ص المبم الَاسد فرٖ الىتربة ثربلخجش    فصل •
 حز٘تِ الخبث  

ال ٗصغى للى هب ل٘ل هي اى وَى سٌذ الىتربة همؽَلرب ٗوٌرك هري     ٍ •
تخص٘صِ ثبلخجش الَاحذ الوشىَن فٖ صرذٍسُ هري الومصرَم لل٘رِ     

 السالم 
ٍ رله ألى تخص٘ص الىتبة ثبلخجش الَاحذ ال ٗستلضم سفك ال٘رذ لري   •

سٌذ الىتبة الومؽَق ثِ ٍ اًوب ٗستلضم سفك ال٘ذ لي ـَْسُ الوشىَن 
فٖ لسادتِ فبلتمبسض فٖ الحم٘مٔ اًوب َّ ث٘ي ـْرَس الىتربة ٍ سرٌذ    

 الخجش 
 

504ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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 الَاحذتخظيض الكتاب بخبش جَاص 

هي الَاظح اى ولْ٘وب ـٌٖ لىي دل٘ل التمجذ ثسٌذ الخجش ٗتمذم للرى  ٍ •
أصبلٔ الفَْس فٖ الىتبة ألى الخجش للى تمذٗش حجَت صذٍسُ ثٌفسرِ  
لشٌٗٔ للى لسادٓ خالف الفبّش هي الىتبة ٍ سافك للشره ف٘ورب ّرَ    
الوشاد ثِ فبلتمجذ ثصذٍسُ تمجذ ثوب ّرَ لشٌٗرٔ للرى الىتربة ٍ سافرك      

 التمجذ ثأصبلٔ الفَْس ألٌٖ ثِ الشه فٖ الوشاد   لوَظَق

505-504ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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ّزا ثخالف أصبلٔ الفَْس الزبسٗٔ فٖ ًفسْب فٖ ًبح٘ٔ الىتبة فبًْب ٍ •
ال توٌك هي شوَل دل٘ل التمجذ ثصذٍس الخجش للخجش الومبسض للىتربة  

 للّب ثبلوالصهٔ 
لذ هش اى األصل الزبسٕ فٖ ًبح٘ٔ المشٌٗٔ ٗىَى همذهب للى األصل ٍ •

الزبسٕ فٖ ًبح٘ٔ رٕ المشٌٗٔ لحىَهتِ للِ٘ فربلخجش الخبثر  حز٘ترِ    
ثذل٘ل التمجذ ثصذٍسُ ٗىَى هجٌ٘بً لوب َّ الوشاد هي الىتبة فرٖ ًفر    

 األهش ف٘تمذم للِ٘ ّزا 
 

505-504ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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الفبّش اى الوسألٔ لروبل٘ٔ ٍ ل٘س  فٖ روشّب فرٖ وترت األصرَل    ٍ •
داللٔ للى وًَْب خالف٘ٔ فبى س٘شٓ الملوبء خلفب لي سلف لرذ ررشت   
للى المول ثبألخجبس الوَرَدٓ فٖ الوزبه٘ك الومتجشٓ هك اًِ ال َٗررذ  

ٍ لَ وربى رلره   [ 1]فْ٘ب خجش ال ٗىَى للى خالفِ لوَم فٖ الىتبة 
 ًحَّبالموَم هي لج٘ل لوَهبت الحل ٍ 

505ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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•______________________________ 
ال ٗخفى اى رل الشٍاٗبت الذالٔ للرى تم٘ر٘ي اررضاء المجربدات ٍ     [ 1]•

ششا ؽْب ٍ هَاًمْب ل٘س  فْ٘ب هب ٗخبلف الىتبة ٍ لَ وبً  هخبلفٔ لرِ  
هخبلفٔ ثذٍٗٔ ٍ هي لج٘ل هخبلفٔ الوؽلك أٍ المبم للوم٘ذ أٍ الوخصرص  
ألى األٍاهش الوتملمٔ ثبلمجبدات ولْب ٍاسدٓ فٖ همربم التشرشٗك ٍ لر٘     

ء هب فرٖ هتملمبتْرب لتىرَى     ء هٌْب لؼالق ٗمتعى لذم التجبس شٖ لشٖ
الشٍاٗٔ الذالٔ للى التجبسُ فْ٘ب هخبلفٔ للىتبة ثٌحَ هي الوخبلفرٔ ثرل   
األهش وزله فٖ وخ٘ش هي الشٍاٗبت الَاسدٓ فٖ غ٘ش المجبدات ألًِ ل٘  
فٖ الىتبة هب ٗذل ثموَهِ أٍ ثإؼاللِ للى حل٘ٔ ول فمل صربدس هري   

  ثَرِالوىلف ل٘ىَى الخجش الذال للى حشهٔ فمل هب هخبلفب لِ ٍ لَ 

505ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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 المخالفة
 البدوية 

 العرفية
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االخجبس الذالٔ للى الوٌك هي المول ثوب خبلف وتبة اللَِّ للرى  ( ٍ اهب)•
اختالف ألسٌتْب ٍ للى اًِ هوب لن ٗملِ األ ؤ الومصَهَى صلَات اللَِّ 

ثح٘ج ٗتح٘ش فرٖ هَاسدّرب   الوخالفة العشفية للْ٘ن فْٖ هحوَلٔ للى 
 أثٌبء الوحبٍسٓ 

ووخبلفٔ الوم٘ذ للوؽلك أٍ الخب ّ للمبم فْٖ ال الوخالفة البذٍية اهب ٍ •
االخجبس الوبًمٔ هي المول ثوب خربلف الىتربة    لتشولْب[ 2]تمذ هخبلفٔ 

و٘ف ٍ اًب ًمؽك ثصذٍس وخ٘ش هي االخجبس الوخبلفٔ ثْرزا الومٌرى هرٌْن    
صلَات اللَِّ للْ٘ن فى٘ف ٗصح لَلْن للْ٘ن السالم هب خربلف وتربة   

 . اللَِّ فلن ًملِ أٍ فَْ صخشف أٍ ثبؼل ٍ غ٘ش رله
 

505ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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•______________________________ 
ٍ ٗذل للى رله رمل هَافمٔ الىتبة هي هشرحبت تمذٗن أحرذ  [ 2]•

الخجشٗي للى اٙخش فٖ همبم الومبسظٔ فبًرِ ٗسرتفبد هٌرِ اى حز٘رٔ     
الخجش الوخبلف فٖ ًفسِ وبى هفشٍغبً لٌِ ٍ اًوب هٌرك هري المورل ثرِ     

 ٍرَد الخجش الوَافك للىتبة الومبسض لِ 
ثل اى رمل التشر٘ح ثوَافمٔ الىتبة فٖ همجَلرٔ لورش ثري حٌفلرٔ ٍ     •

هشفَلٔ صساسٓ هتأخشاً لي التشر٘ح ثبلشْشٓ ٍ ثصفبت الرشإٍ ألرَ    
شبّذ للى وَى الخجش الوخبلف للىتبة حزٔ فٖ ًفسرِ ٍ فرٖ همربم    
الومبسظٔ لرا وبى رله سارحبً ثبإلظبفٔ للى الخجش الومبسض لرِ هري   

 رْٔ الشْشٓ أٍ هي رْٔ صفبت الشإٍ
 

504ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  
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•______________________________ 
اهب دلَ  اى االخجبس الذالٔ للى ٍرَة األخز ثربلخجش الوَافرك ٍ   ٍ •

لري الالحزرٔ ال   الحزٔ  تو٘٘ضؼش  الخجش الوخبلف اًوب ّٖ فٖ همبم 
فٖ همبم تشر٘ح لحذ  الحزتر٘ي للرى األخرش  وورب لري الوحمرك       

ء ث٘ربى فسربدّب فرٖ ثحرج التمربدل ٍ       فس٘زٖ( لذُ)صبحت الىفبٗٔ 
  التشر٘ح لى شبء اللَِّ تمبلى

504ص؛  1 أجَد التقشيشات ؛ ج  



19 
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 تخص٘ص المبم الىتبثٖ ثخجش الَاحذ: فصل•

ّزا الفصل اًوب ٗممذ ثمذ الفشان لي وجش  لشٌٗ٘ٔ الخب ّ ٍ تمذهِ للى •
المبم ثلحبؾ وجش  حز٘ٔ الفَْس، ووب لرا وبًب همبً لؽم٘٘ي سٌذاً، ٍ اًوب 
رْٔ الجحج ٍ اإلشىبل هب لرا وبى الخب ّ ـٌ٘بً هري ح٘رج السرٌذ ٍ    

 . المبم لؽم٘بً

400: ، ص3 ج( الْاشوي)بحَث في علن األطَل   
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 :هٌشأ اإلشىبل ٗىَى هي ًبح٘ت٘يٍ •
دلَ  لصَس الومتعٖ لحز٘رٔ السرٌذ فرٖ هرَسد همبسظرٔ       - األٍلى•

 ، هع أي دليل قطعي السٌذالخب ّ الفٌٖ هك الىتبة الىشٗن ثل 
اىَّ دل٘ل حز٘ٔ السٌذ دل٘ل لجّرٖ هتوخرل فرٖ اإلروربق أٍ     : اهّب ثتمشٗت•

س٘شٓ الوتششلٔ ٍ المذس الوت٘مي هٌِ غ٘ش هرَسد التمربسض هرك الرذل٘ل     
 . المؽمٖ

ٍ اهَّب ثتمشٗت اىَّ اخجبس الؽش  اٙهشٓ ثؽش  هرب خربلف الىتربة تمّ٘رذ     •
وجش  حز٘ٔ الخجش ثوب لرا لن ٗىي هخبلفبً هك الذل٘ل المؽمٖ ٍ لَ وبً  

 . الومبسظٔ ثٌْ٘وب هي التمبسض غ٘ش الوستمش
400: ، ص3 ج( الْاشوي)بحَث في علن األطَل    
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تفص٘ل الجحج لي ّزُ الٌبح٘ٔ هي اإلشىبل هَوَل للى هحلرِ فرٖ   ٍ •
ثبة تمبسض األدلٔ ٍ ثبة حز٘ٔ خجش الخمٔ، ح٘ج تمشظٌب فٖ ّرزٗي  
الوَسدٗي للى الجحج هي ّزُ الٌبح٘ٔ لوٌبسجتِ همْب ح٘ج اىَّ ّزا ٌٗتذ 
التفص٘ل فٖ حز٘ٔ خجش الخمٔ ٍ تخص٘صِ ثوب لرا لن ٗىي همبسظبً هرك  
الذل٘ل المؽمٖ فٌبست التمشض لرِ فرٖ ثحرج حز٘رٔ الخجرش ٍ لٌرذ       

 .التمشض الخجبس المالد فٖ ثحَث تمبسض األدلٔ

400: ، ص3 ج( الْاشوي)بحَث في علن األطَل   
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 جَاص تخظيض الكتاب بخبش الَاحذ

ثرأىَّ    ثمذ الفشان لي توبه٘ٔ همتعٖ الحز٘ٔ فٖ الومربم ٗرذلى   -الخبً٘ٔ•
هشوض التمبسض ال ٌٗحصش ثلحبؾ وجش  حز٘رٔ الفْرَس ل٘مربل ثتمرذم     
الخب ّ لىًَِ لشٌٗٔ ثل ٗسشٕ التمبسض للى وجش  حز٘ٔ السٌذ أٗعبً 
ثومٌى اى وجش  حز٘ٔ الفَْس الشبهل للموَم ٗىَى همبسظبً هك وجش  
حز٘ٔ السٌذ الشبهل لسٌذ الخب ّ ٍ ال لشٌٗ٘ٔ لذل٘ل لحذ  الىجرشٗ٘ي  
للى االخش، فبى المشٌٗ٘ٔ ث٘ي هفبد الخب ّ ٍ هفبد المربم ال ثر٘ي هفربد    

 .دل٘ل حز٘ٔ الفَْس ٍ دل٘ل حز٘ٔ السٌذ

400: ، ص3 ج( الْاشوي)بحَث في علن األطَل   
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  ّزا الجحج أٗعبً هزوَس هفصالً فرٖ ثحرَث تمربسض األدلرٔ لرذ      ٍ •
التمشض للى حبالت ـٌ٘ٔ سٌذ المشٌٗٔ ٍ َّ أًست ثزله الجربة هٌرِ   

 .ثبلومبم

400: ، ص3 ج( الْاشوي)بحَث في علن األطَل   
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أى ٗىَى صذٍس المشٌٗٔ هشًَّبً ثذل٘ل التمجّذ ثبلسرٌذ، ٍصرذٍس   : الشاثمٔ•
 رٕ المشٌٗٔ لؽم٘بً، 

  546      ( 7 هَسَعة الشْيذ الظذس ج)دسٍس في علن األطَل، الحلقة الثالثة
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ثأىّ ـَْس رٕ المشٌٗٔ ثبلتجربسُ أهربسًٓ ال   : ّزُ الحبلٔ لذ ٗمبلٍفٖ 0-•
ٗمبسض ـَْس المشٌٗٔ ثبلزات ل٘مبل ثتمذّم ـَْس المشٌٗٔ لل٘رِ ثربلزوك   

ـْرَس  : المشفٖ، ثل َّ ٗمبسض الوزوَق الوشوّرت هري أهرشٗي، ّورب    
المشٌٗٔ، ٍسٌذّب، لر ٗىفٖ فٖ ثمبء ـَْس رٕ المشٌٗرٔ أى ٗىرَى أحرذ    
ّزٗي األهشٗي خبؼئبً، ٍللِ٘ فوب َّ الوجشِّس لتمذٗن المشٌٗٔ الفٌ٘ٔ السٌذ 

 فٖ ّزُ الحبلٔ؟

ٍّرَ ـْرَس    -ٍهزشَّد أىّ أحذ األهشٗي الوزوَسٗي لرِ حركّ التمرذٗن   •
 .ال ٗستَرت حكّ التمذٗن لوزوَق األهشٗي -المشٌٗٔ
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لىّ شوَل دل٘ل حزّ٘ٔ الفَْس لزٕ المشٌٗٔ ٍلى وبى ال : شئ  لل ٍلى •
ٗمبسض شوَلِ لفَْس المشٌٗٔ ٍلىٌِّ ٗمبسض شوَل دل٘ل التمجّذ ثبلسٌذ 

ٖ   المربمّ   لسٌذ المشٌٗٔ، ٍهي ٌّب استشىل فرٖ تخصر٘ص   ثخجرش    الىتربث
 .الَاحذ

لىّ دل٘ل حزّ٘ٔ الفْرَس لرذ اخرز فرٖ     : رله  ٍٗمبل فٖ الزَاة للى•
الخالف، ٍدل٘ل التمجّذ ثسٌذ المشٌٗرٔ    هَظَلِ لذم صذٍس المشٌٗٔ للى

دل٘ل حزّ٘ٔ الفَْس؛   الخالف، فَْ حبون للى  ٗخج  صذٍس المشٌٗٔ للى
 .ألًِّ ٗخج  تمجّذاً اًتفبء هَظَلِ ف٘مذّم للِ٘ ثبلحىَهٔ
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، ٌّبن هالن آخش لالستشىبل فٖ تخص٘ص المبمّ الىتربثٖ ثخجرش   ًمن•
لهىبى دلَ  المصَس فٖ دل٘ل التمجّرذ ثبلسرٌذ للشروَل    : الَاحذ، ٍَّ

لخجشٍ هخبلفٍ للمبمِّ المؽمٖ الىتبثٖ؛ ألىّ أدلّٔ حزّ٘ٔ خجش الَاحذ همّ٘رذٓ  
الىالم لي رله لى « 1»  ثأى ال ٗىَى الخجش هخبلفبً للىتبة، ٍس٘أتٖ

 .شبء اللَِّ تمبلى
•______________________________ 

 .سٍاٗبت المشض للى الىتبة: تح  لٌَاى( 1)
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 : الىتبة  للى  المشض  سٍاٗبت -1•
 :حالث هزبه٘ك  تصٌ٘ف ّزُ الشٍاٗبت للىٍٗوىي •
هب ٍسد ثلسبى االستٌىبس ٍالتحبشٖ لي صذٍس هرب  : االٍلىالوزوَلٔ •

ٗخبلف الىتبة هي الومصَه٘ي، هي لج٘ل سٍاٗٔ أَّٗة ثي ساشرذ، لري   
هالن يَافق هي الحذيج القرشآى فْرَ   »: لجذ اللَِّ للِ٘ السالم لبل  أثٖ

 .«1« »صخشف
•______________________________ 

هري أثرَاة صرفبت المبظرٖ،      9، الجبة 110: 27ٍسب ل الش٘مٔ ( 1)
 .12الحذٗج 
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ٖ    التمج٘ش ثضخشفٍ ٗذلّ للىفإىّ • . ًفٖ الصذٍس هك االسرتٌىبس ٍالتحبشر
سمَغ ولِّ خجشٍ هخبلفٍ للىتبة لي الحزّ٘ٔ،   ٍّزُ الشٍاٗبت تذلّ للى

 .تمذٗش حجَت اإلؼالق فِ٘  ٍثْزا تمِّ٘ذ دل٘ل حزّ٘ٔ السٌذ للى
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 :ٗستشىل فٖ رلهٍلذ •
ثأىّ الشٍاٗبت الوزوَسٓ ال تٌفٖ الحزّ٘رٔ، ٍل٘سر  ًربـشًٓ الْ٘رب،     : تبسًٓ•

ٍلًوّب تٌفٖ صذٍس الىالم الوخبلف، فال تمربسض دل٘رل حزّ٘رٔ السرٌذ     
صرذٍس الىرالم     لتمِّ٘ذُ، ٍلًوّب تمربسض ًفر  الشٍاٗربت الذالّرٔ للرى     

 .الوخبلف
ثأىّ هَظَق ّزُ الشٍاٗٔ غ٘رش الوَافرك، ال الوخربلف، ٍالصم    : ٍاخش •

رله لرذم المورل ثبلشٍاٗربت الترٖ ال تمرشّض فرٖ المرشآى الىرشٗن         
 .لوعوًَْب
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ثأىّ صذٍس الىالم الوخبلف هي األ وّرٔ للرْ٘ن السرالم هملرَم     : ٍحبلخًٔ•
ٍرذاًبً، ووب فٖ هَاسد التخص٘ص ٍالتم٘٘ذ، ٍّرزا ٗىشرف لري لرضٍم     

 .الوخبلفٔ فٖ اصَل الذٗي  تأٍٗل تله الشٍاٗبت ٍلَ ثحولْب للى
األٍل فجأىّ ًفٖ الصرذٍس ثرشٍ  االسرتٌىبس ٗرذلّ       أهّب للى: ٍالزَاة•

 .ًفٖ الحزّ٘ٔ  ثباللتضام المشفٖ للى
الخبًٖ فجأىّ ـبّش لذم الوَافمٔ لذهْب ثٌحَ السربلجٔ ثبًتفربء     ٍأهّب للى•

الوحوَل، ال السبلجٔ ثبًتفبء الوَظَق التٖ تحصل ثمذم تؽشّق المرشآى  
 .للوعوَى سأسبً
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  الخبلج فجأىّ ًف  االستٌىبس ٍالتحبشٖ لشٌٗرٔ لشف٘رٔ للرى     للىٍأهّب •
تم٘٘ذ الوخبلف ثوب وبى ٗمتعٖ ؼش  الذل٘ل المشآًٖ ٍللغبءُ سأسبً، فرال  
ٗشول الوخبلف ثبلتخص٘ص ٍالتم٘٘ذ ًٍحَّوب هوّب الاستٌىبس فِ٘ ثمرذ  

 .رله  ٍظَ  ثٌبء الج٘بًبت الششل٘ٔ للى
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لًبؼٔ المول ثبلشٍاٗٔ ثأى ٗىرَى هَافمربً     هب دلّ للى: الخبً٘ٔالوزوَلٔ •
: الىتبة ٍللِ٘ شبّذ هٌِ، هي لج٘ل سٍاٗٔ اثري أثرٖ ٗمفرَس، لربل      هك

سأل  أثب لجذ اللَِّ للِ٘ السالم لي اختالف الحذٗج ٗشٍِٗ هي ًخك ثِ 
إرا ٍسد عليكن حذيج فَجذتن لِ شراّذا   »: ٍهٌْن هي ال ًخك ثِ، لبل

اللَِّ طلى اهلل عليرِ ٍ آلرِ ٍ سرلن،      هي كتاب اللَِّ أٍ هي قَل سسَل
 .«1« »بِ  ٍإلّا فالزي جاء بِ أٍلى

•______________________________ 
هري أثرَاة صرفبت المبظرٖ،      9، الجبة 110: 27ٍسب ل الش٘مٔ ( 1)

 .11الحذٗج 
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الشٍاٗٔ ًٍفب شّب تسبٍق فٖ الحم٘مٔ للغبء حزّ٘ٔ خجرش الَاحرذ؛   ٍّزُ •
لي المول ثِ فٖ حبلٔ لذم تؽبثمِ هك المرشآى الىرشٗن، ٍال     ألًّْب تٌْى

هحصّل لشفبً لزمل الحزّ٘ٔ لِ فٖ خصرَ  حبلرٔ التؽربثك؛ لىفبٗرٔ     
 .الذاللٔ المشآً٘ٔ حٌ٘ئزٍ
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أًّْب ثٌفسْب أخجبس آحربد، ٍال ٗوىري   : االستذالل ثْب  ف٘شد للىٍللِ٘ •
 . ًفٖ حزّ٘ٔ خجش الَاحذ  االستذالل ثأخجبس اٙحبد للى

  ، لظبفًٔ للى أًٌّب لَ سلّوٌب أ ًّْب ال تلغٖ حزّ٘ٔ خجش الَاحرذ للرى  ّزا•
اإلؼالق فال شهّ فٖ أًّْب تسلت الحزّ٘ٔ لي الخجرش الرزٕ لر٘  لرِ     
هَافك هي الىتبة الىشٗن، ٍهعوًَْب ًفسِ ال َٗافك الىتبة الىرشٗن،  

  داللٔ الىتبة ٍغ٘رشُ هري األدلّرٔ المؽم٘رٔ للرى       ثل ٗخبلفِ، ثٌبءً للى
 .حزّ٘ٔ خجش الخمٔ، ف٘لضم هي حزّ٘تْب لذم حزّ٘تْب
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ًفٖ الحزّ٘ٔ لوّب ٗخبلف الىتبة الىشٗن،   هب دلّ للى: الخبلخٔالوزوَلٔ •
 : هي لج٘ل سٍاٗٔ رو٘ل ثي دسّاد، لي أثٖ لجذاللَِّ للِ٘ السالم أ ًِّ لبل

كرل  حرق      خيش هي االقتحام في الْلكة، إىّ على الشبْةالَقَف عٌذ »•
كلّ طَابٍ ًَسا ، فوا ٍافرق كتراب اللَّرِ فخرزٍُ، ٍهرا        حقيقة ، ٍعلى

 .«1« »خالف كتاب اللَِّ فذَعَُ
•______________________________ 

هري أثرَاة صرفبت المبظرٖ،      9، الجبة 119: 27ٍسب ل الش٘مٔ ( 1)
 .35الحذٗج 
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ّزُ الوزوَلٔ هخصِّصًٔ لذل٘ل حزّ٘ٔ الخجش، ال هلغً٘ٔ للحزّ٘رٔ  ٍتمتجش •
سأسبً، ًٍت٘زٔ رله لذم شروَل الحزّ٘رٔ للخجرش الومربسض للىتربة      

 . الىشٗن
ظرَء    أخز الىتبة ثَصفِ هصذالبً لوؽلك الرذل٘ل المؽمرٖ للرى   ٍثمذ •

هٌبسجبت الحىن ٍالوَظَق ٗخج  أىّ ولّ دل٘لٍ ـٌٍّّٖ ٗخبلف دل٘لًب لؽمّٖ 
 السٌذ ٗسمػ لي الحزّ٘ٔ، 
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ٌّب ح٘ج لن تشد فٖ س٘بق االستٌىبس ثل فٖ س٘بق الَلَف ٍالوخبلفٔ •
لٌذ الشجْٔ فال تختصّ ثبلوخبلفٔ التٖ تمتعٖ ؼرش  الرذل٘ل المشآًرٖ    
سأسبً ووب فٖ الوزوَلٔ االٍلى، ثرل تشرول ورلّ حربالت التمربسض      

 .الوستمشّ ثوب فٖ رله التجبٗي ٍالموَم هي ٍرِ
 :رله ثبلتشاظ٘ي  ٍلذ ٗمتشض للى•
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أىّ ّزُ الوزوَلٔ ال تختصّ ثأخجبس اٙحبد، ثرل تشرول ورلّ    : األٍل•
هخبلفٔ الىتبة، فال تىَى أخرصّ هؽلمربً هري دل٘رل       أهبسٍٓ تؤدّٕ للى

 .حزّ٘ٔ الخجش، ثل لذ تىَى الٌسجٔ ّٖ الموَم هي ٍرِ
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 -لٌذ التمربسض  -أىّ الصح٘ح تمذٗن لؼالق ّزُ الوزوَلٔ: ٍالزَاة•
دل٘ل حزّ٘ٔ الخجش ثبلتجبس حىَهتْب للِ٘، لر ّٖ وأدلّرٔ الوبًم٘رٔ     للى

ٍالششؼ٘ٔ فُشِض فْ٘ب الفشان لي أصل حزّ٘ٔ ثمرط األهربسات ل٘صرحّ    
استخٌبء ثمط الحربالت هري رلره، ٍّرزا همٌرى الٌفرش الوسرتَرت        

 .للحىَهٔ
أىّ خجش الخمٔ َّ المذس الوت٘مّي هٌْرب، ثبلتجربسُ الفرشد    : رله  أظف للى•

الجبسص هي األهبسات، ٍالوتمبسف ٍالذاخل فٖ هحلّ االثتالء ٍلتئزٍ الزٕ 
 .هخبلفتِ للىتبة تبسًٓ ٍهَافمتِ اخش   وبى ٗتشلّت
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لسمبغ هرب ٗخربلف الىتربة لري       أىّ ّزُ الوزوَلٔ تذلّ للى: الخبًٖ•
الحزّ٘ٔ، ٍالوخبلفٔ ووب تشول التٌبفٖ ثٌحَ التجبٗي أٍ الموَم هي ٍررٍِ  
وزله تشول التٌبفٖ ثٌحَ التخص٘ص أٍ التم٘٘ذ أٍ الحىَهٔ؛ ألىّ رله 
ولِّ ٗصذق للِ٘ الوخبلفٔ، ف٘ىَى همتعى لؼاللْب ؼرش  هرب ٗمربسض    

 .الىتبة الىشٗن هؽلمبً، سَاء وبى تمبسظبً هستمشّاً أٍ غ٘ش هستمشّ
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 :ّزا االلتشاض ثَرْ٘ي  ار٘ت للىٍلذ •
أىّ الومبسظٔ ثٌحَ التخصر٘ص أٍ التم٘٘رذ ًٍحَّورب ل٘سر      : أحذّوب•

الورشاد هري المربمّ      ثوخبلفٔ؛ ألىّ الخب ّ ٍالومّ٘ذ ٍالحبون لشٌٗٔ للرى 
 .ٍالوؽلك ٍالوحىَم
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أًٌّب ًملن لروبلًب ثصذٍس وخ٘رشٍ هري الوخصِّصربت ٍالومِّ٘رذات     : ٍاٙخش•
للىتبة لي األ ؤّ للْ٘ن السالم، ٍّزا لى لرن ٗشرىِّل لشٌٗرًٔ هتّصرلًٔ     

األًحربء االخرش  هري      تصشف لٌَاى الوخبلفٔ فٖ ّزُ الشٍاٗبت للى
فال ألرلّ هري سرمَغ اإلؼاللربت      -إٔ التمبسض الوستمشّ -الوخبلفٔ

أسبس الملن اإلروربلٖ،    المشآً٘ٔ لي الحزّ٘ٔ ثبلتمبسض ف٘وب ثٌْ٘ب للى
 .فتجمى األخجبس الوخصّصٔ للى حزّ٘تْب
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أىّ الوخبلفٔ للمشآى الوسمِؽٔ للخجش لري  : ّزٗي الَرْ٘ي  للىًٍالحؿ •
لى اسٗذ ثْب الوخبلفٔ لذاللٍٔ لشآًٍ٘ٔ ٍلَ لن تىري حزّرًٔ فىرال    : الحزّ٘ٔ

أسربس    الزَاث٘ي غ٘ش صح٘ح؛ ألىّ المشٌٗٔ الوٌفصلٔ ٍالتمربسض للرى  
الملن اإلروبلٖ ال ٗشفك أصل الذاللٔ المشآً٘ٔ، ٍال ُٗخِرشد الخجرش لري    

 .وًَِ هخبلفبً لْب
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اسٗذ ثْب الوخبلفٔ لذاللٍٔ لشآًٍ٘ٔ حزٍّٔ فٖ ًفسْب ٍثمؽك الٌفرش لري   ٍلى •
الخجش الوخبلف لْب فبلزَاة الخبًٖ صح٘ح؛ ألىّ الذاللٔ المشآً٘ٔ سبلؽٔ 

  ِ ٍأهّرب الزرَاة   . لي الحزّ٘ٔ ثسجت الملن اإلروبلٖ هبلن ٗرذَّق اًحاللر
الخب ّ هخبلف لذاللٔ المبمّ التٖ ّٖ حزّٔ   ألىّ ؛األٍل فَْ غ٘ش صح٘ح

 .فٖ ًفسْب ٍثمؽك الٌفش لي ٍسٍد الخب ّ
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الحزّ٘ٔ حتى ثمرذ    اسٗذ ثْب الوخبلفٔ لذاللٍٔ لشآًٍ٘ٔ ٍارذٍٓ لومتعىٍلى •
ٍسٍد الخجش الوخبلف صحّ وال الزَاث٘ي؛ ألىّ همتعى الحزّ٘ٔ فٖ المربمِّ  
غ٘ش هحفَؾٍ ثمذ ٍسٍد المشٌٗٔ الوٌفصلٔ، ٍاختصّ  الوخبلفٔ الوسرمِؽٔ  

 .ٍرٍِ ال ٗصلح للمشٌٗ٘ٔ  للخجش لي الحزّ٘ٔ ثبلوخبلفٔ للى
 .ٍأٍرَِ ّزُ االحتوبالت أٍسؽْب•
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ثمذ االلتشاف ثتوبه٘ٔ االؼالق فرٖ سٍاٗربت    -أى ٗزبة أٗعبًٍٗوىي •
ثأىّ ٌّربن هخصّصربً لْرزا    : -ّزُ الوزوَلٔ للومبسظٔ غ٘ش الوستمشٓ

اإلؼالق، ٍَّ هب ٍسد فٖ ثمط األخجبس المالر٘رٔ هوّرب ٗسرتفبد هٌرِ     
  ِ ففرٖ سٍاٗرٔ   . الفشان لي حزّ٘ٔ الخجش الوخبلف هك الىتبة فرٖ ًفسر

لرا ٍسد »: لبل الصبدق للِ٘ السرالم : لجذالشحوبى اثي أثٖ لجذاللَِّ لبل
وتبة اللَِّ، فوب ٍافك وتبة   لل٘ىن حذٗخبى هختلفبى فبلشظَّوب للى

اللَِّ فخزٍُ، ٍهب خبلف وتبة اللَِّ فشدٍُّ، فإى لن تزذٍّوب فرٖ وتربة   
 .«1« »...أخجبس المبهٔ   اللَِّ فبلشظَّوب للى

هري أثرَاة صرفبت المبظرٖ،      9، الجبة 118: 27ٍسب ل الش٘مٔ ( 1)•
 .29الحذٗج 
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أىّ اإلهربم  « لرا ٍسد لل٘ىن حرذٗخبى هختلفربى  »: الفبّش هي لَلِفإىّ •
للِ٘ السالم ثصذد لالد هشىلٔ التمبسض ث٘ي حذٗخ٘ي همتجرشٗي فرٖ   

لرذم لرذ  الوخبلفرٔ هرك       ًفسْ٘وب لَال التمبسض، ف٘ىَى دل٘لًب للرى 
ًمن، ال َٗرذ فِ٘ لؼالق ٗشول رو٘رك  . الىتبة فٖ الحزّ٘ٔ االلتعب ٘ٔ

ألسبم الخجش الوخبلف هك الىتبة؛ ألًِّ ل٘  فٖ همبم ث٘بى ّزُ الح٘خ٘ٔ 
الوت٘مّي هي هفبدُ ٍَّ هَسد   ل٘تنّ فِ٘ اإلؼالق، فالثذّ هي االلتصبس للى

 .المشٌٗ٘ٔ
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