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 سًرِ المجادلّ

ِحيمِ  ْحمِن الره ِ الره   ِبْسِم َّللاه

ُ َقْوَل الهِتي ُتجاِدلَُك ِفي َزْوِجها َو َتْشَتِكي  َقْد َسِمَع َّللاه
َ َسِميٌع َبِصيٌر  ُ َيْسَمُع َتحاُوَرُكما إِنه َّللاه ِ َو َّللاه إَِلى َّللاه

(1) 
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هاُتُهْم إاِله الالهِئي َولَْدَنُهْم  هاِتِهْم إِْن أُمه الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنه أُمه
َ لََعفُوٌّ َغفُوٌر  ُهْم لََيقُولُوَن ُمْنَكراً ِمَن اْلَقْوِل َو ُزوراً َو إِنه َّللاه  (2)َو إِنه

َو الهِذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم ُثمه َيُعوُدوَن لِما قالُوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ِمْن َقْبِل أَْن 
ُ ِبما َتْعَملُوَن َخِبيٌر  ا ذلُِكْم ُتوَعُظوَن ِبِه َو َّللاه  (3)َيَتَماسه

ا َفَمْن لَْم َيْسَتِطْع َفإِْطعاُم  َفَمْن لَْم َيِجْد َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل أَْن َيَتَماسه
ِ َو لِْلكافِِريَن َعذاٌب  ِ َو َرُسولِِه َو ِتْلَك ُحُدوُد َّللاه يَن ِمْسِكيناً ذلَِك لُِتْؤِمُنوا ِباَّلله ِستِّ

 (4)أَلِيٌم 
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َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذيَن يُحادُّ
ُكِبُتوْا َكَما ُكِبَت الهِذيَن ِمن َقْبلِِهْم  

َناٍت  َو  َو َقْد أَنَزْلَنا َءاَياٍت  َبيِّ
ِهينٌ   (5)لِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب مُّ
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 كبت

 :وجت•
. لن ٗظفشٍا ثخ٘رش : وجتْن اهلل فبًىجتَا، إٔ. ء لَرِْ صشع الشٖ: الىجت •

 الىجبت: ٍ االسن. غبظْن ٍ أرلْن: ٍ وجت اهلل أػذاءن، إٔ
 
 

342: ، ص5 كتاب العيه، ج   
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 كبت

  إٍَٔ ٗٓىْجِتَْٔنٕ: لَلِ تؼبلى( وجت) •
إٔ ٗخضْٗن ثبلخ٘جٔ هوب أهلَا هي الظفرش ثىرن ٍ ل٘ظر٘ظْن    [ 127/ 3] •

/ 58]  وُجِتَُالَلِ . ثبلْضٗؤ فٌ٘ملجَا خبئج٘ي، ٍ ل٘ل ٗصشػْن لَرَّْن
هي ثبة  -إٔ أّلىَا، ٍ ل٘ل أرلَا ٍ أخضٍا، ٍ ٗمبل وجت اهلل الؼذٍ[ 5

 أّبًِ ٍ أرلِ: -ضشة

216: ، ص2 مجمع البحزيه، ج  
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  ِ ْيَطاُن َفأَنَسئُهْم ِذْكَر َّللاه اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشه
ْيَطاِن  أاََل إِنه ِحْزَب  أُْوَلئَك ِحْزُب الشه

ْيَطاِن ُهُم الَخاِسُرونَ   (19)الشه

َ َو َرُسوَلُه أُْوَلئَك فِى  وَن َّللاه إِنه الهِذيَن يُحادُّ
 (20)اْْلََذلِّينَ 
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حذحٌب هحوذ ثي أثٖ : ، حذحٌب ػلٖ ثي الحس٘ي لبلفي تفسيز القميي  •
ػجذ اهلل ػي الحسي ثي هحجَة ػي أثٖ ٍالد ػري حورشاى ػري أثرٖ     

ٗرب  : فمبلرت  -إى اهشأٓ هي الوسرلوبت أترت الٌجرٖ     : رؼفش ع لبل
ٍ لذ ًخشت لِ ثغٌٖ ٍ أػٌتِ ػلى دً٘ربُ ٍ   -سسَل اهلل إى فالًب صٍرٖ

 ف٘ن تشىًَِ٘؟ : لبل. لن تش هٌٖ هىشٍّب أشىَُ إل٘ه -آخشتِ

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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ٍ لذ أخشرٌٖ هي هٌضلٖ  -أوت علي حزام كظُز أميي : إًِ لبل: لبلت•
هب أًضل اهلل تجربسن ٍ تؼربلى   : فمبل لْب سسَل اهلل  . فبًظش فٖ أهشٕ

ٍ أًرب أورشُ أى أورَى هري      -ألضٖ فِ٘ ثٌ٘ه ٍ ثر٘ي صٍرره   -وتبثب
ٍ إلرى   -الوتىلف٘ي، فزؼلت تجىٖ ٍ تشتىٖ هب ثْب إلى اهلل ػض ٍ رل

 .سسَل اهلل   ٍ اًصشفت

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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فٖ صٍرْب ٍ  -فسوغ اهلل تجبسن ٍ تؼبلى هزبدلتْب لشسَل اهلل  : لبل•
ثِسٕنِ اللَِِّ الرشَّحٕويِ الرشَّحِ٘نِ،   »هب شىت إلِ٘، ٍ أًضل اهلل فٖ رله لشآًب 

إلى لَلِ ٍٓ إِىَّ اللَِّٓ لَؼٓفُرَ    -لَذٕ سٓوِغٓ اللَِّٔ لََٕلَ الَّتِٖ تُزبدِلُهٓ فِٖ صٍٕٓرِْب 
 .«غَفَُسٌ

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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 سًرِ المجادلّ

ر٘ئٖ ثضٍره، : فمبل لْب -فجؼج سسَل اهلل   إلى الوشأٓ فأتتِ: لبل•
: أًت حشام ػلٖ وظْش أهٖ؟ فمبل: أ للت الهشأته ّزُ: فأتتِ فمبل لِ

 . لذ للت لْب رله

لرذ أًرضل اهلل تجربسن ٍ تؼربلى ف٘ره ٍ فرٖ       : لِ سسَل اهلل  فمبل •
لَذٕ سٓوِغٓ اللَِّٔ لَرَٕلَ   -ثِسٕنِ اللَِِّ الشَّحٕويِ الشَّحِ٘نِ»: ٍ لشأ -اهشأته لشآًب
 -، فضن إل٘ه اهشأتره «إِىَّ اللَِّٓ لَؼٓفَُ  غَفَُسٌ -إلى لَلِ -الَّتِٖ تُزبدِلُهٓ

فئًه لذ للت هٌىشا هي المَل ٍ صٍسا، ٍ لذ ػفب اهلل ػٌه ٍ غفش له 
 .ٍ ال تؼذ

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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فبًصشف الشرل ٍ َّ ًبدم ػلى هب لبل الهشأتِ، ٍ وشُ اهلل ػرض ٍ  : لبل•
الَّزِٗيَ ٗٔظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسربئِِْنٕ حُرن    »: رل رله للوؤهٌ٘ي ثؼذ ٍ أًضل اهلل

 .أوت علي كظُز أمي: ٗؼٌٖ لوب لبل الشرل الهشأتِ« ٗٓؼَٔدٍٔىَ لِوب لبلَُا

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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فرئى ػل٘رِ    -فوي لبلْب ثؼرذ هرب ػفرب اهلل ٍ غفرش للشررل ا ٍل     : لبل•
رلِىُنٕ تَُػٓظَُىَ ثِرِِ  »ٗؼٌٖ هزبهؼتْب « فَتَحٕشِٗشُ سٓلَجٍٓٔ هِيْ لَجٕلِ أَىْ ٗٓتَوٓبس ب»

فَوٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ فَصِ٘بمٔ شَْٕشَٕٗيِ هٔتَتبثِؼٕٓ٘يِ هِيْ لَجٕلِ  -ٍٓ اللَِّٔ ثِوب تَؼٕوٓلَُىَ خَجِ٘شٌ
فزؼرل اهلل  : لربل « فَوٓيْ لَنٕ ٗٓسٕتَغِغٕ فَئِعْؼبمٔ سِتِّ٘يَ هِسٕرىٌِ٘ب   -أَىْ ٗٓتَوٓبس ب

رلِهٓ لِتُؤْهٌَُِا ثِبللَِِّ ٍٓ سٓسٔرَلِِِ  »: حن لبل. ػمَثٔ هي ظبّش ثؼذ الٌْٖ ّزا
 .ّزا حذ الظْبس: لبل« ٍٓ تِلْهٓ حٔذٍٔدٔ اللَِِّ

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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 العالمّ الطباطبايي •

اٙٗٔ ثوب لْب هي الس٘بق ٍ خبصٔ هب فٖ آخشّب هي روش الؼفَ ٍ : ألَل•
الوظفشٓ ألشة اًغجبلب ػلى هب س٘ك هي المصٔ فرٖ ّرزُ الشٍاٗرٔ، ٍ ال    
ثأس ثْب هي ح٘ج السٌذ أٗضب غ٘ش أًْب ال تالئن ظبّش هب فٖ اٙٗٔ هي 

 .*«الَّزِٗيَ ٗٔظبِّشٍُىَ هِيْ ًِسبئِِْنٕ حُن  ٗٓؼَٔدٍٔىَ لِوب لبلَُا»: لَلِ
ّزا حىن هي ظبّشثؼرذ ًرضٍل   : ٍ الحك أًْب تالئوِ  ى اٙٗٔ تمَل *•

 (الْبدٍٕ الغْشاًٖ. ) اٙٗٔ ال لجلِ فبفْن

(182: ، ص19 الميشان في تفسيز القزآن، ج)  
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ٍٓ سٍٓٓى هٔحٓو ذٔ ثٕيُ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ أَثٓبىٍ ٍٓ غَٕ٘شُِِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّرِِ   4829•
ع لَبلَ وَبىَ سٓرٔلٌ ػٓلَى ػْٕٓذِ سٓسَٔلِ اللَِِّ   ٗٔمَبلُ لَِٔ إٍَٔسٔ ثٕيُ الص ربهِتِ  
ٍٓ وَبًَتٕ تَحٕتَِٔ اهٕشَأٌَٓ ٗٔمَبلُ لَْٓب خََٕلَُٔ ثٌِْتٔ الْؤٌْزِسِ فَمَبلَ لَْٓب رَاتٓ َٕٗٓمٍ أًَْرتِ  
ػٓلَٖ  وَظَْٕشِ أُهِّٖ حُن  ًَذِمٓ هِيْ سٓبػٓتِِِ ٍٓ لَبلَ لَْٓب أَٗ تُْٓب الْوٓشْأَُٓ هٓب أَظٌُُّهِ إِلَّرب  

فَمَبلَتٕ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِِّ إِىَّ   ٍٓ لَذٕ حٓشُهٕتِ ػٓلَٖ  فَزٓبءٓتٕ إِلَى سٓسَٔلِ اللَِِّ  
كَانَ ََذَا الْقًَِلُ فِيمَا مَضَى يُحَزِّمُ ٍٓ أًَْتِ ػٓلَٖ  وَظَْٕشِ أُهِّٖ صٍٕٓرِٖ لَبلَ لِٖ 

فَمَبلَ لَْٓب سٓسَٔلُ اللَِِّ   أَٗ تُْٓب الْوٓشْأَُٓ هٓب أَظٌُُّهِ إِلَّب ٍٓ  الْمَزْأََِ عَلَى سَيِجَُِا
لَذٕ حٓشُهٕتِ ػٓلَِِٕ٘ فَشَفَؼٓتِ الْوٓشْأَُٓ ٗٓذّٓٓب إِلَى الس وٓبءِ فَمَبلَرتٕ أَشْرىَُ إِلَٕ٘رهٓ    

 فِشَاقَ صٍٕٓرِٖ
 

  527: ، ص3 مه ال يحضزٌ الفقيٍ، ج
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ادِلُرهٓ فِرٖ   ٰ  ُٔ لََٕلَ الَّتِٖ تُذٰ  لَذٕ سٓوِغٓ اللّ -اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلَّ ٗٓب هٔحٓو ذٔفَأًَْضَلَ •
ُٓ ٰ  ا إِىَّ الرلّ ٰ  أٍسٓوُرن ٰ  ُٔ ٗٓسٕوٓغٔ تَر  ٰ  ُِ ٍٓ اللّٰ  ا ٍٓ تَشْتَىِٖ إِلَى اللّٰ  صٍٕٓرِِ

اتِِْرنٕ إِىْ  ٰ  ا ّٔيَّ أُه ِٰ  ائِِْنٕ مٰ  اِّشٍُىَ هٌِْىُنٕ هِيْ ًِسٰ  سٓوِ٘غٌ ثٓصِ٘شٌ الَّزِٗيَ ٗٔظ
ائِٖ ٍٓلَذًَْٕٔنٕ ٍٓ إًَِّْٔنٕ لَ٘ٓمَُلَُىَ هٌْٔىَشا  هِيَ الْمََٕلِ ٍٓ صٍٔسا  ٍٓ إِىَّ ٰ  اتُْٔنٕ إِلَّب اللّٰ  أُه ِ
ُٓ لَؼٓفَُ  غَفَُسٌ حُن  أًَْضَلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلَّ الْىَفَّبسَٓٓ فِٖ رَلِرهٓ فَمَربلَ ٍٓ الَّرزِٗيَ    ٰ  اللّ
الَُا فَتَحٕشِٗشُ سٓلَجٍٓٔ هِيْ لَجٕرلِ  ٰ  ا قٰ  ائِِْنٕ حُن  ٗٓؼَٔدٍٔىَ لِنٰ  اِّشٍُىَ هِيْ ًِسٰ  ٗٔظ

ا تَؼٕوٓلَُىَ خَجِ٘شٌ فَوٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ ٰ  ُٔ ثِنٰ  لِىُنٕ تَُػٓظَُىَ ثِِِ ٍٓ اللّٰ  ا رٰ  أَىْ ٗٓتَوٓبسّ
ا فَوٓريْ لَرنٕ ٗٓسٕرتَغِغٕ    ٰ  اثِؼٕٓ٘يِ هِريْ لَجٕرلِ أَىْ ٗٓتَوٓربسّ   ٰ  امٔ شَْٕشَٕٗيِ هٔتَتٰ  فَصِٖ
  امٔ سِتِّ٘يَ هِسٕىٌِ٘ب ٰ  فَئِعْغ

  527: ، ص3 مه ال يحضزٌ الفقيٍ، ج
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، ٍ وربى أّرل   اويت علييك كظُيز أميي    : ٍ الظْبس لَل الشرل الهشأتِ•
ٍ فرٖ  . الزبّل٘ٔ إرا لبل الشرل هٌْن ّزا الهشأتِ ثبًت هٌرِ ٍ علمرت  
 . الششع ال تج٘ي الوشأٓ إال اًِ ال ٗزَص لِ ٍعؤّب إال ثؼذ اى ٗىفش

سَاء هي ورَى الورشأٓ   شزيط الظُار َي شزيط الطيال   ػٌذًب اى ٍ •
عبّشا  عْشا  لن ٗمشثْب فِ٘ ثزوبع، ٍ ٗحضشُ شبّذٗي ٍ ٗمصذ التحرشٗن  

 . ء هي رله لن ٗمغ ثِ ظْبس فبى اختل شٖ

541: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   
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 :إٔ الزٗي ٗمَلَى لٌسبئْن« الَّزِٗيَ ٗٔظبِّشٍُىَ هٌِْىُنٕ هِيْ ًِسبئِِْنٕ»لبل حن •
ػلٖ وظْش أهٖ، ٍ هؼٌبُ إى ظْشن ػلّٖ حشام وظْش أهرٖ، فمربل   أًت 

إٔ ل٘ست أصٍارْن أهْبتْن ػلى الحم٘مرٔ  « هب ّٔيَّ أُه ْبتِِْنٕ»اللَِّ تؼبلى 
هي « إِلَّب اللَّبئِٖ ٍٓلَذًَْٕٔنٕ»إٔ ٍ ل٘ست أهْبتْن فٖ الحم٘مٔ « إِىْ أُه ْبتُْٔنٕ»

 .ا م ٍ رذاتِ

542: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   



20 

 سًرِ المجادلّ

هٌْٔىَرشا  هِريَ   »إٔ اى المبئل لْزا ٗمرَل لرَال   « إًَِّْٔنٕ لَ٘ٓمَُلَُىَ»حن اخجش  •
إٔ وزثب ،  ًِ إرا رؼل ظْشّب وظْرش أهرِ ٍ   « ٍٓ صٍٔسا »، لج٘حب  «الْمََٕلِ

 .ل٘ست وزله وبى وبرثب  فٖ لَلِ
إٔ سحر٘ن ثْرن هرٌؼن ػلرْ٘ن     « ٍٓ إِىَّ اللَِّٓ لَؼٓفُرَ  غَفُرَسٌ  »حن لبل تؼبلى •

ٍ فٖ رله داللٔ ػلى اى اللَِّ سحوْب ٍ غ٘شّب هري  . هتزبٍص ػي رًجْن
 .الٌسبء لشغجتْب فٖ صٍرْب ثبلتَسؼٔ هي رْٔ الىفبسٓ التٖ تحل ثْب

542: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   
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 سًرِ المجادلّ

ٍٓ الَّرزِٗيَ ٗٔظربِّشٍُىَ هِريْ    »ث٘ي تؼبلى هب ٗلضهِ هري الحىرن، فمربل    حن •
حُن  ٗٓؼَٔدٍٔىَ لِورب  »ٗؼٌٖ الزٗي ٗمَلَى ّزا المَل الزٕ حىٌ٘بُ « ًِسبئِِْنٕ
 «لبلَُا

ٍ . ٍ اختلفَا فٖ هؼٌى الؼَد، فمبل لتبدٓ الؼَد َّ الؼضم ػلرى ٍعئْرب   •
ٖ    : لبل لَم ّرَ أى  : الؼَد اإلهسبن ػضم اٍ لرن ٗؼرضم ٍ لربل الشربفؼ

 .ٗوسىْب ثبلؼمذ، ٍ ال ٗتجغ الظْبس ثغالق

542: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   
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 سًرِ المجادلّ

ٍ : فِ٘ تمذٗن ٍ ترأخ٘ش ٍ تمرذٗشُ  : حىى الغجشٕ ػي لَم اًْن لبلَاٍ •
الزٗي ٗظبّشٍى هي ًسبئْن فتحشٗش سلجٔ هي لجل اى ٗتوبسب فوري لرن   
ٗزذ فص٘بم شْشٗي فوي لن ٗستغغ فئعؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب حن ٗؼرَدٍى  

. لبلَا ٍ استفبع حىوِهب  لٌمضهؼٌبُ حن ٗؼَدٍى : ٍ لبل لَم. لوب لبلَا
 .ال تزت ػلِ٘ الىفبسٓ حتى ٗؼبٍد المَل حبً٘ٔ: ٍ لبل لَم

 .ٍ َّ خالف اوخش اّل الؼلن•
 

543-542: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   
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 سًرِ المجادلّ

الزٕ َّ هزّجٌب أى الؼَد الوشاد ثِ إسادٓ الَطء اٍ ًمض المَل الزٕ ٍ •
لبلِ، فبًِ ال ٗزَص لِ الَطء إال ثؼذ الىفبسٓ ٍ ال ٗجغرل حىرن المرَل    

 .ا ٍل إال ثؼذ اى ٗىفشّ
 

541: ، ص9 التبيان في تفسيز القزآن، ج   
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  الظْبسحىن •
ٍ إرا لبل الشرل الهشأتِ ٍ ّٖ عبّش هري غ٘رش روربع ثوحضرش هري      •

سرل٘ي هسلو٘ي ػذل٘ي أًت ػلٖ وظْش أهٖ أٍ أختٖ أٍ ثٌتٖ أٍ ػوتٖ 
أٍ خبلتٖ ٍ روش ٍاحذٓ هي الوحشهبت ػل٘رِ ٍ أساد ثرزله تحشٗوْرب    

 .ػلى ًفسِ حشم ثزله ػلِ٘ ٍعؤّب حتى ٗىفش
ٍ الىفبسٓ ػتك سلجٔ فئى لن ٗزذ صبم شْشٗي هتتبثؼ٘ي فئى لرن ٗمرذس   •

ػلى الص٘بم أعؼن ست٘ي هسىٌ٘ب فئى لن ٗزذ اإلعؼبم وبى فٖ رهتِ إلى 
 .أى ٗخشد هٌِ

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقىعّ   
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 .لن ٗزض لِ أى ٗغأ صٍرتِ حتى ٗؤدٕ الَارت ػلِ٘ فٖ رلهٍ •
فئى علمْب سمغت ػٌِ الىفبسٓ فئى سارؼْب ٍرجت ػلِ٘ فرئى ًىحرت   •

صٍرب غ٘شُ فغلمْب الضٍد فمضت الؼرذٓ ٍ ػربدت إلرى صٍرْرب ا ٍل     
 .ثٌىبح هستمجل حلت لِ ٍ لن تلضهِ وفبسٓ هب وبى هٌِ فٖ الظْبس

 

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقىعّ   
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إرا لبل الشرل الهشأتِ ٍ ّٖ حبئض ٍ لذ وبى دخل ثْب لجل رلره  ٍ •
أًت ػلٖ وظْش أهٖ أٍ لبل لْب رله فٖ عْش لذ ٍعئْب فِ٘ هري غ٘رش   
أى تىَى حبهال أٍ لبلِ ٍ لن ٗشْذ ػلِ٘ ثزله سرالى هسلوبى ػذالى 
وبى وبللظَ هي الىالم ٍ لن ٗمغ ثِ ظْبس ٍ إى لبلِ لْب لجرل أى ٗرذخل   

 .ثْب ٍ ّٖ حبئض ٍلغ إرا شْذ ثِ ػلِ٘ سرالى هسلوبى ػذالى

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقىعّ   
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 .إى حلف ثبلظْبس أًِ ال ٗفؼل ش٘ئب حن فؼلِ لن ٗمغ ثزله ظْبسٍ •
 .ٍ إرا ظبّش هي أسثغ ًسَٓ لِ أٍ حالث وبى ػلِ٘ ثؼذد الٌسبء وفبسات•
ٍ الظْبس ٗمغ ثبلحشٓ ٍ ا هٔ إرا وبًت صٍرٔ ٍ إى وبًت ا هرٔ هلره   •

 .ٗوٌِ٘ لن ٗمغ ثْب ظْبس

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقىعّ   



28 
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الؼجذ إرا ظبّش هي صٍرتِ سَاء وبًت حشٓ أٍ أهرٔ ثشرشط الظْربس    ٍ •
الزٕ ٗمغ ثِ التحشٗن ػلى هب لذهٌبُ وبى ػلِ٘ هي رولٔ الىفبسات التٖ 
 .سلف روشّب صَم شْش ٍاحذ دٍى هب سَى رله هي الؼتك ٍ اإلعؼبم

ٍ إرا ظبّش الشرل هي اهشأتِ فْٖ ثبلخ٘بس إى شبءت صجشت ػلِ٘ أثذا •
حتى ٗىفش ٍ ٗؼرَد إلْ٘رب أٍ ٗفبسلْرب ثورَت أٍ عرالق ٍ إى شربءت       
خبصوتِ إلى  الحبون فئى خبصوتِ إلِ٘ ٍػظِ ٍ أًظشُ حالحٔ أشْش فئى 

 .ػبد إلْ٘ب ٍ وفش ٍ إال ألضهِ الغالق
 .ٍ هي ظبّش فزبهغ لجل أى ٗىفش لضهتِ وفبستبى•

523: ؛ ص(للشيخ المفيد)المقىعّ   
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  ثبة الظْبس ٍ اإلٗالء•
أًت ػلّٖ وظْش أهٖ أٍ ثٌتٖ أٍ أخترٖ  : َّ لَل الشّرل الهشأتِالظّْبس •

أٍ ػوّٖ أٍ خبلتٖ، أٍ ٗزوش ثؼض الوحشّهربت ػل٘رِ، ٍ تىرَى الورشأٓ     
عبّشا عْشا لن ٗمشثْب فِ٘ ثزوبع، ٍ ٗشْذ ػلى رله سرل٘ي هسلو٘ي، 

فئرا فؼل رله، حشم ػلِ٘ ٍعؤّب، ٍ ال تحرلّ  . ٍ ٗمصذ ثزله التّحشٗن
هي ّزُ الششائظ التٖ روشًبّب، ٍاحذ  اختلّ لِ رله حتّى ٗىفّش ٍ هتى 

 .فئًِّ ال ٗمغ ظْبس

  525: الىُايّ في مجزد الفقٍ ي الفتايى، ص
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 :دس صهبى ائوِظْبس •
 

ٍٓ سٍٓٓى أَثٓبىٌ ػٓيِ الْحٓسٓيِ الص ٕ٘مَلِ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ  4832 •
الشَّرٔلِ ٗٔظَبِّشُ هِيِ اهٕشَأَتِِِ لَبلَ فَ٘ٔىَفِّشُ لُلْتٔ فَئًَِِّٔ ٍٓالَغٓ هِيْ لَجٕرلِ أَىْ ٗٔىَفِّرشَ   

  لَبلَ فَمَذٕ أَتَى حٓذّا  هِيْ حٔذٍٔدِ اللَِِّ فَلْ٘ٓسٕتَظْفِشِ اللَِّٓ ٍٓ لْ٘ٓىُف  حٓتَّى ٗٔىَفِّشَ

 531: ، ص3 مه ال يحضزٌ الفقيٍ، ج
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هٔصٌِّٓفٔ ّٓزَا الْىِتَبةِ سٓحِوِٓٔ اللَِّٔ ٗٓؼٌِٕٖ فِٖ الظِّْٓبسِ الَّزِٕ ٗٓىَُىُ ثِشَشْطٍ لَبلَ •
فَأَه ب الظِّْٓبسٔ الَّزِٕ لَٕ٘سٓ ثِشَشْطٍ فَوٓتَى رٓبهٓغٓ صٓبحِجِٓٔ هِريْ لَجٕرلِ أَىْ ٗٔىَفِّرشَ    
لَضِهٓتِْٔ وَفَّبسٌٓٓ أُخْشَى وَوٓب رَوَشْتُِٔ ٍٓ هٓتَى عَلَّكَ الْؤظَبِّشُ اهٕشَأَتَِٔ سٓمَغَتٕ ػٌْٓرِٔ  
الْىَفَّبسُٓٓ فَئِرَا سٓارٓؼْٓٓب لَضِهٓتِْٔ فَئِىْ تَشَوَْٓب حٓتَّى ٗٓحِلَّ أَرٓلُْٓب ٍٓ تَضٍَ رْٓٓب سٓرٔلٌ 

 -الْىَفَّبسُٓٓآخَشُ ٍٓ عَلَّمَْٓب إٍَٔ هٓبتٓ ػٌْْٓٓب حُن  تَضٍَ رْٓٓب ٍٓ دٓخَلَ ثِْٓب لَنٕ تَلْضَهِٕٔ 

 531: ، ص3 مه ال يحضزٌ الفقيٍ، ج
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َ َو َرُسوَلُه  وَن َّللاه إِنه الهِذيَن يُحادُّ
ُكِبُتوْا َكَما ُكِبَت الهِذيَن ِمن َقْبلِِهْم  

َناٍت  َو َقْد أَنَزْلَنا  ٌِّ اٍت  َب ٌَ َو َءا
ِهينٌ   (5)لِْلَكاِفِريَن َعَذاٌب مُّ
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

َناٍت آ  َياٍت  َبيِّ

 تبيينية

 تكوينية

 تشريعية
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آيات قرآنية آيات تبيينية

ْلَنا ... َو َنزه
َعَلْيَك اْلِكَتاَب 
اناً لُِكلِّ  ٌَ ِتْب

ًْ ءٍ  َو ُهًدى  َش
َو َرْحَمًة َو 

ُبْشَرى 
لِْلُمْسلِِميَن 

 ﴾ ، النحل89﴿
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آٌات تكوٌنٌة

ٍت  ٌِّ اَح َفُتثٌُِر َسَحاباً َفُسْقَناهُ إِلَى َبلٍَد َم ٌَ ُ الهِذي أَْرَسلَ الرِّ َو َّللاه
َنا بِِه اْْلَْرَض َبْعَد َمْوتَِها َكٰذلَِك  ٌْ ٌَ  ﴾، فاطر9﴿ النُُّشورُ َفأَْح

ِن َو َتْجَعلُوَن  ٌْ ْوَم ٌَ ُكْم لََتْكفُُروَن بِالهِذي َخلََق اْْلَْرَض فًِ  قُلْ أَ إِنه
ًَ ِمْن َفْوقَِها 9لَُه أَْنَداداً ٰذلَِك َربُّ اْلَعالَِمٌَن ﴿ ﴾ َو َجَعلَ فٌَِها َرَواِس

ائِلٌَِن  اٍم َسَواًء لِلسه ٌه َر فٌَِها أَْقَواَتَها فًِ أَْرَبَعِة أَ َو َباَرَك فٌَِها َو َقده
ًَ ُدَخاٌن َفَقالَ لََها َو لِْْلَْرِض 10﴿ َماِء َو ِه ﴾ ُثمه اْسَتَوى إِلَى السه

َنا َطائِِعٌَن ﴿ ٌْ ا َطْوعاً أَْو َكْرهاً َقالََتا أََت ٌَ ، الجزء   ﴾ فصلت11اْئتِ
ِن َو   478: ، الصفحة24 ٌْ ْوَم ٌَ َفَقَضاُهنه َسْبَع َسَماَواٍت فًِ 

ا بَِمَصابٌَِح َو  ٌَ ْن َماَء الدُّ ا السه نه ٌه أَْوَحى فًِ ُكلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َو َز
َفقُلْ أَْنَذْرُتُكْم  أَْعَرُضوا﴾ َفإِْن 12ِحْفظاً ٰذلَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم ﴿

 ﴾ 13َصاِعَقًة ِمْثلَ َصاِعَقِة َعاٍد َو َثُموَد ﴿



36 

 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آٌات تكوٌنٌة
اَح َفُتِثٌُر َسَحاباً  ٌَ ُ الهِذي أَْرَسلَ الرِّ َو َّللاه
َنا ِبِه اْْلَْرَض  ٌْ ٌَ ٍت َفأَْح ٌِّ َفُسْقَناهُ إَِلى َبَلٍد َم

 ﴾، فاطر9﴿ النُُّشورُ َبْعَد َمْوِتَها َكٰذلَِك 
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آٌات تكوٌنٌة

ِن َو َتْجَعلُوَن  ٌْ ْوَم ٌَ ُكْم لََتْكفُُروَن بِالهِذي َخلََق اْْلَْرَض فًِ  قُلْ أَ إِنه
ًَ ِمْن 9لَُه أَْنَداداً ٰذلَِك َربُّ اْلَعالَِمٌَن ﴿ ﴾ َو َجَعلَ فٌَِها َرَواِس

اٍم َسَواًء  ٌه َر فٌَِها أَْقَواَتَها فًِ أَْرَبَعِة أَ َفْوقَِها َو َباَرَك فٌَِها َو َقده
ائِلٌَِن ﴿ ًَ ُدَخاٌن َفَقالَ لََها 10لِلسه َماِء َو ِه ﴾ ُثمه اْسَتَوى إِلَى السه

َنا َطائِِعٌَن ﴿ ٌْ ا َطْوعاً أَْو َكْرهاً َقالََتا أََت ٌَ ﴾ 11َو لِْْلَْرِض اْئتِ
َفَقَضاُهنه َسْبَع   478: ، الصفحة24، الجزء   فصلت

ا  نه ٌه ِن َو أَْوَحى فًِ ُكلِّ َسَماٍء أَْمَرَها َو َز ٌْ ْوَم ٌَ َسَماَواٍت فًِ 
ا بَِمَصابٌَِح َو ِحْفظاً ٰذلَِك َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم  ٌَ ْن َماَء الدُّ السه

َفقُلْ أَْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثلَ َصاِعَقِة َعاٍد َو  أَْعَرُضوا﴾ َفإِْن 12﴿
 ﴾ 13َثُموَد ﴿
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آيات تشريعية

َيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَخْمِر َو 
اْلَمْيِسِر قُْل ِفيِهَما إِْثٌم َكِبيٌر 
اِس َو إِْثُمُهَما  َو َمَناِفُع لِلنه

أَْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َو 
َيْسأَلُوَنَك َما َذا ُيْنِفقُوَن قُِل 
ُ َلُكُم  اْلَعْفَو َكٰذلَِك ُيَبيُِّن َّللاه
ُروَن  اْْلَياِت َلَعلهُكْم َتَتَفكه

 ﴾، البقرة219﴿
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 ءَايَاتٍ  بَيِّىَاتٍ  

 آيات تشريعية

َما   :المائدة َها الهِذيَن آَمُنوا إِنه َيا أَيُّ
اْلَخْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْْلَْنَصاُب َو 

ْيَطاِن  اْْلَْزالَُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشه
َما 90َفاْجَتِنُبوهُ َلَعلهُكْم ُتْفلُِحوَن ﴿ ﴾ إِنه

ْيَطاُن أَْن ُيوِقَع َبْيَنُكُم  ُيِريُد الشه
اْلَعَداَوَة َو اْلَبْغَضاَء ِفي اْلَخْمِر َو 
ِ َو  ُكْم َعْن ِذْكِر َّللاه اْلَمْيِسِر َو َيُصده
الَِة َفَهْل أَْنُتْم ُمْنَتُهوَن  َعِن الصه

﴿91 ﴾ 



40 

 سًرِ المجادلّ

ُئُهم ِبَما  ُ َجِميًعا َفُيَنبِّ َيْوَم َيْبَعُثُهُم َّللاه
ُ َو َنُسوهُ  َو  َعِملُوْا  أَْحَصئُه َّللاه

ُ َعلىَ   (6)ٍء شِهيدٌ   شىَ     كلُ   َّللاه
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