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سَسٓ اإلسشاء
إِىْ أَحٕسٌٓتُنٕ أَحٕسٌٓتُنٕ لِأًَفُسِكنٔ ٍٓ إِىْ أَسٓأْتنٔ فَلَْٓب فَئِذَا
رَبءَ ٍَػِدُ الََْخٔسَِٓ لَٔ٘سَُُاَْ ٍُرََُّىُنِ ٍَ لَٔ٘دِخُلَُاَْ الَْوَسِزِدَ
وَوَب دَخَلَُُُ أٍَٖلَ هَسٍَّٓ ٍَ لُٔ٘تَجسٍُِِّاَْ هَب ػَلََِاَْ تَتَْجِ٘سًا()7
3

سَسٓ اإلسشاء
إِىَّ َّبذَا الَْمُسَْءَاىَ ََْْٗدٔى لٔلَّتىِ ّٔىَ أَلَََْمُ ٍَ ئبٓششُِِّ الْؤؤْهٌِِييَ

الَّزِييَ يٓعٕوٓلَُىَ الصَّبلِحٓبتِ أَىَّ لُْٓنٕ أَجٕشًا كَبِيشًا()9
ٍٓ أَىَّ الَّزِييَ لَب ئؤْهٌَُِىَ بِبلَْخِشَِٓ أَعٕتَذًَٕب لُْٓنٕ عٓزَابٖب

أَلِيوٖب()10
4

سَسٓ اإلسشاء
ٍٓ كُلَّ إًِسٓبىٍ أَلْزَهٌَٕبُٔ طَئشَُِٔ فىِ عٌُٔمِِِ ٍٓ ًخُْشِجٔ لَِٔ يَٕٓمٓ

الْمِيٓبهِٓٔ كِتَببٖب يٓلْمَئِٔ هٌٓشَُسٖا()13
الْشَأْ كِتَببٓكٓ كَفَى بٌَِفْسِكٓ الْيَٕٓمٓ عٓلَيٕكٓ حٓسِيبٖب()14
5

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ لَضىٓ سٓبُّكٓ أَلَّب تَعٕبٔذٍٔاْ إِلَّب إِيَّبُٔ ٍٓ بِبلَْٓالِذٓيٕيِ إِحٕسًٌٓب
إِهٖب َٗجِلُغَيَّ ػٌٔدَنَ الَْىٔجسَ أَحَدُُّوَب أٍَِ ؤلَبُّوَب فَلَب تَمُل
لُْٖوَب أُفٕ ٍَ لَب تٌََِْسَُّْوَب ٍَ لُل لَُّْوَب لََِلًب وَسِٗوّب()23
6

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ ءٓاتِ رَا الْمُشْبىٓ حٓمَِّٔ ٍٓ الْوِسٕكِييَ
ٍٓ ابٕيَ السَّبِيلِ ٍَ لَب تُجَرِّزِ تَجِرٔٗسًا()26
7

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ لَب تَمْتُلَُاْ إٍَٔلَبدٓكُنٕ خَشْيَٓٔ إِهٕلَبقٍ
ًحَْٖيُ ًَسَْشُلُُْنِ ٍَ إِٖٗبونُ إِىَّ لَتَْلَُْنِ وَبىَ
خٔـًَْب وَجِ٘سًا()31
8

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ لَب تَمْشَبَٔاْ الزًِّىٓ إًَُِِّ وبَىَ فَبحٔشًَٔ
ٍَ سَبءَ سَجِ٘لًب()32
9

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ لَب تَمْتُلَُاْ الٌَّفْسٓ الَّتىِ حٓشَّمٓ اللَِّٔ إِلَّب بِبلْحٓكّ
ٍَ هَي لُتٔلَ هَظَْلَُهّب فَمَدِ رَؼَلٌََْب لََٔلِِّٔ٘ٔ سُلَْـَبًًب
فَلَب ُٗسِسِف فىٓ الَْمَتَْلِ إًَُِِّ وبَىَ هٌَظَُزّا()33
10

سَسٓ اإلسشاء

ٍٓ لَب تَمْشَبَٔاْ هٓبلَ الْيٓتِينِ إِلَّب بِبلَّتىِ ِّىٓ
أَحٕسٓيُ حَتىَ َٗجِلُغَ أَشُدُُٖ ٍَ أٍَِفَُاَْ
ثِبلَْؼَِْدٔ إِىَّ الَْؼَِْدَ وبَىَ هَسَُِلًب()34
11

سَسٓ اإلسشاء

ٍَ أٍَِفَُاَْ الَْىَِ٘لَ إِذَا ولَْٔتُنِ ٍَ شًَُِاَْ
ثِبلَْمٔسِـَبسِ الَْوُسِتَمٔ٘نِ ذَالٔهَ خَ٘سٌَْْ ٍَ
أَحِسَيُ تَأٍَِْٗلًب()35
12

ِالْمِسٕطبس الْؤسٕتَمِين

• لَلِ تؼبلى ٍَ« :أٍَِفَُا الَْىَِ٘لَ إِذا ؤلَْتُنِ ٍَ شًَُِا ثِبلَْمٔسِـبسِ الَْوُسِتَمٔ٘نِ ذلٔهَ
خَِ٘سٌْ ٍَ أَحِسَيُ تَأٍَِْٗلًب» المسـبس ثىسس المبف ٍ ػوْب َّ الو٘صاى ل٘ل:
زٍهٖ هؼسة ٍ ل٘ل:
• ػسثٖ ٍ ،ل٘ل هسوت فٖ األطل هي المسؾ ٍ َّ الؼدل ٍ ؿبس ٍ ّوَ
وفٔ الو٘صاى ٍ المسـبس الوستم٘ن َّ الو٘وصاى الؼوبدل ل ٗرسوس فوٖ
ٍشًِ.

13

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص91 :

ِالْمِسٕطبس الْؤسٕتَمِين

• ٍ لَلِ« :ذلٔهَ خَِ٘سٌْ ٍَ أَحِسَيُ تَأٍَِْٗلًب» الر٘س َّ الرٕ ٗزت أى ٗرتبزُ
اإلًسبى إذا تسدد األهس ثٌِ٘ ٍ ث٘ي غ٘سُ ٍ ،التأٍٗل ّوَ الحم٘مؤ التوٖ
ٌٗتْٖ إلْ٘ب األهس ٍ ،وَى إٗفبء الى٘ل ٍ الوَشى ثبلمسوـبس الوسوتم٘ن
خ٘سا لوب فِ٘ هي التمبء هي استساق أهَال الٌبس ٍ اختالسْب هي ح٘ج
ل ٗشؼسٍى ٍ رلت ٍحَلْن.

14

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص91 :

ِالْمِسٕطبس الْؤسٕتَمِين

• ٍ وًَْوب أحسي تأٍٗال لوب فْ٘وب هي زػبٗٔ السشود ٍ السوتمبهٔ فوٖ
تمدٗس الٌبس هؼ٘شتْن فئى هؼبٗشْن تمَم فٖ التوتغ ثأهتؼٔ الح٘بٓ ػلى
أطل٘ي اوتسبة األهتؼٔ الظبلحٔ للتوتغ ٍ الوجبدلٔ ػلى الصائد ػلى لدز
حبرتْن فْن ٗمدزٍى هؼ٘شتْن ػلى لدز هب ٗسؼْن أى ٗجرلَُ هي الوبل
ػٌ٘ب أٍ ل٘ؤ ٍ ،ػلى لدز هب ٗحتبرَى إلِ٘ هي األهتؼٔ الوشوتسآ فوئذا
خسسٍا ثبلتـف٘ف ٍ ًمض الى٘ل ٍ الَشى فمد اختلت ػلْ٘ن الح٘بٓ هوي
الزْت٘ي رو٘ؼب ٍ ،ازتفغ األهي الؼبم هي ثٌْ٘ن.
•

15

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص91 :

ِالْمِسٕطبس الْؤسٕتَمِين

• ٍ أهب إذا أل٘ن الَشى ثبلمسوؾ فمود أؿول ػلوْ٘ن السشود ٍ اسوتمبهت
أٍػبػْن اللتظبدٗٔ ثئطبثٔ الظَاة ف٘ووب لودزٍا ػل٘وِ هؼ٘شوتْن ٍ
ارتلت ٍحَلْن إلى أّل السَق ٍ استمس ثٌْ٘ن األهي الؼبم.

16

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص92 :

سَسٓ اإلسشاء

ٍَ لَب تَمَْفُ هَب لَِ٘سَ لَهَ ثِِٔ ػٔلَْنْ إِىَّ
السٖوِغَ ٍَ الَْجَظَسَ ٍَ الَْفُؤَادَ ولُ أٍُِلَئهَ
وبَىَ ػٌََُِْ هَسَُِلًب()36
17

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• لَلِ تؼبلى ٍَ« :ل تَمَْفُ هب لَِ٘سَ لَهَ ثِِٔ ػٔلَْنْ إِىَّ السٖوِغَ ٍَ الَْجَظَسَ ٍَ الَْفُؤادَ
وُلُِّ أٍُلئٔهَ وبىَ ػٌََُِْ هَسِؤُلًب» المساءٓ الوشَْزٓ «ل تَمَْفُ» ثسىَى المبف
ٍ ػن الفبء هي لفب ٗمفَ لفَا إذا اتجؼِ ٍ هٌِ لبف٘ٔ الشوؼس لىًَْوب فوٖ
آخس الوظساع تبثؼٔ لوب تمدهْب ٍ ،لسا «ل تَمَْفُ» ثؼن المبف ٍ سىَى
الفبء هي لبف ثوؼٌى لفب ٍ ،لرله ًمل ػي ثؼغ أّول اللغؤ أى لوبف
هملَة لفب هخل رجر هملَة ررة ٍ ،هٌِ الم٘بفؤ ثوؼٌوى اتجوبع أحوس
األلدام.

18

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص92 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ ا ٔٗٙتٌْى ػي اتجبع هب ل ػلن ثِ ّٖ ٍ ،إلؿاللْب تشوول التجوبع
اػتمبدا ٍ ػوال ٍ ،تتحظل فٖ هخل لَلٌب :ل تؼتمد هب ل ػلن له ثِ ٍ
ل تمل هب ل ػلن له ثِ ٍ ل تفؼل هب ل ػلن له ثِ ألى فٖ ذله ولِ
اتجبػب.
• ٍ فٖ ذله إهؼبء لوب تمؼٖ ثِ الفـسٓ اإلًسبً٘ٔ ٍ َّ ٍروَة اتجوبع
الؼلن ٍ الوٌغ ػي اتجبع غ٘سُ فئى اإلًسبى ثفـستِ الوََّثٔ ل ٗسٗد فٖ
هس٘س ح٘بتِ ثبػتمبدُ أٍ ػولِ إل أطبثٔ الَالغ ٍ الحظَل ػلى هب فٖ
هتي الربزد ٍ الوؼلَم َّ الرٕ ٗظح لوِ أى ٗموَل :إًوِ ّوَ ٍ ،أهوب
الوظٌَى ٍ الوشىَن ٍ الوََّم فال ٗظح فْ٘ب إؿالق المَل ثأًوِ ّوَ
فبفْن ذله.
19

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص92 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ اإلًسبى ثفـستِ السل٘ؤ ٗتجغ فٖ اػتمبدُ هب ٗساُ حمب ٍ ٗزودُ ٍالؼوب
فٖ الربزدٗ ٍ ،تجغ فٖ ػولِ هب ٗسى ًفسوِ هظو٘جب فوٖ تشر٘ظوٍِ ،
ذله ف٘وب ت٘سس لِ أى ٗحظل الؼلن ثِ ٍ ،أهب ف٘وب ل ٗت٘سس لِ الؼلن ثوِ
وبلفسٍع الػتمبدٗٔ ثبلٌسجٔ إلى ثؼغ الٌبس ٍ غبلت األػوبل ثبلٌسوجٔ
إلى غبلت الٌبس فئى الفـسٓ السل٘ؤ تدفؼِ إلى اتجبع ػلن هي لِ ػلون
ثرله ٍ خجسٓ ثبػتجبز ػلوِ ٍ خجستِ ػلوب لٌفسِ ف٘ئوَل اتجبػوِ فوٖ
ذله ثبلحم٘مٔ اتجبػب لؼلوِ ثأى لِ ػلوب ٍ خجسٓ ووب ٗسرغ السوبله ٍ
َّ ل ٗؼسف الـسٗك إلى الدل٘ل لىي هوغ ػلووِ ثرجستوِ ٍ هؼسفتوٍِ ،
ٗسرغ الوسٗغ إلوى الـج٘وت ٍ هخلوِ أزثوبة الحوَائذ إلوى هرتلوف
الظٌبػبت الوتؼلمٔ ثحَائزْن إلى أطحبة تله الظٌبػبت.
20

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص92 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ ٗتحظل هي ذله أًِ ل ٗترـى الؼلن فٖ هس٘س ح٘بتوِ ثحسوت هوب
تْدٕ إلِ٘ فـستِ غ٘س أًِ ٗؼد هب ٗخك ثِ ًفسِ ٍ ٗـوئي إلِ٘ للجِ ػلووب
ٍ إى لن ٗىي ذان ال٘م٘ي الرٕ ٗسوى ػلوب فٖ طوٌبػٔ الجسّوبى هوي
الوٌـك.
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الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص93 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• فلِ فٖ ول هسألٔ تسد ػلِ٘ إهب ػلن ثٌفس الوسألٔ ٍ إهب دل٘ل ػلووٖ
ثَرَة الؼول ثوب ٗؤدِٗ ٍ ٗدل ػلِ٘ ٍ ،ػلى ّرا ٌٗجغٖ أى ٌٗصل لَلِ
سجحبًِ «ٍَ ل تَمَْفُ هب لَِ٘سَ لَهَ ثِِٔ ػٔلَْنْ» فبتجبع الظي ػي دل٘ل ػلوٖ
ثَرَة اتجبػِ اتجبع للؼلن وبتجبع الؼلن فٖ هَزد الؼلن.

22

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص93 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ف٘ئَل الوؼٌى إلى أًِ ٗحسم اللتحوبم ػلوى اػتموبد أٍ ػوول ٗوىوي
تحظ٘ل الؼلن ثِ إل ثؼد تحظ٘ل الؼلن ٍ ،اللتحبم ػلى هوب ل ٗوىوي
فِ٘ ذله إل ثؼد الػتوبد ػلى دل٘ل ػلوٖ ٗزَش اللتحبم ٍ الَزٍد ٍ
ذله وأخر األحىبم ػي الٌجٖ ٍ اتجبػِ ٍ إؿبػتِ ف٘وب ٗأهس ثِ ٍ ٌْٗى
ػٌِ ػي لجل زثِ ٍ تٌبٍل الوسٗغ هب ٗأهس ثِ الـج٘ت ٍ السروَع إلوى
أطحبة الظٌبئغ ف٘وب ٗسرغ إلى طٌبػتْن فئى الودل٘ل الؼلووٖ ػلوى
ػظؤ الٌجٖ دل٘ل ػلوٖ ػلى هـبثمٔ هب ٗرجس ثِ أٍ هب ٗأهس ثِ ٍ ٌْٗى
ػٌِ الَالغ ٍ أطبثٔ هي اتجؼِ الظَاة ٍ ،الحزؤ الؼلو٘ؤ ػلوى خجوسٓ
الـج٘ت فٖ ؿجِ ٍ أطحبة الظٌبػبت فٖ طٌبػبتْن حزٔ ػلو٘ٔ ػلى
أطبثٔ هي ٗسرغ إلْ٘ن ف٘وب ٗؼول ثِ.
23

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص93 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ لَ ل وَى اللتحبم ػلى الؼوول ػوي حزؤ ػلو٘ؤ ػلوى ٍروَة
اللتحبم التحبهب ػلو٘ب لىبًت ا ٔٗٙلبطسٓ ػي الدللٔ ػلوى هودلَلْب
هي زأس فئى الـسٗك إلى فْن هدلَل ا َّ ٔٗٙظَْزّب اللفظٖ فٍِ٘ ،
الظَْز اللفظٖ هي األدلٔ الظٌ٘ٔ غ٘س أًِ حزٔ ػي دل٘ل ػلووٖ ٍ ّوَ
ثٌبء الؼمالء ػلى حز٘تِ فلَ وبى غ٘س هب تؼلك الؼلن ثوِ ثؼٌ٘وِ هووب ل
ػلن ثِ هـلمب لىبى اتجبع الظَْز ٍ هٌِ ظَْز ًفس اٗٙؤ هٌْ٘وب ػٌوِ
ثب ٍ ٔٗٙوبًت اً ٔٗٙبّ٘ٔ ػي اتجبع ًفسِ فىبًت ًبلؼٔ لٌفسْب.

24

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص93 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ هي ٌّب ٗظْس اًدفبع هب أٍزدُ ثؼؼْن فٖ الومبم ووب ػي الساشٕ فوٖ
تفس٘سُ أى الؼول ثبلظي وخ٘س فٖ الفسٍع فبلتوسه ثب ٔٗٙتوسه ثؼوبم
هرظَص ٍ َّ ل ٗف٘د إل الظي فلَ دلت ػلى أى التوسوه ثوبلظي
غ٘س ربئص لدلت ػلى أى التوسه ثْب غ٘س ربئص فبلمَل ثحز٘تْب ٗمؼٖ
إلى ًفِ٘ ٍ َّ غ٘س ربئص.
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الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص94 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ فِ٘ أى ا ٔٗٙتدل ػلى ػدم رَاش اتجبع غ٘س الؼلن ثال زٗت غ٘وس أى
هَازد الؼول ثبلظي شسػب هَازد لبهت ػلْ٘ب حزٔ ػلو٘ٔ فبلؼول فْ٘وب
ثبلحم٘مٔ إًوب َّ ػول ثتله الحزذ الؼلو٘ٔ ٍ ا ٔٗٙثبل٘ٔ ػلى ػوَهْب
هي غ٘س ترظض ٍ ،لَ سلن فبلؼول ثبلؼبم الورظوض ف٘ووب ثموٖ هوي
األفساد سبلؤ ػي الترظ٘ض ػول ثحزٔ ػمالئ٘ٔ ًظ٘وس الؼوول ثبلؼوبم
غ٘س الورظض هي غ٘س فسق ثٌْ٘وب الجتٔ.

26

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص94 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ لَلِ« :إِىَّ السٖوِغَ ٍَ الَْجَظَسَ ٍَ الَْفُؤادَ وُلُِّ أٍُلئٔهَ وبىَ ػٌََُِْ هَسِؤُلًب» تؼل٘ل
للٌْٖ السبثك فٖ لَلِ ٍَ« :ل تَمَْفُ هب لَِ٘سَ لَهَ ثِِٔ ػٔلَْنْ».
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الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص94 :

ل تَمْفٔ هب لَيٕسٓ لَكٓ بِِِ عِلْنٗ

• ٍ الظبّس الوتجبدز إلى الرّي ،أى الؼو٘سٗي فٖ «ووبىَ ػٌََْوُِ» زارؼوبى
إلى «وُلُِّ» ف٘ىَى «ػٌََُِْ» ًبئت فبػل لمَلِ« :هَسِؤُلًب» همدهب ػلِ٘ وووب
ذوسُ الصهرشسٕ فٖ الىشبف ،أٍ هغٌ٘ب ػوي ًبئوت الفبػول ٍ ،لَلوِ:
«أٍُلئٔهَ» إشبزٓ إلى السوغ ٍ الجظس ٍ الفؤاد ٍ ،إًوب ػجس ػٌْب ثأٍلئه
الورتض ثبلؼمالء ألى وَى ول هٌْب هسئَل ػٌِ ٗزسِٗ هزسى الؼموالء
ٍ َّ وخ٘س الٌظ٘س فٖ والهِ تؼبلى.
• ٍ ػلى ذله فبلوسئَل َّ ول هي السوغ ٍ الجظس ٍ الفؤاد ٗسأل ػوي
ًفسِ ف٘شْد لإلًسبى أٍ ػلِ٘ ووب لوبل تؼوبلى ٍَ« :تُىَلِّوٌُوب أَِٗودِْٔٗنِ ٍَ
تَشََْْدُ أَزِرُلُُْنِ ثِوب وبًَُا َٗىَْسٔجَُىَ»ٗ :س.65 :
28

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص94 :

سَسٓ اإلسشاء

ٍَ لَب تَوِشِ فىِ الَْأَزِعِ هَسَحّب إًَِّهَ
لَي ترََْسِقَ الَْأَزِعَ ٍَ لَي تَجِلُغَ الزِجَبلَ
ؿَُلًب()37
29

ل تَوٕشِ فِي الْأَسٕضِ هٓشَحبً

• لَلِ تؼبلى ٍَ« :ل تَوِشِ فٖٔ الَْأَزِعِ هَسَحبً إًَِّهَ لَيَْ تَرَْوسِقَ الَْوأَزِعَ ٍَ
لَيَْ تَجِلُغَ الَْزِجبلَ ؿَُلًب» الوسح شدٓ الفسح ثبلجبؿل -وووب ل٘ول ٍ -لؼول
التم٘٘د ثبلجبؿل للدللٔ ػلى خسٍرِ ػي حد الػتدال فئى الفسح الحك
َّ هب ٗىَى اثتْبرب ثٌؼؤ هي ًؼن اهلل شىسا لِ ٍ ّوَ ل ٗتؼودى حود
الػتدال ٍ ،أهب إذا فسح ٍ اشتد هٌِ ذله حتوى خوف ػملوِ ٍ ظْوس
آحبزُ فٖ أفؼبلِ ٍ ألَالِ ٍ ل٘بهِ ٍ لؼَدُ ٍ خبطٔ فٖ هشِ٘ فَْ هوي
الجبؿل.
• ٍ لَلِ ٍَ« :ل تَوِشِ فٖٔ الَْأَزِعِ هَسَحبً» ًْوٖ ػوي اسوتؼظبم اإلًسوبى
ًفسِ ثأوخس هوب َّ ػلِ٘ لوخل الجـس ٍ األشس ٍ الىجس ٍ الر٘الء ٍ ،إًوب
ذوس الوشٖ فٖ األزع هسحب لظَْز ذله فِ٘.
30

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص96 :

ل تَوٕشِ فِي الْأَسٕضِ هٓشَحبً

• ٍ لَلِ« :إًَِّهَ لَيَْ تَرَْسِقَ الَْأَزِعَ ٍَ لَيَْ تَجِلُغَ الَْزِجبلَ ؿَُلًب» وٌبٗؤ ػوي
أى فؼبله ّرا ٍ أًت تسٗد ثِ إظْبز المدزٓ ٍ المَٓ ٍ الؼظؤ إًوب ّوَ
ٍّن تتَّوِ فئى ٌّبن هب َّ ألَى هٌه ل ٗرتسق ثموده٘ه ٍ ّوٖ
األزع ٍ هب َّ أؿَل هٌه ٍ ّٖ الزجبل فبػتسف ثرله أًه ٍػ٘غ
هْ٘ي فال شٖء هوب ٗجتغِ٘ اإلًسبى ٍ ٗتٌبفس فِ٘ فٖ ّرُ الٌشوأٓ هوي
هله ٍ ػصٓ ٍ سلـٌٔ ٍ لدزٓ ٍ سؤدد ٍ هبل ٍ غ٘سّب إل أهَز ٍّو٘ٔ
ل حم٘مٔ لْب ٍزاء اإلدزان اإلًسبًٖ سرس اهلل الٌفَس للتظدٗك ثْوب ٍ
الػتوبد فٖ الؼول ػلْ٘ب لتؼو٘س الٌشأٓ ٍ توبم الىلوؤ ٍ ،لوَ ل ّورُ
األٍّبم لن ٗؼش اإلًسبى فٖ الدً٘ب ٍ ل توت ولوتِ تؼبلى ٍَ« :لَىُنِ فٖٔ
الَْأَزِعِ هُسِتَمَسٌّ ٍَ هَتبعْ إِلى حٔ٘يٍ» :الجمسٓ.36 :
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الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص97 :

سَسٓ اإلسشاء

ولُ ذَالٔهَ وبَىَ سَِّ٘ئُُِ ػٌٔدَ زَثِّهَ
هَىَْسٍُّّب()38
32

كُلُِّ رلِكٓ كبىَ سٓيِّئُِٔ عٌِْذٓ سٓبِّكٓ هٓكْشٍُّبً

• لَلِ تؼبلى« :وُلُِّ ذلٔهَ وبىَ سَِّ٘ئُُِ ػٌَْٔدَ زَثِّهَ هَىَْسٍُّبً» اإلشوبزٓ ثورله
إلى هب تمدم هي الَارجبت ٍ الوحسهبت -وووب ل٘ول ٍ -الؼوو٘س فوٖ
«سَِّ٘ئُُِ» ٗسرغ إلى ذله ٍ ،الوؼٌى ول هب تمدم وبى س٘ئِّ ٍ -وَ هوب
ًْٖ ػٌِ ٍ وبى هؼظ٘ٔ هي ث٘ي الوروَزات -ػٌود زثوه هىسٍّوب ل
ٗسٗدُ اهلل تؼبلى.
• ٍ فٖ غ٘س المساءٓ الوؼسٍفٔ «س٘ئٔ» ثفتح الْوصٓ ٍ التبء فوٖ آخسّوب ٍ
ّٖ ػلى ّرُ المساءٓ خجس وبى ٍ الوؼٌى ٍاػح.
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الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص97 :

سَسٓ اإلسشاء

ذَالٔهَ هٔوٖب أٍَِحَى إِلَِ٘هَ زَثٗهَ هٔيَ
خ َس
ل َه َغ ال َّل ِٔ ِإلَبّّب ءَا َ
ز َؼ َْ
ح َْى َو ِٔ ٍَ لَب ت ََْ
ال ِ
فَتُلَْمَى فىِ رٌَََّْنَ هَلَُهّب هٖدِحَُزّا()39
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ل تَوٕشِ فِي الْأَسٕضِ هٓشَحبً

• لَلِ تؼبلى« :ذلٔهَ هٔوٖب أٍَِحى إِلَِ٘هَ زَثٗهَ هٔيَ الَْحٔىَْؤَِ» ذلوه إشوبزٓ
إلى هب تمدم هي تفظ٘ل التىبل٘ف ٍ فٖ اٗٙؤ إؿوالق الحىوؤ ػلوى
األحىبم الفسػ٘ٔ ٍ ٗوىي أى ٗىَى لووب تشوتول ػل٘وِ هوي الوظوبلح
الوستفبدٓ إروبل هي سبثك الىالم.
• لَلِ تؼبلى ٍَ« :ل تَزِؼَلَْ هَغَ اللَِّٔ إِلْبً آخَوسَ فَتُلَْموى فٔوٖ رََْوٌَّنَ هَلَُهوبً
هَدِحَُزاً» وسز سجحبًِ الٌْٖ ػي الشسن ٍ لد ًْى ػٌِ سوبثمب اػتٌوبء
ثشأى التَح٘د ٍ تفر٘وب ألهسُ َّ ٍ ،وبلَطلٔ ٗتظل ثِ لحك الىوالم
ثسبثمِ ٍ ،هؼٌى ا ٔٗٙظبّس.
35

الويزاى في تفسيش المشآى ،ج ،13ص96 :

عذل علي عليِ السالم

•  -5ػَلٖٔٗ ثِيُ إِثِسَأّ٘نَ ػَيَْ أَثِِ٘ٔ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيَْ ػَجِدٔ الوسَّحِوَيِ ثِويِ
الَْحَزٖبدِ لَبلَ :دَخَلَ الَْحَىَنُ ثِيُ ػُتَِ٘جََٔ ٍَ سَلَؤَُ ثِيُ وَُِْ٘لٍ ػَلَى أَثِٖ رَؼِفَوسٍ
ع فَسَأَلَبُُ ػَيَْ شَبّٔدٕ ٍَ َٗؤ٘يٍ فَمَبلَ لَؼَى ثِِٔ زَسَُلُ اللَِّٔ ص ٍَ لَؼَى ثِؤِ
ػَلٌّٖٔ ع ػٌَْٔدَوُنِ ثِبلَْىَُفَِٔ فَمَبل َّرَا خٔلَبفُ الَْمُسَْآىِ فَمَبلَ ٍَ أَِٗيَ ٍَرَودِتُوَُُُ
خٔلَبفَ الَْمُسَْآىِ فَمَبل إِىَّ اللََِّ تَجَوبزَنَ ٍَ تَؼَوبلَى َٗمُوَلُ ٍَ -أَشَْوِْدٍُا ذٍََِٕ
ػَدِلٍ هٌَْٔىُنِ « »1فَمَبلَ لَُْوَب أَثَُ رَؼِفَسٍ ع فَمََِلُوُِ ٍَ أَشَْوِْدٍُا ذٍََِٕ ػَودِلٍ
هٌَْٔىُنِ ََُّ أَىَْ لَب تَمَْجَلَُا شََْبدََٓ ٍَاحٔدٕ ٍَ َٗؤٌ٘بً
• ( )1الـالق.2 :
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الكبفي (ط  -اإلسالهئ) ،ج ،7ص385 :

عذل علي عليِ السالم

• حُنٖ لَبلَ إِىَّ ػَلٔ٘ٓبً ع وَبىَ لَبػٔداً فٖٔ هَسِزِدٔ الَْىَُفَِٔ فَوَسَّ ثِِٔ ػَجِودُ اللَّؤِ ثِويُ
لُفَْلٍ التَّؤ٘ؤٖٗ ٍَ هَؼَُِ دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ فَمَبلَ ػَلٌّٖٔ ع َّرُٔٔ دٔزِعُ ؿَلَْحَؤَ أُخٔورَتِ
غُلَُلًب ََِٗمَ الَْجَظِسَِٓ فَمَبلَ لَُِ ػَجِدُ اللَّؤِ ثِويُ لُفَْولٍ فَبرِؼَولَْ ثٌَِ٘ٔوٖ ٍَ ثٌََِ٘وهَ
لَبػَٔ٘هَ الَّرٕٔ زَػٔ٘تَُِ لٔلَْوُسِلٔؤ٘يَ
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الكبفي (ط  -اإلسالهئ) ،ج ،7ص385 :

عذل علي عليِ السالم

• فَزَؼَلَ ثٌََُِِ٘ ٍَ ثٌََُِِ٘ شُسَِٗحبً فَمَبلَ ػَلٌّٖٔ ع َّرُٔٔ دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ أُخٔورَتِ غُلَُلًوب
ََِٗمَ الَْجَظِسَِٓ فَمَبلَ لَُِ شُسَِٗحْ َّبتٔ ػَلَى هَب تَمَُلُ ثٌََِّ٘ؤً فَأَتَوبُُ ثِبلَْحَسَويِ ع
فَشَِْدَ أًَََّْب دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ أُخٔرَتِ غُلَُلًب ََِٗمَ الَْجَظِسَِٓ فَمَبلَ شُسَِٗحْ َّرَا شَبّٔدْ
ٍَاحٔدْ فَلَب أَلَْؼٖٔ ثِشََْبدَِٓ شَبّٔدٕ حَتَّى َٗىَُىَ هَؼَُِ آخَسُ فَدَػَب لٌََْجَساً فَشَوِْدَ
أًَََّْب دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ أُخٔرَتِ غُلَُلًب ََِٗمَ الَْجَظِسَِٓ فَمَبلَ شُسَِٗحْ َّرَا هَوِلَُنْ ٍَ لَب
أَلَْؼٖٔ ثِشََْبدَِٓ هَوِلَُنٕ لَبلَ فَغَؼٔتَ ػَلٌّٖٔ ع فَمَبلَ خُرٍَُّب فَئِىَّ َّرَا لَؼَى
ثِزََِزٍ حَلَبثَ هَسَّاتٕ
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الكبفي (ط  -اإلسالهئ) ،ج ،7ص386 :

عذل علي عليِ السالم

• لَبلَ فَتَحََٖلَ شُسَِٗحْ حُنٖ لَبلَ لَب أَلَْؼٖٔ ثَِ٘يَ احٌََِْ٘يِ حَتَّى تُرَْجِسًَٖٔ هٔويَْ أَِٗويَ
لَؼَِ٘تُ ثِزََِزٍ حَلَبثَ هَسَّاتٕ فَمَبلَ لَُِ ٍَِٗلَهَ أٍَِ ٍَِٗحَهَ إًِِّٖ لَوٖب أَخَْجَسَْتُوهَ
أًَََّْب دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ أُخٔرَتِ غُلَُلًب ََِٗمَ الَْجَظِسَِٓ فَمُلَْتَ َّبتٔ ػَلَوى هَوب تَمُوَلُ
ثًٌََِّ٘ٔ ٍَ لَدِ لَبلَ زَسَُلُ اللَِّٔ ص حَِ٘خُوَب ٍُرِدَ غُلَُلٌْ أُخٔرَ ثِغَِ٘سِ ثٌٍََِّ٘ٔ فَمُلَْوتُ
زَرُلٌْ لَنِ َٗسِوَغِ الَْحَدٔٗجَ فََْرُٔٔ ٍَاحٔدٌَْٓ
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الكبفي (ط  -اإلسالهئ) ،ج ،7ص386 :

عذل علي عليِ السالم

• حُنٖ أَتَِ٘تُهَ ثِبلَْحَسَيِ فَشَِْدَ فَمُلَْتَ َّرَا ٍَاحٔدْ ٍَ لَب أَلَْؼٔوٖ ثِشَوَْبدَِٓ ٍَاحٔودٕ
حَتَّى َٗىَُىَ هَؼَُِ آخَسُ ٍَ لَدِ لَؼَى زَسَُلُ اللَِّٔ ص ثِشََْبدَِٓ ٍَاحٔدٕ ٍَ َٗؤ٘يٍ
فََْرُٔٔ حٌَْٔتَبىِ حُنٖ أَتَِ٘تُهَ ثِمٌََْجَسٍ فَشَِْدَ أًَََّْب دٔزِعُ ؿَلَْحََٔ أُخٔورَتِ غُلَُلًوب َٗوَِمَ
الَْجَظِسَِٓ فَمُلَْتَ َّرَا هَوِلَُنْ ٍَ لَوب أَلَْؼٔوٖ ثِشَوَْبدَِٓ هَوِلُوَنٕ ٍَ هَوب ثَوأَْسْ
ثِشََْبدَِٓ الَْوَوِلَُنٔ إِذَا وَبىَ ػَدِلًب حُنٖ لَبلَ ٍَِٗلَهَ أٍَِ ٍَِٗحَهَ إِهَبمُ الَْوُسِلٔؤ٘يَ
ُٗؤَْهَيُ هٔيَْ أُهَُزِّٔنِ ػَلَى هَب ََُّ أَػِظَنُ هٔيَْ َّرَا.
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الكبفي (ط  -اإلسالهئ) ،ج ،7ص386 :

عذل علي عليِ السالم

• أَثََِاةُ آدَاةِ الَْمَبػٖٔ
• « 1 »1ثَبةُ رُوِلٍَٔ هٌََْْٔب
•  »2« -1 -33618هُحَوٖدُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيَْ ػَلِّٖٔ ثِيِ إِثِسَأّ٘نَ ػَويَْ أَثِ٘ؤِ
ػَيِ الَْحَسَيِ ثِيِ هَحِجَُةٍ ػَيَْ ػَوِسٍِ ثِيِ أَثِٖ الَْؤمَْدَامِ ػَيَْ أَثِِ٘ٔ ػَويَْ سَولَؤََ
ثِيِ وَُِْ٘لٍ لَبلَ سَؤؼِتُ ػَلٔ٘ٓبً ع َٗمَُلُ لٔشُسَِٗحٍ اًَْظُسَْ إِلَى (أَِّلِ الَْوَؼِوهٔ «»3
ٍَ الَْوَـَْلِ « ٍَ »4دَفَْغِ) « »5حُمَُقِ الٌَّوبسِ هٔويَْ أَِّولِ الَْوَمَْودُزَِٓ «ٍَ »6
الََْ٘سَبزِ هٔوٖيَْ ُٗدِلٖٔ « »7ثِأَهََِالِ الٌَّبسِ إِلَى الَْحُىَّبمِ فَرُرَْ لٔلٌَّبسِ ثِحُمَُلِْٔنِ
هٌَُْْٔنِ ٍَ ثِغِ فَْٔ٘ب الَْؼَمَبزَ ٍَ الدَِّٗبزَ فَئًِِّٖ سَؤؼِتُ زَسَُلَ اللَِّٔ ص َٗمَُلُ هَـَْولُ
الَْوُسِلٔنِ الَْوَُسٔسِ ظُلَْنْ لٔلَْوُسِلٔنِ ٍَ هَيَْ لَنِ َٗىُيَْ لَُِ ػَمَبزْ ٍَ لَب دَازْ ٍَ لَوب هَوبلٌْ
فَلَب سَجِ٘لَ ػَلَِِ٘ٔ
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ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص211 :

عذل علي عليِ السالم
•
•

•
•
•
•
42

( -)2الىبفٖ .1 -412 -7
( -)3فٖ ًسرٔ هي التْرٗت -الوؼل (ّوبهش الورـوَؽ) ،الوؼول -هؼول
الشٖء -اختـفِ ٍ اختلسِ "،المبهَس الوح٘ؾ (هؼل)  ،"51 -4الوؼوه-
هـل الدٗي ".المبهَس الوح٘ؾ (هؼه) ."319 -3
( -)4الوـل -التسَٗف ثبلؼودٓ ٍ الودٗي" الموبهَس الوحو٘ؾ (هـول) -4
."51
( -)5فٖ الفمِ٘ -أّل الوـل ٍ الػـْبد ٍ هي ٗدفغ (ّبهش الورـَؽ).
( -)6فٖ الفمِ٘ -الودزٓ (ّبهش الورـَؽ).
(ٗ -)7دلٖ -إٔ ٗسسلّ( .بهش الورـَؽ).
ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص211 :

عذل علي عليِ السالم

• ٍَ اػِلَنِ أًََُِّ لَب َٗحِؤلُ الٌَّبسَ ػَلَى الَْحَكِّ إِلَّب هَيَْ ٍَزٖػَُْنِ « »1ػَيِ الَْجَبؿٔولِ
حُنٖ ٍَاسِ ثَِ٘يَ الَْوُسِلٔؤ٘يَ ثََِرِِْهَ ٍَ هٌََْـٔمٔهَ ٍَ هَزِلٔسٔهَ حَتَّى لَب َٗـَْوَوغَ
لَسِٗجُهَ فٖٔ حَِ٘فٔهَ ٍَ لَب َِٗ٘أَسَ ػَدٍُٗنَ هٔيَْ ػَودِلٔهَ ٍَ زُدٖ الََْ٘ؤو٘يَ ػَلَوى
الَْوُدٖػٖٔ هَغَ ثٌََِّ٘تِٔٔ فَئِىَّ ذَلٔهَ أَرِلَى لٔلَْؼَوَى ٍَ أَحَْجَتُ فٖٔ الَْمَؼَبءٔ
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ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص212 :

عذل علي عليِ السالم

• ٍَ اػِلَنِ أَىَّ الَْوُسِلٔؤ٘يَ ػُدٍُلٌْ ثَؼِؼُُْنِ ػَلَى ثَؼِغٍ إِلَّب هَزِلَُداً فٖٔ حَود لَونِ
َٗتُتِ هٌَُِْٔ أٍَِ هَؼِسٍُفْ ثِشََْبدَِٓ شٍُزٍ أٍَِ ظٌَٔ٘يٌْ « ٍَ »2إِٖٗوبنَ ٍَ التَّؼَوزٗسَ ٍَ
التَّأَذَِّٕ فٖٔ هَزِلٔسِ الَْمَؼَبءٔ الَّرٕٔ أٍَِرَتَ اللَُِّ فِٔ٘ٔ الَْوأَرِسَ ٍَ ُٗحِسٔويُ فٔ٘ؤِ
الرُِّخَْسَ لٔوَيَْ لَؼَى ثِبلَْحَكِّ

44

ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص212 :

عذل علي عليِ السالم

• ٍَ اػِلَنِ أَىَّ الظٗلَْحَ رَبئٔصٌْ ثَِ٘يَ الَْوُسِلٔؤ٘يَ إِلَّب طُلَْحبً حَسَّمَ حَلَبلًوب أٍَِ أَحَولَّ
حَسَاهبً ٍَ ارِؼَلَْ لٔوَيِ ادٖػَى شَُُْداً غُٖ٘جبً أَهَداً ثٌََُِْ٘وَب فَئِىَْ أَحِؼَسَُّنِ أَخَرَْتَ
لَُِ ثِحَمِِّٔ ٍَ إِىَْ لَنِ ُٗحِؼٔسَُّْنِ أٍَِرَجِتَ ػَلَِِ٘ٔ الَْمَؼَٖٔ٘ٔ ٍَ إِٖٗبنَ أَىَْ تٌَُْفٔرَ لَؼًٖٔ٘ٔ
فٖٔ لٔظَبصٍ أٍَِ حَد هٔيَْ حُدٍُدٔ اللَِّٔ أٍَِ حَكٍّ هٔيَْ حُمَُقِ الَْوُسِلٔؤ٘يَ حَتَّوى
تَؼِسِعَ ذَلٔهَ ػَلَٖٖ إِىَْ شَبءَ اللَُِّ ٍَ لَب تَمَْؼُدِ فٔوٖ هَزِلٔوسِ الَْمَؼَوبءٔ حَتَّوى
تَـَْؼَنَ.
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ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص212 :

•
•
•
•
•
•
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عذل علي عليِ السالم
ٍَ زٍََاُُ الظٖدٍُقُ ثِئِسٌَِبدُٔٔ ػَيِ الَْحَسَيِ ثِيِ هَحِجَُةٍ ًَحََُُِ إِلَّب أًََُِّ تَسَنَ ذٔوَْسَ
الظٗلَْحِ «.»3
هُحَوٖدُ ثِيُ الَْحَسَيِ ثِئِسٌَِبدُٔٔ ػَيَْ ػَلِّٖٔ ثِيِ إِثِسَأّ٘نَ ًَحََُُِ «.»4
( -)1فٖ ثؼغ الٌسخٍ -شػْن ٍ ،الَشع -الىف ٍ الوٌوغ ".الظوحبح
(ٍشع) ."1297 -3
( -)2الظٌ٘ي -الوتْن" الظحبح (ظٌي) ."2160 -6
( -)3الفمِ٘ .3243 -15 -3
( -)4التْرٗت .541 -225 -6
ٍسبئل الشيعٔ ،ج ،27ص212 :
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