 95-10-22كتاب القصاص

14

كتبة المظبص
• ًتبة الوػبظ
• ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب.

2

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

لظبص الٌفس
•
•
•
•

الوسن األٍل كٖ هػبظ الٌلس
ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَرت،
ٍ الطشائظ الوؼتجشٓ كِ٘،
ٍ هب ٗخجت ثِ،

• ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء.

3

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت لظبص الٌفس
• الوَل كٖ الوَرت
• ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼػَهٔ ػوذا هغ الطشائظ اٙت٘ٔ.:

4

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

هَجت لظبص الٌفس
• هسألٔ ٗ 1تحون الؼوذ هحضب ثوػذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا ٍ ،ثوػذ
كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب ٍ ،إى لن ٗوػذ الوتل ثِ ٍ ،هذ رًشًب تلػ٘ل األهسبم
كٖ ًتبة الذٗبت

5

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص508 :

المَل ـٖ الششائظ الوعتجشٓ ـٖ المظبص
• الوَل كٖ الطشائظ الوؼتجشٓ كٖ الوػبظ
• ٍ ّٖ أهَس:

6

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

المَل ـٖ الششائظ الوعتجشٓ ـٖ المظبص
• األٍل -التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ،
• ك٘وتل الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لٌي هغ سد كبضل الذًٗٔ َّ ٍ ،ػفق دٗفٔ
الشرل الحشً ٍ ،زا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لٌي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب
أٍ تشًتْب كبضل دٗٔ الشرل.

7

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ ـبضل الذٗٔ

• هسألٔ  1لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبضل الذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٍ
لن ٗشؼ الوبتل ثبلذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٗؤخش الوػبظ إلى ٍهفت األداء ٍ
الو٘سشٓ.

8

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗمتض للشجل هي الوشأٓ ـٖ األعشاؾ
•
•
•

•

9

هسألٔ ٗ 2وتع للشرل هي الوشأٓ كٖ األعشاف،
ٍ ًزا ٗوتع للوشأٓ هي الشرل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد،
ٍ تتسبٍى دٗتْوب كٖ األعشاف هب لن ٗجلؾ رشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ
الحش،
كئرا ثلـتِ تشرغ إلى الٌػق هي الشرل كْ٘وب ،كحٌ٘ئفز ال ٗوفتع هفي
الشرل لْب إال هغ سد التلبٍت.

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

الثبًٖ -التسبٍٕ ـٖ الذٗي
• الخبًٖ -التسبٍٕ كٖ الذٗي
•  ،كال ٗوتل هسلن ثٌبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الٌلبس.

10

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ال ـشق ث٘ي أطٌبؾ الكفبس

• هسألٔ  1ال كشم ث٘ي أغٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي
ٍ ؿ٘شُ،
• ٍ لَ ًبى الٌبكش هحشم الوتل ًبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِٗ ٍ ،ـفشم
الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن.

11

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ

• هسألٔ  2لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ ربص االهتػبظ هٌِ ثؼفذ سد
كبضل دٗتِ*،
• ٍ ه٘ل إى رلي حذ ال هػبظ َّ ٍ ،ضؼ٘ق.

• * ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم المَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشـذع
األهي العبم ـ٘جت على الحبكن لتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا ـذٖ
األسع ـ٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ الؾ
دسّن ثذل ثوبً٘ٔ هأٓ
12

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ
• هسألٔ ٗ 3وتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبضل الذٗٔ،
• ٍ الزه٘ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللضل ًبلوسلو٘ي ،هي ؿ٘ش كشم
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالكْوب ،ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌػشاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ
الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس.

13

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص519 :

لَ لتل رهٖ هسلوب عوذا

• هسألٔ  4لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الووتَل ٍ
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ ،هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ
دٌٗب هٌوَال أٍ ال ٍ ،ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبضل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا
ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب.

14

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس
• هسألٔ  5أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن،
• ٍ لَ أسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٌٗي ألٍل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش
هتلِ.

15

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لتل الكبـش كبـشا ٍ أسلن

• هسألٔ  6لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ ،ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى ًبى
الووتَل را دٗٔ.

16

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

•  .هسألٔ ٗ 7وتل ٍلذ الشضذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍغلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ
ٍ لَ لن ٗجلؾ،
• ٍ أهب كٖ حبل غـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ
ػذهِ تأهل ٍ إضٌبل *.

• * ثل ال إضٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى ًبى هي الضًب.

17

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لغع هسلن ٗذ رهٖ عوذا ـأسلن
• ٍ هي لَاحن ّزا الجبة كشٍع:
• هٌْب -لَ هغغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن ٍ سفشت إلفى ًلسفِ كفال
هػبظ كٖ الغشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ،ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ،
• ٍ ًزا لَ هغغ غجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هػفبظ كفٖ
الغشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس.

18

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص520 :

لَ لغع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ ـأسلن

• ٍ هٌْب -لَ هغغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كأسلن حفن سفشت كفال هفَد ٍ ،ال
دٗٔ* ػلى األهَى ٍ ،ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتوشاس ٍ ،األٍل
أهَى،
• ٍ لَ سهبُ كأغبثِ ثؼذ إسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ ٍ ،سثوفب
ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ َّ ٍ ،ضؼ٘ق،
• ٍ ًزا الحبل لَ سهى ره٘ب كأسلن حن أغبثِ كال هَد ٍ ،ػلِ٘ الذٗٔ.

• * ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل.
19

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ لتل هشتذ ره٘ب

• ٍ هٌْب -لَ هتل هشتذا ره٘ب ٗمتل ثِ ٍ ،إى هتلِ ٍ سرغ إلى اإلسالم كال
هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ،
• ٍ لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كغشٓ هتل ثِ ٍ ،لَ هتلِ هسلن كال هَدٍ ،
الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ.

20

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لتل هي ٍجت لتلِ

• ٍ هٌْب -لَ ٍرت ػلى هسلن هػبظ كوتلِ ؿ٘ش الَلٖ ًبى ػلِ٘ الوفَد
ٍ لَ ٍرت هتلِ ثبلضًب أٍ اللَاط كوتلِ ؿ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال
هَد ػلِ٘ ٍ ال دٗٔ* ٍ ،كِ٘ تشدد.

• *ّزا َّ األهَٕ.

21

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

الششط الثبلث -اًتفبء األثَٓ
• الطشط الخبلج -اًتلبء األثَٓ،
• كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ ٍ ،الظبّش أى ال ٗوتل أة األة ٍ ٌّزا.

22

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال تسمظ الكفبسٓ عي األة ثمتل اثٌِ ٍال الذٗٔ
• هسألٔ  1ال تسوظ الٌلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ،
• ك٘ؤدٕ الذٗٔ إلى ؿ٘شُ هي الَاسث ٍ ،ال ٗشث َّ هٌْب.

23

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبـئب لِ
• هسألٔ  2ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ،
• كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن.

24

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

ٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘
• هسألٔ ٗ 3وتل الَلذ ثوتل أثًِ٘ ٍ ،زا األم ٍ إى ػلت ثوتل ٍلذّب*،
• ٍ الَلذ ثوتل أهفًِ ٍ ،فزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل
األم** ٍ ،األخَٓ هي الغشك٘ي ٍ ،األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األخفَال ٍ
الخبالت.

• * األحَط عذم لظبص األم ٍ إى علت ثمتل ٍلذّب.

• ** األحَط عذم لظبص الجذات هغلمب ٍ ال األجذاد هي لجل األم.
25

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال

• هسألٔ  4لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ كال
هَد*،
• ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًزلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ًل هٌْوب أٍ
ٗشرغ إلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ،
• * ثل ٗشرغ إلى الوشػٔ.

26

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

•
•
•
•
•
•

27

لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال
ٍ لَ ادػ٘بُ حن سرغ أحذّوب ٍ هتالُ تَرِ الوػبظ ػلى الشارغ ثؼفذ
سد هب ٗلضل ػي رٌبٗتِ ٍ ،ػلى اٙخش ًػق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوػبظ
ػٌِ،
ٍ لَ هتلِ الشارغ خبغٔ اختع ثبلوػبظ،
ٍ لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتع هٌِ،
ٍ لَ سرؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتع هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب،
ٍ ًزا الحبل لَ سرؼب أٍ سرغ أحذّوب ثؼذ الوتل،
ثل الظبّش أًِ لَ سرغ هي أخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش
ػلى الذػَى أم ال.
تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص521 :

لَ لتل سجل صٍجتِ

• هسألٔ  5لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوػبظ ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى
األغح ٍ ،ه٘ل ال ٗولي أى ٗوتع هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش ٍرِ٘*.
• *ثل َّ األطح األلَى.

28

تحشٗش الَس٘لٔ ،ج ،2ص522 :

العمل ٍ الجلَغ
• الطشط الشاثغ ٍ الخبهس -الؼول ٍ الجلَؽ،
• كال ٗوتل الوزٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هزًٌَبً ،ؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى
ػبهلتِ،
• ٍ ال ٗوتل الػجٖ ثػجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػطشا أٍ ثلؾ خوسٔ أضجبس،
كؼوذٓ خغأ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي أٍ سبئش األهبسات ٍ ،الذٗٔ
ػلى ػبهلتِ.

29

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ لتل عبلل ثن خَلظ

• هسألٔ  1لَ هتل ػبهل حن خَلظ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوظ ػٌفِ الوفَد
سَاء حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ أٍ ثئهشاسُ حبل غحتِ.

30

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

ال ٗشتشط الششذ ـٖ المظبص

• هسألٔ  2ال ٗطتشط الشضذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ الوػبظ ،كلَ هتل ثبلؾ
ؿ٘ش سض٘ذ كؼلِ٘ الوَد.

31

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ اختلؿ الَلٖ ٍ الجبًٖ

• هسألٔ  3لَ اختلق الَلٖ ٍ الزبًٖ ثؼفذ ثلَؿفِ أٍ ثؼفذ إكبهتفِ كوفبل
الَلٖ :هتلتِ حبل ثلَؿي أٍ ػولي كأًٌشُ الزبًٖ كبلوَل هَل الزبًٖ
ث٘وٌِ٘ ٍ ،لٌي تخجت الذٗٔ كٖ هبلْوب ثئهشاسّوب ال الؼبهلٔ ،هي ؿ٘ش كشم
ث٘ي الزْل ثتبسٗخْوب أٍ ثتبسٗخ أحذّوب دٍى اٙخشّ ،زا كفٖ كفشؼ
االختالف كٖ الجلَؽ
• ٍ أهب كٖ االختالف كٖ ػشٍؼ الزٌَى ك٘وٌي اللشم ث٘ي هب إرا ًفبى
الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ ضي كٖ تبسٗخ ػشٍؼ الزٌفَى كفبلوَل هفَل
الَلٖ ٍ ،ث٘ي سبئش الػَس كبلوَل هَل الزبًٖ ٍ ،لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل
حبل رٌَى كبلظبّشأى الوَل هَل الَلٖ أٗضب.
32

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ ادعى الجبًٖ طؽشُ ـعال

• هسألٔ  4لَ ادػى الزبًٖ غـشُ كؼال ٍ ًبى هوٌٌب كٖ حوِ كئى أهٌي
إحجبت ثلَؿِ كَْ ٍ،إال كبلوَل هَلِ ثال ٗو٘ي ٍ ،ال أحش إلهشاسُ ثبلوتفل
إال ثؼذ صهبى الؼلن ثجلَؿِ ٍ ثوبئِ ػلى اإلهشاس ثِ.

33

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

لَ لتل الجبلػ الظجٖ

• هسألٔ  5لَ هتل الجبلؾ الػجٖ هتل ثِ ػلى األضجِ*ٍ إى ًبى االحت٘بط
أى ال ٗختبس ٍلٖ الووتَل هتلِ،ثل ٗػبلح ػٌِ ثبلذٗٔ،
• ٍ ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى ٍ إى ًبى أدٍاسٗفب هفغ ًفَى الوتفل حفبل
رًٌَِٗ ٍ ،خجت الذٗٔ ػلى الوبتل إى ًبى ػوذا أٍ ضجِْ ٍ ،ػلى الؼبهلٔ
إى ًبى خغأ هحضب،
• ٍ لَ ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال ضٖء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال
دٗٔٗ ٍ ،ؼغى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي.

• * ثل ال ٗوتل ثِ ػلى األحَط.
34

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

ثجَت المَد على السكشاى اٙثن ـٖ ششة الوسكش
• هسألٔ  6كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ ضشة الوسٌش إى خفشد
ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس تشدد ٍ،األهشة األحَط ػذم الوَد*ً ،ؼن لَ ضي
كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذً ٍ ،زا الحبل كٖ ًل هب ٗسلت
الؼوذ ٍ االخت٘بس ،كلَ كشؼ أى كٖ الجٌذ ٍ ضفشة الوشهفذ حػفَل رلفي
ٗلحن ثبلسٌشاى** ٍ ،هغ الطي ٗؼول هؼِ هؼبهلٔ الؼوذ ٍ ،لَ ًبى السٌش
ٍ ًحَُ هي ؿ٘ش إحن كال ضجْٔ كٖ ػذم الوَد ٍ ،ال هَد ػلى الٌبئن ٍ الوـوى
ػلِ٘ ٍ ،كٖ األػوى تشدد.
• * لَ كبى عبلوب ثأى السكش ـٖ هظبى المتذل ٍ الجذشف ـ٘ثجذت المذَد ٍ إال
ـال.
• ** ـلَ كبى عبلوب ثذأى الجٌذ ٍ ضشة الوشهذ ـذٖ هظذبى المتذل ٍ الجذشف
ـ٘ثجت المَد ٍ إال ـال.
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تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص522 :

الششط السبدس أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم
• الطشط السبدس -أى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم ،كلَ هتفل هفي ًفبى
هْذٍس الذم ًبلسبة للٌجٖ غلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَدٍ ،
ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوػبظ ٍ الوتل دكبػب،
• ٍ كٖ الوَد ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئظ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ
كغشٓ ثؼذ التَثٔ تأهل ٍ إضٌبل* ٍ ،ال هَد ػلى هفي ّلفي ثسفشاٗٔ
الوػبظ أٍ الحذ.
• * ثل األلَى عذم المَد.
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تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص523 :

لَ لتل هي ٗستحك المتل لظبطب

• لَ هتل هي ٗستحن الوتل هػبغب ؿ٘ش اٍل٘بء الذم ٗوبدً .ؼن لفَ أرى لفِ
اٍل٘بء الذم ال ٗوبد ٍ كٖ االرفبصٓ ثؼفذ الوتفل اضفٌبل الظفبّش حجفَت
الوػبظ للوبتل الخبًٖ ٍ سوَط الذٗٔ ألٍل٘بء دم الووتَل األٍل.
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المَل ـ٘وب ٗثجت ثِ المَد
•
•
•
•
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الوَل ك٘وب ٗخجت ثِ الوَد
ٍ َّ أهَس:
األٍل اإلهشاس ثبلوتل:
ٍ ٌٗلٖ كِ٘ هشٓ ٍاحذٓ ٍ ،هٌْن هي ٗطتشط هشت٘ي َّ ٍ ،ؿ٘ش ٍرِ٘.

تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،2ص524 :

 .لبعذُٕ «الشاس»
•  .لبعذُٕ «الشاس»
•  ...اهشاس دس صهشُٕ ادلِٕ احجبت دس هضبٍت هشاس داسد.
• حبل اٗي سؤال ٍرَد داسد ًِ اهشاس چ٘ست ٍ دل٘ل اػتجبس آى ثِ ًحَ
هغلن چِ هٖثبضذ؟
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»
• هبّ٘ت الشاس
• اهشاس ػجبست است اص «خجش دادى جضهٖ ثِ حمٖ علِ٘ خجش دٌّذُ ٗب ثِ
چ٘ضٕ كِ الصهِٕ ى حمٖ ٗب حكوٖ علِ٘ اٍ است ٗب ثذِ ًفذٖ حمذٖ
ثشإ اٍ ٗب چ٘ضٕ كِ هستلضم اٗي ًفٖ ثبشذ».
• اگش آًچِ هٖگَٗذ رضهٖ ًجبضذ ،هخالً ثگَٗذ« :گوبى هًٌٖن ثِ كالًفٖ
ثذٌّبس ثبضن»ٗ ،ب ثِ ضشس خَدش ًجبضذ هخالً ثگَٗذ« :حسي ثِ ػلٖ
ثذٌّبس است» ،اٗي اهشاس ً٘ست.
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»

• اهشاس ثستگٖ ثِ غ٘ـِ ٗب صثبى خبغٖ ًِ اهشاس ًٌٌذُ ثِ ًبس هٖگ٘فشد،
ًذاسد ٍ اگش ضشاٗظ هؼتجش دس آى هَرَد ثبضذ ٍ گٌَٗذُ ثفب آى صثفبى
آضٌب ثبضذ ،اهشاس حبغل هٖضَد .اهشاس ثبٗذ ثِ گًَِإ ثبضفذ ًفِ دس
گلتگَٕ هتؼبسف ث٘ي ػوال ،ظبّش ٗب غشٗح دس هؼٌبٕ خَد هحسفَة
ضَد ٍ اگش چٌ٘ي ظَْسٕ ًذاضتِ ثبضذ ٍ هفشددد ثف٘ي چٌفذ هؼٌفب ثفِ
حسبة آٗذ ،اهشاس ً٘ست.
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»

• اگش اخجبس رضهٖ ػلِ٘ خجش دٌّذُ اص تػذٗن اٍ ًسجت ثِ ًالم دٗگشٕ
استلبدُ ضَد ،اهشاس خَاّذ ثَد .پس اگش ًسفٖ ثگَٗفذ« :هفي اص تفَ
علجٌبس ّستن» ٍ اٍ ثگَٗذ« :ثلِ» ّو٘ي پبسخ هخجفت اهفشاس خَاّفذ
ثَد .الجتِ اگش «ثلِ» گلتي اٍ دس هوبم اًٌبس ٗب استلْبم ٗب استْضا ثبضفذ
ٍ اٗي اهش اص هشاٗي هَرَد ٗب حفبالت اٍ كْو٘فذُ ضفَد ،اٗفي اهفشاس
ً٘ست.
• آًچِ ثِ آى اهشاس هٖضَد ،ثبٗذ اهشٕ ،هبًٌذ هبل ٗب حن ثبضذ ًِ هُوفشّ
لِ (ًسٖ ًِ اص اهشاس سَد هٖثشد) ثتَاًذ اهشاس ًٌٌفذُ سا ثفِ آى الفضام
ًٌذ.
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»

• اگش ثِ اهش هزَْل ٗب هجْوٖ اهشاس ًٌذ ،اٗي اهشاس هوجفَل اسفت ،صٗفشا
ػٌَاى اهشاس ثش آى غبدم است ٍ ضخع هلضم هٖضفَد اثْفبم سا ثفش
عشف ًٌذ .هخالً اگش گلت« :اٗي خبًِإ ًِ دس آى سبًي ّستن ،هفبل
ٌٖٗ اص اٗي دٍ ًلش است» ،خبًِ دٗگش هلي اٍ ًخَاّذ ثَد ٍ ٍٕ دس
غَستٖ ًِ هٖداًذ ،ثبٗذ تؼ٘٘ي ًٌذ ًِ هبلي ً٘ست.
• اٗي اثْبم هوٌي است دس «هوشّ لِ» ثبضذ هبًٌذ هخفبلٖ ًفِ گزضفت ٍ
اهٌبى داسد دس هَسد اهشاس ثبضفذ ،هفخالً ثگَٗفذ« :هفي هفبلٖ ثفِ تفَ
ثذٌّبسم».
43

لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»
•  .س.ى :س٘ذ ًبظن حبئشٕ ،الوضبء كٖ اللوِ االسالهٖ ،ظ .729
•  .س.ى :اهبم خوٌٖ٘ ،تحشٗش الَس٘لٔ ،د  ،2ظ ً( 49تبة االهفشاس)؛ ٍ
ض٘خ هحوذ حسي ًزلٖ ،رَاّش الٌالم ،د  ،35غع  2ف .3
• ّ .وبى؛ ٍ ّوبى ،غع  5ف .8
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»
•
•
•
•
•
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ّ .وبى؛ ٍ ّوبى.
ّ .وبى (ّوبى ،هسألٔ )1؛ ٍ ّوبى.
ّ .وبى ،ظ ّ( 50وبى ،هسألٔ .)2
ّ .وبى (ّوبى ،هسألٔ .)3
ّ .وبى ،غع  51ف ّ( 52وبى ،هسألٔ .)7 ،6 ،5

لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

 .لبعذُٕ «الشاس»
• ثبس الشاس
• اهشاس دس ح٘غِإ احش هًٌٖذ ًِ ػلِ٘ اهفشاس ًٌٌفذُ اسفتٍ ،لفٖ اگفش
داسإ لَاصهٖ ثبضذ ًِ ثِ ًلغ اٍ است ،آًْب سا حبثت ًوًٌٖذ .هخالً اگش
ًسٖ ثگَٗذ« :كالًٖ پسش هي است» ،اٗي اهش دس ٍرَة ًلوِ ثش اهشاس
ًٌٌذُ ًسجت ثِ آى ضخع احش داسدٍ ،لٖ دس اسث ثشدى اهشاس ًٌٌذُ اص
اٍ ثٖاحش است.
• ّ .وبى ،غع  50ف ّ( 51وبى ،هسألٔ .)4
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

لبعذُٕ «الشاس»
•
•
•
•
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ادلِّٕ حج٘ت الشاس
ثشإ احجبت ًلَر اهشاس ثفِ هفشآى ،سٍاٗفبت ،اروفبع ٍ استٌفبص ػوفال
توسي ضذُ است ًِ دٍ دل٘ل اٍل للظٖ ٍ دٍ دل٘ل آخش لجدٖ ّستٌذ.
ٗبت
ثِ چٌذ آِٗ ثشإ احجبت حز٘ت اهشاس توسي ضذُ است:

لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

لبعذُٕ «الشاس»

• أ ٍ« .إر أخز اهلل ه٘ثبق الٌج٘٘ي لوّب ت٘تكن هي كتبة ٍ حكؤ ثذن جذبءكن سسذَل
هظذّق لوب هعكن لتؤهٌي ثِ ٍ لتٌظشًِ لبل ألشستن ٍ أخزتن علذٖ رلكذن إطذشٕ
لبلَا ألشسًب لبل ـبشْذٍا ٍ أًب هعكن هي الشبّذٗي» [ٍ ٌّگفبهٖ ًفِ خذاًٍفذ اص
پ٘بهجشاى پ٘وبى گشكت ًِ ّش گبُ ثِ ضفوب ًتفبة ٍ حٌوتفٖ دادم ،سفمس ضفوب سا
كشستبدُإ آهذ ًِ آًچِ سا ثب ضوبست تػذٗن ًشد ،الجتِ ثفِ اٍ اٗوفبى ث٘بٍسٗفذ ٍ
حتوبً ٗبسٗص ًٌ٘ذ .آًگبُ كشهفَد« :آٗفب اهفشاس ًشدٗفذ ٍ دس اٗفي ثفبسُ پ٘وفبًن سا
پزٗشكت٘ذ؟» گلتٌذ« :آسٕ ،اهشاس ًشدٗن» كشهَد« :پس گَاُ ثبض٘ذ ٍ هي ثب ضفوب اص
گَاّبًن»].
• دس اٌٗجب همظَد اص «الشاس» تعْذ ٍ ه٘ثبق است ٍ استجبعٖ ثِ ثحث ًذاسد.
• ٍلٖ حك اٗي است كِ اٗي الشاس اطغالحٖ ثِ تحمك ه٘ثبق الْٖ است كِ ثش الشاس
كٌٌذُ التضام ثِ ى تعْذ سا الصم هٖ كٌذ .پس شبّذٕ ثش حج٘ت الشاس است.
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

لبعذُٕ «الشاس»

• ة ٍ« .خشٍى اعتشـَا ثزًَثْن خلغذَا عوذالص طذبلحبص ٍ خذش سذ٘ئ صب
عسٖ اهلل أى ٗتَة علْ٘ن إىّ اهلل ؼفَس سحذ٘ن» [ٍ دٗگشاًٖ ّستٌذ ًِ
ثِ گٌبّبى خَد اػتشاف ًشدُ ٍ ًبس ضبٗستِ سا ثب [ًبسٕ] دٗگش ًِ ثفذ
است ،دس آه٘ختِاًذ .اه٘ذ است خذا تَثِٕ آًبى سا ثمفزٗشدً ،فِ خفذا
آهشصًذُٕ هْشثبى است].
• اٗي ِٗ ًبظش ثِ اعتشاؾ ثِ گٌبّبى دس دسگبُ خذاًٍذ هتعبل است كِ
هَجت تخف٘ؿ عزاة هٖشَد ٍ استجبعٖ ثب اعتجبس الشاس دس لضذبٍت
ًذاسد.
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لَاعذ لضبٖٗ ،هْذٕ ّبدٍٕ تْشاًٖ ،لبعذُ ششن :الشاس

