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فضبئل اثٖ هحوذ الحسي ثي ػلٖ الؼسكشٕ ع
. ٍ وبى هَلدُ ع ثبلودٌٗٔ َٗم الزوؼٔ لخوبى خلَى هي شْس زث٘غ اٙخس•
ل٘ل ٍلد ثسس هي زأى فٖ شْس زث٘غ اٙخس هي سٌٔ احٌت٘ي ٍ حالح٘ي ٍ •

ٍ هبئت٘ي 
لجغ ع َٗم الزوؼٔ لخوبى ل٘بل خلَى هني شنْس زث٘نغ ا ٍل سنٌٔ     ٍ •

ست٘ي ٍ هبئت٘ي 
لِ َٗهئر حوبى ٍ ػشسٍى سٌٔ ٍ •
 وبًت هدٓ خالفتِ ست سٌ٘يٍ •
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لَبلَ الْحٓسٓيُ ثٕيُ هٔحٓوَّدٍ الْأَشْؼٓسُِّٕ ٍٓ هٔحٓوَّندٔ ثٕنيُ ٗٓحٕ٘ٓنَ ٍٓ َْٕ٘سُّٔوٓنب وَنبىَ      •

أَحٕوٓدٔ ثٕيُ ػٔجٕٓ٘دِ اللَِِّ ثٕيِ خَبلَبىَ ػٓلََ الؼِّ٘ٓبعِ ٍٓ الْخَسَادِ ثِمُنَّ فَزٓنسَى فِنٖ   
هٓزٕلِسِِِ َٕٗٓهبً ذِوْسُ الْؼٓلَََِِّٗٔ ٍٓ هٓرَاِّجِِْنٕ ٍٓ وَبىَ شَدِٗدٓ الٌَّظٕتِ ٍٓ الِنبًْحِسَاِِ  
ػٓيْ إَّٔلِ الْجٕٓ٘تِ ع فَمَبلَ هٓب زٓإَٔٗتٔ ٍٓ لَب ػٓسَفْتٔ ثِسٔسَّ هٓيْ زٓأَى زٓرٔلًنب هِنيَ   
الْؼٓلَََِِّٗٔ هِخْلَ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ السِّػَب فِٖ ّٓدِِِٕٗ ٍٓ سٔىًَُِِِ ٍٓ 
ػٓفَبفِِِ ٍٓ ًُجٕلِِِ ٍٓ وِجٕسَتِِِ ػٌِْدٓ إَّٔلِ ثٕٓ٘تِِِ ٍٓ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ وَبفًَّٔ ٍٓ تَمْدِٗوِِْنٕ إَِّٗنبُٔ  
ػٓلََ ذٍَِٕ السِّيِّ هٌِْْٔنٕ ٍٓ الْخَـْسِ ٍٓ وَنرَلِهٓ وَبًَنتٕ حٓبلُنِٔ ػٌِْندٓ الْمُنََّا ِ ٍٓ      

الَْٔشٓزٓاءِ ٍٓ الْؼٓبهَِّٔ 
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ٍٓ أَذْوُسُ أًَِّٖ وٌُْتٔ َٕٗٓهبً لَبئِوبً ػٓلََ زٓأْسِ أَثِٖ ٍٓ َّٔٓ َٕٗٓمٔ هٓزٕلِسِنِِ لِلٌَّنبسِ   •

إِذْ  ٓخَلَ حٔزَّبثِٔٔ فَمَبلَُا أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ اثٕيُ السِّػَب ثِبلْجٓبةِ فَمَبلَ ثِظٓنٍٍَٕ ػٓنبلَ   
إٗرًََُا لَِٔ فَتَؼٓزَّجٕتٔ هِوَّب سٓوِؼٕتُِٔ هٌِْْٔنٕ ٍٓ هِيْ رٓسٓنبزٓتِِْنٕ أَىْ ٗٔىٌَونَا زٓرٔلًنب    
ثِحٓؼْسَِٓ أَثِٖ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُيْ ػٌِْدُٓٔ إِلَّب خَلِ٘فٌَٔ إٍَٔ ٍٓلُِّٖ ػْٕٓدٍ إٍَٔ هٓيْ أَهٓسَ السُّلْـَبىُ 
أَىْ ٗٔىٌَََّ فَدٓخَلَ زٓرٔلٌ أَسٕوٓسُ حٓسٓيُ الْمَبهِٓٔ رٓوِ٘نلُ الَْٓرٕنِِ رِّٓ٘ندٔ الْجٓندٓىِ     
حٓدٓثُ السِّيِّ لَِٔ رٓلَبلٌَٔ ٍٓ ّٕٓ٘جٌٓٔ حٓسٌٌَٓٔ فَلَوَّب ًَظَسَ إِلَِِٕ٘ أَثِٖ لَبمٓ فَوٓشََ إِلَٕ٘نِِ  
خُـًب ٍٓ لَب أَػٕلَنٔ فَؼٓلَ ّٓرَا ثِأَحٓدٍ هِيْ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ ٍٓ الْمُنََّا ِ فَلَوَّنب  ًَٓنب هٌِْنِٔ     
ػٓبًَمَِٔ ٍٓ لَجَّلَ ٍٓرِْٕٓٔ ٍٓ طٓدٕزُٓٔ ٍٓ أَخَرَ ثِ٘ٓدُِِ ٍٓ أَرٕلَسِٓٔ ػٓلََ هٔظٓنلَّبُٔ الَّنرِٕ   
وَبىَ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ رٓلَسٓ ػٓلََ رٌْٓجِِِ هٔمْجِلًب ػٓلَِِٕ٘ ثَِٓرِِِْٕ ٍٓ رٓؼٓلَ ٗٔىَلِّؤِٔ ٍٓ ٗٓفْدِِِٗ 

ثٌَِفْسِِِ ٍ
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أًََب هٔتَؼٓزِّتٌ هِوَّب أَزٓى هٌِِْٔ إِذْ  ٓخَلَ الْحٓبرِتٔ فَمَبلَ الْؤَٓفَّنكُ لَندٕ رٓنبءٓ ٍٓ    َ •

وَبىَ الْؤَٓفَّكُ إِذَا  ٓخَلَ ػٓلََ أَثِٖ تَمَدَّهِٓٔ حٔزَّبثِٔٔ ٍٓ خَبطَّنُٔ لُنََّا ُِِ فَمَنبهَٔا    
ثٕٓ٘يَ هٓزٕلِسِ أَثِٖ ٍٓ ثٕٓ٘يَ الدَّازِ سِوٓبؿَٕ٘يِ إِلََ أَىْ ٗٓدٕخُلَ ٍٓ ٗٓخْسُدٓ فَلَنٕ ٗٓصَلْ 
أَثِٖ هٔمْجِلًب ػٓلََ أَثِٖ هٔحٓوَّدٍ ٗٔحٓدِّحُِٔ حٓتََّ ًَظَسَ إِلََ ِْلْوٓبىِ الْخَبطَّنِٔ فَمَنبلَ   
حٌَِ٘ئِرٍ لَِٔ إِذَا شِئْتٓ رٓؼٓلٌَِٖٓ اللَِّٔ فِدٓانٓ حُنَّ لَبلَ لِحٔزَّبثِِِ خُرٍُا ثِنِِ خَلْن ٓ   
السِّوٓبؿَٕ٘يِ لَب ٗٓسَأُ ّٓرَا ٗٓؼٌِٕٖ الْؤَٓفَّكَ فَمَبمٓ ٍٓ لَبمٓ أَثِنٖ ٍٓ ػٓبًَمَنِٔ ٍٓ هٓؼَنَ    
فَمُلْتٔ لِحٔزَّبةِ أَثِٖ ٍٓ ِْلْوٓبًِِِ ٍٕٓٗلَىُنٕ هٓيْ ّٓرَا الَّرِٕ وٌََّٕ٘تُؤَُٔ ثِحٓؼْسَِٓ أَثِنٖ  
ٍٓ فَؼٓلَ ثِِِ ّٓرَا الْفِؼٕلَ فَمَبلَُا ّٓرَا ػٓلٌََِّٕ ٗٔمَبلُ لَِٔ الْحٓسٓيُ ثٕيُ ػٓلِنٖ  ٗٔؼٕنسَِٔ   

 أَشٓلْثِبثٕيِ السِّػَب فَبشٕ ٓا ٓ تَؼٓزُّجِٖ ٍٓ لَنٕ 
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ذَلِهٓ لَلِمبً هٔتَفَىِّساً فِٖ أَهٕسُِِ ٍٓ أَهٕسِ أَثِٖ ٍٓ هٓب زٓإَٔٗتُِٔ فِِِ٘ حٓتَّنَ وَنبىَ   َٕٗٓهِٖ •

اللَّٕ٘لُ ٍٓ وَبىَ ػٓب ٓتُِٔ أَىْ ٗٔظٓلِّٖٓ الْؼٓتَوَٓٔ حُنَّ ٗٓزٕلِسٓ فٌَْ٘ٓظُسَ فِ٘وٓب ٗٓحٕتَبدٔ إِلَٕ٘نِِ  
هِيَ الْؤؤَاهٓسَاٍِ ٍٓ هٓب ٗٓسْفَؼِٔٔ هِيَ السُّلْـَبىِ فَلَوَّنب طٓنلََّ ٍٓ رٓلَنسٓ رِئْنتٔ     
فَزٓلَسٕتٔ ثٕٓ٘يَ ٗٓدِِٕٓٗ ٍٓ لَٕ٘سٓ ػٌِْدُٓٔ أَحٓدٌ فَمَبلَ لِٖ ٗٓب أَحٕوٓدٔ أَ لَنهٓ حٓبرٓنٌٔ   

ِلُلْتٔ ًَؼٓنٕ ٗٓب أَثٓتِ فَئِىْ أَذًِْتٓ سٓأَلْتُهٓ ػٌْْٓٓب فَمَبلَ لَدٕ أَذًِْتٔ 
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ٗٓب أَثٓتِ هٓيِ السَّرٔلُ الَّرِٕ زٓإَٔٗتُهٓ ثِبلْغَدٓآِ فَؼٓلْتٓ ثِنِِ هٓنب فَؼٓلْنتٓ هِنيَ     َلُلْتٔ •

الْئِرٕلَبلِ ٍٓ الْئِوْسَامِ ٍٓ التَّجٕزِ٘لِ ٍٓ فَدٕٓٗتَِٔ ثٌَِفْسِهٓ ٍٓ أَثَٕٓٓٗهٓ فَمَنبلَ ٗٓنب ثٌَٔنَّٖ    
ذَانٓ إِهٓبمٔ السَّافِؼَِٔ الْحٓسٓيُ ثٕيُ ػٓلِٖ  الْوٓؼٕسٍُِٔ ثِنبثٕيِ السِّػَنب حُننَّ سٓنىَتٓ     
سٓبػًٓٔ ٍٓ أًََب سٓبوِتٌ حُنَّ لَبلَ لََٕ شٓالَتِ الْئِهٓبهُٓٔ ػٓيْ خُلَفَبئٌَِب ثٌِٖٓ الْؼٓجَّبسِ هٓنب  
اسٕتَحٓمَّْٓب أَحٓدٌ هِيْ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ َْٕ٘سُُٔ لِفَؼْلِِِ ٍٓ ػٓفَبفِِِ ٍٓ ّٓدِِِٕٗ ٍٓ طِن٘ٓبًَتِِِ ٍٓ  
شّٕٔدُِِ ٍٓ ػِجٓب ٓتِِِ ٍٓ رٓوِ٘غِ أَخْلَبلِِِ ٍٓ لََٕ زٓإَٔٗتٓ أَثٓبُٔ زٓإَٔٗتٓ زٓرٔلًب رٓصْلًب ًَجِ٘لًب 
فَبشٕ ٓ ٍٕٔ لَلَمبً ٍٓ تَفَىوساً ٍٓ َْٕ٘ظبً ػٓلََ أَثِٖ ٍٓ هٓب سٓوِؼٕتٔ هٌِِْٔ ٍٓ زٓإَٔٗتُنِٔ هِنيْ   
فِؼٕلِِِ ثِِِ فَلَنٕ ٗٓىُيْ لِٖ ِّؤٌَّ ثٓؼٕدٓ ذَلِهٓ إِلَّب السُّؤَالُ ػٓيْ خَجٓسُِِ ٍٓ الْجٓحٕجُ ػٓيْ 

أَهٕسُِِ 
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سٓأَلْتٔ أَحٓداً هِيْ ثٌِٖٓ ّٓبشِنٍ ٍٓ الْمََُّا ِ ٍٓ الْىُتَّبةِ ٍٓ الْمُؼَبِٓ ٍٓ الْفُمَْٓبءِ ٍٓ فَوٓب •

سٓبئِسِ الٌَّبسِ إِلَّب ٍٓرٓدٕتُِٔ ػٌِْدُٓٔ فِٖ َْبٗٓنِٔ الْئِرٕلَنبلِ ٍٓ الْئِػٕظَنبمِ ٍٓ الْوٓحٓنلِّ     
السَّفِ٘غِ ٍٓ الْمََٕلِ الْزٓوِ٘لِ ٍٓ التَّمْدِٗنِ لَِٔ ػٓلََ رٓوِ٘غِ إَّٔنلِ ثٕٓ٘تِنِِ ٍٓ هٓشَنبِٗخِِِ    
فَؼٓظُنٓ لَدٕزُٔٔ ػٌِْدِٕ إِذْ لَنٕ أَزٓ لَِٔ ٍٓلِّ٘بً ٍٓ لَب ػٓدٍّٔاً إِلَّب ٍٓ َّٔٓ ٗٔحٕسِيُ الْمََٕلَ فِِِ٘ 
ٍٓ الخٌََّبءٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ لَبلَ ثٓؼٕغٔ هٓيْ حٓؼَسَ هٓزٕلِسِٓٔ هِيَ الْأَشْؼٓسَِّٕٗ٘يِ فَوٓنب خَجٓنسُ   
أَخِِِ٘ رٓؼٕفَسٍ ٍٓ وَٕ٘ ٓ وَبىَ هٌِِْٔ فِٖ الْوٓحٓلِّ فَمَبلَ ٍٓ هٓيْ رٓؼٕفَسٌ حٓتَّنَ ٗٔسٕنأَلَ   
ػٓيْ خَجٓسُِِ إٍَٔ ٗٔمْسَىَ ثِبلْحٓسٓيِ رٓؼٕفَسٌ هٔؼٕلِيُ ثِبلْفِسٕكِ فَبرِسٌ ٗٓتَسَتَّنتٔ لِلْخُؤنَزِ   
أَلَلو هٓيْ زٓإَٔٗتٔ هِيَ السِّرٓبلِ ٍٓ إَّٔتَىُْٔنٕ لٌَِفْسِِِ خَفِ٘ ٌ لَلِ٘لٌ فِٖ ًَفْسِِِ ٍٓ لَمَدٕ 
ٍٓزٓ ٓ ػٓلََ السُّلْـَبىِ ٍٓ أَطٕحٓبثِِِ فِٖ ٍٓلْنتِ ٍٓفَنبِٓ الْحٓسٓنيِ ثٕنيِ ػٓلِنٖ  هٓنب       

تَؼٓزَّجٕتٔ هٌِِْٔ ٍٓ هٓب ظٌٌََْتٔ أًََِّٔ ٗٓىَُىُ 
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ذَلِهٓ أًََِّٔ لَوَّب اػٕتَلَّ ثٓؼٓجَ إِلََ أَثِٖ أَىَّ اثٕيَ السِّػَب لَدِ اػٕتَلَّ فَسَوِنتٓ هِنيْ   ٍٓ •

سٓبػٓتِِِ إِلََ  ٓازِ الْخِلَبفَِٔ حُنَّ زٓرٓغٓ هٔسٕتَؼٕزِلًب ٍٓ هٓؼِٓٔ خَوٕسٌٓٔ هِيْ خَدٓمِ أَهِ٘نسِ  
الْؤؤْهٌِِ٘يَ وُلؤْنٕ هِيْ حِمَبتِِِ ٍٓ خَبطَّتِِِ فِنِْ٘نٕ ًِحٕسِٗنسٌ ٍٓ أَهٓنسَّٔنٕ ثِلُنصٍُمِ  ٓازِ     
الْحٓسٓيِ ٍٓ تَؼٓسوِِ خَجٓسُِِ ٍٓ حٓبلِِِ ٍٓ ثٓؼٓنجَ إِلَنَ لَبػِنٖ الْمُؼَنبِٓ فَأَحٕؼَنسَُٔ      
ثِوٓزٕلِسِِِ ٍٓ أَهٓسَُٔ أَىْ ٗٓخْتَبزٓ ػٓشْسًَٓ هِوَّيْ َٗٔحَكُ ثِنِِ فِنٖ  ٌِِٗنِِ ٍٓ ٍٓزٓػِنِِ ٍٓ     
أَهٓبًَتِِِ فَأَحٕؼَسَّٔنٕ فَجٓؼٓجَ ثِِْنٕ إِلََ  ٓازِ الْحٓسٓيِ ٍٓ أَهٓنسَّٔنٕ ثِلُصٍُهِنِِ لَٕ٘لًنب ٍٓ    

ًَْٓبزاً فَلَنٕ ٗٓصَالَُا ٌَّٔبنٓ حٓتََّ تَُٔفِّٖٓ الْحٓسٓيُ ع 
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ذَاعٓ خَجٓسُ ٍٓفَبتِِِ طٓبزٍٕٓ سٔنسَّ هٓنيْ زٓأَى ػَنزًَّٔ ٍٓاحِندًٓٓ ٍٓ ػٔـِّلَنتِ      فَلَوَّب •

الْأَسَٕٓاقُ ٍٓ زٓوِتٓ ثٌَُٓ ّٓبشِنٍ ٍٓ الْمََُّا ٔ ٍٓ سٓبئِسُ الٌَّبسِ إِلََ رٌَٓبشٓتِِِ ٍٓ وَبًَتٕ 
سٔسَّ هٓيْ زٓأَى َٕٗٓهٓئِرٍ شَجِْ٘بً ثِبلْمِ٘ٓبهِٓٔ فَلَوَّب فَسََُْا هِيْ تٌَِْٕئَتِِِ ثٓؼٓجَ السُّنلْـَبىُ  
إِلََ أَثِٖ ػِ٘سَٓ ثٕيِ الْؤتََٓوِّلِ فَأَهٓسَُٔ ثِبلظَّلَبِٓ ػٓلَِِٕ٘ فَلَوَّب ٍٔػِنؼٓتِ الْزٌَٓنبشُٓٓ   
لِلظَّلَبِٓ ػٓلَِِٕ٘  ًَٓب أَثَٔ ػِ٘سَٓ هٌِِْٔ فَىَشَ ٓ ػٓيْ ٍٓرِِِْٕ فَؼٓسَػَنِٔ ػٓلَنَ ثٌِٓنٖ    

 ّٓبشِنٍ
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ٍٓ لَنبلَ  . الْؼٓلَََِِّٗٔ ٍٓ الْؼٓجَّبسَِِّ٘ٔ ٍٓ الْمََُّا ِ ٍٓ الْىُتَّبةِ ٍٓ الْمُؼَبِٓ ٍٓ الْؤؼٓندَّلِ٘يَ هِيَ •

السِّػَب هٓبٍٓ حٓتْ ٓ أًَْفِِِ ػٓلََ فِسَاشِِِ [  ثٕيِ]ّٓرَا الْحٓسٓيُ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ 
ٍٓ حٓؼَسَُٔ هِيْ خَدٓمِ أَهِ٘سِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ٍٓ حِمَبتِِِ فُلَبىٌ ٍٓ فُلَنبىٌ ٍٓ هِنيَ الْمُؼَنبِٓ    
فُلَبىٌ ٍٓ فُلَبىٌ ٍٓ هِيَ الْؤتَـَجِّجِ٘يَ فُلَبىٌ ٍٓ فُلَبىٌ حُنَّ َْـََّ ٍٓرِْٕٓٔ ٍٓ طٓلََّ ػٓلَِِٕ٘ 
ٍٓ أَهٓسَُٔ ثِحٓوٕلِِِ ٍٓ لَوَّب  ٔفِيَ رٓبءٓ رٓؼٕفَسُ ثٕيُ ػٓلِٖ  أَخُنَُٔ إِلَنَ أَثِنٖ ٍٓ لَنبلَ     
ارٕؼٓلٌِْٖ ػٓلََ هٓسْتَجِٓٔ أَخِٖ ٍٓ أًََب أٍُطِلُ إِلَٕ٘هٓ فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ ػِشْسِٗيَ أَلْن ٓ  

.فَصَثٓسَُٔ أَثِٖ ٍٓ أَسٕوٓؼِٓٔ هٓب وَسِِّٓٔ[  ٌَِٗبزٍ] ٌٗبزا 
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ٍٓ لَبلَ لَِٔ ٗٓب أَحٕوٓكُ السُّلْـَبىُ أَؿَبلَ اللَِّٔ ثٓمَبءُٓٔ رٓسَّ ٓ السَّنٕ٘ ٓ فِنٖ الَّنرِٗيَ     •

شٓػٓؤَا أَىَّ أَخَبنٓ ٍٓ أَثٓبنٓ أَئِؤٌَّ لِ٘ٓسُ َّّٔنٕ ػٓيْ ذَلِهٓ فَلَنٕ ٗٓتََّْٓ٘أْ لَِٔ ذَلِهٓ فَئِىْ 
وٌُْتٓ ػٌِْدٓ شِ٘ؼِٓٔ أَثِ٘هٓ ٍٓ أَخِ٘هٓ إِهٓبهبً فَلَب حٓبرٓنَٔ ثِنهٓ إِلَنَ السُّنلْـَبىِ     
ٗٔسَتِّجٔهٓ هٓسَاتِجْٓٔنٕ ٍٓ لَب َْٕ٘سِ السُّلْـَبىِ ٍٓ إِىْ لَنٕ تَىُيْ ػٌِْدّٓٔنٕ ثِْٓرُِِ الْوٌْٓصِلَِٔ لَنٕ 
تٌََلْْٓب ثٌَِب ٍٓ اسٕتَمَلَِّٔ أَثِٖ ػٌِْدٓ ذَلِهٓ ٍٓ اسٕتَؼْؼٓفَِٔ ٍٓ أَهٓسَ أَىْ ٗٔحٕزٓتٓ ػٌِْٓٔ فَلَنٕ 
ٗٓأْذَىْ لَِٔ فِٖ الدُّخَُلِ ػٓلَِِٕ٘ حٓتََّ هٓبٍٓ أَثِٖ ٍٓ خَسَرٌَٕب ٍٓ َّٔٓ ػٓلَنَ تِلْنهٓ   
الْحٓبلِ ٍٓ السُّلْـَبىُ ٗٓـْلُتٔ أَحَسَ الَْٓلَدِ لِلْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلِٖ  إِلََ َٕٗٓهٌَِب ٍٓ ّٔنَٓ لَنب   
ٗٓزِدٔ إِلََ ذَلِهٓ سٓجِ٘لًب ٍٓ شِ٘ؼٓتُِٔ هٔمِ٘ؤَىَ ػٓلََ أًََِّٔ هٓبٍٓ ٍٓ خَلَّ ٓ ٍٓلَداً ٗٓمَُمٔ 

.هٓمَبهِٓٔ فِٖ الْئِهٓبهِٓٔ
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لَبلَ هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ إِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ثٕنيِ هَٔسٓنَ ثٕنيِ رٓؼٕفَنسٍ  ٓخَنلَ       "•

الْؼٓجَّبسَُِّ٘ىَ ػٓلََ طٓبلِحِ ثٕيِ ٍٓطِ٘ ٍ ػٌِْدٓ هٓب حٔجِسٓ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ ع فَمَبلَُا لَنِٔ  
ػَِّ٘كْ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ لَب تَُٓسِّغٕ فَمَبلَ لَْٔنٕ طٓبلِحٌ هٓب أَطٌَٕغٔ ثِِِ لَدٕ ٍٓوَّلْتٔ ثِِِ زٓرٔلَٕ٘يِ 
هِيْ شَسِّ هٓيْ لَدٓزٍٕٔ ػٓلَِِٕ٘ فَمَدٕ طٓبزٓ هِيَ الْؼِجٓب ِٓٓ ٍٓ الظَّلَبحِ ٍٓ الظِّن٘ٓبمِ إِلَنَ   
أَهٕسٍ ػٓظِ٘نٍ حُنَّ أَهٓسَ ثِئِحٕؼَبزِ الْؤَٓوَّلَٕ٘يِ فَمَبلَ لَْٔوٓب ٍٕٓٗحٓىُوٓب هٓب شَأًُْىُوٓب فِنٖ  
أَهٕسِ ّٓرَا السَّرٔلِ فَمَبال هٓب ًَمَُلُ فِٖ زٓرٔلٍ ٗٓمَُمٔ اللَّٕ٘لَ وُلَِّٔ ٍٓ ٗٓظَٔمٔ الٌَّْٓنبزٓ  

ٍٓ لَب ٗٓتَشَبَْلُ ثِغَٕ٘سِ الْؼِجٓب ِٓٓ فَئِذَا ًَظَسًَْب إِلَِِٕ٘ أُزٕػِدٍٕٓ فَسَائِظٔنٌَب    وُلَِّٔ لَب ٗٓتَىَلَّنٔ
 ٍٓ  ٓاخَلٌََب هٓب لَب ًَوٕلِىُِٔ هِيْ أًَْفُسٌَِب فَلَوَّب سٓوِغٓ الْؼٓجَّبسَُِّ٘ىَ اًْظٓسَفَُا خَبئِجِ٘ي
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زٍٓٓى أَطٕحٓبثٌَٔب أًََِّٔ سٔلِّنٓ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ إِلََ ٗٓحَٕ٘ٓ ٍٓ وَنبىَ ٗٔؼَنِّ٘كُ ػٓلَٕ٘نِِ ٍٓ    ٍٓ •

ٗٔؤْذِِِٗ فَمَبلَتٕ لَِٔ اهٕسَأَتُِٔ اتَّكِ اللَِّٓ فَئًَِّهٓ لَب تَدٕزِٕ هٓيْ فِٖ هٌْٓصِلِهٓ ٍٓ ذَوَسٍَٕ 
لَِٔ طٓلَبحِٓٔ ٍٓ ػِجٓب ٓتَِٔ ٍٓ لَبلَتٕ إًِِّٖ أَخَبِٔ ػٓلَٕ٘هٓ هٌِِْٔ فَمَبلَ ٍٓ اللَِِّ لَأَزٕهٌَِِّ٘ٓٔ 
ثٕٓ٘يَ السِّجٓبعِ حُنَّ اسٕتَأْذَىَ فِٖ ذَلِهٓ فَأُذِىَ لَِٔ فَسَهَٓ ثِِِ إِلَْٕ٘ٓب ٍٓ لَنٕ ٗٓشُهَّ فِٖ 
أَوْلِْٓب لَِٔ فٌََظَسٍُا إِلََ الْوَٕٓػِغِ لِ٘ٓؼٕسِفَُا الْحٓبلَ فََٓرٓندُٓٔ ع لَبئِونبً ٗٔظٓنلِّٖ ٍٓ    

 ِّٖٓ حَٕٓلَِٔ فَأَهٓسَ ثِئِخْسَارِِِ إِلََ  ٓازُِ
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وٌُْتٔ هٓغٓ أَثِٖ ثِسٔسَّ هٓيْ زٓأَى ٍٓ وَبىَ أَثِنٖ    أَحٕوٓدٔ ثٕيُ الْحٓبزِثِ الْمَصٌٍِِْٖٗٔلَبلَ •

ٗٓتَؼٓبؿََ الْجٕٓ٘ـَسََٓ فِٖ هٓسْثِؾِ أَثِٖ هٔحٓوَّدٍ ع لَبلَ ٍٓ وَبىَ لِلْؤسٕتَؼِ٘يِ ثٓغْلٌ لَنٕ ٗٔسَ 
هِخْلُِٔ حٔسٌٕبً ٍٓ وِجٓساً ٍٓ وَبىَ ٗٓوٌَٕغٔ ظَْٕسَُٔ هِيَ اللِّزٓبمِ ٍٓ لَدٕ وَبىَ رٓوٓنغٓ ػٓلَٕ٘نِِ   
السوٍَّاعٓ فَلَنٕ تَىُيْ لَْٔنٕ حِ٘لٌَٔ فِٖ زٔوَُثِِِ لَبلَ فَمَبلَ لَِٔ ثٓؼٕغٔ ًُدٓهٓبئِنِِ أَ لَنب   

ءٔ إِهَّب أَىْ ٗٓسْوَجِٓٔ ٍٓ إِهَّب أَىْ ٗٓمْتُلَِٔ لَبلَ  تَجٕؼٓجُ إِلََ الْحٓسٓيِ اثٕيِ السِّػَب ع فَ٘ٓزِٖ
فَجٓؼٓجَ إِلََ أَثِٖ هٔحٓوَّدٍ ع ٍٓ هٓؼََ هٓؼِٓٔ أَثِٖ لَبلَ فَلَوَّب  ٓخَنلَ أَثٔنَ هٔحٓوَّندٍ    
الدَّازٓ وٌُْتٔ هٓغٓ أَثِٖ فٌََظَسَ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ إِلََ الْجٓغْلِ ٍٓالِفنبً فِنٖ طٓنحٕيِ الندَّازِ     
فَؼٓدٓلَ إِلَِِٕ٘ فََٓػَغٓ ٗٓدُٓٔ ػٓلََ وَفَلِِِ لَبلَ فٌََظَسٍْٔ إِلََ الْجٓغْلِ ٍٓ لَدٕ ػٓسِقَ حٓتََّ 

سٓبلَ الْؼٓسَقُ هٌِِْٔ حُنَّ طٓبزٓ إِلََ الْؤسٕتَؼِ٘يِ فَسٓلَّنٓ فَسَحَّتٓ ثِِِ فَمَسَّةٓ 
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ٗٓب أَثٓب هٔحٓوَّدٍ أَلْزِنٕ ّٓرَا الْجٓغْلَ فَمَبلَ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ لِأَثِٖ أَلْزِؤِٕ ٗٓب ُْلَنبمٔ  فَمَبلَ •

فَمَبلَ لَِٔ الْؤسٕتَؼِ٘يُ أَلْزِؤِٕ أًَْتٓ فََٓػَغٓ أَثَٔ هٔحٓوَّدِ ؿَٕ٘لَسٓبًَِٔ ػٓلَِِٕ٘ حُننَّ لَنبمٓ   
فَأَلْزٓوِٓٔ حُنَّ زٓرٓغٓ إِلََ الْؤسٕتَؼِ٘يِ ٍٓ رٓلَسٓ فَمَبلَ لَِٔ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوَّندٍ أَسٕنسِرِٕٔ   
فَمَبلَ لِأَثِٖ ٗٓب ُْلَبمٔ أَسٕسِرِٕٔ فَمَبلَ لَِٔ الْؤسٕتَؼِ٘يُ ثٓلْ أًَْتٓ أَسٕسِرِٕٔ فَمَبمٓ حَبًًِ٘ٓٔ 
فَأَسٕسَرِٓٔ ٍٓ زٓرٓغٓ فَمَبلَ لَِٔ تَسَى أَىْ تَسْوَجِٓٔ فَمَبمٓ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ فَسَوِجِٓٔ هِيْ َْٕ٘نسِ  
أَىْ ٗٓوٕتٌَِغٓ ػٓلَِِٕ٘ حُنَّ زٓوَؼَِٔ فِٖ الدَّازِ حُننَّ حٓوٓلَنِٔ ػٓلَنَ الْوٓحٓزَّنِٔ فَوٓشَنَ      
أَحٕسٓيَ هٓشٍْٖ ٗٓىَُىُ حُنَّ زٓرٓغٓ فٌََصَلَ فَمَبلَ لَِٔ الْؤسٕتَؼِ٘يُ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوَّدٍ وَٕ٘ن ٓ  
زٓإَٔٗتَِٔ لَبلَ هٓب زٓإَٔٗتٔ هِخْلَِٔ حٔسٌٕبً ٍٓ زٓاحٓنًٔ لَنبلَ لَنِٔ الْؤسٕنتَؼِ٘يُ إِىَّ أَهِ٘نسَ      
 الْؤؤْهٌِِ٘يَ حٓوٓلَهٓ ػٓلَِِٕ٘ فَمَبلَ أَثَٔ هٔحٓوَّدٍ لِأَثِٖ خُرُْٔ ٗٓب ُْلَبمٔ فَأَخَرَُٔ ٍٓ لَب ُٓ
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سٓوِؼٕتٔ أَثٓب هٔحٓوَّدٍ َْٕ٘سَ هٓنسٍَّٓ ٗٔىَلِّننٔ ِْلْوٓبًَنِٔ      أَثَٔ حٓوٕصََٓ ًُظٕٓ٘سٌ الْخَب ِمٔلَبلَ •

ثِلُغَبتِِْنٕ ٍٓ فِِْ٘نٕ تُسْنٌ ٍٓ زٍٔمٌ ٍٓ طٓمَبلِجٌٓٔ فَتَؼٓزَّجٕتٔ هِيْ ذَلِهٓ ٍٓ لُلْنتٔ ّٓنرَا   
ٍٔلِدٓ ثِبلْوٓدٌَِِٗٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓظْْٓسْ حٓتََّ هٓؼََ أَثَٔ الْحٓسٓيِ ٍٓ لَنب زٓهُٔ أَحٓندٌ فَىَٕ٘ن ٓ    
ّٓرَا أُحٓدِّثُ ًَفْسِٖ ثِرَلِهٓ فَأَلْجٓلَ ػٓلََّٖ فَمَبلَ إِىَّ اللَِّٓ تَجٓبزٓنٓ ٍٓ تَؼٓبلََ ثٓنَّ٘يَ  

ءٍ فَْٔنَٓ ٗٓؼٕنسِِٔ اللوغَنبٍِ ٍٓ     حٔزَّتَِٔ هِيْ سٓبئِسِ خَلْمِِِ فَأَػٕـَبُٔ هٓؼٕسِفََٔ وُلِّ شَٖٕ
الْأًَْسٓبةٓ ٍٓ الْحَٓٓا ِثَ ٍٓ لََٕ لَب ذَلِهٓ لَنٕ ٗٓىُنيْ ثٓنٕ٘يَ الْحٔزَّنِٔ ٍٓ الْوٓحٕزٔنَدِ     

 فَسْق

249    1 ج   ( القذٗؤ -ط )سٍضٔ الَاػظ٘ي ٍ ثص٘شٓ الوتؼظ٘ي 
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إرا ػلن أى ػلى الو٘ت حجبً ٍ لن ٗؼلن أًِ حجةٔ اإلسةالم أٍ   (: 25هسألٔ )•
ٍ (. 5)، ٍ ل٘س ػلِ٘ كفبسٓ (4)حج الٌزس ٍجت قضبؤُ ػٌِ هي غ٘ش تؼ٘٘ي 

ٍ . للَاجت ثبلٌزس أٍ ثةبلحل  ٍججةت الكفةبسٓ أٗضةبً     لَ تشدد هب ػلِ٘ ث٘ي
فال ثذ هي االحت٘ةبط  ( 1)ح٘ث أًْب هشددٓ ث٘ي كفبسٓ الٌزس ٍ كفبسٓ ال٘و٘ي 

ٍ ٗكفٖ حٌ٘ئز إطؼبم ست٘ي هسكٌ٘بً، ألى فِ٘ طؼبم ػششٓ أٗضبً الزٕ ٗكفٖ 
. فٖ كفبسٓ الحل 

ٖ ء ثىنل هني الفنس ٗي     . فئًِ ٗىفٖ فٖ اهتخبل الَارت الوس  ( 4)• ٍ لَ رن
.ثوالحظٔ الخظَط٘ٔ ثسربء الوـلَث٘ٔ وفَ أٗؼبً

 طبلٔ الجساءٓ هٌْب هغ الشه، الحتوبل وَى الفبئت حزٔ اإلسالم التٖ ( 5)•
.ال وفبزٓ فٖ فَاتْب

•(1 )   ِ فنٖ   -الظبّس أى وفبزٓ الٌرز ّٖ وفبزٓ ال٘و٘ي، ووب تمندم الىنالم ف٘ن
.فٖ أٍاخس وتبة الظَم -الزولٔ

351-350: ، ص10 هستوسك الؼشٍٓ الَثقى؛ ج



19

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إذا ػلن اى ػلَ الو٘ت حزب ٍ لن ٗؼلنن  ( ا ٍل)ّرُ الوسألٔ أهَز فٖ •
اًِ حزِ اإلسالم أٍ حذ الٌرز ٍ اًِ ػلَ تمدٗس وًَِ حذ الٌنرز ونبى   

ِ  "تسوِ ػودٗب هَرجب ثٌنبء   -للىفبزٓ، ٍرت المؼبء ػٌِ هي أطل هبلن
هي ْ٘نس تؼ٘ن٘ي وًَنِ     -هي ا طل "ػلَ وَى لؼبء حذ الٌرز أٗؼب

حذ اإلسالم أٍ حذ الٌرز، ثل ٗىفَ لظد اإلت٘بى ثونب ٗزنت ػل٘نِ ٍ    
ذله التحب  هبّ٘ٔ حذ اإلسالم ٍ حذ الٌرز ٍ ػدم الفسق ثٌْ٘ونب إال  
ثبلٌ٘ٔ، فئذا ًَى هب ػلَ ذهٔ الو٘ت وفَ ٍ ال ٗحتنبد النَ التىنساز، ٍ    

.ّرا ظبّس

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إذا ػلن اى ػلَ الو٘ت حذ هس   ث٘ي حزنِ اإلسنالم ٍ   ( ا هس الخبًٖ)•
ػظ٘بًب ػلَ ول تمندٗس أٍ ػلنَ    "حذ الٌرز ٍ ػلن اًِ لد تسوِ ػودا

تمدٗس وَى هب ػلِ٘ َّ الحذ الٌرزٕ فْل ٗزت أ اء الىفبزٓ إٔ وفبزٓ 
هختبز الوتي ( ٍرْبى)الَ أ اء الحذ أٍال  "حٌج الٌرز هي هبلِ هؼبفب

َّ ػدم الَرَة لىًَْب هشىَوِ فب طل ثنساءٓ ذهتنِ هٌْنب وونب اى     
،ا طل ػدم تؼلك الىفبزٓ ثبلتسؤ

174: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍ زثوب ٗمبل ثبلَرَة الى ٍرَة الىفنبزٓ ؿنسِ للؼلنن اإلرونبلٖ      •
ح٘ج اًِ ٗؼلن إروبال اى ػلَ الو٘ت اهب حزٔ اإلسالم أٍ حذ الٌرز ٍ 
وفبزٓ حٌخِ ف٘ىَى هي لج٘ل هب إذا ػلن ثٌزبسٔ ّرا الىأس أٍ الىأس 
ٖ ء هغ احد الىبس٘ي حنن   ا خس هغ هاللِ٘ ف٘وب إذا ػلن أٍال ثواللبٓ ش

ٍ فِ٘ اًنِ ال فنسق فنٖ    )حظل الؼلن اإلروبلٖ ثٌزبسٔ أحد الىبس٘ي 
ثبة الىبس٘ي الوشتجْ٘ي ث٘ي سجك الواللنبٓ ػلنَ الؼلنن اإلرونبلٖ ٍ     
لحَلْب لِ ٍ اًِ فٖ ولتب الظَزت٘ي ٗزسٕ أطل الـْبزٓ فٖ الواللٖ ثال 
هؼبزع، ٍ ذله لتمدم زتجتٖ ا طل٘ي الوتؼبزػ٘ي فٖ ًفس الىبس٘ي 

.ثبلٌسجٔ الَ ا طل الزبزٕ فٖ الواللٖ ٍ التفظ٘ل فٖ ا طَل

174: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إذا ػلن اى ػلَ الو٘ت حنذ ٍارنت هنس   ثن٘ي ونَى      ( ا هس الخبلج)•
ٍرَثِ ثبلٌرز أٍ ثبل٘و٘ي ٍرت المؼبء ػٌِ ثٌ٘ٔ هب فٖ ذهتِ، ٍ إذا ػلن 
اًِ اًوب تسن الحذ ال ػي ػرز ٍرت إخساد الىفبزٓ ػٌِ أٗؼب، فؼلنَ  

المَل ثبتحب  وفبزٓ الٌرز ٍ ال٘و٘ي فال اشىبل، 

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

اهب ػلَ المَل ثبختالفْوب ووب َّ الوشَْز ٍ اى وفنبزٓ الٌنرز هخنل    ٍ •
وفبزٓ شْس زهؼبى فبى اختبز الَازث أٍ الَطٖ ػتك زلجٔ فال إشىبل، 
فئًِ ٌَٗى ػتك زلجٔ ػوب فٖ ذهِ الو٘ت سنَاء ونبى وفنبزٓ الٌنرز أٍ     

ال٘و٘ي، 

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

اهب لَ أزا  اإلؿؼبم فْل ٗىفٖ إؿؼبم ػشسٓ هسبو٘ي لىًَنِ الوتن٘مي   ٍ •
، ظنبّس الونتي ّنَ    "هوب فٖ ذهِ الو٘ت أٍ ٗزت إؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب

الخبًٖ ٍ الظبّس اًِ ال ٍرِ لِ سَى المَل ثبػتجبز لظد ػٌَاى هب ػلَ 
الو٘ت ٍ ػدم وفبِٗ لظد هب وبى ػلِ٘ ػلَ ًحَ االروبل، ٍ ال ٗخفنَ  

فئى إؿؼبم الؼشسٓ ٍ  "اًِ ػلَ ّرا ال ٍرِ لىفبٗٔ إؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب
فٖ ػوي إؿؼبم ست٘ي اال اًِ ثٌبء ػلنَ اػتجنبز لظند     "اى وبى  اخال

الؼٌَاى الخبص هي الٌرز أٍ ال٘و٘ي فال ثد هي إؿؼبم ػشنسٓ هسنبو٘ي   
ْ٘س الست٘ي ثؼٌَاى وفبزٓ ال٘و٘ي حتَ ٗحظل المـغ ثجساءٓ الرهنٔ، ٍ اى  
ثٌٌ٘ب ػلَ ػدم اػتجبز لظند الؼٌنَاى الخنبص ف٘ىفنٖ إؿؼنبم ػشنسٓ       

هسبو٘ي الًِ الوت٘مي هوب ػلَ الو٘ت ٍ الصائد هشىَن، 

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

هوب ذوسًب ظْس اًِ لَ أزا  الَلٖ اخت٘بز الظ٘بم ف٘وب لَ لن ٗتوىي هي ٍ •
ْ٘سُ ف٘وىي المَل ثىفبٗٔ ط٘بم حالحٔ أٗبم  ًِ الوت٘مي هوب ػلَ الو٘ت 
لَ ػزص هي الؼتك ٍ اإلؿؼبم، فئى ط٘بم حالحٔ أٗبم وبِ لَ ونبى الحنذ   

ِ الَارت ػلِ٘ ثبلحل ، ٍ اهلل الؼبلن  ثأحىبه

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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وفنبزٓ ال٘ون٘ي ػتنك زلجنٔ أٍ إؿؼنبم ػشنسٓ هسنبو٘ي أٍ         16هسألٔ •
وسَتْن،

ٖ ء تفظن٘لْب فنٖ الىفنبزاٍ اى    • فبى لن ٗمدز فظ٘بم حالحٔ أٗبم، ٍ س٘ز
. تؼبلَاللِّ شبء 

•

116: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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هب ٗزت هخ٘سا ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ْ٘سُ، ٍ ّٖ وفبزٓ اإلفـبز فٖ شْس  -هٌْبٍ •
زهؼبى، ٍ وفبزٓ إفسب  االػتىبِ ثبلزوبع، ٍ وفبزٓ رصّ الوسأٓ شؼسّب 
فٖ الوظبة، ٍ وفبزٓ الٌرز ٍ الؼْد، فئًْب فْ٘نب هخ٘نسٓ ثن٘ي الخظنبل     

.الخالث

302: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وفبزٓ حٌج الٌرز وىفبزٓ هي أفـس َٗهب هي شنْس زهؼنبى    28هسألٔ •
.ػلَ ا لَى

124: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ا ظْنس أى  ٍ  الىفنبزٓ، هخبلفٔ الؼْند ثؼند اًؼمنب ُ تَرنت      1هسألٔ •
زهؼبى وفبزتْب وفبزٓ هي أفـس َٗهب هي شْس 

124: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

 ثَبةُ كَفَّبسَِٓ خُلْ ِ الٌَّزْسِ 23« 2»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓنيْ أَثِ٘نِِ   « 3» -1 -28868•

: ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّب ٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
.قُلْتَ لِلَِِّ ػَلََّٖ فَكَفَّبسَُٓ َٗوِ٘يٍإِىْ •
.«4»ٍٓ زٍٓٓأُ الظَّدٍٔقُ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هٔسْسٓلًب هِخْلَِٔ •
، ٍ 1136 -306 -8، ٍ التْننننرٗت 9 -456 -7الىننننبفٖ  -(3)•

هني   5، ٍ أٍز ُ ػي الفم٘نِ فنٖ الحندٗج    193 -55 -4االستجظبز 
.4290 -364 -3الفمِ٘  -(4)  .هي أثَاة الٌرز 2الجبة 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلِٖ  الْأَشْنؼٓسِِّٕ ػٓنيْ هٔحٓوَّندِ ثٕنيِ ػٓجٕندِ      « 5» -2 -28869•
ٍٓ وَتَتٓ إِلَِِٕ٘ ٗٓسٕأَلُِٔ ٗٓب سِّٓ٘دِٕ زٓرٔلٌ ًَرَزٓ : الْزٓجَّبزِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓصِٗٓبزٓ لَبلَ

 -فََٓلَغٓ ذَلِهٓ الَْٕ٘ٓمٓ ػٓلََ إَّٔلِِِ هٓنب ػٓلَٕ٘نِِ هِنيَ الْىَفَّنبزِٓٓ     -أَىْ ٗٓظَٔمٓ َٕٗٓهبً
.فَىَتَتٓ إِلَِِٕ٘ ٗٓظَٔمٔ َٕٗٓهبً ثٓدٓلَ َٕٗٓمٍ ٍٓ تَحٕسِٗسُ زٓلَجٍٓٔ هٔؤْهٌٍَِٔ

.«6»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓصِٗٓبزٓ هِخْلَِٔ •
هي  1، ٍ أٍز ُ ثبسٌب  هخس فٖ الحدٗج 12 -456 -7الىبفٖ  -(5)•

هني   1هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت، ٍ طدزُ فٖ الحندٗج   7الجبة 
.هي أثَاة الٌرز 10هي الجبة  1ٍ أٍز ُ فٖ الحدٗج  9الجبة 

.1135 -305 -8التْرٗت  -(6)•
392: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج



32

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحَٕ٘ٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَحٕوٓندٓ ػٓنيِ   « 7» -3 -28870•
لُلْتٔ لَِٔ : السٌِّْدِِّٕ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ الْزٓوَّبلِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ

هٓشْ٘بً إِلََ ثٕٓ٘تِ اللَِِّ  -ثِأَثِٖ أًَْتٓ ٍٓ أُهِّٖ رٓؼٓلْتٔ ػٓلََ ًَفْسِٖ
فَإًَِّوَب جَؼَلْتَ ػَلَى ًَفْسِكَ َٗوٌِ٘بً ٍَ هَب جَؼَلْتَُِ لِلَِِّ فَة ِ   -َٗوٌَِ٘كَ  كَفِّشْقَبلَ •

.ثِِِ

، ٍ 1140 -307 -8، ٍ التْننننرٗت 18 -458 -7الىننننبفٖ  -(7)•
.191 -55 -4االستجظبز 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓنيِ الْمَبسِننِ ثٕنيِ    « 1» -4 -28871•
هٔحٓوَّدٍ ػٓيْ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ  ٓأٍ ٓ ػٓيْ حٓفْضِ ثٕيِ ِْ٘ٓبثٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَّنِِ ع  

 -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ وَفَّبزِٓٓ الٌَّرْزِ: لَبلَ
فَؼَلَِ٘ةِِ ًَبقَةٔ     -«2»كَفَّبسَُٓ الٌَّزْسِ كَفَّبسَُٓ الَْ٘وِ٘يِ ٍَ هَةيْ ًَةزَسَ ثَذًََةًٔ    فَقَبلَ •

ٍَ هَيْ ًَةزَسَ جَةوٍُساً فَحَِ٘ةثُ شَةب َ      -ُٗقَلِّذَُّب ٍَ ُٗشْؼِشَُّب ٍَ َٗقِ ُ ثَِْب ثِؼَشَفََٔ
.ًَحَشَُُ

ٍٓ وَرَا الَّنرِٕ لَجٕلَنِٔ ٍٓ   « 3»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ •
زٍٓٓأُ إَٔٗؼبً ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيِ الظَّفَّبزِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ الْمَبسٓبًِِّٖ ػٓيِ الْمَبسِنِ 

.«4»ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ هِخْلَِٔ 

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

هني الجنبة    2، ٍ أٍز  ذٗلِ فٖ الحدٗج 13 -457 -7الىبفٖ  -(1)•
التْرٗت  -(3) .ّدٗب -فٖ الوظدز -(2) .هي أثَاة الٌرز ٍ الؼْد 11
 -4، ٍ االستجظبز 1175 -316 -8التْرٗت  -(4.)1141 -307 -8
54- 186.

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓنيْ رٓوِ٘نلِ ثٕنيِ    « 5» -5 -28872•
طٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هَٔسَٓ ع أًََِّٔ 

.كُلُّ هَيْ ػَجَوَ ػَيْ ًَزْسٍ ًَزَسَُُ فَكَفَّبسَتُُِ كَفَّبسَُٓ َٗوِ٘يٍ: قَبلَ•
. «6»هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
.17 -457 -7الىبفٖ  -(5)•
.192 -55 -4، ٍ االستجظبز 1137 -306 -8التْرٗت  -(6)•

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ ٗٓحَٕ٘ٓ ػٓيْ أَثِنٖ  « 7» -6 -28873•
رٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَثِٖ الْزَٕٓشٓاءِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ ػٔلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓوٕسٍِ ثٕيِ خَبلِدٍ ػٓيْ 

عأَثِٖ رٓؼٕفَسٍ 
فَكَفَّبسَتُةُِ  هَب كَبىَ لِغَِ٘شِ اللَّةِِ  ٍَ  -الٌَّزْسُ ًَزْسَاىِ فَوَب كَبىَ لِلَِِّ فَ ِ ثِِِ: قَبلَ •

.كَفَّبسَُٓ َٗوِ٘يٍ
هٓب ٍٓلَغٓ الْحٌِْجُ فِ٘نِِ إٍَٔ  ثِوَب كَبىَ لِغَِ٘شِ اللَِِّ ٗٓحٕتَوِلُ أَىْ ٗٓىَُىَ الْؤسَا ٔ : أَلَُلُ•

هٓب وَبىَ هٔؼٓلَّمبً ػٓلََ شَسْؽٍ وَحٔظَٔلِ شِفَبءِ الْوٓنسِٗغِ ٍٓ ػٓلَنَ وُنلِّ تَمْندِٗسٍ     
.فَبلْحٌِْجُ هٔسَا ٌ ٍٓ إِلَّب لَنٕ تَزِتِ الْىَفَّبزُٓٓ

.190 -55 -4، ٍ االستجظبز 1151 -310 -8التْرٗت  -(7)•
393: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ « 1» -7 -28874•
ػٓيْ رٓوِ٘لِ ثٕيِ  ٓزَّادٍ ػٓيْ ػٓجٕدِ الْوٓلِهِ ثٕيِ ػٓوٕسٍٍ ػٓنيْ أَثِنٖ ػٓجٕندِ اللَّنِِ ع     

لَنبلَ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓوَّيْ رٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ لَب ٗٓسْوَتٓ هٔحٓسَّهبً سٓوَّبُٔ فَسَوِجِٓٔ: لَبلَ
إٍَٔ لِ٘ٓظٔننٕ شَنْٕسَٕٗيِ هٔتَتَنبثِؼٕٓ٘يِ إٍَٔ     -إِلَّب لَبلَ فَلْ٘ٔؼٕتِكْ زٓلَجًٓٔ« 2»( لَب أَػٕلَؤِٔ)

.لِ٘ٔـْؼِنٕ سِتِّ٘يَ هِسٕىٌِ٘بً
.188 -54 -4، ٍ االستجظبز 1165 -314 -8التْرٗت  -(1)•
.ٍ ال أػلن -فٖ الوظدز -(2)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ ثِئِسٌَٕب ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕنيِ هٓحٕجٔنَةٍ ػٓنيْ    « 3» -8 -28875•
هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سَٓ الْؼٔجٕٓ٘دِِّٕ ػٓيْ ػٓلِٖ  ٍٓ إِسٕحٓبقَ اثٌَٕٖٕ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ  ٓأٍ ٓ أَىَّ 

إِثٕسَاِّ٘نٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ أَخْجٓسَّٔوٓب 
أَىْ أَوَُىَ هٓتََ فَبتَتٌِْٖ طٓنلَبُٓ   -وَتَجٕتٔ إِلََ الْفَمِِِ٘ ع ٗٓب هَٕٓلَبٕٓ ًَرَزٍٕٔ: لَبلَ•

فَفَبتَِٔ ذَلِهٓ وَٕ٘ ٓ ٗٓظٌَٕغٔ ٍٓ ّٓلْ لَِٔ هِيْ ذَلِنهٓ   -اللَّٕ٘لِ طٔوٕتٔ فِٖ طٓجِ٘حٓتِْٓب
فِٖ طَٕٓمِ وُلِّ َٕٗٓمٍ تَسَوَنِٔ إِىْ   -ٍٓ وَنٕ ٗٓزِتٔ ػٓلَِِٕ٘ هِيَ الْىَفَّبزِٓٓ -هِيْ هٓخْسَدٍ

.فَىَتَتٓ ٗٔفَسِّقُ ػٓيْ وُلِّ َٕٗٓمٍ ثِؤد  هِيْ ؿَؼٓبمٍ وَفَّبزًٓٓ -وَفَّسَ إِىْ أَزٓا ٓ ذَلِهٓ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍٓ هٓب تَمَدَّمٓ فِٖ « 4»رٓوٓغٓ رٓوٓبػٌٓٔ هِيَ الْأَطٕحٓبةِ ثٕٓ٘يَ ّٓرُِِ الْأَخْجٓبزِ : أَلَُلُ•
ثِأَىَّ الْوٌْٓرٍُزٓ إِىْ وَبىَ طَٕٓهبً ٍٓرٓتٓ ثِبلْحٌِْجِ « 6»ٍٓ هٓب ٗٓأْتِٖ « 5»الظََّٕمِ 

وَفَّبزُٓٓ شَْٕسِ زٓهٓؼَبىَ ٍٓ إِلَّب فَىَفَّنبزُٓٓ الْ٘ٓوِن٘يِ ٍٓ ّٔنَٓ حٓسٓنيٌ ٍٓ هٓنب تَؼَنوَّيَ       
إٍَٔ « 7»الظَّدٓلََٔ ثِوٓب  ٍٔىَ ذَلِهٓ هٓحٕؤَلٌ ػٓلََ الْؼٓزٕنصِ ػٓوَّنب شٓا ٓ لِوٓنب هٓنسَّ     

.ػٓلََ الِبسٕتِحٕجٓبةِ هٓغٓ الْؼٓزٕصِ ػٓيِ الَْٓفَبءِ ثِبلٌَّرْزِ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

.ًحَُ 1026 -329 -4ٍ التْرٗت  1383 -335 -2التْرٗت  -(3)•
، ٍ االزشب  ػلَ هب ًمل فٖ ّبهش السٍػٔ 361 -زارغ السسائس -(4)•

.63 -246 -1، ٍ زسبئل الشسٗ  الوستؼَ 266 -1للشْ٘د 
.هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت 7تمدم فٖ الجبة  -(5)•
ٍ  19ٍ  10هي ّرُ ا ثَاة، ٍ فٖ ا ثَاة  24ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•

.هي أثَاة الٌرز ٍ الؼْد 25
.هي ّرا الجبة 7 -1هس فٖ ا حب ٗج  -(7)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

 ثٓبةٔ وَفَّبزِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ -16•
أَثَٔ ػٓلِٖ  الْأَشْؼٓسُِّٕ، ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػٓجٕدِ الْزٓجَّبزِ؛ ٍٓهٔحٓوَّدٔ ثٕيُ . 1/ 14756•

، ػٓنيِ اثٕنيِ   «6»إِسٕوٓبػِ٘لَ، ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبذَاىَ رٓوِ٘ؼبً، ػٓنيْ طٓنفَْٓاىَ   
ػلِ٘ السالم فِٖ وَفَّنبزِٓٓ الْ٘ٓوِن٘يِ   اللِِّ أَثِٖ ػٓجٕدِ ػٓيْ  :الْحٓلَجِِّٖهٔسٕىَبىَ، ػٓيِ 

هٔدٌّ هِيْ حٌِْـٍَٔ، إٍَٔ « 9»ػٓشَسََٓ هٓسٓبوِ٘يَ لِىُلِّ هِسٕىِ٘يٍ « 8»ٗٔـْؼِنٔ »: «7»
، إٍَٔ وِسٕنَٓتُْٔنٕ لِىُنلِّ إًِْسٓنبىٍ حََٕثٓنبىِ     «11»هِيْ  ٓلِ٘كٍ ٍٓحٓفٌَْنٌٔ  « 10»هٔدٌّ 
طٓنٌَغٓ؛  « 13»ثِبلْخِ٘ٓنبزِ إََّٔ الخَّلَبحَنِٔ   ذلِهٓ ، إٍَٔ ػِتْكُ زٓلَجٍٓٔ ٍَّٓٔٓ فِٖ «12»

« 1»فَبلظِّ٘ٓبمٔ ػٓلَٕ٘نِِ   ،«15»هِيَ الخَّلَبحَِٔ « 14»ٍٓاحِدٍٓٓ ػٓلَ فَئِىْ لَنٕ ٗٓمْدِزٕ 
 «2». «حَلَبحََٔ أََّٗبمٍ

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

: ٍالوـجنَع « رنت »ٍفنٖ  . ٍالتْرٗت ٍاالستجظبز ٍالَسبئل« ع، ن، ل، م، ى، ثح، ث ، ثي، رد»ّىرا فٖ (. 6)•
.«طفَاى ثي ٗحَ٘»

.«لبل»:+/ «رت»ٍحبش٘ٔ « ثح، ث »فٖ (. 7)•
.«ػٌد»:+/ «ثي»فٖ (. 8)•
.«هدٗي»:+/ فٖ تفس٘س الؼّ٘بشٖ(. 9)•
.«ٍهدّ»: فٖ تفس٘س الؼّ٘بشٖ(. 10)•
 1565، ص 2المبهَس الوحن٘ؾ، د  : اًظس. هل ء الى ّ ٍٗفتح، ٍالزوغ وظس : ٍالحفٌٔ. الَاٍ فِ٘ ثوؼٌَ هغ(. 11)•

(.حفي)
.«حَث٘ي»: «ى»فٖ (. 12)•
.«شبء»:+/ ٍفٖ تفس٘س الؼّ٘بشٖ. «إّٔ الخالحٔ»ثدل « إٔ ذله شبء»: ٍفٖ الَسبئل. «ذله»: «ث »فٖ (. 13)•
.«ٍاحد»: الَافٖ ٍالتْرٗت ٍاالستجظبز(. 14)•
.«الخالث»: ٍالَسبئل ٍالؼّ٘بشٖ« ثي، رت»فٖ (. 15)•
.«ٍارت ط٘بم»:+/ ٍفٖ تفس٘س الؼّ٘بشٖ. «ػلِ٘»/ -:ٍاالستجظبز« ن، ى»فٖ (. 1)•
ٖ  174، ح 51، ص 4؛ ٍاالستجظنبز، د  1091، ح 295، ص 8التْنرٗت، د  (. 2)• تفسنن٘س . ، هؼلّمننبً ػني الىلٌ٘ن

، ص 11النَافٖ، د   146هسبئل ػلّٖ ثي رؼفنس، ص  : ٍ زارغ. ، ػي الحلج174ٖ، ح 338، ص 1الؼّ٘بشٖ، د 
.28818، ح 375، ص 22؛ الَسبئل، د 11387، ح 583

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػٓنيْ  ٗٓحٕ٘نَ،  ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕسَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَثِِِ٘، ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕنيِ  . 2/ 14757•
سٓنأَلْتُِٔ ػٓنيْ   : أَثِٖ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػلِ٘ السالم، لَبلَػٓيْ :«3»إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبزٍ 

« فَظِ٘بمٔ حَالحَِٔ أَّٗبمٍفَوٓيْ لَنٕ ٗٓزِدٕ »: ػٓصَّ ٍٓرٓلَّ« 4»وَفَّبزِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ فِٖ لََٕلِِِ 
فِٖ وَفِِِّ ٍَّٓٔٓ « 7»السَّرٔلَ ٗٓسٕأَلُ « 6»هٓب حٓدُّ هٓيْ لَنٕ ٗٓزِدٕ؟ ٍٓإِىَّ *: «5»

« 9»ػٓيْ لٍَُِ ػِ٘ٓبلِنِِ، فَْٔنَٓ   « 8»إِذَا لَنٕ ٗٓىُيْ ػٌِْدُٓٔ فَؼْلٌ »: ٗٓزِدٔ؟فَمَبلَ
 «11». ««10»هِوَّيْ لَبٗٓزِدٔ 

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ، ػٓيِ الْحٔسٓنٕ٘يِ ثٕنيِ   ٗٓحَٕ٘، هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ . 3/ 14758•
:سٓؼِ٘دٍ، ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ، ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕصََٓ

؟سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ وَفَّبزِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ: ػلِ٘ السالم، لَبلَاللِِّ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ •
إٍَٔ إِؿْؼٓنبمٔ ػٓشَنسَِٓ    -ٍٓالْىِسٕنَُٓٓ حََٕثٓنبىِ   -ػِتْكُ زٓلَجٓنٍٔ، إٍَٔ وِسٕنٌَٓٓ  »: فَمَبلَ•

فَؼٓلَ أَرٕصَأَ ػٌِْٓٔ، فَئِىْ لَننٕ ٗٓزِندٕ فَظِن٘ٓبمٔ حَلَبحَنِٔ أََّٗنبمٍ      ذلِهٓ هٓسٓبوِ٘يَ، إََّٔ 
 «1». «هٓسٓبوِ٘يَ هٔدّاً هٔدّاً ػٓشَسَِٓ« 12»هٔتََٓالِ٘ٓبٍٍ، ٍٓإِؿْؼٓبمٔ 

.«أٍ ؿؼبم»فٖ الٌَا ز لألشؼسٕ (. 12)•

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 



45

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

، 111، ح 57ٍز  الخجس فٖ الٌَا ز الوٌسَة إلَ ا شؼسٕ، ص (. 3)•
. ػي طفَاى ثي ٗحَ٘ ٍ إسحبق ثي ػوّبز ػي أثٖ إثساّ٘ن ػلِ٘ السالم

َ  ]ٍالوتىسّز فٖ وخ٘سٍ هي ا سٌب  ردّاً زٍاٗنٔ طنفَاى    ػني  [ ثني ٗح٘ن
 -396، ص 9هؼزنن زرنبل الحندٗج، د    : زارنغ . إسحبق ثي ػوّبز

.436 -434ٍ ص  398

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 



46

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

. ّىرا فٖ هؼظن الٌسخ التٖ لَثلت ٍالَسبئل ٍالتْرٗت ٍالٌنَا ز (. 4)•
.«لَلِ»ثدل « ُٰ  لَل اللّ»: ٍالوـجَع« ى»ٍفٖ 

.89(: 5)؛ الوبئدٓ 196(: 2)الجمسٓ (. 5)•
.«فئىّ»: ٍالَافٖ ٍالتْرٗت« ث »فٖ (. 6)•
.«ل٘سأل»: ٍالَسبئل« م، ثح، ثي»فٖ (. 7)•
.«َٗهِ»:+/ فٖ تفس٘س الؼّ٘بشٖ(. 8)•

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 



47

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

.«َّ»: فٖ التْرٗت(. 9)•
.«لن ٗزد»: «رت»ٍحبش٘ٔ « ن، ثح»فٖ (. 10)•
الٌَا ز . ، هؼلّمبً ػي الىل1096ٌٖ٘، ح، 296، ص 8التْرٗت، د (. 11)•

، ػي طفَاى ثي ٗحَ٘ ٍإسحبق ثي ػوّبز، 111، ح 57لألشؼسٕ، ص 
، ح 338، ص 1تفسن٘س الؼّ٘بشنٖ، د   . ػي أثٖ إثساّ٘ن ػل٘نِ السنالم  

ػلِ٘ السالم، هغ شٗنب ٓ  اللِّ ، ػي إسحبق ثي ػوّبز، ػي أثٖ ػجد 177
، ص 22؛ الَسبئل، د 11404، ح 588، ص 11فٖ هخسُ الَافٖ، د 

.28834، ح 379

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 



48

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

.«إلخ. ٍ وفّبزٓ هي أفـس»: لَلِ•
:اختل  ا طحبة فٖ وفّبزٓ خل  الٌرز ػلَ ألَال( 1)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



49

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍ أتجبػْونب  « 1»ذّت إلِ٘ الش٘خبى . أًْب وفّبزٓ زهؼبى هـلمب: أحدّب•
، «4»، ٍ أوخس الوتأخّسٗي «3»، ٍ الوظٌّ ، ٍ الؼلّبهٔ فٖ الوختل  «2»

هني  »: لظح٘حٔ ػجد الوله ثي ػوسٍ ػي الظب ق ػلِ٘ السنالم لنبل  
: ٍ ال أػلوِ إال لنبل : رؼل للِّ ػلِ٘ ألّب ٗسوت هحسّهب سوّبُ فسوجِ، لبل

.«5« »فل٘ؼتك زلجٔ، أٍ ل٘ظن شْسٗي هتتبثؼ٘ي، أٍ ل٘ـؼن ستّ٘ي هسىٌ٘ب

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



50

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍ الوظنٌّ   « 6»ذّت إلِ٘ الظندٍق  . أًْب وفّبزٓ ٗو٘ي هـلمب: حبًْ٘بٍ •
، «7»فٖ الٌبفغ 

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



51

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

.570: ، الٌْب562ٔٗ: الومٌؼٔ( 1)•
.353: ، الَس٘ل421ٔ: 2، الوْرّة 225: زارغ الىبفٖ فٖ الفمِ( 2)•
.664: الوختل ( 3)•
، الوْنرّة  78: 4، إٗؼنبح الفَائند   260: 2زارغ وشن  السهنَش   ( 4)•

.557: 3الجبزع 
، الَسنبئل  188ح  54: 4، االستجظبز 1165ح  314: 8التْرٗت ( 5)•

.7هي أثَاة الىفبزاٍ ح « 23»ة  575: 15
.232: 3الفمِ٘ ( 6)•
.208: الوختظس الٌبفغ( 7)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



52

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

للِّ ػلنّٖ ونرا    : إى للت»: لحسٌٔ الحلجٖ ػي الظب ق ػلِ٘ السالم لبل•
. «1« »فىفّبزٓ ٗو٘ي

سألتِ ػي وفّبزٓ الٌرز، : زٍاٗٔ حفض ثي ْ٘بث ػٌِ ػلِ٘ السالم لبلٍ •
. «2« »وفّبزٓ الٌرز وفّبزٓ ال٘و٘ي: فمبل

وفّنبزٓ  »: زٍاُ الؼبهّٔ ػي الٌجّٖ طلَّ اللِّ ػلِ٘ ٍ هلِ ٍ سلّن أًِ لنبل ٍ •
.«3« »الٌرز وفّبزٓ ٗو٘ي

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



53

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

التفظ٘ل، فئى وبى الٌرز لظَم فأفـسُ فىفّبزٓ زهؼنبى، ٍ إى  : حبلخْبٍ •
، ٍ اثني  «4»ذّت إلَ ذلنه الوستؼنَ   . وبى لغ٘س ذله فىفّبزٓ ٗو٘ي

.فٖ ْ٘س الوختل « 6»، ٍ الؼلّبهٔ «5»إ زٗس 
الزوغ ث٘ي السٍاٗبٍ ح٘ج  لّ ثؼؼْب ػلَ أى وفّبزتنِ وفّنبزٓ   : ٍ ٍرِْ•

زهؼبى، فٌ٘بسجِ حولِ ػلَ إفـبز ًرز طَم هؼّ٘ي، لوشنبزوتِ لظنَم   
ٍ َّ أٍلَ هني  . زهؼبى فٖ الَرَة الوؼّ٘ي، ٍ حول ْ٘سُ ػلَ ْ٘سُ

« 7»الؼول ثأحد الزبًج٘ي خبطّٔ الوستلصم الؿّساح اٙخس هغ تمبزثْنب  
.فٖ المَّٓ

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



54

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ح  306: 8، التْنرٗت  1087ح  230: 3، الفم٘نِ  9ح  456: 7الىبفٖ ( 1)•
هنني « 23»ة  574: 15، الَسننبئل 193ح  55: 4، االستجظننبز 1136

.1أثَاة الىفّبزاٍ ح 
 54: 4، االستجظبز 1141ح  307: 8، التْرٗت 13ح  457: 7الىبفٖ ( 2)•

.4، الَسبئل الجبة الوتمدّم ح 186ح 
، سنٌي أثنٖ   1645ح  1265: 3، طح٘ح هسنلن  144: 4هسٌد أحود ( 3)•

.26: 7، سٌي الٌسبئٖ 3323ح  241: 3 اٍ  
.246: 1زسبئل الشسٗ  الوستؼَ ( 4)•
.59: 3السسائس ( 5)•
.109: 2تحسٗس ا حىبم ( 6)•
.تمبزثْوب: ٍ الحزسّٗت٘ي« ق»فٖ ( 7)•

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



55

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍ ٗدلّ ػلَ حىن إفـبز الوٌرٍز زٍاٗبٍ أخنس، هٌْنب زٍاٗنٔ المبسنن     •
ٗب سّ٘دٕ زرل ًرز أى ٗظَم َٗهب للّنِ فَلنغ   : أًِ وتت إلِ٘»: الظ٘مل
ٗظنَم َٗهنب ثندل    : أّلِ هب ػلِ٘ هي الىفّبزٓ؟ فأربثِالَ٘م ػلَ ذله 

أًِ وتت « 2»ٍ هخلِ ػي اثي هْصٗبز . «1« »َٗم، ٍ تحسٗس زلجٔ هؤهٌٔ
ٍ ّرا َّ الوَرت لزصم الوظٌّ  ثحىن الوفـنس  . إلِ٘ ٗسألِ ػي ذله
لىي فنٖ ؿسٗنك النسٍاٗت٘ي هحوند ثني ػ٘سنَ، ٍ       . ٍ تس ّ ُ فٖ ْ٘سُ

.الوسؤٍل فْ٘وب ْ٘س هروَز ٍ إى وبى الظبّس أًِ اإلهبم

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



56

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ا ٍل طنح٘ح ف٘ىنَى همندّهب ػلنَ الحسني ٍ      « 3»الخجنس  : ٗمبلال •
الؼؼ٘  لَ ػولٌب ثبلزو٘غ، و٘  ٍ الحسي ال ٗشتول زٍاٗٔ ػلَ ٍط  
الؼدالٔ التٖ ّٖ شسؽ فٖ النسإٍ؟ ف٘ىنَى الؼونل ثبلظنح٘ح هتؼٌّ٘نب      

.لرله

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



57

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

الخجس ا ٍل ٍ إى ونبى لند ٍطنفِ ثبلظنحّٔ روبػنٔ هني       : ًمَل ًّب •
إال  -فٖ الشنسح « 6»ٍ الشْ٘د « 5»ٍ ٍلدُ « 4»وبلؼلّبهٔ  -الوحمّم٘ي

أى فِ٘ هٌؼب ثٌّ٘ب،  ى ػجد الولنه ثني ػونسٍ لنن ٗنٌّض أحند ػل٘نِ        
ثبلتؼدٗل، ٍ إًوب َّ هودٍح هدحب ثؼ٘ندا ػني التؼندٗل، ٍ لنن ٗنروسُ      

  ِ ، ٍ ًمنل ػني   «7»ٍ ذونسُ الؼلّبهنٔ   . الٌزبشٖ ٍ ال الش٘خ فنٖ وتبث٘ن
إًِ ٗدػَ لِ حتَ إًنِ ٗندػَ   »: الىشّٖ أى الظب ق ػلِ٘ السالم لبل لِ

أى ٍ ّرا ْبٗتِ . «لداثّتِ

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



58

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

: 7، الَسنبئل  406ح  125: 2، االستجظنبز  865ح  286: 4التْرٗت ( 1)•
.3هي أثَاة ثمّ٘ٔ الظَم الَارت ح « 7»ة  277

 125: 2، االستجظبز 866ح  286: 4، التْرٗت 12ح  456: 7الىبفٖ ( 2)•
.1، الَسبئل الجبة الوتمدّم ح 407ح 

(.5)، ّبهش 17: الوروَز فٖ ص( 3)•
.664: الوختل ( 4)•
.78: 4إٗؼبح الفَائد ( 5)•
.261: ْبٗٔ الوسا ( 6)•
: ، ٍ اًظنس اخت٘نبز هؼسفنٔ السرنبل    (7)زلن  115: زربل الؼلّبهٔ الحلٖ( 7)•

.730زلن  389

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



59

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ِ  « 1»[ ا ٍلَ]الودح ال التَح٘ك، هغ أى السٍاٗٔ ٗمتؼٖ • ٍ . هٌمَلنٔ ػٌن
ٍ ا ٍلَ أى . هخل ّرا ال ٗخجت ثِ حىن، ٍ ْبٗتِ أى ٗىَى هي الحسي

ٗسٗدٍا ثظحّتْب تَح٘ك السربل إسٌب ّب إلَ ػجد الوله الوروَز، ٍ ّٖ 
ٍ حٌ٘ئر فال ٗتسرّح ػلَ . طحّٔ إػبفّ٘ٔ هستؼولٔ فٖ اطـالحْن وخ٘سا

:السٍاٗبٍ ا خس، ثل ٗوىي تسر٘ح تله ثَرَُ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



60

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إى حسٌٔ الحلجٖ فٖ ذله الزبًت هي أػلَ هساتت الحسي،  ى : أل •
حسٌْب ثبػتجبز  خَل إثساّ٘ن ثي ّبشن فٖ ؿسٗمْب، ٍ َّ هي ا رلّبء 
ا ػ٘بى ووب ذوسًبُ ْ٘س هسّٓ، ثخالِ تله السٍاٗٔ، فئى الظبّس أًْنب ال  
تلحك أ ًَ هساتت الحسي فؼال ػوّب فَلِ، فىبًت تله أزرح ػلنَ  

.ولّ حبل، ف٘ىَى الؼول ثوؼوًَْب أٍلَ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



61

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

، ٍ َّ ٍ إى وبى ػبهّ٘ب إال أى «2»تأّٗدّب ثسٍاٗٔ حفض ثي ْ٘بث : ة•
.إى وتبثِ هؼتود ػلِ٘: لبل« 3»الش٘خ 

ػي الٌجٖ طلَّ اللِّ ػلِ٘ « 4»اتّفبق زٍاٗبٍ الؼبهّٔ التٖ طحّحَّب : د•
ٍ هلِ، ٍ ّٖ ٍ إى لن تىني حزّنٔ إال أًْنب ال تمظنس ػني أى تىنَى       

.هسرّحٔ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



62

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

: وتت ثٌداز هنَلَ إ زٗنس  »: تأّٗدّب ثظح٘حٔ ػلّٖ ثي هْصٗبز لبل:  •
ٗب سّ٘دٕ إًٖ ًرزٍ أى أطَم ولّ سجت، ٍ إى أًب لن أطوِ هب ٗلصهٌٖ 

؟هي الىفّبزٓ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



63

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________

.ٍ الحزسّٗت٘ي« ؽ، ٍ»هي ( 1)
(.2)، ّبهش 18: تمدّم ذوس هظب زّب فٖ ص( 2)•
(.232)زلن  61: الفْسست( 3)•
(.3)، ّبهش 18: تمدّم ذوس هظب زّب فٖ ص( 4)•

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



64

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ال تتسوِ إال هي ػلّٔ، ٍ ل٘س ػل٘ه طَهِ فٖ سفس ٍ : ٍ لسأتِفىتت •
ال هسع إال أى ٗىَى ًَٗت ذله، ٍ إى وٌت أفـسٍ ف٘نِ هني ْ٘نس    

ٍ ثوخلنِ ػجّنس   . «1« »ػلّٔ فتظدّق ثمدز ولّ َٗم ػلَ سنجؼٔ هسنبو٘ي  
:«سجؼٔ»، إلّب أًِ لبل ثدل «2»الظدٍق فٖ الومٌغ 

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



65

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٍ لؼلّ السجؼٔ ٍلؼت سَْا فٖ . ، ف٘ىَى ثؼغ أفسا  وفّبزٓ ال٘و٘يػشسٓ•
ًسخٔ التْرٗت، ٍ ٗؤّٗدُ زٍاٗٔ الظدٍق لْب ػلَ الظنح٘ح، فمنبل فنٖ    

ٍ إى ًرز السرل أى ٗظَم ولّ ٗنَم سنجت أٍ أحند أٍ سنبئس     »: الومٌغ
ا ٗبم فل٘س ػلِ٘ أى ٗتسوِ إال هي ػلّٔ، ٍ ل٘س ػلِ٘ طَهِ فٖ سفس ٍ 
ال هسع إلّب أى ٗىَى ًَى ذله، فئى أفـس هي ْ٘س ػلّٔ تظدّق هىبى 

ّىرا ػجّس الظدٍق، ٍ َّ ػٌندٕ  . «3« »ولّ َٗم ػلَ ػشسٓ هسبو٘ي
ثخـِّ الشسٗ ، ٍ َّ لفظ السٍاٗنٔ، ٍ ٗىنَى التظنبزُ ػلنَ إحندى      

« 4»خظبل وفّبزٓ ال٘و٘ي وبلتظبز زٍاٗٔ إفـبز الوٌنرٍز فنٖ هىبتجنٔ    
.الظ٘مل ػلَ تحسٗس زلجٔ هي خظبل وفّبزٓ زهؼبى

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

إى الحىن فٖ ّرُ ا خجبز ٍلغ ثـسٗك المـغ، ٍ فٖ الخجس السبثك هب  :ُ •
ٍ ّنَ  « ٍ ال أػلوِ إلّب لنبل ونرا  : لبل»: ٗظْس هٌِ زائحٔ التس ّ ، لمَلِ

ٗشؼس ثتس ّ  السإٍ فٖ همَل االهبم، ٍ إى وبى لد أتَ ثلفظ الؼلن الدالّ 
ػلَ الزصم، إلّب أى لسٌٗٔ الومبم تمتؼٖ أى ٗسٗد ثبلؼلن ٌّب هؼٌبُ ا ػنّ، 
ٍ َّ هـلك السرحبى ٍ إى لن ٗوٌغ هي الٌم٘غ، ف٘زبهغ الظنيّ، إذ لنَ   

.ٍ َّ ٍاػح« إلخ. زلجٔ فل٘ؼتك : لبل»: أزا  الؼلن المـؼٖ لمبل اثتداء

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________
: 2، االستجظبز 867ح  286: 4، التْرٗت 10ح  456: 7الىبفٖ ( 1)

هنني أثننَاة ثمّ٘ننٔ الظننَم « 7»ة  277: 7، الَسننبئل 408ح  125
.4الَارت ح 

.137: الومٌغ( 2)•
.137: الومٌغ( 3)•
(.1)، ّبهش 19: تمدّم ذوس هظب زّب فٖ ص( 4)•

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

روغ ث٘ي ا خجبز ثحونل الخجنس ا ٍل ػلنَ الونتوىّي هني إحندى       « 1»الش٘خ ٍ •
.الخظبل الخالث، ٍ ا خجبز الوتؼؤٌّ لىفّبزٓ ال٘و٘ي ػلَ هي ػزص ػي ذله

ٍ استدلّ ػلِ٘ ثظح٘حٔ رو٘ل ثي طبلح ػي أثٖ الحسي هَسَ ػل٘نِ السنالم أًنِ    •
ٍ َّ لَل زاثنغ فنٖ   . «2« »ولّ هي ػزص ػي ًرز ًرزُ فىفّبزتِ وفّبزٓ ٗو٘ي»: لبل

.الوسألٔ
ٍ َّ ٗمتؼٖ وًَْنب  . لَل خبهس أًْب وفّبزٓ ظْبز« 4»ٍ الىسارىٖ « 3»ٍ لسلّبز •

.ٍ فْ٘ب ألَال أخس ًب زٓ. هستّجٔ
ٍ أهب خل  الؼْد فأطحبة المَل ا ٍل فٖ الٌرز ألحمَُ ثِ، لسٍاٗٔ ػلّٖ ثي رؼفنس  •

أًِ سألِ فٖ زرل ػبّد اللِّ فٖ ْ٘س هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ إى لن »: ػي أخِ٘ ػلِ٘ السالم
. «5« »ٗؼتك زلجٔ، أٍ ٗتظدّق ثظدلٔ، أٍ ٗظَم شْسٗي هتتبثؼ٘ي: ٗ  ثؼْد اللِّ؟ لبل

، لسٍاٗنٔ أثنٖ ثظن٘س ػني     «6»[ هسنىٌ٘ب ]ٍ الظبّس أى الوسا  ثبلظدلٔ إؿؼبم ستّ٘ي 
هي رؼل ػلِ٘ ػْد اللِّ ٍ ه٘خبلِ فٖ أهنس ف٘نِ للّنِ    »: أحدّوب ػلِ٘ السالم أًِ لبل

هتتبثؼ٘ي ؿبػٔ فحٌج فؼلِ٘ ػتك زلجٔ أٍ ط٘بم شْسٗي 

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________
.194ذٗل ح  55: 4، االستجظبز 1136ذٗل ح  306: 8التْرٗت ( 1)

 55: 4، االستجظبز 1137ح  306: 8، التْرٗت 17ح  457: 7الىبفٖ ( 2)•
:15، الَسبئل 192ح 

.5هي أثَاة الىفّبزاٍ ح « 23»ة  575•
ٍ وفّبزٓ خل  الٌنرز ٍ وفّنبزٓ الظْنبز، ٍ    : ، ٍ ؿجغ خـأ187: الوساسن( 3)•

.الَاٍ الخبً٘ٔ شائدٓ
.261: حىبُ ػٌِ الشْ٘د فٖ ْبٗٔ الوسا ( 4)•
: 15، الَسنبئل  189ح  55: 4، االستجظبز 1148ح  309: 8التْرٗت ( 5)•

.هي أثَاة الىفّبزاٍ« 24»ة  576
.ٍ الحزسّٗت٘ي« م»هي ( 6)•

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػؼ٘فتب اإلسٌب ، [ 1]ٍ ّبتبى السٍاٗتبى . «1« »أٍ إؿؼبم ستّ٘ي هسىٌ٘ب•
.إلّب أًِ ال هؼبزع لْوب

.ٍ لن ًم  ػلَ هستٌدُ. رؼلْب وىفّبزٓ لتل الخـأ« 3»الوف٘د ٍ •
ٍ اػـسة والم الؼلّبهٔ فٖ ولّ ٍاحد هي المَاػد ٍ اإلزشب ، فأفتَ فٖ •

أٍال ثأى وفّبزٓ خل  الؼْد وج٘سٓ هخّ٘سٓ هـلمب، حنَّ أفتنَ  « 4»المَاػد 
ٍ فٖ . هخس هي ثبة الىفّبزاٍ ثأًْب وفّبزٓ ٗو٘ي هـلمب« 5»فٖ هَػغ 
أفتَ أٍال ثبلتفظ٘ل فٖ الؼْد وبلٌرز، فنئى ونبى طنَهب    « 6»اإلزشب  

فأفـسُ فىفّبزٓ زهؼبى ٍ إلّب فىفّبزٓ ٗو٘ي، حنَّ ثؼد ذلنه أفتنَ ثأًْنب    
.وفّبزٓ ٗو٘ي هـلمب

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ال ٗخفَ أى الوظ٘س إلَ التفظن٘ل فنٖ الٌنرز إًونب ّنَ الخنتالِ       ٍ •
السٍاٗبٍ ٍ للتَطّل إلَ الزوغ ثٌْ٘ب، ٍ ا هس فٖ الؼْد ل٘س ورله، ثل 
إهب أى ٗحىن فِ٘ ثبلىج٘سٓ الوخّ٘سٓ ًظسا إلَ هب ذوسًنبُ هني السٍاٗنبٍ    
الخبطّٔ فِ٘، ٍ إهب أى ٗزؼل فِ٘ وفّبزٓ ٗو٘ي التفبتب إلَ ػؼفْب ٍ وًَنِ  

.، ٍ  طبلٔ الجساءٓ هي الصائد«7»وبل٘و٘ي فٖ االلتصام 
ٍ ورا وفّبزٓ الحٌنج فنٖ   »: ٍ اػلن أى لَلِ. حنَّ ػد إلَ ػجبزٓ الوظٌّ •

،الؼْد

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________
فٖ ؿسٗك االٍلَ هحود ثي أحود، ٍ َّ هزْنَل، ٍ فنٖ   »: «ٍ، ق»فٖ ّبهش [ 1]

.«هٌِ لدّس سسُّ. ؿسٗك الخبً٘ٔ إسوبػ٘ل هـلك، ٍ حفض ثي ػوس ٍ أثَُ هزَْالى
•______________________________

، الَسبئل الجبة الوتمدّم 187ح  54: 4، االستجظبز 1170ح  315: 8التْرٗت ( 1)
.2ح 

.569: الومٌؼٔ( 3)•
.144: 2لَاػد ا حىبم ( 4)•
.150: 2لَاػد ا حىبم ( 5)•
.100ٍ  97: 2إزشب  ا ذّبى ( 6)•
.اإللصام: «ٍ»فٖ ( 7)•

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػتك زلجٔ، أٍ إؿؼبم : ٍ ّٖ. ا هساى وفّبزٓ ال٘و٘ي( 1)هب ٗحظل فِ٘ ٍ •
.ػشسٓ هسبو٘ي، أٍ وسَتْن، فئى ػزص طبم حالحٔ أّٗبم

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٖ . وفّبزٓ لتل الوؤهي ػودا ظلونب : ّٖ( 2)وفّبزٓ الزوغ ٍ • ػتنك  : ٍ ّن
.زلجٔ، ٍ طَم شْسٗي هتتبثؼ٘ي، ٍ إؿؼبم ستّ٘ي هسىٌ٘ب

•______________________________
ٗمتؼٖ إٗزبة الىفّبزٓ الوخّ٘نسٓ فنٖ خلن     « ٍ فٖ الٌرز ػلَ التس ّ 

الؼْد ٍ الٌرز هـلمب، ووب فٖ حىوِ إذا وبى طَهب فنأفـسُ، لىني فنٖ    
ٍ لَلنِ  . اإلفـبز ثزصم ٍ فٖ ثبلٖ أفسا  الٌرز ٍ هـلك الؼْد ػلَ تس ّ 

ٔ »: ثؼد ذله ِ   -ٍ الَارت فٖ ولّ ٍاحدٓ ػتك زلجن ػلنَ   -إلنَ لَلن
ٗمتؼٖ الؼَ  إلَ تسر٘ح ٍرَة الىفّبزٓ الوخّ٘سٓ فٖ الزو٘نغ  « ا ظْس

.فِ٘ تس ّ  أظْسُ ورا: ثؼد التس ّ ، ٍ َّ ًظ٘س هب ٗتّفك فٖ لَلِ

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

وفبزٓ هي أفـس َٗهب ًرز طَهِ هي ْ٘س ػرز ػلَ أشنْس النسٍاٗت٘ي   ٍ •
ثل ٍ المَل٘ي، ثل ػي االًتظبز اإلروبع ػلِ٘، لؼوَم هنب تسنوؼِ   « 1»

.هي أ لٔ وفبزٓ الٌرز
ٍ ورا فٖ التخ٘٘س وفبزٓ الحٌج فٖ الؼْد سَاء وبى هتؼلمنٔ الظنَم أٍ   •

ْ٘سُ ػلَ الوشَْز أٗؼب، ثل ػي االًتظبز أٗؼب ٍ الغٌ٘ٔ اإلروبع ػلِ٘ 
أٗؼب، ل  

سنألتِ ػني   »ػي أخِ٘ هَسَ ػلِ٘ السنالم  « 2»خجس ػلٖ ثي رؼفس •
: زرل ػبّد اهلل تؼبلَ فٖ ْ٘س هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ إى لن ٗ  ثؼْندُ؟ لنبل  

 «ٗؼتك زلجٔ أٍ ٗتظدق ثظدلٔ أٍ ٗظَم شْسٗي هتتبثؼ٘ي

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

هني رؼنل ػل٘نِ    »ػي أحدّوب ػلْ٘وب السالم « 3»خجس أثٖ ثظ٘س ٍ •
ػْد اهلل ٍ ه٘خبلِ فٖ أهس هلل ؿبػٔ، فحٌج فؼلِ٘ ػتنك زلجنٔ أٍ طن٘بم    

 «شْسٗي هتتبثؼ٘ي أٍ إؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب
هي وًَْنب وفنبزٓ    -ٍ لظَز سٌدْٗوب هٌزجس ثوب ػسفت، فوب ػي ثؼغ•

ٍاػح الؼؼ  ٍ إى أهىي تأٗ٘ندُ   -ٗو٘ي ثتمسٗت أًِ هخلِ فٖ االلتصام
ػلَ أى وفبزٓ الٌرز وفبزٓ ٗو٘ي، ٍ « 4»أٗؼب ثوب تسوؼِ هي الٌظَص 
.الؼْد هخلِ أٍ أٍلَ هٌِ ثرله

الوظٌ  ٍ لىي ا لَى أى الىفبزٓ فٖ الٌرز هخ٘سٓ أٗؼب ٍ إى لبل •

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________
، زارغ 4ٍ  7هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)

.هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت هي وتبة الظَم -7 -الجبة
.1هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 2)•
.2هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 3)•
ٍ  4ٍ  3ٍ  1هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•

5.

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػلَ التس   إال أى الوشَْز وًَْب هخ٘سٓ وىفبزٓ شْس زهؼبى، ثنل  ٌّب •
ػي االًتظبز ٍ الغٌ٘ٔ اإلروبع ػل٘نِ، ٍ ّونب الحزنٔ ثؼند تأٗ٘ندّوب      

ثخجسٕ الؼْد الرٕ َّ هخلِ، ٍ ث  
سنألتِ  »ػي أثٖ ػجد اهلل ػل٘نِ السنالم   « 1»خجس ػجد الوله ثي ػوس •

ٍ ال : ال، لبل: ػوي رؼل ػلِ٘ هلل أى ال ٗسوت هحسهب سوبُ فسوجِ، لبل
فل٘ؼتك زلجٔ أٍ ل٘ظن شْسٗي هتتبثؼ٘ي أٍ ل٘ـؼن سنت٘ي  : أػلوِ إال لبل

 «هسىٌ٘ب
ٗب س٘دٕ : وتجت إلِ٘»للْب ٕ ػلِ٘ السالم « 2»ٍ ثوىبتجٔ اثي هْصٗبز •

زرل ًرز أى ٗظَم َٗهب هلل تؼبلَ فَلغ ذله الَ٘م ػلَ أّلِ هب ػل٘نِ  
 «ٗظَم َٗهب ثدل َٗم ٍ تحسٗس زلجٔ هؤهٌٔ: هي الىفبزٓ؟ فأربة

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ػلَ هب فٖ الوسبله ثٌبء ػلَ ػدم خظَط٘ٔ للظَم، ٍ أى « 3»هىبتجٔ المبسن الظ٘مل ٍ •
الوسا  هي السلجٔ اإلشبزٓ إلَ التخ٘٘س ٍ إى وبى فِ٘ هب فِ٘، الشتساوْب ثٌْ٘نب ٍ ثن٘ي وفنبزٓ    

.ال٘و٘ي، ًؼن لد ٗسرح ا ٍل هب سوؼت
ٍ حٌ٘ئر ف٘ىَى الَارت فٖ ول ٍاحدٓ هي الىفبزاٍ الخالث أٍ ا زثغ ػتك زلجٔ أٍ ط٘بم •

شْسٗي هتتبثؼ٘ي أٍ إؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب ػلَ ا ظْس خالفب للوحىنٖ ػني الظندٍق فنٖ     
الٌرز، فزؼلْب وفبزٓ ٗو٘ي، ٍ ٍافمِ الوظٌ  فٖ الٌبفغ ٍ روبػٔ، ل  

 «هلل ػلٖ فىفبزٓ ٗو٘ي: إى للت« »4»لَل الظب ق ػلِ٘ السالم فٖ حسي الحلجٖ •
وفنبزٓ  : سألتِ ػي وفبزٓ الٌرز، فمبل»ػٌِ ػلِ٘ السالم أٗؼب « 5»ٍ خجس حفض ثي ْ٘بث •

 «الٌرز وفبزٓ ال٘و٘ي
:للت لِ»ػي أثٖ ػجد اهلل ػلِ٘ السالم « 6»ٍ خجس طفَاى الزوبل •
وفس ٗوٌ٘نه، فئًونب رؼلنت ػلنَ     : ثأثٖ ٍ أهٖ رؼلت ػلَ ًفسٖ هش٘ب إلَ ث٘ت اهلل، لبل•

 «ًفسه ٗوٌ٘ب
هخسُ إلَ •

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

 وتت ثٌداز هَلَ»لبل « 7»لظح٘ح اثي هْصٗبز ٍ •
•______________________________

ػني ػجند الولنه ثني      7هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)
.ػوسٍ

.1هي وتبة الٌرز ٍ الؼْد الحدٗج  -10 -الَسبئل الجبة( 2)•
هني وتنبة    3هي أثَاة ثم٘ٔ الظنَم الَارنت الحندٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 3)•

.الظَم
.1هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•
.4هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 5)•
.3هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 6)•
هني وتنبة    4هي أثَاة ثم٘ٔ الظنَم الَارنت الحندٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 7)•

.الظَم

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ٗب س٘دٕ إًٖ ًرزٍ أى أطَم ول سجت ٍ إى أًب لن أطوِ هنب  إ زٗس •
ال تتسوِ إال هي ػلٔ، : ٗلصهٌٖ هي الىفبزٓ؟ فىتت ػلِ٘ السالم ٍ لسأتِ

ٍ ل٘س ػل٘ه طَهِ فٖ سفس ٍ ال هسع إال أى تىَى ًَٗت ذله، ٍ 
 «إى وٌت أفـسٍ فِ٘ هي ْ٘س ػلٔ فتظدق ثمدز ول َٗم سجؼٔ هسبو٘ي

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

ثئثدال الس٘ي الوْولٔ ثبلش٘ي الوؼزؤ هغ الجبء « شجؼٔ»ػلَ لساءٓ ثٌبء •
الوَحدٓ، ٍ الوسا  هي الوسبو٘ي الؼشسٓ، أٍ ػلَ السنَْ هني الٌسنب     
ثئثدال الؼشسٓ ثبلسجؼٔ، ووب َٗهئ إلِ٘ هب حىبُ فٖ الوسبله هي تؼج٘س 

ّنَ  »: الظدٍق زُ فٖ الومٌغ ثوؼوًَِ هجدال للسجؼٔ ثبلؼشسٓ، ثل لنبل 
.«ػٌدٕ ورله ثخـِ الشسٗ 

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

أؿٌت فٖ الوسبله فٖ تسر٘ح الحسي الوصثنَز ػلنَ خجنس ػجند     ثل •
الوله سٌدا ٍ  اللٔ هؤٗدا لِ ثوب سوؼت هي الٌظَص إال أًْب أرونغ  

التنٖ  « 1»هَافمٔ للؼبهٔ، ثل فنٖ الوسنبله اتفنبق زٍاٗنبٍ الؼبهنٔ      
طححَّب ػي الٌجٖ طلَ اهلل ػلِ٘ ٍ هلِ ػلَ هؼوًَْب، ٍ هي الغسٗت 
ذوس ذله هؤٗدا للحسي، هغ أى الو٘صاى الشسػٖ ثخالفِ، خظَطب فٖ 

.هخل الوىبتجٔ التٖ ٗساػَ فْ٘ب التم٘ٔ ْبلجب

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

هؼبفب إلَ هب سوؼتِ هني ًظنَص الؼْند ٍ اإلرونبػ٘ي ٍ      -ثرلهٍ •
ٗظْس له زرحبى ا ٍلَ ػلْ٘ب، فوب أؿٌت فِ٘ فٖ الوسبله  -الشْسٓ

هي تسر٘ح الؼىس فٖ ْ٘س هحلِ، ووب أًِ ال ٍرِ للزوغ ثٌْ٘ب ثحونل  
السبثمٔ ػلَ وفبزٓ الٌرز الوتؼلك ثبلظَم ٍ ا خ٘سٓ ػلَ ْ٘سُ، ووب ػي 
الوستؼَ فٖ ثؼغ وتجِ، ٍ اثي إ زٗس ٍ الؼالهٔ فٖ ْ٘نس الوختلن ،   
خظَطب هغ ػدم الشبّد ػلِ٘ سَى ٍرِ اػتجنبزٕ، ٍ ّنَ هسنبٍاتِ    

.ثسجت تؼلمِ ثبلظَم لىفبزتِ، ٍ َّ ووب تسى

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

لؼل روغ الش٘خ ثٌْ٘ب ثحول ا ٍلَ ػلَ ْ٘نس الؼنبرص ٍ ا خ٘نسٓ    ثل •
ػلِ٘ أٍلَ، لشْب ٓ 

ػي أثٖ الحسي هَسَ ػل٘نِ السنالم لنِ،    « 2»خجس رو٘ل ثي طبلح •
 ول»: لبل

•______________________________
. 72الَ  69ص  10سٌي الجْ٘مٖ د ( 1)

.5هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 2)•

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

 «ػزص ػي ًرز ًرزُ فىفبزتِ وفبزٓ ٗو٘يهي •
ٍ إى وبى لد ٌٗبلش ثأى الظبّس إزا ٓ ػزص ػي الوٌنرٍز ال ػني الىفنبزٓ،    •

.ف٘حول ػلَ ػسة هي الٌدة، ثل زثوب وبى شبّدا للوختبز فٖ الزولٔ
ٍ ًحَُ •
الٌرز ًرزاى، فوب ونبى  »ػي أثٖ رؼفس ػلِ٘ السالم « 1»خجس ػوس ثي خبلد •

 «هلل تؼبلَ ف  ثِ، ٍ هب وبى لغ٘س اهلل فىفبزتِ وفبزٓ ٗو٘ي
ثٌبء ػلَ أى الوسا  هي ْ٘س اهلل تؼبلَ فِ٘ هب ٌٗرزُ اإلًسبى هؼلمب لنِ ػلنَ   •

ٖ ء إلزا ٓ ػدم فؼلِ ًحَ ال٘و٘ي، ٍ زثوب احتول أى الونسا  وفنبزٓ إٗمنبع     ش
.الٌرز لغ٘س اهلل تؼبلَ

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

• ٍ ِ لىي ال ٗخفَ ػل٘ه ثؼدُ ٍ أى هب ذوسًبُ ألسة هٌِ، ثل لد ٗشْد ل
: ػي زرل لنبل »سأل الظب ق ػلِ٘ السالم « 2»خجس ػوس ثي حسٗج •

إى ولن ذا لساثٔ لِ فؼلِ٘ الوشٖ إلَ ث٘ت اهلل تؼبلَ ٍ ول هب ٗولىِ فٖ 
ٕ ء هي  ٗي هحود طلَ اهلل ػلِ٘ ٍ هلِ، لنبل  : سج٘ل اهلل تؼبلَ ٍ َّ ثس

 «ٗظَم حالحٔ أٗبم، ٍ ٗتظدق ػلَ ػشسٓ هسبو٘ي
ٍ ثل •

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

: لبل لْوب« 3»ػلٖ ٍ إسحبق اثٌٖ سلوبى ػي إثساّ٘ن ثي هحود خجس •
وتجت إلَ الفمِ٘ ػلِ٘ السالم ٗب هَالٕ ًرزٍ أى أوَى هتنَ فنبتتٌٖ   »

طالٓ الل٘ل طوت فٖ طج٘حتْب، ففبتِ ذله و٘  ٗظٌغ؟ ٍ ّل لِ هني  
ذله هخسد؟ ٍ ون ٗزت ػلِ٘ هي الىفبزٓ فٖ طَم ول َٗم تسونِ إى  

 «وفس إى أزا  ذله؟ فىتت ٗفسق ػي ول َٗم ثود هي ؿؼبم وفبزٓ
.ثٌبء ػلَ ى ذله ػسة هخس هي الٌدة لؼدم لصٍم ّرا الٌرز•
إًِ هوب ذوسًب ٌٗمدح ٍرِ هخنس للزونغ ثن٘ي الٌظنَص،     : ثل لد ٗمبل•

ٗحول 

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

•______________________________
ػي ػونسٍ   6هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)

.55ص  4ثي خبلد ووب فٖ االستجظبز د 
ػي ػونسٍ   2هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -20 -الَسبئل الجبة( 2)•

.1153السلن  -310ص  8ثي حسٗج ووب فٖ التْرٗت د 
ػي ػلَ ٍ  8هي أثَاة الىفبزاٍ الحدٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 3)•

ص  4إسحبق اثٌٖ سل٘وبى ػي إثساّ٘ن ثي هحود ووب فٖ التْرٗت د 
329.

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

الدالٔ ػلَ أى وفبزتِ وفبزٓ ال٘و٘ي ػلَ خظَص الٌرز « 1»الٌظَص •
الوسا  ثِ ذله ٍ لَ ػلَ ػسة هي الٌدة، ٍ ّرا ولِ سنجت زرحنبى   
الٌظَص الوصثَزٓ ثوب سوؼت، فبلوتزِ حٌ٘ئنر ؿنسح هنب ػبزػنِ أٍ     

.حولِ ػلَ هب ال ٌٗبفْ٘ب

178: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

لن ٌٗٔسٓت إلِ٘ الخالِ فٖ ٍرَة الىفّبزٓ لحٌج الٌرز، فوي الزنبئص  ٍ •
،أًِّ أّولِ فٖ الومبم تؼَٗلًب ػلَ الوروَز فٖ وفّبزٓ الٌرز

.فبلظبّس أىّ الوسألٔ اتّفبلّ٘ٔ، ٍ ال خالِ فٖ أطل الىفّبزٓ •
:إًّوب الخالِ فٖ همدازّب•

328: ، ص21 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

.أًّْب وفّبزٓ شْس زهؼبى هي التخ٘٘س ث٘ي الخظبل الخالثفبلوشَْز •
ٍ ذّت روبػٔ إلَ أًّْب وفّبزٓ ال٘و٘ي، إٔ إؿؼنبم ػشنسٓ هسنبو٘ي أٍ    •

.وسَتْن أٍ تحسٗس زلجٔ، فوي لن ٗزد فظ٘بم حالحٔ أّٗبم
ٍ ل٘ل ثبلتفظ٘ل ث٘ي هب لَ تؼلّك الٌرز ثبلظَم فىفّنبزٓ زهؼنبى، ٍ هنب    •

تؼلّك الٌرز ثغ٘سُ هي الظالٓ ٍ ًحَّب فىفّبزٓ ال٘و٘ي، اختنبزُ طنبحت   
.، روؼبً ث٘ي ا خجبز«2»الَسبئل 

: 22ٍ د  7أثَاة ثم٘نٔ الظنَم الَارنت ة    / 379: 10الَسبئل ( 2)•
.33أثَاة الىفبزاٍ ة / 394

328: ، ص21 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

طح٘حٔ رو٘نل  : ٍ و٘فوب وبى، فمد استُدلّ للوشَْز ثؼدّٓ زٍاٗبٍ، هٌْب•
، (ػلِ٘ السنالم )اللِّ ثي  زّاد، ػي ػجد الوله ثي ػوسٍ، ػي أثٖ ػجد 

ِ : لبل : ػلِ٘ أى ال ٗسوت هحسّهبً سوّبُ فسوجِ، لنبل للِّ رؼل ػوّي  سألت
فل٘ؼتك زلجٔ، أٍ ل٘ظنن شنْسٗي هتتنبثؼ٘ي، أٍ    »: ال ٍ ال أػلوِ إلّب لبل
.«1« »ل٘ـؼن ست٘ي هسىٌ٘بً

/ 394: 22ٍ د  7أثننَاة ثم٘ننٔ الظننَم ة / 379: 10الَسننبئل ( 1)•
.أثَاة الىفبزاٍ

328: ، ص21 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



94

لَ ػلن أى ػلى الو٘ت حجب ٍ لن ٗؼلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌزس

لىٌّْب ػؼ٘فٔ السٌد، ٍ ل٘ست الشْسٓ ثوخبثٔ تجلغ حدّ الزجس ػلَ المَل ثِ، ٍ •
فئىّ الوسألٔ خالفّ٘ٔ ٍ إى وبى ا وخس ذّجَا إلَ ذله، ٍ ٍرنِ الؼنؼ  أىّ   
السٌد ٍ إى وبى طح٘حبً إلَ رو٘ل إلّب أىّ السإٍ ثؼدُ ٍ َّ ػجند الولنه   
ػؼ٘ ، إذ لن ٗس  فٖ حمِّ إّٔ تَح٘ك أٍ هدح، ػدا هب حىٖ ػني الظنب ق   

هي  ػبئِ لِ ٍ لداثّتِ، ٍ ال شنه أىّ ّنرا هندحٌ ػظن٘ن، إذ     ( ػلِ٘ السالم)
لِ ثوخبثٍٔ ٗدػَ لداثّتِ فؼلًب ػي ًفسنِ،  ( ػلِ٘ السالم)ٗىش  ػي شدّٓ حجِّ 

لنبل لنٖ   : ٍ لىي السإٍ لْرُ السٍاٗٔ َّ ػجد الولنه ًفسنِ، ح٘نج لنبل    
ٍ ال ٗوىني  « 2« »إًِّنٖ   ػنَ لنه ٍ لنداثّته    »(: ػلِ٘ السالم)الظب ق 

إحجبٍ الودح أٍ التَح٘ك  حدٍ ثسٍاٗٔ ٗسٍْٗب َّ ًفسِ، للصٍم الدٍز وونب ال  
.ٗخفَ

.فْرُ السٍاٗٔ  رل ػؼ  السٌد سبلـٔ ْ٘س طبلحٔ لالستدالل•
.730/ 389: زربل الىشٖ( 2)•

329: ، ص21 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج


