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 خطْرج جزٌوح الزًا ّهفاسذُا

العًا هي اػظن الجطائن ّاشٌؼِا ّاكصطُا ذططا ػلٔ االفطاز ّالوجروؼاخ ّالعًا هي اكثط الكثائط ُّْ 

 ضشٗلح هي الطشائل الرٖ ذسًػ االجؽاز ّالٌفْغ.

الجطٗوح ٗرؼسٓ اشطُا ػلٔ كل هي العاً٘ح ّالعاًٖ لوا ٗرطذة ػلَ٘ هي اذرالغ االًؽاب ّظ٘اع  ُّصٍ

الحمْق ػٌس الرْاضز ّؼثة ذفكك االؼطج ّظ٘اع االتٌاء ّؼْء ذطت٘رِن ّفؽاز اذاللِن ّال جطم اى ُصٍ 

ج٘ا  الورؼالثح فشسز االؼالم الفاحشح الوٌكطج لِا اشاض هِْلح جسا ػلٔ الٌفػ االًؽاً٘ح ذلما ُّذلما ّذورس ػثط اال

 ػلِ٘ا الٌكط ، ّاغلظ لِا الؼمْتح فٖ السً٘ا ّاالذطج . 

% ّاكصط السّ  الرٖ ٗكصط 89ُّْ هحطم فٖ جو٘غ األزٗاى ، ّٗصل فٖ الوجروؼاخ االّضت٘ح ها ٗماضب 

هي االهْض لصا فِ٘ا العًا ُٖ الؽْٗس الًِن غثمْا ًظطٗاخ ػلن الٌفػ ّالشْ٘ػ٘ح ، ّالرحط هي الكثد ّغ٘طُا 

ًجس اى اكصط االهطاض الوٌرشطج فِ٘ا ُٖ االٗسظ ّالعُطٕ ّالؽ٘الى ّالِطت٘ػ
(1)

 . 

ّاالٗسظ ُْ اكصط اًرشاضا فٖ الؼالن الًَ ٌٗرمل تالؼسّٓ ّاظطاضٍ كص٘طج ال ٗرفٔ اشطُا فٖ االفطاز   

 ّالوجروؼاخ هي ظ٘اع ّاًحال  ّذفكك لصا حصض هٌَ االؼالم اشس الرحصٗط.

  هسائل

 هطٗط غ٘ط هحصي شثد ػلَ٘ العًا ، فك٘ف ٗرن جلسٍ ؟  

اشا كاى الوطٗط الٗطجٔ شفاؤٍ ٗعطب تالٍعغس -ػٌس االهاه٘ح :
(*2)

الوشرول ػلٔ الؼسز هي  

الشواضٗد ُّْ هائح شوطاخ ٗحرؽة كل ّاحس تجلسج ف٘عطب تَ هطج ّاحسج.
(3)

ّّافمِن ػلٔ شلك  

الحٌف٘ح ّالشافؼ٘ح ّالحٌاتلح ّالظاُطٗح.
 (4)
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 .4/131الشزائع الزحن ّاتزّستاخ ّالوصاب تِذا الوزض ٌفكز تاالًتحار ٌّكْى جسذٍ ُزٌل هِتزيء ، 



ّاجوؼد الوصاُة االؼاله٘ح ػلٔ ػسم جلس الوؽرحاظح ها لن ٌٗمطغ ػٌِا السم ، فاشا اًمطغ   

 جلسخ لالزلح ػلٔ شلك.

ّكصلك الحاهل ، حرٔ ذعغ ّلسُا ّذرطض هي ًفاؼِا ّذطظغ الْلس اى لن ْٗجس لَ هطظؼح 

الٌفؽاء ُّصا غ٘طُا ، ّلْ ّجسخ لَ كافل الام الحس ػلِ٘ا ، الًَ ل٘ػ فٖ الحسّز ًظط. ّكصلك 

 هرفك ػلَ٘ .

ّلْ ُطب الوحسّز تالجلس ّظًاٍ شاتد تااللطاض ،ال ٗؽمػ ػٌَ الحس فٖ كل حا  ّال ْٗجس زل٘ل 

ػلٔ ؼمْغَ اال الحٌف٘ح ف٘ؽمػ الحس ػٌسُن الى ُطتَ ضجْع ػي االلطاض ُّصا زاللح ّاظحح 

ػلَ٘.
 (5)

 

َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َطاِئَفٌة ِمْن ذؼالٔ ) ػوال تمْلَػلٔ الاهح الحسحعْض غائفح هي الوإهٌ٘ي 

 اْلُمْؤِمِنيَن{
(6)

 . 

ٌٗثغٖ ػلٔ االهام اشا اضاز الاهح الحس اى ٗؼلن الٌاغ ّٗشِسّا ػلَ٘ أّ أى ٗأهطُن تالحعْض اال 

الحٌف٘ح ّالعٗسٗح فؼٌسُن اؼرحثاب غائفح هي الوؽلو٘ي زّى الْجْب.
 (7)

 

الكطٗوح ػٌس االهاه٘ح اللِا ّاحس ّكصلك اتي ػثاغ لشوْ  ّالوطاز تالطائفح الْاضزج تاالٗح 

 . لفظِا لغح

رثط غ٘از تي اتطاُ٘ن ػي جؼفط ػي اتَ٘ ػي اه٘ط الوإهٌ٘ي )ع( : فٖ لْ  هللا ػعّجل  لّ 

ِ َواْلَيْوِم اآلِخِر ) ِ إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباَّلله لا  : الاهح      (2)النور/(  َوالَ َتأُْخْذُكْم ِبِهَما َرْأَفٌة ِفي ِديِن َّللاه

 الحسّز ، ّفٖ لْلَ ذؼالٔ )ّل٘شِس ػصاتِوا غائفح هي الوإهٌ٘ي(؟ لا  : الطائفح ّاحس. 
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الْاحس )ّكصلك ضّاٗح اتٖ تص٘ط ػي اتٖ ػثس هللا )ع( لا  : فٖ لْلَ )ّل٘شِس ...( لا  : 

ٗجعٕ اشا شِس(
 (9)

. ّّافمِن الحٌاتلح ّالعٗسٗح 
 (8)

 . 

الشافؼ٘ح الٔ اى الطائفح : اضتؼح اش تِن ٗصثد الحس إٔ ػلٔ ػسز الشِْزّشُثد 
(10)

 . 

اشا الرجأ العاًٖ الٔ الحطم الوكٖ ، فؼٌس االهاه٘ح ال ٗمام ػلَ٘ الحس فَ٘ ، تل ٗع٘ك ػلَ٘ فٖ 

الوطؼن ّالوشطب ل٘رطض ، ف٘مام ػلَ٘ الحس ، للطّاٗاخ الْاضزج ػلٔ شلك ، ُّصا هاشُة الَ٘ 

الحٌاتلح.
 (11)

  

ّشُة الشافؼ٘ح ّالوالك٘ح الٔ ّجْب لرلَ فٖ الحطم الوكٖ هطلما.
 (12)

اها اتْحٌ٘فح ّهحوس  

تي الحؽي ، ال ٗثاح لرلَ تالحطم ، ّال ٗرطض هٌَ تالمْج  ، ّشُة اتْ ْٗؼف الماظٖ اًَ ال ٗمرل 

تالحطم اًوا ٗثاح اذطاجَ هٌَ.
 (13)

  

الحطم هطلما هغ جْاظ اذطاجَ هٌَ ّالاهح ّشُة اكصط العٗسٗح الٔ المْ  تؼسم جْاظ لرلَ فٖ 

الحس ػلَ٘ ذاضجا.
 (14)

  

ُصا ها ٗرض الحطم الوكٖ ، اها الحطم الوسًٖ ف٘جْظ الاهح الحس فَ٘ ّكصلك المصاص الى 

الٌض تالحطهح لس ّضز فمػ ػلٔ الحطم الوكٖ ُّصا هرفك ػلَ٘ ػٌس فمِاء الوصاُة االؼاله٘ح 

 كافح.
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