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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، بارئ اخلالئق أمجعني، باعث األنبياء واملرسلني، مث الصالة والسالم على سيدنا وحبيب قلوبنا 
أيب القاسم املصطفى حممد وعلى أهل بيته الطيبني الطاهرين األبرار املنتجبني، سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 ية على أعدائهم إىل يوم الدين، وال حول والقوه إال باهلل العلي العظيم.الدائمة األبد
(3) 

 ( واجب عقاًل وشرعاً أو ال؟اْلإِحإسانِ هل )
سهههاِن َوإْتهههاِء ِ   الإقارإبههه  قاااال اهلل العظااايم يف اتاباااه ال ااار   ِل َواْلإِحإ ِارا بِالإَعهههدإ ِهههاِء   َوَْهنإهههه   ِإنَّ اللَّهههَي َْههه إ َعهههِن الإَفاإ

َسَن اللَّيا ِإلَيإكَ وقال جل امسه   (3)نإَكِر َوالإبَهغإيِ َوالإما  ِسنإ َكما َأحإ  .(3)َوَأحإ
علاى املساتول الأيصاي  ياتم  يقا  علاى املساتول الفقهاي وعان ح ماه الأارعي وأخارل  ارة  تا (ْلإِحإسانِ ا)البحث عن 

علاااى  ساااتول  وقعاااه يف ا  هاااار  جيااار ثاااة ساااواء الدنيوياااة أم األخروياااة، و ال و صاااا يقه واملصاااال ال ا ناااة يف ااداااة  فر اتاااه
 األ م و وره املفتاحي يف تطور احلضارات.

سههااْلإِ )امااا قااد يقاا  البحااث عاان  اظاااهرة يف حياااة بعااو الأااعوب واأل اام، أو احالااة عا ااة  ت  االة يف بعااو   (نِ حإ
 أو امي زة يتميز هبا بعو األشياص. ،ائرالعوائل والعأ

 المستوى الفقهي:
حاااا ااااا  ا  ي اااو  إمجاعاااا ، ا  اعحساااا   ساااتحب ع اااد العااادل الااا   هاااو واجاااب  و  ارتااا ل  أاااهور الفقهااااء 
 .اتاب )الفقه  الواجبات(اما جاء يف  ذهب إىل وجوب اعحسا  يف اجلملة   ريب، ول ن السيد الوالد 

ول ن قد يقال ا   ن البديهي ا  اعحسا   ستحب وليد بواجب، دهل يقاول أحاد  اثال  باا   نحاا  يناارا  ل ال 
دقري يصا دا يف الطريق واجب؟ أو تقدميا املأورة الطبية أو اهلندساية، إذا اناط يبيباا  أو  هندساا ، ل ال أحاد با اا  

 واجب؟ أو تودريك  قد ات  واج ال أر ل وأر لة و طلق و طلقة وعزب وعزباء واجب؟
مليتلفاة وباعمجاا ، داا  اخلماد ال شا ا  هناك  فر ات اثرية لإلحسا ،  ستحبة وليسط واجبة، باأل لة النقلياة ا

والزااة وال فارات واجلزية واخلراج هي الواجباة  اثال  أ اا الصادقات دهاي  ساتحبة، ول ان الارأ  ا خار يا هب إىل وجوباه 
وقااد خاارج  ااا واجبااة بالاادليل العااام اا يااة السااابقة أو ا  األ اال ديااه الوجااوب،  يف اجلملااة  ااا يعااا إ ااا ا  بعااو  فر اتااه

 خرج ب  لته، ديبقى ال  أ وك حتط ح م العام وهو وجوب اعحسا .
 ومي ن لنا ا  نستدل على ا الة الوجوب يف اعحسا  أو على وجوبه يف اجلملة، باأل لة التالية 

                                                           

 .09سورة النحل  ا ية  (1)
 .77سورة القصص  ا ية  (2)
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ة  قاعدة المالِز
باااط وجوباااه شااارعا  ا  حسااان اعحساااا  عقاااال   اااا ال شاااا دياااه، و اااا   ين اااره أحاااد، دااا ذا  باااط حسااانه عقاااال    أواًل:

لقاعاادة املال  ااة وهااي )المااا ح اام بااه العقاال ح اام بااه الأاار ( بناااء علااى ااااهر اااالم مجاا   اان األعااالم  اان ا  الضاامري 
سن والضمري الثاين يعو  إىل الوجوب مبعىن )الما ح م حبسنه العقل ح م بوجوبه الأر ( ح  ااألول يف )به( يعو  إىل ال

سانه العقال حب  )الماا ح ام أ  نني أو الوجاوبني س  ح  اوضحنا ا  الاتال م إااا هاو باني الاول ننا يف اتاب )قاعدة املال  ة( أ
ن األول ووجاوب الثااين، إال ا  ساح  سنه الأر ( و)الما ح م بوجوبه العقل ح م بوجوبه الأار ( ولايد باني حب  ح م 

عاادم إحاارا   ااان  أو  اا  إحاارا   اان ياا هب إىل إيااالة قاعاادة املال  ااة، نظاارا  إىل ا  احلساان العقلااي تااام االقتضاااء دماا  
 ، دا  الدليل العام على أ الة الوجوب ي و  تا ا  لديه.هجو تتم العلة للوجوب أو لغري ذلا  ن الو  ،(1)عد ه

 واعيالعقل بوجوب بعض أناستقالل 
انااا لااو   ؛ أال تاارلاألهاام ا  وجااوب اعحساا  يف اجلملااة هلااو  اان املسااتقالت العقليااة يف اااري  اا ابتلااي باااملزاحمثانيههاً: 

انط قا را  على  ن  إرهايب  ن إحاراة  نازل اا ال أو  ان تفجاريه، با  ك جهاد اا   تصارج  اثال ، وجاب علياا ببداهاة 
تساتحق العقااب أيضاا  يف داناا العقل، حاا لاو   ي ان دياه أحاد؟ واناا لاو   تفعال  اتعلال  باا  اعحساا  لايد واجباا  

 أنظار العقالء؟
  و  العقاب. اب  العت د  إاا يستحق املتقاع ال ْقال:
، جاازاء علااى لاا لاويرونااه  سااتحقا   إ  الناااي يقااايعو  املتياااذل  لااهباال يسااتحق العقاااب أيضااا  ويأااهد  إ  ْقههال:

علااى الثال ااة الاا ين  ، واملقايعااة نااو   اان العقاااب باال هااي  اان أشااد أنااوا  العقاااب وهااي الاا  درضااها الرسااول ختاذلااه
َرإضا ِبمها رَحابَهتإ َوضهاَقتإ َعلَهيإِهمإ أَنهإفاساههامإ َواَنَهوا َأنإ َوَعَل  الثَّالثَِة الَّذَْن خا خل فوا  لِّفاوا َحتَّ  ِإ ا ضاَقتإ َعَليإِهما األإ

َن اللَِّي ِإالَّ ِإلَيإِي ثامَّ تاَب َعَليإِهمإ لَِيتاوباوا ِإنَّ اللََّي هاَو التهَّوَّابا الرَّحيما  َِلإَجَ  ِِ الضارب ح يرجبل ا  اثريا   ن الناي  (2)ال 
ال شاا لادل العقاالء يف فتلال امللال والنحال واحلا ال  اناه درض احلصار االجتمااعي علياه،  علىأو اجلرح أو السجن 

إحاراة  نازل أو  زرعاة أو  عمال أو شاراة،  ان  و  ا  يتضارر بأايء، دلام يفعال يف ا   ن اا  ب   اناه أ  واول  و  
 ب.اقلعيف انه يستحق التقري  وا

 اا علام  ان الأاار  اراهاة وقوعاه، هاو )حا لاو   ي ان دياه أحاد( ااي ال يقاال باا  قتال الانفد ا   اة وإاا قي ادنا باا
 هل ا الدليل العام ال لوجوب اعحسا  يف حد نفسه يف  ثل ه ه القضية. واملن  إاا هوددليل وجوب احليلولة 

ا شااهدا ؛ أال تارل  اثال  ا  شيصاا  وإ  شئط أ  ترج  إىل الوجادا  يف  أااهبات ها ه القضاية داناا ساتجده با ل
،  طلقاا   لا أو التعاد  علاى ا ارأة  ة ناة، مباا  و  الازك الا   علام  ان الأار  اراهاة وقوعاه يقانتهاك عرض  د راملو 

                                                           

 على وجهني. (1)
 .111سورة التوبة  ا ية  (2)
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داااا   ااان الواجاااب علياااا حب ااام العقااال، الاااددا  إذا   ي ااان يضااارك )وأ اااا إذا أضااار دبحساااب  رجاااات الضااارر وحبساااب 
 تادرجا  إىل أاثار  ان ذلاا ال مساح اهلل( واناا لاو   تاداد  عان عارض  لاة  دق ب سة  دلم رة  ظ رجات االعتداء العرضي  ن ن

 بعو أقربائا أو جريانا أو أ دقائا وأنط قا ر، استحققط العقاب بنظر اادة العقالء؟
، وأنااط قااا ر علااى  داا  ذلااا عنااه درضااا  علااى قطاا  رجاال  ااديق لااا  ااثال ، خطاا    يبيااب جاهاالأوشااا وااا لا لااو 

أو باعرشاا  إىل يبياب قاا ر علاى  عاجلتاه  و  با ، دلام تفعال  اتعلال  باا  اعحساا   بسايطة   يبية   فة  و بلنصح بتقد  ا
 ليد بواجب، أال يرل العقالء انا تستحق العقاب  و  ريب وأليسط سريهتم على ذلا أيضا ؟

ا بقاد ا إىل  نا ل  و  ااا  ب   اناا  حرجتهاو  زل  أو  نا  ن   اة  جار  قنبلاة علاى  ت  نادي  أو عميالوا لا لو ر اى 
ا  حتتماال تعرضااا لإل ااابة خلنتااا ب نواعهااا و  اان تفجريهااا، أو انااط خبااري  تفجاارات واااا  ب   ااا  تف ي هااا ببساااية 

داناه  أ   وعلاى  .... وه ا اعال اة( داا  العقال يلز اا باا  تفلز     وايفتا )ااي يقاال الوايفاة  وا ا و  و  ت ن يف حني
 دلعله ال جمال للتأ يا يف بعضها ا خر. لو ش ا يف بعو األ ثلة السابقة

ِل َواْلإِحإسانِ قولي تعال :  ِارا بِالإَعدإ  ِإنَّ اللََّي َْ إ
سهاِن ويدل على وجوب اعحسا ، ا  ل عام إال  ا  بط خروجه قوله تعااىل   ثالثاً: ِل َواْلإِحإ ِارا بِالإَعهدإ ِإنَّ اللََّي َْه إ

ِاِء َوالإمانإَكِر َوالإبَهغإيِ عَ   َوَْهنإه   َوإْتاِء ِ   الإقارإب  دا   ا ة األ ر  الة على الوجوب بل هي أقاول يف الداللاة  ِن الإَفاإ
إذ ال شا يف حر ة املنهي عناه   َوَْهنإه ...قا  لأل ر، اما يةاده قرينة املقابلة للنهي تعل   ن  يغته، واعحسا  وق   

ِارا توا   بني الفقرتني ب را ة االستحباب  ن )د  ا وجوب امل  ور به، بل  ن القبيح اعخالل بال (  َْهنإهه ( واحلر ة  ن )َْ إ
 دت  ل.

ِارا وليد األ ار يف  ، بال هاو  ولاو  ملاا اخ نااه يف الضاابو يف املولوياة  ان اناه ) اا  ادر  ان املاوىل مباا ا  ا يإرشا َْه إ
ا   امللاز م ال ا ب ا  املنادوب دقاو اماا اخ نااه اعرشا ان ال   قاام  ولويتاه( علاى اناه لاو ااا  إرشاا يا  ل اا  عم اهو  اوىل    

تبعا  للمري ا الأريا   ال بري  ن انقسام اعرشا   إىل الواجب واملستحب، دراجا   اا ساطرناه يف اتااب )األوا ار املولوياة 
و  اوىل أ  هاو  ) اا  ادر  ان املاوىل مباا ها األِر المولو واعرشا ية( لالستزا ة  ن التفا يل وه ا  طل   ا جاء ديه )

 تعلقاا  هبماا أم أجنبياا   (2)ا  األ ر ملصلحة عائدة لآل ر أم للم  ور أم لغريمها سواء ااا اأسواء  (1) عم ال   قام  ولويته(
                                                           

 ونضيل قيدا  آخر لضابو األ ر املولو  املعهو  عندهم أ   ا مسيناه بااأل ر املولاو  بااملعىن األخاص وهاو  )إذا ااا  يف  قاام التأاري ( أو (1)
مليالفااة( أو )إذا اااا   الحظااا  أ  خالدااه هتااا لااه( إذ أننااا ناارل أ  لااا) ا  اادر  اان )إذا اااا  يف  قااام اعلاازام مبااا يعتاانه  سااتحقا  للعقاااب با

ف  قام املوىل مبا هو  وىل( در ا  آخر وهو اونه مبا هو  وىل يف  قام النصح، إذ قد )ينصح  لز اا ( مباا هاو  اوىل ل ان ال يالحاا ااو  اخلاال
ا  اارف  صاالحة الواقاا  اعلزا يااة وأ   قا ااه يقتضااي إلزا ااه نا ااحا  وسااي   هت ااا  لااه وال يعتاان اسااتحقاة العقاااب علااى امليالفااة، باال يالحاا

  زيد إيضاح له ب ذ  اهلل تعاىل.
 أ  ذلا الغري. (2)
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ا  بل حا عبثا ، ل نه أعمل  قام  ولويته، إذ له هي  عنهما اما دصلناه يف  وض  آخر، أم اا  ال ملصلحة ا درضا  ا بل تأ
ذلاا يف املالاا احلقيقاي، ل ناه نظارا  حل متاه، ال بلحااا توقال املولوياة علاى عادم اوناه   زوإ    جيا ذلا مبا هو  الاا،

 .(1)ا لا
ي ن لواِز  الثواب على املوادقة والعقاب على امليالفة. (2)  ح م العقل باستحقاةِو

 (4)ها .، بل وال ذا  باب الن (3)دتفسريه به، تفسري بالال م، وليد ب ا  باب ال ليات اخلمسة
وب لا يظهر عدم متا ية )الضابو التاس ( ا   ذاره، إضاادة إىل  اا حققنااه يف حملاه   ان أناه ال اساتحقاة للثاواب 

 .(5)على اعياعة، بل اله تفضل(
 واأل لة السابقة إ  نوقش ديها دانه ال جمال للنقاش يف الدليل الراب  ا   يف البحث القا م ب ذ  اهلل تعاىل د نتظر.

 المستوى الِخصي واألخالقي
ا  اعنسااا  ال حتراااه الواجبااات دقااو باال قااد ال حتراااه أباادا  لساابب أو آخاار، باال ا  الااداري لسااي ولوجية  اان الثابااط 

الأيصاااية الدنيوياااة أو  شااابه الااادائم، حترااااه املصاااال ي ااان ذلاااااثاااريا   اااا، إ      اعنساااا  اعنساااا  ي تأااال بوضاااوح ا 
 ، واثاااريا   اااا حترااااه الغاياااات النبيلاااة وإ    يف ااار يفأو تر عاااه املفاساااد واملضاااار واألخطاااار الدنيوياااة أو األخروياااة األخروياااة

 دها املصلحي اخلاص الأيصي أبدا .عب  
، باال خلودااه  اان تباااولاا ا  ااد ا  اثااريا   اان الناااي يصاالي أو يصااوم أو يزاااي أو مياااري سااائر العبااا ات ال ل و ااا واج

طاعاات ويتجناب املعا اي والسايئات  ار  او اا ياعاات واجباة أو البهاو  ان يلتازم  ا ر  ون ،ابالعقاب أو لطمعه يف الثو 
ََ َواَل َعَمعهاً ِفهي   النا ر  ن ي و  اما قال اع ام علي  بل ا  األندر  نسيئات حمر ة  هنإ نَهاِر ِِ فهاً  تاَك َخوإ َِا َعبَهدإ
تاكَ َجنَّتِهههَك َوَلِكههه هههاًل ِللإِعبَهههاَدِة فَهَعبَهههدإ تاَك َأهإ وذلاااا يعاااا ا   ااان الضااارور  ا  يطااارح الااادعاة واملبلغاااو  وا بااااء  (6)نإ َوَجهههدإ

وعلاااى  ساااتول املصاااال عنهاااا ويفصاااح وتضااانها اعحساااا  واملعلماااو   بااادأ اعحساااا  علاااى  ساااتول الغاياااات النبيلاااة الااا  
 .ال نل أو الأيصية ال  تنجم عنه وت تب عليه

والروايات الأريفة ال  تتنااول اعحساا  علاى  ساتول آ ااره الوضاعية الدنيوياة ال انل و نادعاه األخروياة العظماى تعاد 
  سا أان حادز وباعث وحمرك لإلن

                                                           

 أ  تأهيا  أو عبثا . (1)
 أو يقال  ال  ه االستحقاة حب م العقل. (2)
 أ  باب إيسااوجي. (3)
 يستحيل انف ااه عنه، و ا وضعه بوضعه وردعه بردعه ا بل هو )ال م عريف( ا دت  ل.د نه ال ينتز   ن حاة ذات الأيء، وليد  ا  (4)
 .319-370السيد  رتضى احلسيا الأريا  ، األوا ر املولوية واعرشا ية،  ار العلوم للطباعة والنأر ا بريوت، ص (5)
 .11ص 2ا قم، ج ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ،  ار سيد الأهداء  (6)
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 قض  اهلل لي ِائة ألف حاجة
ِن َحاَجًة َقَضه  ا  و ن تلا الروايات  ا ور  عن اع ام الصا ة  ِِ َ  َِنإ َقَض  أِلَِخيِي الإماؤإ للَّهيا َعه َّ َوَجهلَّ لَهيا َْههوإ

ههنإ َ لِههَك َأوَّلاَههها الإَجنَّههةا... ائَههَة أَلإههِف َحاَجههَة ِِ َِههِة ِِ يف  والغريااب، لاادل الت  ال، ا  اعنسااا  الاا   ال يتجاااو  عمااره (1)الإِقَيا
ت، دمااا بالااا املائااة ساانة يف أحساان التقااا ير عااا ة، لاايد إال عبااارة عاان قطعااة  اان الفقاار واتلااة  اان احلاجااا هاا ه الاادنيا
سيَن أَلإَف َسَنةَ  َْهوإ َ   فيور  ديها با خرة ال   قإداراها َخمإ قإداراها أَلإَف َسَنَة ِِمَّا تَهعاَدونَ و (2)كاَن ِِ  ؟(3)كاَن ِِ

حوائجااه  شااا تعاااىل عردنااا  اادل دقااره واحتياجااه أل  يقضااي اهلل  اااريهوإذا عردنااا ا  اعنسااا  حمتاااج يف ااال شاايء إىل 
اعنساا  وتااج  وي في ا  نستحضر يف أذهاننا شريو بعو احتياجات اعنسا  دا حوائج الناي، اجزاء على قضائه 
اااال والبااازا إىل اخلباااا  والعطاااار  اماااا وتااااج إىل الزوجاااة والبقاااال،  ، اماااا وتااااج إىل الطبياااب والصااايدالين وإىل احلااادا  واحلم 

اعخاااوا  واخل اااال  واجلاااريا ، اماااا وتااااج إىل اهلاااواء الااا   واألوال  واألباااوين واالخاااوة واألقربااااء، اماااا وتااااج إىل األساااات ة و 
واجلاذبية ونور الأمد واحلرارة واري ذلا اما وتاج، يف السلسالة الطولياة  ،ظلهقله والسماء ال  ت  يتنفسه واألرض ال  ت  

 األجهاازة واملعا اال الاا  ار  وإىل الأاااحنة والسااائق الاا   ينقاال احلنطااة وإىلز  م  ا، إىل الاا ااثال   عاان حاجتااه إىل اخلبااا  واخلبااز
والساايارات واملطاااحن وه اا ا.. ولااو اختاال  صاادر واحااد  اان املصااا ر الاا  تقااوم بتلبيااة حااوائج الناااي  ال ااتااوراتتصاان  

 .ة اعنسا الختل نظام  عيأ
يف املاارء والاا   يسااتفا   اان جممااو  األخبااار ا  اعنسااا  يف يااوم القيا ااة أشااد حاجااة امااا هااو أاثاار حاجااة، داا ذا اااا  

ا  دنيا يعيش على حبار  ان احلاوائج يت او   ان عأارين  لياار حاجاة  اثال ، مباا يف ذلاا عاد  أنفاساه وضاربات قلباه إذ ال
أ  خلل يف أ  واحد  نها يأ ل اضطرابا  وقاد يولاد خطاورة، داناه يف الان ج والقيا اة يعايش علاى حميطاات  ان احلاوائج 

ااسا اتيجية جوهرياة أاثار أمهياة اللجاوء إىل قضااء حاوائج النااي   وهنا تتجلى لنا ،ثرقد تت و   ن تريليونات  نها أو أا
 لنا ب  اء ال حاجة،  ائة ألل حاجة!ل ي يقضي اهلل تعاىل الرؤوف الرحيم  باعتبارها الأفي  لنا إىل

 داود ْخاعب اهلل تعال : اعيتني الخليفة فيك!
ََ   اما رو  انه أوحى اهلل تعاىل إىل  او  النيب  ِانإَتِبذًا؟ َِا ِلي َأرَا

 قَاَل: َأعإَيتإِني الإَخِليَقةا ِفيَك!
 قَاَل: َفَماَ ا تارِْدا؟
ََِابََّتَك!  قَاَل: 

                                                           

 .102ص 2 قة اعسالم ال ليا، ال ايف،  ار ال تب اعسال ية ا يهرا ، ج (1)
 .4سورة املعارج  ا ية  (2)
 .5سورة السجدة  ا ية  (3)
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ِارِْداً َفكانإ َليا َخاِدِاً  ْإَت ِلي  ََِابَِّتي التََّجاوازا َعنإ ِعَباِد ! فَِإَ ا رََأ  .(1)قَاَل: فَِإنَّ 
 نتبا ا  تعاا  بتعادا  اماا  داا    ،ميالط أو قصرت، وابتعد عانهاعتزل عن الناي د ة  ن الز ن،  والظاهر ا   او  

َِكانهاً َشهرإِقي ايف قوله تعااىل   ِلهها  هنإ َأهإ ََْم ِإِ  انهإَتبَهَذنإ ِِ َِهرإ دا وحى اهلل إلياه بنحاو االساتفهام  (2)َوا إكاهرإ ِفهي الإِكتهاِب 
ِانإَتبِههذًا؟) االسااتن ار  ديمااا يباادو  ََ واععياااء هااو اعرهاااة والتعااب  (َأعإَيتإنِههي الإَخِليَقههةا ِفيههكَ )  او د جاااب   (َِهها لِههي َأرَا

الأاااديد وذلاااا يعااااا ا  النااااي اتعبااااوين ول ااان ال ألجاااال  طاااا عي الأيصااااية بااال اتعبااااوين دياااا، ولعلهاااام ااااانوا يةذونااااه 
أو   ااا  الماا أرشادهم عتاوا اناه ويهينونه، اما هاو يبا  النااي يف اال  ان يا  رهم بااملعروف وينهااهم عان املن ار أو 

فهاام باا  ر تقاعسااوا وختاااذلوا وشاابه ذلااا ولاا لا نالااه  اانهم تعااب شااديد وإعياااء ال  المااا انقااا وا أوال  عصااوا  انيااا  أو المااا  
 بالغ.

باادا لااه، لعلااه ( أجاااب بانااه يريااد )حمبتااه( تعاااىل أ  انااه اختااار، ديمااا َفَمههاَ ا تارِْههدا؟وعنااد ا ساا له اهلل تعاااىل  اارة أخاارل )
نااال بالعبااا ة واملناجاااة و ااا ألاا ها وأسااهلها بالقياااي إىل  تاعااب قيااا ة الناااي وهاادايتهم ت   تعاااىلأسااهل بااديل أل  حمبااة اهلل 

وذلاا لقولاه  (3)َشهيََّبتإِني هاهودو َوالإَواِقَعهةا َوالإمارإَسهاَلنا َوَعهمَّ َْهَتَسهاَءلاونَ   وإبقائهم على جا ة االستقا ة ول ا قاال 
ههههرإَن َوَِههههنإ تعااااىل ديهااااا  هههَتِقمإ َكمهههها أاِِ ََِعهههكَ  فَاسإ هااااي الاااا  أ  محلهاااام عليهاااا دااااا  اسااااتقا ة  ااان تاااااب  عاااه  (4)تههههاَب 

  يقاااال  ل ناااه  ،تقا ته ور  يف ساااورة )الأاااورل( أيضاااا  اساااابهاااو وحااادها أل  األ ااار  ال اساااتقا ته   شااايبته
 .لتجر  ا ية ديها عن )و ن تاب  عا( شيبتا سورة )الأورل(

( داا  ََِابَّتِهي التََّجهاوازا َعهنإ ِعبَهاِد عن الطريق الصعبة الأاائ ة ) ت و جل امسه اهلل تعاىل أوضح له ا  حمبته  ول ن  
وضا  حمبتاه يف تعااىل  ان أ اعب الصاعاب ل ان اهلل  ، هلاوينالاه املصالح  ان أ تاه الا  الصفح والغفرا  عان أناوا  األذل 

يف بعاو أنواعاه،  ل بوجاوب ان أدضال أناوا  اعحساا  الا   قاد يقاايعاد  )التجاو  عن عباا  اهلل( و ن املعلوم ا  ذلا، 
وجااوب بعااو أنااوا  اعحسااا ! وسااي   لاا لا  زيااد حتقيااق يرحنااا ديااه الاارأ  القائاال بإىل  اادر املبحااث الاا    عااو    ن ااا

 وبيا  دانتظر واهلل املستعا .
ن  وآخر دعوانا ان الامد هلل رب العالمين وصل  اهلل عل  ِامد والي الطيبين الطاهْر

                                                           

 .421ص 12، وعنه  ستدرك الوسائل ج71علي بن احلسني املسعو  ، ا بات الو ية، الناشر  انصاريا  ا قم، ص (1)
 .16سورة  ر   ا ية  (2)
 .233، واأل ايل للصدوة، امل تبة اعسال ية ا قم، ص100ص 1الأيخ الصدوة، اخلصال،  ةسسة النأر اعسال ي ا قم، ج (3)
 .112سورة هو   ا ية  (4)
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