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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(558) 

 دعوى اختصاص الثقل بالعمل
الاا ) أم مفهااوم الرقااي يه يااي أم يقااوم م علهااة أمااراا أهاايالا وال ساايما أم احلاادي  الثيف املصاابا )  مااا لهلااه سببب : 

شايااا أهايالا ليصاع قعلار الرقاي باه، ويقاوم رقعاه ام نالااا   الشريف قد ورد يف مهام االم نام، قال باد مان أم يقاوم املرقاو 
املااوف قااال يعهاال قولااه أهاايالا علااى  علاى األمااةم وماان الظاااهر أم الثهياال هااو الفعاال ال احلقاام، إ  احلقاام قعال  ااادر ماان

قماا سابهأ أجوباة عناه، ومنهاا)   2   1 املقلف، وإمنا مسي بال قليف باع بار جعل املقلَّاف يف قلفاة الفعال أو الا   
ام احلقااام أهيااال علاااى املقلاااف ولااايد الفعااال قهااا ي لبداهاااة ام الثهااال قاااد يقاااوم ققوينيااااا وقاااد يقاااوم قشاااريعياا  ثانيبببا : 

ة أخاااارل) الفعاااال أهياااال، وا لااااآام الشاااارعي أهياااال آخااااري أال قاااارل ام اساااا  باب الشااااي  لاااايد بثهياااال إ  اع بارياااااا، بعبااااار 
 م 3 للمقلف ام ال يفعل، وأما وجوبه قهو أهيل إ  ليد له ال ملص وال  ؟ 

 الجواب: الثقل مادي ومعنوي، والحكم ثقيل وضعيا  كان أم تكليفيا  
لااى امساام والباادم، وإمااا اع بااارا أو معنااوا وهااو الاا ا ي اار د علااى ام الثهاال إمااا مااادا وهااو الاا ا ي اار د ع ونضببي :

عاان املااديوم لااول اللياال وقااد ورد  مين  أهياال علااى الاانفد جااداا وقااد ال يناااالاارو  أو الاانفد أو العهاالي أال قاارل ام  الاادَّ 
ببالااه قااال)  ا مااام علااي  ببمي بِاللَّيوببِل ولْ لي بِالنبَّ ل ِل أمااراا اع بارياااا يف ال مااة إال مااي الااه لاايد    4ارِإيَّبباْكمو ولالببدَّيونل نلِهنَّببٌّْ 

فة علاى  وليد بفعل وال عمل، قإم سعى يف أدائه ووقي بسعيه يف ع ن أ أضيف له أهل على امسد ورمبا أحيالاا مي خ 
 مدينه الرو  وال هن ألله يعلم اله بسعيه ه ا سي خلص من

و لاااا قالااادَّين واليااامام  ،لساااام وأهاااالا بنفساااهل ضاااًطاا علاااى ا ام مااان األحقاااام الوضاااعية ماااا يشاااق   والحاصبببل:
ماان جهااة اع بااار  رقاااا، م علااى  اادر  ثياا وإم قااام يف أقياال عيشااة هنياااة إال الااه ئااد بثهاال هائاال العبااديااة قااام وقالرق  

وق لا بعض الآوجات الاليت يقرهن زوجهن وإم قالأ حياهتن أقيال حيااة، قإ اا باد باام أهال قولاه زوجااا  اا ال 
قاام وجاوب اسماد يشاقل أهاالا لفساياا علاى قثاا مان الناا ، ساوا   ال قليفياة، وق لا األحقام عقسه ، وق ايطاق
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ال لقثااارة أموالاااه وعااادم قاااحأر  عمليااااا حااا  لاااو ألفااار  أمأعطاااى أم ع يعااا   وساااوا  أقاااام إعطااااق  اسماااد بنفساااه أهااايالا  
  علينااا نااا باا لا أهااالا؟ وقاا لا لااو شاار  لصاافهاي أ أال قاارل ام الشااار  لااو قاارر باادل اسمااد لسااني لقااام لفااد إلآام

 قعاف اممي بني الهصر وا متام مطلهاا وهق ا وهلم جراام
 اإلصر وما ال طاقة لنا بٌّ

َو رلبَّنبا ال ويدل عليه من النهل قوله قعاف)  تلسلببل َو ولعللليو با ملبا اكو بعل ا لل با مبا كلسلببل ال ْيكللِّْ  اللٌَّّْ نبلفوسا  ِإالَّ ْوسو
ن برا  كلمبا حلمللوتلبٌّْ علللبذ الَّبذينل ِمبنو قبلبوِلنبا رلبَّنبا ولالتْؤاِخذو ِملو عللليونبا ِإصو طلأونا رلبَّنا ولال تلحو  ْتحلمِّلونبا مبا ال ا ِإنو نلسينا ألوو ألخو

ِم الوكاِنر  َل ملووالنا نلانوْصرونا علللذ الوقلوو نا ألنو ينل طاقلةل للنا ِبٌِّ ولاعوْ  علنَّا ولاغوِفرو للنا ولاروحلمو
واآلية ظاهرها القاالم عان   1 

برا  و ا  ماا رياا ضاار باملهصاود بال لااقي،قعمومها الثهال ال شاريعي ال ال قاويين، علاى الاه ال مالعاة مجاي بينهماا،  ِإصو
أو خاااااص العهوبااااات ال قوينيااااة قالآلآلااااة واملسااااخ ومااااا أشاااابه،  وماااان األحقااااام الثهيلااااة الاااا  قالااااأ علاااايهم إمااااا أعاااام ماااان

ا  اار وعلااى أيااة حااال قااام ماان ا  اار مهاباال الًاال يااراد بااه املعنااوا والًاال يااراد بااه املااادا،  امباألحقااام بااام ياادعى 
تْبْلوا ال قاااليف الثهيلااة الاا  قالاااأ علاايهم قاااحلقم ب طهاااا موضااي ااسااة البااادم بهرضااه واحلقاام به ااال ألفسااهم  نلببباقبو

ال  ميال  ومنعنوا يف ال مة، امل  ميل ما أعم من الإ ولال ْتحلمِّلونا ما ال طاقلةل للنا ِبٌِّ وشبه  لا و   2ألنبوْفسلْكمو 
 م، أو ظاهر يف األول أو منصرف إليهاملادا بالآلآلة واملرض والوبا  وشبه  لا

 ) ا  ر قوالم  معين  يف   ويف قفسا ال بيام)  قيل
 ادة، وجماهدم، وق  عبا   إبن   إليه  م  هب به   الهيام  عن علينا عهداا قنعجآ   بمل  ال   - أحدمها
 النابًة)  قال   اللًة الثهل  يف علينا أهالا وا  ر   بمل  ال   ) معنا  ، ومالا الربيي  قال   - الثاين

 سبببببببببببببرات م  يغشببببببببببببب   إن   الضبببببببببببببيم  يبببببببببببببا مبببببببببببببانع
 

 مبببببببببا غرقببببببببببوا   بعبببببببببد   اإلصبببببببببر مببببببببببن م  والحامبببببببببل 
 

  قال ا  ر   إ راام واالسم  يا ر   أ ر   هولإ ارم ق  ، ومجعه رحم  أو عهد   من شي ، قهو إ ر   علي   وقلما عطفا
 احلطياة)

  بغيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر    عطفبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوا علببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب 
 

 األواصببببببببببببببببببببببببر  صببببببببببببببببببببببببر  نقببببببببببببببببببببببببد ع ببببببببببببببببببببببببم 
 

 ) قوالم  قيه   قيل   ِ ال ْتحلمِّلنا ما ال طاقلةل للنا ِبٌّ)  قوله م و  عليه   بثهله  حامله  يعطف  ألله  الثهل قاال ر)
  ريا  لا قما يهول سنة و  أربعني  وب يه  ألفسهم  ق ل  من   إسرائيل  بينبه   لفما ق حنو   من علينا   ما يثهل   - أحدمها

 م قالمه   وال أمسي  إف قالم ألظر   ألير  ال   الهائل
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 م 1  دار الدليا  يف   الع اب  من   به لاقة لنا   ال ما    - الثاين
 األحكام الشديد  علذ األمم السابقة اإلصر

 يعاين با  ار الشادائد الا  قالاأ علاى مان قاام قبلناا قحجاباه اهلل إف  لاا قهاال قباار  قعااف ويف قفسا الصايف) 
 )امسه قد رقعأ عن أم ا اآل ار ال  قالأ على األمم السالفة

قنااأ ال أقباال  ااالهتم اال يف بهااا  ماان األرض معلومااة اخ هتااا  اام وإم بعاادت وقااد جعلااأ األرض قلهااا ألم ااا 
 اآل ار ال  قالأ على األمم قبلا قرقع ها عن أم ا  مسجدا ولهورا قه   من

وقالأ األمم السالفة إ ا أ اهبم ا ل من ااسة قرضوها من أجسادهم وقد جعلأ املا  لهورا ألم اا قها   مان 
 اآل ار ال  قالأ عليهم قرقع ها عن أم ا 

لأ إلياه لاارا قحقل اه قرجاي مسارورا وقالأ األمم السالفة بمل قرابينهاا إف بياأ املهاد  قمان قبلاأ  لاا مناه أرسا
ومااان ع أقبااال  لاااا مناااه رجاااي مثباااورا وقاااد جعلاااأ قرباااام أم اااا يف بطاااوم قهرائهاااا ومسااااقينها قمااان قبلاااأ  لاااا مناااه 
أضعفأ  لا له أضعاقا مياعفة ومن ع أقبل  لا منه رقعأ عنه عهوبات الدليا وقد رقعاأ  لاا عان أم اا وهاي 

 من اآل ار قالأ على األمم من قبلا 
قالأ األمام الساالفة  االهتا مفروضاة عليهاا يف ظلام الليال وألصااف النهاار وهاي مان الشادائد الا  قالاأ علايهم و 

 قرقعأ عن أم ا وقرضأ عليهم  لواهتم يف ألراف الليل والنهار ويف أوقات لشالهم 
لايهم قرقع هاا وقالأ األمم السالفة قد قرضأ عليهم لسني  الة يف لسني وق ا وهي من اآل اار الا  قالاأ ع
 عن أم ا وجعل ها لسا يف لسة أوقات وهي إحدل ولسوم رقعة وجعلأ  م أجر لسني  الة 

وقالااأ األماام السااالفة حسااان هم حبساانة وساايا هم بسااياة وهاااي ماان اآل ااار الاا  قالاااأ علاايهم قرقع هااا عاان أم اااا 
 وجعلأ احلسنة بعشر والسياة بواحدة 

حسنة أ ع يعملها ع قق ب له وإم عملها ق بأ له حسنة وإم أم اا إ ا وقالأ األمم السالفة إ ا لول أحدهم 
هم أحدهم حبسنة وع يعملها ق بأ له حسنة وإم عملها ق بأ له عشرا وهاي مان اآل اار الا  قالاأ علايهم قرقع هاا 

 عن أم ا 
ياه ساياة وإم أم اا وقالأ األمم السالفة إ ا هم أحادهم بساياة أ ع يعملهاا ع قق اب علياه وإم عملهاا ق باأ عل

 إ ا هم أحدهم بسياة أ ع يعملها ق بأ له حسنة وه   من اآل ار ال  قالأ عليهم قرقعأ  لا عن أم ا 
وقالااأ األماام السااالفة إ ا أ لبااوا ق بااأ  لااوهبم علااى أبااواهبم وجعلااأ قااوب هم ماان الاا لوب ام حرمااأ علاايهم بعااد 

لأ  لوهبم قيما بيين وبينهم وجعلأ عليهم سا ورا قثيفاة أو ال وبة أحب الطعام إليهم وقد رقعأ  لا عن أم ا وجع
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 قبلأ قوب هم بال عهوبة وال أعاقبهم بحم أحرم عليهم أحب الطعام إليهم 
وقالأ األمم الساالفة ي اوب أحادهم مان الا لب الواحاد ماا ة سانة أو  االني سانة أو لساني سانة أ ال أقبال قوب اه 

ماان اآل ااار الاا  قالااأ علايهم قرقع هااا عاان أم ااا وام الرجاال ماان أم ااا لياا لب دوم أم أعاقباه يف الاادليا بعهوبااة وهااي 
 عشرين سنة أو أالأني سنة أو أربعني سنة أو ما ة سنة أ ي وب ويندم لرقة عني قاريفر له  لا قله 

ماا ال  ربناا وال بملناا )قاال !سال )قاال !قهال النيب   لى اهلل عليه وآله وسلم  اللهم إ ا أعطي اين  لاا قلاه قاآدين
قااد قعلااأ  لااا بااا وبحم ااا وقااد رقعااأ عاانهم عظاايم باليااا األماام و لااا حقمااي يف  )قااال قبااار  امسااه !لاقااة لنااا بااه

 مجيي األمم أم ال أقلف خلها قوق لاق هم 
قد قعلاأ  لاا  )قال النيب   لى اهلل عليه وآله وسلم  واعف عنا واريفر لنا وارمحنا ألأ مواللا، قال اهلل عآ وجل

ام أم اااا يف األرض قالشاااامة البيياااا  يف الثاااور  )قالصااارلا علاااى الهاااوم القااااقرين قاااال اهلل جااال امساااه )قاااال ب اااائيب أم اااا
األساااود هااام الهاااادروم وهااام الهااااهروم يسااا خدموم وال يسااا خدموم لقرام اااا علاااي وحااار علاااي أم أظهااار ديناااا علاااى 

 م 1 األديام ح  ال يبهى يف شرق األرض وريرهبا دين اال دينا أو يؤدوم إف أهل دينا امآية 
 الحكم الضرري والحرج  ثقل

 أهاالومهااا  ،ضااررا أو حرجاينفساه احلقاام بيا عن يف مااوالن أخاارل مان ق بااه باام   لااا لهاول) الااه إف  إضبانة
، قالحظ مثالا قوله  وبامملاة مفااد لفاى اليارر يف عااع ال شاريي هاو لفاى احلقام الياررا، قماا أم مفااد لفاى دوم شا

شي  مما قام يرد على الوجو  امل هدمة،  احلرج يف عاع ال شريي هو لفى احلقم احلرجيم وه ا هو الص يعم وال يرد عليه
قيقااوم احلاادي  الشااريف داالا علااى لفااي جعاال احلقاام اليااررا، سااوا ا قااام الياارر لاشااااا ماان لفااد احلقاام قلااآوم البيااي 

 م 2 املش مل على الًنب، أو لاشااا من م علهه قالوضو  املوجب لليرر، قاللآوم مرقفي يف األول والوجوب يف الثاين 
ويآيد  وضوحاا قوله)  لفاي احلارج يف عااع ال شاريي   ،ه با لفي احلقم اليررا  قاحلقم لفسه ضرراقالحظ قصرئ

قالقالم قله عن عاع ال شريي وهاو عااع احلقام ولايد عان عااع العاني واساارج والفعال  قيقاوم احلادي  الشاريف داالا 
اا من لفد احلقم قلآوم البيي املش مل علاى على لفي جعل احلقم اليررا  وأ ر  منه قوله)  سوا ا قام اليرر لاشا

 مالًنب، أو لاشااا من م علهه قالوضو  املوجب لليرر، قاللآوم مرقفي يف األول والوجوب يف الثاين 
بالاه أييااا م السابب لاه اقصاف االفعل يف بعاض الصاور ألم احلقام حيا  قاهو وال ينفي  لا قوم حامل اليرر 
الثباوت ال العاروض، إضااقة إف ام احلقام بنفساه قاد يقاوم حرجااا حا  مان دوم  اليار حهيهة إ  الواساطة واساطة يف

قام لفد البيي لايد ضاررياا بال حقام الشاار  بلآوماه  ختلل قعل، قمثال الدَّين والرقية والآوجية السابر وق مثلية باللآوم
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 ق دبرم هو اليررام ه ام
 اإلشكال علذ الشيخ بلزوم تخصيص الكثير أو األكثر

ال ميقن االل آام بعادم مؤاخا ة الصايب املمياآ، قياف و لاا إريارا  لاه علاى ارققااب قال لسيد الوالد)  وأالثاا) ا وقال
ولنفرض اله ال يعاقب يف الدليا بال حديب ح  يقوم علمه باه يردعاه خصو ااا يعلام أم ق لاه للناا  وجرحاه  ،امنايات

  م ال يوجب عليه ح  املال ألله على العاقلةم
 أل م أيياا قهولوم برقي املؤاخ ةمال يهال) 

قالااه يساا ظهر عاادم الثالأااة، وإمنااا الرابااي قهاا ،  أللااه يهااال) حناان لهااول برقااي األربعااة إال مااا خاارج، أمااا الشاايخ 
قالصاايب أيياااا مؤاخاا  يف  –قمااا  قاار  بعيااهم يف وجااه اساا ظهار  املاا قور   –االساا ثنا ات  ةألجاال ألااه لااوال  لااآم قثاار 
 م 1  ا  من الهرلا  وريا  لاامم     قهاص  اآلخرة يف امملة ويؤيد
الااه ياارد علااى الشاايخ ختصاايص القثااا أو األقثاار دولنااا، و لااا أللااه خااص حاادي  رقااي الهلاام بااا قلم  وبعبببار  أخببرى:

املؤاخا ة  قااد علياه قثارة مؤاخا ة الصاابيام قاا م يؤاخا وم علاى القثاا مان ا رمااات قالآلاا واللاواأ واله ال وامار  وألااوا  
، لعاام بعااض ا رمااات علاى القبااار ليسااأ حمرمااة علايهم قااالنظر، وال ياارد هاا ا ا شاقال علينااا أللنااا عم منااا حاادي  الظلام

االسا ثنا   األمار العهوباة وال حدياب  قصاارت دائرقاه واساعة جاداا قًاياة ،ال قليفي ،الرقي إف أضال  أربعة  احلقم الوضعي
 عٍض من بعيها اآلخر قال يلآم علينا اس ثنا  القثا أو األقثرملقثا من أحد األضال   العهوبة أو املؤاخ ة  وبا

 ) ًرل وقربل ي حمل قيما  قر  قد  أقول:
 مناقشات ودناع عن الشيخ

 قربل، قلما قص لنا  يف حب  أسبر من عدم قلية قاعدة  اس ثنا  األقثر قبيع  بل قد يقوم حسناا مهاٍت قراجيم  أما
 علذ ما ا يؤاخذ الصب ؟

قوم املهام من اس ثنا  األقثر وإم  اع قولاه مان اسا ثنا  القثاا، و لاا ألم الصايب   قليد من ا رزًرل،   وأما
 مب رماةعلياه  أيؤاخ  على املس هالت العهلية  اله ل والظلمممم  وال يؤاخ  على رياها مان ا رماات الشارعية إ  ليسا

 ،ول ااف الشااعر ،واملشااي مرحاااا  ،اللهااوو  ،لاا هب واحلرياارولاابد ا ،أ ااالا قاا   الصااالة والصااوم واحلاال وقااالنظر ل جنبيااة
 ،واساا عمال أواين الاا هب والفيااة ،وأقاال امل اانجد ،واساا هبال الهبلااة حااني ال خلااي ،وقنااآ الاا هب ،وال نااابآ باأللهاااب

ومصااااق ة  ،دوقصاااعا اسااا ،وشااار امياااب يف املصااااب ،وساااو  الظااان ،وضااارهبا برجلهاااا ،والعمااال علاااى لبااار الوسوساااة
 ،ولااااو الوجااااه ،واسلااااوة باألجنبيااااة ،واالخاااا الأ ،وقآقيااااة الاااانفد ،والاااارقص ،والدُّولااااة ،ؤال عاااان أشاااايا والساااا ،األجنبيااااة

واألقاال علااى  ،وأقاال حمرمااات ال بي ااة ،وأخاا  جااوائآ الظلمااة ،وال خاا م بالاا هب ،واحلسااد ،وال ااداوا باابعض ا رمااات
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 مائدة يشرب قيها اسمر، وشبه  لام
، أللااه رقعااأ عنااه احلرمااة الشاارعية ماان باااب السااالبة بال فااا  املوضااو  ؤاخاا ةرقااي عنااه قلاام امل )يصااع ام يهااالوعليااه) 

 مقال يلآم اس ثنا  القثا أو األقثر بل اظ أمثال ه   األحقام
وأيياا) قام الشيخ إ ا قصد من املؤاخ ة العهوبة األخروياة، ع يصاع علياه الانهض إال إ ا أباأ ام علاى الصايب املمياآ 

إف إأبااات، لعاام لااو قصااد الشاايخ ماان العهوبااة األعاام ماان الدليويااة ورد عليااه ام الصاايب املميااآ عهوبااة أخرويااة، وهااو حباجااة 
م مان الشار  إرادة ل  حقم العهل حبرم ه أو ع   إمنا يعاقب على مايعاقب بال عآير على قثا من العهوبات، لقن وقما سبر 

 ،والهمااار ،وإهالااة املااؤمن ،وإياا ا  الوالاادين ،واالقاا ا  علااى اهلل ،وقنجاايد املساااجد ،واماار  ،قاله االو لااا  عاادم وقوعااه 
 ،وا قساااد يف األرض ،وال فرياار بااني املااؤمنني واألحبااة ،وق نااة املااؤمنني واملؤمنااات ،وقهاار الي اايم ،واملساااحهة ،واللااواأ ،والآلاا

عوة إف والااد ،وإشاااعة الفاحشاة ،وشاارا  املًنياات ،وال شابيب ،والًادر ،وعهاوق الوالاادين ،وال جسااد ،والسارقة ،والًصاب
 موإيوا  العني  اماسو   ،وال ب ير ،وحرق أمسا  اهلل قعاف ،وحماربة اهلل ورسوله ،واالح قار ،البدعة

 اا حمارم بال قآياد ظاااهر  الساا مائةلايد باااألقثر مان ضامن ا رماات القثاااة يف الشاريعة والا  قبلا    لاا ولظاائر  ولعال
 ق دبر وقحمل مل قور قيه ي جاوز الس مائة حمرممق اب ا رمات وا  33قراجي من موسوعة الفهه امآ  

 اإلشكال عليٌّ بثبوت العقاب الدنيوي علذ الصب 
)  ورابعاا) ام مورد بعض األحادي  ريا العهاب األخروا قرواية اجملنولة وماا دل  علاى عادم الهصااص  وقال

 م 1 والد ية عليه 
ببرْ عاان اباان ظبيااام قااال)  )هاايو وروايااة اجملنولااة  ببا، نبلقلببالل علِلبب ي  أْتِبب ل ْعمل ِم ل ، نلببألملرل ِبرلجو َو ْنونلببةم قلببدو ،لنلبب : ألملببا بِببامورلأل م ملجو

ْنوِن حلتَّذ يِْفي ل، ولعل  تلِلمل، ولعلِن الوملجو ثلةم: علِن الصَِّب ِّ حلتَّذ يلحو َل ألنَّ الوقلللمل يْبرونلْع علنو ثلالل تبليوِقظل علِلمو  م(9)ِن النَّاِئِم حلتَّذ يلسو
بااال قلااام العهوباااات  قماااا قالاااه الشااايخ يف ظااااهر عبارقاااه  ام املرقاااو  لااايد قلااام املؤاخااا ة األخروياااة قهااا  ل:والحاصببب

 وصلذ اهلل علذ محمد و لٌّ الطاِرين قرقي الرجم عن اجملنولةمم اخل ق دبرمأيياا  الدليوية 
ارلسلتل  (قال رسول اهلل  ِبيٌح، ولالوبلحوثل علنوٌّْ ِج لاٌد، ولتبلعوِليملٌّْ ملنو الل تبلعللَّْموا الوِعلومل نلِهنَّ تبلعللُّملٌّْ حلسلنلٌة ولْمدل ٌّْ تلسو

ِل ولالوحلرلاِم ولسلاِلٌك ِبطلالِِبٌِّ ْسْبلل  ِلٌِّ قْبروبلٌة أِللنٌَّّْ ملعلاِلْم الوحلالل ِو للٌّْ أِلل قلٌة، ولبلذو ِ ، يبلعوللْمٌّْ صلدل دل الوجلنَِّة ولْموِنٌس ِن  الوولحو
علْلْ مو ولصلاِحٌب ِن  الوْغروبلِة ول  ِء، يبلرونلْع اللٌَّّْ ِبٌِّ ألقبوولاما ، يلجو لِخالَّ اِء ول،ليوْن األو لعودل ٌح علللذ األو ِن   دللِيٌل علللذ السَّرَّاِء ولِسالل

ْة ِن  خللَِّت ِ  ِئكل تلبلْس  ثلاْرِْمو، ولتبلروغلْب الوملالل تلدلى ِبِ مو، تْبروملْ  ألعوملاْلْ مو ولتْبقو مو أِللنَّ الوِعلومل حليلاْ  الوْقْلوِب الوخليوِر ألِئمَّة  يْبقو
لبوصلاِر ِمنل الوعلملذ  م28) صبف العهول عن آل الرسول   ولنْوْر األو
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