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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
(372) 

 ؟األصل في القضايا انها حقيقية، فِلَم الفحص
لة اليت  اسيتلدل  يتا األييتوليون عليتى حلييتة الظيتن ا يتان عليتى االافليتاا أو الظيتن املطليت  عليتى أّن األدسبق 

اإلاسيتيتداد، يف أييتيتول اليتيتدين، أو عيتيتدم حلييتيتة أا دنهميتيتا، واألدليتيتة عليتيتى وميتيتوب املعرأيتيتة عيتيتن عليتيتم املهيتيتادا أو  
واللدبر أيهيتا كفاية العلم عن تقليد أو كفاية الظن عن املهاد أو عن تقليد أو غري ذلك، ال بد دن دراسلها 

نا َباَ نااا بنحيتيتو القةيتيتية احلقيقييتيتة أو ا ارمييتيتة، أقوليتيته تعيتيتار يف ذم ال فيتيتار ديتيت ال   ومتيييتيتك كو يتيتا ييتيتادرة   ِإنَّااا َجَجاادآ
َتُدجنَ   أُمٍَّة َج ِإنَّا َعلى  َعلى ؟ أإن  (3)أو ا ارمية (1)( ذم بنحو احلقيقية32)سورة الكخرف، اآلية  َثارِِهمآ ُمقآ

 .(2)و ال اين خّصهمكان األول عّم غريهم أ
واردة دورد القةية احلقيقية، ال ا ارمييتة، وكيت ا أقيتوال  كو ااأليل يف األدلة الشرعية واألح ام  إن قلت: 

 الفقهاء؟
ان أال ترى  ؛لهوال جيوز اللعويل عليه قب ،حصذلك وإن يح، إال ان األيل إمنا يرمع إليه بعد الف قلت:

ييتس  عيتن احلصيتول عليتى اليتدليل؟ وكيت ا االسلصيتحاب؟ واالحلييتا  عليتى أيل الرباءة إمنا جيرا بعيتد الفحيتص وال
القول به يف الشبهة اللحرميية كما قال به االخبارا أو دطلقا ، وك ا اللخيري بيتني امللعارضيتني كسييتل اقليتي أاايته 

 بعد الفحص وعدم الع ور على درمح.املرمع 
 ومه إلقحاده يف األدلة الشرعية؟تقسيم القةايا إر حقيقية وخارمية، تقسيم دنطقي وال  إن قلت:

 قلت الومه أدور: قلت:
 سيرة العقال  على إلقا  كال النوعين من القضايا

أال تيتيترى األب يقيتيتول تيتيتارة  ؛ةيتيتاياالعقيتيتالء والشيتيتارد سيتيتيدهم، عليتيتى إلقيتيتاء كيتيتال النيتيتوعني ديتيتن القسيتيترية دنهيتيتا: أّن 
                                                           

 ملطل  اللقليد. (1)
 الباطل. صون تقليد ال فار آباءهم، ل واه تقليدا  على  (3)
 (.161الدر  ) (2)
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ر ألقيتى إلييته القاعيتدة ال لييتة ويف ال ااييتة: ة األو مليتأااه يف اجل البنه )السرقة حرام( وأخرى يقول له )ال تسرق(؟
الشخصيتية ل نيتيته يف كلييتة الطيتل يلقيتي القةيتيتايا  –كميتا ان الطبييتيتل يلقيتي القةيتايا ا ارمييتة   ، يتا   ييتا  صخصيتيا  

 .احلقيقية
أااه دسؤول عيتن إبيتال   وقد اضطلع ب للا املسؤوليلني وتصدى هلما؛ كال املوقعنيميللك  والشارد األقد  

( وك ا دن يلبعه ديتن الفقهيتاء العيتادلني 63)سورة األعراف: اآلية  أُبَالُِّغُكمآ ِرساالِت رَبِّي القةايا احلقيقية
 َاَذُرجن َمُهمآ ِإذا رََجُعوا ِإلَيآِهمآ َلَعلَُّهمآ َيحآ يِن َجلِيُانآِذُرجا قَاوآ ( كميتا 133)سيتورة اللوبيتة: اآلييتة  لَِيتَاَفقَُّهوا ِفي الدِّ

 لبداهيتة ييتدقها عليهيتا، القةايا ا ارمية إدا أل ا يغرى تليتك ال يتربىو األح ام بنحهو دسؤول عن إبال  
ُُاوَن الكَّكااَة كيتوإدا لألدلة العادة األخرى   ْآ ِإنَّما َجلِيُُّكُم اللَُّه َجَرُسولُُه َجالَّذيَن ََمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّاالَة َجيُا

ِمنيَن َرُؤٌف رَحااايمٌ بِاااالآمُ ( و55)سيتيتيتورة املائيتيتيتدة: اآلييتيتيتة  َجُهااامآ راِكُعاااونَ  أيتيتيتان  (131)سيتيتيتورة اللوبيتيتيتة: اآلييتيتيتة  ْآ
أو لألدليتيتة ا اييتيتة الداليتيتة  ،دقلةيتيتى الر يتيتة والرأأيتيتة ديتيتن األب والنيتيتخ وأا وهل آخيتيتر هيتيتو اهلداييتيتة إر كيتيتال النيتيتوعني

َآااالَل الَّتايكقوليته تعيتار   (1)ذليتكعليتى  َ اَرُهمآ َجاألآ ُهمآ ِإصآ ف: اآلييتيتة )سيتورة األعيترا كانَاتآ َعلَاايآِهمآ    َجَيَضااُ  َعاناآ
هيتيت ا  اظائرهيتيتا  يتيتا ورد يف تعليتيتيمهم وال  يتيتري ديتيتن  (3)طَِبيااٌ  َدجَّاٌر ِبِببِّااهِ وكالرواييتيتاا الداليتيتة عليتيتى اايتيته  (151

الشيتيتيأ أو تليتيتك امليتيترأة أو ذليتيتك اليتيتراوا والسيتيتائل أو تشخيصيتيتهم لوييفيتيتة هيتيت ا، كيتيتسن ي يتيتون دل لميتيتا ، وذا ، بيتيتسن 
 أو غري ذلك. اللملع يف املدينة د ال   أو يلكوج أو يرت  ي ون أقيها .. وه  ا أو بان يّللر

 ِإنَّا ُنِجيُ  النَّاَس َعَلى الكِّيَاَدِة َجالناُّقآَصانِ  :قوله 
َصاااانِ ديتيتيتا ورد عيتيتيتنهم ديتيتيتن اللصيتيتيتريح بيتيتيتيت الثااااني: الشيتيتيتادل ل لليتيتيتا  (2)ِإنَّاااا ُنِجياااُ  النَّااااَس َعلَاااى الكِّيَااااَدِة َجالناُّقآ

َماا بَااِلي  :ربة دنصور بن حازم: قال: قليتت أل  عبيتد اهلل القةيلني احلقيقية وا ارمية، أقد )ماء يف دعل
ََيآاِرت فَاُتِجيبُاُه ِفيَهاا ِبَجاَواٍ، ََخاَر، فاَ  أََلِة فَاُتِجيبُِني ِفيَهاا بِاالآَجَواِ،، ثُامَّ َيِجيَُاَك  أَُلَك َعِن الآَمسآ َقااَل: ِإنَّاا َأسآ

 .(4)ُنِجيُ  النَّاَس َعَلى الكِّيَاَدِة َجالناُّقآَصانِ 
 الكيادة جالنقصان: معاني

                                                           

 لللكئياا والقةايا ا ارمية دون جمرد إلقاء ال لياا. هم يتصدّ  (1)
 .101 ج البالغة: ا طبة  (3)
 .65ن 1ثقة اإلسالم ال ليين، ال ايف، دار ال لل اإلسالدية يت طهران، ج (2)
 .2، ا 65: 1ال ايف  (4)
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: قوليتيتيته املةيتيتيتاف إلييتيتيته يف يف واحمللميتيتيتل  ،أقيتيتيتول: اليتيتيتالم يف )الكييتيتيتادة والنقصيتيتيتان( عيتيتيتو  عيتيتيتن املةيتيتيتاف إلييتيتيته
 ِالكِّيَاَدِة َجالناُّقآَصان : ومو 

الكيادة والنقصان عليتى حسيتل عقيتول السيتائلني ودسيتلوياذم؛ إذ كلميتا ازداد املسيتلوى أد يتن اللعميت  األجل: 
 هو الفهم والعقل، أا: زيادة أهمهم وعقلهم واقصااه. ةاف إليهاملأ (1)ريع واللفصيلاألك ر واللشقي  واللف

والغرييتيتل ان الفقهيتيتاء ت يهلميتيتوا بقرينيتيتة السيتيتائل وأحواليتيته واهلميتيتوا بقيتيترائن السيتيتؤال افسيتيته، ديتيتع ان حيتيتال السيتيتائل 
دقيتيتام يف أو كفليتيتوى وقةيتيتية خارمييتيتة )إذا كيتيتان السيتيتائل عادييتيتا (   ا  احل يتيتم ييتيتادر  كيتيتوني شيتيتع عيتيتن  قيتيتد ودسيتيتلوا  

 اللعليم وكقةايا حقيقية )إذا كان السائل أقيها  ككرارة(.
ل، وقيتد يرغيتل يف هيت ا، أو ذا . فّصيتوقيتد يسيتؤاله إ ما على حسيتل أسيتتللهم، أقيتد ييتومك السيتائل  الثاني:

وقيتد ييت كر صيترطا  أو يغفيتل عنيته أو ييت كر  ،أو البيتاطن وقد يسسل عن اللسوييتل أو الظاهر وقد يسسل عن اللفسري
 .دعارضا  أو دكا ا  وقد ال ي كر .. وه  ا دااعا  أو

؛ إذ بالسيتؤال قيتد  ويلفرد على ذلك أمهية تلبع )قرينة السؤال( أإ ا ك ريا  دا توضح حيتال ميتواب اإلديتام
وقد يسلفاد ، وأاه دن الظهر أو البطن، أو الللميح أو الللويح، أو املِعرا  أو ال ناية،  يعرف ومه كالده

 الصيتادر ديتن اإلديتام كيتان يعلم دنه وديتن دسيتلوى السيتائل أن ، وقديف مواب اإلدام االاصراف  دن السؤال
 .ا  يمألوى أو تعل

وقد ضاعت بلقطيع األحاديث بعض ه   القرائن،  يتا مي يتن تيتدار  ك يتري دنهيتا بةيتّم أميتكاء الرواييتة بعةيتها 
 إر بعض، وبةمها إر سائر الرواياا، ألدبر ميدا .

 اد واألحوال ا ارمية. واألحوال والظروف ا ارمية امل لنفة على أاواد:إ ما على حسل األوضالثالث: 
 أو السائل، أو املسلمع أو املنقول إليه أو اجمللمع.  وهي أعم دن تقية اإلدام (2)اللقية :(0)فمنها
االسيتيتم واملعيتيت   اللنلييتك،والفعلييتيتة كوايتيته يف دقيتيتام الفلييتا أو اللعليتيتيم، أيتيتإن دقيتام الفلييتيتا هيتيتو دقيتام اإلجييتيتاز   جمنهاا:

                                                           

املؤليتع يف ال ليتاب األييتوهل أو الفقهيتي االبليتدائي قيتولني ودليليتني ول ا جند ال لل الدراسية دلدرمة يف املسلوى، أقد يطرا  (1)
 ، ودناقشاا على املناقشاا وه  ا.أعم  واقاصني، بينما يطرا يف ال لاب الالح  عدة أقوال وأدلة ودناقشاا

 أا: دن األوضاد ا ارمية. (3)
اآلخر باللفصيل؛ إذ ال   أيا ، وجييلعلى أيل املسسلة بالقدر امللف  عليه دون ذكر اللفصيل ل واه خال  أقد جييل (2)

 ، أيلوهم اللخالع باإلطالق واللقييد د ال ، ل لك.تقية
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وذكيتر العيتام دون وييتل ا يتان أو  أدا دقام اللعليم أهيتو دقيتام اللفصيتيل والليتدرّج واالقلةيتاء ،دصدرا والنليلة
 .احلاكم به واملنسوخ مث بعد زدٍن الناسأ... وه  ا

 .(3)(دن سعة وقت أو ااشغال مبكاحم أهم أو صبه ذلك (1)افسه  يروف اإلدام جمنها:
وقيتد جيييتل آخيتر بيتيت ال،  ،عمأيقول ا ؟ال  عن الربا أيدخل يف البيض د  قد يسسله السائلوعلى سبيل امل ال: 

 والسبل اخلالف األدور ا ارمية ل ون البيض د يال  أو دوزواا  يف بلد األول، دعدودا  يف بلد ال اين.
 حكم من أُى أهله جعليه طواف النسا 

َعانآ  َسأَلآُت أَبَا َعبآِد اللَّاِه : دا ماء يف دن ال حيةر  الفقيه: عن خالد بياد القالاس، قالودن ذلك 
َها، فَاَقالَ  َلُه َجَعَليآِه َطَواُف النَِّساِ ، قَاَل: َعَليآِه َبَدنٌَة، ثُمَّ َجاَ ُه ََخُر َفَسأََلُه َعناآ : َعَليآِه بَاَقاَرٌة، ثُامَّ رَُجٍل َأَُى َأهآ

َها فَاَقاَل: َعَليآِه َشاٌة، فَاُقلآ  اَلَحَك اللَّاهُ  :ُت بَاعآاَد َماا قَااُمواَجاَ ُه ََخُر َفَسأََلُه َعناآ ََ قُالآاَت َعَليآاِه َبَدنَاةٌ   ،َأصآ  ؟َكيآا
 (2)َجَعَلى الآَفِقيِر َشاةٌ  ،َجَعَلى الآَوَسِط بَاَقَرةٌ  ،أَنآَت ُموِسٌر َجَعَليآَك َبَدنَةٌ  :فَاَقالَ 

 ُفسير الرجاية بنحو القضية الحقيقية، لوال الدليل
دأيتع اللعيتار  بيتني األموبيتة  وحينتيتٍ  مي يتنمي ن تفسريها بورودها دورد القةية احلقيقييتة لوال ذيلها  جالرجاية

( ايتص َبَدنَاةٌ : )ان قوله  :اها بنصويها، بياطر  بداة، بقرة، صاة( ت  عليه ال الثة )األموبة ال الثة بان يواهر 
ييتيتاهر يف تعيتيتنّي ومو يتيتا، اايتيته أا ، ا  ييتيتري اء البدايتيتة ويف ومو يتيتا، ل نيتيته ييتيتاهر يف كيتيتون الوميتيتوب تعيينييتيتا  ال  يميتيتك إيف 

أا ييتيتاهر يف اايتيته ال ِعيتيتدل ليتيته، وكيتيت ا حيتيتال قوليتيته )بقيتيترة( و)صيتيتاة( أنرأيتيتع الييتيتد عيتيتن يهيتيتور )بدايتيتة( يف عيتيتدم وميتيتود 
املسيتيتلفاد ديتيتن اجلميتيتع بيتيتني واحلاييتيتل: ان  .. ا( اليتيتنص يف كفاييتيتة البقيتيترة.. وه يتيتَعَليآااِه بَاَقااَرةٌ ) بقوليتيته  هليتيتا دلِعيتيت

ييتيتة عليتيتى سيتيتبيل البيتيتدل، ول يتيتن هيتيت ا أيتيترد عيتيتدم وميتيتود قرينيتيتة عليتيتى كو يتيتا قةيتيتية األموبيتيتة ال الثيتيتة ا يتيتا وامبيتيتاا  يري 
خارمييتيتة واليتيت يل ييتيتريح يف كو يتيتا خارمييتيتة، وبعبيتيتارة أخيتيترى: يف ااالهليتيتا إر ثيتيتالى قةيتيتايا حقيقييتيتة )عليتيتى املوسيتيتر 

بيتيتاجلواب بنحيتيتو القةيتيتية الشخصيتيتيتية  اإلديتيتام  وقيتيتد قيتيتامبدايتيتة، عليتيتى دلوسيتيت  احليتيتال بقيتيترة، عليتيتى الفقيتيتري صيتيتاة( 
 .(َعَليآِه َبَدنٌَة، َعَليآِه بَاَقَرٌة، َعَليآِه َشاةٌ إذ قال: ) ا ارمية

                                                           

 أا: يروأه األخرى دا عدا اللقية إذ سب  ذكرها. (1)
 .بلصرف وإضاأاا 141-140السيد درتةى احلسيين الشريازا، املعاريض واللورية، دنشوراا دليل دا يت طهران، ن (3)
 .262ن 3، دؤسسة النشر اإلسالدي يت قم، ج حيةر  الفقيهدن الالشيأ الصدوق،  (2)
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 الوجه الثالث:ول ا ذكراا يف كلاب املعاريض واللورية )
كيتان يف دقيتام الفلييتا ديتن مهيتة، ويف   اإلديتام  مبعيت  أنّ  فاي مقاامي الفتياا جالتعلايم معاا    كون اإلمام

النليليتة واحل يتم النهيتائي   أعطيتاييتا ل يتل سيتائل سيتائل؛ ليت ا دقام اللعليم دن مهة أخرى، أقد كان يف دقام الفل
دن مهيتة أخيترى كيتان  حبسل حاله وخصويياته، دون إيةاا الومه أو القيود ألولتك السائلني، كما أاَّه 

يف دقيتيتام اللعليتيتيم  اليتيتد بييتيتاد القالايتيتس، مث ل يتيتل الفقهيتيتاء اليتيت ين تصيتيتلهم الرواييتيتة: ديتيتن أن اللخيتيتالع الظيتيتاهرا بيتيتني 
أن كيتل  :قيتاموميته أيتاحب وا عيتن ومهيته، وومهيته يف امل ال بيتد ان ي يتون ليته ي طرا الرواياا، بلاألح ام ال يقلة

ح م دنها كان حمموال  على دوضوٍد دغايٍر بقيد  لآلخر، أا: إن املوضيتود هليت ا احل يتم اخلليتع عيتن دوضيتود 
ليتيته، ويف ال يتيتاين ذا ؛ للقيُّيتيتد كيتيتل دنهيتيتا بقييتيتٍد دغيتيتاير لآلخيتيتر، أفيتيتي األول كيتيتان املوضيتيتود هيتيتو املوسيتيتر اليتيت ا أتيتيتى أه

 .(3)((1)املوضود هو امللوس  ال ا أتاها، ويف ال الث املوضود هو الفقري ال ا أتاها
 .(2)أراد اإلصارة إر الوموب اللخيريا دسلندا  إر داللة اللنبيه ااه جنضيَ: 

 )نعم( جقوله )ال( الجم  بين قوله 
بن أ  عمري عن دعاوية بن عمار روى الشيأ يف الله يل: عن احلسني بن سعيد عن حممد  مثال َخر:

اَماِعيُل  قُالآُت أِلَِبي َعبآِد اللَِّه قيتال:  َأقآِضي َصاَلَة الناََّهاِر بِاللَّيآِل ِفاي السَّاَفِر؟ فَاَقااَل: نَاَعامآ، فَاَقااَل لَاُه ِإسآ
ااَفِر؟ فَاَقاااَل: اَل، فَاَقاااَل:  ِإنَّااَك قُالآااَت نَاَعاامآ، فَاَقاااَل: ِإنَّ َذاَ  بآااُن َجاااِبٍر: َأقآِضااي َصاااَلَة الناََّهاااِر بِاللَّيآااِل ِفااي السَّ

 (4)ُيِبيُق َجأَنآَت اَل ُُِبيقُ 
                                                           

 ودرمع ه ا الومه إر الومه األول ل ن باخلالف يف اللعبري والعنواة، ألسدل. (1)
 .بلصرف 113-111السيد درتةى احلسيين الشريازا، املعاريض واللورية، دنشوراا دليل دا يت طهران، ن (3)
 «.أن يفيد اقرتان  صيٍء بشيء ِعّليله له»ف بعةهم داللة اللنبيه بيت عرّ وهي ) (2)

أقيتول: هيتيت ا اللعرييتع غيتيتري دطيترد وال ديتيتنع س، واألييتح أن تعيتيترف دالليتة اللنبييتيته بيتيت)أن يفييتيتد اقيترتان صيتيتيء بشيتيء ِعّليليتيته ليته، أو أييتيتل 
  حدوثه أو ومه ه  أو دطلبا  آخر مديدا ، على أن ت ون الداللة دقصودة للمل لم حبسل امللفاهم عرأا  دن اللفظ(.

وقيتيتيتد أخرمنيتيتيتا بقييتيتيتد )عليتيتيتى أن ت يتيتيتون...( دالليتيتيتة اإلصيتيتيتارة، أإايتيتيته يشيتيتيترت  أيهيتيتيتا أن ت يتيتيتون غيتيتيتري دقصيتيتيتودة، أو أن ال يظهيتيتيتر ديتيتيتن حيتيتيتال 
الشخص واللفظ أ ا دقصودة، وه ا هو الفارق بني هاتني الدالللني، وقد يفرق بينهما يت دع ذلك أو عوضا  عنه يت بسن ديتا ليتكم 

اقرتان الشيتني أهو دن داللة اللنبيه، وعلى أا أاللفري  ايطالا، واألومه اجلمع بني الشيء أهو دن داللة اإلصارة، ودا لكم 
 (.104الفارقني( )املعاريض واللورية، ن

 .16ن 3الشيأ الطوسي، الله يل، دار ال لل اإلسالدية يت طهران، ج (4)
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كاات بنحو القةية ا ارمية وال  درمعها إر اادراج كل دن السيتائلني   أال يل دليل على ان إماباته 
 يف قةية حقيقية دقيدة بقيد غري دا قيدا به األخرى.
اجلميتيتيتع بوميتيتيتو  ذكرايتيتيتا دنهيتيتيتا اثيتيتيتين عشيتيتيتر ومهيتيتيتا  يف كليتيتيتاب  وليتيتيتوال ذليتيتيتك اليتيتيت يل لوميتيتيتل عيتيتيتدها حقيقييتيتيتة وأد يتيتيتن

( ايتيتص يف الصيتيتحة )ييتيتحة نعاام) ان قوليتيته  :وهيتيتواملعيتيتاريض واللورييتيتة، واةيتيتيع هنيتيتا ومهيتيتا  ت ايتيت كر  هناليتيتك 
( أهو اص يف عدم القةاء اواأل النهار، بالليل، إذا كان يف حالة سفر( ل نه ياهر يف الوموب، وأدا قوله )

أنرأع اليد عيتن يهيتور )اعيتم( يف الوميتوب بربكيتة ورود )ال( اليت ا هيتو ايتص يف عيتدم  الوموب وياهر يف احلردة،
الوموب، كما ارأع اليد عن يهور )ال( يف احلردة بربكة كون )اعم( اصا  يف الصيتحة أو اجليتواز )أاايته وإن كيتان 

 ياهرا  يف الوموب ل ن اص يف اجلواز دون صك(.
*  *  * 

يف رواييتيتة قةيتيتاء ييتيتالة النهيتيتار، باللييتيتل، يف  قيتيتوهل اإلديتيتام  اذكيتيتر ةسيتيتة وميتيتو  أخيتيترى لللميتيتع بيتيتني ُماارين:
 السفر، أو اسلخرمها دن كلاب )املعاريض واللورية( وااقش اثنني دنها.

كلابة حبث على ضوء أقيه املعاريض واللورية، عن ومو  اجلمع بني اللخالع الظاهرا املومود يف يقترح: 
، أ ييتيتع 2.5×2.5×2.5وتيتيتارة أخيتيترى بيتيتيتصيتيتبار أ 2×2×2بيتيتيتتيتيتارة را ديتيتن حييتيتث املسيتيتاحة د  رواييتيتاا ال يتيتر إذ ق يتيت

 1300ال يتر باملسيتاحة )واألصيتبار( وديتا قدرتيته بيتاألوزان ) اقيتدر اجلمع؟ ودا هو ومه اجلمع بني الرواياا ال  
دةيتى يف درسيتنا  ُنبياه:) رطل بالعراقي( دع ان الوزن ك ريا  دا ال يلطاب  دع احلليتم، اظيترا  ل قيتل املييتا  وخفلهيتا.

  م االسلعااة به(قبل أعوام حبث دفّصل عن ذلك، مي ن
 –كلابة حبث عيتن األدليتة عليتى ان الشيتارد تصيتدى ل يتال النيتوعني ديتن القةيتايا: احلقيقييتة وا ارمييتة   يقترح:

 الشخصية واألدلة على كون ذلك دن دسؤولياته وان اهلداية مبع  اإليصال للمقصود دن دسؤولياته أو ال؟
 جصلى اهلل على محمد جاله الباهرين

 
ُد اللَِّه ِإَلى َخلآِقهِ :  قال اإلدام الصادق ِدهِ  ،الآُقرآَُن َعهآ ِلِم َأنآ يَانآظَُر ِفي َعهآ  ،فَاَقدآ يَانآَبِغي ِللآَمرآِ  الآُمسآ

ِسيَن َيَة   ٍم َخمآ َرَأ ِمنآُه ِفي ُكلِّ يَاوآ   َجَأنآ يَاقآ
 (.601ن 3ال ايف: ج)
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