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 سَسٓ ٗس 

 اللَِِّ الطَّحِوَيِ الطَّحِ٘نِبِسِنِ •
 (1)ٗس•
 (2)ٍَ الْمُطْءَاىِ الحَِْكِ٘نِ•
 (3)بًَِّكَ لَْوِيَْ الْوُطْسَلِ٘يَْ•
 (4)صِطَْاطٍ هُّسِتَْمِ٘نٍ  عَلىَ•
 (5)تٌَْعِٗلَْ الْعَعِٗعِ الطَّحِ٘نِ•
 (6)لِتٌُصِضَ لََِْهّا هَّا ؤًُصِضَ ءَابَائُُّنِ فَُْْنِ غَْافِلَُىَْ•
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 (7)حَكَّ الْمََِْلُ عَلىَ ؤَْكْثطَِِّْنِ فَُْْنِ لَْا ُٗاْهٌَُِىَْلَْمَْسِ •
 (8)بًَِّا خَعَلٌَْْا فىِ ؤَْعٌَِْالِِْنِ ؤَْغْلَْالًا فَِْْىَ بِلىَ الْإَْشْلَْاىِ فَُْْن هُّمْوَحَُىَْ•
ؤَِْٗسِِْٗنِ سَسِّا ٍَ هِيْ ذَْلْفِِْنِ سَدسِّا فَْإَْغََْْدٌَِْ٘اُّنِ فَُْْدنِ لَْدا        ٍَ خَعَلٌَْْا هِي بَ٘يْ•

 (9)ُٗبِصِطٍُىَْ
 (10)ٍَ سَََاءْ عَلَِِْْ٘نِ ءَ ؤًَْصَْضِتَُْْنِ ؤَْمِ لَْنِ تٌُصِضُِّنِ لَْا ُٗاْهٌَُِىَْ•
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 (7)حَكَّ الْمََِْلُ عَلىَ ؤَْكْثطَِِّْنِ فَُْْنِ لَْا ُٗاْهٌَُِىَْلَْمَْسِ •
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 سَسٓ ٗس 

الالم للمسدن  « ؤَْكْثَْطِِّنِ فَُْْنِ ال ُٗاْهٌَُِىَْ  لَْمَْسِ حَكَّ الْمََِْلُ عَلى»: لَلِ تعالى•
ؤٕ ؤلسن لمس ثبت ٍ ٍخب المَل على ؤكثطّن، ٍ الوطاز بثبَت المدَل  

 .علْ٘ن ص٘طٍضتْن هصازٗك ٗصسق علْ٘ن المَل

 64: ، ص17 الو٘زاى فٖ تفس٘ش القشآى، ج 
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الوطاز بالمَل الصٕ حك علدْ٘ن كلودٔ العدصال التدٖ تكلدن بْدا ا        ٍ •
فَابلحَقُّ  ٍق الحَقاُّأ قَولاَ ل    »: هراعبا بْدا ببلد٘س  الرلمٔ سبحاًِ فٖ بسء 

ُنْ قَخْوقعِ٘يَ أنق هٌِحكق ٍق هِوَّيح تَجِعقكق هٌِْح   85 -:ص -«:لَأَهْلَأَىأ خقٌْق
الوطاز بتبع٘ٔ ببل٘س عاعتِ ف٘وا ٗإهط بِ بالَسَسٔ ٍ التسَٗل بح٘ث ٍ •

تثبت الغَاٗٔ ٍ تطسد فٖ الٌفس كوا َٗ٘ط بل٘دِ لَلدِ تعدالى ذغابدا     
إِىأ عِجبدِٕ لَْ٘سق لَكق عقلَِْْ٘نْ سُالحابى  إِلأاب هقايِ اتأجقعقاكق هِايَ      »: إلبل٘س

أنق لَوقَْعِذُُّنْ قَخْوقعِ٘يَ  .43 -:الَدش« :الحغبٍِٗيَ ٍق إِىأ خقٌْق

 64: ، ص17 الو٘زاى فٖ تفس٘ش القشآى، ج 
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الظهِ الغغ٘اى ٍ االستكباض على الحك كوا َٗ٘ط بلِ٘ هدا ٗحك٘دِ ا    ٍ •
ثقلح كلٌحتلنْ وََْهبً طبغِ٘يَ فََقُّأ »: هي تسائل الوتبَع٘ي ٍ التابع٘ي فٖ الٌاض

 -:الصابفب  « :عقلٌَْ٘ب وََْ ل سقثٌِّب إًِأب لَزائِقلَىَ فَأَغحَقٌْٗبكلنْ إًِأب كلٌأاب غابٍِٗيَ  
32 ، 

ٍق لكِيح حققأتْ كَلِوقٔل الحعقزاةِ عقلَى الحكبفِشِٗيَ وِ٘لَ ادْخلللَا قَثْاَاةق  »: لَلٍِ •
 .72 -:الزهش« :خقْقٌأنق خبلِذِٗيَ فِْ٘ب فَجِئحسق هقثحَقى الحوُتَكَجِّشِٗيَ

 64: ، ص17 الو٘زاى فٖ تفس٘ش القشآى، ج 
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الظهِ االًكبال على السً٘ا ٍ اإلعطاض عي اٙذطٓ بالوطٓ ٍ ضسَخ ٍ •
ٍق لكِيح هقيح شَشَحق ثِبلحكلفحشِ صقاذْساً فَعقلَاِْْ٘نْ   »: شلك فٖ ًفَسْن لال تعالى

غَضَتٌ هِيَ اللأِِ ٍق لَُْنْ عقزاةٌ عقظِ٘نٌ رلِكق ثِأًَأُْنُ اسْتََقجَُّا الحَق٘ابَٓ الاذًُّح٘ب   
عقلَى الحآخِشَِٓ ٍق قَىأ اللأِق ال ٗقْْذِٕ الحقََْمق الحكبفِشِٗيَ قلٍلئِكق الأزِٗيَ طَجقعق اللأُِ 

 -:الٌَال « :ولللَثِِْنْ ٍق سقوْعِِْنْ ٍق قَثْصبسِِّنْ ٍق قلٍلئِكق ُّنُ الحغابفِللَىَ   عقلى
ف٘غبع ا  على للَبْن ٍ هي آثاضُ ؤى ال سب٘ل لْن بلى اإلٗوداى   108

 -:ًَٗس« :إِىأ الأزِٗيَ حققأتْ عقلَِْْ٘نْ كَلِوقتُ سقثِّكق ال ُٗؤحهٌِلَىَ»: لال تعالى
96. 

 64: ، ص17 الو٘زاى فٖ تفس٘ش القشآى، ج 
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للتفطٗع ال للتعل٘ل « فَُْْنِ ال ُٗاْهٌَُِىَْ»: بوا تمسم ظْط ؤى الفاء فٖ لَلٍِ •
 .كوا احتولِ بعضْن

 64: ، ص17 الو٘زاى فٖ تفس٘ش القشآى، ج 
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  القَ  فٖ الَح الوٌذٍة
  فٖ الحح الوٌسٍلالمَل •
ٗستحب لفالس الَطائظ هي البلَغ ٍ االستغاعٔ ٍ غ٘طّوا ؤى  1هسإلٔ •

ٗحح هْوا ؤهكي، ٍ كصا هي ؤتى بحدٔ الَاخب، ٍ ٗستحب تكطاضُ بل 
 العدَز  فٖ كل سٌٔ، بل ٗكطُ تطكِ ذوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحب ً٘ٔ 

 .عٌس الرطٍج هي هكٔ، ٍ ٗكطُ ً٘ٔ عسهِبلِ٘ 

 401: ، ص1 تَشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستَت ً٘ٔ العَد إلى الَح عٌذ الخشٍج هي هكٔ

  فٖ الحح الوٌسٍلالمَل •
ٗستحب لفالس الَطائظ هي البلَغ ٍ االستغاعٔ ٍ غ٘طّوا ؤى  1هسإلٔ •

ٗحح هْوا ؤهكي، ٍ كصا هي ؤتى بحدٔ الَاخب، ٍ ٗستحب تكطاضُ بل 
 العاَد  ٍ ٗستَت ً٘ٔ فٖ كل سٌٔ، بل ٗكطُ تطكِ ذوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، 

 .عٌذ الخشٍج هي هكٔ، ٍ ٗكشُ ً٘ٔ عذهِإلِ٘ 

 401: ، ص1 تَشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستَت ً٘ٔ العَد إلى الَح عٌذ الخشٍج هي هكٔ

•2    ٔ ٍ فدٖ    هسإلٔ ٗستحب ً٘ٔ العَز بلى الحح عٌس الردطٍج هدي هكد
ٍ ٗكطُ ً٘ٔ عسم العَز ٍ ف٘دِ ؤًْدا     ؤًْا تَخب العٗازٓ فٖ العوط: الربط

 العوط تَخب الٌمص فٖ 

 532: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 ٗستَت ً٘ٔ العَد إلى الَح عٌذ الخشٍج هي هكٔ

بَالُ اسِتِحِبَالِ ًَِِّ٘ٔ الْعََِزِ بِلَْى الْحَحِّ عٌِْسَ الْرُطٍُجِ هِديْ هَكَّدَْٔ ٍَ    57« 6»•
  كَْطَْأَِّ ًَِِّ٘ٔ عَسَمِ الْعََِزِ ٍَ تَْحِطِٗوَِْا هَعَ الِاسِتِرْفَْافِ بِالْحَحِّ

هُحَوَّسُ بِيُ َٗعِمَُلَ عَيْ هُحَوَّسِ بِيِ َٗحَِ٘ى عَيْ هُحَوَّدسِ  « 7» -1 -14497•
عَيْ ؤَْحِوَسَ بِيِ عَائِدصٍ  بَعِطِ الْكَُفِِّ٘٘يَْ ؤَْحِوَسَ عَيْ حَوِعََْْٓ بِيِ َٗعِلَْى عَيْ   بِيِ

عَيْ عَبِسِ اللَِِّ بِيِ سٌَِْاىٍ لَْالَْ سَوِعِتُ ؤَْبَا عَبِسِ اللَِِّ ع َٗمَُلُ هَيْ ضَخَدعَ هِديْ   
  .هَكََّْٔ ٍَ ََُّ ٌََِْٕٗ الْحَحَّ هِيْ لَْابِلٍ ظِٗسَ فِٖ عُوُطُِِ

 .3 -281 -4الكافٖ  -(7)•
 

 150: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستَت ً٘ٔ العَد إلى الَح عٌذ الخشٍج هي هكٔ

ٍَ عَيْ عَلِِّٖ بِيِ بِبِطَْاِّ٘نَ عَيْ ؤَْبِِِ٘ عَيِ ابِيِ ؤَْبِٖ عُوَِ٘طٍ « 1» -2 -14498•
ٍَ خَشَجق هِايح هقكأأَ   هَيْ : عَيِ الْحُسَِ٘يِ الْإَْحِوَسِِّٖ عَيْ ؤَْبِٖ عَبِسِ اللَِِّ ع لَْالَْ

 .فَْمَْسِ الْتَْطَْلَ ؤَْخَلُُِ ٍَ زًََْا عَصَْابُُِ -ََُّ لَْا ُٗطِٗسُ الْعََِزَ بِلََِْْ٘ا
 
فََْ٘تَْعَدَّ٘يُ حَوِدلُ   « 2»لَْسِ عُلِنَ هِوَّا هَطَّ سُمَُطُ الَُْخَُلِ الْعٌَِِِّٖ٘ ٌَُّْا : ؤَْلَُلُ•

اسِتِحِمَْاقِ الْعَصَْالِ عَلَْى الِاسِتِرْفَْافِ بِشْ لَْا َٗكَْازُ ٌَْٗفَْكُّ ًَُِّ٘ٔ عَسَمِ الْعََِزِ عٌَُِْ 
ٍَ عَيْ هُحَوَّسِ بِيِ َٗحَِ٘ى عَيْ ؤَْحِوَسَ بِيِ هُحَوَّسٍ عَيْ عَلِِّٖ بِيِ الْحَكَْدنِ عَديِ   

 .«3»الْحُسَِ٘يِ بِيِ عُثْوَاىَْ عَيْ ضَخُلٍ عَيْ ؤَْبِٖ عَبِسِ اللَِِّ ع هِثْلَُِْ 

 150: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستَت ً٘ٔ العَد إلى الَح عٌذ الخشٍج هي هكٔ

لَْالَْ ضَسُدَلُ اللَّدِِ   : هُحَوَّسُ بِيُ عَلِِّٖ بِيِ الْحُسَِ٘يِ لَْالَْ« 4» -3 -14499•
ٍَ هَيْ ضَخَعَ هِيْ هَكَّدَْٔ ٍَ   -ص هَيْ ؤَْضَازَ السًَُّْ٘ا ٍَ الْأذِطََْْٓ فَْلَْ٘اُمَّ َّصَْا الْبَِ٘تَ

ٍَ هَيْ ذَْطَْجَ هِديْ هَكَّدَْٔ ٍَ لَْدا     -ََُّ ٌََِْٕٗ الْحَحَّ هِيْ لَْابِلٍ ظِٗسَ فِٖ عُوُطُِِ
 .فَْمَْسِ لَْطُلَ ؤَْخَلُُِ ٍَ زًََْا عَصَْابُُِ -ٌََِْٕٗ الْعََِزَ بِلََِْْ٘ا

 

 150: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج


