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2 

 لِلَِِّ بلْعِضَُّٓ ٍٓ لِشَسَٔلِِِ ٍٓ لِلْؤؤْهٌِِ٘يَ

الَّزِٗيَ ٗٓمَُلَُىَ الَ تٌُْفِمَُا عٓلَى هٓنيْ عٌِْنذٓ سٓؤنَاِ اللَّنِِ     ّٔنٔ •
لىِنيَّ  حٓتَّى ٌْٗٓفَؼَُّا ٍٓ لِلَِِّ خَضَائِيُ السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ الْنََسٕعِ ٍٓ  

 ﴾7﴿الْؤٌَبفِمِ٘يَ الَ ٗٓفْمََْٔىَ 
ٗٓمَُلَُىَ لَئِيْ سٓخٓعٌَٕب إِلَى الْوٓذٌَِِٗٔ لَ٘ٔخْشِخٓيَّ الََْعٓضُّ هٌِْْٓب الََْرَاَّ •

الْؤٌَنبفِمِ٘يَ الَ  لىِنيَّ  ٍٓ لِلَِِّ الْعِضَُّٓ ٍٓ لِشَؤَلِِِ ٍٓ لِلْؤنْْهٌِِ٘يَ ٍٓ  
 ﴾8﴿ٗٓعٕلَؤَىَ 

،555: ، بلظفح28ٔ، بلجضء   بلوٌةفقَى  



3 

 الَ تُلِْْكُنٕ أَهَٕٓبلُكُنٕ ٍٓ الَ إٍَٔالَدٔكُنٕ عٓيْ رِكْشِ بللَِِّ

أَُّْٗٓب الَّزِٗيَ آهٌَُٓا الَ تُلِْْىُنٕ أَهَٕٓالُىُنٕ ٍٓ الَ إٍَٔالَدٔوُنٕ عٓنيْ  ٗٓب •
 ﴾9﴿ّٔنٔ الْخَبوِشٍُىَ رلِهٓ فٍََُلئِهٓ رِوْشِ اللَِِّ ٍٓ هٓيْ ٗٓفْعٓلْ 

ٍٓ أًَْفِمَُا هِيْ هٓب سٓصٓلٌَْبوُنٕ هِيْ لَجٕلِ أَىْ َْٗٓتِٖٓ أَحٓذٓوُنٔ الْوٓنَٕتٔ  •
فَ٘ٓمَُاَ سٓةِّ لََٕ الَ أَخَّشْتٌَِٖ إِلَى أَخٓلٍ لَشِٗتٍ فَََطَّذَّقَ ٍٓ أَوُيْ 

 ﴾10﴿هِيَ الظَّبلِحِ٘يَ 

،555: ، بلظفح28ٔ، بلجضء   بلوٌةفقَى  



4 

  كتةت بلقظةص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



5 

  قظةص بلٌفس

  المسن األٍا فٖ لظبص الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَخت، •
 ٍ الششائؾ الوعتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗثجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االوت٘فبء•

 508: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



6 

  قظةص بلٌفسهَجث 

  المَا فٖ الوَخت•
 :.ٍ َّ إصّبق الٌفس الوعظَهٔ عوذا هع الششائؾ اٙت٘ٔ•
 

 508: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



7 

  قظةص بلٌفسهَجث 

 
ٗتحمك العوذ هحؼب ثمظذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمظذ  1هسَلٔ •

فعل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظذ المتل ثِ، ٍ لذ روشًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ وتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



8 

  بلقَل فٖ بلششبئط بلوعتحشٓ فٖ بلقظةص
  فٖ الششائؾ الوعتجشٓ فٖ المظبصالمَا •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



9 

  بلقَل فٖ بلششبئط بلوعتحشٓ فٖ بلقظةص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -األٍا•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لىي هع سد فبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظن  دٗنٔ   ف٘متل •
الشخل الحش، ٍ وزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لىي ال ْٗخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشوتْب فبػل دٗٔ الشخل
 

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



10 

 لَ بهتٌع ٍلٖ دم بلوشأٓ عي تأدٗٔ فةضل بلذٗٔ

لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تَدٗٔ فبػل الذٗٔ أٍ وبى فم٘شا ٍ  1هسَلٔ •
المظبص إلى ٍلنت األداء ٍ  ْٗخش   لن ٗشع المبتل ثبلذٗٔ أٍ وبى فم٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



11 

 ٗقتض للشجل هي بلوشأٓ فٖ بألطشبف

 ٗمتض للشخل هي الوشأٓ فٖ األؿشاف، 2هسَلٔ •

 وزا ٗمتض للوشأٓ هي الشخل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ األؿشاف هب لن ٗجلغ خشاحنٔ الونشأٓ ثلني دٗنٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلغتِ تشخع إلى الٌظ  هي الشخل فْ٘وب، فحٌ٘ئنز ال ٗمنتض هني    فإرا •

 . الشخل لْب إال هع سد التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



12 

  بلتسةٍٕ فٖ بلذٗي -بلثةًٖ
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الثبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفش هع عذم اعت٘بدُ لتل الىفبس•
 

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



13 

 ال فشق ج٘ي أطٌةف بلكفةس

ال فشق ث٘ي أطٌبف الىفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسنتَهي   1هسَلٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ وبى الىبفش هحشم المتل وبلزهٖ ٍ الوعبّنذ ٗعنضس لمتلنِ، ٍ ٗغنشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ بعتةد بلوسلن قتل أّل بلزهٔ  

لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ خبص االلتظبص هٌِ ثعنذ سد   2هسَلٔ •
 ،*دٗتِفبػل 

 .ٍ ل٘ل إى رله حذ ال لظبص، ٍ َّ ػع٘ •
 
ٍ لَ لن ٗطلث بٍل٘ةء بلذم بلقَد ٍ كةى ّذزب بلوسذلن هَجحذة لشفذع      *•

بألهي بلعةم ف٘جث على بلحةكن قتلِ حذب ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذب فذٖ      
بألسع ف٘جَص للحةكن أخز دٗٔ بلوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أسجعذٔ  الف     

 دسّن جذل ثوةً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج 



15 

 ٗقتل بلزهٖ جةلزهٖ

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هع سد فبػل الذٗٔ، 3هسَلٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سد الفؼل وبلوسلو٘ي، هي غ٘ش فشق  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالفْوب، ف٘متل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلعىس ٍ 

 .الودَوٖ ثْوب ٍ ثبلعىس
 

 519: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ قتل رهٖ هسلوة عوذب

ٍ   لَ لتل رهٖ هسلوب عوذا دفع َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَا 4هسَلٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ اوتشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي وَى الوبا عٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌمَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبػل دٗٔ الوسنلن أٍ صائنذا   

 .علِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا علْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



17 

 لَ قتل رهٖ هسلوة عوذب

ثٓبةٔ أَىَّ الٌَّظٕشَاًَِّٖ إِرَا لَتَلَ هٔسٕلِوبً لُتِلَ ثِنِِ ٍٓ إِىْ أَوٕنلَنٓ ٍٓ لَْٔننٔ     49« 8»•
  اوٕتِشْلَبلُِٔ إِىْ لَنٕ ٗٔسٕلِنٕ ٍٓ أَخْزُ هٓبلِِِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب عٓيْ وْٕٓلِ « 9» -1 -35278•
ثٕيِ صِٗٓبدٍ ٍٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ خٓوِ٘عبً عٓيِ اثٕيِ هٓحٕجٔنَةٍ عٓنيِ   
اثٕيِ سِئَبةٍ عٓيْ ػُشَٕٗسٍ الْىٌَُبوِِّٖ عٓيْ أَثِٖ خٓعٕفَنشٍ   فِنٖ ًَظٕنشَاًَِٖ لَتَنلَ     

لَنباَ ٗٔنذٕفَعٔ    -لِ٘لَ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٔسٕلِنٕ -هٔسٕلِوبً فَلَوَّب أُخِزَ أَوٕلَنٓ لَباَ الْتُلِْٔ ثِِِ
ٍٓ إِىْ شَنبءٍٔا   -فَإِىْ شَبءٍٔا لَتَلَُا ٍٓ إِىْ شَبءٍٔا عٓفََٕا -إِلَى إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓمْتَُاِ

لَباَ دٔفِعٓ إِلَى إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓمْتَُاِ َّٔٓ  -هٓباٌ« 1»هٓعِٓٔ   اوٕتَشَلَُّا لِ٘لَ ٍٓ إِىْ وَبىَ
 .ٍٓ هٓبلُِٔ

 110: ، ص29 ٍسةئل بلش٘عٔ؛ ج



18 

 لَ قتل رهٖ هسلوة عوذب

 
هي  17هي الجبة  1، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗي 7 -310 -7الىبفٖ  -(9) •

 .أثَاة دٗبت الٌفس

 110: ، ص29 ٍسةئل بلش٘عٔ؛ ج



19 

 لَ قتل رهٖ هسلوة عوذب

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّنُُٕ٘  « 2»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِإِوٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔنَةٍ  ٍٓ •
ثِإِوٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓلِنِّٖ ثٕنيِ سِئَنبةٍ عٓنيْ ػُنشَٕٗسٍ      
الْىٌَُبوِِّٖ عٓيْ أَثِٖ خٓعٕفَشٍ   ٍٓ عٓيْ عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ وٌَِبىٍ عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   

 . «4»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔاُّ عٓلَى رَلِهٓ : أَلَُاُ« 3»

 111: ، ص29 ٍسةئل بلش٘عٔ؛ ج



20 

 لَ قتل رهٖ هسلوة عوذب

 ."ّبهش الوخـَؽ "ع٘ي -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(1)•
 .5251 -121 -4الفمِ٘  -(2)•
 .750 -190 -10التْزٗت  -(3)•
هني أثنَاة حنذ     36تمذم هب ٗذا على رله ثعوَهِ فٖ الجبة  -(4)•

 . الضًب
•  

 

 110: ، ص29 ٍسةئل بلش٘عٔ؛ ج



21 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس ال ٗستشق ٍاحذ هٌْن لمتل ٍالذّن، 5هسَلٔ •

لَ أولن الزهٖ المبتل لجل اوتشلبلِ لن ٗىي ألٍل٘نبء الومتنَا غ٘نش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحشٗش بلَس٘لٔ؛ ج



22 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

 
ِ دفع إرا لتل الزهٖ الوسلن عوذا ٍ • فنإى  إلذى أٍل٘ذةء بلوقتذَل     جشهتذ

اختبسٍا لتلِ وبى السلـبى ٗتَلى رله هٌِ ٍ إى اختبسٍا اوتعجبدُ وبى 
 .سلب لْن ٍ إى وبى لِ هبا فَْ لْن ووب ٗىَى هبا العجذ لس٘ذُ

 

 740: ؛ ص(للش٘خ بلوف٘ذ)بلوقٌعٔ 



23 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

لتل رهٖ أٍ العجذ الوسلن سخال أٍ اهشأٓ هسلو٘ي دفعِ هَالُ إلنى  فإى •
 أٍل٘بء الذم، فإى شبءٍا لتلَُ، ٍ اى شبؤا اوتشلَُ،

 

237: بلوشبسن بلعلَٗٔ ٍ بألحكةم بلٌحَٗٔ؛ ص  



24 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

وفبس ٍ أونلوَا لجنل االلتظنبص ونبى     أٍ   إى لتل وبفش حشا هسلوبٍ •
هع أٍالدّذن ٍ   جشهتْنٍ إى لن ٗسلوَا دفعَا الوسلو٘ي  حىن حىوْن 

اونتشق األٍالد  إى شبء لتل المبتل ٍ  جو٘ع هة ٗولكًَِ إلى ٍلٖ بلذم
 .ٍ توله األهَاا ٍ إى شبء اوتشق المبتل أٗؼب

 

435-434: بلَس٘لٔ إلى ً٘ل بلفض٘لٔ؛ ص  



25 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

ِ   جشهتِدفع إرا لتل الزهٖ هسلوب عوذا ٍ • ، إلنى  َّ ٍ خو٘ع هنب ٗولىن
أٍل٘بء الومتَا، فإى أسادٍا لتلِ، وبى لْن رله، ٍ ٗتنَلى رلنه عنٌْن    
السلـبى، ٍ اى أسادٍا اوتشلبلِ، وبى سلّب لْن، فنإى أونلن ثعنذ المتنل،     
فل٘س علِ٘ الّب المَد ٍ ٗىَى إوالهِ لجل خ٘شٓ األٍل٘بء لشلٔ، ٍ دفعنِ  
إلْ٘ن، فبهّب اى اختبسٍا اوتشلبلِ، ٍ أخز خو٘ع هبلِ، ثن ثعذ رله أولن، 

 .فَْ عجذ لْن هسلن، ٍ هب أخزٍُ هٌِ لْن

 351: ، ص3 بلسشبئش بلحةٍٕ لتحشٗش بلفتةٍى؛ ج



26 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

إلنى  ٍلذُ بلظذاةس  رّت ثعغ أطحبثٌب إلى اًِ ٗذفع ثدو٘ع هبلِ ٍ ٍ •
 .أٍل٘بء الومتَا الوسلن

، ألى «1»ٍ الزٕ ٗمتؼِ٘ الذاللٔ، اى األٍالد الظنغبس، ال ٗنذفع إلنْ٘ن    •
هبلِ إرا اختبسٍا اوتشلبلِ فَْ هنبا عجنذّن، ٍ هنبا العجنذ لسنّ٘ذُ، ٍ      

 .، فى٘  ٗستشق الحشّ، ثغ٘ش دل٘لأٍالدُ أحشبس قحل بلقتل
 .فبهّب اوتشلبلِ َّ فإخوبعٌب دل٘ل علِ٘، ٍ ل٘س وزله أٍالدُ•

 

 351: ، ص3 بلسشبئش بلحةٍٕ لتحشٗش بلفتةٍى؛ ج



27 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

لن ٗختبسٍا اوتشلبلِ ثل اختبسٍا لتلِ، فل٘س لْن على هبلِ أٗؼنب  فبى •
 .وج٘ل، الًِ ال ٗذخل فٖ هلىْن الّب ثبخت٘بسّن اوتشلبلِ

بى ججولتذِ ٍ كوةلذِ، ألى أطذل رلذن، بى      -جشهتِ -ٍ هعٌى قَلْن•
سجال بعطى، سجال جوال ججحلِ، فظةس كل هي بعطى شذ٘اة جكوةلذِ ٍ   

 .جولتِ، ق٘ل أعطةُ جشهتِ، الى بلشهٔ بلححل على هة قذهٌةُ
 

 351: ، ص3 بلسشبئش بلحةٍٕ لتحشٗش بلفتةٍى؛ ج



28 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

لَ لتل الزهّٖ هسلوب عوذا دفع َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَا، ٍ لْنن  ٍ •
 .الخ٘شٓ ث٘ي لتلِ ٍ اوتشلبلِ

 (1. )ال: ٍ ّل ٗستشقّ ٍلذُ بلظاةس؟ بألشحِ•
 .ٍ لَ أولن ثعذ المتل وبى وبلوسلن•

 

 609: ، ص2 كشف بلشهَص فٖ ششح هختظش بلٌةفع؛ ج



29 

 أٍالد بلزهٖ بلقةتل أحشبس

لَ لتل الزهٖ هسلوبً عوذاً دفع ّنَ ٍ هبلنِ إلنى ٍسثنٔ الوسنلن، ٍ      ٍ •
ٍ ٗذفع ٍلذُ بلظاةس أٗضذة   : ٗتخّ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ اوتشلبلِ، لبا الشُ٘

 .، فإى أولن لجل االوتشلبق فبلمَد خبطٔ، ٍ فِ٘ ًظش«3»ٍ ٗستشقَى 

 204: ، ص2 إسشةد بألرّةى إلى أحكةم بإلٗوةى؛ ج
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ٍ أهب األٍالد األطنبغش فمنذ ًمنل    . »: لبا الشْ٘ذ فٖ غبٗٔ الوشاد( 3)•
الوظٌ  عي الشُ٘ ٌّب ٍ فٖ التحشٗش أًِ حىن ثبوتشلبلْن، ٍ وزا ًملِ 
ش٘خٌب عو٘ذ الذٗي سحوِ اهلل فٖ الىٌض عي الشُ٘ فنٖ الٌْبٗنٔ، ٍ لنن    
ٖ ء هي وتت الشُ٘، ٍ ّوب أعشف ثوب لنبال، ٍ أهنب الوف٘نذ     أخذُ فٖ ش
سحوِ اهلل ٍ والس ٍ اثي حوضٓ فحىوَا ثبالوتشلبق، ٍ لعنل الوظنٌ    

ٍ فنٖ  « أساد ثبلشُ٘ ٌّب الوف٘ذ سحوِ اهلل، ٍ لىي غ٘ش هب اعتبد إؿاللِ
 . «ف٘ستشلَى»(: م)ٍ ( س)
 

 204: ، ص2 إسشةد بألرّةى إلى أحكةم بإلٗوةى؛ ج
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لَ لتل الزّهٖ هسلوب عوذا دفع ّنَ ٍ هبلنِ إلنى ٍسثنٔ الوسنلن، ٍ      ٍ •
ٍ ٗذفع ٍلذُ الظنغبس أٗؼنب   : ٗتخّ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ اوتشلبلِ، لبا الشُ٘

 .فإى أولن لجل االوتشلبق فبلمَد خبطّٔ( 1)ٍ فِ٘ ًظش، . ف٘ستشلَّى
ٗشتشؽ التىبفْ حبا الدٌبٗٔ، فلَ لـع هسلن ٗنذ رهّنٖ فَونلن ثننَّ     ٍ •

وشت، أٍ حشّ ٗذ عجذ فَعتك ثنَّ وشت، أٍ طجّٖ ٗذ ثبلغ ثننَّ ثلنغ ثننَّ    
 .فال لَد ٍ ال لظبص ثل دٗٔ الٌفس  وشت

 

 350-349: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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•______________________________ 
ثن٘ي األطنحبة، ٍ   « 1»الوشنَْس  فْنَ   األٍّا أهّب الحىنن  : ألَا( 1)

ٍ أتجبعِ « 4»ٍ الشُ٘ فٖ الٌْبٗٔ « 3»ٍ الوشتؼى « 2»اختبسُ الوف٘ذ 
، ٍ إى وبى اثني إدسٗنس ال   «7»ٍ اثٌب وع٘ذ « 6»ٍ اثي إدسٗس « 5»

 .ٗد٘ض أخز الوبا إلّب ثعذ اوتشلبلِ، حتّى لَ لتلِ لن ٗوله هبلِ
ٗمتنل، لخشلنِ   : «10»ٍ الى٘زسٕ « 9»ٍ اثي صّشٓ « 8»ٍ لبا التمّٖ •

 .الزهّٔ، ثنَّ ْٗخز هي هبلِ دٗٔ الوسلن تبهّٔ

 350: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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ٗمتضّ هٌِ فٖ الـشف أٍ الٌفس، ٍ ْٗخز هي هبلنِ أٍ هني   : لبا الظذٍقٍ •
 .«11»هبا أٍل٘بئِ فؼل هب ث٘ي دٗتٖ الوسلن ٍ الزهّٖ 

ٍ هجٌى ّزُ األلَاا على أىّ لتلِ ّل َّ لَد أٍ لخشق الزهّنٔ  ٍ علنى أىّ   •
 أخز هبلِ ّل َّ لتىولٔ دٗٔ الوسلن، أٍ الوتشلبلِ، أٍ لودشّد خٌبٗتِ 

•______________________________ 
 .31، الوسَلٔ 334، ص 9ج « هختل  الش٘عٔ»ووب ادّعبُ العلّبهٔ فٖ ( 1)
 .740ص « الومٌعٔ»( 2)•
 .307، الوسَلٔ 547ص « االًتظبس»( 3)•
 .748ص « الٌْبٗٔ»( 4)•

 350: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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ٔ »، ٍ اثي حوضٓ فٖ 237ص « الوشاون»وسلّبس فٖ ( 5)• ص « الَون٘ل
434- 435. 

 .351، ص 3ج « السشائش»( 6)•
، ٍ الوختظش الٌنبفع،  196، ص 4ج « ششائع اإلوالم»الوحمّك فٖ ( 7)•

 .581ص « الدبهع للششائع»، ٍ ٗح٘ى ثي وع٘ذ فٖ 310ص 
 .385ص « الىبفٖ فٖ الفمِ»( 8)•
 .406ص « غٌ٘ٔ الٌضٍ »( 9)•
 .493ص « إطجبح الش٘عٔ»( 10)•
 .534ص « الومٌع»( 11)•

 349: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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أهّب األٍالد األطبغش فمذ ًمل الوظٌّ  عي الشُ٘ ٌّب ٍ فٖ التحشٗنش أًّنِ   ٍ •
، ٍ وزا ًملِ ش٘خٌب عو٘ذ الذٗي سحوِ اهلل فٖ الىٌنض  «1»ثبوتشلبلْن  حىن 

ٖ ء هي وتنت الشنُ٘، ٍ ّونب    « 2»عي الشُ٘ فٖ الٌْبٗٔ  ٍ لن أخذُ فٖ ش
« 5»ٍ اثي حوضٓ « 4»ٍ ولّبس « 3»أعشف ثوب لبال، ٍ أهّب الوف٘ذ سحوِ اهلل 

 .فحىوَا ثبالوتشلبق
 .248، ص 2ج « تحشٗش األحىبم الششع٘ٔ»( 1)•
 .698، ص 3ج « وٌض الفَائذ»( 2)•
 .753ص « الومٌعٔ»( 3)•
 .237ص « الوشاون»( 4)•
 .435 -434ص « الَو٘لٔ»( 5)•

 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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لعلّ الوظٌّ  أساد ثبلشُ٘ ٌّب الوف٘ذ سحوِ اهلل، ٍ لىٌِّ غ٘ش هب اعتبد ٍ •
 .إؿاللِ

، ٍ تشدّد فِ٘ الوحمّك ٍ لنَّى  «6»ٍ اثي إدسٗس ًفى اوتشلبق األٍالد •
 . «7»عذهِ 

 

 .351، ص 3ج « السشائش»( 6)•
 .310ص « الوختظش الٌبفع»، 196، ص 4ج « ششائع اإلوالم»( 7)•

 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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هي تجعّ٘ٔ الـفل ألث٘نِ، ٍ لنذ ثجنت لنِ      :هٌشَ تشدّدُ ٍ ًظش الوظٌّ ٍ •
ٍ ألىّ الومتؼنٖ لحمني دهنِ ٍ هبلنِ ٍ ًفنٖ      . االوتشلبق ف٘ثجت لتبثعِ

خظَطنب عٌنذ أثنٖ     -اوتشلبلْن َّ االلتضام ثبلزّهٔ، ٍ ثبلمتل خشلْنب 
فتدشٕ علِ٘ أحىبم أّنل الحنشة، ٍ هٌْنب اونتشلبق      -«8»الظالح 

 .أطبغش أٍالدُ
 .385ص « الىبفٖ فٖ الفمِ»( 8)•

 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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هي أطبلٔ إثمنبئْن علنى الحشّٗنٔ، الًعمنبدّن علْ٘نب، ٍ خٌبٗنٔ األة ال       ٍ •
، ٍ لخلنَّ سٍاٗنٔ   «9»أُخْنشى  ٍِصٕسٓ ٍاصِسٌٓٓ تَنضِسٔ  ال تتخـّبُ، لمَلنِ تعنبلى ٍٓ   

عني اونتشلبق األٍالد، فنال     السّنالم  عي أثٖ عجذ اهلل علِ٘ « 10»ػشٗس 
 .ٗحىن ثِ ٍ إلّب لتَخّش الج٘بى

 .7(: 39)الضهش ( 9)•
ِ  310، ص 7ج « الىبفٖ»( 10)• ، ح .، ثبة الوسلن ٗمتل النزّهٖ أٍ ٗدشحن

، 4، ح .، ثننبة الوسننلن ٗمتننل الننزّه295ٖ، ح 91، ص 4ج « الفم٘ننِ»، 7
، ثبة المنَد ثن٘ي الشخنبا ٍ    750، ح 190، ص 10ج « تْزٗت األحىبم»

سٍى ػشٗس الىٌبونٖ عني أثنٖ    »: فٖ الىبفٖ ٍ الفمِ٘. 47، ح .الٌسبء ٍ
عي ػشٗس عني أثنٖ خعفنش عل٘نِ     »: ، ٍ فٖ التْزٗت«خعفش علِ٘ السّالم

 .«السّالم، ٍ عجذ اهلل ثي وٌبى عي أثٖ عجذ اهلل علِ٘ السّالم
 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج 
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ٍ ألىّ أّل الزهّٔ هوبل٘ه اإلهبم، لمَا أثٖ عجذ اهلل عل٘نِ السّنالم فنٖ    •
ّن هوبل٘ه لإلهبم فوي أولن هنٌْن فْنَ   »: سٍاٗٔ أثٖ ٍلّبد فٖ هعٌبّن

 .، ٍ هولَن الغ٘ش ال ْٗخز ثدٌبٗٔ لشٗجِ«1« »حشّ
•______________________________ 

، ص 4ج « الفمِ٘»، 1، ثبة العبللٔ، ح 364، ص 7ج « الىبفٖ»( 1)
، 10ج « تْنزٗت األحىنبم  »، ٍ فٖ 2، ثبة العبللٔ، ح 357، ح 106
 .14، ثبة الجٌّ٘بت على المتل، ح 674، ح 170ص 

 

 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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ٗوىي أى تجٌٖ الوسَلٔ على أى المتل ّل َّ لَد، أٍ لخشق الزهّنٔ   ٍ •
 .فعلى األٍّا ال ٗستشلَّى، ٍ على الثبًٖ ٗستشلَّى

ٖ ء، أٍ اختظنبص     • ٍ لىي ٗشىل ثبشتشان الوسلو٘ي فنْ٘ن، ألًّْنن فن
 .اإلهبم علِ٘ السّالم، فال هعٌى الختظبص أٍل٘بء الومتَا ثْن

 ٍ ثبلدولٔ فبلمَا ثبوتشلبلْن ثع٘ذ خذّا، •
، فإىّ فنٖ  «2»وزا لَا اثي إدسٗس ثَىّ أخز الوبا ٗتجع االوتشلبق ٍ •

فإى وبى هعِ ع٘ي هبا دفع إلى أٍل٘بء الومتَا ّنَ ٍ  »: سٍاٗٔ ػشٗس
 .«3« »هبلِ

 351: ، ص4 غةٗٔ بلوشبد فٖ ششح ًكت بإلسشةد؛ ج
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، إشنبسٓ  «4« »ٍ على رله عول األطحبة»: الوحمّك فٖ الٌىتلبا •
إلى هب تؼوٌّتِ الشٍاٗٔ هي خَاص لتلِ ٍ العفَ، ٍ االوتشلبق لِ ٍ أخنز  

 .هبلِ
 .351، ص 3ج « السشائش»( 2)•
 .تمذّم تخشٗح سٍاٗٔ ػشٗس آًفب لج٘ل ّزا( 3)•
 .388، ص 3ج « ًىت الٌْبٗٔ»( 4)•
•  

•  
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