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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
إرا َزس حزٗ يٍ يىبٌ يعٍٛ فحذ يٍ غٛشْ، فابٌ وابٌ   ( األيش انخبَٙ)•

حزٗ غٛش يمٛذ ثضيبٌ يعٍٛ نى تجشء ريتآ ناٍ انحاذ انًُازِس نعاذو      
يٍ انًىابٌ اناز٘    "اَـجبق انًأتٙ ثٓ نهٛٓ ِ ِرت نهٛٓ اإلتٛبٌ حبَٛب

نُٛٓ فٙ انُزس نجمبء ِلتٓ ِ اَـجبق يب ٚأتٙ ثٓ نها  انًُازِس فاٙ  ٘    
نبو وبٌ نعذو ِلت يعٍٛ نٓ، ِ ال تزت نهٛٓ انىفبسٖ فٙ إتٛبٌ انحاذ  
األِل، ِ ايب نّ نُٛٓ ثعبو يعٍٛ يخبنف ِ ات  ثبنحذ ياٍ غٛاش رناه    
انًىبٌ ِرجت نهٛٓ انىفبسٖ نعاذو إيىابٌ انتاذاسن، ِ فاٙ ِراّة      

.انمؼبء نهٛٓ والو ٚأتٙ فٙ انًسأنٗ االتٛٗ

136: ، ص12 هصثاح الْذى في ششح الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
ٍ غٛاش   يب إرا وبٌ انُزس يتعذدا  حذًٔب تعهك ثابنحذ يـهماب   : انخبنج• يا

تمٛٛذ ثًىبٌ ِ األخش تعهك ثبإلتٛبٌ ثٓ يٍ يىبٌ خبص ِ خبنف فحذ 
يٍ غٛش رنه انًىبٌ روش فٙ انًتٍ  َٓ تجش  ريتٓ يٍ انُزس األِل ألَآ  
تعهك ثـجٛعٙ انحذ ِ لذ تحمك، غبٚٗ األيش لٛذْ ثُزس حبَٙ ِ ِراّة  
آخش ثإٚزبدْ فٙ ػًٍ حظٗ خبطٗ فًتعهك َازس وام يًُٕاب ٚرابٚش     
اٜخش ِ لذ حظم االيتخبل ثبنُسجٗ إن  انُزس األِل ِ  يب ثبنُسجٗ إن  
انُزس انخبَٙ فمذ خبنفٓ ِ ٚزت نهٛٓ انىفبسٖ ِ ٔىزا نّ َازس اٌ ٚاأتٙ   
ثحذ اإلسالو يٍ ثهذ وزا فخبنف ِ حذ يٍ غٛش رنه انجهذ فإَٓ ٚزضٚٓ 

.نٍ حزٗ اإلسالو ِ نىٍ ٚزت نهٛٓ انىفبسٖ نخهف انُزس

389: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
:ٚمع انىالو فٙ رٕتٍٛ:  لّل•
ال سٚت فٙ طاحٗ انُازس إرا   . في صحٔ الٌزس الثاًي ٍ ػذهْا: األٍلى•

وبٌ يتعهمٗ ايشا سارحب وًب إرا َزس اٌ ٚظهٙ فٙ انًسزذ  ِ فٙ انحشو 
انششٚف  ِ ٚأتٙ ثٕب رًبنٗ ِ َحّ رنه يٍ انعُابٍِٚ انشارحاٗ فاإٌ    
األيش األِل تعهك ثأطم انـجٛعٗ انًـهمٗ ِ انخبَٙ تعهاك ثإٚمبنٕاب فاٙ    
ػًٍ فشد سارح فهّ ات  ثبنـجٛعٗ فٙ ػًٍ غٛاش رناه انفاشد ايتخام     
ثبنُسجٗ إن  األيش األِل ألَٓ نى ٚىاٍ يمٛاذا ِ اًَاب تعهاك ثابنـجٛعٙ      
انزبيع ثٍٛ انظالٖ رًبنٗ ِ فشادى ِ  يب ثبنُسجٗ إن  األيش انخبَٙ فمذ 

خبنف ِ ِرت نهٛٓ انىفبسٖ 

389: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
ِ  يب إرا نى ٚىٍ يتعهمٗ سارحب وًاب إرا ناى ٚىاٍ نهًىابٌ انًُازِس      •

سرحبٌ فال ُٚعمذ وًب ّٔ وزنه فٙ انًمبو ألٌ إتٛبٌ انحذ ياٍ ثهاذْ   
. ِ يٍ ثهذ خبص ال سرحبٌ فٛٓ ششنب فال ُٚعمذ انُزس ثبنُسجٗ إنٛٓ

ال ٚجعذ طحتٓ فًٛب إرا تعهك ثبنخشِد يع انمبفهٗ األِن  نهشرحبٌ َعى •
فٛٓ الحتًبل نذو انّطّل إن  انحاذ ناّ  خاش انسافش إنا  انمّافام       

.انالحمٗ

389: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
نّ تعهك انُزس ثحظٗ خبطٗ ال ثذ يٍ حجّت انشرحبٌ فاٙ  : ِ انحبطم•

تهه انحظٗ ِ إال فال ُٚعمذ وًب إرا َزس اٌ ٚظهٙ طالتٓ انّٛيٛٗ فاٙ  
ٗ خبطٗ  يٍ داسْ نعذو سرحبٌ فٙ رنه، َعى نّ تعهك انُزس ثاُف   غشف

انخبص ُٚعمذ نخجّت انشرحبٌ فٙ  طم انفشد انخبص وًب إرا َازس اٌ  
.ٚظهٙ سوعتٍٛ فٙ ٔزْ انرشفٗ انًعُٛٗ

ها روشُ الوصٌف هي اًؼماد الٌزس الثاًي ػلى إطاللِ غيرش  : ٍ تالدولٔ•
.تام تل ال تذ هي التفصيل تيي ها واى هتؼلمٔ ساخحا ٍ ػذهِ

390-389: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
اٌ ٚحذ يٍ غٛش تمٛٛذ ثًىابٌ   ِال لذ نشفت آَ نّ َزس : انخبَٛٗانزٕٗ •

حى َزس حبَٛب اٌ ٚىٌّ رنه يٍ يىبٌ خابص فحاذ ياٍ غٛاش رناه      
انًىبٌ طح حزٓ ِ ثاش  ياٍ انُازس األِل اليتخبنآ ِ ِفبهآ نآ الٌ       
انًفشِع وبٌ يتعهمٗ يـهمب ِ نى ٚىاٍ يمٛاذا ثًىابٌ خابص ِ  ياب      

.ثبنُسجٗ إن  انُزس انخبَٙ فمذ خبنفٓ ِ ٚزت نهٛٓ انىفبسٖ

390: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
ثجـالٌ انعًم انظبدس يُٓ ثذنّى اٌ انُزس فٙ انًمابو فاٙ   : لذ ٚمبلِ •

نهّٓ نهٙ اٌ  حذ )انحمٛمٗ ٚشرع إن  اٌ ال ٚحذ إال يٍ ثهذ وزا ِ لّنٓ 
نهّٓ نهٙ اٌ ال  حذ إال يٍ )ٚشرع إن  لّنٓ ( حذ اإلسالو يٍ ثهذ وزا

،  ِ ال ٚظهٙ فٙ  ٘ يىبٌ إال فٙ انًسازذ  ِ ال ٚظاهٙ إال   (ثهذ وزا
رًبنٗ فإرا حذ يٍ غٛش رنه انجهذ  ِ طه  فٙ غٛش رنه انًسزذ  ِ 
طه  فشادى ٚمع انفعم انظابدس يُآ يجرّػاب ألَآ يّرات نتفّٚات       
انًُزِس ِ ال ًٚىٍ تذاسوٓ، ِ إرا ِلع يجرّػب ٚمع فبسذا إر ال ًٚىاٍ  

.اٌ ٚىٌّ انحشاو يظذالب نهّارت فٛجم  انُزس ثحبنٓ

390: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
نّ حذ يٍ غٛش انجهذ انًعٍٛ فمذ فّت انًّػاّ  ِ نزاض   : انحبطمِ •

َفسٓ نٍ  داء انًُزِس ِ ٔزا انتعزٛض حشاو ِ انحشاو ال ٚىٌّ يظاذالب  
نهّارت فال ًٚىٍ انمّل ثظحٗ انحذ يٍ غٛش رنه انجهذ فٛزت نهٛآ  
اإلتٛبٌ ثبنًُزِس ثعذ رنه ِ ال تزت نهٛٓ انىفبسٖ ألَٕاب اًَاب تزات    

.ثتشن انًُزِس ال ثتفّٚتٓ

390: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
اٌ انُزس فٙ انًمبو ٚتعهك ثإٚمب  انـجٛعٗ فٙ ػاًٍ ٔازا انفاشد    : فِٛٓ •

انخبص ِ  يب نذو إٚمبنٕب فٙ ػًٍ فشد آخش فّٕ يٍ ثبة انًالصياٗ  
ثٍٛ ِرّد احذ انؼذٍٚ ِ نذو انؼذ اٜخش ال يٍ رٕاٗ تعهاك انُازس    
ثزنه ِ إال ال ُٚعمذ انُزس يٍ  طهٓ ألٌ تشن انظالٖ فٙ غٛش انًسزذ 
 ِ تشن انحذ يٍ ثهذ وزا ال سرحبٌ فٛٓ، وًب ال سرحابٌ ثخظّطآ   

.الثتذاء انحذ يٍ ثهذ خبص

391: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
 يب يب روش يٍ انتعزٛض ِ تفّٚت انًّػّ  نٍ  داء انًُازِس ثإتٛابٌ   ِ •

ٔزا انفشد ِ انحذ يٍ غٛش انجهذ انًعٍٛ انًُازِس فهاٛ  إال ياٍ رٕاٗ     
انًؼبدٖ ثٍٛ انًُزِس ِ غٛشْ، ِ نذو إيىبٌ انزًع ثٍٛ انؼذٍٚ ِ نٛ  
ٙ ء، ثم رنه ألرم يالصيٗ خبسرٛٗ ثٍٛ انؼذٍٚ  رنه يٍ انتعزٛض ثش

.فبٌ ِرّد وم ػذ يالصو نعذو انؼذ اٜخش

391: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
يؼبفب إن  اٌ انتعزٛض ال ٚعمم اٌ ٚىٌّ يحىّياب ثبنحشياٗ ألَآ    ٔزا •

ٚستهضو يٍ ِرّدْ نذيٓ، ِ رنه ألٌ انتعزٛض اًَاب ٚتحماك إرا وابٌ    
انًأتٙ ثٓ طحٛحب إر نّ وبٌ ثبؿال ِ فبسذا ال تعزٛض ِ نّ وبٌ طحٛحب 
سمؾ األيش، فبنتعزٛض يتّلف نه  طحٗ انًأتٙ ثٓ ِ إرا وبٌ طاحٛحب  

.ال ًٚىٍ اٌ ٚىٌّ انًعزض يحشيب ثعُّاٌ انتعزٛض

391: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هؼيي
 حذًٔب تعهاك انُازس ثًـهاك انـجٛعاٗ ِ     : انحبطم فٙ انًمبو  يشاٌِ •

انخبَٙ تعهمٓ ثإتٛبٌ انـجٛعٗ فٙ ػًٍ فشد خبص، فهّ فشػُب اَآ اتا    
ثًتعهك انُزس األِل فإٌ وبٌ فبسذا ال ٚىٌّ يعزضا، ِ اٌ وبٌ طحٛحب 
ِ يسمـب نأليش ال ٚىٌّ يجرّػاب ِ يحشياب، فابنتعزٛض ٚتّلاف نها       
انظحٗ ِ انظحٗ تستهضو سامّؽ األياش ِ ناذو وَّآ يجرّػاب ِ ياب       

ِ انحم يب روشَبْ ياٍ اٌ انحاذ ياٍ    . ٚستهضو يٍ ِرّدْ نذيٓ يحبل
انجهذ انًعٍٛ انًُزِس ِ انحذ يٍ غٛش ٔزا انجهذ يٍ لجٛم انؼاذٍٚ ِ ال  
ٚستهضو ِرّة   حذًٔب حشيٗ اٜخش ِ اًَب ٔاّ ياٍ ثابة انًالصياٗ     

.انخبسرٛٗ

391: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس أى يحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا

 نّ َزس انحذ يٍ يىبٌ يعٍٛ فحذ يٍ غٛشْ نى تجش  ريتٓ 3يسأنٗ •
نّ نُٛٓ فٙ سُٗ فحذ فٕٛب يٍ غٛش يب نُّٛٓ ِرجت نهٛٓ انىفبسٖ، ِ •
لَ ًزس أى يحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا فحح هري غيرشُ صرو، ٍ    ٍ •

 الىفاسٓ ٍخثت 
نّ َزس  ٌ ٚحذ فٙ سُٗ يعُٛٗ نى ٚزض انتأخٛش، فهّ  خّش يع اناتًىٍ  ِ •

نظ  ِ نهٛٓ انمؼبء ِ انىفبسٖ، ِ نّ نى ٚمٛذْ ثضيبٌ ربص انتأخٛش إنا   
ظٍ انفّت ِ نّ يبت ثعذ تًىُٓ ٚمؼ  نُٓ ياٍ  طام انتشواٗ نها      

األلّى، 

388: ، ص1 تحشيش الَسيلٔ؛ ج
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لَ ًزس أى يحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا

ووا أًِّ لَ ًزس أى يححّ حدّٔ اإلسالم هي تلذ وزا فخالف فإًِّ يدضيِ •
.ػي حدّٔ اإلسالم ٍ ٍخة ػليِ الىفّاسٓ لخلف الٌزس

497: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس أى يحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا
نّ َزس اٌ ٚحذ حزٗ اإلسالو يٍ ثهذ يعاٍٛ فحاذ ياٍ    ( األيش انشاثع)•

غٛشْ  رض ْ نٍ حزٗ اإلسالو نعذو تمٛذ انحذ اإلساليٙ ثـشٚك يعٍٛ، 
ِ حُٛئز تزت نهٛٓ انىفبسٖ ثًخبنفتٓ انُزس، نعذو إيىبٌ ايتخابل األياش   
ثّفبء َزسْ، فإَٓ إرا طحت يُٓ حزٗ اإلسالو فال ًٚىاٍ نآ اإلتٛابٌ    

ثبنحذ ثعُّاٌ حزٗ اإلسالو نعذو تىشسٔب فٙ انعًش 

136: ، ص12 هصثاح الْذى في ششح الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس أى يحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا

 نّ َزس انحذ يٍ يىبٌ يعٍٛ فحذ يٍ غٛشْ نى تجش  ريتٓ 3يسأنٗ •
نّ نُٛٓ فٙ سُٗ فحذ فٕٛب يٍ غٛش يب نُّٛٓ ِرجت نهٛٓ انىفبسٖ، ِ •
نّ َزس  ٌ ٚحذ حزٗ اإلسالو يٍ ثهذ وزا فحذ ياٍ غٛاشْ طاح، ِ    ِ •

 انىفبسٖ ِرجت 
لَ ًزس أى يحح في سٌٔ هؼئٌ لن يدض التأخيش، فلَ أخّش هغ الرتوىي  ٍ •

ػصى ٍ ػليِ المعاء ٍ الىفاسٓ، ٍ لَ لن يميذُ تضهاى خاص التأخيش إلى 
ظي الفَت ٍ لَ هات تؼذ توىٌِ يمعى ػٌِ هي أصرل التشورٔ ػلرى    

األلَى، 

388: ، ص1 تحشيش الَسيلٔ؛ ج
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
إرا ًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ تضهاى فالظاّش خرَاص الترأخيش   (: 8هسألٔ )•
أٍ الفَت فال يدة ػليِ الوثادسٓ إلّا إرا واى ( 2)إلى ظيّ الوَت ( 1)

ٌّان اًصشاف، فلَ هات لثل اإلتياى تِ في صرَسٓ خرَاص الترأخيش ال    
يىَى ػاصياً، 

. يشىم ثم ال ٚجعذ نضِو انتعزٛام نمهااب َعاى ال ٚفاّت ثبنتاأخٛش     ( 1)•
(.انگهپبٚگبَٙ)

(.انخّهٙ. )انظبٔش نذو رّاص انتأخٛش يب نى ٚىٍ يـًئُّبا ثبنّفبء•
(.انفٛشِصآثبد٘. )إن  يب نى ٚظذق انتٕبٌِ ثأيش انًّن  ِ ؿبنتٓ( 2)•

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
هغ توىٌِّ في تؼرط تلره األصهٌرٔ ٍ إى خراص     ( 3)المَل تؼصياًِ ٍ •

( 4)التأخيش ال ٍخِ لِ 

(.األطفٕبَٙ، انگهپبٚگبَٙ. )ٚعُٙ فًٛب نّ يبت لجم اإلتٛبٌ ثٓ( 3)•
(.األطفٕبَٙ. )ثم نٓ ِرٓ ِرٛٓ رذّاا( 4)•
•  ٓ . لااذ يااشّ اإلشااىبل فااٙ رااّاص انتااأخٛش ِ نعظااٛبَٓ ِراآ ِرٛاا

(.انگهپبٚگبَٙ)

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
إرا ليّذُ تسٌٔ هؼئٌّ لن يدض التأخيش هغ فشض توىٌِّ فري تلره السرٌٔ،    ٍ •

ٍ الىفّراسٓ، ٍ إرا هرات ٍخرة لعرا ُ     ( 5)فلَ أخّش ػصى ٍ ػليِ المعاء 
ػٌِ، ووا أىّ في صَسٓ اإلطالق إرا هات تؼذ توىٌِّ هٌِ لثل إتياًِ ٍخرة  
المعاء ػٌِ، ٍ المَل تؼذم ٍخَتِ تذػَى أىّ المعاء تفشض خذيذ ظرؼيف  

لوا يأتي، 
ّٙ نها         ( 5)• ِرّة لؼبء انحاّذ انًُازِس انًّلّات ِ غٛاش انًّلّات يجُا

االحتٛبؽ، ِ األظٕش نذو انّرّة إر ال دنٛم نهٛآ ِ دناّى  َّآ ثًُضناٗ     
انذٍٚ فٛخشد يٍ األطم نى تخجت فإٌّ انتُضٚم إًَّب ِسد فٙ َزس اإلحزابد  
ِ لذ طشّح فٛٓ ثأَّٓ ٚخشد يٍ انخهج ِ  يّب يب ِسد يٍ إؿالق اناذٍٚ نها    
يـهك انّارت وًب فٙ سِاٚٗ انخخعًٛٗ فاال ًٚىاٍ االساتذالل ثآ نؼاعف      

(.انخّهٙ. )انشِاٚٗ سُذاا ِ دالنٗ ِ ثزنه ٚظٕش انحبل إن  آخش انًسأنٗ
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
فرزّة  ( 6)ٍ ّل الَاخة المعاء هي أصل التشؤ أٍ هي الثلر؟  لرَالى   •

، ألىّ الححّ ٍاخة هاليّ ٍ إخوراػْن  (1)األصل   خواػٔ إلى المَل تأًِّ هي
( 2)لائن ػلى أىّ الَاخثات الوالئّ 

(.انفٛشِصآثبد٘. ) لّأًب انخبَٙ( )6)•
(.األطفٕبَٙ. )ِ ٔزا ّٔ األلّى( 1)•
(.اإليبو انخًُٛٙ. )ِ ّٔ األلّى•
يخم انخً  ِ انضوبٖ ِ انىفّبسٖ ِ َزس انًبل فإَّٕب يخم انذٌّٚ  يّاب ياب   ( 2)•

ٚتىهّف نٓ فٙ تـجٛك انعُّاٌ نهٛٓ يخم يب ادّن  انزّأش ِ صاد فٛآ انًابتٍ   
انًبٔش فال ٚزش٘ انحىى فٛٓ إنّب ثبنُضّ انّاػح انجبٔش وحزّٗ اإلسالو ِ  يّب 

(.انفٛشِصآثبد٘. )حذّ انُزس فبنُضّ دالّ نه   َّٓ يٍ انخهج وًب سٛأتٙ
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
(3)تخشج هي األصل •
ْ نهّٙ ٰ  نمّ: ِ ٔزا ّٔ األلّى نىٍ ال نًب روش ثم ألٌّ يعُ  لّل انُبرس( 3)•

ْ تعبن  ثإتٛبٌ انًُزِس نه   ٌ ٚىٌّ انعًم دُٚبا نها   ٰ  وزا، ّٔ انتعّٕذ نمّ
نٕذتٓ ِ يب ٚذلّ نه  ِرّة انّفبء ثٓ ٚذلّ نه  ِرّة ِفبء ٔزا انذٍٚ ِ 
انًُبؽ فٙ انخشِد يٍ األطم ّٔ وٌّ انّارت دُٚبا ِ رناه ٔاّ انساجت    
نخشِد حزّٗ اإلسالو يٍ األطم حٛج تستظٕش انذُّٚٛٗ يٍ لّنٓ تجابسن ِ  

دٍٚ ( نهٛٓ انسّالو)ِ يعُ  لّنٓ « اسِ حِذُّ انْجْٓٛتِٰ  ِْ نٓهَ  انٍّٰ  ِٓ نِمّ»تعبن  
ْ نضّ ِ رمّ فاأداء ٔازا   ٰ   ٌّ انذاهٍ إرا وبٌ ّٔ انمّ. ْ  حكّ  ٌ ٚمؼ ٰ  انمّ

انذٍٚ  حكّ ِ ال ٚذلّ نه   ٌّ ومّ ِارت دٍٚ فبنذُّٚٛٗ ال ثذّ ِ  ٌ تساتظٕش  
(.انگهپبٚگبَٙ(. )لذّس سشّْ)يٍ دنٛم انّارت خالفبا نًب حمّمٓ 
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
ٍ ستوا يَسد ػليِ توٌغ وًَِ ٍاخثاً هاليّاً، ٍ إًّورا ّرَ أفؼرال هخصَصرٔ      •

تذًئّ ٍ إى واى لذ يحتاج إلى تزل الوال فري همذّهاترِ، وورا أىّ الصرالٓ     
أيعاً لذ تحتاج إلى تزل الوال في تحصيل الواء ٍ الساتش ٍ الوىاى ٍ ًحَ 
رله، ٍ فيِ أىّ الححّ في الغالة هحتاج إلى تزل الوال تخرالف الصرالٓ ٍ   
سائش الؼثادات الثذًئّ، فإى واى ٌّان إخواع أٍ غيشُ ػلرى أىّ الَاخثرات   
الوالئّ تخشج هي األصل يشول الححّ لطؼاً، ٍ أخاب صاحة الدَاّش ترأىّ  
الوٌاغ في الخشٍج هي األصل وَى الَاخة ديٌاً، ٍ الححّ ورزله فلري    

تل لألهش تِ خْٔ ٍظؼئّ، فَخَترِ    تىليفاً صشفاً، ووا في الصالٓ ٍ الصَم
ػلى ًحَ الذيٌئّ تخالف سائش الؼثادات الثذًئّ، فلزا يخشج هي األصل ووا 

يشيش إليِ تؼط األخثاس الٌاطمٔ تأًِّ ديي أٍ توٌضلٔ الذيي، 
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
 أىّ خويغ الَاخثات( 1)التحميك : للت•
فٙ ٔزا انتعًٛى َظش ِ إٌ وبٌ يب  فبدْ فٙ انُزس فٙ غبٚٗ انًتبَاٗ ثُابء    ( 1)•

نه  انتحمٛك يٍ  ٌّ الو االختظبص ٚحذث ِػعبا ال  َّٓ يٍ لجٛام انربٚاٗ   
غٛش انًّرجٗ ألصٚذ يٍ انتىهٛف انًحغ ِ نمذ حمّمُب فٙ وتبة انّطّٛٗ ثأٌّ 
غٛش انحذّ يٍ سبهش انّارجبت انجذَّٛٗ ال ٚخشد يٍ األطم ثم فٙ طاحٛحٗ  
َزس اإلحزبد نرٛشْ وٌّ انحذّ نه  األة إرا يبت ٚاددّ٘ نُآ ِناذْ ياٍ     
حهج يبنٓ ِ يٍ رنه ٚتعذّى إن  َزس حزّٓ ثُفسٓ نّحذٖ انًُبؽ ِ لذ نًم 
ثبنظحٛحٗ شٛخ انـبهفٗ ِ نىٍ انًشّٕس  نشػّا نُٕب ألٌّ ظبٔشٔب وَّٓ فٙ 
حهج يبنٓ ثال ِطّٛٗ ِ ّٔ ال ُٚبست انًبنّٛٗ ِ ال انجذَّٛٗ وًب ّٔ ظابٔش فاال   

(.آلب ػٛبء. )ثذّ حُٛئزٍ إيّب يٍ تمٛٛذٔب ثجعذ انّطّٛٗ  ِ ؿشحٕب
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
ٔزا انتحمٛك غٛش ِرٛٓ َعى فٙ خظاّص انحاذّ ِ انُازس ًٚىاٍ اساتفبدٖ      •

انذُّٚٛٗ يٍ لّنٓ تعبن  نِهِّٓ نٓهَ  انُّبسِ ِ يٍ لّل انُبرس نهّٓ نهاّٙ ِ إؿاالق   
انذٍٚ نه  انحذّ ثٕزا االنتجبس ظبٔشاا ال ثبنتجبس يزاشّد انتىهٛاف فابأللّى    

(.اإليبو انخًُٛٙ. )نذو خشِد انّارجبت انرٛش انًبنّٛٗ يٍ األطم
(.األطفٕبَٙ. )ٔزا انتحمٛك يحمّ انُظش ِ انتفظٛم ال ٚسعٓ انًمبو•
ْ تعبن  نه  انعجاذ يحامّ يُاع ِ    ٰ  استتجب  انّرّة نىٌّ انّارت دُٚبا نمّ•

نٛ  إؿالق انمؼبء نه  انظالٖ ِ انظّو ثعذ ِلتٕب ثٕزا االنتجبس ِ إنّب وابٌ  
فعهًٕب فٙ انّلت  ٚؼبا وزنه يع  ٌّ انخبثت خشِرٓ يٍ األطم ّٔ اناذٍٚ  
انًتأطّم انًستتجع نهتىهٛف ال يب ُٚتض  يُآ ِ ٚىاٌّ نُٛآ َعاى ال ٚجعاذ      
استظٕبس رنه فٙ حزّٗ اإلسالو ِ انُزس يٍ لّنٓ تعبن  ِٓ نِهِّٓ نٓهَا  انُّابسِ   

(.انجشِرشد٘. )نهّٓ نهّٙ  ٌ  حذّ: حِذُّ انْجْٓٛتِ، ِ لّل انُبرس
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تضهاىًزس أى يححّ ٍ لن يميّذُ إرا 
اإللْئّ ديَى للِّ تؼالى، سَاء واًت هالًا أٍ ػولًا هاليّاً أٍ ػولًا غيش هراليّ،  •

فالصالٓ ٍ الصَم أيعًا ديرَى لّلرِ ٍ لْورا خْرٔ ٍظرغ، فزّهرٔ الوىّلرف        
أٍ ( 1)هشغَلٔ تْوا ٍ لزا يدة لعا ّوا فإىّ الماظي يفرشؽ رهّرِ ًفسرِ    

رهّٔ الويّت، ٍ لي  المعاء هي تاب التَتٔ، أٍ هري تراب الىفّراسٓ ترل ّرَ      
إتياى لوا واًت الزهّٔ هشغَلٔ تِ، 

ِ نىٍ انشأٌ وهّٓ فٙ تحمّك اشتربل انزيّٗ فٙ انّارجبت انرٛاش انًدلّتاٗ   ( 1)•
انًًتذّٖ ثبيتذاد انعًش انّتٙ ال ٚتظّّس يعُ  انمؼبء فٕٛب فًبداو انًىهّف حّٛابا  
فّٕ يىهّف ثبألداء ِ نٛ  فٛٓ اشتربل ريّٗ  طهاب ثم ّٔ تىهٛف يحغ ِ إرا 
يبت اَمـع انتىهٛف  داء  ِ لؼبء  ِ حٛج نى ٚزت نهٛٓ األداء ِ ال انمؼابء  
نى ٚزت نه  ِسحتٓ فبنتفظٛم ثٍٛ انًـهك ِ ثٍٛ انًّلّت فٛمؼٙ فٙ انخبَٙ 

(.وبشف انرـبء. )دٌِ األِّل ِرٛٓ
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