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لشب الٌَافل

ػِذٌَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ خَبلِذٍ ػٓيْ إِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕنيِ   -8•
: هِْٕشَاىَ ػٓيْ أَثِٖ سٓؼِ٘ذٍ الْوَوَّبؽِ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ تَـْلِتٓ ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕلَشٍ ع هَنب َ 

هَنب َ ٗٓنب    -لَوَّب أُسٕشِٕٓ ثِبلٌَّجِِّٖ ص هَب َ ٗٓب سٓةِّ هٓب حٓب ُ الْؤنْْهِيِ ػٌِْنذٓىٓ  
ءٍ إِلَن    هٔحٓوَّذٔ هٓيْ أَّٓبىَ لِٖ ٍٓلِّ٘بً كَوَذٕ ثٓبسٓصًِٖٓ ثِبلْؤحٓبسٓثِٓٔ ٍٓ أًََب أَسٕشَعٔ شَنٖٕ 

ءٍ أًََنب كَبػِلُنِٔ ًَرَنشَديدِٕ ػٓنيْ ٍٓكَنبِٓ       ًُظٕشَِٓ إٍَٔلِ٘ٓبئِٖ ٍٓ هٓب تَشَدَّدٕتٔ ػٓيْ شَٖٕ
لَنب    هٓنيْ   الْؤْْهٌِِ٘يَ  ػِجٓبدِٕٓ  الْؤْْهِيِ ٌْٗٓشَُٔ الْوَٕٓتٓ ٍٓ أًَْشَُٔ هٓسٓبءٓتَِٔ ٍٓ إِىَّ هِيْ

  ػِجٓنبدِٕٓ   إِلَّب الْـٌَِ  ٍٓ لََٕ طٓشَكْرُِٔ إِلَ  ؿَٕ٘شِ رَلِيٓ لَْٓلَنيٓ ٍٓ إِىَّ هِنيْ    ٗٔظٕلِحِٔٔ
ٍإِلَّب الْلَوْشُ ٍٓ لََٕ طٓشَكْرُِٔ إِلَ  ؿَٕ٘شِ رَلِيٓ لَْٓلَيٓ   لَب ٗٔظٕلِحِٔٔ  هٓيْ  الْؤْْهٌِِ٘يَ

    352    2 ج   ( اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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لشب الٌَافل

ءٍ أَحٓتَّ إِلََّٖ هِوَّب اكْرَشَػْتٔ ػٓلَٕ٘نِِ ٍٓ   هٓب ٗٓرَوَشَّةٔ إِلََّٖ ػٓجٕذٌ هِيْ ػِجٓبدِٕ ثِشََٖٕ •
إًَِِّٔ لَ٘ٓرَوَشَّةٔ إِلََّٖ ثِبلٌَّبكِلَِٔ حٓرَّ  أُحِجَِّٔ كَإِرَا أَحٕجٓجٕرُِٔ ًٌُْنتٔ إِراً سٓنوٕؼِٓٔ الَّنزِٕ    
ٗٓسٕوٓغٔ ثِِِ ٍٓ ثٓظٓشَُٔ الَّزِٕ ٗٔجٕظِشُ ثِِِ ٍٓ لِسٓبًَِٔ الَّزِٕ ٌْٗٓـِننُ ثِنِِ ٍٓ ٗٓنذُٓٔ الَّرِنٖ     

.«1»  سٓأَلٌَِٖ أَػٕـَٕ٘رٍُِٔٓإِىْ ٗٓجٕـِشٔ ثِْٓب إِىْ دٓػٓبًِٖ أَخٓجٕرُِٔ 

    352    2 ج   ( اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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لشب الٌَافل

 1/ 7/ 352/ 2الٌبكٖ،  4 -2949•
ػي اثي ػ٘س  ٍ الوو٘بى ػي اثي كؼب  ػي ػلٖ ثي ػوجٔ ػني  هحوذ •

  حوبد ثي ثش٘ش هب  سوؼت أثب ػجذ اللَِّ ع ٗوَ  هنب  سسنَ  اللَّنِ ص   
هب  اللَِّ تؼبل  هي أّبى لٖ ٍل٘ب كوذ أسطذ لوحبسثرٖ ٍ هب توشة إلنٖ  

ء أحت إلٖ هوب اكرشػت ػلِ٘ ٍ إًِ ل٘روشة إلنٖ ثبلٌبكلنٔ    ػجذٕ ثشٖ
حر  أحجِ كإرا أحججرِ ًٌت سوؼِ الزٕ ٗسوغ ثِ ٍ ثظشُ الزٕ ٗجظنش  
ثِ ٍ لسبًِ الزٕ ٌٗـن ثِ ٍ ٗذُ الرٖ ٗجـش ثْب إى دػبًٖ أخجرِ ٍ إى 

ء أًب كبػلِ ًرشددٕ ػني هنَت    ٍ هب تشددت ػي شٖ -سألٌٖ أػـ٘رِ
 الوْهي ٌٗشُ الوَت ٍ أًشُ هسبءتِ

734: ص .....  4     734    5 ج   الَافٖ 
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لشب الٌَافل

 ث٘بى•
الٌافلٔ ول ها ٗفعل لَخِ اللَِّ هوا لن ٗفترش   اإلسطبد الرشهت ٍ اإلػذاد ٍ •

ٍ هؼٌ  ًسجٔ الرشدد إلن  اللَّنِ   ٍ تخص٘صْا تالصلَات الوٌذٍتٔ عشف طاس 
سجحبًِ هذ هؼ  تحو٘وِ كٖ أثَاة هؼشكٔ الوخلَهبت ٍ األكؼب  هي الدنضء  
األٍ  ٍ ًشأّ الوَت ال تٌبكٖ حت لوبء اللَّنِ هنغ أًنِ هنذ ٍسد أى حنب       

.االحرؼبس ٗحجت اللَِّ إل  الوْهي لوبءُ حر  ٗشربم إل  الوَت
ٍ أهب هؼٌ  الروشة إل  اللَِّ ٍ هحجٔ اللَِّ للؼجذ ٍ ًَى اللَِّ سنوغ الونْهي ٍ   •

ثظشُ ٍ لسبًِ ٍ ٗذُ كلِ٘ ؿوَع ال ٌٗبلِ أكْبم الدوَْس ٍ هذ أٍدػٌبُ كنٖ  
.ثبلٌلوبت الؤًٌٌَ ٍ إًوب ٗشصم كْوِ هي ًبى هي أّلِ  ًربثٌب الوَسَم

735: ص ..... ت٘اى      735    5 ج   الَافٖ 
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 ًفل

 ًفل•
.ٗذلُّ على عَطاء ٍ إعطاءالٌَى ٍ اللبء ٍ الالم أطلٌ طح٘ح •
ٍ . ٍ هٌنِ ًبكلنٔ الظَّنالٓ   . ػٓـَِّ٘ٔ الـََّٕعِ هي ح٘ثُ ال تَدِنت : هٌِ الٌَّبكلٔ•

:الٌََّٕكل
الشّخٔل الٌث٘شُ الؼـبء•
•

455: ، ص5 هعدن همائ٘س اللغٔ؛ ج
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لشب الٌَافل

ش٘خٌب الجْبئٖ سحوِ اللَِّ كٖ أسثؼٌِ٘ هؼٌ  هحجٔ اللَِّ سجحبًِ للؼجذ هب  •
َّ ًشق الحدبة ػي هلجِ ٍ توٌٌِ٘ هي أى ٗـأ ػل  ثسبؽ هشثِ كإى 
هب َٗطق ثِ سجحبًِ إًوب ْٗخز ثبػرجبس الـبٗبت ال ثبػرجبس الوجنبد  ٍ  
ػالهٔ حجِ سجحبًِ للؼجذ تَك٘وِ للردبكٖ ػي داس الـشٍس ٍ الرشهٖ إل  
ػبلن الٌَس ٍ األًس ثبهلل ٍ الَحشٔ هوب سَاُ ٍ ط٘شٍسٓ خو٘غ الْونَم  

.ّوب ٍاحذا

735: ص ..... ت٘اى      735    5 ج   الَافٖ 
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لشب الٌَافل

.ثؼغ الؼبسك٘ي إرا أسدت أى تؼشف هوبهي كبًظش ك٘وب أهبهيهب  •
هب  سحوِ اللَِّ ٍ ألطحبة الولَة كٖ ّنزا الوونبم ًلونبت سنٌ٘ٔ ٍ     •

إشبسات سشٗٔ ٍ تلَٗحبت رٍه٘ٔ تؼـش هشبم األسٍاح ٍ تح٘نٖ سهن٘ن   
األشجبح ال ْٗرذٕ إل  هؼٌبّب ٍ ال ٗـلغ ػل  هـضاّنب إال هني أتؼنت    
ثذًِ كٖ الشٗبػبت ٍ ػٌ  ًلسِ ثبلودبّنذات حرن  رام هشنشثْن ٍ    

.ػشف هـلجْن

735: ص ..... ت٘اى      735    5 ج   الَافٖ 
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لشب الٌَافل

أهب هي لن ٗلْن تلي الشهَص ٍ لن ْٗرذ إل  ّبت٘ي ثبلٌٌَص لؼٌَكِ ػلن   ٍ •
الحظَف الذً٘ٔ ٍ اًْوبًِ كٖ اللزات الجذً٘ٔ كَْ ػٌذ سوبع تلي الٌلونبت  
ػل  خـش ػظ٘ن هي الرشدٕ كٖ ؿ٘بّنت اإللحنبد ٍ الَهنَع كنٖ هْنبٍٕ      
الحلَ  ٍ االتحبد تؼبل  اللَِّ ػي رلي ػلَا ًج٘شا هب  ٍ ًحي ًرٌلن كٖ ّزا 
الووبم ثوب ٗسْل تٌبٍلِ ػل  األكْبم كٌوَ  ّزا هجبلـٔ كنٖ الونشة ٍ ث٘نبى    
السر٘الء سلـبى الوحجٔ ػل  ظبّش الؼجذ ٍ ثبؿٌِ ٍ سشُ ٍ ػالً٘رِ كنبلوشاد  
ٍ اللَِّ أػلن أًٖ إرا أحججت ػجذٕ خزثرِ إل  هحل األًنس ٍ طنشكرِ إلن     
ػبلن الوذس ٍ ط٘شت كٌنشُ هسنرـشهب كنٖ أسنشاس الولٌنَت ٍ حَاسنِ       
هوظَسٓ ػل  اخرالء أًَاس الدجشٍت ك٘ثجت حٌ٘ئز كٖ هوبم الوشة هذهنِ ٍ  
ٗورضج ثبلوحجٔ لحوِ ٍ دهِ إل  أى ٗـ٘ت ػي ًلسنِ ٍ ٗنزّل ػني حسنِ     

ك٘رالش  األؿ٘بس كٖ ًظشُ حر  أًَى لِ ثوٌضلٔ سوؼِ ٍ ثظشُ

735: ص ..... ت٘اى      735    5 ج   الَافٖ 
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لشب الفشاٗض

ثبلثب ٗوشة هٌْوب هؼٌ ، ّزا هشة الٌَاكل الّزٕ ٗذٍس كٖ ألسٌٔ حذٗثب •
الوَم أى الوشة الّزٕ ٗحظل للؼجذ هي الٌَاكل، ٍ أهب هنشة اللنشائغ   

:خلّكوب  ػضّ ٍ 
ء أحةّ إلىّ هوّا افتشضرتِ عل٘رِ ٍ هرا صال     ها ٗتمشّب إلىّ عثذى تشٖ •

ٗتمشّب إلىّ عثذى تالفشائض حتّى إرا ها احثِّ ٍ إرا أحثثتِ واى سوعٖ 
.، ٍ ٗذٕ الّزٕ أتطش تْا أتصش تِ  الّزٕ  الّزٕ أسوع تِ، ٍ تصشٕ

322: ، ص19 ، ج(خَئى)هٌْاج الثشاعٔ فٖ ششح ًْح الثالغٔ 
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لشب الفشاٗض

ٍ ثظنشُ ٍ  واى اللّرِ سروع العثرذ     األٍّلإل  تلبٍٓ الوشث٘ي كلٖ كبًظش •
ٍ ثظنشُ ٍ ٗنذُ،   واى العثذ سوع اللِّ تعالى  الثاًٖلسبًِ ٍ ٗذُ، ٍ كٖ 

كبلَاخجبت أًثش ثَاثب ٍ أػل  هشتجٔ هي الوٌذٍثبت ثرلي الٌسنجٔ ثن٘ي   
.الوشث٘ي

322: ، ص19 ، ج(خَئى)هٌْاج الثشاعٔ فٖ ششح ًْح الثالغٔ 
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 المَل فٖ الحح تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَ  كٖ الحح ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كنال  ٍ االخر٘نبس،   الوظنذ ٍ  الؼولٍ  الجلَؽٗشرشؽ كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هني  ، ٍ تٌؼوذ هي الظجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى طنحت الؼجنبدات هٌن
ٍ الوٌشُ، الـبكل ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األهَى طحرْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبل ، ثل ٍ هوّي ٗحرول ٍخنَدُ  •
.*تؼبل  ٍ ٗوظذ الوشثٔ سخبء ك٘وب ٗؼرجش هظذّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لصذٗٔ ال ٗوىي تحممْا تالشىل الوعتثش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي رله فرٖ الىرافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ لاعذٓ خة اإلسالم الًصشافْا عي الومام ًعرن لرَ خرال  ٍ ّرَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافش ٍ تعلك تِ الىفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

إرى الضٍج ٍ الَالذ، ٍ  *ٗؼرجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼنل ٍاخنت   ، ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **ال تٌلٖ اإلخبصٓ ثؼذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘شّوب، لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحر٘بؽ ك٘ تشى حشام
ٗرشى، 

هطلما سَاء واى هوا الٌٗرافٖ حرك الَالرذ أٍ الرضٍج أم هرا ٌٗاف٘رِ       *•
.ٍسَاء واى هتعلمِ تعذ هَت الَالذ أٍ طالق الضٍج أٍ هَتِ أم لثلِ

.األحَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلحت٘اط ٍاخثا***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼرجشإرى الضٍج كٖ اًؼوبد ًزس الضٍخٔ، ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •
اػرجبس إرى ٍالذُ كِ٘، ًوب أى اًؼوبد الؼْنذ ال ٗرَهنق ػلن  إرى أحنذ     

،****ػل  األهَى

ال سٗة فٖ اعتثاس ارى الضٍج أٍ الَالذ فٖ اًعماد ًزس الضٍخٔ ****•
أٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا واى هتعلك الٌرزس أٍ العْرذ هورا ٌٗرافٖ حرك      
الضٍج أٍ الَالذ ٍ أها إرا لن ٗىي وزله فاألحَط عذم اعتثاسُ ف٘رِ  

سَاء واى ًزس الضٍخٔ أٍ الَلذ أم عْذّوا

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتثش فٖ اًعماد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ػذم شوَ  الَلذ لَلنذ   *****األهَى شوَ  الضٍخٔ للوٌوـؼٍٔ •
ٍ ال كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًث ، ٍ ال تلحنن  ، ******الَلذ
.ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن *******ثبألةاألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى حكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ حك الدذ******•
ِ٘ حرك  هتعلما توا ف الٌزسًعن لَ واى ال٘و٘ي  أٍ العْذ أٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هٌبى هؼ٘ي كحح هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهرِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحح كْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الٌلبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ ًزا كحح هني ؿ٘نشُ طنح، ٍ    ٍ •

 الٌلبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض الرأخ٘ش، كلَ أخّش هغ النروٌي  ٍ •

ػظ  ٍ ػلِ٘ الوؼبء ٍ الٌلبسٓ، ٍ لَ لن ٗو٘ذُ ثضهبى خبص الرأخ٘ش إلن   
ظي اللَت ٍ لَ هبت ثؼذ توٌٌِ ٗوؼ  ػٌِ هني أطنل الرشًنٔ ػلن      

األهَى، 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

لَ ًزس ٍ لن ٗروٌي هي أدائِ حر  هبت لن ٗدت الوؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلوب ػل  أهش ٍ لن ٗرحون الوؼلن ػلِ٘ حر  هبت لن ٗدنت  ٍ •

لَ ًزس اإلحدبج هؼلوب ػل  ششؽ كوبت هجل حظَلِ ًؼن الوؼبء ػٌِ، 
،ٍ حظل ثؼذ هَتِ هغ توٌٌِ هجلِ كبلظبّش ٍخَة الوؼبء ػٌِ

ًوب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ كخبلق هغ توٌٌِ ٍخت  •
ٗوؼن٘بى هني أطنل     ْونب ، ٍ إى هبت هجنل إت٘بً الٌلبسٍٓ  الوؼبءػلِ٘ 
الرشًٔ، 

ًزا لَ ًزس إحدبخِ هـلوب أٍ هؼلوب ػل  ششؽ ٍ هذ حظل ٍ توٌي ٍ •
. هٌِ ٍ تشى حر  هبت

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي تلذ وزا

 لَ ًزس الحح هي هٌبى هؼ٘ي كحح هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهرِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحح كْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الٌلبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ ًزا كحح هني ؿ٘نشُ طنح، ٍ    ٍ •

 الٌلبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هع الرتوىي  ٍ •

إلى خاص التأخ٘ش ٍ الىفاسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ تضهاى  المضاءعصى ٍ علِ٘ 
علرى  ٗمضى عٌِ هي أصرل التشورٔ   ظي الفَت ٍ لَ هات تعذ توىٌِ 

األلَى، 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ إرا 
إرا ًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى فالظاّش خرَاص الترأخ٘ش   (: 8هسألٔ )•
أٍ الفَت فال ٗدة علِ٘ الوثادسٓ إلّا إرا واى ( 2)إلى ظيّ الوَت ( 1)

ٌّان اًصشاف، فلَ هات لثل اإلت٘اى تِ فٖ صرَسٓ خرَاص الترأخ٘ش ال    
ٗىَى عاص٘اً، 

. هشٌل ثل ال ٗجؼذ لضٍم الرؼد٘نل ػولًنب ًؼنن ال ٗلنَت ثبلرنأخ٘ش     ( 1)•
(.الگلپبٗگبًٖ)

(.الخَئٖ. )الظبّش ػذم خَاص الرأخ٘ش هب لن ٌٗي هـوئٌّبً ثبلَكبء•
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )إل  هب لن ٗظذم الرْبٍى ثأهش الوَل  ٍ ؿبػرِ( 2)•

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ إرا 
هع توىٌِّ فٖ تعرض تلره األصهٌرٔ ٍ إى خراص     ( 3)المَل تعص٘اًِ ٍ •

( 4)التأخ٘ش ال ٍخِ لِ 

(.األطلْبًٖ، الگلپبٗگبًٖ. )ٗؼٌٖ ك٘وب لَ هبت هجل اإلت٘بى ثِ( 3)•
(.األطلْبًٖ. )ثل لِ ٍخِ ٍخِ٘ خذّاً( 4)•
•  ِ . هننذ هننشّ اإلشننٌب  كننٖ خننَاص الرننأخ٘ش ٍ لؼظنن٘بًِ ٍخننِ ٍخ٘نن

(.الگلپبٗگبًٖ)

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ إرا 
إرا لّ٘ذُ تسٌٔ هعٌّ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش هع فش  توىٌِّ فرٖ تلره السرٌٔ،    ٍ •

ٍ الىفّراسٓ، ٍ إرا هرات ٍخرة لضرا ُ     ( 5)فلَ أخّش عصى ٍ علِ٘ المضاء 
عٌِ، ووا أىّ فٖ صَسٓ اإلطالق إرا هات تعذ توىٌِّ هٌِ لثل إت٘اًِ ٍخرة  
المضاء عٌِ، ٍ المَل تعذم ٍخَتِ تذعَى أىّ المضاء تفش  خذٗذ ضرع٘   

لوا ٗأتٖ، 
ّٖ ػلن         ( 5)• ٍخَة هؼبء الحنّح الوٌنزٍس الوَهّنت ٍ ؿ٘نش الوَهّنت هجٌن

االحر٘بؽ، ٍ األظْش ػذم الَخَة إر ال دل٘ل ػل٘نِ ٍ دػنَى أًّنِ ثوٌضلنٔ     
الذٗي ك٘خشج هي األطل لن تثجت كإىّ الرٌضٗل إًّوب ٍسد كٖ ًزس اإلحدنبج  
ٍ هذ طشّح كِ٘ ثأًِّ ٗخشج هي الثلث ٍ أهّب هب ٍسد هي إؿالم النذٗي ػلن    
هـلن الَاخت ًوب كٖ سٍاٗٔ الخثؼو٘ٔ كنال ٗوٌني االسنرذال  ثنِ لؼنؼق      

(.الخَئٖ. )الشٍاٗٔ سٌذاً ٍ داللٔ ٍ ثزلي ٗظْش الحب  إل  آخش الوسألٔ

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
لَ ًزس اى ٗحح كٖ صهبى هؼ٘ي هي ؿ٘نش تو٘٘نذ ثوٌنبى    ( األهش الثبلث)•

أخش اى ٗأتٖ ثزلي الحح الوٌزٍس هي هٌبى هؼن٘ي   "هؼ٘ي ثن ًزس ًزسا
ٍ ات  ثبلحح هي ؿ٘ش رلي الوٌبى طح حدِ ٍ ثشء هي الٌنزس  خبلق ك

األٍ  ٍ ٍخت ػلِ٘ الٌلبسٓ لوخبللرِ الٌزس الثبًٖ، لؼذم إهٌبى تذاسًنِ  
ثضهبى هؼ٘ي ٍ الٌزس الثنبًٖ كنشع الٌنزس     "ح٘ث ًبى الٌزس األٍ  هو٘ذا

األٍ  ٍ هذ اًرل  هَػَػِ ٍ اهب حظَ  الجشاءٓ هي الٌزس األٍ  كلٌَى 
ٍخَة اإلت٘بى ثبلحح هي هٌبى هؼ٘ي هي ثبة تؼنذد الوـلنَة، كنبى    
هـلَة الٌبرس كٖ الٌزس األٍ  ًبى اإلت٘بى ثبلحح هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ثوٌبى 

.هؼ٘ي ٍ هذ حظل االهرثب ، ٍ ال هؼٌ  لالهرثب  ػو٘ت االهرثب 

136: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
اهب لَ ًبى هرؼلن الٌزس األٍ  َّ الحح هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ثضهبى هؼ٘ي ثن ٍ •

ًزساى ٗأتٖ ثزلي الحح الوٌزٍس هي هٌبى هؼ٘ي، كْل تجشء رهرنِ هني   
الٌزس األٍ  إرا خبلق الٌزس الثبًٖ هورؼ  إؿالم الوري رلي، ٍ ٍخِْ 
اى الوأهَس ثِ ٗرحون هي الوٌلق ٍ ٗحظل االهرثب  ثأٍ  هشٓ ٗأتٖ ثِ، 
كإرا ات  الحح ثٌ٘ٔ اهرثب  ٍخَة الَكبء ثبلٌزس حظل االهرثب  ٍ سوؾ 

هدب  الهرثب  األهش ثَكبء الٌزس الثبًٖ، كإًِ ًبى  ٗجو  هي الوٌلق، كال 
هي كشٍع الوٌزٍس ثبلٌزس األٍ ، كإرا سوؾ األهش الورَخِ الِ٘ لنن ٗجنن   

هَػَع للشػِ 

136: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
لَ تشى الحح كٖ السٌٔ الرٖ ًزس الحح كْ٘ب كوذ توذم ٍخنَة  ( ثن اًِ)•

الٌلبسٓ لوخبللرِ الٌزس األٍ ، ٍ الظبّش ػذم ٍخنَة الٌلنبسٓ لحٌنث    
الٌزس الثبًٖ ألى حٌثِ اًوب ٌَٗى ثإت٘بى الحح الوٌزٍس ثبلٌزس األٍ  هي 

، ٍ اى شنئت هلنت اى   "ؿ٘ش رلي الوٌبى ال ثؼذم اإلت٘بى ثبلحح سأسب
هَػَع الٌزس الثبًٖ َّ الحح الٌزٍس ثبلٌزس األٍ ، ٍ هغ ػنذم تحوونِ   

.كال هَػَع للٌزس الثبًٖ حر  ٗحظل الحٌث ثوخبللرِ

137: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
اًِ لَ ًزس الحح ٍ لن ٗو٘ذُ ثضهبى كلِ الرأخ٘ش إال إرا  -هذُ -رًش( 1)•

ظي الوَت أٍ اللَت، كوب لن ٗظي الونَت أٍ اللنَت ال ٗدنت ػل٘نِ     
الوجبدسٓ إال إرا ًبى ٌّبى اًظشاف إل  اللَسٗٔ، كلَ هبت كنٖ طنَسٓ   
خَاص الرأخ٘ش ال ٌَٗى ػبطن٘ب لؼنذم ًنَى الرٌل٘نق هٌدنضا ػل٘نِ ٍ       
الؼظ٘بى اًوب ٗرحون ك٘وب إرا ًبى الرٌل٘ق هٌدضا، كنبى الونَ  ثدنَاص    
الرأخ٘ش لِ ٍ ػظ٘بًِ ال ٗدروؼبى الى الؼظ٘بى ٗذٍس هنذاس الرٌد٘نض ال   

الرشى الَاهؼٖ، 

395: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
هب رًشٍُ هي ػذم داللٔ األهش ػل  ٍخَة الوجبدسٓ طح٘ح لونب  : أهَ •

حون كٖ األطَ  هي اى األهش اًوب ٗذ  ػل  إٗدبد الـج٘ؼنٔ هني دٍى   
ه٘ذٍا خَاص الرنأخ٘ش   -سُ -داللرِ ػل  اللَس أٍ الرشاخٖ إال اى اللوْبء

إرا ظي الوَت أٍ اللَت ال ٗدَص : كٖ الووبم ثظي الوَت أٍ اللَت إٔ
لِ الرأخ٘ش ٍ اًوب ٗدَص لِ الرأخ٘ش ك٘وب إرا لن ٗظي الونَت أٍ اللنَت   
كبى ظي الوَت أٍ اللَت ٗدت ػلِ٘ الوجبدسٓ اى توٌي هي إت٘نبى هنب   
ٍخت ػلِ٘ هي الَاخجبت ٍ إال كَ٘طٖ ثزلي سَاء ًبى هي الَاخجبت 

.الؼجبدٗٔ أم ؿ٘شّب ًبلذَٗى

395: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
 ثدنَاص  ٍ لٌي ال دل٘ل ػل  اػرجبس الظي كٖ الووبم ٍ ػلِ٘ لَ هلٌب ّزا •

. ٗدَص لِ الرأخ٘ش هـلوب ٍ اى ظي الوَت أٍ اللَتالرأخ٘ش 

395: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
لٌي الظبّش ػذم خَاص الرأخ٘ش إال هغ االؿوئٌبى ثإت٘بى الَاخت كٖ ٍ •

آخش الَهت أٍ ٌَٗى الرأخ٘ش هسرٌذا إل  الؼزس ال لذاللٔ األهنش ػلن    
اللَس لوب ػشكت هي ػنذم داللرنِ إال ػلن  إٗدنبد الـج٘ؼنٔ، ثنل الى       

إكشاؽ رهرِ ػوب  -ثؼذ اشرـب  رهٔ الؼجذ ثبلَاخت -هورؼ  حٌن الؼول
ٍخت ػلِ٘ ٍ خالص ًلسِ ػي تٌل٘ق الوَل  كبى الرٌل٘ق إرا ٍطل 
ٍ تٌدض ػلِ٘ ل٘س لِ الرأخ٘ش ػي أدائِ هب لن ٌٗي ٌّنبى هنْهي هني    
الؼزس كٖ الرأخ٘ش أٍ حظَ  االؿوئٌبى لِ ثبلَكبء كٖ آخش الَهت، ٍ اى 
لن ٗحظل أحذ األهشٗي كل٘س لِ الرأخ٘ش ثؼذ حٌن الؼول ثلضٍم تلشٗؾ 
الزهٔ ٍ تسل٘ن هب ػلِ٘ إل  الوَل ، كال ٗدنَص لنِ الرنأخ٘ش إلن  ظني      

.الوَت ًوب ال ٗدت ػلِ٘ الوجبدسٓ إرا حظل لِ االؿوئٌبى ثبلَكبء

 396: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
هوب رًشًب ٗظْش اللشم ث٘ي الوَ  ثبللَسٗٔ ٍ ث٘ي الوخربس كإًنِ ػلن    ٍ •

األٍ  ٗدت ػلِ٘ اإلت٘بى كَسا ٍ اى حظل لِ االؿوئٌبى ثإت٘بى الَاخت 
.كٖ آخش الَهت لذاللٔ األهش ػل  اللَس

ٍ أهب ػل  هب رًشًب كال ٗدت ػلِ٘ الوجبدسٓ إرا حظنل لنِ االؿوئٌنبى    •
ثبإلت٘بى، ًوب اًِ ظْش اللشم ثٌٌ٘ب ٍ ث٘ي الوبئل٘ي ثدَاص الرنأخ٘ش كنإًْن   
خَصٍا الرأخ٘ش كٖ طَسٓ الشي ٍ ػذم االؿوئٌبى ثبإلت٘بى ٍ لٌٌب لنن  

.ًدَص الرأخ٘ش كٖ ّزُ الظَسٓ ٍ اًوب ًدَصُ كٖ طَسٓ االؿوئٌبى

 396: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي
ال ثذ هي إحشاص الخشٍج ػي ػْذٓ الرٌل٘نق هني حظنَ     : ثبلدولٍٔ •

الوْهي اهب ثبلوـغ أٍ االؿوئٌبى الؼوالئٖ أٍ ه٘بم ؿشٗن ششػٖ ًبلجٌ٘نٔ  
أٍ ًبى هؼزٍسا كٖ الرأخ٘ش، كلَ ًبى شبًب كٖ إهٌبى االهرثب  ال ٗدَص 
لِ الرأخ٘ش ٍ اى لن ٗظي الوَت، كبلوَ  ثدَاص الرأخ٘ش إل  ظي الونَت  

.ػل  إؿالهِ ال ٍخِ لِ

397: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى، ج


