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  القَل فٖ أقسبم العوشٓ
  فٖ ألسبم الؼوشٓالمَل •
  هٌدذٍة ٍ تٌمسن الؼوشٓ وبلحذ إلى ٍارت أغلٖ ٍ ػشؾٖ  1هسألٔ •

ثأغل الطشع ػلى ول هىلف ثبلطشائف الوؼتجشٓ فٖ الحذ هدشٓ  فتزت 
فٖ الؼوش، ٍ ّٖ ٍارجٔ فَسا وبلحذ، ٍ ال ٗطتشـ فٖ ٍرَثْب استكبػٔ 
الحذ ثل تىفٖ استكبػتْب ف٘دِ ٍ إى لدن ٗتحمدك اسدتكبػتِ، وودب أى      

 .فلَ استكبع للحذ دًٍْب ٍرت دًٍْب، الؼىس وزله

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 تجضئ العوشٓ الوتوتع ثْب عي العوشٓ الوفشدٓ

ّدل تزدت   الوفدشدٓ، ٍ  تزضئ الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوشٓ  2هسألٔ •
ػلى هي ٍظ٘فتِ حذ التوتغ إرا استكبع لْب ٍ لن ٗىي هستك٘ؼب للحذ؟ 

ٍ ػلى ّزا ال تزت ػلى األر٘ش ثؼدذ  ، *األلَىالوطَْس ػذهِ، ٍ َّ 
فشاغِ ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ إى وبى هستك٘ؼب لْب، ٍ َّ فٖ هىٔ، ٍ وزا ال 
تزت ػلى هي توىدي هٌْدب ٍ لدن ٗدتوىي هدي الحدذ لودبًغ، لىدي         

 .اإلت٘بى ثْب **األحَـ
 .لعل األقَى ٍجَثِ ٍ ال أقل هي اإلحت٘بغ *•
 .الٗتشك **•

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 العْذقذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ 

لذ تزت الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ الؼْذ ٍ الطشـ فٖ ؾدوي   3هسألٔ •
إى وبى إقالق الَرَة ػلْ٘ب فدٖ غ٘دش   ٍ   الؼمذ ٍ اإلربسٓ ٍ اإلفسبد

األخ٘ش هسبهحٔ ػلى هب َّ التحم٘ك، ٍ تزت أٗؿب لذخَل هىٔ ثوؼٌى 
: حشهتِ ثذًٍْب فإًِ ال ٗزَص دخَلْب إال هحشهب إال فٖ ثؼؽ الودَاسد 
هٌْب هي ٗىَى همتؿى ضغلِ الذخَل ٍ الخدشٍد ودشاسا وبلحكدبة ٍ    
الحطبش، ٍ أهب استخٌبء هكلك هي ٗتىشس هٌدِ فوطدىل، ٍ هٌْدب غ٘دش     

 رله وبلوشٗؽ ٍ الوجكَى هوب روش فٖ هحلِ، 
هب ػذا رله هٌذٍة، ٍ ٗستحت تىشاسّدب ودبلحذ ٍ اختلفدَا فدٖ     ٍ •

همذاس الفػل ث٘ي الؼوشت٘ي، ٍ األحَـ ف٘ودب دٍى الطدْش اإلت٘دبى ثْدب     
 .سربء

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

هسألٔ لذ تزت الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ الؼْذ ٍ الطشـ فٖ ؾدوي   3•
تزت أٗؿب لذخَل هىدٔ ثوؼٌدى حشهتدِ    ٍ   الؼمذ ٍ اإلربسٓ ٍ اإلفسبد

فإًِ ال ٗزَص دخَلْب إال هحشهب إال ثبلٌسجٔ إلى هدي ٗتىدشس    -ثذًٍْب
 دخَلِ ٍ خشٍرِ وبلحكبة ٍ الحطبش 

هب ػذا هب روش هٌذٍة ٍ ٗستحت تىشاسّدب ودبلحذ ٍ اختلفدَا فدٖ     ٍ •
همذاس الفػل ث٘ي الؼوشت٘ي فم٘ل ٗؼتجش ضْش ٍ ل٘ل ػطشٓ أٗبم ٍ األلَى 
ػذم اػتجبس الفػل ف٘زَص إت٘بًْب ول َٗم ٍ تفػ٘ل الوكلت هَوَل إلى 

 ِ  هحل

 

 534: ، ص2 ، ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

ٍ الحلفف ٍ العْفذ ٍ الطفشغ    ( 3)قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس (: 3هسألٔ )•
فٖ ظوي العقذ ٍ اإلجبسٓ ٍ اإلفسبد، ٍ تجت أٗعبً لذخَل هنّٔ ثوعٌى 
حشهتِ ثذًٍْب فإًِّ ال ٗجَص دخَلْب إلّب هحشهبً إلّب ثبلٌسفجٔ إلفى هفي    

  ٗتنشّس دخَلِ
لذ هشّ هٌّب اإلضىبل فٖ غ٘شٍسٓ الوٌزٍس ٍ ضدجِْ ٍارجدبو ٍ األهدش    ( 3)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )سْل

 598: ، ص4 ؛ ج(الوحطى)العشٍٓ الَثقى 
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

 ، (2)مبلحطّبة ٍ الحطبش ( 1)خشٍجِ ٍ •
ٍ إلّب لوي دخلْب ثإحشام ٍ خشد هٌْب ثؼذ أى لؿى ًسىِ ٍ أحدلّ هٌدِ   ( 1)•

 (.الجشٍرشدٕ. )حن٘ ػبد إلْ٘ب لجل هؿٖ٘ ضْش
إرا وبى همتؿى ضغلِ التىشّس ًظ٘ش الوخبل٘ي ٍ أه٘ب هكلك هي ٗتىشّس هٌِ رله •

فوطىل حن٘ إىّ االستخٌبء ال ٌٗحػش ثزله ثل ٗستخٌٖ هَاسد أُخش وبلوشٗؽ 
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ٍ الوجكَى ٍ غ٘شّوب الوزوَس فٖ هحلِّ

ٍ إلّب لوي ٗذخلْب فٖ الطْش الّزٕ أحلّ فِ٘ هي إحشاهِ السبثك ثؼدذ لؿدبء   •
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ًسىِ

ٍ وزله هي خشد ٍ ػبد إلى هىّٔ لجل هؿٖ٘ الطدْش الّدزٕ أد٘ى ف٘دِ    ( 2)•
 (.الخَئٖ. )ًسىِ

 
 599: ، ص4 ؛ ج(الوحطى)العشٍٓ الَثقى 
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

ٍ هب عذا هب رمش هٌذٍة، ٍ ٗستحتّ تنشاسّب مبلحجّ، ٍ اختلففَا ففٖ   •
، (3)عطشٓ أّٗفبم  : ٗعتجش شْش، ٍ ق٘ل: هقذاس الفصل ث٘ي العوشت٘ي فق٘ل

ف٘جَص إت٘بًْفب مفلّ ٗفَم، ٍ تفصف٘ل     ( 4)ٍ األقَى عذم اعتجبس فصل 
 .الوطلت هَمَل إلى هحلِّ

الظبّش َّ اختػبظ ولّ ضْش ثؼوشٓ فال تػح٘ ػوشتدبى هفشدتدبى   ( 3)•
ػي ضخع ٍاحذ فٖ ضْش ّاللٖ ًؼن ال ثدأ  ثبإلت٘دبى ثغ٘دش الؼودشٓ     

 (.الخَئٖ. )االٍلى سربءٖ
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األحَـ فٖ هب دٍى الطْش اإلت٘بى ثْب سربءٖ( 4)•
 (. الجشٍرشدٕ، الخَاًسبسٕ. )هحلّ تأه٘ل ٍ إضىبل•

 599: ، ص4 ؛ ج(الوحطى)العشٍٓ الَثقى 
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

  فٖ ضشائف ٍرَثْبالخبًٖ •
ٍ ضشائف ٍرَثْب ضشائف ٍرَة الحذ ٍ هغ الطشائف تزت فٖ الؼودش  •

 .هشٓ
ٍ قذ تجت ثبلٌزس ٍ هب فٖ هعٌبُ ٍ االستئجبس ٍ اإلفسبد ٍ الففَا  ٍ  •

 .الذخَل إلى هنٔ هع اًتفبء العزس ٍ عذم تنشاس الذخَل
 ٍ ٗتىشس ٍرَثْب ثحست السجت •

 

 274: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

 [فٖ حذ٘ الٌزس] 83دس  •
 .لذ ٗزت الحذ٘ ٍ الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ٍ الٌ٘بثٔ ٍ اإلفسبد•

 317: ، ص1 الذسٍس الطشع٘ٔ فٖ فقِ اإلهبه٘ٔ؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

ٍ لذ ٗزت ثبلٌزس ٍ هب فدٖ هؼٌدبُ ٍ االسدت٘زبس ٍ اإلفسدبد ٍ     »: لَلِ•
 .«الفَات

ٍ لذ وبى ٗوىدي إدساد االسدت٘زبس ٍ   . أساد ثوؼٌبُ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي( 2)•
ًحَُ فٖ رله، الضتشاوْب فٖ ودَى سدججْب هدي الوىلّدف، ال ثأغدل      

 .الطشع
ٍ الوشاد ثبإلفسبد إفسبد الؼوشٓ، فإًِّ ٗزت حٌ٘ئز إتوبهْدب ٍ لؿدباّب   •

وبلحذ، ٍ ثبلفَات فَات الحذ، فإًِّ حٌ٘ئز ٗزت ػلِ٘ أى ٗتحلّل هدي  
إحشاهِ ثؼوشٓ هفشدٓ، ثأى ٗملت إحشاهِ إلى إحشام الؼودشٓ ثبلٌّ٘دٔ، حدنٛ    

 .ٗأتٖ ثجم٘٘ٔ أفؼبلْب ٍ ٗتحلّل

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

 .«ٍ الذخَل إلى هىّٔ هغ اًتفبء الؼزس»: لَلِ•
هي الؼزس دخَلْب لمتبل هجبح، أٍ لخَف، ٍ أى ٗىَى الذاخل ػجذا ( 1)•

ٍ ٍردَة الؼودشٓ ثبلدذخَل هدي ثدبة      . لن ٗأرى لِ الس٘٘ذ فٖ الٌسه
الَرَة التخ٘٘شٕ، فإىّ الَارت ػلِ٘ أى ال ٗذخلْب إلّب هحشهب، ٍ لو٘دب  
وبى اإلحشام ال ٗستملّ ػجبدٓ ثٌفسِ، ثل إه٘ب أى ٗىَى ثحدذ٘ أٍ ػودشٓ،   
تخ٘٘ش الذاخل ثٌْ٘وب، فإى اختبس الحذ أرضأ ٍ ٍغف إحشاهِ ثبلَرَة 

    ٕ ٍ إى اختدبس الؼودشٓ   . هي ح٘ج وًَِ أحدذ أفدشاد الَاردت التخ٘٘دش
 . ٍ حٌ٘ئز فال ٍرِ ألفشادّب ٌّب ثبلزوش إلّب وَى الجبة لْب. فىزله

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

ٗجمى ٌّب ثحج، ٍ َّ أىّ الذخَل إلى هىّٔ إرا وبى ال ٗػدح إلّدب   لىي •
للخبسد ػي الوَال٘ت إلّدب هدي    -اخت٘بسا -ثإحشام، ٍ اإلحشام ال ٗػح٘

أحذّب، ٍ اإلحشام ال ٗستمل ثٌفسِ، ثل فٖ ؾوي أحذ الٌسى٘ي الحدذ  
أٍ الؼوشٓ، ٍ وبى ولّ ٍاحذ هٌْوب ٍارجب ػلى الدذاخل تخ٘٘دشا، ٍ هدي    
ضأى الَارت الوشوت هي أهَس أى َٗغف ولّ ٍاحذ هٌْدب ثدبلَرَة،   
وبى اإلحشام هكلمب هَغَفب ثبلَرَة ثبلٌسجٔ إلى لبغذ هىّٔ، إلّدب هدب   

ٍ حٌ٘ئز ال ٗتػَ٘س الحذ الوٌذٍة ٍ ال الؼودشٓ للخدبسد ػدي    . استخٌٖ
هىّٔ المبغذ إلْ٘ب هو٘ب لن ٗستخي، هدغ أىّ األغدحبة رودشٍا أىّ الحدذ     

خبغ٘ٔ  -ٍ َّ اإلحشام -الوٌذٍة ٗزت ثبلطشٍع فِ٘، ٍ أىّ أٍ٘ل أفؼبلِ
 .ٌَٕٗ ثِ الٌذة

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

ػلى ّزا ال ٗتن٘ رله فٖ الٌبئٖ الخبسد ػي هىّٔ، ثل ٍ ال فٖ الوم٘ن ٍ •
فْ٘ب إرا افتمش إلى الخشٍد إلى الو٘مبت ألردل اإلحدشام، فإًّدِ ٗػد٘ش     

 .فٌ٘جغٖ تذث٘ش رله. حٌ٘ئز خبسرب ػٌْب ف٘فتمش فٖ دخَلِ إلى اإلحشام

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ
• ٍ ٔ  -إرا ودبى  هتَلفدب ػلدى أحدذّوب     -ٗوىي الزَاة ػي أغل اإلضىبل ثوٌغ وَى الذخَل إلى هىّد

ٍ إًّوب ٗىَى أحدذّوب ضدشقب   . ، أه٘ب ثذًٍِ فال«1»همتؿ٘ب لَرَثِ، ٍ اًّوب ٗتن٘ رله إى ٍرت الذخَل 
فٖ رَاص الذخَل ٍ ثذًٍِ ٗحشم، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍرَة أحذّوب، ثل ٗىَى غبٗدٔ رلده أًّدِ إى    
أساد الذخَل أحشم ثأحذّوب، ٍ إى لن ٗشد استغٌى ػٌْوب، ف٘ىَى حىوِ فٖ رله حىن الكْبسٓ ثبلٌسجٔ 

 .إلى الػالٓ الوٌذٍثٔ، فإًّْب ال تػح٘ ثذًٍْب، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍرَة الكْبسٓ لْب
ٍ لَ أقلك ػلى ّزا الوؼٌى الَرَة الطشقٖ غح٘، ووب ػج٘شٍا فٖ األراى ثَرَة التشت٘ت ث٘ي فػدَلِ  •

ٍ هو٘ب ٗطجِ ّزا الفشؼ هس٘ خفّ الوػحف ٍ لشاءٓ الؼضائن للزٌت، فإًّْودب هحشهدبى   . هغ وًَِ هٌذٍثب
ثذٍى الكْبسٓ، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍرَة الكْبسٓ لْوب، ثل إًّوب ٗزت هغ ٍرَثْوب، ٍ إلّب وبًت ضدشقب  

 .ٍ لزا ػج٘شٍا فٖ أٍ٘ل الىتبة ثأىّ الكْبسٓ تزت ألحذّوب اى ٍرت. للزَاص ال غ٘ش
إى ٍرت دخَل هىّٔ ػلى الوىلّف ثٌزس ٍ ضجِْ ٍرت ػلِ٘ أحذ األهشٗي، ٍ ًَى : ٍ حٌ٘ئز فٌمَل ٌّب•

لىي اإلضىبل . ٍ الّب ًَى الٌذة ثبإلحشام، ٍ أوولِ ثٌ٘٘ٔ الَرَة، ووب لشّسٍُ. هي أٍ٘ل الٌسه الَرَة
ثمَل هكلك، فإىّ إقالق الَردَة ال  « اىّ الؼوشٓ أٍ أحذ الٌسى٘ي ٗزت لذخَل هىّٔ»: ٗجمى فٖ لَلْن

ٗػ٘ح ػلى هب لّشسًبُ، إّلب أى ٗحول ػلى الَردَة الطدشقٖ، إٔ ٗطدتشـ فدٖ ردَاص الدذخَل أحدذ        
 .ٍ اللِّ اػلن. األهشٗي، أٍ ٗحول ػلى هب لَ ٍرت الذخَل

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

 .«ٍ ػذم تىشاس الذخَل»: لَلِ•
ػكف ػلى اًتفبء، ٍ الوؼٌى أىّ هي ٗتىشّس دخَلِ إلْ٘ب وبلحطّدبش  ( 1)•

ٍ الحكّبة ٍ ًبلل الو٘شٓ، ٍ هدي وبًدت لدِ غدٌؼٔ ٗتىدشس دخَلدِ ٍ       
خشٍرِ ال ٗزت ػلْ٘ن اإلحشام لذخَل هىّٔ ثؼوشٓ ٍ ال ثحذ٘، لوب فٖ 
 ِ ٍ . رله هغ التىشاس هي الحشد ٍ الوطمٔ، ثىًَِ هحشهب فٖ أوخش  صهبًد

ٗتحمّك التىشس ثبلذخَل فٖ الوشّٓ الخبً٘ٔ، ف٘سمف ػٌِ الحىن فٖ الخبلخٔ 
ٖ ء ٗمتؿدٖ تحذٗدذُ       . هغ تمبسة الَلت٘ي ػدبدٓ  ٍ لدن ألدف ػلدى ضد

 . فبلوحىّن فٖ رله الؼشف الذال ػلى وًَِ هىشّسا
•  

 494: ، ص2 هسبلل األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ ج 
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

لذ تزت الؼوشٓ ثبلٌدزس ٍ ضدجِْ ودبل٘و٘ي ٍ الؼْدذ ٍ االسدتئزبس ٍ      ٍ •
اإلفسبد فإى فسبد الؼوشٓ هَرت لفؼلْب حبً٘ب ٍ إى وبًت هٌذٍثٔ وبلحذ 
ٍ الفَات ٍ الوشاد فَات الحذ٘ فإًِّ ٗزت التحلل هٌِ ثؼودشٓ هفدشدٓ ٍ   
الذخَل إلى هىٔ لغ٘ش الوتىشّس ٍ لذ هش ث٘بى رله سبثمب لىي الدذخَل  
ال ٗمتؿٖ سَى اإلحشام سَاء ودبى للحدذ أٍ الؼودشٓ ٍ إًّودب ٗىدَى      
اإلحشام ٍارجب هغ ٍرَة الذخَل ٍ إال ودبى ضدشقب ال ٍارجدب فودي     
دخل هىٔ ثغ٘ش إحشام لن ٗىي آحوب ثتشن اإلحشام ثل ثذخَلْب ودزله  

 وػالٓ الوٌذٍثٔ ثغ٘ش ٍؾَء 

 ٍ ٗتىشس ثتىشس السجت ٍ ٍرِْ ٍاؾح •

 
 697: ، ص2 رخ٘شٓ الوعبد فٖ ششح اإلسشبد؛ ج
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 قذ تجت العوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ العْذ

و٘ف وبى ف  لذ تزت الؼوشٓ أٗؿب ثبلٌزس ٍ هب فٖ هؼٌبُ هي الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ٍ •
ٍ ثبالست٘زبس ٍ اإلفسبد ٍ الفَات إٔ فَات الحذ فبى هي فبتِ ٍرت ػلِ٘ 

الحذ فؼلِ٘ حذ ٍ فبتِ التحلل ثؼوشٓ، ٍ هي ٍرت ػلِ٘ التوتغ هخال فبػتوش 
التوتغ هي لبثل، ٍ َّ اًوب ٗتحمك ثبالػتوبس لجلِ ٍ ثبلذخَل إلى هىدٔ ثدل   
الحشم للذخَل إلى هىٔ ف٘زت ػل٘دِ الؼودشٓ أٍ الحدذ تخ٘٘دشا إى ٍردت      
الذخَل، ٍ إال وبى هي الَرَة الطشقٖ ًحَ الَؾَء للٌبفلٔ، ٍ ػلى ودل  
حبل اًوب ٗزت أحذّوب هغ اًتفبء الؼزس ومتدبل هجدبح ٍ هدشؼ ال ٗوىٌدِ     

وودب  سهدذ  ودزله   لن ٗأرى لِ س٘ذُ فٖ لَل أٍ أٍ سق اإلحشام هؼِ ٍ ال ثِ 
تمذم الىالم فِ٘ ٍ هغ ػذم تىشاس الذخَل وبلحكبة ٍ الحطبش ٍ هي أحل 

 .ٍ لوب ٗوؽ ضْش ووب تمذم الىالم فٖ رله ولِ هفػال، فال حظ
 .ٍ ٗتىشس ٍرَثْب ثحست تىشس السجت ٍ ٍلتْب ػٌذ حػَلِ•

 448: ، ص20 جَاّش النالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ثٓبةٔ أًََِّٔ لَب ٗٓزَٔصٔ دٔخَُلُ هٓىََّٔ ٍٓ لَب الْحٓدشَمِ ثِغَٕ٘دشِ إِحٕدشَامَ ٍٓ لَدَٕ      50« 8»•
دٓخَلَ لٙمٙتَبلَ إِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؿبو فَلَب ٗٓزِتٔ ثٓلْ ٗٔسٕدتَحٓتٜ إٍَٔ دٓخَدلَ لَجٕدلَ    

  ضَْٕشَ هٙيْ إِحٕشَاهِٙٙ إٍَٔ ٗٓتَىَشَّسٓ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ « 9» -1 -16623•

لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ : ػٓيْ ػٓبغٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٚ لَبلَ  أَثِٖ ًَػٕشَ
 .هٓشِٗطٌ إٍَٔ هٓجٕطَُىٌلَبلَ لَب إِلَّب  -أَحٓذٗ إِلَّب هٔحٕشِهبو

 1639 -468 -5التْزٗت  -(9)•

 402: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ سٓؼٕذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕديِ  ٍٓ •
 .«1»هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشَ هٙخْلَِٔ 

•______________________________ 
 .855 -245 -2، ٍ االستجػبس 550 -165 -5التْزٗت  -(1)
 

 402: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓدى ػٓديْ ػٓجٕدذٙ    « 2» -2 -16624•
: الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ أَثِٖ ًَزٕشَاىَ ػٓيْ ػٓبغٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٚ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنَ لَدبلَ 

لَبلَ لَدب   -ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ« 3»سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشَ ع ّٓلْ ٗٓذٕخُلُ الشَّرٔلُ الْحٓشَمٓ 
 .إِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؿبو إٍَٔ ثِِٙ ثٓكَيٌ

 .856 -245 -2، ٍ االستجػبس 551 -165 -5التْزٗت  -(2)•
 .هىٔ -فٖ التْزٗت -(3)•

 

 403: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيْ غٓدفَْٓاىَ ثٕديِ   « 4» -3 -16625•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع : ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ

لَبلَ لَدب ٗٓدذٕخُلْْٓب    -ٍٓ ٍٓرٓغٗ ضَذٙٗذٗ ٗٓذٕخُلُ هٓىََّٔ حٓلَبلوب -ػٓيْ سٓرٔلَ ثِِٙ ثٓكَيٌ
 .إِلَّب هٔحٕشِهبو الْحٓذٙٗجَ

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ « 5»حٓوٓلَِٔ الطَّٕ٘خُ ػٓلَى الٙبسٕتٙحٕجٓبةِ لٙوٓب هٓؿَى : أَلَُلُ•
، ٍ 857 -245 -2، ٍ االستجػددبس 552 -165 -5التْددزٗت  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 51هي الجبة  2أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 
 .هي ّزا الجبة 2ٍ  1هؿى فٖ الحذٗخ٘ي  -(5)•
 .هي ّزا الجبة 4ٗبتٖ فٖ الحذٗج  -(6)•

 
 403: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓديِ الٌَّؿْدشِ ثٕديِ    « 7» -4 -16626•
سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَدشَ  : سَٕٔٓٗذٚ ػٓيْ ػٓبغٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٚ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنَ لَبلَ

لَبلَ لَب إِلَّدب هٓشِٗؿدبو إٍَٔ هٓديْ ثِدِٙ      -ع ّٓلْ ٗٓذٕخُلُ الشَّرٔلُ هٓىََّٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ
 .ثٓكَيٌ

 .1564 -448 -5التْزٗت  -(7)•
 

 403: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

 .«1»سٍٓٓأُ الػٛذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنَ هٙخْلَِٔ ٍٓ •
 .2753 -379 -2الفمِ٘  -(1)•
 

 404: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

 
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓديْ أَثِ٘دِٙ   « 2» -5 -16627•

ػٓديْ   ٍٓسٕدٓاىَػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ الْؤغٙ٘شَِٓ ػٓيْ 
 -هٓيْ وَبىَ هٙيْ هٓىََّٔ ػٓلَى هٓسٙ٘شَِٓ ػٓطَشَِٓ أَهٕ٘ٓدبلَ : أَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍَٛلِ ع لَبلَ
 .لَنٕ ٗٓذٕخُلْْٓب إِلَّب ثِإِحٕشَامَ

 .11 -325 -4الىبفٖ  -(2)•

 404: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛدذٚ ػٓديْ   « 3» -6 -16628•
إِىَّ لُشَٕٗطدبو  : ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓبىِ ػٓيْ سٓؼٙ٘ذٚ الْأَػٕشَدِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

ٍٓرٓذٍٔا فٖٙ لََٓاػٙذُٙٙ حٓزٓشاو فٙ٘دِٙ وٙتَدبةٗ لَدنٕ ٗٔحٕسٙدٌَُا      -لَوٛب ّٓذٓهَٔا الْىَؼٕجَٓٔ
حٓشَّهٕتُْٓب ٗٓدَٕمٓ   -حٓتَّى دٓػَٕٓا سٓرٔلوب فَمَشَأَُٔ فَإِرَا فِٙ٘ٙ أًََب اللَِّٔ رٍُ ثٓىََّٔ -لٙشَاءٓتَِٔ

ٍٓ ٍٓؾَؼٕتُْٓب ثٕٓ٘يَ ّٓزَٕٗيِ الْزٓجٓلَٕ٘يِ ٍٓ حٓفَفْتُْٓدب   -خَلَمْتٔ السٛوٓبٍٓاتٙ ٍٓ الْأَسٕؼٓ
 .ثِسٓجٕؼِٓٔ أَهٕلَبنٚ حٓفّبو

 .1 -225 -4الىبفٖ  -(3)•
 

 

 404: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕدشَاّٙ٘نٓ ػٓديْ أَثِ٘دِٙ ٍٓ ػٓديْ هٔحٓوٛدذٙ ثٕديِ       « 4» -7 -16629•
إِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؿْلِ ثٕيِ ضَبرَاىَ رٓوٙ٘ؼبو ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ ػٓديْ هٔؼٓبٍِٗٓدَٔ ثٕديِ    

إِىَّ اللَّفِٓ حٓفشَّمٓ هٓنَّفَٔ ٗٓفَٕمٓ خَلَف َ       -لَبلَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ َٕٗٓمٓ فَتْحِ هٓىََّٔ :ػٓوٛبسَ لَبلَ
لَفنٕ تَحِفلَّ لِأَحٓفذ      -ٍٓ ِّٖٓ حٓشَامٌ إِلَى أَىْ تَقَُمٓ السَّبعُٓٔ -السَّوٓبٍٓا ِ ٍٓ الْأَسٕضٓ

 .هِيْ ًَْٓبسٍ« 5»لَنٕ تَحِلَّ لِٖ إِلَّب سٓبعًٓٔ  -قَجٕلِٖ ٍٓ لَب تَحِلُّ لِأَحٓذ  ثٓعٕذِٕ ٍٓ
 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الػٛذٍٔقُ هٔشْسٓلوب •
 .4 -226 -4الىبفٖ  -(4)•
ل٘ل الوشاد ثِ الذخَل ثبلسالح، ٍ ٗبتٖ فٖ آخش الجبة أًِ دخل ثغ٘ش  -(5)•

 (.لذُ. هٌِ.)إحشام ٍ ػلِ٘ السالح
 .2314 -245 -2الفمِ٘  -(6)•

 404: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ػٓيْ ػٙذَٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕديِ صِٗٓدبدٚ ػٓديْ    « 1» -8 -16630•
سٓدأَلْتُِٔ  : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

لَدبلَ لَدب    -لَجٕلَ أَىْ ٗٓدذٕخُلَ هٓىَّدَٔ  الْوٓشَضٔ الطَّذِٗذٔ ػٓيِ الشَّرٔلِ ٗٓؼٕشِؼٔ لَِٔ 
 .ٗٓذٕخُلُْٓب إِلَّب ثِإِحٕشَامَ

 .ّٓزَا هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الٙبسٕتٙحٕجٓبةِ: أَلَُلُ•
 .4 -324 -4الىبفٖ  -(1)•

 405: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٕدٌَبدُٙٙ ػٓديْ وُلَٕ٘دتَ    « 2» -9 -16631•
الْأَسٓذِّٕٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ اسٕتَأْرَىَ اللَِّٓ ػٓضَّ ٍٓ رٓدلَّ  

فْٙ٘ٓب سٓبػٓٔو هٙيَ الٌَّْٓبسِ حُدنٛ  « 3»فٖٙ هٓىََّٔ حَلَبثَ هٓشَّاتٚ هٙيَ الذّٕٛشِ فَأَرٙىَ لَِٔ 
 .رٓؼٓلَْٓب حٓشَاهبو هٓب دٓاهٓتٙ السٛوٓبٍٓاتٔ ٍٓ الْأَسٕؼٔ

 .2315 -246 -2الفمِ٘  -(2)•
 .فبرى اهلل لِ -فٖ الوػذس -(3)•

 

 405: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْمَبسٙنِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ أَثِٖ « 4» -10 -16632•
سٓأَلْتٔ أَثٓب إِثٕشَاّٙ٘نٓ ع ػٓيْ سٓرٔلَ ٗٓذٕخُلُ هٓىََّٔ فٖٙ السٌَِٛٔ الْوٓدشََّٓ  : حٓوٕضََٓ لَبلَ

ٍٓ الْوٓشَّتَٕ٘يِ ٍٓ الخَّلَبثَ وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕغٔ لَبلَ إِرَا دٓخَلَ فَلْ٘ٓذٕخُلْ هٔلَجِّ٘بو ٍٓ إِرَا خَشَدٓ 
 .فَلْ٘ٓخْشُدٕ هٔحٙلِّب

ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ إِسٕوٓبػٙ٘لَ ثٕديِ هٓدشَّاسَ   •
 .«5»ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ هٙخْلَِٔ 

هدي   3، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فدٖ الحدذٗج   2754 -379 -2الفمِ٘  -(4)•
 .هي أثَاة الؼوشٓ 6الجبة 

 .3 -534 -4الىبفٖ  -(5)•
 405: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج 
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 هنٔلذخَل العوشٓ تجت 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ فٖٙ آخٙدشِ السٛدشَائٙشِ ًَمْلودب هٙديْ     « 6» -11 -16633•
 ٖ الشَّرٔدلِ    وٙتَبةِ رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادَ ػٓيْ ثٓؼٕؽِ أَغٕحٓبثِِٙ ػٓيْ أَحٓذّٙٙوٓب ع فٙد

ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ إِلَى ثٓؼٕؽِ حٓبرٓتِٙٙ حُنٛ ٗٓشْرِغٔ هٙيْ َٕٗٓهِٙٙ لَبلَ لَب ثٓأْ ٓ ثِأَىْ 
 .ٗٓذٕخُلَ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ

 .2 -45 -هستكشفبت السشائش -(6)•
 

 

 405: ، ص12 ٍسبئل الط٘عٔ؛ ج
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الْفَؿْلُ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الكَّجٕشِسٖٜٙ فٖٙ إِػٕلَبمِ الَْٓسٓى ًَمْلوب « 1» -12 -16634•
هٙيْ وٙتَبةِ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ ثٓطٙ٘شَ الٌَّجٛبلِ ػٓديْ أَثِدٖ ػٓجٕدذٙ اللَّدِٙ ع فٙدٖ      

أَلَب إِىَّ هٓىََّٔ هٔحٓشَّهٌٓٔ ثِتَحٕشِٗنِ اللَِّٙ لَدنٕ  : حٓذٙٗجٙ فَتْحِ هٓىََّٔ أَىَّ الٌَّجِٖٛ ظ لَبلَ
إِلَى أَىْ « 2»تَحٙلَّ لٙأَحٓذٚ وَبىَ لَجٕلٖٙ ٍٓ لَنٕ تَحٙلَّ لٖٙ إِلَّب هٙيْ سٓبػَٓٔ هٙيْ ًَْٓبسَ 

ٍٓ لَب ٗٔمْكَغٔ ضَزٓشُّٓب ٍٓ لَب ٌَٗٔفَّشُ غٕٓ٘ذّٔٓب « 3»تَمَُمٓ السٛبػُٓٔ لَب ٗٔخْتَلَى خَلَبّٓب 
هٓىََّٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٔ « 4»ٍٓ لَب تَحٙلُّ لُمَكَتُْٓب إِلَّب لٙؤٌْطٙذٚ لَبلَ ٍٓ دٓخَلَ 

السِّلَبحٔ ٍٓ دٓخَلَ الْجٕٓ٘تٓ لَنٕ ٗٓذٕخُلِْٔ فٖٙ حٓذٍّ ٍٓ لَدب ػٔوٕدشََٓ ٍٓ دٓخَدلَ ٍٓلْدتٔ     
 .فَأَهٓشَ ثِلَبلوب فَػٓؼٙذٓ ػٓلَى الْىَؼٕجِٓٔ فَأَرَّىَ« 5»الػٛلَبِٓ 
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 .111 -إػالم الَسى -(1)•
 .فْٖ هحشهٔ -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(2)•
 -هزودغ الجحدشٗي  . )ٗمكغ -الشقت هي الٌجبت، ٍ ٗختلٖ -الخال -(3)•

 (.131 -1 -خال
 (.غلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن)سسَل اهلل  -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(4)•
 .ٍلت الؼػش -فٖ الوػذس -(5)•
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 . «6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى ثٓؼٕؽِ الْوٓمْػَٔدٙ : أَلَُلُ•
 

 . هي ّزُ األثَاة 51ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•
•  
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ثٓبةٔ رَٓٓاصِ دٔخَُلِ هٓىََّٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ لٙوٓيْ دٓخَلَْٓدب لَجٕدلَ هٔؿٙدِّٖ     51« 7»•
  ضَْٕشَ وَبلْحٓكَّبةِ ٍٓ الْحٓطَّبشِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذَٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 8» -1 -16635•
ثٕيِ صِٗٓبدٚ ػٓيْ رٓؼٕفَشِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ اثٕيِ الْمَذٛاحِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّدِٙ ٍٓ ػٓديْ   

ٍٓ هٓؼِٓٔ ػٔوٓشُ  -خَشَرٌَٕب هٓغٓ أَثِٖ رٓؼٕفَشَ ع إِلَى أَسٕؼَ ثِكَٕ٘جَٓٔ: لَبلَهٕٓ٘ؤَىَ   أَثِِ٘ٙ
 -إِلَى أَىْ لَبلَفَأَقَوٌَٕب ثِطَٕ٘جَٓٔ هٓب شَبءٓ اللَِّٔ  -ثٕيُ دٌَٙٗبسَ ٍٓ أًَُب ٗ هٙيْ أَغٕحٓبثِِٙ

 .حُنٛ دٓخَلَ هٓىََّٔ ٍٓ دٓخَلٌَْب هٓؼِٓٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ
هي الجبة  3، ٍ أٍسد لكؼٔ هٌِ فٖ الحذٗج 9 -543 -6الىبفٖ  -(8)•

 .هي أثَاة أحىبم الذٍاة 26
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ػٙذٌٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٚ ػٓيْ رٓؼٕفَشِ ثٕيِ هٔحٓوٛدذٚ ػٓديِ اثٕديِ     9•
الْمَذٛاحِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٍٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ هٕٓ٘ؤَىَ لَبلَ خَشَرٌَٕب هٓغٓ أَثِٖ رٓؼٕفَشَ 
ع إِلَى أَسٕؼِ قٙ٘جَٓٔ ٍٓ هٓؼِٓٔ ػٓوٕشٍُ ثٕيُ دٌَٙٗبسَ ٍٓ أًَُب ٗ هٙيْ أَغٕدحٓبثِِٙ فَأَلَوٌَٕدب   
ثِكٙ٘جَٓٔ هٓب ضَبءٓ اللَِّٔ ٍٓ سٓوٙتٓ أَثَٔ رٓؼٕفَشَ ع ػٓلَى رٓوٓلَ غٓؼٕتَ فَمَبلَ لَِٔ ػٓوٕشٍُ 
ثٕيُ دٌَٙٗبسَ هٓب أَغٕؼٓتٓ ثٓؼٙ٘شَنٓ فَمَبلَ أَ ٍٓ هٓب ػٓلٙوٕتٓ أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ لَدبلَ  
إِىَّ ػٓلَى رٙسٍِٕٓٓ وُلِّ ثٓؼٙ٘شَ ضَٕ٘كَبًبو فَبهٕتٌََُِّْٓب ٍٓ رَلِّلَُّٓب ٍٓ ارْوُشٍُا اسٕدنٓ اللَّدِٙ   

  ػٓلَْٕ٘ٓب فَإًَِّوٓب ٗٓحٕوٙلُ اللَِّٔ حُنٛ دٓخَلَ هٓىََّٔ ٍٓ دٓخَلٌَْب هٓؼِٓٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ

 543: ، ص6 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -غ )النبفٖ 
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 .«1»سٍٓٓأُ الْجٓشْلٖٜٙ فٖٙ الْوٓحٓبسٙيِ ػٓيْ رٓؼٕفَشِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ هٙخْلَِٔ ٍٓ •
•______________________________ 
 .138 -637 -الوحبسي -(1)
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕديِ الْمَبسٙدنِ   « 2» -2 -16636•
ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى فٖٙ حٓذٙٗجٚ 

أَتََٔا الٌَّجِدٖٛ  « 4»ٍٓ الْؤزٕتَلٙجَٓٔ « 3»لَبلَ ٍٓ لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع إِىَّ الْحٓكَّبثَٓٔ 
 .فَأَرٙىَ لَْٔنٕ أَىْ ٗٓذٕخُلَُا حٓلَبلوب -ظ فَسٓأَلَُُٔ

، ٍ 857 -245 -2، ٍ االستجػددبس 552 -165 -5التْددزٗت  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 50هي الجبة  3أٍسد غذسُ فٖ الحذٗج 

 .الحكبث٘ي -فٖ الوػذس -(3)•
 (.ّبهص الوخكَـ)ٍ الوختل٘ٔ  -فٖ ًسخٔ -(4)•
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ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ سٓؼٕذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ػٓديْ أَحٕوٓدذٓ ثٕديِ    « 5» -3 -16637•
هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ ػٓيْ رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادَ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع فٙدٖ  

 .قَبلَ ٗٓذٕخُلُ هٓنََّٔ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامٍ -الشَّجٔلِ ٗٓخْشُجٔ إِلَى جٔذََّٓ فِٖ الْحٓبجِٓٔ
 .«6»ثٕيِ السٌِّْذِّٕٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ هٙخْلَِٔ  ػٓلٍِّٖٙٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ •
 
 .858 -246 -2، ٍ االستجػبس 553 -166 -5التْزٗت  -(5)•
 .1672 -474 -5التْزٗت  -(6)•
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ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شَ « 7» -4 -16638•
ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّدِٙ   سٓرٔلَػٓيْ حٓفْعِ ثٕيِ الْجٓخْتَشِِّٕ ٍٓ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ 
لَبلَ إِىْ سٓرٓغٓ فٙدٖ الطَّدْٕشِ    -ع فٖٙ الشَّرٔلِ ٗٓخْشُدٔ فٖٙ الْحٓبرِٓٔ هٙيَ الْحٓشَمِ

 .ٍٓ إِىْ دٓخَلَ فٖٙ غَٕ٘شُِٙ دٓخَلَ ثِإِحٕشَامَ -الَّزٕٙ خَشَدٓ فِٙ٘ٙ دٓخَلَ ثِغَٕ٘شِ إِحٕشَامَ
 .859 -246 -2، ٍ االستجػبس 554 -166 -5التْزٗت  -(7)•
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