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  الححألسام 
  ُٖ أٓسخم حلحذحلَٔل •
توتن ٍ ٓطحى ٍ اُطحز، ٍ حألٍل ُطع هي ٗخى رو٘دسح هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

ه٘ٔ، ٍ حٙذطحى ُطع هي ٗخى حخػطح إٔ ً٘دط رو٘دس، ٍ حدس حلزودس     
حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي ٗل رخًذ هلى حألَٓى هي ه٘ٔ، ٍ هي ٗدخى  
هلى ًِس حلحس ُخللخّط أى ٍكِ٘تِ حلتوتن، ٍ لَ شٖ ُٖ أى هٌعلِ ُٖ 
حلحس أٍ حلرخضد ٍردذ هل٘دِ حلِحدض، ٍ هدن هدسم توٌ٘دِ ٗطحهدٖ        
حالحت٘خؽ، حن اى هخ هطّ حًوخ َّ رخلٌسزٔ الى حزٔ حإلسالم، ٍ أهخ حلحذ 

، ٍ ٗدصح حدخل شدِٔ٘ٔ٘، ٍ أهدخ     شدخ   ٓسن حلٌصضٕ ٍ شزِْ ُلِ ًصض إّٔ 
 .حالُسخزٕ ُتخرن لوخ أُسسُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسام 
  ُٖ أٓسخم حلحذحلَٔل •
توتن ٍ ٓطحى ٍ اُطحز، ٍ حألٍل ُطع هي ٗخى رو٘دسح هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 ه٘ٔ، ٍ حٙذطحى ُطع هي ٗخى حخػطح إٔ ً٘ط رو٘س، 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  ألسام الحح
  ُٖ أٓسخم حلحذ 8ُظل •
ٍ ّٖ حالحٔ رخإلروخم ٍ حألذزخض توتن ٍ ٓطحى ٍ اُطحز ٍ حألٍل ُدطع  •

 رو٘سهي ٗخى رو٘سح هي ه٘ٔ ٍ حٙذطحى ُطع هي ٗخى حخػطح إٔ ً٘ط 

 534: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

  ُٖ أٓسخم حلحذحلَٔل •
توتن ٍ ٓطحى ٍ اُطحز، ٍ حألٍل ُطع هي ٗخى رو٘دسح هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 ه٘ٔ، ٍ حٙذطحى ُطع هي ٗخى حخػطح إٔ ً٘ط رو٘س، 
 حس حلزوس حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي ٗل رخًذ هلى حألَٓى هي ه٘ٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 حذ الثؼذ

هي ٗل رخًدذ هلدى   ه٘ال ٍ حس حلزوس حلوَرذ لألٍل حوخً٘ٔ ٍ أضروَى  •
 حلوشَْض حألَٓى  

ٓلت لِ َٓل حهلل هع ٍ رل ُٖ ٗتخردِ  : ظضحضٓ هي أرٖ روِط ملظح٘حٔ •
ُٔدخل م ٗوٌدٖ أّدل    حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ شلِٖٓ 

ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ ٗل هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت 
هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوي زذل ُٖ ّدصُ حٙٗدٔ ٍ   

  ٗل هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ

 535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

 :ٍ ذزطُ هٌِ م•
هي َٓل حهلل هع ٍ رل شلٖ الد ٓخل ألّل ه٘ٔ ل٘س لْن هتودٔ  سؤلتِ •

ٍ ال هلْ٘ن هوطٓ ٓلت ُوخ حس شلٖ ٓخل حوخً٘ٔ ٍ أضرودَى هد٘ال هدي    
  رو٘ن ًَححٖ ه٘ٔ زٍى هسِخى ٍ شحت هطّ

 ٍ ٗستِخز أٗؼخ هي رولٔ هي أذزخض أذط•
 

 535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

حلَٔل رؤى حسُ ححٌخ هشط ه٘ال هي ٗدل رخًدذ ٗودخ هل٘دِ روخهدٔ      ٍ •
ػوَ٘ ال زل٘ل هلِ٘ اال حألطل ُبى هٔتؼى رولٔ هي حألذزخض ٍرَد 
حلتوتن هلى ٗل أحس ٍ حلٔسض حلوت٘ٔي حلرخضد هٌْخ هي ٗدخى زٍى حلحدس   

 هطحلوصَٗض ٍ َّ هٔـَم روخ 
أٍ زهَى أى حلحخػط هٔخرل للوسخُط ٍ حلسِط أضرؤ ُطحسد ٍ َّ ٗودخ   •

 تطى
أٍ زهَى أى حلحخػط حلوولْ هلِ٘ ٍرَد ً٘ط حلتوتدن أهدط هطُدٖ ٍ     •

 تطىحلوطٍ ال ٗسخهس هلى أظٗس هي ححٌى هشط ه٘ال ٍ ّصح أٗؼخ ٗوخ 
ٗوخ أى زهَى أى حلوطحز هي حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي حلتَظٗدن هلدى حلزْدخت     •

 حألضرن َُ٘٘ى هي ٗل رْٔ ححٌخ هشط ه٘ال هٌخُ٘ٔ للخّط تلٖ حألذزخض 
 535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى  
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 حذ الثؼذ

أهخ طح٘حٔ حطٗع حلسحلٔ هلى أى حس حلزوس حوخً٘دٔ هشدط هد٘ال ُدال     ٍ •
 هخهل رْخ 

ال هخهل رظح٘حتٖ حوخز ري هخوخى ٍ حلحلزدٖ حلدسحلت٘ي هلدى أى    ٗوخ •
 ه٘ٔحلحخػط هي ٗخى زٍى حلوَحٓ٘ت الى 

ٍ ّل ٗوتزط حلحس حلوصَٗض هي ه٘ٔ أٍ هي حلوسدزس ٍرْدخى أٓطرْودخ     •
 حألٍل

 

 535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

توتّدن ٍ ِٓدطحى ٍ   : ُٖ أٓسخم حلحذّ ٍ ّٖ حالحٔ رخإلرودخم ٍ حألذزدخض  ُظل •
اُطحز، ٍ حألٍّل ُطع هي ٗخى رو٘سحً هي هّ٘ٔ، ٍ حٙذطحى ُدطع هدي ٗدخى    
حخػطحً، إٔ ً٘ط رو٘س، ٍ حسّ حلزوس حلوَرذ لألٍّل حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘لًخ هي 

هل٘دِ  )حألَٓى، لظح٘حٔ ظضحضٓ هي أرٖ روِط ( 1)حلوشَْض  ٗلّ رخًذ هلى
لِوٓديْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ     شلِدٖٓ  هعّ ٍ رلّ ُٖ ٗتخرِ حللِّ ٓلت لِ َٓل ( حلسّالم
ٗوٌٖ أّل هّ٘ٔ لد٘س هلدْ٘ن   ( هلِ٘ حلسّالم)ُٔخل حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ 

هتؤ، ٗلّ هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘لًخ شحت هطّ ٍ هسِخى ٗودخ  
ٗسٍض حَل هّ٘ٔ َُْ هوّي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗلّ هدي ٗدخى أّلدِ ٍضح     

 . شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ
•______________________________ 

 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )حلشْطٓ ً٘ط هولَهٔ( 1)
 

 599: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

سؤلتِ هي َٓل حللِّ هعّ ٍ ردلّ شلِدٖٓ الدد    ( هلِ٘ حلسّالم)ٍ ذزطُ هٌِ •
ُوخ حسّ شلٖ؟ : ألّل هّ٘ٔ ل٘س لْن هتؤ ٍ ال هلْ٘ن هوطٓ، ٓلت: ٓخل
حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘لًخ هي رو٘ن ًَححٖ هّ٘ٔ زٍى هسدِخى ٍ شحت  : ٓخل
 . هطّ

 . هي أذزخض أُذط( 2)ٗستِخز أٗؼخً هي رولٔ ٍ •
 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )هحلّ تؤهّل( 2)•

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

ٍ حلَٔل رؤىّ حسّٓ ححٌخ هشط ه٘لًخ هي ٗلّ رخًذ ٗوخ هلِ٘ روخهٔ ػوَ٘، ال •
زل٘ل هلِ٘ الّخ حألطل، ُبىّ هٔتؼى رولٔ هي حألذزخض ٍرَد حلتوتّدن هلدى   

ٍ حلٔسض حلوتّ٘ٔي حلرخضد هٌْخ هي ٗخى زٍى حلحسّ حلوصَٗض، ٍ َّ ( 3)ٗلِّ أحس 
هٔـَم روخ هطّ، أٍ زهَى أىّ حلحخػط هٔخرل للوسخُط، ٍ حلسِط أضرؤ ُطحسد، 
ٍ َّ ٗوخ تطى، أٍ زهَى أىّ حلحخػط حلوولّْ هلِ٘ ٍرَد ً٘ط حلتوتّدن أهدط   
هطُّٖ، ٍ حلوطٍ ال ٗسخهس هلى أظٗس هي ححٌٖ هشط ه٘لًخ، ٍ ّصح أٗؼدخً ٗودخ   
تطى، ٗوخ أىّ زهَى أىّ حلوطحز هي حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي حلتَظٗدن هلدى حلزْدخت    

 هٌخُ٘ٔ للخّط تلٖ حألذزخض، حألضرن َُ٘٘ى هي ٗلّ رْٔ ححٌخ هشط ه٘لًخ
 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )هحلّ اش٘خل( 3)•
حللخّط أىّ حألذزخض رؤسطّخ ًخكطٓ الى ر٘خى هظسحّ حٙٗٔ ٍ ّدَ هدي لدن    رل •

ٗ٘ي أّلِ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ُال هوَم لْخ للحخػطٗي حتّى تَردذ  
 (.حلگلپخٗگخًٖ. )حلوتؤ هلى ٗلّ أحس

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ
( 1)أّهخ طح٘حٔ حطٗع حلسحلّٔ هلى أّى حّس حلزوس حوخً٘ٔ هشدط ه٘لًدخ ُدال هخهدل رْدخ، ٗودخ ال هخهدل        ٍ •

الى هّ٘دٔ، ٍ  ( 2)رظح٘حتٖ حوّخز ري هخوخى ٍ حلحلزّٖ حلسحلّت٘ي هلى أىّ حلحخػط هي ٗخى زٍى حلوَحٓ٘ت 
ّل ٗوتزط حلحسّ حلوصَٗض هي هّ٘ٔ أٍ هي حلوسزس؟ ٍرْخى، أٓطرْوخ حألٍّل، ٍ هي ٗخى هلى ًِدس حلحدسّ   
ُخللخّط أىّ ٍكِ٘تِ حلتوتّن، لتولْ٘ ح٘ن حإلُطحز ٍ حلٔطحى هلى هخ زٍى حلحسّ، ٍ لَ شَّٖ ُٖ ٗدَى هٌعلدِ   
( 3)ُٖ حلحسّ أٍ ذخضرِ ٍرذ هلِ٘ حلِحض، ٍ هن هسم توٌِّ٘ ٗطحهى حالحت٘دخؽ، ٍ اى ٗدخى ال ٗزودس    

 حلَٔل رؤًِّ ٗزطٕ هلِ٘ ح٘ن حلرخضد ُ٘زذ هلِ٘ حلتوتّن،
•______________________________ 

 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )ٍرّْْوخ ُٖ حلَسخثل روخ َٗحُْ ضٍحٗتٖ ظضحضٓ ٍ َّ هن طسّ زهَحُ ٍرِ٘( 1)
الّخ أى ٗٔخل رؤىّ حلؤظَز زٍى ٗلّ حلوَحٓ٘ت ُبىّ أٓطرْخ الى هّ٘ٔ شحت هطّ ٍ َّ حوخً٘ٔ ٍ أضرودَى  ( 2)•

 (.حلگلپخٗگخًٖ. )ه٘لًخ
ال ٗرلَ هي اش٘خل ٍ ل٘س ّصح ًل٘ط حلشّٖ ُٖ هسخُٔ حلٔظط ُبىّ هَػَم ٍرَد حإلتودخم ٍ ّدَ   ( 3)•

 (.حلزطٍرطزٕ. )هسم حلوسخُطٓ الى حوخً٘ٔ ُطحسد هستظحذ ٌّخٕ ررالُِ ٌّخ
ُِ٘ اش٘خل كخّط ٍ ٓ٘خسِ هن حلِخضّ رل حلؤخم أسَ  حخلًخ هي حلتوسّٖ رخلوخمّ ُٖ حلشزْٔ حلوظسحّٓ٘ٔ لوخ •

 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )هطّ هي حإلش٘خل ُٖ حزَت هخمّ ذخل هي حلوٌخٓشٔ

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 (.حلرَحًسخضٕ. )ٗرلَ هي اش٘خلال •
رل رو٘س ُبىّ حلتوسّٖ رخلووَم ُٖ حلؤخه٘ي توسّٖ رخلوخمّ ُٖ حلشزْٔ حلوظسحّٓ٘ٔ ٍ أهّخ ُٖ حلشدّٖ ُدٖ حلوسدخُٔ ُخستظدحخد     •

 (. حلگلپخٗگخًٖ. )حلتوخم ح٘وخً أٍ هَػَهخً رخض رال هخًن ٍ ال ضرؾ لِ رخلؤخم
 (.حلٌخثٌٖ٘. )ُِ٘ اش٘خل رل هٌن ٍ ال سز٘ل الى هٔخٗسٔ حلؤخم رخلشّٖ ُٖ حلوسخُٔ•
 (.حلش٘طحظٕ. )رل ٗزوس•
 (.حلرَثٖ. )ّصح َّ حلظح٘ح ٍ هلِ٘ ُال ٗزذ حلِحض هن حلشّٖ ٗوخ ال ٗزذ حالحت٘خؽ هن هسم حلتوّ٘ي هٌِ•
•  
  602: ، ص4 ، د(حلوحشى)حلوطٍٓ حلَحٔى •
ألىّ ً٘طُ هولّْ هلى هٌَحى حلحخػط، ٍ َّ هشَٕ٘ َُ٘٘ى ٗوخ لَ شّٖ ُٖ أىّ حلوسخُٔ حوخً٘ٔ ُطحسد أٍال، ُبًِّ ٗظلّٖ توخهخً، •

ٍ َّ هشَٕ٘ حنّ هخ شٗط اًّوخ َّ رخلٌسزٔ الى حزٔ حإلسالم ح٘ج ال ٗزعٕ للزو٘س الّخ حلتوتّن، ( 1)ألىّ حلٔظط هولّْ هلى حلسِط 
 ٍ ال للحخػط الّخ حإلُطحز أٍ حلٔطآى، ٍ أهّخ رخلٌسزٔ الى حلحذّ حلٌسرّٖ ُ٘زَظ ل٘لّ هي حلزو٘س ٍ حلحخػط ٗلّ هي حألٓسخم حلخالحٔ رال

 (.2)اش٘خل، ٍ اى ٗخى حألُؼل حذت٘خض حلتوتّن، ٍ ٗصح رخلٌسزٔ الى حلَحرذ ً٘ط حزّٔ حإلسالم ٗخلحذّ حلٌصضٕ ٍ ً٘طُ 
 (.حألطِْخًٖ. )رل الستظحخد حلوَػَم أٍ ح٘ن حلتوخم حلٌ٘ط حلزخضٕ ُٖ حلؤخم َُرذ هلِ٘ حالحت٘خؽ( 1) •
 (.حإلهخم حلروٌٖ٘. )إٔ لِ ًصض إّٔ ٓسن شخ  ٍ ٗصح حخل شِٔ٘ٔ٘ ٍ َّ حلوطحز هي ً٘طُ ال حإلُسخزٕ ألًِّ تخرن لوخ أُسسُ( 2)•
 (.حلگلپخٗگخًٖ. )اشح أؿلْ حلٌصض ٍ ٗصح شزِ حلٌصض ٍ حلٔؼخ  تخرن لوخ أُسسُ•
 (.حلزطٍرطزٕ. )ُ٘وخ اشح أؿلْ حلٌصض ٍ شزِْ ٍ أهّخ حزّٔ حلٔؼخ  َُْ تخرن لوخ أُسسُ•

 

 599: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 حذ الثؼذ

ٔ )ٍ حسُّ : «ٓخل زحم كلِ») • هدي رودس   ( حٕ حسّ هي ل٘س حخػطٕ ه٘د
ححٌخ هشط ُظدخهسح،  : هٌْخ، رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، هي ٗل رخًذ، ٍ ٓ٘ل

 .هي ٗل رخًذ

 336: ، ص1 ؛ ج)آتى، فاضل  (وشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافغ
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حلش٘د ُٖ حلٌْخٗٔ ٍ حلتْصٗذ، ٍ حلوِ٘س ُدٖ حلؤٌودٔ الدى حألٍّل،    شّذ •
: ٓلت ألرٖ روِط هلِ٘ حلسّدالم : توسّ٘خ روخ  ضٍحُ حطٗع، هي ظضحضٓ ٓخل

حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ شلِٖٓ َٓل حللِّ هعّ ٍ رلّ ُٖ ٗتخرِ 
ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ٗل هدي ٗدخى حّلدِ     -ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ -:، ٓخلحلْحٓطحمِ

زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، شحت هطّ ٍ هسِخى، ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ، 
َُْ هوي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗل هي ٗخى حّلِ ٍضح  شلدٖ، ُول٘دِ   

 .«1»حلوتؤ ( ُولْ٘ن خ)

 336: ، ص1 ؛ ج)آتى، فاضل  (وشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافغ
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حلصٕ أضحُ، حىّ ر٘ي حلَٔل٘ي هدسم حلتٌدخُٖ، ٍ شلدٖ ألىّ َٓلدِ هل٘دِ      ٍ •
هحوَل هلى أضرؤ رَحًذ، ُوي ٗلّ رخًدذ  ( حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي: )حلسّالم

ٗودخ ٗدسٍض حدَل    : )َٗ٘ى ححٌخ هشط ه٘ال، ٗسلّ هلى شلٖ لِق حلطٍحٗٔ
ٍ ٓس ططح رصلٖ حلِِٔ٘، هحوس ري هلٖ ري رخرَٗدِ ُدٖ هدي ال    ( ه٘ٔ

أّدل ه٘دٔ ٍ    -ٍ حسّ حخػطٕ حلوسدزس حلحدطحم  : ٗحؼطُ حلِِٔ٘، ٓخل
هلى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، ٍ ٗصح أرَُ هلٖ ردي رخرَٗدِ ُدٖ     -حَحلْ٘خ

 .ضسخلتِ شّذ حلِ٘

 336: ، ص1 ؛ ج)آتى، فاضل  (وشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافغ
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ٍ حسُّ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحدطحم  : حلِ٘ شّذ حلوتؤذّط، ٓخلٍ •
حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال، هي حضرن رَحًذ حلز٘ت، هي ٗل رخًذ ححٌخ هشدط  

 .ه٘ال
ٍ اشح تٔطض ّصح، ُْل اشح ٗخى هلى ضأس ححٌخ هشط ه٘ال، َٗ٘ى هي أّل •

 حلتوتن؟

ال، ٍ َِٗح هدي ٗدالم   : كخّط ٗالم حلش٘د ٍ حرٌٖ رخرَِٗ ٍ حرى حلظالح•
 .، ٍ َّ حألٓطد(ًون: )حلوتؤذط

 336: ، ص1 ؛ ج)آتى، فاضل  (وشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافغ
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  ٍٔرَُِٔ حلْحٓخدِّرٓخدٔ •
ضٍٓٓى هٌْٓظَٔضٌ حلظََّٕ٘ٔلُ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م َٓخلَ حلْحٓخدُّ هٌِْسًَٓخ هٓلَى  2545•

لِلْحٓذِّ ٍٓ سٓخثٌِْ لِلْْٓسِٕٕ ٍٓ حلسَّدخثُِْ   هِْٔطِزٌٍٓ حٓخدٌّ  هٔتَوٓتِّنٌحَلَخحَِٔ إٍَٔرٍِٔ حٓخدٌّ 
  حلَْٔخضِىَُّٔٓ 

 312: ، ص2 هي ال ٗحضشُ الفمِ٘؛ ج
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لَخ ٗٓزَٔظٔ لِؤَّٕلِ هََّٓ٘ٔ ٍٓ لَخ حٓخػِطِْٗٓخ حلتَّوٓتُّنٔ رِخلْؤوٕطَِٓ اِلَى حلْحٓدذِّ ٍٓ لَدٕ٘سٓ   ٍٓ •
لَْٔنٕ اِلَّخ حلِْٔطَحىُ أٍَِ حلْبُِْطَحزٔ لََِٕٔلِ حللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ َُوٓديْ تَوٓتَّدنٓ رِدخلْؤوٕطَِٓ اِلَدى     

لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ  شلِٖٓ حلْحٓذِّ َُوٓخ حسٕتَٕ٘سٓطَ هِيَ حلْْٓسِٕٕ حُنَّ َٓخلَ رٓوٕسٓ شَلِٖٓ 
 حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ 

إَّٔلُ هََّٓ٘ٔ ٍٓ حَٓٓحلَْٕ٘ٓخ هٓلَدى حَوٓخًِ٘ٓدٍٔ ٍٓ    -حٓسُّ حٓخػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطَحمٍِٓ •
أَضٕرٓوِ٘يَ هِ٘لًخ ٍٓ هٓيْ َٗخىَ ذَخضِرخً هِيْ ّٓصَح حلْحٓسِّ َُلَخ ٗٓحٔذُّ اِلَّخ هٔتَوٓتِّوخً رِخلْؤوٕطَِٓ 

 ًَٕ٘طَُٔ اِلَى حلْحٓذِّ ٍٓ لَخ ْٗٓٔزٓلُ حللَِّٔ 

 312: ، ص2 هي ال ٗحضشُ الفمِ٘؛ ج
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رٓخدٔ ٍٔرَٔدِ حلِْٔطَحىِ أٍَِ حلْبُِْطَحزِ هٓلَى إَّٔلِ هََّٓ٘ٔ ٍٓ هٓيْ َٗخىَ رٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ رٌَْٕٓ٘ٓخ  6« 5»•
  زٍٔىَ حَوٓخًٍِ٘ٓٔ ٍٓ أَضٕرٓوِ٘يَ هِ٘لًخ ٍٓ هٓسٓمِ اِرٕعَح ِ حلتَّوٓتُّنِ لَِٔ هٓيْ حٓزَِّٔ حلْبِسٕلَخمِ

هٔحٓوَّسٔ رٕيُ حلْحٓسٓيِ رِبِسٌَٕخزُِِ هٓيْ هَٔسٓى رٕيِ حلَْٔخسِدنِ هٓديْ   « 6» -1 -14736•
طَِْٓٓحىَ رٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ حرٕيِ أَرِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ هٓزٕسِ حللَِِّ رٕيِ هٔسَٕ٘خىَ هٓديْ هٔزٕٓ٘دسِ حللَّدِِ    

لَٕ٘سٓ : حلْحٓلَزِِّٖ ٍٓ سٔلَٕ٘وٓخىَ رٕيِ ذَخلِسٍ ٍٓ أَرِٖ رٓظِ٘طٍ ُٗلِِّْنٕ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م َٓخلَ
ٍٓ شَلِٖٓ لََِٕٔلِ حللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ    هٔتْوٌٓٔلِإَّٔلِ سٓشِفٍ ٍٓ لَخ هٓشٍّ لِإَّٔلِ ٍٓ لَخ لِإَّٔلِ هٓىََّٔ 
 .«1»حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ شلِٖٓ 

 .514 -157 -2، ٍ حالستزظخض 96 -32 -5حلتْصٗذ  -(6)•
 .196 -2حلزٔطٓ  -(1)•

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 814: ، ص2 تخد حللٌٔ ٍ طحخح حلوطر٘ٔ؛ د -حلظحخح –

 .هَػنٌ، ٍ َّ هي هّ٘ٔ هلى هطحلٔ: ٍ رٓـْيُ هٔطٍّ أٗؼخً•
 318: ، ص4 ُٖ ًطٗذ حلحسٗج ٍ حألحط؛ دحلٌْخٗٔ  –

: ٍ ّوخ رِتح حلو٘ن ٍ تشسٗس حلدطح  « رـي هٓطّ، ٍ هٓطّ حللّْطحى»ٍ ُِ٘ شٗط •
 .هَػن رٔطد ه٘ٔ
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 150: ، ص9 لسخى حلوطد؛ د •

 . ٍ سٓطٍِ حسن هَػن: ً٘طُ. سٓطٍِ ٍ حَلَ ه٘ٔ ُٖ رَحزْٗخٍ •
 70: ، ص5 هزون حلزحطٗي؛ د–

هَػدن ٓطٗدذ   : -هخخل ٗتَ -سطٍ. "ل٘س ألّل سطٍ هتؤ "ٍ ُِ٘•
 . هي حلتٌو٘ن، ٍ َّ هي ه٘ٔ هلى هشطٓ أه٘خل، ٍ ٓ٘ل أٓل ٍ أٗخط

•  
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ُٓلْتٔ لِؤَذِٖ هَٔسٓدى رٕديِ   : ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ هٓلِِّٖ رٕيِ رٓوَِٕطٍ َٓخلَ« 2» -2 -14737•
رِدخلْؤوٕطَِٓ اِلَدى حلْحٓدذِّ ََُٔدخلَ لَدخ ٗٓظٕدلُحٔ أَىْ        -رٓوَِٕطٍ م لِؤَّٕلِ هََّٓ٘ٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؤَح

حلْوٓسٕدزِسِ  حخػِدطِٕ  لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ  شلِٖٓ لََِٕٔلِ حللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ  -ٗٓتَوٓتَّؤَح
 .«3»حلْحٓطحمِ 

ٍٓ ضٍٓٓحُٔ حلْحِوٕ٘ٓطُِّٕ ُِٖ ُٓطْدِ حلْبِسٌَٕخزِ هٓيْ « 4»ٍٓ ضٍٓٓحُٔ هٓلُِّٖ رٕيُ رٓوَِٕطٍ ُِٖ ِٗتَخرِِِ •
 .«5»هٓزٕسِ حللَِِّ رٕيِ حلْحٓسٓيِ هٓيْ هٓلِِّٖ رٕيِ رٓوَِٕطٍ ًَحَُٕٓٔ 

 .515 -157 -2، ٍ حالستزظخض 97 -32 -5حلتْصٗذ  -(2)•
 .196 -2حلزٔطٓ  -(3)•
 .637 -265 -حلوستسضٗخت -هسخثل هلٖ ري روِط -(4)•
 .107 -ٓطد حالسٌخز -(5)•

 259: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ هٓزٕسِ حلطَّحٕوٓيِ رٕيِ أَرِٖ ًَزٕطَحىَ هٓيْ حٓوَّدخزِ رٕديِ   « 6» -3 -14738•
ُٓلْتٔ لِؤَرِٖ رٓوَِٕطٍ م َٓدَٕلُ  : هِ٘سٓى هٓيْ حٓطِٗعٍ هٓيْ ظٔضٓحضُٓٓ هٓيْ أَرِٖ رٓوَِٕطٍ م َٓخلَ

حلْحٓدطحمِ  حلْوٓسٕدزِسِ  حخػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ شلِٖٓ حللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ ُِٖ ِٗتَخرِِِ 
ُٗلُّ هٓيْ َٗخىَ إَّٔلُِٔ زٍٔىَ حَوٓخًٍِ٘ٓٔ  -َٓخلَ ٗٓوٌِٕٖ إَّٔلُ هََّٓ٘ٔ لَٕ٘سٓ هٓلَِْٕ٘نٕ هٔتْوٌٓٔ -«7»

َُْٔدَٓ   -َٗوٓخ ٗٓسٍٔضٔ حَٕٓلَ هََّٓ٘ٔ« 9»ٍٓ هٔسَِٕخىَ « 8»شَحتِ هِطٍّْ  -ٍٓ أَضٕرٓوِ٘يَ هِ٘لًخ
 .ٍٓ ُٗلُّ هٓيْ َٗخىَ إَّٔلُِٔ ٍٓضٓح ٓ شَلِٖٓ َُوٓلَِْٕ٘نٔ حلْؤتْوُٓٔ -هِوَّيْ زٓذَلَ ُِٖ ّٓصُِِ حلْآِٗٓٔ

حلحس حلِخطل ر٘ي ًزس ٍ تْخهٔ ٍ هٌْخ احطحم أّل حلوطحّ  -شحت حلوطّ -(8)•
 (.107 -4هوزن حلزلسحى )

 -4هوزن حلزلدسحى  )هَػن ٗزوس هي ه٘ٔ حلو٘طهٔ هطحلت٘ي  -هسِخى -(9)•
121.) 
 

 259: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 405: ، ص2 حلوظزخح حلوٌ٘ط ُٖ ًطٗذ حلشطح حل٘ز٘ط للطحُوٖ؛ د•
هَِ٘ٔختٔ إَّٔلِ حلْوِطَحِّ ٍٓ َّٔٓ هٓيْ هََّٓ٘ٔ ًَحَٕٓ هٓطْحٓلَتَٕ٘يِ ٍٓ َٗٔٔدخلُ ّٔدَٓ   ( شَحتٔ هِطٍّْ)•

 . هِيْ ًَزٕسِ حلْحِزٓخظِ
 213: ، ص5 هزون حلزحطٗي؛ د•
حلوَػن حلصٕ ٍٓت ألّل حلوطحّ سوٖ رصلٖ ألى ُِ٘ هطٓخ ٍ : ٍ شحت هطّ•

ٍ شحت . سزرٔ تٌزدت حلـطُدخ   : ٍ ٓ٘ل حلوطّ هي حألضع. َّ حلززل حلظٌ٘ط
 . أٍل تْخهٔ ٍ آذط حلؤْ٘ ٍ َّ هي ه٘ٔ ًحَح هي هطحلت٘ي: هطّ

 204: ، ص7 ؛ د(حلحسٗخٔ -ؽ )حلِْٔخ  تصٗطٓ •
ٗحطم هي هطحلت٘ي، ُبًِّ أٓلّ حلوَحٓ٘ت ٍ َّ شحت هطّ :حلزوَْضٓخل روغ •

«3». 
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 447: ، ص1 حلطحثن لورتظط حلشطحثن؛ دحلتٌٔ٘ح •
هدي ه٘دٔ، ٍ ٓدخل     هشحلت٘يٗلولن ٍ ألولن ٍ ٗطهطم، ٍ َّ هلى : ٗٔخل•

 هي ه٘ٔ، ل٘لت٘يرزل هي رزخل تْخهٔ هلى : ٗخَٓت

 447: ، ص1 حلطحثن لورتظط حلشطحثن؛ دحلتٌٔ٘ح  •

 حلزحِٔ•
ٍ ّٖ هَػن هلى سزن هطححل هي حلوسٌٗٔ ٍ حالث هي ه٘ٔ ٍ رٌْ٘خ ٍ •

ر٘ي حلزحط ستٔ أه٘خل، ٍ ٓ٘ل ه٘الى، ٍ ٓ٘ل هٌعل هخ ر٘ي ه٘ٔ ٍ حلوسٌٗٔ 
 .ٓطٗذ هي ضحري ر٘ي رسض ٍ ذل٘ض

 .ٍ حًوخ سو٘ت حلزحِٔ إلرحخٍ حلس٘ل رْخ ٍ رؤّلْخ. ٓخلِ ُٖ حلوظزخح•
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَرِٖ حلْحٓسٓيِ حلٌَّرَوِِّٖ هٓيِ حرٕيِ أَرِٖ هٔوٕٓ٘دطٍ  « 1» -4 -14739•
ُِٖ حخػِطِٕ حلْوٓسٕدزِسِ  : هٓيْ حٓوَّخزٍ هٓيِ حلْحٓلَزِِّٖ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م َٓخلَ

َُْٔدَٓ حٓخػِدطِٕ حلْوٓسٕدزِسِ     -هٓا دٍٔىَ الْوَٓٓالِ٘تِ إِلَىى هٓىَّىَٔ  َٓخلَ  -حلْحٓطحمِ
 .حلْحٓطَحمِ ٍٓ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ

 

 260: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ رِبِسٌَٕخزُِِ هٓيْ أَحٕوٓسٓ رٕيِ هٔحٓوَّسٍ هٓيِ حلْحٔسٓدٕ٘يِ رٕديِ   « 2» -5 -14740•
سٓوِ٘سٍ هٓيِ حرٕيِ أَرِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ حٓوَّخزِ رٕيِ هٔخْوٓخىَ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م ُِدٖ  

 .هٓا دٍٔىَ الْإٍَٔلَاتِ إِلَى هٓىَََّٔٓخلَ  -حخػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطحمِ
 

اِىْ َٗخىَ حلْؤطَحزٔ رِدِِ هٓدخ   « 3»ّٓصَح َٗٔٔخضِدٔ هٓخ هٓطَّ هِيْ حٓسِٗجِ ظٔضٓحضَٓٓ : أََُٓلُ•
 .زٍٔىَ حلْوَٓٓحِٓ٘تِ ُٗلِّْٓخ ٍٓ اِلَّخ أَهَٕ٘يَ حٓوٕلُِٔ هٓلَى حلتََِِّّٔ٘ٔ

 

 260: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ رِبِسٌَٕخزُِِ هٓيْ هٔحٓوَّسِ رٕيِ هِ٘سٓى هٓديْ هٔحٓوَّدسِ رٕديِ    « 4» -6 -14741•
َٓخلَ أَرَٔ هٓزٕسِ حللَِِّ م لَٕ٘سٓ : سٌَِخىٍ هٓيِ حرٕيِ هٔسَٕ٘خىَ هٓيْ سٓوِ٘سٍ حلْؤَهٕطَدِ َٓخلَ

هٔتْوٌٓٔ َُٗٓٔلُ حللَِّٔ تَوٓخلَى شلِدٖٓ  ٍٓ لَا لِإَّٔلِ هٓىََّٔ  -لِإَّٔلِ سٓشِفٍ ٍٓ لَا لِإَّٔلِ هٓشٍّ
 .«5»لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حخػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطحمِ 

 
ٍٓ ضٍٓٓحُٔ حلُْ٘لٌَُِّٕٖ٘ هٓيْ هِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓخرٌَِخ هٓيْ سْٕٓلِ رٕيِ ظِٗٓخزٍ هٓيْ أَحٕوٓسٓ رٕديِ  •

هٔحٓوَّسِ رٕيِ أَرِٖ ًَظٕطٍ هٓيْ هٓزٕسِ حلَْ٘طِٗنِ رٕيِ هٓوٕطٍٍ هٓيْ سٓوِ٘سٍ حلْدؤَهٕطَدِ هِخْلَدِٔ   
«6». 

 260: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ رِبِسٌَٕخزُِِ هٓيْ هٓلِِّٖ رٕيِ حلسٌِّْسِِّٕ هٓديْ حٓوَّدخزٍ هٓديْ    « 7» -7 -14742•
لِوٓديْ    سٓؤَلْتُِٔ هٓيْ ََٕٓلِ حللَِِّ شلِٖٓ: حٓطِٗعٍ هٓيْ ظٔضٓحضَٓٓ هٓيْ أَرِٖ رٓوَِٕطٍ م َٓخلَ

إَّٔىلُ هٓىَّىَٔ   َٓخلَ شَلِدٖٓ   -«1»حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ  -لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ
ثَوٓاًًِ٘ٓٔ َٓخلَ  -َُوٓخ حٓسُّ شَلِٖٓ: ٍٓ لَخ هٓلَِْٕ٘نٕ هٔوٕطٌَٓ َٓخلَ ُٓلْتٔ -لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ

 .دٍٔىَ ػٔسٕفَاىَ ٍٓ دٍٔىَ رَاتِ ػِشْقٍ -ٍٓ أَسٕتٓؼِ٘يَ هِ٘لًا هِيْ خٓوِ٘غِ ًََٓاحِٖ هٓىََّٔ
 

 260: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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•______________________________ 
 .157 -158 -2، ٍ حالستزظخض 99 -33 -5حلتْصٗذ  -(1)

 .1683 -476 -5حلتْصٗذ  -(2)•
 .هي ّصح حلزخد 3هط ُٖ حلحسٗج  -(3)•
 .5671 -492 -5حلتْصٗذ  -(4)•
 .196 -2حلزٔطٓ  -(5)•
 .1766 -492 -5حلتْصٗذ  -(7) .1 -299 -4حل٘خُٖ  -(6)•

 

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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هٔحٓوَّسٔ رٕيُ هٓلِِّٖ رٕيِ حلْحٔسٓدٕ٘يِ ُِدٖ هٔ٘ٔدَىِ حلْؤَذْزٓدخضِ     « 2» -8 -14743•
: رِبِسٌَٕخزُِِ هٓيِ حلَِْؼْلِ رٕيِ شَخشَحىَ هٓيِ حلطِّػَخ م ُِٖ ِٗتَخرِِِ اِلَى حلْوٓؤْهَٔىِ َٓخلَ

ٍٓ لَخ ٗٓزَٔظٔ حلِْٔطَحىُ ٍٓ حلْبُِْطَحزٔ حلَّصِٕ تَسٕدتَوٕوِلُِٔ   -ٍٓ لَخ ٗٓزَٔظٔ حلْحٓذُّ اِلَّخ هٔتَوٓتِّوخً
 .لِإَّٔلِ هٓىََّٔ ٍٓ حٓاضِشِْٗٓااِلَّخ  -حلْوٓخهَُّٔ

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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هٔحٓوَّسٔ رٕيُ ٗٓؤَُٕدٓ هٓيْ أَرِدٖ هٓلِدٖا حلْؤَشْدوٓطِِّٕ هٓديْ     « 3» -9 -14744•
هٔحٓوَّسِ رٕيِ هٓزٕسِ حلْزٓزَّخضِ هٓيْ طَِْٓٓحىَ هٓيْ هٓزٕسِ حلطَّحٕوٓيِ رٕديِ حلْحٓزَّدخدِ هٓديْ    

 .لَخ هٔتْوَٓٔ لَْٔنٕإَّٔلُ هٓىََّٔ ٍٓ : أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م ُِٖ حٓسِٗجٍ َٓخلَ

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ هٓيْ هٓلِِّٖ رٕيِ اِرٕطَحِّ٘نٓ هٓيْ أَرِِِ٘ هٓيْ حٓوَّدخزِ رٕديِ   « 4» -10 -14745•
هِ٘سٓى هٓيْ حٓطِٗعٍ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ م ُِٖ ََٕٓلِ حللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ شلِٖٓ لِوٓيْ 

َٓدخلَ هٓديْ َٗدخىَ هٌْٓعِلُدِٔ      -«5»حخػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطحمِ  -لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ
 -ٍٓ حَوٓخًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًخ هِيْ ذَلِِْْٓدخ  -ثَوٓاًَِ٘ٓٔ ػٓشَشَ هِ٘لًا هِيْ تٕٓ٘يِ ٗٓذْٕٓٗٓاهٓلَى 

َُلَدخ   -ٍٓ حَوٓخًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًخ هٓيْ ٗٓسٓدخضِّٓخ  -ٍٓ حَوٓخًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًخ هٓيْ ٗٓوٌِِْ٘ٓخ
 .ٍٓ أَشْزٓخِِِّ« 6»هٔتْوَٓٔ لَِٔ هِخْلُ هٓطٍّ 

ّٓصَح ًَٕ٘طُ طٓطِٗحٍ ُِٖ حْٔ٘نِ هٓخ ظٓحزٓ هٓيْ حَوٓخًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًخ ََُْٔٓ هَٔٓحٌُِْ : أََُٓلُ•
لٌَِٕ٘طُِِ ُِْ٘ٓخ ٍٓ ُِ٘وٓخ زًٍَْٔٓخ َُ٘ٓزَٕٔى تَظٕطِٗحٔ حٓسِٗجِ ظٔضٓحضَٓٓ ٍٓ ًَٕ٘طُِِ رِخلتَِّْظِد٘لِ  

 .سٓخلِوخً هٓيِ حلْؤوٓخضِعِ
 

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج



36 

 حذ الثؼذ

•______________________________ 
 .196 -2حلزٔطٓ  -(1)

، ٍ أٍضز ًحدَُ هدي   124 -2( هلِ٘ حلسالم)هَ٘ى أذزخض حلطػخ  -(2)•
 .419 -تحَ حلؤَل

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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هدي   2، ٍ أٍضز ٓـوخت هٌِ ُدٖ حلحدسٗج   5 -300 -4حل٘خُٖ  -(3)•
هدي حلزدخد    1، ٍ ُٖ حلحدسٗج  9هي حلزخد  5، ٍ ُٖ حلحسٗج 7حلزخد 
 21هي حلزخد  15، ٍ ُٖ حلحسٗج 17هي حلزخد  1، ٍ ُٖ حلحسٗج 16

 .هي ّصُ حألرَحد
 .3 -300 -4حل٘خُٖ  -(4)•
 .196 -2حلزٔطٓ  -(5)•

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٓطٗٔ ٓطد ه٘ٔ هلى ٍحز حسوِ ٍحزٕ حللْطحى ُسو٘ت حلٔطٗٔ  -هط -(6)•
 (.63 -4هوزن حلزلسحى )رخسوِ هط حللْطحى 

  262: ، ص11 ٍسخثل حلش٘ؤ، د•

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَرِِِ٘ هٓيِ حرٕيِ أَرِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ زٓحٍٔزٓ هٓديْ  « 1» -11 -14746•
َٓخلَ لَدٕ٘سٓ   -سٓؤَلْتٔ أَرٓخ هٓزٕسِ حللَِِّ م هٓيْ إَّٔلِ هََّٓ٘ٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؤَىَ: حٓوَّخزٍ َٓخلَ

 .لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ حلْحٓسِٗجَ
 

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج



40 

 حذ الثؼذ

 
 

ٍٓ هٓيْ هٔحٓوَّسِ رٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ أَحٕوٓسٓ رٕيِ هٔحٓوَّسٍ هٓديْ  « 2» -12 -14747•
هٓلِِّٖ رٕيِ حلْحَٓ٘نِ هٓيْ هٓلِِّٖ رٕيِ أَرِٖ حٓوٕعََٓ هٓيْ أَرِٖ رٓظِ٘طٍ هٓيْ أَرِٖ هٓزٕسِ حللَِِّ 

ٍٓ لَخ لِؤَّٕلِ شَحتِ  -ُٓلْتٔ لِؤَّٕلِ هََّٓ٘ٔ هٔتْوٌٓٔ َٓخلَ لَخ ٍٓ لَخ لِؤَّٕلِ رٔسٕتَخىَ: م َٓخلَ
 .«3»هِطٍّْ ٍٓ لَخ لِؤَّٕلِ هٔسَِٕخىَ ٍٓ ًَحَِّٕٓخ 

 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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  .«5»ٍٓ ٗٓؤْتِٖ هٓخ ٗٓسٔلُّ هٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تََٔسَّمٓ هٓخ ٗٓسٔلُّ هٓلَى رٓوٕغِ حلْوْٓٔظَٔزِ : أََُٓلُ•
هي  9هي حلزخد  7، ٍ أٍضزُ رتوخهِ ُٖ حلحسٗج 4 -300 -4حل٘خُٖ  -(1)•

 .ّصُ حألرَحد
 .2 -299 -4حل٘خُٖ  -(2)•
ضٍى حلو٘خشٖ ُٖ تِس٘طُ أٗخط أحخزٗج ّصح حلزدخد ٍ أٗخدط حألردَحد     -(3)•

 (.ٓسُ -هٌِ)حلتٖ روسُ 
 .هي ّصُ حألرَحد 2هي حلزخد  29تٔسم ُٖ حلحسٗج  -(4)•
هدي ّدصُ    9، ٍ ُٖ حلزدخد  8هي حلزخد  5، 4، 3ٗختٖ ُٖ حألحخزٗج  -(5)•

 .  حألرَحد
 258: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 335: ، ص2 حلرالٍ؛ د•
 [ح٘ن حلظالٓ حلوسخُطٗي اشح أتن حإلهخم طالتِ] 152هسؤلٔ •
هودخ  ظت اشح ٗخى حالهخم هٔ٘وخ أتن ٍ ٓظط هي ذلِِ هي حلوسخُطٗي، ٍ حى ٗخى هسخُطح ٓظط ٍ ٓظطٍح، ٍ هي ٗخى هي أّل ه٘ٔ ُال ٗٔظط ألى حلوسخُٔ ًٔ•

 .ٗزذ ُِ٘ حلتٔظ٘ط
حى ٗخى حالهخم هٔ٘وخ أتن ٍ أتن هي ذلِِ هي حلؤ٘و٘ي ٍ حلوسخُطٗي، ٍ حى ٗخى هسخُطح ٓظط ٍ ٓظط هدي ذلِدِ هدي حلوسدخُطٗي ٍ أتدن      : ٍ ٓخل حلشخُوٖ•

 .«5»حلؤ٘وَى 
 .«6»ٍ رِ ٓخل أرَ حٌِ٘ٔ •
 ٗٔظط أّل ه٘ٔ ٍ حى ٗخًت : ٍ ظحز ُٔخل: ٗٔظط ٗوخ ٓخلَح: ٍ ٓخل هخلٖ•
  336: ، ص2 حلرالٍ، د•
 .«1»حلوسخُٔ ٓطٗزٔ هن َٓلِ رؤى حلتٔظ٘ط ُٖ أضرؤ رطز •
ِ اًخ ٓس رٌ٘خ ُ٘وخ تٔسم هي ٗتخد حلظالٓ أى ُطع حلوسخُط حلتٔظ٘ط، ٍ أًِ ال ٗزَظ لِ حلتوخم، ٍ اى طلى ذلَ حلؤ٘ن، ُوي أٍردذ حلتودخم ُو  : زل٘لٌخ•  ل٘د

 .حلساللٔ
 .ُؤهخ أّل ه٘ٔ، ُلن تحظل لْن حلوسخُٔ حلتٖ ٗزذ ُْ٘خ حلتٔظ٘ط•
 .ٍ ّصح ًض« 2« »ٗخ أّل ه٘ٔ ال تٔظطٍح ُٖ أٓل هي أضرؤ رطز»: ٍ ضٍى حري هزخس أى حلٌزٖ طلى حهلل هلِ٘ ٍ آلِ ٓخل•
•  
 .22 -12: 2، ٍ حلوٌْل حلوصد 336: 1، ٍ رسحٗٔ حلوزتْس 435: 3، ٍ حلوٌٌٖ الري ٓسحهٔ 91: 8ٍ  357: 4: 8حلوزوَم ( 5)•
 .336: 1، ٍ رسحٗٔ حلوزتْس 22 -21: 2، ٍ حلوٌْل حلوصد 91: 8ٍ  357: 4حلوزوَم ( 6)•
 :4، ٍ حلوزوَم 22 -21: 2، ٍ حلوٌْل حلوصد 336: 1، ٍ رسحٗٔ حلوزتْس 435: 3حلوٌٌٖ الري ٓسحهٔ ( 1) •
•357  ٍ8 :91. 
 .1حسٗج  387: 1سٌي حلسحضٓـٌٖ ( 2)•
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 465: ، ص2 حلووتزط ُٖ شطح حلورتظط؛ د•
 :ٍ حلشطٍؽ ذوسٔ•
  «حلوسخُٔ»: حألٍل•
ٔ حلولوخ  ٓخثلَى رِ، ٍ رِ تؤذص، ٍ ٓخل ح« أضرؤ ٍ هشطٍى ه٘ال»ٍ ّٖ • ٖ هخه حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال رخلْخشو٘ٔ، ٍ شلٖ هس٘ط َٗه٘ي ٓخطسٗي، ٍ رِ ٓخل هخلٖ، لَٔل حري هزخس : ُوٖ، ٍ أحوسلشخهس٘ط َٗم تخم، ٍ َّ هصّذ هلوخثٌخ أرون، ٍ ححسى حلطٍحٗت٘ي هي حري هزخس، ٍ ٓخل حألٍظحه

 .ٍ ألًْخ هسخُٔ تزون هشٔٔ حلسِط هي حلحل ٍ حلشس، ُزخظ حلتٔظ٘ط ُْ٘خ« 1« »ٗخ أّل ه٘ٔ ال تٔظطٍح حلظالٓ ُٖ أزًى هي أضرؤ رطز هي هسِخى الى ه٘ٔ»ٍ حري هوط 
هس٘ط حالحٔ أٗخم، لَٔلِ : ٍ ٓخل أرَ حٌِ٘ٔ« 3« »ٗخى ضسَل حللِّ طلى حللِّ هلِ٘ ٍ آلِ اشح ذطد حالحٔ أه٘خل، أٍ حالحٔ ُطحسد طلى ضٗوت٘ي»ٍ هي أًس « 2« »حى حلٌزٖ طلى حللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ٗخى اشح سخُط ُطسرخ ٓظّط حلظالٓ»ٗلحْ حلح٘ن رخلسِط حلٔظ٘ط ٗخلـَٗل، لوخ ضٍٕ : ٍ ٓخل زحٍز•

 .ٍ ألى حلخالحٔ هتِْ هلْ٘خ، ٍ ل٘س ُ٘وخ زٍى شلٖ حتِخّ ٍ ال تََٓ٘« 4« »ٗوسح حلوسخُط حالحٔ أٗخم ٍ ل٘خلْ٘ي»هلِ٘ حلسّالم 
 .«5« »ال ٗحل ال هطأٓ تئهي رخللِّ ٍ حلَ٘م حألذط حى تسخُط هس٘ط َٗم اال هن شٕ هحطم»حى هس٘ط َٗم ٗسوى سِطح، ُ٘خزت هوِ حلٔظط، أهخ حى هس٘ط حلَ٘م سِط ُلَٔلِ هلِ٘ حلسّالم : لٌخ•
• ٔ  ٍ الى حلٔظط لَ لن ٗخزت هس٘ط َٗم لوخ حزت هن هخ ظحز، الى هشٔتِ تعٍل رطحح

•______________________________ 
 .137ص  3سٌي حلزْٖ٘ٔ د ( 1)

 .لن ًزسُ( 2)•
 .481ص  12طالٓ حلوسخُطٗي ح  1طح٘ح هسلن د ( 3)•
 .556سٌي حري هخرِ ٗتخد حلـْخضٓ ح ( 4)•
 .139ص  3سٌي حلزْٖ٘ٔ د ( 5)•
  466: ، ص2 حلووتزط ُٖ شطح حلورتظط، د•
هس٘ط َٗم، ٓخل ٍ لَ لن تزذ ُٖ هس٘ط َٗم، لوخ ٍرذ ُٖ هس٘ط سٌٔ ألى ٗل ُٖ حًوخ ٍرزت حلتٔظ٘ط ُٖ حوخً٘ٔ ُطحسد ال أٓل هي شلٖ ٍ ال أٗخط، ألى حوخً٘ٔ ُطحسد هس٘ط َٗم للوخهٔ ٍ حلَٔحُل ٍ حألحٔخل َُرذ حلتٔظ٘ط »حلل٘ل، ٍ ٓس ضٍٕ حلِؼل ري شخشحى هي حلطػخ هلِ٘ حلسّالم ٓخل •

 .«1« »َٗم َٗ٘ى روس ّصح حلَ٘م ُبًوخ َّ ًل٘ط ّصح حلَ٘م، ُلَ لن ٗزذ ُٖ ّصح حلَ٘م لوخ ٍرذ ُٖ ًل٘طُ
سخُط ضسَل حللِّ طلى حللِّ هلِ٘ ٍ آلِ الى شٕ ذشذ، ٍ ّٖ هس٘طٓ َٗم هي حلوسٌٗٔ َٗ٘ى الْ٘خ رطٗسحى أضرؤ ٍ »ٓط هلِ٘ حلسّالم ٓخل لزخٍ الى هٔتؼى حلسل٘ل ٍرَد حلٔظط هن حلسِط َٗ٘ ٗخى، تطٕ حلوول ُ٘وخ ًٔض هي َٗم ُ٘وول رِ ُٖ حلَ٘م، ٍ ضٍى هحوس ري هسلن هي أرٖ روِط ح•

 .«2« »هشطٗي ه٘ال، ُٔظّط، ٍ أُـط، ُظخض سٌّٔ
ٍ هي أرٖ أَٗد هي أردٖ  « 4« »ٗزذ حلتٔظ٘ط اشح ٗخى هس٘طٓ َٗم»ٍ هي هلٖ ري ٗٔـ٘ي هي أرٖ حلحسي حألٍل هلِ٘ حلسّالم ٓخل « 3« »ُٖ حلتٔظ٘ط حسُ أضرؤ ٍ هشطٍى ه٘ال َٗ٘ى حوخً٘ٔ ُطحسد»هخ ضٍحُ ه٘ض ري حلٔسن هي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسّالم ٓخل : ٍ هي ؿطْٗ حألطحخد•

 .«5« »سؤلتِ هي حلتٔظ٘ط ُٔخل ُٖ رطٗسٗي أٍ ر٘خع َٗم»هزس حللِّ هلِ٘ حلسّالم 
ألًخ ال ًسلن حى شلٖ حس حلسِط، رل لن ال َٗ٘ى ر٘خًخ لوسٓ حلوز٘ح، حنَّ َّ هوخضع رطٍحٗٔ حلَ٘م حلتٖ ضٌٍٗخُ، ٍ حزٔ زحٍز ػدوِ٘ٔ، ألى   ِٔ،ٍ حزٔ حلشخُوٖ ػوِ٘ٔ، ألًْخ حستٌخز حلى َٓل حري هوط، ٍ ل٘س حزٔ، ٍ َٓل حري هزخس هوخضع رطٍحٗٔ هس٘ط حلَ٘م هٌِ، ٍ حزٔ أرٖ حٌِ٘ٔ ػو٘•

 تٔظ٘ط حلٌزٖ طلى حللِّ هلِ٘ ٍ آلِ ُٖ تلٖ حلوَحؿي ال ٗسل هلى أًْخ 
•______________________________ 

 .1ح  1أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 1)
 (.«م»ضٍحُ هي هزس حللِّ ري ٗح٘ى هي حلظخزّ ) 4ح  1أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 2)•
 («َٗ٘ى حوخً٘ٔ ُطحسد»ضٍحُ رال ) 14ح  1أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 3)•
 .16ح  1أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 4)•
 .7ح  1أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 5)•
  467: ، ص2 حلووتزط ُٖ شطح حلورتظط، د•
 .ّٖ حلؤظَزٓ رخًِطحزّخ، ُزخثع أى َٗ٘ى هلِ٘ حلسّالم ٗطذّض رخلتٔظ٘ط هٌس تلٖ حلٌخٗٔ هن ٓظس حلوسخُٔ، ٍ هن حالحتوخل ال ٗزٔى حزٔ•
  «حالحٔ أه٘خل»حلِطسد : هسجلٔ•
 .ٓسض هس حلزظط هي حألضع: ححٌى هشط ألَ ٓسم، ٍ ٓخل أّل حللٌٔ: ٍ ٓخل روغ أطحخد حلشخُوٖ« 1« »حالحٔ آالٍ ٍ ذوسوخثٔ شضحم»حتِخٓخ، ٍ حلو٘ل أضرؤ آالٍ شضحم، ٍ ُٖ روغ أذزخضًخ هي أّل حلز٘ت هلْ٘ن حلسّالم •
 . ٘ط الِ٘ أٍلىلوظحًّخ رٌّ٘خ أى حلوسخُٔ توتزط روس٘ط حلَ٘م، ٍ لإلرل رخلس٘ط حلوخم، ٍ شلٖ ٗشْس لوخ ٓلٌخُ، ٍ الى حلَػن حللٌَٕ ٗٔخضد هخ ٓلٌخُ ُ٘خى ح: لٌخ•

•______________________________ 
 .13ح  2أرَحد طالٓ حلوسخُط رخد  5حلَسخثل د ( 1)
 

 465: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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 1823: ، ص5 تخد حللٌٔ ٍ طحخح حلوطر٘ٔ؛ د -حلظحخح •
 .ٍ حلِطْسٓد حالحٔ أه٘خل•
•  
 332: ، ص4 ٗتخد حلو٘ي؛ د•
  ُطسد•
  هخ ُْ٘خ َُطْسٓدٌ: حلَِطْسٓدُ حالحٔ أه٘خل ٍ ٗٔخل للصٕ ال ُطرِ ُِ٘ هي حألش٘خ : •
•  
 116: ، ص1 حلٌْخٗٔ ُٖ ًطٗذ حلحسٗج ٍ حألحط؛ د•
ِ ( س)•  ٍ هٌ
  «ال تٔظط حلظالٓ ُٖ أٓلّ هي أضرؤ رٔطُز»حلحسٗج •
 . ٍ ّى ستٔ هشط ُطسرخ، ٍ حلِطسد حالحٔ أه٘خل، ٍ حلو٘ل أضرؤ آالٍ شضحم•
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 (ُٖ شٗط أٓسخم حلحذ)ُظل •
 .توتن رخلووطٓ الى حلحذ، ٍ ٓطحى، ٍ اُطحز: حلحذ هلى حالحٔ أٓسخم•
ُخلتوتن َّ ُطع هي ًؤى هي حلوسزس حلحطحم، ٍ حسُّ هي ٗخى رٌ٘دِ ٍ  •

ر٘ي حلوسزس هي ٗل رخًذ ححٌخ هشط ه٘ال، ُال ٗزَظ لْئال  حلتوتن هدن  
 .حإله٘خى، ُبشح لن ٗوٌْ٘ن حلتوتن أرعأتْن حلحزٔ حلوِطزٓ أٍ حلٔخضًٔ

ٍ َّ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي  -ٍ هي ٗخى هي أّل حخػطٕ حلوسزس حلحطحم•
 ِ ُِطػدِ حلٔدطحى ٍ    -حلوسزس أٓل هي ححٌٖ هشط ه٘ال هي أضرن رَحًزد

 .حإلُطحز ٍ ال ٗزعِٗ حلتوتن رحخل

298: ؛ ص(للش٘خ الغَسٖ)االلتصاد الْادٕ إلى عشٗك الششاد   
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  ُظل ُٖ شٗط أٓسخم حلحذ -2•
 .توتن، ٍ ٓطحى، ٍ حُطحز: حلحذ هلى حالحٔ أػطد•
« 10»حخػطٕ [ ص س هي]ُطع هي لن ٗ٘ي [ ص ٙ َّ]ُخلتوتن •

 .حلوسزس حلحطحم
 .حخػطِٗ[ ص س هي]ُطع هي ٗخى « 11»ٍ حلٔطحى ٍ حالُطحز •
ٍ حسُ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم ححٌخ هشدط هد٘ال هدي حضردن     •

 .رَحًذ حلز٘ت
 

  129: ص ؛(للش٘خ الغَسٖ) الؼثاداتالدول ٍ الؼمَد فٖ 
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حلحذ اهخ توتن رخلووطٓ رتٔسٗوْخ ٍ حستِ٘خ  هٌخسدْ٘خ احطحهدخ ٍ ؿَحُدخ ٍ    حن •
سو٘خ، ٍ حإلحالل هٌْخ تٔظ٘طح، ٍ حإلت٘خى روسّخ روٌخسٖ حلحذ، ُْدَ ُدطع   

 .ٍ ال حخػطٗي حلوسزس« 1»ٗل ًخ  هي ه٘ٔ هوي ل٘س هي أّلْخ 
ٍ أٓل ًؤِٗ أى َٗ٘ى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ هي ٗل رخًذ ححٌخ هشط هد٘ال ُودخ َُْٓدخ    •

رولتْخ هي حلزَحًذ حألضرن حوخً٘ٔ ٍ أضروَى هد٘ال، ُودي ّدصح ح٘وْدن ال     
ٗزعْٗن ُٖ حزٔ حإلسالم اال حلتوتن أٍ ٓدطحى ردبٓطحى سد٘خّ حلْدسى الدى      
حإلحطحم، ٍ حستِ٘خ  هٌخسٖ حلحذ ٗلْخ ٍ حالهتوخز رودسّخ، أٍ اُدطحز ردؤُطحز    
حلحذ هي شلٖ ٍ حإلت٘خى روخ ٗؤتٖ حلٔخضى سَح  هدسح سد٘خّ حلْدسى ُ٘دل     
 .هٌْوخ ُطع أّل ه٘ٔ ٍ حخػطْٗخ هوي رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ هخ حسزًخُ ُوخ زًٍِ

124: ص؛ (حسيحلثى، اتي اتى الودذ، ػلى تي )الحكإشاسٓ السثك إلى هؼشفٔ   



48 

 حذ الثؼذ

ُدخألٍل  . ٍ حلحذ حالحٔ أٓسخم توتن رخلووطٓ الى حلحذ ٍ ٓدطحى ٍ اُدطحز  •
ُطع هي لن ٗ٘ي هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٍ حلحخػط هي ٗخى ر٘ي 
هٌعلِ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم ححٌخ هشط ه٘ال ُبى ظحز هلى تلٖ حلوسخُٔ 

ٍ حلٔطحى ٍ حإلُطحز ُطع حخػدطِٗ ٍ هدي ٗدخى    . لن ٗ٘ي هي حخػطِٗ
ُطػِ حلٔطحى ٍ حإلُطحز لن ٗظح هٌِ حلتوتن ٍ ضٍٕ أًِ ٗظح ٍ ال ٗلعهِ 

ِ زم حلوتؤ اى ٗخى هي أّل ه٘ٔ ٍ اى ٗخى  لن ٗزعة حلٔطحى حلتوتن  ُطػ
ٍ ال حإلُطحز اال هؼـطح ٍ هي توتن ردخلووطٓ الدى حلحدذ ٍردذ هل٘دِ      
حإلحطحم هي ه٘ٔخت أّلِ ٍ اى ٍرذ هلِ٘ حلٔطحى ٍ حإلُطحز أحدطم هدي   

  .ر٘تِ اى ٗخى ه٘٘خ ٍ اى لن ٗ٘ي ه٘٘خ أحطم هي زٍٗطٓ أّلِ

157: ص؛ (حوضُعَسى، هحوذ تي ػلى تي )الفض٘لٔالَس٘لٔ إلى ً٘ل    
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  حألٍلحلِظل •
 .توتن رخلووطٓ الى حلحذ ٍ ٓطحى ٍ اُطحز: أهخ أٓسخهِ ُخالحٔ•
أى ٗٔسم هلى أُوخل حلحذ هوطٓ ٗتحلل هٌْدخ ٍ ٗسدتؤًَ حإلحدطحم    : ُخلتوتن•

 .للحذ
 .أى ٗٔطى ربحطحم حلحذ س٘خّ حلْسٕ: ٍ حلٔطحى•
 .أى ِٗطز حلحذ هي حألهطٗي هوخ، رسل٘ل حإلروخم حلوخػٖ شٗطُ: ٍ حإلُطحز•
ُخلتوتن ُطع حهلل هلى هي لن ٗ٘ي هي أّل ه٘ٔ ٍ حخػدطْٗخ، ٍ ّدن هدي    •

ٗخى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ ححٌخ هشط ه٘ال ُوخ زًٍْخ، ال ٗزعثْن هن حلتو٘ي ُدٖ حزدٔ   
 .حإلسالم سَحُ، رسل٘ل حإلروخم ٍ ؿطٗٔٔ حالحت٘خؽ ٍ حل٘ٔ٘ي لزطح ٓ حلصهٔ

151: ص؛ (حسٌ٘ىحلثى، اتي صّشُ، حوضٓ تي ػلى )الفشٍعغٌ٘ٔ الٌضٍع إلى ػلوٖ األصَل ٍ   
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  ُٖ أٓسخم حلحذّرخد •
حلحذ هلى حالحٔ أٓسخم، توتن رخلووطٓ الى حلحدذ، ٍ ٓدطحى، ٍ اُدطحز، ٍ    •

حًّوخ ٗخى شلٖ الذتالٍ حلو٘لِ٘ي ُٖ حلزْدخت، ٍ حال لدَ ٗدخى هدخلن     
ُ ًخث٘خ هي حلحطم، ٗخى حلحذ ٓسوخ ٍححسح، ٍ ّدَ حلتوتدن ردخلووطٓ    ٰ  حللّ

الى حلحذ، ٍ لَ ٗخى حلوخلن هستَؿٌ٘ي حلحطم، ٗخى حلحذ ػدطرخ ٍححدسح،   
اهّخ ٓطحًخ، أٍ اُطحزح، ُخلتوتن، َّ ُطع هي ًؤى هي حلحطم، ٍ حسُّ، هي 
ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحدطحم، حوخً٘دٔ ٍ أضرودَى هد٘ال، هدي أضرودٔ       

 رَحًذ حلز٘ت، هي ٗل رخًذ ححٌخ هشط ه٘ال، 

 519: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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اال حلتوتن، هدن حإله٘دخى، ُدبشح لدن ٗو٘دٌْن حلتوتدن،        لْئال ُال ٗزَظ •
 .أرعأتْن حلحزٔ حلوِطزٓ، هن حلؼطٍضٓ، ٍ هسم حالذت٘خض

ٍ أهّخ هي ٗخى هي أّل حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ٍ َّ هي ٗخى رٌ٘دِ ٍ  •
ر٘ي حلوسزس حلحطحم، أٓل هي ححٌٖ هشط ه٘ال، هي أضرؤ رَحًزِ، ُِطػِ 

 .حلٔطآى، أٍ حالُطحز، هرّ٘ط ُٖ شلٖ، ٍ ال ٗزعِٗ حلتوتن رحخل
•  

 520: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 :حألٍل أهخ أٓسخهِ ُخالحٔحلِظل •
هتوتن رخلووطٓ الى حلحذ ٍ ٓطحى ٍ اُطحز، ُخلتوتن أى تٔسم هلى أُوخل حلحذ هوطٓ ٗتحلل هٌْدخ ٍ ٗسدتؤًَ حإلحدطحم للحدذ، ٍ     •

 .حلٔطآى أى ٗٔطى ربحطحم حلحذ س٘خّ حلْسٕ، ٍ حإلُطحز أى ِٗطز حلحذ هي حألهطٗي
ال ٗزدعْٗن   -ٍ ّن هي ٗخى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ ححٌخ هشط ه٘ال ُوخ زًٍْخ -ُطع هي لن ٗ٘ي هي أّل ه٘ٔ ٍ حخػطْٗخ« 1»ٍ حلتوتن •

  «2». هن حلتو٘ي هي حزٔ حإلسالم سَحُ
  «3». ٍ أهخ أّل ه٘ٔ ٍ حخػطٍّخ ُِطػْن حلٔطحى ٍ حإلُطحز ٍ ال ٗزعْٗن ُٖ حزٔ حإلسالم سَحُ•

•______________________________ 
 .«ُخلتوتن»: ُٖ حألطل( 1)

 .ٍ لول حلتؤً٘ج رلحخف حزٔ حلتوتن« سَحُ»رسل « ً٘طّخ»: «س»ُٖ ( 2)•
 .ً٘طُ: ُٖ حألطل( 3)•
  150: اطزخح حلش٘ؤ روظزخح حلشطٗؤ، ص•
ٍ حذ حلِ٘خضٓ، ٍ حلوسدٌَى هدخ هدسح    « 1»حذ حإلسالم ٍ حذ حلٌصض ٍ حلوْس : هِطٍع ٍ هسٌَى، ُخلوِطٍع: ٍ حلحذ ػطرخى•

شلٖ، ٍ ِٗخضّ حلَحرذ ُٖ أًِ ال ٗزذ حالرتسح  رِ ٍ ٗسخٍِٗ روس حلسذَل ُِ٘ ُٖ ٍرَد حلوؼٖ ُِ٘ ٍ ُٖ سخثط أح٘خهدِ اال  
 .ٍرَد حلٔؼخ  لِ اشح ُخت

•________________________________________ 
 -ٗ٘سضى، ٓـذ حلسٗي، هحوس ري حس٘ي، اطزخح حلش٘ؤ روظزخح حلشطٗؤ، زض ٖٗ رلس، هئسسِ حهخم طخزّ هلِ٘ حلسالم، ٓن 

 ّ  ّ 1416حٗطحى، حٍل، 

•  

149: إصثاح الش٘ؼٔ توصثاح الششٗؼٔ؛ ص  
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 .توتّن، ٍ ٓطحى، ٍ اُطحز: ُٖ أًَحم حلحذ، ٍ ّٖ حالحٔ: حلخخلخٔحلؤسّهٔ •
ُخلتوتن َّ حلصٕ ٗٔسّم هوطتِ أهخ حزّٔ ًخٍٗدخ رْدخ حلتوتّدن، حدن ٌٗشدت      •

 .احطحهخ رخلحذّ هي ه٘ٔ، ٍ ّصح ُطع هي ل٘س هي حخػطٕ ه٘ٔ
 :ٍ حسُّ هي روس هٌْخ رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال هي ٗلّ رخًذ، ٍ ٓ٘ل•
، ٍ ال ٗزَظ لْدئال  حلودسٍل   (1)ححٌخ هشط ه٘ال ُظخهسح هي ٗلّ رخًذ •

 .هي حلتوتن الى حإلُطحز ٍ حلٔطحى، اال هن حلؼطٍضٓ

 336: ، ص1 ج؛ (فاضلآتى، )الٌافغوشف الشهَص فٖ ششح هختصش 
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•  
هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلز٘ت ححٌخ هشط ه٘ال ُِطػِ حلٔطحى أٍ حالُدطحز، ٍ  ٍ •

 .هي ًؤى ُِطػِ حلتوتن

355: ؛ ص(للوحمك الحلٖ)الشسائل التسغ   



55 

 حذ الثؼذ

•  
ّصح حلٔسن ُطع هي ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي ه٘ٔ ححٌخ هشط هد٘ال ُودخ   ٍ •

ظحز هي ٗل رخًذ ٍ ٓ٘ل حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال ُبى هسل ّدئال  الدى   
حلٔطحى أٍ حإلُطحز ُٖ حزدٔ حإلسدالم حذت٘دخضح لدن ٗزدع ٍ ٗزدَظ هدن        

 .حالػـطحض

 212: ، ص1 ششائغ اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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حوخً٘دٔ ٍ  »حس حخػطٕ حلوسزس حلحطحم هي ٗخى رد٘ي هٌعلدِ ٍ رد٘ي ه٘دٔ     : هسجلٔ•

 ه٘ال هي ٗل رخًذ،« أضروَى
هدي ٗدخى رد٘ي هٌعلدِ ٍ     : ألًِ هسخُٔ حلٔظط، ٍ ٓخل حلشد٘د : ٍ رِ ٓخل حلشخُوٖ، ٓخل•

 .ه٘ال هي ٗل رخًذ« ححٌخ هشط»حلوسزس 
أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ٗدل  »هخ ضٍحُ ظضحضٓ هي أرٖ روِط هلِ٘ حلسّالم ٓخل : لٌخ•

هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال شحت هطٍ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘دٔ  
ٔ . َّ هوي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ ٍ . «5« »ٍ ٗل هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتود

ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحدطحم،  »ُٖ ضٍحٗٔ حلحلزٖ هي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسّالم ٓخل 
ٓخل هلِ٘ حلسّالم هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ هي حخػدطٕ حلوسدزس حلحدطحم، ٍ    

ٖ « 6« »ل٘س لْن هتؤ  ٍ ضٍى هز٘س حللِّ حلحلز
 .187ص  3ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ رخد  8حلَسخثل د ( 5)•
 .187ص  4ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ رخد  8حلَسخثل د ( 6)•

 784: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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لد٘س  »سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرَ رظ٘ط هي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسّدالم ٓدخل   ٍ •
لِٖٓ لِوٓديْ  ٰ  ألّل ه٘ٔ، ٍ ال ألّل سطٍ ٍ ال ألّل هط، هتؤ، لَٔلِ توخلى ش

ٍ هولَم حى ّصُ حلوَحػن « 1« »حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ ح
 .أٗخط هي ححٌٖ هشط ه٘ال، ُخشى هخ أهْسُ حلش٘د ًخزض، ال هزطٓ رِ

ٍ لَ حذ ّئال  رخلتوتن لن ٗزعْٗن، ٍ رِ ٓخل أرَ حٌِ٘دٔ، ٍ ٓدخل حلشدخُوٖ    •
حػِدطِٕ حلْوٓسٕدزِسِ   ٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ ح   ٰ  َٓلِ توخلى ش: ٗزعْٗن لٌخ
ٍ حللخّط حى حإلشخضٓ ضحرؤ حلى رو٘ن هخ تٔسم، ٍ حٖ٘ هدي  « 2»حمِ ٰ  حلْحٓط

حًْن ٓخلَح تٔسٗطُ شلٖ حلتوتن، ٍ َٓل حلشدخُوٖ ٗطردن   : روغ ُؼال  حلوطر٘ٔ
ٓلٌخ ٗوخ ٗحتول شلٖ ضرَهِ الى حلزولٔ، ل٘ي ّصح أتن ُخثدسٓ،  . حلى حلْسٕ

َُ٘٘ى أضرح، ٍ ٗسل هلى شلٖ هي ؿطْٗ أّل حلز٘ت ضٍحٗدخت، هٌْدخ هدخ    
 .شٗطًخ

  785: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختصش، ج



58 

 حذ الثؼذ

ٍ ّدن   -ُطع حللِّ هلى هي لن ٗ٘ي هي أّل هّ٘ٔ ٍ حخػطْٗخُخلتوتّن •
ال ٗزعثْن هن حلدتّوّ٘ي   -هي ٗخى رٌْ٘ن ٍ رٌْ٘خ ححٌخ هشط ه٘ال ُوخ َُْٓخ

 .«2»، ذالُخ حلزو٘ن حلِْٔخ  «1»ُٖ حزٔ حإلسالم سَحُ 
، ألىّ هدي ٍردذ هل٘دِ    «3»لٌخ اروخم حإلهخه٘ٔ ٍ حل٘ٔ٘ي لزطح ٓ حلصهّٔ •

حذّ حزّدٔ حإلسدالم   [ ٍ]حلحذ ٍ لن ٗ٘ي هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم 
 رطثت شهّتِ ر٘ٔ٘ي ٍ ل٘س ٗصلٖ اشح حذّ ً٘طّخ، 

•  

•  

 

174: ص؛ (لوّىسثضٍاسى، ػلى هؤهي )الَفاقخاهغ الخالف ٍ   
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  ُٖ شٗط أًَحم حلحذ ٍ شطحثـْخُظل •
. توتن رخلووطٓ الدى حلحدذ، ٍ ٓدطحى، ٍ اُدطحز    : حلحذ هلى حالحٔ أػطد•

ُخلتوتن ُطع هي لن ٗ٘ي هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٍ َّ ٗل هدي  
ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس أٗخط هي ححٌٖ هشط ه٘ال هي أضرن رْختِ ُْئال  
ُطػْن حلتوتن هن حإله٘خى، ٍ ال ٗزعى هٌْن حلٔطحى ٍ حإلُطحز، ُبى لدن  
ٗتوٌَ٘ح هي شلٖ رخظ لْن حلٔطحى ٍ حإلُطحز هٌس حلؼدطٍضٓ ٍ حلٔدطحى ٍ   
حإلُطحز ُطع هي ٗخى حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ٍ َّ ٗدل هدي ٗدخى    
رٌِ٘، ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم هي أضرن رَحًزِ ححٌٖ هشط ه٘ال ُودخ زًٍدِ   
ُْئال  ال ٗزذ هلْ٘ن حلتوتن هلى ٍرِ، ٍ اًودخ ٗزدذ هلدْ٘ن أحدس     

 حلٌَه٘ي حللصٗي شٗطًخّوخ 

 306: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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: اًِ ال ٗزعِٗ، ٍ ُْ٘ن هي ٓخل: توتن هي ٓلٌخُ هي أطحخرٌخ هي ٓخلُبى •
ٗزعِٗ ٍ َّ حلظح٘ح ألى هي توتن ٓس أتى رخلحذ ٍ رزو٘دن أُوخلدِ، ٍ   
اًوخ أػخٍ الِ٘ أُوخل حلووطٓ ٓزل شلٖ، ٍ ال ٌٗخُٖ شلٖ هخ ٗدؤتٖ ردِ   

ٖ  : هي أُوخل حلحذ ُٖ حلوستٔزل، ٍ ُٖ حلٌخس هي ٓدخل  ٗظدح  ال  حلو٘د
ٗظح شلٖ هٌِ ً٘ط أًِ ال ٗلعهدِ زم  : هٌِ حلتوتن أطال، ٍ ُْ٘ن هي ٓخل
حخػِدطِٕ  لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ  شلِٖٓ »حلوتؤ ٍ َّ حلظح٘ح لَٔلِ توخلى 

ٗوٌى حلْسٕ حلصٕ تٔسم شٗطُ ٓزدل ّدصح حل٘دالم ردال     « حلْحٓطحمِحلْوٓسٕزِسِ 
 .ُظل

 

 306: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم حلصٗي ال هتؤ هلْ٘ن، هي : حلخخلج. 1911•
 .ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي حلوسزس ححٌخ هشط ه٘ال هي ٗلّ رخًذ

ٍ ّدَ حذت٘دخض حردي    « 2»اًِّ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال : ٍ للش٘د َٓل آذط•
 .ٍ َّ حألَٓى هٌسٕ« 3»رخرَِٗ 

 

 .206: حلٌْخٗٔ(. 2)•
 .926ُٖ شٗل حلحسٗج  203/ 2: ، ٍ حل215ِِ٘ٔ: حلؤٌن(. 3)•

 558: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحىام الششػ٘ٔ ػلى هزّة اإلهاه٘ٔ 
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 :130هسؤلٔ •
حذتلَ هلوخإًخ ُٖ حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ُٔخل حلشد٘د ُدٖ رودغ    •

هي ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم ححٌخ هشط ه٘ال هي ٗلّ رخًذ : ٗتزِ
«7». 

ٔ : ٍ ًحَُ ٓخل حري هزخس، ألًِّ ٓخل• ٍ ردِ ٓدخل   . حخػطٕ أّل حلحطم ذخطد
 .«8»هزخّس ٍ حلخَضٕ 

 .161ٍ  159 -158: 2، حلتز٘خى 306: 1 -للـَسٖ -حلوزسَؽ( 7)•
، حلحدخٍٕ  182: 7، حلوزودَم  249: 3، حلشطح حل٘ز٘ط 504: 3حلوٌٌٖ ( 8)•

، 289: 1 -للزظّخص -، أح٘خم حلٔطآى262: 3، حل٘ٔ حلولوخ  62: 4حل٘ز٘ط 
 .149 :2حلز٘خىرخهن 

 
 176: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم هي ٗخى هي أّل : ٓخل حلش٘د ُٖ روغ ٗتزٍِ •
ٍ ردِ  . «1»ه٘ٔ أٍ َٗ٘ى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي ٗلّ رخًدذ  

، ألًِّ هسخُٔ حلٔظط، ٍ ألىّ هخ زٍى هسخُٔ حلٔظط «2»ٓخل حلشخُوٖ ٍ أحوس 
ُٖ حدسٗج  « 3»َٗ٘ى ٓطٗزخ هي حلوسزس، ألًِّ روٌعلٔ حلحخػط، ٍ ٓس سلَ 

 .حلزخٓط هلِ٘ حلسالم حلتحسٗس رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال
 .206: حلٌْخٗٔ( 1)•
: 1 -للش٘طحظٕ -، حلوْصد262: 3، حل٘ٔ حلولوخ  62: 4حلحخٍٕ حل٘ز٘ط ( 2)•

، 249: 3، حلشددطح حل٘ز٘ددط   504: 3، حلوٌٌددٖ  182: 7، حلوزوددَم 208
، حلتِس٘ط حل٘ز٘دط  404: 2، تِس٘ط حلٔطؿزٖ 169: 4 -للسطذسٖ -حلوزسَؽ

5 :174. 
 .127سلَ ُٖ حلوسؤلٔ ( 3)•

 

  177: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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لوخ ضٍحُ حلحلزٖ هي حلظخزّ هلِ٘ حلسدالم ُدٖ حخػدطٕ حلوسدزس     ٍ •
هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ هدي حخػدطٕ حلوسدزس    »: ٓخل: حلحطحم

ٍ هولَم أىّ ّصُ حلوَحػن أٗخط هي ححٌٖ « 4« »حلحطحم ٍ ل٘س لْن هتؤ
 .هشط ه٘ال

 .517 -158: 2، حالستزظخض 99 -33: 5حلتْصٗذ ( 4)•
 

  177: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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حخػط ٍ حلوسزس حلحطحم أّدل حلوَحٓ٘دت ٍ حلحدطم ٍ هدخ     : ٓخل أرَ حٌٍِ٘ٔ •
 .«5»رٌْ٘وخ 

 .ٍ ضٍٕ هٌِ أًّْن أّل حلحطم. «6»ّن أّل ه٘ٔ ٍ شٕ ؿَى : ٍ ٓخل هخلٖ•
ٖ  -حلوزسَؽ( 5)• : 1 -للزظدخص  -، أح٘دخم حلٔدطآى  169: 4 -للسطذسد

، 504: 3، حلوٌٌدٖ  174: 5، حلتِس٘ط حل٘ز٘دط  404: 2، تِس٘ط حلٔطؿزٖ 289
 .262: 3، حل٘ٔ حلولوخ  62: 4، حلحخٍٕ حل٘ز٘ط 249: 3حلشطح حل٘ز٘ط 

، حلتِسد٘ط  404: 2، تِس٘ط حلٔطؿزدٖ  149: حل٘خُٖ ُٖ ُِٔ أّل حلوسٌٗٔ( 6)•
، 504: 3، حلوٌٌدٖ  289: 1 -للزظدخص  -، أح٘خم حلٔدطآى 174: 5حل٘ز٘ط 

 .169: 4 -للسطذسٖ -، حلوزسَؽ249: 3حلشطح حل٘ز٘ط 

  177: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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حلتوتن ُطع هي ل٘س هي أّدل ه٘دٔ ٍ   : ٓخل حلش٘د ُٖ حلٌْخٗٔ: هسؤلٔ•
ٍ َّ هوّي َٗ٘ى رو٘دٔ أٍ ٗ٘دَى رٌ٘دِ ٍ رٌْ٘دخ حوخً٘دٔ ٍ      ،  حخػطْٗخ
 .«4»، ٍ ٗصح ٓخل حرٌخ رخرَِٗ «3»أضروَى ه٘ال 

 .462 -461ص  1د : حلٌْخٗٔ ٍ ً٘تْخ( 3)•
 .ٍ لن ًوخط هلى ضسخلٔ هلٖ ري رخرَِٗ 67ص : حلؤٌن( 4)•

 25: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج
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حلٔدطحى ٍ  : «7»ٍ حلزودل  « 6»ٍ حالٓتظدخز  « 5»ٍ ٓخل ُٖ حلوزسَؽ •
ٗخى هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، َّ ٗلّ هدي ٗدخى    هي حالُطحز ُطع 

رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم هي أضرن رَحًزِ ححٌخ هشط ه٘ال، ٍ ّدَ ٓدَل   
 .«2»، ٍ حري ازضٗس «1»أرٖ حلظالح 

 .306ص  1د : حلوزسَؽ( 5)•
 .298ص : حالٓتظخز( 6)•
 .129ص : حلزول ٍ حلؤَز( 7)•
 .192 -191ص : حل٘خُٖ ُٖ حلِِٔ( 1)•
 .520ص  1د : حلسطحثط( 2)•

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج
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 .حألٓطد حألٍّلٍ •
لِوٓديْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ     شلِدٖٓ  »حىّ حلوطحز ُٖ حللخّط هي َٓلِ توخلى : لٌخ•

، ٍ حخػط حلحطم ل٘س َّ حلحطم الحشم« 3« »حلْحٓطحمِحلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ 
 .حذّ الحشم أستؼٔ فشاسخ ّٖ اثٌا ػشش ه٘الهطُخ، ٍ 

 .196: حلزٔطٓ( 3)•
 

 

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج
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ٓلت : ٓخل -هلِ٘ حلسالم -هخ ضٍحُ ظضحضٓ ُٖ حلظح٘ح، هي أرٖ روِطٍ •
لِوٓديْ لَدنٕ   شلِدٖٓ  »ٓخل حللِّ توخلى ُٖ ٗتخرِ : -هلِ٘ حلسالم -ألرٖ روِط
ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن : ، ٓخل«حلْحٓطحمِحلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ 

هتؤ، ٗلّ هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ ٍ هسِخى 
ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوّي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗلّ هي ٗخى أّلِ 

 .«4»ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ 
ٔ 98ح  33ص  5د : تْصٗذ حألح٘خم( 4)• هدي   6د : ، ٍسخثل حلشد٘و

 .187ص  8د  3أرَحد أٓسخم حلحذ ح 
 

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج
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ُدٖ حخػدطٕ   : ٓدخل  -هلِ٘ حلسالم -ٍ هي حلحلزٖ، هي أرٖ هزس حللِّ•

هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ حخػطٕ حلوسزس : حلوسزس حلحطحم، ٓخل
 .«5»حلحطحم، ٍ ل٘س لْن هتؤ 

 
ٔ 99ح  33ص  5د : تْصٗذ حألح٘خم( 5)• هدي   6د : ، ٍسخثل حلشد٘و

 .187ص  8د  4أرَحد أٓسخم حلحذ ح 
 

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج



71 

 حذ الثؼذ

ُٖ حلظح٘ح هي أرٖ رظ٘ط ٍ حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس، هدي أردٖ   ٍ •
ل٘س ألّل ه٘ٔ، ٍ ال ألّدل هدطٍ ٍ ال   : ٓخل -هلِ٘ حلسالم -هزس حللِّ

لِوٓديْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ    شلِٖٓ »ألّل سطٍ هتؤ، ٍ شلٖ لَٔل حللِّ هع ٍ رل 
 .«6« »حلْحٓطحمِحلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ إَّٔلُِٔ 

وأًِّ ًظش الى تَصٗغ الثواً٘ٔ ٍ األستؼى٘ي هىي    -سحوِ اللِّ -ٍ الش٘خ•
، ٍ «1»ٍ واى لسظ ولّ خاًة ها روشُ فٖ الوثسىَط   ،أستغ خَاًة

 .ل٘س تد٘ذ
ٔ 96ح  32ص  5د : تْصٗذ حألح٘خم( 6)• هدي   6د : ، ٍسخثل حلشد٘و

 .186ص  8د  1أرَحد أٓسخم حلحذ ح 
 .306ص  1د : ضحرن حلوزسَؽ( 1)•

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج 
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ٍ حذتلَ هلوخإًخ ُٖ حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم حلدصٗي ال هتودٔ   : هسؤلٔ•
 هلْ٘ن،

هي ٗدخى رد٘ي هٌعلدِ ٍ رد٘ي حلوسدزس      : ُٔخل حلش٘د ُٖ حلوزسَؽ ٍ حلزول•
: ٍ ًحَُ ٓخل حري هزّخس؛ ألًِّ ٓخل. «1»حلحطحم ححٌخ هشط ه٘ال هي ٗلّ رخًذ 

ٍ رِ ٓخل هزخّدس، ٍ حلخدَضّٕ   . حلحطم ذخطّٔأّل  :حلحطحمحخػطٕ حلوسزس 
«2». 

 .129: ، حلزول ٍ حلؤَز306: 1حلوزسَؽ ( 1)•
، تٌدَٗط  255: 2، تِسد٘ط حلـزدطّٕ   360: 1أح٘خم حلٔدطآى للزظّدخص   ( 2)•

، حل٘دٔ  217: 1، تِسد٘ط حلدسضّ حلوٌخدَض    22: حلؤزخس هي تِس٘ط حري هزّخس
، 249 :3، حلشطح حل٘ز٘ط رْدخه  حلوٌٌدٖ   504: 3، حلوٌٌٖ 262: 3حلولوخ  
 .205: 9، هوسٓ حلٔخضة 333: 1، رسحٗٔ حلوزتْس 182: 7حلوزوَم 

 

 127: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم هي ٗخى هي أّل : ٍ ٓخل حلش٘د ُٖ حلٌْخٗٔ•
ٍ . «3»هّ٘ٔ، أٍ َٗ٘ى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي ٗلّ رخًذ 

 .، ألًِّ هسخُٔ حلٔظط«5»، ٍ أحوس ري حٌزل «4»رِ ٓخل حلشخُوّٖ 
 .206: حلٌْخٗٔ( 3)•
: 7، حلوزودَم  201: 1، حلوْصّد للشد٘طحظّٕ  262: 3حل٘ٔ حلولوخ  ( 4)•

، هٌٌٖ حلوحتخد 137: 3، اضشخز حلسخضٕ 37: 2، حلو٘عحى حل٘زطى 182
 .167: ، حلسطحد حلَّّخد515: 1

، حل٘دخُٖ  249: 3، حلشطح حل٘ز٘ط رْدخه  حلوٌٌدٖ   504: 3حلوٌٌٖ ( 5)•
 .440: 3، حإلًظخٍ 536: 1الري ٓسحهٔ 

 127: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 .«6»حخػط ٍ حلوسزس حلحطحم أّل هّ٘ٔ ذخطّٔ : ٓخل هخلٍٖ •
 .«7»هي ٗخى زٍى حلو٘ٔخت الى حلحطم : ٍ ٓخل أرَ حٌِ٘ٔ•
هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال : ٓخل حري ازضٗسٍ •

هي أضرؤ رَحًذ حلز٘ت هي ٗلّ رخًذ ححٌخ هشط ه٘ال ٍرذ هلِ٘ حلتوتّدن، ٍ  
 ِ  هي ٗخى رٌ٘

، أح٘ددخم حلٔددطآى 404: 2، تِسدد٘ط حلٔطؿزددّٖ 332: 1رسحٗددٔ حلوزتْددس ( 6)•
، حلشطح حل٘ز٘دط  504: 3، حلوٌٌٖ 262 :3، حل٘ٔ حلولوخ  360: 1للزظّخص 

 .182: 7، حلوزوَم 249: 3رْخه  حلوٌٌٖ 
، تحِٔ 169: 4، حلوزسَؽ للسطذسّٖ 360: 1أح٘خم حلٔطآى للزظّخص ( 7)•

، شطح 158: 1، حلْسحٗٔ للوطًٌ٘خًّٖ 169: 2، رسحثن حلظٌخثن 411: 1حلِْٔخ  
 .205: 9، هوسٓ حلٔخضة 430: 2ُتح حلٔسٗط 

 127: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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ر٘ي حلوسزس حلحطحم أٓلّ هي ححٌٖ هشط ه٘ال هي أضرؤ رَحًزِ ُِطػِ ٍ •
ٍ حألٓدَى ٓدَل حلشد٘د ُدٖ     . «1»حلٔطحى أٍ حإلُطحز هرّ٘طح ُٖ شلدٖ  
 .«2»حلٌْخٗٔ، ٍ َّ حذت٘خض حري رخرَِٗ 

أىّ تحسٗس حلش٘د زٍى هسخُٔ حلٔظط، ُال ٗرطد هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي : لٌخ•
حؼط : حلوسزس ّصح حلحسّ هي حلحؼَض، ٍ ألىّ حلحؼَض َّ حلٔطد، ٗٔخل

ُالى ُالًخ اشح ٓطد هٌِ ٍ زًخ الِ٘، ٍ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس زٍى 
 .حلوسخُٔ َُْ ٓطٗذ هٌِ، ألًِّ روٌعلٔ حلحخػط

 .121: حلسطحثط( 1)•
 .67: حلؤٌن( 2)•

  128: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج 
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 -ُٖ حلظح٘ح -أهّخ حلتحسٗس حلصٕ حذتطًخُ، ُ٘سلّ هلِ٘ هخ ضٍحُ حلش٘دٍ •
َٓل حللِّ هعّ : «3»ٓلت لِ : هي ظضحضٓ، هي أرٖ روِط هلِ٘ حلسّالم، ٓخل

حلْحٓدطحمِ  حلْوٓسٕدزِسِ  حخػِدطِٕ  لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ  شلِٖٓ  :ٗتخرٍِ رلّ ُٖ 
ٗوٌٖ أّل هّ٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ٗلّ هي ٗدخى أّلدِ زٍى   »: ٓخل. «4»

ٗوخ ٗدسٍض حدَل   « 6»ٍ هسِخى « 5»حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ 
هّ٘ٔ َُْ هوّي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗلّ هدي ٗدخى أّلدِ ٍضح  شلدٖ     

 .«7« »ُولِ٘ حلوتؤ

  128: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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 .ألرٖ روِط هلِ٘ حلسّالم: ُٖ حلوظخزض( 3)•
 .196(: 2)حلزٔطٓ ( 4)•
ه٘ٔخت أّل حلوطحّ، ٍ َّ هي هّ٘ٔ ًحدَ هدطحلت٘ي، ٍ   : شحت هطّ( 5)•

 .405: حلوظزخح حلوٌ٘ط. َّ هي ًزس حلحزخظ: ٗٔخل
 .409: هَػن ر٘ي هّ٘ٔ ٍ حلوسٌٗٔ، حلوظزخح حلوٌ٘ط: هسِخى( 6)•
، 516حلحدسٗج   157: 2، حالستزظخض 98حلحسٗج  33: 5حلتْصٗذ ( 7)•

 .3هي أرَحد أٓسخم حلحذّ حلحسٗج  6حلزخد  187: 8حلَسخثل 

  128: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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ُدٖ  : ٍ ٓس ضٍى حلش٘د هي حلحلزّٖ، هي أرٖ هزس حللِّ هل٘دِ حلسّدالم، ٓدخل   •
هدخ زٍى حلوَحٓ٘دت الدى هّ٘دٔ ُْدَ هدي       »: حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ٓدخل 

 .«1« »ل٘س لْن هتؤٍ  حلحطحم،حخػطٕ حلوسزس 
ٍ ألىّ ارـدخل حلٔدَل   . ٍ هولَم أىّ ّصُ حلوَحػن أٗخط هي ححٌدٖ هشدط هد٘ال   •

 .حألٍّل ٗستلعم طحّٔ هخ شّزٌخ الِ٘
حلْحٓطحمِ حلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ شلِٖٓ : رَٔلِ توخلى: ححتذّ حلش٘د•

«2». 
 .هي ُِ٘: حلحطم، ٍ حخػطٍُ: ٍ حلوطحز رِ•
، 517حلحددسٗج  158: 2، حالستزظددخض 99حلحددسٗج  33: 5حلتْددصٗذ ( 1)•

 .4هي أرَحد أٓسخم حلحذّ حلحسٗج  6حلزخد  187: 8حلَسخثل 
 .196(: 2)حلزٔطٓ ( 2)•

 129: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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رؤًِّ هَػن شطم ُِ٘ حلٌسٖ، ُ٘خى أّلِ هدي حخػدطٕ   : ححتذّ أرَ حٌٍِ٘ٔ •
 .«3»حلوسزس حلحطحم، ٗخلحطم 

روٌن حًحظدخض حخػدطِٗ رودي ُ٘دِ؛ لودخ تٔدسّم هدي        : ٍ حلزَحد هي حألٍّل•
 .حألحخزٗج

أىّ هخ حهتزطًخُ أٍلى هي حهتزخض حلٌسٖ؛ لَرَز لِق حلحؼدَض  : ٍ هي حلخخًٖ•
ُٖ حٙٗٔ، ٍ ألًِّ ٗزول حلزو٘س هي حلحطم هي حخػطِٗ، ٍ حلٔطٗدذ هدي ً٘دط    
حخػطِٗ؛ ألىّ ُٖ حلوَحٓ٘ت هخ ٗٔطد هي حلحطم ٍ ُْ٘خ هخ ٗزودس، ُودي ّدَ    

 .ٍضح  حلٔطٗذ َّ أٓطد هوّي َّ ُٖ حلزو٘س
 .ٍ َٓل حري ازضٗس هز٘ذ؛ ألًِّ َّٗن تٔس٘ؾ هخ حهتزطًخُ هلى حلزَحًذ•
، شدطح ُدتح   169: 2، رسحثن حلظٌخثن 360: 1أح٘خم حلٔطآى للزظّخص ( 3)•

 .430: 2حلٔسٗط 
 

 129: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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 .َّ ذـؤ؛ ألىّ حلحسٗج ٗوٌن هٌٍِ •
حإلُطحز ٍ حلٔدطحى، ٍ لدَ حزّدَح هتوتّود٘ي، لدن      : ُِطع ّئال : اشح حزت ّصح•

 .«4»ٗزعثْن، ٍ رِ ٓخل أرَ حٌِ٘ٔ 
ٖ  ؛ لَٔلِ توخلى. «5»ٗزعثْن : ٍ ٓخل حلشخُوّٖ• لِوٓديْ لَدنٕ   شلِدٖٓ  : ٍ ل٘س رش

  حلْحٓطحمِحلْوٓسٕزِسِ حخػِطِٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ 
، تحِٔ 169: 4، حلوزسَؽ للسطذسّٖ 358: 1أح٘خم حلٔطآى للزظّخص ( 4)•

، شطح 157: 1، حلْسحٗٔ للوطًٌ٘خًّٖ 169: 2، رسحثن حلظٌخثن 412: 1حلِْٔخ  
 .205: 9، هوسٓ حلٔخضة 424: 2ُتح حلٔسٗط 

، 169: 7، حلوزوَم 201: 1، حلوْصّد للش٘طحظّٕ 267: 3حل٘ٔ حلولوخ  ( 5)•
 .137: 3، اضشخز حلسخضٕ 164 :7ُتح حلوعٗع رْخه  حلوزوَم 

  130: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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 .ٍ حإلشخضٓ ضحرؤ الى رو٘ن هخ تٔسّم، أٍ الى حلتوتّن« 1»•
لد٘س رزّ٘دس؛ لودسم    . «2»اًّدِ ٗطردن الدى حلْدسٕ     : ٍ َٓل حلشدخُوّٖ •

حلترظ٘ض، ٍ ٗسلّ هلِ٘ هخ تٔسّم هي حألحخزٗج هي ؿطْٗ أّدل حلز٘دت   
 .هلْ٘ن حلسّالم

 .196(: 2)حلزٔطٓ ( 1)•
: 2، تِسد٘ط حلٔطؿزدّٖ   158: 5، حلتِس٘ط حل٘ز٘دط  169: 4حلوزوَم ( 2)•

404. 
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حلتوتّن هعٗؤ ُٖ حلٌخثٖ هي هّ٘ٔ رخوخً٘ٔ ٍ أضرود٘ي هد٘ال هدي ٗدلّ     حنّ •
هٌْخ لطٍحٗٔ ظضحضٓ ٍ حلحلزدّٖ ٍ  « 5»رخًذ، ٍ أهّخ ٓس٘وخُ ُلوي ٗٔظط 

ٍ حردي  « 8»ٍ حلحلزدّٖ  « 7»، ٍ ٓدخل ُدٖ حلوزسدَؽ    «6»أرٖ رظد٘ط  
 .ححٌخ هشط ه٘ال، ٍ ال ًولن هستٌسُ: «9»ازضٗس 

 330: ، ص1 الذسٍس الششػ٘ٔ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 ُطع هي ًؤى هي ه٘ٔ ححٌخ هشط ه٘الُخلتوتن •

•  

•  

 

263: ؛ ص(التي فْذ)الشسائل الؼشش   
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ٍ ّصح حلٔسن ُطع هي ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي ه٘ٔ ححٌخ هشط ه٘ال »: َٓلِ•
 .«ُوخ ظحز هي ٗل رخًذ ٍ ٓ٘ل حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال

لظح٘حٔ ظضحضٓ هي حلزدخٓط هل٘دِ حلسدالم    المَل الثاًٖ َّ األلَى ( 1)•
 .ٍ ً٘طّخ« 2»

 193: ، ص2 هساله األفْام إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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هخ حذتخضُ حلوظٌَ شّذ الِ٘ روخهٔ هي حألطحخد هٌْن حلـزطسدٖ  ٍ •
ٍ ضرّودخ ٍرّدِ ردؤى حلخوخً٘دٔ ٍ     ال ًؼلىن هسىتٌذُ،   ، ٍ «3»ُٖ حلتِس٘ط 

حألضرو٘ي حلوصَٗضٓ ُٖ حلطٍحٗٔ هَظّهٔ هلى حألضرن رْخت ُد٘رضّ ٗدل   
 .ٍححس ححٌٖ هشط

حًْودخ  »: ٍ هلى ّصح حلَٔل ٌٗتِٖ ُخثدسٓ ٓدَلْن ُدٖ حلٔدخضى ٍ حلوِدطز     •
ُدخىّ هوٌدى   « ٗحطهخى هي زٍٗطٓ أّلْوخ اى ٗخًت أٓطد هدي حلو٘ٔدخت  

شلٖ حًّْخ لَ ٗخًت أروس ٗخى احطحهْوخ هي حلو٘ٔخت، ٍ ّصح ال ٗتِْ ألىّ 
 .أٓطد حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ ٗعٗس هلى ححٌٖ هشط

 

 193: ، ص2 هساله األفْام إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 هخلِحللخّط هي حلحطم َّ حلحطم حلؤطّض حلّصٕ َّ ححٌخ هشط ه٘ال ُٖ ٍ •

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 
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ُطع هي ًؤى هي حلوسزس حلحطحم، إٔ ً٘ط حخػطِٗ ٍ َّ هي ُخلتوتّن •
هٌس أٗخط حألطدحخد ٍ هٌدس   ثواً٘ٔ ٍ أستؼ٘ي ه٘ال روس هي هّ٘ٔ هٔسحض 

حلشخُوٖ أٗؼخ ٍ زل٘لْن أذزخض هٌْخ طح٘حٔ ظضحضٓ هي أرٖ روِط هلِ٘ 
ِ  هعّ ٓلت ألرٖ روِط هلِ٘ حلسّالم َٓل : حلسّالم ٓخل ٍ رلّ ُٖ ٗتخرِ حللّ

ٓدخل ٗوٌدٖ   « حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ش»
أّل هّ٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ ٗلّ هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال 
شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل هّ٘ٔ، َُْ هوّي ٗدسذل ُدٖ ّدصُ    

ٍ ّٖ ٗوخ تدسلّ  « 1»حٙٗٔ ٍ ٗلّ هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ 
 هلى ر٘خى حلحخػط ٗسلّ هلى أىّ شلٖ اشخضٓ الى حلتوتّن، 

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 



88 

 حذ الثؼذ

ٍ حذتخضُ ُٖ هزون حلز٘دخى  « 2»هٌس روغ حألطحخد ححٌخ هشط ه٘ال ٍ •
، ُخًّخ هخ ٍرسًخ هلِ٘ ذزطح ػوِ٘خ أٗؼخ، ٍ شٗط ُدٖ  دل٘لِ غ٘ش ٍاضحٍ 

 .حلورتلَ لِ ٍرْخ رو٘س رسّح

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 



89 

 حذ الثؼذ

تٔطّض شلٖ ُخهلن أى لألطحخد ُٖ حسّ حلزوس حلؤتؼٖ لتو٘ي حلتوتن اشح •
 ،َٓل٘ي

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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اًِ حلزوس هي ه٘ٔ رخحٌٖ هشط ه٘ال ُوخ ظحز هي ٗدل رخًدذ،   : أحسّوخ •
ٍ حلوظٌَ ُٖ « 4»ٍ حري ازضٗس « 3»شّذ الِ٘ حلش٘د ُٖ حلوزسَؽ 

اًِ َٓل ًخزض ال هزطٓ : ّصح حل٘تخد، هن أًِ ضرن هٌِ ُٖ حلووتزط ٍ ٓخل
 .«5»رِ 

اًِ حلزوس هي ه٘ٔ رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، شّذ الِ٘ حلش٘د ُٖ : ٍ حلخخًٖ•
ٍ أٗخدط حألطدحخد، ل٘دي    « 7»ٍ حرٌدخ رخرَٗدِ   « 6»حلتْصٗذ ٍ حلٌْخٗٔ 
أى حلزوس اًوخ ٗتحٔدْ رخلعٗدخزٓ هدي     -ضحوِ حللِّ -هٔتؼى ٗالم حلش٘د
 .حلخوخً٘ٔ ٍ حألضرو٘ي

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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حألهط ُٖ شلٖ ّّ٘ي، ألى حلحظَل هلى ضأس حلوسخُٔ حلوصَٗضٓ هدي  ٍ •
 .ً٘ط ظٗخزٓ ٍ ال ًٔظخى ًخزض، ٍ ّصح حلَٔل َّ حلووتوس

 روِط أرٖ هخ ضٍحُ حلش٘د ُٖ حلظح٘ح، هي ظضحضٓ، هي : لٌخ•

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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 -152: 2، حإلستزظخض 82 -27: 5، حلتْصٗذ 6 -291: 4حل٘خُٖ ( 2)•
 :8، حلَسخثل 500

 .14ح  3أرَحد أٓسخم حلحذ د  175•
 .306: 1حلوزسَؽ ( 3)•
 .121: حلسطحثط( 4)•
 .785: 2حلووتزط ( 5)•

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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 .206: ، ٍ حلٌْخ32ٔٗ: 5حلتْصٗذ ( 6)•
 .260: ، ٍ ح٘خُ هٌْوخ ُٖ حلورتل67َ: حلظسٍّ ُٖ حلؤٌن( 7)•
  161: ، ص7 هسحضٕ حألح٘خم ُٖ شطح هزخزحت شطحثن حإلسالم، د•
•.......... 

•______________________________ 
 :َٓل حللِّ هعّ ٍ رلّ ُٖ ٗتخرِ: هلِ٘ حلسالم ٓخل، ٓلت ألرٖ روِط هلِ٘ حلسالم

ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ٗل هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ »: حمِ ُٔخلٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ش•
ٍ أضرو٘ي ه٘ال، شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗل هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُول٘دِ  

 .«1« »حلوتؤ
 .«2»ٍ شٗط ُٖ حلٔخهَس أى هسِخى ٗوخوخى هَػن هلى هطحلت٘ي هي ه٘ٔ •
 .ٍ شحت هطّ هَػن رخلزخزٗٔ ه٘ٔخت حلوطحٓ٘٘ي•
ٍ ٗشْس لْصح حلَٔل أٗؼخ هخ ضٍحُ حلش٘د ُٖ حلظح٘ح، هي هز٘س حللِّ حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرٖ رظ٘ط، هي أرٖ هزس حللّدِ  •

 :هلِ٘ حلسالم، ٓخل
حػِدطِٕ  ٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ ح   ٰ  ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ال ألّل هطّ ٍ ال ألّل سطٍ هتؤ، ٍ شلٖ لَٔل حللِّ هعّ ٍ رلّ ش»•

شٗدط ُدٖ حلٔدخهَس أى    : ٓلت. «4»ٍ هولَم أى ّصُ حلوَحػن أٗخط هي ححٌٖ هشط ه٘ال : ٓخل ُٖ حلووتزط« 3»حمِ ٰ  حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓط
 .«6»ٍ سطٍ ٗ٘تَ هَػن ٓطد حلتٌو٘ن . «5»رـي هطّ هَػن هي ه٘ٔ هلى هطحلٔ 

 :ٍ ُٖ حلظح٘ح، هي حوخز ري هخوخى، هي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسالم•
 .«7« »هخ زٍى حألٍٓخت الى ه٘ٔ»: ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل•

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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•______________________________ 

 .3ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ د  187: 8، حلَسخثل 516 -157: 2، حإلستزظخض 98 -33: 5حلتْصٗذ ( 1)
 .181: 3حلٔخهَس حلوح٘ؾ ( 2)•
 .1ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ د  186: 8، حلَسخثل 514 -157: 2، حإلستزظخض 96 -32: 5حلتْصٗذ ( 3)•
 .785: 2حلووتزط ( 4)•
 .138: 2حلٔخهَس حلوح٘ؾ ( 5)•
 .156: 3حلٔخهَس حلوح٘ؾ ( 6)•
 .5ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ د  187: 8، حلَسخثل 1683 -476: 5حلتْصٗذ ( 7)•
  162: ، ص7 هسحضٕ حألح٘خم ُٖ شطح هزخزحت شطحثن حإلسالم، د•
•.......... 

•______________________________ 
 .«1« »هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ٍ ل٘س لْن هتؤ»: ٓخل ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل: ٍ هي حلحلزٖ، هي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسالم

اى ٓطى حلوٌخظل ٍ ٗلولن ٍ حلؤْ٘ هلى هسخُٔ ٍححسٓ، رٌْ٘خ ٍ رد٘ي ه٘دٔ ل٘لتدخى ٓخطدستخى     : ٍ ٓخل ُٖ هَػن آذط. «2»ٍ ٓس شٗط حلولّخهٔ ُٖ هَػن هي حلتصٗطٓ أى أٓطد حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ شحت هطّ، ٍ ّٖ هطحلتخى هي ه٘ٔ •
«3». 

ٍ ٗؤى حلش٘د ًلط الى تَظٗدن حلخوخً٘دٔ ٍ حألضرود٘ي هدي حألضردن      : ٍ ٓخل ُٖ حلورتلَ. «4»ُٖ حهتزخض حالحٌى هشط ه٘ال هلى هستٌس، ٍ ٓس حهتطٍ رصلٖ حلوظٌَ ُٖ حلووتزط ٍ حلشْ٘س ُٖ حلسضٍس  -ضحوِ حللِّ -ٍ لن ًَٔ للش٘د•
 .ٍ ل٘س رز٘س، ألى زذَل شحت هطّ ٍ هسِخى ُٖ حخػطٕ ه٘ٔ ٌٗخُٖ شلٖ. «5»رَحًذ ُ٘خى ٓسؾ ٗل رخًذ هخ شٗطًخُ 

لِٖٓ لِوٓديْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ     ٰ  ُٖ َٓل حللِّ هعّ ٍ رلّ ش: ي أرٖ هزس حللِّ هلِ٘ حلسالم، هٍ رخلزولٔ ُطٍحٗٔ ظضحضٓ طح٘حٔ حلسٌس ٍحػحٔ حلساللٔ ٍ ل٘س لْخ هوخضع ٗوتسّ رِ ُ٘تو٘ي حلوول رْخ، ًون ضٍى حل٘لٌٖ٘ ُٖ حلحسي، هي حطٗع•
 .«6« »، ُال هتؤ لِ، هخل هطّ ٍ أشزخّْخضّخهي ٗخى هٌعلِ هلى حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ر٘ي ٗسْٗخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال ذلِْخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗوٌْ٘خ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗسخ»: حمِ ٓخلٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  ح

 ٍ ٗو٘ي حلزون رٌْ٘خ ٍ ر٘ي طح٘حٔ ظضحضٓ حلوتٔسهٔ رخلحول هلى أى هي •
•______________________________ 

 .4ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ د  187: 8، حلَسخثل 517 -158: 2، حإلستزظخض 99 -33: 5حلتْصٗذ ( 1)
 .320: 1حلتصٗطٓ ( 2)•
 .322: 1حلتصٗطٓ ( 3)•
 .91: ، حلسضٍس784: 2حلووتزط ( 4)•
 .206: حلورتلَ( 5)•
 .10ح  6أرَحد أٓسخم حلحذ د  188: 8، حلَسخثل 3 -300: 4حل٘خُٖ ( 6)•
  163: ، ص7 هسحضٕ حألح٘خم ُٖ شطح هزخزحت شطحثن حإلسالم، د•
 (1. )ُبى هسل ّئال  الى حلٔطحى أٍ حإلُطحز ُٖ حزٔ حإلسالم حذت٘خضح لن ٗزع، ٍ ٗزَظ هن حالػـطحض•

•______________________________ 
 .روس حوخً٘ٔ هشط ه٘ال ٗخى هر٘طح ر٘ي حإلُطحز ٍ حلتوتن، ٍ هي روس رخلخوخً٘ٔ ٍ حألضرو٘ي تو٘ي هلِ٘ حلتوتن ٍ حللِّ أهلن

•________________________________________ 
 هخهلى، هحوس ري هلى هَسَى

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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 310: ، ص4 ضٍػٔ حلوتٔ٘ي ُٖ شطح هي ال ٗحؼطُ حلِِٔ٘؛ د•
 :ل ُٖ ٗتخرٍِ رضٍى حلش٘د ُٖ حلظح٘ح ٍ ُٖ حلحسي ٗخلظح٘ح، رـطْٗ آذط هي ظضحضٓ هي أرٖ روِط هلِ٘ حلسالم ٓخل ٓلت ألرٖ روِط هلِ٘ حلسالم َٓل حهلل هع « ٍ حس حخػطٕ حلوسزس حلحطحم الد»•
ٗٔ ٍ ٗدل هدي   حٙٓخل ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ ٗل هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوي ٗسذل ُٖ ّصُ ( 2( )حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ش)•

 (.3)ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ 
إٔ أٗخطّخ هخل ٗلولن ُبًِ رزل هلى هطحلت٘ي هي ه٘ٔ، ٍ ٗصح شحت هطّ تٔطٗزخ ٍ ٗصح هسدِخى  ( 4)هخ زٍى حألٍٓخت الى ه٘ٔ : ٍ ُٖ حلظح٘ح، هي حوخز ري هخوخى، هي أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل•

 أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم هي رخلؼن، ٍ ٗصح ٓطى حلوٌخظل تٔطٗزخ ٍ حلحسٗز٘ٔ ٍ حلزوطحًٔ ٓطٗزتخى هٌْخ ٍ ال ٗرطد هٌْخ اال حلشزطٓ ٍ حلزحِٔ ٍ ُٖ حلظح٘ح هي حلحلزٖ، 
  311: ، ص4 ضٍػٔ حلوتٔ٘ي ُٖ شطح هي ال ٗحؼطُ حلِِٔ٘، د•
  ٍٓ لَخ ْٗٓٔزٓلُ حللَِّٔ ًَٕ٘طَُٔ•

•______________________________ 
ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ال ألّل هطٍ ال ألّل : ٍ ُٖ حلظح٘ح، هي هز٘س حهلل حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرٖ رظ٘ط، هي أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ٓخل( 1)هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٍ ل٘س لْن هتؤ : ٓخل

 (.2)حمِ ٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  سطٍ هتؤ ٍ شلٖ َٓل حهلل هع ٍ رل ش
ٍ ال ( رخلِتح هطحلٔ هي ه٘ٔ حوخً٘ٔ ُطحسد)ٍ ال ألّل هط ( رخلوْولٔ ٗ٘تَ هَػن ٓطد حلتٌو٘ن هلى هشطٓ أه٘خل تٔطٗزخ هي ه٘ٔ)ل٘س ألّل سطٍ : ٍ ضٍى حل٘لٌٖ٘ ٍ حلش٘د، هي سو٘س حألهطد، هي أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ٓخل•

 (.3)حمِ ٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ألّل ه٘ٔ، هتؤ، َٗٔل حهلل هع ٍ رل ش
 .ُْصُ حألذزخض ٗلْخ ٗئٗس حلرزط حألٍل( 4)ال ٍ ال ألّل رستخى ٍ ال ألّل شحت هطّ، ٍ ال ألّل هسِخى ٍ ًحَّخ : ٓلت ألّل ه٘ٔ هتؤ؟ ٓخل: ٍ ضٍى حل٘لٌٖ٘ ُٖ حلوَحْ هي أرٖ رظ٘ط، هي أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ٓخل•
هي ٗخى هٌعلِ هلى حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هدي رد٘ي ٗدسْٗخ ٍ    : ٓخل -حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  هخ ضٍحُ حل٘لٌٖ٘ ُٖ حلحسي ٗخلظح٘ح، هي حطٗع، هي أرٖ هزس حهلل هلِ٘ حلسالم ُٖ َٓل حهلل هع ٍ رل ش( ُؤهخ)•

 .حألذزخض حلوتٔسهٔ اال هي ح٘ج حلوَِْم حلؼوَ٘ ٍ حلوٌـَّ هٔسم رال شٖ( ُال ٌٗخُٖ( )5)حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ذلِْخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗوٌْ٘خ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗسخضّخ ُال هتؤ لِ هخل هطٍ أشزخّْخ 
  312: ، ص4 ضٍػٔ حلوتٔ٘ي ُٖ شطح هي ال ٗحؼطُ حلِِٔ٘، د•
  ٍٓ ضٍٓٓى حرٕيُ رَٕٔ٘٘طٍ هٓيْ ظٔضٓحضَٓٓ َٓخلَ سٓوِوٕتٔ أَرٓخ رٓوَِٕطٍ م َُٗٓٔلُ هٓيْ ؿَخٍٓ رِخلْزٕٓ٘تِ 2546•

•______________________________ 
لِدٖٓ لِوٓديْ لَدنٕ ُٗٓ٘ديْ إَّٔلُدِٔ      ٰ  ش)ال ٗظلح أى ٗتوتوَح لَٔل حهلل هدع ٍ ردل   : ٓلت ألذٖ هَسى حري روِط هلْ٘وخ حلسالم ألّل ه٘ٔ أى ٗتوتوَح رخلووطٓ الى حلحذ؟ ُٔخل: هخ ضٍحُ حلش٘د ُٖ حلظح٘ح، هي هلٖ ري روِط ٓخل( ٍ ٗصح)
ٍ هدخ ضٍحُ  َل ُلْط أى هخ حشتْط ر٘ي حلولوخ  هي ححٌخ هشط ه٘ال ً٘ط ر٘س ٍ ال هستٌس لِ ٗوخ حهتطَُح رِ، ٍ ال ٗو٘ي حلزون ر٘ي تلٖ حألذزخض ٍ ّدصح حلٔد   -أٍ ٗحول هلى حلتر٘٘ط ُٖ ّصُ حلوسخُٔ( 1( )حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  ح

ِ      ُخلٍ هخ شٗطٍُ هي حلتٔس٘ؾ هلى حلزَحًذ حألضرن لَ أه٘ي ُٖ رع  هي حلرزط حألٍل ال ٗو٘ي ُٖ تِس٘طُ رصحت هطّ ٍ هسِخى ٍ ً٘طُ هي حألذزخض،  -حل٘لٌٖ٘ ِ  -حْ هخ شٗدطُ حلظدسٍّ ٍ روخهدٔ هدي حألطدحخد هخلد ٍ : )َٓلد
 .رخلِتح أؿطحُْخ( حَحلْ٘خ

•________________________________________ 
 حطِْخًى، هزلسى حٍل، هحوس تٔى
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 551: ، ص2 شذ٘طٓ حلووخز ُٖ شطح حإلضشخز؛ د•
ل رخًذ شّذ ال٘دِ حلشد٘د ُدٖ    ي ٍٗ اشح هطُت ّصح ُخهلن أى أطحخرٌخ حذتلَِح ُٖ حسّ حلزوس حلؤتؼٖ لتو٘ي حلتوتن هلى َٓل٘ي أحسّوخ أًِ ححٌخ هشط ه٘ال ُوخ ظحز هي ه٘ٔ ه•

ط رخلٌسدزٔ الدى حلوسدزس    هتزد حلوزسَؽ ٍ حري ازضٗس ٍ حلوحْٔ ُٖ حلشطحثن ٍ حذتخضُ حلوظٌَ ٍ هي أطحخد ّصح حلَٔل هي حهتزط ّصح حلتٔسٗط رخلٌسزٔ الى ه٘ٔ ٍ هٌْن هدي ح 
حلٌْخٗدٔ ٍ حلوحٔدْ ُدٖ حلووتزدط ٍ     ٍ  حلحطحم ٍ حخًْ٘وخ أًِ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال ُوخ ظحز هي ه٘ٔ هي ٗل رخًذ شّذ الِ٘ أٗخط حألطحخد هٌْن حرٌخ رخرَِٗ ٍ حلش٘د ُٖ حلتْصٗذ

 رول حلوحْٔ ُِ٘ حلَٔل حألٍل ًخزضح ال هزطٓ رِ ٍ َّ َٓل للوظٌَ ٍ حذتخضُ ُٖ حلسضٍس ٍ َّ أٓطد 
حمِ ٰ  حػِدطِٕ حلْوٓسٕدزِسِ حلْحٓدط   ٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ ح ٰ  ُ هع ٍ رل ُٖ ٗتخرِ شٰ  لٌخ هخ ضٍحُ حلش٘د هي ظضحضٓ ُٖ حلظح٘ح هي أرٖ روِط م ٓخل ٓلت ألرٖ روِط م َٓل حللّ•

ٗٔ ٍ ٗل هي ٗخى أّلدِ  حُٙٔخل ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ ٗل هي ٗخى أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوي زذل ُٖ ّصُ 
حمِ ٓخل شلدٖ  ٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ُ توخلى شٰ  ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ ٍ هي ظضحضٓ أٗؼخ ربسٌخز ً٘ط ًٖٔ هي أرٖ روِط م ٓخل سؤلتِ هي َٓل حللّ

 ّ  أّل ه٘ٔ ل٘س لْن هتؤ ٍ ال هلْ٘ن هوطٓ ٓخل ٓلت ُوخ حس شلٖ ٓخل حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي رو٘ن ًَححٖ ه٘ٔ زٍى هسِخى ٍ زٍى شحت هط
ُ ٰ  ُ م ٓخل ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ألّل هط ٍ ألّل سطٍ هتؤ ٍ شلٖ لَٔل حللّٰ  ُ حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرٖ رظ٘ط ُٖ حلظح٘ح هي أرٖ هزس حللّٰ  ٍ حل٘لٌٖ٘ هي هزس حللّ•

ُ م ل٘س ألّل سٍَ ٍ ال ألّل هط ٍ ال ألّل ه٘دٔ هتودٔ   ٰ  حمِ ٍ ضٍى حلش٘د هي سو٘س حألهطد ٓخل ٓخل أرَ هزس حللّٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  هع ٍ رل لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ ح
  حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ُ توخلى شٰ  لَٔل حللّ

• َ ػدن ٓدطد حلتٌود٘ن ٍ    هَ ٓخل ُٖ حلووتزط ٍ حلتصٗطٓ ٍ هولَم أى ّصُ حلوَحػن أٗخط هي ححٌٖ هشط ه٘ال ٍ ُٖ حلٔخهَس أى رـي هط هَػن هي ه٘ٔ هلى هطحلٔ ٍ سطٍ ٗ٘تد
ُ م ٓخل ٓلت ألّل ه٘ٔ هتؤ ٓخل ال ٍ ال ألّل رستخى ٍ ال ألّل شحت هطّ ٍ ال ألّل هسِخى ٍ ًحَّدخ ٍ ضٍى حلشد٘د هدي    ٰ  ضٍى حل٘لٌٖ٘ هي أرٖ رظ٘ط هي أرٖ هزس حللّ
ٔ ٰ  حوخز ري هخوخى ُٖ حلظح٘ح هي أرٖ هزس حللّ  ُ م ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل هخ زٍى حألٍٓخت الى ه٘

ُ م ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ َُْ حخػطٕ حلوسدزس حلحدطحم ٍ لد٘س لْدن     ٰ  ٍ هي حلحلزٖ ربسٌخز ال ٗزوس أى ٗوس طح٘حخ هي أرٖ هزس حللّ•
ال ٍ حٌ٘جدص حلرزدطحى ٗئٗدسحى حلٔدَل     ه٘ هتؤ ٍ حلزون ر٘ي ّصٗي حلرزطٗي ٍ ر٘ي هخ تٔسم هلْ٘وخ اهخ رحول حإلؿالّ حلَحٓن ُْ٘وخ هلى حلتٔ٘٘س لوسم حلعٗخزٓ هلى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي

ٍححسٓ رٌْ٘وخ ٍ ر٘ي ه٘دٔ   خُٔحلصٕ ٓطرٌخُ ُِٖ حلتصٗطٓ أى أٓطد حلوَحٓ٘ت شحت هطّ ٍ ّٖ هطحلتخى هي ه٘ٔ ٍ ٓخل ُٖ هَػن آذط اى ٓطى حلوٌخظل ٍ ٗلولن ٍ حلؤْ٘ هلى هس
 ٔ  ل٘لتخى ٓخطستخى ٍ ٗحتول حلحول هلى حلتٔ٘ٔ لوَحُٔتِ للوحٖ٘ هي أرٖ حٌِ٘

رو٘ي هي أضرن رَحًدذ ٍ ٗدخى   ألضٍ أهخ حلَٔل حألٍل ُلن ًَٔ هلى حزٔ زحلٔ هلِ٘ ٍ ٓس ططح رصلٖ حلوحْٔ ٍ حلشْ٘س ٍ ُٖ حلورتلَ ٍ ٗؤى حلش٘د ًلط الى تَظٗن حلخوخً٘ٔ ٍ ح•
 َ  ٓسؾ ٗل رخًذ هخ شٗطًخُ ٍ َّ تَرِ٘ ػو٘

حمِ ٓدخل هدي ٗدخى    ٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓدط ٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ُ هع ٍ رل شٰ  ُ م ُٖ َٓل حللّٰ  ٍ أهخ هخ ضٍحُ حل٘لٌٖ٘ هي حطٗع ُٖ حلحسي ربرطحّ٘ن هي أرٖ هزس حللّ•
لدِ هخدل هدط ٍ أشدزخّْخ ُد٘و٘ي      ؤ هٌعلِ هلى حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ر٘ي ٗسْٗخ ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال ذلِْخ ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗوٌْ٘خ ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗسخضّخ ُال هت
 ي ُبًِ ٗتوّ٘ي هلِ٘ حلتوتن رو٘حلزون رٌِ٘ ٍ ر٘ي طح٘حٔ ظضحضٓ رخلحول هلى أى هي روس حوخً٘ٔ هشط ه٘ال َُْ هر٘ط ر٘ي حإلُطحز ٍ حلتوتن ررالٍ هي روس رخلخوخً٘ٔ ٍ حألض

•________________________________________ 
 سزعٍحضى، هحْٔ
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 277: ، ص1 ِٗخٗٔ حألح٘خم؛ د•

ٍ حذتلَِح ُٖ حسّ شلٖ حلزودس،  . ٍ حلتوتّن ُطع هي روس هٌعلِ هي هّ٘ٔ•
ُخألشْط حألٓطد أًِّ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘لًخ ُوخ ظحز هدي هّ٘دٔ هدي ٗدلّ     

. «1»اًِّ ححٌخ هشط ه٘لًخ ُوخ ظحز هي هّ٘ٔ هي ٗلّ رخًذ : رخًذ ٍ ٓ٘ل
ٍ هي أطحخد ّصح حلتٔسٗط هي حهتزط حلزوس رخلٌسزٔ الى حلوسزس حلحدطحم  

 .ٍ حلزخٓ٘خى ُطع أّل هّ٘ٔ ٍ حخػطْٗخ. «2»
•_______________________________________

_ 
 سزعٍحضى، هحْٔ
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  305: ، ص1 هِخت٘ح حلشطحثن، د•

ٍ حلتوتن ُطع هي ًؤى هي ه٘ٔ حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي هد٘ال، ٗودخ ٗسدتِخز هدي     •
ححٌخ هشط ه٘ال ٍ لن ًزس هستٌسُ، حال تَظٗن شلٖ هي حألضرن : حلووتزطٓ، ٍ ٓ٘ل

رَحًذ ٍ َّ ػوَ٘ رسح، ٍ هخ ُٖ حلحسي هي حلتحسٗس رخوخً٘ٔ هشدط هدي   
ٗل رخًذ شخش، ٍ ضروخ ٗحول هلى حلتر٘٘دط، ٍ لد٘س لْدئال  ً٘دط حلتوتدن      
هٌسًخ، لٌض حلٔطآى ٍ حلظحخح حلوستِ٘ؼٔ رل حلوتَحتطٓ، اال هدن حالػدـطحض   

 .ٗؼْ٘ حلَٓت، أٍ حظَل حلح٘غ أٍ ًحَ شلٖ، ٗوخ ُٖ حلٌظَص
•________________________________________ 

 ٗخشخًى، ُ٘غ
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  15: ، ص5 ٗشَ حللخخم ٍ حإلرْخم هي َٓحهس حألح٘خم، د•
  حلوـلذ حلخخًٖ ُٖ أًَحم حلحذّ•
  ٍ حإلروخم توتّن، ٍ ٓطحى، ٍ اُطحز« 1»ٍ ّٖ حالحٔ رخلٌظَص •
 :أهّخ حلتوتّن•
َُْ ُطع هي حستـخم هي هي ًدؤى هدي ه٘دٔ ال ٗزعثدِ ً٘دطُ حذت٘دخضح       •

ٍ « 3»ٍ حلردالٍ  « 2»لألذزخض، ٍ ّٖ ٗخ٘طٓ، ٍ حإلروخم ٗوخ ُٖ حالًتظخض 
، ٍ ح٘دى  «7»ٍ كخّط حلووتزدط  « 6»ٍ حلوٌتْى « 5»ٍ حلتصٗطٓ « 4»حلٌٌ٘ٔ 

 .ذالُِ هي ًِط هي حألطحخد« 8»حلٔخػٖ ُٖ شطح حلزول 
•______________________________ 

 .هي أرَحد أٓسخم حلحذ 1د  148ص  8د : ٍسخثل حلش٘ؤ( 1)
 .93ص : حالًتظخض( 2)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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 .43حلوسؤلٔ  272ص  2د : حلرالٍ( 3)•
 .27س  511ص (: حلزَحهن حلِّْٔ٘ٔ)حلٌٌ٘ٔ ( 4)•
 .38س  317ص  1د : تصٗطٓ حلِْٔخ ( 5)•
 .حلسـط حألذ٘ط 659ص  2د : هٌتْى حلوـلذ( 6)•
 .783ص  2د : حلووتزط( 7)•
 .211ص : شطح رول حلولن ٍ حلوول( 8) •

 

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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حسّ حلٌخثٖ؛ حلزوس هٌْخ رخحٌٖ هشط هد٘ال هدي ٗدلّ رخًدذ ٗودخ ُدٖ       ٍ •
ٍ هزودن حلز٘دخى   « 11»ٍ حلتز٘دخى  « 10»ٍ حالٓتظدخز  « 9»حلوزسَؽ 

 ٍ ضٍع « 13»ٍ ُِٔ حلٔطآى « 12»

 .306ص  1د : حلوزسَؽ( 9)•
 .298ص : حالٓتظخز( 10)•
 .158ص : 2د : حلتز٘خى( 11)•
 .291ص  2 -1د : هزون حلز٘خى( 12)•
 .266ص  1د : ُِٔ حلٔطآى( 13)•

 
  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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  16: ، ص5 حللخخم ٍ حإلرْخم هي َٓحهس حألح٘خم، دٗشَ •

ٍ « 4»ٍ حل٘دخُٖ  « 3»ٍ حلٌٌ٘دٔ  « 2»ٍ حلزول ٍ حلؤدَز  « 1»حلزٌخى •
ٍ حإلطزخح « 8»ٍ حلزخهن « 7»ٍ حلشطحثن « 6»ٍ حلسطحثط « 5»حلَس٘لٔ 

؛ لٌضّ حٙٗٔ، هلى أًِّ ُطع هي لن ٗ٘ي حخػط «10»ٍ حإلشخضٓ « 9»
 .حلوسزس حلحطحم، ٍ هٔخرل حلحخػط َّ حلوسخُط

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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« 11»حسّ حلسِط أضرؤ ُطحسد، ٍ حسُّ هلٖ ري ارطحّ٘ن ُٖ حلتِسد٘ط  ٍ •
ٍ حلوحّٔدْ ُدٖ حلٌدخُن    « 13»ٍ حلش٘د ُٖ حلٌْخٗٔ « 12»ٍ حلظسٍٓخى 

ٍ حلتددصٗطٓ « 16»ٍ حلوظددٌَّ ُددٖ حلورتلددَ « 15»ٍ شددطحِ « 14»
رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال؛ لٔدَل  « 19»ٍ حلتحطٗط « 18»ٍ حلوٌتْى « 17»

ٗدلّ هدي ٗدخى أّلدِ زٍى     : أرٖ روِط هلِ٘ حلسالم لعضحضٓ ُٖ حلظح٘ح
حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حدَل ه٘دٔ ُْدَ    
هوّي زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗلّ هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولْ٘ن حلوتؤ 

حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي رو٘ن ًدَححٖ ه٘دٔ   : ٍ ُٖ ذزط آذط. «20»
ٍ َٓل حلظخزّ هلِ٘ حلسالم . «21»هي زٍى هسِخى ٍ زٍى شحت هطّ 

 ل٘س : ُٖ ذزط هز٘س حللِّ حلحلزٖ، ٍ سل٘وخى ري ذخلس، ٍ أرٖ رظ٘ط

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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 .129ص : حلزول ٍ حلؤَز( 2)•
 .27س  511ص (: حلزَحهن حلِّْٔ٘ٔ)حلٌٌ٘ٔ ( 3)•
 .191ص : حل٘خُٖ ُٖ حلِِٔ( 4)•
 .157ص : حلَس٘لٔ( 5)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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 .519ص  1د : حلسطحثط( 6)•
 .237ص  1د : شطحثن حإلسالم( 7)•
 .177ص : حلزخهن للشطحثن( 8)•
 .457ص  8د (: ػوي سلسلٔ حلٌ٘خر٘ن حلِْٔ٘ٔ)اطزخح حلش٘ؤ ( 9)•
 .124ص : اشخضٓ حلسزْ( 10)•
 .69ص  1د : تِس٘ط حلٔوّٖ( 11)•
ٔ 67ص : حلؤٌن( 12)•  4د : ، ٍ ًٔلِ هي هلٖ ري رخرَِٗ ُٖ هرتلَ حلشد٘و

 .25ص 
 .461ص  1د : حلٌْخٗٔ ٍ ً٘تْخ( 13)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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 .78ص : حلورتظط حلٌخُن( 14)•
 .784ص  2د : حلووتزط( 15)•
 .25ص  4د : هرتلَ حلش٘ؤ( 16)•
 .41س  317ص  1د : تصٗطٓ حلِْٔخ ( 17)•
 .7س  661ص  2د : هٌتْى حلوـلذ( 18)•
 .27س  93ص  1د : تحطٗط حألح٘خم( 19)•
 .3هي أرَحد أٓسخم حلحذّ  6د  187ص  8د : ٍسخثل حلش٘ؤ( 20)•
 .7حلوظسض حلسخرْ ح ( 21)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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  17: ، ص5 حللخخم ٍ حإلرْخم هي َٓحهس حألح٘خم، دٗشَ •

، ٍ ًحدَُ ُدٖ   «1»ألّل ه٘ٔ، ٍ ال ألّل هط، ٍ ال ألّل سطٍ هتودٔ  •
 .«2»ذزط سو٘س حألهطد 

 .«3»اىّ ّصُ حلوَحػن أٗخط هي ححٌٖ هشط ه٘ال : ٓخل حلوحّْٔ•
هخ زٍى حلوَحٓ٘دت الدى ه٘دٔ ُْدَ هدي حخػدطٕ       : ٍ ُٖ ذزط حلحلزٖ•

ٍ ًحَ طح٘ح حوّخز ري هخوخى . «4»حلوسزس حلحطحم، ٍ ل٘س لْن هتؤ 
«5». 

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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ٍ : حلخوخً٘ٔ ٍ حألضرو٘ي هلى حلزَحًذ، ُٔخل« 6»حخٍل حري ازضٗس ضُن حلرالٍ رتٔس٘ؾ ٍ •

حسُّ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي أضرن رَحًذ حلز٘ت، هدي  
ٍ : ٍ ٗؤًِّ ًعل هلى حإلشخضٓ الِ٘ َٓل حلش٘د ُٖ حلوزسدَؽ . «7»ٗلّ رخًذ ححٌٖ هشط ه٘ال 

 .«8»َّ ٗلّ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم هي أضرن رَحًزِ ححٌٖ هشط ه٘ال ُوخ زًٍِ 
ٍ . «9»هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم ححٌخ هشط ه٘ال هي رَحًذ حلز٘دت  : ٍ ُٖ حلزول•

 .«10»هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحطحم هي ٗل رخًذ ححٌخ هشط ه٘ال : ُٖ حالٓتظخز
ٍ َٓل حلحلزٖ ُؤهّخ حالٓطحى ٍ حإلُطحز ُِطع أّل ه٘ٔ ٍ حخػطْٗخ، ٍ هي ٗخًدت زحضُ ححٌدخ   •

 :«12»ٍ ٌٗضّ هلِ٘ َٓل حلش٘د ُٖ حلتز٘خى . «11»هشط ه٘ال هي إٔ رْختْخ ٗخى 
 هٌسًخ َّ حلالظم ل٘لّ هي لن ٗ٘ي هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم،« 13»ُِطع حلوتوتّن •

•______________________________ 
 .1هي أرَحد أٓسخم حلحذّ ح  6د  186ص  8د : ٍسخثل حلش٘ؤ( 1)

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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 .6حلوظسض حلسخرْ ح ( 2)•
 .785ص  2د : حلووتزط( 3)•
 .4هي أرَحد أٓسخم حلحذّ ح  6د  187ص  8د : ٍسخثل حلش٘ؤ( 4)•
 .5ح : حلوظسض حلسخرْ( 5)•
 .«رتٔسـِ»ُٖ خ ( 6)•
 .519ص  1د : حلسطحثط( 7)•
 .306ص  1د : حلوزسَؽ( 8)•
 .129ص : حلزول ٍ حلؤَز( 9)•
 .298ص : حالٓتظخز( 10)•
 .191ص : حل٘خُٖ ُٖ حلِِٔ( 11)•
 .«حلز٘خى»ُٖ خ ( 12)•
 .«حلتوتن»ُٖ خ ( 13)•
  18: ، ص5 ٗشَ حللخخم ٍ حإلرْخم هي َٓحهس حألح٘خم، د•
 .«1»ٍ َّ هي ٗخى هلى ححٌٖ هشط ه٘ال هي ٗلّ رخًذ الى ه٘ٔ حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال •
ٍ حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم أّل ه٘دٔ ٍ حَحلْ٘دخ هلدى حوخً٘دٔ ٍ     : ٍ ٍحُِٔ ُٖ ضُن حلرالٍ رخلتٌعٗل حلوصَٗض حري حلطر٘ذ، ٍ رول هي حلظطٗح ُِ٘ َٓل حلظسٍّ ُٖ حلِِٔ٘•

 .«5»ٍ حلؤٌن « 4»ٍ حألهخلٖ « 3»، ٍ ًحَُ ٗالهِ ُٖ حلْسحٗٔ «2»أضرو٘ي ه٘ال 
ٍ َٓل حلَحٓسٕ رد٘ي ه٘دٔ ٍ ذوسدٔ    . ٍ ال أهطٍ لِ ٍرْخ، ٍ ال أضى لتٌعٗل حألذزخض هلى ّصح حلووٌى رْٔ، ألىّ هسِخى هلى هطحلت٘ي هي ه٘ٔ، ٍ ٗصح شحت هطّ ٍ رـي هطٍ•

 .سَْ« 6»أه٘خل 
هي ٗخى هٌعلِ هلى حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ر٘ي ٗسْٗخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ذلِْخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗوٌْ٘خ، ٍ حوخً٘دٔ هشدط   : ٍ ٓخل حلظخزّ هلِ٘ حلسالم ُٖ حسي حطٗع•

 .ٍ َّ أٗؼخ ٌٗخُٖ حلتٌعٗل، ٍ ًِٖ حلوتؤ هي ّصح حلؤسحض ال ٌٗخُٖ حًتِخإّخ هي أظٗس هٌِ. «7»ه٘ال هي ٗسخضّخ ُال هتؤ لِ، هخل هطٍ ٍ أشزخِّ 
•________________________________________ 

 حطِْخًى، ُخػل ٌّسى

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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ُٖ أًَحم حلحذّ ٍ ر٘خى أٓسخهِ روس ًدعٍل حلتوتّدن ٍ اال   : حلخخًٖحلوـلذ •
 .ُ٘خى ٓزلِ ٓسو٘ي

 .توتّن ٍ ٓطحى ٍ اُطحز: ٍ ّٖ حالحٔ•
ٍ ّٖ هتطتّزٔ ُٖ حلِؼل ٗتطتّزْخ ُٖ حلصٗط هٌس ًَِٗ هرّ٘طح رٌْ٘دخ أٍ أى  •

 .ٗحذّ ًسرخ أٍ ًصضح حزّخ هـلٔخ
ٍ حلتوتّن رخألطخلٔ ُطع هي ًؤى هي هّ٘ٔ رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي هد٘ال هدي   •

ٗلّ رخًذ، ٍ ال ِٖٗ٘ ححٌخ هشط ه٘ال، ٍ اى شّذ الِ٘ روخهدٔ، لٌّ٘دِ   
 .ٗسَى هلى سز٘ل حلطذظٔ لوي ٗخى رٌِ٘ ٍ رٌْ٘خ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال

245: ص؛ (ػصفَستحشاًى، آل )الؼثادسذاد الؼثاد ٍ سشاد   
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 :ُٖ أًَحم حلحذحلَٔل •
  ٍ ّٖ حالحٔ توتن ٍ ٓطحى ٍ أُطحز: أٍلْخ•
ٍ حل٘الم ُٖ حذ حلتوتن ٍ َّ أُؼلْخ ًظخً ٍ اروخهخً حتدى أى ُدٖ رودغ    •

حألذزخض توٌِ٘ ٍ ّٖ هحوَلٔ هلى حلوزخلٌٔ ُٖ حلِؼ٘لٔ أٍ هلى هي حسدتـخم  
ُِطع هلِ٘ حلحذ هي حلٌخثذ ٍ َّ هخ تطتزؾ هوطتِ رحزٔ ًخٍٗخً رْخ حلتوتدن  
هٔسهٔ هلِ٘ ٍ تزعٕ هي حلووطٓ حلوِطٍػٔ ٍ تسوى رخلووطٓ حلوتوتن رْخ الى 
حلحذ ٍ هخ سَحّخ حلووطٓ حلوِطزٓ ألُطحزّخ ٍ أطل حلتوتن حلتلصش ٍ ٗسوى ّصح 
حلٌَم رِ لوخ ٗتحلل ر٘ي هوطتِ ٍ حزِ هي حلتحل٘ل حلوَرذ لزَحظ حالًتِخم 
ٍ حلتلصش هوخ ٗخى َٗرزِ حإلحطحم هدي حلوٌدن ٍ حلظد٘س ٍ الضتزدخؽ هوطتدِ      
ٖ   حلَححس ٗخى اشح حظل رٌْ٘وخ تلٖ ُ٘ؤًِ حظل  رحزِ حتى ٗؤًْوخ ٗخلش

 ُٖ حلحذ 
60: ؛ ص(لىاشف الغغاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ    
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حل٘الم ُِ٘ ٗٔن ُٖ أهَض أحسّخ حدذ حلتوتدن ُدطع هدي لدن ٗ٘دي       ٍ •
 حخػطحً ُٖ ه٘ٔ اروخهخً ٍ ًظخً ٗتخرخً ٍ سٌٔ 

حل٘الم ُٖ حس حلزو٘س حلصٕ ُطػِ شلٖ ّل َّ هي روس هدي ه٘دٔ   أًوخ •
رخحٌٖ هشط ه٘لًخ ُظخهسحً هي ٗل رخًدذ ٗودخ شّدذ ال٘دِ رودن هدي       
أطحخرٌخ ٍ ٓؼى رِ حالحت٘خؽ ٍ زلت هلِ٘ حٙٗٔ ألى حلؤخرل للحخػدط  
حلوصَٗض ُْ٘خ َّ حلوسخُط ٍ حس حلسِط اِحٌخ هشط ه٘لًخ ٍ لوخ ُدٖ رودغ   
ٔ  ٍ أضرو٘ي ه٘لًخ رحولْخ هلدى حلزدَحظ رد٘ي     حألذزخض هي حلتحسٗس رخوخً٘
حألضرن أٍ هي روس هٌْخ رخوخً٘ٔ هشط ه٘لًخ ٗوخ زل هلِ٘ حلظح٘ح أٍ هدي  
روس هٌْخ رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘لًخ هي إٔ رخًذ ٗخى ٗوخ شّذ الِ٘ رودن  

 هي حلٔسهخ  ٍ ضروخ ٗخى َّ حلوشَْض ر٘ي حلوتؤذطٗي
 

60: ؛ ص(لىاشف الغغاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ   
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حلوستِ٘ؼٔ ُِٖ حلظح٘ح هي ٗخى هي أّلِ زٍى حوخى ٍ أضرو٘ي حلووتزطٓ •
ه٘لًخ شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هوي زذل ُٖ ّصُ 
حٙٗٔ ٍ ٗل هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولْ٘ن حلوتودٔ ٍ ُدٖ ذزدط أذدط     
حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘لًخ هي رو٘ن ًَححٖ ه٘ٔ زٍى هسدِخى ٍ زٍى شحت  
هطّ ٍ ُٖ حلظح٘ح ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ال ألّل هطٍ ٍ ال ألّل شطٍ 
هتؤ ٍ ًحَُ ً٘طُ ٍ شٗطٍح أى ّصُ حلوَحػن أٗخط هي أحٌٖ هشط ه٘لًخ ٍ 
ُٖ حلظح٘ح ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل زٍى حألٍٓخت الى ه٘دٔ  
ٍ ًحَُ ً٘طُ ٍ شٗطٍح أى أٓطد حلوَحٓ٘ت شحت هطّ ٍ ّدٖ هطحلتدخى   
هي ه٘ٔ ٍ أى أٓطد حلوٌخظل ٍ ٗلولن ٍ حلؤ٘دْ هلدى هسدخُٔ ٍححدسٓ     

 ٓخطستخىرٌْ٘وخ ٍ ر٘ي ه٘ٔ ل٘لتخى 

61: ؛ ص(لىاشف الغغاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ   
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ٍ هخ ٗلْط هي حلرزط حألٍل أى هسدِخى ٍ شحت هدطّ زٍى حلخوخً٘دٔ ٍ     •
حألضرو٘ي ٍ ٗصح ُٖ ذزط آذط هحوَل هلى حلتٔ٘ٔ ٍ هلدى أًْودخ هخدخل    
لحس حلخوخً٘ٔ ٍ حألضرو٘ي ال لسًٍْخ ُٖ حلرزط حألٍل ٍ ّدصح حألذ٘دط هدي    
حألَٓحل َّ حألَٓى ٍ حألشْط ضٍحٗٔ ٍ ُتَى ٍ حلَسؾ شخش لن ًَدطَ هدي   
هول رطٍحٗتِ هلى أًِ ٓس تؼوي ًِٖ حلوشٔٔ هوي ٗدخى هلدى حوخً٘دٔ    
هشط ه٘لًخ ٍ َّ ال ٗسل هلى حزَتْخ هلى هي ٗخى َُٓدِ ٍ حألٍل لد٘س   
هلِ٘ زل٘ل سَى اؿالّ حٙٗٔ حلورظَص روخ شٗطًخُ ٍ تٌعٗدل أذزدخض   
حلخوخً٘ٔ ٍ حألضرو٘ي هلى حالحٌٖ هشط هي ٗل رخًدذ رو٘دس ٗدل حلزودس     

 .الشتوخلْخ هلى شٗط حلوٌخظل حلعحثسٓ هلى هسخُٔ حالحٌى هشط ٓـوخً
 

61: ؛ ص(لىاشف الغغاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ   
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 :هي ٗزذ هلِ٘ حلتوتّن -د•
حلزو٘س هي هّ٘ٔ هوّي لن ٗ٘ي ٓس حذّ هن حالذت٘خض ربروخم هلوخثٌخ، ردل  [ ّصح حلٔسن ُطع]•

 .لولِّ هي ػطٍضّٗخت هصّزٌخ
ًون ُٖ تحسٗس شلٖ ذالٍ رٌٌ٘خ، ُوي حلوزسَؽ ٍ حالٓتظخز ٍ حلتز٘خى ٍ هزون حلز٘خى ٍ ُِٔ •

حلٔطآى ٍ ضٍع حلزٌخى ٍ حلزول ٍ حلؤَز ٍ حلٌٌ٘ٔ ٍ حل٘خُٖ ٍ حلَس٘لٔ ٍ حلسطحثط ٍ حلزدخهن  
هي ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي هّ٘ٔ ححٌخ هشط ه٘لًدخ ُودخ ظحز   ]َّ : ٍ حإلطزخح ٍ حإلشخضٓ ٍ ً٘طّخ

ٍ حلٔخثل حلٔوّٖ ُٖ تِس٘طُ ٍ حلظدسٍٓخى ٍ حلوظدٌَّ ُدٖ حلٌدخُن ٍ     [ هي ٗلّ رخًذ، ٍ ٓ٘ل
حلووتزط ٍ حلِخػل ُٖ حلورتلَ ٍ حلتصٗطٓ ٍ حلتحطٗدط ٍ حلوٌتْدى ٍ حلشدْ٘سحى ٍ حل٘طٗدٖ ٍ     

رل ُٖ حلوسحضٕ ًسزتِ الى أٗخط حألطدحخد، ٍ ُدٖ ً٘طّدخ    [ حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘لًخ: ]ً٘طّن
 .الى حلوشَْض، ٍ اى ٌّٗخ لن ًتحِّٔٔ

ٍ ال ضٗذ ُٖ أىّ حألَٓى حلتحسٗس رخالحٌٖ هشط، هدن ححتودخل اضحزٓ حلتٔطٗزّ٘دٔ هٌْدخ حلتدٖ      •
ٌٗسضد ُْ٘خ حلخوخً٘ٔ هشط، ُؼلًخ هي َٗى هزسأ حلتحسٗس هّ٘ٔ أٍ حلوسزس ٍ أىّ هي ٗخى هلى 

 .ضأسْخ َُْ هي حلسحذل أٍ حلرخضد
•18 /5- 10  

 
 284: ، ص2 هؼدن فمِ الدَاّش؛ ج
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َٗ٘ ٗخى ُ  ّصح حلٔسن ُطع حلزو٘س هي ه٘ٔ هوي لن ٗ٘ي ٓس حذ هن ٍ •
هي ًظَطٌخ حلصٕ هٌِ ٗلْط « 3»حالذت٘خض ربروخم هلوخثٌخ، ٍ حلوتَحتط 

أٗؼخ، رل لولِ هي ػطٍضٗخت هصّزٌخ، ًودن  « 4»ٍرِ حلساللٔ ُٖ حٙٗٔ 
ٖ ُٖ تحسٗس  ذالٍ رٌٌ٘خ، ُوي حلوزسدَؽ ٍ حالٓتظدخز ٍ حلتز٘دخى ٍ     شل

هزون حلز٘خى ٍ ُِٔ حلٔطآى ٍ ضٍع حلزٌخى ٍ حلزول ٍ حلؤَز ٍ حلٌٌ٘ٔ ٍ 
حل٘خُٖ ٍ حلَس٘لٔ ٍ حلسطحثط ٍ حلزخهن ٍ حإلطزخح ٍ حإلشدخضٓ ٍ ً٘طّدخ   
َّ هي ٗخى ر٘ي هٌعلِ ٍ ر٘ي ه٘ٔ ححٌى هشدط هد٘ال ُودخ ظحز هدي ٗدل      

 رخًذ،
 .هي أرَحد أٓسخم حلحذ -3 -حلزخد -حلَسخثل( 3) •
 .192حٙٗٔ  -سَضٓ حلزٔطٓ( 4)•

 6-5: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ٓ٘ل ٍ حلٔخثل حلٔوٖ ُٖ تِس٘طُ ٍ حلظسٍٓخى ٍ حلوظٌَ ُٖ حلٌدخُن ٍ  ٍ •
حلووتزط ٍ حلِخػدل ُدٖ حلورتلدَ ٍ حلتدصٗطٓ ٍ حلتحطٗدط ٍ حلوٌتْدى ٍ       

 حلشْ٘سحى ٍ حل٘طٖٗ ٍ ً٘طّن حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال 
ُٖ حلوسحضٕ ًسزتِ الى أٗخط حألطحخد، ٍ ُٖ ً٘طّخ الى حلوشدَْض  رل •

ٍ اى ٌٗخ لن ًتحِٔٔ، ٗوخ أًِ ال ٗرِى هلٖ٘ ػوَ هخ هي حلوظٌَ هي 
 ًسزٔ حلَٔل حألٍل الى حلٌسضٓ، 

 6: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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هلى أًِ ُطع هي لن ٗ٘ي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، « 1»لول حألٍل لٌض حٙٗٔ ٍ •
ٍ هٔخرل حلحخػط َّ حلوسخُط، ٍ حس حلسِط أضرؤ ُطحسد ٗوخ حطضًخُ ُٖ هحلِ هئٗسح 

هلى ٍرَد حلتوتن ذطد هٌِ حلحخػط ٍ هخ ألحْ ردِ هودخ ّدَ    « 2»ربؿالّ هخ زل 
 زٍى شلٖ ٓـوخ، ُ٘زٔى حلزخٖٓ، ٍ لول حلخخًٖ ل  

هع ٍ رل ُدٖ  حللِّ َٓل : ٓلت لِ»( هلِ٘ حلسالم)هي أرٖ روِط « 3»طح٘ح ظضحضٓ •
ٗوٌٖ أّل ه٘ٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ٗل هدي ٗدخى   : ُٔخل -الى آذطُ -لِوٓيْشلِٖٓ ٗتخرِ 

أّلِ زٍى حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال شحت هطّ ٍ هسِخى ٗوخ ٗسٍض حَل ه٘ٔ َُْ هودي  
  «زذل ُٖ ّصُ حٙٗٔ، ٍ ٗل هي ٗخى أّلِ ٍضح  شلٖ ُولِ٘ حلوتؤ

 .192حٙٗٔ  -سَضٓ حلزٔطٓ( 1)•
 .هي أرَحد أٓسخم حلحذ -3 -حلزخد -حلَسخثل( 2)•
 .3حلحسٗج  -هي أرَحد أٓسخم حلحذ -6 -حلزخد -حلَسخثل( 3)•

 
 6: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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هسِخى ٗوخوخى هَػن هلى ضححلت٘ي هي ه٘ٔ، ٍ شحت »هي حلٔخهَس ٍ •
شحت هدطّ هلدى   »ٍ هدي حلتدصٗطٓ   « هطّ رخلزخزٗٔ ه٘ٔخت أّل حلوطحّ

حلوطحلدٔ حلوسدخُٔ حلتدٖ    »ٍ هي حلوظزخح حلوٌ٘دط  « هطحلت٘ي هي ه٘ٔ
شدوس   ٗتدخد  ٍ هدي  « ٗٔـوْخ حلوسخُط ُٖ ًحَ َٗم، ٍ حلزون هطححل

 هئٗسح أٗؼخ « ٗٔخل رٌْ٘وخ هطحلٔ إٔ هس٘طٓ َٗم»حلولَم 

 

 6: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ُ حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرٖ ًظط هي أرٖ هزدس  ٰ  هي هزس حللّ« 1»رخلظح٘ح •
ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ال ألّل هدط ٍ ال ألّدل شدطٍ هتودٔ، ٍ     »( هلِ٘ حلسالم)ُ ٰ  حللّ

  «-الى آذطُ -حػِطِٰٕ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ُ هع ٍ رل شٰ  شلٖ لَٔل حللّ
رٌخ  هلى هخ ُٖ حلووتزط هي أًِ هولدَم ٗدَى ّدصُ    « 2»ٍ ًحَُ ذزط سو٘س حألهطد •

اى رـي هط هَػدن هدي ه٘دٔ    »حلوَحػن أٗخط هي ححٌى هشط ه٘ال، رل هي حلٔخهَس 
ر٘ي ه٘دٔ ٍ  »ل٘ي هي حلَحٓسٕ « هلى هطحلٔ، ٍ شطٍ ٗ٘تَ هَػن ٓطٗذ للتٌو٘ن

ّدَ ر٘سدط   « 3»ٍ هي حلٌْخٗٔ ُٖ حسٗج تعٍٗذ ه٘ؤًَ رشدطٍ  « هط ذوسٔ أه٘خل
 ٍ  حلطح  هَػن هي ه٘ٔ هلى هشطٓ أه٘خل، ٍ ٓ٘ل أٓل ٍ أٗخط، 

: ٓلت ألّل ه٘ٔ هتؤ ٓدخل »( هلِ٘ حلسالم)ُ ٰ  هي أرٖ هزس حللّ« 4»ذزط أرٖ رظ٘ط •
  «ال، ٍ ال ألّل رستخى ٍ ال ألّل شحت هطّ ٍ ال ألّل هسِخى ٍ ًحَّخ

حلزستخى رستخى حري هدخهط ٓدطد ه٘دٔ هزتودن حلٌرلتد٘ي حل٘وخً٘دٔ ٍ       »ٍ ُٖ حلَحُٖ •
 ٍ « حلشخه٘ٔ

 :ُ هع ٍ رلٰ  سؤلتِ هي َٓل حللّ»( هلِ٘ حلسالم)هي أرٖ روِط « 5»ذزط ظضحضٓ •

 7: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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شلٖ أّل ه٘ٔ، ل٘س لْن هتؤ ٍ ال هلدْ٘ن  : ٓخل -الى آذطُ -لِوٓيْلِٖٓ ٰ  ش•
حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هدي رو٘دن ًدَححٖ    : ُوخ حس شلٖ؟ ٓخل: هوطٓ ٓلت

  «ه٘ٔ زٍى هسِخى ٍ شحت هطّ
  ألّل(: هلِ٘ حلسالم)ٓلت ألذٖ هَسى « »6»ٍ ذزط هلٖ ري روِط •

•______________________________ 
ٍ ُِ٘ هدي   1حلحسٗج  -هي أرَحد أٓسخم حلحذ -6 -حلزخد -حلَسخثل( 1)

ُ حلحلزٖ ٍ سل٘وخى ري ذخلس ٍ أرٖ رظ٘ط ٗلْدن هدي أردٖ هزدس     ٰ  هز٘س حللّ
 :ٓخل( هلِ٘ حلسالم)ُ ٰ  حللّ

  «الد. ل٘س ألّل ه٘ٔ ٍ ال ألّل هط ٍ ال ألّل سطٍ هتؤ»•
 .96حلطٓن  32ص  5ٗوخ ُٖ حلتْصٗذ د •
 .6هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 2)•

 7: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج



122 

 حذ الثؼذ
 .حلـزن حلحسٗج 46ص  21حلزحخض د ( 3)•
 .12هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 4)•
 .7هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 5)•
 .2هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 6)•
  8: ، ص18 رَحّط حل٘الم ُٖ شطح شطحثن حإلسالم، د•
 :ُ هع ٍ رلٰ  ال ٗظلح أى ٗتوتوَح لَٔل حللّ: ه٘ٔ أى ٗتوتوَح رخلووطٓ الى حلحذ ُٔخل•
  «حمِٰ  حػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطٰ  لِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حٰ  ش•
• ٖ  ّصح؛ ٍ ل٘ي ُ
هدي ٗدخى هٌعلدِ    »: الى آذطُ ٓخل« لِٰٖٓ  ش»ُ هع ٍ رل ٰ  ُٖ َٓل حللّ( هلِ٘ حلسالم)ُ ٰ  حطٗع هي أرٖ هزس حللّ« 1»حسي •

هلى حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ر٘ي ٗسْٗخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ذلِْخ، ٍ حوخً٘ٔ هشط ه٘ال هي ٗوٌْ٘خ، ٍ حوخً٘ٔ هشدط هد٘ال هدي    
 .«ٗسخضّخ، ُال هتؤ لِ هخل هط ٍ أشزخِّ

ٗو٘ي حلزون رٌِ٘ ٍ ر٘ي طح٘ح ظضحضٓ حلسخرْ رخلحول هلى حلتر٘٘ط ر٘ي حلتوتن ٍ ً٘طُ لوي روس رخوخً٘دٔ هشدط   »ٍ ُٖ حلوسحضٕ •
 ٖ  ه٘ال، ٍ حلتو٘٘ي هلى هي روس رخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، لٌِ٘ ٗوخ تطى ال شخّس لِ، ٍ ُ

  «هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الى ه٘ٔ»: أٗؼخ ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم ٓخل( هلِ٘ حلسالم)هٌِ « 2»طح٘ح حوخز ري هخوخى •
• ٖ ُ ٍ 
هخ زٍى حلوَحٓ٘ت الدى ه٘دٔ هدي حخػدطٕ     »: أٗؼخ ٓخل ُٖ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم( هلِ٘ حلسالم)هٌِ « 3»طح٘ح حلحلزٖ •

  «حلوسزس حلحطحم، ٍ ل٘س لْن هتؤ

 8: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ال ٗرِى هلٖ٘ هخ ُٖ ّصُ حلٌظَص هي حلتشَٗ  رل ٍ حالش٘خل حتدى  ٍ •
حى حلوحسث حلزحطحًٖ هن أؿٌخرِ ُْ٘دخ ٓدس حهتدطٍ ردصلٖ، ألى حلخوخً٘دٔ ٍ      
حألضرو٘ي هزخضٓ هي هس٘طٓ َٗه٘ي ٗوخ ططحَح رِ ُٖ هسخُٔ حلٔظط، ٍ حٌ٘جص 
ٗلعم حإلش٘خل ُٖ ذزطٕ ظضحضٓ ٍ أرٖ رظ٘ط، رل ٍ ٗالم حألطدحخد حلدصٗي   
ططحَح رؤى هسِخى ٍ شحت هطّ هي تَحرن ه٘ٔ ٍ زحذلٔ ُٖ هسخُٔ حلخوخً٘ٔ 
ٍ حألضرو٘ي، ٍ ٓس سووت حلتظطٗح هدي حلٔدخهَس ٍ حلوالهدٔ ُدٖ حلتدصٗطٓ      
رًَْ٘وخ هلى هطحلت٘ي هي ه٘ٔ، ٗوخ حًٖ ٓس سووت َٗى حلوطحز رخلوطحلدٔ  

الدى   -ٍ حٌ٘جص َٗ٘ى حلوَػوخى ذخضر٘ي هي حلوسخُٔ حلوعرَضٓ َٗم هس٘طٓ 
ٍ ال هٌخص هي حإلش٘خل اال رخلـوي ُ٘وخ سووتِ هي حلٔدخهَس ٍ  : -حى ٓخل

حلتصٗطٓ رَ٘ى حلو٘خً٘ي ل٘س هلى هطحلت٘ي، أٍ ردخلـوي ُ٘ودخ سدووتِ هدي     
حلوظزخح ٍ شوس حلولَم هي هدسم ٗدَى حلوطحلدٔ هسد٘طٓ ٗدَم، ٍ حل٘دل       

 .حًتْى« هش٘ل
 

 8: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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•______________________________ 
 .10هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 1)

 .5هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 2)•
 .4هي أرَحد أٓسخم حلحذ حلحسٗج  -6 -حلزخد -حلَسخثل( 3)•

 8: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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حخٍل حري ازضٗدس ضُدن حلردالٍ رد٘ي حألطدحخد رتٔسد٘ؾ حلخوخً٘دٔ ٍ        ٍ •
ٍ حسُ هي ٗخى رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس حلحدطحم  »: حألضرو٘ي هلى حلزَحًذ، ُٔخل

« حوخً٘ٔ ٍ أضروَى ه٘ال هي حضرن رَحًذ حلز٘ت هي ٗل رخًذ ححٌى هشط ه٘ال
ٍ لولِ حستشوطُ هوخ ُٖ هحٖ٘ حلوزسَؽ، ٍ َّ ٗل هي ٗدخى رٌ٘دِ ٍ رد٘ي    
حلوسزس حلحطحم ححٌٖ هشط ه٘ال هي رَحًذ حلز٘ت، ٍ حالٓتظخز هي ٗخى رٌ٘دِ  

ٍ حهدخ  »ٍ ر٘ي حلوسزس هي ٗل رخًذ ححٌٖ هشط هد٘ال، ٍ هدخ هدي حلحلزدٖ     
حلٔطحى ٍ حالُطحز ُِطع أّل ه٘ٔ ٍ حخػطْٗخ ٍ هي ٗدخى زحضُ ححٌدٖ هشدط    

ُِطع حلتوتدن  »ٍ أططح هي شلٖ هخ هي حلتز٘خى « ه٘ال هي حٕ رْختْخ ٗخى
هٌسًخ َّ حلالظم ل٘ل هي لن ٗ٘ي هي حخػطٕ حلوسزس حلحطحم، ٍ ّدَ هدي   
رل « ٗخى هلى ححٌى هشط ه٘ال هي ٗل رخًذ الى ه٘ٔ حوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال

هي حري حلطر٘ذ هَحُٔتِ هلى ّصح حلتٌعٗل، ٍ رول هدي حلظدطٗح ُ٘دِ ٓدَل     
 :حلظسٍّ

 9: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ٍ حس حخػطٕ حلوسزس أّل ه٘ٔ ٍ حَحلْ٘خ هلى حوخً٘دٔ ٍ أضرود٘ي   »•
ٍ ًحَُ ٗالهِ ُٖ حلْسحٗٔ ٍ حألهخلٖ، ٍ حى ٗخى ُِ٘ هخ ُِ٘، ٍ ل٘ي « ه٘ال

شلٖ ٗلِ ٗئٗس هخ ٓلٌخُ هي حلطرَم حلى اؿالّ هدخ زل هلدى ٍردَد    
حلتوتن هن حالٓتظخض هلى حلِطز حلوت٘ٔي هي حلولحْ رخلحؼَض، ٍ َّ هي 
حالحٌى هشط ه٘ال ُوخ زٍى، رل لول شلٖ ّدَ حلوتودخضٍ ُدٖ حلتزدَظ     
رخلحؼَض ٍ حلوَحُْ لحَحلْ٘خ، ررالٍ حلخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي هد٘ال حلوٌخُ٘دٔ   
للحؼَض حٔ٘ٔٔ ٍ تزَظح، ُال ٗظلح تحسٗسح هلى ٍرِ ٗ٘دَى تحٔ٘ٔدخ   
ُٖ تٔطٗذ هلى حسذ ً٘طُ هوخ رخ  حلتحسٗس ُِ٘ ٗصلٖ هخل حلوسخُٔ 
ٍ حلَرِ ٍ حلطَٗم ٍ ًحَّخ، ٍ ححتوخل حلوطحز شطهخ ٍ حى لن ٗ٘ي هدي  

 ،حُطحز هزخظ حلحؼَض ٗوخ تطى

 9: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ٓدس هطُدت   حلدصٗي   «زٍى هسِخى ٍ شحت هطّ»(: هلِ٘ حلسالم)رل َٓلِ •
، لوسم حلٔخثل رٌ٘طّخ هوخ َّ االثٌى ػشش ه٘ال ٗؤٗذحًْوخ هلى هطحلت٘ي 

 زٍى حلخوخً٘ٔ ٍ أضرو٘ي ه٘ال، 
ُبًِ أٓطد الْ٘خ هي حلخوخً٘دٔ ٍ  « 1»ٗئٗسُ أٗؼخ ذزط حلخوخً٘ٔ هشط رل •

 أضرو٘ي رل لولِ هي حالحٌى هشط ه٘ال حلتٔطٗز٘ٔ، 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج



12
8 

 حذ الثؼذ

أًِ ٓس ٗئٗس هخ شٗطُ حري ازضٗس هولَه٘دٔ هدسم ٗدَى حلخوخً٘دٔ ٍ     ٗوخ •
 أضرو٘ي ه٘ال هي هزخظ حلحؼَض ُؼال هي حٔ٘ٔتِ، 

هدن ححتودخل اضحزٓ   األلىَى التحذٗىذ تىاالثٌٖ ػشىش     ضٗذ ُٖ أى ُال •
حلتٔطٗز٘ٔ هٌْخ حلتٖ ٌٗسضد ُْ٘خ حلخوخً٘ٔ هشدط ُؼدال هدي ٗدَى هزدسأ      
حلتحسٗس ه٘ٔ أٍ حلوسزس ٍ حى هي ٗخى هلى ضأسْخ َُْ هي حلدسحذل أٍ  
ٖ   هلى حلتحٔ٘ٔدٖ ال حلتٔطٗزدٖ    حلرخضد، ػطٍضٓ أى شلٖ ٗلِ اًوخ ٗز
حلصٕ ٌٗسضد ُِ٘ شلٖ ٗلِ، ُتؤهل ر٘سح ُخى هٌدِ ٗو٘دي حلزودن رد٘ي     

 .حلٌظَص ٗلْخ
 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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 «َُوٓيْ تَوٓتَّنٓ رِخلْؤوٕطَِٓ اِلَى حلْحٓذِّ»•
َّ حلالظم ل٘ل هي لدن ٗ٘دي هدي حخػدطٕ      -هٌسًخ -، ُِطع حلتوتن•

اثٌىٖ  هي ٗدخى هلدى   : حلوسزس حلحطحم، ٍ حسّ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم
، ُودخ ذدطد   ثواً٘ٔ ٍ أستؼ٘ي هى٘ال ٗل رخًذ حلى ه٘ٔ، هي ػشش ه٘ال 

هٌِ ُل٘س هي حلحخػطٗي، ال ٗزَظ لِ هن حإله٘خى ً٘ط حلتوتن، ٍ هٌدس  
ٍ هي ٗخى هي حخػدطٕ حلوسدزس   . حلؼطٍضٓ، ٗزَظ لِ حلٔطحى ٍ حالُطحز

حلحطحم، ال ٗزَظ لِ حلتوتن، ٍ اًوخ ُطػدِ حلِٔدطحى أٍ حالُدطحز هلدى هدخ      
 ًِسطُ ُٖ حلٔطحى ٍ حالُطحز

 

159: ، ص2 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  
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إٔ هخ تٔسم « شلِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُِٔ حخػِطِٕ حلْوٓسٕزِسِ حلْحٓطحمِ»ٍ َٓلِ •
شٗطُ هي حلتوتن رخلووطٓ الى حلحدذ لد٘س ألّدل ه٘دٔ ٍ هدي ٗزدطٕ       
هزطحّن ٍ اًوخ َّ لوي لن ٗ٘ي هي حخػطٕ ه٘ٔ ٍ َّ هي َٗ٘ى رٌِ٘ 

 هي ٗل رخًذ اثٌٖ ػشش ه٘ال ٍ رٌْ٘خ أٗخط هي 

520: ، ص2 هدوغ الث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  
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شلِٖٓ لِوٓيْ لَنٕ ُٗٓ٘يْ إَّٔلُدِٔ حخػِدطِٕ حلْوٓسٕدزِسِ حلْحٓدطحمِ، إٔ     : توخلىَٓلِ •
حلح٘ن حلوتٔسم شٗطُ ٍ َّ حلتوتن رخلووطٓ الى حلحذ لٌ٘ط حلحخػط، ٍ َّ 

هلدى هدخ   اثٌىٖ ػشىش هى٘ال    هي أٗخط  حلحطحمحلصٕ رٌِ٘ ٍ ر٘ي حلوسزس 
 ،هي ظٍرتِ ٍ ه٘خلِ: ُسطتِ حلسٌٔ، ٍ أّل حلطرل ذخطتِ

78: ، ص2 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، ج   
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ٍ حلتوز٘ط هي حلٌخثٖ حلزو٘س رؤى ال َٗ٘ى أّلِ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم  •
هي ألـَ حلتوز٘طحت، ٍ ُِ٘ اٗوخ  الى ح٘ؤ حلتشطٗن ٍ َّ حلترِ٘دَ ٍ  
حلتسْ٘ل، ُبى حلوسخُط هي حلزالز حلٌخث٘ٔ للحذ، ٍ َّ هول ال ٗرلَ هدي  
حل٘س ٍ هٔخسخٓ حلتوذ ٍ ٍهخدخ  حلـطٗدْ، ال ٗرلدَ هدي حلحخردٔ الدى       
حلس٘ي ٍ حلطححٔ، ٍ حإلًسخى اًوخ ٗس٘ي ٍ ٗستطٗح هٌس أّلِ، ٍ لد٘س  
للٌخثٖ أّل هٌس حلوسزس حلحطحم، ُزسلِ حهلل سزحخًِ هي حلتوتدن ردخلووطٓ   
الى حلحذ ٍ حإلّالل رخلحذ هي حلوسزس حلحطحم هي ً٘ط أى ٗس٘ط حخً٘دخ  

 .الى حلو٘ٔخت
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ٍ حلتوز٘ط هي حلٌخثٖ حلزو٘س رؤى ال َٗ٘ى أّلِ حخػطٕ حلوسزس حلحطحم  •
هي ألـَ حلتوز٘طحت، ٍ ُِ٘ اٗوخ  الى ح٘ؤ حلتشطٗن ٍ َّ حلترِ٘دَ ٍ  
حلتسْ٘ل، ُبى حلوسخُط هي حلزالز حلٌخث٘ٔ للحذ، ٍ َّ هول ال ٗرلَ هدي  
حل٘س ٍ هٔخسخٓ حلتوذ ٍ ٍهخدخ  حلـطٗدْ، ال ٗرلدَ هدي حلحخردٔ الدى       
حلس٘ي ٍ حلطححٔ، ٍ حإلًسخى اًوخ ٗس٘ي ٍ ٗستطٗح هٌس أّلِ، ٍ لد٘س  
للٌخثٖ أّل هٌس حلوسزس حلحطحم، ُزسلِ حهلل سزحخًِ هي حلتوتدن ردخلووطٓ   
الى حلحذ ٍ حإلّالل رخلحذ هي حلوسزس حلحطحم هي ً٘ط أى ٗس٘ط حخً٘دخ  

 .الى حلو٘ٔخت
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 (کیلومتر 90)میل48

مدلول ظاهری روایات 
صحیحة که وجود نام 

بعضی از مناطق بر این 
 .معنا تاکید می کند
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 (کیلو متر 22.5)میل 12

در هیچ روایتی به صراحت وارد 
 .نشده است

فقهای بزرگ تا زمان عالمه حلی 
به آن فتوا داده اند و هیچیک به 

میل برنیامده  48صدد حل روایات 
اند و هیچ تعارضی بین فتوای خود 

 .و این روایات حس نکرده اند
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 (کیلومتر 90)میل48
مجازی عرفا غیر مقبول 

: برای عبارت قرآن
 حاضری المسجد الحرام

 (کیلو متر 22.5)میل 12

مجازی عرفا مقبول برای 
 عبارت قرآن 

معنای حقیقی برای قرآن 
اگر مقصود از المسجد 

الحرام در قرآن حرم مکی 
 .باشد
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 حذ الثؼذ

 (کیلومتر 90)میل48

مدلول ظاهری روایات 
صحیحة که وجود نام 

بعضی از مناطق بر این 
 .معنا تاکید می کند

مجازی عرفا غیر مقبول 
:  برای عبارت قرآن

 حاضری المسجد الحرام



13
8 

 حذ الثؼذ

کیلو  22.5)میل 12
 (متر

 .در هیچ روایتی به صراحت وارد نشده است

فقهای بزرگ تا زمان عالمه حلی به آن فتوا داده اند و 
میل برنیامده اند و هیچ  48هیچیک به صدد حل روایات 

 .تعارضی بین فتوای خود و این روایات حس نکرده اند

 مجازی عرفا مقبول برای عبارت قرآن 

معنای حقیقی برای قرآن اگر مقصود از المسجد الحرام در 
 .قرآن حرم مکی باشد


