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  الححألسام 
  فٖ ألسحم جلحذجلمَل •
توتغ ٍ لشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي وحى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هىٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي وحى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي ول رحًد ػلى جأللَى هي هىٔ، ٍ هي ودحى  
ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتِ جلتوتغ، ٍ لَ شه فٖ أى هٌضلِ فٖ 
جلحذ أٍ جلخحسد ٍردد ػل٘دِ جلفحدض، ٍ هدغ ػدذم توىٌدِ ٗشجػدٖ        
جالحت٘حؽ، حن ئى هح هشّ جًوح َّ ذحلٌسرٔ ئلى حزٔ جإلسالم، ٍ أهح جلحذ 

، ٍ ودزج حدحل شدم٘مِ٘، ٍ أهدح     شدح   لسن جلٌزسٕ ٍ شرِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .جالفسحدٕ فتحذغ لوح أفسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 حذ الثؼذ

  فٖ ألسحم جلحذجلمَل •
توتغ ٍ لشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي وحى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هىٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي وحى ححػشج إٔ غ٘ش ذؼ٘ذ، 
 حذ جلرؼذ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي ول رحًد ػلى جأللَى هي هىٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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و٘ف وحى فحلظحّش ػذم طحّٔ جلتحذٗذ ذوىّٔ، ٍ أهّح جلتحذٗدذ ذحلوَجل٘د ،   ٍ •
فحى وحى جلوشجد هـلمْح فحلالصم شوَلِ ألذؼذّح ٍ َّ رٍ جلحل٘فٔ جلزٕ ٗىَى 
« 1»فِ٘ هسزذ جلشزشٓ فاًِ أذؼذّح ووح ػي جلوٌتْى ٍ َّ ػشدشٓ هشجحدل   

هي هىّٔ ولّ هشحلٔ حوحً٘ٔ فشجسخ تمشٗرح ٍ ّزج وودح تدشى ال ٗسدوّى ػٌدذ     
جلؼشف ححػش جلحشم فؼال ػي طذق ححػش هىّٔ فؼال ػي طدذق ححػدش   
جلوسزذ جلحشجم ٍ جى وحى جلوشجد ألشخ جلوَجل٘  فَْ هَجفدك للشدحفؼٖ فدٖ    
تحذٗذُ هشحلت٘ي، ٍ لىي رؼل جلفشٗم٘ي لَلِ هخحلفح لشٌٗٔ ػذم جسجدتِ ٍ جى 

 .وحى جلوشجد هح ذٌْ٘وح فال َٗرذ لِ ٍرِ
فٖ طح٘ح جلحلرٖ تحسٓ، ٍ طدح٘حٔ  ( هح ٍسد)جىّ : ٍ هي ٌّح ٗوىي أى ٗمحل•

فدٖ ححػدشٕ جلوسدزذ    : حوحد أخشى، ػي أذٖ ػرذ جللِّ ػلِ٘ جلسالم لدحل 
 ؟جلحشجم

 183: ، ص25 ؛ ج(لإلشتْاسدٕ)هذاسن الؼشٍٓ 
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ئلدى هىّدٔ فْدَ ححػدشٕ     ( حودحد  -جألٍلحت)هح دٍى جلوَجل٘  : لحل•
ػلدى جلتمّ٘دٔ، لدَسٍد    ( هحوَل)« 2»جلوسزذ جلحشجم ٍ ل٘س لْن هتؼٔ 

فدحى ودحى جلودشجد    : جإلشىحالت جلوتمذّهٔ ػلى جلشمَق جلخالحٔ هي لَلٌح
هـلمْح ئلخ ػلى ّزج جلظح٘ح، هغ هَجفمتِ لؼ٘ي هح ًمل ػي أذٖ حٌ٘فدٔ  

 .هي جلتحذٗذ
فحرى هح َّ جأللشخ جلى ظحّش جٙٗٔ جىّ جلتوتّدغ فدشع هدي ذؼدذ ػدي      •

جلوسزذ جلحشجم جلزٕ أسٗذ هٌِ جلحشم ٍ لَ ذمشٌٗٔ جلتؼر٘ش ذحلحشجم جلّدزٕ  
َّ هرذ  جستحمحق جلحشم الشتشجوْوح فٖ أطل جلحشهدٔ ٍ جالحتدشجم، ٍ   

 .الصم رله خشٍد جلتحذٗذ ذححٌٖ ػشش ه٘ال فحفْن
 

 183: ، ص25 ؛ ج(لإلشتْاسدٕ)هذاسن الؼشٍٓ 
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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
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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
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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
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 هي واى ػلى ًفس الحذ

  فٖ ألسحم جلحذجلمَل •
توتغ ٍ لشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي وحى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هىٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي وحى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
 ،هي ول رحًد ػلى جأللَى هي هىٔ *ه٘الحوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى 

 
 .ذل جحٌٖ ػششه٘ال ػلى جألطح* •

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٍ ّل ٗؼترش جلحذّ جلوزوَس هي هىّٔ أٍ هي جلوسزذ؟ ٍرْدحى، ألشذْودح   •
 جألٍّل، 

 536-535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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ّل ٗؼترش جلحذّ جلوزوَس هي هىّٔ أٍ هي جلوسزذ؟ ٍرْدحى، ألشذْودح   ٍ •
 جألٍّل، 

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 (فٖ روش ألسحم جلحذ)فظل •
 .توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ، ٍ لشجى، ٍ ئفشجد: جلحذ ػلى حالحٔ ألسحم•
فالتوتغ َّ فشع هي ًأى ػي الوسدذ الحشام، ٍ حذُّ هي واى تٌِ٘ ٍ •

هي ول خاًة اثٌا ػشش ه٘ال، فال ٗدَص لْؤالء التوتغ هغ  الوسدذت٘ي 
 .اإلهىاى، فئرا لن ٗوىٌْن التوتغ أخضأتْن الحدٔ الوفشدٓ أٍ الماسًٔ

ٍ َّ هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي  -ٍ هي وحى هي أّل ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم•
ِ  الوسدذ ففشػدِ جلمدشجى ٍ    -ألل هي جحٌٖ ػشش ه٘ال هي أسذغ رَجًرد

 .جإلفشجد ٍ ال ٗزضِٗ جلتوتغ ذححل

298: ؛ ص(للش٘خ الطَسٖ)االلتظاد الْادٕ إلى طشٗك الششاد   
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  فظل فٖ روش ألسحم جلحذ -2•
 .توتغ، ٍ لشجى، ٍ جفشجد: جلحذ ػلى حالحٔ أػشخ•
« 10»ححػشٕ [ ص س هي]فشع هي لن ٗىي [ ص ي َّ]فحلتوتغ •

 .جلوسزذ جلحشجم
 .ححػشِٗ[ ص س هي]فشع هي وحى « 11»ٍ جلمشجى ٍ جالفشجد •
جحٌح ػشدش هد٘ال هدي جسذدغ     الوسدذ الحشام ٍ حذُ هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي •

 .الث٘ترَجًد 
 

  129: ص ؛(للش٘خ الطَسٖ) الؼثاداتالدول ٍ الؼمَد فٖ 
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جلحذ ئهح توتغ ذحلؼوشٓ ذتمذٗوْح ٍ جست٘فح  هٌحسدىْح ئحشجهدح ٍ ؿَجفدح ٍ    حن •
سؼ٘ح، ٍ جإلحالل هٌْح تمظ٘شج، ٍ جإلت٘حى ذؼذّح ذوٌحسه جلحذ، فْدَ فدشع   

 .ٍ ال ححػشٗي جلوسزذ« 1»هوي ل٘س هي أّلْح  هىٔول ًح  ػي 
هي ول رحًد جحٌح ػشش ه٘ال فودح فَلْدح   ّا ٍ ألل ًأِٗ أى ٗىَى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي•

، فودي ّدزج حىوْدن ال    خولتْا هي الدَاًة األستغ ثواً٘ٔ ٍ أستؼَى ه٘ال
ٗزضْٗن فٖ حزٔ جإلسالم ئال جلتوتغ أٍ لدشجى ذدالشجى سد٘حق جلْدذى ئلدى      
جإلحشجم، ٍ جست٘فح  هٌحسه جلحذ ولْح ٍ جالػتوحد ذؼدذّح، أٍ ئفدشجد ذدأفشجد    
جلحذ هي رله ٍ جإلت٘حى ذوح ٗأتٖ جلمحسى سَج  ػدذج سد٘حق جلْدذى فىدل     
 .هٌْوح فشع أّل هىٔ ٍ ححػشْٗح هوي ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح هح حذدًحُ فوح دًٍِ

124: ص؛ (حسيحلثى، اتي اتى الودذ، ػلى تي )الحكإشاسٓ السثك إلى هؼشفٔ   
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فدحألٍل  . ٍ جلحذ حالحٔ ألسحم توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ لدشجى ٍ ئفدشجد  •
فشع هي لن ٗىي هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم ٍ جلححػش هي وحى ذ٘ي 

جحٌح ػشش ه٘ال فاى صجد ػلى تله جلوسحفٔ الوسدذ الحشام هٌضلِ ٍ ذ٘ي 
ٍ جلمشجى ٍ جإلفشجد فشع ححػدشِٗ ٍ هدي ودحى    . لن ٗىي هي ححػشِٗ

فشػِ جلمشجى ٍ جإلفشجد لن ٗظح هٌِ جلتوتغ ٍ سٍٕ أًِ ٗظح ٍ ال ٗلضهِ 
ِ دم جلوتؼٔ ئى وحى هي أّل هىٔ ٍ ئى وحى  لن ٗزضب جلمشجى جلتوتغ  فشػ

ٍ ال جإلفشجد ئال هؼـشج ٍ هي توتغ ذدحلؼوشٓ ئلدى جلحدذ ٍردد ػل٘دِ      
جإلحشجم هي ه٘محت أّلِ ٍ ئى ٍرد ػلِ٘ جلمشجى ٍ جإلفشجد أحدشم هدي   

  .ذ٘تِ ئى وحى هى٘ح ٍ ئى لن ٗىي هى٘ح أحشم هي دٍٗشٓ أّلِ

157: ص؛ (حوضُطَسى، هحوذ تي ػلى تي )الفض٘لٔالَس٘لٔ إلى ً٘ل    
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  جألٍلجلفظل •
 .توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ لشجى ٍ ئفشجد: أهح ألسحهِ فخالحٔ•
أى ٗمذم ػلى أفؼحل جلحذ ػوشٓ ٗتحلل هٌْدح ٍ ٗسدتأًف جإلحدشجم    : فحلتوتغ•

 .للحذ
 .أى ٗمشى ذاحشجم جلحذ س٘حق جلْذٕ: ٍ جلمشجى•
 .أى ٗفشد جلحذ هي جألهشٗي هؼح، ذذل٘ل جإلروحع جلوحػٖ روشُ: ٍ جإلفشجد•
ٍ ححػدشْٗح، ٍ ّدن هدي     هىٔفحلتوتغ فشع جهلل ػلى هي لن ٗىي هي أّل •

جحٌح ػشش ه٘ال فوح دًٍْح، ال ٗزضتْن هغ جلتوىي فٖ حزدٔ   ّاوحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي
 .جإلسالم سَجُ، ذذل٘ل جإلروحع ٍ ؿشٗمٔ جالحت٘حؽ ٍ جل٘م٘ي لرشج ٓ جلزهٔ

151: ص؛ (حسٌ٘ىحلثى، اتي صّشُ، حوضٓ تي ػلى )الفشٍعغٌ٘ٔ الٌضٍع إلى ػلوٖ األطَل ٍ   
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  فٖ ألسحم جلحذّذحخ •
جلحذ ػلى حالحٔ ألسحم، توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحدذ، ٍ لدشجى، ٍ ئفدشجد، ٍ    •

جللّدِ  جًّوح وحى رله الختالف جلوىلف٘ي فٖ جلزْحت، ٍ جال لَ وحى ػحلن 
ًحت٘ح ػي جلحشم، وحى جلحذ لسوح ٍجحذج، ٍ َّ جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ، 

، وحى جلحذ ػشذح ٍجحذج، ئهّح لشجًح، أٍ الحشمٍ لَ وحى جلؼحلن هستَؿٌ٘ي 
، ٍ حذُّ، هي وحى ذٌ٘دِ ٍ  الحشمئفشجدج، فحلتوتغ، َّ فشع هي ًأى ػي 

ثواً٘ٔ ٍ أستؼَى ه٘ال، هي أستؼٔ خَاًة الث٘تت،  ، الوسدذ الحشامذ٘ي 
 ، هي ول خاًة اثٌا ػشش ه٘ال

 519: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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ئال جلتوتغ، هدغ جإلهىدحى، فدارج لدن ٗوىدٌْن جلتوتدغ،        لْإال فال ٗزَص •
 .أرضأتْن جلحزٔ جلوفشدٓ، هغ جلؼشٍسٓ، ٍ ػذم جالخت٘حس

ٍ أهّح هي وحى هي أّل ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ َّ هي وحى ذٌ٘دِ ٍ  •
، ألل هي جحٌٖ ػشش ه٘ال، هي أسذؼٔ رَجًرِ، ففشػِ الوسدذ الحشامذ٘ي 

 .جلمشآى، أٍ جالفشجد، هخّ٘ش فٖ رله، ٍ ال ٗزضِٗ جلتوتغ ذححل
•  

 520: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 :جألٍل أهح ألسحهِ فخالحٔجلفظل •
هتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ لشجى ٍ ئفشجد، فحلتوتغ أى تمذم ػلى أفؼحل جلحدذ ػودشٓ ٗتحلدل    •

هٌْح ٍ ٗستأًف جإلحشجم للحذ، ٍ جلمشآى أى ٗمشى ذاحشجم جلحذ س٘حق جلْذٕ، ٍ جإلفدشجد أى  
 .ٗفشد جلحذ هي جألهشٗي

 ّتا ٍ ّن هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذد٘ي  -ٍ ححػشْٗح هىٔفشع هي لن ٗىي هي أّل « 1»ٍ جلتوتغ •
  «2». ال ٗزضْٗن هغ جلتوىي هي حزٔ جإلسالم سَجُ -جحٌح ػشش ه٘ال فوح دًٍْح

ٍ أهح أّل هىٔ ٍ ححػشٍّح ففشػْن جلمشجى ٍ جإلفشجد ٍ ال ٗزدضْٗن فدٖ حزدٔ جإلسدالم     •
  «3». سَجُ

•______________________________ 
 .«فحلتوتغ»: فٖ جألطل( 1)

 .ٍ لؼل جلتأً٘ج ذلححف حزٔ جلتوتغ« سَجُ»ذذل « غ٘شّح»: «س»فٖ ( 2)•
 .غ٘شُ: فٖ جألطل( 3)•

149: ص؛ (الذٗيو٘ذسى، لطة )الششٗؼٔإطثاح الش٘ؼٔ توظثاح   
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 .توتّغ، ٍ لشجى، ٍ ئفشجد: فٖ أًَجع جلحذ، ٍ ّٖ حالحٔ: جلخحلخٔجلومذّهٔ •
فحلتوتغ َّ جلزٕ ٗمذّم ػوشتِ أهح حزّٔ ًحٍٗدح ذْدح جلتوتّدغ، حدن ٌٗشدة      •

 .هىٔئحشجهح ذحلحذّ هي هىٔ، ٍ ّزج فشع هي ل٘س هي ححػشٕ 
جحٌدح  :ل٘دل ٍ حذُّ هي ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال هي ولّ رحًد، ٍ •

، ٍ ال ٗزَص لْإال  جلؼدذٍل ػدي   (1)ػشش ه٘ال فظحػذج هي ولّ رحًد 
 .جلتوتغ ئلى جإلفشجد ٍ جلمشجى، ئال هغ جلؼشٍسٓ

 336: ، ص1 ج؛ (فاضلآتى، )الٌافغوشف الشهَص فٖ ششح هختظش 
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•  
جحٌح ػشش ه٘ال ففشػِ جلمشجى أٍ جالفدشجد، ٍ   الث٘تهي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي ٍ •

 .هي ًأى ففشػِ جلتوتغ

355: ؛ ص(للوحمك الحلٖ)الشسائل التسغ   
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•  
جحٌح ػشش هد٘ال فودح    هىّٔزج جلمسن فشع هي وحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي ٍ •

صجد هي ول رحًد ٍ ل٘ل حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال فاى ػذل ّدإال  ئلدى   
جلمشجى أٍ جإلفشجد فٖ حزدٔ جإلسدالم جخت٘دحسج لدن ٗزدض ٍ ٗزدَص هدغ        

 .جالػـشجس

 212: ، ص1 ششائغ اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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ٔ حذ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم هي وحى ذ٘ي هٌضلدِ ٍ ذد٘ي   : هسثلٔ•  هىت
 ه٘ال هي ول رحًد،« حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى»

هي وحى ذد٘ي  : ألًِ هسحفٔ جلمظش، ٍ لحل جلش٘خ: ٍ ذِ لحل جلشحفؼٖ، لحل•
 .ه٘ال هي ول رحًد« جحٌح ػشش»هٌضلِ ٍ جلوسزذ 

 784: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختظش؛ ج
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ٍ ّدن   -ٍ ححػشْٗح هىّٔفشع جللِّ ػلى هي لن ٗىي هي أّل فحلتوتّغ •
ال ٗزضتْن هغ جلدتّوىّي   -هي وحى ذٌْ٘ن ٍ ذٌْ٘ح جحٌح ػشش ه٘ال فوح فَلْح

 .«2»، خالفح جلزو٘غ جلفمْح  «1»فٖ حزٔ جإلسالم سَجُ 
، ألىّ هدي ٍردد ػل٘دِ    «3»لٌح ئروحع جإلهحه٘ٔ ٍ جل٘م٘ي لرشج ٓ جلزهّٔ •

حذّ حزّدٔ جإلسدالم   [ ٍ]جلحذ ٍ لن ٗىي هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم 
 ذشت  رهّتِ ذ٘م٘ي ٍ ل٘س وزله ئرج حذّ غ٘شّح، 

•  

•  

 

174: ص؛ (لوّىسثضٍاسى، ػلى هؤهي )الَفاقخاهغ الخالف ٍ   
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  فٖ روش أًَجع جلحذ ٍ ششجتـْحفظل •
. توتغ ذحلؼوشٓ ئلدى جلحدذ، ٍ لدشجى، ٍ ئفدشجد    : جلحذ ػلى حالحٔ أػشخ•

فحلتوتغ فشع هي لن ٗىي هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم ٍ َّ ول هدي  
أوخش هي جحٌٖ ػشدش هد٘ال هدي أسذدغ رْحتدِ       الوسدذوحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 

فْإال  فشػْن جلتوتغ هغ جإلهىحى، ٍ ال ٗزضى ػٌْن جلمشجى ٍ جإلفدشجد،  
فاى لن ٗتوىٌَج هي رله رحص لْن جلمشجى ٍ جإلفدشجد ػٌدذ جلؼدشٍسٓ ٍ    
جلمشجى ٍ جإلفشجد فشع هي وحى ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ َّ ول هي 
وحى ذٌِ٘، ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم هي أسذغ رَجًرِ جحٌٖ ػشش هد٘ال فودح   
دًٍِ فْإال  ال ٗزد ػلْ٘ن جلتوتغ ػلى ٍرِ، ٍ ئًوح ٗزد ػلْ٘ن أحذ 

 جلٌَػ٘ي جللزٗي روشًحّوح 

 306: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم جلزٗي ال هتؼٔ ػلْ٘ن، هي : جلخحلج. 1911•
 .جحٌح ػشش ه٘ال هي ولّ رحًد الوسدذوحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي 

ٍ ّدَ جخت٘دحس جذدي    « 2»ئًِّ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال : ٍ للش٘خ لَل آخش•
 .ٍ َّ جأللَى ػٌذٕ« 3»ذحذَِٗ 

 

 .206: جلٌْحٗٔ(. 2)•
 .926فٖ رٗل جلحذٗج  203/ 2: ، ٍ جلفم215ِ٘: جلومٌغ(. 3)•

 558: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحىام الششػ٘ٔ ػلى هزّة اإلهاه٘ٔ 
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 :130هسألٔ •
جختلف ػلوحؤًح فٖ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، فمحل جلشد٘خ فدٖ ذؼدغ    •

جحٌح ػشش ه٘ال هي ولّ رحًد الوسدذ الحشام هي وحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي : وترِ
«7». 

ٔ : ٍ ًحَُ لحل جذي ػرحس، ألًِّ لحل• ٍ ذدِ لدحل   . حاضشٕ أّل الحشم خاطت
 .«8»هزحّذ ٍ جلخَسٕ 

 .161ٍ  159 -158: 2، جلتر٘حى 306: 1 -للـَسٖ -جلورسَؽ( 7)•
، جلحدحٍٕ  182: 7، جلوزودَع  249: 3، جلششح جلىر٘ش 504: 3جلوغٌٖ ( 8)•

، 289: 1 -للزظّحص -، أحىحم جلمشآى262: 3، حل٘ٔ جلؼلوح  62: 4جلىر٘ش 
 .149 :2جلر٘حىرحهغ 

 
 176: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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ححػش ٍ جلوسزذ جلحشجم أّدل جلوَجل٘د  ٍ جلحدشم ٍ هدح     : لحل أذَ حٌ٘فٍٔ •
 .«5»ذٌْ٘وح 

 .ٍ سٍٕ ػٌِ أًّْن أّل جلحشم. «6»ّن أّل هىٔ ٍ رٕ ؿَى : ٍ لحل هحله•
ٖ  -جلورسَؽ( 5)• : 1 -للزظدحص  -، أحىدحم جلمدشآى  169: 4 -للسشخسد

، 504: 3، جلوغٌدٖ  174: 5، جلتفس٘ش جلىر٘دش  404: 2، تفس٘ش جلمشؿرٖ 289
 .262: 3، حل٘ٔ جلؼلوح  62: 4، جلححٍٕ جلىر٘ش 249: 3جلششح جلىر٘ش 

، جلتفسد٘ش  404: 2، تفس٘ش جلمشؿردٖ  149: جلىحفٖ فٖ فمِ أّل جلوذٌٗٔ( 6)•
، 504: 3، جلوغٌدٖ  289: 1 -للزظدحص  -، أحىحم جلمدشآى 174: 5جلىر٘ش 

 .169: 4 -للسشخسٖ -، جلورسَؽ249: 3جلششح جلىر٘ش 

  177: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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ٔ جلتوتغ فشع هي ل٘س هي أّدل  : لحل جلش٘خ فٖ جلٌْحٗٔ: هسألٔ• ٍ  هىت
حوحً٘دٔ ٍ   ْدح ٍ َّ هوّي ٗىَى ذوىدٔ أٍ ٗىدَى ذٌ٘دِ ٍ ذٌ٘   ،  ححػشْٗح
 .«4»، ٍ وزج لحل جذٌح ذحذَِٗ «3»أسذؼَى ه٘ال 

 .462 -461ص  1د : جلٌْحٗٔ ٍ ًىتْح( 3)•
 .ٍ لن ًؼخش ػلى سسحلٔ ػلٖ ذي ذحذَِٗ 67ص : جلومٌغ( 4)•

 25: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج
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جلمدشجى ٍ  : «7»ٍ جلزودل  « 6»ٍ جاللتظدحد  « 5»ٍ لحل فٖ جلورسَؽ •
وحى هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، َّ ولّ هدي ودحى    هي جالفشجد فشع 
هي أسذغ رَجًرِ جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ َّ لدَل  الوسدذ الحشام ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 
 .«2»، ٍ جذي ئدسٗس «1»أذٖ جلظالح 

 .306ص  1د : جلورسَؽ( 5)•
 .298ص : جاللتظحد( 6)•
 .129ص : جلزول ٍ جلؼمَد( 7)•
 .192 -191ص : جلىحفٖ فٖ جلفمِ( 1)•
 .520ص  1د : جلسشجتش( 2)•

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج
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 .جأللشخ جألٍّلٍ •
لِوٓديْ لمدنٕ ٗٓىْديْ أمّٕلْدِٔ     رلِدهٓ  »جىّ جلوشجد فٖ جلظحّش هي لَلِ تؼحلى : لٌح•

، ٍ ححػش جلحشم ل٘س َّ جلحشم الحشم« 3« »جلْحٓشجمِجلْوٓسٕزِذِ ححػِشِٕ 
 .حذّ الحشم أستؼٔ فشاسخ ّٖ اثٌا ػشش ه٘الػشفح، ٍ 

 .196: جلرمشٓ( 3)•
 

 

  26: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ، ج
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ٍ جختلف ػلوحؤًح فٖ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم جلدزٗي ال هتؼدٔ   : هسألٔ•
 ػلْ٘ن،

 الوستدذ هي ودحى ذد٘ي هٌضلدِ ٍ ذد٘ي     : فمحل جلش٘خ فٖ جلورسَؽ ٍ جلزول•
: ٍ ًحَُ لحل جذي ػرّحس؛ ألًِّ لحل. «1»جلحشجم جحٌح ػشش ه٘ال هي ولّ رحًد 

ٍ ذِ لحل هزحّدذ، ٍ جلخدَسّٕ   . جلحشم خحطّٔأّل  :جلحشجمححػشٕ جلوسزذ 
«2». 

 .129: ، جلزول ٍ جلؼمَد306: 1جلورسَؽ ( 1)•
، تٌدَٗش  255: 2، تفسد٘ش جلـردشّٕ   360: 1أحىحم جلمدشآى للزظّدحص   ( 2)•

، حل٘دٔ  217: 1، تفسد٘ش جلدذسّ جلوٌخدَس    22: جلومرحس هي تفس٘ش جذي ػرّحس
، 249 :3، جلششح جلىر٘ش ذْدحه  جلوغٌدٖ   504: 3، جلوغٌٖ 262: 3جلؼلوح  
 .205: 9، ػوذٓ جلمحسب 333: 1، ذذجٗٔ جلوزتْذ 182: 7جلوزوَع 

 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم هي وحى هي أّل : ٍ لحل جلش٘خ فٖ جلٌْحٗٔ•
ٍ . «3»هىّٔ، أٍ ٗىَى ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي ولّ رحًد 

 .، ألًِّ هسحفٔ جلمظش«5»، ٍ أحوذ ذي حٌرل «4»ذِ لحل جلشحفؼّٖ 
 .206: جلٌْحٗٔ( 3)•
: 7، جلوزودَع  201: 1، جلوْزّخ للشد٘شجصّٕ  262: 3حل٘ٔ جلؼلوح  ( 4)•

، هغٌٖ جلوحتحد 137: 3، ئسشحد جلسحسٕ 37: 2، جلو٘ضجى جلىرشى 182
 .167: ، جلسشجد جلَّّحد515: 1

، جلىدحفٖ  249: 3، جلششح جلىر٘ش ذْدحه  جلوغٌدٖ   504: 3جلوغٌٖ ( 5)•
 .440: 3، جإلًظحف 536: 1الذي لذجهٔ 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 .«6»ححػش ٍ جلوسزذ جلحشجم أّل هىّٔ خحطّٔ : لحل هحلهٍ •
 .«7»هي وحى دٍى جلو٘محت ئلى جلحشم : ٍ لحل أذَ حٌ٘فٔ•
هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال : لحل جذي ئدسٗسٍ •

هي أسذؼٔ رَجًد جلر٘  هي ولّ رحًد جحٌح ػشش ه٘ال ٍرد ػلِ٘ جلتوتّدغ، ٍ  
 ِ  هي وحى ذٌ٘

، أحىددحم جلمددشآى 404: 2، تفسدد٘ش جلمشؿرددّٖ 332: 1ذذجٗددٔ جلوزتْددذ ( 6)•
، جلششح جلىر٘دش  504: 3، جلوغٌٖ 262 :3، حل٘ٔ جلؼلوح  360: 1للزظّحص 

 .182: 7، جلوزوَع 249: 3ذْحه  جلوغٌٖ 
، تحفٔ 169: 4، جلورسَؽ للسشخسّٖ 360: 1أحىحم جلمشآى للزظّحص ( 7)•

، ششح 158: 1، جلْذجٗٔ للوشغٌ٘حًّٖ 169: 2، ذذجتغ جلظٌحتغ 411: 1جلفمْح  
 .205: 9، ػوذٓ جلمحسب 430: 2فتح جلمذٗش 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم أللّ هي جحٌٖ ػشش ه٘ال هي أسذؼٔ رَجًرِ ففشػِ ٍ •
ٍ جأللدَى لدَل جلشد٘خ فدٖ     . «1»جلمشجى أٍ جإلفشجد هخّ٘شج فٖ رلده  
 .«2»جلٌْحٗٔ، ٍ َّ جخت٘حس جذي ذحذَِٗ 

أىّ تحذٗذ جلش٘خ دٍى هسحفٔ جلمظش، فال ٗخشد هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي : لٌح•
حؼش : جلوسزذ ّزج جلحذّ ػي جلحؼَس، ٍ ألىّ جلحؼَس َّ جلمشخ، ٗمحل

فالى فالًح ئرج لشخ هٌِ ٍ دًح ئلِ٘، ٍ هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ دٍى 
 .جلوسحفٔ فَْ لشٗد هٌِ، ألًِّ ذوٌضلٔ جلححػش

 .121: جلسشجتش( 1)•
 .67: جلومٌغ( 2)•

  128: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج 
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فدٖ  : ٍ لذ سٍى جلش٘خ ػي جلحلرّٖ، ػي أذٖ ػرذ جللِّ ػل٘دِ جلسّدالم، لدحل   •
هدح دٍى جلوَجل٘د  ئلدى هىّدٔ فْدَ هدي       »: ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، لدحل 

 .«1« »ل٘س لْن هتؼٍٔ  جلحشجم،ححػشٕ جلوسزذ 
ٍ ألىّ ئذـدحل جلمدَل   . ٍ هؼلَم أىّ ّزُ جلوَجػغ أوخش هي جحٌدٖ ػشدش هد٘ال   •

 .جألٍّل ٗستلضم طحّٔ هح رّرٌح ئلِ٘
جلْحٓشجمِ جلْوٓسٕزِذِ ححػِشِٕ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓىْيْ أمّٕلِْٔ رلِهٓ : ذمَلِ تؼحلى: جحتذّ جلش٘خ•

«2». 
 .هي فِ٘: الحشم، ٍ حاضشٍُ: ٍ الوشاد تِ•
، 517جلحددذٗج  158: 2، جالسترظددحس 99جلحددذٗج  33: 5جلتْددزٗد ( 1)•

 .4هي أذَجخ ألسحم جلحذّ جلحذٗج  6جلرحخ  187: 8جلَسحتل 
 .196(: 2)جلرمشٓ ( 2)•

 129: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼد٘ي هد٘ال هدي ودلّ      هىّٔجلتوتّغ ػضٗؤ فٖ جلٌحتٖ ػي حنّ •
ػٌْح لشٍجٗٔ صسجسٓ ٍ جلحلردّٖ ٍ  « 5»رحًد، ٍ أهّح لس٘وحُ فلوي ٗمظش 

ٍ جذدي  « 8»ٍ جلحلردّٖ  « 7»، ٍ لدحل فدٖ جلورسدَؽ    «6»أذٖ ذظد٘ش  
 .جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ ال ًؼلن هستٌذُ: «9»ئدسٗس 

 330: ، ص1 الذسٍس الششػ٘ٔ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 جحٌح ػشش ه٘ال هىٔفشع هي ًأى ػي فحلتوتغ •

•  

•  

 

263: ؛ ص(التي فْذ)الشسائل الؼشش   
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جحٌح ػشش ه٘ال  هىٍٔ ّزج جلمسن فشع هي وحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي »: لَلِ•
 .«فوح صجد هي ول رحًد ٍ ل٘ل حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال

لظح٘حٔ صسجسٓ ػي جلردحلش ػل٘دِ جلسدالم    المَل الثاًٖ َّ األلَى ( 1)•
 .ٍ غ٘شّح« 2»

 193: ، ص2 هساله األفْام إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 هخلِجلظحّش هي جلحشم َّ جلحشم جلومشّس جلّزٕ َّ جحٌح ػشش ه٘ال فٖ ٍ •

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 
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فشع هي ًأى ػي جلوسزذ جلحشجم، إٔ غ٘ش ححػشِٗ ٍ َّ هي فحلتوتّغ •
ػٌذ أوخش جألطدححخ ٍ ػٌدذ   ثواً٘ٔ ٍ أستؼ٘ي ه٘ال همذجس  هىّٔذؼذ ػي 

جلشحفؼٖ أٗؼح ٍ دل٘لْن أخرحس هٌْح طح٘حٔ صسجسٓ ػي أذٖ رؼفش ػلِ٘ 
ِ  ػضّ لل  ألذٖ رؼفش ػلِ٘ جلسّالم لَل : جلسّالم لحل ٍ رلّ فٖ وتحذِ جللّ

لدحل ٗؼٌدٖ   « جمِٰ  جػِشِٕ جلْوٓسٕزِذِ جلْحٓشٰ  لِهٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓىْيْ أمّٕلِْٔ حٰ  ر»
أّل هىّٔ ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ ولّ هي وحى أّلِ دٍى حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال 
رجت ػشق ٍ ػسفحى ووح ٗذٍس حَل هىّٔ، فَْ هوّي ٗدذخل فدٖ ّدزُ    

ٍ ّٖ ووح تدذلّ  « 1»جٙٗٔ ٍ ولّ هي وحى أّلِ ٍسج  رله فؼلِ٘ جلوتؼٔ 
 ػلى ذ٘حى جلححػش ٗذلّ ػلى أىّ رله ئشحسٓ ئلى جلتوتّغ، 

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 
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ذححٌٖ ػشش ه٘ال فوح صجد هي ودل رحًدد،    هىٔئًِ جلرؼذ ػي : أحذّوح •
ٍ جلوظٌف فٖ « 4»ٍ جذي ئدسٗس « 3»رّد ئلِ٘ جلش٘خ فٖ جلورسَؽ 

ئًِ لَل ًحدس ال ػرشٓ : ّزج جلىتحخ، هغ أًِ سرغ ػٌِ فٖ جلوؼترش ٍ لحل
 .«5»ذِ 

ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال، رّد ئلِ٘ جلش٘خ فٖ  هىٔئًِ جلرؼذ ػي : ٍ جلخحًٖ•
ٍ أوخدش جألطدححخ، لىدي    « 7»ٍ جذٌدح ذحذَٗدِ   « 6»جلتْزٗد ٍ جلٌْحٗٔ 
أى جلرؼذ ئًوح ٗتحمدك ذحلضٗدحدٓ ػدي     -سحوِ جللِّ -همتؼى والم جلش٘خ
 .جلخوحً٘ٔ ٍ جألسذؼ٘ي

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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 277: ، ص1 وفحٗٔ جألحىحم؛ د•

ٍ جختلفَج فٖ حذّ رله جلرؼدذ،  . هىٍّٔ جلتوتّغ فشع هي ذؼذ هٌضلِ ػي •
فحألشْش جأللشخ أًِّ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘لًح فوح صجد هدي هىّدٔ هدي ودلّ     

. «1»ئًِّ جحٌح ػشش ه٘لًح فوح صجد ػي هىّٔ هي ولّ رحًد : رحًد ٍ ل٘ل
ٍ هي أطححخ ّزج جلتمذٗش هي جػترش جلرؼذ ذحلٌسرٔ ئلى جلوسزذ جلحدشجم  

 .ٍ جلرحل٘حى فشع أّل هىّٔ ٍ ححػشْٗح. «2»
•_______________________________________

_ 
 سرضٍجسى، هحمك
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  305: ، ص1 هفحت٘ح جلششجتغ، د•

حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال، وودح ٗسدتفحد هدي      هىٍٔ جلتوتغ فشع هي ًأى ػي •
جحٌح ػشش ه٘ال ٍ لن ًزذ هستٌذُ، جال تَصٗغ رله هي جألسذغ : جلوؼترشٓ، ٍ ل٘ل

رَجًد ٍ َّ ػؼ٘ف رذج، ٍ هح فٖ جلحسي هي جلتحذٗذ ذخوحً٘ٔ ػشدش هدي   
ول رحًد شحر، ٍ سذوح ٗحول ػلى جلتخ٘٘دش، ٍ لد٘س لْدإال  غ٘دش جلتوتدغ      
ػٌذًح، لٌض جلمشآى ٍ جلظححح جلوستف٘ؼٔ ذل جلوتَجتشٓ، ئال هدغ جالػدـشجس   

 .وؼ٘ك جلَل ، أٍ حظَل جلح٘غ أٍ ًحَ رله، ووح فٖ جلٌظَص
•________________________________________ 

 وحشحًى، ف٘غ
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ذححٌٖ ػشش هد٘ال هدي ودلّ رحًدد وودح فدٖ        ْححذّ جلٌحتٖ؛ جلرؼذ ػٌٍ •
ٍ هزودغ جلر٘دحى   « 11»ٍ جلتر٘دحى  « 10»ٍ جاللتظدحد  « 9»جلورسَؽ 

ٍ جلزودل ٍ جلؼمدَد   « 1»جلزٌدحى   سٍع ٍ « 13»ٍ فمِ جلمشآى « 12»
ٍ « 6»ٍ جلسدشجتش  « 5»ٍ جلَسد٘لٔ  « 4»ٍ جلىحفٖ « 3»ٍ جلغٌ٘ٔ « 2»

؛ لدٌضّ  «10»ٍ جإلشحسٓ « 9»ٍ جإلطرحح « 8»ٍ جلزحهغ « 7»جلششجتغ 
جٙٗٔ، ػلى أًِّ فشع هي لن ٗىي ححػدش جلوسدزذ جلحدشجم، ٍ همحذدل     

 .جلححػش َّ جلوسحفش
 

 .306ص  1د : جلورسَؽ( 9)•
 .298ص : جاللتظحد( 10)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام ػي لَاػذ األحىام، ج
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فٖ أًَجع جلحذّ ٍ ذ٘حى ألسحهِ ذؼذ ًدضٍل جلتوتّدغ ٍ ئال   : جلخحًٖجلوـلد •
 .فىحى لرلِ لسو٘ي

 .توتّغ ٍ لشجى ٍ ئفشجد: ٍ ّٖ حالحٔ•
ٍ ّٖ هتشتّرٔ فٖ جلفؼل وتشتّرْح فٖ جلزوش ػٌذ وًَِ هخّ٘شج ذٌْ٘دح أٍ أى  •

 .ٗحذّ ًذذح أٍ ًزسج حزّح هـلمح
ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال هدي    هىٍّٔ جلتوتّغ ذحألطحلٔ فشع هي ًأى ػي •

ولّ رحًد، ٍ ال ٗىفٖ جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ ئى رّد ئلِ٘ روحػدٔ، لىٌّدِ   
 .ٗسَؽ ػلى سر٘ل جلشخظٔ لوي وحى ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح حوحً٘ٔ ػشش ه٘ال

245: ص؛ (ػظفَستحشاًى، آل )الؼثادسذاد الؼثاد ٍ سشاد   
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جلىالم فِ٘ ٗمغ فٖ أهَس أحذّح حدذ جلتوتدغ فدشع هدي لدن ٗىدي       ٍ •
 ححػشجً فٖ هىٔ ئروحػحً ٍ ًظحً وتحذحً ٍ سٌٔ 

ٔ جلىالم فٖ حذ جلرؼ٘ذ جلزٕ فشػِ رله ّل َّ هي ذؼذ ػي أًوح •  هىت
ذححٌٖ ػشش ه٘لًح فظحػذجً هي ول رحًدد وودح رّدد ئل٘دِ رودغ هدي       
أطححذٌح ٍ لؼى ذِ جالحت٘حؽ ٍ دل  ػلِ٘ جٙٗٔ ألى جلومحذل للححػدش  
جلوزوَس فْ٘ح َّ جلوسحفش ٍ حذ جلسفش ئِحٌح ػشش ه٘لًح ٍ لوح فدٖ ذؼدغ   
ٔ  ٍ أسذؼ٘ي ه٘لًح ذحولْح ػلدى جلزدَجص ذد٘ي     جألخرحس هي جلتحذٗذ ذخوحً٘
جألسذغ أٍ هي ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ػشش ه٘لًح ووح دل ػلِ٘ جلظح٘ح أٍ هدي  
ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘لًح هي إٔ رحًد وحى ووح رّد ئلِ٘ رودغ  

 هي جلمذهح  ٍ سذوح وحى َّ جلوشَْس ذ٘ي جلوتأخشٗي
 

60: ؛ ص(لىاشف الغطاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ   
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و٘ف وحى ف  ّزج جلمسن فشع جلرؼ٘ذ ػي هىٔ هوي لن ٗىي لذ حذ هغ ٍ •
هي ًظَطٌح جلزٕ هٌِ ٗظْش « 3»جالخت٘حس ذاروحع ػلوحتٌح، ٍ جلوتَجتش 

أٗؼح، ذل لؼلِ هي ػشٍسٗحت هزّرٌح، ًؼدن  « 4»ٍرِ جلذاللٔ فٖ جٙٗٔ 
خالف ذٌٌ٘ح، فؼي جلورسدَؽ ٍ جاللتظدحد ٍ جلتر٘دحى ٍ     رله فٖ تحذٗذ 

هزوغ جلر٘حى ٍ فمِ جلمشآى ٍ سٍع جلزٌحى ٍ جلزول ٍ جلؼمَد ٍ جلغٌ٘ٔ ٍ 
جلىحفٖ ٍ جلَس٘لٔ ٍ جلسشجتش ٍ جلزحهغ ٍ جإلطرحح ٍ جإلشدحسٓ ٍ غ٘شّدح   

جحٌى ػشدش هد٘ال فودح صجد هدي ودل       هىَّٔ هي وحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي 
 رحًد،

 .هي أذَجخ ألسحم جلحذ -3 -جلرحخ -جلَسحتل( 3) •
 .192جٙٗٔ  -سَسٓ جلرمشٓ( 4)•

 6-5: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ل٘ل ٍ جلمحتل جلموٖ فٖ تفس٘شُ ٍ جلظذٍلحى ٍ جلوظٌف فٖ جلٌدحفغ ٍ  ٍ •
جلوؼترش ٍ جلفحػدل فدٖ جلوختلدف ٍ جلتدزوشٓ ٍ جلتحشٗدش ٍ جلوٌتْدى ٍ       

 جلشْ٘ذجى ٍ جلىشوٖ ٍ غ٘شّن حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال 
فٖ جلوذجسن ًسرتِ ئلى أوخش جألطححخ، ٍ فٖ غ٘شّح ئلى جلوشدَْس  ذل •

ٍ ئى وٌح لن ًتحممِ، ووح أًِ ال ٗخفى ػل٘ه ػؼف هح ػي جلوظٌف هي 
 ًسرٔ جلمَل جألٍل ئلى جلٌذسٓ، 

 6: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ال ٗخفى ػل٘ه هح فٖ ّزُ جلٌظَص هي جلتشَٗ  ذل ٍ جالشىحل حتدى  ٍ •
جى جلوحذث جلرحشجًٖ هغ أؿٌحذِ فْ٘دح لدذ جػتدشف ذدزله، ألى جلخوحً٘دٔ ٍ      
جألسذؼ٘ي ػرحسٓ ػي هس٘شٓ َٗه٘ي ووح طشحَج ذِ فٖ هسحفٔ جلمظش، ٍ حٌ٘ثز 
ٗلضم جإلشىحل فٖ خرشٕ صسجسٓ ٍ أذٖ ذظ٘ش، ذل ٍ والم جألطدححخ جلدزٗي   
طشحَج ذأى ػسفحى ٍ رجت ػشق هي تَجذغ هىٔ ٍ دجخلٔ فٖ هسحفٔ جلخوحً٘ٔ 
ٍ جألسذؼ٘ي، ٍ لذ سوؼ  جلتظشٗح ػدي جلمدحهَس ٍ جلؼالهدٔ فدٖ جلتدزوشٓ      
ذىًَْوح ػلى هشحلت٘ي ػي هىٔ، ووح جًه لذ سوؼ  وَى جلوشجد ذحلوشحلدٔ  

ئلدى   -ٍ حٌ٘ثز ٗىَى جلوَػؼحى خحسر٘ي ػي جلوسحفٔ جلوضذَسٓ َٗم هس٘شٓ 
ٍ ال هٌحص ػي جإلشىحل ئال ذحلـؼي ف٘وح سوؼتِ هي جلمدحهَس ٍ  : -جى لحل

جلتزوشٓ ذىَى جلوىحً٘ي ل٘س ػلى هشحلت٘ي، أٍ ذدحلـؼي ف٘ودح سدوؼتِ هدي     
جلوظرحح ٍ شوس جلؼلَم هي ػدذم ودَى جلوشحلدٔ هسد٘شٓ ٗدَم، ٍ جلىدل       

 .جًتْى« هشىل
 

 8: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ححٍل جذي ئدسٗدس سفدغ جلخدالف ذد٘ي جألطدححخ ذتمسد٘ؾ جلخوحً٘دٔ ٍ        ٍ •
ٍ حذُ هي وحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحدشجم  »: جألسذؼ٘ي ػلى جلزَجًد، فمحل

« حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي جسذغ رَجًد جلر٘  هي ول رحًد جحٌى ػشش ه٘ال
ٍ لؼلِ جستشؼشُ هوح فٖ هحىٖ جلورسَؽ، ٍ َّ ول هي ودحى ذٌ٘دِ ٍ ذد٘ي    
جلوسزذ جلحشجم جحٌٖ ػشش ه٘ال هي رَجًد جلر٘ ، ٍ جاللتظحد هي وحى ذٌ٘دِ  

ٍ جهدح  »ٍ ذ٘ي جلوسزذ هي ول رحًد جحٌٖ ػشش هد٘ال، ٍ هدح ػدي جلحلردٖ     
جلمشجى ٍ جالفشجد ففشع أّل هىٔ ٍ ححػشْٗح ٍ هي ودحى دجسُ جحٌدٖ ػشدش    

ففشع جلتوتدغ  »ٍ أطشح هي رله هح ػي جلتر٘حى « ه٘ال هي جٕ رْحتْح وحى
ػٌذًح َّ جلالصم لىل هي لن ٗىي هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ ّدَ هدي   
ذل « وحى ػلى جحٌى ػشش ه٘ال هي ول رحًد ئلى هىٔ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال

ػي جذي جلشذ٘د هَجفمتِ ػلى ّزج جلتٌضٗل، ٍ رؼل هدي جلظدشٗح ف٘دِ لدَل     
 :جلظذٍق

 9: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ٍ حذ ححػشٕ جلوسزذ أّل هىٔ ٍ حَجلْ٘ح ػلى حوحً٘دٔ ٍ أسذؼد٘ي   »•
ٍ ًحَُ والهِ فٖ جلْذجٗٔ ٍ جألهحلٖ، ٍ جى وحى فِ٘ هح فِ٘، ٍ لىي « ه٘ال

رله ولِ ٗإٗذ هح للٌحُ هي جلشرَع جلى ئؿالق هدح دل ػلدى ٍردَخ    
جلتوتغ هغ جاللتظحس ػلى جلفشد جلوت٘مي هي جلولحك ذحلحؼَس، ٍ َّ هي 
جالحٌى ػشش ه٘ال فوح دٍى، ذل لؼل رله ّدَ جلوتؼدحسف فدٖ جلتزدَص     
ذحلحؼَس ٍ جلوَجفك لحَجلْ٘ح، ذخالف جلخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال جلوٌحف٘دٔ   
للحؼَس حم٘مٔ ٍ تزَصج، فال ٗظلح تحذٗذج ػلى ٍرِ ٗىدَى تحم٘مدح   
فٖ تمشٗد ػلى حسد غ٘شُ هوح رح  جلتحذٗذ فِ٘ وزله هخل جلوسحفٔ 
ٍ جلَرِ ٍ جلشوَع ٍ ًحَّح، ٍ جحتوحل جلوشجد ششػح ٍ جى لن ٗىي هدي  

 ،جفشجد هزحص جلحؼَس ووح تشى

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



55 

 حذ الثؼذ

لدذ ػشفد    جلدزٗي   «دٍى ػسفحى ٍ رجت ػشق»(: ػلِ٘ جلسالم)ذل لَلِ •
، لؼذم جلمحتل ذغ٘شّح هوح َّ االثٌى ػشش ه٘ال ٗؤٗذجًْوح ػلى هشحلت٘ي 

 دٍى جلخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال، 
فاًِ ألشخ ئلْ٘ح هي جلخوحً٘دٔ ٍ  « 1»ٗإٗذُ أٗؼح خرش جلخوحً٘ٔ ػشش ذل •

 أسذؼ٘ي ذل لؼلِ هي جالحٌى ػشش ه٘ال جلتمشٗر٘ٔ، 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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أًِ لذ ٗإٗذ هح روشُ جذي ئدسٗس هؼلَه٘دٔ ػدذم ودَى جلخوحً٘دٔ ٍ     ووح •
 أسذؼ٘ي ه٘ال هي هزحص جلحؼَس فؼال ػي حم٘متِ، 

هدغ جحتودحل ئسجدٓ   األلتَى التحذٗتذ تتاالثٌٖ ػشتش     سٗد فٖ أى فال •
جلتمشٗر٘ٔ هٌْح جلتٖ ٌٗذسد فْ٘ح جلخوحً٘ٔ ػشدش فؼدال ػدي ودَى هردذأ      
جلتحذٗذ هىٔ أٍ جلوسزذ ٍ جى هي وحى ػلى سأسْح فَْ هي جلدذجخل أٍ  
ٖ   ػلى جلتحم٘مدٖ ال جلتمشٗردٖ    جلخحسد، ػشٍسٓ أى رله ولِ ئًوح ٗز
جلزٕ ٌٗذسد فِ٘ رله ولِ، فتأهل ر٘ذج فحى هٌدِ ٗوىدي جلزودغ ذد٘ي     

 .جلٌظَص ولْح
 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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 «فموٓيْ تموٓتَّغٓ ذِحلْؼٔوٕشمِٓ ئِلمى جلْحٓذِّ»•
َّ جلالصم لىل هي لدن ٗىدي هدي ححػدشٕ      -ػٌذًح -، ففشع جلتوتغ•

اثٌتٖ  هي ودحى ػلدى   : جلوسزذ جلحشجم، ٍ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم
، فودح خدشد   ثواً٘ٔ ٍ أستؼ٘ي ه٘ال، هىٔول رحًد جلى هي ػشش ه٘ال 

ػٌِ فل٘س هي جلححػشٗي، ال ٗزَص لِ هغ جإلهىحى غ٘ش جلتوتغ، ٍ ػٌدذ  
ٍ هي وحى هي ححػدشٕ جلوسدزذ   . جلؼشٍسٓ، ٗزَص لِ جلمشجى ٍ جالفشجد

جلحشجم، ال ٗزَص لِ جلتوتغ، ٍ ئًوح فشػدِ جلمِدشجى أٍ جالفدشجد ػلدى هدح      
 ًفسشُ فٖ جلمشجى ٍ جالفشجد

 

159: ، ص2 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  
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إٔ هح تمذم « رلِهٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓىْيْ أمّٕلِْٔ ححػِشِٕ جلْوٓسٕزِذِ جلْحٓشجمِ»ٍ لَلِ •
روشُ هي جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحدذ لد٘س ألّدل هىدٔ ٍ هدي ٗزدشٕ       
هزشجّن ٍ ئًوح َّ لوي لن ٗىي هي ححػشٕ هىٔ ٍ َّ هي ٗىَى ذٌِ٘ 

 هي ول رحًد اثٌٖ ػشش ه٘ال أوخش هي  ّاٍ ذ٘ي

520: ، ص2 هدوغ الث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  
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رلِهٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓىْيْ أمّٕلْدِٔ ححػِدشِٕ جلْوٓسٕدزِذِ جلْحٓدشجمِ، إٔ     : تؼحلىلَلِ •
جلحىن جلوتمذم روشُ ٍ َّ جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ لغ٘ش جلححػش، ٍ َّ 

ػلدى هدح   اثٌتٖ ػشتش هت٘ال    هي أوخش  الحشامالوسدذ جلزٕ ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 
 ،هي صٍرتِ ٍ ػ٘حلِ: فسشتِ جلسٌٔ، ٍ أّل جلشرل خحطتِ

78: ، ص2 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، ج   



60 

 الحشمحذ 

 حٓذُّ جلْحٓشممِ جلَّزِٕ لمح ٗٓزَٔصٔ فِِِ٘ لملْغٔ جلشَّزٓشِ هٓح سٍٓٓجُٔ ٍٓ •

سٓؼٕذٔ ذٕيْ ػٓرٕذِ جللَِِّ ػٓيْ أمذِٖ رٓؼٕفمشٍ ػٓيِ جلْؼٓرَّحسِ ذٕيِ هٓؼٕدشٍْف    245 1332•
ػٓيْ طٓفَْٓجىم ذٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓرٕذِ جللَِِّ ذٕيِ ذٔىمٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓجسٓٓم لمحلم سٓوِؼٕ ٔ أمذٓدح  
رٓؼٕفمشٍ ع ٗٓمَْلْ حٓشَّمٓ جللَِّٔ حٓشمهِٓٔ ذٓشِٗذجً فِٖ ذٓشِٗذ  أمىْ ٗٔخْتملمى خملمحُٔ ٍٓ ٗٔؼٕؼمدذٓ  

 -جلْداِرْخِشِ أمٍٕ ٗٔظٓدحدٓ ؿمٕ٘دشُْٔ ٍٓ حٓدشَّمٓ سٓسٔدَلْ جللَّدِِ ص      شمزٓشمٓم   شمزٓشُْٔ ئِلَّح
جلْوٓذٌِٗمٔم هٓح ذٕٓ٘يم لمحذٓتمْٕ٘ٓح طٕٓ٘ذّٓٓح ٍٓ حٓشَّمٓ هٓدح حَٕٓلمْٓدح ذٓشِٗدذجً فِدٖ ذٓشِٗدذ  أمىْ      

  ٗٔخْتملمى خملمحّٓح أمٍٕ ٗٔؼٕؼمذٓ شمزٓشّْٓح ئِلَّح ػَٔدٕٕٓ هٓحٓحلمِٔ جلٌَّحػِحِ
•  

  382: ، ص5 تْزٗة األحىام، ج
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 [3]حذ جلحشم جلزٕ ال ٗزَص لـغ جلشزش هٌِ َّ ذشٗذ فٖ ذشٗذ ٍ •
•  
  َّ جحٌح ػشش ه٘ال ٍ جلو٘ل حلج جلفشسخ: جلرشٗذ[ 3]•
 
 

 220: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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 .«ذحخ حذ جلحشم ٍ هىٔ ٍ ػشفحت ٍ جلوشؼش جلحشجم»•
، ٍ هي ؿشٗدك جلد٘وي   [2]حذ جلحشم هي رْٔ جلوذٌٗٔ ػلى حالحٔ أه٘حل •

ػلى سرؼٔ أه٘حل، ٍ هي ؿشٗك جلؼشجق ػلى سرؼٔ أه٘حل، ٍ هدي ؿشٗدك   
رذُ ػلى ػششٓ أه٘حل ٍ هي ؿشٗك جلـحتف ػلى ػشفٔ، أحذ ػشش ه٘ال 

 .هي ذـي ًوشٓ
 .جلو٘ل حلج جلفشسخ[ 2]•

 

 273: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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 الحشمحذ 

حذ هىٔ هي ػمرٔ جلوذً٘٘ي جلى ػمرٔ رٕ ؿَى، ٍ حدذ ػشفدٔ هدي    ٍ •
ذـي ػشًٔ ٍ حَٗٔ ٍ ًوشٓ ئلى رٕ جلوزحص ٍ حذ جلوشؼش جلحشجم َّ هدح  

 .ئلى جلح٘حع ئلى ٍجدٕ هحسش[ 3]ذ٘ي جلوأصه٘ي 
 .جلوَػغ جلزٕ ذ٘ي ػشفٔ ٍ جلوشؼش: جلوأصهحى[ 3] •

 273: ، ص1 ؛ ج(التي الثشاج)الوْزب 
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  «ٍ حذ جلحشم ذشٗذ فٖ هخلِ»: لَلِ •
جى هىسش هزوَع ؿَلِ ٍ ػشػِ ذشٗذ أى حوحً٘دٔ فشجسدخ، ال جى   ٗؼٌى •

ؿَلِ ذشٗذ ٍ ػشػِ ذشٗذ، ئر ؿَلِ أوخش هي ػشػِ ٍ رله هشدَْس، ٍ  
 جلظحّش جًِ ال خالف فِ٘ ذ٘ي جلوسلو٘ي، ٍ َّ هحذٍد ذؼالهحت ٌّحن 

 

 429: ، ص6 هدوغ الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج
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 هي واى ػلى ًفس الحذ

  فٖ ألسحم جلحذجلمَل •
توتغ ٍ لشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي وحى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هىٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي وحى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
 ،حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي ول رحًد ػلى جأللَى هي هىٔ

ٍ هي وحى ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتِ جلتوتغ، ٍ لَ شه فدٖ   •
أى هٌضلِ فٖ جلحذ أٍ جلخحسد ٍرد ػلِ٘ جلفحض، ٍ هغ ػدذم توىٌدِ   
ٗشجػٖ جالحت٘حؽ، حن ئى هح هشّ جًوح َّ ذحلٌسرٔ ئلى حزدٔ جإلسدالم، ٍ   

، ٍ وزج ححل شم٘مِ٘، ٍ شح  لسن أهح جلحذ جلٌزسٕ ٍ شرِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .أهح جالفسحدٕ فتحذغ لوح أفسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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هي وحى ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتدِ جلتوتدغ لتؼل٘دك حىدن     ٍ •
 جلحذجإلفشجد ٍ جلمشجى ػلى هح دٍى 

ٍ  جلفحدض  ٍ لَ شه فٖ وَى هٌضلِ فٖ جلحذ أٍ خحسرِ ٍرد ػلِ٘  •
هغ ػذم توىٌِ ٗشجػٖ جالحت٘حؽ ٍ ئى وحى ال ٗرؼذ جلمَل ذأًدِ ٗزدشٕ   
ػلِ٘ حىن جلخحسد ف٘زد ػلِ٘ جلتوتغ ألى غ٘دشُ هؼلدك ػلدى ػٌدَجى     
جلححػش ٍ َّ هشىَن ف٘ىَى ووح لَ شده فدٖ أى جلوسدحفٔ حوحً٘دٔ     
فشجسخ أٍ ال فاًِ ٗظلٖ توحهح ألى جلمظدش هؼلدك ػلدى جلسدفش ٍ ّدَ      

 هشىَن 

 536-535: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 



67 

 حذ الثؼذ

ٍ هي واى ػلى ًفس الحذّ فالظاّش أىّ ٍظ٘فتِ التوتّغ، لتؼل٘ك حىن اإلفتشاد  •
ٍ المشاى ػلى ها دٍى الحذّ، ٍ لَ شهَّ فٖ وَى هٌضلِ فٖ الحذّ أٍ خاسخِ 
ٍخة ػلِ٘ الفحض، ٍ هغ ػذم توىٌِّ ٗشاػى االحت٘اط، ٍ إى واى ال ٗثؼتذ  

 المَل تأًِّ ٗدشٕ ػلِ٘ حىن الخاسج ف٘دة ػلِ٘ التوتّغ،( 3)
ال ٗخلَ هي ئشىحل ٍ ل٘س ّزج ًظ٘ش جلشهّ فدٖ هسدحفٔ جلمظدش فداىّ     ( 3)•

هَػَع ٍرَخ جإلتوحم ٍ َّ ػذم جلوسحفشٓ ئلى حوحً٘ٔ فشجسخ هستظدحد  
 (.جلرشٍرشدٕ. )ٌّحن ذخالفِ ٌّح

فِ٘ ئشىحل ظحّش ٍ ل٘حسِ هغ جلفحسق ذل جلومحم أسَ  ححلًدح هدي جلتوسّده    •
ذحلؼحمّ فٖ جلشرْٔ جلوظذجلّ٘ٔ لوح هشّ هي جإلشىحل فٖ حرَت ػدحمّ خدحل ػدي    

 (.جإلهحم جلخوٌٖ٘. )جلوٌحلشٔ
 (.جلخَجًسحسٕ. )ال ٗخلَ ػي ئشىحل•

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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ذؼ٘ذ فاىّ جلتوسّه ذحلؼوَم فٖ جلومحه٘ي توسّه ذحلؼحمّ فدٖ جلشدرْٔ   ذل •
جلوظذجلّ٘ٔ ٍ أهّح فٖ جلشهّ فٖ جلوسحفٔ فحستظححخ جلتودحم حىودحً أٍ   

 (. جلگلپحٗگحًٖ. )هَػَػحً رحس ذال هحًغ ٍ ال سذؾ لِ ذحلومحم

. فِ٘ ئشىحل ذل هٌغ ٍ ال سر٘ل ئلى همحٗسٔ جلومحم ذحلشهّ فٖ جلوسحفٔ•
 (.جلٌحتٌٖ٘)

 (.جلش٘شجصٕ. )ذل ٗرؼذ•
ّزج َّ جلظح٘ح ٍ ػلِ٘ فال ٗزد جلفحض هدغ جلشدهّ وودح ال ٗزدد     •

 (.جلخَتٖ. )جالحت٘حؽ هغ ػذم جلتوىّي هٌِ
 

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 الحذواى هٌضلِ ػلى ًفس هي 

هي وحى هٌضلِ ػلى ًفدس جلحدذ فْدل ٗزدد ػل٘دِ جلتوتدغ أٍ       : جلخحً٘ٔ•
 جالفشجد؟

 ،جلظحّش َّ جألٍل•

 194-193:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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ٍ رله الى جلوستفحد هي طح٘ح صسجسٓ جى هَػَع جلحىدن لَردَخ    •
جالفشجد هي وحى جّلِ دٍى حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال ٍ جهدح ئرج ودحى ػلدى     
ًفس جلحذ فال ٗظذق ػلِ٘ جًِ دٍى جلحذ جلوزوَس ف٘شولِ حىن جلؼحم ٍ 

 ، َّ ٍرَخ جلتوتغ ػلى ول جحذ
لَ شه ٗزشٕ هح تمذم هي جألخز ذحلمدذس جلوتد٘مي، الى جلوخظدض    ٍ •

هزول هشدد ذ٘ي جأللل ٍ جألوخش، ٍ ال دل٘ل ػلى ئلححق هي وحى ػلدى  
ًفس جلحذ ذحّحلٖ هىٔ، فحلوشرغ ًفس جٙٗٔ جلذجلٔ ػلى ٍرَخ جلتوتغ 

 .ػلى هي لن ٗىي أّلِ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم

 194-193:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 الحذواى هٌضلِ ػلى ًفس هي 

لَ شه فٖ وَى هٌضلِ فٖ جلحذ أٍ فدٖ خحسردِ سدَج  ودحى     : جلشجذؼٔ•
سحوٌح فٖ جلرالد أٍ جلرحدٗٔ، روش فٖ جلوتي جًِ ٗزد ػلِ٘ جلفحض ٍ هدغ  

 ػذم توىٌِ ٗشجػٖ جالحت٘حؽ 
ٍ جى وحى ال ٗرؼذ جلمَل ذارشج  حىن جلخحسد ػلِ٘ ف٘زد ػلِ٘ : لحلحن •

جلتوتغ، الى غ٘شُ هؼلك ػلى ػٌَجى جلححػش ٍ ّدَ هشدىَن، ف٘ىدَى    
جلومحم ًظ٘ش هح لَ شه فٖ جى جلوسحفٔ حوحً٘ٔ فشجسخ أٍال، فاًِ ٗظدلٖ  

 .توحهح الى جلمظش هؼلك ػلى جلسفش ٍ َّ هشىَن

 194-193:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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هدي ٍردَخ جلتوتدغ ػل٘دِ ٍ ػدذم ٍردَخ        -هح روشُ أخ٘دشج : ألَل•
ِ   ٍ ّدَ ػدذم    -َّ جلظح٘ح إلحدشجص هَػدَع جلتوتدغ    -جلفحض وًَد
ذحألطل ٍ لَ ذحلؼذم جألصلٖ، ذٌح  ػلى هح جختشًحُ فدٖ هحلدِ    -ححػشج

ٖ   هسدرَق    هي ئهىحى رشٗحى جألطل فٖ جالػذجم جألصل٘ٔ، ألى ول شد
ذحلؼذم ٍ لَ جصال فال هحًغ حٌ٘ثز هي ئرشج  أطل جلؼدذم، ًظ٘دش أطدحلٔ    
ػذم جلمشش٘ٔ جلتٖ تخر  ػذم وَى جلوشأٓ هتظفٔ ذحلمشش٘ٔ ٍ جى لن تخر  

 .جالًتسحخ ئلى غ٘ش جلمشش٘ٔ
 .ٍ تفظ٘ل جلىالم هَوَل ئلى هحلِ•

 195:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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ػلِ٘ فال هَرد للفحض إلحشجص جلوَػَع ذحألطل ػلى جًِ ال دل٘ل ٍ •
 .ػلى جلفحض فٖ جلشرْحت جلوَػَػ٘ٔ

 

 195:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 .هغ جًِ ٗوىي ئحشجص جلوَػَع ذحألطل جلٌؼتّٖزج •
جى طفٔ جلحؼَس ٍ جلَؿٌ٘ٔ جلشخض لذ تتحمك ذحتخحر ًفسِ : ٍ تمشٗرِ•

ذلذج ٍؿٌح لِ، ٍ لذ تتحمك ذوشٍس صهحى ػلى سىٌحُ فدٖ ذلدذ وودح ئرج    
سىي فِ٘ هذٓ خوس٘ي سٌٔ فحى جلرلذ ٗىَى ٍؿٌح لِ لْشج، ٍ لذ تتحمك 
ذحتخحر هترَػٔ جلتَؿي فٖ جلرلذ جلفالًٖ، وَجلدذُ، أٍ ردذُ، أٍ هدَالُ،    
فل٘س  جلَؿٌ٘ٔ هي جلظفحت جلزجت٘ٔ وحلمشش٘ٔ ٍ جًوح ّٖ هدي جلظدفحت   
ٖ   َٗرذ أٍال حن ٗؼشع ػلِ٘ طفٔ جلَؿٌ٘ٔ،   جلؼشػ٘ٔ، ذوؼٌى جى جلش

 195:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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ّزج ذخالف جلمشش٘ٔ فاى جلشخض َٗردذ أٍال أهدح لششد٘ح أٍ غ٘دش     ٍ •
لششٖ ٍ ل٘س  ػحسػٔ ذحلوؼٌى جلوتمذم، فحلَؿٌ٘ٔ تٌشدأ جهدح ذحخت٘دحس    
 ، ًفسِ أٍ جخت٘حس هترَػٔ ٍ تىَى هي جلظفحت جلؼحسػٔ جلوسرَلٔ ذحلؼذم

جى جلحذ جلوتمذم لن ٗىي ٍؿٌح لِ ذحتخحر ًفسِ ٍ ال ذترغ أذ٘دِ أٍ  : فٌمَل•
هَالُ فٖ صهدحى ٍ جالى ودزله، فدال هَردد للفحدض ذؼدذ ئحدشجص        

 .جلوَػَع ذأطل جلؼذم جألصلٖ أٍ جلٌؼتٖ

 195:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ فشػٌح ػذم رشٗحى جألطل أطال ٗزد جلفحض للؼلن جإلروحلٖ ًؼن •
 .فاى تر٘ي جألهش ٍ تؼٌ٘  جلَظ٘فٔ فَْ ٍ ئال فحالحت٘حؽ

 195:ص، 2 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثمى؛ ج


