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 اإلحشامفٖ المَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارجبت ٍلت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المظذ،ال ثوعٌى لظذ اإلحشام

ثووٌى لظذ اإلحشام، ثل ثووٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فارا لظذ الووشٓ هخال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت هلِ٘ ححىبهِ، ٍ حهب 
لظذ اإلحشام فال ٗومل حى ٗىَى هحممب لوٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك ئحشاهِ سَاء وبى هدي هودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجـل ً،ىِ حٗؼب ئرا وبى التشن هي هوذ، ٍ حهب هن ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗزت هلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ج حهىي هلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص

فودن   الوجبدات،ٗوتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص ووب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فمذّوب حٍ فمذ ححدذّوب ٗجـدل ئحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تىدَى همبسًدٔ       

 .للششٍم فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشوْب ٍرت تزذٗذّب
 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ العوشٓ

حى الحدذ  ٍ  الوودشٓ، ٗوتجش فٖ الٌ٘ٔ تو٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتن حٍ لشاى حٍ ئفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تو٘٘ي ٍ حٍولِ ئلى هدب ثودذ   
رله ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ ئال ئرا تَلف التو٘د٘ي هلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗوتجش التلفق ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتجش فٖ اإلحشام لظذ تشن الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗوتجش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
ئروبال، ثل لَ هضم هلى استىبة ثوغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثاحشاهدِ،   
ًون لظذ استىبة هب ٗجـل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودن هدن لظدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب عٌِّ٘ هي ححّ أٍ عوشٓ

لَ ً،ٖ هب هٌِ٘٘ هي حذ حٍ هودشٓ فداى اختظدت الظدحٔ ٍالودب       4ه،ألٔ •
ف٘مدن طدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الودذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ٗودذل ف٘ظدح٘، ٍ لدَ طدح والّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب ئلى 
ٗوول هلى لَاهذ الولن اإلروبلٖ هن اإلهىبى ٍ هذم الحشد،  ***الوذٍل

 .ٍ ئال فجح،ت ئهىبًِ ثال حشد
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ ئال ف٘حول على الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗىي ٌّبن * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ ئى خبص ئحت٘بطبًعلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗىي ٌّبن ظَْس **•
أٍ وبى ٍ لن ٗىحي ٌّحبن    (إٔ الصهبً علِ٘)ٍ لن ٗىي أحذّوب هتعٌ٘بً ***•

ظَْسٍئال فلَ تع٘ي أحذّوب علِ٘ ٍ وبى ٌّبن ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى وحح فالى

ٍ ئال  ،فبى هلن حى حزدِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى وحذ  5ه،ألٔ •
 **فبألٍرِ الجـالى

 
 .حتٖ ٗشول العوشٓ... لَ ًَٕ واحشام فالى: األٍلٖ أى ٗمبل *•
العلن ثوٌَِٗ، ًعن حظل ثل األلَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .العلن ثوٌَِٗ فاحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت علِ٘ ًَع هي الحح أٍ العوشٓ 

لَ ٍرت هلِ٘ ًَم هدي الحدذ حٍ الوودشٓ ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ وبى هلِ٘ هب ٍرت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَهب ٍ ًـك ثغ٘شُ وبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ وبى فٖ ححٌبء ًَم ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى هلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَعبً ثطل، لَ وبى عبلوبً ثبلَخَة ٍ ئال فحدِ *•

ًعن لَ ًَٕ ًَعبً آخش ال ٗجطل هطلمحبً ٍ ئى  . طح٘ح ٍ هدضٕ عي الَاخت
 .لن ٗىي هدضٗبً عوب ٍخت علِ٘

 .ٍال ٗمع عوب ٍخت علِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هىبى عوشٓ التوتع حدِ

لَ ًَى هىبى هوشٓ التوتن حزِ رْال فبى ودبى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ كي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدذ    ئت٘بى الوول

 فبللبّش طحتِ ٍ ٗمن هوشٓ، 
ٍ حهب لَ كي حى حذ التوتن همذم هلى هوشتِ فٌَى الحذ ثذل الوودشٓ  •

ل٘زّت ئلى هشفبت ٍ ٗوول هول الحذ حن ٗأتٖ ثبلووشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗزت تزذٗذُ فٖ الو٘مبت ئى حهىي، ٍ ئال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفبد هي رولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّق ثبلٌ٘٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  اللبّش تحمّمِ ثإٔ٘ لفق وبى، ٍ األٍلى حى ٗىَى ثوب 

ّن٘ ئًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هٙيَ التوتن ثبلؤوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)هو٘بس 
( ُ هلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘هٓ ٰ  ئلى الحٓذ٘ هٓلى وٙت

ٖ ءٗ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمجٛلِٔ هٌّٖٙ ٍٓ حَهٌّٖٙ هٓلَِ٘ٙ، فَداىْ هٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘جُ حج،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست هلٖٛ، اللّْن٘ ئى لدن تىدي حز٘دٔ    
فووشٓ، حُحشم له شوشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ هلدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«هظجٖ هي الٌ،بء ٍ الـ٘ت، حثتغٖ ثزله ٍرْه ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
هب روشُ هَافك تمشٗجبً لظح٘حٔ اثي سٌبى ٍ ئى وبى فِ٘ اختالؽ هٌْب ٍ ( 1)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي هو٘بس فشارن

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى  
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 األسثعالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلج٘بت األسثن،: هي الَارجبتالخبًٖ •

لج٘٘ه اللّْن٘ لج٘٘ه لج٘٘ده ال شدشٗه   »:ٍ طَستْب هلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى ثزله وبى هحشهب ٍ طح ئحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « له لج٘٘ه

ئىّ الحوذ ٍ الٌّوؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل هم٘ت هب تمذمحى  األٍلى
لج٘٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل ثودذ رلده    **ٍ ححَؽ« *ششٗه له لج٘٘ه

 .«اللّْن لج٘٘ه ئىّ الحوذ ٍ الٌّوؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لج٘٘ه
 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثعحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثمٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 على الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗزت اإلت٘بى ثْب هلى الَرِ الظح٘ح ثوشاهبٓ حداء الىلودبت   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهن التوىي هي  **الولحَى *الوشث٘ٔ،فال ٗزضٕهلى المَاهذ 

 ٍ لَ ثبلتلم٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .على األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗعذ عشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 على الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هن هذم توىٌِ فبألحَؽ الزودن ثد٘ي ئت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌبثٔ هن رله، *ثلغتِتشروتْب 

 ، **األطلال تظح التشرؤ هن التوىي هي ٍ •
 
 
 .ٍ ئى وبى األلَى االوتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .على األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



16 

 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش ئلْ٘ب ثاطجوِ هن تحشٗه ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   •
 .*الوو٘ضٗلجى هي الظجٖ غ٘ش ٍ  هن رله،

أحذ عٌِ ً٘بثٔ ّزا الفعل ال العوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ عحي  إٔ أحشم  *•
الوَالح  ٍ  أٍلفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى عٌِ ٍأسحعبُ ٍ  

وفى رلحه لتحمحك   عٌِ، سهى عٌِ ٍ حلك سأسِ أٍ لظش شعشُ ٍ رثح 
األححَط ثعحذ   الثَاة ٍ ئى لن ٗىي هدضٗبً عي حدحٔ اإلسحالم علحى    

 .تىل٘فِ لجلِلعذم ثلَغِ 
المحَل   ٍ هثلِ الوغوى علِ٘ ووب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخع لِ عزس هي ئًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحىبم الوَال٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ وبى لِ عزس هي ئًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

لَ وبى لِ هزس هي ئًشبء حطل اإلحشام فدٖ الو٘مدبت لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍرت هلِ٘ الوَد ئلى الو٘مدبت هدن   حن   ئغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص هٌِ

ٍ ئال ححشم هي هىبًِ، ٍ األحَؽ الوَد ئلدى ًحدَ الو٘مدبت    ، *هٌِالتوىي 
 ثومذاس اإلهىبى ٍ ئى وبى األلَى هذم ٍرَثِ، 

الو٘مبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت علِ٘ العَد ئلى ال ئى ّزا هَافك لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هىبًِ ٍ ئى أهىي لِ العَد ئلى الو٘مبتهي أى ٗحشم 

عٌِ ً٘بثٔ ّزا الفعحل ال العوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ عحي      أحذ ًعن لَ أحشم •
الوَل  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى عٌِ ٍأسعبُ ٍ لن ٗفك حتٖ أتى 

عٌحِ ٍ  الوَال  ٍ سهى عٌِ ٍ حلك سأسِ أٍ لظش شعشُ ٍ رثحح  أٍ أٍلفِ 
لن ٗفك حتى اًتْٖ الوٌبسه، وفى رلحه لتحمحك الثحَاة ٍ ئى لحن ٗىحي      

 .هدضٗبً عي حدٔ اإلسالم على األحَط لعذم تىل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ المَل فٖ الوَال٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ وبى لِ عزس هي ئًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

ًون لَ وبى فٖ الحشم خشد ئلى خبسرِ هن اإلهىبى، ٍ هن هذهِ ٗحشم •
هي هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرَم الى ًحَ خدبسد الحدشم ثومدذاس    

 ، *اإلهىبى
 .ٍ ئى ال ٗدت *•
 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحبل لَ وبى تشوِ لٌ،٘بى حٍ رْل ثبلحىن حٍ الوَػَم، ٍ ودزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فزبٍص الو٘مبت حدن  ٍ  للٌ،ه الحبل لَ وبى غ٘ش لبطذ 

 ثذا لِ رله، فاًِ ٗشرن الى الو٘مبت ثبلتفظ٘ل الوتمذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ وبى لِ عزس هي ئًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت
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 اًعمبد اإلحشام

  ال ٌٗومذ ئحشام هوشٓ التوتن ٍ حزِ ٍ ال ئحشام حذ االفدشاد  9ه،ألٔ •
حهب فٖ حدذ المدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال ئحشام الووشٓ الوفشدٓ ئال ثبلتلج٘ٔ، ٍ 

ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي اإلشوبس حٍ التمل٘ذ، ٍ االشدوبس هخدتض ثبلجدذى، ٍ التمل٘دذ     
هشتشن ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب هي حًَام الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الجذى الزون 
ث٘ي االشوبس ٍ التمل٘ذ، فٌ٘ومذ ئحشام حذ المدشاى ثأحدذ ّدزُ األهدَس     
الخالحٔ، لىي األحَؽ هن اخت٘بس االشوبس ٍ التمل٘ذ ػن التلج٘ٔ حٗؼدب، ٍ  
األحَؽ ٍرَة التلج٘ٔ هلى المبسى ٍ ئى لدن ٗتَلدف اًومدبد ئحشاهدِ     

 .*األحَؽهلْ٘ب، فْٖ ٍارجٔ هلِ٘ فٖ ًف،ْب هلى 
 .ٍ ئى لن ٗىي ٍاخجبً علِ٘ على األلَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

ئى لتذاسوْب،ٍ لَ ً،ٖ التلج٘ٔ ٍرت هلِ٘ الوَد ئلى الو٘مبت  10ه،ألٔ •
لن ٗتوىي ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتمذم فٖ ً،٘بى اإلحشام هلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى لجل التلج٘ٔ ثوب َٗرت الىفبسٓ للوحدشم  ، *األلَىلَ لن ٗىي 
 .تزت هلِ٘ لوذم اًومبدُ ئال ثْبلن 

فال ٗلْش  الوَال٘ت فٖ ححىبم المَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍرِ اإلحت٘بؽ حٍالً ٍ الفتَى حبً٘بً ٌّب

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلوثبس ثْب ٍ تىشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحت اإلوخدبس ثْدب ٍ   ًون  ٍاحذٓ،الَارت هي التلج٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تىشاسّب هب استـبم خظَطب فٖ دثش ول فشٗؼدٔ حٍ   ٍ هٌدذ  ، *ًبفلد

ششف حٍ ّجَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ هٌدذ ال٘ملدٔ، ٍ هٌدذ      طوَد 
 .**األسحبسالشوَة، ٍ هٌذ الضٍال، ٍ هٌذ هاللبٓ ساوت، ٍ فٖ 

 .إٔ ول طالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍ  هىٔالووتوش هوشٓ التوتن ٗمـن تلج٘تِ هٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
األحَؽ لـوْب هٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الزٕ ٗوتوش فِ٘ ئى ٍسن 

 الجلذ، 
الووتوش هوشٓ هفشدٓ ٗمـوْب هٌذ دخَل الحشم لَ ربء هي خبسردِ ٍ  ٍ •

 هٌذ هشبّذٓ الىوجٔ ئى وبى خشد هي هىٔ إلحشاهْب، 
 الحبد ثإٔ٘ ًَم هي الحذ ٗمـوْب هٌذ صٍال َٗم هشفٔ، ٍ •
 .*الَرَةاألحَؽ حى المـن هلى سج٘ل ٍ •
 .ٍ ئى وبى األلَى وًَِ هلى ًحَ التشخ٘ض *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

الوعتوش عوشٓ التوتّع ٗمطع التلج٘ٔ عٌحذ هشحبّذٓ ث٘حَت    (: 21هسألٔ )•
، ٍ حذّّب لوي خبء على طشٗك الوذٌٗٔ عمجٔ (1)هىّٔ فٖ الضهي المذٗن 

 الوذًّ٘٘ي، ٍ َّ هىبى هعشٍف، 
•(1 )   ِ . األحَؽ لـوْب هٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الّدزٕ اهتودش ف٘د

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘)

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 



25 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍ الوعتوش عوشٓ هفشدٓ عٌذ دخَل الحشم ئرا خبء هي خحبسج الححشم، ٍ   •
، ٍ الحبجّ (2)عٌذ هشبّذٓ الىعجٔ ئى وبى لذ خشج هي هىّٔ إلحشاهْب 

ثإّٔ ًَع هي الححِّ ٗمطعْب عٌذ الضٍال هي َٗم عشفحٔ، ٍ ظحبّشّن أىّ   
المطع فٖ الوَاسد الوزوَسٓ على سج٘ل الَخَة ٍ َّ األحَط ٍ لحذ  

 (. 3)ثىًَِ هستحجبً : ٗمبل

 (.الخَئٖ. )ثل ولّ هي وبى ئحشاهِ هي حدًى الحلّ( 2)•

ٍ األٍرِ حى ٗذ٘هٖ حول األهش ثبلتشن فٖ ّدزُ الومبهدبت لدذفن    ( 3)•
ٔ ٍ هلى حٕ٘ حبل احتوبل الحشهٔ تأوّذ االستحجبة تَّ٘ن  ثو٘دذ   الزات٘٘د

 (. آلب ػ٘بء. )فٖ الغبٗٔ

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 



26 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

  ال ٗلجٖ فٖ حبل الـَاف: 71ه،ألٔ •
 .ال خف٘ب ٍ ال هولٌب•
لدِ  : ٍ لبل فٖ غ٘دش االم . ال ٗلجٖ: ٍ للشبفوٖ فِ٘ لَالى، لبل فٖ األم•

 .«8»ٍ ثِ لبل اثي هجبس . رله لىٌِ ٗخفغ طَتِ
ٍ  240: 7، ٍ الوزودَم  118 -117: 1، ٍ الَر٘ض 205: 2االم ( 8) •

، ٍ الفددتح 481: 1، ٍ هغٌددٖ الوحتددبد 262: 7، ٍ فددتح الوضٗددض 245
، ٍ وفبٗدٔ  264: 3، ٍ الوغٌدٖ الثدي لذاهدٔ    191 -190: 11الشثدبًٖ  
 .238: 1، ٍ ثذاٗٔ الوزتْذ 138: 1األخ٘بس 

 

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



27 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هلى الوتوتن حى ٗمـن التلج٘ٔ هٌدذ   ٗزتئروبم الفشلٔ هلى اًِ : دل٘لٌب•
 .هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ئى ّإالء ٗـَفَى ٍ ٗ،وَى : ٍ هب سٍٕ هٌْن هلْ٘ن ال،الم هي لَلْن•
ٍ ٗلجَى، ٍ ولوب ؿبفَا ححلَا، ٍ ولوب لجَا همذٍا، ف٘خشرَى ال هحل٘ي 

 .«1»ٍ ال هحشه٘ي 
 .«2»ال ٗلجٖ الـبئف : ٍ حٗؼب سٍٕ هي اثي هوش حًِ لبل•
ٍ لبل سف٘بى هب سحٗت ححذا ٗلجٖ ٍ َّ ٗـَف ئال هـبء ثدي ال،دبئت   •

«3« »4». 
 . فبلذاللٔ هي لَلِ اًِ ئروبم، ألًِ ال هخبلف لِ•

 
 293: ، ص2 الخالف؛ ج



28 

  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
فَأَهٛب هٓب سٍٓٓأُ سٓوٕذٔ ثٕيُ هٓجٕذٙ اللَِّٙ هٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْحٓ،ٓديِ هٓديْ    -5 -585•

هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٓجٕذٙ الْحٓوٙ٘ذٙ هٓيْ حَثِٖ رٓوٙ٘لََٔ الْؤفَؼَّدلِ ثٕديِ طٓدبلٙحٍ هٓديْ صٕٓٗدذٚ      
سٓأَلْتُِٔ هٓيْ تَلْجِِ٘ٓٔ الْؤتْوِٓٔ هٓتَى تُمْـَنٔ لَبلَ : الشَّحٛبمِ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

 .حٙ٘يَ ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ
الْفَضْلِ ٍٓ فَبلَْٓخِٕٔ فِٖ ّٓزُِِ الشٍِّٓاِٗٓٔ أَىْ ًَحٕوِلَْٓب عٓلَى الْدَٓٓاصِ ٍٓ الْأٍََّلََٔ عٓلَى •

 .لِئَلَّب تَتٌََبلَضٓ الْأَخْجٓبسٔ الِبسٕتِحٕجٓبةِ

 177: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



29 

  لِلْعٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
 :هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِلَبلَ •
َٔ الَْٓرِٕٔ فٖٙ الْزٓوٕنِ ثٕٓ٘يَ ّٓزُٙٙ الْأَخْجٓبسِ حَىْ ًَحٕوٙلَ  • هٓلَى هٓديْ  الْأَخٙ٘شََٓ  الشٍِّٓاٗٓ

 رٓبءٓ هٙيْ ؿَشِٗكِ الْوٓذٌَِٙٗٔ خَبطًٛٔ فَأًَِِّ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ هٌْٙذٓ هٓمَجِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ 
الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ لَبلَ فْٙ٘ٓب ئًَِِّٔ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ هٌْٙذٓ رٕٙ ؿَُٖى هٓلَى هٓديْ رٓدبءٓ   ٍٓ •

 الْوٙشَاقِهٙيْ ؿَشِٗكِ 
ٍٓ الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ تَؼَوٌَٛتٕ هٌْٙذٓ الٌَّلَشِ ئِلَى الْىَوٕجِٓٔ هٓلَى هٓيْ ٗٓىَُىُ لَذٕ خَدشَدٓ  •

 هٙيْ هٓىََّٔ لٙلْؤوٕشَِٓ
 ٍٓ هٓلَى ّٓزَا الَْٓرِٕٙ لَب تٌََبفٖٙٓ ثٌَْٕٓ٘ٓب ٍٓ لَب تَؼَبدٛ  •

 178: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



30 

  لِلْعٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
الشٍِّٓاُٗٓٔ الَّتٖٙ رَوَشًَْبّٓب فٖٙ الْجٓبةِ الْأٍَٛلِ حًََّدِٔ ٗٓمْـَدنٔ الْؤوٕتَوٙدشُ التَّلْجِ٘ٓدَٔ ئِرَا     ٍٓ •

دٓخَلَ الْحٓشَمٓ ًَحٕوٙلُْٓب هٓلَى الْزَٓٓاصِ ٍٓ ّٓزُٙٙ الشٍِّٓاٗٓبتٙ هٓنٓ اخْتٙلَبفٙ حَحَٕٓالْٙٓدب  
 الْفَضْلِ ٍٓ الِبسٕتِحٕجٓبةِ هٓلَى 

وَبىَ حَثَٔ رٓوٕفَشٍ هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ هٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ ثٓبثَِٕٓٓٗٙ سٓحٙوِٓٔ اللَِّٔ حٙ٘يَ ٍٓ •
سٍٓٓى ّٓزُٙٙ الشٍِّٓاٗٓبتٙ حٓوٓلَْٓب هٓلَى التَّخِْ٘٘شِ حٙ٘يَ كَيَّ حًََّْٓب هٔتٌََبفٌٙ٘ٓٔ ٍٓ هٓلَدى  
هٓب فَ،ٛشًَْبُٔ لَٕ٘،ٓتٕ هٔتٌََبفًٙ٘ٓٔ ٍٓ لََٕ وَبًَتٕ هٔتٌََبفًٙ٘ٓٔ لَىَبىَ الَْٓرٕدِٔ الَّدزٕٙ رَوَدشَُٔ    

 . طٓحٙ٘حبً

 178: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



31 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

  الوٌذٍثبتٍ •
ِ ٍ  سفن الظَت ثبلتلج٘ٔ للشربل ٍ تىشاسّب هٌذ ًَهدِ ٍ  • هٌدذ  اسدت٘مبك

هلَ اٙوبم ٍ ًضٍل األّؼبم فاى وبى حبردب فدالى ٗدَم هشفدٔ هٌدذ      
الضٍال ٍ ئى وبى هوتوشا ثوتؤ فارا شبّذ ثَ٘ت هىٔ ٍ ئى ودبى ثوودشٓ   
هفشدٓ ل٘ل وبى هخ٘شا فٖ لـن التلج٘ٔ هٌذ دخدَل الحدشم حٍ هشدبّذٓ    
الىوجٔ ٍ ل٘ل ئى وبى هوي خشد هي هىٔ لإلحشام فارا شبّذ الىوجٔ ٍ 

 .ئى وبى هوي ححشم هي خبسد فارا دخل الحشم ٍ الىل ربئض
 

 223-222: ، ص1 ششا ع اإلسالم فٖ هسب ل الحالل ٍ الحشام؛ ج



32 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

 .4ثبة الٌَادس الحذٗج  541: 4اًلش الىبفٖ ( 1)•
 .262: 7فتح الوضٗض ( 2)•
صٗذ حٍ ٗضٗدذ الخمفدٖ،   : حثَ ال،بئت، هـبء ثي ال،بئت ثي هبله، ٍ ٗمبل( 3)•

هَالّن وَفٖ، سٍى هي حثِ٘ ٍ حًس ٍ سو٘ذ ثي رج٘ش ٍ الشوجٖ ٍ غ٘شّن، 
هدبت  . ٍ هٌِ ئسوبه٘ل ثي حثٖ خبلذ ٍ األهوش ٍ سف٘بى الخَسٕ ٍ غ٘شّن

، ٍ ؿجمدبت  203: 7اًلش تْزٗت التْزٗت . ّزشٗٔ 137: ، ٍ ل٘ل136سٌٔ 
: 6، ٍ سد٘ش حهدالم الٌدجالء    194: 1، ٍ شزسات الدزّت  338: 6اثي سوذ 

110. 
، ٍ الفتح الشثدبًٖ  268: 3، ٍ الششح الىج٘ش 264: 3الوغٌٖ الثي لذاهٔ ( 4)•

11 :191 . 

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



33 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

  فٖ الوٌذٍثبت ٍ الوىشٍّبت: الشاثنالوـلت •
هٌدذ ودل   « 4»سفن الظَت ثبلتلج٘ٔ للشردل  ٍ تزذٗدذّب    ٗ،تحتٍ •

طوَد ٍ ّجَؽ، ٍ حذٍث حبدث وٌَم ٍ است٘مبف، ٍ هاللبٓ غ٘دشُ، ٍ  
َٗم عشفٔ للحبج، ٍ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ للوتوتع الضٍال  الى غ٘ش رله، 

ٍ هشبّذٓ الىعجٔ للوعتوش ئفشادا ئى وبى لذ خشج هي هىٔ ٍ ئال فعٌذ 
  ٍ الزْش ثبلتلج٘ٔ للحبد هلى ؿشٗك الوذٌٗٔ ح٘ج ٗحدشم  دخَل الحشم

للشارل، ٍ هٌذ هلَ ساحلتِ الج٘ذاء للشاودت، ٍ للحدبد هدي هىدٔ ئرا     
حششف هلى األثـح  ٍ التلفق ثبلوٌَٕ  ٍ االشتشاؽ ثدبى ٗحلدِ ح٘دج    
حج،ِ، ٍ اى لن ٗىي حزٔ فوودشٓ  ٍ اإلحدشام فدٖ المـدي خظَطدب      

 (.«ٍ ٗزذدّب»(: د)ٍ ( د)فٖ ( 4)). الج٘غ

 420-419: ، ص1 لَاعذ األحىبم فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج



34 

 الشخظٔفٖ الوَاسد الوزوَسٓ على ًحَ العضٗؤ أٍ  التلج٘ٔ لطع

الىالم فٖ حى المـن فٖ الوَاسد الوزوَسٓ هلدى ًحدَ الوضٗودٔ حٍ    ثمٖ •
الشخظٔ، ً،ت ئلى كبّش والهْن حًِ هلى ًحَ الَرَة ٍ َّ اللبّش، 

استفحبع األهحش   ، ٍ ال حلل هدي  ظبّش األهش َّ الَخَةلألهش ثبلمـن ٍ 
فال هزَص لإلت٘بى ثْب، ألىّ ثمبؤُ ٗحتبج ئلى الذل٘ل ٍ اًتْبئِ، ٍ السبثك 

 ٍ هششٍه٘تْب تحتبد ئلى األهش، العجبدٓ تَل٘ف٘ٔ 

 438: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



35 

 الشخظٔفٖ الوَاسد الوزوَسٓ على ًحَ العضٗؤ أٍ  التلج٘ٔ لطع

ٗلْش هي ثوغ الشٍاٗبت حى ئت٘بى التلج٘ٔ فٖ غ٘ش هَسدّب هجغدَع  ثل •
وٌدت هدن حثدٖ روفدش     »: ُ توبلى ووب فٖ طح٘حٔ حثبى، لبلٰ  هٌذ اللّ

: فٖ ًبح٘ٔ هي الو،زذ ٍ لَم ٗلجَى حَل الىوجٔ، فمدبل ( هلِ٘ ال،الم)
ُ هدي  ٰ  ُ ألطَاتْن حثغغ ئلى اللّٰ  ح تشى ّإالء الزٗي ٗلجَى؟ ٍ اللّ

 .«3« »حطَات الحو٘ش

 438: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



36 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ثٓبةٔ حَىَّ الْؤتَوٓتِّنٓ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ ئِرَا شَبّٓذٓ ثٔ٘ٔدَتٓ هٓىَّدَٔ حٍَٕ حٙد٘يَ     43« 7»•
  ٗٓذٕخُلُ ثَٔ٘ٔتَْٓب حٍَٕ حٙ٘يَ ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ ٍٓ اسٕتٙحٕجٓبةِ وَخْشَِٓ رٙوْشِ اللَِّٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ هٓيْ حَثِ٘دِٙ ٍٓ  « 8» -1 -16581•
هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبهٙ٘لَ هٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ رٓوٙ٘وبً هٓيْ طٓدفَْٓاىَ ثٕديِ   

 :هٓيْ هٔوٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ هٓوٛبسٍ لَبلَ« 9»ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ 

 389-388: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



37 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

فٌََلَشْتٓ ئِلَى ثٔ٘ٔدَتٙ   -دٓخَلْتٓ هٓىََّٔ ٍٓ حًَْتٓ هٔتَوٓتِّنٗئِرَا   لَبلَ حَثَٔ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م •
 التَّلْجَِ٘ٓٔ  فَبلْطَعِهٓىََّٔ 

فَاِىَّ الٌَّدبسٓ لَدذٕ   الْوٓذًِِّٓ٘٘يَ عٓمَجُٓٔ لَجٕلَ الَْٕ٘ٓمِ حٓذُّ ثَٔ٘ٔتِ هٓىََّٔ الَّتِٖ وَبًَتٕ ٍٓ •
 ٗٓىُيْحَحٕذٓحَُا ثِوٓىََّٔ هٓب لَنٕ 

التَّحٕوٙ٘ذٙ ٍٓ الخٌََّبءٙ هٓلَى اللَِّٙ ٍٓ  التَّْٕلٙ٘لِثِبلتَّىْجِ٘شِ ٍٓ  عٓلَٕ٘حهٓ التَّلْجَِ٘ٓٔ ٍٓ  فَبلْطَعِ •
 .هٓضَّ ٍٓ رٓلَّ ثِوٓب اسٕتَـَوٕتٓ

 389-388: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



38 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هي الجبة  4، ٍ حٍسد لـؤ هٌِ فٖ الحذٗج 1 -399 -4الىبفٖ  -(8)•
 .هي ّزُ األثَاة 45هي الجبة  1، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗج 44

 .ٍ طفَاى -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(9)•

 388: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



39 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ هٓيْ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ حَثِٖ سٓوٛبلٍ ٍٓ •
 .«2»هٓيْ هٔوٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ هٓوٛبسٍ ًَحَُٕٓٔ « 1»
 .ئثشاّ٘ن ثي حثٖ سوبن -فٖ التْزٗج٘ي -(1)•
 .583 -176 -2، ٍ االستجظبس 309 -94 -5التْزٗت  -(2)•

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



40 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

الٌلش ئلى هدب ودبى هدي    : اللبّش هي األخجبس الوزوَسٓ حىّ حذ٘ المـنٍ •
ثَ٘ت هىّٔ هشفب، ٍ لَ اختلفت صٗدبدٓ ٍ ًمظدبًب ثدبختالف الدذَّس ٍ     
األهظبس، ٍ تحذٗذ ثَ٘تْب ال،بثمٔ فٖ الوَحّمٔ ثومجٔ الودذً٘٘٘ي ال ٗدذلّ   
هلى تحذٗذ المـن حٗؼدب ثدبلجَ٘ت ال،دبثمٔ، ئر غبٗتْدب ث٘دبى الج٘دَت       

ِ ٍ وزا . المذٗؤ ، لزَاص حى ٗىَى «همجٔ رٕ ؿَى»: الظح٘حٔفٖ  لَل
 .روشّب ثوذ األهشاش الًتْبء الجَ٘ت فٖ رله الضهبى فٖ تله الومجٔ

 323: ، ص11 هستٌذ الش٘عٔ فٖ أحىبم الششٗعٔ، ج



41 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هلى ّزا، فال حبرٔ ئلى ث٘بى حذٍد ثَ٘ت هىّٔ ووب استىجدِ رودن   ٍ •
هي الفمْبء، ئلّب حى ٗخجت اإلروبم هلدى ٍردَة التحذٗدذ ثبلمدذٗن، ٍ     
حٌ٘ئز ف٘شىل األهش ٍ ٗحتبؽ ثبلمـن ف٘وب ٗمـن حًِّ لن ٗىي هدي هىّدٔ   

 .سبثمب، ٍ لىٌِّ غ٘ش حبثت

  324: ، ص11 هستٌذ الش٘عٔ فٖ أحىبم الششٗعٔ، ج



42 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

كبّشّب اهتجبس الذخَل ثوىٔ ٍ الٌلش الى ثَ٘تْب ٍ لولِ َّ الوذاس ال اى •
الذخَل فح ٌٗبؽ الحىن ثبلٌلش اى ثجلَغدِ حدذا لدِ شدأً٘ٔ الٌلدش ال      

 فول٘تِ إلهىبى الغفلٔ حٍ الووى حٍ ًحَ رله هي الوَاًن هي الٌلش 
ال ػبثـٔ للٌلش الختالف األثظبس ػوفب ٍ شدذٓ فْدل الودذاس ّدَ     حن •

الوتوبسف حٍ ئرا وخش فٖ ثوغ الوَاسد ٍ لل ٍ َّ الوذاس فٖ هخل هب لِ 
وخشٓ ٍ للٔ َّ الىخ٘ش حٍ المل٘ل ٍ تٌم٘حِ هلى رهدٔ األطدَل ٍ رلده    

هلى وال االحتوبل٘ي فِ٘ هدي خفدبء    -ئرا خفٖ الزذساى فمظش -ًل٘ش
الزذساى هي ًلشُ حٍ خفبئِ هي الزذساى ٍ اّلدِ ٍ ّدل الودذاس ّدَ     

 .الجظش المَٕ حٍ الؼو٘ف حٍ الوتَسؾ هن ٍرَدُ

 256: ، ص2 ؛ ج(للوحمك الذاهبد)وتبة الحح 



43 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

و٘ف وبى ئرا ححشص فٖ هخل الومبم اى هب رول حذا للمـن فٖ كدبّش  ٍ •
الذل٘ل اًوب َّ لىشفِ هي الحذ الَالوٖ ٍ رول رله هجشٓ الِ٘ ٍ هشآٓ 

 لِ فَْ ٍ اال ٗلضم التأهل فٖ تشخ٘ض الحذ هن اختالفِ 
 
 

 256: ، ص2 ؛ ج(للوحمك الذاهبد)وتبة الحح 



44 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍ حذ ثَ٘ت هىحٔ آُ تحذٗحذ للوٌرحَس ٍ اى الوحشاد هحي      ( ع)ٍ لَلِ •
اى ٗىَى الستلضاهِ « 2»الجَ٘ت َّ خظَص ثَ٘تْب المذٗؤ ال األعن 

ثال اثش ٍ ّحَ ثع٘حذ خحذا     تبسٗخ٘ٔلظٔ « ٍ حذ ثَ٘ت هىٔ»( ع)لَلِ 
فعلِ٘ ئرا دل هب ظبّشُ عوَم الجَ٘ت للحذٗثٔ اٗضب ف٘لضم المطع ثبلٌرش 
ئلْ٘ب أٗضب ف٘تفبٍت الحذ ٗحىن ثشفع ال٘ذ عٌحِ لرحبّش ّحزُ الشٍاٗحٔ     
الشبسحٔ لج٘بى الوشاد هحي الج٘حَت فتىحَى حبووحٔ علحى العوحَم أٍ       

 .اإلطالق ف٘ختض ثبلجَ٘ت المذٗؤ ٍ ّزا ظبّش
ٍ اللدبّش هدي االخجدبس اى حدذ     : ووب صهن فٖ الو،تٌذ ح٘ج لبل( 2)•

المـن الٌلش الى هب وبى هي ثَ٘ت هىٔ هشفدب ٍ لدَ اختلفدت صٗدبدٓ ٍ     
 .ًمظبًب ثبختالف الذَّس ٍ األهظبس آُ

 
 256: ، ص2 ؛ ج(للوحمك الذاهبد)وتبة الحح 



45 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ال ٗخفى اًْب ال تذل هلى اًبؿٔ الحىن ثبلٌلش الدى خظدَص همجدٔ    ٍ •
ئًبؿتِ ثبلٌلش الى الجَ٘ت المذٗؤ ٍ حذّب هي الٌبح٘ٔ هلى  ثل الوذً٘٘ي 

الول٘ب هجبسٓ هي همجٔ الوذً٘٘ي ٍ اهب هي ًَاح حخش فدال ٍ ثبلزولدٔ اى   
الحذ َّ الٌلش الى ثَ٘تْب المذٗؤ هي اى ؿشٗدك ودبى ًودن لدذ ٗتفدك      

 .اًـجبق الوٌلَس هلى الومجٔ ٍ َّ ئرا وبى هي الٌبح٘ٔ الول٘ب ووب س٘لْش
 

 257: ، ص2 ؛ ج(للوحمك الذاهبد)وتبة الحح 



46 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ حَثِِ٘ٙ هٓيِ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓيْ حٓوٛدبدٚ هٓديِ   « 3» -2 -16582•
 لَـَدنٓ الْؤتَوٓتِّنٔ ئِرَا ًَلَشَ ئِلَى ثَٔ٘ٔتٙ هٓىَّدَٔ  : الْحٓلَجِِّٖ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

 .التَّلْجَِ٘ٓٔ
، ٍ االستجظدبس  307 -94 -5، ٍ التْزٗت 3 -399 -4الىبفٖ  -(3)•

2- 176- 581. 

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



47 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ حَثِِ٘ٙ هٓيِ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓيْ رٓوٙ٘لٍ هٓيْ « 4» -3 -16583 •
 :حَثٓبىِ ثٕيِ تَغْلٙتٓ لَبلَ

ٍٓ لََٕمٗ ٗٔلَجَٜىَ حٓدَٕلَ  « 5»وٌُْتٔ هٓنٓ حَثِٖ رٓوٕفَشٍ م فٖٙ ًَبحٍٙ٘ٓٔ هٙيَ الْوٓ،ٕزِذٙ  •
ٍٓ اللَِّٙ لَأَطَٕٓاتُْٔنٕ حَثٕغَدغٔ ئِلَدى    * َٗٔلَجَُّىّٓإُلَبءِ الَّزِٗيَ فَمَبلَ حَ تَشَى الْىَوٕجِٓٔ 

 .اللَِّٙ هٙيْ حَطَٕٓاتٙ الْحٓوٙ٘شِ
 .، ٍ لن ًوخش هلِ٘ فٖ التْزٗت2 -540 -4الىبفٖ  -(4)•
 .الو،زذ الحشام -فٖ الوظذس -(5)•
عٌَاى هشح٘ش ال ٗحذل علحى أى تلج٘حتْن هٌشحأ       ٗٔلَجَُّىَّٓإُلَبءِ الَّزِٗيَ  *•

 (ّبدٍٕ. ) الجغض فبفْن

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



48 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هٓلٖٜٙ ثٕيُ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ، هٓيْ حَثِِ٘ٙ، هٓيِ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ، هٓيْ رٓوٙ٘دلٍ،  . 2/ 8053•
هٓنٓ حَثِٖ رٓوٕفَشٍ هلِ٘ ال،الم فٖٙ ًَبحٍٙ٘ٓٔ هٙديَ  وٌُْتٔ :لَبلَهٓيْ حَثٓبىِ ثٕيِ تَغْلٙتٓ، 

ؤُلَبءٙ ٰ  ُ ٰ  حَ تَشى»: الْىَوٕجِٓٔ،فَمَبلَ، ٍٓلََٕمٗ ٗٔلَجَٜىَ حَٕٓلَ «3»الْوٓ،ٕزِذٙ الْحٓشَامِ 
ُٙ هٙيْ حَطٕدَٓاتٙ  ٰ  حَثٕغَغٔ ئِلَى اللّ« 4»ُٙ لَأَطَٕٓاتُْٔنٕ ٰ  الَّزٙٗيَ ٗٔلَجَٜىَ؟ ٍٓ اللّ

 «6». ««5»الْحٓوٙ٘شِ 

 223: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



49 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

 .«الحشام» -:فٖ الَسبئل(. 3)•
 .«حطَاتْن»: «ثس»فٖ (. 4)•
حٕ هي الوخبلف٘ي، ٍئًّوب شجِ٘ هلِ٘ ال،الم حطدَاتْن  »: فٖ الوشآٓ(. 5)•

ثأطَات الحو٘ش لف،بد همبئذّن ٍهذم هوشفتْن ثأسشاس هب ٗأتَى ثِ هي 
 .«الوٌبسه

، ص 12  الَسددبئل، د 14324، ح 1310، ص 14الددَافٖ، د (. 6)•
 . 16583، ح 389

 223: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



50 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

•______________________________ 
 .ح،ي: الحذٗج الخبًٖ•
حٕ هي الوخبلف٘ي ٍ ئًوب شجِ هل٘دِ   "ٍ لَم ٗلجَى ":لَلِ هلِ٘ ال،الم•

ال،الم حطَاتْن ثأطَات الحو٘دش لف،دبد همبئدذّن ٍ هدذم هودشفتْن      
 .ثأسشاس هب ٗأتَى ثِ هي الوٌبسه

 244: ، ص18 ج؛ (دٍمهدلسى )الشسَلهشآٓ العمَل فٖ ششح أخجبس آل 



51 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

وٌت هن حثدٖ روفدش   : فٖ الح،ي وبلظح٘ح، هي حثبى ثي تغلت لبلٍ •
هلِ٘ ال،الم فٖ ًبح٘ٔ هي الو،زذ الحشام ٍ لَم ٗلجَى حدَل الىوجدٔ   

ح تشى ّإالء الزٗي ٗلجَى، ٍ اهلل ألطَاتْن حثغدغ ئلدى اهلل هدي    : فمبل
ٗحتول لىدًَْن هلدى خدالف    ، ٍ حطَات الحو٘ش ٍ اللبّش حًِ للتلج٘ٔ

 .الحك

 315: ، ص4 ج؛ (اٍلهدلسى )الفمِ٘سٍضٔ الوتم٘ي فٖ ششح هي ال ٗحضشُ 



52 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هل٘دِ  )وٌدت هدن حثدٖ روفدش     »: فٖ الح،ي« 3»حثبى ثي تغلت ٍ لبل •
ح تدشى  : فٖ ًبح٘ٔ هي الو،زذ ٍ لَم ٗلجَى حَل الىوجٔ فمبل( ال،الم

ُ هي حطدَات  ٰ  ُ ألطَاتْن حثغغ ئلى اللّٰ  ّإالء الزٗي ٗلجَى ٍ اللّ
 «الحو٘ش

 .ٍ لعلِ ألًْن وبًَا هي العبهٔ الزٗي ال حح لْن•
 

 275: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششا ع اإلسالم؛ ج



53 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ حَثِِ٘ٙ هٓيِ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓديْ هٔوٓدشَ ثٕديِ    « 2» -3 -16592•
فٖٙ ّٓإُلَبءٙ الَّزٙٗيَ ٗٔفْدشِدٍٔىَ الْحٓدذٛ ئِرَا   : حُرٌَََٕٗٔ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م حًََِّٔ لَبلَ

فَلَب ٗٓدضَالُ ٗٓحٙدلُّ ٍٓ   حَحٕشَهَٔا ٍٓ ؿَبفَُا ثِبلْجٕٓ٘تٙ حَحٓلَُّا ٍٓ ئِرَا لَجَٕٛا هٓىََّٔ لَذٙهَٔا 
 .حٓتَّى ٗٓخْشُدٓ ئِلَى هًٌٙى ثِلَب حٓذٍّ ٍٓ لَب هٔوٕشٍَٓٗٓوٕمٙذٔ 

 
 .ّٓزَا هٓخْظَٔصٗ ثِوٓيْ ٗٓزِتٔ هٓلَِٕ٘ٙ حٓذٜ التَّوٓتُّنِ: حَلَُلُ•
هي  3هي الجبة  18، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗج 4 -541 -4الىبفٖ  -(2)•

 .حثَاة حل،بم الحذ

 392: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



54 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

هٓلٖٜٙ ثٕيُ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ، هٓيْ حَثِِ٘ٙ، هٓيِ اثٕيِ حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ، هٓيْ هٔوٓشَ ثٕيِ . 4/ 8055•
ؤُلَدبءٙ الَّدزٙٗيَ   ٰ  ُٙ هلِ٘ ال،الم حًََّدِٔ لَدبلَ فٙدٖ ُ   ٰ  حَثِٖ هٓجٕذٙ اللّهٓيْ  :حُرٌَََٕٗٔ

ثِبلْجٕٓ٘تٙ حَحٓلَُّا، ٍٓ ئِرَا لَجٛدَٕا  « 4»ئِرَا لَذٙهَٔا هٓىََّٔ ٍٓ ؿَبفَُا »: ٗٔفْشِدٍٔىَ الْحٓذٛ
« 5»هًٌٙى ثِلَب حٓذٍّ  ٰ  ٗٓخْشُدٓ ئِلى ٰ  فَلَب ٗٓضَالُ ٗٔحٙلُّ ٍٓ ٗٓوٕمٙذٔ حٓتّى« حَحٕشَهَٔا

  «7». «6»ٍٓ لَبهٔوٕشٍَٓ 
 .«فـبفَا»: فٖ الَسبئل(. 4)•
 .«فال حز٘ٔ»: «ري»ٍفٖ . «فال حذ٘»: «ثخ»فٖ (. 5)•

 

 224: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



55 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

وبًَا ٗمذ٘هَى الـَاف ٍال،وٖ هلدى هٌبسده هٌدى،    »: فٖ الَافٖ(. 6)•
ٍسث٘وب ٗىشّسٍى، فحىن ثجـالى حزْ٘ن ثزله، ٍرله ألىّ ؿَاف الج٘دت  
للحبد٘، ٍسوِ٘ هَرت لإلحالل  ألًّْوب آخش األفوبل، فارا ؿدبف لجدل   
اإلت٘بى ثوٌبسه هٌى، فمذ ححلّ هي حز٘ٔ لجل توبهِ، فارا رذ٘د التلج٘ٔ 
فمذ همذ ئحشاهبً آخش، فاى لن ٗـف ثوذ رلده، فمدذ ثمدٖ حز٘دِ ثدال      
ؿَاف، فال حذ٘ لِ ٍال هوشٓ لِ حٗؼبً لوذم ً٘٘تِ لْب ٍهذم ئتوبهِ ئٗ٘بّب  
ألًِّ لن ٗأت ثبلتمظ٘ش ثوذ، فمذ خشد هٌْب لجل ئووبلْب فجـلت، حدن٘ ئرا  

 .«وشّس الـَاف ٍالتلج٘ٔ، فمذ وشّس الحلّ ٍالومذ

 224: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



56 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

 : ّبهش الَافٖ هي الوحمّك الشوشاًٖ سحوِ اهللٍفٖ •
ّزا الحذٗج غ٘ش هووَل ثِ هٌذ األطحبة، ئر ٗزَص هٌدذّن تمدذٗن   »•

الـَاف ٍال،وٖ للوفشد ٍالمبسى، ٍحخجبس حز٘دٔ الدَدام طدشٗحٔ ف٘دِ،     
ٍكبّش والم الوظٌّف لجَل هفبد الحذٗج، ٍَّ حهلن ثوب لدبل، ٍحفتدى   
ثوغ هلوبئٌب ثىشأّ تمذٗن الـَاف ٍال،وٖ هلى الَلَف٘ي لوىبى ّزا 

ُ طدلى اهلل هل٘دِ ٍ آلدِ فدٖ     ٰ  الحذٗج، ٍَّ هخبلف لفول سسَل اللّ
حز٘ٔ الَدام، ئلّبحى ٗخض٘ الىشاّ٘ٔ للوفشد دٍى المبسى، ٍودبى سسدَل   

ُ طلى اهلل هلِ٘ ٍ آلِ لبسًبً، ٍٗأتٖ هب ٗتولّك ثْدزا الوَػدَم ئى   ٰ  اللّ
 .«ُٰ  شبء اللّ

 224: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



57 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

، ص 2  ٍاالستجظددبس، د 93، رٗددل ح 31، ص 5التْددزٗت، د (. 7)•
، هولّمبً هي هحو٘ذ ثي حثٖ هو٘ش، هي هوش ثي ارٌٗٔ، 511، رٗل ح 156

، ح 438، ص 12هي صساسٓ، هي حثٖ روفش هلِ٘ ال،دالم الدَافٖ، د   
، 392، ص 12  ٍ د 14699، ح 244، ص 11  الَسبئل، د 12269

 .16592ح 

 224: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىبفٖ 



58 

 الحبج ثإّٔ ًَع هي الحح ٗمطعْب عٌذ صٍال َٗم عشفٔ

  ث٘بى•
وبًَا ٗمذهَى الـَاف ٍ ال،وٖ هلى هٌبسده هٌدى ٍ سثودب ٗىدشسٍى     •

فحىن ثجـالى حزْن ثزله ٍ رله ألى ؿَاف الج٘ت للحبد ٍ سدوِ٘  
هَرت لإلحالل ألًْوب آخش األفوبل فارا ؿبف لجل اإلت٘دبى ثوٌبسده   
هٌى فمذ ححل هي حزِ لجل توبهِ فارا رذد التلج٘ٔ فمذ همدذ ئحشاهدب   
آخش فاى لن ٗـف ثوذ رله فمذ ثمٖ حزِ ثال ؿَاف فال حذ لدِ ٍ ال  
هوشٓ لِ حٗؼب لوذم ً٘تِ لْب ٍ هذم ئتوبهِ ئٗبّب ألًِ لن ٗأت ثبلتمظد٘ش  
ثوذ فمذ خشد هٌْب لجل ئووبلْب فجـلت حن ئرا ودشس الـدَاف ٍ التلج٘دٔ    

 الومذ فمذ وشس الحل ٍ 

 
 438: ، ص12 الَافٖ؛ ج



59 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

هٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛدذٚ  « 7»ٍٓ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى « 6» -4 -16584•
هٓيْ حَثِٖ الْحٓ،ٓيِ الشِّػَب م حًََِّٔ سٔئٙلَ هٓيِ الْؤتَوٓتِّدنِ  « 1»حَثِٖ ًَظٕشٍ   هٓيِ اثٕيِ

هٓمَجَٓٔ رٕٙ ؿَُٖى  -«2»لَبلَ ئِرَا ًَلَشَ ئِلَى هٙشَاشِ هٓىََّٔ  -هٓتَى ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ
 .لُلْتٔ ثَٔ٘ٔتٔ هٓىََّٔ لَبلَ ًَوٓنٕ

 
 

 390-389: ، ص12 ؛ جالش٘عٍٔسب ل 



60 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

، ٍ االستجظدبس  310 -94 -5، ٍ التْزٗت 4 -399 -4الىبفٖ  -(6)•
2- 176- 584. 
 -ل٘س فٖ التْزٗت، ٍ فٖ االستجظدبس  -"هي هحوذ ثي ٗح٘ى "-(7)•

 .هذٓ هي حطحبثٌب
 (.ّبهش الوخـَؽ)ححوذ ثي هحوذ ثي حثٖ ًظش  -فٖ ً،خٔ -(1)•

 .حهشاش هىٔ -فٖ الىبفٖ ٍ التْزٗت -(2)•

 390-389: ، ص12 ؛ جالش٘عٍٔسب ل 



61 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

•  
ِٔ هٓدْي حَحٕوٓدٓذ ثٕدِي ٔهحٓوٛدٚذ هٓدْي ٔهحٓوٛدٙذ ثٕدِي        « 3» -5 -16585• ٌْ ٍٓ ٓه

لَبلَ حَثَٔ رٓوٕفَشٍ ٍٓ حَثٔدَ هٓجٕدذٙ   : ئِسٕوٓبهٙ٘لَ هٓيْ حٌَٓبىِ ثٕيِ سٓذٙٗشٍ هٓيْ حَثِِ٘ٙ لَبلَ
 .اللَِّٙ م ئِرَا سٓحَٕٗتٓ حَثٕ٘ٓبتٓ هٓىََّٔ فَبلْـَنِ التَّلْجَِ٘ٓٔ

 .2 -399 -4الىبفٖ  -(3)•

 390: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



62 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

•  
ٍٓ وَدزَا  « 4»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هٔحٓوٛدذٙ ثٕديِ ٗٓوٕمُدَةٓ هٙخْلَدِٔ     •

 .الْحٓذٙٗخَبىِ اللَّزَاىِ لَجٕلَِٔ
 .582 -176 -2، ٍ االستجظبس 308 -94 -5التْزٗت  -(4)•

 390: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



63 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ هٓيْ هٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ « 5» -6 -16586 •
سٓأَلْتُِٔ هٓيْ تَلْجِِ٘ٓٔ : هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ« 6»هٓيْ هٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ هٔ،ٕىَبىَ 

 .«7»لَبلَ ئِرَا سٓحَٕٗتٓ ثَٔ٘ٔتٓ هٓىََّٔ  -الْؤتَوٓتِّنِ هٓتَى ٗٓمْـَؤْٓب
 .609 -182 -5التْزٗت  -(5)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)هجذ اهلل ثي سٌبى  -فٖ ً،خٔ -(6)•

ٍ ٗمـن التلج٘ٔ للحذ هٌذ صٍال الشوس َٗم  -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(7)•
 .ٍ ٗمـن تلج٘ٔ الووشٓ الوجتَلٔ ح٘ي تمن حخفبف االثل فٖ الحشم. هشفٔ

•  

 390: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



64 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ هٓيِ الْحٔ،ٓدٕ٘يِ ثٕديِ   « 8» -7 -16587•
سٓدأَلْتُِٔ  : سٓوٙ٘ذٚ هٓيْ فَؼَبلََٔ هٓيْ حَثٓبىٍ هٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَدبلَ 

فَمَبلَ ئِرَا دٓخَلَ الْجَٔ٘ٔتٓ ثَٔ٘ٔتٓ هٓىََّٔ لَدب   -حَٕٗيَ ٗٔوٕ،ٙهٔ الْؤتَوٓتِّنٔ هٓيِ التَّلْجِِ٘ٓٔ
 .ثَٔ٘ٔتٓ الْأَثٕـَحِ

 .1638 -468 -5التْزٗت  -(8)•
 

 390: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



65 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٙ٘،ٓى هٓديْ هٔحٓوٛدذٙ ثٕديِ    « 1» -8 -16588•
سٓأَلْتٔ حَثٓدب هٓجٕدذٙ   : هٓجٕذٙ الْحٓوٙ٘ذٙ هٓيْ حَثِٖ خَبلٙذٚ هَٕٓلَى هٓلِّٖٙ ثٕيِ ٗٓمْـٙ٘يٍ لَبلَ

هٙيَ الْزِوٕشَأًَِ ٍٓ الشَّدزٓشَِٓ هٙديْ    -هٓوٛيْ حَحٕشَمٓ هٙيْ حَٓٓالَٖٕ هٓىََّٔ« 2»اللَِّٙ م 
ٍٓ هٔشٍُشٔ هٓىَّدَٔ   -لَبلَ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ هٌْٙذٓ هٔشٍُشِ هٓىََّٔ -حَٕٗيَ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ

 .رٕٙ ؿَُٖى
 .311 -94 -5التْزٗت  -(1)•
 (.هلِ٘ ال،الم)حثب الح،ي  -فٖ الوظذس -(2)•

 391: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



66 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

•  
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ سٓوٕذٙ ثٕيِ هٓجٕذٙ اللَِّٙ هٓديْ هَٔسٓدى ثٕديِ    « 3» -9 -16589•

الْحٓ،ٓيِ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٓجٕذٙ الْحٓوٙ٘ذٙ هٓيْ حَثِٖ رٓوٙ٘لََٔ الْؤفَؼَّلِ ثٕديِ طٓدبلٙحٍ   
سٓأَلْتُِٔ هٓيْ تَلْجِِ٘ٓٔ الْؤتْوِٓٔ هٓتَدى  : هٓيْ صٕٓٗذٚ الشَّحٛبمِ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

 .لَبلَ حٙ٘يَ ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ -تُمْـَنٔ
 .585 -177 -2، ٍ االستجظبس 312 -95 -5التْزٗت  -(3)•
•  

 391: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



67 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗمطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هىٔ

 . «4» الٙبسٕتٙحٕجٓبةِحٓوٓلَِٔ الشَّٕ٘خُ هٓلَى الْزَٓٓاصِ ٍٓ هٓب سٓجٓكَ هٓلَى : حَلَُلُ•

هدي   2هدي الجدبة    11ٍ تمذم هب ٗذل هلى رله فٖ الحدذٗج   -(4) •
 .حثَاة حل،بم الحذ

•  

 

 391: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



68 

  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
  ثٓبةٔ الْؤتَوٓتِّنِ هٓتَى ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ 104•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ هٓيْ حَثِ٘دِٙ هٓديِ اثٕديِ     -1 -581•

الْؤتَوٓتِّدنٔ ئِرَا  : حَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ هٓيْ حٓوٛبدٚ هٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَدبلَ 
 .ًَلَشَ ئِلَى ثَٔ٘ٔتٙ هٓىََّٔ لَـَنٓ التَّلْجَِ٘ٓٔ

 176: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



69 

  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
هٌِْٓٔ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبهٙ٘لَ  -2 -582•

هٓيْ حٌَٓبىِ ثٕيِ سٓذٙٗشٍ هٓيْ حَثِِ٘ٙ لَبلَ لَبلَ حَثَٔ رٓوٕفَشٍ ٍٓ حَثَٔ هٓجٕدذٙ اللَّدِٙ م ئِرَا   
 .سٓحَٕٗتٓ حَثٕ٘ٓبتٓ هٓىََّٔ فَبلْـَنِ التَّلْجَِ٘ٓٔ

 176: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



70 

  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
هَٔسٓى ثٕيُ الْمَبسٙنِ هٓيْ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ حَثِٖ سٓوٛبنٚ هٓديْ هٔوٓبٍِٗٓدَٔ    -3 -583•

ئِرَا دٓخَلْتٓ هٓىََّٔ ٍٓ حًَْدتٓ هٔتَوٓتِّدنٗ   : ثٕيِ هٓوٛبسٍ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ لَبلَ
فٌََلَشْتٓ ئِلَى ثَٔ٘ٔتٙ هٓىََّٔ فَبلْـَنِ التَّلْجَِ٘ٓٔ ٍٓ حٓذٜ ثَٔ٘ٔتٙ هٓىََّٔ الَّتٖٙ وَبًَتٕ لَجٕلَ 
الَْٕ٘ٓمِ ئِرَا ثٓلَغْتٓ هٓمَجَٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ فَبلْـَنِ التَّلْجَِ٘ٓٔ ٍٓ هٓلَٕ٘هٓ ثِبلتَّْٕلٙ٘لِ ٍٓ التَّىْجِ٘شِ 
ٍٓ الخٌََّبءٙ هٓلَى اللَِّٙ سٓثِّهٓ هٓب اسٕتَـَوٕتٓ ٍٓ ئِىْ وٌُْتٓ هٔفْشِداً ثِبلْحٓذِّ فَلَدب تَمْـَدنِ   
التَّلْجَِ٘ٓٔ حٓتَّى َٕٗٓمِ هٓشَفََٔ هٌْٙذٓ صٍٓٓالِ الشَّدوٕسِ ٍٓ ئِىْ وٌُْدتٓ هٔوٕتَوٙدشاً فَدبلْـَنِ     

 .التَّلْجَِ٘ٓٔ ئِرَا دٓخَلْتٓ الْحٓشَمٓ

 176: ، ص2 االستجظبس ف٘وب اختل  هي األخجبس؛ ج



71 

  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٙذٍٛٓ هٙيْ حَطٕدحٓبثٌَِب هٓديْ حَحٕوٓدذٓ ثٕديِ      -4 -584•

هٔحٓوٛذٚ هٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕشٍ هٓيْ حَثِٖ الْحٓ،ٓيِ الشِّػَدب م حًََّدِٔ   
سٔئٙلَ هٓيِ الْؤتَوٓتِّنِ هٓتَى ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ لَبلَ ئِرَا ًَلَشَ ئِلَى هٙشَاشِ هٓىَّدَٔ هٓمَجٓدَٔ   

 .رٕٙ ؿَُٖى لُلْتٔ ثَٔ٘ٔتٔ هٓىََّٔ لَبلَ ًَوٓنٕ
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  هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤتَوٓتِّعِ 
فَأَهٛب هٓب سٍٓٓأُ سٓوٕذٔ ثٕيُ هٓجٕذٙ اللَِّٙ هٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْحٓ،ٓديِ هٓديْ    -5 -585•

هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٓجٕذٙ الْحٓوٙ٘ذٙ هٓيْ حَثِٖ رٓوٙ٘لََٔ الْؤفَؼَّدلِ ثٕديِ طٓدبلٙحٍ هٓديْ صٕٓٗدذٚ      
سٓأَلْتُِٔ هٓيْ تَلْجِِ٘ٓٔ الْؤتْوِٓٔ هٓتَى تُمْـَنٔ لَبلَ : الشَّحٛبمِ هٓيْ حَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

 .حٙ٘يَ ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ
الْفَضْلِ ٍٓ فَبلَْٓخِٕٔ فِٖ ّٓزُِِ الشٍِّٓاِٗٓٔ أَىْ ًَحٕوِلَْٓب عٓلَى الْدَٓٓاصِ ٍٓ الْأٍََّلََٔ عٓلَى •

 .لِئَلَّب تَتٌََبلَضٓ الْأَخْجٓبسٔ الِبسٕتِحٕجٓبةِ
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  لِلْعٔوٕشَِٓ هٓتَى ٗٓمْطَعٔ التَّلْجَِ٘ٓٔالْؤفْشِدِ 
 :هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِلَبلَ •
َٔ الَْٓرِٕٔ فٖٙ الْزٓوٕنِ ثٕٓ٘يَ ّٓزُٙٙ الْأَخْجٓبسِ حَىْ ًَحٕوٙلَ  • هٓلَى هٓديْ  الْأَخٙ٘شََٓ  الشٍِّٓاٗٓ

 رٓبءٓ هٙيْ ؿَشِٗكِ الْوٓذٌَِٙٗٔ خَبطًٛٔ فَأًَِِّ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ هٌْٙذٓ هٓمَجِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ 
الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ لَبلَ فْٙ٘ٓب ئًَِِّٔ ٗٓمْـَنٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ هٌْٙذٓ رٕٙ ؿَُٖى هٓلَى هٓديْ رٓدبءٓ   ٍٓ •

 الْوٙشَاقِهٙيْ ؿَشِٗكِ 
ٍٓ الشٍِّٓاَٗٓٔ الَّتٖٙ تَؼَوٌَٛتٕ هٌْٙذٓ الٌَّلَشِ ئِلَى الْىَوٕجِٓٔ هٓلَى هٓيْ ٗٓىَُىُ لَذٕ خَدشَدٓ  •

 هٙيْ هٓىََّٔ لٙلْؤوٕشَِٓ
 ٍٓ هٓلَى ّٓزَا الَْٓرِٕٙ لَب تٌََبفٖٙٓ ثٌَْٕٓ٘ٓب ٍٓ لَب تَؼَبدٛ  •
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