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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارجبت ٍلت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القظذ،ال ثوؼٌى قظذ اإلحشام

ثوؼٌى لظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فارا لظذ الؼوشٓ هخال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححىبهِ، ٍ حهب 
لظذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحممب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك ئحشاهِ سَاء وبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجـل ً،ىِ حٗؼب ئرا وبى التشن ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗزت ػلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ج حهىي ػلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص ووب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فمذّوب حٍ فمذ ححدذّوب ٗجـدل ئحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تىدَى همبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشوْب ٍرت تزذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

حى الحدذ  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ ئفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ ئلى هدب ثؼدذ   
رله ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ ئال ئرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
ئروبال، ثل لَ ػضم ػلى استىبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثاحشاهدِ،   
ًؼن لظذ استىبة هب ٗجـل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودغ هدغ لظدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حذ حٍ ػودشٓ فداى اختظدت الظدحٔ ٍالؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ طدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح والّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب ئلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلروبلٖ هغ اإلهىبى ٍ ػذم الحشد،  ***الؼذٍل

 .ٍ ئال فجح،ت ئهىبًِ ثال حشد
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًػلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتؼٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوب ػلِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

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

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

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مئحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
الؼلن ثوٌَِٗ، ًؼن حظل ثل األقَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن ثوٌَِٗ فئحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

لَ ٍرت ػلِ٘ ًَع هدي الحدذ حٍ الؼودشٓ ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ وبى ػلِ٘ هب ٍرت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـك ثغ٘شُ وبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ وبى فٖ ححٌبء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَػبً ثطل، لَ مبى ػبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً ػوب ٍخت ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوب ٍخت ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هىبى ػوشٓ التوتغ حزِ رْال فبى ودبى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدذ    ئت٘بى الؼول

 فبلظبّش طحتِ ٍ ٗمغ ػوشٓ، 
ٍ حهب لَ ظي حى حذ التوتغ همذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحذ ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت ئلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحذ حن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ 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 الدتلفّظ ثبلٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحمّمِ ثإّٔ لفظ وبى، ٍ األٍلى حى ٗىَى ثوب 

ّنّ ئًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هِيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)ػوّبس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘هٓ ٰ  ئلى الحٓذّ ػٓلى وِت

ٖ ءَ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمجَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَداىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘جُ حج،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست ػلَّٖ، اللّْنّ ئى لدن تىدي حزّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم له شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظجٖ 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 ػوّبس فشارغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األسثغالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَارجبتالخبًٖ •

لجّ٘ه اللّْنّ لجّ٘ه لجّ٘ده ال شدشٗه   »:ٍ طَستْب ػلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى ثزله وبى هحشهب ٍ طح ئحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « له لجّ٘ه

ئىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل ػم٘ت هب تمذمحى  األٍلى
لجّ٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل ثؼدذ رلده    **ٍ ححَؽ« *ششٗه له لجّ٘ه

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

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

ٗزت اإلت٘بى ثْب ػلى الَرِ الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء الىلودبت   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوىي هي  **الولحَى *الؼشث٘ٔ،فال ٗزضٕػلى المَاػذ 

 ٍ لَ ثبلتلم٘ي حٍ التظح٘ح، 
 

 .ػلى األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشث٘بً **•

 

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

هغ ػذم توىٌِ فبألحَؽ الزودغ ثد٘ي ئت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رله، *ثلغتِتشروتْب 

 ، **األطلال تظح التشرؤ هغ التوىي هي ٍ •
 
 

 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش ئلْ٘ب ثاطجؼِ هغ تحشٗه ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   •
 .*الوو٘ضٗلجى ػي الظجٖ غ٘ش ٍ  هغ رله،

أحذ ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼل ال الؼوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ ػحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسحؼبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   ػٌِ، سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثح 
األححَط ثؼحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً ػي حدحٔ اإلسحالم ػلحى    

 .تنل٘فِ قجلِلؼذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى ػلِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخغ لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ وبى لِ ػزس هي ئًشبء حطل اإلحشام فدٖ الو٘مدبت لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍرت ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مدبت هدغ   حن   ئغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ

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

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ الؼَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼحل ال الؼوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ ػحي      أحذ ًؼن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسؼبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

ػٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً ػي حدٔ اإلسالم ػلى األحَط لؼذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ وبى فٖ الحشم خشد ئلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرَع الى ًحَ خدبسد الحدشم ثومدذاس    

 ، *اإلهىبى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

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

 ثذا لِ رله، فاًِ ٗشرغ الى الو٘مبت ثبلتفظ٘ل الوتمذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًؼقبد اإلحشام

  ال ٌٗؼمذ ئحشام ػوشٓ التوتغ ٍ حزِ ٍ ال ئحشام حذ االفدشاد  9ه،ألٔ •
حهب فٖ حدذ المدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ ئال ثبلتلج٘ٔ، ٍ 

ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي اإلشؼبس حٍ التمل٘ذ، ٍ االشدؼبس هخدتض ثبلجدذى، ٍ التمل٘دذ     
هشتشن ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب هي حًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الجذى الزوغ 
ث٘ي االشؼبس ٍ التمل٘ذ، فٌ٘ؼمذ ئحشام حذ المدشاى ثأحدذ ّدزُ األهدَس     
الخالحٔ، لىي األحَؽ هغ اخت٘بس االشؼبس ٍ التمل٘ذ ػن التلج٘ٔ حٗؼدب، ٍ  
األحَؽ ٍرَة التلج٘ٔ ػلى المبسى ٍ ئى لدن ٗتَلدف اًؼمدبد ئحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ب، فْٖ ٍارجٔ ػلِ٘ فٖ ًف،ْب ػلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً ػلِ٘ ػلى األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

ئى لتذاسوْب،ٍ لَ ً،ٖ التلج٘ٔ ٍرت ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مبت  10ه،ألٔ •
لن ٗتوىي ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتمذم فٖ ً،٘بى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى لجل التلج٘ٔ ثوب َٗرت الىفبسٓ للوحدشم  ، *األلَىلَ لن ٗىي 
 .تزت ػلِ٘ لؼذم اًؼمبدُ ئال ثْبلن 

فال ٗظْش  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 اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحت اإلوخدبس ثْدب ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَارت هي التلج٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تىشاسّب هب استـبع خظَطب فٖ دثش ول فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًبفلد

ششف حٍ ّجَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ػٌدذ ال٘مظدٔ، ٍ ػٌدذ      طؼَد 
 .**األسحبسالشوَة، ٍ ػٌذ الضٍال، ٍ ػٌذ هاللبٓ ساوت، ٍ فٖ 

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

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ ئى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ ربء هي خبسردِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ الىؼجٔ ئى وبى خشد هي هىٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبد ثإّٔ ًَع هي الحذ ٗمـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المـغ ػلى سج٘ل الَرَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ ئى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ ربء هي خبسردِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ الىؼجٔ ئى وبى خشد هي هىٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبد ثإّٔ ًَع هي الحذ ٗمـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المـغ ػلى سج٘ل الَرَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



29 

 ال ٗلضم فٖ تنشاس التلج٘ٔ أى ٗنَى ثبلظَسٓ الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام 

الظبّش حًِ ال ٗلضم فٖ تىدشاس التلج٘دٔ حى ٗىدَى ثبلظدَسٓ      13ه،ألٔ •
« ّنّ لجّ٘هٰ  لجّ٘ه اللّ»: الوؼتجشٓ فٖ اًؼمبد اإلحشام، ثل ٗىفٖ حى ٗمَل

 .«لجّ٘ه»ثل ال ٗجؼذ وفبٗٔ لفظٔ 
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شه ثؼذ التلج٘ٔ حًِ حتى ثْدب طدح٘حٔ حم ال ثٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الخَث٘ي ٍ شه فٖ ئت٘بى التلج٘ٔ ثٌى ػلى الؼذم •
هب دام فٖ الو٘مبت، ٍ حهب ثؼذ الخشٍد فبلظبّش َّ الجٌبء ػلى اإلت٘دبى  

 .خظَطب ئرا تلجس ثجؼغ األػوبل الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طحح٘حٔ أم ال ثٌحى ػلحى     14هسألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الخَث٘ي ٍ شه فٖ ئت٘بى التلج٘ٔ ثٌى ػلى الؼذم •
هب دام فٖ الو٘مبت، ٍ حهب ثؼذ الخشٍد فبلظبّش َّ الجٌبء ػلى اإلت٘دبى  

 .خظَطب ئرا تلجس ثجؼغ األػوبل الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

ئرا شه ثؼذ اإلت٘بى ثبلتلج٘ٔ حًِّ حتى ثْدب طدح٘حٔ حم ال   (: 23ه،ألٔ )•
 .ثٌى ػلى الظحّٔ

 
 
 

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



33 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

 :روش فٖ ّزُ الو،بئل طَساً حالحبً للشه فٖ التلج٘ٔ( 1)•
 .هب ئرا حتى ثْب حنّ شهّ فٖ حًِ حتى ثْب طح٘حٔ حم ال: األٍُلى•
حى ٗشه فٖ حطل ٍرَد التلج٘ٔ ٍ تحممْب ٍ ػذهِ ثؼذ الٌّ٘دٔ ٍ  : الخبً٘ٔ•

 .لجس الخَث٘ي
 .حى ٗشه فٖ تمذّم التلج٘ٔ ٍ تأخشّب ػلى هب َٗرت الىفّبسٓ: الخبلخٔ•

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



34 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

فال سٗت فٖ حًِ ٗجٌٖ ػلدى الظدحّٔ، لؼودَم لَلدِ     : الظَسٓ االٍلىحهّب •
« َ ، فداى لبػدذٓ   «1« »ولّوب شىىت فِ٘ هوب لذ هؼى فبهؼِ ووب ّد

 .الفشاؽ ال تختض ثجبة دٍى ثبة
 

•______________________________ 
 .3ح  23حثَاة الخلل فٖ الظّالٓ ة / 338: 8الَسبئل ( 1)
 

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



35 

 قبػذٓ الفشاؽ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيِ اثٕيِ ثٔىَٕ٘شٍ ػٓديْ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ    « 5» -3 -10526•
مُلُّ هٓب شَنَنْتٓ فِِِ٘ هِوَّب قَذٕ هٓضَى فَبهٕضِحِِ  : ػٓيْ حَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ  هٔ،ٕلِنٍ
 .مَوٓب َّٔٓ

 
 . 1426 -344 -2التْزٗت  -(5)•

 

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



36 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شه ثؼذ التلج٘ٔ حًِ حتى ثْدب طدح٘حٔ حم ال ثٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ أتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الثَث٘ي ٍ شل فٖ إت٘حبى التلج٘حٔ ثٌحى ػلحى     •
الؼذم هب دام فٖ الو٘قبت، ٍ أهب ثؼذ الخشٍج فبلظبّش َّ الجٌحبء ػلحى   

 .اإلت٘بى خظَطب إرا تلجس ثجؼض األػوبل الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



37 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

ئرا حتى ثبلٌّ٘ٔ ٍ لجس الخَث٘ي ٍ شهّ فٖ حًِّ حتى ثبلتلج٘ٔ (: 24ه،ألٔ ) •
حٗؼبً حتّى ٗزت ػلِ٘ تشن الوحشّهبت حٍال ٗجٌٖ ػلى ػذم اإلت٘بى لْب 

 .ف٘زَص لِ فؼلْب، ٍ ال وفّبسٓ ػلِ٘( 5)
•  
ّزا ئرا وبى فٖ الو٘مبت ٍ حهّب ثؼذ الخشٍد هٌِ فبلظبّش َّ الجٌدبء  ( 5)•

 (.االهبم الخوٌٖ٘. )ػلى اإلت٘بى
 (.الخَئٖ. )ئلّب ف٘وب ئرا وبى الشهّ ثؼذ تزبٍص الوحلّ•

 

 670- 671: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



38 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

فمذ روش فٖ الوتي حًِ ٗجٌٖ ػلى ػذم اإلت٘بى ثْدب  : حهّب الظَسٓ الخبًٍ٘ٔ •
ألطبلٔ ػذهِ، ف٘زَص لِ فؼل هحشهبت اإلحشام ٍ ال وفبسٓ ػل٘دِ وودب   
ٗزت ػلِ٘ اإلت٘بى ثبلتلج٘ٔ ٍ هب روشُ طح٘ح ٍ لىٌِ ٗمّ٘دذ ثودب ئرا لدن    

 ٗتزبٍص الوحل ووب ئرا شهّ ٍ َّ فٖ الو٘مبت، 
ئرا تزبٍص الوحل ٍ خشد ػي الو٘مبت ٍ ٍطل ئلى هىّٔ ٍ شهّ ٍ حهّب  •

فٖ حبل الـَاف هخلًب، فال ػجشٓ ثشىِّ لزشٗبى لبػدذٓ التزدبٍص، فاًْدب    
 ،«1»تزشٕ فٖ رو٘غ الوَاسد ئلّب فٖ ثبة الَػَء للٌض 

•______________________________ 
 .42حثَاة الَػَء ة / 469: 1الَسبئل ( 1)
 
 

 

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



39 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

هَسد طذق ػلِ٘ التزبٍص ػي هحلِ تزشٕ لبػذٓ التزبٍص سَاء ح فىل •
 وبى فٖ الؼجبدات حم فٖ الوؼبهالت، 

لذ روشًب فٖ هحلِ حى التزبٍص ئًوب َّ ثبػتجبس التزبٍص ػي هحلِ ال ٍ •
ٖ ء الوشىَن فِ٘، لؼذم تحمك التزبٍص ػي األهش  التزبٍص ػي ًفس الش
الوشىَن فِ٘ ٍرَداً ٍ ػذهبً، ووب ئرا سوغ ٍ شهّ فٖ المشاءٓ ٍ ػذهْب 
فاى التزبٍص ػٌْب ثبػتجبس تزبٍص هحلْدب، ًؼدن فدٖ ثؼدغ الودَاسد ال      
ٗتحمّك التزبٍص ئلّب ثبلذخَل فٖ الغ٘ش وجبة الظّدالٓ وبلوخدبل الوتمدذّم،    
فاًِ لَ شهّ فٖ المشاءٓ لجل الذخَل فٖ الشوَع ال ٗتحمك التزبٍص ػي 

 .هحل المشاءٓ

 440: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



40 

 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٖٕ ءٍ هِيْ حَفْؼٓبلِ الظَّلَبِٓ ثٓؼٕذٓ فََٕتِ هٓحٓلِّدِِ   23« 2»• ثٓبةٔ حَىَّ هٓيْ شَهَّ فِٖ شَ
ٍٓرٓتٓ ػٓلَِِٕ٘ الْؤؼُِّٖ فِْ٘ٓب هٓب لَنٕ ٗٓتَ٘ٓمَّيِ التَّشْنٓ فَ٘ٓزِتٔ لَؼَبؤُُٔ ثٓؼٕذٓ الْفَشَاؽِ ئِىْ 
وَبىَ هِوَّب ٗٔمْؼَى ٍٓ ئِىْ رَوَشَُٔ فِٖ هٓحٓلِِِّ حٍَٕ شَهَّ فِِِ٘ حَتَى ثِِِ ٍٓ لَدنٕ ٗٓ،ٕدزٔذٕ   

  لِل،ََِّْٕ

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



41 

 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ حَحٕوٓدذٓ ثٕديِ هٔحٓوَّدذٍ    « 3» -1 -10524•
ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕشٍ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ حٓشِٗدضِ ثٕديِ   

 -لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓرٔلٌ شَهَّ فِٖ الْأَرَاىِ: ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ لَبلَ
لُلْتٔ سٓرٔدلٌ شَدهَّ فِدٖ الْدأَرَاىِ ٍٓ      -ٍٓ لَذٕ دٓخَلَ فِٖ الْاِلَبهِٓٔ لَبلَ ٗٓوٕؼِٖ

لُلْتٔ سٓرٔلٌ شَهَّ فِٖ التَّىْجِ٘شِ ٍٓ لَذٕ لَدشَحَ   -ٍٓ لَذٕ وَجَّشَ لَبلَ ٗٓوٕؼِٖ -الْاِلَبهِٓٔ
لُلْتٔ شَدهَّ   -لُلْتٔ شَهَّ فِٖ الْمِشَاءِٓٓ ٍٓ لَذٕ سٓوَغٓ لَبلَ ٗٓوٕؼِٖ -لَبلَ ٗٓوٕؼِٖ

 -طٓلَبتِِِلَبلَ ٗٓوٕؼِٖ ػٓلَى  -فِٖ الشُّوَُعِ ٍٓ لَذٕ سٓزٓذٓ
ٖٕ ءٍ • ثُنَّ دٓخَلْتٓ فِٖ غَٕ٘حشُِِ فَشَحنُّلٓ    -ثُنَّ قَبلَ ٗٓب صٔسٓاسُٓٓ إِرَا خَشَخٕتٓ هِيْ شَ

ٖٕ ءٍ  .لَٕ٘سٓ ثِشَ

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



42 

 الفشاؽ ٍ التدبٍص   قبػذتٖ 

 الشاثغ فٖ حًِّ هب الوشاد هي الوؼٖ ٍ التزبٍص فٖ المبػذت٘ي؟[ الوجحج]•

رؼل الشبسع هَػَع حىوِ ثؼذم االػتٌبء ثبلشهّ ححذ ّدزٗي  ح٘ج •
 الؼٌَاً٘ي، حٍ ػٌَاى الخشٍد ػي الوشىَن ٍ الذخَل فٖ غ٘شُ؟

 :لذ تمذّم حىّ لوفَْم التزبٍص ٍ الوؼٖ هظذال٘ي: حلَل•
ٖ ء ثوؼٌى ئتوبم ٍرَدُ ٍ الوؼٖ ػٌدِ،  : ححذّوب• التزبٍص ػي ًفس الش

 .ٍ ّزا هَسد لبػذٓ الفشاؽ
 .التزبٍص ػي هحلِّ، ٍ ّزا هَسد لبػذٓ التزبٍص: ٍ الخبًٖ•

 

 329: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٖ ء، ٍ لد٘س  ٍ • ّزاى والّوب هظذالبى حم٘م٘بى لوفَْم التزبٍص ػي الش
التزبٍص ػي الوحلّ الدزٕ ػدّ٘ي   فٖ الخبًٖ هٌْوب تزَّص حٍ ئػوبس، ثل 

   ٔ ٖ ء حم٘مد ٖ ء ٗىَى تزبٍصا ػي رلده الشد ، فبلدزٕ ٗمدشح   الشبسع لش
ال،َسٓ هخال تزبٍص حم٘مٔ ػي فبتحٔ الىتبة، ٍ ّىزا األهش فٖ رو٘غ 
حرضاء الوشوّجبت التذسٗزّ٘ٔ الَرَد التٖ رؼل الشبسع إلٗزبد حرضائْدب  
تشت٘ت، فىلّ رضء لِ هحلّ ششػٖ ال ٗزَص تمذٗوِ ػلِ٘ ٍ ال تدأخ٘شُ  

 .ػٌِ؛ ال والم فٖ ّزا

 329: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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، ثوؼٌدى حىّ  ّل الوحلّ الؼبدٕ للدضء أٗضب ّنحزا ئًّوب الىالم فٖ حًِّ ٍ •
ٖ ء حم ال؟ فداى    ٖ ء ّل تزبٍص ػي الشد التزبٍص ػي الوحلّ الؼبدٕ للش
ٖ ء حم٘مٔ، ووب حًِّ ٗظذق ػلدى التزدبٍص    طذق ػلِ٘ التزبٍص ػي الش
ٖ ء حم٘مدٔ، وودب حًّدِ ػل٘دِ       ػي هحلِّ الششػٖ التزبٍص ػي رله الشد
ال،ّالم ؿجك الىجشى ػلى التزبٍص ػي هحلِّ الششػٖ فٖ هب ًملٌبُ هدي  

 ٔ ٍ غ٘شّب، فتشول المبػدذٓ التزدبٍص ػدي الوحدلّ الؼدبدٕ      صساسٓ  سٍاٗ
 ،حٗؼب

 329: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٍ تتشتّت ػلى التؼو٘ن حوشات فمّْ٘دٔ هْوّدٔ، هدخال الدزٕ هدي ػبدتدِ        •
الَػَء ػم٘ت الحذث األطغش، حٍ الغ،ل ػم٘ت الحدذث األوجدش فلدَ    
شهّ فٖ ٍلت هي األٍلبت حًّدِ تَػّدأ ػم٘دت الحدذث األطدغش، حٍ      
اغت،ل ػم٘ت الحذث األوجش، فؼلى التؼو٘ن ال ثذّ ٍ حى ًمَل فدٖ األٍّل  

 .ثـْبستِ هي الحذث األطغش، ٍ فٖ الخبًٖ ثـْبستِ هي الحذث األوجش

 329: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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لىي حًت خج٘ش ثأًِّ ال ٍرِ إللحبق الوحلّ الؼبدٕ ثبلوحلّ الششػٖ؛ ٍ •
حتى ًتىلّن فٖ حىّ « التزبٍص ػي الوحلّ»ألًِّ ل٘س فٖ األخجبس ػٌَاى 

ّل ٗشول الوحلّ الؼبدٕ حم ال؟ ثل الوَرَد فْ٘ب ػٌَاى « الوحلّ»لفظ 
« ِ ٖ ء ٍ التزبٍص ػٌد ٍ حهخدبل رلده هدي الؼٌدبٍٗي،     « الوؼٖ ػي الش

 .فبلوذاس ػلى طذق ححذ ّزُ الؼٌبٍٗي

  330: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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لذ ػشفت حىّ فٖ التزبٍص ػي الوحلّ الششػٖ ٗمبل ثأًِّ تزبٍص ػدي  ٍ •
ٖ ء حم٘مٔ ثال تزَّص ٍ ال ئػوبس ػلى هب َّ التحم٘ك، حٍ ثتمذٗش  ػي الش

ووب حًِّ سثوب لبل ثِ الوشَْس هي ثبة داللدٔ االلتؼدبء،   « الوحلّ»لفظ 
فدٖ لَلدِ   « األّدل »طًَب للىالم ػي اللغَّٗٔ، ووب حًّْن لبلَا ثتمدذٗش  

 .الزْٔألرل ّزُ « 1»( -ٍٓ سٕئَلِ الْمَشَْٗٓٔ -)تؼبلى 

  330: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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اعتبار الدخول في 
الغير في كلتا 

 القاعدتين أو إحديهما 

من جهة توّقف تحّقق 
 هذه العناوين

من جهة اعتباره 
 تعّبدا

 334: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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الخبهس فٖ حىّ الذخَل فٖ الغ٘ش هؼتجش فٖ رشٗبى المبػدذت٘ي  الوجحج •
 ؟حم ال

 اػتجبس الذخَل فٖ الغ٘ش فٖ ولتب المبػذت٘ي حٍ ئحذْٗوب : فٌمَل•
« التزدبٍص »ٗىَى هي رْٔ تَلّف تحمّك ّزُ الؼٌبٍٗي، حٕ ػٌَاى تبسٓ •

 ػلِ٘، « الفشاؽ»ٍ « الوؼٖ»ٍ 
حخشى ٗمبل ثبػتجبسُ تؼجّذا، هي رْٔ داللدٔ الدذل٘ل ػل٘دِ هدي دٍى     ٍ •

 .تَلّف ححذ ّزُ الؼٌبٍٗي ػلِ٘
 

 334: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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َّ حًِّ حهّب فٖ لبػذٓ التزبٍص ثبلٌ،جٔ ئلى غ٘ش الزدضء  : تفظ٘ل الحبلٍ •
األخ٘ش فَاػح حًِّ ال ٗتحمّك التزبٍص ٍ هب شبثِْ هي الؼٌبٍٗي ئلّدب ثؼدذ   
الذخَل فٖ الزضء الوتشتّت ػلِ٘، حٕ ػلدى الوشدىَن؛ ألىّ التزدبٍص    
فْ٘ب ال ٗتحمّك ئلّب ثبلتزبٍص ػي هحلّ الزضء، ٍ هؼلَم حىّ التزبٍص ػدي  
هحلّ الوشىَن ال ٗظذق ئلّب ثؼذ الذخَل فدٖ الزدضء التدبلٖ، ٍ ئلّدب     

 . فبلوحلّ ثبق ثؼذ

 334: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٍ حهّب ال،ىَت الـَٗل الوبحٖ لظَسٓ الظالٓ ػم٘ت الزضء الوشدىَن  •
الَرَد ٍ ئى وبى َٗرت التزبٍص ػي الوحلّ، ٍ لىدي هدي رْدٔ حًّدِ     
لبؿغ ٗىَى هَرجب لجـالى الظالٓ، فال ٗجمدى هزدبل لزشٗدبى لبػدذٓ     

 .التزبٍص ٍ تظح٘ح الظالٓ ثْب
ئلى غ٘ش الزضء األخ٘ش ال ٗتحمّك التزبٍص ػي الوحلّ الزٕ َّ فجبلٌ،جٔ •

ٖ هؼتجش   .لبػذٓ التزبٍص ئلّب ثبلذخَل فٖ الغ٘شرشٗبى  ف
ٍ حهّب ثبلٌ،جٔ ئلى الزضء األخ٘ش، وبلت،ل٘ن فٖ ثبة الظدالٓ ٗوىدي حى   •

ٖ ء غ٘ش الظدالٓ هدي   : ٗمبل ئىّ التزبٍص ال ٗظذق ئلّب ثؼذ الذخَل فٖ ش
 .تؼم٘ت، حٍ فؼل هب َّ هٌبف للظالٓ

 334: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حىّ ال،ىَت الـَٗل ّدب ٌّدب َٗردت تحمّدك ػٌدَاى      : ٍ لىي التحم٘ك•
التزبٍص ٍ تزشٕ لبػذٓ التزبٍص، هي دٍى حى ٗىَى الذخَل فٖ الغ٘دش  
فٖ الج٘ي، فوب حفبدُ ش٘خٌب األستبر لذّس سشُّ هي اػتجبس الذخَل فدٖ  

 .ل٘س ووب ٌٗجغٖ« 1»الغ٘ش فٖ لبػذٓ التزبٍص هـلمب 
•______________________________ 

 .631، ص 4د « فَائذ األطَل»( 1)
 

 

 334: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 



53 

 الفشاؽ ٍ التدبٍص   قبػذتٖ 

حهّب فٖ لبػذٓ الفشاؽ، فارا وبى هٌشأ الشهّ فٖ طحّٔ الؼول هب ػدذا  ٍ •
الزضء األخ٘ش فجات٘بى الزضء األخ٘ش ٗظذق الفشاؽ ٍ التزدبٍص ئرا ودبى   
. ئت٘بى هؼظن األرضاء هؼلَهب، هي دٍى االحت٘بد ئلى الذخَل فٖ الغ٘دش 

ٍ حهّب ئرا وبى الوٌشأ َّ الشهّ فٖ ئت٘بى الزضء األخ٘ش فشثوب ٗمبل ثأًِّ 
ال ٗظذق الفشاؽ ئلّب ثبلذخَل فٖ الغ٘ش، ثل سثوب ٗمبل ثؼذم طذق الفشاؽ 

 .هب لن ٗحشص ئٗزبد الزضء األخ٘ش ثبلَرذاى حٍ ثبلتؼجّذ

  335: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حًِّ ئرا وبى ئت٘بى هؼظن األردضاء هحدشصا ٍ ودبى فدٖ     : لىي التحم٘كٍ •
حبلٔ هٌبف٘ٔ للظالٓ هخال، ٗظذق الفشاؽ ٍ التزبٍص ٍ لَ وبى الؼول هوّدب  
لِ طَسٓ ٍ ّ٘ئٔ اتّظبل٘ٔ، فبل،ىَت الـَٗل المدبؿغ للْ٘ئدٔ االتّظدبل٘ٔ    
حٗؼب َٗرت طذق ػٌَاى الفشاؽ، ئرا وبى لذ حتى ثوؼظن األردضاء هدغ   

 .ػذم دخَلِ فٖ الغ٘ش

  335: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حىّ الذخَل فٖ الغ٘ش ل٘س هوّب ٗؼتجدش فدٖ تحمّدك ػٌدَاى     : الحبطلٍ •
الفشاؽ، فاى وبى فال ثذّ ٍ حى ٗىدَى ثتؼجّدذ شدشػٖ، ٍ ؿشٗدك ئحجبتدِ      

 .هالحظٔ األدلّٔ الَاسدٓ فٖ ّزا الجبة
ٗب صساسٓ ئرا خشردت هدي   »: فٖ سٍاٗٔ صساسٓ لبل ػلِ٘ ال،ّالم: فٌمَل•

ٖ ء ٖ ء حنَّ دخلت فٖ غ٘شُ فشىّه ل٘س ثش ، ٍ فٖ سٍاٗٔ ئسوبػ٘ل «ش
ٖ ء شهّ فِ٘ هوّب لذ ربٍصُ ٍ دخل فٖ غ٘شُ فل٘وغ »ثي ربثش  ولّ ش

ٖ ٍ ظبّش ّبت٘ي الشٍاٗت٘ي اػتجبس الذخَل . «ػلِ٘ الغ٘ش، ووب حىّ ظبّش  ف
ولّوب شىىت ف٘دِ هوّدب لدذ هؼدى     »: هَحمّٔ اثي ثى٘ش لبل ػلِ٘ ال،ّالم

 .ػذم االػتجبس هي رْٔ اإلؿالق« فبهؼِ ووب َّ
 

  335: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٖ ء هدي الَػدَء ٍ لدذ      »هَحمّٔ اثي حثٖ ٗؼفَس ٍ • ئرا شىىت فدٖ شد
ٖ ء لن  ٖ ء، ئًّوب الشهّ ئرا وٌت فٖ ش دخلت فٖ غ٘شُ فشىّه ل٘س ثش

هختلف طذسا ٍ رٗال، فجبػتجبس الظذس ٗدذلّ ػلدى االػتجدبس، ٍ    « تزضُ
ٍ همتؼى المَاػذ األٍّل٘دٔ حودل الوـلدك ػلدى     . ثبػتجبس الزٗل هـلك

الومّ٘ذ ٍ المَل ثبحت٘بد رشٗبًْوب ئلى الذخَل فٖ الغ٘دش ثؼدذ ئحدشاصُ    
 .ٍحذٓ الوـلَة

  336: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٍ لىي ٗوىي حى ٗمبل ثَسٍد الم٘ذ هَسد الغبلت، ووب فدٖ لَلدِ تؼدبلى    •
ائِىُدنٔ  ٰ  اتِدٖ فِدٖ حٔزٔدَسِوُنٕ هِديْ ًِدس     ٰ  ائِجٔىُنٔ الدلّ ٰ  ٍٓ سٓة -) :شأًِ
فال هَرت لحول الوـلك ػلى الومّ٘ذ، ثل « 1»( -اتِٖ دٓخَلْتُنٕ ثِِْيَّٰ  اللّ

 .ال ثذّ ٍ حى ٗإخز ثبإلؿالق
 .23(: 4)الٌ،بء ( 1)•
•  

 

  336: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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لىي ٗؼبسع ّزا الَرِ حًِّ ٗوىي حى ٗمبل همبثدل ّدزا المدَل ثدأىّ     ٍ •
ٖ ء ٍ التزدبٍص     الوـلك هحوَل ػلى الغبلت ألًِّ غبلجب الفشاؽ ػدي الشد
ػٌِ هالصم هغ الذخَل فدٖ الغ٘دش، ال سد٘وب ئرا ػووٌدب الغ٘دش، ٍ للٌدب       
ثشوَلِ لىلّ حبلٔ هغبٗشٓ للحبلٔ التدٖ ودبى ّدَ فْ٘دب هدي االشدتغبل       

 .ثبلوشوت، فال ئؿالق فٖ الج٘ي
 

  336: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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لىي فٖ وال األهشٗي تأهّل، حهّب احتودبل ٍسٍد الم٘دذ هدَسد الغبلدت     ٍ •
فوٌفٖ ثأىّ األطل فٖ ثبة المَ٘د حى ٗىَى الم٘ذ احتشاصّٗب، ئلّب حى ٗدذلّ  
دل٘ل هؼتجش ػلى حًِّ ٍاسد هَسد الغبلت ٍ ل٘س احتشاصّٗب، ٍ ئلّب فجظشف 

 .احتوبل رله ال ٗشفغ ال٘ذ ػي ظَْسُ فٖ وًَِ احتشاصّٗب

  336: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حهّب احتوبل حول الوـلك ػلى الغبلت ٍ اًظشافِ ئلِ٘ فمذ حمّمٌب فدٖ  ٍ •
هحلِّ حىّ غلجٔ الَرَد ال َٗرت االًظشاف، ٍ ال ٌٗ،ذّ ثبة التو،ّده  
ثبإلؿالق؛ ألىّ حغلت الـجبئغ ثؼغ حفشادّب حٍ ثح،ت ثؼدغ حبالتْدب   
حوخش ٍرَدا هي األثؼبع األخش، ثل االًظدشاف ال ٗىدَى ئلّدب ثظْدَس     

ئحجدبت ّدزا   ٍ  االسدتؼوبل، الوـلك فٖ الجؼغ الوٌظشف ثَاسـٔ وخشٓ 
الوؼٌى فٖ الومبم ال ٗخلَ ػي ئشىبل، فدال هٌدبص ئلّدب ػدي األخدز      

 .ثبلمَاػذ األٍّل٘ٔ ٍ حول الوـلك ػلى الومّ٘ذ

  336: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 



61 

 الفشاؽ ٍ التدبٍص   قبػذتٖ 

الخدبًٖ فدٖ حًّْودب هدي المَاػدذ الفمّْ٘دٔ حٍ هدي الو،دبئل         [ الوجحج]•
 األطَل٘ٔ؟

ٍ لذ روشًب هشاسا حىّ الؼبثؾ فٖ وَى الو،ألٔ حطَلّ٘ٔ حى تىَى ٍاسـٔ •
 .فٖ ئحجبت الوحوَالت الفمّْ٘ٔ لوَػَػبتْب

ٍ ال،شّ فٖ رله حًِّ ال شهّ فٖ حىّ ولّ لؼّ٘ٔ ٍ ه،دألٔ لد٘س حجدَت    •
هحوَلْب لوَػَػْب ثذّْٗ٘ب ٍ هجٌّ٘ب فٖ ًف،ِ، فبلتظذٗك ثخجدَت رلده   
الوحوَل لزله الوَػَع ٗحتبد ئلى دل٘ل ٍ هخجت، ٍ رله الدذل٘ل ٍ  

 .الوخجت َّ الزٕ ت،وِّ٘ ثبلَاسـٔ فٖ اإلحجبت

 318: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ال شهّ فٖ حىّ حغلت الو،بئل الفمّْ٘ٔ ًظشّٗدٔ ٗحتدبد ئلدى الٌظدش ٍ     ٍ •
االرتْبد ٍ االستٌجبؽ فٖ ػظش الغ٘جٔ، ثل ٍ فٖ ػظش حؼدَس اإلهدبم   
ػلِ٘ ال،ّالم، ووب ٗظْش رله هي حهدشّن طدلَات اللّدِ ػلدْ٘ن ثؼدغ      

 .حطحبثْن فٖ صهبى حؼَسّن ثبلزلَس ٍ اإلفتبء ث٘ي الٌبس

 318: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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َّ الزٕ ٗفتّش ٍ ٗفحّض ػي ٍردَد الدذل٘ل ػلدى حجدَت     فبلوزتْذ •
هحوَل الو،ألٔ الفمّْ٘ٔ لوَػَػْب، ٍ الؼلن الوتىفّل لتؼ٘٘ي تله األدلّٔ 
َّ ػلن األطَل، فىل لبػذٓ ٍ ه،ألٔ تمغ ًت٘زٔ الجحج ػٌْب ٍاسدـٔ  
إلحجبت هحوَل ه،ألٔ فمّْ٘ٔ لوَػَػْب ٗىَى هي الو،بئل األطدَل٘ٔ؛  

ٔ ألًِّ ال ّنّ ٍ ال غشع لألطَلٖ ئلّب هؼشفٔ الوجبدٕ  للو،بئل  التظذٗمّ٘
الفمّْ٘ٔ ٍ األدلّٔ لْب، ٍ ألرل ّزا الغشع ٍ ّدزُ الٌت٘زدٔ حلّفدَا ػلدى     

ثأًِّ الؼلن ثبلمَاػذ التٖ تمغ وجدشى فدٖ ل٘دبس    : األطَل، ٍ لزا ػشّفَُ
 .ٗ،تٌتذ هٌِ الحىن الششػٖ الفشػٖ الىلّٖ

 

 318: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ل٘س ئلّدب  هفبد قبػذٓ الفشاؽ ٍ التدبٍص ئىّ : ػشفت هب روشًبُ، فٌمَلئرا •
الزٕ فشؽ هٌِ، ٍ شهّ فٖ حًِّ ّدل حخدلّ ثدزله    الحىن ثظحّٔ الؼول 

الؼول الوأهَس ثِ ثتشن رضء، حٍ ششؽ، حٍ ئت٘بى هبًغ فٖ لبػذٓ الفشاؽ؛ 
ٍ حٗؼب ل٘س ئلّب الحىن ثات٘بى رضء حٍ ششؽ ئرا شهّ فٖ ئت٘بًدِ ثؼدذ   

 .تزبٍص هحلِّ ئرا ػّ٘ي لِ هحلّ

 319: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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هفبد المبػذت٘ي ثٌف،ِ حىن لىي حًت خج٘ش ثأىّ ّزا الوؼٌى الزٕ َّ ٍ •
 ٖ ٌٗـجدك ػلدى هَاسدّدب اًـجدبق رو٘دغ األحىدبم        ششػٖ فشػٖ ولّد

الششػّ٘ٔ الفشػّ٘ٔ ػلى هَاسدّب، ٍ ل٘س ٍاسـٔ إلحجبت حىدن شدشػٖ   
فشػٖ ولّٖ آخش؛ فل٘،ت هي الو،دبئل األطدَلّ٘ٔ ثدل ّودب لبػدذتبى      

 .فمّْ٘تبى

 319: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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التبسغ فٖ ٍرِ ػذم رشٗبى لبػذٓ التزبٍص فٖ الَػدَء ثدل   الوجحج •
  فٖ الغ،ل ٍ الت٘ون حٗؼب

حهّب ثٌبء ػلى ه،له ش٘خٌب األستبر لذّس سشُّ ػلِ٘ ال،ّالم هي : فٌمَل•
فدال ئشدىبل فدٖ الجد٘ي     « 1»اختظبص لبػذٓ التزبٍص ثبلظالٓ فمؾ، 

 .حتّى ٗحتبد ئلى ث٘بى الَرِ

 350: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٍ حهّب ثٌبء ػلى هب روشًب هي ٍحذٓ الىجشى الوزؼَلٔ فٖ المبػدذت٘ي، ٍ  •
ٖ ء» ػوَم حىّ  ٖ ء لدن    »فٖ لَلِ ػلِ٘ ال،ّالم « الش ئًّوب الشهّ فدٖ شد

ٍ حهخبلدِ فدٖ سدبئش الشٍاٗدبت     « 1»فٖ هَحّمٔ اثي حثٖ ٗؼفدَس  « تزضُ
ٗشول الشهّ فٖ الزضء ٍ الىلّ ثال ػٌبٗٔ حهش آخش، فال ثذّ حٌ٘ئز هدي  
التوبس ٍرِ ٍ دل٘ل لتخظ٘ض لبػذٓ التزبٍص ثبلٌ،جٔ ئلدى الَػدَء،   
ح٘ج حىّ ثٌبءّن ػلى ػذم ئرشاء لبػذٓ التزبٍص، ثل سثوب ٗلحمَى ثدِ  

 .الت٘وّن ثل الغ،ل حٗؼب
 (.2)، سلن 327تمذّم روشُ فٖ ص ( 1)•

 

 351: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حهّب ثبلٌ،جٔ ئلى الَػَء فوؼبفب ئلى اإلرودبع ػلدى ػدذم رشٗدبى     : فٌمَل•
ئرا وٌت لبػذا فٖ ٍػَئه فلدن تدذس ح غ،دلت    »المبػذٓ طح٘حٔ صساسٓ 

رساػ٘ه حم ال، فأػذ ػلْ٘وب ٍ ػلى رو٘غ هب شىىت فِ٘ حًّه لدن تغ،دلِ   
هوّب سوّى اللِّ تؼبلى هب دهت فٖ حبل الَػَء، فارا لودت هدي الَػدَء ٍ    
فشغت هٌِ ٍ طشت فٖ حبلٔ حخشى فٖ الظالٓ حٍ فٖ غ٘شّب فشىىت فٖ 

ٖ ء ػل٘ه  .«2« »ثؼغ هب سوّى اللِّ تؼبلى هوّب حٍرت اللِّ ػل٘ه ال ش
؛ 2، ثبة الزجبئش ٍ المدشٍح ٍ الزشاحدبت، ح   33، ص 3د « الىبفٖ»( 2)•

، ثبة طفٔ الَػَء ٍ الفدشع  261، ح 100، ص 1د « تْزٗت األحىبم»
، حثدَاة الَػدَء،   330، ص 1د « ٍسبئل الش٘ؼٔ»؛ 110هٌِ ٍ ال،ٌّٔ، ح 

 .1، ح 2ثبة 
 351: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ  
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طشٗحٔ فٖ ػذم رشٗبى لبػذٓ التزبٍص فدٖ الَػدَء ٍ رشٗدبى    فاًّْب •
 .لبػذٓ الفشاؽ فِ٘

 .ٍ لذ حلحمَا ثِ الغ،ل ٍ الت٘ون•
ٍ ئلحبق الت٘وّن ثبلَػَء ٗوىي حى َٗرِّ ثأىّ الجذل ثح،دت الوتفدبّن   •

 .الؼشفٖ فٖ حىن الوجذل ػٌِ، ٍ ئى وبى ال ٗخلَ ػي ئشىبل
 

 351: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 



70 
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اللّْدنّ ئلّدب حى ٗدذّػٖ اإلرودبع     . حهّب ئلحبق الغ،ل فال ٍرِ لِ حطالٍ •
ػلى اإللحبق، حٍ ػلى ػذم رشٗبى لبػذٓ التزبٍص اثتذاء فِ٘ هدي دٍى  

حٕ ػدذم   -وًَِ ثؼٌَاى اإللحبق، ٍ ػلى ولّ حبل حجَت ّدزا الحىدن  
فٖ غبٗٔ اإلشىبل، ثل ٍ فٖ الت٘ون حٗؼدب   -رشٗبى لبػذٓ التزبٍص فِ٘

 .هشىل

 351: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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حهّب هب حٍسدُ ش٘خٌب األػظن األًظبسٕ لذّس سشُّ فدٖ ّدزا الومدبم    ٍ •
ٍرْب لؼذم رشٗبى المبػذٓ فٖ الَػَء ثأًِّ ػول ٍاحدذ ححدشُ، ٍ ثْدزا    

ودلّ ٍاحدذ هدي تلده األردضاء       ٗىَى االػتجبس ل٘س لِ حرضاء ثح٘ج 
ٖ ء»هظذالب لوفَْم  ٖ ء لن »حتّى ٗشولِ ػوَم « الش ئًّوب الشهّ فٖ ش

، لذ تمذّم رَاثِ، هي ئهىبى حى ٗىَى الزبهغ ث٘ي الىدلّ ٍ  «1« »تزضُ
ٖ ء»الزضء َّ الوشاد هي لفظ  فٖ حخجبس الجبة، ٍ ٍحذٓ األحدش ٍ  « الش

 .ث،بؿتِ ال َٗرت ث،بؿٔ ال،جت الوإحش
•______________________________ 

 .713، ص 2د « فشائذ األطَل»( 1)
 

 352-351: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٍ وخ٘ش هي الؼجبدات الوشوّجٔ رات األرضاء، آحبسّدب لْدب ٍحدذٓ ٍ    و٘ف •
ث،بؿٔ ٍ هغ رله لْب حرضاء، ٍ ولّ ردضء هدي حرضائْدب ٗـلدك ػل٘دِ      

ٖ ء» ، ٍ الَػَء حٗؼب وزله لِ حرضاء هتوّ٘ضٓ ثؼؼْب ػدي ثؼدغ،   «الش
فغ،ل الَرِ غ٘ش غ،ل ال٘ذٗي، ٍ ّوب غ٘ش ه،ح الشحس ٍ الدشرل٘ي ٍ  
ئى وبى ححش رو٘غ تله األرضاء الو،وّبٓ ثبلَػَء حهش ٍاحذ ث،د٘ؾ، ٍ  
ّٖ الٌَساًّ٘ٔ الٌف،بًّ٘ٔ، ٍ لدذ حشدبس ئلدى رلده ثمَلدِ ػل٘دِ الّ،دالم        

 .«2« »الَػَء ًَس، ٍ الَػَء ػلى الَػَء ًَس ػلى ًَس»
، ثبة طفٔ ٍػَء سسَل اللّدِ طدلّى اللّدِ    41، ص 1د « الفمِ٘»( 2)•

، حثَاة الَػدَء،  265، ص 1د « ٍسبئل الش٘ؼٔ»؛ 82ػلِ٘ ٍ آلِ، ح 
 .8، ح 8ثبة 

 
 352: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ئرا »: ، هؼبفب ئلى هب فٖ سٍاٗٔ اثي حثٖ ٗؼفَس لَلدِ ػل٘دِ ال،ّدالم   ّزا•
ٖ ء هي الَػَء ٍ لذ دخلت فٖ غ٘دشُ فشدىّه لد٘س     شىىت فٖ ش

ٖ ء  .«3« »ثش
 
 

 (.2)، سلن 327تمذّم تخشٗزِ فٖ ص ( 3)•

 

 352: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٖ ء هي الَػَء»: ال شهّ فٖ حىّ الوشاد هي لَلِ ػلِ٘ ال،ّالمٍ • « فٖ ش
ٍ . حٕ فٖ رضء هي حرضاء الَػَء، ففشع ػلِ٘ ال،ّالم حرضاء للَػَء

« ٍ لذ دخلت فدٖ غ٘دشُ  »فٖ ولؤ « غ٘شُ»ئر وبى الوشرغ فٖ ػو٘ش 
ٖ ء»َّ  ٖ ء هي الَػَء»فٖ ولؤ « الش فْزا ٗذلّ ػلى حىّ الشدبسع  « ش

فشع الَػَء را حرضاء ٍ رؼدل الشدّه فدٖ ودّل ردضء هدي تلده        
هلغى ال ٗؼتٌى ثِ، ف٘ىَى  -ثؼذ الذخَل فٖ غ٘ش رله الزضء -األرضاء

هفبدّب اػتجبس لبػذٓ التزدبٍص فدٖ الَػدَء حٗؼدب، ف٘ىدَى هؼبسػدب       
لظح٘حٔ صساسٓ الوتمذّهٔ الٌبف٘ٔ الػتجبس لبػذٓ التزدبٍص فدٖ الَػدَء    

حزّ٘تْب فِ٘، حٕ فٖ  الَػَء ثخالف لبػذٓ الفشاؽ، ح٘ج حًّْب تذلّ ػلى 
 .الَػَء

 352: ، ص1 ؛ ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 



75 

 قبػذتٖ الفشاؽ ٍ التدبٍص   

ٖ ء »ال ولؤ « الَػَء»حهّب ئى للٌب ثأىّ هشرغ الؼو٘ش َّ ولؤ ٍ • « شد
فحٌ٘ئز ٍ ئى وبًدت ال تدذّل ػلدى حزّ٘دٔ لبػدذٓ التزدبٍص ٍ ٗشتفدغ        
التؼبسع، لىي تذلّ ػلى ولّ حبل ػلى حىّ الَػَء ل٘س حهشا ث،د٘ـب،  
ثل الشهّ فٖ ولّ رضء هي حرضائِ ال ٗؼتٌى ثِ، ئهّب ثؼدذ الدذخَل فدٖ    

 .غ٘ش رله الزضء، حٍ فٖ غ٘ش الَػَء
فىالم ش٘خٌب األػظن األًظبسٕ لذّس سشُّ هدي حىّ الَػدَء ثبػتجدبس    •

ال « 1»ٍحذٓ ححشُ ٍ ث،بؿٔ رله األحش حهش ٍاحذ ث،٘ؾ ال ردضء لدِ   
 .ٗخلَ ػي غشاثٔ

  353: ، ص1 ، ج(للجدٌَسدٕ، الس٘ذ حسي)القَاػذ الفقْ٘ٔ 
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ٖٕ ءٍ هِيْ حَفْؼٓبلِ الَْٔػَُءِ لَجٕلَ الِبًْظِدشَافِ   42« 1»• ثٓبةٔ حَىَّ هٓيْ شَهَّ فِٖ شَ
ٍٓرٓتٓ حَىْ ٗٓأْتِٖٓ ثِوٓب شَهَّ فِِِ٘ ٍٓ ثِوٓب ثٓؼٕذُٓٔ ٍٓ هٓيْ شَهَّ ثٓؼٕذٓ الِبًْظِدشَافِ لَدنٕ   

  ٗٓزِتٕ ػٓلَِِٕ٘ شَٖٕ ءَ ئِلَّب حَىْ ٗٓتَ٘ٓمَّيَ

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ػٓيِ الْؤفِ٘ذِ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕديِ هٔحٓوَّدذٍ   « 2» -1 -1243•
ػٓيْ حَثِِِ٘ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ ئِدٕسِٗسٓ ٍٓ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ 
ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ حَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع 

 -فَلَنٕ تَذٕسِ حَ غَ،ٓلْتٓ رِسٓاػٕٓ٘هٓ حَمٕ لَب -ئِرَا وٌُْتٓ لَبػِذاً ػٓلَى ٍٔػَُئِهٓ: لَبلَ
حًََّهٓ لَنٕ تَغْ،ِلِْٔ ٍٓ تَوٕ،ٓدحِٕٔ   -فَأَػِذٕ ػٓلَِْٕ٘وٓب ٍٓ ػٓلَى رٓوِ٘غِ هٓب شَىَىْتٓ فِِِ٘

 -الَْٔػَُءِهٓب دٔهٕتٓ فِٖ حٓبلِ  -هِوَّب سٓوَّى اللَِّٔ
 

هي الجبة  2، ٍ ٗبتٖ رٗلِ فٖ الحذٗج 261 -100 -1التْزٗت  -(2)•
 .هي حثَاة الزٌبثٔ 41

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ قَذٕ طِشْتٓ فِٖ حٓبلٍ أُخْشَى فِٖ  -فَئِرَا قُوٕتٓ ػٓيِ الَْٔضَُءِ ٍٓ فَشَغْتٓ هٌِِْٔ  •
هِوَّحب إٍَٔخٓحتٓ    -فَشَنَنْتٓ فِٖ ثٓؼٕضِ هٓب سٓوَّى اللَِّٔ -الظَّلَبِٓ إٍَٔ فِٖ غَٕ٘شِّٓب

  -لَب شَٖٕ ءٓ ػٓلَٕ٘لٓ فِِِ٘ -اللَِّٔ ػٓلَٕ٘لٓ فِِِ٘ ٍٔضَُءُٓٔ
فَبهٕ،ٓدحٕ ثِْٓدب    -شَىَىْتٓ فِٖ هٓ،ٕحِ سٓحْسِهٓ فَأَطٓجٕتٓ فِٖ لِحٕ٘ٓتِهٓ ثٓلَلًبفَاِىْ •

فَلَدب تَدٌْمُغِ الَْٔػُدَءٓ     -ٍٓ ػٓلَى ظَْٕشِ لَذٓهٕٓ٘هٓ فَاِىْ لَنٕ تُظِتٕ ثٓلَلًب -ػٓلَِِٕ٘
  -ٍٓ اهٕغِ فِٖ طٓلَبتِهٓ -ثِبلشَّهِّ

حٓتَّدى   -ئِىْ تَ٘ٓمٌَّْتٓ حًََّهٓ لَنٕ تُتِنَّ ٍٔػَُءٓنٓ فَأَػِذٕ ػٓلَى هٓب تَشَوْدتٓ ٗٓمٌِ٘دبً  ٍٓ •
 .تَأْتِٖٓ ػٓلَى الَْٔػَُءِ الْحٓذِٗجَ

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ ػٓدْي ٔهحٓوَّدِذ ثٕدِي         ٍٓ •  ِِ ِّٖ ثٕدِي ئِثٕدشَاِّ٘ٓن ػٓدْي حَثِ٘د ُّٖ ػْٓي ٓػلِد ٌِ ٕ٘ ُٔ الُْىَل ٓسٍٓا
ئِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ حٓشِٗضٍ 

 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِخْلَِٔ « 3»
 
 

 .2 -33 -3الىبفٖ  -(3)•
 .261 -100 -1التْزٗت  -(4)•

 
 

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ ػٓيِ الْؤفِ٘ذِ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ حَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذِ « 5» -2 -1244•
ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕديِ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ      ثٕيِ

حَثِٖ ًَظٕشٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ الْىَشِٗنِ ثٕيِ ػٓوٕشٍٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ حَثِٖ ٗٓؼٕفَُسٍ ػٓيْ حَثِٖ 
ٍٓ لَذٕ دٓخَلْدتٓ فِدٖ    -ئِرَا شَىَىْتٓ فِٖ شَٖٕ ءٍ هِيَ الَْٔػَُءِ: ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٖٕ ءٍ لَنٕ تَزٔضُْٔ -ثِشَٖٕ ءٍشَىُّهٓ غَٕ٘شُِِ فَلَٕ٘سٓ   .ئًَِّوٓب الشَّهُّ ئِرَا وٌُْتٓ فِٖ شَ
 

هدي   14، ٍ تمذم طذسُ فٖ الحدذٗج  262 -101 -1التْزٗت  -(5)•
 .هي حثَاة الَػَء 35الجبة 

 

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

سٍٓٓأُ اثٕيُ ئِدٕسِٗسٓ فِٖ آخِشِ ال،َّشَائِشِ ًَمْلًب هِيْ وِتَبةِ الٌََّٓادِسِ لِأَحٕوٓدذٓ ثٕديِ   ٍٓ •
 .«1»هٔحٓوَّذِ ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕشٍ هِخْلَِٔ 

 
 

•______________________________ 
 .473ال،شائش  -(1)
 

 

 469: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ػٓيِ « 3»( ػٓيْ حَثِِِ٘)ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ « 2» -3 -1245•
ئِىْ : اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓديْ حَثِدٖ ػٓجٕدذِ اللَّدِِ ع لَدبلَ     

حًََّدهٓ لَدذٕ تَشَوْدتٓ شَدٕ٘ئبً هِديْ ٍٔػُدَئِهٓ        -رَوَشْتٓ ٍٓ حًَْتٓ فِٖ طٓدلَبتِهٓ 
فَأَتِنَّ الَّزِٕ ًَ،ِد٘تَِٔ هِديْ ٍٔػُدَئِهٓ ٍٓ حَػِدذٕ      -الْوٓفْشٍُعِ ػٓلَٕ٘هٓ فَبًْظٓشِفٕ

 .طٓلَبتَهٓ الْحٓذِٗجَ
هي الجبة  2ٍ تمذم رٗلِ فٖ الحذٗج  263 -101 -1التْزٗت  -(2)•

 .هي حثَاة الَػَء 3هي الجبة  6ٍ تمذم فٖ الحذٗج  21
هي ّزُ  21هي الجبة  2سارغ تؼل٘مٔ الحذٗج . ل٘س فٖ الوظذس -(3)•

 .األثَاة

  470: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

 .«4»سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ هِخْلَِٔ ٍٓ •
 
 

 .3 -34 -3الىبفٖ  -(4)•
 

  470: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ حَثِدٖ  « 5» -4 -1246•
لُلْدتٔ  : ٗٓحٕ٘ٓى الَْٓاسِـِِّٖ ػٓيْ ثٓؼٕغِ حَطٕحٓبثِِِ ػٓيْ حَثِدٖ ػٓجٕدذِ اللَّدِِ ع لَدبلَ    

ٍٓ ٗٔشَدىِّىٌُِٖٓ الشَّدٕ٘ـَبىُ    -حُنَّ حَغْ،ِلُ ٗٓذَّٕٓ -رٔؼِلْتٔ فِذٓانٓ حَغْ،ِلُ ٍٓرِْٕٖ
لَبلَ ئِرَا ٍٓرٓذٕتٓ ثٓشْدٓ الْوٓبءِ ػٓلَى رِسٓاػِهٓ  -حًَِّٖ لَنٕ حَغْ،ِلْ رِسٓاػَّٖٓ ٍٓ ٗٓذَّٕٓ

 .فَلَب تُؼِذٕ
 .1103 -364 -1التْزٗت  -(5)•

  470: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ٗٓؼٕمَُةٓ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘دشٍ ػٓديْ   « 6» -5 -1247•
 -لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓرٔلٌ شَهَّ فِدٖ الَْٔػُدَءِ  : هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔ،ٕلِنٍ لَبلَ

 .لَبلَ ٗٓوٕؼِٖ ػٓلَى طٓلَبتِِِ ٍٓ لَب ٗٔؼِ٘ذٔ -ثٓؼٕذٓ هٓب فَشَؽَ هِيَ الظَّلَبِٓ
 

 .264 -101 -1التْزٗت  -(6)•
 

  470: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج



86 

 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حَثِٖ حََُّٗةٓ ػٓيْ ٍٓ •
 267 -102 -1التْزٗت  -(1) .«1»هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔ،ٕلِنٍ هِخْلَِٔ 

 

  471: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

 
 

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَّدِِ ػٓديْ هَٔسٓدى ثٕديِ     « 2» -6 -1248•
رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ حَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ػٓيِ الْحٓ،ٓيِ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ اللُّإْلُإِِّٕ ػٓيِ الْحٓ،ٓديِ ثٕديِ   
ػٓلِِّٖ ثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ ثٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔ،ٕلِنٍ لَبلَ سٓدوِؼٕتٔ  
حَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٗٓمَُلُ وُلُّ هٓب هٓؼَى هِيْ طٓلَبتِهٓ ٍٓ ؿََْٔسِنٓ فَزَوَشْتَِٔ تَزَوُّشاً 

 .1104 -364 -1التْزٗت  -(2) .ٍٓ لَب ئِػٓبدَٓٓ ػٓلَٕ٘هٓ فِِِ٘ -فَأَهٕؼِِِ

  471: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

 
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓديْ فَؼَدبلََٔ ػٓديْ    « 3» -7 -1249•

لُلْتٔ لَِٔ الشَّرٔلُ ٗٓشُهُّ ثٓؼٕدذٓ هٓدب   : حَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ ثٔىَٕ٘شِ ثٕيِ حَػٕ٘ٓيَ لَبلَ
 -1التْزٗت  -(3) .لَبلَ َّٔٓ حِ٘يَ ٗٓتََٓػَّأُ حَرْوَشُ هٌِِْٔ حِ٘يَ ٗٓشُهُّ -ٗٓتََٓػَّأُ
101- 265. 

 

  471: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔ،ٕىَبىَ ػٓيْ حَثِٖ « 4» -8 -1250•
فَدزَوَشَ   -ثٓظِ٘شٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ سٓرٔلٍ ًَ،ِٖٓ حَىْ ٗٓوٕ،ٓحٓ ػٓلَى سٓحْسِِِ

اًْظٓدشَفٓ فَوٓ،ٓدحٓ ػٓلَدى     -فَمَبلَ ئِىْ وَبىَ اسٕتَٕ٘مَيَ رَلِهٓ -ٍٓ َّٔٓ فِٖ الظَّلَبِٓ
ٍٓ ئِىْ شَهَّ فَلَنٕ ٗٓذٕسِ هٓ،ٓحٓ حٍَٕ لَنٕ  -سٓحْسِِِ ٍٓ ػٓلَى سِرٕلَِِٕ٘ ٍٓ اسٕتَمْجٓلَ الظَّلَبَٓ

ٍٓ  -ٍٓ لْ٘ٓوٕ،ٓحٕ ػٓلَى سٓحْسِدِِ  -فَلْ٘ٓتٌََبٍٓلْ هِيْ لِحٕ٘ٓتِِِ ئِىْ وَبًَتٕ هٔجٕتَلًَّٔ -ٗٓوٕ،ٓحٕ
 -2التْزٗت  -(4) .فَلْ٘ٓتٌََبٍٓلْ هٌِِْٔ فَلْ٘ٓوٕ،ٓحٕ ثِِِ سٓحْسِٓٔ -ئِىْ وَبىَ حَهٓبهِٓٔ هٓبءَ

201- 787. 
 

  471: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ثٓؼٕغٔ الظَُّٓسِ ال،َّبثِمَِٔ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الِبسٕتِحٕجٓبةِ ٍٓ ثٓؼٕغٔ الْأَحٓبدِٗجِ : حَلَُلُ•
ٍٓ « 5»هٔزٕوٓلٌ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى التَّفْظِ٘لِ الْوٓزْوَُسِ فِٖ الْؼٌْٔدَٓاىِ لِوٓدب هٓؼَدى    

 .«6»ٗٓأْتِٖ 
 .هي حثَاة الَػَء 42هي الجبة  1هؼى فٖ الحذٗج  -(5)•
هدي حثدَاة    44هدي الجدبة    2ٗبتٖ هب ٗذل ػلِ٘ فٖ الحدذٗج   -(6)•

 .الَػَء

  471: ، ص1 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

ئرا حتى ثوب َٗرت الىفبسٓ ٍ شه فٖ اًِ وبى ثؼدذ التلج٘دٔ    15ه،ألٔ •
غ٘ش فدشق ثد٘ي هزْدَلٖ    ػلِ٘، هي حتى تزت ػلِ٘ حٍ لجلْب لن تزت 

 .التبسٗخ حٍ وَى تبسٗخ ححذّوب هزَْال
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

ئرا حتى ثوب َٗرت الىفّبسٓ ٍ شهّ فٖ حًِّ وبى ثؼذ التلج٘ٔ (: 25ه،ألٔ )•
حتّى تزت ػلِ٘ حٍ لجلْب فاى وبًب هزْدَلٖ التدبسٗخ حٍ ودبى تدبسٗخ     
التلج٘ٔ هزَْلًب لن تزت ػلِ٘ الىفّبسٓ، ٍ ئى وبى تبسٗخ ئت٘بى الوَردت  
هزَْلًب ف٘حتول حى ٗمبل ثَرَثْب ألطبلٔ التأخ٘ش، لىي األلَى ػذهِ، 

 . وًَِ ثؼذ التلج٘ٔ( 1)ألىّ األطل ال ٗخجت 

 (. الخَئٖ. )ثل َّ غ٘ش ربس فٖ ًف،ِ( 1)•

 671: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

فْٖ هب ئرا حتى ثوَرت الىفّبسٓ ٍ ثبلتلج٘ٔ ٍ شهّ : حهّب الظَسٓ الخبلخٍٔ •
فٖ الوتمذِّم هٌْوب ٍ الوتأخِّش، فتبسٓ ٗزْل تأسٗخْودب، ٍ حُخدشى ٗؼلدن    

 .تبسٗخ التلج٘ٔ، ٍ حبلخٔ ٗؼلن تأسٗخ استىبة الوحشهبت
 .اختبس الوظٌف ػذم ٍرَة الىفّبسٓ فٖ رو٘غ الظَس•

 440: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج
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 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

لذ روشًب فٖ تَاسد الحبلت٘ي حى رشٗدبى األطدل٘ي ٍ تؼبسػدْوب    : حلَل•
ٗتَلف ػلى تشتت األحش لىل هٌْوب، فاى رشٗبًْوب هؼبً غ٘دش هوىدي ٍ   

 فٖ ححذّوب دٍى اٙخش تشر٘ح ثال هشرح، 
حهّب ئرا وبى األحش هتشتجبً ػلى ححدذّوب دٍى اٙخدش فدال هدبًغ هدي      ٍ •

رشٗبى األطل فِ٘ ٍ الشردَع ئل٘دِ، سدَاء ودبى الودَسد هدي هدَاسد        
 . هزَْلٖ التبسٗخ حٍ وبى ححذّوب هؼلَهبً ٍ اٙخش هزَْلًب
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 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

همبهٌب هي ّزا المج٘ل، ألىّ استىبة األفؼبل الوٌْ٘ٔ لجل التلج٘ٔ ال ححش ٍ •
لِ ٍ ئًوب األحش ٗتشتت ثؼذ التلج٘ٔ، فلَ شهّ فٖ حًِ ّل استىت هحشهدبً  
ثؼذ التلج٘ٔ ل٘تشتّت ػلِ٘ الىفّبسٓ حٍ لن ٗشتىت شد٘ئبً، لدن تزدت ػل٘دِ     
الىفّبسٓ ألطبلٔ ػذم االستىبة ثؼذ التلج٘ٔ، ٍ ال تؼبسع ثأطبلٔ ػدذم  
االستىبة لجل التلج٘ٔ لؼذم تشتّت األحش ػلى رله، فأحذ األطدل٘ي ال  

ِ  ححش لِ فال ٗزشٕ ٍ األطل اٙخش الزٕ ٗتشتّت  األحش ٗزشٕ، سَاء ػل٘
وبى الوَسد هزَْل التبسٗخ حٍ هؼلَهِ، ٍ ال هزبل للشرَع ئلى الجشاءٓ 

 . ثؼذ ئهىبى رشٗبى األطل الوَػَػٖ
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