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2 

  كتبة الوظبص

  ًتبة الوظبص•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



3 

  هظبص الٌلس

  الوسن األٍل كٖ هظبص الٌلس•
 ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَرت، •
 ٍ الششائؾ الوؼتجشٓ كِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء•

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



4 

  هظبص الٌلسهَجت 

  الوَل كٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



5 

  هظبص الٌلسهَجت 

 
ٗتحون الؼوذ هحؼب ثوظذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثوظذ  1هسإلٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ إى لن ٗوظذ الوتل ثِ، ٍ هذ رًشًب تلظ٘ل األهسبم 
 كٖ ًتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



6 

  الوَل كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبص
  كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



7 

  الوَل كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لٌي هغ سد كبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظفق دٗفٔ   ك٘وتل •
الشرل الحش، ٍ ًزا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لٌي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .ؤٍ تشًتْب كبػل دٗٔ الشرل
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



8 

 لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تؤدٗٔ كبػل الذٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشؤٓ ػي تإدٗٔ كبػل الذٗٔ ؤٍ ًبى كو٘شا ٍ  1هسإلٔ •
الوظبص إلى ٍهفت األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ ؤٍ ًبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



9 

 ٗوتض للشجل هي الوشأٓ كٖ األؿشاف

 ٗوتض للشرل هي الوشؤٓ كٖ األؿشاف، 2هسإلٔ •

 ًزا ٗوتض للوشؤٓ هي الشرل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب كٖ األؿشاف هب لن ٗجلؾ رشاحفٔ الوفشؤٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلـتِ تشرغ إلى الٌظق هي الشرل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي    كئرا •

 . الشرل لْب إال هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



10 

  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الثبًٖ
  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، كال ٗوتل هسلن ثٌبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الٌلبس•

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



11 

 ال كشم ث٘ي أطٌبف الكلبس

ال كشم ث٘ي ؤطٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتإهي   1هسإلٔ •
 ٍ ؿ٘شُ،

ٍ لَ ًبى الٌبكش هحشم الوتل ًبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِ، ٍ ٗـفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل ؤّل الزهٔ ربص االهتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسإلٔ •
 ،*دٗتِكبػل 

 .ٍ ه٘ل إى رلي حذ ال هظبص، ٍ َّ ػؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗـلت اٍل٘بء الذم الوَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشكذغ      *•

األهي الؼبم ك٘جت ػلى الحبكن هتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هلسذذا كذٖ      
األسع ك٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن  ػٌذِ أٍ أخذز أسثؼذٔ  الف     

 دسّن ثذل ثوبً٘ٔ هؤٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 



13 

 ٗوتل الزهٖ ثبلزهٖ

 ٗوتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبػل الذٗٔ، 3هسإلٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللؼل ًبلوسلو٘ي، هي ؿ٘ش كشم  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالكْوب، ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ 

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا

ٍ   لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ إلى ؤٍل٘بء الووتَل 4هسإلٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ، هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب ؤٍ 
دٌٗب هٌوَال ؤٍ ال، ٍ ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبػل دٗٔ الوسفلن ؤٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للذٗٔ ؤٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



15 

 أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس

 ؤٍالد الزهٖ الوبتل ؤحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن، 5هسإلٔ •

لَ ؤسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٌٗي ألٍل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش    ٍ •
 .هتلِ

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ هتل الكبكش كبكشا ٍ أسلن

لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ ؤسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى ًبى  6هسإلٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



17 

 ٗوتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

ٗوتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ   7هسإلٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلؾ،

ٍ ؤهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض ؤٍ ثؼذُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشٌبلػذهِ تإهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى ًبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



18 

 لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كؤسلن

 :هي لَاحن ّزا الجبة كشٍعٍ •
سفشت إلفى ًلسفِ كفال     ٍ    لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كإسفلن  -هٌْب•

 هظبص كٖ الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ، 

ًزا لَ هـغ طجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هظفبص كفٖ      ٍ •
 .الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



19 

 لَ هـغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كؤسلن

ال ٍ  هفَد، لَ هـغ ٗذ حشثٖ ؤٍ هشتذ كإسلن حفن سفشت كفال     -ٍ هٌْب•
األهَى، ٍ ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتوشاس، ٍ األٍل     ػلى   *دٗٔ

 ؤهَى، 
لَ سهبُ كإطبثِ ثؼذ إسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ق، 
 .ًزا الحبل لَ سهى ره٘ب كإسلن حن ؤطبثِ كال هَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ ػلى الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ ػلى ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



20 

 ره٘بهشتذ لَ هتل 

إى هتلِ ٍ سرغ إلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، ٗوتلره٘ب  الَ هتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كـشٓ هتل ثِ، ٍ لَ هتلِ هسلن كال هَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



21 

 هتل هي ٍجت هتلِ

  ػلِ٘ الوفَد الَلٖ ًبى لَ ٍرت ػلى هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍرت هتلِ ثبلضًب ؤٍ اللَاؽ كوتلِ ؿ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال  ٍ 

 . ٍ كِ٘ تشدد، *دٗٔهَد ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّزا َّ األهَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



22 

 األثَٓاًتلبء  -الششؽ الثبلث

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالششؽ •

 .كال ٗوتل ؤة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّش ؤى ال ٗوتل ؤة األة ٍ ٌّزا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

 ٍال الذٗٔال تسوؾ الكلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ 

 ال تسوؾ الٌلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ، 1هسإلٔ •

 .ك٘ؤدٕ الذٗٔ إلى ؿ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبكئب لِ

 ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ، 2هسإلٔ •

 .كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل ؤثِ٘، ٍ ًزا األم ٍ إى ػلت ثوتل  3هسإلٔ •
ٍ الَلذ ثوتل ؤهفِ، ٍ ًفزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل        •

ٍ األخَٓ هي الـشك٘ي، ٍ األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األخفَال ٍ    ، **األم
 .الخبالت

 
 
 .األحَؽ ػذم هظبص األم ٍ إى ػلت ثوتل ٍلذّب *•
 .هي هجل األماألجذاد األحَؽ ػذم هظبص الجذات هـلوب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

 لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ ؤحذّوب هجل الوشػٔ كال  4هسإلٔ •
 ،*هَد

ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًزلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ًل هٌْوب ؤٍ •
 ،ٗشرغ إلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ

 .ثل ٗشرغ إلى الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

 لَ ادػى اثٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سرغ ؤحذّوب  ٍ هتالُ تَرِ الوظبص ػلى الشارغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلؼل ػي رٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشارغ خبطٔ اختض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ سرؼب هؼب كللَاسث ؤى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 ًزا الحبل لَ سرؼب ؤٍ سرغ ؤحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش ؤًِ لَ سرغ هي ؤخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػلى الذػَى ؤم ال
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

 لَ هتل سجل صٍجتِ

لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى     5هسإلٔ •
 . *ٍرٍِ٘ ه٘ل ال ٗولي ؤى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش األطح، 

 
 .ثل َّ األطح األهَى*•

   522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج



29 

 الؼول ٍ الجلَؽ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششؽ •

كال ٗوتل الوزٌَى سَاء هتل ػبهال ؤٍ هزًٌَب، ًؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى    •
 ػبهلتِ، 

ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػششا ؤٍ ثلؾ خوسٔ ؤشجبس، ٍ •
كؼوذٓ خـإ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي ؤٍ سبئش األهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ هتل ػبهل ثن خَلؾ

  لَ هتل ػبهل حن خَلؾ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوؾ ػٌفِ الوفَد    1هسإلٔ •
 .حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ ؤٍ ثئهشاسُ حبل طحتِسَاء 

 

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 الوظبصكٖ ال ٗشتشؽ الششذ 

هتل ثبلؾ كلَ  الوظبص،ال ٗشتشؽ الششذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ  2هسإلٔ •
 . ؿ٘ش سش٘ذ كؼلِ٘ الوَد

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لَ اختلق الَلٖ ٍ الجبًٖ

ِ     3هسإلٔ • كوفبل    لَ اختلق الَلٖ ٍ الزبًٖ ثؼفذ ثلَؿفِ ؤٍ ثؼفذ إكبهتف
هتلتِ حبل ثلَؿي ؤٍ ػولي كإًٌشُ الزبًٖ كبلوَل هَل الزبًٖ : الَلٖ

ث٘وٌِ٘، ٍ لٌي تخجت الذٗٔ كٖ هبلْوب ثئهشاسّوب ال الؼبهلٔ، هي ؿ٘ش كشم 
ث٘ي الزْل ثتبسٗخْوب ؤٍ ثتبسٗخ ؤحذّوب دٍى اٙخش، ّزا كفٖ كفشع   

 االختالف كٖ الجلَؽ 
ؤهب كٖ االختالف كٖ ػشٍع الزٌَى ك٘وٌي اللشم ث٘ي هب إرا ًفبى  ٍ •

الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ شي كٖ تبسٗخ ػشٍع الزٌفَى كفبلوَل هفَل    
الَلٖ، ٍ ث٘ي سبئش الظَس كبلوَل هَل الزبًٖ، ٍ لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل     

 .الوَل هَل الَلٖ ؤٗؼبكبلظبّش ؤى حبل رٌَى 

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



33 

 لَ ادػى الجبًٖ طـشُ كؼال

لَ ادػى الزبًٖ طـشُ كؼال ٍ ًبى هوٌٌب كٖ حوِ كئى ؤهٌي  4هسإلٔ •
إال كبلوَل هَلِ ثال ٗو٘ي، ٍ ال ؤحش إلهشاسُ ثبلوتفل  كَْ،ٍ إحجبت ثلَؿِ 

 .إال ثؼذ صهبى الؼلن ثجلَؿِ ٍ ثوبئِ ػلى اإلهشاس ثِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



34 

 لَ هتل الجبلؾ الظجٖ

إى ًبى االحت٘بؽ ٍ *األشجِلَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلى  5هسإلٔ •
 ٗظبلح ػٌِ ثبلذٗٔ، هتلِ،ثل ؤى ال ٗختبس ٍلٖ الووتَل 

ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى ٍ إى ًبى ؤدٍاسٗفب هفغ ًفَى الوتفل حفبل      ٍ •
رًٌَِ، ٍ ٗخجت الذٗٔ ػلى الوبتل إى ًبى ػوذا ؤٍ شجِْ، ٍ ػلى الؼبهلٔ 

 إى ًبى خـإ هحؼب، 
ٖ ء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال  ٍ • لَ ًبى الوزٌَى ؤسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال ش

 .دٗٔ، ٍ ٗؼـى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي
 .ثل ال ٗوتل ثِ ػلى األحَؽ *•

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ثجَت الوَد ػلى السكشاى اٙثن كٖ ششة الوسكش

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ ششة الوسٌش إى خفشد   6هسإلٔ •
ًؼن لَ شي ، *الوَداألهشة األحَؽ ػذم تشدد،ٍ ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس 

كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذ، ٍ ًزا الحبل كٖ ًل هب ٗسلت 
الؼوذ ٍ االخت٘بس، كلَ كشع ؤى كٖ الجٌذ ٍ شفشة الوشهفذ حظفَل رلفي     

ٍ هغ الشي ٗؼول هؼِ هؼبهلٔ الؼوذ، ٍ لَ ًبى السٌش ، **ثبلسٌشاىٗلحن 
ٍ ًحَُ هي ؿ٘ش إحن كال شجْٔ كٖ ػذم الوَد، ٍ ال هَد ػلى الٌبئن ٍ الوـوى 

 . تشددػلِ٘، ٍ كٖ األػوى 
لَ كبى ػبلوب ثؤى السكش كٖ هظبى الوتذل ٍ الجذشف ك٘ثجذت الوذَد ٍ إال      *•

 .كال
هظذبى الوتذل ٍ الجذشف    كذٖ  الجٌذ ٍ ششة الوشهذ كبى ػبلوب ثذؤى  لَ ك **•

 .الوَد ٍ إال كالك٘ثجت 
 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هتفل هفي ًفبى    كلَ  ،ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم -السبدسالششؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم ًبلسبة للٌجٖ طلّى 

 ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، 
كٖ الوَد ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ   ٍ •

ٍ ال هَد ػلى هفي ّلفي ثسفشاٗٔ    ، *إشٌبلكـشٓ ثؼذ التَثٔ تإهل ٍ 
 . الحذالوظبص ؤٍ 

 .ثل األهَى ػذم الوَد *•

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هفي الوشتفذ   احتفشاصا    الخبهس ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الفذم الششؽ •
ثبلٌظش إلى الوسلن كئى الوسلن لَ هتلِ لن ٗخجت الوَد ٍ ًفزا ًفل هفي    

 ؤثبح الششع هتلِ ٍ هخلِ هي ّلي ثسشاٗٔ الوظبص ؤٍ الحذ 

 

 

 201: ، ص4 ششائغ اإلسالم كٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج



38 

 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 هٌِْْٓب ؤَىْ ٌَُٗٓىَ الْوٓوْتَُلُ هٓحٕوَُىَ الذَّمِ،ٍٓ •

ٍٓ لََٕ هَتَلَ هٓيْ ٍٓجٓذتٓ ػٓلَٕ٘ذِق هقظٓذبص     كَوٓيْ ؤَثٓبحٓ الشَّشْعٔ هَتْلَِٔ لَنٕ ٗٔوْتَلْ ثِِِ، •
 .ؿَٕ٘شُ الَْٓلقِّٖ هُتقلَ ثِِق

 

270: اللوؼٔ الذهشو٘ٔ كٖ كوِ اإلهبه٘ٔ؛ ص  
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

شفشػب   ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم ؤٕ ؿ٘شهجبح الوتل « 10»ٍ هٌْب •
ؤثبح الششع هتلِ لضًب، ؤٍ لَاؽ، ؤٍ ًلش لن ٗوتل ثِ هبتلِ ٍ إى ًبى كوي 

ٍ إى تَهفق  « 2»ثـ٘ش إرى اإلهبم، ألًِ هجبح الفذم كفٖ الزولفٔ    « 1»
ٍ الظفبّش ػفذم اللفشم    . الوجبششٓ ػلى إرى الحبًن ك٘إحن ثذًٍِ خبطٔ

ثٌَع الوتل الزٕ ػٌِ٘ الشبسع ًبلشرن ٍ السف٘ق، ٍ  « 3»ث٘ي است٘لبئِ 
الشتشاى الزو٘غ كٖ األهش الوـلَة شفشػب ٍ ّفَ إصّفبم    « 4»ؿ٘شُ 
 .الشٍح

ٍ لَ هتل هي ٍجت ػلِ٘ هظبص ؿ٘ش الَلٖ هتل ثِ ألًِ هحوَى الذذم  •
 . «5»ثبلٌسجٔ إلى ؿ٘شُ 

 67: ، ص10 ؛ ج(كالًتش -الوحشى )الشٍػٔ الجْ٘ٔ كٖ ششف اللوؼٔ الذهشو٘ٔ 
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 :الخبهسالششؽ •
ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم احتشاصا ػي الوشتذ ثبلٌظش إلى الوسفلن،  •

كبى الوسلن لَ هتلِ لن ٗخجت الوَد ٍ إى ؤحن ثؼذم االستئزاى هوي إل٘فِ  
الوتل، ثل ٍ إى تبة ٍ ًبى هشتذا ػي كـشٓ ٍ هلٌب ثوجَل تَثتِ ٍ ثوفٖ  

 .الوتل ػلِ٘ حذا

 191-190: ص، 42 ججَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ 
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

حذا، لٌي هتلِ   ًزا الضاًٖ ٍ الالئؾ ٍ ؿ٘شّوب هي ًل هي ؤثبح الششعٍ •
ٍ كٖ ؿ٘شُ هوي حذُ الوتفل ثبلٌسفجٔ   « 1»هذ ػشكت الجحج كٖ رلي 

للوسلن ٍ الٌبكش ٍ إى ًفبى افبّش الوظفٌق ٌّفب اختظفبص رلفي       
 .ثبلوسلن دٍى الٌبكش

 .12 -11سارغ ص ( 1)•
 

 191-190: ص، 42 ججَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ 
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

كٖ الوَرت ٍ َّ إصّبم الفٌلس الوؼظفَهٔ ٍ إخشارْفب هفي     األٍل •
التؼلن ثبلجذى الوٌبكئٔ ٍ الوسبٍٗٔ لٌلس الوضّن كٖ اإلسالم ٍ الحشٗٔ 

 .ٍ ؿ٘شّوب هي الششائؾ اٙت٘ٔ ؤٍ األػلى ػوذا ػذٍاًب
 ،ٍ تشى األخ٘ش كٖ الٌبكغ•
ٍ لؼلِ لالستـٌبء ػٌِ ثبلوؼظَهٔ، كبى الووتَل هظبطب أٍ دكبػب : ه٘ل •

ؿ٘ش هؼظَم الذم ثبلٌسجٔ إلى الوبتل ٍ إى كبى هؼظَهب ثبلٌسجٔ إلذى  
 ؿ٘شُ، كال ٗظذم ػلى ًلسِ إؿالم الوؼظَهٔ الوٌسبم هٌِ الكل، 

الظجٖ ٍ الوزٌَى خبسربى ثبلؼوذ الزٕ ال ٗتحون هٌْوب ثؼذ ؤى ًبى ٍ •
 .ػوذّوب خـإ، ًوب اػتشف ثِ ك٘وب ٗإتٖ هي ًالهِ

 11: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

لٌي كِ٘ ؤًِ حٌ٘ئز ال ٗشول الووتَل الوب ٍ إى ًبى ػل٘فِ هظفبص   ٍ •
لـ٘ش الوبتل، كبألٍلى إسادٓ الؼظؤ راتب، كال ثذ حٌ٘ئز هي صٗبدٓ الؼذٍاى 
ٍ لَ ألًِ حٌ٘ئز ؤٍػح هي احتوبل إسادٓ الوؼظَهٔ ثبلٌسجٔ إلى الوبتل 

 .الوحتبد إلى ه٘ذ، ٍ األهش سْل

 12-11: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

حٌ٘ئز كلَ هتل ؿ٘ش هؼظذَم الذذم كذبلحشثٖ ٍ الضاًذٖ الوحظذي ٍ      ٍ •
الوشتذ ٍ كل هي أثبف الششع هتلِ كال هظذبص ٍ إى أثذن كذٖ ثؼذغ     

ٍ إى كبى ؿ٘ش هؼظَم ثبػتجبس كَى هتلِ حذا هجبششتِ للحبكن الظَس، 
 الذم كٖ ًلسِ، 

ًزا لَ هتل ؿ٘ش الوٌبكى ء لِ، ًبلوسلن ٗوتل الزهٖ ٍ الحفش الؼجفذ ٍ   ٍ •
 .األة االثي ثخالف الؼٌس الزٕ ٌَٗى الووتَل كِ٘ ؤػلى

 12-11: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ثؼذ ؤى رًفش الشفشؽ الوضثفَس ٍ ّفَ ًفَى       -لزلي كٖ ًشق اللخبمٍ •
الووتَل هؼظَم الذم هلشػب ػلِ٘ ػذم الوظبص هي الوسلن هي ًل هي 

ٍ ّزا ؤحذ الَرْ٘ي كٖ الوسفإلٔ، ٍ هفذ هفش    »: هبل -ؤثبح الششع هتلِ
 .«خالكِ كٖ ثؼغ الظَس

 191: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ثؼفذ اإلروفبع الظفبّش     -ٍ األطل كفٖ ّفزا الشفشؽ   »لٌي كٖ الشٗبع ٍ •
االػتجفبس ٍ الوؼتجفشٓ    -الوظشح ثِ كٖ ًخ٘ش هي الؼجفبئش ًبلـٌ٘فٔ ٍ السفشائش   

ػي سرفل  « »2»الظح٘ح ٍ ؿ٘شُ ك  كٖ الوستل٘ؼٔ التٖ ًبدت تجلؾ التَاتش، 
هفي  : ال لَ ًبى رلي لن ٗوتض هي ؤحذ، ٍ هبل: هتلِ الوظبص لِ دٗٔ، كوبل

  «هتلِ الحذ كال دٗٔ لِ
الفَاسدٓ كفٖ إثبحفٔ    « 3»الٌظَص  ًحَّب ٍ ثوؼٌبّوب ًخ٘ش هي الوؼتجشٓ، ٍ •

 .«الذكبع ٍ هتل الوحبسة
 1الحفذٗج   -هي ؤثَاة الوظبص كٖ الفٌلس  -24 -الجبة -الَسبئل( 2)•

 .ثـشٗو٘ي
 .هي ؤثَاة الوظبص كٖ الٌلس -22 -الجبة -الَسبئل( 3)•

 
 191: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ال إشٌبل ٍ ال خالف كٖ ػذم الوظبص ثوتل هخل ّؤالء الفزٕ  : هلت•
ؤشبس إلِ٘ الوظٌق ٍ ؿ٘شُ ثوَلِ ٍ هخلِ هي ّلي ثسشاٗٔ الوظفبص ؤٍ  

الَاسدٓ كْ٘ب ٍ كٖ الووتَل دكبػب، ثل « 4»الحذ ٍ هذ سوؼت الٌظَص 
الزٕ هذ ٍسد إّذاس دهِ لٌل هفي  ( طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)ٍ سبة الٌجٖ 

 هتفل  هب لن ٗخش اللتٌفٔ هفي   « 5»( ػلْ٘ن السالم)سوؼِ ثل ٍ األئؤ 
ٕ ء ٍ ًحَُ  .ثش

•______________________________ 
 .هي ؤثَاة الوظبص كٖ الٌلس -22ٍ  24 -الجبة -الَسبئل( 4)
 .هي ؤثَاة حذ الوزف هي ًتبة الحذٍد -27 -الجبة -الَسبئل( 5)•

 191: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج



48 

 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

الكالم كٖ هي كبى ػلِ٘ الوتل حذا كبلضاًٖ الوحظي ٍ الالئؾ ٍ إًوب •
الوشتذ ػي كـشٓ ٍ لَ ثؼذ التَثٔ ٗسوؾ الوظبص ػي هبتلِ الوسلن أٍ 
ٖ ء هوب ٍطل إلٌ٘ب هي الٌظَص تؼذشع لذزل     هـلوب، ٍ ل٘س كٖ ش
كؼال ػي تَاتشّب، ًؼن ظبّش األطحبة االتلبم ػلذى رلذ  ثبلٌسذجٔ    

 .للوسلن، ٍ هذ توذم الكالم كٖ رل ، ٍ اهلل الؼبلن
 

 192: ، ص42 جَاّش الكالم كٖ ششف ششائغ اإلسالم؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم، كفال هفَد كفٖ الوتفل     : الخبهسالششؽ •
ٍ األئؤّ ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلناللِّ طلّى )السبئؾ ششػبً، ًوتل سبةّ الٌجّٖ 

، ٍ هتل الوشتذّ اللـفشٕ ٍ لفَ ثؼفذ تَثتفِ ٍ     (ػلْ٘ن السالم)الـّبّشٗي 
الوحبسة ٍ الوْبرن الوبطذ للٌلس ؤٍ الؼفشع ؤٍ الوفبل، ٍ ًفزا هفي     

ٍ الؼبثؾ كٖ رو٘غ رلي َّ ًفَى  . ٗوتل ثوظبص ؤٍ حذّ ٍ ؿ٘ش رلي
 (.1)الوتل سبئـبً للوبتل 

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍ رلي ألىّ دم الووتَل ٌٗفَى ػٌذئفزه ّفذساً، ٍ هؼفِ ال هَرفت      ( 1)•
ال للذٗٔ، ؿبٗٔ األهش ؤًِّ هذ ٌَٗى دهِ ّذساً ثبإلػبكٔ إلفى  ٍ  للوظبص 

ٍ األئوّفٔ  ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سفلن ٰ  طلّى اللّ)ًلّ شخض، ًسبةّ الٌجّٖ 
، ٍ هذ ٌَٗى ّذساً ثبإلػبكٔ إلى شفخض  (ُ ػلْ٘نٰ  سالم اللّ)األؿْبس 

دٍى آخش، ًوب كٖ هَاسد هتل الوشتفذّ اللـفشٕ، ٍ هفَاسد الوظفبص ٍ     
 .ًحَّوب ٍ الوحبسة ٍ الوْبرن

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 :، هؼبكبً إلى ٍسٍد الٌظَص الخبطّٔ ثزليّزا•
ٍ األئوّفٔ  ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سفلن اللِّ طلّى )هب ٍسد كٖ سبةّ الٌجّٖ : هٌْب•

الذالّٔ ػلى رفَاص هتلفِ لٌفلّ ؤحفذ، ٍ هؼٌفى      ( ػلْ٘ن السالم)األؿْبس 
 .«1»ؤىّ دهِ ّذس، ٍ هذ توذّهت تلي الشٍاٗبت كٖ هحلّْب : رلي
•______________________________ 

 .320: 1هجبًٖ تٌولٔ الوٌْبد ( 1)
 

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 :هب ٍسد كٖ هي هتلِ الحذّ ؤٍ الوظبص، ٍ َّ ػذّٓ ًظَص: ٍ هٌْب•
ؤّٗوفب  : هفبل »( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  طح٘حٔ الحلجٖ ػي ؤثٖ ػجذ اللّ: هٌْب•

 .«2« »سرل هتلِ الحذّ ؤٍ الوظبص كال دٗٔ لِ
 
 .9ح  24ؤثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة / 65: 29الَسبئل ( 2)•

 

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

: ، هفبل (ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  طح٘حٔ ؤثٖ الؼجّبس ػي ؤثٖ ػجذ اللّ: هٌْبٍ •
ال، إلّفب  : هبل»دٗتِ؟  ٰ  سإلتِ ػوّي ؤُه٘ن ػلِ٘ الحذّ، إٗوبد هٌِ، ؤٍ تؤدّى

 .«3« »ؤى ٗضاد ػلى الوَد
كئًّْب تذلّ ػلى ؤًِّ ال هَد ٍ ال دٗٔ كٖ رلي هـلوبً، ؤٕ سفَاء ؤ ًفبى   •

 .هتلِ هي رْٔ االستذاد ؤٍ الضًب ؤٍ اللَاؽ ؤٍ هتل الٌلس الوحتشهٔ
 
 .7ح  24ؤثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة / 65: 29الَسبئل ( 3)•

 

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هب ٍسد كٖ الوحبسة ٍ الوْبرن الذالّ ػلى ؤىّ دهِ ّذس، ٍ هذ : هٌْبٍ •
 .«4»توذّهت تلي الشٍاٗبت ؤٗؼبً كٖ هحلّْب 

 .385: 1هجبًٖ تٌولٔ الوٌْبد ( 4)•
 

  100: هَسَػٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج، ج
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ؤى ٌَٗى الووتَل هحوَى الذم احتفشاصا هفي الوشتفذّ    : الخبهسالششؽ •
كئىّ الوسلن لَ هتلِ لن ٗخجت الوَد ٍ ًزا ًلّ هي ( 1)ثبلٌظش إلى الوسلن 

 .ؤثبح الششع هتلِ ٍ هخلِ هي ّلي ثسشاٗٔ الوظبص ؤٍ الحذّ

  165: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم 
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ال ٌٗجـٖ التإهّل كٖ ؤًِّ إرا حجت رَاص هتل هسلن لوسلن كال ٗتشتّت ( 1)•
ػلى هتلِ هَد كئىّ هغ رَاص الوتل لِ ال ٌَٗى هتلِ ػفذٍاًب ٍ الوفب ٍ   
ػلى ّزا كئى هتل هسلن هشتذّا سَاء ًبى الوشتذّ كـشّٗب ؤٍ هلّ٘ب ٍ ًفبى  
الوتل حبل استذادُ كال هَد ػلى الوسلن الوبتل، ٍ ػفذم حجفَت الوفَد    

 ػلى الوسلن الوبتل، هؼبكب إلى رَاصُ كٖ الوشتذ اللـشٕ، 

  165: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم 
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سوؼت ؤثفب ػجفذ اللّفِ    »ٍسد كٖ هخل هَحؤ ػوبس السبثبؿٖ هبل ح٘ج •
ػلِ٘ السّالم ًلّ هسلن ث٘ي هسلو٘ي استذّ ػي اإلسالم ٍ رحذ هحوفذا  

لوذي سذوغ رلذ     كئىّ دهِ هجفبح   كزّثِطلى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ًجَّتِ ٍ 
لٌَى ششؽ الوظبص التسبٍٕ كفٖ الفذّٗي ٍ ؤًّفِ ال ٗوتفل     « 1« »هٌِ

 الوسلن ثٌبكش، 

•______________________________ 
 .545: 3هي ؤثَاة حذّ الوشتذ، الحذٗج  1، الجبة 18د : الَسبئل( 1)

  165: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم 
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ٍ ؤهّب إرا سرغ الوشتذ  إلى اإلسالم كئىّ الووتَل إرا ًبى استذادُ كـشٗفب  •
كال هَد؛ لجوبء رَاص هتلِ ثخالف هب إرا ًبى استذادُ هلّ٘ب كئًّفِ ٗتؼلّفن   
ػلى الوبتل الوَد؛ لًٌَفِ ثؼفذ التَثفٔ هسفلن ٍ دهفِ هحتفشم ًسفبئش        

 .الوسلو٘ي

166: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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ًزا إرا هتل الوسلن هي ستّ الٌجٖ طلى اللّفِ ػل٘فِ ٍ آلفِ ؤٍ ؤحفذ     ٍ •
األئؤ ؤٍ كبؿؤ ػلْ٘ب السّالم ثٌت سسَل اللِّ طلى اللّفِ ػل٘فِ ٍ آلفِ    

 .كئىّ حذّ الستّ رَاص هتلِ لٌلّ هي سوغ هٌِ
ٍ هذ ال ٌَٗى الشخض هحوَى الذم ثبإلػفبكٔ إلفى شفخض ٍ لٌفي     •

ٌَٗى هحوَى الذم ثبإلػبكٔ إلى اٙخش، ًوب كٖ الوبتل ػوذا كئًِّ ؿ٘ش 
هحوَى الذم ثبإلػبكٔ إلى ٍلّٖ الذم، ٍ ٌَٗى هحوَى الفذم ثبإلػفبكٔ   
إلى السبئشٗي، كلَ هتلِ ؿ٘ش ٍلّٖ الذم ٗخجت ػلى هبتلِ الوَد ٍ ثخفالف  

 .هب إرا هتلِ ٍلّٖ الذم

166: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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ٗلحن ثزلي هي ؤرشى ػلِ٘ هظبص الـشف ؤٍ الحذّ هي ؿ٘فش تؼفذّ   ٍ •
ػي الحذاد ٍ الوزٌٖ ػلِ٘ ٍ لٌي تشتت ػلى إرشاء الحذّ ٍ الوظفبص  
هَتِ كئًِّ ال هَد كٖ اللشع ٍ ال دٗٔ لوب توذّم هي الشٍاٗفبت هفي ؤىّ   
هي هتلِ الحذّ ؤٍ الوظبص كذهِ ّذس، ثخالف هب إرا هفبت ثتؼفذّ هفي    

 .الحذاد ٍ الوزٌٖ ػلِ٘ كئًِّ َٗرت الؼوبى ًوب توذّم كٖ ثبة الحذٍد
 :ٍ ٗوغ الٌالم كٖ الووبم كٖ اهَس حالحٔ•

166: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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هحٌَهفب ثبلوتفل    -الستٌبثِ ؤهشا هحشّهب -هب إرا ًبى الشخض: األٍل•
حذّا، ًبلضاًٖ الوحظي ٍ الالئؾ كئى هتلْوب الوستٌذ إلى الحبًن ٌٗفَى  

 كِ٘هي رْٔ إرشاء الحذّ ػلْ٘وب ٍ ّزا ال إشٌبل 
ٍ إًّوب ٍهغ اإلشٌبل ك٘وب إرا هتلِ الـ٘ش هغ إحشاصُ ٍ ػلوِ ثبستٌفبة   •

ًّفِ ٍ إى ٗظْفش هفي ثؼفغ ًلوفبت األطفحبة ثًٌَْوفب         الوَرت كئ
كؼل حشاهب؛  إى هْذٍسٕ الذم كال َٗرت هتلْوب هظبطب ػلى الوسلن ٍ 

لٌَى إرشاء الحذ ػلى الضاًفٖ ٍ الضاً٘فٔ ٍ الالئفؾ ٍ الولفَؽ ًسفبئش      
 الحذٍد هي ٍا٘لٔ الحبًن

166: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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إرا لن ٗتوٌّي الوبتل هي إحجبت االستٌبة ٗزشٕ ػل٘فِ الوظفبص   ًؼن •
 ػلى هب َّ هَاصٗي الوؼبء، 

لٌي استشٌل كٖ الحٌن الوضثفَس روبػفٔ ٍ رًفشٍا ؤىّ الوشتٌفت     ٍ •
هْذٍس الذم ثبإلػبكٔ إلى الحبًن ك٘تؼلّن ػلى الوبتل الوَد ًظ٘فش هتفل   

 هي ػلِ٘ الوظبص إرا لن ٌٗي الوبتل هي ؤٍل٘بء الذم 
ّزا اإلشكبل كٖ هحلِّ كإىّ هوتؼى هب دلّ ػلى أَىَّ الذٌَّلْسٓ ثِذبلٌَّلْسِ   ٍ •

 .ثؼذ ػذم ثجَت التشخ٘ض للوبتل كٖ هتلِ تؼلّن الوَد ػلِ٘

167: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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هب إرا هتل الضٍد صٍرتِ إرا سؤى ؤًّْب تضًٖ ؤٍ هتل الضاًفٖ ثْفب   : الخبًٖ•
كئًِّ ٗستذّل ػلى رفَاصُ ٍ ػفذم تؼلّفن الوفَد ػلفى الفضٍد ثوتلْوفب        

ًؼن لَ لن ٗتوٌّي هي إحجبت الضًب ٗتؼلّن ػلِ٘ الوفَد ثحسفت   . ثشٍاٗبت
 .الحٌن الظبّشٕ

167: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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ؤىّ هؼبٍٗفٔ ًتفت إلفى ؤثفٖ هَسفى      »هٌْب سٍاٗٔ سؼ٘ذ ثفي الوسف٘ت   •
األشؼشٕ اىّ اثي ؤثٖ الزسشٗي ٍرذ سرال هغ اهشؤتفِ كوتلفِ، كبسفإل    

كوبل : إلى ؤى هبل... كلو٘ت ػلّ٘ب كسإلتِ : ػلّ٘ب ػي ّزا، هبل ؤثَ هَسى
ِ  »: ؤثَ الحسي « إى ربء ثإسثؼٔ ٗشْذٍى ػلى هب شْذ ٍ إلّب دكفغ ثشهّتف

«1». 
•______________________________ 

هفي ؤثفَاة الوظفبص كفٖ الفٌلس،       69، الجفبة  19د : الَسبئل( 1)
 .102: 2الحذٗج 

 

167: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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كفٖ  »سٍاٗٔ اللتح ثي ٗضٗذ الزشربًٖ ػي ؤثٖ الحسي ػل٘فِ السّفالم   ٍ •
سرل دخل داس آخش للتلظّض ؤٍ اللزَس كوتلِ طبحت الفذاس، ؤ ٗوتفل   

اىّ هي دخل داس ؿ٘شُ كوذ ؤّذس دهِ ٍ ال ٗزفت  اػلن : ثِ ؤم ال؟ كوبل
ٖ ء  .«2« »ػلِ٘ ش

 
هفي ؤثفَاة الوظفبص كفٖ الفٌلس،       27، الجفبة  19د : الَسبئل( 2)•

 .51: 2الحذٗج 

167: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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ؤّٗوب »: طح٘حٔ الحلجٖ ػي ؤثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّالم كٖ حذٗج هبلٍ •
سرل اؿّلغ ػلى هَم كٖ داسّن لٌ٘ظش إلفى ػفَساتْن كلوئفَا ػٌ٘فِ ؤٍ     

 .«1« »رشحَُ كال دٗٔ ػلْ٘ن
•______________________________ 

هفي ؤثفَاة الوظفبص كفٖ الفٌلس،       25، الجفبة  19د : الَسبئل( 1)
 .50: 7الحذٗج 

 

168: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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لٌيّ الشٍاٗت٘ي األخ٘شت٘ي ابّشّوب الذكبع ػي الوفبل ٍ الؼفشع ال   ٍ •
 هتل هشتٌت الحذ ثؼذ استٌبثِ، 

الشٍاٗٔ االٍلى ٍ إى ًبًت ابّشٓ ك٘وب رًش ٍ ال ٗحتول اللفشم ثف٘ي   ٍ •
هتل الضاًٖ ٍ الضاً٘ٔ إلّب ؤًِّ هي ح٘ج السٌذ ػؼ٘لٔ ال ٗوٌفي االػتوفبد   

 .ػلْ٘ب

168: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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سوؼت ؤثب ػجفذ اللّفِ ػل٘فِ    »: ؤًِّ تؼبسػْب طح٘حٔ داٍد ثي كشهذ، هبلهغ •
إىّ ؤطحبة سسَل اللِّ طلى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ هبلَا لسفؼذ ثفي   : السّالم ٗوَل

: ؤ سؤٗت لَ ٍرذت ػلى ثـي اهشؤتي سرال هب ًٌت طبًؼب ثِ؟ هفبل : ػجبدٓ
هب : كخشد سسَل اللِّ طلى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ كوبل: ًٌت ؤػشثِ ثبلس٘ق، هبل

هبلَا لَ ٍرذت ػلى ثـي اهشؤتي سرفال هفب ًٌفت    : را ٗب سؼذ؟ كوبل سؼذ
ٗب سؼذ، كٌ٘فق ثبألسثؼفٔ الشفَْد؟    : ؤػشثِ ثبلس٘ق، كوبل: طبًؼب ثِ، كولت

إ ٍ اللّفِ،  : ٗب سسَل اللِّ ثؼذ سؤٕ ػٌٖ٘ ٍ ػلن اللِّ ؤى هذ كؼل، هبل: كوبل
ٖ ء حفذّا ٍ      ثؼذ سؤٕ ػٌ٘ي ٍ ػلن اللِّ ؤى هذ كؼل، إىّ اللِّ رؼفل لٌفلّ شف

 .«2« »رؼل لوي تؼذّى رلي الحذّ حذّا
: 1هي ؤثفَاة هوفذهبت الحفذٍد، الحفذٗج      2، الجبة 18د : الَسبئل( 2)•

310. 
 

 
168: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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هب ؤسسل الشْ٘ذ كٖ الذسٍس ؤىّ هي سؤى صٍرتِ تضًٖ كلفِ هتلْوفب   ٍ •
ؤٗؼب إلسسبلْب ال ٗوٌي االػتوبد ػلِ٘، هغ ؤًْب لن تَرذ كٖ ًالم هفي  

 .توذّم ػلى الشْ٘ذ

167: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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هذ ٍسد الشٍاٗبت كٖ رَاص الفذكبع ػفي الفٌلس ٍ الؼفشع ٍ     : الخبلج•
 الوبل ٍ توذّم ؤىّ الوتل دكبػب ال َٗرت الوَد ٍ ال الذٗٔ، 

الٌالم كٖ ؤىّ هْذٍسٗٔ دم الوْبرن ثبإلػبكٔ إلى هي ْٗبرن ػلِ٘ ؤٍ ٍ •
ؤًِّ ٗزَص هتل الوْبرن للـ٘ش ػٌذ الذكبع ػي ؤخِ٘ الوؤهي إرا استذػى 

ٍ هذ توذّم ؤًِّ ال ٗجؼذ ؤى ٌَٗى الوْبرن هْذٍس الفذم  . ًظشتِ ٍ إػبًتِ
 . حتى ثبإلػبكٔ إلى هي ٗذاكغ ػوّي ْٗبرن ػلِ٘ كٖ هجبحج الذكبع

169: كتبة الوظبص، ص -تٌو٘ح هجبًٖ األحكبم   
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ثٓبةٔ ؤَىَّ هٓيْ هَتَلَ شَخْظبً حُنَّ ادَّػٓى ؤًََِّٔ دٓخَلَ ثٕٓ٘تَِٔ ثِـَٕ٘شِ إِرًِْفِِ ؤٍَٕ   69« 1»•
  سٓآُٔ ٗٓضًِْٖ ثِضٍَٕرٓتِِِ حَجٓتٓ الْوِظٓبصٔ ٍٓ لَنٕ تُسٕوٓغِ الذَّػَٕٓى إِلَّب ثِجٌٍَِّٓ٘ٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ  « 2» -1 -35327•
ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ رٓوِ٘ؼفبً ػٓفيِ اثٕفيِ    
هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سِثٓبؽه ػٓيِ اثٕيِ هٔسٌَٕبىَ ػٓيْ ؤَثِٖ هٓخْلَفذه  

ًٌُْتٔ ػٌِْذٓ دٓأٍدٓ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ كَإُتِٖٓ ثِشَرٔلٍ هَفذٕ  : ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ« 3»
هَبلَ ًَؼٓنٕ  -كَوَبلَ لَِٔ دٓأٍدٔ ثٕيُ ػٓلٍِّٖ هٓب تَوَُلُ هَتَلْتٓ ّٓزَا الشَّرٔلَ -هَتَلَ سٓرٔلًب

كَوَبلَ إًَِِّٔ ًَبىَ ٗٓذٕخُلُ هٌْٓضِلِفٖ ثِـَٕ٘فشِ    -كَوَبلَ لَِٔ دٓأٍدٔ ٍٓ لِنٓ هَتَلْتَِٔ -ؤًََب هَتَلْتُِٔ
كَفإَهٓشًٍُِٖ إِىْ ّٔفَٓ    -كَبسٕتَؼٕذٕٓٗتٔ ػٓلَِِٕ٘ الَْٔلَبَٓ الَّزِٗيَ ًَفبًَُا هَجٕلَفيٓ   -إِرًِْٖ

  -دٓخَلَ ثِـَٕ٘شِ إِرْىٍ ؤَىْ ؤَهْتُلَِٔ كَوَتَلْتُِٔ

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 -ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ هٓفب تَوُفَلُ كِفٖ ّٓفزَا     -إِلََّٖ دٓأٍدٔ ثٕيُ ػٓلٍِّٖ كَوَبلَكَبلْتَلَتٓ •
 ٔ كَإَهٓشَ ثِِِ كَوُتِلَ حُنَّ هَبلَ  -ؤَهَشَّ ثِوَتْلِ سٓرٔلٍ هٔسٕلِنٍ كَبهْتُلِْٔ« 4»كَوُلْتٔ ؤَسٓى ؤًََِّ
ًَبىَ كِِْ٘نٕ سٓؼٕذٔ  -إِىَّ ًَبسبً هِيْ ؤَطٕحٓبةِ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص -ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع

كََٓرٓذٕتٓ كِِِ٘  -كَوَبلَُا ٗٓب سٓؼٕذٔ هٓب تَوَُلُ لََٕ رَّٓجٕتٓ إِلَى هٌْٓضِلِيٓ -ثٕيُ ػٔجٓبدَٓٓ
كَوَفبلَ سٓفؼٕذك ًٌُْفتٔ ٍٓ اللَّفِِ      -سٓرٔلًب ػٓلَى ثٓـْيِ اهٕشَؤَتِيٓ هٓب ًٌُْتٓ طٓبًِؼبً ثِِِ

هَبلَ كَخَشَدٓ سٓسٔفَلُ اللَّفِِ ص ٍٓ ّٔفنٕ كِفٖ ّٓفزَا       -ؤَػْشِةٔ سٓهَجٓتَِٔ ثِبلسَّٕ٘قِ
ٕ   -الٌَْلَبمِ هُلْفتٓ ؤَػْفشِةٔ ػٌُٔوَفِٔ ثِبلسَّفٕ٘قِ      -كَوَبلَ ٗٓب سٓؼٕذٔ هٓيْ ّٓفزَا الَّفزِ

 سٓؼٕذككَإَخْجٓشَُٔ الَّزِٕ هَبلَُا ٍٓ هٓب هَبلَ 
•  

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

الَّزِٗيَ هَفبلَ   -ٗٓب سٓؼٕذٔ كَإَٕٗيَ الشَُّْٔدٔ الْإَسٕثٓؼُٓٔ« 5» -سٓسَٔلُ اللَِِّ صكَوَبلَ •
ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِِّ ثٓؼٕذٓ سٓؤِْٕ ػٌِٕٖٓ٘ ٍٓ ػِلْنِ اللَِِّ ؤًََِّٔ  -اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلَّ كَوَبلَ سٓؼٕذك

ٗٓب سٓؼٕذٔ ثٓؼٕذٓ سٓؤِْٕ ػٌِٕٓ٘فيٓ ٍٓ   -اللٍَِِّٓ   كَوَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص إِٕ -هَذٕ كَؼٓلَ
ٖٕ ءه حٓذّاً -ػِلْنِ اللَِِّ ٍٓ رٓؼٓلَ ػٓلَى هٓفيْ تَؼٓفذَّى    -إِىَّ اللَِّٓ هَذٕ رٓؼٓلَ لٌُِلِّ شَ

ٍٓ رٓؼٓفلَ هٓفب دٍٔىَ الشُّفَْٔدِ الْإَسٕثٓؼٓفِٔ هٓسٕفتَُساً ػٓلَفى        -حٔذٍٔدٓ اللَِِّ حٓفذّاً 
 .الْؤسٕلِوِ٘يَ

 .15 -375 -7الٌبكٖ  -(2)•

 135: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج



74 

 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 .ػي ؤثٖ خبلذ -كٖ التْزٗت -(3)•
 .هذ -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(4)•
 .ػٌذ رلي -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(5)•

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 .«1»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ « 2» -2 -35328•
ٗٓحٕ٘ٓفى  ػٓفيْ  )الْحٔظٕٓ٘يِ ثٕيِ ػٓوٕشٍٍ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ الٌَّؼْشِ ػٓيِ 

ؤَىَّ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ًَتَتٓ إِلَى ؤَثِٖ هَٔسٓفى  « 3»( ػٓيْ سٓؼِ٘ذِ ثٕيِ الْؤسَّٓ٘تِثٕيِ سٓؼِ٘ذه 
كَبسٕفإَلْ   -ؤَىَّ اثٕيَ ؤَثِٖ الْزِسٕشَٕٗيِ ٍٓرٓذٓ سٓرٔلًب هٓغٓ اهٕشَؤَتِِِ كَوَتَلَِٔ -الْإَشْؼٓشِِّٕ

كَلَوِ٘تٔ ػٓلِّ٘بً ع كَسٓإَلْتُِٔ إِلَى  -هَبلَ ؤَثَٔ هَٔسٓى« 5»لِٖ ػٓلِّ٘بً ػٓيْ ّٓزَا « 4»
ٗٓشْْٓذٍٔىَ ػٓلَى هٓب شَِْذٓ ٍٓ  -كَوَبلَ ؤًََب ؤَثَٔ الْحٓسٓيِ إِىْ رٓبءٓ ثِإَسٕثٓؼٍٓٔ -ؤَىْ هَبلَ

 .إِلَّب دٔكِغٓ ثِشُهَّتِِِ

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هِخْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
«6». 

•______________________________ 
 .1166 -312 -10التْزٗت  -(1)
 .1168 -314 -10التْزٗت  -(2)•
 .ػي ٗح٘ى ثي سؼ٘ذ ثي الوس٘ت -كٖ اللوِ٘ -(3)•
 .ٍ هذ اشٌل ػلٖ الوؼبء كسل -كٖ الوظذس -(4)•
 .األهش -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(5)•
 .5396 -172 -4اللوِ٘  -(6)•

 
 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذه ػٓيْ كَؼَفبلََٔ ػٓفيْ   « 7» -3 -35329•
سٓإَلٌَِٖ دٓأٍدٔ ثٕيُ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ سٓرٔلٍ : دٓأٍدٓ ثٕيِ كَشْهَذه ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ

كَزَّٓتٓ إِلَفى   -كٌََْٓبُٔ ؤَىْ ٗٓإْتِٖٓ ثٕٓ٘تَِٔ كَإَثٓى ؤَىْ ٗٓلْؼٓلَ -ًَبىَ ٗٓإْتِٖ ثٕٓ٘تٓ سٓرٔلٍ
كَوُلْتٔ  -هَبلَ كَوَتَلَِٔ كَوٓب تَشَى كِِِ٘ -السُّلْـَبىِ كَوَبلَ السُّلْـَبىُ إِىْ كَؼٓلَ كَبهْتُلِْٔ

حُنَّ شَفبءٓ ؤَىْ ٗٓوُفَلَ ًُفلُّ إًِْسٓفبىٍ      -إًَِِّٔ إِىِ اسٕتَوَبمٓ ّٓزَا -ؤَسٓى ؤَىْ لَب ٗٓوْتُلَِٔ
 .دٓخَلَ ثٕٓ٘تِٖ كَوَتَلْتُِٔ -لِؼٓذٍُِِّٔ

 .5395 -172 -4اللوِ٘  -(7)•
 . «2»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 1»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : ؤَهَُلُ•

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هي ؤثَاة هوفذهبت الحفذٍد، ٍ ػلفى ثؼفغ      2توذم كٖ الجبة  -(1)•
 .هي ؤثَاة حذ الضًب 12الووظَد كٖ الجبة 

هي ؤثَاة دػَى  1ٗبتٖ هب ٗذل ػلى ثؼغ الووظَد كٖ الجبة  -(2)•
 .الوتل ٍ هب ٗخجت ثِ

•  

•  

 

 134: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ثٓبةٔ ؤَىَّ هٓيْ هُتِلَ هِظٓبطبً كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ ٍٓ لَب هِظٓبصٓ ٍٓ ًَفزَا هٓفيْ    24« 4»•
هُتِلَ كِٖ حٓذٍّ هِيْ حٔذٍٔدِ اللَِِّ ٍٓ هٓيْ هُتِلَ كِٖ حٔذٍٔدِ الٌَّبسِ كَذِٗٓتُِٔ هِيْ ثٕٓ٘تِ 

  الْوٓبلِ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفذٓ  « 5» -1 -35157•

ثٕيِ هٔحٓوَّذه ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ ثٓضِٗغٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْلُؼَٕ٘لِ ػٓفيْ  
سٓفإَلْتُِٔ ػٓفيْ   : ؤَثِٖ الظَّجَّبحِ الٌٌَِْبًِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع كِٖ حٓذِٗجه هَفبلَ 

هِفيْ  « 6»كَوَبلَ لََٕ ًَبىَ رَلِيٓ لَفنٕ ٗٔوْفتَضَّ    -سٓرٔلٍ هَتَلَِٔ الْوِظٓبصٔ لَِٔ دٌِٗٓٔ
 .ٍٓ هَبلَ هٓيْ هَتَلَِٔ الْحٓذُّ كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ -ؤَحٓذه

 .ؤحذ -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(6).///7 -292 -7الٌبكٖ  -(5)•
 63: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِفِّٖ ثٕفيِ   « 7»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذه هِخْلَِٔ ٍٓ •
  ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ« 8»( ػٓيْ ؤَثِِِ٘)إِثٕشَاِّ٘نٓ 

 .1056 -279 -4، ٍ االستجظبس 819 -207 -10التْزٗت  -(7)•
 .ل٘س كٖ التْزٗت -(8)•

 63: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هٔلَؼَّلِ ثٕيِ طٓبلِحٍ ػٓيْ صٕٓٗذه الشَّحَّبمِ هَبلَ سٓإَلْتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٍٓ رًََشَ ػٓيْ •
 .«1»ًَحَُٕٓٔ 
•______________________________ 

 .815 -207 -10، ٍ التْزٗت 3 -291 -7الٌبكٖ  -(1)
 

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

 
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ الٌََّٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ « 2» -2 -35158•

 .هٓيِ اهْتُضَّ هٌِِْٔ كََْٔٓ هَتِ٘لُ الْوُشْآىِ: ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ
 .19 -377 -7الٌبكٖ  -(2)•

 

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ًَزَا الَّزِٕ هَجٕلَفِٔ إِلَّفب   « 3»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ •
  هٓيِ اهْتُضَّ هٌِِْٔ كَوٓبتٓ: ؤًََِّٔ هَبلَ

 .1090 -279 -10التْزٗت  -(3)•
 

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذه ػٓفيِ  « 4» -3 -35159. •
اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ طٓبلِحٍ الخََّٕسِِّٕ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع هَفبلَ    

ٍٓ  -سٓوِؼٕتُِٔ ٗٓوَُلُ هٓيْ ػَشَثٌَٕبُٔ حٓذّاً هِيْ حٔذٍٔدِ اللَِِّ كَوٓبتٓ كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ ػٓلٌََٕ٘ب
 .الٌَّبسِ كَوٓبتٓ كَئِىَّ دِٗٓتَِٔ ػٓلٌََٕ٘ب« 5»هٓيْ ػَشَثٌَٕبُٔ حٓذّاً هِيْ حٔذٍٔدِ 

 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
هفي   4، ٍ ؤٍسدُ ػي اللوِ٘ كفٖ الحفذٗج   10 -292 -7الٌبكٖ  -(4•

 .هي ؤثَاة هوذهبت الحذٍد 3الجبة 
 .حوَم -كٖ الوظذس -(5)•
 .822 -208 -10التْزٗت  -(6)•

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هَبلَ ؤَثَٔ رٓؼٕلَفشٍ ٍٓ  : هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ هَبلَ« 7» -4 -35160•
 .ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هٓيْ هَتَلَِٔ الْوِظٓبصٔ كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ

 

 .5184 -102 -4اللوِ٘  -(7)•
 

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕفيِ  « 8» -5 -35161•
ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ػٓيْ هٔحٓوَّفذِ  « 9»هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى 

ٍٓ هٓيْ هَتَلَِٔ الْوِظٓبصٔ كَلَب دِٗٓفَٔ  : ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ ؤَحٓذِِّوٓب ع كِٖ حٓذِٗجه هَبلَ
 .لَِٔ

 .838 -212 -10التْزٗت  -(8)•
 .ٍ كؼبلٔ -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(9)•

 

 64: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 
 .هٓيْ هَتَلَِٔ الْوِظٓبصٔ ؤٍَِ الْحٓذُّ لَنٕ ٌُٗٓيْ لَِٔ دٌِٗٓٔ: ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ رٓؼٕلَشِ ثٕيِ ثٓشِ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّى ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع كِٖ حٓذِٗجه هَبلَ« 1» -6 -35162•
سٓفإَلْتُِٔ  : ػٓيْ ؤَثِٖ الْؼٓجَّبسِ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ« 3»( ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ دٓأٍدٓ ثٕيِ الْحٔظٕٓ٘يِ)ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذه « 2» -7 -35163•

 .ؤٍَٕ تُؤَدَّى دِٗٓتُِٔ هَبلَ لَب إِلَّب ؤَىْ ٗٔضَادٓ ػٓلَى الْوََٓدِ -ؤَ ٗٔوَبدٔ هٌِِْٔ« 4»ػٓوَّيْ ؤُهِ٘نٓ ػٓلَِِٕ٘ الْحٓذُّ 
يِ ِّلَبلٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ سٓصِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ثٕ ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ« 5» -8 -35164•

 .كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ كِٖ هَتْلٍ ٍٓ لَب رِشَاحٍٓٔ -هٓيْ هَتَلَِٔ الْوِظٓبصٔ ثِإَهٕشِ الْئِهٓبمِ: هٔسٕلِنٍ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ
ؤَُّٗوٓب سٓرٔلٍ هَتَلَِٔ الْحٓفذُّ ؤٍَِ  : ٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَثٍِٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبده ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَ« 6» -9 -35165•

 .الْوِظٓبصٔ كَلَب دَِٗٓٔ لَِٔ الْحٓذِٗجَ
 .«8»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 7»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : ؤَهَُلُ•

•______________________________ 
 .755 -191 -10التْزٗت  -(1)

 .1086 -278 -10التْزٗت  -(2)•
 .ػي هحوذ ثي داٍد ثي الحظ٘ي -كٖ الوظذس -(3)•
 .كوبت -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(4)•
 .1091 -279 -10التْزٗت  -(5)•
 .813 -206 -10التْزٗت  -(6)•
 .هي ّزُ األثَاة 22هي الجبة  4ٍ  1توذم كٖ الحذٗج  -(7)•
 . هي ّزُ األثَاة 25هي الجبة  7ٗبتٖ كٖ الحذٗج  -(8)•

•  
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

  ثٓبةٔ هَتْلِ هٓيْ سٓتَّ الٌَّجَِّٖ ص ؤٍَٕ ؿَٕ٘شَُٔ هِيَ الْإًَْجِ٘ٓبءِ ع 25« 7»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذه ػٓيْ هٔؼٓلَّى « 8» -1 -34588•

ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ الَْٓشَّبءِ هَبلَ سٓوِؼٕتٔ ؤَثٓفب الْحٓسٓفيِ ع   « 9»ثٕيِ هٔحٓوَّذه 
كَإُتِٖٓ ثِِِ  -ٗٓوَُلُ شَتَنٓ سٓرٔلٌ ػٓلَى ػْٕٓذِ رٓؼٕلَشِ ثٕيِ هٔحٓوَّذه ع سٓسَٔلَ اللَِِّ ص

ػٓلَِِٕ٘ ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٍٓ َّٔٓ هَشِٗفتٔ    كَذٓخَلَ -ػٓبهِلَ الْوٓذٌَِِٗٔ كَزٓوٓغٓ الٌَّبسٓ
ٍٓ  -ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ سِدٓاءك لَِٔ هَٔٓسَّدك كَإَرٕلَسِٓٔ كِفٖ طٓفذٕسِ الْوٓزٕلِفسِ    -الْؼْٕٓذِ ثِبلْؼِلَِّٔ

كَوَبلَ لَِٔ ػٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ٍٓ  -اسٕتَإْرًََِٔ كِٖ الِبتٌَِّبءِ ٍٓ هَبلَ لَْٔنٕ هٓب تَشٍَٕىَ
كَبلْتَلَتٓ الْؼٓبهِفلُ إِلَفى    -ٍٓ ؿَٕ٘شُّٔوٓب ًَشَى ؤَىْ تَوْـَغٓ لِسٓبًَِٔ -الْحٓسٓيُ ثٕيُ صٕٓٗذه

كَوَبلَ ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَّفِِ   -كَوَبلَ هٓب تَشٍَٕىَ هَبلَ ٗٔؤَدَّةٔ -سٓثِ٘ؼِٓٔ الشَّؤِْٕ ٍٓ ؤَطٕحٓبثِِِ
 .كَلَٕ٘سٓ ثٕٓ٘يَ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص ٍٓ ثٕٓ٘يَ ؤَطٕحٓبثِِِ كَشْمٌ -ع سٔجٕحٓبىَ اللَِِّ
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هفي ّفزُ    19توذم هب ٗذل ػلفى ثؼفغ الووظفَد كفٖ الجفبة       -(6)•
 .األثَاة

 .ؤحبدٗج 4كِ٘  25الجبة  -(7)•
 .30 -266 -7الٌبكٖ  -(8)•
 .ػي ػلٖ ثي هحوذ -كٖ الوظذس -(9)•
 .«1»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ هِخْلَِٔ •
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕفيِ صِٗٓفبده ػٓفيْ    « 2» -2 -34589•
 -ؤَخْجٓشًَِٖ ؤَخِٖ هَٔسٓى ع هَفبلَ : ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَسٕجٓبؽه ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ رٓؼٕلَشٍ هَبلَ

حِ٘يَ ؤَتَفبُٔ سٓسٔفَلُ صِٗٓفبدِ ثٕفيِ ػٔجٕٓ٘فذِ اللَّفِِ        -ًٌُْتٔ ٍٓاهِلبً ػٓلَى سٓؤْسِ ؤَثِٖ
آًْْغٕ إِلََّٖ كَبػٕتَلَّ ثِؼِلٍَّٔ  -ػٓبهِلِ الْوٓذٌَِِٗٔ كَوَبلَ ٗٓوَُلُ لَيٓ الْإَهِ٘شُ -الْحٓبسِحِِّٖ

كَْٔفَٓ   -كَوَبلَ هَذٕ ؤَهٓشْتٔ ؤَىْ ٗٔلْتَحٓ لَيٓ ثٓبةٔ الْوٓوْظَٔسِٓٓ -كَؼٓبدٓ إِلَِِٕ٘ الشَّسَٔلُ
ٍٓ  -هَبلَ كٌََْٓغٓ ؤَثِٖ ٍٓ اػٕتَوٓذٓ ػٓلََّٖ ٍٓ دٓخَلَ ػٓلَى الَْٓالِٖ -ؤَهْشَةٔ لِخَـَِْىٓ

كِِِ٘ شَْٓبدٌٓٓ ػٓلَى  -ٍٓ ثٕٓ٘يَ ٗٓذِِٕٓٗ ًِتَبةك -هَذٕ رٓوٓغٓ كُوَْٓبءٓ ؤَّٕلِ الْوٓذٌَِِٗٔ ًُلَّْٔنٕ
هَذٕ رًََشَ الٌَّجَِّٖ ص كٌََبلَ هٌِِْٔ كَوَبلَ لَِٔ الَْٓالِٖ  -سٓرٔلٍ هِيْ ؤَّٕلِ ٍٓادِٕ الْوُشَى

 -إِلَِْٕ٘نٕهَبلَ حٓتَّى ؤًَْظُشَ هٓب هَبلَُا كَبلْتَلَتٓ  -ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ اًْظُشْ كِٖ الٌِْتَبةِ
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

هَبلَ  -ٍٓ ٗٔحٕجٓسٔ« 3»ٗٔؤَدَّةٔ ٍٓ ٗٔؼْشَةٔ ٍٓ ٗٔؼٓضَّسٔ  -كَوَبلَ هٓب هُلْتُنٕ هَبلَُا هُلٌَْب •
هٓب ًَبىَ الْحٌْٔفنٔ   -كَوَبلَ لَْٔنٕ ؤَ سٓؤَٕٗتُنٕ لََٕ رًََشَ سٓرٔلًب هِيْ ؤَطٕحٓبةِ الٌَّجِِّٖ ص

هَبلَ كَلَٕ٘سٓ ثٕٓ٘يَ الٌَّجِِّٖ ص ٍٓ ثٕٓ٘يَ سٓرٔلٍ هِيْ ؤَطٕحٓبثِِِ  -كِِِ٘ هَبلَُا هِخْلَ ّٓزَا
لََٕ ؤَسٓدًَٕب ّٓؤُلَبءِ لَنٕ ًُشْسِفلْ   -كَوَبلَ الَْٓالِٖ دٓعٕ ّٓؤُلَبءِ ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ -كَشْمٌ

هَفبلَ   -كَوَبلَ ؤَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ؤَخْجٓشًَِٖ ؤَثِفٖ ؤَىَّ سٓسٔفَلَ اللَّفِِ ص    -إِلَٕ٘يٓ
ػٓلَِٕ٘ق أَىْ ٗٓوْتُلَ   كَبلَْٓاجِتٔ -الٌَّبسٔ كَِّٖ ؤُسٌَٕٓٓ سَٓٓاءك هٓيْ سٓوِغٓ ؤَحٓذاً ٗٓزًُْشًُِٖ

ٍٓ الَْٓاجِذتٔ ػٓلَذى السُّذلْـَبىِ إِرَا     -ٍٓ لَب ٗٓشْكَغٓ إِلَى السُّلْـَبىِ -هٓيْ شَتَوٌٓقٖ
ِّٖ -سٔكقغٓ إِلَِٕ٘ق كَوَبلَ صِٗٓبدٔ ثٕيُ ػٔجٕٓ٘فذِ اللَّفِِ ؤَخْشِرٔفَا     -أَىْ ٗٓوْتُلَ هٓيْ ًَبلَ هٌق

 .كَبهْتُلَُُٔ ثِحٌْٔنِ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع -الشَّرٔلَ
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

•______________________________ 
 .332 -85 -10التْزٗت  -(1)
 .331 -84 -10، ٍ التْزٗت 32 -266 -7الٌبكٖ  -(2)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)ٗؼزة  -كٖ التْزٗت -(3)•

 211: ، ص28 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

  213: ، ص28 الش٘ؼٔ، دٍسبئل •
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘فِِ ػٓفيْ حٓوَّفبدِ ثٕفيِ     « 1» -3 -34590•

ػِ٘سٓى ػٓيْ سِثٕؼِِّٖ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓفيْ ؤَثِفٖ رٓؼٕلَفشٍ ع    
كَجٓلَؾَ رَلِيٓ الٌَّجِفَّٖ   -إِىَّ سٓرٔلًب هِيْ ّٔزَٕٗلٍ ًَبىَ ٗٓسٔتُّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص: هَبلَ

كَوَفبلَ ًَحٕفيُ ٗٓفب سٓسٔفَلَ      -كَوَبمٓ سٓرٔلَبىِ هِيَ الْإًَْظٓبسِ -ص كَوَبلَ هٓيْ لِْٓزَا
 -كَئِرَا َّٔٓ ٗٓتَلَوَّى ؿٌََوٓفِٔ  -كَسٓإَلَب ػٌِْٓٔ« 2»كَبًْـَلَوَب حٓتَّى ؤَتَ٘ٓب ػٓشَثَٓٔ  -اللَِِّ

 -كَوَبال لَِٔ ؤًَْتٓ كُلَبىُ ثٕيُ كُلَفبىٍ هَفبلَ ًَؼٓفنٕ    -كَوَبلَ هٓيْ ؤًَْتُوٓب ٍٓ هٓب اسٕؤٌُوٓب
كَوُلْتٔ لقؤَثِٖ جٓؼٕلَشٍ ع أَ سٓإَٔٗتٓ لََٕ  -كٌََضَلَب كَؼَشَثٓب ػٌُٔؤَِ هَبلَ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ هٔسٕلِنٍ

هَبلَ إِىْ لَنٕ تَخَقٕ ػٓلَى ًَلْسقذ ٓ   -الْآىَ سٓتَّ الٌَّجَِّٖ ص أَ ٗٔوْتَلُ -أَىَّ سٓجٔلًب
 .كَبهْتُلِْٔ

 213: ، ص28 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗكَى الووتَل هحوَى الذمأى  السبدسالششؽ 

ٍٓ الَّزِٕ هَجٕلَِٔ ثِئِسٕفٌَبدُِِ  « 3»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ •
 .ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبده هِخْلَِٔ

الْلَؼْلُ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الـَّجٕشِسُِّٖ ثِئِسٌَٕبدُِِ كِفٖ طٓفحِ٘لَِٔ   « 4» -4 -34591•
ٍٓ هٓفيْ   -هٓيْ سٓتَّ ًَجِّ٘بً هُتِلَ: الشِّػَب ع ػٓيْ آثٓبئِِِ ػٓيْ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص هَبلَ

 .سٓتَّ طٓبحِتٓ ًَجٍِّٖ رٔلِذٓ
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 .«5»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : ؤَهَُلُ•
•______________________________ 

 .33 -267 -7الٌبكٖ  -(1)
ٔ  -الؼشثٔ -(2)•  -1( ػفشة )الوفبهَس الوحف٘ؾ    ".ًبح٘ٔ هشة الوذٌٗف

102". 
 .333 -85 -10التْزٗت  -(3)•
 .16 -87 -(ػلِ٘ السالم)طح٘لٔ الشػب  -(4)•
 .هي ّزُ األثَاة 27هي الجبة  6ٍ  3ٗبتٖ كٖ الحذٗج  -(5)•
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

الْوََٓدٔ ؤٍَِ الذُِّٗٓٔ كَشَرٔفلٌ ٗٓوْظِفذٔ   كِِِ٘ هٓب ٗٓزِتٔ كَإَهَّب •
سٓرٔلًب ػٓلَى ؿَٕ٘شِ دِٗيٍ ٍٓ لٌٌََِِّٔ لِسٓجٓتٍ هِيْ ؤَسٕفجٓبةِ  
الذًُّْ٘ٓب لِـَؼَتٍ ؤٍَٕ حٓسٓذه كَ٘ٓوْتُلُِٔ كَتََٕثٓتُفِٔ ؤَىْ ٗٔوٌِّٓفيَ   

ٍٓ كَ٘ٔوَبدٓ ثِذِق إٍَٔ ٗٓوْجٓذلَ الْؤٍَٕلق٘ٓذبءٔ الذِّٗٓذَٔ     هِيْ ًَلْسِِِ 
 ٌْٗٓذٓمٓٗٓتَُةٓ ثٓؼٕذٓ رَلِيٓ ٍٓ 

 277: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ؽ )الكبكٖ 
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ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓفى ػٓفيْ ٗٔفًَُسٓ     -9•
هٓيْ هَتَفلَ  : ػٓيْ ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ؤًََِّٔ هَبلَ

كَإًَِِّٔ ٗٔوَبدٔ ثِِق إِلَّب أَىْ ٗٓشْػَى إٍَٔلق٘ٓذبءٔ الْوٓوْتُذَلِ   هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً 
أَىْ ٗٓوْجٓلَُا الذَِّٗٓٔ إٍَٔ ٗٓتَشَاػََٕا ثِؤَكْثَشَ هقيَ الذِِّٗٓٔ إٍَٔ أَهَلَّ هقذيَ  
ٍٓ الذِِّٗٓٔ كَإِىْ كَؼٓلَُا رَلق ٓ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ جٓبصٓ ٍٓ إِىْ تَشَاجٓؼَٔا أُهق٘ذٍٔا 

هَبلَ الذُِّٗٓٔ ػٓشَشَُٓ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ ؤٍَٕ ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئَفٌٔ هِفيَ   
 .الْئِثِلِ

 282: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ؽ )الكبكٖ 
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّفذِ ثٕفيِ ػِ٘سٓفى ػٓفيْ      -1•
ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ هٔسٌَٕبىَ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع 

إِرَا هَتَلَتِ الْوٓشْؤَُٓ سٓرٔلًفب هُتِلَفتٕ ثِفِِ ٍٓ إِرَا هَتَفلَ     : هَبلَ
الشَّرٔلُ الْوٓشْؤََٓ كَئِىْ ؤَسٓادٓ الْوََٓدٓ ؤَدٍَّٕا كَؼْلَ دِِٗٓٔ الشَّرٔفلِ  

ِىْ لَنٕ ٗٓلْؼٓلَُا هَجِلَُا هقيَ الْوَبتقلِ الذِّٗٓذَٔ  ٍٓ ؤَهَبدٍُٔٔ ثِْٓب ٍٓ إ
 .ٍٓ دُِٗٓٔ الْوٓشْؤَِٓ ًِظٕقٔ دِِٗٓٔ الشَّرٔلِدقَٗٓٔ الْوٓشْأَِٓ كَبهقلًَٔ 

 298: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ؽ )الكبكٖ 
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبده ػٓفيِ الْحٓلَجِفِّٖ ٍٓ    -17 -638•
ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤـِ٘شَِٓ ٍٓ الٌَّؼْشِ ثٕيِ سَٕٔٓٗذه رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَّفِِ  

هٓذيْ هَتَذلَ هٔمْهقٌذبً    ثٕيِ سٌَِبىٍ هَبلَ سٓوِؼٕتٔ ؤَثٓب ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع ٗٓوُفَلُ    
أَىْ ٗٓشْػَى إٍَٔلق٘ٓبءٔ الْوٓوْتَُلِ أَىْ ٗٓوْجٓلُذَا الذِّٗٓذَٔ   هٔتَؼٓوِّذاً هق٘ذٓ هقٌِْٔ إِلَّب 
ٍٓ ؤَحٓتَّ رَلِيٓ الْوَبتِلُ كَبلذُِّٗٓٔ احٌَْب ػٓشَشَ ؤَلْلفبً ؤٍَٕ  كَإِىْ سٓػَُا ثِبلذِِّٗٓٔ 

ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئٌَٔ هِيَ الْئِثِلِ ٍٓ إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕعٍ كِْ٘ٓفب الفذًََّبًِ٘شُ   
كَإَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ٍٓ إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕعٍ كِْ٘ٓب الْئِثِلُ كَوِبئٌَٔ هِفيَ الْئِثِفلِ ٍٓ   
 .إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕعٍ كِْ٘ٓب الذَّسٓاِّنٔ كَذٓسٓاِّنٔ ثِحِسٓبةِ احٌَْٖٕ ػٓشَشَ ؤَلْلبً

 159: ، ص10 تْزٗت األحكبم؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ثٓبةٔ أَىَّ الثَّبثِتٓ ثِوَتْلِ الْؼٓوٕذق َّٔٓ الْوقظٓبصٔ كَإِىْ تَشَاػَى الَْٓلقُّٖ ٍٓ  19« 4»•
  إٍَٔ أَهَلَّ جٓبصٓإٍَٔ أَكْثَشَ الْوَبتقلُ ثِبلذِِّٗٓٔ 

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِفِّٖ ثٕفيِ إِثٕفشَاِّ٘نٓ ػٓفيْ     « 5» -1 -35129•
هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّفِِ ع  

كَإًَِّذِٔ ٗٔوَذبدٔ ثِذِق إِلَّذب أَىْ ٗٓشْػَذى إٍَٔلق٘ٓذبءٔ        -هٓيْ هَتَلَ هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً: هَبلَ
إٍَٔ أَهَلَّ هقذيَ   -أَىْ ٗٓوْجٓلَُا الذَِّٗٓٔ إٍَٔ ٗٓتَشَاػََٕا ثِؤَكْثَشَ هقيَ الذِِّٗٓٔ -الْوٓوْتَُلِ
ٍٓ  -هِ٘فذٍٔا « 6»ٍٓ إِىْ تَشَارٓؼٔفَا   -كَإِىْ كَؼٓلَُا رَلق ٓ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ جٓبصٓ -الذِِّٗٓٔ

 .ؤٍَٕ ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئٌَٔ هِيَ الْئِثِلِ -هَبلَ الذُِّٗٓٔ ػٓشَشَُٓ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ
، ٍ 641 -160 -10، التْففففزٗت 9 -282 -7الٌففففبكٖ  -(5) •

 .979 -260 -4االستجظبس 
 ."ّبهش الوخـَؽ "ٍ إى لن ٗتشاػَا -كٖ التْزٗت -(6)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ٍٓ ثِْٓزَا الْئِسٌَٕبدِ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّفِِ ع كِفٖ حٓفذِٗجه    « 7» -2 -35130•
كََْٔٓ ػٓوٕفذك   -ٍٓ إِىْ ػٓلَبُٔ ٍٓ ؤَلَحَّ ػٓلَِِٕ٘ ثِبلْؼٓظٓب ؤٍَٕ ثِبلْحِزٓبسِٓٓ حٓتَّى ٗٓوْتُلَِٔ: هَبلَ

 .ثِِِ« 8»ٗٔوَبدٔ 
 .9 -280 -7الٌبكٖ  -(7)•
 .ٗوتل -كٖ الوظذس -(8)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ٍٓ الَّزِٕ هَجٕلَِٔ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِفِّٖ  « 1»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ٍٓ •
 .ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ هِخْلَِٔ

 

•______________________________ 
 .628 -157 -10التْزٗت  -(1)
 

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕفيِ سٓفؼِ٘ذه   « 2» -3 -35131•
ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبده ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤـِ٘فشَِٓ ٍٓ  
الٌَّؼْشِ ثٕيِ سَٕٔٓٗذه رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ هَبلَ سٓوِؼٕتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَّفِِ  

إِلَّب أَىْ ٗٓشْػَى إٍَٔلق٘ٓبءٔ الْوٓوْتُذَلِ   -هق٘ذٓ هقٌِْٔع ٗٓوَُلُ هٓيْ هَتَلَ هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً 
ُٔ         -أَىْ ٗٓوْجٓلَُا الذَِّٗٓٔ ٓف ٍٓ ؤَحٓفتَّ رَلِفٓي الْوَبتِفُل كَبلذِّٗ  ِٔ ٓف كَفئِْى سٓػُفَا ثِبلذِّٗ

 .الْحٓذِٗجَ
 .980 -261 -4، ٍ االستجظبس 638 -159 -10التْزٗت  -(2)•

 

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ سٓفبلِنٍ  « 3» -4 -35132•
: ػٓيْ صِٗٓبدِ ثٕيِ سَٔهََٔ ػٓيِ الْحٌَٓنِ ثٕيِ ػٔتَٕ٘جَٓٔ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع كِٖ حٓذِٗجه هَفبلَ 

 .لَٕ٘سٓ الْخَـَإُ هِخْلَ الْؼٓوٕذِ الْؼٓوٕذٔ كِِِ٘ الْوَتْلُ
 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ سٓبلِنٍ هِخْلَِٔ •
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ اثٕيِ كَؼَّبلٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثِِِ ػٓفيْ ؤَثِفٖ   « 5» -5 -35133•

كَؼٓلَٕ٘فِِ   -ًُلُّ هٓيْ هَتَلَ شَٕ٘ئبً طٓـِ٘شاً ؤٍَٕ ًَجِ٘فشاً ثٓؼٕفذٓ ؤَىْ ٗٓتَؼٓوَّفذٓ   : ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ
 .الْوََٓدٔ

 .681 -174 -10التْزٗت  -(3)•
 .5209 -109 -4اللوِ٘  -(4)•
 31هفي الجفبة    4، ٍ ؤٍسدُ كٖ الحذٗج 648 -162 -10التْزٗت  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة
 
 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ؤَحٕوٓذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِٖ ؿَبلِتٍ الـَّجٕشِسُِّٖ كِٖ « 6» -6 -35134•
الْئِحٕتِزٓبدِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ع كِٖ هََٕلِِِ تَؼٓبلَى ٍٓ لٌَُفنٕ كِفٖ   

ٍٓ لٌَُنٕ ٗٓب ؤُهََّٔ هٔحٓوَّذه كِفٖ   -«7»الْإَلْجبةِ ؤٍُلِٖ الْوِظبصِ حٓ٘بٌٓ ٗب 
كَؼٓفشَفٓ ؤًََّفِٔ ٗٔوْفتَضُّ هٌِْفِٔ      -لِإَىَّ هٓيْ ّٓنَّ ثِبلْوَتْلِ -الْوِظٓبصِ حٓ٘ٓبٌٓ

ٍٓ  -  ًَبىَ رَلِيٓ حٓ٘ٓبَٓ الَّفزِٕ ّٓفنَّ ثِوَتْلِفِِ    -كٌََقَّ لِزَلِيٓ ػٓيِ الْوَتْلِ
ٍٓ حٓ٘ٓفبًٓ لِـَٕ٘شِِّوٓفب هِفيَ     -حٓ٘ٓبًٓ لِْٓزَا الْزٓبًِٖ الَّزِٕ ؤَسٓادٓ ؤَىْ ٗٓوْتُفلَ 

ػٓلَفى  « 1»لَب ٗٓزٕتَشٍُىَ  -إِرَا ػٓلِؤَا ؤَىَّ الْوِظٓبصٓ ٍٓارِتك -الٌَّبسِ
 .الْوَتْلِ هٓخَبكََٔ الْوِظٓبصِ

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

 .319 -االحتزبد -(6)•
 .179 -2الجوشٓ  -(7)•
 .ال ٗزسشٍى -كٖ الوظذس -(1)•

 

 

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

ٍٓ ػٓيِ الْؼٓسٌَٕشِِّٕ ع ؤَىَّ سٓرٔلًب رٓبءٓ إِلَفى ػٓلِفِّٖ ثٕفيِ    « 2» -7 -35135•
ِِ         -الْحٔسٕٓ٘يِ ع ثِشَرٔلٍ ِِ كَفبػٕتَشَٓف كََإٍٕرٓفٓت ٓػلَٕ٘ف ِٔ هَبتِفُل ؤَثِ٘ف ًَّف ٗٓفضْػٔٔن َؤ

 .كَسٓإَلَِٔ ؤَىْ ٗٓؼٕلَُٓ ػٌِْٓٔ لِ٘ٔؼٕظِنٓ اللَِّٔ حََٓاثِٓٔ الْحٓذِٗجَ -الْوِظٓبصٓ

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 الوَد  ّل ٗجَصهـبلجٔ الَلٖ ثؤكثش هي الذٗٔلؼلَ 

الْحٓسٓيُ ثٕيُ ػٓلٍِّٖ الْؼٓسٌَٕشُِّٕ ع كِٖ تَلْسِ٘شُِِ ػٓيْ آثٓبئِِِ « 3» -8 -35136•
ا ؤَُّْٗٓفب الَّفزِٗيَ آهٌُٓفَا ًُتِفتٓ ػٓلَفٌُٕ٘نٔ      ٰ  ٕ: ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ع هَفبلَ 

ٗٓؼٌِٕٖ الْؤسٓفبٍٓآَ ٍٓ ؤَىْ ٗٔسٕفلَيٓ ثِبلْوَبتِفلِ كِفٖ      -ٰ  اصٔ كِٖ الْوَتْلىٰ  الْوِض
الْوٓسٕلَيٓ الَّزِٕ سٓلٌََِٔ ثِِِ هٓيْ هَتَلَِٔ الْحٔشُّ ثِفبلْحٔشِّ ٍٓ الْؼٓجٕفذٔ    -ؿَشِٗنِ الْوٓوْتَُلِ
 هَتَلَتْْٓبتُوْتَلُ الْوٓشْؤَُٓ ثِبلْوٓشْؤَِٓ إِرَا  -ٰ  ثِبلْإًُْخى ٰ  ثِبلْؼٓجٕذِ ٍٓ الْإًُْخى
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َفَمْن ُعِفَي َلُه اْلَقاِتُل َو َرِضَي  -َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن أَِخيِه َشيْ ء  
َيَة َو َعَفا َعْنُه ِبَها  -ُهَو َو َولِيُّ اْلَمْقُتولِ  ٰباع  أَْن َيْدَفَع الدِّ َفاتِّ

َو أَٰداء  إَِلْيِه ِمَن  -ِمَن اْلَولِيِّ ُمَطاَلَبة  ِباْلَمْعُروِف َو َتَقاص  
هُ َو ََل ُيَماِطلُُه لَِقَضاِئَها  اْلَمْعفُوِّ َلُه اْلَقاِتِل ِبإِْحٰساٍن ََل ُيَضارُّ

ُكْم َو َرْحَمة   إِْذ أََجاَز أَْن َيْعفَُو َولِيُّ  -ٰذلَِك َتْخِفيف  ِمْن َربِّ
ُه َلْو َلْم َيُكْن إَِلَّ  -َعَلى ِدَيٍة َيأُْخُذَها -اْلَمْقُتوِل َعِن اْلَقاِتلِ  َفإِنَّ

َلَقلََّما َطاَبْت َنْفُس َولِيِّ اْلَمْقُتوِل ِباْلَعْفِو ِبََل  -اْلَعْفُو أَِو اْلَقْتلُ 
 َفَكاَن َقلََّما َيْسَلُم اْلَقاِتُل ِمَن اْلَقْتلِ  -ِعَوٍض َيأُْخُذهُ 
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هٓيِ اػٕتَذٓى ثٓؼٕذٓ الْؼٓلَِْ ػٓيِ الْوَتْلِ ثِوٓب ٗٓإْخُزُُٔ  -لِيٰٓ  ثٓؼٕذٓ ر ٰ  كَوٓيِ اػٕتَذى •
ثِبلذِِّٗٓٔ الَّتِٖ ثٓزَلَْٓب ٍٓ سٓػِفٖٓ ّٔفَٓ    -كَوَتَلَ الْوَبتِلَ ثٓؼٕذٓ ػٓلَُِِْ ػٌِْٓٔ -هِيَ الذِِّٗٓٔ

ٍٓ كِفٖ الفذًُّْ٘ٓب الْوَتْفلُ     -كِٖ الْأخِشَِٓ ػٌِْذٓ اللَّفِِ « 4»اةك ؤَلِ٘نك ٰ  ثِْٓب كَلَِٔ ػٓز
هَبلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓفلَّ ٍٓ لٌَُفنٕ كِفٖ     -ثِبلْوِظٓبصِ لِوَتْلِِِ لِوٓيْ لَب ٗٓحِلُّ هَتْلُِٔ لَِٔ

 -لِإَىَّ هٓيْ ّٓنَّ ثِبلْوَتْلِ كَؼٓشَفٓ ؤًََِّٔ ٗٔوْتَضُّ هٌِْفِٔ  -«5»آٌ ٰ  اصِ حٰٖٓ  الْوِض
ٍٓ حٓ٘ٓفبَٓ الْزٓفبًِٖ    -كٌََقَّ لِزَلِيٓ ػٓيِ الْوَتْلِ ًَبىَ حٓ٘ٓبًٓ لِلَّفزِٕ ّٓفنَّ ثِوَتْلِفِِ   

  ٍٓ حٓ٘ٓبًٓ لِـَٕ٘شِِّوٓب -هِظٓبصٓ الَّزِٕ ؤَسٓادٓ ؤَىْ ٗٓوْتُلَ
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•______________________________ 
 -(ػل٘فِ السفالم  )، ٍ تلس٘ش االهبم الؼسفٌشٕ  319 -االحتزبد -(2)

251. 
 .251 -(ػلِ٘ السالم)تلس٘ش االهبم الؼسٌشٕ  -(3)•
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 .179 -178 -2الجوشٓ  -(4)•
 .179 -178 -2الجوشٓ  -(5)•
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  55: ، ص29 الش٘ؼٔ، دٍسبئل •

لَفب ٗٓزٕتَفشٍُىَ ػٓلَفى الْوَتْفلِ      -هِيَ الٌَّبسِ إِرَا ؤُػٕلِؤَا ؤَىَّ الْوِظٓبصٓ ٍٓارِتك•
 .هٓخَبكََٔ الْوِظٓبصِ
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ْيَلِميُّ ِفي « 1» -9 -35137 ٍد الدَّ اْلَحَسُن ْبُن ُمَحمَّ
اْْلِْرَشاِد َعْن أَِبي اْلَحَسِن ُموَسى ْبِن َجْعَفٍر ع ِفي َحِديٍث 

ِة َعَلى اْْلَُمِم إَِلى أَْن َقالَ  َو  -َطِويٍل ِفي َتْفِضيِل َهِذِه اْْلُمَّ
إِْن َشاَء أَْولَِياُء اْلَمْقُتوِل أَْن َيْعفُوا  -ِمْنَهاأَنَّ اْلَقاِتَل ِمْنُهْم َعْمدا  

َيةَ َو إِْن َشاُءوا  -َعْنُه َفَعلُوا ْوَراِة َو  -َقِبلُوا الدِّ َو َعَلى أَْهِل التَّ
ُيْقَتُل اْلَقاِتُل َو ََل ُيْعَفى َعْنُه َو ََل ُتْؤَخُذ ِمْنُه  -ُهْم أَْهُل ِديِنكَ 

ُكْم َو َرْحَمة   -ِدَية   ُ َعزَّ َو َجلَّ ٰذلَِك َتْخِفيف  ِمْن َربِّ َقاَل َّللاَّ
«2». 
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٔسٕٓ٘يِ الشَّػُِّٖ كِٖ ًَْٕذِ الْجٓلَبؿَِٔ ػٓيْ ؤَهِ٘شِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع كِفٖ  « 3» -10 -35138•
كَئًَِِّٔ لَٕ٘سٓ شَٖٕ ءك ؤَدٕػٓفى   -ٍٓ إَِّٗبىٓ ٍٓ الذِّهٓبءٓ ٍٓ سٓلٌَْْٓب ثِـَٕ٘شِ حِلِّْٓب: ػْٕٓذُِِ إِلَى هٓبلِيه الْإَشْتَشِ هَبلَ

هِيْ سٓلْيِ الذِّهٓبءِ ثِـَٕ٘فشِ   -ٍٓ لَب ؤَحٕشَى ثِضٍَٓالِ ًِؼٕوٍٓٔ ٍٓ اًْوِـَبعِ هٔذٍَّٓ -لٌَِوِوٍٓٔ ٍٓ لَب ؤَػٕظَنٓ لِتَجِؼٍٓٔ« 4»
كَلَب  -كِ٘وٓب تَسٓبكٌََُا هِيَ الذِّهٓبءِ َٕٗٓمٓ الْوِ٘ٓبهِٓٔ -ٍٓ اللَِّٔ سٔجٕحٓبًَِٔ هٔجٕتَذِاٌ ثِبلْحٌْٔنِ ثٕٓ٘يَ الْؼِجٓبدِ -حٓوِّْٓب

ٍٓ  -ٗٔضِٗلُِٔ ٍٓ ٌْٗٓوُلُِٔ« 5»كَئِىَّ رَلِيٓ هِوَّب ٗٔؼْؼِلُِٔ ٍٓ ٌَُِِّٗٔٔ ٍٓ  -تُوََِّٗٓيَّ سٔلْـَبًَيٓ ثِسٓلْيِ دٓمٍ حٓشَامٍ
ٍٓ إِىِ اثٕتُلِ٘فتٓ   -كِِِ٘ هَفَٓدٓ الْجٓفذٓىِ  « 6»كَئِىَّ  -لَب ػٔزْسٓ لَيٓ ػٌِْذٓ اللَِِّ ٍٓ لَب ػٌِْذِٕ كِٖ هَتْلِ الْؼٓوٕذِ

 -كَئِىَّ كِٖ الًَْْٓضَِٓ كَوٓب كََٕهَْٓفب هٓوْتَلَفًٔ   -ؤٍَٕ ٗٓذٔىٓ ثِؼٔوَُثٍٓٔ« 7»ٍٓ ؤَكْشَؽَ ػٓلَٕ٘يٓ سَٕٓؿُيٓ  -ثِخَـَئٍ
ٔنٕ -كَلَب تَـْوٓحٓيَّ ثِيٓ ًَخَُْٓٓ سٔلْـَبًِيٓ  .ػٓيْ ؤَىْ تُؤَدِّٕٓ إِلَى ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓوْتَُلِ حٓوَّْ

  الْؼَّٓ٘بشُِّٖ كِٖ تَلْسِ٘شُِِ ػٓيْ حٓلْضِ ثٕيِ ؿِ٘ٓبثه ػٓيْ« 8» -11 -35139•
•______________________________ 

 .412 -إسشبد الولَة -(1)
 .178 -2الجوشٓ  -(2)•
 .53 -119 -3ًْذ الجالؿٔ  -(3)•
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 .ؤدًى -كٖ الوظذس -(4)•
 .ثل -كٖ الوظذس -(5)•
 .ألى -كٖ الوظذس -(6)•
 .ؤٍ س٘لي -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(7)•
 .128 -324 -1تلس٘ش الؼ٘بشٖ  -(8)•
  56: ، ص29 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•
( ٍٓ َّٔٓ السَّٕ٘قٔ) -هٌِْْٓب سٕٓ٘قك هٓـْؤَدك سٓلُِّٔ إِلَى ؿَٕ٘شًَِب ٍٓ حٌْٔؤِٔ إِلٌََٕ٘ب -إِىَّ اللَِّٓ ثٓؼٓجَ هٔحٓوَّذاً ص ثِخَوٕسِٓٔ ؤَسٕ٘ٓبفه: ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ•

 .كَسٓلُِّٔ إِلَى ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓوْتَُلِ ٍٓ حٌْٔؤِٔ إِلٌََٕ٘ب -«3»الٌَّلْسٓ ثِبلٌَّلْسِ « 2»هَبلَ اللَِّٔ  -الَّزِٕ ٗٔوَبمٔ ثِِِ الْوِظٓبصٔ« 1»
 .«5»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : ؤَهَُلُ•
 .كبهب الس٘ق الوـوَد كَْ -كٖ الوظذس -(1)•
 .رل ٍرِْ -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(2)•
 .45 -5الوبئذٓ  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 11هي الجبة  16ٍ  15ٍ  12ٍ  10ٍ  6ٍ  5ٍ  2ٍ  1توذم كٖ األحبدٗج  -(4)•
 .هي ّزُ األثَاة 33ٍ  32ٍ  29ٗبتٖ كٖ األثَاة  -(5)•
•  
•  
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