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2 

  كتبة المظبص

  ًتبة الوػبظ•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



3 

  لظبص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



4 

  لظبص الٌفسهَجت 

  الوَل كٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ إصّبم الٌلس الوؼػَهٔ ػوذا هغ الطشائف اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



5 

  لظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحون الؼوذ هحؿب ثوػذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثوػذ  1هسإلٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ إى لن ٗوػذ الوتل ثِ، ٍ هذ رًشًب تلػ٘ل األهسبم 
 كٖ ًتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



6 

  المَل فٖ الشسائظ الوعتجسٓ فٖ المظبص
  كٖ الطشائف الوؼتجشٓ كٖ الوػبظالوَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَس•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



7 

  المَل فٖ الشسائظ الوعتجسٓ فٖ المظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -األٍل•

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

 .ؤٍ تشًتْب كبؾل دٗٔ الشرل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوسأٓ عي تأدٗٔ فبضل الدٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشؤٓ ػي تإدٗٔ كبؾل الذٗٔ ؤٍ ًبى كو٘شا ٍ  1هسإلٔ •
الوػبظ إلى ٍهفت األداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشؼ الوبتل ثبلذٗٔ ؤٍ ًبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



9 

 ٗمتض للسجل هي الوسأٓ فٖ األعساف

 ٗوتع للشرل هي الوشؤٓ كٖ األقشاف، 2هسإلٔ •

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

 الحش، 
ثلـتِ تشرغ إلى الٌػق هي الشرل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتع هفي    كئرا •

 . الشرل لْب إال هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



10 

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

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



11 

 ال فسق ث٘ي أطٌبف الكفبز

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

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

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الرهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل ؤّل الزهٔ ربص االهتػبظ هٌِ ثؼفذ سد   2هسإلٔ •
 ،*دٗتِكبؾل 

 .ٍ ه٘ل إى رلي حذ ال هػبظ، ٍ َّ ؾؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الدم المَد ٍ كبى ّذرا الوسذلن هَججذب لسفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن لتلِ حدا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذدا فذٖ      
األزع ف٘جَش للحبكن أخر دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذر أزثعذٔ  الف     

 دزّن ثدل ثوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 



13 

 ٗمتل الرهٖ ثبلرهٖ

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

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

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ لتل ذهٖ هسلوب عودا

ٍ   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 للبؾل دٗٔ الوسفلن ؤٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للذٗٔ ؤٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



15 

 أٍالد الرهٖ المبتل أحساز

 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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ لتل الكبفس كبفسا ٍ أسلن

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

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



17 

 ٗمتل ٍلد السشدٓ ثَلد الصً٘ٔ

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

ٍ ؤهب كٖ حبل غـشُ هجل التو٘ض ؤٍ ثؼذُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إضٌبلػذهِ تإهل ٍ 

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

 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



18 

 لَ لغع هسلن ٗد ذهٖ عودا فأسلن

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

 هػبظ كٖ الكشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ، 

ًزا لَ هكغ غجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هػفبظ كفٖ      ٍ •
 .الكشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



19 

 لَ لغع ٗد حسثٖ أٍ هستد فأسلن

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

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

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

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

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



20 

 ذه٘بهستد لَ لتل 

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

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

 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



21 

 لتل هي ٍجت لتلِ

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

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

 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



22 

 األثَٓاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالطشـ •

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

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



23 

 ٍال الدٗٔال تسمظ الكفبزٓ عي األة ثمتل اثٌِ 

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

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

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

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

 .كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ٗمتل الَلد ثمتل أثِ٘

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

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

 
 
 .األحَط عدم لظبص األم ٍ إى علت ثمتل ٍلدّب *•
 .هي لجل األماألجداد األحَط عدم لظبص الجدات هغلمب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



26 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا 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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



27 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سرغ ؤحذّوب  ٍ هتالُ تَرِ الوػبظ ػلى الشارغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلؿل ػي رٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًػق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوػبظ 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشارغ خبغٔ اختع ثبلوػبظ، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتع هٌِ، ٍ •
 لَ سرؼب هؼب كللَاسث ؤى ٗوتع 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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



28 

 لَ لتل زجل شٍجتِ

لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوػبظ ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى     5هسإلٔ •
 . *ٍرٍِ٘ ه٘ل ال ٗولي ؤى ٗوتع هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش األغح، 

 
 .ثل َّ األطح األلَى*•

   522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



29 

 العمل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالطشـ •

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

ال ٗوتل الػجٖ ثػجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػطشا ؤٍ ثلؾ خوسٔ ؤضجبس، ٍ •
كؼوذٓ خكإ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي ؤٍ سبئش األهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ لتل عبلل ثن خَلظ

  لَ هتل ػبهل حن خَلف ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوف ػٌفِ الوفَد    1هسإلٔ •
 .حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ ؤٍ ثئهشاسُ حبل غحتِسَاء 

 

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



31 

 المظبصفٖ ال ٗشتسط السشد 

هتل ثبلؾ كلَ  الوػبظ،ال ٗطتشـ الشضذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ  2هسإلٔ •
 . ؿ٘ش سض٘ذ كؼلِ٘ الوَد

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لَ اختلف 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 كفشؼ   

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

الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ ضي كٖ تبسٗخ ػشٍؼ الزٌفَى كفبلوَل هفَل    
الَلٖ، ٍ ث٘ي سبئش الػَس كبلوَل هَل الزبًٖ، ٍ لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل     

 .الوَل هَل الَلٖ ؤٗؿبكبلظبّش ؤى حبل رٌَى 

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



33 

 لَ ادعى الجبًٖ طغسُ فعال

لَ ادػى الزبًٖ غـشُ 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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



34 

 لَ لتل الجبلػ الظجٖ

إى ًبى االحت٘بـ ٍ *األضجِلَ هتل الجبلؾ الػجٖ هتل ثِ ػلى  5هسإلٔ •
 ٗػبلح 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 ضجِْ، ٍ ػلى الؼبهلٔ 

 إى ًبى خكإ هحؿب، 
ٖ ء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال  ٍ • لَ ًبى الوزٌَى ؤسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال ض

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

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



35 

 ثجَت المَد على السكساى اٙثن فٖ شسة الوسكس

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ ضشة الوسٌش إى خفشد   6هسإلٔ •
ًؼن لَ ضي ، *الوَداألهشة األحَـ ػذم تشدد،ٍ ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس 

كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذ، ٍ ًزا الحبل كٖ ًل هب ٗسلت 
الؼوذ ٍ االخت٘بس، كلَ كشؼ ؤى كٖ الجٌذ ٍ ضفشة الوشهفذ حػفَل رلفي     

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

 . تشددػلِ٘، ٍ كٖ األػوى 
لَ كبى عبلوب ثأى السكس فٖ هظبى المتذل ٍ الجذسف ف٘ثجذت المذَد ٍ إال      *•

 .فال
هظذبى المتذل ٍ الجذسف    فذٖ  الجٌذ ٍ ضشة الوشهذ كبى عبلوب ثذأى  لَ ف **•

 .المَد ٍ إال فالف٘ثجت 
 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 
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 ٗكَى الومتَل هحمَى الدمأى  السبدسالشسط 

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

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

ٍ ال هَد ػلى هفي ّلفي ثسفشاٗٔ    ، *إضٌبلككشٓ ثؼذ التَثٔ تإهل ٍ 
 . الحذالوػبظ ؤٍ 

 .ثل األلَى عدم المَد *•

 523: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



37 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

الْوََٓدٔ ؤٍَِ الذُِّٗٓٔ كَشَرٔفل  ٗٓوْػِفذٔ   كِِِ٘ هٓب ٗٓزِتٔ كَإَهَّب •
سٓرٔلًب ػٓلَى ؿَٕ٘شِ دِٗيٍ ٍٓ لٌٌََِِّٔ لِسٓجٓتٍ هِيْ ؤَسٕفجٓبةِ  
الذًُّْ٘ٓب لِـَؿَتٍ ؤٍَٕ حٓسٓذٍ كَ٘ٓوْتُلُِٔ كَتََٕثٓتُفِٔ ؤَىْ ٗٔوٌٓنفيَ   

ٍٓ فَُ٘مَبدَ ثِذِ  أٍَِ َٗمبجَذلَ البأٍَِل َ٘ذبءُ الدةَٗذَٔ     هِيْ ًَلْسِِِ 
 ٌْٗٓذٓمٓٗٓتَُةٓ ثٓؼٕذٓ رَلِيٓ ٍٓ 

 277: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكبفٖ 
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓفى ػٓفيْ ٗٔفًَُسٓ     -9•
هٓيْ هَتَفلَ  : ػٓيْ ثٓؼٕؽِ ؤَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ؤًََِّٔ هَبلَ

فَإًَُِِّ ُٗمَبدُ ثِِ  إِلَّب أَىب َٗسبضَى أٍَِل َ٘ذبءُ البوَمبتوذَلِ   هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً 
أَىب َٗمبجَلوَا الدةََٗٔ أٍَِ َٗتَسَاضََِا ثِأَكبثَسَ ه يَ الدةَِٗٔ أٍَِ أَلَلَّ ه ذيَ  
ٍٓ الدةَِٗٔ فَإِىب فَعَلوَا ذَل كَ ثٌََُِْ٘نِ جَبشَ ٍَ إِىب تَسَاجَعَُا أول ٘دٍُا 

هَبلَ الذُِّٗٓٔ ػٓطَشَُٓ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ ؤٍَٕ ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئَفٔ  هِفيَ   
 .الْئِثِلِ

 282: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكبفٖ 
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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 كَؿْلَ دِِٗٓٔ الشَّرٔفلِ  

ِىب لَنِ َٗفبعَلوَا لَجِلوَا ه يَ البمَبت لِ الدةَٗذَٔ  ٍٓ ؤَهَبدٍُٔٔ ثِْٓب ٍٓ إ
 .ٍٓ دُِٗٓٔ الْوٓشْؤَِٓ ًِػٕقٔ دِِٗٓٔ الشَّرٔلِد ََٗٔ البوَسبأَِٓ كَبه لًَٔ 

 298: ، ص7 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكبفٖ 



40 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓفيِ الْحٓلَجِفِّٖ ٍٓ    -17 -638•
ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤـِ٘شَِٓ ٍٓ الٌَّؿْشِ ثٕيِ سَٕٔٓٗذٍ رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَّفِِ  

هَذيب لَتَذلَ هُمبه ٌذبً    ثٕيِ سٌَِبىٍ هَبلَ سٓوِؼٕتٔ ؤَثٓب ػٓجٕفذِ اللَّفِِ ع ٗٓوُفَلُ    
أَىب َٗسبضَى أٍَِل َ٘بءُ البوَمبتوَلِ أَىب َٗمبجَلوذَا الدةَٗذَٔ   هُتَعَوةداً ل ٘دَ ه ٌبُِ إِلَّب 
ٍٓ ؤَحٓتَّ رَلِيٓ الْوَبتِلُ كَبلذُِّٗٓٔ احٌَْب ػٓطَشَ ؤَلْلفبً ؤٍَٕ  فَإِىب زَضوَا ثِبلدةَِٗٔ 

ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئَٔ  هِيَ الْئِثِلِ ٍٓ إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕؼٍ كِْ٘ٓفب الفذًََّبًِ٘شُ   
كَإَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ٍٓ إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕؼٍ كِْ٘ٓب الْئِثِلُ كَوِبئَٔ  هِفيَ الْئِثِفلِ ٍٓ   
 .إِىْ ًَبىَ كِٖ ؤَسٕؼٍ كِْ٘ٓب الذَّسٓاِّنٔ كَذٓسٓاِّنٔ ثِحِسٓبةِ احٌَْٖٕ ػٓطَشَ ؤَلْلبً

 159: ، ص10 تْرٗت األحكبم؛ ج



41 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ثَبةُ أَىَّ الثَّبثِتَ ثِمَتبلِ البعَوِد  ََُّ البم ظَبصُ فَإِىب تَسَاضَى البََل ُّٖ ٍَ  19« 4»•
  أٍَِ أَلَلَّ جَبشَأٍَِ أَكبثَسَ البمَبت لو ثِبلدةَِٗٔ 

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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

فَإًَِّذُِ ُٗمَذبدُ ثِذِ  إِلَّذب أَىب َٗسبضَذى أٍَِل َ٘ذبءُ        -هٓيْ هَتَلَ هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً: هَبلَ
أٍَِ أَلَلَّ ه ذيَ   -أَىب َٗمبجَلوَا الدةََٗٔ أٍَِ َٗتَسَاضََِا ثِأَكبثَسَ ه يَ الدةَِٗٔ -البوَمبتوَلِ

ٍٓ  -هِ٘فذٍٔا « 6»ٍٓ إِىْ تَشَارٓؼٔفَا   -فَإِىب فَعَلوَا ذَل كَ ثٌََُِْ٘نِ جَبشَ -الدةَِٗٔ
 .ؤٍَٕ ؤَلْقٔ دٌَِٗبسٍ ؤٍَٕ هِبئَٔ  هِيَ الْئِثِلِ -هَبلَ الذُِّٗٓٔ ػٓطَشَُٓ آلَبفِ دِسّٕٓنٍ

، ٍ 641 -160 -10، التْففففزٗت 9 -282 -7الٌففففبكٖ  -(5) •
 .979 -260 -4االستجػبس 

 ."ّبهص الوخكَـ "ٍ إى لن ٗتشاؾَا -كٖ التْزٗت -(6)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ٍٓ ثِْٓزَا الْئِسٌَٕبدِ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّفِِ ع كِفٖ حٓفذِٗجٍ    « 7» -2 -35130•
كََْٔٓ ػٓوٕفذ    -ٍٓ إِىْ ػٓلَبُٔ ٍٓ ؤَلَحَّ ػٓلَِِٕ٘ ثِبلْؼٓػٓب ؤٍَٕ ثِبلْحِزٓبسِٓٓ حٓتَّى ٗٓوْتُلَِٔ: هَبلَ
 .ثِِِ« 8»ٗٔوَبدٔ 

 .9 -280 -7الٌبكٖ  -(7)•
 .ٗوتل -كٖ الوػذس -(8)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج



44 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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

 

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

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕفيِ سٓفؼِ٘ذٍ   « 2» -3 -35131•
ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤـِ٘فشَِٓ ٍٓ  
الٌَّؿْشِ ثٕيِ سَٕٔٓٗذٍ رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ سٌَِبىٍ هَبلَ سٓوِؼٕتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَّفِِ  

إِلَّب أَىب َٗسبضَى أٍَِل َ٘بءُ البوَمبتوذَلِ   -ل ٘دَ ه ٌبُِع ٗٓوَُلُ هٓيْ هَتَلَ هٔؤْهٌِبً هٔتَؼٓوِّذاً 
ُٔ         -أَىب َٗمبجَلوَا الدةََٗٔ ٓف ٍٓ ؤَحٓفتَّ رَلِفٓي الْوَبتِفُل كَبلذِّٗ  ِٔ ٓف كَفئِْى سٓؾُفَا ثِبلذِّٗ

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

 

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ِّطَبمِ ثٕيِ سٓفبلِنٍ  « 3» -4 -35132•
: ػٓيْ صِٗٓبدِ ثٕيِ سَٔهََٔ ػٓيِ الْحٌَٓنِ ثٕيِ ػٔتَٕ٘جَٓٔ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع كِٖ حٓذِٗجٍ هَفبلَ 

 .لَٕ٘سٓ الْخَكَإُ هِخْلَ الْؼٓوٕذِ الْؼٓوٕذٔ كِِِ٘ الْوَتْلُ
 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الػَّذٍٔمُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ِّطَبمِ ثٕيِ سٓبلِنٍ هِخْلَِٔ •
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ اثٕيِ كَؿَّبلٍ ػٓيْ ثٓؼٕؽِ ؤَغٕحٓبثِِِ ػٓفيْ ؤَثِفٖ   « 5» -5 -35133•

كَؼٓلَٕ٘فِِ   -ًُلُّ هٓيْ هَتَلَ ضَٕ٘ئبً غٓـِ٘شاً 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 الش٘عٔ؛ ج 



47 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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

ٍٓ لٌَُنٕ ٗٓب ؤُهََّٔ هٔحٓوَّذٍ كِفٖ   -«7»الْإَلْجبةِ ؤٍُلِٖ الْوِػبظِ حٓ٘بٓ  ٗب 
كَؼٓفشَفٓ ؤًََّفِٔ ٗٔوْفتَعُّ هٌِْفِٔ      -لِإَىَّ هٓيْ ّٓنَّ ثِبلْوَتْلِ -الْوِػٓبظِ حٓ٘ٓبٓ 

ٍٓ  -  ًَ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 الْوِػٓبظٓ ٍٓارِت  -الٌَّبسِ
 .الْوَتْلِ هٓخَبكََٔ الْوِػٓبظِ

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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

 

 

 53: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ٍٓ 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 -الْوِػٓبظٓ

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

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      -ٰ  اظٔ كِٖ الْوَتْلىٰ  الْوِع
الْوٓسٕلَيٓ الَّزِٕ سٓلٌََِٔ ثِِِ هٓيْ هَتَلَِٔ الْحٔشُّ ثِفبلْحٔشن ٍٓ الْؼٓجٕفذٔ    -قَشِٗنِ الْوٓوْتَُلِ
 هَتَلَتْْٓبتُوْتَلُ الْوٓشْؤَُٓ ثِبلْوٓشْؤَِٓ إِرَا  -ٰ  ثِبلْإًُْخى ٰ  ثِبلْؼٓجٕذِ ٍٓ الْإًُْخى

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

َ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 

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

هٓيِ اػٕتَذٓى ثٓؼٕذٓ الْؼٓلَِْ ػٓيِ الْوَتْلِ ثِوٓب ٗٓإْخُزُُٔ  -لِيٰٓ  ثٓؼٕذٓ ر ٰ  كَوٓيِ اػٕتَذى •
ثِبلذِِّٗٓٔ الَّتِٖ ثٓزَلَْٓب ٍٓ سٓؾِفٖٓ ّٔفَٓ    -كَوَتَلَ الْوَبتِلَ ثٓؼٕذٓ ػٓلَُِِْ ػٌِْٓٔ -هِيَ الذِِّٗٓٔ

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

 -لِإَىَّ هٓيْ ّٓنَّ ثِبلْوَتْلِ كَؼٓشَفٓ ؤًََِّٔ ٗٔوْتَعُّ هٌِْفِٔ  -«5»آ  ٰ  اظِ حٰٖٓ  الْوِع
ٍٓ حٓ٘ٓفبَٓ الْزٓفبًِٖ    -كٌََقَّ لِزَلِيٓ ػٓيِ الْوَتْلِ ًَبىَ حٓ٘ٓبًٓ لِلَّفزِٕ ّٓفنَّ ثِوَتْلِفِِ   

  ٍٓ حٓ٘ٓبًٓ لِـَٕ٘شِِّوٓب -هِػٓبظٓ الَّزِٕ ؤَسٓادٓ ؤَىْ ٗٓوْتُلَ

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

•______________________________ 
 -(ػل٘فِ السفالم  )، ٍ تلس٘ش االهبم الؼسفٌشٕ  319 -االحتزبد -(2)

251. 
 .251 -(ػلِ٘ السالم)تلس٘ش االهبم الؼسٌشٕ  -(3)•

 54: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج



54 

 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

 .179 -178 -2الجوشٓ  -(4)•
 .179 -178 -2الجوشٓ  -(5)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

  55: ، ظ29 الط٘ؼٔ، دٍسبئل •

لَفب ٗٓزٕتَفشٍُىَ ػٓلَفى الْوَتْفلِ      -هِيَ الٌَّبسِ إِرَا ؤُػٕلِؤَا ؤَىَّ الْوِػٓبظٓ ٍٓارِت •
 .هٓخَبكََٔ الْوِػٓبظِ

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

ْ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». 

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٔسٕٓ٘يِ الشَّؾُِّٖ كِٖ ًَْٕذِ الْجٓلَبؿَِٔ ػٓيْ ؤَهِ٘شِ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع كِفٖ  « 3» -10 -35138•
كَئًَِِّٔ لَٕ٘سٓ ضَٖٕ ء  ؤَدٕػٓفى   -ٍٓ إَِّٗبىٓ ٍٓ الذِّهٓبءٓ ٍٓ سٓلٌَْْٓب ثِـَٕ٘شِ حِلنْٓب: ػْٕٓذُِِ إِلَى هٓبلِيٍ الْإَضْتَشِ هَبلَ

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

ٍٓ  -ٗٔضِٗلُِٔ ٍٓ ٌْٗٓوُلُِٔ« 5»كَئِىَّ رَلِيٓ هِوَّب ٗٔؿْؼِلُِٔ ٍٓ ٌَُِِّٗٔٔ ٍٓ  -تُوََِّٗٓيَّ سٔلْكَبًَيٓ 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»ٍٓ ؤَكْشَـَ ػٓلَٕ٘يٓ سَٕٓقُيٓ  -ثِخَكَئٍ
ٔنٕ -كَلَب تَكْوٓحٓيَّ ثِيٓ ًَخَُْٓٓ سٔلْكَبًِيٓ  .ػٓيْ ؤَىْ تُؤَدِّٕٓ إِلَى ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓوْتَُلِ حٓوَّْ

  الْؼَّٓ٘بضُِّٖ كِٖ تَلْسِ٘شُِِ ػٓيْ حٓلْعِ ثٕيِ ؿِ٘ٓبثٍ ػٓيْ« 8» -11 -35139•
•______________________________ 

 .412 -إسضبد الولَة -(1)
 .178 -2الجوشٓ  -(2)•
 .53 -119 -3ًْذ الجالؿٔ  -(3)•

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 المَد  ّل ٗجَشهغبلجٔ الَلٖ ثأكثس هي الدٗٔلعفَ 

 .ؤدًى -كٖ الوػذس -(4)•
 .ثل -كٖ الوػذس -(5)•
 .ألى -كٖ الوػذس -(6)•
 .ؤٍ س٘لي -كٖ الوػذس صٗبدٓ -(7)•
 .128 -324 -1تلس٘ش الؼ٘بضٖ  -(8)•
  56: ، ظ29 ٍسبئل الط٘ؼٔ، د•
( ٍٓ َّٔٓ السَّٕ٘قٔ) -هٌِْْٓب سٕٓ٘ق  هٓـْؤَد  سٓلُِّٔ إِلَى ؿَٕ٘شًَِب ٍٓ حٌْٔؤِٔ إِلٌََٕ٘ب -إِىَّ اللَِّٓ ثٓؼٓجَ هٔحٓوَّذاً ظ ثِخَوٕسِٓٔ ؤَسٕ٘ٓبفٍ: ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ•

 .كَسٓلُِّٔ إِلَى ؤٍَٕلِ٘ٓبءِ الْوٓوْتَُلِ ٍٓ حٌْٔؤِٔ إِلٌََٕ٘ب -«3»الٌَّلْسٓ ثِبلٌَّلْسِ « 2»هَبلَ اللَِّٔ  -الَّزِٕ ٗٔوَبمٔ ثِِِ الْوِػٓبظٔ« 1»
 .«5»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : ؤَهَُلُ•
 .كبهب الس٘ق الوـوَد كَْ -كٖ الوػذس -(1)•
 .رل ٍرِْ -كٖ الوػذس 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)•
•  
•  

 

 52: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 لَ لتل هي ٗستحك المتل لظبطب

ًؼن لفَ ؤرى لفِ   . لَ هتل هي ٗستحن الوتل هػبغب ؿ٘ش اٍل٘بء الذم ٗوبد•
اٍل٘بء الذم ال ٗوبد ٍ كٖ االرفبصٓ ثؼفذ الوتفل اضفٌبل الظفبّش حجفَت       

 الوػبظ للوبتل الخبًٖ ٍ سوَـ الذٗٔ ألٍل٘بء دم الووتَل األٍل



60 

  المَل ف٘وب ٗثجت ثِ المَد
  ك٘وب ٗخجت ثِ الوَدالوَل •
 :ٍ َّ ؤهَس•
 :األٍل اإلهشاس ثبلوتل•
 .ٍ ٌٗلٖ كِ٘ هشٓ ٍاحذٓ، ٍ هٌْن هي ٗطتشـ هشت٘ي، ٍ َّ ؿ٘ش ٍرِ٘•

 524: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 «الساز»ٕ  لبعدُ. 
 «الساز»ٕ  لبعدُ. •
 همدهِ•
اگش هذػب ػلِ٘ ثِ حجَت حن هذػٖ اهفشاس ًٌفذ، حفن هفذػٖ حبثفت      •

حبل گبّٖ اٍ ثش اٗي اهشاس ثبهٖ است ٍ گبّٖ پس اص اهفشاس  . ضَد هٖ
دس كشؼ اًٌبس گبّٖ اًٌبس ثؼذ اص غذٍس حٌفن  . ًٌذ آى سا اًٌبس هٖ

اص ًظش كوْفٖ، اهفشاس هفذػب    . اص سَٕ هبؾٖ است ٍ گبّٖ هجل اص آى
  ٖ ضفَد،   ػلِ٘ ٍ هذػٖ ًبكز است ٍ حٌوٖ ًِ ثش اسبس آى غفبدس هف

هؼتجش است، ّشچٌذ اهشاس ًٌٌذُ ثؼذ اص اهشاس اًٌبس ًٌفذ ٍ اٗفي اًٌفبس    
 .هجل اص غذٍس حٌن ثبضذ
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 «الساز»ٕ  لبعدُ. 
حبل اٗي . ٕ احجبت دس هؿبٍت هشاس داسد ٕ ادلِ اهشاس دس صهشُثٌبثشاٗي •

سؤال ٍرَد داسد ًِ اهشاس چ٘ست ٍ دل٘ل اػتجبس آى ثِ ًحَ هكلن چِ 
 ؟ثبضذ هٖ
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 «الساز»ٕ  لبعدُ. 
 السازهبّ٘ت •

خجش دادى رضهٖ ثِ حوٖ ػلِ٘ خجش دٌّذُ ٗفب  »اهشاس ػجبست است اص •
ٕ آى حوٖ ٗب حٌوٖ ػلِ٘ اٍ است ٗب ثِ ًلٖ حوٖ  ثِ چ٘ضٕ ًِ الصهِ

 .«ثشإ اٍ ٗب چ٘ضٕ ًِ هستلضم اٗي ًلٖ ثبضذ
ًٌن ثِ كالًفٖ   گوبى هٖ»: گَٗذ رضهٖ ًجبضذ، هخالً ثگَٗذ اگش آًچِ هٖ•

حسي ثِ ػلٖ »: ، ٗب ثِ ؾشس خَدش ًجبضذ هخالً ثگَٗذ«ثذٌّبس ثبضن
 .، اٗي اهشاس ً٘ست«ثذٌّبس است
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