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2 

  كتبة القظبص

  ًتبة الوظبص•
 .ٍ َّ ئهب كٖ الٌلس ٍ ئهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



3 

  قظبص الٌفس

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

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



4 

  قظبص الٌفسهَجت 

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

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



5 

  قظبص الٌفسهَجت 

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

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

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



6 

  القَل فٖ الشسائط الوعتجسٓ فٖ القظبص
  كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



7 

  القَل فٖ الشسائط الوعتجسٓ فٖ القظبص
 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 ٗإخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشًتْب كبػل دٗٔ الشرل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوسأٓ عي تأدٗٔ فبضل الدٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبػل الذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٍ  1هسألٔ •
الوظبص ئلى ٍهفت األداء ٍ  ٗإخش   لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



9 

 ٗقتض للسجل هي الوسأٓ فٖ األطساف

 ٗوتض للشرل هي الوشأٓ كٖ األؿشاف، 2هسألٔ •

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

 الحش، 
ثلـتِ تشرغ ئلى الٌظق هي الشرل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي    كارا •

 . الشرل لْب ئال 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 أطٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ ؿ٘شُ،

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

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ اعتبد الوسلن قتل أّل الرهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ ربص االهتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِكبػل 

 .ٍ ه٘ل ئى رلي حذ ال هظبص، ٍ َّ ػؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗطلت اٍل٘بء الدم القَد ٍ كبى ّذرا الوسذلن هَججذب لسفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن قتلِ 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 

 ٗقتل الرهٖ ثبلرهٖ

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

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

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ قتل ذهٖ هسلوب عودا

ٍ   لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ ئلى أٍل٘بء الووتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ، هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌوَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبػل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



15 

 أٍالد الرهٖ القبتل أحساز

 أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن، 5هسألٔ •

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

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ قتل الكبفس كبفسا ٍ أسلن

لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ ئى ًبى  6هسألٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



17 

 ٗقتل ٍلد السشدٓ ثَلد الصً٘ٔ

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

ٍ أهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل ئسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * ئشٌبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال ئشٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ ئى ًبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



18 

 لَ قطع هسلن ٗد ذهٖ عودا فأسلن

 :هي لَاحن ّزا الجبة كشٍعٍ •
سفشت ئلفى ًلسفِ كفال     ٍ    لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن  -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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



19 

 لَ قطع ٗد حسثٖ أٍ هستد فأسلن

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

 أهَى، 
لَ سهبُ كأطبثِ ثؼذ ئسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

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

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

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



20 

 ذه٘بهستد لَ قتل 

ئى هتلِ ٍ سرغ ئلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، ٗقتلره٘ب  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 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



21 

 قتل هي ٍجت قتلِ

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

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

 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



22 

 أى ٗكَى الوقتَل هحقَى الدم

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

ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، ٍ كفٖ الوفَد   
ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ كـفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ ئشٌبل، ٍ ال هَد ػلى هي ّلفي ثسفشاٗٔ الوظفبص أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



23 

 األثَٓاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالششؽ •

 .كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ال ٗوتل أة األة ٍ ٌّزا•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ٍال الدٗٔال تسقط الكفبزٓ عي األة ثقتل اثٌِ 

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

 .ك٘إدٕ الذٗٔ ئلى ؿ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ال ٗقتل األة ثقتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

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

 .كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



26 

 ٗقتل الَلد ثقتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘، ٍ ًزا األم ٍ ئى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثوتل أهفِ، ٍ ًفزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل        •

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

 
 
 .األحَط عدم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلدّب *•
 .هي قجل األماألجداد األحَط عدم قظبص الجدات هطلقب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



27 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ كال  4هسألٔ •
 ،*هَد

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

 .ثل ٗشرغ ئلى الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



28 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سرغ أحذّوب  ٍ 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 أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 ًزا الحبل لَ سرؼب أٍ سرغ أحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش أًِ لَ سرغ هي أخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



29 

 لَ قتل زجل شٍجتِ

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

 
 .ثل َّ األطح األقَى*•

   522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



30 

 العقل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششؽ •

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

ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ ئى ثلؾ ػششا أٍ ثلؾ خوسٔ أشجبس، ٍ •
كؼوذٓ خـأ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي أٍ سبئش األهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



31 

 لَ قتل عبقل ثن خَلط

  لَ هتل ػبهل حن خَلؾ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوؾ ػٌفِ الوفَد    1هسألٔ •
 .حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ أٍ ثاهشاسُ حبل طحتِسَاء 

 

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



32 

 ثجَت القَد على السكساى اٙثن فٖ شسة الوسكس

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ شفشة الوسفٌش ئى    6هسألٔ •
األهشة األحَؽ ػذم الوَد، ًؼن تشدد،ٍ خشد ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس 

لَ شي كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذ، ٍ ًزا الحبل كٖ 
ًل هب ٗسلت الؼوذ ٍ االخت٘بس، كلَ كشع أى كٖ الجٌذ ٍ ششة الوشهذ 
حظَل رلي ٗلحن ثبلسٌشاى، ٍ هغ الشي ٗؼول هؼِ هؼبهلٔ الؼوذ، ٍ 
لَ ًبى السٌش ٍ ًحَُ هي ؿ٘ش ئحن كال شجْٔ كٖ ػذم الوَد، ٍ ال هفَد  

 . ػلى الٌبئن ٍ الوـوى ػلِ٘، ٍ كٖ األػوى تشدد

 522: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



33 

 ثجَت القَد على السكساى اٙثن فٖ شسة الوسكس

أهب السٌشاى كبلحٌن كِ٘ ًبلظبحٖ، ٍ أهب هي ري ثسجت ّفَ ؿ٘فش   ٍ •
هؼزٍس ك٘فِ هخفل أى ٗشفشة األدٍٗفٔ الوزٌٌفٔ، كفزّت ػولفِ كْفَ         

 .ًبلسٌشاى
 

 50: ، ص7 الوجسَط فٖ فقِ اإلهبه٘ٔ؛ ج



34 

 ثجَت القَد على السكساى اٙثن فٖ شسة الوسكس

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى تشدد ٍ الخجَت أشجِ ل  أًفِ ًبلظفبحٖ   ٍ •
كٖ تؼلن األحٌبم أهب هي ثٌذ ًلسِ أٍ ششة هشهذا ال لؼزس كوذ ألحوِ 

 .الش٘خ سحوِ اهلل ثبلسٌشاى ٍ كِ٘ تشدد
 

 201: ، ص4 شسائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحسام؛ ج



35 

 ثجَت القَد على السكساى اٙثن فٖ شسة الوسكس

أى صًب أٍ الؽ أٍ سشم أٍ هزف أٍ استذ أٍ « 1»السٌشاى ًبلظبحٖ ٍ •
 .أسلن ػي ًلش، ٍ ٗلبسهِ كٖ الؼوَد ٍ اإلٗوبػبت ًبلـالم ٍ الؼتبم

 

558: الجبهع للشسائع؛ ص  
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 .«ئلخ. ٍ كٖ حجَت الوَد ػلى السٌّشاى»: هَلِ•
هٌشأ التشدّد أى الشبسع لفن ٗؼفزس السّفٌشاى هـلوفب، ثفل ًضّلفِ هٌضلفٔ        ( 1)•

ٍ هي أى الوظذ ششؽ كٖ الؼوذ، . ٍ َّ اخت٘بس األًخش. الظّبحٖ، ك٘وتضّ هٌِ
ٍ لؼفلّ ّفزا   . ٍ تٌضٗلِ هٌضلٔ الظّبحٖ هـلوفب هوٌفَع  . ٍ َّ هٌتق كٖ حوِّ

 .أظْش
ٍ ػلى توذٗش حجَتِ كٖ حوِّ، كلٖ ئلحبم هي صال ػولِ ثبخت٘بسُ ًوفي ثفٌّذ   •

ًلسِ ٍرْبى، هي هسبٍاتِ لِ كٖ الووتؼٖ، ٍ َّ صٍال الؼول ثبخت٘فبسُ هفغ   
ًْٖ الشبسع ػٌِ، ٍ هي هَّٓ الوإاخزٓ ٍ الحٌن كٖ األٍل، كالحبم الؼفؼ٘ق  

 .ثْب هغ ػذم الٌضّ ه٘بس هغ ٍرَد اللبسم
ٍ لَ هٌؼٌب هي الوَد هي السٌشاى كٌْب أٍلى، خظَطب كٖ شفبسة الوشهفذ،   •

 .لؼذم صٍال ػولِ ثزلي، كالحبهِ ثبلسٌشاى ثؼ٘ذ
 

 165: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ سٌشُ تشدد ٍ خالف ٍ لٌي ٍ •
الخجَت أشجِ ٍكبهب لألًخش، ًوب كٖ الوسبلي، ثل هذ ٗظْفش هفي ؿبٗفٔ    
الوشاد ًسجتِ ئلى األطحبة هشؼشا ثبإلروبع ػلِ٘، ثفل كفٖ اإلٗؼفب     
دػَاُ طشٗحب ػلِ٘ ًبسجب لِ هغ رلي ئلى الٌض، رًش رلي كٖ هسفألٔ  

 .شبسة الوشهذ ٍ الوجٌذ
 ثبلٌض ٍ لؼلِ أساد •

 186: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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ًفبى هفَم   »: هفبل ( ػلِ٘ السالم)ػي أثٖ ػجذ اهلل « 4»السًٌَٖ خجش •
ٗششثَى ك٘تجبػزَى ثسٌبً٘ي ًبًت هؼْن، كشكؼَا ئلى أه٘فش الوفإهٌ٘ي   

أّفل   :كسزٌْن كوبت هٌْن سرالى ٍ ثوٖ سرالى، كوبل( ػلِ٘ السالم)
( ػلِ٘ السالم)ٗب أه٘ش الوإهٌ٘ي أهذّوب ثظبحجٌ٘ب، كوبل ػلٖ : الووتَل٘ي
كلؼل  (:ػلِ٘ السالم)ًشى أى تو٘ذّوب، هبل ػلٖ : هب تشٍى؟ هبلَا: للوَم

ال ًذسٕ، كوفبل  : رٌٗي اللزٗي هبتب هتل ًل ٍاحذ هٌْوب طبحجِ، هبلَا
ثل أرؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلى هبتل األسثؼٔ، ٍ آخز (: ػلِ٘ السالم)ػلٖ 

  «دٗٔ رشاحٔ الجبه٘ي هي دٗٔ الووتَل٘ي
 2الحفذٗج   -هي أثَاة هَرجبت الؼفوبى  -1 -الجبة -الَسبئل( 4)•

 .هي ًتبة الذٗبت
 

 186: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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 كبى •

 (:ػلِ٘ السالم)هَلِ •

  «كلؼل»•
الؼلفن   كشعئلى آخشُ، ظبّش كٖ الولشٍؿ٘ٔ ػي ًَى الوَد ػلْ٘وب لَ •

 .ثأى الجبه٘ي هتال ّوب
•  

 186: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لؼلِ ل  را هبل الش٘خ ٍ ؿ٘شُ ئًِ ًبلظبحٖ كٖ تؼلن األحٌفبم هإٗفذا   ٍ •
ثًٌَِ هوٌَػب هي رلي أشفذ الوٌفغ، كْفَ حٌ٘ئفز هفي الزفبس  ػفي        
االخت٘بس ثسَء اخت٘بسُ الوؼبهل هؼبهلٔ الوختبس كفٖ ئرفشاء األحٌفبم    
حتى ؿالم صٍرتِ ٍ ؿ٘شُ هي األحٌبم، ٍ ئًوب هؼى ػلِ٘ كٖ األسثؼٔ 

 ً  ثوب رًشُ لؼذم الؼلن ثبلحبل، 

 187: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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هؼى أه٘ش »( ػلِ٘ السالم)ػي أثٖ رؼلش « 1»هحوذ ثي ه٘س طح٘ح •
كٖ أسثؼٔ ششثَا كسٌشٍا كأخز ثؼؼفْن ػلفى   ( ػلِ٘ السالم)الوإهٌ٘ي 

ثؼغ السال  كبهتتلَا، كوتل احٌبى ٍ رش  احٌبى، كؼفشة ًفل ٍاحفذ    
هٌْن حوبً٘ي رلذٓ، ٍ هؼى ثذٗٔ الووتَل٘ي ػلى الوزشٍح٘ي، ٍ أهش أى 
ٗوففبس رشاحففٔ الوزففشٍح٘ي ك٘شكففغ هففي الذٗففٔ، ٍ ئى هففبت أحففذ  

ٖ ء  .«الوزشٍح٘ي كل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘بء الووتَل٘ي ش
•______________________________ 

 1الحفذٗج   -هي أثَاة هَرجبت الؼفوبى  -1 -الجبة -الَسبئل( 1)
 .هي ًتبة الذٗبت

 
 187: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لٌي هغ رلي ًلِ كٖ الوسبلي لؼل األظْش ػفذم الوظفبص ٍكبهفب    ٍ •
ػلى ئشٌبل هوب ػشكفت  : لللبػل كٖ اإلسشبد ثل ٍ الوَاػذ ٍ ئى هبل

هي اًتلبء الؼوذ ٍ االحت٘بؽ كٖ الذم، ئال أى األهَى هب ػشكت، ًؼفن ال  
هَد ػلِ٘ لَ ًبى السٌش ثؼزس ششػٖ، لألطل ثؼذ اًتلبء الوظذ الوؼتجفش،  

 .ّزا ًلِ كٖ السٌشاى

 187: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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أهب هي ثٌذ ًلسِ ثوب ال ٗؼذ هسٌشا أٍ ششة هشهذا ًزلي ال لؼزس كوذ •

ألحوِ الش٘خ ثبلسٌشاى كٖ حجَت الوظبص ػلِ٘، ثل ػٌِ أٗؼب ئلحفبم  
شبسة األدٍٗٔ الوجٌزٔ ثـ٘ش ػزس، ًل رلي للتسبٍٕ كٖ صٍال الوظفذ  

 .ثبالخت٘بس ال لؼزس، ٍ ٍاكوِ اللخش كٖ اإلٗؼب 

 187: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لٌي كِ٘ تشدد ثل هٌغ، لؼذم الذل٘ل ػلى اإللحبم ثؼفذ كفشع ػفذم    ٍ •
ٖ ء هٌْن ٍ ئهٌبى  ثشذٓ التَػذ ػلِ٘ دٍى  اللشم طذم السٌشاى ػلى ش

 . ؿ٘شُ

 

 

 187: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًبى الوبتل سٌشاًبً، كْل ػل٘فِ الوفَد أم ال؟ هفَالى،    (: 87هسألٔ ) •
ًست ئلى الوشَْس األٍّل، ٍ رّت روبػٔ ئلى الخبًٖ، ٍ لٌي ال ٗجؼفذ  

ئىّ هي ششة الوسٌش ئى ًبى ٗؼلن أىّ رلي هوّب ٗفإدّٕ ئلفى   : أى ٗوبل
، ٍ ئى لفن  (1)الوتل ًَػبً، ٍ ًبى ششثِ كٖ هؼشع رلي، كؼل٘فِ الوفَد   

 (.*1)ثل ًبى الوتل اتّلبه٘بً، كال هَد، ثل ػلِ٘ الذٗٔ  ،ٌٗي ًزلي

 

 97: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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ّزا الحٌن هؼبكبً ئلى أًِّ هوتؼى الوبػذٓ كاىّ السفٌشاى ئرا ػلفن   ( 1)•
هجل سٌشُ ئىّ ششثِ الوسٌش ٌَٗى كٖ هؼشع الوتل، ٍ أًِّ ٗإدّٕ ئل٘فِ  
ًَػبً، كَْ ثششثِ هبطذ للوتل، كٌَ٘ى الوتل الوتشتّت ػلى السفٌش هتلًفب   

 . ػوذّٗبً
أهّب ئرا لن ٌٗي ًزلي، ٍ ًبى الوتل اتّلبه٘بً، لفن تزفش ػل٘فِ أحٌفبم     ٍ •

 .الوتل الؼوذٕ، ٍ ئًّوب تتشتّت ػلِ٘ الذٗٔ

 97: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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ًفبى  : هفبل »( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  ػلِ٘ هؼتجشٓ السًٌَٖ ػي أثٖ ػجذ اللّتذلّ •
هَم ٗششثَى ك٘سٌشٍى كتجبػزَا ثسٌبً٘ي ًبًت هؼْن، كشكؼفَا ئلفى أه٘فش    

كسزٌْن، كوبت هٌْن سرالى، ٍ ثوٖ سرالى، كوفبل  ( ػلِ٘ السالم)الوإهٌ٘ي 
هفب تفشٍى؟   : ٗب أه٘ش الوإهٌ٘ي، أهذّوب ثظبحجٌ٘ب، كوبل للوَم: أّل الووتَل٘ي

كلؼفلّ رٌٗفي   : للوفَم ( ػلِ٘ السفالم )أى توّ٘ذّوب، كوبل ػلٖ  ٰ  ًشى: كوبلَا
ػل٘فِ  )ال ًذسٕ، كوبل ػلٖ : اللزٗي هبتب هتل ًلّ ٍاحذ هٌْوب طبحجِ، هبلَا

ثل أرؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلى هجبئل األسثؼٔ، ٍ آخفز دٗفٔ رشاحفٔ    (: السالم
 .«1« »الجبه٘ي هي دٗٔ الووتَل٘ي

•______________________________ 
: 10، التْزٗت 2   1أثَاة هَرجبت الؼوبى ة / 233: 29الَسبئل ( 1)

240 /955. 

 97: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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أًِّ ال ثذّ هي حولْب ػلى أىّ ششثْن الوسٌش ًبى كٖ هؼفشع  : ثتوشٗت•
الوإدّٕ ئلى الوتل ػبدًٓ، ثوشٌٗٔ أًِّ كشّع كْ٘ب حجفَت  ثبلسٌبً٘ي  التجبػذ

الوَد ػلى كشع الؼلن ثأىّ الجبه٘٘ي هتالّوب، ٍ ػذم حجَتِ ػلى كفشع  
 .ػذم الؼلن ثزلي، ٍ احتوبل أىّ ًلّبً هٌْوب هتل طبحجِ

 98: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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ًبى هفَم  »: ّزُ الشٍاٗٔ ٍ الوزًَس كْ٘ب ٰ  ٗإّٗذ رلي أىّ الش٘خ سٍىٍ •
الحذٗج، كفاىّ الظفبّش هفي    « ٗششثَى ك٘سٌشٍى ك٘تجبػزَى ثسٌبً٘ي

 .ّزُ الزولٔ أىّ التجبػذ الزٕ َّ هؼشع للوتل كٖ ًلسِ ًبى ػبدًٓ لْن

 98: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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ػل٘فِ  )ػلِ٘، كال تؼبسػْب طح٘حٔ هحوّذ ثي ه٘س ػي أثفٖ رؼلفش   ٍ •
كٖ أسثؼفٔ شفشثَا   ( ػلِ٘ السالم)أه٘ش الوإهٌ٘ي  ٰ  هؼى: هبل»( السالم

هسٌشاً، كأخز ثؼؼْن ػلى ثؼغ السال ، كبهتتلَا، كوتل احٌبى ٍ رش  
احٌبى، كأهش الوزشٍح٘ي كؼشة ًلّ ٍاحذ هٌْوب حوبً٘ي رلذٓ، ٍ هؼى 
ثذٗٔ الووتَل٘ي ػلى الوزشٍح٘ي، ٍ أهش أى توبس رشاحٔ الوزفشٍح٘ي  
كتشكغ هي الذٗٔ، كاى هبت الوزشٍحبى كل٘س ػلفى أحفذ هفي أٍل٘فبء     

ٖ ء  .«1« »الووتَل٘ي ش
•______________________________ 

 . 1   1أثَاة هَرجبت الؼوبى ة / 233: 29الَسبئل ( 1)

 
 98: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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رلي ألًّْب هؼ٘ٔ كٖ ٍاهؼٔ، ٍ ال ثذّ هي حولْب ػلفى طفَسٓ ٍهفَع    ٍ •
الوتل ٍ الوتبل ثٌْ٘ن اتّلبهبً، هي دٍى ػلن لْن ثأىّ ششة الوسٌش ٗفإدّٕ  

 .ئلى رلي ػبدًٓ
 .ٍ ػلى توذٗش تسل٘ن التؼبسع كبلوشرغ َّ هب توتؼِ٘ الوبػذٓ•

 98: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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لظح٘حٔ هحوّذ ثي ه٘س الوتوذّهٔ، ػلى أىّ الحٌن ػلفى ؿجفن   ( *1)•

 .الوبػذٓ

 98: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبج؛ ج
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  هَٔرِجٓبتِ الؼَّوٓبىِأَثَٕٓاةٔ •
ثٓبةٔ حُجَٔتِِِ ثِبلْؤجٓبشَشَِٓ هٓغٓ الِبًْلِشَادِ ٍٓ الشِّشًَِْٔ ٍٓ حٌْٔنِ هٓب لََٕ سٓفٌِشَ   1« 1»•

  أَسٕثٓؼٌٓٔ ٍٓ اهْتَتَلَُا كَوُتِلَ احٌَْبىِ ٍٓ رٔشِ ٓ احٌَْبىِ

 233: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘فِِ ٍٓ  « 2» -1 -35526•
ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ رٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ أَثِفٖ ًَزٕفشَاىَ   

هَؼَفى  : ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هَٕ٘سٍ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ
كَأَخَفزَ ثٓؼٕؼُفْٔنٕ ػٓلَفى    « 3» -أَهِ٘شُ الْؤإْهٌِِ٘يَ ع كِٖ أَسٕثٓؼٍٓٔ شَشِثَٔا هٔسٌِٕشاً

كَفأَهٓشَ الْوٓزٕفشٍُحٕٓ٘يِ    -كَبهْتَتَلَُا كَوُتِلَ احٌَْبىِ ٍٓ رٔشِ ٓ احٌَْبىِ -ثٓؼٕغٍ السِّلَب ٓ
ٍٓ هَؼَى ثِذِِٗٓٔ الْوٓوْتُفَلَٕ٘يِ ػٓلَفى    -كَؼُشِةٓ ًُلُّ ٍٓاحِذٍ هٌِْْٔوٓب حَوٓبًِ٘يَ رٓلْذًٓٓ

 -ٍٓ أَهٓشَ أَىْ تُوَبسٓ رِشَاحُٓٔ الْوٓزٕشٍُحٕٓ٘يِ كَتُشْكَغٓ هِفيَ الذِّٗٓفِٔ   -الْوٓزٕشٍُحٕٓ٘يِ
 .كَلَٕ٘سٓ ػٓلَى أَحٓذٍ هِيْ إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓوْتَُلَٕ٘يِ شَٖٕ ءٌ -كَاِىْ هٓبتٓ الْوٓزٕشٍُحٓبىِ

 .5 -284 -7الٌبكٖ  -(2)•

 233: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 .كسٌشٍا -كٖ الوظذس -(3)•
 

 233: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 .«4»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ هِخْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
 .956 -240 -10التْزٗت  -(4)•

 

 233: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الٌََّٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ « 5» -2 -35527•
ثِسٓفٌَبًِ٘يَ  « 1»كَ٘ٓتَجٓفبػٓزَٔىَ   -كَ٘ٓسٌَٕشٍُىًََبىَ هََٕمٌ ٗٓشْشَثَٔىَ : هَبلَع  اللَِِّ

كَوٓفبتٓ هِفٌْْٔنٕ    -كَشُكِؼَٔا ئِلَى أَهِ٘فشِ الْؤفإْهٌِِ٘يَ ع كَسٓفزٌَْٓٔنٕ    -ًَبًَتٕ هٓؼْٓٔنٕ
 -كَوَبلَ إَّٔفلُ الْوٓوْتُفَلَٕ٘يِ ٗٓفب أَهِ٘فشَ الْؤفإْهٌِِ٘يَ ع      -سٓرٔلَبىِ ٍٓ ثٓوِٖٓ سٓرٔلَبىِ

كَوَفبلَ   -كَوَبلَُا ًَشَى أَىْ تُوِ٘ذّٓٔوٓب -أَهِذّٕٔوٓب ثِظٓبحِجٌَٕٓ٘ب كَوَبلَ لِلْوََٕمِ هٓب تَشٍَٕىَ
 -كَلَؼٓلَّ رٌَِٕٗيٓ اللَّزَٕٗيِ هٓبتَب هَتَلَ ًُلُّ ٍٓاحِذٍ هٌِْْٔوٓب طٓبحِجِٓٔ -ػٓلٌِّٖ ع لِلْوََٕمِ
 فهَبلَُا لَب ًَذٕسِٕ 

 234: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ آخُزُ دَِٗٓٔ  -ثٓلْ أَرٕؼٓلُ دَِٗٓٔ الْوٓوْتَُلَٕ٘يِ ػٓلَى هَجٓبئِلِ الْأَسٕثٓؼِٓٔ -ػٓلٌِّٖ عَهَبلَ •
هَبلَ ٍٓ رًََشَ ئِسٕوٓبػِ٘لُ ثٕيُ الْحٓزَّفبدِ   -رِشَاحِٓٔ الْجٓبهِٕ٘ٓ٘يِ هِيْ دِِٗٓٔ الْوٓوْتَُلَٕ٘يِ

« 2» -ػٓيْ سِوٓبىِ ثٕيِ حٓشْةٍ ػٓيْ ػٔجٕٓ٘ذِ اللَِِّ ثٕيِ أَثِفٖ الْزٓؼٕفذِ   -ثٕيِ أَسٕؿَأََٓ
 .هَبلَ ًٌُْتٔ أًََب سٓاثِؼْٓٔنٕ كَوَؼَى ػٓلٌِّٖ ع ّٓزُِِ الْوَؼََِّ٘ٔ كٌَِ٘ب

 234: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 .955 -240 -10التْزٗت  -(5)•
 (.300 -1ثؼذ  -الظحب . )ئرا شوِ -ثؼذ ثـٌِ ثبلسٌ٘ي -(1)•

 .ػي ػجذ اهلل ثي أثٖ الزؼذ -كٖ الوظذس -(2)•
 

 234: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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ًَُِِّٖ ئِلَى هََٕلِِِ دِِٗٓٔ الْوٓوْتَُلَٕ٘يِ •  .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ السٌَّ
سٍٓٓأُ الْؤلِ٘ذٔ كِٖ ئِسٕشَبدُِِ هٔشْسٓلًب ًَحَُٕٓٔ ئِلَّب أًََِّٔ هَبلَ كَوَبلَ دُِٗٓٔ الْوٓوْتُفَلَٕ٘يِ ػٓلَفى هَجٓبئِفلِ    ٍٓ •

ِ الْحَّٕٓ٘٘يِ هٌِْْٔوٓب ثِذِِٗٓٔ رِشَاحِِْوٓب  -الْأَسٕثٓؼِٓٔ  .«4»ثٓؼٕذٓ هٔوَبطَّٔ
ٍٓ « 6»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِفيٓ ٌَّٔفب   : أَهَُلُ« 5»ٍٓ سٍٓٓأُ كِٖ الْؤوٌِْؼِٓٔ هٔشْسٓلًب ًَحَُٕٓٔ •

 .«8»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 7»كِٖ الْوِظٓبصِ 
 .5236 -118 -4اللوِ٘  -(3)•
 .117 -أسشبد الول٘ذ -(4)•
 .117 -الووٌؼٔ -(5)•
 .هي أثَاة دٗبت الٌلس 24 -1توذم كٖ األثَاة  -(6)•
 .توذم كٖ أًخش أثَاة الوظبص -(7)•
ٗبتٖ كٖ أًخش أثَاة هَرجبت الؼوبى ٍ دٗبت االػؼفبء ٍ دٗفبت الوٌفبكغ ٍ     -(8)•

 .دٗبت الشزبد ٍ الزشا  ٍ أثَاة الؼبهلٔ

 233: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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•______________________________ 
 :كٖ ّزُ الوسألٔ كشٍع( 1)

 176: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ّل ٗخجت الوَد ػلى السٌشاى الوبتل أم ال؟ ٍ الولفشٍع  : األٍّلاللشع •
ًًَِ آحوبً كٖ ششثِ، ٍ خشٍرِ ثبلسٌش ػي الؼوفذ ٍ  : ٌّب حجَت ه٘ذٗي

ٍ هذ تشدّد كِ٘ كٖ الوتي أٍّلًب، حن رؼل . االخت٘بس كٖ حبل طذٍس الوتل
، ٍ «2»ٍ الوَاػفذ  « 1»األهشة الؼفذم، تجؼفبً للؼلّبهفٔ كفٖ اإلسشفبد      

الخجَت « 4»، ٍ لٌي رؼل الوحوّن كٖ الششائغ «3»لظبحت الوسبلي 
أشجِ، ٍكبهبً لألًخش، ثل سثّوب ٗشؼش أٍ ٗظشّ  ثؼفغ الٌتفت ثبإلروفبع    

 ، «5»ػلِ٘ 
 .203 202/ 2: ئسشبد األرّبى( 1)•
 .292/ 2: هَاػذ األحٌبم( 2)•

 176: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 .ٍ َّ اخت٘بس األًخش: ، ٍ هبل166 165/ 15: هسبلي األكْبم( 3)•
 .990/ 4: ششائغ اإلسالم( 4)•
اإلشؼبس ثبإلروبع ػي ؿبٗفٔ   186/ 42: حٌى كٖ رَاّش الٌالم( 5)•

 .601/ 4: ٍ التظشٗح ثِ ػي ئٗؼب  اللَائذ 366: الوشاد
 

 176: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 :ٍ اللّبصم التٌلّن كِ٘ كٖ هوبه٘ي•
كٖ أىّ هوتؼى الوبػذٓ ثوالحظٔ الؼفبثـٔ األطفل٘ٔ كفٖ ثفبة     : األٍّل•

الوظبص ّل َّ حجَت الوظبص، أٍ ػذهِ، أٍ التلظ٘ل ث٘ي الوَاسد هغ 
ٖ هـغ الٌظش ػوّب ٍسد   :الووبم هي الٌضّ؟ كٌوَل ك

 

 176: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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•______________________________ 
َّ التلظ٘ل ث٘ي هي ٗؼلن ثأىّ ششثِ للوسٌش ٗتشتّت ػلِ٘ الوتفل  الظبّش 

ًَػبً، ٍ ث٘ي هي ال ٗؼلن ثزلي، ألىّ طذٍس الوتل ٍ ئى ًبى كفٖ حفبل   
صٍال االخت٘بس ٍ الخشٍد ػي الؼوذ، ئلّب أىّ استٌبثِ للششة ػي ػوذ ٍ 
اخت٘بس ٍ تَرِّ ٍ التلبت هغ الؼلن ثتشتّت الوتل ػلِ٘ ًَػبً ثؼفذ تحوّفن   

 . السٌش ٗزؼل الوتل هتلًب ػوذٗبً ػٌذ الؼوالء

 177: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ثؼجبسٓ أُخشى ال ٌٗليّ التؼوّذ لالستٌبة هغ الؼلن ثبلتشتّت ػي التؼوّذ ٍ •
للوتل، كاىّ هي ػلن ثأًِّ ئرا رّت ئلفى هزلفس كالًفٖ ٍ دخفل ك٘فِ      
ٗتشتّت ػلى دخَلِ تحوّن الوؼظ٘ٔ ٍ طذٍس ػول هحفشَّم اػفـشاساً أٍ   
ئًشاّبً ال ٌَٗى هغ التؼوّذ كٖ الزّبة ٍ اخت٘فبس الفذخَل هفغ الؼلفن     
ثزلي هؼـشّاً ئلى الوؼظ٘ٔ أٍ هٌشَّبً ػلْ٘ب، ثل ّفٖ هؼظف٘ٔ ػوذٗفٔ    
هَرجٔ الستحوبم الؼوَثٔ ٍ الوإاخزٓ، ًؼن هغ ػذم الؼلن ثزلي أٍ ػذم 
االلتلبت ئلِ٘ ال ٌٗجـٖ الوٌبهشٔ كفٖ ػفذم االسفتحوبم، لؼفذم تحوّفن      

 .الوؼظ٘ٔ الؼوذّٗٔ

 177: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ل٘س طذم هتل الؼوذ كٖ اللشع األٍّل ألرل ًًَِ آحوبً كٖ شفشة  ٍ •
الوسٌش، ثل ألرل طذٍسُ هٌِ اخت٘فبساً، ٍ ػل٘فِ كلفَ كفشع ئثبحفٔ      
الششة هخلًب ٗتحوّن التؼوّذ كٖ الوتل أٗؼبً، ًوب كٖ هخبل الفزّبة ئلفى   
الوزلس، ح٘ج ال ٌَٗى ًلس الزّبة ئلِ٘ هحشَّهبً، ًؼفن كفٖ طفَسٓ    
الَرَة كٖ هخل الووفبم ال ثفّذ هفي هالحظفٔ األّفّن هفي الحشهفٔ ٍ        

 .ٰ  الَرَة، ًوب ال ٗخلى

 177: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 :هذ ٍسد كٖ الووبم سٍاٗتبى: كٖ هالحظٔ هوتؼى الٌضّ، كٌوَل: الخبًٖ•

 177: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ًبى : هبل( ػلِ٘ السّالم)ُ ٰ  سٍاٗٔ السًٌَٖ، ػي أثٖ ػجذ اللّ: ئحذاّوب•
هَم ٗششثَى ك٘سٌشٍى ك٘تجبػزَى ثسٌبً٘ي ًبًت هؼْن، كشكؼَا ئلفى  

كسفزٌْن، كوفبت هفٌْن سرفالى ٍ ثوفٖ      ( ػلِ٘ السّالم)أه٘ش الوإهٌ٘ي 
ثظبحجٌ٘ب، كوفبل   ٗب أه٘ش الوإهٌ٘ي أهذّوب : سرالى، كوبل أّل الووتَل٘ي

( ػل٘فِ السّفالم  )ًشى أى تو٘ذّوب، كوفبل ػلفٖ   : هب تشٍى؟ كوبلَا: للوَم
ال : كلؼلّ رٌٗي اللّزٗي هبتب هتل ًل ٍاحذ هٌْوب طبحجِ، هفبلَا : للوَم

ثل أرؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلفى هجبئفل   (: ػلِ٘ السّالم)ًذسٕ، كوبل ػلٖ 
 .«1»األسثؼٔ، ٍ آخز دٗٔ رشاحٔ الجبه٘٘ي هي دٗٔ الووتَل٘ي 

، ًتبة الذٗبت، أثَاة هَرجبت الؼوبى 173/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•
 .2   1ة 
 
 

 177: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ٗستلبد هٌِ هلشٍؿ٘فٔ  « كلؼلّ رٌٗي»(: ػلِ٘ السّالم)الظبّش أىّ هَلِ ٍ •
حجَت الوَد ػلْ٘وب هغ الؼلن ثظذٍس الوتل هٌْوب، ٍ ػلِ٘ كٌلٖ الحٌفن  
ثبلوَد ئًّوب َّ ألرل الشيّ كٖ أطل طذٍس الوتل هٌْوفب، هفغ لفضٍم    
ئحشاصُ كٖ هوبم الوظبص، ٍ هوتؼبُ أًِّ ال كشم كٖ حجَت الوفَد هفغ   
الؼلن ثبلظذٍس ث٘ي الظَست٘ي اللّت٘ي ًبى هوتؼى الوبػذٓ ّفَ التلظف٘ل   

 .ثٌْ٘وب

 178: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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الؼزت هي ثؼغ األػالم ح٘ج استذلّ ثبلشٍاٗٔ ػلى التلظ٘ل الفزٕ  ٍ •
أًِّ ال ثذّ هفي حولْفب ػلفى أىّ    : َّ هوتؼى الوبػذٓ، ٍ هبل كٖ توشٗجِ

ششثْن الوسٌش ًبى كٖ هؼشع التجبػذ ثبلسٌبً٘ي الوإدّٕ ئلى الوتفل  
ػبدٓ، ثوشٌٗٔ أًِّ كشّع كْ٘ب حجَت الوَد ػلى كشع الؼلن ثفأىّ الجفبه٘٘ي   
هتالّوب، ٍ ػذم حجَتِ ػلى كشع ػذم الؼلن ثزلي ٍ احتوفبل أىّ ًلّفبً   

 .«2»هٌْوب هتل طبحجِ 
 .87هسألٔ  81/ 2: هجبًٖ تٌولٔ الوٌْبد( 2)•

 

 178: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ٍ أهّب هب رؼلفِ هإِّٗفذاً لوفب    . هي الَاػح أًِّ هظبدسٓ ػلى الوـلَةٍ •
(: ػلِ٘ السّفالم )أكبدُ هي استلبدٓ االستوشاس ٍ التٌشس هي التؼج٘ش ثوَلِ 

ًظشاً ئلى ظَْسُ كٖ تشتّفت  « ًبى هَم ٗششثَى ك٘سٌشٍى ك٘تجبػزَى»
 .التجبػذ ًَػبً

 178: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ك٘ذكؼِ أًِّ ال هزبل لْزُ االستلبدٓ كٖ خظَص الووبم، لظَْس الشٍاٗٔ  •
ًبى هشّٓ ٍاحذٓ، ٍ ّفٖ  ( ػلِ٘ السّالم)كٖ أىّ الشكغ ئلى أه٘ش الوإهٌ٘ي 

ٓ الوشّٓ الَاهؼٔ كْ٘ب ّزُ الوظّٔ، ٍ لَ ًبى الؼول هتٌشّساً ٍ الشكغ  لٌبى  هشّ
 . اللّبصم التو٘٘ذ ثوخل الوشّٓ األخ٘شٓ

ئلى أًِّ هغ ٍحذٓ الوَم الوشًّت هي أسثؼٔ ًلشات ال هؼٌى لتٌشّس هؼبكبً •
التجبػذ الوإدٕ ئلى الوتل، كجوبؤّن كٖ الوشّٓ التٖ تحوّن ثؼفذّب الشكفغ   

 .ػذم تحوّن الوتل كٖ الوشّات السبثؤ، ًوب ال ٗخلى ٰ  دل٘ل ػلى
 

 178: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ظَْس الشٍاٗٔ كٖ حجَت الوظبص كٖ طَسٓ الؼلفن ثظفذٍس   كبإلًظبف •
 .الوتل هي الجبه٘٘ي، هي دٍى كشم ث٘ي الظَست٘ي أطلًب

 179: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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: هفبل ( ػلِ٘ السّفالم )طح٘حٔ هحوذ ثي ه٘س، ػي أثٖ رؼلش : حبً٘تْوب•
كٖ أسثؼفٔ شفشثَا هسفٌشاً، كأخفز     ( ػلِ٘ السّالم)هؼى أه٘ش الوإهٌ٘ي 

ثؼؼْن ػلى ثؼغ السال  كبهتتلَا، كوتل احٌبى ٍ رفش  احٌفبى، كفأهش    
الوزشٍح٘ي كؼشة ًلّ ٍاحذ هٌْوفب حوفبً٘ي رلفذٓ، ٍ هؼفى ثذٗفٔ      
الووتَل٘ي ػلى الوزشٍح٘ي، ٍ أهش أى توبس رشاحٔ الوزشٍح٘ي كتشكغ 
هي الذٗٔ، كاى هبت الوزشٍحبى كل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘بء الووتفَل٘ي  

ٖ ء   .«1»ش
•______________________________ 

، ًتبة الذٗبت، أثَاة هَرجبت الؼوبى 172/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)
 .1   1ة 

 
 179: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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الظبّش أىّ هَسد ّزُ الشٍاٗٔ ٍ الشٍاٗٔ الوتوذّهٔ ٍاحذ، ثوؼٌى أًِّ ًبى ٍ •
هظّٔ ٍاحذٓ هشكَػٔ ئلِ٘، ٍ ّٖ ( ػلِ٘ السّالم)كٖ صهي أه٘ش الوإهٌ٘ي 

اشتشاى أسثؼٔ سربل كٖ ششة الوسفٌش، ٍ األخفز ثؼفذُ ثبلسفال  ٍ     
 ،السٌ٘ي، ٍ تحوّن االهتتبل الوإدّٕ ئلى هتل احٌ٘ي ٍ رش  احٌ٘ي

ػل٘فِ  )اللّفِ  ٍ ّزُ الوظّٔ هحٌّ٘ٔ كٖ الشٍاٗٔ السبثؤ ػفي أثفٖ ػجفذ     •
 ، (ػلِ٘ السّالم)، ٍ كٖ ّزُ الشٍاٗٔ ػي أثٖ رؼلش (السّالم

ػلِ٘ كَْ أٗؼبً شبّذ ػلى ثـالى التأٗ٘ذ الوتوذّم الزٕ رًفشُ ثؼفغ   ٍ •
 .ٰ  األػالم، ًوب ال ٗخلى

 179: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ئّى ّزُ الشٍاٗفٔ ال تؼفبسع الشٍاٗفٔ الوتوذّهفٔ ك٘وفب ٗشرفغ ئلفى        حنّ •
الوظبص الّزٕ َّ هَسد الجحج كٖ الووبم، لظَْس االٍلى ًوفب ػشكفت   

 . كٖ حجَت الوظبص هغ تؼّ٘ي الوبتل ٍ تشخّظِ ٍ ئى ًبى سٌشاًبً
ٔ لْفزُ   التؼفشّع  ال ظَْس كٖ ّزُ الشٍاٗٔ كٖ خالكِ، لؼذم ٍ • ٍ . الزْف

ظَْسّب كٖ ػذم الوظبص كٖ الوَسد ئًّوب َّ ألرل ػذم تؼّ٘ي الوبتل 
كٖ هخل الوَسد، ًوب ٗوتؼِ٘ ؿجغ الوظٔ، كاًِّ هغ تحوّن الوتل كٖ هخلفِ  
ال ؿشٗن ئلى تشخ٘ض الوبتل هفغ ػفذم حؼفَس الشفبّذ، ثفل ٍ هفغ       

 . الحؼَس ًَػبً ألًِّ ال ٗوٌي التشخ٘ض ًزلي

 179: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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( ػل٘فِ السّفالم  )هي الوؼلَم أىّ سكغ الخظَهٔ ًبى هي أه٘ش الوإهٌ٘ي ٍ •
هجٌّ٘بً ػلى الوَاصٗي ٍ الؼَاثؾ الوؼوَلٔ، ال ػلى االػتوبد ػلفى هخفل   

ٍ ػلِ٘ كؼذم الحٌن ثبلوظبص كفٖ الوفَسد ألرفل ػفذم     . ػلن الـ٘ت
ٍػَ  الوبتل ٍ ػذم الـشٗن ئلفى تؼٌ٘٘فِ، كفال ٌٗفبكٖ هفب دلّ ػلفى       

 .ٰ  الوظبص هغ الؼلن ثِ ٍ تؼٌِّ٘، ًوب َّ الظبّش هي الشٍاٗٔ األٍلى
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خظففَص  ٰ  ئىّ الحٌففن ثخجففَت دٗففٔ الووتففَل٘ي ػلففى: أى ٗٔوففبلئلّففب •
الوزشٍح٘ي ًوب كٖ الشٍاٗٔ ال ٗستو٘ن ئلّب هغ الؼلن ثظذٍس الوتل هٌْوب، 
ألًِّ ال هزبل لِ ثذٍى الؼلن ثِ، ٍ ػلِ٘ كتذلّ الشٍاٗٔ ػلى ًلٖ الوظبص 

 .هغ تؼّ٘ي الوبتل، كتؼبسع هغ الشٍاٗٔ األٍُلى

 180: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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لٌٌِّ هذكَع ثأًِّ ال ئشؼبس كٖ الشٍاٗٔ ثْزُ الزْٔ، ٍ هفذ ػشكفت أىّ   ٍ •
هوتؼى ؿجغ الوظّٔ َّ اإلثْبم ٍ ػذم التؼفّ٘ي، خظَطفبً هفغ طفشاحٔ     
الٌول األٍّل كِ٘، ؿبٗٔ األهش أىّ الحٌن ثخجَت الذٗٔ ػلفى الوزفشٍح٘ي   

حجَت الذٗٔ ػلى هجبئل  ٰ  حٌن تؼجّذٕ هـبٗش للشٍاٗٔ األٍلى الذالّٔ ػلى
األسثؼٔ، ٍ ال هزبل الستلبدٓ هب رًش هٌِ، كبإلًظبف أًِّ ال تؼبسع ث٘ي 
الشٍاٗت٘ي ك٘وب ٗشرغ ئلى الووبم، ٍ َّ حجَت الوظبص ػلفى السفٌشاى   

 .الوبتل

 180: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ثؼذ رلي ٗوغ الٌالم كٖ تشر٘ح الوَل ثؼذم الوظبص ًوب كٖ الوتي، ٍ •
كْل ٌَٗى هٌشأُ استلبدٓ الؼذم هي الظح٘حٔ ٍ تشر٘حْب ػلى سٍاٗفٔ  
السًٌَٖ، لؼذم ثلَؿْب كٖ االػتجبس ئلى هشتجٔ الظفح٘حٔ، ثفل سٍاٗفٔ    

هؼتجفشٓ، ًوفب ّفَ    سٍاٗفٔ   خالكْفب  السًٌَٖ حزّٔ ك٘وب لن ٌٗي ػلفى  
، ٍ هٌشأ االستلبدٓ هفب  «1»كٖ الؼذٓ ( هذّس سشُّ)الوحٌّٖ ػي الش٘خ 

 .رًشًب هي الحٌن ثخجَت الذٗٔ ػلى الوزشٍح٘ي
 .380/ 1: ػٔذّٓ األطَل( 1)•
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، ٍ [1]ألرل هب هلٌبُ ػولت الـبئلفٔ ثوفب سٍاُ حلفض ثفي ؿ٘فبث      ٍ •
، ٍ ؿ٘فشّن  [4]، ٍ السًٌَٖ [3]، ٍ ًَ  ثي دساد [2]ؿ٘بث ثي ًلَة 

ف٘وب لن ٌٗكسٍُ ٍ لن ٗكذي عٌذدّن   ، السالم  هي الؼبهٔ ػي أئوتٌب ػلْ٘ن
 .خالفِ

 

150-149ص؛  1 العدٓ فٖ أطَل الفقِ ؛ ج  
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أىّ هٌشأُ ٍرَد الوؼبسػٔ ث٘ي الشٍاٗت٘ي ٍ تسبهـْوب ألرفل ػفذم   أٍ •
حجَت هضّٗٔ كٖ الج٘ي، كبللّبصم الشرَع ئلى الوبػذٓ، ٍ ّٖ توتؼٖ ػفذم  

 .حجَت الوظبص
 

 180: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ًبى الوٌشأ َّ األٍّل كوذ ػشكت ػذم توبه٘ٔ االستلبدٓ الوضثفَسٓ،  كاى •
ٍ ئى ًبى الوٌشأ َّ الخبًٖ ًوب َّ الظبّش هي الوتي كوذ ػشكت أًّفِ ال  
تؼبسع ث٘ي الشٍاٗت٘ي أٍّلًب، ٍ ػذم ًَى الوبػذٓ هوتؼ٘ٔ لؼذم الوظبص 

 .حبً٘بً، ثل هوتؼبّب التلظ٘ل، ًوب هشّ كٖ الووبم األٍّل

 181: صالقظبص؛  -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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السٌشاى ؿ٘ش اٙحن هغ خشٍرِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس كٖ : الخبًٖاللشع •
حبل طذٍس الوتل، ٍ الظبّش لضٍم الشرَع كِ٘ ئلفى الوبػفذٓ التفٖ هفذ     
ػشكت أىّ هوتؼبّب التلظ٘ل ث٘ي طَسٓ الزْل ثتشتّت الوتل ػلى شفشثِ  
كال ٗتحوّن هَرت الوظبص، ٍ ث٘ي طَسٓ الؼلن ثِ، كبللّبصم الحٌن ثفِ  
هغ اتظبف الششة ثبإلثبحٔ، ٍ هالحظٔ األّنّ ٍ الوْفنّ هفغ االتظفبف    

 .ثبلَرَة

 181: صالقظبص؛  -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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هي الَاػح أًِّ ال ٗستلبد حٌن ّزا اللشع هي الٌضّ، ثؼذ ًَى هَسدُ ٍ •
الششة الوحشَّم ثوشٌٗٔ ئرشاء حذّ الششة ػل٘فِ، ًوفب كفٖ الظفح٘حٔ     
الوتوذّهٔ، ٍ ػذم ٍػَ  ئلـبء الخظَط٘ٔ ثذػَى أىّ الحٌن الوفزًَس  
كِ٘ َّ حٌن السٌشاى الوبتل، هي دٍى كشم ث٘ي ًَى الشفشة هحشّهفبً   

 .ٰ  أٍ ؿ٘شُ، ًوب ال ٗخلى

 181: صالقظبص؛  -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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استؼوبل هب ٗسلت الؼوذ ٍ االخت٘بس ًفبلجٌذ ٍ الوشهفذ ٍ   : الخبلجاللشع •
أًِّ ألحوِ ثبلسفٌشاى  « 1»( هذّس سشُّ)الوحٌّٖ ػي الش٘خ ٍ  ،ؿ٘شّوب

ٍ ظفبّش  . الزٕ َّ هَسد الشٍاٗٔ، ٍ حٌن كِ٘ ثخجَت الوظفبص هـلوفبً  
 .الوتي ػذم حجَت الوظبص ًزلي الهتؼبء الوبػذٓ لِ

ٍ الحنّ ثؼذ ػذم رَاص التؼذّٕ ػي هَسد الشٍاٗٔ، خظَطبً ثؼفذ ًفَى   •
الحٌن الوزًَس كِ٘ هخبللبً للوبػذٓ، ٍ ال ٌَٗى الؼفشف هَاكوفبً إللـفبء    
الخظَط٘ٔ الشرَع ئلى الوبػذٓ الّتٖ هفذ ػشكفت اهتؼفبؤّب التلظف٘ل     

 .الوتوذّم

 182: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ئًِّ كٖ رو٘غ ّزُ اللشٍع، لَ شيّ كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس كٖ حنّ •
حبل طذٍس الوتل، ٌٗفَى هوتؼفى استظفحبة ػفذم الفضٍال ٍ ثوفبء       
االخت٘بس كٖ تلي الحبل تحوّن هَرت الوظفبص، ٍ ّفَ هتفل الؼوفذ     

 . ك٘تشتّت ػلِ٘

 182: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الشسٗعٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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الخبهسٔ سٍى هحوذ ثي ه٘س الخؤ ثوشٌٗٔ سٍاٗفٔ ػبطفن ثفي    الوسألٔ •
حو٘ذ ػٌِ ٍ ًَى الوشٍٕ ػٌِ الجبهش ػلِ٘ السالم، كبلشٍاٗٔ طح٘حٔ كٖ 

ػي أثٖ رؼلفش ػفي ػلفٖ    « 1»الٌبكٖ ٍ اللوِ٘ ٍ هَػغ هي التْزٗت 
ػلْ٘وب السالم كٖ أسثؼٔ ششثَا الوسفٌش كزفش  احٌفبى ٍ هتفل احٌفبى،      
كوؼى ػلِ٘ السالم دٗٔ الووتفَل٘ي ػلفى الوزفشٍح٘ي ثؼفذ أى تشكفغ      

 ٍ رشاحٔ الوزشٍح٘ي هي الذٗٔ 
•______________________________ 

 -الَسبئل الجبة 240ص  10، التْزٗت د 284ص  7الٌبكٖ د ( 1)
 .هي أثَاة هَرجبت الؼوبى الحذٗج األٍل -1
 

 90: ، ص43 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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هؼى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم كٖ أسثؼٔ ششثَا هسٌشا كأخز »: للظِ•
ثؼؼْن ػلى ثؼغ السال  كبهتتلَا كوتفل احٌفبى كزفش  احٌفبى، كفأهش      
ثبلوزشٍح٘ي كؼشة ًل ٍاحذ هٌْوفب حوفبً٘ي رلفذٓ، ٍ هؼفى ثذٗفٔ      
الووتَل٘ي ػلى الوزشٍح٘ي، ٍ أهش أى توبس رشاحٔ الوزشٍح٘ي كتشكغ 
هي الذٗبت كاى هبت الوزشٍحبى كل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘بء الووتَل٘ي 

ٖ ء  .«ش
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اهلل ثي ػجذ  ئلى سٍاُ كٖ هَػغ آخش هي التْزٗت ثسٌذ آخش هتظل ثل •
سألتِ ػي أسثؼٔ ًلش ًبًَا ٗششثَى كٖ ث٘فت كوتفل   : هبل« »2»الحٌن 

ٗؼشة الوزشٍحبى حذ الخوش ٍ ٗـشهبى ه٘ؤ : احٌبى ٍ رش  احٌبى هبل
 .«الووتَل٘ي ٍ توَم رشاحتْوب ك٘شد ػلْ٘وب هوب أدٗب هي الذٗٔ

ثل ػي الووٌؼٔ ٍ الٌْبٗٔ ٍ الوبػٖ ٍ اثٌٖ حوفضٓ ٍ صّفشٓ أًْفن ؿ٘فش     •
ٖ ء، ٍ ئى ًبى رلي ل٘س طشٗحب كٖ اللتَى ثْب  .هبدح٘ي كْ٘ب ثش

 .ٍ للحذٗج رٗل 154 -153ص  10التْزٗت د ( 2)•

 90: ، ص43 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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ٍ كٖ التٌو٘ح « ػول ثوؼوًَْب ًخ٘ش هي األطحبة»كٖ الوسبلي لٌي •
لَ تزبس  احٌفبى  : ئى أًخش األطحبة ػولَا ثْب حتى أى أثب ػلٖ هبل»

كوتل أحذّوب هؼى ثبلذٗٔ ػلفى الخفبًٖ ٍ ٍػفغ هٌْفب أسج الزٌبٗفٔ      
ئًِ اشتْش ث٘ي األطحبة ٍ أكتى ثوؼفوًَِ  »ٍ كٖ ًشق اللخبم « ػلِ٘

 .«الوبػٖ
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الظبّش ئسادٓ اشتْبسُ سٍاٗٔ ال ػوال كاًِ لن ٗحي الؼول ثِ ئال ػفي  ٍ •
أثٖ ػلٖ ٍ الوبػٖ، خظَطب ثؼذ هؼبسػتِ ثوب كفٖ سٍاٗفٔ السفًٌَٖ    

ػي أثٖ ػجذ اهلل ػل٘فِ السفالم ئًفِ    « 1»الوشٍٗٔ كٖ التْزٗت ٍ اللوِ٘ 
رؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلى هجبئل األسثؼٔ ٍ أخز دٗٔ رشاحٔ الجبه٘ي هفي  

  دٗٔ الووتَل٘ي
 
 

•______________________________ 
 .118ص  4اللوِ٘ د  -240ص  1التْزٗت د ( 1)
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ًبى هَم ٗششثَى ك٘سٌشٍى ك٘تجبػزَى ثسٌبً٘ي ًبًفت هؼْفن   : هبل»•
كشكؼَا ئلى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السالم كسزٌْن كوبت هٌْن سرفالى ٍ  

ٗب أه٘ش الوفإهٌ٘ي أهفذّوب ثظفبحجٌ٘ب    : ثوٖ سرالى كوبل أّل الووتَل٘ي
ًفشى أى تو٘فذّوب هفبل    : هب تشٍى؟ هبلَا: كوبل ػلٖ ػلِ٘ السالم للوَم

 :ػلٖ ػلِ٘ السالم
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ال ًفذسٕ  : رٌٗي اللزٗي هبتب هتل ًل ٍاحذ هٌْوب طبحجِ هفبلَا كلؼل •
ثل أرؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلى هجبئل األسثؼفٔ ٍ  : كوبل ػلٖ ػلِ٘ السالم

ٍ رًفش ئسفوبػ٘ل ثفي    « آخز دٗٔ رشاحٔ الجبه٘ي هي دٗفٔ الووتفَل٘ي،  
الحزبد ثي أسؿبٓ ػي سوبى ثي حشة ػي ػجذ اهلل ثي أثٖ الزؼذ ئًِ 

  «2« »ًٌت أًب ساثؼْن كوؼى ػلٖ ػلِ٘ السالم ّزا الوؼ٘ٔ كٌ٘ب»: هبل
 
 .240ص  10التْزٗت د ( 2)•
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كٖ ًشق الشهَص ئى ّزا الخجش أهشة ئلى الظَاة ألى الوبتل ؿ٘فش  ثل •
هؼ٘ي، ٍ اشتشاًْن كٖ الوتل أٗؼب هزَْل لزَاص أى ٌَٗى حظل الوتل 
هي أحذّن كشرغ ئلى الذٗٔ ألى ال ٗجـل دم اهشء هسلن ٍ رؼل ػلفى  
هجبئل األسثؼٔ ألى لٌل هٌْن تأح٘شا كٖ الوتل، ٍ ئى ًبى كِ٘ أى تـفشٗن  
الؼبهلٔ ػلى خالف األطل، خظَطب ثؼذ االتلبم ظبّشا ػلى أى ػوفذ  
السٌشاى هَرت للوظبص أٍ شجِ ػوذ هَرت للذٗفٔ هفي هبلفِ ٍ ال    
هبئل ثًٌَِ خـأ هحؼب، ػلى أًِ ئى ػلن أى لٌل هٌْن أحشا كٖ الوتفل  

ٔ ًبى ألٍل٘بء الووتَل٘ي هتل الجبه٘ي، ٍ ئى لن ٗؼلن كلن رؼلت  ػلى  الذٗ
 .هجبئلْن
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ئًِ ٗوٌي تٌضٗل الخجش ػلى أى ٍلٖ ًل هت٘ل ادػى »كٖ ًشق اللخبم ٍ •
ػلى الجبه٘ي اشتشاًْن ٍ هذ حظل اللَث ٍ لن ٗحلق َّ ٍ ال الجبه٘بى 

 .ٍ كِ٘ ًظش«« 1»ٍ ال أٍل٘بء الوت٘ل٘ي 
 

•______________________________ 
 .314ص  2ًشق اللخبم د ( 1)
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هح٘ض ػي هخبللٔ الخجش الوضثَس للوَاػذ ٍ أٍلى هٌفِ كفٖ رلفي    كال •
األٍل ػشٍسٓ ػذم اهتؼبء الحبل الوضثَس ًَى الوزشٍح٘ي الوفبتل٘ي ٍ  
ال ًَى الووتَل٘ي الزبسح٘ي ئر سثوب هتفل أحفذ الووتفَل٘ي اٙخفش أٍ     
هتلْوب أحذ الوزشٍح٘ي ٍ ًزا كٖ الوزشٍح٘ي، ػلى أًِ ئرا حٌن ثأى 
الوزشٍح٘ي الوبتالى كبلوتزِ حجَت الوَد ػلْ٘وب ال الذٗٔ ثٌبء ػلى أى 
السٌشاى ثحٌن الظبحٖ، ثل َّ ًزلي كٖ الوزشٍح٘ي أٗؼب، ئال أًفِ  
لؼلِ للَات هحلِ ًوب أًِ ال ٍرِ إلؿالم الحٌن ثأخز دٗفٔ الزفش  ٍ   

 ئّذاس الذٗٔ لَ هبتب، 
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ٍ ٌٗذكغ الٌل ثحولِ ػلى أى الَاهفغ ًفبى   »: ئى هبل كٖ ًشق اللخبمٍ •
هتل الزبسح٘ي الووتَل٘ي أٍ لوب ًبى اللفَث ٍ حللْوفب الوسفبهٔ كلفن     
ٗحللب ٍ رش  الووتَل٘ي الزبسح٘ي ٍ ئًوب لفن ٗوفذّوب ئهفب لظفلح أٍ     

      ِ كفبى هفبت أحفذ    : لَهَػِ ػٌفذ السفٌش كٌ٘فَى خـفأ، ٍ أهفب هَلف
ك٘حتوفل للفا الووتفَل٘ي طف٘ـٔ التخٌ٘فٔ ٍ       -ئلى آخشُ -الوزشٍح٘ي

الزوغ، كبى ًبى األٍل ربص أى ٗشاد ثْوب الوزشٍ  الزٕ هبت هغ هفي  
هتلِ هي الووتَل٘ي، ٍ ئى ًبى الخبًٖ ربص أى ٗشاد أًِ ل٘س ػلفى أحفذ   
ٖ ء للجبه٘ي ٍ ئى ًبى ػلْ٘ن دٗٔ رشاحفٔ الجفبهٖ ئال أى    هي أٍل٘بئْن ش

 .رلي ًلِ ًوب تشى، ٍ خظَطب األخ٘ش
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خظَطب هب كْ٘ب هي كشع الزفش  كفٖ   « 2»ًحَُ هب كٖ الوسبلي ٍ •
الشٍاٗٔ ًًَِ ؿ٘ش هبتل، ثل ادػى ظَْسّب كٖ رلي هغ أًي هذ سوؼت 

 .رٗلْب الظشٗح ثخالكِ ًوب َّ ٍاػح
 .494ص  2الوسبلي د ( 2)•
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هٌبص حٌ٘ئز ػي هخبللٔ الخجشٗي للوَاػذ ٍ هي ٌّب هبل الوظفٌق  كال •
ٍ هي الوحتول أى ٌَٗى ػلٖ ػلِ٘ السالم هذ اؿلفغ  « »1»كٖ الٌٌت 

كٖ ّزُ الَاهؼٔ ػلى هب َٗرت ّزا الحٌن كال ٗتؼذى حٌ٘ئز هٌْب ئلفى  
 .«ؿ٘شّب
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ئى الزٕ ٗوتؼِ٘ أطفَل هفزّجٌب أى الوفبتل٘ي ٗوفتالى     »: كٖ السشائشٍ •
ثبلووتَل٘ي كاى اطـلح الزو٘غ ػلى أخز الذٗٔ أخزت ًوال هفي ؿ٘فش   
ًوظبى ألى كٖ ئثـبل الوَد ئثـبل الوشآى ٍ أهب ًوظفبى الذٗفٔ كفزلي    
ػلى هزّت هي تخ٘ش ث٘ي الوظفبص ٍ أخفز الذٗفٔ ٍ رلفي هخفبلق      
لوزّت أّل الج٘ت ػلفْ٘ن السفالم ألى ػٌفذّن لف٘س ٗسفتحن ؿ٘فش       

 .«2« »الوظبص كحست
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ٖ ء هي األطَل ٗوتؼٖ رلي كٖ الوؼف٘ٔ الولشٍػفٔ   ٍ • كِ٘ أًِ ل٘س ش
التٖ ال ٗؼلن الحبل كْ٘ب، ًؼن لَ ػلن أى الجفبه٘ي هفتال الْفبلٌ٘ي ػوفذا     
اتزِ الوظبص حٌ٘ئز ثٌبء ػلى أى السٌشاى ثحٌن الظبحٖ ٍ ال ٗسوؾ 
ئال ثبلظلح ػلى الذٗٔ أٍ أًخش هٌْب أٍ أهفل كفال ٗتؼف٘ي ًوفض الذٗفٔ      
رشاحٔ الوزشٍح٘ي هٌْب، ػلى أى رشاحتْوب سثوب ٍهؼت دكبػفب كْفٖ   
ّذس، ًؼن الزٕ ٗوتؼِ٘ األطَل كٖ هخلِ رشٗبى حٌن اللفَث كْ٘فب أٍ   
 . سوَؽ الذٗٔ ٍ الوظبص ػي ًل هٌْن لؼذم الؼلن ثبلحبل، ٍ اهلل الؼبلن
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سٍى هحوّذ ثي ه٘س كٖ الظفح٘ح ػفي أثفٖ رؼلفش ػل٘فِ      « 49»الوسألٔ •
 :السّالم هبل

هؼى أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم كٖ أسثؼٔ ششثَا هسٌشا كأخز ثؼؼْن ػلى •
ثؼغ السال  كبهتتلَا كوتل احٌبى ٍ رش  احٌبى، كأهش الوزشٍح٘ي كؼفشة  

ٍ هؼفى ثذٗفٔ الووتفَل٘ي    ( لششثْوب الوسٌش)ًلّ ٍاحذ هٌْوب حوبً٘ي رلذٓ 
ػلى الوزشٍح٘ي ٍ أهش أى توبس رشاحٔ الوزشٍح٘ي تشكغ هي الذٗٔ كفاى  

ٖ ء   .«2»هبت الوزشٍح٘ي كل٘س ػلى ٍاحذ هي أٍل٘بء الووتَل٘ي ش
هذ ٗتَّّن أىّ االهبم ػلِ٘ السّالم حٌفن ثفأىّ الوزفشٍح٘ي هفتال الووتفَل٘ي      •

كؼلْ٘وب دٗٔ هتلْوب، ٍ حٌن ثأىّ رشاحٔ الوزشٍح٘ي طذس هي الووتَل٘ي، ٍ 
ً٘ق ئرا هبتب أٍ أحفذّوب ال  : حٌن ثأخز دٗتْوب هي دٗٔ الووتَل٘ي، حنّ هبل

 .ٌَٗى لِ الذٗٔ
 .1هي أثَاة هَرجبت الؼوبى    1الَسبئل الجبة ( 2)•

84: ؛ ص(للودًٖ الكبشبًٖ)كتبة الدٗبت   
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ل٘س األهش ًزلي ثل هشاد االهبم ػلِ٘ السّالم الحٌفن ثفأىّ ًفلّ    : أهَل•
ٍاحذ هي األسثؼٔ هبتل ٍ ربس  ٍ ٍهغ ًلّ هفي الوتفل ٍ الزفش  هفي     
األسثؼٔ ثبالشتشاى، ٍ حٌ٘ئز ٗستحنّ ًفلّ هفي األسثؼفٔ ًظفق الذٗفٔ      
خوسوبئٔ دٌٗبس، أهّب الوزشٍح٘ي كَاػح، ٍ أهّب الووتفَل٘ي ك٘سفتحوّبى   
أٗؼب الٌظق هغ الضٗبدٓ، ٍ ػلفى ّفزا ك٘سفوؾ الٌظفق هفي الٌفل ٍ       

   ٔ ٔ    -ٗستحنّ ًلّ هي الووتفَل٘ي الضٗفبدٓ الوشهَهف  -أػٌفٖ ًظفق الذٗف
 .ك٘أخزاى الٌظق هي الوزشٍح٘ي

85: ؛ ص(للودًٖ الكبشبًٖ)كتبة الدٗبت   
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أىّ الوزشٍح٘ي ٗإدٗبى هب صاد ػلى دٗتْوب ئلى الووتَل٘ي ٍ : الحبطلٍ •
أداء الحٌن ثبلؼجبسٓ التٖ كٖ الشٍاٗٔ لؼلِّ لتلْ٘ن الحٌفن للسفبئل ال أىّ   

 .الزبسح٘ي ّوب الوبتالى كوؾ
ٍ هوّب ثٌّ٘بُ تؼشف أىّ رًش ّزُ الشٍاٗفٔ كفٖ ًتفجْن ٍ ػفذم التظفشٗح      •

ئىّ : ثبللتَى ػلى ؿجوِ ًوب َّ طشٗح هلتب  الٌشاهٔ ٍ الزَاّش ٍ هبال
الشٍاٗٔ هشَْسٓ سٍاٗٔ ال ػوال ئًّوب َّ لالشتجبُ كٖ هؼٌى الشٍاٗٔ، ٍ ئلّب 
كاى استظْشٍا هٌْب هب استظْشًبُ كال ٗتظَس خالف ث٘فٌْن ثفل الحٌفن    
كْ٘ب هـبثن للوبػذٓ كٖ اشتشاًْن كٖ الوتفل ٍ الزفش  ًلْ٘وفب ًوفب ال     

 .ٗخلى ػلى الوتأهّل

85: ؛ ص(للودًٖ الكبشبًٖ)كتبة الدٗبت   
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كاى هبت الوزشٍحفبى  »ػلى هب ثٌّ٘بُ هذ ػشكت هؼٌى رٗل الحذٗج حنّ •
ٖ ء ٍ رلي ألىّ ًل ٍاحذ هي « كل٘س ػلى أحذ هي أٍل٘بء الووتَل٘ي ش

 .األسثؼٔ ششٗي كٖ هتلْن ك٘سوؾ دٗٔ ًلّْن الشتشاًْن كٖ الوتل
•_______________________________________

_ 
ٖ  )ًبشبًى، حبد آهب سػب هذًى، ًتبة الذٗبت  ، دس (للوفذًٖ الٌبشفبً

ٗي رلذ، دكتش اًتشبسات اسالهى ٍاثستِ ثِ ربهؼفِ هذسسف٘ي حفَصُ    
 ّ  م 1408اٗشاى، اٍل،  -ػلوِ٘ هن، هن 

•  
 85: ؛ ص(للوذًٖ الٌبشبًٖ)ًتبة الذٗبت •

85: ؛ ص(للودًٖ الكبشبًٖ)كتبة الدٗبت   
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 :سٍى السًٌَٖ ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السّالم هبل« 2»تجظشٓ •
ثسٌبً٘ي هؼْفن كشكؼفَا ئلفى    « 1»ك٘تجبػزَى ٗششثَى ك٘سٌشٍى ًبى هَم •

أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم كسزٌْن ٍ هبت هٌْن سرفالى ٍ ثوفٖ سرفالى،    
ٗب أه٘ش الوإهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم أهذّوب ثظبحجٌ٘ب، كوفبل  : كوبل أّل الووتَل٘ي

: ًشى أى تو٘ذّوب، كوبل ػلفى ػل٘فِ السّفالم للوفَم    : هب تشٍى؟ كوبلَا: للوَم
ال ًذسٕ، كوبل ػلفّٖ  : كلؼلّ رٌٗي اللزٗي هبتب هتل ًلّ هٌْوب طبحجِ، هبلَا

ثل أرؼل دٗٔ الووتَل٘ي ػلى هجبئل األسثؼٔ ٍ آخز دٗٔ رشاحٔ : ػلِ٘ السّالم
 .«2»الحذٗج  -الجبه٘ي هي دٗٔ الووتَل٘ي

ّزا الخجش ػلى كشع طحتِ هفي رْفٔ السفًٌَٖ ٍ الٌفَكلٖ كْفَ      : أهَل•
كوب توظ٘ش الوجبئل األسثؼٔ ل٘تحوّلَا دٗفٔ  ( أٍال)أهّب . هخبلق ألطَل هزّجٌب

لفن  ( ٍ حبً٘فب . )الووتَل٘ي ٍ ل٘س الوتل خـأ هحؼب حتى ٌَٗى ػلى الؼبهلٔ
 .ٗإخز دٗٔ رشاحٔ الجبه٘٘ي ػي دٗٔ الووتَل٘ي

85: ؛ ص(للودًٖ الكبشبًٖ)كتبة الدٗبت   


