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  كتبة المظبص

  وتبة المظبص•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب زًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  لظبص الٌفس

  المسن األٍل فٖ لظبص الٌفس•
 ٍ الٌظط فِ٘ فٖ الوَرت، •
 ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  لظبص الٌفسهَجت 

  المَل فٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ إظّبق الٌفس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ•
 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  لظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحمك الؼوس هحؼب ثمظس المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبزضا، ٍ ثمظس  1هسإلٔ •

فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمظس المتل ثِ، ٍ لس شوطًب تفظ٘ل األلسبم 
 فٖ وتبة السٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  المَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المظبص
  فٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ فٖ المظبصالمَل •
 :ٍ ّٖ ؤهَض•

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  المَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ المظبص
 التسبٍٕ فٖ الحطٗٔ ٍ الطل٘ٔ، -األٍل•

الحطّ ثبلحطّ ٍ ثبلحطٓ لىي هغ ضز فبػل السٗٔ، ٍ َّ ًظف  زٗفٔ   ف٘متل •
الطرل الحط، ٍ وصا تمتل الحطٓ ثبلحطٓ ٍ ثبلحط لىي ال ٗؤذص هي ٍلْ٘ب 

 .ؤٍ تطوتْب فبػل زٗٔ الطرل
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ زم الوطؤٓ ػي تإزٗٔ فبػل السٗٔ ؤٍ وبى فم٘طا ٍ  1هسإلٔ •
المظبص إلى ٍلفت األزاء ٍ  ٗؤذط   لن ٗطع المبتل ثبلسٗٔ ؤٍ وبى فم٘طا

 .الو٘سطٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



9 

 ٗمتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األعشاف

 ٗمتض للطرل هي الوطؤٓ فٖ األؿطاف، 2هسإلٔ •

 وصا ٗمتض للوطؤٓ هي الطرل فْ٘ب هي غ٘ط ضز، ٍ •
تتسبٍى زٗتْوب فٖ األؿطاف هب لن ٗجلغ رطاحفٔ الوفطؤٓ حلفج زٗفٔ     ٍ •

 الحط، 
ثلغتِ تطرغ إلى الٌظ  هي الطرل فْ٘وب، فحٌ٘ئفص ال ٗمفتض هفي    فئشا •

 . الطرل لْب إال هغ ضز التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ
  التسبٍٕ فٖ السٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفط هغ ػسم اػت٘بزُ لتل الىفبض•
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ال فشق ث٘ي أطٌبف الكفبس

ال فطق ث٘ي ؤطٌبف الىفبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسفتإهي   1هسإلٔ •
 ٍ غ٘طُ،

ٍ لَ وبى الىبفط هحطم المتل وبلصهٖ ٍ الوؼبّفس ٗؼفعض لمتلفِ، ٍ ٗغفطم     •
 .الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبز الوسلن لتل ؤّل الصهٔ ربظ االلتظبص هٌِ ثؼفس ضز   2هسإلٔ •
 ،*زٗتِفبػل 

 .ٍ ل٘ل إى شله حس ال لظبص، ٍ َّ ػؼ٘ •
 
ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم المَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن لتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا فذٖ      
األسع ف٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ  الف     

 دسّن ثذل حوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د 
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 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ

 ٗمتل الصهٖ ثبلصهٖ ٍ ثبلصه٘ٔ هغ ضز فبػل السٗٔ، 3هسإلٔ •

• ٍ ٔ ثبلصه٘ٔ ٍ ثبلصهٖ هي غ٘ط ضز الفؼل وبلوسلو٘ي، هي غ٘ط فطق  الصه٘
ث٘ي ٍحسٓ هلتْوب ٍ اذتالفْوب، ف٘متل الَْ٘زٕ ثبلٌظطاًٖ ٍ ثبلؼىس ٍ 

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



14 

 لَ لتل رهٖ هسلوب عوذا

ٍ   لَ لتل شهٖ هسلوب ػوسا زفغ َّ ٍ هبلِ إلى ؤٍل٘بء الومتَل 4هسإلٔ •
ّن هر٘طٍى ث٘ي لتلِ ٍ استطلبلِ، هي غ٘ط فطق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب ؤٍ 
زٌٗب هٌمَال ؤٍ ال، ٍ ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبػل زٗٔ الوسفلن ؤٍ ظائفسا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للسٗٔ ؤٍ ظائسا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس

 ؤٍالز الصهٖ المبتل ؤحطاض ال ٗستطق ٍاحس هٌْن لمتل ٍالسّن، 5هسإلٔ •

لَ ؤسلن الصهٖ المبتل لجل استطلبلِ لن ٗىي ألٍل٘فبء الومتفَل غ٘فط    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لتل الكبفش كبفشا ٍ أسلن

لَ لتل الىبفط وبفطا ٍ ؤسلن لن ٗمتل ثِ، ثل ػلِ٘ السٗٔ إى وبى  6هسإلٔ •
 .الومتَل شا زٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

ٗمتل ٍلس الطشسٓ ثَلس العً٘ٔ ثؼس ٍطفِ اإلسالم ح٘ي تو٘فعُ   7هسإلٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلغ،

ٍ ؤهب فٖ حبل طغطُ لجل التو٘ع ؤٍ ثؼسُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشىبلػسهِ تإهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشىبل فٖ لتلِ ثِ ألى ٍلس الوسلن هسلن ٍ إى وبى هي العًب *•
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لغع هسلن ٗذ رهٖ عوذا فأسلن

 :هي لَاحك ّصا الجبة فطٍعٍ •
سفطت إلفى ًفسفِ ففال     ٍ    لَ لـغ هسلن ٗس شهٖ ػوسا فإسفلن  -هٌْب•

 لظبص فٖ الـطف ٍ ال لَز فٖ الٌفس، ٍ ػلِ٘ زٗٔ الٌفس وبهلٔ، 

وصا لَ لـغ طجٖ ٗس ثبلغ فجلغ حفن سفطت رٌبٗتفِ ال لظفبص ففٖ      ٍ •
 .الـطف ٍ ال لَز فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ زٗٔ الٌفس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لغع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن

ال ٍ  لفَز، لَ لـغ ٗس حطثٖ ؤٍ هطتس فإسلن حفن سفطت ففال     -ٍ هٌْب•
األلَى، ٍ ل٘ل ثبلسٗفٔ اػتجفبضا ثحفبل االسفتمطاض، ٍ األٍل     ػلى   *زٗٔ

 ؤلَى، 
لَ ضهبُ فإطبثِ ثؼس إسالهِ فال لفَز ٍ لىفي ػل٘فِ السٗفٔ، ٍ ضثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼسم اػتجبضا ثحبل الطهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ ، 
 .وصا الحبل لَ ضهى شه٘ب فإسلن حن ؤطبثِ فال لَز، ٍ ػلِ٘ السٍٗٔ •
 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ره٘بهشتذ لَ لتل 

إى لتلِ ٍ ضرغ إلى اإلسالم فال ٍ  ثِ، ٗمتلشه٘ب  الَ لتل هطتس -ٍ هٌْب•
 لَز ٍ ػلِ٘ زٗٔ الصهٖ، 

لَ لتل شهٖ هطتسا ٍ لَ ػي فـطٓ لتل ثِ، ٍ لَ لتلِ هسلن فال لَز، ٍ ٍ •
 .الظبّط ػسم السٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼعٗطُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لتل هي ٍجت لتلِ

  ػلِ٘ المفَز الَلٖ وبى لَ ٍرت ػلى هسلن لظبص فمتلِ غ٘ط  -ٍ هٌْب•
لَ ٍرت لتلِ ثبلعًب ؤٍ اللَاؽ فمتلِ غ٘ط االهبم ػلِ٘ السالم ل٘فل ال  ٍ 

 . ٍ فِ٘ تطزز، *زٗٔلَز ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّصا َّ األلَٕ*•
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم

لتفل هفي وفبى    فلَ  السم،ؤى ٗىَى الومتَل هحمَى  -السبزسالشطؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘فِ المفَز، ٍ   اللِّ هْسٍض السم وبلسبة للٌجٖ طلّى 

وصا ال لَز ػلى هي لتلِ ثحك وبلمظبص ٍ المتل زفبػب، ٍ ففٖ المفَز   
ػلى لتل هي ٍرت لتلِ حسا وبلالئؾ ٍ العاًفٖ ٍ الوطتفس فـفطٓ ثؼفس     
التَثٔ تإهل ٍ إشىبل، ٍ ال لَز ػلى هي ّلفه ثسفطاٗٔ المظفبص ؤٍ    

 الحس 

 

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 األثَٓاًتفبء  -الششط الخبلج

 اًتفبء األثَٓ، -الخبلجالشطؽ •

 .فال ٗمتل ؤة ثمتل اثٌِ، ٍ الظبّط ؤى ال ٗمتل ؤة األة ٍ ّىصا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ٍال الذٗٔال تسمظ الكفبسٓ عي األة ثمتل اثٌِ 

 ال تسمؾ الىفبضٓ ػي األة ثمتل اثٌِ ٍ ال السٗٔ، 1هسإلٔ •

 .ف٘ؤزٕ السٗٔ إلى غ٘طُ هي الَاضث، ٍ ال ٗطث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗىي هىبفئب لِ، 2هسإلٔ •

 .فال ٗمتل األة الىبفط ثمتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



26 

 ٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘

 ،*ٍلسّبٗمتل الَلس ثمتل ؤثِ٘، ٍ وصا األم ٍ إى ػلت ثمتل  3هسإلٔ •
ٍ الَلس ثمتل ؤهفِ، ٍ وفصا األلفبضة وبألرفساز ٍ الزفسات هفي لجفل        •

ٍ األذَٓ هي الـطف٘ي، ٍ األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األذفَال ٍ    ، **األم
 .الربالت

 
 
 .األحَط عذم لظبص األم ثمتل ٍلذّب *•
 .هي لجل األماألجذاد األحَط عذم لظبص الجذات هغلمب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



27 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

 [الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ]•
 الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ ال ٗمتل األة ٍ اى ػال ثبلَلس ٍ اى ًعل •

 

 598: ، ص4 إٗضبح الفَائذ فٖ ششح هشكالت المَاعذ؛ د



28 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ثٓبةٔ حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الَْٓلَسِ إِشَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ ؤٍَٕ ؤُهَّفِٔ ٍٓ ػٓفسٓمِ    32« 3»•
  حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الْإَةِ إِشَا لَتَلَ الَْٓلَسٓ ؤٍَٕ رٓطَحِٓٔ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓفسٓ  « 4» -1 -35189•
ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘فِِ رٓوِ٘ؼفبع ػٓفيِ الْحٓسٓفيِ ثٕفيِ      

لَب ٗٔمَذبدٔ  : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ؤََُّٗةٓ الْرَطَّاظِ ػٓيْ حٔوٕطَاىَ ػٓيْ ؤَحٓسِِّوٓب ع لَبلَ
 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ إِشَا لَتَلَ ٍٓالِسُٓٔ ػٓوٕساع -ٍٓالِذٌ ثَِٓلَذُِِ

 .941 -236 -10، التْصٗت 1 -297 -7الىبفٖ  -(4)•
 

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د



29 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّفبزٍ  « 5» -2 -35190•
سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الطَّرٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ : ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .ثِِِ لَبلَ لَب
ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕفٌَبزُِِ  « 6»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ٍٓ •

 .ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د



30 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّى ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ « 7» -3 -35191•
ػٓيْ حٓوَّبزِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيِ فُؼَٕ٘لِ ثٕيِ ٗٓسٓبضٍ ػٓيْ ؤَثِٖ « 8»ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثٌَِب 
ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثَِٓالِسُِِ إِشَا  -لَب ٗٔمْتَلُ الطَّرٔلُ ثَِٓلَسُِِ إِشَا لَتَلَِٔ: ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .لَتَلَ ٍٓالِسُٓٔ الْحٓسِٗجَ

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

 .4 -298 -7الىبفٖ  -(5)•
 .943 -237 -10التْصٗت  -(6)•
 .7 -141 -7الىبفٖ  -(7)•
 .ؤطحبثِ -فٖ الوظسض -(8)•
 .«1»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ وَوٓب هٓطَّ فِٖ الْوَٓٓاضِٗجِ ٍٓ •

•______________________________ 
 .هي ؤثَاة هَاًغ االضث 9هي الجبة  3هط فٖ الحسٗج  -(1)
 

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓفيْ  « 2» -4 -35192•
لَبلَ ؤَثَٔ ػٓجٕسِ اللَِِّ : ًَُٗٔسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ الْفُؼَٕ٘لِ لَبلَ

ٍٓ لَب ٗٓطِثُ الطَّرٔفلُ الطَّرٔفلَ    -ع لَب ٗٔمْتَلُ الَْٓالِسٔ ثَِٓلَسُِِ ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثَِٓالِسُِِ
 .إِشَا لَتَلَِٔ ٍٓ إِىْ وَبىَ ذَـَإع

 .«3»تَمَسَّمٓ فِٖ الْوَٓٓاضِٗجِ ؤَىَّ حٔىْنٓ الْوِ٘طَاثِ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ : ؤَلَُلُ•
 
 .هي ؤثَاة هَاًغ االضث 9هي الجبة  3تمسم فٖ شٗل الحسٗج  -(3)•

 

 78: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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  الْمَبتِلَ خَغَأً لَب ٗٔوٌَٕعٔ هِيَ الْوِ٘شَاثِأَىَّ 
  ثٓبةٔ ؤَىَّ الْمَبتِلَ ذَـَإع لَب ٗٔوٌَٕغٔ هِيَ الْوِ٘طَاثِ 9« 6»•
هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ « 7» -1 -32428•

« 8»( ؤَىَّ ؤَهِ٘طَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع)حٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕفَطٍ ع 
« 9»( هٔتَؼٓوِّفساع فَلَفب  )ٍٓ إِىْ لَتَلَْٓفب   -إِشَا لَتَلَ الطَّرٔلُ ؤُهَِّٔ ذَـَإع ٍٓضِحَْٓب: لَبلَ
 .ٗٓطِحُْٓب

 .5684 -318 -4الفمِ٘  -(7)•
 .ل٘س فٖ الوظسض -(8)•
 .فٖ الوظسض ػوسا لن -(9)•

 
 33: ، ص26 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ ظِٗٓبزٍ ػٓيِ اثٕيِ « 4» -5 -35193•
سٓفإَلْتٔ ؤَثٓفب رٓؼٕفَفطٍ ع ػٓفيْ     : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ ضِئَبةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٔجٕٓ٘سَٓٓ لَبلَ

وَفَّبضٓٓع لَِٔ « 5»ٍٓ لَب ؤَظُيُّ لَتْلَِٔ ثِْٓب  -لَبلَ ٗٔمْتَلُ ثِْٓب طٓبغِطاع -ضٓرٔلٍ لَتَلَ ؤُهَِّٔ
 .ٍٓ لَب ٗٓطِحُْٓب

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ « 6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ •
 .«7»ضِئَبةٍ هِخْلَِٔ 

 

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د



35 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّفسٍ ػٓفيْ   « 8» -6 -35194•
ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِٖ حٓوٕعََٓ ػٓيْ ؤَثِٖ ثٓظِ٘طٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ 

 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الِبثٕيُ ثِإَثِِِ٘ إِشَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ -لَب ٗٔمْتَلُ الْإَةٔ ثِبثٌِِِٕ إِشَا لَتَلَِٔ: ع لَبلَ
 .3 -298 -7الىبفٖ  -(8)•

 

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

، ؤٍضز لـؼفٔ  946 -237 -10، التْفصٗت  5 -298 -7الىبفٖ  -(2)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ االضث 9هي الجبة  4هٌِ فٖ الحسٗج 

 .944 -237 -10، التْصٗت 2 -298 -7الىبفٖ  -(4)•
 .ل٘س فٖ الوظسض -(5)•
 .5211 -109 -4الفمِ٘  -(6)•
 .5247 -120 -4الفمِ٘  -(7)•

 77: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕفٌَبزُِِ  « 1»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ •
ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَْٔوٓفب ثِئِسٕفٌَبزُِِ ػٓفيْ ٗٔفًَُسٓ ٍٓ ضٍٓٓأُ     
الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِفٖ حٓوٕفعََٓ هِخْلَفِٔ    

«2». 
•______________________________ 

 .942 -237 -10التْصٗت  -(1)
 .5244 -120 -4الفمِ٘  -(2)•

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕفيِ سٓفؼِ٘سٍ   « 3» -7 -35195•
: ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّبزٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِفٖ ػٓجٕفسِ اللَّفِِ ع لَفبلَ    

لَبلَ لَب ٍٓ لَب ٗٓطِثُ ؤَحٓسّٔٔوٓب الْأذَطَ  -سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الطَّرٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ ثِِِ
 .إِشَا لَتَلَِٔ

 7، ؤٍضزُ ػي الىبفٖ ففٖ الحفسٗج   948 -238 -10التْصٗت  -(3)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ االضث 7هي الجبة 

 

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د



39 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ؤَحٕوٓفسٓ ثٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفى ػٓفيِ     « 4» -8 -35196•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هَٔسٓى الْرَشَّبةِ ػٓيْ غِ٘ٓبثِ ثٕيِ وَلَُّةٍ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبضٍ 
ٍٓ  -ػٓيْ رٓؼٕفَطٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ؤَىَّ ػٓلِّ٘بع ع وَبىَ ٗٓمَُلُ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِسٌ ثَِٓلَسُِِ إِشَا لَتَلَِٔ

ٍٓ ٗٔحٓفسُّ   -ٍٓ لَب ٗٔحٓسُّ الَْٓالِسٔ لِلَْٓلَفسِ إِشَا لَصَفَفِٔ   -ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثِبلَْٓالِسِ إِشَا لَتَلَِٔ
 .الَْٓلَسٔ لِلَْٓالِسِ إِشَا لَصَفَِٔ

 .950 -238 -10التْصٗت  -(4)•

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ػٓفيْ ؤَثِ٘فِِ ػٓفيْ    « 5» -9 -35197•
ػٓيْ رٓبثِطٍ ػٓفيْ ؤَثِفٖ رٓؼٕفَفطٍ ع فِفٖ     عٓوٕشٍِ ثٕيِ شِوٕشٍ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ الٌَّؼْطِ ػٓيْ 

لَبلَ لَفب ٗٔمْتَفلُ ثِفِِ ٍٓ لَىِفيْ ٗٔؼْفطَةٔ ػَفطْثبع        -الطَّرٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤٍَٕ ػٓجٕسُٓٔ
 .ٍٓ ٌْٗٔفَى ػٓيْ هٓسٕمَؾِ ضٓؤْسِِِ -شَسِٗساع

 .«6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓوٕطٍِ ثٕيِ شِوٕطٍ هِخْلَِٔ •
 .939 -236 -10التْصٗت  -(5)•
 .5246 -120 -4الفمِ٘  -(6)•

 

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍٓ ثِإَسٓبًِ٘سُِِ إِلَى وِتَبةِ ظَطِٗ ٍ ػٓيْ ؤَهِ٘طِ الْؤفؤْهٌِِ٘يَ  « 7» -10 -35198•
فِفٖ ؤَهٕفطٍ ٗٓؼِ٘فتٔ ػٓلَٕ٘فِِ      -ٍٓ لَؼَى ؤًََِّٔ لَب لََٓزٓ لِطَرٔلٍ ؤَطٓبثِٓٔ ٍٓالِسُٔٔ: لَبلَ  ع
 .ٗٓكَُىُ لَِٔ الذُِّٗٓٔ ٍٓ لَب ٗٔمَبدٔفَإَطٓبثِٓٔ ػٕٓ٘تٌ هِيْ لَـْغٍ ٍٓ غَٕ٘طُِِ ٍٓ  -فِِِ٘
 
 
 
 .1148 -308 -10التْصٗت  -(7)•
 

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ضٍاُ الش٘د ثئسٌبزُ ػي ػلٖ ثفي إثفطاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/7]•
ػي ؤثِ٘ ػي اثي فؼبل ػي الطػب ع لبل ػطػت ػلِ٘ الىتفبة ٍ لفس   
ػجط ػٌِ الوظٌ  ثىتبة ظطٗ  ثي ًبطح فمبل ًؼن َّ حك ٍ لس وبى 

 ٗإهط ػوبلِ ثصله [ إشبضٓ] ؤه٘ط الوؤهٌ٘ي ع
ضٍاُ الش٘د ثئسٌبزُ ػي ػلٖ ثفي إثفطاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/8]•

ػي هحوس ثي ػ٘سى ػي ًَٗس ػفي الطػفب ع لفبل ػطػفت ػل٘فِ      
الىتبة ٍ لس ػجط ػٌِ الوظٌ  ثىتبة ظطٗ  ثي ًبطح فمبل ًؼن ّفَ  

 ٗإهط ػوبلِ ثصله [ إشبضٓ] حك ٍ لس وبى ؤه٘ط الوؤهٌ٘ي ع

 79: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

 .«1»ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ٍٓ الشَّٕ٘دُ وَوٓب ٗٓإْتِٖ ٍٓ •
هفي ؤثفَاة زٗفبت     2هفي الجفبة    4تبتٖ ؤسبً٘سُ فٖ الحسٗج  -(1)•

 .االػؼبء
 

 80: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓفيْ حٓوَّفبزِ   « 2» -11 -35199•
ثٕيِ ػٓوٕطٍٍ ٍٓ ؤًََسِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ الظَّبزِقِ ػٓيْ آثٓبئِِِ ع فِٖ ٍٓطَِِّ٘ٔ 

 .ٗٓب ػٓلُِّٖ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِسٌ ثَِٓلَسُِِ: الٌَّجِِّٖ ص لِؼٓلٍِّٖ ع لَبلَ
 . «3»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِهٓ فِٖ الْمَصْفِ : ؤَلَُلُ•
 .5762 -367 -4الفمِ٘  -(2)•
 .هي ؤثَاة حس المصف 14تمسم فٖ الجبة  -(3)•

 

 80: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

وفصا  ػوفسا،ٍ  ؤىّ األمّ تمتفل ثبلَلفس لفَ لتلتفِ     : الوشَْض: 129هسإلٔ •
 .األرساز هي لجلْب

ٍ ال ٗمبز ٍالس ٍ ال ٍالسٓ ٍ ال رسّ ٍ ال رسّٓ ألة ٍ : ٍ لبل اثي الزٌ٘س•
 .ال المّ ثَلس ٍ ال ٍلس ٍلس إشا لتلِ ػوسا

ذفطد ػٌفِ األة،   «  33: االسطاء»سٔلْـبًبع لَِٓلِِِِّ٘ رٓؼٓلٌْب ػوَم فَمَسٕ : لٌب•
لألحبزٗج السالّٔ ػلِ٘، ٍ الزسّ هي لجلِ، ألًِّ ؤة فجمٖ االمّ ٍ األرفساز  

 .هي لجلْب ػلى األطل
 .ثإىّ األمّ ٗظسق ػلْ٘ب ؤًّْب ٍاحس الَالسٗي، فسبٍت اٙذط: احتذّ•
 .الوٌغ هي الوسبٍآ: ٍ الزَاة•

 
 451: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

 .ٍ فٖ لتل الزس ثَلس الَلس تطزز: ؿبة حطاُلبل •
 : ؤلَل•
ٍ ال ٗمبد ٍالذ ٍ ال ٍالذٓ، ٍ ال جذ ٍ ال جذذٓ ألة ٍ ال  : ؤثَ ػلٖلبل •

 ، «3»الم ثَلذ إرا لتلِ عوذا 
فمفس رؼلٌفب   )، لؼوَم تمتل ثِ االم ٍ أجذادّب: لبل الوظٌ  ٍ الؼلّبهٍٔ •

 .«6« »5« »4»( لَلِ٘ سلـبًب
ٍ تذشدد  « 7»فبختبس العالهذٔ عذذم المذَد، ألًذِ أة     : ٍ اهب جذ األة•

 .«8»الوظٌف 

 189: ، ص5 الوْزة الجبسع فٖ ششح الوختظش الٌبفع؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ٍ : لبل 23س  267وتبة المظبص ٍ السٗبت ص  2د : الورتل ( 3)•
 .ٍ ال ٗمبز ٍالس إلد: لبل اثي الزٌ٘س

 .الحظ ػجبضٓ الٌبفغ( 4)•
الفظفل الخبلفج ففٖ اًتففبء     : لبل 16س  291ص  2د : المَاػس( 5)•

 .ٍ وصا االم ٗمتل ثِ: األثَٓ إلى لَلِ
 .33/ االسطاء( 6)•
ال ٗمتففل األة ٍ اى ػففال : لففبل 16س  291ص  2د : المَاػففس( 7)•

 .ثبلَلس ٍ اى ًعل
 .الحظ ػجبضٓ الٌبفغ( 8)•

 
 189: ، ص5 الوْزة الجبسع فٖ ششح الوختظش الٌبفع؛ د
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 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ؤٍ ؤًخى، إروبػب « 1»[ وبى]الَلس،شوطا ال لظبص ػلى الَالس ثمتل ( 1)•
 ، «2»هٌّب ٍ هي ؤوخط الؼبهّٔ 

ٍ لَل الظبزق « 3« »ال ٗمبز الَالس ثبلَلس»: طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِلمَلِ •
ال ٗمتل األة ثبثٌِ إشا لتلِ، ٍ ٗمتل االثي ثإثِ٘ إشا لتفل  »: ػلِ٘ السالم

 . «4« »ؤثبُ
ألى الَالس سجت ٍرَز الَلس، فال ٗحسي ؤى ٗظ٘ط الَلس سججب هؼفسهب  ٍ •

 .لِ، ٍ ال ٗل٘ك شله ثحطهٔ األثَّٓ، ٍ لطػبٗٔ حطهتِ لن ٗحسّ لمصفِ

 155: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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كزا األجذاد ٍ الجذّات ال ٗمتلَى ثبألحفبد، سَاء لشثَا أم ثعذذٍا، ٍ  ٍ •
سَاء كبًَا هذي لجذل األة أم هذي لجذل األم، لَجذَد الومتضذٖ فذٖ        

 .الجو٘ع
، ألًِ الوت٘مّي فٖ هربلفٔ ػوَم «5»ٗحتول اختظبص الحكن ثبألة ٍ •

 .فٖ ًظبئطُ« 7»، ووب تمسّم ألى الجذّ ل٘س أثب حم٘مٔ، «6»اٙٗٔ 
ٍ ال فطق فٖ األة ث٘ي الحفطّ ٍ الؼجفس، ٍ ال ثف٘ي الوسفلن ٍ الىفبفط،      •

 .لَرَز الومتؼٖ للوٌغ ٍ َّ األثَّٓ، ٍ ؤطبلٔ ػسم اشتطاؽ ؤهط آذط
 

 155: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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•______________________________ 

 .«خ»هي ( 1)
، حل٘فٔ الؼلوفبء   235: 7، ثسائغ الظٌبئغ 22: 12، الحبٍٕ الىج٘ط 144: 3اللجبة فٖ شطح الىتبة ( 2)•

، ضٍػفٔ  360: 9، الوغٌفٖ الثفي لساهفٔ    1097: 2، الىبفٖ للمطؿجفٖ  400: 2، ثساٗٔ الوزتْس 454: 7
 .31: 7الـبلج٘ي 

، سفٌي  2662ٍ  2661ح  888: 2، سٌي اثفي هبرفِ   190: 2، سٌي الساضهٖ 22: 1هسٌس ؤحوس ( 3)•
 :4، هستسضن الحبون 185ح  142: 3، سٌي الساض لـٌٖ 1400ح  12: 4التطهصٕ 

 .39 -38: 8، سٌي الجْ٘مٖ 369 -368•
 :19، الَسبئل 942ح  237: 10، التْصٗت 288ح  89: 4، الفمِ٘ 3ح  298: 7الىبفٖ ( 4)•
 .6هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس ح « 32»ة  57•
ٍ : ظبّطا، ٍ لؼلِّ الظح٘ح، سّ٘وب ثوالحظٔ لَلِ ثؼس ؤضثؼٔ ؤسفـط : ثؼٌَاى« ز»، ٍ فٖ «ت»وصا فٖ ( 5)•

 .ثبألثَٗي: ال ٗتؼسّى الحىن إلى األم، ٍ فٖ سبئط الٌسد ٍ الحزطّٗت٘ي
 .45: الوبئسٓ( 6)•
 .135: 7ضارغ د ( 7)•

 

 155: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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 :الخبلجالشطؽ •
ؤى ال ٗىَى المبتل ؤثب، فلَ لتل ٍالس ٍلسُ لن ٗمتل ثِ ثال ذالف ؤرفسُ  •

 .فِ٘، ثل اإلروبع ثمسوِ٘ ػلِ٘، هؼبفب إلى الٌظَص هي الـطف٘ي
 هٌْب •

ال ٗمفبز ٍالفس   »: «1»فٖ ذجفط حوفطاى   ( ػلْ٘وب السالم)لَل ؤحسّوب •
 .«ثَلسُ، ٍ ٗمتل الَلس إشا لتل ٍالسُ ػوسا

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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• ٍ 
ال ٗمفبز  »: «2»فٖ ذجط الفؼ٘ل ثي ٗسفبض  ( ػلِ٘ السالم)لَل الظبزق •

 .«الطرل ثَلسُ إشا لتلِ، ٍ ٗمتل الَلس إشا لتل ٍالسُ
ال ٗمتل الَالس ثَلسُ، »: «3»ؤٗؼب فٖ ذجطُ اٙذط ( ػلِ٘ السالم)ومَلِ •

 .«ٍ ٗمتل الَلس ثَالسُ
ؤًفِ ال  ( ػلِ٘ السفالم )لؼى ؤه٘ط الوؤهٌ٘ي « »4»ٍ ػي وتبة ظطٗ  •

لَز لَلس ؤطبثِ ٍالسُ فٖ ؤهط ٗؼ٘ت ػلِ٘ فِ٘ فإطبثِ ػ٘ت هي لـفغ ٍ  
  «غ٘طُ ٍ تىَى لِ السٗٔ ٍ ال ٗمبز

 .ٍ هٌِ ٗؼلن ػسم الفطق ث٘ي الٌفس ٍ الـطف•

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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غ٘ط شله هي الٌظَص التٖ ٗوىي زػَى المـغ ثصله هٌْب إى لن إلى •
 .تىي هتَاتطٓ اطـالحب

لوي ٗطحِ ٍ  الذٍٗٔ  الجوع كفبسٍٓ لىي ػلِ٘ الىفبضٓ لؼوَم األزلٔ، ثل •
ٖ  التعضٗش  ثوب ٗطاُ الحبون، ٍ لىي ف

فٖ الطرل ٗمتل ثبثٌِ ؤٍ »( ػلِ٘ السالم)ػي ؤثٖ رؼفط « 5»ذجط ربثط •
ال ٗمتل ثِ، ٍ لىي ٗؼطة ػطثب شسٗسا، ٍ ٌٗفى ػي هسمؾ : ػجسُ، لبل
  «ضؤسِ

 .ٍ لؼلِ هحوَل ػلى ؤى شله ثؼغ ؤفطاز هب ٗطاُ الحبون•

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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 .1الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 1)•
 .3الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 2)•
ٍ  4الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 3)•

 .َّ ػي ػالء ثي فؼ٘ل
 .10الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 4)•
 .9الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 5)•

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د



55 

 اًتفبء األثَٓ -الششط الخبلج

ووب ططح ثِ غ٘ط ٍاحفس، ثفل ػفي    أة األة ٍ إى عذال  وصا لَ لتلِ ٍ •
ظبّط الرالف ؤٍ ططٗحِ اإلروبع ػلِ٘، ثل لن ؤرس فِ٘ ذالففب، ًؼفن   
تطزز فِ٘ الوظٌ  فٖ الٌبفغ ٍ ثؼغ الٌبس، لىٌِ فٖ غ٘ط هحلفِ ثٌفبء   
ػلى تٌبٍل اإلؿالق لِ لغٔ ٍ ػطفب، ثل ٍ إى لن ٗىي وصله ٍ لىي فٖ 

 َ  الومبم ٗوىي إضازتِ هي ًح

  «ال ٗمتل األة ثبثٌِ»: «1»( ػلِ٘ السالم)لَل الظبزق •
ثوؼًَٔ والم األطحبة ٍ ثإٍلَٗٔ الزس ؤٍ هسبٍاتِ لألة فٖ شله، فال •

 .ٗمتل الزس حٌ٘ئص ٍ إى ػال ثبألحفبز سَاء لطثَا ؤم ثؼسٍا

 170: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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همتؼى إؿالق الٌض ٍ الفتَى ػسم الفطق ث٘ي الوتىبفئ٘ي فٖ اإلسالم ٍ ثل •
 .الحطٗٔ ٍ ًحَّوب

للؼوَهبت ( ػلِ٘ السالم)ًؼن للزالز ٍ الغبظٕ ؤى ٗمتل ؤثبّوب هغ ؤهط اإلهبم •
ٍ ػظؤ اإلهبم ػٌسًب، ثل ػي التحطٗفط ؤًْوفب ال ٗوٌؼفبى هفغ شلفه هفي       
الو٘طاث، ألًِ لتل سبئغ، ثل لس ٗمبل ثبلزَاظ فٖ الغبظٕ ثسٍى ؤهفط اإلهفبم   

 .«2»ٍ توبم الىالم فِ٘ فٖ وتبة الزْبز ( ػلِ٘ السالم)
ػوَهفب ٍ ذظَطفب   « 3»ًؼن ٗمتل الَلس ثإثِ٘ إروبػب ثمسفوِ٘ ٍ ًظَطفب   •

 .«4»هؼبفب إلى الىتبة 
ٍ كزا األم تمتل ثِ ثال خالف أجذُ فِ٘ ثٌٌ٘ب إال هي اإلسكبفٖ الزٕ ٍافذك  •

 .العبهٔ ٌّب على رلك ل٘بسب على األة ٍ استحسبًب
ِ ٍ ٗمتل ثْب ؤٗؼب ثال ذالف ؤرسُ فِ٘، ثل اإلروبع •  ثمسو٘

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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•______________________________ 
الحسٗج  -هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 1)
6. 
 .25ص  21ضارغ د ( 2)•
 .هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس -32 -الجبة -الَسبئل( 3)•
 .45اٙٗٔ  -5: سَضٓ الوبئسٓ( 4)•

 169: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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 ؤٗؼب، هؼبفب إلى الؼوَم، ٍ ذظَص ػلِ٘ •

ػي ضرل لتل ( ػلِ٘ السالم)سإلت ؤثب رؼفط « »1»طح٘ح ؤثٖ ػج٘سٓ •
  «ٗمتل ثْب طبغطا، ٍ ال ؤظي لتلِ وفبضٓ، ٍ ال ٗطحْب: ؤهِ، لبل

ثل ظبّط الٌض ٍ الفتَى ػسم ضز فبػفل زٗتفِ ػل٘فِ ٍ إى لفن ؤرفس      •
 .هظطحب ثِ

ٍ وصا األلبضة وبألرساز ٍ الزسات هي لجلْب ٍ االذَٓ هي الـفطف٘ي ٍ  •
األػوبم ٍ الؼوبت ٍ األذَال ٍ الربالت ثال ذالف ؤرسُ ثٌٌ٘ب إال هفي  

 .ؤثٖ ػلٖ ٍ الؼبهٔ فٖ األرساز ٍ الزسات، ٍ اهلل الؼبلن
 

 171: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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  ثبة حك الَالس ػلى ٍلسُ 86•

  334: فمِ الشضب، ص -الفمِ 
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ثـبػٔ األة ٍ ثطُ ٍ التَاػغ ٍ الرؼَع ٍ اإلػظبم ٍ اإلوطام لِ ػل٘ه •
ٍ ذفغ الظَت ثحؼطتِ فئى األة ؤطل االثي ٍ االثي فطػِ لَالُ لن 

ٍ لفس ؤضٍٕ  « 1»ٗىي ثمسضٓ اهلل اثصلَا لْن األهَال ٍ الزبُ ٍ الفٌفس  
ؤًت ٍ هبله ألث٘ه فزؼلت لِ الفٌفس ٍ الوفبل تفبثؼَّن ففٖ الفسً٘ب      
ؤحسي الوتبثؼٔ ثبلجط ٍ ثؼس الوَت ثبلسػبء لْن ٍ الفطحن ػلفْ٘ن فئًفِ    
ضٍٕ ؤى هي ثط ؤثبُ فٖ ح٘بتِ ٍ لن ٗسع لِ ثؼس ٍفبتِ سوبُ اهلل ػبلفب ٍ  
هؼلن الر٘ط ٍ السٗي ٗمَم همفبم األة ٍ ٗزفت هخفل الفصٕ ٗزفت لفِ       

 فبػطفَا حمِ 

  334: فمِ الشضب، ص -الفمِ 
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اػلن ؤى حك األم ؤلعم الحمفَق ٍ ؤٍرجْفب ألًْفب حولفت ح٘فج ال      ٍ •
ٗحول ؤحس ؤحسا ٍ ٍلت ثبلسوغ ٍ الجظط ٍ رو٘غ الزفَاضح هسفطٍضٓ   
هستجشطٓ ثصله فحولتِ ثوب فِ٘ هي الوىطٍُ ٍ الفصٕ ال ٗظفجط ػل٘فِ    
ؤحس ٍ ضػ٘ت ثإى تزَع ٍ ٗشجغ ٍلسّب ٍ تظوإ ٍ ٗفطٍى ٍ تؼفطى ٍ   
ٗىتسٖ ٍ ٗظل ٍ تؼحى فل٘ىي الشىط لْب ٍ الجط ٍ الطفك ثْب ػلى لسض 

ٍ لس لطى اهلل « 2»شله ٍ إى وٌتن ال تـ٘مَى ثإزًى حمْب إال ثؼَى اهلل 
ٍ « 3»الِسٕٓٗهٓ إِلََّٖ الْوٓظِ٘طُ ٰ  ػع ٍ رل حمْب ثحمِ فمبل اشْىُطْ لِٖ ٍٓ لَِ

ضٍٕ ؤى ول ؤػوبل الجط ٗجلغ الؼجس الصضٍٓ هٌْب إال حالحٔ حمفَق حفك   
  ضسَل اهلل ٍ حك الَالسٗي فبسإل اهلل الؼَى ػلى شله

  334: فمِ الشضب، ص -الفمِ 
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•______________________________ 
: ، ٍ ضٍػٔ الَاػظ٘ي378: 2ٍضز ثبذتالف فٖ ؤلفبظِ فٖ الفمِ٘  -(1)

367. 
: ، ٍ ضٍػٔ الَاػظ٘ي378: 2ٍضز ثبذتالف فٖ ؤلفبظِ فٖ الفمِ٘  -(2)•

 .«...ٍ اػلن ؤى حك االم »هي . 367
 .14: 31: لموبى -(3)•

 

  334: فمِ الشضب، ص -الفمِ 
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هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّفسِ ثٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفى    « 4» -1 -34421•
ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ؤَسٕلَنٓ الْزٓجٓلِفِّٖ ػٓفيْ ػٓبطِفنِ ثٕفيِ     

اهٕشَأٍَٓ رَاتِ سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ : حٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ ؤَثِٖ رٓؼٕفَطٍ ع لَبلَ
تُجٕلَذذٔ هِبئَذَٔ   فَمَفبلَ   -عفَلَوَّب ٍٓلَذٓتٕ لَتَلَتٕ ٍٓلَذّٓٓب سِشّا -ظًَٓتٕ فَحٓوٓلَتٕثٓعٕلٍ 

اهٕذشَأٍَٓ  لَبلَ ٍٓ سٓفإَلْتُِٔ ػٓفيِ    -ٍٓ تُطْرٓنٔ لِإًََّْٓب هٔحٕظٌٌَٓٔ -جٓلْذٍٓٓ لِمَتْلِْٓب ٍٓلَذّٓٓب
لَبلَ تُزٕلَسٔ  -عفَلَوَّب ٍٓلَذٓتٕ لَتَلَتٕ ٍٓلَذّٓٓب سِشّا -ظًَٓتٕ فَحٓوٓلَتٕغَٕ٘شِ رَاتِ ثٓعٕلٍ 
 .ٍٓ تُجٕلَذٔ هِبئًَٔ لِأًََّْٓب لَتَلَتٕ ٍٓلَذّٓٓب -هِبئَٔع لِإًََّْٓب ظًَٓتٕ

 142: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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ٍٓ ضٍٓٓأُ فِٖ الْؤمٌِْفغِ  « 5»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓبطِنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ ٍٓ •
  «6»هٔطْسٓلعب 

ٍٓ ضٍٓٓأُ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ هٓبرِ٘لََِِٕٓٗ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى إِلَّب •
  «7»ؤًََِّٔ الْتَظٓطَ ػٓلَى الْوٓسٕإَلَِٔ الْإٍُلَى 

 142: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 .168 -46 -10التْصٗت  -(4)•
 .5031 -38 -4الفمِ٘  -(5)•
 .146 -الومٌغ -(6)•
 .14 -580 -ػلل الشطائغ -(7)•
  143: ، ص28 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•

 . «1»ٍٓ ضٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى •
 .7 -261 -7الىبفٖ  -(1)•

 142: ، ص28 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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  «»:ػبطن ثي حو٘س - 6054 •
ػبطن ثي حو٘س الحٌبؽ الحٌفٖ ؤثَ الفؼل هَلى وفَفٖ حمفٔ، ػف٘ي،    : لبل الٌزبشٖ•

حفسحٌب  : طسٍق، ضٍى ػي ؤثٖ ػجس اهلل ع، لِ وتبة، ؤذجطًب هحوس ثي رؼففط، لفبل  
حسحٌب هحوس : حسحٌب ػلٖ ثي الحسي ثي فؼبل، لبل: ؤحوس ثي هحوس ثي سؼ٘س، لبل

  .ثي ػجس الحو٘س ػي ػبطن، ثىتبثِ
ػبطن ثي حو٘س الحٌبؽ الىَفٖ لِ وتبة، ؤذجطًب ثِ ؤثفَ ػجفس   ( 544)ٍ لبل الش٘د •

اهلل الوف٘س ضحوِ اهلل ػي هحوس ثي ػلٖ ثي الحس٘ي ػي اثي الَل٘فس ػفي الظففبض ٍ    
  .سؼس ػي هحوس ثي ػجس الحو٘س ٍ السٌسٕ ثي هحوس ػٌِ

ٍ ثْصا اإلسٌبز ػي سؼس ٍ الحو٘طٕ ػي ؤحوس ثي هحوس ػي ػجس الطحوي ثفي ؤثفٖ   •
  .ًزطاى ػي ػبطن ثي حو٘س

ػبطن ثفي حو٘فس الحٌففٖ    : لبئال( 651)ٍ ػسُ فٖ ضربلِ هي ؤطحبة الظبزق ع •
  .هَالّن الحٌبؽ، وَفٖ

  .ػسُ الجطلٖ ؤٗؼب فٖ ؤطحبة الظبزق عٍ •
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 لتل األم ثَلذّب
تمسم ػي الش٘د فٖ ضربلِ فٖ تطرؤ ؤحوس ثي الحسي المعاظ الجظطٕ ؤى حو٘فسا  ٍ •

  .ضٍى ػٌِ وتبة ػبطن ثي حو٘س
  .ػبطن ثي حو٘س الحٌبؽ هَلى ثٌٖ حٌ٘فٔ، هبت ثبلىَفٔ(: 215)ٍ لبل الىشٖ •
ضٍى ػبطن ثي حو٘س ػي ؤثٖ ثظ٘ط، ٍ ضٍى ػٌفِ ػلفٖ ثفي ؤثفٖ حوفعٓ، وبهفل       •

  .7، فٖ هب ضٍٕ ؤى الحس٘ي ع س٘س الشْساء الحسٗج 37العٗبضات الجبة 
ٍ ضٍى ػي ؤثٖ ثظ٘ط، ٍ ضٍى ػٌِ ػجس الطحوي ثي ؤثٖ ًزطاى، تفس٘ط الموٖ سفَضٓ  •

  .(ٍ الصٗي ٗطهَى الوحظٌبت: )الٌَض فٖ تفس٘ط لَلِ تؼبلى
أثَُ ٍ هحوذ ثي الحسي سحوِ اهلل عي سعذ ثي عجذ اهلل عي : ٍ عشٗك الظذٍق إلِ٘•

  .إثشاّ٘ن ثي ّبشن عي عجذ الشحوي ثي أثٖ ًجشاى عي عبطن ثي حو٘ذ
ٍ لسسْب للفن األضزث٘لفٖ فىتفت ؤى ؿطٗفك     ٍ الغشٗك كغشٗك الش٘خ إلِ٘ طذح٘ح،  •

الش٘د إلِ٘ طح٘ح فٖ الوش٘رٔ ٍ الفْطست ٍ شله فئى الش٘د لن ٗصوط ؿطٗمِ إل٘فِ  
 .فٖ الوش٘رٔ
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 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

 لَ ازػى احٌبى ٍلسا هزَْال فبى لتلِ ؤحسّوب لجل المطػٔ فال لَز، 4هسإلٔ •

ٍ لَ لتالُ هؼب فْل َّ وصله لجمبء االحتوبل ثبلٌسفجٔ إلفى وفل هٌْوفب ؤٍ     •
 ٗطرغ إلى المطػٔ؟ األلَى َّ الخبًٖ، 

لَ ازػ٘بُ حن ضرغ ؤحسّوب  ٍ لتالُ تَرِ المظبص ػلى الطارغ ثؼس ضز هب ٍ •
ٗفؼل ػي رٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙذط ًظ  السٗٔ ثؼس اًتفبء المظبص ػٌِ، ٍ لَ 
لتلِ الطارغ ذبطٔ اذتض ثبلمظبص، ٍ لَ لتلِ اٙذط ال ٗمتض هٌِ، ٍ لفَ  
ضرؼب هؼب فللَاضث ؤى ٗمتض هٌْوب ثؼس ضز زٗٔ ًفس ػلْ٘وب، ٍ وصا الحفبل  
لَ ضرؼب ؤٍ ضرغ ؤحسّوب ثؼس المتل، ثل الظبّط ؤًِ لَ ضرفغ هفي ؤذطرتفِ    

 .المطػٔ وبى األهط وصله ثمٖ اٙذط ػلى السػَى ؤم ال
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 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

  فطٍع•
األٍل لَ ازػى احٌبى ٍلسا هزَْال فئى لتلِ ؤحسّوب لجفل المطػفٔ ففال    •

لَز لتحمك االحتوبل فٖ ؿطف المبتل ٍ لَ لتالُ ف  االحتوفبل ثبلٌسفجٔ   
َّ تْجذن  إلى ول ٍاحس هٌْوب ثبق ٍ ضثوب حظط االستٌبز إلى المطػٔ ٍ 

 فبأللطة األٍل على الذم 
ٍ لَ ازػ٘بُ حن ضرغ ؤحسّوب ٍ لتالُ تَرِ المظبص ػلى الطارغ ثؼفس  •

ضز هب ٗفؼل ػي رٌبٗتِ ٍ وبى ػلى األة ًظف  السٗفٔ ٍ ػلفى وفل     
 ٍاحس وفبضٓ المتل ثبًفطازُ 
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