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 الَ تَكًََُُا كَالَّتِٖ ًَقَضَتٕ غَسْلَْٓا هِيْ تٓؼٕدِ قٍََُّٓ أًَْكَاحاً

•  
الَ تَىُونُوا وَبلَّتٙي نَمَعَتٕ غَعْلَهٓب مٙنْ ثٓؼٕسٙ لُوٛةٍ ؤَنْىَبحبً تَتَّرٙذصُوََ ؤََْٕٓذبنَىُ ٕ   وٓ •

زٓذَالً ثٓيٕنَىُ ٕ ؤََْ تَىُوََ ؤُمٛةٌ هٙيٓ ؤَضٕثٓى مٙنْ ؤُمٛذةٍ بِنََّٓذب ْٓجٕوُذووُ ٔ الوَّذِٔ ثِذِٙ وٓ      
 ﴾92﴿لَئجٓيِّنَنَّ لَىُ ٕ ْٓوٕمٓ الْمٙيٓبمٓةِ مٓب وُنْتُ ٕ فٙيِٙ تَرْتَوٙفُوََ 

•  

•  

92: ، ا277ٔٗٙ: ، الظفح14ٔ، الزسء   الٌحل  
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحذ
  في الوصية ثبلحذالمول •
ؤَ وارجذبإبال  لو ؤوصى ثبلحذ ؤذطد مذن اصصذل لذو وذبَ      1مسإلة •

ْصطح ثرطورِ من الخوج فإذطد منِإ فبَ ل  ْف ؤذطد العائذس مذن   
اصصلإ و ال فطق في الرطود من اصصل ثين حزة اإلسذالم و الحذذ   
النصضي و االفسبزيإ و ؤذطد من الخوج لو وبَ نسثيبإ و لذو لذ  ْؼوذ     
وونِ وارجب ؤو منسوثب فَغ ليبم لطْنذة ؤو تحمذك انصذطاه فهذوإ و بال     
فيرطد من الخوج بال ؤَ ْؼو  وروثِ ػويِ سبثمب و شه في ؤزائِ فَن 

 .اصصل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍارثا أٍ هٌدٍتا

لىن  منسوثبإسواء وبَ الَوصى ثِ وارجب ؤو  *الَيمبتيْىفي  2مسإلة •
اصول من اصصل و الخبني من الخوجإ و لو ؤوصى ثبلجوسْة فبلعائس ػوى 

 .في اصول و تَبمهب منِ في الخبنيالخوج ؤرطة الَيمبتية من 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاػٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

  لو ل  ْؼين اصرطة فبلالظم ػوى الوصي مغ ػسم ضظب الوضحذة  3مسإلة •
وروز لبصط فيه  االلتصبض ػوى ؤرطة الَخلإ نؼ  لغيذط المبصذط ؤَ   ؤو 

ْازي لهب من سهَِ ثَب شبءإ و لو وبَ هنبن من ْطظى ثبصلذل منهذب   
ورت ػوى الوصي استيزبضه مغ الشطغ الَصووضإ و ْزت الفحص ػنِ 
ػوى اصحوغ مغ ػسم ضظب الوضحة ؤو وروز لبصط فيه إ ثل وروثِ ال 
ْروو من لوة ذصوصب مغ الظن ثوروزهإ نؼذ  الظذبهط ػذسم ورذوة     

 إ *الفحص الجويغ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالؼدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لو ورس متجطع ػنِ ْزوظ االوتفبء ثِ ثَؼنى ػذسم ورذوة الَجذبزضة    و •
بلى االستيزبضإ ثل هو اصحوغ مغ وروز لبصط في الوضحةإ فبَ ؤتى ثِ 
صحيحب وفىإ و بال ورت االستيزبضإ و لو ل  ْورس من ْطظى ثإرطة 
الَخل فبلظبهط وروة زفغ اصظْس لو وذبَ الحذذ وارجذبإ و ال ْزذوظ     
التإذيط بلى الؼبم المبثل و لو مغ الؼو  ثوروز من ْطظى ثإرطة الَخذل  

 إ *الَنسوةو وصا لو ؤوصى ثبلَجبزضة في الحذ  اصلل ؤو 
 
توقتضوى  الؼوول  لَروَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لو ػين الَوصي ممساضا لألرطة تؼين و ذطد من اصصل في الوارت و •
بَ ل  ْعز ػوى ؤرطة الَخلإ و بال فبلعْبزة من الخوجإ و في الَنذسوة  
ووِ من الخوجإ فوو ل  ْىف مب ػينِ لوحذ فبلوارت التتَي  من اصصل 

 .*تفصيلفي الحذ الوارتإ و في الَنسوة 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الو ٕ ركورُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى كاًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحكن تثطالًْا، لؼدم إهكاى الؼول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تؼدّة الوطلَب، تح٘ج كاى أطل الحوذ هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوؼٌ٘ٔ هطلَتا حاًَٗا، فؼدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألررٓ ٍقَػِ 
الخإًَ ال ٗوٌغ هي لسٍم إٗزاة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوذ،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ ػدم السٗاةٓ ػلى . فالالزم االست٘زا  تأررٓ الوخل
 .الخلج، كوا فٖ طَ ٓ ػدم تؼ٘٘ي األررٓ فٖ الَط٘ٔ تالحذ الوٌدٍب

 .ًؼن ٍحدٓ الوطلَب تؼ٘د ػي س٘رٓ الؼقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ٗزة االقتظا  ػلى است٘زا  أقل الٌاس أررٓ

ْزت االلتصبض ػوى استيزبض ؤلل النبس ؤرطة مغ ػسم ضظب  4مسإلة •
و اصحوغ لىجبض الوضحة ؤَ ْستإرطوا إ * فيه وروز المبصط ؤو   الوضحة

 .مب ْنبست حبل الَيت شطفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘زة است٘زا  األكخور أرورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكخر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د



10 

 لَ أٍطى ٍ ػ٘ي الورٓ أٍ التكرا 

لو ل  ْؼذين  و  تؼينإلو ؤوصى و ػين الَطة ؤو التىطاض ثؼسز مؼين  5مسإلة •
وفى حذ واحس بال مغ ليبم لطْنة ػوى بضازتِ التىطاضإ و لو ؤوصى ثبلخوج و 
ل  ْؼين بال الحذ ال ْجؼس لعوم صطفِ في الحذإ و لو ؤوصى ثتىذطاض الحذذ   

و لو ؤوصى في الحذ الوارت إ *اصظْسوفى مطتبَ بال ؤَ تموم لطْنة ػوى 
و ػين ؤريطا مؼينب تؼينإ فبَ وذبَ ال ْمجذل بال ثإظْذس مذن ؤرذطة الَخذل       
ذطرت العْبزة من الخوج بَ ؤمىنإ و بال ثؽوت الوصية و اسذتارط غيذطه   
ثإرطة الَخلإ بال ؤَ ْإشَ الوضحةإ و وصا في نظبئط الَسإلة و لو ؤوصى فذي  
الَستحت ذطد من الخوجإ فبَ ل  ْمجل بال ثبلعْبزة منِ ثؽوتإ فحينئذص بَ  

 .وبنت وصية ثنحو تؼسز الَؽووة ْستإرط غيطه منِ و بال ثؽوت
و الؼَل ثسذبْط وصذبْبه   تىطاض الحذ مطتبَ ؤو ثمي شيء من الخوج ثؼس  *•

 .فيزت صطه مب ثمي من الخوج في الحذ مب زام مَىنب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لو ؤوصى ثصطه ممساض مؼين في الحذ سنين مؼينذة و ػذين    6مسإلة •
اتفك ػسم وفبْة شله الَمساض لىل سنة صطه و   لىل سنة ممساضا مؼينب

نصيت سنتين في سنة ؤو حالث سنين في سنتين مذخال و هىذصاإ و لذو    
فعل من السنين فعوة ال تفي ثحزة و لو من الَيمبت فبصورِ صطفهب 

لو وبَ الَوصى ثِ الحذ من الجوذس و زاض اصمذط ثذين    و في وروه الجطّإ 
مخال لسنة و ثذين االسذتيزبض ثذصله الَمذساض مذن      سنتين  ؤرطة رؼل 

الَيمبت لىل سنة ْتؼين اصولإ هصا ووِ بشا ل  ْؼو  من الَوصي بضازة 
الحذ ثصله الَمساض ػوى ورِ التمييسإ و بال فتجؽل الوصية بشا ل  ْطد 

 .بمىبَ شله ثبلتإذيط ؤو وبنت مميسة ثسنين مؼينة

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د



12 

 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لو ؤوصى ثصطه ممساض مؼين في الحذ سنين مؼينذة و ػذين    6مسإلة •
اتفك ػسم وفبْة شله الَمساض لىل سنة صطه و   لىل سنة ممساضا مؼينب

 نصيت سنتين في سنة ؤو حالث سنين في سنتين مخال و هىصاإ 

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ػذين  و   مسإلة لو ؤوصى ثصطه ممساض مؼين في الحذ سنين مؼينذة  6•
لىل سنة ممساض مؼينب و اتفك ػسم وفبْة شله الَمساض لىل سنة صطه 
نصيت سنتين في سنة ؤو حالث سذنين فذي سذنتين مذخال و هىذصا ال      
لمبػسة الَيسوض لؼسم رطْبنهب فذي غيذط مزؼذوالت الشذبضع ثذل صَ      
الظبهط من حبل الَوصي بضازة صطه شله الَمساض في الحذذ و وذوَ   

و ْسل ػويِ ؤْعب ذجذط ػوذي ثذن     وفبْتِتؼيين ممساض ول سنة ثتريل 
محَس الحعيني و ذجط بثطاهي  ثن مهعْبض ففي اصول تزؼذل حزتذين   
في حزِ و في الخبني تزؼل حالث حزذ في حزتذين و والهَذب مذن    

  ثبة الَخبل وَب ال ْرفى هصا 

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼّ٘ي فٖ الحوذّ سوٌ٘ي هؼٌّ٘ؤ ٍ    (: 6هسألٔ )•
ػّ٘ي لكلّ سٌٔ هقدا اً هؼٌّ٘اً ٍ اتّفا ػدم كفاٗٔ رلك الوقدا  لكلّ سٌٔ 
طرف ًظ٘ة سٌت٘ي فٖ سٌٔ، أٍ حالث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هخال، ٍ ّك ا 

 فٖ غ٘ر هزؼَالت الشا ع، ( 2)ال لقاػدٓ الو٘سَ  لؼدم ررٗاًْا 
لس تمس٘م مفبز ورِ ػسم رطْبَ المبػسة في ؤمخبل الَمبم فذي شْذل   ( 2)•

 (.آلب ظيبء. )نصض الحذ٘ مبشيبً فطارغ
المبػسة في نفسهب غيط تبم٘ة و ػوى تمسْط تَبمي٘تهب تزطي في الَمذبمين  •

 (.الروئي. )من غيط فطق

 
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى  
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هي حال الوَطٖ إ اةٓ طرف رلك الوقدا  فٖ الحوذّ  ( 3)ألىّ الظاّر تل •
ٍ كَى تؼ٘٘ي هقدا  كلّ سٌٔ تتخّ٘ل كفاٗتِ، ٍ ٗدلّ ػلِ٘ أٗضاً خثر ػلىّ تي 

الحضٌٖ٘، ٍ خثر إتراّ٘ن تي هْسٗا ، ففٖ األٍّل تزؼل حزّتو٘ي  ( 4)هحوّد 
فٖ حزّٔ، ٍ فٖ الخاًٖ تزؼل حالث حزذ فٖ حزّت٘ي، ٍ كالّوا هوي تواب   

 كوا ال ٗخفى، ّ ا    الوخال
ثل لوطواْتين و بَ ل  ْستظهط من حبل الَوصي شله ثل و بَ استظهط ( 3)•

ِ التمييس مذن حبلذِ نؼذ  مذغ الؼوذ  ثبلتمييذس ْذإتي حىَذِ بَ شذبء           . الوّذ
 (.الىوپبْگبني)
هصا الرجط ؤْعبً إلثطاهي  ثن مهعْبض و هو ؤذجط ػن مىبتجة الحعيني و ( 4)•

 (.االمبم الرَيني. )ل  ْطو ػنِ

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٓبةٔ ؤَََّ مٓنْ ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ وُلَّ سٓنَةٍ ثَِٓذبلٍ مٔؼٓذيٛنٍ فَوَذ ٕ ْٓىْذفٙ      3« 6»•
  لٙوْحٓذِّ رٔؼٙلَ مٓب ْٓعِْسٔ ػٓنْ سٓنَةٍ لٙحٓزٛةٍ وٓاحٙسٓةٍ

مٔحَٓٛسٔ ثٕنُ الْحٓسٓنِ ثِةِسٕنَبزٙهٙ ػٓذنْ مٔحَٓٛذسٙ ثٕذنِ ػٓوٙذيِّ ثٕذنِ      « 7» -1 -14547•
وَتَتٓ بِلَيِٕٙ ػٓوٙيٜ ثٕذنُ مٔحَٓٛذسٚ الْحٔصٓذيٕنٙيٜ    : بِثٕطَاهٙي ٓ ثٕنِ مٓهٕعِْٓبضٓ لَبلَػٓنْ   مٓحٕجٔوةٍ

 -ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ ثِرََٕسٓةَ ػٓشَطَ زْٙنَبضاً فٙي وُلِّ سٓنَةٍ -ؤَََّ اثٕنَ ػَِّٓي ؤَوٕصٓى« 1»
حٓزٛتَذيٕنِ فٙذي   « 3»فَىَتَتٓ ع ْٓزٕؼٓذلُ   -فٙي شَلٙهٓ« 2»وٓ لَيٕسٓ ْٓىْفٙي مٓب تَإْمٔطُ 

 .فَةََِّ الوَِّٓ تَؼٓبلَى ػٓبلٙ ٗ ثِصَلٙهٓ -حٓزٛةٍ
 .2929 -445 -2إ و الفميِ 1418 -408 -5التهصْت  -(7) •
 .الحعيني -في الَصسض -(1)•
 (.هبمش الَرؽوغ)تبمطني  -في نسرة -(2)•
 .تزؼل -في الَصسض -(3)•

 170-169: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٕنُ ْٓؼٕمُوةٓ ػٓنْ مٔحَٓٛسٙ ثٕنِ ْٓحٕيٓى ػَٓٛنْ حٓسٛحَِٔ ػٓذنْ بِثٕذطَاهٙي ٓ ثٕذنِ    مٔحَٓٛسٔ  •
 .2 -310 -4الىبفي  -(4.)«4»مٓهٕعِْٓبضٓ مٙخْؤَِ 

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

وٓ وَتَجٕذتٔ بِلَيٕذِٙ ع بََِّ مٓوٕلَذبنٓ    : وٓ ثِهٓصَا الْةِسٕنَبزٙ لَبلَ« 5» -2 -14548 •
فٙذي   -ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ مٙنْ ظَيٕؼٓةٍ صٓيٛطَ ضٔثٔؼٓهٓب لَهٓ -ػٓوٙيٛ ثٕنَ مٓهٕعِْٓبضٓ ؤَوٕصٓى

 -وٓ بِنَِّٔ لَسٙ انْمَؽَذغٓ ؼَطِْذكُ الْجٓصٕذطَةِ    -وُلِّ سٓنَةٍ حٓزٛةً بِلَى ػٙشْطِْنَ زْٙنَبضاً
وٓ وَصَلٙهٓ  -فَوَيٕسٓ ْٓىْتَفُوََ ثِؼٙشْطِْنَ زْٙنَبضاً -فَتَعَبػٓفٓ الَْٔاََُ ػٓوَى النَّبسِ

فَىَتَتٓ ع ْٔزٕؼٓلُ حَوَذبثُ حٙزٓذذٍ    -ؤَوٕصٓى ػٙسٛةٌ مٙنْ مٓوٓالٙيهٓ فٙي حٙزٓزِهِ ٕ
 .حٓزٛتَيٕنِ بَِْ شَبءٓ الؤَِّ

 .1 -310 -4الىبفي  -(5) •

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

 « 6»ضٓوٓاهٔ الشَّيٕدُ ثِبلْةِسٕنَبزٙ السٛبثِكِ وٓ  •
وٓ وَصَا الَّصٙي « 7»ضٓوٓاهٔ الصٛسٔوقُ ثِةِسٕنَبزٙهٙ ػٓنْ بِثٕطَاهٙي ٓ ثٕنِ مٓهٕعِْٓبضٓ نَحٕوٓهٔ وٓ •

 .لَجٕؤَِ
 .890 -226 -9التهصْت  -(6) •
 .2928 -444 -2الفميِ  -(7)•

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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  ثٓبةٗ•
ػٓنْ بِثٕطَاهٙي ٓ ثٕنِ مٓهٕعِْٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕذتٔ بِلَذى   ػَٓٛنْ حٓسٛحَِٔ مٔحَٓٛسٔ ثٕنُ ْٓحٕيٓى  1•

ؤَََّ مٓوٕلَبنٓ ػٓوٙيٛ ثٕنَ مٓهٕعِْٓبضٓ ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ مٙنْ ظَيٕؼٓةٍ أَتِٖ هٔحٓوَّدٍ ع 
صٓيٛطَ ضٔثٔؼٓهٓب لَهٓ فٙي وُلِّ سٓنَةٍ حٓزٛةً بِلَى ػٙشْطِْنَ زْٙنَبضاً وٓ ؤَنَِّٔ لَذسٙ انْمَؽَذغٓ   
ؼَطِْكُ الْجٓصٕطَةِ فَتَعَبػٓفٔ الَْٓئُونَةُ ػٓوَى النَّبسِ فَوَذيٕسٓ ْٓىْتَفُذوََ ثِؼٙشْذطِْنَ    
زْٙنَبضاً وٓ وَصَلٙهٓ ؤَوٕصٓى ػٙسٛةٌ مٙنْ مٓوٓالٙيهٓ فٙي حٙزٓزِهِذ ٕ فَىَتَذتٓ ْٔزٕؼٓذلُ    

  حَوَبثُ حٙزٓذٍ حٓزٛتَيٕنِ بَِْ شَبءٓ الؤَِّ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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بِثٕطَاهٙي ٔ لَبلَ وٓ وَتَتٓ بِلَيِٕٙ ػٓوٙيٜ ثٕذنُ مٔحَٓٛذسٚ الْحٔصٓذيٕنٙيٜ ؤَََّ اثٕذنَ ػَِّٓذي       2•

ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ ثِرََٕسٓةَ ػٓشَطَ زْٙنَبضاً فٙي وُلِّ سٓنَةٍ فَوَيٕسٓ ْٓىْفٙي فََٓب 
  تَإْمٔطُ فٙي شَلٙهٓ فَىَتَتٓ ْٓزٕؼٓلُ حٓزٛتَيٕنِ فٙي حٓزٛةٍ بََِّ الوَِّٓ ػٓبلٙ ٗ ثِصَلٙهٓ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



22 
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وٓ وَتَتٓ بِثٕطَاهٙي ٔ ثٕنُ مٓهٕعِْٓبضٓ بِلَى ؤَثِي مٔحَٓٛسٚ ع ؤُػٕوَٙٔهٓ ْٓب مٓوٕلَذبيٓ   2928•
ؤَََّ مٓوٕلَبنٓ ػٓوٙيٛ ثٕنَ مٓهٕعِْٓبضٓ ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ مٙنْ ظَيٕؼٓةٍ صٓذيٛطَ ضٔثٔؼٓهٓذب   
لَهٓ حٓزٛةٌ فٙي وُلِّ سٓنَةٍ ثِؼٙشْطِْنَ زْٙنَبضاً وٓ بِنَِّٔ مٔنْصُ انْمَؽَغٓ ؼَطِْذكُ الْجٓصٕذطَةِ   
تَعَبػٓفَتٙ الَْٓئُونَةُ ػٓوَى النَّبسِ فَوَيٕسٓ ْٓىْتَفُوََ ثِؼٙشْطِْنَ زْٙنَذبضاً وٓ وَذصَلٙهٓ   

  ؤَوٕصٓى ػٙسٛةٌ مٙنْ مٓوٓالٙيهٓ فٙي حٓزٛتَيٕنِ فَىَتَتٓ ع

 444: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفقِ٘؛ د
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  ْٔزٕؼٓلُ حَوَبثُ حٙزٓذٍ حٓزٛتَيٕنِ بَِْ شَبءٓ الؤَِّ تَؼٓبلَى•
وٓ وَتَتٓ بِلَيِٕٙ ػٓوٙيٜ ثٕنُ مٔحَٓٛسٚ الْحٔعَيٕنٙيٜ ؤَََّ اثٕنَ ػَِّٓذي ؤَوٕصٓذى ؤََْ    2929•

ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ ثِرََٕسٓةَ ػٓشَطَ زْٙنَبضاً فٙي وُلِّ سٓنَةٍ فَوَيٕسٓ ْٓىْفٙي فََٓب تَإْمٔطُنٙي فٙي 
شَلٙهٓ فَىَتَتٓ ع تَزٕؼٓلُ حٓزٛتَيٕنِ فٙي حٓزٛذةٍ بَِْ شَذبءٓ الوَّذِٔ بََِّ الوَّذِٓ ػٓذبلٙ ٗ      

  ثِصَلٙهٓ
•  

 

 445: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفقِ٘؛ د
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مٓنْ ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ وُلَّ سٓنَةٍ ثَِٓبلٍ مٓؼٕوُومٍ فَوَ ٕ ْٓسٓغٕ شَلٙذهٓ الْمَذسٕضٔ   وٓ •
 لٙوْحٓزٛةِ فَوَب ثٓإْسٓ ؤََْ ْٓزٕؼٓلَ حٓزٛتَيٕنِ فٙي حٓزٛةٍ ضٓوٓى 

مٔحَٓٛسٔ ثٕنُ ػٓوٙيِّ ثٕنِ مٓحٕجٔوةٍ ػٓنْ بِثٕذطَاهٙي ٓ ثٕذنِ مٓهٕعِْٓذبضٓ لَذبلَ      64 1418•
وَتَتٓ بِلَيِٕٙ ػٓوٙيٜ ثٕنُ مٔحَٓٛسٚ الْحٔعَيٕنٙيٜ ؤَََّ اثٕنَ ػَِّٓي ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذذٛ ػٓنْذِٔ   
ثِرََٕسٓةَ ػٓشَطَ زْٙنَبضاً فٙي وُلِّ سٓنَةٍ فَوَيٕسٓ ْٓىْفٙي مٓذب تَذإْمٔطُنٙي فٙذي شَلٙذهٓ     

  فَىَتَتٓ ع تَزٕؼٓلْ حٓزٛتَيٕنِ حٓزٛةً فَةََِّ الوَِّٓ تَؼٓبلَى ػٓبلٙ ٗ ثِصَلٙهٓ
•  

 408: ، ص5 تْ ٗة األحكام؛ د
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ػٓنِْٔ ػٓنْ بِثٕطَاهٙي ٓ ثٕنِ مٓهٕعِْٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕتٔ بِلَيِٕٙ ع بََِّ مٓوٕلَبنٓ ػٓوٙيٛ  40 890•
فٙذي   -حٓزٛذةٍ ثٕنَ مٓهٕعِْٓبضٓ ؤَوٕصٓى ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ مٙنْ ظَيٕؼٓةٍ صٓيٛطَ ضٔثٔؼٓهٓب بِلَى 

وُلِّ سٓنَةٍ بِلَى ػٙشْطِْنَ زْٙنَبضاً وٓ بِنَِّٔ لَسٙ انْمَؽَغٓ ؼَطِْذكُ الْجٓصٕذطَةِ فَتَتَعَذبػٓفٔ    
الَْٓئُونَةُ ػٓوَى النَّبسِ وٓ لَيٕسٓ ْٓىْتَفُوََ ثِبلْؼٙشْطِْنَ وٓ وَصَلٙهٓ ؤَوٕصٓى ػٙسٛةٌ مٙنْ 

 -الؤَِّمٓوٓالٙيهٓ فٙي حٓزِّهِ ٕ فَىَتَتٓ ع ْٔزٕؼٓلُ حَوَبثُ حٙزٓذٍ حٓزٛتَيٕنِ بَِْ شَبءٓ 
 

 226: ، ص9 تْ ٗة األحكام؛ د
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لَبلَ بِثٕطَاهٙي ٔ وٓ وَتَتٓ بِلَيِٕٙ ػٓوٙيٜ ثٕنُ مٔحَٓٛسٚ الْحٔعَيٕنٙيٜ بََِّ اثٕنَ ػَِّٓي ؤَوٕصٓى  •
ؤََْ ْٔحٓذٛ ػٓنِْٔ حٓزٛةً ثِرََٕسٓةَ ػٓشَطَ زْٙنَبضاً فٙي وُلِّ سٓنَةٍ فَوَيٕسٓ ْٓىْفٙذي مٓذب   
تَإْمٔطُنٙي فٙي شَلٙهٓ فَىَتَتٓ ع ْٔزٕؼٓلُ حٓزٛتَيٕنِ حٓزٛةً فَةََِّ الوَِّٓ تَؼٓذبلَى ػٓذبلٙ ٗ   

  ثِصَلٙهٓ
 

 227: ، ص9 تْ ٗة األحكام؛ د
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 »« :بثطاهي  ثن مهعْبض - 318•
بثطاهي  ثن مهعْبض ؤثذو بسذحبق اصهذواظيإ لذِ وتذبة      : لبل النزبشي•

حسحنب ؤحَذس ثذن رؼفذطإ    : الحسين ثن ػجيس اهللإ لبلؤذجطنب .الجشبضات
حسحنب محَس ثن ػجس الزجبضإ ػذن  : حسحنب ؤحَس ثن بزضْسإ لبل: لبل

 . بثطاهي  ثِ
و مذن ؤصذحبة   ( 19)و ػسه الشيد في ضربلِ من ؤصحبة الزواز ع •

 (. 10)الهبزي ع 
 . ضوى وتت ؤذيِ ػوي ثن مهعْبض•
 (. 381)شوطه النزبشيإ و الشيد في تطرَة ػوي ثن مهعْبض •

 
 303:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 . ػن ؤذيِ ػويإ و ضوى ػنِ ػجس اهلل ثن رؼفط الحَيطيضوى •
إ 4ثبة فعذل الصذالة فذي مسذزس ضسذول اهلل        : وبمل العْبضات •

 . 4الحسْج 
بنذِ مذن الخمذبتإ ؤو الحسذبَ و     : و لس اذتوف في حبل الطرلإ فميل•

 : استسل ػوى شله ثوروهإ ووهب ظؼيفة
 . ؤنِ حمة من السفطاء: مب شوطه الفبظل الَزوسي في الوريعة: اصول•
ؤَ هصا ارتهبز منِإ اسذتنجؽِ مذن وذالم مذن تمذسم ػويذِإ و       : و ْطزه•

 . ء الىالم ػوى شله سيزي
 

 304:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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و صحح ؼطْذك الصذسوق   ( 17)بَ الؼالمة ػسه من الَؼتَسْن : الخبني•
 . بلى ثحط السمبءإ و فيِ بثطاهي  ثن مهعْبض

 . ؤَ الؼالمة ْؼتَس ػوى من ل  ْطز فيِ لسحإ و ْصححِ: و ْطزه•
 -فىإنذِ  ( 21)صطح ثصله في تطرَة ؤحَس ثن بسَبػيل ثن سَىة •

ثنى ػوى ؤصبلة الؼسالةإ و ػويذِ ال ْىذوَ لولذِ حزذة      -لسس سطه 
 . ػوينب
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ؤنِ من سفطاء الصذبحت  : مب شوطه الَيطظا في الَنهذ و الوسيػ: الخبلج•
ػزل اهلل تؼبلى فطرِإ و اصثواة الَؼطوفين الذصْن ال ترتوذف االحنذب    

 . ػشطْة فيه إ لبلِ اثن ؼبوس في ضثيغ الشيؼة
ؤَ هصا ارتهبز من اثذن ؼذبوس اسذتنجؽِ مذن الطواْذة التذي       : و ْطزه•

سنصوطهبإ بش لو وبَ اصمط وَب شوطإ فوَب شا ل  ْصوطه النزبشذي،إ و ال  
الشيد و ال غيطهَبإ مَن تمسم ػوى اثن ؼبوسإ مذغ شذسة اهتَذبمه     

 . ثصوط السفطاء و اصثواة

 304:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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ػذن ؤحَذس ثذن ػوذي ثذن ووخذوم       ( 408 - 406)مب ضواه الىشذي  : الطاثغ•
حذسحني  : و وبَ من الفمهبءإ و وبَ مإمونب ػوى الحذسْجإ لذبل  : السطذسي

: حسحني محَس ثن بثطاهي  ثن مهعْبضإ لبل: بسحبق ثن محَس الجصطيإ لبل
بَ ؤثي لَب حعطتِ الوفبة زفغ بلي مبالإ و ؤػؽبني ػالمةإ و ل  ْؼو  ثتوذه  

من ؤتبن ثهصه الؼالمذة فذبزفغ بليذِ    : الؼالمة ؤحسإ بال اهلل ػع و رلإ و لبل
فرطرت بلى ثغسازإ و نعلت في ذبَإ فوَب وبَ في اليوم الخبني : الَبلإ لبل

شيد ثبلجذبةإ  : انظط من هصا، فمبل: بش ربء شيدإ و زق الجبةإ فموت لوغالم
ؤنب الؼَطي هبت الَبل الصي ػنسنإ و : ازذلإ فسذل و روسإ فمبل: فموت

فسفؼت بليِ الَبلإ و حفص ثذن ػَذطو   : هو وصا و وصاإ و مؼِ الؼالمةإ لبل
وبَ وويل ؤثي محَس عإ و ؤمب ؤثو رؼفط محَس ثن حفص ثن ػَذطوإ فهذو   

 . اثن الؼَطيإ و وبَ وويل النبحيةإ و وبَ اصمط ْسوض ػويِ

 305:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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ؤنِ ْستفبز من هصه الطواْذة ؤَ بثذطاهي  وذبَ مذن     : ورِ االستساللو •
 . ووالء اإلمبم عإ و ؤنِ وبَ ْزتَغ ػنسه الَبل

ؤَ الطواْة ظؼيفة السنس ثةسحبق ثن محَس الجصطيإ ثذل  : ؤوال: و ْطزه•
 . ثَحَس ثن بثطاهي  ؤْعب

ؤنِ ال ْستفبز من الطواْة ؤنِ وبَ وويالإ فوؼل الَبل وبَ لنفسِإ : و حبنيب•
فإضاز بْصبلِ بلى اإلمبم عإ ؤو ؤَ الَبل وبَ سهَِ ع في مبل بثطاهي إ 
ؤو ؤَ شرصب آذط ؤػؽبه بثطاهي  ليوصوِ بلى اإلمبم عإ ؤو غيط شلذهإ  

 . فال بشؼبض في الطواْة ثبلووبلة
 

 305:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن



33 

 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

إ ثذبة مولذس   4إ الىتذبة  1الزذعء  : ضوى محَس ثن ْؼموة في الىبفينؼ  •
إ ػن ػوي ثن محَسإ ػن محَس 5إ الحسْج 125الصبحت ػزل اهلل فطرِ 

المصة ػوى ورذِ  : ثن حَوِْ السوْساويإ ػن محَس ثن بثطاهي  ثن مهعْبض
 ؤثيه فبحَس اهلل ( مىبَ)فرطد بلي لس ؤلَنبن ممبم : آذطإ و في آذطهب

فيهب زاللة ػوى ووبلة بثطاهي إ لىنهب ظؼيفةإ فةَ محَس ثذن بثذطاهي  لذ     و •
 . ْوحكإ و محَس ثن حَوِْ مزهول

ؤنِ ػوى تمسْط تسوي  الووبلة فال زاللة فيهب ػوى السفبضة التي هذي  : حبلخبو •
 . ؤذص من الووبلة

ؤَ الووبلذة ال تذالظم الوحبلذة و ال    ( الَمسمة الطاثؼذة )و لس ثينب في الَسذل •
 . الحسن

 306-305:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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ثبة من شبهس المبئ  ػزل : مب ضواه الصسوق في وَبل السْن: الربمس•
حسحنب محَس ثن موسى ثن الَتووذل  : لبل: 20إ الحسْج 47اهلل فطرِ 

لبل حسحنب ػجس اهلل ثن رؼفط الحَيطيإ ػن بثطاهي  ثن  -ضحَِ اهلل  -
ح  شوط الحسْج و هو ؼوْلإ ْشتَل ػوى وصذول بثذطاهي    ... مهعْبض

بلى ذسمة اإلمبم الحزة ػزل اهلل فطرِإ و مب رطى ثينذِ و ثينذِ ع و   
فيِ زاللة ػوى ػوو ممبم بثطاهي إ و ػظ  ذؽطه ػنس اإلمذبم ػزذل اهلل   

 . فطرِ
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ؤَ ضاوي الطواْة هو بثطاهي  نفسذِإ و االسذتسالل ػوذى    : ؤوال: و ْطزه•
وحبلة شذرصإ و ػظذ  ضتجتذِ ثمذول نفسذِ مذن الغطائذتإ ثذل مذن          

 . الَعحىبت
صذحت  لو ؤَ في الطواْة مب هو ممؽوع الجؽالَإ و ؤَ بثطاهي  : حبنيبو •

ػزذل   -الطواْة وصة في ضواْتِإ و هو بذجبضه ػن وروز ؤخ لوحزة 
 . مسَى ثَوسى و لس ضآه بثطاهي  -اهلل تؼبلى فطرِ 
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اػتَبز اثن الوليس و اثن الؼجبس و الصسوق ػويذِإ حيذج بَ   : السبزس•
اثن الوليس ل  ْستخن من ضواْبت محَس ثن ؤحَس ثن ْحيى مذب ْطوْذِ   

 . ػنِ
ؤَ اػتَبز اثن الوليسإ و ؤظطاثِ ػوذى ضرذلإ ال ْىشذف ػذن     : و ْطزه•

 . وحبلتِإ ثل و ال حسنِ
 (. الَمسمة الطاثؼة)و لس تمسم ثيبَ شله في الَسذل •
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و لس ولغ بثطاهي  ثن مهعْبض في ؼطْك رؼفط ثن محَس ثن لولوِْ هصا •
في وبمل العْبضاتإ و لس شوط في ؤول وتبثِ ؤنِ ل  ْصوط فيِ بال مب ولغ 

 . لِ من ؼطْك الخمبت و ػويِ فبلطرل ْىوَ من الخمبت
ػذن الحَيذطيإ ػذن     -ضظذي اهلل ػنذِ    -ؼطْك الصسوق بليِ ؤثوه و •

 .بثطاهي  ثن مهعْبضإ و الؽطْك صحيح
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 434:   ..... ثبة شوط من شبهس المبئ  ع و ضآه و ووَِ  43     445    2 د   وَبل السْن و تَبم النؼَة •
يٓطِيٜ ػٓنْ بِثٕذطَاهٙي ٓ ثٕذنِ   َٕحٓسٛحَنَب مٔحَٓٛسٔ ثٕنُ مٔوسٓى ثٕنِ الَْٔتَوٓوِّلِ ضٓظٙيٓ الؤَِّ ػٓنِْٔ لَبلَ حٓسٛحَنَب ػٓجٕسٔ الوَِّٙ ثٕنُ رٓؼٕفَطٍ الْحٙ 19•

 غٕلَسٙمٕتٔ مٓسْٙنَةَ الطَّسٔولِ   فَجٓحٓخْتٔ ػٓنْ ؤَذْجٓبضِ آلِ ؤَثِي مٔحَٓٛسٚ الْحٓسٓنِ ثٕنِ ػٓوٙيٍّ الْإَذٙيطِ ع فَوَذ ٕ ؤَلَذ    لَبلَ« 1»مٓهٕعِْٓبضٓ 
سٕذَٓطُ الوَّذوَِٕ   ى ؤَءٚ مٙنْهٓب فَطَحٓوْتٔ مٙنْهٓب بِلَى مٓىَّةَ مٔسٕتَجٕحٙخبً ػٓنْ شَلٙهٓ فَجٓيٕنََٓب ؤَنَب فٙي الؽَّوٓاهٙ بِشْ تَطَاءٓى لٙي فَتًذ  ػٓوَى شَيٕ

 فَوََٛب لَطُثٕتٔ مٙنْذِٔ سٓذوََّٕتٔ   لَِٔضٓائٙغٔ الْحٔسٕنِ رَٓٙيلُ الَْٓرٙيوَةِ ْٔؽٙيلُ التَّوٓسٜ ٓ فٙيٛ فَؼٔسٕتٔ بِلَيِٕٙ مٔاَمِّوًب مٙنِْٔ ػٙطْفَبََ مٓب لَصٓسٕتٔ 
 لُوْتٔ مٙنَ الْذإَهٕوٓاظِ فَمَذبلَ   اقِفَإَحٕسٓنَ الْةِرٓبثٓةَ حُ ٛ لَبلَ مٙنْ ؤَيِّ الْجِوَبزٙ ؤَنْتٓ لُوْتٔ ضٓرٔلٌ مٙنْ ؤَهٕلِ الْؼٙطَاقِ لَبلَ مٙنْ ؤَيِّ الْؼٙطَ

لُوْتٔ زٔػٙيٓ فَإَرٓبةٓ لَبلَ ضٓحَٕٓةُ الوَِّٙ ػٓوَيٕذِٙ مٓذب وَذبََ    « 2»  مٓطْحٓجبً ثِوٙمَبئٙهٓ هٓلْ تَؼٕطِهٔ ثِهٓب رٓؼٕفَطَ ثٕنَ حَٕٓسٓاََ الْحٔصٓيٕنٙيٓ
فَؼٓبنَمَنٙي مٓوٙي٘بً حُ ٛ لَبلَ مٓطْحٓجبً ثِهٓ ضٓ ؤَؼْوٓلَ لَيٕؤَِ وٓ ؤَرٕعَلَ نَيٕؤَِ فَهٓلْ تَؼٕطِهٔ بِثٕطَاهٙي ٓ ثٕنَ مٓهٕعِْٓبضٓ لُوْتٔ ؤَنَب بِثٕطَاهٙي ٔ ثٕنُ مٓهٕعِْٓب

ثٓيٕنَهٓ وٓ ثٓيٕنَ ؤَثِي مٔحَٓٛسٚ ع فَمُوْتٔ لَؼٓوَّهٓ تُطِْسٔ الْرَبتَ ٓ الَّصٙي آحَطَنٙيٓ « 3»  ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ مٓب فَؼٓوْتٓ ثِبلْؼٓوَبمٓةِ الَّتٙي وٓشَزٓتٕ
ب نَظَطَ بِلَيِٕٙ اسٕتَؼٕجٓطَ وٓ لَجٛؤَِ حُ ٛ وََٛالؤَِّ ثِِٙ مٙنَ الؽَّيِّتِ ؤَثِي مٔحَٓٛسٚ الْحٓسٓنِ ثٕنِ ػٓوٙيٍّ ع فَمَبلَ مٓب ؤَضٓزٕتٔ سٙوٓاهٔ فَإَذْطَرٕتُِٔ بِلَيِٕٙ فَ

 -«4»لَطَؤَ وٙتَبثٓتَِٔ فَىَبنَتٕ ْٓب الؤَِّ ْٓب مٔحَٓٛسٔ ْٓب ػٓوٙيٜ حُ ٛ لَبلَ ثِإَثِي ْٓساً ؼَبلََٓب رٔوْتٓ فٙيهٓب 
•______________________________ 

ء نحو هصه الحىبْة ػن محَ٘س ثن ػوي٘ ثن مهعْبض ػن ؤثيِ و استشىل فيهَب لتمسم ظمبنهَب ػن ػصذط   سيزي( 1)
 .الغيجة

 .«الرصيجى»في ثؼط النسد الَصح٘حة ( 2)•
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و وشذذ ثينهذب و ثذين    »في النهبْة في حسْج ػوى ػويِ الس٘ذالم  ( 3)•
 .وشذ الوِّ ثينهَب توشيزب: ؤي ذوػ و ؤلف ْمبل« ؤظوارهب

ْؼني ثبثى فسْت ْس ؤثى محَ٘س الؼسىطي٘ ػويِ الس٘الم التي ؼبلَذب  ( 4)•
 .روت ؤْهب الربت  فيهب

 .«ثإثى ثنبَ ؼبلَب روت فيهب»و في ثؼط النسد •
•  

 446: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
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بِلَى ؤََْ لَبلَ لٙي ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ ؤَذْجِطْنٙي ػٓنْ ػٓظٙي ِ مٓب تَوٓذَّيٕتٓ ثٓؼٕسٓ الْحٓذذِّ لُوْذتٔ وٓ ؤَثِيذهٓ مٓذب     « 1»  تَطَاذَى ثِنَب فَنُوَُ الْإَحٓبزْٙجٙوٓ •

 تَؼٕطِهٔ مٙنْ ؤَذْجٓبضِ آلِ ؤَثِي مٔحَٓٛذسٚ  هٓلْتَوٓذَّيٕتٔ بِلَّب مٓب سٓإَسٕتَؼٕوَٙٔهٓ مٓىْنُونَِٔ لَبلَ سٓلْ ػَٓٛب شٙئْتٓ فَةِنِّي شَبضِحٗ لَهٓ بَِْ شَبءٓ الؤَِّ لُوْتٔ 
مٔحَٓٛسٚ وٓ مٔوسٓى اثٕنَيِ الْحٓسٓنِ ثٕنِ ػٓوٙيٍّ ع حُذ ٛ بِنِّذي لَطَسٔذولُهَٔٓب    « 2»  الْحٓسٓنِ ع شَيٕئبً لَبلَ لٙي وٓ إْ ٔ الوَِّٙ بِنِّي لَإَػٕطِهٔ العَّوٕءٓ ثِزٓجِينِ

ؼٙي بِلَى الؽَّبئٙفٙ وٓ لْيٓىُنْ شَلٙهٓ فٙي ذُفْيٓذةٍ   مٓبِلَيٕهٓ لَبصٙساً لٙةِنْجٓبئٙهٓ ؤَمٕطَهَٔٓب فَةَِْ ؤَحٕجٓجٕتٓ لٙمَبءٓهَٔٓب وٓ الٙبوْتٙحٓبلَ ثِبلتَّجٓطُّنٙ ثِهَِٓب فَبضٕتَحٙلْ
فٙي ثٓؼٕطِ مٓرَبضِدِ الْفَوَبةِ فَجٓذسٓتٕ لَنَذب    صَمٙنْ ضِرٓبلٙهٓ وٓ اوْتٙتَبمٍ لَبلَ بِثٕطَاهٙي ٔ فَشَرَصٕتٔ مٓؼِٓٔ بِلَى الؽَّبئٙفٙ ؤَتَرَوَّلُ ضٓمٕوَةً فَطَمٕوَةً حٓتَّى ؤَذَ

شَِْ وٓ زٓذَذلَ مٔسٓذوَِّبً ػٓوَيٕهَِٓذب وٓ ؤَػٕوََٓهَٔٓذب     ةِذَيَٕٓةُ شَؼٓطٍ لَسٕ ؤَشْطَفَتٕ ػٓوَى ؤَوََٓةِ ضٓمٕلٍ تَتَوَإْلَإُ تٙوْهٓ الْجِمَبعٔ مٙنْهٓب تَوَإْلُااً فَجٓسٓضٓنٙي بِلَى الْذ 
ز ثٕنُ الْحٓسٓنِ ع وٓ هٔوٓ غُوَبمٗ ؤَمٕطَزٔ نَبصٙغٔ الوَّوَِٕ وٓاظٙحٔ الْزٓجِينِ ؤَثٕوَذذٔ الْحٓبرِذتِ    م ح ثَِٓىَبنٙي فَرَطَدٓ ػٓوَيٛ ؤَحٓسٔهَٔٓب وٓ هٔوٓ الْإَوْجٓطُ سٙنّبً م

ثِرَسِّهٙ الْإََْٕٓنِ ذَبلٌ وَإَنَِّٔ فُتَذبتٔ مٙسٕذهٚ    يٌّمٓسٕنُوَُ الْرَسْٕٛنِ ؤَلْنَى الْإَنْفٙ ؤَشَ ٜ ؤَضٕوٓعٔ وَإَنَِّٔ غُصٕنُ ثٓبٍَ وٓ وَإَََّ صٓفْحٓةَ غُطَّتِٙٙ وَوٕوَتٗ زٔضِّ
سٓجِؽَةٌ تُؽَبلٙغٔ شَحَٕٓةَ ؤُشُنِٙٙ لَِٔ سَٕٓتٗ مٓب ضٓؤَتٙ الْؼٔئوَُ ؤَلْصٓذسٓ مٙنْذِٔ وٓ لَذب ؤَػٕذطَهٓ     « 3»ػٓوَى ثٓيٓبضِ الْفٙعَّةِ وٓ بِشَا ثِطَؤْسِٙٙ وٓفْطَةٌ سٓحَٕٓبءٔ 

 -حٔسٕنبً وٓ سٓىٙينَةً وٓ حٓيٓبءٖ
•______________________________ 

 .في الجحبض تصحيف( ضه)وصا في رَيغ النسد و ولغ في نسرة الؼوّبمة الَزوسي٘ ( 1)
 :لبل الزوهطي٘: و لبل. الجؼيسْن ػن النبس: و لبل في ثيبنِ« العطْحين»في الجحبض ( 2)•
تخنيذة العذوْحة مصذغط    . «العذوْحين »الربلص و الَطاز ذبلص النستإ و في ثؼط النسد : و الصطْح. الد -الجؼيس: العطْح•

 23ء تحت ضلذ    و التصغيط لوَحجة فبلَؼنى الجصطْن او الؼينين الَحجوثينإ لىنِ ثؼيس لَب سيزي. العبحة ثَؼنى الجصط و الؼين
 .«و من هَب، لوت محَ٘س و موسى: ؤ تؼطه الصطْحين لوتإ نؼ إ لبل»

و . الََوس: و الَسنوَ. ضرل ؤثوذ ثين الجوذ بشا ل  ْىن ممطونب: نمبوة مب ثين الحبرجينإ ْمبل: و الجوزة. النبصغ الربلص( 3)•
اضتفبع في لصجة االنف مغ استواء ؤػالهإ فبَ وبَ فيهب احسْساة : و الشَ . ضرل مسنوَ الورِ بشا وبَ في ورهِ و ؤنفِ ؼول

 -فهو
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 447: إ  2 السْن و تَبم النؼَةإ دوَبل  •
ْٓب ؤَثٓذب بِسٕذحٓبقَ    هٓفَوََٛب مٓخُلَ لٙي ؤَسٕطَػٕتٔ بِلَى تَوَمِّيِٙ فَإَوْجٓجٕتٔ ػٓوَيِٕٙ ؤَلْخٙ ٔ وُلَّ رٓبضِحٓةٍ مٙنِْٔ فَمَبلَ لٙي مٓطْحٓجبً ثِ•

« 1»لَْٓعَاضِ ي الَمَسٕ وَبنَتٙ الْإَْٛبمٔ تَؼٙسٔنٙي ؤشْهٓ لٙمَبئٙهٓ وٓ الَْٓؼٓبتٙتٓ ثٓيٕنٙي وٓ ثٓيٕنَهٓ ػٓوَى تَشَبحٔػٙ السٛاضِ وٓ تَطَاذٙ
ب ؤَحَٕٓسٔ الوَِّٓ ؤَنَتَتَرَيٛلُ لٙي صٔوضٓتَهٓ حٓتَّى وَإَنَّب لَ ٕ نَرْلُ ؼَطْفَةَ ػٓيٕنٍ مٙنْ ؼٙيتِ الَْٔحٓبزٓحَةِ وٓ ذَيٓبلِ الَْٔشَبهٓسٓةِ وٓ 

وٓ الٙبسٕتٙشْذطَاهٙ ػٓذنْ ؤَحٕوٓالٙهٓذب    « 2»  ضٓثِّي وٓلٙيٛ الْحَٕٓسٙ ػٓوَى مٓب لَيٛطٓ مٙنَ التَّوَبلٙي وٓ ضٓفَِّٓ مٙنْ وُطْثٓذةِ التَّنَذبظٔعِ  
تَإْحَطَ الوَّذِٔ  اسٕذ  مٔتَمَسِّمٙهٓب وٓ مٔتَإَذِّطِهٓب فَمُوْتٔ ثِإَثِي ؤَنْتٓ وٓ ؤُمِّي مٓب ظِلْتٔ ؤَفْحٓصٔ ػٓنْ ؤَمٕذطِنٓ ثٓوَذساً فَجٓوَذساً مٔنْذصُ    
وَيٕذهٓ وٓ  ي ػٓثِسٓيِّسٙي ؤَثِي مٔحَٓٛسٚ ع فَبسٕتَغْوَكَ ػٓوَيٛ شَلٙهٓ حٓتَّى مٓنَّ الؤَِّ ػٓوَيٛ ثَِٓذنْ ؤَضٕشَذسٓنٙي بِلَيٕذهٓ وٓ زٓلَّنٙذ    

وٓ « 4»  فٙيهٓ مٙنْ وَطِْ ِ الْيٓسٙ وٓ الؽَّوٕلِ حُ ٛ نَسٓذتٓ نَفْسٓذِٔ وٓ ؤَذَذبهٔ مٔوسٓذى    « 3»  الشُّىْطُ لٙوَِّٙ ػٓوَى مٓب ؤَوٕظٓػٓنٙي
ب بِسٕطَاضاً لٙإَمٕطِي بهٓاػٕتَعَلَ ثِي نَبحٙيٓةً حُ ٛ لَبلَ بََِّ ؤَثِي ع ػٓهِسٓ بِلَيٛ ؤََْ لَب ؤُوٓؼِّنَ مٙنَ الْإَضٕضِ بِلَّب ؤَذْفَبهٓب وٓ ؤَلْصٓ
لٙيٓذةِ الطِّمٓذبلِ وٓ   ػٓبوٓ تَحٕصٙينبً لَٙٓحٓوِّي لَٙٓىَبِْسٙ ؤَهٕلِ العَّوَبلِ وٓ الَْٓطَزٓةِ مٙنْ ؤَحٕسٓاثٙ الْإُمٓ ِ العَّوٓالِّ فَنَجٓصَنٙي بِلَى 

 -«6»  ْٔنْظٙطُنٙي الْغَبْٓةَ الَّتٙي ػٙنْسٓهٓب ْٓحٔلُّ الْإَمٕطُ وٓ ْٓنْزٓوٙي الْهٓوَغٔ« 5»  رٔجٕتٔ صٓطِائٙ ٓ الْإَضٕضِ
•______________________________ 

السوزاء و شؼط سجػ ؤي متطسل غيط رؼذسإ و  : و السحَبء. الشؼطة الى شحَة االشَ: و الوفطة. المنى -
 (.الصحبح)هيئة ؤهل الريط : السَت

اسذتؼتجتِ فذإػتجنى ؤي   »و الَؼبتذت الَطاظذى مذن لذوله      . السذطػة : -ثبلفتح و العذ   -الوشه( 1)•
 .تجبػسهب: استطظيتِ فإضظبنى و تشبحػ الساض
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42 

 إتراّ٘ن تي هْسٗا 
 .ؤي التجبػس« التنبظح»و في ثؼط النسد . التسبوق من لوله  نبظػت النفس الى وصا ؤي اشتبلت: التيسيط و التسهيلإ و التنبظع: التمجيط( 2)•
 .ؤي ؤلهَني( 3)•
 .فتإمل. هصا ذاله مب ؤرَؼت ػويِ الشيؼة اإلمبمي٘ة من ؤنِّ ليس الثى محَ٘س ولس اال المبئ  ػويِ و ػوى آثبئِ السالم( 4)•
ؤي لؽؼذت و زضت مذب انصذطم مذن مؼظذ  الطمذل ْؼنذى االضاظذى         « رجت صطائ  اصضض»و (. الَطاصس. )ول مب وبَ من رهة نزس من الَسْنة من لطاهب و ػَبئطهب الى تهبمة الؼبليةإ و مب وبَ زوَ شله السبفوة: «الؼبلية»( 5)•

 .و هو الَؽَئن من اصضض فيِ ضمل -ثبلربء الَؼزَة« ذجت»و في ثؼط النسد . الَحصوز ظضػهب
 .الزعع: الهوغ( 6)•
•  
 448: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
هٔ لَ ٕ ْٓىُنْ لٙئرْوٙيٓ ؤَؼْجٓبقَ ؤَضٕظِٙٙ وٓ ؤَهٕلَ الْزِذسِّ فٙذي ؼَبػٓتٙذِٙ وٓ    بئُمٙنِْٔ رٔعْءاً ؤَغْنَبنٓ ػٓنِ الْزَٕٔوَةِ وٓ اػٕوَ ٕ ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ ؤَنَِّٔ لَبلَ ع ْٓب ثٔنَيٛ بََِّ الوَِّٓ رٓلَّ حَنَ« 2»  لٙي مٙنْ ذَعَائٙنِ الْحٙىَ ِ وٓ وَوٓامٙنِ الْؼٔوُومِ مٓب بَِْ ؤَشَؼٕتٔ بِلَيٕهٓ« 1»وٓ وَبََ ع ؤَنْجٓػَ •

نِ وٓ بِؼْفَبءٙ العَّوَبلِ فَؼٓوَيٕهٓ ْٓب ثٔنَيٛ ثِوُعُومِ ذَوٓافٙي الْإَضٕضِ وٓ « 3»  ؤَضٕرٔو ْٓب ثٔنَيٛ ؤََْ تَىُوََ ؤَحٓسٓ مٓنْ ؤَػٓسٛهٔ الؤَِّ لٙنَشْطِ الْحٓكِّ وٓ وٓغْءٙ الْجٓبؼٙلِوٓ ػٙجٓبزٓتِٙٙ ثِوَب حٔزٛةٍ ْٔسٕتَؼٕوَى ثِهٓب وٓ بِمٓبمٍ ْٔاْتَ ٜ ثِِٙ وٓ ْٔمْتَسٓى ثِسٓجِيلِ سٔنَّتِٙٙ وٓ مٙنْهٓبدِ لَصٕسٙهٙ  وٓ بِػٕوَبءٙ السِّْ
مٙخْذلَ  « 4»   لُوُوةٓ ؤَهٕلِ الؽَّبػٓذةِ وٓ الْةِذْوَذب ِ نَذعَعٓ بِلَيٕذهٓ    ََّطَاظبً لَٙٔزٓبهٓسٓةِ ؤَهٕلِ النِّفَبقِ وٓ ذَوَبػٓةِ ؤُولٙي الْةِلْحٓبزٙ وٓ الْؼٙنَبزٙ فَوَب ْٔوحٙشَنَّهٓ شَلٙهٓ وٓ اػٕوَ ٕ ؤَفْتٙتَتَجٜغِ ؤَلَبصٙيهٓب فَةََِّ لٙىُلِّ وٓلٙيٍّ لٙإَوٕلٙيٓبءٙ الوَِّٙ ػٓعَّ وٓ رٓلَّ ػٓسٔو٘اً مٔمَبضِػبً وٓ ظٙس٘اً مٔنَبظِػبً ا

نَ فَوٓاظٓضٔوهٔ ػٓوَى مٔزٓبهٓسٓةِ الْإَظْذسٓازٙ ذَصٛذهٔ ٔ الوَّذ   « 6»وٓ هٔ ٕ ػٙنْسٓ الوَِّٙ ثٓطَضٓةٌ ؤَػٙعَّاءٔ ْٓجٕطُظٔوََ ثِإَنْفُسٍ مٔرْتَوٙفَةٍ مٔحٕتَبرٓةٍ « 5»الؽَّيٕطِ بِلَى ؤَوٕوَبضِهٓب وٓ هٔ ٕ مٓؼٕشَطٌ ْٓؽَّوٙؼٔوََ ثَِٓرَبئٙلِ الصِّلَّةِ وٓ الٙبسٕتٙىَبنَةِ   ِٔوٓ هٔ ٕ ؤَهٕلُ الْمَنَبػٓةِ وٓ الٙبػٕتٙصٓبمِ اسٕتَنْجٓؽُوا السِّْ
 لٙيٓشَْٔوَهٔ ٕ ثِبتِّسٓبعِ الْؼٙعِّ« 7»ثِبحٕتَٙٓبلِ العَّيٕ ِ فٙي السٜنْيٓب 

•______________________________ 
 .و الَطاز ؤظهط و ؤمشى. نجغ: و نجذ الَبء. ثوغ الَبء: ؤنجػ الحفبض( 1)

 .ؤي افطق و ؤرعؤ« ؤشؼت»في ثؼط النسد ( 2)•
 .«وؼى الجبؼل»في ثؼط النسد ( 3)•
و فالَ التح  اصموض مطحب و نشبؼب فهو تطْغ و لؼلّ الَرتذبض ؤنسذت   . فهو تطع -وفطح -تطع: فى المبموس. ء و االمتالء االسطاع الى الشي: -محطوة -ثبلتحطْه و التطع« تطع»و لس ْمطؤ . ؤى مشتبلوَ بليه -وطوغ -نعع( 4)•

 .«الد.. اَ لووة ؤهل الؽبػة و اإلذال  تتطع ؤشس٘ تطػب بليه من الؽيط »لىن في ثؼط النسد الَصح٘حة . وَب في الجحبض
 .ؤو ْؽوؼوَ و ْرطروَ ثين النبس مغ ؤحوال هي مظبنهب. ؤي ْسذووَ في ؤموض هي مظبَ الَصلة( 5)•
 .فسبز الؼمل و الَرتبض هو الصواة: و الرجل« ثإنفس مرجوة محتبرة»و في ثؼط النسد . ثبػزبم الؼين و اهَبل الطاء رَغ االغط من غط االمبرس و غط الَحزوين« ثطضة ؤغطاء»في ثؼط النسد ( 6)•
 .الظو . العي ( 7)•
•  
 449: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
َٓب تُحَٕٓذسٔ غٙجٛذِٔ بَِْ    ثِالصٛجٕطِ ػٓوَى مٓوٓاضِزٙ ؤُمٔوضِنٓ تَفُعْ ثِسٓضٕنٙ الصٜنْغِ فٙي مٓصٓبزٙضِهٓب وٓ اسٕتَشْؼٙطِ الْؼٙعَّ فٙيَٓب ْٓنُوثٔهٓ تُحٕظَضٓ ػٓوَى ذَوَبئٙكِ الصٛجٕطِ لٙتَىُوََ لَهٔ ٔ الْؼٓبلٙجٓةُ الْحٔسٕنَى وٓ وَطَامٓةُ حٔسٕنِ الْؼٔمْجٓى فَبلْتَجِسٕ ْٓب ثٔنَيٛ نُو« 1»  فٙي زٓاضِ الْمَطَاضِ وٓ رٓجٓوَهٔ ٕ•

مٓب ثٓيٕنَ الْحٓؽٙي ِ وٓ ظٓمٕذعَمٓ وٓ وَإَنَّذهٓ ثِتَذطَازٔهٙ الْجٓيٕؼٓذةِ وٓ     « 4»  وٓ وَإَنَّهٓ ثِبلطَّآْبتٙ الصٜفْطِ وٓ الْإَػٕوَبمِ الْجِيطِ تَرْفٙكُ ػٓوَى ؤَحْنَبءٙ ؤَػٕؽَبفٙهٓ« 3»  وٓ وَإَنَّهٓ ْٓب ثٔنَيٛ ثِتَإِْْيسٙ نَصٕطِ الوَِّٙ وٓ لَسٕ آََ وٓ تَيٕسٙيطِ الْفَوْذِ وٓ ػٔوُوِّ الْىَؼٕتِ وٓ لَسٕ حٓبََ« 2»  شَبءٓ الؤَِّ
مٙنْ زٓنَسِ النِّفَبقِ مٔهٓصَّثٓةً ؤَفْئٙسٓتُهٔ ٕ مٙذنْ   ٕ تَوُوشُ ثِفٙنَبئٙهٓ مٙنْ مٓوَةٍ ثٓطَؤَهٔ ٔ الؤَِّ مٙنْ ؼَهٓبضٓةِ الْوِلَبزٓةِ وٓ نَفَبسٓةِ التُّطْثٓةِ مٔمَسٛسٓةً لُوُوثٔهٔ« 6» ْٓتَنَبظَ ٔ ػٓوَيٕهٓ تَنَبظُ ٓ السٜضِّ فٙي مٓخَبنٙي الْؼٔمُوزٙ وٓ تَصٓبفُكَ الْإَوُفِّ ػٓوَى رٓنَجٓبتٙ الْحٓزٓطِ الْإَسٕوٓزٙ« 5»تَصٓبفٙي الْوٓلَبءٙ 

 ضِرٕسِ الشِّمَبقِ لَيِّنَةً
•______________________________ 

 .ؤي ذومه  و فؽطه ( 1)
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 إتراّ٘ن تي هْسٗا 
و استشؼط الؼع في مب ْنوثه اي ؤظَط الؼع و النصطة و الغوجة في لوجه الرل الغيجة من ذوفه ػن النبسإ و اصجط و انتظط الفطد فيَب . ؤي اصجط ػوى الَىبضه و الجالْب و مب ْطز ػويه منهب حتّى تفوظ ثسضن مب صنغ الوِّ اليه و مؼطوفِ لسْه في اضربع الَىبضه و صطفهب ػنه( 2)•

 .«ثَب تحَس ػويِ»و في ثؼط النسد . الَأل و الؼبلجة: و الغت. ؤو اػو  و ؤْمن ثإَ مب ْنوثه من الجالْب و الَحن هو سجت لؼعن و لطثه و سؼبزته. ؤصبثه من هصه النوائت
 .ػوو الىؼت ونبْة ػن الغوجة و الؼع و الشطه( 3)•
 .االظؽطاة و ذفمت الطاْة تحطن و اظؽطة: و الرفك. لواه و ؼبلبتِإ و الَطاز ثبالػؽبه روانجهب: ء احنبء الشي( 4)•
 .ْؼنى الوز الربلص. «ثب هَسْگط زوستى پبن و ذبلص زاشتن: «تصبفى»في الىنع ( 5)•
 .«تصبزه»و في ثؼط النسد •
 .االؼطاه: و الزنجبت. ظطة اليس ػوى اليس ػنس الجيؼة من صفمت لِ ثبلجيغ ؤي ظطثت ثيسى ػوى ْسه. و التصبفك. ؤوفى موظغ حنيهب فبنهب في توه الَواظغ ؤرَغ و ؤوخف. ؤي الؼموز الَخنية الَؼموزة التي ال ْتؽطق بليهب التجسز( 6)•
•  
 450: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
نِ• تٙ ؼَجٓمَبتٔ الْإُمٓ ِ بِلَى بِمٓبمٍ بِشْ تَجِؼٓتْهٓ فٙي ظٙوَبلِ شَزٓطَةِ زٓوٕحٓةٍ تَشَؼٛجٓتٕ ؤَفْنَبَُ غُصٔونٙهٓب ػٓوَى حٓبفَب« 3»   ْٕٓسْٙنُوََ ثِسْٙنِ الْحٓكِّ وٓ ؤَهٕوِٙٙ فَةِشَا اشْتَسٛتٕ ؤَضٕوَبنُهٔ ٕ وٓ تَمَوٛمٓتٕ ؤَػَٕٓبزٔهٔ ٕ فَسٛتٕ ثَِٔىَبنَفَتٙهِ« 2»  ذَشٙنَةً ظَطَائٙجٔهٔ ٕ ػٓنِ الْؼٔسٕوٓاَِ وٓاظٙحٓةً ثِبلْمَجٔولِ ؤَوٕرٔهٔهٔ ٕ نَعٙطَةً ثِبلْفَعْلِ ػٙيسٓانُهٔ ٕ« 1»  ػٓطَائٙىُهٔ ٕ لٙوسِّْ

ؤَؼْطَاهٔ السٜنْيٓب ثٓهٕزٓةً وٓ تَنْشُذطُ  « 5»  هٓ نُهٔوظبً وٓ نَوٓاشٙػُ الْوٓحٕشِ لَوٕ تَزِسٔ نَحٕوٓنٓ مٓزٓبظاً تَهٕتَعُّ ثِهٓلَيٕ ٓ الْةَِْٓبَِ ْٓظْهٓطُ ثِهٓ اسٕتٙمَبمٓةُ الْأفَبقِ وٓ سٓوَبمٔ الطِّفَبقِ ْٓوٓزٜ الؽِّفْلُ فٙي الَْٓهٕسٙ لَوِ اسٕتَؽَبعٓ بِبلٙفَؼٙنْسٓهٓب ْٓتَوَإْلَإُ صٔجٕحٔ الْحٓكِّ وٓ ْٓنْزٓوٙي ظَوَبمٔ الْجٓبؼٙلِ وٓ ْٓمْصٙ ٔ الؤَِّ ثِهٓ الؽُّغْيٓبََ وٓ ْٔؼٙيسٔ مٓؼٓ« 4»ثٔحٓيٕطَةِ الؽَّجٓطِْٛةِ 
نِ وٓ مٓنْ ْٓتَوٓوَّلْ ػٓوَى الوَِّٙ « 7»  ى وٓرِٕٙ الْإَضٕضِ رٓجٛبضٗ لَبسٙػٌ وٓ لَب رٓبحٙسٗ غَبمٙػٌ وٓ لَب شَبنُُٙ مٔجٕغٙطٗ وٓ لَب مٔؼٓبنٙسٗ وَبشٙحٗػٓوَبِلَى ؤَوٕوَبضِهٓب تَتَهٓبؼَلُ ػٓوَيٕهٓ سٓحٓبئٙتٔ الظَّفَطِ فَتَرْنُكُ وُلَّ ػٓسٔوٍّ وٓ تَنْصٔطُ وُلَّ وٓلٙيٍّ فَوَب ْٓجٕمَى « 6»  ػٓوَيٕهٓ ؤَغْصٓبَُ الْؼٙعِّ نَعْطَةً وٓ تَسٕتَمٙطُّ ثٓوٓانٙي الْحٓكِّ فٙي لَطَاضِهٓب وٓ تَئُوةٔ شَوٓاضِزٔ السِّْ

 فَهٔوٓ
•______________________________ 

 .و وصا العطائت رَغ ظطْجة و هي الؽجيؼة ؤْعب و السيف و حس٘ه. الؼطائه رَغ ػطْىة و هي الؽجيؼة( 1)
 .الؽوال من النرل -ثبلفتح -الؼيساَ( 2)•
 .رَغ ػَوز من غيط ليبس: و االػَبز. الَؼبونة: و الَىبنفة. ػسا و ضوط: -وفط ْفط -فس٘ ْفس( 3)•
 .الزوانت: و الحبفبت. ؼبل: و سجك النرل ثسولب« ثسمت ؤفنبَ غصونهب»و في ثؼط النسد . االغصبَ: الشزطة الؼظيَة و االفنبَ: و السوحة. ؤي ثبْؼه و تبثؼه هاالء الَامنوَ« اش تجؼته»( 4)•
 .ؤى تتحطن: و تهتع. الخوض الوحشى ْرطد من ؤضض الى ؤضض: النبشػ( 5)•
 .و تهبؼل السحبة ؤي تتبثغ ثبلَؽط. ػش الؽبئطإ رَؼهب ؤووبض: و شطز الجؼيط ؤي نفط فهو شبضز و الووط. و آة ْئوة ؤوثب فهو آة ؤي ضارغ. ؤي الرصبل التي تجنى الؼع و تاسسهب« ثوانى الؼع»و في ثؼط النسد . ؤسبسهب: ثوانى الحك( 6)•
 .الحبلط لوحكإ و غَػ الؼبفية ل  ْشىطهبإ و غَػ ؤهوِ ثؽط ثبلنؼَة: الغبمػ( 7)•
 .الصي ْعَط له الؼساوة: و الىبشح. و الشبنُإ الؼبئت•
•  
 451: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
نِ بِشَا ثٓسٓتٕ لَهٓ ؤَمٓبضٓاتٔ الظُّهٔوضِ وٓ التََّٓىُّنِ فَوَب تُجٕؽُْٙ ثِةِذْوٓانٙهٓ ػٓنَّبإُءٚ لَسٕضاً حُ ٛ لَبلَ ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ لٙيٓىُنْ مٓزٕوٙسٙي هٓصَا ػٙنْسٓنٓ مٓىْتُومبً بِلَّب ػٓنْ ؤَهٕلِ التَّصٕسْٙكِ وٓ الْ حٓسٕجِٔٔ بََِّ الوَِّٓ ثبلٙغُ ؤَمٕطِهٙ لَسٕ رٓؼٓلَ الؤَِّ لٙىُلِّ شَيٕ• نِ « 1»ثٓبهٙطِ الَْٔسٓبضٓػٓةَ  وٓ ذُوٛةِ الصٛبزٙلَةِ فٙي السِّْ بِلَى مٓنَبضِ الْيٓمٙينِ وٓ ظٙيٓبءٙ مٓصٓبثِيحِ السِّْ

ي اذٙذ ؼَجٓبئٙؼِٙٙ مٙنْ لَؽَبئٙفٙ الْحٙىَ ِ وٓ ؼَطَائٙفٙ فَوٓاظٙلِ الْمٙسٓ ِ حٓتَّى ذٙفْتٔ بِظَبػٓةَ مٔرَوَّفٙذي ثِبلْذإَهٕوٓاظِ لٙتَطَ  ي مٙنْ مٔوظٙحٓبتٙ الْإَػٕوَبمِ وٓ نَيِّطَاتٙ الْإَحٕىَبمِ وٓ ؤَضٕوِي نَجٓبتٓ الصٜسٔوضِ مٙنْ نَعَبضٓةِ مٓب ازٛذَطَهٔ الؤَِّ فٙ« 2»   ٕيٕهِتَوْكَ ضٔشْساً بَِْ شَبءٓ الؤَِّ لَبلَ بِثٕطَاهٙي ٔ ثٕنُ مٓهٕعِْٓبضٓ فََٓىَخْتٔ ػٙنْسٓهٔ حٙينبً ؤَلْتَجِسٔ مٓب ؤُئَزِّي بِلَ
وٓ تَهٓيٛإَ اػٕتٙعَامٔ نَفْسٙي غَسٓوٕتٔ ػٓوَيِٕٙ مٔوٓزِّػبً وٓ مٔزٓذسِّزاً  « 4»  ِٔ فَوََٛب ؤَظِهٓ اضٕتٙحٓبلٙيلوَّفَإَشََٙ وٓ ؤَضٕزٓفَنٙي مٙنْ صٓبلٙحِ زٔػٓبئِٙٙ مٓب ْٓىُوَُ لٙي شُذْطاً ػٙنْسٓ الوَِّٙ وٓ لٙؼٓمٙجِي وٓ لَطَاثٓتٙي بَِْ شَبءٓ ا« 3»  ِٙ وٓ التَّزٓطُّعِ لٙوظَّؼٕنِ ػٓنْ مٓحٓبلِِّٙتٙالوِّمَبءٙ ػٓنْهٔ ٕ فَبسٕتَإْشَنْتُِٔ ثِبلْمُفُولِ وٓ ؤَػٕوََٕتُِٔ ػٓظٙي ٓ مٓب ؤَصٕسٔضٔ ثِِٙ ػٓنِْٔ مٙنَ التَّوٓحٜشِ لٙفُطْلَ

  وٓ لَب تَحٕعََْ لٙةِػٕطَاظٙنَب ػٓنِْٔ فَةِنَّب لَسٕ ؤَحٕسٓحْنَب لَهٓ شُىْطَهٔ« 5»وٓ فَوَوٓاتٙ الْإَضٕضِ ؤَمٓبمٓهٓ رَٔٛةٌ ةٌ مٕطِ ثِمَجٔولِٙٙ مٙنِّي فَبثٕتَسٓ ٓ وٓ لَبلَ ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ اسٕتَؼٙنْ ثِِٙ ػٓوَى مٔنْصٓطَفٙهٓ فَةََِّ الشُّمَّةَ لُصْفَلْإَلٙوْؼٓهٕسٙ وٓ ػٓطَظْتٔ ػٓوَيِٕٙ مٓبلًب وَبََ مٓؼٙي ْٓعِْسٔ ػٓوَى ذََٕسٙينَ ؤَلْفٓ زٙضٕهٓ ٍ وٓ سٓإَلْتُِٔ ؤََْ ْٓتَفَعَّلَ ثِب
•______________________________ 

 .«ثبهل الَسبضػة»و في الجحبض « نبهع الَسبضػة»و في ثؼط النسد . ثهط ػويِ ؤي غوجِ و فبق ػوى غيطه في الؼو  و الَسبضػة انتهى»في هبمش ثؼط النسد ػن الَحى  الثن سيسة ( 1)
 .ح ٘ اػو  ؤَ هصه الزَوة ْتعَن ثمبء بثطاهي  ثن مهعْبض الى ْوم ذطورِ و ال ْرفى مب فيِ•
 .ليس في ثؼط النسد« اليه »و لولِ . ْؼني ؤئزى الى اذوانى( 2)•
 .السيط و االضتحبل: الطروع من السفط و الظؼن: المفول( 3)•
 .ثبلغين الَؼزَة و الطاء الَهَوة من الغطامة وبنِ ْغطم نفسِ ثسوء صنيؼِ في مفبضلة مواله« االغتطام»و لس ْمطؤ . الؼعمإ ؤو لعوم المصس في الَشى: و االػتعام. ؤي زنب ضرؼتى( 4)•
 .ء ؤو الىخيط منِ مؼظ  الشي: -ثفتح الزي  و ظَهب -و الزَة. ؤى ثؼيسة -و ثعَتين و وصجوض: محطوة -و فالة لصه(. المبموس. )الجؼس و النبحية ْمصسهب الَسبفطإ و السفط الجؼيس و الَشمة: -ثبلع  و الىسط -الشمة( 5)•
•  
 452: إ  2 وَبل السْن و تَبم النؼَةإ د•
ينِ الَْٔنْصٓذطَهٙ وٓ لَذب   وٙذ  ؤَسٕإَلُ الوَِّٓ ؤََْ ْٓطُزٛنٓ بِلَى ؤَصٕحٓبثِهٓ ثِإَوٕفَطِ الْحٓظِّ مٙنْ سٓوَبمٓةِ الْإَوٕثٓةِ وٓ ؤَوْنَبهٙ الْغٙجٕؽَذةِ ثِ  وٓمٓب نَوٛلَهٓ وٓ وَتَتٓ لَهٓ ؤَحٕسٓنَ حَوٓاةِ الَْٔحٕسٙنٙينَ وٓ ؤَوْطَمٓ آحَبضِ الؽَّبئٙؼٙينَ فَةََِّ الْفَعْلَ لَِٔ وٓ مٙنِْٔ« 1»  وٓ نَشْطَهٔ وٓ ضٓثٓعْنَبهٔ ػٙنْسٓنَب ثِبلتَّصْوٙطَةِ وٓ لَجٔولِ الَْٙنَّةِ فَجٓبضٓنٓ الؤَِّ فٙيَٓب ذَوٛلَهٓ وٓ ؤَزٓامٓ لَهٓ•

ِٔ نَفْسٓهٓ وٓزْٙؼٓةً لَب تَعٙيغٔ وٓ لَب تَعُولُ ثَِٓنِِّٙ وٓ لُؽْفِٙٙ بَِْ شَبءٓ « 2»ؤَوٕػٓجَ الؤَِّ لَهٓ سٓجِيوًب  ى وٕلٙيٓبءٙ لَنَب ػٓنِ الْةِذْوَب ِ فٙي النِّيٛةِ وٓ بِمٕحٓبضِ النَّصٙيحٓةِ وٓ الَْٔحٓبفَظَةِ ػٓوَى مٓب هٔوٓ ؤَنْمَى وٓ ؤَتْمَلْإَِٔ ْٓب ؤَثٓب بِسٕحٓبقَ لَنَّؼٓنَب ثِؼٓوٓائٙسٙ بِحٕسٓبنِٙٙ وٓ فَوٓائٙسٙ امٕتٙنَبنِٙٙ وٓ صٓبََ ؤَنْفُسٓنَب ػٓنْ مٔؼٓبوٓنَةِ االوَّوٓ لَب حٓيٛطَ لَهٓ زٓلٙيوًب وٓ اسٕتَوٕزٙػٕ
ٓبزٓةِ فٙي ثٓصٓبئٙطِ ؤَهٕلِ الْيٓمٙينِ وٓ تَؼٕطِْفبً« 5»  ب ْٔرَوِّيٓهٓب مٙنْ حٔزٛةٍ وٓاظٙحٓةٍ وٓ بِمٓبمٍ لَبئٙ ٍ وٓ ؤَلْمَيٕتٔ لَحٓبمٙساً لٙوَِّٙ ػٓعَّ وٓ رٓلَّ ػٓوَى مٓب هٓسٓانٙي وٓ ؤَضٕشَسٓنٙي ػٓبلَٙبً ثِإَََّ الوَِّٓ لَ ٕ ْٓىُنْ لٙئؼٓؽِّلَ ؤَضٕظَِٔ وٓ« 4»  لَبلَ فَإَلْفَوْتٔ ػٓنِْٔ« 3»وٓ ؤَضٕفَغٔ شٙوْطاً  هٔ ٕ مٓب مٓنَّ الؤَِّ ػٓعَّ وٓ لَ هٓصَا الْرَجٓطَ الَْٓإْحُوضٓ وٓ النَّسٓتٓ الَْٓشْهٔوضٓ تَوٓذِّيبً لٙوعِّْ

ٛةِ الؽَّيِّجٓةِ وٓ التُّطْثٓةِ العَّوٙيٛةِ وٓ لَصٓسٕتٔ ؤَزٓاءٓ الْإَمٓبنَةِ وٓ التَّسٕوٙ  ةَ لُوٛةَ ػٓعْمٍ وٓ تَإِْْيسٓ نٙيٛةٍ وٓ شٙسٛةَ ؤُظٔضٍ وٓ اػٕتٙمَبزٓ ػٙصَٕٓةٍ وٓ الؤَِّ ْٓهٕسٙي مٓنْ ْٓشبءٔ« 6» لَٙٓب اسٕتَجٓبََ لٙئعَبػٙفٓ الؤَِّ ػٓعَّ وٓ رٓلَّ الَْٙوَّةَ الْهٓبزْٙٓةَ وٓ الؽَّطِْمَةَ الَْٔسٕتَمٙيَٓةَ الَْٓطْظٙيٛ ي ٓرٓلَّ ثِِٙ مٙنْ بِنْشَبءٙ الصُّضِّْ
•______________________________ 

 :و السواة٘. و ضثعِ ثبلَىبَ تطثيعب حجتِ فيِ. ؤلبمت في مطثعهب: ضثعت الشبة( 1)
 :و نولِ تنوْال. ؤػؽبه بْ٘به متفعالإ ؤو موىِ اْبه: ء و ذولِ الشي. آواهب في الَطثط•
 .ؤػؽبه نواالإ و نولِ مؼطوفِ ؤػؽبه اْبه•
 .الَشمة: الؽطْك الؼسطإ و الوػخبء: تؼسط سوووِإ و الوػج: و وػج الؽطْك. و هو الحطظ و الستط و الزبنت و الظل و النبحية -محطوة -الطروعإ و االونبه امب ثىسط الهَعة مصسض ؤونفِ ؤي صبنِ و حفظِ و ؤػبنِ و ؤحبؼِإ ؤو ثفتحهب رَغ الىنف: االوثة( 2)•
 .«مب هو ؤثمى و ؤتمى و ؤضفغ شوطا»في ثؼط النسد ( 3)•
 .ؤي تطوتِ« فإلوؼت ػنِ»ؤي ضرؼت ػنِإ و في ثؼط النسد ( 4)•
 .«و ؤلفت»في ثؼط النسد ( 5)•
 .«الد -و الؽطْمة»مىبَ . «و الؽجمة الَطظية»في ثؼط النسد ( 6)•
•  

 

448    2 د   كوال الدٗي ٍ توام الٌؼؤ   


