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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَارجبت ٍقت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القظذ،ال ثوؼٌى قظذ اإلحشام

ثوؼٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فئرا قظذ الؼوشٓ هخال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححنبهِ، ٍ حهب 
قظذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجـل ً،نِ حٗؼب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗزت ػلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ج حهني ػلى التفظ٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجـدل إحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشمْب ٍرت تزذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

حى الحدذ  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



7 

 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إروبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثئحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استنبة هب ٗجـل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودغ هدغ قظدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حذ حٍ ػودشٓ فدئى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ طدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلروبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشد،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشد
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًػلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتؼٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوب ػلِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حزدِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى محذ  5ه،ألٔ •
 **فبألٍرِ الجـالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مئحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
الؼلن ثوٌَِٗ، ًؼن حظل ثل األقَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن ثوٌَِٗ فئحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

لَ ٍرت ػلِ٘ ًَع هدي الحدذ حٍ الؼودشٓ ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍرت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ ححٌبء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَػبً ثطل، لَ مبى ػبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً ػوب ٍخت ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوب ٍخت ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حزِ رْال فبى مدبى هدي قظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدذ    إت٘بى الؼول

 فبلظبّش طحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ حهب لَ ظي حى حذ التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحذ ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحذ حن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗزت تزذٗذُ فٖ الو٘قبت إى حهني، ٍ إال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفبد هي رولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّظ ثبلٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحقّقِ ثإّٔ لفظ مبى، ٍ األٍلى حى ٗنَى ثوب 

ّنّ إًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هِيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػوّبس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓذّ ػٓلى مِت

ٖ ءَ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقجَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَدئىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘جُ حج،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلَّٖ، اللّْنّ إى لدن تندي حزّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظجٖ هي الٌ،بء ٍ الـ٘ت، حثتغٖ ثزلل ٍرْل ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
هب رمشُ هَافق تقشٗجبً لظح٘حٔ اثي سٌبى ٍ إى مبى فِ٘ اختالؽ هٌْب ٍ ( 1)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي ػوّبس فشارغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األسثغالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَارجبتالخبًٖ •

لجّ٘ل اللّْنّ لجّ٘ل لجّ٘دل ال شدشٗل   »:ٍ طَستْب ػلى األطح حى ٗقَل•
فلَ امتفى ثزلل مبى هحشهب ٍ طح إحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « لل لجّ٘ل
إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولدل ال  »: ٗقَل ػق٘ت هب تقذمحى  األٍلى

لجّ٘دل  »: هٌِ حى ٗقدَل ثؼدذ رلدل    **ٍ ححَؽ« *ششٗل لل لجّ٘ل
 .«اللّْن لجّ٘ل إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لجّ٘ل

 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثؼحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗزت اإلت٘بى ثْب ػلى الَرِ الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء النلودبت   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوني هي  **الولحَى *الؼشث٘ٔ،فال ٗزضٕػلى القَاػذ 

 ٍ لَ ثبلتلق٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .ػلى األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هغ ػذم تونٌِ فبألحَؽ الزودغ ثد٘ي إت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهنٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رلل، *ثلغتِتشروتْب 

 ، **األطلال تظح التشرؤ هغ التوني هي ٍ •
 
 
 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ب ثئطجؼِ هغ تحشٗل ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   •
 .*الوو٘ضٗلجى ػي الظجٖ غ٘ش ٍ  هغ رلل،

أحذ ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼل ال الؼوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ ػحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسحؼبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   ػٌِ، سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثح 
األححَط ثؼحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً ػي حدحٔ اإلسحالم ػلحى    

 .تنل٘فِ قجلِلؼذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى ػلِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخغ لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء حطل اإلحشام فدٖ الو٘قدبت لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍرت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قدبت هدغ   حن   إغوبء ٍ ًحَ رلل فتزبٍص ػٌِ

ٍ إال ححشم هي هنبًِ، ٍ األحَؽ الؼَد إلدى ًحدَ الو٘قدبت    ، *هٌِالتوني 
 ثوقذاس اإلهنبى ٍ إى مبى األقَى ػذم ٍرَثِ، 

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ الؼَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼحل ال الؼوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ ػحي      أحذ ًؼن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسؼبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

ػٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً ػي حدٔ اإلسالم ػلى األحَط لؼذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ مبى فٖ الحشم خشد إلى خبسرِ هغ اإلهنبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هنبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرَع الى ًحَ خدبسد الحدشم ثوقدذاس    

 ، *اإلهنبى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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مزا الحبل لَ مبى تشمِ لٌ،٘بى حٍ رْل ثبلحنن حٍ الوَػَع، ٍ مدزا  ٍ •
ال لذخَل هنٔ فزبٍص الو٘قبت حدن  ٍ  للٌ،ل الحبل لَ مبى غ٘ش قبطذ 

 ثذا لِ رلل، فئًِ ٗشرغ الى الو٘قبت ثبلتفظ٘ل الوتقذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًؼقبد اإلحشام

  ال ٌٗؼقذ إحشام ػوشٓ التوتغ ٍ حزِ ٍ ال إحشام حذ االفدشاد  9ه،ألٔ •
حهب فٖ حدذ القدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال إحشام الؼوشٓ الوفشدٓ إال ثبلتلج٘ٔ، ٍ 

ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي اإلشؼبس حٍ التقل٘ذ، ٍ االشدؼبس هخدتض ثبلجدذى، ٍ التقل٘دذ     
هشتشك ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب هي حًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الجذى الزوغ 
ث٘ي االشؼبس ٍ التقل٘ذ، فٌ٘ؼقذ إحشام حذ القدشاى ثأحدذ ّدزُ األهدَس     
الخالحٔ، لني األحَؽ هغ اخت٘بس االشؼبس ٍ التقل٘ذ ػن التلج٘ٔ حٗؼدب، ٍ  
األحَؽ ٍرَة التلج٘ٔ ػلى القبسى ٍ إى لدن ٗتَقدف اًؼقدبد إحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ب، فْٖ ٍارجٔ ػلِ٘ فٖ ًف،ْب ػلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً ػلِ٘ ػلى األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

إى لتذاسمْب،ٍ لَ ً،ٖ التلج٘ٔ ٍرت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قبت  10ه،ألٔ •
لن ٗتوني ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتقذم فٖ ً،٘بى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى قجل التلج٘ٔ ثوب َٗرت النفبسٓ للوحدشم  ، *األقَىلَ لن ٗني 
 .تزت ػلِ٘ لؼذم اًؼقبدُ إال ثْبلن 

فال ٗظْش  الوَاق٘ت فٖ ححنبم القَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍرِ اإلحت٘بؽ حٍالً ٍ الفتَى حبً٘بً ٌّب

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



22 

 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحت اإلمخدبس ثْدب ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَارت هي التلج٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تنشاسّب هب استـبع خظَطب فٖ دثش مل فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًبفلد

ششف حٍ ّجَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ػٌدذ ال٘قظدٔ، ٍ ػٌدذ      طؼَد 
 .**األسحبسالشمَة، ٍ ػٌذ الضٍال، ٍ ػٌذ هالقبٓ سامت، ٍ فٖ 

 .إٔ مل طالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هنٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ قـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗقـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ ربء هي خبسردِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشد هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبد ثإّٔ ًَع هي الحذ ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى القـغ ػلى سج٘ل الَرَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هنٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ قـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗقـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ ربء هي خبسردِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشد هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبد ثإّٔ ًَع هي الحذ ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى القـغ ػلى سج٘ل الَرَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗلضم فٖ تنشاس التلج٘ٔ أى ٗنَى ثبلظَسٓ الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام 

الظبّش حًِ ال ٗلضم فٖ تندشاس التلج٘دٔ حى ٗندَى ثبلظدَسٓ      13ه،ألٔ •
« ّنّ لجّ٘لٰ  لجّ٘ل اللّ»: الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام، ثل ٗنفٖ حى ٗقَل

 .«لجّ٘ل»ثل ال ٗجؼذ مفبٗٔ لفظٔ 
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ حًِ حتى ثْدب طدح٘حٔ حم ال ثٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الخَث٘ي ٍ شل فٖ إت٘بى التلج٘ٔ ثٌى ػلى الؼذم •
ٍ حهب ثؼذ الخشٍد فبلظبّش َّ الجٌبء ػلى اإلت٘دبى  الو٘قبت، هب دام فٖ 

 .* الوتأخشٓخظَطب إرا تلجس ثجؼغ األػوبل 
ّححزا الحنححن هخححتض ثْححزُ الظححَسٓ إ تلجسححِ ثححجؼ  األػوححبل  *•

 .الوتأخشٓ، ألًِ هب لن ٗتلجس ثِ لن ٗتدبٍص الوحل

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

إرا حتى ثوب َٗرت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼدذ التلج٘دٔ    15ه،ألٔ •
غ٘ش فدش  ثد٘ي هزْدَلٖ    ػلِ٘، هي حتى تزت ػلِ٘ حٍ قجلْب لن تزت 

 .التبسٗخ حٍ مَى تبسٗخ ححذّوب هزَْال
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

لجس الخَث٘ي ثؼذ التزشد ػوب ٗحشم ػلى الوحدشم  : هي الَارجبتالخبلج •
 ثأحذّوب ٍ ٗتشدى ثبٙخش، لج،ِ،ٗتضس 

األقَى ػذم مَى لج،ْوب شدشؿب فدٖ تحقدق اإلحدشام، ثدل ٍارجدب       ٍ •
 ، *تؼجذٗب

 
 
ًؼن ال سٗت فٖ ػذم مًَِ . فٖ ٍخَثِ تؼجذاً ًظش ٍ إى مبى أحَط *•

 .ششطبً فٖ تحقق اإلحشام
 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ٍ الظبّش ػذم اػتجبس م٘ف٘ٔ خبطٔ فٖ لج،ْوب، ف٘زَص االتضاس ثأحذّوب •
 ثِ حٍ غ٘ش رلل هي الْ٘ئبت،  م٘ف شبء، ٍ االستذاء ثبٙخش حٍ التَشح

  لني األحَؽ لج،ْوب ػلى الـشٗق الوألَف،•
مزا األحَؽ ػذم ػقذ الخَث٘ي ٍ لَ ثؼؼْوب ثجؼغ، ٍ ػذم غشصّودب  ٍ •

 ثئثشٓ ٍ ًحَّب، 
 لني األقَى رَاص رلل ملِ هب لن ٗخشد ػي مًَْوب سداء ٍ إصاسا •
 ًؼن ال ٗتشك االحت٘بؽ ثؼذم ػقذ اإلصاس ػلى ػٌقِ، •

 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ٗنفٖ فْ٘وب الو،وى ٍ إى مبى األٍلى ثل األحَؽ مدَى اإلصاس هودب   ٍ •
 .ٗ،تش ال،شّٓ ٍ الشمجٔ ٍ الشداء هوب ٗ،تش الوٌنج٘ي

 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االمتفبء ثثَة طَٗل ٗتضس ثجؼضِ ٍ ٗشتذٕ ثبلجبقٖ

األحَؽ ػذم االمتفبء ثخَة ؿَٗل ٗتضس ثجؼؼدِ ٍ ٗشتدذٕ    16ه،ألٔ •
 هغ سفؼْب فٖ ححٌبء الؼول لجس الخَث٘ي، الؼشٍسٓ،ٍ ثبلجبقٖ إال فٖ حبل 

مزا األحَؽ مَى اللجس قجدل الٌ٘دٔ ٍ التلج٘دٔ، فلدَ قدذهْوب ػل٘دِ       ٍ •
 ، ثؼذُ حػبدّوب

األحَؽ الٌ٘ٔ ٍ قظذ التقشة فٖ اللجس، ٍ حهب التزشد ػدي اللجدبس   ٍ •
 .فال ٗؼتجش فِ٘ الٌ٘ٔ ٍ إى مبى األحَؽ ٍ األٍلى االػتجبس

 

  417: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أحشم فٖ قو٘ض ػبلوب ػبهذا فؼل هحشهب

ال تزدت  ٍ  ،لَ ححشم فٖ قو٘ض ػبلوب ػبهذا فؼدل هحشهدب   17ه،ألٔ •
اإلػبدٓ، ٍ مزا لَ لج،ِ فَ  الخدَث٘ي حٍ تحتْودب ٍ إى مدبى األحدَؽ     

 اإلػبدٓ، ٍ ٗزت ًضػِ فَسا، 
 لَ ححشم فٖ القو٘ض ربّال حٍ ًبس٘ب ٍرت ًضػِ ٍ طح إحشاهِ، ٍ •
لَ لج،ِ ثؼذ اإلحشام فبلالصم شقِ ٍ إخشارِ هي تحت، ثخالف هب لَ ٍ •

 .ححشم فِ٘ فئًِ ٗزت ًضػِ ال شقِ

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال تدت استذاهٔ لجس الثَث٘ي

ٗزَص تجذٗلْوب ٍ ًضػْوب ثل  ،ال تزت استذاهٔ لجس الخَث٘ي 18ه،ألٔ •
 .إلصالٔ الَسخ حٍ للتـْ٘ش، ثل الظبّش رَاص التزشد هٌْوب فٖ الزولٔ

 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الضٗبدٓ ػلى الثَث٘يلجس 

ال ثأس ثلجس الضٗبدٓ ػلى الخَث٘ي هغ حفظ الششائؾ ٍ لدَ   19ه،ألٔ •
 .اخت٘بسا

 
 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

فدال   ،ٗشتشؽ فٖ الخَث٘ي حى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘ودب  20ه،ألٔ •
ٗزَص فٖ الحشٗش ٍ غ٘ش الوأمَل ٍ الوغظَة ٍ الوتٌزس ثٌزبسٔ غ٘ش 
هؼفَٓ فٖ الظالٓ، ثل األحَؽ للٌ،بء حٗؼب حى ال ٗنَى حَة إحشاهْي 

 .هي حشٗش خبلض، ثل األحَؽ لْي ػذم لج،ِ إلى آخش اإلحشام

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  418: ، ص1 الَس٘لٔ، دتحشٗش •
 ال ٗزَص اإلحشام فٖ إصاس سق٘ق ثح٘ج ٗشى الز،ن هي ٍسائِ، 21ه،ألٔ •
 .ٍ األٍلى حى ال ٗنَى الشداء حٗؼب مزلل•
  ال ٗزت ػلى الٌ،بء لجس حَثٖ اإلحشام 22ه،ألٔ •
 .، ف٘زَص لْي اإلحشام فٖ حَثْي الوخ٘ؾ•
  األحَؽ تـْ٘ش حَثٖ اإلحشام حٍ تجذٗلْوب إرا تٌز،ب ثٌزبسٔ غ٘ش هؼفَٓ 23ه،ألٔ •
سَاء مبى فٖ ححٌبء األػوبل حم ال، ٍ األحَؽ الوجبدسٓ إلى تـْ٘ش الجذى حٗؼب حبل اإلحشام، ٍ هغ ػذم التـْ٘ش ال ٗجـل إحشاهِ •

 .ٍ ال تنَى ػلِ٘ مفبسٓ
 األحَؽ حى ال ٗنَى الخَة هي الزلَد ٍ إى ال ٗجؼذ رَاصُ إى طذ  ػلِ٘ الخَة، 24ه،ألٔ •
 .موب ال ٗزت حى ٗنَى هٌ،َرب، ف٘ظح فٖ هخل اللجذ هغ طذ  الخَة•
 لَ اػـش الى لجس القجبء حٍ القو٘ض لجشد ٍ ًحَُ ربص لج،ْوب، 25ه،ألٔ •
لني ٗزت حى ٗقلت القجبء رٗال ٍ طذسا، ٍ تشدّى ثِ ٍ لن ٗلج،ِ ثل األحَؽ حى ٗقلجِ ثـٌب ٍ ظْشا، ٍ ٗزت حٗؼب حى ال ٗلدجس  •

 .القو٘ض ٍ تشدى ثِ، ًؼن لَ لن ٗشفغ االػـشاس إال ثلج،ْوب ربص
 لَ لن ٗلجس حَثٖ اإلحشام ػبلوب ػبهذا حٍ لجس الوخ٘ؾ ح٘ي إسادٓ اإلحشام ػظى، 26ه،ألٔ •
 .لني طحّ إحشاهِ، ٍ لَ مبى رلل ػي ػزس لن ٗني ػبط٘ب حٗؼب•
 ال ٗشتشؽ فٖ اإلحشام الـْبسٓ هي الحذث األطغش ٍ ال األمجش، 27ه،ألٔ •
 . ف٘زَص اإلحشام حبل الزٌبثٔ ٍ الح٘غ ٍ الٌفبس•

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

 (2)هي ٍارجبت اإلحشام لجس الخَث٘ي ثؼذ التزشّد ػوّدب ٗزدت   : الخبلج•
 ػلى الوحشم ارتٌبثِ، ٗتّضس ثأحذّوب، ٍ ٗشتذٕ ثبٙخش، 

األقَى ػذم مَى لج،ْوب ششؿبً فٖ تحقّق اإلحشام ثل مًَدِ ٍارجدبً   ٍ •
 تؼجّذّٗبً، 

الظبّش ػذم اػتجبس م٘فّ٘ٔ هخظَطدٔ فدٖ لج،دْوب، ف٘زدَص االتّدضاس      ٍ •
ثأحذّوب م٘ف شبء، ٍ االستذاء ثبٙخش حٍ التَشّح ثِ حٍ غ٘ش رلل هدي  

 الْ٘ئبت، لني األحَؽ لج،ْوب ػلى الـشٗق الوألَف 

 671: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ػذم ػقذ اإلصاس فٖ ػٌقِ، ثل ػذم ػقذُ هـلقبً ٍ لَ ( 3)ٍ مزا األحَؽ •
ثؼؼِ ثجؼغ، ٍ ػذم غشصٓ ثئثشٓ ٍ ًحَّب، ٍ مزا فٖ الدشداء األحدَؽ   
ػذم ػقذُ، لنيّ األقَى رَاص رلل ملِّ فٖ ملّ هٌْوب هب لن ٗخشد ػي 

 مًَِ سداء حٍ إصاساً، ٍ ٗنفٖ فْ٘وب الو،وّى، 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشك االحت٘بؽ ثتشك الؼقذ فٖ الخَث٘ي هـلقبً( 3)•

 (.الخَئٖ. )ال ٗتشك•

 671: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ٍ ال،دشةٓ   حٗؼبً مَى اإلصاس هوّب ٗ،دتش ( 4)ٍ إى مبى األٍلى ثل األحَؽ •
 ،الشمجٔ، ٍ الشداء هوّب ٗ،تش الوٌنج٘ي

ٍ األحَؽ ػذم االمتفبء ثخَة ؿَٗل ٗتّضس ثجؼؼِ، ٍ ٗشتدذٕ ثبلجدبقٖ    •
إلّب فٖ حبل الؼشٍسٓ، ٍ األحَؽ مَى اللجس قجل الٌّ٘ٔ ٍ التلج٘دٔ، فلدَ   

 قذّهْوب ػلِ٘ حػبدّوب ثؼذُ، 
األحَؽ هالحظٔ الٌّ٘ٔ فٖ اللجس ٍ حهّب التزشّد فال ٗؼتجش فِ٘ الٌّ٘دٔ، ٍ  ٍ •

 . إى مبى األحَؽ ٍ األٍلى اػتجبسّب فِ٘ حٗؼبً

  (.األطفْبًٖ، الگلپبٗگبًٖ، الخَئٖ، الجشٍرشدٕ. )ال ٗتشك( 4)•
 

 672-671: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 إرا لجس ًبس٘ب فٖ حبل إحشاهِ،: 85ه،ألٔ •

ٍرت ػلِ٘ ًضػِ فٖ الحبل إرا رمش، فبى استذام رلل لضهدِ الفدذاء، ٍ   •
 .إرا حساد ًضػِ فال ٌٗضػِ هي سحسِ ثل ٗشقِ هي حسفلِ

 .«1»ٌٗضػِ هي سحسِ : قبل الشبفؼٍٖ •
ٌٗضػِ هي أسفل ثأى ٗشقِ حتى ال : ٍ حنٖ ػي ثؼ  التبثؼ٘ي اًِ قبل•

 .ٍ ّزا هثل هب قلٌبُ. «2»ٗغطى 
 .340: 7، ٍ الوزوَع 154: 2االم ( 1)•
 .340: 7، ٍ الوزوَع 210: 10ػوذٓ القبسٕ ( 2)•

 
 300: ، ص2 الخالف؛ ج
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 .اى مبى لج،ِ قجل اإلحشام ًضػِ هي سحسٍِ •
ؿشٗقٔ االحت٘بؽ، فئًِ هتى فؼل مودب قلٌدبُ مودل إحشاهدِ ثدال      : دل٘لٌب•

خالف، ٍ إرا لن ٗفؼل ففِ٘ الخالف، ٍ حخجبسًب طشٗحٔ ثزلل هفظدلٔ  
 . «3»رمشًبّب فٖ النتبة النج٘ش 

 . 238ٍ  237حذٗج  72: 5التْزٗت ( 3)•

 300: ، ص2 الخالف؛ ج
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ثٓبةٔ حَىة هٓيْ لَجِسٓ قَوِ٘ظبً ثٓؼٕذٓ هٓب حَحٕشَمٓ ٍٓرٓتٓ حَىْ ٗٔخْشِرِٓٔ هِديْ   45« 2»•
  قَذٓهِِٕٓ٘ ٍٓ لََٕ ثِبلشةقِّ ٍٓ إِىْ لَجِ،ِٓٔ حُنَّ حَحٕشَمٓ فِِِ٘ ًَضَػِٓٔ هِيْ سٓحْسِِِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕديِ الْقَبسِدنِ   « 3» -1 -16859•
ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ إِرَا 

 .فَشُقةِٔ ٍٓ حَخْشِرِٕٔ هِيْ تَحٕتِ قَذٓهٕٓ٘لٓ -لَجِ،ٕتٓ قَوِ٘ظبً ٍٓ حًَْتٓ هٔحٕشِمَ
 
 .237 -72 -5التْزٗت  -(3) •

 488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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•  
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 4» -2 -16860•

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ٍٓ غَٕ٘شِ ٍٓاحِذٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع فِٖ سٓرٔلٍ حَحٕدشَمٓ  
ٍٓ إِىْ مَبىَ لَجِ،ِٓٔ ثٓؼٕدذٓ هٓدب حَحٕدشَمٓ     -ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ قَوِ٘ظِٔٔ فَقَبلَ ٌْٗٓضِػِٔٔ ٍٓ لَب ٗٓشُقُِّٔ

 .شَقةِٔ ٍٓ حَخْشَرِٓٔ هِوَّب ٗٓلِٖ سِرٕلَِِٕ٘
 .238 -72 -5التْزٗت  -(4)•

 488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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•  
ٍٓ سٍٓٓأُ الْنُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ حَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘دشٍ هِخْلَدِٔ   •

«5». 
 .1 -348 -4النبفٖ  -(5)•

 488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْقَبسِنِ ػٓيْ ػٓجٕذِ الظَّوٓذِ ثٕيِ ثٓشِد٘شٍ  « 6» -3 -16861•
ٍٓ   ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع فِٖ حٓذِٗجٍ حَىة سٓرٔلًب حَػٕزٓوِّ٘بً دٓخَلَ الْوٓ،ٕزِذٓ ٗٔلَجِّٖ

ٕ   -ػٓلَِِٕ٘ قَوِ٘ظِٔٔ ٍٓ  -فَقَبلَ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع إًِِّٖ مٌُْتٔ سٓرٔلًب حَػٕوٓدلُ ثِ٘ٓدذِ
ٖٕ ءٍ  -ارٕتَوٓؼٓتٕ لِٖ ًَفَقٌَٔ فَزِئْتٔ حَحٔذُّ ٍٓ حَفْتَدًَِٕٖ   -لَنٕ حَسٕأَلْ حَحٓذاً ػٓيْ شَد

ٍٓ حًَْضِػِٓٔ هِيْ قِجٓدلِ سِرٕلَدَّٖ ٍٓ حَىة حٓزِّدٖ     -ّٓؤُلَبءِ حَىْ حَشُقة قَوِ٘ظِٖ« 1»
 ٍٓ حَىة ػٓلََّٖ ثٓذًًَٓٔ  -فَبسِذَ

 489-488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 حَ ثٓؼٕذٓ هٓب لَجَّٕ٘تٓ حَمٕ قَجٕلَ  -لَِٔ هٓتَى لَجِ،ٕتٓ قَوِ٘ظٓلٓفَقَبلَ •
  -قَجٕلَ حَىْ حُلَجِّٖٓقَبلَ •
ٍٓ لَٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘لٓ الْحٓذُّ  -فَأَخْشِرِٕٔ هِيْ سٓحْسِلٓ فَئًِةِٔ لَٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘لٓ ثٓذًٌَٓٔقَبلَ •

ٖٕ ءٓ ػٓلَٕ٘دِِ  -هِيْ قَبثِلٍ ؿُدفٕ ثِبلْجٕٓ٘دتِ    -حَُّٕ سٓرٔلٍ سٓمِتٓ حَهٕشاً ثِزْٓٓبلٍَٔ فَلَب شَ
 -ٍٓ اسٕغٓ ثٕٓ٘يَ الظَّفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ -سٓجٕؼبً ٍٓ طٓلِّ سٓمْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْذٓ هٓقَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع

ٍٓ  -فَئِرَا مَبىَ َٕٗٓمٔ التةشٍِِْٗٓٔ فَبغْتَ،ِلْ ٍٓ حَِّدلة ثِدبلْحٓذِّ   -ٍٓ قَظِّشْ هِيْ شَؼٕشِكٓ
 .اطٌَٕغٕ مَوٓب ٗٓظٌَٕغٔ الٌةبسٔ

 489-488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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هدي   1، ٍ حٍسد قـؼٔ هٌِ فٖ الحدذٗج  239 -72 -5التْزٗت  -(6)•
هدي   3هدي الجدبة    4هي حثَاة الخلل، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗج  30الجبة 

هي حثَاة  8هي الجبة  3حثَاة حق،بم الحذ، ٍ قـؼٔ هٌِ فٖ الحذٗج 
 .ثق٘ٔ مفبسات االحشام

 .فبفتًَٖ -فٖ الوظذس -(1)•
 

 489-488: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ حَثِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓشِِّٕ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ « 2» -4 -6862•
دٓخَلَ سٓرٔلٌ : ثٕيِ ػٓجٕذِ الْزٓجَّبسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ خَبلِذِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ الْأَطٓنِّ قَبلَ

فَذٓخَلَ فِدٖ الـةدَٓافِ ٍٓ ػٓلَٕ٘دِِ قَوِد٘ضَ ٍٓ      -الْوٓ،ٕزِذٓ الْحٓشَامٓ ٍٓ َّٔٓ هٔحٕشِمَ
فَشَآُٔ حَثَٔ ػٓجٕدذِ   -فَأَقْجٓلَ الٌةبسٔ ػٓلَِِٕ٘ ٗٓشُقَُّىَ قَوِ٘ظِٓٔ ٍٓ مَبىَ طٔلْجبً -مِ،ٓبءَ

فَقَدبلَ لَدِٔ مَٕ٘دفٓ طٓدٌَؼٕتٓ فَقَدبلَ       -اللةِِ ع ٍٓ ّٔنٕ ٗٔؼٓبلِزَٔىَ قَوِ٘ظِٓٔ ٗٓشُقًََُِّٔ
لَٕ٘سٓ  -فَقَبلَ اًْضِػِٕٔ هِيْ سٓحْسِلٓ -ّٓنَزَا فِٖ قَوِ٘ظِٖ ٍٓ مِ،ٓبئِٖ -حَحٕشَهٕتٔ

هٓب تَقَُلُ  -فَأَتَبُٔ غَٕ٘شُ رَلِلٓ فَ،ٓأَلَِٔ فَقَبلَ -ٌْٗٓضِعٔ ّٓزَا هِيْ سِرٕلَِِٕ٘ إًِةوٓب رِْٓلَ
 .قَبلَ ٌْٗٓضِعٔ هِيْ سٓحْسِِِ -فِٖ سٓرٔلٍ حَحٕشَمٓ فِٖ قَوِ٘ظِِِ

 .2 -348 -4النبفٖ  -(2)•

 489: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ حَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 3» -5 -16863•
إِىْ لَجِ،ٕدتٓ حََٕثدبً فِدٖ    : ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةدِِ ع قَدبلَ  

ٍٓ إِىْ لَجِ،ٕدتٓ   -لَب ٗٓظٕلُحٔ لَلٓ لُجٕ،ٔدِٔ فَلَدتِّ ٍٓ حَػِدذٕ غُ،ٕدلَلٓ     -إِحٕشَاهِلٓ
 .قَوِ٘ظبً فَشُقةِٔ ٍٓ حَخْشِرِٕٔ هِيْ تَحٕتِ قَذٓهٕٓ٘لٓ

هدي الجدبة    3، ٍ حٍسد طذسُ فٖ الحذٗج 3 -348 -4النبفٖ  -(3)•
 . هي حثَاة االحشام 13

 489: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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إِرَا لَجِسٓ الْئًِْ،ٓبىُ قَوِ٘ظبً ثٓؼٕذٓ الْئِحٕشَامِ فَئًِةدِٔ ٗٓزِدتٔ ػٓلَٕ٘دِِ حَىْ ٗٓشُدقةِٔ ٍٓ     ٍٓ •
ٗٔخْشِرِٓٔ هِيْ قَذٓهِِٕٓ٘ ٍٓ إِىْ لَجِ،ِٓٔ قَجٕلَ الْدئِحٕشَامِ فَلٌْْ٘ٓضِػٕدِٔ هِديْ حَػٕلَدبُٔ سٍٓٓى     

 رَلِلٓ 

 72: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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هَٔسٓى ثٕيُ الْقَبسِنِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍِٗٓدَٔ ثٕديِ    -45 -237•
إِرَا لَجِ،ٕتٓ قَوِ٘ظبً ٍٓ حًَْتٓ هٔحٕشِمَ فَشُدقةِٔ ٍٓ  : ػٓوَّبسٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ
 .حَخْشِرِٕٔ هِيْ تَحٕتِ قَذٓهٕٓ٘لٓ

الْحٔ،ٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ  -46 -238•
ٍٓ غَٕ٘شِ ٍٓاحِذٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع فِٖ سٓرٔلٍ حَحٕشَمٓ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ قَوِ٘ظِٔٔ فَقَدبلَ  
ٌْٗٓضِػِٔٔ ٍٓ لَب ٗٓشُقُِّٔ ٍٓ إِىْ مَبىَ لَجِ،ِٓٔ ثٓؼٕذٓ هٓب حَحٕشَمٓ شَقةِٔ ٍٓ حَخْشَرِٓٔ هِوَّب ٗٓلِدٖ  

 .سِرٕلَِِٕ٘

 72: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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هَٔسٓى ثٕيُ الْقَبسِنِ ػٓيْ ػٓجٕذِ الظَّوٓذِ ثٕيِ ثٓشِ٘شٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕدذِ   -47 -239•
رٓبءٓ سٓرٔلٌ ٗٔلَجِّٖ حٓتةى دٓخَلَ الْوٓ،ٕزِذٓ ٍٓ ّٔدَٓ ٗٔلَجِّدٖ ٍٓ ػٓلَٕ٘دِِ    : اللةِِ ع قَبلَ

قَوِ٘ظٓلٓ ٍٓ فَقَبلَُا شُقة قَوِ٘ظِٔٔ فََٓحَتٓ إِلَِِٕ٘ حًَُبسَ هِيْ حَطٕحٓبةِ حَثِٖ حٌِٓ٘فََٔ 
حَخْشِرِٕٔ هِيْ سِرٕلَٕ٘لٓ فَئِىة ػٓلَٕ٘لٓ ثٓذًَٓدًٔ ٍٓ ػٓلَٕ٘دلٓ الْحٓدذَّ هِديْ قَبثِدلٍ ٍٓ      

 حٓزُّلٓ فَبسِذَ 

 72: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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حَثَٔ ػٓجٕذِ اللةِِ ع فَقَبمٓ ػٓلَى ثٓبةِ الْوٓ،ٕزِذِ فَنَجَّدشَ ٍٓ اسٕدتَقْجٓلَ الْنَؼٕجٓدَٔ    فَـَلَغٓ •
فَذًَٓب الشةرٔلُ هِيْ حَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع ٍٓ َّٔٓ ٌْٗٓتِفٔ شَؼٕشَُٔ ٍٓ ٗٓؼْشِةٔ ٍٓرِْٕٓٔ فَقَبلَ 
لَِٔ حَثَٔ ػٓجٕذِ اللةِِ ع اسٕنُيْ ٗٓب ػٓجٕذٓ اللةِِ فَلَوَّب مَلةوِٓٔ ٍٓ مَبىَ الشةرٔدلُ حَػٕزٓوِّ٘دبً   
فَقَبلَ حَثَٔ ػٓجٕذِ اللةِِ ع هٓب تَقَُلُ قَبلَ مٌُْتٔ سٓرٔلًب حَػٕوٓلُ ثِ٘ٓذِٕ فَبرٕتَوٓؼٓتٕ لِٖ 
ٖٕ ءٍ فَدأَفْتًََِٕٖ ّٓؤُلَدبءِ حَىْ حَشُدقة      ًَفَقٌَٔ فَزِئْتٔ حَحٔذُّ لَنٕ حَسٕأَلْ حَحٓذاً ػٓيْ شَد

 قَوِ٘ظِٖ ٍٓ حًَْضِػِٓٔ هِيْ قِجٓلِ سِرٕلِٖ ٍٓ حَىة حٓزِّٖ فَبسِذَ ٍٓ حَىة ػٓلََّٖ ثٓذًًَٓٔ 

 72: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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 لجس القو٘ض فٖ حبل اإلحشام

لَِٔ هٓتَى لَجِ،ٕتٓ قَوِ٘ظٓلٓ حَ ثٓؼٕذٓ هٓب لَجَّٕ٘تٓ حَمٕ قَجٕلَ قَدبلَ قَجٕدلَ حَىْ حُلَجِّدٖٓ    فَقَبلَ •
ٍٓ لَٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘دلٓ الْحٓدذُّ   ثٓذًٌَٓٔ   قَبلَ فَأَخْشِرِٕٔ هِيْ سٓحْسِلٓ فَئًِةِٔ لَٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘لٓ

هِيْ قَبثِلٍ حَُّٕ سٓرٔلٍ سٓمِتٓ حَهٕشاً ثِزْٓٓبلٍَٔ فَلَب شَٖٕ ءٓ ػٓلَِِٕ٘ ؿُفٕ ثِبلْجٕٓ٘تِ سٓجٕؼبً ٍٓ 
طٓلِّ سٓمْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْذٓ هٓقَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع ٍٓ اسٕغٓ ثٕٓ٘يَ الظَّفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ ٍٓ قَظِّشْ هِيْ 
شَؼٕشِكٓ فَئِرَا مَبىَ َٕٗٓمٔ التةشٍِِْٗٓٔ فَبغْتَ،ِلْ ٍٓ حَِّلة ثِبلْحٓذِّ ٍٓ اطٌَٕغٕ مَوٓب ٗٓظٌَٕغٔ 

 .الٌةبسٔ
 

 72: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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 ثََٕثِٓٔالْؤحٕشِمِ ػٓقْذِ 

ثٓبةٔ ػٓذٓمِ رَٓٓاصِ ػٓقْذِ الْؤحٕشِمِ حََٕثِٓٔ إِلةب إِرَا اػْدـُشة إِلَدى رَلِدلٓ     53« 3»•
  لِقِظٓشُِِ ٍٓ رٔوٕلٍَٔ هِيْ حَحٕنَبمِ الْئِصٓاسِ ٍٓ الْوِئْضَسِ

 
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔ،ٓدٕ٘يِ ثِئِسٕدٌَبدُِِ ػٓديْ سٓدؼِ٘ذٍ     « 4» -1 -16906•

ٗٓؼٕقِذٔ إِصٓاسُٓٔ فِٖ ػٌُٔقِِِ قَبلَ  -أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ الْؤحٕشِمِالْأَػٕشَدِ 
 .لَب
 

 .2641 -345 -2الفقِ٘  -(4)•

 502: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 األػشج السوبى أثَ ػجذ اهلل الت٘وٖ سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي  

 181/ال،٘ي ثبة/الٌزبشٖ سربل •
 سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي  - 477•
ٍ ق٘ل اثي ػجذ اهلل األػشد ال،وبى حثَ ػجذ اهلل الت٘وٖ هدَالّن مدَفٖ   •

لدِ  . رمشُ اثي ػقذٓ ٍ اثي ًَح. حقٔ سٍى ػي حثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘ ال،الم
حخجشًبُ ػذٓ هي حطحبثٌب ػي حثٖ الح،ي ثي . متبة ٗشٍِٗ ػٌِ روبػٔ

داٍد ػي هحوذ ثي ٗؼقَة ػي هحوذ ثي ٗح٘ى ػي هحوذ ثي الح،٘ي 
 . ػي طفَاى ػي سؼ٘ذ ثِ
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 األػشج السوبى أثَ ػجذ اهلل الت٘وٖ سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي  

 219/سؼ٘ذ ثبة/ال،٘ي ثبة/الـَسٖ فْشست •
حخجشًب روبػٔ ػي حثٖ الوفؼل ػي اثدي ثـدٔ   . حطللِ سؼ٘ذ األػشد •

ػي ححوذ ثي هحوذ ثي ػ٘،ى ػي هحوذ ثي إسوبػ٘ل ثي ثضٗغ ٍ ػجذ 
الشحوي ثي حثٖ ًزشاى رو٘ؼب ػي ػلٖ ثي الٌؼوبى ٍ طفَاى ثي ٗح٘ى 

 .رو٘ؼب ػٌْوب
•  
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 األػشج السوبى أثَ ػجذ اهلل الت٘وٖ سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي  

 213/ال،٘ي ثبة.../ػجذ حثٖ حطحبة/الـَسٖ سربل                        •
اثي : ال،وبى ٍ ٗقبل لِ سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي األػشد  - 22 - 2784•

 . ػجذ اهلل لِ متبة
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 األػشج السوبى أثَ ػجذ اهلل الت٘وٖ سؼ٘ذ ثي ػجذ الشحوي  

 427/الزضءالخبهس/الزضءاألٍل/النشٖ سربل•
رؼفش ػي فؼبلٔ ثي حَٗة ٍ غ٘ش ٍاحذ ػي هؼبٍٗٔ ثي ػوبس ػي سؼ٘ذ األػشد قبل مٌب ػٌذ حثٖ ػجذ اهلل  - 802•

هب حػدشف رلدل فٌ٘دب قدبل     : فبستأرى لِ سرالى فأرى لْوب فقبل ححذّوب ح ف٘نن إهبم هفتشع الـبػٔ؟ قبل( ع)
ثبلنَفٔ قَم ٗضػوَى حى ف٘نن إهبهب هفتشع الـبػٔ ٍ ّن ال ٗنزثَى حطحبة ٍسع ٍ ارتْبد ٍ ت،و٘ش فْن ػجدذ  

هب حهشتْن ثزلل ٍ ال قلت لْن حى ٗقَلَُ قبل فوب رًجدٖ ٍ  ( ع)اهلل ثي حثٖ ٗؼفَس ٍ فالى ٍ فالى فقبل حثَ ػجذ اهلل 
ح تؼشفَى الشرل٘ي؟ قلٌب ًؼن : احوش ٍرِْ ٍ غؼت غؼجب شذٗذا قبل فلوب سحٗب الغؼت فٖ ٍرِْ قبهب فخشرب قبل

مزثَا ػلْ٘ن لؼٌٔ : ػٌذ ػجذ اهلل ثي الح،ي فقبل( ص)ّوب سرالى هي الضٗذٗٔ ٍ ّوب ٗضػوبى حى س٘ف سسَل اهلل 
اللْدن إال حى ٗندَى   : اهلل حالث هشات ال ٍ اهلل هب سءاُ ػجذ اهلل ٍ ال حثَُ الزٕ ٍلذُ ثَاحذٓ هي ػٌِ٘٘ قؾ حن قبل

سءاُ ػلى ػلٖ ثي الح،٘ي ٍ َّ هتقلذُ فئى مبًَا طبدق٘ي فبسألَّن هب ػالهتِ؟ فئى فٖ ه٘وٌتدِ ػالهدٔ ٍ فدٖ    
ٍ اهلل ( ص)ٍ الهتِ ٍ اهلل إى ػٌذٕ لشاٗٔ سسَل اهلل ( ص)ٍ اهلل إى ػٌذٕ ل،٘ف سسَل اهلل : ه٘،شتِ ػالهٔ ٍ قبل

ٍ ػظبُ ٍ اهلل إى ػٌذٕ لخبتن سل٘وبى ثي داٍد ٍ اهلل إى ػٌذٕ الـ،ت التدٖ مدبى   ( ع)إى ػٌذٕ أللَاح هَسى 
ء الزٕ  ٗقشة فْ٘ب القشثبى ٍ اهلل إى ػٌذٕ لوخل الزٕ ربءت ثِ الوالئنٔ تحولِ ٍ اهلل إى ػٌذٕ للشٖ( ع)هَسى 

إى اهلل ػدض ٍ ردل   : ٗؼؼِ ث٘ي الو،لو٘ي ٍ الوششم٘ي فال ٗظل إلى الو،لو٘ي ًشبثٔ حن قبل( ص)مبى سسَل اهلل 
حٍحى إلى ؿبلَت حًِ لي ٗقتل ربلَت إال هي لجس دسػل هألّب فذػى ؿبلَت رٌذُ سردال سردال فألج،دْن    
الذسع فلن ٗوألّب ححذ هٌْن إال داٍد فقبل ٗب داٍد إًل حًت تقتل ربلَت فبثشص إلِ٘ فجشص إلِ٘ فقتلِ فئى قبئوٌدب  

ٗوألّب ٍ قذ لج،ْب حثَ رؼفش فخـت ػلِ٘ ٍ لج،تْب حًدب فنبًدت ٍ   ( ص)إى شبء اهلل هي إرا لجس دسع سسَل اهلل 
 . مبًت
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 ثََٕثِٓٔالْؤحٕشِمِ ػٓقْذِ 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ حَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 5» -2 -16907 •
ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ رٓؼٕفَشِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ الْأَشْؼٓشِِّٕ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللةِِ ثٕيِ هٕٓ٘ؤَىٍ الْقَدذَّاحِ  

ثُحن   إِرَا قَظٔحشَ  الثَّحَٕةِ  لَب ٗٓشَى ثٓأْسحبً ثِؼٓقْحذِ   أَىَّ ػٓلِّ٘بً ع مَبىَ ػٓيْ رٓؼٕفَشٍ ع 
 .ٗٔظٓلِّٖ فِِِ٘ ٍٓ إِىْ مَبىَ هٔحٕشِهبً

 .3 -347 -4النبفٖ  -(5)•

 502: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثََٕثِٓٔالْؤحٕشِمِ ػٓقْذِ 

حَحٕوٓذٔ ثٕيُ ػٓلِدِّٖ ثٕديِ حَثِدٖ ؿَبلِدتٍ الـةجٕشِسِدُّٖ فِدٖ       « 6» -3 -16908 •
الْئِحٕتِزٓبدِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللةِِ ثٕيِ رٓؼٕفَدشٍ الْحِوٕ٘ٓدشِِّٕ ػٓديْ طٓدبحِتِ     

الْوِئْدضَسٓ هِديْ   ٗٓشُدذَّ  الضةهٓبىِ ع حًَةِٔ مَتَتٓ إِلَِِٕ٘ ٗٓ،ٕأَلُِٔ ػٓيِ الْؤحٕشِمِ ٗٓزَٔصٔ حَىْ 
ٍٓ ٗٓزٕوٓؼْٓٔوٓدب   -ثِبلـَُّلِ ٍٓ ٗٓشْفَغٓ ؿَشَفَِِٕ٘ إِلَى حٓقَِِْٕٓٗ  «7»خَلْفِِِ ػٓلَى ػٌُٔقِِِ 

 -ٍٓ ٗٔخْشِدٓ الـةشَفَٕ٘يِ الْأَخِ٘شَٕٗيِ هِيْ ثٕٓ٘يِ سِرٕلَِِٕ٘ -فِٖ خَبطِشَتِِِ ٍٓ ٗٓؼٕقِذّٓٔوٓب
فَ٘ٓنُدَىَ هِخْدلَ    -ٍٓ ٗٓشُذَّ ؿَشَفَٕ٘دِِ إِلَدى ٍٓسِمَٕ٘دِِ    -ٍٓ ٗٓشْفَؼْٓٔوٓب إِلَى خَبطِشَتِِِ
إِرَا سٓمِدتٓ   -فَئِىة الْوِئْضَسٓ الْأٍََّلَ مٌُةب ًَتةدضِسٔ ثِدِِ   -ال،َّشَاٍِٗلِ ٗٓ،ٕتُشُ هٓب ٌَّٔبكٓ

 ٍٓ ّٓزَا حَسٕتَشُ  -الشةرٔلُ رٓوٓلَِٔ ٗٔنْشَفٔ هٓب ٌَّٔبكٓ
 

 
 502: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ثََٕثِٓٔالْؤحٕشِمِ ػٓقْذِ 

إِرَا لَدنٕ ٗٔحٕدذِثْ فِدٖ     -رٓبئِضٌ حَىْ ٗٓتةضِسٓ الْئًِْ،ٓبىُ مَٕ٘دفٓ شَدبءٓ   -عفَأَرٓبةٓ •
ٍٓ غَدشَصُٓٔ   -ٍٓ لَب إِثٕشٍَٓ تُخْشِرِٔٔ ثِِِ ػٓيْ حٓذِّ الْوِئْضَسِ -الْوِئْضَسِ حٓذٓحبً ثِوِقْشَاعٍ

ٍٓ إِرَا غَـةدى سٔدشةتَِٔ ٍٓ    -ٍٓ لَنٕ ٗٓؼٕقِذُٕٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓشُذَّ ثٓؼٕؼَِٔ ثِدجٓؼٕغٍ « 1»غَشْصاً 
تَغْـُِ٘ٓٔ ال،ُّدشةِٓ ٍٓ   -فَئِىة ال،ٌُّةَٔ الْؤزٕوٓغٓ ػٓلَْٕ٘ٓب ثِغَٕ٘شِ خِلَبفٍ -سٔمْجٓتَِِٕ٘ مِلَبّٔوٓب

شَدذُُّٔ ػٓلَدى ال،َّدجِ٘لِ     -ٍٓ الْأَحٓتُّ إِلٌََٕ٘ب ٍٓ الْأَفْؼَلُ لِنُدلِّ حَحٓدذٍ   -الشُّمْجٓتَٕ٘يِ
 .الْوٓؼٕشٍُفَِٔ لِلٌةبسِ رٓوِ٘ؼبً إِىْ شَبءٓ اللةِٔ -الْوٓأْلَُفَِٔ

 .485 -االحتزبد -(6)•
 .ػلى ػقجِ -فٖ الوظذس -(7)•
 .ٍ غضسُ غضسا -فٖ الوظذس -(1)•

  503: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج 
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