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  كتبة المظبص

  وتبة المػبظ•
 .ٍ َّ إهب فٖ الٌفس ٍ إهب ف٘وب دًٍْب•
 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظبص الٌفس

  المسن اٍٛل فٖ لػبظ الٌفس•
 ٍ الٌظش فِ٘ فٖ الوَجت، •
 ٍ الطشائظ الوؼتجشٓ فِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ االست٘فبء•

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظبص الٌفسهَجت 

  المَل فٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إصّبق الٌفس الوؼػَهٔ ػوذا هغ الطشائظ اٙت٘ٔ•
 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحمك الؼوذ هحضب ثمػذ المتل ثوب ٗمتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثمػذ  1هسألٔ •

فؼل ٗمتل ثِ غبلجب، ٍ إى لن ٗمػذ المتل ثِ، ٍ لذ روشًب تفػ٘ل اٛلسبم 
 فٖ وتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الشسائظ الوؼتجسٓ فٖ المظبص
  فٖ الطشائظ الوؼتجشٓ فٖ المػبظالمَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الشسائظ الوؼتجسٓ فٖ المظبص
 التسبٍٕ فٖ الحشٗٔ ٍ الشل٘ٔ، -اٍٛل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لىي هغ سد فبضل الذٗٔ، ٍ َّ ًػف  دٗفٔ   ف٘متل •
الشجل الحش، ٍ وزا تمتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لىي ال ٗؤخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشوتْب فبضل دٗٔ الشجل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوسأٓ ػي تأدٗٔ فبضل الدٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ أٍ وبى فم٘شا ٍ  1هسألٔ •
المػبظ إلى ٍلفت اٛداء ٍ  ٗؤخش   لن ٗشؼ المبتل ثبلذٗٔ أٍ وبى فم٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتض للسجل هي الوسأٓ فٖ األعساف

 ٗمتع للشجل هي الوشأٓ فٖ اٛعشاف، 2هسألٔ •

 وزا ٗمتع للوشأٓ هي الشجل فْ٘ب هي غ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب فٖ اٛعشاف هب لن ٗجلغ جشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلغتِ تشجغ إلى الٌػ  هي الشجل فْ٘وب، فحٌ٘ئفز ال ٗمفتع هفي    فئرا •

 . الشجل لْب إال هغ سد التفبٍت
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  التسبٍٕ فٖ الدٗي -الثبًٖ
  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفش هغ ػذم اػت٘بدُ لتل الىفبس•
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال فسق ث٘ي أطٌبف الكفبز

ال فشق ث٘ي أغٌبف الىفبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘شُ،

ٍ لَ وبى الىبفش هحشم المتل وبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لمتلفِ، ٍ ٗغفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اػتبد الوسلن لتل أّل الرهٔ  

لَ اػتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ جبص االلتػبظ هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِفبضل 

 .ٍ ل٘ل إى رله حذ ال لػبظ، ٍ َّ ضؼ٘ •
 
ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الدم المَد ٍ كبى ّذرا الوسذلن هَججذب لسفذغ      *•

األهي الؼبم ف٘جت ػلى الحبكن لتلِ حدا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذدا فذٖ      
األزع ف٘جَش للحبكن أخر دٗٔ الوسذلن  ػٌذِ أٍ أخذر أزثؼذٔ  الف     

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

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد فبضل الذٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي غ٘ش سد الفضل وبلوسلو٘ي، هي غ٘ش فشق  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالفْوب، ف٘متل الَْ٘دٕ ثبلٌػشاًٖ ٍ ثبلؼىس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لتل ذهٖ هسلوب ػودا

ٍ   لَ لتل رهٖ هسلوب ػوذا دفغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الومتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي لتلِ ٍ استشلبلِ، هي غ٘ش فشق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌمَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبضل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 أٍالد الرهٖ المبتل أحساز

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس ال ٗستشق ٍاحذ هٌْن لمتل ٍالذّن، 5هسألٔ •

لَ أسلن الزهٖ المبتل لجل استشلبلِ لن ٗىي ٍٛل٘فبء الومتفَل غ٘فش    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لتل الكبفس كبفسا ٍ أسلن

لَ لتل الىبفش وبفشا ٍ أسلن لن ٗمتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ إى وبى  6هسألٔ •
 .الومتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتل ٍلد السشدٓ ثَلد الصً٘ٔ

ٗمتل ٍلذ الشضذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍغفِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلغ،

ٍ أهب فٖ حبل غغشُ لجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إضىبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إضىبل فٖ لتلِ ثِ ٛى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ إى وبى هي الضًب *•
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لغغ هسلن ٗد ذهٖ ػودا فأسلن

 :هي لَاحك ّزا الجبة فشٍعٍ •
سفشت إلفى ًفسفِ ففال     ٍ    لَ لغغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا فأسفلن  -هٌْب•

 لػبظ فٖ الغشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌفس وبهلٔ، 

وزا لَ لغغ غجٖ ٗذ ثبلغ فجلغ حفن سفشت جٌبٗتفِ ال لػفبظ ففٖ      ٍ •
 .الغشف ٍ ال لَد فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ دٗٔ الٌفس

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لغغ ٗد حسثٖ أٍ هستد فأسلن

ال ٍ  لفَد، لَ لغغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن حفن سفشت ففال     -ٍ هٌْب•
اٛلَى، ٍ ل٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتمشاس، ٍ اٍٛل     ػلى   *دٗٔ

 ألَى، 
لَ سهبُ فأغبثِ ثؼذ إسالهِ فال لفَد ٍ لىفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ضؼ٘ ، 
 .وزا الحبل لَ سهى ره٘ب فأسلن حن أغبثِ فال لَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •
 
 .ال دٗٔ ػلى الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ ػلى ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ذه٘بهستد لَ لتل 

إى لتلِ ٍ سجغ إلى اإلسالم فال ٍ  ثِ، ٗمتلره٘ب  الَ لتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 لَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ لتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي فغشٓ لتل ثِ، ٍ لَ لتلِ هسلن فال لَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لتل هي ٍجت لتلِ

  ػلِ٘ المفَد الَلٖ وبى لَ ٍجت ػلى هسلن لػبظ فمتلِ غ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت لتلِ ثبلضًب أٍ اللَاط فمتلِ غ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ل٘فل ال  ٍ 

 . ٍ فِ٘ تشدد، *دٗٔلَد ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّزا َّ اٛلَٕ*•
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 أى ٗكَى الومتَل هحمَى الدم

لتفل هفي وفبى    فلَ  الذم،أى ٗىَى الومتَل هحمَى  -السبدسالطشط •
ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘فِ المفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم وبلسبة للٌجٖ غلّى 

وزا ال لَد ػلى هي لتلِ ثحك وبلمػبظ ٍ المتل دفبػب، ٍ ففٖ المفَد   
ػلى لتل هي ٍجت لتلِ حذا وبلالئظ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ فغفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ إضىبل، ٍ ال لَد ػلى هي ّلفه ثسفشاٗٔ المػفبظ أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 األثَٓاًتفبء  -الشسط الثبلث

 اًتفبء اٛثَٓ، -الخبلجالطشط •

 .فال ٗمتل أة ثمتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ال ٗمتل أة اٛة ٍ ّىزا•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٍال الدٗٔال تسمظ الكفبزٓ ػي األة ثمتل اثٌِ 

 ال تسمظ الىفبسٓ ػي اٛة ثمتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ، 1هسألٔ •

 .ف٘ؤدٕ الذٗٔ إلى غ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

 ال ٗمتل اٛة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗىي هىبفئب لِ، 2هسألٔ •

 .فال ٗمتل اٛة الىبفش ثمتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتل الَلد ثمتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘، ٍ وزا اٛم ٍ إى ػلت ثمتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثمتل أهفِ، ٍ وفزا اٛلفبسة وبٛجفذاد ٍ الجفذات هفي لجفل        •

ٍ اٛخَٓ هي الغشف٘ي، ٍ اٛػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ اٛخفَال ٍ    ، **اٛم
 .الخبالت

 
 
 .األحَط ػدم لظبص األم ٍ إى ػلت ثمتل ٍلدّب *•
 .هي لجل األماألجداد األحَط ػدم لظبص الجدات هغلمب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 لَ ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فبى لتلِ أحذّوب لجل المشػٔ فال لَد، 4هسألٔ •

ٍ لَ لتالُ هؼب فْل َّ وزله لجمبء االحتوبل ثبلٌسفجٔ إلفى وفل هٌْوفب أٍ     •
 ٗشجغ إلى المشػٔ؟ اٛلَى َّ الخبًٖ، 

لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب  ٍ لتالُ تَجِ المػبظ ػلى الشاجغ ثؼذ سد هب ٍ •
ٗفضل ػي جٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًػ  الذٗٔ ثؼذ اًتفبء المػبظ ػٌِ، ٍ لَ 
لتلِ الشاجغ خبغٔ اختع ثبلمػبظ، ٍ لَ لتلِ اٙخش ال ٗمتع هٌِ، ٍ لفَ  
سجؼب هؼب فللَاسث أى ٗمتع هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًفس ػلْ٘وب، ٍ وزا الحفبل  
لَ سجؼب أٍ سجغ أحذّوب ثؼذ المتل، ثل الظبّش أًِ لَ سجفغ هفي أخشجتفِ    

 .المشػٔ وبى اٛهش وزله ثمٖ اٙخش ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

  فشٍع•
اٍٛل لَ ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فئى لتلِ أحذّوب لجفل المشػفٔ ففال    •

لَد لتحمك االحتوبل فٖ عشف المبتل ٍ لَ لتالُ ف  االحتوفبل ثبلٌسفجٔ   
إلى ول ٍاحذ هٌْوب ثبق ٍ سثوب حظش االستٌبد إلى المشػٔ ٍ َّ تْجفن  

 ػلى الذم فبٛلشة اٍٛل 
ٍ لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب ٍ لتالُ تَجِ المػبظ ػلى الشاجغ ثؼفذ  •

سد هب ٗفضل ػي جٌبٗتِ ٍ وبى ػلى اٛة ًػف  الذٗفٔ ٍ ػلفى وفل     
 ٍاحذ وفبسٓ المتل ثبًفشادُ 

 

 199: ، ص4 شسائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحسام؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ٍلذ هَلَد ػلى فشاش هذػ٘٘ي لِ وبٛهٔ أٍ الوَعَءٓ ثبلطجْٔ فٖ ٍ •
الغْش الَاحذ فمتالُ لجل المشػٔ لن ٗمتال ثِ ل  تحمك االحتوفبل ثبلٌسفجٔ   
إلى ول ٍاحذ هٌْوب ٍ لَ سجغ أحذّوب حن لفتالُ لفن ٗمتفل الشاجفغ ٍ     

 تسددفٖ الفسق الفشق أى الجٌَٓ ٌّب تخجت ثبلفشاش ال ثوجشد الذػَى ٍ 

 199: ، ص4 شسائغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحسام؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

فشق اٛغحبة ث٘ي سجَع أحذ الوذػ٘٘ي للَلذ الوجَْل، ٍ َّ : ألَل•
الزٕ لن ٗؼلن ٍالدتِ ػلى فشاش هؼلَم، ٍ ث٘ي سجَع أحذ الوفذػ٘٘ي  
للَلذ الوَلَد ػلى فشاضْوب ووب فشضفِ الوػفٌ ، حفنك حىوفَا ثمتفل      

اٍٛلى إرا لتل الَلفذ، ٍ ثؼفذم لتفل الشاجفغ ففٖ      )الشاجغ فٖ الػَسٓ 
الخبً٘فٔ  ٛى الجٌفَٓ إرا حجتفت ثفبلفشاش لفن تٌتف  اال       « 55»( الػَسٓ

ثبللؼبى، ٍ إرا حجتت ثوجشد الذػَى اًتفت ثبلشجَع ػٌْفب هفغ ٍجفَد    
 ،هذع غ٘ش الشاجغ، ّزا َّ الوطَْس ث٘ي اٛغحبة

 385: ، ص4 ج؛ (ط٘وسى)اإلسالمغبٗٔ الوسام فٖ شسح شسائغ 
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ٍ تشدد الوػٌ  فٖ الفشق  ٛى الوبًغ هفي المػفبظ ٌّفب اًوفب ّفَ       •
الى الٌسفت ٗخجفت   الػَست٘ي  ث٘ي احتوبل الجٌَٓ ٍ ّزا الوؼٌى هطتشن 

ثبلفشاش الوٌفشد ٍ الذػَى الوٌفشدٓ ٍ ووب سفبٍت الفذػَى الوٌففشدٓ    
الفشاش الوٌفشد فٖ حجَت الٌست ٍجت اى ٗتسبٍى الذػَى الوطتشؤ 
ٍ الفشاش الوطتشن فٖ احتوفبل الٌسفت ففبلفشق ثٌْ٘وفب ففٖ غفَسٓ       
االضتشان هغ ػذهِ فٖ غَسٓ االتحبد ال ٍجِ لِ ٍ ػذم الففشق لفَٕ   

 .غ٘ش اى ػول أوخش اٛغحبة ػلى الفشق هي غ٘ش تشدد

 385: ، ص4 ج؛ (ط٘وسى)اإلسالمغبٗٔ الوسام فٖ شسح شسائغ 
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 .«إلخ. لَ ادّػى احٌبى ٍلذا هجَْال»: لَلِ•
إرا تذاػى احٌبى هَلَدا هجَْال حنك لتالُ أٍ أحذّوب ففال لػفبظ   ( 1)•

فٖ الحبل، ٛى أحذّوب أثَُ، ٍ االحتوبل لبئن فٖ ولّ هٌْوب، ٍ رلفه  
ٍ ال ٗمذح فٖ رله تَلّ  الحىن ثِ . ضجْٔ هبًؼٔ هي التْجّن ػلى الذم

 .ٛحذّوب ثخػَغِ ػلى المشػٔ، ًْٛب لن تمغ ثؼذ، فبالحتوبل لبئن

 157: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ٗحتول المشػٔ ثؼذ المتل، فئى ظْشت لوي لتلفِ ففال لػفبظ، ٍ إى    ٍ •
 .ظْشت لٚخش التعّ هي المبتل، لظَْس اًتفبئِ ػٌِ ضشػب

فذَات هحذلا المسػذٔ    ٍ األطحّ األٍل، للشجْٔ الدازئٔ للمتل حبلتِ، ٍ •
 .ثبلٌظس إلى هثل ذلك ٍ إى ثم٘ت فٖ غ٘سُ

ٍ لَ وبى لتلِ ثؼذ المشػٔ ٍ لحَلِ ثأحذّوب لتل ثِ الخبسد ػٌِ، ٍ سدّ •
 .ػلِ٘ هغ االضتشان ًػ  الذٗٔ، ٍ ػلى اٛة الذٗٔ أٍ ًػفْب

ٍ لَ سجغ أحذّوب ٍ أغشّ اٙخش ػلى الذػَى فَْ ٍلذُ، ف٘متعّ هفي  •
الشاجغ إى وبى َّ المبتل أٍ اضتشوب فٖ لتلِ، ثؼذ سدّ هب ٗفضل هي دٗتِ 

 .ٍ ػلى ولّ هٌْوب وفّبسٓ الجوغ، لخجَتْب فٖ لتل الَلذ وغ٘شُ. ػي جٌبٗتِ
 158: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 :فشٍع•
اٍٛل إرا ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال فبى لتلِ أحذّوب لجل المشػٔ ففال  ]•

 [لَد
إرا ادػى احٌبى ٍلذا هجَْال وبللم٘ظ ففبى لتلفِ أحفذّوب لجفل     : اٍٛل•

المشػٔ فال لَد، لتحمك االحتوبل فٖ عشف المبتفل فلفن ٗخجفت ضفشط     
المػبظ الزٕ َّ اًتفبء اٛثَٓ فٖ الَالغ، هضبفب إلى إضفىبل الفتْجن   

ٍ وزا لَ لتالُ هؼب ثال خالف أجفذُ ثف٘ي هفي    . ػلى الذهبء هغ الطجْٔ
تؼشؼ لِ ٌّب فْ٘وب هؼب ف  اى االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى وفل ٍاحفذ هٌْوفب    

 .ثبق
 171: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائغ اإلسالم؛ ج 
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لىي سثوب خغش فٖ الجبل االستٌبد إلى المشػٔ ثل فٖ وط  اللخفبم ٍ  ٍ •
ٍ الفتفَى ثبإللحفبق ثبلمشػفٔ    « 2»غ٘شُ احتوبلِ لَٗب، إلعالق الٌع 

التٖ ّٖ لىل أهش هطىل، ٍ ػذم عل دم اهشء هسفلن، ٍ ػوفَم أدلفٔ    
المػبظ، ٍ هٌغ وَى اًتفبء اٛثَٓ ضشعب، ثل ألػى اٛدلٔ وَى اٛثفَٓ  
وبلوبًغ، فال ٗتحمك هغ الجْل ثْب، هضبفب إلى هؼلَه٘ٔ تؼلك المػفبظ  

ٖ ثأحذّوب  غَسٓ لتلْوب هؼب، ووٌغ اًتفبء هحل المشػٔ ثبلٌسفجٔ إلفى    ف
 .رله خبغٔ دٍى ه٘شاحِ ٍ غ٘شُ

هي أثَاة ًىبح الؼج٘ذ ٍ اإلهبء هي وتبة  -57 -الجبة -الَسبئل( 2)•
 .الٌىبح

 171: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لىي فٖ الوتي ٍ غ٘شُ َّ تْجن ػلى الذم فبٛلشة اٍٛل ٍ ف٘فِ أى  ٍ •
اٛلشة ثمبء حىن المشػٔ إى لن ٗىي إجوبػب ووب لفَ تمفذهت المتفل،    
فئًِ ال إضىبل ٍ ال خالف فٖ المػبظ ثْفب ػلفى هفي لفن تخشجفِ      
المشػٔ هغ سد ًػ  الذٗٔ فٖ غَسٓ االضفتشان ٍ ثذًٍفِ ففٖ غفَسٓ     
االًفشاد، ٍ دػَى الفشق ث٘ي هب لجل المتل ٍ ثؼذُ ثفأى المػفبظ ففٖ    

 .اٍٛل تبثغ دٍى الخبًٖ ال حبغل لْب، ووب َّ ٍاضح

 172: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سجغ أحذّوب ٍ لتالُ تَجِ المػبظ ػلى الشاجغ ثٌفبء  ٍ •
ػلى اًتفبء ػٌِ ثبلشجَع ٍ لَ فٖ حمِ الفزٕ هٌفِ المػفبظ إرا وفبى     
هستٌذ اللحَق الذػَى، ف٘متع هٌِ حٌ٘ئز لىي ثؼذ سد هب ٗفضل ػفي  
جٌبٗتِ، ٍ وبى ػلى اٛة ًػ  الذٗٔ ثؼذ اًتفبء المػبظ ػٌِ ٍ ػلفى  
ول ٍاحذ وفبسٓ المتل ثبًفشادُ ال وفبسٓ ٍاحذٓ ثٌْ٘وب، لػذق المتل ػلى 

 .ٍ لَ لتلِ الشاجغ خبغٔ اختع ثبلمػبظ. ول هٌْوب

 172: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ سجؼب هؼب التع هٌْوب الَاسث ثؼفذ سد دٗفٔ ًففس ػلْ٘وفب، ثفل      ٍ •
الظبّش وَى الحىن وزله هغ الشجَع ثؼذ المتفل، ثفل لفَ سجفغ هفي      
أخشجتِ المشػٔ وبى أٗضب وزله ثمٖ اٙخش ػلى الذػَى أٍ سجفغ، ٍ  
إى حىى ػي الوجسَط اضتشاط غحٔ سجَع هي أخشجتِ المشػٔ ثجمبء 

ّزا ولِ فٖ ٍلذ التذاػٖ هفي دٍى  . اٙخش ػلى الذػَى ٍ إال لن ٗػح
ٖ ء آخش  .ض

 

 172: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائغ اإلسالم؛ ج
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ادّػى اثٌبى ٍلدا هجَْال فإى لتلِ أحدّوب لجذل  : فسٍع الفسع األٍل•
فال لَد لتحمك االحتوبل فذٖ عذسف المبتذل، ٍ لذَ لذتالُ      ( 1)المسػٔ 

ٍاحد هٌْوب ثبق ٍ زثوب خغس االستٌبد إلى  فبالحتوبل ثبلٌسجٔ إلى كل
 .المسػٔ ٍ َّ تْجّن ػلى الدم فبأللسة األٍل

أًّفِ إرا ادّػفى ضفخع أًّفِ أة لَلفذ      ( لذس سفشُ )ظبّش والهِ ( 1)•
هجَْل أثَُ ٗمجل لَلِ ٍ ٗلحك ثِ هغ احتوبل الػذق، ٍ أهّب إرا ادّػفى  
ولّ هي االحٌ٘ي االثَّٓ لِ ٗمشع ثٌْ٘وب فإّٔ هٌْوب أخشجتِ المشػٔ ٗلحك 
الَلذ ثِ، ٍ ػلى رله فئى لتلِ الطخع الوذّػٖ االثَٓ لِ فٖ الففشؼ  

 .اٍٛل ٌٗتفٖ ػٌِ المَد ووب َّ همتضى لحَق الَلذ ثِ

147: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

 الوذّػ٘٘ي أهّب إرا لتلِ أحذ الوذّػ٘٘ي، فئى وبى لتلِ لجل االلشاع ث٘ي ٍ •
ٗمتل المبتل  الحتوبل وًَِ أة الومتَل فٌ٘تمل اٛهش إلى أخز الذٗٔ ال 

هٌِ، ٍ لَ اضتشوب فٖ لتلِ لجل االلشاع فىزله ٌٗتفٖ المػبظ ػي ولّ 
هٌْوب الحتوبل االثَٓ ثبإلضبفٔ إلى خػَظ ولّ هٌْوب ف٘طتشوبى ففٖ  

 .أخز الذٗٔ هٌْوب

148: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

سثوب ٗحتول االلشاع ثؼذ المتل، فئى أخشد المشػفٔ  ( لذس سشُ)لىي روش ٍ •
اٛة فئى وبى َّ المبتل ال ٗمتع هٌِ ٍ إى وبى غ٘شُ ف٘مفتعّ هٌفِ سفَاء    
استملّ أحذّوب فٖ لتلِ أٍ اضتشوب فِ٘، غبٗٔ اٛهفش ففٖ ففشؼ االضفتشان     
ٗؤخز هوّي حىن ثبثَّتِ ًػ  الذٗٔ ٍ ٗؼغى لوي ٗمتعّ هٌِ ًظ٘ش هفب ٍلفغ   

ٍ إى دففغ ّفزا   ( لفذس سفشُ  )المتل ثؼذ إخشاد اٛة ثبلمشػفٔ، ٍ الوفبتي   
االحتوبل ثأًِّ تْجّن ػلى الذهبء ٍ اىّ اٛلشة سمَط المػبظ ػي المبتفل  
فٖ غَسٓ ٍلَػِ ػي أحذّوب ٍ ػٌْوب فٖ غَسٓ اضتشاوْوب فٖ المتفل إلّفب   
أًِّ لذ ٗختبس الشجَع إلى المشػٔ أخزا ثوب دلّ ػلى أًّْب لىلّ أهش هطفىل ٍ  
ػذم علّ دم اهشا هسلن ٍ ٛىّ االثفَٓ هبًؼفٔ ػفي المػفبظ ففال ٗؼتٌفى       
ثبحتوبل الوبًغ هغ إحشاص الومتضٖ ٍ ل٘س اًتفبء االثَٓ ضشعب فٖ المػفبظ  

 .لئال ٗحشص الومتضٖ هغ احتوبل االثَٓ

148: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

لَ ثٌى ػلى سوبع دػَى ضخع أىّ فالًب ٍلذُ هي غ٘ش إحفشاص  : ألَل•
ٍعئِ أهِّ فال دل٘ل ػلى السوبع هفغ هؼبسضفٔ دػفَاُ ثفذػَى غ٘فشُ      
ل٘حىن ػٌذ الوؼبسضٔ ثباللشاع ووب ٗظْش الَجِ هي هالحظفٔ هفب ٍسد   

 .فٖ الحول
ٍ ػلِ٘، فال هَسد لاللشاع ل٘مبل ثبلفشق ث٘ي المتل لجل االلشاع أٍ ثؼفذُ،  •

 ثل لَ لتلِ أحذ الوذػ٘٘ي ٗمتع هٌِ 

148: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ٍ لَ اضتشن الوذّػ٘بى فٖ لتلِ ٗمتعّ هٌْوب  ٛىّ ػوَم هب دلّ ػلى أَىَّ •
ٍ الخبسد ػي رله هب المبتل ػوذا الٌَّفْسٓ ثِبلٌَّفْسِ ٗمتضٖ المػبظ هي 

إرا وبى المبتل أة الومتَل، ٍ همتضى االستػحبة ففٖ ًبح٘فٔ ػفذم    
االثَٓ جبسٗٔ ثبإلضبفٔ إلى ولّ هي الوذػ٘٘ي ف٘تنّ الوَضَع للمػفبظ  
. هي غ٘ش فشق ث٘ي وَى االثَٓ هبًؼٔ ػي المػبظ أٍ وَى ػذهْب ضشعب
هغ أىّ الفشق ث٘ي وَى االثَٓ هبًؼٔ أٍ ػفذهْب ضفشعْب ال ٗشجفغ إلفى     

 .هحػّل فٖ االحىبم ثبإلضبفٔ إلى هَضَػبتْب

148: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

هوب روشًب ٗظْش أًِّ إرا لن ٗخجت سوبع هجشّد دػَى االثَٓ ٍ لَ هفغ  ٍ •
ػذم الوؼبسضٔ حجت ػلفى الوفذّػٖ المبتفل المػفبظ أخفزا ثفبلؼوَم       

 .الوضثَس ثضنّ االستػحبة فٖ ًبح٘ٔ ػذم االثَٓ
ٍ دػَى أىّ االػتوبد ػلى أىّ االستػحبة هي إسالٔ الذم ثبلطجْٔ ووب •

تشى، فئىّ هغ إحشاص الوَضَع ٍ لَ ثبٛغل ال هَسد للطجْٔ، حتّى ثٌبء 
 .ػلى دسء الحذٍد فٖ هخل رله فئىّ المػبظ غ٘ش الحذّ

148: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ثؼذد  ( 1)لَ ادّػ٘بُ ثن زجغ أحدّوب ٍ لتالُ تَجِّ المظبص ػلى الساجذغ  ٍ •
زدّ هب ٗفضل ػي جٌبٗتِ ٍ كبى ػلى األة ًظف الدٗٔ ٍ ػلى كذلا هٌْوذب   

 .كفبزٓ المتل ثبًفسادُ
هجٌٖ ػلى ًفَر سجَػِ ٍ أى ًفَرُ ل٘س هي جْٔ ( لذس سشُ)هب روشُ ( 1)•

ًفَر االلشاس ػلى الٌفس ٍ إلّب ففال ٗسفوغ الشجفَع ثبإلضفبفٔ إلفى اًتففبء       
المػبظ  ًِّٛ هي لج٘ل االلشاس للٌفس، ثل هي جْٔ اىّ الذػَى ثبالثَٓ غ٘ش 
هسوَػٔ إرا تؼمّجْب االًىبس، ٍ ػلِ٘ ف٘خجت المػبظ ػلى الشاجفغ ٍ ٗىفَى   
ػلى اٙخش الوطتشن فٖ لتلِ ًػ  الذٗٔ  الًتفبء المػبظ ػٌفِ، ٍ ٗجفت   
ػلى ولّ ٍاحذ هي الشاجغ ٍ غ٘شُ وفبسٓ المتل الًفشادُ، ووب َّ الحفبل ففٖ   

 .سبٗش هَاسد المتل ػوذا ثبالضتشان لػذق المتل ػلى فؼل ولّ هٌْوب
149: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم    
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ولِّ فٖ ٍلذ التذاػٖ ػٌذ الوبتي ٍ غ٘شُ ثأى ال ٗىَى هخجت لالثَٓ ّزا •
ٍ الَلذٗٔ غ٘ش الذػَى هي ضخػ٘ي، ٍ ثٌبء ػلى هب روشًب ٗمفتعّ هفي   
ولّ هي الوذػٖ ٍ الشاجغ ػي دػَاُ، أهّب هي الوذػٖ فلوب تمذّم، ٍ أهّفب  
هي الشاجغ لٌفَر إلشاسُ ػلِ٘ ٍ وَى سجَػِ إلشاسا ػلى ًفسفِ ثتؼلّفك   
المػبظ ثِ، فال حبجٔ فٖ المػبظ ػٌِ إلى ضنّ االستػفحبة ففٖ   

 .ػذم وًَِ أثب للومتَل

150: كتبة المظبص؛ ص -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 لَ ادػى اثٌبى ٍلدا هجَْال

ػلفى وفلّ    -ٗؼٌٖ وفبسٓ لتل الؼوفذ  -هوب روشًب ٗظْش حجَت الىفبسٍٓ •
هٌْوب  لػذق أًِّ لتل ػوذا، ٍ وفزا ثٌفبء ػلفى هفب روفشٍُ هفي ًففٖ        

 .المػبظ للطجْٔ، فئىّ الوٌتفٖ ثبلطجْٔ المػبظ ال الىفّبسٓ
ٍ ػلى الجولٔ فئى أساد ٍاسث الومتَل لتل ولّ هي الوذػ٘٘ي لػبغفب  •

فؼلِ٘ سدّ ًػ  الذٗٔ ػلى ولّ هٌْوب ػلى هب تمذّم هفي المػفبظ هفي    
 .الوطتشو٘ي فٖ المتل

ًؼن إرا ػلن ثأىّ الَلذ ٛحذّوب ف٘جشٕ ػلِ٘ هب ٗأتٖ فٖ الوتَلذ ػلى •
 .فشاش هذػ٘٘ي لِ

150:صكتبة المظبص؛  -تٌم٘ح هجبًٖ األحكبم   
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 گبًُلسػِ دز ٗك 

 گبًُلسػِ دز ٗك •

اص چْبس دل٘لٖ وِ دس ضشٗؼت هغشح است ف وتبة ٍ سٌت ٍ ػمفل   . 1•
 .ٍ اجوبع ف ػوذُ دل٘ل ثش حج٘ت لشػِ، هشثَط ثِ سٌت است

ف آٗبت ثش ث٘ص اص جَاص تشاضٖ ثش لشػِ دس هجبحبت داللت ًذاسًذ ٍ •
تشاضٖ ثش لشػِ دس هجبحبت اهشٕ است وِ ّن ػمالئ٘بً جبٗض اسفت ٍ  

 .ّن ضشػبً تأٗ٘ذ ضذُ است
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آًچفِ  . دل٘ل ػملٖ ثِ هؼٌبٕ ػملٖ ولوِ دس هَسد لشػِ ٍجَد ًذاسدف •
ػمال لشػفِ سا هخػفَظ ثفِ    . ّست هشثَط ثِ استىبصات ػمال است

داًٌذ وِ اٍال اثْبهٖ دس وبس ثبضذ ٍ حبً٘ب ساّٖ ثشإ سففغ   هَاسدٕ هٖ
ٕ اٗي هَاسد وِ اص لج٘ل اهفَس   آى اثْبم ٍجَد ًذاضتِ ثبضذ ٍ دس داٗشُ

هجبح ّستٌذ، اهفبسٗتٖ ثفشإ لشػفِ لبٗفل ً٘سفتٌذ ٍ آى سا دس اثتفذا       
 .آٍس ثبضذ داًٌذ، هگش اٗي وِ اص جْت دٗگشٕ الضام آٍس ًوٖ الضام

آًچِ دس اٌٗجب اّو٘فت داسد اٗفي اسفت وفِ آٗفب ضفبسع ً٘فض ّوف٘ي         •
وٌذ ٗب ًظش دٗگشٕ دس هفَسد لشػفِ    ّبٕ ػمالٖٗ سا تبٗ٘ذ هٖ لضبٍت

داسد؟ ّوبى عَس وِ ث٘بى وشدٗن، آًچِ دس استىبص ػمال اسفت، ضفبسع   
 .تأٗ٘ذ ًوَدُ است، اهب ثِ خالف ػمال ثشإ لشػِ اهبسٗت لبٗل است
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دس هَسد حج٘ت لشػِ اجوبع ٍجفَد داسد، اهفب هسفتٌذ آى ّوف٘ي     ف •
ثٌفبثشاٗي آى اجوفبع،   . ٕ ػمالٖٗ اسفت  آٗبت ٍ سٍاٗبت ٍ ّو٘ي ادلِ

 .دل٘ل هستملٖ دس ػشؼ اٗي ادلِ ً٘ست
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 :ثشإ حج٘ت لشػِ دٍ احتوبل ٍجَد داسد. 2•
، هبًٌذ ثٌ٘فِ، دس خفبسد هفَاسد    «لشػِ»ثِ اٗي هؼٌب وِ : راتٖحج٘ت •

إ سا حل  هسألِ« لشػِ»لضبٍت ً٘ض حجّت ثبضذ ٍ دٍ ًفش ثتَاًٌذ ثب 
 .وٌٌذ

فمظ ثفشإ لبضفٖ دس هفَاسد    « لشػِ»ثِ اٗي هؼٌب وِ : حج٘ت لضبٖٗ•
 .خبظ حجت ثبضذ ٍ اٍ ثتَاًذ اص آى استفبدُ وٌذ
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لشػِ دس لضبٍت ثِ هؼٌبٕ اػن، دس غفَست ًجفَدى ساّفٖ ثفشإ     . 3•
 :تؼ٘٘ي، حجت است ٍ دٍ دل٘ل ثش حج٘ت آى ٍجَد داسد

وفل هجْفَل فف٘فِ    »: هحوذ ثي حى٘ن وفِ دس آى آهفذُ ثفَد   سٍاٗت •
 .«المشػٔ

سٍاٗبت خبظ لشػِ، هخل سٍاٗبتٖ وِ لبضٖ سا هَظ  ثفِ لشػفِ دس   •
 .ًوبٗذ هَاسد خبظ هٖ
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 :حج٘ت لشػِ دس غ٘ش لضب. 4•
 .دس ضجْبت حىوِ٘ هجبلٖ ثشإ لشػِ ٍجَد ًذاسد•
إ وِ همشٍى ثِ ػلن اجوفبلٖ ً٘سفتٌذ ٍ دس ضفجْبت     ضجْبت هَضَػِ٘دس •

إ وِ همشٍى ثِ ػلن اجوبلٖ ّستٌذ ٍ ضجِْ غ٘ش هحػَسُ است،  هَضَػِ٘
 .ضَد ٍ ً٘بصٕ ثِ لشػِ ً٘ستاغَل هشخػِ هخل ثشائت جبسٕ هٖ

إ وِ همشٍى ثِ ػلن اجوبلٖ ّسفتٌذ ٍ   دس ٗه هَسد اص ضجْبت هَضَػِ٘•
ضجِْ هحػَسُ است ٍ دس آى احت٘فبط ٍاجفت ٗفب هوىفي ً٘سفت، لشػفِ       
حج٘ت داسد ٍ دس اٗي هَسد الصم ً٘ست ثِ لبضٖ ٗب حبون ضفشع هشاجؼفِ   

ٕ غٌن هَعَءُ است وِ سٍاٗت خبغٖ ثش آى داللت  آى هَسد هسألِ. ضَد
 .داسد
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غ٘ش هَسد غٌن هَعَءُ ضخع ثشإ لشػِ ثبٗفذ ثفِ حفبون ضفشع     دس •
اگش دس . تَاًذ الذام ثِ لشػِ ًوبٗذ هشاجؼِ وٌذ ٍ خَدش هستم٘وبً ًوٖ

اٗي فشؼ اهىبى هشاجؼِ ثِ حفبون ضفشع ٍجفَد ًذاضفتِ ثبضفذ، دٍ      
لشػفِ  . ة. ضخع هخ٘ش است لشػِ ثٌ٘فذاصد . أ: احتوبل هتػَس است
اٗي دٍهٖ اص ثبة احت٘بط است  صٗشا هوىي است . ثشإ اٍ تؼ٘ي داسد

 .آى سا ضبهل ضَد« ول هجَْل ففِ٘ المشػٔ»سٍاٗت 
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ًت٘جفِ   4ٍ  3ٍ  2ّفبٕ   ثب تَجِ ثِ هغبلت ٗفبد ضفذُ دس ضفوبسُ   . 5•
إ پفزٗشفت وفِ    تَاى لبػذُ لشػِ سا ثِ ػٌَاى لبػذُ گ٘شٗن وِ ًوٖ هٖ

ثٌبثشاٗي اٗي لبػذُ ثِ . ٕ لضب حجت ٍ لبثل توسه ثبضذ خبسد داٗشُ
ٕ لضبٖٗ است  صٗفشا ػوفذُ وفبسثشد اٗفي      هؼٌبٕ ًسجتبً دل٘مٖ، لبػذُ

 .لبػذُ دس لضب است
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تَاًٌذ لشػِ ثٌ٘ذاصًذ ٍ التفضام ثفِ    دس اهَس هجبح، افشاد خَدضبى هٖ. 6•
ًت٘جِ دس غَستٖ الصم خَاّذ ثَد وِ تشاضٖ ثش لشػِ ثِ ٗىٖ اص سفِ  

ضشط ف ثٌب ثفش   . ػمذ د. ضشط ضوي ػمذ ة. أ: اهش صٗش ثبصگطت وٌذ
، ضشط، هغلمب الضام آٍس ثبضذ «الوؤهٌَى ػٌذ ضشٍعْن»اٗي وِ اص ثبة 

 .ٍ ثش ضشط خبسد ػمذ ّن غذق وٌذ ف 
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دس اٌٗجب ثِ هؼٌبٕ اػن است ٍ همػَد اص اهفَس هجفبح، اهفَسٕ    هجبح •
دس اٗفي  . است وِ اخت٘بس تشاضٖ دس آًْب ثِ دست خَد اضخبظ است

تَاًٌذ لشػِ سا ثفِ ػٌفَاى ٗفه ساُ حفل ثفشإ       غَست اٗي افشاد هٖ
تَاًستٌذ ثذٍى لشػِ هطفىل   هطىل خَد ثشگضٌٌٗذ، ّوبى عَس وِ هٖ

تَاًٌذ ثب تشاضٖ ثِ ّش  هخل هبل هطبع وِ غبحجبى آى هٖ. سا حل وٌٌذ
إ  ضىلٖ افشاص وٌٌذ ٍ فشضب ّش وذام سْن هطبع خَدش سا دس حػِ

ِ  وِ ثِ دٗگشٕ هٖ إ وفِ دس دسفت    سسذ، دس همبثل سْن هطبع حػف
آٗبت هشثَط ثِ لشػِ ف داستبى  . خَدش است، ثِ دٗگشٕ تول٘ه وٌذ

حضشت ًَٗس ػلِ٘ السالم ٍ داستبى حضشت هشٗن ػلْ٘ب السالم ف اص  
 .هَاسد تشاضٖ دس هجبحبت است
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اهَسٕ وِ اخت٘بس تشاضٖ دس آى سا ًذاسًذ، هخل تؼ٘ف٘ي پفذس ٗفه    اهب •
ثچِ ٗب تؼ٘٘ي ضَّش ٗه صى دس جبٖٗ وِ دٍ ٗب چٌذ ًفش ادػبٕ پذسٕ 

 .ٗب ّوسشٕ داسًذ، دس اثتذا ثب لشػِ هوىي ً٘ست
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دس ثشخٖ هَاسد ضخع ّ٘چ الضاهٖ ثِ هشاجؼِ ثِ لشػفِ ًفذاسد ٍ   . 7•
ّ٘چ وسٖ ّن ً٘ست وِ ثخَاّذ ثب اٍ ثش سش لشػفِ تشاضفٖ وٌفذ، دس    

سٍاٗبتٖ دال . تَاًذ ثِ لشػِ هشاجؼِ ًوبٗذ ػ٘ي حبل ثِ اخت٘بس خَد هٖ
ثش اٗي هَاسد ٍاسد ضذُ است وِ ثشخٖ اص فمْب آى سا ثش احت٘بط حول 
وشدًذ ٍ دس ًظش ثشخٖ دٗگش وِ ًظش دسستٖ ّن ّست، اٌٗجب ٍجْفٖ  

 . ٕ اخاللٖ داسد ثشإ احت٘بط ً٘ست ٍ لشػِ ثشإ اٗي فشد جٌجِ
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الجتِ اٗي ل٘ذ ف دس غَست ًجَدى ساّفٖ ثفشإ تؼ٘ف٘ي ف ّو٘طفِ دس       . •
 .هَضَع لشػِ ٍجَد داسد
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 261ٍ  259ٍ  257، غع 27ض٘خ حش ػبهلٖ، ٍسبئل الط٘ؼٔ، د . •
 (.15، 10، 2، احبدٗج13وتبة المضبء، اثَاة و٘ف٘ٔ الحىن، ثبة )
 .226، ظ 8ض٘خ عَسٖ، تْزٗت االحىبم، د : ن.س. •
 .757س٘ذ وبظن حبئشٕ، المضبء فٖ الفمِ االسالهٖ، ظ : ن.س. •

 


