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 القَل فٖ الحح تالٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كد   ٍ االخت٘دبس    الوصدذ ٍ  الؼولٍ  الجلَؽٗشتشط كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼوذ هي الصجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى صدح  الؼجدبدام هٌد
ٍ الوٌشُ  الـبكل ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الوزٌَى

ٍ األهَى صحتْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبلى  ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍردَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗوصذ الوشثٔ سربء ك٘وب ٗؼتجش هصذّب

ألى الٌزسٍالؼْذٍ ال٘و٘ي اهَس قصذٗٔ ال ٗوني تحققْا تالشنل الوؼتثش فٖ  *•
الششٗؼٔ إال ػوي ٗقصذ هؼاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوني رلل فيٖ النيافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تؼالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ قاػذٓ خة اإلسالم الًصشافْا ػي الوقام ًؼين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سقَطْا ػٌِفاألقَى مافش ٍ تؼلق تِ النفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ إرى الضٍد ٍ الَالدذ  ٍ   2هسألٔ •
تدشى  أٍ كؼل ٍارت ال تٌلٖ اإلربصٓ ثؼذُ  ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي 

ثل ال ٗتشى   ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بط ك٘ حشام
ٍ ٗؼتجشإرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •

اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى إرى أحدذ     
ػلى األهَى  ٍ األهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوطؼٔ ٍ ػذم شدوَل الَلدذ   
لَلذ الَلذ  ٍ ال كشم كٖ الَلذ ثد٘ي الدزًش ٍ األًخدى  ٍ ال تلحدن األم     

.ثبألة ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

إلى إًِّ ٗشتشط فٖ اًؼقياد ال٘وي٘ي هيي    ( 1)رّة خواػٔ (: 1هسألٔ )•
الوولَك إرى الوَلى، ٍ فٖ اًؼقيادُ هيي الضٍخئ إرى اليضٍج ٍ فيٖ      

ال ٗوي٘ي لَليذ هيغ    (: ػلِ٘ السّالم)اًؼقادُ هي الَلذ إرى الَالذ، لقَلِ 
ٍالذُ، ٍ ال للضٍخٔ هغ صٍخْا، ٍ ال للوولَك هيغ هيَالُ فليَ  لي      

(2)أ ذ ّؤالء تذٍى اإلرى لن ٌٗؼقذ، ٍ ظاّشّن اػتثاس اإلرى الساتق 
(.الخَئٖ. )ّزا الوَل َّ الصح٘ح( 1)•
ٍ َّ األسرح ٍ هب رًشُ هي االحتودبل ٍ دػدَى اإلرودبل ؿ٘دش     ( 2)•

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ٍرِ٘
(.الجشٍرشدٕ. )ٍ َّ ظبّش الٌصّ أٗضبً•

488: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

فال تنفٖ اإلخاصٓ تؼذُ، هغ إًِّ هي اإلٗقاػات ٍ ادّػى االتّفيا  ػليى   •
ػذم خشٗاى الفضَلّ٘ٔ فْ٘ا، ٍ إى ماى ٗوني دػَى أىّ القيذس الوتي٘قّي   
هي االتّفا  ها إرا ٍقغ اإلٗقاع ػلى هال الغ٘ش، هثل الطال  ٍ الؼتيق ٍ  
ًحَّوا، ال هثل الوقام هوّا ماى فٖ هال ًفسِ، غاٗٔ األهش اػتثاس سضا 
: الغ٘ش فِ٘، ٍ ال فش  فِ٘ ت٘ي الشضا الساتق ٍ الال ق، لصَصاً إرا قلٌا

، (3)إىّ الفضَلّٖ ػلى القاػذٓ 
ثل األهَى ػذم رشٗبى اللضَلٖ كٖ الووبم ًوب س٘تّضح ٍرِْ كٖ ( 3)•

(.آهب ض٘بء. )الحبش٘ٔ اٙت٘ٔ
(.الگلپبٗگبًٖ. )رشٗبى اللضَلٖ كٖ الووبم هحلّ إشٌبل•
(.األصلْبًٖ. )خصَصبً كٖ ّزا الوسن هي اللضَلٖ•

488: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ رّة خواػٔ إلى إًِّ ال ٗشتشط اإلرى فٖ االًؼقاد، لني للوزمَسٗي •
إرا لن ٗني هسثَقاً تٌْيٖ أٍ إرى، تيذػَى أىّ   ( 4) لّ ٗو٘ي الدواػٔ 

الوٌسا  هي الخثش الوزمَس ٍ ًحَُ أًِّ ل٘س للدواػٔ الوزمَسٓ ٗو٘ي 
الوَلى أٍ األب أٍ الضٍج، ٍ الصهِ خيَاص  لّْين ليِ، ٍ      هغ هؼاسضٔ

ػذم ٍخَب الؼول تِ هغ ػذم سضاّن تِ، 
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )ٍ َّ خ ف ظبّش األدلّٔ رذّاً( 4)•

488: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



7

ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ػلى ّزا فوغ الٌْيٖ السياتق ال ٌٗؼقيذ، ٍ هيغ اإلرى ٗليضم، ٍ هيغ       •
، (1)ػذهْوا ٌٗؼقذ ٍ لْن  لِّ، ٍ ال ٗثؼذ قَّٓ ّزا القَل 

(.الگلپبٗگبًٖ. )ثل ال ٗجؼذ هَّٓ هب ػلِ٘ الوشَْس ٍ َّ الوَل األٍّل( 1)•
ثل األهَى هب َّ الوشَْس خصَصبً كٖ الوولَى الّزٕ ال ٗوذس ػلدى  •

ٖ ء ٍ س٘تّضح ٍرِْ كٖ الحبش٘ٔ اٙت٘ٔ (.آهب ض٘بء. )ش
(.الخَاًسبسٕ. )ثل األهَى هب َّ الوشَْس•

489: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

هغ أىّ الوقذّس موا ٗوني أى ٗنَى َّ الَخيَد ٗونيي أى ٗنيَى ّيَ     •
، إٔ ال ٗو٘ي هغ هٌغ الوَلى هثلًيا، فويغ ػيذم    (2)الوٌغ ٍ الوؼاسضٔ 

الظَْس فٖ الثاًٖ ال أقلّ هيي اإلخويال، ٍ القيذس الوتي٘قّي ّيَ ػيذم       
الصحّٔ هغ الوؼاسضٔ ٍ الٌْٖ، تؼذ مَى هقتضى الؼوَهات الصيحّٔ ٍ  
اللضٍم، ثنّ إىّ خَاص الحلّ أٍ التَقّ  ػلى اإلرى ل٘س فٖ ال٘وي٘ي تويا   

(3)َّ ٗو٘ي هطلقاً 
ال ٗخلى هب كٖ ّزا االستذالل ٍ ٗظْش ٍرِ ًظدشُ هدي الحبشد٘ٔ    ( 2)•

(.آهب ض٘بء. )اٙت٘ٔ
(.الخَئٖ. )األظْش ػذم صحّٔ ال٘و٘ي هٌِ هطلوبً( 3)•

489: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ
تل إًّوا َّ ف٘وا ماى الوتؼلّق هٌاف٘اً لحقّ الوَلى أٍ الضٍج،( 4)موا َّ ظاّش ملواتْن •
ّزا َّ األهَى ًؼن ال ٗجؼذ أى ٌَٗى الوٌسبم هي األخجبس ٍ ًلوبم األخ٘دبس أىّ ردَاص الحدلّ أٍ    ( 4)•

التَهّق ػلى اإلرى ك٘وب إرا ًبى االلتضام ٍ الولتضم هؼبً كٖ حبل اتّصدبف الوولدَى ثبلشهّ٘دٔ ٍ الضٍردٔ     
ثبلضٍرّ٘ٔ ثخ ف هب إرا التضهب ثئٗزبد ػول ثؼذ صٍال الَصل٘ي ًبلوخدبل٘ي األٍّلد٘ي ٍ أهّدب كدٖ صدَسٓ      
الؼٌس ًوب إرا التضه  الوشأٓ الخلّ٘ٔ ثئٗزبد ػول ثؼذ هب صبسم صٍرٔ لضٗذ هخلًب كئى ًبى رلي الؼول 
هوّب اػتجش كِ٘ إرى الضٍد لَال الٌزس ًبلصَم تطَّػبً أٍ ًبى هٌبك٘بً  لحوِّ لن ٌٗؼوذ ثح٘ج لن ٌٗي لِ هٌؼْب 

(.األصلْبًٖ. )ًؼن كٖ اًؼوبدُ هششٍطبً ثشضبُ ٍ إرًِ ٍرِ ال ٗخلَ هي هَّٓ ٍ إلّب كٌ٘ؼوذ ٍ ل٘س لِ هٌؼْب
(.الجشٍرشدٕ. )ّزا َّ األهَى ٍ َّ ظبّش الٌصّ أٗضبً كبستخٌبء هب رًش هي األهخلٔ هحلّ هٌغ•
ٍ َّ األهَى ك  ٗصحّ ال٘و٘ي ثوب َّ ٗو٘ي ث  إرًْن هطلوبً حتّى كٖ كؼل ٍارت أٍ تشى هحدشّم لٌدي   •

ال ٗتشى االحت٘بط كْ٘وب كبستخٌبء هب رًش هي األهخلٔ كٖ ؿ٘ش هحلِّ حتّى حلدق الَلدذ ثدأى ٗحدذّ إرا     
استصحجِ الَالذ إلى هٌّٔ كئىّ االستصحبة إلْ٘ب أٍ اإلرى كٖ الحذّ ؿ٘دش اإلرى كدٖ ال٘ود٘ي ٍ دػدَى     

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )خشٍد هخلِ هي هٌسبم األخجبس ؿ٘ش ٍرْ٘ٔ
(.الش٘شاصٕ. )ٍ َّ الظبّش•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ ّزا َّ الظبّش هي الٌصّ ك  ٗستخٌٖ هب رًش هي األهخلٔ•
(.الٌبئٌٖ٘. )ٍ َّ األهَى•

489: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ
، ٍ أهّا ها لن ٗني مزلل فال، مويا  (1)ٍ ماى هوّا ٗدة فِ٘ طاػٔ الَالذ إرا أهش أٍ ًْى •

إرا  ل  الوولَك أى ٗححّ إرا أػتقِ الوَلى، أٍ  لفت الضٍخٔ أى تححّ إرا هات صٍخْيا  
أٍ طلّقْا، أٍ  لفا أى ٗصلّ٘ا صالٓ الل٘ل، هغ ػيذم مًَْيا هٌاف٘ئ لحيقّ الويَلى، أٍ  يقّ       
االستوتاع هي الضٍخٔ، أٍ  ل  الَلذ أى ٗقشأ ملّ َٗم خضءاً هي القشآى، أٍ ًحَ رلل هوّا 
ال ٗدة طاػتْن فْ٘ا للوزمَسٗي، فال هاًغ هي اًؼقادُ، ٍ ّزا َّ الوٌسيا  هيي األلثياس،    

اًؼقادُ، ٍ ّنزا  هثلًا ال هاًغ هي( 2)فلَ  ل  الَلذ أى ٗححّ إرا استصحثِ الَالذ إلى هنّٔ 
تالٌسثٔ إلى الوولَك ٍ الضٍخٔ،

ٍ لَ هي رْٔ اهتضبء هخبللتِ إٗزاءُ ألىّ الخبث  هي اٙٗدٔ حشهدٔ إٗدزاء الَالدذٗي ال     ( 1)•
: ٍرَة طبػتْوب ًوب اػتشف ثِ كٖ الزَاّش أٗضبً ٍ هٌِ ٗظْش هب كٖ ً هِ اٙتٖ هي هَلِ

(.آهب ض٘بء. )هوّب ال ٗزت طبػتْن  اًتْى
ِ  ال إشدٌبل كدٖ   ( 2)• هشرغ ّزا الحلق ثبإلت٘بى ثبلحذّ هغ إرى الَالذ ٍ سضبُ ٍ الظبّش أًّ

اًؼوبدُ ٍ كٖ خشٍد ّزا اللشض ػي هٌسبم األخجبس ٍ ًزلي كٖ الوولَى ٍ الضٍردٔ إرا  
(.األصلْبًٖ. )حللب أٍ ًزسا ًزلي

490: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

فالوشاد هي األلثاس أًِّ ل٘س لْن أى َٗخثَا ػلى أًفسْن تيال٘و٘ي هيا   •
ٗنَى هٌاف٘اً لحقّ الوزمَسٗي، ٍ لزا استثٌى تؼضْن الحل  ػلى فؼيل  

، ٍ  نن تاالًؼقاد فْ٘وا، ٍ لَ ماى الويشاد  (1)الَاخة أٍ تشك القث٘ح 
ال٘و٘ي توا َّ ٗو٘ي لن ٗني ٍخِ لْزا االستثٌاء، ّزا ملِّ فٖ ال٘و٘ي، 

ّزا االستخٌبء ال ٌٗبكٖ هَضَػّ٘ٔ ال٘و٘ي ٍ إى ًبى كٖ ًلسِ هحلّ ( 1)•
(.الگلپبٗگبًٖ. )تأهّل

491: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ثٓبةٔ أَىَّ ٗٓوِ٘يَ الَْٓلَذِ ٍٓ الْوٓشْأَِٓ ٍٓ الْوٓوٕلَُىِ لَدب تٌَْؼٓوِدذٔ هٓدغٓ ػٓدذٓمِ      10« 4»•
 الْئِرْىِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 5» -1 -29403•
ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ رٓؼٕلَشِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ الْأَشْؼٓشِِّٕ ػٓيِ اثٕيِ الْوَذَّاحِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ 

ٍٓ لَا  -هٓغٓ ٍٓالِذُِِ ٍٓ لَا لِلْوٓشْأَِٓ هٓغٓ صٍٕٓخِْٓا« 6»لَا ٗٓوِ٘يَ لَِٓلَذٍ : هَبلَ: ع هَبلَ
.لِلْوٓوٕلَُكِ هٓغٓ سِّٓ٘ذُِِ

.1049 -285 -8  ٍ التْزٗت 1 -439 -7الٌبكٖ  -(5) •
.للَلذ -كٖ الوصذس -(6)•

216: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓديْ  « 1» -2 -29404•
لَيا ٗٓوِي٘يَ   هَبلَ سٓسٔدَلُ اللَّدِِ     : هٌْٓصَٔسِ ثٕيِ حٓبصِمٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ
ٍٓ لَب ًَزْسٓ  -ٍٓ لَا لِلْوٓشْأَِٓ هٓغٓ صٍٕٓخِْٓا -لِلَْٓلَذِ هٓغٓ ٍٓالِذُِِ ٍٓ لَا لِلْوٓوٕلَُكِ هٓغٓ هَٕٓلَأُ

.كِٖ هٓؼٕصٍِ٘ٓٔ ٍٓ لَب ٗٓوِ٘يَ كِٖ هَطِ٘ؼٍٓٔ
هي أثَاة  5هي الجبة  1  ٍ أٍسدُ كٖ الحذٗج 6 -440 -7الٌبكٖ  -(1)•

 11هدي الجدبة    1هب ٗحشم ثبلوصبّشٓ  ٍ ػي اللوِ٘ ٍ األهبلٖ كٖ الحذٗج 
  ٍ ػدي أهدبلٖ   2هي ّزُ األثَاة  ٍ هطؼٔ هٌِ ػدي اللو٘دِ كدٖ الحدذٗج     

هي أثَاة الصدَم الوحدشم  ٍ هطؼدٔ     4هي الجبة  11الصذٍم كٖ الحذٗج 
هي أثَاة رْبد الؼدذٍ  ٍ   36هي الجبة  7ػي أهبلٖ الطَسٖ كٖ الحذٗج 

هي أثَاة الؼتن  ٍ هطؼٔ ػي اللو٘دِ كدٖ    5هي الجبة  1هطؼٔ كٖ الحذٗج 
.هي أثَاة الٌزس 17هي الجبة  2الحذٗج 

217: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍٓ ًَدزَا الَّدزِٕ هَجٕلَدِٔ    « 2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕوُدَةٓ  •
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٌْٓصَٔسِ ثٕديِ حٓدبصِمٍ ػٓديْ أَثِدٖ     

.«3»رٓؼٕلَشٍ ع هِخْلَِٔ 
.1050 -285 -8التْزٗت  -(2) •
.4273 -359 -3اللوِ٘  -(3)•

217: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػٓوٕشٍٍ ٍٓ أًََسِ ثٕيِ هٔحٓوَّدذٍ  « 4» -3 -29405•
ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ رٓؼٕلَشِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ آثٓبئِِِ كِٖ ٍٓصِدَِّ٘ٔ الٌَّجِدِّٖ   لِؼٓلِدٖ  ع    

ٍٓ  -ٍٓ لَا ٗٓوِ٘يَ لَِٓلَذٍ هٓغٓ ٍٓالِذُِِ -ٗٓب ػٓلُِّٖ ٍٓ لَب ٗٓوِ٘يَ كِٖ هَطِ٘ؼِٓٔ سٓحِنٍ: هَبلَ
. لَا لِاهٕشَأٍَٓ هٓغٓ صٍٕٓخِْٓا ٍٓ لَا لِلْؼٓثٕذِ هٓغٓ هَٕٓلَأُ

.5762 -367 -4اللوِ٘  -(4)•

217: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ثٓبةٔ أَىَّ الْ٘ٓوِ٘يَ لَب تٌَْؼٓوِذٔ كِٖ هٓؼٕصٍِ٘ٓٔ ًَتَحٕشِٗنِ حٓلَبلٍ إٍَٔ تَحٕلِ٘دلِ   11« 5» •
 حٓشَامٍ إٍَٔ هَطِ٘ؼِٓٔ سٓحِنٍ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٌْٓصَٔسِ ثٕيِ « 6» -1 -29406•
ٍٓ  -هَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ   لَب سٓضَبعٓ ثٓؼٕذٓ كِطَبمٍ: أَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ  حٓبصِمٍ ػٓيْ

 -ٍٓ لَب صٓوٕ ٓ َٕٗٓهبً إِلَى اللَّٕ٘لِ -ٍٓ لَب ٗٔتْنٓ ثٓؼٕذٓ احٕتِلَبمٍ -لَب ٍِصٓبلَ كِٖ صِ٘ٓبمٍ
 -ٍٓ لَب طَلَبمَ هَجٕلَ ًٌَِبحٍ -ٍٓ لَب ِّزٕشََٓ ثٓؼٕذٓ الْلَتْحِ -ٍٓ لَب تَؼٓشُّةٓ ثٓؼٕذٓ الِْْزٕشَِٓ
ٍٓ لَيا لِلْوٓوٕلُيَكِ هٓيغٓ     -ٍٓ لَا ٗٓوِ٘يَ لَِٓلَذٍ هٓغٓ ٍٓالِذُِِ -ٍٓ لَب ػِتْنَ هَجٕلَ هِلْيٍ

ٍٓ لَب ًَزْسٓ كِدٖ هٓؼٕصِدٍ٘ٓٔ ٍٓ لَدب ٗٓوِد٘يَ كِدٖ       -هَٕٓلَأُ ٍٓ لَا لِلْوٓشْأَِٓ هٓغٓ صٍٕٓخِْٓا
.4273 -359 -4اللوِ٘  -(6. )هَطِ٘ؼٍٓٔ

218: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍٓ سٍٓٓأُ كِٖ الْأَهٓبلِٖ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ الْحٓسٓديِ ثٕديِ   •
أَثٓبىٍ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ إِسٕدوٓبػِ٘لَ    
رٓوِ٘ؼبً ػٓيْ هٌْٓصَٔسِ ثٕيِ ًَُٗٔسٓ ٍٓ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ الْوِ٘خَوِِّٖ رٓوِ٘ؼبً ػٓديْ  

ٍٓ سٍٓٓأُ أَحٕوٓذٔ ثٕيُ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى كِدٖ ًَدَٓادِسُِِ   « 1»هٌْٓصَٔسِ ثٕيِ حٓبصِمٍ 
ٍٓ سٍٓٓأُ الطَُّسِدُّٖ كِدٖ   « 2»ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ هٔحٓوَّذِ ثٕديِ إِسٕدوٓبػِ٘لَ   

الْأَهٓبلِٖ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ الْؤلِ٘ذِ ػٓيِ الصَّذٍٔمِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕديِ الْحٓسٓديِ هِخْلَدِٔ    
«3» .

.4 -309 -أهبلٖ الصذٍم -(1)•
.17 -46 -ًَادس أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى -(2)•
.37 -2أهبلٖ الطَسٖ  -(3)•

218: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍٓ كِٖ الْخِصٓبلِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِٖ  ع كِدٖ حٓدذِٗجِ   « 2» -4 -29409 •
ٍٓ لَيا   -ٍٓ لَب ٗٓوِ٘يَ كِٖ هَطِ٘ؼِٓٔ سٓحِنٍ -ٍٓ لَب ًَزْسٓ كِٖ هٓؼٕصٍِ٘ٓٔ: الْأَسٕثٓؼِوِبئَِٔ هَبلَ

ٍٓ لَدب صٓدوٕ ٓ َٕٗٓهدبً إِلَدى      -ٗٓوِ٘يَ لَِٓلَذٍ هٓغٓ ٍٓالِذُِِ ٍٓ لَا لِلْوٓشْأَِٓ هٓغٓ صٍٕٓخِْٓا
. ٍٓ لَب تَؼٓشُّةٓ ثٓؼٕذٓ الِْْزٕشَِٓ ٍٓ لَب ِّزٕشََٓ ثٓؼٕذٓ الْلَتْحِ -اللَّٕ٘لِ إِلَّب ثِزًِْشِ اللَِِّ

هدي الجدبة    3  ٍ أٍسد صذسُ كٖ الحذٗج 10 -621 -الخصبل -(2)•
.هي أثَاة الٌزس 17

218: ، ص23 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ال ٗو٘ي للَلذ هغ ٍالذُ •
ًلٖ هبّ٘ٔ ال٘و٘ي للَلذ كٖ لَح التششٗغ هغ ٍردَد  : هؼٌبُ الحو٘وٖ َّ -1•

.ٍالذُ ك  هزبص حتى ًلحص ػي أهشثِ ٍ ال توذٗش حتى ًذسس الووذس
ٗو٘ي الَلذ هغ إرى الَالذ هجلِ خبسد ػي الحٌن تخصصب ألى الؼشف ال  -2•

.ٗشٕ الؼجبسٓ شبهلٔ لِ هي أٍل األهش
ٗو٘ي الَلذ هغ اإلربصٓ ثؼذُ ل٘س خبسرب ػي الحٌن تخصصب ٍ دػَى  -3•

خشٍرِ ألرل خشٍد ال٘و٘ي هغ اإلرى ثؼ٘ذٓ ٍ إى لن تٌدي ه٘بسدب ثدبط     
ك  دل٘ل ػلى خشٍرِ إال ػذم اللشم ث٘ي اإلرى السبثن ٍال حن ثبلضشٍسٓ

ٍ َّ هحل إشٌبل ٍ لٌي هغ رلي ًلِ اًؼوبد ال٘و٘ي ثؼذ اإلردبصٓ هَاكدن   
.لإلحت٘بط
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ٗؼتثشإرى الضٍج فٖ اًؼقاد ًزس الضٍخٔ
تيال٘و٘ي لخثيش قيشب    ( 1)ٍ الوولَك ال ٗثؼذ اإللحا   ًؼن فٖ الضٍخٔ•

ػل٘يِ  )أىّ ػلّ٘ياً  ( ػلْ٘ويا السّيالم  )ػي خؼفش ٍ ػي أت٘يِ  ( 2)اإلسٌاد 
ل٘س ػلى الوولَك ًزس إلّا تئرى هَالُ، : ماى ٗقَل( السّالم

ثل كٖ الوولَى إلحبهِ ثووتضى الوبػذٓ الزبسٗٔ كٖ الووبه٘ي ثدل  ( 1)•
خجش الٌزس ظبّش كٖ ًَى اإلرى ششطبً كوغ ػذم اللصل ثٌْ٘ودب ٗشدٌل   
هب أكبدُ كٖ ال٘و٘ي ثل الظبّش هي سٍاٗٔ ال٘و٘ي هٌغ حذٍث ال٘و٘ي هدغ  
الضٍد الحبًٖ ػي ٍرَدُ ث  توذٗش كَْ ثْزا اإلط م ال ٌَٗى هدشاداً  
كبلوذس الخبسد ٗوٌِ٘ هغ إرًِ السبثن ك٘جوى الجبهٖ تحتدِ ٍ هٌدِ ٗظْدش    

(.آهب ض٘بء. )ػذم صحّٔ اللضَلٖ كْ٘ب أٗضبً ًوب ال ٗخلى ّزا
(.الخَئٖ. )الشٍاٗٔ صح٘حٔ ك٘تؼّ٘ي الؼول ثْب كٖ هَسدّب( 2)•

492: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

هدب دل ػلدى تدضٍٗذ    : ٍ ٗذل ػلى االًتلبء ثزلي هضبكب إلى هب توذم•
الؼجذ ٍ اًِ إرا أربص الس٘ذ صح هؼل  ثأًِ لن ٗؼص اللِّ ٍ اًودب ػصدى   
س٘ذُ كبى الوستلبد هي رلي اى ًل هَسد اػتجش كِ٘ سضب احدذ ٍ ًدبى   
الؼوذ كٖ ًلسِ سبئـب ٗشتلغ الوٌغ ثحصَل سضبُ ٍ لِ الحن كٖ إهضدبء  
رلي حست الحٌن الششػٖ كئرا سضٖ ثزلي ٍ أربص صح سَاء توذم 
سضبُ  أٍ تأخش ٍ ل٘س رلدي ًوؼصد٘ٔ اأ أصدبلٔ كدٖ اًدِ ال هؼٌدى       
للحَم سضب اللِّ تؼبلى ٍ هوتضى التؼل٘دل تؼود٘ن الحٌدن كدٖ رو٘دغ      

.الوَاسد الوشبثْٔ

369: ، ص1 هؼتوذ الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

الحبصل هٌْب توذٗن طبػٔ الَالذ هخ  لَ ًْى ػي هتؼلن ال٘و٘ي ػلى هب •
ٗوتضِ٘ ال٘و٘ي هي اإللضام  ٍ ّزا كٖ ؿ٘ش الَارت ٍ الحدشام اللدزٗي ال   
هذخل٘ٔ للَالذ كْ٘وب  كئًِ ال طبػٔ لوخلَم كٖ هؼص٘ٔ الخبلن  كبلوشاد 
حٌ٘ئز هي ًلٖ ال٘و٘ي هغ الَالذ كٖ اللؼل الزٕ ٗتؼلن ثلؼلِ إسادٓ الَلذ 
ٍ تشًِ إسادٓ الَالذ  ٍ ل٘س الوشاد هزشد ًْٖ الَالذ ػي ال٘و٘ي الزٕ ال 
كشم كِ٘ ث٘ي الَارت ٍ الحشام ٍ ؿ٘شّوب  ثل الوشاد هب ػشكد  هودب ال   
ٗذخ ى ّوب كِ٘  ك٘جوى ال٘و٘ي ٍ الوتؼلن ثْوب ػلدى هوتضدى ٍردَة    

.الَكبء ثبل٘و٘ي  ًوب َّ ٍاضح ثأدًى تأهل

260: ، ص35 خَاّش النالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ظبّش ًلوبم األصحبة سضَاى اأ تؼدبلى ػلدْ٘ن ّدَ    ( األهش الخبلج)•
ششط٘ٔ ارى الوزًَسٗي كٖ صحٔ ٗو٘ي هي رًش هي الَلذ ٍ الوولَى ٍ 
الضٍرٔ أٍ هبًؼ٘ٔ ًْْ٘ن سَاء ًبى هتؼلن ال٘و٘ي هوب ٗزت كِ٘ طدبػتْن  
أٍال ٍ سَاء ًبى هوب ٌٗبكٖ حوْن أٍال  ٍ ػلِ٘ ؿ٘ش ٍاحذ هي هحشدٖ  
الوتي هي الوؼبصشٗي أٍ هي ػبصشًبّن  ٍ استذلَا ثدئط م الٌصدَ    

ال ٗو٘ي لَلذ هغ ٍالذُ ٍ ال  "الوتوذهٔ  ح٘ج اى هخل هَلِ ػلِ٘ الس م
هطلدن  ٍ ػل٘دِ كووتضدى     "للوشئٔ هغ صٍرْب ٍ ال للوولَى هغ س٘ذُ

الٌصَ  َّ ًَى هَسد الٌْٖ ٍ الوؼبسضٔ َّ ًلس ال٘و٘ي ال هتؼلوْدب  
.الوحلَف ػلِ٘

126: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

الى اى ردَاص الحدل أٍ التَهدق ػلدى     ( هذُ)ٍ رّت صبحت الزَاّش •
االرى ل٘س كٖ ال٘و٘ي ثوب ّٖ ٗو٘ي ثل اًودب ٌٗدَى إرا ًدبى هتؼلوْدب     

ِ   )لحوْن أٍ هوب ٗزت كِ٘ طبػتْن  "هٌبك٘ب ثؼدذ  ( ٍ سثودب َٗردِ ً هد
تسل٘ن ًَى ظبّش هَسد الٌصَ  َّ ًلس ال٘و٘ي ثبى ال٘ود٘ي ًدبلوطغ   

ٍ هَضَػ٘ب  ٍ ظبّشّب ًبلوطغ َّ الوأخَر ػلى ٍردِ   "ٗؤخز طشٗو٘ب
الطشٗو٘ٔ  ٍ هؼٌبّب اًِ ٗوصذ ثبل٘و٘ي تحون االلتضام ثلؼل الوحلَف ػلِ٘ 
ل٘لؼلِ  كئرا ًبى اسادٓ الَالذ أٍ الضٍد أٍ الس٘ذ هذ تؼلو  ثتشى ال٘و٘ي 
كوؼٌى رلي َّ ًْْ٘ن ػي ٍهَع الوحلَف ػلِ٘ ال ػي االلتضام ثلؼلِ ٍ 

."هي الوؼلَم اى ًْْ٘ن اًوب ٗتوشى ك٘وب ٗحت طبػتْن ال هطلوب

125: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

كبى ال٘و٘ي ل٘س ًدبلوطغ هودب ٗؤخدز    ( ٍ ال ٗخلى هب كٖ ّزا التَرِ٘)•
ػلى ٍرِ الطشٗو٘ٔ ثْزا الوؼٌى  ٍ اًوب ال٘و٘ي التضام ثبلؼول كدئرا ًدبى   

ػٌِ كٌَ٘ى ًلس االلتضام هجـَضب ال الؼول الوحلَف ػلِ٘  كبى  "هٌْ٘ب
الؼول  الوَلى هذ ٗشضى ثبلؼول ٍ لٌي ال ٗشضى ثبلتضام هولًَِ ثزلي 

ٍ ًزا الَالذ ٍ الضٍد  كبلظبّش َّ صحٔ هب اختبسُ األًخش هدي إطد م   
.االشتشاط

125: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى؛ ج
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٗود٘ي الولدَى   ( كوٌْب)ٗجوى الٌ م كٖ األهخلٔ التٖ رًشّب كٖ الوتي ( ًؼن)•
 "ػلى اإلت٘بى ثبلحذ إرا أػتوِ الوَلى  كبى الوحلَف ػل٘دِ لودب ًدبى اهدشا    

ػي دائشٓ هلي س٘ذُ ك٘وٌي اى ٗودبل ثصدحٔ ال٘ود٘ي هدي ؿ٘دش       "خبسرب
اشتشاط ثبرى الوَلى ٍ ٗوٌي الوَل ثبالشتشاط هي رْٔ اًِ هولدَى سد٘ذُ   
ك  ٗزَص لِ التصشف كٖ هلي الـ٘دش إال ثبرًدِ ٍ ٗوٌ٘دِ ّدزُ ٍ اى ًبًد       
هتؼلؤ ثأهش خبسد ػي ح٘طٔ هلي الوَلى اال اًْدب هدي ح٘دج اى الدتلل      
ثص٘ـٔ ال٘و٘ي ًَع تصشف هحتبرٔ إلى ارى الس٘ذ  ٍ لٌي ٗشد ػلِ٘ اى ػذم 
رَاص التصشف هي ّزُ الزْٔ ال َٗرت ثط ى ال٘و٘ي ًوب لَ ػودذ الج٘دغ أٍ   
الٌٌبح كٖ أسض هـصَثٔ أٍ ًْى صبحت الذاس ػي إرشاء الص٘ـٔ كدٖ داسُ  

.كبى التلل  حٌ٘ئز ٍ اى ًبى ؿ٘ش هجبح اال اًِ ال َٗرت ثط ى الؼوذ
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

هب لَ حلل  ػلى اإلت٘بى ثبلحذ إرا أطلوْب صٍرْب أٍ هبت   هدبل  ( ٍ هٌْب)•
ًؼن ال ٗجؼذ اى ٌٗدَى الوٌسدبم    ":ك٘وب ػلؤ كٖ الووبم( هذُ)س٘ذ هشبٗخٌب 

هي االخجبس ٍ ًلوبم األصحبة اى رَاص الحل أٍ التَهق ػلى االرى ك٘وب 
إرا ًبى االلتضام ٍ الولتضم هؼبكى حبل اتصبف الوولَى ثبلشه٘دٔ ٍ الضٍردٔ   

.ٍ َّ ر٘ذ  لوَٓ دػَى اًصشاف االخجبس ػي هخل الووبم "(إلخ)ثبلضٍر٘ٔ 
هب لَ حلق الوولَى أٍ الضٍردٔ ػلدى اإلت٘دبى ثصد ٓ الل٘دل إرا      ( ٍ هٌْب)•

كشض ػذم هٌبكبٓ اإلت٘بى ثْب لحن الوَلى أٍ الضٍد  ٍ ّزا الوخبل ٗوَى كِ٘ 
التَهق ػلى االرى لوب توذم هي هَٓ إط م الشدشط٘ٔ إر ٗودَى حٌ٘ئدز اى    
ٖ ء ؿ٘دش هدب      للوَلى ٍ الضٍد حن الوٌغ هي التضام الوولَى أٍ الضٍردٔ ثشد

.أٍرت اأ تؼبلى ػلْ٘وب
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

هب لَ حلق الَلذ اى ٗوشء ًل َٗم رضء هدي الودشآى أٍ ًحدَ    ( ٍ هٌْب)•
رلي هوب ال ٗزت طبػٔ الَالذ كِ٘  ٍ الحٌن كِ٘ ػلى هب اختشًبُ رَاص 

هدي اأ ػلدى    "حل الَالذ ل٘و٘ي الَلذ  ٍ ٗوٌي اى ٌَٗى رلي كضد  
.الَلذ ل٘خشد ثِ هي حول هب أٍرجِ ػلى ًلسِ ث٘وٌِ٘
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

هب لَ حلق الَلذ اى ٗحذ إرا استصحجِ الَالذ إلى هٌٔ  هبل سد٘ذ  ( ٍ هٌْب)•
هشرغ ّزا الى الحلق ثبإلت٘بى ثدبلحذ  : ك٘وب ػلؤ كٖ الووبم( هذُ)هشبٗخٌب 

اى ( أهدَل ( )إلدخ )هغ ارى الَالذ ٍ سضبُ ٍ الظبّش اًِ ال إشٌبل كٖ اًؼودبد  
ٖ ء هي الدذالالم الدخ ث    هزشد استصحبة الَالذ ٍلذُ الى هٌٔ ال ٗذل ثش
ػلى ارًِ كٖ حذ الَلذ اال اى تٌَى ٌّبى هشٌٗٔ ػل٘دِ  كبلظدبّش اى هدشاد    

اهب هي رْٔ اًدِ لدَ استصدحجِ ٌٗدَى رلدي ثوٌضلدٔ الجدزل        ( هذُ)الوبتي 
الوَرت الستطبػٔ الَلذ ك٘زت ػلِ٘ الحذ ٍ ال ٗحتبد إلى إرى الَالذ لؼذم 

ػلِ٘ ٍ اهب هي رْدٔ اى حزدٔ    "اشتشاط ارًِ كٖ حذ الَلذ إرا صبس ٍارجب
ثؼذ استصحبة الَالذ لِ هوب ال ٌٗبكٖ حن الَالذ كٌَ٘ى ًٌزس الَلدذ لدت ٍٓ   

. رضء هي الوشآى  ٍ هذ توذم حٌوِ  ٍ اأ الؼبلن
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

اى رَاص الحل أٍ التَهق ػلى االرى لد٘س كدٖ   ( سُ)حن رًش الوصٌق •
ال٘و٘ي ثوب َّ ٗو٘ي هطلوب  ثل اًوب َّ ك٘وب ًبى الوتؼلن هٌبك٘دب لحدن   
الَالذ أٍ الضٍد ٍ هضاحوب لِ ٍ أهب إرا لن ٌٗي هضاحوب لحوِ ك  ًوب إرا 
حلق الَلذ اى ٗوشأ ًل َٗم رضءا هي الوشآى أٍ ًحَ رلدي ٍ استشدْذ   
ثبستخٌبء روبػٔ الحلق ػلى كؼل الَارت أٍ تشى الوجد٘ح  ٍ حٌودَا   

ٍ لَ ًبى الوشاد ال٘و٘ي ثوب َّ ٗو٘ي لن ٌٗي ٍرِ لْدزا  . ثبالًؼوبد كْ٘وب
االستخٌبء  ك٘ؼلن هي رلي اى الحٌن ثبلتَهق ػلى االرى اًوب ّدَ كدٖ   
هَسد الوضاحؤ ٍ الوٌبكبٓ ٍ لزا ال ػجشٓ ثزلي كٖ هَسد كؼل الَاردت  

.ٍ تشى الحشام
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

إر لَ ًبى الحٌن ثبلتَهق هختصب ثوَاسد الوضاحودٔ  : ٍ كِ٘ هب ال ٗخلى•
الستخٌَا هَاسد ًخ٘شٓ هوب لن تٌي هٌبك٘ٔ لحن الَالذ ٍ السد٘ذ ًودب لدَ    

اى ٗوشأ السَسٓ الل ً٘ٔ ػٌذ الٌَم أٍ ٗوشأ اٙٗٔ الل ً٘ٔ ػٌذ الو٘بم  حلق
هي الٌَم ٍ ؿ٘ش رلي هي االكؼبل ٍ االػوبل ؿ٘ش الوٌبك٘ٔ لحن احذ هي 
الٌبس ٍ لؼل هٌشأ استخٌبء كؼل الَارت ٍ تشى الحدشام ّدَ اى الَلدذ    
ل٘س لِ اى ٗزؼل ػلى ًلسِ ش٘ئب هوبثل ٍالدذُ ٍ لد٘س لدِ اى ٗلتدضم     
ٖ ء كٖ هجبلِ  ٍ ّزا ٌٗصشف ػوب لَ ًبى هذ رؼل اللِّ ػلِ٘ ش٘ئب هي  ثش

.التٌبل٘ق
• 
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ثؼجبسٓ اخشى اًوب ًوَل ثبى الَلذ ل٘س لِ اى ٗزؼل ػلى ًلسِ شد٘ئب  •
ٍ أهدب إرا رؼدل اللّدِ    . كٖ هجبل ٍالذُ كٖ االهَسام الوجبحٔ الوشخصٔ

ػلِ٘ ش٘ئب هي إت٘بى الَارت أٍ تشى الحشام كلد٘س للَالدذ حدن كدٖ     
.الووبم
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ٗؼتثش فٖ اًؼقاد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

أٍ  ٍ لٌي ّزا أٗضب ؿ٘ش تبم الى الزؼل ثبل٘و٘ي ٍ لَ كٖ هَسد الَارت •
الحشام رؼل حبًَٕ التضم ػلى ًلسِ ٍ ّزا هوب لدن ٗزؼلدِ اللّدِ ػل٘دِ     
كحبلِ هي ّزُ الزْٔ حبل الوجبحبم هي ػذم الزؼل ػلى ًلسدِ كدٖ   

هجبل ٍالذُ 
ػذم اللشم كٖ ػذم اًؼوبد ال٘و٘ي ث٘ي هب ٌٗبكٖ حن الَالدذ ٍ  : ٍ الظبّش•

َ ًدبى    (. ال ٗو٘ي للَلذ هغ ٍالذُ إلدخ : )هب ال ٌٗبكٖ إلط م هَلِ ثدل لد
كدٖ   -سُ -هٌبك٘ب ًبى ثبط  كٖ ًلسِ الًِ هشرَح ٍ هذ اػتجش اللوْدبء 

. ّزا ًلِ كٖ ال٘و٘ي. هتؼلن ال٘و٘ي اى ال ٌَٗى هشرَحب
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