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2 

  كتبة المظبص

  ًتبة الوظبص•
 .ٍ َّ إهب كٖ الٌلس ٍ إهب ك٘وب زًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



3 

  لظبص الٌفس

  الوسن اٍٛل كٖ هظبص الٌلس•
 ٍ الٌظط كِ٘ كٖ الوَجت، •
 ٍ الشطائؾ الوؼتجطٓ كِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء•

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



4 

  لظبص الٌفسهَجت 

  الوَل كٖ الوَجت•
 :.ٍ َّ إظّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوسا هغ الشطائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



5 

  لظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحون الؼوس هحؼب ثوظس الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبزضا، ٍ ثوظس  1هسألٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ إى لن ٗوظس الوتل ثِ، ٍ هس شًطًب تلظ٘ل اٛهسبم 
 كٖ ًتبة السٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



6 

  المَل ـٖ الششائط الوعتجشٓ ـٖ المظبص
  كٖ الشطائؾ الوؼتجطٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَض•

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



7 

  المَل ـٖ الششائط الوعتجشٓ ـٖ المظبص
 التسبٍٕ كٖ الحطٗٔ ٍ الطه٘ٔ، -اٍٛل•

الحطّ ثبلحطّ ٍ ثبلحطٓ لٌي هغ ضز كبػل السٗٔ، ٍ َّ ًظفق زٗفٔ   ك٘وتل •
الطجل الحط، ٍ ًصا توتل الحطٓ ثبلحطٓ ٍ ثبلحط لٌي ال ٗؤذص هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تطًتْب كبػل زٗٔ الطجل
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ ـبضل الذٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ زم الوطأٓ ػي تأزٗٔ كبػل السٗٔ أٍ ًبى كو٘طا ٍ  1هسألٔ •
الوظبص إلى ٍهفت اٛزاء ٍ  ٗؤذط   لن ٗطع الوبتل ثبلسٗٔ أٍ ًبى كو٘طا

 .الو٘سطٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



9 

 ٗمتض للشجل هي الوشأٓ ـٖ األطشاؾ

 ٗوتض للطجل هي الوطأٓ كٖ اٛؿطاف، 2هسألٔ •

 ًصا ٗوتض للوطأٓ هي الطجل كْ٘ب هي ؿ٘ط ضز، ٍ •
تتسبٍى زٗتْوب كٖ اٛؿطاف هب لن ٗجلؾ جطاحفٔ الوفطأٓ حلفج زٗفٔ     ٍ •

 الحط، 
ثلـتِ تطجغ إلى الٌظق هي الطجل كْ٘وب، كحٌ٘ئفص ال ٗوفتض هفي    كئشا •

 . الطجل لْب إال هغ ضز التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



10 

  التسبٍٕ ـٖ الذٗي -الثبًٖ
  التسبٍٕ كٖ السٗي -الخبًٖ•
 .، كال ٗوتل هسلن ثٌبكط هغ ػسم اػت٘بزُ هتل الٌلبض•

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



11 

 ال ـشق ث٘ي أطٌبؾ الكفبس

ال كطم ث٘ي أطٌبف الٌلبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ ؿ٘طُ،

ٍ لَ ًبى الٌبكط هحطم الوتل ًبلصهٖ ٍ الوؼبّفس ٗؼفعض لوتلفِ، ٍ ٗـفطم     •
 .الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ اعتبد الوسلن لتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبز الوسلن هتل أّل الصهٔ جبظ االهتظبص هٌِ ثؼفس ضز   2هسألٔ •
 ،*زٗتِكبػل 

 .ٍ ه٘ل إى شلي حس ال هظبص، ٍ َّ ػؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗطلت اٍل٘بء الذم المَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشـذع      *•

األهي العبم ـ٘جت على الحبكن لتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا ـذٖ      
األسع ـ٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ  الؾ     

 دسّن ثذل ثوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 



13 

 ٗمتل الزهٖ ثبلزهٖ

 ٗوتل الصهٖ ثبلصهٖ ٍ ثبلصه٘ٔ هغ ضز كبػل السٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ ثبلصه٘ٔ ٍ ثبلصهٖ هي ؿ٘ط ضز اللؼل ًبلوسلو٘ي، هي ؿ٘ط كطم  الصه٘
ث٘ي ٍحسٓ هلتْوب ٍ اذتالكْوب، ك٘وتل الَْ٘زٕ ثبلٌظطاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



14 

 لَ لتل رهٖ هسلوب عوذا

ٍ   لَ هتل شهٖ هسلوب ػوسا زكغ َّ ٍ هبلِ إلى أٍل٘بء الووتَل 4هسألٔ •
ّن هر٘طٍى ث٘ي هتلِ ٍ استطهبهِ، هي ؿ٘ط كطم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
زٌٗب هٌوَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبػل زٗٔ الوسفلن أٍ ظائفسا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للسٗٔ أٍ ظائسا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



15 

 أٍالد الزهٖ المبتل أحشاس

 أٍالز الصهٖ الوبتل أحطاض ال ٗستطم ٍاحس هٌْن لوتل ٍالسّن، 5هسألٔ •

لَ أسلن الصهٖ الوبتل هجل استطهبهِ لن ٌٗي ٍٛل٘فبء الووتفَل ؿ٘فط    ٍ •
 .هتلِ

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



16 

 لَ لتل الكبـش كبـشا ٍ أسلن

لَ هتل الٌبكط ًبكطا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ السٗٔ إى ًبى  6هسألٔ •
 .الووتَل شا زٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



17 

 ٗمتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

ٗوتل ٍلس الطشسٓ ثَلس العً٘ٔ ثؼس ٍطلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فعُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلؾ،

ٍ أهب كٖ حبل طـطُ هجل التو٘ع أٍ ثؼسُ ٍ هجل إسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * إشٌبلػسهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال إشٌبل كٖ هتلِ ثِ ٛى ٍلس الوسلن هسلن ٍ إى ًبى هي العًب *•

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



18 

 لَ لطع هسلن ٗذ رهٖ عوذا ـأسلن

 :هي لَاحن ّصا الجبة كطٍعٍ •
سفطت إلفى ًلسفِ كفال     ٍ    لَ هـغ هسلن ٗس شهٖ ػوسا كأسفلن  -هٌْب•

 هظبص كٖ الـطف ٍ ال هَز كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ زٗٔ الٌلس ًبهلٔ، 

ًصا لَ هـغ طجٖ ٗس ثبلؾ كجلؾ حفن سفطت جٌبٗتفِ ال هظفبص كفٖ      ٍ •
 .الـطف ٍ ال هَز كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ زٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



19 

 لَ لطع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ ـأسلن

ال ٍ  هفَز، لَ هـغ ٗس حطثٖ أٍ هطتس كأسلن حفن سفطت كفال     -ٍ هٌْب•
اٛهَى، ٍ ه٘ل ثبلسٗفٔ اػتجفبضا ثحفبل االسفتوطاض، ٍ اٍٛل     ػلى   *زٗٔ

 أهَى، 
لَ ضهبُ كأطبثِ ثؼس إسالهِ كال هفَز ٍ لٌفي ػل٘فِ السٗفٔ، ٍ ضثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼسم اػتجبضا ثحبل الطهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ق، 
 .ًصا الحبل لَ ضهى شه٘ب كأسلن حن أطبثِ كال هَز، ٍ ػلِ٘ السٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



20 

 ره٘بهشتذ لَ لتل 

إى هتلِ ٍ ضجغ إلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، ٗمتلشه٘ب  الَ هتل هطتس -ٍ هٌْب•
 هَز ٍ ػلِ٘ زٗٔ الصهٖ، 

لَ هتل شهٖ هطتسا ٍ لَ ػي كـطٓ هتل ثِ، ٍ لَ هتلِ هسلن كال هَز، ٍ ٍ •
 .الظبّط ػسم السٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼعٗطُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



21 

 لتل هي ٍجت لتلِ

  ػلِ٘ الوفَز الَلٖ ًبى لَ ٍجت ػلى هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ط  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت هتلِ ثبلعًب أٍ اللَاؽ كوتلِ ؿ٘ط االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال  ٍ 

 . ٍ كِ٘ تطزز، *زٗٔهَز ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّصا َّ اٛهَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



22 

 أى ٗكَى الومتَل هحمَى الذم

هتفل هفي ًفبى    كلَ  السم،أى ٌَٗى الووتَل هحوَى  -السبزسالشطؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَز، ٍ   اللِّ هْسٍض السم ًبلسبة للٌجٖ طلّى 

ًصا ال هَز ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل زكبػب، ٍ كفٖ الوفَز   
ػلى هتل هي ٍجت هتلِ حسا ًبلالئؾ ٍ العاًفٖ ٍ الوطتفس كـفطٓ ثؼفس     
التَثٔ تأهل ٍ إشٌبل، ٍ ال هَز ػلى هي ّلفي ثسفطاٗٔ الوظفبص أٍ    

 الحس 

 

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

 األثَٓاًتفبء  -الششط الثبلث

 اًتلبء اٛثَٓ، -الخبلجالشطؽ •

 .كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّط أى ال ٗوتل أة اٛة ٍ ٌّصا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

 ٍال الذٗٔال تسمط الكفبسٓ عي األة ثمتل اثٌِ 

 ال تسوؾ الٌلبضٓ ػي اٛة ثوتل اثٌِ ٍ ال السٗٔ، 1هسألٔ •

 .ك٘ؤزٕ السٗٔ إلى ؿ٘طُ هي الَاضث، ٍ ال ٗطث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

 ال ٗمتل األة ثمتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبـئب لِ

 ال ٗوتل اٛة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ، 2هسألٔ •

 .كال ٗوتل اٛة الٌبكط ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

 ٗمتل الَلذ ثمتل أثِ٘

 ،*ٍلسّبٗوتل الَلس ثوتل أثِ٘، ٍ ًصا اٛم ٍ إى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلس ثوتل أهفِ، ٍ ًفصا اٛهفبضة ًبٛجفساز ٍ الجفسات هفي هجفل        •

ٍ اٛذَٓ هي الـطك٘ي، ٍ اٛػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ اٛذفَال ٍ    ، **اٛم
 .الربالت

 
 
 .األحَط عذم لظبص األم ٍ إى علت ثمتل ٍلذّب *•
 .هي لجل األماألجذاد األحَط عذم لظبص الجذات هطلمب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ازػى احٌبى ٍلسا هجَْال كبى هتلِ أحسّوب هجل الوطػٔ كال  4هسألٔ •
 ،*هَز

ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًصلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ إلى ًل هٌْوب أٍ •
 ،ٗطجغ إلى الوطػٔ؟ اٛهَى َّ الخبًٖ

 .ثل ٗطجغ إلى الوطػٔ *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

 لَ ادعى اثٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ازػ٘بُ حن ضجغ أحسّوب  ٍ هتالُ تَجِ الوظبص ػلى الطاجغ ثؼفس  ٍ •
ضز هب ٗلؼل ػي جٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙذط ًظق السٗٔ ثؼس اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الطاجغ ذبطٔ اذتض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙذط ال ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ ضجؼب هؼب كللَاضث أى ٗوتض هٌْوب ثؼس ضز زٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 ًصا الحبل لَ ضجؼب أٍ ضجغ أحسّوب ثؼس الوتل، ٍ •
الظبّط أًِ لَ ضجغ هي أذطجتِ الوطػٔ ًبى اٛهط ًصلي ثوٖ اٙذط ثل •

 .ػلى السػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



29 

 لَ لتل سجل صٍجتِ

لَ هتل ضجل ظٍجتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفسّب هٌفِ ػلفى     5هسألٔ •
 . *ٍجٍِ٘ ه٘ل ال ٗولي أى ٗوتض هي ٍالسُ ٍ َّ ؿ٘ط اٛطح، 

 
 .ثل َّ األطح األلَى*•

   522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج



30 

 العمل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الطاثغ ٍ الربهسالشطؽ •

كال ٗوتل الوجٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هجًٌَب، ًؼن تخجفت السٗفٔ ػلفى    •
 ػبهلتِ، 

ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ إى ثلؾ ػشطا أٍ ثلؾ ذوسٔ أشجبض، ٍ •
كؼوسٓ ذـأ حتى ٗجلؾ حس الطجبل كٖ السي أٍ سبئط اٛهبضات، ٍ السٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 العمل ٍ الجلَغ

الصٕ ٗوتؼِ٘ ػوَم أذجبضًب أى الوطاّن إشا ًبى جفبظ ػشفط سفٌ٘ي    ٍ •
 كئًِ ٗجت ػلِ٘ الوَز

 

 44: ، ص7 الوجسَط ـٖ ـمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج



32 

 العمل ٍ الجلَغ

ٍ  -  ٍ هتى ًفبى الوبتفل ؿ٘فط ثفبلؾ    (: الٌْبٗٔ)هبل الش٘د كٖ : 7هسألٔ •
أٍ ٌَٗى هغ ثلَؿِ ظائل الؼول، كئىّ هتلْوب  -حسُّ ػشط سٌ٘ي كظبػسا

 .«8»ٍ إى ًبى ػوسا كحٌوِ حٌن الرـأ الوحغ 
 .733: الٌْبٗٔ( 8)•

 293: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج



33 

 العمل ٍ الجلَغ

أىّ الوطاّن إشا ًبى : الصٕ ٗوتؼِ٘ ػوَم أذجبضًب(: الوجسَؽ)هبل كٖ ٍ •
 .«1»جبظ ػشط سٌ٘ي كئًِّ ٗجت ػلِ٘ الوَز، ٍ أىّ ػوسُ ػوس 

 .«2»إشا ثلؾ الـالم ذوسٔ أشجبض، اهتضّ هٌِ ٍ لِ : ٍ هبل الظسٍم•
 
 .44: 7الوجسَؽ ( 1)•
 .186: الووٌغ( 2)•

 

 294: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج



34 

 العمل ٍ الجلَغ

 .«3»إشا ثلؾ الظجٖ ذوسٔ أشجبض، اهتضّ هٌِ : هبل الول٘سٍ •
حسُّ ػشط سٌ٘ي، ضٍاٗٔ شبشّٓ ال ٗلتلت إلْ٘فب  : هَلِ: ٍ هبل اثي إزضٗس•

ٍ ال ٗؼطد ػلْ٘ب، ًّْٛب هربللفٔ ٛطفَل الوفصّت ٍ رفبّط الوفطآى ٍ      
( ػي الظجٖ حتى ٗحتلن: ضكغ الولن ػي حالحٔ:)السٌّٔ، لوَلِ ػلِ٘ السالم

 .«4»( هسبئل ذالكِ)ٍ ( هجسَؿِ)ٍ هس ضجغ ش٘رٌب ػي شلي كٖ 
 .748: الووٌؼٔ( 3)•
 .325: 3السطائط ( 4)•

 

 294: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج
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هَل اثي إزضٗس جّ٘س، ٛىّ هٌبؽ الوظبص إًّوب َّ الجلَؽ ٍ الؼول، ٍ ٍ •
 .اٍّٛل هٌلّٖ، كال ٗخجت الحٌن

ح٘ج ضٍى ػي أثفٖ ثظف٘ط ػفي الجفبهط ػل٘فِ       -ضحوِ اهلل -ٍ الش٘د•
: السالم أًِّ سئل ػي ؿالم لن ٗسضى ٍ اهطأٓ هتال ضجفال ذـفأ، كوفبل   

إىّ ذـأ الوطأٓ ٍ الـالم ػوس، كئى أحتّ أٍل٘بء الووتَل أى ٗوتلَّوفب  »
هتلَّوب، ٍ ٗطزٍّا ػلى أٍل٘بء الـالم ذوسٔ آالف زضّفن، ٍ إى أحجّفَا   

 « أى ٗوتلَا الـالم هتلَُ، ٍ تطزّ الوطأٓ ػلى هَلى الـالم ضثغ السٗٔ

 293: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج
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ٍ إىّ أحتّ أٍل٘بء الووتَل أى ٗأذصٍا السٗفٔ ًفبى ػلفى الـفالم     »: هبل•
حول ّصُ الطٍاٗٔ ػلى أًِّ « 5« »ًظق السٗٔ ٍ ػلى الوطأٓ ًظق السٗٔ

ٌَٗى ذـؤّوب ػوسا هب ٗؼتوسُ ثؼغ الوربلل٘ي أًّفِ ذـفأ ٍ إى ًفبى    
إىّ هي هتل ؿ٘طُ ثـ٘فط حسٗفس، ًفبى شلفي     : ػوسا، ٛىّ كْ٘ن هي ٗوَل

لفن  »: ذـأ، ٍ ٗسوؾ الوَز، ٍ ٌَٗى الوؼٌفى كفٖ هَلفِ ػل٘فِ السفالم     
ثوؼٌى حسّ الٌوبل، ًِّٛ إشا ثلؾ ذوسٔ أشجبض، اهفتضّ هٌفِ أٍ   « ٗسضى

 .«6»ثلؾ ػشط سٌ٘ي 
ٍ  1084/ 286: 4، االستجظفبض  963/ 243 -242: 10التْصٗت ( 5)•

 .كِ٘ ػي ّشبم ثي سبلن ػي الجبهط ػلِ٘ السالم
 .243: 10، ٍ التْصٗت 287: 4االستجظبض ( 6)•

 293: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج 
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هبل أه٘فط الوفؤهٌ٘ي   »: ضٍاُ السًٌَٖ ػي الظبزم ػلِ٘ السالم هبللوب •
كٖ ضجل ٍ ؿالم اشتطًب كٖ هتل ضجل كوتالُ، كوفبل  : طلَات اهلل ػلِ٘

إشا ثلؾ الـالم ذوسٔ أشجبض اهفتضّ هٌفِ، ٍ   : أه٘ط الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السالم
 . «1« »إشا لن ٌٗي ثلؾ ذوسٔ أشجبض هؼى ثبلسٗٔ

 . 964/ 244 -243: 10، التْصٗت 1085/ 287: 4االستجظبض ( 1)•

 295: ، ص9 هختلؿ الش٘عٔ ـٖ أحكبم الششٗعٔ؛ ج
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 .هٌلّلب( 1)ًَى الوبتل : الخبًٖ•
كال هظبص ػلى الوجٌَى ٍ الظجٖ ٍ إى ًبى هوّ٘عا ثل تؤذص السٗٔ هي •

 .ػبهلتْوب
•______________________________ 

 .«الخبًٖ ًَى الوبتل إلد»: هَلِ
حبًٖ شطائؾ الوظبص الروسٔ ًَى الوبتل هٌلّلب، كفال هظفبص ػلفى    •

الوجٌَى الصٕ هتل شرظب حبل جًٌَِ، سَاء ًبى هـجوب أم ال ٍ الوبتل 
حبل إكبهتِ ٍ اى ًبى هجًٌَب كٖ ٍهفت آذفط، حٌوفِ حٌفن الؼبهفل      

 .الوـلن
 5: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج 
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ًصا الظجٖ ٍ اى ًبى هوّ٘عا لَ هتل شرظب هـلوب، طجّ٘ب ًبى أٍ ؿ٘فطُ  ٍ •
 .ثح٘ج لَ لن ٌٗي طجّ٘ب الهتضّ لِ هٌِ، ال هظبص ػلِ٘

ٍ اإلجوفبع الشفبهل   « 1»لؼلّ السل٘ل ضكغ الولن ػٌْوب الخبثت ثفبلٌضّ  •
 .لطكغ الوظبص، ٍ لؼسم الوؤاذصٓ ػلْ٘وب كٖ التٌبل٘ق

 .ٍ ًصا كٖ الوظبص ٍ ػسم الوظبص كٖ الٌبئن ٗؤّٗسُ•
•______________________________ 

ص  1د  10هي أثَاة هوسهٔ الؼجبزات الطٍاٗفٔ   4الَسبئل الجبة ( 1)
32. 

 

 5: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج



40 

 العمل ٍ الجلَغ

ٍ « »2« »الفٌفلْسٓ ثِفبلٌفلْسِ  »ثْصا السل٘ل ذظّض ػوَم اٙٗبت هخل ٍ •
 .«4« »الْوِظبصِ حٓ٘بٌٍٓٓ لٌَُنٕ كِٖ « »3« »الْحٔطُّ ثِبلْحٔطِّ

ٍ ًصا اٛذجبض، كئىّ ترظ٘ض الوطآى ٍ االذجبض الوتَاتطٓ ثبلرجط الَاحس •
 .ٍ اإلجوبع جبئع ًوب توطض كٖ اٛطَل

 .49: الوبئسٓ( 2)•
 .178: الجوطٓ( 3)•
 .179: الجوطٓ( 4)•

 5: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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ٍ كِ٘ تأهّل، كئًِّ ػلى توسٗط تسل٘ن جَاظُ إًّوب ٗجَظ إشا ًفبى الرجفط   •
ذبطّب ٍ ًظّب، ٍ ًصا اإلجوبع، ٍ ك٘وب ًحفي ك٘فِ لف٘س ًفصلي، كفئى      

ّفَ هبثفل للترظف٘ض ثـ٘فط الوظفبص      ٍ  ػبهّب،الخبثت ثْوب ضكغ الولن 
 .ًبٙٗبت ٍ االذجبض ثـ٘ط الظجٖ ٍ الوجٌَى

 6: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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ل٘س الوظبص هي ثفبة الولفن، كفئىّ الوتجفبزض هٌفِ      : أًِّ هس ٗوبلػلى •
التٌل٘ق، ك٘حتول اى ٌَٗى كؼلْوب هَججفب للوظفبص هفغ ضكفغ الولفن      
ػٌْوب، ًوب ٗخجت ثِ ػوبى الوتللبت ٍ السٗٔ كوب َٗجت السٗٔ، ٗوٌفي  

 .اى َٗجت الوظبص اى ًبى ػوسا
( خ -ٗوٌي)ًؼن لَ ًبًب ثح٘ج سلت ػٌْوب الوظس هـلوب ٍ ال ٗوٌٌْوب •

شلي، ثل ٗتطتّت ػلى كؼلْوب الوتل هخل كؼل الٌبئن ٍ الجْبئن، ٗوٌي اى 
ٗوبل ثؼسم الوظبص، لؼسم تحون الؼوس الصٕ ّفَ الوَجفت للوظفبص    

 .ثبلٌضّ ٍ اإلجوبع، ًوب هطّ

 6: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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لٌي ٗجت السٗٔ حصضا هي لعٍم ّسم زم اهفطا هسفلن الفصٕ حجفت     ٍ •
 .ٍ اإلجوبع« 1»ثبلٌضّ 

ٍ ضٍاٗٔ إسحبم ثي ػوّبض، ػي جؼلط، ػي أثِ٘ ػلْ٘وب السّالم، إىّ ػلّ٘ب •
ٗحول ػلفى  )ػوس الظج٘بى ذـأ تحولِ الؼبهلٔ : ػلِ٘ السّالم ًبى ٗوَل

ٍ ّصُ أططح هي اٙت٘فٔ كئًّْفب ٗحتوفل اى ٌٗفَى     « 2»( ئل -الؼبهلٔ
 .ذـأُ ػوسا

 19هـؼفٔ هٌْفب د    1هي أثَاة الؼبهلٔ الطٍاٗفٔ   4الَسبئل الجبة ( 1)•
 .303ص 

 .307ص  19د  3هي أثَاة الؼبهلٔ الطٍاٗٔ  11الَسبئل الجبة ( 2)•
 6: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج 
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هس ططّح شلي كٖ طح٘حٔ أثٖ ثظ٘ط، ػي أثٖ جؼلط ػلِ٘ السّفالم،  ٍ •
 :هبل

اى ذـأ الوطأٓ ٍ الـفالم  : سئل ػي ؿالم ٍ اهطأٓ هتال ضجال ذـأ؟ كوبل•
ٍ ( ئفل  -هتلَّوفب )ػوس كئى أحتّ أٍل٘بء الووتَل اى ٗوتلَّوفب كلْفن   
 .«3»ٗطزٍّا ػلى أٍل٘بء الـالم ذوسٔ آالف زضّن، الرجط 

 
 19د  1هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس الطٍاٗٔ  34الَسبئل الجبة ( 3)•

 .64ص 
 

 6: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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كٖ التْصٗت ػلى هصّت ثؼغ الؼبهّٔ ػلفى أًّفِ   ( خ -حولْب)حولْوب •
الوطاز ؿالم لفن ٗفسضى ثؼفس    : ػول ثجؼؼْب أٍ ػسم اإلزضاى التبمّ، هبل

 .إشا ثلؾ ذوسٔ أشجبض اهتضّ هٌِ، كتأهّلأًِّ  ثٌّ٘ب الٌوبل، ًّٛب هس 
هفبل أه٘فط   : ٍ ضٍى السًٌَٖ، ػي أثٖ ػجس اللّفِ ػل٘فِ السّفالم، هفبل    •

الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم كٖ ضجل ٍ ؿالم اشتطًب كٖ هتل ضجل، ٍ هفتالُ  
إشا ثلؾ الـفالم ذوسفٔ   : ، كوبل أه٘ط الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم(ئل -كوتالُ)

 .«1»أشجبض اهتضّ هٌِ، ٍ إشا لن ٌٗي ثلؾ ذوسٔ أشجبض هؼى ثبلسٗٔ 
ص  1هي أثَاة الوظبص كٖ الفٌلس الطٍاٗفٔ    36الَسبئل الجبة ( 1)•

 .307هي أثَاة الؼبهلٔ ص  4حسٗج  11ٍ ثبة  66
 7: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج 



46 

 العمل ٍ الجلَغ

ػوفس  : طح٘حٔ هحوّس ثي هسلن، ػي أثٖ ػجس اللِّ ػلِ٘ السّالم، هبلٍ •
 .ٗسلّ ػلى لعٍم السٗٔ ػلى الؼبهلٔكَْ  .«2»الظجّٖ ٍ ذـأُ ٍاحس 

ك٘وٌي جؼلِ زل٘ال ػلى ػسم الوظبص، ح٘ج زلّ ػلى أىّ للظجٖ ػوسا •
ٍ أًِّ هخل الرـأ، ٍ ال شي كٖ أًِّ كفٖ الرـفأ السٗفٔ ػلفى الؼبهلفٔ،      

 .كٌَ٘ى كٖ الؼوس ًصلي، كال ٌَٗى هظبص كٖ هتلِ
ٍ ٗؤّٗسُ هَل اٛطحبة ثؼسم الوظبص ػلى الظجٖ، ٍ الوجٌَى ًصلي، •

 .لؼسم الوبئل ثبلَاسـٔ، أٍ لؼسم تحون الوظس
 .307ص  19د  2هي أثَاة الؼبهلٔ الطٍاٗٔ  11الَسبئل الجبة ( 2)•

 

 8: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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سألت أثب جؼلط ػلِ٘ السّفالم، ػفي ضجفل    : لظح٘حٔ أثٖ ثظ٘ط، هبلٍ •
اى ًبى الوجٌَى أضازُ كسكؼِ ػي ًلسِ كوتلِ : هتل ضجال هجًٌَب؟ كوبل

ٖ ء ػلِ٘ هي هَز ٍ ال زٗٔ، ٍ ٗؼـى ٍضحتِ السٗٔ هي ث٘ت الوفبل،   كال ش
ٍ اى ًبى هتلِ هي ؿ٘ط اى ٌَٗى الوجٌَى أضازُ، كال هَز لوفي ال  : هبل

ٗوبز هٌِ ٍ اضى أّى ػلى هبتلفِ السٗفٔ كفٖ هبلفِ ٗفسكؼْب إلفى ٍضحفٔ        
 .«3»الوجٌَى، ٍ ٗستـلط اللِّ ٍ ٗتَة إلِ٘ 

 19د  1هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس الطٍاٗٔ  28الَسبئل الجبة ( 3)•
 .51ص 

 8: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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 .ٍ ّصُ تسلّ ػلى ٍجَة التَثٔ ٍ االستـلبض•
 .ٍ أٗؼب تسلّ ػلى ػسم الوتل ثبلوجٌَى•

 8: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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هلت ٛثٖ ػجفس  : ٗسلّ ػلِ٘ أٗؼب هب كٖ الظح٘ح، ػي أثٖ الَضز، هبلٍ •
أطلحي اللّفِ،  : جؼلط ػلِ٘ السّالم( خ -أثٖ)اللِّ ػلِ٘ السّالم أٍ ٛثٖ 

ضجل حول ػلِ٘ ضجل هجٌَى ثبلس٘ق كؼطثِ الوجٌَى ػطثٔ ك٘تٌبٍل 
ال ٗوتل ( ئل -اى)أضى : الطّجل الس٘ق هي الوجٌَى كؼطثِ كوتلِ، كوبل

 -ٍ ال ٗجـفل )ثِ ٍ ال ٗـطم زٗتِ، ٍ ٌَٗى زٗتِ ػلى االهبم ٍ ال ٗـفل  
 .«1»زهِ ( ئل

 19د  2هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس الطٍاٗٔ  28الَسبئل الجبة ( 1)•
 .52ص 

 
 

 8: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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ٍ ّصُ تسلّ ػلى ػسم الوتل ثبلوجٌَى، كتسلّ ػلفى ػفسم الوفَز ػل٘فِ     •

 .ثبًؼوبم اٍٛلى، كتأهّل

 9: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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سئل أثَ جؼلط ػلِ٘ السّالم، ػي : ضٍاٗٔ ثطٗس ثي هؼبٍٗٔ الؼجلٖ، هبلٍ •
ضجل هتل ضجال ػوسا، كلن ٗون ػلِ٘ الحس، ٍ لن تظفح الشفْبزٓ ػل٘فِ    
حتّى ذَلؾ ٍ شّت ػولِ، حنّ إىّ هَهب آذطٗي شفْسٍا ػل٘فِ ثؼفس هفب     

هتلِ ح٘ي هتلِ ٍ ( خ -أًِ)إى شْسٍا ػلِ٘ ثأًِّ : ذَلؾ أًِّ هتلِ؟ كوبل
َّ طح٘ح ل٘س ثِ ػلّٔ هي كسبز ػول، هتل ثِ ٍ اى لن ٗشْسٍا ػل٘فِ  
ثصلي، ٍ ًبى لِ هبل ٗؼطف، زكغ إلى ٍضحٔ الووتفَل السٗفٔ هفي هفبل     

أػـٖ السٗٔ هي ( ئل -ٍ اى لن ٌٗي لِ هبل)الوبتل، ٍ إى لن ٗتطى هبال 
 .«2»زم اهطا هسلن ( ئل -ٍ ال ٗجـل)ث٘ت الوبل، ٍ ال ٗـل 

كٖ الوفَز، ٍ ػلفى الوفَز    ( خ -الوتل)ٍ ّصُ تسلّ ػلى اشتطاؽ الؼول •
 .ٍهت الجٌَى اى ًبى الوَجت ح٘ي اإلهبهٔ

 9: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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ٍ ضٍاٗٔ السًٌَٖ، ػي أثٖ ػجس اللِّ ػلِ٘ السّالم، إىّ هحوّفس ثفي أثفٖ    •
ٗسألِ ػفي ضجفل   ( ئل -اى)أه٘ط الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم إلى  ًتت ثٌط 

هجٌَى هتل ضجال ػوسا، كجؼل السٗفٔ ػلفى هَهفِ، ٍ جؼفل ػوفسُ ٍ      
 .«1»ذـأُ سَاء 

ًبى أه٘ط : ٍ طح٘حٔ هحوّس ثي هسلن، ػي أثٖ جؼلط ػلِ٘ السّالم، هبل•
الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السّالم ٗجؼل جٌبٗٔ الوؼتَُ ػلى ػبهلتِ ذـفأ ًفبى أٍ   

 .«2»ػوسا 
ٍ لٌي ثوٖ أًِّ هس هطّ كٖ ثؼغ االذجبض، أًّفِ إشا ثلفؾ الظفجّٖ ذوسفٔ     •

 .«3»أشجبض اهتض هٌِ 

 9: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

 .«4»هس ٍضز كٖ ثؼغ الطٍاٗبت أًِّ اهتضّ ثؼشط سٌ٘ي : ه٘لٍ •
 .ٍ ًأًِّ شّت إلِ٘ كٖ التْصٗت، ًوب ٗظْط هي التأٍٗل الوتوسم•
ك٘وٌي أى ٗحول ػلى هي ٍجس الوظس هٌفِ، كٌ٘فَى الوظفبص ػل٘فِ     •

 .ٍ ػسم طحٔ هب ٗسلّ ػلى ترظ٘ظْب« 5»لٚٗبت ٍ االذجبض 

 9: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٗوٌي حول هب ٍضز كٖ ػسم الوظبص ػلى ػسم الوبطس ًفبلوجٌَى  ٍ •
 .ٍ الٌبئن جوؼب ث٘ي اٛزلٔ

 .«ٍ لَ هتل حنّ جي إلد»: هَلِ•
هس هطّ زل٘ل هي هتل شرظب ٍ ًبى هَججب للوظبص، حنّ جيّ، هتفل ثفِ   •

 .ٗسبػسُهظبطب، هي الٌول، ٍ الؼول 

 9: ، ص14 هجوع الفبئذٓ ٍ الجشّبى ـٖ ششح إسشبد األرّبى؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

  ثٓبةٔ حٌْٔنِ ػٓوٕسِ الْوٓؼٕتَُُِ ٍٓ الْوٓجٌَُٕىِ ٍٓ الظَّجِِّٖ ٍٓ السٌَّْطَاىِ 11« 4»•
هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ « 5» -1 -35858•

كَذبىَ أَهٔ٘ذشُ   : ػٓيْ أَثِٖ أََُّٗةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕلَطٍ ع هَفبلَ 
 .جٌَِبََٗٔ الْوَعِتَُُٔ عَلَى عَبلٔلَتِٔٔ خَطَأً كَبىَ أٍَِ عَوِذاً -الْوُؤْهٌٔٔ٘يَ ع َٗجِعَلُ

 .«6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔمُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
 .919 -233 -10التْصٗت  -(5)•
 .5310 -141 -4اللوِ٘  -(6)•

 

 
 400: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّبزِ ثٕفيِ  « 7» -2 -35859•
عَوِذذُ الظبذجِٖو ٍَ   : ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللفِِ ع هَفبلَ 

 .خَطَؤُُُ ٍَاحٔذْ
 
 .920 -233 -10التْصٗت  -(7)•

 
 

 400: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّفسِ ثٕفيِ الْحٓسٓفيِ الظَّفلفبضِ ػٓفيِ      « 8» -3 -35860•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هَٔسٓى الْرَشفبةِ ػٓيْ ؿِ٘ٓبثِ ثٕيِ ًَلَُّةٍ ػٓيْ إِسٕحٓبمَ ثٕيِ ػٓوَّبضٍ 

أَىَّ عَلٔ٘ٓذبً ع كَذبىَ َٗمُذَلُ عَوِذذُ الظوذجَِ٘بىِ خَطَذأ        ػٓيْ أَثِِِ٘ « 9»ػٓيْ جٓؼٕلَطٍ 
 .الْعَبلٔلَِٔ« 10»( ُٗحِوَلُ عَلَى)
 .921 -233 -10التْصٗت  -(8)•
 (.ػلِ٘ السالم)أثٖ جؼلط  -كٖ الوظسض -(9)•

 .تحولِ -كٖ الوظسض -(10)•
 

 400: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕفيِ إِثٕفطَاِّ٘نٓ ػٓفيْ أَثِ٘فِِ ػٓفيِ      « 1» -4 -35861•
كِفٖ ضٓجٔفلٍ ٍٓ ؿُلَفبمٍ    « 2»الٌفَٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕفسِ اللففِِ ع   

إِرَا ثَلَذػَ الْؽُلَذبمُ   كَوَبلَ أَهِ٘طُ الْؤفؤْهٌِِ٘يَ ع   -ضٓجٔلٍ كَوَتَلَبُٔ« 3»اشْتَطًََب كِٖ 
الْتُضب هٌُِْٔ ٍَ إِرَا لَذنِ َٗكُذيْ ثَلَذػَ خَوِسَذَٔ أَشْذجَبسٍ لُ ٔذَٖ        -خَوِسََٔ أَشْجَبسٍ

 .ثِبلذوَِٗٔ
 .1085 -287 -4، ٍ االستجظبض 922 -233 -10التْصٗت  -(1)•
 (.ػلِ٘ السالم)هبل أه٘ط الوؤهٌ٘ي  -هبل -كٖ الوظسض ظٗبزٓ -(2)•

 .هتل -كٖ الوظسض ظٗبزٓ -(3)•
 

 401: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

الْتُضب هٌُِْٔ ٍَ الْذتُضب  : ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔمُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ إِلفب أًَفِٔ هَبلَ•
  «4»لَُِ 

 « 5»ٍٓ ضٍٓٓأُ الٌُْلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ًَطٍِٓاِٗٓٔ الشفٕ٘دِ •
 .حُؤلَ عَلَى أًََُِّ ُٗمْتَلُ حَذٓاً لٔئِـْسَبدُٔٔ لَب لَََداً: أَهَُلُ•
 .5226 -114 -4اللوِ٘  -(4)•
 .1 -302 -7الٌبكٖ  -(5)•

 

 401: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ إِسٕوٓبػِ٘لَ « 6» -5 -35862•
أَىَّ هُحَوبذَ ثِيَ أَثِٖ ثَكْشٍ كَتَتَ إِلَى أَهٔ٘شِ ثٕيِ أَثِٖ ظِٗٓبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللفِِ ع 

ـَجَعَذلَ الذوَٗذَٔ    -َٗسِأَلُُِ عَيْ سَجُلٍ هَجٌَُِىٍ لَتَلَ سَجُلًب عَوِذاً -الْوُؤْهٌٔٔ٘يَ ع
 .عَلَى لََِهِٔٔ ٍَ جَعَلَ خَطَأَُُ ٍَ عَوِذَُُ سَََاءّ

 .5228 -115 -4اللوِ٘  -(6)•

 401: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 « 7»ٍٓ ضٍٓٓأُ الشفٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الٌفَٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ •
ٍٓ ػٓلَفى حٌْٔفنِ   « 8»ٍٓ تَوَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِيٓ كِٖ ػِسَِّٓ هَٓٓاػِغٓ : أَهَُلُ•

 .«9»جٌَِبِٗٓٔ السٌَّْطَاىِ كِٖ هَٔجِجٓبتِ الؼفوٓبىِ 
 .916 -232 -10التْصٗت  -(7)•
هفي أثفَاة هوسهفٔ     4ٍ  3توسم هب ٗسل ػلِ٘ ثؼوَهِ كٖ الجبة  -(8)•

 29هي أثَاة هوسهبت الحسٍز، ٍ كٖ الجفبة   8الؼجبزات، ٍ كٖ الجبة 
 .هي أثَاة هظبص الٌلس 36ٍ 

 . هي أثَاة هَججبت الؼوبى 1توسم كٖ الجبة  -(9)•

 401: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ثٓبةٔ حٌْٔنِ ؿَٕ٘طِ الْجٓبلِؾِ ٍٓ ؿَٕ٘طِ الْؼٓبهِفلِ كِفٖ الْوِظٓفبصِ ٍٓ حٌْٔفنِ      36« 1»•
  الْوَبتِلِ ثِبلسِّحٕطِ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓفيْ أَثِ٘فِِ   « 2» -1 -35224•
لَبلَ أَهٔ٘شُ الْوُؤْهٌٔٔ٘يَ : ػٓيِ الٌفَٕكَلِِّٖ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللفِِ ع هَبلَ

ـَمَتَلَبُُ ـَمَبلَ أَهٔ٘شُ الْوُذؤْهٌٔٔ٘يَ   -ع ـٖٔ سَجُلٍ ٍَ ؼُلَبمٍ اشْتَشَكَب ـٖٔ لَتْلِ سَجُلٍ
ٍَ إِرَا لَنِ َٗكُيْ َٗجِلُػُ خَوِسََٔ  -إِرَا ثَلَػَ الْؽُلَبمُ خَوِسََٔ أَشْجَبسٍ الْتُضب هٌُِْٔ -ع

 .أَشْجَبسٍ لُ َٖٔ ثِبلذوَِٗٔ
هفي   11هي الجفبة   4، أٍضزُ كٖ الحسٗج 1 -302 -7الٌبكٖ  -(2)•

 .أثَاة الؼبهلٔ

 90: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

  «3»ٍٓ ضٍٓٓأُ الشفٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ •
اهْتُضَّ هٌِِْٔ ٍٓ اهْتُضَّ  -ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔمُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ السًٌََُِِّّٖ إِلفب أًَفِٔ هَبلٍَٓ •

  «4»لَِٔ 
 .1085 -287 -4، ٍ االستجظبض 922 -233 -10التْصٗت  -(3)•
 .5226 -114 -4اللوِ٘  -(4)•

 

 90: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ػٓجٕسٔ اللفِِ ثٕيُ جٓؼٕلَطٍ كِٖ هُطْةِ الْئِسٌَٕبزِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ « 5» -2 -35225. •
عَيْ عَلٍّٖٔ ع أًََُِّ كَبىَ َٗمَُلُ السٌِّْسِِّٕ ػٓيْ أَثِٖ الْجٓرْتَطِِّٕ ػٓيْ جٓؼٕلَطٍ ػٓيْ أَثِِِ٘ 

 -ٍَ الظبذجِٖو الَّذزٕٔ لَذنِ َٗجِلُذػْ     -ٍَ الْوَعِتَُُٔ الَّزٕٔ لَب ُٗفٔ٘ذكُ  -ـٖٔ الْوَجٌَُِىِ
 .عَوِذُُّوَب خَطَأ  تَحِؤلُُِ الْعَبلٔلَُٔ ٍَ لَذِ سُـٔعَ عٌَُْْوَب الْمَلَنُ

 .72 -هطة االسٌبز -(5)•
 

 90: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ػٓلَى حٌْٔنِ السَّبحِطِ ٍٓ أًَفِٔ ٗٔوْتَلُ « 6»ٍٓ تَوَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِيٓ : أَهَُلُ•
«7»  
هفي ّفصُ    29، ٍ كٖ الجفبة  28هي الجبة  2توسم كٖ الحسٗج  -(6)•

 .اٛثَاة
 .هي أثَاة ثو٘ٔ الحسٍز 1توسم كٖ الجبة  -(7)•

 90: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓفب  « 1»حٓوٓلَِٔ ثٓؼٕغٔ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓلَى هَتْلِِِ حٓسّاً لِلَسٓبزُِِ لَب هََٓزاً ٍٓ •
 . «2»ٗٓسٔلُّ ػٓلَى ثٓؼٕغِ الْوٓوْظَٔزِ كِٖ الْؼٓبهِلَِٔ 

 .هي هسبئل ًتبة ًلبضٓ الوتل 16ضاجغ الرالف هسبلٔ  -(1)•
 . هي أثَاة الؼبهلٔ 11ٗبتٖ كٖ الجبة  -(2)•

•  

 

 91: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ثٓبةٔ حٌْٔنِ هٓب لََِ اشْتَطَىٓ طٓجٌِّٖ ٍٓ اهٕطَأٌَٓ إٍَٔ ػٓجٕسٌ ٍٓ اهٕفطَأٌَٓ كِفٖ هَتْفلِ     34« 5»•
  ضٓجٔلٍ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓفسٓ ثٕفيِ   « 6» -1 -35221•
هٔحٓوَّسٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ جٓوِ٘ؼبً ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔفَةٍ ػٓفيْ   

سٔئِلَ ػٓيْ ؿُلَفبمٍ  : ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕلَطٍ ع هَبلَ« 7»( ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘طٍ)ِّشَبمِ ثٕيِ سٓبلِنٍ 
كَئِىْ  -كَوَبلَ إِىف ذَـَأَ الْوٓطْأَِٓ ٍٓ الْـُلَبمِ ػٓوٕسٌ -لَنٕ ٗٔسٕضِىٕ ٍٓ اهٕطَأٍَٓ هَتَلَب ضٓجٔلًب ذَـَأً

ا ػٓلَفى  ) -أَحٓتَّ إٍَٔلِ٘ٓبءٔ الْوٓوْتَُلِ أَىْ ٗٓوْتُلَُّٔوٓب هَتَلَُّٔوٓفب  إٍَٔلِ٘ٓفبءِ  « 8»( ٍٓ ٗٓفطُزٍُّ
  -الْـُلَبمِ ذَوٕسَٓٔ آلَبفِ زِضّٕٓنٍ

 -4، ٍ االستجظبض 963 -242 -10، التْصٗت 1 -301 -7الٌبكٖ  -(6)•
 .5223 -113 -4، ٍ اللوِ٘ 1084 -286

 87: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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  ٍٓ تَطُزُّ الْوٓطْأَُٓ ػٓلَى إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْـُلَبمِ ضٔثٔغٓ -إِىْ أَحٓجَُّا أَىْ ٗٓوْتُلَُا الْـُلَبمٓ هَتَلٍَُُٔٓ •
ٍٓ ٗٓفطُزُّ   -ٍٓ إِىْ أَحٓتَّ إٍَٔلِ٘ٓبءٔ الْوٓوْتَُلِ أَىْ ٗٓوْتُلُفَا الْوٓفطْأََٓ هَتَلَُّٓفب   ) -السِِّٗٓٔ

هَفبلَ ٍٓ إِىْ أَحٓفتَّ إٍَٔلِ٘ٓفبءٔ    « 1» -(الْـُلَبمٔ ػٓلَى إٍَٔلِ٘ٓبءِ الْوٓطْأَِٓ ضٔثٔفغٓ السِّٗٓفِٔ  
ٍٓ ػٓلَى الْوٓطْأَِٓ  -ًَبىَ ػٓلَى الْـُلَبمِ ًِظٕقٔ السِِّٗٓٔ -الْوٓوْتَُلِ أَىْ ٗٓأْذُصٍُا السَِّٗٓٔ

 .ًِظٕقٔ السِِّٗٓٔ

 87: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 العمل ٍ الجلَغ

ٍٓ ثِبلْئِسٌَٕبزِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ أَثِٖ أََُّٗةٓ ػٓيْ ػُطَٕٗسٍ « 2» -2 -35222•
كَوَبلَ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ اللفِِ ع ػٓيِ اهٕطَأٍَٓ ٍٓ ػٓجٕسٍ هَتَلَب ضٓجٔلًب ذَـَأً: الٌٌَُْبسِِّٖ هَبلَ

كَئِىْ أَحٓتَّ إٍَٔلِ٘ٓبءٔ الْوٓوْتُفَلِ أَىْ ٗٓوْتُلَُّٔوٓفب    -إِىف ذَـَأَ الْوٓطْأَِٓ ٍٓ الْؼٓجٕسِ هِخْلُ الْؼٓوٕسِ
كَلْ٘ٓطُزٍُّا ػٓلَفى   -كَئِىْ ًَبًَتٕ هِ٘وُٓٔ الْؼٓجٕسِ أًَْخَطَ هِيْ ذَوٕسِٓٔ آلَبفِ زِضّٕٓنٍ -هَتَلَُّٔوٓب

ٍٓ إِىْ أَحٓجَُّا أَىْ ٗٓوْتُلَُا  -هٓب ٗٓلْؼُلُ ثٓؼٕسٓ الْرَوٕسِٓٔ آلَبفِ زِضّٕٓنٍ -سِّٓ٘سِ الْؼٓجٕسِ« 3»
إِلفب أَىْ تٌََُىَ هِ٘وٓتُِٔ أًَْخَطَ هِفيْ ذَوٕسٓفِٔ آلَفبفِ     -الْوٓطْأََٓ ٍٓ ٗٓأْذُصٍُا الْؼٓجٕسٓ أَذَصٍُا

ٍٓ  -هٓب ٗٓلْؼُلُ ثٓؼٕسٓ الْرَوٕسِٓٔ آلَفبفِ زِضّٕٓفنٍ   -كَلْ٘ٓطُزٍُّا ػٓلَى هَٕٓلَى الْؼٓجٕسِ -زِضّٕٓنٍ
ٍٓ إِىْ ًَبًَتٕ هِ٘وُٓٔ الْؼٓجٕسِ أَهَلف هِيْ ذَوٕسِٓٔ آلَبفِ  -ٗٓأْذُصٍُا الْؼٓجٕسٓ إٍَٔ ٗٓلْتَسِِٗٓٔ سِّٓ٘سُٔٔ

 .كَلَٕ٘سٓ لَْٔنٕ إِلفب الْؼٓجٕسٔ -زِضّٕٓنٍ
 .5224 -113 -4، اللوِ٘ 2 -301 -7الٌبكٖ  -(2)•
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ٍٓ ًَصَا الفصِٕ هَجٕلَِٔ ٍٓ « 4»ضٍٓٓأُ الشفٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ٍٓ •
 ًَصَا ضٍٓٓأّوٓب الظَّسٍٔمُ 

هِفيْ أَىف ذَـَفأَ الْوٓفطْأَِٓ ٍٓ    « 5»شًََطَ الشفٕ٘دُ أَىف هٓب تَؼَوَّيَ الْرَجٓفطَاىِ  : أَهَُلُ•
الْـُلَبمِ ٍٓ الظَّجِِّٖ ػٓوٕسٌ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى هٓب ٗٓؼٕتَوِسُٔٔ ثٓؼٕغٔ هٔرَبلِلٌَِ٘ب أًَففِٔ ذَـَفأٌ   
لِأَىف هٌِْْٔنٕ هٓيْ ٗٓوَُلُ إِىف ًُلف هٓيْ ٗٓوْتُلُ ثِـَٕ٘طِ حٓسِٗسٍ كَئِىف هَتْلَِٔ ذَـَأٌ ٍٓ هَسٕ ثٌَّٓ٘فب 
ًَحٕيُ ذِلَبفٓ شَلِيٓ اًْتَْٓى ٍٓ شًََطَ أَىف هٓفب تَؼَفوٌََّبُٔ هِفيَ الْأَحٌَٕفبمِ الْجٓبهِ٘ٓفِٔ      

ٍٓ « 6»هٓؼٕؤَلٌ ػٓلَْٕ٘ٓب ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى حٌْٔنِ هَتْلِ الْؼٓجٕسِ ػٓوٕساً ٍٓ ذَـَأً 
ٍٓ َّٔٓ « 1»أَىف ػٓوٕسٓ الظَّجِِّٖ ذَـَأٌ تَحٕوِلُِٔ الْؼٓبهِلَُٔ  ػٓلَى ٗٓأْتِٖ إَٔٗؼبً هٓب ٗٓسٔلُّ 

ٍٓ « 2»ٗٓسٔلُّ ػٓلَى هٓب هَبلَِٔ الشفٕ٘دُ ٍٓ تَوَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَفى ثٓؼٕفغِ الْوٓوْظٔفَزِ    
 .«3»ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ 
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 .1083 -286 -4، ٍ االستجظبض 962 -242 -10التْصٗت  -(4)•
 -4، ٍ االستجظفبض  963شٗل  963 -243 -10ضاجغ التْصٗت  -(5)•

 .1804شٗل  1804 -286
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، ٍ 40هفي الجفبة    11ٍ  10ٍ  5ٍ  3ٍ  1ٗبتٖ كٖ االحبزٗج  -(6)•
 .هي ّصُ اٛثَاة 45هي الجبة  3ٍ كٖ الحسٗج  42، ٍ 41كٖ الجبة 

هفي ّفصُ اٛثفَاة، ٍ كفٖ      36هي الجبة  2ٗبتٖ كٖ الحسٗج  -(1) •
 .هي أثَاة الؼبهلٔ 11هي الجبة  3الحسٗج 

 .هي ّصُ اٛثَاة 12هي الجبة  2توسم كٖ الحسٗج  -(2)•
 . هي ّصُ اٛثَاة 36هي الجبة  1ٗبتٖ كٖ الحسٗج  -(3)•

 87: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج


