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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
، ػٓيْ تٓؼٕطِ ؤَصٕحٓاتِِِ، ػٓنيْ َُٔٓنٕ٘يِ تٕنيِ ػٔوٓناسَٓٓ     «1»  ػٌِْٓٔ. 20/ 3457•

، «3»، ػٓيْ َُٕٔٓ٘يِ تٕيِ ؤَتِٖ سٓؼِ٘ذٍ الْؤىَاسِٕ ٍٓ خْٕٓنِ تٕيِ ؤَتِٖ خْٕٓوٓنَٔ  «2»
 -ٗٔؼٕنشَُٔ تِىٌُِِْ٘ٓنِِ  « 4»  سٓخٔلٍ هِنيْ ؤَّٕنلِ الْىَُةَنِٔ وَناىَ     -ػٓيْ ؤَتِٖ خٓؼٕفَشٍ

ًَؼٓنٕ، »: ػٓلِّوٌِٕٖ دٔػٓاءٖ ؤَدٕػَٔ تِِِ، ةَمَالَ: لِإَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ػلِ٘ الَالملُلْتٔ :لَالَ
سٓخَؽَِٔ ػٌِْذٓ وُلِّ ػٓثْنشٍَٓ،  « 5»  ، ٍٓ ٗٓا هٓيْ آهٓيُخَٕ٘شٍلِىُلِّ   ؤَسٕخَُٔٔ  ٗٓا هٓيْ: لُلْ

هٓيْ سٓإَلَِٔ تُحٌٌُّٓنا     هٓيْ ؤَػٕؽى« 7»هٓيْ ٗٔؼٕؽِٖ تِالْمَلِ٘لِ الْىَثِ٘شَ، ٗٓا « 6»ٍٓ ٗٓا 
هٔحٓوَّنذٍ    هٓيْ لَنٕ َٕٗٓإَلِْٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓؼٕشِةِْٔ، صٓلِّ ػٓلى  هٌِِْٔ ٍٓ سُٕٓوٓٔ ، ٗٓا هٓيْ ؤَػٕؽى

خَٕ٘نشِ النذًْْ٘ٓا ٍٓ   « 9»  ، ٍٓ ؤَػٕؽٌِِٖ تِوَٕٓإَلَِِٖ هِنيْ خٓوِ٘نغِ  «8»ٍٓ آلِ هٔحٓوَّذٍ 
هِنيْ  « 10»  خٓوِ٘غِ خَٕ٘شِ الْأخِشَِٓ، ةَإًَِِّٔ غَٕ٘شُ هٌْٓمَُصٍ هٓا ؤَػٕؽٌََِِٕٖ٘، ٍٓ صِدًِٕٖ

«11». «سٓؼِٓٔ ةَعْلِهٓ ٗٓا وَشِٗنٔ

559: ، ص4 ، ج(دازالحدٗث -ط )وافٖ 
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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
.العو٘ش ساخغ إلى ؤُوذ تي هحوّذ تي خالذ الوزوَس ةٖ الٌَذ الَاتك(. 1)•
.«ػوّاس»: «ص، خش»ةٖ (. 2)•
خْن »: ٍ ةٖ الوؽثَع. «خْن تي ؤتٖ خْن»: «ب، خش»ٍ ةٖ . «ج، د، ص، تش، تس، تف»ّىزا ةٖ (. 3)•

: ساخنغ . اتي ؤتٖ خْؤ: تي ؤتٖ خْن، ٍ ٗمال( خْن)ٍ الظاّش ؤىّ خْوا  ّزا، َّ خْ٘ن . «خْ٘ؤ تي ؤتٖ
، النشلن  333؛ سخنال الؽَسنٖ، ص   50؛ سخنال الثشلنٖ، ص   338، الشلن 131سخال الٌداشٖ، ص 

4963.
.«واى»/ -:«ص»ةٖ (. 4)•
.«هِي»:+/ ةٖ الَاةٖ(. 5)•
.تذٍى الَاٍ« ٗا»: «ج»ةٖ (. 6)•
.«ٍ ٗا»: «ص»ةٖ (. 7)•
.«ٍ آلِ»: ٍ الَاةٖ« تف»ةٖ (. 8)•
.«خو٘غ»/ -:«تش»ةٖ (. 9)•
.«ٍ صٍّدًٖ»: «تش»ةٖ (. 10)•
، ص 9، تَنٌذ آخنش، هنغ اخنِالُ َٗن٘ش النَاةٖ، ج       689، ظوي ح 369سخال الىشّٖ، ص (. 11)•

.8924، ح 1663

559: ، ص4 ، ج(دازالحدٗث -ط )وافٖ 
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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
دػاء ػلّونِ  : هي الذّػَات ولّ َٗم هي سخة ها روشُ الؽّشاصٕ ؤٗعا  ةمالٍ •

ؤتَ ػثذ اللِّ ػلِ٘ الَالم هحوّذ الَّداد، ٍ ّنَ هحوّنذ تني رونَاى ٗؼنشُ      
ؤتَ الحَي ػلّٖ سٍى ،تىى ةٖ سدَدُ ُِّى ػوٍٖ سدذ: تالَّداد، لالَا

ؤخثشًا الحَ٘ي تي ؤُوذ تي ش٘ثاى، : تي هحوّذ الثشسٖ سظٖ اللِّ ػٌِ، لال
ُذّثٌا هحوّذ تني ػثنذ   : ُذّثٌا ُوضٓ تي الماسن الؼلَّٕ الؼثاسٖ، لال: لال

ؤخثشًٖ هحوّذ تي : اللِّ تي ػوشاى الثشلٖ، ػي هحوّذ تي ػلّٖ الْوذاًٖ، لال
للت ألتٖ ػثذ اللِّ ػل٘نِ  : سٌاى، ػي هحوّذ الَداد ةٖ ُذٗث ؼَٗل، لال

ةمال : خؼلت ةذان ّزا سخة ػلّوٌٖ ةِ٘ دػاء ٌٗفؼٌٖ اللِّ تِ، لال: الَالم
اوِة تَن اللِّ الشُّوي الشُّ٘ن، ٍ لل ةٖ ونلّ  : لٖ ؤتَ ػثذ اللِّ ػلِ٘ الَالم

:َٗم هي سخة صثاُا  ٍ هَاء ٍ ةٖ ؤػماب صلَاته ةٖ َٗهه ٍ ل٘لِه

211: ، ص3 ، ج(الحدٗثٔ -ط )اإللثال تاألعوال الحسٌٔ 
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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
وُلِّ شَشٍّ، ٗا هٓيْ ٗٔؼٕؽِٖ « 1»لِىُلِّ خَٕ٘شٍ، ٍٓ آهٓيُ سٓخَؽَِٔ ػٌِْذٓ   ؤَسٕخَُٔٔ  هٓيْٗا •

الْىَثِ٘شَ تِالْمَلِ٘لِ، ٗا هٓيْ ٗٔؼٕؽِٖ هٓيْ سٓإَلَِٔ، ٗا هٓيْ ٗٔؼٕؽِٖ هٓيْ لَنٕ َٕٗٓإَلِْٔ ٍٓ هٓيْ 
خَٕ٘نشِ  « 2»  لَنٕ ٗٓؼٕشِةِْٔ تَحٌٌُّٓا  هٌِِْٔ ٍٓ سُٕٓوٓٔ ، ؤَػٕؽٌِِٖ تِوَٕٓإَلَِِٖ إَِّٗانٓ خٓوِ٘نغٓ 

الذًْْ٘ا ٍٓ خٓوِ٘غٓ خَٕ٘شِ االخِشَِٓ، ٍٓ اصٕشُِٕ ػٌِّٖٓ تِوَٕٓإَلَِِٖ إَِّٗانٓ خٓوِ٘نغٓ شَنشِّ   
، ةَإًَِِّٔ غَٕ٘شُ هٌْٓمَُصٍ ها ؤَػٕؽَٕ٘نتٓ، ٍٓ صِدًِٕنٖ هِنيْ    «3»الذًْْ٘ا ٍٓ شَشِّ االخِشَِٓ 

.ةَعْلِهٓ ٗا وَشِٗنٔ

211: ، ص3 ، ج(الحدٗثٔ -ط )اإللثال تاألعوال الحسٌٔ 
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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
ثنّ هذّ ؤتَ ػثذ اللِّ ػلِ٘ الَالم ٗذُ الَ٘شى ةمثط ػلى لحِ٘نِ ٍ  : لال•

:دػا تْزا الذّػاء ٍ َّ ٗلَر تَثّاتِِ ال٘وٌى، ثنّ لال تؼذ رله
ٗا رَا الْدٓاللِ ٍٓ اإلِوْشامِ ٗا رَا الٌَّؼٕواءِ ٍٓ الْدَٔدِ، ٗا رَا الْوٓيِّ ٍٓ الؽََّٕلِ، ُٓنشِّمٕ  •

.«4»شَٕ٘ثِِٖٓ ػٓلَى الٌّاسِ 
ثنّ ٍظغ ٗذُ ػلى لحِِ٘ ٍ لن ٗشةؼْا إِلّا ٍ لذ اهِأل : ٍ ةٖ ُذٗث آخش•

.«5»ظْش وفِّ دهَػا  

211: ، ص3 ، ج(الحدٗثٔ -ط )اإللثال تاألعوال الحسٌٔ 
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زخة  هيولّ َٗم الدعَات فٖ 
(.خ ل)هي ( 1)•
(.خ ل)خو٘غ الخ٘شات ( 2)•
(.خ ل)خو٘غ شش اٙخشٓ ( 3)•
.391: 98ػٌِ الثحاس ( 4)•
.391: 98ػٌِ الثحاس ( 5)•

211: ، ص3 ، ج(الحدٗثٔ -ط )اإللثال تاألعوال الحسٌٔ 
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لَ ًرز الوشٖ فٖ تعض الطسٗك
لَ ًزس الوشٖ ٍ   ُِى ةٖ هَسد ؤةعل٘ٔ الشوَب  *اًؼمذلَ ًزس الوشٖ ةٖ الحح  9هَإلٔ •

،وزا لَ ًزس الحح ُاة٘اٍ ةٖ تؼط الؽشٗك، 
ةنال ٌٗؼمنذ   . ٗشِشغ ةٖ اًؼمادُ توىي الٌارس ٍ ػذم تعشسُ تْوا ٍ ػذم وًَْوا ُشخ٘٘يٍ •

، **األثٌاءهغ ؤُذّا لَ واى ةٖ االتِذاء، ٍ َٗمػ الَخَب لَ ػشض ةٖ 
هغ  ****الدواسٍ هٌِْاُ سهٖ ، ***اًصشاةاهثذؤ الوشٖ ؤٍ الحفاء تاتغ للِؼ٘٘ي ٍ لَ ٍ •

.ػذم الِؼ٘٘ي
.ٍورا لَ ًرز الحح هاش٘ا*•
ّرا اذا واى الوٌرٍز الحح فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ تتعٌْ٘٘ا أٍ تعل٘مِ تصهاى هعي٘ي تعيد تحميك     **•

.شسط الٌرز ٍ إال ف٘تأخس حتٖ الوَت
ٍلَ لن ٗىي تع٘٘ي فالَاخة فٖ ًرز الحح هاش٘ا َّ اتتداء الوشٖ هيي أٍل أفعيال    ***•

.الحح ٍ َّ إحسام الحح ٍ فٖ ًرز الوشٖ فٖ الحح َّ اتتداء الوشٖ هي اٍل السفس
.تل هٌتْاُ زهٖ خوسٓ العمثٔ ٍ الحلك أٍ التمص٘س هع عدم التع٘٘ي****•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لوي ًرزُ هاش٘ا أٍ الوشٖ فٖ حدِ أى ٗسوة الثحسٗدَش ال 

ال ٗدَص لوي ًزسُ هاش٘ا ؤٍ الوشنٖ ةنٖ ُدنِ ؤى ٗشونة      10هَإلٔ •
الثحش ٍ ًحَُ،

ٍ لَ اظؽش إلِ٘ لواًغ ةٖ سائش الؽشق سمػ، •
لَ واى وزله هي األٍل لن ٌٗؼمذ، ٍ •
 *ٗدنة لَ واى ةٖ ؼشٗمِ ًْش ؤٍ شػ ال ٗوىي الؼثَس إال تالوشوة ٍ •

.ؤى ٗمَم ةِ٘ ػلى األلَى
.تل َّ هَِحة ػلى األلَٕ لؼذم شوَل الٌزس لِ استىاصا *•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًرز الحح هاش٘ا
وًَنِ  ساوثنا،ةوغ  لَ ًزس الحح هاش٘ا ةال ٗىفٖ ػٌنِ الحنح    11هَإلٔ •

هَسؼا ٗإتٖ تِ، ٍ هنغ وًَنِ هعن٘ما ٗدنة الىفناسٓ لنَ خنالف دٍى        
، *المعاء

 الىفاسٓ ٍ ػلِ٘ ، **صحلَ ًزس الوشٖ ةٖ ُح هؼ٘ي ٍ ؤتى تِ ساوثا ٍ •
دٍى المعاء، 

.لَ سوة تؼعا دٍى تؼط ةثحىن سوَب الىلٍ •
.تل المضاء ٍاخة على األحَط *•
.ووا َّ صح٘ح فٖ الفسض٘ي الساتم٘ي **•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ عدص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
هؽلما،سَاء  *ساوثالَ ػدض ػي الوشٖ تؼذ اًؼماد ًزسُ ٗدة ػلِ٘ الحح  12هَإلٔ •

واى هم٘ذا تٌَٔ ؤم ال، هغ ال٘إس ػي الِوىي تؼذّا ؤم ال، 
تاإلعادٓ فٖ صَزٓ اإلطالق هع عدم ال٘أس هي الوىٌئ   **االحت٘اطال ٗتسن ًعن •

ٍ وَى العدص لثل الشسٍع فٖ الرّاب إذا حصلت الوىٌٔ تعد ذله، 
،األَُغ الوشٖ تالومذاس الوََ٘س، تل ال ٗخلَ هي لٍَٓ •
ٍ ّل الوَاًغ األخش والوشض ؤٍ خَةِ ؤٍ ػذٍّ ؤٍ ًحَ رله تحىنن الؼدنض ؤٍ ال     •

ٍخْاى ٍ ال ٗثؼذ الِفص٘ل ت٘ي الوشض ٍ ًحنَ الؼنذٍّ تاخِ٘ناس األٍل ةنٖ األٍل ٍ     
. الثاًٖ ةٖ الثاًٖ

ٗؼٌٖ ال َٗمػ ٍخَب الحح تالؼدض ػي الوشٖ ووا َٗمػ ٍخَب الوشنٖ وونا    *•
.9هش ةٖ هَإلٔ 

.تل األظْش رله **•

 391: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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ّل الوَاًع األخس تحىن العدص
 هَإلٔ إرا ًزس الحح هاش٘ا ةؼشض هاًغ آخش غ٘ش الؼدض ػي الوشٖ 34•
هي هشض ؤٍ خَةِ ؤٍ ػذٍ ؤٍ ًحَ رله ةْل ُىوِ ُىن الؼدض ة٘وا •

روش ؤٍ ال لىَى الحىن ػلى خالُ الماػذٓ ٍخْاى ٍ ال ٗثؼذ الِفص٘ل 
ت٘ي الوشض ٍ هثل الؼذٍ تاخِ٘اس األٍل ةٖ األٍل ٍ الثاًٖ ةٖ الثاًٖ ٍ 

إى واى األَُغ اإللحاق هؽلما 
•

503: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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ّل الوَاًع األخس تحىن العدص
إرا ًزس الححّ هاش٘ا  ةؼشض هاًغ آخش غ٘ش الؼدض ػي الوشنٖ  (: 34هَإلٔ )•

هي هشض ؤٍ خَةِ ؤٍ ػذٍّ ؤٍ ًحَ رله ةْل ُىوِ ُىن الؼدض ة٘وا روش 
ؤٍال، لىَى الحىن ػلى خالُ الماػذٓ  ٍخْاى، ٍ ال ٗثؼنذ الِفصن٘ل تن٘ي    
الوشض ٍ هثل الؼذٍّ تاخِ٘اس األٍّل ةٖ األٍّل، ٍ الثاًٖ ةٖ الثاًٖ، ٍ إى واى 

.هؽلما ( 2)األَُغ اإللحاق 
ل٘س اإللحاق هَاةما  لالُِ٘اغ هي تؼط الدْات ةال ٗدنَص اإللحناق   ( 2)•

(.اإلهام الخوٌٖ٘. )ة٘وا ال َٗاةمِ
(.الش٘شاصٕ. )ال ِٗشن•
خصَصا  لَ ُول األخثاس ػلنى ؼثنك الماػنذٓ ٍ إى وناى رلنه خنالُ       •

إؼاللْا هي ُ٘ث الِوىّي ػي تؼط الوشٖ لَال تم٘٘ذّا تنالدضء األخ٘نش ٍ   
(.آلا ظ٘اء. )الؼالناللِّ 

532: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 


