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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخجبت ٍقت اإلحشام •  ثالث

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

ثوؼٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قظدذ ؤحدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فإرا قظذ الؼوشٓ هثال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ؤحنبهِ، ٍ ؤهب 
قظذ اإلحشام فال ٗؼقل ؤى ٗنَى هحققب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ؤحدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى ػدي ػودذ ؤٍ سدَْ ؤٍ خْدل، ٍ     
ٗجـل ً،نِ ؤٗؼب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ ؤهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى ؤهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث ؤهني 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،إلٔ •
فقذّوب ؤٍ فقذ ؤحدذّوب ٗجـدل إحشاهدِ، ٍ ٗددت ؤى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشمْب ٍخت تدذٗذّب

 

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

ؤى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،إلٔ •
توتغ ؤٍ قشاى ؤٍ إفشاد، ٍ ؤًِ لٌف،ِ ؤٍ غ٘شُ، ٍ ؤًدِ حددٔ اإلسدالم ؤٍ    
الحح الٌزسٕ ؤٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ ؤٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثـل ٍ ؤهب ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخجٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،إلٔ •
إخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثإحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استنبة هب ٗجـل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ قظدذ    

 .الحح

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

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حح ؤٍ ػودشٓ فدإى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدب       4ه،إلٔ •
ف٘قدغ طدح٘حب، ٍ لدَ خدبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثإحذّوب تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ؤحذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشج
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



9 

 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فبى ػلن ؤى حددِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،إلٔ •
 **فبألٍخِ 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 ٍخت ػلِ٘ ًَع هدي الحدح ؤٍ الؼودشٓ ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،إلٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ ؤثٌبء ًَع ٍ شل فٖ ؤًِ ًَاُ ؤٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى ؤًِ ًَ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 حدِ خْال فبى مدبى هدي قظدذُ     7ه،إلٔ •
الزٕ ٗإتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي ؤى هب ٗإتٖ ثِ ؤٍال اسوِ الحدح    إت٘بى الؼول

 فبلظبّش طحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ ؤهب لَ ظي ؤى حح التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗإتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗدت تدذٗذُ فٖ الو٘قبت إى ؤهني، ٍ إال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفبد هي خولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّظ ثبلٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،إلٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحقّقِ ثإّٕ لفظ مبى، ٍ األٍلى ؤى ٗنَى ثوب 

ّنّ إًٖ ؤُسٗذٔ هب ؤهشتٓ ثِِ هِيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ ؤى ٗقَل( 1)ػوّبس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓحّ ػٓلى مِت

ٖ ءَ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقجَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ ؤَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَدإىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حج،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلَّٖ، اللّْنّ إى لدن تندي حدّدٔ    
فؼوشٓ، ؤُحشم لل شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

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

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي ػوّبس فشاخغ

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

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَاخجبتالثبًٖ •

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

لجّ٘دل  »: هٌِ ؤى ٗقدَل ثؼدذ رلدل    **ٍ ؤحَؽ« *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

ٗدت اإلت٘بى ثْب ػلى الَخِ الظح٘ح ثوشاػبٓ ؤداء النلودبت   8ه،إلٔ •
 الظح٘حهغ التوني هي  **الولحَى *الؼشث٘ٔ،فال ٗدضٕػلى القَاػذ 

 ٍ لَ ثبلتلق٘ي ؤٍ 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 الدودغ ثد٘ي إت٘بًْدب ثدإٕ ًحدَ ؤهنٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رلل، *ثلغتِتشخوتْب 

 ، **األطلال تظح التشخؤ 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 ثإطجؼِ 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 ؤطل اإلحشام فدٖ الو٘قدبت لودشع ؤٍ     6ه،إلٔ •
صال ٍخت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قدبت هدغ   ثن   إغوبء ٍ ًحَ رلل فتدبٍص ػٌِ

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

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 خشج إلى خبسخِ هغ اإلهنبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هنبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَع الى ًحَ خدبسج الحدشم ثوقدذاس    

 ، *اإلهنبى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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مزا الحبل لَ مبى تشمِ لٌ،٘بى ؤٍ خْل ثبلحنن ؤٍ الوَػَع، ٍ مدزا  ٍ •
ال لذخَل هنٔ فدبٍص الو٘قبت ثدن  ٍ  للٌ،ل الحبل لَ مبى غ٘ش قبطذ 

 ثذا لِ رلل، فإًِ ٗشخغ 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 ٍ حدِ ٍ ال إحشام حح االفدشاد  9ه،إلٔ •
ؤهب فٖ حدح القدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال إحشام الؼوشٓ الوفشدٓ إال ثبلتلج٘ٔ، ٍ 

ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي اإلشؼبس ؤٍ التقل٘ذ، ٍ االشدؼبس هخدتض ثبلجدذى، ٍ التقل٘دذ     
هشتشك ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب هي ؤًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الجذى الدوغ 
ث٘ي االشؼبس ٍ التقل٘ذ، فٌ٘ؼقذ إحشام حح القدشاى ثإحدذ ّدزُ األهدَس     
الثالثٔ، لني األحَؽ هغ اخت٘بس االشؼبس ٍ التقل٘ذ ػن التلج٘ٔ ؤٗؼدب، ٍ  
األحَؽ ٍخَة التلج٘ٔ ػلى القبسى ٍ إى لدن ٗتَقدف اًؼقدبد إحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ب، فْٖ ٍاخجٔ 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 ٍخت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قبت  10ه،إلٔ •
لن ٗتوني ٗإتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتقذم فٖ ً،٘بى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ ؤتى قجل التلج٘ٔ ثوب َٗخت النفبسٓ للوحدشم  ، *األقَىلَ لن ٗني 
 .تدت ػلِ٘ لؼذم اًؼقبدُ إال ثْبلن 

فال ٗظْش  الوَاق٘ت فٖ ؤحنبم القَل فٖ  6ّزُ الو،إلٔ ًفس ه،إلٔ  *•
 .ٍخِ اإلحت٘بؽ ؤٍالً ٍ الفتَى ثبً٘بً ٌّب

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحت اإلمثدبس ثْدب ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ  11ه،إلٔ •
ٔ تنشاسّب هب استـبع خظَطب فٖ دثش مل فشٗؼدٔ ؤٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًبفلد

ششف ؤٍ ّ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،إلٔ •
•  
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 خبء هي خبسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشج هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبج ثإّٕ ًَع هي الحح ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ ؤى القـغ ػلى سج٘ل الَخَة•
 .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،إلٔ •
•  
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 خبء هي خبسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشج هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبج ثإّٕ ًَع هي الحح ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ ؤى القـغ ػلى سج٘ل الَخَة•
 .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 ؤًِ ال ٗلضم فٖ تندشاس التلج٘دٔ ؤى ٗندَى ثبلظدَسٓ      13ه،إلٔ •
« ّنّ لجّ٘لٰ  لجّ٘ل اللّ»: الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام، ثل ٗنفٖ ؤى ٗ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 ؤًِ ؤتى ثْدب طدح٘حٔ ؤم ال ثٌدى ػلدى      14ه،إلٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ ؤتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الثَث٘ي ٍ شل فٖ إت٘بى التلج٘ٔ ثٌى ػلى الؼذم •
ٍ ؤهب ثؼذ الخشٍج فبلظبّش َّ الجٌبء ػلى اإلت٘دبى  الو٘قبت، هب دام فٖ 

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

إرا ؤتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼدذ التلج٘دٔ    15ه،إلٔ •
غ٘ش فدش  ثد٘ي هدْدَلٖ    ػلِ٘، هي حتى تدت ػلِ٘ ؤٍ قجلْب لن تدت 

 .التبسٗخ ؤٍ مَى تبسٗخ ؤحذّوب هدَْال
 

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

لجس الثَث٘ي ثؼذ التدشد ػوب ٗحشم ػلى الوحدشم  : هي الَاخجبتالثبلث •
 ثإحذّوب ٍ ٗتشدى ثبٙخش، لج،ِ،ٗتضس 

 األقَى ػذم مَى لج،ْوب ششؿب فٖ تحقق اإلحشام، ثل ٍاخجب تؼجذٗب، ٍ •

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

ٍ الظبّش ػذم اػتجبس م٘ف٘ٔ خبطٔ فٖ لج،ْوب، ف٘دَص االتضاس ثإحذّوب •
 ثِ ؤٍ غ٘ش رلل هي الْ٘ئبت،  م٘ف شبء، ٍ االستذاء ثبٙخش ؤٍ التَشح

  لني األحَؽ لج،ْوب ػلى الـشٗق الوإلَف،•
مزا األحَؽ ػذم ػقذ الثَث٘ي ٍ لَ ثؼؼْوب ثجؼغ، ٍ ػذم غشصّودب  ٍ •

 ثإثشٓ ٍ ًحَّب، 
 لني األقَى خَاص رلل ملِ هب لن ٗخشج 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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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

 (2)هي ٍاخجبت اإلحشام لجس الثَث٘ي ثؼذ التدشّد ػوّدب ٗددت   : الثبلث•
 ػلى الوحشم اختٌبثِ، ٗتّضس ثإحذّوب، ٍ ٗشتذٕ ثبٙخش، 

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

الظبّش ػذم اػتجبس م٘فّ٘ٔ هخظَطدٔ فدٖ لج،دْوب، ف٘ددَص االتّدضاس      ٍ •
ثإحذّوب م٘ف شبء، ٍ االستذاء ثبٙخش ؤٍ التَشّح ثِ ؤٍ غ٘ش رلل هدي  

 الْ٘ئبت، لني األحَؽ لج،ْوب ػلى الـشٗق الوإلَف 

 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 ثإثشٓ ٍ ًحَّب، ٍ مزا فٖ الدشداء األحدَؽ   
ػذم ػقذُ، لنيّ األقَى خَاص رلل ملِّ فٖ ملّ هٌْوب هب لن ٗخشج ػي 

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

 (.الخَئٖ. )ال ٗتشك•

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

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

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

 قذّهْوب ػلِ٘ ؤػبدّوب ثؼذُ، 
األحَؽ هالحظٔ الٌّ٘ٔ فٖ اللجس ٍ ؤهّب التدشّد فال ٗؼتجش فِ٘ الٌّ٘دٔ، ٍ  ٍ •

 . إى مبى األحَؽ ٍ األٍلى اػتجبسّب فِ٘ ؤٗؼبً

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

 672-671: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ غُ،ٕلِ الْإِحٕشَامِ ٍٓ خَٓٓاصِ تَقْذِٗوِِِ ػٓلَى رِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ  8« 3»•
  لِوٓيْ خَبفٓ ػَٓٓصٓ الْوٓبءِ فِِِ٘ ٍٓ اسٕتِحٕجٓبةِ إِػٓبدٓتِِِ هٓغٓ الْإِهٕنَبىِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓدذٓ  « 4» -1 -16418•
ؤَسٕسٓلٌَْب إِلَى ؤَثِدٖ  : ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ سٓبلِنٍ قَبلَ

 -ٍٓ ًَحٕيُ ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ ؤًَةدب ًُشِٗدذٔ ؤَىْ ًَُٓدِّػٓدلٓ    -ػٓجٕذِ اللةِِ ع ٍٓ ًَحٕيُ خٓوٓبػٌٓٔ
فَإًِِّٖ ؤَخَبفٔ ؤَىْ ٗٓؼِضة الْوٓدبءٔ ػٓلَدٕ٘نُنٕ    -فَإَسٕسٓلَ إِلٌََٕ٘ب ؤَىِ اغْتَ،ِلَُا ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ

ٍٓ الْجٓسٔحَا ثِ٘ٓحبثٓنُنٔ الَّتِحٖ تُحٕشِهٔحَى       -فَبغْتَ،ِلَُا ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ -ثِزِٕ الْحٔلَٕ٘فَِٔ
 .ثُنَّ تَؼٓبلََٕا فُشَادٓى ؤٍَٕ هٓثَبًِٖٓ -فِْ٘ٓب

 326: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ الِبؿِّلَبءِ لِوٓيْ ؤَسٓادٓ الْإِحٕشَامٓ فَإِىْ مَبىَ اؿةلَدى ٍٓ لَدنٕ    7« 1»•
ٗٓوٕغِ خَوٕ،َٓٔ ػٓشَشَ َٕٗٓهبً ؤَخٕضَؤَُٔ ٍٓ اسٕتِحٕجٓبةِ الْإِػٓبدِٓٓ ٍٓ إِىْ قَشُةٓ الْؼْٕٓذٔ ٍٓ 

   تَإَمُّذِّٓب ثٓؼٕذٓ خَوٕ،َٓٔ ػٓشَشَ َٕٗٓهبً
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْقَبسِنِ ػٓيْ هٔؼٓبٍِٗٓدَٔ ثٕديِ   « 1» -3 -16414•

فَقَدبلَ اؿةدلِ    -سٓإَلْتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللةدِِ ع ػٓديِ التةِْٓ٘دلِ لِلْدإِحٕشَامِ    : ٍّٕٓتٍ قَبلَ
ٍٓ إِىْ شِدئْتٓ اسٕدتَوٕتَؼٕتٓ    -ٍٓ تَدَّْٓضْ ثِنُلِّ هٓدب تُشِٗدذٔ   -ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ فَإًِةِٔ ؿََْٔسَ

ٍٓ ت لْحجٓسٓ  فَتُفِد٘غٓ ػٓلَٕ٘دلٓ هِديَ الْوٓدبءِ      -ثِقَوِ٘ظِلٓ حٓتةى تَإْتِٖٓ الشةدٓشََٓ
 .ث َٕثٕٓ٘لٓ إِىْ ش بءٓ اللَِّٔ

 

 325-324: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

  ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ غُ،ٕلِ الْإِحٕشَامِ 26« 5»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓديْ ؤَثِ٘دِِ ٍٓ   « 6» -1 -3807•

ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕديِ ؤَثِدٖ   
إِرَا اًْتَْٕٓ٘دتٓ  : ػٔوٕٓ٘شٍ خٓوِ٘ؼبً ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ

ٍٓ ؤًَْدتٓ   -ؤٍَٕ إِلَى الَْٓقْتِ هِيْ ّٓزُِِ الْوَٓٓاقِ٘تِ -إِلَى الْؼٓقِ٘قِ هِيْ قِجٓلِ الْؼِشَا ِ
ٍٓ الْحجٓسٕ ث َٕثٕٓ٘حلٓ   ٍٓ اغْتَ،ِلْ  -تُشِٗذٔ الْإِحٕشَامٓ فَبًْتِفٕ إِثٕـَٕ٘لٓ إِلَى ؤَىْ قَبلَ

 .الْحٓذِٗثَ
 .«8»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 7»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِلٓ : ؤَقَُلُ•

 336: ص، 3 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ثٓبةٔ ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التةوٓتُّغِ هِيْ هٓنةَٔ ٍٓ ؤَفْؼَلُِٔ الْوٓ،ٕدِذٔ ٍٓ  21« 2»•
  ؤَفْؼَلُِٔ ػٌِْذٓ الْوٓقَبمِ ؤٍَٕ تَحٕتٓ الْوِ٘ضَاةِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘دِِ ٍٓ  « 3» -1 -14963•
« 4»ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘دشٍ  

إِرَا مَبىَ َٕٗٓمٔ التةشٍِْٗٓدِٔ إِىْ  : ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ
ثُنَّ  -ثُنَّ الْجٓسٕ ثََٕثٕٓ٘لٓ ٍٓ ادٕخُلِ الْوٓ،ٕدِذٓ إِلَى ؤَىْ قَبلَ -شَبءٓ اللةِٔ فَبغْتَ،ِلْ

ؤٍَٕ فِدٖ الْحِدٕدشِ ثُدنَّ ؤَحٕدشِمٕ ثِدبلْحٓحِّ       -طٓلِّ سٓمْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْذٓ هٓقَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع
 .الْحٓذِٗثَ

 339: ص، 11 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘دِِ ٍٓ  « 1» -4 -16410•
ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕديِ ؤَثِدٖ   

إِرَا اًْتَْٕٓ٘دتٓ  : ػٔوٕٓ٘شٍ خٓوِ٘ؼبً ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ
ٍٓ ؤًَْدتٓ   -ؤٍَٕ إِلَى الَْٓقْتِ هِيْ ّٓزُِِ الْوَٓٓاقِ٘تِ -إِلَى الْؼٓقِ٘قِ هِيْ قِجٓلِ الْؼِشَا ِ
ٍٓ اؿْلِ  -ٍٓ قَلِّنٕ ؤَظْفَبسٓكٓ« 2»فَبًْتِفٕ إِثٕـَلٓ  -تُشِٗذٔ الْإِحٕشَامٓ إِىْ شَبءٓ اللةِٔ
ثُنَّ اسٕدتَلٕ   -ٍٓ لَب ٗٓؼُشُّكٓ ثِإَِّٕ رَلِلٓ ثٓذٓؤْتٓ -ػٓبًَتَلٓ ٍٓ خُزْ هِيْ شَبسِثِلٓ

 .الْحٓذِٗثٍَٓ الْجٓسٕ ث َٕثٕٓ٘لٓ ٍٓ اغْتَ،ِلْ 
 .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔ ُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ هِثْلَِٔ •

 

 323: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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  ثٓبةٔ مَٕ٘فَِِّ٘ٔ الْإِحٕشَامِ ثِبلْحٓحِّ 52« 4»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓديْ ؤَثِ٘دِِ   « 5» -1 -16640•

ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ ػٓيِ 
: اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَدبلَ 

 « 6»ثُنَّ الْجٓسٕ ث َٕثٕٓ٘لٓ  -إِرَا مَبىَ َٕٗٓمٔ التةشٍِِْٗٓٔ إِىْ شَبءٓ اللةِٔ فَبغْتَ،ِلْ
هي الجدبة   1، ٍ ؤٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗث 1 -454 -4النبفٖ  -(5)•

 21هدي الجدبة    1هي ؤثَاة إحشام الحح، ٍ قـؼٔ هٌِ فٖ الحذٗث  1
هدي ّدزُ    46هي الجبة  4هي ؤثَاة الوَاق٘ت، ٍ ؤخشى فٖ الحذٗث 

 .األثَاة
 .ٍ الجس ثَث٘ل -فٖ الوظذس -(6)•

 408: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ثُنَّ طٓلِّ سٓمْؼٓتَٕ٘يِ  -ٍٓ ػٓلَٕ٘لٓ ال،َّنٌََِ٘ٔ ٍٓ الَْٓقَبسٓ -ادٕخُلِ الْوٓ،ٕدِذٓ حٓبفِ٘بًٍٓ •
ثُنَّ اقْؼٔذٕ حٓتةى تَضٍُلَ الشةوٕسٔ فَظٓلِّ  -ػٌِْذٓ هٓقَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع ؤٍَٕ فِٖ الْحِدٕشِ

مَوٓدب قُلْدتٓ حِد٘يَ ؤَحٕشَهٕدتٓ هِديَ       -ثُنَّ قُلْ فِٖ دٔثٔشِ طٓدلَبتِلٓ  -الْوٓنْتَُثَٓٔ
فَإِرَا اًْتَْٕٓ٘دتٓ   -ٍٓ ػٓلَٕ٘لٓ ال،َّنٌََِ٘ٔ ٍٓ الَْٓقَبسٓ« 7»فَإَحٕشِمٕ ثِبلْحٓحِّ  -الشةدٓشَِٓ

إِلَى الشةدٕمِ ٍٓ ؤَشْشَفْتٓ ػٓلَى اًْتَْٕٓ٘تٓ فَإِرَا  -دٍٔىَ الشةدٕمِ فَلَتِّ« 8»إِلَى فَؼَبءٍ 
 .فَبسٕفَغٕ طَٕٓتَلٓ ثِبلتةلْجِِ٘ٓٔ حٓتةى تَإْتِٖٓ هًٌِى -الْإَثٕـَحِ

 .ٍ احشم ثبلحح ثن اهغ -فٖ الوظذس -(7)•
•(8)-  ٔ  -، ٍ فدٖ الوظدذس  (ّدبه  الوخـدَؽ  )الشقـدبء   -فٖ ً،دخ

 .الشفؼبء
 408: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 .«1»ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ هِثْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
•______________________________ 

 .557 -167 -5التْزٗت  -(1)
 

  409: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓدؼِ٘ذٍ ػٓديْ ػٓلِدِّٖ ثٕديِ     « 2» -2 -16641•
إِرَا ؤَسٓدٕتٓ ؤَىْ : الظَّلْتِ ػٓيْ صٔسٕػَٓٔ ػٓيْ ؤَثِٖ ثٓظِ٘شٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ

تُحٕشِمٓ َٕٗٓمٓ التةشٍِِْٗٓٔ فَبطٌَٕغٕ مَوٓب طٌَٓؼٕتٓ حِ٘يَ ؤَسٓدٕتٓ ؤَىْ تُحٕشِمٓ ٍٓ خُزْ هِديْ  
 إِىْ مَبىَ لَلٓ شَؼٕشٌ « 3»شَبسِثِلٓ ٍٓ هِيْ ؤَظْفَبسِكٓ ٍٓ ػٓبًَتِلٓ 

، ٍ 881 -251 -2، ٍ االستجظددبس 559 -168 -5التْددزٗت  -(2)•
هي ؤثدَاة الوَاق٘دت، ٍ    21هي الجبة  4ؤٍسد قـؼٔ هٌِ فٖ الحذٗث 

هي ؤثَاة إحشام الحدح، ٍ ؤخدشى    2هي الجبة  2ؤخشى فٖ الحذٗث 
 .هي ّزُ األثَاة 46هي الجبة  3فٖ الحذٗث 

 (.ّبه  الوخـَؽ)ٍ ؤؿل ػبًتل  -فٖ النبفٖ -(3)•

  409: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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ثُنَّ ائْتِ الْوٓ،ٕدِذٓ الْحٓشَامٓ فَظٓلِّ ٍٓ الْجٓسٕ ث َٕثٕٓ٘لٓ ٍٓ اًْتِفٕ إِثٕـَلٓ ٍٓ اغْتَ،ِلْ •
ٍٓ « 4»فِِِ٘ سِتَّ سٓمَؼٓبتٍ قَجٕلَ ؤَىْ تُحٕشِمٓ ٍٓ تَدذٕػَٔ اللةدِٓ ٍٓ تَ،ٕدإَلُِٔ الْؼٓدَٕىَ     

تَقَُلُ اللةْٔنَّ إًِِّٖ ؤُسِٗذٔ الْحٓحَّ فَ٘ٓ،ِّشُْٔ لِٖ ٍٓ حٔلةٌِٖ حٕٓ٘ثُ حٓجٓ،ٕدتٌَِٖ لِقَدذٓسِكٓ   
الةزِٕ قَذَّسٕتٓ ػٓلََّٖ ٍٓ تَقَُلُ ؤَحٕشَمٓ لَلٓ شَؼٕشِٕ ٍٓ ثٓشَشِٕ ٍٓ لَحٕوِٖ ٍٓ دٓهِدٖ  
هِيَ الٌِّ،ٓبءِ ٍٓ الثِّ٘ٓبةِ ٍٓ الـِّ٘تِ ؤُسِٗذٔ ثِزَلِلٓ ٍٓخْٕٓدلٓ ٍٓ الدذَّاسٓ الْدأخِشََٓ ٍٓ    

 حٔلةٌِٖ حٕٓ٘ثُ حٓجٓ،ٕتٌَِٖ لِقَذٓسِكٓ الةزِٕ قَذَّسٕتٓ ػٓلََّٖ 
 (.ّبه  الوخـَؽ)ٍ ت،بلِ الؼَد  -فٖ ً،خٔ -(4)•

  409: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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تُلَجِّٖ هِيَ الْوٓ،ٕدِذِ الْحٓشَامِ مَوٓب لَجَّٕ٘تٓ حِد٘يَ ؤَحٕشَهٕدتٓ ٍٓ تَقُدَلُ لَجَّٕ٘دلٓ     ثُنَّ •
ثِحٓدٍَّٔ تَوٓبهْٔٓب ٍٓ ثٓلَبغُْٓب ػٓلَٕ٘لٓ فَإِىْ قَذٓسٕتٓ ؤَىْ ٗٓنَُىَ سٍٓٓاحٔلٓ إِلَى هًٌِدى  

 .ٍٓ إِلةب فَوٓتَى هٓب تَ٘ٓ،َّشَ لَلٓ هِيْ َٕٗٓمِ التةشٍِِْٗٓٔ« 5»صٍٓٓالَ الشةوٕسِ 
 .ح٘ي صٍال الشوس -فٖ الوظذس -(5)•

  409: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 «6»سٍٓٓأُ الْنُلٌَِِٕٖ٘ ػٓيْ ؤَثِٖ ثٓظِ٘شٍ ٍٓ •
 .2 -454 -4النبفٖ  -(6)•
 .«8»ٍٓ ٗٓإْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 7»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِلٓ : ؤَقَُلُ •

 

 .هي ؤثَاة ؤق،بم الحح 2تقذم فٖ الجبة  -(7)•
، ٍ الجدبة  82هي الجدبة   6لؼل الوقظَد هوب ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(8)•

 .هي ؤثَاة إحشام الحح 1هي ؤثَاة الـَاف، ٍ الجبة  84

  409: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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•  
 391: ، ص14 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج•
يِ ثٕيُ هٓ« 5» -4 -19446• ػٕتِقَبدِ هٓشْنَُسٓ التةظٕدٌِ٘فِ ؤًَةدِٔ   لِب ؤَىة فِٖ هٓضَاسِ الْفَقِِِ٘ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْفَؼْلِ قَبلَ ٍٓ مَبىَ هٔحٓوَّذَ ّٓزَا ثِقًَٔ ػٌٕٓ٘بً طٓحِ٘حٓ اؼٓذٍّػٓجٕذٔ الْنَشِٗنِ ثٕيُ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ؿَبٍٔسٍ فِٖ مِتَبةِ فَشْحِٓٔ الْغَشِِّٕ قَبلَ رَمَشَ الْفَقِِ٘ٔ طٓفِِٖ الذِّٗ

  ػٓيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ« 6»( الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ تَوَّبمٍ)ٍٓخٓذٓ ثِخَؾِّ ػٓوِِِّ 
•______________________________ 

 .توبم هبئٔ تنج٘شٓ -فٖ الوظذس -(1)
 .177 -95 -6التْزٗت  -(2)•
 .ػلٖ ثي ؤحوذ ثي هحوذ ثي ػوشاى الذقب  -فٖ الؼَ٘ى -(3)•
 .1 -272 -2( ػلِ٘ ال،الم)ػَ٘ى ؤخجبس الشػب  -(4)•
 .91 -فشحٔ الغشٕ -(5)•
 .ل٘س فٖ الوظذس -(6)•
  392: ، ص14 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•
ٍٓ الْجٓسٕ  -فَقَبلَ ٗٓب طٓفَْٓاىُ إِرَا ؤَسٓدٕتٓ رَلِلٓ فَبغْتَ،ِلْ -قُلْتٔ لَِٔ مَٕ٘فٓ ًَضٍُسٔ ؤَهِ٘شَ الْؤلْهٌِِ٘يَ ع: ػٓيْ طٓفَْٓاىَ الْدٓوَّبلِ ػٓيِ الظَّبدِ ِ ع فِٖ حٓذِٗثٍ قَبلَ« 2»ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثٕيِ ؤَثِٖ الْخَـةبةِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى « 1»هٔظٕؼٓتٍ الذَّسَّاعِ •

ٓبسَٓٓ ثِـَُلِْٓب -ٍٓ ًَلْ شَٕ٘ئبً هِيَ الـِّ٘تِ فَإِىْ لَنٕ تٌََلْ ؤَخٕضَؤَكٓ« 3» -ثََٕثٕٓ٘لٓ ؿَبِّشَٕٗيِ غَ،ِ٘لَٕ٘يِ ؤٍَٕ خٓذِٗذٕٓٗيِ  .فَإِرَا خَشَخٕتٓ هِيْ هٌْٓضِلِلٓ فَقُلْ ٍٓ رَمَشَ الضِّٗ
•________________________________________ 

 ّ    1409اٗشاى، اٍل،  -خلذ، هلس،ِ آل الج٘ت ػلْ٘ن ال،الم، قن  30ػبهلى، حشّ، هحوذ ثي ح،ي، ٍسبئل الش٘ؼٔ، 

•  
 457: ، ص14 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج•
 -فِٖ حٓبلِ التةقَِِّ٘ٔ فَقَدبلَ « 5»قُلْتٔ لَِٔ صِٗٓبسُٓٓ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ع :  ػٓيِ الْخَٕ٘جٓشِِّٕ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ظَجٕ٘ٓبىَ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللةِِ ع قَبلَ٘لٍَٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللةِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ إِسٕوٓبػِ« 4» -3 -19593•

 .طٓلةى اللةِٔ ػٓلَٕ٘لٓ ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللةِِ ٍٓ قَذٕ تَوَّتٕ صِٗٓبسٓتُلٓ -طٓلةى اللةِٔ ػٓلَٕ٘لٓ ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللةِِ -طٓلةى اللةِٔ ػٓلَٕ٘لٓ ٗٓب ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللةِِ« 6»ثُنَّ تَؤشُّ ثِبلْقَجٕشِ فَقُلْ  -إِرَا ؤَتَٕ٘تٓ الْفُشَاتٓ فَبغْتَ،ِلْ ثُنَّ الْجٓسٕ ثََٕثٕٓ٘لٓ الـةبِّشَٕٗيِ
•________________________________________ 

 ّ    1409اٗشاى، اٍل،  -خلذ، هلس،ِ آل الج٘ت ػلْ٘ن ال،الم، قن  30ػبهلى، حشّ، هحوذ ثي ح،ي، ٍسبئل الش٘ؼٔ، 

•  
•  

 

 408: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



2925269: دٍسًگبس 2907520-21: تلفي      10پالك  – 14مَچِ  –هتشٕ گل،تبى  20ثلَاس اه٘ي  –قن   
islamquest.com – ravaqhekmat.ir 


