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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  يحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ػىتذ ممتب     يصويي ثبلجٕتت بتجؼب، ي    فيطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم •

يطوً   ثٕه الظفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    يسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبطب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىسبء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       يقصشحم ، *طالتٍطًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىسبء ليس ثًاخت في عمشة التمتع ي لنه ال ثأس ثإتيبوو    *•
 احتيبطبً ي اتيبو  قجل التقصيشينًن أمثش إحتيبطبً

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف ثؼشفّ، ي األفؼل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕغ 
مىُب ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش أي ػمبل ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمظٕش، فٕحل ثؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الطٕت، ي األحًؽ ارتىبة الظتٕذ أٔؼتب، ي    مه ول ش
إن وبن األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شبء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕت، حم ٔطتًف طتًاف الىستبء ي ٔظتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىسبء، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزمبس فٕجٕت ثُب لٕبلٓ التششٔك، ي َٓ الحبدّٔ حم •

ػششِ ي الخبوّٕ ػششِ ي الخبلج ػششِ، ي ثٕتًتّ الخبلج ػششِ إومب َتٓ  
 فٓ ثؼغ الظًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  القًل في صًسة حح التمتع إخمبال
لً شبء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ ثل ٔمٕم ثمىى حتتى ٔشمتٓ رمتبسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحبدْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخبوٓ ػشش، حم ٔىفش ثؼذ التضيال  
لً وبن لذ اتمى الىسبء ي الظٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔؼب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  أحذهب الىية:يشتشغ في حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لظذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمتشِ،  •
 .فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔظح

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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  أحذهب الىية:يشتشغ في حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لظذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محبل ثأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي ثمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رله إرا ثمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  ربص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن مدمًع عمشت  ي حد  في أشهش الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حبوُٕب•
ثؼمشتٍ أي ثؼؼُب فٓ غٕشَب لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ ثُتب، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن الحح ي العمشة في سىة ياحذة

أتى ثبلؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حبلخُب•
بىّ ي ثبلحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألب  فٓ مىّ إلى الؼب  المبثل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . ثمٓ ػلٍٕ إلى الؼب  المبثل
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج 
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 أن ينًن إحشام حد  مه ثطه منة

فمحتل  ، أمب ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه ثطه مىّ مغ االختٕبس -ساثؼُب•
 إحشامُب المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُب المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ ممتب  إثتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  ممب ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبمبػٕل 

غٕشَب اختٕبسا متؼمذا ثطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ ثطل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕب مه غٕش تزذٔذ، ثل ٔزت أن ٔزذدٌ فُٕب، ألن إحشامٍ مه غٕشَب 
وبلؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَب رُال أي وسٕبوب يرت الؼًد إلُٕتب ي التزذٔتذ   

 . *مىبوٍمغ اإلمىبن، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔجؼذ رًاص االوتفبء ثئحشامٍ إرا وتبن حٕىتٍ أٔؼتبي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، ثل مطلمب ي إن وبن اإلحتٕبؽ مب روشٌ المبته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ينًن مدمًع العمشة ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خبمسُب•
ابتؤرش احىبن لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَمب لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لم 
ٔزض ػىٍ، ي وزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ    

 . ػه آخش لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 أن ال يخشج مه منة ثعذ اإلحالل عه عمشة التمتع

أن ال ٔخشد مه مىّ ثؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتبألحًؽ التمتغ ثال حبرّ، ي لً ػشػتٍ حبرّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحبرتٍ ي ٔشرغ محشمب إلػمبل الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حبرّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

يلت اإلحشا  للحذ مًبغ فٕزًص التأخٕش إلى يلتت ٔتذسن    3مسألّ •
ال ٔزتًص التتأخٕش ػىتٍ، ي ٔستتحت     ي  ػشفتّ، يلًف االختٕبسْ مه 

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، ثل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشيش الًسيية؛ ج
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

ال إشىبل فٓ ان يلت اإلحشا  لحذ التمتغ مًبغ، ٔزًص فؼلٍ ثؼذ ( 1)•
الفشاؽ ػه ػمشِ التمتغ، ي اإلحالل مه إحشامُب ثال فظل، ي ان يلؼتت  

 . فٓ أيائل شُش شًال، الزْ ًَ الشُش األيّل مه أشُش الحذّ

األمش، اوتٍ ٔجمتى ػلتى إحشامتٍ التى ان ٔمؼتٓ الحتذ ي ٔتأتٓ         غبّٔ •
 ثمىببىٍ، َزا ثبإلػبفّ إلى الششيع، 

فٕزًص تأخٕشٌ إلى يلتت ٔتذسن يلتًف    : امّب ثبإلػبفّ إلى التأخٕشي •
االختٕبسْ مه ػشفّ، الزْ ًَ أيّل أػمبل الحذ ثؼذ اإلحتشا ، ي روتش   

 .اوٍ ٔستحت اإلحشا  ًٔ  التشئّ: فٓ المته

 375: ، ص2 الحح؛ ج -تفصيل الششيعة في ششح تحشيش الًسيية 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

الفشع ػذ  التأخٕش ػىٍ ال ػذ  التمذٔم ػلٕتٍ، ثتل رؼلتٍ ممتؼتى     ي •
االحتٕبؽ، ي مىشأٌ مب بٕأتٓ فٓ المسألّ الخبمسّ، مه االختالف فٓ 
حذّ الؼٕك، وظّب ي فتًى، ي داللّ ثؼغ الىظًص ػلى ان حتذٌّ صيال  

ي قوذ افتوى ثعوط    ًٔ  التشئّ، ي ثؼؼتُب ػلتى اوتٍ غتشية ًٔمُتب،      
 . ، ي لىه االحتٕبؽ ابتحجبثٓاألصحبة عيى طجقهمب

ػلٍٕ، ٔزًص اإلحتشا  لجتل صيال الٕتً  التببتغ إرا أدسن الًلتًف      ي •
المزوًس، ومب ًَ المٕسًس فٓ َزٌ األصمىّ، التٓ تىًن الًببئل الىملٕتّ  

 .السشٔؼّ شبئؼّ وخٕشِ

 375: ، ص2 الحح؛ ج -تفصيل الششيعة في ششح تحشيش الًسيية 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

إرا مبن يًم التشيية فبغتسل ي الجس ثًثيول اليوزيه لرحوشام ي ا وت     ي •
ي صل عىذ المقوبم الههوش ي   « 2»المسدذ حبفيب عييل السنيىة ي الًقبس 

تمتًل  « 3»العصش ي اعقذ إحشامل دثش العصش ي إن شئت في دثوش الههوش   
اللُم إوٓ أسٔذ مب أمشت ثٍ مه الحذ ػلتى وتبثته ي بتىّ وجٕته ع فتئن      
ػشع لٓ ػشع حجسىٓ فحلىٓ أوت حٕج حجستىٓ لمذسن الزْ لتذست  

ي لت مخل مب لجٕت فٓ الؼمشِ حتم اختشد إلتى مىتى ي ػلٕته      « 4»ػلٓ 
السىٕىّ ي الًلبس ي اروش اهلل وخٕشا فٓ طشٔمه فتئرا خشرتت إلتى األثطتح     
فبسفغ طًته ثبلتلجّٕ فئرا أتٕت مىى فجت ثُب ي طل ثُتب الغتذاِ ي اختشد    

 «5»مىُب إلى ػشفبت ي أوخش مه التلجّٕ فٓ طشٔمه 
ثووبلحح »: صيووبدة« ض»فووي وسووخة   -(3)/.ثووبالتال  يسوويش  1/ 454: 4النووبفي  -(2)•

 .ثبالتال  في الفبظ  60: الهذاية -(5)/.ثبالتال  يسيش 55: الهذاية -(4)/.«مفشدا

 
 223: فق  الشظب؛ ص -الفق  
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

أحش  الزٔه أحلًا للحذ مه المسزذ الحشا  ًٔ  التشئّ، فُزا يرٍ حم •
 التمتغ ثبلؼمشِ إلى الحذ

 170: ، ص3 ؛ ج)مغشثى، اثً حىيف ، وعمبن ثه محمذ تميمى  (تأييل الذعب م
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

 :2مسألّ •
إرا وبن ًٔ  التشئّ فلٕأخز مه شبسثٍ ي : لبل شٕخىب المفٕذ سحمٍ اللٍّ•

ي : ي لبل اثه الزىٕذ(: الى ان لبل)لٕملم أظفبسٌ ي ٔغسل ي ٔلجس حًثٍٕ 
مه أحلّ مه متؼتٍ أحش  ًٔ  التشئّ للحذّ لجتل خشيرتٍ إلتى مىتى     
ػمٕت طًاف أبجًع ثبلجٕت ي سوؼتٕه ػىذ ممب  إثشإَم ػلٍٕ السّال  أي 

 (.224ص  4د : المختلف. )الى آخشٌ. غٕشٌ

 140: مدمًعة فتبيى اثه خىيذ؛ ص
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

  ثبة اإلحشا  للحذ 11•
فئرا وبن ًٔ  التشئّ فلٕأخز مه شتبسثٍ ي ٔملتم أظفتبسٌ ي ٔغتستل ي     •

ٔلجس حًثٍٕ حم ٔأتٓ المسزذ الحشا  حبفٕب ي ػلٍٕ الستىٕىّ ي الًلتبس   
فلٕطف أبجًػب إن شبء حم لٕظل سوؼتٕه لطًافٍ ػىذ ممتب  إثتشإَم ع   
حم لٕمؼذ حتى تضيل الشمس فئرا صالت فلٕظل بت سوؼبت حم لٕظتل  

إوتٓ أسٔتذ   اللُم -ٔمًلالمىتًثّ ي لٕذع اهلل ػض ي رل وخٕشا ثبلؼًن حم 
الحذ فٕسشٌ لٓ ي حلىٓ حٕج حجستىٓ لمذسته التزْ لتذست ػلتٓ    
أحش  له يرُٓ ي شتؼشْ ي ثشتشْ ي لحمتٓ ي دمتٓ ي ػظمتٓ ي      
ػظجٓ ي مخٓ مه الىسبء ي الخٕبة ي الطٕت أثتغٓ ثتزله يرُته ي   

   الذاس اٖخشِ

 408-407: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

لٕلت حٕه ٔىُغ ثٍ ثؼٕشٌ ي ٔستتًْ ثتٍ لبئمتب ي إن وتبن مبشتٕب      حم •
اللُم لجٕه لجٕه ثحزتّ  لجٕه -ٔمًلفلٕلت مه ػىذ الحزش األبًد ي 

إٔبن أسرً ي إٔبن اللُم : مىىٔمًل ي ًَ متًرٍ إلى ي   تمبمُب ػلٕه
  ي أطلح لٓ ػملٓأملٓ  أدػً فجلغىٓ

اوتُى إلى الشلطبء دين الشد  ي أششف ػلى األثطح فلٕشفغ طًتٍ فئرا  •
 ثبلتلجّٕ حتى ٔأتٓ مىى 

 408-407: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

  ثبة تفظٕل فشائغ الحذ 26•
ي فشع الحذ اإلحشا  ي التلجّٕ ي الطًاف ثبلجٕت ي السؼٓ ثٕه الظفب ي •

 .المشيِ ي شُبدِ المًلفٕه ي مب ثؼذ رله بىه ثؼؼُب أيوذ مه ثؼغ
ي مه دالل منة يًم التشيية فطب  ثبلجيت ي سعى ثيه الصفب ي المشية •

فأدسك رلل قجل مغيت الشمس أدسك المتعة فإن غبثت الشمس قجل 
أن يفعل رلل فال متعة ل  فييقم عيى إحشام  ي يدعيهوب حدوة مفوشدة    

 .فإرا اوقعت أيبم الحح الشج إلى البسج الحشم فأحشم ليعمشة ي اعتمش

  431: ، ص(ليشيخ المفيذ)المقىعة 
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 يقت اإلحشام ليحح مًسع

ٔتً  التشئتّ للمتؼتّ    « 3»أشُش الحذ ي الحذ « 2»الضمبن لإلحشا  ي •
«4 » 
 
 
ي : ي الضمبن للحذ ي اإلحشا ، ي فٓ ثؼؼُب األخش: فٓ ثؼغ الىسخ( 2)•

 .الضمبن للحذ لإلحشا 
 .ي الى ًٔ : وزا فٓ الىسخ، ي لؼل الظحٕح( 3)•
 .وزا( 4)•

 190: النبفي في الفق ؛ ص
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 (فٓ روش اإلحشا  ثبلحذ)فظل •
إرا أساد اإلحشا  ثبلحذ فٕىجغٓ أن ٔىًن رله ًٔ  التشئّ ػىذ الضيال، •

 .فبن لم ٔمىىٍ أحش  فٓ الًلت الزْ ٔؼلم أوٍ ٔلحك الًلًف ثؼشفبت
•  

 305: ؛ ص(ليشيخ الطًسي)االقتصبد الهبدي إلى طشيق الششبد 
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  اإلحشا  ثبلحذّ[ ص روش]فظل فٓ  -7•
أحتش   « 60»اإلحشا  ثبلحذ ٔىجغٓ ان ٔىًن ًٔ  التّشئّ ػىذ الضّيال، فبن لم ٔمىه •

 .الًلًف ثؼشفبت« 61»فٓ الًلت الزْ ٔؼلم اوٍّ ٔلحك 
 281: ، ص2 الخالف؛ د•
 .ٔستحت للمتمتغ أن ٔحش  ثبلحذ ًٔ  التشئّ ثؼذ الضيال: 55مسألّ •
 .، بًاء وبن يارذا للُذْ أي ػبدمب لٍ«2»ي ثٍ لبل الشبفؼٓ •
 .«3»المستحت أن ٔحش  إرا أَل ري الحزّ : ي لبل مبله•
 .«4»إرمبع الفشلّ، ي لذ روشوب أخجبسَم فٓ رله : دلٕلىب•
 .181: 7المزمًع ( 2)•
، ي 124: 7، ي المحلتى  430: 3، ي الششح الىجٕتش  430: 3المغىٓ الثه لذامّ ( 3)•

 .181: 7المزمًع 
 .557حذٔج  167: 5، ي التُزٔت 1حذٔج  454: 4اوظش الىبفٓ ( 4)•

 142: الدمل ي العقًد في العجبدات؛ ص 
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يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ « 1» -11 -14654•
مٔحٓمَّذِ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓهْ أَثِتٓ ػٓجٕتذِ اللِتٍِ ع    

يٓ طًَٓافَتبنِ ثٓتٕٕهَ الظَّتفَب يٓ     -الْمٔتَمٓتِّغٔ ػٓلٍَِٕٕ حَلَبحَتُّ أَطْتًٓافٍ ثِبلْجٕٕٓتتِ   : لَبلَ
َ يُحِوشِمُ  ي -ٔٓمْطَغٔ التِلْجَِّٕٓ مِهْ مٔتْؼٓتٍِِ إِرَا وَظَشَ إِلَى ثٕٔٔتًتِ مٓىِتَّ  يٓ  -الْمٓشْيِِٓ

 .يٓ ٔٓمْطَغٔ التِلْجَِّٕٓ ًٕٔٓ ٓ ػٓشَفََّ حِٕهَ تَضُيلُ الشِمٕسٔ -ِثِبلْحَحِّ يًَِمَ التَّشْيِيَة
 

 

•______________________________ 
 .105 -35 -5، ي التُزٔت 2 -295 -4الىبفٓ  -(1)

 221: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓجٕذِ الظَّمٓذِ ثٕهِ ثٓشِٕشٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللِتٍِ  « 1» -4 -14685•
ع فِٓ حٓذِٔجٍ أَؤٍِ لَبلَ لِشَرٔلٍ أَػٕزٓمٍِّٓ سٓآٌٔ فِتٓ الْمٓسٕتزِذِ طُتفٕ ثِبلْجٕٕٓتتِ     

يٓ ابٕغٓ ثٕٕٓهَ الظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ  -يٓ طٓلِّ سٓوْؼٓتَٕٕهِ ػِىْذٓ مٓمَب ِ إِثٕشَإَِمٓ ع -بٓجٕؼبي
يَ  -فَإِرَا مَبنَ يًَِمُ التَّشْيِيَةِ فَبغْتَسِلْ يَ أَهِلَّ ثِوبلْحَحِّ  -يٓ لَظِّشْ مِهْ شَؼٕشِنٓ

 . اصِىَعِ مَمَب يَصِىَعُ الىَّبسُ

 
 45مه الجتبة   3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 239 -72 -5التُزٔت  -(1)•

 .مه أثًاة تشين االحشا 

  241: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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الْمٔتَمٓتِّغٔ ثِبلْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذِّ تَىًُنُ ػٔمٕشَتٍُٔ تَبمَّتّي مٓتب أَدٕسٓنٓ الْمٓتًٕلِفَٕٕهِ يٓ    يٓ •
بًٓٓاءٌ وَبنَ رَلِهٓ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ أَيٕ لَٕٕلََّ ػٓشَفََّ أَيٕ ًٕٔٓ ٓ ػٓشَفََّ إِلَتى ثٓؼٕتذِ صٓيٓالِ   
الشِمٕسِ فَئِرَا صٓالَتِ الشِمٕسٔ مِهْ ًٕٔٓ ِ ػٓشَفََّ فَمَذٕ فَبتَتتِ الْمٔتْؼٓتُّ لِأَوِتٍٔ لَتب     

 ثِؼٓشَفَبتٍٔٔمٕىِىٍُٔ أَنْ ٔٓلْحٓكَ الىِبسٓ 

 170: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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يٓ الْحٓبلُ ػٓلَى مٓب يٓطٓفْىَبٌٔ إِلِب أَنِ مٓشَاتِتٓ الىِبسِ تَتَفَبػَلُ فِتٓ الْفَؼْتلِ يٓ    •
الخًِٓاةِ فَمٓهْ أَدٕسٓنٓ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ ػِىْذٓ صٓيٓالِ الشِمٕسِ ٔٓىًُنُ حًَٓاثٍٔٔ أَوْخَتشَ يٓ  
مٔتْؼٓتٍُٔ أَوْمٓلَ مِمَّهْ لَحِكَ ثِبللِٕٕلِ يٓ مٓهْ أَدٕسٓنٓ ثِبللِٕٕلِ ٔٓىًُنُ حًَٓاثٍٔٔ دٔينَ رَلِهٓ 

 الضِيٓالِيٓ فًَٕقَ مٓهْ ٔٓلْحٓكُ ًٕٔٓ ٓ ػٓشَفََّ إِلَى ثٓؼٕذِ 
يٓ الْأَخْجٓبسٔ الِتِٓ يٓسٓدٓتٕ فِٓ أَنِ مٓهْ لَمٕ ٔٔتذٕسِنٕ ٔٓتًٕ ٓ التِشْئِٓتِّ فَمَتذٕ فَبتَتْتٍٔ      •

 الْمٔتْؼُّٓ الْمٔشَادٔ ثُِٓب فًَٕتٔ الْىَمٓبلِ الِزِْ ٔٓشْرًٌٔٔ ثِلُحًٔلٍِِ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ 
•  

 170: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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مٓب تَؼَمَّىَتٕ مِهْ لًَٕلُِِمٕ ع يٓ لْٕٓزٕؼٓلُْٓب حٓزَّّي مٔفْشَدِٓي فَبلْئِوْسٓبنُ ثِبلْخِٕٓبسِ فِٓ يٓ •
رَلِهٓ ثٕٕٓهَ أَنْ ٔٔمٕؼِٓٓ الْمٔتْؼَّٓ يٓ ثٕٕٓهَ أَنْ ٔٓزٕؼٓلَُٓب حٓزَّّي مٔفْشَدِٓي إِرَا لَمٕ ٔٓخَتفٕ  

الِتِٓ لَتب ٔٓزٔتًصٔ فُِٕٓتب    وَبوَتٕ حٓزَّتٍُٔ غَٕٕشَ حٓزَِّّ الْئِبٕلَب ِ فًَٕتٓ الْمًٕٓلِفَٕٕهِ يٓ 
الْئِفْشَادٔ مٓغٓ الْئِمٕىَبنِ حٓسٓتٓ مٓب لَذَّمٕىَبٌٔ يٓ إِوِمٓب ٔٓتًَٓرَّتٍٔ ئرًٔثُٔٓتب يٓ الْحٓتتْمٔ    
ػٓلَى أَنْ تُزٕؼٓلَ حٓزَّّي مٔفْشَدِٓي لِمٓهْ غَلَتٓ ػٓلَى ظَىٍِِّ أَؤٍِ إِنِ اشْتَغَلَ ثِبلطًِٓافِ 
يٓ السَّؼِٕٓ يٓ الْئِحٕلَبلِ حُمَّ الْئِحٕشَا ِ ثِبلْحٓذِّ ٔٓفًُتٍُٔ الْمًٕٓلِفَتبنِ يٓ مُٕٓمٓتب حٓمٓلْىَتب    
َٓزٌِِ الْأَخْجٓبسٓ ػٓلَى مٓب رَوَشْوَبٌٔ فَلَمٕ وَىُهْ لَذٕ دٓفَؼٕىَب شَٕٕئبي مِىُْٓب أَمَّب الِزِْ ٔٓذٔلُّ 

 سٓيٓأٌ ػٓلَى مٓب رَوَشْوَبٌٔ أَيَّليب مٓب 

 170: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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مًٔبٓى ثٕهُ الْمَببِمِ ػٓهِ اثٕهِ أَثِتٓ ػٔمٕٕٓتشٍ ػٓتهْ حٓمَّتبدٍ ػٓتهِ       -11 -565•
الْمُتَمَتِّعُ يَطًُ ُ ثِبلْجَيِتِ يَ يَسِوعَى ثَويِهَ   : الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع لَبلَ

 .الصَّفَب يَ الْمَشْيَةِ مَب أَدِسَكَ الىَّبسَ ثِمِىًى
 

 170: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓتهْ أَحٕمٓتذٓ ثٕتهِ     -12 -566•
مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ اثٕهِ فَؼِبلٍ ػٓهِ اثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓهْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثِىَب أَؤٍِ بٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ 

 .يَتَمَتَّعُ مَب ظَهَّ أَوَّ ُ يُذِسِكُ الىَّبسَ ثِمِىًىاللٍِِ ع ػٓهِ الْمٔتْؼِّٓ مٓتَى تَىًُنُ لَبلَ 

 170: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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بٓؼٕذٔ ثٕهُ ػٓجٕذِ اللٍِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ أَثِٓ الْخَطِبةِ  -13 -567•
لُلْتٔ لِتأَثِٓ  : ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَثِٓ وَظٕشٍ ػٓهْ مٔشَاصِ ِ ثٕهِ حٓىِٕمٍ لَبلَ

الْمُتَمَتِّعُ يَذِالُلُ لَيِيَةَ عَشَفَةَ مَنَّةَ يَ الْمَشْأَةُ الْحَب ِطُ مَتَى يَنًُنُ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع 
 .لَهُمَب الْمُتْعَةُ فَقَبلَ مَب أَدِسَمًُا الىَّبسَ ثِمِىًى

 

  171: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕتهِ إِثٕتشَإَِمٓ ػٓتهْ أَثِٕتٍِ ػٓتهْ       -14 -568•

إِبٕمٓبػِٕلَ ثٕهِ مٓشِاسٍ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهْ ٔٓؼٕمُتًةٓ ثٕتهِ شُتؼٕٕٓتٍ الْمِٕخَمِتِّٓ لَتبلَ      
لَب ثَأْسَ لِيْمُتَمَتِّوعِ إِنْ لَومِ يُحِوشِمِ مِوهْ لَيِيَوةِ      بٓمِؼٕتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍِِ ع ٔٓمًُلُ 

 .التَّشْيِيَةِ مَتَى مَب تَيَسَّشَ لَ ُ مَب لَمِ يَخْشَ فًََاتَ الْمًَِقِفَيِهِ

  171: ، ص5 تهزيت األحنبم؛ ج
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ثٓبةٔ ابٕتِحٕجٓبةِ وًَٕنِ إِحٕتشَا ِ الْمٔتَمٓتِّتغِ ثِتبلْحٓذِّ ٔٓتًٕ ٓ التِشْئِٓتِّ يٓ       20« 2»•
  ٔٓزًٔصٔ فِٓ غَٕٕشٌِِ ثِحٕٕٓجُ ٔٔذٕسِنٔ الْمٓىَببِهٓ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهِ اثٕتهِ أَثِتٓ   « 3» -1 -14828•
ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ َِشَب ِ ثٕهِ بٓبلِمٍ يٓ مٔشَاصِ ٍ يٓ شُؼٕٕٓتٍ وُلُِِّمٕ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕتذِ اللِتٍِ ع   

حُمَّ ٔٔحٕتشِ ٔ   -«4»فِٓ الشِرٔلِ الْمٔتَمٓتِّغِ ٔٓذٕخُلُ لَٕٕلََّ ػٓشَفََّ فَٕٓطًُفٔ يٓ ٔٓسٕؼٓى 
 .يٓ ٔٓأْتِٓ مِىيى فَمَبلَ لَب ثٓأْسٓ

يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ إِلِب أَوِتٍٔ  •
  «5»لَبلَ حُمَّ ٔٔحِلُّ حُمَّ ٔٔحٕشِ ٔ 

 

 291: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَحٓذَِِمٓب يٓ ػٓهْ حٓمَّتبدٍ  « 6» -2 -14829. •
 -لَذِ ٓ أَثًٔ الْحٓسٓهِ ع مٔتَمٓتِّؼبي لَٕٕلََّ ػٓشَفَتَّ : ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ مٕٕٓمًٔنٍ لَبلَ« 7»

 .ثِبلْحٓذِّ يٓ خَشَدٓ« 8»فَطَبفٓ يٓ أَحٓلِ يٓ أَتَى رًٓٓاسٍِٔٓٔ حُمَّ أَحٕشَ ٓ 
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ •

  «9»ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓهْ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ مٕٕٓمًٔنٍ 
 .يٓ وَزَا الِزِْ لَجٕلٍَٔ« 1»يٓ سٓيٓأٌ الشِٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ •

 

 

 291: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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، ي االبتجظبس 571 -171 -5، ي التُزٔت 2768 -384 -2الفمٍٕ  -(3) •
2- 247- 866. 
 (.َبمش المخطًؽ)حم ٔحل  -فٓ التُزٔت ي االبتجظبس صٔبدِ -(4)•

 .1 -443 -4الىبفٓ  -(5)•
، ي أيسدٌ ػه الىبفٓ ي التُزٔت فٓ الحذٔج 2769 -384 -2الفمٍٕ  -(6)•

 .مه أثًاة التمظٕش 8مه الجبة  1
ٍ  -السىذ فٓ المظذس -(7)•  -الحسٕه ثه بؼٕذ، ػه حمبد، ي فٓ وسخّ مىت

 .الحلجٓ، ػه حمبد
 (.َبمش المخطًؽ)أَل  -فٓ التُزٔت ي االبتجظبس -(8)•

 .2 -443 -4الىبفٓ  -(9)•
 291: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج 
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لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللِتٍِ  : يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ لَبلَ« 2» -3 -14830•
ٓ ءٔ مٔتَمٓتِّؼّٓي فَتَطْمٓجُ لَجٕلَ أَنْ تَطًُفٓ ثِبلْجٕٕٓتِ فَٕٓىًُنُ طُُٕشَُٓتب   -ع الْمٓشْأَُِ تَزِ

يٓ تَطًُفٔ ثِبلْجٕٕٓتتِ يٓ تُحِتلُّ    -فَمَبلَ إِنْ وَبوَتٕ تَؼٕلَمٔ أَوُِٓب تَطُْٔشُ -لَٕٕلََّ ػٓشَفََّ
 .يٓ تَلْحٓكُ الىِبسٓ ثِمِىيى فَلْتَفْؼٓلْ -مِهْ إِحٕشَامُِٓب

يٓ سٓيٓأٌ الشِٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ػٓهِ الىِؼْشِ ػٓهْ •
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ « 4»ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ « 3»مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَثِٓ حٓمٕضََِ 

 .«5»مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ مِخْلٍَٔ 
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: يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهِ الىِؼْشِ ػٓهْ شُؼٕٕٓتٍ الْؼٓمَشْلُتًفِِّٓ لَتبلَ  « 6» -4 -14831•
فَتَمَتذَّمٕتٔ ػٓلَتى    -خَشَرٕتٔ أَوَب يٓ حٓذِٔذٌ فَبوْتَُٕٕٓىَب إِلَى الْجٔسٕتَبنِ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ

فَطُفْتٔ يٓ بٓؼٕٕٓتٔ يٓ أَحٕلَلْتٔ مِهْ تَمٓتُّؼِٓ حُمَّ أَحٕشَمٕتتٔ   -حِمٓبسٍ فَمَذِمٕتٔ مٓىَِّ
أَبٕتتَفْتٍِِٕ   -يٓ لَذِ ٓ حٓذِٔذٌ مِهَ اللِٕٕلِ فَىَتَجٕتٔ إِلَى أَثِٓ الْحٓسٓتهِ ع  -ثِبلْحٓذِّ

يٓ ٔٔحِلُّ مِهْ مٔتْؼٓتِتٍِ يٓ ٔٔحٕتشِ ٔ    -فِٓ أَمٕشٌِِ فَىَتَتٓ إِلََّٓ مٔشٌْٔ ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٓسٕؼٓى
 .يٓ ٔٓلْحٓكُ الىِبسٓ ثِمِىيى يٓ لَب ٔٓجِٕتَهِ ثِمٓىَِّ -ثِبلْحٓذِّ
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•______________________________ 
ي  849 -243 -2، ي االبتجظتتتتتبس 572 -172 -5التُتتتتتزٔت  -(1)

 .867 -247 -2االبتجظبس 
 .2770 -385 -2الفمٍٕ  -(2)•
 .ػه ثؼغ أطحبثٍ -فٓ الىبفٓ ي االبتجظبس صٔبدِ -(3)•
 .1108 -311 -2، ي االبتجظبس 1675 -475 -5التُزٔت  -(4)•
 .8 -447 -4الىبفٓ  -(5)•
 .2771 -385 -2الفمٍٕ  -(6)•
 -2، ي االبتجظبس 568 -171 -5، ي التُزٔت 4 -444 -4الىبفٓ  -(7)•

247- 863. 
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓتهْ أَثِٕتٍِ   « 7» -5 -14832•
ثٕهِ مٓشِاسٍ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهْ ٔٓؼٕمًُةٓ ثٕتهِ شُتؼٕٕٓتٍ الْمٓحٓتبمِلِِّٓ    إِبٕمٓبػِٕلَ   ػٓهْ
لَبلَ بٓمِؼٕتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍِِ ع ٔٓمًُلُ لَب ثٓأْسٓ لِلْمٔتَمٓتِّغِ إِنْ لَمٕ ٔٔحٕشِ ٕ مِتهْ  « 1»

 .مٓتَى مٓب تَٕٓسَّشَ لٍَٔ مٓب لَمٕ ٔٓخَفٕ فًَٕتٓ الْمًٕٓلِفَٕٕهِ -لَٕٕلَِّ التِشْئِِّٓ
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يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓتهِ  « 2» -6 -14833•

أَؤٍِ بٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍِِ ع ػٓهِ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثِىَب اثٕهِ فَؼِبلٍ ػٓهِ اثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓهْ 
 .لَبلَ ٔٓتَمٓتِغٔ مٓب ظَهِ أَؤٍِ ٔٔذٕسِنٔ الىِبسٓ ثِمِىيى -الْمٔتْؼِّٓ مٓتَى تَىًُنُ
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 ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللِتٍِ  سٓفَؼٍٓٔيٓ ػٓىُْٔمٕ ػٓهْ بُٕٓلِ ثٕهِ صِٔٓبدٍ « 3» -7 -14834•
 .إِلَى أَنْ ٔٓمْطَغٓ التِلْجَِّٕٓلَبلَ مٔتْؼٓتٍُٔ تَبمٌَّّ  -ع فِٓ مٔتَمٓتِّغٍ دٓخَلَ ًٕٔٓ ٓ ػٓشَفََّ

 
 
يٓ وَزَا وُلُّ مٓب « 4»مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ •

 .لَجٕلٍَٔ
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ « 5» -8 -14835•

 -الْمٔتَمٓتِّغٔ ٔٓطًُفٔ ثِبلْجٕٕٓتِ: ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع لَبلَ
 .يٓ ٔٓسٕؼٓى ثٕٕٓهَ الظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ مٓب أَدٕسٓنٓ الىِبسٓ ثِمِىيى
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ػٓهْ ػٓلَبءِ ثٕهِ سٓصِٔتهٍ ػٓتهْ   « 7»يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهِ الْحٓسٓهِ « 6» -9 -14836•
لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع إِلَتى مٓتَتى ٔٓىُتًنُ لِلْحٓتبدِّ     : مٔحٓمَّذِ ثٕهِ مٔسٕلِمٍ لَبلَ

 .لَبلَ إِلَى السَّحٓشِ مِهْ لَٕٕلَِّ ػٓشَفََّ -ػٔمٕشٌَِ

 293: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج



47 

 يقت اإلحشام ليحح مًسع

•______________________________ 
 (.َبمش المخطًؽ)المٕخمٓ  -فٓ وسخّ -(1)
، ي االبتجظبس 566 -170 -5، ي التُزٔت 3 -443 -4الىبفٓ  -(2)•

2- 246- 861. 
 .5 -444 -4الىبفٓ  -(3)•
 .لم وؼخش ػلٍٕ فٓ التُزٔت المطجًع -(4)•
  .860 -246 -2، ي االبتجظبس 565 -170 -5التُزٔت  -(5)•
 .868 -248 -2، ي االبتجظبس 573 -172 -5التُزٔت  -(6)•
 (.َبمش المخطًؽ)الحسٕه  -فٓ وسخّ -(7)•
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ػٓهْ ػِتٕضِ ثٕتهِ الْمَببِتمِ    « 2»يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ طٓفًْٓانَ « 1» -10 -14837•
ٔٓمْذٓ ٔ مٓىَِّ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِٓتِّ طٓتلَبَِ    -بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍِِ ع ػٓهِ الْمٔتَمٓتِّغِ: لَبلَ

يٓ لَتبلَ   -فَمَبلَ لَب لٍَٔ مٓب ثٕٕٓىٍَٔ يٓ ثٕٕٓهَ غُشُيةِ الشِمٕسِ -الْؼٓظٕشِ تَفًُتٍُٔ الْمٔتْؼُّٓ
 .لَذٕ طٓىَغٓ رَلِهٓ سٓبًٔلُ اللٍِِ ص
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ بُٕٓلٍ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ إِبٕتحٓبقَ  « 3» -11 -14838•

 -بٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع ػٓهِ الْمٔتَمٓتِّغِ ٔٓذٕخُلُ مٓىَِّ: ثٕهِ ػٓجٕذِ اللٍِِ لَبلَ
 .مٓب ثٕٕٓىٍَٔ يٓ ثٕٕٓهَ اللِٕٕلِ« 4»ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ فَمَبلَ لِلْمٔتَمٓتِّغِ 
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػٔزَافِشٍ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕتهِ ٔٓضِٔتذٓ   « 5» -12 -14839•
إِرَا لَذِمٕتٓ مٓىَِّ ٔٓتًٕ ٓ التِشْئِٓتِّ يٓ أَوْتتٓ مٔتَمٓتِّتغٌ     : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع لَبلَ

 .يٓ ثٕٕٓهَ اللِٕٕلِ أَنْ تَطًُفٓ ثِبلْجٕٕٓتِ يٓ تَسٕؼٓى يٓ تَزٕؼٓلَُٓب مٔتْؼّٓي -فَلَهٓ مٓب ثٕٕٓىَهٓ
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يٓ ػٓىٍْٔ لَبلَ سٓيٓى لَىَب الخِّمَُّ مِهْ إََٔلِ الْجٕٕٓتِ ػٓهْ أَثِٓ « 6» -13 -14840•

إِلَتى   -أََِلِ ثِبلْمٔتْؼِّٓ ثِبلْحٓذِّ ٔٔشِٔذٔ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِٓتِّ : الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع أَؤٍِ لَبلَ
مٓب ثٓتٕٕهَ  « 7»يٓ ثٓؼٕذٓ الْمٓغْشِةِ يٓ ثٓؼٕذٓ الْؼِشَبءِ  -صٓيٓالِ الشِمٕسِ يٓ ثٓؼٕذٓ الْؼٓظٕشِ

 .رَلِهٓ وُلٍِِّ يٓابِغٌ

 294: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج
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•______________________________ 
 .869 -248 -2، ي االبتجظبس 574 -172 -5التُزٔت  -(1)
 .ػه الؼال -فٓ االبتجظبس صٔبدِ -(2)•
 .870 -248 -2، ي االبتجظبس 575 -172 -5التُزٔت  -(3)•
 (.َبمش المخطًؽ)لٕتمتغ  -فٓ وسخّ -(4)•

 .871 -248 -2، ي االبتجظبس 576 -172 -5التُزٔت  -(5)•
 .873 -248 -2، ي االبتجظبس 578 -172 -5التُزٔت  -(6)•
 (.َبمش المخطًؽ)اٖخشِ  -فٓ وسخّ صٔبدِ -(7)•

 .862 -246 -2، ي االبتجظبس 567 -171 -5التُزٔت  -(8)•
 294: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج 
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ بٓؼٕذِ ثٕهِ ػٓجٕذِ اللٍِِ ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ   « 8» -14 -14841•
الْخَطِبةِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَثِٓ وَظٕشٍ ػٓتهْ مٔتشَاصِ ِ   أَثِٓ  الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ

 -لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع الْمٔتَمٓتِّغٔ ٔٓذٕخُلُ لَٕٕلََّ ػٓشَفََّ مٓىِتَّ : ثٕهِ حٓىِٕمٍ لَبلَ
لَبلَ مٓب أَدٕسٓوُتًا الىِتبسٓ    -الْمٔتْؼُّٓ« 1»أَيِ الْمٓشْأَُِ الْحٓبئِغٔ مٓتَى ٔٓىًُنُ لَُٓب 

 .ثِمِىيى
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهِ اثٕهِ أَثِتٓ ػٔمٕٕٓتشٍ   « 2» -15 -14842•
الْمٔتَمٓتِّغٔ لَتٍٔ الْمٔتْؼٓتُّ إِلَتى    : ػٓهْ رٓمِٕلِ ثٕهِ دٓسَّادٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍِِ ع لَبلَ

يٓ لٍَٔ الْحٓذُّ إِلَى صٓيٓالِ الشِمٕسِ مِتهْ ٔٓتًٕ ِ    -صٓيٓالِ الشِمٕسِ مِهْ ًٕٔٓ ِ ػٓشَفََّ
 .الىِحٕشِ
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55 

 يقت اإلحشام ليحح مًسع

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍِِ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ بٓشْيٍ « 3» -16 -14843•
 -وَتَجٕتٔ إِلَى أَثِٓ الْحٓسٓهِ الخِبلِجِ ع مٓب تَمًُلُ فِٓ سٓرٔلٍ مٔتَمٓتِّتغٍ : لَبلَ« 4»

يٓ خَتشَدٓ الىِتبسٔ مِتهْ مِىيتى إِلَتى       -ثِبلْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذِّ يٓافَى غَذٓاَِ ػٓشَفََّ
إِلَتى أَِّْ يٓلْتتٍ ػٔمٕشَتُتٍٔ     -أَ ػٔمٕشَتٍُٔ لَبئِمٌّٓ أَيٕ لَذٕ رََٓجٓتتٕ مِىْتٍٔ   -ػٓشَفَبتٍ
فَلَمٕ ًٔٔٓافِ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ يٓ لَتب   -إِرَا وَبنَ مٔتَمٓتِّؼبي ثِبلْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذِّ -لَبئِمٌّٓ

إِنْ شَتبءٓ اللِتٍٔ    -فَىَٕٕفٓ ٔٓظٕىَغٔ فًَٓلِغٓ ع بٓبػّٓي ٔٓذٕخُلُ مٓىِتَّ  -لَٕٕلََّ التِشْئِِّٓ
ثِحٓزَّتِتٍِ يٓ  « 5»يٓ ٔٓخْتشُدٔ   -ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٔظٓلِّٓ سٓوْؼٓتَٕٕهِ يٓ ٔٓسٕؼٓى يٓ ٔٔمَظِّتشُ 

 .ٔٓمٕؼِٓ إِلَى الْمًٕٓلِفِ يٓ ٔٔفِٕغٔ مٓغٓ الْئِمٓب ِ

 295: ، ص11 يسب ل الشيعة؛ ج



56 

 يقت اإلحشام ليحح مًسع

•______________________________ 
 .لُمب -فٓ المظذس -(1)
 .864 -247 -2، ي االبتجظبس 569 -171 -5التُزٔت  -(2)•
 .865 -247 -2، ي االبتجظبس 570 -171 -5التُزٔت  -(3)•
 (.َبمش المخطًؽ)محمذ ثه بشد  -فٓ وسخّ -(4)•

 (.َبمش المخطًؽ)محمذ ثه رضن  -، طًاثٍ[339 -3]ي فٓ المىتمى •

 (.َبمش المخطًؽ)ي ٔحش   -فٓ االبتجظبس -(5)•

 .264 -165 -مسبئل ػلٓ ثه رؼفش -(6)•
 .وٕف ٔظىغ -فٓ المظذس صٔبدِ -(7)•
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بٓتأَلْتٍُٔ  : ػٓلُِّٓ ثٕهُ رٓؼٕفَشٍ فِٓ وِتَبثٍِِ ػٓهْ أَخِٕتٍِ لَتبلَ  « 6» -17 -14844•
لَبلَ ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٔحِلُّ فَتئِرَا   -«7»ػٓهْ مٔتَمٓتِّغٍ لَذِ ٓ ًٕٔٓ ٓ التِشْئِِّٓ لَجٕلَ الضِيٓالِ 

 .أَحٕشَ ٓ طٓلِى الظُُّٕشَ
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يٓ « 2»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓتب ٔٓتذٔلُّ ػٓلَٕٕتٍِ    « 1»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلًُلُ•
 . «3»ٔٓأْتِٓ مٓب ظَبَِشٌُٔ الْمٔىَبفَبُِ يٓ ًَٔٓ مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى التِؼٓزُّسِ 

، ي فتٓ  2مته الجتبة    35، 34، 30، 24، 4تمذ  فٓ األحبدٔج  -(1)•
، ي فٓ الحتذٔج  5مه الجبة  3، ي فٓ الحذٔج 3مه الجبة  4الحذٔج 

مته   1، ي فتٓ الحتذٔج   9مه الجبة  4، ي فٓ الحذٔج 8مه الجبة  2
 .مه َزٌ األثًاة 17الجبة 
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مه أثًاة  21مه َزٌ األثًاة، ي فٓ الجبة  21ٔبتٓ فٓ الجبة  -(2)•
مته   10، ي فتٓ الحتذٔج   22مه الجتبة   8المًالٕت، ي فٓ الحذٔج 

مته أثتًاة    3، 2ي  1مه أثًاة االحشا ، ي فتٓ األثتًاة    34الجبة 
 .إحشا  الحذ

 .مه َزٌ األثًاة 21مه الجبة  14، 12 -8ٔبتٓ فٓ األحبدٔج  -(3)•
•  

•  
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