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قاعذة الجة
ثٓبةٔ ؤَىَّ هٓيْ ؤَسٕلَنٓ فِٖ شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ لَنٕ ٗٓزِتٕ ػٓلَِِٕ٘ قَضَبءٔ هٓب فَبتَِٔ  15•

قَجٕلَ الْةِسٕلَبمِ ٍٓ لَب الَْٕ٘ٓمٓ الَّصِٕ ؤَسٕلَنٓ فِِِ٘ بِلَّب ؤَىْ ٗٔسٕلِنٓ قَجٕلَ الْفَزٕطِ ٍٓ ػٓسٓمِ 
 ٍٔرَٔةِ بِػٓبزِٓٓ الْؤرَبلِفِ طَٕٓهِٓٔ بِشَا اسٕتَجٕظٓطَ

الْزٓؼٕفَطَِّٗبتٔ، ؤَذْجٓطًََب هٔحٓوَّسٌ حٓسَّحٌَِٖ هَٔسٓى حٓسَّحٌََب ؤَثِيٖ ػٓييْ    1 -8624•
ؤَىَّ ضٓرٔلًب ؤَسٕلَنٓ فِيٖ الٌصظٕيفِ   : ؤَثِِِ٘ ػٓيْ رٓسُِِّ رٓؼٕفَطِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ع

 هِيْ شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ فَقَبلَ لَِٔ ع طٔنٕ هٓب ؤَزٕضٓكْتٓ ٍٓ لَب قَضَبءٓ ػٓلَٕ٘كٓ

448: ، ص7 هستذرك الَسائل ٍ هستٌثظ الوسائل؛ ج
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قاعذة الجة
 الْةِسٕلَبمٔ ٗٓزٔتُّ هٓب قَجٕلَِٔ: ػَٓٓالِٖ الآلَّلِٖ، ػٓيِ الٌَّجِِّٖ ص ؤًََِّٔ قَبلَ 2 -8625•

448: ، ص7 هستذرك الَسائل ٍ هستٌثظ الوسائل؛ ج
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قاعذة الجة
فِٖ قََٕلِِِ تَؼٓيبلَى ٍٓ قيبلَُا لَييْ    : ػٓلُِّٖ ثٕيُ بِثٕطَاِّ٘نٓ فِٖ تَفْسِ٘طُِِ، 3 -8626•

ػٓيْ ؤُمِّ سٓلَوَٓٔ فِٖ حٓيسِٗجٍ ؤًََّْٓيب قَبلَيتٕ     -ًُاْهِيَ لَكٓ حٓتّى تَفْزٔطَ لٌَب الْأَٗٓٔ
لِطَسَٔلِ اللَِِّ ص فِٖ فَتْحِ هٓكََّٔ ثِإَثِٖ ؤًَْتٓ ٍٓ ؤُهِّٖ ٗٓب ضٓسَٔلَ اللَِِّ سٓؼِسٓ ثِيكٓ  

ضٓزٓزٕتٓ بِسٕلَبهِٓٔ ٍٓ قَجِلْيتٓ    رٓوِ٘غٔ الٌَّبسِ بِلَّب ؤَذِٖ هِيْ ثٕٓ٘يِ قُطَٕٗشٍ ٍٓ الْؼٓطَةِ
بِسٕلَبمٓ الٌَّبسِ كُلصِْنٕ فَقَبلَ ضٓسَٔلُ اللَِِّ ص ٗٓب ؤُمَّ سٓلَوَٓٔ بِىَّ ؤَذَيبَٓ كَيصَّثٌِٖٓ   
تَكْصِٗجبً لَنٕ ٗٔكَصصثٌِٕٖ ؤَحٓسٌ هِيَ الٌَّبسِ َّٔٓ الَّصِٕ قَبلَ لِٖ لَيْ ًُاْهِيَ لَكٓ الْأَٗٓٔ 
بِلَى قََٕلِِِ تَؼٓبلَى كِتبثبً ًَقْطَئُُٔ قَبلَتٕ ؤُمُّ سٓلَوَٓٔ ثِإَثِٖ ؤًَْتٓ ٍٓ ؤُهِّٖ ٗٓيب ضٓسٔيَلَ   

قَبلَ ًَؼٓنٕ فَقَجِلَ ضٓسٔيَلُ اللَّيِِ ص   إِىَّ الْإِسِلَامَ يَجُةُّ هَا قَثِلَهُُ  اللَِِّ ؤَ لَنٕ تَقُلْ 
 بِسٕلَبهِٓٔ

448: ، ص7 هستذرك الَسائل ٍ هستٌثظ الوسائل؛ ج
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قاعذة الجة
 ثٓبةٔ هٓيْ ؤَسٕلَنٓ فِٖ شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ -46•
ػٓلُِّٖ ثٕيُ بِثٕطَاِّ٘نٓ، ػٓيْ ؤَثِِِ٘، ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ، ػٓييْ حٓوَّيبزِ ثٕييِ    . 1/ 6491•

ؤًََِّٔ سٔئِلَ ػٓيْ ضٓرٔلٍ ؤَسٕلَنٓ : ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللِِّ ػلِ٘ السالم:ػٔخْوٓبىَ، ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ
لَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ بِلَّيب  »: ؟قَبلَ«5»هٓب ػٓلَِِٕ٘ هِيْ طِ٘ٓبهِِِ : فِٖ الٌصظٕفِ هِيْ شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ

 «6». «هٓب ؤَسٕلَنٓ فِِِ٘
.«ط٘بم»: ٍ االستجظبض« ثح»فٖ (. 5)•
، ح 107، ص 2؛ ٍاالستجظيبض، د  727، ح 245، ص 4التْصٗت، د (. 6)•

، 128، ص 2الفقِ٘، د . ، ثسٌسّوب ػي هحوّس ثي ؤثٖ ػو٘ط، ػي حوّبز348
، ص 11، هطسلًب، ٍفٖ األذ٘طٗي هغ اذيتال  ٗسي٘ط اليَافٖ، د    1930ح 
.13522، ح 328، ص 10؛ الَسبئل، د 10976، ح 329

539: ، ص7 ؛ ج(دار الحذيث -ط )الكافي 
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قاعذة الجة
ػٓلُِّٖ ثٕيُ بِثٕطَاِّ٘نٓ، ػٓيْ ّٓبضٍٔىَ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ، ػٓييْ هٓسٕيؼٓسَٓٓ ثٕييِ    . 2/ 6492•

ؤَىَّ ػٓلِّ٘بً ػلِ٘ السالم »: ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللِِّ، ػٓيْ آثٓبئِِِ ػلْ٘ن السالم:طٓسٓقََٔ
بًَِِّٔ لَٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘يِِ  : شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ  «7»كَبىَ ٗٓقَُلُ فِٖ ضٓرٔلٍ ؤَسٕلَنٓ فِٖ ًِظٕفِ 

«1». «بِلَّب هٓب ٗٓسٕتَقْجِلُ
.«ًظف»ثسل « الٌظف هي»: فٖ الَافٖ ٍ التْصٗت(. 7)•
، 107، ص 2؛ ٍاالستجظبض، د 729، ح 246، ص 4التْصٗت، د (. 1)•

؛ 10977، ح 329، ص 11، هؼلّقبً ػيي الكلٌ٘يٖ اليَافٖ، د    350ح 
.13524، ح 328، ص 10الَسبئل، د 

539: ، ص7 ؛ ج(دار الحذيث -ط )الكافي 
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قاعذة الجة
ؤَثَٔ ػٓلٍِّٖ الْإَشْؼٓطُِّٕ، ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػٓجٕسِ الْزٓجَّبضِ، ػٓيْ طٓيفَْٓاىَ  . 3/ 6493•

سٓإَلْتٔ ؤَثٓب ػٓجٕسِ اللِِّ ػلِ٘ السيالم  : ثٕيِ ٗٓحٕ٘ى، ػٓيْ ػِ٘ضِ ثٕيِ الْقَبسِنِ، قَبلَ
ّٓلْ ػٓلَِْٕ٘نٕ : ؤََّٗبمٌ« 2»ػٓيْ قََٕمٍ ؤَسٕلَؤَا فِٖ شَْٕطِ ضٓهٓضَبىَ ٍٓ قَسٕ هٓضى هٌِِْٔ 

هٓب هٓضى هٌِِْٔ، ؤٍَٕ َٕٗٓهْٓٔنٔ الَّصِٕ ؤَسٕلَؤَا فِِِ٘؟« 3»ؤَىْ ٗٓظَٔهَٔا 
، ٍٓ لَبَٕٗٓهْٔٔنٔ الَّصِٕ ؤَسٕيلَؤَا فِ٘يِِ، بِلَّيب ؤَىْ    «4»لَٕ٘سٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ قَضَبءٌ »: فَقَبلَ•

 «5». «ٗٓكًََُُا ؤَسٕلَؤَا قَجٕلَ عُلَُعِ الْفَزٕطِ

 540: ، ص7 ، ج(دار الحذيث -ط )الكافي 
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قاعذة الجة
.«ستّٔ»: «ثح»فٖ (. 2)•
.«ؤى ٗقضَا»: فٖ الَافٖ ٍ الجحبض ٍ التْصٗت ٍ االستجظبض(. 3)•
.«فِ٘»:+/ «ػ»فٖ (. 4)•
. ، هؼلّقبً ػي طفَاى ثيي ٗح٘يى  1931، ح 129، ص 2الفقِ٘، د (. 5)•

، 107، ص 2؛ ٍاالستجظبض، د 728، ح 245، ص 4ٍفٖ التْصٗت، د 
، ح 330، ص 11، ثسٌسّوب ػي طفَاى ثي ٗح٘ى اليَافٖ، د  349ح 

، ص 83؛ الجحبض، د 13521، ح 327، ص 10؛ الَسبئل، د 10978
 126/ 4. 100، ح 132

539: ، ص7 ؛ ج(دار الحذيث -ط )الكافي 
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قاعذة الجة
[ّل تسقظ ثق٘ٔ الحسٍز ثبلتَثٔ] 13هسإلٔ •
كل هي ٍرت ػلِ٘ حس هي حسٍز اهلل هي شطة الروط، ؤٍ العًب، ؤٍ السيطقٔ  •

هي غ٘ط الوحبضث٘ي، حن تبة قجل ق٘يبم الجٌ٘ئ ػل٘يِ ثيصلك، فةًْيب ثبلتَثئ       
 .تسقظ

•...
.«1»اإلسالم يجة ها قثلُ : ٍ ؤٗضب ضٍٕ ػي الٌجٖ ػلِ٘ السالم ؤًِ قبل•
، ٍ اثيي سيؼس   205ٍ  204ٍ  199: 4ضٍاُ ؤحوس ثي حٌجل فٖ هسٌسُ ( 1)•

حيسٗج   374: 13، ٍ الوتقٖ الٌْسٕ فيٖ كٌيع الؼويبل    497: 7فٖ عجقبتِ 
.«اإلسالم ٗزت هب كبى قجلِ»: ٍ فْ٘ب 37024

469-468: ، ص5 الخالف؛ ج
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قاعذة الجة
 بشا ٍرجت الزعٗٔ ػلى الصهٖ ثحَل الحَل، حن هبت ؤٍ ؤسلن: 11هسإلٔ •
.«3»قبل الشبفؼٖ لن تسقظ •
.«4»ٍ قبل ؤثَ حٌ٘فٔ تسقظ •
ٍ اليصٕ ٗقتضيِ٘   . بى ؤسلن سقغت، ٍ لن ٗيصكطٍا الويَت  : ٍ قبل ؤطحبثٌب•

الوصّت ؤًِ بشا هبت ال تسقظ ػٌِ، ألى الحق ٍاريت ػل٘يِ ف٘اذيص هيي     
.«5»تطكتِ 

.«6»ٍ ثِ قبل هبلك •
حٓتّى ٗٔؼٕغَُا الْزِعَْٗٓٔ ػٓييْ  )قَلِ تؼبلى : ٍ ؤهب السل٘ل ػلى ؤًِ تسقظ ثبإلسالم•

، فشطط فٖ بػغبئْب الظغبض، ٍ ّصا ال ٗوكيي هيغ   «7»( ٗٓسٍ ٍٓ ّٔنٕ طبغِطٍُىَ
اإلسالم،

547: ، ص5 الخالف؛ ج
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قاعذة الجة
، ٍ حل٘ئ  249: 4، ٍ هغٌيٖ الوحتيبد   551: ، ٍ السطاد الَّبد277: هرتظط الوعًٖ( 3)•

، ٍ 185: 2، ٍ الو٘عاى الكجيط   200: 2، ٍ الَر٘ع 402: 19، ٍ الوزوَع 702: 7الؼلوبء 
، ٍ الْساٗٔ 112: 7، ٍ ثسائغ الظٌبئغ 80: 10، ٍ الوجسَط 3:100ؤحكبم القطآى للزظبص 

:4الوغجَع هغ شطح فتح القسٗط 
: 10، ٍ الوغٌٖ الثيي قساهئ   278: 3، ٍ تج٘٘ي الحقبئق 374: 4، ٍ شطح فتح القسٗط 374•

.596: 10، ٍ الشطح الكج٘ط 578
، ٍ الْساٗئ  273: 3، ٍ اللجبة 80: 10، ٍ الوجسَط 100: 3ؤحكبم القطآى للزظبص ( 4)•

، 112: 7، ٍ ثسائغ الظٌبئغ 278: 3، ٍ تج٘٘ي الحقبئق 374: 4، ٍ شطح فتح القسٗط 374: 4
، ٍ 597: 10، ٍ الشطح الكج٘يط  580: 10، ٍ الوغٌٖ الثي قساهٔ 245: 2ٍ الفتبٍ  الٌْسٗٔ 

.703: 7، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 185: 2، ٍ الو٘عاى الكجط  402: 19الوزوَع 
.165: ، ٍ هرتلف الش٘ؼٔ، كتبة الزْبز249: اًظط الكبفٖ ألثٖ الظالح( 5)•
.185: 2، ٍ الو٘عاى الكجط  703: 7حل٘ٔ الؼلوبء ( 6)•
.29: التَثٔ( 7)•
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قاعذة الجة
.ف٘زت ؤى تسقظ•
، ٗف٘يس سيقَعْب،   «1»اإلسالم يجة ها قثلُ : ٍ ؤٗضب قَلِ ػلِ٘ السالم•

.ألى ػوَهِ ٗقتضٖ شلك
، ٍ شليك  «2»ال رعٗٔ ػلى هسيلن  : ٍ ضٍٕ ػٌِ ػلِ٘ السالم ؤًِ قبل•

 .ػلى ػوَهِ فٖ اإلػغبء ٍ الَرَة

 548: ، ص5 الخالف، ج
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قاعذة الجة
.«2« » هَا قَثِلَُُ  الْإِسِلَامُ يَجُةُ»: ٍٓ هِيْ شَلِكٓ قََٕلُِٔ ػٓلَِِٕ٘ الظَّلَبُٓ ٍٓ السَّلَبمٔ( 32)•
السٌبم هي ؤطلِ،« 3»  َّ اذتعال: ٍ ّصا القَل هزبظ؛ ألىّ ؤطل الزتّ•
فكإًِّ ػلِ٘ الظالٓ ٍ السالم رؼيل اإلسيالم هستإطيال لكيلّ شًيت تقيسّم       •

ٗسيَء  « 1»لإلًسبى قجلِ؛ حتّى ال ٗسع لِ رٌبٗٔ ٗحصض ػبقجتْب، ٍ ال هؼيطّٓ  
ػلى هب تقسّم هي السَءات، ٍ ٗحخَ ػليى هيب   « 2»  الحسٗج ػٌْب، ثل ٗؼفّٖ

.ظْط هي الؼَضات
ِ »، ٍ فِ٘ 199: 4هسٌس ؤحوس ( 2)• ، 351: 9، هزويغ العٍائيس   «هب كبى قجلي

، 506: ، االٗضيبح 33664/ 751: 11، كٌيع الؼوّيبل   507: 1الفتح الكج٘ط 
، ٍ ربء فيٖ ثؼيا الوظيبزض هيب     38/ 224ٍ  145/ 54: 2ػَالٖ الآللٖ 
.«االسالم يهذم ها كاى قثلُ»: ٗشجِْ، هخل

(.خ ظ ل)، هبزّٓ 168: الوظجبح الوٌ٘ط. ؤٕ اقتغبع( 3)•

68-67: ص السيذ الورتضى،الوجازات الٌثَية،
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قاعذة الجة
ٍ ذطرت ػبهسا لطسَل اهلل ص فلوب قسهت الوسٌٗٔ رئت بلى ضسيَل  •

اهلل ص ٍ قس ؤسلن ذبلس ثي الَل٘س ٍ قس كبى طحجٌٖ فٖ الغطٗق بل٘يِ  
فقلت ٗب ضسَل اهلل ؤثبٗؼك ػلى ؤى تغفط لٖ هب تقسم هيي شًجيٖ ٍ لين    

ُ    فهإى اإلسهالم يجهة   ؤشكط هب تإذط فقبل ثبٗغ ٗب ػوطٍ  إى ٍ   هها قثله
 فجبٗؼتِ ٍ ؤسلوت الهجرة تجة ها قثلها

خثر إسالم عورٍ تي العاص 319    6 ج   شرح ًهج الثالغة التي أتي الحذيذ 
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قاعذة الجة
قبل الَاقسٕ فزؼل ػجس اهلل ثي سؼس ٗفط هي ضسيَل اهلل ص كلويب ضآُ   •

فقبل لِ ػخوبى ثإثٖ ؤًت ٍ ؤهٖ لَ تط  اثي ؤم ػجس ٗفيط هٌيك كلويب    
ضآَ فتجسن ضسَل اهلل ص فقبل ؤ ٍ لن ؤثبٗؼِ ٍ ؤئهٌِ قبل ثلى ٍ لكٌِ 

 ها قثلُ  إى اإلسالم يجةٗتصكط ػظن رطهِ فٖ اإلسالم فقبل 

[ركر تقية الخثر عي فتح هكة]     13    18 ج   شرح ًهج الثالغة التي أتي الحذيذ 
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قاعذة الجة
ٍ قسهت الوسٌٗٔ فَرست الٌجٖ ص ثبلوسزس ٍ ػٌسُ ؤثَ ثكيط ٍ كيبى   •

ثٖ ػبضفب فلوب ضآًٖ قبل اثي ؤذٖ ػطٍٓ قلت ًؼن قس رئت ؤشْس ؤى ال 
بلِ بال اهلل ٍ ؤى هحوسا ضسَل اهلل فقبل ضسَل اهلل ص الحويس هلل فقيبل   
ؤثَ ثكط هي هظط ؤقجلت قلت ًؼن قبل فوب فؼل الوبلكَ٘ى الصٗي كيبًَا  

ثٌٖ٘ ٍ ثٌْ٘ن ثؼا هب ٗكَى ث٘ي الؼطة ٍ ًحيي ػليى     هؼك قلت كبى
زٗي الشطَ فقتلتْن ٍ ؤذصت ؤسالثْن ٍ رئت ثْب بلى ضسيَل اهلل ص  

فةًْب غٌ٘ؤ هي الوشطك٘ي « 1»[  ٍ ٗط  فْ٘ب ضؤِٗ]ل٘روسْب 

[الوغيرة تي شعثة]     9    20 ج   شرح ًهج الثالغة التي أتي الحذيذ 
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فقبل ضسَل اهلل ؤهب بسالهك فقس قجلتِ ٍ ال ًإذص هي ؤهَالْن شي٘ئب ٍ  •

ال ًروسْب ألى ّصا غسض ٍ الغسض ال ذ٘ط فِ٘ فإذصًٖ هيب قيطة ٍ هيب    
ثؼس فقلت ٗب ضسَل اهلل بًوب قتلتْن ٍ ؤًب ػلى زٗي قَهٖ حين ؤسيلوت   

  ها قثلُ  اإلسالم يجةح٘ي زذلت بل٘ك السبػٔ فقبل ع 
قبل ٍ كبى قتل هٌْن حالحٔ ػشط بًسبًب ٍ احتَ  هب هؼْن فجلي  شليك   •

حق٘فب ثبلغبئف فتساػَا للقتبل حن اطغلحَا ػلى ؤى حول ػويٖ ػيطٍٓ   
ثي هسؼَز حالث ػشطٓ زٗٔ

[الوغيرة تي شعثة]    10    20 ج   شرح ًهج الثالغة التي أتي الحذيذ 



18

قاعذة الجة
كٌيت  : هحوس ثي رج٘ط ثي هغؼن، ػي ؤثِ٘، ػي رسُ قبل[  سؼ٘س ثي]ٍ ضٍ  •

، فبعلغ [1]ربلسب هغ ضسَل اهلل طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ سلّن هٌظطفِ هي الزؼطأً 
:هي ثبة ضسَل اهلل طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ سلّن، فقبلَاهثار تي األسَد 

فإضاز ضرل هي القيَم ٗقيَم   . قس ضؤٗتِ: قبل. ٗب ضسَل اهلل، ّجبض ثي األسَز•
بلِ٘، فإشبض بلِ٘ الٌجٖ طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ سلّن ؤى ارلس، فَقف ّجّبض ػلِ٘ ٍ 

السالم ػل٘ك ٗب ًجٖ اهلل، ؤشْس ؤى ال بلِ بال اهلل، ٍ ؤشيْس ؤى هحويسا   : قبل
ٍ لقس ّطثت هٌك فٖ الجالز، فيإضزت اللحيَب ثبألػيبرن، حين     . ضسَل اهلل

ٗيب ًجيٖ    -شكطت ػبئستك ٍ فضلك ٍ طفحك ػوي رْل ػل٘ك، ٍ كٌيب 
ؤّل شطَ فْساًب اهلل ثك، ٍ ؤًقصًب ثك هي الْلكٔ، فبطفح ػي رْلٖ،  -اهلل

فقبل ضسيَل  . ٍ ػوب كبى ٗجلغك ػٌى، فةًّٖ هقط ثسَء فؼلى، هؼتط  ثصًجٖ
قس ػفَت ػٌك، ٍ قس ؤحسيي اهلل بل٘يك ح٘يج    : اهلل طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ سلّن
[.2] اإلسالم يجةّ ها قثلُّساَ بلى اإلسالم، ٍ 

609:،ص4 أسذالغاتة،ج
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ٍ ؤهب طفٔ بسالهِ فإذطرْب الَاقسٕ هي عطٗق سؼ٘س ثي هحوس ثي رج٘ط ثي هغؼن، •

كٌت ربلسب هغ ضسَل اهلل طيلّى اهلل ػل٘يِ ٍ آليِ ٍ سيلّن     : ػي ؤثِ٘، ػي رسُ، قبل
هي ثبة ضسَل اهلل طيلّى اهلل ػل٘يِ ٍ   هثار تي األسَد هٌظطفٔ هي الزؼطأً، فبعلغ 

فيإضاز ضريل هيي    . قس ضؤٗتِ: قبل! ٗب ضسَل اهلل، ّجبض ثي األسَز: آلِ ٍ سلّن، فقبلَا
طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن بلِ٘ ؤى ارليس، فَقيف    القَم ؤى ٗقَم بلِ٘، فإشبض الٌجٖ

السالم ػل٘ك ٗب ًجٖ اهلل، ؤشيْس ؤى ال بليِ بال اهلل، ٍ ؤشيْس ؤى هحويسا     : ّجبض، فقبل
ضسَل اهلل، ٍ لقس ّطثت هٌك فٖ اليجالز، ٍ ؤضزت اللحيبب ثبألػيبرن، حين شكيطت      
ػبئستك ٍطلتك ٍ طفحك ػوي رْل ػل٘ك، ٍ كٌب ٗب ًجٖ اهلل ؤّل شطَ، فْساًب 
اهلل ثك، ٍ ؤًقصًب هي الْلكٔ، فبطفح ػي رْلٖ، ٍ ػوب كبى ٗجلغك ػٌٖ، فةًّٖ هقيط  

قس ػفيَت  : فقبل ضسَل اهلل طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن. ثسَء فؼلٖ، هؼتط  ثصًجٖ
 اإلسالم يجةّ ها قثلُػٌك، ٍ قس ؤحسي اهلل بل٘ك ح٘ج ّساَ بلى اإلسالم، ٍ 

413:،ص6 اإلصاتة،ج 
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«4»  هٓب قَجٕلَِٔ  الْةِسٕلَبمٔ ٗٓزٔتٔ  ٍٓ قَبلَ الٌَّجُِّٖ ص 145•
• 

ػييييييَالٖ اللئييييييبلٖ الؼعٗعٗيييييئ فييييييٖ األحبزٗييييييج   •
الوسلك الطاثغ فيٖ ؤحبزٗيج ضٍاّيب الشي٘د          54    2 د   السٌٗ٘ٔ 

[ ؤثَ] الؼالهٔ الفْبهٔ ذبتؤ الوزتْسٗي شط  الولٔ ٍ الحق ٍ السٗي ؤثٖ
..... ػجس اهلل الوقساز ثي ػجس اهلل السَ٘ضٕ األسسٕ تغوسُ اهلل ثطضيَاًِ  

5: ص 
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سئل الظّبزب طلَات اللَِّ ػلِ٘ ػي ضرل اسلن فى الٌّظف هيي شيْط   )•

ضهضبى هب ػلِ٘ هي ط٘بهِ فقبل ل٘س ػلِ٘ اى ٗظَم الّب هب اسلن فِ٘ ٍ 
(ل٘س ػلِ٘ اى ٗقضى هب قس هضى هٌِ

هٌقَل است زض طح٘ح اظ حلجى كِ اظ حضيطت اهيبم رؼفيط طيبزب     •
طلَات اللَِّ ػلِ٘ پطس٘سًس اظ شرظى كِ هسلوبى شَز زض ً٘ويِ هيبُ   
ضهضبى اظ ضٍظُ آى هبُ چِ هقساض ثط اٍ ّست حضطت فطهَزًيس كيِ   
ً٘ست ثط اٍ هگط ضٍظُ آى ظهبًى كِ زض آى هسلوبى شسُ است تيب ثيِ   
اٌٗزب زض كبفى ٍ تْصٗت حسٗخست ٍ ً٘ست ثط اٍ قضب كٌس گصشتِ ضا 

تاب الرجل يسلن ٍ قذ هضى تعض شهر رهضاى      453    6 ج   لَاهع صاحثقراًى هشهَر تُ شرح فقيُ 
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ٍ اٗي ػجبضت هوكي است كِ زض كتبة حلجى ثبشس ٗب طسٍب هضوَى •

حسٗج ضا گفتِ ثبشس اظ رْٔ آى كِ ػجبضت سبثق ثلي٘س ٍ الّيب ظهيبى    
حذيث كهالوتَاتر هعوهَب تهُ كافهُ اههل      كٌس ثب  گصشتِ ضا ث٘طٍى هى

كٌس آى چِ پ٘شتط  ٗؼٌى اسالم قغغ هى  ها قثلُ  االسالم يجةّكِ اسالم 
كٌس گٌبّبى ٍ قضبّب  ػجبزات ضا كِ  اظ آى ٍاقغ شسُ است ٍ هحَ هى

ثِ آى هكلف ثَزًس ثِ اروبع ش٘ؼِ ٍ اكخط ػبهِ چَى ثؼضى قبٗيل ثيِ   
تكل٘ف اٗشبى ً٘ستٌس ٍ ػلى ا  حبل ّويِ هتفقٌيس كيِ قضيب  اّٗيبم      

.كٌٌس اظ ًوبظ ٍ ضٍظُ ٍ ظكبت ٍ حذ ٍ ثبقى ػجبزات گصشتِ ًوى

تاب الرجل يسلن ٍ قذ هضى تعض شهر رهضاى      453    6 ج   لَاهع صاحثقراًى هشهَر تُ شرح فقيُ 
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دليل الجة

يٌصرف عي الوقام ٍ اى كاى شاهال  لفظي
للكفارة لَ ثثتت في حاب الكفر

لثي

يشول الوقام لكًَُ حكوا خاصا 
(السيذ الخَيي) تالشريعة االسالهية 

ال يشول الوقام لكًَُ خارجا عي 
الوتيقي


