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 الثسكٔ

: ظ ..... ثإلضجزٓ ٍ ثلٌع ػلى أدٖ رؼفس ثلخجًٖ ع دجح •
320 

ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَدِيٖ ٗٓحٕ٘ٓيى ثلػٛيٌْؼٓجًٖٙ      -9•
ٖ  : لَجلَ ُّٓ دِجدٌٕٙيِٙ أَدِيٖ    وٌُْتٔ ػٌْٙدٓ أَدِٖ ثلْحٓسٓيِ ثلسٍّؾَيج ع ََزِي

رٓؼٕفَسٍ ع ٍٓ َّٔٓ غٓغٙ٘سٌ ََمَجلَ ّٓرَث ثلْوَٕٓلُئَُ ثلذيرٕٙ لَينٕ َٗٔلَيدٕ     
 .هَٕٓلَُُٗ أَػٕظَنٔ دٓسَؤًَ ػٓلَى ضٙ٘ؼٓتٌَٙج هٌِْٙٔ

•  

      321    1 ج   ( اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 الثسكٔ

..... ثإلضجزٓ ٍ ثلٌع ػلى أديٖ ثلحسيي هَ يى ع    دجح •
 307: ظ 

أَحٕوٓدٔ دٕيُ هْٕٙسَثىَ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓييْ ػٓذٕيدٙ ثللذيِٙ     -8•
ذَوَسَ أَدَٔ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ع أَدٓيج   : ثلْمَلذجُّٙ ػٓيِ ثلْؤفَؿذلِ دٕيِ ػٔوٓسَ لَجلَ

ثلْحٓسٓيِ ع ٍٓ َّٔٓ َٕٗٓهٓتٙرٚ غُلَجمٗ ََمَجلَ ّٓرَث ثلْوَٕٓلَُُٔ ثلذيرٕٙ لَينٕ   
َٗٔلَدٕ ٌََٙ٘ج هَٕٓلَُُٗ أَػٕظَنٔ دٓسَؤًَ ػٓلَى ضٙ٘ؼٓتٌَٙج هٌِْٙٔ حُنٛ لَجلَ لٖٙ لَج 

 .تَزٕفَُث إِ ٕوٓجػٙ٘لَ
•  

      309    1 ج   ( اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 الثسكٔ

أٍَٛلَ دٕٓ٘تٚ ٍٔؾٙغٓ لٙلٌذجسِ لَلذيرٕٙ دِذٓىذئَ هٔذٓجزٓويجً ٍٓ ّٔيدٖ      إِىذ •
 ﴾96﴿لٙلْؼٓجلَوٙ٘يَ 

•  

96: ، ا62ٔٗٙ: ، الظفح4ٔ، الجصء   عوساى آل  
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 الثسكٔ

لُلْ زٓح  أًَْصِلٌْٖٙ هٌْٔصَالً هٔذٓجزٓويجً ٍٓ أًَْيتٓ يَٕ٘يسُ ثلْؤٌْيصِلٙ٘يَ     ٍٓ •
﴿29﴾ 

•  

29: ، ا344ٔٗٙ: ، الظفح18ٔ، الجصء   الوؤهٌَى  
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 الثسكٔ

 
ًَصذلٌَْج هٙيَ ثلسٛوٓجُّٙ هٓجُّٖ هٔذٓجزٓوجً ََأًَْذٓتٌَْج دِِٙ رٌٓذيجٍٚ ٍٓ حٓيخٛ   ٍٓ •

 ﴾9﴿ثلْحٓػٙ٘دٙ 

9: ، ا518ٔٗٙ: ، الظفح26ٔ، الجصء   ق  
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  كتاب المظاص

  وتجح ثلمػجظ•
 .ٍ َّ إهج َٖ ثلٌفس ٍ إهج َ٘وج ًٍُْج•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظاص الٌفس

  ثلمسن ثألٍل َٖ لػجظ ثلٌفس•
 ٍ ثلٌظس َِ٘ َٖ ثلوَرخ، •
 ٍ ثلطسثةف ثلوؼتذسٓ َِ٘، •
 ٍ هج ٗخذت دِ، •
 .ٍ و٘ف٘ٔ ثال ت٘فجُّ•

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظاص الٌفسهَجة 

  ثلمَل َٖ ثلوَرخ•
 :.ٍ َّ إشّجق ثلٌفس ثلوؼػَهٔ ػودث هغ ثلطسثةف ثٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  لظاص الٌفسهَجة 

 
ٗتحمك ثلؼود هحؿج دمػد ثلمتل دوج ٗمتل ٍ لَ ًجُزث، ٍ دمػد  1هسألٔ •

َؼل ٗمتل دِ غجلذج، ٍ إى لن ٗمػد ثلمتل دِ، ٍ لد ذوسًج تفػ٘ل ثأللسجم 
 ٍ  َٖ وتجح ثلدٗج

 508: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الشسائظ الوعتثسٓ فٖ المظاص
  َٖ ثلطسثةف ثلوؼتذسٓ َٖ ثلمػجظثلمَل •
 :ٍ ّٖ أهَز•

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



12 

  المَل فٖ الشسائظ الوعتثسٓ فٖ المظاص
 ثلتسجٍٕ َٖ ثلحسٗٔ ٍ ثلسل٘ٔ، -ثألٍل•

ثلحسّ دجلحسّ ٍ دجلحسٓ لىي هغ زُ َجؾل ثلدٗٔ، ٍ َّ ًػي  ُٗئ   َ٘متل •
ثلسرل ثلحس، ٍ ورث تمتل ثلحسٓ دجلحسٓ ٍ دجلحس لىي ال ٗؤير هي ٍلْ٘ج 

 .أٍ تسوتْج َجؾل ُٗٔ ثلسرل
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوسأٓ عي تأدٗٔ فاضل الدٗٔ

لَ ثهتٌغ ٍلٖ ُم ثلوسأٓ ػي تأُٗٔ َجؾل ثلدٗٔ أٍ وجى َم٘سث ٍ  1هسألٔ •
ثلمػجظ إلى ٍليت ثألُثُّ ٍ  ٗؤيس   لن ٗسؼ ثلمجتل دجلدٗٔ أٍ وجى َم٘سث

 .ثلو٘سسٓ
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتض للسجل هي الوسأٓ فٖ األعساف

 ٗمتع للسرل هي ثلوسأٓ َٖ ثألقسثف، 2هسألٔ •

 ورث ٗمتع للوسأٓ هي ثلسرل َْ٘ج هي غ٘س زُ، ٍ •
تتسجٍ  ُٗتْوج َٖ ثألقسثف هج لن ٗذلغ رسثحئ ثلويسأٓ حليج ُٗئ     ٍ •

 ثلحس، 
دلغتِ تسرغ إلى ثلٌػ  هي ثلسرل َْ٘وج، َحٌ٘تير ال ٗميتع هيي    َئذث •

 . ثلسرل لْج إال هغ زُ ثلتفجٍٍ

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  التسإٍ فٖ الدٗي -الثاًٖ
  ثلتسجٍٕ َٖ ثلدٗي -ثلخجًٖ•
 .، َال ٗمتل هسلن دىجَس هغ ػدم ثػت٘جُُ لتل ثلىفجز•

 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال فسق ت٘ي أطٌاف الكفاز

ال َسق د٘ي أغٌجف ثلىفجز هي ثلرهٖ ٍ ثلحسدٖ ٍ ثلوسيتأهي   1هسألٔ •
 ٍ غ٘سُ،

ٍ لَ وجى ثلىجَس هحسم ثلمتل وجلرهٖ ٍ ثلوؼجّيد ٗؼيصز لمتليِ، ٍ ٗغيسم     •
 .ثلوسلن ُٗٔ ثلرهٖ لْن

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ اعتاد الوسلن لتل أّل الرهٔ  

لَ ثػتجُ ثلوسلن لتل أّل ثلرهٔ رجش ثاللتػجظ هٌِ دؼيد زُ   2هسألٔ •
 ،*ُٗتَِجؾل 

 .ٍ ل٘ل إى ذله حد ال لػجظ، ٍ َّ ؾؼ٘ •
 
ٍ لَ لن ٗغلة اٍل٘اء الدم المَد ٍ كاى ّذرا الوسذلن هَجثذا لسفذع      *•

األهي العام ف٘جة على الحاكن لتلِ حدا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذدا فذٖ      
األزع ف٘جَش للحاكن أخر دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذر أزتعذٔ آالف     

 دزّن تدل ثواً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج 
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 ٗمتل الرهٖ تالرهٖ

 ٗمتل ثلرهٖ دجلرهٖ ٍ دجلره٘ٔ هغ زُ َجؾل ثلدٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ دجلره٘ٔ ٍ دجلرهٖ هي غ٘س زُ ثلفؿل وجلوسلو٘ي، هي غ٘س َسق  ثلره٘
د٘ي ٍحدٓ هلتْوج ٍ ثيتالَْوج، َ٘متل ثلَُْٕ٘ دجلٌػسثًٖ ٍ دجلؼىس ٍ 

 .ثلوزَ ٖ دْوج ٍ دجلؼىس
 

 519: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لتل ذهٖ هسلوا عودا

ٍ   لَ لتل ذهٖ هسلوج ػودث َُغ َّ ٍ هجلِ إلى أٍل٘جُّ ثلومتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘سٍى د٘ي لتلِ ٍ ث تسلجلِ، هي غ٘س َسق د٘ي وَى ثلوجل ػٌ٘ج أٍ 
ٌُٗج هٌمَال أٍ ال، ٍ ال د٘ي وًَِ هسجٍٗج لفجؾل ُٗٔ ثلوسيلن أٍ شثةيدث   

 .ػلِ٘ أٍ هسجٍٗج للدٗٔ أٍ شثةدث ػلْ٘ج

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 أٍالد الرهٖ الماتل أحساز

 أٍالُ ثلرهٖ ثلمجتل أحسثز ال ٗستسق ٍثحد هٌْن لمتل ٍثلدّن، 5هسألٔ •

لَ أ لن ثلرهٖ ثلمجتل لذل ث تسلجلِ لن ٗىي ألٍل٘يجُّ ثلومتيَل غ٘يس    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لتل الكافس كافسا ٍ أسلن

لَ لتل ثلىجَس وجَسث ٍ أ لن لن ٗمتل دِ، دل ػلِ٘ ثلدٗٔ إى وجى  6هسألٔ •
 .ثلومتَل ذث ُٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتل ٍلد السشدٓ تَلد الصً٘ٔ

ٗمتل ٍلد ثلسضدٓ دَلد ثلصً٘ٔ دؼد ٍغفِ ثإل الم ح٘ي تو٘يصُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗذلغ،

ٍ أهج َٖ حجل غغسُ لذل ثلتو٘ص أٍ دؼدُ ٍ لذل إ الهِ َفٖ لتلِ ديِ ٍ  •
 . ػدهِ تأهل ٍ إضىجل

 
 

 520: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗمتل ٍلد السشدٓ تَلد الصً٘ٔ

 
 .ٗمتل ٍلد ثلسضدٓ دَلد ثلصً٘ٔ لتسجٍْٗوج َٖ ثإل المٍ •

 

  197: ، ص4 شسائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحسام، ج
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 ٗمتل ٍلد السشدٓ تَلد الصً٘ٔ

َيٖ    ٗمتل ٍلد ثلسض٘دٓ دَلد ثلصً٘ٔ دؼيد ٍغيفِ ثإل يالم لتسيجٍْٗوج    ٍ •
ثإل الم ػٌدًج ًؼن هي حىن دىفسُ هي ثألغحجح ٍ إى أظْس ثإل يالم  
ال ٗمتلِ دِ، دل ل٘ل ال ٗمتل دِ ٍ َّ غغ٘س، لؼدم إ الهِ ثلتذؼيٖ دؼيدم   
ثألدَٗي لِ ضسػج إال أى ٗسذى، دٌجُّ ػلى غيحٔ  يذٖ هخليِ، َي٘حىن     
حٌ٘تر دئ الهِ تذؼج للسجدٖ، ٍ وأًِ هذٌٖ ػلى ثضيتسثـ ثلوسيجٍثٓ َيٖ    
ثلدٗي َٖ ثلمػجظ، لإلروجع ٍ ًحَُ، ٍ إال َوج  وؼتِ هي ثلٌػيَظ  

ػدم لتل ثلوسلن دجلىجَس، ٍ ٍليد ثلصًيج لذيل ٍغيفِ ثإل يالم ال      « 1»
ثلٌذفْسٓ « »2»ٗحىن دىفسُ، ٍ لرث للٌج دكْجزتِ، ٌَ٘دزد َٖ لَلِ تؼجلى 

 .ٍ غ٘سُ هوج ُل ػلى ثلمػجظ، ٍ ثهلل ثلؼجلن« دِجلٌذفْسِ
 

 158: ، ص42 جَاّس الكالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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  عماب ٍلد الصًا 48
  ػمجح ٍلد ثلصًج 48•
ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيِ ثلْؤفَؿذلِ دٕيِ غٓجلٙحٍ ػٓيْ رٓجدِسٍ ػٓيْ أَدِيٖ   99•

  رٓؼٕفَسٍ ع لَجلَ لَج ٗٓمْتُلُ ثلْأًَْذِ٘ٓجُّٓ ٍٓ لَج إٍَٔلَجُٓ ثلْأًَْذِ٘ٓجُّٙ إِلذج إٍَٔلَجُٔ ثلصًٍَّج

 108: ، ص1 ؛ ج(للثسلٖ)الوحاسي 
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء إال أٍالد الصًا  ال ٗمتل

 :تؼجلىلَلِ •
 [26]  ٍٓ لْ٘ٓدٕعٔ زٓدِٛٔ  ٍٓ لجلَ َٙسْػَٕٓىُ ذَزًٍٖٔٙ أَلْتُلْ هَٔ ى•
حدحٌج هحود دي ثلحسي ديي أحويد ديي    : ثدي دجدَِٗ، لجل -3/ 9343•

: حدحٌج هحود ديي ثلحسيي ثلػيفجز، ليجل    : ، لجل(زؾٖ ثهلل ػٌِ)ثلَل٘د 
حدحٌج هحود دي ثلحس٘ي دي أدٖ ثلخكجح، ػي ػلٖ دي أ يذجـ، ػيي   

ػل٘يِ  )إ وجػ٘ل دي هٌػَز أدٖ شٗجُ، ػي زريل، ػيي أديٖ ػذيد ثهلل     
: هي ويجى ٗوٌؼيِق ليجل     ذَزًٍٖٔٙ أَلْتُلْ هَٔ ى: ، َٖ لَل َسػَى(ثلسالم

 .«ثألًذ٘جُّ ٍ ال أٍالُ ثألًذ٘جُّ إال أٍالُ ثلصًج  هٌؼتِ زضدتِ، ٍ ال ٗمتل»
 .1/ 57: ػلل ثلطسثةغ -3•

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَزٓ غافس]     753    4 ج   الثسّاى فٖ تفس٘س المسآى    
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء إال أٍالد الصًا  ال ٗمتل

وجهيل  )أدَ ثلمج ن رؼفيس ديي هحويد ديي لَلَٗيِ، َيٖ        -4/ 9344•
ػي هحود دي رؼفس ثلمسضٖ ثلسشثش، ػي هحود دي ثلحسي٘ي  (: ثلصٗجزثٍ

دي أدٖ ثلخكجح، ػي ػلٖ دي أ ذجـ، ػي إ وجػ٘ل دي أدٖ شٗجُ، ػي 
ذَزًٍٔٙيٖ  : ، َٖ لَل َسػَى(ػلِ٘ ثلسالم)ػذد ثهلل  أدٖدؼؽ زرجلِ، ػي 

، ألى ثألًذ٘جُّ «1»وجى لسضدٓ »: هي وجى ٗوٌؼِق لجل: َم٘ل  أَلْتُلْ هَٔ ى
 .««2»ٍ ثلحزذ ال ٗمتلْن إال أٍالُ ثلذغجٗج 

 .7/ 78: وجهل ثلصٗجزثٍ -4•
 .إٔ غح٘ح ثلٌسخ، أٍ هي ًىجح غح٘ح( 1)•
 .أٍالُ شًج ٍ ثلذغجٗج: َٖ ثلوػدز( 2)•

 

 

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَزٓ غافس]     753    4 ج   الثسّاى فٖ تفس٘س المسآى   
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء إال أٍالد الصًا  ال ٗمتل

، ٍ روجػٔ هطجٗخٖ، ػي  ؼد ديي  (زحوِ ثهلل)ٍ حدحٌٖ أدٖ : ، لجلحن•
 .ػذد ثهلل دي أدٖ يل ، ػي هحود دي ثلحس٘ي دْرث ثلحدٗج

إى هَ يى ٍ  »: ليجل : ػي ًَٗس دي ظذ٘جى، لجل: ثلؼ٘جضٖ -3/ 9345•
ّجزٍى، ح٘ي ُيال ػلى َسػَى، لن ٗىيي َيٖ رلسيجةِ َٗهتير ٍليد      
.  فجح، وجًَث ٍلد ًىجح ولْن، ٍ لَ وجى َْ٘ن ٍلد  فجح ألهيس دمتلْويج  

حن ٍؾغ ٗدُ ػليى  « ٍ أهسٍُ دجلتأًٖ ٍ ثلٌظس« 3»  أَزٕرِِٕ ٍٓ أَيجُٔ: َمجلَث
 .«ٍ ورله ًحي ال ٌٗصع إلٌ٘ج إال ول يذ٘ج ثلَالُٓ»: غدزُ، لجل

 .111: 7ثألػسثف ( 3)•
 

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَزٓ غافس]     754    4 ج   الثسّاى فٖ تفس٘س المسآى   
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  عماب ٍلد الصًا 48
ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ثلْذٓسْلٖٙ  ػٓيِ ثدٕيِ ََؿذجلٍ ػٓيْ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ دٕيِ  100•

دٔىَٕ٘سٍ ػٓيْ شٔزٓثزَٓٓ لَجلَ  ٓوٙؼٕتٔ أَدٓج رٓؼٕفَسٍ ع ٗٓمَُلُ لَج يَٕ٘سَ َٖٙ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج ٍٓ لَج 
ٖٕ ُّٚ هٌِْٙٔ ٗٓؼٌٕٖٙ  َٖٙ دٓطَسُِٙ ٍٓ لَج ضَؼٕسُِٙ ٍٓ لَج َٖٙ لَحٕوِٙٙ ٍٓ لَج َٖٙ ُٓهِٙٙ ٍٓ لَج َٖٙ ضَ
ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج ٍٓ َٖٙ زٍِٓثِٗٓٔ أَدِٖ يَدٙٗزَٓٔ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ إِىْ وَجىَ أَحٓدٗ 

لَِٔ ٍٓ هٓيج  ٓيجةٙحٔ دٌٓٙيٖ    ََمٙ٘لَ   هٙيْ إٍَٔلَجُٙ ثلصًٍَّج ًَزٓج لٌََزٓج  ٓجةٙحٔ دٌٖٓٙ إِ ٕسَثةٙ٘لَ
إِ ٕسَثةٙ٘لَ لَجلَ وَجىَ ػٓجدِدثً ََمٙ٘لَ لَِٔ إِىذ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج لَج ٗٓكٙ٘خٔ أَدٓيدثً ٍٓ لَيج ٗٓمْذٓيلُ    

  ثللذِٔ هٌِْٙٔ ػٓوٓلًج لَجلَ ََخَسَدٓ ٗٓسٙ٘حٔ دٕٓ٘يَ ثلْزِذٓجلِ ٍٓ ٗٓمَُلُ هٓج ذًَْذِٖ
 

 108: ، ص1 ؛ ج(للثسلٖ)الوحاسي 



30 

 شَْٓادِٓٓ ٍٓلَدِ الصًَِّا

ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ غٓجلٙحِ دٕيِ ثلس ٌْدٕٙ  ػٓيْ رٓؼٕفَسِ دٕييِ   1 -329 -2 5•
ػٓييْ   -دٓطٙ٘سٍ ػٓيْ أَدٓجىِ دٕيِ ػٔخْوٓجىَ ػٓيْ أَدِٖ دٓػٙ٘سٍ لَجلَ  ٓأَلْتٔ أَدٓج رٓؼٕفَيسٍ ع 

ضَْٓجُِٓٓ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج تَزَٔشٔ ََمَجلَ لَج ََمُلْتٔ إِىذ ثلْحٓىَنٓ دٕييَ ػٔتَٕ٘ذٓئَ ٗٓيصْػٔنٔ أًَذْٓيج     
إًِذئِ لَيرٙوْسٌ لَيهٓ ٍٓ     -تَزَٔشٔ ََمَجلَ ثللذْٔنٛ لَج تَغْفٙسْ ذًَْذِٓٔ هٓج لَجلَ ثللذِٔ لٙلْحٓىَينِ 

لٙمََٕهٙهٓ ََلْ٘ٓرّْٓخِ ثلْحٓىَنٔ ٗٓوٌٙ٘جً ٍٓ ضٙوٓجلًج َََٓ ثللذِٙ لَج ٗٔؤْيَرُ ثلْؼٙلْينٔ إِلذيج هٙييْ    
  إَّٔلِ دٕٓ٘تٚ ًَصَلَ ػٓلَِْٕ٘نٕ رٓذٕسَةٙ٘لُ ع

 

 400: ، ص1 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



31 

 سٔؤْزٓ ٍٓلَدِ الصًَِّا

أَحٕوٓدٔ دٕيُ إُِٕزِٗسٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَحٕوٓدٓ ػٓييْ أَٜٗيَحٓ دٕييِ ًُيَحٍ ػٓييِ       6•
ثلَْٓضذجُّٙ ػٓوٛيْ ذَوَسَُٔ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع أًَذِٔ وَسُِٓ  ٔؤْزٓ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّيج ٍٓ  ٔيؤْزٓ   
ثلَُْْٕ٘ٓٔٙ  ٍٓ ثلٌذػٕسَثًٖٙ  ٍٓ ثلْؤطْسِنٙ ٍٓ وُلٍّ هٓج يَجلَ ٓ ثلْئِ ٕيلَجمٓ ٍٓ وَيجىَ أَضَيدٛ    

  ذَلٙهٓ ػٌْٙدُٓٔ  ٔؤْزٔ ثلٌذجغٙخِ
 

 11: ، ص3 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



32 

 غُسٓالََٔ ٍٓلَدِ الصًَِّا

  هٓجُّٙ ثلْحٓوٛجمِ ٍٓ ثلْوٓجُّٙ ثلذرٕٙ تُسٓخٌٍُِّٔ ثلطذوٕسٔدٓجحٔ •
دٓؼٕؽٔ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيِ ثدٕيِ رٔؤَْٕزٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ثلْمَج ٙنِ ػٓييِ ثدٕييِ أَدِيٖ     1•

ٗٓؼٕفَُزٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ لَجلَ لَج تَغْتَسٙلْ هٙيَ ثلْذِتْسِ ثلذتٖٙ تَزٕتَوٙغٔ َْٙ٘ٓج 
غُسٓجلَُٔ ثلْحٓوٛجمِ ََئِىذ َْٙ٘ٓج غُسٓجلََٔ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج ٍٓ َّٔٓ لَج ٗٓكْْٔسُ إِلَى  ٓذٕؼِٓٔ ِّدٓجُّٚ ٍٓ 
َْٙ٘ٓج غُسٓجلََٔ ثلٌذجغٙخِ ٍٓ َّٔٓ ضَسُّّٔوٓج إِىذ ثللذِٓ لَينٕ ٗٓخْلُيكْ يَلْميجً ضَيسّثً هٙييَ      
ثلْىَلْخِ ٍٓ إِىذ ثلٌذجغٙخٓ إََّٔٓىُ ػٓلَى ثللذِٙ هٙيَ ثلْىَلْخِ لُلْتٔ أَيْذِسًْٖٙ ػٓيْ هٓيجُّٙ  
ثلْحٓوٛجمِ ٗٓغْتَسٙلُ هٌِْٙٔ ثلْزٌُٔخٔ ٍٓ ثلػٛذِٖٜ ٍٓ ثلَُْْٕٜ٘ٓٔٙ ٍٓ ثلٌذػٕسَثًٖٜٙ ٍٓ ثلْوٓزَٔ ٖٜٙ 

  ََمَجلَ إِىذ هٓجُّٓ ثلْحٓوٛجمِ وَوٓجُّٙ ثلٌذْٓسِ ٗٔكَْ سُ دٓؼٕؿُِٔ دٓؼٕؿجً
 

 14: ، ص3 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



33 

 غُسٓالََٔ ٍٓلَدِ الصًَِّا

أَحٕوٓدٔ دٕيُ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٓىَنِ ػٓيْ زٓرٔلٍ هٙيْ دٌٖٓٙ ّٓجضٙنٍ لَيجلَ   10•
ُٓيَلْتٔ ػٓلَى رٓوٓجػٍٓٔ هٙيْ دٌٖٓٙ ّٓجضٙنٍ ََسٓلذوٕتٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ َٖٙ دٕٓ٘تٚ هٔظْلٙنٍ ََمَجلَ 
دٓؼٕؿُْٔنٕ  ٓلٍّنٕ ػٓلَى أَدِٖ ثلْحٓسٓيِ ع ََئًِذِٔ َٖٙ ثلػٛدٕزِ لَجلَ ََسٓيلذوٕتٔ ػٓلَٕ٘يِٙ ٍٓ   
رٓلَسٕتٔ دٕٓ٘يَ ٗٓدِٕٓٗٙ ََمُلْتٔ لَِٔ لَدٕ أَحٕذٓذٕتٔ أَىْ أَلْمَجنٓ هٌْٔرُ حٙ٘يٍ لٙأَ ٕأَلَهٓ ػٓيْ 
أَضْ٘ٓجُّٓ ََمَجلَ  ٓلْ هٓج دٓدٓث لَهٓ لُلْتٔ هٓج تَمَُلُ َٖٙ ثلْحٓوٛيجمِ لَيجلَ لَيج تَيدٕيُلِ     
ثلْحٓوٛجمٓ إِلذج دِوٙتْصَزٍ ٍٓ غُؽٛ دٓػٓسَنٓ ٍٓ لَج تَغْتَسٙلْ هٙيْ غُسٓيجلَِٔ هٓيجُّٙ ثلْحٓوٛيجمِ    

ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّيج ٍٓ ثلٌذجغٙيخٔ لٌََيج إَّٔيلَ     َِٙ٘ٙ   ََئًِذِٔ ٗٔغْتَسٓلُ َِٙ٘ٙ هٙيَ ثلصًٍَّج ٍٓ ٗٓغْتَسٙلُ
  ثلْذٕٓ٘تٙ ٍٓ َّٔٓ ضَسُّّٔنٕ

 

 498: ، ص6 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



34 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّا  إهاهٔ 

  هٓيْ تُىْسَُٔ ثلػٛلَجُٓ يَلْفَِٔ ٍٓ ثلْؼٓذٕدٙ ٗٓؤُمٜ ثلْمََٕمٓ ٍٓ هٓيْ أَحٓكُّ أَىْ ٗٔؤَمٛدٓجحٔ •
رٓوٓجػٌٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيِ ثلْحٔسٓيٕ٘يِ دٕييِ  ٓيؼٙ٘دٚ     1 -328 -6 1•

ػٓيْ ََؿَجلََٔ دٕيِ أََٜٗحٓ ػٓيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ ػٔخْوٓجىَ ػٓيِ ثدٕيِ هٔسٕىَجىَ ػٓيْ أَدِيٖ  
خَوٕسٌٓٔ لَا ٗٓؤُهَُّىَ الٌَّاسٓ عٓلَى كُذلِّ حٓذالٍ   دٓػٙ٘سٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ 

  ٍٓ ثلْأَػٕسَثدٍِٖٜٓلَدٔ الصًَِّا ثلْوٓزٕرٍُمٔ ٍٓ ثلْأَدٕسَظٔ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىُ ٍٓ 
 

 375: ، ص3 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



35 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّا  إهاهٔ 

ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛجُٚ ػٓييْ حٓسِٗيصٍ ػٓييْ     1 -329 -6 4•
شٔزٓثزَٓٓ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ع لَجلَ لُلْتٔ لَِٔ ثلػٛلَجُٓ يَلْ ٓ ثلْؼٓذٕدٙ ََمَجلَ لَج دٓأْسٓ دِِٙ 
إِذَث وَجىَ ََمْٙ٘جً ٍٓ لَنٕ ٗٓىُيْ ٌَّٔجنٓ أََْمَِٔ هٌِْٙٔ لَجلَ لُلْتٔ أُغٓلٍّٖ يَلْ ٓ ثلْيأَػٕوٓى  

لَجلَ ٍٓ لَجلَ أَهٙ٘سُ ثلْؤؤْهٌٙٙ٘يَ أََْؿَلَْٔنٕ   لَجلَ ًَؼٓنٕ إِذَث وَجىَ لَِٔ هٓيْ ٗٔسٓد ُُٔٔ ٍٓ وَجىَ
ثلْوٓزٕرٍُمِ ٍٓ ثلْأَدٕسَظِ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىِ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍُٔٙ ٍٓ لَا ٗٔظٓلِّ٘ٓيَّ أَحٓدٔكُنٕ خَلْفٓ ع 

  ٍٓ ثلْأَػٕسَثدِٖٜ لَج ٗٓؤُمٜ ثلْؤْٓجرِسِٗيٍَٓلَدِ الصًَِّا 
 

 375: ، ص3 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



36 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّا  إهاهٔ 

ٍٓ زٍٓٓ  هٔحٓوٛدٔ دٕيُ هٔسٕلٙنٍ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ع أًَذِٔ لَيجلَ يَوٕسٓئٌ لَيج     1104•
ثلْيأَدٕسَظٔ ٍٓ  طٓلَآً فَسِٗضَذًٔ فِذٖ جٓوٓاعٓذٍٔ    ٗٓؤُهَٜىَ ثلٌذجسٓ ٍٓ لَج ٗٔػٓلَُّىَ دِِْنٕ 

  ثلْوٓزٕرٍُمٔ ٍٓ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج ٍٓ ثلْأَػٕسَثدِٖٜ حٓتذى ْٗٔٓجرِسَ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍُٔٔ
 
 
ٍٓ لَجلَ أَهٙ٘سُ ثلْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ع لَيج ٗٔػٓيلٍّ٘ٓيذ أَحٓيدٔوُنٕ يَلْي ٓ ثلْأَرٕيرَمِ ٍٓ       1105•

  ثلْأَدٕسَظِ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىِ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍُٔٙ ٍٓ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج ٍٓ ثلْأَػٕسَثدِٖٜ لَج ٗٓؤُمٜ ثلْؤْٓجرِسَ
 

 378: ، ص1 هي ال ٗحضسُ الفمِ٘؛ ج



37 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّاَعِ٘ةٔ 

ػٙدٌٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ أَدِٖ ثلْزْٕٓنِ  6•
ػٓيْ أَدِٖ يَدٙٗزَٓٔ لَجلَ  ٓوٙؼٕتٔ أَدٓج ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع ٗٓمَُلُ لَج ٗٓكٙ٘خٔ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّيج ٍٓ  
لَج ٗٓكٙ٘خٔ حَوٌُِٓٔ أَدٓدثً ٍٓ ثلْوٙوٕسَثشٔ لَج ٗٓكٙ٘خٔ إِلَى  ٓذٕؼِٓٔ ِّدٓيجُّٚ ٍٓ لٙ٘يلَ لَئِ ٍٓ إَٜٔ    
ٖٕ ُّٚ ثلْوٙوٕسَثشٔ ََمَجلَ ثلسذرٔلُ ٗٓىْتَسٙخٔ هٓجلًج هٙيْ غَٕ٘سِ حٙلٍّيِٙ ََ٘ٓتَيصٍَٛدٔ دِيِٙ إٍَٔ     ضَ

  ٗٓتَسٓسذ  دِِٙ َََ٘ٔلَدٔ لَِٔ ََرَثنٓ ثلَْٓلَدٔ َّٔٓ ثلْوٙوٕسَثشٔ

 225: ، ص5 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



38 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّاَعِ٘ةٔ 

 ٍلد ثلصًج استسلاق•
ثلْحٔسٕٓ٘يُ دٕيُ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ هٔؼٓلذى دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَدٓجىٍ  7•

ػٓوٛيْ أَيْذٓسَُٔ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ  ٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ٍٓلَيدٙ ثلصًٍَّيج أَضْيتَسِِٗٙ إٍَٔ    
أَدِ٘ؼِٔٔ إٍَٔ أَ ٕتَخْدٙهِٔٔ ََمَجلَ ثضْتَسُِٙ ٍٓ ث ٕتَسِلذِٔ ٍٓ ث ٕتَخْدٙهِٕٔ ٍٓ دِؼِٕٔ ََأَهٛج ثللذمٙي٘فُ  

  ََلَج تَطْتَسُِٙ

 225: ، ص5 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



39 

  تٓابٔ هٓا جٓاءٓ فِٖ ٍٓلَدِ الصًَِّا ٍٓ اللَّمِ٘ظِ
زٍٓٓ   ٓؼٙ٘دٔ دٕيُ ٗٓسٓجزٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ لَج دٓأْسٓ دِأَىْ ٗٔؼٕتَكَ  3528•

  ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج
 
ٍٓ زٍٓٓ  ػٌْٓذٓسُٓٔ دٕيُ هٔػٕؼٓخٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ع لَيجلَ لُلْيتٔ لَئِ      3529•

  رٓجزٌِٗٓٔ لٖٙ شًَٓتٕ أَدِ٘غٔ ٍٓلَدّٓٓج لَجلَ ًَؼٓنٕ لُلْتٔ أَحٔذٜ دِخَوٌِٓٙٙ لَجلَ ًَؼٓنٕ
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40 

  تٓابٔ هٓا جٓاءٓ فِٖ ٍٓلَدِ الصًَِّا ٍٓ اللَّمِ٘ظِ
 
ٍٓ زٍٓٓ  حٓوٛجُٗ ػٓيِ ثلْحٓلَذِٖ  لَجلَ  ٔتٙلَ أَدَٔ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ع ػٓييْ ٍٓلَيدٙ     3530•

ثلصًٍَّج أَ ٗٔطْتَسَ  إٍَٔ ٗٔذٓجعٔ إٍَٔ ٗٔسٕتَخْدٓمٔ لَجلَ ًَؼٓنٕ إِلذج رٓجزًِٗٓٔ لَمٙ٘كَئً ََئًِذْٓيج لَيج    
  تُطْتَسَ 

 
ٍٓ زٍٓٓ  شٔزٓثزُٓٓ ػٓيْ أَحٓدّٙٙوٓج ع أًَذِٔ لَجلَ َٖٙ لَمٙ٘كٍَٔ ٍٔرِيدٍٕٓ ََمَيجلَ    3533•

حٔسذٌٓ لَج تُطْتَسَ  ٍٓ لَج تُذٓجعٔ ٍٓ إِىْ وَجىَ ٍٔلٙدٓ هٓوٕلَُنٗ لَهٓ هٙيَ ثلصًٍَّج ََأَهٕسٙيهٕ  
  إٍَٔ دِغٕ إِىْ أَحٕذٓذٕتٓ َّٔٓ هٓوٕلَُنٗ لَهٓ
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41 

 ٍٓلَدٔ الصًَِّاَعِ٘ةٔ 

ػٙدٌٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ػٓييِ ثدٕييِ ََؿذيجلٍ ػٓييْ      8•
هٔخًٌَّى ثلْحٌٓذجـٙ ػٓيْ أَدِٖ دٓػٙ٘سٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ لُلْتٔ لَِٔ تَىَُىُ لٙيٖٓ  
ثلْوٓوٕلَُؤَُ هٙيَ ثلصًٍَّج أَحٔذٜ هٙيْ حَوٌْٓٙٓج ٍٓ أَتَصٍَٛدٔ ََمَجلَ لَج تَحٔذٛ ٍٓ لَيج تَتَيصٍَٛدٕ   

  هٌِْٙٔ
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  ٍٓلَدِ الصًَِّىًِكَاحِ 
  ًٙىَجحِ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّىدٓجحٔ •
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛجُٙ دٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ حٓسِٗيصِ دٕييِ ػٓذٕيدٙ     1•

ثللذِٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَيسٍ ع لَيجلَ  ٓيأَلْتُِٔ ػٓييِ ثلْخَذِ٘خَئِ      
  أَتَصٍَٛرْٔٓج لَجلَ لَج

ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓييْ رٓوٙ٘يلِ دٕييِ     2•
ُٓزٛثدٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ ػٓيْ أَحٓدّٙٙوٓج ع َٖٙ ثلسذرٔلِ ٗٓطْتَسِٕ ثلْزٓجزِٗٓئَ  
إٍَٔ ٗٓتَصٍَٛرْٔٓج لٙغَٕ٘سِ زِضْدٍٓٓ ٍٓ ٗٓتذخٙرُّٓج لٌَٙفْسِٙٙ ََمَجلَ إِىْ لَنٕ ٗٓخَ ٙ ثلْؼٕٓ٘خٓ ػٓلَيى  

  ٍٔلْدُٙٙ ََلَج دٓأْسٓ
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43 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىًِكَاحِ 
هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ٍٓ ػٙدٌٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ  ٓيْٕلِ   3•

دٕيِ شِٗٓجُٚ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ ػٓيْ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ دٕيِ  ٌَٙجىٍ لَجلَ لُلْتٔ لٙيأَدِٖ  
  ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج ٌْٗٔىَحٔ لَجلَ ًَؼٓنٕ ٍٓ لَج ٗٔكْلَخٔ ٍٓلَدّٔٓج

هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٓىَنِ ػٓيِ ثلْؼٓلَيجُّٙ   4•
ػٓييِ ثلْخَذِ٘خَئِ    -دٕيِ زٓشِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَجلَ  ٓأَلْتٔ أَدٓج رٓؼٕفَيسٍ ع 

ٗٓتَصٍَٛرْٔٓج ثلسذرٔلُ لَجلَ لَج ٍٓ لَجلَ إِىْ وَجىَ لَِٔ أَهٌٓٔ ٍٓقٙتَْٓيج ٍٓ لَيج ٗٓتذخٙيرّْٓج أُمٛ    
  ٍٓلَدُٙٙ
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44 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىًِكَاحِ 
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓييْ حٓوٛيجُٚ ػٓييِ     5•

ثلْحٓلَذِٖ  ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ  ٔتٙلَ ػٓيِ ثلسذرٔلِ ٗٓىَُىُ لَِٔ ثلْخَجُٙمٔ ٍٓلَيدٓ  
  شًًِى ػٓلَِٕ٘ٙ رٌَٔجحٗ أَىْ ٗٓكَأَّٓج لَجلَ لَج ٍٓ إِىْ تٌََصذُٓ ػٓيْ ذَلٙهٓ َََْٔٓ أَحٓخٜ إِلَٖٛ
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 لَا خَٕ٘سَ فِٖ ٍٓلَدِ الصًَِّا

هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيِ ثدٕيِ ََؿذجلٍ ػٓيِ ثدٕييِ دٔىَٕ٘يسٍ    5•
ػٓيْ شٔزٓثزَٓٓ دٕيِ أَػٕ٘ٓيَ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ع لَجلَ  ٓوٙؼٕتُِٔ ٗٓمَُلُ لَج يَٕ٘سَ َٖٙ ٍٓلَيدٙ  
ثلصًٍَّج ٍٓ لَج َٖٙ دٓطَسُِٙ ٍٓ لَج َٖٙ ضَؼٕسُِٙ ٍٓ لَج َٖٙ لَحٕوِٙٙ ٍٓ لَج َٖٙ ُٓهِٙٙ ٍٓ لَيج َٙيٖ   

ٖٕ ُّٚ هٌِْٙٔ ػٓزٓصٍَٕ ػٌِْٓٔ ثلسٛفٌَُٙ٘ٔ ٍٓ لَدٕ حٔوٙلَ َْٙ٘ٓج ثلْىَلْخٔ ٍٓ ثلْخٌْٙصِٗسُ   ضَ
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 لَثٓيِ ٍٓلَدِ الصًَِّا

ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛجُٚ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕيلٙنٍ   5•
ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ع لَجلَ لَذٓيُ ثلَُِْْ٘ٓٔٙٗٛٔ ٍٓ ثلٌذػٕسَثًِٙ٘ٛٔ ٍٓ ثلْوٓزَٔ ِٙ٘ٛٔ أَحٓخٜ إِلَيٖٛ  
هٙيْ لَذٓيِ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج ٍٓ وَجىَ لَج ٗٓسَ  دٓأْ جً دِلَذٓيِ ٍٓلَيدٙ ثلصًٍَّيج إِذَث رٓؼٓيلَ هٓيَٕلَى     

  ثلْزٓجزِِٗٓٔ ثلذرٕٙ ََزٓسَ دِجلْزٓجزِِٗٓٔ َٖٙ حٙلَّ
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 الصًَِّاعتك ٍٓلَد 

هٔحٓوٛدٗ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٓىَنِ ػٓيْ ػٔوٓسَ دٕيِ حٓفْعٍ ػٓيْ  ٓيؼٙ٘دٙ   2•
  دٕيِ ٗٓسٓجزٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ لَج دٓأْسٓ دِأَىْ ٗٔؼٕتَكَ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج
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48 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 
  هٙ٘سَثثٙ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّىدٓجحٔ •
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوٛجُٚ ػٓييِ ثلْحٓلَذِيٖ     1•

ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ أَٜٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَغٓ ػٓلَى ٍٓلٙ٘يدِٓٓ لَيَٕمٍ حٓسَثهيجً حُينٛ     
ٖٕ ُّٗ ََئِىذ زٓ ٔيَلَ ثللذيِٙ ظ    ثضْتَسَثّٓج حُنٛ ثُٛػٓى ٍٓلَدّٓٓج ََئًِذِٔ لَج َٗٔزٓثُ هٌِْٙٔ ضَ
لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لٙلْفٙسَثشِ ٍٓ لٙلْؼٓجّٙسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔزٓثُ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج إِلذج زٓرٔلٌ ٗٓدٛػٖٙ 

ٍٓ أَٜٗوٓج زٓرٔلٍ أَلَسذ دَِٓلَدُٙٙ حُنٛ ثًْتَفَى هٌِْٙٔ ََلَٕ٘سٓ ذَلٙيهٓ لَئِ ٍٓ لَيج     ٍٓلٙ٘دٓتِٙٙثدٕيَ 
  وَسَثهَٓٔ ٗٓلْحٓكُ دِِٙ ٍٓلَدُٔٔ إِذَث وَجىَ هٙيِ ثهٕسَأَتِٙٙ إٍَٔ ٍٓلٙ٘دٓتِٙٙ
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49 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 
هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ  ٕٓ٘ ٚ ػٓيْ هٔحٓوٛيدٙ   2•

دٕيِ ثلْحٓسٓيِ ثلْأَضْؼٓسِٕ  لَجلَ وَتَخٓ دٓؼٕؽٔ أَغٕحٓجدٌَِج وٙتَجديجً إِلَيى أَدِيٖ رٓؼٕفَيسٍ     
ثلخذجًٖٙ ع هٓؼٖٙ ٗٓسٕأَلُِٔ ػٓيْ زٓرٔلٍ ََزٓسَ دِجهٕسَأٍَٓ حُنٛ إًِذِٔ تَصٍَٛرْٓٓج دٓؼٕيدٓ ثلْحٓوٕيلِ   
ََزٓجٍُّٕٓ دَِٓلَدٚ ٍٓ َّٔٓ أَضْذِٓٔ يَلْكِ ثللذِٙ دِِٙ ََىَتَخٓ دِخَكٍِّٙ ٍٓ يَجتَوِٙٙ ثلَْٓلَدٔ لٙغَ٘ٛئٍ  

  لَج َٗٔزٓثُ
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50 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ  ٓجلٙنٍ  3•

ػٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع َٖٙ زٓرٔلٍ ٍٓلَغٓ ػٓلَيى ٍٓلٙ٘يدٍٓٓ حٓسَثهيجً حُينٛ     
ثضْتَسَثّٓج ََجُٛػٓى ثدٌَْٕٓج لَجلَ ََمَجلَ لَج َٗٔزٓثُ هٌِْٙٔ إِىذ زٓ ٔيَلَ ثللذيِٙ ظ لَيجلَ    
ثلَْٓلَدٔ لٙلْفٙسَثشِ ٍٓ لٙلْؼٓجّٙسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔزٓثُ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج إِلذج زٓرٔلٌ ٗٓدٛػٖٙ ثدٕيَ 

  ٍٓلٙ٘دٓتِٙٙ
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51 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 
ػٙدٌٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ  ْٕٓلِ دٕيِ شِٗٓجُٚ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ هْٕٓصِٗٓجزٓ ػٓيْ هٔحٓوٛيدٙ   4•

دٕيِ ثلْحٓسٓيِ ثلْأَضْؼٓسِٕ  لَجلَ وَتَخٓ دٓؼٕؽٔ أَغٕحٓجدٌَِج إِلَى أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ثلخذيجًٖٙ ع  
هٓؼٖٙ ٗٓسٕأَلُِٔ ػٓيْ زٓرٔلٍ ََزٓسَ دِجهٕسَأٍَٓ حُنٛ إًِذِٔ تَصٍَٛرْٓٓج دٓؼٕدٓ ثلْحٓوٕيلِ ََزٓيجٍُّٕٓ   
  دَِٓلَدٚ ٍٓ َّٔٓ أَضْذِٓٔ يَلْكِ ثللذِٙ دِِٙ ََىَتَخٓ دِخَكٍِّٙ ٍٓ يَجتَوِٙٙ ثلَْٓلَدٔ لٙغٍَ٘ٛٔ لَج َٗٔزٓثُ

 
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ لَجلَ هٙ٘سَثثُ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّيج  •

  لٙمَسَثدٓجتِٙٙ هٙيْ لٙذٓلِ أُه ِٙ ػٓلَى ًَحَِٕ هٙ٘سَثثٙ ثدٕيِ ثلْؤلَجػٌَِٓٔ
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  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 
  دٓجحٗ ِّيَسُ هٌِْٙٔ•
ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيِ ثدٕيِ زِةَجحٍ ػٓيْ  1•

حٌَٓجىِ دٕيِ  ٓدٙٗسٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ  ٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓرٔلٍ ََزٓسَ دٌَِػٕسَثًٍٙ٘ٛٔ 
  َََٓلَدٍٕٓ هٌِْٙٔ غُلَجهجً ََأَلَسذ دِِٙ حُنٛ هٓجٍٓ ََلَنٕ ٗٓتْسُنٕ ٍٓلَدثً غَٕ٘سَُٔ أَ ٗٓسِحُِٔ لَجلَ ًَؼٓنٕ

 

  164: ، ص7 ، ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



53 

  ٍٓلَدِ الصًَِّىهِ٘سَاث 

هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٙ دٕييِ ػٙ٘سٓيى ػٓييْ هٔحٓوٛيدٙ دٕييِ       2•
إِ ٕوٓجػٙ٘لَ دٕيِ دٓصِٗغٍ ٍٓ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ ػٓييْ حٌَٓيجىِ دٕييِ  ٓيدٙٗسٍ لَيجلَ      
 ٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع ػٓيْ زٓرٔلٍ هٔسٕلٙنٍ ََزٓسَ دِجهٕسَأٍَٓ ٍَُْٗٓٔٙٗٛٔ ََإٍَٔلَدّٓٓج حُينٛ  
هٓجٍٓ ٍٓ لَنٕ ٗٓدٓعٕ ٍٓثزِحجً لَجلَ ََمَجلَ ٗٔسٓلذنٔ لَٙٓلَدُٙٙ ثلْوٙ٘سَثثُ هٙيَ ثلَُِْْ٘ٓٔٙٗٛٔ لُلْيتٔ  
ََسَرٔلٌ ًَػٕسَثًٌّٖٙ ََزٓسَ دِجهٕسَأٍَٓ هٔسٕلٙوٍٓٔ ََإٍَٔلَدّٓٓج غُلَجهجً حُنٛ هٓجٍٓ ثلٌذػٕيسَثًٖٜٙ ٍٓ  

  تَسَنٓ هٓجلًج لٙوٓيْ ٗٓىَُىُ هٙ٘سَثحُِٔ لَجلَ ٗٓىَُىُ هٙ٘سَثحُِٔ لٙجدٌِٕٙٙ هٙيَ ثلْؤسٕلٙوِٓٔ
 

  164: ، ص7 ، ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



54 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ثلْحٓسٓيُ دٕيُ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ  ٓوٓجػَٓٔ لَجلَ حٓيدٛحَْٔنٕ ٍّٕٔٓ٘يخٗ    19 -14، 6 1235•

ػٓيْ أَدِٖ دٓػٙ٘سٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ أَٜٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَغٓ ػٓلَى أَهٓئِ لَيَٕمٍ   
حٓسَثهجً حُنٛ ثضْتَسَثّٓج ٍٓ ثُٛػٓى ٍٓلَدّٓٓج ََئًِذِٔ لَج َٗٔزٓثُ هٌِْٙٔ ََئِىذ زٓ َٔلَ ثللذِٙ ظ 
لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لٙلْفٙسَثشِ ٍٓ لٙلْؼٓجّٙسِ ثلْحٓزٓسُ ََلَج َٗٔٓزٛثُ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّى إِلذج زٓرٔلٌ ٗٓدٛػٖٙ 

  ٍٓلَدٓ رٓجزِٗٓتِٙٙ

 344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



55 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ػٌِْٓٔ لَجلَ حٓدٛحَْٔنٕ رٓؼٕفَيسٌ ٍٓ أَدٔيَ ضُيؼٕٓ٘خٍ ػٓييْ أَدِيٖ       20 -14، 6 1236•

رٓوٙ٘لََٔ ػٓيْ شٕٓٗدٚ ثلطذحٛجمِ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ أَٜٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَيغٓ ػٓلَيى   
رٓجزٍِٗٓٔ حٓسَثهجً حُنٛ ثضْتَسَثّٓج ٍٓ ثُٛػٓى ٍٓلَدّٓٓج ََئًِذِٔ لَج َٗٔزٓثُ ََئِىذ زٓ َٔلَ ثللذيِٙ  
ظ لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لٙلْفٙسَثشِ ٍٓ لٙلْؼٓجّٙسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔٓزٛثُ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّى إِلذج زٓرٔيلٌ  

  ٗٓدٛػٖٙ ٍٓلَدٓ رٓجزِٗٓتِٙٙ

 344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



56 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ػٓلٖٜٙ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ ََؿذجلٍ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ ثلْحٓسٓييِ ػٓييْ    21 -4 1237•

أَدِِ٘ٙ ػٓيْ رٓؼٕفَسِ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٓسٓيِ دٕييِ زِدٓيجـٚ ػٓييْ ضُيؼٕٓ٘خٍ     
ثلْحٓدٛثُٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ إِ ٕحٓجقَ ثلْوٓدٓثةٌٖٙٙ  ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕييِ ثلْحٔسٓيٕ٘يِ ع لَيجلَ    

  أَٜٗوٓج ٍٓلَدٙ شًًِى ٍٔلٙدٓ َٖٙ ثلْزٓجّٙلِٙ٘ٛٔ َََْٔٓ لٙوٓيِ ثُٛػٓجُٔ هٙيْ إَّٔلِ ثلْئِ ٕلَجمِ

 344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



57 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
 
لَجلَ هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ ثلذرٕٙ أَػٕوٓلُ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ أَُْتٖٙ دِِٙ َّٔٓ هٓج تَؿَوٌَٛتِْٔ ّٓيرُٙٙ  •

ثلسٍٍّٓثٗٓجٍٔ هٙيْ أَىذ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّى لَج ٗٓسِثُ ٍٓ لَيج ٗٔيَزٓثُ هٌْٙئِ ثلَْٓثلٙيدٓثىِ ٍٓ هٓييْ      
ٗٓتَمَسذحٔ دِِْوٓج ٍٓ ٗٓىَُىُ هٙ٘سَثحُِٔ لٙوٓيْ ٗٓؿْوٓيُ رٓسِٗسَتَِٔ إٍَٔ لٙئِهٓجمِ ثلْؤسٕلٙوٙ٘يَ لٙأَىذ 
ثلْوٙ٘سَثثَ إًِذوٓج ٗٓخْذٔتٔ دِجلْأًَْسٓجحِ ثلػٛحٙ٘حِٓٔ َٖٙ ضَسِٗؼِٓٔ ثلْئِ ٕلَجمِ ٍٓ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّى 

 غٓحٙ٘حجً لَج ًَسٓخٓ لَِٔ 

 344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



58 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ََأَهٛج هٓج زٍٓٓثُٔ ػٓلٖٜٙ دٕيُ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕييِ ػٙ٘سٓيى    22 -17 1238•

ػٓيْ ًَُٗٔسٓ لَجلَ هٙ٘سَثثُ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّى لٙمَسَثدٓتِٙٙ هٙيْ لٙذٓلِ أُه ِٙ ػٓلَى ًَحَِٕ هٙ٘يسَثثٙ  
  ثدٕيِ ثلْؤلَجػٌَِٓٔ

 
ََْٓرُٙٙ زٍِٓثٌٗٓٔ هَٕٓلٌَََُٔ لَنٕ ٗٔسٌٕٙدّٕٓج ًَُٗٔسٔ إِلَى أَحٓدٚ هٙيَ ثلْأَةٙوٛئِ ع ٍٓ ٗٓزٔيَشٔ   •

أَىْ ٗٓىَُىَ ذَلٙهٓ وَجىَ ثيْتٙ٘ٓجزُٓٔ لٌَٙفْسِٙٙ لَج هٙيْ رِِْٓٔ ثلسٍٍّٓثِٗٓٔ دٓلْ لٙؿَيسْحٍ هٙييَ   
 لَدٛهٌَٕجّٓج ثلٙجػٕتٙذٓجزِ ٍٓ هٓج ّٓرَث حٔىْؤِٔ لَج ٗٔؼٕتَسَؼٔ دِِٙ ثلْأَيْذٓجزٔ ثلْىَخٙ٘سَُٓ ثلذتٖٙ 

 345-344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



59 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ََأَهٛج هٓج زٍٓٓثُٔ هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ ثلػٛفذجزٔ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕييِ   23 -1 1239•

هَٔ ٓى ثلْخَطذجحِ ػٓيْ غٙ٘ٓجثٙ دٕيِ وَلَُّحٍ ػٓيْ إِ ٕحٓجقَ دٕيِ ػٓوٛجزٍ ػٓيْ رٓؼٕفَيسٍ  
ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ع أَىذ ػٓلٙ٘٘جً ع وَجىَ ٗٓمَُلُ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّى ٍٓ ثدٕيُ ثلْؤلَجػٌَِٓٔ تَسِحُئِ أُهٜئِ ٍٓ   

  أَيَْٓثلُِٔ لٙأُه ِٙ إٍَٔ ػٓػٓذٓتُْٓج
ََجلَْٓرِٕٔ َٖٙ ّٓرُٙٙ ثلسٍٍّٓثِٗٓٔ أًَذِٔ ٗٓزَٔشٔ أَىْ ٗٓىَُىَ  ٓوٙغٓ ثلسذثٍِٕ ّٓيرَث ثلْحٔىْينٓ   •

َٖٙ ٍٓلَدٙ ثلْؤلَجػٌَِٓٔ ََظَيذ أَىذ حٔىْنٓ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّى حٔىْؤِٔ ََسٍَٓثُٔ ػٓلَى ظٌٍَّيِٙ ٍُٔىَ  
 لَدٛهٌَٕجّٓج ثلسٛوٓجعِ ػٓلَى أَىذ ّٓرَث يَذٓسٌ ضَجذٌّ لَج ٗٔتْسَنٔ لٙأَرٕلِٙٙ ثلْأَحٓجُٙٗجُ ثلذتٖٙ 

 344: ، ص9 تْرٗة األحكام؛ ج



60 

 ٍٓلَدٓ الصًَِّا  استعوال 

أَدٓجىٌ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ ٗٓؼٕفَُزٍ لَجلَ لَجلَ أَدَٔ ػٓذٕيدٙ ثللذيِٙ ع إِىذ ٍٓلَيدٓ ثلصًٍَّيج      322•
  ٗٔسٕتَؼٕوٓلُ إِىْ ػٓوٙلَ يَٕ٘سثً رٔصِاَ دِِٙ ٍٓ إِىْ ػٓوٙلَ ضَسّثً رٔصِاَ دِِٙ

 

 238: ، ص8 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



61 

  التٖ هي أجلْا ال ٗدخل ٍلد الصًا الجٌٔالعلٔ 
  دجح ثلؼلٔ ثلتٖ هي أرلْج ال ٗديل ٍلد ثلصًج ثلزٌٔ 363•
حٓدٛحٌََج أَحٕوٓدٔ دٕيُ هٔحٓوٛدٚ زٓحٙوِٓٔ ثللذِٔ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَحٕوٓدٓ ػٓيْ  1•

إِدٕسَثّٙ٘نٓ دٕيِ إِ ٕحٓجقَ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ثلْىََُٖٙ  ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕييِ ثلْفَؿْيلِ   
ػٓيْ  ٓؼٕدٙ دٕيِ ػٔوٓسَ ثلْزٓلذجحِ لَجلَ لَجلَ لٖٙ أَدَٔ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ع إِىذ ثللذيِٓ تَؼٓيجلَى    
يَلَكَ ثلْزٌٓذَٔ قَجّٙسًَٓ هٔكَْٛسًَٓ ََلَج ٗٓدٕيُلُْٓج إِلذج هٓيْ قَجدٓتٕ ٍِلَجُٓتُِٔ ٍٓ لَيجلَ أَدٔيَ   

  ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع قَُدٓى لٙوٓيْ وَجًَتٕ أُهِٜٔ ػٓفٙ٘فًَٔ

 564: ، ص2 علل الشسائع؛ ج



62 

ٍٓ دِْٓرَث ثلْئِ ٌَٕجُٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَحٕوٓدٓ ػٓيْ إِدٕيسَثّٙ٘نٓ دٕييِ إِ ٕيحٓجقَ ػٓييْ      2•
هٔحٓوٛدٙ دٕيِ  ٔلَٕ٘وٓجىَ ثلدٕٛٗلَوٖٙ  ػٓيْ أَدِِ٘ٙ زََٓغٓ ثلْحٓدٙٗجَ إِلَى ثلػٛيجُٙقِ ع لَيجلَ   
ٗٓمَُلُ ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج ٗٓج زٓح  هٓج ذًَْذِٖ ََوٓج وَجىَ لٖٙ َٖٙ أَهٕسِٕ غٌْٔغٗ لَجلَ ٌَََ٘ٔجُٙٗيِٙ  
هٌَٔجُٚ ََ٘ٓمَُلُ أًَْتٓ ضَسُّ ثلخذلَجحَِٔ أَذًَْخٓ ٍٓثلٙدٓثنٓ ََتُذٕتٓ ػٓلَِْٕ٘وٓج ٍٓ أًَْتٓ زِرٕسٗ ٍٓ 

  لَيْ ٗٓدٕيُلَ ثلْزٌٓذَٔ إِلذج قَجّٙسٌ
 

 564: ، ص2 علل الشسائع؛ ج



63 

 الصًَِّا شَسُّ الثَّلَاثٍَِٔٓلَد 

حٓدٛحٌََج ػٓلٖٜٙ دٕيُ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هَٔ ٓى زٓؾٖٙٓ ثللذِٔ ػٌِْٓٔ لَجلَ حٓدٛحٌََج هٔحٓوٛدٔ  103•
دٕيُ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ثلْىََُٖٜٙ ػٓيْ هَٔ ٓيى دٕييِ ػٙوٕيسَثىَ ثلٌذخَؼٙيٖ  ػٓييْ ػٓو يِٙ       
ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ ٗٓصِٗدٓ ثلٌذَََٕلٖٙ  ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ أَدِٖ حٓوٕصََٓ ػٓيْ أَدِٖ دٓػٙي٘سٍ لَيجلَ   
 ٓأَلْتُِٔ ػٓوٛج زٍِٕٔٓ ػٓيِ ثلٌذذِٖ  ظ أًَذِٔ لَجلَ إِىذ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج ضَسُّ ثلخذلَجحَِٔ هٓج هٓؼٌَٕجُٔ 

   لَجلَ ػٌَٓى دِِٙ ثلْإٍَٔ ٓفَ أًَذِٔ ضَسٌّ هٙوٛيْ تَمَدٛهِٓٔ ٍٓ هٙوٛيْ تَلَجُٔ
 

412: هعاًٖ األخثاز؛ ص  



64 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
تسن ثلسّرل ثدي ثلوالػٌٔ َال ه٘سثث لَليدُ هٌيِ، ٍ ويجى ه٘سثحيِ     َجى •

ثلوسيلو٘ي، إلّيج أى   « 2»( َو٘سثحِ إلهيجم )، «1»أللسدجةِ، َئى لن ٗىي 
ٗىَى أورح ًفسِ دؼد ثللّؼجى، َ٘سحِ ثالدي، ٍ إى هجٍ ثالدي لين ٗسحيِ   

 .«3»ثألح 
ألُه٘يِ،  « 5»تسن ثدي ثلوالػٌٔ أُهِ٘ ٍ أيَثلِ، َو٘سثحيِ ولّيِ   « 4»ٍ إذث •

، ٍ إى تسن ثدٌتِ ٍ أُيتيِ  [1]« 6»َجى لن ٗىي لِ أُم٘ َو٘سثحِ أليَثلِ 
ٍ إى تيسن يجليِ ٍ يجلتيِ، َجلويجل     )، «8»، َو٘سثحِ الدٌتِ «7»ألُهِ٘ 
 .«10« »9»( دٌْ٘وج

 .«12« »11»( ٍ إى تسن ردُ٘ أدج أُهِ٘ ٍ رد٘تِ، َجلوجل دٌْ٘وج)•

  504: ، ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع 



65 

  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
، َجلويجل دٌْ٘ويج  يَثُّ،    «14»ٍ ردُ٘ أديج أُه٘يِ   « 13»تسن أيجُ َئى •

( ِ  ألًّْوج ٗتمسّدجى إل٘

•______________________________ 
هتى وجى ثإلهجم غجةذيج ويجى ه٘يسثث ثديي     : لجل ثلوػٌّ  َٖ ثلفمِ٘[ 1]

ثلوالػٌٔ ألُهِ٘، ٍ هتى وجى ثإلهجم ظجّسث وجى ألهِ٘ ثلخلج، ٍ ثلذجلٖ إلهجم 
 .ثلوسلو٘ي، ٍ ث تدلّ ػلِ٘ دسٍثٗجٍ َسثرغ

•______________________________ 
 .ٍ هج أحذتٌجُ ووج َٖ ثلوختل . رو٘غ ثلٌسخ« لِ ذٍ لسثدٔ»دصٗجُٓ ( 1)
 .ثلوختل « َلإلهجم»( 2)•

  504: ، ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع 
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  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
ٖ  . هخلِ 86: ، ٍ ثلْدث290ٔٗ: ٍ َٖ َمِ ثلسؾج. 745: ػٌِ ثلوختل ( 3)•  -6: ٍ َيٖ ثلىيجَ

ٍ  3ذٗيل ح   339 -9: ، ٍ ثلتْرٗخ5ٍ ذٗل ح  3ذٗل ح  160 -7، ٍ د 3ذٗل ح  163
أديَثح ه٘يسثث ٍليد     -262 -26: ذٗلِ دجيتالف َٖ ثللفي،، ػٌْويج ثلَ يجةل    5ذٗل ح 
 .4ٍ ح  2ٍ ح  1ح  2ح  -ثلوالػٌٔ

 .أ، ُ« ٍ إى»( 4)•
 .«ح»ل٘س َٖ ( 5)•
. غيدزُ  86: ٍ َٖ ثلْدثٗٔ. 5غدز ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: ػٌِ ثلوختل ( 6)•

 :ٍ َٖ ثلىجَٖ
، ٍ 2ح  236 -4: ، ٍ ثلفم٘يي4ِدكييسٗم٘ي ٍ ح  2ح  160 -7، ٍ د 3ؾييوي ح  162 -6•

 :ثلتْرٗخ
دجيتالف َيٖ ثللفي،، ػٌْيج     4ح  339، ٍ ظ 2ح  338 -9، ٍ د 1ؾوي ح  184 -8•

 :ثلَ جةل
 .6ٍ ح  5ٍ ح  2ح  1ح  -أدَثح ه٘سثث ٍلد ثلوالػٌٔ -259 -26•

  504: ، ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع 
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  هِ٘سَاث ٍٓلَدِ الصًَِّى
 .«ثلوختل »ل٘س َٖ ( 7)•
 .هخلِ 86: ٍ َٖ ثلْدثٗٔ. 5ؾوي ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: ػٌِ ثلوختل ( 8)•
 .ثلوختل «  َثُّ»دصٗجُٓ . «ح»ل٘س َٖ ( 9)•
ٖ  . 5ؾوي ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: ػٌِ ثلوختل ( 10)• ًميال ػيي    162 -7: ٍ َيٖ ثلىيجَ

 .87: ، ٍ ثلْدث234ٔٗ -4: ثلفؿل ثدي ضجذثى هخلِ، ٍ ورث َٖ ثلفمِ٘
 .ح هغ تمدٗن ٍ تأي٘س هغ ثلزولٔ ثٙت٘ٔ« َئى تسن رد٘تِ أم٘ أهِ٘ ٍ ردُ٘ أدج أهِ٘»( 11)•
 .هخلِ 87: ٍ َٖ ثلْدثٗٔ. 5ؾوي ح  212 -17: ػٌِ ثلوستدزن( 12)•
 .ثلوختل « أيج ألم٘». ح« أيتِ ألهِ٘»( 13)•
 .ح« أم٘»( 14)•
  505: ، ظ(للط٘خ ثلػدٍق)ثلومٌغ •
 .«2»، َْىرث تىَى هَثزٗج ثدي ثلوالػٌٔ ٍ ٍلد ثلصًّج «1»( دمسثدٔ ٍثحدٓ•
 .ل٘س َٖ ثلوختل ( 1)•
 :ٍ َٖ ثلىجَٖ. 745: دمسثدٔ ٍثحدٓ، ٍ ثلوختل : إلى لَلِ 5ذٗل ح  212 -87: ػٌِ ثلوستدزن( 2)•
 .ًمال ػي ثلفؿل دي ضجذثى غدزُ دجيتالف ٗس٘س َٖ ثللف، 162 -7•

 

  504: ، ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع 
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 دٗٔ ٍلد الصًّا

ُٗٔ ٍلد ثلصًّيج ُٗئ ثلؼذيد، حوجًوجةئ     : -ػلِ٘ ثلسالم -لجل أدَ رؼفسٍ •
 [.1]« 1»ُزّن 

ثلَريِ ٍريَح ُٗئ    : لجل ثلؼلّجهٔ َٖ ثلوختل  َٖ ُٗٔ ثدي ثلصًيج [ 1]•
ثلوسلن إى وجى هتظجّسث دجإل الم، دل ٍ ٗزخ ثلميَُ ليَ لتليِ هسيلن     

 .«دؼؿْن أوفجُّ لذؼؽ»: -ػلِ٘ ثلسالم -ػودث، لؼوَم ثٙٗٔ، ٍ لَلِ
 

520: ؛ ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع   
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 دٗٔ ٍلد الصًّا

ُٗٔ ثلَُْٕ٘ ٍ ثلوزَ ٖ ٍ ثلٌّػسثًٖ ٍ ٍليد ثلصًّيج حوجًوجةئ ُزّين     ٍ •
«1» . 
 
 
: ٍ َٖ ثلفمِ٘. 3ح  304 -18: ، ٍ ثلوستدزن794: ػٌِ ثلوختل ( 1)•

دييجيتالف ٗسيي٘س َييٖ  13ح  315 -10:ثلتْييرٗخ، ٍ 1ح  114 -4
ح  15ح  -أدَثح ُٗيجٍ ثليٌفس   -222 -29: ثللف،، ػٌْوج ثلَ جةل

 .520تمدم ذٗلِ َٖ ظ . 2
 

530: ؛ ص(للش٘خ الظدٍق)الومٌع   
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

دجح رَثش ًىيجح ثلويسأٓ ٍ إى    14     441    20 د   ٍ جةل ثلط٘ؼٔ •
..... وجًت ٍلد شًج دجلؼمد ٍ ثلوله ػلى وسثّ٘ٔ ٍ تتأود َٖ ث يت٘الُّج  

 441: ظ 

 441: ، ظ20 ٍ جةل ثلط٘ؼٔ، د•

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

دٓجحٔ رَٓٓثشِ ًٙىَجحِ ثلْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ وَجًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِج دِجلْؼٓمْيدٙ ٍٓ ثلْوٙلْيهٙ    14« 1»•
 ػٓلَى وَسَثٍّٙ٘ٓٔ ٍٓ تَتَأَوذدٔ َٖٙ ث ٕتٙ٘لَجُّٙٓج

هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ٗٓؼٕمَُحٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓيدٓ  « 2» -1 -26039•
دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ٍٓ ػٓيْ ػٙدٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓييْ  ٓيْٕلِ دٕييِ شِٗٓيجُٚ رٓوٙ٘ؼيجً ػٓييِ       

لُلْتٔ لٙأَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ع  : ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ ػٓيْ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ دٕيِ  ٌَٙجىٍ لَجلَ
 .ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج ٌْٗٔىَحٔ لَجلَ ًَؼٓنٕ ٍٓ لَج تَكْلُخٕ ٍٓلَدّٓٓج

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٓىَنِ ػٓييِ ثلْؼٓلَيجُّٙ   « 3» -2 -26040•
 ٓأَلْتٔ أَدٓج رٓؼٕفَسٍ ع ثلْخَذِ٘خَُٔ ٗٓتَصٍَٛرْٔٓج : دٕيِ زٓشِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَجلَ

 .ثلسذرٔلُ لَجلَ لَج ٍٓ لَجلَ إِىْ وَجىَ لَِٔ أَهٌٓٔ ٍٓقٙتَْٓج ٍٓ لَج ٗٓتذخٙرّْٓج أُمٛ ٍٓلَدُٙٙ

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

زٍٓٓثُٔ ثلطذٕ٘خُ دِئِ ٌَٕجُُٙٙ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ  ٓوٓجػَٓٔ ػٓيْ ػٓذٕيدٙ ثللذيِٙ دٕييِ    ٍٓ •
 .«4»  رٓذٓلََٔ ٍٓ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ثلْؼٓذٛجسِ ػٓيِ ثلْؼٓلَجُّٙ ًَحَُٕٓٔ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ إِدٕسَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛجُٙ دٕييِ ػٙ٘سٓيى   « 5» -3 -26041•
 ٓيأَلْتُِٔ  : ػٓيْ حٓسِٗصِ دٕيِ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَيسٍ ع لَيجلَ  

 .ػٓيِ ثلْخَذِ٘خَِٔ أَتَصٍَٛرْٔٓج لَجلَ لَج
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ رٓوٙ٘لِ دٕييِ  « 6» -4 -26042•

  َٖٙ ثلسذرٔلِ ٗٓطْتَسِٕ  ُٓزٛثدٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ هٔسٕلٙنٍ ػٓيْ أَحٓدّٙٙوٓج ع
•______________________________ 

 .أحجُٗج 9َِ٘  14ثلذجح  -(1)
هي  96هي ثلذجح  1، ٍ أٍزُ ًحَُ َٖ ثلحدٗج 3 -353 -5ثلىجَٖ  -(2)•

 .أدَثح هج ٗىتسخ دِ

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  



73 

 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

 -131، ٍ ًَثُز أحود دي هحو٘د دي ػ٘سى 4 -353 -5ثلىجَٖ  -(3)•
 .هي أدَثح ًىجح ثلؼذ٘د 60هي ثلذجح  1، ٍ أٍزُُ َٖ ثلحدٗج 328

 .733 -207 -8ثلتْرٗخ  -(4)•
 -132، ٍ ًَثُز أحود دي هحو٘د دي ػ٘سى 1 -353 -5ثلىجَٖ  -(5)•

339. 
هي  96هي ثلذجح  5، ٍ أٍزُُ َٖ ثلحدٗج 2 -353 -5ثلىجَٖ  -(6)•

 .أدَثح هج ٗىتسخ دِ
•  

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

 442: ، ظ20 ثلط٘ؼٔ، دٍ جةل •

ثلْزٓجزَِٗٓٔ إٍَٔ ٗٓتَصٍَٛرْٔٓج لٙغَٕ٘سِ زِضْدٍٓٓ ٍٓ ٗٓتذخٙيرُّٓج لٌَٙفْسٙيِٙ لَيجلَ إِىْ لَينٕ ٗٓخَي ٙ      •
 .ََلَج دٓأْسٓ« 1»  ثلْؼٕٓ٘خٓ ػٓلَى ٍٓلَدُٙٙ

 .«2»  هٙخْلَِٔ  ٍٓ زٍٓٓثُٔ ثلطذٕ٘خُ دِئِ ٌَٕجُُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ٗٓؼٕمَُحٓ•

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيِ ثدٕييِ أَدِيٖ ػٔوٕٓ٘يسٍ ػٓييْ حٓوٛيجُٚ ػٓييِ       « 3» -5 -26043•
 ٔتٙلَ ػٓيِ ثلسذرٔلِ تَىَُىُ لَِٔ ثلْخَجُٙمٔ ٍٓلَدٓ شًًِيج  : ثلْحٓلَذِٖ  ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ

 .ّٓلْ ػٓلَِٕ٘ٙ رٌَٔجحٗ إِىْ ٗٓكَأّْٓج لَجلَ لَج ٍٓ إِىْ تٌََصذُٓ ػٓيْ ذَلٙهٓ َََْٔٓ أَحٓخٜ إِلَٖٛ
ٍٓ ػٓيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيْ هٔؼٓلذيى دٕييِ هٔحٓوٛيدٚ ػٓييِ     « 4» -6 -26044•

ثلْحٓسٓيِ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ثلَْٓضذجُّٙ ػٓيْ أَدٓجىِ دٕيِ ػٔخْوٓجىَ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ ٗٓؼٕفَُزٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ 
ٍٓلَدٔ ثلصًٍَّج ٗٔسٕتَؼٕوٓلُ إِىْ ػٓوٙلَ يَٕ٘سثً رٔصِٕٓ دِِٙ ٍٓ إِىْ ػٓوٙلَ ضَسّثً رٔصِٕٓ : ثللذِٙ ع لَجلَ

 .دِِٙ
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛيدٚ ػٓييِ ثدٕييِ    « 5» -7 -26045•

  ََؿذجلٍ ػٓيِ ثدٕيِ دٔىَٕ٘سٍ ػٓيْ شٔزٓثزَٓٓ دٕيِ أَػٕ٘ٓيَ ػٓيْ أَدِٖ رٓؼٕفَسٍ ع لَجلَ  ٓوٙؼٕتُِٔ ٗٓمُيَلُ 
لَج يَٕ٘سَ َٖٙ ٍٓلَدٙ ثلصًٍَّج ٍٓ لَج َٖٙ دٓطَسُِٙ ٍٓ لَج َٖٙ ضَؼٕسُِٙ ٍٓ لَج َٖٙ لَحٕوِٙٙ ٍٓ لَج َٖٙ ُٓهِٙٙ 

 .ُّٚ هٌِْٙٔ ػٓزٓصٍَٕ ػٌِْٓٔ ثلسٛفٌَُٙ٘ٔ ٍٓ لَدٕ حٔوٙلَ َْٙ٘ٓج ثلْىَلْخٔ ٍٓ ثلْخٌْٙصِٗسُ ٍٓ لَج َٖٙ ضَٖٕ
441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

•ٍٓ 
زٍٓٓثُٔ ثلػٛدٍٔقُ َٖٙ ػٙمَجحِ ثلْأَػٕوٓجلِ ػٓيْ ػٓلٖٙ  دٕيِ أَحٕوٓدٓ دٕيِ ػٓذٕدٙ ثللذيِٙ ػٓييْ   •

هٙخْلَِٔ إِلَى لََٕلِٙٙ َٙيٖ    أَدِِ٘ٙ ػٓيْ رٓد ُٙ أَحٕوٓدٓ دٕيِ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ػٓيِ ثدٕيِ ََؿذجلٍ
 .«6»  ُّٚ هٌِْٙٔ ضَٖٕ

•______________________________ 
 ."ّجهص ثلوخكَـ "َٖ ًسخٔ ًفسِ -(1)
 .1795 -448 -7ثلتْرٗخ  -(2)•
 -134، ٍ ًَثُز أحود دي هحو٘د دي ػ٘سى 5 -353 -5ثلىجَٖ  -(3)•

 .هي أدَثح ًىجح ثلؼذ٘د 60هي ثلذجح  3، ٍ أٍزُُ َٖ ثلحدٗج 347

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

 .322 -238 -8ثلىجَٖ  -(4)•
 .5 -355 -5ثلىجَٖ  -(5)•
 .9 -313ػمجح ثألػوجل  -(6)•
 443: ، ظ20 ٍ جةل ثلط٘ؼٔ، د•

 .«1»  ًَحَُٕٓٔ  ٍٓ زٍٓٓثُٔ ثلْذٓسْلٖٜٙ َٖٙ ثلْوٓحٓج ٙيِ•
هٔحٓوٛدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ دِئِ ٌَٕجُُٙٙ ػٓييْ هٔحٓوٛيدٙ دٕييِ ػٓلٙيٖ  دٕييِ      « 2» -8 -26046•

هٓحٕذَٔحٍ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ ػٓلٖٙ  دٕيِ ََؿذجلٍ ػٓيْ حَؼٕلَذٓئَ ٍٓ  
َٖٙ ثلسذرٔلِ ٗٓتَصٍَٛدٔ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّيج لَيجلَ لَيج      ػٓذٕدٙ ثللذِٙ دٕيِ ّٙلَجلٍ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع

دٓأْسٓ إًِذوٓج ٗٔىْسَُٔ ذَلٙهٓ هٓخَجَََٔ ثلْؼٓجزِ ٍٓ إًِذوٓج ثلَْٓلَدٔ لٙلػٜلْخِ ٍٓ إًِذوٓج ثلْوٓيسْأَُٓ ٍِػٓيجُّٗ   
 .لُلْتٔ ثلسذرٔلُ ٗٓطْتَسِٕ يَجُٙهجً ٍٓلَدٓ شًًِج ََ٘ٓكَؤُّٓج لَجلَ لَج دٓأْسٓ

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 الْوٓسْأَِٓ ٍٓ إِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِا تِالْعٓمْدِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 

 .«3»  ًَحَُٕٓٔ  دٕيُ ػٓلٖٙ  دٕيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دِئِ ٌَٕجُُٙٙ ػٓيْ حَؼٕلَذَٓٔ دٕيِ هٕٓ٘ؤَىٍ ػٓيْ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ دٕيِ ّٙلَجلٍهٔحٓوٛدٔ •
ٍٓ َٖٙ ػٙمَجحِ ثلْأَػٕوٓجلِ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ دٕيِ ثلْحٓسٓيِ ػٓيِ ثلػٛفذجزِ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕييِ  « 4» -9 -26047•

لََٕ وَجىَ أَحٓدٗ هٙيْ ٍٓلَيدٙ ثلصًٍَّيج ًَزٓيج ًَزٓيج     : ػٓلٍّٖٙ ثلَْٓضذجُّٙ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ دٕيِ ػٓجةٙرٚ ػٓيْ أَدِٖ يَدٙٗزَٓٔ ػٓيْ أَدِٖ ػٓذٕدٙ ثللذِٙ ع لَجلَ
لَجلَ وَجىَ ػٓجدِدثً ََمٙ٘لَ لَِٔ إِىذ ٍٓلَدٓ ثلصًٍَّج لَج ٗٓكٙ٘خٔ أَدٓيدثً ٍٓ لَيج     إِ ٕسَثةٙ٘لَ  دٌٖٓٙ  لٙ٘لَ لَِٔ ٍٓ هٓج وَجىَ  ٓجةٙحٔ - إِ ٕسَثةٙ٘لَ  دٌٖٓٙ   ٓجةٙحٔ

 .دٕٓ٘يَ ثلْزِذٓجلِ ٍٓ ٗٓمَُلُ هٓج ذًَْذِٖ« 5»  ٗٓمْذٓلُ ثللذِٔ هٌِْٙٔ ػٓوٓلًج ََخَسَدٓ ٗٔسٓذ حٔ
 .«7»  ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓج ٗٓدٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ« 6»  ٍٓ تَمَدٛمٓ هٓج ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلٙهٓ: أَلَُلُ•

•______________________________ 
 .100 -108ثلوحج ي  -(1)

 .1917 -477 -7ثلتْرٗخ  -(2)•
 .4485 -429 -3ثلفمِ٘  -(3)•
 .دجيتالف 340 -132، ٍ ًَثُز أحود دي هحو٘د دي ػ٘سى 108، ٍ ثلوحج ي 313ػمجح ثألػوجل  -(4)•
 .َٖ ثلوػدز ٗس٘ح -(5)•
ٍ  6ٍ َٖ ثألحجُٗج  4هي ثلذجح  5ٍ  4ٍ  3هي أدَثح هج ٗىتسخ دِ ٍ َٖ ثألحجُٗج  96تمدم َٖ ثلذجح  -(6)•

هي ثلذيجح   9ٍ َٖ ثلحدٗج  9هي ثلذجح  4ٍ  3ٍ َٖ ثلحدٗخ٘ي  8ٍ َٖ ثلذجح  6هي ثلذجح  12ٍ  11ٍ  10ٍ  9
 .هي ّرُ ثألدَثح 11

 .هي أدَثح ًىجح ثلؼذ٘د 60ٗأتٖ َٖ ثلذجح  -(7)•
 

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، ج  
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
 [حىن ٍلد ثلصًج( ]ثلوسألٔ ثلخجً٘ٔ)•
ثلوطَْز د٘ي ثألغحجح  ٘وج ثلوتأيسٗي ثلمَل دكْجزٓ ٍليد ثلصًيج ٍ    -•

ثلحىن دئ الهِ ٍ ُيَل ثلزٌٔ، ٍ ػي ثديي إُزٗيس ثلميَل دىفيسُ ٍ     
ًزج تِ، ٍ ًمل ثلؼالهٔ َٖ ثلوختل  ثلمَل دجلىفس ػي ثلوستؿى ٍ ثديي  
 إُزٗس، ٍ ًمل رولٔ هٌْن ػي ثلػدٍق ثٗؿج ثلمَل دجلٌزج ٔ ٍ ثلىفس، 

 190: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
لجل ثلط٘خ أدَ رؼفيس ديي دجدَٗيِ ال    : َٖ ثلوختل  َٖ دجح ثلسؤزلجل •

ٗزَش ثلَؾَُّ دسؤز ثلَُْٕ٘ ٍ ثلٌػيسثًٖ ٍ ٍليد ثلصًيج ٍ ثلوطيسن ٍ     
رؼل ٍلد ثلصًج وجلىجَس، ٍ َّ ثلوٌمَل ػي ثلوستؿى ٍ ثدي إُزٗيس، ٍ  

 . دجلٖ ػلوجةٌج حىوَث دئ الهِ، ٍ َّ ثلحك ٍ  ٘أتٖ د٘جى ذله

 190: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ٗؼٌيٖ هيي  يؤز ٍليد      -لجل ثلوحمك َٖ ثلوؼتذس ٍ زدوج تؼلل ثلوجًغٍ •

دأًِ وجَس ٍ ًحي ًوٌغ ذله ٍ ًكجلذِ ددل٘ل ُػَثُ، ٍ ليَ ثُػيى    -ثلصًج
ثإلروجع ووج ثُػجُ دؼؽ ثألغحجح وجًت ثلوكجلذٔ دجل٘ٔ َئًج ال ًؼلن هج 

إذث ػسَيت ذليه   : لجل َٖ ثلوؼجلن دؼد ًمل ثألليَثل ثلويروَزٓ  . ثُػجُ
َجػلن ثى ثلوؼتود ػٌدٕ َّ ثلمَل دجلكْجزٓ لىًَْج همتؿيى ثألغيل ٍ   

 . ثلوخسد ػٌِ غ٘س هؼلَم

 190: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
 
ٍ ٗدل ػلى ثلكْجزٓ ثألغل ٍ وًَِ هحىَهج ػل٘يِ  : لجل َٖ ثلري٘سٍٓ •

دجإل الم ظجّسث ٍ ثى  ؤزُ قجّس لوج أضسًج إلِ٘ هي ثلؼوَهيجٍ َ٘ليصم   
 .ثًتْى. ثلؼوَم لؼدم ثلمجةل دجلفػل

 190: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ٍ : ليجل « 1»ثحتذ َٖ ثلوٌتْى للمَل دىفسُ دوس يلٔ ثلَضيجُّ ثلوتمدهئ    ٍ •

ٖ ُّ ًْى « وسُ»ٍرِْ ثًِ ال ٗسٗد دلف،  ثلوؼٌى ثلظجّس لِ ٍ َّ ثلٌْٖ ػي ثلط
َجى ثلىسثّٔ َِ٘ تدل ػلى ثلتحسٗن َلن ٗذك ثلوسثُ « ٍ ثلَُْٕ٘»تٌصِٗ لمَلِ 

ٍ ال ٗزَش ثى ٗسثُث هؼج ٍ إال لصم ث تؼوجل ثلوطتسن َٖ  ،إال وسثّٔ ثلتحسٗن
وال هؼٌِ٘٘ أٍ ث تؼوجل ثللف، َٖ هؼٌ٘٘ي ثلحم٘مٔ ٍ ثلوزجش ٍ ذله دجقل، حن 
ثًِ أرجح ػي ثالحتزجد دجلوٌغ هي ثلحدٗج َئًِ هس ل،  لوٌج لىي ليَل  

ل٘س إضجزٓ إلى ثلٌْٖ دل ثلىسثّٔ ثلتٖ َٖ همجدلئ ثإلزثُٓ ٍ  « وسُ»ثلسثٍٕ 
لد تكلك ػلى هج َّ أػن هي ثلوحسم ٍ ثلوىسٍُ،  لوٌج لىيي ثلىسثّئ ليد    

 .ثًتْى. تكلك ػلى ثلٌْٖ ثلوكلك َ٘حول ػلِ٘
 .188ظ ( 1)•

 

 

 190: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
لجل ض٘خٌج أدَ ثلحسي ثلط٘خ  ل٘وجى دي ػذد ثهلل ثلذحسثًٖ َٖ دؼؽ ٍ •

ّل ٗحتويل ثى ٗيديل ثلزٌئ هيغ     : تحم٘مجتِ ٍ لد  أل ػي ٍلد ثلصًج
دوج هلخػيِ ثى  ( لدس  سُ)إهىجى ثى ٗىَى هؤهٌج هتطسػجق َأرجح 

رَثش ثٗوجًِ ٍ إهىجى تدٌِٗ ػمال هوج ال يالف َِ٘ و٘  ٍ لَ لن ٗىيي  
 ورله لصم ثلتىل٘  دجلوحجل ٍ َّ دجقل ػمال ٍ ًمال، 

 191: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ثًوج ثلخالف َٖ ثلَلَع ّل ٗمغ هٌِ ثالٗوجى ٍ ثلتدٗي أم ٗمكغ دؼيدم  ٍ •

ٍلَع ذلهق ٍ ثلوٌمَل ػي زة٘س ثلوحدح٘ي ثدٖ رؼفس هحود دي ػلٖ 
دي دجدَِٗ ٍ ثلوستؿى ػلن ثلْد  ٍ ثدٖ ػذد ثهلل ثديي إُزٗيس ثلحليٖ    
زٍح ثهلل أزٍثحْن ٍ لدس أضذجحْن َّ ثلخجًٖ ٍ َّ ثًيِ ال ٗىيَى إال   

ٍ ّن ال ٌٗىيسٍى ثًيِ ليَ َيسؼ     . وجَسث دوؼٌى ثًِ ال ٗختجز إال ثلىفس
ثٗوجًِ ٍ تدٌِٗ أهىي ُيَل ثلزٌٔ دل ٍرخ ٍ ثى وجى ػٌدّن ثى ّيرث  
ثلفسؼ غ٘س ٍثلغ الًِ ال دد ٍ ثى ٗختجز هي لذل ًفسيِ ثلىفيس، ٍ َيٖ    

ٍلد « »1»( ػلِ٘ ثلسالم)لَلِ  هخل ظَثّس ثاليذجز هج ٗطْد دْرث ثلمَل 
 .«ثلصًج ضس ثلخالحٔ

 .560ظ  1ٍ  فٌ٘ٔ ثلذحجز د  212ظ  8ثلذحجز د ( 1)•
 

 191: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
 .«ال ٗذغؿه ٗج ػلٖ إال ٍلد ثلصًج« »2»( ػلِ٘ ثلسالم)لَلِ  ٍ هخل •
ثى ثهلل حسم ثلزٌئ ػليى   »: ٗتؿوي لَلِ« 3»ثلىجَٖ ػي  يذسث حن ًمل •

ول َحجش درٕ لل٘ل ثلح٘جُّ ال ٗذجلٖ دوج لجل ٍ ال هج ل٘ل لِ َئًه إى 
غلى ثهلل )َم٘ل ٗج ز َل ثهلل . َتطتِ لن تزدُ إال لغ٘ٔ أٍ ضسن ض٘كجى

ٍ َٖ ثلٌجس ضسن ض٘كجىق َمجل ثهج تمسأ ليَل ثهلل ػيص ٍ   ( ػلِ٘ ٍ ِّلِ
 .(64دٌٖ إ سثة٘ل، ثٙٗٔ  َزٓ )« ثلْإٍَٔالٍُٙٓ ثلْأَهَٕثلِ َٖٙ ضجزِؤْْنٕ ٍٓ :رل

 .561ٍ  560ظ  1 فٌ٘ٔ ثلذحجز د ( 2)•
 .ثلكذغ ثلحدٗج 323ظ  2ثألغَل د ( 3)•

 191: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
َجى ظجّسُ تحسٗن ثلزٌٔ ػلى ثلػٌ  ثلوروَز تحسٗوج هؤددث، ثليى  لجل •

ٍ ال ٗخفى ثًِ ٗوىي حول ثلخذس ػلٖ تحيسٗن ثلزٌئ ػليْ٘ن    : ثى لجل
شهجًج قَٗال أٍ تحسٗن رٌٔ يجغٔ هؼدٓ لغ٘س ّرث ثلػٌ  وويج ثحتوليِ   

  ،ض٘خٌج ثلذْجةٖ َٖ ضسح ثألزدؼ٘ي
( ػل٘يِ ثلسيالم  )حن ذوس رولٔ هي ثأليذجز ثلدثلٔ ػلى وَى حخ ػلٖ  •

 ػالهٔ ػلى ق٘خ ثلَالُٓ ٍ دغؿِ ػالهٔ ػلى ثلصًج،
 

 192: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج



88 

 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ثى لجل ٍ دجلزولٔ ثأليذجز ثلوطؼسٓ دْرث ثلوؼٌى وخ٘سٓ إال أًْج لجدلٔ إلى •

للتأٍٗل غ٘س يجل٘ٔ ػي لػَز َٖ  ٌد أٍ ُاللئ ٍ ثلمجةيل دوؿيوًَْج    
لل٘ل ًجُز، ٍ أوخس أغحجدٌج ػلى إ الهِ ٍ قْجزتِ ٍ إهىيجى تدٌٗيِ ٍ   

 ػدثلتِ ٍ غحٔ ُيَلِ ثلزٌٔ، 
ثًج َٖ ّرُ ثلوسألٔ هتَل  ٍ ثى وجى ثلمَل ثلخجًٖ ال ٗخلَ هي لَٓ ٍ ٍ •

ٍ َّ َتَ  ثلط٘خ٘ي ٍ ثلفجؾل٘ي ٍ ثلطْ٘دٗي ٍ وجَٔ ثلوتأيسٗي، . هتجًٔ
ٍ ٗؼؿدُ ثألغل ٍ ثلٌظس ثلى ػوَم  يؼٔ زحوئ ثهلل تؼيجلى ٍ تفؿيلِ     

 .ثًتْى هلخػج. دجأللكجف ثلسدجً٘ٔ ٍ ثلؼٌجٗجٍ ثلسذحجً٘ٔ ػلى وجَٔ ثلذسٗٔ

 192: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ٍ ًحي ًذسف ثلىالم َٖ ثإلٗسثُ ػلى ويالم ضي٘خٌج ثلويروَز ٍ    : ألَل•

: ًذ٘ي هج َِ٘ هي ثلمػَز ٍ دِ ٗتؿح ثٗؿج هج َٖ ثلمَل ثلوطَْز، ٌَمَل
ال ٗخفى ثى ض٘خٌج لد ُيل َٖ ّرُ ثلوسألٔ هي غ٘س ثلكسٗك ٍ ػيسد  
ػلى ثال تدالل َْ٘ج هي ٍثُ  ح٘ك ٍ لن ٗوؼي ثلٌظس َْ٘ج دؼ٘ي ثلتحم٘ك 
ٍ ال ثلفىس ثلػجةخ ثلدل٘ك ٍ لن َٗزُ ض٘تج هيي أيذجزّيج ثلالةمئ دْيج     
حسذوج ٗسثُ َلرث غجز والهِ هؼسؾج لإلٗسثُ، ٍ د٘جى ذليه ٗظْيس هيي    
ٍرَُ ثلٌظس ثلتٖ تتَرِ ػلى والهِ ثلظجّسٓ َٖ تدثػٖ هج دٌى ػل٘يِ ٍ  

 .ثًْدثهِ

 192: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
رؼلِ هحل ثلخالف َٖ ثلوسألٔ ثًِ ّل ٗمغ هيي ثديي ثلصًيج     -َأحدّج•

ثالٗوجى ٍ ثلتدٗي أم ٗمكغ دؼدهِق ٍ حولِ ثلمَل دىفسُ ػلى هؼٌيى ثًيِ   
ال ٗمغ هٌِ إال ثلىفس ٍ إال َئًْن ال ٌٗىسٍى ثًِ لَ َسؼ ثٗوجًِ ٍ تدٌِٗ 

 . أهىي ُيَلِ ثلزٌٔ دل ٍرخ
ل٘س َٖ هحلِ دل ّؤالُّ ثلمجةلَى دىفسُ ٗمَليَى ديِ ٍ ثى أظْيس    َئًِ •

ثالٗوجى ٍ تدٗي دِ ووج َّ ظجّس ثلٌمل ػٌْن، ٍ دِ غيسح رولئ هيي    
 ثألًَثز ض٘خٌج يجتؤ ثلوحدح٘ي غَثظ دحجز  -هٌْن: أغحجدٌج

 192: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج



91 

 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ليدس  )ٍ ًسخ ثلى ثلػدٍق ٍ ثلوستؿى ٍ ثدي إُزٗس : لجل َِ٘ح٘ج •

ٍ ّيرث هخيجل    : ثلمَل دىفسُ ٍ ثى لن ٗظْيسُ، حين ليجل   ( ثهلل أ سثزّن
ألغَل ثلؼدل إذ لن ٗفؼل دجيت٘جزُ هج ٗستحك دِ ثلؼمجح َ٘ىَى ػمجديِ  

 . ثًتْى. ظلوج ٍ رَزث ٍ ل٘س دظالم للؼذ٘د

 193: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ٍ ّرث ثلرٕ ًملِ ػي ثلوطجٗخ ثلخالحٔ َّ ثلرٕ تدل ػلِ٘ ثأليذجز : ألَل•

ٍ ّٖ ثلتٖ أٍرذت هػ٘سّن ثلِ٘ ووج  توس ده ثى ضجُّ ثهلل تؼجلى َئًْج 
غسٗحٔ َٖ حسهجًِ ثلزٌٔ ٍ ثى أظْس ثلتدٗي ٍ ثالٗوجى، ًؼن هيج ذويسُ   
هي ثلمَل دجلىفس ثًوج َّ ٍرِ تأٍٗل ح٘ج حول ثلمجةلَى دئ الم ٍليد  
ثلصًج ثأليذجز ثلدثلٔ ػلى ػدم ُيَلِ ثلزٌٔ ػلى ثًِ لىًَِ ٗظْس ثلىفيس  
َزؼلَُ رَثدج ػي ثاليذجز ثلوروَزٓ هغ ثًْج غسٗحٔ َٖ زُُ ثٗؿج ووج 

 . ٘ظْس له ال ثى ذله هرّخ ثلمجةل٘ي دىفسُ

 193: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ٍ : هج ًملِ هي ثألُلٔ للمجةل٘ي دجلىفس ٍ لَلِ َٖ ِّيس ثلىيالم  -حجًْ٘جٍ •

. دجلزولٔ َجأليذجز ثلوطؼسٓ دْرث ثلوؼٌى وخ٘سٓ إال أًْيج لجدلئ للتأٍٗيل   
َئًِ هسلن دجلٌسذٔ إلى إيذجزُ ثلتٖ أٍزُّج لىٌْج ل٘ست ّٖ أُلٔ ّيرث  
ثلمَل ووج تَّوِ دل أُلتِ هج  ٌروسُ هي ثلسٍثٗجٍ ثلػح٘حٔ ثلػسٗحٔ 

هيغ  يؼٔ   ( لدس  يسُ )ثلوستف٘ؿٔ ثلغ٘س ثلمجدلٔ للتأٍٗل، ٍ ثلؼزخ هٌِ 
ُثةستِ َٖ ثالقالع ٍ وًَِ هوي ال ٗزجز  َٖ  ؼٔ ثلذيجع و٘ي  غفيل    
ػي ثلَلَف ػلْ٘ج هغ وخستْج ٍ ثًتطجزّج ٍ تىسزّج ٍ ثضيتْجزّج حتيى   
ثػتود َٖ ثال تدالل ػلى ّرُ ثاليذجز ثلذؼ٘دٓ ػي ثلوميجم دوسثحيل ال   

 .تٌكذك ػلِ٘ إال دوصٗد تىل  ووج ال ٗخفى ػلى ثلخذ٘س ثلىجهل

 193: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ثى أوخس أغحجدٌج ػلى إ الهِ ٍ قْجزتِ ٍ : هج ذوسُ هي لَلِ -حجلخْجٍ •

إهىجى تدٌِٗ ٍ ػدثلتِ ٍ غحٔ ُيَلِ ثلزٌٔ، ٍ ه٘لِ ثلى ّرث ثلمَل دؼد 
تَلفِ ٍ لَلِ ثًِ ال ٗخلَ هي هي لَٓ ٍ هتجًٔ، ٍ هي ثلىالم ػليى ّيرث   
ثلَرِ ٗظْس له هج َٖ ثلمَل ثلوطَْز ثٗؿج هي ثلمػَز َجى َِ٘ ثى هيج  
غجزٍث ثلِ٘ ٌّج َٖ ّرُ ثلوَثؾغ هخجل  لزولٔ ثأليذجز ثليَثزُٓ ػيي   

 :ثلؼتسٓ ثلكجّسٓ َٖ رولٔ هي هَثزُ ثألحىجم

 193: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
 ُػَ  ثلكْجزٓ هغ ثى ظَثّس ثأليذجز تدل ػلى ثلٌزج ٔ،  -َوٌْج•
هج تمدم َٖ ِّيس ثلوسألٔ ثلوتمدهٔ ٍ ّٖ زٍثٗٔ ػذد ثهلل دي ثدٖ  -هٌْجٍ •

ثلدثلٔ ػلى ثلٌْٖ ػي ثالغتسجل هي ثلذتس ثلرٕ ٗزتوغ َ٘يِ  « 1»ٗؼفَز 
غسجلٔ ثلحوجم َجى َِ٘ غسجلٔ ٍلد ثلصًج هغ ثضتوجلْج ػلى ثلوذجلغئ َيٖ   

ٍ ثى توحل « 2»ًزج تِ دأًِ ال ٗكْس إلى  ذؼٔ ِّدجُّ، ٍ هس لٔ ثلَضجُّ 
َٖ ثلوٌتْى لتأٍٗلْج دوج لدهٌج ذوسُ إال ثًِ ثًوج ٗػجز ثل٘يِ هيغ تسيل٘ن    

 ،غحتِ هغ ٍرَُ ثلوؼجزؼ

 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
َٖ « 3»( ػلِ٘ ثلسالم)زٍثٗٔ حوصٓ دي ثحود ػي ثدٖ ثلحسي ثألٍل ٍ •

ٍ ال تغتسل هي ثلذتس ثلتٖ ٗزتوغ َْ٘يج هيجُّ ثلحويجم    »: حدٗج لجل َِ٘
َئًِ ٗس٘ل َْ٘ج هج ٗغتسل دِ ثلزٌخ ٍ ٍلد ثلصًيج ٍ ثلٌجغيخ لٌيج أّيل     

 .«ثلذ٘ت ٍ َّ ضسّن

 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج



97 

 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ل٘س َٖ ثأليذجز هج ٗؼجزؼ ّرُ ثاليذيجز  يَ  هزيسُ ُػيَثّن     ٍ •

ثإل الم ٍ  ٘ظْس له هج َِ٘ َٖ ثلومجم، ٍ زٍثٗٔ ػلٖ دي ثلحىن، َْرُ 
رولٔ هي ثأليذجز ظجّسٓ َٖ ًزج تِ هغ تأٗدّج دوج ٗأتٖ هي ثأليذيجز  

 .َٖ تله ثألحىجم

 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ُػَ  ثلؼدثلٔ ٍ ال ٗخفى ثى ثلوَثؾغ ثلتٖ ٗطتسـ َْ٘ج ثلؼدثلٔ  -هٌْجٍ •

ّٖ ثإلهجهٔ َٖ ثلػالٓ ٍ لد ثتفمت ولؤ ثألغيحجح ٍ ثاليذيجز ػليى    
ثضتسثـ قْجزٓ ثلوَليد َْ٘يج ٍ ثًْيج ال تٌؼميد ديجدي ثلصًيج ٍ ثى تيدٗي        
دجإل الم ٍ وجى هٌِ َٖ أػلى همجم، ٍ ثلطْجُٓ ٍ لد ث تفجؾت ثأليذجز 
دأًِ ال تمذل ضْجُتِ، ٍ ثلمؿجُّ ٍ لد ثتفمت ولؤ ثألغحجح ػلى ثًِ ال 
ٗزَش لِ تَلٖ ثلمؿجُّ، ٍ حٌ٘تر َإٔ حوسٓ لْرُ ثلؼدثلٔ ثلتٖ ثُػجّج َيٖ  
ثلومجمق ٍ ثاليذجز ثلَثزُٓ َٖ ّرُ ثلوَثؾغ ثلتٖ أضيسًج إلْ٘يج هؼلَهئ    
لوي ٍل  ػلى ثأليذجز ٍ هي لين ٗمي  َل٘سثريغ، َيال ؾيسٍزٓ إليى       

 .ثلتكَٗل دٌملْج ٍ ورث ًمل والم ثألغحجح َٖ ّرُ ثألدَثح

 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج



99 

 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
هوج ٗؤٗد ثلحىن دىفيسُ هيج ٍزُ َيٖ ُٗتيِ ٍ ثًْيج ودٗئ ثلْ٘يَُ ٍ        ٍ •

ثلٌػجز  حوجًوجةٔ ُزّن ووج ٍزُ َٖ زٍثٗئ ػذيد ثليسحوي ديي ػذيد      
ٍ زٍثٗٔ إديسثّ٘ن ديي ػذيد    « 5»ٍ هس لٔ رؼفس دي دط٘س « 4»ثلحو٘د 
   «6»ثلحو٘د 

: ليجل   «7»( ػل٘يِ ثلسيالم  )ٍ َٖ زٍثٗٔ ػذد ثهلل دي  ٌجى ػي ثلػجُق •
 .« ألتِ ون ُٗٔ ٍلد ثلصًجق لجل ٗؼكى ثلرٕ أًفك ػلِ٘ هج أًفك ػلِ٘»
 

 

 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
•______________________________ 

 .188ٍ  187ظ ( 1)
 .188ٍ  187ظ ( 2)•
 .هي ثلوجُّ ثلوؿجف 11ثلوسٍٗٔ َٖ ثلَ جةل َٖ ثلذجح ( 3)•
 .هي ُٗجٍ ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ َٖ ثلَ جةل َٖ ثلذجح ( 4)•
 .هي ُٗجٍ ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ َٖ ثلَ جةل َٖ ثلذجح ( 5)•
 .هي ُٗجٍ ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ َٖ ثلَ جةل َٖ ثلذجح ( 6)•
 .هي ُٗجٍ ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ َٖ ثلَ جةل َٖ ثلذجح ( 7)•

 
 194: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
لد حىن دوؿوَى ّرُ ثاليذجز ثلػدٍق ٍ ثلوستؿى ٍ ثدي إُزٗيس  ٍ •

دٌجُّ ػلى هرّذْن َٖ ثلوسألٔ، ٍ ثلوطَْز دٌجُّ ػلى ثلحىن دئ الهِ ثى 
 .ُٗتِ ُٗٔ ثلوسلن هغ ثًِ ال هؼجزؼ لْرُ ثاليذجز َٖ ثلومجم

 195: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
 ُػَ  ُيَل ثلزٌٔ َئى ثأليذجز هستف٘ؿٔ دسُّج،  -ٍ هٌْج•
« 1»زٍثُ ثلػدٍق َٖ ثلؼلل دسٌدُ ػي  يؼد ديي ػويس ثلزيالح     ٍ هٌْج هج •

ثى ثهلل ػص ٍ رل يلك ثلزٌئ قيجّسٓ   ( ػلِ٘ ثلسالم)لجل أدَ ػذد ثهلل »: لجل
( ػلِ٘ ثلسيالم )هكْسٓ َال ٗديلْج إال هي قجدت ٍالُتِ، ٍ لجل أدَ ػذد ثهلل 

 .«قَدى لوي وجًت ثهِ ػف٘فٔ
دسٌدُ َِ٘ ثلى هحود دي  ل٘وجى ثلدٗلوٖ « 2»ٍ زٍ  َٖ ثلىتجح ثلوروَز •

ٗمَل ٍلد ثلصًيج ٗيج   »: لجل( ػلِ٘ ثلسالم)ػي أدِ٘ زَغ ثلحدٗج ثلى ثلػجُق 
زح َوج ذًذٖق َوج وجى لٖ َٖ ثهسٕ غٌغ، لجل ٌَ٘جُِٗ هٌجُ َ٘مَل أًت ضس 
ثلخالحٔ أذًخ ٍثلدثن ٌَذت ػلْ٘وج ٍ أًت زريس ٍ ليي ٗيديل ثلزٌئ إال     

 .«قجّس

 195: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ثًظس ثلى غسثحٔ ّرث ثلخذس َٖ ثى هٌؼِ ٍ قسُُ ػي ثلزٌئ ثًويج   : ألَل•

َّ هي ح٘ج وًَِ ثدي شًج ح٘ج ثًِ ثحتذ ديجى ال ذًيخ ليٖ َٗريخ     
دؼدٕ ٍ قسُٕ هي ثلزٌٔ َلَ وجى وجَسث لن ٗحيتذ دْيرث ثلىيالم ٍ ليَ     

 ثحتذ دِ ألتجُ ثلزَثح دجى قسُُ هي ثلزٌٔ لىفسُ،

ػلِ٘ )ٍ هج زٍثُ َٖ ثلىجَٖ ٍ غ٘سُ دسٌدُ ػي ثدٖ يدٗزٔ ػي ثلػجُق •
لَ وجى أحد هي ٍلد ثلصًج ًزيج لٌزيج  يجةح دٌيٖ     »: لجل« 3»( ثلسالم
َم٘ل لِ ٍ هج  جةح دٌٖ إ سثة٘لق لجل وجى ػجددث َم٘ل ليِ ثى  . إ سثة٘ل

ٍلد ثلصًج ال ٗك٘خ ثددث ٍ ال ٗمذل ثهلل تؼجلى هٌِ ػوال، لجل َخسد ٗسذح 
 .«قَٖ ثلزذجل ٍ ٗمَل هج ذًذٖ

 195: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
: ليجل « 4»زٍ  ثلذسلٖ َٖ ثلوحج ي دسٌدُ ػيي  يدٗس ثلػي٘سَٖ    ٍ •

 .«هي قْسٍ ٍالُتِ ُيل ثلزٌٔ( ػلِ٘ ثلسالم)لجل أدَ رؼفس »
ػل٘يِ  )ٍ زٍ  َِ٘ ثٗؿج دسٌدُ ػي ػذد ثهلل ديي  يٌجى ػيي ثلػيجُق     •

يلك ثهلل تؼجلى ثلزٌٔ قجّسٓ هكْسٓ ال ٗيديلْج إال  »:لجل« 5»( ثلسالم
 .«هي قجدت ٍالُتِ

 195: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
•______________________________ 

 .188ظ ( 1)
 .188ظ ( 2)•
 .108ثلوحج ي ظ ( 3)•
 .139ظ ( 4)•
 .139ظ ( 5)•

 

 195: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ّرُ ثاليذجز ووج تس  غسٗحٔ َٖ ثى هٌغ ثدي ثلصًج هي ثلزٌٔ ثًوج َّ هيي  ٍ •

ثلىفس ثلرٕ شػوَث حول ثاليذجز ػلِ٘ ووج ح٘ج  هي ح٘ج يذج ثلَالُٓ ال 
 لدهٌج ثإلضجزٓ ثلِ٘،

« 1»ٍ زٍ  َٖ ثلوحج ي ثٗؿج دسٌدُ ػي أَٗح دي ثلحيس ػيي ثديٖ دىيس     •
وٌج ػٌدُ ٍ هؼٌج ػذد ثهلل دي ػزالى َمجل ػذد ثهلل ديي ػزيالى هؼٌيج    »: لجل

زرل ٗؼسف هج ًؼسف ٍ ٗمجل ثًِ ٍلد شًجق َمجل هج تميَلق َمليت ثى ذليه    
ل٘مجل َمجل ثى وجى ذله ورله دٌٖ لِ د٘ت َٖ ثلٌجز هيي غيدز ٗيسُ ػٌيِ     

 .«ٍّذ رٌْن ٍ ٗؤتى دسشلِ
لَلِ هي غدز ثٕ ٗذٌى لِ ذله َٖ : لجل دؼؽ هطجٗخٌج دؼد ًمل ّرث ثلخذس•

 غدز رٌْن ٍ أػالُ، ٍ ثلظجّس ثًِ تػح٘  ثلػذس دجلتحسٗه ٍ َّ ثلزود،

 

 196: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
لجل أدَ ػذيد  »: لجل« 2»زٍ  َٖ ثلىجَٖ دسٌدُ ػي ثدي ثدٖ ٗؼفَز ٍ •

ٍلد ثلصًج ٗستؼول ثى ػول ي٘سث رصٕ دِ ٍ ثى ػويل  ( ػلِ٘ ثلسالم)ثهلل 
 .«ضسث رص  دِ

ألَل ّرث ثلخذس هَثَك للمَل ثلوطَْز هي ثى ٍلد ثلصًج وسيجةس ثلٌيجس   •
ٗزص  دوج ٗؼول إال ثًِ هغ إروجلِ ال ٗؼجزؼ ثأليذجز ثلوتمدهٔ، ٍ هوج 

 ثٗؿج ٗؤود ّرث 
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
زٍثُ ثلػدٍق َٖ ػمجح ثألػوجل ٍ ثلذسلٖ َٖ ثلوحج ي دسيٌدْٗوج  هج •

ثى »: ليجل « 3»( ػلِ٘ ثلسالم)ػي ثدٖ دػ٘س ل٘ج ثلوسثُٕ ػي ثلػجُق 
ًَحج حول َٖ ثلسفٌ٘ٔ ثلىلخ ٍ ثلخٌصٗس ٍ لن ٗحول َْ٘ج ٍلد ثلصًيج ٍ  

 .«ثى ثلٌجغخ ضس هي ٍلد ثلصًج
 يوؼت  »:لجل« 4»ٍ هج زٍثُ َٖ حَثح ثألػوجل َٖ ثلوَحك ػي شزثزٓ •

ٗمَل ال ي٘س َٖ ٍلد ثلصًج ٍ ال َٖ دطيسُ ٍ ال  ( ػلِ٘ ثلسالم)أدج رؼفس 
ٖ ُّ هٌِ ٗؼٌٖ ٍلد ثلصًج  .«َٖ ضؼسُ ٍ ال َٖ لحوِ ٍ ال َٖ ُهِ ٍ ال ض
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
دجلزولٔ َجلوفَْم هي ثاليذجز ثلتٖ  سًُجّج ثى ثديي ثلصًيج ليِ حجلئ     ٍ •

حجلخٔ غ٘س حجلتٖ ثالٗوجى ٍ ثلىفس، الى هج تمدم هي ثاليذجز ثلدثلٔ ػليى  
أحىجهِ َٖ ثلدً٘ج هي ثلٌزج ٔ ٍ ػدم ثلؼدثلٔ هغ ثالتػجف دطسٍقْج ٍ 
حىن ُٗتِ ٍ ورث ثيذجز ػدم ُيَلِ ثلزٌٔ ٍ ورث ثأليذيجز ثألي٘يسٓ ال   
ٗزجهغ ثلحىن دجالٗوجى دَرِ، ٍ أ ذجح ثلىفس ثلوَرذٔ للحىين دىًَيِ   
وجَسث غ٘س هَرَُٓ ألى ثلفسؼ ثًِ هتدٗي دظجّس ثالٗوجى وويج ػسَيت   

 .هي ظجّس ثاليذجز ثلوروَزٓ
 

 196: ، ص5 الحدائك الٌاضسٓ فٖ أحكام العتسٓ الغاّسٓ؛ ج



110 

 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
•______________________________ 

 .149ظ ( 1)
 .218ظ  12زٍثُ َٖ ثلَثَٖ د ( 2)•
 .185ثلوحج ي ظ ( 3)•
 .38ػمجح ثألػوجل ظ ( 4)•
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
و٘  وجى َجلحك ػٌدٕ َٖ ثلوسألٔ هج ثَجُُ ض٘خٌج غَثظ دحجز ثألًيَثز  ٍ •

ٍ هستخسد هج َْ٘ج هي لتجلب ثاليذجز، ح٘ج لجل دؼد ًمل رولٔ هي ثاليذجز 
ألَل ٗوىي ثلزوغ دي٘ي ثاليذيجز   »ثلدثلٔ ػلى ػدم ُيَلِ ثلزٌٔ هج غَزتِ 

ػلى ٍرِ َٗثَك لجًَى ثلؼدل دجى ٗمجل ال ٗديل ٍلد ثلصًيج ثلزٌئ لىيي ال    
ٗؼجلخ َٖ ثلٌجز إال دؼد ثى ٗظْس هٌِ هج ٗستحمِ ٍ هغ َؼل ثلكجػئ ٍ ػيدم   
ثزتىجح هج ٗحذكِ ٗخجح َٖ ثلٌجز ػلى ذله ٍ ال ٗلصم ػليى ثهلل تؼيجلى ثى   
ٗخ٘خ ثلخلك َٖ ثلزٌٔ، ٍ ٗدل ػلِ٘ يذس ػذد ثهلل ديي ػزيالى ٍ ال ٌٗجَ٘يِ    
يذس ػذد ثهلل دي ثدٖ ٗؼفَز إذ ل٘س َِ٘ تػسٗح دجى رصثُُّ ٗىَى َٖ ثلزٌٔ، 
ٍ ثهج ثلؼوَهجٍ ثلدثلٔ ػلى ثى هي ٗؤهي ديجهلل ٍ ٗؼويل غيجلحج ٗديليِ ثهلل     

 .ثًتْى والهِ شٗد همجهِ« ثلزٌٔ َ٘وىي ثى تىَى هخػػٔ دتله ثاليذجز
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
ثلرٕ ٗمسح ػٌدٕ ثى همتؿى ّرُ ثاليذجز ثلىخ٘سٓ ثلوستف٘ؿٔ ثلتيٖ  ٍ •

تلًَجّج َٖ أحىجهِ ًُ٘ج ٍ أيسُ  ٘وج ثأليذجز ثألي٘سٓ ثلدثلٔ ػلى ثًيِ  
ثًيِ  . إليخ . ضس هي ثلىلخ ٍ ثلخٌصٗس ٍ ثًِ ال ي٘س َٖ ضؼسُ ٍ ال دطسُ

َٖ ثلغجلخ ٍ ثألوخس ال ٗك٘خ ٍ ال ٗىَى هؤهٌج ٍ ثى وجى هؤهٌج َجٗوجًِ 
ٗىَى هستؼجزث ٍ ثى حذت ػلى ثٗوجًِ ٍ وجى هستمسث ٗىيَى حَثديِ َيٖ    

ٍ دوج حممٌجُ َٖ ثلومجم . ثلٌجز ػلى ثلَرِ ثلرٕ ذوسُ ض٘خٌج ثلوطجز ثلِ٘
ٍ وطفٌج ػٌِ ًمجح ثإلدْجم ٗظْس له هج َٖ والم ػلوجةٌج ثالػيالم َيٖ   

ٍ ثهلل ( ػلْ٘ن ثلسيالم )ثلوسألٔ لؼدم ٍلََْن ػلى هج ٍزُ هي ثيذجزّن 
 . ثلْجُٕ لوي ٗطجُّ
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 [حكن ٍلد الصًا( ]الوسألٔ الثاً٘ٔ)
•  
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