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 ئًَِّا لِلَِِّ ٍٓ ئًَِّا ئِلَِِٕ٘ سٓاجِعَٔىَ

ٖٕ ٍّٔ هِنيَ ثلََْنَٕؾِ ٍٓ ثلْزٔنَوِ ٍٓ ًَمْنعٍ هِنيَ      ٍٓ • لٌََذٕلًََُّٓىُنٕ دِطَ
 ﴾155﴿ثلَّْ٘هَٕٓثلِ ٍٓ ثلًَّْْ٘فُسِ ٍٓ ثلخَّوٓسَثتِ ٍٓ دٓطّْسِ ثلػَّجدِسِٗيَ 

ثلَّرِٗيَ إِذَث َّٗغٓجدٓتْْٔنٕ هٔػِ٘ذٌٓٔ لَجلَُث إًَِّج لِلَِِّ ٍٓ إًَِّج إِلَِِٕ٘ زٓثرِعَٔىَ •
﴿156﴾ 

ّٔننٔ  ٍُّٗلتِنهٓ  ٍٓ عٓلَِْٕ٘نٕ غٓلََٓثتٌ هِيْ زٓدِِّْنٕ ٍٓ زٓحٕوٌٓٔ ٍُّٗلتِهٓ •
 ﴾157﴿ثلْؤْٕتَدٍٔىَ 

155: ، ا24ٔٗٙ: ، الصفح2ٔالثمشٓ ، الجضء   
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 أٍالد الزهٖ الماتل أحشاس

 ٍّٗالد ثلرهٖ ثلمجتل ّٗحسثز ال ٗستسق ٍثحد هٌْن لمتل ٍثلدّن، 5هسّ٘لٔ •

لَ ّٗسلن ثلرهٖ ثلمجتل لذل ثستسلجلِ لن ٗىي ألٍل٘نجّٔ ثلومتنَل ؼ٘نس    ٍ •
 .لتلِ

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لتل الكافش كافشا ٍ أسلن

لَ لتل ثلىجـس وجـسث ٍ ّٗسلن لن ٗمتل دِ، دل علِ٘ ثلدٗٔ إى وجى  6هسّ٘لٔ •
 .ثلومتَل ذث دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ٗمتل ٍلذ الششذٓ تَلذ الضً٘ٔ

ٗمتل ٍلد ثلسضدٓ دَلد ثلصً٘ٔ دعد ٍغفِ ثإلسالم ح٘ي تو٘نصُ   7هسّ٘لٔ . •
 ٍ لَ لن ٗذلػ،

ٍ ّٗهج ـٖ حجل غؽسُ لذل ثلتو٘ص ٍّٗ دعدُ ٍ لذل إسالهِ ـفٖ لتلِ دنِ ٍ  •
 . عدهِ تّ٘هل ٍ إضىجل

 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ٗمتل ٍلذ الششذٓ تَلذ الضً٘ٔ

 
 .ٗمتل ٍلد ثلسضدٓ دَلد ثلصً٘ٔ لتسجٍْٗوج ـٖ ثإلسالمٍ •

 

  197: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام، د
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 ٗمتل ٍلذ الششذٓ تَلذ الضً٘ٔ

ـنٖ    ٗمتل ٍلد ثلسض٘دٓ دَلد ثلصً٘ٔ دعند ٍغنفِ ثإلسنالم لتسنجٍْٗوج    ٍ •
ثإلسالم عٌدًج ًعن هي حىن دىفسُ هي ثألغحجح ٍ إى ّٗظْس ثإلسنالم  
ال ٗمتلِ دِ، دل ل٘ل ال ٗمتل دِ ٍ َّ غؽ٘س، لعدم إسالهِ ثلتذعنٖ دعندم   
ثألدَٗي لِ ضسعج إال ّٗى ٗسذى، دٌجّٔ على غنحٔ سنذٖ هخلنِ، ـن٘حىن     
حٌ٘تر دئسالهِ تذعج للسجدٖ، ٍ وًِّ٘ هذٌٖ على ثضنتسثـ ثلوسنجٍثٓ ـنٖ    
ثلدٗي ـٖ ثلمػجظ، لإلروجو ٍ ًحَُ، ٍ إال ـوج سوعتِ هي ثلٌػنَظ  

عدم لتل ثلوسلن دجلىجـس، ٍ ٍلند ثلصًنج لذنل ٍغنفِ ثإلسنالم ال      « 1»
ثلٌَّفْسٓ « »2»ٗحىن دىفسُ، ٍ لرث للٌج دكْجزتِ، ـٌ٘دزد ـٖ لَلِ تعجلى 

 .ٍ ؼ٘سُ هوج دل على ثلمػجظ، ٍ ثهلل ثلعجلن« دِجلٌَّفْسِ
 

 158: ، ص42 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ د
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  عماب ٍلذ الضًا 48
  عمجح ٍلد ثلصًج 48•
عٌِْٓٔ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عٓلٍِّٖ عٓيِ ثلْؤفَؿَّلِ دٕيِ غٓجلِحٍ عٓيْ رٓجدِسٍ عٓيْ َّٗدِنٖ   99•

  رٓعٕفَسٍ و لَجلَ لَج ٗٓمْتُلُ ثلًَّْْ٘ذِ٘ٓجّٔٓ ٍٓ لَج ٍَّٕٗلَجدٓ ثلًَّْْ٘ذِ٘ٓجِّٔ إِلَّج ٍَّٕٗلَجدٔ ثلصًَّْج

 108: ، ص1 ؛ د(للثشلٖ)الوحاسي 
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء ئال أٍالد الضًا  ال ٗمتل

 :تعجلىلَلِ •
 [26]  ٍٓ لْ٘ٓدٕؤ زٓدَِّٔ  ٍٓ لجلَ ـِسْعَٕٓىُ ذَزًٍِٖٔ َّٗلْتُلْ هَٔسى•
حدحٌج هحود دي ثلحسي دني ّٗحوند دني    : ثدي دجدَِٗ، لجل -3/ 9343•

: حدحٌج هحود دني ثلحسني ثلػنفجز، لنجل    : ، لجل(زؾٖ ثهلل عٌِ)ثلَل٘د 
حدحٌج هحود دي ثلحس٘ي دي ّٗدٖ ثلَكجح، عي علٖ دي ّٗسنذجـ، عني   

عل٘نِ  )إسوجع٘ل دي هٌػَز ّٗدٖ شٗجد، عي زرنل، عني ّٗدنٖ عذند ثهلل     
: هي ونجى ٗوٌعنِق لنجل     ذَزًٍِٖٔ َّٗلْتُلْ هَٔسى: ، ـٖ لَل ـسعَى(ثلسالم

 .«ثألًذ٘جّٔ ٍ ال ٍّٗالد ثألًذ٘جّٔ إال ٍّٗالد ثلصًج  هٌعتِ زضدتِ، ٍ ال ٗمتل»
 .1/ 57: علل ثلطسثةع -3•

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَسٓ غافش]     753    4 د   الثشّاى فٖ تفس٘ش المشآى    
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء ئال أٍالد الضًا  ال ٗمتل

وجهنل  )ّٗدَ ثلمجسن رعفنس دني هحوند دني لَلَٗنِ، ـنٖ        -4/ 9344•
عي هحود دي رعفس ثلمسضٖ ثلسشثش، عي هحود دي ثلحسن٘ي  (: ثلصٗجزثت

دي ّٗدٖ ثلَكجح، عي علٖ دي ّٗسذجـ، عي إسوجع٘ل دي ّٗدٖ شٗجد، عي 
ذَزًٍِٔنٖ  : ، ـٖ لَل ـسعَى(علِ٘ ثلسالم)عذد ثهلل  ّٗدٖدعؽ زرجلِ، عي 

، ألى ثألًذ٘جّٔ «1»وجى لسضدٓ »: هي وجى ٗوٌعِق لجل: ـم٘ل  َّٗلْتُلْ هَٔسى
 .««2»ٍ ثلحزذ ال ٗمتلْن إال ٍّٗالد ثلذؽجٗج 

 .7/ 78: وجهل ثلصٗجزثت -4•
 .ّٕٗ غح٘ح ثلٌسخ، ٍّٗ هي ًىجح غح٘ح( 1)•
 .ٍّٗالد شًج ٍ ثلذؽجٗج: ـٖ ثلوػدز( 2)•

 

 

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَسٓ غافش]     753    4 د   الثشّاى فٖ تفس٘ش المشآى   
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 األًث٘اء ٍ ال أٍالد األًث٘اء ئال أٍالد الضًا  ال ٗمتل

، ٍ روجعٔ هطجَٖٗ، عي سعد دني  (زحوِ ثهلل)ٍ حدحٌٖ ّٗدٖ : ، لجلحن•
 .عذد ثهلل دي ّٗدٖ خلؿ، عي هحود دي ثلحس٘ي دْرث ثلحدٗج

إى هَسنى ٍ  »: لنجل : عي ًَٗس دي ظذ٘جى، لجل: ثلع٘جضٖ -3/ 9345•
ّجزٍى، ح٘ي دخال على ـسعَى، لن ٗىني ـنٖ رلسنجةِ َٗهتنر ٍلند      
. سفجح، وجًَث ٍلد ًىجح ولْن، ٍ لَ وجى ـْ٘ن ٍلد سفجح ألهنس دمتلْونج  

حن ٍؾع ٗدُ علنى  « ٍ ّٗهسٍُ دجلتًّٖ٘ ٍ ثلٌظس« 3»  َّٗزٕرِِٕ ٍٓ َّٗخجُٔ: ـمجلَث
 .«ٍ ورله ًحي ال ٌٗصو إلٌ٘ج إال ول خذ٘ج ثلَالدٓ»: غدزُ، لجل

 .111: 7ثألعسثؾ ( 3)•
 

753: ص [ 26آٗٔ (: 40)سَسٓ غافش]     754    4 د   الثشّاى فٖ تفس٘ش المشآى   
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  عماب ٍلذ الضًا 48
عٌِْٓٔ عٓيْ َّٗدِِِ٘ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ ثلْذٓسْلِِّٖ عٓيِ ثدٕيِ ـَؿَّجلٍ عٓيْ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ  100•

دٔىَٕ٘سٍ عٓيْ شٔزٓثزَٓٓ لَجلَ سٓوِعٕتٔ َّٗدٓج رٓعٕفَسٍ و ٗٓمَُلُ لَج خَٕ٘سَ ـِٖ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ٍٓ لَج 
ٖٕ ٍّٔ هٌِِْٔ ٗٓعٌِٕٖ  ـِٖ دٓطَسُِِ ٍٓ لَج ضَعٕسُِِ ٍٓ لَج ـِٖ لَحٕوِِِ ٍٓ لَج ـِٖ دٓهِِِ ٍٓ لَج ـِٖ ضَ
ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج ٍٓ ـِٖ زٍِٓثِٗٓٔ َّٗدِٖ خَدِٗزَٓٔ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ إِىْ وَجىَ َّٗحٓدٌ 

لَِٔ ٍٓ هٓنج سٓنجةِحٔ دٌِٓنٖ    ـَمِ٘لَ   هِيْ ٍَّٕٗلَجدِ ثلصًَّْج ًَزٓج لٌََزٓج سٓجةِحٔ دٌِٖٓ إِسٕسَثةِ٘لَ
إِسٕسَثةِ٘لَ لَجلَ وَجىَ عٓجدِدثً ـَمِ٘لَ لَِٔ إِىَّ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج لَج ٗٓكِ٘خٔ َّٗدٓندثً ٍٓ لَنج ٗٓمْذٓنلُ    

  ثللَِّٔ هٌِِْٔ عٓوٓلًج لَجلَ ـَََسَدٓ ٗٓسِ٘حٔ دٕٓ٘يَ ثلْزِذٓجلِ ٍٓ ٗٓمَُلُ هٓج ذًَْذِٖ
 

 108: ، ص1 ؛ د(للثشلٖ)الوحاسي 
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 شَْٓادِٓٓ ٍٓلَذِ الضًَِّا

عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ غٓجلِحِ دٕيِ ثلسٌِّْدِِّٕ عٓيْ رٓعٕفَسِ دٕنيِ   1 -329 -2 5•
عٓنيْ   -دٓطِ٘سٍ عٓيْ َّٗدٓجىِ دٕيِ عٔخْوٓجىَ عٓيْ َّٗدِٖ دٓػِ٘سٍ لَجلَ سَّ٘ٓلْتٔ َّٗدٓج رٓعٕفَنسٍ و 

ضَْٓجدِٓٓ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج تَزَٔشٔ ـَمَجلَ لَج ـَمُلْتٔ إِىَّ ثلْحٓىَنٓ دٕنيَ عٔتَٕ٘ذٓنَٔ ٗٓنصْعٔنٔ ًََّّْٗٓنج     
إًَِّنِٔ لَنرِوْسٌ لَنهٓ ٍٓ     -تَزَٔشٔ ـَمَجلَ ثللَّْٔنَّ لَج تَؽْفِسْ ذًَْذِٓٔ هٓج لَجلَ ثللَِّٔ لِلْحٓىَننِ 

لِمََٕهِهٓ ـَلْ٘ٓرّْٓخِ ثلْحٓىَنٔ ٗٓوٌِ٘جً ٍٓ ضِوٓجلًج ـََٓ ثللَِِّ لَج ٗٔؤْخَرُ ثلْعِلْننٔ إِلَّنج هِنيْ    
  َّّٕٗلِ دٕٓ٘تٍ ًَصَلَ عٓلَِْٕ٘نٕ رٓذٕسَةِ٘لُ و

 

 400: ، ص1 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 سٔإْسٓ ٍٓلَذِ الضًَِّا

َّٗحٕوٓدٔ دٕيُ إِدٕزِٗسٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗحٕوٓدٓ عٓنيْ َُّّٗٗنَحٓ دٕنيِ ًُنَحٍ عٓنيِ       6•
ثلَْٓضَّجِّٔ عٓوَّيْ ذَوَسَُٔ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و ًََِّّٗٔ وَسُِٓ سٔؤْزٓ ٍٓلَدِ ثلصًَّْنج ٍٓ سٔنؤْزٓ   
ثلَْْ٘ٓٔدِِّٕ ٍٓ ثلٌَّػٕسَثًِِّٖ ٍٓ ثلْؤطْسِنِ ٍٓ وُلّْ هٓج خَجلَؿٓ ثلْئِسٕنلَجمٓ ٍٓ وَنجىَ َّٗضَندَّ    

  ذَلِهٓ عٌِْدُٓٔ سٔؤْزٔ ثلٌَّجغِخِ
 

 11: ، ص3 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 غُسٓالََٔ ٍٓلَذِ الضًَِّا

  هٓجِّٔ ثلْحٓوَّجمِ ٍٓ ثلْوٓجِّٔ ثلَّرِٕ تُسٌَُِّْٓٔ ثلطَّوٕسٔدٓجحٔ •
دٓعٕؽٔ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيِ ثدٕيِ رٔؤَْٕزٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ثلْمَجسِنِ عٓنيِ ثدٕنيِ َّٗدِنٖ     1•

ٗٓعٕفَُزٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ لَجلَ لَج تَؽْتَسِلْ هِيَ ثلْذِتْسِ ثلَّتِٖ تَزٕتَوِعٔ ـِْ٘ٓج 
ؼُسٓجلَُٔ ثلْحٓوَّجمِ ـَئِىَّ ـِْ٘ٓج ؼُسٓجلََٔ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ٍٓ َّٔٓ لَج ٗٓكْْٔسُ إِلَى سٓذٕعِٓٔ ّٕدٓجٍّٔ ٍٓ 
ـِْ٘ٓج ؼُسٓجلََٔ ثلٌَّجغِخِ ٍٓ َّٔٓ ضَسُّّٔوٓج إِىَّ ثللَِّٓ لَننٕ َْٗٓلُنكْ خَلْمنجً ضَنسّثً هِنيَ      
ثلْىَلْخِ ٍٓ إِىَّ ثلٌَّجغِخٓ ََّّٕٗٓىُ عٓلَى ثللَِِّ هِيَ ثلْىَلْخِ لُلْتٔ َّٗخْذِسًِْٖ عٓيْ هٓنجِّٔ  
ثلْحٓوَّجمِ ٗٓؽْتَسِلُ هٌِِْٔ ثلْزٌُٔخٔ ٍٓ ثلػَّذُِّٖ ٍٓ ثلَْْ٘ٓٔدُِّٕ ٍٓ ثلٌَّػٕسَثًُِّٖ ٍٓ ثلْوٓزَٔسُِّٖ 

  ـَمَجلَ إِىَّ هٓجّٔٓ ثلْحٓوَّجمِ وَوٓجِّٔ ثلٌَّْٓسِ ٗٔكَِّْسُ دٓعٕؿُِٔ دٓعٕؿجً
 

 14: ، ص3 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 غُسٓالََٔ ٍٓلَذِ الضًَِّا

َّٗحٕوٓدٔ دٕيُ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓىَنِ عٓيْ زٓرٔلٍ هِيْ دٌِٖٓ ّٓجضِنٍ لَنجلَ   10•
دٓخَلْتٔ عٓلَى رٓوٓجعٍٓٔ هِيْ دٌِٖٓ ّٓجضِنٍ ـَسٓلَّوٕتٔ عٓلَِْٕ٘نٕ ـِٖ دٕٓ٘تٍ هٔظْلِنٍ ـَمَجلَ 
دٓعٕؿُْٔنٕ سٓلّْنٕ عٓلَى َّٗدِٖ ثلْحٓسٓيِ و ـَئًَِِّٔ ـِٖ ثلػَّدٕزِ لَجلَ ـَسٓنلَّوٕتٔ عٓلَٕ٘نِِ ٍٓ   
رٓلَسٕتٔ دٕٓ٘يَ ٗٓدِِٕٓٗ ـَمُلْتٔ لَِٔ لَدٕ َّٗحٕذٓذٕتٔ َّٗىْ َّٗلْمَجنٓ هٌْٔرُ حِ٘يٍ لَِّ٘سَّٕ٘لَهٓ عٓيْ 
َّٗضْ٘ٓجّٔٓ ـَمَجلَ سٓلْ هٓج دٓدٓث لَهٓ لُلْتٔ هٓج تَمَُلُ ـِٖ ثلْحٓوَّنجمِ لَنجلَ لَنج تَندٕخُلِ     
ثلْحٓوَّجمٓ إِلَّج دِوِتْصَزٍ ٍٓ ؼُؽَّ دٓػٓسَنٓ ٍٓ لَج تَؽْتَسِلْ هِيْ ؼُسٓنجلَِٔ هٓنجِّٔ ثلْحٓوَّنجمِ    

ٍٓلَدٔ ثلصًَّْنج ٍٓ ثلٌَّجغِنخٔ لٌََنج َّّٕٗنلَ     ـِِِ٘   ـَئًَِِّٔ ٗٔؽْتَسٓلُ ـِِِ٘ هِيَ ثلصًَّْج ٍٓ ٗٓؽْتَسِلُ
  ثلْذٕٓ٘تِ ٍٓ َّٔٓ ضَسُّّٔنٕ

 

 498: ، ص6 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّا  ئهاهٔ 

  هٓيْ تُىْسَُٔ ثلػَّلَجُٓ خَلْفَِٔ ٍٓ ثلْعٓذٕدِ ٗٓؤُمُّ ثلْمََٕمٓ ٍٓ هٓيْ َّٗحٓكُّ َّٗىْ ٗٔؤَمَّدٓجحٔ •
رٓوٓجعٌٓٔ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثلْحٔسٓنٕ٘يِ دٕنيِ سٓنعِ٘دٍ     1 -328 -6 1•

عٓيْ ـَؿَجلََٔ دٕيِ ََُّّٗٗحٓ عٓيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ عٔخْوٓجىَ عٓيِ ثدٕيِ هٔسٕىَجىَ عٓيْ َّٗدِنٖ  
خَوٕسٌٓٔ لَا ٗٓإُهَُّىَ الٌَّاسٓ عٓلَى كُللِّ حٓلالٍ   دٓػِ٘سٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ 

  ٍٓ ثلَّْ٘عٕسَثدٍُِّٖٓلَذٔ الضًَِّا ثلْوٓزٕرٍُمٔ ٍٓ ثلَّْ٘دٕسَظٔ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىُ ٍٓ 
 

 375: ، ص3 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّا  ئهاهٔ 

عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ حٓوَّجدٍ عٓنيْ حٓسِٗنصٍ عٓنيْ     1 -329 -6 4•
شٔزٓثزَٓٓ عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و لَجلَ لُلْتٔ لَِٔ ثلػَّلَجُٓ خَلْؿٓ ثلْعٓذٕدِ ـَمَجلَ لَج دّْٓ٘سٓ دِِِ 
إِذَث وَجىَ ـَمِْ٘جً ٍٓ لَنٕ ٗٓىُيْ ٌَّٔجنٓ َّٗـْمَِٔ هٌِِْٔ لَجلَ لُلْتٔ ُّٗغٓلّْٖ خَلْؿٓ ثلْنَّ٘عٕوٓى  

لَجلَ ٍٓ لَجلَ َّٗهِ٘سُ ثلْؤؤْهٌِِ٘يَ َّٗـْؿَلَْٔنٕ   لَجلَ ًَعٓنٕ إِذَث وَجىَ لَِٔ هٓيْ ٗٔسٓدِّدُٔٔ ٍٓ وَجىَ
ثلْوٓزٕرٍُمِ ٍٓ ثلَّْ٘دٕسَظِ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىِ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍٔدِ ٍٓ لَا ٗٔصٓلِّ٘ٓيَّ أَحٓذٔكُنٕ خَلْفٓ و 

  ٍٓ ثلَّْ٘عٕسَثدُِّٖ لَج ٗٓؤُمُّ ثلْؤْٓجرِسِٗيٍَٓلَذِ الضًَِّا 
 

 375: ، ص3 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّا  ئهاهٔ 

ٍٓ زٍٓٓى هٔحٓوَّدٔ دٕيُ هٔسٕلِنٍ عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و ًََِّّٗٔ لَنجلَ خَوٕسٓنٌٔ لَنج     1104•
ثلْنَّ٘دٕسَظٔ ٍٓ  صٓلَآً فَشِٗضَلًٔ فِلٖ جٓوٓاعٓلٍٔ    ٗٓؤُهَُّىَ ثلٌَّجسٓ ٍٓ لَج ٗٔػٓلَُّىَ دِِْنٕ 

  ثلْوٓزٕرٍُمٔ ٍٓ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج ٍٓ ثلَّْ٘عٕسَثدُِّٖ حٓتَّى ْٗٔٓجرِسَ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍٔدٔ
 
 
ٍٓ لَجلَ َّٗهِ٘سُ ثلْؤؤْهٌِِ٘يَ و لَنج ٗٔػٓنلّْ٘ٓيَّ َّٗحٓندٔوُنٕ خَلْنؿٓ ثلَّْ٘رٕنرَمِ ٍٓ       1105•

  ثلَّْ٘دٕسَظِ ٍٓ ثلْوٓزٌَُٕىِ ٍٓ ثلْوٓحٕدٍٔدِ ٍٓ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ٍٓ ثلَّْ٘عٕسَثدُِّٖ لَج ٗٓؤُمُّ ثلْؤْٓجرِسَ
 

 378: ، ص1 هي ال ٗحضشُ الفمِ٘؛ د
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّاَعِ٘ةٔ 

عِدٌَّٓ هِيْ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ َّٗدِٖ ثلْزْٕٓنِ  6•
عٓيْ َّٗدِٖ خَدِٗزَٓٔ لَجلَ سٓوِعٕتٔ َّٗدٓج عٓذٕدِ ثللَِِّ و ٗٓمَُلُ لَج ٗٓكِ٘خٔ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْنج ٍٓ  
لَج ٗٓكِ٘خٔ حَوٌُِٓٔ َّٗدٓدثً ٍٓ ثلْوِوٕسَثشٔ لَج ٗٓكِ٘خٔ إِلَى سٓذٕعِٓٔ ّٕدٓنجٍّٔ ٍٓ لِ٘نلَ لَنِٔ ٍٓ َُّّٕٗ    
ٖٕ ٍّٔ ثلْوِوٕسَثشٔ ـَمَجلَ ثلسَّرٔلُ ٗٓىْتَسِخٔ هٓجلًج هِيْ ؼَٕ٘سِ حِلّْنِِ ـَ٘ٓتَنصٍََّدٔ دِنِِ ٍَّٕٗ     ضَ

  ٗٓتَسٓسَّى دِِِ ـََ٘ٔلَدٔ لَِٔ ـَرَثنٓ ثلَْٓلَدٔ َّٔٓ ثلْوِوٕسَثشٔ

 225: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّاَعِ٘ةٔ 

 ٍلد ثلصًج استشلاق•
ثلْحٔسٕٓ٘يُ دٕيُ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ هٔعٓلَّى دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ عٓلٍِّٖ عٓيْ َّٗدٓجىٍ  7•

عٓوَّيْ َّٗخْذٓسَُٔ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ سَّ٘ٓلْتُِٔ عٓيْ ٍٓلَندِ ثلصًَّْنج َّٗضْنتَسِِِٗ ٍَّٕٗ    
َّٗدِ٘عِٔٔ ٍَّٕٗ َّٗسٕتََْدِهِٔٔ ـَمَجلَ ثضْتَسُِِ ٍٓ ثسٕتَسِلَِّٔ ٍٓ ثسٕتََْدِهِٕٔ ٍٓ دِعِٕٔ ـََّ٘هَّج ثللَّمِن٘فُ  

  ـَلَج تَطْتَسُِِ

 225: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



22 

  تٓابٔ هٓا جٓاءٓ فِٖ ٍٓلَذِ الضًَِّا ٍٓ اللَّمِ٘ظِ
زٍٓٓى سٓعِ٘دٔ دٕيُ ٗٓسٓجزٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ لَج دّْٓ٘سٓ دَِّ٘ىْ ٗٔعٕتَكَ  3528•

  ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج
 
ٍٓ زٍٓٓى عٌْٓذٓسُٓٔ دٕيُ هٔػٕعٓخٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَّنِِ و لَنجلَ لُلْنتٔ لَنِٔ      3529•

  رٓجزٌِٗٓٔ لِٖ شًَٓتٕ َّٗدِ٘عٔ ٍٓلَدّٓٓج لَجلَ ًَعٓنٕ لُلْتٔ َّٗحٔذُّ دِخَوٌِِِٓ لَجلَ ًَعٓنٕ

 144: ، ص3 هي ال ٗحضشُ الفمِ٘؛ د
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  تٓابٔ هٓا جٓاءٓ فِٖ ٍٓلَذِ الضًَِّا ٍٓ اللَّمِ٘ظِ
 
ٍٓ زٍٓٓى حٓوَّجدٌ عٓيِ ثلْحٓلَذِِّٖ لَجلَ سٔتِلَ َّٗدَٔ عٓذٕدِ ثللَّنِِ و عٓنيْ ٍٓلَندِ     3530•

ثلصًَّْج َّٗ ٗٔطْتَسَى ٍَّٕٗ ٗٔذٓجؤ ٍَّٕٗ ٗٔسٕتََْدٓمٔ لَجلَ ًَعٓنٕ إِلَّج رٓجزًِٗٓٔ لَمِ٘كَنًٔ ـَئًَِّْٓنج لَنج    
  تُطْتَسَى

 
ٍٓ زٍٓٓى شٔزٓثزُٓٓ عٓيْ َّٗحٓدِِّوٓج و ًََِّّٗٔ لَجلَ ـِٖ لَمِ٘كٍَٔ ٍٔرِندٓتٕ ـَمَنجلَ    3533•

حٔسٌَّٓ لَج تُطْتَسَى ٍٓ لَج تُذٓجؤ ٍٓ إِىْ وَجىَ ٍٔلِدٓ هٓوٕلَُنٌ لَهٓ هِيَ ثلصًَّْج ـََّ٘هٕسِنهٕ  
  ٍَّٕٗ دِعٕ إِىْ َّٗحٕذٓذٕتٓ َّٔٓ هٓوٕلَُنٌ لَهٓ

 

 145: ، ص3 هي ال ٗحضشُ الفمِ٘؛ د
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 ٍٓلَذٔ الضًَِّاَعِ٘ةٔ 

عِدٌَّٓ هِيْ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ عٓنيِ ثدٕنيِ ـَؿَّنجلٍ عٓنيْ      8•
هٔخٌَِّى ثلْحٌَّٓجـِ عٓيْ َّٗدِٖ دٓػِ٘سٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ لُلْتٔ لَِٔ تَىَُىُ لِنٖٓ  
ثلْوٓوٕلَُؤَُ هِيَ ثلصًَّْج َّٗحٔذُّ هِيْ حَوٌِْٓٓج ٍٓ َّٗتَصٍََّدٔ ـَمَجلَ لَج تَحٔذَّ ٍٓ لَنج تَتَنصٍََّدٕ   

  هٌِِْٔ
 

 

 226: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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  ٍٓلَذِ الضًَِّىًِكَاحِ 
  ًِىَجحِ ٍٓلَدِ ثلصًَّْىدٓجحٔ •
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ حٓوَّجدِ دٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ حٓسِٗنصِ دٕنيِ عٓذٕندِ     1•

ثللَِِّ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕلِنٍ عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَنسٍ و لَنجلَ سٓنَّ٘لْتُِٔ عٓنيِ ثلََْذِ٘خَنِٔ      
  َّٗتَصٍََّرْٔٓج لَجلَ لَج

عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗدِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓنيْ رٓوِ٘نلِ دٕنيِ     2•
دٓزَّثدٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕلِنٍ عٓيْ َّٗحٓدِِّوٓج و ـِٖ ثلسَّرٔلِ ٗٓطْتَسِٕ ثلْزٓجزِٗٓنَٔ  
ٍَّٕٗ ٗٓتَصٍََّرْٔٓج لِؽَٕ٘سِ زِضْدٍٓٓ ٍٓ ٗٓتََِّرُّٓج لٌَِفْسِِِ ـَمَجلَ إِىْ لَنٕ ََٗٓؿِ ثلْعٕٓ٘خٓ عٓلَنى  

  ٍٔلْدُِِ ـَلَج دّْٓ٘سٓ

 353: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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  ٍٓلَذِ الضًَِّىًِكَاحِ 
هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ ٍٓ عِدٌَّٓ هِيْ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيْ سٓنْٕلِ   3•

دٕيِ شِٗٓجدٍ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ عٓيْ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ سٌَِجىٍ لَجلَ لُلْتٔ لِنَّ٘دِٖ  
  عٓذٕدِ ثللَِِّ و ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج ٌْٗٔىَحٔ لَجلَ ًَعٓنٕ ٍٓ لَج ٗٔكْلَخٔ ٍٓلَدّٔٓج

هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓىَنِ عٓيِ ثلْعٓلَنجِّٔ   4•
عٓنيِ ثلََْذِ٘خَنِٔ    -دٕيِ زٓشِٗيٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕلِنٍ لَجلَ سَّ٘ٓلْتٔ َّٗدٓج رٓعٕفَنسٍ و 

ٗٓتَصٍََّرْٔٓج ثلسَّرٔلُ لَجلَ لَج ٍٓ لَجلَ إِىْ وَجىَ لَِٔ َّٗهٌٓٔ ٍٓقِتَْٓنج ٍٓ لَنج ٗٓتََِّنرّْٓج ُّٗمَّ    
  ٍٓلَدُِِ

 353: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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  ٍٓلَذِ الضًَِّىًِكَاحِ 
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗدِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓنيْ حٓوَّنجدٍ عٓنيِ     5•

ثلْحٓلَذِِّٖ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ سٔتِلَ عٓيِ ثلسَّرٔلِ ٗٓىَُىُ لَِٔ ثلََْجدِمٔ ٍٓلَندٓ  
  شًًِى عٓلَِِٕ٘ رٌَٔجحٌ َّٗىْ ٗٓكََّّ٘ٓج لَجلَ لَج ٍٓ إِىْ تٌََصَُّٓ عٓيْ ذَلِهٓ ـََْٔٓ َّٗحٓخُّ إِلََّٖ

 

 353: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



28 

 لَا خَٕ٘شَ فِٖ ٍٓلَذِ الضًَِّا

هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثدٕيِ ـَؿَّجلٍ عٓيِ ثدٕنيِ دٔىَٕ٘نسٍ    5•
عٓيْ شٔزٓثزَٓٓ دٕيِ َّٗعٕ٘ٓيَ عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و لَجلَ سٓوِعٕتُِٔ ٗٓمَُلُ لَج خَٕ٘سَ ـِٖ ٍٓلَندِ  
ثلصًَّْج ٍٓ لَج ـِٖ دٓطَسُِِ ٍٓ لَج ـِٖ ضَعٕسُِِ ٍٓ لَج ـِٖ لَحٕوِِِ ٍٓ لَج ـِٖ دٓهِِِ ٍٓ لَنج ـِنٖ   

ٖٕ ٍّٔ هٌِِْٔ عٓزٓصَتٕ عٌِْٓٔ ثلسَّفٌَُِ٘ٔ ٍٓ لَدٕ حٔوِلَ ـِْ٘ٓج ثلْىَلْخٔ ٍٓ ثلٌَِْْصِٗسُ   ضَ
 

 355: ، ص5 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



29 

 لَثٓيِ ٍٓلَذِ الضًَِّا

عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ حٓوَّجدٍ عٓيْ حٓسِٗصٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕنلِنٍ   5•
عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و لَجلَ لَذٓيُ ثلَْْ٘ٓٔدَِِّٗٔ ٍٓ ثلٌَّػٕسَثًَِِّ٘ٔ ٍٓ ثلْوٓزَٔسَِِّ٘ٔ َّٗحٓخُّ إِلَنَّٖ  
هِيْ لَذٓيِ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ٍٓ وَجىَ لَج ٗٓسَى دّْٓ٘سجً دِلَذٓيِ ٍٓلَندِ ثلصًَّْنج إِذَث رٓعٓنلَ هٓنَٕلَى     

  ثلْزٓجزِِٗٓٔ ثلَّرِٕ ـَزٓسَ دِجلْزٓجزِِٗٓٔ ـِٖ حِلّٓ
 

 43: ، ص6 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



30 

 الضًَِّاعتك ٍٓلَذ 

هٔحٓوَّدٌ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓىَنِ عٓيْ عٔوٓسَ دٕيِ حٓفْعٍ عٓيْ سٓنعِ٘دِ   2•
  دٕيِ ٗٓسٓجزٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ لَج دّْٓ٘سٓ دَِّ٘ىْ ٗٔعٕتَكَ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج
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31 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 
  هِ٘سَثثِ ٍٓلَدِ ثلصًَّْىدٓجحٔ •
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيِ ثدٕيِ َّٗدِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓيْ حٓوَّجدٍ عٓنيِ ثلْحٓلَذِنِّٖ    1•

عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ َُّّٗٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَعٓ عٓلَى ٍٓلِ٘ندِٓٓ لَنَٕمٍ حٓسَثهنجً حُننَّ     
ٖٕ ٌّٔ ـَئِىَّ زٓسٔنَلَ ثللَّنِِ ظ    ثضْتَسَثّٓج حُنَّ ثدَّعٓى ٍٓلَدّٓٓج ـَئًَِِّٔ لَج َٗٔزٓثُ هٌِِْٔ ضَ
لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لِلْفِسَثشِ ٍٓ لِلْعٓجِّسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔزٓثُ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج إِلَّج زٓرٔلٌ ٗٓدَّعِٖ 

ٍٓ َُّّٗٗوٓج زٓرٔلٍ َّٗلَسَّ دَِٓلَدُِِ حُنَّ ثًْتَفَى هٌِِْٔ ـَلَٕ٘سٓ ذَلِنهٓ لَنِٔ ٍٓ لَنج     ٍٓلِ٘دٓتِِِثدٕيَ 
  وَسَثهَٓٔ ٗٓلْحٓكُ دِِِ ٍٓلَدُٔٔ إِذَث وَجىَ هِيِ ثهٕسََّٗتِِِ ٍَّٕٗ ٍٓلِ٘دٓتِِِ
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32 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 
هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ سٕٓ٘ؿٍ عٓيْ هٔحٓوَّندِ   2•

دٕيِ ثلْحٓسٓيِ ثلَّْ٘ضْعٓسِِّٕ لَجلَ وَتَخٓ دٓعٕؽٔ َّٗغٕحٓجدٌَِج وِتَجدنجً إِلَنى َّٗدِنٖ رٓعٕفَنسٍ     
ثلخَّجًِٖ و هٓعِٖ ٗٓسَّٕ٘لُِٔ عٓيْ زٓرٔلٍ ـَزٓسَ دِجهٕسٍََّٗٓ حُنَّ إًَِِّٔ تَصٍََّرْٓٓج دٓعٕندٓ ثلْحٓوٕنلِ   
ـَزٓجّٔٓتٕ دَِٓلَدٍ ٍٓ َّٔٓ َّٗضْذِٓٔ خَلْكِ ثللَِِّ دِِِ ـَىَتَخٓ دََِكِِّْ ٍٓ خَجتَوِِِ ثلَْٓلَدٔ لِؽََّ٘نٍٔ  

  لَج َٗٔزٓثُ
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33 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ سٓجلِنٍ  3•

عٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و ـِٖ زٓرٔلٍ ٍٓلَعٓ عٓلَنى ٍٓلِ٘ندٍٓٓ حٓسَثهنجً حُننَّ     
ثضْتَسَثّٓج ـَجدَّعٓى ثدٌَْٕٓج لَجلَ ـَمَجلَ لَج َٗٔزٓثُ هٌِِْٔ إِىَّ زٓسٔنَلَ ثللَّنِِ ظ لَنجلَ    
ثلَْٓلَدٔ لِلْفِسَثشِ ٍٓ لِلْعٓجِّسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔزٓثُ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج إِلَّج زٓرٔلٌ ٗٓدَّعِٖ ثدٕيَ 

  ٍٓلِ٘دٓتِِِ
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34 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 
عِدٌَّٓ هِيْ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيْ سْٕٓلِ دٕيِ شِٗٓجدٍ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ هْٕٓصِٗٓجزٓ عٓيْ هٔحٓوَّندِ   4•

دٕيِ ثلْحٓسٓيِ ثلَّْ٘ضْعٓسِِّٕ لَجلَ وَتَخٓ دٓعٕؽٔ َّٗغٕحٓجدٌَِج إِلَى َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ ثلخَّنجًِٖ و  
هٓعِٖ ٗٓسَّٕ٘لُِٔ عٓيْ زٓرٔلٍ ـَزٓسَ دِجهٕسٍََّٗٓ حُنَّ إًَِِّٔ تَصٍََّرْٓٓج دٓعٕدٓ ثلْحٓوٕنلِ ـَزٓنجّٔٓتٕ   
  دَِٓلَدٍ ٍٓ َّٔٓ َّٗضْذِٓٔ خَلْكِ ثللَِِّ دِِِ ـَىَتَخٓ دََِكِِّْ ٍٓ خَجتَوِِِ ثلَْٓلَدٔ لِؽٍََّ٘ٔ لَج َٗٔزٓثُ

 
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔسٓ لَجلَ هِ٘سَثثُ ٍٓلَدِ ثلصًَّْنج  •

  لِمَسَثدٓجتِِِ هِيْ لِذٓلِ ُّٗهِِِّ عٓلَى ًَحَِٕ هِ٘سَثثِ ثدٕيِ ثلْؤلَجعٌَِٓٔ
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35 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 
  دٓجحٌ ّٕخَسُ هٌِِْٔ•
عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ ًَُٗٔسٓ عٓيِ ثدٕيِ زِةَجحٍ عٓيْ  1•

حٌَٓجىِ دٕيِ سٓدِٗسٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ سَّ٘ٓلْتُِٔ عٓيْ زٓرٔلٍ ـَزٓسَ دٌَِػٕسَثًٍَِّ٘ٔ 
  ـََٓلَدٓتٕ هٌِِْٔ ؼُلَجهجً ـََّ٘لَسَّ دِِِ حُنَّ هٓجتٓ ـَلَنٕ ٗٓتْسُنٕ ٍٓلَدثً ؼَٕ٘سَُٔ َّٗ ٗٓسِحُِٔ لَجلَ ًَعٓنٕ
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36 

  ٍٓلَذِ الضًَِّىهِ٘شَاث 

هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدِ دٕنيِ عِ٘سٓنى عٓنيْ هٔحٓوَّندِ دٕنيِ       2•
إِسٕوٓجعِ٘لَ دٕيِ دٓصِٗعٍ ٍٓ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ عٓنيْ حٌَٓنجىِ دٕنيِ سٓندِٗسٍ لَنجلَ      
سَّ٘ٓلْتٔ َّٗدٓج عٓذٕدِ ثللَِِّ و عٓيْ زٓرٔلٍ هٔسٕلِنٍ ـَزٓسَ دِجهٕسٍََّٗٓ َْٗٓٔدٍَِّٗٔ ـٍََّٕ٘لَدّٓٓج حُننَّ  
هٓجتٓ ٍٓ لَنٕ ٗٓدٓوٕ ٍٓثزِحجً لَجلَ ـَمَجلَ ٗٔسٓلَّنٔ لَِٓلَدُِِ ثلْوِ٘سَثثُ هِيَ ثلَْْ٘ٓٔدَِِّٗٔ لُلْنتٔ  
ـَسَرٔلٌ ًَػٕسَثًٌِّٖ ـَزٓسَ دِجهٕسٍََّٗٓ هٔسٕلِوٍٓٔ ـٍََّٕ٘لَدّٓٓج ؼُلَجهجً حُنَّ هٓجتٓ ثلٌَّػٕنسَثًُِّٖ ٍٓ  

  تَسَنٓ هٓجلًج لِوٓيْ ٗٓىَُىُ هِ٘سَثحُِٔ لَجلَ ٗٓىَُىُ هِ٘سَثحُِٔ لِجدٌِِِٕ هِيَ ثلْؤسٕلِوِٓٔ
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37 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
ثلْحٓسٓيُ دٕيُ هٔحٓوَّدِ دٕيِ سٓوٓجعَٓٔ لَجلَ حٓندَّحَْٔنٕ ٍّٕٔٓ٘نخٌ    19 -14، 6 1235•

عٓيْ َّٗدِٖ دٓػِ٘سٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ َُّّٗٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَعٓ عٓلَى َّٗهٓنِٔ لَنَٕمٍ   
حٓسَثهجً حُنَّ ثضْتَسَثّٓج ٍٓ ثدَّعٓى ٍٓلَدّٓٓج ـَئًَِِّٔ لَج َٗٔزٓثُ هٌِِْٔ ـَئِىَّ زٓسَٔلَ ثللَِِّ ظ 
لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لِلْفِسَثشِ ٍٓ لِلْعٓجِّسِ ثلْحٓزٓسُ ـَلَج َٗٔٓزَّثُ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْى إِلَّج زٓرٔلٌ ٗٓدَّعِٖ 

  ٍٓلَدٓ رٓجزِٗٓتِِِ

 344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



38 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
عٌِْٓٔ لَجلَ حٓدَّحَْٔنٕ رٓعٕفَنسٌ ٍٓ َّٗدٔنَ ضُنعٕٓ٘خٍ عٓنيْ َّٗدِنٖ       20 -14، 6 1236•

رٓوِ٘لََٔ عٓيْ شٕٓٗدٍ ثلطَّحَّجمِ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ َُّّٗٗوٓج زٓرٔلٍ ٍٓلَنعٓ عٓلَنى   
رٓجزٍِٗٓٔ حٓسَثهجً حُنَّ ثضْتَسَثّٓج ٍٓ ثدَّعٓى ٍٓلَدّٓٓج ـَئًَِِّٔ لَج َٗٔزٓثُ ـَئِىَّ زٓسَٔلَ ثللَّنِِ  
ظ لَجلَ ثلَْٓلَدٔ لِلْفِسَثشِ ٍٓ لِلْعٓجِّسِ ثلْحٓزٓسُ ٍٓ لَج َٗٔٓزَّثُ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْى إِلَّج زٓرٔنلٌ  

  ٗٓدَّعِٖ ٍٓلَدٓ رٓجزِٗٓتِِِ

 344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



39 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
عٓلُِّٖ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ ـَؿَّجلٍ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ ثلْحٓسٓنيِ عٓنيْ    21 -4 1237•

َّٗدِِِ٘ عٓيْ رٓعٕفَسِ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓسٓيِ دٕنيِ زِدٓنجـٍ عٓنيْ ضُنعٕٓ٘خٍ     
ثلْحٓدَّثدِ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ إِسٕحٓجقَ ثلْوٓدٓثةٌِِِّٖ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕنيِ ثلْحٔسٓنٕ٘يِ و لَنجلَ    

  َُّّٗٗوٓج ٍٓلَدِ شًًِى ٍٔلِدٓ ـِٖ ثلْزٓجِّلَِِّ٘ٔ ـََْٔٓ لِوٓيِ ثدَّعٓجُٔ هِيْ َّّٕٗلِ ثلْئِسٕلَجمِ

 344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



40 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
 
لَجلَ هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ ثلَّرِٕ َّٗعٕوٓلُ عٓلَِِٕ٘ ٍٓ ُّٗـْتِٖ دِِِ َّٔٓ هٓج تَؿَوٌََّتِْٔ ّٓنرُِِ  •

ثلسٍّْٓثٗٓجتٔ هِيْ َّٗىَّ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْى لَج ٗٓسِثُ ٍٓ لَنج ٗٔنَزٓثُ هٌِْنِٔ ثلَْٓثلِندٓثىِ ٍٓ هٓنيْ      
ٗٓتَمَسَّحٔ دِِْوٓج ٍٓ ٗٓىَُىُ هِ٘سَثحُِٔ لِوٓيْ ٗٓؿْوٓيُ رٓسِٗسَتَِٔ ٍَّٕٗ لِئِهٓجمِ ثلْؤسٕلِوِ٘يَ لَِّ٘ىَّ 
ثلْوِ٘سَثثَ إًَِّوٓج ٗٓخْذٔتٔ دِجلًَّْْ٘سٓجحِ ثلػَّحِ٘حِٓٔ ـِٖ ضَسِٗعِٓٔ ثلْئِسٕلَجمِ ٍٓ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْى 

 غٓحِ٘حجً لَج ًَسٓخٓ لَِٔ 

 344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



41 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
ـََّ٘هَّج هٓج زٍٓٓثُٔ عٓلُِّٖ دٕيُ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕنيِ عِ٘سٓنى    22 -17 1238•

عٓيْ ًَُٗٔسٓ لَجلَ هِ٘سَثثُ ٍٓلَدِ ثلصًَّْى لِمَسَثدٓتِِِ هِيْ لِذٓلِ ُّٗهِِِّ عٓلَى ًَحَِٕ هِ٘نسَثثِ  
  ثدٕيِ ثلْؤلَجعٌَِٓٔ

 
ـَْٓرُِِ زٍِٓثٌٗٓٔ هَٕٓلَُـٌَٔ لَنٕ ٗٔسٌِٕدّٕٓج ًَُٗٔسٔ إِلَى َّٗحٓدٍ هِيَ ثلَّْ٘ةِوَّنِٔ و ٍٓ ٗٓزٔنَشٔ   •

َّٗىْ ٗٓىَُىَ ذَلِهٓ وَجىَ ثخْتِ٘ٓجزُٓٔ لٌَِفْسِِِ لَج هِيْ رِِْٓٔ ثلسٍّْٓثِٗٓٔ دٓلْ لِؿَنسْحٍ هِنيَ   
 لَدَّهٌَٕجّٓج ثلِجعٕتِذٓجزِ ٍٓ هٓج ّٓرَث حٔىْؤِٔ لَج ٗٔعٕتَسَؼٔ دِِِ ثلَّْ٘خْذٓجزٔ ثلْىَخِ٘سَُٓ ثلَّتِٖ 

 345-344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



42 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
ـََّ٘هَّج هٓج زٍٓٓثُٔ هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ ثلػَّفَّجزٔ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕنيِ   23 -1 1239•

هَٔسٓى ثلََْطَّجحِ عٓيْ ؼِ٘ٓجثِ دٕيِ وَلَُّحٍ عٓيْ إِسٕحٓجقَ دٕيِ عٓوَّجزٍ عٓيْ رٓعٕفَنسٍ  
عٓيْ َّٗدِِِ٘ و َّٗىَّ عٓلِّ٘جً و وَجىَ ٗٓمَُلُ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْى ٍٓ ثدٕيُ ثلْؤلَجعٌَِٓٔ تَسِحُنِٔ ُّٗهُّنِٔ ٍٓ   

  َّٗخَْٓثلُِٔ لُِّ٘هِِِّ ٍَّٕٗ عٓػٓذٓتُْٓج
ـَجلَْٓرِٕٔ ـِٖ ّٓرُِِ ثلسٍّْٓثِٗٓٔ ًََِّّٗٔ ٗٓزَٔشٔ َّٗىْ ٗٓىَُىَ سٓوِعٓ ثلسَّثٍِٕ ّٓنرَث ثلْحٔىْننٓ   •

ـِٖ ٍٓلَدِ ثلْؤلَجعٌَِٓٔ ـَظَيَّ َّٗىَّ حٔىْنٓ ٍٓلَدِ ثلصًَّْى حٔىْؤِٔ ـَسٍَٓثُٔ عٓلَى ظٌَّْنِِ دٍٔىَ  
 لَدَّهٌَٕجّٓج ثلسَّوٓجوِ عٓلَى َّٗىَّ ّٓرَث خَذٓسٌ ضَجذّّ لَج ٗٔتْسَنٔ لَِّ٘رٕلِِِ ثلَّْ٘حٓجدِٗجُ ثلَّتِٖ 

 344: ، ص9 تْزٗة األحكام؛ د



43 

 ٍٓلَذٓ الضًَِّا  استعوال 

َّٗدٓجىٌ عٓيِ ثدٕيِ َّٗدِٖ ٗٓعٕفَُزٍ لَجلَ لَجلَ َّٗدَٔ عٓذٕندِ ثللَّنِِ و إِىَّ ٍٓلَندٓ ثلصًَّْنج      322•
  ٗٔسٕتَعٕوٓلُ إِىْ عٓوِلَ خَٕ٘سثً رٔصِاَ دِِِ ٍٓ إِىْ عٓوِلَ ضَسّثً رٔصِاَ دِِِ

 

 238: ، ص8 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 



44 

  التٖ هي أجلْا ال ٗذخل ٍلذ الضًا الجٌٔالعلٔ 
  دجح ثلعلٔ ثلتٖ هي ّٗرلْج ال ٗدخل ٍلد ثلصًج ثلزٌٔ 363•
حٓدَّحٌََج َّٗحٕوٓدٔ دٕيُ هٔحٓوَّدٍ زٓحِوِٓٔ ثللَِّٔ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗحٕوٓدٓ عٓيْ  1•

إِدٕسَثِّ٘نٓ دٕيِ إِسٕحٓجقَ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عٓلٍِّٖ ثلْىَُـِِّٖ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕنيِ ثلْفَؿْنلِ   
عٓيْ سٓعٕدِ دٕيِ عٔوٓسَ ثلْزٓلَّجحِ لَجلَ لَجلَ لِٖ َّٗدَٔ عٓذٕدِ ثللَّنِِ و إِىَّ ثللَّنِٓ تَعٓنجلَى    
خَلَكَ ثلْزٌََّٓٔ قَجِّسًَٓ هٔكََّْسًَٓ ـَلَج ٗٓدٕخُلُْٓج إِلَّج هٓيْ قَجدٓتٕ ٍِلَجدٓتُِٔ ٍٓ لَنجلَ َّٗدٔنَ   

  عٓذٕدِ ثللَِِّ و قَُدٓى لِوٓيْ وَجًَتٕ ُّٗهُِّٔ عٓفِ٘فًَٔ

 564: ، ص2 علل الششائع؛ د
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ٍٓ دِْٓرَث ثلْئِسٌَٕجدِ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗحٕوٓدٓ عٓيْ إِدٕنسَثِّ٘نٓ دٕنيِ إِسٕنحٓجقَ عٓنيْ      2•
هٔحٓوَّدِ دٕيِ سٔلَٕ٘وٓجىَ ثلدَّٕٗلَوِِّٖ عٓيْ َّٗدِِِ٘ زٓـَعٓ ثلْحٓدِٗجَ إِلَى ثلػَّنجدِقِ و لَنجلَ   
ٗٓمَُلُ ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج ٗٓج زٓحِّ هٓج ذًَْذِٖ ـَوٓج وَجىَ لِٖ ـِٖ َّٗهٕسِٕ غٌْٔعٌ لَجلَ ـٌََ٘ٔجدِٗنِِ  
هٌَٔجدٍ ـَ٘ٓمَُلُ ًَّْٗتٓ ضَسُّ ثلخَّلَجحَِٔ َّٗذًَْخٓ ٍٓثلِدٓثنٓ ـَتُذٕتٓ عٓلَِْٕ٘وٓج ٍٓ ًَّْٗتٓ زِرٕسٌ ٍٓ 

  لَيْ ٗٓدٕخُلَ ثلْزٌََّٓٔ إِلَّج قَجِّسٌ
 

 564: ، ص2 علل الششائع؛ د
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 الضًَِّا شَشُّ الخَّلَاحٍَِٔٓلَذ 

حٓدَّحٌََج عٓلُِّٖ دٕيُ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هَٔسٓى زٓؾِٖٓ ثللَِّٔ عٌِْٓٔ لَجلَ حٓدَّحٌََج هٔحٓوَّدٔ  103•
دٕيُ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ ثلْىَُـُِّٖ عٓيْ هَٔسٓنى دٕنيِ عِوٕنسَثىَ ثلٌَََّعِنِّٖ عٓنيْ عٓوِّنِِ       
ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ ٗٓصِٗدٓ ثلٌََّٕـَلِِّٖ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ َّٗدِٖ حٓوٕصََٓ عٓيْ َّٗدِٖ دٓػِن٘سٍ لَنجلَ   
سَّ٘ٓلْتُِٔ عٓوَّج زٍِٕٔٓ عٓيِ ثلٌَّذِِّٖ ظ ًََِّّٗٔ لَجلَ إِىَّ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج ضَسُّ ثلخَّلَجحَِٔ هٓج هٓعٌَٕجُٔ 

   لَجلَ عٌَٓى دِِِ ثلٍَّْٕ٘سٓفَ ًََِّّٗٔ ضَسّّ هِوَّيْ تَمَدَّهِٓٔ ٍٓ هِوَّيْ تَلَجُٔ
 

412: هعاًٖ األخثاس؛ ص  



47 

  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
تسن ثلسّرل ثدي ثلوالعٌٔ ـال ه٘سثث لَلندُ هٌنِ، ٍ ونجى ه٘سثحنِ     ـجى •

ثلوسنلو٘ي، إلّنج ّٗى   « 2»( ـو٘سثحِ إلهنجم )، «1»أللسدجةِ، ـئى لن ٗىي 
ٗىَى ّٗورح ًفسِ دعد ثللّعجى، ـ٘سحِ ثالدي، ٍ إى هجت ثالدي لنن ٗسحنِ   

 .«3»ثألح 
ألُهّنِ،  « 5»تسن ثدي ثلوالعٌٔ ُّٗهِّ ٍ ّٗخَثلِ، ـو٘سثحنِ ولّنِ   « 4»ٍ إذث •

، ٍ إى تسن ثدٌتِ ٍ ُّٗختنِ  [1]« 6»ـجى لن ٗىي لِ ُّٗمّ ـو٘سثحِ ألخَثلِ 
ٍ إى تنسن خجلنِ ٍ خجلتنِ، ـجلونجل     )، «8»، ـو٘سثحِ الدٌتِ «7»ألُهِّ 
 .«10« »9»( دٌْ٘وج

 .«12« »11»( ٍ إى تسن ردُّ ّٗدج ُّٗهِّ ٍ ردّتِ، ـجلوجل دٌْ٘وج)•

  504: ، ص(للش٘خ الصذٍق)الومٌع 
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  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
، ـجلونجل دٌْ٘ونج سنَثّٔ،    «14»ٍ ردُّ ّٗدنج ُّٗهّنِ   « 13»تسن ّٗخجُ ـئى •

( ِ  ألًّْوج ٗتمسّدجى إل٘

•______________________________ 
هتى وجى ثإلهجم ؼجةذنج ونجى ه٘نسثث ثدني     : لجل ثلوػٌّؿ ـٖ ثلفمِ٘[ 1]

ثلوالعٌٔ ألُهِّ، ٍ هتى وجى ثإلهجم ظجّسث وجى ألهِّ ثلخلج، ٍ ثلذجلٖ إلهجم 
 .ثلوسلو٘ي، ٍ ثستدلّ علِ٘ دسٍثٗجت ـسثرع

•______________________________ 
 .ٍ هج ّٗحذتٌجُ ووج ـٖ ثلوَتلؿ. رو٘ع ثلٌسخ« لِ ذٍ لسثدٔ»دصٗجدٓ ( 1)
 .ثلوَتلؿ« ـلإلهجم»( 2)•

  504: ، ص(للش٘خ الصذٍق)الومٌع 
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  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
ٖ  . هخلِ 86: ، ٍ ثلْدث290ٔٗ: ٍ ـٖ ـمِ ثلسؾج. 745: عٌِ ثلوَتلؿ( 3)•  -6: ٍ ـنٖ ثلىنجـ

ٍ  3ذٗنل ح   339 -9: ، ٍ ثلتْرٗخ5ٍ ذٗل ح  3ذٗل ح  160 -7، ٍ د 3ذٗل ح  163
ّٗدنَثح ه٘نسثث ٍلند     -262 -26: ذٗلِ دجختالؾ ـٖ ثللفن،، عٌْونج ثلَسنجةل    5ذٗل ح 
 .4ٍ ح  2ٍ ح  1ح  2ح  -ثلوالعٌٔ

 .ّٗ، د« ٍ إى»( 4)•
 .«ح»ل٘س ـٖ ( 5)•
. غندزُ  86: ٍ ـٖ ثلْدثٗٔ. 5غدز ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: عٌِ ثلوَتلؿ( 6)•

 :ٍ ـٖ ثلىجـٖ
، ٍ 2ح  236 -4: ، ٍ ثلفم٘نن4ِدكننسٗم٘ي ٍ ح  2ح  160 -7، ٍ د 3ؾننوي ح  162 -6•

 :ثلتْرٗخ
دجختالؾ ـنٖ ثللفن،، عٌْنج     4ح  339، ٍ ظ 2ح  338 -9، ٍ د 1ؾوي ح  184 -8•

 :ثلَسجةل
 .6ٍ ح  5ٍ ح  2ح  1ح  -ّٗدَثح ه٘سثث ٍلد ثلوالعٌٔ -259 -26•

  504: ، ص(للش٘خ الصذٍق)الومٌع 
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  هِ٘شَاث ٍٓلَذِ الضًَِّى
 .«ثلوَتلؿ»ل٘س ـٖ ( 7)•
 .هخلِ 86: ٍ ـٖ ثلْدثٗٔ. 5ؾوي ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: عٌِ ثلوَتلؿ( 8)•
 .ثلوَتلؿ« سَثّٔ»دصٗجدٓ . «ح»ل٘س ـٖ ( 9)•
ٖ  . 5ؾوي ح  212 -17: ، ٍ ثلوستدزن745: عٌِ ثلوَتلؿ( 10)• ًمنال عني    162 -7: ٍ ـنٖ ثلىنجـ

 .87: ، ٍ ثلْدث234ٔٗ -4: ثلفؿل ثدي ضجذثى هخلِ، ٍ ورث ـٖ ثلفمِ٘
 .ح هع تمدٗن ٍ تّ٘خ٘س هع ثلزولٔ ثٙت٘ٔ« ـئى تسن ردّتِ ّٗمّ ّٗهِّ ٍ ردُّ ّٗدج ّٗهِّ»( 11)•
 .هخلِ 87: ٍ ـٖ ثلْدثٗٔ. 5ؾوي ح  212 -17: عٌِ ثلوستدزن( 12)•
 .ثلوَتلؿ« ّٗخج ألمّ». ح« ّٗختِ ألهِّ»( 13)•
 .ح« ّٗمّ»( 14)•
  505: ، ظ(للط٘خ ثلػدٍق)ثلومٌع •
 .«2»، ـْىرث تىَى هَثزٗج ثدي ثلوالعٌٔ ٍ ٍلد ثلصًّج «1»( دمسثدٔ ٍثحدٓ•
 .ل٘س ـٖ ثلوَتلؿ( 1)•
 :ٍ ـٖ ثلىجـٖ. 745: دمسثدٔ ٍثحدٓ، ٍ ثلوَتلؿ: إلى لَلِ 5ذٗل ح  212 -87: عٌِ ثلوستدزن( 2)•
 .ًمال عي ثلفؿل دي ضجذثى غدزُ دجختالؾ ٗس٘س ـٖ ثللف، 162 -7•

 

  504: ، ص(للش٘خ الصذٍق)الومٌع 
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 دٗٔ ٍلذ الضًّا

دٗٔ ٍلد ثلصًّنج دٗنٔ ثلعذند، حوجًوجةنٔ     : -علِ٘ ثلسالم -لجل ّٗدَ رعفسٍ •
 [.1]« 1»دزّن 

ثلَرنِ ٍرنَح دٗنٔ    : لجل ثلعلّجهٔ ـٖ ثلوَتلؿ ـٖ دٗٔ ثدي ثلصًنج [ 1]•
ثلوسلن إى وجى هتظجّسث دجإلسالم، دل ٍ ٗزخ ثلمنَد لنَ لتلنِ هسنلن     

 .«دعؿْن ّٗوفجّٔ لذعؽ»: -علِ٘ ثلسالم -عودث، لعوَم ثٙٗٔ، ٍ لَلِ
 

520: ؛ ص(للش٘خ الصذٍق)الومٌع   
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 دٗٔ ٍلذ الضًّا

دٗٔ ثلَْ٘دٕ ٍ ثلوزَسٖ ٍ ثلٌّػسثًٖ ٍ ٍلند ثلصًّنج حوجًوجةنٔ دزّنن     ٍ •
«1» . 
 
 
: ٍ ـٖ ثلفمِ٘. 3ح  304 -18: ، ٍ ثلوستدزن794: عٌِ ثلوَتلؿ( 1)•

دننجختالؾ ٗسنن٘س ـننٖ  13ح  315 -10:ثلتْننرٗخ، ٍ 1ح  114 -4
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 الْوٓشْأَِٓ ٍٓ ئِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَذٓ صًًِا تِالْعٓمْذِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 
 441: ظ ..... دجح رَثش ًىجح ثلوسّٗٓ ٍ إى وجًت ٍلد شًج دجلعمد ٍ ثلوله على وسثّ٘ٔ ٍ تتّ٘ود ـٖ ثست٘الدّج  14     441    20 د   ٍسجةل ثلط٘عٔ •
 441: ، ظ20 ٍسجةل ثلط٘عٔ، د•
 تِ٘لَجدِّٓجثسٕدٓجحٔ رَٓٓثشِ ًِىَجحِ ثلْوٓسَِّْٗٓ ٍٓ إِىْ وَجًَتٕ ٍٓلَدٓ شًًِج دِجلْعٓمْدِ ٍٓ ثلْوِلْهِ عٓلَى وَسَثٍِّ٘ٓٔ ٍٓ تَتََّ٘وَّدٔ ـِٖ  14« 1»•
ٍ هِيْ َّٗغٕحٓجدٌَِج عٓيْ سْٕٓ« 2» -1 -26039• لُلْتٔ لَِّ٘دِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج ٌْٗٔىَحٔ لَجلَ ًَعٓنٕ : دٕيِ شِٗٓجدٍ رٓوِ٘عجً عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ عٓيْ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ سٌَِجىٍ لَجلَلِ هٔحٓوَّدٔ دٕيُ ٗٓعٕمَُحٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ ٍٓ عٓيْ عِدَّٓ

 .ٍٓ لَج تَكْلُخٕ ٍٓلَدّٓٓج
 .َِرّْٓج ُّٗمَّ ٍٓلَدُِِتَّسَّ٘ٓلْتٔ َّٗدٓج رٓعٕفَسٍ و ثلََْذِ٘خَُٔ ٗٓتَصٍََّرْٔٓج ثلسَّرٔلُ لَجلَ لَج ٍٓ لَجلَ إِىْ وَجىَ لَِٔ َّٗهٌٓٔ ٍٓقِتَْٓج ٍٓ لَج ٗٓ: ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓىَنِ عٓيِ ثلْعٓلَجِّٔ دٕيِ زٓشِٗيٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕلِنٍ لَجلَ« 3» -2 -26040•
 .«4»  يِ ثلْعٓذَّجسِ عٓيِ ثلْعٓلَجِّٔ ًَحَُٕٓٔ دٍٕٓ زٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُِِ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ هٔحٓوَّدِ دٕيِ سٓوٓجعَٓٔ عٓيْ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ رٓذٓلََٔ ٍٓ هٔحٓوَّدِ•
 .سَّ٘ٓلْتُِٔ عٓيِ ثلََْذِ٘خَِٔ َّٗتَصٍََّرْٔٓج لَجلَ لَج: سٕلِنٍ عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و لَجلَهٔ ٍٓ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ إِدٕسَثِّ٘نٓ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ حٓوَّجدِ دٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ حٓسِٗصِ دٕيِ عٓذٕدِ ثللَِِّ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ« 5» -3 -26041•
  ـِٖ ثلسَّرٔلِ ٗٓطْتَسِٕ  ج وِّوٍٓٓ عٌِْٓٔ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ َّٗدِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓيْ رٓوِ٘لِ دٕيِ دٓزَّثدٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ هٔسٕلِنٍ عٓيْ َّٗحٓدِ« 6» -4 -26042•

•______________________________ 
 .ّٗحجدٗج 9ـِ٘  14ثلذجح  -(1)

 .هي ّٗدَثح هج ٗىتسخ دِ 96هي ثلذجح  1، ٍ ٍّٗزد ًحَُ ـٖ ثلحدٗج 3 -353 -5ثلىجـٖ  -(2)•
 .هي ّٗدَثح ًىجح ثلعذ٘د 60هي ثلذجح  1، ٍ ٍّٗزدُ ـٖ ثلحدٗج 328 -131، ٍ ًَثدز ّٗحود دي هحوّد دي ع٘سى 4 -353 -5ثلىجـٖ  -(3)•
 .733 -207 -8ثلتْرٗخ  -(4)•
 .339 -132، ٍ ًَثدز ّٗحود دي هحوّد دي ع٘سى 1 -353 -5ثلىجـٖ  -(5)•
 .هي ّٗدَثح هج ٗىتسخ دِ 96هي ثلذجح  5، ٍ ٍّٗزدُ ـٖ ثلحدٗج 2 -353 -5ثلىجـٖ  -(6)•
•  
 442: ، ظ20 ٍسجةل ثلط٘عٔ، د•
 .ـَلَج دّْ٘ٓسٓ« 1»  ثلْزٓجزَِٗٓٔ ٍَّٕٗ ٗٓتَصٍََّرْٔٓج لِؽَٕ٘سِ زِضْدٍٓٓ ٍٓ ٗٓتََِّرُّٓج لٌَِفْسِِِ لَجلَ إِىْ لَنٕ ََٗٓؿِ ثلْعٕٓ٘خٓ عٓلَى ٍٓلَدُِِ•
 .«2»  هِخْلَِٔ  ٍٓ زٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ٗٓعٕمَُحٓ•
 .ذَلِهٓ ـََْٔٓ َّٗحٓخُّ إِلََّٖ يْسٔتِلَ عٓيِ ثلسَّرٔلِ تَىَُىُ لَِٔ ثلََْجدِمٔ ٍٓلَدٓ شًًِج ّٓلْ عٓلَِِٕ٘ رٌَٔجحٌ إِىْ ٗٓكَّّْ٘ٓج لَجلَ لَج ٍٓ إِىْ تٌََصَُّٓ عٓ: ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيِ ثدٕيِ َّٗدِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓيْ حٓوَّجدٍ عٓيِ ثلْحٓلَذِِّٖ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَ« 3» -5 -26043•
 .ٍٓلَدٔ ثلصًَّْج ٗٔسٕتَعٕوٓلُ إِىْ عٓوِلَ خَٕ٘سثً رٔصِٕٓ دِِِ ٍٓ إِىْ عٓوِلَ ضَسّثً رٔصِٕٓ دِِِ: جىَ عٓيِ ثدٕيِ َّٗدِٖ ٗٓعٕفَُزٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَوٍٓٓ عٓيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ هٔعٓلَّى دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ عٓلٍِّٖ ثلَْٓضَّجِّٔ عٓيْ َّٗدٓجىِ دٕيِ عٔخْ« 4» -6 -26044•
لَج خَٕ٘سَ ـِٖ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ٍٓ لَج ـِٖ دٓطَسُِِ ٍٓ لَج ـِٖ ضَعٕسُِِ ٍٓ لَج ـِٖ لَحٕوِِِ ٍٓ لَج ـِٖ دٓهِِِ ٍٓ لَج   عٓيْ َّٗدِٖ رٓعٕفَسٍ و لَجلَ سٓوِعٕتُِٔ ٗٓمَُلُ يٍَٓ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثدٕيِ ـَؿَّجلٍ عٓيِ ثدٕيِ دٔىَٕ٘سٍ عٓيْ شٔزٓثزَٓٓ دٕيِ َّٗعٕ٘ٓ« 5» -7 -26045•

 .ٍّٔ هٌِِْٔ عٓزٓصَتٕ عٌِْٓٔ ثلسَّفٌَُِ٘ٔ ٍٓ لَدٕ حٔوِلَ ـِْ٘ٓج ثلْىَلْخٔ ٍٓ ثلٌَِْْصِٗسُ ـِٖ ضَٖٕ

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، د  
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 الْوٓشْأَِٓ ٍٓ ئِىْ كَاًَتٕ ٍٓلَذٓ صًًِا تِالْعٓمْذِ ٍٓ الْوِلْكِ ًِكَاحِ 
•ٍٓ 
 .«6»  ٍّٔ هٌِِْٔ هِخْلَِٔ إِلَى لََٕلِِِ ـِٖ ضَٖٕ  يِ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ عٓيِ ثدٕيِ ـَؿَّجلٍدٕ زٍٓٓثُٔ ثلػَّدٍٔقُ ـِٖ عِمَجحِ ثلَّْ٘عٕوٓجلِ عٓيْ عٓلِِّٖ دٕيِ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ عٓذٕدِ ثللَِِّ عٓيْ َّٗدِِِ٘ عٓيْ رٓدُِِّ َّٗحٕوٓدٓ•

•______________________________ 
 ."ّجهص ثلوَكَـ "ـٖ ًسَٔ ًفسِ -(1)

 .1795 -448 -7ثلتْرٗخ  -(2)•
 .هي ّٗدَثح ًىجح ثلعذ٘د 60هي ثلذجح  3، ٍ ٍّٗزدُ ـٖ ثلحدٗج 347 -134، ٍ ًَثدز ّٗحود دي هحوّد دي ع٘سى 5 -353 -5ثلىجـٖ  -(3)•
 .322 -238 -8ثلىجـٖ  -(4)•
 .5 -355 -5ثلىجـٖ  -(5)•
 .9 -313عمجح ثألعوجل  -(6)•
 443: ، ظ20 ٍسجةل ثلط٘عٔ، د•
 .«1»  ًَحَُٕٓٔ  ٍٓ زٍٓٓثُٔ ثلْذٓسْلُِّٖ ـِٖ ثلْوٓحٓجسِيِ•
ـِٖ ثلسَّرٔلِ ٗٓتَصٍََّدٔ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج لَجلَ لَج دّْ٘ٓسٓ إًَِّوٓنج    دٕيِ عٓلِِّٖ دٕيِ ـَؿَّجلٍ عٓيْ حَعٕلَذَٓٔ ٍٓ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ ِّلَجلٍ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و يِهٔحٓوَّدٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ دِئِسٌَٕجدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ عٓلِِّٖ دٕيِ هٓحٕذَٔحٍ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ عٓيِ ثلْحٓسٓ« 2» -8 -26046•

 .جدِهجً ٍٓلَدٓ شًًِج ـَ٘ٓكَؤُّٓج لَجلَ لَج دّْ٘ٓسٕٓ خَٗٔىْسَُٔ ذَلِهٓ هََٓجـََٔ ثلْعٓجزِ ٍٓ إًَِّوٓج ثلَْٓلَدٔ لِلػُّلْخِ ٍٓ إًَِّوٓج ثلْوٓسَُّْٗٓ ٍِعٓجٌّٔ لُلْتٔ ثلسَّرٔلُ ٗٓطْتَسِ
 .«3»  ًَحَُٕٓٔ  هٔحٓوَّدٔ دٕيُ عٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دِئِسٌَٕجدُِِ عٓيْ حَعٕلَذَٓٔ دٕيِ هٕٓ٘ؤَىٍ عٓيْ عٓذٕدِ ثللَِِّ دٕيِ ِّلَجلٍ•
  لََٕ وَجىَ َّٗحٓدٌ هِيْ ٍٓلَدِ ثلصًَّْج ًَزٓج ًَزٓج سٓنجةِحٔ : ٍّٖ ثلَْٓضَّجِّٔ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ عٓجةِرٍ عٓيْ َّٗدِٖ خَدِٗزَٓٔ عٓيْ َّٗدِٖ عٓذٕدِ ثللَِِّ و لَجلَلٍِٓ ـِٖ عِمَجحِ ثلَّْ٘عٕوٓجلِ عٓيْ هٔحٓوَّدِ دٕيِ ثلْحٓسٓيِ عٓيِ ثلػَّفَّجزِ عٓيْ َّٗحٕوٓدٓ دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ عٓ« 4» -9 -26047•

 .دٕٓ٘يَ ثلْزِذٓجلِ ٍٓ ٗٓمَُلُ هٓج ذًَْذِٖ« 5»  ذِّحٔسٓلَجلَ وَجىَ عٓجدِدثً ـَمِ٘لَ لَِٔ إِىَّ ٍٓلَدٓ ثلصًَّْج لَج ٗٓكِ٘خٔ َّٗدٓدثً ٍٓ لَج ٗٓمْذٓلُ ثللَِّٔ هٌِِْٔ عٓوٓلًج ـَََسَدٓ ٗٔ  إِسٕسَثةِ٘لَ  دٌِٖٓ  لِ٘لَ لَِٔ ٍٓ هٓج وَجىَ سٓجةِحٔ - إِسٕسَثةِ٘لَ  دٌِٖٓ
 .«7»  ٍٓ ّْٗ٘ٓتِٖ هٓج ٗٓدٔلُّ عٓلَِِٕ٘« 6»  ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓج ٗٓدٔلُّ عٓلَى ذَلِهٓ: َّٗلَُلُ•

•______________________________ 
 .100 -108ثلوحجسي  -(1)

 .1917 -477 -7ثلتْرٗخ  -(2)•
 .4485 -429 -3ثلفمِ٘  -(3)•
 .دجختالؾ 340 -132، ٍ ًَثدز ّٗحود دي هحوّد دي ع٘سى 108، ٍ ثلوحجسي 313عمجح ثألعوجل  -(4)•
 .ـٖ ثلوػدز ٗس٘ح -(5)•
هي ثلذنجح   9ٍ ـٖ ثلحدٗج  9هي ثلذجح  4ٍ  3ٍ ـٖ ثلحدٗخ٘ي  8ٍ ـٖ ثلذجح  6هي ثلذجح  12ٍ  11ٍ  10ٍ  9ٍ  6ٍ ـٖ ثألحجدٗج  4هي ثلذجح  5ٍ  4ٍ  3هي ّٗدَثح هج ٗىتسخ دِ ٍ ـٖ ثألحجدٗج  96تمدم ـٖ ثلذجح  -(6)•

 .هي ّرُ ثألدَثح 11
 .هي ّٗدَثح ًىجح ثلعذ٘د 60ّٗ٘تٖ ـٖ ثلذجح  -(7)•

 

441: ، ص20 ٍسائل الش٘عٔ، د  
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
 [حىن ٍلد ثلصًج( ]ثلوسّ٘لٔ ثلخجً٘ٔ)•
ثلوطَْز د٘ي ثألغحجح س٘وج ثلوتّ٘خسٗي ثلمَل دكْجزٓ ٍلند ثلصًنج ٍ    -•

ثلحىن دئسالهِ ٍ دخَل ثلزٌٔ، ٍ عي ثدني إدزٗنس ثلمنَل دىفنسُ ٍ     
ًزجستِ، ٍ ًمل ثلعالهٔ ـٖ ثلوَتلؿ ثلمَل دجلىفس عي ثلوستؿى ٍ ثدني  
 إدزٗس، ٍ ًمل رولٔ هٌْن عي ثلػدٍق ثٗؿج ثلمَل دجلٌزجسٔ ٍ ثلىفس، 

 190: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
لجل ثلط٘خ ّٗدَ رعفنس دني دجدَٗنِ ال    : ـٖ ثلوَتلؿ ـٖ دجح ثلسؤزلجل •

ٗزَش ثلَؾَّٔ دسؤز ثلَْ٘دٕ ٍ ثلٌػنسثًٖ ٍ ٍلند ثلصًنج ٍ ثلوطنسن ٍ     
رعل ٍلد ثلصًج وجلىجـس، ٍ َّ ثلوٌمَل عي ثلوستؿى ٍ ثدي إدزٗنس، ٍ  

 . دجلٖ علوجةٌج حىوَث دئسالهِ، ٍ َّ ثلحك ٍ سّ٘٘تٖ د٘جى ذله

 190: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ٗعٌنٖ هني سنؤز ٍلند      -لجل ثلوحمك ـٖ ثلوعتذس ٍ زدوج تعلل ثلوجًعٍ •

دًِّ٘ وجـس ٍ ًحي ًوٌع ذله ٍ ًكجلذِ ددل٘ل دعَثُ، ٍ لنَ ثدعنى    -ثلصًج
ثإلروجو ووج ثدعجُ دعؽ ثألغحجح وجًت ثلوكجلذٔ دجل٘ٔ ـئًج ال ًعلن هج 

إذث عسـنت ذلنه   : لجل ـٖ ثلوعجلن دعد ًمل ثأللنَثل ثلونروَزٓ  . ثدعجُ
ـجعلن ثى ثلوعتود عٌدٕ َّ ثلمَل دجلكْجزٓ لىًَْج همتؿنى ثألغنل ٍ   

 . ثلوَسد عٌِ ؼ٘س هعلَم

 190: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د



58 

 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
 
ٍ ٗدل على ثلكْجزٓ ثألغل ٍ وًَِ هحىَهج عل٘نِ  : لجل ـٖ ثلرخ٘سٍٓ •

دجإلسالم ظجّسث ٍ ثى سؤزُ قجّس لوج ّٗضسًج إلِ٘ هي ثلعوَهنجت ـ٘لنصم   
 .ثًتْى. ثلعوَم لعدم ثلمجةل دجلفػل

 190: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ٍ : لنجل « 1»ثحتذ ـٖ ثلوٌتْى للمَل دىفسُ دوسسنلٔ ثلَضنجّٔ ثلوتمدهنٔ    ٍ •

ٖ ّٔ ًْى « وسُ»ٍرِْ ثًِ ال ٗسٗد دلف،  ثلوعٌى ثلظجّس لِ ٍ َّ ثلٌْٖ عي ثلط
ـجى ثلىسثّٔ ـِ٘ تدل على ثلتحسٗن ـلن ٗذك ثلوسثد « ٍ ثلَْ٘دٕ»تٌصِٗ لمَلِ 

ٍ ال ٗزَش ثى ٗسثدث هعج ٍ إال لصم ثستعوجل ثلوطتسن ـٖ  ،إال وسثّٔ ثلتحسٗن
وال هعٌِ٘٘ ٍّٗ ثستعوجل ثللف، ـٖ هعٌ٘٘ي ثلحم٘مٔ ٍ ثلوزجش ٍ ذله دجقل، حن 
ثًِ ّٗرجح عي ثالحتزجد دجلوٌع هي ثلحدٗج ـئًِ هسسل، سلوٌج لىي لنَل  

ل٘س إضجزٓ إلى ثلٌْٖ دل ثلىسثّٔ ثلتٖ ـٖ همجدلنٔ ثإلزثدٓ ٍ  « وسُ»ثلسثٍٕ 
لد تكلك على هج َّ ّٗعن هي ثلوحسم ٍ ثلوىسٍُ، سلوٌج لىني ثلىسثّنٔ لند    

 .ثًتْى. تكلك على ثلٌْٖ ثلوكلك ـ٘حول علِ٘
 .188ظ ( 1)•

 

 

 190: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
لجل ضٌَ٘ج ّٗدَ ثلحسي ثلط٘خ سل٘وجى دي عذد ثهلل ثلذحسثًٖ ـٖ دعؽ ٍ •

ّل ٗحتونل ثى ٗندخل ثلزٌنٔ هنع     : تحم٘مجتِ ٍ لد سّ٘ل عي ٍلد ثلصًج
دوج هلَػنِ ثى  ( لدس سسُ)إهىجى ثى ٗىَى هؤهٌج هتطسعجق ـّ٘رجح 

رَثش ثٗوجًِ ٍ إهىجى تدٌِٗ عمال هوج ال خالؾ ـِ٘ و٘ؿ ٍ لَ لن ٗىني  
 ورله لصم ثلتىل٘ؿ دجلوحجل ٍ َّ دجقل عمال ٍ ًمال، 

 191: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ثًوج ثلَالؾ ـٖ ثلَلَو ّل ٗمع هٌِ ثالٗوجى ٍ ثلتدٗي ّٗم ٗمكع دعندم  ٍ •

ٍلَو ذلهق ٍ ثلوٌمَل عي زة٘س ثلوحدح٘ي ثدٖ رعفس هحود دي علٖ 
دي دجدَِٗ ٍ ثلوستؿى علن ثلْدى ٍ ثدٖ عذد ثهلل ثدني إدزٗنس ثلحلنٖ    
زٍح ثهلل ّٗزٍثحْن ٍ لدس ّٗضذجحْن َّ ثلخجًٖ ٍ َّ ثًنِ ال ٗىنَى إال   

ٍ ّن ال ٌٗىنسٍى ثًنِ لنَ ـنسؼ     . وجـسث دوعٌى ثًِ ال َٗتجز إال ثلىفس
ثٗوجًِ ٍ تدٌِٗ ّٗهىي دخَل ثلزٌٔ دل ٍرخ ٍ ثى وجى عٌدّن ثى ّنرث  
ثلفسؼ ؼ٘س ٍثلع الًِ ال دد ٍ ثى َٗتجز هي لذل ًفسنِ ثلىفنس، ٍ ـنٖ    

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

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

 191: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
 .«ال ٗذؽؿه ٗج علٖ إال ٍلد ثلصًج« »2»( علِ٘ ثلسالم)لَلِ  ٍ هخل •
ثى ثهلل حسم ثلزٌنٔ علنى   »: ٗتؿوي لَلِ« 3»ثلىجـٖ عي  خذسث حن ًمل •

ول ـحجش درٕ لل٘ل ثلح٘جّٔ ال ٗذجلٖ دوج لجل ٍ ال هج ل٘ل لِ ـئًه إى 
غلى ثهلل )ـم٘ل ٗج زسَل ثهلل . ـتطتِ لن تزدُ إال لؽ٘ٔ ٍّٗ ضسن ض٘كجى

ٍ ـٖ ثلٌجس ضسن ض٘كجىق ـمجل ثهج تمسّٗ لنَل ثهلل عنص ٍ   ( علِ٘ ٍ ّٕلِ
 .(64دٌٖ إسسثة٘ل، ثٙٗٔ سَزٓ )« ثلٍَّْٕ٘الدٍِٓ ثلَّْ٘هَٕثلِ ـِٖ ضجزِؤْْنٕ ٍٓ :رل

 .561ٍ  560ظ  1سفٌ٘ٔ ثلذحجز د ( 2)•
 .ثلكذع ثلحدٗج 323ظ  2ثألغَل د ( 3)•

 191: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د



63 

 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ـجى ظجّسُ تحسٗن ثلزٌٔ على ثلػٌؿ ثلوروَز تحسٗوج هؤددث، ثلنى  لجل •

ٍ ال َٗفى ثًِ ٗوىي حول ثلَذس علٖ تحنسٗن ثلزٌنٔ علنْ٘ن    : ثى لجل
شهجًج قَٗال ٍّٗ تحسٗن رٌٔ خجغٔ هعدٓ لؽ٘س ّرث ثلػٌؿ وونج ثحتولنِ   

  ،ضٌَ٘ج ثلذْجةٖ ـٖ ضسح ثألزدع٘ي
( عل٘نِ ثلسنالم  )حن ذوس رولٔ هي ثألخذجز ثلدثلٔ على وَى حخ علٖ  •

 عالهٔ على ق٘خ ثلَالدٓ ٍ دؽؿِ عالهٔ على ثلصًج،
 

 192: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ثى لجل ٍ دجلزولٔ ثألخذجز ثلوطعسٓ دْرث ثلوعٌى وخ٘سٓ إال ًّْٗج لجدلٔ إلى •

للتٍّ٘ٗل ؼ٘س خجل٘ٔ عي لػَز ـٖ سٌد ٍّٗ داللنٔ ٍ ثلمجةنل دوؿنوًَْج    
لل٘ل ًجدز، ٍ ّٗوخس ّٗغحجدٌج على إسالهِ ٍ قْجزتِ ٍ إهىنجى تدٌٗنِ ٍ   

 عدثلتِ ٍ غحٔ دخَلِ ثلزٌٔ، 
ثًج ـٖ ّرُ ثلوسّ٘لٔ هتَلؿ ٍ ثى وجى ثلمَل ثلخجًٖ ال َٗلَ هي لَٓ ٍ ٍ •

ٍ َّ ـتَى ثلطَ٘٘ي ٍ ثلفجؾل٘ي ٍ ثلطْ٘دٗي ٍ وجـٔ ثلوتّ٘خسٗي، . هتجًٔ
ٍ ٗعؿدُ ثألغل ٍ ثلٌظس ثلى عوَم سنعٔ زحونٔ ثهلل تعنجلى ٍ تفؿنلِ     

 .ثًتْى هلَػج. دجأللكجؾ ثلسدجً٘ٔ ٍ ثلعٌجٗجت ثلسذحجً٘ٔ على وجـٔ ثلذسٗٔ

 192: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ٍ ًحي ًذسف ثلىالم ـٖ ثإلٗسثد على ونالم ضنٌَ٘ج ثلونروَز ٍ    : ّٗلَل•

: ًذ٘ي هج ـِ٘ هي ثلمػَز ٍ دِ ٗتؿح ثٗؿج هج ـٖ ثلمَل ثلوطَْز، ـٌمَل
ال َٗفى ثى ضٌَ٘ج لد دخل ـٖ ّرُ ثلوسّ٘لٔ هي ؼ٘س ثلكسٗك ٍ عنسد  
على ثالستدالل ـْ٘ج هي ٍثد سح٘ك ٍ لن ٗوعي ثلٌظس ـْ٘ج دع٘ي ثلتحم٘ك 
ٍ ال ثلفىس ثلػجةخ ثلدل٘ك ٍ لن َٗزد ض٘تج هني ّٗخذجزّنج ثلالةمنٔ دْنج     
حسذوج ٗسثد ـلرث غجز والهِ هعسؾج لإلٗسثد، ٍ د٘جى ذلنه ٗظْنس هني    
ٍرَُ ثلٌظس ثلتٖ تتَرِ على والهِ ثلظجّسٓ ـٖ تدثعٖ هج دٌى عل٘نِ ٍ  

 .ثًْدثهِ

 192: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
رعلِ هحل ثلَالؾ ـٖ ثلوسّ٘لٔ ثًِ ّل ٗمع هني ثدني ثلصًنج     -ـّ٘حدّج•

ثالٗوجى ٍ ثلتدٗي ّٗم ٗمكع دعدهِق ٍ حولِ ثلمَل دىفسُ على هعٌنى ثًنِ   
ال ٗمع هٌِ إال ثلىفس ٍ إال ـئًْن ال ٌٗىسٍى ثًِ لَ ـسؼ ثٗوجًِ ٍ تدٌِٗ 

 . ّٗهىي دخَلِ ثلزٌٔ دل ٍرخ
ل٘س ـٖ هحلِ دل ّؤالّٔ ثلمجةلَى دىفسُ ٗمَلنَى دنِ ٍ ثى ّٗظْنس    ـئًِ •

ثالٗوجى ٍ تدٗي دِ ووج َّ ظجّس ثلٌمل عٌْن، ٍ دِ غنسح رولنٔ هني    
 ثألًَثز ضٌَ٘ج خجتؤ ثلوحدح٘ي ؼَثظ دحجز  -هٌْن: ّٗغحجدٌج

 192: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
لندس  )ٍ ًسخ ثلى ثلػدٍق ٍ ثلوستؿى ٍ ثدي إدزٗس : لجل ـِ٘ح٘ج •

ٍ ّنرث هَنجلؿ   : ثلمَل دىفسُ ٍ ثى لن ٗظْنسُ، حنن لنجل   ( ثهلل ّٗسسثزّن
ألغَل ثلعدل إذ لن ٗفعل دجخت٘جزُ هج ٗستحك دِ ثلعمجح ـ٘ىَى عمجدنِ  

 . ثًتْى. ظلوج ٍ رَزث ٍ ل٘س دظالم للعذ٘د

 193: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ٍ ّرث ثلرٕ ًملِ عي ثلوطجٗخ ثلخالحٔ َّ ثلرٕ تدل علِ٘ ثألخذجز : ّٗلَل•

ٍ ّٖ ثلتٖ ٍّٗرذت هػ٘سّن ثلِ٘ ووج ستوس ده ثى ضجّٔ ثهلل تعجلى ـئًْج 
غسٗحٔ ـٖ حسهجًِ ثلزٌٔ ٍ ثى ّٗظْس ثلتدٗي ٍ ثالٗوجى، ًعن هنج ذونسُ   
هي ثلمَل دجلىفس ثًوج َّ ٍرِ تٍّ٘ٗل ح٘ج حول ثلمجةلَى دئسالم ٍلند  
ثلصًج ثألخذجز ثلدثلٔ على عدم دخَلِ ثلزٌٔ على ثًِ لىًَِ ٗظْس ثلىفنس  
ـزعلَُ رَثدج عي ثالخذجز ثلوروَزٓ هع ثًْج غسٗحٔ ـٖ زدُ ثٗؿج ووج 

 .س٘ظْس له ال ثى ذله هرّخ ثلمجةل٘ي دىفسُ

 193: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د



69 

 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ٍ : هج ًملِ هي ثألدلٔ للمجةل٘ي دجلىفس ٍ لَلِ ـٖ ّٕخس ثلىنالم  -حجًْ٘جٍ •

. دجلزولٔ ـجألخذجز ثلوطعسٓ دْرث ثلوعٌى وخ٘سٓ إال ًّْٗنج لجدلنٔ للتٍّ٘ٗنل   
ـئًِ هسلن دجلٌسذٔ إلى إخذجزُ ثلتٖ ٍّٗزدّج لىٌْج ل٘ست ّٖ ّٗدلٔ ّنرث  
ثلمَل ووج تَّوِ دل ّٗدلتِ هج سٌروسُ هي ثلسٍثٗجت ثلػح٘حٔ ثلػسٗحٔ 

هنع سنعٔ   ( لدس سنسُ )ثلوستف٘ؿٔ ثلؽ٘س ثلمجدلٔ للتٍّ٘ٗل، ٍ ثلعزخ هٌِ 
دثةستِ ـٖ ثالقالو ٍ وًَِ هوي ال ٗزجزى ـٖ سعٔ ثلذنجو و٘نؿ ؼفنل    
عي ثلَلَؾ علْ٘ج هع وخستْج ٍ ثًتطجزّج ٍ تىسزّج ٍ ثضنتْجزّج حتنى   
ثعتود ـٖ ثالستدالل على ّرُ ثالخذجز ثلذع٘دٓ عي ثلومنجم دوسثحنل ال   

 .تٌكذك علِ٘ إال دوصٗد تىلؿ ووج ال َٗفى على ثلَذ٘س ثلىجهل

 193: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ثى ّٗوخس ّٗغحجدٌج على إسالهِ ٍ قْجزتِ ٍ : هج ذوسُ هي لَلِ -حجلخْجٍ •

إهىجى تدٌِٗ ٍ عدثلتِ ٍ غحٔ دخَلِ ثلزٌٔ، ٍ ه٘لِ ثلى ّرث ثلمَل دعد 
تَلفِ ٍ لَلِ ثًِ ال َٗلَ هي هي لَٓ ٍ هتجًٔ، ٍ هي ثلىالم علنى ّنرث   
ثلَرِ ٗظْس له هج ـٖ ثلمَل ثلوطَْز ثٗؿج هي ثلمػَز ـجى ـِ٘ ثى هنج  
غجزٍث ثلِ٘ ٌّج ـٖ ّرُ ثلوَثؾع هَجلؿ لزولٔ ثألخذجز ثلنَثزدٓ عني   

 :ثلعتسٓ ثلكجّسٓ ـٖ رولٔ هي هَثزد ثألحىجم

 193: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
 دعَى ثلكْجزٓ هع ثى ظَثّس ثألخذجز تدل على ثلٌزجسٔ،  -ـوٌْج•
هج تمدم ـٖ ّٕخس ثلوسّ٘لٔ ثلوتمدهٔ ٍ ّٖ زٍثٗٔ عذد ثهلل دي ثدٖ  -هٌْجٍ •

ثلدثلٔ على ثلٌْٖ عي ثالؼتسجل هي ثلذتس ثلرٕ ٗزتوع ـ٘نِ  « 1»ٗعفَز 
ؼسجلٔ ثلحوجم ـجى ـِ٘ ؼسجلٔ ٍلد ثلصًج هع ثضتوجلْج على ثلوذجلؽنٔ ـنٖ   

ٍ ثى توحل « 2»ًزجستِ دًِّ٘ ال ٗكْس إلى سذعٔ ّٕدجّٔ، ٍ هسسلٔ ثلَضجّٔ 
ـٖ ثلوٌتْى لتٍّ٘ٗلْج دوج لدهٌج ذوسُ إال ثًِ ثًوج ٗػجز ثل٘نِ هنع تسنل٘ن    

 ،غحتِ هع ٍرَد ثلوعجزؼ

 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ـٖ « 3»( علِ٘ ثلسالم)زٍثٗٔ حوصٓ دي ثحود عي ثدٖ ثلحسي ثألٍل ٍ •

ٍ ال تؽتسل هي ثلذتس ثلتٖ ٗزتوع ـْ٘نج هنجّٔ ثلحونجم    »: حدٗج لجل ـِ٘
ـئًِ ٗس٘ل ـْ٘ج هج ٗؽتسل دِ ثلزٌخ ٍ ٍلد ثلصًنج ٍ ثلٌجغنخ لٌنج ّّٗنل     

 .«ثلذ٘ت ٍ َّ ضسّن

 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ل٘س ـٖ ثألخذجز هج ٗعجزؼ ّرُ ثالخذنجز سنَى هزنسد دعنَثّن     ٍ •

ثإلسالم ٍ س٘ظْس له هج ـِ٘ ـٖ ثلومجم، ٍ زٍثٗٔ علٖ دي ثلحىن، ـْرُ 
رولٔ هي ثألخذجز ظجّسٓ ـٖ ًزجستِ هع تّ٘ٗدّج دوج ّٗ٘تٖ هي ثألخذنجز  

 .ـٖ تله ثألحىجم

 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
دعَى ثلعدثلٔ ٍ ال َٗفى ثى ثلوَثؾع ثلتٖ ٗطتسـ ـْ٘ج ثلعدثلٔ  -هٌْجٍ •

ّٖ ثإلهجهٔ ـٖ ثلػالٓ ٍ لد ثتفمت ولؤ ثألغنحجح ٍ ثالخذنجز علنى    
ثضتسثـ قْجزٓ ثلوَلند ـْ٘نج ٍ ثًْنج ال تٌعمند دنجدي ثلصًنج ٍ ثى تندٗي        
دجإلسالم ٍ وجى هٌِ ـٖ ّٗعلى همجم، ٍ ثلطْجدٓ ٍ لد ثستفجؾت ثألخذجز 
دًِّ٘ ال تمذل ضْجدتِ، ٍ ثلمؿجّٔ ٍ لد ثتفمت ولؤ ثألغحجح على ثًِ ال 
ٗزَش لِ تَلٖ ثلمؿجّٔ، ٍ حٌ٘تر ـّٕ٘ حوسٓ لْرُ ثلعدثلٔ ثلتٖ ثدعجّج ـنٖ  
ثلومجمق ٍ ثالخذجز ثلَثزدٓ ـٖ ّرُ ثلوَثؾع ثلتٖ ّٗضنسًج إلْ٘نج هعلَهنٔ    
لوي ٍلؿ على ثألخذجز ٍ هي لنن ٗمنؿ ـل٘سثرنع، ـنال ؾنسٍزٓ إلنى       

 .ثلتكَٗل دٌملْج ٍ ورث ًمل والم ثألغحجح ـٖ ّرُ ثألدَثح

 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
هوج ٗؤٗد ثلحىن دىفنسُ هنج ٍزد ـنٖ دٗتنِ ٍ ثًْنج ودٗنٔ ثلْ٘نَد ٍ        ٍ •

ثلٌػجزى حوجًوجةٔ دزّن ووج ٍزد ـٖ زٍثٗنٔ عذند ثلنسحوي دني عذند      
ٍ زٍثٗٔ إدنسثّ٘ن دني عذند    « 5»ٍ هسسلٔ رعفس دي دط٘س « 4»ثلحو٘د 
   «6»ثلحو٘د 

: لنجل   «7»( عل٘نِ ثلسنالم  )ٍ ـٖ زٍثٗٔ عذد ثهلل دي سٌجى عي ثلػجدق •
 .«سّ٘لتِ ون دٗٔ ٍلد ثلصًجق لجل ٗعكى ثلرٕ ًّٗفك علِ٘ هج ًّٗفك علِ٘»
 

 

 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
•______________________________ 

 .188ٍ  187ظ ( 1)
 .188ٍ  187ظ ( 2)•
 .هي ثلوجّٔ ثلوؿجؾ 11ثلوسٍٗٔ ـٖ ثلَسجةل ـٖ ثلذجح ( 3)•
 .هي دٗجت ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ ـٖ ثلَسجةل ـٖ ثلذجح ( 4)•
 .هي دٗجت ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ ـٖ ثلَسجةل ـٖ ثلذجح ( 5)•
 .هي دٗجت ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ ـٖ ثلَسجةل ـٖ ثلذجح ( 6)•
 .هي دٗجت ثلٌفس 15ثلوسٍٗٔ ـٖ ثلَسجةل ـٖ ثلذجح ( 7)•

 
 194: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
لد حىن دوؿوَى ّرُ ثالخذجز ثلػدٍق ٍ ثلوستؿى ٍ ثدي إدزٗنس  ٍ •

دٌجّٔ على هرّذْن ـٖ ثلوسّ٘لٔ، ٍ ثلوطَْز دٌجّٔ على ثلحىن دئسالهِ ثى 
 .دٗتِ دٗٔ ثلوسلن هع ثًِ ال هعجزؼ لْرُ ثالخذجز ـٖ ثلومجم

 195: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
 دعَى دخَل ثلزٌٔ ـئى ثألخذجز هستف٘ؿٔ دسدّج،  -ٍ هٌْج•
« 1»زٍثُ ثلػدٍق ـٖ ثلعلل دسٌدُ عي سنعد دني عونس ثلزنالح     ٍ هٌْج هج •

ثى ثهلل عص ٍ رل خلك ثلزٌنٔ قنجّسٓ   ( علِ٘ ثلسالم)لجل ّٗدَ عذد ثهلل »: لجل
( علِ٘ ثلسنالم )هكْسٓ ـال ٗدخلْج إال هي قجدت ٍالدتِ، ٍ لجل ّٗدَ عذد ثهلل 

 .«قَدى لوي وجًت ثهِ عف٘فٔ
دسٌدُ ـِ٘ ثلى هحود دي سل٘وجى ثلدٗلوٖ « 2»ٍ زٍى ـٖ ثلىتجح ثلوروَز •

ٗمَل ٍلد ثلصًنج ٗنج   »: لجل( علِ٘ ثلسالم)عي ّٗدِ٘ زـع ثلحدٗج ثلى ثلػجدق 
زح ـوج ذًذٖق ـوج وجى لٖ ـٖ ثهسٕ غٌع، لجل ـٌ٘جدِٗ هٌجد ـ٘مَل ًّٗت ضس 
ثلخالحٔ ّٗذًخ ٍثلدثن ـٌذت علْ٘وج ٍ ًّٗت زرنس ٍ لني ٗندخل ثلزٌنٔ إال     

 .«قجّس

 195: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ثًظس ثلى غسثحٔ ّرث ثلَذس ـٖ ثى هٌعِ ٍ قسدُ عي ثلزٌنٔ ثًونج   : ّٗلَل•

َّ هي ح٘ج وًَِ ثدي شًج ح٘ج ثًِ ثحتذ دنجى ال ذًنخ لنٖ َٗرنخ     
دعدٕ ٍ قسدٕ هي ثلزٌٔ ـلَ وجى وجـسث لن ٗحنتذ دْنرث ثلىنالم ٍ لنَ     

 ثحتذ دِ ألتجُ ثلزَثح دجى قسدُ هي ثلزٌٔ لىفسُ،

علِ٘ )ٍ هج زٍثُ ـٖ ثلىجـٖ ٍ ؼ٘سُ دسٌدُ عي ثدٖ خدٗزٔ عي ثلػجدق •
لَ وجى ّٗحد هي ٍلد ثلصًج ًزنج لٌزنج سنجةح دٌنٖ     »: لجل« 3»( ثلسالم

ـم٘ل لِ ٍ هج سجةح دٌٖ إسسثة٘لق لجل وجى عجددث ـم٘ل لنِ ثى  . إسسثة٘ل
ٍلد ثلصًج ال ٗك٘خ ثددث ٍ ال ٗمذل ثهلل تعجلى هٌِ عوال، لجل ـَسد ٗسذح 

 .«قـٖ ثلزذجل ٍ ٗمَل هج ذًذٖ

 195: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
: لنجل « 4»زٍى ثلذسلٖ ـٖ ثلوحجسي دسٌدُ عني سندٗس ثلػن٘سـٖ    ٍ •

 .«هي قْست ٍالدتِ دخل ثلزٌٔ( علِ٘ ثلسالم)لجل ّٗدَ رعفس »
عل٘نِ  )ٍ زٍى ـِ٘ ثٗؿج دسٌدُ عي عذد ثهلل دني سنٌجى عني ثلػنجدق     •

خلك ثهلل تعجلى ثلزٌٔ قجّسٓ هكْسٓ ال ٗندخلْج إال  »:لجل« 5»( ثلسالم
 .«هي قجدت ٍالدتِ

 195: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
•______________________________ 

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

 

 195: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ّرُ ثالخذجز ووج تسى غسٗحٔ ـٖ ثى هٌع ثدي ثلصًج هي ثلزٌٔ ثًوج َّ هني  ٍ •

ثلىفس ثلرٕ شعوَث حول ثالخذجز علِ٘ ووج ح٘ج  هي ح٘ج خذج ثلَالدٓ ال 
 لدهٌج ثإلضجزٓ ثلِ٘،

« 1»ٍ زٍى ـٖ ثلوحجسي ثٗؿج دسٌدُ عي َّٗٗح دي ثلحنس عني ثدنٖ دىنس     •
وٌج عٌدُ ٍ هعٌج عذد ثهلل دي عزالى ـمجل عذد ثهلل دني عزنالى هعٌنج    »: لجل

زرل ٗعسؾ هج ًعسؾ ٍ ٗمجل ثًِ ٍلد شًجق ـمجل هج تمنَلق ـملنت ثى ذلنه    
ل٘مجل ـمجل ثى وجى ذله ورله دٌٖ لِ د٘ت ـٖ ثلٌجز هني غندز ٗنسد عٌنِ     

 .«ٍّذ رٌْن ٍ ٗؤتى دسشلِ
لَلِ هي غدز ثٕ ٗذٌى لِ ذله ـٖ : لجل دعؽ هطجٌَٗج دعد ًمل ّرث ثلَذس•

 غدز رٌْن ٍ ّٗعالُ، ٍ ثلظجّس ثًِ تػح٘ؿ ثلػذس دجلتحسٗه ٍ َّ ثلزود،

 

 196: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
لجل ّٗدَ عذند  »: لجل« 2»زٍى ـٖ ثلىجـٖ دسٌدُ عي ثدي ثدٖ ٗعفَز ٍ •

ٍلد ثلصًج ٗستعول ثى عول خ٘سث رصٕ دِ ٍ ثى عونل  ( علِ٘ ثلسالم)ثهلل 
 .«ضسث رصى دِ

ّٗلَل ّرث ثلَذس هَثـك للمَل ثلوطَْز هي ثى ٍلد ثلصًج وسنجةس ثلٌنجس   •
ٗزصى دوج ٗعول إال ثًِ هع إروجلِ ال ٗعجزؼ ثألخذجز ثلوتمدهٔ، ٍ هوج 

 ثٗؿج ٗؤود ّرث 

 196: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
زٍثُ ثلػدٍق ـٖ عمجح ثألعوجل ٍ ثلذسلٖ ـٖ ثلوحجسي دسنٌدْٗوج  هج •

ثى »: لنجل « 3»( علِ٘ ثلسالم)عي ثدٖ دػ٘س ل٘ج ثلوسثدٕ عي ثلػجدق 
ًَحج حول ـٖ ثلسفٌ٘ٔ ثلىلخ ٍ ثلٌَصٗس ٍ لن ٗحول ـْ٘ج ٍلد ثلصًنج ٍ  

 .«ثى ثلٌجغخ ضس هي ٍلد ثلصًج
سنوعت  »:لجل« 4»ٍ هج زٍثُ ـٖ حَثح ثألعوجل ـٖ ثلوَحك عي شزثزٓ •

ٗمَل ال خ٘س ـٖ ٍلد ثلصًج ٍ ال ـٖ دطنسُ ٍ ال  ( علِ٘ ثلسالم)ّٗدج رعفس 
ٖ ّٔ هٌِ ٗعٌٖ ٍلد ثلصًج  .«ـٖ ضعسُ ٍ ال ـٖ لحوِ ٍ ال ـٖ دهِ ٍ ال ض

 196: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
دجلزولٔ ـجلوفَْم هي ثالخذجز ثلتٖ سسدًجّج ثى ثدني ثلصًنج لنِ حجلنٔ     ٍ •

حجلخٔ ؼ٘س حجلتٖ ثالٗوجى ٍ ثلىفس، الى هج تمدم هي ثالخذجز ثلدثلٔ علنى  
ّٗحىجهِ ـٖ ثلدً٘ج هي ثلٌزجسٔ ٍ عدم ثلعدثلٔ هع ثالتػجؾ دطسٍقْج ٍ 
حىن دٗتِ ٍ ورث ثخذجز عدم دخَلِ ثلزٌٔ ٍ ورث ثألخذنجز ثألخ٘نسٓ ال   
ٗزجهع ثلحىن دجالٗوجى دَرِ، ٍ ّٗسذجح ثلىفس ثلوَرذٔ للحىنن دىًَنِ   
وجـسث ؼ٘س هَرَدٓ ألى ثلفسؼ ثًِ هتدٗي دظجّس ثالٗوجى وونج عسـنت   

 .هي ظجّس ثالخذجز ثلوروَزٓ
 

 196: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
•______________________________ 

 .149ظ ( 1)
 .218ظ  12زٍثُ ـٖ ثلَثـٖ د ( 2)•
 .185ثلوحجسي ظ ( 3)•
 .38عمجح ثألعوجل ظ ( 4)•

 196: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
و٘ؿ وجى ـجلحك عٌدٕ ـٖ ثلوسّ٘لٔ هج ثـجدُ ضٌَ٘ج ؼَثظ دحجز ثألًنَثز  ٍ •

ٍ هستَسد هج ـْ٘ج هي لتجلب ثالخذجز، ح٘ج لجل دعد ًمل رولٔ هي ثالخذجز 
ّٗلَل ٗوىي ثلزوع دن٘ي ثالخذنجز   »ثلدثلٔ على عدم دخَلِ ثلزٌٔ هج غَزتِ 

على ٍرِ َٗثـك لجًَى ثلعدل دجى ٗمجل ال ٗدخل ٍلد ثلصًنج ثلزٌنٔ لىني ال    
ٗعجلخ ـٖ ثلٌجز إال دعد ثى ٗظْس هٌِ هج ٗستحمِ ٍ هع ـعل ثلكجعنٔ ٍ عندم   
ثزتىجح هج ٗحذكِ ٗخجح ـٖ ثلٌجز على ذله ٍ ال ٗلصم علنى ثهلل تعنجلى ثى   
ٗخ٘خ ثلَلك ـٖ ثلزٌٔ، ٍ ٗدل علِ٘ خذس عذد ثهلل دني عزنالى ٍ ال ٌٗجـ٘نِ    
خذس عذد ثهلل دي ثدٖ ٗعفَز إذ ل٘س ـِ٘ تػسٗح دجى رصثُّٔ ٗىَى ـٖ ثلزٌٔ، 
ٍ ثهج ثلعوَهجت ثلدثلٔ على ثى هي ٗؤهي دنجهلل ٍ ٗعونل غنجلحج ٗدخلنِ ثهلل     

 .ثًتْى والهِ شٗد همجهِ« ثلزٌٔ ـ٘وىي ثى تىَى هَػػٔ دتله ثالخذجز

 197: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 [حكن ٍلذ الضًا( ]الوسألٔ الخاً٘ٔ)
ثلرٕ ٗمسح عٌدٕ ثى همتؿى ّرُ ثالخذجز ثلىخ٘سٓ ثلوستف٘ؿٔ ثلتنٖ  ٍ •

تلًَجّج ـٖ ّٗحىجهِ دً٘ج ٍ ّٗخسُ س٘وج ثألخذجز ثألخ٘سٓ ثلدثلٔ على ثًنِ  
ثًنِ  . إلنخ . ضس هي ثلىلخ ٍ ثلٌَصٗس ٍ ثًِ ال خ٘س ـٖ ضعسُ ٍ ال دطسُ

ـٖ ثلؽجلخ ٍ ثألوخس ال ٗك٘خ ٍ ال ٗىَى هؤهٌج ٍ ثى وجى هؤهٌج ـجٗوجًِ 
ٗىَى هستعجزث ٍ ثى حذت على ثٗوجًِ ٍ وجى هستمسث ٗىنَى حَثدنِ ـنٖ    

ٍ دوج حممٌجُ ـٖ ثلومجم . ثلٌجز على ثلَرِ ثلرٕ ذوسُ ضٌَ٘ج ثلوطجز ثلِ٘
ٍ وطفٌج عٌِ ًمجح ثإلدْجم ٗظْس له هج ـٖ والم علوجةٌج ثالعنالم ـنٖ   

ٍ ثهلل ( علْ٘ن ثلسنالم )ثلوسّ٘لٔ لعدم ٍلَـْن على هج ٍزد هي ثخذجزّن 
 . ثلْجدٕ لوي ٗطجّٔ

 197: ، ص5 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام العتشٓ الغاّشٓ؛ د
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 الضًاٍلذ حكن 

 الفمِ الحٌفٖ•

•  
ئهاهٔ العثذ ٍٍلذ الضًا، أها ٍلذ الضًا؛ فألًلِ للن ٗكلي للِ أب     ٍتكشُ •

ٗفمِْ فكاى الجْل علِ٘ غالثاً، ٍالعثذ هشغَل تخذهلٔ الولَلى فكلاى    
 الجْل علِ٘ غالثاً أٗضاً،

 

406ص  1الوح٘ظ الثشّاًٖ فٖ الفمِ الٌعواًٖ فمِ اإلهام أتٖ حٌ٘فٔ د  
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 حكن ٍلذ الضًا

 الفمِ الحٌفٖ•
( ٍٓالَْٓلَذٔ ٗٓتْثٓعٔ الْأُمَّ فِٖ الْوِلْكِ ٍٓالْحٔشَِِّّٗٔ ٍٓالشِّقِّ ٍٓالتَّذٕتِ٘شِ ٍٓالِاسٕتِ٘لَادِ ٍٓالْكِتَاتٓلِٔ )•

لِاِجٕوٓاعِ الْأُهَِّٔ عٓلَِِٕ٘، ٍٓلِأَىَّ هٓاءُٓٔ ٗٓكَُىُ هٔسٕتَْٕلَكًا تِوٓائِْٓا فَ٘ٔشَجَّحٔ جٓاًِثْٔٓا، ٍٓلِأًََّلِٔ  
هٔتَ٘ٓمَّيٌ تِِِ هِيْ جِْٓتِْٓا، ٍٓلِْٓزَا ٗٓخْثٔتٔ ًَسٓةٔ ٍٓلَذٔ الضًَِّا ٍٍٓٓلَذٔ الْؤلَاعٌَِٓٔ هٌِْْٓا حٓتَّلى  
تَشِحُِٔ ٍٓٗٓشِحُْٓا، ٍٓلِأًََِّٔ لَثٕلَ الِاًْفِصٓالِ َّٔٓ كَعٔضٍَْ هِيْ أَعٕضَائِْٓا حِسِّا ٍٓحٔكْوٖا حٓتَّى 
ٗٓتَغَزَّى تِغِزَائِْٓا ٌٍْٓٗٓتَمِلُ تِاًْتِمَالِْٓا ٍٓٗٓذٕخُلُ فِلٖ الْثٕٓ٘لعِ ٍٓالْعِتْلكِ، ٍٓغَٕ٘شِِّوٓلا هِليْ      
التَّصٓشُّفَاتِ تَثٓعٖا لَْٓا فَكَاىَ جٓاًِثْٔٓا أَسٕجٓلحٓ، ٍٓكَلزَلِكٓ ٗٔعٕتَثٓلشُ جٓاًِلةٔ الْلأُمّْ فِلٖ       
الْثْٓٓائِنِ إَٔٗضًا حٓتَّى ئرَا تََٓالَذٓ تٕٓ٘يَ الَْٓحٕشِّْٖ ٍٓالْإَّٔلِّْٖ إٍَٔ تٓلٕ٘يَ الْوٓلأْكَُلِ ٍٓغَٕ٘لشِ    
الْوٓأْكَُلِ ٗٔإْكَلُ ئرَا كَاًَتٕ أُهُِّٔ هٓأْكَُلًَٔ، ٍٓتَجَٔصٔ الْأُضْحَُِّ٘ٔ تِِِ ئرَا كَاًَلتٕ أُهُّلِٔ   
هِوَّا ٗٓجَٔصٔ التَّضْحُِ٘ٓٔ تِْٓا، فَحٓاصِلُِٔ أَىَّ الَْٓلَذٓ ٗٓتْثٓعٔ الْأُمَّ فِ٘وٓا رَكَشًَْا ٍٓالْلأَبٓ فِلٖ   

 الٌَّسٓةِ لِأًََِّٔ لِلتَّعٕشِٗفِ، ٍٓالْأُمُّ لَا تُشْْٓشُ، ٍٓخَٕ٘شَّٔوٓا فِٖ الذّْٗيِ

72ص  3تث٘٘ي الحمائك ششح كٌض الذلائك د    



91 

 حكن ٍلذ الضًا

 الفمِ الحٌثلٖ•

 ............ئِهٓاهُٓٔ ٍٓلَذِ الضًَِّا ٍالجٌْٔذِّْٕ ئِرَا سٓلِنٓ دٌُِْٗٔوٓا،ٍٓتَصِحُّ   •

ٍللذ الضًِّلا خُلِلكَ    « ٍتصح ئهاهٔ ٍلذ الضًا ٍالجٌذٕ ئرا سلن دٌْٗوا»: لَلِ•
هِي هاءٍ سِفاحٍ ال ًِكاحٍ، فال ٌٗٔسةٔ ألحلذٍ، ال للضَّاًلٖ ٍال للضٍدِ الولشأِٓ ئىْ     

 ٍلكي؛ ّل لِ أبٗ لَذٓسّّٕ؟. كاًت راتٓ صٍدٍ؛ ألًِ ل٘س لِ أَبٗ ششعّّٖ

 .ًعن، لِ أَبٗ لَذٓسّّٕ ال شَكَّ؛ ألًِ خُلِكَ هِي هاءِ الشَّجٔلِ الضَّاًٖ: الجَاب•
ف٘كَى كغ٘شُ ٗٓخثتٔ لِ هلا  . فََٓلَذٔ الضًِّا لذ ٗكَى سل٘نٓ العم٘ذِٓ هستم٘نٓ الذّْٗيِ•

ٍال تُكشُ لعوَمِ لَلِ الٌَّثّْٖ « تصحُّ ئهاهتُِ»: ٗخثتٔ لِغ٘شُِ، ٍلْزا لال الوإلِّفٔ
 ( .1)« ٗإمُّ المَمٓ ألشؤّن لكتابِ اهللِ»: صلّى اهلل علِ٘ ٍسلّن

253ص  4الششح الووتع على صاد الوستمٌع د   
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 الفمِ الوالكٖ•
لال سحٌَى ف٘وي حذ فلٖ للزأ أٍ صًلا أٍ شلشب خولش أٍ      : العتثٍ٘ٔهي •

سشلٔ فال تجَص شْادٓ أحذ هٌْن ف٘وا حذ فِ٘ ٍئى تلاب كائٌلا هلا كلاى،     
ٍّٖ كشْادٓ ٍلذ الضًا فٖ الضًا فاًْا ئًوا تشد للتْؤ أى ٗكَى الٌاس تلِ  

 .ٍلالِ أصثغ. أسَٓ
سٍى اتي ٍّة عي هالك أى شْادٓ ٍلذ الضًلا فلٖ كلل    : ٍهي الوجوَعٔ•

 .شٖء جائضٓ ٍها ٗشثِْ هي الحذٍد، ٍلالِ الل٘ج
ٍسٍى أتَ صٗذ عي اتي الماسن فٖ العتث٘لٔ ٍلاللِ اتلي الماسلن أٗضلا فلٖ       •

/ 8. ]تجَص شْادٓ اتي الوالعٌٔ فٖ الضًلا تخلالأ ٍللذ الضًلا    : الوجوَعٔ
338] 

 
338ص 8الٌََّادس ٍالضِّٗادات على هٓا فٖ الوذًٍَّٓٔ هي غ٘شّا هي األُهْاتِ د  
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 ثلفمِ ثلطجـعٖ •
 
ٍئى اجتوع عذل ٍفاسك فالعذل أٍلى ألًِ أفضل ٍئى اجتوع ٍلذ الضًا •

هع غ٘شُ فغ٘شُ أٍلى ألًِ كشِّ عوش تي عثذ العضٗلض ٍهجاّلذ فكلاى    
 غ٘شُ أٍلى هٌِ

 187ص  1د  الشافعٖالوْزب فٖ فمٔ اإلهام 
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 كَى الوإهي فٖ صلة الكافش

دجح وَى ثلوؤهي ـٖ غلخ      13    2 د   ( ثإلساله٘ٔ -ـ )ثلىجـٖ •
 13: ظ ..... ثلىجـس 

 ثلْىَجـِسِ  ـِٖ غٔلْخِ  دٓجحٔ وََٕىِ ثلْؤؤْهِيِ. •

ثلْحٔسٕٓ٘يُ دٕيُ هٔحٓوَّدٍ عٓيْ هٔعٓلَّى دٕيِ هٔحٓوَّدٍ عٓيِ ثلْحٓسٓيِ دٕيِ عٓلٍِّٖ ثلَْٓضَّجِّٔ عٓيْ •
إِىَّ ًُكْفََٔ ثلْؤنؤْهِيِ لَتَىُنَىُ ـِنٖ      عٓلِِّٖ دٕيِ هٕٓ٘سٓسََٓ لَجلَ لَجلَ َّٗدَٔ عٓذٕدِ ثللَِِّ و
حٓتَّى إِذَث غٓجزٓ ـِٖ زٓحِنِ « 3»ٌّٔ  غٔلْخِ ثلْؤطْسِنِ ـَلَج ٗٔػِ٘ذِٔٔ هِيَ ثلطَّسّْ ضَٖٕ

ٌّٔ حٓتَّى تَؿَعِٓٔ ـَئِذَث ٍٓؾَعٓتِْٔ لَنٕ ٗٔػِذِٕٔ هِيَ  ثلْؤطْسِؤَِ لَنٕ ٗٔػِذْٕٓج هِيَ ثلطَّسّْ ضَٖٕ
 .ٌّٔ حٓتَّى ٗٓزٕسِٕٓ عٓلَِِٕ٘ ثلْمَلَنٔ ثلطَّسّْ ضَٖٕ

13    2 د   ( اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ   
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 كَى الوإهي فٖ صلة الكافش

  تَؾ٘ح•
گجّى ًكفِ هؤهي دز پطت پدزى وِ وجـس ثست ٍ زحن هجدزى وِ وجـس  -•

ضَد، ٍلى ثش وفس ٍ ضسن پدز  ثست لسثز ه٘گسٗد ٍ دز دثهي ًّْٕج تسد٘ت هى
ٍ هجدز ّ٘چ گًَِ ّٕلَدگى ٍ پل٘دى دّٖى ـسشًد هؤهي ًو٘سسد تج شهجًى ونِ  
خَدش دحد دلَغ ٍ زضد زسد ٍ هىلنؿ ضنَد ٍ قذنك ثعونجل ٍ زـتنجز      

ٍ دز دٍزثى لذنل ثش دلنَغ ثگنس انِ ثش ًظنس      . خَٗص پجدثش ٗج و٘فس دٌ٘د
ضَد، ٍلى ّٕى حىنن ظنجّسى ثسنت ٍ     تذع٘ت حىن دىفس ٍ ًزجست ثٍ هى

ضنَد،   دجٗوجى ٍثلعى ثٍ شٗجًى ًسسجًد، ٍ ثش ثٌٗزج حىن ٍلد ثلصًج زٍضي هى
شٗسث شهجًى وِ وفس ٍ ضسن پدز ٍ هجدز دجٗوجى ـسشًد شٗجى ًسسجًد، گٌنجُ ٍ  

 .ـسك ًّْٕج دكسٗك ثٍلى دجٍ شٗجًى ًََثّد زسجً٘د
   22    3 الكافٖ    د 


