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لَ ًزس حدا غ٘ش حدٔ اإلسالم فٖ عاهْا ٍ َّ هستؽ٘ع
تمذّم ،لىه *اوؼمذلً وزس حزب غٕش حزّ اإلسالم فٓ ػبمُب ي ًَ مستكٕغ  6مسألّ •

ي لةةً صالةةس ااسةةتكبػّ ٔزةةت ػ ٕةةٍ ال ةةذ الىةةزسْ، ي لةةً  **اإلسةةالمحزةةّ 
ا ٔجؼذ يرًة الىفبسِ،  ***تشوُمب

هعع توّيعٖ    أٍ ًَاُ هؽلقا فضالت اإلستؽاعٔ صٍالإرا ًَى رلك على تقذٗش ّزا *•
كعاى هتتولاعا   أٍ  اإلسالمالٌزس تَخَب حدّٔ ح٘ي  كاى غ٘ش هلتفتتأى القصذ هٌِ 

أٍ تلضٍم تشخ٘ح هتعلق تعذم سختاى غ٘شّا هع ٍخَتْا  كاى غ٘ش هلتفت  أٍ  ِلضٍال
.االستؽاعٔإليا تعذ صٍال  سختاًِ ٗتثّ٘يٍ إى لن الٌزس ششعا

ال هعٌٖ لتقذهْا تعذ أى كاى تقاء اإلستؽاعٔ ٍ ٍخَب حدٔ اإلسالم كاشفا عي **•
.تؽالى ًزسُ

ال ٗوكي تشكْوا هعا فإى تقاء اإلستؽاعٔ كاشف عي ٍخَب حدٔ اإلسالم ٍ  ***•
تؽالى الٌزس ٍ صٍالْا الوَخة لَخَب التح الٌزسٕ عل٘عِ ٗسعقػ ٍخعَب حدعٔ     

.اإلسالم

389: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستؽاعٔ  لَ ًزس حدا فٖ حال عذم

لً وزس حزب فٓ حبل ػذمُب حم استكبع ٔمذم حزةّ اإلسةالم ي لةً    ي •
ي وزا لً وزس ئتٕبوٍ فًسا ففًسا تمذم حزّ اإلسالم، ، *مؿٕمبوبن وزسٌ 

ي ٔأتٓ ثٍ فٓ الؼبم المبثل، 
فإى الٌزس فٖ ّزا الفشض تاؼل ٍ أها لَ كاى هَسعا ف٘دة ات٘اًعِ   *•

تعذ حدٔ اإلسالم

389: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستؽاعٔ  لَ ًزس حدا فٖ حال عذم

لً وزس حزب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستكٕؼب أي حػل ااستكبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوػشاف  فبأللشة وفبّٔ حذ ياحذ ػىُمب مغ لػذَمب، لىه 

فٓ غًسِ ػةذم لػةذ التؼمةٕم ل زةّ      *ااحتٕبـمغ رله ا ٔتشن 
.اإلسالم ثاتٕبن ول ياحذ مستمال ممذمب ل زّ اإلسالم

.ّزا اإلحت٘اغ هستتة *•

389: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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اإلت٘اى تالتح الوٌذٍب قثل التح الٌزسٕ
ي  المًسةغ، ٔزًص اإلتٕبن ثبل ذ المىذية لجل ال ذ الىةزسْ   7مسألّ •

.لً خبلف فٓ المؿٕك ي أتى ثبلمست ت غح ي ػ ٍٕ الىفبسِ

390: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حدا ٍ لن ٗعلن أًِ حدٔ اإلسالم أٍ حح الٌزس

لً ػ م أن ػ ى المٕس حزب ي لم ٔؼ م أوٍ حزةّ اإلسةالم أي    8مسألّ •
غٕش تؼٕٕه ي ا وفبسِ ػ ٍٕ، مه   حذ الىزس يرت لؿبؤٌ ػىٍ

لً تشدد مب ػ ٍٕ ثٕه مب ثبلىزس أي ال  ف مغ الىفبسِ يرجس الىفةبسِ  ي •
أٔؿب، ي ٔىفٓ االتػةبس ػ ةى ئقؼةبم ػطةشِ مسةبوٕه، ي األحةًـ       

.*الستٕه

.ال ٍخِ لْزا االحت٘اغ تعذ كَى كفاسٓ الٌزس ّٖ كفاسٓ التلف *•

390: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
  لً وزس المطٓ فٓ ال ذ اوؼمذ حتى فٓ مًسد أفؿ ّٕ الشوًة 9مسألّ •

لً وزس المطٓ فٓ ثؼؽ الكشٔك، ي 
وزا لً وزس ال ذ حبفٕب، ي •
ٔطتشـ فٓ اوؼمبدٌ تمىه الىبرس ي ػذم تؿشسٌ ثُمب ي ػةذم وًوُمةب   ي •

فال ٔىؼمذ مغ أحذَب لً وبن فٓ ااثتذاء، ي ٔسمف الًرةًة  . حشرٕٕه
لً ػشؼ فٓ األحىبء، 

مجذأ المطٓ أي ال فبء تبثغ ل تؼٕةٕه ي لةً اوػةشافب، ي مىتُةبٌ سمةٓ      ي •
.التؼٕٕهالزمبس مغ ػذم 

390: ، ص1 تتشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
مسألّ ئرا وزس المطٓ فٓ حزٍ الًارت ػ ٍٕ أي المسةت ت اوؼمةذ    26•

فٓ مًسد ٔىًن الشوًة أفؿل ألن المطٓ فٓ حةذ وفسةٍ   حتى   مك مب
أفؿل مه الشوًة ثممتؿى رم ّ مه األخجبس ي ئن وبن الشوةًة لةذ   
ٔىًن أسرح لجؼؽ الزُبت فان أسر ٕتٍ ا تًرةت صيال الشر ةبن   

ػه المطٓ فٓ حذ وفسٍ 

498: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
وزا ٔىؼمذ لً وزس ال ذ مبضٕب مك مب ي لً مغ اإلغمبؼ ػه سر ةبن  ي •

المطٓ لىفبّٔ سر بن أغل ال ذ فٓ ااوؼمةبد ئر ا ٔ ةضم أن ٔىةًن    
المتؼ ك سار ب ثزمٕغ لًٕدٌ ي أيغةبفٍ فمةب ػةه ثؼؿةُم مةه ػةذم       
ااوؼمبد فٓ مًسد ٔىًن الشوًة أفؿل ا يرٍ لٍ ي أؾؼف مىٍ دػًى 
ااوؼمبد فٓ أغل ال ذ ا فٓ غفّ المطٓ فٕزت مك مب ألن المفشيؼ 

. لٕذٌوزس الممٕذ فال مؼىى لجمبئٍ مغ ػذم غ ّ 

498: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
إرا ًزس الوّٖ فٖ حدّعِ الَاخعة عل٘عِ أٍ الوسعتتةّ     (: 26هسألٔ )•

اًعقذ هؽلقاا حتيى فٖ هَسد ٗكَى الشكَب أفعل، ألىي الوّٖ فٖ حعذّ  
ًفسِ أفعل هي الشكعَب، توقتععى خولعٔ هعي األ،ثعاس، ٍ إى كعاى       
الشكَب قذ ٗكَى أسخح لعثعط الدْعا ، فعإىي أسختّ٘تعِ ال تَخعة      

فٖ حذّ ًفسِ، ( 1)عي الوّٖ   صٍال الشختاى
•______________________________

مب لم ٔىه المطٓ مًرجبً لؿؼفٍ المًرت لتشن مب ًَ أسرح مىةٍ  ( 1)
(.آلب ؾٕبء. )فانّ مطٍٕ حٕىئزٍ مشرًح ومب ا ٔخفى

523-522: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العشٍٓ الَثقى 



11

لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
كزا ٌٗعقذ لَ ًزس التحّ هاش٘اا هؽلقاا، ٍ لَ هعع اإلغوعاض ععي سختعاى     ٍ •

، إر ال ٗلعضم أى  (3)، لكفاٗٔ سختاى أصل التعحّ فعٖ االًعقعاد    (2)الوّٖ 
ٍ أٍصافِ، ( 4)ٗكَى الوتعليق ساختاا تدو٘ع قَ٘دُ 

لً فشؼ ػذم سر بن فةٓ المطةٓ ٔطةىل ااوؼمةبد ئرا المطةٓ مةه       ( 2)•
الممذّمبت الخبسرّٕ ا مه المًٕد لً س ّم ثبلىسجّ ئلى المٕةًد مةغ أنّ فُٕةب    

(.اإلمبم الخمٕىٓ. )أٔؿبً ئضىبل
مزشّد سر بن ال ذّ ا ٔستتجغ سر بن الزبمغ ثٕه المطةٓ ي الشوةًة   ( 3)•

آلةب  . )فال ٔىًن خػًظ المطٓ سار بً فال ٔىؼمذ الىزس المتؼ ّك ثخػًغٍ
(.ؾٕبء

لىه المٕذ الزْ لٕس فٍٕ سر بن أغ ًب مخل وًن ٔةذٌ ػ ةى ػىمةٍ ا    ( 4)•
(.الفٕشيصآثبدْ. )ٔىؼمذ الىزس ثبلىسجّ ئلٍٕ

523: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
عي تععْن هي عذم االًعقاد فٖ هَسد ٗكَى الشكَب أفععل ال ٍخعِ   فوا •

ٍ أظعف هٌِ دعَى االًعقاد فٖ أصل التحّ ال فعٖ صعفٔ الوّعٖ،    ( 5)لِ 
هع عذم صتّٔ ( 6)ف٘دة هؽلقاا ألىي الوفشٍض ًزس الوقّ٘ذ فال هعٌى لثقائِ 

.ق٘ذُ
ئرا وبن المىزيس ال ذّ مبضٕبً ا المطٓ فٓ حزٍّ الًارت ػ ٍٕ مخ ًب فاوٍّ ( 5)•

ا ٔىؼمذ ومب اػتشف ثٍ المبته فٓ وزس الشوًة فٓ المسةألّ اٖتٕةّ ي لؼةلّ    
(.األغفُبوٓ. )وظش َزا الجؼؽ ئلى َزٌ الػًسِ

فٓ وًن أمخبل الممبم ثى ً يحذِ المك ًة وظش فٕىؼمذ الىةزس ي ئن لةم   ( 6)•
(.آلب ؾٕبء. )ٔىؼمذ فٓ المك ًة األلػى ي ًَ الممّٕذ

ئرا ربص ااوتفبء ثشر بن الممّٕذ ثذين لٕذٌ ف ٕىف ثمبء الممّٕةذ فةٓ لةضيم    •
(.وبضف الغكبء. )الىزس ثذين لٕذٌ

523: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العشٍٓ الَثقى 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
اػ ةم ان فةٓ وةزس المطةٓ فةٓ ال ةذ       ( األيل)َزٌ المسألّ أمًس فٓ •

: غًستٕه
مب أضبس ئلٍٕ فٓ المته ثمًلٍ ئرا وزس المطٓ فةٓ حزةٍ، ي   ( ئحذاَمب) •

خعل الوّٖ الزٕ َّ صفٔ التح هتعلقا للٌزس ف٘كَى التعح  المشاد ًَ 
مةه الًرةًة أي الىةذة، ي ال ىةم فةٓ َةزٌ        تاق٘ا على ها َّ علِ٘

الػًسِ ًَ اوؼمبد الىزس، 

175: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
اوؼمبدٌ اتفبق الؼ مبء، ي فةٓ المةذاسن اوُةب     -فٓ المؼتجش ان ػ ىلبل •

المؼشيف ثٕه األغ بة، ي فٓ الزًاَش، ثال خالف أرذٌ فٍٕ ثل لؼةل  
اإلرمبع ثمسمٍٕ ػ ٍٕ، 

175: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يرةت مةغ الةتمىه، ي ػ ٕةٍ اتفةبق      « مبضٕب»لً وزس أن ٔ ذ : مسئ ّ•

مةه وةزس أن   »الؼ مبء، ي ألن المطٓ قبػّ فٕزت لمًلٍ ػ ٕةٍ السّةالم   
ي لمب سيْ سفبػّ ثه مًسى ػه أثٓ ػجذ ال ٍّ « 2« »غ ال ٍّ ف ٕكؼٍٕٔك

« 3« »سرل وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ، لةبل ف ةٕمص  »ػ ٍٕ السّالم 
مه اوٍ أمش ثأخس ػمجةّ  »فأمب مب سيْ ػه الىجٓ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ي آلٍ 

.فُٓ حىبّٔ حبل ي لؼ ٍ، ػ م مىُب الؼزض« 4« »ان تشوت»ثه مب مش 
.16سٌي اتي هاخِ كتاب الكفاسا  الثاب ( 2)•
.59ص  1ح  34أتَاب ٍخَب التح ٍ ششائػ تاب  8الَسائل ج ( 3)•
، ٍ سعٌي اتعي هاخعِ    60ص  4ح  34أتَاب ٍخَب التح ٍ ششائػ تعاب   8الَسائل ج ( 4)•

.20كتاب الكفاسا  تاب 

763: ، ص2 الوعتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
مه وزس أن ٔ ذ مبضٕب أي ٔضيس وزله فؼزض ػه المطٓ ف ٕشوةت ي  ي •

ا وفبسِ ػ ٍٕ فان سوت مه غٕش ػزض وبن ػ ٍٕ ئػبدِ ال ذ ي الضٔبسِ 
.ي ٔمطٓ مب سوت مىٍ ي ٔشوت مب مطى ئن ضبء اهلل

ي ئرا أساد أن ٔؼجش وبرس المطٓ فٓ صيسق وُشا أي ث شا ف ٕمم فٍٕ لبئمةب  •
.ي ا ٔز س حتى ٔخشد ئلى األسؼ

• 

565: ؛ ص(للّ٘خ الوف٘ذ)الوقٌعٔ 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
أن ٔ ذّ مبضٕب، أي ٔضيس أحذ المطبَذ وةزله، فؼزةض ػةه    وزس مه ي •

. المطٓ، ف ٕشوت ي ا وفّبسِ ػ ٍٕ
ئن سوت مه غٕش ػزض، وبن ػ ٍٕ ئػبدِ ال ذّ أي الضّٔبسِ، ٔمطٓ مةب  ي •

. ٔشوت مب مطٓمىٍ،ي سوت 
ئرا أساد أن ٔؼجش وبرس المطٓ فٓ صيسق وُشا ف ةٕمم فٕةٍ لبئمةب، ي ا    ي •

.ٔز س حتّى ٔخشد ئلى األسؼ

565: الٌْاٗٔ فٖ هدشد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ئرا وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس اهلل،: 2مسألّ •
يرت ػ ٍٕ الًفبء ثٍ ثال خالف، فان خبلفٍ فشوت، فان وبن مغ المذسِ •

ػ ى المطٓ يرت ػ ٍٕ اإلػبدِ، ٔمطٓ مب سوت، ي ئن وبن سوت مةغ  
ٓ ء . «3»ي لذ سيْ أن ػ ٍٕ دمب . الؼزض لم ٔ ضمٍ ض

حةةذٔج  49: 4، ي ااستجػةةبس 1171حةةذٔج  315: 8التُةةزٔت ( 3)•
169.

193: ، ص6 الخالف؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ٓ ء• .ي ئن وزس أن ٔ ذ ساوجب، فان خبلفٍ ي مطى لم ٔ ضمٍ ض
ئن سوت ي لذ وزس المطٓ مغ المذسِ ػ ٍٕ لضمةٍ دم، ي  : لبل الطبفؼٓي •

ي َةً   -أحةذَمب : ي ئن سوت مغ الؼزض فؼ ةى لةًلٕه  . ا ئػبدِ ػ ٍٕ
ٓ ء ػ ٍٕ، ي اٖخش ػ ٍٕ دم -المٕبس ي ئن وزس الشوةًة فمطةى   . ا ض

.«4»لضمٍ دم 
، ي 398: 3، ي ح ّٕ الؼ مةبء  297: ، ي مختػش المضو67ٓ: 7اام ( 4)•

، 490: 8، ي المزمًع 364: 4، ي مغىٓ الم تبد 585: السشاد الًَبد
، ي الطةشح الىجٕةش   347: 11، ي المغىٓ اثه لذامّ 235: 2ي الًرٕض 

.148: 9، ي وٕل األيقبس 589: 11، ي فتح الجبسْ 361: 11

193: ، ص6 الخالف؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
مب لذمىبٌ فٓ األٔمبن مه ئرمبع الفشلةّ ي  : ػ ى المسألّ األيلىدلٕ ىب •

.قشٔمّ ااحتٕبـ
.أن األغل ثشاءِ الزمّ، ي ئٔزبة الذم ٔ تبد ئلى دلٕل: ي ػ ى الخبوّٕ•

194: ، ص6 الخالف؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس اهلل ال شام اوػةشف ئلةى ثٕةس اهلل سةج بوٍ     لً •

ثمىّ ي وزا لً لبل ئلى ثٕس اهلل ي التػش ي فٕةٍ لةًل ثةبلجكالن ئا أن    
.ٔىًْ غٕشٌ

146: ، ص3 ششائع اإلسالم فٖ هسائل التالل ٍ التشام؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
: لً وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ ال شام اوػشف ئلى مىّّ، ي لةً لةبل  ي •

،«2»ٔجكل : ٔىػشف ئلى مىّّ، ي لٕل: ئلى ثٕس ال ٍّ ي التػش، لٕل
•

107: ، ص2 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تتشٗش األحكام الّشع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
:72مسألّ •
ٌ تؼبلى، ٰ  وزس ال ذّ مبضٕب، اوؼمذ وزسٌ، ي يرت المطٓ ئلى ثٕس اللّلً •

:ي أداء المىبسه، ف ً احتبد ئلى ػجًس وُش ػظٕم فٓ سفٕىّ، لٕل
.«3»ٔمًم فٓ السفٕىّ •
.ااست جبة: ي الًرٍ•

103: ، ص7 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تزكشٓ الفقْاء 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
لً سوت قشٔمٍ ثأسشَب مختبسا، لؿبٌ ئلّب أن ٔىًن مؼةزيسا ثؼزةض ي   ي •

ٓ ء ػ ٍٕ .ضجٍُ، فٕشوت ي ا ض
ي ا ٔسمف ػىٍ ال ذ ألنّ وزس ال ذ مبضٕب وزس ل مشوّت فٕست ضم وةزس  •

أرضائٍ، ي ثبلؼزض ػه الجؼؽ ا ٔسةمف الجةبلٓ، لمةب سياٌ سفبػةّ ثةه      
سألتٍ ػه سرل : ػه الػبدق ػ ٍٕ السالم، لبل -فٓ الػ ٕح -مًسى

: فاوٍّ تؼت، لةبل : ل س« ف ٕمص»: ٌ، لبلٰ  وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس اللّ
.«4« »فارا تؼت سوت»

103: ، ص7 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تزكشٓ الفقْاء 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ٔزةت  : لً سوت الجؼؽ مختبسا ي مطى الجؼؽ، لبل ثؼةؽ ػ مبئىةب  ي •

.«5»المؿبء مبضٕب، إلخاللٍ ثبلػفّ 
ٔمؿٓ ي ٔمطٓ فٓ المؿبء مب سوجٍ ي ٔشوت فٍٕ مب مطبِ : ي لبل ثؼؿُم•

.«6»أيّا 

103: ، ص7 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تزكشٓ الفقْاء 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
.12 -277: 4، ي الىبفٓ 35 -13: 5التُزٔت ( 2)•
: 1، ي المجسًـ 566ي  205: المبئل ًَ الطٕخ الكًسٓ فٓ الىُبّٔ( 3)•

.231: 1، ي الم مّك ال  ّٓ فٓ ضشائغ اإلسالم 303
.492 -150: 2، ااستجػبس 1402 -403: 5التُزٔت ( 4)•
.357: اثه ئدسٔس فٓ السشائش( 5)•
.566 -565: ، ي الىُب303ّٔ: 1الطٕخ الكًسٓ فٓ المجسًـ ( 6)•

103: ، ص7 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تزكشٓ الفقْاء 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
، «1»ٔشوت ي ٔسًق ثذوةّ  : لً ػزض ػه المطٓ، لبل ثؼؽ ػ مبئىبي •

ػ ٕةٍ السةالم ػةه    ال ّةٍ  سألس أثب ػجذ : لمب سياٌ رسٔح الم بسثٓ، لبل
ف ٕشوت ي »: سرل ح ف لٕ زهّ مبضٕب، فؼزض ػه رله ف م ٔكمٍ، لبل

.«2« »لٕسك الُذْ
.«3»ٔشوت ي ا َذْ ػ ٍٕ : ي لبل ثؼؽ ػ مبئىب•
ئن وبن الىزس مك مب، تًلّةغ المىىةّ، ي ئن وةبن ممّٕةذا،     : ي لبل ثؼؿُم•

.«4»سمف، ل ؼزض ػه فؼل مب وزسٌ 

104: ، ص7 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تزكشٓ الفقْاء 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
 ئرا وزس ال ذ مبضٕب يرتالخبلخّ •
ي ٔمًم فٓ مًاؾغ الؼجًس •
سوت قشٔمٍ لؿى ي ئن سوت ثؼؿب لٕل ٔمؿٓ ي ٔمطةٓ مًاؾةغ   فان •

سوًثٍ ي لٕل ٔمؿٓ مبضٕب إلخاللٍ ثبلػفّ المطتشقّ ي ًَ أضجٍ 
لً ػزض لٕل ٔشوت ي ٔسًق ثذوّ ي لٕل ٔشوت ي ا ٔسًق ي لٕل ئن ي •

وبن مك مب تًلغ المىىّ مه الػفّ ي ئن وبن مؼٕىب ثًلس سةمف فشؾةٍ   
وذة لؼزضٌ ي المشيْ األيل ي السٕبق 

206: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل التالل ٍ التشام؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يمه وزس ال ذ مبضٕب، يرت وزله، ي  •
وُشا  ٔمًم لبئمبً ئن ػجش فٓ سفٕىّ  •
ي سيى ئرا أفةبؼ مةه ػشفةبت    « 1»ٔىمكغ مطٍٕ ئرا سمى الزمشِ ي •

ي ٔضيس الجٕس ساوجب، « 2»
. ي ٔست ت لٍ ان ُٔذى ثذوّ. ػزض ػه المطٓ سوتفبن •
.ان سوت مه غٕش ػزض، أػبد ال ذ ٔمطى مب سوت ي ٔشوت مب مطىي •

175: الداهع للّشائع؛ ص
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ئرا احتبد ئلةى  ػ ٍٕ،ي لً وزس ال ذّ مبضٕب يرت : التبسغ ػطش. 2600•

، لبم فٓ السفٕىّ است جبثب، ي لً سوت قشٔمةٍ اختٕةبسا   «3»ػجًس ث ش 
ٔمؿٓ، فٕمطٓ مب سوت ي ٔشوت مب : أػبد، ي لً سوت ثؼؿٍ، لبل الطٕخ

.ي ًَ رّٕذ« 5»مبضٕب ٔمؿٓ : ئدسٔسي لبل اثه . «4»ٔمطٓ 
.ػجًس وُش: «ة»فٓ (. 3)•
.303/ 1: المجسًـ(. 4)•
، وتبة األٔمةبن، أحىةبم الىةزيس ي    62 -61/ 3: احظ السشائش(. 5)•

.الؼًُد

106: ، ص2 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تتشٗش األحكام الّشع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ي الطةٕخ  . «6»ي ا ٔسًق ضٕئب : لً ػزض سوت ئرمبػب، لبل المفٕذي •

ئن وزس مؼٕىب، ي سوت : ي لٕل« 7». أيرت سٕبق ثذوّ وفّبسِ ػه سوًثٍ
ٓ ء،   مختبسا، لؿبٌ، ي وفّش لخ ف الىزس، ي ئن سوت ل ؼزض لم ٔزجشٌ ثطة

، ي ًَ «8»ي ئن وزس مك مب، يرت المؿبء مبضٕب مغ المىىّ ي ا وفّبسِ 
ٓ حسه، ي ػىذْ  .ئثكبل ال ذّ ثبلشوًة مختبسا ئضىبلف

.ٔسمف المطٓ ػه وبرسٌ ثؼذ قًاف الىسبء: الؼطشين. 2601•
.، ثبة الىزيس ي الؼًُد565: الممىؼّ(. 6)•
.303/ 1: ؛ المجسًـ205: الىُبّٔ(. 7)•
.62 -61/ 3: احظ السشائش(. 8)•

106: ، ص2 ؛ ج(التذٗثٔ -غ )تتشٗش األحكام الّشع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
 لً وزس ال ذّ مبضٕب، يرت ػ ٍٕ، ألوٍّ قبػّ فٕػحّ وزسٌ ثال خالف: مسألّ•
.«3« »مه وزس أن ٔكٕغ ال ٍّ ف ٕكؼٍ»: ؛ لمًلٍ ػ ٍٕ السالم•
.ي ل ذٔج سفبػّ ػه أثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم•
:ػه أثٓ ػجٕذِ ال زّاء، لبل -فٓ الػ ٕح -مب سياٌ الطٕخ: ي ا ٔؼبسؼ رله•
ئنّ سسًل ال ٍّ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ي آلٍ خةشد  »: ػ ٍٕ السالم ػه سرل وزس أن ٔمطٓ ئلى مىّّ حبفٕب، فمبل« 4»سألس أثب رؼفش •

أخس ػمجّ ثه ػبمش، وزست أن تمطٓ ئلى مىّّ حبفٕةّ، فمةبل   : مه َزٌ؟ فمبلًا: حبرّب فىظش ئلى امشأِ تمطٓ ثٕه اإلثل، فمبل
ٔب ػمجّ اوك ك ئلى أخته فمشَب ف تشوت، فانّ ال ٍّ غىّٓ ػه : سسًل ال ٍّ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ي آلٍ
•______________________________

.186 -185ظ : ٔشارغ( 1)
.325: 1، المجسًـ 128: ، الزمل ي الؼمًد20 -مسألّ 416: 1الخالف ( 2)•
، سةىه  2126ال ةذٔج   687: 1، سةىه اثةه مبرةّ    3289ال ةذٔج   232: 3، سىه أثٓ دايد 177: 8غ ٕح الجخبسّْ ( 3)•

: 6، مسىذ أحمةذ  8ال ذٔج  476: 2، المًقّأ 184: 2، سىه الذاسمّٓ 17: 7، سىه الىسبئّٓ 1526ال ذٔج  104: 4التشمزّْ 
.75ي  68: 10ي د  231: 9، سىه الجُٕمّٓ 224ي  41، 36

.أثب ػجذ ال ٍّ: فٓ التُزٔت المكجًع( 4)•
 188: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
.«1»فشوجس : لبل« مطُٕب ي حفبَب•
ألنّ رله حىبّٔ حبل، فال ػمًم لٍ، ي ئوّمب ٔتىبيل غًسِ ياحذِ، ف ؼلّ الىجّٓ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ي آلٍ ػ م مه حبل المشأِ الؼزض •

.ػه المطٓ، فأمشَب ثبلشوًة

187: ، ص13 هٌتْى الوؽلة فٖ تتق٘ق الوزّة؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
 وبرس المطٓ ئرا احتبد ئلى ػجًس وُش، لبم فٓ السفٕىّ: -سحمٍ ال ٍّ -لبل الطٕخ: مسألّ•
ش؛ ي َل لًلٍ َزا ػ ى الًرًة أي ػ ى ااست جبة؟ فٍٕ تشدّد، ٔىطأ مه أنّ المطٓ ٔزمغ المٕبم ي ال شوّ، فارا تؼزّس أحذَمب، لم ٔسةمف اٖخة  . «2»•

لةٕمم  : ئنّ ػ ّٕب ػ ٍٕ السالم سئل ػه سرل وزس أن ٔمطٓ ئلى الجٕس فمشّ ثبلمؼجش، لةبل »: لمب سياٌ السىًوّٓ ػه رؼفش، ػه أثٍٕ، ػه آثبئٍ ػ ُٕم السالم
.ي األمش ل ًرًة. «3« »فٓ المؼجش لبئمب حتّى ٔزًصٌ

ي األخٕةش ألةشة، ي الشيأةّ    . ي مه أنّ وزس المطٓ ٔىػشف ئلى مب ٔػحّ المطٓ فٍٕ، فٕىًن مًاؾغ الؼجًس مستخىى ثبلؼبدِ فال ٔتؼ ّك الىةزس ثةٍ مك مةب   •
.م مًلّ ػ ى ااست جبة، ي يرًة المٕبم مه دين ال شوّ ممىًع

 ئرا وزس المطٓ فشوت قشٔمٍ اختٕبسا، أػبد: مسألّ•
.؛ ألنّ الًرًة تؼ ّك ثػفّ ي لم ٔأت ثُب مغ ئمىبوُب، فٕزت ػ ٍٕ ئػبدتُب؛ ألنّ فؼل غٕش الًارت ا ٔخشد ػه الؼُذِ•
ٔمؿٓ ي ٔمطٓ مب سوت : -سحمٍ ال ٍّ -ي لً سوت ثؼؽ الكشٔك، لبل الطٕخ•

•______________________________
.4مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  34الجبة  60: 8، الًسبئل 491ال ذٔج  150: 2، ااستجػبس 37ال ذٔج  13: 5التُزٔت ( 1)

.566 -565: الىُبّٔ( 2)•
.1مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  37الجبة  64: 8، الًسبئل 171ال ذٔج  50: 4، ااستجػبس 1693ال ذٔج  478: 5التُزٔت ( 3)•
 189: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
.«2»ي ًَ لًل اثه ػمش، ي اثه الضثٕش . «1»ي ٔشوت مب مطى •
.، ي ًَ رّٕذ«3»ٔمؿٓ مبضٕب؛ إلخاللٍ ثبلػفّ المطتشقّ : ي لبل اثه ئدسٔس•
.أمّب لً ػزض فاوٍّ ٔشوت ئرمبػب؛ ألنّ الؼزض مسمف ل ًرًة؛ ألنّ التى ٕف مطشيـ ثبلمذسِ•
، ي أحمذ «5»ي ثٍ لبل الطبفؼّٓ فٓ أحذ المًلٕه . «4»ئرا سوت مغ الؼزض، سبق َذٔب ثذوّ؛ وفّبسِ ػه سوًثٍ : -سحمٍ ال ٍّ -لبل الطٕخ: ئرا ػشفس َزا•

.«6»فٓ ئحذى الشيأتٕه 
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
.«7»أيرت أثً حىٕفّ الُذْ مغ الؼزض ي المذسِ ي •
.ي ًَ المًل اٖخش ل طبفؼّٓ، ي الشيأّ الخبوّٕ ػه أحمذ. «8»ا ٔسًق ضٕئب : -سحمٍ ال ٍّ -ي لبل المفٕذ•
ٓ ء، ي ئن وبن الىزس مك مب، يرت المؿبء فٕمب ثؼذ ي ا وفّبسِ . ا ٔخ ً الىزس ئمّب أن ٔىًن مؼّٕىب أي مك مب، فان وبن مؼّٕىب فان سوت مغ المذسِ، لؿبٌ ي وفّش؛ لخ ف الىزس: ي لبل ثؼؽ أغ بثىب• .ي َزا لًل رّٕذ. «9»ي ئن وبن مغ الؼزض لم ٔزجشٌ ثط

•______________________________
.566 -565: الىُبّٔ( 1)

.361: 11، الطشح الىجٕش ثُبمص المغىٓ 347: 11المغىٓ ( 2)•
.357: السشائش( 3)•
.303: 1، المجسًـ 205: الىُبّٔ( 4)•
.361: 11، الطشح الىجٕش ثُبمص المغىٓ 347: 11، المغىٓ 492: 8، المزمًع 246: 1، المُزّة ل طٕشاصّْ 398: 3ح ّٕ الؼ مبء ( 5)•
.551: 3، الفشيع فٓ فمٍ أحمذ 361: 11، الطشح الىجٕش ثُبمص المغىٓ 347: 11المغىٓ ( 6)•
:1، مزمغ األوُش 441: 2، تجٕٕه ال مبئك 84: 5، ثذائغ الػىبئغ 131: 4المجسًـ ل سشخسّٓ ( 7)•
.361: 11، الطشح الىجٕش ثُبمص المغىٓ 347: 11، المغىٓ 312•
.69: الممىؼّ( 8)•
.764: 2المؼتجش : ٔىظش( 9)•
 190: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
.لؼُذِه اأنّ مغ اإلقالق لم ٔتؼّٕه الضمبن الزْ سوت فٍٕ ل  ذّ ي لم ٔأت ثمب وزسٌ، فٕزت ػ ٍٕ فؼ ٍ؛ ألنّ مب فؼ ٍ غٕش المىزيس، فال ٔخشد ثٍ ػ: لىب•
ٓ ء؛ ألنّ الؼ• .الؼزض و ًٌ، ف ػفتٍ أيلى« 1»مسمف ألغل ال ذّ؛ لًرٍ زض ي مغ التؼٕٕه ئرا سوت مغ المذسِ ٔىًن لذ خبلف الىزس، فٕزت ػ ٍٕ وفّبسِ خ ف الىزس، ي ئرا سوت مغ الؼزض، لم ٔىه ػ ٍٕ ض
.«2« »ف ٕشوت ي لٕسك ثذوّ، فانّ رله ٔزضب ػىٍ ئرا ػشف ال ٍّ مىٍ الزُذ»: سرل وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ ال شام ي ػزض أن ٔمطٓ، لبل: ل س ألثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم: ػه ال  جّٓ، لبل -فٓ الػ ٕح -ثمب سياٌ: -سحمٍ ال ٍّ -احتذّ الطٕخ•
.«3« »ف ٕشوت ي لٕسك الُذْ»: سألس أثب ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم ػه سرل ح ف لٕ زّهّ مبضٕب فؼزض ػه رله ف م ٔكمٍ، لبل: ي ػه رسٔح الم بسثّٓ، لبل•
.«4»ضبِ؛ ألوٍّ خ ل يالغ فٓ ال ذّ، فٕزجش ثبلُذْ : ي أثً حىٕفّ أيرت الُذْ مك مب، ي أل ٍّ•
.أوُّمب م مًان ػ ى ااست جبة: ي الزًاة ػه ال ذٔخٕه•
ٍ : ي ٔإّٔذٌ• سيأّ أثٓ ػجٕذِ ال زّاء ػه الجبلش ػ ٍٕ السالم أنّ سسًل ال ٍّ غ ّى ال ّ

•______________________________
.لتًرٍّ: ع( 1)

.3مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  34الجبة  60: 8، الًسبئل 489ال ذٔج  149: 2، ااستجػبس 36ال ذٔج  13: 5التُزٔت ( 2)•
.2مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  34الجبة  60: 8، الًسبئل 490ال ذٔج  149: 2، ااستجػبس 1403ال ذٔج  403: 5التُزٔت ( 3)•
.361: 11، الطشح الىجٕش ثُبمص المغىٓ 347: 11، المغىٓ 312: 1، مزمغ األوُش 441: 2، تجٕٕه ال مبئك 131: 4المجسًـ ل سشخسّٓ ( 4)•
 191: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
.ي لً وبن يارجب لجّٕىٍ. «1»ػ ٍٕ ي آلٍ أمش أخس ػمجّ ثه ػبمش ثبلشوًة ي لم ًٔرت ػ ُٕب ضٕئب •
:فاوٍّ تؼت، لبل: ل س« ف ٕمص»: سرل وزس أن ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ، لبل: ل س ألثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم: ػه سفبػّ ثه مًسى، لبل -فٓ الػ ٕح -ي سيى الطٕخ•
.«2« »فارا تؼت سوت»•
.ي لً وبن الُذْ يارجب، لم ٔسغ لٍ الشوًة ثمزشّد التؼت، ثل ثٍ ي ثبلُذْ، فال ٔزًص التؼ ٕك ػ ى التؼت خبغّّ•
ٓ ء مه أفؼبل ال ذّ، ي لً س ّم• ٓ ء مه أفؼبل ال ذّ، فانّ اإلخالل ثبلمطٓ لٕس ئخالا ثط .ال وس ّم أنّ ولّ ئخالل مًرت ل زجشان، ثل مغ الذالّ، في لًل أثٓ حىٕفّ ؾؼٕف؛ ألوّب ومىغ اإلخالل ثط
مب فٓ الجبة أوٍّ مه أخلّ ثمطٓ مىزيس ممذيس ػ ى فؼ ٍ، فٕزت ػ ٍٕ وفّبسِ خ ف الىةزس، ي ٔىةًن حزّةٍ غة ٕ ب، ي فٕةٍ      ػى ف ً أخلّ ثبلمطٓ مغ المذسِ فؼىذْ فٓ ثكالن ال ذّ تشدّد؛ ألنّ المطٓ لٕس مإحّشا فٓ ال ذّ ي ا ًَ مه غفبتٍ ث ٕج ٔجكل ثفًاتٍ، ثل أل: ئرا ػشفس َزا•

.ئضىبل
 سيى اثه ثبثًٍٔ ػه ال سٕه ثه سؼٕذ، ػه ئسمبػٕل ثه َمبم المىّّٓ، ػه أثٓ ال سه الشؾب ػ ٍٕ السالم: مسألّ•
.«3« »ئرا سمى الزمشِ، صاس الجٕس ساوجب»: لبل أثً ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم فٓ الزْ ػ ٍٕ المطٓ: ، ػه أثٍٕ ػ ٍٕ السالم، لبل•

•______________________________
.4مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  34الجبة  60: 8، الًسبئل 491ال ذٔج  150: 2، ااستجػبس 37ال ذٔج  13: 5التُزٔت ( 1)

.1مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  34الجبة  59: 8، الًسبئل 492ال ذٔج  150: 2، ااستجػبس 1402ال ذٔج  403: 5التُزٔت ( 2)•
.1مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  35الجبة  62: 8، الًسبئل 1180ال ذٔج  246: 2الفمٍٕ ( 3)•

•________________________________________
َ  ق 1412أشان، ايل،  -ر ذ، مزمغ الج ًث اإلسالمّٕ، مطُذ  15ح ّى، ػالمٍ، حسه ثه ًٔسف ثه مكُش اسذى، مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، 

• 

• 

•
240: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت؛ د•
 240: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
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.3ال ذٔج  33الجبة  57ي ظ  2مه أثًاة يرًة ال ذّ ال ذٔج  32الجبة  54: 8، الًسبئل 466ال ذٔج  143: 2، ااستجػبس 34ال ذٔج  13: 5التُزٔت ( 4)•
 242: ، ظ13 مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، د•
.«1« »ال سه ثه ػ ّٓ ػ ُٕمب السالم وبن ٔمطٓ ي تسبق مؼٍ م بم ٍ ي سحبلٍ•
 ئرا حذّ مبضٕب، اومكغ المطٓ ثشمٓ الزمشِ: فػل•
.«2« »ئرا حززس مبضٕب فشمٕس الزمشِ فمذ اومكغ المطٓ»: لبل أثً ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السالم: سياٌ الطٕخ ػه رمٕل، لبل. •
.ي ألوٍّ حٕىئز لذ أومل أفؼبل ال ذّ، فٕسمف ػىٍ مب يرت ػ ٍٕ•

•________________________________________
َ  ق 1412أشان، ايل،  -ر ذ، مزمغ الج ًث اإلسالمّٕ، مطُذ  15ح ّى، ػالمٍ، حسه ثه ًٔسف ثه مكُش اسذى، مىتُى المك ت فٓ ت مٕك المزَت، 

•
118: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن؛ د•
 «.ي لً وزسٌ مبضٕب يرت ئلخ»: لًلٍ•
.ٔىجغٓ ػذم الىضاع فٓ يرًة ال ذ، ي يرًة المطٓ فٍٕ، لً وزس ال ذ مبضٕب•
.اإلرمبع ػ ى يرًة ال ذ لً وزسٌ مبضٕب، ي ومل الخالف فٍٕ ي فٓ غٕشٌ فٓ يرًة المطٓ ي ثىى الًرًة ػ ى أفؿ ّّٕ المطٓ: ي ومل فٓ اإلٔؿبح•
.ي ًَ غٕش ياؾح لؼمًم أدلّ اإلٔفبء ثبلىزس، ي أوُّمب ػجبدتبن، ألنّ ال ذ ػجبدِ ثغٕش ضه، ي المطٓ فٍٕ وزله•
ٓ ء أضذ مه المطٓ ي ا أفؿل : لمب فٓ غ ٕ ّ ػجذ ال ٍّ ثه سىبن، ػه اثى ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم، لبل• الى ( فٓ)، ي َزٌ تذل ػ ى أفؿ ّّٕ المطٓ «2»مب ػجذ ال ٍّ ثط

•______________________________
.اى ارضاء حذ الىزس ػه حذ اإلسالم[ 1]

•______________________________
.1مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  32الًسبئل الجبة ( 2)

 119: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
.رمٕغ الؼجبدات مخل الضٔبسات، ي غ ّ الشحم، ي الذسس، ي الػالِ فٓ المسزذ، ي غٕشَب

.«1»ٍ ذمٕال سه ثه ػ ى ػ ُٕمب السّالم، لبسم سثٍّ حالث مشّات، حتى وؼال ي وؼال ي حًثب ي حًثب ي دٔىبسا ي دٔىبسا ي حذ ػطشٔه حزّ مبضٕب ػ ى ل: سئ س أثب ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم، ػه فؿل المطٓ؟ فمبل: ي مب فٓ غ ٕ ّ ال  جٓ، لبل•
.لسم أمًالٍ مغ الفمشاء ي فٓ سجٕل ال ٍّ حالث مشّات حتى أوٍّ أخز وؼال ي حًثب ي أػكى الفمشاء وزله( ػ ٍٕ السّالم)ي لؼل مؼىبٌ اوٍّ •
ٓ ء أفؿل مه المطٓ : ي فٓ سيأّ أخشى ػه اثى ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم، لبل• .«2»مب ػجذ ال ٍّ ثط
.فبلظبَش أوٍّ أفؿل مه الشّوًة•
.«3»الشوًة أفؿل مه المطٓ، ألنّ سسًل ال ٍّ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ي آلٍ سوت : سئل أثب ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم سرل، الشّوًة أفؿل أم المطٓ؟ فمبل: مخل سيأّ سفبػّ، لبل -ي مب ٔذل ػ ى أفؿ ّّٕ الشوًة•
.«4»تشوجًن أحت الىّ، فبن رله ألًى ػ ى الذّػبء ي الؼجبدِ ( فٓ حذٔج)ي مب فٓ سيأّ سٕف التمبس ػه اثى ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم •
انّ ال سه ثه ػ ى : ا تمطًا ي اسوجًا، فم س أغ  ه ال ٍّ أوٍّ ث غىب أنّ ال سه ثه ػ ى ػ ُٕمب السّالم حذ ػطشٔه حزّ مبضٕب؟ لبل: فمبل( مطبِ وب)ئوّب وشٔذ الخشيد ئلى مىّ : ل س ألثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم: ي سيأّ ػجذ ال ٍّ ثه ثىٕش، لبل•

•______________________________
.3مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  32الًسبئل الجبة ( 1)

.4مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  32الًسبئل الجبة ( 2)•
.1مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  33الًسبئل الجبة ( 3)•
.ي َٓ لكؼّ مه الشيأّ 5مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  33الًسبئل الجبة ( 4)•
 120: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
.«1»ػ ٍٕ السّالم وبن ٔمطى ي تسبق مؼٍ م بم ٍ ي سحبلٍ 

.ػجذ ال ٍّ ثه ثىٕش، ي ًَ فك ٓ« 4»سٕف التمبس، ي ًَ مطتشن، ي ان وبن الظبَش اوٍ اثه س ٕمبن الخمّ ي فٓ الخبلخّ « 3»حسه ثه ػ ى ي ًَ مطتشن، ي ان وبن الظبَش اوٍ الًضبء ي فٓ الخبوّٕ « 2»ف ٕس ثػ ٕ ّ غشٔ ّ، فبن فٓ األيلى •
.ي ٔ تمل حم ُب ػ ى مه ٔؿؼف ػه الذػبء ي الؼجبدِ، ومب ٔطؼش ثٍ الخبوّٕ•
.ي ػ ى استػ بة المشوًة احتمبل ان ٔؿؼف، فٕشوت، أي ٔشوت الغٕش ي ٔػشف المبل ومب ٔذل ػ ٍٕ الخبوّٕ•
:ي غ ٕ ّ ال سه ثه ػ ى ػه َطبم ثه سبلم لبل[ 8]ي مب اغجشت لذم فٓ سجٕل ال ٍّ الّب دخ س الزىّ [ 7]مغ الػ ّّ، ي وزا ػمًم أفؿل األػمبل أحمضَب « 6»حزّّ ػ ٍٕ السّالم ػطشٔه حزّ ي وخشِ ااخجبس ػ ى رله « 5»ي ٔإّٔذٌ •

•______________________________
:أّْ األػمبل أفؿل؟ فمبل( ي آلٍ)فٓ حذٔج اثه ػجبس، سئل سسًل ال ٍّ غ ّى ال ٍّ ػ ٍٕ ( فٓ لغّ حمض)ي فٓ الىُبّٔ ( مزمغ الج شٔه)فٓ حذٔج اثه ػجبس أفؿل األػمبل أحمضَب، اى أضمُب ي أمتىُب ي ألًاَب [ 7]

.أحمضَب•
.مه اغجشت لذمبٌ فٓ سجٕل ال ٍّ فُمب حشام ػ ى الىبس أي حشّمٍ ال ٍّ ػ ى الىّبس: ي مته ال ذٔج َىزا( ثبة فٓ فؿل الغجبس فٓ سجٕل ال ٍّ) 202وتبة الزُبد ظ  2ي سىه الذاسمٓ د  226ي ظ  225ظ  5ي د  479ي ظ  367ظ  3مسىذ احمذ ثه حىجل د [ 8]•

•______________________________



36

لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يرًة رمٕغ أفؼبلةٍ  ىه َزا لً وزس ال ذ مبضٕب ٔزت ػ ٍٕ المطٓ مه ث ذ الىزس، ي ٔ تمل مه مًؾغ لػذ ال ذ، ي المٕمبت ئلى مىّ، ي فؼل رمٕغ أسوبوٍ مبضٕب، ي ٔمفؼ ى •

.وزله حتى ٔخ ع مه مىبسه أٔبم التطشٔك( ممذمبتٍ خ)ي ممذمبتُب 
•______________________________

.4مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  34الًسبئل الجبة ( 1)
 123: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
ٓ : سيى فٓ الفمٍٕ ػه ال سٕه ثه سؼٕذ ػه ئسمبػٕل ثه َمبم المىٓ ػه اثى ال سه الشؾب ػ ٍٕ السّالم ػه أثٍٕ لبل ئرا : لبل أثً ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم فٓ الزْ ػ ٍٕ المطة

.«1»سمى الزمشِ صاس الجٕس ساوجب 
.، ي ًَ أظُش فٓ المك ًة، ي ٔإّٔذ ال مل المزوًس(ئرا سمى الزمبس)لؼ ٍ ٔشٔذ ثبلزمشِ آخش الزمبس ًٔم الىفش، ي ثضٔبسِ الجٕس قًاف الًداع، ي َٓ غ ٕ ّ فٓ الىبفٓ، ث فظ •
.«2»ئرا حززس مبضٕب ي سمٕس الزمشِ فمذ اومكغ المطٓ : لبل أثً ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم: ي ٔإٔذٌ أٔؿب غ ٕ ّ رمٕل لبل•
ٓ ء أغال -ف ً حذ ساوجب مغ المذسِ، ي لً فٓ ثؼؽ الكشٔك ي لم ٔتذاسوٍ ثبلمطٓ• أمىه اوٍ ٔػح حزٍّ، ثمؼىى حػةًل الخةًاة    -ف ً تذاسوٍ لجل فًات م  ٍ، لم ٔىه ػ ٍٕ ض

ٓ ء ػ ٍٕ مه وفبسِ ي َذى، ي ٔزت ػ ٍٕ ال ذ المىزيس مغ الًغف المطشيـ .لٍ، لً لم ٔىه مؼٕىب ثبلًلس الزْ فؼ ٍ غٕش مبش، ي ا ض
.ي ٔمىه ارضائٍ ػه ال ذ المىزيس، ي يرًة الىفبسِ مغ فؼ ٍ ثىّّٕ الىزس، ي ػذم تشن المطٓ فٓ سوه، فتأمل•
ٍ وفبسِ خ ةف الىةزس ل شوةًة حةبل     ػ ٕي لً وبن مؼٕىب، ي مب فؼل سوىب ثغٕش المطٓ الزْ وزس فؼ ٍ ثٍ فػح ال ذ أٔؿب، ي ثشأ رمتٍ مه الىزس، ي لم ٔزت المؿبء، الّب أوٍّ ٔزت •

.المطٓ
.ٔمىه ان ٔىًن وفبسِ ياحذِ، ألوٍ وزس ياحذ فٓ ػجبدِ ياحذِ ضشػب ي ػشفب•

•______________________________
.1مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  35الًسبئل الجبة ( 1)

.2مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  35الًسبئل الجبة ( 2)•
 124: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
ٓ ء فٓ الؼجبدِ، ي وًوٍ مفسذا، ي ًَ ياؾح، ثىبء ػ ى وًن األمش ت ضمب ل ىُى ػه الؿةذ الخةبظ، ي   مس ي ان فؼل سوىب ثغٕش المطٓ، لم ٔػح ال ذ، ل ىُى، الالصم مه األمش ثبلط

.وًوٍ فٓ الؼجبدِ، مًرجب ل جكالن، ومب ًَ ال ك
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ا ٔسةمف المٕسةًس   )ي الغشؼ ػذم يرًثٍ ثًرٍ آخةش، ي ا ٔةتم ااسةتذال ث      سٌ،امّب مغ الؼزض ثبلى ّّٕ، ففٓ المؼٕه ٔسمف يرًة المطٓ، ثل ال ذ أٔؿب، ألوٍ وبن مىزيسا ثًغف، ي ًَ ػبرض ػىٍ، فمب يرت ثبلىزس الزْ وزي •

ٓ ء فأتًا ثمب استكؼتم مىٍ )ي ا ث  ( «1»ثبلمؼسًس  .ي و ًَب( «2»ئرا أمشتىم ثط
مشوت، أي ممّٕذ، فمغ تؼزس اإلتٕبن ثٍ فال يرًة أغال، اوؼةذام يرةًة المشوةت ي    مش ئر ا أمش ثمك ك ال ذ، ي ا يرًة ل مٕسًس، ي ا ثبن الًارت أمشان، فارا تؼزّس أحذَمب ثمٓ اٖخش، لؼذم يرًة األمشٔه، ثل لٕس ئلّب أ•

.ثباتفبق ي ًَ ياؾح ػذمالممٕذ ثؼذم يرًة الزضء ي المٕذ، ي ا يرًة ل زضئٕه، ي الممٕذ، ئلّب فٓ ؾمه الًرًة المتؼ ك ثبلمزمًع، ي ثذلٕل يرًة المزمًع، ي لذ 
.فبل ذ ٔسمف ػىٍ سًاء ػزض لجل الطشيع أي ثؼذٌ، ف ً سوت ي حذ غح حزٍ، لىىٍ غٕش حذ الىزس، ثل تكًع•
ف ً لم ٔتمىه حتى مبت لةم ٔةأحم، ي ا لؿةبء، ي ا وفةبسِ، ي     ّ، ٔىجغٓ ان ٔتًلغ المىىّ، ل ًغف المىزيس، ف ً حذ ساوجب ثغٕش الًغف المىزيس، غح ال ذ، ي ٔجمى ال ذ المىزيس فٓ رمتٍ الى ان ٔ ػل المىى« 3»ي فٓ المك ك •

.ٔ تمل المؿبء
َزا ًَ ممتؿى الىظش فٓ األغًل ي المًاوٕه الممُذِ، مغ لكغ الىظش ػه •

•______________________________
.171ظ  4ػًالٓ ال ئبلى د ( 1)

.21ظ  5ي وىض الؼمبل د  102ي غ ٕح مس م وتبة ال ذ ظ  250ظ  3مزمغ الجٕبن قجغ غٕذا اإلسالمٓ د ( 2)•
.ففٓ المؼّٕه: ػكف ػ ى لًلٍ( 3)•
 125: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
.والم األغ بة، ي الىع فٓ خػًظ َزٌ المسألّ

:ي لً سوت ثؼؽ الكشٔك، لبل الطٕخ سٌ: ئرا وزس المطٓ فشوت قشٔمٍ اختٕبسا أػبد، ئلى لًلٍ: ي امب والم األغ بة، ي األخجبس فُٕب، فمبل فٓ المىتُى•
.ٔمؿى مبضٕب إلخاللٍ ثبلػفّ المطتشقّ، ي ًَ رٕذ: ي لبل اثه ئدسٔس: ٔمؿى، ي ٔمطى مب سوت، ي ٔشوت مب ٔمطٓ، ئلى لًلٍ•
ي لبل ثؼؽ أغ بثىب ا ٔخ ً الىزس امّةب  (: الى لًلٍ)سبق َذٔب ثذوّ وفبسِ ػه سوًثٍ . ئرا سوت مغ الؼزض: امّب لً ػزض فاوٍ ٔشوت ئرمبػب، ألن الؼزض مسمف ل ًرًة، ان التى ٕف مطشيـ ثبلمذسِ، ئرا ػشفس َزا، لبل الطٕخ سٌ•

ٓ ء ي ان وبن  حم روش دلٕ ٍ، ي ًَ ظةبَش  )زس مك مب، يرت المؿبء فٕمب ثؼذ، ي ا وفبسِ، ي َزا لًل رّٕذ، الىان ٔىًن مؼٕىب أي مك مب، فبن وبن مؼّٕىب، فبن سوت مغ المذسِ لؿبٌ، ي وفش، لخ ف الىزس، ي ان وبن مغ الؼزض لم ٔزجشٌ ثط
:ل س ألثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم: ػه ال  جٓ لبل( فٓ الػ ٕح)احتذ الطٕخ سٌ ثمب سياٌ : حم لبل( ممب تمذم

.«1»ف ٕشوت ي لٕسك ثذوّ فبنّ رله ٔزضى ػىٍ، ئرا ػشف ال ٍّ مىٍ الزُذ : سرل وزس ان ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ ي ػزض ػه المطٓ لبل•
.«3« »2»ف ٕشوت ي لٕسك الُذى : سألس أثب ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم ػه سرل ح ف لٕ زّه مبضٕب، فؼزض ػه رله، ف م ٔكمٍ، لبل: ي ػه رسٔح الم بسثٓ لبل•
[4]ي َزٌ أٔؿب غ ٕ ّ، ي مب اػشف ػذم تسمٕتُب فٓ المىتُى ثُب، ي ٔمىه •
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
•______________________________

.ػه ال  جٓ، فتىًن الؼجبسِ فٓ الػ ٕح ػه رسٔح الم بسثٓ فؼ ى َزا تىًن سيأّ رسٔح غ ٕ ٍ أٔؿب: ي ػه رسٔح الم بسثٓ، ػ ى لًلٍ: اى ٔمىه ػكف لًلٍ فٓ المىتُى[ 4]
•______________________________

.3مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  34الًسبئل الجبة ( 1)
.2مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  34الًسبئل الجبة ( 2)•
.اوتُى والم المىتُى( 3)•
 126: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
.«2»لؼذم الًرًة فٓ غ ٕ ّ أثٓ ػجٕذِ المتمذمّ فٓ أخس ػمجٍ [ 1]فٕىًن الػ ٕح لج ٍ أٔؿب ومب ًَ الظبَش، حم حم ُمب ػ ى ااست جبة ( ػه)ػكف ػه ػ ى 

.فٍٕ« 3»ئرا تؼت سوت : فاوٍّ تؼت لبل: ف ٕمص ل س: لبل ل س ألثٓ ػجذ ال ٍّ ػ ٍٕ السّالم سرل وزس ان ٔمطٓ ئلى ثٕس ال ٍّ، لبل( الخمّ)ي فٓ غ ٕ ّ سفبػّ ثه مًسى •
.، لإلرمبل، ي ػذم الفشق ثٕه المك ك ي المؼّٕه، ي الظبَش الفشق، ومب مشّ، ي ػذم روش حىم الؼزض لجل الطشيع، ي لذ ػشفتٍ«4»تأمل •
غل ػذم اضتشاـ غ ّ مب فؼ ٍ ثفؼل الجبلٓ، ي ال ذ، ي لُزا لً مطى رمٕغ الكشٔك، ي لم ٔ ذ لم ٔجك ػ ٕةٍ الّةب ال ةذ    األثشوًة مب مطى غٕش ثؼٕذ، فبن م ػل الىزس يرًة المطٓ الى الجٕس، ي اإلتٕبن ثبألفؼبل ػىذٌ، مبضٕب، ي لذ اتى ثبلمطٓ فٓ ثؼؽ الكشٔك، ي : ي ان لًل الطٕخ•

.مبضٕب، ا المطٓ فٓ الكشٔك، ف ً البم َىبن لم ٔزت ػ ٍٕ الشرًع الى أَ ٍ، لٕمطٓ ئلى مىّ
.ب، ثل لً مبت وبرس المطٓ، فٓ الكشٔك ي لجل اإلحشام، أي ثؼذٌ، ػ ى تشدد، ٔستأرش ػىٍ مه المًؾغ ٕ ي لُزا لم ٔزت اإلربسِ ػمه مبت فٓ الكشٔك مه ث ذ المٕس اتفبلب ػ ى الظبَش، ثل مه المًؾغ الزْ مبت فٍٕ، إلتٕبوٍ ثجؼؽ مب يرت ػ ٍٕ غ•
لٕس ثخفٓ، َش،ي ثبلزم ّ، ئرا فؼل المى ف ثؼؽ مب يرت ػ ٍٕ، ي لم ٔؼ م اضتشاـ غ تٍ ػ ى مب لم ٔفؼل، غح مىٍ مب فؼل، ي لم ٔ تذ ئلى ئػبدتٍ، ي ًَ ظب•

•______________________________
.ي الزًاة ػه ال ذٔخٕه، أوُّمب م مًان ػ ى ااست جبة ئلخ: لبل فٓ المىتُى[ 1]

•______________________________
.4مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  34الًسبئل الجبة ( 2)

.1مه أثًاة يرًة ال ذ الشيأّ  34الًسبئل الجبة ( 3)•
.أْ فٓ الىالم المزوًس فٓ المىتُى( 4)•
 127: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
•..........

•______________________________
.فزٕبدِ لًل اثه ئدسٔس دين لًل الطٕخ خفٓ، ي ًَ اػشف

ذ ثًرٍ فٓ المؼّٕه، ي تًلغ المىىّ، ي الػجش فٓ المك ك، ي السمًـ مغ الٕأس، الّب ػ ى تمذٔش التمػٕش، فٕمىه الًرًة حٕىئز ػ ى يرةٍ  ال ي انّ ظبَش والمُم، ي الشيأبت أٔؿب، اوٍ ػ ى تمذٔش الؼزض ػه المطٓ، ٔزت ال ذ ساوجب مك مب، ي ًَ م ل المىغ، فبن الظبَش ػذم يرًة •
.ْ، ي التأخٕش حشام، ي لُزا لً لػّش ٔزت، ي لً مطٕب، ي تسىؼب، ي ااستٕزبس ػ ى تمذٔش الؼزض، ثبلى ّٕ، ي األغل مإّٔذ لًىفًسٔمذس، ي استٕزبس مه ٔمطى، ي السمًـ أٔؿب، ألوٍ مب أخش ئلّب ل ًسؼّ، ي أوٍّ ٔزًص لٍ رله، فال تمػٕش، ثخالف تأخٕش حذ اإلسالم، فاوٍ 

.ب لً ػزض لجل الطشيع ػه المطٓ، ومب فٓ سبئش الًارجبت المىزيسِ، ي لذ مشّ ت مٕمٍوم ي ٔمىه حمل والمُم الزْ ٔمىه، ي الشيأبت ػ ى رًاص الشوًة لً حذ، ا ػ ى يرًة ال ذ ساوجب ثؼذ الؼزض، فبن الظبَش سمًـ الًرًة حٕىئز•
ٓ ء، ألن الؼزض مسمف ألغل ال ذ، ف ػفتٍ ايلى: ي لُزا لبل المػىف فٓ المىتُى• .ئرا سوت مغ الؼزض لم ٔىه ػ ٍٕ ض
.أٔؿب، فتأملزا ي حمل الشيأبت فٓ المخت ف ػ ى وزس حذ، ي مطى فٍٕ مؼب، ثبن وزس أمشٔه، فارا ػزض ػه أحذَمب ثمٓ اٖخش، ي ٔمىه حمل والم ثؼؿُم ػ ى َ•
ي ػذم المؿبء حٕىئز، ي لً وبن مك مب، ي ااوتفبء ثبل ذ ساوجب ثؼذ ان حػل الؼزض فٓ الكشٔك، فال ٔجؼذ المًل ثٍ، ومب ًَ [ 2]ي ان ظبَش الشيأبت يرًة الزجش مغ الؼزض . لً سوت فٓ المؼٕه مغ المذسِ، فاوٍ ٔ تبد الى دلٕل رذٔذ، ي مب سأٔتٍ، ي مب روشٌ[ 1]ي لؼذم ظًُس دلٕل المؿبء •

ظبَش والمُم، ل شيأتٕه 
•______________________________

.فبن سوت مغ المذسِ لؿبٌ: ئضبسِ ئلى لًل المىتُى[ 1]
ٓ ء)ئضبسِ الى مب وم ٍ المىتُى ػه ثؼؽ األغ بة [ 1]• (.ي ان وبن مغ الؼزض لم ٔزجشٌ ثط
 128: ، ظ6 مزمغ الفبئذِ ي الجشَبن فٓ ضشح ئسضبد األرَبن، د•
[ي ٔطتشـ فٓ الىبئت]•
 ومبل الؼمل، ي اإلسالم(: 1)ي ٔطتشـ فٓ الىبئت •

•______________________________
.«1»الػ ٕ تٕه 

ػ ى ػذم الًرًة، ئر ا مىبفبِ ثٕه ػذم الزوش فُٕمب، ي الزوش فٓ غٕشَمب، ألن الضٔبدِ ممجًلّ، ي ػذم روشَةب فةٓ ثؼةؽ    « 2»تمذمتٕه المي ٔمىه وًن الزجشان ثبلُذْ لؼذم المؿبء، ي ان وبن مغ الؼزض، ف م ُب ػ ى ااست جبة خالف الظبَش، ي ا تذل غ ٕ ّ اثى ػجٕذِ ي سفبػّ •
.فتأمل[ 3]الشيأتٕه، ي تشن التفػٕل ٔذل ػ ى الؼمًم، فال ٔجؼذ مب روشيٌ ( لتٕىه خ ل)الشيأّ، ا ٔست ضم الؼذم، ي ًَ ظبَش، فال ٔجؼذ التؼٕٕه، ثؼذ وًوٍ مك مب ثبلطشيع، لت ه 

.أػبد أْ ال ذ مبضٕب، ي ٔ تمل المطٓ فٕمب سوت، ومب ًَ مزَت الطٕخ أْ المطٓ مك مب: يرت اى ال ذ مبضٕب، ومب سمؼس، ي لًلٍ: ي لً وزسٌ مبضٕب اى ال ذ، ي لًلٍ: فمًلٍ•
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
ثٓبةٔ اسٕتِ ٕجٓبةِ اخْتِٕٓبسِ الْمٓطِْٓ فِٓ الْ ٓذِّ ػٓ َى الشُّوًُةِ يٓ  32« 3»•

 الْ ٓفَبءِ ػٓ َى الِبوْتِؼٓبلِ ئِلَّب مٓب اسٕتُخْىِٓٓ
مٔ ٓمَّذٔ ثٕهُ الْ ٓسٓهِ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْ ٔسٕٕٓهِ ثٕةهِ سٓةؼِٕذٍ   « 4» -1 -14284•

مٓب : ػٓهْ غٓفًْٓانَ يٓ فَؿَبلََّ ػٓهْ ػٓجٕذِ ال ٍَِّ ثٕهِ سِىَبنٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ ال ٍَِّ ع لَبلَ
.ػٔجِذٓ ال ٍَّٔ ثِطَٕٓ ءٍ أَضَذَّ مِهَ الْمٓطِْٓ يٓ لَب أَفْؿَلَ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔ ٓمَّةذِ ثٕةهِ ػِٕسٓةى ػٓةهِ     « 5» -2 -14285•

دٓخَ ْىَب ػٓ َى أَثِٓ ػٓجٕةذِ ال َّةٍِ ع   : الْ ٓسٓهِ ثٕهِ ػٓ ٍِّٓ ػٓهْ َِطَبمِ ثٕهِ سٓبلِمٍ لَبلَ
يٓ ثِؿْؼَّٓ ػٓطَشَ سٓرٔ ًب مِهْ أَغٕ ٓبثِىَب فَمُ ْىَب رٓؼٓ َىَب  -أَوَب يٓ ػٓىْجٓسُّٓ ثٕهُ مٔػٕؼٓتٍ

ٕٓ ءٍ   -أَُُّٔٔمٓب أَفْؿَلُ الْمٓطْٓٔ أَيِ الشُّوًُةٔ -ال ٍَّٔ فِذٓانٓ فَمَبلَ مٓب ػٔجِذٓ ال ٍَّٔ ثِطَة
.أَفْؿَلَ مِهَ الْمٓطِْٓ الْ ٓذِٔجَ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔسٓى ثٕهِ الْمَبسِمِ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ « 6» -3 -14286•

 -سٓأَلْسٔ أَثٓب ػٓجٕذِ ال ٍَِّ ع ػٓهْ فَؿْةلِ الْمٓطْةِٓ  : ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْ ٓ َجِِّٓ لَبلَ
يٓ   حٓتَّى وَؼٕ ًةب يٓ وَؼٕ ًةب   -فَمَبلَ ئِنَّ الْ ٓسٓهَ ثٕهَ ػٓ ٍِّٓ لَبسٓمٓ سٓثٍَّٔ حَ َبثَ مٓشَّاتٍ

.يٓ حٓذَّ ػِطْشِٔهَ حٓزًَّّ مٓبضِٕبً ػٓ َى لَذٓمٍِٕٕٓ -حًَٕثبً يٓ حًَٕثبً يٓ دِٔىَبساً يٓ دِٔىَبساً

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
•______________________________

.مه َزٌ األثًاة 28ي فٓ الجبة  26مه الجبة  3تمذم فٓ ال ذٔج  -(1)
مةه   6ي  5ي فٓ الجبثٕه  1مه الجبة  7ي  6ي  3ٔبتٓ فٓ األحبدٔج  -(2)•

.أثًاة الىٕبثّ
.حذٔخب 11فٍٕ  32الجبة  -(3)•
.460 -141 -2، ي ااستجػبس 28 -11 -5التُزٔت  -(4)•
، ي أيسدٌ رٔ ٍ 466 -143 -2، ي ااستجػبس 34 -13 -5التُزٔت  -(5)•

.مه َزٌ األثًاة 33مه الجبة  3فٓ ال ذٔج 
، ي أيسدٌ فةٓ  461 -141 -2، ي ااستجػبس 29 -11 -5التُزٔت  -(6)•

.مه أثًاة الػذلّ 52مه الجبة  1ال ذٔج 

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ فَؿْلِ ثٕهِ ػٓمٕشٍي ػٓهْ مٔ ٓمَّذِ ثٕهِ ئِسٕمٓبػِٕلَ « 1» -4 -14287•

ٕٓ ءٍ    : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ ال ٍَِّ ع لَبلَ« 2»ثٕهِ سٓرٓبءٍ الضُّثٕٕٓذِِّْ  مٓب ػٔجِةذٓ ال َّةٍٔ ثِطَة
.أَفْؿَلَ مِهَ الْمٓطِْٓ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
مٔ ٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓ ِِّٓ ثٕهِ الْ ٔسٕٕٓهِ لَبلَ سٔيِْٓ أَؤٍَّ مٓب تَمَشَّةٓ « 3» -5 -14288•

ٕٓ ءٍ أَحٓتَّ ئِلٍَِٕٕ مِهَ الْمٓطِْٓ ئِلَى ثٕٕٓتٍِِ الْ ٓشَامِ  -الْؼٓجٕذٔ ئِلَى ال ٍَِّ ػٓضَّ يٓ رٓلَّ ثِطَ
يٓ مٓهْ مٓطَةى   -يٓ أَنَّ الْ ٓزََّّ الًْٓاحِذَِٓ تَؼٕذِلُ سٓجٕؼِٕهَ حٓزًَّّ -ػٓ َى الْمَذٓمٕٕٓهِ

يٓ الْ ٓةبدُّ ئِرَا   -وَتَتٓ ال ٍَّٔ لٍَٔ حًَٓاةٓ مٓب ثٕٕٓهَ مٓطْةٍِِٕ يٓ سٔوًُثِةٍِ   -ػٓهْ رٓمٓ ٍِِ
.وَتَتٓ ال ٍَّٔ لٍَٔ حًَٓاةٓ مٓب ثٕٕٓهَ مٓطٍِِْٕ حٓبفِٕبً ئِلَى مٔىْتَؼِلٍ -اوْمَكَغٓ ضِسٕغٔ وَؼٕ ٍِِ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
يٓ فِٓ حًَٓاةِ الْأَػٕمٓبلِ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ سٓؼٕذِ ثٕهِ ػٓجٕذِ ال ٍَِّ « 4» -6 -14289•

ػٓهْ أًَُّٔةٓ ثٕهِ وًُحٍ ػٓهِ الشَّثِٕغِ ثٕهِ مٔ ٓمَّذٍ الْمٔسٕ ِِّٓ ػٓهْ سٓرٔلٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ 
ٕٓ ءٍ مِخْلِ الػَّمٕسِ يٓ الْمٓطِْٓ ئِلَى ثٕٕٓتٍِِ: ال ٍَِّ ع لَبلَ .مٓب ػٔجِذٓ ال ٍَّٔ ثِطَ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 

يٓ فِٓ الْخِػٓبلِ ػٓهْ مٔ ٓمَّذِ ثٕهِ الْ ٓسٓهِ ػٓهِ الػَّةفَّبسِ  « 5» -7 -14290•
ػٓهْ أًَُّٔةٓ ثٕهِ وًُحٍ ػٓهِ الشَّثِٕغِ ثٕهِ مٔ ٓمَّذٍ الْمٔسٕ ِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ الشَّثِٕغِ الطَّبمِِّٓ 

ٔ ثِطَٕٓ ءٍ أَفْؿَلَ مِهَ الػَّمٕسِ يٓ الْمٓطِْٓ : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ ال ٍَِّ ع لَبلَ مٓب ػٔجِذٓ ال ٍَّ
.ئِلَى ثٕٕٓتٍِِ

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج
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لَ ًزس الوّٖ فٖ التح اًعقذ 
•______________________________

.462 -142 -2، ي ااستجػبس 30 -12 -5التُزٔت  -(1)
َةةبمص )م مةةذ ثةةه ئسةةمبػٕل ثةةه سرةةبء الضثٕةةشْ  -فةةٓ وسةةخّ -(2)•

(.المخكًـ
.2216 -218 -2الفمٍٕ  -(3)•
مةه   4مه الجبة  2، ي أيسدٌ فٓ ال ذٔج 1 -212 -حًاة األػمبل -(4)•

مةه أثةًاة    117مةه الجةبة    12أثًاة أحىبم المسبرذ، ي فٓ ال ةذٔج  
.أحىبم الؼطشِ

.8 -35 -الخػبل -(5)•
 80: ، ظ11 يسبئل الطٕؼّ، د•

78: ، ص11 ٍسائل الّ٘عٔ؛ ج


