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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
  فٓ صًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  ٔحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ ثبلجٕتت بتجؼب، ي    فٕـوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتب     ٔظوي

ٔـوً   ثٕه الصفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    ٔسؼىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبطب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       ٔمظشحم ، *صالتٍطًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ صًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

ؿًا  الىساء لٕس تًاخة فٓ ػمشِ التمتغ ي لكه ال تأس تإتٕاووٍ   *•
 احتٕاؿاً ي اتٕاوٍ لثل التمظٕشٔكًن أكثش إحتٕاؿاً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف ثؼشفّ، ي األفعل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ صتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕط 
مىُب ي ٔمعٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش أي ػمبل ألٔمعٓ إلى مىى حم •

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن صشيسِ ػلى األحتًغ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمصٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمصٕش، فٕحل ثؼتذ التمصتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الطٕت، ي األحًغ ارتىبة الصتٕذ أٔعتب، ي    مه ول ش
إن وبن األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شبء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔصلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

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

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزمبس فٕجٕت ثُب لٕبلٓ التششٔك، ي َٓ الحبدّٔ حم •

ػششِ ي الخبوّٕ ػششِ ي الخبلج ػششِ، ي ثٕتًتّ الخبلج ػششِ إومب َتٓ  
 فٓ ثؼط الصًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًسِ حح التمتغ إخماال
لً شبء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ ثل ٔمٕم ثمىى حتتى ٔشمتٓ رمتبسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحبدْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخبوٓ ػشش، حم ٔىفش ثؼذ التضيال  
لً وبن لذ اتمى الىسبء ي الصٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔعب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األصح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفعل األحًغ أن ٔمعٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فعال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَا الىّٕ:ٔشتشؽ فٓ حح التمتغ أمًس
 :ٔشتشغ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

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

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

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

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع ػمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح

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

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػلى األصح
 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن الحح ي الؼمشِ فٓ سىّ ياحذِ

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

  . ثمٓ ػلٍٕ إلى الؼب  المبثل
 
 .ػلى األحًغ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 أن ٔكًن إحشام حدٍ مه تـه مكّ

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

أي حزتش  ( ع)أفعل مًاظؼُب المسزذ، ي أفعل مًاظؼٍ ممتب  إثتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  ممب ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبمبػٕل 

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

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

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

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ

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

 . ػه آخش لم ٔصح
 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ

أن ال ٔخشد مه مىّ ثؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًغ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتبألحًغ التمتغ ثال حبرّ، ي لً ػشظتٍ حبرّ 

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

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

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 يلت اإلحشام ليحح مًسغ

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

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، ثل ًَ أحًغ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحشام

لً وسٓ اإلحشا  ي خشد إلى ػشفبت يرت الشرًع لإلحشا   4مسألّ •
ي لتً   *مًظؼٍلً لم ٔتمىه لعٕك يلت أي ػزس أحش  مه مىّ،ي مه 

لم ٔتزوش الى تمب  األػمبل صح حزٍ، ي الزبَل ثتبلحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمبن فًت الًلًف ثؼشفتّ ي  ، **الىببٓ

 .***حزٍمشؼش ثطل 
 .يلً وبن فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وبن اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕبوبي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتب     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔجؼذ صحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتبن حٕىتٍ   ال ثل صحّ إحشامٍ مه مىبوٍ 
 . أٔعبي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ

 المستمٕه ال ٔزًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ مه  5مسألّ •
األخٕشٔه اختٕبسا، وؼم لً ظبق يلتٍ ػه إتمب  الؼمشِ ي إدسان الحتذ  

ي ٔأتٓ ثبلؼمشِ ثؼذ الحذ، ي حذ ظتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خاص
 الًلت خًف فًات االختٕبسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األصح، 

الظبَش ػمً  الحىم ثبلىسجّ إلى الحذ المىذية، فلً وًى التمتغ وذثب ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خاصي ظبق يلتٍ ػه إتمب  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرًة الؼمشِ 
 . ثل ٔزت ػلٍٕ الىمل لً خبف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خبف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً ثل ٔزت ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

 408-407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً ػيم مه يظٕفتٍ التمتغ ػٕك الًلت

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ظٕك الًلت ػته إتمتب  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔجؼذ  إدسان الحذ لجل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
ثل لً ػلم حبل اإلحشا  ثعٕك الًلت ربص لٍ اإلحشا  ثحتذ االفتشادي   •

 إتٕبوٍ حم إتٕبن ػمشِ مفشدِ ثؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ ثىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الطتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ظتبق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفبٔتتٍ        
 .، ي األحًغ الؼذيل ي ػذ  االوتفبء لً وبن الحذ يارجب ػلٍٕ*إشىبل

ثل ال اشىبل فٓ رًاصالؼذيل ي وفبٔتٍ ثل وتل مته ظتبق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفبء ثٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 الحائغ ي الىفساء إرا ػاق يلتُا ػه الـُش ي إتمام الؼمشِ

الحبئط ي الىفسبء إرا ظبق يلتُب ػه الطُش ي إتمب  الؼمشِ ٔزت  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتمب  حم اإلتٕبن ثؼمشِ ثؼذ ي   ػلُٕب الؼذيل إلى االفشاد

ي ظبق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى ثؼذ الحذ ثؼمشِ مفشدِ، ي صح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وبن ػزسَب لجل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أمب لً وبن ثؼذٌ فلً وبن ثؼذ  *•
وصف الطًاف فٕزت ػلُٕب تشن الطًاف ي إتٕبن السؼٓ ي التمصٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يثؼذ سفغ الؼزس تىمل طًافُب مه حٕج تشوٍ ي لً وتبن  
ػزسَب ثؼذ اإلحشا  ي لجل وصف الطًاف فُٓ ثبلخٕبس ثٕه الؼتذيل وتبأليل   
أي التىمٕل وبلخبوٓ إال أوُب لً اختبست التىمٕل ٔزت ػلُٕب ثؼذ سفغ الؼتزس  

 .لعب طًاف الؼمشِ مه أيلٍ
 .أي لغٕش ػزس **•

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 طًسِ حح االفشاد

ٓ ء ياحذ، ي َتً أن   8مسألّ • صًسِ حذ االفشاد وحذ التمتغ إال فٓ ش
 .الُذْ يارت فٓ حذ التمتغ ي مستحت فٓ االفشاد

 

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 طًسِ الؼمشِ المفشدِ

 :صًسِ الؼمشِ المفشدِ وؼمشِ التمتغ إال فٓ أمًس 9مسألّ •
ي فتٓ  : أحذَب أن فٓ ػمشِ التمتغ ٔتؼٕه التمصتٕش ي ال ٔزتًص الحلتك   •

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش ثٕىُمب، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ طًاف الىسبء ي إن وبن أحتًغ، ي  حبوُٕب •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزت طًاف الىسبء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتبت الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمبت ػمشِ التمتتغ أحتذ    حبلخُب •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن ربص فُٕب اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

ػِذٌَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ بُٕٓلِ ثٕهِ صِٔٓبدٍ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕتهِ أَثِتٓ    -5•
لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع : لَبلَ سٓتٓاحٍوَصٕشٍ ػٓهْ مُِٕشَانَ ثٕهِ أَثِٓ وَصٕشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ 

مِهْ تَمٓامِ الْحٓوحِّ يٓ  إِنَّ إِوَّب وُشَيَّى ثِبلْىًُفَِّ أَنَّ ػٓلِّٕبي صٓلًَٓاتٔ اللٍَِّ ػٓلٍَِٕٕ لَبلَ 
ِ فَُٓلْ لَبلَ َٓزَا ػٓلٌِّٓ ع فَمَبلَ لَتذٕ  أَنْ ٔٔحٕشِمٓ الشَّخٔلُ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيٍِالْؼٔمٕشَِِ 

لَبلَ رَلِهٓ أَمِٕشُ الْمٔؤْمِىِٕهَ ع لِمٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ خَلْفٓ الْمًٓٓالِٕتتِ يٓ لَتًٕ وَتبنَ    
وَمٓب ٔٓمًُلًُنَ مٓب وَبنَ ٔٓمٕىَغٔ سٓبٔتًلُ اللَّتٍِ أ أَنْ لَتب ٔٓخْتشُدٓ ثِخِٕٓبثِتٍِ إِلَتى       

 .الشَّزٓشَِِ

 322: ، ص4 ؛ ج(اإلسالمّٕ -ؽ )الكافٓ 



22 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

لَبلَ لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع إِوَّتب وُتشْيٓى    2ػٓهْ أَثِٓ ثٓصِٕشٍ  سٔيِْٓيٓ  2528•
إِحٕشَامٔكٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓ مِهْ تَمٓامِ حٓدِّكٓ إِنَّ ثِبلْىًُفَِّ أَنَّ ػٓلِّٕبي ع لَبلَ 

سٓبًٔلُ اللٍَِّ أ ثِخِٕٓبثِتٍِ   3فَمَبلَ بٔجٕحٓبنَ اللٍَِّ لًَٕ وَبنَ وَمٓب ٔٓمًُلًُنَ لَمٓب تَمٓتَّغٓ 
  4إِلَى الشَّزٓشَِِ 

•  

 306: ، ص2 مه ال ٔحؼشٌ الفمٍٕ؛ ج
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 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

سٓتٓاحِ تٕهِ أَتِٓ يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ صٓفًْٓانَ ػٓهْ ػٓبصِمِ ثٕهِ حٔمٕٕٓذٍ ػٓهْ  -33 -187•
مِوهْ تَمٓوامِ   إِنَّ لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ٔٓشْئينَ أَنَّ ػٓلِّٕبي ع لَتبلَ  : لَبلَوَظٕشٍ 
فَمَبلَ بٔجٕحٓبنَ اللَّتٍِ فَلَتًٕ وَتبنَ وَمٓتب      إِحٕشَامٓكٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓحٓدِّكٓ 

ٔٓمًُلًُنَ لَمٕ ٔٓتَمٓتَّغٕ سٓبًٔلُ اللٍَِّ أ ثِخِٕٓبثٍِِ إِلَى الشَّزٓشَِِ يٓ إِوَّمٓب مٓؼٕىَى دٔيٕٓٔتشَِِ  
 .إََٔلٍِِ مٓهْ وَبنَ إََٔلٍُٔ يٓسٓاءٓ الْمِٕمَبتِ إِلَى مٓىََّّ

 59: ، ص5 تُزٔة األحكام؛ ج



24 

 مٓهْ أَحٕشَمٓ دٔينَ الْمِٕمَاتِ

ػٓلُِّٓ ثٕهُ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهِ اثٕهِ أُرَٕٔىََّ لَبلَ لَبلَ  -4•
يٓ مٓوهْ  مٓهْ أَحٕشَمٓ تِالْحٓحِّ فِٓ غَٕٕشِ أَشُْٔشِ الْحٓحِّ فَيَا حٓحَّ لَؤٍ  أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع 

 .فَيَا إِحٕشَامٓ لٍَٔ أَحٕشَمٓ دٔينَ الْمِٕمَاتِ

 322: ، ص4 ؛ ج(اإلسالمّٕ -ؽ )الكافٓ 



25 

 مٓهْ أَحٕشَمٓ دٔينَ الْمِٕمَاتِ

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهِ اثٕتهِ أُرَٕٔىَتَّ   « 3» -4 -14769•
مٓهْ أَحٕشَمٓ تِالْحٓحِّ فِٓ غَٕٕشِ أَشُْٔشِ الْحٓحِّ فَيَوا حٓوحَّ   لَبلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع : لَبلَ
 .فَيَا إِحٕشَامٓ لٍَٔ مٓهْ أَحٕشَمٓ دٔينَ الْمِٕمَاتِيٓ  -لٍَٔ
 
 
 9مه الجتبة   3، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 4 -322 -4الىبفٓ  -(3) •

 .مه أثًاة المًالٕت
 

 272: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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 مٓهْ أَحٕشَمٓ دٔينَ الْمِٕمَاتِ

سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓتهْ  يٓ •
ػٓهِ اثٕهِ أُرَٕٔىََّ مِخْلٍَٔ « 4»مٔحٓمَّذِ ثٕهِ صٓذٓلََّ الشَّؼِٕشِِّْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ 

«5». 
 .محمذ ثه صذلّ الجصشْ -فٓ التُزٔت -(4)•
 .529 -162 -2، ي االبتجصبس 157 -52 -5التُزٔت  -(5)•

 272: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج



27 

 أحكام المًالٕت

 [أحىب  المًالٕت]•
ال ٔصح اإلحشا  لجل المٕمبت، اال لىبرس ثششغ أن ٔمغ فٓ أشُش الحذ، •

ان وبن اإلحشا  للحذ، أي لؼمشِ متمتغ ثُب، ي لً وبن لؼمشِ مفشدِ رتبص  
 .لجل المٕمبت لً خشٓ فًات سرت

 :ي َزٌ الزملّ ٔشتمل مسبئل•

 805: ، ص2 المؼتثش فٓ ششح المختظش؛ ج
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 أحكام المًالٕت

المٕمتبت،ي  ػلى ان اإلحشا  ال ٔصح لجتل  « أرمغ األصحبة»: األيلى•
األفعل المٕمبت، : أربصٌ الجبلًن، ي اختلفًا فٓ األفعل، فمبل الشبفؼٓ

ألن الىجٓ صلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ أحش  مىٍ، ي ال ٔتشن األفعل، ي لتبل  
األفعتل متب ثؼتذ، لمتب سيت أ      : أثً حىٕفّ، ي للشبفؼٓ فٓ لًل آخش

مه أحتش  ثحزتّ أي   »بلمّ ػه سبًل اللٍّ صلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ لبل 
ػمشِ مه المسزذ األلصى ي حل مىُب ثمىّ غفش اللٍّ لٍ مب تمتذ  مته   

 .«4« »روجٍ ي مب تأخش
 .30أ  5بىه الجُٕمٓ د ( 4)•

 

 805: ، ص2 المؼتثش فٓ ششح المختظش؛ ج
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 أحكام المًالٕت

فؼل الىجٓ صلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ، فئوٍ ال ٔحتش  اال مته المٕمتبت،    : لىب•
فٕزت المتبثؼّ، ألن فؼلٍ ػلٍٕ السّال  يلغ امتخبال لألمش المطلك، فٕىًن 
ٓ ء  ثٕبوب، ي ألوٍ لً ربص لجلٍ لم ٔىه يلتب، ثل وُبّٔ الًلت، ي وُبّٔ الش

ٓ ء إال مزبصا، ي ألن اإلحشا   ششػّٕ، مًلتتّ   ػجبدِ ال ٔؼتجش ثٍ ػه الش
ثًلت ششػٓ، فال ٔتمذ  ػلٍٕ، وغٕش اإلحتشا  مته مىببته الحتذ، ي     

 .وأيلبت الصالِ
 

 805: ، ص2 المؼتثش فٓ ششح المختظش؛ ج



30 

 أحكام المًالٕت

سيأّ صساسِ ػه : ٔذل ػلى رله مه طشٔك األصحبة سيأبت، مىُبي •
لٕس ألحذ أن ٔحش  لجل المٕمبت، التزْ  »أثٓ رؼفش ػلٍٕ السّال  لبل 

يلتٍ سبًل اللٍّ صلّى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ، ي اومب مخل رله مخل مه صلّى 
ي سيى اثه أرٔىّ ػه أثٓ ػجذ « 1« »فٓ السفش أسثؼب، ي تشن االحىتٕه

 .«2« »مه أحش  دين المٕمبت فال إحشا  لٍ»اللٍّ ػلٍٕ السّال  لبل 
 
 . 5ح  11أثًاة ألسب  الحذ ثبة  8الًببئل د ( 1)•
 . 4ح  11أثًاة ألسب  الحذ ثبة  8الًببئل د ( 2)•

 806: ، ص2 المؼتثش فٓ ششح المختظش؛ ج
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 أحكام المًالٕت

ي رًاة أثٓ حىٕفّ مىغ الشيأّ ي لً صحت حملت ػلى صًستُب، لئال •
اوتٍ لتبل   »ٔجطل مؼىى التًلٕت، ي لذ سيْ ػه أثٓ رؼفش ػلٍٕ السّال  

 لجؼط أصحبثٍ مه أٔه أحشمت؟
مه الىًفّ، لبل ػلٍٕ السّال  ي لم؟ لبل بمؼت ػته ثؼعتىم، متب    لبل •

ثؼذت اإلحشا  فًُ أػظم لألرش، فمبل ػلٍٕ السّال  مب أثلغه َتزا، اال  
 .«3« »وزاة

 . 7ح  11أثًاة المًالٕت ثبة  8الًببئل د ( 3)•

 

 

 806: ، ص2 المؼتثش فٓ ششح المختظش؛ ج
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 أحكام المًالٕت

  فٓ أحىب  المًالٕت: الخبوٓالىظش •
 :149مسألّ •
ال ٔزًص اإلحشا  لجل المٕمبت ػىذ ػلمبئىب إلّب لىتبرس ػلتى ختالف، ي    •

 .لمشٔذ الؼمشِ فٓ سرت إرا خبف فًاتٍ
 .، ي اختلفًا فٓ األفعل«2»ي أطجك الؼبمّّ ػلى رًاصٌ •
 .272: 2الىبمل فٓ التبسٔخ ( 1)•
، 200: 7، المزمتتًع 226: 3، الشتتشح الىجٕتتش 222: 3المغىتتٓ ( 2)•

 -، المىتمتى 164: 2، ثذائغ الصتىبئغ  166: 4 -للسشخسٓ -المجسًغ
 .205: 2 -للجبرٓ

 
 195: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ؽ )تزكشِ الفمُاء 
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 أحكام المًالٕت

ي ثٍ لتبل ػمتش ي   . األفعل اإلحشا  مه المٕمبت، ي ٔىشٌ لجلٍ: مبلهفمبل •
 .«3»ػخمبن ي الحسه ي ػطبء ي مبله ي أحمذ ي إبحبق 

 .«4»األفعل اإلحشا  مه ثلذٌ : ي لبل أثً حىٕفّ•
 .«5»ي ػه الشبفؼٓ وبلمزَجٕه •
، الىبفٓ فٓ فمٍ أَتل  324: 1، ثذأّ المزتُذ 363: 1المذيّوّ الىجشى ( 3)•

: 3، حلٕتّ الؼلمتبء   226: 3، الششح الىجٕتش  222: 3، المغىٓ 148: المذٔىّ
 .93: 7، فتح الؼضٔض 270

: 3، الشتشح الىجٕتش   222: 3، المغىٓ 185: 1االختٕبس لتؼلٕل المختبس ( 4)•
 .202: 7، المزمًع 270: 3، حلّٕ الؼلمبء 93: 7، فتح الؼضٔض 226

: 3، حلٕتّ الؼلمتبء   200: 7، المزمتًع  210: 1 -للشٕشاصْ -المُزّة( 5)•
 .226: 3، الششح الىجٕش 222: 3، المغىٓ 93: 7، فتح الؼضٔض 270

 
 195: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ؽ )تزكشِ الفمُاء  
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 أحكام المًالٕت

وبن ػلممّ ي األبًد ي ػجذ الشحمه ي أثتً إبتحبق ٔحشمتًن مته     ي •
 .«6»ثًٕتُم 

ٌ ػلٍٕ ي آلٍ أحش  مه المٕمتبت  ٰ  مب سياٌ الؼبمّّ أنّ الىجٓ صلّى اللّ: لىب•
ختتزيا ػىّتتٓ : )، ي ال ٔفؼتتل إلّتتب التتشارح، ي لتتبل ػلٕتتٍ الستتال «7»

 .اتّجبػٍ فًرت « 8»( مىببىىم
: 7المزمتًع  : ، ي اوظتش 226: 3، الشتشح الىجٕتش   222: 3المغىٓ ( 6)•

202. 
 .227: 3، الششح الىجٕش 223: 3المغىٓ ( 7)•
 .125: 5بىه الجُٕمٓ ( 8)•

 
 195: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ؽ )تزكشِ الفمُاء 
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 أحكام المًالٕت

مه أحش  ثبلحذّ فٓ »: لًل الصبدق ػلٍٕ السال : مه طشٔك الخبصّي •
  ٍ « غٕش أشُش الحذّ فال حذّ لٍ، ي مه أحش  دين المٕمبت فال إحتشا  لت

«1». 
 .ي ألوٍّ أحش  لجل المٕمبت، فىبن حشامب، وبإلحشا  لجل أشُش الحذّ•
ي لمب فٍٕ مه التغشٔش ثبإلحشا  ي التؼشّض لفؼل محظًساتٍ، ي فٍٕ مشمّّ •

 .ػلى الىفس، فمىغ، وبلًصبل فٓ الصً 
: 2، االبتجصتتبس 157 -52: 5، التُتتزٔت 4 -322: 4الىتتبفٓ ( 1)•

162- 529. 
 

 196: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ؽ )تزكشِ الفمُاء 
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 أحكام المًالٕت

ٌ ػلٕتٍ ي  ٰ  ثمب سياٌ الؼبمّّ ػه أ ّ بلمّ صيد الىجٓ صلّى اللّ: احتزًّا•
مه أَلّ : )ٌ ػلٍٕ ي آلٍ ٔمًلٰ  ٌ صلّى اللّٰ  آلٍ، أوُّب بمؼت سبًل اللّ

ثحزّّ أي ػمشِ مه المسزذ األلصى إلى المسزذ الحشا  غفتش لتٍ متب    
 .«2»( تمذّ  مه روجٍ ي مب تأخّش

 .«3»ي فٓ الطشٔك ظؼف ػىذ الؼبمّّ •
: ، ي اوظتش 30: 5، بتىه الجُٕمتٓ   1741 -143: 2بىه أثٓ دايد ( 2)•

 .226: 3، ي الششح الىجٕش 222: 3المغىٓ 
 .224 -223: 3، الششح الىجٕش 228: 3المغىٓ ( 3)•

 

 196: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ؽ )تزكشِ الفمُاء  



37 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

يٓأَمَّا الْإِحٕشَامٔ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيٍِِ لَثٕلَ الًْٔطًٔلِ إِلَى الْمِٕمَاتِ فَمَوذٕ   - 1499•
يٓأَتِمُّوًا الْحٓوحَّ   }: مٓا لًَٕلُكٓ: سٔيِْٓ ػٓهْ ػٓيٍِّٓ سٓػِٓٓ الئٍَّ ػٓىٍْٔ أَؤٍَّ لِٕلَ لٍَٔ

يٓسٔيِْ « أَنْ تُحٕشِمٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓ»: لَالَ[ 196: الثمشِ]{ يٓالْؼٔمٕشََِ لِيٍَِّ
 وَظَشٌرَلِكٓ ػٓهْ أَتِٓ َٔشَٕٔشََِ مٓشْفًُػٖا، يٓفِٓ سٓفْؼٍِِ 

145ص 2السىه الظغٕش ليثُٕمٓ ج  



38 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

أوسٔ تهُ ػِٕٓاعٍ، ػه مًٔسى ته ػٔمْثَّٓ، ػه وافغٍ، ػه ( : أخثشوا) -767•
يسد َزا الحذٔث فوٓ المًؿوأ   )أؤٍّ أَٓلَّ مهْ تٕٕٓتِ الممذِس - :اته ػٔمٓشَ

تيفظ أيٕا مكان تٕت الممذس يالمؼشي  موه األحادٔوث السواتمّ أن    
 مُل الشام الدحفّ يأٔيٕا لثيُا 

الشافؼٓ اختمغ سأْ ػمش يػيٓ ػيوى أن أتوم الؼموشِ أن ٔحوشم     لال •
لال الشتٕوغ سوألت   ألن رلك أصٔذ فٓ اإلحشام الشخل مه دئشِ أَيٍ 

فمال حسه فميت موا الحدوّ   : الشافؼٓ ػه اإلَالل مه يساء المٕمات
فٍٕ؟ لال أخثشوا مالك ػه ووافغ ػوه اتوه ػمشأووٍ أَول موه أٔيٕوا        

 .( فالمحظًس ًَ تدايص المًالٕت تغٕش إحشام أما سثمُا تٍ فًُ خائض

249ص  1مسىذ الشافؼٓ تشتٕة السىذْ ج  
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 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

: يٓأَتًٔ سٓؼِٕذِ تٕهُ أَتِٓ ػٓمٕشٍي لَالَوا , أَخْثٓشَوَا أَتًٔ ػٓثٕذِ اهللِ الْحٓافِظُ  - 8928•
ثىوا يَٕٓوةٔ   , ثىا إِتٕشَإَِمٔ تٕهُ مٓشْصٔيقٍ , ثىا أَتًٔ الْؼٓثَّاسِ مٔحٓمَّذٔ تٕهُ ٔٓؼٕمًُبٓ 

ػٓوهْ ػٓثٕوذِ اهللِ تٕوهِ سٓويَمَّٓ     , ػٓهْ ػٓمٕشِي تٕهِ مٔوشََِّ  , ػٓهْ شُؼٕثَّٓ , تٕهُ خٓشِٔشٍ 
: مٓا لًَٕلُؤٍ : لَالَ سٓخٔلٌ لِؼٓيِِّٓ تٕهِ أَتِٓ ؿَالِةٍ سٓػِٓٓ اهللُ ػٓىٍْٔ: لَالَ, الْمٔشَادِِّْ 

أَنْ تُحٕشِمٓ مِهْ دٔيٕٓٔوشَِِ  : ؟ لَالَ[196: الثمشِ]{ يٓأَتِمًُّا الْحٓحَّ يٓالْؼٔمٕشََِ لِيٍَِّ}
إََٔيِكٓ يٓسٔيِْٓ َٓزَا مِهْ حٓذِٔثِ أَتِٓ سٓيَمَّٓ ػٓهْ أَتِٓ َٔشَٕٔشََِ مٓشْفًُػٖا يٓفِٕوٍِ  

 وَظَشٌ
 
 

45ص 5السىه الكثٕش ليثُٕمٓ ج  



40 

 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
 
حٓذَّثَىَا يٓكِٕغٗ، ػٓهْ إِسٕشَائِٕلَ، ػٓهْ ثًَٕسٍ، ػٓهْ أَتِٓ : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13518•

 ، ٔٓؼٕىِٓ مٓكََّّ«لَا ٔٓذٕخُيُُٓا إِلَّا تِإِحٕشَامٍ»: خٓؼٕفَشٍ، ػٓهْ ػٓيٍِّٓ لَالَ
 حٓذَّثَىَا•

 
حٓذَّثَىَا ػٓثٕذٔ الْأَػٕيَى، ػٓهْ َِشَامٍ، ػٓوهِ الْحٓسٓوهِ،   : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13519•

 «أَؤٍَّ ٔٓكْشٌَٔ أَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ إِحٕشَامٍ»

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج
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 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
 
حٓذَّثَىَا غُىْذٓسٗ، ػٓوهْ شُوؼٕثَّٓ، ػٓوهْ مٔغِٕوشََِ، ػٓوهْ      : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13520•

 «كَاوًُا ٔٔحِثًُّنَ أَلَّا ٔٓذٕخُيًُا مٓكََّّ إِلَّا مٔحٕشِمِٕهَ»: إِتٕشَإَِمٓ لَالَ
 

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج



42 

 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
: حٓذَّثَىَا حٓفْضٗ، ػٓهْ ػٓثٕذِ الْمٓيِكِ، ػٓوهْ ػٓـَواءق لَوالَ   : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13521•

يٓكَوانَ ػٓثٕوذٔ الْمٓيِوكِ ٔٔوشَخ ضٔ     . «لَٕٕسٓ لِأَحٓذق أَنْ ٔٓوذٕخُلَ مٓكَّوَّ إِلَّوا تِوإِحٕشَامٍ    »
 لِيْحٓـَّاتِٕهَ

 حٓذَّثَىَا•
 [210:ص]•

 
سٓأَلْتٔ الْحٓكَومٓ،  »: حٓذَّثَىَا اتٕهُ مُٕٓذٍِّْ، ػٓهْ شُؼٕثَّٓ لَالَ: أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13522•

فَكَشٍَِٓٔ الْحٓكَومٔ، يٓلَومٕ ٔٓوشَ تِوٍِ     « يٓحٓمَّادٖا، ػٓهِ الشَّخٔلِ ٔٓذٕخُلُ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ إِحٕشَامٍ؟
 "حٓمَّادٗ تٓأْسٖا 

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج
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 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
 
حٓذَّثَىَا أَتًٔ أُسٓامَّٓ، ػٓهِ اتٕهِ خٔشَٕٔحٍ، ػٓهْ َِشَوامٍ،  : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13523•

أَنَّ الىَّثَِّٓ طٓيَّى اهللُ ػٓيٍَِٕٕ يٓسٓيَّمٓ لَمٕ ٔٓذٕخُلْ مٓكَّوَّ  »ػٓهْ حٔدٕشٍ، ػٓهْ ؿَائسٍ، 
 «لَؾُّ إِلَّا مٔحٕشِمٖا، إِلَّا ًٕٔٓمٓ فَتْحِ مٓكََّّ

 حٓذَّثَىَا•
 

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج



44 

 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
حٓذَّثَىَا أَتًٔ تٓكْشِ تٕوهُ ػَّٕٓوا،ٍ، ػٓوهْ لَٕٕوثق، ػٓوهْ      : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13524•

 «لَا ٔٓذٕخُلُ مٓكََّّ إِلَّا مٔحٕشِمٖا»: مٔدٓاَِذق لَالَ
 حٓذَّثَىَا•

 
حٓذَّثَىَا أَتٔوً ػٓوامِشٍ الْؼٓمَوذُِّْ، ػٓوهْ أَفْيَوحٓ، ػٓوهِ       : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13525•

 «لَا ٔٓذٕخُلُ مٓكََّّ إِلَّا مٔحٕشِمٖا»: الْمَاسِمِ لَالَ

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج
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 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 مٓهْ سٓخَّضٓ أَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ إِحٕشَامٍ•
 حٓذَّثَىَا•

 
حٓذَّثَىَا ػٓيُِّٓ تٕهُ مٔسُِٕشٍ، ػٓهْ ػٔثٕٕٓذِ اليٍَِّ تٕهِ ػٔمٓشَ، : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13526•

أَؤٍَّ أَلَامٓ تِمٓكََّّ، ثُمَّ خَشَجٓ ٔٔشِٔذٔ الْمٓذِٔىَوَّ، حٓتَّوى   »ػٓهْ وَافِغٍ، ػٓهِ اتٕهِ ػٔمٓشَ، 
إِرَا كَانَ تِمَذِٔذق تٓيَغٍَٔ أَنَّ خٕٕٓشًا مِهْ خًٕٔٔ،ِ الْفِتْىَِّ دٓخَيًُا الْمٓذِٔىََّ، فَكَشٌِٓ أَنْ 

 «ٔٓذٕخُلَ ػٓيَُِٕٕمٕ، فَشَخٓغٓ إِلَى مٓكََّّ فَذٓخَيَُٓا تِغَٕٕشِ إِحٕشَامٍ
 

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج
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 إِحٕشَامٍأَنْ ٔٓذٕخُلَ مٓكََّّ تِغَٕٕشِ 

 حٓذَّثَىَا•
: حٓذَّثَىَا حٓاتِمٔ تٕهُ إِسٕومٓاػِٕلَ، ػٓوهْ خٓؼٕفَوشٍ لَوالَ    : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13527•

خَشَجٓ أَتٌِّٓ، يٓػٓمٕشُي تٕهُ دِٔىَاسٍ إِلَى أَسٕػُِِمٓا خَاسِخٓوًّ ػٓوهِ الْمٓحٕوشَمِ، ثُومَّ     »
 «دٓخَيَا مٓكََّّ تِغَٕٕشِ إِحٕشَامٍ

 حٓذَّثَىَا•
 
حٓذَّثَىَا اتٕهُ مُٕٓذٍِّْ، ػٓهْ مٓالِكِ تٕهِ أَوَوسٍ، ػٓوهِ   : أَتًٔ تٓكْشٍ لَالَ - 13528•

 «لَا تٓأْسٓ تٍِِ»: الضَُّٕشِِّْ لَالَ
 

 210، ص3مظىف اته اتٓ شٕثٍ، ج
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 مٕمات الؼمشِ

ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ تَشَنٓ الْئِحٕشَا ٓ يٓ لًَٕ وِسٕٕٓبوبي أَيٕ رُٕٓليب يٓرٓتتٓ ػٓلَٕٕتٍِ    14« 1»•
الْؼًٕٓدٔ إِلَى الْمِٕمَبتِ يٓ الْئِحٕشَا ٔ مِىٍْٔ فَئِنْ تَؼٓزَّسٓ أَيٕ ظَبقَ الًْٓلْتٔ فَئِلَى أَدٕوَتى  

  الْحِلِّ فَئِنْ أَمٕىَهَ الضِّٔٓبدُِٓ فَؼٓلَ فَئِنْ تَؼٓزَّسٓ فَمِهْ مٓىَبوٍِِ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓتهْ أَثِٕتٍِ   « 2» -1 -14931•

بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ : ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ
لَبلَ أَثِتٓ ٔٓخْتشُدٔ إِلَتى     -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَ ٓ لَبلَ -سٓرٔلٍ وَسِٓٓ أَنْ ٔٔحٕشِ ٓ

فَتئِنِ   -فَئِنْ خَشِٓٓ أَنْ ٔٓفًُتٍَٔ الْحٓذُّ أَحٕشَ ٓ مِهْ مٓىَبوٍِِ -مِٕمَبتِ إََٔلِ أَسٕظٍِِ
 -4الىتبفٓ   -(2) .ابٕتَطَبعٓ أَنْ ٔٓخْشُدٓ مِهَ الْحٓشَ ِ فَلْٕٓخْتشُدٕ حُتمَّ لْٕٔحٕتشِ ٕ   

323- 1. 

  328: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج
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 مٕمات الؼمشِ

التُزٔت  -(3. )«3»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ •
5- 283- 965. 
 

  328: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج
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يٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْأَشْتؼٓشِِّْ ػٓتهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ ػٓجٕتذِ      « 4» -2 -14932•
بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕتذِ اللَّتٍِ ع   : الْزٓجَّبسِ ػٓهْ صٓفًْٓانَ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ لَبلَ

فَلَمٕ  -الَّزِْ ٔٔحٕشِ ٔ الىَّبسٔ مِىٍْٔ فَىَسِٓٓ أَيٕ رُِٓلَ -ػٓهْ سٓرٔلٍ مٓشَّ ػٓلَى الًْٓلْتِ
 -فَخَبفٓ إِنْ سٓرٓغٓ إِلَى الًْٓلْتتِ أَنْ ٔٓفًُتَتٍٔ الْحٓتذُّ    -ٔٔحٕشِ ٕ حٓتَّى أَتَى مٓىََّّ

 -4الىتبفٓ   -(4) .فَمَبلَ ٔٓخْشُدٔ مِهَ الْحٓتشَ ِ يٓ ٔٔحٕتشِ ٔ يٓ ٔٔزٕضِٔتٍِ رَلِتهٓ    
324- 6. 

سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهْ ػٓجٕذِ الشَّحٕمٓهِ ػٓهْ ػٓجٕذِ يٓ •
 .181 -58 -5التُزٔت  -(5) .«5»اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ وَحًٌٕٓٔ 

 

  328: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج
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يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّتذٍ ػٓتهْ   « 1» -3 -14933•
مٔحٓمَّذِ ثٕهِ إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْفُعَٕٕلِ ػٓهْ أَثِتٓ الصَّتجَّبحِ الْىِىَتبوِِّٓ    

حٓتَّتى دٓخَتلَ    -بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ رُِٓتلَ أَنْ ٔٔحٕتشِ ٓ  : لَبلَ
الىبفٓ  -(1) .لَبلَ ٔٓخْشُدٔ مِهَ الْحٓشَ ِ حُمَّ ُِٔٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -الْحٓشَ ٓ وَٕٕفٓ ٔٓصٕىَغٔ

4- 325- 7. 
 
التُزٔت  -(2) .«2»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ •

5- 284- 966. 
 

 329: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج
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يٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْأَشْتؼٓشِِّْ ػٓتهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ ػٓجٕتذِ      « 3» -4 -14934•
بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ : الْزٓجَّبسِ ػٓهْ صٓفًْٓانَ ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ لَبلَ

 -فَأَسٕبٓلَتٕ إِلَُِٕٕمٕ فَسٓأَلَتُْٔمٕ فَمَبلًُا مٓب وَذٕسِْ -امٕشَأٍَِ وَبوَتٕ مٓغٓ لًَٕ ٍ فَطَمِخَتٕ
فَتَشَوًَُٓب حٓتَّى دٓخَلَتِ الْحٓشَ ٓ فَمَبلَ  -أَ ػٓلَٕٕهِ إِحٕشَا ٌ أَ ٕ لَب يٓ أَوْتِ حٓبئِطٌ

فَئِنْ لَمٕ ٔٓىُتهْ   -إِنْ كَانَ ػٓيَُٕٕٓا مُٕٔيٌَّ فَتَشْخِغٔ إِلَى الًْٓلْتِ فَيْتُحٕشِمٕ مِىٍْٔ -ع
ثٓؼٕتذٓ مٓتب تَخْتشُدٔ مِتهَ      -فَلْتَشْرِغٕ إِلَى مٓب لَذٓسٓتٕ ػٓلٍَِٕٕ -«4»ػٓلَُٕٕٓب يٓلْتٌ 

 .10 -325 -4الىبفٓ  -(3) .الْحٓشَ ِ ثِمَذٕسِ مٓب لَب ٔٓفًُتُُٓب
 (.َبمش المخطًغ)مُلّ  -فٓ التُزٔت -(4)•

 329: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج
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يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهِ الىَّخَؼِِّٓ ػٓتهْ صٓتفًْٓانَ   •

ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ مِخْلٍَٔ إِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ ثِمَذٕسِ مٓب لَب ٔٓفًُتُُٓتب الْحٓتذُّ فَتُحٕتشِ ٔ    
«5»  
 .1362 -389 -5التُزٔت  -(5)•

 

 329: ، ص11 يسائل الشٕؼّ، ج



53 

 مٕمات الؼمشِ

يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓتشٍ ػٓتهْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَرٓتتٕ    لُلْتٔ لِأَثِٓ رٓؼٕفَشٍ ع: رٓمِٕلِ ثٕهِ دٓسَّادٍ ػٓهْ بًٕٓسَِٓ ثٕهِ وُلَٕٕتٍ لَبلَ

يٓ  -فَزُِٓلَتِ الْئِحٕشَا ٓ فَلَمٕ تُحٕشِ ٕ حٓتَّى دٓخَلْىَب مٓىَّتَّ  -مٓؼٓىَب امٕشَأٌَِ مِهْ إََٔلِىَب
مِهْ مٓىََّّ أَيٕ  -لَبلَ فَمٔشُيَٓب فَلْتُحٕشِ ٕ مِهْ مٓىَبوُِٓب -وَسِٕىَب أَنْ وَأْمٔشََٓب ثِزَلِهٓ

 .مِهَ الْمٓسٕزِذِ
 .12 -326 -4الىبفٓ  -(6)•
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يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّتذٍ ػٓتهِ   « 1» -6 -14936•
اثٕهِ فَعَّبلٍ ػٓهِ اثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ ػٓهْ أُوَبسٍ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب حٓزًُّا ثِبمٕشَأٍَِ 

ٓ « 2»فَمَذِمًٔا إِلَى الْمِٕمَبتِ  -مٓؼُٓٔمٕ فَزُِٓلُتًا أَنَّ مِخْلَُٓتب    -يٓ َِٓٓ لَب تُصٓتلِّ
يٓ َِٓٓ طَبمِتجٌ   -فَمٓعًَٕا ثُِٓب وَمٓب َِٓٓ حٓتَّى لَذِمًٔا مٓىََّّ -ٔٓىْجٓغِٓ أَنْ تُحٕشِ ٓ

 -فَمَبلَ تَخْشُدٔ إِلَى ثٓؼٕطِ الْمًٓٓالِٕتتِ فَتُحٕتشِ ٔ مِىْتٍٔ    -حٓلَبلٌ فَسٓأَلًُا الىَّبسٓ
فَمَبلَ تُحٕشِ ٔ مِتهْ   -فَىَبوَتٕ إِرَا فَؼٓلَتٕ لَمٕ تُذٕسِنِ الْحٓذَّ فَسٓأَلًُا أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع

 .مٓىَبوُِٓب لَذٕ ػٓلِمٓ اللٍَّٔ وَِّٕتَُٓب
 .5 -324 -4الىبفٓ  -(1)•
 .الًلت -فٓ المصذس -(2)•
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 3» -7 -14937•
بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ : ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ

حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَ ٓ فَمَبلَ ٔٓشْرِغٔ إِلَى مِٕمَتبتِ إََٔتلِ    -سٓرٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَا ٓ
فَئِنْ خَشِٓٓ أَنْ ٔٓفًُتٍَٔ الْحٓذُّ فَلْٕٔحٕتشِ ٕ   -الَّزِْ ٔٔحٕشِمًٔنَ مِىٍْٔ فَٕٔحٕشِ ٔ -ثِلَبدٌِِ

 .فَئِنِ ابٕتَطَبعٓ أَنْ ٔٓخْشُدٓ مِهَ الْحٓشَ ِ فَلْٕٓخْشُدٕ -مِهْ مٓىَبوٍِِ
 
 .180 -58 -5التُزٔت  -(3)•
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓتذٓ ثٕتهِ ٔٓحٕٕٓتى ػٓتهْ     « 4» -8 -14938•
مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ الْؼٓلًَِِّْ ػٓهِ الْؼٓمٕشَوِِّٓ ثٕهِ ػٓلٍِّٓ الْخُشَابٓبوِِّٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕتهِ  

بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔلٍ وَسِٓٓ الْئِحٕشَا ٓ : رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ مًٔبٓى ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
مٓب حٓبلٍُٔ لَبلَ ٔٓمًُلُ اللَُّٔتمَّ ػٓلَتى وِتَبثِتهٓ يٓ     -ثِبلْحٓذِّ فَزَوَشَ يٓ ًَٔٓ ثِؼٓشَفَبتٍ

فَمَذٕ تَمَّ إِحٕشَامٍٔٔ فَتئِنْ رُِٓتلَ أَنْ ٔٔحٕتشِ ٓ ٔٓتًٕ ٓ التَّشْئِٓتِّ       -وَجِِّٕهٓ أ  بٔىَِّّ
 .حٓتَّى سٓرٓغٓ إِلَى ثٓلَذٌِِ إِنْ وَبنَ لَعَى مٓىَببِىٍَٔ وُلَُّٓب فَمَذٕ تَمَّ حٓزٍُّٔ -ثِبلْحٓذِّ
•______________________________ 

، ي أيسد صذسٌ ثبالبتىبد الختبوٓ فتٓ    586 -175 -5التُزٔت  -(4)
 .مه َزٌ األثًاة 20مه الجبة  3الحذٔج 
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ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ مِخْلٍَٔ إِلَى لًَٕلٍِِ فَمَذٕ تَمَّ إِحٕشَامٔتٍٔ  يٓ •
«1»  
 .1678 -476 -5التُزٔت  -(1) •
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ػٓجٕذٔ اللٍَِّ ثٕهُ رٓؼٕفَشٍ الْحِمٕٕٓشُِّْ فِتٓ لُتشْةِ الْئِبٕتىَبدِ    « 2» -9 -14939. •
ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهْ رٓذٌِِّ ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ مًٔبٓى ثٕتهِ  

 -بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَا ٓ حٓتَّى اوْتَُٓى إِلَتى الْحٓتشَ ِ  : رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
الَّتزِْ ٔٔحٕشِمٔتًنَ مِىْتٍٔ     -وَٕٕفٓ ٔٓصٕىَغٔ لَبلَ ٔٓشْرِغٔ إِلَى مِٕمَبتِ إََٔتلِ ثِلَتبدٌِِ  

 .فَٕٔحٕشِ ٔ
  .106 -لشة االبىبد -(2)•
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: يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَتشٍ ػٓتهْ أَخِٕتٍِ ع لَتبلَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَ ٓ لَجٕتلَ أَنْ   -بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَا ٓ حٓتَّى اوْتَُٓى إِلَى الْحٓشَ ِ

إِنْ وَبنَ فَؼٓلَ رَلِهٓ رٓبَِليب فَلْٕٓجٕهِ مٓىَبؤٍَ لِٕٓمْعِٓٓ فَئِنَّ رَلِتهٓ   -ٔٓذٕخُلٍَٔ لَبلَ
الَّزِْ ٔٔحٕشِ ٔ مِىْتٍٔ إََٔتلُ    -يٓ إِنْ سٓرٓغٓ إِلَى الْمِٕمَبتِ -ٔٔزٕضٍِِٔ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 .ثٓلَذٌِِ فَئِؤٍَّ أَفْعَلُ
 .«4»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٓ حٓذِّ الصِّجٕٕٓبنِ : أَلًُلُ•
 .106 -لشة االبىبد -(3)•
مته أثتًاة ألستب      17مه الجبة  7، 3، 2تمذ  فٓ األحبدٔج  -(4)•

 .الحذ
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ثٓبةٔ ػٓذٓ ِ رًٓٓاصِ تَزٓبئصِ الْمِٕمَبتِ اخْتِٕٓبساي ثِغَٕٕشِ إِحٕشَا ٍ فَئِنْ خَبفٓ  16« 4»•
  ػٓلَى وَفْسٍِِ أَخَّشٌَٔ إِلَى الْحٓشَ ِ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ  « 5» -1 -14943•
ثِٕه إِبٕمٓبػَِٕل ػِٓه الْفَْعِل ثٕتِه شَتبرَاَن رٓمِٕؼتبي ػٓتِه اثٕتِه أَثِتٓ ػٔمٕٕٓتٍش ٓي        

مِهْ : صٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ ػٓهْ
الَّتِٓ يٓلَّتَُٓا سٓسًٔلُ اليٍَِّ ص الْمًٓٓالِٕتِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ أَنْ تُحٕشِمٓ مِهَ  تَمٓامِ

 .الْحٓذِٔثَلَا تُدٓايِصَٕٓا إِلَّا يٓ أَوْتٓ مٔحٕشِمٗ 
مه الجتبة   2، ي أيسدٌ ثتمبمٍ فٓ الحذٔج 1 -318 -4الىبفٓ  -(5)•

 .مه َزٌ األثًاة 17مه الجبة  8، ي رٔلٍ فٓ الحذٔج 1
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 .«1»ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ مٔحٓمَّذٔ •
 .964 -283 -5ي التُزٔت  166 -54 -5التُزٔت  -(1)•
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ « 2» -2 -14944•
يٓ لَا تُدٓايِصِ : ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع فِٓ حٓذِٔجٍ لَبلَ

 .الْدٔحٕفََّ إِلَّا مٔحٕشِماً
مته   3، ي أيسدٌ ثتمبمتٍ فتٓ الحتذٔج    177 -57 -5التُزٔت  -(2)•

 .مه َزٌ األثًاة 6الجبة 
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يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓتذٓ ثٕتهِ ٔٓحٕٕٓتى ػٓتهِ     « 3» -3 -14945•
الْؼٓجَّبسِ ثٕهِ مٓؼٕشُيفٍ ػٓهْ أَثِٓ شُؼٕٕٓتٍ الْمٓحٓبمِلِِّٓ ػٓهْ ثٓؼٕطِ أَصٕتحٓبثِىَب ػٓتهْ   

 .إِرَا خَبفٓ الشَّرٔلُ ػٓلَى وَفْسٍِِ أَخَّشَ إِحٕشَامٍٓٔ إِلَى الْحٓشَ ِ: أَحٓذَِِمٕ ع لَبلَ
 .182 -58 -5التُزٔت  -(3)•
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 . «5»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 4»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلًُلُ•

مته   1، ي فتٓ الحتذٔج   1مه الجتبة   4، 3تمذ  فٓ الحذٔخٕه  -(4)•
مه أثًاة  2مه الجبة  29مه َزٌ األثًاة، ي فٓ الحذٔج  15الجبة 

 .ألسب  الحذ
 . مه َزٌ األثًاة 17ٔبتٓ فٓ الجبة  -(5)•
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّتبدٍ ػٓتهِ   « 2» -3 -14875•
الْإِحٕشَامٔ مِوهْ مًٓٓالِٕوتٓ خَمٕسٓوٍّ يٓلَّتَُٓوا     لَبلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع : الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ

يٓ لَوا   لَثٕيَُٓوا لَا ٔٓىْثٓغِٓ لِحٓواجٍّ يٓ لَوا لِمٔؼٕتَمِوشٍ أَنْ ٔٔحٕوشِمٓ      -سٓسًٔلُ اليٍَِّ ص
ٔٔصٓتلِّٓ   -يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِذٔ الشَّتزٓشَِِ  -تٓؼٕذَٓٓا

يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الىَّزٕذِ  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الشَّب ِ الْزٔحٕفََّ -فٍِِٕ يٓ ٔٓفْشِضٔ الْحٓذَّ
يٓ يٓلَّتتٓ لِإََٔتلِ الْتٕٓمٓهِ     -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الطَّبئِفِ لَتشْنَ الْمٓىَتبصِلِ   -الْؼٓمِٕكَ
 .لِأَحٓذق أَنْ ٔٓشْغَةٓ ػٓهْ مًٓٓالِٕتِ سٓسًٔلِ اليٍَِّ ص ٔٓىْثٓغِٓيٓ لَا  -ٔٓلَمٕلَمٓ

 .2 -319 -4الىبفٓ  -(2)•
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يٓ سٓيٓأٌ الصَّذٔيقُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٔجٕٕٓذِ اللٍَِّ ثٕهِ ػٓلٍِّٓ الْحٓلَجِِّٓ « 3» -4 -14876•
فَتئِرَا   -مِخْلٍَٔ إِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِذٔ الشَّزٓشَِِ وَبنَ ٔٔصٓلِّٓ فٍِِٕ يٓ ٔٓفْشِضٔ الْحٓذَّ

حِٕهَ ٔٔحٓبرِْ الْمِٕتلَ الْتأَيَّلَ    -خَشَدٓ مِهَ الْمٓسٕزِذِ يٓ بٓبسٓ يٓ ابٕتًَٓتٕ ثٍِِ الْجٕٕٓذٓاءٔ
 .أَحٕشَ ٓ

يٓ وَتزَا وُتلُّ مٓتب    « 4»مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ •
 .لَجٕلٍَٔ

مه الجتبة   1، ي أيسد لطؼّ مىٍ فٓ الحذٔج 2522 -302 -2الفمٍٕ  -(3)•
 .مه َزٌ األثًاة 11

 .167 -55 -5التُزٔت  -(4)•
 331: ، أ11 يببئل الشٕؼّ؛ د•
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ثٓبةٔ أَنَّ وُلَّ مٓهْ مٓشَّ ثِمِٕمَبتٍ يٓرٓتٓ ػٓلٍَِٕٕ الْئِحٕشَا ٔ مِىٍْٔ يٓ إِنْ وَبنَ  15« 5»•
  مِهْ غَٕٕشِ إََٔلٍِِ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 6» -1 -14941•
مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓهْ صٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَثِٓ الْحٓسٓهِ   ثٕهِ

ٔٔحٕشِمٔتًنَ ثِتجٓطْهِ    -وَتَجٕتٔ إِلٍَِٕٕ أَنَّ ثٓؼٕطٓ مًٓٓالِٕهٓ ثِبلْجٓصٕتشَِِ : الشِّظَب ع لَبلَ
يٓ لَب مٓىْضِلٌ يٓ ػٓلَُِٕٕمٕ فِٓ رَلِهٓ مٓئًُوٌَّ  -الْؼٓمِٕكِ يٓ لَٕٕسٓ ثِزَلِهٓ الْمًٕٓظِغِ مٓبءٌ

يٓ مِتهْ يٓسٓاءِ ثٓطْتهِ الْؼٓمِٕتكِ     -يٓ ٔٔؼٓزِّلُُٔمٕ أَصٕتحٓبثُٔٔمٕ يٓ رٓمَّتبلُُٔمٕ   -شَذِٔذٌِٓ
 -يٓ ًَٔٓ مٓىْتضِلُُٔمٔ الَّتزِْ ٔٓىْضِلُتًنَ فِٕتٍِ     -ثِخَمٕسَّٓ ػٓشَشَ مِٕليب مٓىْضِلٌ فٍِِٕ مٓبءٌ

 -لِشِفْمٍِِ ثُِِمٕ يٓ خِفَّتٍِِ ػٓلَُِٕٕمٕ -فَتَشَى أَنْ ٔٔحٕشِمًٔا مِهْ مًٕٓظِغِ الْمٓبءِ

 333: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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يٓ مٓوهْ أَتَوى ػٓيَُٕٕٓوا     -فَكَتَةٓ أَنَّ سٓسًٔلَ اليٍَِّ ص يٓلَّتٓ الْمًٓٓالِٕتٓ لِإََٔيُِٓا •
فَيَا تُدٓايِصِ الْمِٕمَاتٓ  -يٓ فُِٕٓا سٔخْظٌّٓ لِمٓهْ كَاوَتٕ تٍِِ ػِيٌَّّ -مِهْ غَٕٕشِ إََٔيُِٓا
 . إِلَّا مِهْ ػِيٍَّّ

 .2 -323 -4الىبفٓ  -(6)•
 

 333: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ وَبنَ ثٍِِ ػِلٌَّّ مِهْ إََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ أَيٕ مِمَّهْ مٓشَّ ثُِٓب رٓبصٓ لٍَٔ  6« 2»•
  تَأْخِٕشُ الْئِحٕشَا ِ إِلَى الْزٔحٕفَِّ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ « 3» -1 -14903•
أَحٕتشَ ٓ مِتهَ    -ػٓمَّبسٍ أَؤٍَّ بٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ مِهْ إََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ

 .الْزٔحٕفَِّ فَمَبلَ لَب ثٓأْسٓ

 316: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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 .«4»َٓزَا مٓخْصًٔأٌ ثِصٓبحِتِ الْؼٔزْسِ وَمٓب ٔٓأْتِٓ : أَلًُلُ•
 .2524 -304 -2الفمٍٕ  -(3)•
 .مه َزا الجبة 5، 4، 2ٔبتٓ فٓ األحبدٔج  -(4)•

 

 316: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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يٓ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ « 5» -2 -14904•

الْحٓسٓهِ ثٕهِ أَثٓبنٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓهْ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓتى يٓ فَعَتبلََّ   
 -لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع إِنَّ مٓؼِٓ يٓالِذٓتِٓ يٓ َِٓٓ يٓرِؼٓتٌّ : ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ لَبلَ

فَئِنَّ سٓبًٔلَ اللٍَِّ أ يٓلَّتتٓ لِإََٔتلِ    -لَبلَ لُلْ لَُٓب فَلْتُحٕشِ ٕ مِهْ آخِشِ الًْٓلْتِ
 .يٓ لِإََٔلِ الْمٓغْشِةِ الْزٔحٕفََّ لَبلَ فَأَحٕشَمٓتٕ مِهَ الْزٔحٕفَِّ -الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ

 .11 -455 -ػلل الششائغ -(5)•
 

 316: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 6» -3 -14905•
مِهْ   بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع: ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّبدٍ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ

يٓ لَتب ٔٔزٓتبيِصِ    -إِرَا رٓبيٓصٓ الشَّزٓشََِ فَمَبلَ مِهَ الْزٔحٕفَِّ -إَٔٔهَ ٔٔحٕشِ ٔ الشَّرٔلُ
 .الْزٔحٕفََّ إِلَّب مٔحٕشِمبي

 
مه الجتبة   2، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 177 -57 -5التُزٔت  -(6)•

 .مه َزٌ األثًاة 16

 316: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لُلْتٔ : يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ أَثِٓ ثٓصِٕشٍ لَبلَ« 1» -4 -14906•
لَبلَ يٓ مٓب َِتٓٓ لُلْتتٔ    -لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع خِصٓبلٌ ػٓبثُٓٓب ػٓلَٕٕهٓ إََٔلُ مٓىََّّ

لَتبلَ   -يٓ سٓبًٔلُ اللٍَِّ أ أَحٕشَ ٓ مِتهَ الشَّتزٓشَِِ   -لَبلًُا أَحٕشَ ٓ مِهَ الْزٔحٕفَِّ
 .فَأَخَزْتٔ ثِأَدٕوَبَٔمٓب يٓ وُىْتٔ ػٓلِٕليب -الْزٔحٕفَُّ أَحٓذٔ الًْٓلْتَٕٕهِ

 317: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 2» -5 -14907•
ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓىَمِ ػٓهْ بٓتٕٕفِ ثٕتهِ ػٓمِٕتشََِ ػٓتهْ أَثِتٓ ثٓىْتشٍ       

فَلَتمٕ   -لَبلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع إِوِّٓ خَشَرٕتٔ ثِتإََٔلِٓ مٓبشِتٕبي  : الْحٓعْشَمِِّٓ لَبلَ
فَزٓؼٓلَ إََٔلُ الْمٓذِٔىَِّ ٔٓسٕأَلًُنَ  -أَُِلَّ حٓتَّى أَتَٕٕتٔ الْزٔحٕفََّ يٓ لَذٕ وُىْتٔ شَبوِٕبي

يٓ لَتذٕ سٓخَّتصٓ    -لَمِٕىَبٌٔ يٓ ػٓلٍَِٕٕ حِٕٓبثٍٔٔ يٓ َٔمٕ لَتب ٔٓؼٕلَمٔتًنَ   -ػٓىِّٓ فَٕٓمًُلًُنَ
 .أَيٕ ظَؼِٕفبي أَنْ ٔٔحٕشِ ٓ مِهَ الْزٔحٕفَِّ -سٓبًٔلُ اللٍَِّ أ لِمٓهْ وَبنَ مٓشِٔعبي

 317: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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 .«4»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 3»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلًُلُ•

 
•______________________________ 

 .176 -57 -5التُزٔت  -(1)
 .3 -324 -4الىبفٓ  -(2)•
 .مه َزٌ األثًاة 1مه الجبة  5تمذ  فٓ الحذٔج  -(3)•
 .مه َزٌ األثًاة 15مه الجبة  1ٔبتٓ فٓ الحذٔج  -(4)•
 .أحبدٔج 3فٍٕ  7الجبة  -(5)•
ال ٔجؼذ وًن روش مسزذ الشزشِ ػلى يرٍ المخبل دين اوحصبس الحىتم فٕتٍ،    -(6)•

ومب فُمٍ رمبػّ مه الفمُبء، لىه ال دلٕل غٕشٌ، ي االحتمتبل غٕتش وتبف فٕعتؼف     
 (.لذٌ. مىٍ)المًل ثؼمً  الحىم فٓ ثمّٕ المًالٕت الوتفبء الىص ي ثطالن المٕبس 

 .9 -321 -4الىبفٓ  -(7)•
 

 317: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ بٓلَهٓ طَشِٔمبي لَب ٔٓمٔشُّ ثِمٓسٕزِذِ الشَّزٓشَِِ يٓرٓتتٓ ػٓلَٕٕتٍِ    7« 5»•
  «6»الْئِحٕشَا ٔ ػِىْذٓ مٔحٓبرَاِِ الْمِٕمَبتِ ػٓلَى سٓأْسِ بِتَِّّ أَمٕٕٓبلٍ 

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 7» -1 -14908•
مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕتذِ    ثٕهِ

حُتمَّ ثٓتذٓا لَتٍٔ أَنْ     -مٓهْ أَلَب ٓ ثِبلْمٓذِٔىَِّ شَُٕشاي يٓ ًَٔٓ ٔٔشِٔذٔ الْحٓتذَّ : اللٍَِّ ع لَبلَ
الَّزِْ ٔٓأْخُزُيؤٍَ فَلْٕٓىُهْ إِحٕشَامٍٔٔ مِهْ  -ٔٓخْشُدٓ فِٓ غَٕٕشِ طَشِٔكِ إََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ

 .فَٕٓىًُنُ حِزَاءٓ الشَّزٓشَِِ مِهَ الْجٕٕٓذٓاءِ -مٓسِٕشَِِ بِتَِّّ أَمٕٕٓبلٍ
 

 

 317: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ إِلَى لًَٕلٍِِ بِتَِّّ أَمٕٕٓتبلٍ  يٓ •
  «1»إِلَّب أَؤٍَّ تَشَنٓ لَفْظَ غَٕٕشِ 

يٓ لَبلَ الْىُلَٕٕىُِّٓ يٓ فِٓ سِيٓأٓتٍّ أُخْتشَى ٔٔحٕتشِ ٔ مِتهَ     « 2» -2 -14909. •
 .الشَّزٓشَِِ حُمَّ ٔٓأْخُزُ أََّْ طَشِٔكٍ شَبءٓ

 318: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ « 3» -3 -14910•
مٓتهْ أَلَتب ٓ   : مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕتذِ اللَّتٍِ ع لَتبلَ   

حُمَّ ثٓذٓا لٍَٔ أَنْ ٔٓخْشُدٓ فِٓ غَٕٕتشِ   -ثِبلْمٓذِٔىَِّ يٓ ًَٔٓ ٔٔشِٔذٔ الْحٓذَّ شَُٕشاي أَيٕ وَحًٌٕٓٔ
مٓسِٕشََِ بِتتَِّّ أَمٕٕٓتبلٍ    -فَئِرَا وَبنَ حِزَاءٓ الشَّزٓشَِِ يٓ الْجٕٕٓذٓاءِ -طَشِٔكِ الْمٓذِٔىَِّ
 .فَلْٕٔحٕشِ ٕ مِىُْٓب

•______________________________ 
 .178 -57 -5التُزٔت  -(1)
 .9رٔل الحذٔج  9 -321 -4الىبفٓ  -(2)•
 .2532 -307 -2الفمٍٕ  -(3)•

 318: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج 
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ مٓشَّ ثِبلْمٓذِٔىَِّ لَمٕ ٔٓزٔضْ لٍَٔ تَشْنٔ الْئِحٕشَا ِ مِتهَ الشَّتزٓشَِِ    8« 4»•
  اخْتِٕٓبساي يٓ الْؼٔذٔيلُ إِلَى الْؼٓمِٕكِ يٓ وَحًٌِِٕ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 5» -1 -14911•
ػٓهْ رٓؼٕفَشِ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ حٓىِٕمٍ ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ ػٓجٕذِ الْحٓمِٕتذِ ػٓتهْ أَثِتٓ    

بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ لَتًٕ ٍ لَتذِمًٔا الْمٓذِٔىَتَّ فَخَتبفًُا وَخْتشََِ      : الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع لَبلَ
يٓ أَسٓادٔيا أَنْ ٔٓأْخُتزُيا   -يٓ وَخْشََِ الْأََّٔب ِ ٔٓؼٕىِٓ الْئِحٕشَا ٓ مِهَ الشَّتزٓشَِِ  -الْجٓشْدِ

مٓتهْ دٓخَتلَ    -فَٕٔحٕشِمًٔا مِىُْٓب فَمَبلَ لَب يٓ ًَٔٓ مٔغْعَتٌ -ػِشْقٍ  مِىُْٓب إِلَى رَاتِ
 .الْمٓذِٔىََّ فَلَٕٕسٓ لٍَٔ أَنْ ٔٔحٕشِ ٓ إِلَّب مِهَ الْمٓذِٔىَِّ

 

 318: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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 .فٍٕ حذٔج ياحذ 8الجبة  -(4)•
مه الجتبة   2، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 179 -57 -5التُزٔت  -(5)•

 .مه َزٌ األثًاة 15
 . «2»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 1»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلًُلُ•

 .مه َزٌ األثًاة 1تمذ  فٓ الجبة  -(1)•
مته   1، ي فتٓ الحتذٔج   14مه الجبة  9، 7ٔبتٓ فٓ الحذٔخٕه  -(2)•

 . مه َزٌ األثًاة 15الجبة 

•  

 
 319-318: ، ص11 يسائل الشٕؼّ؛ ج


