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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
  لَ ًزس الوشٖ فٖ الحذ اًؼقذ حتى فٖ هَسد أفؼل٘ٔ الشكَة 9هسألٔ •

لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق، ي 
كزا لً وزس الحح حبفٕب، ي •
ٗشتشؽ فٖ اًؼقبدُ توكي الٌبرس ٍ ػذم تؼشسُ ثْوب ٍ ػدذم كًَْودب   ٍ •

فال ٌٗؼقذ هغ أحذّب لَ كبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسقؾ الَردَة  . حشر٘٘ي
لَ ػشع فٖ األحٌبء، 

هجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثغ للتؼ٘د٘ي ٍ لدَ اًظدشافب، ٍ هٌتْدبُ سهدٖ      ٍ •
.الزوبس هغ ػذم التؼ٘٘ي

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ال ٗزَص حٌ٘ئز الوشدٖ  ٍ   هسألٔ لَ ًزس الحذ ساكجب اًؼقذ ٍ ٍرت 27•

ٍ إى كبى أفؼل لوب هش هي كفبٗٔ سرحبى الوق٘ذ دٍى ق٘ذُ ًؼن لَ ًزس 
الشكَة فٖ حزِ فٖ هَسد ٗكَى الوشٖ أفؼل لن ٌٗؼقذ ألى الوتؼلد   

حٌ٘ئز الشكَة ال الحذ ساكجب 
هي فشسخ فٖ كل َٗم أٍ كزا ٔىعقذ لً وزس أن ٔمشٓ ثعض الطشٔقق  ٍ •

ٍ هب فٖ طح٘حٔ الحزاء هي كزا ٔىعقذ لً وزس الحح حبفٕب فشسخ٘ي ٍ 
أهش الٌجٖ ص ثشكَة أخت ػقجٔ ثي ػبهش هغ كًَْب ًدبرسٓ أى توشدٖ   
إلى ث٘ت اهلل حبف٘ٔ قؼ٘ٔ فٖ ٍاقؼٔ ٗوكي أى ٗكَى لوبًغ هدي طدحٔ   

ًزسّب هي إٗزبثِ كشفْب أٍ تؼشسّب أٍ غ٘ش رلك 

498: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕضدْ)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ي يخت، ي ال ٔدًص حٕىئزٍ ( 1)لً وزس الححّ ساكجبً اوعقذ (: 27مسألّ )•

المشٓ ي إن كبن أفضل 
•______________________________

إرا فشع الشرحبى فٖ خظَص سكَثِ ٍ إلّب ففِ٘ إشدكب  ٍ هدب   ( 1)
أفبد هي كفبٗٔ سرحبى الوتؼلّ  فٖ الزولٔ طدح٘  لدَ كدبى الوتؼلّد      
ثؼٌَاًِ الخبصّ سارحبً ٍ ثؼذُ ال ٗحتبد إلى سرحبى الزْبت الضائذٓ ٍ 
أهّب لَ لن ٗكي الوتؼلّ  ثٌفس ػٌَاًِ الخبصّ سارحبً فدال ٗكدبد ٌٗؼقدذ    
الٌزس ثخظَص ػٌَاًِ ٍ فٖ اًؼقبدُ إلى ػٌَاى آخش أٍسغ هٌدِ ػلدى   

اللّدِ  فشع سرحبًِ فشع ٍحذٓ الوـلَة فٖ هتؼلّ  ًدزسُ ٍ تؼدذّدُ ٍ   
(.آقب ػ٘بء. )الؼبلن

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
دين قٕذٌ، ( 2)لمب مشّ مه كفبّٔ سخحبن المقّٕذ •
فٖ التؼل٘ل ًظش ٍاػ  لظَْس هب د ّ ػلدى سرحدبى الوتؼلّد  فدٖ     ( 2)•

(.آقب ػ٘بء. )سرحبى توبم هب تؼلّ  ثِ الٌزس ال ثؼؼِ
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل ألىّ فٖ الشكَة إلى الحذّ سرحبًبً أٗؼبً•

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
لقم  ( 3)لً وزس الشكًة فٓ حدٍّ فٓ مًسد ٔكًن المشٓ أفضقل  وعم •

ألنّ المتعلّق حٕىئزٍ الشكًة ال الححّ ساكجبً، ( 4)ٔىعقذ 
ّزا الق٘ذ ال حبرٔ إلِ٘ إر ل٘س الودذاس ػلدى ٍردَد األفؼدل ٍ     ( 3)•

ٖ ء فٖ ًفسِ ٍ ػذهِ ٍ لوّب كبى الشكَة فٖ  ػذهِ ثل ػلى سرحبى الش
حذّ راتِ غ٘ش سار  ثل هجبح لن ٌٗؼقذ ًؼن لَ كبى سارحبً فدٖ هدَسدُ   

(.كبشف الغـبء. )اًؼقذ فل٘تذثّش
ثل ٌٗؼقذ ألىّ الشكدَة إل٘دِ سارد  ٍ أفؼدلّ٘ٔ الوشدٖ ال تٌدبفٖ       ( 4)•

(.االهبم الخوٌٖ٘. )سرحبًِ
إلّب إرا اًـج  ػلى الشكَة ػٌَاى سار  ٍ إى كبى الحذّ هبش٘بً أفؼدل  •

(.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ كزا إرا كبى الشكَة هقذّهٔ ألهش سار 
524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
كزا ٔىعقذ لً وزس أن ٔمشٓ ثعض الطشٔق مه فشسق  فقٓ كقلّ ٔقً  أي     ي •

ي مب فٓ صحٕحّ الحزّاء مه أمش كزا ٌٗؼقذ لَ ًزس الحذّ حبف٘بً، فشسخٕه، ي 
ثشكًة أُخق  عقجقّ ثقه عقبمش مق       ( صلّى اللٍّ علٍٕ ي آلٍ ي سلّم)الىجٓ 

ٔمكقه أن  ( 1)ياقعّ   كًوُب وبرسِ أن تمشٓ إلى ثٕ  اللٍّ حبفّٕ قضّّٕ فٓ
ٔكًن لمبو  مه صحّّ وزسَب مه إٔدبثٍ كشفُب أي تضشّسَب أي غٕش رلق   

(2.)
الشٍاٗٔ ظبّشٓ فٖ أًّْب فٖ هقبم ث٘بى حكن كلّٖ لكٌّْب هؼبسػٔ ثظح٘حٔ ( 1)•

(.الخَئٖ. )سفبػٔ ٍ حفض فبلوشرغ َّ ػوَم ٍرَة الَفبء ثبلٌزس
ِ  اللّدِ  طلّى )ثل الظبّش هٌْب إحسبسِ ( 2)• . تؼجْدب ٍ ػزضّدب  ( ػل٘دِ ٍ آلد

(.الگلپبٗگبًٖ)
•

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
حتدى فدٖ هدَسد أفؼدل٘ٔ       *اًؼقدذ لَ ًزس الوشٖ فٖ الحذ  9هسألٔ •

لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق، ي   الشكَة
،كزا لً وزس الحح حبفٕبي •
ٗشتشؽ فٖ اًؼقبدُ توكي الٌبرس ٍ ػذم تؼشسُ ثْوب ٍ ػدذم كًَْودب   ٍ •

فال ٌٗؼقذ هغ أحذّب لَ كبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسقؾ الَردَة  . حشر٘٘ي
لَ ػشع فٖ األحٌبء، 

هجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثغ للتؼ٘د٘ي ٍ لدَ اًظدشافب، ٍ هٌتْدبُ سهدٖ      ٍ •
.الزوبس هغ ػذم التؼ٘٘ي

.ٍكزا لَ ًزس الحذ هبش٘ب*•

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
اًؼقبدُ اتفدب  الؼلودبء، ٍ فدٖ الودذاسه اًْدب      ػلى فٖ الوؼتجش اى قب  •

الوؼشٍف ث٘ي األطحبة، ٍ فٖ الزَاّش، ثال خالف أرذُ فِ٘ ثل لؼدل  
اإلروبع ثقسوِ٘ ػلِ٘، 

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍردت هدغ الدتوكي، ٍ ػل٘دِ اتفدب       « هبش٘ب»لَ ًزس أى ٗحذ : هسئلٔ•

هدي ًدزس أى   »الؼلوبء، ٍ ألى الوشٖ ؿبػٔ ف٘زت لقَلِ ػل٘دِ السّدالم   
ٍ لوب سٍٕ سفبػٔ ثي هَسى ػي أثٖ ػجذ اللِّ « 2« »غ اللِّ فل٘ـؼِ٘ٗـ

« 3« »سرل ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اللِّ، قدب  فلد٘و   »ػلِ٘ السّالم 
هي اًِ أهش ثأخت ػقجدٔ  »فأهب هب سٍٕ ػي الٌجٖ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ 

.فْٖ حكبٗٔ حب  ٍ لؼلِ، ػلن هٌْب الؼزض« 4« »اى تشكت»ثي هب هش 
.16سىه اثه مبخٍ كتبة الكفبسات الجبة ( 2)•
.59ص  1ح  34أثًاة يخًة الحح ي ششائظ ثبة  8الًسبئل ج ( 3)•
، ي سقىه اثقه مبخقٍ    60ص  4ح  34أثًاة يخًة الحح ي ششائظ ثقبة   8الًسبئل ج ( 4)•

.20كتبة الكفبسات ثبة 

763: ، ص2 المعتجش فٓ ششح المختصش؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ال ٌٗبفِ٘ هب فٖ خجش الحزاء الوشٍٕ فٖ التْزٗت ػدي الجدبقش ػل٘دِ    ٍ •

السالم ػي سرل ًزساى ٗوشٖ إلى هكٔ حبف٘ب فقدب  ػل٘دِ السدالم اى    
فٌظش الى اهشأٓ توشٖ ث٘ي  "سسَ  اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل خشد حبرب

اإلثل فقب  هي ّزُ، فقبلَا أخت ػقجِ ثي ػبهش ًزست أى توشدٖ إلدى   
هكٔ حبف٘ٔ، فقب  سسَ  اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل ٗب ػقجدِ اًـلد  إلدى    
أختك فوشّب فلتشكت فبى اهلل ػض ٍ رل غٌى ػدي هشدْ٘ب ٍ حفبئْدب    
فشكجت ٍ رلك إلهكبى حولِ ػلى اًْب كبًت ػبرضٓ ػي الوشدٖ كودب   
ٗشؼش ثِ هشْ٘ب ث٘ي اإلثل، هغ اى هتؼل  ًزسّب َّ الحفبء ٍ الكالم ٌّدب  

فٖ ًزس الوشٖ 

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ثوؼٌى تؼل  الٌزس ثأطل الحذ  "هب إرا ًزس الحذ هبش٘ب( الظَسٓ الخبً٘ٔ)•

.، ٍ ٗأتٖ حكوْب فٖ األهش الشاثغ"ثكًَِ هبش٘ب "هَطَفب

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
الوستفبد هي االخجبس الَاسدٓ فٖ الوشٖ إلى الحدذ ثؼدذ   ( األهش الخبًٖ)•

هالحظتْب ٍ ػن ثؼؼْب الى ثؼغ َّ أفؼل٘ٔ الوشٖ هي الشكدَة هدي   
ٍ سكَثب ٍ أفؼل٘ٔ الشكدَة إرا ؿدشء هدب َٗردت      "ح٘ج كًَْوب هش٘ب

الوشٍٕ فٖ التْزٗت، قب  دخلٌدب  ( ففٖ خجش ّشبم ثي سبلن)اسرح٘تِ 
ػلى اثى ػجذ اهلل ػلِ٘ اإلسالم اًب ٍ ػٌجسٔ ثي هظؼت ٍ ثؼدؼٔ ػشدش   
سرال هي أطحبثٌب فقلت رؼلٌٖ اهلل فدذاه أْٗودب أفؼدل الوشدٖ أٍ     
ٖ ء أفؼل هدي الوشدٖ، فقلٌدب     الشكَة، قب  ػلِ٘ السالم هب ػجذ اهلل ثش
أْٗب أفؼل تشكت إلى هكٔ فٌزؼل فٌق٘ن ثْب الدى اى ٗقدذم الوبشدٖ أٍ    

ًوشٖ، فقب  ػلِ٘ السالم الشكَة أفؼل، 

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ّزا الخ٘ش ٗذ  ػلى أفؼل٘ٔ الوشٖ فٖ ًفسِ ٍ أفؼل٘ٔ الشكدَة إرا  ٍ •

ؿشء هب َٗرت اسرح٘تِ كبلجلَؽ إلى هكٔ قجل ثلَؽ الوشبٓ ف٘ؼجدذ اهلل  
الوشبٍٓ ٗستكخش هي الـَاف ٍ الظالٓ الى اى ٗقذم 

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
الوشٍٕ فٖ التْدزٗت ػدي الظدبد  ػل٘دِ     ( ٍ خجش ػجذ اهلل ثي سٌبى) •

ٖ ء أشذ هي الوشٖ ٍ ال  أفؼل السالم قب  هب ػجذ اهلل ثش

175: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ػٌِ ػلِ٘ السالم قب  هدب   "الوشٍٕ فٖ التْزٗت أٗؼب( ٍ خجش الضث٘ذٕ)•

ٖ ء أفؼل هي الوشٖ  اًِ هدب  ( ٍ الوشسل الوشٍٕ فٖ الفقِ٘)ػجذ اهلل ثش
ٖ ء أحت إلِ٘ هدي الوشدٖ إلدى ث٘تدِ      تقشة ػجذ الى اهلل ػض ٍ رل ثش
الحشام ػلى القذه٘ي ٍ اى الحزٔ الَاحذٓ، تؼذ  سدجؼ٘ي حزدِ ٍ هدي    

كتت اهلل لِ حَاة هب ث٘ي هشِ٘ ٍ سكَثِ، ٍ الحبد « 1»هشى ػي رولِ 
.إرا اًقـغ شسغ ًؼلِ كتت اهلل لِ هب ث٘ي هشِ٘ حبف٘ب الى هتٌؼل

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ػي الظبد  ػلِ٘ السالم  "الوشٍٕ فٖ التْزٗت أٗؼب( ٍ خجش الحلجٖ) •

ػي فؼل الوشٖ، قب  ػلِ٘ السالم اى الحسي ثي ػلى ػلْ٘وب السدالم  
قبسن سثِ حالث هشات حتى ًؼال ٍ ًؼال ٍ حَثب ٍ حَثب ٍ دٌٗبسا ٍ دٌٗبسا 

.ٍ حذ ػششٗي حزِ هبش٘ب ػلى قذهِ٘

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍ خجدش  )ّزُ االخجبس كوب تشى تذ  ػلى أفؼل٘ٔ الوشٖ فدٖ ًفسدِ   ٍ •

الظدبد  ػل٘دِ السدالم ػدي هشدى       -الوشٍٕ فٖ الكبفٖ ػي( سفبػٔ
هي هكدٔ، ٍ سدئلتِ   . الحسي ػلِ٘ السالم هي هكٔ أٍ هي الوذٌٗٔ، فقب 

إرا صست الج٘ت أسكت أٍ أهشٖ فقب  كبى الحسي ػلِ٘ السدالم ٗدضٍس   
ساكجب، ٍ سئلتِ الشكَة أفؼل أٍ الوشٖ، فقب  الشكَة، فقلت الشكدَة  
أفؼل هي الوشٖ فقب  ًؼن الى سسَ  اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل سكت 

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍ اثي ثك٘ش الوشٍٕ فٖ الكدبفٖ ٍ التْدزٗت ػدي    ( ٍ خجش أخش لشفبػٔ)•

الظبد  ػلِ٘ السالم ػي الحذ هبش٘ب أفؼل أٍ ساكجب، فقدب  ثدل ساكجدب    
ٔ   )فبى سسَ  اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل حذ ساكجب  ( ٍ خجدش حبلدج لشفبػد

الوشٍٕ فٖ التْزٗت ػي الظدبد  ػل٘دِ السدالم ٍ قدذ سدئلِ سردل،       
الشكَة أفؼل هي الوشٖ ألى سسَ   -الشكَة أفؼل أم الوشٖ، فقب 
ٍ ّدزُ االخجدبس ظدبّشُ الذاللدٔ فدٖ      )اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل سكدت  

(.أفؼل٘ٔ الشكَة

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ألرل االختالف ث٘ي االخجبس اختلفدت األقدَا  فق٘دل ثأفؼدل٘ٔ الوشدٖ      ٍ •

تشر٘حب لألخجبس الذالٔ ػلْ٘ب ٍ كَى الوشٖ أكخش هشدقٔ ٍ أفؼدل األػودب     
الذالدٔ ػلدى    -أحوضّب، ٍ ق٘ل ثأفؼل٘ٔ الشكَة هـلقدب لتدشر٘  األخجدبس   

ٍ الحد  اى  )أفؼل٘تِ ٍ للتأسٖ ثبلٌجٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ اهلل فقذ حدذ ساكجدب   
ثحول هب د  هٌْب ػلى أفؼدل٘ٔ الوشدٖ ػلدى كًَدِ     ( االخجبس -ٗزوغ ث٘ي

أفؼل ثوب َّ تَاػغ هلل ٍ تحول للوشقٔ فٖ سج٘ل اهلل، ٍ حول هب د  ػلى 
أفؼل٘ٔ الشكَة ػلى هب إرا ؿشء ػلى الشكدَة هدب َٗردت تقذٗودِ ػلدى      

فٖ الشكَة إكخبس ػجبدٓ اهلل سدجحبًِ فدٖ هكدٔ ٍ    ( هخل هب إرا كبى)الوشٖ 
إكخبس الـَاف ٍ الظالٓ فْ٘ب الى اى ٗقذم الوشبٓ كوب د  ػلِ٘ خجش ّشبم ثي 

للؼؼف ػي الذػبء ٍ أداء  "الوشٖ هَرجب( أٍ هخل هب إرا كبى)سبلن الوتقذم 
التْزٗت الوشٍٕ فٖ الكبفٖ ٍ ( خجش س٘ف التوبس)الوٌبسك كوب د  ػلِ٘ 

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
•______________________________

ِ اًدذ   ( 1) ٍ : هزلسٖ أٍ  دس ششح فبسسٖ خَد ثش فقِ٘ چٌد٘ي ًَشدت
كس٘كِ اًذه صهبًٖ پ٘بدُ شَد اگش چِ ثشاى قؼبء حبرت ثبشذ ٍ تٌذ 
سٍد تب سَاس شَد ح  سجحبًِ حَاة پ٘بدُ سفتي تدب سدَاس شدذى دس    
ِ ى ػول  ثٌَٗسذ ٍ ّشگبُ ثٌذ ًؼل٘ي حبرٖ گس٘ختِ شدَد ٍ پدب    ًبه
ثشٌِّ سٍد تب خَد سا ثكف  ثشسبًذ حَاة پب ثشٌِّ سفتي ّود٘ي قدذس   

.دس ػول  هى ًَٗسٌذ

176: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٖ ء فوب تشى ػي • الظبد  ػلِ٘ السالم قب  قلت لِ إًب كٌب ًحذ هشبٓ فجلغٌب ػٌك ش

فقب  اى الٌبس ل٘حزَى هشبٓ ٍ ٗشكجَى، فقلت ل٘س ػي ّزا اسئلك، فقب  ػي إٔ 
ٖ ء سئلت، قلت أْٗوب أحت إل٘ك اى ًظٌغ، قب  تشكجَى أحدت الدى فدبى رلدك      ش

لإلّبًدٔ ٍ   "كدبى الوشدٖ هَرجدب   ( أٍ هخل هب إرا)أقَى لكن ػلى الذػبء ٍ الؼجبدٓ 
  ٖ  -االستخفبف ٍ الحول ػلى الفقش ٍ الز  كوب د  ػلِ٘ هَح  اثي ثك٘ش الودشٍٕ فد

الكبفٖ ػي الظبد  ػلِ٘ السالم، قب  قلت لِ اًب ًشٗذ الحذ ًخشد إلى هكٔ هشدبٓ،  
فقب  ال توشَا ٍ اخشرَا سكجبًب فقلت أطلحك اهلل اًِ ثلغٌب ػي الحسي ثدي ػلدى   
ػلْ٘وب السالم اًِ كبى ٗحذ هبش٘ب، فقب  اى الحسي ػلِ٘ السالم كبى ٗحذ هبشد٘ب ٍ  

ػلى أفؼل٘ٔ الشكَة ػلدى هدب   ( ٍ هخل حول هب د )ٗسب  هؼِ الوحبهل ٍ الشرب  
ف٘كَى فٖ الشكَة  "كبى اخت٘بس الوشٖ ألرل اإلهسبه ػي اإلًفب  هغ كًَِ هَسشا

دفغ سرٗلٔ الش ، الزٕ َّ أفؼل هي الؼجبدٓ هغ حت الوب ، ٍ ٗوكي حودل سدَ    
الوحبهل ٍ الشحب  فٖ الخجش الوتقذم ػلى رلك ٍ لئال ٗظي ثبلوشدٖ كًَدِ ألردل    

.الجخل

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍرَُ ٗوكي ثْب الزوغ ث٘ي ّدزُ االخجدبس، ٍ ًت٘زدٔ رلدك ّدَ      فْزُ •

أفؼل٘ٔ الوشٖ فٖ ًفسِ هدي ح٘دج التَاػدغ هلل تؼدبلى ٍ التدزلل لدِ       
.سجحبًِ إرا لن ٗؼشع هب َٗرت تشر٘  الشكَة

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ال اشكب  ٍ ال خالف فٖ اًؼقبد ًزس الوشٖ إلى الحدذ ف٘ودب   ( األهش الخبلج)•

إرا لن ٗؼشع هب َٗرت سرحبى الشكَة، ٍ اهب هؼِ فبلوشدَْس ّدَ أٗؼدب    
رلك خالفب لوب ٗحكى ػي الؼالهٔ فٖ القَاػذ هي ػذم االًؼقبد، قب  لَ ًزس 
الحذ هبش٘ب ٍ قلٌب ثأى الوشٖ أفؼل اًؼقذ الَطف ٍ اال فدال، ٍ قدب  فدٖ    

اًؼقذ أطل الٌزس إروبػب، ٍ ّل ٗلدضم الق٘دذ   : اإلٗؼبح فٖ ششح كالم ٍالذُ
هغ القذسٓ، فِ٘ قَالى هجٌ٘بى ػلى اى الوشٖ أفؼل هي الشكَة أٍ الؼكدس  

ٍ اال فدال، ػلدى حدب     : حول هب فٖ القَاػذ هي قَلِ( ٍ ػي كشف اللخبم)
أفؼل٘ٔ الشكَة ػٌذ ػشٍع هب َٗرت سرحبًِ ػلى الوشٖ هوب تقذم فدٖ  
األهش الخبًٖ فكأًِ ٗزػي ثؼذم اًؼقبد ًزس الوشٖ ػٌذ أفؼل٘ٔ الشكَة اال اًِ 

.ٗق٘ذ أفؼل٘ٔ الشكَة ثـشٍ هب َٗرجْب

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
هب َّ الوشَْس هي اًؼقبد الٌدزس هـلقدب   ( ٍ اختبس الوظٌف قذس سشُ)•

هستذال ثبى الوؼتجش فٖ اًؼقبد الٌزس َّ سرحبى هتؼلقٔ فٖ حدذ ًفسدِ   
ثوؼٌى اى ٗكَى فؼلِ أسر  هي تشكِ، ال ثبلٌسجٔ إلدى أهدش أخدش ٍ ال    
إشكب  فٖ اى الوشٖ إلى الحذ أفؼل هي تشه الوشٖ الزٕ َّ ػذُ 
الؼبم، ٍ ال ٗشتشؽ فٖ طحٔ الٌزس اى ٗكَى الوٌزٍس أسر  هي رو٘دغ  

ًفسْب  -فْ٘ب سرحبى فٖ "أػذادُ الخبطٔ، فظلَُ سكؼت٘ي هخال تـَػب
.ثبلٌسجٔ إلى تشكْب ٍ اى كبى قؼبء حبرٔ الوؤهي أفؼل هٌْب

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
أٍسد ػلِ٘ فٖ الوستوسك ثبى ّزا ال ٗزذى فٖ تحق٘د  الشرحدبى   ٍ •

الوَرت لالًؼقبد الى الظبّش هوب د  ػلى اى الشكَة أفؼل فٖ ثؼغ 
الوَاسد كَى الوشٖ الزٕ َّ ػذ الشكَة ػلٔ لفَات الؼٌَاى الدشار   
الزٕ ٗكَى ثبلشكَة، ٍ إرا كبى ػلٔ لفَاتِ كبى هشرَحب ثبلؼشع ٍ ال 
فش  ث٘ي الوشرَح ثبلزات ٍ الوشرَح ثبلؼشع فٖ ػذم طدحٔ ًدزسُ   

(.إلى أخش كالهِ)

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍ ال ٗخفى هب ف٘وب أٍسدُ هي اإلثْبم لؼذم تَػ٘حِ للؼٌَاى الزٕ ٗكَى •

ػلٔ لفَات رلدك الؼٌدَاى ٍ أحدب     الوشٖ  ٗكَى ثِ الشكَة أسر  ٍ 
رلك الى هب استظْشُ هي االخجبس الذالٔ ػلى سرحبى الشكَة 

178: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج



28

لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
اًِ قذ تقذم فٖ األهش الخبًٖ اى الزْدبت الوشرحدٔ   ( ٍ االٍلى اى ٗقب )•

للَطَ  إلى هكدٔ   "للشكَة هختلفِ فجؼؼْب لوزشد كَى الشكَة سججب
قجل الوشبٓ ٍ االشتغب  ثبلـَاف ٍ الظالٓ، ٍ هدي الَاػد  اى ّدزا ال    

هدغ هدب ف٘دِ هدي التدزلل هلل ٍ       "َٗرت رّبة سرحبى الوشٖ سأسدب 
الخؼَع لِ سجحبًِ ٍ كزا كَى رْٔ التدشر٘  للشكدَة كدَى الوشدٖ     

لحظَ  الؼؼف ػي الذػبء ٍ إكخبس الظالٓ ٍ الـَاف فٖ هكٔ  "هَرجب
فئًِ ال ٗشتفغ ثزلك كَى الوشٖ فٖ ًفسِ ػجبدُ هلل ٍ تزلال لِ سجحبًِ 

178: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
هَرت لـشٍ ػٌَاى هشرَح للوشٖ هخل كًَِ اّبًِ ٍ رلدٔ  ( ٍ ثؼؼْب)•

ػٌذ الٌبس س٘وب لوَالْ٘ن ػلْ٘ن السالم ٍ اتْبم الٌبس لْدن ثبلجخدل ٍ   
احتقبسّن إٗبّن ثبلفقش ٍ الوسكٌٔ، ٍ ّزا َٗردت هشرَح٘دٔ الوشدٖ    
ثح٘ج ال ٗظ  تؼل  الٌزس ثِ، ٍ رلدك لغلجدٔ الؼٌدَاى الودزهَم ػلدى      
الشرحبى الزاتٖ، فبلتَاػغ هلل ثؼول إرا كبى ف٘دِ هْبًدٔ للودؤهي ػٌدذ     
الٌبس هزهَم ال ٗشػى ثِ اهلل ٍ ال أٍل٘بئِ ػلْ٘ن السالم، ٍ كزا لَ كبى 

هزهَم فٖ الششػ٘ٔ س٘وب  "ألرل اإلهسبه ػي اإلًفب  فئى رلك أٗؼب
.فٖ ؿشٗ  الحذ ح٘ج ٍسد فِ٘ الحج ٍ التشغ٘ت ػلى اإلًفب 

178: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
اى لٌ٘ٔ الٌبرس دخال فٖ طحٔ ًزسُ فئرا كبى هي ً٘ٔ الٌبرس الخشَع حن •

هلل ثبلوشٖ إلى ث٘تِ كبى ّزا الوشٖ سارحب ػٌدذ اهلل سدجحبًِ ٍ الٌدزس    
ٍ )ثخالف هب إرا ًزس الوشٖ لظحٔ الزسن أٍ للٌضّدٔ هدخال    "طح٘حب
ٗختلف ًزس الوشٖ ثبختالف الوَاسد ٍ ثبختالف الٌ٘بت، فدال  ( ثبلزولٔ

.ثذ هي التفظ٘ل فٖ الوسألٔ، ٍ اهلل الؼبلن

178: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
إرا ًزس الحذ هبش٘ب ثبى كبى الحذ هغ ق٘ذُ الزٕ ّدَ الوشدٖ   ( األهش الشاثغ)•

تؼل  الٌزس ثبلحذ الوخظَص ال الحذ هـلقب : هتؼلقب للٌزس، ٍ ثؼجبسٓ أخشى
كٌزس الظالٓ فٖ الوسزذ أٍ الظَم فٖ َٗم هؼ٘ي، ٍ ّزُ ّٖ الظَسٓ الخبً٘ٔ 
التٖ قذ تقذهت اإلشبسٓ إلْ٘ب، ٍ ال إشكب  فٖ اًؼقبدُ ٍ ٍرَة الحذ ػلِ٘ 

ٍ حكى فٖ الوؼتجش اتفب  الؼلوبء ػلِ٘، ٍ فٖ الزَاّش اى اإلرودبع   "هبش٘ب
الى ػوَهبت ٍرَة الَفبء ثبلٌدزس ثؼدذ    "ثقسوِ٘ ػلِ٘، ٍ ٗذ  ػلِ٘ هؼبفب

خظَص خجش رسٗ  الوحبسثٖ قب  سئلت أثدب ػجدذ    -"كَى هتؼلقٔ سارحب
فؼزض ػي رلك فلن ٗـقِ، قب   "اهلل ػلِ٘ السالم سرل حلف ل٘حزي هبش٘ب

فل٘شكت ٍ ل٘س  الْذى، ثٌبء ػلى ػذم الفش  فٖ رلك ث٘ي هَسد الحذٗج ٍ 
َّ الحلف ٍ ث٘ي الٌزس، إر ال فش  ثٌْ٘وب إال فٖ اػتجبس الشرحبى فٖ الٌدزس  
دٍى ال٘و٘ي ٍ ّزا ال ٗؼش ثبالستذال  ثبلحذٗج ثؼذ إحشاص الشرحدبى فدٖ   

.الوقبم

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
الكالم فٖ طحٔ ّزا الٌزس إرا ؿشء ػلى الوشٖ ػٌدَاى هشردَح   اًوب •

هخل هب تقذم فٖ األهش الخبلج، ٍ األسر  ٌّْ٘ب طحٔ الٌزس ٍ لدَ كدبى   
الوشٖ هشرَحب لكفبٗٔ الشرحبى فٖ أطل الحذ فئًِ فٖ هقبثل تشكدِ  
سار  ٍ ػجبدُ ف٘كَى كوب إرا ًزس الظالٓ فٖ الحوبم ثح٘ج تؼل  الٌزس 
ثْزا الفشد هي الظالٓ ال ثوؼٌى كًَْب فٖ الحوبم ثل ثبلوق٘ذ، ٍ كدزا لدَ   
ًزس طَم ثؼغ األٗبم الوكشٍّٔ كظَم ػشفدِ لودي ٗؼدؼف ثدِ ػدي      
الذػبء ٍ ًحَ رلك، ح٘ج اى سرحبى الظالٓ ًفسدْب أٍ الظدَم ًفسدِ    

لَ كبى الق٘ذ الوأخَر فْ٘ودب هشرَحدب، ٍ ّدزُ    الٌزسٍ كبف فٖ طحٔ 
.كل٘ٔ ٗتشتت ػلْ٘ب فشٍع كخ٘شُ

•

177: ، ص12 مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثقى؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
هي ًزس أى ٗحذ هبش٘ب أٍ ٗضٍس كزلك فؼزض ػي الوشٖ فل٘شكدت ٍ  ٍ •

ال كفبسٓ ػلِ٘ فئى سكت هي غ٘ش ػزض كبى ػلِ٘ إػبدٓ الحذ ٍ الضٗبسٓ 
.ٍ ٗوشٖ هب سكت هٌِ ٍ ٗشكت هب هشى إى شبء اهلل

ٍ إرا أساد أى ٗؼجش ًبرس الوشٖ فٖ صٍس  ًْشا أٍ ثحشا فل٘قن فِ٘ قبئودب  •
.ٍ ال ٗزلس حتى ٗخشد إلى األسع

• 

565: ؛ ص(للشٕ  المفٕذ)المقىعّ 
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
أى ٗحذّ هبش٘ب، أٍ ٗضٍس أحذ الوشبّذ كدزلك، فؼزدض ػدي    ًزس هي ٍ •

. الوشٖ، فل٘شكت ٍ ال كفّبسٓ ػلِ٘
إى سكت هي غ٘ش ػزض، كبى ػلِ٘ إػبدٓ الحذّ أٍ الضّٗبسٓ، ٗوشٖ هدب  ٍ •

. ٗشكت هب هشٖهٌِ،ٍ سكت 
إرا أساد أى ٗؼجش ًبرس الوشٖ فٖ صٍس  ًْشا فلد٘قن ف٘دِ قبئودب، ٍ ال    ٍ •

.ٗزلس حتّى ٗخشد إلى األسع

565: الىُبّٔ فٓ مدشد الفقٍ ي الفتبيى؛ ص
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
إرا ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اهلل،: 2هسألٔ •
ٍرت ػلِ٘ الَفبء ثِ ثال خالف، فئى خبلفِ فشكت، فئى كبى هغ القذسٓ •

ػلى الوشٖ ٍرت ػلِ٘ اإلػبدٓ، ٗوشٖ هب سكت، ٍ إى كبى سكت هدغ  
ٖ ء . «3»ٍ قذ سٍٕ أى ػلِ٘ دهب . الؼزض لن ٗلضهِ ش

حددذٗج  49: 4، ٍ االستجظددبس 1171حددذٗج  315: 8التْددزٗت ( 3)•
169.

193: ، ص6 الخالف؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٖ ء• .ٍ إى ًزس أى ٗحذ ساكجب، فئى خبلفِ ٍ هشى لن ٗلضهِ ش
إى سكت ٍ قذ ًزس الوشٖ هغ القذسٓ ػلِ٘ لضهدِ دم، ٍ  : قب  الشبفؼٍٖ •

ٍ ّدَ   -أحدذّوب : ٍ إى سكت هغ الؼزض فؼلدى قدَل٘ي  . ال إػبدٓ ػلِ٘
ٖ ء ػلِ٘، ٍ اٙخش ػلِ٘ دم -الق٘بس ٍ إى ًزس الشكدَة فوشدى   . ال ش
.«4»لضهِ دم 

، ٍ 398: 3، ٍ حل٘ٔ الؼلودبء  297: ، ٍ هختظش الوض67ًٖ: 7االم ( 4)•
، 490: 8، ٍ الوزوَع 364: 4، ٍ هغٌٖ الوحتبد 585: السشاد الَّبد

، ٍ الشدشح الكج٘دش   347: 11، ٍ الوغٌٖ الثي قذاهٔ 235: 2ٍ الَر٘ض 
.148: 9، ٍ ً٘ل األٍؿبس 589: 11، ٍ فت  الجبسٕ 361: 11

193: ، ص6 الخالف؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
هب قذهٌبُ فٖ األٗوبى هي إروبع الفشقدٔ ٍ  : ػلى الوسألٔ األٍلىدل٘لٌب •

.ؿشٗقٔ االحت٘بؽ
.أى األطل ثشاءٓ الزهٔ، ٍ إٗزبة الذم ٗحتبد إلى دل٘ل: ٍ ػلى الخبً٘ٔ•

194: ، ص6 الخالف؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اهلل الحشام اًظدشف إلدى ث٘دت اهلل سدجحبًِ     لَ •

ثوكٔ ٍ كزا لَ قب  إلى ث٘ت اهلل ٍ اقتظش ٍ ف٘دِ قدَ  ثدبلجـالى إال أى    
.ٌَٕٗ غ٘شُ

146: ، ص3 ششائ  اإلسال  فٓ مسبئل الحالل ي الحشا ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
: لَ ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اللِّ الحشام اًظشف إلى هكّٔ، ٍ لدَ قدب   ٍ •

،«2»ٗجـل : ٌٗظشف إلى هكّٔ، ٍ ق٘ل: إلى ث٘ت اللِّ ٍ اقتظش، ق٘ل
•

107: ، ص2 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تحشٔش األحكب  الششعّٕ على مزَت اإلمبمّٕ 
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
:72هسألٔ •
ُ تؼبلى، ٰ  ًزس الحذّ هبش٘ب، اًؼقذ ًزسُ، ٍ ٍرت الوشٖ إلى ث٘ت اللّلَ •

:ٍ أداء الوٌبسك، فلَ احتبد إلى ػجَس ًْش ػظ٘ن فٖ سفٌ٘ٔ، ق٘ل
.«3»ٗقَم فٖ السفٌ٘ٔ •
.االستحجبة: ٍ الَرِ•

103: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تزكشِ الفقُبء 
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
لَ سكت ؿشٗقِ ثأسشّب هختبسا، قؼبُ إلّب أى ٗكَى هؼدزٍسا ثؼزدض ٍ   ٍ •

ٖ ء ػلِ٘ .شجِْ، ف٘شكت ٍ ال ش
ٍ ال ٗسقؾ ػٌِ الحذ ألىّ ًزس الحذ هبش٘ب ًزس للوشكّت ف٘ستلضم ًدزس  •

أرضائِ، ٍ ثبلؼزض ػي الجؼغ ال ٗسدقؾ الجدبقٖ، لودب سٍاُ سفبػدٔ ثدي      
سألتِ ػي سرل : ػي الظبد  ػلِ٘ السالم، قب  -فٖ الظح٘  -هَسى

: فئًِّ تؼت، قدب  : قلت« فل٘و »: ُ، قب ٰ  ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اللّ
.«4« »فئرا تؼت سكت»

103: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تزكشِ الفقُبء 
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٗزدت  : لَ سكت الجؼغ هختبسا ٍ هشى الجؼغ، قب  ثؼدغ ػلوبئٌدب  ٍ •

.«5»القؼبء هبش٘ب، إلخاللِ ثبلظفٔ 
ٗقؼٖ ٍ ٗوشٖ فٖ القؼبء هب سكجِ ٍ ٗشكت فِ٘ هب هشبٓ : ٍ قب  ثؼؼْن•

.«6»أٍّال 

103: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تزكشِ الفقُبء 
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
.12 -277: 4، ٍ الكبفٖ 35 -13: 5التْزٗت ( 2)•
: 1، ٍ الوجسَؽ 566ٍ  205: القبئل َّ الش٘خ الـَسٖ فٖ الٌْبٗٔ( 3)•

.231: 1، ٍ الوحقّ  الحلّٖ فٖ ششائغ اإلسالم 303
.492 -150: 2، االستجظبس 1402 -403: 5التْزٗت ( 4)•
.357: اثي إدسٗس فٖ السشائش( 5)•
.566 -565: ، ٍ الٌْب303ٔٗ: 1الش٘خ الـَسٖ فٖ الوجسَؽ ( 6)•

103: ، ص7 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تزكشِ الفقُبء 



44

لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
 إرا ًزس الحذ هبش٘ب ٍرتالخبلخٔ •
ٍ ٗقَم فٖ هَاػغ الؼجَس •
سكت ؿشٗقِ قؼى ٍ إى سكت ثؼؼب ق٘ل ٗقؼٖ ٍ ٗوشدٖ هَاػدغ   فئى •

سكَثِ ٍ ق٘ل ٗقؼٖ هبش٘ب إلخاللِ ثبلظفٔ الوشتشؿٔ ٍ َّ أشجِ 
لَ ػزض ق٘ل ٗشكت ٍ ٗسَ  ثذًٔ ٍ ق٘ل ٗشكت ٍ ال ٗسَ  ٍ ق٘ل إى ٍ •

كبى هـلقب تَقغ الوكٌٔ هي الظفٔ ٍ إى كبى هؼٌ٘ب ثَقت سدقؾ فشػدِ   
ًذة لؼزضُ ٍ الوشٍٕ األٍ  ٍ الس٘ب  

206: ، ص1 ششائ  اإلسال  فٓ مسبئل الحالل ي الحشا ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
ٍهي ًزس الحذ هبش٘ب، ٍرت كزلك، ٍ  •
ًْشا  ٗقَم قبئوبً إى ػجش فٖ سفٌ٘ٔ  •
ٍ سٍى إرا أفدبع هدي ػشفدبت    « 1»ٌٗقـغ هشِ٘ إرا سهى الزوشٓ ٍ •

ٍ ٗضٍس الج٘ت ساكجب، « 2»
. ٍ ٗستحت لِ اى ْٗذى ثذًٔ. ػزض ػي الوشٖ سكتفبى •
.اى سكت هي غ٘ش ػزض، أػبد الحذ ٗوشى هب سكت ٍ ٗشكت هب هشىٍ •

175: الدبم  للششائ ؛ ص
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لً وزس المشٓ فٓ الحح اوعقذ 
إرا احتبد إلدى  ػلِ٘،ٍ لَ ًزس الحذّ هبش٘ب ٍرت : التبسغ ػشش. 2600•

، قبم فٖ السفٌ٘ٔ استحجبثب، ٍ لَ سكت ؿشٗقدِ اخت٘دبسا   «3»ػجَس ثحش 
ٗقؼٖ، ف٘وشٖ هب سكت ٍ ٗشكت هب : أػبد، ٍ لَ سكت ثؼؼِ، قب  الش٘خ

.ٍ َّ رّ٘ذ« 5»هبش٘ب ٗقؼٖ : إدسٗسٍ قب  اثي . «4»ٗوشٖ 
.ػجَس ًْش: «ة»فٖ (. 3)•
.303/ 1: الوجسَؽ(. 4)•
، كتبة األٗودبى، أحكدبم الٌدزٍس ٍ    62 -61/ 3: الحظ السشائش(. 5)•

.الؼَْد

106: ، ص2 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تحشٔش األحكب  الششعّٕ على مزَت اإلمبمّٕ 


