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شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
:ػٌِْٓٔ، ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ، ػٓيْ أَثِٖ ٗٓحٕ٘ٓى الظٌَّْؼٓبًِِّٖ، هَبلَ. 9/ 841•
ثِبثٌِِِٕ أَثِٖ رٓؼٕلَرشٍ  « 9»ءٓ  ًٌُْتٔ ػٌِْذٓ أَثِٖ الْحٓسٓيِ الشِّػَب ػلِ٘ السالم، كَزِٖ•

:ػلِ٘ السالم ٍ َّٔٓ طٓـِ٘شٌ، كَوَبلَ
. «هٌِِْٔ« 10»شِ٘ؼٓتٌَِب   ّزَا الْوَٕٓلَُدٔ الَّزِٕ لَنٕ َٗٔلَذٕ هَٕٓلَُدٌ أَػٕظَنٔ ثٓشًًََٔ ػٓلى»•

«11»

    102    2 ج   ( داسالحذٔث -غ )وافٓ 



3

شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
•

الى الشر٘ؼٔ ًربًَا كرى    ( ش٘ؼتٌب هٌِ  ثشًٔ ػلى  َٗلذ هَلَد أػظن)هَلِ 
ػلى سكبّ٘ٔ، ٍ ٗحتول أى ٌَٗى الحظش اػبك٘ب ثبلٌسجٔ الى « ع»صهبًِ 

.ؿ٘ش االئؤ ػلْ٘ن السّالم

192    6 ج   ( للمًلى صالح الماصوذساوٓ)األصًل ي الشيظّ -ششح الىافٓ
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شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
ػِذٌَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَسٕجٓبؽٍ ػٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى  -3•

دٓخَلْتٔ ػٓلَى أَثِٖ الْحٓسٓيِ الشِّػَب ع ٍٓ َّٔٓ ثِوٌََّٓٔ ٍٓ َّٔٓ ٗٔوَشِّشُ : هَبلَ الظٌَّْؼٓبًِِٖ
هَٕٓصاً ٍٓ ٗٔـْؼِؤِٔ أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع كَوُلْتٔ لَِٔ رٔؼِلْتٔ كِذٓاىٓ ّٓزَا الْوَٕٓلَُدٔ الْؤجٓبسٓىٔ 

 مِْْلُلٍُ مًَِلُلًدٌ   فِٓ الْإِسِللَا ِ ََزَا الْمًَِلًُدُ الَّزِْ لَمِ ًُٔلَذِ هَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓب ٗٓحٕ٘ٓى 
.شِٕؼَتِىَا مِىٍُْ  تَشَوًَّ ػَلَى  أَػِظَمُ

360-361: ، ص6 ، ج(اإلسالمّٕ -غ )الىافٓ 
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شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
أَحٕوٓذٔ ثٕيُ هِْٕشَاىَ، ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ، ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَّرِِ الْوَلَّربءِ،   . 8/ 808•

:ػٓيِ الْؤلَؼَّلِ ثٕيِ ػٔوٓشَ، هَبلَ
: رًََشَ أَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ أَثٓب الْحٓسٓيِ ػلْ٘وب السالم ٍ َّٔٓ َٕٗٓهٓئِرزٍ ؿُلَربمٌ، كَوَربلَ   •

« شِٕؼَتِىَا مِىْلٍُ   مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى فِٕىَاَزَا الْمًَِلًُدُ الَّزِْ لَمِ ًُٔلَذِ »
«1». «إِسٕوٓبػِ٘لَ« 11»لَب تَزٕلَُا »: «10»  حُنَّ هَبلَ لِٖ

•

 67    2 ج   ( داسالحذٔث -غ )وافٓ 
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شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
لٌخرشٓ شر٘ؼتِ ٍ   ( ش٘ؼتٌب هٌِ  ثشًٔ ػلى  لن َٗلذ كٌ٘ب هَلَد اػظن)هَلِ •

سرَع ش٘ؼٔ أثِ٘ ٍحذُ إلِ٘ ٍ حلظِ اٗربّن ٍ تؼل٘ورِ لْرن ٍ خرشٍد     
ء كى الجبة اٙترٖ ٍ حظرَل الشكبّ٘رٔ     ؿ٘بث ّزُ االهٔ هٌِ ًوب ٗزٖ

.هي الؼ٘ش ثٌْ٘ن

     163    6 ج   ( للمًلى صالح الماصوذساوٓ)األصًل ي الشيظّ -ششح الىافٓ
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شِٕؼَتِىَا  مًَِلًُدٌ أَػِظَمُ تَشَوًَّ ػَلى
اى تؼبّذٍُ ٍ ال تجؼذٍا ػٌِ ٍ ال تتشًَا ثشُ ( ال تزلَا اسوبػ٘ل)هَلِ •

ٍطلتِ ٍ سػبٗٔ ربًجِ هي الزلبء ٍ َّ الجؼذ ٍ تشى الجش ٍ الظلٔ الًرِ  
تزلَُ ثتشذٗذ اللبء ثوؼٌى ال ال :ه٘لٍ ٍدٗؼٔ اللِّ ػٌذًن س٘شرغ إلِ٘، 

تزّجَا ثِ أى ال تخجشٍُ ثزلي كتزلَُ ٍ تزّجَا ثِ الًِ ًؼِ٘ لؼلوِ ثأى 
الؼْذ الًجش ٍلذ أثِ٘ ك٘ؼلن ثزلي االخجبس أًِ ٗوَت هجلِ ٍ كِ٘ أى رلِ 

.ثوؼٌى رّت ثِ لن ٗخجت

     163    6 ج   ( للمًلى صالح الماصوذساوٓ)األصًل ي الشيظّ -ششح الىافٓ
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لً وزس المشٓ فٓ تؼط الطشٔك
لَ ًزس الوشٖ ٍ   حتى كٖ هَسد أكؼل٘ٔ الشًَة  *اًؼوذلَ ًزس الوشٖ كٖ الحذ  9هسألٔ •

،ًزا لَ ًزس الحذ حبك٘بٍ كٖ ثؼغ الـشٗن، 
كرال ٌٗؼورذ   . ٗشتشؽ كٖ اًؼوبدُ توٌي الٌبرس ٍ ػذم تؼشسُ ثْوب ٍ ػذم ًًَْوب حشر٘٘يٍ •

، **األحٌبءهغ أحذّب لَ ًبى كٖ االثتذاء، ٍ ٗسوؾ الَرَة لَ ػشع كٖ 
هغ  ****الزوبسٍ هٌتْبُ سهٖ ، ***اًظشاكبهجذأ الوشٖ أٍ الحلبء تبثغ للتؼ٘٘ي ٍ لَ ٍ •

.ػذم التؼ٘٘ي
.يوزا لً وزس الحج ماشٕا*•
َزا ارا وان المىزيس الحج فٓ سىّ مؼٕىّ تتؼٕٕىُا أي تؼلٕمٍ تضمان مؼلٕه تؼلذ تحملك     **•

.ششغ الىزس ي إال فٕتأخش حتٓ المًت
يلً لم ٔىه تؼٕٕه فالًاجة فٓ وزس الحج ماشٕا ًَ اتتذاء المشٓ مله أيل أفؼلال    ***•

.الحج ي ًَ إحشا  الحج ي فٓ وزس المشٓ فٓ الحج ًَ اتتذاء المشٓ مه ايل السفش
.تل مىتُاٌ سمٓ جمشِ الؼمثّ ي الحلك أي التمصٕش مغ ػذ  التؼٕٕه****•

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لمه وزسٌ ماشٕا أي المشٓ فٓ حجٍ أن ٔشوة الثحشٔجًص ال 

ال ٗزَص لوي ًزسُ هبش٘ب أٍ الوشرٖ كرٖ حزرِ أى ٗشًرت      10هسألٔ •
الجحش ٍ ًحَُ،

ٍ لَ اػـش إلِ٘ لوبًغ كٖ سبئش الـشم سوؾ، •
لَ ًبى ًزلي هي األٍل لن ٌٗؼوذ، ٍ •
 *ٗزرت لَ ًبى كٖ ؿشٗوِ ًْش أٍ شؾ ال ٗوٌي الؼجَس إال ثبلوشًت ٍ •

.أى ٗوَم كِ٘ ػلى األهَى
.ثل َّ هستحت ػلى األهَٕ لؼذم شوَل الٌزس لِ استٌبصا *•

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج



10

لً وزس الحج ماشٕا
ًًَرِ  ساًجرب،كوغ  لَ ًزس الحذ هبش٘ب كال ٌٗلٖ ػٌرِ الحرذ    11هسألٔ •

هَسؼب ٗأتٖ ثِ، ٍ هرغ ًًَرِ هؼر٘وب ٗزرت الٌلربسٓ لرَ خربلق دٍى        
، *الوؼبء

 الٌلبسٓ ٍ ػلِ٘ ، **طحلَ ًزس الوشٖ كٖ حذ هؼ٘ي ٍ أتى ثِ ساًجب ٍ •
دٍى الوؼبء، 

.لَ سًت ثؼؼب دٍى ثؼغ كجحٌن سًَة الٌلٍ •
.تل المعاء ياجة ػلى األحًغ *•
.وما ًَ صحٕح فٓ الفشظٕه الساتمٕه **•

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
هـلوب،سَاء  *ساًجبلَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼوبد ًزسُ ٗزت ػلِ٘ الحذ  12هسألٔ •

ًبى هو٘ذا ثسٌٔ أم ال، هغ ال٘أس ػي التوٌي ثؼذّب أم ال، 
تاإلػادِ فٓ صًسِ اإلطالق مغ ػذ  الٕأس مه المىىلّ   **االحتٕاغال ٔتشن وؼم •

ي وًن الؼجض لثل الششيع فٓ الزَاب إرا حصلت المىىّ تؼذ رله، 
،األحَؽ الوشٖ ثبلووذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي هٍَٓ •
ٍ ّل الوَاًغ األخش ًبلوشع أٍ خَكِ أٍ ػذٍّ أٍ ًحَ رلي ثحٌرن الؼزرض أٍ ال     •

ٍرْبى ٍ ال ٗجؼذ التلظ٘ل ث٘ي الوشع ٍ ًحرَ الؼرذٍّ ثبخت٘ربس األٍل كرٖ األٍل ٍ     
. الخبًٖ كٖ الخبًٖ

ٗؼٌٖ ال ٗسوؾ ٍرَة الحذ ثبلؼزض ػي الوشٖ ًوب ٗسوؾ ٍرَة الوشرٖ ًورب    *•
.9هش كٖ هسألٔ 

.ثل األظْش رلي **•

 391: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ، ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
 *ساًجرب لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼوبد ًزسُ ٗزت ػل٘رِ الحرذ    12هسألٔ •

ًبى هو٘ذا ثسٌٔ أم ال، هغ ال٘أس ػي التوٌي ثؼذّب أم ال، هـلوب،سَاء 
ثبإلػبدٓ كٖ طَسٓ اإلؿالم هغ ػذم ال٘أس هي  **االحت٘بؽال ٗتشى ًؼن •

الؤٌٌ ٍ ًَى الؼزض هجل الششٍع كٖ الزّبة إرا حظلت الؤٌٌ ثؼذ رلي، 
،األحَؽ الوشٖ ثبلووذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي هٍَٓ •
ي َل المًاوغ األخش والمشض أي خًفلٍ أي ػلذيأ أي وحلً رلله تحىلم       •

الؼجض أي ال؟ يجُان ي ال ٔثؼذ التفصٕل تٕه المشض ي وحً الؼذيأ تاختٕلاس  
. األيل فٓ األيل ي الْاوٓ فٓ الْاوٓ

ٗؼٌٖ ال ٗسوؾ ٍرَة الحذ ثبلؼزض ػري الوشرٖ ًورب ٗسروؾ ٍررَة       *•
.9الوشٖ ًوب هش كٖ هسألٔ 

.ثل األظْش رلي **•

 391: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ، ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
 هسألٔ إرا ًزس الحذ هبش٘ب كؼشع هبًغ آخش ؿ٘ش الؼزض ػي الوشٖ 34•
هي هشع أٍ خَكِ أٍ ػذٍ أٍ ًحَ رلي كْل حٌوِ حٌن الؼزض ك٘وب •

رًش أٍ ال لٌَى الحٌن ػلى خالف الوبػذٓ ٍرْبى ٍ ال ٗجؼذ التلظ٘ل 
ث٘ي الوشع ٍ هخل الؼذٍ ثبخت٘بس األٍل كٖ األٍل ٍ الخبًٖ كٖ الخبًٖ ٍ 

إى ًبى األحَؽ اإللحبم هـلوب 
•

503: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕضدْ)الؼشيِ الًثمى 
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
إرا ًزس الحذّ هبش٘بً كؼشع هبًغ آخش ؿ٘ش الؼزض ػي الوشرٖ  (: 34هسألٔ )•

هي هشع أٍ خَكِ أٍ ػذٍّ أٍ ًحَ رلي كْل حٌوِ حٌن الؼزض ك٘وب رًش 
أٍال، لٌَى الحٌن ػلى خالف الوبػذٓ  ٍرْبى، ٍ ال ٗجؼرذ التلظر٘ل ثر٘ي    
الوشع ٍ هخل الؼذٍّ ثبخت٘بس األٍّل كٖ األٍّل، ٍ الخبًٖ كٖ الخبًٖ، ٍ إى ًبى 

.هـلوبً( 2)األحَؽ اإللحبم 
ل٘س اإللحبم هَاكوبً لالحت٘بؽ هي ثؼغ الزْبت كال ٗزرَص اإللحربم   ( 2)•

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ك٘وب ال َٗاكوِ
(.الش٘شاصٕ. )ال ٗتشى•
خظَطبً لَ حول األخجبس ػلرى ؿجرن الوبػرذٓ ٍ إى ًربى رلري خرالف       •

إؿالهْب هي ح٘ج التوٌّي ػي ثؼغ الوشٖ لَال تو٘٘ذّب ثربلزضء األخ٘رش ٍ   
(.آهب ػ٘بء. )الؼبلناللِّ 

532: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼشيِ الًثمى 
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
ػي الوشٖ إهب ٌَٗى لوظَس اللبػل ػٌِ هظَس ًبش٘ب ػي ػؼق الؼزض •

استؼذادُ كٖ الوشٖ أٍ ؿشٍ هشع ػلِ٘ ٍ ًحَُ، ٍ اهرب ٌٗرَى لـرشٍ    
هبًغ كٖ الـشٗن ػي الوشٖ كِ٘ هخل إحبؿٔ الشرَى أٍ الوربء ثرِ، أٍ    
ٌَٗى لؼشٍع هبًغ ػي الس٘ش كِ٘ هبش٘ب هخل ٍرَد ػذٍا ٍ سجغ كرٖ  

الحٌن الوتوذم كٖ الزو٘غ اػٌى ٍررَة الحرذ   ( حجَت -كلٖ)الـشٗن 
ساًجب ٍ ًلبٗتِ ػي ًزسُ ٍ سوَؽ الَارت ػٌِ ٍ لَ ًبى ًزسُ ؿ٘ش هو٘ذ 
ثْزُ السٌِ هغ ًَى الوبًغ هشرَ الضٍال كرٖ الوسرتوجل، أٍ اختظبطرِ    
ثبألٍل أػٌٖ إرا ًبى لوظَس الوٌلق ػي الوشٖ لؼؼق أٍ هرشع، أٍ  

(ٍرَُ)للتؼت ٍ الؼؼق  الوظَس اختظبطِ ثخظَص ًَى 

196: ، ص12 مصثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثمى؛ ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
األخ٘ش الًظشاف األخجبس الوتوذهٔ إلِ٘ ًوب ال ٗخلى ػلرى هري   أهَاّب •

الحظ هب كٖ خجش سكبػٔ هي هَلِ هلت كإًِ تؼت هبل ػلِ٘ السرالم إرا  
ثلؾ هزَْدُ سًت، ٍ هب كٖ خجرش  إرا  :حشٗضتؼت سًت، ٍ هب كٖ خجش 

ػٌجسٔ هي هَل السبئل حتى اًتْ٘ت إلى الؼوجٔ كلن أسرتـغ أى أخـرَ   
َّ هظش الحٌن الوخبلق للوبػذٓ ػلى هَسد الذل٘ل، ( ٍ هوتؼبُ)كِ٘ 

هغ الـغ كال شجْٔ كٖ اًظشاف االخجبس هوب إرا ًبى الؼزض لـشٍ هرب  ٍ •
. ٗوٌؼِ ًبلؼذٍ ٍ ًحَُ، ٍ اهلل الؼبلن

197: ، ص12 مصثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثمى؛ ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
 التؼرت الشٍاٗبت الَاسدٓ كٖ الووبم هختللٔ، كلٖ ثؼؼْب رًش ػٌَاى ( 1)•

ًوب كٖ طح٘ح سكبػٔ، ٍ ّزا الؼٌَاى ال ٗشول الؼرذٍ كرٖ الـشٗرن أٍ    
الحش أٍ الجشد الشذٗذٗي ٍ ًحَ رلي هي الوَاًغ، 

384: ، ص26 مًسًػّ اإلما  الخًئٓ؛ ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
ًوب كٖ طح٘ح  االستـبػٔ ػذمٍ  الؼزضرًش كٖ ثؼؼْب اٙخش ػٌَاى ٍ •

الحلجٖ ٍ اثي هسلن الوتوذِّه٘ي، ٍ ّزا الؼٌَاى ٗشول ػذم التوٌّي هري  
الوشٖ هي إٔ سجت ًبى، سَاء ًبى لؼؼق كٖ ثذًِ أٍ ًسش أٍ ررش   
أٍ ٍرغ ٗوٌؼِ هي الوشٖ ٍ إى ًبى هَّٗربً كرٖ ثذًرِ ٍ ال ٗتؼرت هري      
الوشٖ كٖ ًلسِ ٍ إًوب ٗؼزض ػٌِ األسجبة خبسر٘ٔ ًبلزش  ٍ الٌسش 
ٍ ًحَ رلي، للظذم الؼشكٖ كٖ رو٘غ ّزُ الوَاسد، ٍ ًزا ٗشرول هرب   
إرا لن ٗتوٌي هي الوشٖ لَرَد ثحرش أٍ ًْرش كرٖ الـشٗرن ال ٗوٌٌرِ      
الؼجَس هٌِ أٍ ٍرَد هبًغ آخش كٖ األسع ًبلشَى أٍ الحرش الشرذٗذ   

.ثح٘ج ٗوٌغ هي ٍػغ هذهِ ػلى األسع

384: ، ص26 مًسًػّ اإلما  الخًئٓ؛ ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
، لَ كشع أى الوشع ال ٗوٌؼِ هي الوشرٖ ٍ إًورب ٗجـرر ثرشوُ أٍ     ًؼن•

ٗحذث لِ هشع آخش ثسجت الوشٖ ٍ إلّرب كْرَ هرتوٌي هري الوشرٖ      
ثبللؼل، ٍ ًزا لَ لن ٗتوٌّي هي الوشٖ لخَف الؼذٍ كرٖ الـشٗرن، كرال    
ٗظذم ػٌَاى الؼزض أٍ التؼت أٍ ػذم الـبهٔ الورأخَر كرٖ الٌظرَص    

.ػلى ّزُ الوَاسد ٍ ال أهل هي الشي كٖ طذهِ

384: ، ص26 مًسًػّ اإلما  الخًئٓ؛ ج



20

َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
(: ػل٘رِ السرالم  )ًؼن، هؼتجشٓ ػٌجسٔ تشول رو٘غ ّزُ الوَاسد لوَلرِ   •

كإىّ الوستلبد هي رلي أىّ الو٘ضاى ثلَؽ ّزا الووذاس هري  « كجلؾ رْذُ»
الزْذ ك٘شول رو٘غ الوَاًغ ػي الوشٖ، كٌلتضم ثسوَؽ ٍرَة الوشٖ 

  ٔ ال هربًغ هري   : خبطّٔ ٍ ثوبء أطل ٍرَة الحذّ الوٌرزٍس، ٍ ثبلزولر
شوَل ثؼغ الشٍاٗبت الذالٔ ػلى ػذم سوَؽ الحذّ ثبلوشّٓ لزو٘غ ّزُ 

. الوَاسد

384: ، ص26 مًسًػّ اإلما  الخًئٓ؛ ج
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َل المًاوغ األخش تحىم الؼجض
•

384: ، ص26 مًسًػّ اإلما  الخًئٓ؛ ج



22

لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
 ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓذَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبكِ٘بً لَضِمٓ كَإِرَا ػٓزٓضَ سًِٓتٓ 8« 1»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ أَثِرٖ ػٓلِرٍّٖ الْأَشْرؼٓشِِّٕ ػٓريْ     « 2» -1 -29623•

: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ الْزٓجَّبسِ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هَربلَ 
هَبلَ ٗٓحٔذُّ فَلَمِ َٔسِتَطِغِ  -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلَِِٕ٘ هٓشْ٘بً إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ

، ٍ 1131 -304 -8، ٍ التْرزٗت  20 -458 -7الٌبكٖ  -(2. )سٓاًِجبً
.173 -50 -4االستجظبس 

307: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
• 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 3» -2 -29624•
أَىْ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓريْ سٓرٔرلٍ ًَرزَسٓ   : ػٓيْ سِكَبػَٓٔ ٍٓ حٓلْضٍ هَبلَ

. كَلْ٘ٓشًَْرتٕ « 4» ؼِلةَ تَ فَلإِرَا هَبلَ كَلْر٘ٓوٕشِ   -ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبكِ٘بً
.19 -458 -7الٌبكٖ  -(3)

(.ّبهش الوخـَؽ)ًوت  -كٖ ًسخٔ -(4)•

307: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ « 5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ  •

. «7»ٍٓ ًَزَا الَّزِٕ هَجٕلَِٔ ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ هٔشْسٓلًب « 6»ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ 
.172 -50 -4االستجظبس  -(5)•
.1130 -304 -8التْزٗت  -(6)•
.لن ًؼخش ػلِ٘ كٖ اللوِ٘ الوـجَع -(7)•

307: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
• 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓشِٗرضٍ ػٓريْ   « 8» -3 -29625•
 -سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلَِِٕ٘ الْوٓشْٖٓ: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هَبلَ

.هَبلَ كَلْ٘ٓحٔذَّ سٓاًِجبًفَلَمِ َٔسِتَطِغِ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ 
.21 -458 -7الٌبكٖ  -(8) •

307: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓرذٓ ػٓريِ   « 1» -4 -29626•

هُلْتٔ لَِٔ رٓؼٓلْتٔ ػٓلَرى  : ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هَبلَ« 2»السٌِّْذِِّٕ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ 
كَإًَِّوٓب رٓؼٓلْرتٓ ػٓلَرى    -هَبلَ ًَلِّشْ ػٓيْ ٗٓوٌِِ٘يٓ -ًَلْسِٖ هٓشْ٘بً إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ

.18 -458 -7الٌبكٖ  -(1. )ًَلْسِيٓ ٗٓوٌِ٘بً ٍٓ هٓب رٓؼٓلْتَِٔ لِلَِِّ كَقِ ثِِِ
.ػي طلَاى الزوبل -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(2)•

308: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
 -(3.)«3»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓريْ هٔحٓوَّرذِ ثٕريِ ٗٓؼٕوُرَةٓ هِخْلَرِٔ      هٔحٓوَّذٔ •

.191 -55 -4، ٍ االستجظبس 1140 -307 -8التْزٗت 

308: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ػٓريْ  « 4» -5 -29627•

ًَزَسٕتٔ كِرٖ اثٕريٍ لِرٖ إِىْ    : إِسٕحٓبمَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ هَبلَ
كَبشْرتٌََٕ٘تٔ   -كَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّرى ثٓلَـْرتٔ الْؼٓوَجٓرَٔ    -ػٓبكَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذَّ هٓبشِ٘بً
 -كَوٓشَٕ٘تٔ كَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ رَلِريٓ  -كَشًَِجٕتٔ حُنَّ ٍٓرٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ

كَوُلْتٔ هٓؼِٖ ًَلَوَرٌٔ ٍٓ لَرَٕ    -كَوَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ ًٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓوَشًَٓ
كَوَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ ًٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَرزْثٓحٓ   -«5»شِئْتٓ أَىْ أَرْثٓحٓ لَلَؼٓلْتٔ 

ٖٕ ءٌ ٍٓارِتٌ أَكْؼٓلُِٔ كَوَبلَ لَب -ثٓوَشًَٓ هٓيْ رٓؼٓرلَ لِلَّرِِ شَرٕ٘ئبً كَجٓلَرؾَ      -كَوُلْتٔ أَ شَ
، ٍ 1163 -313 -8التْررزٗت  -(4. )رْٕٔررذُٓٔ كَلَررٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘ررِِ شَررٖٕ ءٌ  

.ٍ ػلٖ دٗي -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(5) .170 -49 -4االستجظبس 

308: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
• 

 .«6»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ : أَهَُلُ•
.هي أثَاة ٍرَة الحذ 35ٍ  34توذم كٖ الجبث٘ي  -(6) •

308: ، ص23 يسائل الشٕؼّ؛ ج
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓذَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبكِ٘بً إٍَٔ حٓلَقٓ ػٓلَٕ٘رِِ ٍٓرٓرتٓ    34« 1»•

كَإِىْ ػٓزٓضَ أَرٕضَأَُٔ أَىْ ٗٓحٔذَّ سٓاًِجبً ٍٓ ٗٓسَٔمَ ثٓذًًَٓٔ اسٕتِحٕجٓبثبً ٍٓ أَىَّ ًُرلَّ هٓريْ   
 ًَزَسٓ شَٕ٘ئبً ٍٓ ػٓزٓضَ سٓوَؾَ ػٌِْٓٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕريِ الْوَبسِرنِ   « 2» -1 -14306•
هُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕرذِ  : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓلَْٓاىَ ػٓيْ سِكَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى هَبلَ

لُلْتُ فَإِوٍَُّ تَؼِةَ هَبلَ كَلْ٘ٓوٕشِ  -اللَِِّ ع سٓرٔلٌ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ
. لَالَ فَإِرَا تَؼِةَ سَوِةَ

.492 -150 -2، ٍ االستجظبس 1402 -403 -5التْزٗت  -(2)•

يسائل الشٕؼّ؛ ج  86: ، ص11 
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِرٖ ػٔوٕٓ٘رشٍ ػٓريْ رَسِٗرحٍ     « 3» -2 -14307•

 -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ حٓلَقٓ لَ٘ٓحٔزَّيَّ هٓبشِر٘بً : الْؤحٓبسِثِِّٖ هَبلَ
. لَْٕسُكِ الَُْذَِْهَبلَ كَلْ٘ٓشًَْتٕ ٍٓ  -كَؼٓزٓضَ ػٓيْ رَلِيٓ كَلَنٕ ٗٔـِؤِْ

.490 -149 -2، ٍ االستجظبس 1403 -403 -5التْزٗت  -(3)•

يسائل الشٕؼّ؛ ج  86: ، ص11 
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓريِ الْحٓلَجِرِّٖ   « 4» -3 -14308•

ٍٓ ػٓزٓضَ  -هُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓرٔلٌ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ: هَبلَ
كَإِىَّ رَلِيٓ ٗٔزٕضِٕ ػٌِْٓٔ إِرَا  -يَ لَْٕسُكْ تَذَوًَّهَبلَ كَلْ٘ٓشًَْتٕ « 5»ػٓيِ الْوٓشِْٖ 

. ػٓشَفٓ اللَِّٔ هٌِِْٔ الْزْٕٓذٓ
، ٍ أٍسدُ 489 -149 -2، ٍ االستجظبس 36 -13 -5التْزٗت  -(4)•

.هي أثَاة الٌزس 20هي الجبة  1ثـشٗن آخش كٖ الحذٗج 
(.ّبهش الوخـَؽ)ٍ ػزض أى ٗوشٖ  -كٖ االستجظبس -(5)•

يسائل الشٕؼّ؛ ج  86: ، ص11 
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ سِئَبةٍ « 6» -4 -14309•

ٗٓوٕشِٖٓ  سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ: ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاءِ هَبلَ
كٌََظَرشَ إِلَرى    -كَوَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص خَرشَدٓ حٓبرّربً   -إِلَى هٌََّٓٔ حٓبكِ٘بً

كَوَربلَُا أُخْرتٔ ػٔوْجٓرَٔ ثٕريِ ػٓربهِشٍ       -اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ ثٕٓ٘يَ الْإِثِلِ كَوَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ
 -كَوَبلَ سٓسٔرَلُ اللَّرِِ ص ٗٓرب ػٔوْجٓرُٔ     -ًَزَسٓتٕ أَىْ تَوٕشِٖٓ إِلَى هٌََّٓٔ حٓبكًِ٘ٓٔ
كَإِىَّ اللَِّٓ ؿٌٌَِّٖ ػٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓلَبّٓرب   -اًْـَلِنْ إِلَى أُخْتِيٓ كَؤشّْٓب كَلْتَشًَْتٕ

.هَبلَ كَشًَِجٓتٕ
• 

.491 -150 -2، ٍ االستجظبس 37 -13 -5التْزٗت  -(6) •

يسائل الشٕؼّ؛ ج  86: ، ص11 
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
سٍٓٓأُ الٌُْلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕريِ  ٍٓ •

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع حُنَّ رًََشَ هِخْلَرِٔ  : هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ هَبلَ
ّٓزَا هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الْؼٓزٕضِ إٍَٔ ػٓلَى الٌَّسٕرخِ إٍَٔ ػٓلَرى هٌَٔبكَبتِرِِ    : أَهَُلُ« 1»

.«3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 2»لِسٓتْشِ هٓب ٗٓزِتٔ سٓتْشُُٔ هِيَ الْوٓشْأَِٓ لِوٓب هٓؼَى 
.لن ًؼخش ػلِ٘ كٖ الٌبكٖ الوـجَع -(1)•
.هي ّزا الجبة 3ٍ  2ٍ  1هؼى كٖ األحبدٗج  -(2)•
.هي ّزا الجبة 12ٍ  5ٗبتٖ كٖ األحبدٗج  -(3)•
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ هَبلَ سٍِٕٔٓ أَىَّ هٓيْ ًَرزَسٓ  « 4» -5 -14310•

هَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ أًََِّٔ  -كَإِرَا تَؼِتٓ سًِٓتٓ -أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبكِ٘بً هٓشَى
.«5»ٗٓوٕشِٖ هِيْ خَلْقِ الْوٓوَبمِ 

.2791 -392 -2اللوِ٘  -(4)•
.2792 -392 -2اللوِ٘  -(5)•
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ٔشتشغ فٓ اوؼمادٌ تمىه الىارس
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ كِٖ آخِشِ السَّشَائِشِ ًَوْلًب هِيْ ًَرَٓادِسِ  « 6» -6 -14311•

هُلْتٔ : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ الْجٓضًَْـِِّٖ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ هَبلَ
كَزٓؼٓلْتٔ لِلَِِّ ػٓلََّٖ إِىْ َّٔٓ ثٓرشَأَ   -لَِٔ ٗٓؼٌِٕٖ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع اشْتٌََى اثٕيٌ لِٖ

 -ٍٓ خَشَرٕتٔ أَهٕشِٖ حٓتَّى اًْتَْٕٓ٘تٔ إِلَى الْؼٓوَجِٓٔ -أَىْ أَخْشُدٓ إِلَى هٌََّٓٔ هٓبشِ٘بً
حٓتَّى إِرَا أَطٕرجٓحٕتٔ هٓشَرٕ٘تٔ    -كَلَنٕ أَسٕتَـِغٕ أَىْ أَخْـَُٓ كَشًَِجٕتٔ تِلْيٓ اللَّٕ٘لََٔ

هَبلَ  -هَبلَ كَوَبلَ لِٖ ارْثٓحٕ كََْٔٓ أَحٓتُّ إِلََّٖ -شَٖٕ ءٌ كَْٓلْ ػٓلََّٖ -حٓتَّى ثٓلَـْتٔ
ٖٕ ءٍ)لَِٔ : هُلْتٔ هَربلَ هٓريْ    -َّٔٓ إِلََّٖ لَبصِمٌ أَمٕ لَٕ٘سٓ لِرٖ ثِلَربصِمٍ  « 1»( إَُّٔ شَ

ٖٕ ءٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ ًَبىَ اللَِّٔ  -رٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَى ًَلْسِِِ شَٕ٘ئبً كَجٓلَؾَ كِِِ٘ هٓزَْٕٔدُٓٔ كَلَب شَ
.أَػٕزَسٓ لِؼٓجٕذُِِ

ٖ ء -كٖ الوظذس -(1. )39 -33 -هستـشكبت السشائش -(6) • .أ ش
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ػٓيْ إِسٕحٓبمَ ثٕريِ ػٓوَّربسٍ ػٓريْ     40 1163•

ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ هَبلَ ًَزَسٕتٔ كِٖ اثٕيٍ لِٖ إِىْ ػٓبكَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذَّ هٓبشِر٘بً  
كَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّى ثٓلَـْتٔ الْؼٓوَجَٓٔ كَبشْتٌََٕ٘تٔ كَشًَِجٕتٔ حُنَّ ٍٓرٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ كَوٓشَرٕ٘تٔ  
كَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ رَلِيٓ كَوَبلَ إًِِّٖ أُحِرتُّ إِىْ ًٌُْرتٓ هَٔسِرشاً أَىْ    
تَزْثٓحٓ ثٓوَشًَٓ كَوُلْتٔ هٓؼِٖ ًَلَؤٌَ ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَلَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلََّٖ دٕٓٗيٌ كَوَبلَ 
ٖٕ ءٌ ٍٓارِرتٌ أَكْؼٓلُرِٔ     إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ ًٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓوَشًَٓ كَوُلْتٔ أَ شَر

 كَوَبلَ لَب هٓيْ رٓؼٓلَ لِلَِِّ شَٕ٘ئبً كَجٓلَؾَ رْٕٔذُٓٔ كَلَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ شَٖٕ ءٌ

313: ، ص8 تُزٔة األحىا ؛ ج
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لً ػجض ػه المشٓ تؼذ اوؼماد وزسٌ
•170 
ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ػٓيْ إِسٕحٓبمَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕرؼٓتٍ هَربلَ    3•

إِىْ ػٓبكَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذَّ هٓبشِ٘بً كَوٓشَرٕ٘تٔ حٓتَّرى ثٓلَـْرتٔ    لِٖ   ًَزَسٕتٔ كِٖ اثٕيٍ
الْؼٓوَجَٓٔ كَبشْتٌََٕ٘تٔ كَشًَِجٕتٔ حُنَّ ٍٓرٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ كَوٓشَٕ٘تٔ كَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَّرِِ  
ع ػٓيْ رَلِيٓ كَوَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ ًٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓوَشًَٓ كَوُلْرتٔ ثٓوِرٖٓ   
هٓؼِٖ ًَلَؤٌَ ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَلَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلََّٖ دٕٓٗيٌ هَربلَ إًِِّرٖ أُحِرتُّ إِىْ    
ٖٕ ءٌ ٍٓارِتٌ أَكْؼٓلُِٔ كَوَبلَ لَب هٓيْ رٓؼٓلَ  ًٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓوَشًَٓ كَوُلْتٔ أَ شَ

 لِلَِِّ شَٕ٘ئبً كَجٓلَؾَ رْٕٓذُٓٔ كَلَٕ٘سٓ ػٓلَِِٕ٘ شَٖٕ ءٌ
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