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 أَطٕحٓابٓ الْىَْٕفِ

 
 
 ﴾9﴿حٓسِجٕتٓ أَىَّ أَصٕحٓبةٓ الْىَْٕفِ ٍٓ الطَّلِ٘نِ وَبًَُا هِيْ آٗٓبتٌَِب ػٓزٓجبً أَمٕ •

9: ، ا294ٔٗٙ: ، الظفح15ٔ، الزسء   الىْف  
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  المَل فٖ الَط٘ٔ تالحذ
  فٖ الَص٘ٔ ثبلحذالمَل •
أى ٍارجنبإال   لَ أٍصى ثبلحذ أذطد هني اصصنل لنَ ونبى      1هسألٔ •

ٗصطح ثرطٍرِ هي الخلج فأذطد هٌِإ فبى لن ٗف أذطد العائنس هني   
اصصلإ ٍ   فطق فٖ الرطٍد هي اصصل ث٘ي حزٔ اإلسنمم ٍ الحنذ   
الٌصضٕ ٍ ا فسبزٕإ ٍ أذطد هي الخلج لَ وبى ًسث٘بإ ٍ لنَ لنن ٗؼلنن    
وًَِ ٍارجب أٍ هٌسٍثب فوغ ل٘بم لطٌٗنٔ أٍ تحمنك اًصنطاه فْنَإ ٍ ال      
ف٘رطد هي الخلج ال  أى ٗؼلن ٍرَثِ ػلِ٘ سبثمب ٍ شه فٖ أزائِ فوي 

 .اصصل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 ٗىفٖ الو٘ماتٖ سَاء واى الوَطى تِ ٍارثا أٍ هٌدٍتا

لىي  هٌسٍثبإسَاء وبى الوَصى ثِ ٍارجب أٍ  *الو٘مبتٖٗىفٖ  2هسألٔ •
اصٍل هي اصصل ٍ الخبًٖ هي الخلجإ ٍ لَ أٍصى ثبلجلسٗٔ فبلعائس ػلى 

 .فٖ اصٍل ٍ توبهْب هٌِ فٖ الخبًٖالخلج أرطٓ الو٘مبت٘ٔ هي 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاػٔ 58إٔ ألرب الوَال٘ت ووا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

ٔ  3هسألٔ •   لَ لن ٗؼ٘ي اصرطٓ فبلمظم ػلى الَصٖ هغ ػسم ضضب الَضحن
ٍرَز لبصط فْ٘ن ا لتصبض ػلى أرطٓ الوخلإ ًؼن لغ٘نط المبصنط أى   أٍ 

ٗؤزٕ لْب هي سْوِ ثوب شبءإ ٍ لَ وبى ٌّبن هي ٗطضى ثبصلنل هٌْنب   
ٍرت ػلى الَصٖ است٘زبضُ هغ الشطط الوصوَضإ ٍ ٗزت الفحص ػٌِ 
ػلى اصحَط هغ ػسم ضضب الَضحٔ أٍ ٍرَز لبصط فْ٘نإ ثل ٍرَثِ   
ٗرلَ هي لَٓ ذصَصب هغ الظي ثَرَزُإ ًؼنن الظنبّط ػنسم ٍرنَة     

 إ *الفحص الجل٘غ
 
 .تل ٗىفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالؼدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د



6 

 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لَ ٍرس هتجطع ػٌِ ٗزَظ ا وتفبء ثِ ثوؼٌى ػنسم ٍرنَة الوجنبزضٓ    ٍ •
اللى ا ست٘زبضإ ثل َّ اصحَط هغ ٍرَز لبصط فٖ الَضحٔإ فبى أتى ثِ 
صح٘حب وفىإ ٍ ال  ٍرت ا ست٘زبضإ ٍ لَ لن َٗرس هي ٗطضى ثأرطٓ 
الوخل فبلظبّط ٍرَة زفغ اصظٗس لَ ونبى الحنذ ٍارجنبإ ٍ   ٗزنَظ     
التأذ٘ط اللى الؼبم المبثل ٍ لَ هغ الؼلن ثَرَز هي ٗطضى ثأرطٓ الوخنل  

 إ *الوٌسٍةٍ وصا لَ أٍصى ثبلوجبزضٓ فٖ الحذ  اصلل أٍ 
 
تومتضوى  الؼوول  لَروَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لَ ػ٘ي الوَصٖ همساضا لألرطٓ تؼ٘ي ٍ ذطد هي اصصل فٖ الَارت ٍ •
الى لن ٗعز ػلى أرطٓ الوخلإ ٍ ال  فبلعٗبزٓ هي الخلجإ ٍ فٖ الوٌنسٍة  
ولِ هي الخلجإ فلَ لن ٗىف هب ػٌِ٘ للحذ فبلَارت التتو٘ن هي اصصل 

 .*تفص٘لفٖ الحذ الَارتإ ٍ فٖ الوٌسٍة 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الو ٕ روورُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى واًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحىن تثطالًْا، لؼدم إهىاى الؼول تومتضاّا، ٍ اى واى تٌحَ 
تؼدّة الوطلَب، تح٘ج واى أطل الحوذ هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوؼٌ٘ٔ هطلَتا حاًَٗا، فؼدم إهىواى تحموك الوطلوَب    تاألررٓ ٍلَػِ 
الخإًَ ال ٗوٌغ هي لسٍم إٗزاة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوذ،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ ػدم السٗاةٓ ػلى . فالالزم االست٘زا  تأررٓ الوخل
 .الخلج، ووا فٖ طَ ٓ ػدم تؼ٘٘ي األررٓ فٖ الَط٘ٔ تالحذ الوٌدٍب

 .ًؼن ٍحدٓ الوطلَب تؼ٘د ػي س٘رٓ الؼمالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ٗزة االلتظا  ػلى است٘زا  ألل الٌاس أررٓ

ٗزت ا لتصبض ػلى است٘زبض ألل الٌبس أرطٓ هغ ػسم ضضب  4هسألٔ •
ٍ اصحَط لىجبض الَضحٔ أى ٗستأرطٍا إ * فْ٘نٍرَز المبصط أٍ   الَضحٔ

 .هب ٌٗبست حبل الو٘ت شطفب
 
ّته للو٘ت ٍ إال ف٘زة است٘زا  األوخور أرورٓ   ٌّان ها لن ٗىي  *•

 .فأوخر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د



10 

 لَ أٍطى ٍ ػ٘ي الورٓ أٍ التىرا 

لَ لن ٗؼن٘ي  ٍ  تؼ٘يإلَ أٍصى ٍ ػ٘ي الوطٓ أٍ التىطاض ثؼسز هؼ٘ي  5هسألٔ •
وفى حذ ٍاحس ال  هغ ل٘بم لطٌٗٔ ػلى الضازتِ التىطاضإ ٍ لَ أٍصى ثبلخلج ٍ 
لن ٗؼ٘ي ال  الحذ   ٗجؼس لعٍم صطفِ فٖ الحذإ ٍ لَ أٍصى ثتىنطاض الحنذ   

ٍ لَ أٍصى فٖ الحذ الَارت إ *اصظٗسوفى هطتبى ال  أى تمَم لطٌٗٔ ػلى 
ٍ ػ٘ي أر٘طا هؼٌ٘ب تؼ٘يإ فبى ونبى   ٗمجنل ال  ثأظٗنس هني أرنطٓ الوخنل       
ذطرت العٗبزٓ هي الخلج الى أهىيإ ٍ ال  ثغلت الَص٘ٔ ٍ اسنتؤرط ي٘نطُ   
ثأرطٓ الوخلإ ال  أى ٗأشى الَضحٔإ ٍ وصا فٖ ًظبئط الوسألٔ ٍ لَ أٍصى فنٖ  
الوستحت ذطد هي الخلجإ فبى لن ٗمجل ال  ثبلعٗبزٓ هٌِ ثغلتإ فحٌ٘ئنص الى  

 .وبًت ٍص٘ٔ ثٌحَ تؼسز الوغلَة ٗستأرط ي٘طُ هٌِ ٍ ال  ثغلت
ٍ الؼول ثسنبٗط ٍصنبٗبُ   تىطاض الحذ هطتبى أٍ ثمٖ شٖء هي الخلج ثؼس  *•

 .ف٘زت صطه هب ثمٖ هي الخلج فٖ الحذ هب زام هوىٌب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍصى ثصطه همساض هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘نٔ ٍ ػن٘ي    6هسألٔ •
اتفك ػسم وفبٗٔ شله الومساض لىل سٌٔ صطه ٍ   لىل سٌٔ همساضا هؼٌ٘ب

ًص٘ت سٌت٘ي فٖ سٌٔ أٍ حمث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هنخم ٍ ّىنصاإ ٍ لنَ    
فضل هي السٌ٘ي فضلٔ   تفٖ ثحزٔ ٍ لَ هي الو٘مبت فبصٍرِ صطفْب 

لَ وبى الوَصى ثِ الحذ هي الجلنس ٍ زاض اصهنط ثن٘ي    ٍ فٖ ٍرَُ الجطّإ 
هخم لسٌٔ ٍ ثن٘ي ا سنت٘زبض ثنصله الومنساض هني      سٌت٘ي  أرطٓ رؼل 

الو٘مبت لىل سٌٔ ٗتؼ٘ي اصٍلإ ّصا ولِ الشا لن ٗؼلن هي الوَصٖ الضازٓ 
الحذ ثصله الومساض ػلى ٍرِ التم٘٘سإ ٍ ال  فتجغل الَص٘ٔ الشا لن ٗطد 

 .الهىبى شله ثبلتأذ٘ط أٍ وبًت هم٘سٓ ثسٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍصى ثصطه همساض هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘نٔ ٍ ػن٘ي    6هسألٔ •
اتفك ػسم وفبٗٔ شله الومساض لىل سٌٔ صطه ٍ   لىل سٌٔ همساضا هؼٌ٘ب

 ًص٘ت سٌت٘ي فٖ سٌٔ أٍ حمث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هخم ٍ ّىصاإ 

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

•6  ٔ ػن٘ي  ٍ   هسألٔ لَ أٍصى ثصطه همساض هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ن
لىل سٌٔ همساض هؼٌ٘ب ٍ اتفك ػسم وفبٗٔ شله الومساض لىل سٌٔ صطه 
ًص٘ت سٌت٘ي فٖ سٌٔ أٍ حمث سنٌ٘ي فنٖ سنٌت٘ي هنخم ٍ ّىنصا        
لمبػسٓ الو٘سَض لؼسم رطٗبًْب فنٖ ي٘نط هزؼنَ ت الشنبضع ثنل صى      
الظبّط هي حبل الوَصٖ الضازٓ صطه شله الومساض فٖ الحنذ ٍ ونَى   

ٍ ٗسل ػلِ٘ أٗضب ذجنط ػلنٖ ثني     وفبٗتِتؼ٘٘ي همساض ول سٌٔ ثتر٘ل 
هحوس الحضٌٖ٘ ٍ ذجط الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض ففٖ اصٍل تزؼنل حزتن٘ي   
فٖ حزِ ٍ فٖ الخبًٖ تزؼل حمث حزذ فٖ حزتن٘ي ٍ ومّونب هني    

  ثبة الوخبل ووب   ٗرفى ّصا 

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍطى تظرف همدا  هؼّ٘ي فٖ الحوذّ سوٌ٘ي هؼٌّ٘ؤ ٍ    (: 6هسألٔ )•
ػّ٘ي لىلّ سٌٔ همدا اً هؼٌّ٘اً ٍ اتّفك ػدم وفاٗٔ رله الومدا  لىلّ سٌٔ 
طرف ًظ٘ة سٌت٘ي فٖ سٌٔ، أٍ حالث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هخال، ٍ ّى ا 

 فٖ غ٘ر هزؼَالت الشا ع، ( 2)ال لماػدٓ الو٘سَ  لؼدم ررٗاًْا 
لس تمسّم هفبز ٍرِ ػسم رطٗبى المبػسٓ فٖ أهخبل الومبم فنٖ شٗنل   ( 2)•

 (.آلب ض٘بء. )ًصض الحذّ هبش٘بً فطارغ
المبػسٓ فٖ ًفسْب ي٘ط تبهّٔ ٍ ػلى تمسٗط توبهّ٘تْب تزطٕ فٖ الومنبه٘ي  •

 (.الرَئٖ. )هي ي٘ط فطق

 
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى  
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هي حال الوَطٖ إ اةٓ طرف رله الومدا  فٖ الحوذّ  ( 3)ألىّ الظاّر تل •
ٍ وَى تؼ٘٘ي همدا  ولّ سٌٔ تتخّ٘ل وفاٗتِ، ٍ ٗدلّ ػلِ٘ أٗضاً خثر ػلىّ تي 

الحضٌٖ٘، ٍ خثر إتراّ٘ن تي هْسٗا ، ففٖ األٍّل تزؼل حزّتو٘ي  ( 4)هحوّد 
فٖ حزّٔ، ٍ فٖ الخاًٖ تزؼل حالث حزذ فٖ حزّت٘ي، ٍ والّوا هوي تواب   

 ووا ال ٗخفى، ّ ا    الوخال
ثل للطٍاٗت٘ي ٍ الى لن ٗستظْط هي حبل الوَصٖ شله ثل ٍ الى استظْط ( 3)•

ِ التم٘٘س هني حبلنِ ًؼنن هنغ الؼلنن ثبلتم٘٘نس ٗنأتٖ حىونِ الى شنبء           . اللّن
 (.الىلپبٗگبًٖ)
ّصا الرجط أٗضبً إلثطاّ٘ن ثي هْعٗبض ٍ َّ أذجط ػي هىبتجٔ الحضٌٖ٘ ٍ ( 4)•

 (.ا هبم الروٌٖ٘. )لن ٗطٍ ػٌِ

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ وُلَّ سٌٍَٓٔ ثِوٓنبلٍ هٔؼٓنَّ٘يٍ فَلَننٕ ٗٓىْنفِ      3« 6»•
  لِلْحٓذِّ رٔؼِلَ هٓب ٗٓعِٗسٔ ػٓيْ سٌٍَٓٔ لِحٓزٍَّٔ ٍٓاحِسٍٓٓ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓنيْ هٔحٓوَّنسِ ثٕنيِ ػٓلِنِّٖ ثٕنيِ      « 7» -1 -14547•
وَتَتٓ الِلَِِٕ٘ ػٓلُِّٖ ثٕنيُ هٔحٓوَّنسا الْحٔصٓنٌُِّٕٖ٘    : الِثٕطَاِّ٘نٓ ثٕيِ هْٕٓعِٗٓبضٓ لَبلَػٓيْ   هٓحٕجَٔةٍ

 -أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ ثِرَوٕسَٓٔ ػٓشَطَ زٌَِٗبضاً فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ -أَىَّ اثٕيَ ػٓوِّٖ إٍَٔصٓى« 1»
حٓزَّتَنٕ٘يِ فِنٖ   « 3»فَىَتَتٓ ع ٗٓزٕؼٓنلُ   -فِٖ شَلِهٓ« 2»ٍٓ لَٕ٘سٓ ٗٓىْفِٖ هٓب تَأْهٔطُ 

 .فَإِىَّ اللَِّٓ تَؼٓبلَى ػٓبلِنٌ ثِصَلِهٓ -حٓزٍَّٔ
 .2929 -445 -2إ ٍ الفمِ٘ 1418 -408 -5التْصٗت  -(7) •
 .الحضٌٖ٘ -فٖ الوصسض -(1)•
 (.ّبهش الورغَط)تبهطًٖ  -فٖ ًسرٔ -(2)•
 .تزؼل -فٖ الوصسض -(3)•

 170-169: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓوَّيْ حٓسَّحَِٔ ػٓنيْ الِثٕنطَاِّ٘نٓ ثٕنيِ    هٔحٓوَّسٔ  •
 .2 -310 -4الىبفٖ  -(4.)«4»هْٕٓعِٗٓبضٓ هِخْلَِٔ 

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ٍٓ وَتَجٕنتٔ الِلَٕ٘نِِ ع الِىَّ هَٕٓلَنبنٓ    : ٍٓ ثِْٓصَا الْإِسٌَٕبزِ لَبلَ« 5» -2 -14548 •
فِنٖ   -أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ ضَٕ٘ؼٍٓٔ صَّٓ٘طَ ضٔثٔؼْٓٓب لَهٓ -ػٓلَِّٖ ثٕيَ هْٕٓعِٗٓبضٓ إٍَٔصٓى

 -ٍٓ الًَِِّٔ لَسِ اًْمَغَنغٓ عَطِٗنكُ الْجٓصٕنطَِٓ    -وُلِّ سٌٍَٓٔ حٓزًَّٔ الِلَى ػِشْطِٗيَ زٌَِٗبضاً
ٍٓ وَصَلِهٓ  -فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْتَفَُىَ ثِؼِشْطِٗيَ زٌَِٗبضاً -فَتَضَبػٓفٓ الْؤؤَىُ ػٓلَى الٌَّبسِ

فَىَتَتٓ ع ٗٔزٕؼٓلُ حَلَنبثُ حِزٓنذٍ    -إٍَٔصٓى ػِسٌَّٓ هِيْ هَٓٓالِ٘هٓ فِٖ حِزٓزِِْنٕ
 .حٓزَّتَٕ٘يِ الِىْ شَبءٓ اللَِّٔ

 .1 -310 -4الىبفٖ  -(5) •

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 « 6»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِبلْإِسٌَٕبزِ السَّبثِكِ ٍٓ  •
ٍٓ وَصَا الَّصِٕ « 7»ضٍٓٓأُ الصَّسٍٔقُ ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ الِثٕطَاِّ٘نٓ ثٕيِ هْٕٓعِٗٓبضٓ ًَحَُٕٓٔ ٍٓ •

 .لَجٕلَِٔ
 .890 -226 -9التْصٗت  -(6) •
 .2928 -444 -2الفمِ٘  -(7)•

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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  ثٓبةٌ•
ػٓيْ الِثٕطَاِّ٘نٓ ثٕيِ هْٕٓعِٗٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕنتٔ الِلَنى   ػٓوَّيْ حٓسَّحَِٔ هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى  1•

أَىَّ هَٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٖ ثٕيَ هْٕٓعِٗٓبضٓ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ ضَٕ٘ؼٍٓٔ أَتِٖ هٔحٓوَّدٍ ع 
صَّٓ٘طَ ضٔثٔؼْٓٓب لَهٓ فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ حٓزًَّٔ الِلَى ػِشْطِٗيَ زٌَِٗبضاً ٍٓ أًََِّٔ لَنسِ اًْمَغَنغٓ   
عَطِٗكُ الْجٓصٕطَِٓ فَتَضَبػٓفٔ الْوٓئًََُُٔ ػٓلَى الٌَّبسِ فَلَنٕ٘سٓ ٗٓىْتَفُنَىَ ثِؼِشْنطِٗيَ    
زٌَِٗبضاً ٍٓ وَصَلِهٓ إٍَٔصٓى ػِسٌَّٓ هِيْ هَٓٓالِ٘هٓ فِٖ حِزٓزِِْننٕ فَىَتَنتٓ ٗٔزٕؼٓنلُ    

  حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕ٘يِ الِىْ شَبءٓ اللَِّٔ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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الِثٕطَاِّ٘نٔ لَبلَ ٍٓ وَتَتٓ الِلَِِٕ٘ ػٓلُِّٖ ثٕنيُ هٔحٓوَّنسا الْحٔصٓنٌُِّٕٖ٘ أَىَّ اثٕنيَ ػٓوِّنٖ       2•

إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ ثِرَوٕسَٓٔ ػٓشَطَ زٌَِٗبضاً فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْفِٖ فَوٓب 
  تَأْهٔطُ فِٖ شَلِهٓ فَىَتَتٓ ٗٓزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕ٘يِ فِٖ حٓزٍَّٔ الِىَّ اللَِّٓ ػٓبلِنٌ ثِصَلِهٓ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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ٍٓ وَتَتٓ الِثٕطَاِّ٘نٔ ثٕيُ هْٕٓعِٗٓبضٓ الِلَى أَثِٖ هٔحٓوَّسا ع أُػٕلِؤهٓ ٗٓب هَٕٓلَنبٕٓ   2928•
أَىَّ هَٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٖ ثٕيَ هْٕٓعِٗٓبضٓ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ ضَٕ٘ؼٍٓٔ صٓنَّ٘طَ ضٔثٔؼْٓٓنب   
لَهٓ حٓزٌَّٔ فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ ثِؼِشْطِٗيَ زٌَِٗبضاً ٍٓ الًَِِّٔ هٌْٔصُ اًْمَغَغٓ عَطِٗنكُ الْجٓصٕنطَِٓ   
تَضَبػٓفَتِ الْوٓئًََُُٔ ػٓلَى الٌَّبسِ فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْتَفَُىَ ثِؼِشْطِٗيَ زٌَِٗنبضاً ٍٓ وَنصَلِهٓ   

  إٍَٔصٓى ػِسٌَّٓ هِيْ هَٓٓالِ٘هٓ فِٖ حٓزَّتَٕ٘يِ فَىَتَتٓ ع

 444: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفمِ٘؛ د
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  ٗٔزٕؼٓلُ حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕ٘يِ الِىْ شَبءٓ اللَِّٔ تَؼٓبلَى•
ٍٓ وَتَتٓ الِلَِِٕ٘ ػٓلُِّٖ ثٕيُ هٔحٓوَّسا الْحٔضٌَُِّٕٖ٘ أَىَّ اثٕيَ ػٓوِّنٖ إٍَٔصٓنى أَىْ    2929•

ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ ثِرَوٕسَٓٔ ػٓشَطَ زٌَِٗبضاً فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْفِٖ فَوٓب تَأْهٔطًُِٖ فِٖ 
شَلِهٓ فَىَتَتٓ ع تَزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕ٘يِ فِٖ حٓزَّنٍٔ الِىْ شَنبءٓ اللَّنِٔ الِىَّ اللَّنِٓ ػٓنبلِنٌ      

  ثِصَلِهٓ
•  

 

 445: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفمِ٘؛ د



24 

 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هٓيْ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ وُلَّ سٌٍَٓٔ ثِوٓبلٍ هٓؼٕلَُمٍ فَلَنٕ ٗٓسٓغٕ شَلِنهٓ الْمَنسٕضٔ   ٍٓ •
 لِلْحٓزَِّٔ فَلَب ثٓأْسٓ أَىْ ٗٓزٕؼٓلَ حٓزَّتَٕ٘يِ فِٖ حٓزٍَّٔ ضٍٓٓى 

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ الِثٕنطَاِّ٘نٓ ثٕنيِ هْٕٓعِٗٓنبضٓ لَنبلَ      64 1418•
وَتَتٓ الِلَِِٕ٘ ػٓلُِّٖ ثٕيُ هٔحٓوَّسا الْحٔضٌَُِّٕٖ٘ أَىَّ اثٕيَ ػٓوِّٖ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓنذَّ ػٌْٓنِٔ   
ثِرَوٕسَٓٔ ػٓشَطَ زٌَِٗبضاً فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْفِٖ هٓنب تَنأْهٔطًُِٖ فِنٖ شَلِنهٓ     

  فَىَتَتٓ ع تَزٕؼٓلْ حٓزَّتَٕ٘يِ حٓزًَّٔ فَإِىَّ اللَِّٓ تَؼٓبلَى ػٓبلِنٌ ثِصَلِهٓ
•  

 408: ، ص5 تْ ٗة األحىام؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ػٌِْٓٔ ػٓيْ الِثٕطَاِّ٘نٓ ثٕيِ هْٕٓعِٗٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕتٔ الِلَِِٕ٘ ع الِىَّ هَٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٖ  40 890•
فِنٖ   -حٓزَّنٍٔ ثٕيَ هْٕٓعِٗٓبضٓ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ ضَٕ٘ؼٍٓٔ صَّٓ٘طَ ضٔثٔؼْٓٓب الِلَى 

وُلِّ سٌٍَٓٔ الِلَى ػِشْطِٗيَ زٌَِٗبضاً ٍٓ الًَِِّٔ لَسِ اًْمَغَغٓ عَطِٗنكُ الْجٓصٕنطَِٓ فَتَتَضَنبػٓفٔ    
الْوٓئًََُُٔ ػٓلَى الٌَّبسِ ٍٓ لَٕ٘سٓ ٗٓىْتَفَُىَ ثِبلْؼِشْطِٗيَ ٍٓ وَصَلِهٓ إٍَٔصٓى ػِسٌَّٓ هِيْ 

 -اللَِّٔهَٓٓالِ٘هٓ فِٖ حٓزِِّْنٕ فَىَتَتٓ ع ٗٔزٕؼٓلُ حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕ٘يِ الِىْ شَبءٓ 
 

 226: ، ص9 تْ ٗة األحىام؛ د
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لَبلَ الِثٕطَاِّ٘نٔ ٍٓ وَتَتٓ الِلَِِٕ٘ ػٓلُِّٖ ثٕيُ هٔحٓوَّسا الْحٔضٌَُِّٕٖ٘ الِىَّ اثٕيَ ػٓوِّٖ إٍَٔصٓى  •
أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ حٓزًَّٔ ثِرَوٕسَٓٔ ػٓشَطَ زٌَِٗبضاً فِٖ وُلِّ سٌٍَٓٔ فَلَٕ٘سٓ ٗٓىْفِنٖ هٓنب   
تَأْهٔطًُِٖ فِٖ شَلِهٓ فَىَتَتٓ ع ٗٔزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕ٘يِ حٓزًَّٔ فَإِىَّ اللَِّٓ تَؼٓنبلَى ػٓنبلِنٌ   

  ثِصَلِهٓ
 

 227: ، ص9 تْ ٗة األحىام؛ د
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 »« :الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض - 318•
الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض أثنَ السنحبق اصّنَاظٕإ لنِ وتنبة      : لبل الٌزبشٖ•

حسحٌب أحونس ثني رؼفنطإ    : الحس٘ي ثي ػج٘س اهللإ لبلأذجطًب .الجشبضات
حسحٌب هحوس ثي ػجس الزجبضإ ػني  : حسحٌب أحوس ثي الزضٗسإ لبل: لبل

 . الثطاّ٘ن ثِ
ٍ هني أصنحبة   ( 19)ٍ ػسُ الش٘د فٖ ضربلِ هي أصحبة الزَاز ع •

 (. 10)الْبزٕ ع 
 . ضٍى وتت أذِ٘ ػلٖ ثي هْعٗبض•
 (. 381)شوطُ الٌزبشٖإ ٍ الش٘د فٖ تطرؤ ػلٖ ثي هْعٗبض •
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 . ػي أذِ٘ ػلٖإ ٍ ضٍى ػٌِ ػجس اهلل ثي رؼفط الحو٘طٕضٍى •
إ 4ثبة فضنل الصنمٓ فنٖ هسنزس ضسنَل اهلل        : وبهل العٗبضات •

 . 4الحسٗج 
الًنِ هني الخمنبتإ أٍ الحسنبى ٍ     : ٍ لس اذتلف فٖ حبل الطرلإ فم٘ل•

 : استسل ػلى شله ثَرَُإ ولْب ضؼ٘فٔ
 . أًِ حمٔ هي السفطاء: هب شوطُ الفبضل الوزلسٖ فٖ الَر٘عٓ: اصٍل•
أى ّصا ارتْبز هٌِإ اسنتٌجغِ هني ونمم هني تمنسم ػل٘نِإ ٍ       : ٍ ٗطزُ•

 . ء الىمم ػلى شله س٘زٖ
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ٍ صحح عطٗنك الصنسٍق   ( 17)الى الؼمهٔ ػسُ هي الوؼتوسٗي : الخبًٖ•
 . اللى ثحط السمبءإ ٍ فِ٘ الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض

 . أى الؼمهٔ ٗؼتوس ػلى هي لن ٗطز فِ٘ لسحإ ٍ ٗصححِ: ٍ ٗطزُ•
 -فىأًنِ  ( 21)صطح ثصله فٖ تطرؤ أحوس ثي السوبػ٘ل ثي سوىٔ •

ثٌى ػلى أصبلٔ الؼسالٔإ ٍ ػل٘نِ   ٗىنَى لَلنِ حزنٔ      -لسس سطُ 
 . ػلٌ٘ب

 

 304:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن



30 

 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

أًِ هي سفطاء الصنبحت  : هب شوطُ الو٘طظا فٖ الوٌْذ ٍ الَس٘ظ: الخبلج•
ػزل اهلل تؼبلى فطرِإ ٍ اصثَاة الوؼطٍف٘ي النصٗي   ترتلنف ا حٌنب    

 . ػشطٗٔ فْ٘نإ لبلِ اثي عبٍس فٖ ضث٘غ الش٘ؼٔ
أى ّصا ارتْبز هي اثني عنبٍس اسنتٌجغِ هني الطٍاٗنٔ التنٖ       : ٍ ٗطزُ•

سٌصوطّبإ الش لَ وبى اصهط ووب شوطإ فلوب شا لن ٗصوطُ الٌزبشنٖ،إ ٍ    
الش٘د ٍ   ي٘طّوبإ هوي تمسم ػلى اثي عبٍسإ هنغ شنسٓ اّتونبهْن    

 . ثصوط السفطاء ٍ اصثَاة
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ػني أحونس ثني ػلنٖ ثني ولخنَم       ( 408 - 406)هب ضٍاُ الىشنٖ  : الطاثغ•
حنسحٌٖ  : ٍ وبى هي الفمْبءإ ٍ وبى هأهًَب ػلى الحنسٗجإ لنبل  : السطذسٖ

: حسحٌٖ هحوس ثي الثطاّ٘ن ثي هْعٗبضإ لبل: السحبق ثي هحوس الجصطٕإ لبل
الى أثٖ لوب حضطتِ الَفبٓ زفغ اللٖ هب إ ٍ أػغبًٖ ػمهٔإ ٍ لن ٗؼلن ثتلنه  

هي أتبن ثْصُ الؼمهنٔ فنبزفغ الل٘نِ    : الؼمهٔ أحسإ ال  اهلل ػع ٍ رلإ ٍ لبل
فرطرت اللى ثغسازإ ٍ ًعلت فٖ ذبىإ فلوب وبى فٖ الَ٘م الخبًٖ : الوبلإ لبل

ش٘د ثبلجنبةإ  : اًظط هي ّصا، فمبل: الش ربء ش٘دإ ٍ زق الجبةإ فملت للغمم
أًب الؼوطٕ ّبت الوبل الصٕ ػٌسنإ ٍ : ازذلإ فسذل ٍ رلسإ فمبل: فملت

فسفؼت اللِ٘ الوبلإ ٍ حفص ثني ػونطٍ   : َّ وصا ٍ وصاإ ٍ هؼِ الؼمهٔإ لبل
وبى ٍو٘ل أثٖ هحوس عإ ٍ أهب أثَ رؼفط هحوس ثي حفص ثي ػونطٍإ فْنَ   

 . اثي الؼوطٕإ ٍ وبى ٍو٘ل الٌبح٘ٔإ ٍ وبى اصهط ٗسٍض ػلِ٘
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أًِ ٗستفبز هي ّصُ الطٍاٗنٔ أى الثنطاّ٘ن ونبى هني     : ٍرِ ا ستس لٍ •
 . ٍومء اإلهبم عإ ٍ أًِ وبى ٗزتوغ ػٌسُ الوبل

أى الطٍاٗٔ ضؼ٘فٔ السٌس ثإسحبق ثي هحوس الجصطٕإ ثنل  : أٍ : ٍ ٗطزُ•
 . ثوحوس ثي الثطاّ٘ن أٗضب

أًِ   ٗستفبز هي الطٍاٗٔ أًِ وبى ٍو٘مإ فلؼل الوبل وبى لٌفسِإ : ٍ حبً٘ب•
فأضاز الٗصبلِ اللى اإلهبم عإ أٍ أى الوبل وبى سْوِ ع فٖ هبل الثطاّ٘نإ 
أٍ أى شرصب آذط أػغبُ الثطاّ٘ن لَ٘صلِ اللى اإلهبم عإ أٍ ي٘ط شلنهإ  

 . فم الشؼبض فٖ الطٍاٗٔ ثبلَوبلٔ
 

 305:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

إ ثنبة هَلنس   4إ الىتنبة  1الزنعء  : ضٍى هحوس ثي ٗؼمَة فٖ الىبفًٖؼن •
إ ػي ػلٖ ثي هحوسإ ػي هحوس 5إ الحسٗج 125الصبحت ػزل اهلل فطرِ 

المصٔ ػلى ٍرنِ  : ثي حوَِٗ السَٗسإٍإ ػي هحوس ثي الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض
 أث٘ه فبحوس اهلل ( هىبى)فرطد اللٖ لس ألوٌبن همبم : آذطإ ٍ فٖ آذطّب

فْ٘ب ز لٔ ػلى ٍوبلٔ الثطاّ٘نإ لىٌْب ضؼ٘فٔإ فإى هحوس ثني الثنطاّ٘ن لنن    ٍ •
 . َٗحكإ ٍ هحوس ثي حوَِٗ هزَْل

أًِ ػلى تمسٗط تسل٘ن الَوبلٔ فم ز لٔ فْ٘ب ػلى السفبضٓ التٖ ّنٖ  : حبلخبٍ •
 . أذص هي الَوبلٔ

ٔ )ٍ لس ثٌ٘ب فٖ الوسذل • أى الَوبلنٔ   تنمظم الَحبلنٔ ٍ      ( الومسهٔ الطاثؼن
 . الحسي

 306-305:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

ثبة هي شبّس المبئن ػزل : هب ضٍاُ الصسٍق فٖ ووبل السٗي: الربهس•
حسحٌب هحوس ثي هَسى ثي الوتَونل  : لبل: 20إ الحسٗج 47اهلل فطرِ 

لبل حسحٌب ػجس اهلل ثي رؼفط الحو٘طٕإ ػي الثطاّ٘ن ثي  -ضحوِ اهلل  -
حن شوط الحسٗج ٍ َّ عَٗلإ ٗشتول ػلى ٍصنَل الثنطاّ٘ن   ... هْعٗبض

اللى ذسهٔ اإلهبم الحزٔ ػزل اهلل فطرِإ ٍ هب رطى ثٌ٘نِ ٍ ثٌ٘نِ ع ٍ   
فِ٘ ز لٔ ػلى ػلَ همبم الثطاّ٘نإ ٍ ػظن ذغطُ ػٌس اإلهنبم ػزنل اهلل   

 . فطرِ

 306:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن



35 

 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

أى ضإٍ الطٍاٗٔ َّ الثطاّ٘ن ًفسنِإ ٍ ا سنتس ل ػلنى    : أٍ : ٍ ٗطزُ•
ٍحبلٔ شنرصإ ٍ ػظنن ضتجتنِ ثمنَل ًفسنِ هني الغطائنتإ ثنل هني          

 . الوضحىبت
صنحت  لَ أى فٖ الطٍاٗٔ هب َّ همغَع الجغمىإ ٍ أى الثطاّ٘ن : حبً٘بٍ •

ػزنل   -الطٍاٗٔ وصة فٖ ضٍاٗتِإ ٍ َّ الذجبضُ ػي ٍرَز أخ للحزٔ 
 . هسوى ثوَسى ٍ لس ضآُ الثطاّ٘ن -اهلل تؼبلى فطرِ 

 306:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

اػتوبز اثي الَل٘س ٍ اثي الؼجبس ٍ الصسٍق ػل٘نِإ ح٘نج الى   : السبزس•
اثي الَل٘س لن ٗستخي هي ضٍاٗبت هحوس ثي أحوس ثي ٗح٘ى هنب ٗطٍٗنِ   

 . ػٌِ
أى اػتوبز اثي الَل٘سإ ٍ أضطاثِ ػلنى ضرنلإ   ٗىشنف ػني     : ٍ ٗطزُ•

 . ٍحبلتِإ ثل ٍ   حسٌِ
 (. الومسهٔ الطاثؼٔ)ٍ لس تمسم ث٘بى شله فٖ الوسذل •

 

 306:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

ٍ لس ٍلغ الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض فٖ عطٗك رؼفط ثي هحوس ثي لَلَِٗ ّصا •
فٖ وبهل العٗبضاتإ ٍ لس شوط فٖ أٍل وتبثِ أًِ لن ٗصوط فِ٘ ال  هب ٍلغ 

 . لِ هي عطٗك الخمبت ٍ ػلِ٘ فبلطرل ٗىَى هي الخمبت
ػني الحو٘نطٕإ ػني     -ضضنٖ اهلل ػٌنِ    -عطٗك الصسٍق اللِ٘ أثَُ ٍ •

 .الثطاّ٘ن ثي هْعٗبضإ ٍ الغطٗك صح٘ح

 306:  ص   1: الحدٗج د   رال هؼزن
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍصى ثبلحذ سٌ٘ي ٍ لصط هب ػ٘ي لِ ػني الَفنبء   ]الخبهٌٔ الوسألٔ •
 [ثِ
لَ اٍصى اى ٗحذ ػٌِ سٌ٘ي هتؼسزٓ ٍ اٍصى لىل سٌٔ هٌْنب ثونبل    -•

فمصط شله ػي  -اهب هفصم ووبئٔ زضّن أٍ هزوم وغلٔ ثستبى -هؼ٘ي
ارطٓ الحذإ فظبّط اصصحبة هي ي٘ط ذمه ٗؼطه اًِ ٗزوغ هنب ظاز  
ػلى سٌٔ ثوب تىول ثِ اصرطٓ التٖ ٗحذ ثْب حنن ٗحنذ ػٌنِ لسنٌٔإ ٍ     

 .ّىصا

 296: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

استسلَا ػلِ٘ ثبى المسض الوؼ٘ي لس اًتمل ثبلَص٘ٔ ػي هله الَضحنٔ ٍ  ٍ •
ٍرت صطفِ فٖ هب ػٌِ٘ الوَصنى ثمنسض اإلهىنبىإ ٍ   عطٗنك اللنى      

 .الذطارِ ال  ثْصا الَرِ ف٘تؼ٘ي
ٍ اصظْط َّ ا ستس ل ثبلٌصَ إ فبى ا ػتوبز ػلى هخل ّصُ : ألَل•

الترطٗزبت س٘وب هغ ٍرَز الٌص هزبظفٔ ظنبّطٓإ ٍ اى وبًنت ّنصُ    
ٍ ف٘نِ  . عطٗمتْن ظػوب هٌْن اى ّصا زل٘ل ػملٖ ٍ َّ همسم ػلى الٌملٖ

 .هب حممٌبُ فٖ ي٘ط هَضغ هي هؤلفبتٌب ٍ   س٘وب فٖ همسهبت الىتبة
 شله ٍ استسل فٖ الوساضن ػلى •

 296: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

: لنبل « 1»ػي الثطاّ٘ن ثي هْعٗبض ( ضضَاى اهلل ػلِ٘)ضٍاُ الىلٌٖ٘ ثوب •
اى هَ ن ػلى ثي هْعٗبض اٍصى (: ػلِ٘ السمم)وتجت الى اثٖ هحوس »

   ٔ ثؼشنطٗي    اى ٗحذ ػٌِ هي ض٘ؼٔ ص٘ط ضثؼْب له فٖ ونل سنٌٔ حزن
زٌٗبضاإ ٍ اًِ هٌص اًمغغ عطٗك الجصطٓ تضنبػفت الونؤى ػلنى الٌنبس     

ٍ وصله اٍصى ػسٓ هي هَال٘نه فنٖ   . فل٘س ٗىتفَى ثؼشطٗي زٌٗبضا
تزؼل حمث حزنذ حزتن٘ي اى شنبء اهلل    : حزْن، فىتت ػلِ٘ السمم

 .«تؼبلى
هني الٌ٘بثنٔ فنٖ     3إ ٍ فٖ الَسبئل الجنبة  310   4الىبفٖ د ( 1)•

 .الحذ

 297: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ٖ »: لبل« 1»ػي الثطاّ٘ن ٍ • اى اثني  : وتت الِ٘ ػلٖ ثي هحوس الحضنٌ٘
ػوٖ اٍصى اى ٗحذ ػٌِ ثروسٔ ػشط زٌٗنبضا فنٖ ونل سنٌٔ فلن٘س      

تزؼل حزتن٘ي حزنٔإ   : فىتت ػلِ٘ السمم، ٗىفٖإ فوب تأهط فٖ شله
 . «ػبلن ثصله( تؼبلى)اى اهلل 

 
هني الٌ٘بثنٔ فنٖ     3إ ٍ فٖ الَسبئل الجنبة  310   4الىبفٖ د ( 1)•

 .الحذ
 

 297: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

اهب الَرنِ اصٍل فنم   . ٍ فٖ الطٍاٗت٘ي ضؼف هي ح٘ج السٌس: لبلحن •
ثأس ثِإ ٍ اى أهىي الوٌبلشٔ فِ٘ ثبى اًتمبل المسض الوؼ٘ي ثبلَص٘ٔ اًوب 
ٗتحمك هغ الهىبى صطفِ فْ٘بإ ٍ لْصا ٍلغ الرنمه فنٖ اًنِ الشا لصنط     
الوبل الوَصى ثِ ػي الحذ ّل ٗصطه فٖ ٍرَُ الجط أٍ ٗؼَز ه٘طاحنب،  
. ف٘وىي ارطاء هخل شله ٌّب لتؼصض صطه المسض الوَصى ثِ فٖ الَص٘ٔ
ٍ الوسألٔ هحل تطززإ ٍ اى وبى الوص٘ط النى هنب شونطُ اصصنحبة       

 .اًتْى. ٗرلَ هي لَٓ
 

 297: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

اى الطٍاٗت٘ي ٍ اى وبًتب ضؼ٘فت٘ي ال  اى الحىن اتفبلٖ ثن٘ي   -فِ٘ أٍ : ألَل•
ٍ ّصا الحىن همغَع ثِ : اصصحبة ووب صطح ثِ فٖ صسض ومهِإ ح٘ج لبل

ٍ َّ فٖ ي٘ط هَضغ هي شطحِ لس ٍافمْن ػلنى رجنط   . فٖ ومم اصصحبة
 .الرجط الضؼ٘ف ثب تفبق ػلى الؼول ثوضوًَِ

اى الرجطٗي ٍ اى وبًب ضؼ٘ف٘ي ثٌبء ػلى ًملِ لْوب هني الىنبفٖ ال     -ٍ حبً٘ب•
صح٘حبىإ فإًِ ضٍاّوب فِ٘ ػي الثطاّ٘ن « 2»اًْوب فٖ هي   ٗحضطُ الفمِ٘ 

ٍ ّنَ  . أثَُ ػي الحو٘طٕ ػٌِ: «3»ثي هْعٗبضإ ٍ عطٗمِ اللِ٘ فٖ الوش٘رٔ 
 .فٖ أػلى هطاتت الصحٔ

 .272   2د ( 2)•
 .هلحك الزعء الطاثغ 44  ( 3)•

 
 297: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هي اًِ ٗوىي الوٌبلشنٔ فنٖ الَرنِ اصٍل ثنأى      -اى هب شوطُ -ٍ حبلخب•
ٍ ّنن   -الوؼ٘ي ثبلَص٘ٔ اًوب ٗتحمك هغ الهىبى صطفِ فْ٘باًتمبل  المسض 

هحض ًشأ هي ػسم الػغبء التأهل حمنِ فنٖ اصذجنبض الوتؼلمنٔ ثْنصُ      
الوسألٔإ فإى الوفَْم هٌْب ػلى ٍرِ   ٗؼتطِٗ الشه ٍ اإلًىبض َّ هب 

هني أًنِ   ( ضفغ اهلل ألساضّن فنٖ زاض المنطاض  )شوطُ رل ػلوبئٌب اصثطاض 
ثبلَص٘ٔ ٌٗتمل ػي الوَصى ٍ   ٗؼَز الى ٍضحتِإ ٍ هنغ ػنسم الهىنبى    
صطفِ فٖ الوصطه الوَصى ثِ ٗطرغ الى الوصطه فٖ أثَاة الجطإ ووب 

 .س٘أتٖ تحم٘ك شله لطٗجب ػٌس شوط الوسألٔ الوشبض اللْ٘ب

 298: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ِ ( لسس سطُ)ثصله ٗظْط له هب فٖ ومهِ ٍ • ٍ لْنصا ٍلنغ   »: هي لَلن
فبى ّصا الرمه « الى آذطُ. الرمه فٖ اًِ الشا لصط الوبل الوَصى ثِ

 -ووب س٘ظْط له اى شبء اهلل تؼبلى -ثؼس ز لٔ الٌصَ  ػلى التصسق
هسبّلٔ ٍ رعاهإ فبى الرمه هغ ػسم السل٘ل ثل ل٘نبم النسل٘ل ػلنى    

 .الؼسم اًوب َّ اػتسبه ٍ إ اػتسبه
 

 298: ، ص14 الحدائك الٌاضرٓ فٖ أحىام الؼترٓ الطاّرٓ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف همدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍصى ثصطه همساض هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘نٔ ٍ ػن٘ي    6هسألٔ •
اتفك ػسم وفبٗٔ شله الومساض لىل سٌٔ صطه ٍ   لىل سٌٔ همساضا هؼٌ٘ب

ًص٘ت سٌت٘ي فٖ سٌٔ أٍ حمث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هنخم ٍ ّىنصاإ ٍ لنَ    
فضل هي السٌ٘ي فضلٔ   تفٖ ثحزٔ ٍ لَ هي الو٘مبت فبصٍرِ صطفْب 

لَ وبى الوَصى ثِ الحذ هي الجلنس ٍ زاض اصهنط ثن٘ي    ٍ فٖ ٍرَُ الجطّإ 
هخم لسٌٔ ٍ ثن٘ي ا سنت٘زبض ثنصله الومنساض هني      سٌت٘ي  أرطٓ رؼل 

الو٘مبت لىل سٌٔ ٗتؼ٘ي اصٍلإ ّصا ولِ الشا لن ٗؼلن هي الوَصٖ الضازٓ 
الحذ ثصله الومساض ػلى ٍرِ التم٘٘سإ ٍ ال  فتجغل الَص٘ٔ الشا لن ٗطد 

 .الهىبى شله ثبلتأذ٘ط أٍ وبًت هم٘سٓ ثسٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

ٍ لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ   تفٖ ثحزٔ ٍ لَ هي الو٘مبت فبصٍرنِ  •
 صطفْب فٖ ٍرَُ الجطّإ 

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ   تفٖ ثحزِ فْل تطرنغ ه٘طاحنب أٍ فنٖ    ٍ •
 ٍرَُ الجط أٍ تعاز ػلى أرطٓ ثؼض السٌ٘ي ٍرَُ 

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

فْل ترروغ ه٘راحواً، أٍ   ( 1)لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ ال تفٖ تحزّٔ ٍ •
 ؟أٍ تساة ػلى اررٓ تؼض السٌ٘ي( 2)فٖ ٍرَُ الثرّ 

اإلهبم . )ٍ لَ فٖ الو٘مبت ٍ اصٍرِ حٌ٘ئصا صطفْب فٖ ٍرَُ الر٘ط( 1)•
 (.الروٌٖ٘

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ َّ اصلَى( 2)•

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

 ، (3)ٍرَُ  •
 (.اصصفْبًٖإ الجطٍرطزٕ. )ذ٘طّب أٍسغْب( 3)•

 (.الرَئٖ. )صطفْب فٖ ٍرَُ الجطّاصظْط •

ذ٘طّب أٍسغْب اللّب الشا التضت اصُرطٓ العائسٓ فٖ حزّنِ ثلحنبػ ا شنتوبل    •
 (.آلب ض٘بء. )ػلى هستحجّبتِ فم ٗجؼس حٌ٘ئصا تؼّ٘ي اصذ٘ط هي الَرَُ

 (.الش٘طاظٕ. )أٍرْْب حبًْ٘ب•

•     ٖ وبشنف  . )أٍرْْب أٍسغْب ووب أىّ اصٍرِ فنٖ الفنطع المحنك ّنَ الخنبً
 (.الغغبء

 (.الٌبئٌٖ٘. )تمسّم أىّ صطفْب فٖ ٍرَُ الجطّ َّ اصلَى•
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى  
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

أى اإلضث ثؼس الذنطاد  : أهّب احتوبل ضرَع الوبل العائس ه٘طاحبً ففِ٘( 1)•
الَص٘ٔ فوب لن ٗحطظ الؼزع ػي الؼونل ثبلَصن٘ٔ وونب ّنَ الوفنطٍ       

  حتوبل تؼسز الوغلَة   ٗطرغ ه٘طاحبًإ 
أهّب رؼل العائس الضبفٔ ػلى ارطٓ ثؼض السٌ٘ي فم هَرت لنِ ثؼنس   ٍ •

فط  ػسم وفبٗٔ الوبل للوَصى ثِإ ٍ همتضى المبػسٓ حٌ٘ئنص سنمَط   
 العائس الَص٘ٔ ثبلحذ 

ف٘تؼّ٘ي الَرِ الخبًٖ ٍ َّ صطفِ فٖ هغلك ٍرَُ الجنطإ لظْنَض حنبل    •
 .الوَصٖ فٖ وَى الَص٘ٔ ػلى ًحَ تؼسز الوغلَة

 101: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ فضل هي السٌ٘ي فضلٔ

إ لَ وبًت الَص٘ٔ ثتؼسّز الحذ ثبلومساض الوؼنّ٘ي ػلنى ًحنَ التم٘٘نس     ًؼن•
تىَى الَص٘ٔ ثبعلٔإ لتؼلمْب ثأهط هتؼصض ي٘ط همسٍض ف٘طرغ الوبل اللنى  
الَاضثإ ثرمه هب الشا وبًت الَص٘ٔ فٖ الحم٘مٔ هتؼسِّزٓ أحسّب تؼلّنك  
ثبلحذ ػٌِ ٍ اٙذط تؼلّك ثصطه همساض هي الخّلج فٖ ٍرَُ الجنط هني   
الحذ ٍ ًحَُإ ٍ تؼصض ٍاحس هٌْوب   َٗرت سمَط الؼول ثبٙذط ووب 

 .َّ الشأى فٖ رو٘غ هَاضز تؼسّز الوغلَة

 102: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

سٌت٘ي  أرطٓ لَ وبى الوَصى ثِ الحذ هي الجلس ٍ زاض اصهط ث٘ي رؼل ٍ •
هخم لسٌٔ ٍ ث٘ي ا ست٘زبض ثصله الومساض هي الو٘مبت لىل سٌٔ ٗتؼ٘ي 

 اصٍلإ 
ولِ الشا لن ٗؼلن هي الوَصٖ الضازٓ الحذ ثصله الومساض ػلى ٍرنِ  ّصا •

التم٘٘سإ ٍ ال  فتجغل الَص٘ٔ الشا لن ٗطد الهىبى شله ثبلتأذ٘ط أٍ وبًت 
 .هم٘سٓ ثسٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

لَ وبى الوَصى ثِ الحذ هي الجلس ٍ زاض اصهط ث٘ي رؼل أرطٓ سٌت٘ي ٍ •
هخم لسٌٔ ٍ ث٘ي ا ست٘زبض ثصله الومساض هي الو٘مبت لىل سٌٔ ففنٖ  
تؼ٘٘ي اصٍل أٍ الخبًٖ ٍرْبى ٍ   ٗجؼس التر٘٘ط ثل أٍلَٗٔ الخبًٖ ال  أى 

 اصٍلهمتضى العمق الرجطٗي 
ّصا ولِ الشا لن ٗؼلن هي الوَصٖ الضازٓ الحذ ثصله الومساض ػلى ٍرِ  •

التم٘٘س ٍ ال  فتجغل الَص٘ٔ الشا لن ٗطد الهىبى شله ثبلتأذ٘ط أٍ وبًنت  
ٔ الَص٘ٔ هم٘سٓ ثسٌ٘ي   هؼٌ٘

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

ٍ لَ واى الوَطى تِ الحذّ هي الثلود ٍ ةا  األهور تو٘ي رؼول ارورٓ      •
سٌت٘ي هخال لسٌٔ، ٍ ت٘ي االست٘زا  ت له الومدا  هي الو٘موات لىولّ   

 سٌٔ ففٖ تؼ٘٘ي األٍّل أٍ الخاًٖ ٍرْاى، 
 (4)ال ٗثؼد التخ٘٘ر تل أٍلَّٗٔ الخاًٖ ٍ •
ثل الظبّط تؼٌِّ٘ لوب ضٍاُ ػجس اللِّ ثي ثى٘ط ػي أثٖ ػجس اللِّ ػل٘نِ  ( 4)•

السمم أًِّ سئل ػي ضرل أٍصى ثوبلِ فٖ الحذّ فىبى   ٗجلغ هب ٗحذّ 
ثِ هي ثمزُ لبل ػلِ٘ السمم ف٘ؼغى فٖ الوَضغ الّصٕ ٗحنذّ ثنِ ػٌنِ    

 (.الگلپبٗگبًٖ. )فإًِّ ثإعملِ حبون ػلى الرجطٗي

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

، ّ ا ولِّ إرا لون ٗؼلون هوي    (5)إلّا أىّ همتضى إطالق الخثرٗي األٍّل  •
  الوَطٖ

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )ٍ ػلْ٘وب الؼول( 5)•

 (.الجطٍرطزٕ. )الؼول ثْوب َّ الوتؼّ٘يٍ •

ثل همتضى العمق اصٍّل ٍ ظَْض الخبًٖ لَ لنن ٗىني ًصّنبً ٍ ػلْ٘ونب     •
 (.الش٘طاظٕ. )الؼول

 (.الٌبئٌٖ٘. )ٍ َّ اصٍلى ٍ اصحَط•

 (.الرَئٖ. )ٍ ػلِ٘ فَْ اصحَط•

 
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

( 1)الحذّ ت له الومدا  ػلى ٍرِ التم٘٘د، ٍ إلّا فتثطل الَطوّ٘ٔ  إ اةٓ •
أٍ واًوت الَطوّ٘ٔ همّ٘ودٓ تسوٌ٘ي     ، إرا لن ٗرد إهىاى رله تالتأخ٘ر 

 .هؼٌّ٘ٔ
ٍ ٗحتول ثغمى الَصّ٘ٔ ثبلحذّ ف٘صطه فٖ سبئط الَرَُ ًؼنن لنَ   ( 1)•

ػلن تم٘٘س الَصّ٘ٔ ثرصَ  حزِّ وبى ثغمى الَصنّ٘ٔ ثنبلحذّ هتّزْنبً    
 (.آلب ض٘بء. )ف٘طزّ الوبل حٌ٘ئصا ه٘طاحبً

 (.الجطٍرطزٕ. )لىٌِّ هزطّز فط •

 581: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

الشا أٍصى ثبلحذ الجلسٕ ٍ فطضٌب ػسم وفبٗٔ الومساض الوؼّ٘ي لتؼسّزُ ( 1)•
ٍ زاض اصهط ث٘ي تؼسّز الحذ الو٘منبتٖ ٍ ثن٘ي ا سنتئزبض لحنذ ثلنسٕ      

زاض اصهط ث٘ي اللغبء ذصَصن٘ٔ الجلنس أٍ اللغنبء    : ٍاحسإ ٍ ثؼجبضٓ اذطى
 التؼسّزإ 

 102: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

تؼ٘ي الخبًٖ ٍ تمسٗن الحذ الجلسٕ إلعمق الرجنطٗي الوتمنسّه٘ي   الظبّط •
إلثطاّ٘ن ثي هْعٗبضإ فإى اصٍّل هٌْوب ٍ الى لن ٗصطح ف٘نِ ثنصوط   « 1»

الجلس ٍ لىي همتضى العملِ َّ الت٘بى الحذ الجلسٕ هنطّٓ ٍاحنسٓ ٍ الى   
توىي هي حزّت٘ي ه٘مبت٘ت٘يإ ٍ أٍضح هٌِ الرجنط الخنبًٖإ صىّ هنَضزُ    

ٍ لنس اًمغنغ عطٗنك الجصنطٓ فتضنبػف      »: الَص٘ٔ ثبلحذ الجلسٕ لمَلِ
 .ثزؼل حزّت٘ي هىبى حمث حزذ( ػلِ٘ السمم)ٍ لس أهط « الوؤى
•______________________________ 

 .99فٖ   ( 1)

 102: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

لس ٗمبل ثتؼ٘٘ي الو٘مبتٖ ٍ اللغبء ذصَص٘ٔ الجلسٕ ثومتضى الٌصَ  ٍ •
السالّٔ ػلى أًِ الشا لن ٗوىي الحذ الجلسٕ فوي الو٘مبت حزٔ ٍاحسٓإ ٍ 
لس ػمس فٖ الَسبئل ثبثبً لصله ٍ شوط فْ٘ب ػسّٓ ضٍاٗبت زلّت ػلنى أى  
هي أٍصى ثحزٔ اإلسمم ٍرت أى ٗمضى ػٌِ هي ثلسُ فإى لنن تجلنغ   

صح٘حٔ ػلٖ ثي ضئنبة  : التطؤ فوي ح٘ج ثلغ ٍ لَ هي الو٘مبتإ هٌْب
 .«1»ٍ هَحمٔ اثي ثى٘ط 

 
•______________________________ 

 . 2إ 1ح  2أثَاة الٌ٘بثٔ فٖ الحذ ة / 166: 11الَسبئل ( 1)

 103: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

أى هَضز الطٍاٗبت َّ ػسم التوىي هي الجلسإ ٍ الوفنطٍ   : الزَاةٍ •
فٖ هحل الىنمم ّنَ النتوىي هٌنِ ٍ لىني   ٗنتوىي هني التؼنسزإ         
فبلطٍاٗبت أرٌج٘ٔ ػي الومبم ٍ   ٗوىي التؼسِّٕ هي هَاضزّب اللى هحل 

 .ومهٌب
 

 103: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ إٍَٔصٓى ثِحٓزَِّٔ الْإِسٕنلَبمِ ثٓؼٕنسٓ اسٕنتِمْطَاضِّٓب ٍٓرٓنتٓ أَىْ      2« 1»•
تُمْضَى ػٌِْٓٔ هِيْ ثٓلَسُِِ فَإِىْ لَنٕ تَجٕلُغِ التَّطِؤَُ فَوِيْ حٕٓ٘جُ ثٓلَغَ ٍٓ لََٕ هِيَ الْوِ٘مَبتِ 
ٍٓ وَصَا هٓيْ إٍَٔصٓى ثِوٓبلٍ هٔؼَّٓ٘يٍ فَمَصٓطَ ػٓيِ الْىِفَبِٗٓٔ ٍٓ وَبىَ الْحٓذُّ ًَسٕثبً ٍٓ هٓنيْ  

  هٓبتٓ فِٖ الغَّطِٗكِ حٔذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ حٕٓ٘جُ هٓبتٓ
هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕنيِ الْمَبسِننِ   « 2» -1 -14538•

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ اللَّنِِ ع  : ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ضِئَبةٍ لَبلَ
حٓزََّٔ الْإِسٕلَبمِ ٍٓ لَنٕ ٗٓجٕلُغْ رٓوِ٘غٔ هٓب تَطَنٓ  -ػٓيْ ضٓرٔلٍ إٍَٔصٓى أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ

الَّتِنٖ ٍٓلَّتَْٓنب    -لَبلَ ٗٔحٓذُّ ػٌِْٓٔ هِيْ ثٓؼٕضِ الْوَٓٓالِ٘نتِ  -الِلَّب ذَوٕسِ٘يَ زِضّٕٓوبً
 .ضٓسَٔلُ اللَِِّ   هِيْ لُطْةٍ

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

ضٍٓٓأُ الْحِوٕ٘ٓطُِّٕ فِٖ لُطْةِ الْإِسٌَٕبزِ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ٍٓ ػٓجٕسِ اللَِِّ اثٌَٕٖٕ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٍٓ •
ٍٓ ضٍٓٓأُ الْىُلٌَِٕ٘نُّٖ ػٓنيْ ػِنسٍَّٓ هِنيْ     « 3»ػِ٘سٓى ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔنَةٍ  

ٍٓ ثِإِسٕنٌَبزُِِ  « 4»أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسا ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجٔنَةٍ هِخْلَنِٔ   
ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَضَّبلٍ ػٓيْ ػٓوٕطٍِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيِ اثٕنيِ هٓحٕجٔنَةٍ   

 .«5»هِخْلَِٔ 
•______________________________ 

 .أحبزٗج 9فِ٘  2الجبة  -(1)

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

 .1128 -318 -2إ ٍ ا ستجصبض 1411 -405 -5التْصٗت  -(2)•
 .77 -لطة ا سٌبز -(3)•
 .4 -308 -4الىبفٖ  -(4)•
 .893 -227 -9التْصٗت  -(5)•
 .892 -227 -9التْصٗت  -(6)•
  167: إ  11 ٍسبئل الش٘ؼٔإ د•

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّسا ٍٓ أَحٕوٓسٓ اثٌَِٕٖ الْحٓسٓيِ ػٓيْ أَثِِْ٘وٓنب  « 6» -2 -14539•
اللَِِّ ثٕيِ ثٔىَٕ٘طٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع أًََِّٔ سٔئِلَ ػٓيْ ضٓرٔنلٍ إٍَٔصٓنى   ػٓجٕسِ   ػٓيْ

لَبلَ فَ٘ٔؼٕغَنى فِنٖ    -فَىَبىَ لَب ٗٓجٕلُغُ هٓب ٗٔحٓذُّ ثِِِ هِيْ ثِلَبزُِِ -ثِوٓبلِِِ فِٖ الْحٓذِّ
 .الْوَٕٓضِغِ الَّصِٕ ٗٔحٓذُّ ثِِِ ػٌِْٓٔ

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

 
هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓسٓ « 1» -3 -14540•

ثٕيِ هٔحٓوَّسا ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕطٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕنيِ ػٓجٕنسِ اللَّنِِ    
فََ٘ٔصِٖ ثِبلْحٓذِّ هِيْ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ الطِّضَب ع ػٓيِ الطَّرٔلِ ٗٓؤَتٔ: لَبلَ

ٍٓ الِىْ لَنٕ  -لَبلَ ػٓلَى لَسٕضِ هٓبلِِِ الِىْ ٍٓسِؼِٓٔ هٓبلُِٔ فَوِيْ هٌْٓعِلِِِ -إَٔٗيَ ٗٔحٓذُّ ػٌِْٓٔ
 .فَإِىْ لَنٕ ٗٓسٓؼِٕٔ هِيَ الْىَُفَِٔ فَوِيَ الْوٓسٌَِِٗٔ -ٗٓسٓؼِٕٔ هٓبلُِٔ فَوِيَ الْىَُفَِٔ

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ ظِٗٓبزا ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ أَثِٖ « 2» -4 -14541•
سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ع ػٓيْ ضٓرٔلٍ هٓبتٓ ٍٓ إٍَٔصٓنى  : ًَصٕطٍ ػٓيْ ظٓوَطَِّٗب ثٕيِ آزٓمٓ لَبلَ

فَمَبلَ أَهَّب هٓب وَبىَ  -أَ ٗٓزَٔظٔ أَىْ ٗٔحٓذَّ ػٌِْٓٔ هِيْ يَٕ٘طِ الْجٓلَسِ الَّصِٕ هٓبتٓ فِِِ٘ -ثِحٓزٍَّٔ
 .زٍٔىَ الْوِ٘مَبتِ فَلَب ثٓأْسٓ

ٗٓحٕتَوِلُ وََٕىُ الْؤطَازِ ثِِِ يَٕ٘طَ حٓزَِّٔ الْإِسٕلَبمِ ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ الْحٓوٕلُ ػٓلَى لُصَٔضِ : أَلَُلُ•
 .التَّطِؤَِ

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ سْٕٓلٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ سٌَِبىٍ إٍَٔ ػٓيْ ضٓرٔلٍ ػٓيْ « 3» -5 -14542•
هٔحٓوَّسِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ أَثِٖ سٓؼِ٘سا ػٓوَّيْ سٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕنسِ اللَّنِِ ع   

ضٓرٔلٌ هِيْ « 4»لَبلَ ٗٓحٔذُّ ثِْٓب  -ثِؼِشْطِٗيَ زِضّٕٓوبً فِٖ حٓزٍَّٔ -ػٓيْ ضٓرٔلٍ إٍَٔصٓى
 .«5»هَٕٓضِغٍ ثٓلَغَِٔ 
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 لَ واى الوَطى تِ الحذ هي الثلد

•______________________________ 
 .3 -308 -4الىبفٖ  -(1)
 .1 -308 -4الىبفٖ  -(2)•
هني ّنصُ    33هي الجبة  1إ ٍ أٍضز صسضُ فٖ الحسٗج 5 -308 -4الىبفٖ  -(3)•

 .هي أثَاة أحىبم الَصبٗب 37هي الجبة  5اصثَاةإ ٍ فٖ الحسٗج 
 (.ّبهش الورغَط)فٖ ًسرٔ ظٗبزٓإ ػٌِ  -(4)•
 (.ّبهش الورغَط)ٗجلغِ  -فٖ ًسرٔ -(5)•
  168: إ  11 ٍسبئل الش٘ؼٔإ د•
ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَضَّبلٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ •

ٍٓ ضٍٓٓأُ الصَّسٍٔقُ ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ أَثِٖ ثٓصِ٘طٍ ػٓوَّيْ سٓأَلَِٔ ٍٓ « 1»ثٕيِ سٌَِبىٍ 
ٍٓ ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ إَٔٗضبً ثِإِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ سٌَِبىٍ « 2»شَوَطَ هِخْلَِٔ 

 .«3»ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ سٓؼِ٘سا ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع هِخْلَِٔ 

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د


