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ضؼف اًساى
ٔٓأَُٜٔٓب الىَّبسٔ ػُشِةٓ مٓخَلٌ كَبسٕتَمٙؼًٔاْ لٍَٔ  إِنَّ الَّزٙٔهَ تَذٕػًٔنَ مٙه دٔينِ اللٍَّٙ لَه •

ٔخَْلُوًُاْ رُثٓبثٖب يٓ لًَِ ارٕتَمٓؼًٔاْ لٍَٔ  يٓ إِن ٔٓسٕلُجُُٕمٔ الزُّثٓبةٔ شَيٕٕاب لَّيب ٔٓسٕيتَىوٙزُئٌ    
(73)مٙىٍْٔ  ػَؼٔقٓ الـَّبلٙتٔ يٓ الْمٓـْلًُةٔ

(74)مٓب هَذٓسٔياْ اللٍَّٓ حٓنَّ هَذٕسٌِٙ  إِنَّ اللٍَّٓ لَوًَِىٌّ ػٓضِٔضٌ•

سَزُ الحج 
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ضؼف اًساى
محم٘ذ ثه ٔحٕى، ػه ثؼغ أطحبثٍ، ػه : «4»ي كٓ الٌبكٓ [... حذٔج]•

، ػيه ػجيذ   «6»الوسيمبوٓ٘  « 5»الؼج٘بس ثه ػبمش، ػه أحمذ ثه سصم 
  ٍ  -ػلٕيٍ الس٘ي     -الشّحمه ثه األشلّ ثٕ٘بع األومبؽ، ػه أثٓ ػجيذ اللّي

هشٔش تلـّخ األطىب  الّتٓ ًبوت حيًل الٌؼجيّ ثبلمسيي ي    ًبوت :هبل
ّ « 1»[  ًبن]ي . ي ًبن ٔـًث هجبل الجبة. الؼىجش . ٔؼًم ػه ٔمٕه الٌؼجي

ي ًبوًا إرا دخلًا، خشّيا سز٘ذا لٕـيًث، ي    . ي ًبن وسش ػه ٔسبسَب
حم٘ ٔستذٔشين ػه ٔسيبسَب  . حم٘ ٔستذٔشين ثحٕبلُم إلى ٔؼًم. ٔىحىًن

لجٕ٘يي    ! لجٕ٘يي اللُّيم٘ لجٕ٘يي   : حم٘ ٔلجً٘ن كٕوًليًن . ثحٕبلُم إلى وسش
.تملٌٍ ي مب ملي« 2»[  إلّب ششٔي ًَ لي]ششٔي لي 

143: ، ص9 تفس٘س كٌز الدقائق ٍ تحس الغسائة، ج
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ضؼف اًساى
كلم ٔجن مه رلي المسي . كجؼج اللٍّ رثبثب أخؼش لٍ أسثؼّ أرىحّ: هبل•

ٔب أَُٜٔٓب الىَّبسٔ ػُيشِةٓ  : -ػضّ ي رلّ -ي أوضل اللٍّ. ي الؼىجش شٕئب إلّب أًلٍ
مٙهْ دٔينِ اللٍَّٙ لَهْ ٔٓخْلُوًُا رُثبثبا يٓ « 3»مٓخَلٌ كَبسٕتَمٙؼًٔا لٍَٔ إِنَّ الَّزٙٔهَ تَذٕػًٔنَ 

لًَِ ارٕتَمٓؼًٔا لٍَٔ يٓ إِنْ ٔٓسٕيلُجُٕٔمٔ اليزُّثبةٔ شَيٕٕئبا   ٔٓسٕيتَىْوٙزُئٌ مٙىْئٍ ػَيؼٔقٓ       
الْمٓـْلًُةٔالـَّبلٙتٔ يٓ 

143: ، ص9 تفس٘س كٌز الدقائق ٍ تحس الغسائة، ج
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ضؼف اًساى
.11، ح 542/ 4الٌبكٓ  -4•
ي كيٓ  . رسم: ي كيٓ ن . 50/ 1ًزا كٓ المظيذس ي ريبمغ اليشياِ     -5•

.صسم: ؿٕشَب
.الـمشبوٓ: ي كٓ ربمغ الشياِ. الـشبوٓ: ي المظذس. الوسبوٓ:   -6•

143: ، ص9 تفس٘س كٌز الدقائق ٍ تحس الغسائة، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ّ٘ ػيه المٕيت مـلويب ي ػيه الحيٓ كيٓ        ي   الىٕبثّالوًل كٓ • َٓ تظي

.المىذية ي ثؼغ طًس الًارت

391: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
:ٔشتشؽ كٓ الىبئت أمًس 1مسألّ •
األيل الجلًؽ ػلى األحًؽ مه ؿٕش كشم ثٕه اإلربسْ ي التجشػٓ ثئرن •

الًلٓ أي  ، ي كٓ طحتُب كٓ المىذية تأمل، 

391: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 مسألّ ٔشتشؽ كٓ الىبئت أمًس 1•
الجلًؽ ػلى المشًُس ك  ٔظّ وٕبثّ الظجٓ ػىيذَم ي إن ًيبن   أحذَب •

ممٕضا ي ًَ األحًؽ   لمب هٕل مه ػذ  طحّ ػجبداتٍ لًٌوُب تمشٔىّٕ 
ألن األهًى ًًوُب ششػّٕ ي   لؼذ  الًحًم ثٍ لؼذ  الشادع لٍ مه رُّ 
ػذ  تٌلٕلٍ ألوٍ أخض مه المذػى ثل ألطبلّ ػذ  كشاؽ رمّ المىًة 
ػىٍ ثؼذ دػًى اوظشاف األدلّ خظًطب مغ اشتمبل رملّ مه األخجبس 
ػلى للظ الشرل ي   كشم ثٕه أن ًٌٔن حزيّ ثبإلريبسِ أي ثيبلتجشع    
ثئرن الًلٓ أي ػذمٍ ي إن ًبن   ٔجؼذ دػًى طحّ وٕبثتيٍ كيٓ الحيذ    

. المىذية ثئرن الًلٓ

503: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘زدٕ)الؼسٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
[ٔشتشؽ كٓ الىبئت أُمًس(: 1مسألّ )] •
:ٔشتشؽ كٓ الىبئت أُمًس(: 1مسألّ )•
[الجلًؽ: أحذَب]•

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
الثلَؽ ػلى الوشَْز فال ٗظحّ ً٘اتٔ الظثّٖ ػٌدّن، ٍ إى كاى : أحدّا•

، ال لوا ق٘ل هي ػدم طحّٔ ػثاداتهِ لوًَْها   (1)هوّ٘زاً، ٍ َّ األحَط 
، ٍ ال لؼدم الَثهَ  تهِ لؼهدم    (2)توسٌّٗ٘ٔ، ألىّ األقَى كًَْا شسػّ٘ٔ 

السادع لِ هي جْٔ ػدم تول٘فِ، ألًِّ أخضّ هي الودّػى،

(.الشٕشاصْ. )ي   تجؼذ الظحّ٘ مغ ا ؿمئىبن ثظحّ٘ ػملٍ( 1)•
كىٕبثّ ؿٕش الجبلؾ مغ ارتمبع الششائؾ األُخش كٓ الؼجبدات طيحٕحّ  ( 2)•

(.اللٕشيصآثبدْ. )ػلى األهًى

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
( 4)ػدم فساؽ ذهّٔ الوٌَب ػٌِ تؼد دػهَى اًظهسا    ( 3)ألطالٔ تل •

، (5)األدلّٔ خظَطا هغ اشتوال جولٔ هي األخثاز ػلى لفظ السجل 
ثؼذ كشع مششيػّٕ٘ ػملٍ راتبا ي حجًت تششٔغ الىٕبثيّ أٔؼيبا كيٓ    ( 3)•

أطل الؼمل ٔشرغ الشي٘ كٓ الموب  إلى دخل الجلًؽ كيٓ ا سيتىبثّ ي   
كٓ مخلٍ أمٌه إحجبت رًاصٌ ثجىيب  الؼوي   ػليى اسيتىبثتُم الظيجٕبن      
الممٕ٘ضٔه كٓ أمًسَم التسج٘جّٕ ي َزا الموذاس ثؼيمٕمّ مويذ٘مبت ػيذ     
. الشدع ًبف إلحجبت المششيػّٕ٘ المًرجّ للشاؽ رمّ٘ المىًة ػىيٍ ريذ٘اا  

(.آهب ػٕب )
(.اإلمب  الخمٕىٓ. )ثل ي ػذ  إؿ م مؼتذ٘ ثٍ( 4)•
(.اللٕشيصآثبدْ. )ًَ مه ثبة المخبل( 5)•

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ال فس  ت٘ي أى ٗوَى حجّهٔ تاججهازٓ أٍ تهالتثسّع تهاذى الهَلّٖ أٍ      ٍ •

دػَى طحّٔ ً٘اتتِ فٖ الحهجّ الوٌهدٍب   ( 6)ػدهِ، ٍ إى كاى ال ٗثؼد 
.تاذى الَلّٖ( 7)

(.الىبئٕىٓ. )ثل ٔجؼذ( 6)•
(.اإلمب  الخمٕىٓ. )محلّ تأم٘ل( 7)•
ثل موتؼى الوًاػذ الظحّ٘ كٓ الًارت أٔؼبا لمىيغ ا وظيشاف ي ػيذ     •

(.الگلپبٔگبوٓ. )المًػًػّٕ٘ لألطل وؼم ًَ خ ف ا حتٕبؽ

 533: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثقى 
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أدلة اإلعتبار البلوغ 
في النائب

العقل
مختص بالصبي غير 

المميز

عبادات الصبي 
تمرينية لرفع القلم 

عنه

دليل الرفع يرفع 
التكليف ال الصحة

 الصبيعدم الوثوق ب
لعدم الرادع له من 

جهة عدم تكليفه

أنه أخص من 
المدعى

أصالة عدم فراغ ذمة 
المنوب عنه 

عدم إطالق الروايات
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.أمب الىبئت كوذ اػتجشيا كٍٕ أمًسا ي َٓ أي  الجلًؽ( 1)•
.كٓ الممٕض: كٓ ؿٕش الممٕض، ي اخشى: ي ٔوغ الٌ   تبسِ•
أمب ؿٕش الممٕض ك  سٔت كٓ ػذ  طحّ وٕبثتٍ لؼذ  تحون الوظيذ مىيٍ   •

.كٓ أكؼبلٍ ي اػمبلٍ، ي حبلٍ مه َزٌ الزُّ ًبلحًٕاوبت

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.كبلمشًُس ػذ  طحّ وٕبثتٍ: ي أمب الظجٓ الممٕض•
:ثأمشٔهي استذلًا •
ػذ  طحّ ػجبدتٍ ي ػذ  مششيػٕتُب، : األٍل•
لٕست ػجبدِ كٓ الحوٕوّ لتوغ ػه الـٕش ي اومب َٓ ػجبداتٍ :آخشثتؼجٕش ي •

.تمشٔىّٕ
مب رًشوبٌ ؿٕش مشِ مه ان ػجبدِ الظجٓ مششيػّ، ي   كشم ثٕىُب : ي كٍٕ•

.ي ثٕه ػجبدِ الجبلـٕه إ  ثبلًرًة ي ػذمٍ

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.ػذ  الًحًم ثؼملٍ لؼذ  الشادع لٍ مه رُّ ػذ  تٌلٕلٍ: الخبوٓ•
ان ثٕه الًحًم ي الجلًؽ ػمً  مه يرٍ، ي ؿٕش الجبلؾ ًبلجبلؾ كٓ : ي كٍٕ•

حظًل الًحًم ثٍ ي ػذمٍ، كبلذلٕل أخض مه المذػٓ، ك  كيشم ثيٕه   
الجبلؾ ي ؿٕشٌ مه َزٌ الزُّ، 

لرا ال ٌٗثغٖ السٗة فهٖ اسهتحثاب ً٘اتهٔ الظهثٖ فهٖ الحهج، كوها        ٍ •
ٗستحة لغ٘سُ هي الثالغ٘ي، ًؼهن لهَ كاًهل الٌ٘اتهٔ تاججهازٓ فحٌ٘ هر       
تتَقف ػلى اذى الَلٖ هي تاب تَقف هؼاهالتهِ ػلهى اذًهِ ٍ ػهدم     

.استقاللِ فْ٘ا

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
تًهق طحّ حزٍ ػلى ارن اليًلٓ مـلويب    -سٌ -ي ٔظُش مه المظىق•

ػلى المتًهق   ن سًا  ًبن ػه إربسِ أي تجشع، ي لٕس األمش ًزلي، 
ارن الًلٓ اومب ًَ مؼبم تٍ مه الؼوًد ي اإلٔوبػبت،   ػجبداتٍ ي سبئش 

.أكؼبلٍ ؿٕش الؼوًد ي اإلٔوبػبت
اى ً٘اتٔ الظثٖ فٖ الحج الَاجهة تح٘هت تَجهة    : ٍ الظح٘ح اى ٗقال•

سقَط الَاجة ػي ذهٔ الوٌَب ػٌِ غ٘س ثاتتٔ، ٍ تحتاج إلى الدل٘ل ٍ 
.ال دل٘ل

11: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
موتؼى الوبػذِ اشتـبل رمّ المىًة ػىٍ ثبلًارت ي ػذ  سيوًؿٍ ػىيٍ   ثل •

ثلؼل الظجٓ، ي ان ًبوت ػجبداتٍ ششػّٕ، كئن ػذ  كشاؽ رمّ المىًة ػىٍ   
ٔىبكٓ ششػّٕ ػجبدات الظجٓ، إر   م صمّ ثٕه ششػّٕ ػجبداتيٍ ي سيوًؽ   

.الًرًة ػه رمّ المىًة ػىٍ
موتؼى األطل ػذ  كشاؽ رمّ المىًة ػىٍ ثلؼيل الـٕيش إ  إرا   : ي الحبطل•

حجت ثبلذلٕل، ي   دلٕل ػلى تلشٔؾ رمّ المٌلق ثلؼل الظجٓ ي ان ًبن كؼلٍ 
طحٕحب كٓ ولسٍ، وظٕش مب رًشوبٌ كٓ ط ِ الظيجٓ ػليى المٕيت كئوُيب       
تًرت سوًؽ الظ ِ ػه المٌللٕه، ك  ثذ مه الىظش إلى األدلّ ي الشيأبت 

.الًاسدِ كٓ ثبة الىٕبثّ
ي َيً ؿٕيش شيبمل للظيجٓ ي ليزا      ( الشريل )كوذ يسد كٓ رملّ مىُب لليظ  •

.استشٌلىب كٓ وٕبثّ المشأِ ػه الشرل الحٓ
10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
.دػًى ان رًش الشرل مه ثبة المخبل ػُذتُب ػلى مذػُٕبي •
ي أمب كٓ الىٕبثّ ػه األمًات كوذ يسدت وٕبثيّ الميشأِ ػيه الشريل ي     •

ثبلؼٌس، ي ًزا وٕبثّ المشأِ ػه المشأِ ًمب كٓ طحّٕ حٌم اثه حٌٕم، 
ٔحذ الشرل ػه المشأِ ي المشأِ ػه الشريل ي الميشأِ ػيه    ( )ع: )هبل
ي أمب الشرل ػه الشرل كلم ٔزًش كٍٕ لًػًحٍ، كٕؼلم مه « 1»( المشأِ

 ّ َزٌ الشيأ
•______________________________

.6مه أثًاة الىٕبثّ ح  8ثبة : الًسبئل( 1)

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج



20

 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ان الىٕبثيّ تىحظيش كيٓ َيزٌ      -مه رُّ استوظب  مًاسد الىٕبثّ كُٕب -•

المًاسد، كٌبن المـشيس كٓ رَه السبئل شجُّ ي َٓ احتميبل اتحيبد   
ثزيًاص الىٕبثيّ كيٓ    ( ع)الزىس ثٕه الىبئت ي المىًة ػىٍ ي لزا حٌم 

كيٓ مويب    ( ع)َزٌ المًاسد المشتجُّ المحتملّ ػىذ السبئل ي حٕج اوٍ 
الجٕبن ٔىحظش مًاسد رًاص الىٕبثّ كٓ الميًاسد الميزًًسِ، ي ليم ٔيزًش     

.الظجٓ كٓ الشيأّ
ي أمب وٕبثّ المشأِ ػه الشرل الحٓ ك  ولتض  ثُب أٔؼب للشيأبت الذاليّ  •

.«1»ػلى ان الحٓ ٔجؼج سر  طشيسِ إلى الحذ 
•______________________________

.مه أثًاة يرًة الحذ 24ثبة : الًسبئل( 1)

12: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ان الىٕبثّ ػلى خ ف الوبػذِ، ي ا ًتلب  ثلؼل الىبئت ػلى : الحبطلي •

خ ف األطل، ك  ثذ مه ا هتظبس ػلى موذاس مب دل اليذلٕل ػلٕيٍ ي   
ي لم ٔوم أْ دلٕيل ػليى ريًاص وٕبثيّ     : كٓ ؿٕشٌ كبلمشرغ ًَ األطل

.الظجٓ ي ا ًتلب  ثلؼلٍ كٓ الًارجبت الخبثتّ ػلى رمّ الـٕش

12: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ميًسد  كيٓ  :اخيشى كٓ مًسد الًارجبت، ي : أمب ػجبدات الظجٓ ولسٍ، كتبسِ•

المستحجبت، 
الظ ِ ي الظً  خظًص كٓ مًسد الًارجبت كششػٕتُب ثبلىسجّ إلٍٕ كٓ أمب •

اوب ويأمش طيجٕبوىب   (: )ػلُٕم الس  )ي الحذ حبثتّ، الىظًص الخبطّ ًوًلُم 
ي رًشوب كٓ محليٍ ان األميش ثيبألمش    « 2»( ثبلظ ِ كمشيا طجٕبوٌم ثبلظ ِ

ٓ   ي وحًٌ يسد كٓ الظً   ٓ   أمش ثزلي الش كمشيا طيجٕبوٌم إرا ًيبوًا   )ثش
ي ًيزلي الشيأيبت   « 3»ًمب كٓ طحّٕ الحلجيٓ  ( ثىٓ تسغ سىٕه ثبلظً 
.«4»اإلمشِ ثبحزبد الظجٕبن 

.ي ؿٕشٌ 5مه أػذاد اللشائغ ح  3ثبة : الًسبئل( 2)•
.ي ؿٕشٌ 3مه أثًاة ػه ٔظّ مىٍ الظً  ح  29ثبة : الًسبئل( 3)•
.الحذمه أثًاة أهسب   17ثبة : الًسبئل( 4)•

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 ميه  أمب كٓ مًاسد المستحجبت ًظ ِ اللٕل ي ط ِ رؼلش ي ؿٕشَمب ي •

كششػٕتُب للظجٕبن   تحتبد إلى دلٕل خبص، ثيل ٌٔليٓ   المستحجبت 
ولس إؿ م أدلّ المستحجبت، كئوٍ ٔشيمل الجيبلـٕه ي ؿٕيشَم ي ميه     
رلي إؿ م استحجبة الىٕبثّ كئوٍ ٔشمل الظجٓ أٔؼب كئن الىٕبثّ ػيه  

.الـٕش كٓ ولسُب مستحجّ ًمب كٓ رملّ مه ا خجبس
ثأن إؿ م أدلّ الًارجبت ٔشمل الظجٕبن وظٕيش إؿي م   : ثل سثمب ٔوبل•

ي « 1»أدلّ المستحجبت، ؿبّٔ األمش ٔشتلغ الًرًة لحذٔج سكغ الولم 
.ٔجوى أطل المـلًثّٕ ي الشرحبن

13: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ثبن الًرًة أمش يرذاوٓ ثسٕؾ إرا استلغ ٔشتلغ ميه أطيلٍ ي   : ٔشدي •

.لٕس امشا مشًجب لٕشتلغ احذ رضئّٕ ثحذٔج سكغ الولم ي ٔجوى اٖخش
حم اوٍ هذ يسد كٓ خظًص وٕبثّ الحذ ػه المٕت مب ٔشيمل ثئؿ هيٍ   •

ميب  ( )ع)ألثٓ ػجذ اللّيٍ  : الظجٓ ًمب كٓ مؼتجشِ مؼبئّ ثه ػمبس، هلت
ي الًلذ الـٕت ٔذػً لًالذٍٔ ثؼذ مًتُمب ي . ٔلحن الشرل ثؼذ مًتٍ كوبل

كبن الًلذ « 2»( ٔحذ ي ٔتظذم ي ٔؼتن ػىُمب ي ٔظلٓ ي ٔظً  ػىُمب
.ٔشمل ؿٕش الجبلؾ أٔؼب

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ي أمب وٕبثتٍ ػه الحٓ كٕذل ػلُٕب ثبلخظًص سيأّ ٔحٕى األصسم، هبل •

ٍ « 3»( مه حذ ػه اوسبن اشتشًب(: )ع) ( ميه حيذ  :)كئن إؿ م هًلي
ٖ ( ػي اًساى: )الظاّس هي قَلِٔشمل الظجٓ، ي  ، ي المسيتلبد  َّ الحه

مه الشيأّ ان ًل مه وبة ػه إوسبن حٓ سًا  ًبن الىبئيت ثبلـيب أي   
ؿٕشٌ اشتشى كٓ الخًاة ي األرش 

•______________________________

.12ي  11مه أثًاة موذمّ الؼجبدات ح  4ثبة : الًسبئل( 1)
.6مه أثًاة ا حتؼبس ح  28ثبة : الًسبئل( 2)•
.7مه أثًاة الىٕبثّ كٓ الحذ ح  1ثبة : الًسبئل( 3)•

10: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
لٌه الٌ   كٓ سىذ َزٌ الشيأّ كئن ٔحٕى األصسم مشدد ثٕه ٔحٕى ي •

ثه ػجذ الشحٕم الخوّ الزْ ًَ مه مشبَٕش الشياِ ي ليٍ ًتيبة، ي ثيٕه    
ٓ ٔحٕى ثه حسبن  .الزْ لم ًٔحناألصسم  الًٌك

14: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
ان ٔحٕى األصسم المزًًس كٓ أسبوٕذ اللوٍٕ مىظشف إليى  : سثمب ٔوبلي •

ٔحٕى ثه ػجذ الشحمه لشُشتٍ ي ٔجؼذٌ ان الشٕخ رًيش ٔحٕيى األصسم   
مستو  كٓ هجبل ٔحٕى ثه ػجذ الشحمه ي ٔحٕى ثه حسبن كٕؼلم ميه  
رلي اوٍ شخض حبلج لم ًٔحن، ي   هشٔىّ ػلى اوظشاكٍ إلى ٔحٕى ثه 

ػجذ الشحمه الخوّ كبلشيأّ ػؼٕلّ، 
لٌه ٌٔلٕىب كٓ طحّ وٕبثّ الظجٓ ػه الحٓ كٓ المستحجبت إؿي م  ي •

.«1»أدلّ الىٕبثّ 
. 2مه أثًاة الىٕبثّ كٓ الحذ ح  21ثبة : الًسبئل( 1) •

14: ، ص2 هؼتود الؼسٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕوًُةٓ ػٓيهْ مٔحٓمٛيذٙ ثٕيهِ إِسٕيمٓبػٕٙلَ ػٓيهِ      « 6» -6 -2603•

هُلْتٔ : الْلَؼْلِ ثٕهِ شَبرَانَ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمٛبسٍ هَبلَ
كَوَبلَ سٔىٌَّّ سٓىَُّٓب ٔٔؼٕمٓلُ ثُِٓيب   -لٙأَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع مٓب ٔٓلْحٓنُ الشَّرٔلَ ثٓؼٕذٓ مًٕٓتٍٙٙ

مٙهْ ؿَٕٕشِ أَنْ ٔٓىْتَوٙضٓ مٙيهْ   -كًٌَُٕٓنُ لٍَٔ مٙخْلُ أَرٕشِ مٓهْ ٔٓؼٕمٓلُ ثُِٓب -ثٓؼٕذٓ مًٕٓتٍٙٙ
ٕٓ  ٗأُرًٔسَِٙمٕ  الطَِّّ٘هةٔ   الَْٓلَهدٔ ٍٓ  -الظٛذٓهَُّ الْزٓبسُِّٔٓ تَزٕشِْ مٙهْ ثٓؼٕيذٌٙٙ يٓ -شَ

ٍٓ ٗٔظٓلِّٖ  -ٍٓ ٗٓحٔجُّ ٍٓ ٗٓتَظٓدَّ ُ ٍٓ ٗٔؼٕتِقُ ػٌْْٓٔوٓا -ٗٓدٕػَٔ لَِٓالِدِِٕٓٗ تٓؼٕدٓ هَٕٓتِِْوٓا
.فَقُلْلٔ أُشْسِكُْٔوٓا فِٖ حٓجَّتِٖ قَالَ ًَؼٓنٕ -ٍٓ ٗٓظَٔمٔ ػٌْْٓٔوٓا

ميه   1مه الجيبة   4، ي أيسدٌ كٓ الحذٔج 4 -57 -7الٌبكٓ  -(6)•
.أثًاة أحٌب  الًهًف ي الظذهبت

444: ، ص2 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

يٓ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ ٔٓحٕٕٓيى الْيأَصٕسٓمِ   « 3» -7 -14536•
حٓتَّى إِرَا هَؼَيى   -حٓذٛ ػٓهْ إِوْسٓبنٍ اشْتَشًََب هٓيْ: ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع هَبلَ

كَمٓب ًَبنَ ثٓؼٕذٓ رَلٙييٓ مٙيهْ ػٓمٓيلٍ ًَيبنَ      -ؿًَٓافٓ الْلَشِٔؼَِّ اوْوَـَؼٓتٙ الشِّشًَُّْ
.«4»ِّ هَبلَ يٓ هَبلَ الظٛبدٙمُ ع يٓ رًََشَ مٙخْلٍَٔ الْحٓاجلٙزَلٙيٓ 

165: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 الىِّٕٓبثِّٓ كٙٓ الْحٓذِّأَثًٕٓاةٔ •
ثٓبةٔ اسٕتٙحٕجٓبةِ الْحٓذِّ مٔجٓبشَشَِا ػٓلَى يٓرٍٕٙ الىِّٕٓبثِّٓ يٓ اسٕتٙحٕجٓبةِ اخْتٕٙٓيبسٌِٙ   1« 1»•

 ػٓلَى الٙبسٕتٙىَبثِّٓ كٍٕٙٙ
مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕوًُةٓ ػٓهْ ػٙذٍِٛ مٙهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ سٓيُٕلِ ثٕيهِ   « 2» -1 -14530•

صِٔٓبدٚ ػٓهْ مٓىْظًٔسِ ثٕهِ الْؼٓجٛبسِ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ أَسٕجٓبؽٚ ػٓهْ سٓرٔيلٍ مٙيهْ أَطٕيحٓبثِىَب    
ًُىْيتٔ ػٙىْيذٓ   : هَبلَ« 3»ٔٔوَبلُ لٍَٔ ػٓجٕذٔ الشَّحٕمٓهِ ثٕهُ سٙىَبنٍ ػٓهْ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ثٕهِ سٙىَبنٍ 

كَأَػٕـَبٌٔ حَلَبحٕٙهَ دٙٔىَبساا ٔٓحٔيذٜ ثُِٓيب ػٓيهْ     -زٓجٔلٌأَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع إِرْ دٓخَلَ ػٓلٍَٕٕٙ 
حٓتَّيى   -يٓ لَمٕ ٔٓتْشُىٕ شَٕٕئبا مٙهَ الْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذِّ إِلَّب اشْتَشَؽَ ػٓلَٕٕيٍٙ  -إِسٕمٓبػٕٙلَ

حُمٛ هَبلَ ٔٓيب َٓيزَا إِرَا أَوْيتٓ كَؼٓلْيتٓ      -اشْتَشَؽَ ػٓلٍَٕٕٙ أَنْ ٔٓسٕؼٓى كٙٓ يٓادْٙ مٔحٓسِّشٍ
يٓ ًَبنَ لَيٓ تٙسٕغٔ حٙزٓيذٍ ثِمٓيب    -ًَبنَ لٙئِسٕمٓبػٕٙلَ حٓزٌّٛ ثِمٓب أُوْلٙنَ مٙهْ مٓبلٍٙٙ -َٓزَا

.أَتْؼٓجٕتٓ مٙهْ ثٓذٓوٙيٓ
.«4»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓؼٕوًُةٓ مٙخْلٍَٔ •

 163: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يٓ ػٓىُْٔمٕ ػٓهْ سُٕٓلٍ ػٓمٛهْ رًََشٌَٔ ػٓهِ اثٕهِ أَثِيٓ ػٔمٕٕٓيشٍ   « 5» -2 -14531•

هُلْتٔ لٙأَثِٓ الْحٓسٓهِ ع سٓرٔلٌ دٓكَغٓ إِلَيى خَمٕيسِ   : ثٕهِ ٔٓوْـٕٙهٍ هَبلَػٓلِّٙٓ   ػٓهْ
 -يٓاحٙيذٗ مٙيىُْٔمٕ   زٓجٔلٌكَوَبلَ ٔٓحٔذٜ ثُِٓب ثٓؼٕؼُُٔمٕ كَسًٓٛؿَُٓب  -وَلَشٍ حٓزّٛا يٓاحٙذِٓا

كَوُلْتٔ لٙمٓهِ الْحٓيذٜ كَوَيبلَ لٙمٓيهْ طٓيلَّى      -كَوَبلَ لٙٓ ًُلُُّٔمٕ شُشًََب ٔ كٙٓ الْأَرٕشِ
.يٓ الْجٓشْدٙ« 1»ثِبلْحٓشِّ 

164: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يٓ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ػٓهْ « 2» -3 -14532•

ػٓلِّٙٓ ثٕهِ ًٔٔسٔقٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ الْمٔؤْمٙهِ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٌَٕبنَ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ 
ٓاةِ السَّجٔلُهُلْتٔ لٍَٔ : اللٍَّٙ ع هَبلَ هَبلَ لٙلَّزْٙ  -ٔٓحٔذٜ ػٓهْ آخَشَ مٓب لٍَٔ مٙهَ الخًَّ

.ٔٓحٔذٜ ػٓهْ سٓرٔلٍ أَرٕشُ يٓ حًَٓاةٔ ػٓشْشِ حٙزٓذٍ

َٓزَا مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى مٓهْ تَجٓشَّعٓ ثِبلْحٓذِّ ػٓهِ الْـَٕٕشِ يٓ لَمٕ ٔٓأْخُزْ أُرٕشَِا لٙمٓب : أَهًُلُ•
.«3»تَوَذٛ ٓ 

164: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٓيبسِثٙ  « 4» -4 -14533•

هُلْتٔ لٙأَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع إِنَّ اثٕىَتٙيٓ أَيٕطٓيتٕ ثِحٓزٛيٍّ يٓ لَيمٕ     : ثٕهِ الْمٔـٕٙشَِِ هَبلَ
هَبلَ كَحٔذٛ ػٓىُْٓب كَئِوَُّٓب لَيٓ يٓ لَُٓب هُلْتٔ إِنَّ امٕشَأَتٙٓ مٓبتَتٕ يٓ لَمٕ تَحٔذٛ  -تَحٔذٛ

.هَبلَ كَحٔذٛ ػٓىُْٓب كَئِوَُّٓب لَيٓ يٓ لَُٓب

164: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
يٓ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ ػٓمٕشِي ثٕهِ سٓؼٕٙذٚ السٛبثٓبؿِّٙٓ أَؤٍَّ ًَتَيتٓ  « 5» -5 -14534•

أَنْ ٔٓحٔيذٛ ػٓىْئٍ    -أَيٕطٓى إِلَٕٕيٍٙ سٓرٔيلٌ   زٓجٔلٍإِلَى أَثِٓ رٓؼٕلَشٍ ع ٔٓسٕأَلٍُٔ ػٓهْ 
كًَٓهَّيغٓ ثِخَـِّيٍٙ يٓ    -كَٕٓحٙلُّ لٍَٔ أَنْ ٔٓأْخُزَ لٙىَلْسٍٙٙ حٓزٛيّا مٙىُْٓيب   -حَلَبحَُّ سِرٓبلٍ

يٓ لَيب ٔٓيىْوُضٔ مٙيهْ     -كَئِنَّ لَيٓ مٙخْلَ أَرٕيشٌِٙ  -هَشَأْتٍُٔ حٔذٛ ػٓىٍْٔ إِنْ شَب ٓ اللٍَّٔ
.أَرٕشٌِٙ شَٕٓ  ٗ إِنْ شَب ٓ اللٍَّٔ تَؼٓبلَى

164: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
 -ٔٓحٔذٜ ػٓهْ آخَشَ السَّجٔلِهَبلَ يٓ سٔئٙلَ الظٛبدٙمُ ع ػٓهِ « 1» -6 -14535•

ٗ  ٕٓ كَوَبلَ لٙلَّزْٙ ٔٓحٔيذٜ ػٓيهِ الشَّرٔيلِ أَرٕيشُ يٓ      -لٍَٔ مٙهَ الْأَرٕشِ يٓ الخًَّٓاةِ شَ
يٓ ٔٔـْلَشُ لٍَٔ يٓ لٙأَثٍِٕٙ يٓ لٙأُمٍِّٙ يٓ لٙبثٕىٍٙٙ يٓ لٙبثٕىَتٙيٍٙ يٓ لٙأَخٕٙيٍٙ    -حًَٓاةٔ ػٓشْشِ حٙزٓذٍ

.يٓ لٙؼٓمٍِّٙ يٓ لٙؼٓمٛتٍٙٙ يٓ لٙخَبلٍٙٙ يٓ لٙخَبلَتٍٙٙ إِنَّ اللٍَّٓ يٓاسٙغٗ ًَشِٔمٗ -يٓ لٙأُخْتٍٙٙ« 2»

165: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ

يٓ ثِئِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ ٔٓحٕٕٓيى الْيأَصٕسٓمِ   « 3» -7 -14536•
حٓتَّى إِرَا هَؼَيى   -حٓذٛ ػٓهْ إِوْسٓبنٍ اشْتَشًََب هٓيْ: ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع هَبلَ

كَمٓب ًَبنَ ثٓؼٕذٓ رَلٙييٓ مٙيهْ ػٓمٓيلٍ ًَيبنَ      -ؿًَٓافٓ الْلَشِٔؼَِّ اوْوَـَؼٓتٙ الشِّشًَُّْ
.«4»ِّ هَبلَ يٓ هَبلَ الظٛبدٙمُ ع يٓ رًََشَ مٙخْلٍَٔ الْحٓاجلٙزَلٙيٓ 
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 القَل فٖ الٌ٘اتٔ
حَلَيبحٕٙهَ   زٓجٔلًها هَبلَ يٓ سٔيِْٓ أَنَّ الظٛيبدٙمَ ع أَػٕـَيى   « 5» -8 -14537•

حٔذٛ ػٓهْ إِسٕمٓبػٕٙلَ يٓ اكْؼٓلْ يٓ اكْؼٓلْ يٓ لَييٓ تٙسٕيغٗ يٓ لَئٍ     -دٙٔىَبساا كَوَبلَ لٍَٔ
.يٓاحٙذٌِٓ

.«7»يٓ ٔٓأْتٙٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَٕٕٙ « 6»يٓ تَوَذٛ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙيٓ : أَهًُلُ•
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