
القول في المواقيت 17-2-96 97   



2 

  القَل فٖ الوَاق٘ت
 الؼق٘ق، -الثبًٖ•

ي ًَ مٕمبت أَل ودذ ي الوشاق ي مه ٔمش هلٕهٍ مهه رٕهشَ  ي أيلهٍ     •
المسلخ ي يسـٍ رمشِ ي آخشٌ رات هشق، ي األلًى خهًاص احرهشا    
مه خمٕن مًاػوٍ اختٕبسا، ي األفؼل مه المسلخ ث  مه رمهشِ، ي لهً   
التؼت التمّٕ ههذ  احرهشا  مهه أيلهٍ ي التهإخٕش الها رات الوهشق        

ٍ فبألرًؽ التإخٕش، ثل هذ  الدًاص ال ٔخلً مه   يخ

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الوَاق٘ت
 الدحفٔ، -الثبلث•

 .َٓ ألَل الشب  ي مظش ي مغشة ي مه ٔمشّ هلُٕب مه رٕشَ ي •
 ٗلولن، -الشاثغ•

 .ي ًَ ألَل ٔمه ي مه ٔمشّ هلٍٕ•
 ،قشى الوٌبصل -الخبهس•
 .ي ًَ ألَل الـبئف ي مه ٔمشّ هلٍٕ•
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 تثجت تلك الوَاق٘ت

ثبلجٕىهّ الشهشهّٕ أي    *الوله  تثجت تله المًالٕت مهن فمهذ    3مسإلّ •
 الشٕبم المًخت لالؿمئىبن،

 هه الًثًق، فؼال  اللهي من فمذَمب ثمًل أَل االؿالم من رظًل •
أساد احرشا  مه المسلخ مثال ي ل  ٔثجهت وهًن الم هل الىهزائٓ     فلً •

 .رله ال ثذ مه التإخٕش رتا ٔتٕمه الذخًل فٓ المٕمبت
ٗثجت كل هَضَع ششػٖ هغ فقذ الؼلن ثبإلطوٌ٘بى ٍ لَ حصل هني   *•

قَل أّل اإلطالع ٍ هغ فقذُ ثخجش الَاحنذ الثقنٔ ٍ هنغ فقنذُ ٗدنت      
 .اإلحت٘بط فلَ لن ٗوكي ف٘ؼول ثبلظي هطلقبً

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 أحذّبلن ٗوشّ ػلى أحذ الوَاق٘ت خبص لِ اإلحشام هي هحبرآ هي 

لٍ احرشا  مه م هبراِ   *خبصمه ل  ٔمشّ هلا أرذ المًالٕت  4مسإلّ •
 .أرذَب

ي لً وبن فٓ الـشٔك مٕمبتبن ٔدت احرشا  مه م براِ أثوهذَمب الها   •
 .مىّ هلا األرًؽ، ي األيلا تدذٔذ احرشا  فٓ اٖخش

 
 .إٔ ٗدت ػلِ٘ *•

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 أحذّبلن ٗوشّ ػلى أحذ الوَاق٘ت خبص لِ اإلحشام هي هحبرآ هي 

المشاد مه الم براِ أن ٔظل فٓ ؿشٔمٍ الا مىّ الا مًػن ٔىًن  5مسإلّ •
لهً خهبيص مىهٍ ٔتمبٔهل     ث ٕث   المٕمبت هلا ٔمٕىٍ أي ٔسبسٌ ثخؾ مستمٕ 

 المٕمبت الا الخلف، ي المٕضان ًَ الم براِ الوشفّٕ ال الوملّٕ الذلّٕ،  
مه فًق وبل بطل لمهه سوهت الـهبئشِ لهً      *ثبلم براِاالوتفبء  ي ٔشىل•

فشع امىبن احرشا  من رفق الم براِ فُٕب، فال ٔتهشن االرتٕهبؽ ثوهذ     
 .**ثُباالوتفبء 

 .ثل ال إشكبل فِ٘ كوب ال إشكبل فٖ الوحبرآ فٖ الجشٍ الجحش *•
إى الظبّش أًِ ال ٗتصَس طشٗنق ال ٗونش ػلنى ه٘قنبال ٍ ال ٗكنَى      ثنَّ  **•

هحبرٗب لَاحذ هٌْب إر الوَاق٘ت هح٘طٔ ثبلحشم هي الدَاًنت فنال ثنذ هني     
قجنل  اإلحنشام  ّنَ  هحبرآ ٍاحذ هٌْب ٍ لَ فنش  إهكنبى رلنك فنبلالصم     

 .  الذخَل فٖ الحشم

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 تثجت الوحبرآ

أَل مًل ثثل  مشّ،تثجت الم براِ ثمب ٔثجت ثٍ المٕمبت هلا مب  6مسإلّ •
 .*مىٍالخجشِ ي توٕٕىُ  ثبلمًاهذ الولمّٕ من رظًل الله 

كل هَضَع ششػٖ هغ فقذ الؼلن ثبإلطوٌ٘بى ٍ لنَ  قذ هش أًِ ٗثجت  *•
ى بالثقنٔ لَكن  هغ فقذُ ثخجنش الَاحنذ   اإلطالع، ٍ حصل هي قَل أّل 

هغ فقذُ ٗدت اإلحت٘بط فلَ لن حس٘بً أٍ ثقَل الخجشٓ لَ كبى حذس٘بً ٍ 
 .هطلقبًٗوكي ف٘ؼول ثبلظي 

لنَ   كوب ٍ الو٘قبال أهش حسٖ ثٌ٘وب هحبصاتِ ل٘س كزالك، فإًِ حسٖ•
أٍ هلحقنبً ثبلحسنٖ كونب لنَ كنبى       كبى الوَضغ قشٗجبً هني الو٘قنبال  
ػني الو٘قنبال ٍ    ٍ حذسٖ لَ كبى ثؼ٘نذاً  الوَضغ هؼشٍفبً لذى الٌبس
 .فتأهل غ٘ش هؼشٍف لذى الٌبس

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 الخوسٔهحبرآ أحذ الوَاق٘ت : التبسغ

 
 :اإلحت٘بط ٌّب ٗتحقق ثأحذ األهَس الثالثٔ•
  .الو٘قبالإلى الزّبة  -1•
هي أٍّل هَضغ احتوبلِ ٍ اسنتوشاس الٌّ٘نٔ ٍ التلج٘نٔ إلنى     اإلحشام  -2•

ٍ ال ٗضشّ احتوبل كَى اإلحشام قجل الو٘قبال حٌ٘ئزٍ، هنغ  آخش هَاضؼِ، 
 .االحت٘بطكبى ثؼٌَاى إرا أًِّ ال ٗدَص، ألًِّ ال ثأس ثِ 

أى ٌٗزس اإلحشام قجل الو٘قبال ف٘حشم فٖ أٍّل هَضغ االحتوبل أٍ  -3•
 .الٌزسقجلِ ػلى هب س٘أتٖ هي خَاص رلك هغ 

 
 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 الخوسٔهحبرآ أحذ الوَاق٘ت : التبسغ

 
ثبلوحنبرآ ٍ لنن   الظنيّ    أٍ اإلطوئٌبى أٍ الؼلن هَضغإى أحشم فٖ ثنّ •

ٗتجّ٘ي الخالف فال إشكبل، ٍ إى تجّ٘ي ثؼذ رلك كًَِ قجل الوحنبرآ ٍ  
لن ٗتدبٍصُ أػبد اإلحشام، ٍ إى تجّ٘ي كًَِ قجلِ ٍ قذ تدبٍص أٍ تجنّ٘ي  

فنٖ   إحشاهِ ٘دذّدفكًَِ ثؼذُ فإى أهكي الؼَد ٍ التدذٗذ تؼّ٘ي، ٍ إلّب 
الوحنبرآ حن٘ي   الصَست٘ي إلّب إرا تجّ٘ي ػذم التوكّي هي اإلحنشام هني   

 .هطلقبًاألٍلى التدذٗذ الوحبرآ ٍ إحشاهِ هي ثؼذ 

 638: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 هَاق٘ت أخش

 :َىب مًالٕت أخشال ح،ي مب روشوب مه المًالٕت َٓ مٕمبت همشِ  7مسإلّ  •
 ،األيل مىّ المولمّ، ي َٓ ل ح التمتن •
الثبوٓ دئشِ األَل أْ المىضل، ي َٓ لمه وبن مىضلهٍ دين المٕمهبت الها     •

مىّ ثل ألَل مىّ، ي وزا المدبيس الزْ اوتمل فشػٍ الا فشع أَل مىهّ  
فنإًْن ٗحشهنَى ثحنح االفنشاد ٍ     ي ان وبن األرًؽ ارشامٍ مه الدوشاوّ، 

اللبَش أن احرهشا  مهه المىهضل للمهزوًسٔه مهه ثهبة       ،ي هكٔالقشاى هي 
 الشخظّ، ي اال فٕدًص لُ  احرشا  مه أرذ المًالٕت، 

أدوا ال ل، ي ًَ لىل همشِ مفشدِ سًاء وبوت ثوهذ رهح المهشان أي    الثبلث •
االفشاد أ  ال، ي األفؼل أن ٔىًن مه ال ذٔجّٕ أي الدوشاوّ أي التىوٕ ، ي ًَ 

 . ألشة مه رٕشٌ الا مىّ

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

ثٓبةٔ ئخًٔةِ الْإِرٕشَا ِ ثِ ٓحِّ التَّمٓتُّنِ مٙهْ مٓىََّّ يٓ أَفْؼَلٍُٔ الْمٓسٕدِذٔ يٓ  21« 2»•
  أَفْؼَلٍُٔ هٙىْذٓ الْمٓمَب ِ أَيٕ تَ ٕتٓ الْمٕٙضَاةِ

مٔ ٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓوٕمًُةٓ هٓهْ هٓلِّٙٓ ثٕهِ اِثٕشَإَٙ ٓ هٓهْ أَثِٕهٍٙ يٓ  « 3» -1 -14963•
« 4»هٓهْ مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ اِسٕمٓبهٕٙلَ هٓهِ الْفَؼْلِ ثٕهِ شَبرَانَ هٓهِ اثٕهِ أَثِٓ هٔمٕٕٓهشٍ  

اِرَا وَبنَ ًٕٔٓ ٔ التَّشْئِٓهِّ اِنْ  : هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ ثٕهِ هٓمٛبسٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م لَبلَ
ثُ ٛ  -ثُ ٛ الْجٓسٕ ثًَٕثٕٕٓهٓ يٓ ادٕخُلِ الْمٓسٕدِذٓ اِلَا أَنْ لَبلَ -شَبءٓ اللٍَّٔ فَبرْتَسٙلْ

أَيٕ فٙهٓ الْ ٙدٕهشِ ثُه ٛ أَرٕهشِ ٕ ثِهبلْ ٓحِّ       -طٓلِّ سٓوْوٓتَٕٕهِ هٙىْذٓ مٓمَب ِ اِثٕشَإَٙ ٓ م
 .الْ ٓذٙٔثَ

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

، ي أيسدٌ 557 -167 -5، ي التُههزٔت 1 -454 -4الىههبفٓ  -(3)•
مه أثًاة االرشا ، ي فٓ ال ذٔث  52مه الجبة  1ثتمبمٍ فٓ ال ذٔث 

 .مه أثًاة ارشا  ال ح 1مه الجبة  1
 .ي طفًان -فٓ المظذس صٔبدِ -(4)•

 

 

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

يٓ هٓهْ أَثِٓ هٓلٍّٙٓ الْإَشْهوٓشِِّْ هٓههْ مٔ ٓمٛهذٙ ثٕههِ هٓجٕهذٙ      « 5» -2 -14964•
لُلْتٔ : الْدٓجٛبسِ هٓهْ طٓفًْٓانَ هٓهْ أَثِٓ أَرٕمٓذٓ هٓمٕشِي ثٕهِ رٔشَٕٔثٚ الظٕٕٛشَفِّٙٓ لَبلَ

فَمَبلَ اِنْ شٙئْتٓ مٙهْ سٓرٕلٙهٓ يٓ اِنْ  -لٙإَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م مٙهْ إَٔٔهَ أَُٙلُّ ثِبلْ ٓحِّ
 .يٓ اِنْ شٙئْتٓ مٙهَ الـَّشِٔكِ -شٙئْتٓ مٙهَ الْىَوٕجِّٓ

يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِإِسٕىَبدٌٙٙ هٓهْ مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ الْ ٔسٕٕٓهِ هٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓ ٕٕٓا هٓهْ •
  يٓ ًَٔٓ ثِمٓىََّّ ثُه ٛ لَهبلَ مٙههَ    -هٓمٕشِي ثٕهِ رٔشَٕٔثٚ مٙثْلٍَٔ اِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ فٙٓ أَيٛلٍٙٙ

  «1»الْمٓسٕدِذٙ ثٓذٓلَ لًَٕلٍٙٙ مٙهَ الْىَوٕجِّٓ 
 .4 -455 -4الىبفٓ  -(5)•
 .1684 -477 -5ي التُزٔت  555 -166 -5التُزٔت  -(1)•

 

 

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

يٓ هٓهْ مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓ ٕٕٓا هٓهْ أَرٕمٓذٓ ثٕهِ مٔ ٓمٛذٚ هٓههِ  « 2» -3 -14965. •
لُلْتٔ لٙإَثِٓ هٓجٕهذٙ اللَّهٍٙ م مٙههْ أَِّْ    : اثٕهِ فَؼَّبلٍ هٓهْ ًٔٔوُسٓ ثٕهِ ٔٓوٕمًُةٓ لَبلَ

 .فَمَبلَ مٙهْ أَِّْ الْمٓسٕدِذٙ شٙئْتٓ -الْمٓسٕدِذٙ أُرٕشِ ٔ ًٕٔٓ ٓ التَّشْئِِّٓ
يٓ وَزَا وُلُّ مٓب « 3»مٔ ٓمٛذٔ ثٕهُ الْ ٓسٓهِ ثِإِسٕىَبدٌٙٙ هٓهْ مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓوٕمًُةٓ مٙثْلٍَٔ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .5 -455 -4الىبفٓ  -(2)•
 .556 -166 -5التُزٔت  -(3)•

 

  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

يٓ ثِإِسٕىَبدٌٙٙ هٓهِ الْ ٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓهوٕٙذٚ هٓههْ هٓلٙهِّٓ ثٕههِ     « 4» -4 -14966•
اِرَا أَسٓدٕتٓ أَنْ : الظٛلْتٙ هٓهْ صٔسٕهَّٓ هٓهْ أَثِٓ ثٓظٕٙشٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م لَبلَ

فَبطٕىَنٕ وَمٓب طٓىَوٕتٓ رٕٙهَ أَسٓدٕتٓ أَنْ تُ ٕهشِ ٓ اِلَها أَنْ    -تُ ٕشِ ٓ ًٕٔٓ ٓ التَّشْئِِّٓ
لَجٕلَ أَنْ تُ ٕشِ ٓ يٓ  -ثُ ٛ ائْتٙ الْمٓسٕدِذٓ الْ ٓشَا ٓ فَظٓلِّ فٍٕٙٙ سٙتٛ سٓوَوٓبتٚ -لَبلَ

اِلَا أَنْ لَبلَ أَرٕشَ ٓ لَهٓ شَوٕشِْ يٓ ثٓشَهشِْ يٓ   -تَمًُلُ اللَُّٔ ٛ اِوِّٓ أُسِٔذٔ الْ ٓحٛ
 .لَ ٕمٙٓ يٓ دٓمٙٓ الْ ٓذٙٔثَ

  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔخَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓحِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓكََّٔ   

 .«6»يٓ ٔٓإْتٙٓ مٓب ٔٓذٔلُّ هٓلٍَٕٕٙ « 5»يٓ تَمَذٛ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ هٓلَا رَلٙهٓ : أَلًُلُ•
، ي 881 -251 -2، ي االستجظههبس 559 -168 -5التُههزٔت  -(4)•

 3، ي لـوّ مىٍ فٓ ال هذٔث  52مه الجبة  2أيسد تمبمٍ فٓ ال ذٔث 
 2مه الجبة  2مه أثًاة االرشا ، ي اخشى فٓ ال ذٔث  46مه الجبة 

 .مه أثًاة ارشا  ال ح
مه الجهبة   4، ي فٓ ال ذٔث 2مه الجبة  30تمذ  فٓ ال ذٔث  -(5)•

 .مه أثًاة ألسب  ال ح 22مه الجبة  7، ي فٓ ال ذٔث 9
مه أثًاة  46، ي فٓ الجبة 34مه الجبة  10ٔبتٓ فٓ ال ذٔث  -(6)•

 .االرشا 
  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 هَاق٘ت أخش

 :َىب مًالٕت أخشال ح،ي مب روشوب مه المًالٕت َٓ مٕمبت همشِ  7مسإلّ  •
 ،األيل مىّ المولمّ، ي َٓ ل ح التمتن •
الثبوٓ دئشِ األَل أْ المىضل، ي َٓ لمه وبن مىضلهٍ دين المٕمهبت الها     •

مىّ ثل ألَل مىّ، ي وزا المدبيس الزْ اوتمل فشػٍ الا فشع أَل مىهّ  
ي ان وبن األرًؽ ارشامٍ مه الدوشاوّ، فهإوُ  ٔ شمهًن ث هح االفهشاد ي     

اللبَش أن احرهشا  مهه المىهضل للمهزوًسٔه مهه ثهبة       مىّ،ي المشان مه 
 الشخظّ، ي اال فٕدًص لُ  احرشا  مه أرذ المًالٕت، 

أدوا ال ل، ي ًَ لىل همشِ مفشدِ سًاء وبوت ثوهذ رهح المهشان أي    الثبلث •
االفشاد أ  ال، ي األفؼل أن ٔىًن مه ال ذٔجّٕ أي الدوشاوّ أي التىوٕ ، ي ًَ 

 . ألشة مه رٕشٌ الا مىّ

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



18 

 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

 [دئشِ األَل: السبثن]•
دئشِ األَل، أْ المىضل، ي َٓ لمه وبن مىضلهٍ دين المٕمهبت   : السبثن•

الا مىّّ، ثل ألَل مىّّ أٔؼبً هلا المشًُس األلًى ي ان استشىل فٍٕ 
 ،(1)ثوؼُ  فإوُّ  ٔ شمًن ل ح٘ المشآن ي احفشاد مه مىّّ 

. ثل ٔخشخًن الا الدوشّاوّ فٕ شمًن مىُب ي وزله المدبيس مـلمب( 1)•
 (.الخًئٓ)

 

 634: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



19 

 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ثل ي وزا المدبيس الّزْ اوتمل فشػٍ الا فشع أَل مىّّ، ي ان وهبن   •
األرًؽ ارشامهٍ مهه الدوشّاوهّ ي َهٓ أرهذ مًاػهن أدوها ال هلّ،         
للظ ٕ ٕه الًاسدٔه فٍٕ، الممتؼٓ اؿاللُمب هذ  الفشق ثٕه مه اوتمهل  
فشػٍ أي ل  ٔىتمل، ي ان وبن المذس المتٕمّه الثبوٓ، فال ٔشمل مب و هه  
فٍٕ، لىه األرًؽ مب روشوب هملًب ثإؿاللُمب، ي اللبَش أنّ احرشا  مهه  
المىضل للمزوًسٔه مه ثبة الشخظّ، ي الّب فٕدًص لُ  احرشا  مه أرذ 

 . المًالٕت، ثل لولٍّ أفؼل، لجوذ المسبفّ ي ؿًل صمبن احرشا 

 634: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

  ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ دٔينَ الْمٕٙمَبتٙ اِلَا مٓىََّّ ٔٔ ٕشِ ٔ مٙهْ مٓىْضِلٍٙٙ 17« 6»•
مٔ ٓمٛذٔ ثٕهُ الْ ٓسٓهِ ثِإِسٕىَبدٌٙٙ هٓهْ مًٔسٓا ثٕههِ الْمَبسٙه ِ   « 7» -1 -14946•

: لَهبلَ   هٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓ ٕٕٓا هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ ثٕهِ هٓمٛبسٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕذٙ اللَّهٍٙ م 
 .مٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ دٔينَ الًْٓلْتٙ اِلَا مٓىََّّ فَلْٕٔ ٕشِ ٕ مٙهْ مٓىْضِلٍٙٙ

 

 .183 -59 -5التُزٔت  -(7)•

 333: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

لَبلَ يٓ لَبلَ فٙٓ رٓذٙٔثٚ آخَهشَ اِرَا وَهبنَ مٓىْضِلُهٍٔ دٔينَ    « 1» -2 -14947•
 .فَلْٕٔ ٕشِ ٕ مٙهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔلٍٙٙ -الْمٕٙمَبتٙ اِلَا مٓىََّّ

 .184 -59 -5التُزٔت  -(1)•
 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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يٓ هٓىٍْٔ هٓهِ الْ ٓسٓهِ ثٕهِ مٓ ٕجًٔةٍ هٓهْ هٓلِّٙٓ ثٕهِ سِئَبةٍ « 2» -3 -14948•
اِرَا وَهبنَ مٓىْهضِلُ الشَّخٔهلِ دٔينَ رَاتٙ    : هٓهْ مٙسٕمٓنٍ هٓهْ أَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م لَبلَ

 .فَلْٕٔ ٕشِ ٕ مٙهْ مٓىْضِلٍٙٙ -هٙشْقٍ اِلَا مٓىََّّ
 .185 -59 -5التُزٔت  -(2)•

 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓ ٕٕٓا هٓههْ هٓجٕهذٙ اللَّهٍٙ ثٕههِ     « 3» -4 -14949•
سٓإَلْتٔ أَثٓب هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م هٓمٛهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ دٔينَ : لَبلَأَثِٓ سٓوٕٙذٚ مٔسٕىَبنَ هٓهْ 

 .اِلَا مٓىََّّ لَبلَ ٔٔ ٕشِ ٔ مٙىٍْٔ -الْدٔ ٕفَِّ
 .186 -59 -5التُزٔت  -(3)•

 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 أثَ سؼ٘ذ الٌْذٕ  
 
 43.../هجذ أثٓ أط بة.../هجذ أثٓ أط بة/الجشلٓ سخبل •
 أثً سوٕذ الىُذْ •
 . سيى هىٍ هجذ اهلل ثه مسىبن•
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 ثبثت ثي سؼذ 
 58/التبءالثبء ثبة.../سيى أسمبءمه/الـًسٓ سخبل•
 ثبثت ثه سوذ  - 1 - 493•
 129/الثبء ثبة.../خوفش أثٓ أط بة/الـًسٓ سخبل                        •
 ثبثت ثه أثٓ ثبثت هجذ اهلل  - 3 - 1308•
الجدلٓ الىًفٓ ٔىىا أثب سوٕذ مًلا سيى هىهٍ ي ههه أثهٓ هجهذ اهلل     •

 . هلُٕمب السال 
 174/الثبء ثبة.../هجذ أثٓ أط بة/الـًسٓ سخبل                        •
 ثبثت ثه هجذ اهلل  - 4 - 2049•
 . ي ًَ ثبثت ثه أثٓ ثبثت الجدلٓ الىًفٓ•
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 ثبثت ثي سؼذ 
 174/الثبء ثبة.../هجذ أثٓ أط بة/الـًسٓ سخبل•
 ثبثت أثً سوٕذ الجدلٓ  - 5 - 2050•
 . الىًفٓ•
•                        

 41.../هجذ أثٓ أط بة.../هجذ أثٓ أط بة/الجشلٓ سخبل
 ثبثت أثً سوٕذ •
 . وًفٓ•
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يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓ ٕٕٓا هٓهْ هٓبطٙ ِ ثٕهِ رٔمٕٕٓهذٚ  « 4» -5 -14950•
لُلْتٔ لٙإَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م ٔٓهشْئينَ أَنَّ هٓلٕٙ٘هبً م   : لَبلَسِٔٓبحِ ثٕهِ أَثِٓ وَظٕشٍ هٓهْ 
فَمَهبلَ سٔهجٕ ٓبنَ    -اِنَّ مٙهْ تَمٓب ِ رٓدِّهٓ اِرٕشَامٓهٓ مٙهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔلٙهٓ -لَبلَ

 -لَ ٕ ٔٓتَمٓتَّنٕ سٓسًٔلُ اللٍَّٙ ص ثِثٕٙٓبثٍِٙ اِلَا الشَّهدٓشَِِ  -اللٍَّٙ لًَٕ وَبنَ وَمٓب ٔٓمًُلًُنَ
 .مٓهْ وَبنَ إََٔلٍُٔ يٓسٓاءٓ الْمٕٙمَبتٙ اِلَا مٓىََّّ -يٓ اِوَّمٓب مٓوٕىَا دٔيٕٓٔشَِِ إََٔلٍٙٙ

مهه   2، ي أيسدٌ هه الفمٍٕ فٓ ال ذٔث 187 -59 -5التُزٔت  -(4)•
 .مه َزٌ األثًاة 11الجبة 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 سثبح ثي أثٖ ًصش السكًَٖ  
 205/الشاء ثبة.../هجذ أثٓ أط بة/الـًسٓ سخبل •
 سثبح ثه أثٓ وظش السىًوٓ  - 34 - 2629•
 . الىًفٓ مًالَ •
 254/الوٕه ثبة.../هجذ أثٓ أط بة/الـًسٓ سخبل                        •
 (. سٔبح)مًلا ي أخًٌ سثبح •
 41.../هجذ أثٓ أط بة.../هجذ أثٓ أط بة/الجشلٓ سخبل •
 سثبح ثه أثٓ وظش •
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ثٕهُ هٓلِّٙٓ ثٕهِ الْ ٔسٕٕٓهِ ثِإِسٕىَبدٌٙٙ هٓهْ أَثِٓ ثٓظٕٙشٍ لَبلَ لُلْتٔ لٙإَثِٓ هٓجٕهذٙ  مٔ ٓمٛذٔ •
  «5»اللٍَّٙ م يٓ رَوَشَ مٙثْلٍَٔ اِلَا لًَٕلٍٙٙ اِلَا الشَّدٓشَِِ 

 .2528 -306 -2الفمٍٕ  -(5)•
 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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يٓ سٔئٙلَ الظٛبدٙقُ م هٓهْ سٓخٔهلٍ مٓىْضِلُهٍٔ خَلْهفٓ    : لَبلَ« 1» -6 -14951•
 .مٙهْ إَٔٔهَ ٔٔ ٕشِ ٔ لَبلَ مٙهْ مٓىْضِلٍٙٙ -الْدٔ ٕفَِّ

 .2530 -306 -2الفمٍٕ  -(1)•
 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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لَبلَ يٓ فٙٓ خَجٓشٍ آخَشَ مٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ دٔينَ الْمًٓٓالٕٙهتٙ  « 2» -7 -14952•
 .فَوٓلٍَٕٕٙ أَنْ ٔٔ ٕشِ ٓ مٙهْ مٓىْضِلٍٙٙ -مٓب ثٕٕٓىٍَٔ يٓ ثٕٕٓهَ مٓىََّّ

 .2531 -306 -2الفمٍٕ  -(2)•

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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مٔ ٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓوٕمًُةٓ هٓهْ هٓلٍّٙٓ هٓهْ أَثٍِٕٙ يٓ هٓهْ مٔ ٓمٛهذٚ  « 3» -8 -14953•
هٓهْ مٔوٓبئَِّٓ ثٕهِ هٓمٛبسٍ هٓهْ « 4»هٓهِ الْفَؼْلِ هٓهِ اثٕهِ أَثِٓ هٔمٕٕٓشٍ يٓ طٓفًْٓانَ 

يٓ مٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ خَلْفٓ َٓزٌٙٙ الْمًٓٓالٕٙهتٙ  : أَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م فٙٓ رٓذٙٔثٚ لَبلَ
 .مٓىْضِلٍُٔ« 5»فَمٕٙمَبتٍُٔ  -مٙمٛب ٔٓلٙٓ مٓىََّّ

مه الجهبة   2، ي أيسدٌ ثتمبمٍ فٓ ال ذٔث 1 -318 -4الىبفٓ  -(3)•
 .مه َزٌ األثًاة 16مه الجبة  1، ي طذسٌ فٓ ال ذٔث 1
 .هه طفًان -وزا فٓ األطل ي المظذس، لىه فٓ المخـًؽ -(4)•
 .فًلتٍ -فٓ المظذس -(5)•

 
  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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يٓ هٓهْ هٙذٍِٛ مٙهْ أَطٕ ٓبثِىَب هٓهْ سُٕٓلِ ثٕههِ صِٔٓهبدٚ هٓههْ    « 6» -9 -14954•
أَخٕٙهٍٙ سِٔٓهبحٍ   أَرٕمٓذٓ ثٕهِ مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ أَثِٓ وَظٕشٍ هٓهْ مُٕٙشَانَ ثٕهِ أَثِٓ وَظٕشٍ هٓهْ 

اِنَّ مٙهْ تَمٓب ِ  -لُلْتٔ لٙإَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م اِوَّب وُشَيٛى أَنَّ هٓلٕٙ٘بً م لَبلَ: لَبلَ« 7»
مٙهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔلٍٙٙ فَمَبلَ لَهذٕ لَهبلَ رَلٙههٓ     -الْ ٓحِّ يٓ الْؤمٕشَِِ أَنْ ٔٔ ٕشِ ٓ الشَّخٔلُ

 .لٙمٓهْ وَبنَ مٓىْضِلٍُٔ خَلْفٓ َٓزٌٙٙ الْمًٓٓالٕٙتٙ الْ ٓذٙٔثَ -هٓلٌّٙٓ م
 .5 -322 -4الىبفٓ  -(6) •
 .سثبح -فٓ المظذس -(7)•

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هْشاى ثي هحوذ ثي أثٖ ًصش السكًَٖ  
 423/المٕ  ثبة/الىدبشٓ سخبل •
 مُشان ثه م مذ ثه أثٓ وظش السىًوٓ  - 1135•
رذثىب الظفبس هه أرمذ ثه م مذ ثهه هٕسها   : لبل اثه ثـّ. لٍ وتبة•

 . هه م مذ ثه أثٓ همٕش هه مُشان ثه م مذ ثىتبثٍ

 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 .«8»يٓ تَمَذٛ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ هٓلَا رَلٙهٓ : أَلًُلُ•
•______________________________ 

 11مه الجبة  4، ي فٓ ال ذٔث 1مه الجبة  2تمذ  فٓ ال ذٔث  -(8)
 .مه َزٌ األثًاة

•  

 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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المشًُس هلا شمًل ال ى  ثبحرشا  مه مىضلٍ ألَهل  ( األمش الثبلث) •
مىّ فال ٔدت هلُٕ  الخشيج مه مىّ لإلرشا  ي هه ثوغ األط بة 

فمهب وهبن ديوُهه    )ثهبلىجًْ  ( ي ٔمىه ان ٔستذل لٍ)وفا الخالف فٍٕ 
ي المشسل المشيْ فٓ الفمٍٕ هه سخهل مىضلهٍ خلهف    ( فمُلٍ مه اَلٍ

الد فّ مه أه ٔ ش ، لبل مه مىضلٍ ي ثبلىظهًص المتمذمهّ الهًاسدِ    
ان وهبن مًسدَهب رٕهش     ي فٕمه وبن مىضلٍ دين المٕمبت مه مىّ فإوُب 

أَل مىّ للًُسَب فٓ مغبٔشِ مىضلّ من مىّ لىه المىسهجك مىُهب اسادٌ   
مه وبن مىضلٍ دين المٕمبت الشبمل لمه وبن مهه أَهل مىهّ ار َهً     

 أٔؼب مىضلّ دين المٕمبت
 

  400: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى، ج
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التفظٕل ثٕه ارشامُ  ل ح االفشاد أي المشان فٕ شمًن مه ( ي األلًى) •
لبل فهٓ  )مىّ ي ثٕه ارشامُ  للومشِ المفشدِ فٕ شمًن مه ادوا ال ل 

ي : لهزله ( لهذٌ )فٓ وٕفّٕ رح االفشاد هىذ توشع الم مهك  ( الدًاَش
أَل مىّ ٔ شمًن مه مىّ لبل فٓ التزوشِ أَل مىّ ٔ شمًن لل هح  
مه مىّ ي للومشِ مه ادوا ال ل سًاء وبن ممٕمب ثمىّ أي رٕهش ممهٕ    
الن ول مه اتا هلا مٕمبت وبن مٕمبتب لٍ ي ال وول  فٓ رلهه خالفهب   

ي كبَشٌ ولبَش التزوشِ اسسبل رلهه اسسهبل   ( اوتُا مب فٓ الدًاَش)
 المسلمبت

 401: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى، ج
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استشىل ثوؼُ  ثوذ  شمًل األخجبس المتمذمّ لمه وبن مه أَل ( وو ) •
مىّ ثذهًى كًُسَب فٕمه ٔىًن ثٕه المٕمبت ي ثٕه مىّ فال ٔشهمل  
مه ٔىًن فُٕب ي لذاللّ ط ٕح اثا الفؼل ي ط ٕح اثه ال دبج هلا 
يخًة ارشا  المدبيس ثمىّ مه الدوشاوّ هلا مهب ٔهإتٓ فهٓ األمهش     
الشاثن، ي المدبيس ٔو  مه اوتمل فشػٍ الا ال بػش ي رٕشٌ فٕدت هلا 

 أَل مىّ أٔؼب الخشيج الُٕب 

 401: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى، ج
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مىن شمًل الظ ٕ ٕه ألَل مىّ ومب ٔإتٓ فإن طشٔ ُمب فٓ ( ي فٍٕ)•
المدبيس، ي امب التشىٕه فٓ شمًل األخجبس المتمذمّ فلهً سهل  فهال    
م بل للتشىٕه فٓ أطل ال ى  ي ًَ ان أَل مىّ ال ٔدهت هلهُٕ    
الخشيج مىُب حرشا  رح االفشاد ي المشان ي هلٍٕ الومل لذٔمب ي رذٔثب 
مه رٕش خالف ي ال اشىبل ومب هشفت مه هجبسِ الدهًاَش ي التهزوشِ   
فبلمسإلّ لٕست ملتجسٍ ومهب التهجس هلها ثوهغ، ي ملهبن توهشع       

 .األط بة لُزٌ المسإلّ فٓ مج ث وٕفّٕ رح االفشاد ي المشان
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المدبيس ثمىّ ارا اوتمل فشػٍ الا فشع ال بػش ٔىهًن  ( األمش الشاثن)•
فٓ رى  أَل مىّ، ي من هذمٍ ففٓ وًوٍ مثل أَهل مىهّ فهٓ وهًن     

كبَش اؿهالق طه ٕح اثها الفؼهل ي     ( يخُبن)ارشامٍ مىُب أي هذمٍ 
 األخٕشط ٕح طفًان هه اثه ال دبج المشئٕه فٓ الىبفٓ ًَ 
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ففٓ ط ٕح اثا الفؼل لبل وىت مدبيسا ثمىّ فسهئلت أثهب هجهذ اهلل     •
هلٍٕ السال  مه اثه أرش  ثبل ح لبل مه رٕث أرش  سسًل اهلل طلا 
اهلل هلٍٕ ي آلٍ ي سل  مه الدوشاوّ أتبٌ رله المىبن فتًح فتح الـبئف 

 (ٔوىا فتح مىّ )ي فتح رىٕه ي الفتح 
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يٓ هٓهْ هٙذٍِٛ مٙهْ أَطٕ ٓبثِىَب هٓهْ أَرٕمٓذٓ ثٕهِ مٔ ٓمٛذٚ هٓههِ  « 1» -6 -14760•
وُىْتٔ مٔدٓبيِساً ثِمٓىَّهَّ  : الْ ٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓوٕٙذٚ هٓهْ طٓفًْٓانَ هٓهْ أَثِٓ الْفَؼْلِ لَبلَ

ثِبلْ ٓحِّ فَمَبلَ مٙههْ رٕٕٓهثُ أَرٕهشَ ٓ     -فَسٓإَلْتٔ أَثٓب هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م مٙهْ إَٔٔهَ أُرٕشِ ٔ
أَتَبٌٔ فٙٓ رَلٙهٓ الْمٓىَبنِ فُتًُحٗ فَتْحٔ الـَّهبئٙفٙ   -سٓسًٔلُ اللٍَّٙ ص مٙهَ الْدِوٕشَاوَِّ

لَبلَ اِنْ وُىْتٓ طٓهشُيسًِٓ فَهإِرَا    -يٓ الْفَتْحٔ فَمُلْتٔ مٓتَا أَخْشُجٔ -يٓ فَتْحٔ خَٕٕجٓشَ
فَهإِرَا   -فَإِرَا وُىْتٓ لَذٕ رٓدٓدٕتٓ لَجٕهلَ رَلٙههٓ   -مٓؼَا مٙهْ رْٙ الْ ٙدِّٛ ًٕٔٓ ٗ
 . مٓؼَا مٙهَ الشَُّٕشِ خَمٕسٗ

 . 9 -302 -4الىبفٓ  -(1)•

•  
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لبل للهت ألثهٓ   ( ي فٓ ط ٕح طفًان هه هجذ الشرمه ثه ال دبج)•
ارا سأٔهت  ( م)هجذ اهلل هلٍٕ السال  اوا أسٔذ الدًاس فىٕف اطىن لهبل  

الُالل رْ ال دّ فبخشج الا الدوشاوّ ي أرهش  مىُهب ثهبل ح الها ان     
ان سفٕبن فمُٕى  أتبوٓ فمبل مب ٔ مله هلا ان تإمش أط بثه  -لبل

ٔإتًن الدوشاوّ فٕ شمًن مىُب، فملت لٍ ًَ يلت مه مًالٕهت سسهًل   
( ص)فمبل ي اى يلت مه مًالٕت سسًل اهلل : اهلل طلا اهلل هلٍٕ ي آلٍ

ًَ، فملت أرش  مىُب رٕه لس  رىبئ  رىٕه ي مشخوهٍ مهه الـهبئف،    
ٓ ء أخزتٍ هه هجذ اهلل ثه همش، وهبن ارا ساى الُهالل    فمبل اومب َزا ش

 طبح ثبل ح، 

  401: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح الؼشٍٓ الَثقى، ج



44 

 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

فملت أ لٕس لذ وبن هىذو  مشػٕب، فمبل ثلا ي لىهه امهب هلمهت ان    •
أط بة سسًل اهلل أرشمهًا مهه المسهدذ، فملهت ان أيلئهه وهبوًا       
متمتوٕه فٓ أهىبلُ  الذمبء ي ان َؤالء لـىًا مىّ فظبسيا وإوُ  مهه  

ال متوّ لُ  فإرججت أن ٔخشخًا مهه مىهّ الها    أَل مىّ أَل مىّ ي 
 ،ثوغ المًالٕت ي ان ٔستغجًا ثٍ أٔبمب

ٔب أثب هجذ ( ص)فمبل لٓ ي اوب أخجشٌ أوُب يلت مه مًالٕت سسًل اهلل  •
اهلل فإوٓ أسى له ان ال تفول، فؼ ىت ي للت ي لىىهٓ أسى لُه  ان   

سياٌ فٓ الًسبئل فٓ الجبة التبسن مه أثًاة ألسهب   ( ال ذٔث)ٔفولًا 
 ال ح 
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مٔ ٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓوٕمًُةٓ هٓهْ أَثِهٓ هٓلٙهٍّٓ الْإَشْهوٓشِِّْ هٓههْ     « 2» -5 -14759•
: مٔ ٓمٛذٙ ثٕهِ هٓجٕذٙ الْدٓجٛبسِ هٓهْ طٓفًْٓانَ هٓهْ هٓجٕذٙ الشَّرٕمٓهِ ثٕهِ الْ ٓدٛهبجِ لَهبلَ  

إِرَا فَمَهبلَ   -فَىَٕٕفٓ أَطٕهىَنٔ « 3»لُلْتٔ لٙإَثِٓ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ م اِوِّٓ أُسِٔذٔ الْدًِٓاسٓ 
فَنبخْشججٕ إِلَنى الْدِؼٕشَاًَنِٔ فَنأَحٕشِمٕ هٌِْْٓنب       -سٓإَٔٗتٓ الِْْلَبلَ ِّلَبلَ رِٕ الْحِدَِّٔ

 ثِبلْحٓحِّ
 
 .137 -45 -5، ي التُزٔت 5 -300 -4الىبفٓ  -(2)•
  (.َبمش المخـًؽ)ثمىّ  -فٓ التُزٔت صٔبدِ -(3)•
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مٓهب ٔٓ ٕمٙلُههٓ هٓلَها أَنْ     -اِنَّ سٔفْٕٓبنَ فَمُٕٙٓىُ ٕ أَتَبوٙٓ فَمَهبلَ  -اِلَا أَنْ لَبلَ •
ًَٔٓ يٓلْتٗ مٙهْ  -فَٕٔ ٕشِمًٔنَ مٙىُْٓب لُلْتٔ لٍَٔ -تَإْمٔشَ أَطٕ ٓبثٓهٓ ٔٓإْتًُنَ الْدِوٕشَاوََّ

فَمَبلَ يٓ أَْٜ يٓلْتٚ مٙهْ مًٓٓالٕٙتٙ سٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص  -مًٓٓالٕٙتٙ سٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص
 -رٕٙهَ لَسٓ ٓ رَىَبئٙ ٓ رٔىَٕٕهٍ يٓ مٓشْخِؤٍٔ مٙهَ الـَّبئٙفٙ -فَمُلْتٔ أَرٕشَ ٓ مٙىُْٓب -ًَٔٓ

ٕٓ ءٗ أَخَزْتٍَٔ هٓهْ هٓجٕذٙ اللٍَّٙ ثٕهِ هٔمٓشَ وَبنَ اِرَا سٓأَى الُِْلَبلَ  -فَمَبلَ اِوَّمٓب َٓزَا شَ
 -ثِبلْ ٓحِّطٓبحٓ 
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فَمَبلَ ثٓلَا يٓ لَىٙهْ أَ مٓب هٓلٙمٕتٓ أَنَّ  -فَمُلْتٔ أَ لَٕٕسٓ لَذٕ وَبنَ هٙىْذٓوُ ٕ مٓشْػٕٙ٘بً •
اِنَّ أُيلَئٙهٓ وَبوًُا  -أَرٕشَمًٔا مٙهَ الْمٓسٕدِذٙ فَمُلْتٔ -أَطٕ ٓبةٓ سٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص

يٓ اِنَّ َٓؤُلَبءٙ لَـَىًُا مٓىََّّ فَظٓبسٔيا وَإَؤَُّ ٕ مٙهْ  -مٔتَمٓتِّوٕٙهَ فٙٓ أَهٕىَبلُِٙ ٔ الذِّمٓبءٔ
فَإَرٕجٓجٕتٔ أَنْ ٔٓخْشُخًٔا مٙههْ مٓىَّهَّ    -  يٓ إََٔلُ مٓىََّّ لَب مٔتْوَّٓ لَُٔ ٕ -إََٔلِ مٓىََّّ

 يٓ أَنْ ٔٓسٕتَغٙجًٜا ثٍِٙ أَٔٛبمبً  -اِلَا ثٓوٕغِ الْمًٓٓالٕٙتٙ
ٔٓهب ثٓهب    -أَوَُّٓب يٓلْتٗ مٙهَ مًٓٓالٕٙتٙ سٓسًٔلِ اللَّهٍٙ ص  -لٙٓ يٓ أَوَب أُخْجِشٌُٔفَمَبلَ •

فَؼَ ٙىْتٔ يٓ لُلْهتٔ يٓ لَىٙىِّهٓ أَسٓى    -هٓجٕذٙ اللٍَّٙ فَإِوِّٓ أَسٓى لَهٓ أَنْ لَب تَفْوٓلَ
  -لَُٔ ٕ أَنْ ٔٓفْوٓلًُا
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وَٕٕفٓ ٔٓظٕىَوٕهَ فَمَبلَ لًَٕ لَهب أَنَّ   -هٓجٕذٔ الشَّرٕمٓهِ هٓمٛهْ مٓوٓىَب مٙهَ الىِّسٓبءٙفَسٓإَلَ •
يٓ لَىٙهْ مٔشْ مٓهْ  -لَإَمٓشْتٔ الظٛشُيسَِٓ مٙىُْٔهَّ أَنْ تَخْشُجٓ -خُشُيجٓ الىِّسٓبءٙ شُُٕشٌَِ
يٓ أَمٛب اللًَّٓاتٙٓ  -أَنْ تُُِلَّ ثِبلْ ٓحِّ فٙٓ َٙلَبلِ رْٙ الْ ٙدِّٛ -وَبنَ مٙىُْٔهَّ طٓشُيسًِٓ

 -يٓ اِنْ شٙئْهَ فًَٕٕٓ ٓ التَّشْئِِّٓ -لَذٕ رٓدٓدٕهَ فَإِنْ شٙئْهَ فَفٙٓ خَمٕسٍّٓ مٙهَ الشَُّٕشِ
 -مٙهَ الىِّسٓبءٙ الظٛشُيسِِٓ مٙىُْٔهَّ -فَخَشَجٓ يٓ أَلَمٕىَب فَبهٕتَلَّ ثٓوٕغٔ مٓهْ وَبنَ مٓوٓىَب

أَنَّ ثٓوٕغٓ مٓهْ مٓوٓىَب مٙههْ   -فَمَذٙ ٓ فٙٓ خَمٕسٍ مٙهْ رْٙ الْ ٙدِّٛ فَإَسٕسٓلْتٔ اِلٍَٕٕٙ
فَىَٕٕفٓ تَظٕىَنٔ لَهبلَ فَلْتَىْلُهشْ مٓهب ثٕٕٓىَُٓهب يٓ ثٓهٕٕهَ       -طٓشُيسِِٓ الىِّسٓبءٙ لَذٙ اهٕتَلَّ

يٓ اِلَّب فَلَب ٔٓذٕخُلْ هٓلَُٕٕٓب ًٕٔٓ ٔ التَّشْئِِّٓ  -فَإِنْ ؿَُٔشَتٕ فَلْتُُِلَّ ثِبلْ ٓحِّ -التَّشْئِِّٓ
 .يٓ أَمٛب الْإَيٓاخٙشُ فًَٕٕٓ ٓ التَّشْئِِّٓ الْ ٓذٙٔثَ -اِلَّب يٓ َٙٓٓ مٔ ٕشِمٌّٓ
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امب ط ٕح اثا الفؼل فال اؿالق فٍٕ فبن السهبئل ٔخجهش ههه    ( ألًل)•
وفسٍ اوٍ وبن مدبيسا ثمىّ ي ربلٍ رٕش مولً  اوٍ َل الب  فُٕهب صمبوهب   
ٔىملت رىمٍ الا رى  أَل مىّ أيال، ي االمهب  هلٕهٍ السهال  أمهشٌ     

وبن ٔول  اوهٍ له    ( م)ثبحرشا  مه الدوشاوّ فإمشٌ مجُ  ار لول االمب  
 ٔظش وإَل مىّ فٓ ال ى ، 
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امب خجش هجذ الشرمه ثه ال دبج فظذسٌ كبَشٌ فٓ ان السبئل وهبن  ي •
ممتؼا ارتدبخٍ هلا ( وو )ٔشٔذ الدًاس ثمىّ فل  ٔظش ثوذ مه أَلُب 

سفٕبن ًَ تومٕ  ال ى  للمبؿىٕه ثل ألَل مىّ أٔؼب، ي لىه ممتؼها  
فإرججت أن ٔخشخًا مه مىّ الا ثوغ المًالٕت ي )لًلٍ هلٍٕ السال  
ًَ االست جبة ي ال مبون مىٍ ومب ٔإتٓ فٓ األمهش  ( ان ٔستغجًا ثٍ أٔبمب

الدوشاوهّ هىهذ    -الخبمس ي ٔؤٔذٌ ان امشٌ هلٍٕ السال  ثبلخشيج الها 
سؤّٔ َالل رْ ال دّ م مًل هلا االست جبة حخمبهُ  هلا ههذ   
يخًة ارشا  أَل مىّ ي ال مه خبيس ثُمب فٓ أيل رْ ال دهّ ثهل   

 التشئّٔدًص التإخٕش الا ًٔ  
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فمبل فٓ مشات الومًل ( ي امب لًلٍ هلٍٕ السال  ي ان ٔستغجًا ثٍ أٔبمب) •
اى فهٓ  )اى ُٔدش ي أي ٔتإخشيا مدبصا لبل فٓ الىُبّٔ فٍٕ : فٓ ششرٍ
صسوا رجب تضدد رجب، الغت مه أيساد احثل ان تشد المبء ًٔمهب  ( ال ذٔث

ي ربطل الموىا ان االمب  هلٍٕ السهال   ( الا أخش والمٍ)ي تذهٍ ًٔمب 
أرت ان ٔخشج أط بثٍ الا خبسج مىهّ ي ٔتهإخشيا ههه مىهّ ثه       
ٔشدين مىّ وبلضائش لُب ي ٔلجًن ثبل ح فٓ م ل متإخش ههه الجٕهت، ي   

 .اهلل أهل 
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اللبَش ان احرشا  للمزوًسٔه فهٓ المهته مهه ثهبة     ( األمش الخبمس)•
الشخظّ ال الوضٔمّ فٕدًص لُ  الخشيج الا ارذ المًالٕهت ي احرهشا    

ثل َهً سخهًم   . مىٍ ي لٕس َزا مه ثبة تمذٔ  احرشا  هلا المٕمبت
الا المٕمبت مثل مب ارا سخن مه الد فّ الا مسدذ الشهدشِ أي وهبن   
فٓ رات هشق فٕشخن الا رمشِ أي مىُب الا المسلخ فُهً ارهشا  مهه    
المٕمبت ي هه الىبفٓ ي الغىّٕ ي احطجبح ان األفؼل لمه مىضلٍ ألشة 
الا مىّ مه المٕمبت ًَ احرشا  مه المٕمبت، ي هه وشهف اللثهب  ان   

 ( اوتُا)يخٍُ كبَش لجوذ المسبفّ ي ؿًل الضمبن 
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لذ ٔىًن أفؼل مه خُّ فؼٕلّ خبطّ ثبلمٕمبت الزْ ٔخهشج الٕهٍ   ي •
ومسدذ الشدشِ رٕث أرش  مىٍ سسهًل اهلل طهلا اهلل هلٕهٍ ي آلهٍ ي     

الدوشاوّ ألوُب مًػن أرش  مىٍ طلا اهلل هلٍٕ  -وخشيج أَل مىّ الا
ي آلٍ رٕه سخن مه فتح الـبئف أي فتح رىٕه ومب تمذ  فهٓ رهذٔث   

 . هجذ الشرمه ثه ل دبج فٓ األمش المتمذ 
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أْ وبن مىضلٍ ألشة الُٕب مه المًالٕت، ي اللبَش أوٍ ال اشىبل ي ( 1)•
 .«2»ال خالف فٓ رله، ي تشُذ لٍ الىظًص المتؼبفشِ 

اومب الىال  فٓ أن المٕضان ثبلمشة الا مىّّ أي الا هشفبت أي التفظٕل •
ثٕه الومشِ  فٕوتجش المشة الا مىّّ ي ثٕه ال ح فجبلمشة الا هشفبت، ار 
ال ٔدت المشيس هلا مىّّ فٓ ارشا  ال هح مهه المًالٕهتج يخهًٌ ي     

 ألًال، 
 

 .17أثًاة المًالٕت ة / 333: 11الًسبئل ( 2) •
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المشًُس ًَ األي٘ل، ي رَت ثوؼُ  الا الثبوٓ، ي ثٍ طهشّح الشهُٕذ   ي •
« 3»هه الم مك فٓ الموتجش « 2»ي وملٍ فٓ المذاسن « 1»فٓ اللّموّ 

ي لىه روش طبرت ال ذائك أوٍ ل  ٔدذٌ فٍٕ ثل اسهتلُش مهه والمهٍ    
 .«5»ي هه الشُٕذ الثبوٓ فٓ المسبله الثبلث « 4»المشة الا مىّّ 

 .210: 2الشّيػّ الجُّٕ٘ ( 1)•
 .192: 7المذاسن ( 2)•
 .786: 2الموتجش ( 3)•
 .451: 14ال ذائك ( 4)•
 .416: 2المسبله ( 5)•
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الظ ٕح مب رَت الٍٕ المشًُس لتظشٔح الشيأبت ثزله ي له  ٔهزوش   ي •
ٓ ء مىُب المشة الا هشفبت، فمه وبن مىضلٍ ألشة الا مىّّ مهه   فٓ ش
سبئش المًالٕت فمٕمبتٍ مىضلٍ، ي ًَ الموجش هىٍ فٓ الىظهًص ثهذئشِ   

 .أَلٍ
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وو ، تالرق المسبفّ ثٕه مدمًم المًالٕت ي مىضلٍ، فإرا وبوت مسبفّ  •
مىضلٍ ألل مه مسبفّ مدمًم المًالٕهت فمٕمبتهٍ مىضلهٍ، ي ارا وبوهت     
مسبفّ ثوغ المًالٕت ألل فمٕمبتٍ رله المٕمهبت أي مٕمهبت آخهش ال    
مىضلٍ، مثلًب ارا وبن مىضلٍ ألل مه مشرلتٕه الا مىّّ المىشمّ فمٕمبتهٍ  
مىضلٍ، ي ارا وبن مىضلٍ أوثش مه مشرلتٕه فمٕمبتٍ أرذ المًالٕت الموٕ٘ىّ 

 .هه مىّّ ثممذاس مشرلتٕه تمشٔجب ٔجوذ المشٔجّ ومشن المىبصل، فإوٍ 

 281: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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أن المٕضان اومب ًَ ثمالرلّ المسبفّ ثٕه مىضلٍ ي مىّهّ مهه   : فجبلدملّ•
خُّ ي ثٕه المًالٕت مه خُّ أُخشى، فإن وبن مىضلٍ ألل مسبفّ الها  

ٍ أهّب إرا كبًت هسبفٔ مىّّ مه المًالٕت فمٕمبتٍ مىضلٍ ي دئشِ أَلٍ، 
هٌضلِ أكثش هي هسبفٔ ه٘قبال آخش فو٘قبتِ ل٘س هٌضلنِ، ثنل ػل٘نِ أى    

 ، ٗزّت إلى أحذ الوَاق٘ت الوؼٌّ٘ٔ ف٘حشم هٌِ
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هلا سجٕل المثبل فمه وبن مىضلٍ ثٕه مىّّ ي المذٔىّ ي وبوت الد فّ ي •
أمبمٍ فمٕمبتٍ الد فّ ألوُب ألشة الا مىّّ مه مىضلهٍ، ي ال ٔدهًص لهٍ    
احرشا  مه مىضلٍ، ي تشملٍ الشيأبت الىبَّٕ هه احرشا  مهه المىهضل   

«1». 
•______________________________ 

 .17، 11، 9أثًاة المًالٕت ة / 319: 11الًسبئل ( 1)

 282: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



60 
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ثىبءٖ هلٍٕ فبللبَش ًَ الفشق ثٕه الت ذٔذ ثبلمشة الها مىّهّ أي الها    ي •
هشفبت، ألوٍ لً فشػىب أن هشفبت تفظل ثهٕه مىضلهٍ ي مىّهّ ي وهبن     
الفظل ثٕه مىضلٍ ي هشفبت اثىٓ هشش فشسخبً فٕفظل مىضلٍ ههه مىّهّ   
ثستّ هشش فشسخبً ألنّ مىّّ تجوذ ثإسثوّ فشاسخ، فإن للىب ثهإنّ الوجهشِ   
ثبلمشة الا هشفبت فمٕمبتٍ مىضلٍ ألوٍّ ألشة الُٕب مهه المًالٕهت، ألنّ   
ألشة المًالٕت الا مىّّ لشن المىبصل ي ًَ ٔجوذ هه مىّّ ثإلهل مهه   
ستّ هشش فشسخبً، ي أم٘ب ارا للىب ثإن الوجشِ ثبلمشة الا مىّهّ فمٕمبتهٍ   

 .سبئش المًالٕت الموٕ٘ىّ
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ارا وبوت مىّّ فبطلّ ثٕه مىضلٍ ي هشفهبت، فهإن للىهب ثهإنّ الوجهشِ      ي •
ثبلمشة الا هشفبت ي وبن الفظل ثٕه مىضلٍ ي مىّّ ثبثىٓ هشش فشسخبً 
فٕ ش  مه المٕمبت ال مه مىضلٍ، ألنّ الفظل ثٕه مىضلٍ ي هشفبت ثستّ 
هشش فشسخبً فال ثذ٘ أن ٔزَت الا المٕمبت ألوٍّ ألشة الا هشفهبت، ي  
أم٘ب لً للىب ثإنّ الوجشِ ثبلمشة الا مىّّ فمٕمبتٍ مىضلٍ ألوٍّ ألهشة الها   

 .مىّّ
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ٔختلف ال بل ثبختالف المًالٕت ثوهذاً ي لشثهبً مهه رٕهث     : ي ثبلدملّ•
المسبفّ ثمالرلّ الجوذ هه مىّّ أي هه هشفبت، فلٕس األمش ومب لٕهل  

 .ثإوٍّ ال تفبيت ثٕه األمشٔه
لىه لذ هشفت أنّ المستفبد مه الشيأبت أن المٕهضان ثهبلمشة الها    ي •

ٍ مىّّ، َزا  هلا أنّ الموٕبس ًَ المهشة ي الجوهذ ثل هبف وثهشِ     ثىبءٖ  ولّ
 .المسبفّ ي للتُب ثبلىسجّ الا مدمًم المًالٕت

 283: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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أم٘ب ثىبٖء هلا أن المٕضان ثمهب لجهل المٕمهبت ي ثمهب ديوهٍ ومهب َهً        ي •
مهه وهبن مىضلهٍ دين    »المستفبد مه وظًص الجبة، ألنّ المزوًس فُٕب 

ي و ً رلهه  « 1« »دين رات هشق»أي « دين الد فّ»أي « المٕمبت
فبلوجشِ ثمب ارا وبن المٕمبت لذامٍ أي يساءٌ، فمه وهبن المٕمهبت يساءٌ   
ٔىًن مىضلٍ ألشة الا مىّّ ؿجوبً فٕ ش  مه مىضلهٍ ي ال ٔدهت هلٕهٍ    

 الشخًم الا المٕمبت الزْ خلفٍ، 
 

•______________________________ 
 .17أثًاة المًالٕت ة / 333: 11الًسبئل ( 1)
 

 283: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



64 

 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٔالرق مىضلٍ ي م لٍ ثبلىسجّ الا المٕمبت الهزْ ٔمهن خلفهٍ أي    فىل •
دين المًالٕت، أي خلف »(: هلٍٕ السال )لذامٍ، فإن المستفبد مه لًلٍ 

أن ٔالرق ول أرذ مٕمبت م لٍ ي مىضلٍ، ٔوىٓ ول مه « َزٌ المًالٕت
وبن مىضلٍ ألشة الا مىّّ ي وبن المٕمهبت يساءٌ ي خلفهٍ ٔ هش  مهه     
مىضلٍ، ي لٕس هلٍٕ الشخًم الا المٕمبت رتها ارا وهبن مىضلهٍ أثوهذ     
مسبفّ الا مىّّ ثل بف مٕمبت آخش، ألنّ الوجشِ هلها الفهشع لٕسهت    
ثجوذ المسبفّ ي لشثُب ي اومب الوجشِ ثمًػن مىضلٍ ي يلًهٍ ثٕه مىّهّ ي  

 .المٕمبت
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أوٍ ارا وبوت الوجشِ ثبلمشة ي الجوذ الا مىّّ رست : ممب روشوبفت ظل •
مدمًم المًالٕت فال ثذ٘ مه مالرلّ المسبفّ ثٕه مىضلٍ ي ثٕه المٕمبت 
ثبلىسجّ الا مىّّ، فإن وبوت مسبفّ ثٕتٍ ألل ٔ هش  مهه مىضلهٍ، ي ان    
وبوت مسبفّ ثٕتٍ أوثش مه مسبفّ المٕمبت ٔ ش  مه المٕمهبت، ي هلها   

 .رله تفتشق ال بل رست مالرلّ المشة الا مىّّ أي الا هشفبت
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أم٘ب ارا وبوت الوجشِ ثىًن مىضلٍ دين المٕمبت ي ثوذٌ أي لجلٍ ومب ًَ ي •
الظ ٕح فٕالرق ول أرذ مًلن مىضلٍ، فهإن وهبن مىضلهٍ يسهـبً ثهٕه      
المٕمبت ي مىّّ ٔ ش  مه مىضلٍ، ي ارا وبن المٕمبت فبطلًب ي يسـبً ثٕىٍ 
ي ثٕه مىّّ ٔ ش  مه المٕمبت، ي لزا ٔختلف رله لشثبً ي ثوذاً ث سهت  
المًالٕت، ألنّ ثوذ المًالٕت الا مىّّ مختلف، فجوغ ٔمن مىضلهٍ ثوهذ   
لشن المىبصل الزْ ٔجوذ هه مىّّ ثمشرلتٕه، ي ثوغ ٔمهن مىضلهٍ ثوهذ    

ٓ الد فّ   .َىزاتجوذ هه مىّّ ثثالثّ مشارل تمشٔجبً ي  الت
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، ثبلىسجّ الا مسدذ الشدشِ ال ٔتظًس رله، ألنّ مه وهبن مىضلهٍ   وو •
ثٕه مىّّ ي المذٔىّ ثوذ مسدذ الشهدشِ فإمبمهٍ مٕمهبت آخهش ي َهً      
الد فّ، فإوُب تمن فٓ ؿشٔك الزاَت مه المذٔىّ الا مىّهّ، ي لهذ يسد   

أن مه آخش احرشا  مه مسدذ الشدشِ ٔ ش  مه « 1»فٓ الىض أٔؼبً 
الد فّ، ي لولٍ لزله ل  ٔشد فٓ الىظًص دين مسدذ الشهدشِ ومهب   

 .يسد رله ثبلىسجّ الا الد فّ أي الا رات هشق
 .َزا تمب  الىال  فٓ رٕش أَل مىّّ ممه وبن مىضلٍ لشٔجبً الُٕب•
 .6أثًاة المًالٕت ة / 316: 11الًسبئل ( 1)•
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أم٘ب أَل مىّّ المىشّمّ فبلموشيف ثٕه األط بة أوُ  ٔ شمهًن مهه   ي •
مىبصلُ  أٔؼبً ألنّ مىبصلُ  دين المٕمبت فٕشملُ  خًاص احرهشا  مهه   
دئشِ أَلٍ ارا وبن مىضلٍ دين المٕمبت، ثل ٔمىه أن ٔمهبل ان المهذس   
المتٕمه مه َزا ال ى  اومب ًَ أَل مىّّ ي أُل ك ثُ  رٕشَ  ممه وبن 

 .مىضلٍ لشٔجبً الا مىّّ
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هه سخل مىضلٍ خلف الد فّ مه »لذ استذلّ هلٍٕ ثمشسلّ الظذيق ي •
ثذهًى أن مىبصل أَل « 2« »مه مىضلٍ(: هلٍٕ السال )أٔه ٔ ش ج لبل 

مىّّ خلف الد فّ، فوىًان خلف الد فّ ال ٔختض ثمهه وهبن مىضلهٍ    
 .يسـبً ثٕه مىّّ ي المٕمبت ثل ٔشمل مىبصل أَل مىّّ أٔؼب

/ 199: 2، الفمٍٕ 6ح  17أثًاة المًالٕت ة / 335: 11الًسبئل ( 2)•
911. 
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أوٍ لٕس فٓ َزٌ الشيأبت مب ٔشمل أَل مىّّ ال ثومًمهٍ  : ٔشد هلٍٕي •
 .ي ال ثإؿاللٍ

أم٘ب هىًان دين المٕمبت فٕختض ثمه وبن مىضلهٍ يسهـبً ثهٕه مىّهّ ي     •
 .المٕمبت

ي أم٘ب المشسل ففٍٕ مؼبفبً الا ػوف السىذ ثبحسسبل أن هىًان الخلف •
 ال ٔشمل مىبصل مىّّ،
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أن الخلف ي المذا  أمشان اػبفٕبن اهتجبسٔبن، فىمب ٔمىهه  : رلهثٕبن •
أن تىًن مىّّ خلفبً للد فّ ٔمىه أن تىًن الد فّ خلفبً لمىّّ، ومهب  

 ،انّ وشثالء خلف الىدف األششف أي ثبلوىس: ٔظح أن ٔمبل
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ي فشع شهخض  مًػوٕه  فشع فال ثذ٘ فٓ طذق هىًان الخلفّٕ مه  •
ٔشٔذ الزَبة مه أرذَمب الا اٖخش، فإرا رَت مهه َهزا المىهبن ي    
تًخٍ الا مىبن آخش فبلمىبن األي٘ل ٔىًن خلفهبً لهٍ، ي لهً اووىهس     
فجبلوىس فمه دخل الد فّ ي رَت مىُب الها مىّهّ تىهًن الد فهّ     
خلفٍ، ي وزا ٔظذق هىًان الخلف هلا مه وهبن مىضلهٍ ثهٕه مىّهّ ي     

 الد فّ مثلًب، 
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أم٘ب مه وبن مىضلٍ فٓ مىّّ فال ٔظذق هلٍٕ هىهًان خلهف الد فهّ،    ي •
فإنّ ولّبً مىُمب خلف اٖخش ثبهتجبس الزَبة ي التًخٍ، فإن تًخهٍ مهه   
مىّّ الا الد فّ فمىّهّ خلفهٍ ي ان تًخهٍ مهه الد فهّ الها مىّهّ        

 .فبلد فّ خلفٍ
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أن هىًان الخلف ثبهتجبس الشخض المتًخٍ الزاَت مه ثلذ : ثبلدملّي •
 .الا ثلذ آخش فبلجالد مه رٕث َٓ ال خلفّٕ فُٕب رمٕمّ

فال دلٕل هلا أن ثلذِ مىّّ المىشّمّ مٕمبت ألَل مىّّ، ي مب يسد فهٓ  •
مختض ثغٕش أَل مىّّ ممهه  « 1« »دئشِ أَلٍ ي مىضلٍ»الىظًص مه 

ًَ لشٔت الُٕب فال ثذ٘ مه التمبس دلٕل آخهش لمىهبن احرهشا  ألَهل     
 مىّّ، 
•______________________________ 

 .17أثًاة المًالٕت ة / 335: 11الًسبئل ( 1)
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 :لذ يسد فٓ سيأتٕه موتجشتٕه أن ارشامُ  مه الدوشاوّي •
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