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2 

  كتبة القظبص

  ًتبة الوظبص•
 .ٍ َّ ئهب كٖ الٌلس ٍ ئهب ك٘وب دًٍْب•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



3 

  قظبص الٌفس

  الوسن األٍل كٖ هظبص الٌلس•
 ٍ الٌظش كِ٘ كٖ الوَرت، •
 ٍ الششائؾ الوؼتجشٓ كِ٘، •
 ٍ هب ٗخجت ثِ، •
 .ٍ ً٘ل٘ٔ االست٘لبء•

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



4 

  قظبص الٌفسهَجت 

  الوَل كٖ الوَرت•
 :.ٍ َّ ئصّبم الٌلس الوؼظَهٔ ػوذا هغ الششائؾ اٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



5 

  قظبص الٌفسهَجت 

 
ٗتحون الؼوذ هحؼب ثوظذ الوتل ثوب ٗوتل ٍ لَ ًبدسا، ٍ ثوظذ  1هسألٔ •

كؼل ٗوتل ثِ ؿبلجب، ٍ ئى لن ٗوظذ الوتل ثِ، ٍ هذ رًشًب تلظ٘ل األهسبم 
 كٖ ًتبة الذٗبت 

 508: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



6 

  القَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ القظبص
  كٖ الششائؾ الوؼتجشٓ كٖ الوظبصالوَل •
 :ٍ ّٖ أهَس•

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



7 

  القَل فٖ الششائظ الوعتجشٓ فٖ القظبص
 التسبٍٕ كٖ الحشٗٔ ٍ الشه٘ٔ، -األٍل•

الحشّ ثبلحشّ ٍ ثبلحشٓ لٌي هغ سد كبػل الذٗٔ، ٍ َّ ًظفق دٗفٔ   ك٘وتل •
الشرل الحش، ٍ ًزا توتل الحشٓ ثبلحشٓ ٍ ثبلحش لٌي ال ٗإخز هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ تشًتْب كبػل دٗٔ الشرل
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



8 

 لَ اهتٌع ٍلٖ دم الوشأٓ عي تأدٗٔ فبضل الذٗٔ

لَ اهتٌغ ٍلٖ دم الوشأٓ ػي تأدٗٔ كبػل الذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا ٍ  1هسألٔ •
الوظبص ئلى ٍهفت األداء ٍ  ٗإخش   لن ٗشع الوبتل ثبلذٗٔ أٍ ًبى كو٘شا

 .الو٘سشٓ
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



9 

 ٗقتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األعشاف

 ٗوتض للشرل هي الوشأٓ كٖ األؿشاف، 2هسألٔ •

 ًزا ٗوتض للوشأٓ هي الشرل كْ٘ب هي ؿ٘ش سد، ٍ •
تتسبٍى دٗتْوب كٖ األؿشاف هب لن ٗجلؾ رشاحفٔ الوفشأٓ حلفج دٗفٔ     ٍ •

 الحش، 
ثلـتِ تشرغ ئلى الٌظق هي الشرل كْ٘وب، كحٌ٘ئفز ال ٗوفتض هفي    كارا •

 . الشرل لْب ئال هغ سد التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



10 

  التسبٍٕ فٖ الذٗي -الخبًٖ
  التسبٍٕ كٖ الذٗي -الخبًٖ•
 .، كال ٗوتل هسلن ثٌبكش هغ ػذم اػت٘بدُ هتل الٌلبس•

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



11 

 ال فشق ث٘ي أطٌبف الكفبس

ال كشم ث٘ي أطٌبف الٌلبس هي الزهٖ ٍ الحشثٖ ٍ الوسفتأهي   1هسألٔ •
 ٍ ؿ٘شُ،

ٍ لَ ًبى الٌبكش هحشم الوتل ًبلزهٖ ٍ الوؼبّفذ ٗؼفضس لوتلفِ، ٍ ٗـفشم     •
 .الوسلن دٗٔ الزهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



12 

 لَ اعتبد الوسلن قتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبد الوسلن هتل أّل الزهٔ ربص االهتظبص هٌِ ثؼفذ سد   2هسألٔ •
 ،*دٗتِكبػل 

 .ٍ ه٘ل ئى رلي حذ ال هظبص، ٍ َّ ػؼ٘ق•
 
ٍ لَ لن ٗغلت اٍل٘بء الذم القَد ٍ كبى ّذزا الوسذلن هَججذب لشفذع      *•

األهي العبم ف٘جت على الحبكن قتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا فذٖ      
األسع ف٘جَص للحبكن أخز دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أسثعذٔ  الف     

 دسّن ثذل حوبً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د 



13 

 ٗقتل الزهٖ ثبلزهٖ

 ٗوتل الزهٖ ثبلزهٖ ٍ ثبلزه٘ٔ هغ سد كبػل الذٗٔ، 3هسألٔ •

• ٍ ٔ ثبلزه٘ٔ ٍ ثبلزهٖ هي ؿ٘ش سد اللؼل ًبلوسلو٘ي، هي ؿ٘ش كشم  الزه٘
ث٘ي ٍحذٓ هلتْوب ٍ اختالكْوب، ك٘وتل الَْ٘دٕ ثبلٌظشاًٖ ٍ ثبلؼٌس ٍ 

 .الوزَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼٌس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



14 

 لَ قتل رهٖ هسلوب عوذا

ٍ   لَ هتل رهٖ هسلوب ػوذا دكغ َّ ٍ هبلِ ئلى أٍل٘بء الووتَل 4هسألٔ •
ّن هخ٘شٍى ث٘ي هتلِ ٍ استشهبهِ، هي ؿ٘ش كشم ث٘ي ًَى الوبل ػٌ٘ب أٍ 
دٌٗب هٌوَال أٍ ال، ٍ ال ث٘ي ًًَِ هسبٍٗب للبػل دٗٔ الوسفلن أٍ صائفذا   

 .ػلِ٘ أٍ هسبٍٗب للذٗٔ أٍ صائذا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



15 

 أٍالد الزهٖ القبتل أحشاس

 أٍالد الزهٖ الوبتل أحشاس ال ٗستشم ٍاحذ هٌْن لوتل ٍالذّن، 5هسألٔ •

لَ أسلن الزهٖ الوبتل هجل استشهبهِ لن ٌٗي ألٍل٘فبء الووتفَل ؿ٘فش    ٍ •
 .هتلِ
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



16 

 لَ قتل الكبفش كبفشا ٍ أسلن

لَ هتل الٌبكش ًبكشا ٍ أسلن لن ٗوتل ثِ، ثل ػلِ٘ الذٗٔ ئى ًبى  6هسألٔ •
 .الووتَل را دٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



17 

 ٗقتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ

ٗوتل ٍلذ الششذٓ ثَلذ الضً٘ٔ ثؼذ ٍطلِ اإلسالم ح٘ي تو٘فضُ   7هسألٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلؾ،

ٍ أهب كٖ حبل طـشُ هجل التو٘ض أٍ ثؼذُ ٍ هجل ئسالهِ كلٖ هتلِ ثفِ ٍ  •
 . * ئشٌبلػذهِ تأهل ٍ 

 
 
 .ثل ال ئشٌبل كٖ هتلِ ثِ ألى ٍلذ الوسلن هسلن ٍ ئى ًبى هي الضًب *•

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



18 

 لَ قغع هسلن ٗذ رهٖ عوذا فأسلن

 :هي لَاحن ّزا الجبة كشٍعٍ •
سفشت ئلفى ًلسفِ كفال     ٍ    لَ هـغ هسلن ٗذ رهٖ ػوذا كأسفلن  -هٌْب•

 هظبص كٖ الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس، ٍ ػلِ٘ دٗٔ الٌلس ًبهلٔ، 

ًزا لَ هـغ طجٖ ٗذ ثبلؾ كجلؾ حفن سفشت رٌبٗتفِ ال هظفبص كفٖ      ٍ •
 .الـشف ٍ ال هَد كٖ الٌلس ٍ ػلى ػبهلتِ دٗٔ الٌلس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



19 

 لَ قغع ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ فأسلن

ال ٍ  هفَد، لَ هـغ ٗذ حشثٖ أٍ هشتذ كأسلن حفن سفشت كفال     -ٍ هٌْب•
األهَى، ٍ ه٘ل ثبلذٗفٔ اػتجفبسا ثحفبل االسفتوشاس، ٍ األٍل     ػلى   *دٗٔ

 أهَى، 
لَ سهبُ كأطبثِ ثؼذ ئسالهِ كال هفَد ٍ لٌفي ػل٘فِ الذٗفٔ، ٍ سثوفب      ٍ •

 ٗحتول الؼذم اػتجبسا ثحبل الشهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ق، 
 .ًزا الحبل لَ سهى ره٘ب كأسلن حن أطبثِ كال هَد، ٍ ػلِ٘ الذٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ على الجبًٖ ٍ إى كبًت دٗتِ على ث٘ت الوبل *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



20 

 ره٘بهشتذ لَ قتل 

ئى هتلِ ٍ سرغ ئلى اإلسالم كال ٍ  ثِ، ٗقتلره٘ب  الَ هتل هشتذ -ٍ هٌْب•
 هَد ٍ ػلِ٘ دٗٔ الزهٖ، 

لَ هتل رهٖ هشتذا ٍ لَ ػي كـشٓ هتل ثِ، ٍ لَ هتلِ هسلن كال هَد، ٍ ٍ •
 .الظبّش ػذم الذٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼضٗشُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



21 

 قتل هي ٍجت قتلِ

  ػلِ٘ الوفَد الَلٖ ًبى لَ ٍرت ػلى هسلن هظبص كوتلِ ؿ٘ش  -ٍ هٌْب•
لَ ٍرت هتلِ ثبلضًب أٍ اللَاؽ كوتلِ ؿ٘ش االهبم ػلِ٘ السالم ه٘فل ال  ٍ 

 . ٍ كِ٘ تشدد، *دٗٔهَد ػلِ٘ ٍ ال 
 
  .ّزا َّ األهَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



22 

 أى ٗكَى الوقتَل هحقَى الذم

هتفل هفي ًفبى    كلَ  الذم،أى ٌَٗى الووتَل هحوَى  -السبدسالششؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ كل٘س ػل٘فِ الوفَد، ٍ   اللِّ هْذٍس الذم ًبلسبة للٌجٖ طلّى 

ًزا ال هَد ػلى هي هتلِ ثحن ًبلوظبص ٍ الوتل دكبػب، ٍ كفٖ الوفَد   
ػلى هتل هي ٍرت هتلِ حذا ًبلالئؾ ٍ الضاًفٖ ٍ الوشتفذ كـفشٓ ثؼفذ     
التَثٔ تأهل ٍ ئشٌبل، ٍ ال هَد ػلى هي ّلفي ثسفشاٗٔ الوظفبص أٍ    

 الحذ 

 

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



23 

 األثَٓاًتفبء  -الششط الخبلج

 اًتلبء األثَٓ، -الخبلجالششؽ •

 .كال ٗوتل أة ثوتل اثٌِ، ٍ الظبّش أى ال ٗوتل أة األة ٍ ٌّزا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



24 

 ٍال الذٗٔال تسقظ الكفبسٓ عي األة ثقتل اثٌِ 

 ال تسوؾ الٌلبسٓ ػي األة ثوتل اثٌِ ٍ ال الذٗٔ، 1هسألٔ •

 .ك٘إدٕ الذٗٔ ئلى ؿ٘شُ هي الَاسث، ٍ ال ٗشث َّ هٌْب•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



25 

 ال ٗقتل األة ثقتل اثٌِ ٍ لَ لن ٗكي هكبفئب لِ

 ال ٗوتل األة ثوتل اثٌِ ٍ لَ لن ٌٗي هٌبكئب لِ، 2هسألٔ •

 .كال ٗوتل األة الٌبكش ثوتل اثٌِ الوسلن•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



26 

 ٗقتل الَلذ ثقتل أثِ٘

 ،*ٍلذّبٗوتل الَلذ ثوتل أثِ٘، ٍ ًزا األم ٍ ئى ػلت ثوتل  3هسألٔ •
ٍ الَلذ ثوتل أهفِ، ٍ ًفزا األهفبسة ًبألرفذاد ٍ الزفذات هفي هجفل        •

ٍ األخَٓ هي الـشك٘ي، ٍ األػوفبم ٍ الؼوفبت ٍ األخفَال ٍ    ، **األم
 .الخبالت

 
 
 .األحَط عذم قظبص األم ٍ إى علت ثقتل ٍلذّب *•
 .هي قجل األماألجذاد األحَط عذم قظبص الجذات هغلقب ٍ ال  **•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



27 

 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػى احٌبى ٍلذا هزَْال كبى هتلِ أحذّوب هجل الوشػٔ كال  4هسألٔ •
 ،*هَد

ٍ لَ هتالُ هؼب كْل َّ ًزلي لجوبء االحتوبل ثبلٌسجٔ ئلى ًل هٌْوب أٍ •
 ،ٗشرغ ئلى الوشػٔ؟ األهَى َّ الخبًٖ

 .ثل ٗشرغ ئلى الوشػٔ *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



28 

 لَ ادعى احٌبى ٍلذا هجَْال

لَ ادػ٘بُ حن سرغ أحذّوب  ٍ هتالُ تَرِ الوظبص ػلى الشارغ ثؼفذ  ٍ •
سد هب ٗلؼل ػي رٌبٗتِ، ٍ ػلى اٙخش ًظق الذٗٔ ثؼذ اًتلبء الوظبص 

 ػٌِ، 
 لَ هتلِ الشارغ خبطٔ اختض ثبلوظبص، ٍ •
 لَ هتلِ اٙخش ال ٗوتض هٌِ، ٍ •
 لَ سرؼب هؼب كللَاسث أى ٗوتض هٌْوب ثؼذ سد دٗٔ ًلس ػلْ٘وب، ٍ •
 ًزا الحبل لَ سرؼب أٍ سرغ أحذّوب ثؼذ الوتل، ٍ •
الظبّش أًِ لَ سرغ هي أخشرتِ الوشػٔ ًبى األهش ًزلي ثوٖ اٙخش ثل •

 .ػلى الذػَى أم ال
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



29 

 لَ قتل سجل صٍجتِ

لَ هتل سرل صٍرتِ ٗخجت الوظبص ػلِ٘ لَلفذّب هٌفِ ػلفى     5هسألٔ •
 . *ٍرٍِ٘ ه٘ل ال ٗولي أى ٗوتض هي ٍالذُ ٍ َّ ؿ٘ش األطح، 

 
 .ثل َّ األطح األقَى*•

   522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، د



30 

 العقل ٍ الجلَغ

 الؼول ٍ الجلَؽ، -الشاثغ ٍ الخبهسالششؽ •

كال ٗوتل الوزٌَى سَاء هتل ػبهال أٍ هزًٌَب، ًؼن تخجفت الذٗفٔ ػلفى    •
 ػبهلتِ، 

ال ٗوتل الظجٖ ثظجٖ ٍ ال ثجبلؾ ٍ ئى ثلؾ ػششا أٍ ثلؾ خوسٔ أشجبس، ٍ •
كؼوذٓ خـأ حتى ٗجلؾ حذ الشربل كٖ السي أٍ سبئش األهبسات، ٍ الذٗٔ 

 .ػلى ػبهلتِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



31 

 لَ قتل عبقل حن خَلظ

  لَ هتل ػبهل حن خَلؾ ٍ رّت ػولِ لن ٗسفوؾ ػٌفِ الوفَد    1هسألٔ •
 .حجت الوتل ثبلجٌ٘ٔ أٍ ثاهشاسُ حبل طحتِسَاء 

 

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



32 

 القظبصفٖ ال ٗشتشط الششذ 

هتل ثبلؾ كلَ  الوظبص،ال ٗشتشؽ الششذ ثبلوؼٌى الوؼَْد كٖ  2هسألٔ •
 . ؿ٘ش سش٘ذ كؼلِ٘ الوَد

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



33 

 لَ اختلف الَلٖ ٍ الجبًٖ

ِ     3هسألٔ • كوفبل    لَ اختلق الَلٖ ٍ الزبًٖ ثؼفذ ثلَؿفِ أٍ ثؼفذ ئكبهتف
هتلتِ حبل ثلَؿي أٍ ػولي كأًٌشُ الزبًٖ كبلوَل هَل الزبًٖ : الَلٖ

ث٘وٌِ٘، ٍ لٌي تخجت الذٗٔ كٖ هبلْوب ثاهشاسّوب ال الؼبهلٔ، هي ؿ٘ش كشم 
ث٘ي الزْل ثتبسٗخْوب أٍ ثتبسٗخ أحذّوب دٍى اٙخش، ّزا كفٖ كفشع   

 االختالف كٖ الجلَؽ 
أهب كٖ االختالف كٖ ػشٍع الزٌَى ك٘وٌي اللشم ث٘ي هب ئرا ًفبى  ٍ •

الوتل هؼلَم التبسٗخ ٍ شي كٖ تبسٗخ ػشٍع الزٌفَى كفبلوَل هفَل    
الَلٖ، ٍ ث٘ي سبئش الظَس كبلوَل هَل الزبًٖ، ٍ لفَ لفن ٗؼْفذ للوبتفل     

 .الوَل هَل الَلٖ أٗؼبكبلظبّش أى حبل رٌَى 

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



34 

 لَ ادعى الجبًٖ طغشُ فعال

لَ ادػى الزبًٖ طـشُ كؼال ٍ ًبى هوٌٌب كٖ حوِ كاى أهٌي  4هسألٔ •
ئال كبلوَل هَلِ ثال ٗو٘ي، ٍ ال أحش إلهشاسُ ثبلوتفل  كَْ،ٍ ئحجبت ثلَؿِ 

 .ئال ثؼذ صهبى الؼلن ثجلَؿِ ٍ ثوبئِ ػلى اإلهشاس ثِ

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



35 

 لَ قتل الجبلػ الظجٖ

ئى ًبى االحت٘بؽ ٍ *األشجِلَ هتل الجبلؾ الظجٖ هتل ثِ ػلى  5هسألٔ •
 ٗظبلح ػٌِ ثبلذٗٔ، هتلِ،ثل أى ال ٗختبس ٍلٖ الووتَل 

ال ٗوتل الؼبهل ثبلوزٌَى ٍ ئى ًبى أدٍاسٗفب هفغ ًفَى الوتفل حفبل      ٍ •
رًٌَِ، ٍ ٗخجت الذٗٔ ػلى الوبتل ئى ًبى ػوذا أٍ شجِْ، ٍ ػلى الؼبهلٔ 

 ئى ًبى خـأ هحؼب، 
ٖ ء ػلِ٘ هي هفَد ٍ ال  ٍ • لَ ًبى الوزٌَى أسادُ كذكؼِ ػي ًلسِ كال ش

 .دٗٔ، ٍ ٗؼـى ٍسحتِ الذٗٔ هي ث٘ت هبل الوسلو٘ي
 .ثل ال ٗوتل ثِ ػلى األحَؽ *•

 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 حجَت القَد على السكشاى اٙحن فٖ ششة الوسكش

كٖ حجَت الوَد ػلى السٌشاى اٙحن كٖ ششة الوسٌش ئى خفشد   6هسألٔ •
ًؼن لَ شي ، *الوَداألهشة األحَؽ ػذم تشدد،ٍ ثِ ػي الؼوذ ٍ االخت٘بس 

كٖ صٍال الؼوذ ٍ االخت٘بس هٌِ ٗلحن ثبلؼبهذ، ٍ ًزا الحبل كٖ ًل هب ٗسلت 
الؼوذ ٍ االخت٘بس، كلَ كشع أى كٖ الجٌذ ٍ شفشة الوشهفذ حظفَل رلفي     

ٍ هغ الشي ٗؼول هؼِ هؼبهلٔ الؼوذ، ٍ لَ ًبى السٌش ، **ثبلسٌشاىٗلحن 
ٍ ًحَُ هي ؿ٘ش ئحن كال شجْٔ كٖ ػذم الوَد، ٍ ال هَد ػلى الٌبئن ٍ الوـوى 

 . تشددػلِ٘، ٍ كٖ األػوى 
لَ كبى عبلوب ثأى السكش فٖ هظبى القتذل ٍ الجذشف ف٘خجذت القذَد ٍ إال      *•

 .فال
هظذبى القتذل ٍ الجذشف    فذٖ  الجٌذ ٍ ششة الوشهذ كبى عبلوب ثذأى  لَ ف **•

 .القَد ٍ إال فالف٘خجت 
 522: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د 
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 األعوى على حجَت القَد

هي هتل ؿ٘شُ ٍ َّ أػوى، كاىّ ػوذٓ ٍ خـأُ سَاء، كاى كِ٘ الذّٗفٔ  ٍ •
 .ػلى ػبهلتِ

ٍ هي ػشة ؿ٘شُ ػشثٔ سبلت هٌْب ػٌ٘فبُ كوفبم الوؼفشٍة، كؼفشة     •
ػبسثِ ٍ هتلِ، كاىّ الحٌن كِ٘ أى ٗزؼل دٗٔ الووتَل ػلى ػبهلٔ الّفزٕ  
هتلِ، ٍ ل٘س ػلِ٘ هَد، ألًِّ ػشثِ ح٘ي ػشثِ ٍ ّفَ أػوفى، ٍ ػوفذ    

كاى لن تٌي لِ ػبهلٔ، ًبًفت الذّٗفٔ كفٖ هبلفِ     . األػوى ٍ خـأُ سَاء
خبطّٔ َٗكّْ٘ب كٖ حالث سٌ٘ي، ٍ ٗشرغ َّ ثذٗٔ ػٌِ٘٘ ػلى ٍسحٔ الّزٕ 

 .ػشثِ، ك٘أخزّب هي تشًتِ
 

760: الٌْبٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتبٍى؛ ص  
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 األعوى على حجَت القَد

تزفت  ًبى ػوذُ ٍ خـأُ ٍاحفذا  ،   ئرا هتل ئًسبى ؿ٘شُ ٍ َّ أػوىٍ •
ِ ػلى الذٗٔ   .ػبهلتِ، ٍ هذ توذم ؿشف هي رليك٘

ٍ ئرا ػشة ئًسبى ؿ٘شُ ػشثٔ، سبلت ػٌ٘بُ هٌْب، كؼفشة الوؼفشٍة   •
الؼبسة كوتلِ، ًبى ػلى ػبهلٔ الوبتل دٗٔ الووتَل، ٍ لفن ٌٗفي ػل٘فِ    
هَد، ألًِ ح٘ي ػشثِ كوتلِ ًبى أػوى، ٍ هذ هذهٌب الوفَل، ثفبى ػوفذ    

كبى لن ٌٗي لِ ػبهلفٔ ًبًفت الذٗفٔ كفٖ هبلفِ      . األػوى ٍ خـأُ سَاء
خبطٔ، ٗإدْٗب كٖ حالث سٌ٘ي، ٍ ٗشرغ ثذٗٔ ػٌِ٘٘ ػلى ٍاسث الفزٕ  

 .ػشثِ، ك٘أخز رلي هي تشًتِ
 

 495: ، ص2 ؛ د(الثي الجشاد)الوْزة 
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 األعوى على حجَت القَد

هذ سٍى اى هي هتل ؿ٘شُ، ٍ َّ أػوى، كاى ػوذٓ ٍ خـأُ سَاء، ٍ اى كِ٘ الذٗفٔ  ٍ •
 .«1»ػلى ػبهلتِ 

ٍ الزٕ ٗوتؼِ٘ أطَل الوزّت اى ػوذ األػوى ػوذ، ٗزت كِ٘ ػلِ٘ الوفَد، لوَلفِ   •
كفارا  « 3« »الْوِظبصِ حٓ٘فبٓ  ٍٓ لٌَُنٕ كِٖ »ٍ هَلِ تؼبلى « 2« »الٌَّلْسٓ ثِبلٌَّلْسِ»تؼبلى 

لن ٗوتل األػوى ثوي هتلِ ػوذا، خشرت كبئذٓ اٙٗٔ، كال ٗشرغ ػي األدلٔ الوفبّشٓ  
 .ثشٍاٗٔ شبرٓ ٍ خجش ٍاحذ، ال َٗرت ػلوب ٍ ال ػوال

•______________________________ 
 .أٍسدّب الش٘خ هذّس سشُّ كٖ الٌْبٗٔ، ًتبة الذٗبت، ثبة ػوبى الٌلَس( 1)
 .45سَسٓ الوبئذٓ، اٙٗٔ ( 2)•
 .179سَسٓ الجوشٓ، اٙٗٔ ( 3)•

 

 368: ، ص3 السشائش الحبٍٕ لتحشٗش الفتبٍى؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

 :السّبثغ. 7064•
رّت الش٘خ سحوِ اللِّ ئلى أىّ ػوذ األػوى خـأ هحغ ٗزفت لوتلفِ   •

ٍ الحنّ ػٌذٕ خالكِ، ٍ اىّ ػوفذُ  « 2»لـ٘شُ ػوذا الذّٗٔ ػلى الؼبهلٔ 
 .ػوذ ًبلوجظش

 

 465: ، ص5 ؛ د(الحذٗخٔ -ط )تحشٗش األحكبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ 
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 األعوى على حجَت القَد

ػوذ األػوى ٍ خـإُ سَاء تزت (: الٌْبٗٔ)هبل الش٘خ كٖ : 47هسألٔ •
، ٍ ّفَ هفَل اثفي    «4»تجؼِ اثي الجشّاد ٍ . «3»كِ٘ الذٗٔ ػلى ػبهلتِ 

 .«5»( هي ال ٗحؼشُ اللوِ٘)الزٌ٘ذ، ٍ سٍاُ الظذٍم كٖ ًتبة 
 .760: الٌْبٗٔ( 3)•
 .495: 2الوْزّة ( 4)•
 .271/ 85: 4اللوِ٘ ( 5)•

 
 
 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

أىّ ػوذ األػوى ػوذ : الزٕ توتؼِ٘ أطَل الوزّت: هبل اثي ئدسٗسٍ •
ٍٓ لٌَُفنٕ كِفٖ   « 6»ٗزت كِ٘ ػلِ٘ الوَد، لوَلِ تؼفبلى الفٌَّلْسٓ ثِفبلٌَّلْسِ    

كارا لفن ٗوتفل األػوفى ثوفي هتلفِ ػوفذا       « 7»آ  ٰ  اصِ حٰٖٓ  الْوِض
خشرت كبئذٓ اٙٗٔ، كال ٗشرغ ػي األدلّٔ الوبّشٓ ثشٍاٗٔ شبرّٓ ٍ خجفش  

 .«8»ٍاحذ ال َٗرت ػلوب ٍ ال ػوال 
 .45: الوبئذٓ( 6)•
 .179: الجوشٓ( 7)•
 368: 3السشائش ( 8)•

 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

 .الَرِ رليٍ •
حجت ٌّفب، ك٘خجفت    -ٍ َّ الوتل الؼوذ الؼذٍاى -أىّ هٌبؽ الوظبص: لٌب•

 .اٙٗبتالحٌن، ػوال ثبلؼلّٔ، ٍ ػوَم 

 359: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

ثوب سٍاُ أثَ ػج٘ذٓ ػي الجبهش ػلِ٘ السفالم،   -سحوِ اللِّ -الش٘خاحتذّ •
ٗب أثب »: كوبل: ػي أػوى كوأ ػ٘ي سرل طح٘ح هتؼوّذا، هبلسألتِ : هبل

ػج٘ذٓ ئىّ ػوذ األػوى هخل الخـأ، ّزا كِ٘ الذٗٔ هي هبلِ، كاى لن ٌٗي 
 .«1« »لِ هبل كاىّ دٗٔ رلي ػلى اإلهبم، ٍ ال ٗجـل حنّ هسلن

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

سألتِ ػفي سرفل   : ػي هحوذ الحلجٖ ػي الظبدم ػلِ٘ السالم، هبلٍ •
ػشة سأس سرل ثوؼَل كسبلت ػٌ٘بُ ػلى خذِّٗ، كَحت الوؼفشٍة  

ّزاى هتؼذّٗبى »: كوبل أثَ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم: ػلى ػبسثِ كوتلِ، هبل
رو٘ؼب كال أسى ػلى الزٕ هتل الشرل هَدا، ألًِّ هتلِ ح٘ي هتلِ ٍ ّفَ  
أػوى، ٍ األػوى رٌبٗتِ خـأ تلضم ػبهلتِ ٗإخفزٍى ثْفب كفٖ حفالث     
سٌ٘ي كٖ ًلّ سٌٔ ًزوب، كاى لن ٌٗي لألػوى ػبهلٔ لضهتِ دٗٔ هب رٌى 
كٖ هبلِ ٗإخز ثْب كٖ حالث سٌ٘ي، ٍ ٗشرغ األػوى ػلى ٍسحٔ ػبسثِ 

 .«2« »ثذٗٔ ػٌِ٘٘

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

الوٌع هي طحّٔ الشٍاٗٔ، ٍ تحول علذى هذب إرا لذن ٗقظذذ     : الجَاةٍ •
 .القتل ثل الذفع

 

 360: ، ص9 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكبم الششٗعٔ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

ٍ األػوفى ًبلوجظفش ػلفى سإٔ، ٍ سٍٕ اىّ ػوفذُ     »: سحوِ اللِّهَلِ •
 .«ًبلخـا تإخز الذٗٔ هي ػبهلتِ

ِ : أهَل• اىّ : اختلق أطحبثٌب كٖ ػوذ األػوى، كوبل الوظٌّق سحوِ اللّف
 .«1»ػوذُ ًؼوذ الوجظش ٗزت ثِ الوظبص، ٍ َّ هَل اثي ئدسٗس 

•______________________________ 
ص  3ًتبة الوظبص ثبة ػفوبى الٌلفَس ٍ ؿ٘شّفب د    : السشائش( 1)

368. 
 

 703: ، ص3 د؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌض الفَائذ فٖ حل هشكالت 
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 األعوى على حجَت القَد

، ٍ الشف٘خ  «2»اىّ ػوذُ خـأ، ٍ َّ هَل اثي الزٌ٘فذ  : هبل روبػٔ هٌْنٍ •
، ٍ ظبّش ًالم اثي حوضٓ هسفتٌذٗي  «4»، ٍ تجؼِ اثي الجشّاد «3»كٖ الٌْبٗٔ 

كٖ رلي الى الشٍاٗٔ التٖ أشبس الوظٌّق ئلْ٘ب، ٍ ّٖ هفب سٍاُ الشف٘خ ػفي    
ػي سرل ػفشة سأس  سألتِ : هحوّذ الحلجٖ ػي الظبدم ػلِ٘ السالم هبل

سرل ثوؼَل كسبلت ػٌ٘بُ ػلى خذِّٗ كَحت الوؼشٍة ػلى ػبسثِ كوتلفِ،  
ّزاى هؼتذٗبى رو٘ؼب، كفال أسى ػلفى   : كوبل أثَ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم: هبل

الزٕ هتل الشرل هَد، ألًِّ هتلِ ح٘ي هتلِ ٍ َّ أػوى، ٍ األػوفى رٌبٗتفِ   
خـأ تلضم ػبهلتِ، ٗإخزٍى ثْب كٖ حالث سٌ٘ي كٖ ًلّ سٌٔ ًزوب، كاى لفن  
ٌٗي لألػوى ػبهلٔ لضهتِ دٗٔ هب رٌى كٖ هبلِ، ٗإخز ثْب كٖ حالث سفٌ٘ي،  

 .«5»ٍ ٗشرغ األػوى ػلى ٍسحٔ ػبسثِ ثذٗٔ ػٌِ٘٘ 

 703: ، ص3 د؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌض الفَائذ فٖ حل هشكالت 
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 األعوى على حجَت القَد

ًتفبة الوظفبص ٍ الفذٗبت اللظفل     : ًولِ ػٌِ كٖ هختلق الش٘ؼٔ( 2)•
 .31س  799الشاثغ كٖ ػوبى الٌلَس ٍ ؿ٘شُ ص 

 3ًتبة الذٗبت ثبة ػوبى الٌلفَس ٍ ؿ٘شّفب د   : الٌْبٗٔ ٍ ًٌتْب( 3)•
 .415ص 

 .495ص  2ًتبة الذٗبت د : الوْزّة( 4)•
 10د  51ػفوبى الٌلفَس ٍ ؿ٘شّفب       18ة : تْزٗت األحٌبم( 5)•

د  1هفي أثفَاة الؼبهلفٔ       10ة : ، ٍسبئل الش٘ؼ233ٔ -232ص 
 .306ص  19

 

 703: ، ص3 د؛ (عو٘ذى)القَاعذكٌض الفَائذ فٖ حل هشكالت 



50 

 األعوى على حجَت القَد

هبل الش٘خ كٖ الٌْبٗٔ ػوذ االػوى ٍ خـبؤُ سفَاء تزفت ك٘فِ    : أهَل( 2)•
الذٗٔ ػلى ػبهلتِ ٍ تجؼِ اثي الجشاد ٍ َّ هَل اثي الزٌ٘ذ ٍ سٍاُ الظفذٍم  
كٖ ًتبة هي ال ٗحؼشُ اللوِ٘ ٍ هبل اثي ئدسٗس الزٕ ٗوتؼفِ٘ هفزّجٌب اى   

ٍ اختفبسُ  « 1»ػوذ االػوى ٗزت ػلِ٘ الوَد لوَلِ تؼبلى الفٌَّلْسٓ ثِفبلٌَّلْسِ   
ػوَم اٙٗفٔ ٍ لَرفَد الووتؼفى ٍ ّفَ     ( لٌب)الوظٌق ٍ َّ األطح ػٌذٕ 

ًًَِ هٌللب هظذ الوتل ٍ حجَت الحٌؤ الوؼلل ثْب ٍرَة الوظبص ثبلٌض 
 «2»اةِ ٰ  ا أٍُلِٖ الْأَلْتٰ  آ  ٰٕ  اصِ حٰٖٓ  كٖ هَلِ تؼبلى ٍٓ لٌَُنٕ كِٖ الْوِض

•______________________________ 
  45 -الوبئذٓ( 1)
  179 -الجوشٓ( 2)•

 601: ، ص4 إٗضبف الفَائذ فٖ ششف هشكالت القَاعذ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

ٍ َّ الوتل الؼوذ ثبلتلس٘ش الوفزًَس  للوظبص السجت الوَرت  ( الى)ٍ •
ثوب سٍاُ ( احتذ الش٘خ)هَرَد ٍ الوبًغ ٍ َّ الؼوى ال ٗظلح للوبًؼ٘ٔ 

أثَ ػج٘ذٓ ػي الجبهش ػلِ٘ السّالم هبل سألتِ ػي اػوى كوأ ػ٘ي سرفل  
طح٘ح هتؼوذا كوبل ٗب ثب ػج٘ذٓ اى ػوذ االػوى هخل الخـبء ّفزا ك٘فِ   
الذٗٔ هي هبلِ ٍ اى لن ٌٗي لِ هبل كاى دٗفٔ رلفي ػلفى االهفبم ٍ ال     

ٍ ػي هحوذ الحلجٖ ػي الظبدم ػل٘فِ السّفالم   « 1»ٗجـل حن هسلن 
اًِ هبل ٍ االػوى رٌبٗتِ خـبء تلضم ػبهلتِ ٗإخزٍى ثْفب كفٖ حفالث    
سٌ٘ي كٖ ًل سٌٔ ًزوب كبى لن ٌٗي لألػوى ػبهلٔ لضهِ دٗٔ هب رٌفى  

الوٌذع  ( ٍ الجذَاة )« 2»كٖ هبلِ ٗإخز ثْب كٖ حالث سٌ٘ي الحفذٗج  
 . هي طحٔ سٌذ الشٍاٗت٘ي ٍ هخل ّزُ الشٍاٗٔ ك٘ف ٗعبسع القش ى

 
 602: ، ص4 إٗضبف الفَائذ فٖ ششف هشكالت القَاعذ؛ د
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 األعوى على حجَت القَد

ٍ )كٖ األػوى تشدد أظْشُ أًِ ًبلوجظش كٖ تَرِ الوظفبص ثؼوفذُ   ٍ •
 (..أى رٌبٗتِ خـأ تلضم الؼبهلٔ: كٖ سٍاٗٔ الحلجٖ ػي أثٖ ػجذ اهلل ع

 201: ، ص4 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ د
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ئلى أى ػوذ األػوى ٍ خـأُ سفَاء،  « 1»رّت الش٘خ كٖ الٌْبٗٔ ( 1)•
ِ  تزت  ٍ ّفَ هفَل اثفي    . «1»ٍ تجؼِ اثي الجشّاد . الذٗٔ ػلى ػبهلتِك٘
 .«3»ٍ اثي ثبثَِٗ « 2»الزٌ٘ذ 
•______________________________ 

 .760: الٌْبٗٔ( 1)
 .495: 2الوْزّة ( 1)•
 .799: حٌبُ ػٌِ الؼلّبهٔ كٖ الوختلق( 2)•
 .271   85: 4رًشُ سٍاٗٔ كٖ اللوِ٘ ( 3)•

 
 166: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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األػوى رٌبٗتِ »: الوستٌذ سٍاٗٔ الحلجٖ ػي الظبدم ػلِ٘ السالم أًِ هبلٍ •
خـأ تلضم ػبهلتِ، ٗإخزٍى ثْب كٖ حالث سٌ٘ي، كٖ ًلّ سٌٔ ًزوب، كاى لفن  
« ٌٗي لألػوى ػبهلٔ لضهتِ دٗٔ هب رٌى كٖ هبلِ، ٗإخز ثْب كٖ حالث سٌ٘ي

سألتِ ػي أػوى »: سٍى أثَ ػج٘ذٓ ػي الجبهش ػلِ٘ السالم هبلَ الحذٗخ« 4»
ٗب أثب ػج٘فذٓ ئى ػوفذ األػوفى هخفل     : كوأ ػ٘ي سرل طح٘ح هتؼوذا، كوبل

الخـأ، ّزا كِ٘ الذٗٔ هي هبلِ، كاى لن ٌٗي لِ هبل كفاى دٗفٔ رلفي ػلفى     
 .«5« »االهبم، ٍ ال ٗجـل حنّ هسلن

: 19، الَسففبئل 918   232: 10، التْففزٗت 361   107: 4اللو٘ففِ ( 4)•
 .1هي أثَاة الؼبهلٔ   « 10»ة  306

   232: 10، التْففزٗت 271   85: 4، اللو٘ففِ 3   302: 7الٌففبكٖ ( 5)•
 .هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس« 35»ة  65: 19، الَسبئل 917

 167: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ د 
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ّبتبى الشٍاٗتبى هشتشًتبى كٖ الذاللٔ ػلى أى ػوذ األػوى خـفأ، ٍ  ٍ •
 ٍ هخبللتبى لألطَل، . ٍ هختللتبى كٖ الحٌن. ػؼق السٌذكٖ 

األٍلى ػلى ًَى الذٗٔ تزت اثتذاء ػلى الؼبهلٔ، ٍ هغ ػذهْب الشتوبل •
 .تزت ػلى الزبًٖ، ٍ ّزا هخبلق لحٌن الخـأ

ٍ كٖ الخبً٘ٔ هغ رؼلِ الزٌبٗٔ ًبلخـا أٍرت الذٗٔ ػلى الزبًٖ، ٍ هفغ   •
  ٔ ٍ ظفبّش اخفتالف   . ػذم هبلِ ػلى االهبم، ٍ لن َٗرجْب ػلفى الؼبهلف

 الحٌو٘ي، ٍ هخبللتْوب لحٌن الخـأ 
 

 167: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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ئلفى أى األػوفى   « 2»ٍ رولٔ الوتفأخّشٗي  « 1»رّت اثي ئدسٗس ٍ •
ًبلوجظش كٖ ٍرَة الوظبص ػلِ٘ ثؼوذُ، لَرَد الووتؼٖ لفِ ٍ ّفَ   
هظذُ ئلى الوتل، ٍ اًتلبء الوبًغ، ألى الؼوى ال ٗظلح هبًؼب هغ ارتوفبع  

ٍ لؼوَم األدلّٔ هفي  . ششٍؽ الوظبص هي التٌل٘ق ٍ الوظذ ٍ ًحَّوب
الوتٌبٍلٔ لفِ، ٍ اًتلفبء الوخظّفض، لوفب     « 4»ٍ الشٍاٗبت « 3»اٙٗبت 

هغ أى الشٍاٗٔ األٍلى ل٘ست طشٗحٔ كٖ . رًشًبُ هي الوَرت الؿّشاحِ
حبال، ٍ الزولٔ اللؼلّ٘ٔ ثؼذُ الخجش، « خـأ»: هـلَثْن، لزَاص ًَى هَلِ

ٍ أهب . ٍ ئًوب ٗتنّ استذاللْن ثْب ػلى توذٗش رؼلِ هشكَػب ػلى الخجشّٗٔ
 .كَْ خـأ ٍاػح -«5»ًوب كؼلِ ثؼؼْن  -ػلى التو٘٘ض« خـأ»ًظت 

 
 168: ، ص15 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح ششائع اإلسالم؛ د
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  ثٓبةٔ حٌْٔنِ ػٓوٕذِ الْأَػٕوٓى 35« 4»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓفذٓ  « 5» -1 -35223•

ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘فِِ رٓوِ٘ؼفبع ػٓفيِ الْحٓسٓفيِ ثٕفيِ      
: هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ِّشَبمِ ثٕيِ سٓبلِنٍ ػٓيْ ػٓوَّبسٍ السَّبثٓبؿِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘فذَٓٓ هَفبلَ  

إِىَّ عٓوٕذذٓ  كَوَفبلَ  « 6» -سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع ػٓيْ أَػٕوٓى كَوَأَ ػٕٓ٘يَ طٓفحِ٘حٍ 
كَاِىْ لَنٕ ٌُٗٓيْ لَِٔ هٓبل  كَبلذِّٗٓفُٔ  هٓبلِِِ الذُِّٗٓٔ فِٖ ِ ّٓزَا كِِِ٘ الْأَعٕوٓى هِخْلُ الْخَغَئ

 .ٍٓ لَب ٗٓجٕـُلُ حٓنُّ اهٕشِبٍ هٔسٕلِنٍالْاِهٓبمِ ػٓلَى 

 89: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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ٍٓ ًَفزَا الظَّفذٍٔمُ   « 7»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔفَةٍ  ٍٓ •
 .«9»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ كِٖ الْؼٓبهِلَِٔ : أَهَُلُ« 8»
 .3 -302 -7الٌبكٖ  -(5)•
 [.هتؼوذا] -كٖ الوظذس صٗبدٓ -(6)•

 .917 -232 -10التْزٗت  -(7)•
 .5227 -114 -4اللوِ٘  -(8)•
 .هي أثَاة الؼبهلٔ 10ٗبتٖ كٖ الجبة  -(9)•

 

 
 89: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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  ثٓبةٔ حٌْٔنِ ػٓوٕذِ الْأَػٕوٓى 10« 4»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ « 5» -1 -35857•

ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓفيِ الْؼٓلَفبءِ ػٓفيْ    
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ػَشَةٓ سٓأْسٓ سٓرٔفلٍ  : هٔحٓوَّذٍ الْحٓلَجِِّٖ هَبلَ

كََٓحَفتٓ الْوٓؼْفشٍُةٔ ػٓلَفى ػَفبسِثِِِ      -كَسٓبلَتٕ ػٌَٕٓ٘بُٔ ػٓلَى خَذَِِّٕٗ -ثِوِؼَٕٓلٍ
 -كَوَتَلَِٔ

 399: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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كَلَب أَسٓى ػٓلَفى الَّفزِٕ    -هَبلَ كَوَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ّٓزَاىِ هٔتَؼٓذِّٗٓبىِ رٓوِ٘ؼبع •
ٍٓ الْأَعٕوٓى جٌَِبٗٓتُذِٔ   -لِأًََِّٔ هَتَلَِٔ حِ٘يَ هَتَلَِٔ ٍٓ َّٔٓ أَػٕوٓى -هَتَلَ الشَّرٔلَ هََٓداع

فِٖ حَلَبثِ سِذٌِ٘يَ فِذٖ كُذلَ سٓذٌَٔ      ٗٔإْخَزٍُىَ ثِْٓب  بقِلَتَِٔعٓ« 6»ٗٓلْضَمٔ  - خَغَأ
ٗٔؤْخَذزُ   -فَئِىْ لَنٕ ٗٓكُيْ لِلْأَعٕوٓى عٓبقِلٌَٔ لَضِهٓتِْٔ دُِٗٓٔ هٓب جٌَٓى فِٖ هٓبلِِِ -عًَجٕوب

 .ٍٓ ٗٓشْرِغٔ الْأَػٕوٓى ػٓلَى ٍٓسٓحَِٔ ػَبسِثِِِ ثِذِِٗٓٔ ػٌَِِٕٕٓ٘٘ -َثِْٓب فِٖ حَلَبثِ سٌِِ٘ي
 
 .918 -232 -10التْزٗت  -(5)•
 .تلضم -كٖ الوظذس -(6)•

 

 399: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 « 1»سٍٓٓأُ الظَّذٍٔمُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ٍٓ •
ٍٓ هَذٕ حٓوٓلَِٔ ثٓؼٕفغٔ  « 2»ٍٓ تَوَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِيٓ كِٖ الْوِظٓبصِ : أَهَُلُ•

 .«3»أَطٕحٓبثٌَِب ػٓلَى ئِسٓادِٓٓ الؼَّشْةِ دٍٔىَ الْوَتْلِ 

  400: ، ص29 ٍسبئل الش٘عٔ؛ د
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 [ئرا ًبى الوبتل أػوى، كْل ػلِ٘ الوَد أم ال؟(: 88هسألٔ )] •
إرا كبى القبتل أعوى، فْذل عل٘ذِ القذَد أم الو قذَالى،     (: 88هسألٔ )•

 ِ ًعذن، تخجذت   . ًست إلى أكخش الوتأخّشٗي األٍّل، ٍ لكيّ األظْش عذهذ
الذٗٔ على عبقلتِ، ٍ إى لن تكي لِ عبقلٔ فبلذٗٔ فٖ هبلِ، ٍ إلّب فعلذى  

 (.1( )علِ٘ السالم)اإلهبم 

 99: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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•______________________________ 
الش٘خ ٍ أثَ ػلٖ ٍ الظْششتٖ ٍ : ٍكبهبع لزوبػٔ هي الوذهبء، هٌْن( 1)

ُ ٰ  هفذّس الفلّ  )الـجشسٖ ٍ اثٌفب الجفشّاد ٍ حوفضٓ ٍ ظفبّش الظفذٍم      
أىّ ّفزا ّفَ الوشفَْس ثف٘ي     : ، ثفل كفٖ ؿبٗفٔ الوفشام    «1»( أسشاسّن

كفٖ  ( هفذس سفشُ  )ٍ ٍاكوِ كٖ رلي الشْ٘ذ الخفبًٖ  . «2»األطحبة 
 .«3»سٍع الزٌبى 

 99: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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ُ ٰ  سألت أثب ػجفذ الفلّ  : تذلّ ػلى رلي طح٘حٔ هحوّذ الحلجٖ، هبلٍ •
ػي سرل ػشة سأس سرل ثوؼَل، كسبلت ػٌ٘بُ ػلى ( ػلِ٘ السالم)

ُ ٰ  كوبل أثَ ػجذ اللّ»: خذِّٗ، كَحت الوؼشٍة ػلى ػبسثِ كوتلِ، هبل
ػلى الزٕ هتل الشرل  ٰ  ّزاى هتؼذّٗبى رو٘ؼبع، كال أسى(: ػلِ٘ السالم)

هَداع، ألًِّ هتلِ ح٘ي هتلِ ٍ َّ أػوى، ٍ األػوى رٌبٗتفِ خـفأ ٗلفضم    
ػبهلتِ، ٗإخزٍى ثْب كٖ حالث سٌ٘ي، كٖ ًلّ سٌٔ ًزوبع، كاى لن ٌٗفي  
لألػوى ػبهلٔ لضهتِ دٗٔ هب رٌى كٖ هبلِ، ٗإخز ثْب كٖ حالث سفٌ٘ي،  

 .«4« »ٍ ٗشرغ األػوى ػلى ٍسحٔ ػبسثِ ثذٗٔ ػٌِ٘٘

 99: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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، ٍ حٌبُ ػي أثفٖ ػلفٖ ٍ الظْششفتٖ ٍ    760: الش٘خ كٖ الٌْبٗٔ( 1)•
، ٍ 95: 2، ٍ اثي الجشاد كفٖ الوْفزة   189: 42الـجشسٖ كٖ الزَاّش 
 .361/ 107: 4، ٍ الظذٍم كٖ اللوِ٘ 455: اثي حوضٓ كٖ الَس٘لٔ

 .389: 4الحظ ؿبٗٔ الوشام ( 2)•
 .ّزا الجحج ؿ٘ش هَرَد كٖ الوسن الوـجَع هي سٍع الزٌبى( 3)•
: 10، التْففزٗت 1   10أثففَاة الؼبهلففٔ ة / 399: 29الَسففبئل ( 4)•

 .361/ 107: 4، اللوِ٘ 918/ 232
 

 99: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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كوأ  ػي أػوى ( ػلِ٘ السالم)سألت أثب رؼلش : هؼتجشٓ أثٖ ػج٘ذٓ، هبلٍ •
ئىّ ػوذ األػوى هخل الخـأ، ّزا ك٘فِ الذٗفٔ كفٖ    : كوبل»طح٘ح ػ٘ي 

هبلِ، كاى لن ٌٗي لِ هبل كبلذٗٔ ػلى اإلهبم، ٍ ال ٗجـفل حفنّ اهفشب    
 .«1« »هسلن

حنّ ئًِّ ال ثذّ هي حول الوؼتجشٓ ػلى هب ئرا لن تٌي لفِ ػبهلفٔ، ثوشٌٗفٔ    •
طح٘حٔ الحلجٖ الوتوذّهٔ الذالّٔ ػلى أًِّ ئرا لن تٌي لِ ػبهلفٔ كبلذٗفٔ   

ًوب أًِّ ال ثذّ هي تو٘٘ذ ئؿالم رٗل الظح٘حٔ ثوب ئرا ًبى لفِ  . كٖ هبلِ
 .هبل، ٍ ئلّب كبلذٗٔ ػلى اإلهبم ثووتؼى رٗل الوؼتجشٓ الذالّ ػلى رلي

 100: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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ٖ ءثوٖ • كٖ الوسفبلي هفذ   ( هذس سشُ)ٍ َّ أىّ الشْ٘ذ الخبًٖ : ٌّب ش
، ٍ الظبّش أًِّ ًظش كٖ سٍاٗٔ الحلجفٖ  «2»سهى الشٍاٗت٘ي ثؼؼق السٌذ 

، كاىّ كٖ سفٌذّب هحوّفذ ثفي ػجفذ     (ػلِ٘اللِّ سحؤ )ئلى سٍاٗٔ الش٘خ 
ثي ّالل، الزٕ لن ٗشد كِ٘ تَح٘ن ٍ ال اللِّ ُ، ٍ َّ هحوّذ ثي ػجذ ٰ  اللّ

سٍاّب كٖ ( هذس سشُ)ٍ ؿلل ػي أىّ الظذٍم . هذ  كٖ ًتت الشربل
 .اللوِ٘ ثسٌذ طح٘ح

ٍ أهّب سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ كال هَرت لتؼؼ٘لْب، ؿ٘ش أىّ كٖ سٌذّب ػوّفبس  •
 .السبثبؿٖ، ٍ َّ هي أرلّ الخوبت

 100: هَسَعٔ، ص42 هجبًٖ تكولٔ الوٌْبد؛ د
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الوتل الظبدس هي األػوى، ٍ تشدّد كٖ حجفَت الوظفبص   : األخ٘شاللشع •
  .كِ٘ كٖ الوتي

الوٌشأ أىّ الوسألٔ خالكّ٘ٔ، كبلوحوّن كفٖ الشفشائغ اسفتظْش حجفَت     ٍ •
، ٍ ًست طبحت الزَاّش رلي ئلفى أًخفش الوتفأخّشٗي    «1»الوظبص 

«2» ، 
ٍ الظْششتٖ ٍ الـجشسفٖ  « 4»ٍ الش٘خ « 3»الوحٌّٖ ػي أثٖ ػلٖ ٍ •

، ثل ٍ ػفي ظفبّش الظفذٍم    «7»ٍ اثي الجشاد « 6»ٍ اثي حوضٓ « 5»
ػي ؿبٗٔ الوشاد ًسجٔ ّزا الوَل ئلى ٍ  ،«8»ػذم حجَت الوظبص ػلِ٘ 
 ، «9»الوشَْس ث٘ي األطحبة 

 
182: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ   
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 .991/ 4: ششائغ اإلسالم( 1)•
 .188/ 42: رَاّش الٌالم( 2)•
 .47هسألٔ  359/ 9: هختلق الش٘ؼٔ( 3)•
 .760: الٌْبٗٔ( 4)•
 .32/ 11: حٌى ػٌْوب كٖ هلتب  الٌشاهٔ( 5)•
 .455: الَس٘لٔ( 6)•
 .496 495/ 2: الوْزّة( 7)•
 .271   93/ 4: اللوِ٘( 8)•
 .367: ؿبٗٔ الوشاد( 9)•

182: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ   
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 األعوى على حجَت القَد

هٌشأ االختالف ٍرَد سٍاٗت٘ي كٖ الوسألٔ كٖ هوبثل ػوَهبت أدلّٔ ٍ •
الوظبص، ال ثذّ هي هالحظتْوب هي رْفٔ توبه٘فٔ السفٌذ ٍ الذاللفٔ ٍ     

 :ػذهْب، ٍ هي رْٔ ٍرَد االختالف ثٌْ٘وب ٍ ػذهِ، كٌوَل

182: القظبص؛ ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ   
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( ػلِ٘ السّفالم )ُ ٰ  سألت أثب ػجذ اللّ: سٍاٗٔ هحوّذ الحلجٖ هبل: األٍلى•
ػي سرل ػشة سأس سرل ثوؼَل، كسبلت ػٌ٘بُ ػلى خذِّٗ، كَحفت  

(: ػلِ٘ السّالم)ُ ٰ  كوبل أثَ ػجذ اللّ: الوؼشٍة ػلى ػبسثِ كوتلِ، هبل
ّزاى هتؼذّٗبى رو٘ؼبع، كال أسى ػلى الزٕ هتل الشرل هَداع، ألًِّ هتلفِ  

رٌبٗتِ خـأ ٗلضم ػبهلتِ، ٗإخزٍى  ٰ  ح٘ي هتلِ ٍ َّ أػوى، ٍ األػوى
ثْب كٖ حالث سٌ٘ي كٖ ًلّ سٌٔ ًزوبع، كاى لفن ٌٗفي لألػوفى ػبهلفٔ     

ٖ لضهتِ دٗٔ هب رٌى  ، ٗإخفز ثْفب كفٖ حفالث سفٌ٘ي، ٍ ٗشرفغ       هبلِ ك
 .«1»األػوى ػلى ٍسحٔ ػبسثِ ثذٗٔ ػٌِ٘٘ 

   10، ًتبة الذٗبت، أثَاة الؼبهلٔ ة 306/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•
1. 
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 األعوى على حجَت القَد

ئًّوفب ّفَ ػلفى ؿشٗفن     « 2»تؼؼ٘ق سٌذ الشٍاٗٔ ًوب كٖ الوسبلي ٍ •
ثي ّالل الزٕ لن ٗشد ك٘فِ تَح٘فن،   اللِّ الشّ٘خ الزٕ كِ٘ هحوذ ثي ػجذ 

ثل ٍ ال هذ ، ٍ أهّب ػلى ؿشٗن الظذٍم الزٕ سٍاُ ثاسٌبدُ ػي الؼالء 
 .كبلشٍاٗٔ طح٘حٔ ال هزبل للوٌبهشٔ كْ٘ب هي ح٘ج السٌذ

 .168 167/ 15: هسبلي األكْبم( 2)•
 

  184: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ 
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أهّب هي رْٔ الذّاللٔ، كبلظبّش أىّ هحؾّ الٌظش كٖ السإال ئلفى ٍهفَع   ٍ •
الوتل ػو٘ت الؼشة الوَرت لس٘الى الؼٌ٘٘ي ػلى الخفذّٗي، ٍ تحوّفن   
الؼوى ال ثؼٌَاى الذكبع الزٕ هشرؼِ ئلى ًَى ؿفشع الؼفبسة هتفل    
الوؼشٍة ٍ ػذم االًتلبء ثبلؼشة الٌزائٖ، ثل ثؼٌفَاى الؼوَثفٔ ػلفى    
ػولِ ٍ الزضاء ػلى كؼلِ، ثح٘ج لَ لن ٗتحوّن هٌِ رلي لن ٌٗي ٌّبى 

 أهش آخش، 

  184: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ 
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هي حول الشٍاٗفٔ ػلفى هظفذ الفذكغ هخفبلق      « 3»ػي الوختلق كوب •
لظبّش السإال، هؼبكبع ئلى أًِّ هخبلق لٌخ٘ش هي األحٌبم الوزًَسٓ كٖ 
الزَاة، هخل الحٌن ثًٌَِ هتؼذّٗبع أٗؼبع، ٍ ثخجَت الذّٗٔ ػلى الؼبهلٔ أٍ 

 .ػلى ًلسِ
 .47هسألٔ  360/ 9: هختلق الش٘ؼٔ( 3)•
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ٍ األػوفى رٌبٗتفِ   »(: ػل٘فِ السّفالم  )كبلظبّش أى هَلِ : أهّب الزَاةٍ •
ثفبلشكغ، ٍ الووظفَد   « خـفأ »ٌَٗى الخجش كِ٘ ّفَ  « خـأ ٗلضم ػبهلتِ

ئػالم ًَى رٌبٗٔ األػوى الظبدسٓ كٖ حبل الؼوفذ خـفأع ٍ هَػفَػبع    
للذٗٔ الوتشتّجٔ ػلى هتل الخـأ، ًوب كٖ التؼج٘شات الَاسدٓ كٖ الظفجٖ ٍ  

 .الوزٌَى الوشبثْٔ لْزا التؼج٘ش
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هٌظَثبع للحبل٘ٔ، ٍ رؼل الخجش ّٖ الزولٔ « خـأ»ٍ أهّب احتوبل ًَى  •
، ك٘ذكؼفِ هؼفبكبع ئلفى ػفذم     «4»اللؼل٘ٔ التٖ ثؼذُ، ًوب كٖ الوسفبلي  

اختظبص ّزا الحٌن ثبألػوى، ثل الوجظش أٗؼبع تٌَى رٌبٗتِ الظبدسٓ 
كٖ حبل الخـأ ػلى الؼبهلٔ أىّ الشٍاٗٔ طشٗحٔ كفٖ االسفتذالل ػلفى    

، ٍ ال ٰ  ًلٖ الوَد الزٕ هَػَػِ الوتل الؼوذٕ الظفبدس هفي األػوفى   
هؼٌى لزؼل الٌجشى َّ ًَى رٌبٗٔ األػوى الظبدسٓ كٖ حفبل الخـفأ   

 . ػلى ػْذٓ الؼبهلٔ
 .168/ 15: هسبلي األكْبم( 4)•
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ػلى طَسٓ الخـأ خـأ ٍاػح، كال « كَحت»: حول هَلِ كٖ السإالٍ •
ثل طفشاحتْب  « األػوى رٌبٗتِ خـأ»ٌٗجـٖ االست٘بة كٖ ظَْس رولٔ 

كٖ أىّ ػوذ األػوى خـأ، ٍ ٗتشتّت ػلِ٘ لضٍم الذٗٔ ػلى الؼبهلٔ، ٍ أًِّ 
 .ثَرِال هظبص كِ٘ 
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ػي أػوى ( ػلِ٘ السّالم)سألت أثب رؼلش : سٍاٗٔ أثٖ ػج٘ذٓ هبل: الخبً٘ٔ•
ئىّ ػوذ األػوى هخل الخـأ، ّزا كِ٘ الذٗٔ كفٖ  : كوأ ػ٘ي طح٘ح، كوبل

هبلِ، كبى لن ٌٗي لِ هبل كبلذٗٔ ػلى اإلهبم، ٍ ال ٗجـفل حفنّ اهفشب    
 .«1»هسلن 

أٗؼبع ال ٌَٗى لفِ  « 2»ٍ سهٖ الشٍاٗٔ ثؼؼق السٌذ ًوب كٖ الوسبلي •
هٌشأ ئلّب ٍرَد ػوّبس السبثبؿٖ كٖ السٌذ، هغ أًِّ حؤ، ثفل هفي أرفلّ    

 .الخوبت، كال هزبل لْزا أطلعب
 .1   35، أثَاة الوظبص كٖ الٌلس ة 65/ 19: ٍسبئل الش٘ؼٔ( 1)•
 .168 167/ 15: هسبلي األكْبم( 2)•

185: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ    
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أهّب الذاللٔ كلَ ًبى الزَاة هشتولعب ػلى الحٌن ثخجفَت الذٗفٔ كفٖ    ٍ •
هَسد الشٍاٗٔ لوب ًبى ٗستلبد هٌِ الؼذم كٖ رو٘غ هَاسد رٌبٗٔ األػوى 
ػوذاع؛ لؼذم ئهٌبى الوظبص كٖ هَسد الشٍاٗٔ ًوب ّفَ الظّفبّش، ٍ أهّفب    
الزَاة ثوخل هب رًش كٖ الشٍاٗٔ، كَْ ٗذلّ ػلفى ػفذم الوظفبص كفٖ     
األػوى هـلوبع، إلكبدتِ هبػذٓ ًل٘ٔ، ٍ َّ أىّ ػوذ األػوى خـفأ، كفاىّ   
ظبّشُ شوَل الحٌن لزو٘غ هَاسد ػوفذُ، كتفذلّ ػلفى ػفذم حجفَت       

 .الوظبص كِ٘
 

185: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ   
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هذ اًوذ  هوّب رًشًب توبه٘ٔ الشٍاٗت٘ي هي رْٔ ئكبدٓ ػفذم الوظفبص   ٍ •
 :، ٍ لٌي ٗجوى كٖ الج٘ي أهشاىٰ  كٖ األػوى

« 1»كٖ هحٌٖ الوسبلي ( هذّس سشُّ)هب رًشُ الشْ٘ذ الخبًٖ : أحذّوب•
هي حجَت االختالف ث٘ي الشٍّاٗت٘ي، ًظشاع ئلى اشتوبل األٍُلى ػلى ًَى 
الذٗٔ تزت اثتذاء ػلى الؼبهلٔ، ٍ هغ ػفذهْب تزفت ػلفى الزفبًٖ؛ ٍ     
اشتوبل الخبً٘ٔ ػلى ًَى الذٗٔ تزت ػلى الزبًٖ دٍى الؼبهلفٔ، ٍ هفغ   

 .ػذم هبل لِ تخجت ػلى االهبم
 
 .168/ 15: هسبلي األكْبم( 1)•

186: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ    
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ٗذكؼِ أىّ االختالف ثٌْ٘وب ئًّوب َّ ثٌحَ اإلؿالم ٍ التو٘٘ذ الفزٕ ال  ٍ •
ٌَٗى كٖ الحو٘ؤ اختالكبع، لَرَد الزوغ الذاللٖ ػشكفبع ثٌْ٘وفب، ك٘وّ٘فذ    
الحٌن ثبلخجَت ػلى الزبًٖ كٖ الخبً٘ٔ ثوب ئرا لن ٌٗي لألػوى ػبهلفٔ،  
ثشْبدٓ الشٍّاٗٔ األٍُلى التٖ ٍهغ كْ٘ب ّزا الو٘ذ، ًوفب أًفِ ٗسفتلبد هفي     
الخبً٘ٔ حجَت الذٗٔ ػلى اإلهبم ئرا لن ٌٗي للزبًٖ هبل، ك٘وّ٘ذ ثِ ئؿالم 

 .األٍلى لَ ًبى لْب ئؿالم، هي دٍى أى ٌَٗى ثٌْ٘وب اختالف ثَرِ
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توفذٗش ػفذم االخفتالف ٍ حجفَت الزوفغ ثفبلٌحَ        ٰ  أًِّ ػلى: حبًْ٘وب•
الوزًَس، ٗظ٘ش حبطل هلبد الشٍاٗت٘ي حجَت الذٗٔ ػلى الؼبهلٔ أٍّلعفب، ٍ  
ػلى الزبًٖ حبً٘بع، ٍ ػلى اإلهبم حبلخبع؛ هغ أىّ الشْشٓ ػلى خالكِ، لؼذم 
ًَى حٌن الخـأ الخجَت ػلى الزبًٖ ثؼذ ػذم الؼبهلٔ، كتظ٘ش الشٍاٗتبى 

 .هؼشَػبع ػٌْوب، كٌ٘ق ٗزَص االػتوبد ػلْ٘وب

186: القظبص، ص -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششف تحشٗش الَس٘لٔ   
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ٗوٌي دكؼِ أٗؼبع ثأىّ ئػشاع الوشَْس ػي ّزُ الزْٔ ال ٗوذ  ك٘وب ٍ •
َّ هحلّ الجحج كٖ الووبم، ٍ َّ حجَت الوظبص ٍ ػذهِ، ٍ هذ ػشكت 
داللتْوب ػلى الؼذم، ٍ لن ٗتحوّن ئػشاع الوشَْس ػي ّزُ الزْٔ، ثفل  

، ٍ «1»سثّوب تٌَى الشْشٓ هَاكؤ لْوب، ًوب ػشكت كفٖ ًوفل الوفَل٘ي    
لؼلّ هب رًش َّ ٍرِ تشدّد الوتي، ٍ لٌيّ الظّبّش أًِّ ال هسبؽ لشكغ ال٘فذ  
ػي هوتؼى الشٍاٗت٘ي هغ اػتجبسّوب هي ح٘ج الذاللفٔ، خظَطفبع هفغ    

 .ًَى هوتؼى االحت٘بؽ رلي أٗؼبع
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