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  كتاب القظاص

 القصاص
 فيالنفس

 فيمادونها

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  كتاب القظاص

  كتحخ جلمػحظ•
 .ٍ َّ ئهح فٖ جلٌفس ٍ ئهح ف٘وح زًٍْح•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  قظاص الٌفس

 قصاصالنفس

 فيالموجب

الشرائط
 المعتبرةفيه

 مايثبتبه

 كيفيةاالستيفاء

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  قظاص الٌفس

  جلمسن جألٍل فٖ لػحظ جلٌفس•
 ٍ جلٌؾط فِ٘ فٖ جلوَخد، •
 ٍ جلططجتظ جلوقترطٓ فِ٘، •
 ٍ هح ٗثرت ذِ، •
 .ٍ ك٘ف٘ٔ جالست٘فحء•

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  قظاص الٌفسهَرة 

  جلمَل فٖ جلوَخد•
 :.ٍ َّ ئظّحق جلٌفس جلوقػَهٔ فوسج هـ جلططجتظ جٙت٘ٔ•

 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  قظاص الٌفسهَرة 

 
ٗتحمك جلقوس هحضح ذمػس جلمتل ذوح ٗمتل ٍ لَ ًحزضج، ٍ ذمػس  1هسألٔ •

فقل ٗمتل ذِ غحلرح، ٍ ئى لن ٗمػس جلمتل ذِ، ٍ لس شكطًح تفػ٘ل جأللسحم 
 فٖ كتحخ جلسٗحت 

 508: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  القَل في الشرائظ الوعتثرٓ في القظاص
  فٖ جلططجتظ جلوقترطٓ فٖ جلمػحظجلمَل •
 :ٍ ّٖ أهَض•
 ،جلتسحٍٕ فٖ جلحطٗٔ ٍ جلطل٘ٔ -جألٍل•
  جلتسحٍٕ فٖ جلسٗي -جلثحًٖ•
 ،جًتفحء جألذَٓ -جلططط جلثحلث•
 ،جلقمل ٍ جلرلَك -جلططط جلطجذـ ٍ جلرحهس•
 أى ٗكَى جلومتَل هحمَى جلسم، -جلططط جلسحزس•

 

 

 

 

 

 519: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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  القَل فيوا يخثت تِ القَد
  ف٘وح ٗثرت ذِ جلمَزجلمَل •
 :ٍ َّ أهَض•
 :جألٍل جإللطجض ذحلمتل•
 .ٍ ٗكفٖ فِ٘ هطٓ ٍجحسٓ، ٍ هٌْن هي ٗطتطط هطت٘ي، ٍ َّ غ٘ط ٍخِ٘•

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 يعتثر في الوقر  

 ٗقترط فٖ جلومط جلرلَك ٍ جلقمل ٍ جالذت٘حض ٍ جلمػس ٍ جلحطٗٔ، 1هسألٔ •

فال فرطٓ ذالطجض جلػرٖ ٍ ئى كحى هطجّمح، ٍ ال جلودٌَى، ٍ ال جلوكطُ، ٍ •
 .ال جلسحّٖ ٍ جلٌحتن ٍ جلغحفل ٍ جلسكطجى جلصٕ شّد فملِ ٍ جذت٘حضُ

 
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 يقثل إقرار الوحزَر عليِ

ٕ     2هسألٔ •  ،ٗمرل ئلطجض جلوحدَض فلِ٘ لسففِ أٍ فلفس ذحلمتفل جلقوفس
 .ذالطجضُ، ٍ ٗمتع هٌِ فٖ جلححل هي غ٘ط جًتؾحض لفك حدطُف٘إذص 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 لَ أقر شخض تقتلِ عوذا ٍ آخر تقتلِ خغأ

لَ ألط ضرع ذمتلِ فوسج ٍ آذط ذمتلِ ذغأ كحى للَلٖ جألذص  3هسألٔ •
ف٘متع هٌفِ، ٍ جألذفص ذمفَل غفححد جلرغفأ،      ،   ذمَل غححد جلقوس

 .ف٘لعهِ ذحلسٗٔ، ٍ ل٘س لِ جألذص ذمَلْوح
 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 لَ اتْن ررل تقتل ٍ أقر الوتْن تقتلِ عوذا فزاء آخر ٍ أقر

لَ جتْن ضخل ذمتل ٍ ألط جلوتْن ذمتلِ فوسج فدحء آذط ٍ ألفط   4هسألٔ •
ضخـ جلومط جألٍل في ئلطجضُ زضب فٌْوح جلمػحظ ٍ   أًِ َّ جلصٕ لتلِ

ٍ جلسٗٔ ٍ ٗإزى زٗٔ جلومتَل هي ذ٘ت جلوفحل فلفر ضٍجٗفٔ فوفل ذْفح      
جألغححخ، ٍ ال ذأس ذِ، لكي ٗمتػط فلر هَضزّح ٍ جلوت٘مي هي هَضز 
 فتَى جألغححخ، فلَ لن ٗطخـ جألٍل في ئلطجضُ فول فلر جلمَجفس، 

لَ لن ٗكي ذ٘ت هحل للوسلو٘ي فال ٗرقس ئلعجهْوح أٍ ئلفعجم أحفسّوح   ٍ •
 ذحلسٗٔ، ٍ لَ لن ٗكي لْوح هحل ففٖ جلمَز ئضكحل 

 

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 الثئٌالخاًي 

 :جلرٌ٘ٔجلثحًٖ •
ال ٗثرت هح َٗخد جلمػفحظ سفَجء كفحى ففٖ جلفٌفس أٍ جلغفط  ئال       •

ذطففحّسٗي فففسل٘ي، ٍ ال جفترففحض ذطففْحزٓ جلٌسففحء ف٘ففِ هٌفففطزجت ٍ ال 
هٌضوحت ئلر جلطخفل، ٍ ال تَخفد ذطفْحزتْي جلسٗفٔ ف٘وفح َٗخفد       
جلمػحظ، ًقن تدَظ ضْحزتْي ف٘وح َٗخد جلسٗٔ كحلمتل ذغفأ أٍ ضفرِ   
فوس، ٍ فٖ جلدطجححت جلتٖ ال تَخد جلمػحظ كحلْحضؤ ٍ هح فَلْفح،  
ٍ ال ٗثرت هح َٗخد جلمػحظ ذطْحزٓ ضحّس ٍ ٗو٘ي جلوسفٖ فلر لَل 

 .هطَْض

 524: ، ص2 تحرير الَسيلٔ؛ د
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 الٌساءشْادٓ اعتثار 

 :ضطذحى حك هلل، ٍ حك ٙزهٖجلحمَق •
 .فأهح حك جٙزهٖ فاًِ ٌٗمسن فٖ ذحخ جلطْحزٓ ثلثٔ ألسحم•
أحسّح ال ٗثرت ئال ذطحّسٗي شكطٗي، ٍ ّفَ هفح لفن ٗكفي هفحال ٍ ال      •

جلومػَز هٌِ جلوحل ٍ ٗغلـ فلِ٘ جلطخحل، كحلٌكحح، ٍ جلرلـ، ٍ جلغالق، 
ٍ جلطخقٔ، ٍ جلتَك٘ل، ٍ جلَغ٘ٔ ئل٘فِ، ٍ جلَزٗقفٔ، ٍ جلدٌحٗفٔ جلوَخرفٔ     

 :للمَز، ٍ جلقتك، ٍ جلٌسد، ٍ جلكتحذٔ، ٍ لحل ذقضْن
 .َّ األقَى إال القظاصٗثرت خو٘ـ شلك ذطحّس ٍ جهطأت٘ي ٍ •

 

 172: ، ص8 الوثسَط في فقِ اإلهاهئ؛ د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

ٗدَظ ضْحزٓ جلٌّسحء فٖ جلمتل ٍ جلمػحظ ئشج كفحى هقْفيّ ضخفحل أٍ    ٍ •
فأهّفح  . ذأى ٗطْس ضخل ٍ جهطأتحى فلر ضخل ذحلمتل أٍ جلدفطجح : ضخل

 .ضْحزتْيّ فلر جالًفطجز فاًّْح ال تمرل فلر ححل
 

 333: الٌْائ في هزرد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

هي لرَل ضْحزتْيّ فٖ جلمتل ( جلرال )جلدٌحٗحت، ٍ لس هٌـ فٖ : جلثحلث•
جلوَخد للمَز ٍ ًحَ شلك هح لن ٗكي هحال ٍ ال جلومػَز هٌفِ جلوفحل   

«4». 
قثَل شْادتْيّ هع الررال في الزٌائ الوَرثٔ ( الوثسَط)ٍ قَّى في •

 .«5»للقَد 
 .4جلرال ، كتحخ جلطْحزجت، جلوسألٔ ( 4) •
 172: 8جلورسَط ( 5)•

 483: ، ص8 هختلف الشيعٔ في أحكام الشريعٔ؛ د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

تدَظ ضْحزٓ جلٌسحء فٖ جلمتل ٍ جلمػحظ ئشج كفحى  (: جلٌْحٗٔ)ٍ لحل فٖ •
هقْيّ ضخل، لثلّح ٗرغل زم جهطب هسلن، غ٘ط أًّفِ ال ٗثرفت ذطفْحزتْيّ    

 .«6»جلمَز، ٍ تدد ذْح جلسٗٔ فلر جلكوحل 
 .«7»هٌـ جذي ئزضٗس هي لرَل ضْحزتْيّ هـ جلطخحل ٍ •
 .333: جلٌْحٗٔ( 6)•
 .138 -137: 2جلسطجتط ( 7)•

 

 483: ، ص8 هختلف الشيعٔ في أحكام الشريعٔ؛ د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

جذي جلدٌ٘س ٍجفك كالم ض٘رٌح ٍ .جلمرَل: جلؾحّط هي كالم جذي أذٖ فم٘لٍ •
 .، ٍ َّ جلوقتوس«8»، ٍ كصج أذَ جلػالح ٍ جذي جلرطّجج (جلٌْحٗٔ)فٖ 

ففي جلػفحزق    -فٖ جلػفح٘   -لوح ضٍجُ خو٘ل ذي زضّجج ٍ جذي حوطجى•
 ِ ففٖ  »: أ تدَظ ضْحزٓ جلٌسحء فٖ جلحسٍز؟ لفحل : للٌح: جلسالم، لحال فل٘

« ال ٗرغل زم جهطب هسلن: جلمتل ٍحسُ، ئىّ فلّ٘ح فلِ٘ جلسالم كحى ٗمَل
«1». 

 .558: 2، جلوْصّخ 436: جلكحفٖ فٖ جلفمِ( 8)•
/ 26: 3، جالسترػحض 711/ 266: 6، جلتْصٗد 1/ 390: 7جلكحفٖ ( 1)•

82. 

 483: ، ص8 هختلف الشيعٔ في أحكام الشريعٔ؛ د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

في ضْحزٓ جلٌسحء، ئلر أى : سألتِ فلِ٘ جلسالم: في ظٗس جلطحّحم، لحلٍ •
« ًقفن »: أ فتدَظ ضْحزٓ جلٌسحء هـ جلطخحل فٖ جلسم؟ فمفحل : للت :لحل
«2». 

تدَظ ضْحزٓ جلٌسحء فٖ »: ٍ في جلكٌحًٖ في جلػحزق فلِ٘ جلسالم، لحل•
 .«3« »جلسم هـ جلطخحل

 .83/ 27: 3، جالسترػحض 712/ 266: 6جلتْصٗد ( 2)•
 .84/ 27: 3، جالسترػحض 713/ 267: 6جلتْصٗد ( 3)•

 

 484: ، ص8 هختلف الشيعٔ في أحكام الشريعٔ؛ د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

ال تدفَظ  »: جلوحًـ، ذوح ضٍجُ ضذقٖ في جلػحزق فلِ٘ جلسالم، لحلجحتحّ •
 .«4« »ضْحزٓ جلٌسحء فٖ جلمتل

ال تدفَظ  »: ٍ في هحوس ذي جلفض٘ل في جلطضفح فل٘فِ جلسفالم، لفحل    •
 .«5« »ضْحزتْيّ فٖ جلغالق ٍ ال فٖ جلسم

جلحول فلر ضْحزتْيّ هٌفطزجت، أٍ ًمَل ذحلوَخد، فاًّح ال : ٍ جلدَجخ•
 .ًثرت جلمَز ذطْحزتْيّ، ذل ًَخد جلسٗٔ

 .87/ 27: 3، جالسترػحض 716/ 267: 6جلتْصٗد ( 4)•
/ 23: 3، جالسترػحض 705/ 264: 6، جلتْصٗد 5/ 391: 7جلكحفٖ ( 5)•

73. 
 

 484: ، ص8 هختلف الشيعٔ في أحكام الشريعٔ؛ د 
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

جلمػحظ جذتلف جلفمْحء فٖ لرَل ضْحزتْي فٖ جلدٌحٗفٔ جلوَخرفٔ   ( ج)•
للمػحظ لَى فٖ جلورسَط لرَل ضْحزتْي هـ جلطخفحل ففٖ جلدٌحٗفٔ    

ٍ لحل فٖ « 1»جلوَخرٔ للمَز لمَلِ فلِ٘ جلسّالم ال ٗغل زم جهطأ هسلن 
جلٌْحٗٔ تمرل ئشج كحى هقْي ضخل لثال ٗغل زم جهطب هسلن غ٘فط جًفِ ال   
ٗدد جلمَز ذل جلسٗٔ فلر جلكوفحل ٍ ّفَ جذت٘فحض جذفي جلدٌ٘فس ٍ جذفر       

 جلػالح ٍ جذي جلرطجج ٍ ٍجلسٕ فٖ جلورتلف ٍ َّ جأللَى فٌسٕ، 

 434: ، ص4 د؛ (الوحققييفخر )القَاعذإيضاح الفَائذ في شرح هشكالت 
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

فوفَم لَلفِ   ( لٌفح )هٌـ جذي ئزضٗس هي لرَل ضْحزتْي هـ جلطخفحل  ٍ •
ج ضٓخٔلَفٕ٘يِ  ٰ  جلِكُنٕ فَاِىْ لَفنٕ ٗٓكُفَى  ٰ  تقحلر ٍٓ جسٕتَطِْْسٍٔج ضَِْ٘سٕٓٗيِ هِيْ ضِج

ٍ هح ضٍجُ خو٘ل ذي زضجج ٍ جذي حوطجى فٖ « 2»جىِ ٰ  فَطَخٔلٌ ٍٓ جهٕطَأَت
جلػح٘  في جلػحزق فلِ٘ جلسّالم لحال للٌح أ تدَظ ضْحزٓ جلٌسفحء ففٖ   
جلحسٍز لحل فٖ جلمتل ٍحسُ جى فل٘ح فلِ٘ جلسّالم كحى ٗمَل ال ٗرغل زم 

ذوح ضٍجُ ضذقٖ في جلػحزق فلِ٘ ( جحتح جذي ئزضٗس)« 3»جهطب هسلن 
 « 4»جلسّالم لحل ال تدَظ ضْحزٓ جلٌسحء فٖ جلمتل 

ٍجلسٕ ذحلحول فلر ضْحزتْي هٌفطزجت أٍ ًمَل ذوَخرِ فٖ ( ٍ أخحخ)•
 .فسم ٍخَخ جلمػحظ

 
 434: ، ص4 د؛ (الوحققييفخر )القَاعذإيضاح الفَائذ في شرح هشكالت 
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

ٍ هي كالم لِ فلِ٘ جلسالم ذقس فطجغِ هي حطخ جلدوفل ففٖ شم   ( 79)•
  جلٌسحء

هٓقٓحضِطَ جلٌَّحسِ ئِىَّ جلٌِّسٓحءٓ ًَفَٓجلِعٔ جلْاِٗوٓفحىِ ًَفَٓجلِعٔ جلْحٔؾُفَػِ ًَفَٓجلِعٔ      •
جلْقٔمَُلِ فَأَهَّح ًُمْػٓحىُ ئِٗوٓحًِِْيَّ فَمُقَٔزّٔٔيَّ فٓيِ جلػَّفلَحِٓ ٍٓ جلػيف٘ٓحمِ فِفٖ أََّٗفحمِ     

كَطَفْٓحزِٓٓ  « 2»( هِفٌْْٔيَّ )حٕٓ٘ضِِْيَّ ٍٓ أَهَّح ًُمْػٓحىُ فٔمَُلِِْيَّ فَطَْٓحزُٓٓ جهٕفطَأَتَٕ٘يِ  
جلطَّخٔلِ جلَْٓجحِسِ ٍٓ أَهَّح ًُمْػٓحىُ حٔؾَُؽِِْيَّ فَوَٓٓجضِٗثُْٔيَّ فٓلَفر جلْأًَْػٓفح ِ هِفيْ    
هَٓٓجضِٗثِ جلطِّخٓحلِ فَحتَّمَُج ضِطَجضٓ جلٌِّسٓحءِ ٍٓ كًََُُج هِيْ ذِ٘ٓحضِِّيَّ فٓلَر حٓفصَضٍ ٍٓ  

  لَح تُغِ٘قَّٔٔيَّ فِٖ جلْوٓقٕطٍُ ِ حٓتَّر لَح ٗٓغْوٓقٕيَ فِٖ جلْؤٌْكَطِ

72: ًْذ الثالغٔ؛ ص  



26 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

 .«خ»، «ؼ»سحلغٔ هي ( 2)•
سف٘س ضضفر،   : فطهحٗطحت جهحم، جه٘ط جلوإهٌ٘ي، فلِ٘ جلسالمگطزآٍضًسُ •

جٗفطجى،   -هحوس، ًْح جلرالغٔ، زض ٗك خلس، هإسسِ ًْح جلرالغِ، لفن  
 قّ   1414جٍل، 

72: ًْذ الثالغٔ؛ ص  
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

  ُ جلطحوي جلطح٘نٰ  جللّذسن •
  هقٌر ًمػحى جلسٗي ٍ جلقمل فٖ جلٌسحء•
ُ فلِ٘ ٍ آلِ ٍ َّ هط٘ط ٰ  هح هقٌر هح ضٍٕ في جلٌرٖ غلر جللّ: هسألٔ•

ئلر ًمع فمل ٍ زٗي أغلد جللد جلحكف٘ن  « 1»جلر جلٌسحء لوح أضجزٍج 
 .هٌْي

  123: ، ص3 رسائل الشريف الورتضى، د
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 اعتثار شْادٓ الٌساء

أًْفي  : جلٌسحء جلر ًمػحى جلفسٗي « 2»جى هقٌر ًسد : لس ل٘ل: جلدَجخ•
ٗمقسى هي جلػالٓ ٍ جلػ٘حم أٗحم ح٘ضْي جلصٕ ّفَ فلفر جألكثفط كفل     
ضْط، ف٘حطهي ثَجخ ّحت٘ي جلقرحزت٘ي جلدل٘لت٘ي، ٍ ّفصج ال َٗخفس ففٖ    

 .جلطخحل
ٍ أهح ًمػحى جلقمل، فوقلَم أى جلٌسحء أًسض فمفَال هفي جلطخفحل، ٍ أى    •

جًوح َٗخسجى فْ٘ي ففٖ جلٌفحزض جلطفحش، ٍ فمفالء     « 3»جلٌدحذٔ ٍ جلل٘حًٔ 
ٍ جلفغٌٔ هٌْي هقسٍزجت، ٍ هي ذْصُ جلػفٔ هفي  جلحعم  جلٌسحء ٍ شٍجت 

 .جلطخحل ال تحػر كثطٓ
 

  123: ، ص3 رسائل الشريف الورتضى، د
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•______________________________ 
 .كصج فٖ جلٌسرٔ( 1)
 .ًسرٔ: ػ( 2)•
 .جلل٘حلٔ: ػ( 3)•

 

  123: ، ص3 رسائل الشريف الورتضى، د
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لس ٗوكي أٗضح أى ٗمحل فٖ ًمػحى جلسٗي هثل ّصج جلَخِ، فاًفِ لوفح   ٍ •
كحى جألغلد فلْ٘ي ضقف جلسٗي ٍ للٔ جلرػ٘طٓ فِ٘، ًسد ئلْ٘ي شلفك  

 .فلر جألكثط جألغلد
ٍ ال ٗغقي فلر ّصج جلَخِ هي فلوٌحُ فلر غحٗٔ جلقمفل ففٖ جلفسٗي ٍ    •

ُ ٰ  ُ غفلر جلفلّ  ٰ  جلكوحل ف٘وح ٗقَز جلِ٘، هثل فحعؤ ذٌت ضسفَل جلفلّ  
الى . فلِ٘ ٍ آلِ ٍ فلْ٘ح، ٍ ذسٗدٔ ذٌت ذَٗلس، ٍ هطٗن ذٌفت فوفطجى  

كالهٌح فلر جألغلد جألكثط، ٍ هي فطفٌحُ ذحلفضل فٖ جلسٗي هي جلٌسفحء  
 .لل٘ل جلقسز فسط جلَخَز

  124: ، ص3 رسائل الشريف الورتضى، د
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ضٍٕ في أه٘ط جلوإهٌ٘ي فلِ٘ جلسالم أًِ لحل ذقس فطجغِ هفي حفطخ   ٍ •
، جلٌسفحء ًفَجلع جالٗوفحى،    «1»هقحضط جلٌسفحء  : جلدول فٖ شم جلٌسحء

ًَجلع جلحؾَػ، ًَجلع جلقمَل، فأهح ًمػحى جٗوحًْي فمقفَزّي ففي   
جلػالٓ ٍ جلػ٘حم فٖ أٗفحم ح٘ضفْي، ٍ أهفح ًمػفحى فمفَلْي فطفْحزٓ       
جالهطأت٘ي كطْحزٓ جلطخل جلَجحس، ٍ أهح ًمػحى حؾفَؽْي فوفَجضٗثْي   

فحتمَج ضطجض جلٌسحء، ٍ كًَفَج هفي   . فلر جالًػح  هي هَجضٗث جلطخحل
ذ٘حضّي فلر حصض، ٍ ال تغ٘قَّي فٖ جلوقطٍ  حتر ال ٗغوقفي ففٖ   

 .«2»جلوٌكط 
 .جلٌحس: فٖ جلٌْح( 1)•
 .80: ، جلطلن105ًْح جلرالغٔ ظ ( 2)•

  124: ، ص3 رسائل الشريف الورتضى، د 



32 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

 ضْحزت ظًحى•

زض آٗحت ٍ ضٍجٗحت، ضْحزت ظى زض ذطذر هَجضز همرَل ٍ زض ذطذفر   •
 . هَجضز هطزٍز ضوطزُ ضسُ جست

ّن ٍخَز زجضز كِ زض ّ٘چ زل٘ل ذحغر ًسفرت ذفِ ضفْحزت    هَجضزى •
 .ظًحى زض آى هَجضز هغلرر ذ٘حى ًطسُ جست
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فمْح ّط خح كِ زل٘ل ذحغر ذط پصٗطش ضْحزت ظًحى ٍخفَز زجضفتِ،    •
جًس ٍ زض سفحٗط هفَجضز جٗفي ضفْحزت ضج لرفَل       ضْحزت ظى ضج پصٗطفتِ

جًس، چِ زل٘ل ذحظ ذفط ضزّ آى ٍخفَز زجضفتِ ذحضفس ٍ چفِ جظ       ًكطزُ
هَجضزى ذَزُ كِ ّ٘چ زل٘لر ذفط ضزّ ٗفح لرفَل ضفْحزت زض آى ٍخفَز      

 .ًسجضتِ جست
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ً٘حظهٌفس زل٘فل جسفت، ذفِ     » حد٘ت«زض ٍجلـ، آًحى ذح فطؼ جٗي كِ  •
جًس ٍ فمظ ذفِ   ٍخَى زل٘ل ذحظ ذط حدّ٘ت ضْحزت ظًحى ذَزُ خست

جًس كِ زض آٗحت ٗح ضٍجٗحت، ضْحزت ظًفحى پصٗطفتفِ    هَجضزى جكتفح كطزُ
 .ضسُ جست

ٍلفر  . ً٘حظهٌس زل٘ل جست، خحى تطزٗس ً٘ست» حدّ٘ت«جٗي ًكتِ كِ  •
ّفط ضفْحزتر   » حدّ٘فت «آًچِ خحى تأهل زجضز، ٍخَز زل٘لر فحم ذط 

گَٗح فمْحى گصضتِ فمسجى چٌ٘ي . جست، چِ ضحّس ظى ذحضس ٍ چِ هطز
ِ . جًس زل٘لر ضج هفطٍؼ گطفتِ آٗفحت ٍ   -ى لفؾفر   چَى زض ه٘حى جزلف

 .تَجى ٗحفت چٌ٘ي هغلرر ضج ًور -ضٍجٗحت 



35 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

ٗقٌر . ٗك حدت فمالٗر جست» ضْحزت«ٍلر ذحٗس تَخِ زجضت كِ  •
ٍلتر كسر ذِ جهطى، فلن حسر ٗفح ضفرِ٘ ذفِ آى زجضز ٍ جظ آى ذرفط     

زّس، جٗي جذرحض زض ًعز فمال ٗك ًَؿ زل٘ل ذفط آى جهفط هحسفَخ     هر
 .ضَز هر

جظ ًؾط فمال زض ضْحزت، ٗم٘ي هستٌس ذِ حس ٗح ضرِ٘ آى، هق٘حض جست  •
 .هقترط ً٘ستعقل ٍ ٍحاقت ٍ زض ضحّس چ٘عى ذ٘ص جظ 

زجًٌفس كفِ ضفرع فحلفل هفَضز       ٗقٌر فمال ّو٘ي همسجض ضج كحفر هر •
 .جفتوحز ذحضس ٍ جظ چ٘عى كِ ذِ آى ٗم٘ي زجضز، ذرط زّس
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كٌٌفس ٍ زض   پس جظ ضطجٗظ ضحّس، فمظ ذِ فمفل ٍ ٍثحلفت جكتففح هفر     •
ٍ ّف٘چ  . زجًٌس ضطجٗظ ضْحزت، ٗم٘ي حسر ٗح لطٗد ذِ آى ضج هقترط هر

ضففطط زٗىففطى، حتففر تقففسز ضففحّس ضج زض حد٘ففت ضففْحزت هقترففط 
جٗي جهط ذفح هطجخقفِ ذفِ ٍخفسجى فمالٗفر جظ ٗفك سفَ، ٍ        . زجًٌس ًور

ضفتحضّحى فمال زض خحى خحى ففحلن جظ سفَى زٗىفط كفحهال آضفكحض      
 .ضَز هر
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ذِ فٌَجى ٗفك فحهفل جثرفحت    » ضْحزت«جظ جٗي ضٍ، زض توحم لَجً٘ي،  •
جلرتِ زض ذطذفر لفَجً٘ي، ضفطجٗغر ذفحظ ذفطجى      . پصٗطفتِ ضسُ جست

ضْحزت جفترحض ضسُ كِ زض لَجً٘ي زٗىط هَضز پفصٗطش لفطجض ًىطفتفِ    
هثالً زض ذطذر لَجً٘ي ضحّس ذحٗس زض ٌّىفحم جزجى ضفْحزت ذفط    . جست

ى ذَز لسن ٗحز كٌفس، هحًٌفس آٗف٘ي زجزضسفر كطفَضّحى       غسق گفتِ
جضٍپحٗر، زض ححلر كِ زض ذطذر لفَجً٘ي چٌف٘ي چ٘فعى الظم ً٘سفت،     
هحًٌس آٗ٘ي زجزضسر جسالهر كِ زض آى ضحّس الظم ً٘سفت ذفط غفسق    

ٍلر جغل حد٘ت ضْحزت، جهفطى جسفت كفِ    . گفتحض ذَز لسن ذرَضز
 .ى لَجً٘ي ذِ آى جفتطج  زجضًس ّوِ
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هاًٌدذ تلدَ ، ايوداى يدا     زض فمِ جسالهر ذطجى ضحّس، ضطجٗظ ذحغر  •
 . جفترحض ضسُ جستزادگى  اسالم، عذالت، ٍ حالل

زجًٌفس، جففعٍزُ    زض ضطجٗظ ضْحزت چ٘عى ذط آًچِ فمال هقترط هرٍلر •
 . ًطسُ جست

زض حد٘ت ضْحزت، تقسز ضحّس ضطط ضفسُ ٍ خفع زض هفَجضزى    جلرتِ •
 .ذحظ ذِ ضْحزت ٗك ضحّس جكتفح ًطسُ جست
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ً٘ع ضفطط  » هطز ذَزى«ححل جٗي سإجل هغطح جست كِ آٗح زض ضحّس  •
زض لسفحى  . جست؟ ذسٍى ضك جظ ًؾط فمال چٌ٘ي ضطعر ٍخَز ًفسجضز 

ضحضؿ هطز ذَزى ضحّس زض ذطذر هَجضز هقترط زجًستِ ضسُ ٍ زض ذطذر 
زٗىط جظ هَجضز، آثحض ٍ ضطجٗظ ضْحزت ظى ذح هطز هتفحٍت ضوطزُ ضسُ 

 . جست ٍ زض ذقضر هَجضز، ضحضؿ ّ٘چ ًؾط ذحغر جذطجظ ًكطزُ جست
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تَجى جًكحض ضحضؿ ضج ًسرت ذفِ حد٘فت    جظ جٗي آٗحت ٍ ضٍجٗحت هرآٗح •
ضْحزت ظى خع زض هَجضزى كفِ ضفحضؿ ذفِ غفطجحت آى ضج پصٗطفتفِ      

 جست، جستفحزُ كطز؟ 
جى كِ ضحضؿ حد٘ت ضْحزت ظى ضج ضزؿ كطزُ جسفت،   فمظ ذِ جًسجظُٗح •

ذٌح ٍ جضتكحظ فمال هطزٍؿ جست ٍ زض سحٗط هفَجضز، ضفحضؿ جٗفي ذٌفح ٍ     
 جضتكحظ ضج پصٗطفتِ ٍ آى ضج جهضح كطزُ جست؟

پحسد ذِ جٗي سإجل كِ زض ٍجلـ سطًَضت حد٘ت ضْحزت ظًحى ذِ آى  •
ذستىر زجضز، زض گطٍ ذطضسر آٗحت ٍ ضٍجٗحت هطذَط ذفِ جٗفي ذحفث    

 .جست



41 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

 ضْحزت ظًحى زض آٗحت ٍ ضٍجٗحت  •

تفَجى ذفِ چٌفس     آٗحت ٍ ضٍجٗحت هطترظ ذح ذحث خٌسّ٘ت ضحّس ضج هر •
 :ذٌسى كطز گطٍُ عرمِ

 هغلمحزجل ذط ًفر حد٘ت ضْحزت ظى . 1 •
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فل٘فِ جلسفالم جظ جهفحم     ى سكًَر جظ جهحم غحزق آلحى ذَٗر غح٘حِ •
فلِ٘ جلسالم ضج زل٘لفر ذفط ًففر     ذحلطفلِ٘ جلسالم جظ فلر ذي أذر عحلد

جفترحض ضفْحزت ظًفحى ذفِ عفَض كلفر خفع زض هفَجضز جسفتثٌح ضفسُ،          
 (69.)زجًس هر
 
 

 .122، ص 1السيذ الخَئى، هثاًى تكلؤ الوٌْاد، د : ك.ر( 69)
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 : زض جٗي ضٍجٗت آهسُ جست •
ظًحى زض عالق، جظزٍجج ٍ حسٍز خحٗع ً٘ست، هىط زض زَٗى ٍ ضْحزت •

 (70.)تَجًٌس ذِ آى ًىحُ كٌٌس آًچِ هطزجى ًور

 42حذيج، 24كتاب الشْادات، تاب، 362: ، ص27 الشيعٔ؛ دٍسائل (70)
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ٍٓ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ أَحٕوٓسٓ ذٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفر فٓفيْ    « 7» -42 -33950•

ذٌَٔحىِ ذٕيِ هٔحٓوَّسٍ فٓيْ أَذِِِ٘ فٓيِ جذٕيِ جلْؤغِ٘طَِٓ فٓيِ جلسَّكًَُِٖي فٓيْ خٓقٕفَفطٍ فٓفيْ   
ٍٓ لَدا   -أًََِّٔ كَاىَ يٓقَُلُ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ لَا تَزَٔزٔ فِي عَلَدا   فٓلٍِّٖ ؿ فٓيْ  أَذِِِ٘

ٍٓ هٓا لَا يٓسٕدتَغِيعٔ الرِّرٓدالُ الٌَّرَدرَ     -ًِكَاح  ٍٓ لَا فِي حٔذٍٔدٍ إِلَّا فِي الذُّئَىِ
 . إِلَيِِٕ

 .773 -281 -6جلتْصٗد  -(7)•

 362: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 «1»ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ أَحٕوٓسٓ ذٕيِ هٔحٓوَّسٍ فٓيْ ذٌَٔحىِ ذٕيِ هٔحٓوَّسٍ هِثْلَِٔ ٍٓ  •
حٓوٓلَِٔ الشَّيٕخُ أَيٕضاً عٓلَى التَّقِئَِّ ٍٓ الْكَرَآِّٔ ٍٓ اسٕتَذٓلَّ عٓلَدى كًََِٕدِِ   : أَقَُلُ •

 . «2»لِلتَّقِئَِّ تِرٍِٓايِٓٔ دٓأٍدٓ تٕيِ الْحٔظٓيٕيِ السَّاتِقَِٔ 

 .80 -25 -3جالسترػحض  -(1)•
 . هي ّصج جلرحخ 35تمسم فٖ جلحسٗث  -(2)•

 362: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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ٍٓ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ سٓقٕسِ ذٕيِ فٓرٕسِ جللَِِّ فٓيْ أَحٕوٓفسٓ ذٕفيِ   « 4» -35 -33943•
هٔحٓوَّسٍ فٓيْ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ ذَحلِسٍ ٍٓ فٓلِٖي ذٕيِ حٓسِٗسٍ فٓيْ فٓلِٖي ذٕيِ جلٌُّقٕوٓحىِ فٓفيْ  

سٓأَلْتُِٔ فٓيْ ضَْٓحزِٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ : زٓجٍٔزٓ ذٕيِ جلْحٔػٕٓ٘يِ فٓيْ أَذِٖ فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ لَحلَ
 -ذِِِئِشَج كَحًَتِ جلْوٓطْأَُٓ هٌْٔكِطًَٓ فَمَحلَ لَح ذٓأْسٓ  -جلٌِّكَححِ ذِلَح ضٓخٔلٍ هٓقْٓٔيَّ

 360: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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لُلْتٔ ٗٓمَُلَُىَ لَح تَدَٔظٔ ئِلَّفح ضَفْٓحزُٓٓ    -ثُنَّ لَحلَ هٓح ٗٓمَُلُ فِٖ شَلِكٓ فُمَْٓحؤُكُنٕ •
ًَََُّّٓج ٍٓ جسٕتَرَفَُّج ذِقٓعَجتِنِ جللَِِّ ٍٓ  -فَمَحلَ كَصَذَٔج لَقٌَْٓٔنٔ جللَِّٔ -ضٓخٔلَٕ٘يِ فٓسٕلَٕ٘يِ

ئِىَّ جللَّفِٓ أَهٓفطَ فِفٖ جلغَّلَفحقِ      -ٍٓ ضَسَّزٍٔج ٍٓ فٓؾَّؤَج هٓح ََّّٓىَ جللَِّٔ -فَطَجتِضِِِ
 -ٍٓجحِسٍفَأَخٓحظٍٔج جلغَّلَحقَ ذِلَح ضَحِّسٍ  -ذِطَْٓحزِٓٓ ضٓخٔلَٕ٘يِ فٓسٕلَٕ٘يِ

فَسٓيَّ ضٓسٔفَلُ جللَّفِِ ظ    -«5»ٍٓ جلٌِّكَححٔ لَنٕ ٗٓدِةْ فٓيِ جللَِِّ فِٖ تَحٕطِٗوِِِ  •
ٍٓ لَفسٕ   -جلَْٓلَسٔ ٍٓ جلْوِ٘فطَج ُ ٌْٗٔكَطَ   لِثَلَّح -فِٖ شَلِكٓ جلطَّحِّسٕٓٗيِ تَأْزِٗرحً ٍٓ ًَؾَطجً

ٍٓ لَح أَىْ ٗٔطْْٓسٓ ٍٓ كَحىَ أَهِ٘طُ  -«1»( ٍٓ جسٕتُحِلَّ جلْفُطٍُجٔ)ثَرٓتَتٕ فٔمْسُٓٓ جلٌِّكَححِ 
ٍٓ لَح ٗٔدِ٘عُ  -ٗٔدِ٘عُ ضَْٓحزَٓٓ جلْوٓطْأَتَٕ٘يِ فِٖ جلٌِّكَححِ فٌِْسٓ جلْاًِْكَحضِ -جلْؤإْهٌِِ٘يَ ؿ

  -فِٖ جلغَّلَحقِ ئِلَّح ضَحِّسٕٓٗيِ فٓسٕلَٕ٘يِ

 360: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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فَمَحلَ شَلِكٓ فِفٖ  « 2»جهٕطَأَتحىِ فَأًََّر شِكْطُ جللَِِّ تَقٓحلَر لََٕلُِٔ فَطَخٔلٌ ٍٓ فَمُلْتٔ •
ٍٓ ضٓخٔلٌ ٍٓجحِفس  ٍٓ ٗٓوِف٘يُ    -ئِشَج لَنٕ ٗٓكُيْ ضٓخٔلَحىِ فَطَخٔلٌ ٍٓ جهٕطَأَتَحىِ -جلسَّٕٗيِ

لَضَفر ذِفصَلِكٓ ضٓسٔفَلُ جللَّفِِ ظ ٍٓ أَهِ٘فطُ       -جلْؤسَّفِٖ ئِشَج لَنٕ ٗٓكُيِ جهٕطَأَتَحىِ
 .جلْؤإْهٌِِ٘يَ ؿ ذٓقٕسُٓٔ فٌِْسٓكُنٕ

 360: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 .81 -26 -3، ٍ جالسترػحض 774 -281 -6جلتْصٗد  -(4) •
 (. ّحهص جلورغَط)فعٗؤ  -فٖ جالسترػحض -(5)•

 .ٍ ٗستحل جلفطج -فٖ جلوػسض -(1)•
 . 282 -2جلرمطٓ  -(2)•

•  

 

 360: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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زٗفَى ٍ آًچفِ    -جٗي ضٍجٗت جستثٌح، هٌمغـ جست، ظٗفطج هسفتثٌر   زض •
 -حفسٍز   -ذحضج جظ هستثٌر هٌِ  -تَجًٌس ًؾط كٌٌس  هطزجى زض آى هر

پس جٗفي ضٍجٗفت خفع    . جست ٍ چٌ٘ي جستثٌحٗر زاللتر ذط حػط ًسجضز
لرَل ضْحزت ظًحى زض هستثٌر ٍ فسم لرفَل آى زض عفالق، جظزٍجج ٍ   

 .حسٍز زاللتر ًسجضز
عالق، . 1: زض سِ هَضز ضْحزت ظى ذِ ًحَ هغلك ضز ضسُ جست پس •

 .حسٍز غ٘ط جظ حس ظًح. 3 جظزٍجج ،ّالل. 2
هغطح جست ٗكر زض ٍلَؿ عالق ٍ » ضْحزت«زض عالق زض زٍ همحم،  •

 .زٗىطى زض جثرحت آى
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ٍ ...«: ى عالق آهسُ جسفت  ى زٍم سَضُ زض ذحث ٍلَؿ عالق زض آِٗ •
فحزل ضج جظ ه٘حى ذفَز  ) هطز(ٍ زٍ تي [...» ...أضْسٍج شٍى فسل هٌكن

ضَز كفِ زض تحمفك عفالق،     جظ جٗي فرحضت جستفحزُ هر...]. گَجُ گ٘طٗس
 .حضَض زٍ هطز فحزل ذِ فٌَجى ضحّس عالق الظم جست
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ضسحًس  جلرتِ هٌغَق آِٗ ذ٘ص جظ ضطع٘ت ضْحزت زٍ هطز فحزل ضج ًور •
ٍ جٗي ًكتِ كِ جگط زٍ هطز فحزل ًرحضٌس، عالق ٍجلـ ًرَجّفس ضفس، جظ   

ٍلر جٗي لسوت آِٗ حتر جگط هفْفَم ّفن   . ضَز هفَْم آِٗ فْو٘سُ هر
ٗقٌفر فمفظ جٗفي هغلفد ضج     . زجضتِ ذحضس، ذ٘ص جظ هفَْم خعٗر ًسجضز

فْوحًس كِ زض ذطذر هَجضز جگط زٍ هطز فحزل، ضحّس ًرحضٌس، عالق  هر
ضَز، هثالً زض خحٗر كِ جغال ضحّس ًرحضس، ٗح ٗك هفطز تٌْفح    ٍجلـ ًور
تَجى جظ آى جستفحزُ كطز كِ جگط ذِ خحى زٍ هفطز، زٍ ظى   جهح ًور. ذحضس

 .ذحضٌس، عالق ٍجلـ ًرَجّس ضس
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جهح جگط جٗي ًكتِ ضج زض ًؾط ذى٘طٗن كِ آِٗ زض همحم ذ٘حى ضطجٗظ ٍلَؿ  •
عالق جست ٍ زض جٗي همحم، ضْحزت زٍ هطز ففحزل ضج هقترفط زجًسفتِ،    

تَجى هفَْم كلر ضج ًت٘دِ گطفت كِ پس ذسٍى ٍخَز زٍ هطز فحزل  هر
 .ذِ فٌَجى ضحّس، عالق ٍجلـ ًرَجّس ضس

جلرتِ جگط آِٗ هفَْم كلر ّن ًسجضتِ ذحضس، ّفط چٌفس زض آى غفَضت،     •
جهكحى ٍلَؿ عالق ضج زض فطؼ ٍخَز هثالً زٍ ظى ففحزل ذفِ فٌفَجى    

تفَجى جظ آٗفِ    كٌس ٍ ًوفر  كٌس، جهح آى ضج جثرحت ّن ًور ضحّس، ًفر ًور
ذ٘ص جظ تحمك عالق زض فطؼ ٍخَز زٍ هطز فحزل ضج ذِ فٌَجى ضحّس 

 .جستفحزُ كطز
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تَجًسفت٘ن جظ آى   جلرتِ جگط زل٘ل جٗي هغلد هٌحػط زض آِٗ ذفَز، ًوفر   •
. ضفَز  جستفحزُ كٌ٘ن كِ عالق ذح ضْحزت زٍ ظى ٗح چْحض ظى جثرحت ًور

جسفت ٍ هسفتم٘وحً    -ثرفَت آى   -ظٗطج آِٗ ًحؽط ذِ همحم تحمك عالق 
ّفط چٌفس ضفَْزى كفِ ذفح ٍخفَز آًْفح        . ًؾطى ذِ ذحث جثرحت ًسجضز

تَجًٌس ذح ضْحزت ذفَز، آى ضج جثرفحت    كٌس، هر تحمك پ٘سج هر» عالق«
 .كٌٌس
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ذِ ّط ححل، ضٍجٗحت هتقسز، جفترحض ضْحزت ظًحى ضج زض عالق ذِ ًحفَ   •
 .كٌس هغلك جًكحض هر

كٌفس كفِ    فلِ٘ جلسالم ًمل هر ى حلرر جظ جهحم غحزق هثالً زض غح٘حِ •
ضفْحزت ظًفحى ضج زض عفالق جخفحظُ     : فطهَز فلِ٘ جلسالم هر جهحم فلر

 ( 71.)زّن ًور
ى هحوفس ذفي    ٍ هضفوطُ ( 72)ذػف٘ط  ى جذفر  هضوَى زض هضوطُّو٘ي •

ٍ ( 75)ٍ ضٍجٗت هحوفس ذفي جلفضف٘ل   ( 74)ٍ ضٍجٗت ظضجضُ( 73)هسلن
 .ً٘ع ٍجضز ضسُ جست( 76)ضٍجٗت جذطجّ٘ن جلححضلر ٗح جلححضثر
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زض توحهر جٗي ضٍجٗحت جفترحض ضْحزت ظًحى زض عالق ذِ ًحفَ هغلفك    •
ًفر ضسُ جست ٍ ّوف٘ي جعفالق ضفحهل تحمفك عفالق ٍ جثرفحت آى       

ذح جٗي ٍغف، زض عالق خحٗر ذفطجى ضفْحزت ظًفحى ٍخفَز     . ضَز هر
 .ًسجضز



57 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

ى آغفحظ ٍ پحٗفحى هفحُ لوفطى      ى جثرحت ّالل هحُ كِ ًطحًِ زض هسألِ •
جست، ضٍجٗحتر ٍخَز زجضز كِ جفترحض ضْحزت ظًحى ضج زض جٗي جهط ًففر  

( 78)ى حوحز ٍ غح٘حِ( 77)ى هحوس ذي هسلن كٌس، هحًٌس هضوطُ هر
 ( 80.)ى فرسجللَِّ ذي سٌحى ٍ غح٘حِ( 79)ى حلرر ٍ غح٘حِ
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فل٘فِ جلسفالم ًمفل     ى زجٍز ذي جلحػ٘ي جظ جهحم غحزق زض غح٘حِجلرتِ •
همرَل ً٘ست، ٍلر ضٍظُ گفطفتي ذفِ   » فغط«ضسُ كِ ضْحزت ظًحى زض 

لكي جٗي ضٍجٗفت  ( 81.)ضْحزت ظًحى، جگط چِ ٗك ظى، جضكحلر ًسجضز
حتر جگط أذع ذَزى آى ضج ًسرت ذِ سحٗط ضٍجٗحت جٗي ذحخ ذپصٗطٗن، 
ذِ زل٘ل جفطجؼ جغححخ لحذل فتَج ً٘ست ٍ ضحٗس هطجز ّوحى ذحضس كِ 
ض٘د عَسر فطهَزُ جست ٍ آى جٗي كِ ذح ضْحزت ظًحى، جگط چِ ٗفك  

تَجى جظ ذحخ جحت٘حط ٗح جستؾْحض ضٍظُ گطفت، ّط چٌس ٍجخفد   ًفط، هر
 (82.)ً٘ست
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زض هَضز حسٍز ضٍجٗحتر زجضٗن كفِ ضفْحزت ظى هغلمفح جثرفحت حفس       •
ٍ ضٍجٗت هَسفر ذفي   ( 83)ى غ٘ح  ذي جذطجّ٘ن كٌس هحًٌس غح٘حِ ًور

 ( 84.)جسوحف٘ل ذي خقفط
ذطذر ضٍجٗحت ضْحزت ظًحى ذِ ّوطجُ هطزجى زض جثرحت حس پصٗطفتِ زض •

 (85.)ى فرسجلطحوي ذي أذر فرسجللَِّ ضسُ جست، هحًٌس غح٘حِ
زض ذطذر زٗىط، ضْحزت ظًحى زض حسٍز فمظ زض هَضز لتل پصٗطفتفِ   •

 ( 86.)ى خو٘ل ٍ هحوس ذي حوطجى ضسُ جست، هحًٌس غح٘حِ
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گطٍّر جظ ضٍجٗحت تػطٗ  ضسُ كِ حس ظًح ذِ ضْحزت سِ هفطز ٍ  زض •
ضَز لكي ذِ زٍهفر   زٍ ظى ٍ ذِ ضْحزت زٍ هطز ٍ چْحض ظى جثرحت هر

ضفَز،   ٗقٌر ضالق، جثرفحت هفر  » خٓلْس«ضَز ٍ فمظ  ثحذت ًور» ضخن«
 (87.)ى حلرر هحًٌس غح٘حِ

جلرتِ زض ذقضر ضٍجٗحت تقر٘ط جٗي جست كِ ضْحزت ظًحى زض حفس ظًفح    •
ضَز، ٍلفر جگفط زٍ هفطز ٍ     ٍلتر سِ هطز ٍ زٍ ظى ذحضٌس، پصٗطفتِ هر

( 88)ضَز، هحًٌس ضٍجٗت جذطجّ٘ن جلححضثر چْحض ظى ذحضٌس، پصٗطفتِ ًور
 (89.)ذػ٘ط ى جذر ٍ هضوطُ



61 

 اعتثار شْادٓ الٌساء

ى هحوفس ذفي    ٍ غح٘حِ( 90)ى حلرر جٗي ضٍجٗحت جذ٘ط ذِ غح٘حِ •
ِ  ( 91)جلفض٘ل ى  لحذل تفس٘ط جست كِ هطجز فسم جثرحت ضخن ذفِ ٍجسفغ

ضْحزت زٍ هطز ٍ چْحض ظى جست ٍ ّو٘ي ضٍجٗحت، ضٍجٗحتر ضج هحًٌفس  
كٌس كِ ضفْحزت   تفس٘ط هر( 92)ى فرسجلطحوي ذي أذر فرسجللَِّ غح٘حِ

 .پصٗطز ظًحى ضج زض حسٍز ّوطجُ هطزجى هر
پس هطجز پصٗطش ضْحزت ظًحى ّوطجُ هفطزجى زض حفس ظًفح جسفت ٍ      •

سحظز كِ ذفِ عفَض كلفر     ّو٘ي ضٍجٗحت، ضٍجٗحت گطٍُ جٍل ضج هم٘س هر
 .كطز جفترحض ضْحزت ظًحى ضج زض حسٍز ًفر هر
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زض ٍجلـ ( 93)ى خو٘ل ٍ هحوس ذي حوطجى جهح ضٍجٗحتر هحًٌس غح٘حِ •
 .جست، ًِ حس» لػحظ«ًحؽط ذِ ذحث » لتل«ذح جستثٌحى 
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ححغل سري آى كِ ضْحزت ظًحى زض حسٍز جثطى ًسجضز، خع حس ظًح  •
كِ ضْحزت سِ هطز ٍ زٍ ظى ٍ زٍ هفطز ٍ چْفحض ظى زض آى هَخفد    

 (94.)جثرحت ظًح جست
•  
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 هٓا تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ  
  «6»ذٓحخٔ هٓح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِِِ٘ ٍٓ هٓح لَح تَدَٔظٔ  24« 5»•

 
 هٓح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِِِ٘ •
هٔحٓوَّسٔ ذٕيُ ٗٓقٕمَُخٓ فٓيْ فٓلِٖي ذٕيِ ئِذٕطَجِّ٘نٓ فٓفيْ أَذِ٘فِِ   « 7» -1 -33909•

فٓيِ جذٕيِ أَذِٖ فٔوٕٓ٘طٍ فٓيْ خٓوِ٘لِ ذٕيِ زٓضَّججٍ ٍٓ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ حٔوٕفطَجىَ فٓفيْ أَذِفٖ    
فَمَحلَ فِٖ جلْمَتْلِ  -لُلٌَْح أَ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ جلْحٔسٍٔزِ: فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ لَحلَ

 .لَح ٗٓرٕغُلُ زٓمٔ جهٕطِبٍ هٔسٕلِنٍ -ٍٓحٕسُٓٔ ئِىَّ فٓلِّ٘حً ؿ كَحىَ ٗٓمَُلُ
 .1 -390 -7جلكحفٖ  -(7)•

 
 350: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 زجل ذط فسم جثرحت ذطذر آثحض ذِ ضْحزت ظًحى. 2 •

ذطذفر هحًٌفس   . زض هَضز ضْحزت ظًحى زض لتل، ضٍجٗحت هرتلف جست •
( 95)فلِ٘ جلسفالم  ى خو٘ل ٍ هحوس ذي حوطجى جظ جهحم غحزق غح٘حِ

ى  زاللت ذط خَجظ ضْحزت ظًحى زض لتل زجضًس ٍ ذطذر هحًٌفس هضفوطُ  
ى هحوس ذفي   ٍ غح٘حِ( 97)ٍ ضٍجٗت جذطجّ٘ن جلححضلر( 96)ذػ٘ط جذر

ذفط ففسم   ( 99)ٍ ضٍجٗفت ظضجضُ ( 98)جلفض٘ل جظ جهحم ضضحفلِ٘ جلسالم
 .جفترحض ضْحزت ظًحى زض لتل زاللت زجضًس
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زض خوـ جٗي ضٍجٗحت، ذطذر فمْح ضٍجٗحت گطٍُ زٍم ضج تطخ٘  زجزُ ٍ  •
ضفَز،   ذِ عَض كلر ضْحزت ظًحى ضج زض لتلر كِ هٌدط ذِ لػحظ هفر 

ٍ ذقضر هحًٌس جهحم ذوٌ٘ر ذِ عَض كلر ضفْحزت  ( 100)جًس جًكحض كطزُ
 (101.)جًس ظًحى ضج زض ّط جهطى كِ هَخد لػحظ ضَز، ًپصٗطفتِ
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ض٘د عَسر زض خوـ ذ٘ي جٗي زٍ گطٍُ پصٗطفتِ كِ ذح ضفْحزت ظًفحى    •
جٗي خوفـ ضج ذطذفر   . ضَز ضَز، ٍلر زِٗ جثرحت هر لػحظ ثحذت ًور

ٍ ضٍجٗت هَسر ذفي  ( 102)ى غ٘ح  ذي جذطجّ٘ن ضٍجٗحت هحًٌس غح٘حِ
ِ ( 103)جسوحف٘ل ذي خقففط  ٍ ( 104)ى هحوفس ذفي لف٘س    ٍ غفح٘ح

كٌس، ظٗطج زض زٍ ضٍجٗت جٍل  تأٗ٘س هر( 105)ضٍجٗت فرسجللَِّ ذي جلحكن
ًففر ضفسُ ٍ زض زٍ ضٍجٗفت    » لػحظ«ٗقٌر » لَز«ضْحزت ظًحى زض 

ذقسى ضْحزت ٗك ظى ذِ فٌَجى فحهل جثرحت ٗك چْحضم زِٗ پصٗطفتِ 
ضَز ضْحزت ظى، ّط چٌس لػحظ ضج ثحذفت   پس هقلَم هر. ضسُ جست

كٌس ٍ حتر ضفْحزت ٗفك ظى، ضذفـ     ضج جثرحت هر» زِٗ«كٌس، ٍلر  ًور
 .ًوحٗس زِٗ ضج جثرحت هر
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ذح جٗي ٍغف، ضْحزت ظًحى زض جهَضى كِ هَخد لػحظ ّستٌس، جظ  •
كٌفس، ّفط چٌفس     ضج ثحذفت هفر  » زِٗ«جثرحت لػحظ فحخع جست، ٍلر 
ًحهس، زض ححلر كِ ضْ٘س ثحًر آى ضج ذِ  هحمك حلّر جٗي فتَج ضج ضحش هر

زّس ٍ غححد خَجّط جظ ٗحفتي لفحٗالى آى جففالم    ذس٘حضى ًسرت هر
 (106!)كٌس فدع هر

ضفَز، زض حفس    هَضز زٗىطى كِ ذطذر آثحض ذح ضْحزت ظى ثحذت ًور •
» ضفالق «ظًح جست كِ جگط ضَْز، زٍ هطز ٍ چْفحض ظى ذحضفٌس، فمفظ    

جٗي هغلد ضج زض ذحث لرلر . گطزز جثرحت ًور» ضخن«ضَز ٍ  ثحذت هر
 .زجزٗنتَض٘  تفػ٘ل  تفض٘لذح جستٌحز ذِ ضٍجٗحت ذِ 
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في جلط٘د جلدوـ ذٌْ٘ح ذقسم لرَل ضْحزتْن ٍ لفَ هفـ جلطخفحل ففٖ     ٍ •
جلمػحظ، أهح جلسٗٔ فتثرت ذطفْحزتْي، ٍ ًسفرِ جلوػفٌف ففٖ كتفحخ      
جلمػحظ ئلر جلٌسضٓ، لكي فٖ جلوسحلك ًسرتِ ئلر خوـ كث٘ط ٍ ئى كٌح 
لن ًتحممِ هـ ضسٓ هرحلفتِ للمَجفس، ضطٍضٓ كَى جلوفطٍؼ ضفْحزتْي  
ذوح ٗمتضٖ جلمػحظ، ًقن ال ذأس ذمرفَل ضفْحزتْي ذحلمتفل جلومتضفٖ     
للسٗٔ، ٍ ئشج أهكي جلدوـ ذ٘ي جلٌػَظ ذصلك كفحى أٍلفر، ٍ ئال كفحى    

ٔ جلتطخ٘  للٌػَظ  ضْحزتْي فِ٘، ٍ أهح جلدوـ ذٌْ٘ح ذحول لرَل  جلٌحف٘
جلٌحف٘ٔ فلر ضْحزتْي هٌفطزجت ٍ جلوثرتٔ فلفر غفَضٓ جالًضفوحم هفـ     

 .ضخل فال ٗمرلِ ؽحّط ذقضْح أٍ أكثطّح

 164: ، ص41 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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ٍ جفلن أى هحل جالضكحل ضْحزتْي هٌضوحت ئلر »ٍ فٖ جلوسحلك ّصج •
جلطخحل، أهح فلر جالًفطجز فال تمرل ضْحزتْي لغقفح، ٍ ضفص لفَل أذفٖ     
جلػالح ذمرَل ضْحزٓ جهطأت٘ي فٖ ًػف زٗٔ جلٌفس ٍ جلقضَ ٍ جلدفطجح  

ٍ َّ كصلك ئشج كحى جلوطجز ذحالًفطجز : للت« ٍ جلوطأٓ جلَجحسٓ فٖ جلطذـ
أهح هقِ فحلؾحّط لرَل جلوطأت٘ي فٖ هح َٗخد جلسٗفٔ  « حتر في جل٘و٘ي

 .كحلطخل هـ جل٘و٘ي، لوح فطفتِ سحذمح ٍ تقطفِ في لطٗد ئى ضحء جهلل

 165: ، ص41 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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أى جلوستفحز « 1»ثن ئًِ ال ٗرفر فل٘ك أًح لس شكطًح فٖ كتحخ جلمضحء •
هي جلٌػَظ ثرَت كل حك هي حمَق جٙزه٘٘ي ذحلطحّس ٍ جل٘و٘ي ئال 
هح ذطج ذأزلٔ هرػَغٔ هي ئخوحؿ أٍ غ٘طُ، ٍ هي شلك ٌٗفت  لفك  
ذحخ فؾ٘ن فٖ خو٘ـ هححل جلرال ، ٍ جلؾحّط ل٘حم جلوطأت٘ي هـ جل٘و٘ي 
همحهِ فٖ شلك كم٘حم جلوطأت٘ي هـ جلطحّس همحهِ ففٖ هَضفَفِ، كوفح    

 .تسوـ تحطٗط شلك ئى ضحء جهلل
 . 274ظ  40ضجخـ ج ( 1)•

 

 165: ، ص41 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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أهح جلرٌ٘ٔ فال ٗثرت هح ٗدد ذِ جلمػحظ ففٖ جلفٌفس أٍ جلغفط  ئال    ٍ •
ذطحّسٗي فسل٘ي فٌس جلوػٌف ٌّح ٍ حٌ٘ثص ال ٗثرت ذطحّس ٍ جهفطأت٘ي  

 .فضال في ضْحزٓ جلٌسحء هٌفطزجت
ٗدفد ذفِ   : ٍ ل٘ل ٍ جلمحتل جلط٘د فٖ جلورسَط ٍ جلفحضفل ٍ غ٘طّوفح  •

 .جلمَز ذل َّ هرتحض جلوػٌف فٖ كتحخ جلطْحزجت
ٍ ل٘ل ٍ جلمحتل جلط٘د أٗضح فٖ جلٌْحٗٔ ٍ جذي جلدٌ٘س ٍ أذفَ جلػفالح ٍ   •

جلمحضٖ ٍ جلفحضل فٖ جلورتلف ٗثرت شلك، ٍ لكٌِ تدد ذِ جلسٗٔ زٍى 
  جلمػحظ خوقح ذ٘ي جألزلٔ ٍ لكي لحل جلوػٌف َّ ضحش

 208: ، ص42 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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أى جلمحتل ذِ خوحفٔ، ٍ لس تمسم تحم٘ك جلححل فٖ شلك ففٖ كتفحخ   هـ •
 .جلطْحزجت

ٍ كصج تمسم جلرحث فٖ أًِ ال ٗثرت ذطحّس ٍ ٗو٘ي كوح َّ جلوطَْض، ذل •
فٖ جلطٗحؼ جالتفحق فلِ٘، أٍ ٗثرت ذْوح كوح في جلط٘د ٍ جذي ئزضٗس، 

 .فالحؼ ٍ تأهل
 

 209: ، ص42 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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ذصلك خ )ك٘ف كحى فال ذال  ٍ ال ئضكحل فٖ أًِ ٗثرت ذكل هٌْوح ٍ •
هح هَخرِ جلسٗٔ كمتل جلرغأ جلطفرِ٘ ذحلقوفس ٍ غ٘فطُ ٍ جلْحضفؤ ٍ     ( ل

جلوٌملٔ ٍ كسط جلقؾحم ٍ جلدحتفٔ لكَى جلطْحزٓ فلر جلوحل جلفصٕ ٗثرفت   
ذطْحزٓ جلٌسحء هٌفطزجت، ذل ٍ ذحالهطأت٘ي هـ جل٘و٘ي، كوح تمسم تحم٘فك  

 . شلك كلِ فٖ كتحخ جلطْحزجت أٗضح

 209: ، ص42 رَاّر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ د
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 هٓا تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ  
  «6»ذٓحخٔ هٓح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِِِ٘ ٍٓ هٓح لَح تَدَٔظٔ  24« 5»•

 
 هٓح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِِِ٘ •
هٔحٓوَّسٔ ذٕيُ ٗٓقٕمَُخٓ فٓيْ فٓلِٖي ذٕيِ ئِذٕطَجِّ٘نٓ فٓفيْ أَذِ٘فِِ   « 7» -1 -33909•

فٓيِ جذٕيِ أَذِٖ فٔوٕٓ٘طٍ فٓيْ خٓوِ٘لِ ذٕيِ زٓضَّججٍ ٍٓ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ حٔوٕفطَجىَ فٓفيْ أَذِفٖ    
 جلْمَتْفلِ فَمَحلَ فِٖ  جلْحٔسٍٔزِلُلٌَْح أَ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ : فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ لَحلَ

 .لَح ٗٓرٕغُلُ زٓمٔ جهٕطِبٍ هٔسٕلِنٍ -ٍٓحٕسُٓٔ ئِىَّ فٓلِّ٘حً ؿ كَحىَ ٗٓمَُلُ
 .1 -390 -7جلكحفٖ  -(7)•

 
 350: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 هٓا تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ  
  «8»ضٍٓٓجُٔ جلطَّٕ٘دُ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيِ جلْحٔسٕٓ٘يِ ذٕيِ سٓقِ٘سٍ فٓيِ جذٕيِ أَذِٖ فٔوٕٓ٘طٍ ٍٓ •
 .«1»خَظَِّٔ الشَّيٕخُ تِقَثَٔلِْٓا فِي الذِّيِٓٔ تِذٓلَالَِٔ آخِرُِِ ٍٓ هٓا يٓأْتِي : أَقَُلُ•

 
ٍ لن ٗطز  82 -26 -3، ٍ جالسترػحض 711 -266 -6جلتْصٗد  -(8)•

 .جذي أذٖ فو٘ط فٖ جلتْصٗد
هفي ّفصج    30ٍ  29ٍ  11ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٗحتٖ ففٖ جالححزٗفث    -(1) •

 .جلرحخ
 

 350: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 هٓا تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ  
ٍٓ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ ٗٔفًَُسٓ ذٕفيِ فٓرٕفسِ جلفطَّحٕوٓيِ فٓفيِ      « 6» -32 -33940•

 -سٓأَلْتُِٔ فٓيْ ضَْٓحزِٓٓ جلٌِّسٓحءِ لَحلَ: فٓيْ ظٕٓٗسٍ جلطَّحَّحمِ لَحلَالْؤفَضَّلِ تٕيِ طٓالِح  
 -ئِلَّح هٓـٓ ثَلَحثَِٔ ضِخٓحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَٕ٘يِ -فَمَحلَ لَح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ جلطَّخٕنِ

أَ  -فَقُلْدتٔ فَلَح تَدَٔظٔ فِفٖ جلفطَّخٕنِ لَفحلَ     -فَاِىْ كَحىَ ضٓخٔلَحىِ ٍٓ أَضٕذٓـٔ ًِسٍَٕٓٓ
 .ًَعٓنٕقَالَ  الذَّمِفَتَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ هٓعٓ الرِّرٓالِ فِي 

•  

 .83 -27 -3، ٍ جالسترػحض 712 -266 -6جلتْصٗد  -(6)•
 

 359: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا
ٍٓ فٓيْ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ ٗٓحٕ٘ٓر فٓيْ أَحٕوٓسٓ ذٕيِ هٔحٓوَّفسٍ فٓفيْ   « 6» -4 -33912•

سٓأَلْتُِٔ فٓفيْ  : فٓلِٖي ذٕيِ جلْحٓكَنِ فٓيْ فٓلِٖي ذٕيِ أَذِٖ حٓوٕعََٓ فٓيْ أَذِٖ ذٓػِ٘طٍ لَحلَ
فٓلَر هٓح لَح ٗٓسٕتَغِ٘ـٔ  -فَمَحلَ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ ٍٓحٕسّٓٔيَّ -ضَْٓحزِٓٓ جلٌِّسٓحءِ
ٍٓ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِفٖ جلٌِّكَفححِ ئِشَج كَفحىَ     -ئِلَِِٕ٘« 7»جلطِّخٓحلُ جلٌَّؾَطَ 
غَٕ٘فطَ أًََّْٓفح تَدٔفَظٔ     -ٍٓ لَا فِي الدذَّمِ فِٖ جلغَّلَحقِ   ٍٓ لَح تَدَٔظٔ -هٓقْٓٔيَّ ضٓخٔلٌ
ٍٓ لَفح   -ئِشَج كَحىَ ثَلَحثَفُٔ ضِخٓفحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَفحىِ    -فِٖ حٓسي جلعًَِّح« 1»ضَْٓحزٓتُْٓح 

 .تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ ضٓخٔلَٕ٘يِ ٍٓ أَضٕذٓـِ ًِسٍَٕٓٓ
 

 351: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا
، ٍ جالسترػحض 704 -264 -6، ٍ جلتْصٗد 4 -391 -7جلكحفٖ  -(6)•

3- 23- 72. 
 (.ّحهص جلورغَط)ٌٗؾطٍى  -فٖ جلتْصٗد ٍ جالسترػحض -(7)•
 (.ّحهص جلورغَط)ضْحزتْي  -فٖ جلتْصٗد ٍ جالسترػحض -(1)•

 351: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ئِذٕفطَجِّ٘نٓ  ٍٓ فٌِْٓٔ فٓيْ أَحٕوٓسٓ فٓيِ جذٕيِ هٓحٕرَٔخٍ فٓفيْ  « 2» -5 -33913 •
 -لَحلَ سٓوِقٕتٔ أَذٓح فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ ٗٓمَُلُ تَدَٔظٔ ضَفْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓفحءِ  « 3»جلْحٓحضِلِٖي 

ٍٓ تَدٔفَظٔ   -فِ٘وٓح لَح ٗٓسٕتَغِ٘ـٔ جلطِّخٓحلُ أَىْ ٌْٗٓؾُفطٍُج ئِلَٕ٘فِِ ٍٓ ٗٓطْفْٓسٍٔج فٓلَٕ٘فِِ    
ٍٓ تَدٔفَظٔ   -لَا فِي الدذَّمِ ٍٓ لَح تَدَٔظٔ فِٖ جلغَّلَحقِ ٍٓ  -ضَْٓحزٓتُْٔيَّ فِٖ جلٌِّكَححِ

ٍٓ لَفح تَدٔفَظٔ ئِشَج كَفحىَ     -فِٖ حٓسي جلعًَِّح ئِشَج كَحىَ ثَلَحثَُٔ ضِخٓفحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَفحىِ  
 .ٍٓ لَح تَدَٔظٔ ضَْٓحزٓتُْٔيَّ فِٖ جلطَّخٕنِ -ضٓخٔلَحىِ ٍٓ أَضٕذٓـٔ ًِسٍَٕٓٓ

، ٍ جالسترػحض 707 -265 -6، جلتْصٗد 11 -392 -7جلكحفٖ  -(2)•
3- 24- 75. 

، ٍ كفصلك  (ّحهص جلورغَط)جلححضثٖ  -فٖ ًسرٔ هي جلتْصٗد -(3)•
 .جلرحضلٖ -جلوػسض ٍ فٖ جلتْصٗد ٍ جالسترػحض جلوغرَؿ

 

 
 352: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

 .«4»ٍٓ ضٍٓٓجُٔ جلطَّٕ٘دُ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيِ جلْحٓسٓيِ ذٕيِ هٓحٕرَٔخٍ هِثْلَِٔ •
 .لن ًقثط فلِ٘ فٖ جلتْصٗد جلوغرَؿ -(4)•

 

 352: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ فٌِْٓٔ فٓيْ أَحٕوٓسٓ ٍٓ فٓيْ فٓلِٖي ذٕيِ ئِذٕطَجِّ٘نٓ فٓيْ أَذِ٘فِِ  « 6» -7 -33915•
سٓأَلْتٔ أَذٓفح جلْحٓسٓفيِ   : خٓوِ٘قحً فٓيِ جذٕيِ هٓحٕرَٔخٍ فٓيْ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ جلْفُضَٕ٘لِ لَحلَ

 -تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ ًِكَححٍ إٍَٔ عَلَفحقٍ إٍَٔ ضٓخٕفنٍ   -جلطِّضَح ؿ لُلْتٔ لَِٔ
ٍٓ  -فِ٘وٓح لَح تَسٕتَغِ٘ـٔ جلطِّخٓحلُ أَىْ ٌْٗٓؾُفطٍُج ئِلَٕ٘فِِ   -لَحلَ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ

 -ٍٓ تَدَٔظٔ ضَْٓحزٓتُْٔيَّ فِٖ جلٌِّكَححِ ئِشَج كَحىَ هٓقْٓٔيَّ ضٓخٔلٌ -ضٓخٔلٌ  لَٕ٘سٓ هٓقْٓٔيَّ
ٍٓ لَفح   -ئِشَج كَحىَ ثَلَحثَُٔ ضِخٓحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَحىِ -ٍٓ تَدَٔظٔ ضَْٓحزٓتُْٔيَّ فِٖ حٓسي جلعًَِّح

ٍٓ لَفح تَدٔفَظٔ    -تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ ضٓخٔلَٕ٘يِ ٍٓ أَضٕذٓـِ ًِسٍَٕٓٓ فِفٖ جلعًَِّفح ٍٓ جلفطَّخٕنِ   
 .لَا فِي الذَّمِضَْٓحزٓتُْٔيَّ فِٖ جلغَّلَحقِ ٍٓ 

 .5 -391 -7جلكحفٖ  -(6)•

 352: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ كَصَج جلْأَحٓحزِٗثُ « 1»ضٍٓٓجُٔ جلطَّٕ٘دُ إَٔٗضحً ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ أَحٕوٓسٓ ذٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ •
جلثَّلَحثَُٔ جلَّتِٖ لَرٕلَِٔ ٍٓ ضٍٓٓجُٔ جلػَّسٍٔقُ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ غٓفَْٓجىَ ذٕفيِ ٗٓحٕ٘ٓفر فٓفيْ    

ٍٓ جلَّصِٕ لَرٕلَِٔ ذِاِسٕفٌَحزُِِ  « 2»هٔحٓوَّسِ ذٕيِ جلْفُضَٕ٘لِ فٓيْ أَذِٖ جلْحٓسٓيِ ؿ ًَحَُٕٓٔ 
 .فٓيِ جلْحٓسٓيِ ذٕيِ هٓحٕرَٔخٍ هِثْلَِٔ

 .73 -23 -3، ٍ جالسترػحض 705 -264 -6جلتْصٗد  -(1)•
 .3309 -51 -3جلفمِ٘  -(2)•

 

 353: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ فٓيْ فِسٍَّٓ هِيْ أَغٕحٓحذٌَِح فٓيْ سْٕٓلِ ذٕيِ ظِٗٓحزٍ فٓفيِ  « 2» -11 -33919•
سٓفأَلْتٔ أَذٓفح خٓقٕفَفطٍ ؿ    : جذٕيِ أَذِٖ ًَدٕطَجىَ فٓيْ هٔثٌَِّر جلْحٌَّٓحطِ فٓيْ ظٔضٓجضَٓٓ لَحلَ

لَحلَ ًَقٓنٕ ٍٓ لَح تَدَٔظٔ فِفٖ جلغَّلَفحقِ    -فٓيْ ضَْٓحزِٓٓ جلٌِّسٓحءِ تَدَٔظٔ فِٖ جلٌِّكَححِ
ئِشَج كَفحىَ ثَلَحثَفُٔ    -ٍٓ لَحلَ فٓلٌِّٖ ؿ تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ جلفطَّخٕنِ  -لَحلَ

 -ٍٓ ئِشَج كَحىَ أَضٕذٓـٔ ًِسٍَٕٓٓ ٍٓ ضٓخٔلَحىِ فَلَح ٗٓدٔفَظٔ جلفطَّخٕنٔ   -ضِخٓحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَحىِ
 .لَاقَالَ  الذَّمِتَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ هٓعٓ الرِّرٓالِ فِي لُلْتٔ 

، ٍ جالسترػفحض  706 -265 -6، جلتْصٗد 9 -391 -7جلكحفٖ  -(2)•
3- 24- 74. 
 

 354: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ فٌِْٓٔ فٓيْ حٓوَّحزٍ فٓيْ ضِذٕقٍِّٖ فٓيْ أَذِٖ فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ « 2» -27 -33935. •
 .جلْمَتْلِلَح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ : لَحلَ

حٓوٓلَِٔ جلطَّٕ٘دُ فٓلَر فٓسٓمِ ثُرَٔتِ جلْمََٓزِ ٍٓ ئِىْ ثَرٓتَتٕ ذِطَْٓحزٓتَٕ٘يِ جلسيٗٓفُٔ  : أَلَُلُ•
 .«4»ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 3»لِوٓح هٓضَر 

 .87 -27 -3، ٍ جالسترػحض 716 -267 -6جلتْصٗد  -(2)•
 .هي ّصج جلرحخ 1هضر فٖ جلحسٗث  -(3)•
 .هي ّصج جلرحخ 33ٗحتٖ فٖ جلحسٗث  -(4)•

 

 358: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيِ جذٕيِ أَذِٖ فٔوٕٓ٘طٍ فٓيْ حٓوَّحزٍ فٓيْ ضِذٕقٍِّٖ فٓيْ « 5» -28 -33936•
ئِشَج ضَِْسٓ ثَلَحثَُٔ ضِخٓحلٍ ٍٓ جهٕطَأَتَحىِ لَنٕ : هٔحٓوَّسِ ذٕيِ هٔسٕلِنٍ فٓيْ أَذِٖ فٓرٕسِ جللَِِّ ؿ لَحلَ

 .جلْمَتْلٍِٓ لَح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ  -ٗٓدٔعْ فِٖ جلطَّخٕنِ
حٓوٓلَِٔ جلطَّٕ٘دُ فٓلَر جلتَّمَِِّ٘ٔ ٍٓ فٓلَر فٓسٓمِ تَكَحهٔلِ ضُطٍُطِ جلطَّْٓحزِٓٓ لِوٓفح هٓفطَّ   : أَلَُلُ•

«6». 
 

 .76 -24 -3، ٍ جالسترػحض 708 -265 -6جلتْصٗد  -(5)•
 .هي ّصج جلرحخ 25ٍ  11ٍ  10ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٍ  3هط فٖ جألححزٗث  -(6)•

 

 358: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

ٍٓ ذِاِسٌَٕحزُِِ فٓيْ أَذِٖ جلْمَحسِنِ ذٕيِ لَُلََِِٕٓٗ فٓفيْ أَذِ٘فِِ   « 7» -29 -33937 •
فٓيْ سٓقٕسِ ذٕيِ فٓرٕسِ جللَِِّ فٓيْ أَحٕوٓسٓ ذٕيِ أَذِٖ فٓرٕسِ جللَِِّ جلْرٓطْلِٖي فٓيْ أَذِ٘فِِ فٓفيْ   

لَفح  : غِ٘ٓح ِ ذٕيِ ئِذٕطَجِّ٘نٓ فٓيْ خٓقٕفَطِ ذٕيِ هٔحٓوَّسٍ فٓيْ أَذِِِ٘ فٓيْ فٓلِفٍّٖ ؿ لَفحلَ  
 .الْقََٓدٍِٓ لَا فِي تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ جلْحٔسٍٔزِ 

هفط ففٖ    -(8) .«8»ذَػَِّٔ جلطَّٕ٘دُ ذِوٓح فٓسٓج حٓفسَّ جلعًَِّفح لِوٓفح هٓفطَّ     : أَلَُلُ•
 .هي ّصج جلرحخ 25ٍ  11ٍ  10ٍ  7ٍ  5ٍ  4ٍ  3جالححزٗث 

 

 

 358: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ؛ د
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 التويويتي إتراّين غياث 

 غ٘ح  ذي ئذطجّ٘ن جلتو٘وٖ جألس٘سٕ  - 833•
ضٍى في أذٖ فرس جهلل ٍ أذٖ جلحسفي فلْ٘وفح    حقٔذػطٕ سكي جلكَفٔ •

أذرطًح أذفَ  . لِ كتحخ هرَخ فٖ جلحالل ٍ جلحطجم ٗطٍِٗ خوحفٔ. جلسالم
: حسثٌح أحوس ذي ئذطجّ٘ن ذي أذٖ ضجفـ لحل: جلقرحس أحوس ذي فلٖ لحل

: حفسثٌح خقففط جلوحوفسٕ لفحل    : حسثٌح أحوس ذي هحوس ذي ظٗحز لحل
 . حسثٌح ئسوحف٘ل ذي أذحى ذي ئسححق جلَضجق فٌِ ذحلكتحخ

305/الغيي تاب/الٌزاشي ررال   
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 تَزَٔزٔ شَْٓادُٓٓ الٌِّسٓاءِ فِيِِ   ال هٓا

هٔحٓوَّسِ ذٕفيِ  فٓيْ فٔرٕٓ٘سِ جللَِِّ ذٕيِ جلْؤفَضَّلِ )ٍٓ فٌِْٓٔ فٓيْ « 1» -30 -33938•
فٓيْ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ هٔحٓوَّسِ ذٕيِ جلْأَضْقٓثِ فٓيْ هَٔسٓر ذٕيِ ئِسٕفوٓحفِ٘لَ  « 2»( ِّلَحلٍ

لَح تَدَٔظٔ ضَْٓحزُٓٓ جلٌِّسٓحءِ فِٖ : ذٕيِ خٓقٕفَطٍ فٓيْ أَذِِِ٘ فٓيْ آذٓحتِِِ فٓيْ فٓلٍِّٖ ؿ لَحلَ
 .لَا قََٓدٍجلْحٔسٍٔزِ ٍٓ 

 .«3»تَمَسَّمٓ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُلُ•
 .78 -24 -3، ٍ جالسترػحض 710 -265 -6جلتْصٗد  -(1)•
، ٍ ففٖ  فر٘س جهلل ذي جلفضل ذي هحوفس ذفي ّفالل    -فٖ جلتْصٗد -(2)•

 .فرس جهلل ذي جلوفضل ذي هحوس ذي ّالل -جالسترػحض
 .هي ّصج جلرحخ 29تمسم فٖ جلحسٗث  -(3)•

 
  359: ، ص27 ٍسائل الشيعٔ، د
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