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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
ال تمدٗس خبص فٖ الجصٗٔ ٍ ال حد لْب، ثل  تملدٗسّب ىلل      1هسألٔ •

الَالٖ ثحست هب ٗساُ هي الوصبلح فٖ األهىٌٔ ٍ األشهٌٔ ٍ همتعل٘ب   
الحبل، ٍ األٍل  أى ال ٗمدزّب فٖ ػمد الرهٔ ٍ ٗجؼلْب ػل  ًظس االهبم 

.ػلِ٘ السالم تحم٘مب للصغبز ٍ الرل

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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ها َٗضغ الجشٗٔ ػلِ٘
ٗجَش للَالٖ ٍظلؼْب ػلل  اللس ٍو أٍ ػلل  األزاظلٖ أٍ       2هسألٔ •

ػلْ٘وب هؼب، ث  لِ أى ٗعؼْب ػل  الوَاشٖ ٍ األشلجبز ٍ الوسلتغال    
.ثوب ٗساُ هصلحٔ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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ها َٗضغ الجشٗٔ ػلِ٘
لَ ػ٘ي فٖ ػمد الرهٔ الجصٗٔ ػل  اللس ٍو ال ٗجلَش ثؼلدُ     3هسألٔ •

  هي أزاظْ٘ن ٍ غ٘سّب، ٍ لَ ٍظغ ػل  األزاظلٖ ال ٗجلَش    أخر شٖ
ثؼدُ الَظغ ػل  الس ٍو، ٍ لَ جؼل  ػلْ٘ولب ال ٗجلَش الٌمل  ىلل       

.ىحداّوب، ٍ ثبلجولٔ ال ثد هي الؼو  ػل  ؼجك الشسغ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
لَ ٍظغ همدازا ػل  الس ٍو أٍ األزاظٖ أٍ غ٘سّوب فٖ سٌٔ  4هسألٔ •

جبش لِ تغ٘٘سُ فٖ السٌ٘ي األخسثبلصٗلبةٓ ٍ الٌم٘صلٔ أٍ الَظلغ ػلل      
.ىحداّوب ةٍى األخسى أٍ ػل  الجو٘غ

499: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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القَل فٖ كو٘ٔ الجشٗٔ
لَ ؼسح التمدٗس ٍ جؼ  ػل  ًظس االهلبم ػل٘لِ السلالم فللِ      5هسألٔ •

.  شب  الَظغ إّٔ ًحَ ٍ ثإّٔ همداز ٍ ثإّٔ شٖ

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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شزط الض٘افٔ فٖ الجشٗٔ
ٗجَش أى ٗشتسغ ػلْ٘ن شائلدا ػلل  الجصٗلٔ ظل٘بفٔ هلبزٓ       6هسألٔ •

تؼ٘ل٘ي شهلبى العل٘بفٔ     *الوسلو٘ي ػسىسا وبًَا أم ال، ٍ الظبّس لصٍم
وَ٘م أٍ ثالثٔ أٗبم، ٍ ٗجَش ىٗىبل و٘ف٘ٔ الع٘بفٔ ىل  الؼلس  ٍ الؼلبةٓ   

.هي ظ٘بفٔ أّ  ًحلٔ غ٘س أّلْب هوي ٗسى ًجبستْن

ٍ األظْز ػذم لشٍهِ*•

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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سهاى الجشٗٔ
ٍ الظبّس جلَاش   ،* الجصٗٔ وبلصوبٓ ٍ الخساج تؤخر و  حَل 7هسألٔ •

اشتساغ األةا  ػللْ٘ن أٍل الحلَل أٍ رخلسُ أٍ ٍسلؽِ، ٍ للَ أؼللك       
فبلظبّس أًْب تجت فٖ رخس الحَل، فحٌ٘ئر ىى أسلن الرهٖ لج  الحَل 
أٍ ثؼدُ لج  األةا  أٍ لج  األةا  ىذا شسغ ػل٘لِ أٍل الحلَل سلمؽ     

.ػٌِ
ٍ األظْز جَاس أخذّا بإٔ فتزٓ هي الشهاى تشتزط ػليْ٘ن فيٖ ػقيذ الذهئ      *•

كالحَل٘ي أٍالحَل أٍ الشْز أٍ الَ٘م ٍ لَ أطلق فتؼ٘ي٘ي فتزتْيا ػليل الؼيز      
ٍالؼادٓ فٖ أهثالْا هي األهَال الحكَهٍ٘ٔ لَلن َٗجذ فالظاّز َّ الحيَل ألًيِ   

.َّ الؼز  الوتشزػٖ فْ٘ا

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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سهاى الجشٗٔ
، ٍ الظلبّس جلَاش    الجصٗٔ وبلصوبٓ ٍ الخساج تؤخر و  حلَل  7هسألٔ •

اشتساغ األةا  ػللْ٘ن أٍل الحلَل أٍ رخلسُ أٍ ٍسلؽِ، ٍ للَ أؼللك       
فحٌ٘ئر ىى أسلن الرهٖ لج  الحَل فبلظبّس أًْب تجت فٖ رخس الحَل، 

أٍ ثؼدُ لج  األةا  أٍ لج  األةا  ىذا شسغ ػل٘لِ أٍل الحلَل سلمؽ     
.ػٌِ

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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إى أسلن الذهٖ
,  ىذا ٍجج  الجصٗٔ ػل  الرهٖ ثحَل الحَل، ثن هب  أٍ أسللن : 11هسألٔ •

: ٍ للبل أحلحبثٌب  .«4»ٍ لبل أثَ حٌ٘فٔ تسمػ .«3»لبل الشبفؼٖ لن تسمػ 
ٍ الرٕ ٗمتعِ٘ الورّت أًِ ىذا هب  . ىى أسلن سمؽ ، ٍ لن ٗروسٍا الوَ 

ٍ ثلِ للبل   .«5»ال تسمػ ػٌِ، ألى الحك ٍاجت ػلِ٘ ف٘ؤخلر هلي تسوتلِ    
.«6»هبله 

حٓتَّ  ٗٔؼٕؽَُا الْجِصَْٗٓٔ ػٓليْ  )لَلِ تؼبل  : ٍ أهب الدل٘  ػل  أًِ تسمػ ثبإلسالم•
، فشسغ فٖ ىػؽبئْب الصغبز، ٍ ّرا ال ٗوىلي هلغ   «7»( ٗٓدٍ ٍٓ ّٔنٕ حبغِسٍُىَ

.اإلسالم، ف٘جت أى تسمػ
، ٗف٘لد سلمَؼْب، ألى   «1»اإلسالم ٗجب ها قبلِ : ٍ أٗعب لَلِ ػلِ٘ السالم•

.ػوَهِ ٗمتعٖ ذله
، ٍ ذلله ػلل    «2»ال جشٗٔ ػلل هسلن : ٍ زٍٕ ػٌِ ػلِ٘ السالم أًِ لبل•

.ػوَهِ فٖ اإلػؽب  ٍ الَجَة

548: ، ص5 الخال ، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ٍ حٌ٘ئر فإذا أسلن الرهٖ لج  الحَل أٍ ثؼدُ لج  األةا  سمؽ  الجصٗٔ •

ث  فٖ الوٌتْ  ٍ هحىلٖ   األٍلفٖ ال أجذ فِ٘ خالفا ػل  األظْس ث  
ػلِ٘، ٍ َّ الحجٔ، هعبفب ىل  هب تسوؼِ فلٖ الالبًٖ    اإلجواعالتروسٓ 

الرٕ َّ الوشَْز شْسٓ ػظ٘ؤ، ث  ػي الغٌ٘ٔ اإلجوبع ػل٘لِ، ٍ لؼللِ   
ورله، ىذ ال أجد فِ٘ خالفب ىال هب ػسلبُ ٗظْلس هلي هفْلَم ػجلبزٓ      

لَ أسلن لج  حلَل الحَل سمؽ  : الحلجٖ الوحى٘ٔ فٖ الوختلف، لبل
ػٌِ ًفسِ الجصٗٔ، ٍ لؼلِ غ٘س هساة للِ، ٍ ىال ولبى هخبلفلب فلٖ األٍل     

ثبلٌسجٔ ىل  هب هع  هٌْب، ٍ لن ٗحىِ أحد ػٌِ،

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ًؼن َّ أحد لَلٖ الشبفؼٖ، ٍ ػل  تمدٗسُ فَْ هحجَج ثولب سلوؼ     •

هي اإلجوبع ٍ غ٘سُ، ٍ ىال هب حىبُ الفبظ  ػي الش٘خ فٖ الخال ، ٍ 
لن ًتحممِ، خصَحب ثؼد أى حى  َّ ػٌِ السمَغ، ٍ ىى وبى ٗحتول   

وًَِ فٖ غ٘س الخال ، 

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ٍ ػل  تمدٗسُ فال زٗت فٖ ظؼفِ ثؼد الٌجَٗ٘ي الوسلتغٌ٘٘ي ثشلْستْوب   •

اإلسالم ٗجت هب « »4»ًمال ٍ ػوال ػي الجحث فٖ سٌدْٗوب، أحدّوب 
الوؼتعدٗي ثوب سوؼ  « ػل  الوسلن جصٗٔ  ل٘س« »5»ٍ اٙخس « لجلِ

ال ٌٗجغلٖ للوسللن أى ٗلؤةٕ    « »1»هي اإلجوبع ٍ ثلبلٌجَٕ الابللث   
لُ ْ لِلَّرِٗيَ وَفَسٍُا ىِىْ ٌْٗٓتَْٔلَا  « »2»ٍ ثمَلِ تؼبل  « الخساج ٗؼٌٖ الجصٗٔ
« ٗٔغْفَسْ لَْٔنٕ هب لَدٕ سٓلَفٓ

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ٍ ثأى ٍظؼْب للصغبز ٍ اإلّبًلٔ للسغجلٔ فلٖ اإلسلالم الوٌلصُ ػٌْولب       •

الوسلن، ٍ ثظَْز ةل٘  ٍجَثْب فٖ اإلػؽلب  حلبغسا، ٍ هلي الوؼللَم     
ػدهِ فٖ الوسلن، ٍ ثفحلَى سلمَؼْب فلٖ األٍل اللرٕ للد ػسفل        

اإلجوبع ػلِ٘ الصبةق ػل  هب لج  الحَل ٍ لَ ثسبػٔ ٍ أل ، 

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ٍ هٌِ ٗؼلن ظؼف التوسه ثبالستصحبة الرٕ َّ هَجَة فْ٘وب، فؼدم •

هساػبتِ فٖ األٍل الوجوغ ػلِ٘ ٗوىي أى ٗىَى لىًَِ هشسٍؼب ثؼلدم  
اإلسالم لج  حَل الحَل، لظَْز أةلٔ أخرّب هٌِ حبغسا فٖ وًَِ ثبل٘ب 
ػل  الَْ٘ةٗٔ، ٍ َّ ثؼٌِ٘ ر  فٖ الابًٖ، ظلسٍزٓ ظْلَزُ فلٖ وًَلِ     
ٍل  األةا  الرٕ َّ اإلػؽب  ورله أٗعب، ث  هٌِ ٗؼللن ولَى الولساة    
ػدهْب ػل  الوسلن الشبه  لوح  الفسض، ووب أى هٌِ ٗؼللن ىزاةٓ هلب   

ٗشو  الومبم هي خجس الجت،

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 
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إى أسلن الذهٖ
ٍ ةػَى أًْب هي الدَٗى التٖ ال ٗججْب اإلسلالم ٗلدفؼْب ظْلَزُ فلٖ      •

جت اإلسالم هب وبى ٗمتعِ٘ الىفس، ٍ الجصٗٔ ٍ ىى وبًل  وبللدٗي ىال   
أًْب هي همتع٘ب  الىفس الرٕ ججِ اإلسالم ٍ لَ أغعٌ٘ب ػي ذله ولِ 
ٍ للٌب ثحصَل الشه هي تصبةم االستصحبة ٍ اإلجوبع الوحىلٖ ٍ  
غ٘س ذله هولب ػسفل  ولبى الوتجلِ الجلسا ٓ ألحلبلتْب ٍ ال ٗمؽؼْلب        

.االستصحبة الرٕ فسظٌبُ هي أسجبة الشه

259: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج 



17

سقَط الجشٗٔ باإلسالم
الظبّس سمَؼْب ثبإلسالم سَا  وبى ىسالهِ لداػٖ سمَؼْب أٍ  8هسألٔ •

.ال، ٍ المَل ثؼدهِ فٖ األٍل ظؼ٘ف

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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سقَط الجشٗٔ باإلسالم
ثن ال فسق ف٘وب ذوسًبُ هي سمَؼْب ثبإلسالم ث٘ي أى ٗىَى الداػٖ فلٖ  •

ىسالهِ ذله أٍال، إلؼالق األةلٔ الوؼتعلد ثحىولٔ ٍظلؼْب، خالفلب     
للش٘خ فٖ الوحىٖ هي تْرٗجِ فلن ٗسمؽْب فٖ األٍل، ٍ ال زٗلت فلٖ   
ظؼفِ، ٍ فسق ٍاظح ث٘ي الفسض ٍ ث٘ي ىسالم الرهٖ الصاًلٖ ثوسللؤ،   

.إلسمبغ المت  ػٌِ

261: ، ص21 جَاّز الكالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم، ج
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إسالم الذهٖ الشاًٖ بوسلؤ
جٓؼٕفَسِ ثٕيِ زِشٕقِ اللَّلِِ  ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ  34420•

فَجٓلسَ ثِلبهٕسَأَٓم هٔسٕللِوٓٔم ٍٓ أَزٓاةٓ أَىْ     -لَبلَ لُدِّمٓ ىِلَ  الْؤتََٓوِّ ِ زٓجٔ ٌ ًَصٕسَاًٌِّٖ
فَمَبلَ ٗٓحٕ٘ٓ  ثٕيُ أَوْاَنٓ لَدٕ ّٓدٓمٓ ىِٗوٓبًُلِٔ شِلسْؤَِ ٍٓ    -ٗٔمِ٘نٓ ػٓلَِِٕ٘ الْحٓدَّ فَأَسٕلَنٓ

فِؼٕلَِٔ ٍٓ لَبلَ ثٓؼٕعُْٔنٕ ٗٔعْسَةٔ ثَلَبثََٔ حٔدٍٔةٍ ٍٓ لَبلَ ثٓؼٕعُْٔنٕ ٗٔفْؼٓ ُ ثِلِِ وَلرَا ٍٓ   
ٍٓ سٔلؤَالِِِ ػٓليْ    -وَرَا فَأَهٓسَ الْؤتََٓوِّ ُ ثِبلْىِتَبةِ ىِلَ  أَثِٖ الْحٓسٓيِ الاَّبلِلثِ ع 

ذَلِهٓ

141-142: ، ص28 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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إسالم الذهٖ الشاًٖ بوسلؤ
ٗٔعْلسَةٔ حٓتَّل  ٗٓؤلَ ٓ فَلأًَْىَسَ      -فَلَوَّب لَدِمٓ الْىِتَبةٓ وَتَتٓ أَثَٔ الْحٓسٓيِ ع •

ٗٓحٕ٘ٓ  ثٕيُ أَوْاَنٓ ٍٓ أًَْىَسَ فُمَْٓب ٔ الْؼٓسٕىَسِ ذَلِهٓ ٍٓ لَبلَُا ٗٓب أَهِ٘سَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ سٓلِْٔ 
ٍٓ لَنٕ تَجِئْ ثِِِ السُّلٌَُّٔ فَىَتَلتٓ أَىَّ    - ٌ لَنٕ ٌْٗٓؽِكْ ثِِِ وِتَبةٌ ػٓيْ ّٓرَا فَإًَِِّٔ شَٖٕ

فُمَْٓب ٓ الْؤسٕلِوِ٘يَ لَدٕ أًَْىَسٍُا ّٓرَا ٍٓ لَبلَُا لَنٕ تَجِئْ ثِِِ سٌٌَّٔٔ ٍٓ لَنٕ ٌْٗٓؽِلكْ ثِلِِ   
وِتَبةٌ فَجِّٓ٘يْ لٌََب ثِوٓب إٍَٔجٓجٕ ٓ ػٓلَِِٕ٘ العَّسْةٓ حٓتَّ  ٗٓؤَ ٓ 

141-142: ، ص28 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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إسالم الذهٖ الشاًٖ بوسلؤ

فَلَوَّا رَأٍَِا بَأْسَيٌا قيالاَا َهٌَ يا بلالل يِ      فَىَتَتٓ ع ثِسٕنِ اللَِِّ السَّحٕوٓيِ السَّحِ٘نِ •
ٍَحِذَُُ ٍَ كَفَزًْا بلوا كاٌ ا بلِ  هُشْزلك ٘يَ فَلَنِ َٗكُ ٌَْٗفَؼُُْنِ إلٗوياًاُْنِ لَوَّيا رَأٍَِا   
 - *بَأْسٌَا سٌُ تَ الل ِ  ال ت ٖ قَذِ خَلَتِ ف ٖ ػ باد ُ  ٍَ خَس زَ ٌُّال كَ الْكياف زاٍىَ 

 لَبلَ فَأَهٓسَ ثِِِ الْؤتََٓوِّ ُ فَعُسِةٓ حٓتَّ  هٓب ٓ

85-84غبفس *•

141-142: ، ص28 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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إسالم الذهٖ الشاًٖ بوسلؤ
 ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ ثِإِسٌَٕبةُِِ ػٓيْ جٓؼٕفَسِ ثٕيِ زِشٕقِ اللَِِّ ًَحَُٕٓٔ•
ٍٓ زٍٓٓأُ الؽَّجٕسِسُِّٖ فِٖ الْإِحٕتِجٓبجِ ػٓيْ جٓؼٕفَسِ ثٕيِ زِشٕقِ اللَِِّ ٍٓ زٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ •

ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَحٕوٓدٓ ػٓيْ جٓؼٕفَسِ اثٕليِ زِشٕقِ اللَّلِِ إٍَٔ   
 زٓجٔ م ػٓيْ جٓؼٕفَسِ ثٕيِ زِشٕقِ اللَِِّ ٍٓ الْأٍََّلَ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ 

141-142: ، ص28 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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هات الذهٖ بؼذ الحَل
لَ هب  الرهٖ ثؼد الحَل لن تسمػ ٍ أخر  هي تسوتِ ٍ للَ   9هسألٔ •

فإى شسغ ػلِ٘ األةا  أٍل الحَل فىرله، ٍ ىى شسغ   هب  فٖ أثٌبئِ
فٖ أثٌبئِ ٍ هب  ثؼد تحمك الشسغ فىرله أٗعب، ٍ ىى ٍشػ  ػلل   
الشَْز فتؤخر ثومدازُ، ٍ ىى ٍظلؼ  ػل٘لِ رخلس الحلَل ثوؼٌل  أى      
ٗىَى حصَل الدٗي فٖ رخسُ فوب  لجلِ لن تؤخر ش٘ئب، ٍ ىى ٍظؼ  
ػلِ٘ ٍ شسغ التأخ٘س ىل  رخسُ تؤخر، فْ  لَازثِ التأخ٘س ىل  رخلسُ  

.أٍ ال؟ فِ٘ تأه ، ٍ ىى ال ٗجؼد تؼج٘لْب وسبئس الدَٗى

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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أخذ الجشٗٔ هي أثواى الوحزهات
ٗجَش أخر الجصٗٔ هي أثوبى الوحسهب  وبلخوس ٍ الخٌصٗلس   10هسألٔ •

ٍ الو٘تٔ ٍ ًحَّب، سَا  أةٍّب أٍ أحبلَا ىل  الوشتسٕ هلٌْن ىذا ولبى   
.هٌْن، ٍ ال ٗجَش أخر أػ٘بى الوحسهب  جصٗٔ

500: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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أخذ الجشٗٔ هي أثواى الوحزهات
ثٓبةٔ جَٓٓاشِ أَخْرِ الْؤسٕلِوِ٘يَ الْجِصَْٗٓٔ هِيْ إَّٔ ِ الرِّهَِّٔ هِيْ ثَوٓيِ الْخَوٕسِ ٍٓ  70•

الْخٌِْصِٗسِ ٍٓ الْوٕٓ٘تَِٔ
حٓوَّبةِ ثٕليِ   هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ىِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ 20195•

ػِ٘سٓ  ػٓيْ حٓسِٗصم ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنم لَبلَ سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَّلِِ ع ػٓليْ   
حٓدٓلَب ِ إَّٔ ِ الرِّهَِّٔ ٍٓ هٓب ٗٔؤْخَرُ هِليْ جِلصْٗٓتِِْنٕ هِليْ ثَوٓليِ خُؤلَزِِّنٕ ٍٓ      
خٌََبشِٗسِِّنٕ ٍٓ هٕٓ٘تَتِِْنٕ لَبلَ ػٓلَِْٕ٘نٔ الْجِصُْٗٓٔ فِٖ أَهَٕٓالِِْنٕ تُؤْخَرُ هِيْ ثَوٓيِ لَحٕنِ 
الْخٌِْصِٗسِ إٍَٔ خَوٕسم فَىُ ُّ هٓب أَخَرٍُا هٌِْْٔنٕ هِيْ ذَلِهٓ فَلَِشٕزٔ ذَلِلهٓ ػٓلَلِْٕ٘نٕ ٍٓ    

 ثَوٌُِٓٔ لِلْؤسٕلِوِ٘يَ حٓلَبلٌ ٗٓأْخُرًٍَُِٔ فِٖ جِصْٗٓتِِْنٕ
ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ ثِإِسٌَٕبةُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕللِنم ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّلٕ٘خُ ثِإِسٕلٌَبةُِِ    •

 ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِاْلَِٔ

155: ، ص15 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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أخذ الجشٗٔ هي أثواى الوحزهات
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ هٔحٓوَّدٍ الْؤفِ٘دٔ فِٖ الْؤمٌِْؼِٓٔ لَبلَ زٍٓٓى هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ هٔسٕلِنم  20196•

ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع أًََِّٔ سٓأَلَِٔ ػٓيْ خَسَاجِ إَّٔ ِ الرِّهَِّٔ ٍٓ جِصْٗٓتِِْنٕ ىِذَا أَةٍَّّٕٓب 
هِيْ ثَوٓيِ خُؤَزِِّنٕ ٍٓ خٌََبشِٗسِِّنٕ ٍٓ هٕٓ٘تَتِِْنٕ أَ ٗٓحِ ُّ لِلْإِهٓلبمِ أَىْ ٗٓأْخُلرَّٓب ٍٓ   

فَمَبلَ ذَلِهٓ لِلْإِهٓبمِ ٍٓ الْؤسٕللِوِ٘يَ حٓلَلبلٌ ٍٓ ِّلٖٓ     -ٗٓؽِ٘تٔ ذَلِهٓ لِلْؤسٕلِوِ٘يَ
 ػٓلَ  إَّٔ ِ الرِّهَِّٔ حٓسَامٌ ٍٓ ّٔنٔ الْؤحٕتَوِلَُىَ لَِِشٕزُِ

155: ، ص15 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج 
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هصز  الجشٗٔ
األزاظٖ،   الظبّس أى هصس  الجصٗٔ اٙى َّ هصس  خساج 11هسألٔ •

ٍ ال ٗجؼد أى ٗىَى هصسفْب ٍ ورا هصس  الخلساج ٍ سلبئس الوبل٘لب     
هصبلح اإلسالم ٍ الوسلو٘ي ٍ ىى ػ٘ي هصس  ثؼلط األحلٌب  فلٖ    

.ثؼط األهَال

501: ، ص2 تحزٗز الَس٘لٔ، ج 
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هصز  الجشٗٔ
ٍ هصس  الجصٗٔ هصس  الغٌ٘ؤ سَا  للوجبّدٗي، ٍ ورله هب ٗؤخر •

هٌْن ػل  ٍجِ الوؼبٍظٔ لدخَل ثالة اإلسالم، ألًِ هأخَذ هي أّل   
.الشسن

50: ، ص2 الوبسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ، ج
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هصز  الجشٗٔ
هصس  الجصٗٔ َّ هصس  الغٌ٘ؤ سَا ،: ترً٘ت•
ألًِّ هبل أخر ثبلمْس ٍ الغلجٔ، فىبى هصلسفِ الوجبّلدٗي، وغٌ٘ولٔ ةاز    •

.الحسة

310: ، ص9 ، ج(الحذٗثٔ-ط)تذكزٓ الفقْاء 
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هصز  الجشٗٔ
.ٍ هصس  الجصٗٔ ػسىس الوجبّدٗي•

41: ، ص2 الذرٍس الشزػ٘ٔ فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ، ج 


