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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالقَل •
ٗستحت لفبقد الضسائظ هي الجلَؽ ٍ االستغبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحح هْوب أهني، ٍ مرا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تنسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ مل سٌٔ، ثل ٗنسُ تسمِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هنٔ، ٍ ٗنسُ ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األقبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ مرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هنٔ 

 . أٍ مًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحدبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .ٍ ٗدَش ئػغبء الصمبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 

 402: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

  ثٓبةٔ خَٓٓاشِ ئِػٕغَبءِ غَٕ٘سِ الْؤسٕتَغِ٘غِ هِيَ الصَّمَبِٓ هٓب ٗٓحٔحُّ ثِِِ 32« 1»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ « 2» -1 -14635•

أَ ٗٓحٔحُّ هِويْ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ: هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ قَبلَ
 .هٓبلِ الصَّمَبِٓ قَبلَ ًَؼٓنٕ

ٍٓ تَقَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ : أَقَُلُ« 3»ٍٓ زٍٓٓأُ الضَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓوَّبٍ ػٓيْ حٓسِٗصٍ •
 .«4»ػٓلَى ذَلِلٓ فِٖ الصَّمَبِٓ 

  207: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

  ثٓبةٔ خَٓٓاشِ صٓسْ ِ الصَّمَبِٓ ئِلَى هٓيْ ٗٓحٔحُّ ثِْٓب 42« 6» •
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕويِ  « 7» -1 -12045•

أَ  -ٗٓنَُىُ ػٌِْدِٕ الْوٓبلُ هِيَ الصَّمَبِٓ -ٗٓقْغِ٘يٍ أًََِّٔ قَبلَ لِأَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍََّلِ ع
 .ثِِِ هَٓٓالَِّٖ ٍٓ أَقَبزِثِٖ قَبلَ ًَؼٓنٕ لَب ثٓأْسٓ« 8»فَأُحِحُّ 

 207: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

 
ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓوب ػٓجٕودِ   « 9» -2 -12046•

 .أَ ٗٓحٔحُّ هِيَ الصَّمَبِٓ قَبلَ ًَؼٓنٕ -اللَِِّ ع ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ
  «10»ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هِثْلَِٔ •
 .«1»ٍٓ زٍٓٓأُ الضَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓوَّبٍ ػٓيْ حٓسِٗصٍ هِثْلَِٔ •

 

 290: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓودٓ  « 2» -3 -12047•
ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓنَنِ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ زٓشِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ 

فَقَبلَ  -سٓأَلَ زٓخٔلٌ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ٍٓ أًََب خٓبلِسٌ: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع قَبلَ
قَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓأْخٔسُ اللَِّٔ هٓويْ   -فَأَخٕوٓؼِٔٔ حٓتَّى أَحٔحَّ ثِِِ -ئًِِّٖ أُػٕغَى هِيَ الصَّمَبِٓ

 .ٗٔؼٕغِ٘لٓ
 

 291: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

 
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ئِٕزِٗسٓ فِٖ آخِسِ السَّسَائِسِ ًَقْلًب هِيْ ًَوَٓاِزِ  « 3» -4 -12048•

أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕسٍ الْجٓصًَْغِِّٖ ػٓيْ خٓوِ٘لٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕودِ اللَّوِِ ع   
 .أَ ٗٔحِدُِّٔ السَّخٔلُ هِيَ الصَّمَبِٓ قَبلَ ًَؼٓنٕ -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ: قَبلَ

 291: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗدَز إػطاء السكآ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح تْا 

ٍٓ تَقَودَّمٓ هٓوب   : أَقَُلُ« 4»زٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ ثٕيُ خٓؼٕفَسٍ فِٖ مِتَبثِِِ ػٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ ٍٓ •
 .«5»ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِلٓ 

•  

 

 291: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ٗستحت لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحوح ئذا   3هسألٔ •
 .مبى ٍاثقب ثبلَفبء

 
 

 402: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ئذا   هسألٔ ٗستحت لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحوح  4•
 ذلل مبى ٍاثقب ثبلَفبء ثؼد 

 
 
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سدٕ)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ كاى غ٘ر هستط٘غ ٍ أهكٌِ االقتراض للحح 

لَ لن ٗني ػٌدُ هب ٗحح ثِ ٍ لني مبى لِ ٗوي ػلوى صوخ      18هسألٔ •
تتو٘وْب ٗدت اقتضبؤُ ئى مبى حبال ٍ لوَ ثوبلسخَع ئلوى    أٍ   ثوقداز هئًَتِ

حبمن الدَز هغ فقد حبمن الضسع أٍ ػدم ثسظ ٗدُ، ًؼن لَ موبى االقتضوبء   
لوَ  ٍ  الودٗي  حسخ٘ب أٍ الودَٗى هؼسسا لن ٗدت، ٍ مرا لَ لن ٗوني ئثجبت 

مبى هإخال ٍ الودَٗى ثبذال ٗدت أخرُ ٍ صسفِ فِ٘، ٍ ال ٗدت فوٖ ّورُ   
ٍ لَ كاى غ٘ر هستط٘غ ٍ أهكٌهِ  الصَزٓ هغبلجتِ ٍ ئى ػلن ثأائِ لَ عبلجِ، 

االقتراض للحح ٍ األداء تؼدُ تسهَْلٔ لهن ٗدهة ٍ ال ٗكعهٖ ػهي حدهٔ       
ٍ مرا لَ مبى لِ هبل غبئت ال ٗوني صسفِ فٖ الحح فؼال أٍ هوبل   اإلسالم،

حبضس مورلل أٍ ٗوي هإخول ال ٗجرلوِ الوودَٗى قجول أخلوِ ال ٗدوت         
االستقساض ٍ الصس  فٖ الحح، ثل مفبٗتِ ػلى فسضِ ػي حدؤ اسسوالم   

 .هضنل ثل هوٌَع
 

 374: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ كاى غ٘ر هستط٘غ ٍ أهكٌِ االقتراض للحح 

إى كاى قادرا ٍ  ال ٗدة االقتراض للحح إذا لن ٗكي لِ هالهسألٔ  16•
ػلى ٍفائِ تؼد ذلك تسَْلٔ ألًهِ تحيه٘ل لالسهتطاػٔ ٍ ّهَ غ٘هر      

ًؼن لَ مبى لِ هبل غبئت ال ٗوني صسفِ فٖ الحح فؼال أٍ هبل ٍاخة 
حبضس ال زاغت فٖ صسائِ أٍ ٗي هإخل ال ٗنَى الودَٗى ثوبذال لوِ   
قجل األخل ٍ أهنٌِ االستقساض ٍ الصس  فٖ الحوح ثونَّ ٍفوبؤُ ثؼود     
ذلل فبلظبّس ٍخَثِ لصدق االستغبػٔ حٌ٘ئر ػسفوب ئال ئذا لون ٗنوي    

حصَل الودٗي ثؼود ذلول فحٌ٘ئور ال ٗدوت      أٍ  الغبئت ٍاثقب ثَصَل 
 االستقساض لؼدم صدق االستغبػٔ فٖ ّرُ الصَزٓ 

 

 435: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سدٕ)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ كاى غ٘ر هستط٘غ ٍ أهكٌِ االقتراض للحح 
ال ٗدة االقتراض للححّ إذا لن ٗكي لِ ههال ٍ إى كهاى قهادرال ػلهى     (: 16هسألٔ )•

، ًؼن لَ مبى لوِ  ٍفائِ تؼد ذلك تسَْلٔ، ألًِّ تحي٘ل لالستطاػٔ ٍ َّ غ٘ر ٍاخة
هبل غبئت ال ٗوني صسفِ فٖ الححّ فؼلًب، أٍ هبل حبضس ال زاغت فٖ صسائِ أٍ ٗي 
هإخّل ال ٗنَى الودَٗى ثبذلًب لِ قجل األخل، ٍ أهنٌِ االسوتقساض ٍ الصوس  فوٖ    

  لصدق( 3)الححّ، ثنّ ٍفبؤُ ثؼد ذلل فبلظبّس ٍخَثِ 
 (.اسهبم الخوٌٖ٘. )ثل الظبّس ػدم ٍخَثِ ٍ هي قج٘ل تحص٘ل االستغبػٔ( 3)•
 (.الگلپبٗگبًٖ. )فِ٘ تأهّل ٍ ئصنبل•
ثل الظبّس ػدهِ ًؼن ئذا أهني ث٘غ الوبل الغبئت ثال ضسز هتستّت ػلِ٘ ٍخت الج٘غ أٍ •

 (.الخَئٖ. )االستقساض
 (.األصفْبًٖ. )ػلى األحَط•
فِ٘ تأّهل لؼدم االستغبػٔ لِ فٖ شهوبى ال ٗنوَى قوبزًا ػلوى تحصو٘ل هبلوِ هوي        •

  ِ آقوب  . )الوقتسض فال ٍخِ حٌ٘ئرٍ لَخَة قسضِ ٍ األٍلى ػدم تسك االحت٘وبط ف٘و
 (.ض٘بء

 376: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ كاى غ٘ر هستط٘غ ٍ أهكٌِ االقتراض للحح 

حٌ٘ئرٍ ػسفبً ئلّب ئذا لن ٗني ٍاثقبً ثَصَل الغبئت، أٍ حصَل ( 1)االستغبػٔ •
الدٗي ثؼد ذلل فحٌ٘ئرٍ ال ٗدت االستقساض، لؼدم صودق االسوتغبػٔ فوٖ    

 . ّرُ الصَزٓ
•       ِ . ّرا أٗضًب هي القودزٓ ػلوى تحصو٘ل االسوتغبػٔ الوتقودّم ػودم ٍخَثو

 (.الٌبئٌٖ٘)
 (.الجسٍخسٕ. )هحلّ تأهّل•
صدق االستغبػٔ هحلّ ًظس ألًِّ ئى مبى قجل االسوتقساض فوال هلنّ٘ؤ    ( 1)•

حتّى تصدق االستغبػٔ ٍ ئى مبى ثؼدُ فبلولنّ٘ؤ ٍ االسوتغبػٔ تحصول ٍ    
لني االستقساض غ٘س ٍاخت ٍ ثبلدولٔ الححّ ٗدت ػٌد االستغبػٔ ٍ لنوي  

 (. مبصف الغغبء. )ال ٗدت تحص٘ل االستغبػٔ للححّ

•  
 

 377: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى 
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 االستطاػٔ الشرػ٘ٔ

لَ لن ٗني ػٌدُ هب ٗحح ثِ ٍ لني مبى لِ ٗي ػلى صخ   18هسألٔ •
أٍ تتو٘وْب ٗدت اقتضبؤُ ئى مبى حوبال ٍ لوَ ثوبلسخَع      ثوقداز هئًَتِ

ًؼن لَ مبى  ،*ئلى حبمن الدَز هغ فقد حبمن الضسع أٍ ػدم ثسظ ٗدُ
أٍ الودَٗى هؼسسا لن ٗدت، ٍ مرا لَ لون ٗونوي    **االقتضبء حسخ٘ب
 ...  ئثجبت الدٗي

فٖ خَاز الرخَع إلٖ حاكن الدَر ًظر، تل هٌغ فال ٗكَى هستط٘ؼا *•
 .إذا تَقف اقتضاء الدٗي ػلى الرخَع إلِ٘

 .أٍ ضررٗا أٍ هَخثا لٌَِّ**•

375: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج   
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 االستطاػٔ الشرػ٘ٔ

ٗدت أخرُ ٍ صوسفِ ف٘وِ، ٍ ال    *ٍ لَ مبى هإخال ٍ الودَٗى ثبذال...•
 ...ٗدت فٖ ّرُ الصَزٓ هغبلجتِ ٍ ئى ػلن ثأائِ لَ عبلجِ

 

 
 
 .هي دٍى هطالثٔ *•

375: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج   
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 االستطاػٔ الشرػ٘ٔ

ٍ لَ مبى غ٘وس هسوتغ٘غ ٍ أهنٌوِ االقتوساض للحوح ٍ األاء ثؼودُ       ...•
 ...،*ٍ ال ٗكعٖ ػي حدٔ اإلسالمثسَْلٔ لن ٗدت 

 
 
 
 .تل ٗكعٖ ػلى األقَى*•

375: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج   
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 االستطاػٔ الشرػ٘ٔ

ٍ مرا لَ مبى لِ هبل غبئت ال ٗوني صسفِ فوٖ الحوح فؼوال أٍ هوبل      •
حبضس مرلل أٍ ٗي هإخل ال ٗجرلِ الوودَٗى قجول أخلوِ ال ٗدوت     
االستقساض ٍ الصس  فٖ الحح، ثل مفبٗتوِ ػلوى فسضوِ ػوي حدؤ      

 *.اسسالم هضنل ثل هوٌَع
 
 
 .تل ال اشكال ٍ ال هٌغ فِ٘ ألًِ تؼد اإلستقراض هستط٘غ*•

375: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج   
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ التَّغََُّعِ ثِبلْحٓحِّ ٍٓ لََٕ ثِبالسٕتِدٓأًَِ لِوٓيْ ٗٓوٕلِلٔ هٓب  50« 1»•
فِِِ٘ ٍٓفَبءٌ ٍٓ ػٓدٓمِ ٍٔخَٔةِ الْحٓحِّ ػٓلَى هٓيْ ػٓلَِِٕ٘ ٕٓٗيٌ ئِلَّب أَىْ ٗٓفْضُلَ ػٓيْ 

  ٌِِِٕٓٗ هٓب ٗٓقَُمٔ ثِبلْحٓحِّ
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ « 2» -1 -14467•

غَٕ٘هرِ ٍٓاحدهد    ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ ػٓويْ  
أَ فَأَتَدَّٓٗيُ ٍٓ أَحٔحُّ فَقَوبلَ   -رٓخٔلٌ ذٍُ دٕٓٗيٍقُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ئًِِّٖ : قَبلَ

 .«3»زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ هٔسْسٓلًب ًَحَُٕٓٔ ٍٓ        .لِلدَّٕٗيًَِؼٓنٕ َّٔٓ أَقْضَى 
 -329 -2، ٍ االستجصوووووبز 1533 -441 -5التْووووورٗت  -(2)•

 .2905 -437 -2ٍ الفقِ٘  2233 -221 -2الفقِ٘  -(3.)1168
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« 6»ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓويْ خٔفٌََٕ٘ؤَ   « 5» -3 -14469 •
ئِىَّ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ٗٓقْسَأُ ػٓلَٕ٘لٓ السَّولَبمٓ   -خٓبءًِٖٓ سٓدِٗسٌ الصَّٕ٘سَفُِّٖ فَقَبلَ: قَبلَ

 .هٓب لَلٓ لَب تَحٔحُّ اسٕتَقْسِضٕ ٍٓ حٔحَّ -ٍٓ ٗٓقَُلُ لَلٓ
 .1169 -329 -2، ٍ االستجصبز 1534 -441 -5التْرٗت  -(5)•
ٍ فوٖ ّبهضؤ ػوي    ( حقجٔ)مرا فٖ األصل، لني فٖ الوخغَط  -(6)•

ٔ  -ٍ لني فٖ التْرٗت الوغجَع( خف٘س)ًسخٔ  هحوسش  ثوي  ػقجؤ  ).ػقجو
 (الدؼفٖ ثقٔ
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هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓدٓ « 2» -5 -14471•
: ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓنَنِ ػٓيْ ػٓجٕدِ الْوٓلِلِ ثٕيِ ػٔتْجَٓٔ قَبلَ

إِىْ ٗٓسٕتَقْسِضٔ ٍٓ ٗٓحٔحُّ قَوبلَ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ع ػٓيِ السَّخٔلِ ػٓلَِِٕ٘ ٕٓٗيٌ
 .فَلَب ثٓأْسٓ كَاىَ لَِٔ ٍٓخٌِٕ فدٖ هٓالٍ

 .«3»ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓجٕدِ الْوٓلِلِ ثٕيِ ػٔتْجَٓٔ هِثْلَِٔ •
ٍ  1535 -442 -5، ٍ التْوووورٗت 3 -279 -4النووووبفٖ  -(2) •

  .1170 -329 -2االستجصبز 
 .2902 -436 -2الفقِ٘  -(3)•
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيِ الْجٓسْقِِّٖ « 6» -7 -14473•
سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ : ػٓيْ خٓؼٕفَسِ ثٕيِ ثٓضِ٘سٍ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ ثٓنْسٍ الَْٓاسِغِِّٖ قَبلَ

« 7»إِىْ كَاىَ خَلْفٓ ظَْٕرُِد هٓهالٌ  فَقَبلَ  -ع ػٓيِ السَّخٔلِ ٗٓسٕتَقْسِضٔ ٍٓ ٗٓحٔحُّ
 .ُ فَلَب ثٓأْسٓتِِد حٓدٓثٌ أُدِّٕٓ ػٌِْٓحٓدٓثَ   إِىْ

 .ٍٓ مَرَا الَّرِٕ قَجٕلَِٔ« 1»ٍٓ زٍٓٓأُ الضَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ •
 . 6 -279 -4النبفٖ  -(6)•

 .ٍ مرلل التْرٗت( ّبهش الوخغَط)هب  -فٖ ًسخٔ -(7)•
 .1171 -330 -2، ٍ االستجصبز 1536 -442 -5التْرٗت  -(1)•
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ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ػٓيْ أَثِ٘وِِ ػٓويْ   « 2» -8 -14474•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔلٍ : ػٓيْ ٗٓؼٕقَُةٓ ثٕيِ صُؼٕٓ٘تٍ قَبلَأَتِٖ طَالدهةٍ  
قَبلَ ًَؼٓنٕ ئِىَّ اللَِّٓ سٓ٘ٓقْضِٖ ػٌِْٓٔ ئِىْ  -ٍِٓ قَدٕ حٓحَّ حٓدََّٔ الْئِسٕلَام -ٗٓحٔحُّ ثِدٕٓٗيٍ
 .صَبءٓ اللَِّٔ

 .«3»رٍٓٓأُ اليَّدٍٔقُ تِئِسٌَٕاددُد ػٓيْ ٗٓؼٕقَُبٓ تٕيِ شُؼٕٓ٘ةٍ هدثْلَِٔ ٍٓ •
 
 .1 -279 -4النبفٖ  -(2)•
 .2901 -436 -2الفقِ٘  -(3)•
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هٔحٓوَّدد تٕهيِ  ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ػٓيْ « 4» -9 -14475•
ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ ثٓنْسٍ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ الْوأٍََّلِ  ػٓلدٍّٖ 
هٓها  ظَْٕرُِد إِذَا كَاىَ خَلْفٓ  -قُلْتٔ لَِٔ ّٓلْ ٗٓسٕتَقْسِضٔ السَّخٔلُ ٍٓ ٗٓحٔحُّ: ع قَبلَ
 .قَبلَ ًَؼٓنٕػٌِْٓٔ إِذَا حٓدٓثَ تِِد حٓدٓثٌ « 5»ٗٔؤَدَّى 

 .«6»ٍٓ رٍٓٓأُ اليَّدٍٔقُ تِئِسٌَٕاددُد ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ تٓكْرٍ هدثْلَِٔ •
 .2 -279 -4النبفٖ  -(4)•
 (.ّبهش الوخغَط)ثِ  -فٖ الفقِ٘ شٗبٓ -(5)•
 .2903 -436 -2الفقِ٘  -(6)•
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