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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
تٓابٔ أَنَّ مٓهْ مٓاآَ يٓ ػََٕٕٓاٍح جٓزُاُّ إِْإَِاََاَِ يٓ جٓزُاّْ أُ ْاشَ         29« 4»•

مٓىْزُيسِْٓ يٓرٓةٓ ئِ ْشَإدٔ جٓزُِّ إِْإَََِاَِ محهَ إِْأَصٕلِ يٓ إِْمٓىْزُيسِِٓ محهَ إِخَُُّجح يٓ 
مٓهْ وَزَسٓ ِحٕٔححزُهَّ يَِٓذٌٓٔ يٓرٓثٓتٕ ػََٓى إِْأَبِ فَاِنْ مٓآَ فَمحاهَ إِخَُُّاجح ئَِِّاا أَنْ    

 ٔٓتَؽًَُعٓ تُِٓا إًَِِْٓذٔ

74: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
ِّ تٕهِ إِْحٔسٕٕٓهِ تِإَِىَادحٌح ػٓهِ إِْحٓسٓهِ تٕهِ « 5» -1 -14277• مٔحٓمُذٔ تٕهُ ػَٓٓح

َٓأَِْتٔ أَتٓا رٓؼٕفَشٍ : مٓحٕثًٔبٍ ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ظُشَٕٔسٍ إِْكُىَاَحِّٓ قَالَ
وَزَسٓ وَزْسإً فحٓ شُكْشٍ ِحٕٔححزُهَّ تٍِح سٓرًَٔاا   -ع ػٓهْ سٓرٔلٍ ػٍََٕٕٓح جٓزُُّ إِْإَََِاَِ

يٓ محاهْ   -فَمٓآَ إَِّزحْ وَزَسٓ قَثٕلَ أَنْ ٔٓحٔذُ جٓزَُّ إِْإَِاََاَِ  -ئَِِى مٓكََّّ« 6»
ئِنْ تَاشََٓ مٓاًِاا ٔٔحٓاذَ ػٓىْأٍ جٓزُاُّ       -قَثٕلِ أَنْ ٔٓفحٓٓ تِىَزْسٌِح إَِّزحْ وَزَسٓ قَالَ

يٓ  -يٓ أَ ْشَدٓ محهْ حَُُخحٍح مٓا ٔٔححذَ تٍِح سٓرًَٔا ِحىَزْسٌِح -إِْإَََِاَِ محهْ رٓمحٕغِ إِْمٓالِ
تِقَذٕسِ مٓا ٔٔحٓذَ تِاٍح جٓزُاُّ    -«7»قَذٕ يٓفَى تِاِىَّزْسِ يٓ ئِنْ َِمٕ ٔٓكُهْ تَشََٓ مٓاًِا 

إِىَّزْسِ ئِوَّمٓا ًَٔٓ محخْالُ   يٓ ٔٓحٔذَ ػٓىٍْٔ يِٓحٍَٕٔ جٓزَُّ -إِْإَََِاَِ جٔذُ ػٓىٍْٔ تِمٓا تَشََٓ
.دٕٓٔهٍ ػٍََٕٕٓح
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
.2882 -428 -2إِفقٍٕ  -(5) •
.ِٕحزه ػىٍ سرال -فٓ إِمصذس -(6)•
(.َامش إِمخؽًغ)ئال  -فٓ وسخّ صٔادِ -(7)•
سٓيٓإٌٔ إِشَّٕٕخُ تِإَِىَادحٌح ػٓهْ مًَٔٓى تٕهِ إِْقَاَحمِ ػٓهِ إِْحٓسٓهِ تٕاهِ مٓحٕثٔاًبٍ   يٓ •

 -5إِتُزٔة  -(1.)«1»ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ظُشَٕٔسِ تٕهِ أَػٕٕٓهَ وَحًٌٕٓٔ 
406- 1413.

• 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
تٕهُ إِْحٓسٓهِ تِإَِىَادحٌح ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ إِْحٓسٓهِ تٕهِ فَعَّالٍ ػٓهْ أَجٕمٓذٓ تٕهِ مٔحٓمُذٔ •

ػٓهِ إِْحٓاسِثح تُٕٓاعِ إِْأَوْمٓااغح محخََْأٍ   « 3»إِْحٓسٓهِ ػٓهْ أَتٍِٕح ػٓهْ أَتِٓ إِْمٓغْشَإءح 
.ػه أًٔب ته إِحش -فٓ إِمصذس صٔادِ -(3.)«4»

.898 -229 -9إِتُزٔة  -(4)•

74: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
يٓ تِإَِىَادحٌح ػٓهْ مًَٔٓى تٕهِ إِْقَاَحمِ ػٓهِ إتٕهِ مٓحٕثٔاًبٍ  « 5» -3 -14279•

قَُْتٔ ِحأَتِٓ ػٓثٕذح إٍََِّح : ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ػٓثٕذح إٍََِّح تٕهِ أَتِٓ ٔٓؼٕفًُسٍ قَالَ
محهْ يٓرٓؼحٍح َِٕٔححزُىٍَّٔ ئَِِى تٕٕٓاتح إََِّاٍح    -ع سٓرٔلْ وَزَسٓ ِحٍََّح ئِنْ ػٓافَى إٍََِّٔ إتٕىٍَٔ

إِْحٓزُُّ ػََٓى إِْأَبِ ٔٔإَدُِّٔٓا  -فَؼٓافَى إٍََِّٔ إِحاتٕهَ يٓ مٓآَ إِْأَبٔ فَقَالَ -إِْحٓشَإَِ
َحآٓ   -قَُْتٔ َحٓٓ يٓإرِثّْٓ ػََٓى إتٕىحٍح إَِّزحْ وَزَسٓ فحٍٕح فَقَاالَ  -ػٓىٍْٔ تٓؼٕطٔ ئِْذحٌح

 -(5. )أَيٕ ٔٓتَؽَاًُعٔ إتٕىُأٍ فَإٓحٔذَ ػٓاهْ أَتِٕاٍح      -يٓإرِثّْٓ ػََٓى إِْأَبِ محهْ حَُُخحٍح
.1414 -406 -5إِتُزٔة 

• 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
. «7»يٓ ٔٓأْتحٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٍََٕٕٓح « 6»يٓ تَقَذَُٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػََٓى رَِحكٓ : أَقًُلُ•
 28ي  26ي  25تقذَ ما ٔذل ػَى تؼط إِمقصًد فٓ إألتاًإب   -(6) •

.مه َزٌ إألتًإب
 42ي  41ي  40ٔاتٓ ما ٔذل ػَى تؼط إِمقصًد فآ إألتاًإب    -(7)•

. مه إتًإب إجكاَ إًِصأا
•

74: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
يقتٍ ئن قّٕذٌ تًقات  ي  ػىذ   مغ صحّ إِىزس أي شثٍُ ٔزة إًِفاء تٍي •

.ئِّا ِم ٔزة إِفًس ما ِم ٔظه إِمًَ ِألصل ي ئن إَتحة
ص  1د : تزكشِ إِفقُااء ( 1)«1»فٓ إِتزكشِ ئن ػذَ إِفًسّٔ أقً  ي •

 -كما قٕل -  فاجتمل إِفًسّٔ ئمّا الوصشإف إِمؽَق ئُِٕا.18س  309
فٓ إأليإمش إِمؽَقّ  أي ألوّا ئن ِم وقل تُا ِم ٔتحقّق إًِراًب  ِزاًإص   
إِتشَ ما دإَ جّٕا  أي ِعؼف ظهّ إِحٕاِ َىا  ألوٍّ ئرإ ِم ٔأَ تاٍ فآ   
ػاَ ِم ٔمكىٍ إإلتٕان تٍ ئِّا فٓ ػاَ آ ش  أي إلؼاال  تؼاط إأل ثااس    

  ي ئرإ ِم ٔزة إِفًس ِم ٔأحم تاِتاأ ٕش  «2»إِىإَّ ػه تسًٔف إِحذّ 
.تماَ ػمشٌ

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلبهام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
ًِ تمكه مىٍ تؼذ يرًتٍ ي ماَ قثل فؼَاٍ فُاً ي ئن ِام ٔاأحم ي     وؼم •

ِكىٍ ٔقعى ػىٍ يرًتا كما قؽغ تٍ إألصحاب  ي ئن كاان َِىظاش فٕاٍ    
مزال ِألصل  ي إفتقاس يرًتٍ ئِى أمش رذٔذ مه صَة إِتشكّ كما فٓ 

شاشإئغ  ( 4)« 4» إِشاشإئغ  ي. 649ص  1د : إِسشإئش( 3)«3» إِسشإئش
ص : إِمقىؼّ( 5)« 5»قعّٕ ئؼال  إِمقىؼّ  ي. 230ص  1د : إإلَالَ
.16إِمسأِّ  253ص  1د : إِخالف( 6)« 6»ي إِخالف . 385
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
( 7)«7»ألوٍّ دٔه كحزّّ إإلَالَ  ي ػٍَٕ مىغ ظاَش  الفا ألتٓ ػَٓ   •

  ّ ي إِشإخ فآ إِىُأاّ     371ص  4د : وقٍَ ػىٍ فٓ مختَاف إِشإؼ
تُازٔة  ( 9)«9»ي إِتُازٔة   557ص  1د : إِىُأّ ي وكتُا( 8)«8»

« 10»ي إِمثسااًغ . 1417رٔاال إِحااذٔج  405ص  5د : إألجكاااَ
.306ص  1د : إِمثسًغ( 10)
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
ي إِزامغ . 759ص  2د : إِمؼتثش( 11)«11»ي إتىٓ َؼٕذ فٓ إِمؼتثش  •

فزؼًٌَ مه إِخَاج ِألصال  ي   . 176ص : إِزامغ َِششإئغ( 12)«12»
.كًوٍ كاِمتثشّع تٍ

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلبهام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
َأل أتا رؼفش ػٍَٕ إِسالَ ػه سرل ػَٕاٍ جزّاّ   : صحٕح ظشٔسي •

إإلَالَ وزس وزسإ فٓ شكش ِٕحزّه سرال ئِى مكّ فماَ إِزْ وزس قثل 
ئن : أن ٔحذّ جزّّ إإلَالَ ي مه قثل أن ٔفٓ تىزسٌ إِازْ وازس  قاال   

تشَ ما ال ٔحذّ ػىٍ جزّّ إإلَالَ مه رمٕغ إِمال ي أ شد مه حَخاٍ  
ما ٔحذّ تٍ سرال ِىزسٌ ي قذ ي فٓ تاِىزس  ي ئن ِم ٔكه تشَ ماال ئِّاا  
تقذس ما ٔحذّ تٍ جزّّ إإلَالَ جذّ ػىٍ تما تاشَ ي ٔحاذّ ػىاٍ يِٕاٍ     

.«1»جزّّ إِىزس ئوّما ًَ مخل دٔه ػٍَٕ 

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلبهام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ بزهاى
َأل إِصاد  ػٍَٕ إِسالَ سرل وازس َِّاٍ ئن   : صحٕح إته أتٓ ٔؼفًسي •

ػافى إٍَِّ إتىٍ مه يرؼٍ ِٕحزّىٍ ئِى تٕت إٍَِّ إِحشإَ فؼافى إٍَِّ إالتاه  
: قَات . إِحزّّ ػَى إألب ٔإدُّٔا ػىٍ تؼط يِاذٌ : ي ماَ إألب  فقال

َٓ يإرثّ ػَاى إألب ماه   : َٓ يإرثّ ػَى إتىٍ إِزْ وزس فٍٕ؟ فقال
فانّ ئجزاد إِغٕش ِإس ئِّاا   . «2»حَخٍ  أي ٔتؽًّع إتىٍ فٕحذّ ػه أتٍٕ 

تزل إِمال ِحزّ  فًُ دٔه مال محط تال شثُّ  فارإ ِم ٔزة ئِّا ماه  
إِخَج  فحذّ وفسٍ أيِى  ي ِما  اِف رِك إألصًل جمل فٓ إِمختَف 

. فٕسقػ إالجتزاد« 3»ػَى إِىزس فٓ مشض إِمًَ 
•

139: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلبهام عي قَاعد األحكام؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

ًِ وزس إِحذّ ي ِم ٔتمكّه مه أدإئٍ ي ماَ : إِخاوّٕإِمسأِّ •
.فال قعاء ػىٍ  ِألصل إِساِم ػه إِمؼاسض•
كماا   -ي ًِ تمكّه مىٍ ي ماَ قثال أدإئاٍ  فازَة أكخاش إألصاحاب     •

ٓ إِمذإسَ    ي أكخش إِمتأ ّشٔه كما فٓ غٕشٌ .96: 7إِمذإسَ ( 1)«1»ف
.236: 14إوظش إِحذإئق ( 2)«2»

93: ، ص11 هستٌد الشيعة في أحكام الشسيعة؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

: 1إِحَّٓ فآ إِساشإئش   ( 3)«3»إِحَّٓ ي إِششإئغ ي إإلسشاد : ي مىُم  •
ئِى يرًب قعاائٍ ػىاٍ    -.312: 1  إإلسشاد 230: 1  إِششإئغ 120

.مه أصل إِتشكّ  ألوٍّ دٔه كحزّّ إإلَالَ
ي فٍٕ مىغ ظاَش  فانّ إِحذّ ِٕس يإرثا مإِّا  تل ًَ تذوّٓ ي ئن تًقّف •

ػَى إِمال مغ إِحارّ ئٍِٕ كما تتًقّف إِصاالِ ػَٕاٍ كازِك  ي ئوّماا     
يرة قعاء جزّّ إإلَالَ تاإلرماع ي إِىصًص  ي ئِحا  إِىازس تاٍ   
قٕاس تاؼل  ي يرًب إألدإء ال ٔستَضَ يراًب إِقعااء  ألوّاٍ تاأمش     

.رذٔذ كما فٓ جذّ إإلَالَ  ي تذيوٍ ٔكًن مىفّٕا تاألصل

94: ، ص11 هستٌد الشيعة في أحكام الشسيعة؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

ػه إإلَكافٓ ي إِصذي  ي إِىُأّ ي إِتُزٔة ي إِمثسًغ ي إِمؼتثاش  ي •
وقَاٍ ػااه  ( 4)«4»يراًب قعااائٍ ماه إِخَاج    : ي إِىاافغ ي إِزاامغ  

:  إِىُا263ّٔ: 2  إِصذي  فٓ إِفقٍٕ 321: إإلَكافٓ فٓ إِمختَف
: 1  إِىافغ 774: 2  إِمؼتثش 306: 1  إِمثسًغ 406: 5  إِتُزٔة 284•

.176:   إِزامغ78
إًِإسدتٕه فٕمه وازس  « 6»ي إته أتٓ ٔؼفًس « 5»  ِصحٕحتٓ ظشٔس •

أن ٔحذّ سرال كما فٓ إأليِى  أي إتىٍ كما فآ إِخاوٕاّ  ي مااَ قثال     
.إًِفاء  إِمصشّجتٕه تاإل شإد مه إِخَج

94: ، ص11 هستٌد الشيعة في أحكام الشسيعة؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

أنّ مًسدَما غٕش محلّ إِىضإع  تل ظاَش ئجزااد إِغٕاش صاشف    : فٍٕي •
إِمال فٍٕ  فًُ وزس مآِّ ي دٔه محط  ي ًَ غٕش إِحذّ إِازْ كالمىاا   

.فٍٕ
ْ تأنّ إالَتذالل ئوّما ًَ تفحًإَما  جٕج ئنّ إإلجزاد : ي إِقًل• إِز

94: ، ص11 هستٌد الشيعة في أحكام الشسيعة؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

.ئِّا تزل إِمال قؽؼا ئرإ ِم ٔزة ئِّا مه إِخَج فحذّ وفسٍ أيِىِٕس •
إوظاش  ( 1)«1»كماا قٕال    -مشديد تمىغ إِحكام فآ إألصال أيال  ئر   •

ِم ٔفت تٍ فٍٕ أجذ  تل أ شرًٌ مه إألصل  ِماا   -.349: 1إِشٔاض 
دلّ ػَى يرًب إِحقّ إِمآِّ مه إألصل  ي وضِّاًإ إِصاحٕحتٕه تااسِ    
ػَى يقًع إِىزس فٓ مشض إِمًَ  ي أ ش  ػَى يقًػٍ إِتضإما تغٕاش  
صٕغّ  ي حاِخّ ػَى ما ئرإ قصذ إِىارس تىفٕز إِحذّ إِمىزيس تىفساٍ فَام   

فال ٔتؼَّق تماٍِ جاذّ يإراة تاِىازس  ي ٔكاًن إألماش      . ٔتّفق تاِمًَ
تا شإد إِحذّ إِمىزيس يإسدإ ػَى إالَاتحثاب َِاًإسث ي كًواٍ ماه     

.إِخَج سػأّ ِزاوثٍ
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألة الثاًية

.تمىغ إألئًِّّ  ِؼذَ مؼًَمّّٕ إِؼَّّ: حاوٕاي •
ي ممّا ركش ظُش ظؼف دِٕل إِقًِٕه ي ػذَ يرًد ػَى أصال إِقعااء    •

ي ِزإ إَتشكل فٓ أصٍَ فآ إِماذإسَ ي   ! فكٕف تاِقعاء مه إألصل؟
.565:   إِز ٕش154ِ: 7إِمذإسَ ( 2)«2»إِز ٕشِ 

  ي ًَ فآ مًقؼاٍ   .350: 1كصاجة إِشٔاض ( 3)«3»  ي تؼط آ ش •
رذّإ  ئِّا أنّ ِمظىّّ إإلرماع ٔكًن إألجًغ إِقعاء  ي ألصاِّ إالقتصاس 
. فٕما  اِف إألصل ػَى مًظغ إِٕقٕه ٔحتاغ تٍ تا شإرٍ مه إِخَج

•
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
أما حثًَ إِقعاء فقذ ركش فٓ إِمته إوٍ ئرإ قٕذ إِمىزيس تسىّ مؼٕىاّ  ي •

ِم ٔزض ٍِ إِتأ ٕش فًَ أ ش ػصى ي ػٍَٕ إِقعاء ي إِكفاسِ  ي ئرإ ماَ 
يرة قعائٍ ػىٍ  كما إوٍ فٓ صًسِ إإلؼال  ئرإ ماَ يراة إِقعااء   

.ػىٍ
إما حثًَ إِكفاسِ فال سٔة فٍٕ ِخثًتُا ػىذ إِمخاِفّ ي إِحىج  ي : أقًل•

إما حثًَ إِقعاء ػَى وفسٍ أي ػَاى يِٕاٍ تؼاذ مًتاٍ فٕماا ئرإ كاان       
.إِمىزيس مقٕذإ تضمان  اص أي مؽَقا ففٍٕ كالَ

397: ، ص1 هعتود العسٍة الَثقى، ج
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
يرًب إِقعاء ػَى وفسٍ فٕما ئرإ كان إِمىزيس صاًَ ٔاًَ مؼإه    وؼم •

إوما إِكالَ فٓ غٕش إِصًَ كىازس إِحاذ أي   « 1»مىصًص تاِخصًص 
وزس صالِ إَِٕل ي غٕش رِك مه إِؼثادإَ فُل ٔزة ػٍَٕ إِقعااء ِاً   

 ؟إِمًإسدتشَ إِمىزيس إِمًقت أَ فٍٕ تفصٕل تحسة 
. يرًب إِقعاء ػَى وفسٍ ي ػَى يٍِٕ تؼذ مًتٍ -سٌ -إِمصىفإ تاس •

:مه أصل إِتشكّ أي مه إِخَج؟ قًالنإِقعاء ي َل إًِإرة 
إ تاس إأليل ي إَتذل ػَى أصل إِقعاء ي ػَى إوٍ مه أصل إِتشكاّ    •

.تما جاصٍَ
.1أتًإب إِىزس ح  10تاب : إًَِائل( 1)•
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
رمٕغ إًِإرثاَ إإلُِّٕ دًٔن ٍَِّ تؼاِى ًَإء كاوت مااال أي ػماال   إن •

مإِا أي ػمال غٕش مآِ  فاِصالِ ي إِصًَ ي إِحذ ي إِىزس دًٔن َِّاٍ ي  
ُِا رُّ يظغ تًرة إشتغال إِزماّ تُاا  ي ِٕسات أجكاماا تكَٕفٕاّ      
صشفّ فزمّ إِمكَف مشغًِّ تُا كاِذًٔن إِمإِّ  ي ماا دإَ ِام ٔمتخال    
إِتكَٕف ِم ٔسقػ إِذٔه ي يرة أدإئٍ تىفسٍ أي تاإلتٕان ػىٍ فًرًب 
إِقعاء مه تاب تفشٔغ إِزمّ ي ِٕس مه تاب إِتًتّ أي مه تاب إِكفاسِ 
تل ًَ تفشٔغ ِىفس إًِإرة إِخاتت فٓ إِزمّ  ي إِزمّ مشاغًِّ تازِك   
إِتكَٕف ئِى إن ٔإتى تاًِإرة ًَإء تىفسٍ أي تؼذ مًتٍ تاالَتئزاس أي 

تاِتثشع ػىٍ  
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
ِٕس إًِإرة مزشد تكَٕف محط تحٕج ال ٔقثل تقاء شاغل إِزماّ   ي •

ماغ   -تٍ تؼذ فًتٍ وظٕش وفقّ إألقاسب فاواٍ ِاً تاشَ إإلوفاا  ػَإُم     
ال ٔصٕش دٔىا ػَٕاٍ الن إًِإراة َاذ إِخَاّ ي ئرإ فااَ ال       -تمكىٍ

ٔتذإسَ فاِحذ إِىزسْ دٔه إُِٓ  ي مقتعى إِقاػاذِ فآ إِاذٔه َاً     
إِقعاء مه أصل إِمال  ي قذ أؼَق إِذٔه ػَى إًِإرثاَ إإلُِٕاّ فآ   
إِشيإٔاَ  ي إن دٔه إٍَِّ أجاق إن ٔقعاى كماا فآ سيإٔاّ إِخخؼمٕاّ       

.ي إوصشإف إِذٔه ػه مخل َزٌ إًِإرثاَ محل مىغ« 1»إِمؼشيفّ 

.مه أتًإب يرًب إِحذ 18تاب : إِمستذسَ( 1)•
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هٓيْ ًَرَزٓ صَٕٓمٓ يَٕٓمٍ هٔعٓيَّيٍ دٓائِواً
تٓابٔ أَنَّ مٓهْ وَزَسٓ صًَٕٓٓ ًٍَٕٔٓ مٔؼُٕٓهٍ دٓإئحماً فَاتَّفَقَ فحٓ ًٍَٕٔٓ ٔٓحٕشَُٔ صًٕٓمٍٔٔ  10« 1»•

 يٓرٓةٓ إِْاِفْؽَاسٔ يٓ إِْقَعَاءٔ
مٔحٓمُذٔ تٕهُ ٔٓؼٕقًُبٓ ػٓهْ أَتِٓ ػَٓحٍّٓ إِْأَشْؼٓشِِّْ ػٓهْ مٔحٓمُذح تٕهِ « 2» -1 -29629•

ئٍَِِٕٕح ٔٓؼٕىحٓ ئَِِاى  « 3»كَتَثٕتٔ : ػٓثٕذح إِْزٓثُاسِ ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ مُٕٓضِٔٓاسٓ فحٓ جٓذحٔجٍ قَالَ
أَنْ ٔٓصًَٔٓ ًٕٔٓماً محهَ إِْزٔمٔؼٓاِّ دٓإئحمااً مٓاا     -أَتِٓ إِْحٓسٓهِ ع ٔٓا َِّٕٓذحْ سٓرٔلْ وَزَسٓ

أَيٕ أَظْحٖى أَيٕ أَُٔآَ إِتَّشْشِٔقِ أَيٕ َٓافَشَ   -فًَٓإفَقَ رَِحكٓ إًَِْٕٕٓٔ ًَٕٔٓٓ ػحٕذح فحؽْشٍ -تٓقحٓٓ
أَيٕ قَعَاؤٌُٔ يٓ كَٕٕفٓ ٔٓصٕىَغٔ ٔٓاا َٓإِّذحْ    -َٓلْ ػٍََٕٕٓح صًَٕٓٔ رَِحكٓ إًَِِْٕٕٓ -أَيٕ مٓشِضٓ
يٓ ٔٓصٔأًَ ًٕٔٓمااً    -قَذٕ يٓظَغٓ إٍََِّٔ ػٓىٍْٔ إِصِّٕٓآَ فحٓ َٓزحٌح إِْأَُٔاَِ كَُُِّٓا -فَكَتَةٓ ئٍَِِٕٕح

يٓ كَتَةٓ ئٍَِِٕٕح ٔٓسٕأٍَُِٔ ٔٓا َِّٕٓذحْ سٓرٔالْ وَازَسٓ أَنْ ٔٓصٔآًَ     -تٓذٓلَ ًٍَٕٔٓ ئِنْ شَاءٓ إٍََِّٔ
فَكَتَةٓ ئٍَِِٕٕح ٔٓصٔأًَ   -فًَٓقَغٓ رَِحكٓ إًَِْٕٕٓٓ ػََٓى إَََٔحٍح مٓا ػٍََٕٕٓح محهَ إِْكَفَّاسِِٓ -ًٕٔٓماً

.ًٕٔٓماً تٓذٓلَ ًٍَٕٔٓ يٓ تَحٕشِٔشُ سٓقَثٍّٓ مٔإْمحىٍَّ
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هٓيْ ًَرَزٓ صَٕٓمٓ يَٕٓمٍ هٔعٓيَّيٍ دٓائِواً
يٓ •
ًَٕٔٓٓ فحؽْاشٍ أَيٕ ٔٓإًَٓ   : سٓيٓإٌٔ إِشَّٕٕخُ تِإَِىَادحٌح ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ مُٕٓضِٔٓاسٓ ئَِِّا أَؤٍَّ قَالَ•

 «4»رٔمٔؼٍّٓ 
.«5»يٓ تَقَذَُٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػََٓى رَِحكٓ : أَقًُلُ•

310: ، ص23 ٍسائل الشيعة؛ ج



26

هٓيْ ًَرَزٓ صَٕٓمٓ يَٕٓمٍ هٔعٓيَّيٍ دٓائِواً
•______________________________

 فٍٕ جذٔج يإجذ 10إِثاب  -(1)
ماه إِثااب    2  ي أيسد قؽؼّ مىٍ فٓ إِحذٔج 12 -456 -7إِكافٓ  -(2)•

مه َازٌ   9مه إِثاب  1مه أتًإب إِكفاسإَ  ي قؽؼّ مىٍ فٓ إِحذٔج  23
.إألتًإب

ي فاػٍَ ًَ تىذإس مًِى ئدسٔس  إِزْ سي  ػىٍ  "كتة "فٓ إِمصذس -(3)•
(.456ص  7د )مه إِمصذس ( 10)ػَٓ ته مُضٔاس  فٓ إِحذٔج 

.1135 -305 -8إِتُزٔة  -(4)•
مه أتًإب مه ٔصح مىٍ إِصًَ  ي  10مه إِثاب  2تقذَ فٓ إِحذٔج  -(5)•

.مه أتًإب تقّٕ إِصًَ إًِإرة 11فٓ إِثاب 
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