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  الحجألسام 
  فٖ ألسجم ثلحذثلمَل •
توتن ٍ لطثى ٍ إفطثز، ٍ ثألٍل فطع هي وجى دو٘دسث هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هىٔ، ٍ ثٙذطثى فطع هي وجى حجػطث إٔ غ٘دط دو٘دس، ٍ حدس ثلذودس     
حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال هي ول رجًخ هلى ثأللَى هي هىٔ، ٍ هي ودجى  
هلى ًفس ثلحس فجللجّط أى ٍك٘فتِ ثلتوتن، ٍ لَ شه فٖ أى هٌعلِ فٖ 
ثلحس أٍ ثلرجضد ٍردخ هل٘دِ ثلفحدض، ٍ هدن هدسم توىٌدِ ٗطثهدٖ        
ثالحت٘جؽ، حن إى هج هطّ ثًوج َّ دجلٌسذٔ إلى حزٔ ثإلسالم، ٍ أهج ثلحذ 

، ٍ ودصث حدجل شدم٘مِ٘، ٍ أهدج     شدج   لسن ثلٌصضٕ ٍ شذِْ فلِ ًصض إّٔ 
 .ثالفسجزٕ فتجدن لوج أفسسُ

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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  الحجألسام 
  فٖ ألسجم ثلحذثلمَل •
توتن ٍ لطثى ٍ إفطثز، ٍ ثألٍل فطع هي وجى دو٘دسث هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هىٔ، ٍ ثٙذطثى فطع هي وجى حجػطث إٔ غ٘ط دو٘س، 

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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  ألسام الحج
  فٖ ألسجم ثلحذ 8فظل •
ٍ ّٖ حالحٔ دجإلروجم ٍ ثألذذجض توتن ٍ لطثى ٍ إفطثز ٍ ثألٍل فدطع  •

 دو٘سهي وجى دو٘سث هي هىٔ ٍ ثٙذطثى فطع هي وجى حجػطث إٔ غ٘ط 

 534: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

  فٖ ألسجم ثلحذثلمَل •
توتن ٍ لطثى ٍ إفطثز، ٍ ثألٍل فطع هي وجى دو٘دسث هدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هىٔ، ٍ ثٙذطثى فطع هي وجى حجػطث إٔ غ٘ط دو٘س، 
 حس ثلذوس حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال هي ول رجًخ هلى ثأللَى هي هىٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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 حذ البعذ

هي ول رجًدخ هلدى   ه٘ال ٍ حس ثلذوس ثلوَرخ لألٍل حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى  •
 ثلوشَْض ثأللَى  

للت لِ لَل ثهلل هع ٍ رل فٖ وتجددِ  : ظضثضٓ هي أدٖ روفط ملظح٘حٔ •
فمدجل م ٗوٌدٖ أّدل    ثلْحٓطثمِ ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ 

هىٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ ول هي وجى أّلِ زٍى حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘ال شثت 
هطق ٍ هسفجى ووج ٗسٍض حَل هىٔ فَْ هوي زذل فٖ ّدصُ ثٙٗدٔ ٍ   

  ول هي وجى أّلِ ٍضث  شله فولِ٘ ثلوتؤ

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

 :ٍ ذذطُ هٌِ م•
هي لَل ثهلل هع ٍ رل شله إلد لجل ألّل هىٔ ل٘س لْن هتودٔ  سؤلتِ •

ٍ ال هلْ٘ن هوطٓ للت فوج حس شله لجل حوجً٘ٔ ٍ أضدودَى هد٘ال هدي    
  رو٘ن ًَثحٖ هىٔ زٍى هسفجى ٍ شثت هطق

 ٍ ٗستفجز أٗؼج هي رولٔ هي أذذجض أذط•
 

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

ثلمَل دؤى حسُ ثحٌج هشط ه٘ال هي ودل رجًدخ وودج هل٘دِ روجهدٔ      ٍ •
ػو٘ف ال زل٘ل هلِ٘ إال ثألطل فئى همتؼى رولٔ هي ثألذذجض ٍرَح 
ثلتوتن هلى ول أحس ٍ ثلمسض ثلوت٘مي ثلرجضد هٌْج هي ودجى زٍى ثلحدس   

 هطثلوصوَض ٍ َّ همـَم دوج 
أٍ زهَى أى ثلحجػط همجدل للوسجفط ٍ ثلسفط أضدؤ فطثسد ٍ َّ وودج   •

 تطى
أٍ زهَى أى ثلحجػط ثلوولك هلِ٘ ٍرَح غ٘ط ثلتوتدن أهدط هطفدٖ ٍ     •

 تطىثلوطف ال ٗسجهس هلى أظٗس هي ثحٌى هشط ه٘ال ٍ ّصث أٗؼج ووج 
ووج أى زهَى أى ثلوطثز هي حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ثلتَظٗدن هلدى ثلزْدجت     •

 ثألضدن ف٘ىَى هي ول رْٔ ثحٌج هشط ه٘ال هٌجف٘ٔ للجّط تله ثألذذجض 
 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثمى  



9 

 حذ البعذ

أهج طح٘حٔ حطٗع ثلسثلٔ هلى أى حس ثلذوس حوجً٘دٔ هشدط هد٘ال فدال     ٍ •
 هجهل دْج 

ال هجهل دظح٘حتٖ حوجز دي هخوجى ٍ ثلحلذدٖ ثلدسثلت٘ي هلدى أى    ووج •
 هىٔثلحجػط هي وجى زٍى ثلوَثل٘ت إلى 

ٍ ّل ٗوتذط ثلحس ثلوصوَض هي هىٔ أٍ هي ثلوسدزس ٍرْدجى ألطدْودج     •
 ثألٍل

 

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

توتّدن ٍ لِدطثى ٍ   : فٖ ألسجم ثلحذّ ٍ ّٖ حالحٔ دجإلرودجم ٍ ثألذذدجض  فظل •
إفطثز، ٍ ثألٍّل فطع هي وجى دو٘سثً هي هىّٔ، ٍ ثٙذطثى فدطع هدي ودجى    
حجػطثً، إٔ غ٘ط دو٘س، ٍ حسّ ثلذوس ثلوَرخ لألٍّل حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘لًج هي 

هل٘دِ  )ثأللَى، لظح٘حٔ ظضثضٓ هي أدٖ روفط ( 1)ثلوشَْض  ولّ رجًخ هلى
لِوٓديْ لَدنٕ ٗٓىُديْ إَّٔلُدِٔ     شلِدهٓ  هعّ ٍ رلّ فٖ وتجدِ ثللِّ للت لِ لَل ( ثلسّالم

ٗوٌٖ أّل هىّٔ لد٘س هلدْ٘ن   ( هلِ٘ ثلسّالم)فمجل ثلْحٓطثمِ ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ 
هتؤ، ولّ هي وجى أّلِ زٍى حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘لًج شثت هطق ٍ هسفجى وودج  
ٗسٍض حَل هىّٔ فَْ هوّي زذل فٖ ّصُ ثٙٗٔ، ٍ ولّ هدي ودجى أّلدِ ٍضث     

 . شله فولِ٘ ثلوتؤ
•______________________________ 

 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )ثلشْطٓ غ٘ط هولَهٔ( 1)
 

 599: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

سؤلتِ هي لَل ثللِّ هعّ ٍ ردلّ شلِدهٓ إلدد    ( هلِ٘ ثلسّالم)ٍ ذذطُ هٌِ •
فوج حسّ شله؟ : ألّل هىّٔ ل٘س لْن هتؤ ٍ ال هلْ٘ن هوطٓ، للت: لجل
حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘لًج هي رو٘ن ًَثحٖ هىّٔ زٍى هسدفجى ٍ شثت  : لجل

 . هطق
 . هي أذذجض أُذط( 2)ٗستفجز أٗؼجً هي رولٔ ٍ •
 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )هحلّ تؤهّل( 2)•

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

ٍ ثلمَل دؤىّ حسّٓ ثحٌج هشط ه٘لًج هي ولّ رجًخ ووج هلِ٘ روجهٔ ػو٘ف، ال •
زل٘ل هلِ٘ إلّج ثألطل، فئىّ همتؼى رولٔ هي ثألذذجض ٍرَح ثلتوتّدن هلدى   

ٍ ثلمسض ثلوت٘مّي ثلرجضد هٌْج هي وجى زٍى ثلحسّ ثلوصوَض، ٍ َّ ( 3)ولِّ أحس 
همـَم دوج هطّ، أٍ زهَى أىّ ثلحجػط همجدل للوسجفط، ٍ ثلسفط أضدؤ فطثسد، 
ٍ َّ ووج تطى، أٍ زهَى أىّ ثلحجػط ثلوولّك هلِ٘ ٍرَح غ٘ط ثلتوتّدن أهدط   
هطفّٖ، ٍ ثلوطف ال ٗسجهس هلى أظٗس هي ثحٌٖ هشط ه٘لًج، ٍ ّصث أٗؼدجً وودج   
تطى، ووج أىّ زهَى أىّ ثلوطثز هي حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ثلتَظٗدن هلدى ثلزْدجت    

 هٌجف٘ٔ للجّط تله ثألذذجض، ثألضدن ف٘ىَى هي ولّ رْٔ ثحٌج هشط ه٘لًج
 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )هحلّ إشىجل( 3)•
ثللجّط أىّ ثألذذجض دؤسطّج ًجكطٓ إلى د٘جى هظسثق ثٙٗٔ ٍ ّدَ هدي لدن    دل •

ٗىي أّلِ حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم فال هوَم لْج للحجػطٗي حتّى تَردخ  
 (.ثلگلپجٗگجًٖ. )ثلوتؤ هلى ولّ أحس

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ
( 1)أّهج طح٘حٔ حطٗع ثلسثلّٔ هلى أّى حّس ثلذوس حوجً٘ٔ هشدط ه٘لًدج فدال هجهدل دْدج، وودج ال هجهدل        ٍ •

إلى هىّدٔ، ٍ  ( 2)دظح٘حتٖ حوّجز دي هخوجى ٍ ثلحلذّٖ ثلسثلّت٘ي هلى أىّ ثلحجػط هي وجى زٍى ثلوَثل٘ت 
ّل ٗوتذط ثلحسّ ثلوصوَض هي هىّٔ أٍ هي ثلوسزس؟ ٍرْجى، ألطدْوج ثألٍّل، ٍ هي وجى هلى ًفدس ثلحدسّ   
فجللجّط أىّ ٍك٘فتِ ثلتوتّن، لتول٘ك حىن ثإلفطثز ٍ ثلمطثى هلى هج زٍى ثلحسّ، ٍ لَ شهَّ فٖ ودَى هٌعلدِ   

( 3)فٖ ثلحسّ أٍ ذجضرِ ٍرخ هلِ٘ ثلفحض، ٍ هن هسم توىٌِّ ٗطثهى ثالحت٘دجؽ، ٍ إى ودجى ال ٗذودس    
 ثلمَل دؤًِّ ٗزطٕ هلِ٘ حىن ثلرجضد ف٘زخ هلِ٘ ثلتوتّن،

•______________________________ 
 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )ٍرّْْوج فٖ ثلَسجةل دوج َٗثفك ضٍثٗتٖ ظضثضٓ ٍ َّ هن طسق زهَثُ ٍرِ٘( 1)

إلّج أى ٗمجل دؤىّ ثلومظَز زٍى ولّ ثلوَثل٘ت فئىّ ألطدْج إلى هىّٔ شثت هطق ٍ َّ حوجً٘ٔ ٍ أضدودَى  ( 2)•
 (.ثلگلپجٗگجًٖ. )ه٘لًج

ال ٗرلَ هي إشىجل ٍ ل٘س ّصث ًل٘ط ثلشهّ فٖ هسجفٔ ثلمظط فئىّ هَػَم ٍرَح ثإلتودجم ٍ ّدَ   ( 3)•
 (.ثلذطٍرطزٕ. )هسم ثلوسجفطٓ إلى حوجً٘ٔ فطثسد هستظحخ ٌّجن درالفِ ٌّج

فِ٘ إشىجل كجّط ٍ ل٘جسِ هن ثلفجضق دل ثلومجم أسَ  حجلًج هي ثلتوسّه دجلوجمّ فٖ ثلشذْٔ ثلوظسثلّ٘ٔ لوج •
 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )هطّ هي ثإلشىجل فٖ حذَت هجمّ ذجل هي ثلوٌجلشٔ

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثمى 
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 (.ثلرَثًسجضٕ. )ٗرلَ هي إشىجلال •
دل دو٘س فئىّ ثلتوسّه دجلووَم فٖ ثلومجه٘ي توسّه دجلوجمّ فٖ ثلشذْٔ ثلوظسثلّ٘ٔ ٍ أهّج فٖ ثلشدهّ فدٖ ثلوسدجفٔ فجستظدحجح     •

 (. ثلگلپجٗگجًٖ. )ثلتوجم حىوجً أٍ هَػَهجً رجض دال هجًن ٍ ال ضدؾ لِ دجلومجم
 (.ثلٌجةٌٖ٘. )فِ٘ إشىجل دل هٌن ٍ ال سذ٘ل إلى همجٗسٔ ثلومجم دجلشهّ فٖ ثلوسجفٔ•
 (.ثلش٘طثظٕ. )دل ٗذوس•
 (.ثلرَةٖ. )ّصث َّ ثلظح٘ح ٍ هلِ٘ فال ٗزخ ثلفحض هن ثلشهّ ووج ال ٗزخ ثالحت٘جؽ هن هسم ثلتوىّي هٌِ•

•  
  602: ، ص4 ، د(ثلوحشى)ثلوطٍٓ ثلَحمى •
ألىّ غ٘طُ هولّك هلى هٌَثى ثلحجػط، ٍ َّ هشىَن ف٘ىَى ووج لَ شهّ فٖ أىّ ثلوسجفٔ حوجً٘ٔ فطثسد أٍال، فئًِّ ٗظلّٖ توجهجً، •

ٍ َّ هشىَن حنّ هج شوط إًّوج َّ دجلٌسذٔ إلى حزٔ ثإلسالم ح٘ج ال ٗزعٕ للذو٘س إلّج ثلتوتّن، ( 1)ألىّ ثلمظط هولّك هلى ثلسفط 
 ٍ ال للحجػط إلّج ثإلفطثز أٍ ثلمطآى، ٍ أهّج دجلٌسذٔ إلى ثلحذّ ثلٌسدّٖ ف٘زَظ لىلّ هي ثلذو٘س ٍ ثلحجػط ولّ هي ثأللسجم ثلخالحٔ دال

 (.2)إشىجل، ٍ إى وجى ثألفؼل ثذت٘جض ثلتوتّن، ٍ وصث دجلٌسذٔ إلى ثلَثرخ غ٘ط حزّٔ ثإلسالم وجلحذّ ثلٌصضٕ ٍ غ٘طُ 
 (.ثألطفْجًٖ. )دل الستظحجح ثلوَػَم أٍ حىن ثلتوجم ثلغ٘ط ثلزجضٕ فٖ ثلومجم فَرخ هلِ٘ ثالحت٘جؽ( 1) •
 (.ثإلهجم ثلروٌٖ٘. )إٔ لِ ًصض إّٔ لسن شج  ٍ وصث حجل شم٘مِ٘ ٍ َّ ثلوطثز هي غ٘طُ ال ثإلفسجزٕ ألًِّ تجدن لوج أفسسُ( 2)•
 (.ثلگلپجٗگجًٖ. )إشث أؿلك ثلٌصض ٍ وصث شذِ ثلٌصض ٍ ثلمؼج  تجدن لوج أفسسُ•
 (.ثلذطٍرطزٕ. )ف٘وج إشث أؿلك ثلٌصض ٍ شذِْ ٍ أهّج حزّٔ ثلمؼج  فَْ تجدن لوج أفسسُ•

 

 599: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثمى 
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 حذ البعذ

ٔ )ٍ حسُّ : «لجل زثم كلِ») • هدي دودس   ( ثٕ حسّ هي ل٘س حجػطٕ هىد
ثحٌج هشط فظدجهسث،  : هٌْج، دخوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘ال، هي ول رجًخ، ٍ ل٘ل

 .هي ول رجًخ

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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ثلش٘د فٖ ثلٌْجٗٔ ٍ ثلتْصٗخ، ٍ ثلوف٘س فدٖ ثلومٌودٔ إلدى ثألٍّل،    شّخ •
: للت ألدٖ روفط هلِ٘ ثلسّدالم : توسّىج دوج  ضٍثُ حطٗع، هي ظضثضٓ لجل

ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ لَل ثللِّ هعّ ٍ رلّ فٖ وتجدِ 
ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ول هدي ودجى ثّلدِ     -ٗوٌٖ أّل هىٔ -:، لجلثلْحٓطثمِ

زٍى حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘ال، شثت هطق ٍ هسفجى، ووج ٗسٍض حَل هىٔ، 
فَْ هوي زذل فٖ ّصُ ثٙٗٔ، ٍ ول هي وجى ثّلِ ٍضث  شلده، فول٘دِ   

 .«1»ثلوتؤ ( فولْ٘ن خ)

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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ثلصٕ أضثُ، ثىّ د٘ي ثلمَل٘ي هدسم ثلتٌدجفٖ، ٍ شلده ألىّ لَلدِ هل٘دِ      ٍ •
هحوَل هلى أضدؤ رَثًخ، فوي ولّ رجًدخ  ( حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي: )ثلسّالم

وودج ٗدسٍض حدَل    : )ٗىَى ثحٌج هشط ه٘ال، ٗسلّ هلى شله لفق ثلطٍثٗٔ
ٍ لس ططح دصله ثلفمِ٘، هحوس دي هلٖ دي دجدَٗدِ فدٖ هدي ال    ( هىٔ

أّدل هىدٔ ٍ    -ٍ حسّ حجػطٕ ثلوسدزس ثلحدطثم  : ٗحؼطُ ثلفمِ٘، لجل
هلى حوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘ال، ٍ وصث أدَُ هلٖ ددي دجدَٗدِ فدٖ     -حَثلْ٘ج

 .ضسجلتِ شّخ ثلِ٘

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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ٍ حسُّ هي وجى دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلوسزس ثلحدطثم  : ثلِ٘ شّخ ثلوتؤذّط، لجلٍ •
حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال، هي ثضدن رَثًخ ثلذ٘ت، هي ول رجًخ ثحٌج هشدط  

 .ه٘ال
ٍ إشث تمطض ّصث، فْل إشث وجى هلى ضأس ثحٌج هشط ه٘ال، ٗىَى هي أّل •

 ثلتوتن؟

ال، ٍ ٗفَح هدي ودالم   : كجّط والم ثلش٘د ٍ ثدٌٖ دجدَِٗ ٍ ثدى ثلظالح•
 .، ٍ َّ ثأللطح(ًون: )ثلوتؤذط

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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  ٍٔرَُِٔ ثلْحٓجدِّدٓجحٔ •
ضٍٓٓى هٌْٓظَٔضٌ ثلظَّٕ٘مَلُ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م لَجلَ ثلْحٓجدُّ هٌِْسًَٓج هٓلَى  2545•

لِلْحٓذِّ ٍٓ سٓجةِكٌ لِلْْٓسِٕٕ ٍٓ ثلسَّدجةِكُ   هٔفْطِزٌٍٓ حٓجدٌّ  هٔتَوٓتِّنٌحَلَجحَِٔ إٍَٔرٍِٔ حٓجدٌّ 
  ثلْمَجضِىَُّٔٓ 

 312: ، ص2 مه ال ٔحضرٌ الفمٍٕ؛ ج
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لَج ٗٓزَٔظٔ لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ ٍٓ لَج حٓجػِطِْٗٓج ثلتَّوٓتُّنٔ دِجلْؤوٕطَِٓ إِلَى ثلْحٓدذِّ ٍٓ لَدٕ٘سٓ   ٍٓ •
لَْٔنٕ إِلَّج ثلْمِطَثىُ أٍَِ ثلْئِفْطَثزٔ لِمََٕلِ ثللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ فَوٓديْ تَوٓتَّدنٓ دِدجلْؤوٕطَِٓ إِلَدى     

لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُدِٔ  شلِهٓ ثلْحٓذِّ فَوٓج ثسٕتَٕ٘سٓطَ هِيَ ثلْْٓسِٕٕ حُنَّ لَجلَ دٓوٕسٓ شَلِهٓ 
 ثلْحٓطثمِ ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ 

إَّٔلُ هٓىََّٔ ٍٓ حَٓٓثلَْٕ٘ٓج هٓلَدى حَوٓجًِ٘ٓدٍٔ ٍٓ    -حٓسُّ حٓجػِطِٕ ثلْوٓسٕزِسِ ثلْحٓطَثمٍِٓ •
أَضٕدٓوِ٘يَ هِ٘لًج ٍٓ هٓيْ وَجىَ ذَجضِرجً هِيْ ّٓصَث ثلْحٓسِّ فَلَج ٗٓحٔذُّ إِلَّج هٔتَوٓتِّوجً دِجلْؤوٕطَِٓ 

 غَٕ٘طَُٔ إِلَى ثلْحٓذِّ ٍٓ لَج ٗٓمْذٓلُ ثللَِّٔ 

 312: ، ص2 مه ال ٔحضرٌ الفمٍٕ؛ ج
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دٓجحٔ ٍٔرَٔحِ ثلْمِطَثىِ أٍَِ ثلْئِفْطَثزِ هٓلَى إَّٔلِ هٓىََّٔ ٍٓ هٓيْ وَجىَ دٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ دٌَْٕٓ٘ٓج  6« 5»•
  زٍٔىَ حَوٓجًٍِ٘ٓٔ ٍٓ أَضٕدٓوِ٘يَ هِ٘لًج ٍٓ هٓسٓمِ إِرٕعَث ِ ثلتَّوٓتُّنِ لَِٔ هٓيْ حٓزَِّٔ ثلْئِسٕلَجمِ

هٔحٓوَّسٔ دٕيُ ثلْحٓسٓيِ دِئِسٌَٕجزُِِ هٓيْ هَٔسٓى دٕيِ ثلْمَجسِدنِ هٓديْ   « 6» -1 -14736•
طٓفَْٓثىَ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ ثدٕيِ أَدِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ هٓذٕسِ ثللَِِّ دٕيِ هٔسٕىَجىَ هٓديْ هٔذٕٓ٘دسِ ثللَّدِِ    

لَٕ٘سٓ : ثلْحٓلَذِِّٖ ٍٓ سٔلَٕ٘وٓجىَ دٕيِ ذَجلِسٍ ٍٓ أَدِٖ دٓظِ٘طٍ وُلِِّْنٕ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م لَجلَ
ٍٓ شَلِهٓ لِمََٕلِ ثللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ    هٔتْوٌٓٔلِأََِلِ سَرِفٍ ٍٓ لَج مَرٍّ لِأََِلِ ٍٓ لَج لِأََِلِ مَكََّّ 

 .«1»ثلْحٓطثمِ ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ 
 .514 -157 -2، ٍ ثالستذظجض 96 -32 -5ثلتْصٗخ  -(6)•
 .196 -2ثلذمطٓ  -(1)•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج



22 

 مر ي سرف

 814: ، ص2 تجد ثللغٔ ٍ طحجح ثلوطد٘ٔ؛ د -ثلظحجح –

 .هَػنٌ، ٍ َّ هي هىّٔ هلى هطحلٔ: ٍ دٓـْيُ هٔطٍّ أٗؼجً•
 318: ، ص4 فٖ غطٗخ ثلحسٗج ٍ ثألحط؛ دثلٌْجٗٔ  –

: ٍ ّوج دفتح ثلو٘ن ٍ تشسٗس ثلدطث  « دـي هٓطّ، ٍ هٓطّ ثللّْطثى»ٍ فِ٘ شوط •
 .هَػن دمطح هىٔ
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 150: ، ص9 لسجى ثلوطح؛ د •

 . ٍ سٓطِف ثسن هَػن: غ٘طُ. سٓطِف ٍ حَلَ هىٔ فٖ دَثزْٗجٍ •

 70: ، ص5 هزون ثلذحطٗي؛ د–

هَػدن لطٗدخ   : -هخجل وتف -سطف. "ل٘س ألّل سطف هتؤ "ٍ فِ٘•
 . هي ثلتٌو٘ن، ٍ َّ هي هىٔ هلى هشطٓ أه٘جل، ٍ ل٘ل ألل ٍ أوخط

•  
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لُلْتٔ لِؤَذِٖ هَٔسٓدى دٕديِ   : ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ هٓلِِّٖ دٕيِ رٓوٕفَطٍ لَجلَ« 2» -2 -14737•
دِدجلْؤوٕطَِٓ إِلَدى ثلْحٓدذِّ فَمَدجلَ لَدج ٗٓظٕدلُحٔ أَىْ        -رٓوٕفَطٍ م لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؤَث

ثلْوٓسٕدزِسِ  حجػِدطِٕ  لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُدِٔ  شلِهٓ لِمََٕلِ ثللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ  -ٗٓتَوٓتَّؤَث
 .«3»ثلْحٓطثمِ 

ٍٓ ضٍٓٓثُٔ ثلْحِوٕ٘ٓطُِّٕ فِٖ لُطْحِ ثلْئِسٌَٕجزِ هٓيْ « 4»ٍٓ ضٍٓٓثُٔ هٓلُِّٖ دٕيُ رٓوٕفَطٍ فِٖ وِتَجدِِِ •
 .«5»هٓذٕسِ ثللَِِّ دٕيِ ثلْحٓسٓيِ هٓيْ هٓلِِّٖ دٕيِ رٓوٕفَطٍ ًَحَُٕٓٔ 

 .515 -157 -2، ٍ ثالستذظجض 97 -32 -5ثلتْصٗخ  -(2)•
 .196 -2ثلذمطٓ  -(3)•
 .637 -265 -ثلوستسضوجت -هسجةل هلٖ دي روفط -(4)•
 .107 -لطح ثالسٌجز -(5)•

 259: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ هٓذٕسِ ثلطَّحٕوٓيِ دٕيِ أَدِٖ ًَزٕطَثىَ هٓيْ حٓوَّدجزِ دٕديِ   « 6» -3 -14738•
لُلْتٔ لِؤَدِٖ رٓوٕفَطٍ م لَدَٕلُ  : هِ٘سٓى هٓيْ حٓطِٗعٍ هٓيْ ظٔضٓثضُٓٓ هٓيْ أَدِٖ رٓوٕفَطٍ م لَجلَ

ثلْحٓدطثمِ  ثلْوٓسٕدزِسِ  حجػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ ثللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ فِٖ وِتَجدِِِ 
وُلُّ هٓيْ وَجىَ إَّٔلُِٔ زٍٔىَ حَوٓجًٍِ٘ٓٔ  -لَجلَ ٗٓوٌِٕٖ إَّٔلُ هٓىََّٔ لَٕ٘سٓ هٓلَِْٕ٘نٕ هٔتْوٌٓٔ -«7»

فَْٔدَٓ   -وَوٓج ٗٓسٍٔضٔ حَٕٓلَ هٓىََّٔ« 9»ٍٓ هٔسٕفَجىَ « 8»شَثتِ هِطْقٍ  -ٍٓ أَضٕدٓوِ٘يَ هِ٘لًج
 .ٍٓ وُلُّ هٓيْ وَجىَ إَّٔلُِٔ ٍٓضٓث ٓ شَلِهٓ فَوٓلَِْٕ٘نٔ ثلْؤتْوُٓٔ -هِوَّيْ زٓذَلَ فِٖ ّٓصُِِ ثلْآِٗٓٔ

ثلحس ثلفجطل د٘ي ًزس ٍ تْجهٔ ٍ هٌْج إحطثم أّل ثلوطثق  -شثت ثلوطق -(8)•
 (.107 -4هوزن ثلذلسثى )
 -4هوزن ثلذلدسثى  )هَػن ٗذوس هي هىٔ ثلوىطهٔ هطحلت٘ي  -هسفجى -(9)•

121.) 
 

 259: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 405: ، ص2 ثلوظذجح ثلوٌ٘ط فٖ غطٗخ ثلشطح ثلىذ٘ط للطثفوٖ؛ د•
هِ٘مَجتٔ إَّٔلِ ثلْوِطَثقِ ٍٓ َّٔٓ هٓيْ هٓىََّٔ ًَحَٕٓ هٓطْحٓلَتَٕ٘يِ ٍٓ ٗٔمَدجلُ ّٔدَٓ   ( شَثتٔ هِطْقٍ)•

 . هِيْ ًَزٕسِ ثلْحِزٓجظِ

 213: ، ص5 هزون ثلذحطٗي؛ د•
ثلوَػن ثلصٕ ٍلت ألّل ثلوطثق سوٖ دصله ألى فِ٘ هطلج ٍ : ٍ شثت هطق•

ٍ شثت . سذرٔ تٌذدت ثلـطفدج   : ٍ ل٘ل ثلوطق هي ثألضع. َّ ثلزذل ثلظغ٘ط
 . أٍل تْجهٔ ٍ آذط ثلوم٘ك ٍ َّ هي هىٔ ًحَث هي هطحلت٘ي: هطق

 204: ، ص7 ؛ د(ثلحسٗخٔ -ؽ )ثلفمْج  تصوطٓ •
ٗحطم هي هطحلت٘ي، فئًِّ أللّ ثلوَثل٘ت ٍ َّ شثت هطق :ثلزوَْضلجل دوغ •

«3». 
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 447: ، ص1 ثلطثةن لورتظط ثلشطثةن؛ دثلتٌم٘ح •
هدي هىدٔ، ٍ لدجل     مرحلتٕهٗلولن ٍ ألولن ٍ ٗطهطم، ٍ َّ هلى : ٗمجل•

 هي هىٔ، لٕلتٕهرذل هي رذجل تْجهٔ هلى : ٗجلَت

 447: ، ص1 ثلطثةن لورتظط ثلشطثةن؛ دثلتٌم٘ح  •

 ثلزحفٔ•
ٍ ّٖ هَػن هلى سذن هطثحل هي ثلوسٌٗٔ ٍ حالث هي هىٔ ٍ دٌْ٘ج ٍ •

د٘ي ثلذحط ستٔ أه٘جل، ٍ ل٘ل ه٘الى، ٍ ل٘ل هٌعل هج د٘ي هىٔ ٍ ثلوسٌٗٔ 
 .لطٗخ هي ضثدغ د٘ي دسض ٍ ذل٘ض

 .ٍ ثًوج سو٘ت ثلزحفٔ إلرحجف ثلس٘ل دْج ٍ دؤّلْج. لجلِ فٖ ثلوظذجح•
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَدِٖ ثلْحٓسٓيِ ثلٌَّرَوِِّٖ هٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ هٔوٕٓ٘دطٍ  « 1» -4 -14739•
فِٖ حجػِطِٕ ثلْوٓسٕدزِسِ  : هٓيْ حٓوَّجزٍ هٓيِ ثلْحٓلَذِِّٖ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م لَجلَ

فَْٔدَٓ حٓجػِدطِٕ ثلْوٓسٕدزِسِ     -مَا دُينَ الْمًََالِٕتِ إِلَىى مَكَّىَّ  لَجلَ  -ثلْحٓطثمِ
 .ثلْحٓطَثمِ ٍٓ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ

 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ دِئِسٌَٕجزُِِ هٓيْ أَحٕوٓسٓ دٕيِ هٔحٓوَّسٍ هٓيِ ثلْحٔسٓدٕ٘يِ دٕديِ   « 2» -5 -14740•
سٓوِ٘سٍ هٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ حٓوَّجزِ دٕيِ هٔخْوٓجىَ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م فِدٖ  

 .مَا دُينَ الْأَيِلَاتِ إِلَى مَكََّّلَجلَ  -حجػِطِٕ ثلْوٓسٕزِسِ ثلْحٓطثمِ
 
إِىْ وَجىَ ثلْؤطَثزٔ دِدِِ هٓدج   « 3»ّٓصَث ٗٔمَجضِحٔ هٓج هٓطَّ هِيْ حٓسِٗجِ ظٔضٓثضَٓٓ : أَلَُلُ•

 .زٍٔىَ ثلْوَٓٓثلِ٘تِ وُلِّْٓج ٍٓ إِلَّج أَهٕىَيَ حٓوٕلُِٔ هٓلَى ثلتَّمَِِّ٘ٔ
 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ دِئِسٌَٕجزُِِ هٓيْ هٔحٓوَّسِ دٕيِ هِ٘سٓى هٓديْ هٔحٓوَّدسِ دٕديِ    « 4» -6 -14741•
لَجلَ أَدَٔ هٓذٕسِ ثللَِِّ م لَٕ٘سٓ : سٌَِجىٍ هٓيِ ثدٕيِ هٔسٕىَجىَ هٓيْ سٓوِ٘سٍ ثلْؤَهٕطَدِ لَجلَ

هٔتْوٌٓٔ ٗٓمَُلُ ثللَِّٔ تَوٓجلَى شلِدهٓ  يَ لَا لِأََِلِ مَكََّّ  -لِأََِلِ سَرِفٍ يَ لَا لِأََِلِ مَرٍّ
 .«5»لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ حجػِطِٕ ثلْوٓسٕزِسِ ثلْحٓطثمِ 

 
ٍٓ ضٍٓٓثُٔ ثلْىُلٌَُِّٕٖ٘ هٓيْ هِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓجدٌَِج هٓيْ سْٕٓلِ دٕيِ ظِٗٓجزٍ هٓيْ أَحٕوٓسٓ دٕديِ  •

هٔحٓوَّسِ دٕيِ أَدِٖ ًَظٕطٍ هٓيْ هٓذٕسِ ثلْىَطِٗنِ دٕيِ هٓوٕطٍٍ هٓيْ سٓوِ٘سٍ ثلْدؤَهٕطَدِ هِخْلَدِٔ   
«6». 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ دِئِسٌَٕجزُِِ هٓيْ هٓلِِّٖ دٕيِ ثلسٌِّْسِِّٕ هٓديْ حٓوَّدجزٍ هٓديْ    « 7» -7 -14742•
لِوٓديْ    سٓؤَلْتُِٔ هٓيْ لََٕلِ ثللَِِّ شلِهٓ: حٓطِٗعٍ هٓيْ ظٔضٓثضَٓٓ هٓيْ أَدِٖ رٓوٕفَطٍ م لَجلَ

أََِىلُ مَكَّىَّ   لَجلَ شَلِدهٓ   -«1»ثلْحٓطثمِ ثلْوٓسٕزِسِ حجػِطِٕ  -لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ
ثَمَاوًَِّٕ لَجلَ  -فَوٓج حٓسُّ شَلِهٓ: ٍٓ لَج هٓلَِْٕ٘نٕ هٔوٕطٌَٓ لَجلَ لُلْتٔ -لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ

 .دُينَ عُسِفَانَ يَ دُينَ رَاتِ عِرْقٍ -يَ أَرِبَعِٕهَ مِٕلًا مِهْ جَمِٕعِ وًََاحِٓ مَكََّّ
 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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•______________________________ 
 .157 -158 -2، ٍ ثالستذظجض 99 -33 -5ثلتْصٗخ  -(1)
 .1683 -476 -5ثلتْصٗخ  -(2)•
 .هي ّصث ثلذجح 3هط فٖ ثلحسٗج  -(3)•
 .5671 -492 -5ثلتْصٗخ  -(4)•
 .196 -2ثلذمطٓ  -(5)•
 .1766 -492 -5ثلتْصٗخ  -(7) .1 -299 -4ثلىجفٖ  -(6)•

 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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هٔحٓوَّسٔ دٕيُ هٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٔسٓدٕ٘يِ فِدٖ هٔ٘ٔدَىِ ثلْؤَذْذٓدجضِ     « 2» -8 -14743•
: دِئِسٌَٕجزُِِ هٓيِ ثلْفَؼْلِ دٕيِ شَجشَثىَ هٓيِ ثلطِّػَج م فِٖ وِتَجدِِِ إِلَى ثلْوٓؤْهَٔىِ لَجلَ

ٍٓ لَج ٗٓزَٔظٔ ثلْمِطَثىُ ٍٓ ثلْئِفْطَثزٔ ثلَّصِٕ تَسٕدتَوٕوِلُِٔ   -ٍٓ لَج ٗٓزَٔظٔ ثلْحٓذُّ إِلَّج هٔتَوٓتِّوجً
 .لِأََِلِ مَكََّّ يَ حَاضِرَُِٔاإِلَّج  -ثلْوٓجهَُّٔ

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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هٔحٓوَّسٔ دٕيُ ٗٓوٕمَُحٓ هٓيْ أَدِدٖ هٓلِدٖا ثلْؤَشْدوٓطِِّٕ هٓديْ     « 3» -9 -14744•
هٔحٓوَّسِ دٕيِ هٓذٕسِ ثلْزٓذَّجضِ هٓيْ طٓفَْٓثىَ هٓيْ هٓذٕسِ ثلطَّحٕوٓيِ دٕديِ ثلْحٓزَّدجدِ هٓديْ    

 .لَج هٔتْوَٓٔ لَْٔنٕأََِلُ مَكََّّ ٍٓ : أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م فِٖ حٓسِٗجٍ لَجلَ

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ هٓيْ هٓلِِّٖ دٕيِ إِدٕطَثِّ٘نٓ هٓيْ أَدِِِ٘ هٓيْ حٓوَّدجزِ دٕديِ   « 4» -10 -14745•
هِ٘سٓى هٓيْ حٓطِٗعٍ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ م فِٖ لََٕلِ ثللَِِّ هٓعَّ ٍٓ رٓلَّ شلِهٓ لِوٓيْ 

لَدجلَ هٓديْ وَدجىَ هٌْٓعِلُدِٔ      -«5»حجػِطِٕ ثلْوٓسٕزِسِ ثلْحٓطثمِ  -لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ
 -ٍٓ حَوٓجًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًج هِيْ ذَلْفِْٓدج  -ثَمَاوََِّٕ عَشَرَ مِٕلًا مِهْ بَِٕهِ َٔذََُِٔاهٓلَى 

فَلَدج   -ٍٓ حَوٓجًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًج هٓيْ ٗٓسٓدجضِّٓج  -ٍٓ حَوٓجًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًج هٓيْ ٗٓوٌِِْ٘ٓج
 .ٍٓ أَشْذٓجِِِّ« 6»هٔتْوَٓٔ لَِٔ هِخْلُ هٓطٍّ 

ّٓصَث غَٕ٘طُ طٓطِٗحٍ فِٖ حٔىْنِ هٓج ظٓثزٓ هٓيْ حَوٓجًَِ٘ٓٔ هٓشَطَ هِ٘لًج فََْٔٓ هَٔٓثفِكٌ : أَلَُلُ•
لِغَٕ٘طُِِ فِْ٘ٓج ٍٓ فِ٘وٓج زًٍَْٔٓج فَ٘ٓذٕمَى تَظٕطِٗحٔ حٓسِٗجِ ظٔضٓثضَٓٓ ٍٓ غَٕ٘طُِِ دِجلتَّفْظِد٘لِ  

 .سٓجلِوجً هٓيِ ثلْؤوٓجضِعِ
 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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•______________________________ 
 .196 -2ثلذمطٓ  -(1)
، ٍ أٍضز ًحدَُ هدي   124 -2( هلِ٘ ثلسالم)هَ٘ى أذذجض ثلطػج  -(2)•

 .419 -تحف ثلومَل

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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هدي   2، ٍ أٍضز لـوجت هٌِ فدٖ ثلحدسٗج   5 -300 -4ثلىجفٖ  -(3)•
هدي ثلذدجح    1، ٍ فٖ ثلحدسٗج  9هي ثلذجح  5، ٍ فٖ ثلحسٗج 7ثلذجح 

 21هي ثلذجح  15، ٍ فٖ ثلحسٗج 17هي ثلذجح  1، ٍ فٖ ثلحسٗج 16
 .هي ّصُ ثألدَثح

 .3 -300 -4ثلىجفٖ  -(4)•
 .196 -2ثلذمطٓ  -(5)•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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لطٗٔ لطح هىٔ هلى ٍثز ثسوِ ٍثزٕ ثللْطثى فسو٘ت ثلمطٗٔ  -هط -(6)•
 (.63 -4هوزن ثلذلسثى )دجسوِ هط ثللْطثى 

  262: ، ص11 ٍسجةل ثلش٘ؤ، د•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ أَدِِِ٘ هٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ هٔوٕٓ٘طٍ هٓيْ زٓثٍٔزٓ هٓديْ  « 1» -11 -14746•
لَجلَ لَدٕ٘سٓ   -سٓؤَلْتٔ أَدٓج هٓذٕسِ ثللَِِّ م هٓيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؤَىَ: حٓوَّجزٍ لَجلَ

 .لَْٔنٕ هٔتْوٌٓٔ ثلْحٓسِٗجَ
 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ هٓيْ هٔحٓوَّسِ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ أَحٕوٓسٓ دٕيِ هٔحٓوَّسٍ هٓديْ  « 2» -12 -14747•

هٓلِِّٖ دٕيِ ثلْحٓىَنِ هٓيْ هٓلِِّٖ دٕيِ أَدِٖ حٓوٕعََٓ هٓيْ أَدِٖ دٓظِ٘طٍ هٓيْ أَدِٖ هٓذٕسِ ثللَِِّ 
ٍٓ لَج لِؤَّٕلِ شَثتِ  -لُلْتٔ لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ هٔتْوٌٓٔ لَجلَ لَج ٍٓ لَج لِؤَّٕلِ دٔسٕتَجىَ: م لَجلَ

 .«3»هِطْقٍ ٍٓ لَج لِؤَّٕلِ هٔسٕفَجىَ ٍٓ ًَحَِّٕٓج 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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  .«5»ٍٓ ٗٓؤْتِٖ هٓج ٗٓسٔلُّ هٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓج ٗٓسٔلُّ هٓلَى دٓوٕغِ ثلْوٓمْظَٔزِ : أَلَُلُ•
هي  9هي ثلذجح  7، ٍ أٍضزُ دتوجهِ فٖ ثلحسٗج 4 -300 -4ثلىجفٖ  -(1)•

 .ّصُ ثألدَثح
 .2 -299 -4ثلىجفٖ  -(2)•
ضٍى ثلو٘جشٖ فٖ تفس٘طُ أوخط أحجزٗج ّصث ثلذدجح ٍ أوخدط ثألددَثح     -(3)•

 (.لسُ -هٌِ)ثلتٖ دوسُ 

 .هي ّصُ ثألدَثح 2هي ثلذجح  29تمسم فٖ ثلحسٗج  -(4)•
هدي ّدصُ    9، ٍ فٖ ثلذدجح  8هي ثلذجح  5، 4، 3ٗجتٖ فٖ ثألحجزٗج  -(5)•

 .  ثألدَثح

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج 
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 335: ، ص2 ثلرالف؛ د•
 [حىن ثلظالٓ ثلوسجفطٗي إشث أتن ثإلهجم طالتِ] 152هسؤلٔ •
هودج  ظت إشث وجى ثالهجم هم٘وج أتن ٍ لظط هي ذلفِ هي ثلوسجفطٗي، ٍ ثى وجى هسجفطث لظط ٍ لظطٍث، ٍ هي وجى هي أّل هىٔ فال ٗمظط ألى ثلوسجفٔ ًم•

 .ٗزخ فِ٘ ثلتمظ٘ط
ثى وجى ثالهجم هم٘وج أتن ٍ أتن هي ذلفِ هي ثلوم٘و٘ي ٍ ثلوسجفطٗي، ٍ ثى وجى هسجفطث لظط ٍ لظط هدي ذلفدِ هدي ثلوسدجفطٗي ٍ أتدن      : ٍ لجل ثلشجفوٖ•

 .«5»ثلوم٘وَى 
 .«6»ٍ دِ لجل أدَ حٌ٘فٔ •
 ٗمظط أّل هىٔ ٍ ثى وجًت : ٍ ظثز فمجل: ٗمظط ووج لجلَث: ٍ لجل هجله•
  336: ، ص2 ثلرالف، د•
 .«1»ثلوسجفٔ لطٗذٔ هن لَلِ دؤى ثلتمظ٘ط فٖ أضدؤ دطز •
ِ إًج لس دٌ٘ج ف٘وج تمسم هي وتجح ثلظالٓ أى فطع ثلوسجفط ثلتمظ٘ط، ٍ أًِ ال ٗزَظ لِ ثلتوجم، ٍ إى طلى ذلف ثلوم٘ن، فوي أٍردخ ثلتودجم فو  : زل٘لٌج•  ل٘د

 .ثلساللٔ
 .فؤهج أّل هىٔ، فلن تحظل لْن ثلوسجفٔ ثلتٖ ٗزخ فْ٘ج ثلتمظ٘ط•
 .ٍ ّصث ًض« 2« »ٗج أّل هىٔ ال تمظطٍث فٖ ألل هي أضدؤ دطز»: ٍ ضٍى ثدي هذجس أى ثلٌذٖ طلى ثهلل هلِ٘ ٍ آلِ لجل•
•  
 .22 -12: 2، ٍ ثلوٌْل ثلوصح 336: 1، ٍ دسثٗٔ ثلوزتْس 435: 3، ٍ ثلوغٌٖ الدي لسثهٔ 91: 8ٍ  357: 4: 8ثلوزوَم ( 5)•
 .336: 1، ٍ دسثٗٔ ثلوزتْس 22 -21: 2، ٍ ثلوٌْل ثلوصح 91: 8ٍ  357: 4ثلوزوَم ( 6)•
 :4، ٍ ثلوزوَم 22 -21: 2، ٍ ثلوٌْل ثلوصح 336: 1، ٍ دسثٗٔ ثلوزتْس 435: 3ثلوغٌٖ الدي لسثهٔ ( 1) •
•357  ٍ8 :91. 
 .1حسٗج  387: 1سٌي ثلسثضلـٌٖ ( 2)•
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 465: ، ص2 ثلووتذط فٖ شطح ثلورتظط؛ د•
 :ٍ ثلشطٍؽ ذوسٔ•
  «ثلوسجفٔ»: ثألٍل•
ٔ ثلولوج  لجةلَى دِ، ٍ دِ تؤذص، ٍ لجل ث« أضدؤ ٍ هشطٍى ه٘ال»ٍ ّٖ • ٖ هجه حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال دجلْجشو٘ٔ، ٍ شله هس٘ط َٗه٘ي لجطسٗي، ٍ دِ لجل هجله، لمَل ثدي هذجس : فوٖ، ٍ أحوسلشجهس٘ط َٗم تجم، ٍ َّ هصّخ هلوجةٌج أرون، ٍ ثحسى ثلطٍثٗت٘ي هي ثدي هذجس، ٍ لجل ثألٍظثه

 .ٍ ألًْج هسجفٔ تزون هشمٔ ثلسفط هي ثلحل ٍ ثلشس، فزجظ ثلتمظ٘ط فْ٘ج« 1« »ٗج أّل هىٔ ال تمظطٍث ثلظالٓ فٖ أزًى هي أضدؤ دطز هي هسفجى إلى هىٔ»ٍ ثدي هوط 
هس٘ط حالحٔ أٗجم، لمَلِ : ٍ لجل أدَ حٌ٘فٔ« 3« »وجى ضسَل ثللِّ طلى ثللِّ هلِ٘ ٍ آلِ إشث ذطد حالحٔ أه٘جل، أٍ حالحٔ فطثسد طلى ضووت٘ي»ٍ هي أًس « 2« »ثى ثلٌذٖ طلى ثللِّ هلِ٘ ٍ آلِ وجى إشث سجفط فطسرج لظّط ثلظالٓ»ٗلحك ثلحىن دجلسفط ثلمظ٘ط وجلـَٗل، لوج ضٍٕ : ٍ لجل زثٍز•

 .ٍ ألى ثلخالحٔ هتفك هلْ٘ج، ٍ ل٘س ف٘وج زٍى شله ثتفجق ٍ ال تَل٘ف« 4« »ٗوسح ثلوسجفط حالحٔ أٗجم ٍ ل٘جلْ٘ي»هلِ٘ ثلسّالم 
 .«5« »ال ٗحل ال هطأٓ تؤهي دجللِّ ٍ ثلَ٘م ثألذط ثى تسجفط هس٘ط َٗم إال هن شٕ هحطم»ثى هس٘ط َٗم ٗسوى سفطث، ف٘خذت هوِ ثلمظط، أهج ثى هس٘ط ثلَ٘م سفط فلمَلِ هلِ٘ ثلسّالم : لٌج•
• ٔ  ٍ الى ثلمظط لَ لن ٗخذت هس٘ط َٗم لوج حذت هن هج ظثز، الى هشمتِ تعٍل دطثح

•______________________________ 
 .137ص  3سٌي ثلذْ٘مٖ د ( 1)

 .لن ًزسُ( 2)•
 .481ص  12طالٓ ثلوسجفطٗي ح  1طح٘ح هسلن د ( 3)•
 .556سٌي ثدي هجرِ وتجح ثلـْجضٓ ح ( 4)•
 .139ص  3سٌي ثلذْ٘مٖ د ( 5)•
  466: ، ص2 ثلووتذط فٖ شطح ثلورتظط، د•
هس٘ط َٗم، لجل ٍ لَ لن تزخ فٖ هس٘ط َٗم، لوج ٍرخ فٖ هس٘ط سٌٔ ألى ول فٖ ثًوج ٍرذت ثلتمظ٘ط فٖ حوجً٘ٔ فطثسد ال ألل هي شله ٍ ال أوخط، ألى حوجً٘ٔ فطثسد هس٘ط َٗم للوجهٔ ٍ ثلمَثفل ٍ ثألحمجل فَرخ ثلتمظ٘ط »ثلل٘ل، ٍ لس ضٍٕ ثلفؼل دي شجشثى هي ثلطػج هلِ٘ ثلسّالم لجل •

 .«1« »َٗم ٗىَى دوس ّصث ثلَ٘م فئًوج َّ ًل٘ط ّصث ثلَ٘م، فلَ لن ٗزخ فٖ ّصث ثلَ٘م لوج ٍرخ فٖ ًل٘طُ
سجفط ضسَل ثللِّ طلى ثللِّ هلِ٘ ٍ آلِ إلى شٕ ذشخ، ٍ ّٖ هس٘طٓ َٗم هي ثلوسٌٗٔ ٗىَى إلْ٘ج دطٗسثى أضدؤ ٍ »لط هلِ٘ ثلسّالم لجل لذجٍ الى همتؼى ثلسل٘ل ٍرَح ثلمظط هن ثلسفط و٘ف وجى، تطن ثلوول ف٘وج ًمض هي َٗم ف٘وول دِ فٖ ثلَ٘م، ٍ ضٍى هحوس دي هسلن هي أدٖ روفط ث•

 .«2« »هشطٗي ه٘ال، فمظّط، ٍ أفـط، فظجض سٌّٔ
ٍ هي أدٖ أَٗح هي أددٖ  « 4« »ٗزخ ثلتمظ٘ط إشث وجى هس٘طٓ َٗم»ٍ هي هلٖ دي ٗمـ٘ي هي أدٖ ثلحسي ثألٍل هلِ٘ ثلسّالم لجل « 3« »فٖ ثلتمظ٘ط حسُ أضدؤ ٍ هشطٍى ه٘ال ٗىَى حوجً٘ٔ فطثسد»هج ضٍثُ ه٘ض دي ثلمسن هي أدٖ هذس ثللِّ هلِ٘ ثلسّالم لجل : ٍ هي ؿطٗك ثألطحجح•

 .«5« »سؤلتِ هي ثلتمظ٘ط فمجل فٖ دطٗسٗي أٍ د٘جع َٗم»هذس ثللِّ هلِ٘ ثلسّالم 
ألًج ال ًسلن ثى شله حس ثلسفط، دل لن ال ٗىَى د٘جًج لوسٓ ثلوذ٘ح، حنَّ َّ هوجضع دطٍثٗٔ ثلَ٘م ثلتٖ ضٌٍٗجُ، ٍ حزٔ زثٍز ػدو٘فٔ، ألى   فٔ،ٍ حزٔ ثلشجفوٖ ػو٘فٔ، ألًْج ثستٌجز ثلى لَل ثدي هوط، ٍ ل٘س حزٔ، ٍ لَل ثدي هذجس هوجضع دطٍثٗٔ هس٘ط ثلَ٘م هٌِ، ٍ حزٔ أدٖ حٌ٘فٔ ػو٘•

 تمظ٘ط ثلٌذٖ طلى ثللِّ هلِ٘ ٍ آلِ فٖ تله ثلوَثؿي ال ٗسل هلى أًْج 
•______________________________ 

 .1ح  1أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 1)
 (.«م»ضٍثُ هي هذس ثللِّ دي ٗح٘ى هي ثلظجزق ) 4ح  1أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 2)•
 («ٗىَى حوجً٘ٔ فطثسد»ضٍثُ دال ) 14ح  1أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 3)•
 .16ح  1أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 4)•
 .7ح  1أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 5)•
  467: ، ص2 ثلووتذط فٖ شطح ثلورتظط، د•
 .ّٖ ثلومظَزٓ دجًفطثزّج، فزجةع أى ٗىَى هلِ٘ ثلسّالم ٗطذّض دجلتمظ٘ط هٌس تله ثلغجٗٔ هن لظس ثلوسجفٔ، ٍ هن ثالحتوجل ال ٗذمى حزٔ•
  «حالحٔ أه٘جل»ثلفطسد : هستلٔ•
 .لسض هس ثلذظط هي ثألضع: ثحٌى هشط ألف لسم، ٍ لجل أّل ثللغٔ: ٍ لجل دوغ أطحجح ثلشجفوٖ« 1« »حالحٔ آالف ٍ ذوسوجةٔ شضثم»ثتفجلج، ٍ ثلو٘ل أضدؤ آالف شضثم، ٍ فٖ دوغ أذذجضًج هي أّل ثلذ٘ت هلْ٘ن ثلسّالم •
 . ٘ط إلِ٘ أٍلىلوظثًّج دٌّ٘ج أى ثلوسجفٔ توتذط دوس٘ط ثلَ٘م، ٍ لإلدل دجلس٘ط ثلوجم، ٍ شله ٗشْس لوج للٌجُ، ٍ الى ثلَػن ثللغَٕ ٗمجضح هج للٌجُ فىجى ث: لٌج•

•______________________________ 
 .13ح  2أدَثح طالٓ ثلوسجفط دجح  5ثلَسجةل د ( 1)
 

 465: ، ص2 المعتبر فٓ شرح المختصر؛ ج
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 1823: ، ص5 تجد ثللغٔ ٍ طحجح ثلوطد٘ٔ؛ د -ثلظحجح •
 .ٍ ثلفطْسٓد حالحٔ أه٘جل•
•  
 332: ، ص4 وتجح ثلو٘ي؛ د•
  فطسد•
  هج فْ٘ج فَطْسٓدٌ: ثلفَطْسٓدُ حالحٔ أه٘جل ٍ ٗمجل للصٕ ال فطرِ فِ٘ هي ثألش٘ج : •
•  
 116: ، ص1 ثلٌْجٗٔ فٖ غطٗخ ثلحسٗج ٍ ثألحط؛ د•
ِ ( س)•  ٍ هٌ
  «ال تمظط ثلظالٓ فٖ أللّ هي أضدؤ دٔطُز»ثلحسٗج •
 . ٍ ّى ستٔ هشط فطسرج، ٍ ثلفطسد حالحٔ أه٘جل، ٍ ثلو٘ل أضدؤ آالف شضثم•
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 (فٖ شوط ألسجم ثلحذ)فظل •
 .توتن دجلووطٓ إلى ثلحذ، ٍ لطثى، ٍ إفطثز: ثلحذ هلى حالحٔ ألسجم•
فجلتوتن َّ فطع هي ًؤى هي ثلوسزس ثلحطثم، ٍ حسُّ هي وجى دٌ٘دِ ٍ  •

د٘ي ثلوسزس هي ول رجًخ ثحٌج هشط ه٘ال، فال ٗزَظ لْؤال  ثلتوتن هدن  
 .ثإلهىجى، فئشث لن ٗوىٌْن ثلتوتن أرعأتْن ثلحزٔ ثلوفطزٓ أٍ ثلمجضًٔ

ٍ َّ هي وجى دٌِ٘ ٍ د٘ي  -ٍ هي وجى هي أّل حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم•
 ِ ففطػدِ ثلمدطثى ٍ    -ثلوسزس ألل هي ثحٌٖ هشط ه٘ال هي أضدن رَثًذد

 .ثإلفطثز ٍ ال ٗزعِٗ ثلتوتن دحجل

298: ؛ ص(للشٕخ الطًسٓ)االلتصاد الُادْ إلى طرٔك الرشاد   
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  فظل فٖ شوط ألسجم ثلحذ -2•
 .توتن، ٍ لطثى، ٍ ثفطثز: ثلحذ هلى حالحٔ أػطح•
« 10»حجػطٕ [ ص س هي]فطع هي لن ٗىي [ ص ي َّ]فجلتوتن •

 .ثلوسزس ثلحطثم
 .حجػطِٗ[ ص س هي]فطع هي وجى « 11»ٍ ثلمطثى ٍ ثالفطثز •
ٍ حسُ هي وجى دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلوسزس ثلحطثم ثحٌج هشدط هد٘ال هدي ثضددن     •

 .رَثًخ ثلذ٘ت
 

  129: ص ؛(للشٕخ الطًسٓ) العباداتالجمل ي العمًد فٓ 
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ثلحذ إهج توتن دجلووطٓ دتمسٗوْج ٍ ثست٘فج  هٌجسدىْج إحطثهدج ٍ ؿَثفدج ٍ    حن •
سو٘ج، ٍ ثإلحالل هٌْج تمظ٘طث، ٍ ثإلت٘جى دوسّج دوٌجسه ثلحذ، فْدَ فدطع   

 .ٍ ال حجػطٗي ثلوسزس« 1»ول ًج  هي هىٔ هوي ل٘س هي أّلْج 
ٍ ألل ًؤِٗ أى ٗىَى دٌِ٘ ٍ دٌْ٘ج هي ول رجًخ ثحٌج هشط هد٘ال فودج فَلْدج    •

رولتْج هي ثلزَثًخ ثألضدن حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى هد٘ال، فودي ّدصث حىوْدن ال     
ٗزعْٗن فٖ حزٔ ثإلسالم إال ثلتوتن أٍ لدطثى ددئلطثى سد٘جق ثلْدسى إلدى      
ثإلحطثم، ٍ ثست٘فج  هٌجسه ثلحذ ولْج ٍ ثالهتوجز دودسّج، أٍ إفدطثز ددؤفطثز    
ثلحذ هي شله ٍ ثإلت٘جى دوج ٗؤتٖ ثلمجضى سَث  هدسث سد٘جق ثلْدسى فىدل     

 .هٌْوج فطع أّل هىٔ ٍ حجػطْٗج هوي دٌِ٘ ٍ دٌْ٘ج هج حسزًجُ فوج زًٍِ

124: ص؛ (حسهحلبى، ابه ابى المجذ، على به )الحكإشارِ السبك إلى معرفّ   
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فدجألٍل  . ٍ ثلحذ حالحٔ ألسجم توتن دجلووطٓ إلى ثلحذ ٍ لدطثى ٍ إفدطثز  •
فطع هي لن ٗىي هي حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم ٍ ثلحجػط هي وجى د٘ي 
هٌعلِ ٍ د٘ي ثلوسزس ثلحطثم ثحٌج هشط ه٘ال فئى ظثز هلى تله ثلوسجفٔ 

ٍ ثلمطثى ٍ ثإلفطثز فطع حجػدطِٗ ٍ هدي ودجى    . لن ٗىي هي حجػطِٗ
فطػِ ثلمطثى ٍ ثإلفطثز لن ٗظح هٌِ ثلتوتن ٍ ضٍٕ أًِ ٗظح ٍ ال ٗلعهِ 

ِ زم ثلوتؤ إى وجى هي أّل هىٔ ٍ إى وجى  لن ٗزعا ثلمطثى ثلتوتن  فطػ
ٍ ال ثإلفطثز إال هؼـطث ٍ هي توتن ددجلووطٓ إلدى ثلحدذ ٍردخ هل٘دِ      
ثإلحطثم هي ه٘مجت أّلِ ٍ إى ٍرخ هلِ٘ ثلمطثى ٍ ثإلفطثز أحدطم هدي   

  .د٘تِ إى وجى هى٘ج ٍ إى لن ٗىي هى٘ج أحطم هي زٍٗطٓ أّلِ

157: ص؛ (حمسٌطًسى، محمذ به على به )الفضٕلّالًسٕلّ إلى وٕل    
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  ثألٍلثلفظل •
 .توتن دجلووطٓ إلى ثلحذ ٍ لطثى ٍ إفطثز: أهج ألسجهِ فخالحٔ•
أى ٗمسم هلى أفوجل ثلحذ هوطٓ ٗتحلل هٌْدج ٍ ٗسدتؤًف ثإلحدطثم    : فجلتوتن•

 .للحذ
 .أى ٗمطى دئحطثم ثلحذ س٘جق ثلْسٕ: ٍ ثلمطثى•
 .أى ٗفطز ثلحذ هي ثألهطٗي هوج، دسل٘ل ثإلروجم ثلوجػٖ شوطُ: ٍ ثإلفطثز•
فجلتوتن فطع ثهلل هلى هي لن ٗىي هي أّل هىٔ ٍ حجػدطْٗج، ٍ ّدن هدي    •

وجى دٌِ٘ ٍ دٌْ٘ج ثحٌج هشط ه٘ال فوج زًٍْج، ال ٗزعةْن هن ثلتوىي فدٖ حزدٔ   
 .ثإلسالم سَثُ، دسل٘ل ثإلروجم ٍ ؿطٗمٔ ثالحت٘جؽ ٍ ثل٘م٘ي لذطث ٓ ثلصهٔ

151: ص؛ (حسٕىىحلبى، ابه زَرٌ، حمسِ به على )الفريعغىّٕ الىسيع إلى علمٓ األصًل ي   
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  فٖ ألسجم ثلحذّدجح •
ثلحذ هلى حالحٔ ألسجم، توتن دجلووطٓ إلى ثلحدذ، ٍ لدطثى، ٍ إفدطثز، ٍ    •

ثًّوج وجى شله الذتالف ثلوىلف٘ي فٖ ثلزْدجت، ٍ ثال لدَ ودجى هدجلن     
ُ ًجة٘ج هي ثلحطم، وجى ثلحذ لسوج ٍثحسث، ٍ ّدَ ثلتوتدن ددجلووطٓ    ٰ  ثللّ

إلى ثلحذ، ٍ لَ وجى ثلوجلن هستَؿٌ٘ي ثلحطم، وجى ثلحذ ػدطدج ٍثحدسث،   
إهّج لطثًج، أٍ إفطثزث، فجلتوتن، َّ فطع هي ًؤى هي ثلحطم، ٍ حسُّ، هي 
وجى دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلوسزس ثلحدطثم، حوجً٘دٔ ٍ أضدودَى هد٘ال، هدي أضدودٔ       

 رَثًخ ثلذ٘ت، هي ول رجًخ ثحٌج هشط ه٘ال، 

 519: ، ص1 السرائر الحايْ لتحرٔر الفتايى؛ ج
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إال ثلتوتن، هدن ثإلهىدجى، فدئشث لدن ٗوىدٌْن ثلتوتدن،        لْؤال فال ٗزَظ •
 .أرعأتْن ثلحزٔ ثلوفطزٓ، هن ثلؼطٍضٓ، ٍ هسم ثالذت٘جض

ٍ أهّج هي وجى هي أّل حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم، ٍ َّ هي وجى دٌ٘دِ ٍ  •
د٘ي ثلوسزس ثلحطثم، ألل هي ثحٌٖ هشط ه٘ال، هي أضدؤ رَثًذِ، ففطػِ 

 .ثلمطآى، أٍ ثالفطثز، هرّ٘ط فٖ شله، ٍ ال ٗزعِٗ ثلتوتن دحجل
•  

 520: ، ص1 السرائر الحايْ لتحرٔر الفتايى؛ ج
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 :ثألٍل أهج ألسجهِ فخالحٔثلفظل •
هتوتن دجلووطٓ إلى ثلحذ ٍ لطثى ٍ إفطثز، فجلتوتن أى تمسم هلى أفوجل ثلحذ هوطٓ ٗتحلل هٌْدج ٍ ٗسدتؤًف ثإلحدطثم للحدذ، ٍ     •

 .ثلمطآى أى ٗمطى دئحطثم ثلحذ س٘جق ثلْسٕ، ٍ ثإلفطثز أى ٗفطز ثلحذ هي ثألهطٗي
ال ٗزدعْٗن   -ٍ ّن هي وجى دٌِ٘ ٍ دٌْ٘ج ثحٌج هشط ه٘ال فوج زًٍْج -فطع هي لن ٗىي هي أّل هىٔ ٍ حجػطْٗج« 1»ٍ ثلتوتن •

  «2». هن ثلتوىي هي حزٔ ثإلسالم سَثُ
  «3». ٍ أهج أّل هىٔ ٍ حجػطٍّج ففطػْن ثلمطثى ٍ ثإلفطثز ٍ ال ٗزعْٗن فٖ حزٔ ثإلسالم سَثُ•

•______________________________ 
 .«فجلتوتن»: فٖ ثألطل( 1)

 .ٍ لول ثلتؤً٘ج دلحجف حزٔ ثلتوتن« سَثُ»دسل « غ٘طّج»: «س»فٖ ( 2)•
 .غ٘طُ: فٖ ثألطل( 3)•
  150: إطذجح ثلش٘ؤ دوظذجح ثلشطٗؤ، ص•
ٍ حذ ثلىفجضٓ، ٍ ثلوسدٌَى هدج هدسث    « 1»حذ ثإلسالم ٍ حذ ثلٌصض ٍ ثلوْس : هفطٍع ٍ هسٌَى، فجلوفطٍع: ٍ ثلحذ ػطدجى•

شله، ٍ ٗفجضق ثلَثرخ فٖ أًِ ال ٗزخ ثالدتسث  دِ ٍ ٗسجٍِٗ دوس ثلسذَل فِ٘ فٖ ٍرَح ثلوؼٖ فِ٘ ٍ فٖ سجةط أحىجهدِ إال  
 .ٍرَح ثلمؼج  لِ إشث فجت
•________________________________________ 

 -و٘سضى، لـخ ثلسٗي، هحوس دي حس٘ي، إطذجح ثلش٘ؤ دوظذجح ثلشطٗؤ، زض ٗه رلس، هؤسسِ ثهجم طجزق هلِ٘ ثلسالم، لن 
 ّ  ق 1416ثٗطثى، ثٍل، 

•  

149: إصباح الشٕعّ بمصباح الشرٔعّ؛ ص  



53 

 حذ البعذ

 .توتّن، ٍ لطثى، ٍ إفطثز: فٖ أًَثم ثلحذ، ٍ ّٖ حالحٔ: ثلخجلخٔثلومسّهٔ •
فجلتوتن َّ ثلصٕ ٗمسّم هوطتِ أهج حزّٔ ًجٍٗدج دْدج ثلتوتّدن، حدن ٌٗشدب      •

 .إحطثهج دجلحذّ هي هىٔ، ٍ ّصث فطع هي ل٘س هي حجػطٕ هىٔ
 :ٍ حسُّ هي دوس هٌْج دخوجً٘ٔ ٍ أضدو٘ي ه٘ال هي ولّ رجًخ، ٍ ل٘ل•
، ٍ ال ٗزَظ لْدؤال  ثلودسٍل   (1)ثحٌج هشط ه٘ال فظجهسث هي ولّ رجًخ •

 .هي ثلتوتن إلى ثإلفطثز ٍ ثلمطثى، إال هن ثلؼطٍضٓ

 336: ، ص1 ج؛ (فاضلآبى، )الىافعكشف الرمًز فٓ شرح مختصر 
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•  
هي وجى دٌِ٘ ٍ د٘ي ثلذ٘ت ثحٌج هشط ه٘ال ففطػِ ثلمطثى أٍ ثالفدطثز، ٍ  ٍ •

 .هي ًؤى ففطػِ ثلتوتن

355: ؛ ص(للمحمك الحلٓ)الرسائل التسع   
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•  
ّصث ثلمسن فطع هي وجى د٘ي هٌعلِ ٍ د٘ي هىٔ ثحٌج هشط هد٘ال فودج   ٍ •

ظثز هي ول رجًخ ٍ ل٘ل حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال فئى هسل ّدؤال  إلدى   
ثلمطثى أٍ ثإلفطثز فٖ حزدٔ ثإلسدالم ثذت٘دجضث لدن ٗزدع ٍ ٗزدَظ هدن        

 .ثالػـطثض

 212: ، ص1 شرائع اإلسالم فٓ مسائل الحالل ي الحرام؛ ج
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حوجً٘دٔ ٍ  »حس حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم هي وجى دد٘ي هٌعلدِ ٍ دد٘ي هىدٔ     : هستلٔ•

 ه٘ال هي ول رجًخ،« أضدوَى
هدي ودجى دد٘ي هٌعلدِ ٍ     : ألًِ هسجفٔ ثلمظط، ٍ لجل ثلشد٘د : ٍ دِ لجل ثلشجفوٖ، لجل•

 .ه٘ال هي ول رجًخ« ثحٌج هشط»ثلوسزس 
أّل هىٔ ل٘س هلْ٘ن هتؤ، ودل  »هج ضٍثُ ظضثضٓ هي أدٖ روفط هلِ٘ ثلسّالم لجل : لٌج•

هي وجى أّلِ زٍى حوجً٘ٔ ٍ أضدوَى ه٘ال شثت هطف ٍ هسفجى ووج ٗسٍض حَل هىدٔ  
ٔ . َّ هوي زذل فٖ ّصُ ثٙٗٔ ٍ . «5« »ٍ ول هي وجى أّلِ ٍضث  شله فولِ٘ ثلوتود

فٖ حجػطٕ ثلوسزس ثلحدطثم،  »فٖ ضٍثٗٔ ثلحلذٖ هي أدٖ هذس ثللِّ هلِ٘ ثلسّالم لجل 
لجل هلِ٘ ثلسّالم هج زٍى ثلوَثل٘ت إلى هىٔ فَْ هي حجػدطٕ ثلوسدزس ثلحدطثم، ٍ    

ٖ « 6« »ل٘س لْن هتؤ  ٍ ضٍى هذ٘س ثللِّ ثلحلذ
 .187ص  3ح  6أدَثح ألسجم ثلحذ دجح  8ثلَسجةل د ( 5)•
 .187ص  4ح  6أدَثح ألسجم ثلحذ دجح  8ثلَسجةل د ( 6)•

 784: ، ص2 المعتبر فٓ شرح المختصر؛ ج
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لد٘س  »سل٘وجى دي ذجلس ٍ أدَ دظ٘ط هي أدٖ هذس ثللِّ هلِ٘ ثلسّدالم لدجل   ٍ •
لِهٓ لِوٓديْ  ٰ  ألّل هىٔ، ٍ ال ألّل سطف ٍ ال ألّل هط، هتؤ، لمَلِ توجلى ش

ٍ هولَم ثى ّصُ ثلوَثػن « 1« »ثمِٰ  ثػِطِٕ ثلْوٓسٕزِسِ ثلْحٓطٰ  لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ ح
 .أوخط هي ثحٌٖ هشط ه٘ال، فجشى هج أهْسُ ثلش٘د ًجزض، ال هذطٓ دِ

ٍ لَ حذ ّؤال  دجلتوتن لن ٗزعْٗن، ٍ دِ لجل أدَ حٌ٘فدٔ، ٍ لدجل ثلشدجفوٖ    •
ثػِدطِٕ ثلْوٓسٕدزِسِ   ٰ  لِهٓ لِوٓيْ لَدنٕ ٗٓىُديْ إَّٔلُدِٔ ح   ٰ  لَلِ توجلى ش: ٗزعْٗن لٌج

ٍ ثللجّط ثى ثإلشجضٓ ضثرؤ ثلى رو٘ن هج تمسم، ٍ حىٖ هدي  « 2»ثمِ ٰ  ثلْحٓط
ثًْن لجلَث تمسٗطُ شله ثلتوتن، ٍ لَل ثلشدجفوٖ ٗطردن   : دوغ فؼال  ثلوطد٘ٔ

للٌج ووج ٗحتول شله ضرَهِ إلى ثلزولٔ، لىي ّصث أتن فجةدسٓ،  . ثلى ثلْسٕ
ف٘ىَى أضرح، ٍ ٗسل هلى شله هي ؿطٗك أّل ثلذ٘ت ضٍثٗدجت، هٌْدج هدج    

 .شوطًج

  785: ، ص2 المعتبر فٓ شرح المختصر، ج



58 

 حذ البعذ

ٍ ّدن   -فطع ثللِّ هلى هي لن ٗىي هي أّل هىّٔ ٍ حجػطْٗجفجلتوتّن •
ال ٗزعةْن هن ثلدتّوىّي   -هي وجى دٌْ٘ن ٍ دٌْ٘ج ثحٌج هشط ه٘ال فوج فَلْج

 .«2»، ذالفج ثلزو٘ن ثلفمْج  «1»فٖ حزٔ ثإلسالم سَثُ 
، ألىّ هدي ٍردخ هل٘دِ    «3»لٌج إروجم ثإلهجه٘ٔ ٍ ثل٘م٘ي لذطث ٓ ثلصهّٔ •

حذّ حزّدٔ ثإلسدالم   [ ٍ]ثلحذ ٍ لن ٗىي هي حجػطٕ ثلوسزس ثلحطثم 
 دطةت شهّتِ د٘م٘ي ٍ ل٘س وصله إشث حذّ غ٘طّج، 

•  

•  

 

174: ص؛ (لمّىسبسيارى، على مؤمه )الًفاقجامع الخالف ي   


