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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  ٔحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ بالبٕتت بتبؼا، ي    فٕطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتا     ٔصوي

ٔطوً   بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    ٔسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وان األلتًى ػتذ  يرتً      ليىسبء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متا حتش  ػلٕتٍ       ٔمصشحم ، *طالتٍطًاف الىساء ي 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىسبء لٕس بًاخب فٓ عمشِ التمتع ي لكه ال بأس بإتٕبووٍ   *•
 احتٕبطبً ي اتٕبوٍ لبل التمصٕشٔكًن أكثش إحتٕبطبً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف بؼشفّ، ي األفؼل إٔماػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕمف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕغ 
مىُا ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔمف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمبّ، حم ٔىحش أي ػمال ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وان طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التمظٕش، فٕحل بؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحًؽ ارتىا  الظتٕذ أٔؼتا، ي    مه ول ش
إن وان األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔك، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼغ الظًس وما ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
لً شاء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ بل ٔمٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً وان لذ اتمى الىساء ي الظٕذ، ي إن ألا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً لبل الضيال لىه بؼذ الشمٓ راص أٔؼا، حتم ػتاد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔا  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَا•

أْ لظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محال بأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي بمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى بؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رله إرا بمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  راص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا بمٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حاوُٕا•
بؼمشتٍ أي بؼؼُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ بُتا، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

أتى بالؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حالخُا•
بىّ ي بالحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألا  فٓ مىّ إلى الؼا  المابل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . بمٓ ػلٍٕ إلى الؼا  المابل
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 أن ٔكًن إحشام حدٍ مه بطه مكّ

فمحتل  ، أما ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه بطه مىّ مغ االختٕاس -سابؼُا•
 إحشامُا المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُا المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ ممتا  إبتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  مما ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبماػٕل 

غٕشَا اختٕاسا متؼمذا بطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ بطل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕا مه غٕش تزذٔذ، بل ٔزب أن ٔزذدٌ فُٕا، ألن إحشامٍ مه غٕشَا 
والؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًد إلُٕتا ي التزذٔتذ   

 . *مىاوٍمغ اإلمىان، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔبؼذ رًاص االوتفاء بئحشامٍ إرا وتان حٕىتٍ أٔؼتاي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، بل مطلما ي إن وان اإلحتٕاؽ ما روشٌ الماته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خامسُا•
ابتؤرش احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَما لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لم 
ٔزض ػىٍ، ي وزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ    

 . ػه آخش لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ال ٔخشج مه مكّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع

أن ال ٔخشد مه مىّ بؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتاألحًؽ التمتغ بال حارّ، ي لً ػشػتٍ حارّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحارتٍ ي ٔشرغ محشما إلػمال الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حارّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 يلت اإلحشام ليحح مًسع

يلت اإلحشا  للحذ مًبغ فٕزًص التأخٕش إلى يلتت ٔتذسن    3مسألّ •
ال ٔزتًص التتأخٕش ػىتٍ، ي ٔستتحب     ي  ػشفتّ، يلًف االختٕاسْ مه 

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، بل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحشام

لً وسٓ اإلحشا  ي خشد إلى ػشفات يرب الشرًع لإلحشا   4مسألّ •
ي لتً   *مًػؼٍلً لم ٔتمىه لؼٕك يلت أي ػزس أحش  مه مىّ،ي مه 

لم ٔتزوش الى تما  األػمال طح حزٍ، ي الزاَل بتالحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمان فًت الًلًف بؼشفتّ ي  ، **الىابٓ

 .***حزٍمشؼش بطل 
 .يلً وان فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وان اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕاواي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتا     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔبؼذ طحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتان حٕىتٍ   ال بل طحّ إحشامٍ مه مىاوٍ 
 . أٔؼاي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًص لمه يظٕفتٍ التمتع أن ٔعذل إلى غٕشٌ

 المستمٕه ال ٔزًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ مه  5مسألّ •
األخٕشٔه اختٕاسا، وؼم لً ػاق يلتٍ ػه إتما  الؼمشِ ي إدسان الحتذ  

ي ٔأتٓ بالؼمشِ بؼذ الحذ، ي حذ ػتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خبص
 الًلت خًف فًات االختٕاسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األطح، 

الظاَش ػمً  الحىم بالىسبّ إلى الحذ المىذي ، فلً وًى التمتغ وذبا ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خبصي ػاق يلتٍ ػه إتما  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرً  الؼمشِ 
 . بل ٔزب ػلٍٕ الىمل لً خاف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خاف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً بل ٔزب ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

 408-407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً عيم مه يظٕفتٍ التمتع ضٕك الًلت

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ػٕك الًلت ػته إتمتا  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔبؼذ  إدسان الحذ لبل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
بل لً ػلم حال اإلحشا  بؼٕك الًلت راص لٍ اإلحشا  بحتذ االفتشادي   •

 إتٕاوٍ حم إتٕان ػمشِ مفشدِ بؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ بىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الطتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ػتاق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفأتتٍ        
 .، ي األحًؽ الؼذيل ي ػذ  االوتفاء لً وان الحذ ياربا ػلٍٕ*إشىال

بل ال اشىال فٓ رًاصالؼذيل ي وفأتٍ بل وتل مته ػتاق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفاء بٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 الحبئض ي الىفسبء إرا ضبق يلتُب عه الطُش ي إتمبم العمشِ

الحائغ ي الىفساء إرا ػاق يلتُا ػه الطُش ي إتما  الؼمشِ ٔزب  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتما  حم اإلتٕان بؼمشِ بؼذ ي   ػلُٕا الؼذيل إلى االفشاد

ي ػاق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى بؼذ الحذ بؼمشِ مفشدِ، ي طح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وان ػزسَا لبل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أما لً وان بؼذٌ فلً وان بؼذ  *•
وظف الطًاف فٕزب ػلُٕا تشن الطًاف ي إتٕان السؼٓ ي التمظٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يبؼذ سفغ الؼزس تىمل طًافُا مه حٕج تشوٍ ي لً وتان  
ػزسَا بؼذ اإلحشا  ي لبل وظف الطًاف فُٓ بالخٕاس بٕه الؼتذيل وتاأليل   
أي التىمٕل والخاوٓ إال أوُا لً اختاست التىمٕل ٔزب ػلُٕا بؼذ سفغ الؼتزس  

 .لؼا طًاف الؼمشِ مه أيلٍ
 .أي لغٕش ػزس **•

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ حح االفشاد

ٓ ء ياحذ، ي َتً أن   8مسألّ • طًسِ حذ االفشاد وحذ التمتغ إال فٓ ش
 .الُذْ يارب فٓ حذ التمتغ ي مستحب فٓ االفشاد

 

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ العمشِ المفشدِ

 :طًسِ الؼمشِ المفشدِ وؼمشِ التمتغ إال فٓ أمًس 9مسألّ •
ي فتٓ  : أحذَا أن فٓ ػمشِ التمتغ ٔتؼٕه التمظتٕش ي ال ٔزتًص الحلتك   •

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش بٕىُما، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ طًاف الىساء ي إن وان أحتًؽ، ي  حاوُٕا •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزب طًاف الىساء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتات الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمات ػمشِ التمتتغ أحتذ    حالخُا •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن راص فُٕا اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
  فٓ المًالٕتالمًل •
 ي َٓ المًاػغ التٓ ػٕىت لإلحشا ،•

 :ي َٓ خمسّ لؼمشِ الحذ•
 ،ري الحلٕفّ -األيل•
ي ًَ مٕمات أَل المذٔىّ ي مه ٔمش ػلى طشٔمُم، ي األحًؽ االلتظاس •

 .ػلى وفس مسزذ الشزشِ، ال ػىذٌ فٓ الخاسد، بل ال ٔخلً مه يرٍ
 

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
  الْمًٓٓالِٕتِأَبًٕٓا ٔ •
  بٓا ٔ تَؼِٕٕٕهِ الْمًٓٓالِٕتِ الَّتِٓ ٔٓزِبٔ الْئِحٕشَا ٔ مِىُْٓا 1« 1»•
مٔحٓمَّذٔ بٕهُ ٔٓؼٕمًُ ٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓابِىَا ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 2» -1 -14873•

بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ الْحٓىَمِ ػٓهْ دٓائدٓ الىُّؼٕمٓانِ ػٓهْ أَبِٓ أًَُّٔ ٓ الْخَتشَّاصِ  
ِ ع حٓذِّحْىِٓ ػٓهِ الْؼٓمِٕكِ: لَالَ أَ يٓلْتٌ يٓلَّتٍَٔ سٓبًٔلُ اللٍَِّ  -لُلْتٔ لِأَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَّ

ٕٓ ءٌ طٓىَؼٍٓٔ الىَّاسٔ لِإََٔتلِ   -فَمَالَ إِنَّ سٓبٔتًلَ اللَّتٍِ ص يٓلَّتتٓ    -ص أَيٕ شَ
يٓ َِٓٓ ػِىْذٓوَا مٓىْتًُبٌّٓ  -الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓغْشِ ِ الْزٔحٕفََّ

يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الطَّائِفِ لَشْنَ الْمٓىَاصِلِ  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَمٓ -مُٕٕٓٓؼُّٓ
 .يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ وَزٕذٍ الْؼٓمِٕكَ يٓ مٓا أَوْزٓذٓتٕ
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  المًل فٓ المًالٕت
سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَبِٕتٍِ ػٓتهْ   يٓ •

 .«3»طٓفًْٓانَ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَبِٓ أًَُّٔ ٓ مِخْلٍَٔ 
 .168 -55 -5، ي التُزٔب 3 -319 -4الىافٓ  -(2)•
 .3 -434 -ػلل الششائغ -(3)•
الذخًل فٓ أسع وزذ، ياالستفاع، يتأوٕج : اإلوزاد»: فٓ الًافٓ(. 2)•

الؼمٕش باػتباس األسع؛ ٔؼىٓ ييلّتٍ لمه دخل أي ػال أسع وزذ فتٓ  
يفتٓ  . «طشٔمٍ، أبىذ اإلوزاد إلتى األسع يأساد مته دخلُتا تزتًّصاي    

يما أوزذت، أْ ولّ أسع ٔىتُتٓ طشٔمُتا   : لًلٍ ػلٍٕ السال »: المشآِ
. إلى الىزذ، أي ولّ طائفّ أتت وزذاي، أي ولّ أسع دخلتت فتٓ الىزتذ   

 . «ياأليّل أظُش
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَبٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ بٕتهِ   « 4» -2 -14874•

إِبٕمٓاػِٕلَ ػٓهِ الْفَؼْلِ بٕهِ شَارَانَ رٓمِٕؼاي ػٓهِ ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ طٓفًْٓانَ بٕهِ 
مِتهْ تَمٓتا ِ   : رٓمِٕؼاي ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕهِ ػٓمَّاسٍ ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع لَالَ  ٔٓحٕٕٓى

الَّتِٓ يٓلَّتَُٓا سٓبًٔلُ اللَّتٍِ ص لَتا    -الْحٓذِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ أَنْ تُحٕشِ ٓ مِهَ الْمًٓٓالِٕتِ
فَئِؤٍَّ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْؼِشَاقِ يٓ لَمٕ ٔٓىُتهْ ًٕٔٓمِِٓتزٍ    -تُزٓايِصَٕٓا إِلَّا يٓ أَوْتٓ مٔحٕشِ ٌ

 -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَتمٓ  -بٓطْهَ الْؼٓمِٕكِ مِهْ لِبٓلِ إََٔلِ الْؼِشَاقِ -ػِشَاقٌ
يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓغْتشِ ِ الْزٔحٕفَتَّ يٓ    -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الطَّائِفِ لَشْنَ الْمٓىَاصِلِ

  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ -َِٓٓ مُٕٕٓٓؼُّٓ
 .مِمَّب ٔٓيِٓ مٓكََّّ فًَٓلْتٍُٔ مٓىْضِلٍُٔ -مٓهْ كَبنَ مٓىْضِلٍُٔ خَيْفٓ َٓزٌِِ الْمًٓٓالِٕتِيٓ •
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  المًل فٓ المًالٕت
سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهْ بٓؼٕذِ بٕهِ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ػٓهْ أًَُّٔ ٓ بٕهِ يٓ •

 .«1»وًُحٍ ػٓهْ طٓفًْٓانَ مِخْلٍَٔ 
 -5ي التُزٔب  166 -54 -5، ي التُزٔب 1 -318 -4الىافٓ  -(4)•

، ي رٔلٍ فتٓ  16مه البا   1، ي أيسد طذسٌ فٓ الحذٔج 964 -283
 .مه َزٌ األبًا  17مه البا   8الحذٔج 

 .2 -434 -ػلل الششائغ -(1)•
يلوم ٔكوه   : لًلٍ عيٕوٍ السوالم  »: 235، ص 17مشآِ العمًل، ج فٓ •

ًٔمئزٍ عشاق، أْ كبوًا كفّبساً، يلمّب عيم أوُّم ٔذخيًن بعذٌ فوٓ دٔىوٍ   
 . «يال خال  فٓ َزٌ المًالٕت. عّٕه لُم المٕمبت
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّتادٍ ػٓتهِ   « 2» -3 -14875•

لَالَ أَبًٔ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع الْئِحٕشَا ٔ مِتهْ مًٓٓالِٕتتٓ خَمٕسٓتٍّ يٓلَّتَُٓتا     : الْحٓلَبِِّٓ لَالَ
لَا ٔٓىْبٓغِٓ لِحٓتاد  يٓ لَتا لِمٔؼٕتَمِتشٍ أَنْ ٔٔحٕتشِ ٓ لَبٕلَُٓتا يٓ لَتا        -سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص

ٔٔظٓتليٓ   -يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِذٔ الشَّتزٓشَِِ  -بٓؼٕذَٓٓا
يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الىَّزٕذِ  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الشَّا ِ الْزٔحٕفََّ -فٍِِٕ يٓ ٔٓفْشِعٔ الْحٓذَّ

يٓ يٓلَّتتٓ لِإََٔتلِ الْتٕٓمٓهِ     -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الطَّائِفِ لَتشْنَ الْمٓىَتاصِلِ   -الْؼٓمِٕكَ
 .يٓ لَا ٔٓىْبٓغِٓ لِأَحٓذٍ أَنْ ٔٓشْغَبٓ ػٓهْ مًٓٓالِٕتِ سٓبًٔلِ اللٍَِّ ص -ٔٓلَمٕلَمٓ

 .2 -319 -4الىافٓ  -(2)•
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