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  القًل فٓ المًاقٕت
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  القًل فٓ المًاقٕت



4 

  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحطام،•

 :ٍ ّٖ ذوسٔ لؼوطٓ الحذ•
 ،شٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات أّل الوسٌٗٔ ٍ هي ٗوط ػلى ططٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظاض •

ال ػٌسُ فٖ الرااضد، تال ال ٗرلاَ هاي      ،*الشزطٓػلى ًفس هسزس 
 .ٍرِ

َزا مستحب ي لٕس بًاجب ألن المٕقات  َاً ري الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خظًص المسجذ

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج
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 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

ٔ   ػسم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاظ التأذ٘ط اذت٘ااضا للاى الزحفا
ه٘مات أّل الشام، ًؼن ٗزَظ هغ الؼطٍضٓ لوطع أٍ ػؼف أٍ غ٘طّوا 

 .هي األػصاض
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المذٔىّ ي ماه تتتَات، الواذيل إلاى مٕقات   خاش        ٔجًص(: 2مسألّ )•

تي الوقٕق، فوذم جًاص التأخٕش إلى الجح ّ إوّمت ًَ إرا مشى ماه   تلجح ّ 
توٍّ لً تتى إلى رْ الحفٕ ّ ثمّ تساد الشجاً    الظتَش بلطشٔق رْ الحفٕ ّ، 

تن ٔوذل عىٍ مه غٕش سجاً    ٔجًصمىٍ ي المشٓ مه طشٔق  خش جتص، بل 
(6) 
ّصا هشىل لظسق التزاٍظ ػي الو٘مات ٍ َّ ٗطٗس هىّٔ ٍ ضٍاٗأ ػثاس   ( 6)•

 (.الرَئٖ. )الحو٘س ال تأس تْا سٌساً

 (.الٌائٌٖ٘. )فِ٘ لشىال تل ٍ فٖ ها لثلِ•

 (.األطفْاًٖ، اإلهام الروٌٖ٘. )فِ٘ لشىال•

 (.الثطٍرطزٕ. )فِ٘ لشىال ٍ وصا ف٘وا لثلِ•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
الّزْ   ٔجًص ًَ التجتيص عه المٕقات  محفّات، ي إرا عاذل إلاى     فإنّ •

ي إن  تن رلك ي ًَ فٓ رْ الحفٕ ّ، ي مجتيصاً، طشٔق  خش   ٔكًن 
مت فٓ خبش إبشإَم به عبذ الحمٕذ ماه المىاع عاه الواذيل إرا تتاى      

 (.2)المذٔىّ مع ضو ٍ مىضّل عفى الكشاَّ 
أٍ ػلى تطن اإلحطام هغ الؼثَض هي الو٘مات هغ ػسم وَى الرَف ( 2)•

 (.الگلپاٗگاًٖ. )الوصوَض ػصضاً ووا َّ الغالة فٖ الوسٌٗٔ

 

  632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الوشيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
تٓابٔ أَىَّ هٓيْ هٓطَّ تِالْوٓسٌَِِٗٔ لَنٕ ٗٓزٔعْ لَِٔ تَطْنٔ الْإِحٕطَامِ هِيَ الشَّزٓطَِٓ اذْتِ٘ٓاضاً  8« 4»•

  ٍٓ الْؼٔسٍٔلُ لِلَى الْؼٓمِ٘كِ ٍٓ ًَحَُِِٕ
هٔحٓوَّسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِانِ ػٓايْ   « 5» -1 -14911•

ػٓايْ أَتِاٖ الْحٓسٓايِ    إِبٕشَإَِمٓ بٕهِ عٓبٕاذِ الْحٓمِٕاذِ   ػٓيْ جٓوٕ َشِ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ حٓكِٕمٍ 
ٍٓ وَخْاطََٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ لََٕمٍ لَسِهَٔا الْوٓسٌََِٗٔ فَرَاافَُا وَخْاطََٓ الْثٓاطْزِ   : هَٔسٓى ع لَالَ

 -ػِطْقٍ  ٍٓ أَضٓازٍٔا أَىْ ٗٓأْذُصٍُا هٌِْْٓا لِلَى شَاتِ -الْأََّٗامِ ٗٓؼٌِٕٖ الْإِحٕطَامٓ هِيَ الشَّزٓطَِٓ
هٓيْ زٓذَلَ الْوٓسٌََِٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَأِ أَىْ ٗٔحٕاطِمٓ    -فَ٘ٔحٕطِهَٔا هٌِْْٓا فَمَالَ لَا ٍٓ َّٔٓ هٔغْؼَةٌ

 . لِلَّا هِيَ الْوٓسٌَِِٗٔ
 15هاي الثااب    2، ٍ أٍضز شٗلِ فٖ الحسٗج 179 -57 -5التْصٗة  -(5)•

 .هي ّصُ األتَاب

 318: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 جو ش به محمذ به حكٕم 

 333/الز٘ن تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال •
 رؼفط تي هحوس تي حى٘ن  - 1 - 4961•
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 جو ش به محمذ به حكٕم 

 545/الزعءالسازس/الزعءاألٍل/الىشٖ ضرال •
وٌت ػٌس الحسي تي هَسى : سوؼت حوسٍِٗ تي ًظ٘ط ٗمَل - 1031•

أوتة ػٌِ أحازٗج رؼفط تي هحوس تي حى٘ن لش لمٌٖ٘ ضرل هي أّال  
الىَفٔ سواُ لٖ حوسٍِٗ ٍ فٖ ٗسٕ وتاب ف٘اِ أحازٗاج رؼفاط تاي     
هحوس تي حى٘ن فمال ّصا وتاب هي؟ فملت وتاب الحسي تاي هَساى   

فمل فِ٘ ها شاتت ٍ  * الحسيأها : ػي رؼفط تي هحوس تي حى٘ن فمال
 . ء تمت جو ش به محمذ به حكٕم ففٕس بشٓ

به محمذ باه  ثقّ جفٕل سيْ عه جو ش   به مًسى الخشتبالحسه *•
 (َتديْ) سيأّ فٓ الكتب األسبوّ  9حكٕم 
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 جو ش به محمذ به حكٕم 

 49.../الحسي أتٖ أطحاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضرال•
 رؼفط تي هحوس تي حى٘ن •

 
 
الزْ ًَ ثقّ جفٕل قفمت  -سيْ عىٍ عفٓ به الحسه به عفٓ به فضتل•

  66سيأّ ي  ل سيأتتٍ فٓ الكتب األسبواّ   43 -ٔشيْ عه الضو تء
 (َتديْ)
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 20/لتطاّ٘ن تاب/هٌِ األلف تاب/الٌزاشٖ ضرال •
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س األسسٕ  - 27•
هَالّن وَفٖ أًواطٖ ٍ َّ أذَ هحوس تي ػثاس ا  تاي ظضاضٓ ألهاِ    •

ٍ أذَاُ الظثاح ٍ لسواػ٘ل اتٌاا  [  ػلِ٘ السالم]ضٍى ػي أتٖ ػثس ا  
لِ وتاب ًَازض ٗطٍِٗ ػٌِ رواػٔ أذثطًا هحوس تي رؼفاط  . ػثس الحو٘س

حسحٌا رؼفط تي ػثس ا  الوحواسٕ  : ػي أحوس تي هحوس تي سؼ٘س لال
 . حسحٌا هحوس تي أتٖ ػو٘ط ػي لتطاّ٘ن تِ: لال
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 17/لتطاّ٘ن تاب/الْوعٓ تاب/الطَسٖ فْطست                        •
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س  - 12•
أذثطًا تِ أتَ ػثس ا  هحوس تاي هحواس تاي الٌؼوااى ٍ     . لِ أطل. ثقّ•

الحس٘ي تي ػث٘س ا  ػي أتٖ رؼفط هحوس تي ػلٖ تاي الحسا٘ي اتاي    
تاتَِٗ ػي هحوس تي الحسي تي الَل٘س ػي هحوس تي الحساي الظافاض   
ػي ٗؼمَب تي ٗعٗس ٍ هحوس تي الحس٘ي تي أتٖ الرطااب ٍ لتاطاّ٘ن   

ٍ لِ . تي ّاشن ػي اتي أتٖ ػو٘ط ٍ طفَاى ػي لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س
ضٍاُ حو٘س تي ظٗاز ػي ػَأً تي الحس٘ي الثاعاظ ػاي   . الٌَازض: وتاب
 . لتطاّ٘ن
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 159/الْوعٓ تاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال •
الثاعاظ  هاَالّن  لتطاّ٘ن تاي ػثاس الحو٘اس األساسٕ      - 78 - 1774•

 . الىَفٖ
 331/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال               •
 . لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س لِ وتاب - 4 - 4925•
 332/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال•
 - 26 - 4947. لتااطاّ٘ن تااي ػثااس الحو٘ااس ٍالفااٖ - 26 - 4947•

 [  أحوس تي هسلن]
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 351/الْوعٓ تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال•
 لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س  - 1 - 5195•
هي أطحاب أتٖ ػثس ا  أزضن الطػا ٍ لن ٗسوغ هٌِ ػلى لَل ساؼس  •

 . تي ػثس ا  ٍالفٖ لِ وتاب
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

لتاطاّ٘ن  : لال ًظط تاي الظاثاح  . إوٍ طتلح: شوط الفؼل تي شاشاى - 839•
ٗطٍٕ ػي أتٖ الحسي هَسى ٍ ػي الطػا ٍ ػي أتٖ رؼفط هحوس تي ػلٖ 

ٍ لاس وااى ٗاصوط فاٖ     ( ع)ٍ َّ ٍالف ػلى أتٖ الحساي  ( ػلْ٘ن السالم)
ٔ   ( ع)األحازٗج التٖ ٗطٍْٗا ػي أتٖ ػثاس ا    ٍ وااى  : فاٖ هسازس الىَفا

ٗزلس فِ٘ ٍ ٗمَل أذثطًٖ أتَ لسحاق وصا ٍ لال أتَ لسحاق واصا ٍ فؼال   
وواا وااى غ٘اطُ ٗماَل     ( ع)أتَ لسحاق وصا ٗؼٌٖ تأتٖ لسحاق أتا ػثس ا  

ٍ حاسحٌٖ الؼاالن ٍ لاال الؼاالن ٍ     ( ع)حسحٌٖ الظازق ٍ سوؼت الظاازق  
حسحٌٖ الش٘د ٍ لال الش٘د ٍ حسحٌٖ أتَ ػثاس ا  ٍ لاال أتاَ ػثاس ا  ٍ     
حسحٌٖ رؼفط تي هحوس ٍ لال رؼفط تي هحوس ٍ واى فاٖ هسازس الىَفأ    
ذلك وخ٘ط هي أّل الىَفٔ هي أطحاتٌا فىل ٍاحس هٌْن ٗىٌٖ ػي أتٖ ػثس 

 (. ص)تاسن فثؼؼْن ٗسوِ٘ ٍ ٗىٌِ٘ تىٌ٘تِ ( ػلِ٘ السالم)ا  

446/الجضءالختمس/الجضءاأليل/الكشٓ سجتل   
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 27.../ػثس أتٖ أطحاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضرال •
 . وَفٖلتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س •
 48.../أطحاب ٍهي.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضرال                  •
 . وَفٖلتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س •
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 به عبذ الحمٕذ األسذْ  إبشإَم 

 53.../هي أزضوِ هي.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضرال                   •
 .لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س أزضوِ ٍ لن ٗسوغ هٌِ ف٘وا أػلن•

 
سيأّ ي َزا دلٕل ياضح عفى يثتقتٍ لً  193سيْ عىٍ ابه ابٓ عمٕش  •

 (َتديْ)الختص لم ٔكه تًثٕق الشٕخ الطًسٓ 
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  القًل فٓ المًاقٕت
الوشَْض اًِّ ال ٗزَظ ألّل الوسٌٗٔ الؼسٍل ػاي اإلحاطام هاي    : هسألٔ•

ٍ اتثاػاِ، لواا ضٍاُ   « 2»لالِ الش٘د ،   ه٘ماتْن الى ه٘مات أّل الؼطاق
: لاال  -ػلِ٘ الساالم  -لتطاّ٘ن تي ػثس الحو٘س، ػي أتٖ الحسي هَسى

ٗؼٌاٖ   -سألتِ ػي لَم لسهَا الوسٌٗٔ فرافَا وخطٓ الثطز ٍ وخطٓ األٗاام 
فأضازٍا أى ٗأذصٍا هٌْا الى شات ػطق ٗحطهاَا   -اإلحطام هي الشزطٓ

هي زذل الوسٌٗٔ فل٘س لاِ أى ٗحاطم    -ٍ َّ هغؼة -ال: هٌْا؟ فمال
 .«3»للّا هي الوسٌٗٔ 

 44: ، ص4 مختفف الشٕوّ فٓ تحكتم الششٔوّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
األلطب ػٌسٕ اًِّ اى ذطد هي الوسٌٗٔ حتى ٍطل ه٘ماتْا لن ٗزع لِ ٍ •

الؼسٍل هٌِ تؼس تزاٍظُ للّا هحطها، ٍ اى لان ٗظال ه٘ماتْاا رااظ لاِ      
 .الؼسٍل الى إّٔ ه٘مات شاء، ٍ وصا غ٘ط الوسٌٗٔ

اًِّ لثل الَطَل الى الو٘مات هرّ٘ط فٖ السالَن للاى هىأ تاإّٔ     : لٌا•
هىاى شاء، ٍ اى لن ٗتلثّس تالَطَل الى هَػغ ٗزة ػلِ٘ فِ٘ الؼثازٓ 

 .الورظَطٔ، فال حزط ػلِ٘ فٖ اإلحطام هي إّٔ الوَال٘ت شاء
ٍ هي ذطد ػلى ططٗك الوسٌٗٔ وطُ لِ أى ٗطرغ الاى  : ٍ فٖ الوثسَؽ•

 .«4»ططٗك الؼطاق ل٘حطم هي الؼم٘ك 
 

 44: ، ص4 مختفف الشٕوّ فٓ تحكتم الششٔوّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 .467ص  1د : الٌْاٗٔ ٍ ًىتْا( 2)•
هي  8ب : ، ٍسائل الش٘ؼ179ٔح  57ص  5د : تْصٗة األحىام( 3)•

 .230ص  8د  1أتَاب الوَال٘ت ح 
 .312ص  1د : الوثسَؽ( 4)•

 44: ، ص4 مختفف الشٕوّ فٓ تحكتم الششٔوّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
لوا أٍرة ػلى ول هي هط تالوسٌٗٔ اإلحاطام هٌاِ ػلان اى ه٘ماات     ٍ •

أّلْا ل٘س لْن ذاطٔ تل لىل هي ٗوطّ ػلِ٘، ٍ وصا فاٖ غ٘اطُ، ٍ ّاَ    
 .ظاّط، ٍ ال ذالف فِ٘

 181: ، ص6 مجمع ال تئذِ ي البشَتن فٓ ششح إسشتد األرَتن؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
الظاّط أىّ الوطاز تأّل الوسٌٗٔ هخال، هي ٗواطّ ػلاى ه٘ماتْاا، ّاصا     تل •

ػلى هي زذل الوسٌٗٔ هٌْاا، ٍ ػاسم    -ٍاػح، ٍ لىي ٍرَب اإلحطام
 ،غ٘ط ظاّط -رَاظ الؼسٍل الى ططٗك آذط

ٍ اذتاض فٖ التْصٗة ػسم رَاظ الؼسٍل الى شات ػطق، لْصُ الطٍاٗأ،   •
، فإى الو٘مات َّ هسازس الشازطٓ، ٍ لؼال الواطاز هاي زذال       فتأهل

الوسزس، أٍ لطب هٌِ أٍ أىّ الوطاز َّ االستحثاب، أٍ هاي ذظاائض   
ٖ ء      الوسٌٗٔ، ٍ التْ٘ؤ، ٍ لىي الوطاز اإلحطام هاي الوسازس، وواا سا٘ز

 .فتأهل

 181: ، ص6 مجمع ال تئذِ ي البشَتن فٓ ششح إسشتد األرَتن؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ػي اتاى ػثاس   ( الخمٔ)ٗسل ػلى التأٍٗل، طح٘حٔ ػثس اللِّ تي سٌاى ٍ •

هي الام تالوسٌٗٔ شْطا ٍ َّ ٗطٗس الحذ، حن تاسا  : اللِّ ػلِ٘ السّالم لال
لِ اى ٗرطد فٖ غ٘ط ططٗك أّل الوسٌٗٔ الصٕ ٗأذصًٍِ فل٘ىي لحطاهِ 

 .«1»( الحسٗج)هي هس٘طٓ ستٔ أه٘ال 
لؼل الوطاز، ألى ٗحاشٕ لو٘مات أّل الوسٌٗأ، فإًْاا تحااشٕ هسازس     •

الشزطٓ، هي الث٘ساء، ٍ لس ططح تاِ فاٖ آذاط ّاصُ الظاح٘حٔ، فاٖ       
ٍ فاٖ  : ف٘ىَى حصاء الشزطٓ هي الث٘اساء حان لاال   : الىافٖ، ح٘ج لال

ٍ « 2»ٗحطم هي الشزطٓ حن ٗأذص إٔ ططٗاك شااء   ( أذطى خ)ضٍاٗٔ 
 .ٗوىي حولْا ػلى االستحثاب أٗؼا فتأهل

 181: ، ص6 مجمع ال تئذِ ي البشَتن فٓ ششح إسشتد األرَتن؛ ج



25 

 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

تٓابٔ أَىَّ هٓيْ وَاىَ تِِِ ػِلٌَّٔ هِيْ إَّٔلِ الْوٓسٌَِِٗٔ إٍَٔ هِوَّيْ هٓطَّ تِْٓا رٓاظٓ لَِٔ  6« 2»•
  تَأْذِ٘طُ الْإِحٕطَامِ لِلَى الْزٔحٕفَِٔ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ « 3» -1 -14903•
تَحٕاشَمٓ مِاهَ    -تَؤٍَّ سٓأَلَ تَبٓت عٓبٕذِ الفٍَِّ   عٓهْ سٓجٔلٍ مِهْ تََٕلِ الْمٓذِٔىَِّػٓوَّاضٍ 

 .الْجٔحٕ َِّ فَقَتلَ لَت بٓأْسٓ
  .«4»ّٓصَا هٓرْظَٔصٌ تِظٓاحِةِ الْؼٔصْضِ وَوٓا ٗٓأْتِٖ : أَلَُلُ•
 .2524 -304 -2الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّصا الثاب 5، 4، 2ٗاتٖ فٖ األحازٗج  -(4)•

 316: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

الْحٔسٕٕٓهِ بٕهِ  ٍٓ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ« 5» -2 -14904•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ سٓؼِ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّازِ تٕيِ ػِ٘سٓاى ٍٓ فَؼَاالََٔ   الْحٓسٓهِ بٕهِ تَبٓتنٍ 
 : ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ لَالَ

قَاتلَ قُالْ لَُٓات     -لِأَبِٓ عٓبٕذِ الفٍَِّ   إِنَّ مٓوِٓ يٓالِذٓتِٓ يٓ َِآٓ يٓجِوٓاّ   قُفْتٔ •
فَإِنَّ سٓسًٔلَ الفٍَِّ ص يٓقَّاتٓ لِإََٔالِ الْمٓذِٔىَاِّ رَا     -فَفْتُحٕشِمٕ مِهْ  خِشِ الًْٓقْتِ

  .يٓ لِإََٔلِ الْمٓغْشِبِ الْجٔحٕ ََّ قَتلَ فَأَحٕشَمٓتٕ مِهَ الْجٔحٕ َِّ -الْحٔفَٕٕ َِّ
 .11 -455 -ػلل الشطائغ -(5)•

 

 316: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 الحسٕه به الحسه به تبتن

 8 - 5845398/الحاء تاب.../هحوس أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال[ 1/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي أتاى  -
أزضوِ ٍ لن أػلن أًِ ضٍى ػٌِ ٍ شواط اتاي لَلَٗاِ أًاِ لطاتأ      [ 1/2]•

الظفاض ٍ سؼس تي ػثس ا  ٍ َّ ألسم هٌْوا ألًِ ضٍى ػي الحس٘ي تي 
 . سؼ٘س ٍ ّوا لن ٗطٍٗا ػٌِ

 44 - 6109424/الحااء  تااب .../شوطأسواء تاب/الطَسٖ ضرال[ 2/1]•
 الحس٘ي تي الحسي تي أتاى  -
 *.الَل٘سضٍى ػي الحس٘ي تي سؼ٘س وتثِ ولْا ضٍى ػٌِ اتي [ 3/1]•
 (َتديْ )لقذ ت ثش الشيأّ عىٍ فًُ ثقّ إل ثتس ابه الًلٕذ عىٍ  *•



28 

 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هَٔسٓى تٕايِ الْمَاسِانِ   « 6» -3 -14905•
 : ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّازٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ

إِرَا جٓاتيٓصٓ الشَّاجٓشََِ فَقَاتلَ     -مِهْ تَٕٔهَ ٔٔحٕشِمٔ الشَّجٔلُ  تَبٓت عٓبٕذِ الفٍَِّ سٓأَلْتٔ •
 .يٓ لَت ٔٔجٓتيِصِ الْجٔحٕ ََّ إِلَّت مٔحٕشِمتً -مِهَ الْجٔحٕ َِّ

•  
هي الثااب   2، ٍ أٍضز شٗلِ فٖ الحسٗج 177 -57 -5التْصٗة  -(6)•

 .هي ّصُ األتَاب 16

 316: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

 :ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَتٓاىِ تٕيِ ػٔخْوٓاىَ ػٓيْ أَتِٖ تٓظِ٘طٍ لَالَ« 1» -4 -14906•
قَتلَ يٓ مٓات َِآٓ    -قُفْتٔ لِأَبِٓ عٓبٕذِ الفٍَِّ   خِظٓتل  عٓتبُٓٓت عٓفَٕٕكٓ تََٕلُ مٓكََّّ •

 -يٓ سٓسًٔلُ الفٍَِّ ص تَحٕشَمٓ مِاهَ الشَّاجٓشَِِ   -قُفْتٔ قَتلًُا تَحٕشَمٓ مِهَ الْجٔحٕ َِّ
 .فَأَخَزْ ٔ بِأَدٕوَتَٔمٓت يٓ  ُىْتٔ عٓفِٕفًت -قَتلَ الْجٔحٕ َُّ تَحٓذٔ الًْٓقْتَٕٕهِ

 .176 -57 -5التْصٗة  -(1) •

 317: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ أَحٕوٓسٓ « 2» -5 -14907•
تٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ سٓإ٘فِ تٕايِ ػٓوِ٘اطََٓ ػٓايْ أَتِاٖ تٓىْاطٍ       

 : الْحٓؼْطَهِِّٖ لَالَ
فَفَمٕ تَُِالَّ حٓتَّاى تَتَٕٕاتٔ     -تَبًٔ عٓبٕذِ الفٍَِّ   إِوِّٓ خَشَجٕتٔ بِإََٔفِٓ مٓتشِٕتًقَتلَ •

 -فَجٓوٓلَ تََٕلُ الْمٓذِٔىَِّ ٔٓسٕأَلًُنَ عٓىِّٓ فَٕٓقًُلًُنَ -الْجٔحٕ ََّ يٓ قَذٕ  ُىْتٔ شَت ِٕتً
يٓ قَذٕ سٓخَّضٓ سٓسًٔلُ الفٍَِّ ص لِمٓهْ  -لَقِٕىَتٌٔ يٓ عٓفٍَِٕٕ ثِٕٓتبٍٔٔ يٓ َٔمٕ لَت ٔٓوٕفَمًٔنَ

 .تَيٕ ضَوِٕ تً تَنْ ٔٔحٕشِمٓ مِهَ الْجٔحٕ َِّ - َتنَ مٓشِٔضتً
 .3 -324 -4الىافٖ  -(2)•

 

 317: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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 سٕف به عمٕشِ الىخوٓ

 189/الس٘ي تاب/الٌزاشٖ ضرال •
 س٘ف تي ػو٘طٓ الٌرؼٖ  - 504•
. ضٍى ػي أتٖ ػثس ا  ٍ أتٖ الحسي ػلْ٘وا السالم[ حمٔ]ػطتٖ وَفٖ •

أذثطًٖ الحس٘ي تاي ػث٘اس ا    . لِ وتاب ٗطٍِٗ رواػات هي أطحاتٌا
ػي أتٖ غالة العضاضٕ ػي رسُ ٍ ذال أتِ٘ هحواس تاي رؼفاط ػاي     

 . هحوس تي ذالس الط٘السٖ ػي س٘ف تىتاتِ
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 سٕف به عمٕشِ الىخوٓ

 224/س٘ف تاب/الس٘ي تاب/الطَسٖ فْطست •
 س٘ف تي ػو٘طٓ  - 333•
أذثطًا تِ ػسٓ هاي أطاحاتٌا ػاي    . لِ وتاب(. وَفٖ ًرؼٖ ػطتٖ)حمٔ •

هحوس تي ػلٖ تي الحس٘ي ػي أتِ٘ ٍ هحوس تي الحسي ػي ساؼس تاي   
 .ػثس ا  ػي أحوس تي هحوس ػي ػلٖ تي الحىن ػي س٘ف تي ػو٘طٓ

•  
 222/الس٘ي تاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال                        •
 . س٘ف تي ػو٘طٓ الٌرؼٖ الىَفٖ - 209 - 2971•
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 سٕف به عمٕشِ الىخوٓ

 337/الس٘ي تاب.../الحسي أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال•
 . وتاب ضٍى ػي أتٖ ػثس ا لِ س٘ف تي ػو٘طٓ  - 3 - 5020•
•                        

 41.../ػثس أتٖ أطحاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الثطلٖ ل
 . وَفٖػطتٖ س٘ف تي ػو٘طٓ الٌرؼٖ •
•                        

 48.../أطحاب ٍهي.../الحسي أتٖ أطحاب/الثطلٖ ضرال
 س٘ف تي ػو٘طٓ •
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 تبً بكش الحضشمٓ

 230/الؼ٘ي تاب.../ػثس أتٖ أطحاب/الطَسٖ ضرال•
 ػثس ا  تي هحوس أتَ تىط  - 25 - 3116•
 . الحؼطهٖ الىَفٖ سوغ هي أتٖ الطف٘ل تاتؼٖ ضٍى ػٌْوا•



35 

 تبً بكش الحضشمٓ

 44/الزعءاألٍل/الزعءاألٍل/الىشٖ ضرال •
ضٍى رواػٔ هي أطحاتٌا هٌْن أتَ تىط الحؼاطهٖ  : لال الىشٖ - 94•

ٍ أتاى تي تغلة ٍ الحس٘ي تي أتٖ الؼالء ٍ طاثاح الوعًاٖ ػاي أتاٖ     
لال للثاطاء  ( ع)أى أه٘ط الوؤهٌ٘ي ( ػلْ٘وا السالم)رؼفط ٍ أتٖ ػثس ا  

تي ػاظب و٘ف ٍرست ّصا السٗي؟ لاال وٌاا توٌعلأ الْ٘اَز لثال أى      
ًتثؼه ترف ػلٌ٘ا الؼثازٓ فلوا اتثؼٌان ٍ ٍلاغ حماائك اإلٗوااى فاٖ     

 . للَتٌا ٍرسًا الؼثازٓ لس تخاللت فٖ أرسازًا
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 تبً بكش الحضشمٓ

فوي حن ٗحشط الٌاس ٗاَم الم٘اهأ فاٖ طاَض     ( ع)أه٘ط الوؤهٌ٘ي لال •
 الحو٘ط ٍ تحشطٍى فطازى فطازى ٗؤذص تىن للى الزٌٔ 

ها تسأ لىن ها هي أحس َٗم الم٘اهأ لال ٍ ّاَ   ( ع)لال أتَ ػثس ا  حن •
ٗؼَٕ ػَاء الثْائن أى اشْسٍا لٌا ٍ استغفطٍا لٌا فٌؼطع ػٌْن فوا ّان  

 . تؼسّا توفلح٘ي
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 تبً بكش الحضشمٓ

 416/الزعءالراهس/الزعءاألٍل/الىشٖ ضرال •
حسحٌٖ ػلٖ تي هحوس تي لت٘ثٔ المت٘ثٖ لاال حسحٌا الفؼل تاي   - 788•

شاشاى لال حسحٌٖ أتٖ ػي هحوس تي روَْض ػي تىاض تي أتاٖ تىاط   
الحؼطهٖ لال زذل أتَ تىط ٍ ػلمؤ ػلى ظٗس تي ػلٖ ٍ واى ػلموأ  
أوثط هي أتٖ فزلس أحسّوا ػي ٗوٌِ٘ ٍ اٙذط ػاي ٗسااضُ ٍ وااى    
تلغْوا أًِ لال ل٘س اإلهام هٌا هي أضذى ػلِ٘ ستطُ لًواا اإلهاام هاي    

ٗا أتا الحس٘ي أذثطًٖ ػي : شْط س٘فِ فمال لِ أتَ تىط ٍ واى أرطأّوا
أ واى لهاها ٍ َّ هطذٖ ػلِ٘ ستطُ أٍ لن ٗىي ( ع)ػلٖ تي أتٖ طالة 

 لهاها حتى ذطد ٍ شْط س٘فِ؟ 
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 تبً بكش الحضشمٓ

ٍ واى ظٗس ٗثظط الىالم لال فسىت فلن ٗزثِ فاطز ػل٘اِ الىاالم    لال •
لى وااى ػلاٖ   : ء فمال لِ أتَ تىط حالث هطات ول شله ال ٗز٘ثِ تشٖ

تي أتٖ طالة لهاها فمس ٗزَظ أى ٗىَى تؼسُ لهام هطذٖ ػلِ٘ ستطُ ٍ 
لن ٗىي لهاها ٍ َّ هطذٖ ػلِ٘ ستطُ فأًت ها رااء  ( ع)لى واى ػلٖ 

 .ته ّاٌّا لال فطلة للى ػلمؤ أى ٗىف ػٌِ فىف
هحوس تي هسؼَز لال وتة للٖ الشاشاًٖ أتَ ػثس ا  ٗصوط ػي الفؼل  •

 . ػي أتِ٘ هخلِ سَاء
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 تبً بكش الحضشمٓ

 417/الزعءالراهس/الزعءاألٍل/الىشٖ ضرال •
حسحٌٖ هحوس تي هسؼَز لال حسحٌٖ ػثس ا  تي هحواس تاي    - 789•

ذالس الط٘السٖ لال حسحٌٖ الَشاء ػوي ٗخك تِ ٗؼٌٖ أهاِ ػاي ذالاِ    
دخفت توت ي تبٓ إلٕاتس باه عماشي    لال ٗمال لِ ػوطٍ تي لل٘اس لال 

عفٓ تبٓ بكش الحضشمٓ ي ًَ ٔجًد بى سٍ قتل ٔت عمشي لٕسات َازٌ   
  تماس  : بستعّ الكزب تشُذ عفى جو ش به محمذ توٓ سموتٍ ٔقًل

 . الىتس مه مت  ي ًَ ٔقًل بُزا األمش
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 تبً بكش الحضشمٓ

 417/الزعءالراهس/الزعءاألٍل/الىشٖ ضرال                        •
أتَ رؼفط هحوس تي ػلٖ تي الماسن تي أتٖ حوعٓ المواٖ لاال    - 790•

حسحٌٖ هحوس تي الحسي الظفاض الوؼطٍف تووَلٔ لال حسحٌٖ ػثس ا  
دخفات  تي هحوس تي ذالس لال حسحٌٖ الحسي اتي تٌت لل٘ااس لاال   

عفى تبٓ بكش الحضشمٓ ي ًَ ٔجًد بى سٍ فقتل لٓ تشُذ عفى جو اش  
          .تحذ  ٔذخل الىتس مىكم : به محمذ توٍ قتل
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 عذم جًاص التأخٕش اختٕتسا إلى الجح ّ

 . «4»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 3»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِهٓ : أَلَُلُ•

 .هي ّصُ األتَاب 1هي الثاب  5تمسم فٖ الحسٗج  -(3)•
 .هي ّصُ األتَاب 15هي الثاب  1ٗاتٖ فٖ الحسٗج  -(4)•

 317: ، ص11 يستئل الشٕوّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
الزٌة ٍ الحائغ ٍ الٌفساء راظ لْن اإلحاطام حاال الؼثاَض     2هسألٔ •

 تل ٍرة ػلْ٘ن حٌ٘تص،  ،ػي الوسزس لشا لن ٗستلعم الَلَف فِ٘
لَ لن ٗوىي لْن تال ٍلَف فالزٌاة هاغ فماس الوااء أٍ الؼاصض ػاي       ٍ •

 استؼوالِ ٗت٘ون للسذَل ٍ اإلحطام فٖ الوسزس، 
وصا الحائغ ٍ الٌفساء تؼس ًمائْوا، ٍ أها لثل ًمائْوا فاى لن ٗوىاي  ٍ •

لْوا الظثط للى حال الٌماء فاألحَؽ لْوا اإلحطام ذاضد الوسزس ػٌسُ 
 .ٍ تزسٗسُ فٖ الزحفٔ أٍ هحاشاتْا

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕفّ؛ ج


