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 يَا أَيُّهَا الَّذِيهَ آمَىًُا الَ تَكًُوًُا كَالَّذِيهَ كَفَرُيا

أَْٜٗٓب الَّزٙٗيَ آهٌَُٓا الَ تَىًََُُا وَبلَّزٙٗيَ وَفَشٍُا ٍٓ لَبلَُا لٙئِخَْٓاًِْٙنٕ إِرَا ظَشَثَٔا ٗٓب •
فٖٙ الْأَسٕضِ إٍَٔ وَبًَُا غُضِّى لََٕ وَبًَُا ػٌْٙذًَٓب هٓب هٓبتَُا ٍٓ هٓب لُتٙلَُا لٙ٘ٓزٕؼٓلَ اللَِّٔ 

لٙهٓ حٓسٕشًَٓ فٖٙ لُلَُثِِْنٕ ٍٓ اللَِّٔ ٗٔحِٕٖ٘ ٍٓ ٗٔوٙ٘تٔ ٍٓ اللَِّٔ ثِوٓب تَؼٕوٓلَُىَ ثٓصٙ٘شٌ ٰ  ر
﴿156﴾ 
ٍٓ لَئٙيْ لُتٙلْتُنٕ فٖٙ سٓجِ٘لِ اللَِّٙ إٍَٔ هٔتُّنٕ لَوٓغْفٙشٌَٓ هٙيَ اللَِّٙ ٍٓ سٓحٕوٓةٌٔ خَٕ٘ةشٌ هٙوٛةب    •

 ﴾157﴿ٗٓزٕوٓؼَٔىَ 

 ﴾158﴿لَئٙيْ هٔتُّنٕ إٍَٔ لُتٙلْتُنٕ لَئِلَى اللَِّٙ تُحٕشَشٍُىَ ٍٓ •

•  

•  

71-70: ، الصفحة4، الجسء   عمران آل  
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 لً قبض الًصي األجرة ي تلفت في يدٌ

ٍ تلفت فٖ ٗذُ ثال تمص٘ش لن ٗىةي   األجرةلَ لجط الَصٖ  13هسألٔ •
 ٍ ٍرت االست٘زبس هي ثم٘ٔ التشؤ أٍ ثم٘ٔ الخلج،  ظبهٌب،

 ٍ إى التسوت استشرؼت، •
 وبى ػي تمص٘ش أٍ ال لن ٗعوي،  هاتلفٍ لَ شه فٖ أى •
ٍ لَ هبت األر٘ش لجل الؼول ٍ لن ٗىي لِ تشؤ أٍ لن ٗوىي أخزّب هي •

 .ٍسحتِ ٗستأرش هي الجم٘ٔ أٍ ثم٘ٔ الخلج

  400: ، ص1 تحرير الًسيلة، ج
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

ٍ وزا ػةي   االستحجبثٖ،ٗزَص الٌ٘بثٔ ػي الو٘ت فٖ الؽَاف  14هسألٔ •
الحٖ إرا وبى غبئجب ػي هىٔ أٍ حبظةشا ٍ هؼةزٍسا ػٌةِ، ٍ أهةب هةغ      

 حعَسُ ٍ ػذم ػزسُ فال تزَص، 
ٍ أهب سبئش األفؼبل فبستحجبثْب هستمال ٍ رَاص الٌ٘بثٔ فْ٘ب غ٘ش هؼلةَم  •

 .حتى السؼٖ، ٍ إى ٗظْش هي ثؼط الشٍاٗبت استحجبثِ

  400: ، ص1 تحرير الًسيلة، ج
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

هسألٔ هي الوؼلَم أى الؽَاف هستحت هستمال هي غ٘ش أى ٗىةَى   16•
ٍ ٗزَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘ت ٍ وزا ػي الحٖ إرا وبى   فٖ ظوي الحذ

غبئجب ػي هىٔ أٍ حبظشا ٍ وبى هؼزٍسا فٖ الؽَاف ثٌفسِ ٍ أهةب هةغ   
وًَِ حبظشا ٍ غ٘ش هؼزٍس فال تصح الٌ٘بثٔ ػٌِ أهب سبئش أفؼةبل الحةذ   

 . الوشٍٓفبستحجبثْب هستمال غ٘ش هؼلَم حتى هخل السؼٖ ث٘ي الصفب ٍ 
 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العرية الًثقى 
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

هي الوؼلَم أىّ الؽَاف هسةتحت٘ هسةتمال هةي غ٘ةش أى     (: 16هسألٔ )•
ٗىَى فٖ ظوي الحذ٘ ٍ ٗزَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘٘ت، ٍ وزا ػي الحةٖ٘  
إرا وبى غبئجبً ػي هىّٔ أٍ حبظشاً ٍ وبى هؼزٍساً فٖ الؽَاف ثٌفسةِ، ٍ  
أه٘ب هغ وًَِ حبظشاً ٍ غ٘ش هؼزٍس فال تصح٘ الٌ٘بثٔ ػٌِ، أه٘ب سبئش أفؼبل 

ث٘ي الصفب ٍ ( 3)الحذ٘ فبستحجبثْب هستمال غ٘ش هؼلَم، حتّى هخل السؼٖ 
 .الوشٍٓ

 (.الخَئٖ. )ٍ إى ٗظْش هي ثؼط الشٍاٗبت استحجبثِ( 3)•

 

 591: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العرية الًثقى 
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

ال ٌٗجغٖ ثبإلشىبل فٖ وَى الؽَاف هستحجب ًفس٘ب هستمال ٍ لَ لن ( 1)•
ٗىي فٖ ظوي اػوبل الحذ أٍ الؼوشٓ وبستحجبة الصةالٓ فةٖ ًفسةْب،    

ووةب  « 1»ووب فٖ الٌصَص ٍ لذ ػمذ فٖ الَسبئل أثَاثب تتعوي رله 
اًِ تزَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘ت ٍ الحٖ إلؼالق رولٔ هٌْب، ٍ خصَص 

ػلْ٘ن )ثؼط الشٍاٗبت، وبلٌصَص الَاسدٓ فٖ الؽَاف ػي الوؼصَه٘ي 
ووب ال فشق ث٘ي وَى الوٌَة ػٌةِ غبئجةب   « 2»أح٘بء ٍ أهَاتب ( السالم

 «3»ػي هىٔ أٍ حبظشا هؼزٍسا، لذاللٔ رولٔ هي الٌصَص الوؼتجشٓ 
 .هي أثَاة الؽَاف 49ثبة : الَسبئل( 1)•
 .1هي أثَاة الؽَاف، ح  51ثبة : الَسبئل( 2)•

 
 

 

 153: ، ص2 معتمد العرية الًثقى؛ ج
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

ًؼةن ٍسد الوٌةغ فةٖ     .«1»هب ٍسد فٖ الوجؽَى ٍ الوشٗط  ٍ إلؼالق  •
خصَص الوم٘ن الحبظش فٖ هىٔ إرا لن ٗىي هؼزٍسا ووب فةٖ صةح٘ح   

 .«2»إسوبػ٘ل ثي الخبلك 
 

 

 153: ، ص2 معتمد العرية الًثقى؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

ثٓبةٔ رَٓٓاصِ الؽََّٓافٙ ػٓيِ الْوٓةشِٗطِ الَّةزٕٙ لَةب ٗٔوٕىٙةيُ أَىْ ٗٔؽَةبفٓ ثِةِٙ        49•
  وَبلْوٓجٕؽَُىِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ سٓؼٕذٙ ثٕيِ ػٓجٕةذٙ اللَّةِٙ   « 2» -1 -18042•
« 3»ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ حٓوٛةبدٚ  

الْوٓةشِٗطٔ الْوٓغْلُةَةٔ ٍٓ   : ػٓيْ حٓشِٗضِ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
 .الْؤغْوٓى ػٓلَِٕ٘ٙ ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔؽَبفٔ ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

 
ٍٓ سٍٓٓأُ الصٛذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ حٓشِٗضٍ أًََِّٔ سٍٓٓى ػٓةيْ  « 4» -2 -18043•

ٍٓ ػٓةيِ الْؤغْوٓةى    -أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع سٔخْصًٓٔ فٖٙ أَىْ ٗٔؽَبفٓ ػٓةيِ الْوٓةشِٗطِ  
 .ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕةيِ  « 5» -3 -18044•
أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزٛبدِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِةٖ  

ٗٔؽَةبفٔ ػٌْْٓٔوٓةب ٍٓ ٗٔشْهٓةى    « 6»الْوٓجٕؽَُىُ ٍٓ الْىَسٙة٘شُ  : ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع أًََِّٔ لَبلَ
 .ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

  أحبدٗج 8فِ٘  49الجبة  -(1)
، ٍ 779 -226 -2، ٍ االستجصةةبس 403 -123 -5التْةةزٗت  -(2)•

 .هي ّزُ األثَاة 47هي الجبة  1أٍسدُ فٖ الحذٗج 
 (.ّبهش الوخؽَغ)ل٘س فٖ االستجصبس  "ػي حوبد "-(3)•

 393: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

 .2821 -403 -2الفمِ٘  -(4)•
 .780 -226 -2، ٍ االستجصبس 404 -124 -5التْزٗت  -(5)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)ٍ الىج٘ش  -فٖ ًسخٔ -(6)•

  394: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•

 393: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج



13 

 الطًاف مستحب مستقال

سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِةٖ ػٔوٕٓ٘ةشٍ ػٓةيْ    ٍٓ •
  «2»ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌْْٓٔوٓب الْزِوٓبسٔ  -هٙخْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَبلَ« 1»هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ 

ٍٓ سٍٓٓأُ الصٛذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔؼٓبٍِٗٓةَٔ ثٕةيِ ػٓوٛةبسٍ    « 3» -4 -18045. •
 .ًَحَُٕٓٔ ٍٓ صٓادٓ ٍٓ لَبلَ فٖٙ الصِّجٕ٘ٓبىِ ٗٔؽَبفٔ ثِِْنٕ ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌْْٓٔنٕ

 394: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ أَثِٖ الْخَؽَّبةِ ػٓيْ « 4» -5 -18046•
أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيْ حٓجِ٘تٍ الْخَخْؼٓوِّٖٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّةِٙ ع  

 .«5»أَهٓشَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص أَىْ ٗٔؽَبفٓ ػٓيِ الْوٓجٕؽَُىِ ٍٓ الْىَسٙ٘شِ : لَبلَ
 

 394: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

 
 
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيْ صٓةفَْٓاىَ ثٕةيِ   « 6» -6 -18047•

الْىَسٙة٘شُ ٗٔحٕوٓةلُ   : ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَةبلَ 
 .ٍٓ الْوٓجٕؽَُىُ ٗٔشْهٓى ٍٓ ٗٔؽَبفٔ ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔصٓلَّى ػٌِْٓٔ -فَ٘ٔؽَبفٔ ثِِٙ

 394: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٕةٌَبدُٙٙ ػٓةيْ هٔؼٓبٍِٗٓةَٔ ثٕةيِ     « 7» -7 -18048•
ٍٓ الْوٓجٕؽُةَىُ   -الْىَسٙ٘شُ ٗٔحٕوٓلُ فَ٘ٓشْهٖٙ الْزِوٓةبسٓ : ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 .ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔصٓلَّى ػٌِْٓٔ
ٍٓ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ أًََِّٔ سٍٓٓى ػٌْٓةِٔ ع سٔخْصٓةًٔ فٙةٖ    « 8» -8 -18049•

 .الؽََّٓافٙ ٍٓ الشَّهِٕٖ ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

 .ػي ػجذ الشحوي ثي الحزبد ٍ هؼبٍٗٔ ثي ػوبس -فٖ الىبفٖ -(1)
 .2 -422 -4الىبفٖ  -(2)•
 .2823 -404 -2الفمِ٘  -(3)•
 .781 -226 -2، ٍ االستجصبس 405 -124 -5التْزٗت  -(4)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)الىج٘ش  -فٖ ًسخٔ -(5)•

 394: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

 .409 -125 -5التْزٗت  -(6)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(7)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(8)•
  395: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•

 . «1»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•

هةي   9ٍ  4ٍ فةٖ الحةذٗخ٘ي    45هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗج  -(1)•
 .هي ّزُ األثَاة 47الجبة 

•  

 
 393: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 الطًاف مستحب مستقال

ثٓبةٔ ػٓذٓمِ رَٓٓاصِ الؽََّٓافٙ ػٓيِ الْحٓبظٙشِ ثِوٓىََّٔ إِرَا لَنٕ ٗٓىُيْ ثِِٙ ػٙلٌَّٔ  51« 1»•
ٍٓ اسٕتٙحٕجٓبةِ الؽََّٓافٙ ػٓيِ الْغَبئٙتِ ػٌْْٓٓب حٓ٘٘بً ٍٓ هِّٓ٘تبً ٍٓ صٓلَبِٓ الؽََّٓافٙ ػٌْْٓٔوٓب 

  حٓتَّى الْوٓؼٕصَٔهٙ٘يَ ع
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓةيْ أَثِ٘ةِٙ   « 2» -1 -18054•

ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ػٔوٓشَ الْ٘ٓوٓبًِّٖٙ ػٓةيْ إِسٕةوٓبػٙ٘لَ ثٕةيِ    
 -وٌُْتٔ إِلَى رٌْٓتِ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٍٓ ػٌْٙذُٓٔ اثٌُِٕٔ ػٓجٕذٔ اللَِّٙ: ػٓجٕذٙ الْخَبلٙكِ لَبلَ

أَصٕلَحٓهٓ اللَّةِٔ ٗٓؽُةَفٔ الشَّرٔةلُ ػٓةيِ      -أٍَِ اثٌُِٕٔ الَّزٕٙ ٗٓلِٙ٘ٙ فَمَبلَ لَِٔ سٓرٔلٌ
لََٕ وَةبىَ رَلٙةهٓ ٗٓزٔةَصٔ     -ٍٓ َّٔٓ هٔمٙ٘نٗ ثِوٓىََّٔ لَٕ٘سٓ ثِِٙ ػٙلٌَّٔ فَمَبلَ لَب -الشَّرٔلِ

 .فَؽَبفٓ ػٌِّٖٓ سٓوٛى الْأَصٕغَشَ ٍٓ ّٔوٓب ٗٓسٕوٓؼٓبىِ -لَأَهٓشْتٔ اثٌٕٖٙ فُلَبًبً

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج



19 

 الطًاف مستحب مستقال

ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕةيِ صِٗٓةبدٚ ػٓةيْ    « 3» -2 -18055•
: أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ أَثِةٖ ثٓصٙة٘شٍ لَةبلَ   

وَةبىَ   -إٍَٔ رَا لَشَاثٍٓٔ لَِٔ فَؽَبفٓ ػٌِْٓٔ« 4»لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٓيْ ٍٓصٓلَ أَثبً 
ٍٓ ٗٔفَعَّلُ َّٔٓ ثِصٙلَتِٙٙ إِٗٛةبُٔ   -لَِٔ أَرٕشُُٔ وَبهٙلًب ٍٓ لٙلَّزٕٙ ؼَبفٓ ػٌِْٓٔ هٙخْلُ أَرٕشُِٙ

 .ثِؽََٓافٚ آخَشَ الْحٓذٙٗجَ

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ حٓوٕذٓاىَ ثٕيِ سٔلَٕ٘وٓبىَ ػٓيِ « 5» -3 -18056•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ سٓلَّبمٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ثٓىْشِ ثٕيِ ػٙصٓبمٍ ػٓيْ دٓأٍدٓ الشَّلِِّّٖ 

تََٓأُ   لَذٕ خٙفْتٔ -دٓخَلْتٔ ػٓلَى أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٍٓ لٖٙ ػٓلَى سٓرٔلٍ هٓبلٌ: لَبلَ
فَؽُفٕ ػٓةيْ ػٓجٕةذٙ    -فَمَبلَ لٖٙ إِرَا صٙشْتٓ ثِوٓىََّٔ -فَشَىََٕتٔ إِلَِٕ٘ٙ رَلٙهٓ« 1»

ٍٓ ؼُفٕ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ؼََٓافبً ٍٓ « 2» -الْؤؽَّلٙتِ ؼََٓافبً ٍٓ صٓلِّ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْٓٔ
ٍٓ ؼُفٕ  -ٍٓ ؼُفٕ ػٓيْ آهٌََٙٔ ؼََٓافبً ٍٓ صٓلِّ ػٌْْٓٓب سٓوْؼٓتَٕ٘يِ -صٓلِّ ػٌِْٓٔ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ

حُنٛ ادٕعٔ اللَّةِٓ أَىْ ٗٓةشُدٛ    -ػٓيْ فَبؼٙوَٓٔ ثٌِْتٙ أَسٓذٚ ؼََٓافبً ٍٓ صٓلِّ ػٌْْٓٓب سٓوْؼٓتَٕ٘يِ
فَةئِرَا   -لَبلَ فَفَؼٓلْتٔ رَلٙهٓ حُنٛ خَشَرٕتٔ هٙةيْ ثٓةبةِ الصٛةفَب    -ػٓلَٕ٘هٓ هٓبلَهٓ

 .ٗٓب دٓأٍدٔ حٓجٓسٕتٌَٖٙ تَؼٓبلَ فَبلْجِطٕ هٓبلَهٓ -غَشِٗوٖٙ ٍٓالٙفٗ ٗٓمَُلُ

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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 .5 -422 -4الىبفٖ  -(2)•
، ٍ 18هي الجةبة   2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 7 -316 -4الىبفٖ  -(3)•

 .هي أثَاة الٌ٘بثٔ فٖ الحذ 25هي الجبة  4رٗلِ فٖ الحذٗج 
 .هي ٍصل أثبُ -فٖ الوصذس -(4)•
 .21 -544 -4الىبفٖ  -(5)•
  398: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•
 .«3»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ دٓأٍدٓ الشَّلِِّّٖ هٙخْلَِٔ •

 

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّةِٙ  « 4» -4 -18057•
ػٓيْ أَحٓةذٚ هٙةيْ إِخَْٓاًٙةهٓ فَبئْةتٙ      -إِرَا أَسٓدٕتٓ أَىْ تَؽَُفٓ ثِبلْجٕٓ٘تٙ: ع لَبلَ

 .ثِسٕنِ اللَِّٙ اللَّْٔنٛ تَمَجٛلْ هٙيْ فُلَبىٍ -الْحٓزٓشَ الْأَسَٕٓدٓ ٍٓ لُلْ
 

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى الْأَصٕسٓقِ أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ « 5» -5 -18058•

ػٓيْ أَلَبسِثِِٙ فَمَبلَ إِرَا لَعَى هٌَٓبسٙةهٓ   -ع ػٓيِ الشَّرٔلِ ٗٓصٕلُحٔ لَِٔ أَىْ ٗٓؽَُفٓ
 .الْحٓذِّ فَلْ٘ٓصٌَٕغٕ هٓب شَبءٓ

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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 .«7»ٍٓ غَٕ٘شِّٓب « 6»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ الٌِّ٘ٓبثِٓٔ : أَلَُلُ•
•______________________________ 

 (.71 -1 -تَا -هزوغ الجحشٗي. )ّالن الوبل: التَى -(1)

ٍ ؼف ػي أثٖ ؼبلت ؼَافةب ٍ صةل ػٌةِ     -فٖ الوصذس صٗبدٓ -(2)•
 .سوؼت٘ي

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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 .3116 -520 -2الفمِ٘  -(3)•
 .2829 -406 -2الفمِ٘  -(4)•
 .2830 -406 -2الفمِ٘  -(5)•
هي أثَاة الٌ٘بثةٔ فةٖ    30ٍ  26ٍ  25ٍ  18تمذم فٖ األثَاة  -(6)•

 .الحذ
 .هي أثَاة االحصبس 9هي الجبة  6تمذم فٖ الحذٗج  -(7)•

 

  397: ، ص13 يسائل الشيعة، ج
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ثٓبةٔ ػٓذٓمِ رَٓٓاصِ الٌِّ٘ٓبثِٓٔ فٙةٖ الؽَّةَٓافٙ ػٓةيِ الْحٓبظٙةشِ ثِوٓىَّةَٔ ٍٓ       18« 1»•
  رَٓٓاصِّٓب ػٓيِ الْغَبئٙتِ ػٌْْٓٓب ٍٓ لََٕ ثِؼٓشَشَِٓ أَهٕ٘ٓبلٍ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓةيْ أَثِ٘ةِٙ   « 2» -1 -14594•
ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع فٖٙ حٓذٙٗجٚ 

فَمَةبلَ ًَؼٓةنٕ    -لُلْتٔ لَِٔ فَأَؼَُفٔ ػٓيِ الشَّرٔلِ ٍٓ الْوٓشْأَِٓ ٍٓ ّٔوٓب ثِبلْىَُفَِٔ: لَبلَ
ٓافٓ  .اللَّْٔنٛ تَمَجٛلْ هٙيْ فُلَبىٍ لٙلَّزٕٙ ٗٓؽَُفٔ ػٌِْٓٔ -ٗٓمَُلُ حٙ٘يَ ٗٓفْتَتٙحٔ الؽََّ

 

  190: ، ص11 يسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕةيِ صِٗٓةبدٚ ػٓةيْ    « 3» -2 -14595•
: أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ أَثِةٖ ثٓصٙة٘شٍ لَةبلَ   

لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٓيْ ٍٓصٓلَ أَثٓبُٔ إٍَٔ رَا لَشَاثٍٓٔ لَِٔ فَؽَةبفٓ ػٌْٓةِٔ وَةبىَ لَةِٔ     
ٍٓ ٗٔفَعَّلُ َّٔٓ ثِصٙةلَتِٙٙ إِٗٛةبُٔ    -ٍٓ لٙلَّزٕٙ ؼَبفٓ ػٌِْٓٔ هٙخْلُ أَرٕشُِٙ -أَرٕشُُٔ وَبهٙلًب

 .ثِؽََٓافٚ آخَشَ الْحٓذٙٗجَ

  190: ، ص11 يسائل الشيعة، ج
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ « 4» -3 -14596•
ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕةيِ أَثِةٖ ًَزٕةشَاىَ ػٓوٛةيْ     

لُلْتٔ لَِٔ الشَّرٔلُ ٗٓؽُةَفٔ ػٓةيِ الشَّرٔةلِ ٍٓ    : حٓذٛحَِٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
لَبلَ لَب ٍٓ لَىٙيْ ٗٓؽَُفٔ ػٓيِ الشَّرٔلِ ٍٓ َّٔٓ غَبئٙتٗ ػٓةيْ   -ّٔوٓب هٔمٙ٘وٓبىِ ثِوٓىََّٔ

 .ٍٓ وَنٕ هٙمْذٓاسٔ الْغَٕ٘جِٓٔ لَبلَ ػٓشَشَُٓ أَهٕ٘ٓبلٍ: لَبلَ لُلْتٔ -هٓىََّٔ
 .«6»ٍٓ فٖٙ الؽََّٓافٙ « 5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ ٌَّٔب : أَلَُلُ•

•______________________________ 
 .أحبدٗج 3فِ٘  18الجبة  -(1)

  190: ، ص11 يسائل الشيعة، ج
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هةي الجةبة    2، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗج 1 -315 -4الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 28

هي  51هي الجبة  2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 7 -316 -4الىبفٖ  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 25هي الجبة  4أثَاة الؽَاف، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗج 

 .1455 -419 -5التْزٗت  -(4)•
، ٍ فةٖ  25هةي الجةبة    5، ٍ فةٖ الحةذٗج   21ٗبتٖ فٖ الجبة  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة 30، 26الجبث٘ي 
 .هي أثَاة الؽَاف 51ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•

 
  190: ، ص11 يسائل الشيعة، ج
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  الؽََّٓافٙ ػٓيِ الْوٓؼٕصَٔهٙ٘يَ ع أَحٕ٘ٓبءٖ ٍٓ أَهَٕٓاتبًثٓبةٔ اسٕتٙحٕجٓبةِ  26« 5»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِةٖ ػٓلٙةٖا الْأَشْةؼٓشِِّٕ ػٓةيِ     « 6» -1 -14620•

ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕةيِ هْٕٓضِٗٓةبسٓ ػٓةيْ هَٔسٓةى ثٕةيِ      « 7»الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٖٙا الْىَُفِّٖٙ 
ٍٓ  -لُلْتٔ لٙأَثِٖ رٓؼٕفَشٍ الخَّبًٖٙ ع لَذٕ أَسٓدٕتٔ أَىْ أَؼُةَفٓ ػٌْٓةهٓ  : الْمَبسٙنِ لَبلَ

فَمَبلَ ثٓلَةى ؼُةفٕ هٓةب     -ػٓيْ أَثِ٘هٓ فَمٙ٘لَ لٖٙ إِىَّ الْإٍَٔصٙ٘ٓبءٓ لَب ٗٔؽَبفٔ ػٌْْٓٔنٕ
إًِِّٖ وٌُْتٔ  -حُنٛ لُلْتٔ لَِٔ ثٓؼٕذٓ رَلٙهٓ ثِخَلَبثٙ سٌٙٙ٘يَ -أَهٕىٌََهٓ فَئِىَّ رَلٙهٓ رٓبئٙضٌ

فَأَرًْٙتٓ لٖٙ فٖٙ رَلٙهٓ فَؽُفْتٔ  -اسٕتَأْرًَْتُهٓ فٖٙ الؽََّٓافٙ ػٌْٓهٓ ٍٓ ػٓيْ أَثِ٘هٓ
 -َّٔٓحُنٛ ٍٓلَغٓ فٖٙ لَلْجِٖ شَٖٕ ءٗ فَؼٓوٙلْتٔ ثِِٙ لَبلَ ٍٓ هٓب  -ػٌْٓىُوٓب هٓب شَبءٓ اللَِّٔ

 200: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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صٓةلَّى اللَّةِٔ    -لُلْتٔ ؼُفْتٔ َٕٗٓهبً ػٓيْ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص فَمَبلَ حَلَبثَ هٓةشَّاتٚ  •
حُنٛ ؼُفْتٔ الَْٕ٘ٓمٓ  -حُنٛ الَْٕ٘ٓمٓ الخَّبًٖٙٓ ػٓيْ أَهٙ٘شِ الْؤؤْهٌٙٙ٘يَ ع -ػٓلَى سٓسَٔلِ اللَِّٙ

ٍٓ الْخَبهٙسٓ ػٓيْ ػٓلٙةِّٖ   - ٍٓ الشَّاثِغٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ع -الخَّبلٙجَ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ع
ٍٓ  -ع« 1»ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ السٛبدٙسٓ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕفَشٍ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓلٖٙا 

ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ الخَّبهٙيَ ػٓيْ أَثِ٘هٓ هَٔسٓةى   -الَْٕ٘ٓمٓ السٛبثِغٓ ػٓيْ رٓؼٕفَشِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ع
 -ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ الْؼٓبشٙشَ ػٌْٓهٓ ٗٓب سِّٓ٘ذٕٙ -ٍٓ الَْٕ٘ٓمٓ التَّبسٙغٓ ػٓيْ أَثِ٘هٓ ػٓلٖٙا ع -ع

 -فَمَبلَ إِراً ٍٓ اللَِّٙ تَذٙٗيَ اللَِّٓ ثِبلةذِّٗيِ  -ٍٓ ّٓؤُلَبءٙ الَّزٙٗيَ أَدٙٗيُ اللَِّٓ ثَِٓلَبٗٓتِْٙنٕ
  -الَّزٕٙ لَب ٗٓمْجٓلُ هٙيَ الْؼٙجٓبدٙ غَٕ٘شَُٔ

 200: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ سٔثٛوٓب لَنٕ أَؼُفٕ فَمَبلَ اسٕتَىْخٙشْ  -ٍٓ سٔثٛوٓب ؼُفْتٔ ػٓيْ أُهِّهٓ فَبؼٙوَٓٔ عفَمُلْتٔ •
 .فَئًَِِّٔ أَفْعَلُ هٓب أًَْتٓ ػٓبهٙلُِٔ إِىْ شَبءٓ اللَِّٔ -هٙيْ ّٓزَا

 

 200: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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•______________________________ 
 .2 -314 -4الىبفٖ  -(6)
 (.ّبهش الوخؽَغ)الحس٘ي ثي ػلٖ الىَفٖ  -فٖ ًسخٔ هي التْزٗت -(7)•
  201: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•
ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙةهٓ  : أَلَُلُ« 2»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ ٍٓ •

 . «4»ٍٓ فٖٙ الؽََّٓافٙ « 3»ٌَّٔب 
 (.ّبهش الوخؽَغ)الجبلش  -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(1)•
 .1572 -450 -5التْزٗت  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 30ٗبتٖ فٖ الجبة  -(3)•
 .هي أثَاة الؽَاف 51ٗبتٖ فٖ الجبة  -(4)•
•  
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ثٓبةٔ رَٓٓاصِ صٓلَبِٓ سٓوْؼٓتَِٖ الؽََّٓافٙ الْوٌْٓةذٍٔةِ حٕٓ٘ةجُ شَةبءٓ هٙةيَ      73« 1»•
  الْوٓسٕزِذٙ إٍَٔ ثِوٓىََّٔ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ هٔؼٓلَّى « 2» -1 -18119•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ ثٓؼٕطِ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓةيْ أَثٓةبىِ ثٕةيِ ػٔخْوٓةبىَ ػٓةيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓةيْ       

إِلَّةب ػٌْٙةذٓ    -لَب ٌْٗٓجٓغٖٙ أَىْ تُصٓلِّٖٓ سٓوْؼٓتَٖٕ ؼََٓافٙ الْفَشِٗعَةِٔ : أَحٓذّٙٙوٓب ع لَبلَ
 .ٍٓ أَهٛب التَّؽََٜعٔ فَحٕٓ٘جُ شٙئْتٓ هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ -هٓمَبمِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ع

 426: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج
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 .«3»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ ٍٓ •
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘ةِٙ ػٓةيْ حٓوٛةبدٙ ثٕةيِ     « 4» -2 -18120•

ػٙ٘سٓى ػٓيْ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ػٔوٓشَ الْ٘ٓوٓبًِّٖٙ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ 
ٍٓ صٓةلَّى   -اللَِّٙ ع لَبلَ وَبىَ أَثِٖ ٗٓمَُلُ هٓيْ ؼَةبفٓ ثِْٓةزَا الْجٕٓ٘ةتٙ أُسٕةجَٔػبً    

وَتَتٓ اللَِّٔ لَِٔ سٙتََّٔ آلَةبفٙ حٓسٓةٌٍَٔ    -سٓوْؼٓتَٕ٘يِ فٖٙ إَِّٔ رَٓٓاًٙتِ الْوٓسٕزِذٙ شَبءٓ
 .الْحٓذٙٗجَ
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ غَٕ٘شُِٙ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ « 5» -3 -18121•
الْؼٓجٛبسِ ثٕيِ هٓؼٕشٍُفٚ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ إِثٕةشَاّٙ٘نٓ  

 -سٓإَٔٗتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ؼَبفٓ ثِبلْجٕٓ٘ةتٙ : ثٕيِ أَثِٖ الْجِلَبدٙ ػٓيْ أَثِٖ ثِلَبلٍ الْوٓىِِّّٖ لَبلَ
فَمُلْتٔ لَِٔ هٓب سٓإَٔٗتٔ أَحٓةذاً   -حُنٛ صٓلَّى فٙ٘وٓب ثٕٓ٘يَ الْجٓبةِ ٍٓ الْحٓزٓشِ الْأَسَٕٓدٙ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ

 .ّٓزَا الْوٓىَبىُ الَّزٕٙ تٙ٘تٓ ػٓلَى آدٓمٓ فِٙ٘ٙ -صٓلَّى فٖٙ ّٓزَا الْوَٕٓظٙغِ فَمَبلَ -هٌْٙىُنٕ
•______________________________ 

  أحبدٗج 4فِ٘  73الجبة  -(1)
 .8 -424 -4الىبفٖ  -(2)•
 .452 -137 -5التْزٗت  -(3)•
هي  4هي الجبة  6، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗج 2 -411 -4الىبفٖ  -(4)•

 .ّزُ األثَاة
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هي  53هي الجبة  3، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 5 -194 -4الىبفٖ  -(5)•
 .أثَاة أحىبم الوسبرذ

  427: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•

ػٓجٕذٔ اللَِّٙ ثٕيُ رٓؼٕفَشٍ فٖٙ لُشْةِ الْئِسٌَٕبدٙ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَّةِٙ  « 1» -4 -18122•
: ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ رٓذُِّٙ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَةبلَ 

فَ٘ٔصٓةلِّٖ الةشَّوْؼٓتَٕ٘يِ خَبسِرةبً هٙةيَ      -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّرٔلِ ٗٓؽَُفٔ ثٓؼٕذٓ الْفَزٕشِ
فَ٘ٔصٓةلِّٖ إِرَا   -لَبلَ ٗٔصٓلِّٖ ثِوٓىََّٔ لَب ٗٓخْشُدٔ هٌْْٙٓب إِلَّةب أَىْ ٌْٗٓسٓةى   -الْوٓسٕزِذٙ

 .سٓوْؼٓتَٖٕ رَلٙهٓ الؽََّٓافٙ -سٓرٓغٓ فٖٙ الْوٓسٕزِذٙ إَٔٛ سٓبػٍٓٔ أَحٓتٛ
 . «3« »2»ٍٓ سٍٓٓأُ ػٓلٖٜٙ ثٕيُ رٓؼٕفَشٍ فٖٙ وٙتَبثِِٙ •

 426: ، ص13 يسائل الشيعة؛ ج



38 

 الطًاف مستحب مستقال

 .97 -لشة االسٌبد -(1)•
 .232 -158 -هسبئل ػلٖ ثي رؼفش -(2)•
هةي أثةَاة    53ٍ تمذم هب ٗذل ػلى ثؼط الومصَد فٖ الجةبة   -(3)•

 . أحىبم الوسبرذ

•  
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 يجًز الىيابة عه الميت في الطًاف االستحبابي

ال سٗت فٖ ػذم استحجبة سبئش أفؼبل الحذ هستمال وبلَلَف٘ي أٍ ( 1)•
 .الوج٘ت فٖ هٌى ٍ سهٖ الزوبس لؼذم الذل٘ل ػلِ٘

 154: ، ص2 معتمد العرية الًثقى؛ ج
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اهب السؼٖ فشثوب ٗمبل ثبستحجبثِ هستمال لصح٘ح هحوذ ثي ل٘س ػي ٍ •
لشرةل  ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلةِ ٍ سةلن  )لبل سسَل اهلل (: )ع)أثٖ رؼفش 

إرا سؼ٘ت ث٘ي الصفب ٍ الوشٍٓ وبى له ػٌذ اهلل أرش هةي  : هي األًصبس
  ٔ « 3»( حذ هبش٘ب هي ثالدُ، ٍ هخل أرش هي أػتك سجؼ٘ي سلجةٔ هؤهٌة

تشتت ( إلخ. إرا سؼ٘ت ث٘ي الصفب ٍ الوشٍٓ: )ثذػَى اى الظبّش هي لَلِ
الخَاة ػلى ًفس السؼٖ ٍ اى لن ٗىي فٖ ظوي اػوبل الحذ فبى روش 

ٗذل ػلةى تشتةت    -هغ اى ول حذ فِ٘ السؼٖ -السؼٖ فٖ لجبل الحذ
 .الخَاة ػلى السؼٖ فٖ ًفسِ

ص : ٍ فةٖ الوحبسةي   15هي أثَاة السةؼٖ ح   1ثبة : الَسبئل( 3)•
65. 
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لىي ّزا االستذالل اًوب ٗتن ثٌبء ػلى ٍسٍد الصح٘حٔ فٖ خصَص ٍ •
السؼٖ ثٌفسِ ووب فٖ الوحبسي ٍ الَسبئل، إال اى األهش لة٘س وةزله   
ألى الصح٘حٔ الوزوَسٓ لن تمتصةش ػلةى روةش السةؼٖ ٍ حَاثةِ فمةػ       
ل٘ستفبد هٌِ االستحجبة الٌفسٖ ثل وبى السؼٖ فٖ رولٔ هب روةش فةٖ   

ٔ ّزُ  لوب ٗتشتةت  ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن)هي ث٘بى الٌجٖ  الصح٘ح
ٍ ث٘ي ( ص)ػلى اػوبل الحذ هي الخَاة فٖ الوحبٍسٓ التٖ داست ثٌِ٘ 

األًصبسٕ ح٘ج سٍاّب الش٘خ ٍ الصذٍق فٖ التْةزٗت ٍ الفم٘ةِ ػلةى    
ٍ وزله الَسبئل سٍاّب فٖ الجبة الخبًٖ هي . الٌحَ التبلٖ ثٌفس السٌذ

 .7ألسبم الحذ الحذٗج 
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سوؼت : التْزٗت، ػي اثي هحجَة ػي ػلٖ ثي سئبة ػي هحوذ ثي ل٘س لبلففٖ •
 :ٗمَل ٍ َّ ٗحذث الٌبس ثوىٔ فمبل( ع)أثب رؼفش 

ٗسةألِ فمةبل لةِ    ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن)اى سرال هي األًصبس ربء إلى الٌجٖ •
اى شئت فسل ٍ اى شةئت أخجشتةه ػوةب    ( صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن)سسَل اهلل 

رئةت تسةألٌٖ هبلةه فةٖ     : رئت تسألٌٖ ػٌِ؟ فمبل أخجشًٖ ٗب سسَل اهلل فمةبل 
حزه ٍ ػوشته، فبى له إرا تَرْت إلى سج٘ل الحذ حن سوجةت ساحلتةه حةن    
للت ثسن اهلل ٍ الحوذ اهلل حن هعت ساحلته لن تعغ خفب ٍ لن تشفغ خفب إال وتةت  
له حسٌٔ ٍ هحٖ ػٌه س٘ئٔ، فئرا أحشهت ٍ لج٘ت وبى له ثىل تلج٘ٔ لج٘تْب ػشش 

فئرا سؼ٘ت ث٘ي الصفب ٍ الوشٍٓ وبى له هخل أرش هةي  ( ص)إلى اى ٗمَل . حسٌبت
 .«1»ٍ سٍاُ الصذٍق فٖ الفمِ٘ ًحَُ ( إلخ. حذ هبش٘ب

•______________________________ 
 .130ص  2د : ٍ الفمِ٘ 20ص  5د : التْزٗت( 1)
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فٖ همبم ث٘بى الخَاة إلػوبل الحذ ٍ هٌبسىِ، ( ص)ٍ هي الَاظح اًِ •
فال ٗستفبد هي رله تشتت الخَاة ػلى ول ٍاحذ هي االفؼبل هسةتمال  

 .ٍ لَ لن ٗىي فٖ ظوي الحذ
 :ٍ استذل أٗعب الستحجبة السؼٖ لٌفسِ ثخجش أثٖ ثص٘ش، لبل•
ٗمَل هب هي ثمؼٔ أحت إلةى اهلل هةي الوسةؼى    ( ع)سوؼت أثب ػجذ اهلل )•

 .«2»الًِ ٗزل فِ٘ ول رجبس 
 .4هي أثَاة السؼٖ ح  1ثبة : الَسبئل( 2)•
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 هجةبسن  اًِ ٗذل ػلى فع٘لٔ للوسؼى ٍ اى الوىبى هىبى ششٗف : فٍِ٘ •
ٗزل فِ٘ الزجبثشٓ لوشْ٘ن ٍ ّشٍلتْن ٍ ًحَ رله فٖ الوسةؼى ٍ  ح٘ج 

 .ال ٗذل ػلى فع٘لٔ لٌفس السؼٖ
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اى الوزوَس فٖ السٌذ ػلى هب فٖ الَسبئل هحوذ ثي الحسة٘ي ػةي   حن •
هحوذ ثي هسلن ػي ًَٗس، ػي أثٖ ثص٘ش فتىةَى الشٍاٗةٔ هؼتجةشٓ، ٍ    

ٍ فِ٘ هحوذ ثي أسلن ثذل هحوذ ثي « 1»لىي الشٍاٗٔ هشٍٗٔ فٖ الؼلل 
ٍ الَافٖ ٍ َّ الصح٘ح إر لن تخجت سٍاٗٔ « 2»هسلن ٍ وزا فٖ الىبفٖ 

هحوذ ثي الحس٘ي ػي هحوذ ثي هسلن ٍ ال سٍاٗٔ هحوذ ثي هسلن ػي 
ًَٗس ػي أثٖ ثص٘ش، فتىَى الشٍاٗٔ ظؼ٘فٔ ػلى هسله الوشَْس الى 
هحوذ ثي أسلن لن َٗحك فةٖ الشرةبل، ٍ لىةي الشٍاٗةٔ هَحمةٔ ػلةى       
الوختبس الًِ هي سربل وبهل الضٗبسات، فبلؼوةذٓ ظةؼف الذاللةٔ ووةب     

 .ػشفت
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 إِنَّ الصَّفَا يَ الْمَرْيَةَ مِهْ شَعَائِرِ اللٍَِّ

 157: ، ا24ٔٗٙ: ، الصفح2ٔالجمشٓ ، الزضء •

إِىَّ الصٛفَب ٍٓ الْوٓشٍَْٓٓ هٙيْ شَؼٓبئٙشِ اللَِّٙ فَوٓيْ حٓذٛ الْجٕٓ٘تٓ أٍَِ اػٕتَوٓشَ فَالَ رٌَٔةبحٓ  •
 ﴾158﴿ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٓؽََّٛفٓ ثِِْوٓب ٍٓ هٓيْ تَؽََٛعٓ خَٕ٘شاً فَئِىَّ اللَِّٓ شَبوٙشٌ ػٓلٙ٘نٗ 

•  

•  

 


