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 إِىَّ اللَِّٓ الَ ٗٔحِةُّ هٓيْ كَاىَ هٔخْتَاالً فَخَُراً

•  
اػٕجٔذٔيا اللٍَّٓ يٓ الَ تُشْشِوًُا ثٍِِ شَٕٕئبً يٓ ثِبلًْٓالِذٕٓٔهِ إِحٕسٓبوبً يٓ ثِزِْ الْمُشْثٓى يٓ يٓ •

الْٕٓتَبمٓى يٓ الْمٓسٓبوِٕهِ يٓ الْزٓبسِ رِْ الْمُشْثٓى يٓ الْزٓابسِ الْزٔىُاتِ يٓ الظحابحِتِ    
ثِبلْزٓىْتِ يٓ اثٕهِ السحجِٕلِ يٓ مٓب مٓلَىَتٕ إَٔٔمٓبوُىُمٕ إِنَّ اللٍَّٓ الَ ٔٔحِات  مٓاهْ وَابنَ    

 ﴾36﴿مٔخْتَبالً فَخًُساً 

•  

•  

36: ، ا84ٔٗٙ: ، الظفح5ٔالٌساء ، الدسء   
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  فٓ الًطّٕ ثبلحذالمًل •
أن يارجابإإال  لً أيطى ثبلحذ أخشد ماه اصطال لاً وابن      1مسألّ •

ٔظشح ثخشيرٍ مه الخلج فأخشد مىٍإ فبن لم ٔف أخشد الضائاذ ماه   
اصطلإ ي ال فشق فٓ الخشيد مه اصطل ثٕه حزّ اإلسام  ي الحاذ   
الىزسْ ي االفسبدْإ ي أخشد مه الخلج لً وبن وذثٕبإ ي لاً لام ٔؼلام    
وًوٍ يارجب أي مىذيثب فمغ لٕب  لشٔىاّ أي تحماك اوظاشاه فُاًإ ي إال     
فٕخشد مه الخلج إال أن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ أدائٍ فمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لىه  مىذيثبإسًاء وبن المًطى ثٍ يارجب أي  *المٕمبتٓٔىفٓ  2مسألّ •
اصيل مه اصطل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً أيطى ثبلجلذّٔ فبلضائذ ػلى 

 .فٓ اصيل ي تمبمُب مىٍ فٓ الخبوٓالخلج أرشِ المٕمبتّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

ّ  3مسألّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ فبلمص  ػلى الًطٓ مغ ػذ  سػب الًسحا
يرًد لبطش فُٕم االلتظبس ػلى أرشِ المخلإ وؼم لغٕاش المبطاش أن   أي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔشػى ثبصلال مىُاب   
يرت ػلى الًطٓ استٕزبسٌ مغ الششؽ المزوًسإ ي ٔزت الفحض ػىٍ 
ػلى اصحًؽ مغ ػذ  سػب الًسحّ أي يرًد لبطش فُٕمإ ثل يرًثٍ ال 
ٔخلً مه لًِ خظًطب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼام الظابَش ػاذ  يراًة     

 إ *الفحض الجلٕغ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالعدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص االوتفبء ثٍ ثمؼىى ػاذ  يراًة المجابدسِ    ي •
إلى االستٕزبسإ ثل ًَ اصحًؽ مغ يرًد لبطش فٓ الًسحّإ فبن أتى ثٍ 
طحٕحب وفىإ ي إال يرت االستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشػى ثأرشِ 
المخل فبلظبَش يرًة دفغ اصصٔذ لً وابن الحاذ يارجابإ ي ال ٔزاًص     
التأخٕش إلى الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشػى ثأرشِ المخال  

 إ *المىذيةي وزا لً أيطى ثبلمجبدسِ فٓ الحذ  اصلل أي 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواةرٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً ػٕه المًطٓ ممذاسا لألرشِ تؼٕه ي خشد مه اصطل فٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى أرشِ المخلإ ي إال فبلضٔبدِ مه الخلجإ ي فٓ المىاذية  
ولٍ مه الخلجإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحذ فبلًارت التتمٕم مه اصطل 

 .*تفظٕلفٓ الحذ الًارتإ ي فٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الو ٕ ركورُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى كاًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحكن تثطالًْا، لعدم إهكاى العول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تعدّة الوطلَب، تح٘ث كاى أطل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألخرٓ ٍقَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لسٍم إٗداة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوح،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ عدم السٗاةٓ على . فالالزم االست٘دار تأخرٓ الوثل
 .الثلث، كوا فٖ طَرٓ عدم تع٘٘ي األخرٓ فٖ الَط٘ٔ تالحح الوٌدٍب

 .ًعن ٍحدٓ الوطلَب تع٘د عي س٘رٓ العقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االقتظار على است٘دار أقل الٌاس أخرٓ

ٔزت االلتظبس ػلى استٕزبس ألل الىبس أرشِ مغ ػذ  سػب  4مسألّ •
ي اصحًؽ لىجبس الًسحّ أن ٔستأرشيا إ * فُٕميرًد المبطش أي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘دار األكثور أخورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكثر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي الورٓ أٍ التكرار

لً لم ٔؼإه  ي  تؼٕهإلً أيطى ي ػٕه المشِ أي التىشاس ثؼذد مؼٕه  5مسألّ •
وفى حذ ياحذ إال مغ لٕب  لشٔىّ ػلى إسادتٍ التىشاسإ ي لً أيطى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إال الحذ ال ٔجؼذ لضي  طشفٍ فٓ الحذإ ي لً أيطى ثتىاشاس الحاذ   

ي لً أيطى فٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذوفى مشتبن إال أن تمً  لشٔىّ ػلى 
ي ػٕه أرٕشا مؼٕىب تؼٕهإ فبن وابن ال ٔمجال إال ثأصٔاذ ماه أراشِ المخال       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن أمىهإ ي إال ثطلت الًطّٕ ي اساتؤرش يٕاشٌ   
ثأرشِ المخلإ إال أن ٔأرن الًسحّإ ي وزا فٓ وظبئش المسألّ ي لً أيطى فآ  
المستحت خشد مه الخلجإ فبن لم ٔمجل إال ثبلضٔبدِ مىٍ ثطلتإ فحٕىئاز إن  

 .وبوت يطّٕ ثىحً تؼذد المطلًة ٔستأرش يٕشٌ مىٍ ي إال ثطلت
ي الؼمل ثسابٔش يطابٔبٌ   تىشاس الحذ مشتبن أي ثمٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

 .فٕزت طشه مب ثمٓ مه الخلج فٓ الحذ مب دا  ممىىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تظرف هقدار هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لً أيطى ثظشه ممذاس مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىاّ ي ػإه    6مسألّ •
اتفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ طشه ي   لىل سىّ ممذاسا مؼٕىب

وظٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سىٕه فٓ سىتٕه ماخم ي َىازاإ ي لاً    
فؼل مه السىٕه فؼلّ ال تفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ طشفُب 

لً وبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلاذ ي داس اصماش ثإه    ي فٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثإه االساتٕزبس ثازله المماذاس ماه      سىتٕه  أرشِ رؼل 

المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َزا ولٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ 
الحذ ثزله الممذاس ػلى يرٍ التمٕٕذإ ي إال فتجطل الًطّٕ إرا لم ٔشد 

 .إمىبن رله ثبلتأخٕش أي وبوت ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدار

لً أيطى ي ػٕه اصرشِ فٓ ممذاس فبن وبن يارجب ي لم ٔاضد   7مسألّ •
ي  تؼإنهإ ػلى أرشِ المخل أي صاد ي وفى حلخٍ ثبلضٔبدِ أي أربص الًسحاّ  

إال ثطلت ي ٔشرغ إلى أرشِ المخلإ ي إن وبن مىذيثب فىزله مغ يفبء 
الخلج ثٍ ي إال فجمذس يفبئٍ إرا وبن التؼٕٕه ال ػلى يرٍ التمٕٕاذإ ي إن  
لم ٔف ثٍ حتى مه المٕمبت ي لم ٔأرن الًسحّ أي وبن ػلى يرٍ التمٕٕذ 

 .ثطلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ ع٘ي للحح أخرٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لً ػٕه للحذ أرشِ ال ٔشيت فُٕب أحذ ي لً للمٕمبتٓ ي وابن   8مسألّ •
لم ٔشد يرًد سايت فُٕاب ي تظاشه   إن   الحذ مستحجب ثطلت الًطّٕ

فٓ يرًٌ الجشّإ إال إرا ػلم وًوٍ ػلى يرٍ التمٕٕذ فتشرغ الى الاًاسثإ  
مه يٕش فشق فٓ الظًستٕه ثٕه التؼزس الطبسا ي يٕشٌإ ي مه يٕش فشق 

 .ثٕه مب لً أيطى ثبلخلج ي ػٕه لٍ مظبسه ي يٕشٌ

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لً أيطى ثأن ٔحذ ػىٍ مبشٕب أي حبفٕب أي مغ مشوًة خبص  9مسألّ •
اػتجش خشيرٍ مه الخلج إن وبن وذثٕبإ ي خاشيد الضائاذ ػاه    ي  طحإ

أرشِ الحذ المٕمبتٓ ي وزا التفبيت ثٕه المزوًسات ي الحذ المتؼابسه  
إن وبن يارجبإ ي لً وبن ػلٍٕ حذ وزسْ مبشٕب ي وحًٌ خشد مه أطل 
التشوّ أيطى ثٍ أ  الإ ي لً وبن وزسٌ ممٕذا ثبلمجبشاشِ فبلظابَش ػاذ     

 .يرًة االستٕزبس إال إرا أحشص تؼذد المطلًة
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

لً أيطى ثحزتٕه أي أصٔذ ي لبل إوُب يارجّ ػلٍٕ طاذنق ي   10مسألّ •
أن ٔىًن إلشاسٌ فٓ مشع الماًت ي وابن   إال   تخشد مه أطل التشوّ
 . الخلجمتُمب فٍٕ فتخشد مه 

 

 
 
 

 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

لً أيطى ثمب ػىذٌ مه المبل للحاذ واذثب ي لام ٔؼلام أواٍ       11مسألّ •
لم ٔزض طشه رمٕؼٍإ ي لً ادػى أن ػىذ الًسحّ   ٔخشد مه الخلج أ  ال

ػؼف َزا أي أوٍ أيطى ثزله ي أربصيا الًسحّ ٔسمغ دػًاٌ ثابلمؼىى  
 .المؼًُد فٓ ثبة الذػبيْإ ال ثمؼىى إوفبر لًلٍ مطلمب

 
 

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دار هي التركٔ

ي شه فٓ   لً مبت الًطٓ ثؼذ لجغ أرشِ االستٕزبس مه التشوّ 12مسألّ •
فبن وبن الحذ مًسؼب ٔزت االساتٕزبس ماه ثمٕاّ     *استٕزبسٌ لٍ لجل مًتٍ

التشوّ إن وبن يارجبإ ي وزا إن لم تمغ مذِ ٔمىه االساتٕزبس فُٕابإ ثال    
الظبَش يرًثٍ لً وبن الًرًة فًسٔب ي مؼت مذِ ٔمىه االستٕزبس فُٕب ي 
مه ثمّٕ حلخُب إن وبن مىذيثبإ ي اصلًى ػذ  ػمبوٍ لمب لاجغإ ي لاً وابن    

لاً ػبمال مؼاٍ مؼبملاّ      **المبل الممجًع مًرًدا ػىذٌ أخز مىٍإ وؼام 
الملىّٕ فٓ حبل حٕبتٍ أي ػبمل يسحتٍ وزله ال ٔجؼذ ػاذ  راًاص أخازٌ    

 .ػلى إشىبل خظًطب فٓ اصيل
فلً لم ٔىه المبل الممجًع مًرًدا ٔزت اإلستٕزبس مه ثمّٕ التشوّ إن  *•

 .وبن الحذ يارجب ي مه الخلج إن وبن مىذيثب
 .َزا اإلستذسان ال حبطل لٍ ومب أشبس الٍٕ المبته سٌ**•

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

ي تلفت فٓ ٔذٌ ثم تمظٕش لم ٔىاه   األخرٓلً لجغ الًطٓ  13مسألّ •
 ي يرت االستٕزبس مه ثمّٕ التشوّ أي ثمّٕ الخلجإ  ػبمىبإ

 ي إن التسمت استشرؼتإ •
 وبن ػه تمظٕش أي ال لم ٔؼمهإ  ْاتلفي لً شه فٓ أن •
ي لً مبت اصرٕش لجل الؼمل ي لم ٔىه لٍ تشوّ أي لم ٔمىه أخزَب مه •

 .يسحتٍ ٔستأرش مه الجمّٕ أي ثمّٕ الخلج

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗدَز الٌ٘اتٔ عي الو٘ت فٖ الطَاف االستحثاتٖ

ي وزا ػاه   االستحجبثٓإٔزًص الىٕبثّ ػه المٕت فٓ الطًاه  14مسألّ •
الحٓ إرا وبن يبئجب ػه مىّ أي حبػاشا ي مؼازيسا ػىاٍإ ي أماب ماغ      

 حؼًسٌ ي ػذ  ػزسٌ فم تزًصإ 
ي أمب سبئش اصفؼبل فبستحجبثُب مستمم ي رًاص الىٕبثّ فُٕب يٕش مؼلاً   •

 .حتى السؼٓإ ي إن ٔظُش مه ثؼغ الشيأبت استحجبثٍ

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

وابن ػلٕاٍ   ي   طابحجُب لً وبن ػىذ شخض يدٔؼّ ي مابت   15مسألّ •
حزّ اإلسم  ي ػلم أي ظه أن الًسحّ ال ٔؤدين ػىٍ إن سدَاب إلإُم   

 ػلٍٕ أن ٔحذ ثُب ػىٍإ  يرت
 ي إن صادت ػه أرشِ الحذ سدن الضٔبدِ إلُٕمإ •
 ي اصحًؽ االستئزان مه الحبوم مغ اإلمىبنإ •
ٓ ءإ •  ي الظبَش ػذ  االختظبص ثمب إرا لم ٔىه للًسحّ ش
 ي وزا ػذ  االختظبص ثحذ الًدػٓ ثىفسٍإ •

 401- 400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

ي فٓ إلحبق يٕش حزّ اإلسم  ثُب مه ألسب  الحذ الًارات أي سابئش   •
 الًارجبت مخل الضوبِ ي وحًَب إشىبلإ 

ي وزا فٓ إلحبق يٕش الًدٔؼّ وبلؼٕه المستأرشِ ي الؼبسّٔ ي وحًَمابإ  •
 فبصحًؽ إسربع اصمش إلى الحبوم ي ػذ  استجذادٌ ثٍإ 

ي وزا الحبل لً وبن الًاسث مىىشا أي ممتىؼب ي أمىه إحجبتٍ ػىذ الحبوم •
 .أي أمىه إرجبسٌإ فٕشرغ فٓ الزمٕغ إلى الحبوم ي ال ٔستجذ ثٍ

 401- 400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

مسألّ لً وبن ػىذ شخض يدٔؼّ ي مابت طابحجُب ي وابن ػلٕاٍ      17•
ػلم أي ظه أن الًسحّ ال ٔؤدين ػىٍ إن سدَاب إلإُم   ي .اإلسم حزّ 

ربص ثل يرت ػلٍٕ أن ٔحذ ثُب ػىٍ ي إن صادت ػه أراشِ الحاذ سد   
ػه سرل استًدػىٓ مبال فُله ي لإ   : ثشٔذلظحٕحّ  إلُٕم الضٔبدِ 

ٓ ء ي لم ٔحذ حزّ اإلسم  لابل ع حاذ ػىاٍ ي ماب فؼال       لًاسحٍ ش
َٓ ي إن وبوت مطلمّ إال أن اصطحبة لٕذيَب ثمب إرا ػلم ي   فأػطُم

ً أي ظه ثؼذ  تأدٔتُم  إلُٕم ي ممتؼى إطملُب ػذ  الحبرّ إلى دفؼُب  ل
 االستئزان مه الحبوم الششػٓ 

 530: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

دػًى أن رله لإلرن مه اإلمب  ع ومب تشى صن الظبَش ماه وام    ي •
اإلمب  ع ثٕبن الحىم الششػٓ ففٓ مًسد الظحٕحّ ال حبرّ إلى اإلرن 

 مه الحبوم 
ٓ ء ي •  الظبَش ػذ  االختظبص ثمب إرا لم ٔىه للًسحّ ش
وزا ػذ  االختظبص ثحذ الًدػٓ ثىفسٍ الوفُب  اصػام ماه رلاه    ي •

 مىُب

 530: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

ي َل ٔلحك ثحزّ اإلسم  يٕشَب مه ألسب  الحذ الًارات أي يٕاش    •
الحذ مه سبئش مب ٔزات ػلٕاٍ مخال الخما  ي الضوابِ ي المظابلم ي       
الىفبسات ي الذٔه أي ال ي وزا َل ٔلحك ثبلًدٔؼّ يٕشَب مخل الؼبسّٔ ي 

 الؼٕه المستأرشِ ي المغظًثّ ي الذٔه فٓ رمتٍ أي ال يرُبن 
ٔمبل ثبلخبوٓ صن الحىم ػلى خمه المبػذِ إرا للىب إن التشوّ ماغ  لذ •

الذٔه تىتمل إلى الًاسث ي إن وبوًا مىلفٕه ثأداء الذٔه ي محزاًسٔه  
ػه التظشه لجلٍ ثل ي وزا ػلى المًل ثجمبئُب مؼاٍ ػلاى حىام مابل     
المٕت صن أمش الًفبء إلُٕم فلؼلُم أساديا الًفبء مه يٕش َزا المابل أي  

 أساديا أن ٔجبششيا الؼمل الزْ ػلى المٕت ثأوفسُم 

 530: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

اصلًى مغ الؼلم ثأن الًسحّ ال ٔؤدين ثل مغ الظاه الماًْ أٔؼاب راًاص     ي •
الظشه فٕمب ػلٍٕ ال لمب روشٌ فٓ المستىذ مه أن يفبء مب ػلى المٕات ماه   
الذٔه أي وحًٌ يارت وفبئٓ ػلى ول مه لذس ػلى رله ي أيلًٔاّ الًسحاّ   
ثبلتشوّ إومب َٓ مب دامت مًرًدِ ي أمب إرا ثبدس أحذ إلى طشه المبل فٕمب 
ػلٍٕ ال ٔجمى مبل حتى تىًن الًسحّ أيلى ثٍ إر َزٌ الذػًى فبساذِ راذا   

أي أن المابل   -ثل إلمىبن فُم المخبل مه الظحٕحّ أي دػًى تىمٕح المىبؽ
إرا وبن ثحىم مبل المٕت فٕزت طشفٍ ػلٍٕ ي ال ٔزًص دفؼاٍ إلاى ماه ال    
ٔظشفٍ ػلٍٕ ثل ي وزا ػلى المًل ثبالوتمبل إلاى الًسحاّ حٕاج إواٍ ٔزات      
طشفٍ فٓ دٔىٍ فمه ثبة الحسجّ ٔزت ػلى مه ػىذٌ طشفٍ ػلٍٕ ي ٔؼمه 

 لً دفؼٍ إلى الًاسث لتفًٔتٍ ػلى المٕت 

 530: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

ٔزت االستٕزان مه الحبوم صوٍ يلٓ مه ال يلٓ لٍ ي ٔىفٓ اإلرن وؼم •
 لاذ  اإلرمبلٓ فم ٔحتبد إلى إحجبت يرًة رله الًارت ػلٕاٍ وماب   

وؼم لً لم ٔؼلم ي لم ٔظه ػذ  تأدّٔ الًاسث ال ٔزت الذفغ إلٍٕ ٔتخٕل 
ثل لً وبن الًاسث مىىشا أي ممتىؼب ي أمىه إحجبت رله ػىذ الحبوم أي 

 ٍ  أمىه إرجبسٌ ػلٍٕ لم ٔزض لمه ػىذٌ أن ٔظشفٍ ثىفس

 

 530: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ أَيٕدٓعٓ مٓبلًب فَمٓبتٓ طٓبحِجٍٔٔ يٓ ػٓلٍَِٕٕ حٓزحُّ الْئِسٕالَب ِ يٓ   13« 2»•
خَبهٓ مِهَ الًْٓسٓحَِّ أَنْ لَب ٔٔؤَد يَٓب فَؼٓلَى مٓهْ ػِىْذٌٓٔ الْمٓبلُ أَنْ ٔٓحٔذح مِىٍْٔ يٓ ٔٓشُدح 

  الْجٓبلِٓٓ ػٓلَى الًْٓسٓحَِّ
مٔحٓمحذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمحذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمحاذِ  « 3» -1 -14579•

ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الىُّؼٕمٓبنِ ػٓهْ سًٕٔٓٔذٍ الْمَلَّبءِ ػٓهْ أَٔ ًةٓ ػٓهْ ثٔشَٕٔاذٍ  
سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔال  اسٕاتًَٕدٓػٓىِٓ مٓبلًاب يٓ    : الْؼِزٕلِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ

ٕٓ ءٌ يٓ لَمٕ ٔٓحٔذح حٓزحَّ الْئِسٕلَب ِ -َٓلَهٓ لَبلَ حٔذح ػٓىْأٍ يٓ   -يٓ لَٕٕ ٓ لًِٔلْذٌِِ شَ
 .مٓب فَؼَلَ فَأَػٕطُِِمٕ

 .6 -306 -4الىبفٓ  -(3) •

 183: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمحذِ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓاهْ مٔحٓمحاذِ ثٕاهِ    •
 «4»الْحٔسٕٕٓهِ مِخْلٍَٔ إِلَّب أَنَّ فٍِِٕ ػٓهْ أَٔ ًةٓ ػٓهْ حٓشِٔض  ػٓهْ ثٔشَٕٔذٍ 

 .1448 -416 -5التُزٔت  -(4)•

 183: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

يٓ سٓيٓأٌ إَٔٔؼبً ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلِِّٓ ثٕهِ فَؼَّبل  ػٓهْ ػٓلِِّٓ •
ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ الُْٓبشِمِِّٓ ػٓهْ مٓشْيٓانَ ثٕهِ مٔسٕلِم  ػٓهْ حٓشِٔض  ػٓهْ ثٔشَٕٔذٍ مِخْلٍَٔ إِلَّاب  

  «6»شَٕٓ ءٌ فَأَػٕطُِِمٕ « 5»فَئِنْ فَؼَلَ  -أَؤٍَّ لَبلَ
يٓ سٓيٓأٌ الظحذٔيقُ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ سًٕٔٓٔذٍ الْمَلَّبءِ ػٓهْ أَٔ ًةٓ ثٕهِ حٔشٍّ ػٓاهْ ثٔشَٕٔاذٍ   •

  «7»مِخْلٍَٔ 
 (.َبمش المخطًؽ)مىٍ  -فٓ وسخّ صٔبدِ -(5)•

 .1598 -460 -5التُزٔت  -(6)•
 .2930 -445 -2الفمٍٕ  -(7)•

 
 183: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٍ كاى علِ٘ حدٔ اإلسالم  لَ كاى عٌد شخض ٍةٗعٔ ٍ هات طاحثْا

يٓ ٔٓاأْتِٓ مٓاب ٔٓاذٔلُّ ػٓلَٕٕاٍِ     « 1»يٓ تَمَذح ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ ػٔمًٔمبً : أَلًُلُ•
«2». 

•______________________________ 
ٔبتٓ مب ٔذل  -(2. )مه أثًاة يرًة الحذ 28تمذ  فٓ الجبة  -(1)

إ 40ػلى إخشاد الحذ مه رمٕغ المبل إرا ايطى ثٍإ ي فآ اصثاًاة   
 . مه أثًاة الًطبٔب 42إ 41
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