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 إِىْ وٌُْتُنٕ طٓادِلِ٘يَ  الْوَٕٓتٓ فَتَوٌََّٓٔا 

إِنْ وَبوَتٕ لَىُمٔ الذَّاسٔ الْأخِشَُِ ػِىْذٓ اللٍَِّ خَبلِظًّٓ مِهْ دٔينِ الىَّبسِ فَتَمٓىَّؤًا  لُلْ •
 ﴾94﴿الْمًٕٓتٓ إِنْ وُىْتُمٕ طٓبدِلِٕهَ 

 ﴾95﴿يٓ لَهْ ٔٓتَمٓىًٌَّٕٔ ؤَثٓذاً ثِمٓب لَذَّمٓتٕ ؤَٕٔذُِِٔمٕ يٓ اللٍَّٔ ػٓلِٕمٌ ثِبلظَّبلِمِٕهَ •

•  

15: ، الظفح1ٔالثمشٓ ، الدضء   
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 هٓا َّٔٓ تِؤضَحٕضِحِِِ هِيَ الْعٓزَابِ أَىْ ٗٔعٓوَّشَ

لَتَزِذٓؤَُّمٕ ؤَحٕشَصٓ الىَّبسِ ػٓلَى حٕٓٓبٍِ يٓ مِهَ الَّزِٔهَ ؤَشْشَوًُا ًٔٓٓدُّ ؤَحٓوذَٔٔمٕ  يٓ •
لًَٕ ٔٔؼٓمَّشُ ؤَلْفٓ سٓىٍَّ يٓ مٓب ًَٔٓ ثِمٔضَحٕضِحٍِِ مِهَ الْؼٓزَاةِ ؤَنْ ٔٔؼٓمَّشَ يٓ اللٍَّٔ ثٓظِوٕش   

 ﴾96﴿ثِمٓب ٔٓؼٕمٓلًُنَ 

•  

•  

96: ، ا15ٔٗٙ: ، الظفح1ٔالثمشٓ ، الدضء   
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  المَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  فٓ الًطّٕ ثبلحذالمًل •
ؤن يارجوبإإ   لً ؤيطى ثبلحذ ؤخشد موه اصطول لوً ووبن      1مسإلّ •

ٔظشح ثخشيرٍ مه الخلج فإخشد مىٍإ فبن لم ٔف ؤخشد الضائوذ موه   
اصطلإ ي   فشق فٓ الخشيد مه اصطل ثٕه حزّ اإلسوم  ي الحوذ   
الىزسْ ي ا فسبدْإ ي ؤخشد مه الخلج لً وبن وذثٕبإ ي لوً لوم ٔؼلوم    
وًوٍ يارجب ؤي مىذيثب فمغ لٕب  لشٔىوّ ؤي ححموك اوظوشاه فُوًإ ي إ      
فٕخشد مه الخلج إ  ؤن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ ؤدائٍ فمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗىفٖ الو٘ماتٖ سَاء واى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌذٍتا

لىه  مىذيثبإسًاء وبن المًطى ثٍ يارجب ؤي  *المٕمبحٓٔىفٓ  2مسإلّ •
اصيل مه اصطل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً ؤيطى ثبلجلذّٔ فبلضائذ ػلى 

 .فٓ اصيل ي حمبمُب مىٍ فٓ الخبوٓالخلج ؤرشِ المٕمبحّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ ألشب الوَال٘ت ووا هش فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخشٓ

ّ  3مسإلّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ فبلمص  ػلى الًطٓ مغ ػذ  سػب الًسحو
يرًد لبطش فُٕم ا لتظبس ػلى ؤرشِ المخلإ وؼم لغٕوش المبطوش ؤن   ؤي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔشػى ثبصلول مىُوب   
يرت ػلى الًطٓ استٕزبسٌ مغ الششؽ المزوًسإ ي ٔزت الفحض ػىٍ 
ػلى اصحًؽ مغ ػذ  سػب الًسحّ ؤي يرًد لبطش فُٕمإ ثل يرًثٍ   
ٔخلً مه لًِ خظًطب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼوم الظوبَش ػوذ  يروًة     

 إ *الفحض الجلٕغ
 
 .تل ٗىفٖ الفحض إلى صٍال الظي ال الظي تالعذم *•

 397: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخشٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص ا وتفبء ثٍ ثمؼىى ػوذ  يروًة المجوبدسِ    ي •
إلى ا ستٕزبسإ ثل ًَ اصحًؽ مغ يرًد لبطش فٓ الًسحّإ فبن ؤحى ثٍ 
طحٕحب وفىإ ي إ  يرت ا ستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشػى ثإرشِ 
المخل فبلظبَش يرًة دفغ اصصٔذ لً ووبن الحوذ يارجوبإ ي   ٔزوًص     
التإخٕش إلى الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشػى ثإرشِ المخول  

 إ *المىذيةي وزا لً ؤيطى ثبلمجبدسِ فٓ الحذ  اصلل ؤي 
 
تومتضوى  العوول  لَخوَب الوثوادسٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌذٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخشٓ

لً ػٕه المًطٓ ممذاسا لألرشِ حؼٕه ي خشد مه اصطل فٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى ؤرشِ المخلإ ي إ  فبلضٔبدِ مه الخلجإ ي فٓ المىوذية  
ولٍ مه الخلجإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحذ فبلًارت التتمٕم مه اصطل 

 .*حفظٕلفٓ الحذ الًارتإ ي فٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخشٓ

اى الوشاد تِ َّ التفظو٘ل الوزٕ رووشُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّش *•
اًِّ اى واًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحوذٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالصم الحىن تثطالًْا، لعذم إهىاى العول تومتضاّا، ٍ اى واى تٌحَ 
تعذّد الوطلَب، تح٘ث واى أطل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعذم إهىواى تحموك الوطلوَب    تاألخشٓ ٍلَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لضٍم إٗداد الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوح،   

غاٗٔ األهش، هالحظٔ عذم الضٗادٓ على . فالالصم االست٘داس تأخشٓ الوثل
 .الثلث، ووا فٖ طَسٓ عذم تع٘٘ي األخشٓ فٖ الَط٘ٔ تالحح الوٌذٍب

 .ًعن ٍحذٓ الوطلَب تع٘ذ عي س٘شٓ العمالء
 

  398: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االلتظاس على است٘داس ألل الٌاس أخشٓ

ٔزت ا لتظبس ػلى استٕزبس ؤلل الىبس ؤرشِ مغ ػذ  سػب  4مسإلّ •
ي اصحًؽ لىجبس الًسحّ ؤن ٔستإرشيا إ * فُٕميرًد المبطش ؤي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششفب
 
ّته للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘داس األوثوش أخوشٓ   ٌّان ها لن ٗىي  *•

 .فأوثش

 398: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي الوشٓ أٍ التىشاس

لً لم ٔؼوٕه  ي  حؼٕهإلً ؤيطى ي ػٕه المشِ ؤي التىشاس ثؼذد مؼٕه  5مسإلّ •
وفى حذ ياحذ إ  مغ لٕب  لشٔىّ ػلى إسادحٍ التىشاسإ ي لً ؤيطى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إ  الحذ   ٔجؼذ لضي  طشفٍ فٓ الحذإ ي لً ؤيطى ثتىوشاس الحوذ   

ي لً ؤيطى فٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذوفى مشحبن إ  ؤن حمً  لشٔىّ ػلى 
ي ػٕه ؤرٕشا مؼٕىب حؼٕهإ فبن ووبن   ٔمجول إ  ثإصٔوذ موه ؤروشِ المخول       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن ؤمىهإ ي إ  ثطلت الًطّٕ ي اسوتؤرش يٕوشٌ   
ثإرشِ المخلإ إ  ؤن ٔإرن الًسحّإ ي وزا فٓ وظبئش المسإلّ ي لً ؤيطى فوٓ  
المستحت خشد مه الخلجإ فبن لم ٔمجل إ  ثبلضٔبدِ مىٍ ثطلتإ فحٕىئوز إن  

 .وبوت يطّٕ ثىحً حؼذد المطلًة ٔستإرش يٕشٌ مىٍ ي إ  ثطلت
ي الؼمل ثسوبٔش يطوبٔبٌ   حىشاس الحذ مشحبن ؤي ثمٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

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

 398: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تظشف همذاس هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لً ؤيطى ثظشه ممذاس مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىوّ ي ػوٕه    6مسإلّ •
احفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ طشه ي   لىل سىّ ممذاسا مؼٕىب

وظٕت سىتٕه فٓ سىّ ؤي حمث سىٕه فٓ سىتٕه موخم ي َىوزاإ ي لوً    
فؼل مه السىٕه فؼلّ   حفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ طشفُب 

لً وبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلوذ ي داس اصموش ثوٕه    ي فٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثوٕه ا سوتٕزبس ثوزله المموذاس موه      سىتٕه  ؤرشِ رؼل 

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

 .إمىبن رله ثبلتإخٕش ؤي وبوت ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

سىتٕه  ؤرشِ لً وبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلذ ي داس اصمش ثٕه رؼل ي •
مخم لسىّ ي ثٕه ا ستٕزبس ثزله الممذاس مه المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه 

 اصيلإ 
ولٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ الحذ ثزله الممذاس ػلى يروٍ  َزا •

التمٕٕذإ ي إ  فتجطل الًطّٕ إرا لم ٔشد إمىبن رله ثبلتإخٕش ؤي وبوت 
 .ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

لً وبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلذ ي داس اصمش ثٕه رؼل ؤرشِ سىتٕه ي •
مخم لسىّ ي ثٕه ا ستٕزبس ثزله الممذاس مه المٕمبت لىل سىّ ففوٓ  
حؼٕٕه اصيل ؤي الخبوٓ يرُبن ي   ٔجؼذ التخٕٕش ثل ؤيلًّٔ الخبوٓ إ  ؤن 

 اصيلممتؼى إطمق الخجشٔه 
َزا ولٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ الحذ ثزله الممذاس ػلى يرٍ  •

التمٕٕذ ي إ  فتجطل الًطّٕ إرا لم ٔشد إمىبن رله ثبلتإخٕش ؤي وبووت  
ّ الًطّٕ ممٕذِ ثسىٕه   مؼٕى

 525 -524: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

ٍ لَ واى الوَطى تِ الححّ هي الثلوذ ٍ داس األهوش تو٘ي خعول اخوشٓ      •
سٌت٘ي هثال لسٌٔ، ٍ ت٘ي االست٘داس تزله الومذاس هي الو٘موات لىولّ   

 سٌٔ ففٖ تع٘٘ي األٍّل أٍ الثاًٖ ٍخْاى، 
 (4)ال ٗثعذ التخ٘٘ش تل أٍلَّٗٔ الثاًٖ ٍ •
ثل الظبَش حؼّٕىٍ لمب سياٌ ػجذ اللٍّ ثه ثىٕش ػه ؤثٓ ػجذ اللٍّ ػلٕوٍ  ( 4)•

السم  ؤوٍّ سئل ػه سرل ؤيطى ثمبلٍ فٓ الحذّ فىبن   ٔجلغ مب ٔحذّ 
ثٍ مه ثمدٌ لبل ػلٍٕ السم  فٕؼطى فٓ المًػغ الّزْ ٔحوذّ ثوٍ ػىوٍ    

 (.الگلپبٔگبوٓ. )فئوٍّ ثئطملٍ حبوم ػلى الخجشٔه

 579: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

، ّزا ولِّ إرا لون ٗعلون هوي    (5)إلّا أىّ همتضى إطالق الخثشٗي األٍّل  •
  الوَطٖ

 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )ي ػلُٕمب الؼمل( 5)•

 (.الجشيرشدْ. )الؼمل ثُمب ًَ المتؼّٕهي •

ثل ممتؼى إطمق اصيّل ي ظًُس الخبوٓ لً لوم ٔىوه وظّوبً ي ػلُٕموب     •
 (.الشٕشاصْ. )الؼمل

 (.الىبئٕىٓ. )ي ًَ اصيلى ي اصحًؽ•

 (.الخًئٓ. )ي ػلٍٕ فًُ اصحًؽ•

 
 579: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

( 1)الححّ تزله الومذاس على ٍخِ التم٘٘ذ، ٍ إلّا فتثطل الَطوّ٘ٔ  إسادٓ •
أٍ واًوت الَطوّ٘ٔ همّ٘وذٓ تسوٌ٘ي     ، إرا لن ٗشج إهىاى رله تالتأخ٘ش 

 .هعٌّ٘ٔ
ي ٔحتمل ثطمن الًطّّٕ ثبلحذّ فٕظشه فٓ سبئش الًرًٌ وؼوم لوً   ( 1)•

ػلم حمٕٕذ الًطّّٕ ثخظًص حزٍّ وبن ثطمن الًطوّّٕ ثوبلحذّ متّزُوبً    
 (.آلب ػٕبء. )فٕشدّ المبل حٕىئزٍ مٕشاحبً

 (.الجشيرشدْ. )لىىٍّ مزشّد فشع•

 581: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 لَ أٍطى تظشف همذاس هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

ثٓبةٔ ؤَنَّ مٓهْ ؤَيٕطٓى ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ وُلَّ سٓىٍَّ ثِمٓوبلٍ مٔؼٓوَّٕهٍ فَلَومٕ ٔٓىْوفِ      3« 6»•
  لِلْحٓذِّ رٔؼِلَ مٓب ٔٓضِٔذٔ ػٓهْ سٓىٍَّ لِحٓزٍَّّ يٓاحِذٍِٓ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓوهْ مٔحٓمَّوذِ ثٕوهِ ػٓلِوِّٓ ثٕوهِ      « 7» -1 -14547•
وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕوهُ مٔحٓمَّوذٍ الْحٔظٓوٕٕىُِّٓ    : إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ لَبلَػٓهْ   مٓحٕجًٔةٍ

 -ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ ثِخَمٕسَّٓ ػٓشَشَ دِٔىَبساً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ -ؤَنَّ اثٕهَ ػٓمِّٓ ؤَيٕطٓى« 1»
حٓزَّتَوٕٕهِ فِوٓ   « 3»فَىَتَتٓ ع ٔٓزٕؼٓولُ   -فِٓ رَلِهٓ« 2»يٓ لَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ مٓب حَإْمٔشُ 

 .فَئِنَّ اللٍَّٓ حَؼٓبلَى ػٓبلِمٌ ثِزَلِهٓ -حٓزٍَّّ
 .2929 -445 -2إ ي الفمٍٕ 1418 -408 -5التُزٔت  -(7) •
 .الحؼٕىٓ -فٓ المظذس -(1)•
 (.َبمش المخطًؽ)حبمشوٓ  -فٓ وسخّ -(2)•
 .حزؼل -فٓ المظذس -(3)•

 170-169: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 لَ أٍطى تظشف همذاس هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓمَّهْ حٓذَّحٍَٔ ػٓوهْ إِثٕوشَإَِمٓ ثٕوهِ    مٔحٓمَّذٔ  •
 .2 -310 -4الىبفٓ  -(4.)«4»مُٕٓضِٔٓبسٓ مِخْلٍَٔ 

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 لَ أٍطى تظشف همذاس هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

يٓ وَتَجٕوتٔ إِلَٕٕوٍِ ع إِنَّ مًٕٓلَوبنٓ    : يٓ ثُِٓزَا الْئِسٕىَبدِ لَبلَ« 5» -2 -14548 •
فِوٓ   -ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ ػَٕٕؼٍّٓ طَّٕٓشَ سٔثٔؼُٓٓب لَهٓ -ػٓلَِّٓ ثٕهَ مُٕٓضِٔٓبسٓ ؤَيٕطٓى

 -يٓ إِؤٍَّ لَذِ اوْمَطَوغٓ طَشِٔوكُ الْجٓظٕوشَِِ    -وُلِّ سٓىٍَّ حٓزًَّّ إِلَى ػِشْشِٔهَ دِٔىَبساً
يٓ وَزَلِهٓ  -فَلَٕٕسٓ ٔٓىْتَفًُنَ ثِؼِشْشِٔهَ دِٔىَبساً -فَتَؼَبػٓفٓ الْمٔؤَنُ ػٓلَى الىَّبسِ

فَىَتَتٓ ع ٔٔزٕؼٓلُ حَلَوبثُ حِزٓوذٍ    -ؤَيٕطٓى ػِذَِّ  مِهْ مًٓٓالِٕهٓ فِٓ حِزٓزُِِمٕ
 .حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 .1 -310 -4الىبفٓ  -(5) •
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 لَ أٍطى تظشف همذاس هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

 « 6»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِبلْئِسٕىَبدِ السَّبثِكِ يٓ  •
يٓ وَزَا الَّزِْ « 7»سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ وَحًٌٕٓٔ يٓ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .890 -226 -9التُزٔت  -(6) •
 .2928 -444 -2الفمٍٕ  -(7)•
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

إرا ؤيطى ثبلحذ الجلذْ ي فشػىب ػذ  وفبّٔ الممذاس المؼّٕه لتؼذّدٌ ( 1)•
ي داس اصمش ثٕه حؼذّد الحذ المٕموبحٓ ي ثوٕه ا سوتئزبس لحوذ ثلوذْ      

داس اصمش ثٕه إلغبء خظًطوّٕ الجلوذ ؤي إلغوبء    : ياحذإ ي ثؼجبسِ اخشى
 التؼذّدإ 

 102: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

حؼٕه الخبوٓ ي حمذٔم الحذ الجلذْ إلطمق الخجوشٔه المتموذّمٕه   الظبَش •
إلثشإَم ثه مُضٔبسإ فئن اصيّل مىُمب ي إن لم ٔظشح فٕوٍ ثوزوش   « 1»

الجلذ ي لىه ممتؼى إطملٍ ًَ إحٕبن الحذ الجلذْ موشِّ ياحوذِ ي إن   
حمىه مه حزّتٕه مٕمبحٕتٕهإ ي ؤيػح مىٍ الخجوش الخوبوٓإ صنّ موًسدٌ    

ي لوذ اومطوغ طشٔوك الجظوشِ فتؼوبػف      »: الًطّٕ ثبلحذ الجلذْ لمًلٍ
 .ثزؼل حزّتٕه مىبن حمث حزذ( ػلٍٕ السم )ي لذ ؤمش « المؤن
•______________________________ 

 .99فٓ ص ( 1)
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

لذ ٔمبل ثتؼٕٕه المٕمبحٓ ي إلغبء خظًطّٕ الجلذْ ثممتؼى الىظًص ي •
الذالّّ ػلى ؤوٍ إرا لم ٔمىه الحذ الجلذْ فمه المٕمبت حزّ ياحذِإ ي 
لذ ػمذ فٓ الًسبئل ثبثبً لزله ي روش فُٕب ػذِّ سيأبت دلّت ػلوى ؤن  
مه ؤيطى ثحزّ اإلسم  يرت ؤن ٔمؼى ػىٍ مه ثلذٌ فئن لوم حجلوغ   

طحٕحّ ػلٓ ثه سئوبة  : التشوّ فمه حٕج ثلغ ي لً مه المٕمبتإ مىُب
 .«1»ي مًحمّ اثه ثىٕش 

 
•______________________________ 

 . 2إ 1ح  2ؤثًاة الىٕبثّ فٓ الحذ ة / 166: 11الًسبئل ( 1)
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

ؤن مًسد الشيأبت ًَ ػذ  التمىه مه الجلذإ ي المفوشيع  : الزًاةي •
فٓ محل الىوم  َوً الوتمىه مىوٍ ي لىوه   ٔوتمىه موه التؼوذدإ         
فبلشيأبت ؤرىجّٕ ػه الممب  ي   ٔمىه التؼذِّْ مه مًاسدَب إلى محل 

 .وممىب
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

ثٓبةٔ ؤَنَّ مٓهْ ؤَيٕطٓى ثِحٓزَِّّ الْئِسٕولَب ِ ثٓؼٕوذٓ اسٕوتِمْشَاسَِٓب يٓرٓوتٓ ؤَنْ      2« 1»•
حُمْؼَى ػٓىٍْٔ مِهْ ثٓلَذٌِِ فَئِنْ لَمٕ حَجٕلُغِ التَّشِوَُّ فَمِهْ حٕٕٓجُ ثٓلَغَ يٓ لًَٕ مِهَ الْمِٕمَبتِ 
يٓ وَزَا مٓهْ ؤَيٕطٓى ثِمٓبلٍ مٔؼَّٕٓهٍ فَمَظٓشَ ػٓهِ الْىِفَبِّٔٓ يٓ وَبنَ الْحٓذُّ وَذٕثبً يٓ مٓوهْ  

  مٓبتٓ فِٓ الطَّشِٔكِ حٔذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ حٕٕٓجُ مٓبتٓ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔسٓى ثٕوهِ الْمَبسِومِ   « 2» -1 -14538•

سٓإَلْتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللَّوٍِ ع  : ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ سِئَبةٍ لَبلَ
حٓزََّّ الْئِسٕلَب ِ يٓ لَمٕ ٔٓجٕلُغْ رٓمِٕغٔ مٓب حَشَنٓ  -ػٓهْ سٓرٔلٍ ؤَيٕطٓى ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ

الَّتِوٓ يٓلَّتَُٓوب    -لَبلَ ٔٔحٓذُّ ػٓىٍْٔ مِهْ ثٓؼٕغِ الْمًٓٓالِٕوتِ  -إِلَّب خَمٕسِٕهَ دِسَٕٓمبً
 .سٓسًٔلُ اللٍَِّ ص مِهْ لُشْةٍ

 166: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

سٓيٓأٌ الْحِمٕٕٓشُِّْ فِٓ لُشْةِ الْئِسٕىَبدِ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ يٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ اثٕىَٕٓ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ يٓ •
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىِوُّٓ ػٓوهْ ػِوذٍَِّ مِوهْ     « 3»ػِٕسٓى ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجٔوًةٍ  

يٓ ثِئِسٕوىَبدٌِِ  « 4»ؤَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجٔوًةٍ مِخْلَؤٍ   
ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ فَؼَّبلٍ ػٓهْ ػٓمٕشِي ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهِ اثٕوهِ مٓحٕجٔوًةٍ   

 .«5»مِخْلٍَٔ 
•______________________________ 

 .ؤحبدٔج 9فٍٕ  2الجبة  -(1)
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

 .1128 -318 -2إ ي ا ستجظبس 1411 -405 -5التُزٔت  -(2)•
 .77 -لشة ا سىبد -(3)•
 .4 -308 -4الىبفٓ  -(4)•
 .893 -227 -9التُزٔت  -(5)•
 .892 -227 -9التُزٔت  -(6)•
  167: إ ص11 يسبئل الشٕؼّإ د•
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذٍ يٓ ؤَحٕمٓذٓ اثٕىَِٓ الْحٓسٓهِ ػٓهْ ؤَثُِِٕمٓوب  « 6» -2 -14539•
اللٍَِّ ثٕهِ ثٔىَٕٕشٍ ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ؤَؤٍَّ سٔئِلَ ػٓهْ سٓرٔولٍ ؤَيٕطٓوى   ػٓجٕذِ   ػٓهْ

لَبلَ فَٕٔؼٕطَوى فِوٓ    -فَىَبنَ لَب ٔٓجٕلُغُ مٓب ٔٔحٓذُّ ثٍِِ مِهْ ثِلَبدٌِِ -ثِمٓبلٍِِ فِٓ الْحٓذِّ
 .الْمًٕٓػِغِ الَّزِْ ٔٔحٓذُّ ثٍِِ ػٓىٍْٔ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

 
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ ؤَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ « 1» -3 -14540•

ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ؤَثِٓ وَظٕشٍ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕوهِ ػٓجٕوذِ اللَّوٍِ    
فًَٕٔطِٓ ثِبلْحٓذِّ مِهْ  -سٓإَلْتٔ ؤَثٓب الْحٓسٓهِ الشِّػَب ع ػٓهِ الشَّرٔلِ ٔٓمًٔتٔ: لَبلَ

يٓ إِنْ لَمٕ  -لَبلَ ػٓلَى لَذٕسِ مٓبلٍِِ إِنْ يٓسِؼٍٓٔ مٓبلٍُٔ فَمِهْ مٓىْضِلٍِِ -ؤَٕٔهَ ٔٔحٓذُّ ػٓىٍْٔ
 .فَئِنْ لَمٕ ٔٓسٓؼٍٕٔ مِهَ الْىًُفَِّ فَمِهَ الْمٓذِٔىَِّ -ٔٓسٓؼٍٕٔ مٓبلٍُٔ فَمِهَ الْىًُفَِّ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

يٓ ػٓىُْٔمٕ ػٓهْ سُٕٓلِ ثٕهِ صِٔٓبدٍ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ « 2» -4 -14541•
سٓإَلْتٔ ؤَثٓب الْحٓسٓهِ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ مٓبتٓ يٓ : ؤَثِٓ وَظٕشٍ ػٓهْ صٓوَشَِّٔب ثٕهِ آدٓ ٓ لَبلَ

 -ؤَ ٔٓزًٔصٔ ؤَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ يَٕٕشِ الْجٓلَذِ الَّوزِْ مٓوبتٓ فِٕوٍِ    -ؤَيٕطٓى ثِحٓزٍَّّ
 .فَمَبلَ ؤَمَّب مٓب وَبنَ دٔينَ الْمِٕمَبتِ فَلَب ثٓإْسٓ

 
ٔٓحٕتَمِلُ وًَٕنُ الْمٔشَادِ ثٍِِ يَٕٕشَ حٓزَِّّ الْئِسٕلَب ِ يٓ ٔٓحٕتَمِلُ الْحٓمٕولُ ػٓلَوى   : ؤَلًُلُ•

 .لُظًٔسِ التَّشِوَِّ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

يٓ ػٓىُْٔمٕ ػٓهْ سُٕٓلٍ ػٓهْ مٔحٓمَّوذِ ثٕوهِ سِوىَبنٍ ؤَيٕ ػٓوهْ     « 3» -5 -14542•
سٓرٔلٍ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ سِىَبنٍ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهْ ؤَثِٓ سٓؼِٕذٍ ػٓمَّهْ سٓإَلَ ؤَثٓب 

لَبلَ ٔٓحٔذُّ ثُِٓب  -ثِؼِشْشِٔهَ دِسَٕٓمبً فِٓ حٓزٍَّّ -ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ ؤَيٕطٓى
 .«5»سٓرٔل  مِهْ مًٕٓػِغٍ ثٓلَغٍَٔ « 4»
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33 

 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

•______________________________ 
 .3 -308 -4الىبفٓ  -(1)
 .1 -308 -4الىبفٓ  -(2)•
موه الجوبة    1إ ي ؤيسد طذسٌ فٓ الحذٔج 5 -308 -4الىبفٓ  -(3)•

موه ؤثوًاة    37موه الجوبة    5مه َزٌ اصثًاةإ ي فٓ الحوذٔج   33
 .ؤحىب  الًطبٔب
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

 (.َبمش المخطًؽ)فٓ وسخّ صٔبدِإ ػىٍ  -(4)•

 (.َبمش المخطًؽ)ٔجلغٍ  -فٓ وسخّ -(5)•

سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ فَؼَّبلٍ ػٓوهْ مٔحٓمَّوذِ ثٕوهِ    يٓ •
يٓ سٓيٓأٌ الظَّوذٔيقُ ثِئِسٕوىَبدٌِِ ػٓوهِ اثٕوهِ     « 1»ػٓلٍِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕوهِ سِوىَبنٍ   

يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ؤَٕٔؼبً « 2»مٔسٕىَبنَ ػٓهْ ؤَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓمَّهْ سٓإَلٍَٔ يٓ رَوَشَ مِخْلٍَٔ 
ثِئِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ سِىَبنٍ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهْ 

 .«3»سٓؼِٕذٍ ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع مِخْلٍَٔ 
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ طٓبلِحِ ثٕهِ السِّىْذِِّْ ػٓهْ « 4» -6 -14543•
لَبلَ ؤَثًٔ ػٓجٕذِ : رٓؼٕفَشِ ثٕهِ ثٓشِٕشٍ ػٓهْ ؤَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ لَبلَ

حُزٕضِْ حٓزَّتٍُٔ مِهْ  -اللٍَِّ ع فِٓ سٓرٔلٍ ؤُيطِٓٓ ثِحٓزٍَّّ فَلَمٕ حَىْفٍِِ مِهَ الْىًُفَِّ
 .دٔينِ الًْٓلْتِ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

يٓ ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْإَشْؼٓشِِّْ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ « 5» -7 -14544•
لُلْتٔ لِإَثِٓ ػٓجٕوذِ  : ػٓهْ ؤَثٓبنٍ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ لَبلَ« 6»مٔحٓسِّهِ ثٕهِ ؤَحٕمٓذٓ 

لَبلَ فَٕٔمَوذِّمُٔٓب حٓتَّوى ٔٔحٓوذَّ دٔينَ     -اللٍَِّ ع سٓرٔل  ؤُيطِٓٓ ثِحٓزٍَّّ فَلَمٕ حَىْفٍِِ
 .الًْٓلْتِ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

 
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕوهِ الْحٔسٓوٕٕهِ ثِئِسٕوىَبدٌِِ ػٓوهِ اثٕوهِ      « 7» -8 -14545•

لُلْتٔ لٍَٔ سٓرٔل  ؤَيٕطٓوى ثِؼِشْوشِٔهَ   : مٔسٕىَبنَ ػٓهْ ؤَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓمَّهْ سٓإَلٍَٔ لَبلَ
 .فَمَبلَ ٔٓحٔذُّ لٍَٔ سٓرٔل  مِهْ حٕٕٓجُ ٔٓجٕلُغٍُٔ -دِٔىَبساً فِٓ حٓزٍَّّ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

•______________________________ 
 .897 -229 -9التُزٔت  -(1)
 .2927 -444 -2الفمٍٕ  -(2)•
 .1770 -493 -5التُزٔت  -(3)•
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

 .2 -308 -4الىبفٓ  -(4)•
 .3 -309 -4الىبفٓ  -(5)•
 (.َبمش المخطًؽ)محمذ ثه ؤحمذ  -فٓ وسخّ -(6)•

 .2927 -444 -2الفمٍٕ  -(7)•
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ إِدٕسِٔسٓ فِٓ آخِشِ السَّشَائِشِ وَمْلًب مِهْ وِتَبةِ « 1» -9 -14546•
مٓسٓبئِلِ الشِّرٓبلِ سِيٓأَّٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ الْحِمٕٕٓشِِّْ يٓ ؤَحٕمٓذٓ ثٕوهِ مٔحٓمَّوذٍ   
الْزًَٕٓٓشِِّْ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ ؤَطٕحٓبثِىَب لَبلًُا لُلْىَوب لِوإَثِٓ   

مٓبتٓ فِٓ الطَّشِٔوكِ يٓ ؤَيٕطٓوى    -الْحٓسٓهِ ٔٓؼٕىِٓ ػٓلَِّٓ ثٕهَ مٔحٓمَّذٍ ع إِنَّ سٓرٔلًب
فَبخْتَلَفٓ ؤَطٕحٓبثٔىَب فَمَبلَ ثٓؼٕؼُُٔمٕ ٔٔحٓذُّ ػٓىٍْٔ مِهَ  -ثِحٓزٍَّّ يٓ مٓب ثٓمِٓٓ فًَُٔٓ لَهٓ

ٕٓ ءِ ؤَنْ ٔٓجٕمَى ػٓلٍَِٕٕ -الًْٓلْتِ يٓ لَبلَ ثٓؼٕؼُُٔمٕ ٔٔحٓذُّ ػٓىٍْٔ مِوهْ   -فًَُٔٓ ؤَيٕفَشُ لِلشَّ
 .فَمَبلَ ع ٔٔحٓذُّ ػٓىٍْٔ مِهْ حٕٕٓجُ مٓبتٓ -حٕٕٓجُ مٓبتٓ
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

لَبلَ اثٕهُ إِدٕسِٔسٓ فِٓ الْحٓذِّ مِهَ السَّشَائِشِ ثًِٔرٔوًةِ لَؼَوبءِ الْحٓوذِّ ػٓوهِ     يٓ •
: ؤَلًُلُ« 2»الْمِّٕٓتِ مِهْ ثٓلَذٌِِ لَبلَ يٓ ثٍِِ حًَٓاحَشَتٕ ؤَخْجٓبسٔوَب يٓ سِيٓأُّٓ ؤَطٕحٓبثِىَب 

يٓ حَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى ؤَنَّ مٓهْ مٓبتٓ يٓ لَمٕ ٔٓتْشُنٕ إِلَّب لَوذٕسٓ وَفَمَوِّ الْحٓوذِّ لَومٕ     
يٓ الْمٔشَادٔ ثٍِِ مٓب لَجٕلَ الِبسٕتِمْشَاسِ وَمٓب « 3»ٔٓزِتِ الْمَؼَبءٔ ػٓىٍْٔ يٓ رَوَشْوَب يٓرٍُٕٓٔ 

يٓ ٔٓإْحِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَوى الْمٓمْظٔوًدِ فِوٓ الًْٓطٓوبٔٓب     « 4»لَبلٍَٔ الشَّٕٕخُ يٓ يَٕٕشٌُٔ 
«5». 
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 لَ واى الوَطى تِ الحح هي الثلذ

•_____________________________ 
 .3 -66 -مستطشفبت السشائش -(1)
 .121إ 120 -السشائش -(2)•
 .مه ؤثًاة يرًة الحذ 14حمذ  فٓ الجبة )(  -(3)•
 -318 -2إ ي ا ستجظووبس 1412 -405 -5سارووغ التُووزٔت  -(4)•

 .52 -5إ ي سيػّ المتمٕه 1128
 . مه ؤثًاة ؤحىب  الًطبٔب 87ٔبحٓ فٓ الجبة  -(5)•

•  
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخشٓ فٖ همذاس

لً ؤيطى ي ػٕه اصرشِ فٓ ممذاس فبن وبن يارجب ي لم ٔوضد   7مسإلّ •
ي  حؼوّٕهإ ػلى ؤرشِ المخل ؤي صاد ي وفى حلخٍ ثبلضٔبدِ ؤي ؤربص الًسحوّ  

إ  ثطلت ي ٔشرغ إلى ؤرشِ المخلإ ي إن وبن مىذيثب فىزله مغ يفبء 
الخلج ثٍ ي إ  فجمذس يفبئٍ إرا وبن التؼٕٕه   ػلى يرٍ التمٕٕوذإ ي إن  
لم ٔف ثٍ حتى مه المٕمبت ي لم ٔإرن الًسحّ ؤي وبن ػلى يرٍ التمٕٕذ 

 .ثطلت
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