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 ٍٓ الَ تَتَّثِؼَٔا خُطَُٓاتِ الشَّٕ٘طَاىِحٓالَالً طَِّ٘ثاً كُلَُا هِوَّا فِٖ الْأَرٕعِ 

أَُُّٔٓب الىَّبسٔ وُلًُا مِمَّب فِٓ الْأَسٕعِ حٓالَالً ؿَِّٕجابً يٓ الَ ََََّّجِؼٔاًا طُـُآًا ِ    ٔٓب •
 ﴾168﴿الشَّٕٕـَبنِ ئِؤٍَّ لَىُمٕ ػٓذٔيٌّ مٔجِٕهٌ 

ئِوَّمٓب ٔٓأْمٔشُوُمٕ ثِبلسًُّءِ يٓ الْفَحٕشَبءِ يٓ أَنْ ََمًُلًُا ػٓلَا  اللَّاٍِ مٓاب الَ ََؼٕلَمٔاًنَ     •
﴿169﴾ 

25: ، الظفح2ٔالثقرٓ ، الزسء   
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحذ
  فٓ الًطّٕ ثبلححالمًل •
أن ياخجابإئال  لً أيط  ثبلحح أطشج ماه اصطال لاً وابن      1مسألّ •

ٔظشح ثخشيخٍ مه الثلث فأطشج مىٍإ فبن لم ٔف أطشج الضائاذ ماه   
اصطلإ ي ال فشق فٓ الخشيج مه اصطل ثٕه حدّ اإلساال  ي الحاح   
الىزسْ ي االفسبدْإ ي أطشج مه الثلث لً وبن وذثٕبإ ي لاً لام ٔؼلام    
وًوٍ ياخجب أي مىذيثب فمغ لٕب  لشٔىاّ أي َحماك اوظاشاه فُاًإ ي ئال     
فٕخشج مه الثلث ئال أن ٔؼلم يخًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ أدائٍ فمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍارثا أٍ هٌدٍتا

لىه  مىذيثبإسًاء وبن المًط  ثٍ ياخجب أي  *المٕمبَٓٔىفٓ  2مسألّ •
اصيل مه اصطل ي الثبوٓ مه الثلثإ ي لً أيط  ثبلجلذّٔ فبلضائذ ػل  

 .فٓ اصيل ي َمبمُب مىٍ فٓ الثبوٓالثلث أخشِ المٕمبَّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاػٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

ّ  3مسألّ •   لً لم ٔؼٕه اصخشِ فبلالص  ػل  الًطٓ مغ ػذ  سػب الًسثا
يخًد لبطش فُٕم االلَّظبس ػل  أخشِ المثلإ وؼم لغٕاش المبطاش أن   أي 

ٔإدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔشػ  ثبصلال مىُاب   
يخت ػل  الًطٓ اسَّٕدبسٌ مغ الششؽ المزوًسإ ي ٔدت الفحض ػىٍ 
ػل  اصحًؽ مغ ػذ  سػب الًسثّ أي يخًد لبطش فُٕمإ ثل يخًثٍ ال 
ٔخلً مه لًِ طظًطب مغ الظه ثًخًدٌإ وؼام الظابَش ػاذ  يخاًة     

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

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً يخذ مَّجشع ػىٍ ٔدًص االوَّفبء ثٍ ثمؼى  ػاذ  يخاًة المجابدسِ    ي •
ئل  االسَّٕدبسإ ثل ًَ اصحًؽ مغ يخًد لبطش فٓ الًسثّإ فبن أَ  ثٍ 
طحٕحب وف إ ي ئال يخت االسَّٕدبسإ ي لً لم ًٔخذ مه ٔشػ  ثأخشِ 
المثل فبلظبَش يخًة دفغ اصصٔذ لً وابن الحاح ياخجابإ ي ال ٔداًص     
الَّأطٕش ئل  الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًخًد مه ٔشػ  ثأخشِ المثال  

 إ *المىذيةي وزا لً أيط  ثبلمجبدسِ فٓ الحح  اصلل أي 
 
توقتضوى  الؼوول  لَروَب الوثواةرٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً ػٕه المًطٓ ممذاسا لألخشِ َؼٕه ي طشج مه اصطل فٓ الًاخت ي •
ئن لم ٔضد ػل  أخشِ المثلإ ي ئال فبلضٔبدِ مه الثلثإ ي فٓ المىاذية  
ولٍ مه الثلثإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحح فبلًاخت الََّّمٕم مه اصطل 

 .*َفظٕلفٓ الحح الًاختإ ي فٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

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

فالالزم الحكن تثطالًْا، لؼدم إهكاى الؼول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تؼدّة الوطلَب، تح٘ج كاى أطل الحوذ هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوؼٌ٘ٔ هطلَتا حاًَٗا، فؼدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألررٓ ٍقَػِ 
الخإًَ ال ٗوٌغ هي لسٍم إٗزاة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوذ،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ ػدم السٗاةٓ ػلى . فالالزم االست٘زار تأررٓ الوخل
 .الخلج، كوا فٖ طَرٓ ػدم تؼ٘٘ي األررٓ فٖ الَط٘ٔ تالحذ الوٌدٍب

 .ًؼن ٍحدٓ الوطلَب تؼ٘د ػي س٘رٓ الؼقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ٗزة االقتظار ػلى است٘زار أقل الٌاس أررٓ

ٔدت االلَّظبس ػل  اسَّٕدبس ألل الىبس أخشِ مغ ػذ  سػب  4مسألّ •
ي اصحًؽ لىجبس الًسثّ أن ٔسَّأخشيا إ * فُٕميخًد المبطش أي   الًسثّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘زة است٘زار األكخور أرورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكخر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى ٍ ػ٘ي الورٓ أٍ التكرار

لً لم ٔؼإه  ي  َؼٕهإلً أيط  ي ػٕه المشِ أي الَّىشاس ثؼذد مؼٕه  5مسألّ •
وف  حح ياحذ ئال مغ لٕب  لشٔىّ ػل  ئسادٍَ الَّىشاسإ ي لً أيط  ثبلثلث ي 
لم ٔؼٕه ئال الحح ال ٔجؼذ لضي  طشفٍ فٓ الححإ ي لً أيط  ثَّىاشاس الحاح   

ي لً أيط  فٓ الحح الًاخت إ *اصصٔذوف  مشَبن ئال أن َمً  لشٔىّ ػل  
ي ػٕه أخٕشا مؼٕىب َؼٕهإ فبن وابن ال ٔمجال ئال ثأصٔاذ ماه أخاشِ المثال       
طشخت الضٔبدِ مه الثلث ئن أمىهإ ي ئال ثـلت الًطّٕ ي اساَّإخش يٕاشٌ   
ثأخشِ المثلإ ئال أن ٔأرن الًسثّإ ي وزا فٓ وظبئش المسألّ ي لً أيط  فآ  
المسَّحت طشج مه الثلثإ فبن لم ٔمجل ئال ثبلضٔبدِ مىٍ ثـلتإ فحٕىئاز ئن  

 .وبوت يطّٕ ثىحً َؼذد المـلًة ٔسَّأخش يٕشٌ مىٍ ي ئال ثـلت
ي الؼمل ثسابٔش يطابٔبٌ   َىشاس الحح مشَبن أي ثمٓ شٓء مه الثلث ثؼذ  *•

 .فٕدت طشه مب ثمٓ مه الثلث فٓ الحح مب دا  ممىىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدار هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً أيط  ثظشه ممذاس مؼٕه فٓ الحح سىٕه مؼٕىاّ ي ػإه    6مسألّ •
اَفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ طشه ي   لىل سىّ ممذاسا مؼٕىب

وظٕت سىَّٕه فٓ سىّ أي ثالث سىٕه فٓ سىَّٕه ماثال ي َىازاإ ي لاً    
فؼل مه السىٕه فؼلّ ال َفٓ ثحدّ ي لً مه المٕمب  فبصيخٍ طشفُب 

لً وبن المًط  ثٍ الحح مه الجلاذ ي داس اصماش ثإه    ي فٓ يخًٌ الجشّإ 
مثال لسىّ ي ثإه االسإَّدبس ثازله المماذاس ماه      سىَّٕه  أخشِ خؼل 

المٕمب  لىل سىّ َّٔؼٕه اصيلإ َزا ولٍ ئرا لم ٔؼلم مه المًطٓ ئسادِ 
الحح ثزله الممذاس ػل  يخٍ الَّمٕٕذإ ي ئال فَّجـل الًطّٕ ئرا لم ٔشج 

 .ئمىبن رله ثبلَّأطٕش أي وبوت ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى ٍ ػ٘ي األررٓ فٖ هقدار

لً أيط  ي ػٕه اصخشِ فٓ ممذاس فبن وبن ياخجب ي لم ٔاضد   7مسألّ •
ي  َؼإنهإ ػل  أخشِ المثل أي صاد ي وف  ثلثٍ ثبلضٔبدِ أي أخبص الًسثاّ  

ئال ثـلت ي ٔشخغ ئل  أخشِ المثلإ ي ئن وبن مىذيثب فىزله مغ يفبء 
الثلث ثٍ ي ئال فجمذس يفبئٍ ئرا وبن الَّؼٕٕه ال ػل  يخٍ الَّمٕٕاذإ ي ئن  
لم ٔف ثٍ حَّ  مه المٕمب  ي لم ٔأرن الًسثّ أي وبن ػل  يخٍ الَّمٕٕذ 

 .ثـلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ ػ٘ي للحذ أررٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لً ػٕه للحح أخشِ ال ٔشيت فُٕب أحذ ي لً للمٕمبَٓ ي وابن   8مسألّ •
لم ٔشج يخًد سايت فُٕاب ي َظاشه   ئن   الحح مسَّحجب ثـلت الًطّٕ

فٓ يخًٌ الجشّإ ئال ئرا ػلم وًوٍ ػل  يخٍ الَّمٕٕذ فَّشخغ ال  الاًاسثإ  
مه يٕش فشق فٓ الظًسَٕه ثٕه الَّؼزس الـبسب ي يٕشٌإ ي مه يٕش فشق 

 .ثٕه مب لً أيط  ثبلثلث ي ػٕه لٍ مظبسه ي يٕشٌ

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحذ ػٌِ 

لً أيط  ثأن ٔحح ػىٍ مبشٕب أي حبفٕب أي مغ مشوًة طبص  9مسألّ •
اػَّجش طشيخٍ مه الثلث ئن وبن وذثٕبإ ي طاشيج الضائاذ ػاه    ي  طحإ

أخشِ الحح المٕمبَٓ ي وزا الَّفبي  ثٕه المزوًسا  ي الحح المَّؼابسه  
ئن وبن ياخجبإ ي لً وبن ػلٍٕ حح وزسْ مبشٕب ي وحًٌ طشج مه أطل 
الَّشوّ أيط  ثٍ أ  الإ ي لً وبن وزسٌ ممٕذا ثبلمجبشاشِ فبلظابَش ػاذ     

 .يخًة االسَّٕدبس ئال ئرا أحشص َؼذد المـلًة
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تحزت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍارثٔ ػلِ٘

لً أيط  ثحدَّٕه أي أصٔذ ي لبل ئوُب ياخجّ ػلٍٕ طاذنق ي   10مسألّ •
أن ٔىًن ئلشاسٌ فٓ مشع الماً  ي وابن   ئال   َخشج مه أطل الَّشوّ
 . الثلثمَُّمب فٍٕ فَّخشج مه 

 

 
 
 

 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تحزت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍارثٔ ػلِ٘

ي   مسألّ ئرا أيط  ثحدَّٕه أي أصٔذ ي لبل ئوُب ياخجّ ػلٍٕ طذق 12•
َخشج مه أطل الَّشوّ وؼم لً وبن ئلشاسٌ ثبلًخًة ػلٕاٍ فآ ماشع    
المً  ي وبن مَُّمب فٓ ئلشاسٌ فبلظبَش أوٍ وبإللشاس ثبلاذٔه فٕاٍ فآ    

 اصلًى طشيخٍ مه الثلث ئرا وبن مَُّمب ػل  مب ًَ 
 

 529: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحقى 
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

ثٓبةٔ طِحَِّّ الْاِلْشَاسِ لِلًْٓاسِثِ يٓ يَٕٕشٌِِ ثِذٕٓٔهٍ يٓ أَؤٍَّ ٔٓمٕؼِٓ مِاهَ الْأَطٕالِ    16« 1»•
  ئِلَّب أَنْ ٔٓىًُنَ فِٓ مٓشَعِ الْمًٕٓ ِ يٓ ٔٓىًُنَ الْمٔمِشُّ مََُّّٔٓمبً فَمِهَ الثُّلُثِ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْأَشْؼٓشِِّْ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ « 2» -1 -24621•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ : ػٓجٕذِ الْدٓجَّبسِ ػٓهْ طٓفًْٓانَ ػٓهْ مٓىْظًٔسِ ثٕهِ حٓبصِ ٍ لَبلَ

ئِنْ وَبنَ الْمِّٕٓاتٔ مٓشْػِإنبً    -أَنَّ لٍَٔ ػٓلٍَِٕٕ دٕٓٔىبً فَمَبلَ -سٓخٔلٍ أَيٕطٓ  لِجٓؼٕغِ يٓسٓثٍََِِّ
 .فَأَػٕـٍِِ الَّزِْ أَيٕطٓ  لٍَٔ

 .«3»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓ  مِثْلٍَٔ •
  حذٔثب 14فٍٕ  16الجبة  -(1)•
 -4إ ي االسَّجظابس  656 -159 -9إ ي الَُّزٔت 2 -41 -7الىبفٓ  -(2)•

 .مه أثًاة االلشاس 1مه الجبة  1ي أيسدٌ فٓ الحذٔث . 426 -111
 .5542 -229 -4الفمٍٕ  -(3)•

 291: ، ص19 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓ  ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕاهِ مٔحٓمَّاذِ ثٕاهِ    « 4» -2 -24622•
ػِٕسٓ  ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الىُّؼٕمٓبنِ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهِ الْؼٓلَبءِ ثَّٕٓابعِ السَّابثِشِِّْ   

فَلَمَّاب   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ امٕاشَأٍَِ اسٕإًََّدٓػٓتٕ سٓخٔلًاب مٓبلًاب    : لَبلَ
يٓ مٓبََاتِ   -ئِنَّ الْمٓبلَ الَّزِْ دٓفَؼٍَُّٕٔ ئِلَٕٕهٓ لِفُلَبوََّ -حٓؼَشََٓب الْمًٕٓ ٔ لَبلَتٕ لٍَٔ

ئِؤٍَّ وَبنَ لِظٓبحِجَِّٓىَب مٓبلٌ يٓ لَب وَشَأٌ  -الْمٓشْأَُِ فَأَََ  أَيٕلِٕٓبؤَُٓب الشَّخٔلَ فَمَبلًُا لٍَٔ
ٕٓ ء  أَ فَٕٓحٕلِافٔ لَُٔامٕ    -ئِلَّب ػِىْذٓنٓ فَمَابلَ ئِنْ   -فَبحٕلِفٕ لَىَب مٓب لَُٓب لِجٓلَهٓ شَا

يٓ  -يٓ ئِنْ وَبوَتٕ مََُّّٔٓمٓاًّ فَلَاب ٔٓحٕلِافٕ    -وَبوَتٕ مٓأْمًٔوًَّ ػِىْذٌٓٔ فَلْٕٓحٕلِفٕ لَُٔمٕ
 .ٔٓؼَغٔ الْأَمٕشَ ػٓلَ  مٓب وَبنَ فَاِوَّمٓب لَُٓب مِهْ مٓبلُِٓب ثُلُثٍُٔ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

  «5»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الىُّؼٕمٓبنِ •
 .3 -42 -7الىبفٓ  -(4)•
 .5543 -229 -4الفمٍٕ  -(5)•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ الَّزِْ لَجٕلَأٍ ثِاِسٕاىَبدٍ   « 1»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ يٓ •
ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍِّٓ الْأَشْؼٓشِِّْ يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ فَؼَّابلٍ ػٓاهِ   
الْؼٓجَّبسِ ثٕهِ ػٓبمِشٍ ػٓهْ دٓائدٓ ثٕهِ الْحٔظٕٕٓهِ ػٓهْ أَثِٓ أًَُّٔةٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ 

 .ع مِثْلٍَٔ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

 
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓاهْ  « 2» -3 -24623•

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓاهْ  : َِشَب ِ ثٕهِ سٓبلِمٍ ػٓهْ ئِسٕمٓبػِٕلَ ثٕهِ خٓبثِشٍ لَبلَ
لَبلَ ٔٓدًٔصٔ ػٓلٍَِٕٕ ئِرَا  -أَلَشَّ لًِٓاسِثٍ لٍَٔ يٓ ًَٔٓ مٓشِٔغ  ثِذٕٓٔهٍ لٍَٔ ػٓلٍَِٕٕ -سٓخٔلٍ

 .أَلَشَّ ثٍِِ دٔينَ الثُّلُثِ

 292: ، ص19 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د



22 

الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ سٓيٓأٌ الظَّاذٔيقُ  « 3»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓاهْ أَحٕمٓاذٓ ثٕاهِ مٔحٓمَّاذٍ     يٓ •
 .«4»ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ مِثْلٍَٔ 

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ أَثِآ يٓلَّابدٍ   « 5» -4 -24624•
أَلَشَّ ػِىْذٓ الْمًٕٓ ِ لِآًاسِثٍ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهْ سٓخٔلٍ مٓشِٔغٍ: لَبلَ

ٕٓ ءٍ لَابلَ     -ثِذٕٓٔهٍ لٍَٔ ػٓلٍَِٕٕ لَبلَ ٔٓدًٔصٔ رَلِهٓ لُلْتٔ فَاِنْ أَيٕطٓ  لِآًاسِثٍ ثِشَا
 .خٓبئِضٌ

 .«6»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ مِثْلٍَٔ •

 292: ، ص19 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د



23 

الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

•______________________________ 
 .431 -112 -4إ ي االسَّجظبس 661 -160 -9الَُّزٔت  -(1)
 .4 -42 -7الىبفٓ  -(2)•
 .429 -112 -4إ ي االسَّجظبس 659 -160 -9الَُّزٔت  -(3)•
 .5540 -228 -4الفمٍٕ  -(4)•
 .5 -42 -7الىبفٓ  -(5)•
 .430 -112 -4إ ي االسَّجظبس 660 -160 -9الَُّزٔت  -(6)•
 .1 -41 -7الىبفٓ  -(7)•
  293: إ ص19 يسبئل الشٕؼّإ ج•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ ئِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ « 7» -5 -24625•
لُلْتٔ لَأٍ الشَّخٔالُ ٔٔمِاشُّ    : ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَحٓمَّبدٍ   ػٓهْ

 .فَمَبلَ ٔٓدًٔصٔ ئِرَا وَبنَ مٓلِٕنبً -لًِٓاسِثٍ ثِذٕٓٔهٍ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِسٕىَبدٌِِ « 1»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ حٓمَّبدٍ مِثْلٍَٔ •

 .«2»ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ ئِثٕشَإَِمٓ مِثْلٍَٔ 
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓاهِ الْجٓشْلِآِّ ػٓاهْ    « 3» -6 -24626•
سٓاأَلٍَُّْٔ ػٓاهْ سٓخٔالٍ مٔسٓابفِشٍ حٓؼَاشٌَٔ      : سٓؼٕذِ ثٕهِ سٓؼٕذٍ ػٓهِ الشِّػَب ع لَابلَ 

ئِنَّ َٓازَا الْمٓابلَ    -ئِلَ  أَحٓذٍ مِهَ الَُّّدَّبسِ فَمَبلَ لٍَٔ« 4»فَذٓفَغٓ مٓبلًب  -الْمًٕٓ ٔ
فَبدٕفَؼٍٕٔ ئِلٍَِٕٕ ٔٓظٕاشِفٍْٔ   -فٍِِٕ لَلِٕلٌ يٓ لَب وَثِٕشٌ« 5»لَٕٕسٓ لٍَٔ  -لِفُلَبنِ ثٕهِ فُلَبنٍ
يٓ لَاب   -فَمٓب ٓ يٓ لَمٕ ٔٓأْمٔشْ فٍِِٕ طٓبحِجٍٓٔ الَّزِْ خٓؼٓلٍَٔ لٍَٔ ثِاأَمٕشٍ  -حٕٕٓثُ ٔٓشَبءٔ

وَٕٕفٓ ٔٓظٕىَغٔ لَبلَ ٔٓؼَؼٍٔٔ حٕٕٓثُ  -ٔٓذٕسِْ طٓبحِجٍٔٔ مٓب الَّزِْ حٓمٓلٍَٔ ػٓلَ  رَلِهٓ
 .شَبءٓ

يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓ  ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّاذِ ثٕاهِ ػِٕسٓا     •
ػٓهْ سٓؼٕذِ ثٕهِ ئِسٕمٓبػِٕلَ الْأَحًٕٓصِ ػٓهْ أَثٍِِٕ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓاب الْحٓسٓاهِ ع يٓ   

 .«6»رَوَشَ مِثْلٍَٔ 

 293: ، ص19 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د



26 

الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّاذِ ثٕاهِ ػِٕسٓا  ػٓاهْ     « 7» -7 -24627•
سٔئِلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ػٓهْ : ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓىَمِ ػٓهْ أَثِٓ الْمٓغْشَاءِ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ

 .أَ ٔٓدًٔصٔ رَلِهٓ لَبلَ وَؼٓمٕ ئِرَا وَبنَ مٓلِٕنبً -سٓخٔلٍ أَلَشَّ لًِٓاسِثٍ ثِذٕٓٔهٍ فِٓ مٓشَػٍِِ
•______________________________ 

 .5541 -229 -4الفمٍٕ  -(1)
 .425 -111 -4إ ي االسَّجظبس 655 -159 -9الَُّزٔت  -(2)•
 .662 -160 -9الَُّزٔت  -(3)•
 (.َبمش المخـًؽ)مبلٍ  -فٓ الىبفٓ -(4)•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

 (.َبمش المخـًؽ)لٓ  -فٓ وسخّ -(5)•
 .23 -63 -7الىبفٓ  -(6)•
 .405 -190 -6الَُّزٔت  -(7)•
  294: إ ص19 يسبئل الشٕؼّإ ج•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓسٓاهِ ثٕاهِ فَؼَّابلٍ ػٓاهِ     « 1» -8 -24628•
الْؼٓجَّبسِ ثٕهِ ػٓبمِشٍ ػٓهْ دٓائدٓ ثٕهِ الْحٔظٕٕٓهِ ػٓهْ أَثِٓ أًَُّٔةٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ 

فَمَبلَ ئِنْ وَبنَ الْمِّٕٓتٔ  -ع فِٓ سٓخٔلٍ أَيٕطٓ  لِجٓؼٕغِ يٓسٓثٍََِِّ أَنَّ لٍَٔ ػٓلٍَِٕٕ دٕٓٔىبً
 .مٓشْػِٕنبً فَأَػٕـٍِِ الَّزِْ أَيٕطٓ  لٍَٔ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

 
 
يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذٍ ػٓهْ ػٔثْمٓابنَ ثٕاهِ   « 2» -9 -24629•

سٓأَلٍَُّْٔ ػٓمَّهْ أَلَاشَّ لِلًْٓسٓثَاِّ ثِاذٕٓٔهٍ ػٓلَٕٕاٍِ يٓ َٔآً      : ػِٕسٓ  ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ لَبلَ
 .لَبلَ ٔٓدًٔصٔ ػٓلٍَِٕٕ مٓب أَلَشَّ ثٍِِ ئِرَا وَبنَ لَلِٕلًب -مٓشِٔغ 
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ ثٕاهِ ٔٓحٕٕٓا  ػٓاهْ    « 3» -10 -24630•
وَََّجٕتٔ ئِلَ  الْؼٓسٕىَشِِّْ ع امٕشَأٌَِ أَيٕطٓاتٕ ئِلَا    : مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػٓجٕذِ الْدٓجَّبسِ لَبلَ

يٓ وَزَلِهٓ مٓب وَبنَ لَُٓاب مِاهْ    -سٓخٔلٍ يٓ أَلَشَّ ٕ لٍَٔ ثِذٕٓٔهٍ ثَمٓبوِِّٕٓ آلَبهِ دِسَٕٓمٍ
يٓ وُلُّ مٓب لَُٓاب   -مِهْ طًٔهٍ يٓ شَؼٕشٍ يٓ شَجٍٍٓ يٓ طٔفْشٍ يٓ وُحٓبسٍ -مََّٓبعِ الْجٕٕٓتِ

يٓ أَيٕطٓتٕ أَنْ ٔٔحٓاحَّ   -يٓ أَشُْٓذٓ ٕ ػٓلَ  يٓطََُِِّّٕٓب -أَلَشَّ ٕ ثٍِِ لِلْمًٔطٓ  ئِلٍَِٕٕ
يٓ  -يٓ َُؼٕـَ  مًٕٓلَبٌِ لَُٓاب أَسٕثٓؼٓمِبئَاِّ دِسَٕٓامٍ    -ػٓىُْٓب مِهْ َٓزٌِِ الََّّشِوَِّ حٓدَََّّبنِ
فَلَمٕ وَذٕسِ وَٕٕفٓ الْخُشُيجٔ مِهْ َٓازَا يٓ اشْاََّجٍٓٓ    -مٓبََتِ الْمٓشْأَُِ يٓ ََشَوَتٕ صٓيٕخبً

 ي -ػٓلَٕٕىَب الْأَمٕشُ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

فَسٓأَلٍََّْٔ أَنْ ٔٓىَُّْتٓ لَُٓب مٓاب ٔٓظِاحُّ لُِٓازَا     -رَوَشَ وَبَِت  أَنَّ الْمٓشْأََِ اسََّٕشَبسٍََْٓٔ •
ئِلَّب ثِاِلْشَاسِنِ لَأٍ   -«4»فَمَبلَ لَُٓب لَب ََظِحُّ ََشِوََُّهِ لُِٓزَا الًْٓطِِّٓ  -الًْٓطِِّٓ

يٓ ََأْمٔشٍِِٔ ثٓؼٕذٓ أَنْ ٔٔىْفِزَ مٓب ًَُطِٕىٍَٔ  -ثِذٕٓٔهٍ ٔٔحِٕؾُ ثََِّشِوََِّهِ ثِشَُٓبدِِٓ الشًُُّٔدِ
 -يٓ أَلَشَّ ٕ لِلًْٓطِِّٓ ثُِٓزَا الذَّٕٔهِ -يٓ وَََّجٓتٕ لٍَٔ ثِبلًْٓطَِِّّٕ ػٓلَ  َٓزَا -«5»ثٍِِ 

يٓ  -لِجٓلَاهٓ ػٓاهْ َٓازَا   « 6»فِٓ مٓسٕأَلَِّ الْفُمَُٓبءِ  -فَشَأْٔٔهٓ أَدٓا ٓ اللٍَّٔ ػِضَّنٓ
ئِنْ وَابنَ الاذَّٕٔهُ    -ثِخَـِّاٍِ ََؼٕشِٔفِىَب رَلِهٓ لِىَؼٕمٓلَ ثٍِِ ئِنْ شَابءٓ اللَّأٍ فَىَََّاتٓ    

 -فَٕٔخْشَجٔ الذَّٕٔهُ مِهْ سٓأْسِ الْمٓبلِ ئِنْ شَبءٓ اللَّأٍ  -طٓحِٕحبً مٓؼٕشُيفبً مٓفًُْٔمبً
يٓ ئِنْ لَمٕ ٔٓىُهِ الذَّٕٔهُ حٓمّبً أُوْفِزَ لَُٓب مٓب أَيٕطٓتٕ ثٍِِ مِاهْ ثُلُثُِٓاب وَفَا  أَيٕ لَامٕ     

 .ٔٓىْفِ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

•______________________________ 
 .657 -160 -9الَُّزٔت  -(1)
 .428 -111 -4إ ي االسَّجظبس 658 -160 -9الَُّزٔت  -(2)•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

 .433 -113 -4إ ي االسَّجظبس 664 -161 -9الَُّزٔت  -(3)•
 (.َبمش المخـًؽ)لٕس فٓ االسَّجظبس  -(4)•
 .ًَطٍٕ ثٍ -فٓ الَُّزٔت -(5)•
 ."مىٍ لذٌ ".َزا ػل  يخٍ الَّمّٕ ي الدًاة طحٕح -(6)•
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

سٓأَلٍَُّْٔ ػٓهْ سٓخٔلٍ : يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ لَبلَ« 1» -11 -24631•
يٓ لٍَٔ يٓلَذ  مِهْ يَٕٕشَِٓب فَأَحٓتَّ أَنْ لَب ٔٓدٕؼٓالَ   -لٍَٔ امٕشَأٌَِ لَمٕ ٔٓىُهْ لٍَٔ مِىُْٓب يٓلَذ 

ٕٓ ءٍ لٍَٔ فِآ حٕٓٓبَِاٍِ يٓ طِاحٍََِِّّ لًِٓلَاذٌِِ      -لَُٓب فِٓ مٓبلٍِِ وَظِٕجبً فَأَشُْٓذٓ ثِىُلِّ شَ
أَ ٔٓحِلُّ لٍَٔ رَلِهٓ ئِرَا لَمٕ ٔٔؼٕلِمُٕٓب يٓ  -يٓ أَلَبمٓتٕ مٓؼٍٓٔ ثٓؼٕذٓ رَلِهٓ سِىِٕهَ -دٔيوَُٓب

ٔٓظٕىَغٔ ثٍِِ مٓاب شَابءٓ فِآ     -يٓ ئِوَّمٓب ػٓمِلَ ثٍِِ ػٓلَ  أَنَّ الْمٓبلَ لٍَٔ -لَمٕ ََّٔٓحٓلَّلُْٓب
 .فَىَََّتٓ ع حٓمُُّٓب يٓاخِت  فَٕٓىْجٓغِٓ أَنْ ََّٔٓحٓلَّلَُٓب -حٕٓٓبٍَِِ يٓ طِحٍََِِّّ
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ثٔىَبنِ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللَّاٍِ  « 2» -12 -24632•
ثٕهِ الْمٔغِٕشَِِ ػٓهِ السَّىًُوِِّٓ ػٓهْ خٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ ػٓلٍِّٓ ع أَؤٍَّ وَابنَ ٔٓاشُدُّ   

 .يٓ مٓب أَلَشَّ ثٍِِ ػِىْذٓ مًٍَِِٕٓ ثِلَب ثَجٕتٍ يٓ لَب ثِّٕٓىٍَّ سٓدٌَّٔ -الىِّحٕلََّ فِٓ الًْٓطَِِّّٕ
لَبلَ الشَّٕٕخُ ٔٓؼٕىِآ ئِرَا وَابنَ   « 3»يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ السَّىًُوِِّٓ •

الْمِّٕٓتٔ يَٕٕشَ مٓشْػٍِّٓ يٓ وَبنَ مََُّّٔٓمبً ػٓلَ  الًْٓسٓثَِّ فَأَمَّب ئِرَا وَبنَ مٓشْػِإنبً فَاِوَّأٍ   
 .«5»يٓ ٔٓأَِْٓ « 4»ٔٓىًُنُ مِهْ أَطٕلِ الْمٓبلِ يٓ اسََّٕذٓلَّ ثِمٓب مٓؼَ  
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الْإِقْرَارِ لِلَْٓارِثِ ٍٓ غَٕ٘رُِِ تِدٕٓٗيٍ ٍٓ أًََِّٔ ٗٓوٕضِٖ هِيَ الْأَطٕلِ إِلَّا أَىْ طِحَِّٔ 
  ٗٓكَُىَ فِٖ هٓرَعِ الْوَٕٓتِ ٍٓ ٗٓكَُىَ الْؤقِرُّ هٔتَّْٓواً فَوِيَ الخُّلُجِ

  ٍِ ع لَبلَثِٕيٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ َٓبسٔينَ ثٕهِ مٔسٕلِمٍ ػٓهِ اثٕهِ سٓؼٕذٓانَ ػٓهْ مٓسٕؼٓذَِٓ ثٕهِ طٓذٓلََّ ػٓهْ خٓؼٕفَشِ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ أَ« 6» -13 -24633•
•______________________________ 

 .667 -162 -9الَُّزٔت  -(1)
 .432 -112 -4إ ي االسَّجظبس 663 -161 -9الَُّزٔت  -(2)•
 .5592 -249 -4الفمٍٕ  -(3)•
 .مه َزا الجبة 10ي  5ي  3ي  1مؼ  فٓ اصحبدٔث  -(4)•
 .مه َزا الجبة 14ٔبَٓ فٓ الحذٔث  -(5)•
 .434 -113 -4إ ي االسَّجظبس 665 -162 -9الَُّزٔت  -(6)•
  296: إ ص19 يسبئل الشٕؼّإ ج•
 .لِأَحٓذٍ مِهَ الًْٓسٓثَِّ ثِذٕٓٔهٍ لٍَٔ فَلَٕٕسٓ لٍَٔ رَلِهٓ -لَبلَ ػٓلٌِّٓ ع لَب يٓطََِّّٕ لًِٓاسِثٍ يٓ لَب ئِلْشَاسٓ لٍَٔ ثِذٕٓٔهٍ ٔٓؼٕىِٓ ئِرَا أَلَشَّ الْمٓشِٔغٔ•
ٕخُ َٓزَا يٓسٓدٓ مًٕٓسِدٓ الََّّمَِِّّٕ يٓ ٔٓحََّٕمِلُ أَنْ ٔٓىًُنَ الْمٔشَادٔ لَب ئِلْشَاسٓ ثِذٕٓٔهٍ فِٕمٓب صٓادٓ •  .«1»  الثُّلُثِ ئِنْ وَبنَ مََُّّٔٓمبً لِمٓب ََمَذَّ ٓ ػٓلَلَبلَ الشَّٕ
سٓأَلٍَُّْٔ ػٓاهْ سٓخٔالٍ مٓؼٓأٍ    : ٍِ ع لَبلَللَّيٓ ثِاِسٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼِٕذٍ ػٓهْ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓ  ػٓهْ شُؼٕٕٓتٍ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ ا« 2» -14 -24634•

 .أَ ٔٓدًٔصٔ رَلِهٓ لَبلَ وَؼٓمٕ ئِرَا وَبنَ مٔظٓذَّلبً -يٓ أَيٕطٓ  أَنَّ َٓزَا الَّزِْ ََشَنٓ لِإََٔلِ الْمٔؼَبسٓثِّٓ -مٓبلُ مٔؼَبسٓثٍّٓ فَمٓب ٓ يٓ ػٓلٍَِٕٕ دٕٓٔهٌ
 . «4»يٓ ٔٓأَِْٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 3»يٓ ََمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَ  رَلِهٓ : أَلًُلُ•
 .مه َزا الجبة 10ي  5ي  3ي  1َمذ  فٓ اصحبدٔث  -(1)•
 .679 -167 -9الَُّزٔت  -(2)•
 .مه أثًاة المؼبسثّ 13مه أثًاة الذٔهإ ي فٓ الجبة  13َمذ  مب ٔذل ػل  ثؼغ الممظًد فٓ الجبة  -(3)•
 . مه أثًاة االلشاس 2ي  1مه َزٌ اصثًاةإ ي فٓ الجبثٕه  59ي  28ٔبَٓ مب ٔذل ػل  ثؼغ الممظًد فٓ الجبثٕه  -(4)•

•  
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 لَ أٍطى تحزت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍارثٔ ػلِ٘

ئرا أيط  ثحدنَّٕه أي أصٔاذ ي لابل ئوُّاب ياخجاّ ػلٕاٍ      (: 12مسألّ ) •
إ وؼم لً وبن ئلشاسٌ ثبلًخًة ػلٍٕ (1)َخشج مه أطل الَّشوّ ي   طذنق

فٓ مشع المً  ي وبن مَُّّمبً فٓ ئلشاسٌ فبلظبَش أوٍّ وبإللشاس ثبلاذٔه  
 .فٍٕ فٓ طشيخٍ مه الثلث ئرا وبن مَُّّمبً ػل  مب ًَ اصلًى

 
فٕمب وبوب ٔخشخبن مه أطل الَّشوّ ػلا  َماذٔش الثجاً  وابلححن     ( 1)•

. اإلسالمٓ ي الححن االسَّٕدبسْ دين الًاخت ثمثال الىازس وماب َماذن     
  (. الخًئٓ)

 
 589-588: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى  
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

لً أيط  ثمب ػىذٌ مه المبل للحاح واذثب ي لام ٔؼلام أواٍ       11مسألّ •
لم ٔدض طشه خمٕؼٍإ ي لً ادػ  أن ػىذ الًسثّ   ٔخشج مه الثلث أ  ال

ػؼف َزا أي أوٍ أيط  ثزله ي أخبصيا الًسثّ ٔسمغ دػًاٌ ثابلمؼى   
 .المؼًُد فٓ ثبة الذػبيْإ ال ثمؼى  ئوفبر لًلٍ مـلمب
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

مسألّ ئرا أيط  ثمب ػىذٌ مه المبل للحح واذثب ي لام ٔؼلام أواٍ      15•
وؼام لاً ادػا  أن ػىاذ       ٔخشج مه الثلث أي ال لم ٔدض طشه خمٕؼٍ

الًسثّ ػؼف َزا أي أوٍ أيط  سبثمب ثزله ي الًسثّ أخابصيا يطإٍَّ   
 ففٓ سمبع دػًاٌ ي ػذمٍ يخُبن 

 
 
•  
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

ِ (: 15هسألٔ )•   إرا أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذّ ًدتاً ٍ لن ٗؼلن أًّو
هي الخلج أٍ ال لن ٗزس طرف رو٘ؼِ، ًؼون لوَ اةّػوى أىّ ػٌود     ٗخرد 

الَرحٔ ضؼف ّ ا أٍ أًِّ أٍطى ساتقاً ت لك ٍ الَرحٔ أرازٍا ٍطّ٘تِ 
 ( 1)ففٖ سواع ةػَاُ 

ئن وبن المشاد ثسمبع دػًاٌ وًوُاب ثحٕاث ال ٔسامغ مؼُاب واال       ( 1)•
الًسثّ المىىشٔه لمب ادنػبٌ ثؼذ مًٍَ فبصلشة ػذمٍ ي ئن وابن الماشاد   
خًاص ئوفبر الًطٓن الًطٕنّ فٓ خمٕغ مب أيط  ثٍ فٕماب ئرا لام ٔىاه    
ئوىبس ي مؼبسػّ للًسثّ ومب ئرا وبوًا طغبساً فلٍ يخاٍ ال ٔخلاً ماه    

 (.اصطفُبوٓ. )لًنِ
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

 (. 2)ٍ ػدهِ ٍرْاى •
اصلًى ػذ  سمبػٍ ثال ثٕنىّ لؼذ  وًوٍ أمٕىبً ػه الًسثّ وؼم لً وبن ( 2)•

سلـىٍَّ ػل  طشه َماب  المابل فآ سامبع     ادنػ  المبل َحت ٔذٌ ي 
 (.آلب ػٕبء. )دػًاٌ يخٍ لًْن لحىم ٔذٌ ػل  ؿجك دػًاٌ

سمبع دػًاٌ ثمب ًَ المؼًُد فٓ ثبة الذػبيْ ال ثمؼى  ئوفابر  الظبَش •
 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )لًلٍ مـلمبً

 (.الشٕشاصْ. )اصلًى السمبع ي الؼمل ػلُٕب فٓ يٕش مًسد الَّىبصع•
 (.الگلپبٔگبوٓ. )اصلًى ًَ اصينل•
 (.الخًئٓ. )أيخُُمب ػذ  السمبع•

 591: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

لً وبن ػىذٌ ممذاس مه المبل ي ايط  ان ٔظاشه طظاًص َازا    ( 1)•
المبل فٓ الحح المىذية ي شه فٓ ان َزا المابل ثمماذاس الثلاث أي    

 ال؟أصٔذ فُل َىفز الًطّٕ حٕىئز أ  
ٔحَّمل وفًر الًطّٕ للَّشدٔذ ثٕه الظحّ ي الجـالن الن المبل لاً  سثمب  •

وبن ثممذاس الثلث فبلًطّٕ طحٕحّ ي لً وبن أصٔذ فَّجـالإ ي ممَّؼا    
أطبلّ الظحّ ًَ الحمل ػل  الظحٕحإ فان الًطّٕ ئٔمبع طابدس ماه   

 .ي وشه فٓ طحٍَّ ي فسبدٌ فٕحمل ػل  الظحّ الًطٓ

 151: ، ص2 هؼتود الؼرٍٓ الَحقى؛ د
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

مب َمذ  مه ان أطبلّ الظحّ ثمؼى  َشَٕت اصثش ػل  الؼماذ أي  : فٍٕي •
مسَّىذَب السٕشِ المـؼّٕ ي لىه ( ال ثمؼى  ػذ  اسَىبة الحشا )اإلٔمبع 

مًسد َزٌ السٕشِ مب ئرا أحشصوب يالّٔ الؼبمل ػل  الفؼل ي شاه فآ   
اوٍ أيلؼٍ ػل  الًخٍ الظحٕح أ  ال فٕحمل فؼلٍ حٕىئز ػل  الظحّ ي 
امب ئرا شه فٓ أطل ثجً  الًالّٔ فال ٔمىه ئثجب  الظحّ ثبصطال  
ومب ئرا َظذى احذ لجٕغ داس صٔذ ي شه فٓ يالٍَّٔ ػل  رله لم ٔدض 
الششاء مىٍ ثأطبلّ الظحّ فٓ ثٕؼٍ ي وزا ئرا وبوت ػٕه مًلًفّ فٓ ٔذٌ 
ي أساد ثٕؼُب ي شه فٓ اوٍ َل لٍ الًالّٔ ػل  رله أ  ال؟ ال ٔمىاه  

 .الحىم ثظحّ ثٕؼٍ ثأطبلّ الظحّ

 151: ، ص2 هؼتود الؼرٍٓ الَحقى؛ د
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

ال دلٕل ػل  خشٔبن أطبلّ الظحّ فٓ خمٕغ مًاسد الشاه  : ثبلدملّي •
فٓ الظحّ ي الفبسذإ ي اومب لب  الذلٕل ػل  ئخشائُب فٓ مًاسد الشاه  

 .فٓ يخذان الؼمل للششائؾ ي االخضاء ثؼذ ئحشاص الًالّٔ ػل  الؼمل

 151: ، ص2 هؼتود الؼرٍٓ الَحقى؛ د
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 لَ أٍطى توا ػٌدُ هي الوال للحذ ًدتا

روش ثؼؼُم اوٍ ٔسمغ دػًاٌ صوٍ ئطجابس ػماب فآ ٔاذٌ ي َحات      ( 1)•
 .اطَّٕبسٌ

 ٔشخاغ  اوٍ لم َثجت حدّٕ اطجبس رْ الٕذ ػمب فٓ ٔذٌ ثدمٕغ مب : ي فٍٕ•
مب َحت ٔذٌإ وؼم لً سخغ اطجبسٌ ػمب فٓ ٔذٌ ئلا  اإللاشاس ػلا     ئل  

 إوفسٍ ٔسمغإ ومب ئرا أطجش ثبن مب فٓ ٔذٌ مغظًة
ي امب االطجبس ثجمّٕ الدُب  فال دلٕل ػل  السمبع مىٍإ ي لزا روشيا اوٍ  •

لً أطجش ثىشّٔ المبء الزْ فٓ ٔذٌ ال ٔسمغ مىٍإ فبصطجبس ػاه اخابصِ   
 .الًسثّ أي ان المبل ثممذاس الثلث ٔحَّبج ئل  اإلثجب 
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