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 الْمُنَافِقِيهَ

لََٕ ؤًََّب وَتَجٌَٕب ػٓلَِْٕ٘نٕ ؤَىِ الْتُلَُا ؤًَْفُسٓىُنٕ ؤٍَِ اخْشُرَٔا هِيْ دِٗٓبسِوُنٕ هٓب فَؼٓلُؤَُ ََِِّّ  ٍٓ •
 ﴾66﴿لَلِ٘لٌ هٌِْْٔنٕ ٍٓ لََٕ ؤًََّْٔنٕ فَؼٓلَُا هٓب َٗٔػٓظَُىَ ثِِِ لَىَبىَ خَٕ٘شاً لَْٔنٕ ٍٓ ؤَشَذَّ تَخْجِ٘تبً 

 ﴾67﴿ٍٓ ِِراً لَأتٌََٕ٘بّٔنٕ هِيْ لَذًَّٔب ؤَرٕشاً ػٓظِ٘وبً •
 ﴾68﴿ٍٓ لَْٓذٌَٕٓٗبّٔنٕ طِشَاؿبً هٔسٕتَمِ٘وبً •
ئِهٓ هٓغٓ الَّزِٗيَ ؤًَْؼٓنٓ اللَِّٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ هِيَ الٌَّجِِّ٘٘يَ ٍٓ ٰ  ٍٓ هٓيْ ٗٔـِغِ اللَِّٓ ٍٓ الشَّسَٔلَ فَإٍُل•

 ﴾69﴿ئِهٓ سٓفِ٘مبً ٰ  الظِّذِّٗمِ٘يَ ٍٓ الشُّْٓذٓاءِ ٍٓ الظَّبلِحِ٘يَ ٍٓ حٓسٔيَ ؤٍُل
 ﴾70﴿لِهٓ الْفَؼْلُ هِيَ اللَِِّ ٍٓ وَفَى ثِبللَِِّ ػٓلِ٘وبً ٰ  ر•
•  

•  

  89: ، الظفحة5النساء ، الجشء 
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  لو مات الوطي بعذ قبض أجزة االستيجار مه التزكة

ٍ شه فٖ   لَ هبت الَطٖ ثؼذ لجغ ؤرشٓ اَّست٘زبس هي التشؤ 12هسإلٔ •
فبى وبى الحذ هَسؼب ٗزت اَّسوت٘زبس هوي ثم٘ؤ     *است٘زبسُ لِ لجل هَتِ

التشؤ ِى وبى ٍارجب، ٍ وزا ِى لن توغ هذٓ ٗوىي اَّسوت٘زبس فْ٘وب، ثول    
الظبّش ٍرَثِ لَ وبى الَرَة فَسٗب ٍ هؼت هذٓ ٗوىي اَّست٘زبس فْ٘ب ٍ 
هي ثم٘ٔ حلخْب ِى وبى هٌذٍثب، ٍ األلَى ػذم ػوبًِ لوب لوجغ، ٍ لوَ ووبى    

لوَ ػبهول هؼوِ هؼبهلؤ      **الوبل الومجَع هَرَدا ػٌذُ ؤخز هٌِ، ًؼون 
الولى٘ٔ فٖ حبل ح٘بتِ ؤٍ ػبهل ٍسحتِ وزله َّ ٗجؼذ ػوذم روَاص ؤخوزُ    

 .ػلى ِشىبل خظَطب فٖ األٍل
فلَ لن ٗىي الوبل الومجَع هَرَدا ٗزت اإلست٘زبس هي ثم٘ٔ التشؤ ِى  *•

 .وبى الحذ ٍارجب ٍ هي الخلج ِى وبى هٌذٍثب
 .ّزا اإلستذسان َّ حبطل لِ ووب ؤشبس الِ٘ الوبتي سُ**•

  400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 لو قبض الوطي األجزة و تلفت في يذه

ٍ تلفت فٖ ٗذُ ثال تمظ٘ش لن ٗىوي   األجزةلَ لجغ الَطٖ  13هسإلٔ •
 ٍ ٍرت اَّست٘زبس هي ثم٘ٔ التشؤ ؤٍ ثم٘ٔ الخلج،  ػبهٌب،

 ٍ ِى التسوت استشرؼت، •
 وبى ػي تمظ٘ش ؤٍ َّ لن ٗؼوي،  هاتلفٍ لَ شه فٖ ؤى •
ٍ لَ هبت األر٘ش لجل الؼول ٍ لن ٗىي لِ تشؤ ؤٍ لن ٗوىي ؤخزّب هي •

 .ٍسحتِ ٗستإرش هي الجم٘ٔ ؤٍ ثم٘ٔ الخلج

  400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 يجوس النيابة عه الميت في الطواف االستحبابي

ٍ وزا ػوي   اَّستحجبثٖ،ٗزَص الٌ٘بثٔ ػي الو٘ت فٖ الـَاف  14هسإلٔ •
الحٖ ِرا وبى غبئجب ػي هىٔ ؤٍ حبػوشا ٍ هؼوزٍسا ػٌوِ، ٍ ؤهوب هوغ      

 حؼَسُ ٍ ػذم ػزسُ فال تزَص، 
ٍ ؤهب سبئش األفؼبل فبستحجبثْب هستمال ٍ رَاص الٌ٘بثٔ فْ٘ب غ٘ش هؼلوَم  •

 .حتى السؼٖ، ٍ ِى ٗظْش هي ثؼغ الشٍاٗبت استحجبثِ

  400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ووبى ػل٘وِ   ٍ   طوبحجْب لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هوبت   15هسإلٔ •
حزٔ اإلسالم ٍ ػلن ؤٍ ظي ؤى الَسحٔ َّ ٗؤدٍى ػٌِ ِى سدّوب ِلوْ٘ن   

 ػلِ٘ ؤى ٗحذ ثْب ػٌِ،  ٍرت
 ٍ ِى صادت ػي ؤرشٓ الحذ سدّ الضٗبدٓ ِلْ٘ن، •
 ٍ األحَؽ اَّستئزاى هي الحبون هغ اإلهىبى، •
ٖ ء، •  ٍ الظبّش ػذم اَّختظبص ثوب ِرا لن ٗىي للَسحٔ ش
 ٍ وزا ػذم اَّختظبص ثحذ الَدػٖ ثٌفسِ، •

 401- 400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍ فٖ ِلحبق غ٘ش حزٔ اإلسالم ثْب هي ؤلسبم الحذ الَاروت ؤٍ سوبئش   •
 الَارجبت هخل الضوبٓ ٍ ًحَّب ِشىبل، 

ٍ وزا فٖ ِلحبق غ٘ش الَدٗؼٔ وبلؼ٘ي الوستإرشٓ ٍ الؼبسٗٔ ٍ ًحَّووب،  •
 فبألحَؽ ِسربع األهش ِلى الحبون ٍ ػذم استجذادُ ثِ، 

ٍ وزا الحبل لَ وبى الَاسث هٌىشا ؤٍ هوتٌؼب ٍ ؤهىي ِحجبتِ ػٌذ الحبون •
 .ؤٍ ؤهىي ِرجبسُ، ف٘شرغ فٖ الزو٘غ ِلى الحبون ٍ َّ ٗستجذ ثِ

 401- 400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

هسإلٔ لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هوبت طوبحجْب ٍ ووبى ػل٘وِ      17•
ػلن ؤٍ ظي ؤى الَسحٔ َّ ٗؤدٍى ػٌِ ِى سدّوب ِلوْ٘ن   ٍ .اإلسالمحزٔ 

ربص ثل ٍرت ػلِ٘ ؤى ٗحذ ثْب ػٌِ ٍ ِى صادت ػي ؤروشٓ الحوذ سد   
ػي سرل استَدػٌٖ هبَّ فْله ٍ لو٘   : ثشٗذلظح٘حٔ  ِلْ٘ن الضٗبدٓ 

ٖ ء ٍ لن ٗحذ حزٔ اإلسالم لوبل ع حوذ ػٌوِ ٍ هوب فؼول       لَاسحِ ش
ّٖ ٍ ِى وبًت هـلمٔ َِّ ؤى األطحبة ل٘ذٍّب ثوب ِرا ػلن ٍ   فإػـْن

َ ؤٍ ظي ثؼذم تإدٗتْن  ِلْ٘ن ٍ همتؼى ِؿاللْب ػذم الحبرٔ ِلى دفؼْب  ل
 اَّستئزاى هي الحبون الششػٖ 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

دػَى ؤى رله لإلرى هي اإلهبم ع ووب تشى ألى الظبّش هوي ووالم   ٍ •
اإلهبم ع ث٘بى الحىن الششػٖ ففٖ هَسد الظح٘حٔ َّ حبرٔ ِلى اإلرى 

 هي الحبون 
ٖ ء ٍ •  الظبّش ػذم اَّختظبص ثوب ِرا لن ٗىي للَسحٔ ش
وزا ػذم اَّختظبص ثحذ الَدػٖ ثٌفسِ ًَّفْبم األػون هوي رلوه    ٍ •

 هٌْب

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍ ّل ٗلحك ثحزٔ اإلسالم غ٘شّب هي ؤلسبم الحذ الَاروت ؤٍ غ٘وش    •
الحذ هي سبئش هب ٗزوت ػل٘وِ هخول الخوو  ٍ الضووبٓ ٍ الوظوبلن ٍ       
الىفبسات ٍ الذٗي ؤٍ َّ ٍ وزا ّل ٗلحك ثبلَدٗؼٔ غ٘شّب هخل الؼبسٗٔ ٍ 

 الؼ٘ي الوستإرشٓ ٍ الوغظَثٔ ٍ الذٗي فٖ رهتِ ؤٍ َّ ٍرْبى 
ٗمبل ثبلخبًٖ ألى الحىن ػلى خالف المبػذٓ ِرا للٌب ِى التشؤ هوغ  لذ •

الذٗي تٌتمل ِلى الَاسث ٍ ِى وبًَا هىلف٘ي ثإداء الذٗي ٍ هحزوَسٗي  
ػي التظشف لجلِ ثل ٍ وزا ػلى المَل ثجمبئْب هؼوِ ػلوى حىون هوبل     
الو٘ت ألى ؤهش الَفبء ِلْ٘ن فلؼلْن ؤسادٍا الَفبء هي غ٘ش ّزا الووبل ؤٍ  

 ؤسادٍا ؤى ٗجبششٍا الؼول الزٕ ػلى الو٘ت ثإًفسْن 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

األلَى هغ الؼلن ثإى الَسحٔ َّ ٗؤدٍى ثل هغ الظوي الموَٕ ؤٗؼوب روَاص     ٍ •
الظشف ف٘وب ػلِ٘ َّ لوب روشُ فٖ الوستٌذ هي ؤى ٍفبء هب ػلى الو٘وت هوي   
الذٗي ؤٍ ًحَُ ٍارت وفبئٖ ػلى ول هي لذس ػلى رله ٍ ؤٍلَٗؤ الَسحؤ   
ثبلتشؤ ًِوب ّٖ هب داهت هَرَدٓ ٍ ؤهب ِرا ثبدس ؤحذ ِلى طشف الوبل ف٘وب 
ػلِ٘ َّ ٗجمى هبل حتى تىَى الَسحٔ ؤٍلى ثِ ِر ّزُ الذػَى فبسوذٓ روذا   

ؤٍ ؤى الووبل   -ثل إلهىبى فْن الوخبل هي الظح٘حٔ ؤٍ دػَى تٌم٘ح الوٌبؽ
ِرا وبى ثحىن هبل الو٘ت ف٘زت طشفِ ػلِ٘ ٍ َّ ٗزَص دفؼوِ ِلوى هوي َّ    
ٗظشفِ ػلِ٘ ثل ٍ وزا ػلى المَل ثبًَّتمبل ِلوى الَسحؤ ح٘وج ًِوِ ٗزوت      
طشفِ فٖ دٌِٗ فوي ثبة الحسجٔ ٗزت ػلى هي ػٌذُ طشفِ ػلِ٘ ٍ ٗؼوي 

 لَ دفؼِ ِلى الَاسث لتفَٗتِ ػلى الو٘ت 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٗزت اَّست٘زاى هي الحبون ألًِ ٍلٖ هي َّ ٍلٖ لِ ٍ ٗىفٖ اإلرى ًؼن •
 لوذ  اإلروبلٖ فال ٗحتبد ِلى ِحجبت ٍرَة رله الَارت ػل٘وِ وووب   

ًؼن لَ لن ٗؼلن ٍ لن ٗظي ػذم تإدٗٔ الَاسث َّ ٗزت الذفغ ِلِ٘ ٗتخ٘ل 
ثل لَ وبى الَاسث هٌىشا ؤٍ هوتٌؼب ٍ ؤهىي ِحجبت رله ػٌذ الحبون ؤٍ 

 ِ  ؤهىي ِرجبسُ ػلِ٘ لن ٗزض لوي ػٌذُ ؤى ٗظشفِ ثٌفس

 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ِ (: 17هسإلٔ ) •   لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هبت طبحجْب ٍ وبى ػل٘و
ؤىّ الَسحٔ َّ ٗوؤدٍّى ػٌوِ ِى سدّّوب    ( 1)اإلسالم ٍ ػلن ؤٍ ظيّ حزّٔ 

ِلْ٘ن، ربص ثل ٍرت ػلِ٘ ؤى ٗحذّ ثْب ػٌوِ، ٍ ِى صادت ػوي اروشٓ    
 الحذّ سدّ الضٗبدٓ ِلْ٘ن 

 
 (.الخَئٖ. )ثل ٍ هغ احتوبلِ ؤٗؼبً( 1)•
 

 592-591: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ػي سرل استَدػٌٖ هبلًوب فْلوه ٍ لو٘  لَاسحوِ     ( 2)لظح٘حٔ ثشٗذ •
ٖ ء ٍ لن ٗحذّ حزّٔ اإلسالم، لبل  حذّ ػٌِ ٍ هب فؼل ( ػلِ٘ السّالم)ش

ٍ ّٖ ٍ ِى وبًت هـلمٔ ِلّب ؤىّ األطحبة لّ٘ذٍّب ثوب ِرا ػلن . فإػـْن
 لَ دفؼْب ِلْ٘ن،( 3)ؤٍ ظيّ ثؼذم تإدٗتْن 

فٖ وَى ّزُ الشٍاٗٔ طح٘حٔ ِشىبل ثىال السٌذٗي َّحتوبل وَى ( 2)•
سَٗذ المالء غ٘ش سَٗذ ثي هسلن المالء الّزٕ ٍحّمِ روغ لىٌّْب هؼووَل  

اإلهوبم  . )ثْب فبلسٌذ هزجَس ػلى فشع ػؼفِ ثل الوظٌوَى اتّحبدّووب  
 (.الخوٌٖ٘

•(3 )   ٔ . ّزا ِرا وبى الظيّ هؼتجشاً ششػبً ٍ ِلّب ٍرت التسول٘ن ِلوى الَسحو
 (.الگلپبٗگبًٖ)

 592: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

همتؼى ِؿاللْب ػذم الحبرٔ ِلى اَّسوتئزاى هوي الحوبون الشوشػٖ     ٍ •
ووب توشى، ألىّ  ( ػلِ٘ السّالم)، ٍ دػَى ؤىّ رله لإلرى هي اإلهبم (4)

ث٘بى الحىن الششػّٖ، ففٖ هوَسد  ( ػلِ٘ السّالم)الظبّش هي والم اإلهبم 
 ، (5)الظح٘حٔ َّ حبرٔ ِلى اإلرى هي الحبون 

 (.وبشف الغـبء. )األحَؽ ثل األلَى لضٍم اَّست٘زاى( 4)•
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘)األحَؽ اَّست٘زاى هٌِ هغ اإلهىبى ( 5)•
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل ٗزت اَّستئزاى•

 592: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٖ ء، ٍ ووزا ػوذم   ٍ • الظبّش ػذم اَّختظبص ثوب ِرا لن ٗىي للَسحٔ ش
اَّختظبص ثحذّ الَدػّٖ ثٌفسِ ًَّفْبم األػنّ هي رله هٌْوب، ٍ ّول   

هي ؤلسبم الحذّ الَارت ؤٍ غ٘ش الحذّ ( 6)ٗلحك ثحزّٔ اإلسالم غ٘شّب 
هي سبئش هب ٗزت ػلِ٘ هخل الخو  ٍ الضوبٓ ٍ الوظبلن ٍ الىفّوبسات ٍ  

هخل الؼبسٗٔ ٍ الؼ٘ي ( 1)غ٘شّب ثبلَدٗؼٔ   الذٗي ؤٍ َّ؟ ٍ وزا ّل ٗلحك
 ،الوستإرشٓ ٍ الوغظَثٔ ٍ الذٗي فٖ رهّتِ ؤٍ َّ؟ ٍرْبى

 (.الخَئٖ. )الظبّش ػذم ِلحبق سبئش ؤلسبم الحذّ ٍ وزا الىفّبسات( 6)•
 (.الخَئٖ. )الظبّش َّ اإللحبق( 1)•

 

 592: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزوة الوثقى 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ِىّ التشؤ هغ : لذ ٗمبل ثبلخبًٖ، ألىّ الحىن ػلى خالف المبػذٓ ِرا للٌب •
الذٗي تٌتمل ِلى الَاسث ٍ ِى وبًَا هىلّف٘ي ثإداء الذٗي، ٍ هحزوَسٗي  
ػي التظشّف لجلِ، ثل ٍ وزا ػلى المَل ثجمبئْب هؼِ ػلوى حىون هوبل    
الوّ٘ت ألىّ ؤهش الَفبء ِلْ٘ن، فلؼلّْن ؤسادٍا الَفبء هي غ٘ش ّزا الوبل، ؤٍ 

 ؤسادٍا ؤى ٗجبششٍا الؼول الّزٕ ػلى الوّ٘ت ثإًفسْن، 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

الموَّٕ  ( 3)هغ الؼلن ثإىّ الَسحٔ َّ ٗؤدٍّى ثل هغ الظّوي  ( 2)ٍ األلَى •
ؤٗؼبً رَاص الظشف ف٘وب ػلِ٘، َّ لوب روشُ فٖ الوستٌذ هي ؤىّ ٍفبء هوب  
ػلى الوّ٘ت هي الذٗي ؤٍ ًحَُ ٍارت وفبئّٖ ػلى ولّ هوي لوذس ػلوى    
رله، ٍ ؤٍلَّٗٔ الَسحٔ ثبلتشؤ ًِّوب ّٖ هب داهوت هَروَدٓ، ٍ ؤهّوب ِرا    
ثبدس ؤحذ ِلى طشف الوبل ف٘وب ػلِ٘ َّ ٗجمى هبل حتّى تىَى الَسحؤ  

 ؤٍلى ثِ، ِر ّزُ الذػَى فبسذٓ رذّاً، 
اإللحبق هحلّ ِشىبل فبألحَؽ ِسربع األهش ِلى الحبون ٍ ػوذم  ( 2)•

اَّهوبم  . )استجذادُ ثِ ٍ ووزا الحوبل فوٖ طوَسٓ اإلًىوبس ٍ اَّهتٌوبع      
 (.الخوٌٖ٘

 (.الگلپبٗگبًٖ. )الوؼتجش ششػبً ووب هشّ( 3)•
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ؤىّ الووبل  ؤٍ ثل إلهىبى فْن الوخبل هي الظح٘حٔ، ؤٍ دػَى تٌم٘ح الوٌبؽ، •
 ف٘زت طشفِ ػلِ٘،( 4)ِرا وبى ثحىن هبل الوّ٘ت 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ّزا الَرِ َّ الوتؼّ٘ي( 4)•
ّزا الَرِ َّ الظح٘ح لىٌِّ ٗختضّ ثوب ِرا وبى الوّ٘ت َّ ٗوله هبلًب آخوش  •

ٗفٖ ثإُرشٓ الحذّ فإًِّ هغ الوله َّ ٗتؼّ٘ي طشف خظَص هب ػٌذ الوَدػٖ  
ٍ ًحَُ فٖ الذٗي ثل الَارت طشف الزبهغ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هبل آخوش ٍ الجوبلٖ   
فٖ هله الوّ٘ت حٌ٘ئزٍ َّ الىلّٖ ٍ ؤهّب شخض الوبل فَْ للَاسث ف٘زوشٕ  
ٖ  الَرِ اٙخش حنّ ًِِّ فٖ فشع ٍرَة الظشف فٖ الوذٗي   فِ٘ هب ٗزشٕ ف
ٍ ًحَُ ٍ ػذم رَاص دفؼِ ِلى الَاسث لن تخجت ٍَّٗٔ لوي ػٌذُ الوبل ػلى 

 (.الخَئٖ. )الظشف فال ثذّ هي اَّستزبصٓ هي الحبون الششػٖ
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍ َّ ٗزَص دفؼِ ِلى هي َّ ٗظشفِ ػلِ٘، ثل ٍ وزا ػلى المَل ثبًَّتمبل •
ِلى الَسحٔ، ح٘ج ًِِّ ٗزت طشفِ فٖ دٌِٗ، فوي ثبة الحسوجٔ ٗزوت   

لوَ دفؼوِ ِلوى الوَاسث     ( 2)ػلى هي ػٌذُ طشفِ ػلِ٘، ٍ ٗؼوي ( 1)
 لتفَٗتِ ػلى الوّ٘ت؛ 

ٍرَة الظشف هتَرِّ ِلى الَاسث فمؾ فى٘ف ٗىَى رلوه هوي   ( 1) •
 (.الخَئٖ. )ثبة الحسجٔ

 (.الخَئٖ. )ٍرِ للؼوبى ثؼذ هب لن ٗىي الوبل هلىبً للوّ٘تَّ ( 2)•
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ألًِّ ٍلّٖ هي َّ ٍلّٖ لِ، ٍ ٗىفوٖ  ( 3)ٗزت اَّست٘زاى هي الحبون ًؼن •
، فال ٗحتبد ِلى ِحجبت ٍرَة رله الَارت ػلِ٘ (4)اإلرى اإلروبلٖ 

 ، ووب لذ ٗتخّ٘ل، (5)
 (.الش٘شاصٕ. )األلَى ػذم الَرَة( 3)•
ووب ِرا استإرى هٌِ ثإًِّ ِرا وبى ػٌذٕ هبل ألحذ ػلِ٘ حذّ فتَفٖ ( 4)•

     ِ . ٍ ؤدسٕ ؤىّ الَسحٔ َّ ٗؤدٍّى ّل ؤطوشفِ فوٖ الحوذّ ؤم َّ فوإرى لو
 (.األطفْبًٖ)
 (.األطفْبًٖ. )ٗؼٌٖ ػٌذ الحبون( 5)•
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

لَ لن ٗؼلن ٍ لن ٗظيّ ػذم تإدٗٔ الَاسث َّ ٗزت الذفغ ِلِ٘، ثل لَ ًؼن •
ؤٍ هوتٌؼبً ٍ ؤهىي ِحجبت رله ػٌذ الحوبون ؤٍ  ( 6)وبى الَاسث هٌىشاً 

 . ؤهىي ِرجبسُ ػلِ٘ لن ٗزض لوي ػٌذُ ؤى ٗظشفِ ثٌفسِ
 
سمَؽ ؤٍلَّٗٔ الَاسث ثسجت اهتٌبػِ َّ ٗخلَ هي لشة ٍ ووزا ِرا  ( 6)•

 (. الجشٍرشدٕ. )وبى ًِىبسُ لتؼ٘٘غ حكّ الوّ٘ت هغ الؼلن ثِ
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ثٓبةٔ ؤَىَّ هٓيْ ؤٍَٕدٓعٓ هٓبلًب فَوٓبتٓ طٓبحِجِٔٔ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ حٓزَُّٔ الْإِسٕولَبمِ ٍٓ   13« 2»•
خَبفٓ هِيَ الَْٓسٓحَِٔ ؤَىْ لَب ٗٔؤَدٍُّّٓب فَؼٓلَى هٓيْ ػٌِْذُٓٔ الْوٓبلُ ؤَىْ ٗٓحٔذَّ هٌِِْٔ ٍٓ ٗٓشُدَّ 

  الْجٓبلِٖٓ ػٓلَى الَْٓسٓحَِٔ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّوذِ  « 3» -1 -14579•

ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓبىِ ػٓيْ سَٕٔٓٗذٍ الْمَلَّبءِ ػٓيْ ؤََُّٗةٓ ػٓيْ ثٔشَٕٗوذٍ  
سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔولٍ اسٕوتََٕدٓػٌِٖٓ هٓبلًوب ٍٓ    : الْؼِزٕلِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٖٕ ءٌ ٍٓ لَنٕ ٗٓحٔذَّ حٓزََّٔ الْإِسٕلَبمِ -ّٓلَهٓ لَبلَ حٔذَّ ػٌْٓؤِ ٍٓ   -ٍٓ لَٕ٘ ٓ لَِٔلْذُِِ شَ
 .هٓب فَؼَلَ فَإَػٕـِِْنٕ

 .6 -306 -4الىبفٖ  -(3) •
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓويْ هٔحٓوَّوذِ ثٕويِ    •
 «4»الْحٔسٕٓ٘يِ هِخْلَِٔ ِِلَّب ؤَىَّ فِِِ٘ ػٓيْ ؤََُّٗةٓ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ ثٔشَٕٗذٍ 

 .1448 -416 -5التْزٗت  -(4)•
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍٓ سٍٓٓأُ ؤَٕٗؼبً ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ •
ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ الْْٓبشِوِِّٖ ػٓيْ هٓشٍْٓاىَ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ ثٔشَٕٗذٍ هِخْلَِٔ ِِلَّوب  

  «6»شَٖٕ ءٌ فَإَػٕـِِْنٕ « 5»فَإِىْ فَؼَلَ  -ؤًََِّٔ لَبلَ
ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سَٕٔٓٗذٍ الْمَلَّبءِ ػٓيْ ؤََُّٗةٓ ثٕيِ حٔشٍّ ػٓويْ ثٔشَٕٗوذٍ   •

  «7»هِخْلَِٔ 
 (.ّبهش الوخـَؽ)هٌِ  -فٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(5)•
 .1598 -460 -5التْزٗت  -(6)•
 .2930 -445 -2الفمِ٘  -(7)•
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

ٍٓ ٗٓوإْتِٖ هٓوب ٗٓوذٔلُّ ػٓلَٕ٘وِِ     « 1»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ ػٔؤَهبً : ؤَلَُلُ•
«2». 

•______________________________ 
ٗبتٖ هب ٗذل  -(2. )هي ؤثَاة ٍرَة الحذ 28تمذم فٖ الجبة  -(1)

، 40ػلى ِخشاد الحذ هي رو٘غ الوبل ِرا اٍطى ثِ، ٍ فوٖ األثوَاة   
 . هي ؤثَاة الَطبٗب 42، 41
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

 :74هسإلٔ •
لَ وبى ػٌذُ ٍدٗؼٔ ٍ هبت طبحجْب ٍ ػلِ٘ حزّٔ اإلسالم ٍ ػوشف ؤىّ  •

الَسحٔ َّ ٗؤدٍّى الحزّٔ ػٌِ، فل٘ستإرش هي ٗحذّ ػٌِ، ٍ ل٘ذفغ الَدٗؼٔ 
فٖ اإلربسٓ ثإرشٓ الوخل، ألًِّ هبل خبسد ػي الَسحٔ، ٍ ٗزت طوشفِ  

 .فِ٘الحذّ،فل٘ظشف فٖ 
: ػي الظبدق ػلِ٘ السالم، لبل -فٖ الظح٘ح -ٍ لوب سٍاُ ثشٗذ الؼزلٖ•

ٖ ء ٍ لن ٗحوذّ   سإلتِ ػي سرل استَدػٌٖ هبَّ فْله ٍ ل٘  لَلذُ ش
 .«1« »حذّ ػٌِ، ٍ هب فؼل فإػـْن»: حزّٔ اإلسالم، لبل
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

 :حجت ّزا، فإًّوب ٗسَؽ لِ رله ثششٍؽِرا •
 .ػلوِ ثإىّ الَسحٔ َّ ٗحزَّى ػٌِ ِرا دفغ الوبل ِلْ٘ن -ؤ•
 .ؤهي الؼشس، فلَ خبف ػلى ًفسِ ؤٍ هبلِ، لن ٗزض لِ رله -ة•
ؤى َّ ٗتوىّي هي الحبون، فإى توىّي هٌِ ثوإى ٗشوْذ لوِ ػوذَّى      -د•

ػٌذُ ثزله ؤٍ ثغ٘ش رله هي األسجبة ثخجَت الحذ فٖ رهّتِ ٍ اهتٌوبع  
الَسحٔ هي اَّستئزبس، لن ٗزض لِ اَّستمالل ثِ، ٍ لَ ػزض ػوي ِحجوبت   

 .رله ػٌذ الحبون، ربص لِ اَّستجذاد ثبَّستئزبس
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

لَ حظل ث٘ذ ًِسبى هبل لو٘ت ٍ ػلِ٘ حزٔ هستمشٓ ٍ : ؿبة حشاُلبل •
 .ػلن ؤىّ الَسحٔ َّ ٗؤدٍى، ربص ؤى ٗمتـغ لذس ارشٓ الحذّ

األطل فٖ ّزُ الوسإلٔ طح٘حٔ ثشٗذ ثي هؼبٍٗؤ الؼزلوٖ ػوي    : ؤلَل•
سإلتِ ػي سرل استَدػٌٖ هوبَّ، فْلوه ٍ   : الظبدق ػلِ٘ السّالم لبل
ٖ ء ٍ لن  حذ ػٌِ ٍ هوب فؼول   : اإلسالم؟ لبلحزٔ  ٗحذ ل٘  لَلذُ ش

 .«1»فإػـْن 
وتبة الحذّ ثبة الشرل ٗووَت طوشٍسٓ ؤٍ َٗطوى     4د : الىبفٖ( 1)•

 .6الحذٗج  306ثبلحذ ص 
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 و كان عليه حجة اإلسالم  لو كان عنذ شخض وديعة و مات طاحبها

 :ػشفت ّزا، فإًّوب ٗزَص ثششٍؽِرا •
 .ػلوِ ؤىّ الَسحٔ َّ ٗؤدٍى، ٍ ٗىفٖ فٖ ّزا الؼلن غبلت الظيّ( ؤ)•
 .ؤهٌِ هي تَرِّ الؼشس ػلِ٘ ؤٍ ػلى غ٘شُ( ة)•
 .ؤى َّ ٗتوىي هي الحبون( د)•
فإى توىّي هي الحبون، ثإى ٗشْذ لِ ػذَّى ثزله، ؤٍ غ٘ش رلوه هوي   •

األسجبة، ثخجَت الحذّ فٖ رهتِ ٍ اهتٌبع الَسحٔ هوي اَّسوت٘زبس، فوال    
 .ٗستمل ثبَّست٘زبس هي دٍى الششؽ

 .رّت ثؼغ ِلى ٍرَة است٘زاى الحبون، ٍ ؤؿلك الجبلَى( ؤ)فشٍع •
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