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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخجبت ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القظذ،ال ثوؼٌى قظذ اإلحشام

ثوؼٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فئرا قظذ الؼوشٓ هثال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححنبهِ، ٍ حهب 
قظذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗجـل ً،نِ حٗؼب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفظ٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجـدل إحشاهدِ، ٍ ٗددت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشمْب ٍخت تدذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخجٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثئحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استنبة هب ٗجـل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ قظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِ٘٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدئى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ طدح٘حب، ٍ لدَ خدبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدح٘، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشج
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًػلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتؼٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوب ػلِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حددِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،ألٔ •
 **فبألٍخِ الجـالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مئحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
الؼلن ثوٌَِٗ، ًؼن حظل ثل األقَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن ثوٌَِٗ فئحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَػبً ثطل، لَ مبى ػبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً ػوب ٍخت ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوب ٍخت ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فبى مدبى هدي قظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدح    إت٘بى الؼول

 فبلظبّش طحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ حهب لَ ظي حى حح التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗدت تدذٗذُ فٖ الو٘قبت إى حهني، ٍ إال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفبد هي خولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّظ ثبلٌ٘٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحقّقِ ثإٔ٘ لفظ مبى، ٍ األٍلى حى ٗنَى ثوب 

ّن٘ إًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هٙيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػو٘بس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓح٘ ػٓلى مٙت

ٖ ءٗ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقجٛلِٔ هٌّٖٙ ٍٓ حَػٌّٖٙ ػٓلَِ٘ٙ، فَدئىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حج،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلٖٛ، اللّْن٘ إى لدن تندي حد٘دٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظجٖ هي الٌ،بء ٍ الـ٘ت، حثتغٖ ثزلل ٍخْل ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
هب رمشُ هَافق تقشٗجبً لظح٘حٔ اثي سٌبى ٍ إى مبى فِ٘ اختالؽ هٌْب ٍ ( 1)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي ػو٘بس فشاخغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األسثغالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَاخجبتالثبًٖ •

لج٘٘ل اللّْن٘ لج٘٘ل لج٘٘دل ال شدشٗل   »:ٍ طَستْب ػلى األطح حى ٗقَل•
فلَ امتفى ثزلل مبى هحشهب ٍ طح إحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « لل لج٘٘ل
إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولدل ال  »: ٗقَل ػق٘ت هب تقذمحى  األٍلى

لج٘٘دل  »: هٌِ حى ٗقدَل ثؼدذ رلدل    **ٍ ححَؽ« *ششٗل لل لج٘٘ل
 .«اللّْن لج٘٘ل إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لج٘٘ل

 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثؼحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗدت اإلت٘بى ثْب ػلى الَخِ الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء النلودبت   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوني هي  **الولحَى *الؼشث٘ٔ،فال ٗدضٕػلى القَاػذ 

 ٍ لَ ثبلتلق٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .ػلى األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هغ ػذم تونٌِ فبألحَؽ الدودغ ثد٘ي إت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهنٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رلل، *ثلغتِتشخوتْب 

 ، **األطلال تظح التشخؤ هغ التوني هي ٍ •
 
 
 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ب ثئطجؼِ هغ تحشٗل ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   •
 .*الوو٘ضٗلجى ػي الظجٖ غ٘ش ٍ  هغ رلل،

أحذ ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼل ال الؼوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ ػحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسحؼبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   ػٌِ، سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثح 
األححَط ثؼحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً ػي حدحٔ اإلسحالم ػلحى    

 .تنل٘فِ قجلِلؼذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى ػلِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخغ لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء حطل اإلحشام فدٖ الو٘قدبت لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍخت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قدبت هدغ   ثن   إغوبء ٍ ًحَ رلل فتدبٍص ػٌِ

ٍ إال ححشم هي هنبًِ، ٍ األحَؽ الؼَد إلدى ًحدَ الو٘قدبت    ، *هٌِالتوني 
 ثوقذاس اإلهنبى ٍ إى مبى األقَى ػذم ٍخَثِ، 

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ الؼَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼحل ال الؼوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ ػحي      أحذ ًؼن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسؼبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

ػٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً ػي حدٔ اإلسالم ػلى األحَط لؼذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ مبى فٖ الحشم خشج إلى خبسخِ هغ اإلهنبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هنبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَع الى ًحَ خدبسج الحدشم ثوقدذاس    

 ، *اإلهنبى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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مزا الحبل لَ مبى تشمِ لٌ،٘بى حٍ خْل ثبلحنن حٍ الوَػَع، ٍ مدزا  ٍ •
ال لذخَل هنٔ فدبٍص الو٘قبت ثدن  ٍ  للٌ،ل الحبل لَ مبى غ٘ش قبطذ 

 ثذا لِ رلل، فئًِ ٗشخغ الى الو٘قبت ثبلتفظ٘ل الوتقذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًؼقبد اإلحشام

  ال ٌٗؼقذ إحشام ػوشٓ التوتغ ٍ حدِ ٍ ال إحشام حح االفدشاد  9ه،ألٔ •
حهب فٖ حدح القدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال إحشام الؼوشٓ الوفشدٓ إال ثبلتلج٘ٔ، ٍ 

ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي اإلشؼبس حٍ التقل٘ذ، ٍ االشدؼبس هخدتض ثبلجدذى، ٍ التقل٘دذ     
هشتشك ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب هي حًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الجذى الدوغ 
ث٘ي االشؼبس ٍ التقل٘ذ، فٌ٘ؼقذ إحشام حح القدشاى ثأحدذ ّدزُ األهدَس     
الثالثٔ، لني األحَؽ هغ اخت٘بس االشؼبس ٍ التقل٘ذ ػن التلج٘ٔ حٗؼدب، ٍ  
األحَؽ ٍخَة التلج٘ٔ ػلى القبسى ٍ إى لدن ٗتَقدف اًؼقدبد إحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ب، فْٖ ٍاخجٔ ػلِ٘ فٖ ًف،ْب ػلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً ػلِ٘ ػلى األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

إى لتذاسمْب،ٍ لَ ً،ٖ التلج٘ٔ ٍخت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قبت  10ه،ألٔ •
لن ٗتوني ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتقذم فٖ ً،٘بى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى قجل التلج٘ٔ ثوب َٗخت النفبسٓ للوحدشم  ، *األقَىلَ لن ٗني 
 .تدت ػلِ٘ لؼذم اًؼقبدُ إال ثْبلن 

فال ٗظْش  الوَاق٘ت فٖ ححنبم القَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍخِ اإلحت٘بؽ حٍالً ٍ الفتَى ثبً٘بً ٌّب

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحت اإلمثدبس ثْدب ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تنشاسّب هب استـبع خظَطب فٖ دثش مل فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًبفلد

ششف حٍ ّجَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ػٌدذ ال٘قظدٔ، ٍ ػٌدذ      طؼَد 
 .**األسحبسالشمَة، ٍ ػٌذ الضٍال، ٍ ػٌذ هالقبٓ سامت، ٍ فٖ 

 .إٔ مل طالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هنٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ قـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗقـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ خبء هي خبسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشج هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبج ثإٔ٘ ًَع هي الحح ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى القـغ ػلى سج٘ل الَخَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هنٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقـغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ قـؼْب ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘تْب فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الجلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗقـؼْب ػٌذ دخَل الحشم لَ خبء هي خبسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشبّذٓ النؼجٔ إى مبى خشج هي هنٔ إلحشاهْب، 

 ٍ الحبج ثإٔ٘ ًَع هي الحح ٗقـؼْب ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى القـغ ػلى سج٘ل الَخَة•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



29 

 ال ٗلضم فٖ تنشاس التلج٘ٔ أى ٗنَى ثبلظَسٓ الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام 

الظبّش حًِ ال ٗلضم فٖ تندشاس التلج٘دٔ حى ٗندَى ثبلظدَسٓ      13ه،ألٔ •
« ّن٘ لج٘٘لٰ  لج٘٘ل اللّ»: الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام، ثل ٗنفٖ حى ٗقَل

 .«لج٘٘ل»ثل ال ٗجؼذ مفبٗٔ لفظٔ 
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ حًِ حتى ثْدب طدح٘حٔ حم ال ثٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الثَث٘ي ٍ شل فٖ إت٘بى التلج٘ٔ ثٌى ػلى الؼذم •
ٍ حهب ثؼذ الخشٍج فبلظبّش َّ الجٌبء ػلى اإلت٘دبى  الو٘قبت، هب دام فٖ 

 .* الوتأخشٓخظَطب إرا تلجس ثجؼغ األػوبل 
ّححزا الحنححن هخححتض ثْححزُ الظححَسٓ إ تلجسححِ ثححجؼ  األػوححبل  *•

 .الوتأخشٓ، ألًِ هب لن ٗتلجس ثِ لن ٗتدبٍص الوحل

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 قجلْبأٍ إرا أتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼذ التلج٘ٔ 

إرا حتى ثوب َٗخت النفبسٓ ٍ شل فٖ اًِ مبى ثؼدذ التلج٘دٔ    15ه،ألٔ •
غ٘ش فدش  ثد٘ي هدْدَلٖ    ػلِ٘، هي حتى تدت ػلِ٘ حٍ قجلْب لن تدت 

 .التبسٗخ حٍ مَى تبسٗخ ححذّوب هدَْال
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

لجس الثَث٘ي ثؼذ التدشد ػوب ٗحشم ػلى الوحدشم  : هي الَاخجبتالثبلث •
 ثأحذّوب ٍ ٗتشدى ثبٙخش، لج،ِ،ٗتضس 

األقَى ػذم مَى لج،ْوب شدشؿب فدٖ تحقدق اإلحدشام، ثدل ٍاخجدب       ٍ •
 ، *تؼجذٗب

 
 
ًؼن ال سٗت فٖ ػذم مًَِ . فٖ ٍخَثِ تؼجذاً ًظش ٍ إى مبى أحَط *•

 .ششطبً فٖ تحقق اإلحشام
 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



33 

 لجس الثَث٘ي: الثبلث هي الَاخجبت

ٍ الظبّش ػذم اػتجبس م٘ف٘ٔ خبطٔ فٖ لج،ْوب، ف٘دَص االتضاس ثأحذّوب •
 ثِ حٍ غ٘ش رلل هي الْ٘ئبت،  م٘ف شبء، ٍ االستذاء ثبٙخش حٍ التَشح

  لج،ْوب ػلى الـشٗق الوألَف،األحَؽ لني •
ػقذ الثَث٘ي ٍ لَ ثؼؼْوب ثجؼغ، ٍ ػذم غشصّودب  األحَؽ ػذم مزا ٍ •

 ثئثشٓ ٍ ًحَّب، 
 لني األقَى خَاص رلل ملِ هب لن ٗخشج ػي مًَْوب سداء ٍ إصاسا •
 ، *ًؼن ال ٗتشك االحت٘بؽ ثؼذم ػقذ اإلصاس ػلى ػٌقِ•
 .فٖ ٍخَة ّزا االحت٘بط ًظش *•

 
 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



34 

 االمتفبء ثثَة طَٗل ٗتضس ثجؼضِ ٍ ٗشتذٕ ثبلجبقٖ

ٗتضس ثجؼؼِ ٍ ٗشتذٕ  *ؿَٗلاألحَؽ ػذم االمتفبء ثثَة  16ه،ألٔ •
 هغ سفؼْب فٖ حثٌبء الؼول لجس الثَث٘ي، الؼشٍسٓ،ٍ ثبلجبقٖ إال فٖ حبل 

مزا األحَؽ مَى اللجس قجدل الٌ٘دٔ ٍ التلج٘دٔ، فلدَ قدذهْوب ػل٘دِ       ٍ •
ٍ ، ***اللجساألحَؽ الٌ٘ٔ ٍ قظذ التقشة فٖ ، ٍ **ثؼذُ حػبدّوب

حهب التدشد ػي اللجبس فال ٗؼتجش فِ٘ الٌ٘ٔ ٍ إى مبى األحَؽ ٍ األٍلدى  
 .االػتجبس

 .لني األقَى خَاص اإلمتفبء ثِ *•
 .ػلى األحَط ٍ إى مبى األقَى ػذم ٍخَة اإلػبدٓ **•
 .ٍ إى مبى األقَى ػذم اػتجبس الٌ٘ٔ ٍ قظذ التقشة ***•

  417: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



35 

 لَ أحشم فٖ قو٘ض ػبلوب ػبهذا فؼل هحشهب

ال تددت  ٍ  ،لَ ححشم فٖ قو٘ض ػبلوب ػبهذا فؼدل هحشهدب   17ه،ألٔ •
اإلػبدٓ، ٍ مزا لَ لج،ِ فَ  الثدَث٘ي حٍ تحتْودب ٍ إى مدبى األحدَؽ     

 اإلػبدٓ، ٍ ٗدت ًضػِ فَسا، 
 لَ ححشم فٖ القو٘ض خبّال حٍ ًبس٘ب ٍخت ًضػِ ٍ طح إحشاهِ، ٍ •
ثخالف هب ، *تحتلَ لج،ِ ثؼذ اإلحشام فبلالصم شقِ ٍ إخشاخِ هي ٍ •

 .لَ ححشم فِ٘ فئًِ ٗدت ًضػِ ال شقِ
 .ّزا الحنن هجٌٖ ػلى التؼجذ الوح  *•

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



36 

 ال تدت استذاهٔ لجس الثَث٘ي

ٗدَص تجذٗلْوب ٍ ًضػْوب ثل  ،ال تدت استذاهٔ لجس الثَث٘ي 18ه،ألٔ •
 .إلصالٔ الَسخ حٍ للتـْ٘ش، ثل الظبّش خَاص التدشد هٌْوب فٖ الدولٔ

 
 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



37 

 الضٗبدٓ ػلى الثَث٘يلجس 

ال ثأس ثلجس الضٗبدٓ ػلى الثَث٘ي هغ حفظ الششائؾ ٍ لدَ   19ه،ألٔ •
 .اخت٘بسا

 
 
 

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



38 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

فدال   ،ٗشتشؽ فٖ الثَث٘ي حى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘ودب  20ه،ألٔ •
ٗدَص فٖ الحشٗش ٍ غ٘ش الوأمَل ٍ الوغظَة ٍ الوتٌدس ثٌدبسٔ غ٘ش 
هؼفَٓ فٖ الظالٓ، ثل األحَؽ للٌ،بء حٗؼب حى ال ٗنَى ثَة إحشاهْي 

 .هي حشٗش خبلض، ثل األحَؽ لْي ػذم لج،ِ إلى آخش اإلحشام

 416: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



39 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

  فٖ لجس الثَث٘ي: الثبًٖالٌظش •
 إرا حساد اإلحشام، ٍخت ػلِ٘ ًضع ث٘بثِ،: 177ه،ألٔ •

ٍ لجس ثَثٖ اإلحشام ٗأتضس ثأحذّوب ٍ ٗشتذٕ ثبٙخش، لوب سٍاُ الؼبه٘ٔ •
 [.2[ ]1( ]ٍ تلجس إصاسا ٍ هالءٓ: )ػلِ٘ ٍ آلِ، قبلاللِّ ػي الٌجٖ طلّى 

ٖ  : الوالءٓ، ثبلؼن هوذٍد[ 1]• الودالءٓ إرا مبًدت قـؼدٔ    : الشّٗـدٔ، ٍ ّد
 .«سٗؾ» 1128: 3ٍ « هأل» 73: 1الظحبح . ٍاحذٓ ٍ لن تني لفق٘ي

 .لن ًدذُ فٖ الوظبدس الحذٗث٘ٔ[ 2]•

 238: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزمشٓ الفقْبء 



40 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

« ٍ الدجس ثَث٘دل  »: قَل الظبد  ػلِ٘ ال،دالم : ٍ هي ؿشٗق الخبطٔ•
«5». 
ٗدت حى ٗنَى الثَثبى هو٘ب تظح فْ٘وب الظالٓ، لقَل الظدبد  ػل٘دِ   ٍ •

 .«6« »ملّ ثَة تظلّٖ فِ٘ فال ثأس حى تحشم فِ٘»: ال،الم
فال ٗدَص اإلحشام فٖ اإلثشٗ،ن الوحغ للشخبل، ألىّ لج،ِ هحشّم، فال •

 .ٗنَى ػجبدٓ
، 914 -200: 2، الفق٘ددِ 2ٍ  1 -454، ٍ 1 -326: 4النددبفٖ ( 5)•

 .881 -251: 2، االستجظبس 559 -168 :5التْزٗت 
 .976 -215: 2الفقِ٘ ( 6)•

 238: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزمشٓ الفقْبء 



41 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 اختدبسُ  خَاص لجس الٌ،بء الحشٗش الوحغ حبلٔ اإلحدشام،  : األقشةٍ •
فدٖ   -لوب سٍاُ ٗؼقَة ثدي شدؼ٘ت   -«2»خالفب للش٘خ  -«1»الوف٘ذ 
الوشحٓ تلجس القو٘ض تدضسُ٘  : قلت للظبد  ػلِ٘ ال،الم: قبل -الظح٘ح

 .«3« »ًؼن ال ثأس ثِ»: ػلْ٘ب ٍ تلجس الخضّ ٍ الحشٗش ٍ الذٗجبج فقبل
ػدي   -فدٖ الظدح٘ح   -ثوب سٍاُ ػد٘ض  -ُٰ  سحوِ اللّ -احتح٘ الش٘خ•

الوشحٓ الوحشهٔ تلجس هب شبءت هي الث٘بة »: الظبد  ػلِ٘ ال،الم، قبل
 .«5« »[1]غ٘ش الحشٗش ٍ القفّبصٗي 

 .ٍ َّ هحوَل ػلى النشأّ•

  239: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزمشٓ الفقْبء 



42 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٗددَص  فدال   ،ٍ ٗدت حى ٗنَى الثَثبى هو٘ب ٗظح٘ فْ٘وب الظدالٓ : ه،ألٔ•
اإلحشام ف٘وب ال ٗدَص الظالٓ فِ٘؛ ألًِّ إحشام فال ٗدَص إلّب ف٘وب ٗدَص 

 .الظالٓ فِ٘، مئحشاهْب
ػي حشٗض، ػدي حثدٖ ػجدذ     -فٖ الح،ي -هب سٍاُ الش٘خ: ٍ ٗذلّ ػلِ٘•

ِ  »: اللِّ ػلِ٘ ال،٘الم، قبل « ملّ ثَة تظلّٖ فِ٘ فال ثأس حى تحدشم ف٘د
 .ٍ َّ ٗذلّ ثوفَْم الخـبة ػلى الوـلَة. «3»
 
هدي   27الجدبة   36: 9، الَسدبئل  212الحدذٗث   66: 5التْزٗت ( 3)•

 .1حثَاة اإلحشام الحذٗث 
 260: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



43 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

[ ػي ثؼؼْن ػلْ٘ن ال،الم]ػي الح،ي ثي ػلٖ٘، ػي ثؼغ حطحبثٌب، ٍ •
« ححشم سسَل اللِّ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ فٖ ثَثٖ مشسدف » :قبل« 4»
«5». 
 .حثجتٌبّب هي الوظبدس( 4)•
هدي   27الجدبة   37: 9، الَسدبئل  213الحدذٗث   66: 5التْزٗت ( 5)•

 .3حثَاة اإلحشام الحذٗث 
 

 260: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



44 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

سئل حثَ ػجذ اللِّ ػلِ٘ ال،٘دالم ػدي الخو٘ظدٔ    : ػي حثٖ ثظ٘ش، قبلٍ •
ال ثأس ثأى ٗحشم فْ٘ب، »: سذاّب إثشٗ،ن ٍ لحوتْب هي غضل، قبل« 6»

ٍ الوشاد ثبلنشاّ٘دٔ ٌّدب التحدشٗن؛ ألىّ    . «7« »إًّوب ٗنشُ الخبلض هٌِ
 .لجس الحشٗش هحشّم ػلى الشخبل

 .182: الوظجبح الوٌ٘ش. م،بء حسَد هؼلن الـشف٘ي: الخو٘ظٔ( 6)•
هدي   29الجدبة   38: 9، الَسدبئل  215الحدذٗث   67: 5التْزٗت ( 7)•

 .1حثَاة اإلحشام الحذٗث 
 

 

 260: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



45 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :قَالىٍ فٖ خَاص إحشام الوشحٓ فٖ الحشٗش الوحغ : ه،ألٔ•
فٖ متبة ححندبم   -سحوِ اللِّ -الدَاص، ٍ َّ اخت٘بس الوف٘ذ: ححذّوب•

الوٌدغ، ٍ اختدبسُ   : اٙخدش ٍ  .«2»، ٍ اختبسُ اثي إدسٗس «1»الٌ،بء 
 . «3»الش٘خ 

 .35: ححنبم الٌ،بء( 1)•
 .128: ال،شائش( 2)•
 .218: ، الٌْب320ٔٗ: 1الوج،َؽ ( 3)•

 

 
 261-260: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



46 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .حًِّ سبئغ ثبلٌ،جٔ إلْ٘ب ٍ ٗدَص لْب الظالٓ فِ٘: لٌب .األقَى األٍ٘لٍ •
قلدت  : ػي ٗؼقَة ثي شدؼ٘ت، قدبل   -فٖ الظح٘ح -ٍ هب سٍاُ الش٘خ•

الوشحٓ تلجس القو٘ض تضسُ٘ ػلْ٘ب، ٍ تلدجس  : ألثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ ال،٘الم
ًؼن، ال ثأس ثِ، ٍ تلجس الخلخبل٘ي »: فقبل ؟الحشٗش ٍ الخضّ ٍ الذٗجبج

 .«4« »ٍ الو،ل
الحددذٗث  309: 2، االستجظددبس 246الحددذٗث  74: 5التْددزٗت ( 4)•

 .1هي حثَاة اإلحشام الحذٗث  33الجبة  41: 9، الَسبئل 1100
 

 261-260: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



47 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ثوب سٍاُ ػي داٍد ثي الحظ٘ي، ػي حثٖ ػجدذ اللّدِ ػل٘دِ    : الش٘خاحتح٘ •
: هب ٗحلّ للودشحٓ حى تلدجس ٍ ّدٖ هحشهدٔ؟ قدبل     سألتِ  :ال،٘الم، قبل

تلدجس الخدضّ؟   : قلت« الث٘بة ملّْب هب خال القفّبصٗي ٍ الجشقغ ٍ الحشٗش»
هدب لدن ٗندي    »: فئىّ سذاُ إثشٗ،ن ٍ َّ حشٗش؟ قبل: قلت« ًؼن»: قبل

 .«5« »حشٗشا هحؼب ال ثأس ثِ
 
الحددذٗث  309: 2، االستجظددبس 247الحددذٗث  75: 5التْددزٗت ( 5)•

 .3هي حثَاة اإلحشام الحذٗث  33الجبة  42: 9، الَسبئل 1101
 

 261: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



48 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

قدبل حثدَ ػجدذ اللّدِ ػل٘دِ      : فٖ الظح٘ح ػي ػ٘ض ثي القبسن، قبلٍ •
الوشحٓ الوحشهٔ تلجس هب شبءت هي الث٘دبة غ٘دش الحشٗدش ٍ    »: ال،٘الم
: قلدت « الثَة ػلى ٍخْْب« 6»تٌضل »:ٍ مشُ الٌقبة ٍ قبل« القفّبصٗي

 .«7« »إلى ؿشف األًف قذس هب تجظش»: حذ٘ رلل إلى حٗي؟ قبل

 261: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج



49 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .«ت،ذل»: تتشك، ٍ فٖ الوظبدس: ع ٍ ج( 6)•
الحددذٗث  308: 2، االستجظددبس 243الحددذٗث  73: 5التْددزٗت ( 7)•

، ٍ 9هي حثَاة اإلحدشام الحدذٗث    33الجبة  43: 9، الَسبئل 1099
 .2هي حثَاة تشٍك اإلحشام الحذٗث  48الجبة  129ص 

 

  262: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت، ج



50 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

حًِّ حذٗث هشسل، ٍ هغ رلل ففٖ ؿشٗقِ سدْل  : الدَاة ػي األٍ٘لٍ •
 .ثي صٗبد، ٍ َّ ػؼ٘ف

حًِّ غ٘ش دالّ ػلى التحدشٗن، ف٘حودل ػلدى النشاّ٘دٔ، ٍ     : ٍ ػي الثبًٖ•
ػي الٌؼش ثي سَٗذ، ػدي   -فٖ الوَثّق -ثوب سٍاُ الش٘خ« 1»ٗؼبسػِ 

ٖ ء تلدجس؟    : حثٖ الح،ي ػلِ٘ ال،٘الم، قبل سألتِ ػي الوحشهدٔ حٕ٘ شد
تلجس الث٘بة ملّْدب إلّدب الوظدجَغٔ ثدبلضػفشاى ٍ الدَسس، ٍ ال      »: قبل

تلجس القفّبصٗي ٍ ال حل٘ب تتضٗ٘ي ثِ لضٍخْب، ٍ ال تنتحل إلّب هي ػلّدٔ،  
« ٍ ال ثأس ثبلؼلن فٖ الثَة« 2»[ ٍ ال توس٘ ؿ٘جب، ٍ ال تلجس حل٘ب]
 الٌضاعٍ َّ ٗذلّ هي ح٘ث الوفَْم ػلى طَسٓ . «3»

 
  262: ، ص10 هٌتْى الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت، ج



51 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍ « 4»ششؿْوب خَاص الظالٓ فٖ خٌ،ْوب للوحشم موب فٖ الوج،َؽ ٍ •
ٍ الوشاسدن  « 7»ٍ هختظشُ، ٍ االقتظبد « 6»ٍ الوظجبح « 5»الٌْبٗٔ 

 ، «12»ٍ الششائغ « 11»ٍ الٌبفغ « 10»ٍ الغٌ٘ٔ « 9»ٍ النبفٖ « 8»
 .319ص  1ج : الوج،َؽ( 4) •
 .474ص  1ج : الٌْبٗٔ ٍ ًنتْب( 5)•
 .618ص : هظجبح الوتْدذ( 6)•
 .301ص : االقتظبد( 7)•
 .108ص : الوشاسن( 8)•

 276: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



52 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .207ص : النبفٖ فٖ الفقِ( 9)•
 .19س  512ص (: الدَاهغ الفقْ٘ٔ)الغٌ٘ٔ ( 10)•
 .83ص : الوختظش الٌبفغ( 11)•

 276: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



53 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

: «14»حشٗض ٍ طدح٘حٔ  « 13»الظبد  ػلِ٘ ال،الم فٖ ح،ي لقَل •
ملّ ثَة ٗظلّٖ فِ٘ فال ثأس حى ٗحدشم ف٘دِ، ٍ هدب سدوؼتِ اٙى هدي      

حٗؼدب سدألِ ػل٘دِ    « 16»هؼبٍٗٔ ثي ػو٘دبس ٍ طدح٘حِ   « 15»ح،ي 
ال ٗلج،ِ حتى ٗغ،دلِ ٍ  : ال،الم ػي الوحشم ٗظ٘ت ثَثِ الدٌبثٔ، قبل

 إحشاهِ تبم، 
لٌحَ ّزٗي الخجشٗي ًض٘ اثي حوضٓ ػلى ػذم خدَاص اإلحدشام فدٖ    ٍ •

  «17». الثَة الٌدس
ٍ ال ٌٗجغٖ حى ٗحشم إلّب فٖ ث٘دبة ؿدبّشٓ   : ٍ قبل الش٘خ فٖ الوج،َؽ•

 .«18»ًظ٘فٔ 

 276: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



54 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .3ح  339ص  4ج : النبفٖ( 13)•
 .1هي حثَاة اإلحشام ح  27ة  36ص  9ج : ٍسبئل الش٘ؼٔ( 14)•
هي حثَاة تشٍك اإلحشام  37ة  117ص  9ج : ٍسبئل الش٘ؼٔ( 15)•

 .2ح 
 .1الوظذس ال،بثق ح ( 16)•
 .163ص : الَس٘لٔ( 17)•
 .319ص  1ج : الوج،َؽ( 18)•

 276: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



55 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، ٍ ًحدَُ  «1»ٍ ال ٗحشم إلّب فدٖ ث٘دبة ؿدبّشٓ ًظ٘فدٔ     : فٖ الٌْبٍٗٔ •
 .، ٍ لوب ٗأتٖ فٖ الحشٗش للٌ،بء«2»ال،شائش 
•______________________________ 

 .474ص  1ج : الٌْبٗٔ ٍ ًنتْب( 1)
 .542ص  1ج : ال،شائش( 2)•

 

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



56 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

لخجش حثٖ ثظ٘ش اًِّ سأل الظبد  ػلِ٘ ال،الم ػي الخو٘ظدٔ سدذاّب   ٍ •
ال ثأس حى ٗحدشم فْ٘دب إًّودب ٗندشُ     : إثشٗ،ن ٍ لحوتْب هي غضل، قبل

، ٍ ًحَُ خجش الظذٍ  ثئسدٌبدُ ػدي حثدٖ الح،دي     «3»الخبلض هٌِ 
 .«4»الٌْذٕ 

 .1هي حثَاة اإلحشام ح  29ة  38ص  9ج : ٍسبئل الش٘ؼٔ( 3)•
 .2611ح  337ص  2ج : هي ال ٗحؼشُ الفقِ٘( 4)•

 

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



57 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

الوشاد ثبلنشاّ٘ٔ ٌّب التحشٗن، ألىّ ل٘س الحشٗش هحشّم : فٖ الوٌتْىقبل •
ٍ استذل فٖ التدزمشٓ ػلدى حشهدٔ اإلحدشام فدٖ      . «5»ػلى الشخبل 

، ٍ َّ هجٌٖ ػلى هب هدشّ  «6»الحشٗش ثأى لج،ِ هحشم فال ٗنَى ػجبدٓ 
 .هي ٍخَة لجس الثَث٘ي هغ اقتؼبء الٌْٖ الف،بد

 .2س  682ص  2ج : هٌتْى الوـلت( 5)•
 .3س  326ص  1ج : تزمشٓ الفقْبء( 6)•

 

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



58 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

الوحظ٘ل حًِّ إى مبى اتفب  ػلى ٍخَة خدَاص الظدالٓ فْ٘ودب فدال     ٍ •
إشنبل، ٍ إلّب فئى اشدتشاؽ اإلحدشام ثلدجس الثدَث٘ي اشدتشؽ إثبحدٔ       
لج،ْوب، فال ٗدَص للشخبل فٖ الحشٗش ٍ ال فٖ خلدذ الو٘دت ٍ ال فدٖ    
الوغظَة، ٍ مزا إرا حٍخت، ٍ إى لن ٗني ششؿب لن ٗحظدل االهتثدبل   

 .إلّب ثوب ٗحلّ لج،ِ، إلّب إرا لن ٗقتغ الٌْٖ الف،بد

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



59 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

حه٘ب سبئش هب ٗشتشؽ فٖ ثَة الظالٓ فال حػشف اٙى دل٘ال ػلِ٘ إلّدب  ٍ •
الخجشٗي فٖ الـْبسٓ، ٍ ظبّشّوب هجبدسٓ الوحدشم إلدى التـْ٘دش ملّودب     

ٍ َّ ثؼذ الت،ل٘ن « 7»ٍ هفَْم خجش حشٗض . تٌد٘س ٍخَثب حٍ استحجبثب
ال ٌٗض٘ ػلى الحشهٔ، ٍ لَ سلّوت لن ٗفْن الؼوَم ٍ خظَطب للدٌدس  

 .الزٕ ػشػِ الوبًغ هي الظالٓ
 .1هي حثَاة اإلحشام ح  27ة  36ص  9ج : ٍسبئل الش٘ؼٔ( 7)•

 

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



60 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

إىّ الدلَد ال ٗذخل فٖ الثَة ػشفب، فال ٗددَص اإلحدشام فْ٘دب    : ٍ قذ ٗقبل•
هـلقب، ٍ خظَطب هب ال تظح٘ الظالٓ فْ٘ب، ٍ إى لن ٗدت اللجس ال ششؿب ٍ 

ٔ ال غ٘شُ  ٍ الوغظَة ٍ الو٘تٔ ػبهٔ للوحشم ٍ غ٘شُ، ال ٗفتقش الحشٗش  فحشه
إلى دل٘ل خبص، ٍ هب ػذاّب موب ػشفت، ٍ مث٘ش هي األطحبة لن ٗتؼشّػَا 

 .لزلل مبلش٘خ فٖ الدول ٍ اثٌٖ إدسٗس ٍ سؼ٘ذ
، «1»ٍ ال ٗحشم فٖ إثشٗ،دن  : ٍ لن ٗزمش ال،٘ذ فٖ الدول إلّب الحشٗش، فقبل•

 .«2»ٍ ال ٗدَص اإلحشام فٖ الثَة الٌدس : ٍ اثي حوضٓ إلّب الٌدس، فقبل
•______________________________ 

ٔ )خول الؼلن ٍ الؼول ( 1) ص (: سسبئل الششٗف الوشتؼى الودوَػٔ الثبلثد
66. 

 .163ص : الَس٘لٔ( 2)•

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



61 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍ ال ٗحشم فٖ دٗجبج ٍ ال حشٗش ٍ ال خض هغشَش ثدَثش  : ٍ قبل الوف٘ذ•
، ٍ لن ٗزمش سَى رلل، ٍ اقتظش الظذٍ  فٖ «3»األساًت حٍ الثؼبلت 

 .ػلى هتَى األخجبس التٖ سوؼتْب« 5»ٍ الفقِ٘ « 4»الوقٌغ 
 .396ص : الوقٌؼٔ( 3)•
 .72ص : الوقٌغ( 4)•
 .338ص  2ج : هي ال ٗحؼشُ الفقِ٘( 5)•

 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



62 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، ٍ ظبّش إؿال  ػجبسٓ ال،٘ذ ٍ الوف٘ذ اللت٘ي «10»ٍ الظذٍ  « 9»ٍ خالفب للش٘خ •
لألخجبس، مخجش حثٖ ػٌ٘٘دٔ سدأل   « 11»سوؼتْوب آًفب، ٍ َّ ححَؽ موب فٖ الششائغ 

الث٘بة ملّْدب هدب   : الظبد  ػلِ٘ ال،الم هب تحل للوشحٓ حى تلجس ٍ ّٖ هحشهٔ؟ فقبل
فدئى سدذاُ   : قدبل . ًؼدن : ح تلجس الخض؟ قدبل : قبل. خال القفبصٗي ٍ الجشقغ ٍ الحشٗش

 .«1»هب لن ٗني حشٗشا خبلظب فال ثأس : ٍ َّ حشٗش، فقبل إثشٗ،ن 
 .35ص  9ج (: هظٌفبت الش٘خ الوف٘ذ)ححنبم الٌ،بء ( 6)•
 .531ص  1ج : ال،شائش( 7)•
 .3هي حثَاة تشٍك اإلحشام ح  49ة  131ص  9ج : ٍسبئل الش٘ؼٔ( 8)•
 .319ص  1ج : الوج،َؽ( 9)•
 .71ص : الوقٌغ( 10)•
 .246ص  1ج : ششائغ اإلسالم( 11)•

 
 277: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج



63 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ال : سألِ ػلِ٘ ال،الم ػي الوحشهدٔ تلدجس الحشٗدش؟ فقدبل    : خجش سوبػٍٔ •
: ٍ قَلِ فٖ طح٘ح الؼ٘ض. «2»ٗظلح حى تلجس حشٗشا هحؼب ال خلؾ فِ٘ 

ٍ فٖ هشسدل  . «3»الوشحٓ الوحشهٔ تلجس هب شبءت غ٘ش الحشٗش ٍ القفبصٗي 
ٍ إلسوبػ٘ل . «4»الٌ،بء تلجس الحشٗش ٍ الذٗجبج إلّب فٖ اإلحشام : اثي ثن٘ش

 .«5»ثي الفؼل إر سألِ ّل ٗظلح لْب حى تلجس ثَثب حشٗشا ٍ ّٖ هحشهٔ؟ 
ٍ هب سٍاُ الجضًـٖ فٖ ًَادسُ ػي خو٘ل حًِّ سألِ ػلِ٘ ال،الم ػي الوتوتدغ  •

ٍ هدب سٍاُ  . «6»ال : شبٓ، ٍ ػي الوشحٓ تلجس الحشٗش؟ قدبل : من ٗدضئِ قبل
    ِ ٍ : الظذٍ  فٖ الخظبل ػي خبثش ػي حثٖ خؼفش ػل٘دِ ال،دالم هدي قَلد

 .«7»ٗدَص للوشحٓ لجس الحشٗش ٍ الذٗجبج فٖ غ٘ش طالٓ ٍ إحشام 
•  

 

 279: ، ص5 مش  اللثبم ٍ اإلثْبم ػي قَاػذ األحنبم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

  هب ٗشتشط فٖ لجبس اإلحشام -السبثغ•
اشتشاؽ مَى ثَثٖ اإلحدشام هو٘دب   ( «2») ث٘ي الفقْبء ( «1») الوؼشٍف •

 (.«3») تظح٘ الظالٓ فِ٘، ثل االتفب  ػلِ٘ ٍ ػذم ظَْس خالف فِ٘ 

ٍ ّزا هجٌٖ ػلى القَل ثَخَة لجس ثَثٖ اإلحدشام حٍ شدشؿ٘تِ فدٖ    •
طحٔ اإلحشام، ٍ حه٘ب إرا ق٘ل ثؼذم ٍخَثِ تنل٘فبً ٍ ػذم شدشؿ٘تِ فدٖ   

 .اإلحشام ٍػؼبً فال هَػَع لْزا الجحث
حشٗض ػي الظبد  ػلِ٘ السالم  خجش ثوفَْم( «4») ٍ استذلّ للوشَْس •

، ثٌبءٖ ػلحى  («5») « ملّ ثَة تظلّٖ فِ٘ فال ثأس أى تحشم فِ٘»: قبل
 (. «6») إسادٓ الوٌغ هي الجأس فٖ هفَْهِ 

 368: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج 
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :ف٘وب ٗلٖ تفظ٘ل الششٍؽٍ •
 :الـْبسٓ -1•
) رمش غ٘ش ٍاحذ هي الفقْبء ػذم خَاص اإلحدشام هدغ ٍخدَد الٌدبسدٔ     •

 (.«8») غ٘ش الوؼفَ٘ ػٌْب ( «7»

الوتقذ٘م ثوب سٍى اثي ػو٘دبس   حشٗض هؼبفبً إلى خجش ( «9») ٍ استذلّ لِ •
سألتِ ػي الوحدشم ٗقدبسى ثد٘ي    : ُ ػلِ٘ ال،الم قبلٰ  ػي حثٖ ػجذ اللّ

) « ًؼدن، إرا مبًدت ؿدبّشٓ   » :ث٘بثِ التٖ ححشم فْ٘ب ٍ ث٘ي غ٘شّب؟ قبل
«1».) 
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

•______________________________ 
 .292: 1مفبٗٔ األحنبم ( 1)

ٔ . 108: الوشاسدن . 319: 1الوج،َؽ . 217: الٌْبٗٔ. 207: النبفٖ فٖ الفقِ( 2)• ٔ . 155: الغٌ٘د : الَسد٘ل
 .231: 2الشٍػٔ . 344: 1الذسٍس . 260: 10الوٌتْى . 246: 1الششائغ . 161

ٍ شدشؿْوب  »: ، ح٘دث قدبل  276: 5مشف اللثدبم  . 317: 1الوفبت٘ح . 216: 6هدوغ الفبئذٓ : اًظش( 3)•
خَاص الظالٓ فٖ خٌ،ْوب للوحشم موب فٖ الوج،َؽ ٍ الٌْبٗدٔ ٍ الوظدجبح ٍ هختظدشُ ٍ االقتظدبد ٍ     

 .«الوشاسن ٍ النبفٖ ٍ الغٌ٘ٔ ٍ الٌبفغ ٍ الششائغ
الوؼتجش هٌْوب هب ٗظح٘ الظالٓ فِ٘ للشخل موب ٌّب ٍ فٖ »(: 253: 6)قبل ال،٘ذ الـجبؿجبئٖ فٖ الشٗبع •

الششائغ ٍ التحشٗش ٍ الوٌتْى ٍ القَاػذ ٍ اللوؼت٘ي ٍ الو،بلل ٍ ػي الوج،َؽ ٍ الٌْبٗدٔ ٍ الوظدجبح ٍ   
هختظشُ ٍ االقتظبد ٍ النبفٖ ٍ الغٌ٘ٔ ٍ الوشاسن ٍ فٖ النفبٗٔ حًِّ الوؼشٍف ث٘ي األطحبة هؼشثبً ػدي  
ػذم خالف فِ٘ موب طشّح ثِ فٖ الوفبت٘ح ٍ َّ ظبّش الوٌتْى ٍ غ٘شُ هوي دٗذًْن ًقل الخالف ح٘دث  

 .«مبى ٍ لن ٌٗقلَُ ٌّب
 .295 -294: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ . 257: 7الوذاسك . 237: 2الو،بلل : اًظش( 4)•
 .1هي اإلحشام، ح  27، ة 359: 12الَسبئل ( 5)•
 .384: 2خبهغ الوذاسك ( 6)•

 368: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍ ال ٗحشم اإلً،بى إلّب فٖ ث٘بة ؿبّشٓ »: ، ح٘ث قبل217: الٌْبٗٔ( 7)•
 .542: 1ال،شائش . 163: الَس٘لٔ. 319: 1الوج،َؽ . «ًظ٘فٔ

[ ال ٗدَص فٖ]» (: 237: 2)ٍ قبل فٖ الو،بلل . 231: 2الشٍػٔ ( 8)•
هب ٗحنٖ الؼَسٓ ٍ ٗذخل فِ٘ الٌدس ًدبسدٔ غ٘دش هؼفدَ٘ ػٌْدب فدٖ      
. الظالٓ، فال ٗظح٘ اإلحشام فِ٘ حٗؼبً، ٍ َّ األقَى، ػولًب ثظبّش الدٌض٘ 
ٍ ق٘ل ثبلدَاص؛ ًظشاً إلى حىّ الوشاد ثنًَِ هو٘ب تظح٘ الظالٓ فِ٘ ثح،ت 

 .530: 4مشف الغـبء . 274: 7الوذاسك . «راتِ ال ثح،ت ػَاسػِ
: 11ه،دتٌذ الشد٘ؼٔ   . 275: 7الودذاسك  . 237: 2الو،بلل : اًظش( 9)•

295- 296. 

 368: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

سألت حثدب ػجدذ   : ُ ػلِ٘ ال،الم قبلٰ  سٍاٗٔ الحلجٖ ػي حثٖ ػجذ اللٍّ •
ِ . «ًؼدن »: ُ ػلِ٘ ال،الم ػي الوحشم ٗحَ٘ل ث٘بثِ؟ قدبل ٰ  اللّ : ٍ سدألت

ٖ ء؟ قبل  ، («2») « ...ًؼن، إرا احتلن فل٘غ،لْب »: ٗغ،لْب إى حطبثْب ش
سألتِ ػي الوحشم ٗظ٘ت ثَثدِ  : ثشٍاٗٔ اثي ػو٘بس االخشى قبلالوؤٗ٘ذٓ •

 (.«3») « ال ٗلج،ِ حتّى ٗغ،لِ، ٍ إحشاهِ تبم»: الدٌبثٔ؟ قبل

 369: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

) هبل ال،٘ذ الؼبهلٖ إلى تؼود٘ن اػتجدبس الـْدبسٓ اثتدذاء ٍ اسدتذاهٔ      ٍ •
«4».) 

إًِّ غ٘ش قبثل لإلسادٓ حبل االثتذاء »: ٍ ًبقش فِ٘ الوحقّق الٌدفٖ قبئلًب•
خبط٘ٔ هٌِ، ًؼن َّ دالّ ػلْ٘ب ٍ لَ ثذػَى ظَْسُ فٖ اػتجبس ؿْبستْوب 
حبل اإلحشام اثتذاء ٍ استذاهٔ، ف٘قتظش ػلى األٍ٘ل الػتؼبدُ ثبلفتبٍى 

 (.«5») « دٍى غ٘شُ الجبقٖ ػلى حنن األطل

 369: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

إلى رلل ػذم اشتشاؽ استذاهٔ حطل اللجس حتى ٗقبل ثـْبستِ حػف •
 . استذاهٔ موب تقذ٘م تفظ٘لِ

 369: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، طشّح ثؼغ هي اشتشؽ االستذاهٔ فٖ حطل لجس ثدَثٖ اإلحدشام   ًؼن•
 اشتشاؽ الـْبسٓ فٖ استذاهتِ حٗؼبً 

إًِّ ٗؼلن هي الشٍاٗت٘ي الوتقذ٘هت٘ي لؼو٘بس ػذم خَاص لجس الوحشِم : رمشٍ •
الثَة الٌدس، سَاء مبى الثَة قذ ححشم فِ٘ حم فٖ غ٘شُ ثال فش  فٖ 

 رلل ث٘ي االثتذاء ٍ االستذاهٔ، 

 369: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٗ،تأًس هٌْوب ششؿ٘٘ٔ ؿْبسٓ الجذى حٗؼبً ٍ إى لن ٗتؼدشّع لدزلل   ثل •
إلّب ثؼغ الوتأخّشٗي، موب ٗ،تأًس ػذم خَاص لجس الوحشِم مدلّ ثدَة   

 . ًدس، سَاء مبى هؼفَ٘اً ػٌِ فٖ الظالٓ حم ال

ُ ػل٘دِ  ٰ  ٗق٘٘ذ ّزا اإلؿال  ثوب تقذ٘م ػي حشٗض ػي حثدٖ ػجدذ الدلّ   ٍ •
ِ   حى ملّ ثدَة تظدلّٖ ف٘دِ فدال ثدأس      »: ال،الم (. «1») « تحدشم ف٘د

فبلو،تفبد َّ حىّ هب مبى هؼفَ٘اً ػٌِ فٖ الظالٓ هؼفَ٘ ػٌِ حٗؼبً فٖ ثَثٖ 
 (.«2») اإلحشام 

 .1هي اإلحشام، ح  27، ة 359: 12الَسبئل ( 1)•
 .302 -301: 1( الگلجبٗگبًٖ)الحح٘ ( 2)•

 

 

 369: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

•______________________________ 
 .2هي تشٍك اإلحشام، ح  37، ة 476: 12الَسبئل ( 1)
 .4هي تشٍك اإلحشام، ح  38، ة 478 -477: 12الَسبئل ( 2)•
الشٗدبع  : ٍ اًظش. 1هي تشٍك اإلحشام، ح  37، ة 476: 12الَسبئل ( 3)•

 .295: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ . 255: 6
ٍ هقتؼى الشٍاٗدٔ ػدذم خدَاص لدجس     »: ، ح٘ث قبل275: 7الوذاسك ( 4)•

الٌدس حبلٔ اإلحشام هـلقبً، ٍ ٗوني حولدِ ػلدى اثتدذاء اللدجس؛ إر هدي      
الو،تجؼذ ٍخَة اإلصالٔ ػي الثَة دٍى الجذى، إلّب حى ٗقبل ثَخَة إصالتْب 
ػي الجذى حٗؼبً لإلحشام، ٍ لن حقف ػلى هظدشّح ثدِ ٍ إى مدبى االحت٘دبؽ     

 .«ٗقتؼٖ رلل
 .240: 18خَاّش النالم ( 5)•
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

حًِّ سث٘وب ٗقبل ثأىّ هب تذلّ ػلِ٘ األخجدبس هدي لدضٍم الوجدبدسٓ إلدى      إلّب •
، فدال  («3») التـْ٘ش لؼلِّ حنن استحجبثٖ حٍ ٍخَثٖ لغدشع الظدالٓ   

 ٗدت ؿْبسٓ ثَثٖ اإلحشام فٖ غ٘ش حبل الظالٓ، 
 .«ٍ األحَؽ ال ٗتشك»: ، ٍ إى قبل فٖ رٗل218ِ: 6هدوغ الفبئذٓ ( 3)•

 

  370: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

حه٘ب سدبئش هدب ٗشدتشؽ فدٖ     »: طشّح ثزلل الفبػل الٌْذٕ، ٍ قبلموب •
ثَة الظالٓ فال حػشف اٙى دل٘لًب ػلِ٘، إلّدب الخجدشٗي فدٖ الظدالٓ، ٍ     
ظبّشّوب هجبدسٓ الوحشم إلى التـْ٘ش ملّوب تٌد٘س ٍخَثبً حٍ اسدتحجبثبً،  
ٍ هفَْم خجش حشٗض ٍ َّ ثؼذ الت،دل٘ن ال ٗدٌض٘ ػلدى الحشهدٔ ٍ لدَ      
سلّوت لن ٗفْن الؼوَم ٍ خظَطبً للٌدس الدزٕ ػشػدِ الودبًغ هدي     

 (.«4») « الظالٓ
 .277: 5مشف اللثبم ( 4)•
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٗؤٗذ رلل خَاص حول الٌدبسٔ حبل اإلحشام ٍ ػذم ٍخَة غ،دل  ٍ •
ثذًِ إلى ٍقت الظالٓ، ٍ َّ ٗف٘ذ خَاص مًَْب للظالٓ ٍ ًحَّب، ف٘وني 
حول الشٍاٗٔ ػلِ٘ ٍ ػلدى االسدتحجبة مودب طدشّح ثدزلل الوحقّدق       

 (.«5») األسدث٘لٖ ٍ إى قبل فٖ رٗلِ ثأىّ األحَؽ ال ٗتشك 
 .218: 6هدوغ الفبئذٓ ( 5)•

 

  370: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، ٗشتشؽ ؿْبسٓ لجبس اإلحشام حٗؼبً حد٘ي الـدَاف؛ ألىّ الـدَاف    ًؼن•
، موب س٘أتٖ فدٖ  («6») طالٓ، موب طشّح ثزلل غ٘ش ٍاحذ هي الفقْبء 

 .هحلِّ
ٍ ػلى حٕ٘ حبل، ال ٗجـل اإلحشام ثلجس الثَث٘ي الٌد،د٘ي ٍ إى حثدن،   •

) لوب تقذ٘م هي ػذم ششؿ٘٘ٔ حطل اللجس فِ٘ فؼلًب ػي طفبت الولجَس 
«7».) 
 .266: 1الششائغ . 173: الَس٘لٔ. 358: 1الوج،َؽ ( 6)•
 .241: 18خَاّش النالم ( 7)•
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :حى ال ٗنَى هغظَثبً -2•
ثأىّ هي ششٍؽ ثدَثٖ اإلحدشام إثبحتْودب، فدال     ( «8») طشّح الفقْبء •

 (.«9») إًِّ ال شل٘ فٖ رلل : ٗدَص حى ٗنًَب هغظَث٘ي، ثل ق٘ل

ٍ استذلّ لِ ثوب تقذ٘م هي هفَْم خجش حشٗض، ٍ ثؼذم حظدَل االهتثدبل   •
 .-ثٌبءٖ ػلى اهتٌبع اختوبع األهش ٍ الٌْٖ -حشاهبً ٗنَى ثوب 
 
 .241: 18خَاّش النالم . 255: 6الشٗبع ( 8)•
 .295: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ ( 9)•
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :حى ال ٗنَى هو٘ب ال ٗؤمل لحوِ -3•
ِ («1») رمش الفقْبء ػذم اإلحشام ف٘وب ال ٗؤمل لحوِ • ال »: ، فقبل الوف٘ذ حًّد

ٗحشم فٖ دٗجبج ٍ ال حشٗش ٍ ال خضّ هغشَش ثَثش األساًت ٍ الثؼبلت، ٍ ال 
 (.«2») « ٗحشم فٖ ث٘بة سَد

ال ٗدَص حى ٗنَى هي خلذ ٍ طَف ٍ شؼش ٍ ٍثش هب »: ٍ قبل الشْ٘ذ الثبًٖ•
 (.«3») « ال ٗؤمل لحوِ، ٍ ال هي خلذ الوأمَل هغ ػذم التزم٘ٔ

•______________________________ 
 .239: 18خَاّش النالم ( 1)
 .396: الوقٌؼٔ( 2)•
 .237: 2الو،بلل : اًظش. 231: 2الشٍػٔ ( 3)•

 

 
  371: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، ٍ لؼلّ الو،دتٌذ فدٖ ػدذم    («4») ًؼن، استثٌى ثؼؼْن الخضّ هي رلل •
 (.«5») الدَاص َّ هفَْم خجش حشٗض الوتقذ٘م 

فٖ رلل هذ٘ػ٘بً حًِّ ال ٗؼشف لِ ه،دتٌذاً  ( «6») لني خبلف ثؼؼْن ٍ •
ظبّشاً؛ إر ال داللٔ لخجش حشٗض إلّب ثوفَْم الَطف، ٍ َّ غ٘ش حد٘ٔ، فال 
َٗخت رلل الخشٍج ػي األطل، إلّب حى ٗثجت اإلخوبع، ٍ َّ هشنل؛ 

 .إر الوحنٖ ػي مث٘ش هي الفقْبء ػذم التؼشّع لزلل
 
 

  371: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 
  حى ال ٗنَى هزّ٘جبً للشخبل ٍ الخٌبثى -4•
 .ٍ لؼلّ الَخِ فِ٘ َّ هفَْم خجش حشٗض الوتقذ٘م(: «7») •

  371: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :حى ال ٗنَى حشٗشاً -5•
، ٍ («8») طشّح الفقْبء ثؼذم خَاص إحشام الشخل فٖ الحشٗش الخدبلض  •

، ثل اسدتظْش  («9») حه٘ب الووتضج ثِ فال ثأس هب لن ٗظذ  ػلِ٘ اسوِ 
 (.«10») األسدث٘لٖ ًفٖ الخالف فِ٘ 

ٍ استذلّ لزلل ثبلؼوَهبت الوبًؼٔ ػي لجس الحشٗش للشخبل، فئًّدِ هدغ   •
طح٘حٔ حشٗض  هفَْم ، هؼبفبً إلى («11») حشهٔ لج،ِ ال ٗنَى ػجبدٓ 
ُ ػل٘دِ ال،دالم ػدي    ٰ  سئل حثَ ػجذ اللّ: ال،بثقٔ ٍ خجش حثٖ ثظ٘ش قبل

ال ثأس ثأى ٗحدشم  »:الخو٘ظٔ سذاّب إثشٗ،ن ٍ لحوتْب هي غضل؟ قبل
 (.«1») « فْ٘ب، إًّوب ٗنشُ الخبلض هٌِ

  370: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج 
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .530: 4مشف الغـبء ( 4)•
 .274: 7الوذاسك : اًظش( 5)•
 .296 -295: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ . 255: 6الشٗبع ( 6)•
 .241: 18خَاّش النالم . 530: 4مشف الغـبء : اًظش( 7)•
ٍ ال ٗدددَص اإلحددشام فددٖ الحشٗددش »: ، ح٘ددث قددبل237: 2الو،ددبلل ( 8)•

 .255: 6الشٗبع . «للشخبل
. 345: 1الدذسٍس  . 266: 10الوٌتْى . 241: 7التزمشٓ . 217: الٌْبٗٔ( 9)•

 .303: 1( الگلجبٗگبًٖ)الحح٘ 
 .218: 6هدوغ الفبئذٓ ( 10)•
 .302: 1( الگلجبٗگبًٖ)الحح٘ . 275: 7الوذاسك . 238: 7التزمشٓ ( 11)•

 

  370: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

الوشاد ثبلنشاّ٘ٔ ٌّب التحشٗن ٍ ٍخَة اللجس ال ٗدتوغ هغ الٌْدٖ ٍ  ٍ •
التحشٗن، ػلى حًّب لَ قلٌب ثششؿ٘٘ٔ لج،ْوب فٖ اإلحشام اشدتشؽ إثبحتدِ   

 (.«2») حٗؼبً، ٍ لَ لؼذم شوَل دل٘ل الششؿ٘٘ٔ الوحشّم 

ٍ حلحق ثؼغ الفقْبء الخٌبثى ثبلشخبل لالحت٘بؽ ٍ لإلشنبل فٖ حطل •
، ٍ إى اختبس الوحقّق الٌدفٖ القَل ثبلدَاص فدٖ  («3») خَاص لج،ِ لْب 

حقّْب؛ ًظشاً إلى األطل ٍ ػذم هؼبسػٔ االحت٘بؽ لِ هب لن ٗني ٍاخجدبً  
 (.«4») للوقذ٘هٔ 

  372: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

مبلوف٘دذ   -(«5») فٖ لجس الحشٗش للٌ،بء خالف، فقذ رّت خوبػٔ ٍ •
إلى خَاص  -فٖ ححنبم الٌ،بء ٍ اثي إدسٗس ٍ الؼلّبهٔ الحلّٖ ٍ غ٘شّن

لجس الٌ،بء الحشٗش الوحغ حبل اإلحشام، ٍ َّ الوٌ،َة إلدى حمثدش   
 .حٗؼبً( «6») الوتأخّشٗي 

  372: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

هؼبفبً إلى األطل ٍ خَاص لج،دْيّ لدِ فدٖ     -(«7») استذلّ لزلل ٍ •
ثخجش ًؼش ثدي سدَٗذ    -، ٍ هب هشّ هي هفَْم خجش حشٗض(«8») الظالٓ 

ٖ ء  : ػي حثٖ الح،ي ػلِ٘ ال،الم قبل سألتِ ػي الوشحٓ الوحشهٔ حٕ شد
تلجس الث٘بة ملّْب إلّب الوظجَغٔ ثبلضػفشاى ٍ » :تلجس هي الث٘بة؟ قبل

الَسس، ٍ ال تلجس القفّبصٗي، ٍ ال حل٘بً تتضٗ٘ي ثِ لضٍخْب، ٍ ال تنتحل 
إلّب هي ػلّٔ، ٍ ال توس٘ ؿ٘جبً، ٍ ال تلجس حل٘٘بً ٍ ال فشًدذاً، ٍ ال ثدأس   

 (.«9») « ثبلؼلن فٖ الثَة

  372: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

: قلدت : ثخجش ٗؼقَة ثي شؼ٘ت ػي اإلهبم الظبد  ػلِ٘ ال،الم قدبل ٍ •
الوشحٓ تلجس القو٘ض تضسُ ػلْ٘ب، ٍ تلجس الحشٗش ٍ الخض ٍ الدذٗجبج؟  

 (.«10») « ًؼن، ال ثأس ثِ»: فقبل

•______________________________ 
 .1هي اإلحشام، ح  29، ة 361: 12الَسبئل ( 1)
 .241: 18خَاّش النالم . 277: 5مشف اللثبم ( 2)•
 .237: 2الو،بلل . 232: 2الشٍػٔ ( 3)•
 .245: 18خَاّش النالم ( 4)•

  372: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

. 531: 1ال،دشائش  . 35: 9( هظٌّفبت الش٘خ الوف٘دذ )ححنبم الٌ،بء ( 5)•
 .168: 3خبهغ الوقبطذ . 419: 1القَاػذ 

 .259: 6الشٗبع : اًظش( 6)•
 .276: 7الوذاسك . 224: 6هدوغ الفبئذٓ : اًظش( 7)•
 .242: 18خَاّش النالم ( 8)•
 .3هي تشٍك اإلحشام، ح  49، ة 497: 12الَسبئل ( 9)•
التدزمشٓ  : ٍ اًظدش . 1هي اإلحشام، ح  23، ة 366: 12الَسبئل ( 10)•

 .278: 5مشف اللثبم . 239: 7
 

  372: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، فدال ٍخدِ للوٌبقشدٔ فْ٘دب     («1») الظبّش هٌْب َّ اللجس حبل اإلحشام ٍ •
) ثنًَْب هـلقٔ ثبلٌ،جٔ إلى حبل اإلحدشام ٍ غ٘دشُ، ٍ ػدذم ظَْسّدب ف٘دِ      

«2».) 
ٍ قذ خوغ ثؼؼْن ث٘ي ّزُ الشٍاٗبت ٍ هدب سد٘أتٖ هدي الشٍاٗدبت الوبًؼدٔ      •

 :، موب قبل الوحقّق الٌدفٖ(«3») ثبلحول ػلى النشأّ 
ٍ  -ال سٗت فٖ حىّ االختٌبة َّ األحَؽ ٍ إى مبى التذث٘ش فٖ الٌظدَص »•

ٗقتؼدٖ   -ٍ لفظ النشأّ ٍ ًحَ رلل( ال ٗظلح)ٍ ( ال ٌٗجغٖ)لَ ثوالحظٔ 
الحول ػلى النشأّ خوؼبً ث٘ي الٌظَص، ثل ّٖ فِ٘ حشذ هٌْب فٖ الظالٓ ٍ 
َّ حٍلى هي الدوغ ثٌْ٘ب ثحول ًظَص الدَاص ػلدى الووتدضج ٍ ًظدَص    

 (.«4») « الوٌغ ػلى الخبلض هي ٍخَُ

 373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٗحشم ػلى الوشحٓ فٖ حبل اإلحشام هي لجس »: ، ٍ لني قبل الش٘خّزا•
 (.«5») « الث٘بة خو٘غ هب ٗحشم ػلى الشخل

ال ثأس حى تحدشم فدٖ خو٘ظدٔ سدذاّب إثشٗ،دن ٍ      »: ٍ قبل الظذٍ •
 (.«6») « لحوتْب هي خضّ، إًّوب ٗنشُ الخبلض هٌْب

 373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

، ٍ مزا رّدت  («7») رّت الوحقّق الحلّٖ إلى حىّ الوٌغ َّ األحَؽ ٍ •
 (.«8») الشْ٘ذ ٍ ثؼغ هي تأخّش ػٌِ ٍ ثؼغ الوؼبطشٗي إلى الوٌغ 

، مخجش («9») إًّْب حشْش : ٍ استذلّ لزلل ثجؼغ الشٍاٗبت التٖ قذ ٗقبل•
سألتِ هب ٗحلّ للودشحٓ  : ُ ػلِ٘ ال،الم قبلٰ  حثٖ ػٌ٘٘ٔ ػي حثٖ ػجذ اللّ

الث٘دبة ملّْدب هدب خدال     »: حى تلجس ٍ ّٖ هحشهٔ؟ فقبل ػلِ٘ ال،دالم 
 :، قلدت «ًؼدن »: ح تلجس الخض؟ قبل: ، قلت«القفبصٗي ٍ الجشقغ ٍ الحشٗش

هب لن ٗني حشٗدشاً خبلظدبً فدال    »: سذاُ إثشٗ،ن ٍ َّ حشٗش؟ قبلفئىّ 
 (. «10») « ثأس

 373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 («13») ٍ خو٘ل ( «12») ٍ سوبػٔ ( «11») ٍ ًحَُ خجش حثٖ ثظ٘ش •
 (.«1») ٍ هشسل اثي ثن٘ش 

قذ حبٍل ثؼغ الفقْبء الدوغ ث٘ي ّزُ الشٍاٗبت ٍ األخجبس الوددَ٘صٓ  ٍ •
 (.«2») ثحول الـبئفٔ الثبً٘ٔ ػلى هب إرا مبى الحشٗش هوضٍخبً ثغ٘شُ 

 

 

 374-373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج



93 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

•______________________________ 
 .243 -242: 18خَاّش النالم ( 1)
خبهغ الودذاسك  . 299: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ . 259: 6الشٗبع : اًظش( 2)•

2 :386. 
 .232: 2الشٍػٔ . 239: 7التزمشٓ : اًظش( 3)•
 .245 -244: 18خَاّش النالم ( 4)•
 .218: الٌْبٗٔ( 5)•
 .227: الوقٌغ( 6)•
 .246: 1الششائغ ( 7)•

 373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

: 11ه،دتٌذ الشد٘ؼٔ   . 260 -259: 6الشٗبع . 344: 1الذسٍس ( 8)•
 .20، م 382: 1تحشٗش الَس٘لٔ . 299

 .344: 1الذسٍس . 83: الوختظش الٌبفغ( 9)•
 .3هي اإلحشام، ح  33، ة 367: 12الَسبئل ( 10)•
 .5هي اإلحشام، ح  33، ة 367: 12الَسبئل ( 11)•
 .7هي اإلحشام، ح  33، ة 368: 12الَسبئل ( 12)•
 .8هي اإلحشام، ح  33، ة 368: 12الَسبئل ( 13)•

 373: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ال ٗدَص حى ٗنَى لجبس اإلحشام شفّبفبً حبم٘بً للؼَسٓ، ٍ الو،تٌذ فِ٘ ٍ •
هفَْم طح٘ح حشٗض ال،بثق، فنوب حًِّ ال ٗدَص الظدالٓ ف٘دِ لدَ مدبى     

 (.«3») حبم٘بً مزلل ال ٗدَص اإلحشام فِ٘ 

 374: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج



96 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٗظْش هي إؿال  ػجبسات ثؼؼْن ػذم الفش  ث٘ي اإلصاس ٍ الشداء فدٖ  ٍ •
، ٍ خضم الشْ٘ذ فٖ الذسٍس ثبلوٌغ هي اإلصاس الحدبمٖ ٍ  («4») رلل 

إلّب حىّ ال،٘ذ الؼبهلٖ فدٖ  (. «5») خؼل اػتجبس رلل فٖ الشداء ححَؽ 
؛ [الشداء]ال ٗجؼذ ػذم اػتجبسُ فِ٘ » :الوذاسك احتول الفش  ثٌْ٘وب فقبل

 ِ ٍ تجؼدِ ػلدى   (. «6») « لألطل، ٍ خَاص الظالٓ فِ٘ ػلى ّزا الَخد
 (.«7») رلل ثؼؼْن 

ٍ هي ٌّب ثٌى ثؼغ الوحقّق٘ي الوٌغ ػي لجس الحبمٖ هي الشداء ػلدى  •
 (.«8») االحت٘بؽ 

 374: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

•______________________________ 
 .3هي لجبس الوظلٖ، ح  16، ة 379: 4الَسبئل ( 1)

 .277 -276: 7الوذاسك . 225: 6هدوغ الفبئذٓ . 246، رٗل الحذٗث 75: 5التْزٗت : اًظش( 2)•
 :3الوؼتوذ فٖ ششح الوٌبسل . 237: 2الو،بلل ( 3)•
•357. 
 .81: 15ٍ الحذائق . 275: 7ٍ استظْشُ هي ػجبساتْن فٖ الوذاسك . 530: 4مشف الغـبء . 231: 2الشٍػٔ ( 4)•
 .344: 1الذسٍس ( 5)•
 .275: 7الوذاسك ( 6)•
. «األقشة ػذم اػتجبسُ فِ٘، ح٘ث إًِّ تددَص الظدالٓ ف٘دِ ٍ إى مدبى حبم٘دبً     »: ، ح٘ث قبل81: 15الحذائق ( 7)•

 .21، م 383: 1تحشٗش الَس٘لٔ 
 .357: 3الوؼتوذ فٖ ششح الوٌبسل ( 8)•
 .1هي اإلحشام، ح  27، ة 359: 12الَسبئل ( 9)•
خَاّش الندالم  . «ٍ فٖ الدلَد ملّْب إشنبل»: ، ح٘ث قبل530: 4مشف الغـبء . 277: 5مشف اللثبم : اًظش( 10)•

ال ٗدَص اإلحشام ف٘وب ال ٗدَص لجس خٌ،ِ فٖ الظالٓ مبلثَة الوٌ،َج ملّبً حٍ ثؼؼبً هي »: ، ح٘ث قبل239: 18
شؼش هب ال ٗؤمل لحوِ فؼلًب ػي خلذُ الزٕ َّ ل٘س ثثَة ػشفبً، فال ٗظح٘ فٖ الوأمَل هٌِ فؼلًب ػي غ٘شُ ػلى 

 .«[لظح٘ح حشٗض]إشنبل 
 

 374: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 :طذ  الثَة ػلِ٘ -6•
قذ ٗقبل ثؼذم خَاص اإلحشام فٖ الدلَد حتى فٖ خلذ الوأمَل؛ لقَلِ ػل٘دِ ال،دالم   •

، ٍ الثَة («9») « ملّ ثَة تظلّٖ فِ٘ فال ثأس حى تحشم فِ٘»: فٖ طح٘حٔ حشٗض
 :قبل ال،٘ذ الؼبهلٖ(. «10») ال ٗظذ  ػلى الدلذ 

« ٗحتول قَٗ٘بً ػذم االختضاء ثدلذ الوأمَل حٗؼبً؛ لؼذم طذ  اسن الثَة ػلِ٘ ػشفبً»•
 («1».) 

ٍ اٍسد ػلِ٘ ثأىّ داللتْب ػلى رلل ل٘،ت إلّب ثوفْدَم اللقدت، ٍ ّدَ هدي حػدؼف      •
 (.«2») الوفبّ٘ن 

ٍ سث٘وب ٗلحق ثبلدلَد هب ال ٗنَى لج،ِ هؼتبداً مبلوظٌَع هي الحشد٘ش ٍ الل٘دف ٍ   •
 (.«3») ثبقٖ الٌجبتبت، إلّب حىّ الظبّش ػذم الجأس ثِ لَ طٌغ ثظَسٓ اللجبس 

، ّدزا، ٍ لنديّ اإلهدبم    («4») ٍ مزا ٗلحق ثِ الولج٘ذ حٍ الوظدٌَع هدي الجالسدتل    •
الخوٌٖ٘ ٍ إى احتبؽ فٖ الدلَد لنٌِ لن ٗ،تجؼذ الدَاص هغ طذ  الثَة ػلِ٘، ٍ لن 

 (. «5») َٗخت مًَِ هٌ،َخبً، ف٘ظح٘ فٖ هثل اللجذ هغ طذ  الثَة 

 375: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج



99 

 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .275: 7الوذاسك ( 1)•
 .296: 11ه،تٌذ الش٘ؼٔ : اًظش( 2)•
 .530: 4مشف الغـبء ( 3)•
: 1( الگلجبٗگبًٖ)الحح٘ . 357: 3الوؼتوذ فٖ ششح الوٌبسل : اًظش( 4)•

316- 317. 
 . 24، م 383: 1تحشٗش الَس٘لٔ ( 5)•

•  

 

 375: ، ص6 هَسَػٔ الفقِ اإلسالهٖ طجقب لوزّت أّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم؛ ج
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  لُجٕسِ الْؤحٕشِمِ الثََّٕةٓ الٌَّدِسٓ ٍٓ ػٓذٓمِ ثٔطْلَبىِ الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ 

ثٓبةٔ تَحٕشِٗنِ لُدجٕسِ الْؤحٕدشِمِ الثْدَٕةٓ الدٌْدِسٓ ٍٓ ػٓدذٓمِ ثٔـْلَدبىِ        37« 1»•
  الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ « 2» -1 -16822•
ثََٕثٓدِٔ  « 3»سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الْؤحٕدشِمِ ٗٔظٙد٘تٔ   : ػٓوٛبسٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع قَبلَ

 .قَبلَ لَب ٗٓلْجٓ،ِٔٔ حٓتْى ٗٓغْ،ٙلَِٔ ٍٓ إِحٕشَاهِٔٔ تَبمٌّ -الْدٌَٓبثُٓٔ

  476: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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  لُجٕسِ الْؤحٕشِمِ الثََّٕةٓ الٌَّدِسٓ ٍٓ ػٓذٓمِ ثٔطْلَبىِ الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓديْ حَثِ٘دِٙ   « 4» -2 -16823•
سٓأَلْتُِٔ : ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع قَبلَ

قَبلَ  -«5»ٗٔقَبسِىُ ثٕٓ٘يَ ثٙ٘ٓبثِِٙ الْتٖٙ حَحٕشَمٓ فْٙ٘ٓب ٍٓ ثٕٓ٘يَ غَٕ٘شِّٓب  -ػٓيِ الْؤحٕشِمِ
 .إِرَا مَبًَتٕ ؿَبّٙشًَٓ« 6»ًَؼٓنٕ 

 .«7»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙلٓ : حَقَُلُ•
 

  476: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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  لُجٕسِ الْؤحٕشِمِ الثََّٕةٓ الٌَّدِسٓ ٍٓ ػٓذٓمِ ثٔطْلَبىِ الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ 

ثٓبةٔ مَشَآِّٔ الْئِحٕشَامِ فٖٙ الثَْٕةِ الَْٓسٙخِ ٍٓ ػٓذٓمِ تَحٕشِٗوِٙٙ ٍٓ مَشَآِّٔ  38« 8»•
  غَ،ٕلِ الْؤحٕشِمِ ثََٕثِٓٔ هٙيَ الَْٓسٓخِ إِلْب حَىْ ٗٓتٌََدٛسٓ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ حَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ حَحٕوٓذٓ « 9» -1 -16824•
  ثٕيِ

•______________________________ 
 .فِ٘ حذٗثبى 37الجبة  -(1)

  476: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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  لُجٕسِ الْؤحٕشِمِ الثََّٕةٓ الٌَّدِسٓ ٍٓ ػٓذٓمِ ثٔطْلَبىِ الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ 

 .2624 -341 -2الفقِ٘  -(2)•
 .تظ٘ت -فٖ الوظذس -(3)•
هدي   30هدي الجدبة    2، ٍ حٍسدُ فٖ الحدذٗث  9 -340 -4النبفٖ  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 35هي الجبة  1حثَاة االحشام، ٍ طذسُ فٖ الحذٗث 
 .ححشم فْ٘ب ٍ غ٘شّب -فٖ الوظذس -(5)•
 .ًؼن -ال ثبس ثزلل ثذل -فٖ الوظذس -(6)•
 .هي ّزُ األثَاة 38ٗبتٖ فٖ الجبة  -(7)•
 .ححبدٗث 4فِ٘  38الجبة  -(8)•
 .14 -341 -4النبفٖ  -(9)•

  476: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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  لُجٕسِ الْؤحٕشِمِ الثََّٕةٓ الٌَّدِسٓ ٍٓ ػٓذٓمِ ثٔطْلَبىِ الْئِحٕشَامِ لََٕ فَؼٓلَ 
  477: ، ص12 الش٘ؼٔ، جٍسبئل •
إًِْدِٔ  : ٍٓ لَدب حَقُدَلُ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الشْخٔلِ ٗٔحٕشِمٔ فٖٙ ثََٕةٍ ٍٓسٙخٍ قَبلَ لَب: هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءٙ ثٕيِ سٓصِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔ،ٕلٙنٍ ػٓيْ حَحٓذّٙٙوٓب ع قَبلَ•

حٓتْى ٗٓحٙلْ ٍٓ إِىْ تََٓسٛخَ إِلْب حَىْ تُظٙد٘جِٓٔ خٌَٓبثٓدٔأ حٍَٕ شَدٖٕ ءٗ     -ٍٓ ؿََْٔسُٔٔ غَ،ٕلُِٔ ٍٓ لَب ٗٓغْ،ٙلُ الشْخٔلُ ثََٕثِٓٔ الْزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ فِٙ٘ٙ -«1»حٓشَامٗ ٍٓ لَنٙيْ تَـِْْ٘شُُٔ حَحٓتٜ إِلَٖٛ 
 .فَ٘ٓغْ،ٙلَِٔ

 .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الظٛذٍٔ ُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔ،ٕلٙنٍ هٙثْلَِٔ « 2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشْٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ •
ٍٓ لَب ثٓأْسٓ حَىْ ٗٔحٓدَِّلَ  : ِٙ ع فٖٙ حٓذٙٗثٚ قَبلَلٍْٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ حَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذٙ ال« 4» -2 -16825•

 .إِرَا حَطٓبثْٓٓب شَٖٕ ءٗ ٗٓغْ،ٙلُْٓب قَبلَ ًَؼٓنٕ إِىِ احٕتَلَنٓ فْٙ٘ٓب -الْؤحٕشِمٔ ثٙ٘ٓبثِٓٔ قُلْتٔ
 -ئٙلَ حَحٓذّٔٔوٓب ع ػٓيِ الثَْٕةِ الَْٓسٙخِ سٔهٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْقَبسٙنِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓلَبءٙ ثٕيِ سٓصِٗيٍ قَبلَ« 5» -3 -16826•

 .ٍٓ لَنٙيْ تَـِْْ٘شُُٔ حَحٓتٜ إِلَٖٛ ٍٓ ؿُْٕشُُٔ غَ،ٕلُِٔ -إًِِْٔ حٓشَامٗ: ٍٓ لَب حَقَُلُ -حَ ٗٔحٕشِمٔ فِٙ٘ٙ الْؤحٕشِمٔ فَقَبلَ لَب
  ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔ،ٕنَبىَ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ« 6» -4 -16827•

•______________________________ 
 .ٍ لني ححت حى ٗـْشُ -فٖ الوظذس -(1)

 .234 -71 -5التْزٗت  -(2)•
 .2599 -335 -2الفقِ٘  -(3)•
هدي ّدزُ    42هدي الجدبة    3هي حثَاة االحشام، ٍ طذسُ فٖ الحدذٗث   31هي الجبة  3، ٍ حٍسد قـؼٔ هٌِ فٖ الحذٗث 20 -343 -4النبفٖ  -(4)•

 .األثَاة
 .222 -68 -5التْزٗت  -(5)•
 .هي حثَاة االحشام 30هي الجبة  1، ٍ طذسُ فٖ الحذٗث 31هي الجبة  4، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗث 230 -70 -5التْزٗت  -(6)•
  478: ، ص12 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•
ٖٕ ءٗ -سٓأَلْتٔ حَثٓب ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع ػٓيِ الْؤحٕشِمِ ٗٔحَِّٓلُ ثٙ٘ٓبثِٓٔ: قَبلَ•  . قَبلَ ًَؼٓنٕ إِرَا احٕتَلَنٓ فْٙ٘ٓب فَلْ٘ٓغْ،ٙلْْٓب -قَبلَ ًَؼٓنٕ ٍٓ سٓأَلْتُِٔ ٗٓغْ،ٙلُْٓب إِىْ حَطٓبثْٓٓب شَ

•  
 

  476: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ، ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ثٓبةٔ ٍٔخَٔةِ مََٕىِ ثََٕثِٖٓ الْدئِحٕشَامِ هٙوٛدب تَظٙدحٜ فٙ٘دِٙ الظٛدلَبُٓ ٍٓ       27« 1»•
  اسٕتٙحٕجٓبةِ مًََِْٕٙوٓب هٙيَ الْقُـْيِ الْأَثٕ٘ٓغِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓيْ « 2» -1 -16505•
 : حٓشِٗضٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع قَبلَ

 .ثََٕةٍ تُظٓلِّٖ فِِِ٘ فَلَب ثٓأْسٓ أَىْ تُحٕشِمٓ فِِِ٘مُلُّ •

 359: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍٓ سٍٓٓأُ « 3»سٍٓٓأُ الْنُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ حَثِِ٘ٙ ػٓديْ حٓوٛدبدٚ   ٍٓ •
 .«4»الشْٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ هٙثْلَِٔ 

 
 

 359: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّحِِ  « 5» -2 -16506•
ٗٓوٓبًَِّٕ٘٘يِ ػِجٕشٍِّٕ ٍٓ  -مَبىَ ثََٕثٓب سٓسَٔلِ اللَِِّ ص اللَّزَٕٗيِ أَحٕشَمٓ فِِْ٘وٓب: ع قَبلَ

 .أَظْفَبسٍ ٍٓ فِِْ٘وٓب مُفِّيَ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ حَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ حَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕديِ  •

 .«6»ػٓوٛبسٍ هٙثْلَِٔ 

 359: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓحيْ أَحٕوٓحذٓ ثٕحيِ هٔحٓوَّحذن ػٓحيِ      « 7» -3 -16507•
أَحٕحشَمٓ سٓسٔحَلُ اللَّحِِ    : الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ ثٓؼٕ ِ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ ثٓؼٕضِِْنٕ ع قَبلَ

 .«8»ص فِٖ ثََٕثٖٕٓ مُشْسٔ ن 
•______________________________ 

 .ححبدٗث 3فِ٘  27الجبة  -(1)
 .2595 -334 -2الفقِ٘  -(2)•
 .3 -339 -4النبفٖ  -(3)•
 .212 -66 -5التْزٗت  -(4)•
هدي   5هدي الجدبة    1، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗث 2293 -239 -2الفقِ٘  -(5)•

 .حثَاة التنف٘ي

 359: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .2 -339 -4النبفٖ  -(6)•
 .1 -339 -4النبفٖ  -(7)•
 (.1421 -4 -مشسف -الظحبح) -القـي -النشسف -(8)•
  360: ، ص12 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•
ٍٓ سٍٓٓأُ الشْٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘،ٓدى  « 1»ٍٓ سٍٓٓأُ الظٛذٍٔ ُ هٔشْسٓلًب •

 . «3»ٍٓ تَقَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙلٓ فٖٙ التْنْفٙ٘يِ ٍٓ غَٕ٘شُِٙ : حَقَُلُ« 2»
 .2294 -240 -2الفقِ٘  -(1)•
 .213 -66 -5التْزٗت  -(2)•
ٍ فٖ الجبة . هي حثَاة التنف٘ي 5تقذم هب ٗذل ػلى ثؼغ الوقظَد فٖ الجبة  -(3)•

 .هي اثَاة احنبم الوالثس 14
•  

 359: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ثٓبةٔ ػٓذٓمِ خَٓٓاصِ إِحٕشَامِ الشْخٔلِ فٖٙ الْحٓشِٗشِ الْوٓحٕدغِ ٍٓ خٓدَٓاصُِٙ    29« 2»•
  فٖٙ الْوٓوٕضٍُجِ ثِوٓب تَدَٔصٔ الظٛلَبُٓ فِٙ٘ٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ حَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 3» -1 -16511•
ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕشٍ ػٓيْ ػٓجٕدذٙ الْنَدشِٗنِ ثٕديِ    « 4»ثٕيِ صِٗٓبدٚ 

سٓدذٓآّب   الْخَوِ٘ظٓحِٔ سٔئٙلَ حَثَٔ ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع ػٓديِ  : ػٓوٕشٍٍ ػٓيْ حَثِٖ ثٓظٙ٘شٍ قَبلَ
 ٗٔنْحشَُٔ إًَِّوٓحب   -ثِأَىْ ٗٔحٕشِمٓ فْٙ٘ٓب ثٓأْسٍٓٓ لَحٕوٓتُْٓب هٙيْ غَضْلٍ قَبلَ لَب  -إِثٕشِٗ،ٓنٗ

 .الْخَبلِضٔ هٌِِْٔ
 .182: الوظجبح الوٌ٘ش. مسبء أسَد هؼلن الطشف٘ي: الخو٘ظٔ •

 

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ حَحٕوٓدذٓ ػٓديْ   « 5» -2 -16512•
مٌُْتٔ : هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ إِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيْ حٌَٓبىِ ثٕيِ سٓذٙٗشٍ ػٓيْ حَثِٖ ػٓجٕذٙ اللِْٙ ع قَبلَ

فَدذٓػٓب ثِدئِصٓاسٍ    -ػٌْٙذُٓٔ خٓبلٙ،بً فَ،ٔئٙلَ ػٓيْ سٓخٔلٍ ٗٔحٕشِمٔ فٖٙ ثََٕةٍ فِٙ٘ٙ حٓشِٗشأ
 .فَقَبلَ حًََب حُحٕشِمٔ فٖٙ ّٓزَا ٍٓ فِٙ٘ٙ حٓشِٗشأ« 6»قُشْقُجٍِّٖ 

ٍٓ سٍٓٓأُ الْحٙوٕ٘ٓشِٕٜ فٖٙ « 7»سٍٓٓأُ الظٛذٍٔ ُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ حٌَٓبىِ ثٕيِ سٓذٙٗشٍ ٍٓ •
قُشْةِ الْئِسٌَٕبدٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْحٓوٙ٘ذٙ ٍٓ ػٓجٕذٙ الظٛوٓذٙ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ خٓوٙ٘ؼبً 

  «8»ػٓيْ حٌَٓبىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

•______________________________ 
 (.ّبهش الوخـَؽ)هحقق  -فٖ ً،خٔ -(1)

 .ححبدٗث 3فِ٘  29الجبة  -(2)•

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .215 -67 -5، ٍ التْزٗت 4 -339 -4النبفٖ  -(3)•
 .ل٘س فٖ التْزٗت -"ػي سْل ثي صٗبد "-(4)•
 .6 -340 -4النبفٖ  -(5)•
 -قشة -هدوغ الجحشٗي. )ثَة حث٘غ هظشٕ هي متبى -القشقجٖ -(6)•

2- 143.) 

 (.440 -3الٌْبٗٔ . )ٍ سٍٕ ثبلفبء•

 .2603 -336 -2الفقِ٘  -(7)•

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .47 -قشة االسٌبد -(8)•
  362: ، ص12 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•

ٍٓ الْزٕٙ قَجٕلَِٔ ثِئِسٕدٌَبدُٙٙ  « 1»ٍٓ سٍٓٓأُ الشْٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ حَحٕوٓذٓ •
 .ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ هٙثْلَِٔ

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕديِ الْحٔ،ٓدٕ٘يِ ثِئِسٕدٌَبدُٙٙ ػٓديْ حَثِدٖ      « 2» -3 -16513•
سٓدذٓآّب   -ٍٓ حًََب ػٌْٙذُٓٔ ػٓيِ الْخَوٙ٘ظِٓٔ« 3»سٓأَلَ سٓؼٕذٗ : الْحٓ،ٓيِ الٌْْٕذِّٕٙ قَبلَ

إًِْوٓدب  « 4»لَب ثٓأْسٓ ثِدأَىْ تُحٕدشِمٓ فْٙ٘ٓدب     -إِثٕشِٗ،ٓنٗ ٍٓ لَحٕوٓتُْٓب هٙشْػٙضْى فَقَبلَ
 .ٗٔنْشَُٔ الْخَبلٙضٔ هٌِْٙٔ

 . «6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 5»ٍٓ تَقَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙلٓ : حَقَُلُ•

 .216 -67 -5التْزٗت  -(1)•

 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗشتشط فٖ الثَث٘ي أى ٗنًَب هوب تظح الظالٓ فْ٘وب

 .2611 -337 -2الفقِ٘  -(2)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)سؼ٘ذ األػشج  -فٖ ً،خٔ -(3)•

 .ٗحشم فْ٘ب -فٖ الوظذس -(4)•
هدي حثدَاة لجدبس الوظدلٖ، ٍ فدٖ       13ٍ  11تقذم فٖ الجبث٘ي  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة 27هي الجبة  1الحذٗث 
هدي حثدَاة    41ٍ فٖ الجبة  39هي الجبة  1ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(6)•

 . تشٍك االحشام

•  

 
 361: ، ص12 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اإلحشام فٖ إصاس سق٘ق

ال ٗدَص اإلحشام فٖ إصاس سق٘ق ثح٘دث ٗدشى الد،دن هدي      21ه،ألٔ •
 .األٍلى حى ال ٗنَى الشداء حٗؼب مزللٍ  ،ٍسائِ

 

  418: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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