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 :قاٍ تعاٍ

 َ َها ََيََْش اّللَّ  إِنَّ
 ۗ  ِنْو ِعَبادِهِ الُْعلََهاءُ 

َ َعزِيٌز َغُفورٌ   إِنَّ اّللَّ

 يمُ ظِ عَ الْ  ِلي عَ الْ  هُ ـاللّ  َق دَ َص      
                                                                                                                                                           

 22 :فاطرسورة 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

قُس  ،ٚايك٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً أؾطف إطغًٌ ،اؿُس هلل ضب ايعإٌ

ٚايًع١ٓ ايسا١ُ٥ ،  ٚع٢ً أٌٖ بٝت٘ ايفٝبٌ ايفاٖطٜٔ ايكازم ا٭ٌَ 

 .ع٢ً أعسا٥ِٗ أْعٌ َٔ ا٭ٚيٌ ٚاٯخطٜٔ إٍ قٝاّ ّٜٛ ايسٜٔ

 ..ٚبعس

ؾإٕ ايبشح ٚايسضاغ١ عٔ ؾكٗا٤ ا٭١َ اٱغ٬َٝٸ١ َٔ أغاغٝات لاح 

اجملتُعات ٚتعطٜؿٗا بكٝازتٗا اييت أغُٗت ٗ سؿٜ َهاْتٗا ٚثكاؾتٗا ٖٜٚٛتٗا 

ٌٸ َا  ،ٝٸ١اٱغ٬َ با٭خل أٚي٦و ا٭ؾصاش ايصٜٔ ْصضٚا أضٚاسِٗ ٚسٝاتِٗ ٚن

 .ل ا٭ٖساف ايػاَٝٸ١كًّهٕٛ ٗ غبٌٝ ؼ

٢ُٛ َٚٔ أٚي٦و ايعًُا٤ ا٭ؾصاش ٖٛ اٱَاّ ايطاسٌ مساس١ آ١ٜ اهلل ايع

ايصٟ ٜعسٸ َٔ ايؿدكٝات إٛغٛعٝٸ١ ٗ   ايػٝس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ

 .ا تطؾٸح عٓٗا ٗ اجملا٫ت إدتًؿ١سكٌ إعطؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ َٚ

هس عُل ايؿهط٠  ،ؾُٔ ٜكطأ آثاضٙ إدتًؿ١ اييت ٫ ظاٍ ايعسٜس َٓٗا كفٛطّا

ٛٸ٠ ايس٫ي١ ٚبعٴس ايٓٛط٠ اييت ّتًهٗا ٖصا ايطدٌ ايهبري ٗ فا٫ت اؿٝا٠  نإ ٚق

 .إدتًؿ١

ٛاب غتس٫يٝٸ١ اييت اؾتًُت ع٢ً كتًـ ا٭بؾٗصٙ َٛغٛعت٘ ايؿكٗٝٸ١ ا٫
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 ،اـاضدٝٸ١ ٚا٫ؾرتانٝٸ١ ،ايكس١ّ ٚاؾسٜس٠ ،ايؿكٗٝٸ١ إعطٚؾ١ ٚغري إعطٚؾ١

ٍٸ عًٝٗا أٚ ٫  ،ٚغريٖاإسضٚغ١  عسٜس َٔ إش مشًت َا مل ىفط ٗ شٖٔ اي ـإػتس

خري ؾاٖس ٚزيٌٝ ع٢ً َها١ْ اٱَاّ ايطاسٌ ايؿرياظٟ  ـايعًُا٤ ؾه٬ّ عٔ غريِٖ 

. 

عػب إه١ٓ  ـعح داْبّا ٚاسسّا َٔ ٖصا ايؿهط ايهبري أَٚٔ ٖٓا اضتأٜتٴ إٔ 

 ،( ؾك٘ اؿسٜح َٚٓاٖذ٘ ايبشجٝٸ١ عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟـ أ٫ ٖٚٛ )ٚاٱَهإ 

إش َٔ ٜفايع إٛغٛع١ ايؿكٗٝٸ١ ا٫غتس٫يٝٸ١ هس ؾٝٗا ايعسٜس َٔ ايٓهات ايعًُٝٸ١ 

ُٸ١ ٗ ع١ًُٝ ٚايكٛاعس إعطؾ١ٝ ٚإػا٥ٌ إدتًؿ١ اييت تؿّهٌ بٛنعٗا  عًَّٛا َٗ

 .ا٫غتس٫ٍ ايؿكٗٞ

ٕا ي٘ ا٭ثط ايهبري ٗ  ،زٕٚ غريٙ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ (ؾك٘ اؿسٜح) اخرتتٴٚقس 

اؿهِ ايؿطعٞ ايٛاضز ٗ أسازٜح أٌٖ بٝت ايعك١ُ  قش١ تؿدٝل ٚؾِٗ

  .تبعّا ٕطتهعات ايؿِٗ ٚايعًِ اؾًُٞ ٚايفٗاض٠ 

ُٸ١ اييت  (ؾِٗ اؿسٜح)َٚٔ داْب آخط ؾإٕ َٛنٛع  َٔ إٛنٛعات إٗ

ؾٗٛ  ،ٚيٝؼ أٟ ن٬ّ إش إتعاٌَ َع٘ ٖٛ ن٬ّ إعكّٛ  ،ٖٞ َعّي١ ا٭قساّ

 .إتشسٸخ ٚإكٓٔ ٚإٛنٸح ٚإبٝٸٔ

٘ َٚٓاٖذ٘ ٙ ايكا١َ ايؿاك١ ٗ اغتككا٤ آضا٥ٚاعرتفٴ َكسٸَّا بايعذع أَاّ ٖص

ؾتٛنًت ع٢ً ضب ايعع٠ ٚأٌٖ بٝت  ،ى دًّ٘رتبكٛض٠ نا١ًَ َٚا ٫ ٜسضى نًّ٘ ٫ ٜ

 َٔٗ إُاّ ٖصٙ ايسضاغ١ إدتكط٠ أ٬َّ ٗ بٝإ ٚيٛ دع٤ بػٝ٘  ايفٗاض٠ 

  .َعاضف ٚعًّٛ ٖصا ايطدٌ إًّٛٛ ع٢ً غبٌٝ َاْع١ اؾُع

  :١َ ٚؾكًٌ ٚخا١ُ ٭ِٖ ايٓتا٥رع٢ً َكسٸٖصٙ ايسضاغ١  قس اْتُٛتٚ

َٸا إكسٸ١َ ؾكس اؾتًُت ع٢ً بٝإ أُٖٝٸ١ إٛنٛع إعطٚض يًسضاغ١  أ
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 .َٚهاْت٘ ٚتٛنٝح إٓٗذ١ ايعا١َ يًسضاغ١

ٚٸٍ ُٸٔ ايؿكٌ ا٭ َٔ سٝح إؿّٗٛ ٚايهٛاب٘ َٚا  (ؾك٘ اؿسٜح) :ٚته

 .ٜطتب٘ ٗ شيو َبشجٌ

  عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ (ؾك٘ اؿسٜح)ٚبٝٸٔ ايؿكٌ ايجاْٞ َٓاٖر 

 .٢ تًو إٓاٖرِٚاشز تفبٝكٝٸ١ َٔ إٛغٛع١ ايؿكٗٝٸ١ إباضن١ عً

ناْت اـا١ُ َٛنٸش١ ٭ِٖ ايٓتا٥ر اييت تٛقٸٌ ايبشح إيٝٗا ٗ  ٚأخريّا

 (. ؾك٘ اؿسٜح عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ)فاٍ زضاغ١ 

 :َا ٜأتٞإٍ ٚقبٌ ختاّ إكسٸ١َ أٚز اٱؾاض٠ 

َا ُنتٹبٳ ٗ ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٞ ٚدٗات ايٓٛط ايكاقط٠ يًباسح اييت  :1

إش قس ٜهٕٛ  ،ؾُٗٗا َٔ نًُات ٚآضا٤ اٱَاّ ايطاسٌ ايػٝٸس قُس ايؿرياظٟ 

 .عٔ اؿاٍ ّاايٛاقع كتًؿ

تعسٸ ٖصٙ ايسضاغ١ زضاغ١ ٚقؿٝٸ١ اغتٛٗاضٜٸ١ تفبٝكٝٸ١ ٕا نتب٘ اٱَاّ  :2

 .يؿطٜـ َٚٓاٖذ٘ ايبشج١ٝٗ فاٍ ؾِٗ اؿسٜح ا ايؿرياظٟ 

ٚٸٍ ٗ غًػ١ً تبشح عٔ  :3 ٗ  (ؾك٘ اؿسٜح)تٴعسٸ ٖصٙ ايسضاغ١ ايهتاب ا٭

ٗ نتب قاز١َ بإشٕ اهلل  تػًػًٗاٚاييت َٔ إؿرتض  ؾهط اٱَاّ ايؿرياظٟ 

 ( َٚا أؾب٘. عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ ١اؿسٜجٝ ْٞاإب)تعاٍ عٔ 
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ُٸٔ اؾاْب ايبشجٞ ايعسٜس َٔ ايكهاٜا ايؿٓٝٸ١ ٚايعًُٝٸ١ ٚايتهًُٝٝٸ١ َٔ  ٜته

َٚٔ تًو  ،إٍ قٛض٠ ٚانش١ يًُٛنٛع إعطٚض يًسضاغ١أدٌ ايٛقٍٛ 

ايكهاٜا اييت ٜتٓاٚهلا ايبشح ٖٞ َػأي١ ايتٛقٝـ يًسضاغ١ َا ٜهُٔ ا٫تؿام ع٢ً 

 .ٚايتؿابو ايصٖين غُٝا بايكهاٜا ايع١ًُٝ إعطؾ١ٝ ،َػًُات ايتعاٌَ إعطٗ

٘ َٔ ؾُٔ إِٗ َهإ إٔ أتٓاٍٚ ؾطؾ١ عًُٝٸ١ تٛنٸح َا مٔ ؾٝ ،َٚٔ ٖٓا

ُٸ١  (ٜحسؾك٘ اؿ)زضاغ١ ٚعح ٚبا٭خل َؿّٗٛ  ايصٟ ٜعسٸ َٔ إٛنٛعات إٗ

 :ٚنُا ٜأتٞ ،ٚبا٭خل ٗ ايكٓاع١ ايع١ًُٝ يع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١

 

بشح ٛٸع إٜتٓ ب٘ يبٝإ تعطٜـ "ؾك٘ اؿسٜح" ٚأُٖٝت٘ ٚإكاضبات اييت تتكٌ

 :نُا ٜأتٞ
 

ُٸٔ َكفًح  ا٫غتس٫ي١ٝإشا َا ضادعٓا إف٫ٛت ايؿكٗٝٸ١  ؾك٘ )لسٖا تته

بٌ ُطٸ عًٝ٘ َطٚضّا غطٜعّا  ،إ٫ إْٗا مل تٛنٸح إككٛز َٓ٘ بؿهٌ قطٜح (اؿسٜح

 :أَٛض َٚٓٗاٚقس ٜعٛز شيو ٭سس  ،ا٫غتعُاٍعسٚز 

نٕٛ إكفًح ٚإؿّٗٛ َٔ ا٭َٛض ايٛانش١ ٚإعطٚؾ١ 

 .ٚبايتايٞ ٫ وتاز إٍ تٛنٝح ،ٚبا٭خل عٓس ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ،عٓسِٖ
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َٸ١  (ؾك٘ اؿسٜح)إٕ َٔ ٜػتدسّ ٖصا إكفًح  بكٛض٠ عا

ٚبايتايٞ ؾإٕ َٔ ٜكٌ إٍ  ،ِٖ ايؿكٗا٤ أثٓا٤ عًُٝٸ١ اغتٓفام ايٓكٛم ايطٚا١ٝ٥

ضتهاظٟ ؾ٬ ٕ ؾُٗٗا ٚأقبشت عٓسٙ َٔ ايعًِ ا٫ٖصٙ إطس١ً َٔ ايبشح قس ٜهٛ

 .وتاز إٍ تٛنٝشٗا

ٛٸض إٓاٖر ٚإعامل إٓٗادٝٸ١ يًبشح مل تهٔ نُا  عًُٝٸ١ تف

 ؾايّٝٛ اؿكٌ ،َٚٔ ٜفايع قٛايب ايبشح اٯْٞ هس شيو ٚانشّا ،ٖٞ عًٝ٘ اٯٕ

ٌٸ َؿطز٠ تػتعٌُ ٗ  ّٖا استٝر يًٓٛط ٗ ن إعطٗ يًبشح تؿعٸب إٍ سسٍّ نبري 

 .ايسضاغ١

إ٫ إٕ ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ تبتعس نجريّا عٔ اؾٛ إعطٗ يًسضاغات ا٫غتس٫يٝٸ١ 

إش إْٗا تٗتِ باؾاْب ا٭غاغٞ أنجط َٔ اٖتُاَٗا باؾاْب ايؿه٬ْٞ  ،ايؿكٗٝٸ١

 .ا٭نازّٝٸ١ إعاقط٠ايصٟ تعاْٞ َٓ٘ بعض ايسضاغات 

أسس ٖصٙ ا٭َٛض أّ ْٝعٗا أّ غريٖا ٚمل غٛا٤ أنإ  ،ٚع٢ً أٟ ساٍ

 .ٚتٛقٝؿ٘ (ؾك٘ اؿسٜح)ْكـ عًٝ٘ ؾُٔ اؾٝٸس بٝإ َكفًح 

 

إٔ يصنط ايتعطٜؿات فُٛع١  (سؿٛ٘ اهلل) ايػٝٸس َطته٢ ايؿرياظٟمساس١ شنط 

 :نُا ٜأتٞٚ ،تكطٖا بتعسازٖا طًبّا يًؿا٥س٠ٚغٛف ن ،َٔ ايؿٛا٥س إرتتب١ عًٝ٘
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إطتٳهع قس ٜهٕٛ َبُّٗا ٗ  إؿّٗٛ ايعطٗ ٚإ نإ ي٘ َع٢ٓ َطتهع يهٔ ؾ

 .أٟ ٗ بعض سسٚزٙ ٚؾطا٥ف٘ ٚقٝٛزٙ ،اؾ١ًُ

 

 
ْ٘ ّهٔ ؼطٜط إؾ ،َع١ًَٛ أيؿاٚبتشسٜس إطتهع ٚإع٢ٓ ايعطٗ ٗ قايب ؾ

ٚغٝتهح تبعّا يصيو ٚضٚز ايٓكاف  ،ٗ قٛض سسٚث٘ٚتؿدٝل قٌ ايٓعاع 

ِٖ بٌ ٚا٭ ،ايٓعاع يؿٛٞ إٔٚقس ٜٛٗط  ،عسَ٘ أٚٚا٭خص ٚايطز ع٢ً قٌ ٚاسس 

ْ٘ أٚ ،إٛنٛعٴ عسٚزٙ ،ٜتهح يًؿكٝ٘ ٗ َكاّ ا٫غتٓباٙ ـٚٗ ضتب١ غابك١  ـْ٘ أ

تٓاٗ )ْ٘ أيتعاضض( ٚؼسٜس َع٢ٓ )ا :ؾُج٬ّ ،ٜٓؿٞ َاشا أٜٚػتسٍ ع٢ً َاشا 

 (،هازايت أٚا٭زي١ عػب ايس٫ي١ َٚكاّ اٱثبات ع٢ً مٛ ايتٓاقض  أٚايسيًٌٝ 

)تٓاٗ  أٚتٓاٗ إ٪زٌٜ ٗ سس شاتُٗا،  أٟ (تٓاٗ إسيٛيٌ َا ُٖا ُٖا)  أٚ

 .(إسيٛيٌ َا ُٖا َسي٫ٕٛ يًسيًٌٝ

 

يًُع٢ٓ  أَٟٛنٛع يًُػبٸب بأْ٘ َج٬ّ  ٍٛ ٗ تعطٜـ ايبٝعع٢ً ايك ْ٘إؾ

قش١ ايتُػو  :ٜتؿطع ـع٢ً ا٫ستُايٌ  ـيًُع٢ٓ ا٫غِ َكسضٟ  أٚإكسضٟ 

)عٳٝٵبٳاِي اهلُل ٌٻسٳَأ بإط٬م
 أَط يًؿو ٗ قٝس١ٜ ـأٟ ايبٝع  ـك٘ يس٣ ايؿو ٗ ؼك (1

إكاَٞ ٫  يٲط٬مٚشيو اغتٓازّا  ،ست٢ بٓا٤ٶ ع٢ً ايٛنع يًكشٝح ،ي٘ أٚ غببٝت٘

                                                           

 .ٕ٘ٚسورة البقرة:  (1)
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عهؼ َا يٛ قًٓا  ،صٺَٔ ايتُػو بايعاّ ٗ ايؿب١ٗ إكساق١ٝ س٦ٓٝ ٭ْ٘ ،ايًؿٛٞ

 .ضزٸ ًػبب أٟ اٱهاب ٚايكبٍٛ ع٢ً ْكاف ٚأخص ٚيبأْ٘ َٛنٛع 

 

 
ٜؿٝس تكطٜب إؿاِٖٝ إٍ أشٖإ إبتس٥ٌ ُٚٝٝعٖا عٔ َؿابٗاتٗا  ايتعطٜـ إٕ

 .أٜهّا ايؿكٗا٤ْ٘ ٜٓؿع إبٌ  ،ٜتهح ب٘ ؼكٝل ساٍ إكسام إبت٢ً ب٘ ٚسهُٖ٘ا 

 

تكشٝح  اؿكٝك١ ٚاجملاظ ّتًو خاق١ٝ بع٬َاتايتعطٜـ بعس ا٫غتعا١ْ  إٕ

 .إتؿطعٞ أٚٚإضداع٘ ي٬ضتهاظ ايعك٥٬ٞ ايعاّ  ،ا٭قٛيٞ أٚاضتهاظ ايؿكٝ٘ 

 

 
ٟٸ إط٬م ٖٛ إطازؾ ٕٸ أ إطاز  اٱط٬مْ٘ ٜعٝٸٔ أأٟ  ،ايتعطٜـ وسز أ

 أسهاَٗاط٬قات ٔػ١ ٚنصا يٲغ٬ّ، ٚؽتًـ إَج٬ّ يًهؿط  ،ٚإككٛز

٬َى ايٓذاغ١ ٚباٱط٬م ايجاْٞ ٬َى عسّ َكبٛي١ٝ  ا٭ٍْٚ٘ باٱط٬م إؾ ،ْٝعّا

 .(1)ٖٚهصا ا٭عُاٍ

ٛٸ٠ َٔ ايتعطٜـ ٚا٫ٖتُاّ ب٘ ٜٓبػٞ ٬َبعس ا٫ ١ٛ سط٬ع ع٢ً ايؿٛا٥س إطد

ؾك٘ )اغتدسّ ايؿكٗا٤ َكفًح  :ؾٓكٍٛ (ؾك٘ اؿسٜح)اغتعُاٍ ايؿكٗا٤ ٕكفًح 

 :ٚنُا ٜأتٞ (اؿسٜح

                                                           

 ينظر: البيع، السيد مرتضى احلسيين الشًنازي، احملاضرة الثانية على موقع مؤسسة التقى: (1)
 http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1866. 

http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1866
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ٚٸٍ َٔ اغتدسَ٘ (ٖـ 598 :ت)اؿًٞ  إزضٜؼايؿٝذ ابٔ : 1  ٚيعًّ٘ أ

  :عػب عجٞ ايكاقط ٗ َٛضزٜٔ

تعكٝبّا ع٢ً ضٚا١ٜ سطٜع عٔ  ،يسٜ٘ (1)عٓس بٝإ ٚد٘ ايؿتٝا

)(...َاي٘ ىًفٗا ،زضِٖ أيـ ضدٌ إٍ زؾع ضدٌ) :أبٞ عبس اهلل 
2). 

ايهـ٤ ٗ  ٗ بٝإ َٛضز ايهؿا٠٤ ٗ ايعٚاز تعكٝبّا ع٢ً ضزٸ

 ،ٜعٚد٘ ٚمل ضزٙ إشا عاقّٝا ٜهٕٛ إِا أْ٘ شيو ٗ اؿسٜح ٚٚد٘) :ايتعٜٚر قا٬ّ٥

 ،ايؿطع ٗ بهؿ٪ يٝؼ شيو إٔ ٚاعتكازٙ ،يصيو َٓ٘ ٚا٭ْؿ١ ايؿكط َٔ عًٝ٘ ٖٛ ٕا

 َكاحل َٔ شيو غري ٚغطض آخط ٭َط بٌ ،يصيو ٫ ٜعٚد٘ ٚمل ضزٙ إٕ ؾأَا

)(اؿسٜح ؾك٘ ؾٗصا ،عاقٝا ٜهٕٛ ٫ٚ ،عًٝ٘ سطز ؾ٬ ،زْٝاٙ
3). 

عسز َٔ ايؿكٗا٤ يٝٓكًٛا  (اهلل ٘ٓض)اؿًٞ  إزضٜؼٚدا٤ َٔ بعس ايؿٝذ ابٔ 

إكفًح َهتؿٌ بعباضت٘ اييت  إٍْلٸ ن٬َ٘ ٗ َٛاضز ايبشح ٚمل ٜٴؿريٚا 

ُٸٓت   :ت)ايؿٝذ إؿًح ايكُٝطٟ ايبشطاْٞ  :ِٖٚ نٌ َٔ (ؾك٘ اؿسٜح)ته

)(ٖـ 999
)(ٖـ 1999 :ت)ٚايػٝس قُس ايعاًَٞ  ،(4

 :ت)ٚايؿانٌ اهلٓسٟ  ،(5

)(ٖـ 1137
)(ٖـ 1186 :ت)ٚاحملكل ٜٛغـ ايبشطاْٞ  ،(6

ٚايؿٝذ قُس سػٔ  (7

                                                           

 .ٙٛٔص ٕينظر: السرائر، ابن إدريس احللي: ج (1)
 .ٕابب قسمة ماؿ ادلفلس ح ٚٔٗص ٛٔوسائل الشيعة، احلر العاملي، ج (2)
 .ٛ٘٘ص ٕالسرائر، ابن إدريس احللي: ج (3)
 .ٜٚينظر: غاية ادلراـ يف شرح شرائع اإلسالـ، ادلفلح الصيمري البحراين: ص (4)
 .ٜٕٓص ٔينظر: هناية ادلراـ، دمحم العاملي: ج (5)
 .ٖٜص ٚينظر: كشف اللثاـ، هباء الدين دمحم بن احلسن الفاضل اذلندي: ج (6)
 .ٕٛص ٕٗينظر: احلدائق الناظرة، يوسف البحراين: ج (7)
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)(ٖـ 1266 :ت)ايٓذؿٞ 
1). 

ؾكس اغتعٌُ إكفًح ٗ بٝإ  (ٖـ 1297 :ت)ا٬ٕ قُس ايٓطاقٞ  :2

 سّككٓا َا ٚايكٛاب) :ٖٚصا ْلٸ ن٬َ٘ ،ايؿطٙ إ٪زٟ إٍ دٗاي١ أسس ايعٛنٌ

ٕٸ َٔ ؾٝ٘  ٚتعٜٚر اـُط ٚؾطب اؿطٸ ،ناغرتقام قطٸّ بؿعٌ اٱيعاّ ب٘ إطاز أ

 أٚ ،ايعٚد١ ٤ٙٚ نرتى ،برتن٘ اٱيعاّ ايؿطع ٗ هٛظ ٫ س٬ٍ برتى أٚ ،اـاَػ١

 ايكازم بايتأٌَ يو ٜٚٛٗط ،احملصٚضٜٔ ٖصٜٔ بأسس ايعٌُ ٜػتًعّ عهِ ا٫يتعاّ

  .ٚمل ٜٴبٝٸٔ إطاز َٓ٘ ،(2)..(.اؿسٜح ؾك٘ ٗ ايػابل ايتؿكٌٝ ع٢ً شيو تفبٝل

عٓس تعًٝك٘ ع٢ً ن٬ّ  (ٖـ 1319 :ت)ؾتٝاْٞ إريظا قُس سػٔ اٯ :3

 إثباتغكٛم قشٝش١ عبس ايطٓٔ ٗ َٛضز   ايؿٝذ َطته٢ ا٭ْكاضٟ

 بإكاّ ي٘ تعَّل ٫ اؿسٜح ؾك٘ إٔ ٗ إؾهاٍ ٫ :أقٍٛ) :ٖٚصٙ عباضت٘ ،ايربا٠٤

ٕٸ ،تكسٜط نٌ ع٢ً أق٬ّ  ايٛنعٞ اؿهِ عٔ ٚاؾٛاب ايػ٪اٍ نٕٛ قطو٘ ؾإ

 نإ غٛا٤ ايسا٥ُٞ ا٭بسٟ ايتشطِٜ ٗ تأثريٙ أٟ ،دٌٗ عٔ ايعسٸ٠ ٗ ايٛاقع يًعكس

)(...إطنَّب أٚ ايبػٝ٘ اؾٌٗ ؾٝ٘ باؾٌٗ إطاز
3). 

 ٗ َٛضز اؾٛاب عٔ ا٫غتس٫ٍ َٛثك١ عبس اهلل بٔ ٚنٸاح ٚشنط إكفًح

 ايؿب١ٗ َٔ اغتٛٗطْاٙ ؾُٝا ايطٚا١ٜ ٗ ا٫ْتٛاض ٚدٛب تعًٌٝ إٕ ثِ) :قٛي٘

 ،ايعَإ اغتكشاب دطٜإ عسّ ع٢ً ٜسٍ با٫ستٝاٙ اؿسٜح ؾك٘ ٗ إٛنٛعٝٸ١

)(ٚاٖط ٖٛ نُا إصنٛض يًتعًٌٝ َع٢ٓ ٜهٔ مل ٚإ٫
 .إٛاضزٚغريٖا َٔ  ،(4

                                                           

 .ٓٔٔص ٖٓينظر: جواىر الكالـ، دمحم حسن النجفي: ج (1)
 .ٙٓٔمشارؽ األحكاـ، ادلال دمحم النراقي: ص (2)
 .ٕٔص ٕحبر الفوائد يف شرح الفرائد، مًنزا زلّمد حسن االشتياين: ج (3)
 .ٓٗص ٕحبر الفوائد يف شرح الفرائد، مًنزا زلّمد حسن االشتياين: ج (4)
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شنط ؾك٘ سسٜح  (ٖـ 1329 :ت)أبٛ طايب ا٭ضانٞ ًَّا خْٛس اٯ :4

 :تعاٍ قٛي٘ عٔ  اهلل عبس أبا غأٍ إش ،ايتُُٝٞ عط٠ٚ بٔ اهلجِٝضٚا١ٜ 

إطاؾل إٍ ٚأٜسٜهِ ٚدٖٛهِ ؾاغػًٛا...(
 َٔ َٚػشت ،ٖهصا :ؾكًت (1

 ؾاغػًٛا :ٖٞ إْٸُا تٓعًٜٗا ٖهصا يٝؼ) : ؾكاٍ ،إطاؾل إٍ نّؿٞ ٚٗط

)(أقابع٘ إٍ َطؾك٘ َٔ أَطٸ ثِ ،إطاؾل َٔ ٚأٜسٜهِ ٚدٖٛهِ
2). 

َٸا... ) :ؾعّكب ا٭ضانٞ بكٛي٘  نإ ٚإٕ ايتٓعٌٜ يؿٜ باعتباض اؿسٜح ؾك٘ ٚأ

)(...َٓاغبّا شنطٙ
3). 

ؾكس دا٤ ٗ تكطٜط عج٘  (ٖـ 1355 :ت)إريظا قُس سػٌ ايٓا٥ٝين  :5

 ؾك٘ ٗ ايجايج١ ؾ١ٗا) :بٝاْ٘ يؿك٘ ايطٚا١ٜ بكٛي٘ (٫ نطض)أثٓا٤ َٓاقؿت٘ ؿسٜح 

 َٔ نٌ تؿػري ٗ اؿسٜح ٚؾطاح ايًػٌٜٛ تعبريات اختًؿت ٚقس ايؿطٜـ اؿسٜح

)(...ٚايهطاض ايهطض
4). 

 َات ؾك٘ اؿسٜح إرتتب ايبشح عٔٛٸَك ؾكس دعٌ ايؿٝذ ايٓا٥ٝين َٔ

 .ا٫خت٬ف ايًػٟٛ ٚآضا٤ أٌٖ ايًػ١ ٚإعادِ

َعكبّا ع٢ً َا ٚضز عٔ أَري  (ٖـ 1366 :ت)آغا ضنا إسْٞ ايهاؾاْٞ  :6

 ؾك٘ ٚأَا) :بكٛي٘ (قاسب٘ َُٓٗا نٌ قتٌ َاتا ايصٜٔ شٜٓو ؾًعٌ) :إ٪ٌَٓ 

 ٚتتعًل ٯخطٜٔ دطسٌ ٚز١ٜ َكتٛيٌ ْؿػٌ ز١ٜ ايبٌ ٗ ٚضز أْ٘ ايٛاٖط اؿسٜح

                                                           

 .ٙسورة ادلائدة:  (1)
 .ٕمن أبواب الوضوء ح ٘ٔالباب  ٕ٘ٛص ٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (2)
 .ٕٗ٘ص ٔشرح صلاة العباد، اآلخوند ماّل أبو طالب األراكي: ج (3)
 .ٖٚٚص ٖمنية الطالب، تقرير حبث النائيين للخوانساري: ج (4)
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 نٌ إٍ ايكتٌ اغٓاز استٌُ إشا خفأ بايتػاٟٚ ا٭ضبع١ عاق١ً ع٢ً إعبٛض٠ ايسٜات

 ايٓؿػٌ ز١ٜ َٔ ٜٓكل ٚيهٔ ْؿػ٘ قتٌ بإ خفأ إكتٍٛ ْؿؼ ست٢ َِٓٗ ٚاسس

)(...اؾطسٌ ز١ٜ
1). 

َٔ زٕٚ  (ؾك٘ اؿسٜح)ثِ دا٤ ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ يٝػتدسَٛا َكفًح 

ٚمل ىطز اغتدساَِٗ عٔ ايهًُات اييت ْكًٓاٖا  ،بٝإ َؿَٗٛ٘ قطاس١ أٚ نُّٓا

َا ) :ٕ إطاز َٓ٘ عػب ايٛاٖط ِٖٛ يهٔ َٔ خ٬ٍ ايتأٌَ ؾٝٗا لس أعٔ بعهٗ

ٍٸ عًٝ٘ نًُات إعكّٛ   (.ٜٛٗط أٚ ٜؿِٗ أٚ َا تس

 

  

                                                           

 .٘ٓٔكتاب القصاص للفقهاء واخلواص، ادلدين الكاشاين: ص  (1)
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عسز َٔ ا٫غتعُا٫ت اييت تطز ٗ نًُات  (ؾك٘ اؿسٜح)ٕكفًح 

ٚنُا  ،إش تٛدس ٗ عٛثِٗ ايؿكٗٝٸ١ عٓس تعطنِٗ يًطٚاٜات ايؿطٜؿ١ ،ايؿكٗا٤

 :ٜأتٞ
 

 نُا ٗ ن٬ّ ،ٜػتدسّ ؾك٘ اؿسٜح ٜٚطاز َٓ٘ ايٛاٖط أٟ َا ٜػتٛٗطٙ ايؿكٝ٘

  ع٢ً قٍٛ اٱَاّسُٝٓا عّكب  (سؿٛ٘ اهلل)ايػٝس َطته٢ ايؿرياظٟ مساس١ 

 :بكٛي٘ نُا ٗ خرب زاٚز بٔ اؿكٌ (اؾكُٗٗا ٚاعًُُٗا)

يهٔ ايعفـ ايتؿػريٟ خ٬ف ا٭قٌ إش  ،ٕ ايعفـ تؿػريٟأبقس ٜكاٍ )

ٜطاز بُٗا  أُْٗاٚس٦ٓٝصٺ ؾايٛاٖط  ،ا٭قٌ ٗ ايعفـ عفـ إبأٜ ع٢ً إبأٜ

 (ا٭ؾك٘ ٚا٭عًِ) أُْٗاإش ايٛاٖط  ،ٚيهٔ ٫ إؾهاٍ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ أٜهّا ،أَطإ

ؾرياز با٭ؾك٘ ٗ إكبٛي١ َا ٜعِ  (ادتُعا اؾرتقا ٚإشا اؾرتقا ادتُعاَا إشا )َٔ قبٌٝ 

ٜٚهٕٛ إطاز ٗ خرب اؿكٌ َٔ ا٭عًِ ا٭نجط إساط١ َٚٔ ا٭ؾك٘  ،ا٭عًِ ا٭ؾك٘

ُٴعٹسٸ ،ا٭دٛز ؾُّٗا ٞٸ ٗ ايـ ٚعًٝ٘ ٫  ،ٚايجاْٞ نٝؿٞ ٗ شات إعسٸ ي٘ ،ٚا٭ٍٚ نُ

ْ٘ إِ ث.. .شستإ ٗ إهُٕٛ كتًؿتإ ٗ ايتعبريؽايـ بٌ ايطٚاٜتٌ بٌ نًتاُٖا َت

يٛ اغتٛٗط اؼاز َع٢ٓ ا٭ؾك٘ ٚا٭عًِ عطؾّا نإ شيو قط١ٜٓ ع٢ً ايعفـ 

)(ايتؿػريٟ ٚب٘ وٌ اٱؾهاٍ أٜهّا
1). 

                                                           

 .ٖٛٚتقليد األعلم وحجّية فتوى ادلفضوؿ، السيد مرتضى احلسيين الشًنازي: ص (1)
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 ،559قؿش١ ٖٚصٙ ايعباض٠ ٚنعت ؼت عٓٛإ ؾك٘ ا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ 

  ٖٓا ٖٛ َا ٜٛٗط يًؿكٝ٘ َٔ ن٬ّ إعكّٛ (ؾك٘ اؿسٜح)ٚس٦ٓٝص ؾإٕ إطاز َٔ 

.  

 

ٚبٝإ  ز َٓ٘ قت٬ُت ن٬ّ إعكّٛ ٜٚطا (ؾك٘ اؿسٜح)ٜػتعٌُ 

ٛٸض٠ا٭ٚد٘ احملت١ًُ   :اٯت١ٝ إبطاِٖٝٗ ضٚا١ٜ عًٞ بٔ  نُا ،إتك

 بٔ عاقِ عٔ ،لطإ أبٞ ابٔ عٔ ،أبٝ٘ عٔ ،إبطاِٖٝ بٔ ًٞعٔ ع

 عٔ أغأيو بايٞ َا : اهلل عبس ٭بٞ قًت :قاٍ ساظّ بٔ َٓكٛض عٔ ،ٓٝس

 ؾكاٍ ؟ آخط ظٛاب ؾٝٗا ؾتذٝب٘ غريٟ ه٦ٝو ثِ ،باؾٛاب ؾٝٗا ؾتذٝبين إػأي١

: (ٚايٓككإ ايعٜاز٠ ع٢ً ايٓاؽ لٝب إْا...)(
1). 

 :ٔػ١ (ايعٜاز٠ ٚايٓككإ)احملت٬ُت ٗ ٕ ؾإ

 .ٗ غ٪اٍ ايػا٥ٌايعٜاز٠ ٚايٓككإ 

 .ايعٜاز٠ ٚايٓككإ ٗ ساد١ ايػا٥ٌ 

;  ايعٜاز٠ ٚايٓككإ ٗ اغتٝعاب ايػا٥ٌ ٚؾُٗ٘

أٚ باخت٬ف سا٫تِٗ ٚأٚناعِٗ ٗ ايكسض٠ ع٢ً  ،يٛنٛح اخت٬ف ايطٚا٠ شاتّا

ؾهًُا نإ اغتٝعاب٘ أقٌ أدٝب با٭قٌ َٔ ايؿطٚع ٚايتؿاقٌٝ  ،اغتٝعاب إفايب

 .ٚاؿذر ٚايرتتبات ٖٚهصا

أٚ  ايعٜاز٠ ٚايٓككإ ٗ ايٛطٚف احملٝف١ باٱَاّ  
                                                           

 .ٖابب اختالؼ احلديث ح ٘ٙص ٔالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (1)
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ٚنجط٠ إطادعٌ ٚايػٴ٪ٻاٍ  ،َٔ تك١ٝ أٚ نٝل ٚقت ٚاْؿػاٍ بأَط آخط ،ايػا٥ٌ

 فًؼ ايسضؽ أٚ ع٢ً ٚؾو ايصٖاب ٗ أٚ نٕٛ اٱَاّ  ،ٚإػتؿتٌ ٚقٹًَّتِٗ

 .أٚ غري شيو َج٬ّ يًك٠٬

 َٚا أنجط شيو إش  ،ايعٜاز٠ ٚايٓككإ ٗ اٱّإ 

هٝبٕٛ ايػا٥ٌ َا ٜتشًُ٘ َٚا أنجط شيو ٗ  (عًِٝٗ ايػ٬ّ) ١ُ٥نإ ا٭

 .(1)ا٫عتكازٜات

 

اٱَاّ  نُا ٗ ؾطح ضٚا١ٜ (ؾك٘ اؿسٜح)ز َٓ٘ ؾطح ايطٚا١ٜ ٜٚطاٜػتعٌُ 

 ،ْؿػ٘ ب٘ ٚقـ َا إ٫ ٜٛقـ ٫ اـايل إٕ ...) :اييت دا٤ ؾٝٗا ايطنا 

 ؼسٙ إٔ ٚاـفطات تٓاي٘ إٔ ٚا٭ٖٚاّ تسضن٘ إٔ اؿٛاؽ تعذع ايصٟ ٜٛقـ ٚأ٢ْ

 ٜٓعت٘ عُا ٚتعاٍ ،ايٛاقؿٕٛ ٚقؿ٘ عُا دٌ ،ب٘ اٱساط١ عٔ ٚا٭بكاض

)(...ايٓاعتٕٛ
2). 

َٸا   (ْؿػ٘ ب٘ ٚقـ َا إ٫ ٜٛقـ ٫ اـايل إٕ) :قٛي٘ أ

اغتسٍ ايبعض بٗصا إكفع ع٢ً تٛقٝؿ١ٝ قؿات اهلل تعاٍ ؾه٬ّ عٔ ؾكس 

عًٝ٘ غبشاْ٘  (ٚادب ايٛدٛز)يؿٜ  إط٬مٚعًٝ٘ َٓع ايبعض َٔ  ،مسا٥٘أ

 .ٚتعاٍ

 .(تسضن٘ إٔ اؿٛاؽ تعذع ايصٟ ٜٛقـ ٚأ٢ْ): قٛي٘ ٚ

                                                           

 .ٜٖٓاألعلم وحجّية فتوى ادلفضوؿ، السيد مرتضى احلسيين الشًنازي: ص تقليدينظر:  (1)
 .ٖابب جوامع التوحيد ح ٖٛٔص ٔالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (2)
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ٚاهلل تعاٍ يٝؼ َٔ  ،احملػٛغات َٔ إٛاز ٚنٝؿٝاتٗاؾإٕ فاٍ اؿٛاؽ ٖٛ 

  .زا٥ط٠ احملػٛغات

  (تٓاي٘ إٔ ٚا٭ٖٚاّ) :قٛي٘ ٚ

٫ٚ ٖٞ تٓاٍ قؿات٘، بٌ ٫ تٓاٍ إ٫ َعطؾ١ أقٌ  ،ؾ٬ ٖٞ تٓاٍ شات٘

بٌ ٫ٚ تٓاٍ أنجط غطا٥ب  ،ٚدٛزٙ ٚأقٌ اتكاؾ٘ بكؿات ايهُاٍ ٚاؾ٬ٍ

 .ٚنًٗا غطٜب ،قٓع٘

ايك٠ٛ إت١ُٖٛ اييت تسضى إعاْٞ   :ٜطاز بايِٖٛ ٖٓاَٚٔ احملتٌُ إٔ 

 .نشب ٖصا ٚبػض شاى ،اؾع١ٝ٥

 ( ؼسٙ إٔ ٚاـفطات) :قٛي٘ ٚ

ٌٸ َا ىفط بايباٍ نأْ٘ َٚٝض، َٚا ٜٓكسح ٗ ايصٖٔ  :إطاز باـفطات يع

 ،بساع١ٝأٚ إهلاَات٘ اٱ ،أٚ إؾطاقات ايعكٌ ،ٚاـاطط ٖٛ اهلادؼ ،زؾع١ ٚاسس٠

ٙٺ َٔ نٌ  ،ٚإٕ مل تهٔ ْاؾ١٦ َٔ ايفطم إٓفك١ٝ ايتش١ًًٝٝ ٖٚٛ تعاٍ ٫ َتٓا

 .ؾهٝـ ّهٔ إٔ وسٙ ؾ٤ٞ ،اؾٗات

  (ب٘ اٱساط١ عٔ بكاضٚا٭) :قٛي٘ ٚ

 ـَع٢ٓ اؿاغ١  ـبكاض ٭ٕ ا٭ :ٚإطاز با٭بكاض ايبكا٥ط; ٚشيو أ٫ّٚ

 .تسضن٘( إٖٔٚٛ )ٚأْٸ٢ ٜٛقـ ايصٟ تعذع اؿٛاؽ  ،َٓسضز ٗ ايعٓٛإ ا٭ٍٚ

ثِ اضتك٢ إٍ  ،باؿٛاؽ ٭ٕ ايتػًػٌ إٓفكٞ ٜكتهٞ شيو إش بسأ  :ٚثاّْٝا

ؾ٬  ،ٚايبكا٥ط تعين ايعكٍٛ ٚآخط إطاسٌ ايعكٌ ٚايبكا٥ط ،ا٭ٖٚاّ ؾاـفطات

ٛٸٕ َٔ أؾهاٍ َٓفك١ٝ ٚضّنب َٔ  ،ّهٔ يًعكٌ َُٗا سًٌّ ٚدطٸز، أٚ ؾكٸٌ ٚن

ٍَٕ ٭ٕ اٱساط١ بايؿ٤ٞ  ; ٚأؾهاض ٚقٛض، إٔ وٝ٘ ب٘ تعاٍ كسَات أٚ َعا
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 .(1)َتٛقؿ١ ع٢ً قسٚزٜت٘ ٚاْتٗا٥٘ ٗ داْب أٚ دٛاْب، ٚاهلل َٓعٙ عٔ شيو
 

 .َٔ إدطدات ا٫غتعُاي١ٝ 

نُا ٗ  ،ؿك٘ اؿسٜح ٖٛ بٝإ ٚد٘ ا٫خت٬ف ايٛاضز ٗ بعض ايطٚاٜاتؾ

)(...خرب تسضٜ٘ خري َٔ عؿط٠ تطٜٚ٘) اٱَاّ  ضٚا١ٜ
خرب تسضٜ٘ )ٚضٚا١ٜ  ،(2

)(خري َٔ أيـ تطٜٚ٘
3). 

 :ٚباٱَهإ بٝإ ٚد٘ ا٫خت٬ف بٌ اـربٜٔ َا ٜأتٞ

 .٫ اؿس ؿط٠ ٚأيـ ع٢ً ايهٓا١ٝ٥ عٔ ايهجط٠إٔ وٌُ ع

ٕ غبب ا٫خت٬ف ٖٛ اخت٬ف َهُٕٛ ايطٚاٜات َٔ سٝح أ

ؾإٕ زضا١ٜ ايطٚا١ٜ ايٛاضز٠ ٗ اُ٭قٍٛ أِٖ َٔ زضا١ٜ ايطٚا١ٜ ايٛاضز٠ ٗ  ،أُٖٝتٗا

 .؟ ؾهٝـ بطٚا١ٜ عؿط٠ أٚ أيـ َٓٗا ،ايؿطٚع

ٕٸ زضا١ٜ ،ٕ غبب٘ ٖٛ اخت٬ف زضد١ ايسضا١ٜأ   ايؿٝذ ا٭ْكاضٟ ؾإ

ٚزضا١ٜ ٖصا ٫  ،يؿك٘ اؿسٜح ٫ تكاؽ بسضا١ٜ ايصٟ بسأ بسضاغ١ إهاغب ـَج٬ّ ـ 

 .يٛ عطنت ع٢ً نٌ َِٓٗ ضٚا١ٜ ،تكاؽ بسضا١ٜ َٔ ٜسضؽ ايطغاي١ ايع١ًُٝ

 ،ٕ )خرب تسضٜ٘ خري( ع٢ً سػب زضدات ايسضا١ٜ عؿط َطاتأٚاؿاقٌ: 

 .خري َٔ عؿط٠ أٚ أيـ خرب تطٜٚ٘ :أٚ أيـ َط٠ )َٔ خرب تطٜٚ٘( أٟ

                                                           

وما  ٖٔينظر: مدخل اىل علم العقائد )نقد النظرية احلسّية(، السيد مرتضى احلسيين الشًنازي: ص (1)
 بعدىا.

ابب نوادر ما يتعّلق أببواب  ٖ٘ٗص ٚٔمستدرؾ الوسائل، ادلًنزا حسٌن النوري الطربسي: ج (2)
 .٘صفات القاضي ح

 .ٓٗٙيس احللي: صمستطرفات السرائر، ابن ادر  (3)
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ِ خري ٚايعً ،ٚقٹطف ايطٚا١ٜ دٌٗ ،ٕ ايسضا١ٜ عًِ بإهُٕٛأ

 .ٚايسضدات ع٢ً سػب َتعًكُٗا ،َٔ اؾٌٗ

 ،أَا ايسضا١ٜ ؾُكته١ٝ ي٘ ،ٕ قٹطف ايطٚا١ٜ غري َكتٍض يًعٌُأ

 .(1)ٚايسضدات ع٢ً سػب ايجُطات

 

 
نايطٚا١ٜ اييت  ،ٜٚطاز َٓ٘ ؼًٌٝ ايطٚا١ٜ (ؾك٘ اؿسٜح)ٜػتعٌُ َكفًح 

 يؿكٗ٘ إيٝ٘ ايٓاؽ استاز ضد٬ّ... ٚ) :َِٚٓٗ ا٭ؾدامتهُٓت يعٔ بعض 

)(ايطؾ٠ٛ ؾػأهلِ
2). 

َٔ ؼسٜس َتعَّل اؿاد١ ٗ ن٬ّ ايطغٍٛ  ٚنتشًٌٝ أٚيٞ يًطٚا١ٜ إْ٘ ٫بسٸ

ؾُا ٖٛ إككٛز  (استاز ايٓاؽ إيٝ٘ يؿكٗ٘) :قاٍ إش (ايؿك٘)ٖٚٛ )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘( 

 َٔ شيو؟

 ،ؾإْٗا تؿٌُ ايؿكٝ٘ قفعّا ،إٕ ايسٚا٥ط احملت١ًُ بٌ نٝل ٚغٹع١ َتعسز٠

َٔ شيو  )ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘( ٚيٛ أضاز ايطغٍٛ ،ٗا تؿٌُ اـبري َٚفًل ايعاملٚيعًّ

إع٢ٓ إكفًح ؾإْ٘ َٔ خ٬ٍ تٓكٝح إٓاٙ ّهٔ ايٛقٍٛ إٍ نٕٛ اؿهِ ٜؿٌُ 

ضد٬ استاز ايٓاؽ إيٝ٘ )ا٭ٚغع زا٥ط٠، ٫ٚ ىتل بايؿك٘ بإع٢ٓ ا٭خل، أٟ: 

 :ٚباٱَهإ ؼًًٝٗا نُا ٜأتٞ ،يعًُ٘(

 

                                                           

 .ٜٕٔينظر: ادلعاريض والتورية، السّيد مرتضى احلسيين الشًنازي: ص (1)
 .ٕٕٗص ٙهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)
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ؾكس ٜهٕٛ استٝادِٗ  ،ٚتٛدس ٚدٛٙ َتعسز٠ ٫ستٝاز ايٓاؽ يؿك٘ ايطدٌ

ٖٚٛ َا يٛ استاز  ،; يهْٛ٘ َطدع تكًٝس ٖٚٛ أد٢ً َٔ ٫سك٘ ي٘ َٔ د١ٗ اٱؾتا٤

نايٛنٌٝ إشا طًب ايطؾ٠ٛ ع٢ً ْكً٘  ،ايؿطع١ٝإػا٥ٌ ايٓاؽ إيٝ٘ ٗ ْكٌ 

، بإٔ وتاز ايٓاؽ إيٝ٘ يًتسضٜؼ  ٚقس ٜهٕٛ استٝادِٗ ي٘ ٗ ايتسضٜؼ ،يًؿتا٣ٚ

،  ٚقس ٜهٕٛ استٝاز ايٓاؽ إيٝ٘ ٗ إصانط٠ ٚإباسج١ ،ؾٝػأهلِ ايطؾ٠ٛ ع٢ً شيو

، ٖٚٛ ايكسض  أٚ ٗ ايتأيٝـ أٚ إٓرب، إناؾ١ إٍ َا يٛ استادٛا إٍ ؾكٗ٘ ٗ ايكها٤

 .إػًِ ٗ إكاّ

 

 
ٕٸ ايع١ً ايػا١ٝ٥ يبصٍ ايؿك٘ َتٓٛع١ َتعسز٠ ِٸ إ ; ؾإٕ ايؿكٝ٘ قس ٜبصٍ ؾكٗ٘ ٗ  ث

 ـإٔ ٜبصٍ ايؿدل ايؿك٘  :َٓٗا ،ّٚهٔ تكٜٛط شيو بأَج١ً نجري٠ ،َكابٌ ؾ٤ٞ

ع٢ً َٓكب َٔ  ـكٝ٘ ايػ٤ٛ ؾ :أٟ ـيًػًفإ اؾا٥ط نٞ وكٌ  ـيؿت٣ٛ نا

ؾٝهٕٛ ؾكٗ٘ ٖٛ َكسام ايطؾ٠ٛ اييت  ،أٚ وكٌ ع٢ً َاٍ أٚ غريٙ ،بإٓاق

ٜطؾٛ بٗا ايػًفإ أٚ اؿانِ، ٚإكبٛض ٗ قباهلا ٖٛ إٓكب أٚ إاٍ، أٚ أٟ 

 .ؾ٤ٞ آخط

 

 
 

ٕٸ َػأيتٓا ٖصٙ تٓسضز ِٻ إ ِّّ ي٘;  ،ٗ ؾطا٥٘ ا٫دتٗاز إعصٸض ثٴ بٌ ٖٞ َك



28 
 

ٚقس تعترب َػأي١ أقٛي١ٝ ع٢ً  ،ٚيصا ّهٓٓا إٔ ْسضدٗا ٗ إباز٨ ايتكسٜك١ٝ يًؿك٘

ؾإٕ َٔ ؾطا٥٘ ا٫دتٗاز إعصِّض  ،ايتٛدٝ٘ ايصٟ شنطْاٙ أٍٚ عح ا٫دتٗاز ٚايتكًٝس

أٚ اؿه١َٛ أٚ  عٓس اهلل تعاٍ إٔ ٫ ٜطؾٛ ايؿكٝ٘ بؿكٗ٘ ايؿباب، أٚ ايتذاض

بٌ عًٝ٘ إٔ ٜػتؿطؽ ٚغع٘  ،ايػ٬طٌ أٚ ايٓػا٤، أٚ اؾٛ ايعإٞ أٚ غري شيو

٫ َا تسؾع٘ إيٝ٘ ا٭ٖٛا٤  ،٫غتٓباٙ اؿهِ ايؿطعٞ ايٛاقعٞ بٝٓ٘ ٚبٌ ضب٘

 .(1)، ٚطًب ضنا إدًٛم ٚايؿٗٛات

 ايػٝٸسمساس١  ٘ َٔ َؿاز "ؾك٘ اؿسٜح" عٓسٖصا َا اغتفعتٴ ايٛقٛف عًٝ

ٍٕ أخط٣ (سؿٛ٘ اهلل)طته٢ ايؿرياظٟ إ  .ٚقس ّْٛؾل َػتكب٬ّ يًٛقٛف ع٢ً َعا

ٖٛ بٝإ ايٛاٖط َٔ ايطٚاٜات أٚ  (ؾٝهٕٛ َع٢ٓ )ؾك٘ اؿسٜح :ٚايٓتٝذ١

 .ٚبٝإ أٚد٘ ا٫خت٬ف ٚؼًًٝٗا ،تٛنٝح احملت٬ُت ٚؾطسٗا

  

                                                           

 .ٕٙينظر: فقو الرشوة، تقريراً ألحباث السّيد مرتضى احلسيين الشًنازي: ص (1)
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ٚبا٭خل َٛغٛع١  ، ايؿرياظَٟٔ ٜتابع ايهتب ا٫غتس٫يٝٸ١ يٲَاّ 

إش اغتفاع  ،غٝذس أْ٘ قس اغتعٌُ ؾك٘ اؿسٜح ٗ إعاْٞ إتكسٸ١َ ٚغريٖا (ايؿك٘)

ٚغأساٍٚ  ،بكٛض٠ ٚاغع١ س تفٜٛع ايعًّٛ إدتًؿ١ يؿِٗ سسٜح آٍ قُ

ٚنُا  ايػٝٸس ايؿرياظٟ عٓس  (ؾك٘ اؿسٜحـ )ضقس بعض ا٫غتعُا٫ت ي

 :ٜأتٞ

 

ؾكاٍ ْع بعسّ قبٍٛ  ،إُٝع غري ايبايؼ عؿطّا ايكيبؾٗاز٠ نُا ٗ َػأي١ 

ع٢ً عسّ ايكبٍٛ ٗ غري  ْاعٚعٔ ْع زع٣ٛ اٱ ،بٌ ٖٛ إؿٗٛض ،ؾٗازت٘

 .قكل إْ٘ إْاع ، ٚقاٍ ٗ إػتٓس:ُٟطٝإٗصب ٚايكاٱٜهاح ٚن ،اؾٓاٜات

ؾٗس إشا  ، نُاأٜهّاضَا استٌُ ايكبٍٛ : )قسؽ غطٙ(ٜكٍٛ اٱَاّ ايؿرياظٟ يهٔ 

 .(1)َج٬ّبإٔ ظٜسّا أعف٢ زٜٓاضّا يعُطٚ 
ناؾ١ إٍ ات ١ًْ َٔ ايطٚاٜات، باٱإط٬ق :ٚزيٌٝ ا٫ستُاٍثِ قاٍ: 

 ايؿٗاز٠، ٚبعض ايعًٌ، ٚبعض ايطٚاٜات اـاق١:  أزي١ات إط٬ق

عٔ  )عًٝ٘ ايػ٬ّ(اٍ: غأيت أبا عبس اهلل ق ،اٙ عبٝس بٔ ظضاض٠ضَٚجٌ َا 

 ،ايسٕٚ ا٭َطػٛظ ٗ  أؾٗسع٢ً قسضٖا ّٜٛ ؾكاٍ:  ،ٚإًُٛى ؾٗاز٠ ايكيب

                                                           

 .ٗٔص ٙٛينظر: موسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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  .(1)ايهبري ا٭َط٫ٚ ػٛظ ٗ 

)عًِٝٗ  ٞعٔ آبا٥٘، عٔ عً ،عٔ أبٝ٘ ،َٚا ٚضاٙ طًش١ بٔ ظٜس، عٔ دعؿط

إٍ  ٜتؿطقٛا أٚ ٜطدعٛاؾٗاز٠ ايكبٝإ دا٥ع٠ بِٝٓٗ َا مل قاٍ:  ،ايػ٬ّ(

ِٗأًٖ
(ٕ)

.  

ؿٗاز٠ مشٛهلُا يْٛطّا يٲط٬م َٚا أؾب٘ ؾاحملتٌُ َٔ ايطٚاٜتٌ ايػابكتٌ 

ٖٛ ٬َس١ٛ  (ؾك٘ اؿسٜح)ٚبايتايٞ ٜهٕٛ  ،إشا نإ زٕٚ ايعؿط ايكيب إُٝع

 .احملتٌُ أٚ احملت٬ُت

 

 (ؾك٘ اؿسٜح)ٚأضاز َٓ٘  (ايٛاٖط)َكفًح  اغتعٌُ اٱَاّ ايؿرياظٟ 

ٖٚصٙ بعض ايُٓاشز  ،ٜٚػتٛٗطٙ ايؿكٝ٘ نُٔ ايهٛاب٘ ايع١ًُٝ َا ٜٛٗط َٓ٘ :أٟ

 :ع٢ً شيو

 (3)اؾٓاٜاتَفًل ٗ  (ايكيب إُٝع)أ ـ ؾٗاز٠ ايػًُإ 

ع٢ً  (ايكتٌ ٚاؾطاح) اؾٓاٜاتَفًل ٗ ايبايؼ عؿطّا نُا ٗ ؾٗاز٠ ايكيب  

خ٬ف َٔ ضأ٣ قبٍٛ ؾٗازت٘ ٗ خكٛم ايكتٌ زٕٚ غريٙ نُا ْػب إٍ 

 إؿٗٛض.

ٍٸ  عسز ٛاٖط بـ قت٬ّ ٚدطسّا ـ يًُٛضزٜٔ اؿهِ إط٬م ع٢ً  ؾكس اغتس

                                                           

 .٘ابب قبوؿ شهادة ادلملوؾ ح ٖ٘ٗص ٕٚوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج( 1)
 .ٙابب قبوؿ شهادة ادلملوؾ ح ٖ٘ٗص ٕٚوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (2)
 .ٛٔص ٙٛينظر: موسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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 أَري إٍ ضؾع) :قاٍ  اهلل عبس أبٞ عٔ ْٛٞخرب ايػهنُا ٗ  ،َٔ ايطٚاٜات

 َِٓٗ ث٬ث١ ؾؿٗس :َِٓٗ ٚاسس ؾػطم ايؿطات ٗ ناْٛا غًُإ غت١  إ٪ٌَٓ

  عًٞ ؾكه٢ ،غطقٛٙ أِْٗ ايج٬ث١ ع٢ً اثٓإ ٚؾٗس ،غطقاٙ أُْٗا اثٌٓ ع٢ً

)(ايج٬ث١ ع٢ً ٚٔػٌ ،ا٫ثٌٓ ع٢ً أٔاؽ ث٬ث١ :أٔاغّا بايس١ٜ
َهاؾّا  .(1

 إٍ ٚٗٛض ا٭ٚي١ٜٛ ٗ اؾطاسات.

ؾٗاز٠ ايكبٝإ نإ ٜكٍٛ: ْ٘ أ إ٪ٌَٓ  أَري، عٔ ايسعا٥ِٚضٚا١ٜ 

يِٝٗ أٚ ًٜكاِٖ أسس اأٖإٍ  أٚ ٜٓكًبٛا ااح َا مل ٜتؿطقٛطَا بِٝٓٗ ٗ اؾ ٗدا٥ع٠ 

 .(2)ٖٔ ًٜكِٓٗ ايكٍٛ

 

َٔ ايطٚاٜات إتعسز٠ اؾرتاٙ اٱّإ ٗ   ايؿرياظٟاغتٛٗط اٱَاّ 

أزي١ اٱّإ ٚاضز٠ ع٢ً نٌ  ٕأٚٚدعٌ ايٓػب١ بُٝٓٗا ايٛضٚز،  ،َفًل ايؿٗازات

 .أزي١ ايؿٗاز٠

 قاٍ ٗ ايؿك٘ نتاب ايؿٗازات: 

ا٭ٍٚ: اؾرتاٙ اٱّإ ؾِٝٗ، ؾٌٗ ٖٛ ؾطٙ ٱط٬م أزيت٘، أٚ ٫ ٱط٬م 

أزي١ إكاّ. ايٛاٖط ا٭ٍٚ، سٝح إٕ أزي١ اٱّإ اٯت١ٝ ٚاضز٠ ع٢ً نٌ أزي١ 

از٠ غري إ٪َٔ ع٢ً غري إ٪َٔ، ايؿٗاز٠، نبريّا نإ ايؿاٖس أٚ قػريّا، إ٫ّ ٗ ؾٗ

                                                           

 .ٔابب حكم ما لو غرؽ طفل... ح ٖٕ٘ص ٜٕوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
  .ٔح من الشهادات ٚٔالباب  ٕٓٔص ٖؾ الوسائل: جمستدر  (ٕ)
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 .(2)ٜؿٌُ نٌ أَجاٍ إكاّ (1)أيعَِٖٛ َا ايتعَٛا ب٘سٝح إٕ عُّٛ 

 

ٗ قس تتهاضب اييت  أٚ فُٛع١ َٔ ا٭خباض بعض إعاْٞ إشا اؾتٌُ خرب

 ،ع٢ً َا ٜػتٛٗطٙ َٔ ؾك٘ اؿسٜح ا٭قطب َٓٗاايؿكٝ٘ ىتاض ؾطَا  ،بسّٚاَكسام 

 ايكبٝإ عسّ تؿطماؾرتاٙ عسّ )قسؽ غطٙ( َٔ أَج١ً شيو عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ ٚ

 ٗ اؾ١ًُ. إشا ناْٛا فتُعٌ ٗ ايؿٗاز٠

 تبعّا يًطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكاّ ،٘إش ٚقع ايبشح بٌ ايؿكٗا٤ ٗ اؾرتاط

 ؾاختاض اٱَاّ ايؿرياظٟ ،ن٬ ا٭َطٜٔؼتٌُ  (أٟ ايطٚاٜات)ؾإْٗا  ،ٚغا٥ط ا٭زي١

 ا٭قطب َُٓٗا أعين عسّ اؾرتاٙ ا٫دتُاع. 

 ٚنصيو ٗ اؾرتاٙ ادتُاعِٗ ع٢ً أَط َباح. 

 :(ايؿك٘)قاٍ ٗ 

 إٔ سصضّا ،ناْٛا فتُعٌإشا  ايجايح: ٌٖ ٜؿرتٙ ٗ ايكبٍٛ عسّ تؿطقِٗ
عٔ  ٞٚشنطٙ احملكل ٗ ايؿطا٥ع، نُا سه ًٜٞكٓٛا، نُا عٔ اـ٬ف ٚايتك

ايؿانٌ ٗ ١ًْ َٔ نتب٘ ٚعٔ ايسضٚؽ ٚايًُعتٌ ٚتبعِٗ إػتٓس، أٚ ٫ 

ٗ إ٫ّ  عسّ ايكبٍٛ أقاي١َٔ  :استُا٫ٕ ،آخطٜٔ إط٬منُا ٫ ٜكتهٝ٘  ،ٜؿرتٙ

ؾرتاٙ ايجك١ نُا ٜؿِٗ َٔ ٫إتٝكٔ، ٚايتكطٜح ب٘ ٗ ضٚا١ٜ طًش١ ٚايسعا٥ِ، ٚ

َٚٔ  .ٛٙماستٌُ ايتًكٌ ٚايٓػٝإ ٚ إشا ضٚاٜات عساي١ ايؿاٖس إٓتؿ١ٝ َع ايتؿطم

                                                           

  مقدمات الطالؽ. أبوابمن  ٖٓالباب  ٕٖٔص ٘ٔ: جالشيعة وسائل (ٔ)
 .ٜٔص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
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غبب شيو إشا  خباض ٚايع١ً ٗ بعهٗا، ٌٚٓ عسّ تؿطقِٗ ع٢ً َابك١ٝ ا٭ إط٬م

قطب ايجاْٞ، ٜٚ٪ٜسٙ ق١ً ف٦ِٝٗ ٗ ٚا٭. عك٥٬ّٝا استُاٍ ايتًكٌ ٚمٛٙ استُا٫ّ

يِٝٗ ٚوهِ سػب ن٬َِٗإايكانٞ ايصٟ ٖٛ ٜػتُع إٍ  اؿاٍ
(1)

. 
 :(ايؿك٘)ٚقاٍ ٗ 

 .ٜهْٛٛا فتُعٌ ع٢ً أَط َباحإٔ  ايطابع: اؾرتٙ ْاع١
خ٬ف اؾرتاٙ ايعساي١ اييت ٫بس ٚأْ٘  زيٌٝ إؿرتٙ نْٛ٘ إكسض إتٝكٔ،

ٚزيٌٝ . َٓٗا ٗ ايهبري، ؾ٬ أقٌ َٔ َطتب١ َٔ ايتشطظ عٔ إعاقٞ ٗ ايكػري

ٔ استٝاٙ مل ٜهأسٛٙ، إٕ  ا٭ٍٚنإ ٚإٕ  ، ٚايجاْٞ أقطب،زي١ا٭ إط٬مايعسّ 

أق٣ٛ ع٢ً خ٬ؾ٘، َجٌ عسّ ٖسض ايسّ
(2)

. 
 قطاض ايكيب ع٢ً ْؿػ٘:إٗ َػأي١ )قسؽ غطٙ( ايؿرياظٟ ٚقاٍ 

، استُا٫ٕ ،قطاض ايكيب ع٢ً ْؿػ٘ ٗ ايكتٌ ٚاؾطح ٚمُٖٛاإٌٖ ٜكبٌ ٚ

َٚٔ إٓاٙ . ٕ عُسٙ خفأ، ٚ٭قطاض ايعك٤٬إ أزي١ايعسّ، ٚاْكطاف  أقاي١َٔ 

قبٌ ن٬َ٘ ع٢ً غريٙ ؾكبٍٛ ن٬َ٘ ع٢ً ْؿػ٘ أٍٚ، ؾإْ٘ إشا ٗ إكاّ،  ٟٛا٭ٚي

سسُٖا ع٢ً ْؿػ٘ ٚؾطٜه٘، أنإ قبٝإ اعرتف  ؾإشاٚايجاْٞ أقطب، ٚعًٝ٘ 

ٚؾٗس ايؿطٜو ع٢ً إكط نإ َكته٢ ايكاعس٠ ايكبٍٛ
(3)

. 
  

                                                           

 .ٜٔص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٕٓص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
 .ٕٕص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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ٗ ؾُٗ٘ يًطٚاٜات ايؿطٜؿ١   ايػٝٸس ايؿرياظٟغتعًُٗا أَ إعاْٞ اييت 

نُا ٗ  ،ز٫ي١ اؿسٜح َٔ سٝح إؿّٗٛ ٚإٓفٛمَا تعِ  :ٖٞٚ)ؾكٗ٘ يًشسٜح( 

 ،ايطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكاّ ٫سٜ  إش (،اؾرتاٙ اٱغ٬ّ ٗ ايؿاٖس)َػأي١ 

أٚضز عسز َٔ  سٝح ،َٚؿَّٗٛا ٗ اؾرتاٙ اٱغ٬ّ ٫ٚسٜ ز٫يتٗا َٓفٛقّا

إٍ غريٖا َٔ ايطٚاٜات ايهجري٠ اييت تأتٞ ١ًْ َٓٗا ٗ ) :ايطٚاٜات ٚأعكبٗا بكٛي٘

)(طْاٖٙا تسٍ بإٓفٛم أٚ إؿّٗٛ ع٢ً َا شن ،إػا٥ٌ اٯت١ٝ
1). 

 ثِ قاٍ تؿطٜعّا ع٢ً َا اغتٓبف٘:

خباض ٜعطف قش١ ؾٗاز٠ إػًِ ع٢ً إػًِ ٚيًُػًِ، َٚٔ ٖصٙ ا٭

يًهاؾط ع٢ً ٚ ،ٚيًهاؾط ع٢ً ايهاؾط ،يًُػًِ ع٢ً ايهاؾط ٚؾٗاز٠ إػًِ

ٜهٕٛ ايفطؾإ َػًٌُ أٚ ناؾطٜٔ، أٚ إٔ  ؾ٬ ؾطم ٗ قش١ ايؿٗاز٠ ،إػًِ

 كٛضتٝ٘ أٟ نٕٛ ايؿٗاز٠ يًُػًِ أٚ ع٢ً إػًِ.ب ،َػًُّا ٚناؾطّا

أْ٘  خط يًُتٓاظعٌ ؾُٝا نإ ايؿاٖس ناؾطّا، ؾايٛاٖطضبع ا٭أَا ايكٛض ا٭

يؿٗاز٠ ٗ ث٬ث١ َٓٗا، أٟ نٕٛ إتٓاظعٌ ناؾطٜٔ بإٔ ناْت ايؿٗاز٠ هلصا تكح ا

تٓاظع ناؾط َع َػًِ إشا  ٚع٢ً ٖصا، أٚ نٕٛ إؿٗٛز عًٝ٘ ناؾطّا يًُػًِ، نُا

.. ؾؿٗس ناؾط ع٢ً ايهاؾط، أَا ايؿٗاز٠ يًهاؾط ع٢ً إػًِ ؾٗٞ غري قشٝش١.

ايؿاٖس غ٬ّايػابك١ ايؿاضط١ ٱ زي١ط٬م ا٭ٱ
(2)

. 

                                                           

 .ٕٚص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٕٚص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
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ٖٛ  عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ  (ؾك٘ اؿسٜح)ـ َٔ إعاْٞ إػتع١ًُ ي

قاٍ  ،نؿٗاز٠ ايهتابٞٚأْ٘ ؾٗاز٠ غري ايهتابٞ نُا ٗ  ،ايطادح َٔ إعاْٞ احملت١ًُ

: ( ٕٛٚقس ضدشٓا ٗ نتاب اؾٗاز ٚغريٙ إٔ غري أٌٖ ايهتاب أٜهّا ٜرتن

باؾع١ٜ ٚقبًٛا ظطٜإ أسهاّ اٱغ٬ّ  ٚؾأِْٗ ؼت ٓا١ٜ اٱغ٬ّ إشا ايتعَٛا

)(ايعا١َ عًِٝٗ، ؾ٬ ؾطم بٌ ايهتابٞ ٚغريٙ َٔ ٖصٙ اؾ١ٗ
1). 

ٜٚتِ شيو عرب ا٫غتس٫ٍ بايطادح َٔ إعاْٞ َٔ بٌ ا٫ط٬قات 

 ٚايعَُٛات ٚاستُاٍ تكٝٝسٖا ٚؽكٝكٗا.

 

ض قٛضٙ إٔ ؾِٗ اؿسٜح ايؿطٜـ ٗ بع ٜط٣ اٱَاّ ايؿرياظٟ 

 :ٖٚصٙ بعض ا٭َج١ً ،ٗ إٛنٛع (إٓاٙؼسٜس )ٜٴػتهؿـ َٓ٘ 

 

 ايؿرياظٟ اٱَاّ ؾكس ْكٌ ،َػأي١ اؾرتاٙ اٱّإ ٗ ايؿاٖس ٚاـ٬ف ؾٝٗا

 ِدعؿط أبٛ قاٍ :قٛي٘ َا عٔ ايسعا٥ : (٫ٚ سطٚضٟ ؾٗاز٠ ػٛظ ٫ 

 ٚٚٗطت بصيو بأٜ َٔ ٜعين ،ؾاغل ٫ٚ ْٚاقب أَٟٛ ٫ٚ َطد٧ ٫ٚ قسضٟ

 َصٖب٘ ٗ عس٫ ٚنإ اـري َٓ٘ ؾٛٗط  ٚأغطٙ شيو نتِ َٔ ؾأَا ،ْٚكب٘ عساٚت٘

                                                           

 .ٜٕص ٙٛموسوعة )الفقو(، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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)(ايعٌُ ٖصا ٚع٢ً ،ؾٗازت٘ داظت
1). 

 

ٗ َػأي١ اؾرتاٙ ايعساي١ ٚإط٠٤ٚ ٗ ايؿاٖس   ايؿرياظٟأؾاض اٱَاّ 

إش اٱتٝإ بصيو ٜعس كايؿّا ٕٓاٙ ؼسٜح ايٓاؽ  ،هاْب إط٠٤ٚ إٍ نٕٛ ايتٓؿري

أَطْا إٔ "َٚٓاٙ شيو ٖٛ إٓاٙ ٗ ) :ع٢ً قسض عكٛهلِ ٖٚصا ْل ن٬َ٘ 

ٚإ٪َٔ ًٜعّ  )عًُٝٗا ايػ٬ّ(ؾإٕ ايٓيب ٚاٱَاّ  ،(2)"ْهًِ ايٓاؽ ع٢ً قسض عكٛهلِ

ٚيصا شنطٚا يعّٚ تٓعٙ  ،إٔ ٫ ٜعٌُ ع٬ُّ ٜٓؿطٙ عٓس ايٓاؽ، ٭ْ٘ ْكض يًػطض

)(عٔ إٓؿطات اـًك١ٝ ٚاـًك١ٝ ا٭ْبٝا٤ 
3). 

 

ٛٸض٠  (ؾك٘ اؿسٜح)ٜػتعٌُ  ع٢ً َا ٜٓبػٞ ًٓ٘ ع٢ً بعض إعاْٞ إتك

اغتٓباٙ أسهاّ ٗ  نُا ؾعٌ اٱَاّ ايؿرياظٟ  ،َع ٚدٛز ا٭زي١ عًٝ٘ َٓ٘

طب اٱغٓاز عٔ عًٞ بٔ دعؿط ُق ٟٗٚ إش أٚضز َا ض ،ايتععٜط ٚاؿسٚز ايؿطع١ٝ

  ٘ٝعٔ أخ ٍقاٍ عًٝ٘؟ َا قب١ٝ ع٢ً ٚقع ضدٌ عٔ غأيت٘ :قا: 

 ع٢ً ٚيٝؼ ،إطأ٠ ػًس) :قاٍ ،اَطأ٠ ع٢ً ٚقع قيب عٔ ٚغأيت٘ ،(اؿس)

                                                           

ابب ذكر من جيوز شهادتو  ٔٔ٘ص ٕدعائم اإلسالـ، القاضي النعماف ادلغريب: ج (1)
 .ٖٗٛٔح

 .ٙلى قدر العقل حابب الثواب ع ٗٓ٘األمايل، دمحم بن علي بن احلسٌن الصدوؽ: ص( 2)
 .ٖ٘ص ٙٛالفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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  .(1)(٤ٞؾ ايكيب

أٚ غري ايعامل  ،قٍُٛ ع٢ً غري إُٝعبأْ٘  :عً٘ٝعّكب سٝح 

بايتشطِٜ بكط١ٜٓ َا زٍ ع٢ً ٚدٛز ايتععٜط عًٝ٘ احملٍُٛ إط٬ق٘ ع٢ً إُٝع 

  .(2)ايعامل

إشا ظ٢ْ اجملٕٓٛ أٚ ) :ع٢ً ضٚا١ٜ اٱَاّ ايكازم   ٚنصيو تعكٝب٘

َٚا ايؿطم بٌ اجملٕٓٛ ٚاجمل١ْٛٓ  :قًت ،اجمل١ْٛٓ دًس اؿس، ٚإٕ نإ قكّٓا ضدِ

إطأ٠ إِا ت٪ت٢ ٚايطدٌ إِا ٜأتٞ، ٚإِا ٜأتٞ إشا عكٌ  :ؾكاٍ  ،ٚإعت١ٖٛ

 (3)(نٝـ تأتٞ ايًص٠، ٚأَا إطأ٠ إِا تػتهطٙ يًؿعٌ بٗا ٖٚٞ ٫ تعكٌ ٕا ٜؿعٌ بٗا

ٚإٔ ؾعً٘ إِا نإ ٗ  ،ٖٚصٙ ايطٚا١ٜ قُٛي١ إَا ع٢ً اجملٕٓٛ ا٭زٚاضٟ :بكٛي٘

ؿس قٍُٛ ع٢ً ايتععٜط ؾا ،أٚ ع٢ً اجملٕٓٛ ايصٟ ؾٝ٘ بك١ٝ عكٌ ،ساٍ ايتعكٌ

 .(4)ٖٚصا أقطب ٗ ايٓٛط

 

 ـ  عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟ (ؾك٘ اؿسٜح)َٔ خ٬ٍ َتابع١ اغتعُا٫ت 

نُا ٗ َػأي١  (َا ٜٓكطف إيٝ٘ ايًؿٜ ٗ بعض إعاْٞ)ٜٛٗط َٓ٘ إضاز٠  ـٗ اؾ١ًُ 

ؾإٕ نإ َتعُسّا ٗ شيو ٚدب  (،إشا قفع اؿسٸاز ٜػاض ايػاضم بس٫ّ َٔ ّٝٓ٘)

                                                           

 .٘ٔٓٔوح  ٗٔٓٔح ٕٚ٘قرب اإلسناد، عبد هللا بن جعفر احلمًني القّمي: ج( ٔ)
 .ٕٓص ٚٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
ابب حّد ادلرأة...  ٕٜٕص ٖٕمرآة العقوؿ يف شرح أخبار آؿ الرسوؿ، العالمة اجمللسي: ج( ٖ)

 .ٖح
 بتصّرؼ. ٕٕص ٚٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (4)



38 
 

ٚإٕ أشٕ ي٘ ايػاضم بكفع ٜػاضٙ عذ١ نؿاٜتٗا ؾأزي١ ايككام  ،عًٝ٘ ايككام

 .(1)ٚا٫ْكطاف َٓٗا يٮزي١َٓكطؾ١ عٓ٘ ٫ٚ ؾ٤ٞ ع٢ً اؿسٸاز 

 

ٗ  ٗ َعطؾ١ ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ َٔ اجملاظٟ ايٛاضز (اؿسٜح )ؾكٜ٘ػتدسّ 

ؾا٭سهاّ ترتتب ع٢ً إٛنٛعات اؿكٝك١ٝ  (غ٬ّ اهلل عًِٝٗ أْعٌ)نًُات إعكٌَٛ 

ع١ًُٝ اغتٓباٙ ٗ   ٚشيو َا ٫سٛ٘ اٱَاّ ايؿرياظٟ ،زٕٚ اجملاظ١ٜ َٓٗا

 :ا ايطٚاٜات اٯت١َٝٚٓٗ ،إػا٥ٌ ايؿطع١ٝ َٔ ايٓكٛم

ٜا  :قٌٝ ،ام َٔ غطم َٔ ق٬ت٘أغطم ايػطٸ) :قاٍ ضغٍٛ اهلل أ ـ 

 .(2)(٫ ٜتِ ضنٛعٗا ٫ٚ غذٛزٖا :ضغٍٛ اهلل نٝـ ٜػطم ق٬ت٘، قاٍ

 . (3)(ام َٔ غطم يػإ ا٭َرئَ أغطم ايػطٸ) :قاٍ عٔ عًٞ  ب ـ

َاْع  ،ام ث٬ث١ايػطٸ) :عٔ إمساعٌٝ بٔ نجري، قاٍ أبٛ عبس اهلل ز ـ 

  .(4)(ٚنصيو َٔ اغتسإ زّٜٓا ٚمل ٜٓٛ قها٤ٙ ،َٚػتشٌ َٗٛض ايٓػا٤ ،ايعنا٠

إطاز بػطق١ يػإ إش  ،١ٚيٝؼ ع٢ً مٛ اؿكٝك ؾإط٬م ايػطق١ ٖٓا فاظ

بُٝٓا نإ  ،أٚ أْ٘ ٜهع ع٢ً يػاْ٘ ؾ٦ّٝا ؾٝكٛي٘ ا٭َري ،ا٭َري، إَا ؼطٜـ ن٬َ٘

                                                           

 بتصّرؼ. ٓٛٔص ٛٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
ابب وجوب إدتاـ الصالة  ٖ٘ص ٖمستدرؾ الوسائل، ادلًنزا حسٌن النوري الطربسي: ج (ٕ)

 .ٕٔح
ابب استحباب السعي  ٖٚٔص ٗٔادلًنزا حسٌن النوري الطربسي: ج مستدرؾ الوسائل، (ٖ)

 .ٔيف التزويج ح
 .ٜٓٔح ٖ٘ٔاخلصاؿ، دمحم بن علي بن احلسٌن الصدوؽ: ص( ٗ)
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 .(1)ا٭َري بٓؿػ٘ ٜكٍٛ غري شيو إشا تطى ٚؾأْ٘

 .نُا ٖٛ ٚانح َٔ ٖٓا ٫ ترتتب أسهاّ ايػطق١ ع٢ً ٖ٪٤٫

 

ط٬ع ع٢ً إعاْٞ إػتع١ًُ ٗ َكفًح "ؾك٘ اؿسٜح" ؾُٔ اؾٝٸس بعس ا٫

ٗ   ٜات أٌٖ بٝت ايعك١ُ ٚايفٗاض٠ابٝإ أُٖٝٸت٘ غُٝا ٚمٔ ْتعاٌَ َع ضٚ

ع١ًُٝ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطعٝٸ١ ; نطٚض٠ نٕٛ ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١ ُجٸٌ إكسض 

 .ايجاْٞ يًتؿطٜع

َٚٔ داْب آخط ؾإٕ ا٫خت٬ف ٗ ؾِٗ ضٚاٜات أٌٖ بٝت ايعك١ُ 

ٖٛ َا أٚدس ا٫خت٬ف ٗ ع١ًُٝ اغتٓفام ايٓكٛم يس٣  (عًِٝٗ ايػ٬ّ)ٚايفٗاض٠ 

َٚٔ شيو َا أؾاض إيٝ٘ ايؿٝذ َطته٢  ،ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ ع٢ً َطٸ ايعكٛض

ايعسز ٗ نتاب ايفٗاض٠ غكٛم إطأ٠ ايٓاغ١ٝ يًٛقت ٚ (ٖـ 1281 :ت)ا٭ْكاضٟ 

ٚيهٔ ٗ إػأي١  ،ؾإْٗا تتشٝٸض بايػبع١ أٚ بايج٬ث١ أٚ بايعؿط٠ ع٢ً ضأٟ إؿٗٛض

 ططسٗا أٚ ،ايطٚاٜات ؾِٗ ٗ ا٫دتٗاز عٔ ْاؾ١٦ نَّٗا)ٔػ١ عؿط ق٫ّٛ 

)(...اُ٭خط ا٭خباض أٚ ايكاعس٠ أٚ ا٭قٌ إٍ ٚايطدٛع
2). 

إؿاض إيٝ٘ ٗ ؾِٗ ايطٚاٜات َٔ ا٭َٛض ايفبٝعٝٸ١ اييت  ا٫خت٬فٖٚصا 

نطٚض٠ إٔ ؾُٗٗا  ايٓكٛمتٳشكٌ ٗ عًُٝٸ١ اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ َٔ 

                                                           

 بتصّرؼ. ٖٛٔص ٚٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٜٕٔص ٖكتاب الطهارة، الشيخ مرتضى األنصاري: ج  (2)
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 إيٝٗا إتٸك١ً ايكطا٥ٔ ٚنِ خكٛقٝاتٗا ٗ ٚا٬ٕس١ٛ ٚاؾسٸ با٫دتٗاز َٓٛٙ

 .(1)ٚغريٖا

ُٸ١ اييت  (ؾك٘ اؿسٜح)ٚ ٚعًٝ٘ ؾًؿِٗ ايطٚاٜات فُٛع١ َٔ ا٫عتباضات إٗ

  :ٜٓبػٞ إٔ ْكـ عًٝٗا ٚضقسٖا ٚنُا ٜأتٞ

 

ي٘ َسخًٝٸ١ نبري٠ ٗ ؼسٜس اؿهِ ايصٟ  ()ؾك٘ اؿسٜحٚ إٕ ؾِٗ ايطٚا١ٜ

تهُٓت٘ ٚأؾاضت إيٝ٘ ٚبا٭خل إٕ ناْت ٖٞ ايسيٌٝ ايسٸاٍ عًٝ٘ َٔ زٕٚ تعهٝس 

 .آخط

 عٔ بػٓسٙ ،اؿًيب عٔ ٓاز٥س٠ ْفًع ع٢ً ضٚا١ٜ ٚيهٞ تتٛنٸح ٖصٙ ايؿا

 ؾكاٍ ،ٜرتن٘ أٚ ٜطؾع٘ ايًل ٜأخص ايطدٌ عٔ غأيت٘ :قاٍ  اهلل عبس أبٞ

: (ٕضزا٤ٙ ؾٛنع ،اؿطاّ إػذس ٗ َهفذعّا نإ أ١َٝ بٔ قؿٛإ إ 

 شٖب َٔ :ؾكاٍ ،إيٝ٘ ضدع سٌ غطم قس ضزا٤ٙ ؾٛدس ،إا٤ ٜٗطٜل ٚخطز

 : ؾكاٍ ، ايٓيب إٍ ؾطؾع٘ ،قاسب٘ ؾأخص ،ٜفًب٘ ؾصٖب ،بطزا٥ٞ

 ،ْعِ :قاٍ ؟ اهلل ضغٍٛ ٜا ضزا٥ٞ أدٌ َٔ ٜسٙ تكفع :ايطدٌ ؾكاٍ .ٜسٙ اقفعٛا

ٞٸ تطؾع٘ إٔ قبٌ ٖصا نإ اؾًّٗ : ضغٍٛ ؾكاٍ ،ي٘ أٖب٘ ؾأْا :قاٍ  :قًت ؟ إي

 إٍ ٜٓتٗٞ إٔ قبٌ ايعؿٛ عٔ ٚغأيت٘ :قاٍ ،ْعِ :قاٍ ؟ إيٝ٘ ضؾع إشا َٓعيت٘ ؾاٱَاّ

)(سػٔ :ؾكاٍ ،اٱَاّ
2). 

                                                           

 .ٜٜٔناه االشتهاردي: صپينظر: تقرير حبث السيد حسٌن الربوجردي، الشيخ علي  (1)
ابب أنو ال جيوز لإلماـ أف يعفو إذا  ٕٔ٘ص ٗاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)

ل إليو ح  .ُٕٜ٘حم
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 ا٫يتعاّٚبايتايٞ ؾباٱَهإ  ،ؾإٕ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ع٢ً بعض إباْٞ قشٝش١

َٶؿهٌ  ٫ٚ قؿ٬ ٜهػط ٚمل سطظ َٔ ضزا٤ٙ ٜػطم مل ايطدٌإش  ،بٗا إ٫ إٕ شيو 

ؾه٬ّ عٔ نٕٛ قؿٛإ  ،ايطٚاٜات ٗ نُا ايكفع ٗ َعترب شيو إٔ َع ،ْكبّا ْكب

ٚعًٝ٘ ؾٌٗ  ،بٔ أَٝٸ١ مل ٜهٔ َطاعّٝا ؿطظٖا بٌ ٚنع ايطزا٤ ٚشٖب يٝٗطٜل إا٤

 ًْتعّ بٗصٙ ايطٚا١ٜ ايكشٝش١ ؟

ٖٓا تأتٞ أ١ُٖٝ ؾِٗ ايطٚاٜات ٚإضداعٗا إٍ أًٖٗا يٝكٛيٛا ؾٝٗا َا ٜطاعٕٛ 

 .(1)ؾٝ٘ سسٚز اهلل تعاٍ ٚيٝصٖبٛا إٍ نْٛٗا قهٝٸ١ ٗ ٚاقع١
 

بإَهآْا تؿدٝل اؿٹه١ُ َٔ اؿهِ ايٛاضز ٗ  (ؾك٘ اؿسٜح)َٔ خ٬ٍ 

ؾكس ٜط٣ ؾكٝ٘ اؿه١ُ َٔ ٖصا  ،ايطٚاٜات ٚتٛدٝٗ٘ عػب ايؿِٗ اـام يًؿكٝ٘

 .بُٝٓا ٜط٣ اٯخط إٔ اؿه١ُ ؾ٤ٞ آخط ،اؾاْب

 ايػًفإ عٌُ عٔ غ٦ٌ أْٸ٘ اٱَاّ ايكازم  عَٔٚٔ شيو َا ٚضز 

 ٜكسض ٫ٚ ٜؿطب ٫ٚ ٜأنٌ ؾ٤ٞ ع٢ً ٜكسض ٫ إٔ إيَّا ٫) :قاٍ ،ايطدٌ ؾٝ٘ ىطز

)(ايبٝت أٌٖ إٍ غُػ٘ ؾًٝبعح ؾ٤ٞ ٜسٙ ٗ ؾكاض ؾعٌ ؾإٕ ،س١ًٝ ع٢ً
2). 

 ٚأْٸ٘ ،ٚايؿا٥س٠ ايػ١ُٝٓ بعٓٛإ اـُؼ ٖٓا اـُؼ َٔ إطاز إٔؾكس ٜٴؿِٗ 

 ٜػٛؽ ايؿا٥س٠ َفًل َكازٜل َٔ ؾٗٛ ؾاغتؿازإٍ ايػًفإ  ع٬ُّ ي٘ عٌُ إشا

 .ؾٝهٕٛ َٔ قبٌٝ ايهّؿاض٠ عٔ ايعٌُ َع٘ ٔػٗا زؾع بعس ؾٝٗا ايتكطٸف

                                                           

س: ينظر: تقرير احلدود والتعزيرات، تقرير حبث السيد دمحم رضا الكلبايكاين حملمد ىادي ادلقدّ  (1)
 .ٖٖٚص ٔج

 .٘ٙٓٚٔابب شرط من أذف لو يف أعماذلم ح ٔٚٔص ٚٔالوايف، الفيض الكاشاين: ج (2)
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أيعّ  (ؾِٗ اؿسٜح)إ٫ إٕ إضداع ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٚأنطابٗا إٍ أًٖٗا ٗ 

بعهِٗ إٍ ايكٍٛ بأْ٘ ٫ إؾعاض بجبٛت ايهّؿاض٠ ٕٔ عٌُ َع ايػًفإ َٔ ايطٚا١ٜ 

 .(1)عٓٗا ٱثبات أقٌ اـُؼ ا٫غتػٓا٤َع  ،ْؿػٗا

 

َٔ ايطٚاٜات  ،ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ تؿدٝل ايطٚاٜات إطّنب١ ٚإسف١اغتفاع 

 ؾك٘)ٛ َا وتاز إٍ زضب١ عاي١ٝ ٗ ٖٚ ،ايػ١ًُٝ شات ايفابع ايرتنٝيب ايتاّ ايكشٝح

َٚٔ شيو َا ضٚاٙ ايؿٝذ ايفٛغٞ ٗ ايتٗصٜب ٚعًّل  ،ٚز٫٫ت٘ إدتًؿ١ (اؿسٜح

 :عًٝ٘

 ٚسهطت إا٤ ٜكب مل ضدٌ ٗ :قًت :قاٍ َػًِ بٔ ٚقُس ظضاض٠ عٔ

 ٜٚتٛنأ ٜكفعُٗا أٚ ايطنعتٌ أٜٓكض إا٤ أقاب ثِ ضنعتٌ ٚق٢ً ؾتُِٝ ايك٠٬

 ٖٚٛ زخًٗا ْ٘أ ٕهإ ٜٓكهٗا ٫ٚ ق٬ت٘ ٗ ّهٞ ٚيهٓ٘ ٫) :قاٍ ؟ ٜكًٞ ثِ

 ضنع١ ؾك٢ً َتُِٝ ٖٚٛ زخًٗا :ي٘ ؾكًت :ظضاض٠ قاٍ .بتُِٝ طٗٛض ع٢ً

 اييت ق٬ت٘ َٔ َه٢ َا ع٢ً ٜٚبين ٜٚتٛنأ ىطز :قاٍ َا٤ا ؾأقاب ٚأسسخ

)(بايتُِٝ ق٢ً
2).  

 إٔ أسسخ ثِ ق٢ً إشا إتٛنٞ ٗ شيو َجٌ ًٜعّ ٫ٚ :ٚعًّل ايؿٝذ بكٛي٘

 خ٬ف ٫ ْ٘أ ٖٚٛ ،شيو َٔ َٓعت ايؿطٜع١ ٕ٭ ق٬ت٘ َٔ َه٢ َا ع٢ً ٜبين

  عًٝ٘ هب ق٬ت٘ ٜكفع َا ايك٠٬ ٗ أسسخ َٔ ٕأ أقشابٓا بٌ

                                                           

 .ٜٖٓينظر: تقرير حبث السيد الربوجردي: ص (1)
 .ٜ٘٘ابب التيمم وأحكامو ح ٕ٘ٓص ٔهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)
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 .(1)اغت٦ٓاؾٗا

إ٫ إٕ  ،ٗ قاٚي١ َٔ ايؿٝذ يسؾع ٖصا ا٫خت٬ف بٌ قسض ايطٚا١ٜ ٚشًٜٗا

 َٔ إػتؿاز نٕٛ ،ُٗابٝٓ إدايؿ١ ؼّكل ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ٜط٣ أْ٘ باٱَهإ

 نإ ؾإشا ،ا٭قشاب ؾعً٘ نُا ،إكاّ ٗ ٚدطٜاْ٘ ا٫غتكشاب سذٸ١ٝ ايكسض

 ٗ زخٌ أٜها أْٸ٘ َع ،ٜٚبين ٜتٛنٸأ ضنع١ ق٢ًَّ إشا :ٜكٍٛ ؾهٝـ نصيو

ُٸِ طٗٛض ع٢ً ٖٚٛ ،ايك٠٬ ٕٸ َع!  ؟ بتٝ  ٜػأٍ ؾهٝـ ايؿكا١ٖ غا١ٜ ٗ ظضاض٠ أ

ٗٸسٙ َا بعس  ايك٠٬ ٱُاّ ع١َّ ٚدعً٘ ،ا٫غتكشاب قاعس٠ َٔ  إعكّٛ َ

 ؟ ايطنعتٌ بعس إا٤ إقاب١ ٗ

 عٔ ٜػأٍ مل ٚنٝـ ؟ ضنع١ بعس إا٤ إقاب١ ٗ تكٍٛ ؾُا :ٜكٍٛ ٚنٝـ

 ؟ شنطٖا اييت ايع١َّ ٗ أق٬ ايؿطم عسّ َع ،ٚايطنعتٌ ايطنع١ بٌ ايؿطم

ٕٸ َع  ،ا٭نجطٜٔ ؾِٗ أٜها ٜٚعهسٙ ،دعَا ايؿاضم عٔ ايػ٪اٍ عازت٘ أ

 .ا٭خباض َٔ أٜسُٜٗا ٗ ؾُٝا إاٖطإ ايؿٝع١ إؿٝسإ يساعِ ايؿٝدإ َِٚٓٗ

 بعس ايبٓا٤ ٖٚٛ ،شنطٙ َا ع٢ً ايكشٝش١ ٖصٙ َهُٕٛ أسس ٜكٌ مل أْٸ٘ َع

 .(2)ايطنعتٌ ٚبٌ ايطنع١ بٌ ايؿطم َع غٝٸُا ،ايرتابٝٸ١ ايفٗاض٠ ؾػاز َع ايٛن٤ٛ

  

                                                           

ابب التيمم وأحكامو  ٕ٘ٓص ٔينظر: هتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٜ٘٘ح

 .ٕٔ٘ص  ٛينظر: مصابيح الظالـ يف شرح مفاتيح الشرائع، دمحم ابقر الوحيد البهبهاين: ج (2)
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ؾُّٗا عُٝكّا ؾإْ٘ باٱَهإ ايتٛؾٝل ؾِٗ ايطٚا١ٜ ٚ (ؾك٘ اؿسٜح)َٔ خ٬ٍ 

 .ٖٚصا ٖا وتاز إٍ زضب١ عاي١ٝ ٗ اؿسٜح ،بٌ قسض ايطٚا١ٜ ٚشًٜٗا

 ايٛقت ٚأٍٚ ،ٚقتإ ق٠٬ هٌي) :َٚٔ شيو ايتٛؾٝل ٗ قٛي٘ 

)(ع١ً أٚ عصض َٔ إ٫ ٚقتا ايٛقتٌ آخط هعٌ إٔ ٭سس ٚيٝؼ ،أؾهً٘
1). 

 غًب (عصض َٔ إ٫ ٚقتا ايٛقتٌ آخط هعٌ إٔ ٭سس ٚيٝؼ) : كٛي٘ؾ

 ػٜٛع عًٝ٘ ٜٚسٍ ،ٚآخطٖا ايطٚا١ٜ قسض بٌ تٛؾٝكّا ،ؾٝ٘ نطا١ٖ ٫ ايصٟ يًذٛاظ

 .(2)بايهطٚض٠ سيتكٝٸ اختٝاضا ايتأخري اَتٓع ٚيٛ ايعصض جملطز ايتأخري

 

 

تؿدٝل اؿهِ ؾٝٗا ثبٛتّا  ٚؾك٘ ايطٚا١ٜ ٜتُّهٔ ايؿكٗا٤ َٔ خ٬ٍ ؾِٗ

 ع٢ً ٖٚٛ ٜٓاّ ايطدٌ) :ي٘ قًت :قاٍ ظضاض٠ َٔٚٔ شيو َا ضٟٚ ع ،ٚإثباتّا

 ٫ٚ ايعٌ تٓاّ قس :ظضاض٠ ٜا ؾكاٍ ؟ ايٛن٤ٛ عًٝ٘ ٚاـؿكتإ اـؿك١ أتٛدب ٚن٤ٛ

 :قًت ،ايٛن٤ٛ ٚدب ؾكس ٚايكًب ٚا٭شٕ ايعٌ ْاَت ؾإشا ،ٚا٭شٕ ايكًب ٜٓاّ

 ه٧ٝ ست٢ ْاّ قس اْ٘ ٜػتٝكٔ ست٢ ٫ :قاٍ ،ب٘ ٜعًِ ٚمل ؾ٤ٞ دٓب٘ إٍ ىطٸسٴ ٕؾإ

 بايؿو أبسا ايٝكٌ ٜٓكض ٫ٚ ،ٚن٥ٛ٘ َٔ ٜكٌ ع٢ً ؾإْ٘ ٚإ٫ بٌ أَط شيو َٔ

                                                           

 .ٖٕٔابب أوقات الصالة ح ٜٖص ٕهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٕٖص ٖينظر: مدارؾ األحكاـ، دمحم العاملي: ج (2)
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)(آخط بٝكٌ ٜٓكه٘ ٚيهٔ
1). 

 غري ا٭ططاف ٗ ا٫غتكشاب دطٜإ عٔ عك٬ّ إاْعأَا َٔ ْاس١ٝ ايجبٛت ؾ

 ا٫دتٓاب ٚدٛب أعين اؿهٌُ تٓاٗ ْؿؼ ٕؾإ ،ايع١ًُٝ إدايؿ١ ٗ َٓشكط

 .عكًٞ قصٚض أسسُٖا عٔ ا٫دتٓاب ٚدٛب ٚعسّ َعا عُٓٗا

 َٔ ٚشًٜٗا ايطٚا١ٜ قسض بٌ إٓاقه١ يعّٚ ؾإاْع :َٚٔ ْاس١ٝ اٱثبات

 ٗ ايٝكٌ مشٍٛ ع٢ً بٓا٤ٶ ،اٱْايٞ ايعًِ أططاف ٗ اؾاض١ٜ يٮقٍٛ مشٛهلا

 قسضٖا َكته٢ ؾإ ،اٱْايٞ يًٝكٌ (َجً٘ بٝكٌ تٓكه٘ ٚيهٔ)  قٛي٘

 ،ايفطؾٌ َٔ نٌ ٗ بايؿو ايٝكٌ ْكض سط١َ ٚايؿو ايٝكٌ ْؿؼ ٬َس١ٛ

 بايعًِ ا٫قرتإ عسّ بكٛض٠ يًؿو احملسز ايٝكٌ إط٬م ٬َس١ٛ شًٜٗا َٚكته٢

 .(2)ايكٛض٠ ٖصٙ ٗ بايؿو ايٝكٌ ْكض سط١َ عسّ اٱْايٞ

 

ٚبايتايٞ  ،ا٭سازٜح ٚايطٚاٜات قٓع١ ايؿكٗا٤ ٚؾك٘ عًُٝٸ١ ؾِٗ إٕ

َٚٔ شيو ايهؿـ  ،ْٗاايعسٜس َٔ ايكهاٜا إتعًك١ َتٛؾبإَهاِْٗ ايهؿـ عٔ 

 .عٔ اؾُع بٌ ايطٚاٜات ًَ ٚاسس

ٖٚصا ْل  ،ٝعا سػٌ ايٓٛضٟ ايفربغٞ ٗ ايٓذِ ايجاقبإَٚجاي٘ َا شنطٙ 

 :ن٬َ٘

                                                           

ابب األحداث ادلوجبة للطهارة  ٛص ٔهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 . ٔٔح

 .ٖٕٙص ٕينظر: هناية الدراية يف شرح الكفاية، دمحم حسٌن االصفهاين: ج (2)
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 ٗ اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت :قاٍ ْٸ٘أ  ايباقط اٱَاّ عٔ ايعٝاؾٞ ايؿٝذ ض٣ٚ)

ٔٵ  اؿػٌ َٳ ٌٳ ٚٳ ًَُِّٛٛا ُقتٹ ًِٓٳا َؾَكسٵ َٳ ٘ٹ دٳعٳ ٛٳيٹِّٝ ًَِفاّْا يٹ  ٞؾٹ ٜػٵِطف َؾ٬َ غٴ

ٌِ اِيَكتٵ
٘ٴ اؿػٌ قاتٌ (1) ٕٳ اٹْٻ  ًََّٛٛا تٌُق  عًٞ بٔ اؿػٌ ٖٛ َٳٓٵكٴٛضّا َنا

 ٗ أغطف قس ٜكاٍ ستٸ٢ ؾٝكتٌ اؿػٌ بجأض طًب قاّ إشا َٓٸا ٚايكا٥ِ ،أٚيٝا٩ٙ ٚمٔ

 .ايكتٌ

 إٔ ايكتٌ ٗ ٚاٱغطاف ، ايكا٥ِ ٚٚيٝٸ٘ ، اؿػٌ إكتٍٛ :ٚقاٍ

َٓكٛضّا نإ اْٸ٘ قاتً٘ غري ٜكتٌ
 بطدٌ ٜٓتكط ست٢ ايسٸْٝا َٔ ٜصٖب ٫ ْٸ٘إ (2)

  دٛضّا ٦ًَت نُا ،ٚعس٫ّ قػفّا ا٭ضض ّٮ ، اهلل ضغٍٛ آٍ َٔ

)(ًُّٚٚا
3). 

ٝعا سػٌ ايٓٛضٟ إٚٗ اؿكٝك١ تٛدس ضٚاٜتإ ٗ ٖصا ايٓل ايصٟ شنطٙ 

 :ُٖٚا

 

  اؿػٌ ٗ اٯ١ٜ ٖصٙ ْعيت) :قاٍ  دعؿط أبٞ عٔ دابط عٔ

َٔٚ ٌايكتٌ ٗ ٜػطف ؾ٬ غًفاْا يٛيٝ٘ دعًٓا ؾكس ًََٛٛا قت (
 اؿػٌ قاتٌ (4

 َْ٘ٓكٛضا نإ ا  ٍاؿػٌ قا )(
5). 

                                                           

 .ٖٖسورة اإلسراء:  (1)
 .ٖٖسورة اإلسراء: من اآلية  (2)
 .ٕٗ٘ص ٕالنجم الثاقب، مًنزا حسٌن النوري الطربسي: ج (3)
 .ٖٖسورة اإلسراء:  (4)
 .ٜٕٓص ٕتفسًن العّياشي، دمحم بن مسعود العّياشي: ج (5)
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 ًََٛٛا قتٌ َٔٚ :قٛي٘ ٗ  دعؿط أبٞ عٔ إػتٓري بٔ غ٬ّ ٔع

 اؿػٌ ٖٛ) :قاٍ َٓكٛضا نإ اْ٘ ايكتٌ ٗ ٜػطف ؾ٬ غًفاْا يٛيٝ٘ دعًٓا ؾكس

 بجاض طًب َٓا قاّ إشا َٓا ٚايكا٥ِ ،أٚيٝا٩ٙ ٚمٔ ًََّٛٛا قتٌ  عًٞ بٔ

 ٚٚيٝ٘  اؿػٌ إكتٍٛ :ٚقاٍ ،ايكتٌ ٗ أغطف قس ٜكاٍ ست٢ ؾٝكتٌ ،اؿػٌ

 ٜصٖب ٫ ؾإْ٘ ،(َٓكٛضّا نإ اْ٘) قاتً٘ غري ٜكتٌ إٔ ايكتٌ ٗ ٚاٱغطاف ،ايكا٥ِ

 ٚعس٫ّ قػفّا ا٭ضض ّٮ ، اهلل ضغٍٛ آٍ َٔ بطدٌ ٜٓتكط ست٢ ايسْٝا َٔ

)(ًُّٚٚا دٛضّا ٦ًَت نُا
1). 

ايٓٛضٟ ْعُٗا ٗ ْل ٚاسس ٚن٬ّ ٚاسس عٝح َٔ ٜكطأ  إ٫ إٕ إريظا

يهٔ بعس  ،طٚا١ٜ ٚاسس٠ َٚػرتغ١ًبن٬َ٘ ٜؿِٗ إٔ ايعٝٸاؾٞ ٗ تؿػريٙ أٚضزُٖا 

 .إطادع١ ٚإتابع١ تبٝٸٔ أُْٗا ضٚاٜتإ ٚيٝػت ٚاسس٠

 

ٖٛ زؾع أٖٚاّ إؿههٌ َكاّ أٌٖ  ٚؾُٗ٘اؿسٜح ايؿطٜـ  َٔ َعاٜا ؾك٘

ّ عٔ إش ٜعٌُ إٓاؾكٕٛ ع٢ً قٴٓع إػايفات يتشطٜـ ايه٬ ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)ايبٝت 

 . اهلل تعاٍ َٛنع٘ يًتذاٚظ ع٢ً َكاّ آٍ

ضٚا١ٜ سسٜح إٓعي١ َٔ أْٗا خاق١ بأٌٖ بٝت ايٓيب َٚٔ شيو َا ُأٚضز ع٢ً 

َٸ١ ع٢ً ايٓاؽ أْع !  ا٭نطّ   ٚيٝؼ عا

ايصٟ قاي٘ ايطغٍٛ ٚقبٌ اٱداب١ عٔ شيو ٫ بأؽ بصنط سسٜح إٓعي١ 

                                                           

 .ٜٕٓص ٕتفسًن العّياشي، دمحم بن مسعود العّياشي: ج (1)
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بعسَا ؾعٌ  ـإٍ بين إكفًل  سُٝٓا أضغٌ أَري إ٪ٌَٓ   ا٭عِٛ 

 أعفٝتِٗ عًٞ ٜا... )ٚشنط ؾٝ٘ خكاٍ عاي١ٝ إهاٌَ  ـخايس بٔ ايٛيٝس ؾعًت٘ 

 إ٫ َٛغ٢ َٔ ٖاضٕٚ َٓعي١ َين أْت إِا ،عًٞ ٜا عٓو اهلل ضنٞ ،عين يرينٛا

)(بعسٟ ْيب ٫ أْ٘
1).  

  :عٔ شيو َا ٜأتٞ ُأدٝبٚقس 

 أًٖ٘ ٗ َٓشكط٠ اهلل  يطغٍٛ  إ٪ٌَٓ أَري خ٬ؾ١ ناْت يٛ

 ٗ ٜػتدًؿ٘ إْ٘ :ٜكٍٛ قسضٖا ؾإٕ ،ٚشًٜٗا ايطٚا١ٜ قسض بٌ إٓاؾا٠ يٛقعت

 ٗ َٛغ٢ خًـ إِا ٖاضٕٚ إٔ َع ،َٛغ٢ َٔ نٗاضٕٚ َٓ٘ هعً٘ ٚشًٜٗا ،أًٖ٘

 إٔ تعاٍ اهلل َٔ طًب قس َٛغ٢ بإٔ :ؾه٬ّ عٔ تكطٜح اٯ١ٜ ،أًٖ٘ ٗ ٫ ،قَٛ٘

 .(2)ٚقٝازتِٗ ايٓاؽ إَا١َ ٖٛ ايصٟ ا٭َط ٗ ي٘ ٚؾطٜهّا أخّا ٖاضٕٚ ي٘ هعٌ

ناْت بربن١ ايتُعٔ ٗ أسازٜح أٌٖ بٝت  ا٫يتؿات١ اؾٝس٠ ٗ اؾٛابؾٗصٙ 

 .ٚؾك٘ اؿسٜح ايعك١ُ ٚايفٗاض٠ 

 

َٸٌ ايسقٝل ٗ ضٚاٜات أٌٖ ايبٝت  ٜ٪زٟ إٍ ؼسٜس إطاز َٓٗا  إٕ ايتأ

َٚٔ ايفبٝعٞ إٔ ٖصا ايتشسٜس ٫ ٜتأتٸ٢ َٔ زٕٚ ؾِٗ  ،بؿهٌ أقطب إٍ ايٛاقع

 .ا٭سازٜح ايؿطٜؿ١ ٚاغتٓفاقٗا َا ٜهُٔ شيو

                                                           

األَمة ابب أف دية جنٌن  ٖٚٙص ٛٔمستدرؾ الوسائل، ادلًنزا حسٌن النوري الطربسي: ج (1)
 .ٜٕٕٔٚإذا مات... ح

 .ٕٗٚص ٜٕينظر: الصحيح من سًنة النيب األعظم ص، جعفر مرتضى العاملي: ج (2)
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 عًٝ٘ ٚتطى َات ضدٌ عٔ  دعؿط أبا غأيت) :قاٍ ظضاض٠ عَٔٚجاي٘ 

 زٜٔ ٚعًٝ٘ َٚتاع َاٍ ايعبس ٜس ٚٗ ٚٚيسّا ايتذاض٠ ٗ َاٍ ي٘ عبسّا ٚتطى زّٜٓا

 ٗ ؾُٝا اختكُٛا إٝت ٚغطَا٤ ايٛضث١ ٚإٕ ،ػاض٠ ٗ غٝسٙ سٝا٠ ٗ ايعبس اغتساْ٘

 ع٢ً غبٌٝ يًٛضث١ يٝؼ إٔ أض٣ :ؾكاٍ ،ايعبس ضقب١ ٚٗ ٚإتاع إاٍ َٔ ايعبس ٜس

 ْٝعّا ايػطَا٤ زٜٔ ٜهُٓٛا إٔ إ٫ ٚإاٍ إتاع َٔ ٜسٜ٘ ٗ َا ع٢ً ٫ٚ ،ايعبس ضقب١

 إاٍ َٔ ٜسٜ٘ ٗ َٚا ايعبس نإ أبٛا ؾإٕ ،يًٛضث١ ٜسٜ٘ ٗ َٚا ايعبس ؾٝهٕٛ

 ؾإٕ ،باؿكل بِٝٓٗ شيو ٜكػِ ثِ إاٍ َٔ ٜسٜ٘ ٗ َٚا ايعبس ٜكّٛ ،يًػطَا٤

 هلِ بكٞ ؾُٝا ايٛضث١ ع٢ً ضدعٛا ايػطَا٤ أَٛاٍ عٔ ٜسٜ٘ ٗ َٚا ايعبس ق١ُٝ عذع

 زٜٔ عٔ ٜسٜ٘ ٗ َٚا ايعبس ق١ُٝ َٔ ؾهٌ ٚإٕ :قاٍ ،ؾ٦ٝا تطى إٝت نإ إٕ

)(ايٛضث١ ع٢ً ضزٚٙ ايػطَا٤
1). 

 عسّ ع٢ً َع ز٫يتٗا ،ؾٗصٙ ايطٚا١ٜ ٚأَجاهلا زّيت ع٢ً أسكٝٸ١ إٝت بسٜٓ٘

 َا بٌ ؾطم غري َٔ ،َفًكّا ايتكطف دٛاظ عسّ ؾه٬ّ عٔ يٛاضخا تكطف دٛاظ

 .ٜٛدب٘ ٫ َا ٚبٌ ايرتن١ َاي١ٝ تؿٜٛت ٜٛدب

 إٓع ٗ ٚٗٛضٖإ ايتأٌَ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات بؿهٌ نبري ٜٓتر عٓ٘ عسّ إ٫ أ

 َا ؾعٌ دٛاظ عسّ ٚأَجاهلا ايطٚاٜات ٖصٙ َٔ إككٛز ؾإٕ ،َفًكّا ايتكطف َٔ

زٕٚ  ايرتن١ َاي١ٝ تؿٜٛت ٜٛدب َا إ٫ يٝؼ ٖٚٛ ايسٜإ سل نٝاع ٜٛدب

 .(2)غريٙ

 
                                                           

 .ٖٓابب ادلملوؾ يقع عليو الّدين ح ٔٔص ٖاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٕٕٗينظر: كتاب القضاء، ادلًنزا دمحم حسن االشتياين: ص (2)
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ٚايصٟ  َٔ إكفًشات شات إع٢ٓ ايتكاضبٞ (ؾك٘ اؿسٜح)ٜعسٸ َكفًح 

  .ٜؿرتى َع غريٙ يؿّٛا أٚ َع٢ٓ أٚ نًُّٝٗا ع٢ً غبٌٝ َاْع١ اـًٛ َٔ أسسٖا

ٚيهٞ ْػتفٝع ؼسٜس إع٢ٓ يتًو ا٭يؿاٚ ٚإكفًشات اييت تكرتب أٚ 

 :تبتعس َٓ٘ ٫بسٸ َٔ اغتعطانٗا ٗ اؾ١ًُ ٚنُا ٜأتٞ

 

ٜٚطٜسٕٚ َٓ٘ شيو إع٢ٓ  (ؾك٘ ايطٚاٜات)ٜػتدسّ بعض ايؿكٗا٤ ٖصا ايتعبري 

ايػٝس  :َِٓٗ ا٭ع٬ّٚقس اغتدسَ٘ بعض  (،ؾك٘ اؿسٜح)ـ عٓس اغتدساَِٗ ي

 .(2)ٚايؿٝذ قُس غٓس ايبشطاْٞ ،(1)قػٔ ا٭ٌَ

 

  :اغتدسَ٘ بعض ا٭ع٬ّ أَجاٍ

 ،(4)ٚإريظا ؾتاح ايؿٗٝسٟ ايتربٜعٟ ،(3)ريظا قُس سػٔ ا٫ؾتٝاْٞإ

                                                           

 .ٖٙٚص ٚينظر: أعياف الشيعة، زلسن األمٌن: ج (1)
: ج (2)  .ٜٖٙص ٔينظر: اإلمامة اإلذلية، تقرير حبث الشيخ دمحم السند للسيد دمحم علي حبر العلـو
 .ٕٛص ٖينظر: حبر الفوائد يف شرح الفرائد، مًنزا دمحم حسن االشتياين: ج (3)
 .ٖٓالشهيدي: ص ينظر: ىدية الطالب إىل أسرار ادلكاسب، مًنزا فتاح (4)
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ٚٸز اؾعا٥طٟٚايػٝٸس   .(2)ٚايؿٝذ قُس تكٞ اٯًَٞ ،(1)دعؿط إط

ٚايؿٝذ  ،(3)ناحملكل ايؿٝذ إريظا ايٓا٥ٝين ،ٚقس اغتعًُ٘ بعض ايعًُا٤

 .(4)قُس تكٞ اٯًَٞ ٗ َكباس٘

 

 ، ايػٝس قُس باقط ايكسضايؿٗٝس عػب ايبشح ايكاقط ٚدستٴ إٔ 

 .(5)اغتدسَ٘ نُا عٔ تكطٜط عج٘ اـاضز

 

ُٸس أٌَ  :َِٓٗ ٚقس اغتدسّ ٖصا إكفًح فُٛع١ َٔ ا٭ع٬ّ ق

) ايػٝس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟاٱَاّ ٚ ،(6)ا٫غرتابازٟ
7). 

                                                           

 .ٜٗ٘ص ٔينظر: ىدى الطالب إىل أسرار ادلكاسب، الشيخ جعفر ادلرّوج اجلزائري: ج (1)
 .ٜٗٔص ٔينظر: مصباح اذلدى يف شرح عروة الوثقى، الشيخ دمحم تقي اآلملي: ج (2)
 .ٕٖٙص ٔينظر: كتاب ادلكاسب والبيع، تقرير حبث النائيين لآلملي: ج (3)
 .٘ٛٔص ٓٔينظر: مصباح اذلدى يف شرح عروة الوثقى، دمحم تقي اآلملي: ج (4)
 .ٕٔ٘ص ٘ينظر: حبوث يف علم األصوؿ، تقرير حبث الصدر للشاىرودي: ج (5)
ينظر: الفوائد ادلدنية والشواىد ادلكية، دمحم أمٌن االسرتاابدي والسيد نور الدين العاملي:  (6)

 .ٛٗ٘ص
 .٘ص ٔينظر: توضيح هنج البالغة، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (7)



52 
 

ٖٚسا١ٜ  (1)أؾاض ايؿٝذ اؿط ايعاًَٞ إٍ شيو ٗ نتابٝ٘ ايؿٛا٥س ايفٛغٝٸ١

  .ٚغريٙ ُنجٴط (2)ا٭١َ

 

مل أدس َٔ اغتدسّ ٖصا إكفًح َٔ ؾكٗا٤ اٱغ٬ّ َا خ٬ ايػٝس سػٌ 

 .(3)ٗ َٛاضز َتعسز٠ (داَع أسازٜح ايؿٝع١)ايربٚدطزٟ قاسب نتاب 

 

عٝح هس إتتبع  (سسٜح اؿهِ)ايعسٜس َٔ ايؿكٗا٤ اغتعًُٛا َكفًح 

 .ٚانشّا ٗ تهاعٝـ نًُاتِٗ شيو

َٚٔ ٜتابع هس بعض ا٭ع٬ّ ايصٜٔ اغتدسَٛا ٖصٙ إكفًشات ٚأضازٚا 

 .نُٔ إٛاظٜٔ إعٍُٛ بٗا (ؾك٘ اؿسٜح)َٓٗا 

 

 

                                                           

 .ٜٕ٘ينظر: الفوائد الطوسية، دمحم بن احلسن احلر العاملي: ص (1)
 .ٖٚ٘ص ٛ، دمحم بن احلسن احلر العاملي: جينظر: ىداية األمة إىل أحكاـ األئمة  (2)
 .ٖ٘ٓص ٕينظر: جامع أحاديث الشيعة، حسٌن الربوجردي: ج (3)
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ٕ يهٌ عًِ أ٫ ىؿ٢ ع٢ً ايساضغٌ ٚإدتكٌ ٗ فاٍ إٓٗذ١ ٚايُٓصد١ 

ٚإ٫ ؾُٔ زٕٚ  ،َٔ ايكٛاعس اييت ٜطتهع عًٝٗا ٗ بٝإ أططٙ ايعا١َ ٚاـاق١ ّاعسز

 .شيو ٫ ّهٔ قان١ُ أٚ َٓاقؿ١ َٔ ٜٴدفأ أٚ ىطز عٔ ايتٛقٝـ ايعاّ

ُٸ١ ٗ ايعًّٛ إدتًؿ١ ٚقٛاعس زضاغتٗا ؾإٕ  ،ٚإشا ناْت ٖصٙ ا٬ٕس١ٛ َٗ

ٌ بٝت ايعك١ُ ا٭١ُٖٝ تتهاعـ ٚتؿتس ٗ عًّٛ ايؿطٜع١ خكٛقّا ضٚاٜات أٖ

نْٛٗا تؿّهٌ إكسض ا٭غاغٞ ايجاْٞ َٔ َكازض  (عًِٝٗ ايػ٬ّ)ٚايفٗاض٠ 

 .اغتٓباٙ ا٭سهاّ ايؿطع١ٝ

ٚأساٍٚ ع٢ً ٚد٘ ايػطع١ تٛقـ أِٖ ايكٛاعس اييت ٜٴشتاز إيٝٗا ٗ 

 :ٚنُا ٜأتٞ (ؾك٘ اؿسٜح)زضاغ١ 

 

ل إؿطز٠ قهاٜا تطتب٘ بعًّٛ ايعطب١ٝ ٚأقٍٛ ايؿك٘ ٚإٓفغأتٓاٍٚ ٗ ٖصٙ 

ّٖا ي٘ ضب٘ ٚزخٌ ٗ ؾك٘  :اؿسٜح ايؿطٜـ ٚنُا ٜأتٞ ٚغريٖا 
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1

إٕ َٛنٛع عًّٛ ايعطب١ٝ ٜطتب٘ بايه١ًُ ٚايه٬ّ ٚايِٓٛ بُٝٓٗا ٚاهل١٦ٝ 

ي٬ضتباٙ بٌ ايًؿٜ  ،٬ّ ٜتػٝٸطٚايًؿٜ تبعّا هل١٦ٝ ايه١ًُ ٚايه ،اييت تهٕٛ عًٝٗا

ٚاْف٬قّا َٔ سسٜح أٌٖ ايبٝت  ،٢ٓ ايصٟ ٜٴسضؽ ٗ فا٫ت كتًؿ١ٚإع

: (ؾكشا٤ قّٛ ؾإْا سسٜجٓا أعطبٛا)(
2).  

ٚغأقتكط ٖٓا ع٢ً َا ي٘ ا٫ضتباٙ ٗ ؾِٗ اؿسٜح ٚؼسٜس َعٓاٙ َٔ خ٬ٍ 

 :ٚنُا ٜأتٞ َؿطزات٘ ٚايِٓٛ إ٪يؿ١ َٓٗا

 

 

 ،ٖٛ إع٢ٓ ايصٟ ًْتُػ٘ يًُؿطز٠ َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ إعادِ ايًػ١ٜٛ

أٚ ٜٴكاٍ بأْ٘  .نُعذِ يػإ ايعطب ٚايكاَٛؽ احملٝ٘ ٚكتاض ايكشاح ٚغريٖا نجري

 .٘ أقاي١ ٚيٝؼ غريٖاظا٥إَا ٚنع ايًؿٜ ب

ُٸ١ َٔ خ٬ٍ َتابع١ إع٢ٓ  :ساقًٗا ،٫ٚ ٜؿٛتين إٔ أغذٌ ٬َس١ٛ َٗ

إعذُٞ يًه١ًُ ٬َٚس١ٛ إع٢ٓ ايػٝاقٞ يًُؿطز٠ ْؿػٗا تتؿّهٌ ٖٓايو ْػب١ 

  .ٚإهاز ايؿاضم بُٝٓٗا ،يتؿات إيٝٗا ٚؼسٜس ْػبتٗا بؿهٌ زقٝلؾٝٓبػٞ ا٫ ،بُٝٓٗا

ٚإٔ ايكطإٓ  ،ثِ إٕ إع٢ٓ إعذُٞ ٫ ٜٓػذِ َع أقشاب ْٛط١ٜ ايٓل

                                                           

ليس ادلقصود من العنواف استعراض علـو العربّية كالنحو والصرؼ والبالغة وغًنىا، إذ إف  (1)
ذلك مفروغ منو وال كالـ فيو كونو أحد العلـو الالزمة لفهم الكالـ ادلعصـو )عليو السالـ( 

 قرآانً وسنًة، بل ادلقصود اإلشارة إىل مستشعرات الفهم بصورة مباشرة من النص.
 .ٖٔابب رواية الكتب واحلديث ح ٕ٘ص ٔالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (2)
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َٚٔ  .(1)ْكٝٸ١ ٚي٘ َع٢ٓ زاخٌ ٖصٙ ايػًػ١ً إٛسس٠ايهطِٜ عباض٠ عٔ غًػ١ً 

أٚضز عامل غبٝ٘ ايًٓٝٞ إؾها٫ت نجري٠ ع٢ً َتبٓٝات إع٢ٓ إعذُٞ َٚا ٖٓا ؾكس 

 .(2)ٜ٪ٍٚ إيٝ٘

 

ٜٚطاز َٓ٘ اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غري َعٓاٙ اؿكٝكٞ غٛا٤ أضٜس َٓ٘ اجملاظٜٸ١ أّ 

ٚبػبب اغتعُاٍ ايًؿٜ ٗ غري َعٓاٙ  ،ا٫غتعُا٫تهٓا١ٜ أّ غريُٖا َٔ اي

ٚيصا  ،اؿكٝكٞ أقبح ٜٴٓػب إيٝ٘ ا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ أٟ بًشاٚ ا٫غتعُاٍ إكابٌ

ِٸ َٔ اؿكٝك١ ٚاجملاظ) :ٜعبٸط ا٭قٛيٕٝٛ بكٛهلِ )(ا٫غتعُاٍ أع
3). 

 

 

ايصٟ ٜٓؿأ عٓ٘ ٖٚٚٛ َا ت٪زٜ٘ ايه١ًُ عٓس اضتباطٗا بايهًُات ا٭خط٣ 

 .إع٢ٓ ا٫ضتباطٞ ٚايتؿّهًٞ بٌ ايهًُات اجملتُع١

ًٜشٜ ٖصٙ  (ًَ ايطٚا١ٜ)ؾايؿكٝ٘ عٓسَا ٜٓٛط ٗ نًُات ٚتطانٝب ايطٚا١ٜ أٚ 

إعاْٞ إصنٛض٠ ٚق٫ّٛ إٍ إطاز ايصٟ ٜعتكس ب٘ بٝٓ٘ ٚبٌ اهلل تعاٍ بعس إعُاٍ 

إدتك١ بعًّٛ ايعطبٝٸ١ َٔ ايٓشٛ ٚايكطف إكسٸَات ايكشٝش١ ٚإٛاظٜٔ إطغ١َٛ 

                                                           

ليس القصد ىو تقييم مستوى نظرية النص، بل ىو موكوؿ إىل دراسة مستقلة مع عامل سبيط  (1)
 النيلي.

 .ٖٕٔينظر: النظاـ القرآين، عامل سبيط النيلي: ص (2)
 .ٖٓٔين الدين العاملي: صينظر: معامل الدين ومالذ اجملتهدين، حسن بن ز  (3)
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 .ٚايب٬غ١

 

ٍٸ ع٢ً اؿسخ فطزّا عٔ ايعَٔ ٚإطاز َٔ  ،إطاز َٔ إع٢ٓ إكسضٟ َا ز

ٍٸ ع٢ً َع٢ٓ إكسض َٔ زٕٚ ؿاٚ اؿسثٝٸ١  .إع٢ٓ ا٫غِ إكسضٟ َا ز

ٔٳ... :ؾؿٞ قٛي٘ تعاٍ َٹ ٗٴٛضٶا ٚٳَأْعٳِيٓٳا  َٳا٤ٶ َط ُٳا٤ٹ  ايػٻ
ٚضزت ن١ًُ  ،(1)

طّا ؾٌٗ أضٜس َٓٗا إع٢ٓ إكسضٟ ؾٝهٕٛ إا٤ طاٖ ،اييت ٖٞ قٝػ١ َبايػ١ (طٗٛض)

ضٜس َٓ٘ إع٢ٓ ا٫غِ إكسضٟ ؾٝهٕٛ طاٖطّا بٓؿػ٘ أٚ أ ،بٓؿػ٘ َٚفٗطّا يػريٙ

ٗٸٌ ع٢ً ايؿكٝ٘ ؾِٗ اؿسٜح َٚا أضٜس َٓ٘ ؾك٘ ؟  .ؾُعطؾ١ شيو تػ

 

 

ُٸٔ عًِ أقٍٛ ايؿك٘ فُٛع١ َٔ إؿطزات اييت تكع نُٔ عٛث٘  ٜته

نطٚض٠ نٕٛ  ،ٚغأختاض ايبعض اييت ٜتعًّل باـفاب َٚا ٜطتب٘ ب٘ ،َٚػا٥ً٘

ط٬ع عًٝ٘ هب َعطؾت٘ ٚا٫ٚبايتايٞ   خفاب إعكّٛ ايطٚا٥ٞ ٖٛايٓل 

 :نُا ٜأتٞ

  

                                                           

 .ٛٗسورة الفرقاف:  (1)
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 .(1)ؾٗاّيٲ ايػري مٛ ايه٬ّ تٛدٝ٘ف اـفاب ٗ ايًػ١ بأْ٘ ٜٴعطٸ

 .(2)ايػري َٛاد١ٗ ب٘ قكس ايصٟ ايه٬ّ ٖٛ :ٚٗ ا٫قف٬ح

 ٜٓتعع إداطب١ ؾُؿّٗٛ ،َعٓاٙ ٘إؾٗاَ ايػري مٛ ايه٬ّ تٛدٕٝ٘ َككٛز إ

 أّ اـفاب أزٚات ايبٌ ٗ ناْت غٛا٤ ،ايككس بٗصا ايػري إٍ أيكٞ ن٬ّ نٌ عٔ

 ٜهٕٛ مُٖٛا أٚ اـفاب ناف أٚ ايٓسا٤ نشطف ا٭زٚات اغتعُاٍ َع ْعِ ،٫

 .أٚنح اـفاب

ؾٝٗا أيؿاٚ  ٝؼ َؿّٗٛ إداطب١ َٔ إؿاِٖٝ ا٫عتباض١ٜ اييت تػتعًٌُؾ

 ،َؿتٌُ ع٢ً أيؿاٚ َؿطز٠ ِؾإٕ ايه٬ّ ايكازض عٔ إتهًّ ،إْؿا٥ّٝا اغتعُا٫ّ

ٚمل  ،خاق١ َٛنٛع١ بإظا٤ ايٓػب١ ٚي٘ ١٦ٖٝ ،ٚنع نٌ َٓٗا بإظا٤ َع٢ٓ خام

غا١ٜ ا٭َط أْ٘ ٕا نإ ايه٬ّ َٔ  ،َؿّٗٛ إداطب١ تٛنع إؿطزات ٫ٚ اهل١٦ٝ بإظا٤

غا١ٜ  ـَا أْ٘ ؾعٌ َٔ أؾعاي٘ ـ يًُتهًِ ؾ٬ قاي١ ٜهٕٛ ي٘  ا٭ؾعاٍ ا٫ختٝاض١ٜ

 ٗٚايػا١ٜ ايفبٝع١ٝ ايعك١ٝ٥٬ يًتهًِ ٖٞ إؾٗاّ ايػري ٚإع٬َ٘ َا  ،عك١ٝ٥٬

 .(3)ايهُري

ؾاـفاب إيكا٤ ايه٬ّ مٛ ايػري غٛا٤ أنإ َٛدٛزّا أّ غا٥بّا بككس إؾٗاَ٘ 

ع٢ٓ ٜػاٜط إع٢ٓ ايًػٟٛ َ ٚعًٝ٘ ؾًٝؼ يٮقٛيٌٝ ،ٚتٛدٝٗ٘ عامٸ ايه٬ّ

                                                           

 .٘ٔص ٔينظر: القاموس احمليط، الفًنوزآابدي: ج (1)
 .ٜٗمعارج األصوؿ، جعفر بن احلسن احملقق احللي: ص (2)
 .ٖٖ٘ينظر: هناية األصوؿ، تقرير حبث السيد حسٌن الربوجردي للمنتظري:  (3)
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 .إعطٚف

ٌٖ ؽتل  :َٚٔ ٖٓا شنط ا٭قٛيٕٝٛ َػأي١ تتعًّل ٗ َٛضز عجٓا ٖٞ

ِٸ ايػا٥بٌ  أٚ ،اـفابات ايؿؿاٖٝٸ١ ٗ عكط ايٓل باؿانطٜٔ ٗ فًؼ اـفاب تع

ٚإعسٌَٚ ؟ ٌٖٚ ٜٴػتؿاز َٔ أزٚات ايٓسا٤ اختكاقٗا باؿانطٜٔ زٕٚ غريِٖ 

 .أٚ ٫ ؟

اؿسٜح ٜعتُس ع٢ً إب٢ٓ ايعًُٞ ايصٟ ٜعتُسٙ ايؿكٝ٘ ٗ  ؾؿك٘ ،َٚٔ ٖٓا

ٚٗ ن٤ٛ  ،جط ايبشح ؾٝٗا بٌ أع٬ّ إسضغ١ اٱَاَٝٸ١ٖصٙ إػأي١ ا٭قٛي١ٝ اييت ن

 .تًهِ إباْٞ تهٕٛ كطدات ايؿِٗ

 

 

اغتدسّ ايؿكٗا٤ َكفًح ايػٝام أثٓا٤ عجِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ َٔ ايكطإٓ 

 :إعاْٞ اٯت١ٝ ـعػب اغتعُاهلِ  ـٚأضازٚا ب٘  ،ايهطِٜ ٚايػ١ٓ ايؿطٜؿ١

ؾؿٞ نتاب اـ٬ف اغتدسّ ايؿٝذ  

 ٗ قاٍ أْ٘ :ٚايجايح) :ايفٛغٞ ايػٝام ٚأضاز ب٘ ايه٬ّ إّٓٛٛ ايٛاضز بكٛي٘

) َٓهِ ايعٓت خؿٞ ٕٔ شيو :اٯ١ٜ غٝام
1)...)(

2). 

ٚإطاز َٓ٘ إٔ اٯٜات ايهط١ّ عٓسَا تطز 

ٜٴ٬سٜ ؾٝٗا اٯٜات ايػابك١ هلا ٚاي٬سك١  يتبٌٝ إع٢ٓ إطاز َٓٗا نُا دا٤ شيو ٗ 

ايطٚن١ ايبٗٝٸ١ سُٝٓا أؾاض ايؿٗٝس ايجاْٞ ظٜٔ ايسٜٔ ايعاًَٞ إٍ َٛضز اغتؿاز٠ 

                                                           

 .ٕ٘سورة النساء:  (1)
 .ٖ٘ٔص ٗاخلالؼ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)
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ٓٵ :ظٚاز إتع١ َٔ قٛي٘ تعاٍ َٹ ٘ٹ  ِٵ بٹ ُٵتٳعٵتٴ ُٳا اغٵتٳ ٔٻ َؾِطٜهٳ١َّؾ ٖٴ ٔٻ ُأدٴٛضٳ ٖٴ ٔٻ َؾآتٴٛ ٗٴ
(1) 

 ع٢ً ٜسيٓا آٜات َٔ بعسٖا َٚا قبًٗا َا إٍ بايٓٛط اٯ١ٜ غٝام :ثايجّا) :بكٛي٘

 ؾإٔ بٝإ بكسز اٯٜات ؾإٕ (.إ٪قت ايعٚاز) أٟ إتع١ بؿإٔ اختكاقٗا

 ًُهٗا اييت ا٭َٛاٍ عٔ ايٓٛط غض ع٢ً ٚايتأنٝس ،احمل٬ًت عٔ احملطَات

 ِْٗػا٥ أَٛاٍ إٍ ايتفاٍٚ َٔ ا٭ٍٚ اؾا١ًٖٝ عًٝ٘ ناْت َا ع٢ً ايعٚدات

)(نعؿٗٔ ؾاْب اغتػ٫٬
2). 

ؾُػام اٯ١ٜ ايهصا٥ٝٸ١ ٖٛ َٛضز ايتؿطٜع 

 اٯ١ٜ َػام ٕٸبأ ٚخاَػّا) :نُا دا٤ ٗ ن٬ّ إريظا سبٝب اهلل ايطؾيت بكٛي٘ ،َٓٗا

ُٴٛاٚ تعاٍ قٛي٘ َػام ايعٻنا٠َ ٚآتٴٛا ايكٻ٠َ٬ َأقٹٝ
 َكاّ ٗ ٚضٚزٖا سٝح َٔ (3)

)(...اٱهلٞ اؿهِ تؿطٜع
4). 

إش ٜطز ايتعبري بايػٝام ٜٚطاز َٓ٘ ٚاٖط 

ٕٸ) :نُا ٗ عباض٠ سؿٝس ايؿٗٝس ايجاْٞ ٗ ا٫غتككا٤ ،اؿسٜح أٚ َا ٜٛٗط َٓ٘  ؾإ

 ايتٓعٸٙ بإضاز٠ اؾٛاب ٗ اٱؾعاض سٝح َٔ ايتك١ٝ ع٢ً اؿٌُ ٗ بٴعس ٫ :قًت

)(ٖصا ع٢ً ٜٛاؾل ٫ اؿسٜح غٝام :قًت .ايهطٚض٠ زٕٚ َٔ عِٓٗ
5). 

 َكك١ً بٔ ضقب١ عٔب ٚنُا ٗ تعكٝب ايؿٝض ايهاؾاْٞ ع٢ً ضٚا١ٜ ايتٗصٜ

                                                           

 .ٕٗسورة النساء:  (1)
 .ٜٕٗص ٘الروضة البهّية يف شرح اللمعة الدمشقّية، زين الدين العاملي: ج (2)
 .ٖٗسورة البقرة:  (3)
 .ٛكتاب اإلجارة، ادلًنزا حبيب هللا الرشيت: ص  (4)
 .ٛ٘ٔص ٔن الشهيد الثاين : جاستقصاء االعتبار يف شرح االستبصار، دمحم بن احلسن ب (5)
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 ٜؿيت ٖٔ أضاى إْٞ :ؾكاٍ ،أؾٝا٤ عٔ ؾػأيت٘  دعؿط أبٞ ع٢ً زخًت) :قاٍ

 عِ ابٔ :ؾكًت ؟ أْت ٖٔ :يٞ ؾكاٍ ،ْعِ :ؾكًت ،ايعطام َػذس ٗ

 إػح ٗ تكٍٛ َا :ي٘ ؾكًت ،قعكع١ عِ ابٔ ٜا بو َطسبّا :ؾكاٍ ،يكعكع١

 أبٞ ٚنإ ،يًُكِٝ ٚي١ًٝ َٜٚٛا يًُػاؾط ث٬ثّا ٜطاٙ عُط نإ :ؾكاٍ ؟ اـؿٌ ع٢ً

 ؾكاٍ ايباب عتب١ ع٢ً ؾكُت عٓسٙ َٔ خطدت ؾًُا ،سهط ٫ٚ غؿط ٗ ٜطاٙ ٫

 بطأِٜٗ ٜكٛيٕٛ ناْٛا ايكّٛ إٕ ؾكاٍ عًٝ٘ ؾأقبًت قعكع١ عِ ابٔ ٜا أقبٌ :يٞ

)(بطأٜ٘ ٜكٍٛ ٫ أبٞ ٚنإ ٜٚكٝبٕٛ ؾٝدف٦ٕٛ
 :بٝإ) :ؾعّكب ايهاؾاْٞ بكٛي٘ (1

)(ايعا١َ ؾكٗا٤ َٔ نإ ايػا٥ٌ إٔ اؿسٜح غٝام َٔ ٜػتؿاز
2). 

عٓس  (ايػٝام)َٔ اغتعُاٍ َكفًح  ـٗ اؾ١ًُ  ـٖصا َا اغتفعتٴ تتبع٘ 

ٌٸ مث١ إعٜس َٓٗا يهٔ قكٛض ايباسح ساٍ زٕٚ  ،ايؿكٗا٤ ٗ بعض إعاْٞ ٚيع

 .شيو

بٓا٤ ْكٞ ناٌَ َٔ ؾكطات  :ٗ ايسضاغات ا٭زبٝٸ١ بأْ٘ (ايػٝام)ٜٚٴعطٸف 

ٗ ع٬قت٘ بأٟ دع٤ َٔ أدعا٥٘ أٚ تًو ا٭دعا٤ اييت تػبل أٚ تتًٛ  ،َرتابف١

زا٥ُّا َا ٜهٕٛ ايػٝام فُٛع١ َٔ ايهًُات ٚثٝل ٚ ،َباؾط٠ ؾكط٠ أٚ ن١ًُ َع١ٓٝ

ايرتاب٘ عٝح ًٜكٞ ن٤ٛ ٫ ع٢ً َعاْٞ ايهًُات إؿطز٠ ؾشػب بٌ ع٢ً َع٢ٓ 

 :ٜٚٴكػٸِ ع٢ً أضبع١ أقػاّ ،ٚغا١ٜ ايؿكط٠ بأنًُٗا
  

                                                           

 .ٖٔٙص ٔهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٖٗٓص ٙالوايف، الفيض الكاشاين: ج (2)
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ٖٛ سك١ًٝ اغتعُاٍ ايهًُات زاخٌ ْٛاّ اؾ١ًُ عٓسَا تتػاٚم َع 

ؾإع٢ٓ ٗ ايػٝام ٖٛ غ٬ف  .ٖا ٜهػبٗا َع٢ٓ خاقّا قسزّا ،أخط٣نًُات 

ٗ سٌ إٔ إع٢ٓ  ،٭ٕ ٖصا ا٭خري َتعسز ٚقتٌُ ،إعذِإع٢ٓ ايصٟ ٜكسَ٘ 

٘ سسٚز ٚانش١ ٚمسات قسز٠ غري ايصٟ ٜكسٸَ٘ ايػٝام ايًػٟٛ ٖٛ َع٢ٓ َعٌ ي

  .قاب١ً يًتعسز أٚ ا٫ؾرتاى أٚ ايتعُِٝ

 

اييت  -ايصٟ وسز طبٝع١ اغتعُاٍ ايهًُات بٌ ز٫يتٗا إٛنٛع١ٝ  ٖٛ

اييت تؿٝس اـكٛم، ؾٝشسز زضد١ ايك٠ٛ  ، ٚز٫يتٗا ايعاطؿ١ٝ-تؿٝس ايعُّٛ 

نُا تهٕٛ ططٜك١  ،ٚايهعـ ٗ ا٫ْؿعاٍ ٖا ٜكتهٞ تأنٝسّا أٚ َبايػ١ّ أٚ اعتسا٫ّ

 .ا٭زا٤ ايكٛت١ٝ ناؾ١ٝ يؿشٔ إؿطزات بايهجري َٔ إعاْٞ ا٫ْؿعاي١ٝ ٚايعاطؿ١ٝ

 

ٍٸ  ،ٖصا ايػٝام ع٢ً ايع٬قات ايعَا١ْٝ ٚإها١ْٝ اييت هطٟ ؾٝٗا ايه٬ّ ٜس

ِ ٜعسٍ عٔ اغتعُاٍ ايهًُات اييت تٓفبل ع٢ً ًّتهٚإٕ َطاعا٠ إكاّ ػعٌ إ

بٌ قس ٜهفط إتهًِ إٍ ايعسٍٚ عٔ  ،اؿاي١ اييت ٜكازؾٗا خٛؾّا أٚ تأزبّا

ٚإٕ َا ٜ٪زٜ٘  .ايتكطٜحا٫غتعُاٍ اؿكٝكٞ يًهًُات ؾًٝذأ إٍ ايتًُٝح زٕٚ 

ٜتفًب َٔ إتهًِ اٱٕاّ بإعفٝات  ،إكاّ يًُع٢ٓ َٔ ؼسٜس َٚٓاغب١ ٚطؾ١ٝ

 .ا٫دتُاع١ٝ اييت هطٟ ايه٬ّ ؾٝٗا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85
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ٜٓؿطز ٖصا ايػٝام بسٚض َػتكٌ عٔ غٝام إٛقـ ايصٟ ٜككس ب٘ عاز٠ إكاّ 

ٔٳٸ ٖصا ٫ ٜٓؿٞ زخٍٛ ايػٝام اؿهاضٟ  ،َٔ خ٬ٍ إعفٝات ا٫دتُاع١ٝ يه

ٜٚٛٗط ايػٝام اؿهاضٟ ٗ اغتعُاٍ نًُات َع١ٓٝ  ،نُٔ َعفٝات إكاّ عَُّٛا

ٚوسٸز ايػٝام اؿهاضٟ ايس٫ي١ إككٛز٠ َٔ ايه١ًُ  ،ٗ َػت٣ٛ يػٟٛ قسٸز

٪زٟ اضتباٙ ايهًُات عهاض٠ َع١ٓٝ يتهٕٛ ٜاييت تػتدسّ اغتدساَّا عاَّا نُا 

 .(1)ْتُا٤ عطقٞ أٚ زٜين أٚ غٝاغ٫ٞع١َ٬ 

ؾايػٝام َا ٜهتٓـ ايٓل َٔ قهاٜا يػ١ٜٛ أٚ َعطؾٝٸ١ أٚ ظَهاْٝٸ١ أٚ 

 .دتُاعٝٸ١ أٚ غٝاغ١ٝ أٚ اقتكاز١ٜ أٚ غري شيو َٔ قبٌٝ ايتك١ٝا

 

 

ٗ ضغا٥ً٘ إٍ أٚقاف ايؿكٝ٘ ايٓا٥ب ٗ  (ٖـ 949 :ت)أؾاض احملكل ايهطنٞ 

َٚا ٜتعًّل بؿِٗ اـفاب ؾكس أٚدعٙ  ،ظَإ ايػٝب١ ٚشنط ي٘ أثين عؿط ٚقؿّا

 ٚايٓٛاٖٞ ا٭ٚاَط أسهاّ ٚنصا ،ٚأسهاَُٗا ٚإٓػٛر بايٓاغذ ايعًِ) :بكٛي٘

 َكته٢ ٚايعًِ ،ٚايبٝإ ٚاٱْاٍ ،ٚايتكٝٝس ط٬مٚاٱ ،ٚاـكٛم ٚايعُّٛ

 إطاز نهٕٛ ،اـفاب ؾِٗ عًٝ٘ ٜتٛقـ ٖا شيو ٚمٛ ،ٚيػ١ّ ٚعطؾّا ؾطعّا ايًؿٜ

)(ٚدٛزٖا تكسٜط ع٢ً عًٝ٘ زيت َٚا ،ايكط١ٜٓ عٔ ػطز إٕ ايًؿٜ َكته٢
2). 

                                                           

 .ٜٙ: صإبراىيم فتحي ،معجم ادلصطلحات األدبية :ينظر (1)
 .ٛٙٔص ٔرسائل الكركي، احملقق الكركي: ج (2)
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إٕ ؾِٗ اـفاب ٜعتُس ع٢ً َعطؾ١ ايًػ١  :ٜٚصنط ايؿٝذ دعؿط ايهبري

 .(1)ايعطب١ٝ ٚايعطف ايعاّ ٚاـام ٚغري شيو

ؾاـفاب ٚبا٭خل اـفابات ايسٜٓٝٸ١ ؼتاز إٍ نب٘ نبري يٮزٚات 

 .إعطؾٝٸ١ اييت تؿّهٌ ايعًِ اؾًُٞ يعًُٝٸ١ ايؿِٗ

 

ا٭سازٜح ٖٞ  ٚؾك٘ َٔ إػا٥ٌ اييت تطتب٘ اضتباطّا َباؾطّا بعًُٝٸ١ ؾِٗ

إش تعترب َباسجٗا أعاثّا ؾاضق١ يهؿـ اضتباطات إع٢ٓ  ،ايس٫ي١ َٚا ٜتؿطٸع عٓٗا

يصا لس إٔ  ،ٚنٝؿٝٸ١ تٛدٝ٘ إع٢ٓ َٔ خ٬ٍ إٛنٛع ي٘ َٔ ا٭يؿاٚ ،بايًؿٜ

ايؿكٗا٤ ٜٛيْٛٗا أُٖٝٸ١ بايػ١ عٓس اغتعطاض إباسح ايتُٗٝسٜٸ١ يعًِ ا٭قٍٛ ع٢ً 

اغتعُاهلا  ايطغِ َٔ زضاغتٗا ٗ عًِ إٓفل ٚتٛٚٝؿٗا بايؿهٌ ايصٟ ٜهُٔ

ٚيهٞ تتٛنٸح ايس٫ي١ ٚأقػاَٗا ٜٓبػٞ تعطٜؿٗا َع بٝإ بعض ا٭َج١ً  .بؿهٌ زقٝل

 :ٚنُا ٜأتٞ
 

 .(2)ايس٫ي١ ٗ ايًػ١ ٖٞ اٱَاض٠ ٚايع١َ٬

 إٍ شٖٓو اْتكٌ بٛدٛزٙ عًُت إشا عاي١ ايؿ٤ٞ نٕٛ :ٚٗ ا٫قف٬ح

 .آخط ؾ٤ٞ ٚدٛز

ٚدٛز ؾدل ٜسعٛى ع٢ً  إٍ شٖٓو ٜٓتكٌ بابو ططق١ مسعت شاإ

                                                           

 .ٓ٘ٔص ٔينظر: كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء، جعفر كاشف الغطاء: ج (1)
 مادة )دؿ(. ٜٕ٘ص ٕينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: ج (2)
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  .ٚدٛزٙ ع٢ً ٚزّيت عٓ٘ نؿؿت ايفطق١ ٖصٙ ٭ٕ إ٫ شيو ٚيٝؼ ،ايباب

ٍٸ)ايباب فطق١ؾ ،ٚعًٝ٘  ٖٚصٙ (َسيٍٛ) ايساعٞ ايؿدل ٚٚدٛز (زا

)(ز٫ي١) يًفطق١ سكًت اييت ايكؿ١
ؾإع٢ٓ ا٫قف٬سٞ َػتؿاز قفعّا َٔ  .(1

 .إع٢ٓ ايًػٟٛ ٫ٚ ٜٛدس َع٢ٓ دسٜس عٓسِٖ

 

 :تٓكػِ ايس٫ي١ بؿهٌ عاّ إٍ أقػاّ عسٸ٠ َٓٗا

 

 ،اـاضدٞ ٚدٛزُٖا ٗ شات١ٝ ٬َظ١َ ٚإسيٍٛ ايساٍ بٌ نإ َا

 .ٚإ٪ثط نا٭ثط

 اييت :أعين ،طبع١ٝ ٬َظ١َ ايؿ٦ٌٝ بٌ ا٬ٕظ١َ ناْت إشا ؾُٝا

 اقتها٤ن ،ايٓاؽ طباع باخت٬ف ٚىتًـ ،ٜتدًـ ٚقس اٱْػإ طبع ٜكتهٝٗا

 .با٭مل اؿؼ عٓس (آر) :ٜكٍٛ إٔ ايٓاؽ بعض طبع

 ٚا٫قف٬ح ايتٛانع َٔ تٓؿأ ايؿ٦ٌٝ بٌ ا٬ٕظ١َ ناْت إشا

 اقفًح اييت ناـفٛٙ ،ايجاْٞ ٚدٛز ع٢ً زي٬ّٝ ٜهٕٛ أسسُٖا ٚدٛز إٔ ع٢ً

 ايربم ٚإؾاضات ا٭خطؽ ٚنإؾاضات ،ا٭يؿاٚ ع٢ً زي٬ّٝ تهٕٛ إٔ ع٢ً

 ٚا٭يؿاٚ ،ا٭خط٣ ايعًّٛ غا٥ط ٚضَٛظ ٚاهلٓسغ١ٝ اؿػاب١ٝ ٚايطَٛظ ٚاي٬غًهٞ

 .(2)ٚغري شيو ايٓؿؼ َكاقس ع٢ً زي٬ّٝ دعًت اييت

                                                           

 .ٓٗينظر: ادلنطق، دمحم رضا ادلظفر: ص (1)
 .ٕٗينظر: ادلنطق، دمحم رضا ادلظفر: ص (2)
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 ٜٚتٛقـ ايعطف عػب يًُتهًِ َككٛز٠ ايس٫ي١ تهٕٛ إٔ

 .عًٝٗا عاز٠ّ أٚ يػ١ّ أٚ ؾطعّا أٚ عك٬ قشت٘ أٚ ايه٬ّ قسم

 :َٚٔ أَجًتٗا

)(ع٢ً َ٪َٔ نطاض ٫ٚ نطض ٫) : قٛي٘
 قسم ؾإٕ (1

 ،سكٝك١ إٓؿ١ٝ ٖٞ يتهٕٛ (ايؿطع١ٝ ٚاٯثاض ا٭سهاّ) تكسٜط ع٢ً ٜتٛقـ ايه٬ّ

 آثاضٙ ْؿٞ باعتباض يًهطض ايٓؿٞ ؾٝهٕٛ .إػًٌُ عٓس قفعّا ٚايهطاض ايهطض يٛدٛز

 .ٖٚصا َكته٢ ز٫ي١ اٱقتها٤ ٚأسهاَ٘ ايؿطع١ٝ

 ،اـفأ :أؾٝا٤ تػع١ أَيت عٔ ضؾع) : قٛي٘

)(...ٜعًُٕٛ ٫ َٚا ،عًٝ٘ أنطٖٛا َٚا ،ٚايٓػٝإ
2). 

 ٚإِا ،بايعٝإ اْؿاٖسٖ نُا ا٭١َ عٔ تطؾع مل ا٭ؾٝا٤ ٖصٙ ٚاقع ؾإٕ

 .(3)ٚمٛٙ نايعكاب ،ؾطع١ٝ ٚأسهاّ آثاض َٔ عًٝٗا ٜرتتب َا إطؾٛع

ٌٸ) :قٛي٘  ،(4)(ْؿػ٘ طٝب عٔ إ٫ّ َػًِ ٨اَط َاٍ ٫و

ٍٸ ؾإْ٘  .(5)ٜسٙ ٗ نْٛ٘ َٓٗا ايَّيت ب٘ إتعَّك١ ا٭ؾعاٍ ْٝع ؼطِٜ ع٢ً ٜس

                                                           

 .ٗابب ثبوت خيار الغنب للمغبوف ح ٕٖص ٛٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .ٔابب مجلة شلا عفي عنو ح ٜٖٙص ٘ٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (2)
 .ٖٖ٘ص ٗينظر: ادلوسوعة الفقهّية ادليّسرة، دمحم علي األنصاري: ج (3)
 .ٙاجلهاد حابب  ٕٓٗص ٕغوايل اللئايل، أبن أيب مجهور األحسائي: ج (4)
 .ٔٓ٘ص ٔينظر: التعليقة على ادلكاسب، عبد احلسٌن الالري: ج (5)
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 ٗ ؾو ضدٌ) : اهلل عبس ٭بٞ قًت ،عٔ ظضاض٠

 ٗ ّهٞ ،غذس ٚقس ايطنٛع ٗ ؾو :قًت ،ّهٞ :قاٍ ،نبٸط ٚقس ا٭شإ

 يٝؼ ؾؿهو غريٙ ٗ زخًت ثِ ؾ٤ٞ َٔ خطدت إشا ظضاض٠ ٜا :قاٍ ثِ ،ق٬ت٘

)(بؿ٤ٞ
1). 

َٚٔ ١ًْ  ،شنط ايؿكٗا٤ ٖصٙ ايطٚا١ٜ ٗ َٛضز بٝإ قاعس٠ ايؿطاؽ ٚايتذاٚظ

 ٗ زخًتٳ ثِ ؾ٤ٞ َٔ تٳخطدٵ إشا) :َٔ قٛي٘  َا أؾاضٚا إيٝ٘ إٔ إككٛز

إش ايتذاٚظ  ،ٖٛ احملٌ ايؿطعٞ ٚيٝؼ احملٌ ايعازٟ (بؿ٤ٞ يٝؼ وؾؿّه غريٙ

 .(2)ٖٚصا إكساض َػتؿاز بٛاغف١ ز٫ي١ ا٫قتها٤ ،ٜكسم إ٫ بإطّنب ايؿطع٫ٞ

 اؾرتاٙ ٗ نس٫ي١ ا٫قتها٤ ٖٚٞ ،(اٱّا٤ ز٫ي١) ٚتػ٢ُ

 ٚإِا ،عًٝٗا قشت٘ أٚ ايه٬ّ قسم ٜتٛقـ إٔ غري َٔ ٚيهٔ ،عطؾّا ايككس

 تؿرتم ٚبٗصا .إضازت٘ عسّ ٜػتبعس أٚ اي٬ظّ شيو بإضاز٠ َع٘ ٜكفع َا ايه٬ّ غٝام

  .ا٫قتها٤ ز٫ي١ عٔ
 

  :َٚٔ أَجًتٗا

 ٗ خري ٫ :قاٍ ،أًٖٞ أأنصب) : يًٓيب ضدٌ قاٍ

)(عًٝو دٓاح ٫ :قاٍ ؟ هلا ٚأقٍٛ أعسٖا :قاٍ ،ايهصب
  ؾايٓيب ا٭نطّ (3

 .َطأت٘ قازقّا ٚإٕ مل ًّو ؾ٦ّٝااْؿ٢ اؾٓش١ٝ ع٢ً َٔ ٜٛاعس 

 ْٗاض ٗ أًٖٞ ٚاقعت) :ي٘ قاٍ ٕٔ"  طّؿَن"  : قٛي٘

                                                           

 .ٔابب إف من شّك يف شيء من أفعاؿ الصالة ح ٖٕٚص ٛوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .ٜٗينظر: ملء الفراغ يف قاعدة الصحة والتجاوز والفراغ، حسٌن احلسيين التربيزي: ص (2)
 يف إصالح بٌن الناس. ٖٗ٘ص ٜٙحبار األنوار، دمحم ابقر اجمللسي: ج (3)
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)(ضَهإ ؾٗط
  .يًهؿاض٠ َٛدب ايٛادب ايكّٛ ٗ ايٛقاع إٔ ٜؿٝس ؾإْ٘ (1

 تهٕٛ أ٫ ـ ايػابكتٌ ايس٫يتٌ عهؼ ع٢ً ـ ؾٝٗا ٝؿرتٙؾ

 ٕسيٍٛ ٫ظّ َسيٛهلا ٚيهٔ ،ايعطف عػب ا٫غتعُايٞ بايككس َككٛز٠ ايس٫ي١

 ن٬ّ َٔ إسيٍٛ اغتٓب٘ غٛا٤ ،ا٭عِ بإع٢ٓ ّٓابٝٸ يعَّٚا أٚ بٌ غري يعَّٚا ايه٬ّ

 .ن٬ٌَ َٔ أّ ٚاسس

 :أَجًتٗاَٚٔ 

 ً٘ٓٚ :قٛي٘ تعاٍ ُٖٚا ،اؿٌُ أقٌ ع٢ً اٯٜتٌ ز٫ي١

)...ؾٗطّا ث٬ثٕٛ ٚؾكاي٘
 سٛيٌ أ٫ٚزٖٔ ٜطنعٔ ٚايٛايسات :ٚقٛي٘ تعاٍ (2

ناًٌَ
 أْ٘ ؾٝعطف أؾٗط غت١ ايباقٞ ٜهٕٛ ؾٗطّا ث٬ثٌ َٔ اؿٛيٌ بفطح ؾإْ٘ (3)

 .(4)اؿٌُ أقٌ

)(ي٘ ؾٗٞ َٛاتّا أضنّا أسٝا َٔ) :قٛي٘ 
ٍٸ ع٢ً  (5 ؾٝس

 ـٜٚسخٌ ٗ إًه١ٝ  ،إًو ٗ ٚاٖط٠ ٚايٝس ،اٱباس١ ٖٛ ا٭ضض ٗ ا٭قٌ ٕأ

 ز٫ي١ باب َٔ يًتًُو تبعٞ َسيٍٛ ْ٘٭ ،سطِٜ ايفطٜل إ٪زٟ إيٝٗا ـٚاٖطّا 

 .(6)اٱؾاض٠

                                                           

ابب ما جيب  ٘ٔٔص ٕينظر: من ال حيضره الفقيو، دمحم بن علي أبو جعفر الصدوؽ: ج (1)
 .٘ٛٛٔعلى من أفطر أو جامع يف شهر رمضاف ح

 .٘ٔسورة األحقاؼ:  (2)
 .ٖٖٕسورة البقرة:  (3)
 .ٛٛٔص ٔينظر: أصوؿ الفقو، دمحم رضا ادلظفر: ج (4)
 .ٕٕابب أحكاـ األرضٌن ح ٕ٘ٔص ٚهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (5)
 ، حتقيق مرتضى رضوي.ٕٗٙص ٖينظر: جامع الشتات )فارسي(، احملقق القّمي : ج (6)
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 ،ي٘ ٫ظّ ٭ْ٘ ،َكسَت٘ ٚدٛب ع٢ً ايؿ٤ٞ ٚدٛب ز٫ي١

 ٫ تبعّٝا ٚدٛبّا إكس١َ ٚدٛب ٚيصا دعٌ ايؿكٗا٤ ،ا٭عِ بإع٢ٓ بّٝٓا يعَّٚا

 بس٫ي١ أٟ بايتبع ٜؿِٗ ٚإِا ،بايككس يًه٬ّ َسي٫ّٛ يٝؼ ٭ْ٘ ،أقًّٝا

 .(1)اٱؾاض٠

ُٸ١ ٗ عًّٛ ايعطب١ٝ  ؾُبشح ايس٫ي١ َٚا ٜطتب٘ بٗا َٔ إباسح إٗ

 .يصا لس ايؿكٗا٤ ٜٛيْٛٗا اٖتُاَّا نبريّا ،ٚايعكًٝٸ١

 

ِٸ  ًٜعّٜهتٓـ ايٓل فُٛع١ َٔ ا٭َٛض اييت  ٬َسٛتٗا َٚعاؾتٗا يهٞ تت

خت٬ف ايعًِ اؾًُٞ ٚؽتًـ ٖصٙ اؾ١ٗ با ،بؿهٌ طبٝعٞعًُٝٸ١ ؾِٗ ايٓل 

ٌٸ ؾدل ،يًباسح ع٢ً أٟ ساٍ ٚ ،ٚد١ٗ ْٛط كتًؿ١ عٔ اٯخط قس تهٕٛ ؾًه

 :ٜٓبػٞ بٝاْٗا ٚنُا ٜأتٞ

 

ٚٸٍ َا ٜٛادٗ٘ ايؿكٝ٘ ٗ عًُٝت٘  ٌٸ أ ٖٛ ؽطٜر ايطٚا١ٜ إطاز  ا٫غتٓباط١ٝيع

ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايطدٛع إٍ  ،َٔ ا٭سهاّ إتٛاؾط٠ ؾٝٗا ٚا٫غتؿاز٠ؾُٗٗا 

ٚغري  ـإٕ ٚدست  ـ٬َٚس١ٛ ايٓػذ إدتًؿ١  ،إكازض ايطٚا٥ٝٸ١ ٚاؾٛاَع اؿسٜجٝٸ١

ّٖا ٜطتب٘ بايتدطٜر  :َا ٜأتٞاؾٛاَع اؿسٜج١ٝ َٔ أِٖ ٚ ،شيو 

                                                           

 .ٖٓٛص ٕروزدري :ج ينظر: تقريرات آية هللا اجملدد الشًنازي، تقرير حبث الشًنازي لل (1)
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إعطٚف بجك١   تأيٝـ ايؿٝذ اؾًٌٝ قُس بٔ ٜعكٛب ايهًٝين

 . ٗ سٝا٠ ايٓا٥ب ايطابع يٲَاّ اؿذ١ ـٖ 329از غ١ٓ إتٛؾ٢ ببػس ،اٱغ٬ّ

 
اؿػٌ بٔ َٛغ٢ بٔ  تأيٝـ ايؿٝذ اؾًٌٝ أبٞ دعؿط قُس بٔ عًٞ بٔ

 381ٚإتٛؾ٢ غ١ٓ  ٖـ 396إٛيٛز غ١ٓ  ،ف بايؿٝذ ايكسٚمإعطٚ بابٜٛ٘ ايكُٞ

 .ٖـ

 

 
تأيٝـ ؾٝذ ايفا٥ؿ١ ايؿٝذ قُس بٔ  ،(ايتٗصٜب)ٜٚفًل عًٝ٘ اختكاضّا 

ٖـ  469ٚإتٛؾ٢ غ١ٓ  ٖـ 385إٛيٛز ٗ ؾٗط ضَهإ غ١ٓ   اؿػٔ ايفٛغٞ

 .ٗ ؾٗط قطّ اؿطاّ

 

 
ٝذ يػا١ٜ ع٬ز ٚقس أيؿ٘ ايؿ ، ٖٚٛ أٜهّا تأيٝـ ؾٝذ ايفا٥ؿ١ ايفٛغٞ

 .دا٤ شيو ٗ َكس١َ ايهتابنُا  ا٭خباض إتعاضن١

 

ؾٝعٞ،   ، ؾكٝ٘ َتهًِ قسٸخ ا٥َٞٔ تأيٝـ ابٔ أبٞ ْٗٛض ا٭سػ

 تٛؾ٢ ٗ بسا١ٜ ايكطٕ ايعاؾط، ناْت دٌ زضاغت٘ ٗ ايعطام ٚدبٌ عاٌَ.
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تأيٝـ أبٞ دعؿط أٓس بٔ قُس بٔ خايس  ،أسس ايهتب ايؿٝع١ٝ ايطٚا١ٝ٥

ٖـ( ٖٚٛ أسس نباض عًُا٤ ايؿٝع١ ٜٚٴعطف نتاب٘  274)إتّٛؾ٢ غ١ٓ  ايربقٞ 

 بِٝٓٗ باغِ )قاغٔ ايربقٞ(.

 

ٖٛ َٔ ايهتب ايطٚا١ٝ٥ ايكس١ّ عٓس اٱَا١َٝ، تأيٝـ عبساهلل بٔ دعؿط 

ُٸٞ  ُٵٝٳطٟ ايُك  َٔ أع٬ّ ايكطٕ ايجايح اهلذطٟ. اؿٹ

 
غتك٢ أسازٜج٘ َٔ ٚقس ا ،ٖـ 1194إتٛؾ٢   ايعاًَٞ أيـ ايؿٝذ اؿطت

نايهتب ا٭ضبع١ ٚغريٖا َٔ ايهتب إعتُس٠ عٓسٙ ٖٚٞ تعٜس  عس٠ َكازض شنطٖا

 .ع٢ً غبعٌ نتابّا

 

 
 ،ٖـ  1111 إتٛؾ٢ ،ٓا اجملًػٞ ا٫بٔ قُس باقطؾٝد َٔ َكٓٸؿات

 .نتابّا 25ٚأؾتٌُ ع٢ً  نجريّا َٔ ايعًّٛٚقس ططم ؾٝ٘ 

 

 
ٚقس ْع ؾٝ٘  (ٖـ 1991 :ت)  يًع١َ٬ ا٬ٕ قػٔ ؾٝض ايهاؾاْٞ

ؾكس  ٜبٛبؾٝٗا ؾ٦ّٝا غ٣ٛ ايرتتٝب ٚايتٚمل ٜعز  ،نٌ َا تهُٓـت٘ ا٭قٍٛ ا٭ضبع١
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 .أيؿٗا ع٢ً ايفطٜك١ إعطٚؾ١ ايّٝٛ ٗ تطتٝب ايهتب ايؿك١ٝٗ

 

،   تأيٝـ إريظا سػٌ بٔ قُس تكٞ بٔ عًٞ قُس ايٓٛضٟ ايفربغٞ

إعطٚف بـاحملسخ ايٓٛضٟ، َٔ أبطظ قسثٞ ايؿٝع١ ٗ ايكطٕ ٖـ(  1329ٖـ ــــ 1254)

 ايطابع عؿط.

 

 

ٚٴنعت ع٢ً طاٚي١ ايبشح ايعًُٞ بٌ ايؿكٗا٤ ٖٞ َػأي١  َٔ ايكهاٜا اييت 

ؾٝٴ٬سٜ ٗ بعض ا٭سٝإ ٚدٛز ْٛع اخت٬فٺ بٌ  (خت٬ف ٗ اؿسٜحا٫)

ؾهٝـ تتِ َعاؾ١ ٖصٙ ايٛاٖط٠ ايعًُٝٸ١  (عًِٝٗ ايػٸ٬ّ)ايطٚاٜات ايٛاضز٠ عٔ إعكٌَٛ 

 .اييت أٚدستٗا فُٛع١ َٔ ا٭غباب

ٚبٓٛا عًٝٗا ايعسٜس َٔ  (َكبٛي١ عُط ابٔ س١ًٛٓ)ٚقس اغتعإ ايؿكٗا٤ ٗ 

 ،يكٛاعس يبٝإ ا٫خت٬ف ٗ اؿسٜح ٚتٛدٝٗ٘ بايؿهٌ إكبٍٛايهٛاب٘ ٚا

 :ٚإكبٛي١ ٖٞ

 أقشابٓا َٔ ضدًٌ عٔ  اهلل عبس أبا غأيت) :قاٍ س١ًٛٓ بٔ عُط

  أوٌ ايكها٠ ٚإٍ ايػًفإ إٍ ؾتشانُا َرياخ أٚ زٜٔ ٗ َٓاظع١ بُٝٓٗا

  شيو؟

 َٚا ،ايفاغٛت إٍ ؼانِ ؾإِا باطٌ أٚ سل ٗ إيِٝٗ ؼانِ َٔ :قاٍ

 ،ايفاغٛت عهِ أخصٙ ٭ْ٘ ،ي٘ ثابتّا سكّا نإ ٚإٕ ،غشتّا ٜأخص ؾإِا ي٘ وهِ
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 ٚقس ايفاغٛت إٍ ٜتشانُٛا إٔ ٜطٜسٕٚ  :تعاٍ اهلل قاٍ ب٘ ٜهؿط إٔ اهلل أَط ٚقس

) ...ب٘ ٜهؿطٚا إٔ أَطٚا
1). 

  ؟ ٜكٓعإ ؾهٝـ :قًت

 س٬يٓا ٗ ْٚٛط سسٜجٓا ض٣ٚ قس ٖٔ َٓهِ نإ َٔ إٍ ٜٓٛطإ :قاٍ

 ؾإشا ،سانُّا عًٝهِ دعًت٘ قس ؾإْٞ سهُا ب٘ ؾًرينٛا أسهآَا ٚعطف ٚسطآَا

 ايطاز عًٝٓا ٚايطاز ،ضز ٚعًٝٓا اهلل عهِ اغتدـ ؾإِا َٓ٘ ٜكبً٘ ؾًِ عهُٓا سهِ

 . باهلل ايؿطى سس ع٢ً ٖٚٛ ،تعاٍ اهلل ع٢ً

 ٜهْٛا إٔ ؾطنٝا أقشابٓا َٔ ضد٬ّ اختاض ضدٌ نٌ نإ ؾإٕ :قًت

 ؟ سسٜجهِ ٗ اختًؿا ٚن٬ُٖا سهُا ؾُٝا ٚاختًؿا ،سكُٗا ٗ ايٓاٚطٜٔ

 اؿسٜح ٗ ٚأقسقُٗا ٚأؾكُٗٗا أعسهلُا ب٘ سهِ َا اؿهِ :قاٍ

 :قاٍ ،اٯخط ب٘ وهِ َا إٍ ًٜتؿت ٫ٚ ٚأٚضعُٗا

 ع٢ً َُٓٗا ٚاسس ٜؿهٌ ٫ أقشابٓا عٓس َطنٝإ عس٫ٕ ؾإُْٗا :قًت

 ؟ اٯخط

 ب٘ سهُا ايصٟ شيو ٗ عٓا ضٚاٜتِٗ َٔ نإ َا إٍ ٜٓٛط :ؾكاٍ :قاٍ

 َؿٗٛض يٝؼ ايصٟ ايؿاش ٜٚرتى ،سهُٓا َٔ ب٘ ؾٝ٪خص أقشابو َٔ عًٝ٘ اجملُع

 ضؾسٙ بٌ أَط :ث٬ث١ ا٭َٛض ٚإِا ،ؾٝ٘ ضٜب ٫ عًٝ٘ اجملُع ؾإٕ ،أقشابو عٓس

 قاٍ ،ضغٛي٘ ٚإٍ اهلل إٍ عًُ٘ ٜطز َؿهٌ ٚأَط ،ؾٝذتٓب غٝ٘ بٌ ٚأَط ،ؾٝتبع

 تطى ؾُٔ ،شيو بٌ ٚؾبٗات ،ٔبٝٸ ٚسطاّ ،ٔبٝٸ س٬ٍ :  اهلل ضغٍٛ

 َٔ ًٖٚو احملطَات اضتهب بايؿبٗات أخص َٚٔ ،احملطَات َٔ لا ايؿبٗات

                                                           

 .ٓٙسورة النساء:  (1)
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 . ٜعًِ ٫ سٝح

 ؟ عٓهِ ايجكات ضٚاُٖا قس َؿٗٛضٜٔ عٓهُا اـربإ نإ ؾإٕ :قًت

 ؾٝ٪خص ايعا١َ ٚخايـ ٚايػ١ٓ ايهتاب سهِ سهُ٘ ٚاؾل ؾُا ٜٓٛط :قاٍ

 .ايعا١َ ٚٚاؾل ٚايػ١ٓ ايهتاب سهِ سهُ٘ خايـ َا ٜٚرتى ،ب٘

 ايهتاب َٔ سهُ٘ عطؾا ايؿكٝٗإ نإ إٕ أضأٜت ؾساى دعًت :قًت

 اـربٜٔ بأٟ هلِ كايؿا ٚاٯخط يًعا١َ َٛاؾكا اـربٜٔ أسس ٚٚدسْا ،ٚايػ١ٓ

 ٜ٪خص؟

 . ايطؾاز ؾؿٝ٘ ايعا١َ خايـ َا :قاٍ

 . ْٝعّا اـربإ ٚاؾكُٗا ؾإٕ ؾساى دعًت :ؾكًت

 .باٯخط ٜٚ٪خص ،ؾٝرتى ٚقهاتِٗ سهاَِٗ أٌَٝ إيٝ٘ ِٖ َا إٍ ٜٓٛط :قاٍ

 ؟ ْٝعا اـربٜٔ سهاَِٗ ٚاؾل ؾإٕ :قًت

 ايؿبٗات عٓس ايٛقٛف ؾإٕ إَاَو تًك٢ ست٢ ؾاضد٘ شيو نإ إشا :قاٍ

)(اهلًهات ٗ ا٫قتشاّ َٔ خري
1). 

ايؿكٗا٤ ٗ تٛدٝ٘ ا٭سازٜح إدتًؿ١ ٚنٝؿٝٸ١ ؾٗصا اؿسٜح ٚغريٙ اعتُسٙ 

ٚعجٛٙ ٗ َف٫ٛتِٗ  ،ايتدًّل َٔ ا٫خت٬ف َا وؿٜ َها١ْ ايػ١ٓ ايؿطٜؿ١

 (.ايتعازٍ ٚايرتادٝح)ا٭قٛيٝٸ١ عٓس َطٚضِٖ ببشح 

ٚقس قاّ بعض ايباسجٌ بإسكا٤ ا٭غباب اييت زعت ٱهاز ا٫خت٬ف ٗ 

 ،ٚأٚقًٗا إٍ مثاٌْ غببّا ١ ا٭سازٜح ايٛاضز٠ عٔ أٌٖ بٝت ايعكُ

ٚاؾتٌُ ايكػِ ايجاْٞ  ،اؾتٌُ ايكػِ ا٭ٍٚ َٔ نتاب٘ ع٢ً مثا١ْٝ ٚأضبعٕٛ غببّا

                                                           

 .ٓٔابب اختالؼ احلديث ح ٛٙص ٔالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (1)
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 .(1)ع٢ً اثٌٓ ٚث٬ثٌ غببّا

ٕ َا ٜ٪خص عًٝ٘ ٗ اؾ١ًُ إٔ تًهِ ا٭غباب اييت َٚا قاّ ب٘ عٌُ دٝٸس إ٫ أ

َٸ١ نًٝٸ١ نٌ عٓٛإ ٜؿتٌُ عٝح  ،شنطٖا باٱَهإ اختعاهلا نُٔ عٓٛاْات عا

 .ع٢ً فُٛع١ َٔ ايتؿطٜعات اييت ٜطاٖا ايؿكٝ٘

ا٭غباب إتعًك١  ـع٢ً غبٌٝ إجاٍ  ـؾباٱَهإ دعٌ ايعٓٛاْات ايط٥ٝػٝٸ١ 

ٖٚهصا ست٢ ٜتػ٢ٓ  ،ٚايكطإٓ ،ٚإٓفل ،ٚإتعًك١ با٭قٍٛ ،بعًّٛ ايعطب١ٝ

يًفايب إٔ ٜؿِٗ ٜٚػتٛعب ٖصٙ ا٭غباب ٫ٚ ٜتؿتت باي٘ ٚبايتايٞ عسّ إٕاَ٘ 

 .بايػطض ا٭غاؽ

ٜتبآٜٕٛ ؾُٝا بِٝٓٗ عػب  ـعػب ايؿِٗ  ـإٕ ايؿكٗا٤  :َٚٔ د١ٗ ثا١ْٝ

  .إطتهعات ايعًُٝٸ١ ٚايعًِ اؾًُٞ اـام بِٗ

 َٔ ؾ٦ٝا احملطّ ّؼ ٫) :قاٍ  اهلل عبس أبٞ عٔ سطٜع ٔؾكس ٚضز ع

 َا بكسض ؾًٝتكسم شيو َٔ بؿ٤ٞ أبتًٞ ؾُٔ ،ب٘ ٜتًصش ٫ٚ ايطوإ َٔ ٫ٚ ايفٝب

)(طعاّ َٔ ؾبع١ بكسض قٓع
2). 

 يًُشطّ ايػعٛٙ عٔ غأيت٘) :قاٍ  اهلل عبس أبٞ عٔ إمساعٌٝ عٔٚ

                                                           

 ينظر: أسباب اختالؼ احلديث، دمحم احساين فر اللنكرودي. (1)
 .ٕابب الطيب ح ٛٚٔص ٕاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)
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)(بأؽ ٫ :ؾكاٍ طٝب ؾٝ٘
1). 

 

ٚٸٍ اؾتٌُ ع٢ً ؼطِٜ َفًل ايفٝب   (...٫ ّؼ احملطّ ؾ٦ّٝا)إٕ اؿسٜح ا٭

 (.٫ بأؽ)بُٝٓا اؿسٜح ايجاْٞ اؾتٌُ ع٢ً دٛاظ شيو بكٛي٘ 

ٚع٢ً ايؿكٝ٘ إٔ ٜبشح ٗ ا٭زي١ إتٛؾط٠ يسٜ٘ ٗ فاٍ اغتعُاٍ ايفٝب َٚٔ 

ِٸ إٛاظ١ْ بٝٓٗا  َٚٔ ٖٓا شٖب اجملًػٞ إٍ نٕٛ اؿسٜح  ٚاـطٚز بايٓتٝذ١ ايٓٗا٥ٝٸ١ث

 .(2)ايجاْٞ ْاٚط إٍ ايهطٚض٠

 

 َٚايو أْت :يطدٌ  اهلل ضغٍٛ قاٍ) :قاٍأْ٘   دعؿط أبٞ عٔ

)(...٭بٝو
3). 

 َاٍ َٔ يًٛايس وٌ َاشا  اهلل عبس أبا ٜعين غأيت٘ :قاٍ غٓإ ابٔ عٔٚ

 َاي٘ َٔ ٜأخص إ ي٘ ؾًٝؼ ايٓؿك١ بأسػٔ ٚيسٙ عًٝ٘ أْؿل إشا أَا) :قاٍ ؟ ٚيسٙ

)(ؾ٦ّٝا
4). 

 

                                                           

 .٘ابب الطيب ح ٛٚٔص ٕاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٕٚٗص ٗ: جالعالمة اجمللسي ،حبار األنوار :ينظر (2)
 .ٕابب الرجل أيخذ من ماؿ ولده ح ٖ٘ٔص ٘الكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (3)
 .ٜٛابب ادلكاسب ح ٖ٘ٗص ٙهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (4)
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ٚٸٍ ًَهٝٸ١ ايٛيس َٚا ّ بعسّ  ٚايجاْٞ قٝٸس شيو ،ًو ٭بٝ٘أطًل اؿسٜح ا٭

 .إْؿام ايٛيس ع٢ً أبٝ٘ َا ٜػتشك٘

ع١ًُٝ ا٫غتككا٤ ؾٝأتٞ عٌُ إٛاظ١ْ بٌ ا٭سازٜح إدتًؿ١ بعس ؾطض 

ٚٸٍ ؾُٝا إشا .ايتاّ يًطٚاٜات ٚا٭خباض ايٛاضز٠ ٗ إكاّ  ا٭ب نإ ؾٝشٌُ ا٭

 َٳٓٳع٘ إشا خاقٸ١ّ ْؿػ٘ َ٪١ْٚ قسض إٛغط ٚيسٙ َاٍ َٔ ٜتٓاٍٚ إٔ ؾٝذٛظ ،َعػطّا

 .ايٛيس

 

 

ٕٸ أغباب ٚض  ،ايهطِٜ أغباب ْعٍٚ ايكطإٓز اؿسٜح كتًؿ١ ناخت٬ف ٚإ

 : ٚغأشنط ٖٓا بعهّا َٓٗا ،ٚبايتايٞ ؾٗٞ ؼتاز إٍ دٗس نبري يًٛقٛف عًٝٗا

 . إٔ ٜهٕٛ ايػبب آ١ٜ قطآْٝٸ١ ؾريز اؿسٜح ٭دًٗاأ ـ 

اؿسٜح ٱظاي١ إؾهاي٘  أتٞؾٝ  إٔ ٜهٕٛ ايػبب سسٜجّا َؿه٬ّ أٚ ف٬ُّب ـ 

 . ٚإْاي٘

 . ٝكع اؿسٜح ٗ دٛاب٘ؾ إٔ ٜهٕٛ ايػبب غ٪اٍ غا٥ٌز ـ 

  . (1)إٔ ٜهٕٛ ايػبب أَطّا َتعًّكّا بايػاَعٌ ؾريز اؿسٜح ٭دً٘ز ـ 

 :َٚٔ أَج١ً شيو َا ٜأتٞ

                                                           

ينظر: أسباب احلديث النبوي يف الفقو اإلمامي، حسن احلسيين آؿ اجملدد الشًنازي:  (1)
 .ٕٙص
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 ٚعًٞ ،ايعًِ َس١ٜٓ أْا) :قاٍ أْ٘ (ٚآي٘ عًٝ٘ اهلل ق٢ً) عٔ ايٓيب ا٭نطّ

)(بابٗا
1). 

 طُـ : ي٘ ؾكاٍ ايٓيب  أت٢ أعطابّٝا إٔ اؿسٜح قسٚض غببٚشٴنط ٗ 

  عًٞ ؾسخٌ ،ٖٝفّا يًؿبٌ : ؾكاٍ ؟ ايٓؿب ٕٔ ،ؾب٬ّ ؾػازض ،طاح

 ؾكاٍ ، ايٓيب ب٘ أداب َا ؾأداب ،ا٭عطابٞ يؿٜ  ايٓيب ي٘ ؾصنط

: (ايعًِ َس١ٜٓ أْا...)(
2). 

 

 عٔ ،ْٜٛؼ عٔ ،غعٝس بٔ قاحل عٔ ،أبٝ٘ عٔ ،إبطاِٖٝ بٔ عًٞ عٔ

 قٌ إٔ اؿسٜح ٗ دا٤ عُا غأيت٘ :قاٍ  اهلل عبس أبٞ ٔع ،ضداي٘ بعض

 َٔ ،ٚقسٌَ ٚقسَا ،ٚشضاعٌ ٚشضاعّا ،ٚقاَتٌ قا١َ ايؿُؼ ناْت إشا ايٛٗط

 ا٭ٚقات بعض ٗ ايٌٛ ٜهٕٛ ٚقس ؟ ٖصا ٚنٝـ ؟ ٖصا ؾُت٢ ،ٖصا َٚٔ ٖصا

 ٌٚ إٔ ٚشيو ،ايٌٛ قا١َ :ٜكٌ ٚمل ايكا١َ ٌٚ :قاٍ إِا :قاٍ ؟ قسّ ْكـ

ٌٸ َٚط٠ ،ٜهجط َط٠ ،ىتًـ ايكا١َ  شضاع :قاٍ ثِ ،ؽتًـ ٫ أبسّا قا١َ ٚايكا١َ ،ٜك

 ايعَإ ٗ ٚايكاَتٌ يًكا١َ تؿػريا ٚشضاعإ شضاع ؾكاض ،ٚقسَإ ٚقسّ ،ٚشضاعإ

 ايكا١َ ٌٚ ؾٝهٕٛ ،شضاعٌ ايكاَتٌ ٌٚٚ شضاعّا ايكا١َ ٌٚ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايصٟ

                                                           

 .ٔٔابب حترمي احلكم بغًن الكتاب والسنة ح ٖٗص ٕٚوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .ٔٔص ٕينظر: رلمع البحرين، فخر الدين الطرحيي: ج (2)
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 أسسُٖا َؿػطا ،َعطٚؾٌ ،ظَإ نٌ ٗ َتؿكٌ ٚايصضاعٌ ٚايصضاع ٚايكاَتٌ

 شضاعا ايٛقت نإ شضاعا ايكا١َ ٌٚ ؾٝ٘ ٜهٕٛ ايعَإ نإ ؾإشا ،ب٘ َػسزا باٯخط

 أنجط أٚ أقٌ ايكا١َ ٌٚ نإ ٚإشا ،ايٌٛ َٔ شضاعا ايكا١َ ٚناْت ،ايكا١َ ٌٚ َٔ

 ٚايصضاع ،ٚايكاَتٌ ايكا١َ تؿػري ؾٗصا ،ٚايصضاعٌ بايصضاع قكٛضا ايٛقت نإ

)(ٚايصضاعٌ
1). 

 دٛاب اٱَاّ ع٢ً ٖصٙ ايطٚا١ٜ بإٔ ساقٌ اجملًػٞ  ٚعًّل ايؿٝذ

  ٖٕٛ٫ىتًـ ٖٚٛ ،ايعا٥س ايؿ٤ٞ َٔ ٚايصضاعإ ايصضاع ٖٛ شيو ٗ إعترب أ 

 .(2)ٖٚٛ قٌ ايؿاٖس َٔ اؿسٜح ٚا٭سٛاٍ ا٭ظَإ ٗ

ُٸّا ٗ َكاقسٙ ٗ  ٜٓبػٞ ٕٔ ٜبشح ٗ ؾ٪ٕٚ اؿسٜح ايؿطٜـ إٔ ٜهٕٛ ًَ

ؾايعسٜس َٔ ايطٚاٜات ايؿطٜؿ١ تؿتٌُ ع٢ً َكاقس عًٝا ٗ كتًـ  ،اؾ١ًُ

ِٸ إهًّـ ٚتطتب٘ ب٘  :َٚٔ أَجًت٘ َا ٜأتٞ ،اؾٛاْب اؿٝات١ٝ اييت تٗ

 

)(نطاض ٫ٚ نطض ٫) :قاٍ (ٚآي٘ اهلل عًٝ٘ ق٢ً) اهلل ضغٍٛ إٔٚضز 
3) )*(. 

                                                           

 .ٖٗابب وقت الفضيلة للظهر والعصر ح ٔ٘ٔص ٗوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .ٖٖٛص ٖينظر: مالذ األخيار يف فهم هتذيب األخبار، دمحم ابقر اجمللسي : ج (2)
 .ٖابب ثبوت خيار الغنب ح ٕٖص ٛٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (3)

دة أساليب ختتلف من حيث الزايدة )*( يمشار إىل أف حديث )ال ضرر( ورد بعدة طرؽ وبع
 والنقصاف وقد أشار إليها الفقهاء عند تعرضهم إىل القاعدة.
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 ع٢ً ايهطض عطٚض ٔع ايٓاؾ٧ ايهطضٟ اؿهِ ْؿٞ :ؾُككسٙ َٚؿازٙ

 َٛنٛع٘ ع٢ً ايهطض بعطٚض قاض ٚقس ،ا٭ٚيٞ بعٓٛاْ٘ اؿهِي٘  ثبت َٛنٍٛع

 .(1)ايبكا٤ بًشاٚ نطضّٜا

 ،ؿاّٚا نًّٝا ٚإٕ تعسٸز ايهطض (٫ نطض ٫ٚ نطاض) ؾٝهٕٛ َككس سسٜح

 ضَهإ ؾٗط ٗ ايكّٛؾ ،غٛا٤ أنإ ٗ ايعبازات أّ إعا٬َت أّ ٗ غريُٖا

 إعا١ًَ ٚنصيو ،نطضّٜا ٚدٛب٘ ٜكبح َهطٸا نإ ٚإشا ،ا٭ٚيٞ بعٓٛاْ٘ ٚادب

ٟٸ ٚؾا٥ٗا بٛدٛب ايؿاضع سهِ ؾإٕ ايػب١ٝٓ َٸا اؿهِ ٖٛ باؿسٜح ؾإٓؿٞ ،نطض  إ

ٚٸ بعس إٛنٛع عٔ بٓؿٝ٘  ع٢ً ايهطض عطٚض بعس اضتؿاع٘ َع٢ٓ ،عًٝ٘ ايهطض طط

 ٗ يًشهِ َعطٚنا نْٛ٘ عسّ َع٢ٓ ايهطضٟ إٛنٛع ْؿٞ بًػإ أٚ ،إٛنٛع

 ٕٛنٛع٘ اجملعٍٛ ـ اؿهِ بكا٤ ْؿٞ ٖٚٛ ٚاسس َع٢ٓ إٍ َٚطدعُٗا ،ايؿطٜع١

 .َٛنٛع٘ ع٢ً ايهطض عطٚض بعس ـ ا٭ٚيٞ بايعٓٛإ

 

 ا٭نطّٚضز عٔ ايٓيب 
(ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘)

ايٓاؽ َػًفٕٛ ع٢ً ) :أْ٘ قاٍ 

)(أَٛاهلِ
2). 

ٍٸ  َتعًل نإ عطؾّا إًو ؾ٪ٕٚ َٔ ٜعس َا نٌ إٔ ع٢ً ايػًف١ٓ سسٜح ؾٝس

 .ب٘ ٚي٘ اؿل ٗ ايتكطف ؾٝ٘ إايو غًفإ

 

                                                           

 .ٛٚٔص ٚٔينظر: فقو الصادؽ، دمحم صادؽ الروحاين: ج (1)
 .ٜٗابب التجارة ح ٖٛٓص ٖغوايل اللئايل، أبن أيب مجهور األحسائي: ج (2)
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نُا ٗ  ،ٜكٝسٖاقس ٜطز سسٜجّا أٚ فُٛع١ أسازٜح َفًك١ ٜٚأتٞ عًٝٗا َا 

ؾكس ٚضزت ضٚاٜات نجري٠ تؿري  (،إعاز٠ ايك٠٬ ْاع١ ٕٔ أت٢ بٗا َؿطزّا)َػأي١ 

  :نُا ٗ ايطٚاٜات اٯت١ٝ ،إٍ إعاز٠ ايك٠٬ ْاع١ ٕٔ أت٢ بٗا َؿطزّا

ٌٸ أسببت إشا أقشاب٘ يبعض قاٍ  ايٓيب إٔ ضٚٚٙ َا  ٚإٕ ايٓاؽ َع ؾك

  .(1)قًٝت قس نٓت

 ؾإشا يٛقتٗا ايك٠٬ أقًٞ إٔ أٚقاْٞ خًًٝٞ إٕ) :قاٍ شض أبٞ ٚعٔ

)(أقًٞ ؾ٬ قًٝت إْٞ ٜكاٍ ٫ٚ ْاؾ١ً يو ؾإْٗا ؾكٌ َعِٗ أزضنتٗا
2).  

 اهلل ضغٍٛ َع ؾٗست) :قاٍ أبٝ٘ عٔ ايعاَطٟ ا٭غٛز بٔ ٜعٜس بٔ دابطٚ

 مل ايكّٛ آخط ٗ بطدًٌ ٖٛ إشا ق٬ت٘ قه٢ ؾًُا اـٝـ َػذس ٗ ايؿذط 

 تكًٝا إٔ َٓعهُا َا ؾكاٍ ،ؾطا٥كُٗا تطعس بُٗا ؾأتٞ بُٗا عًٞ ؾكاٍ َع٘ ٜكًٝا

 ٗ قًٝتُا إشا تؿع٬ ؾ٬ قاٍ ضسايٓا ٗ قًٝٓا قس إْا اهلل ضغٍٛ ٜا قا٫ َعٓا

)(ْاؾ١ً يهِ ؾإْٗا َعِٗ ؾكًٝا ْاع١ َػذس أتٝتُا ثِ ضسايهُا
3).  

َفًك١ َٔ د١ٗ اٱعاز٠ يهٔ إشا تأًَٓا ٗ اؿسٜح اٯتٞ لس  ؾٗصٙ ايطٚاٜات

 .إٔ ٖصا اؿهِ يٝؼ ع٢ً إط٬ق٘ بٌ وٌُ ع٢ً َٛضز ايطدشإ

 قَٛا هس ثِ ايؿطٜه١ ٜكًٞ ايطدٌ عٔ   اهلل عبس أبٞ عٔ عُاض ٚعٔ

 :قًت ،أؾهٌ ٖٚٛ ْعِ ) :قاٍ ،َعِٗ ايك٠٬ ٜعٝس إٔ أهٛظ ْاع١ ٜكًٕٛ"

                                                           

 .ٕ٘ٚص ٗينظر: تذكرة الفقهاء، احلسن بن يوسف احللي: ج (1)
 . ٕٛٗص ٕادلعترب، جعفر بن احلسن احللي: ج (2)
 .ٕٛٗص ٕادلعترب، جعفر بن احلسن احللي: ج (3)



81 
 

)(بأؽ ب٘ يٝؼ :قاٍ ،ٜؿعٌ مل ؾإٕ
ؾٗصا اؿسٜح َجاب١ إكٝٸس يٮسازٜح  (1

 .إصنٛض٠

 

 

ؾكس ٚضز ٗ  ،تتبٝٸٔ كايؿ١ اؿسٜح يًكطإٓ ايهطِٜ َٔ خ٬ٍ عطن٘ عًٝ٘

 بعسٟ ٚغتهجط ايهصاب١ عًٞ نجطت قس) :قٛي٘ (ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘)ن٬ّ ضغٍٛ اهلل 

 عين اؿسٜح أتانِ ؾإشا ،ايٓاض َٔ َكعسٙ ؾًٝتبٛأ َتعُسّا عًٞ بنصٸ ؾُٔ

 َٚا ،ب٘ ؾدصٚا ٚغٓيت اهلل نتاب ٚاؾل ؾُا ،ٚغٓيت اهلل نتاب ع٢ً ؾاعطنٛٙ

)(ب٘ تأخصٚا ؾ٬ ٚغٓيت اهلل نتاب خايـ
2). 

ٚقس عح ا٭قٛيٕٝٛ قاعس٠ ايعطض ع٢ً نتاب اهلل تعاٍ ٗ عٛثِٗ 

َػتفطزّا ٖصٙ إػأي١  إٍٚأؾاض ايػٝس قُس ايؿرياظٟ  ،َا ٫ َعٜس عًٝ٘ا٭قٛيٝٸ١ 

ٚقس تكٌ إٍ أنجط َٔ عؿط٠  ،ايعسٜس َٔ ا٭خباض ٚايطٚاٜات ايساي١ ع٢ً ايعطض

 .(3)ضٚاٜات

ؾؿِٗ اؿسٜح ٚايتؿك٘ ؾٝ٘ عاد١ إٍ َعطؾ١ دع٥ٝات قاعس٠ ايعطض ع٢ً 

هٌ عُٝل ٚأ٫ نتاب اهلل تعاٍ ؾه٬ّ عٔ نًٝاتٗا يٝتػ٢ٓ َعطؾ١ ؾك٘ اؿسٜح بؿ

 .ٜطَٞ ا٭سازٜح اييت ٫ ٜؿِٗ َطازٖا َدايؿتٗا يًكطإٓ ايهطِٜ

 

                                                           

 .ٚٛابب أحكاـ اجلماعة ح ٓ٘ص ٖهتذيب األحكاـ، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٕٙٗص ٕج االحتجاج، أُحد بن علي بن أيب طالب الطربسي: (2)
 وما بعدىا. ٖٛٓص ٘ينظر: الوصوؿ إىل كفاية األصوؿ، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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خت٬ف ٗ هس بعض ا٫ َٔ ٜتابع أخباض ٚضٚاٜات إعكٌَٛ 

 :ٖٚصا َا ّهٔ َعاؾت٘ ع٢ً مٜٛٔ ،اؾ١ًُ ٚايتعاضض ٗ َا بٝٓٗا

 :أ ـ ا٫خت٬ف ايصٟ ًٜعّ إٔ ٜعاجل ببشح ايتعازٍ ٚايرتادٝح َجٌ ايطٚاٜتٌ

)(٫ بأؽ ببٝع ايعصض٠)
)(مثٔ ايعصض٠ َٔ ايػشت)ٚ (1

2). 

ب ـ ا٫خت٬ف إٛنٛع ٚيٝؼ ا٫قف٬سٞ ايصٟ وتاز إٍ ؾِٗ عكا٥سٟ 

ٍٍ يؿُٗ٘ َٚعاؾت٘ َٔ زٕٚ ططح ايطٚاٜات أٚ ٬َسٛتٗا َٛاظٜٔ ايتعاضض  ،عا

 .(3)فًح ٗ عًِ ا٭قٍٛإك

ٚغري خؿٞ بإٔ ايكاعس٠ ا٭ٚي١ٝ ٗ ايتعاضض ا٫قف٬سٞ تكتهٞ 

أَا َا تكتهٝ٘ ايكاعس٠ ايجا١ْٜٛ ؾكس اختًؿت ٚدٗات ايٓٛط تبعا  ،ايتػاق٘

 ،بايطادح تاض٠ إش زّيت ايطٚاٜات ع٢ً ا٭خص ،يًطٚاٜات ايٛاضز٠ ٗ إكاّ

َٚعاٜا َصنٛض٠ نايعطض ع٢ً  ١ٚتاض٠ َطدشات َٓكٛق ،ٚايتّٛقـ تاض٠ أخط٣

 .(4)نتاب اهلل تعاٍ ٚإٍ غري شيو

 

َٔ ا٭َٛض اييت يٛسٛت ٗ إسْٚات اؿسٜجٝٸ١ ٚإٛغٛعات ايطٚا٥ٝٸ١ َػأي١ 

                                                           

 .ٔابب النهي عن بيع الذرة ح ٙ٘ص ٖاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (1)
 .ٔابب النهي عن بيع الذرة ح ٙ٘ص ٖاالستبصار، دمحم بن احلسن الطوسي: ج (2)
 .ٖٙػ  ٕٙينظر: )الفقو( حوؿ السنة ادلطهرة، السيد دمحم احلسيين الشًنازي: ص (3)
 .ٖٔٓػ  ٕٜٕص ٘ينظر: الوصوؿ إىل كفاية األصوؿ، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (4)
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ٚاييت ٜٴؿرتٙ ؾٝٗا عسّ اٱخ٬ٍ بإع٢ٓ  ،ايتكفٝع ٚايتذع١٥ ٗ ايطٚا١ٜ ايٛاسس٠

 .َٔ اؿسٜح إطاز

  :َجاٍ شيو
 

 ٚقاسب ،ٜؿرتقا ست٢ باـٝاض عإايبٝٸ) :أْ٘ قاٍ  اهلل ضغٍٛ عٔ

)(أٜاّ ث٬ث١ باـٝاض اؿٝٛإ
1). 

 َٛغ٢ بٔ عًٞ اؿػٔ أبا مسعت :قاٍ ؾهاٍ بٔ عًٞ بٔ اؿػٔ ٔٚع

)(أٜاّ بج٬ث١ باـٝاض إؿرتٟ اؿٝٛإ قاسب) :ٜكٍٛ   ايطنا
2). 

ٚٗ اؿكٝك١ إٔ اؿسٜجٌ إصنٛضٜٔ ٜطدعإ إٍ سسٜح ٚاسس َٚطدع ٚاسس 

ٚٸٍ عسّ ا٫ ،َٚكسضٙ ضغٍٛ اهلل  ٬َٚى ايجاْٞ َهٞ  ،ؾرتام٬َٚى ا٭

 .(3)ث٬ث١ أٜاّ

 

 (:قاٍ ،ْعًٌ ع٢ً ٜكسض ٚمل ْع٬ٙ ًٖهت ضدٌ ٗ  اهلل عبس أبٞ عٔ

)(...ايكسّ ٚٗط عٔ ٚيٝؿك٘ شيو إٍ انفط إٕ اـؿٌ ًٜبؼ إٔ ي٘
4). 

                                                           

 .ٔابب ثبوت خيار اجمللس ح ٘ص ٛٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .ٕابب ثبوت اخليار يف احليواف كلو ح ٓٔص ٛٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (2)
 .ٕٖٔالرعاية يف علم الدراية، زين الدين بن علي اجلبعي العاملي: ص (3)
ابب جواز لبس احلائض غاللة حتت ثياهبا  ٔٓ٘ص ٕٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (4)

 .ٖح
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 قبا٤ إٍ انفط ٚإٕ) :قاٍ سسٜح ٗ  اهلل عبس أبٞ عٔ بكري أبٞ ٔٚع

)(ايكبا٤ ٜسٟ ٗ ٜسٜ٘ ٜسخٌ ٫ٚ َكًٛبا ؾًًٝبػ٘ غريٙ ثٛبا هس ٫ٚ بطز َٔ
1). 

إُْٗا  شنطُٖا ٗ بابٌ كتًؿٌ إ٫ّ ؾُع إٔ ايؿٝذ اؿط ايعاًَٞ 

 .ٜطدعإ إٍ سسٜح ٚاسس

ُٸ١ ؾِٗ عًٝ٘ َعطؾ١ ايتكفٝع  ،َٚتابعت٘ (اؿسٜحؾك٘ ٚ) ؾُٔ ٜهفًع ٗ َٗ

 .َٚا ٜرتتب عًٝ٘ َٔ اخت٬ف ٚعسَ٘

 

 
  

                                                           

 .٘ابب جواز لبس احملـر القباء مقلوابً ح ٚٛٗص ٕٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
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ٚز٫يت٘ َٔ إػا٥ٌ ايعًُٝٸ١ إدتًـ  (ؾك٘ اؿسٜح)تعسٸ ع١ًُٝ ايبشح ٗ 

كطدات  ـنُا ٖٛ ٚانح  ـٜٚرتتب ع٢ً شيو  ،عًٝٗا بٌ إساضؽ اٱغ٬َٝٸ١

 .اؿهِ ايؿطعٞ يرتتب٘ عًٝ٘ ٗ عًُٝٸ١ اغتٓباٙ ا٭سهاّ

 اٱَاّع٢ً ططم ايبشح عٓس  ـٚيٛ إْا٫ّ  ـؾ٬بسٸ َٔ ايٛقٛف  ،َٚٔ ٖٓا

ٚنُا  يًتٛنٝح ٚاٱؾاض٠َٚٔ ثِ شنط بعض ايتفبٝكات  ايطاسٌ ايؿرياظٟ 

 :ٜأتٞ

 



باٱَهإ ايعجٛض ع٢ً  ايهتب ا٫غتس٫يٝٸ١ يٲَاّ ايؿرياظٟعٓس َتابع١ 

َٚا ٜطتب٘ ب٘  (ؾك٘ اؿسٜح)ايعسٜس َٔ إٓاٖر ايبشجٝٸ١ اييت اعتُسٖا ٗ تٛدٝ٘ 

 :ٚنُا ٜأتٞ

 

 ا٫قف٬سات١ يًهؿـ عٔ ٜػتعٌ ايؿكٝ٘ بٌ ٜعتُس ع٢ً إعاْٞ ايًػٜٛ

ّ زيٌٝ ع٢ً إضاز٠ خ٬ف إع٢ٓ ٛايٛاضز٠ ٗ يػإ ايؿاضع إكسٸؽ إ٫ إٔ ٜك

ؾإٕ إع٢ٓ ايًػٟٛ  ،نُا ٗ َكفًح ايك٠٬ ٚايكّٛ ٚايعنا٠ ٚاؿر ،ايًػٟٛ

 .ىتًـ عٔ إع٢ٓ ا٫قف٬سٞ ايصٟ أضازٙ ايؿاضع ا٭يؿاٚهلصٙ 

ؾإٕ ايؿكٝ٘ ٜػتٓس ع٢ً إعاْٞ ايًػ١ٜٛ يًهؿـ عٔ سكٝك١ ا٭يؿاٚ  ،ٚعًٝ٘
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ٚ٭دٌ بٝإ إع٢ٓ إطاز َٔ ٖصا ا٫قف٬ح  ،إشا ػطٸزت عٔ ايكط١ٜٓ ٚايسيٌٝؾُٝا 

 ،ع٢ً إعاْٞ ايًػ١ٜٛ ٚز٫يتٗا يتؿدٝك٘ بسّق١  اعتُس اٱَاّ ايؿرياظٟ

 :ٖٚصٙ بعض ا٭َج١ً ع٢ً شيو

 

َٔ ا٭َج١ً اييت ٚضزت ع٢ً يػإ ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات ؼت عٓٛإ 

ٚقس أؾاض إيٝٗا اٱَاّ ايؿرياظٟ   ،ٚٚقع اـ٬ف ٗ إطاز َٓٗا (ايٓؿؼ ايػا١ً٥)

 بعس شنط َػأي١ ايٓذاغات: 

ايبٍٛ ٚايػا٥٘ َٔ اؿٝٛإ ايصٟ  :ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ ،ايٓذاغات اثٓتا عؿط٠)

ٕ ٜهٕٛ بؿطٙ أ ،قػريّا أٚ نبريّا ،بطّٜا أٚ عطّٜا ،إْػاّْا أٚ غريٙ ،٫ ٜ٪نٌ ؿُ٘

)(ي٘ زّ غا٥ٌ سٌ ايصبح
1).  

ببٝإ اؿهِ ايؿطعٞ ٚا٫غتس٫ٍ عًٝ٘  ايؿرياظٟ  ٚقبٌ إٔ ٜبسأ ايػٝس

 :شنط اٯتٞ

بايسّ ايساؾل  (ايٓؿؼ ايػا١ً٥)مل أدس ؾُٝا وهطْٞ َٔ نتب ايًػ١ تؿػري 

 .أٚ اجملتُع ٗ ايعطٚم

ٚايٓؿؼ  ،ٜكاٍ خطدت ْؿػ٘ ،ايٓؿؼ ايطٚح) :ؾؿٞ ايكاَٛؽ احملٝ٘

)(ْؿؼ ي٘ غا١ً٥ ٫ ٜٓذؼ إا٤ َٚا ٫  ،ايسّ
2). 

ٚٗ  .غايت ْؿػ٘ :ٜكاٍ ،ٚايٓؿؼ ايسّ :ٗ كتاض ايكشاح ٚشنط

                                                           

 .ٜٔٔص ٔالعروة الوثقى، دمحم كاظم اليزدي: ج (1)
  مادة )نفس(. ٕ٘٘ص ٕالقاموس احمليط، دمحم بن يعقوب الفًنوز آابدي: ج( 2)
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 .(1) شا َات ؾَٝ٘ا يٝؼ ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ ؾإْ٘ ٫ ٜٓذؼ إا٤ إ»اؿسٜح: 

)(َٚٔ اجملاظ زؾل ْؿػ٘ أٟ زَ٘) :ٚقاٍ ايعكؿطٟ ٗ أغاؽ ايب٬غ١
2). 

)(نٌ ؾ٤ٞ يٝػت ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ ؾإْ٘ ٫ ٜٓذؼ إا٤)ٚعٔ ايٓدعٞ: 
3). 

نٌ ؾ٤ٞ يٝػت ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ ) :ٗ سسٜح ايٓدعٞ ْٗا١ٜ ابٔ ا٭ثري عٔٚ

)(ؾإْ٘ ٫ ٜٓذؼ إا٤ إشا غك٘ ؾٝ٘
 .أٟ زّ غا٥ٌ (4

أٟ  "ٕ ي٘ ْؿؼَا نا ٫ ٜؿػس إا٤ إ٫ّ" :ٚٗ اؿسٜح) :ٚٗ فُع ايبشطٜٔ

)(َٚا ٫ ْؿؼ ي٘ نايصباب ٚمٛٙ ؾ٬ بأؽ ؾٝ٘ ،زّ غا٥ٌ
5). 

ٚبعس ا٫ْتٗا٤ َٔ شنط آضا٤ أٌٖ ايًػ١ ٗ َا ي٘ ْؿؼ غا١ً٥ أخص بصنط آضا٤ 

 :ايؿكٗا٤ ؾٝ٘ ٚنُا ٜأتٞ

.. .ايسّ ايصٟ ىطز َٔ عطم :ْٚعين بايٓؿؼ ايػا١ً٥) :أ ـ ايع١َ٬ اؿًٞ

 .(6)ٖا ٫ ْؿؼ ي٘ غا١ً٥ ٫ ٜٓذؼ إا٤ َٛت٘ نايػُو( َا ٜعٝـ ٗ إا٤ ٚإٕ نإ

)(أٟ ايسّ ايكٟٛ ايصٟ ىطز َٔ ايعطم عٓس قفع٘) :ب ـ ايؿٗٝس ايجاْٞ
7).  

ايسّ ايصٟ هتُع ٗ ايعطٚم  :ٚإطاز بايٓؿؼ ايػا١ً٥) :ز ـ ايػٝس ايعاًَٞ

                                                           

 س(.مادة )ف ؼ  ٖٖٗ، دمحم بن أيب بكر الرازي: صسلتار الصحاحينظر:  (1)
 .ٜٛٚ، جار هللا الزسلشري: صلبالغة( أساس ا2)
 .ٖٕ٘ص ٙلساف العرب، ابن منظور االفريقي ادلصري: ج (3)
 .ٜٙص ٘النهاية يف غريب احلديث واألثر، رلد الدين بن األثًن: ج (4)
 .ٗٔٔص ٗ، فخر الدين الطرحيي: ج( رلمع البحرين5)
  .ٔٓٔص ٔ، جعفر بن احلسن احملقق احللي: ج( ادلعترب6)
 .ٕٗٛص ٔزين الدين العاملي: ج ،( الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية7)
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ىطز زَ٘ ٚىطز إشا قفع َٓٗا ؾ٤ٞ بك٠ٛ ٚزؾع، ٜٚكابً٘ َا ٫ ْؿؼ ي٘ ٖٚٛ ايصٟ 

)(تطؾشا نايػُو
1) . 

ايسّ ايصٟ هتُع ٗ  :ٚإطاز بايٓؿؼ ايػا١ً٥) :ز ـ ٜٛغـ ايبشطاْٞ

ٖٚٛ أسس َعاْٞ ايٓؿؼ نُا  ،ٚىطز بك٠ٛ ٚزؾع إشا قفع ؾ٤ٞ َٓٗا ،ايعطٚم

شنطٙ أٌٖ ايًػ١، َٚكابً٘ َا ٫ ْؿؼ ي٘، ٖٚٛ ايصٟ ىطز ٫ نصيو بٌ ضؾشّا 

)(نسّ ايػُو
2). 

أٟ زّ ىطز َٔ فُع٘ ٗ ايعطٚم إشا قفع ؾ٤ٞ ) :يٓذؿٞقُس سػٔ ا ـ ٖـ

ٚيعًُٗا  ،أٚ غ٬ٕٝ نُا ٗ ايطٚض ،َٓٗا بك٠ٛ ٚزؾع نُا ٗ إساضى ٚغريٖا

)(َع٢ٓ أٟ ٫ ىطز ضؾشّا نسّ ايػُو
3). 

ٚإطاز بٗا ) :قٛيٌٖ٘ ايًػ١ أٍ سها١ٜ بٓػب١ إ ا٭ْكاضٟايؿٝذ ٚأناف ٚ ـ 

ايسّ ايصٟ هتُع ٗ ايعطٚم ٚىطز  :ٚا٭قشابٌٖ ايًػ١ أع٢ً َا ْػب إٍ 

)(عٓس قفعٗا بك٠ٛ ٚزؾل ٫ نسّ ايػُو
4). 

بٌ ٖصا ٖٛ إتبازض َٔ تٛقٝـ ايٓؿؼ ) :َهٝؿّاٚتبع٘ ايؿكٝ٘ اهلُساْٞ ظ ـ 

)(نُا قس ٜتِٖٛ ،بايػا١ً٥ ٗ َكاّ ايتشسٜس ٫ َفًل اؾطٜإ
5).  

ؾطٜإ، نُا ؾػطٙ أٌٖ ؾإٕ إتبازض َٔ ايػ٬ٕٝ ا ،َا ٫ ىؿ٢ :يهٔ ؾٝ٘

                                                           

  . ٕٛ٘ص ٕمدارؾ األحكاـ، دمحم جواد العاملي: ج( 1)
 .ٕص ٘احلدائق الناظرة، يوسف البحراين: ج (2)
 .ٖٕٚص ٘جواىر الكالـ، دمحم حسن النجفي: ج (3)
  .ٕٔص ٘، مرتضى األنصاري: ج( كتاب الطهارة4)
 .ٜص ٚ، آغا رضا اذلمداين: جمصباح الفقيو (5)
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غايت ايؿٛاض٠ أٚ غاٍ  :٫ٚ ٜكاٍ ،٫ ايسؾل، ٚيصا ٜكاٍ: غاٍ يعاب٘ ،ايًػ١

ٚإِا قٝسٚا ايٓؿؼ بايػا١ً٥ َكابٌ ايٓؿؼ غري ايػا١ً٥ ٱط٬قٗا ع٢ً ايطٚح  ،إين

 .نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً َٔ ضادع نتب ايًػ١ ،ٚاؾػس، ٖا ٫ دطٜإ ؾُٝٗا

ّٖا ٚضز ٛع ٗ َع٢ٓ ايٓؿؼ ايػا١ً٥ إٍ إتبازض إٓكٛم ايطد ٖٛ :ٚايٓتٝذ١ 

 ،عٔ ا٫دتٗاز ٧ٚتؿػري ايؿكٗا٤ ْاؾ ،إ٫ إٔ ٜسٍ ايسيٌٝ ع٢ً خ٬ؾ٘ ،ٗ ايًػ١

 .(1)ٚشيو غري ناف ٗ قطف ايًؿٜ ايٛاضز ٗ ايطٚاٜات عٔ إع٢ٓ إتبازض َٓ٘

ايٓؿؼ )اـطٚز بٓتٝذ١ ؼسٜس إطاز َٔ   ؾكس اغتفاع اٱَاّ ايؿرياظٟ

ا٫غتعا١ْ ٚ ايتبازض اييت ٚضزت ضٚاٜات نجري٠ ٚعسٜس٠ تتهُٓٗا َٔ خ٬ٍ (ايػا١ً٥

 .ايؿاضعٚغاعسٙ ع٢ً شيو عسّ ايسيٌٝ احملسٸز َٔ قبٌ  ،بهتب ايًػ١

 

 

ايٛاٖط َٔ ا٫ْكطاف إٔ ايؿٗاز٠ عباض٠ َٔ ايعًِ عٔ سهٛض، ؾإشا نإ 

ٚنصيو إشا نإ  ،سهطٚإٕ  ،٫ ٜكاٍ ؾٗس ،أقِ سانطّا ٫ ٜػُع ايه٬ّ

نُا إْ٘ ٗ ايعهؼ إشا عًِ  ،ٚإٕ عًُا با٭َط ،أع٢ُ ٫ ٜبكط ٫ ٜكاٍ ؾٗس

 .بؿ٤ٞ بسٕٚ إٔ وهط ٫ ٜكاٍ ؾٗسٙ

 (ق٢ً اهلل عًٝ٘ ٚآي٘)َع أْا مل مهطٙ  (أؾٗس إٔ قُسّا ضغٍٛ اهلل) :أَا قٛيٓا

 .ْ٘عًِ بٚ ؾًتٓعٌٜ ايػا٥ب َٓعي١ اؿانط ست٢ نأْا ْطاٙ 

ٚيٝؿٗس عصابُٗا طا٥ؿ١ َٔ إ٪ٌََٓٚٓ٘ قٛي٘ غبشاْ٘: 
ٚيصا إشا نإ  (2)

                                                           

 .ٕٙٗػ  ٕٗٗص ٖينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .2سورة النور: ( 2)
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نُا أْ٘ إشا عًِ ٚمل وهط ٫ ٜكاٍ ؾٗس  ،عًِ ٫ ٜكاٍ ؾٗس عصابُٗاسانطّا ٚمل ٜٴ

عصابُٗا، ٖٚصا ٖٛ إطاز َٔ )سهط( ايصٟ ؾػط ايؿٗاز٠ ب٘ ٗ قهٞ احملٝ٘ 

 ٚايٓٗا١ٜ ا٭ثري١ٜ ٚايكشاح ٚايكاَٛؽ ٚاجملُع.

أؾٗس إٔ ٫ إي٘ ـ )َٚٓ٘ ٜعًِ إٔ تؿػري بعهِٗ يًؿٗاز٠ بايعًِ َػتؿٗسّا ب

َٔ أمسا٥٘ تعاٍ ؾ٬  (ايؿٗٝس)ٚنٕٛ  (ؾٗس اهلل)أَا  ،غري ٚاٖط ايٛد٘ (اهللإ٫ّ 

ًِِ سهٛض ِٳ عٹ ٭ٕ اهلل عًُ٘  ،ٜسٍ ع٢ً أْ٘ َع٢ٓ عًِ، بٌ ايٛاٖط أْ٘ َع٢ٓ عٳًٹ

ـٹ بٹطٳبَِّوسانط، َٚٓ٘  ِٵ ٜٳِه ٚٳَي ِٗٝسٷ َأ ٞٵ٤ٺ ؾٳ ِّ ؾٳ ٘ٴ عٳ٢ًَ ُن َأْٻ
سٝح إْ٘ َع  ،(1)

أٟ َٔ وهطٙ زا٥ُّا َٔ أٍٚ  (٫بس يهٌ ؾ٤ٞ َٔ ؾاٖس) َكس١َ َف١ٜٛ ٖٞ

ٚدٛزٙ إٍ سٌ ؾٓا٥٘، ٜؿٝس إهلٝت٘ تعاٍ، إش غري اٱي٘ ٫ ٜهٕٛ نصيو، ؾإٕ 

 .اؿهٛض ايسا٥ِ َع نٌ ؾ٤ٞ ٫ ٜعكٌ إ٫ّ يٲي٘ احملٝ٘ عًُّا ٚقسض٠ّ بهٌ ؾ٤ٞ

ٚاهلل ٜؿٗس أْو يطغٛي٘ :َٚٓ٘ قٛي٘ غبشاْ٘
َعٓاٙ ايعًِ إش  (2)

ؾكٍٛ بعهِٗ إْ٘ َع٢ٓ  ،(3)(ْؿٗس أْو يطغٍٛ اهلل) :َجٌ قٍٛ إٓاؾل اؿهٛضٟ

 ايعًِ خ٬ف ايٛاٖط.

ؾإٕ  إؿاٖس٠ إعا١ٜٓ :ٚقٍٛ بعهِٗ ،ؾاٖسٙ عآٜ٘ :أَا قٍٛ ايكاَٛؽ

 ،ايػابلضٜس َع٢ٓ دسٜسّا نُا ٖٛ ٚاٖط تؿػري بعهِٗ يًؿٗاز٠ ٗ قباٍ إع٢ٓ أ

 إْ٘ ْٛع َٔ ايعًِ َع اؿهٛض. :ؾؿٝ٘

ٚإٕ اغتعًُت ٗ غريٖا نإ َٔ  ،ٚاسسا َع٢ٓ إٕ ايؿٗاز٠ هل

 .ايتٛغع أٚ اجملاظ ٗ اٱغٓاز

                                                           

  .ٖ٘سورة فصلت:  (1)
  .ٕسورة ادلنافقوف: ( 2)
  .ٔسورة ادلنافقوف: ( 3)
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ٜطٜس  ،أؾٗس إٔ ظٜسّا تعٚز ٖٓسّا َج٬ّ :َٚٓ٘ ٜعًِ إٔ قٍٛ َٔ سهط ايٛاقع١

 ب٘ أْ٘ سهط عٓس ايعكس أٚ عًِ ب٘ عًُّا نأْ٘ سهٛض.

َٚا ؾٗسْا إ٫ّ َا عًُٓا :أَا قٛي٘ غبشاْ٘
ؾرياز ب٘ إٔ ؾٗازتٓا ْابع١  ،(1)

 .٫ َٔ ايٛٔ ٚمٛٙ ،َٔ ايعًِ

ٚؾٗس ؾاٖسٚقٛي٘ غبشاْ٘: 
ؾٗس إٔ ظٜسّا تعٚز، أٟ  :ؾٗٛ َجٌ ،(2)

 .أز٣ ايه٬ّ َٔ نإ سانطّا ايٛاقع١

 أسس ٖٛ إصنٛض٠ إعاْٞ َٔ ؾايٛاٖط) :ٖٚا تكسّ ٚٗط إٔ قٍٛ إػتٓس

 ٗ اؿانِ ٖٛ ايصٟ ،يًعطف َٛاضزٖا تتشس أْٗا د١ٗ َٔ ،ْٝعٗا أٚ ،ايج٬ث١

)(عطؾا إتبازض ؾإْ٘ ،إكاّ أَجاٍ
 ،ايعًِ :ٚإككٛز َٔ إعاْٞ ايج٬ث١ ،(3

نُا ٗ غايب ا٭يؿاٚ ايصٟ ٜسع٢  بٌ إع٢ٓ ٚاسس ،قٌ َٓع اؿهٛض، إعا١ٜٓ

نذٕٛ ٚقط٤  مل ٜهٔ نصيو ٗ أيؿاٚ ايهس اؾرتانٗا بٌ إعاْٞ إتكاضب١، ٚإٕ

إٕ إع٢ٓ ايجاْٞ َٔ باب ٌٓ  :ْ٘ ّهٔ إٔ ٜكاٍ ٖٓاى أٜهّاأٚغريٖا، َع ٖٚادس 

 ٚا٭غٛز ناؾٛضّا. ٢ً ايهس نُا ٜػ٢ُ ايبدٌٝ نطّّاايهس ع

ٚست٢ ايعٌ ايٛاٖط اؾرتاى َعاْٝٗا ٗ داَع ٚاسس، ؾعٌ ايؿُؼ ٚعٌ 

نًٗا َؿرتن١ ٗ َع٢ٓ اٱؾطاف  ،اٱْػإ ٚعٌ اؾاض١ٜ ٚعٌ اؾاغٛؽ

 ، ؾٗٛ اؾاَع بٝٓٗا، ٚإع٢ٓ اؿكٝكٞ يهٌ أؾطازٖا.ٚاٱؾان١

ؾكاٍ:  ،غأٍ عٔ ضدٌ طٗطت اَطأت٘ َٔ سٝهٗا :أَا ضٚا١ٜ ابٔ أؾِ

                                                           

 .ٜٗسورة النمل: ( 1)
 .ٕٙسورة يوسف: ( 2)
 .ٕٗٔص ٚٔالنراقي: جمستند الشيعة، أُحد  (3)
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ؾ١ْ٬ طايل، ٚقّٛ ٜػُعٕٛ ن٬َ٘ ٚمل ٜكٌ هلِ اؾٗسٚا، أٜكع ايف٬م عًٝٗا، 

 . (1)(ْعِ ٖصٙ ؾٗاز٠)قاٍ: 

 َكاّ إٔ َٔ سهط ٚمسع نإ ؾاٖسّا ٚإِا ٖٛ ٗ ،ؾًٝؼ ي٘ ضب٘ بإكاّ

إٕ أضاز  ،ؾكٍٛ إػتٓس إٕ قطو٘ إٔ اؿهٛض ؾٗاز٠ ،قٌٝ ي٘ اؾٗس أّ ٫أغٛا٤ 

ٚإٕ  ،إع٢ٓ ايًػٟٛ ؾٗٛ ٜ٪ٜس َا شنطْاٙ َٔ إٔ ايعًِ اؿاقٌ َٔ اؿهٛض ؾٗاز٠

 .(2)أضاز اؿهِ ايؿطعٞ ؾٗٛ خاضز عٔ قٌ ايبشح

 

3

 

إٓفكٞ ٖٛ اغتدساّ ايعٓاقط ٚايكٛاعس إٓفكٝٸ١ ٚاييت إطاز َٔ إٓٗر 

َٔ   إش اغتفاع اٱَاّ ايؿرياظٟ ،ٗ عًِ إٓفل ـعػب ايعاز٠  ـتبشح 

اؿسٜح ايؿطٜـ ٗ قاٚي١ َٓ٘ ٫غتٓفام ايٓكٛم  تػدري ايعًّٛ اٯيٝٸ١ ٗ ؾك٘

ٚنُا  ٙ(ؽ غط)قسّ ايطاسٌ ٚغأشنط بعض ايُٓاشز اييت اغتدسَٗا اٱَا ،إدتًؿ١

 :ٜأتٞ

  

                                                           

 .2ابب أنو ال يشرتط يف صحة الطالؽ... ح ٓ٘ص 22ج وسائل الشيعة، احلر العاملي: (1)
 بتصرؼ. ٜ ػ ٚص ٙٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
 ادلقصود من ادلنطقي ليس األعم بل خصوص ادلسائل اليت تطرح عادة يف علم ادلنطق. (3)
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ؾًًؿكٗا٤ أضبع١ آضا٤ ٗ اؾرتاٙ  ،َػأي١ َا إشا نإ َا٤ اؿٛض أقٌ َٔ نطٸ

َٚٔ تًو اٯضا٤ ٖٛ عسّ اعتباض ايهطٜٸ١ ٫ ٗ إاز٠ ٫ٚ ٗ  ،ايهطٜٸ١ َٔ عسَٗا

  .اجملُٛع

ٱط٬م ا٭زي١ ; ٗ َٛغٛعت٘  ايؿرياظٟ اٱَاّٚقس اختاض ٖصا ايطأٟ 

إتكس١َ إ٪ٜس٠ بعسّ ايؿو ٗ إٔ َا٤ اـعا١ْ ٜٓكل ظطٜاْ٘ ٗ ا٭سٛاض ست٢ 

 .(1)ٖصا ٜبك٢ أقٌ َٔ ايهط نُا ؾاٖسْاٙ ٗ ظَآْا

إٕ َٚٔ بٝٓٗا  ،اٱؾها٫تٕ ٖصا ايطأٟ أؾهًٛا عًٝ٘ بعسز َٔ أإ٫ 

ايباب َٔ قبٌٝ ايكه١ٝ اـاضد١ٝ اييت سهِ ؾٝٗا ع٢ً ا٭ؾطاز  ٖصا ْكٛم

ٚيٝػت َٔ قبٌٝ ايكه١ٝ اؿكٝك١ٝ اييت تهٕٛ َؿازٖا  ،اؾ٬ إط٬م هل ،اـاضد١ٝ

ُٸاّ نعٓٛإ َ َٓعي١ اؾاضٟ  نإ ا٤ إفط، ؾُت٢ ؼكل ٖصا ايعٓٛإإٔ عٓٛإ َا٤ اؿ

يهط إَا ٗ إاز٠ ٚسسٖا أٚ ٗ ٚإش ٫ إط٬م هلا ٫ ٜهؿٞ زٕٚ ا ،إشا ناْت ي٘ َاز٠

 :ٜٚػتؿٗس يهٕٛ ايكه١ٝ خاضد١ٝ ،اجملُٛع

ُٸاّ َٔ قبٌٝ خكٛق١ٝ ايساض ٚاـإ ٖا ٫  :أ٫ّٚ َٔ د١ٗ إٔ خكٛق١ٝ اؿ

ٜػاعس ايعطف ع٢ً زخًٗا ٗ اؿهِ إصنٛض، ٚإػبل إٍ ايصٖٔ ٬َسٛتٗا َطآ٠ 

 .يٮؾطاز اـاضد١ٝ

ٖٛ اْؿعاٍ َا٤  ،إٕ ٫ظّ أخص ايعٓٛإ إصنٛض َٛنٛعّا يًشهِ :ٚثاّْٝا

ُٸاّ إشا مل ٜهٔ ي٘ َاز٠ ٚيٛ نإ نجريّا، ٚعسّ اْؿعاي٘ يٛ أخص َٓ٘ َكساض  ،اؿ

                                                           

 .ٔٔص ٖينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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 .ع٢ً اٱط٬م ٚشيو ٖا مل ٜكٌ ب٘ أسس ،ٚدعٌ َاز٠

٫ٚ ٜٛٗط ٚد٘  ،ٚثايجّا: إٕ إطاز َا٤ اؿُاّ ٗ ايٓكٛم ٖٛ َا ٗ اؿٝاض

ٚسٝح ؼٌُ ع٢ً اـاضد١ٝ ٗ اؿٝاض  ،٫ّ ٌٓ ايكه١ٝ ع٢ً اـاضد١ٝيصيو إ

 .(1)٫ بس ٚإٔ ؼٌُ ع٢ً اـاضد١ٝ ٗ إاز٠ أٜهّا

ٚقس ضزٸ اٱَاّ ايؿرياظٟ تًهِ اٱؾها٫ت إجاض٠ سٍٛ إدتاض َٚٔ بٝٓٗا 

 :إؾهاٍ ايكهٝٸ١ اـاضد١ٝ ٚا٫غتؿٗاز عًٝ٘ َا ٜأتٞ

يهٔ ٫ ٜٓاٗ شيو اٱط٬م بايٓػب١ إٍ  ،١ْػًِّ إٔ ايكه١ٝ خاضدٝ

ّٓاّ زٕٚ ايهط ٚٓاّ نطٸٚ ،ا٭ؾطاز اـاضد١ٝ ؾًُاشا ؼٌُ  ،ٗ اـاضز نإ 

نٌ َٔ ٗ  :ٚشيو َجٌ َا إشا قاٍ ؟ ايكه١ٝ ع٢ً قػِ خام َٔ اـاضد١ٝ ؾك٘

ؾاؿهِ  ،ايػطؾ١ ؾً٘ نصا، ؾإْٗا قه١ٝ خاضد١ٝ َع أْٗا َفًك١ ؾا١ًَ يهٌ ؾطز ؾطز

 .٫ أْ٘ خام بؿطز زٕٚ ؾطز َِٓٗ ،ٜؿًُِٗ ْٝعّا

نُا  ،إٕ ايٛاٖط َٔ ا٭سهاّ إٔ َٛنٛعاتٗا أخصت بٓشٛ اؿكٝك١ٝ

 ؾذعٌ إٛنٛع ٗ إكاّ خاضد١ٝ خ٬ف ايٛاٖط. ،ٗ غا٥ط إكاَات

َٸا   :ٕا ٜأتٞ ػري تاّؾا٫غتؿٗاز يصيو َا شنط أ

ٚيصا ٫ ٜكٍٛ ايؿكٗا٤  ،خكٛق١ٝ يًشُاّ ٕ ايٛاٖط َٔ ايؿطعؾٮ :ا٭ٍٚؾ

ؾايٓل  ،ٚمل ٜطز ْل بصيو ،بإٔ ايهط ٗ غري اؿُاّ سهُ٘ سهِ اؾاضٟ

ٚيعٌ ايػط  ،ؾًٝؼ اؿُاّ َجٌ ايساض ٚاـإ ،ٚايؿت٣ٛ َتفابكإ ع٢ً اـكٛق١ٝ

١ًٝ نُا ٗ اـكٛق١ٝ إضاز٠ ايؿاضع ايتػٌٗٝ أٚ يهٝؿ١ٝ بٓا٤ اؿُاّ ٚسطاضت٘ َسخ

 .ايفب١ ٗ عًِ ثبت إسخًٝ

                                                           

 .ٖٔص ٖينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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 .إٔ إٓاٙ إطتهع ٗ أشٖإ ايعطف ّٓع عٔ ا٬ٕظ١َ إصنٛض٠ :ٚع٢ً ايجاْٞ

إٔ نٕٛ إطاز َا ٗ اؿٝاض ٫ ّٓع عٔ نٕٛ ايكه١ٝ  :ٚع٢ً ايجايح

 .سكٝك١ٝ

ٚقس عطؾت إٔ  ،ٚقس ٜ٪خص سكٝكّٝا ،ؾإٕ َا ٗ اؿٝاض قس ٜ٪خص خاضدّٝا

 .(1)هاّ ايؿطع١ٝاؿكٝك١ٝ ٖٞ إتبازض عطؾّا ٗ ا٭س

 

إا٤ إشا نإ قسض ) :َٔ قٛي٘ إعكّٛ   اٱَاّ ايؿرياظٟ ٜػتؿٝس

)(نط مل ٜٓذػ٘ ؾ٤ٞ
َٸا َفًكّا،  َؿَّٗٛا (2 ع٢ً أْ٘ إشا مل ٜهٔ قسض نط تٓذؼ، إ

 .(3)ٚإَا بهٌ َا َٔ ؾأْ٘ ايتٓذٝؼ، ٚع٢ً نٌ ساٍ ٜسٍ ع٢ً إفًٛب

 

 

َٚٔ شيو  ،ًٜذأ ايؿكٗا٤ ٗ تؿدٝل ايعسٜس َٔ إٛنٛعات إٍ ايعطف

ع٢ً ٖصٙ إػأي١   ؾكس عًّل ايػٝس ايؿرياظٟ ،سهِ إتٓذؼ بايسّ ٗ ايعؿٛ

  :بكٛي٘

٭قاي١ عسّ ايعؿٛ، ٫ٚ زيٌٝ ع٢ً إتٓذٸؼ بايسّ ٗ ايعؿٛ يٝؼ نايسٸّ ; 

يهٔ ٫ ٜبعس إٔ ٜكاٍ إٕ  إٔ ايؿطع ٫ ٜعٜس عٔ ا٭قٌ، ٭ْٗا قاعس٠ اغتشػا١ْٝ،

                                                           

 بتصّرؼ. ٗٔص ٖينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٔابب ادلاء الذي ال ينجسو شيء ح ٕص ٖالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (2)
 بتصّرؼ. ٖٗص ٖينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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 :إتٓذؼ بايسّ ع٢ً قػٌُ

 ،َا ٫ ٜط٣ ايعطف ايت٬ظّ بٌ ايعؿٛ عٔ ايسّ ٚبٌ ايعؿٛ عٔ شاى :ا٭ٍٚ

ؾإْ٘ ٫ ت٬ظّ عطٗ  ،ثِ ٫ق٢ ايبسٕ أٚ ايجٛب شيو إا٤ ،نُا إشا تٓذؼ َا٤ بايسّ

 .بٌ ايعؿٛ عٔ ايسّ ٚايعؿٛ عٔ شاى

 ح ٜػتؿٝس سهِ اي٬ظّ َٔ سهِ ايسّعَٝا ٜط٣ ايعطف ايت٬ظّ  :ايجاْٞ

نُا إشا عطم أططاف ايسّ ٗ ايبسٕ َا أٚدب لاغ١ بعض  ،َجٌ َؿّٗٛ إٛاؾك١

ب َٚٔ ضادع كتًـ أبٛا ،َٚجٌ ٖصا ٫ بأؽ ب٘ يس٫ي١ ايه٬ّ عًٝ٘ ،سٛاؾٝ٘

ؾايكٍٛ بايعؿٛ ٗ إكاّ  ،إٍ أخؿ٢ َٔ شيو ايؿك٘ ٜط٣ إٔ ايؿكٗا٤ ٜتعسٸٕٚ بإٓاٙ

 .(1)ا٭قطبٖٛ 

 

 

ايكهاٜا ا٭قٛيٝٸ١ يٝٛٚؿٗا ٗ ايعسٜس َٔ   ٜػتدسّ اٱَاّ ايؿرياظٟ

 :ٖٚصٙ بعض ايُٓاشز ايتٛنٝشٝٸ١ ،اؿسٜح ايؿطٜـ ؾك٘

 

 

إش ؼتٌُ أنجط َٔ  ،ايعسٜس َٔ ايطٚاٜات تطز ف١ًُ ؾتشتاز إٍ َعٜس بٝإ

 .ٖٚٓا ٜأتٞ زٚض ايؿكٝ٘ يبٝإ شيو ،َع٢ٓ ٜٴطاز َٓٗا

؟ دٌ قفعت ٜسٙ َٔ إطؾل نٝـ ٜتٛنأعٔ ضَٚٔ تًو ايطٚاٜات َا ٚضز 

                                                           

 .ٖٗٙص ٘ينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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)(ٜػػٌ َا بكٞ َٔ عهسٙ) :قاٍ 
1). 

 قٛي٘ إش ،اـرب فٌُ إٕ ٖصا :عًٝٗا َا ٜأتٞ  ايؿرياظٟ ٚعًّل ايػٝٸس

عسّ بكا٤ ؾ٤ٞ َٔ  َٓ٘طاز ٜٴ نُا قس ،طاز ب٘ بكا٤ ؾ٤ٞ َٔ إطؾلٜٴ قس (َٔ إطؾل)

 ،ؾع٢ً ا٭ٍٚ ٜطاز بـ "َٔ ايعهس" غػٌ بك١ٝ إطؾل اييت ٖٞ َٔ ايعهس ،إطؾل

اؿسٜح  ا نإٚإش ،ٚع٢ً ايجاْٞ ٜطاز ب٘ غػٌ بك١ٝ ايعهس اييت يٝػت َٔ إطؾل

ٚإِا وٌُ ع٢ً َا ٜٛاؾل  ،تُػو ب٘ ؿهِ كايـ يًكاعس٬ْ٠ ّهٔ إٔ ؾ ف٬ُّ

خكٛقّا ٚقس أْع  (بك١ٝ إطؾل اييت ٖٞ َٔ ايعهسَٔ ٚدٛب غػٌ ) ايكاعس٠

 .(2)ايؿكٗا٤ ع٢ً عسّ ايٛدٛب

 

 

َٔ إػا٥ٌ اييت ٜصنطٖا ايؿكٗا٤ ٖٞ ايؿكٛم اييت ؼسخ ٗ ايٝس بػبب 

ؾإٕ ناْت ٚاغع١ ٚدب غػٌ ايباطٔ ٚإٕ مل تهٔ ؾ٬ هب  ،ايربز أٚ غريٙ

ّ غػًٗا ع٬ُّ ايؿو ؾكس اختاض قاسب ايعط٠ٚ عسٚأَا ٗ ساي١  ،غػًٗا

 :َا ٜأتٞ  عًٝ٘ اٱَاّ ايؿرياظٟ ٚعًّل ،با٫غتكشاب

٫ ا٭قٌ  ،ٚاٱؾهاٍ ع٢ً ٖصا بإٔ ايفٗاض٠ َٔ قبٌٝ ايعٓٛإ ٚاحملكٌ)

ؾإٕ ايٛادب ؾطعّا ايػػ٬ت ٚإػشات نػا٥ط  ،ٚا٭نجط، قس عطؾت َا ؾٝ٘

أَا إشا ناْت  ،ْعِ ٖصا ٜتِ ؾُٝا إشا ناْت ايؿب١ٗ َكساق١ٝ ،ايٛادبات إطنب١

ؾ٬ هطٟ ؾٝ٘ ا٫غتكشاب  ،ايؿب١ٗ َؿ١َٝٛٗ بإٔ تطزز َؿّٗٛ ايٛاٖط ٚايباطٔ

                                                           

 .ٜابب مسح الرأس والقدمٌن ح ٜٕص ٖالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (1)
 .ٕٗٔص ٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
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َٸٌ يعسّ اؿاي١ ايػابك١ )(ـ ؾتأ
1). 

 

ٖٚٞ َٔ ايػُات  ،َٓٗذ٘ ايتشًًٝٞ  ٜتُٝٸع اٱَاّ ايؿرياظٟ

َٚٔ شيو َا أٚضزٙ تعكٝبّا ع٢ً  ،ايؿكٗٝٸ١ ٚا٭قٛيٝٸ١ ٚغريٖا ايٛانش١ ٗ عٛث٘

 ،ٜٓؿ٘ إشا ضأ٣ ايٓاؽ :ث٬خ ع٬َات يًُطا٥ٞ) :ايكازم اٱَاّ ضٚا١ٜ 

)(ٚوب إٔ وُس ٗ ْٝع أَٛضٙ ،ٜٚهػٌ إشا نإ ٚسسٙ
2). 

 ،ٜتشس َع ايعٌُٜهٕٛ ايطٜا٤ ٗ ايٛقـ اـاضدٞ ايصٟ ٫  أن

بككس إٔ ٜطٜ٘ أْ٘ ٫ ٜػؿٌ عٔ َتاع٘  ،ن٤ٛٛنُا إشا ْٛط إٍ َتاع ظٜس ٗ ساٍ اي

إش ٫ ضب٘ يًطٜا٤  ،ي٬٦ ٜػطم ست٢ ٗ ساٍ ايٛن٤ٛ، ٖٚصا ٫ ٜٛدب ؾػاز ايعباز٠

 .بايٛن٤ٛ

 ،ٜهٕٛ ايطٜا٤ ٗ ايٛقـ ايساخًٞ ايصٟ يٝؼ َتعًكّا يٮَط أن

نُا إشا تٛنأ قطب١ّ إٍ اهلل تعاٍ يهٔ نإ تٛن٪ٙ ٗ زاض ظٜس ٭دٌ إٔ ٜط٣ ايٓاؽ 

أْ٘ ٜسخٌ زاض ظٜس ٚأْ٘ قسٜك٘، ؾؿٞ ٚن٥ٛ٘ قكس ايكطب١، أَا ٗ نْٛ٘ ٗ زاض ظٜس 

إش مل ٜطا٤ بايٛن٤ٛ، بٌ  ،ؾكس قكس ايطٜا٤، ٚايٛاٖط أْ٘ أٜهّا ٫ ٜٛدب ايبف٬ٕ

ؾ٬ ٚد٘ يتٛقـ بعض إعاقطٜٔ ٗ قش١  ،ّإضا٤ت٘ أْ٘ ٗ زاض ظٜس يٝؼ عطا

                                                           

 .ٕٕ٘ص ٛد دمحم احلسيين الشًنازي: جالفقو، السيّ  (1)
 .ٛابب الرايء ح ٜٕ٘ص ٕالكايف، دمحم بن يعقوب الكليين: ج (2)
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 .ايٛن٤ٛ س٦ٓٝص

 ،ٜهٕٛ ايطٜا٤ ٗ ايٛقـ ايساخًٞ إتعًل يٮَط ايتٛقًٞ أن

نا٭َط بايػرت ٗ ايك٠٬، ؾإشا ق٢ً قطب١ّ يهٓ٘ ضا٣٤ ٗ غرتٙ، ؾايٛاٖط أٜهّا عسّ 

ايطٜا٤ ؾٝ٘  ٫ٚ ٜػطٟ ،إش ايػرت ٗ ْؿػ٘ يٝؼ تعبسّٜا ست٢ ٜؿػسٙ ايطٜا٤ ،ايبف٬ٕ

 .إٍ ايطٜا٤ ٗ ايك٠٬ ست٢ ٜٛدب بف٬ٕ ايك٠٬

 ،ايطٜا٤ ٗ ايٛقـ ايساخًٞ إتعًل يٮَط ايتعبسٟ ٜهٕٛ إٔ

ؾإْ٘ ٫ إؾهاٍ ٗ إبفاي٘ يًفٗاض٠ ٚيًك٠٬، سٝح  ،نايطٜا٤ ٗ ايفٗاض٠ يًك٠٬

 تؿكس ايؿطٙ.

إشا ق٢ً  نُا ،ايطٜا٤ ٗ بعض إعاٜا ٚاـكٛقٝات ايساخ١ً

 ،أٚ دعٌ ق٬ت٘ ٗ إػذس يًطٜا٤ ،قطب١ّ يهٔ دعٌ ق٬ت٘ ٗ أٍٚ ايٛقت يًطٜا٤

ٚايٛاٖط بف٬ٕ ٖصا، ٫ؼاز ايٛقـ َع أقٌ ايؿعٌ، ٜٚكسم ع٢ً ايؿعٌ أْ٘ 

 ضٜا٥ٞ.

َجٌ إٔ ٜطا٥ٞ  ،ايطٜا٤ ٗ بعض إعاٜا ٚاـكٛقٝات اـاضد١

٭ٕ ايطٜا٤ ٗ أَط خاضز غري  ،ٚعسّ ايعبح ،أٚ ايٛقاض ،أٚ اـؿٛع ،بايتشٓو

قس ٜهٕٛ بف٬ٕ اؾع٤ َٛدبّا يبف٬ٕ ايهٌ،  أٚ ٗ أدعا٥٘ ،َتشس َع شات ايعباز٠

 .(1)ٚقس ٫ ٜهٕٛ نصيو

  

                                                           

 .ٖٗٔ – ٖٖٔص ٜينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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ٗ تؿدٝل ايعسٜس َٔ إٛنٛعات َٔ خ٬ٍ  ٜعتُس ؾكٗا٤ اٱَا١َٝ

ٚقس اغتفاع اٱَاّ  ،ايطدٛع إٍ ايعطف نأدط٠ إجٌ َٚٗط إجٌ ٚغريُٖا ايهجري

  تٛٚٝـ شيو ٗ ؾِٗ ايعسٜس َٔ نًُات إعكٌَٛ ايؿرياظٟ 

 .ايؿطعٝٸ١ ٗ ن٤ٛ شيو ايؿِٗ ا٭سهاّٚبايتايٞ اغتؿاز٠ 

 ا٭َج١ًَٚٔ أدٌ بٝإ ٖصٙ ايجُطات إرتتب١ ع٢ً ايؿِٗ ايعطٗ ْٛضز بعض 

 :يتٛنٝح ايؿِٗ ايعطٗ ٚنُا ٜأتٞ

 

 

 إعطن١ ٗ ٚدس إشا) :ٖصٙ إػأي١ ػا٥ٌ اييت أٚضزٖا قاسب ايعط٠َٚٔ إ

 مل إشا خكٛقّا ٚتهؿٝٓ٘ تػػًٝ٘ ؾا٭سٛٙ ،٫ أّ ؾٗٝسّا قتٌ أْ٘ ٜعًِ مل َٝت

)(عًٝ٘ ايؿٗٝس سهِ إدطا٤ ٜبعس ٫ نإ ٚإٕ دطاس١ ؾٝ٘ ٜهٔ
1). 

ع٢ً عسّ اغتبعاز إدطاّ سهِ ايؿٗٝس   ايؿرياظٟ ٚعًّل ايػٝس

٭ٕ  ،ٖٚٛ ناف ٗ اؿهِ ،ؾٗٝسّا نْٛ٘ع٢ً ٭َاض٠ نْٛ٘ ٗ إعطن١  ;عًٝ٘

ٚعسّ  ،ايعطف ؾإٛنٛع ٜطدع ؾٝ٘ إٍ ،ايؿاضع مل وسخ دسٜسّا ٗ إٛنٛع

َٚٔ  ،ٚدٛز ا٭ثط ٫ ٜهط بعس استُاٍ إٛت يًدٛف ٚمٛٙ استُا٫ّ عك٥٬ّٝا

إٔ اـٛف ٗ إعطن١ إٛدب يًُٛت َجٌ اؾطاس١ ٗ نٕٛ إٝت ب٘  ايٛانح

                                                           

 .ٗٗص ٕالعروة الوثقى، دمحم كاظم اليزدي: ج (1)
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 .(1)عًٝ٘ ايؿٗٝس سهِ إدطا٤ ٍإ ٚيصا شٖب إؿٗٛض ،ؾٗٝسّا أٜهّا

ؾًٛ ناْت طاٖط٠  ،شنط ايؿكٗا٤ ٖا ٜهطٙ يًُطأ٠ اؿا٥ض ٖٛ اـهاب

٫ ؟ ايٛاٖط أْ٘  أٚٚاختهبت ثِ سانت ؾٌٗ ٜػتشب هلا إظاي١ اـهاب 

 .(2)ٜػتشب هلا يعسّ اـكٛق١ٝ عطؾّا

ٗ قش١ ايكّٛ غػاٍ اييت ٖٞ ؾطٙ اختًؿت آضا٤ ايؿكٗا٤ ٗ ؼسٜس ا٭

بإٔ إطاز  :ٚقس اختاض اٱَاّ ايؿرياظٟ َٓٗا ايطأٟ ايجايح ايكا٥ٌ ،ع٢ً غت١ أقٛاٍ

ٚمل ٜػتبعس اؾرتاٙ غػٌ اي١ًًٝ  َٓٗا ا٭غػاٍ ايٓٗاض١ٜ َع غػٌ اي١ًًٝ ايػابك١

٭ٕ ايٛاٖط َٔ ايٓل إٔ أغػاٍ ايّٝٛ ؾطٙ ٗ ايكّٛ ٖٚٛ ٚإٕ مل ; اٯت١ٝ

عطف ٜػتؿٝس َٔ ايٓل إٔ ساي٘ ساٍ غػٌ ٜكطح بػػٌ ايؿذط إ٫ّ إٔ اي

ايك٬تٌ، ٚسٝح إٕ إط٬م ايطٚا١ٜ ٜؿٌُ غػٌ اي١ًًٝ اٯت١ٝ ٫ فاٍ ٫غتبعاز 

ؾايكّٛ ايصٟ ي٘ ث٬خ  ،إٔ ٜهٕٛ غػٌ ايًٌٝ َ٪ثطّا ٗ قّٛ ايٓٗاض ايػابل

 .(3)غػ٬ت قشٝح نُا إٔ ايك٠٬ شات ايطنعات ايهصا١ٝ٥ قشٝح

  

                                                           

 بتصّرؼ. ٛص ٖٔينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 بتصّرؼ. ٕٕٛص ٔٔينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (2)
 بتصّرؼ. ٕ٘ٙص ٔٔينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (3)
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ٜعتُس ايؿكٗا٤ ٗ ع١ًُٝ اغتٓفام ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ١ ع٢ً فُٛع١ َٔ 

ُٸ٢  ،اا٭زٚات إعطؾٝٸ١ إٓتؿط٠ بٌ ايعًّٛ اٯيٝٸ١ ٚغريٖ َٚٔ تًو ا٭زٚات َا ٜٴػ

 .غتٛٗاض ايؿكٝ٘ أٚ اغتٛٗاضات ايؿكٝ٘با

ٚقس ٜٴػتؿهٌ بإٔ شيو َٔ قبٌٝ ا٫غتشػاْات ايصٚقٝٸ١ غري اـانع١ 

هسِٖ ٜعتُسٕٚ ٗ شيو أٚ قاعس٠ إ٫ إٕ إتأٌَ ٗ َٓٗر ؾكٗا٤ اٱَاَٝٸ١  يهابف١

ٚبايتايٞ ؾإطدع يٝؼ  ،ع٢ً إط٬قات ا٭زي١ ٚعَُٛاتٗا َٚؿاُٖٝٗا ٚغري شيو

 .ايصٚم بٌ تًو

ٚاعتُازّا ع٢ً ا٭زٚات ايعًُٝٸ١ ٜػتٛٗط اٱَاّ ايؿرياظٟ أَٛضّا عسٜس٠ َٔ 

 :جًت٘ َا ٜأتَٞٚٔ أَ ،ايٓكٛم ايسٜٓٝٸ١ إدتًؿ١

 

ٚقـ َسضغ١ يف٬ب ايعًّٛ  إٔ ايٛاقـ عٴًِ أْ٘ يٛ :ٚساقٌ إػأي١

أٚ َػذسّا ؾٌٗ يػري ايفايب  َهتب١ عا١َأٚ  سػ١ٝٓٝ يًعا٥طٜٔأٚ  ـَج٬ّ  ـ ايس١ٜٝٓ

 ا٫غتؿاز٠ َٓ٘ أٚ ٫ ؟ ِٚمٖٛ ٚإكًٞ ٚايعا٥ط ٚإفايع

 إَهإ شيو بؿططٌ: (ٙؽ غطقس)اغتٛٗط اٱَاّ ايطاسٌ 

 .إٔ ٫ ٜعاسِ أٚي٦و إٛقٛف عًِٝٗ :ا٭ٍٚ

إٔ ٫ ٜهٕٛ غريِٖ ٜعٌُ ع٬ُّ ٜٓاٗ ايٛقـ عطؾّا نُا إْ٘ يٝؼ هلِ  :ايجاْٞ

 .أٜهّا إٔ ٜعًُٛا ع٬ُّ ٜٓاٗ ايٛقـ



115 
 

 

 

ُٸ ،شيوأَا ٚد٘  غري ايك٠٬ ٗ  اظا ثبت بايٓل ٚاٱْاع َٔ دٛؾً

ٚادتُاع ٭دٌ عطؽ أٚ دٓاظ٠  ستؿاٍ َٚأمت ٚقها٤ ٚزضؽٚا إػذس َٔ زعا٤

 ٜٓاٗ ايٛقـ بٓٛط ايؿاضعا٭عُاٍ ٫  ٖصٙ ٚشيو ٜهؿـ عٔ إٔ كتًـ غريٖاأٚ 

ٗ ٚإٓاٙ  ،َع إٔ إػذس َٛنٛع يًك٠٬، ٚايٛاقـ مل ٜككس إ٫ّ نْٛ٘ َػذسّا

 .إػذس َٛدٛز ٗ غا٥ط ا٭ٚقاف

ٚنصيو ْط٣ إٔ إتؿطع١ ٫ ٜػتٓهطٕٚ ايّٓٛ ٚايبٝع ٚايؿطا٤ ٚا٫ستؿاٍ 

َع إٔ  أ٫ٚزِٖٚقشٔ  ٚإأمت ٚغريٖا ٗ قشٔ َطاقس ا٭١ُ٥ ايفاٖطٜٔ 

ٍٸ ع٢ً إٔ ايٛقـ إشا أدطٟ ؾٝ٘ َا  ٚايعٜاض٠ غتؿاز٠ ايعا٥طايكشٔ َٛقٛف ٫ ٖا ٜس

ؾاستُاٍ  ،اٗ َا ٚقـ يَ٘ا زاّ ٫ ٜٓ مل ٜهٔ ٖسؾّا َٓ٘ عٓس ْٛط ايٛاقـ مل ٜهط

ٚسٌ ايٛقـ مل  ،أقاي١ عسّ اؾٛاظ ٭ْ٘ َا زاّ نإ ًَهّا مل هع ؾٝ٘ ٖصٙ ا٭َٛض

  .ٜككس ايٛاقـ إ٫ّ د١ٗ خاق١

ايٛقٛف ع٢ً ) :إدطا٤ غا٥ط اؾٗات خ٬ف قٛي٘ إٕ ؾ :ٚايٓتٝذ١

)(إٕ ؾا٤ اهلل سػب َا ٜكؿٗا أًٖٗا
يٛاقؿٌ ٭ٕ إصنٛض ٗ أشٖإ ا ،ٖٓٛع ٕا شنط (1

٫ٚ ًٜعّ تٛدٸِٗٗ  ،اؾٗات غري إعا١ٓ يًٗسف اـامإخطاز إًو إٍ َفًل 

نُا ٫ ًٜعّ تٛدٸ٘ ايٛاقـ إٍ ا٭قطب سٌ شٖاب عٓٛإ  شيو سٌ ايٛقـ إٍ

 ايٛقـ.

إش إطنٛظ تكسِٜ اهلسف ع٢ً غا٥ط  ،َٚٓ٘ ٜعًِ ٚد٘ ايؿططٌ إصنٛضٜٔ

                                                           

 .34والصدقة والنحلة حابب ما جيوز من الوقف  37ص 7ج :الكايف، دمحم بن يعقوب الكليين (1)
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نُا إٔ إطنٛظ عسّ  ،ؾؿٞ قٛض٠ إعا١ٓ ٜكسٸّ اهلسف ٫ٚ هٛظ غريٙ ،إٓاؾع

ٚيصا هٛظ يػري ايفًب١ ايٛن٤ٛ َٔ سٛض  ،اغتعُاٍ ايٛقـ ٗ َٓاؾٝ٘ عطؾّا

ٚنصيو هٛظ تؿٝٝع اؾٓاظ٠  ،إ٫ّ إشا ظاسِ شيو ايفًب١ ،إسضغ١ إٛقٛؾ١ نصيو

إٔ هعٌ غطؾ١ إسضغ١ ق٬ّ  ٗ إػذس إشا مل ٜعاسِ إكًٌّ ٖٚهصا، نُا ٫ هٛظ

 يًبكاي١ سٝح إْ٘ َٓاف يًٛقـ ٗ َطنٛظ ْٛط ايٛاقـ.

 أٚ إٔ ٜبٝع ايفايب ٗ غطؾت٘ نتبّا َسٜط إسضغ١زاض٠ أَا دعًٗا َهتب١ أٚ إ

َع نْٛ٘ طايبّا يًعًِ ٫ٚ ٜٓاٗ بٝع٘ ْٛاّ إسضغ١ َٓاؾا٠ َٔ د١ٗ  ٭دٌ َعاؾ٘

٭ْ٘ ٫ ٜٓاٗ إطنٛظ ٗ شٖٔ  ا هٛظؾصيو ٖ ،ف٤ٞ إؿرتٟ إعاسِ يًف٬ب

 .ايٛاقـ

ْعِ يٛ ْلٸ ايٛاقـ ع٢ً ايعسّ أٚ عًُٓا أْ٘ نإ إطنٛظ ٗ شٖٓ٘ خ٬ف 

نُا إشا ْلٸ ع٢ً إٔ ايفايب ايكاضٟ  ،نإ َٔ ؾ٪ٕٚ اهلسفٚإٕ  ،شيو مل هع

أٚ عًُٓا أْ٘ ٫ ٜطٜس غهٓاٙ ٭ْ٘ نإ  ْٛا١ْٝ ٫ ول ي٘ غه٢ٓ إسضغ١يًشه١ُ ايٝ

ايكاض٥ٌ هلا َٔ إساضؽ بايك٠ٛ ثِ ٚقـ َجٌ ٖصا  ٜٚٴدطز ايف٬ب  يًشه١ُ ايؿّاك

ؾإْ٘ ٫ ولٸ يفايب اؿه١ُ ايػه٢ٓ ٗ إسضغ١ اييت  ،اٱْػإ َسضغ١ ز١ٜٝٓ

 .(1)ٚقؿٗا

غٝذس ايعسٜس  َٚٔ ٜتابع إٛغٛع١ ايؿكٗٝٸ١ يٲَاّ ايطاسٌ ايؿرياظٟ 

تبعٗا ٗ ؾِٗ ايٓكٛم ايس١ٜٝٓ إ٫ إٕ عذع َٔ إٓاٖر ٚإػايو إعطؾٝٸ١ اييت ٜ

إ٫ ؾإٕ ايبشح ٗ ؾهط اٱَاّ ايؿرياظٟ وتاز ٚ ايباسح أٚقًت٘ إٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر

 .إٍ َ٪غػات ؽككٝٸ١ تبشح عٔ فا٫ت٘ ايعًُٝٸ١ ٚايتدكك١ٝ ٚإعطؾٝٸ١
  

                                                           

 بتصّرؼ. ٜ٘ٔػ  ٜٗٔص ٚينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
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 :ؾٗٞ ع٢ً قػٌُ

 :ٖٚٞ نجري٠ َٓٗا ،َا تسٍ ع٢ً إفٗط١ٜ َفًكّا

إٕ اهلل دعٌ ايرتاب ): قاٍ عٔ أبٞ عبس اهلل  ،أ ـ عٔ ٌْٝ بٔ زضاز

)(طٗٛضّا، نُا دعٌ إا٤ طٗٛضّا
إش يٛ نإ إطاز بايفٗٛض  ،ٚز٫يتٗا ٚانش١ ،(1

إش نجري َٔ ا٭ؾٝا٤  ،نْٛ٘ طاٖطّا ٗ ْؿػ٘ مل ٜهٔ ٚد٘ يًتدكٝل ٚايتُجٌٝ

 .٠طاٖط

ٗٻط) :ايكازم  اٱَاّ ب ـ قاٍ ِّٗط ٫ٚ ٜٴف )(إا٤ ٜٴف
2). 

إا٤ ) :قاٍ عًٞ  عٔ أبٞ عبس اهلل  ،ز ـ عٔ َػعس٠ بٔ ايٝػع

                                                           

 .1من أبواب ادلاء ادلطلق ح 1الباب  99ص 1: جوسائل الشيعة، احلر العاملي  (1)
 .ٖح من أبواب ادلاء ادلطلق ٔالباب  ٖٖٔص ٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (2)
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ٗٻط ِّٗط ٫ٚ ٜف )(ٜف
1). 

ِّٗط ٫ٚ ) :اهلل قاٍ ضغٍٛ   ،ٖـ ـ عٔ اؾعؿطٜات بػٓسٙ إا٤ ٜف

ٗٻط )(ٜف
 .ثِ شنط ضٚاٜات أخط٣ ،(2

 :ع٢ً ٖصٙ ايطٚاٜات َا ٜأتٞ  ٚقس عّكب اٱَاّ ايؿرياظٟ

ط غٓسّا ٗٳّفط ٫ٚ ٜٴِّٗفٜٴ قس ٜٓاقـ ٗ ايطٚاٜات إتكس١َ إعرب٠ بإٔ إا٤

 :١ّٚز٫ي

ٚبٌ  ،ا٫عتُاز انعٝؿ ٚن٬ُٖا ايسعا٥ِ ٚاؾعؿطٜاتأَا ايػٓس ؾبأْٗا َٔ 

  .ٚبٌ نْٛٗا عٔ ايػهْٛٞ ٚمٛٙ ِٖٚ َٔ ايهعاف ،نْٛٗا قصٚف ايػٓس

إٕ ايسعا٥ِ ٚاؾعؿطٜات سذ١ نُا ٫ ىؿ٢ شيو ع٢ً َٔ ضادع  :ٚؾٝ٘

ٚسصف ايػٓس ٗ  ،ٚايػهْٛٞ يٝؼ بهعٝـ بٌ ٖٛ َٔ ايجكات ،تت١ُ إػتسضى

طتٗا ٗ نتب ا٭خباض ٚا٫غتس٫ٍ ٚعٌُ ايؿكٗا٤ بٗا، أٚ بعهٗا بعس نجطتٗا ٚؾٗ

َا ٜفابكٗا غري ناض، بٌ يٛ قٌٝ بإٔ ٖصٙ ا٭خباض ٗ أع٢ً زضدات ايٛثاق١ مل 

 .ٜهٔ فاظؾ١

 :ٚأَا ايس٫ي١ ؾُٔ ٚدٌٗ

ايٛاقع١ ٗ ٖصٙ ايطٚاٜات َؿطز ق٢ً باي٬ّ،  (إا٤)إٕ ن١ًُ  :ا٭ٍٚايٛد٘ 

ت ٗ َٛنع٘، ٫ٚ إط٬م ي٘، ٭ْ٘ يٝؼ ٗ َكاّ ٖٚٛ ٫ ٜؿٝس ايعُّٛ نُا ثب

"ؾ٬ٕ وهِ ٫ٚ وهِ عًٝ٘"، ايصٟ ٖٛ بكسز بٝإ َا  :اٱط٬م، بٌ َٔ قبٌٝ

َٚٔ قبٌٝ  ،ٖٛ أٚٗط خٛاق٘ ٫ ٗ قسز بٝإ أْ٘ وهِ ع٢ً نٌ أسس ٚبهٌ ؾ٤ٞ

                                                           

 .ٚح من أبواب ادلاء ادلطلق ٔالباب  ٖٖٔص ٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج (1)
 .1ح ابب طهور ادلاء 1ص 3ج :دمحم بن يعقوب الكليين ،الكايف (2)
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ايك٠٬ ت٢ٗٓ عٔ ايؿشؿا٤
ايصٟ ٖٛ بكسز بٝإ إٔ ٖصٙ ايفبٝع١ نصا، ٫ إٔ  (1)

ٚاؿاقٌ إٔ ٖصٙ قه١ٝ ١ًَُٗ ٫ ّهٔ ايتُػو بٗا ٗ َكاّ  نٌ ق٠٬ نصا.

 ايؿو.

أقٌ ٫ ،فٌُ ّهٔ إٔ ٜٴكطأ أما٤ (ٜفٗط ٫ٚ ٜفٗط) :إٕ قٛي٘ :ايجاْٞايٛد٘ 

ٗٴط بكٝػ١ اجملطز   .َٔ استُاٍ نْٛ٘ ٜٳف

َٔ ايٛدٌٗ غري قابٌ يهْٛ٘ ٚدّٗا ٖصا ٚيهٔ ٫ ىؿ٢ عًٝو إٔ ؾ٦ّٝا 

  .يًدسؾ١ ٗ ايطٚا١ٜ

إٕ اؿهِ إشا ثبت يًفبٝع١ ثبت  :ؾؿٝ٘ ،أَا عسّ إؾازت٘ ايعُّٛ ٚاٱط٬م

يٮؾطاز بفطٜل أٍٚ، إش ايفبٝع١ َٛدٛز٠ ٗ ا٭ؾطاز قفعّا، ؾًٛ قاٍ: إا٤ غٝٸاٍ، 

يٛ قاٍ ايؿاضع: ٜػتؿاز َٓ٘ إٔ نٌ َا٤ غٝاٍ إ٫ّ إشا َٓع َٓ٘ أَط خاضدٞ، ٚنصا 

ٚأسٌ اهلل ايبٝع
سطّ ايطباَٚٚجً٘  ،ؾِٗ َٓ٘ إٔ نٌ بٝع س٬ٍ (2)

(3) 

 :أ٫ تط٣ أْ٘ يٛ قاٍ إٍٛ يعبسٙ ،ٚايؿطم بٌ إعا٬َت ٚغريٖا ب٬ ؾاضم

نإ َػتشكّا  ،ثِ اغتعٌُ ايعبس َع نًب ايكٝس بايفٗاض٠ (،ايهًب لؼ)

ٗ ن٬ّ إٍٛ  (ايهًب) ٚمل ٜػُع َٓ٘ إٔ ٜعتصض بإٔ يؿٜ ،يًعكاب عٓس ايعك٤٬

 .(4)مل ٜهٔ ي٘ عُّٛ ٫ٚ إط٬م

ؾًٝؼ ٖا مٔ ؾٝ٘ أق٬ّ، ٭ٕ ايه٬ّ  (،ؾ٬ٕ وهِ) :ٚأَا ايٓكض بكٛي٘

                                                           

 .٘ٗسورة العنكبوت:  (1)
 .ٕ٘ٚسورة البقرة:  (2)
 .ٕ٘ٚسورة البقرة:  (3)
 .ٚٔص ٔينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (4)
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ؾُٝا نإ إؿطز احمل٢ًَّ باي٬ّ ايصٟ ٖٛ َطآ٠ ايفبٝع١ ٗ ايه٬ّ، َٚٓ٘ ٜعًِ عسّ 

إش إٛنٛع ٗ قهٝتٓا أَط خاضدٞ ٜعطف  ايك٠٬ ت٢ٗٓقش١ ايٓكض َجٌ 

ايعطف سسٚزٙ ٚخكٛقٝات٘ إ٫ َا ؾص َٔ ايؿب١ٗ إؿ١َٝٛٗ أٚ إكساق١ٝ، غ٬ف 

اييت نإ إٛنٛع ؾٝٗا أَطّا فع٫ّٛ ؾطعّٝا، بٌ ّهٔ إٔ  ايك٠٬ ت٢ٗٓقه١ٝ 

إٔ نٌ َا  :ٜكاٍ: إٕ ايٓكض يٓا ٫ عًٝٓا. أ٫ تط٣ أْ٘ ٜػتؿاز َٔ ٖصٙ اؾ١ًُ

٫ٚ ٜكح غًب ايك٠٬ عٓ٘ ٢ٜٗٓ عٔ ايؿشؿا٤.. ٫ٚ  (ايك٠٬)تكسم عًٝ٘ 

 ٜكح إٔ ٜكاٍ: وتٌُ إٔ ٜهٕٛ إطاز بٗا ق٠٬ ايٛٗط ؾك٘، ٚمٖٛا.

ْكل  (ٜفٗط ٫ٚ ٜفٗط)ٚنٝـ نإ ؾًٝؼ ٗ اغتؿاز٠ ايعُّٛ َٔ ١ًْ إا٤ 

 .ٜٛدب عسّ إَهإ ايتُػو ب٘ ٗ َٛاضز ايؿو

، ؾإٕ ازعا٤ اٱْاٍ ؾٝ٘ خ٬ف ايٛاٖط، إش (ٗط ٫ٚ ٜفٗطٜف)ٚأَا إْاٍ 

٫ ٜػتكِٝ َٔ ا٫ستُا٫ت إ٫ قطا٠٤ نًُٝٗا َعٜسّا، َٔ باب ايتؿعٌٝ، ا٭ٍٚ 

ٗٸط نٌ ؾ٤ٞ ٫ٜٚفٗط بؿ٤ٞ غريٙ،  َعًَّٛا، ٚايجاْٞ ف٫ّٛٗ، ؾإعين أْ٘: ٜٴف

طّا ٚمُٖٛا ٫ ٚايٓكض َجٌ إا٤ ايٓذؼ ايصٟ قاض ب٫ّٛ ؿٝٛإ، ٚتتُِٝ إا٤ ن

نإ ٖٓاى ؾ٤ٞ ٫ ٜفٗطٙ إا٤، أٚ َا٤ ٜفٗط بػري َا٤ ؾٗٛ  ٜعبأ ب٘، َع أْ٘ يٛ

ؽكٝل، ؾٗصا ايعُّٛ ٫ ٜهط با٫غتس٫ٍ، ٚايكٍٛ بأْ٘ آب عٔ ايتدكٝل 

 َطاسٌ َٔ ايٛاقع.

ٚاؿاقٌ إٔ ايطٚا١ٜ تا١َ غٓسّا ٚز٫ي١ ٜكح ايتُػو بٗا ٗ نٌ َٛضز، إ٫ 

 َا خطز بايسيٌٝ.

ؾٗٞ ، ايطٚاٜات اـاق١ ايساي١ ع٢ً َفٗط١ٜ إا٤ ٗ إٛاضز اـاق١ :جاْٞاي

نُا ٜٛٗط شيو ٕٔ ضادع ايٛغا٥ٌ ٚإػتسضى ٚايبشاض  ،أنجط َٔ إٔ ؼك٢
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 .ٚغريٖا ٗ أبٛاب إٝاٙ ٚباب غػٌ اؾٓاب١ ٚغريٖا

٫ٚ ىؿ٢ إٔ ا٭قٌ ٗ نٌ َا ؾو ٗ طٗاضت٘ ٚلاغت٘ ايفٗاض٠، إش 

ػٌ ٚمٖٛا، ٖا ٜتعًل بٗصا ايباب نًٗا أَٛض عطؾ١ٝ نايبٝع غ١ ٚايػٳايفٗاض٠ ٚايٓذا

نإ َكتهاٙ قش١  (وٌ ايبٝع) :ٚايؿطا٤ ٚايطبا ٚغريٖا. ؾهُا إٔ ايؿاضع يٛ قاٍ

نصيو يٛ قاٍ: "اغػً٘" أٚ "طٗطٙ" نإ َكتهاٙ  ،نٌ بٝع عطٗ إ٫ّ َا ٢ْٗ عٓ٘

 ع.نؿا١ٜ ايفٗاض٠ ايعطؾ١ٝ إ٫ َا بٝٻٓ٘ َٔ ؾطٚٙ َٚٛاْ

إٔ ا٭َٛض اييت مل تهٔ كرتع١ يًؿاضع، بٌ ناْت قبٌ ايؿطع  ؾاؿاقٌ

أٜهّا، مهِ ؾٝٗا ببكا٥ٗا ع٢ً َا ناْت عًٝ٘، َا مل ٜطز َٔ ايؿاضع خ٬ؾ٘، ؾإشا 

ٚضز ْٛط إٍ َكساض َا غٝٻطٙ ايؿاضع ؾٝ٪خص ب٘ ٜٚبك٢ ايباقٞ نُا نإ، ٖٚصٙ قاعس٠ 

 .(1)٥ع ٚايكٛاٌَْفطز٠ عٓس ناؾ١ ايعك٤٬ سٌ تػٝري ايؿطا

 

ؾايتكسٜطٟ ٫ ٜهط، ؾًٛ نإ يٕٛ إا٤ أٓط أٚ  ،ٚإٔ ٜهٕٛ ايتػٝري سػّٝا)

ٚنصا  .مل ٜٓذؼ ،أقؿط، ؾٛقع ؾٝ٘ َكساض َٔ ايسّ، نإ ٜػريٙ يٛ مل ٜهٔ نصيو

ٚنصا يٛ نإ دا٥ؿّا  ،إشا قٴبٻ ؾٝ٘ بٍٛ نجري ٫ يٕٛ ي٘ عٝح يٛ نإ ي٘ يٕٛ غريٸٙ

ؾؿٞ ٖصٙ ايكٛض َا مل  ،ٖٚهصا ،مل تهٔ دا٥ؿّا ناْت تػريٙ يٛ ،ؾٛقع ؾٝ٘ َٝت١

)(ق٣ٛط٬م قهّٛ بايفٗاض٠ ع٢ً ا٭ىطز عٔ قسم اٱ
2). 

                                                           

 بتصّرؼ. ٕٔص ٕينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٜٙص ٔالعروة الوثقى، دمحم كاظم اليزدي: ج (2)
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ٗ إػأي١  نجط ايه٬ّ بإٔ (1)ٗ َٛغٛعت٘  شنط اٱَاّ ايؿرياظٟ

 :إٕ اؿػٞ ي٘ إط٬قإ :ٚايصٟ ّهٔ إٔ ٜكاٍ

َا ٜسضى عؼ ايبكط ؾع٬ّ، َكابٌ َا ٫ ٜسضى ب٘ نصيو ٚإٕ نإ َػريّا أ ـ 

 .ٗ ايٛاقع

  .ى باؿؼ، َكابٌ َا ٫ ٜػري سكٝك١ٚإٕ مل ٜسض ،َا ٜػري سكٝك١ب ـ 

ٛ ٚع٢ً ٖصا ؾبٌ إعٌٓٝ عُّٛ َفًل، ٚايصٟ ٜٛٗط َٔ ن٬ّ ْاع١ ٖ

ٚن٬ّ ْاع١  ،َٚٔ آخطٜٔ اعتباضٙ بإع٢ٓ ايجاْٞ ،اعتباض اؿػٞ بإع٢ٓ ا٭ٍٚ

 .فٌُ مل ٜعًِ إطاز َٓ٘

َا ٗ َكباح  ،ب٘ ايكا٥ًٕٛ بعسّ تٓذؼ إا٤ بايتكسٜطٟ ٚغا١ٜ َا ٜػتسٍ

بٌ ٜعترب  ـنُا عٔ إؿٗٛض  ـ٫ٚ ٜهؿٞ ٗ اْؿعاي٘ ايتػري ايتكسٜطٟ ) :قاٍ ،ايؿكٝ٘

ٖٚٛ عباض٠ عٔ تبسٍ نٝؿ١ٝ  ،ٱْاط١ اؿهِ ب٘ ٗ ٚٛاٖط ا٭زي١ ،إٔ ٜهٕٛ ؾعًّٝا

ٔ َٛاؾكّا ي٘ ٗ ايكؿ١ ؾًٛ ٚقع ؾٝ٘ َكساض َٔ ايٓذؼ عٝح يٛ مل ٜه ،إا٤ بايؿعٌ

٫ٜٓذؼ، َٔ زٕٚ ؾطم بٌ إٔ ٜهٕٛ إاْع عٔ ايتػري اؼازُٖا ٗ  ،ْؿع٫ٌ

أٚ ٗ  ،نإا٤ ايكاٗ َع ايبٍٛ ،ايٓٛع١ٝ ا٭ٚقاف شاتّا َكته٢ طبٝعتُٗا

خكٛم ؾدل باعتباض قؿت٘ ا٭ق١ًٝ نُا٤ ايٓؿ٘ ٚايهربٜت إٛاؾل يبعض 

 ،أٚ يعاضض ٗ ايٓذؼ نُا يٛ أظٌٜ قؿت٘ بٗبٛب ايطٜاح ،ايٓذاغات ٗ قؿتٗا

أٚ ٗ إا٤ نُا يٛ قبؼ بفاٖط أٓط ؾأضٜل ؾٝ٘ ايسّ، ؾا٭ٚٗط عسّ اْؿعاٍ إا٤ ٗ 

)(كٛضْٝع اي
2). 

                                                           

 .ٙٓٔص ٕينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .51ص 1: ج، آغا رضا اذلمداينمصباح الفقيو (2)
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  :بايٓكض ٚاٱبطاّ بكٛي٘  ثِ بسأ اٱَاّ ايؿرياظٟ

 ،٫ ٜٓبػٞ ايؿب١ٗ ٗ عسّ لاغ١ إا٤ إشا مل ٜتػري أق٬ّ ٫ سكٝك١ ٫ٚ سػّا

ٜتػري  ،أٚ ؾكس َاْع نربٚز٠ اهلٛا٤ ،ٚإٕ نإ ع٢ً تكسٜط ٚدٛز ؾطٙ نشطاض٠ إا٤

أٚ  ،ٚناْت تػريٙ ي٫ٛ ايربز ،ؾًٛ ٚقع ٗ ايؿتا٤ دٝؿ١ ٗ اؿٛض .بٗصٙ ايٓذاغ١

مل  ،ٚقعت ؾٝ٘ ٗ ايكٝـ ٚناْت تػريٙ يٛ نإ َا٤ اؿٛض ساضّا بسضد١ ايػًٝإ

 .٫ سكٝك١ ٫ٚ سػّا ،يعسّ تػٝري أق٬ّ ،ٜٓذؼ إا٤ ٗ ايكٛضتٌ

ؾكس ٜهٕٛ ٚقـ إا٤ ْٛعّٝا نإٝاٙ  ،ٚأَا ٗ غري َجٌ ٖصٙ ايكٛض٠

ٚقس ٜهٕٛ ؾدكّٝا نُا يٛ  ،ايهربٜت١ٝ ٚإعس١ْٝ ٚقس ٜهٕٛ قٓؿّٝا نإٝاٙ ،إتعاضؾ١

 أٚ قسض َٔ ايػهط، أٚ َكساض َٔ ايعفط. ،ُأضٜل ٗ إا٤ يٕٛ أٓط

نُا يٛ بكٞ ايبٍٛ  ،ؾايٓذاغ١ قس تهٕٛ ب٬ قؿ١ أق٬ّ ،ٚع٢ً نٌ تكسٜط

ٚقس  ،ٚقس تهٕٛ َع قؿ١ َٛاؾك١ يكؿ١ إا٤ ،َس٠ ست٢ ظاٍ ضو٘ ٚيْٛ٘ ٚطعُ٘

 :ؾٗٓا قٛض قت١ًُ ٖٚٞ ،١تهٕٛ َع قؿ١ كايؿ

ايٓذاغ١  ٚناْت  ،ٖٚٞ َا يٛ نإ إا٤ بٛقؿ٘ ايٓٛعٞ

ٗ عسّ تٓذؼ إا٤ ب٘  ا١َ إ٫ّ َٔ ايعًّ ،ب٬ قؿ١، ؾايٛاٖط عسّ اـ٬ف

أَا عسّ ايتٓذؼ ؾًعسّ  ،بؿطا٥ف٘ َا مل ٜٛدب اٱناؾ١ ،نجريّا دسّاٚإٕ نإ 

٫ أْ٘ ناؾـ  ،إش ايٛاٖط َٓٗا نٕٛ ايتػري بٓؿػ٘ َٛدبّا يًتٓذٝؼ ،مشٍٛ ا٭خباض

 عٔ ٚدٛز إ٪ثط.

سٝح   ا١َخ٬ؾّا يًعًّ ،ايتػري أخص َٛنٛعّٝا ٫ ططٜكّٝا :ٚاؿاقٌ

يٛ ٚاؾكت إا٤ ايٓذاغ١ ٗ قؿات٘، ؾا٭قطب ) :قاٍ ٗ قهٞ ايكٛاعس ٚإٓت٢ٗ

كسٜط إدايؿ١، ٚإ٫ّ ؾ٬، ٚوتٌُ اؿهِ بٓذاغ١ إا٤ إٕ نإ ٜتػري َجًٗا ع٢ً ت
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)(ٖٚٛ ايتػري ،عسّ ايتٓذٝؼ ٫ْتؿا٤ إكتهٞ
1). 

 :ٚضَا ٜػتسٍ ي٘ بٛدٌٗ

إٕ ايتػري ُأخص ططٜكّٝا إٍ غًب١ ايٓذاغ١ ع٢ً إا٤، نُا ٜٛٗط شيو  :ا٭ٍٚ

ؾاؿهِ زا٥ط َساض  ٚس٦ٓٝص ،نًُا غًب إا٤ ع٢ً ضٜح اؾٝؿ١ :َٔ قٛي٘ 

 .ٚإ٫ ؾ٬ ،ؾهًُا سكٌ شيو إكساض تٓذؼ ،َكساض ايٓذاغ١

 :ٚؾٝ٘

نُا ٖٛ ٚاٖط نٌ  ،اؿكٝكٞ ٫ ايتكسٜطٟ ،طإٕ ايٛاٖط َٔ ايتػٝٸ

ؾٛاٖطٙ ايعامل اؿكٝكٞ، ٚيصا أؾهٌ ع٢ً َٔ  (أنطّ ايعامل) :ؾإشا قٌٝ ،عٓٛإ

ُټط َٓ٘ ايٛد٘ ،ايتكسٜطٟ ٜكٍٛ ببف٬ٕ ايك٠٬ بايهشو  ٜٚطتعـ  ،ايصٟ و

ؾهُا  ،َٓكٛض بايطٜح ايتكسٜطٟ ،بأْ٘ َع نْٛ٘ يٝؼ نشهّا عطؾّا ٚيػ١ّ ،اؾػِ

ٚنجط٠ ايهػ٘ ع٢ً ايبسٕ  ،ٚإٕ بًؼ َا بًؼ َٔ اضتعاف اؾػِ ،أْ٘ يٝؼ َبفٌ

 .ٚا٭َعا٤

بإٔ ٫ظّ ٖصا ايه٬ّ عسّ ايتٓذؼ َا ناْت ن١ُٝ ايٓذاغ١ ق١ًًٝ 

 أدً٘، َع أْ٘ مل ٜكٌ ب٘ أسس.دسّا، ٚيهٔ ٚقؿٗا نجري عٝح تػري إا٤ َٔ 

 .إش تًو ايه١ُٝ ٫ ططٜل إٍ َعطؾتٗا ،إْ٘ إساي١ ع٢ً فٍٗٛ

ٖٚصٙ ايٛدٛٙ ٚإٕ نإ بعهٗا ٫ ىًٛ عٔ إؾهاٍ، إ٫ إٔ ٗ ْٝعٗا ٗ 

اؾ١ًُ نؿا١ٜ يبف٬ٕ ٖصا ايه٬ّ، ٖصا َع أْ٘ يٝؼ َٔ نٕٛ اؿهِ زا٥طّا َساض 

 باض.إكساض عٌ ٫ٚ أثط ٗ ا٭خ

َع ٚٗٛضٙ ٗ ايػًب١ ايؿع١ًٝ ٫ ٜهٕٛ زي٬ّٝ  (نًُا غًب) :ٚقٛي٘ 

                                                           

 .ٕٗص ٔمنتهى ادلطلب، احلسن بن يوسف العالمة احللي: ج( 1)
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يًُكساض، بٌ ٜسٍ ع٢ً أْٗا زا٥ط٠ َساض ايػًب١ ؾك٘، ٚٗ قٛض٠ عسّ ايٛقـ ٫ 

 غًب١ أق٬ّ، ٚإ٫ يهإ ايكٍٛ بػًب١ ايٓذاغ١ َٓكٛنّا بػًب١ إا٤.

إْ٘ يٛ مل ْكٌ بهؿا١ٜ ايتكسٜطٟ يعّ إٔ مهِ بايفٗاض٠، ٚيٛ ؾُٝا  :ايجاْٞ

 ٚقعت ٗ إا٤ أنعاف إا٤ َٔ ايٓذاغ١ غري إػري٠.

ع٢ً أْ٘ يٛ أيكٞ ٗ إا٤  ،إْا ْكٍٛ بصيو يٛ مل ٜكط إا٤ َهاؾّا :ٚؾٝ٘

َٔ د١ٗ تهاٗ اغتكشاب بكا٤ نٌ  ،َكساضٙ َٔ ايٓذاغ١ مل هع اؿهِ بايفٗاض٠

ٚغتأتٞ تت١ُ  ،إش ٫ ٚد٘ يًكٍٛ باغت٬ٗى أسسُٖا يٰخط ،بٍٛ ٚإا٤َٔ اي

 .يًه٬ّ

إٔ ٜهٕٛ إا٤ بٛقؿ٘ ايٓٛعٞ ٚتهٕٛ قؿ١ ايٓذاغ١ 

ؾ٬ وتاز إٍ إعاز٠  ،ٖٚصٙ نايكٛض٠ ا٭ٍٚ ٗ عسّ لاغ١ إا٤ ب٘ ،َٛاؾك١ ي٘

 .ٚايؿطم بٌ ايكٛضتٌ ٚانح نُا ٫ ىؿ٢ ،ايه٬ّ

ٚتهٕٛ ايٓذاغ١ بكؿ١  ،إٔ ٜهٕٛ إا٤ بٛقؿ٘ ايٓٛعٞ

ؾإٕ نإ يعسّ  ،ٚإٕ مل ٜتػري ،ؾإٕ تػٝٻط إا٤، ؾ٬ إؾهاٍ ٗ ايٓذاغ١ ،كايؿ١

بإٔ ناْت ن١ُٝ ايٓذاغ١ ق١ًًٝ غري قاب١ً يتػٝري ٖصا إكساض َٔ  ،ُا١َٝ إكتهٞ

 ،ٚقعت قفط٠ َٔ ايسّ ٗ نط َٔ إا٤نُا يٛ  ،ؾ٬ إؾهاٍ أٜهّا ٗ ايفٗاض٠ ،إا٤

ٚإٕ نإ يٛدٛز إاْع اـاضدٞ نربز اهلٛا٤ إٛدب يعسّ تؿطم أدعا٤ ايسّ 

ٚيٛ ؾطض  ،ؾا٭ٚٗط أٜهّا ايفٗاض٠ يعسّ تػٝٸط ٚاقعٞ أق٬ّ ،ٚاْتؿاضٙ ٚمٛ شيو

 .أْ٘ يٛ نإ إا٤ ساضّا يتػري

ايٓذاغ١ ب٬ ٚناْت  ،إٔ ٜهٕٛ إا٤ بٛقؿ٘ ايكٓؿٞ

٫ٚ خ٬ف إ٫  ،ٖٚصا أٜهّا ٫ ٜٓبػٞ ايؿب١ٗ ٗ عسّ تٓذٝؼ إا٤ ،ٚقـ أق٬ّ

 .ؾإٕ ٚاٖط ن٬َ٘ ٜؿٌُ ٖصٙ ايكٛض٠ أٜهّا ،نُا تكسّ َٔ ايع١َ٬ 
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ٖٚٛ َا يٛ نإ يًٓذاغ١ د١ٗ أٚدبت  ،ْعِ ٖٓا ؾطض مل ٜتعطنٛا ي٘

ؾٌٗ  ،كًٌٝ يْٛ٘ ايكٓؿٞأٚ أٚدبت ت ،عٝح أؿك٘ بًْٛ٘ ايٓٛعٞ ،اْعساّ يٕٛ إا٤

 ،ايٓذاغ١ ؿكٍٛ ايتػٝري سػّا :استُا٫ٕ ٜٛدب شيو لاغ١ إا٤ أّ ٫؟ 

٭ٕ إػتؿاز َٔ ايٓكٛم نٕٛ ايتػٝري بٛقـ  ،ٚاؿهِ زا٥ط َساضٙ ٚعسَٗا

 .ٖٚصا ٚقـ قسِٜ ،سازخ

 ،ٚإِا أٚدبت شٖاب يٕٛ ،إٕ ايٓذاغ١ مل ؼسخ يّْٛا :ٚبعباض٠ أخط٣

ٖٚصا ٖٛ  ،٫ ايصاٖب١ ب٘ ،ٚإػتؿاز نٕٛ إٓذؼِّ ٖٛ ايٓذاغ١ احملسث١ يٛقـ

ؾأٚدبت ايٓذاغ١  ،َٚجً٘ يٛ نإ يًُا٤ طعِ خام أٚ ضٜح نصيو ،ا٭ق٣ٛ

 مل ٜٓذؼ إا٤. ،٫ سسٚخ طعِ أٚ ضٜح ،شٖاب شيو ايفعِ أٚ ايطٜح

ٚإٕ أُٖٚت ايٓذاغ١ ٗ َجٌ  ثِ ٫ ىؿ٢ إٔ عباض٠ ؾٝدٓا إطته٢ 

ثِ ) :قاٍ ،ٖصٙ ايكٛض٠ إ٫ إٔ ن٬َ٘ نُا ٜٛٗط َٔ آخطٙ نٕٛ ايه٬ّ ٗ غريٖا

َٚٔ قؿ١  :إٍ إٔ قاٍ ،اعًِ إٔ إطاز َٔ قؿ١ إا٤ إتػري٠ أعِ َٔ قؿ١ ْٛع٘

ٚقاض َا٤ٶ  ،ؾإشا ظايت ٓطت٘ بػبب ٬َقا٠ عٌ ايٓذاغ١ ،ؾدك٘ نإا٤ ا٭ٓط

ؾإٕ ٖصا ايكؿا٤ ٖٛ قؿا٤ ايٓذاغ١  ،ؾا٭ٚٗط لاغت٘ ؿكٍٛ ايتػري عطؾّا ،قاؾّٝا

 .(1)(ايٛاقع١ ؾٝ٘ نايبٍٛ ايكاٗ َج٬ّ

سسٚخ ايًٕٛ ٫ شٖاب ايًٕٛ ايصٟ ٖٛ قٌ  ؾإٕ ايٛاٖط نٕٛ َطازٙ 

 .ايه٬ّ

ٚناْت ايٓذاغ١ َع  ،إٔ ٜهٕٛ إا٤ بٛقـ ايكٓؿٞ

 قؿ١ َٛاؾك١ يًُا٤.

                                                           

 .٘ٛص ٔكتاب الطهارة، مرتضى األنصاري: ج( 1)
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ٚغا١ٜ َا اغتسٍ ب٘ ايكا٥ًٕٛ  ،ٚقس اختًؿٛا ٗ طٗاض٠ إا٤ ٚلاغت٘

ٗ دٛاب ايكا٥ًٌ بايٓذاغ١ َا  ا٭ْكاضٟ َا اغتسٍ ب٘ ايؿٝذ  :بايفٗاض٠

 :يؿٛ٘

ٚقس عطؾت إٔ تًٕٛ  ،٫ خؿا٤ ٗ اَتٓاع تًٕٛ قٌ ٚاسس ؾدكٞ بًٌْٛ)

ٚأْ٘ يٛ ؾطض ٖاظد١ دػٌُ  ،إا٤ بايٓذاغ١ ٫ ٜهٕٛ إ٫ّ َع تأثريٖا ؾٝ٘ ؾع٬ّ

بٌ نٌ دع٤ َٔ اجملُٛع  ،َتػاٌٜٚ ٗ ايًٕٛ مل ٜكط أسسُٖا َٓؿع٬ بًٕٛ اٯخط

٫َتٓاع  ،غري َ٪ثط ٗ اٯخط ،يٕٛ نٌ َُٓٗا قا٥ِ بٓؿػ٘ ،َطنب َٔ دع٥ٌ

ٚؼكل ايتػري  ،ؾ٬ أدس َع٢ٓ يٛٗٛض ٚقـ ايٓذاغ١ ،ايرتدٝح ب٬ َطدح

َٔ أْ٘ ٫ بس َٔ تأثري  :٫ٚ ٕا شنط ،اؿؼ ٚزع٣ٛ اغتتاضٙ عٔ .ٚا٫غت٤٬ٝ

ٚقس َجًٓا يو إٔ ظٜاز٠ ايًي ع٢ً ايًي ٫  ،ايٓذاغ١ اؾتسازّا ٗ يٕٛ إا٤ إٛاؾل ي٘

ؾُٝا تكسّ  )ضُٓٗا اهلل(ٚ٭دٌ َا شنطْا اعرتف ايع١َ٬ ٚايؿٗٝس  ،ٜ٪ثط ٗ بٝان٘

)(َٔ ن٬َُٗا بإٔ ايتػري ٖٓا تكسٜطٟ
1). 

ٕ ايتػٝري ٚاٖط ٗ اؿػٞ ؾ٬ ٜؿٌُ غري اؿػٞ ٚإٕ نإ ع٢ أسٸقس ٜٴ

ٚيهٔ ٗ  ،ٜؿرتٙ اٱسػاؽ ب٘ ٫ٚ  ،ٚقس ٜسع٢ أْ٘ ٚاٖط ٗ اؿكٝكٞ ،ٚاقعّٝا

 إكاّ يٝؼ تػٝريّا سكٝكّٝا.

إٔ ا٭يؿاٚ ٚاٖط٠ ٗ َعاْٝٗا اؿكٝك١ٝ  :ؾؿٝ٘ ،أَا يٛ نإ إطاز ا٭ٍٚ

 .ٚاؿؼ ٫ زخٌ ي٘ بإع٢ٓ ،إش ايًؿٜ َٛنٛع يًُع٢ٓ ،ايٛاقع١ٝ ٫ اؿػ١ٝ

نإ اي٬ظّ ايكٍٛ  ،ْعِ ؾُٝا نإ ٖٓاى ت٬ظّ بٌ إع٢ٓ ٚبٌ احملػٛغ١ٝ

ٚيصا ٫ ٜؿو أسس  ،بعسّ تطتب اؿهِ ع٢ً غري احملػٛؽ يهؿؿ٘ عٔ عسّ إع٢ٓ

                                                           

 .99ص 1: جكتاب الطهارة، مرتضى األنصاري  (1)
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ايصٟ  إٔ إطاز ايرتٜاى اؿكٝكٞ ٫ إكٓٛعٞ (،وطّ ؾطب ايرتٜاى) :ؾُٝا يٛ قاٍ

 ،ٜؿب٘ ايرتٜاى ٗ اؿؼ ـ نُا ٖٛ َعٍُٛ ؾع٬ّ ـ ٖٚهصا غريٙ َٔ غا٥ط ا٭يؿاٚ

 ،ٚاستُاٍ ايت٬ظّ ٗ َا مٔ ؾٝ٘، بٌ سكٝك١ ايتػٝري ٚسػٝت٘ ٗ غا١ٜ ايبف٬ٕ

يهطٚض٠ أْ٘ تتػري خٛام ايؿ٤ٞ با٫َتعاز يػري سكٝك١ ٚإٕ مل ٜٛٗط يًشٛاؽ، 

ٖٚٛ قاٍ، نُا شنطٚٙ ٗ َبشح إعاز  ٚإ٫ يعّ اْعساّ ايؿ٤ٞ باْعساّ خاقٝت٘

 َٔ نتب إعكٍٛ، خكٛقّا ٗ َجٌ ا٭ؾٝا٤ إتبا١ٜٓ سكٝك١. نإا٤ ا٭ٓط ٚايسّ.

ؾ٬  ،ٚبٗصا ٜبفٌ َا شنطٙ بعض إعاقطٜٔ َٔ إٔ ايًٕٛ َٔ ايهٝـ إبكط

َهاؾّا إٍ إٔ ايًٕٛ ٖٛ ايهٝـ إبكط ٗ  ـإش ؾٝ٘  ،ٜتكٛض ٚدٛزٙ َع عسّ ض٩ٜت٘

ٚإ٫ أَهٔ إٔ ٜكاٍ ٗ ايًٌٝ إًِٛ يٝؼ  ،، َع ادتُاع ايؿطا٥٘ ٚؾكس إٛاْعْؿػ٘

نُا  ،َٚا مٔ ؾٝ٘ َٔ قػِ ٚدٛز إاْع ٫ ؾكس ايًٕٛ ،يٕٛ يؿ٤ٞ يعسّ اٱبكاض

إٔ إعٝاض ٖٛ ايػًب١ ع٢ً إا٤ نُا  ـإٔ ٗ إجاٍ َٔ قػِ عسّ ايؿطٙ ٫ ؾكس ايًٕٛ 

 .(1)٫ٚ تعترب ض١ٜ٩ ايػًب١ ،ٕكاّٖٚٛ ساقٌ ٗ ا ،قطح ب٘ بعض ايٓكٛم

ييت ٜكع ايتعاضض بٝٓٗا ٚاٖطّا َٔ إػا٥ٌ اييت ٚضزت ؾٝٗا بعض ايطٚاٜات ا

 :صنط ايطٚاٜات اييت ٚضزتَْٚٔ أدٌ بٝاْٗا  ،ٖصٙ إػأي١ ٖٞ

ٚأؾؿاض عٝٓٝو ٚإٕ مل ٜهٔ يو ؿ١ٝ ؾدص َٔ سادٝو ) :قاٍ 

ٚإٕ مل ٜبل َٔ ب١ً ٚن٥ٛو ؾ٤ٞ أعست  ،ٚاَػح ب٘ ضأغو ٚضدًٝو

)(ايٛن٤ٛ
2). 

                                                           

 .ٕٕٔ – ٕٓٓص ٕينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 .ٖٗٔفيمن ترؾ الوضوء ح ٓٙص ٔمن ال حيضره الفقيو، دمحم بن علي أبو جعفر الصدوؽ: ج (2)
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ايطدٌ ٜٓػ٢ َػح ضأغ٘ ) :قًت ي٘ ٚٗ َطغٌ خًـ بٔ ٓاز عٓ٘ 

ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘  :قًت ،ٖٚٛ ٗ ايك٠٬؟ قاٍ: إٕ نإ ٗ ؿٝت٘ بًٌ ؾًُٝػح ب٘

)(ّػح َٔ سادبٝ٘ أٚ أؾؿاض عٝٓٝ٘ :ؿ١ٝ؟ قاٍ 
1).  

أْ٘ ٫ َٓاؾا٠ بٌ ايطٚا١ٜ ايػابك١ ٚبٌ دٛاظ ايتذسٜس بإا٤ يًُػح،  أ ـ

 ٱَهإ اؾُع بُٝٓٗا بايتدٝري.

 إش ،٫ بسٸ َٔ ٌٓ َطغٌ خًـ ع٢ً َا إشا مل ٜتصنط أْ٘ َػح أّ ٫ب ـ 

ؾ٬ ٜكاٍ إْ٘  ،ؾإػح اؾسٜس َٔ باب ا٫ستٝاٙ ،ٕ قاعس٠ ايؿطاؽ سان١ُ بإػحأ

 .ًٜعّ َٓ٘ نٕٛ بعض ايك٠٬ قبٌ ُاّ ايٛن٤ٛ

ؾايرتتٝب َٔ باب  ،بٌ ازعٞ اٱْاع عًٝ٘ ،إْ٘ ٫ ٜؿرتٙ ايرتتٝبز ـ 

ست٢ أْ٘ ٫ هٛظ ي٘ إٔ  ،تطتٝب ا٭عها٤ ٗ ايتًؿٜ، ٫ َٔ باب اؾرتاٙ ايرتتٝب

٭خص ؿطم بٌ انُا إٔ إؿٗٛض عسّ اي ٪خط ٚاؿاٍ بكا٤ ايبًٌ ٗ إكسّٜأخص َٔ إ

ٚعًٝ٘ ؾ٬ بأؽ إٔ ٜأخص َٔ بًٌ َػح ايطأؽ  ،٤َٔ ايٛد٘ أٚ َٔ غا٥ط ا٭عها

 .أٚ ايطدٌ اي٢ُٓٝ إشا نإ ؾُٝٗا بًٌ

ـٸ نٌ ا٭عها٤ إصنٛض٠ ٗ  ،ثِ إٕ قٌٝ َطاعا٠ ايرتتٝب ايٓل أخص ؾإشا د

 ٚإٕ مل ٜبل َٔ ب١ً ٚن٥ٛو)إتكسٸ١َ  يصٌٜ َطغٌ ايؿكٝ٘ ،َٔ غريٖا ب٬ إؾهاٍ

 .(ؾ٤ٞ أعست ايٛن٤ٛ

ـٸ نٌ َا ٗ ٫ٚ ىؿ٢ إٔ ا٭خص َٔ بًّ ١ غا٥ط ا٭عها٤ إِا ٖٛ ؾُٝا إشا د

                                                           

 .٘ٚٔابب النهي عن استعماؿ ادلاء اجلديد ح ٜ٘ص ٔج احلسن الطوسي:االستبصار، دمحم بن  (1)
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ـٸ بعه٘ َػح ببعه٘ اٯخط ،ايهـ  نُا إٔ ا٭خص إِا ٖٛ ؾُٝا إشا ،أَا إشا د

إش يٛ بكٞ بًٌ نـ ٚاسس٠ يعّ  ـإشا قًٓا بكش١ إػح بُٗا  ـ دّؿت نًتا ايهؿٌ

 .(1)إػح بٗا

 

 

ِٵ ضٚا١ٜ دابط ٗ قٍٛ اهلل عع ٚدٌ:  ٖٴ ٚٳ َٳا َؾعٳًُٛا  ِٵ ٜٴكٹطټٚا عٳ٢ًَ  ٚٳَي

ٕٳ ُٴٛ ًَ ٜٳعٵ
٫ٚ وسخ  ،اٱقطاض إٔ ٜصْب ايصْب ؾ٬ ٜػتػؿط) :قاٍ  ،(2)

  .(3)(ؾصيو اٱقطاض ْؿػ٘ بتٛب١

ع٢ً  ٗ اٱقطاض إٛدب يسخٍٛ ايكػري٠ ٗ ايهبري٠ ايؿكٗا٤ اختًـ

 :أقٛاٍ

 .ٖٛ إٛاٚب١ ٚا٬ٕظ١َ ع٢ً ْٛع ٚاسس َٔ ايكػا٥ط :ؾكٌٝ

نُا عٔ  ،أْٛاع َتعسز٠غٛا٤ نإ َٔ ْٛع ٚاسس أٚ  ،اٱنجاض َٓٗا :ٚقٌٝ

 .إػايو ٚايطٚن١ ٚنؿـ ايطَٛظ ٚغريٖا

 وكٌ بهٌ ٚاسس َُٓٗا. :ٚقٌٝ

 .ع٢ً َعاٚزتٗا ّٖٛ ؾعٌ ايكػري٠ َع ايعع :ٚقٌٝ

                                                           

 .ٖ٘ٔ – ٖٗٔص ٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
  .ٖ٘ٔآؿ عمراف:  سورة (2)
 .ٗابب حترمي اإلصرار على الذنب ح ٖٖٛص ٘ٔوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج( 3)
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 .ؾعٌ ايكػري٠ َع عسّ ايتٛب١ :ٚقٌٝ

عطٗ ٜؿٌُ نٌ شيو ؾُٔ زاّٚ ٗ ايٓٛط إٍ  (اٱقطاض)سٝح إٕ  :أقٍٛ

سًل أٚ ْٛط إٍ ا٭دٓب١ٝ ٚ ،ٜٓٛط ثاّْٝاأٚ ْٛط ٚبٓا٩ٙ إٔ  ،ٌ ّٜٛا٭دٓب١ٝ ٗ ن

أٚ ٜتدتِ غامت  ،٫ ٜٓععٜ٘ط ٚأٚ اغتُط ٗ ؾعٌ إعك١ٝ َجٌ إٔ ًٜبؼ اؿط ،ؿٝت٘

 .إٍ غري شيو قسم اٱقطاض ،ايصٖب نصيو

ٚإٕ أضازت  ،َٚٓ٘ ٜعًِ إٔ ا٭قٛاٍ إٕ أضازت اؿكط مل ٜهٔ ي٘ ٚد٘ ٚاٖط

 .بٝإ بعض إكازٜل مل ٜهٔ ب٘ بأؽ

 ،إٕ أضاز تهعٝـ َا زٍ عًٝ٘ مل ٜٛٗط ٚدٗ٘ؾ ،ٚتهعٝـ اؾٛاٖط يػٓسٙ

ْعِ  :ٕٚا غ٦ٌ عٓ٘ قاٍ ،ٚيصا إشا نطب إْػاّْا ،إش ٫ ؾو أْ٘ ْٛع َٔ اٱقطاض

 .إْ٘ َكط ع٢ً ؾعً٘ :قاٍ ايعطف ،ؾعًت سػّٓا

ع٢ً أْو قس عطؾت ٚقٛع ايكػري٠ َهؿط٠ ٫ وتاز إٍ ) :أَا قٍٛ اؾٛاٖط

بٌ غتػُع َٔ ايؿانٌ ٫ ّهٔ ٚقٛع ايععّ ع٢ً عسّ ايكػري٠ َٓ٘ اييت ٫  ،تٛب١

)(...ظايت تكع َٔ اٱْػإ
1). 

إٕ ؾاعٌ ايكػري٠ بعس ؾعًٗا ي٘ ث٬خ سا٫ت، ٭ْ٘ إَا إٔ  :عًٝ٘ؾريز 

 (٫ قػري٠ َع اٱقطاض)ٜٓسّ، ٚإَا ٜبك٢ ع٢ً بٓا٥٘ سػٓٗا، ٚأَا ٜٓػ٢، ٚٚاٖط 

بعس ض١ٜ٩ ايعطف إٔ ايبٓا٤ ع٢ً اؿػٔ إقطاض هعٌ ايكػري٠ إهؿط٠ ٖٞ اييت ٫ 

ٚإِا ٗ َجٌ َا إشا  ًكّاؿط٠ َفؾًٝػت ايكػري٠ َه ،إقطاض ٫ٚ تٛب١ بايٓػب١ إيٝٗا

 .ْػٝٗا

 :ٚزيٌٝ (،َهؿط٠) :ٚزيٌٝ (،)٫ قػري٠ :إٔ ٗ إكاّ زيٌٝ :ٚاؿاقٌ

                                                           

 .ٕٚص ٔٗجواىر الكالـ، دمحم حسن النجفي: ج (1)
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 ،َٚع ايتٛب١ ٫ َٛنع ٭ٕ تهؿط ،ؾُع اٱقطاض ٫ تهؿط (إٕ ايتٛب١ ُشٛ ايصْب)

ٚعًٝ٘ ؾعسّ ايتٛب١ َع ايتصنط قازح ٗ  ،ٜهؿط( ٗ َجٌ ايٓػٝإ)إِا ٜهٕٛ َٛنٛع 

 .ايعساي١

ٖصا ؾًٛ قسضت َٓ٘ قػري٠ ٚمل ٜعًِ ٌٖ أْ٘ ٜكط عًٝٗا بإٔ مل  ٚع٢ً

نإ ا٭قٌ عسّ غكٛٙ  ،أٚ ٫ ٜكط بإٔ ْسّ أٚ ْػٞ ٚمٛٙ ،ٜتب ٚمل ٜٓؼ

إش أقاي١ عسّ ايتٛب١ ٚعسّ ايٓػٝإ ٫ ؼكل َٛنٛع اٱقطاض ايصٟ  ،عسايت٘

 .ٜٛدب غكٛٙ ايعساي١، إ٫ّ ع٢ً ايكٍٛ با٭قٌ إجبت

نإ  ،إػك٘ يًعساي١ َطنب َٔ ؾعٌ ايكػري٠ ٚعسّ ايٓسّْعِ إشا قًٓا بإٔ 

 ،٭ٕ دع٤ إٛنٛع ٖٚٛ ايصْب ٚدساْٞ ،ا٭قٌ ٗ ايؿو غكٛٙ ايعساي١

يهٔ ٚاٖط ا٭زي١  ،ؾٝتشكل اؾع٤إ ،ٙ اٯخط ٖٚٛ عسّ ايتٛب١ َػتكشبأٚدع

 .إٔ إٛنٛع َكٝس ٫ َطنب

ع٢ً ادتٓاب ايهبا٥ط ٖصا باٱناؾ١ إٍ إٔ ٗ قشٝش١ ابٔ أبٞ ٜعؿٛض اقتكط 

 .ٖا َكتهاٙ عسّ ايهطض بايكػري٠ ،ٗ تعطٜـ ايعسٍ

ٚأَا تأٜٝس شيو بإٔ ايكػا٥ط ٗ ايٓسض٠ َٔ ايًُِ ايصٟ ٜكع َهؿطّا بادتٓاب 

 ،نُا ٖٛ َكته٢ ايهتاب ٚايػ١ٓ ؾ٬ ساد١ إٍ ايتٛب١ ،ايهبا٥ط ٚبؿعٌ ايفاعات

 .ؾُشٌ تأٌَ ،نُا ٗ اؾٛاٖط

 ،ايكػري٠ ٗ ايٓسض٠ ٫ ٜكسحاض ايؿطا٥ع نٕٛ ٚقٛع عًِ إٔ اختٜٝ ٖٚا تكسّ

إش  ،غري ٚاٖط ايٛد٘ ،ؾاؾرتاط٘ ايتعاّ يٮؾل ،يعسّ ا٫ْؿهاى َٓٗا إ٫ّ ؾُٝا ٜكٌ

يٛ قسضت ٚنإ َكطّا بإع٢ٓ ايصٟ شنطْاٙ يٲقطاض ؼكل َٛنٛع غكٛٙ 

 .ايعساي١

ؾرتاطِٗ إش ا ،إ٫ّ إٔ ٗ ايٓػب١ تأ٬َّ إؿٗٛضٖٚصا ايكٍٛ ٚإٕ ْػب إٍ 
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ٜٚ٪ٜسٙ  ،ًٕه١ ايعساي١ ٚاٖط ٗ ٚدٛز ساي١ ايٓسّ ٗ اٱْػإ إشا عك٢ ٚيٛ قػري٠

 ،َا ْؿاٖسٙ َٔ إٔ إ٪َٔ ؾه٬ّ عٔ ايعازٍ إشا ْٛط إٍ اَطأ٠ عُسّا َج٬ّ ْسّ ؾٛضّا

ٚنصا ٗ غا٥ط  ،ٚإٕ مل ٜٓسّ عس َ٪َّٓا غري ناٌَ، بٌ غري َباٍ بأسهاّ اهلل تعاٍ

 ايكػا٥ط.

بُٝٓا  ،نٝـ ٜكٛيٕٛ بإٔ خ٬ف إط٠ٚ ٜػك٘ ايعساي١ :َا ٜكاٍثِ إْ٘ ض

 َع إٔ نٌ قػري٠ خ٬ف إط٠ٚ. ،ايكػري٠ ٫ تػك٘ ايعساي١

نُا إشا تبػِ اغتٗعا٤ٶ به٬ّ  ،خ٬ف إط٠ٚ ايكػري٠ قس ٫ تعسٸ :ٚاؾٛاب

َ٪َٔ سٝح إْ٘ قػري٠، ٫ٚ تعس خ٬ف إط٠ٚ، ؾبٌ ايكػري٠ ٚخ٬ف إط٠ٚ 

)٘عُّٛ َٔ ٚد
1). 

 

 

َٔ عاٌَ ايٓاؽ ؾًِ )ع٢ً  ضٚا١ٜ   ايؿرياظٟاٱَاّ  لقس عًّٚ

ٚإ٫ ؾؿاضب  ،ٗ إٛنٛع ايكابٌؾ٬ ٜٓبػٞ اٱؾهاٍ أْ٘  :َا ٜأتٞ (2)(...ًُِٜٛٗ

اـُط ٚتاضى ايك٠٬ ٚؾاعٌ نجري َٔ إٓهطات ٚتاضى نجري َٔ ايٛادبات ّهٔ إٔ 

بٌ ّهٔ إٔ تتشكل  ،ٜؿتٌُ ع٢ً ا٭ٚقاف ايج٬ث١ إصنٛض٠ ٗ ٖصٙ ايطٚا١ٜ

ٚايهاؾط يٝؼ أخّا  ،(ٚدبت أخٛت٘) :َع أْ٘ قاٍ ٚقاف ايج٬ث١ ٗ غري إػًِا٭

يًُػًِ، ٖا ٜهٕٛ قط١ٜٓ ع٢ً إٔ إطاز بصيو َا شنطْاٙ َٔ نٕٛ ا٭ٚقاف ٗ 

 .إٛنٛع ايكابٌ

                                                           

 بتصرؼ. ٛٗ – ٙٗص ٙٛينظر: الفقو، السّيد دمحم احلسيين الشًنازي: ج (1)
 . 3ٗابب يف فضل من يسمى أبُحد ودمحم ح 33ص 2ج عيوف أخبار الرضا، الصدوؽ:( 2)
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ٚإٕ قشت ؾٗازت٘  ،ٚع٢ً ٖصا ؾبسٕٚ اٱغ٬ّ ٫ ٜهٕٛ ايؿدل عاز٫ّ

نُا تكسّ  ،ٚ٭ٌٖ ًَت٘ ع٢ً غري إػًِ ،ع٢ً أٌٖ ًَت٘ يًُػًِ ٚيػري إػًِ

ٖٔ تطنٕٛ َٔ ايؿٗسا٤ :َطنّٝا نُا قاٍ غبشاْ٘ايه٬ّ ٗ شيو إشا نإ 
(1). 

 

 

عُا  غأيت٘  :قاٍ ،ع٢ً ضٚا١ٜ مساع١  ايؿرياظٟعّكب اٱَاّ 

إطٜب ٚاـكِ ٚايؿطٜو ٚزاؾع َػطّ ٚا٭دري ٚايعبس ) :ؾكاٍ ،ٜطز َٔ ايؿٗٛز

 . (2)(ٚايتابع ٚإتِٗ، نٌ ٖ٪٤٫ تطز ؾٗازتِٗ

ايٛاٖط إٔ ضز ؾٗاز٠ إتِٗ ايصٟ يٝؼ ٗ زٜٓ٘ ٚعسايت٘ َػُع عع١ّ ثِ قاٍ: 

ٚؾا٥ست٘ تٛٗط  ،ايؿطٜو ٜطز ؾٗازت٘ ٚإٕ قبٌ إؿٗٛز عًٝ٘ شيو َج٬ّ، ٫ ضخك١

نُا  قطاض ايعك٤٬ٚإ٫ّ تكبٌ ايؿٗاز٠ َٔ باب إ ،ؾُٝا مل تهٔ ايؿٗاز٠ ع٢ً ْؿػ٘

 .أْ٘ نصيو ٗ ايؿاغل

أٚ إطاز  ،نُا قاي٘ ايكسٚم ٚايٛاٗ ،زٜٓ٘ َفًكّا ٗؾٌٗ إطاز بإتِٗ إتِٗ 

ايٛاٖط ايجاْٞ بكط١ٜٓ ا٫ْكطاف  ،إتِٗ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ اـاق١ نُا قاي٘ آخط

 .ؾًٛ أضٜس بإتِٗ نٌ َتِٗ ٗ زٜٓ٘ نإ عفؿّا تؿػريّٜا ،ٚإضزاؾ٘ بايٌٛٓ

و إش شي ،ٖٚصا ٫ ٜٓاٗ َا شنطٙ ايكشاح ٚغريٙ َٔ تؿػري ايٌٛٓ بإتِٗ

ٚسٝح أضزف ايٌٛٓ بإتِٗ ٗ إكاّ ٫بس ٚإٔ ٜطاز بإتِٗ غري َا  ،ؾُٝا ٫ قط١ٜٓ

 .ٚإ٫ نإ َٔ عفـ اـام ع٢ً ايعاّ ٖٚٛ خ٬ف ايٛاٖط ،أضٜس َٔ ايٌٛٓ

                                                           

 .ٕٕٛالبقرة:  سورة (1)
 .ٖشلن ال تقبل شهادهتم حابب مجلة  ٖٛٚص ٕٚوسائل الشيعة، احلر العاملي: ج( 2)
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َٚا ٖٛ  :أَا قٛي٘ غبشاْ٘ ،ؾإطاز بايٌٛٓ َٔ ٜٓاي٘ ٚٔ ا٫مطاف ٚعًٝ٘

ع٢ً ايػٝب بهٌٓ
ٚإطاز  ،ؾٗٛ بايهاز ٜٚسٍ ع٢ً شيو َاز٠ ايٛٔ أٜهّا ،(1)

ؾًٝؼ ايعفـ  ،بإتِٗ َٔ ٜتِٗ ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ ٚإٕ مل ٜهٔ ّٚٓٝٓا بكٍٛ عاّ

 .٫ٚ َٔ عفـ اـام ع٢ً ايعاّ ،تؿػريّٜا

أَا استُاٍ إٔ ٜهٕٛ َٔ عفـ ايعاّ ع٢ً اـام بإٔ ٜهٕٛ إطاز بايٌٛٓ 

ٌُ إؿهٛى ٚإّٖٛٛ امطاؾ٘، ؾٗٛ خ٬ف َٔ ٜٛٔ امطاؾ٘، أَا إتِٗ ؾٗٛ ٜؿ

٫ ٜهٕٛ َتُّٗا ٗ ْؿػ٘  :ؾهأْ٘ قاٍ  ،بٌ ايػٝام ٜكتهٞ َا شنطْاٙ ،ايٛاٖط

َفًكّا ٫ٚ َتُّٗا ٗ ٖصٙ ايكه١ٝ اـاق١، نُا ٜكاٍ: ٫ تأتين بإْػإ نػ٬ٕ ٫ٚ 

 .َٔ ٜهػٌ ٗ ٖصا ايعٌُ اـام

ْ٘ باٱناؾ١ إٍ ٚٗٛض إؿتل ٗ ؾإ ،إتِٗ ؾع٬ّ (إتِٗ)َٔ يؿٜ  ثِ ايٛاٖط

ٖا  ايكؿات ؾإٕ إضازؾ٘ َجٌ ايتابع ٚغريٙ ايٛاٖط ٗ ؾع١ًٝ تًو ،ايؿع١ًٝ ٫ ايؿأ١ْٝ

ٚإٕ نإ ي٘ ؾأ١ْٝ ا٫تٗاّ يكطاب١ أٚ  ،ؾإشا مل ٜهٔ َتُّٗا ؾع٬ّ ،ٜ٪ٜس إضاز٠ ايؿع١ًٝ

زي١ ي٘ قساق١ أٚ ظٚد١ٝ أٚ دط ْؿع أٚ َا أؾب٘ مل ٜهط شيو، يؿٍُٛ إط٬قات ا٭

 .بسٕٚ مشٍٛ اغتجٓا٤ إتِٗ

نػا٥ط ا٭يؿاٚ اييت ؼٌُ ع٢ً  ،ٚنصيو إتِٗ أَط ٚاقعٞ ٫ عًُٞ

ؾًٛ ضز ؾٗازت٘ بععِ أْ٘ َتِٗ ثِ ٚٗط عسّ نْٛ٘ َتُّٗا  ،ايٛاقع١ٝ ٫ ايع١ًُٝ

ٚيٛ اْعهؼ بإٔ قبٌ ؾٗازت٘ بععِ أْ٘ يٝؼ َتِٗ، ثِ ٚٗط  ،أخصت بؿٗازت٘

 .نْٛ٘ َتُّٗا ضزت ؾٗازت٘

ٚأزي١  ،ز ؾٗاز٠ إتِٗ ٖا ٜؿٌُ نٌ َتِٗثِ إٕ ٗ إكاّ أزي١ َفًك١ ٗ ض

                                                           

 .ٕٗسورة التكوير:  (1)
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ن٬َِٗ َٔ عسّ ضز  ٚاٱْاع إهطض ٗ ،خاق١ ٗ ضز ؾٗاز٠ بعض أقػاّ إتِٗ

 .نُا ٗ ايسضٚؽ ٚنؿـ ايًجاّ ٚغريُٖا ؾٗاز٠ نٌ َتِٗ

ٚٗ إػتٓس دعٌ ايتعاضض بٌ أخباض قبٍٛ ؾٗاز٠ ايعازٍ ٚبٌ أخباض ضز 

ؾٝذب ايطدٛع إٍ سهِ ا٭قٍٛ ٖٚٞ عسّ  ،ؾٗاز٠ إتِٗ بايعُّٛ َٔ ٚد٘

ثِ دعٌ ايرتدٝح َع أخباض قبٍٛ ؾٗاز٠ ايعسٍ ٗ َٛضز ا٫دتُاع  ،ايكبٍٛ

٭ٕ َٔ أخباض ايكبٍٛ َا ٚضز عٔ ايعػهطٟ  ،با٭سسث١ٝ اييت ٖٞ َٔ إطدشات

، إش  ،طس١ٝ ز٫ي١ٚا٭ق ،ٚبا٭نجط١ٜ عسزّا اييت َطدعٗا إٍ ا٭ؾٗط١ٜ ضٚا١ٜ

ٕا  ،أخباض قبٍٛ ايؿٗاز٠ قطو١ غ٬ف أخباض إتِٗ ؾؿٝٗا إْاٍ َٔ د١ٗ إع٢ٓ

ؾإْ٘ ّهٔ إٔ ٜهٕٛ  ،َٚٔ د١ٗ َا اتِٗ ب٘ ،عطؾت َٔ ا٫خت٬ف ٗ َع٢ٓ إتِٗ

أٚ ٗ خكٛم ٖصٙ  ،ايسٜٔ ٚايؿػل ٚإعاقٞ اـاق١ ٚايهصب ٗ ايؿٗاز٠

َٚٔ د١ٗ َٔ  ،أٚ زؾع نطض َٓ٘ ،ؿع يٓؿػ٘أٚ َٔ اتِٗ ظط ْ ،ايؿٗاز٠ اـاق١

ٜٚكسم عًٝ٘  ،اتِٗ عٓسٙ، ؾإٕ ؾدكّا قس ٜهٕٛ َتُّٗا عٓس ؾدل زٕٚ غريٙ

أٟ إٕٛٓٛ نْٛ٘ َا٬ّ٥  ،ٚيٝؼ إطاز ٖٓا إ٫ّ إتِٗ عٓس اؿانِ بؿٗاز٠ ايعٚض إتِٗ

 .عٔ اؿل ٗ ايؿٗاز٠

 

اض عسّ قبٍٛ ؾٗاز٠ ٚيس ايعْا نأخب ،إٕ أخباض إتِٗ أخل َفًكّا :أ٫ّٚ

 .ٚمٖٛا

 .إٕ ا٭سسث١ٝ غري َأخٛش بٗا ٗ ايرتدٝح :ٚثاّْٝا

بٌ ٖٛ  ،نُا ٫ ىؿ٢ ع٢ً َٔ ضادع ايؿك٘ ،ٚا٭نجط١ٜ نصيو :ٚثايجّا

 ٫ٚ با٭سسث١ٝ عٓس ايتعاضض إ٫ّ  ،بٓؿػ٘ مل ٜعٌُ بصيو ٗ غا٥ط إٛاضز
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 .ْازضّا

َٚجً٘ ناف ٗ ايتعاضض إشا نإ عُّٛ  ،ايٛٗٛض َٛدٛز ٗ إتِٗ :ٚضابعّا

ٚإٓاقؿ١ َجٌ َا شنطٙ آت١ٝ ٗ أخباض ايعسٍ َٔ د١ٗ يؿٜ ايعساي١ ٚايػرت  ،َٔ ٚد٘

 .ٚايعؿاف ٚاـري ٚايكاحل ٚإطنٞ ٚغريٖا

أَا  ،ؾإشا نٓا مٔ ٚايفا٥ؿتٌ نإ اي٬ظّ تكسِٜ أخباض إتِٗ ،ٚع٢ً ٖصا

١ٝ ٚايعٌُ بؿٗاز٠ بعض إصنٛضٜٔ َٔ ٚقس قاّ اٱْاع ايكفعٞ ٚايػري٠ ايكفع

ؾاي٬ظّ ؽكٝل أخباض إتِٗ بايكسض إتٝكٔ ايصٟ  ،إتٌُٗ ٗ ايٓل ٚايؿت٣ٛ

دعً٘ ايع١َ٬ ٗ ايكٛاعس غت١، ٚعس ايؿطا٥ع ٚغريٙ أعسازّا َعسٚز٠ ؾك٘ نُا 

 ،إٕ امكاض ضز ايؿٗاز٠ ٗ إٛاضز إصنٛض٠ نطٚضٟ)بٌ قاٍ اؾٛاٖط:  ،غٝأتٞ

كفع َٔ ايٓل ٚاٱْاع بعسّ إضاز٠ ايعٓٛا١ْٝ ٗ ْكٛم إتِٗ ع٢ً ٚشيو يً

 ،١بٌ إطاز ت١ُٗ خاق١ ؾطع١ٝ ٫ عطؾٝ ،ٚد٘ ٜطاز إٔ إاْع َكساق٘ إ٫ّ َا خطز

ؾٝبك٢ عُّٛ قبٍٛ  ،٭قاي١ عسّ غريٙ ،ؾٝكتكط ع٢ً َا شنط ٗ ايٓل ٚايؿت٣ٛ

)(ؾٗاز٠ ايعسٍ عاي٘
1). 

إتٌُٗ عُّٛ زيٌٝ سذ١ٝ أخباض  ٜهٕٛ إطدع ٗ غا٥ط ،ٚع٢ً ٖصا

إ٫ّ أْ٘ يٝؼ با٬ٕى  ٖٚصا ٚإٕ نإ بايٓتٝذ١ َٛاؾكّا ٕا شنطٙ ايٓطاقٞ  ،ايعسٍ

 .ايصٟ شنطٙ

ايعساي١ ست٢ تػك٘  إٔ ضز ؾٗاز٠ إتِٗ يٝؼ َعٓاٙ غكٛط٘ عٔ ثِ ٫ ىؿ٢

إش ا٫تٗاّ يٝؼ َعٓاٙ أْ٘ ؾاغل  ،أٚ ٫ تكح ايك٠٬ خًؿ٘ بعس شيو ؾٗازت٘ َفًكّا

ٚايعساي١ ايٛاٖط١ٜ ٫ تٓاٗ  ،إش ا٫تٗاّ عباض٠ عٔ استُاٍ عكٝاْ٘ ،أٚ غاق٘ إًه١

                                                           

 .ٖٙص ٔٗجواىر الكالـ، دمحم حسن النجفي: ج (1)
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 .استُاٍ ايعكٝإ

ٚاستُاٍ أْ٘ عام إشا ٚضز ا٭َطإ  ،٫ هتُع ايعًِ بهْٛ٘ شا ًَه١ ،ْعِ

ٚٔ  ٚيصا يٛ ،اؿاٍ ١بايٓػب١ إٍ ايٛاقع ٚسكٝكأٟ  ،ن٬ُٖا ٗ َٛضز ٚاسس

مل ٜهط شيو ايٛٔ أٚ ايؿو عسايت٘ ايٛاٖط١ٜ  اٱْػإ نصب ايعازٍ أٚ ؾّو

 ٚاؿهِ سػب ؾٗازت٘ ،ٚايك٠٬ خًؿ٘ ؾٝكح ايف٬م أَاَ٘ ،اؿاق١ً بأغبابٗا

 ،إٕ ايٛٔ با٫تٗاّ ٚإٕ نإ َٓاؾّٝا ٕعطؾ١ ايعساي١ ايٛاقع١ٝ) :ٚيصا قاٍ إػتٓس

٭ٕ ايؿاضع  ، ٖٞ َٓاٙ قبٍٛ ايؿٗاز٠ٚيهٓ٘ غري َٓاف ٕعطؾ١ ايعساي١ ايؿطع١ٝ اييت

ٚأَط بعسّ ْكض ايعًِ بٗا بايؿو ٫ٚ  ،أقاّ اغتكشاب ايعساي١ َكاّ ايعًِ بٗا

)(ؾُجٌ شيو ايؿدل عازٍ ؾطعّا ،بايٛٔ
1). 

 

عٓس اٱَاّ  (ؾك٘ اؿسٜح)ٖٚٓاى ايهجري َٔ ايُٓاشز ايع١ًُٝ ا٭خط٣ ٗ 

ٚخاق١ ٗ َػا٥ٌ َبتهط٠  ،ع١ًُٝ ا٫غتٓباٙ، سٝح اؽصٙ ٗ ايطاسٌ ايؿرياظٟ

 بصنط عٓاٜٖٚٔٓا ْهتؿٞ ٚتعس َٔ َٝعات٘ ايع١ًُٝ، اييت مل ٜتفطم هلا غريٙ ٚ

ٗ تؿك٬ّٝ ٗ ٖصا ايهتاب، يعًٓا ْكّٛ ببشجٗا إفًٛب ٬ختكاض يضعا١ٜ  بعهٗا

 .نتاب آخط إٕ ؾا٤ اهلل تعاٍ

 َٓٗا: عسّ قتٌ إطتس ايؿفطٟ ٚدٛاظ اغتتابت٘.

ٓٗا: قبٍٛ اؾع١ٜ َٔ َفًل ايهاؾط ٚإٕ مل ٜهٔ نتابّٝا، ٚإٔ غري ايهتابٞ َٚ

 ٫ ٜٓشكط ؽٝريٙ بٌ اٱغ٬ّ ٚايكتٌ بٌ ٖٓاى خٝاض ثايح ٖٚٛ اؾع١ٜ.احملاضب 

                                                           

 .ٕٕٙص ٛٔمستند الشيعة، أُحد النراقي: ج (1)
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)عًٝ٘ َٚٓٗا: دٛاظ إعا٬َت إػتشسث١ ٚاييت مل تهٔ ٗ عٗس إعكّٛ 

 .ايػ٬ّ(

ٝػت َفًك١ بٌ َؿطٚط١ َٚٓٗا: أبعاز ٚؾطٚٙ ١ٜ٫ٚ ايؿكٝ٘، ٚأْٗا ي

 .، إٍ غريٖا َٔ ايؿطٚٙبايؿٛض٣، ٚضنا ايٓاؽ، ٚايتكٝس بايؿطع

 َٚٓٗا: دٛاظ ايفٛاف أبعس َٔ إػاؾ١ بٌ ايبٝت ٚإكاّ.

َٚٓٗا: دٛاظ ايػعٞ ٚايطَٞ ٚايبٝتٛت١ ٚايفٛاف ٗ ايفٛابل ايع١ًٜٛ 

 ٚايػؿ١ًٝ.

ُس٠ عٓس ؾكس ؾطٙ عسّ بف٬ٕ ايك٠٬ ٗ نجري َٔ إٛاضز غري إتعَٚٓٗا: 

 أٚ دع٤ أٚ ٚدٛز َاْع ٭زي١ )٫ تعاز(.

اغتٓازّا إٍ ٗ اؾ١ًُ ١ َٝٚٓٗا: ضؾع ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ َهاؾّا إٍ ايتهًٝؿ

 َا خطز بايسيٌٝ. سسٜح ايطؾع، إ٫ّ

، سٝح )إ٪َٕٓٛ عٓس َٚٓٗا: ثبٛت ا٭سهاّ ايٛنع١ٝ بايؿطٙ إًعّ

 .ؾطٚطِٗ(

 .(٫ نطض)َٚٓٗا: تطتب ايهُإ ٗ اؾ١ًُ عسٜح 

 َٚٓٗا: دٛاظ ا٫غتٝٓاف ٚايتُٝٝع ٗ سهِ ايكانٞ ٗ اؾ١ًُ.

ا٫غتٓباٙ ؾٝٗا ٚاييت تتٛقـ ٗ نجري َٔ ٚإٍ غري شيو َٔ إػا٥ٌ ايؿك١ٗٝ 

 دٛاْبٗا ع٢ً )ؾك٘ اؿسٜح( ٚدٛاْب٘.
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 يٮغًٛب ايعًُٞ يًُطدع ايسٜين ـإكتهب  ـَٔ خ٬ٍ ٖصا ا٫غتعطاض 

باٱَهإ إٔ  (ؾك٘ اؿسٜح)ٗ فاٍ  اٱَاّ ايػٝٸس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ 

ُٸ١ ٚنُا ٜأتٞ  :ْٓتٗٞ يبعض ايٓتا٥ر إٗ

ٚٸاز ايؿهط اٱغ٬َٞ إعاقط ٚأقفاب٘   ـ ٜعسٸ اٱَاّ ايؿرياظٟ 1 أسس ض

 .ٚعًَٛٗا َٚا ٜطتب٘ بٗا ١ٝايؿطٜع١ اٱغ٬َ اغتٓباٙ أسهاّ ٗ فاٍ

تهعات٘ ايعًُٝٸ١ ٚإعطؾٝٸ١ قسض٠ نبري٠ ٗ َط ـ يٲَاّ ايؿرياظٟ  2

ت٘ إعطؾٝٸ١ غٛا٤ َا ٜتعًّل بايؿك٘ أّ ا٭قٍٛ أّ اؾٝٸ١ أزٸت إٍ تعسز ْتاداكٚايج

 .اؿسٜح أّ ايطداٍ أّ غريٖا تبعّا يتًو إكسٸَات ايهد١ُ

ٕعطؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ تٛٚٝـ بٛاعح ا  ـ اغتفاع اٱَاّ ايؿرياظٟ 3

ٚأٌٖ بٝت٘ ايفٝبٌ  اؿسٜح ايؿطٜـ ايٛاضز عٔ ايٓيب ا٭نطّ  ٚعًَٛٗا ٗ ؾك٘

 .إعكٌَٛ 

غتس٫يٞ يٲَاّ ايؿرياظٟ ٜتهحٸ إٔ ي٘ ـ َٔ خ٬ٍ َتابع١ ايبشح ا٫ 4

اؿسٜح ايؿطٜـ ٚبٝإ َهأَ  ٚؾك٘ َٓاٖذ٘ اـاق١ ٚقٛاعسٙ ايعًُٝٸ١ ٗ ؾِٗ

 .١ يه٬ّ إعكّٛ إعطؾ

يٲَاّ ايؿرياظٟ قسض٠ نبري٠ ٗ اغتككا٤ أسازٜح إٛنٛع ايٛاسس َٚٔ ـ  5

كتًـ إكازض ايطٚا١ٝ٥ ا٭غاغ١ٝ ٚايٓٛط ؾٝٗا َٔ سٝح ايػٓس ٚايس٫ي١ ٚططم 

 .إعاؾ١ ؾُٝا بٝٓٗا

 اّ ايؿرياظٟ مس١ ٚانش١ ع٢ً أعاثٜ٘عسٸ ايؿِٗ ايتشًًٝٞ يٲَـ  6
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ٚايتٛدٝ٘  ٚا٫ؾرتاضهس إتابع زّق١ ايتشًٌٝ ٚايتكٜٛط  عٝح ا٫غتس٫ي١ٝ

 .ٚايتكػُٝات ٚا٬ٕسٛات إتعًك١ ٗ ن٬ّ إعكّٛ 

ٜعسٸ َٓٗر ايتجبٸت ايعكا٥سٟ عٓس ايػٝٸس ايؿرياظٟ َٔ َطتهعات ايؿِٗ ـ  7

إش ٜكّٛ بتشًٌٝ اؿسٜح بًشاٚ إطتهع ايعكا٥سٟ يًفا٥ؿ١  ،يًشسٜح ايؿطٜـ

 .اؿّك١

ـ تفٜٛع عًّٛ ايعطب١ٝ نايٓشٛ ٚايكطف ٚايس٫ي١ يبٝإ ز٫٫ت نًُات  8

 .بؿهٌ ٜهُٔ دٛز٠ َٚها١ْ ن٬ّ أٌٖ بٝت ايعك١ُ إعكٌَٛ 

ـ إتابع١ ايسقٝك١ ٚايهبري٠ ٕفًكات ٚعَُٛات أسازٜح أٌٖ ايبٝت 9

  ايعرت٠ عجّا عٔ كككاتٗا َٚكٝساتٗا ٗ إكازض ا٭غاغ١ٝ يطٚاٜات

ٖٚٛ دٗس نبري ٫ٚ ّهٔ تكٛضٙ إ٫ َٔ خ٬ٍ ايتأٌَ ؾُٝا   ايفاٖط٠

 .ٜهتب ٗ اجملاٍ ا٫غتس٫يٞ

بايصا٥ك١ ايعطؾ١ٝ ايٛانش١ يًهؿـ عٔ   ـ ٜتُٝٸع اٱَاّ ايؿرياظٟ 19

 .ٖٚٞ مس١ ٫ ٜكسض عًٝٗا أٟ ؾدل ٗ ٖصا اجملاٍ َسي٫ٛت ن٬ّ إعكّٛ 

 عٓس اٱَاّ ايؿرياظٟاؿسٜح ايؿطٜـ  ٚؾك٘ ـ َٔ ٜٓٛط ٗ َٓاٖر ؾِٗ 11

 َهاؾّا إٍ ؼًٝٸ٘ َٔ ايػٌٗ إُتٓع ايصٟ تأيؿ٘ ا٭مساع ٚا٭شٖإ  هسٖا

 .بايعُل ٚايسٸق١

ـ أخريّا ٚيٝؼ آخطّا ٜعسٸ اٱَاّ ايؿرياظٟ ايطاسٌ َٛغٛع١ نبري٠ ٗ  12

فاٍ إعطؾ١ اٱغ٬َٝٸ١ ٚاييت ٖٞ عاد١ إٍ َ٪غػات ؽككٝٸ١ يًهؿـ عٔ 

 .اٱغ٬َٝٸ١ يٮ١َإعطٗ ايصٟ تطن٘ ايرتاخ ايعًُٞ ٚ

  .ٚاؿُس هلل ضب ايعإٌ
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  :خري َا ْبتس٨ ب٘

 ِٜايكطإٓ ايهط. 

 ،قُس باقط اـطغإ :تح ،أٓس بٔ عًٞ بٔ أبٞ طايب ايفربغٞ ،ا٫ستذازــ  1

 .ّ 1966 ـٖـ  1386 :ت ،ب٬ ٙ ،ايٓذـ ا٭ؾطف ،زاض ايٓعُإ :ايٓاؾط

ب٬  ،ايكاٖط٠ ،زاض َٚفابع ايؿعب  :ايٓاؾط ،داض اهلل ايعكؿطٟ ،أغاؽ ايب٬غ١ــ  2

 .ّ 1969 :ت ،ٙ

 ،زاض اؿسٜح :إفبع١ ،قُس اسػاْٞ ؾط ايًٓهطٚزٟ ،أغباب اخت٬ف اؿسٜحــ  3

 .ف 1399 ـ ٖـ  1432 :ت ،3ٙ  ،قِ

 ،ٝين آٍ اجملسز ايؿرياظٟسػٔ اؿػ ،أغباب اؿسٜح ايٓبٟٛ ٗ ايؿك٘ اٱَاَٞــ  4

 .ايعسز ايجاْٞ ،ف١ً عًّٛ اؿسٜح

 :ايٓاؾط ،سػٔ إٛغٟٛ اـطغإ :تح ،قُس بٔ اؿػٔ ايفٛغٞ ،ا٫غتبكاضــ  5

 ب٬ ت. ،ب٬ ٙ ،طٗطإ ،زاض ايهتب اٱغ١َٝ٬

 ،قُس بٔ اؿػٔ بٔ ايؿٗٝس ايجاْٞ ،اغتككا٤ ا٫عتباض ٗ ؾطح ا٫غتبكاضــ  6

 .ٖـ 1419 :ت ،1ٙ  ،قِ ،غتاضٙ :إفبع١

 ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،قُس ضنا إٛؿط ،أقٍٛ ايؿك٘ــ  7

 .ٖـ 1427 :ت ،2ٙ

 ،زاض ايتعاضف :ايٓاؾط ،سػٔ ا٭ٌَ :تح ،قػٔ ا٭ٌَ ،أعٝإ ايؿٝع١ــ  8

 .ٖـ 1493 :ت ،ب٬ ٙ ،بريٚت

 ،قِ، َ٪غػ١ ايبعج١ :طبع ْٚؿط ،قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ايكسٚم ،ــ ا٭َايٞ 9

 .ٖـ 1417 :ت ،1ٙ 
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 ،تكطٜط عح ايؿٝذ قُس ايػٓس يًػٝس قُس عًٞ عط ايعًّٛ ،اٱَا١َ اٱهل١ٝــ  19

 .ٖـ 1427 :ت ،1ٙ  ،قِ ،ا٫دتٗاز :ايٓاؾط

 ،ايٛؾا٤ :إفبع١ ،قُس باقط ايبٗبٛزٟ :تح ،قُس باقط اجملًػٞ ،عاض ا٭ْٛاضــ  11

 .ٖـ 1493 :ت ،2ٙ  ،بريٚت

ُٸس سػٔ ا٫ؾتٝاْٞ ،عط ايؿٛا٥س ٗ ؾطح ايؿطا٥ســ  12  ب٬ ت. ،ب٬ ٙ ،َريظا ق

 ،قِ ،قُس :إفبع١ ،تكطٜط عح ايكسض يًؿاٖطٚزٟ ،عٛخ ٗ عًِ ا٭قٍٛــ  13

 .ٖـ 1426 :ت ،3ٙ

 :ايػٝس َطته٢ اؿػٝين ايؿرياظٟ احملانط٠ ايجا١ْٝ ،ايبٝعــ  14

 http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1866. 

 ،قِ ،باغساض إغ٬ّ :إفبع١ ،عبس اؿػٌ اي٬ضٟ ،ايتعًٝك١ ع٢ً إهاغبــ  15

 .ٖـ  1418 :ت ،1ٙ

 ،ٖاؾِ ايطغٛيٞ احمل٬ْٞ :تح ،قُس بٔ َػعٛز ايعٝٸاؾٞ ،تؿػري ايعٝٸاؾٞــ  16

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،طٗطإ ،إهتب١ ايع١ًُٝ اٱغ١َٝ٬ :ايٓاؾط

 حملُس اَْٞهـًباَٜهتكطٜط عح ايػٝس قُس ضنا اي ،تكطٜط اؿسٚز ٚايتععٜطاتــ  17

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،إكسٸؽ ٖازٟ

 :طبع ْٚؿط ،ٓاٙ ا٫ؾتٗاضزٟبعًٞ  ،تكطٜط عح ايػٝس سػٌ ايربٚدطزٟــ  18

 .ٖـ 1416 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ

ؼكٝل  ،تكطٜط عح ايؿرياظٟ يًطٚظزضٟ ،تكطٜطات آ١ٜ اهلل اجملسز ايؿرياظٟــ  19

 .ٖـ 1499 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َٗط :إفبع١ ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)َ٪غػ١ آٍ ايبٝت  :ْٚؿط

 ،اظٟايػٝس َطته٢ اؿػٝين ايؿري ،تكًٝس ا٭عًِ ٚسذٝٸ١ ؾت٣ٛ إؿهٍٛــ  29

 .ف 1395 ـٖـ  1437 :ت ،1ٙ  ،قِ ،اضفَهْ :إفبع١

 ،سػٔ إٛغٟٛ اـطغإ :تح ،قُس بٔ اؿػٔ ايفٛغٞ ،تٗصٜب ا٭سهاّــ  21

 ف. 1365 :ت ،4ٙ  ،قِ ،خٛضؾٝس :إفبع١

زاض تطاخ  :ايٓاؾط ،ايػٝٸس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ ،تٛنٝح ْٗر ايب٬غ١ــ  22

http://www.m-alshirazi.com/subject.php?id=1866
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 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،طٗطإ ،ايؿٝع١

 ،ب٬ ٙ ،قِ ،ايع١ًُٝ :إفبع١ ،سػٌ ايربٚدطزٟ ،داَع أسازٜح ايؿٝع١ــ  23

 .ٖـ 1499 :ت

ُٸٞ (،ؾاضغٞ)داَع ايؿتات ــ  24  :طبع ْٚؿط ،َطته٢ ضنٟٛ :تح ،احملكل ايك

 .ٖـ 1371 :ت ،1ٙ  ،قِ ،نٝٗإ

 ،آٜسا :إفبع١ ،قُس ايكٛداْٞ :تح ،قُس سػٔ ايٓذؿٞ ،دٛاٖط ايه٬ّــ  25

 .ف 1366 :ت ،2ٙ  ،قِ

 ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،ٜٛغـ ايبشطاْٞ ،اؿسا٥ل ايٓاٚط٠ــ  26

 .ٖـ 1498 :ت ،ب٬ ٙ ،قِ

طبع  ،عًٞ أنرب ايػؿاضٟ :تح ،قُس بٔ عًٞ بٔ اؿػٌ ايكسٚم ،ــ اـكاٍ 27

 .ٖـ 1493 :ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :ْٚؿط

 :طبع ْٚؿط ،عًٞ اـطغإ ٚآخطٕٚ :تح ،قُس بٔ اؿػٔ ايفٛغٞ ،اـ٬فــ  28

 .ٖـ 1414 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ

 ،آقـ بٔ عًٞ أقػط :تح ،ايكانٞ ايٓعُإ إػطبٞ ،ــ زعا٥ِ اٱغ٬ّ 29

 .ب٬ ت ،2ٙ  ،َكط ،زاض إعاضف :ايٓاؾط

 ،قِ ،اـٝٸاّ :إفبع١ ،قُس اؿػٕٛ :تح ،احملكل ايهطنٞ ،ضغا٥ٌ ايهطنٞــ  39

 .ٖـ 1499 :ت ،1ٙ

عبس اؿػٌ  :تح ،ظٜٔ ايسٜٔ بٔ عًٞ اؾبعٞ ايعاًَٞ ،ايطعا١ٜ ٗ عًِ ايسضا١ٜــ  31

 .ٖـ 1433 :ت ،3ٙ  ،قِ ،ٚضزٟ َنٌ :إفبع١ ،قُس عًٞ بكاٍ

َٓؿٛضات  ،ظٜٔ ايسٜٔ ايعاًَٞ ،ايطٚن١ ايبٗٝٸ١ ٗ ؾطح ايًُع١ ايسَؿكٝٸ١ــ  32

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،داَع١ ايٓذـ ايس١ٜٝٓ

 ،2ٙ ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،ابٔ ازضٜؼ اؿًٞ ،ايػطا٥طــ  33

 .ٖـ 1419 :ت

َ٪غػ١ ايٓؿط  :طبع ْٚؿط ،آخْٛس ًَّا أبٛ طايب ا٭ضانٞ ،ؾطح لا٠ ايعبازــ  34
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 .ٖـ 1429 :ت ،1ٙ  ،قِ ،اٱغ٬َٞ

زاض  :إفبع١ ،دعؿط َطته٢ ايعاًَٞ ،ٓيب ا٭عِٛايكشٝح َٔ غري٠ ايــ  35

 .ٖـ 1426 :ت ،1ٙ  ،قِ ،اؿسٜح

طبع  ،ْع َٔ ايؿكٗا٤ ٚايعًُا٤ :تعًٝل ،قُس ناِٚ ايٝعزٟ ،ايعط٠ٚ ايٛثك٢ــ  36

 .ٖـ 1417 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :ْٚؿط

فتب٢  :تح ،ا٭سػا٥ٞأبٔ أبٞ ْٗٛض  ،)غٛايٞ اي٦ًايٞ( عٛايٞ اي٦ًايٞــ  37

 .ّ 1983 -ٖـ  1493 :ت ،1ٙ  ،قِ ،غٝس ايؿٗسا٤ :إفبع١ ،ايعاضقٞ

َ٪غػ١  :طبع ْٚؿط ،سػٌ ا٭عًُٞ :تح ،ايكسٚم ،ــ عٕٝٛ أخباض ايطنا 38

 .ّ 8914 -ٖـ  1494 :ت ،ب٬ ٙ ،بريٚت ،ا٭عًُٞ يًُفبٛعات

دعؿط  :تح ،ايبشطاْٞ إؿًح ايكُٝطٟ ،غا١ٜ إطاّ ٗ ؾطح ؾطا٥ع اٱغ٬ّــ  39

 ٙ. 1429 :ت ،1ٙ  ،قِ ،زاض اهلس٣ :ايٓاؾط ،ايهٛثطاْٞ

 :ت ،2ٙ ،بريٚت ،زاض ايعًّٛ ،ايػٝٸس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ ،ايؿك٘ــ  49

 ٖـ. 1497

 :ت ،1ٙ ،تكطٜطّا ٭عاخ ايػٝٸس َطته٢ اؿػٝين ايؿرياظٟ ،ؾك٘ ايطؾ٠ٛــ  41

 ٖـ. 1436

 :ت ،3ٙ ،قِ ،ايع١ًُٝ :إفبع١ ،قُس قازم ايطٚساْٞ ،ؾك٘ ايكازمــ  42

 .ٖـ 1414

زاض  :ايٓاؾط ،ايػٝس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ ،إفٗط٠ ايؿك٘ سٍٛ ايػ١ٓــ  43

 .ّ 1994 ـٖـ  1414 :ت ،1ٙ  ،بريٚت ،ايعًّٛ

َٗسٟ اي٬ظٚضزٟ  :تح ،قُس بٔ اؿػٔ اؿط ايعاًَٞ ،ايؿٛا٥س ايفٛغ١ٝــ  44

 .ٖـ 1493 :ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،ايع١ًُٝ :إفبع١ ،ٚقُس زٚضزٟ

قُس أٌَ ا٫غرتابازٟ ٚايػٝس ْٛض ايسٜٔ  ،ايؿٛا٥س إس١ْٝ ٚايؿٛاٖس إه١ٝــ  45

 :ت ،1ٙ ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،ض١ٓ اهلل ايطٓيت :تح ،ايعاًَٞ

 ٖـ. 1424
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  .ب٬ ت ،٬ ٙب ،قُس بٔ ٜعكٛب ايؿريٚظ آبازٟ ،ايكاَٛؽ احملٝ٘ــ  46

ُٸٞ ،ــ قطب اٱغٓاز 47  ،1ٙ ،قِ ،َٗط :إفبع١ ،عبس اهلل بٔ دعؿط اؿُريٟ ايك

 .ٖـ 1413 :ت

 :إفبع١ ،عًٞ أنرب ايػؿاضٟ :تح ،قُس بٔ ٜعكٛب ايهًٝين ،ايهاٗــ  48

 .ف 1363 :ت ،5ٙ  ،طٗطإ ،اؿٝسضٟ

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،اهلل ايطؾيت بإريظا سبٝ ،نتاب اٱداض٠ــ  49

 :ت ،3ٙ ،قِ ،خامت ا٭ْبٝا٤ :إفبع١ ،َطته٢ ا٭ْكاضٟ ،نتاب ايفٗاض٠ــ  59

 .ٖـ 1428

َ٪غػ١  :طبع ْٚؿط ،إسْٞ ايهاؾاْٞ ،نتاب ايككام يًؿكٗا٤ ٚاـٛامــ  51

 .ٖـ 1419 :ت ،2ٙ  ،ايٓؿط اٱغ٬َٞ

 ،2ٙ ،قِ ،زاض اهلذط٠ :ايٓاؾط ،َريظا قُس سػٔ ا٫ؾتٝاْٞ ،نتاب ايكها٤ــ  52

 .ٖـ 1494 :ت

َ٪غػ١ ايٓؿط  :طبع ْٚؿط ،تكطٜط عح ايٓا٥ٝين يًَٰٞ ،نتاب إهاغب ٚايبٝعــ  53

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،اٱغ٬َٞ

عباؽ  :تح ،دعؿط ناؾـ ايػفا٤ ،نؿـ ايػفا٤ عٔ َبُٗات ايؿطٜع١ ايػطٸا٤ــ  54

 .ٖـ 1422 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َهتب اٱع٬ّ اٱغ٬َٞ :إفبع١ ،تربٜعٜإ

 :طبع ْٚؿط ،بٗا٤ ايسٜٔ قُس بٔ اؿػٔ ايؿانٌ اهلٓسٟ ،نؿـ ايًجاّــ  55

 ٖـ. 1429 :ت ،1ٙ  ،قِ، َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ

ب٬  ،قِ ،أزب اؿٛظ٠ :ايٓاؾط ،ؾطٜكٞ إكطٟابٔ َٓٛٛض ا٭ ،يػإ ايعطبــ  56

 .ب٬ ت ،ٙ

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،ؾدط ايسٜٔ ايفطوٞ ،فُع ايبشطٜٔــ  57

 :ايٓاؾط ،أٓس مشؼ ايسٜٔ :تح ،قُس بٔ أبٞ بهط ايطاظٟ ،اض ايكشاحكتــ  58

 .ٖـ 1415 :ت ،1ٙ  ،بريٚت ،زاض ايهتب ايع١ًُٝ

 ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)َ٪غػ١ آٍ ايبٝت  :قُس ايعاًَٞ ؼكٝل ْٚؿط ،َساضى ا٭سهاّــ  59
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 .ٖـ 1419 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َٗط :إفبع١

ايػٝس َطته٢ اؿػٝين  ،عًِ ايعكا٥س "ْكس ايٓٛط١ٜ اؿػٝٸ١" َسخٌ اٍــ  69

 .ٖـ 1438 :ت ،1ٙ ،زاض ايعًّٛ يًفباع١ ٚايٓؿط ،ايؿرياظٟ

عًٞ  :تح ،ايع١َ٬ اجملًػٞ ،ــ َطآ٠ ايعكٍٛ ٗ ؾطح أخباض آٍ ايطغٍٛ 61

 .ٖـ 1498 :ت ،1ٙ ،قِ ،خٛضؾٝس :إفبع١ ،اٯخْٛسٟ

َ٪غػ١ آٍ  :طبع ْٚؿط ،سػٌ ايٓٛضٟ ايفربغٞ إريظا ،َػتسضى ايٛغا٥ٌــ  62

 .ٖـ  1498 :ت ،2ٙ  ،بريٚت ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)ايبٝت 

 ،2ٙ ،قِ  ،َ٪غػ١ ايٓؿط :إفبع١ ،زضٜؼ اؿًٞإابٔ  ،َػتفطؾات ايػطا٥طــ  63

 .ٖـ 1411 :ت

 .ٖـ 1419 :ت ،1ٙ  ،قِ ،غتاضٙ :إفبع١ ،أٓس ايٓطاقٞ ،ــ َػتٓس ايؿٝع١ 64

 :إفبع١ ،سػٌ ايٛسستٞ ايؿبريٟ :تح ،ا٬ٕ قُس ايٓطاقٞ ،ا٭سهاَّؿاضم ــ  65

 .ٖـ 1422 :ت ،2ٙ ،قِ ،غًُإ ايؿاضغٞ

طبع  ،قُس باقط ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ ،َكابٝح اي٬ّٛ ٗ ؾطح َؿاتٝح ايؿطا٥عــ  66

 .ٖـ 1424 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ ايٛسٝس ايبٗبٗاْٞ :ْٚؿط

 :إفبع١ ،قُس ايباقطٟ ٚآخطٕٚ :تح ،آغا ضنا اهلُساْٞ ،َكباح ايؿكٝ٘ــ  67

 .ٖـ 1422 :ت ،1ٙ  ،قِ ،عرت٠

 .ب٬ ت ،ٙ ب٬ ،قُس تكٞ اٯًَٞ ،َكباح اهلس٣ ٗ ؾطح عط٠ٚ ايٛثك٢ــ  68

 ،قُس سػٌ ايطنٟٛ :تح ،دعؿط بٔ اؿػٔ احملكل اؿًٞ ،َعاضز ا٭قٍٛــ  69

 .ٖـ 1493 :ت ،1ٙ ،قِ ،غٝس ايؿٗسا٤ :إفبع١

 ،قِ ،اضفَهْ :إفبع١ ،ايػٝٸس َطته٢ اؿػٝين ايؿرياظٟ ،إعاضٜض ٚايتٛض١ٜــ  79

 .ٖـ 1437 :ت ،1ٙ

 :طبع ْٚؿط ،سػٔ بٔ ظٜٔ ايسٜٔ ايعاًَٞ ،َعامل ايسٜٔ ٬َٚش اجملتٗسٜٔــ  71

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ

 ،ب٬ ٙ ،قِ ،أَري إ٪ٌَٓ :إفبع١ ،دعؿط بٔ اؿػٔ احملكل اؿًٞ ،إعتربــ  72
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  .ف 1364 :ت

 :ت ،2ٙ ،بريٚت ،زاض ايهتاب ،إبطاِٖٝ ؾتشٞ ،َعذِ إكفًشات ا٭زب١ٝــ  73

2995 ّ. 

 ،زاض ايؿهط ،عبس ايػ٬ّ ٖاضٕٚ :تح ،ابٔ ؾاضؽ ،َعذِ َكاٜٝؼ ايًػ١ــ  74

 .ّ 1979 ـٖـ  1399 :ت ،1ٙ  ،بريٚت

زاض  ،سػٌ اؿػٝين ايتربٜعٟ ،ايكش١ ٚايتذاٚظ ٚايؿطاؽ٤ٌَ ايؿطاؽ ٗ قاعس٠ ــ  75

 .ٖـ 1426 :ت ،1ٙ ،بريٚت ،إطته٢

َٗسٟ  :تح ،قُس باقط اجملًػٞ ،٬َش ا٭خٝاض ٗ ؾِٗ تٗصٜب ا٭خباضــ  76

 .ٖـ 1496 :ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،اـٝاّ :إفبع١ ،ايطدا٥ٞ

عًٞ أنرب  :تح ،قُس بٔ عًٞ أبٛ دعؿط ايكسٚم ،َٔ ٫ وهطٙ ايؿكٝ٘ــ  77

 .ب٬ ت ،ب٬ ٙ ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،ايػؿاضٟ

إفبع١  :طبع ْٚؿط ،اؿػٔ بٔ ٜٛغـ ايع١َ٬ اؿًٞ ،َٓت٢ٗ إفًبــ  78

 .ٖـ 1412 :ت ،1ٙ  ،َؿٗس ،ايطن١ٜٛ

 ،1ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ ايٓؿط اٱغ٬َٞ :طبع ْٚؿط ،قُس ضنا إٛؿط ،إٓفلــ  79

 .ٖـ 1424 :ت

َ٪غػ١ ايٓؿط  :طبع ْٚؿط ،تكطٜط عح ايٓا٥ٝين يًدٛاْػاضٟ ،١َٝٓ ايفايبــ  89

 .ٖـ 1418 :ت ،1ٙ  ،قِ ،اٱغ٬َٞ

 ،قِ ،ؾطٜعت :إفبع١ ،قُس عًٞ ا٭ْكاضٟ ،إٛغٛع١ ايؿكٗٝٸ١ إٝػٸط٠ــ  81

 .ٖـ 1422 :ت ،1ٙ

 :إفبع١ ،ٜاغٌ إٛغٟٛ :تح ،َريظا سػٌ ايٓٛضٟ ايفربغٞ ،ايٓذِ ايجاقبــ  82

 .ٖـ 1415 :ت ،1ٙ  ،قِ ،َٗط

 :ت ،1ٙ  ،بريٚت ،زاض احملذ١ ايبٝها٤ ،عامل غبٝ٘ ايًٓٝٞ ،ايٓٛاّ ايكطآْٞــ  83

 .2996ّ ـٖـ  1427

 :إفبع١ ،تكطٜط عح ايػٝس سػٌ ايربٚدطزٟ يًُٓتٛطٟ ،ْٗا١ٜ ا٭قٍٛــ  84
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 .ٖـ 1415 :ت ،1ٙ ،قِ ،ايُكسؽ

ضَهإ قًٞ  :تح ،قُس سػٌ ا٫قؿٗاْٞ ،ايهؿا١ْٜٗا١ٜ ايسضا١ٜ ٗ ؾطح ــ  85

 .ف 1374 :ت ،1ٙ ،قِ ،أَري :إفبع١ ،ظازٙ

َ٪غػ١ ايٓؿط  :طبع ْٚؿط ،فتب٢ ايعطاقٞ :تح ،قُس ايعاًَٞ ،ْٗا١ٜ إطاّــ  86

 .ٖـ 1413 :ت ،1ٙ  ،قِ ،اٱغ٬َٞ

قُٛز قُس  :تح ،فس ايسٜٔ بٔ ا٭ثري ،ايٓٗا١ٜ ٗ غطٜب اؿسٜح ٚا٭ثطــ  87

 .ف 1364 :ت ،4ٙ  ،قِ ،َ٪غػ١ امساعًٝٝإ :طبع ْٚؿط ،ايفٓاسٞ

 ،قُس بٔ اؿػٔ اؿط ايعاًَٞ ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)ٖسا١ٜ ا٭١َ إٍ أسهاّ ا٭١ُ٥ ــ  88

 .ٖـ 1414 :ت ،1ٙ ،َؿٗس ،ا٭غتا١ْ ايطن١ٜٛ :إفبع١

ٚٸز اؾعا٥طٟ ،ٖس٣ ايفايب إٍ أغطاض إهاغبــ  89  :إفبع١ ،دعؿط إط

 .ٖـ 1383 :ت ،2ٙ  ،قِ ،اؾعا٥طٟ

 ،قِ ،ِْٛ٘ :إفبع١ ،َريظا ؾتاح ايؿٗٝسٟ ،ٖس١ٜ ايفايب إٍ أغطاض إهاغبــ  99

 .ف 1375 :ت ،2ٙ

 ،أؾػت :إفبع١ ،نٝا٤ ايسٜٔ اؿػٝين :تح ،ايؿٝض ايهاؾاْٞ ،ايٛاٗــ  91

 .ٖـ 1496 :ت ،1ٙ ،أقؿٗإ

 ،(عًِٝٗ ايػ٬ّ)َ٪غػ١ آٍ ايبٝت  :طبع ْٚؿط ،اؿط ايعاًَٞ ،ٚغا٥ٌ ايؿٝع١ــ  92

 .ٖـ 1414 :ت ،2ٙ  ،قِ

زاض  :ايٓاؾط ،ايػٝٸس قُس اؿػٝين ايؿرياظٟ ،ايٛقٍٛ إٍ نؿا١ٜ ا٭قٍٛــ  93

 .ف 1377 ـٖـ  1419 :ت ،3ٙ  ،قِ ،اؿه١ُ
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 ٘ ............................................................................ اإلىداء

 ٙ ........................................................................ شكر وتقدير
 ٚ ............................................................................. مقدمة

 ٔٔ ......................................... فقو احلديث، مفهومو، ضوابطو: الفصل األّوؿ
 ٖٔ .................................... ادلبحث األّوؿ: تعريف فقو احلديث، أمهيتو، مقارابتو

 ٖٔ ....................................................... أّواًل: تعريف )فقو احلديث(
 ٗٔ ...................................................... فائدة التعريف ابدلوضوع وادلفهـو

 ٕٔ .................................................... مفهـو )فقو احلديث( عند الفقهاء
 ٕٔ .................................................................... أ ػ مبعىن الظاىر

 ٕٕ ................................................................ ب ػ مبعىن احملتمالت
 ٖٕ ...............................................................  شرح الروايةج ػ مبعىن

 ٕ٘ ........................................................ د ػ مبعىن بياف وجو االختالؼ
 ٕٙ ............................................................... ىػ ػ مبعىن حتليل الرواية
 ٜٕ .......................................... مبعىن فقو احلديث رأي اإلماـ الشًنازي 

 ٜٕ ....................................................................ػ االحتماالت ٔ
 ٖٓ ........................................................................ ػ الظاىر ٕ
 ٕٖ ........................................................................ ػ األقربّية ٖ
 ٖٗ .......................................................... منطوقاً ومفهوماً ػ الداللة  ٗ
 ٖ٘ ........................................................................ ػ الراجح ٘
 ٖ٘ ....................................................................ػ حتديد ادلناط ٙ
 ٖٙ .................................................................. ػ ما ينبغي ُحلو ٚ
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 ٖٚ ................................................................. ػ ما ينصرؼ إليو ٛ
 ٖٛ .............................................. ػ مالحظة االستعماؿ احلقيقي واجملازي ٜ

 ٜٖ ...........................................................اثنياً: أمهّية فقو احلديث
 ٓٗ .............................................................. ػ حتديد مفاد احلكم ٔ
 ٔٗ ...................................................... ػ تشخيص احِلْكمة من احلمكم ٕ
 ٕٗ ................................................... ػ معرفة التهافت يف تركيب الرواية ٖ
 ٗٗ ................................................... ػ التوفيق بٌن صدر الرواية وذيلها ٗ
 ٗٗ ...................................................... ػ تشخيص احلكم ثبواتً وإثبااتً  ٘
 ٘ٗ ......................................................... ػ بياف اجلمع بٌن الرواايت ٙ
 ٚٗ ............................... ػ دفع أوىاـ ادلشككٌن مبقاـ أىل بيت العصمة والطهارة ٚ
 ٛٗ ......................................................... ػ حتديد ادلراد من الرواايت ٛ

 ٓ٘ ............................................ اثلثاً: مقارابت يف مصطلح فقو احلديث
 ٓ٘ ................................................................... ػ فقو الرواايت ٔ
 ٓ٘ ...................................................................... ػ فقو الرواية ٕ
 ٔ٘ ....................................................................... ػ فقو اخلرب ٖ
 ٔ٘ .................................................................... ػ فقو األخبار ٗ
 ٔ٘ .................................................................. اديثػ فقو األح ٘
 ٕ٘ ............................................................... ػ أحاديث األحكاـ ٙ
 ٕ٘ ................................................................ ألحكاـػ حديث ا ٚ
 ٕ٘ .................................................................. ػ حديث احلكم ٛ
 

 ٖ٘ ............................................ أسس وضوابط فقو احلديث الثاين:ادلبحث 
 ٖ٘ .............................................. أّواًل: الضوابط العلمّية يف فهم احلديث

 ٗ٘ ............................................................ ػ ما يتعّلق بعلـو العربية ٔ
 ٗ٘ ......................................................... أ ػ ادلعىن ادلعجمي )احلقيقي(
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 ٘٘ ............................................................... ب ػ ادلعىن االستعمايل
 ٘٘ .................................................................. عىن الوظيفيج ػ ادل

 ٙ٘ ................................................... د ػ ادلعىن ادلصدري واالسم ادلصدري
 ٙ٘ ....................................................... ػ ما يتعّلق بعلم أصوؿ الفقو ٕ

 ٚ٘ .................................................................. أ ػ تعريف اخلطاب
 ٛ٘ ................................................................. اخلطابب ػ سياؽ 

 ٔٙ ........................................................ القسم األّوؿ: السياؽ اللغوي
 ٔٙ ....................................................... القسم الثاين: السياؽ العاطفي
 ٔٙ ......................................................... القسم الثالث: سياؽ ادلوقف

 ٕٙ ....................................................... القسم الرابع: السياؽ احلضاري
 ٕٙ ................................................................... ج ػ فهم اخلطاب

 ٖٙ ........................................ ػ ما يتعّلق بعلم ادلنطق )الداللة وما يرتبط هبا( ٖ
 ٖٙ ................................................................... أ ػ تعريف الداللة

 ٗٙ .................................................................. ب ػ أقساـ الداللة
 ٛٙ ..................................................... ضوابط مكتنفات النصاثنياً: 

 ٛٙ .......................................... ػ ختريج الرواية وضبطها من ادلصادر الروائّية ٔ
 ٔٚ .................................................... ػ سلتلف احلديث وبياف مشكلتو ٕ

 ٗٚ ......................................ومن أمثلة االختالؼ يف احلديث الشريف ما أييت:
 ٗٚ ........................................................ ادلثاؿ األّوؿ: استعماؿ الطيب

 ٘ٚ ...................................................... ادلثاؿ الثاين: أنت ومالك ألبيك
 ٙٚ ....................................... ػ أسباب صدور احلديث وظرفية الزماف وادلكاف ٖ

 ٚٚ .................................................. ادلثاؿ األّوؿ: حديث أان مدينة العلم
 ٚٚ .......................................................... ادلثاؿ الثاين: وقت الظهرين

 ٛٚ ................................................................ ػ مقاصد احلديث ٗ
 ٜٚ ........................................................ ادلثاؿ األّوؿ: حديث ال ضرر
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 ٜٚ ........................................................ ادلثاؿ الثاين: حديث السلطنة
 ٓٛ ........................................................... ػ احلديث ادلطلق وادلقّيد ٘
 ٔٛ ....................................................... ػ عدـ ادلخالفة للقرآف الكرمي ٙ
 ٕٛ .......................................................... ػ االختالؼ بٌن الرواايت ٚ
 ٖٛ ........................................... ػ معرفة موارد التقطيع يف الرواايت والتجزئة ٛ

 ٖٛ ...................................................... أ ػ ما ورد يف ثبوت خيار اجمللس
 ٗٛ ............................................................ ب ػ االضطرار إىل اللبس

 
 ٘ٛ .......................................... مناىج فقو احلديث و تطبيقاهتا: الفصل الثاين

 ٚٛ ........................................................ اإلماـ الشًنازي وفقو احلديث
 ٚٛ ........................... ادلبحث األّوؿ: مناىج فقو احلديث عند اإلماـ الشًنازي 

 ٚٛ ................................................................. أّواًل: ادلنهج اللغوي
 ٛٛ ................................................ ػ النفس السائلة يف ابب النجاسات ٔ
 ٜٔ ....................................................................... ػ الشهادة ٕ

 ٜٗ ................................................................ ادلنطقياثنياً: ادلنهج 
 ٜٙ ................................................................ ػ القضّية اخلارجّية ٔ
 ٜٛ ........................................................................ ػ ادلفهـو ٕ
 ٜٛ ............................................................. يف وعدموػ التالـز العر  ٖ

 ٜٜ ................................................................ اثلثاً: ادلنهج األصويل
 ٜٜ ......................................................................... اجململػ  ٔ
 ٓٓٔ .................................................... ػ الشبهة ادلصداقية وادلفهومّية ٕ

 ٔٓٔ ............................................................. رابعاً: ادلنهج التحليلي
 ٔٓٔ ........................................................ الرايء يف كيفياتو على أقساـ

 ٖٓٔ ............................................................. خامساً: ادلنهج العريف
 ٖٓٔ .................................... ػ حكم من مات يف ادلعركة ومل يمعلم كونو شهيداً  ٔ
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 ٗٓٔ ................................................... ػ إزالة اخلضاب للمرأة احلائض ٕ
 ٗٓٔ ......................................... ػ األغساؿ اليت ىي شرط يف صحة الصـو ٖ

 ٘ٓٔ ....................................................... سادساً: ادلنهج االستظهاري
 ٘ٓٔ .............................................. استفادة غًن ادلعنوف من العنواف الوقفي

 
 ٛٓٔ ..................... تطبيقات )فقو احلديث( عند اإلماـ الشًنازي  ادلبحث الثاين:

 ٛٓٔ ........................................................ أواًل: كتاب الطهارة منوذجا
 ٛٓٔ ............................ أو طهارتو يف نفسو. ،الرواايت الدالة على مطهرية ادلاءػ  ٔ
 ٕٔٔ .......................................... ػ التغيًن احلسي والتقديري بسبب ادلالقاة ٕ
 ٜٔٔ ........................... ػ لو جّفت يد ادلتوّضأ جاز لو أف أيخذ من بقّية األعضاء ٖ

 ٕٔٔ ..................................................... اثنياً: تطبيقات كتاب الشهادة
 ٕٔٔ ..................................................... معىن اإلصرار على الصغًنةػ  ٔ
 ٕٗٔ ........................................................ ػ سلالف ضروري ادلذىب ٕ
 ٕ٘ٔ .............................................................. ػ رّد شهادة ادلتهم ٖ

 ٜٕٔ ..................................................................... مناذج أخرى
 

 ٕٖٔ ............................................................. البحثاخلادتة ونتائج 
 

 ٖٗٔ ...................................................... أىم ادلصادر وادلراجع ادلعتمدة
 

 ٕٗٔ .............................................................. فهرست ادلوضوعات
 


