


 دّری از دّستی ّ سرپرستی غیر هسلوبًبى: ّالء هٌفی     تعریف اًْاع ّالء     

 هحجت ثَ غیر هسلوبًبى در عیي ُْشیبری                                     

 ًگبٍ غجیت ثَ ثیوبر: ًگبٍ اسالم ثَ غیر هسلوبًبى                                      

 عقلی ّ هٌطقی ًَ احسبسی ّ ثی قبعدٍ: حت ّ ثغط در اسالم                                      

 

 هحجت عوْم هْهٌیي ثَ یکدیگر: ّالء هثجت       ّالء اثجبتی عبم      تعریف                  

 ایوبى ، اسبس دّستی ّ ّالء ایوبًی                                                           

 اهرثَ هعرّف ّ ًِی از هٌکر ثورٍ ّالء ایوبًی                                                        

 هرام هْهٌبى در : اشداء علی الکفبر رحوبء ثیٌِن                                                        

 رّاثػ اجتوبعی     کفبر    شدید                                                      

 هْهٌیي     رحین                                                                              

 سعی دشوي در تجدیل ّالء هثجت ثَ هٌفی ّ ثبلعکس                                                   

                                       

 ّالء اثجبتی خبص                                    

 



 (علیِن السالم)ّالء اُل ثیت : ّالء اثجبتی خبص      تعریف 

 ...اعتقبد اُل سٌت ثَ ّالء عبم ثْدى آیَ اًوب ّلیکن هللا ّ رسْلَ                            

 پبسخ شیعَ ثَ آًِب در ذیل آیبت راجع ثَ ّالیت                            

 (قراثت)هعبًی ّالء      ّالء هحجت                            

 ّالء اهبهت                                                

 ّالء زعبهت                                                

 ّالء تصرف                                                

 

 در کٌبر ّالء اثجبتی عبم( ع)تْجَ خبص ثَ ائوَ : ّالء هحجت      هعٌی 

 هقدهَ ای ثر سبیر ّالءُب ّ اًسبى سبز ثْدى آى: فبیدٍ                     

 اشتراک شیعَ ّ سٌی در قجْل قرآى ّ هجبًی آى                    

 تصرف در شئْى دیگراى: هعٌبی ایي ّالء در قرآى                     

 

                       



 

 پیشْایی ّ هرجعیت دیٌی: ّالء اهبهت       هعٌی 

 عصوت الزهَ ایي ّالیت                      

 در ایي ًْع ّالیت( ص)جبًشیٌبى پیبهجر ( ع)اُل ثیت                     

 حجت ثْدى قْل ّ عول ّ تقریر صبحجبى ّالء ّ تسلػ ثر شئْى هردم                     

 

 

 رُجری اجتوبعی ّ سیبسی هردم: ّالء زعبهت       هعٌی 

 (ص)صبحجبى ایي ّالیت ثعد از پیبهجر( ع)اُل ثیت                        

 ّالء اهبهت (       ص)شئْى اجتوبعی پیبهجر                        

 ّالء قعبّت                                                                 

 ّالء قعبّت ّ اجتوبع                                                                 



 تسلػ ثر ظوبیر،شبُد ثر اعوبل ثْدى ّ حجت زهبى شدى در اثر قرة:ّالء تصرف    هعٌی

 ّالء تصرف ثبالتریي هرحلَ ّالیت                    

 زعین ّاقعی سیبسی ثعد از پیبهجر: سیبسی                                                           

 زعین ّاقعی دیٌی ثعد از پیبهجر: جٌجَ ُبی ّالء در ًگبٍ شیعَ  دیٌی                     

 ّجْد یک اًسبى کبهل دارای ّالء : هعٌْی                                                           

 تصرف در ُر زهبى                                                                      

 هکبًی: اًْاع قرة      حقیقی      هبدی                     

 ّجْدی: غیر هبدی                                                      

 هجبزی                                       

 تسلػ ثر ًفس                          

 تسلػ ثر خْاغر                          

 هراحل ّ هٌبزل      ثی ًیبزی رّح از ثدى

 ّالء هحصْل        غی االرض

 .عجْدیت                    

                              . 

 ّاسطَ فیط شدى                         


