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ؤحكام ؤّل الزهٔ
تتؤ كْ٘ب أحكبم أّل الزهٔ•
الوَل ك٘وي تإخز هٌِ الجضٗٔ•
هي الَْ٘د ٍ الٌصابس  هاي أّال الكتابة ٍ     *تإخز الجضٗٔ  1هسألٔ •

، هي ؿ٘ش كشم ثا٘ي الوازاّت   **، ٍ ّن الوجَس هوي لِ شجْٔ كتبة
الوختللٔ كْ٘ن كبلكبتَل٘ك٘ٔ ٍ الجشٍتستبً٘ٔ ٍ ؿ٘شّوب ٍ ئى اختللَا كٖ 

.اللشٍع ٍ ثؼط األصَل ثؼذ أى كبًَا هي ئحذ  اللشم
.تؤخز الجضٗٔ هي ؤّل الكتاب ٍ ّن كل هي ٌٗتوٖ إلٖ ًثٖ ٍكتاب*–
.الوجَس هي إّل الكتاب**–

497: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج



3

ؤحكام ؤّل الزهٔ
ال توجل الجضٗٔ هي ؿ٘شّن هي أصاٌبف الكلابس ٍ الوكاشك٘ي     2هسألٔ •

كؼجّبد األصٌبم ٍ الكَاكت ٍ ؿ٘شّوب، ػشث٘ب كبًَا أٍ ػجو٘ب، هاي ؿ٘اش   
كشم ث٘ي هي كبى هٌتسجب الى هاي كابى لاِ كتابة كااثشاّ٘ن ٍ داٍد ٍ      

ٍ ث٘ي ؿ٘شُ، كال ٗوجل هي ؿ٘ش الؽَائق الخالث  *ؿ٘شّوب ػلْ٘ن السالم
ئال اإلسالم أٍ الوتل، ٍ كزا ال توجل هوي تٌصّش أٍ تَّْد أٍ توجّس ثؼذ 

، كوي دخل كٖ الؽَائاق حشثاٖ ساَاا كابى     **ًسخ كتجْن ثبإلسالم
.هكشكب أٍ هي سبئش اللشم الجبؼلٔ

.لذهش ؤى هي ٌٗتسة إلى هي كاى لِ كتاب ٗؤخز هٌِ الجضٗٔ*–
.األلَى لثَل الجضٗٔ هٌِ**–

497: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
اللشم الخالث ئرا التضهَا ثكشائػ الزهأ اٙت٘أ أهاشٍا ػلاى      3هسألٔ •

سَاا كبًَا ػشثب أٍ ػجوب، ٍ كزلك هي كبى هي ًسلْن، كاًِ ٗوشّ   دٌْٗن
.ػلى دٌِٗ ثكشائؽْب، ٍ توجل هٌْن الجضٗٔ

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
  هي اًتول هي دٌِٗ هي ؿ٘ش اللشم الخالث ئلى ئحذ  الؽَائق 4هسألٔ •

كاى كبى هجل ًسخ ششائؼْن أهشٍا ػلِ٘، ٍ ئى كبى ثؼذُ لن ٗواشٍا ٍ لان   
، كحكوْن حكن الكلبس ؿ٘اش أّال الكتابة، ٍ لاَ     *توجل هٌْن الجضٗٔ

.اًتول هسلن ئلى ؿ٘ش اإلسالم كَْ هشتذ ركشًب حكوِ كٖ ثبثِ

.كوا هش ,األلَى لثَل الجضٗٔ هٌِ *–

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
لَ أحبغ الوسلوَى ثوَم هي الوكاشك٘ي كابدػَا أًْان أّال      5هسألٔ •

، ٍ ٗوشٍا ػلى هب ادػَا،  الكتبة هي الخالث ٗوجل هٌْن ئرا ثزلَا الجضٗٔ
ٍ لن ٗكللَا الجٌ٘ٔ، ٍ لَ ادػى ثؼط أًِ أّل الكتبة ٍ أًكش ثؼط ٗواش  
الوذػٖ ٍ ال ٗوجل هَل ؿ٘شُ ػلِ٘، ٍ لَ حجت ثؼذ ػوذ الجضٗأ ثااهشاس   

.هٌْن أٍ ثٌ٘ٔ أٍ ؿ٘ش رلك أًْن ل٘سَا أّل الكتبة اًتوط الؼْذ

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
ال تإخز الجضٗٔ هي الصاج٘بى ٍ الوجابً٘ي ٍ الٌسابا ٍ ّال      6هسألٔ •

ك٘اِ تاشدد، ٍ    تسوػ ػي الك٘خ اللبًٖ ٍ الووؼذ ٍ األػوى ٍ الوؼتاَُ  
ٍ تإخز هوي ػذا هب استخٌٖ ٍ لَ كبًَا سّجبًاب   *األشجِ ػذم السوَغ

.لكي ٌٗتظش حتى َٗسش اللو٘ش أٍ كوشاا

.ٍ األلَى سمَطِ*–

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
ال ٗجَص كٖ ػوذ الزهٔ اشتشاغ كَى الجضٗٔ أٍ ثؼعاْب ػلاى    7هسألٔ •

، ٍ لَ حبصش الوسلوَى حصاٌب  **، كلَ اشتشغ ثؽل الكشغ* الٌسبا
هي أّل الكتبة كوتلَا الشجبل هجل الؼوذ كسألت الٌسبا ئهشاسّي ثجزل 

.****ٍ كزا لَ كبى سإال اإلهشاس ثؼذ الؼوذ ***الجضٗٔ ال ٗصح
تإى ٗجة علْ٘ي ؤدائْا ٍ إال فال إشكال فٖ اشتشاط الجضٗٔ على الشجال  *–

.تئصاء الٌساء ألى الجضٗٔ ال حذ لْا كوا س٘إتٖ
 .دٍى العمذ ألى الششط الفاسذ ل٘س توفسذ**–
.لكي ٗصح عمذ الزهٔ هي دٍى الجضٗٔ***–
ؤٕ ال ٗجَص إلشاسّي تثزل الجضٗٔ تعذ عمذ الزهٔ هع الشجاال تعاذ   ****–

.هَتْن ٍ سؤالْي

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
ال جضٗٔ ػلى الوجٌَى هؽجوب، كلَ أكبم حَال ٍججت ػلِ٘ ٍ  8هسألٔ •

لَ أكبم ٍهتب ٍ جي ٍهتب ه٘ل ٗؼول ثبألؿلات، ٍ ك٘اِ ئشاكبل، ٍ كاٖ     
.*حجَتْب ػلِ٘ ئشكبل ٍ تشدد

علِ٘ ٍ صذلِ تااتع للللثأ فاٖ ً اش     “ الوجٌَى”الحتوال صذق عٌَاى  *–
.العمالء ٍ لزا ٗعول تاألغلة تال إشكال

498: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
كل هي ثلؾ هي صج٘بًْن ٗإهش ثبإلسالم أٍ الجضٗٔ، كاى اهتٌغ صبس  9هسألٔ •

، ٍ ال ٗكلاٖ  **، ٍ ال ثذ كٖ الصج٘بى ثؼذ الجلَؽ هي الؼواذ هؼْان  *حشث٘ب
الؼوذ الزٕ هغ آثبئْن ػٌْن، كلَ ػوذٍا أخزت الجضٗٔ هٌْن ثحلاَل الحاَل   

ٍ ال ٗذخل حَلْن كٖ حَل آثبئْن، ٍ لَ ثلـاَا سالْ٘ب كبلظابّش أى    ***
.****الؼوذ هَهَف ػلى ئرى أٍل٘بئْن

.لكٌِ فٖ ؤهاى حتى ٗشد إلى هإهٌِ كوا س٘إتٖ فٖ الوسإلٔ المادهٔ*–
ؤهاا لاَ كااى العماذ هاع هاي       .ّزا إرا كاى العمذ هع كل فشد هٌْن على حذٓ **–

.ٗشؤسْن ؤٍ ٗوثلْن ؤٍ ٗكفلْن ال ٗحتاج إلى عمذ جذٗذ
الجضٗٔ ًَع ضشٗثٔ ٗعٌْ٘ا اإلهام حسة ها ٗشاُ هي الوصالحٔ لكال سأٌ ؤٍ    ***–

.شْش ؤٍ ؤٗٔ فتشٓ هعٌ٘ٔ صهٌ٘ٔ كوا س٘إتٖ فٖ المسن المادم 
ٍاألحَط تل األلَى ؤى العمذ ؤصلِ ال ٗتَلف على إرى الَلٖ ٍ إى كاى **** –

.إرًِ هعتثشا فٖ همذاس الجضٗٔ

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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ؤحكام ؤّل الزهٔ
ئرا اختبس الحشة ٍ اهتٌغ ػاي اإلساالم ٍ الجضٗأ سد ئلاى      10هسألٔ •

.، ٍ ال ٗجَص اؿت٘بلِ، كاًِ داخل كٖ أهبى أثِ٘ هأهٌِ

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ال توذٗش خبص كٖ الجضٗٔ ٍ ال حذ لْاب، ثال تواذٗشّب ئلاى      1هسألٔ •

الَالٖ ثحست هب ٗشاُ هي الوصبلح كٖ األهكٌٔ ٍ األصهٌٔ ٍ هوتعا٘بت  
الحبل، ٍ األٍلى أى ال ٗوذسّب كٖ ػوذ الزهٔ ٍ ٗجؼلْب ػلى ًظش االهبم 

.ػلِ٘ السالم تحو٘وب للصـبس ٍ الزل

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ثال ٗأخاز اإلهابم هاٌْن     . ٍ ل٘س للجضٗٔ حذّ هحذٍد ٍ ال هذس هَهّت•

ػلى هذس هب ٗشاُ هي أحَالْن هي الـٌى ٍ اللوش ثواذس هاب ٗكًَاَى ثاِ     
.صبؿشٗي

193: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفمِ ٍ الفتاٍى، الوتي، ص 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ل٘س للجضٗٔ حذ هحذٍد،ثل رلك هَكَل ئلى اجتْبد اإلهبم، ٗأخز هاٌْن  : 9هسألٔ •

ٍ ثاِ هابل   .ثحست هب ٗشاُ أصلح، ٍ هب ٗحتول أحَالْن هوب ٗكًَاَا ثاِ صابؿشٗي   
.الخَسٕ

ئرا ثزل الكبكش دٌٗبسا كٖ الجضٗٔ هجل هٌِ، هَسشا كبى أٍ هؼساشا أٍ  : ٍ هبل الكبكؼٖ•
.هتَسؽب

أهل الجضٗٔ أسثؼٔ دًبً٘ش ػلى أّل الزّت، ٍ حوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى دسّواب  : ٍ هبل هبلك•
.كٖ جو٘غ هي ركشًبُ الَسمػلى أّل 

احٌب ػكش دسّوب، ٍ الوتَساػ أسثؼأ ٍ ػكاشٍى    * جضٗٔ الوؼتول: ٍ هبل أثَ حٌ٘لٔ•
.دسّوب، ٍ الـٌٖ حوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى دسّوب

ئجوبع اللشهٔ ٍ أخجبسّن، ٍ الى توذٗش رلك ثحذ ٗحتبد الى دل٘ل ششػٖ، ٍ : دل٘لٌب•
ٍ اٙٗٔ ئًوب أٍججت الجضٗأ التاٖ ٗكاَى ثاػؽبئْاب     . ل٘س كٖ الكشع هب ٗذل ػلِ٘

.صبؿشا ٍ رلك ٗختلق الحبل كِ٘
.الزٕ ٗكتست أكخش هي حبجتِ ٍ ال هبل لِ: الوؼتول* •

546: ، ص5 الخالف، ج 
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كو٘ٔ الجضٗٔ
الخبًٖ كٖ كو٘ٔ الجضٗٔ•
ٍ ال حذ لْا تل تمذٗشّا إلى اإلهام تحسة األصلح ٍ ها لشسُ علاٖ ع  •

ٍ هغ اًتلبا هاب ٗوتعاٖ   هحوَل على التضاء الوصلحٔ فٖ تلك الحال 
ٍ ٗجاَص ٍظاؼْب ػلاى    . التوذٗش ٗكَى األٍلى اؼشاحِ تحو٘وب للصاـبس 

الشاٍس أٍ ػلى األسض ٍ ال ٗجوغ ثٌْ٘وب ٍ ه٘ل ثجَاصُ اثتذاا ٍ ّاَ  
.األشجِ

300: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام، ج 



16

المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
.كٖ هوذاس الجضٗٔ: الجحج الخبًٖ•
اختلق ػلوبؤًب كٖ أىّ للجضٗٔ هذسا هؼٌّ٘ب ال ٗجَص تـ٘٘شُ ػلى : 177هسألٔ •

:أهَال حالحٔ
أىّ كْ٘ب هوذسا،: أحذّب•
ػلى اللو٘اش احٌاب ػكاش دسّواب، ٍ ػلاى      : ٍ َّ هب هذّسُ ػلّٖ ػلِ٘ السّالم•

الوتَسّػ أسثؼٔ ٍ ػكشٍى، ٍ ػلى الـٌٖ حوبً٘أ ٍ أسثؼاَى كاٖ كالّ سأٌ      
ٔ   -«4»ٍ ثِ هبل أثَ حٌ٘لٔ ٍ أحوذ كٖ سٍاٗأ   -«3»   أىّ: لواب سٍاُ الؼبهّا

.«1»الٌجٖ ػلِ٘ السّالم أهش هؼبرا أى ٗأخز هي كلّ حبلن دٌٗبسا 
، ٍ لان  «3»هي ٍظغ ػلٖ ػلِ٘ السّالم، ٍ كزا ٍظغ ػواش  « 2»ٍ هب توذّم •

.ٗخبللْوب أحذ، ككبى ئجوبػب

302: ، ص9 ، ج(الحذٗثٔ-ط)تزكشٓ الفمْاء 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
أًِّ ل٘س كْ٘ب هذس هَظّق ال هلّٔ ٍ ال كخشٓ، ثل ثحست هب ٗشاُ اإلهبم : الخبًٖ•

، ٍ الخَسٕ ٍ «4»هي هلّٔ ٍ كخشٓ ثحست الوصلحٔ، رّت ئلِ٘ أكخش ػلوبئٌب 
، ألىّ الٌجٖ صلّى اللَِّ ػلِ٘ ٍ آلِ أهش هؼابرا أى ٗأخاز   «5»أحوذ كٖ سٍاٗٔ 

ٍ صبلح أّل ًجشاى ػلى أللٖ حلّٔ، الٌصق كاٖ  . «6»هي كلّ حبلن دٌٗبسا 
. «8»ٍ هب ٍظؼِ ػلّٖ ػلِ٘ السّالم ٍ ػوش . «7»صلش، ٍ الٌصق كٖ سجت 

ٍ . «9»ٍ صبلح ػوش ثٌٖ تـلت ػلى هخلٖ هب ػلى الوسلو٘ي هي الصاذهٔ  
.َّ ٗذلّ ػلى ػذم التوذٗش كِ٘

أًّاِ ساأل الصابدم ػل٘اِ      -الصح٘حٔ -سٍاٗٔ صساسٓ: ٍ هي ؼشٗن الخبصّٔ•
     ٖ ا  السّالم هب حذّ الجضٗٔ ػلى أّل الكتبة  ٍ ّال ػلاْ٘ن كاٖ رلاك شا

رلك ئلى اإلهبم ٗأخاز هاي   »: هَظّق ال ٌٗجـٖ أى ٗجبٍص ئلى ؿ٘شُ  كوبل
.الحذٗج« 1« »كلّ ئًسبى هٌْن هب شبا ػلى هذس هب ٗؽ٘ن

303-302: ، ص9 ، ج(الحذٗثٔ-ط)تزكشٓ الفمْاء  
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
أًّْب ال تتوذّس كٖ ؼشف الضٗبدٓ، ٍ تتوذّس كٖ ؼشف الولّٔ،: الخبلج•
ٍ ّاَ هاَل اثاي الجٌ٘اذ، ٍ      -كال ٗإخز هي كلّ كتبثّٖ أهلّ هي دٌٗابس •

ألىّ ػلّ٘ب ػلِ٘ السّالم صاد ػلى هب هشّسُ سساَل   -«2»أحوذ كٖ سٍاٗٔ 
، كذلّ ػلاى أىّ الضٗابدٓ   «3»اللَِّ صلّى اللَِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ لن ٌٗوص هٌِ 

.هَكَلٔ ئلى ًظشُ دٍى الٌوصبى
أًّْب هوذّسٓ ثذٌٗبس ػلى الـٌٖ ٍ اللو٘ش ال ٗجَص الٌوصبى : ٍ هبل الكبكؼٖ•

.«4»هٌِ، ٍ تجَص الضٗبدٓ ػلِ٘ ئى ثزلْب الزهّٖ 
ّٖ هوذّسٓ كٖ حنّ الـٌٖ ثاأسثؼ٘ي دسّواب، ٍ كاٖ حانّ     : ٍ هبل هبلك•

.«5»الوتَسّػ ثؼكشٗي دسّوب، ٍ كٖ حنّ اللو٘ش ثؼكشٓ دساّن 
302: ، ص9 ، ج(الحذٗثٔ-ط)تزكشٓ الفمْاء 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
 *ٍَ ُّنِ صااغِشٍُىَ ئلى هَلِ لاتِلَُا الَّزِٗيَ ال ُٗؤْهٌَُِىَ تِاللَِِّ هَلِ سجحبًِ •

ٍ كِ٘ داللٔ ػلى أًِ ل٘س للجضٗٔ حذ هحذٍد ثل رلك ئلاى اإلهابم   ...
ألًِ ئًوب أٍججت الجضٗٔ التٖ تكَى ثاػؽبئْب صبؿشا ٍ رلاك ٗختلاق   

 الحبل كِ٘

لاتِلَُا الَّزٗيَ ال ُٗؤْهٌَُِىَ تِاللَِِّ ٍَ ال تِالََِْ٘مِ الْأخِشِ ٍَ ال ُٗحَشِّهَُىَ ها حَشَّمَ *•
اللَُِّ ٍَ سَسَُلُُِ ٍَ ال َٗذٌَُٗىَ دٗيَ الْحَكِّ هِيَ الَّزٗيَ ؤٍُتُاَا الْكِتاابَ حَتَّاى    

(التَتٔ 29)ُٗعِطَُا الْجِضََْٗٔ عَيْ َٗذٍ ٍَ ُّنِ صاغِشٍُىَ 

186: ، ص2 ، ج( اتي شْش آشَب)هتشاتِ المشآى ٍ هختلفِ 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
 ثٓبةٔ تَوْذِٗشِ الْجِضِْٗٓٔ ٍٓ هٓب تَُظَغٔ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ هَذٕسِ الْخَشَادِ 68•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕايِ   20185•

ػِ٘سٓى ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هَبلَ هُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هٓب حٓاذ  الْجِضْٗٓأِ   
اٌ هَٔٓظَّاقٌ لَاب ٌْٗٓجٓـِاٖ أَىْ     ػٓلَى إَّٔلِ الْكِتَبةِ ٍٓ ّٓلْ ػٓلَِْٕ٘نٕ كِٖ رَلِكٓ شَاٖٕ 

ٗٓجَٔصٓ ئِلَى ؿَٕ٘شُِِ كَوَبلَ رَلِكٓ ئِلَى الْاِهٓبمِ ٗٓأْخُزُ هِيْ كُلِّ ئًِْسٓابىٍ هِأٌْْنٕ هٓاب    
شَبآ ػٓلَى هَذٕسِ هٓبلِِِ هٓب ٗٔؽِ٘نُ 

149: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ٗٔسٕتَؼٕجٓذٍٔا إٍَٔ ٗٔوْتَلَُاكَبلْجِضْٗٓأُ تُإْخَازُ   ( هِيْ أَىْ)ئًَِّوٓب ّٔنٕ هََٕمٌ كَذٍٕٓا أًَْلُسْٓٔنٕ •

حٓتَّى ٗٔسٕلِؤَا كَااِىَّ اللَّآِ   ( ٗٓأْخُزَّٔنٕ ثِِِ)هٌِْْٔنٕ ػٓلَى هَذٕسِ هٓب ٗٔؽِ٘وَُىَ لَِٔ أَىْ 
ٍٓ كَٕ٘قٓ ٗٓكَُىُ صٓابؿِشا    -هَبلَ حٓتَّى ٗٔؼٕؽَُا الْجِضَْٗٓٔ ػٓيْ ٗٓذٍ ٍٓ ّٔنٕ صبؿِشٍُىَ

ٍٓ َّٔٓ لَب ٗٓكْتَشِثُ لِوٓب ٗٔإْخَزُ هٌِِْٔ حٓتَّى لَب ٗٓجِذٓ رُلِّب لِوٓاب أُخِازَ هٌِْأِ كَ٘ٓاأْلَنٓ     
... -لِزَلِكٓ كَ٘ٔسٕلِنٓ

149: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕايِ   20188•

ٕجٓبًِِّٖ الْحٓكَنِ ػٓيْ  ٗٓحٕ٘ٓى ثٕيِ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ػِوٕشَاىَ الكَّ٘
هَابلَ اسٕاتَؼٕوٓلٌَِٖ أَهِ٘اشُ    هٔصٕاؼٓتِ ثٕايِ ٗٓضِٗاذٓ الْأًَْصٓابسِِّٕ     ػٓيْ  الْأَشْؼٓجِ الْكٌِْذِِّٕ

ٍٓ  -ػٓلَى أَسٕثٓؼِٓٔ سٓسٓبتِ٘نَ الْوٓذٓائِيِ الْجِْٕوُجٓبرَاتِ -الْؤإْهٌِِ٘يَ ػٓلِٖ  ثٕيُ أَثِٖ ؼَبلِتٍ ع
ٍٓ أَهٓشًَِٖ أَىْ أَظَغٓ ػٓلَاى كُالِّ جٓشِٗاتِ     -ًَْٓشِ سِ٘شِٗٓب ٍٓ ًَْٓشِ جَٕٔٓٗشٍ ٍٓ ًَْٓشِ الْوٓلِكِ

صٓسٕعٍ ؿَلِ٘ظٍ دِسّٕٓوب  ٍٓ ًِصٕلب  ٍٓ ػٓلَى كُلِّ جٓشِٗاتِ ٍٓسٓاػٍ دِسّٕٓواب  ٍٓ ػٓلَاى كُالِّ      
جٓشِٗتِ صٓسٕعٍ سٓهِ٘نٍ حُلُخَٖٕ دِسّٕٓنٍ ٍٓ ػٓلَى كُلِّ جٓشِٗتِ كَشْمٍ ػٓكَشََٓ دٓسٓاِّنٓ ٍٓ ػٓلَاى  
كُلِّ جٓشِٗتِ ًَخْلٍ ػٓكَشََٓ دٓسٓاِّنٓ ٍٓ ػٓلَى كُلِّ جٓشِٗتِ الْجٓسٓبتِ٘يِ الَّتِٖ تَجٕوٓغٔ الٌَّخْلَ 
ٍٓ الكَّجٓشَ ػٓكَشََٓ دٓسٓاِّنٓ ٍٓ أَهٓشًَِٖ أَىْ أُلْوِٖٓ كُلَّ ًَخْلٍ شَابر  ػٓايِ الْوُاشَ  لِوٓابسَِّٓ     

الؽَّشِٗنِ ٍٓ اثٕيِ السَّجِ٘لِ ٍٓ لَب آخُزَ هٌِِْٔ شَٕ٘ئب  

152: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ٍٓ أَهٓشًَِٖ أَىْ أَظَغٓ ػٓلَى الذَّّٓبهِ٘يِ الَّزِٗيَ ٗٓشْكَجٔاَىَ الْجٓاشَارِٗيَ ٍٓ ٗٓتَخَتَّؤاَىَ    •

ثِبلزَّّٓتِ ػٓلَى كُلِّ سٓجٔلٍ هٌِْْٔنٕ حَوٓبًِ٘ٓٔ  ٍٓ أَسٕثٓؼِ٘يَ دِسّٕٓوب  ٍٓ ػٓلَى إٍَٔسٓابؼِِْنٕ  
ٍٓ التُّجَّبسِ هٌِْْٔنٕ ػٓلَى كُلِّ سٓجٔلٍ هٌِْْٔنٕ أَسٕثٓؼٓأ  ٍٓ ػِكْاشِٗيَ دِسّٕٓواب  ٍٓ ػٓلَاى     
سٓلِلَتِِْنٕ ٍٓ كُوَشَائِِْنٔ احٌَْٖٕ ػٓكَشَ دِسّٕٓوب  ػٓلَى كُلِّ ئًِْسٓبىٍ هٌِْْٔنٕ هَبلَ كَجٓجٕٓ٘تُْٓاب  

حَوٓبًَِ٘ٓٔ ػٓكَشَ أَلْقٓ أَلْقِ دِسّٕٓنٍ كِٖ سٌٍَٓٔ

152: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔمُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔصٕؼٓتِ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤلِ٘ذٔ كِٖ الْؤوٌِْؼِٓٔ •

ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ 
ٔ سٓأَ  الْوٓصٕلَحَٓٔ كِٖ رَلِكٓ ٍٓ ٗٓجَٔصٔ أَىْ تَتَـََّ٘اشَ  • أَهَُلُ حٓوٓلَِٔ الكَّٕ٘خُ ػٓلَى أًََِّ

الْوٓصٕلَحُٓٔ ئِلَى صِٗٓبدٍٓٓ إٍَٔ ًُوْصٓبىٍ ثِحٓسٓتِ هٓب ٗٓشَأُ الْاِهٓبمٔ ٍٓ كَزَا رَكَشَ الْؤلِ٘ذٔ ٍٓ 
ؿَٕ٘شُّٔوٓب

152: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ػٓيْ أَهِ٘شِ الْؤإْهٌِِ٘يَ ع أًََِّٔ جٓؼٓلَ ػٓلَى أَؿٌِْ٘ٓبئِِْنٕ حَوٓبًِ٘ٓٔ  ٍٓ أَسٕثٓؼِا٘يَ   20191•

دِسّٕٓوب  ٍٓ ػٓلَى إٍَٔسٓبؼِِْنٕ أَسٕثٓؼٓٔ  ٍٓ ػِكْشِٗيَ دِسّٕٓوب  ٍٓ جٓؼٓلَ ػٓلَى كُوَاشَائِِْنٔ  
احٌَْٖٕ ػٓكَشَ دِسّٕٓوب  ٍٓ كَزَلِكٓ صٌَٓغٓ ػٔوٓشُ ثٕيُ الْخَؽَّبةِ هَجٕلَأِ ٍٓ ئًَِّوٓاب صٓاٌَؼِٓٔ    

 ثِوٓكَُسٓتِِِ ع

153: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ها َٗضع الجضٗٔ علِ٘
ٗجَص للَالٖ ٍظاؼْب ػلاى الاشاٍس أٍ ػلاى األساظاٖ أٍ       2هسألٔ •

ػلْ٘وب هؼب، ثل لِ أى ٗعؼْب ػلى الوَاشٖ ٍ األشاجبس ٍ الوساتـالت   
.ثوب ٗشاُ هصلحٔ

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج 
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كو٘ٔ الجضٗٔ
الخبًٖ كٖ كو٘ٔ الجضٗٔ•
ٍ ال حذ لْب ثل توذٗشّب ئلى اإلهبم ثحست األصلح ٍ هب هشسُ ػلاٖ ع  •

هحوَل ػلى اهتعبا الوصلحٔ كٖ تلك الحبل ٍ هغ اًتلبا هاب ٗوتعاٖ   
ٍ ٗجاَص ٍضاعْا علاى    . التوذٗش ٗكَى األٍلى اؼشاحِ تحو٘وب للصاـبس 

الشءٍس ؤٍ على األسض ٍ ال ٗجوع تٌْ٘وا ٍ ل٘ل تجَاصُ اتتذاء ٍ ّاَ  
.األشثِ

300: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام، ج 
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ها َٗضع الجضٗٔ علِ٘
لَ ػ٘ي كٖ ػوذ الزهٔ الجضٗٔ ػلى الاشاٍس ال ٗجاَص ثؼاذُ     3هسألٔ •

ا هي أساظْ٘ن ٍ ؿ٘شّب، ٍ لَ ٍظغ ػلى األساظاٖ ال ٗجاَص    أخز شٖ
ثؼذُ الَظغ ػلى الشاٍس، ٍ لَ جؼال ػلْ٘واب ال ٗجاَص الٌوال ئلاى      

.ئحذاّوب، ٍ ثبلجولٔ ال ثذ هي الؼول ػلى ؼجن الكشغ

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج 
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كو٘ٔ الجضٗٔ
الخبًٖ كٖ كو٘ٔ الجضٗٔ•
ٍ ال حذ لْب ثل توذٗشّب ئلى اإلهبم ثحست األصلح ٍ هب هشسُ ػلاٖ ع  •

هحوَل ػلى اهتعبا الوصلحٔ كٖ تلك الحبل ٍ هغ اًتلبا هاب ٗوتعاٖ   
ٍ ٗجاَص ٍظاؼْب ػلاى    . التوذٗش ٗكَى األٍلى اؼشاحِ تحو٘وب للصاـبس 
ٍ ل٘ل تجَاصُ اتتذاء ٍ ّاَ  الشاٍس أٍ ػلى األسض ٍ ال ٗجوغ ثٌْ٘وب 

.األشثِ

300: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام، ج 
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كو٘ٔ الجضٗٔ
ا ٍ تواذٗش الجضٗأ    هلت لؼل تحو٘ن الحبل أى ٗوبل ئى ػوذ الزهٔ شٖ•

أهش آخش ظشٍسٓ أى ػوذ الزهٔ ػجبسٓ ػي الؼْذ لْن ثبألهابى ٍ ساكٌى   
أساظٖ الوسلو٘ي ثبلجضٗٔ التٖ ٗجوى توذٗشّب ئلى اإلهبم ػل٘اِ الساالم   
كٖ كل سٌٔ ػلى حست هب ٗشاُ هي الوصلحٔ، ٍ هذ ساوؼت أى هجاَل   
الزهٖ ػلى اإلجوبل َّ الصـبس أٍ هي الصـبس، ٍ حٌ٘ئز كلاِ تواذٗشّب   
ػلى ساٍسْن ٍ ػلى أساظْ٘ن ٍ ػلى ؿ٘ش رلك، ًؼن لَ كشض تؼ٘ا٘ي  
الجضٗٔ كٖ األساظٖ خبصٔ أٍ ػلى الشاٍس خبصٔ كاٖ اثتاذاا ػواذ    
الزهٔ هؼْن اتجِ حٌ٘ئز ػذم جَاص تـ٘٘شُ ٍ تجذٗلِ، لؼوَم الَكبا ثبلؼوذ 

ٍ ثبلكشغ،

252: ، ص21 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
لَ ٍظغ هوذاسا ػلى الشاٍس أٍ األساظٖ أٍ ؿ٘شّوب كٖ سٌٔ  4هسألٔ •

جبص لِ تـ٘٘شُ كٖ الساٌ٘ي األخشثبلضٗابدٓ ٍ الٌو٘صأ أٍ الَظاغ ػلاى      
.ئحذاّوب دٍى األخش  أٍ ػلى الجو٘غ

499: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج 
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ها َٗضع الجضٗٔ علِ٘
 ثٓبةٔ تَوْذِٗشِ الْجِضِْٗٓٔ ٍٓ هٓب تَُظَغٔ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ هَذٕسِ الْخَشَادِ 68•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕايِ   20185•

ػِ٘سٓى ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هَبلَ هُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هٓب حٓاذ  الْجِضْٗٓأِ   
اٌ هَٔٓظَّاقٌ لَاب ٌْٗٓجٓـِاٖ أَىْ     ػٓلَى إَّٔلِ الْكِتَبةِ ٍٓ ّٓلْ ػٓلَِْٕ٘نٕ كِٖ رَلِكٓ شَاٖٕ 

...ٗٓجَٔصٓ ئِلَى ؿَٕ٘شُِِ

150: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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ها َٗضع الجضٗٔ علِ٘

هُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أَ سٓإَٔٗتٓ هٓب ٗٓأْخُزُ ّٓإُلَاباِ   -هَبلَ ٍٓ هَبلَ اثٕيُ هٔسٕلِنٍ •
        َٔ ٍٓ ْٗٓأخُاُز هِاَي الاذَّّٓبهِِ٘ي جِضْٗٓا  ِٔ َّٓزا الْخُؤاِس هِاْي أَسِٕض الْجِضْٗٓا هِْي 

اٌ هَٔٓظَّقٌ كَوَبلَ كَبىَ ػٓلَِْٕ٘نٕ هٓب أَجٓبصٍٔا  سٔأٍسِِْنٕ أَ هٓب ػٓلَِْٕ٘نٕ كِٖ رَلِكٓ شَٖٕ
أًَْلُسِِْنٕ ٍٓ لَٕ٘سٓ لِلْاِهٓبمِ أَكْخَشُ هِيَ الْجِضِْٗٓٔ ئِىْ شَبآ الْاِهٓبمٔ ٍٓظَغٓ رَلِاكٓ    ػٓلَى

اٌ ٍٓ ئِىْ شَابآ كَؼٓلَاى أَهٕآَالِِْنٕ ٍٓ     ػٓلَى سٔأٍسِِْنٕ ٍٓ لَٕ٘سٓ ػٓلَى أَهَٕٓالِِْنٕ شَٖٕ
...اٌ  لَٕ٘سٓ ػٓلَى سٔأٍسِِْنٕ شَٖٕ

150: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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ها َٗضع الجضٗٔ علِ٘
ٍٓ ثِبلْاِسٌَٕبدِ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هَبلَ سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ إَّٔلِ  20186•

الزِّهَِّٔ هٓب رَا ػٓلَِْٕ٘نٕ هِوَّب ٗٓحٕوٌَُُىَ ثِِِ دِهٓبآّٔنٕ ٍٓ أَهَٕٓالَْٔنٕ هَبلَ الْخَاشَادٔ ٍٓ ئِىْ  
أُخِزَ هِيْ سٔأٍسِِْنٔ الْجِضُْٗٓٔ كَلَب سٓجِ٘لَ ػٓلَى أَسٕظِِْنٕ ٍٓ ئِىْ أُخِزَ هِيْ أَسٕظِِْنٕ 

 كَلَب سٓجِ٘لَ ػٓلَى سٔأٍسِِْنٕ
 ٍٓ سٍٓٓأُ الكَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ حٓشِٗضٍ هِخْلَِٔ•

150: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
لَ ؼشح التوذٗش ٍ جؼل ػلى ًظش االهابم ػل٘اِ الساالم كلاِ      5هسألٔ •

.ا شبا الَظغ إّٔ ًحَ ٍ ثإّٔ هوذاس ٍ ثإّٔ شٖ

500: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ، ج 
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المَل فٖ كو٘ٔ الجضٗٔ
ٍ أهب كٖ األٍل كلإلهبم ػلِ٘ السالم التصشف كاٖ تؼٌْ٘٘اب ئلاى حا٘ي     •

األساظٖ، ٍ ئى شابا هاي الاشاٍس، ٍ ئى      است٘لبئْب هٌْن، ئى شبا هي
شبا هي ؿ٘شّوب، ٍ ئى شبا هي الجو٘غ، ألى اللشض ٍهَع ػوذ الزهأ  
تل ػلى ئػؽبا الجضٗٔ كٖ كل سٌٔ ػلى حسجوب ٗشاُ الَالٖ كوب ٍ ك٘لب، 

ٗكفٖ فٖ رلك إطالق عمذ الزهٔ تالجضٗٔ هي دٍى تصشٗح، ضاشٍسٓ  
 تماء تمذٗشّا ٍ ك٘ف٘ٔ ؤخزّا هَكَال إلِ٘

253: ، ص21 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج


