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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائظ هي الجلَؽ ٍ االستغبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحح هْوب أهكي، ٍ كرا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تكسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ كل سٌٔ، ثل ٗكسُ تسكِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هكٔ، ٍ ٗكسُ ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحدبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .ٍ ٗدَش ئػغبء الصكبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 

 402: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 
 ثْب هسألٔ ٗدَش ئػغبء الصكبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح  6•

 532: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 
 .ل٘ححّ ثْب( 2)ٗدَش ئػغبء الصكبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الححّ (: 6هسألٔ ) •
 (.الش٘ساشٕ. )اللِّهي سْن الفمساء ئى كبى فم٘ساً أٍ هي سْن سج٘ل ( 2)•

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

ال ٗدَش إعطاء الصكاآ للقق٘اس هاي ساْن الققاساء      : ٍ العشسٍىالثاً٘ٔ •
هي ساْن ساث٘      ٗدَشٍ هي القسب، ( 2)للصٗازٓ أٍ الححّ أٍ ًحَّوا 

 (.1)اللِّ 

ثل ٗدَش ثؼد هب فسض هي كًَِ فم٘ساً ًؼن ال ٗدَش ئػغبؤُ لْب ثؼد ( 2)•
 (.الجسٍخسٕ. )أخر همداز كفبٗتِ لسٌتِ

ثؼد فسض فمسُ ال ٗجؼد الدَاش ثبلومداز الوتؼبز  ٍ أهّب الصٗبٓ فوحولّ  •
ئشكبل كوب أىّ اإلػغبء هي سْن سوج٘ل اللّوِ لوغلوك المسثوبل هحولّ      

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ئشكبل كوب هسّ

 

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 (.الدَاّسٕ. )ٗجؼد خَاش اإلػغبء هي كلّ هي السْو٘يال •

 (.الخَاًسبزٕ. )ثل ٗدَش ثؼد فسض كًَِ فم٘ساً غ٘س هبلك لوئًَٔ سٌٔ•
ثل ٗدَش هغ فسض فمسُ ًؼن لَ كبى ٍاخداً لوإًٔ السؤٌ ال ٗدوَش لوِ    •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )اللِّاإلػغبء للصٗبزٓ ٍ أهثبلْب ئلّب هي سْن سج٘ل 

 (.الش٘ساشٕ. )ثل ٗدَش ذلك ٍ الشسط لغَ ل٘س ثولصم للفم٘س•

 

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

كبى فم٘ساً هستحمّبً للصكبٓ لفمسُ ال هبًغ هي أى ٗؼغوى لوِ هوي ّورا     ئذا •
السْن للصٗبزٓ ٍ ًحَّب هي المسة ًؼن لَ كبى هبلكبً لوئًَٔ سٌتِ ٍ كبى 
هسٗداً للصٗبزٓ هثلًب ٍ لن ٗكي ػٌدُ هب ٗصسفِ فْ٘ب ففٖ خوَاش ئػغبئْوب   
لِ لرلك هي السْن الوصثَز تأهّل ٍ ئشكبل ال ٗجؼد الدوَاش خصَاوبً   

 (.األافْبًٖ. )ئذا كبى فٖ كوبل االشت٘بق ثح٘ث ٗصؼت ػلِ٘ تسكْب

 (. الخَئٖ. )ّرا ئذا كبًت فِ٘ هصلحٔ ٌّٗ٘ٔ( 1)•

 187: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

  ٗدَش ئػغبء الصكبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح ثْب( 6)هسألٔ •
ٍ فٖ الوسألٔ الثبً٘ٔ ٍ الؼشسٗي هي الوسبئل الوتفسلٔ فٖ ختوبم ثوبة   •

ال ٗدَش ئػغبء الصكبٓ للفم٘س هي سوْن الفموساء   : الصكبٓ هي ّرا الكتبة
للصٗبزٓ أٍ الحح أٍ ًحَّوب هي المسة ٍ ٗدَش هي سوْن سوج٘ل ا ، ٍ   

فٖ شسحْب الى هب فْ٘ب ٍ للٌوب ثأًوِ ال ئشوكبل فوٖ خوَاش      ب ًاشسلد 
اإلػغبء هي سْن سج٘ل ا ، ٍ الظبّس اى األخور ٗصو٘س ثأخورُ ئٗبّوب     
هستغ٘ؼب ثبالستغبػٔ الجرل٘ٔ ٍ ٗصح هٌِ اإلت٘بى ثمصد حدٔ اإلسالم ٍ 
تدصى هٌِ ٍ ال ٗحتبج ئلى اإلت٘بى ثْوب ثؼود ذلوك ٍ لوَ حصول لوِ       

 ،االستغبػٔ التول٘ك٘ٔ

 299: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

ٍ كرا ال ٌٗجغٖ اإلشكبل فٖ خَاش اإلػغبء هي سْن الفموساء ئذا كوبى    •
األخر فم٘سا ال ٗولك لَل سٌتِ ثٌبء ػلى ػدم ٍخَة لصد اإلػغبء 
ئلى الفم٘س ثؼٌَاى كًَِ فم٘سا ٍ خَاش اإلػغبء ئلى الوستحك ثؼود الؼلون   
ثبستحمبلِ ٍ لَ لن ٗمصد الؼٌَاى الوٌغجك ػلِ٘ ٍ خَاش ئػغوبء الصائود   
ػي هإًٔ السٌٔ ئلى الفم٘س ٍ ا٘سٍزٓ الفم٘س هبلكب لوب ٗأخورُ ثبألخور   

 ػي الوؼغى ف٘ص٘س هستغ٘ؼب حٌ٘ئر ثبالستغبػٔ التول٘ك٘ٔ 

 299: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

ثؼٌَاى سْن الفمساء هوي ٗولك هإًٔ سٌتِ ٍ ل٘س ( ٍ فٖ خَاش األخر)•
غ٘سّوب هوي الموسة ئشوكبل،     أٍ  للصٗبزٓ ػٌدُ هب ٗستغ٘غ للحح ٍ كرا 

ألَاُ ػدم الدَاش لؼدم ادق الفم٘س ػلِ٘ هي غ٘وس فوسق ثو٘ي اشوت٘بق     
األخر ئلْ٘ب ثكوبل االشت٘بق ٍ غ٘وسُ، فساخوغ هوب حسزًوبُ فوٖ عوٖ       

 .الوسألٔ فٖ كتبة الصكبٓ

 299: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 
ألًِّ هي سج٘ل اللِّ تؼبلى، ف٘شولِ ئعالق ل٘ل اإلػغبء هي ذلوك  ( 3)•

ئًّوِ  (: ػلِ٘ السوالم )السّْن، هضبفب ئلى اح٘ح اثي هسلن ػي الصبق 
، ٍ «4»ًؼون  (: ػلِ٘ السالم)سأل ػي الصسٍزٓ أ ٗحح هي الصكبٓ؟ لبل 

 .تمدهت ّرُ الوسألٔ فٖ الصكبٓ، ٍ فٖ هسبئل االستغبػٔ
 

 303: ، ص12 ؛ ج(للسثصٍازٕ)هْرب األحكام 
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

  ثٓبةٔ خَٓٓاشِ ئِػٕغَبءِ غَٕ٘سِ الْؤسٕتَغِ٘غِ هِيَ الصَّكَبِٓ هٓب ٗٓحٔحُّ ثِِِ 32« 1»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ « 2» -1 -14635•

أَ ٗٓحٔحُّ هِويْ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ: هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ
 .هٓبلِ الصَّكَبِٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ

ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ : أَلَُلُ« 3»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓوَّبٍ ػٓيْ حٓسِٗصٍ •
 .«4»ػٓلَى ذَلِكٓ فِٖ الصَّكَبِٓ 

  207: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ، ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

  ثٓبةٔ خَٓٓاشِ آسْ ِ الصَّكَبِٓ ئِلَى هٓيْ ٗٓحٔحُّ ثِْٓب 42« 6» •
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕويِ  « 7» -1 -12045•

أَ  -ٗٓكَُىُ ػٌِْدِٕ الْوٓبلُ هِيَ الصَّكَبِٓ -ٗٓمْغِ٘يٍ أًََِّٔ لَبلَ لِأَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍََّلِ ع
 .ثِِِ هَٓٓالَِّٖ ٍٓ أَلَبزِثِٖ لَبلَ ًَؼٓنٕ لَب ثٓأْسٓ« 8»فَأُحِحُّ 

 207: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ؛ ج



15 

 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 
ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓوب ػٓجٕودِ   « 9» -2 -12046•

 .أَ ٗٓحٔحُّ هِيَ الصَّكَبِٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ -اللَِِّ ع ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ
  «10»ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هِثْلَِٔ •
 .«1»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓوَّبٍ ػٓيْ حٓسِٗصٍ هِثْلَِٔ •

 

 290: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ؛ ج



16 

 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓودٓ  « 2» -3 -12047•
ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓكَنِ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ زٓشِٗيٍ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ 

فَمَبلَ  -سٓأَلَ زٓخٔلٌ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ٍٓ أًََب خٓبلِسٌ: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
لَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓأْخٔسُ اللَِّٔ هٓويْ   -فَأَخٕوٓؼِٔٔ حٓتَّى أَحٔحَّ ثِِِ -ئًِِّٖ أُػٕغَى هِيَ الصَّكَبِٓ

 .ٗٔؼٕغِ٘كٓ
 

 291: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

 
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ئِٕزِٗسٓ فِٖ آخِسِ السَّسَائِسِ ًَمْلًب هِيْ ًَوَٓاِزِ  « 3» -4 -12048•

أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕسٍ الْجٓصًَْغِِّٖ ػٓيْ خٓوِ٘لٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕودِ اللَّوِِ ع   
 .أَ ٗٔحِدُِّٔ السَّخٔلُ هِيَ الصَّكَبِٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الصَّسٍُزِٓٓ: لَبلَ

 291: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَش إعطاء الصكآ لوي ال ٗستط٘ع الحح ل٘حح تْا 

ٍٓ تَمَودَّمٓ هٓوب   : أَلَُلُ« 4»زٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ ثٕيُ خٓؼٕفَسٍ فِٖ كِتَبثِِِ ػٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ ٍٓ •
 .«5»ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِكٓ 

•  

 

 291: ، ص11 ٍسائ  الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

ٗستحت لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستمسض ٍ ٗحوح ئذا   3هسألٔ •
 .كبى ٍاثمب ثبلَفبء

 
 

 402: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

ئذا   هسألٔ ٗستحت لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستمسض ٍ ٗحوح  4•
 ذلك كبى ٍاثمب ثبلَفبء ثؼد 

 
 
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثقى 
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ التَّغََُّعِ ثِبلْحٓحِّ ٍٓ لََٕ ثِبالسٕتِدٓأًَِ لِوٓيْ ٗٓوٕلِكٔ هٓب  50« 1»•
فِِِ٘ ٍٓفَبءٌ ٍٓ ػٓدٓمِ ٍٔخَٔةِ الْحٓحِّ ػٓلَى هٓيْ ػٓلَِِٕ٘ ٕٓٗيٌ ئِلَّب أَىْ ٗٓفْضُلَ ػٓيْ 

  ٌِِِٕٓٗ هٓب ٗٓمَُمٔ ثِبلْحٓحِّ
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ « 2» -1 -14467•

غَٕ٘اسِ ٍٓاحداد    ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ ػٓويْ  
أَ فَأَتَدَّٓٗيُ ٍٓ أَحٔحُّ فَمَوبلَ   -زٓخٔ ٌ ذٍُ دٕٓٗيٍلُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ئًِِّٖ : لَبلَ

 .«3»زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ هٔسْسٓلًب ًَحَُٕٓٔ ٍٓ        .لِلدَّٕٗيًَِؼٓنٕ َّٔٓ أَلْضَى 
 -329 -2، ٍ االستجصوووووبز 1533 -441 -5التْووووورٗت  -(2)•

 .2905 -437 -2ٍ الفمِ٘  2233 -221 -2الفمِ٘  -(3.)1168
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

« 6»ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓويْ خٔفٌََٕ٘ؤَ   « 5» -3 -14469 •
ئِىَّ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ٗٓمْسَأُ ػٓلَٕ٘كٓ السَّولَبمٓ   -خٓبءًِٖٓ سٓدِٗسٌ الصَّٕ٘سَفُِّٖ فَمَبلَ: لَبلَ

 .هٓب لَكٓ لَب تَحٔحُّ اسٕتَمْسِضٕ ٍٓ حٔحَّ -ٍٓ ٗٓمَُلُ لَكٓ
 .1169 -329 -2، ٍ االستجصبز 1534 -441 -5التْرٗت  -(5)•
ٍ فوٖ ّبهشؤ ػوي    ( حمجٔ)كرا فٖ األال، لكي فٖ الوخغَط  -(6)•

ٔ  -ٍ لكي فٖ التْرٗت الوغجَع( خف٘س)ًسخٔ  هحوسش  ثوي  ػمجؤ  ).ػمجو
 (الدؼفٖ ثمٔ
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَإحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓدٓ « 2» -5 -14471•
: ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓكَنِ ػٓيْ ػٓجٕدِ الْوٓلِكِ ثٕيِ ػٔتْجَٓٔ لَبلَ

إِىْ ٗٓسٕتَمْسِضٔ ٍٓ ٗٓحٔحُّ لَوبلَ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ ع ػٓيِ السَّخٔلِ ػٓلَِِٕ٘ ٕٓٗيٌ
 .فَلَب ثٓأْسٓ كَاىَ لَِٔ ٍٓخٌِٕ فدٖ هٓالٍ

 .«3»ٍٓ زٍٓٓأُ الصَّدٍٔقُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓجٕدِ الْوٓلِكِ ثٕيِ ػٔتْجَٓٔ هِثْلَِٔ •
ٍ  1535 -442 -5، ٍ التْوووورٗت 3 -279 -4الكووووبفٖ  -(2) •

  .1170 -329 -2االستجصبز 
 .2902 -436 -2الفمِ٘  -(3)•
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ شاد ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيِ الْجٓسْلِِّٖ « 6» -7 -14473•
سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ : ػٓيْ خٓؼٕفَسِ ثٕيِ ثٓشِ٘سٍ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ ثٓكْسٍ الَْٓاسِغِِّٖ لَبلَ

« 7»إِىْ كَاىَ خَلْفٓ ظَْٕسُِد هٓاالٌ  فَمَبلَ  -ع ػٓيِ السَّخٔلِ ٗٓسٕتَمْسِضٔ ٍٓ ٗٓحٔحُّ
 .ُ فَلَب ثٓأْسٓتِِد حٓدٓثٌ أُدِّٕٓ عٌِْٓحٓدٓثَ   إِىْ

 .ٍٓ كَرَا الَّرِٕ لَجٕلَِٔ« 1»ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ •
 . 6 -279 -4الكبفٖ  -(6)•

 .ٍ كرلك التْرٗت( ّبهش الوخغَط)هب  -فٖ ًسخٔ -(7)•
 .1171 -330 -2، ٍ االستجصبز 1536 -442 -5التْرٗت  -(1)•
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