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لَ ًزس الحح ٍ لن ٗق٘ذُ تضهاى ؽلِ التأخ٘ش
:استذل ػلى الفَسٗٔ تبسٍٓ •
ثؼذم تحقق الَروَة هوغ روَاص التو خ٘ش     : ثبالًظشاف إلْ٘ب، ٍ أخشى•

ٍ . الذالٔ ػلى الحشهٔ« 1»ثوب تقذم هي أخجبس التسَٗف : ٍ حبلخٔ. ػوذا
.تأًِّ حـ ٍ ال ٗدَص التأخ٘ش ؽِ٘: ساتعٔ

ٍ الكل هشدٍد لفشع ػذم االًظشاف، ٍ ال سٗت فٖ طحٔ الَرَة ٍ •
ًؼون، ٌٗبف٘وِ انرى فوٖ تشموِ ه،لقوب، ٍ أخجوبس       . لَ هغ رَاص الت خ٘ش

ٍ عذم خَاص تأخ٘ش الحـ . التسَٗف ٍسدت فٖ حزٔ انسالم ال الوقبم
إًّوا َّ ؽٖ ها إرا ثثت ؽَسٗتِ ال ؽ٘وا إرا لن تثثت ؽ٘نَى ّزا الدذل٘   

. ع٘ي الوذعى
•

194: ، ص12 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحنام 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ؽدزّة  ( 6)ٍ ّ  الَاخة القضاء هي أص  التشمٔ أٍ هي الثلد؟  فدَالى   •

، ألىّ الححّ ٍاخة هالّٖ ٍ إخوداعْن  (1)األص    خواعٔ إلى القَل تأًِّ هي
( 2)فائن على أىّ الَاخثات الوالّ٘ٔ 

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )أقَاّوب الخبًٖ( )6)•
(.األطفْبًٖ. )ٍ ّزا َّ األقَى( 1)•
(.انهبم الخوٌٖ٘. )ٍ َّ األقَى•
هخل الخوس ٍ الضمبٓ ٍ الكفّبسٓ ٍ ًزس الوبل فإًّْب هخل الذَٗى أهّوب هوب   ( 2)•

ٗتكلّف لِ فٖ ت،ج٘ق الؼٌَاى ػلِ٘ هخل هب ادّػى الزَاّش ٍ صاد ف٘وِ الووبتي   
الوبّش فال ٗزشٕ الحكن فِ٘ إلّب ثبلٌضّ الَاػح الجبّش محزّٔ انسالم ٍ أهّب 

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )حذّ الٌزس فبلٌضّ دالّ ػلى أًِّ هي الخلج موب س٘ تٖ

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
(3)تخشج هي األص  •
للّوِ ػلوّٖ   : ٍ ّزا َّ األقَى لكي ال لوب رمش ثل ألىّ هؼٌى قَل الٌبرس( 3)•

مزا، َّ التؼّْذ للِّ تؼبلى ثإت٘بى الوٌزٍس ػلى أى ٗكوَى الؼوول دٌٗوبل ػلوى     
ػْذتِ ٍ هب ٗذلّ ػلى ٍرَة الَفبء ثِ ٗذلّ ػلى ٍرَة ٍفبء ّزا الذٗي ٍ 
الوٌبؽ فٖ الخشٍد هي األطل َّ مَى الَارت دٌٗبل ٍ رلو  ّوَ السوجت    
لخشٍد حزّٔ انسالم هي األطل ح٘ج تستظْش الذٌّٗ٘ٔ هي قَلِ تجوبس  ٍ  

دٗي اللّوِ  ( ػلِ٘ السّالم)ٍ هؼٌى قَلِ « ٍٓ لِلِِّ ػٓلَى الٌّبسِ حِذُّ الْجْٓ٘تِ»تؼبلى 
أىّ الذائي إرا مبى َّ اللِّ ػضّ ٍ رلّ ف داء ّزا الذٗي أحوقّ  . أحقّ أى ٗقؼى

ٍ ال ٗذلّ ػلى أىّ ملّ ٍارت دٗي فبلذٌّٗ٘ٔ ال ثذّ ٍ أى تسوتظْش هوي دل٘ول    
(.الگلپبٗگبًٖ(. )قذّس سشُّ)الَارت خالفبل لوب حقّقِ 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ ستوا َٗسد علِ٘ توٌع مًَِ ٍاخثاً هالّ٘اً، ٍ إًّوا َّ أؽعال هخصَصٔ  •

تذًّ٘ٔ ٍ إى ماى فذ ٗحتاج إلى تزل الوال ؽٖ هقذّهاتِ، موا أىّ الصالٓ 
أٗضاً فذ تحتاج إلى تزل الوال ؽٖ تحص٘  الواء ٍ الساتش ٍ الوناى ٍ 

ًحَ رلل، 
ٍ ؽِ٘ أىّ الححّ ؽٖ الغالة هحتاج إلى تزل الودال تخدالػ الصدالٓ ٍ    •

سائش العثادات الثذًّ٘دٔ، ؽد ى مداى ٌّداك إخوداغ أٍ ع٘دشُ علدى أىّ        
الَاخثات الوالّ٘ٔ تخشج هي األص  ٗشو  الححّ فطعاً، 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ أخاب صاحة الدَاّش تأىّ الوٌاط ؽٖ الخدشٍج هدي األصد  مدَى     •

الَاخة دٌٗاً، ٍ الححّ مزلل ؽل٘س تنل٘ؾاً صشؽاً، موا ؽدٖ الصدالٓ ٍ   
ت  لألهش تِ خْٔ ٍضعّ٘ٔ، ؽَخَتِ على ًحدَ الذٌّٗ٘دٔ تخدالػ      الصَم

سائش العثادات الثذًّ٘ٔ، ؽلزا ٗخشج هي األص  مودا ٗشد٘ش إل٘دِ تعد      
األخثاس الٌاطقٔ تأًِّ دٗي أٍ توٌضلٔ الذٗي، 

499: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
 أىّ خو٘ع الَاخثات( 1)التحق٘ـ : فلت•
فٖ ّزا التؼو٘ن ًظش ٍ إى مبى هب أفبدُ فٖ الٌزس فٖ غبٗٔ الوتبًؤ ثٌوبء    ( 1)•

ػلى التحق٘ق هي أىّ الم االختظبص ٗحذث ٍػؼبل ال أًِّ هي قج٘ول الابٗؤ   
غ٘ش الوَرجٔ ألصٗذ هي التكل٘ف الوحغ ٍ لقذ حقّقٌب فٖ متبة الَطّ٘ٔ ث ىّ 
غ٘ش الحذّ هي سبئش الَارجبت الجذًّ٘ٔ ال ٗخشد هي األطل ثل فٖ طوح٘حٔ  
ًزس انحزبد لا٘شُ مَى الحذّ ػلى األة إرا هبت ٗوددّٕ ػٌوِ ٍلوذُ هوي     
حلج هبلِ ٍ هي رل  ٗتؼذّى إلى ًزس حزِّ ثٌفسِ لَحذٓ الوٌبؽ ٍ قذ ػول 
ثبلظح٘حٔ ش٘خ ال،بئفٔ ٍ لكي الوشَْس أػشػَا ػٌْب ألىّ ظبّشّب مًَِ فٖ 
حلج هبلِ ثال ٍطّ٘ٔ ٍ َّ ال ٌٗبست الوبلّ٘ٔ ٍ ال الجذًّ٘ٔ موب َّ ظوبّش فوال   

(.آقب ػ٘بء. )ثذّ حٌ٘ئزٍ إهّب هي تق٘٘ذّب ثجؼذ الَطّ٘ٔ أٍ طشحْب

500: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ّزا التحق٘ق غ٘ش ٍرِ٘ ًؼن فٖ خظوَص الحوذّ ٍ الٌوزس ٗوكوي اسوتفبدٓ      •

الذٌّٗ٘ٔ هي قَلِ تؼبلى لِلِِّ ػٓلَى الٌّبسِ ٍ هي قَل الٌبرس للِّ ػلوّٖ ٍ إطوال    
الذٗي ػلى الحذّ ثْزا االػتجبس ظبّشال ال ثبػتجبس هزوشّد التكل٘وف فوبألقَى    

(.انهبم الخوٌٖ٘. )ػذم خشٍد الَارجبت الا٘ش الوبلّ٘ٔ هي األطل
(.األطفْبًٖ. )ّزا التحق٘ق هحلّ الٌظش ٍ التفظ٘ل ال ٗسؼِ الوقبم•
ُ تؼبلى ػلى الؼجوذ هحولّ هٌوغ ٍ    ٰ  استتجبع الَرَة لكَى الَارت دٌٗبل للّ•

ل٘س إطال  القؼبء ػلى الظالٓ ٍ الظَم ثؼذ ٍقتْب ثْزا االػتجبس ٍ إلّب موبى  
فؼلْوب فٖ الَقت أٗؼبل مزل  هغ أىّ الخبثت خشٍرِ هي األطل َّ الوذٗي  
الوت طّل الوستتجغ للتكل٘ف ال هب ٌٗتضع هٌوِ ٍ ٗكوَى ػٌ٘وِ ًؼون ال ٗجؼوذ      
استظْبس رل  فٖ حزّٔ انسالم ٍ الٌزس هي قَلِ تؼبلى ٍٓ لِلِِّ ػٓلَوى الٌّوبسِ   

(.الجشٍرشدٕ. )للِّ ػلّٖ أى أحذّ: حِذُّ الْجْٓ٘تِ، ٍ قَل الٌبرس
500: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
اإللّْ٘ٔ دَٗى للِّ تعالى، سَاء ماًت هالًا أٍ عولًا هالّ٘اً أٍ عولًا ع٘ش هدالّٖ،  •

ؽالصالٓ ٍ الصَم أٗضًا دٗدَى لّلدِ ٍ لْودا خْدٔ ٍضدع، ؽزّهدٔ الونّلدؼ        
أٍ ( 1)هشغَلٔ تْوا ٍ لزا ٗدة فضاؤّوا ؽ ىّ القاضٖ ٗؾدش  رهّدِ ًؾسدِ    

رهّٔ الوّ٘ت، ٍ ل٘س القضاء هي تاب التَتٔ، أٍ هدي تداب النؾّداسٓ تد  ّدَ      
إت٘اى لوا ماًت الزهّٔ هشغَلٔ تِ، 

ٍ لكي الش ى ملِّ فٖ تحقّق اشتابل الزهّٔ فٖ الَارجبت الا٘وش الودقّتؤ   ( 1)•
الووتذّٓ ثبهتذاد الؼوش الّتٖ ال ٗتظَّس هؼٌى القؼبء فْ٘ب فوبدام الوكلّف حّ٘وبل  
فَْ هكلّف ثبألداء ٍ ل٘س فِ٘ اشتابل رهّٔ أطللب ثل َّ تكل٘ف هحغ ٍ إرا 
هبت اًق،غ التكل٘ف أداء  ٍ قؼبء  ٍ ح٘ج لن ٗزت ػلِ٘ األداء ٍ ال القؼوبء  
لن ٗزت ػلى ٍسحتِ فبلتفظ٘ل ث٘ي الو،لق ٍ ث٘ي الوَقّت ف٘قؼٖ فٖ الخبًٖ 

(.مبشف الا،بء. )دٍى األٍّل ٍرِ٘

501: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
للِّ علىّ : ٍ ال ؽشؿ ت٘ي مَى االشتغال تالوال أٍ تالعو ، ت  هث  فَلِ•

ؽال ٗنَى الٌارس هذًَٗاً ( 2)أى اعطى صٗذاً دسّواً، دٗي إلْىّ ال خلقّٖ 
لضٗذ ت  َّ هذَٗى للِّ تذؽع الذسّن لضٗذ، ٍ ال ؽدشؿ تٌ٘دِ ٍ تد٘ي أى    

للِّ علىّ أى أححَّ أٍ أى أُصلّٖ سمعت٘ي، ؽالن ّ دٗي اللِّ، ٍ دٗدي  : ٗقَل
اللِّ أحـّ أى ٗقضى، موا ؽٖ تع  األخثاس، 

ّزا فٖ الٌزس طح٘ح لوب استظْشًب دٌّٗ٘تِ ٍ مزا حزّٔ انسالم ٍ ال ( 2)•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ٗقبس ثْوب سبئش الَارجبت

501: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
، ًعن إرا ماى الَخدَب علدى   (3)ٍ الصم ّزا مَى الدو٘ع هي األص  •

ٍخِ ال ٗقث  تقاء شغ  الزّهٔ تِ تعذ ؽَتِ ال ٗدة فضاؤُ، ال تالٌسدثٔ  
إلى ًؾس هي ٍخة علِ٘، ٍ ال تعذ هَتِ، سَاء ماى هالًا أٍ عولًا هث  
ٍخَب إعطاء الطعام لوي ٗوَت هي الدَغ عام الوداعٔ، ؽ ًِّ لَ لدن  
ٗعطِ حتّى هات ال ٗدة علِ٘ ٍ ال على ٍاسثِ القضداء، ألىّ الَاخدة   

الثقاء تعذ ؽَتِ،   إًّوا َّ حؾظ الٌؾس الوحتشهٔ، ٍ ّزا ال ٗقث 

(.الش٘شاصٕ. )الوالصهٔ هوٌَػٔ( 3)•
501: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ موا ؽٖ ًؾقٔ األسحام ؽ ًِّ لَ تدشك اإلًؾداؿ علدْ٘ن هدع تونٌّدِ ال      •

ٗص٘ش دٌٗاً علِ٘، ألىّ الَاخة سذّ الخلّٔ، ٍ إرا ؽات ال ٗتذاسك ؽتحصّ  
أىّ هقتضى القاعذٓ ؽٖ الححّ الٌزسّٕ إرا تونٌّدِ ٍ تدشك حتّدى هدات     

إلّا أى ٗقدال تاًصدشاػ   ( 1)ٍخَب فضائِ هي األص ، ألًِّ دٗي إلْٖ 
الذٗي عي هث  ّزُ الَاخثات، ٍ َّ هح ّ هٌع، ت  دٗي اللّدِ أحدـّ أى   

ٗقضى، 

(.الش٘شاصٕ. )ثل ألًِّ دٗي هبلّٖ إلّْٖ( 1)•

502: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
ٍ أهّا الدواعٔ القائلَى تَخدَب فضدائِ هدي الثلد؟ ؽاسدتذلَّا تصدح٘حٔ       •

ضشٗس ٍ صح٘حٔ اتي أتٖ ٗعؾَس الذالّت٘ي على أىّ هدي ًدزس اإلحدداج ٍ    
هات فثلِ ٗخشج هي ثلثِ، ٍ إرا ماى ًزس اإلحداج مزلل هع مًَدِ هالّ٘داً   
فطعًا ؽٌدزس الحدّح تٌؾسدِ أٍلدى، تعدذم الخدشٍج هدي األصد ، ٍ ؽ٘دِ أىّ          

لن ٗعولَا تْزٗي الخثشٗي ؽٖ هَسدّوا، ؽن٘ؼ ٗعود  تْودا   ( 2)األصحاب 
ؽٖ ع٘شُ  

هغ أًّْوب هؼبسػبى ثشٍاٗٔ هسوغ ثي ػجذ الول  الودّٗذٓ ثبشتْبس الفتَى ( 2)•
(.الجشٍرشدٕ. )ثظذسّب ٍ خلَّّب هي االػ،شاة فٖ الوتي ثخالفْوب

(.الف٘شٍصآثبدٕ. )فِ٘ هب ال ٗخفى فإىّ الزوبػٔ الوزمَسٓ هي األطحبة•
هغ داللٔ طذس طح٘حٔ هسوغ الو،بثق للقبػذٓ ٍ فتوَى الوشوَْس ٍ ػوذم    •

(. الگلپبٗگبًٖ. )إحشاص الؼول ثزٗلْب ال ٗؼشّ ثحزّّ٘ٔ الظذس

502: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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تضهاىًزس أى ٗححّ ٍ لن ٗقّ٘ذُ إرا 
أهّا الدَاب عٌْوا تالحو  على صَسٓ مَى الٌزس ؽٖ حال الودش   ٍ •

تٌاء على خشٍج الوٌدّضات هي الثل؟، ؽال ٍخِ لِ تعدذ مدَى األفدَ     
خشٍخْا هي األص ، ٍ ستوا ٗداب عٌْوا تالحو  علدى صدَسٓ عدذم    
إخشاء الص٘غٔ، أٍ على صَسٓ عذم التونّي هي الَؽداء حتّدى هدات، ٍ    

.األٍّلؽْ٘وا ها ال ٗخؾى خصَصاً 

502: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 


