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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ّر  تدرت   الوفرسةٓ  ٍ  تدصا الؼوسٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوسٓ  2هسألٔ •
ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إذا استكبع لْب ٍ لن ٗكي هستك٘ؼب للحح؟ 
الوطَْز ػدهِ  ٍ َّ األلَى  ٍ ػلى ّرا ال تدت ػلى األخ٘رس ثؼرد   
فساغِ ػي ػو  الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستك٘ؼب لْب  ٍ َّ فٖ هكٔ  ٍ كرا ال 
تدت ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗتوكي هي الحح لوبًغ  لكي األحرَـ  

 .اإلت٘بى ثْب

 403: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ٍ ثبإلخوربع    هسألٔ تدصا الؼوسٓ الوتوتغ ثْب ػري الؼورسٓ الوفرسةٓ    2•
األخجبز ٍ ّ  تدت ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إذا استكبع لْب ٍ لرن  
ٗكي هسرتك٘ؼب للحرح الوطرَْز ػدهرِ ثر   زسرلِ ثؼؿرْن إزسرب          
الوسلوبت ٍ َّ األلَى ٍ ػلى ّرا فال تدت ػلى األخ٘س ثؼد فساغرِ  
ػي ػو  الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستك٘ؼب لْب ٍ َّ فٖ هكٔ ٍ كررا ال تدرت   
ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗتوكي هري الحرح لوربًغ ٍ لكري األحرَـ      

 * ثْباإلت٘بى 
؛ (الوحشىى )العزٍة الَثقى (.)الشيزاسي، الثزٍجزدي. )ال يتزك( 2) *•

 (598: ، ص4 ج
 

  534: ، ص2 ، ج(للسيد اليشدي)العزٍة الَثقى 
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

  ثٓبةٔ  َىَّ هٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ إِلَى الْحٓحِّ سٓمَفَ ػٌِْٓٔ فَسْؼٔ الْؼٔوٕسَِٓ 5« 2»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓريْ  َثِ٘رِِ   « 3» -1 -19265•

إِذَا : ػٓيِ اثٕيِ  َثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّبةٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَرب َ 
 .فَمَدٕ لَؿَى هٓب ػٓلَِِٕ٘ هِيْ فَسِٗؿَِٔ الْؼٔوٕسَِٓ -اسٕتَوٕتَغٓ السَّخٔ ُ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ

 
  ٍ 1503 -433 -5  ٍ التْرررررٗت 1 -533 -4الكرررربفٖ  -(3)•

 .1150 -325 -2االستجػبز 
 

 305: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ  َثِِِ٘ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدٍ ػٓيِ الْفَؿْ ِ ػٓريِ اثٕريِ   « 4» -2 -19266•
:  َثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبزٍ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِرٖ حٓردِٗ ٍ لَرب َ   

 . َ ٗٔدٕصِاُ ذَلِكٓ ػٌِْٓٔ لَب َ ًَؼٓنٕ -«5»لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ إِلَى الْحٓحِّ 
 
هي الجربة   3  ٍ  ٍزةُ ثتوبهِ فٖ الحدٗ  4 -265 -4الكبفٖ  -(4)•

 .هي ّرُ األثَاة 1
 .196 -2الجمسٓ  -(5)•

 
 
 305: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج 
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ٍٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ  َغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓ ِ ثٕريِ شِٗٓربةٍ ػٓريْ    « 6» -3 -19267•
سٓأَلْتٔ  َثٓب الْحٓسٓريِ ع ػٓريِ الْؼٔوٕرسَِٓ  َ    :  َحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ  َثِٖ ًَػٕسٍ لَب َ

 .لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ تُدٕصِاُ ػٌِْٓٔ لَب َ ًَؼٓنٕ -ٍٓاخِجٌٓٔ ِّٖٓ لَب َ ًَؼٓنٕ
 
 .2 -533 -4الكبفٖ  -(6)•

 

 305: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج



7 

 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

 .ٍٓ كَرَا الْأٍََّ ُ« 1»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبةُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ هٔحٓوَّدٔ •
 
 .1153 -325 -2  ٍ االستجػبز 1506 -434 -5التْرٗت  -(1)•

 

 306: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ٍٓ ثِئِسٌَٕبةُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ غٓرفَْٓاىَ ثٕريِ   « 2» -4 -19268•
لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَّرِِ  : ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ  َثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ ٗٓؼٕمَُةٓ ثٕيِ ضُؼٕٓ٘تٍ لَب َ
ٗٓكْفِٖ السَّخٔر َ   -«3»لِلِِّ ع لََٕ ُ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ خٓ َّ ٍٓ  َتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ 

لَرب َ كَررَلِكٓ    -هٓكَبىَ تِلْكٓ الْؼٔوٕسَِٓ الْؤفْسَةِٓٓ -إِذَا تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ إِلَى الْحٓحِّ
 . َهٓسَ زٓسَٔ ُ اللَِِّ ظ  َغٕحٓبثِٓٔ

 .1151 -325 -2  ٍ االستجػبز 1504 -433 -5التْرٗت  -(2)•
 .196 -2الجمسٓ  -(3)•

 

 306: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ًَدََِّ٘ٔ ػٓيْ  َثِٖ خٓؼٕفَسٍ ع لَب َ« 4» -5 -19269•
فَكَبفٓ ثِبلْجٕٓ٘تِ ٍٓ سٓؼٓى ثٕٓ٘يَ الػَّرفَب ٍٓ   -إِذَا ةٓخَ َ الْؤؼٕتَوِسُ هٓكََّٔ غَٕ٘سَ هٔتَوٓتِّغٍ

فَلْ٘ٓلْحٓركْ ثِإَّٔلِرِِ إِىْ    -ٍٓ غٓلَّى السَّكْؼٓتَٕ٘يِ خَلْفٓ هٓمَبمِ إِثٕرسَاِّ٘نٓ ع  -الْوٓسٍِْٓٓ
لِأَىَّ الْؤتْؼَٓٔ ةٓخَلَتٕ فِٖ  -ٍٓ لَب َ إًَِّوٓب  ًُْصِلَتِ الْؼٔوٕسَُٓ الْؤفْسَةُٓٓ ٍٓ الْؤتْؼُٓٔ -ضَبءٓ
 .ٍٓ لَنٕ تَدٕخُ ِ الْؼٔوٕسَُٓ الْؤفْسَةُٓٓ فِٖ الْحٓحِّ -الْحٓحِّ

 .1152 -325 -2  ٍ االستجػبز 1505 -434 -5التْرٗت  -(4)•
 

 306: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

حٓوٓلَِٔ الطَّٕ٘خُ ػٓلَى الْؼٔوٕسَِٓ الْؤفْسَةِٓٓ فِٖ غَٕ٘سِ  َضْْٔسِ الْحٓحِّ فَلَب تُدٕرصِاُ  :  َلَُ ُ•
 .ػٓيِ الْؤتْؼِٓٔ

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبةُِِ ػٓريِ الْؤفَؿَّر ِ   « 5» -6 -19270•
الْؼٔوٕسَُٓ هٓفْسٍُؾٌَٔ هِثْر ُ  : ثٕيِ غٓبلِحٍ ػٓيْ  َثِٖ ثٓػِ٘سٍ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَب َ

 .فَئِذَا  َةَّى الْؤتْؼَٓٔ فَمَدٕ  َةَّى الْؼٔوٕسََٓ الْوٓفْسٍُؾََٔ -الْحٓحِّ
هري   5  ٍ  ٍزة غردزُ فرٖ الحردٗ     2941 -450 -2الفمِ٘  -(5)•

 .هي ّرُ األثَاة 1الجبة 

 306: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

ٍٓ فِٖ الْؼِلَ ِ ػٓيْ  َثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕدِ ثٕيِ ػٓجٕردِ اللَّرِِ ػٓريْ    « 6» -7 -19271•
هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ  َثِٖ ػٔوٕٓ٘رسٍ ػٓريْ حٓوَّربةٍ ػٓريِ        َحٕوٓدٓ ثٕيِ

إِذَا اسٕتَوٕتَغٓ السَّخٔر ُ  : الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِٖ حٓدِٗ ٍ لَب َ ٍٓ لَب َ
ثِبلْؼٔوٕسَِٓ فَمَدٕ لَؿَى هٓب ػٓلَِِٕ٘ هِيْ فَسِٗؿَِٔ الْؤتْؼِٓٔ ٍٓ لَب َ اثٕيُ ػٓجَّبسٍ ةٓخَلَرتِ  

 .الْؼٔوٕسَُٓ فِٖ الْحٓحِّ إِلَى َٕٗٓمِ الْمِ٘ٓبهِٓٔ
هري   14  ٍ  ٍزةُ ثتوبهِ فٖ الحردٗ   1 -413 -ػل  الطسائغ -(6)•

 .هي  ثَاة  لسبم الحح 2الجبة 
 

 306: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 تجشئ العوزة الوتوتع تها عي العوزة الوفزدة

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ هٓسٕؼَٔةٍ الْؼَّٓ٘بضُِّٖ فِٖ تَفْسِ٘سُِِ ػٓريْ شٔزٓازَٓٓ  « 1» -8 -19272•
لِأَىَّ اللَِّٓ ٗٓمُرَ ُ ٍٓ   -إِىَّ الْؼٔوٕسََٓ ٍٓاخِجٌٓٔ ثِوٌْٓصِلَِٔ الْحٓحِّ: ػٓيْ  َثِٖ خٓؼٕفَسٍ ع لَب َ
ٍٓ هٓريْ   -هٓب ذَلِكٓ ِّٖٓ ٍٓاخِجٌٓٔ هِثْ ُ الْحٓحِّ -«2»لِلِِّ  َتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ 

 .تَوٓتَّغٓ  َخٕصَ َتِْٔ ٍٓ الْؼٔوٕسَُٓ فِٖ  َضْْٔسِ الْحٓحِّ هٔتْؼٌٓٔ
 .«3»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔ ُّ ػٓلَى ذَلِكٓ :  َلَُ ُ•
 .219 -87 -1تفس٘س الؼ٘بضٖ  -(1)•
 .196 -2الجمسٓ  -(2)•
 .هي ّرُ األثَاة 1هي الجبة  3تمدم فٖ الحدٗ   -(3)•

 
 305: ، ص14 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 التوتعهي ٍظيفته على الوفزدة العوزة ٍجَب 

 الوفسةٓ  تدصا الؼوسٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوسٓ  2هسألٔ •
ّ  تدت ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إذا اسرتكبع لْرب ٍ لرن ٗكري     ٍ •

هستك٘ؼب للحح؟ الوطَْز ػدهِ  ٍ َّ األلَى  ٍ ػلى ّررا ال تدرت   
ػلى األخ٘س ثؼد فساغِ ػي ػو  الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستك٘ؼب لْرب  ٍ ّرَ   
فٖ هكٔ  ٍ كرا ال تدت ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗرتوكي هري الحرح    

 .لوبًغ  لكي األحَـ اإلت٘بى ثْب

 403: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

عدم وجوب 
المفردة على 

 النائي

قيام السيرة على عدم استقرار العمرة على من 
 استطاع من النائين

 الروايات

دخلت العمرة في الحج الى يوم )بخبر الحلبي
 (القيمة

انما نزلت العمرة )صحيح معاوية بن عمار
 (بالمدينة 

يكفى الرجل إذا تمتع )خبر يعقوب بن شعيب
   (بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة

فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة )خبر ابى بصير
 (المفروضة

  308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

عدم وجوب المفردة 
 على النائي

قيام السيرة على 
عدم استقرار 

العمرة على من 
 استطاع من النائين

 الشك في تحققها

احتمال استنادها 
 بالفتواى

عدم احراز اتصالها 
 بزمن المعصوم 

  308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

عدم وجوب 
المفردة على 

 النائي

قيام السيرة 
على عدم 
استقرار 

العمرة على 
من استطاع 
 من النائين

 الشك في تحققها

كالم صاحب 
 الجواهر

احتمال استنادها 
 بالشرايط

احتمال استنادها 
 بالفتواى

عدم احراز 
اتصالها بزمن 

 المعصوم 

  308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

عدم وجوب 
المفردة على 

 النائي

قيام السيرة على عدم استقرار العمرة على من 
 استطاع من النائين

 الروايات

دخلت العمرة في الحج الى يوم )الحلبي صحيح
 (القيمة

انما نزلت العمرة )صحيح معاوية بن عمار
 (بالمدينة 

يكفى الرجل إذا تمتع )يعقوب بن شعيب صحيح
   (بالعمرة إلى الحج مكان العمرة المفردة

فإذا أدى المتعة فقد )ابى بصير ( صحيح)خبر
 (أدى العمرة المفروضة

  308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

  فٖ  لسبهْبالساثغ •
 ٍ تٌمسن إلى هتوتغ ثْب ٍ هفسةٓ •

 [ ٕ الوتوتغ]فبألٍلى •
تدت ػلى هي ل٘س هي حبؾسٕ الوسدد الحسام ٍ ال تػرح إال فرٖ   •

 ضْس الحح ٍ تسمف الوفسةٓ هؼْب ٍ ٗلصم فْ٘ب التمػ٘س ٍ ال ٗدَش حلك 
 .الس س ٍ لَ حلك لصهِ ةم ٍ ال ٗدت فْ٘ب قَاف الٌسبء

 275: ، ص1 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

  الوفسةٍٓ •
تلصم حبؾسٕ الوسدد الحسام ٍ تػح فٖ خو٘غ  ٗبم السٌٔ ٍ  فؿرلْب  •

 .هب ٍلغ فٖ زخت
 

 276: ، ص1 شزائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحزام؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

 .«ٍ تسمف هؼْب الوفسةٓ»: لَلِ•
ٗفْن هي لفظ السمَـ  ىّ الوفسةٓ ٍاخجٔ ثأغ  الطرسع ػلرى كر     ( 3)•

 -هكلّف  كوب  ىّ الحح هكلمب ٗدت ػلِ٘  ٍ  ًّْب إًّوب تسمف ػي الوتوتغ
ِ هري   تخف٘فب  ٍ  -إذا اػتوس ػوستِ ٍ الوفرسةٓ تلرصم حبؾرسٕ    »: لَلر
ٍ ث٘ي الوفْرَه٘ي  . ػدم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ هي ز س« الوسدد الحسام
 . تدافغ ظبّسا

 497: ، ص2 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

ٍ كأىّ الوَخت لرلك كَى ػوسٓ التوتغ  خرف  هري الوفرسةٓ  فكبًرت     •
الوفسةٓ ثسجت ذلك  كو   ٍ ّٖ الوطسٍػٔ ثبألغبلٔ  الوفسٍؾٔ لجر   
ًصٍ  آٗٔ التوتغ  فكبًت ػوسٓ التوتغ لبئؤ همبم األغل٘ٔ  هدصئٔ ػٌْب  

 ٍ ٖ ٍ الوفسةٓ تلصم »: ٍ ٗكَى لَلِ. ثوٌصلٔ السخػٔ هي الؼصٗؤهٌْب  ّ
إضبزٓ إلى هب استمس ػلِ٘ الحب   ٍ غبز َّ « حبؾسٕ الوسدد الحسام

ففرٖ األٍ  إضربزٓ إلرى اثتدائرِ  ٍ     . الحكن الثبثت اٙى ثأغ  الطسع
 . الثبًٖ إلى استمسازُ

 

 498-497: ، ص2 هسالل األفهام إلى تٌقيح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
 [فٖ ث٘بى  لسبم الؼوسٓ]•
  ٍ تٌمسن الؼوسٓ ثبلوؼٌى األػن إلى هتوتغ ثْب الى الحح ٍ هفسةٓ•

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
المسن األٍلى هتوتغ ثْب تدت ػلى هي ل٘س هري حبؾرسٕ الوسردد    ]•

 [الحسام

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
تدت ػلى هي ل٘س هي حبؾسٕ الوسدد الحسام ٍ ّرَ هري   فبألٍلى •

ثؼد ػٌِ ثثوبً٘ٔ ٍ  زثؼ٘ي ه٘ال  ٍ ثبثٌٖ ػطس ه٘ال هي ك  خبًت ػلرى  
هب تمدم هي الخالف إذ ّٖ خصء هي الحح الرٕ لد ػسفت  ًِ فرسؼ  
هي كبى كرلك ٍ لرا ال تػح إال فٖ  ضرْس الحرح  ٍ تسرمف الوفرسةٓ     

  هؼْب ثال خالف  خدُ فِ٘ كوب ػسفت الكالم فِ٘ آًفب

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
لكي فٖ الوسبلك ٗفْن هي لفظ السمَـ  ى الؼورسٓ الوفرسةٓ ٍاخجرٔ     •

ثأغ  الطسع ػلى ك  هكلف  كوب  ى الحح هكلمب ٗدت ػل٘رِ ٍ  ًْرب   
ٍ الوفسةٓ »: اًوب تسمف ػي الوتوتغ إذا اػتوس ػوستِ تخف٘فب  ٍ هي لَلِ

الى آخسُ ػدم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ هي « تلصم حبؾسٕ الوسدد الحسام
 ز س  ٍ ث٘ي الوفَْه٘ي تدافغ ظبّس  

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
كأى الوَخت لرلك كَى ػوسٓ التوتغ  خرف هري الوفرسةٓ  فكبًرت     ٍ •

الوفسةٓ ثسجت ذلك  كو  ٍ ّٖ الوطسٍػٔ ثبألغبلٔ الوفسٍؾرٔ لجر    
ًصٍ  آٗٔ التوتغ  ٍ كبًت ػوسٓ التوتغ لبئؤ همبم األغل٘ٔ هدصئٔ ػٌْب  

   ِ ٍ الوفرسةٓ  »: ٍ ّٖ هٌْب ثوٌصلٔ السخػٔ هي الؼصٗورٔ  ٍ ٗكرَى لَلر
الى هب استمس ػلِ٘ الحب   ٍ غربز ّرَ الحكرن    إضبزٓ  آخسُ الى « تلصم

الثبثت اٙى ثأغ  الطسع  ففٖ األٍ  إضبزٓ إلى اثتدائِ  ٍ الثبًٖ إلرى  
استمسازُ  ٍ َّ كبلػسٗح فٖ الوفسٍغ٘ٔ هي ػدم ٍخَة ػوسٓ هفرسةٓ  
ػلى الٌبئٖ  ٍ ٗؤٗدُ هرب ذكسًربُ هؿربفب الرى غرساحٔ الٌػرَظ  ٍ       
ظَْزّب الَازةٓ فٖ حح التوتغ فٖ ٍخَة الوتؼٔ ثْب الى الحرح ػلرى   

 اٙٗٔ  « فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ»الٌبئٖ  ث  َّ ظبّس لَلِ تؼبلى 

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 [في تياى أقسام العوزة]
الوعزٍف اآلى فىي عصىزًا هىي العلوىا  ٍ     حٌ٘ئر ٗظْس لك هب فٖ ٍ •

هي ٍخَة ػوسٓ هفسةٓ ػلى الٌبئج٘ي ػي غ٘رسّن هرغ فرسؼ     غيزهن
استكبػتْن الوبل٘ٔ هؼلل٘ي لِ ثأى الؼوسٓ ٍاخجٔ ػلى ك   حد ٍ الفسؼ 
استكبػتْن لْب  فتدت ٍ إى ٍخت ػلْ٘ن الحح ثؼد ذلك هرغ حػرَ    

 . ضسائف ٍخَثِ  ٍ اهلل الؼبلن

 449: ، ص20 جَاهز الكالم في شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

ةٍى   اٙفبلٖ الرٕ ٍظ٘فتِ التوتغ ففٖ ٍخَثْب ػلِ٘ لَ استكبع لْرب  هب •
هي     فال تدت ػلى األخ٘س ثؼد فساغِ(1)الحح ٍخْبى  لَاّوب ػدهِ 

ػو  الٌ٘بثٔ ٍ َّ ثوكٔ هرغ اسرتكبػتِ لْرب  ٍ ال ػلرى الجؼ٘رد الررٕ       
استكبع لْب ٍ كبى ال ٗتوكي هي الَلَف٘ي  ٍ ال ٗدت االسرتئدبز لْرب   
هي هبلِ إذا استكبع ٍ هبت لج  الوَسن ثؼد  ى هؿى هي  ضْس الحرح  

 .هب ٗكفٖ ألةاء الؼوسٓ ٍحدّب  ٍ إى كبى االحت٘بـ ال ٌٗجغٖ تسكِ
 

 461: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

كوب هب  إلِ٘ فٖ الدَاّس  هستطرْدا ػل٘رِ ثبلسر٘سٓ ػلرى ػردم      ( 1)•
استمساز ػوسٓ ػلى هي استكبع هي الٌبئ٘ي فوبت   ٍ ذّجت اسرتكبػتِ  
لج   ضْس الحح  ٍ ػدم الحكن ثفسمِ لرَ  خرس االػتوربز ػري  ضرْس      

 (445: 20: خَاّس الكالم).الحح
هتوتغ ثْب  ٍ ّرٖ فرسؼ   : لوب ذكسُ األغحبة هي  ى الؼوسٓ لسوبىٍ •

 (497: 2: األفْبمهسبلك ).ٍ هفسةٓ  ٍ ّٖ فسؼ غ٘سُ .الٌبئٖ
ٍ لوب فٖ الوسبلك هوب َّ ظبّس فٖ الوفسٍغ٘ٔ هي  ى الؼوسٓ الوفرسةٓ  •

 .«1»ال تدت ػلى الٌبئٖ ثؼد ًصٍ  آٗٔ التوتغ 

 461: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

الدو٘غ ال ٗخلَ ػي ًظس  إذ األٍ  غ٘س تبم ثٌحَ تسفغ ألخلِ ال٘د لكي •
 .ػي األةلٔ

« ٍ تسرمف الوفرسةٓ هؼْرب   »: ٍ الثبًٖ هغ  ًِ غ٘س تبم  ٗؿب  ألى لرَلْن •
ٗوكي  ى ٗكَى لسٌٗٔ ػلى إزاةٓ ػدم لصٍم فؼ  الوفسةٓ ػلرى الٌربئٖ   
تؼٌ٘٘ب  ال  ًْب ال تدت ػلِ٘  غال  ٍ لَ سلن فلن ٗتؿح كًَِ إخوبػرب  

 .ثٌحَ ٗػح االػتوبة ػلِ٘ فٖ زفغ ال٘د ػي األةلٔ

 461: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 



31 

 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

: الظبّس  ى الوساة هوب فٖ الوسبلك هب ذكسًب  فالحظ لَلِ زحوِ اللٍِّ •
ٍ كبًت ػوسٓ التوتغ لبئؤ همبم األغل٘ٔ  هدصئرٔ ػٌْرب  ٍ ّرٖ هٌْرب     

 .«2»ثوٌصلٔ السخػٔ هي الؼصٗؤ 
ٍ ثبلدولٔ  الخسٍج ػي ػوَم األةلرٔ ثوثر  ذلرك غ٘رس ظربّس  ثر        •

ًػَظ االختصاء ثؼوسٓ التوتغ ػٌْب كبلػسٗحٔ فٖ ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ  
( لِلّرِِ ٍٓ  َتِوُّرَا الْحٓرحَّ ٍٓ الْؼٔوٕرسََٓ    )فٖ لَلِ تؼربلى   -ففٖ غح٘ح ٗؼمَة

توتغ ثبلؼوسٓ إلرى الحرح  هكربى تلرك      إذا السخ  ٗكفٖ (196: الجمسٓ)
 .  ٍ ًحَُ غ٘سُ«1»الؼوسٓ الوفسةٓ 

 .4  الؼوسٓ  5ة : ٍسبئ  الط٘ؼٔ( 1)•
 

 
 461: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

  ٗطك  ذلك فٖ الٌبئٖ الوستك٘غ  فئًِ إذا ٍخت ػلِ٘ حح التوتغ ًؼن•
فلَ ٍخجت ػل٘رِ الوفرسةٓ ٗلرصم ٍخرَة ػورست٘ي  ٍ ذلرك خرالف        
اإلخوبع ٍ الٌػَظ  إال  ى ٗكَى الوساة ػدم ٍخَة  ةاء ػورست٘ي   

 .فال ٗطو  الومبم الرٕ تدصا فِ٘ إحداّوب ػي األخسى

 460: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

الؼوسٓ هفسٍؾٔ هث  الحح  فئذا  ة ى الوتؼٔ فمرد  : فٖ خجس  ثٖ ثػ٘سٍ •
ٍ ظبّسُ  ى ػوسٓ التوتغ ّرٖ الوفسٍؾرٔ   . «2» ة ى الؼوسٓ الوفسٍؾٔ 

  .فال ٗدت ػلى الٌبئٖ غ٘سّب
 
 .6حدٗ  : الوػدز السبثك( 2)•

 460: ؛ ص(للٌائيٌي)تعليقة ٍجيشة على هٌاسل الحج  (طثاطثايىحكين، سيد هحسي )الٌاسلدليل 
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

عدم وجوب 
المفردة على 

 النائي

قيام السيرة على عدم استقرار العمرة على من استطاع من 
 النائين

 (دخلت العمرة في الحج الى يوم القيمة)بخبر الحلبي

 (انما نزلت العمرة بالمدينة )صحيح معاوية بن عمار

يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج )خبر يعقوب بن شعيب
  (مكان العمرة المفردة

 (فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة)خبر ابى بصير

  308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

الوطَْز ػدم ٍخَة الؼوسٓ الوفسةٓ ػلى هي ٍظ٘فترِ حرح   ( ثبًْ٘وب)•
التوتغ إذا استكبع لْب ٍ لن ٗكي هستك٘ؼب للحح كوب إذا ثرر  لرِ ثربذ     
لإلت٘بى ثبلؼوسٓ فٖ غ٘س  ٍاى الحح  ٍ كرا األخ٘س للحح فئًِ ثؼد فساغِ 

 ثبلؼوسٓهي الحح هستك٘غ لإلت٘بى 
إلرى هتوترغ ثْرب ٍ هفرسةٓ     (  ٕ الؼورسٓ )ٍ تٌمسرن  ( لب  فٖ الطسائغ) •

فبألٍلى تدت ػلى هي ل٘س هي حبؾسٕ الوسدد الحسام ٍ ال تػرح  
ٍ الوفرسةٓ   -الرى اى لرب    -فٖ غ٘س  ضْس الحح ٍ تسمف الوفسةٓ هؼْب

 تلصم حبؾسٕ الوسدد الحسام 

 307: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

أرسل في الوسىالل عىدم ٍجىَب الوفىزدة علىى الٌىائي إرسىال        ٍ •
ٗفْن هي لفرظ  : ٍ لب  فٖ ضسح الؼجبزٓ الوتمدهٔ هي الطسائغالوسلوات 
اى الوفسةٓ ٍاخجٔ (  ٕ فٖ لَ  الطسائغ ٍ تسمف الوفسةٓ هؼْب)السمَـ 

ثأغ  الطسع ػلى ك  هكلف كوب اى الحح هكلمب ٗدرت ػل٘رِ ٍ اًورب    
تسمف هي الوتوتغ تخف٘فب ٍ هي لَلِ ٍ الوفسةٓ تلصم حبؾسٕ الوسردد  

  الحسام ػدم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ ز سب ٍ ث٘ي الوفَْه٘ي تدافغ ظبّس

 307: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

ٍ كبى الوَخت لرلك كَى ػوسُ التوتغ  خف : ثن لب  فٖ زفغ التدافغ •
هي الوفسةٓ ٍ كبًت الوفرسةٓ ثسرجت ذلرك  كور  ٍ ّرٖ الوطرسٍػٔ       
ثبألغبلٔ لج  ًصٍ  آٗٔ التوتغ فكبًت ػوسُ التوتغ لبئوِ همبم األغرل٘ٔ  
هدصئٔ ػٌْب ٍ ّٖ ثوٌصلٔ السخػٔ هي الؼصٗؤ  ٍ ٗكَى لَلِ ٍ الوفسةٓ 
تلصم حبؾسٕ الوسدد الحسام إضبزٓ الى هب استمس ػلِ٘ الحب  ٍ غربز  

ٗؼٌرٖ فرٖ لَلرِ ٍ    )َّ الحكن الثبثت االى ثأغ  لطرسع  ففرٖ األٍ    
ٖ إضبزٓ إلى اثتدائِ  ٍ ( تسمف هؼْب الوفسةٓ  الثبً

 307: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

الرى اسرتمسازُ   (  ػٌٖ لَلِ ٍ الوفسةٓ تلصم حبؾسٕ الوسردد الحرسام  )•
ك٘ف زفغ التردافغ ثر٘ي الؼجربزت٘ي ثدؼر      ( لدُ)فبًظس إلى  ًِ ( اًتْى)

السمَـ إضبزٓ الى هب ضسع  ٍال ٍ خؼ  اختػربظ ٍخرَة الوفرسةٓ    
ثحبؾسٕ الوسدد الحسام إضبزٓ الى هب استمس ػلِ٘ ٍخرَة الؼورسٓ  ٍ   
لَال التسبلن ػلى اختػبظ ٍخَة الؼوسٓ الوفسةٓ ثأّ  هكرٔ ٍ هري   
حَلْب ٍ ػدم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ لوب كبى ٍخِ للتدافغ ٍ ال فٖ زفؼرِ  

 .ثبلج٘بى الوركَز

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

ف٘ستد  لؼدم ٍخَة الوفسةٓ ػلى الٌبئٖ ثوب تمردم فرٖ   ( ٍ ك٘ف كبى)•
ذٗ  الوسألٔ االٍلى هي ل٘بم الس٘سٓ ػلى ػدم استمساز الؼوسٓ ػلى هي 
استكبع هي الٌبئ٘ي فوبت  ٍ ازتفؼت استكبػتِ لج   ضْس الحرح ٍ اًرِ   
ٖ ء  ضْس الحح ٍ اًِ لن ٗؼسف  ال ٗحكن ثفسك هي ٗؤخسّب الًتظبز هد
هٌْن خالف فٖ تمس٘ن الؼوسٓ إلى الوتوتغ ثْب ٍ ّرٖ فرسؼ الٌربئٖ ٍ    

 ػوسُ هفسةٓ ٍ ّٖ فسؼ الحبؾس 

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

اى الظبّس هٌْن ػدم الخالف ثٌْ٘ن فٖ ػدم ٍخَة غ٘س حح الوتوتغ ٍ •
ػلى الٌبئٖ ال اًِ تدت ػلِ٘ هغ حح التوتغ ػوسٓ هفسةٓ اال اًِ ٗدترصء  

: الوسٍٕ ػي الػبةق ػل٘رِ السرالم  ( ٍ ثخجس الحلجٖ)ػٌْب ثحح التوتغ 
ةخلت الؼوسٓ فٖ الحح الى َٗم الم٘ؤ ألى اهلل تؼبلى ٗمَ  فَوٓريْ تَوٓتَّرغٓ   
ثِبلْؼٔوٕسَِٓ إِلَى الْحٓحِّ فَوٓب اسٕتَٕ٘سٓسَ هِيَ الْْٓدِٕٕ فل٘س ألحد اال اى ٗتوتغ الى 
اهلل اًص  ذلك فٖ كتبثِ ٍ خست ثِ السٌٔ هي زسَ  اهلل غلى اهلل ػلِ٘ 

 ٍ آلِ 

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

اى ةخَ  الؼوسٓ فٖ الحح الى َٗم الم٘ؤ هختع ثبلٌبئٖ كورب  ( ٍ ال ٗخفى)•
لِوٓريْ لَرنٕ ٗٓكُريْ    ذلِكٓ َّ الوػسح ثِ فٖ ذٗ  اٙٗٔ الوجبزكٔ هي لَلِ تؼبلى 

فل٘س ّرا توسكب ثئقالق اٙٗٔ فٖ ٍخرَة  الْحٓسامِ الْوٓسٕدِدِ حبؾِسِٕ  َّٕلُِٔ 
الؼوسٓ حتى ٗحتبج فٖ التوسك ثِ الى تطج  هب فٖ الوستٌد ثأًِ خسج هب 
خسج ٍ ثمٖ الجبلٖ ٍ ال إلى اإلٗساة ػلِ٘ ثوب فٖ الوستوسك ثأًِ ال هدب  
للجٌبء ػلى اإلقالق فٖ اٙٗٔ ثن السخَع الِ٘ كوب فٖ الومبم ثر  الوسرتفبة   
هي اٙٗٔ ل٘س اال ةخَ  الؼوسٓ فٖ الحح لوري لرن ٗكري  ّلرِ حبؾرسٕ      
الوسدد الحسام الى َٗم الم٘ؤ ٍ ّرا ثؼٌِ٘ َّ هب اةػى التسربلن ػل٘رِ فرٖ    
الوسبلك هي اى الوفسٍؼ هي الؼوسٓ فٖ األٍ  َّ الؼوسٓ الوفسةٓ للدو٘رغ  
ثن استمس ػلى الٌبئٖ ػوسٓ التوتغ  ٍ ظٌٖ اًِ ال ثح  فٖ االستدال  ثبلخجس 
ٍ ال ثبٙٗٔ هغ لكغ الٌظس ػي استدال  االهبم ػلِ٘ السرالم ثْرب ٍ ال غجربز    

 ػلِ٘  غال 

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

هب فٖ غح٘ح هؼبٍٗٔ ثي ػوربز الورركَز فرٖ    ( ٍ ٗؤٗدُ ث  ٗد  ػلِ٘)•
ٍ اًوب ًصلت الؼورسٓ ثبلودٌٗرٔ ثٌربء ػلرى اى     : الوسألٔ االٍلى الرٕ فِ٘

ٍ خجس ٗؼمَة ثي )ٗكَى الٌبش  هي الؼوسٓ فٖ الودٌٗٔ َّ ػوسُ التوتغ 
الوتمدم الرٕ فِ٘ ٗكفى السخ  إذا توترغ ثربلؼوسٓ إلرى الحرح     ( ضؼ٘ت

هكبى الؼوسٓ الوفسةٓ كررلك  هرس زسرَ  اهلل غرلى اهلل ػل٘رِ ٍ آلرِ       
 غحبثِ ث  ٍ خجس اثى ثػ٘س الوتمدم الرٕ فِ٘ فرئذا  ةى الوتؼرٔ فمرد    

 . ةى الؼوسٓ الوفسٍؾٔ

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

حٌ٘ئر هب ػلِ٘ الوطَْز هي ػدم ٍخَة الؼوسٓ الوفسةٓ ػلرى  فبأللَى •
الٌبئٖ ٍ اًِ ل٘س ػلِ٘ اال ػوسٓ التوتغ ػٌد استكبػتِ للحح  ٍ ٗتسترت  

ػلى األخ٘س ثؼد فساغِ ٍخَثْب  ػدم ػلى ذلك  هب ذكسُ فٖ الوتي هي 
هي ػو  الٌ٘بثٔ  ى ٗأتٖ ثبلؼوسٓ الوفسةٓ لٌفسِ  ٍ ال ػلى هري توكري   
هي الؼوسٓ فٖ غ٘س  ضْس الحح هغ ػدم توكٌِ هٌْرب ٍ هري الحرح فرٖ     
 ضْس الحح  لكي األحَـ اإلت٘بى ثْب فٖ الوَزةٗي لظَْز لفظ االخصاء 
فٖ غ٘س ٍاحد هي االخجبز فٖ ثمبء ٍخَة الؼوسٓ الوفسةٓ ٍ اى ػورسُ  
التوتغ هسمكٔ لْب ال اى الَاخت ثبألغ  ػلى الٌربئٖ لر٘س إال ػورسٓ    

 .التوتغ  ٍ اهلل الؼبلن

 308: ، ص12 هصثاح الهدى في شزح العزٍة الَثقى؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

: ٍٓ ثِئِسٌَٕبةُِِ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَرب َ « 2» -10 -14734•
 .إِلَى َٕٗٓمِ الْمِ٘ٓبهِٓٔ -لَب َ اثٕيُ ػٓجَّبسٍ ةٓخَلَتِ الْؼٔوٕسَُٓ فِٖ الْحٓحِّ

 3هي الجربة   12  ٍ  ٍزةُ فٖ الحدٗ  2553 -315 -2الفمِ٘  -(2)•
 .هي ّرُ األثَاة

 257: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

: ٍٓ ثِئِسٌَٕبةُِِ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَرب َ « 1» -12 -14693•
 . إِلَى َٕٗٓمِ الْمِ٘ٓبهِٓٔ -لَب َ اثٕيُ ػٓجَّبسٍ ةٓخَلَتِ الْؼٔوٕسَُٓ فِٖ الْحٓحِّ

• 
 5هي الجربة   10  ٍ  ٍزةُ فٖ الحدٗ  2553 -315 -2الفمِ٘  -(1)

 .هي ّرُ األثَاة
•  

 243: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ  َثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّبةٍ ػٓريِ الْحٓلَجِرِّٖ   « 2» -2 -14683•
لِأَىَّ  -ةٓخَلَتِ الْؼٔوٕسَُٓ فِٖ الْحٓحِّ إِلَى َٕٗٓمِ الْمِ٘ٓبهِٓٔ: ػٓيْ  َثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَب َ

فَوٓب اسٕتَٕ٘سٓسَ هِيَ الْْٓردِٕٕ   -اللَِّٓ تَؼٓبلَى ٗٓمَُ ُ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ إِلَى الْحٓحِّ
ٍٓ  -لِأَىَّ اللَّرِٓ  ًَْرصَ َ ذَلِركٓ فِرٖ كِتَبثِرِِ      -فَلَٕ٘سٓ لِأَحٓدٍ إِلَّب  َىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ« 3»

 .السٌَُُّّٔ هِيْ زٓسَٔ ِ اللَِِّ ظ« 4»خٓسَتٕ ثِِِ 
 .493 -150 -2  ٍ االستجػبز 75 -25 -5التْرٗت  -(2)•
 .196 -2الجمسٓ  -(3)•
 (.ّبهص الوخكَـ)ثْب  -فٖ ًسخٔ -(4)•

 

 240: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 العوزة الوفزدة على هي ٍظيفته التوتعٍجَب 

زٍٓٓأُ الػَّدٍٔقُ فِٖ الْؼِلَ ِ ػٓيْ  َثِِِ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ  َثِ٘رِِ ػٓريِ   ٍٓ •
 .«5»اثٕيِ  َثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ًَحَُٕٓٔ 

 .1 -411 -ػل  الطسائغ -(5)•

 240: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 العهدقد تجة العوزة تالٌذر ٍ الحلف ٍ 

لد تدت الؼوسٓ ثبلٌرز ٍ الحلف ٍ الؼْد ٍ الطسـ فٖ ؾروي   3هسألٔ •
إى كبى إقالق الَخَة ػلْ٘ب فرٖ غ٘رس   ٍ   الؼمد ٍ اإلخبزٓ ٍ اإلفسبة

األخ٘س هسبهحٔ ػلى هب َّ التحم٘ك  ٍ تدت  ٗؿب لدخَ  هكٔ ثوؼٌى 
: حسهتِ ثدًٍْب فئًِ ال ٗدَش ةخَلْب إال هحسهب إال فٖ ثؼؽ الورَازة 
هٌْب هي ٗكَى همتؿى ضغلِ الدخَ  ٍ الخرسٍج كرسازا كبلحكربة ٍ    
الحطبش  ٍ  هب استثٌبء هكلك هي ٗتكسز هٌرِ فوطرك   ٍ هٌْرب غ٘رس     
ذلك كبلوسٗؽ ٍ الوجكَى هوب ذكس فٖ هحلِ  ٍ هب ػدا ذلك هٌدٍة  
ٍ ٗستحت تكسازّب كبلحح ٍ اختلفَا فٖ همداز الفػ  ث٘ي الؼوست٘ي  ٍ 

 .األحَـ ف٘وب ةٍى الطْس اإلت٘بى ثْب زخبء

 403: ، ص1 تحزيز الَسيلة؛ ج


