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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
تٓابٔ ؤَنَّ مٓهْ مٓاآَ يٓ ػََٕٕٓاٍح جٓزُاُّ إِْئَِٕاََاَِ يٓ جٓزُاّْ ؤُ ْاشَ         29« 4»•

مٓىْزُيسِْٓ يٓرٓةٓ إِ ْشَإدٔ جٓزُِّ إِْئَََِٕاَِ محهَ إِْإَطٕلِ يٓ إِْمٓىْزُيسِِٓ محهَ إِخَُُّجح يٓ 
مٓهْ وَزَسٓ ِحٕٔححزُهَّ يَِٓذٌٓٔ يٓرٓثٓتٕ ػََٓى إِْإَبِ فَئِنْ مٓآَ فَمحاهَ إِخَُُّاجح إَِِّاا ؤَنْ    

 ٔٓتَـًَُعٓ تُِٓا إًَِِْٓذٔ

74: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ِّ تٕهِ إِْحٔسٕٕٓهِ تِئَِٕىَادحٌح ػٓهِ إِْحٓسٓهِ تٕهِ « 5» -1 -14277• مٔحٓمُذٔ تٕهُ ػَٓٓح

َٓإَِْتٔ ؤَتٓا رٓؼٕفَشٍ : مٓحٕثًٔبٍ ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ػُشَٕٔسٍ إِْكُىَاَحِّٓ قَالَ
وَزَسٓ وَزْسإً فحٓ شُكْشٍ ِحٕٔححزُهَّ تٍِح سٓرًَٔاا   -ع ػٓهْ سٓرٔلٍ ػٍََٕٕٓح جٓزُُّ إِْئَََِٕاَِ

يٓ محاهْ   -فَمٓآَ إَِّزحْ وَزَسٓ قَثٕلَ ؤَنْ ٔٓحٔذُ جٓزَُّ إِْئَِٕاََاَِ  -إَِِى مٓكََّّ« 6»
إِنْ تَاشََٓ مٓاًِاا ٔٔحٓاذَ ػٓىْأٍ جٓزُاُّ       -قَثٕلِ ؤَنْ ٔٓفحٓٓ تِىَزْسٌِح إَِّزحْ وَزَسٓ قَالَ

يٓ  -يٓ ؤَ ْشَدٓ محهْ حَُُخحٍح مٓا ٔٔححذَ تٍِح سٓرًَٔا ِحىَزْسٌِح -إِْئَََِٕاَِ محهْ رٓمحٕغِ إِْمٓالِ
تِقَذٕسِ مٓا ٔٔحٓذَ تِاٍح جٓزُاُّ    -«7»قَذٕ يٓفَى تِاِىَّزْسِ يٓ إِنْ َِمٕ ٔٓكُهْ تَشََٓ مٓاًِا 

إِىَّزْسِ إِوَّمٓا ًَٔٓ محخْالُ   يٓ ٔٓحٔذَ ػٓىٍْٔ يِٓحٍَٕٔ جٓزَُّ -إِْئَََِٕاَِ جٔذُ ػٓىٍْٔ تِمٓا تَشََٓ
.دٕٓٔهٍ ػٍََٕٕٓح
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
.2882 -428 -2إِفقٍٕ  -(5) •
.ِٕحزه ػىٍ سرال -فٓ إِمظذس -(6)•
(.َامش إِمخـًؽ)إال  -فٓ وسخّ صٔادِ -(7)•
سٓيٓإٌٔ إِشَّٕٕخُ تِئَِٕىَادحٌح ػٓهْ مًَٔٓى تٕهِ إِْقَاَحمِ ػٓهِ إِْحٓسٓهِ تٕاهِ مٓحٕثٔاًبٍ   يٓ •

 -5إِتُزٔة  -(1.)«1»ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ػُشَٕٔسِ تٕهِ ؤَػٕٕٓهَ وَحًٌٕٓٔ 
406- 1413.

• 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
تٕهُ إِْحٓسٓهِ تِئَِٕىَادحٌح ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ إِْحٓسٓهِ تٕهِ فَؼَّالٍ ػٓهْ ؤَجٕمٓذٓ تٕهِ مٔحٓمُذٔ •

ػٓهِ إِْحٓاسِثح تُٕٓاعِ إِْإَوْمٓااؽح محخََْأٍ   « 3»إِْحٓسٓهِ ػٓهْ ؤَتٍِٕح ػٓهْ ؤَتِٓ إِْمٓغْشَإءح 
.ػه ؤًٔب ته إِحش -فٓ إِمظذس صٔادِ -(3.)«4»

.898 -229 -9إِتُزٔة  -(4)•
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
يٓ تِئَِٕىَادحٌح ػٓهْ مًَٔٓى تٕهِ إِْقَاَحمِ ػٓهِ إتٕهِ مٓحٕثٔاًبٍ  « 5» -3 -14279•

قَُْتٔ ِحإَتِٓ ػٓثٕذح إٍََِّح : ػٓهْ ػَٓحِّٓ تٕهِ سِئَابٍ ػٓهْ ػٓثٕذح إٍََِّح تٕهِ ؤَتِٓ ٔٓؼٕفًُسٍ قَالَ
محهْ يٓرٓؼحٍح َِٕٔححزُىٍَّٔ إَِِى تٕٕٓاتح إََِّاٍح    -ع سٓرٔلْ وَزَسٓ ِحٍََّح إِنْ ػٓافَى إٍََِّٔ إتٕىٍَٔ

إِْحٓزُُّ ػََٓى إِْإَبِ ٔٔؤَدُِّٔٓا  -فَؼٓافَى إٍََِّٔ إِحاتٕهَ يٓ مٓآَ إِْإَبٔ فَقَالَ -إِْحٓشَإَِ
َحآٓ   -قَُْتٔ َحٓٓ يٓإرِثّْٓ ػََٓى إتٕىحٍح إَِّزحْ وَزَسٓ فحٍٕح فَقَاالَ  -ػٓىٍْٔ تٓؼٕغٔ ئِْذحٌح

 -(5. )ؤَيٕ ٔٓتَـَاًُعٔ إتٕىُأٍ فَإٓحٔذَ ػٓاهْ ؤَتِٕاٍح      -يٓإرِثّْٓ ػََٓى إِْإَبِ محهْ حَُُخحٍح
.1414 -406 -5إِتُزٔة 

• 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
. «7»يٓ ٔٓإْتحٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٍََٕٕٓح « 6»يٓ تَقَذَُٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػََٓى رَِحكٓ : ؤَقًُلُ•
 28ي  26ي  25تقذَ ما ٔذل ػَى تؼغ إِمقظًد فٓ إألتاًإب   -(6) •

.مه َزٌ إألتًإب
 42ي  41ي  40ٔاتٓ ما ٔذل ػَى تؼغ إِمقظًد فآ إألتاًإب    -(7)•

. مه إتًإب إجكاَ إًِطأا
•

74: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
يقتٍ إن قّٕذٌ تًقات  ي  ػىذ   مغ طحّ إِىزس ؤي شثٍُ ٔزة إًِفاء تٍي •

.إِّا ِم ٔزة إِفًس ما ِم ٔظه إِمًَ ِألطل ي إن إَتحة
ص  1د : تزكشِ إِفقُااء ( 1)«1»فٓ إِتزكشِ إن ػذَ إِفًسّٔ ؤقً  ي •

 -كما قٕل -  فاجتمل إِفًسّٔ إمّا الوظشإف إِمـَق إُِٕا.18س  309
فٓ إأليإمش إِمـَقّ  ؤي ألوّا إن ِم وقل تُا ِم ٔتحقّق إًِراًب  ِزاًإص   
إِتشَ ما دإَ جّٕا  ؤي ِؼؼف ظهّ إِحٕاِ َىا  ألوٍّ إرإ ِم ٔإَ تاٍ فآ   
ػاَ ِم ٔمكىٍ إإلتٕان تٍ إِّا فٓ ػاَ آ ش  ؤي إلؿاال  تؼاغ إأل ثااس    

  ي إرإ ِم ٔزة إِفًس ِم ٔإحم تاِتاإ ٕش  «2»إِىإَّ ػه تسًٔف إِحذّ 
.تماَ ػمشٌ

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ًِ تمكه مىٍ تؼذ يرًتٍ ي ماَ قثل فؼَاٍ فُاً ي إن ِام ٔاإحم ي     وؼم •

ِكىٍ ٔقؼى ػىٍ يرًتا كما قـغ تٍ إألطحاب  ي إن كاان َِىظاش فٕاٍ    
مزال ِألطل  ي إفتقاس يرًتٍ إِى ؤمش رذٔذ مه طَة إِتشكّ كما فٓ 

شاشإئغ  ( 4)« 4» إِشاشإئغ  ي. 649ص  1د : إِسشإئش( 3)«3» إِسشإئش
ص : إِمقىؼّ( 5)« 5»قؼّٕ إؿال  إِمقىؼّ  ي. 230ص  1د : إإلَالَ
.16إِمسإِّ  253ص  1د : إِخالف( 6)« 6»ي إِخالف . 385
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
( 7)«7»ألوٍّ دٔه كحزّّ إإلَالَ  ي ػٍَٕ مىغ ظاَش  الفا ألتٓ ػَٓ   •

  ّ ي إِشإخ فآ إِىُأاّ     371ص  4د : وقٍَ ػىٍ فٓ مختَاف إِشإؼ
تُازٔة  ( 9)«9»ي إِتُازٔة   557ص  1د : إِىُأّ ي وكتُا( 8)«8»

« 10»ي إِمثسااًؽ . 1417رٔاال إِحااذٔج  405ص  5د : إألجكاااَ
.306ص  1د : إِمثسًؽ( 10)
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ي إِزامغ . 759ص  2د : إِمؼتثش( 11)«11»ي إتىٓ َؼٕذ فٓ إِمؼتثش  •

فزؼًٌَ مه إِخَاج ِألطال  ي   . 176ص : إِزامغ َِششإئغ( 12)«12»
.كًوٍ كاِمتثشّع تٍ

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
َإل ؤتا رؼفش ػٍَٕ إِسالَ ػه سرل ػَٕاٍ جزّاّ   : طحٕح ػشٔسي •

إإلَالَ وزس وزسإ فٓ شكش ِٕحزّه سرال إِى مكّ فماَ إِزْ وزس قثل 
إن : ؤن ٔحذّ جزّّ إإلَالَ ي مه قثل ؤن ٔفٓ تىزسٌ إِازْ وازس  قاال   

تشَ ما ال ٔحذّ ػىٍ جزّّ إإلَالَ مه رمٕغ إِمال ي ؤ شد مه حَخاٍ  
ما ٔحذّ تٍ سرال ِىزسٌ ي قذ ي فٓ تاِىزس  ي إن ِم ٔكه تشَ ماال إِّاا  
تقذس ما ٔحذّ تٍ جزّّ إإلَالَ جذّ ػىٍ تما تاشَ ي ٔحاذّ ػىاٍ يِٕاٍ     

.«1»جزّّ إِىزس إوّما ًَ مخل دٔه ػٍَٕ 

137: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعد األحكام؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
َإل إِظاد  ػٍَٕ إِسالَ سرل وازس َِّاٍ إن   : طحٕح إته ؤتٓ ٔؼفًسي •

ػافى إٍَِّ إتىٍ مه يرؼٍ ِٕحزّىٍ إِى تٕت إٍَِّ إِحشإَ فؼافى إٍَِّ إالتاه  
: قَات . إِحزّّ ػَى إألب ٔؤدُّٔا ػىٍ تؼغ يِاذٌ : ي ماَ إألب  فقال

َٓ يإرثّ ػَاى إألب ماه   : َٓ يإرثّ ػَى إتىٍ إِزْ وزس فٍٕ؟ فقال
فئنّ إجزاد إِغٕش ِإس إِّاا   . «2»حَخٍ  ؤي ٔتـًّع إتىٍ فٕحذّ ػه ؤتٍٕ 

تزل إِمال ِحزّ  فًُ دٔه مال محغ تال شثُّ  فئرإ ِم ٔزة إِّا ماه  
إِخَج  فحذّ وفسٍ ؤيِى  ي ِما  اِف رِك إألطًل جمل فٓ إِمختَف 

. فٕسقؾ إالجتزاد« 3»ػَى إِىزس فٓ مشع إِمًَ 
•

139: ، ص5 كشف اللثام ٍ اإلتْام عي قَاعد األحكام؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

ًِ وزس إِحذّ ي ِم ٔتمكّه مه ؤدإئٍ ي ماَ : إِخاوّٕإِمسإِّ •
.فال قؼاء ػىٍ  ِألطل إِساِم ػه إِمؼاسع•
كماا   -ي ًِ تمكّه مىٍ ي ماَ قثال ؤدإئاٍ  فازَة ؤكخاش إألطاحاب     •

ٓ إِمذإسَ    ي ؤكخش إِمتإ ّشٔه كما فٓ غٕشٌ .96: 7إِمذإسَ ( 1)«1»ف
.236: 14إوظش إِحذإئق ( 2)«2»

93: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

: 1إِحَّٓ فآ إِساشإئش   ( 3)«3»إِحَّٓ ي إِششإئغ ي إإلسشاد : ي مىُم  •
إِى يرًب قؼاائٍ ػىاٍ    -.312: 1  إإلسشاد 230: 1  إِششإئغ 120

.مه ؤطل إِتشكّ  ألوٍّ دٔه كحزّّ إإلَالَ
ي فٍٕ مىغ ظاَش  فئنّ إِحذّ ِٕس يإرثا مإِّا  تل ًَ تذوّٓ ي إن تًقّف •

ػَى إِمال مغ إِحارّ إٍِٕ كما تتًقّف إِظالِ ػٍَٕ كزِك  
إوّما يرة قؼاء جزّّ إإلَاالَ تاإلرمااع ي إِىظاًص  ي إِحاا      ي •

إِىزس تٍ قٕاس تاؿل  ي يرًب إألدإء ال ٔستَضَ يرًب إِقؼاء  ألوّاٍ  
.تإمش رذٔذ كما فٓ جذّ إإلَالَ  ي تذيوٍ ٔكًن مىفّٕا تاألطل

94: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

ػه إإلَكافٓ ي إِظذي  ي إِىُأّ ي إِتُزٔة ي إِمثسًؽ ي إِمؼتثاش  ي •
وقَاٍ ػااه  ( 4)«4»يراًب قؼااائٍ ماه إِخَاج    : ي إِىاافغ ي إِزاامغ  

:  إِىُا263ّٔ: 2  إِظذي  فٓ إِفقٍٕ 321: إإلَكافٓ فٓ إِمختَف
: 1  إِىافغ 774: 2  إِمؼتثش 306: 1  إِمثسًؽ 406: 5  إِتُزٔة 284•

.176:   إِزامغ78
إًِإسدتٕه فٕمه وازس  « 6»ي إته ؤتٓ ٔؼفًس « 5»  ِظحٕحتٓ ػشٔس •

ؤن ٔحذّ سرال كما فٓ إأليِى  ؤي إتىٍ كما فآ إِخاوٕاّ  ي مااَ قثال     
.إًِفاء  إِمظشّجتٕه تاإل شإد مه إِخَج

94: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

ؤنّ مًسدَما غٕش محلّ إِىضإع  تل ظاَش إجزااد إِغٕاش طاشف    : فٍٕي •
إِمال فٍٕ  فًُ وزس مآِّ ي دٔه محغ  ي ًَ غٕش إِحذّ إِازْ كالمىاا   

.فٍٕ
ْ تإنّ إالَتذالل إوّما ًَ تفحًإَما  جٕج إنّ إإلجزاد : ي إِقًل• إِز

94: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

.إِّا تزل إِمال قـؼا إرإ ِم ٔزة إِّا مه إِخَج فحذّ وفسٍ ؤيِىِٕس •
إوظاش  ( 1)«1»كماا قٕال    -مشديد تمىغ إِحكام فآ إألطال ؤيال  إر   •

ِم ٔفت تٍ فٍٕ ؤجذ  تل ؤ شرًٌ مه إألطل  ِماا   -.349: 1إِشٔاع 
دلّ ػَى يرًب إِحقّ إِمآِّ مه إألطل  ي وضِّاًإ إِظاحٕحتٕه تااسِ    
ػَى يقًع إِىزس فٓ مشع إِمًَ  ي ؤ ش  ػَى يقًػٍ إِتضإما تغٕاش  
طٕغّ  ي حاِخّ ػَى ما إرإ قظذ إِىارس تىفٕز إِحذّ إِمىزيس تىفساٍ فَام   

فال ٔتؼَّق تماٍِ جاذّ يإراة تاِىازس  ي ٔكاًن إألماش      . ٔتّفق تاِمًَ
تئ شإد إِحذّ إِمىزيس يإسدإ ػَى إالَاتحثاب َِاًإسث ي كًواٍ ماه     

.إِخَج سػأّ ِزاوثٍ

95: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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هاتلَ ًرز الححّ ٍ لن يتوكّي هي أدائِ ٍ : الوسألٔ الثاًئ

.تمىغ إألئًِّّ  ِؼذَ مؼًَمّّٕ إِؼَّّ: حاوٕاي •
ي ممّا ركش ظُش ػؼف دِٕل إِقًِٕه ي ػذَ يرًد ػَى ؤطال إِقؼااء    •

ي ِزإ إَتشكل فٓ ؤطٍَ فآ إِماذإسَ ي   ! فكٕف تاِقؼاء مه إألطل؟
ي تؼاغ آ اش     .565:   إِاز ٕشِ 154: 7إِماذإسَ  ( 2)«2»إِز ٕشِ 

  ي ًَ فآ مًقؼاٍ راذّإ  إِّاا ؤنّ     .350: 1كظاجة إِشٔاع ( 3)«3»
ِمظىّّ إإلرماع ٔكًن إألجًؽ إِقؼاء  ي ألطاِّ إالقتظاس فٕما  اِف 

. إألطل ػَى مًػغ إِٕقٕه ٔحتاؽ تٍ تئ شإرٍ مه إِخَج
•

95: ، ص11 هستٌد الشيعٔ في أحكام الشسيعٔ؛ ج
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
حمّ ؤن َزإ إِمىزيس ؤن ِم ٔتمكه مه ؤدإئٍ جتى ماَ ؤي غظاة فاال   •

ٓ ء ػٍَٕ ي ؤن تمكه مه ؤدإئٍ فَم ٔفؼل جتى ماَ ؤي غظة يرة  ش
إِقؼاء ألمش رذٔذ مه ماٍِ فٓ إأليل إالَتىاتّ ػىٍ ماا دإَ جّٕااً فآ    

إِخاوٓ

31: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
أها لزٍم القضاء عٌد هَتِ فالظاّس أًِ إخواعي ألًِ حق هالي تعلقق   •

تِ فيدة أَداؤُ عٌِ ٍ هٌع ذلك استٌاداً لألصل ٍ افتقاز القضاء ألهقس  
خديد ضعيف في خٌة ها لن يتسالن عليقِ األصقحاب ٍ أشقعست تقِ     

إٖتّٕ ؤن شاء إهلل تؼاِى فٓ إِثاب تعض األخثاز 

31: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ؤما يرًب إَتىاتّ إِمغظًب تؼذ إَتقشإس إِىزس ػَٕاٍ فازَة إِٕاٍ    ي •

رمَّ مه إألطحاب ي ٔؤٔذٌ إالجتٕاؽ ي ػمًَ ال ٔسقؾ ما ال ٔذسَ 
ي ألن إِحذ ٍِ تؼَق تاِمال ي إِثذن فثؼذ إَتقشإسٌ ًِ فاَ ؤجاذَما ال  

ٔفًَ إأل ش ي ًَ قًْ 
ًِ يقغ مىٍ إِىزس جال كًوٍ مغظًتاً فئن وً  إالَتىاتّ جال إِىزس وؼم •

ِضيمٍ رِك ي ؤال تًقغ إِمكىّ ي ال ٔزة ػٍَٕ إالَتىاتّ ِألطل ي ػذَ 
ػَى جزّ إإلَالَ قٕاس  إِحمل تؼَق إِخـاب تٍ ي 

31: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ؤفتى تؼؼُم تاًِرًب ي ًَ ؤجًؽ ي ؤماا ؤن ٔىازسٌ مقٕاذإً تًقات     ي •

 اص فٕزة ػٍَٕ ؤدإءٌ فٍٕ ؤن تمكه مه رِك فائن ِام ٔفؼال تؼاذ     
تمكىٍ جتى ماَ ؤي غظة يرة إِقؼاء مه ماٍِ فٓ إأليل كما ركاش  
ِما ركشوا ي إالَتىاتّ فٓ إِخاوٓ ػَى وحً ما ركشواا ي ؤن ِام ٔاتمكه    
َقؾ يرًب إِىزس ي إجتماال يراًب إالَاتىاتّ َِممىاًع ٔسااػذٌ      

إالجتٕاؽ كما قذمىا 

32: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ٔثقى إِكالَ فٓ ِضيَ إ شإد إِحذ ػه إِىارس تؼذ مًتٍ إرإ إَاتقش  وؼم •

ػٍَٕ إًِرًب قثٍَ َل ًَ مه إألطل ألوٍ جق مآِ تؼَاق تاٍ ي ِاٍ    
شًب تاِثذن ي كل جق مآِ ٔخشد مه إألطل ؤما إِظغش  فًرذإوّٕ 
َِفش  إِظاَش تٕىٍ ي تٕه إِظالِ ي إِظًَ ي غٕشَما مه إِؼثاادإَ ماه   
جٕخّٕ إشتماٍِ ػَى مال ي تًقفٍ ػَى إِمال تخالف غٕشٌ ي َازإ ؤماش   
ظاَش ٔذسكٍ ؤَل إِششع ي إِؼشف ي جكم إِفقُاء تٍ كاشف ػه تحققٍ 
ي ؤما ؤن كل مآِ ٔزة إ شإرٍ مه إألطل فقذ دل ػَٕاٍ إأل ثااس ي   
كالَ إألطحاب ي فٓ إِخثش فٕمه فشؽ فٓ صكاتاٍ ؤواٍ تمىضِاّ إِاذٔه     

ٔخشد مه رمٕغ إِمال 

32: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 



26

إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
رَة رمغ مه ؤطحاتىا إِاى ِاضيَ إ اشإد إِحاذ إِمىازيس إرإ جظال       ي •

إِتفشٔؾ تٍ مه إِخَج َِظحاح مىُا ػه سرل ػٍَٕ جزّ إإلَالَ وزس وازسإً  
فٓ شكش ِٕحزه سرًَا فماَ فٓ إِزْ وزس قثل ؤن ٔحذ جزّ إإلَالَ مه 
رمٕغ إِمال ي ؤ شد مه حَخٍ ما ٔحذ تٍ سرًَا ِىزسٌ ي قذ يفى تاِىزس ي إِن 
ِم ٔكه تشَ ماًِا إال تقذس ما ٔحذ تٍ جزّ إإلَالَ جذ ػىٍ تماا تاشَ ي   
ٔحذ ػىٍ يٍِٕ جزّ إِىزس ؤوما ًَ دٔه ػٍَٕ ي مىُا فٕمه وزس ِٕحزه إتىاٍ  
فماَ إألب فقال َٓ يإرثّ ػَى إألب مه حَخٍ ؤي ٔتـًع إتىٍ فإحذ ػاه   
ؤتٍٕ فئن إجزاد إِغٕش ِٕس إال تزل إِمال ِحزٍ ؤي جمٍَ مؼٍ َِحذ ي إِحذ 
مؼٍ فؼَى إأليل ًَ دٔه مال محغ فئرإ يرة  شيرٍ مه إِخَاج يراة   
فٓ إِحذ إِمىزيس  شيرٍ مىٍ تاِـشٔق إأليِى ي ػَى إِخاوٓ فًُ ػائذ ِىزس 

إِحذ ي قذ طشح إإلماَ تخشيرٍ مه إِخَج 

32: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
ًَ جسه قًْ ًِ ال ؤػشإع إِمتإ شٔه ػه إِؼمل تمؼامًوُا ماغ   ي •

طشإجتُا ي طحتُا ي إؿالػُم ػَُٕا جتاى ؤن تؼؼاُم جمَُاا ػَاى     
يقًع إِىزس فٓ مشع إِمًَ ؤي ؤ ش ػَى يقًػٍ إِتضإماً تغٕش طٕغتٍ ي 
حاِج ػَى ما إرإ قظذ إِىارس تىفٕز إِحذ تىفسٍ فَم ٔتفق ٍِ إِمًَ فال 
ٔتؼَق تماٍِ جذ يإرة تاِىزس ي ٔكًن إألمش تأ ش ؤوٍ مه إِخَج يإسدإً 

إالَتحثاب ػَى 

32: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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إذا ًرز أى يححّ ٍ لن يقيّدُ تزهاى
 33:   ص(ِكاشف إِغـاء  جسه)كتاب إِحذ  -إِفقاَّ ؤوًإس •
ي تخظٕض إِخَج مشإػاِ ًَِإسث ي ًِ كان ػَى وارس إِحاذ إِمفاشؽ فٕاٍ    •

جزّ إَالَ فماَ قسمت إِتشكّ تٕىُما ؤن ِم ٔتشَ ما ال ٔفآ إال تُماا ي   
ؤال ؤ ز مه إِتشكّ مال ٔسغ تُما ي كان ًَِسحّ إِثاقٓ ي ًِ إتساؼت إِتشكاّ   
ؤجذَما  اطّ قذمت جزّ إإلَالَ ألَمٕتُاا تىظاش إِشااسع ي ٔساتحة     
ًَِِٓ قؼاء إِمىزيس ي ًِ إتسؼت تحزّ إإلَالَ ي إِحزّ إِمىزيسِ مغ تشَ 
إِؼمشِ ِأليِى فاألظُش تقذٔم جزّ إإلَالَ مغ ػمشتُا ي ًِ إتساؼت جزاّ   
إإلَالَ مه إِمٕقاَ ي إِمىزيسِ مه إِثَذ ؤي تاِؼكس فاِظاَش ؤن إِىازس ؤن  
تقٕذ مه إِثَذ كاوت إِمىزيسِ مه إِثَذ ي جزّ إإلَالَ مه إِمٕقاَ ي ؤن ِم 
ٔتقٕذ ؤجتمل إِتخٕٕش ي ؤجتمل تقذٔم تَذّٔ جزّ إإلَالَ ي ؤجتمل تقاذٔم  

.تَذّٔ إِحزّ إِمىزيسِ الوظشإف إِىزس إِى تَذ إِىارس

31: ؛ ص(لكاشف الغطاء، حسي)كتاب الحح  -أًَاز الفقأّ 
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
ؤما حثًَ إِقؼاء فقذ ركش فٓ إِمته إوٍ إرإ قٕذ إِمىزيس تسىّ مؼٕىاّ  ي •

ِم ٔزض ٍِ إِتإ ٕش فًَ ؤ ش ػظى ي ػٍَٕ إِقؼاء ي إِكفاسِ  ي إرإ ماَ 
يرة قؼائٍ ػىٍ  كما إوٍ فٓ طًسِ إإلؿال  إرإ ماَ يراة إِقؼااء   

.ػىٍ
إما حثًَ إِكفاسِ فال سٔة فٍٕ ِخثًتُا ػىذ إِمخاِفّ ي إِحىج  ي : ؤقًل•

إما حثًَ إِقؼاء ػَى وفسٍ ؤي ػَاى يِٕاٍ تؼاذ مًتاٍ فٕماا إرإ كاان       
.إِمىزيس مقٕذإ تضمان  اص ؤي مـَقا ففٍٕ كالَ

397: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى، ج
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لَ ًرز الحح هي هكاى هعيي
يرًب إِقؼاء ػَى وفسٍ فٕما إرإ كان إِمىزيس طاًَ ٔاًَ مؼإه    وؼم •

إوما إِكالَ فٓ غٕش إِظًَ كىازس إِحاذ ؤي   « 1»مىظًص تاِخظًص 
وزس طالِ إَِٕل ي غٕش رِك مه إِؼثادإَ فُل ٔزة ػٍَٕ إِقؼااء ِاً   

 ؟إِمًإسدتشَ إِمىزيس إِمًقت ؤَ فٍٕ تفظٕل تحسة 
. يرًب إِقؼاء ػَى وفسٍ ي ػَى يٍِٕ تؼذ مًتٍ -سٌ -إِمظىفإ تاس •

:مه ؤطل إِتشكّ ؤي مه إِخَج؟ قًالنإِقؼاء ي َل إًِإرة 
إ تاس إأليل ي إَتذل ػَى ؤطل إِقؼاء ي ػَى إوٍ مه ؤطل إِتشكاّ    •

.تما جاطٍَ
.1ؤتًإب إِىزس ح  10تاب : إًَِائل( 1)•

397: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى، ج


