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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هني غ٘نشُ طنو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ النتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المؼبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش إلنى  
ظي الفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هني أطنا التشونٔ ػلنى     

األلَى، 

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػل٘نِ حتنى هنبت لنن ٗدنت      ٍ •

المؼبء ػٌِ، 
لَ ًزس اإلحدبج هؼلمب ػلى ششؽ فوبت لجنا حظنَلِ ٍ حظنا ثؼنذ     ًؼن •

،هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المؼبء ػٌِ
ووب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هنغ توىٌنِ ٍخنت     •

ٗمؼ٘بى هي أطا التشؤ،  ْوب، ٍ إى هبت لجا إت٘بًالىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحدبخِ هـلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظا ٍ توىي هٌنِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هبت

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز أى يحح حدة اإلسالم هي تلد مرا

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هني غ٘نشُ طنو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًرز أى يحح في سٌة هعيٌة لن يدص التأخيس، فلَ أخّس هع التتوني  ٍ •

إلى خاش التأخيس ٍ النفازة، ٍ لَ لن يقيدُ تصهاى  القضاءعصى ٍ عليِ 
علتى  يقضى عٌِ هي أصت  التسمتة   ظي الفَت ٍ لَ هات تعد تونٌِ 

األقَى، 

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هني غ٘نشُ طنو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ النتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المؼبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش إلنى  
ظي الفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هني أطنا التشونٔ ػلنى     

األلَى، 

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

لَ ًرز ٍ لن يتوني هي أدائِ حتى هات لن يدة القضاء عٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػلِ٘ حتى هبت لن ٗدنت  ٍ •

لَ ًزس اإلحدبج هؼلمب ػلى ششؽ فوبت لجا حظَلِ ًؼن المؼبء ػٌِ، 
،ٍ حظا ثؼذ هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المؼبء ػٌِ

ووب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هغ توىٌِ ٍخت  •
ٗمؼن٘بى هني أطنا     ْونب ، ٍ إى هبت لجنا إت٘بً الىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 

التشؤ، 
وزا لَ ًزس إحدبخِ هـلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظا ٍ توىي ٍ •

. هٌِ ٍ تشن حتى هبت

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز ٍ لن يتوني هي أدائِ
هسألٔ إرا ًزس الحح هـلمب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هؼٌ٘نٔ ٍ لنن ٗنتوىي هني      9•

ٍخنَة األداء ػل٘نِ   لؼنذم    اإلت٘بى ثِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ
ًزسُ حتى ٗدت المؼبء ػٌِ ف٘ىشف رله ػي ػذم اًؼمبد 

489: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليصدي)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هني غ٘نشُ طنو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ النتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المؼبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش إلنى  
ظي الفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هني أطنا التشونٔ ػلنى     

األلَى، 

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليتِ حتتى هتات لتن يدتة      ٍ •

القضاء عٌِ، 
لَ ًزس اإلحدبج هؼلمب ػلى ششؽ فوبت لجنا حظنَلِ ٍ حظنا ثؼنذ     ًؼن •

،هَتِ هغ توىٌِ لجلِ فبلظبّش ٍخَة المؼبء ػٌِ
ووب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هنغ توىٌنِ ٍخنت     •

ٗمؼ٘بى هي أطا التشؤ،  ْوب، ٍ إى هبت لجا إت٘بًالىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحدبخِ هـلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظا ٍ توىي هٌنِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هبت

388: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

ٖ ء       10• هسألٔ إرا ًزس الحح هؼلمب ػلنى أهنش وشنفبء هشٗؼنٔ أٍ هدن
؟  هسبفشٓ فوبت لجا حظَل الوؼلك ػلِ٘ ّا ٗدت المؼنبء ػٌنِ أم    

ثبة الششؽ أٍ هي لج٘نا الَخنَة    هي هجٌ٘ٔ ػلى أى التؼل٘ك الوسألٔ 
الوؼلك فؼلى األٍل   ٗدت لؼذم الَخَة ػلِ٘ ثؼذ فشع هَتِ لجنا  
حظَل الششؽ ٍ إى وبى هتوىٌب هي ح٘ث الوبل ٍ سنبئش الشنشائؾ ٍ   
ػلى الثبًٖ ٗوىي أى ٗمبل ثبلَخَة لىشف حظَل الششؽ ػي وًَنِ  
ٍاخجب ػلِ٘ هي األٍل إ  أى ٗىَى ًزسُ هٌظشفب إلى ثمبء ح٘بتِ حن٘ي  

حظَل الششؽ 

489: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليصدي)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

إذا ًرز الححّ هعلّقاً على أهس مشفاء هسيضتة أٍ هدتي ء   (: 10هسألة )•
هسافسة فوات قث  حصَل الوعلّق عليِ ّ  يدتة القضتاء عٌتِ أم      

؟(1)

(.الش٘شاصٕ. )األظْش ػذم الَخَة( 1)•
  ٗدت المؼبء خضهبً ٍ رله ألىّ الَخَة ػلى التمنذٗشٗي هشنشٍؽ   •

(.الخَئٖ. )ثبلمذسٓ فٖ ظشف الؼوا ٍ ثبلوَت ٌٗىشف ػذم الَخَة

503: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

( 2)الوسألة هثٌيّة  •
ٍ إى ٗوىي إٗمبع الٌزس ػلى الَخْ٘ي لىي ظبّش التؼل٘مبت هني ثنبة   ( 2)•

الششؽ فال ٗدت المؼبء إلّب إرا لظذ التؼل٘ك ػلى ًحَ الَاخنت الوؼلّنك ٍ   
ٍالغ الٌزس وزله فحٌ٘ئزٍ إى للٌب ثأىّ المؼبء تبثغ لٌفس الَخَة ٍ لنَ لنن   
. ٗأت ظشف الَاخت ٗدت المؼبء ٍ إلّب فال ٍ ّزُ الدْٔ تحتبج إلى التأهّا

(.اإلهبم الخوٌٖ٘)
(.الٌبئٌٖ٘. )  أسبس لْزا الوجٌى أطلًب ٍ   ٗدت المؼبء هـلمبً•
  هدبل للفشق ث٘ي الفشػ٘ي ثؼذ وَى المذسٓ ششؿبً ششػّ٘بً للٌنزس ثومتؼنى   •

ثؼغ الٌظَص الوزوَسٓ فٖ الدَاّش فٖ رٗا هسألٔ سمَؽ المؼنبء ثؼنذم   
(.آلب ػ٘بء. )المذسٓ ٍ حٌ٘ئزٍ فبلحكّ ػذم ٍخَة المؼبء فٖ الفشػ٘ي

503: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

أٍ هي قثيت  الَختَب الوعلّتق،    ( 3)على أىّ التعليق هي تاب الشسط •
فعلى األٍّل   يدة لعدم الَخَب عليِ تعد فسض هَتِ قث  حصتَل  
الشسط ٍ إى ماى هتونٌّاً هي حيث الوال ٍ ستائس الشتسائظ، ٍ علتى    

 يوني أى يقال تالَخَب لنشف حصَل الشسط عي مًَِ( 4)الثاًي 

(.األطفْبًٖ، الجشٍخشدٕ، الخَاًسبسٕ. )ّزا َّ الوتؼّ٘ي فال لؼبء( 3)•
األلَى ػلِ٘ أٗؼبً ػذم الَخَة لؼذم النتوىّي هني إت٘بًنِ حنبل     ( 4)•

(.الگلپبٗگبًٖ. )ح٘بتِ لؼذم حلَل ٍلتِ ثبلفشع

503: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

هي األٍّل، إلّا أى ينَى ًرزُ هٌصسفاً إلى تقاء حياتتِ  ( 1)عليِ ٍاخثاً •
.حيي حصَل الشسط

  ٗؼما الَخَة ٍ لَ ػلى ًحَ التؼل٘ك إرا وبى الوىلّف فٖ ظشف ( 1)•
الَاخت غ٘ش لبدس فؼلًب ػي وًَِ غ٘ش هَخَد ٍ لىي ٗوىني أى تجٌنى   
الوسألٔ ػلى لؼّ٘ٔ الىشف الحم٘مٖ أٍ الٌما فٖ ثنبة الفؼنَلٖ فن را    
خؼلٌب حظَل الوؼلّك ػلِ٘ وبشفبً ػي الَخَة حم٘مٔ ػٌذ الٌزس ٍخت 
المؼبء ػٌِ إر لذ استمشّ ػلِ٘ فٖ ح٘بتِ حٌ٘ئنزٍ ٍ إى خؼلٌنب حظنَلِ    

(.وبشف الغـبء. )سججبً للَخَة لن ٗدت

 504: ، ص4 ، ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

هجٌ٘ٔ ػلى أى الششؽ لَحظ شنشؿبً للوٌنزٍس ًظ٘نش شنشؽ     : ٗؼٌٖ( 1)•
فؼلنى األٍل   ٗدنت   . الَاخت، أٍ ششؿبً للٌزس ًظ٘ش ششؽ الَخنَة 
ٍ ػلنى الثنبًٖ ٗدنت    . المؼبء ػٌِ، لؼذم تحمك الَخَة لجا الشنشؽ 

.لتحمك الَخَة

329: ، ص10 هستوسل العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

ٗشىا ثأى ّزا ا ثتٌبء غ٘ش ظبّش، إر ػلى الثبًٖ   ٍخنِ لَخنَة   ٍ •
فنبى   -ثٌبء ػلى ششؿ٘ٔ التوىي هي الوٌزٍس فٖ اًؼمبد الٌنزس  -المؼبء

ٍ . الوفشٍع فِ٘ الوَت الوبًغ هي التوىي، فال ٌٗؼمذ الٌزس، فال ٍخَة
ػلى األٍل ٗوىي المنَل ثَخنَة المؼنبء إرا لنَحظ الشنشؽ ثٌحنَ       

 ٖ ٍ أهنب  . الششؽ الوتأخش، لتحمك الحك فؼال، ف٘ستذػٖ الَخَة الفؼلن
أى الششؽ لَحظ : تحم٘ك الوجٌى، فبلظبّش الزٕ   ٌٗجغٖ اإلشىبل فِ٘

ششؿبً للٌزس   للوٌنزٍس، ف٘ىنَى ٍخنَة المؼنبء ٍ ػذهنِ تنبثؼ٘ي       
.الوتمذملوالحظتِ ثٌحَ الششؽ الوتأخش ٍ 

329: ، ص10 هستوسل العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

لذ روشًب فٖ األطَل اى الَاخت الوششٍؽ ٗفتنشق ػني الَاخنت    ( 1)•
الوؼلك ثؼذم فؼل٘ٔ الَخَة لجا حظَل الششؽ فٖ الَاخت الوششٍؽ، 
ثخالف الَاخت الوؼلك فبى الَخَة فِ٘ فؼلٖ لجنا حظنَل الوؼلنك    
ػلِ٘ ٍ لىي الَاخت استمجبلٖ، ووب فٖ ٍخَة الظَم هي الل٘نا، فنبى   

ٗنذل ػلنى ٍخنَة    . «1»لَلِ تؼبلى فَوٓيْ شَِْذٓ هٌِْىُنٔ الشَّْٕشَ فَلْ٘ٓظٔؤِٕ 
الظَم ثوشبّذٓ الْالل ٍ حلَل الشْش ٍ اى وبى صهبى الَاخنت الٌْنبس   

اٙتٖ، 

407: ، ص1 هعتود العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ ًرز هعلقا على أهس ٍ لن يتحقق الوعلق عليِ حتى هات

الوششٍؽ ٗوتبص ػي الَاخت الوؼلك هي ّزُ الدْٔ، ٍ أهب هي فبلَاخت •
ح٘ث اشتشاؽ الَخَة فٖ وال الَاخج٘ي ثبلمذسٓ فٖ ظشف الؼوا فووب 
  والم فِ٘، ٍ ثبلوَت ٌٗىشف ػذم الَخَة، إر   هؼٌنى للَخنَة   
الفؼلٖ هغ ػذم المذسٓ ػلى الَاخت فٖ ظشف الؼوا، فبى التىل٘ف ثغ٘ش 
الومذٍس غ٘ش هوىي سَاء وبى هي اٙى أٍ ف٘وب ثؼذ، ٍ الوفنشٍع فنٖ   
الومبم ػذم المذسٓ ػلى الَاخت فٖ ظشفِ لحظَل الونَت فنال هؼٌنى    

.لدؼا الَخَة ػلِ٘ حتى ػلى ًحَ التؼل٘ك فال ٗدت المؼبء خضهب

407: ، ص1 هعتود العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هؼ٘ي فحح هي غ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ فٖ سٌٔ فحح فْ٘ب هي غ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍخجت ػلِ٘ الىفبسٓ، ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلسالم هي ثلذ وزا فحح هني غ٘نشُ طنو، ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخجت 
لَ ًزس أى ٗحح فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش، فلَ أخّش هغ النتوىي  ٍ •

ػظى ٍ ػلِ٘ المؼبء ٍ الىفبسٓ، ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش إلنى  
ظي الفَت ٍ لَ هبت ثؼذ توىٌِ ٗمؼى ػٌِ هني أطنا التشونٔ ػلنى     

األلَى، 
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لَ ًرز الحح هي هناى هعيي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبت لن ٗدت المؼبء ػٌِ، ٍ •
لَ ًزس هؼلمب ػلى أهش ٍ لن ٗتحمك الوؼلك ػل٘نِ حتنى هنبت لنن ٗدنت      ٍ •

المؼبء ػٌِ، 
لَ ًرز اإلحداج هعلقا على شسط فوات قثت  حصتَلِ ٍ حصت  تعتد     ًعن •

،هَتِ هع تونٌِ قثلِ فالظاّس ٍخَب القضاء عٌِ
ووب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخبلف هنغ توىٌنِ ٍخنت     •

ٗمؼ٘بى هي أطا التشؤ،  ْوب، ٍ إى هبت لجا إت٘بًالىفبسٍٓ  المؼبءػلِ٘ 
وزا لَ ًزس إحدبخِ هـلمب أٍ هؼلمب ػلى ششؽ ٍ لذ حظا ٍ توىي هٌنِ  ٍ •

. ٍ تشن حتى هبت
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لَ ًرز ٍ لن يتوني هي أدائِ
هسألٔ لَ ًزس أى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ فخنبلف هنغ توىٌنِ ٍخنت ػل٘نِ       12•

إى هبت لجا إت٘بًْوب ٗمؼ٘بى هي أطا التشونٔ ألًْونب ٍاخجنبى    ٍ   المؼبء ٍ الىفبسٓ
هبل٘بى ثال إشىبل ٍ الظح٘حتبى الوشبس إلْ٘وب سبثمب الذالتبى ػلى الخشٍج هي الثلث 

الوحبهاهؼشع ػٌْوب ووب ل٘ا أٍ هحوَلتبى ػلى ثؼغ 
ٍ مرا إذا ًرز اإلحداج هي غيس تقييد تسٌة هعيٌة هطلقا أٍ هعلقا على شسط ٍ قد  •

التسمةحص  ٍ توني هٌِ ٍ تسك حتى هات فإًِ يقضى عٌِ هي أص  
ٍ أهب لَ ًزس اإلحدبج ثأحذ الَخَُ ٍ لن ٗتوىي هٌنِ حتنى هنبت ففنٖ ٍخنَة       •

لؼبئِ ٍ ػذهِ ٍخْبى أٍخْْوب رله ألًِ ٍاخت هبلٖ أٍخجِ ػلى ًفسِ فظبس دٌٗب 
غبٗٔ األهش أًِ هب لن ٗتوىي هؼزٍس ٍ الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ًزس الحح ثٌفسِ أًنِ   ٗؼنذ   
دٌٗب هغ ػذم التوىي هٌِ ٍ اػتجبس الوجبششٓ ثخالف اإلحدبج ف ًِ وٌزس ثنزل الونبل   
ووب إرا لبل هلل ػلٖ أى أػـٖ الفمشاء هبئٔ دسّن ٍ هبت لجا توىٌِ ٍ دػَى وشنف  
ػذم التوىي ػي ػذم ا ًؼمبد هوٌَػٔ ففشق ث٘ي إٗدبة هبل ػلى ًفسِ أٍ إٗدنبة  

األٍل ػوا هجبششٕ ٍ إى استلضم طشف الوبل ف ًِ   ٗؼذ دٌٗب ػلِ٘ ثخالف 
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