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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

حجذ  فشصق، ثن هاات الٌاارس   هي ًصض اى ضظم ٍلسا ٗحذ ثِ أٍ ػٌِ، ٍ •
ٍ هي ًصض الحذ ٍ لن ٗحذ حتى هبت ٍ . ثبلَلس أٍ ػٌِ هي صلت الوبل

لن ٌٗي حذ حزٔ اإلسالم أذطرج  ػٌجِ حزجٔ اإلسجالم هجي ضأ       
الوبل، ٍ حزٔ الٌصض هي الخلج، كبى لن ٗرلجق ا  هجسض هجب ٗحجذ ثجِ      
أحسّوب، حذ ػٌِ حزٔ اإلسالم، ٍ ٗستحت لَلِ٘ اى ٗحذ ػٌِ حزجٔ  

.الٌصض

176: الجاهع للششائع؛ ص



3

لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

.«ئلد. ٍ لَ ًصض»: هَلِ•
األصل كٖ ّصُ الوسألٔ ضٍاٗٔ هسوغ ثي ػجس الولي كجٖ الحسجي   ( 1)•

ًبً  لٖ ربضٗٔ حجلى كٌصضت : هل  ألثٖ ػجس اللِّ ػلِ٘ السالم»: هبل
ئى ضرجال  : للِّ ػعّ ٍ رلّ ئى ٍلست ؿالهب أى أحزِّ أٍ أحذّ ػٌِ، كوبل

ًصض للِّ ػعّ ٍ رلّ كٖ اثي لِ ئى َّ أزضى أى ٗحزّجِ أٍ ٗحجذّ ػٌجِ،    
كوبت األة ٍ أزضى الـالم ثؼس، كأتى ضسَل اللِّ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ 
شلي الـالم كسألِ ػي شلي، كأهط ضسَل اللِّ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ أى 

ٍ ألى شلجي ؼبػجٔ هوجسٍضٓ للٌجبشض     . «3« »ٗحذّ ػٌِ هوّب تطى أثَُ
.كٌ٘ؼوس ًصضّب

334: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

هوتعى ّصُ الص٘ـٔ أى ٌَٗى الٌبشض هرّ٘طا ث٘ي أى ٗحذّ ثبلَلس ٍ ث٘ي ٍ •
كاى اذتبض الخبًٖ ًجَ  الٌببجت الحجذّ ػجي     . أى ٗستٌ٘ت هي ٗحذّ ػٌِ

ٍ ئى أحذّ الَلس ًَ  ػجي ًلسجِ ئى ًجبى    . الٌصضثووتعى  ػوال الَلس، 
هوّ٘عا، ٍ ئلّب أرعأ الَلس ئٗوبع صَضٓ الحذّ ثِ ًوب لَ صحجِ كجٖ الحجذّ   

.«1»تجطّػب، ٍ هس توطّض ً٘لّ٘ٔ شلي كٖ ثبثِ 

334: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

•______________________________

.ٗوّ٘س: «م»ٗؼتسّ، ٍ كٖ : «ص، ز، غ، خ»كٖ ( 1)
.ٗتوّ٘س: «م، م»كٖ ( 2)•
: 16، الَسببل 1143ح  307: 8، التْصٗت 25ح  459: 7الٌبكٖ ( 3)•

.هي أثَاة الٌصض ٍ الؼْس« 16»ة  198
•..........

334: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

لَ أذّط األة اللؼل ئلى أى ثلؾ الَلس، كاى اذتبض الحذّ ػٌِ لن ٗزجعُ  ٍ •
ٍ ئى أحزِّ أرعأُ، ألى شلجي ثوٌعلجٔ ا سجتؽبػٔ    . ػي حزّٔ اإلسالم
.ثبلجصل الوٌصٍض

 335: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم، ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

لَ هبت األة هجل أى ٗلؼل أحس األهطٗي، كاى ًبى هَتِ هجل التوٌّي ٍ •
ٍ ئى ًبى ثؼسُ ٍرت هعبؤُ هي أصل تطًتِ، . هي أحسّوب سوػ الٌصض

  ٔ ٍ ٗترّ٘جط الَصجّٖ   . ألًِ حنّ هبلٖ تؼلّن ثتطًتِ، ٍ َّ هجسلَل الطٍاٗج
. حٌ٘ئص ث٘ي الحذّ ثبلَلس ٍ الحذّ ػٌِ، ًوب ًبى شلي لألة

 335: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم، ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

لَ اذتلل  األرطٓ ًبى ًوب لَ هبت ٍ ػلِ٘ ًلّجبضٓ هرّ٘جطٓ، ك٘رجطد    ٍ •
ٍ ظجبّط الطٍاٗجٔ ثوجب     . ػٌِ أهلّ األهطٗي ئى لن ٗتجطّع الَاضث ثبألظٗس

كطظْب « 2»التر٘٘ط هي ؿ٘ط تو٘٘س ثصلي، ٍ ل٘س هٌبك٘ب لوب سجن، ألًِ 
ٌّب ك٘وب لَ ًبى هس أزضى الَلس ٍ أهط ثبلحذّ ػٌِ ثوب تطى أثَُ، كزجبظ  

اإلضث كٖ ا ثي ٍ ضظجبُ،  « 3»ًًَِ اللطز الوؼتجط ئذطارِ أٍ اًحصبض 
.أٍ ؿ٘ط شلي

ٍ لَ كطض اذت٘بض الَلس الحذّ ػي ًلسِ ثبلوبل صجّّ أٗعجب، ٍ أرجعأُ    •
ػلى توسٗط استؽبػتِ ػي كطظِ، ألى هتؼلّن الٌصض حزّجٔ ثبلوجبل ػجي    

.ًلسِ، ٍ شلي   ٌٗبكٖ ًًَِ حزّٔ اإلسالم

 335: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم، ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

لَ هبت الَلس هجل أى ٗلؼل أحس األهطٗي ثوجٖ اللجطز اٙذجط ٍ ّجَ     ٍ •
الحذّ ػٌِ، سَا  ًبى هَتِ هجل توٌٌِّ هي الحذّ ثٌلسِ أم  ، ألى الٌصض 

ٖ حزِّ ل٘س هٌحصطا  .حتى ٗؼتجط توٌٌِّ كٖ ٍرَثِك

•______________________________
.241ٍ  126 -125: 2كٖ د ( 1)

.ألى: «غ»كٖ ( 2)•
.ٍ اًحصبض: «خ، م»كٖ ( 3)•
 336: ، ص11 هسبلي األكْبم ئلى تٌوّ٘ شطابغ اإلسالم، د•

 335: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم، ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ
، لَ ًبى هَتِ هجل توٌّي األة هي أحس األهطٗي احتول السوَغ، للَات هتؼلّجن  ًؼن•

ٍ ّجَ  . الٌصض هجل التوٌّي هٌِ، ألًِ أحس األهطٗي ٍ الجبهٖ هٌْوب ؿ٘ط أحسّوب الٌلّٖ
.«1»ذ٘طٓ السضٍ  

ٍ لَ ه٘ل ثَرَة الحذّ ػٌِ ًبى هَّٗب، ألى الحذّ ػٌجِ هتؼلّجن الٌجصض أٗعجب، ٍ ّجَ      •
اشتطاغ الوسضٓ ػلى رو٘غ األكطاز الورّ٘جط ثٌْ٘جب كجٖ ٍرجَة     « 2»ٍ ٗوٌغ . هوٌي
، ًوب لَ ًصض الصسهٔ ثسضّن، كاى هتؼلّوِ أهجط ًلّجٖ، ٍ ّجَ هرّ٘جط كجٖ      «3»أحسّب 

الصسهٔ ثإّٔ زضّن اتّلن هي هبلِ، ٍ لَ كطض شّبثِ ئلّب زضّوب ٍاحسا ٍرت الصجسهٔ  
.ثِ

•______________________________
.318: 1السضٍ  الشطػّ٘ٔ ( 1)

.ٍ ًوٌغ: «ٍ»كٖ ( 2)•
.أحسّوب: «ص، م»كٖ ( 3)•

 335: ، ص11 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم، ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

ئى ضظم ٍلسا ٗحذ ثِ أٍ ٗحجذ ػٌجِ حجنا هجبت     : لَ ًصض: ػشطٓالخبً٘ٔ •
 الٌبشض

.حذ ثبلَلس أٍ ػٌِ هي صلت هبلِ•
ٔ ٍ األصل كٖ ّصُ • الوسأل

273: ، ص2 عَ٘ى الحمائك الٌاظشٓ فٖ تتو٘ن الحذائك؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

هل  ألثٖ ػجس اهلل ػلِ٘ : هبل»الحسي « 1»هسوغ ثي ػجس الولي ذجط •
ًبً  لٖ ربضٗٔ حجلى كٌصضت هلل ػع ٍ رل ئى ٍلست ؿالهجب  : السالم

ئى ضرال ًصض هلل ػع ٍ رل كٖ اثي لِ ئى : أى أحزِ أٍ أحذ ػٌِ، كوبل
َّ أزضى أى ٗحزِ أٍ ٗحذ ػٌِ، كوجبت األة ٍ أزضى الـجالم ثؼجس،    
كأتى ضسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ شلي الـالم كسألِ ػي شلي كأهط 

.«ضسَل اهلل صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ أى ٗحذ ػٌِ ثوب تطى أثَُ

273: ، ص2 عَ٘ى الحمائك الٌاظشٓ فٖ تتو٘ن الحذائك؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

ألى شلي ؼبػٔ هوسٍضٓ للٌبشض كتستٌول الشطابػ كٌ٘ؼوس ًصضّب، ئ  ٍ •
أى هوتعى ّصُ الص٘ـٔ ًَى الٌبشض هر٘طا ث٘ي أى ٗحذ ثبلَلس ٍ ث٘ي أى 
ٗستٌ٘ت هي ٗحذ ػٌِ، كاى اذتبض الخبًٖ ًَ  الٌببت الحذ ػجي الَلجس   
ًوب َّ هوتعٖ الٌصض، ٍ ئى أحذ الَلس هجل ػي ًلسِ ئى ًبى هو٘جعا، ٍ  
ئ  أرعأ الَلس هب أٍهؼِ هي صَضٓ الحذ ثِ ًوب لَ صجحجِ كجٖ الحجذ    

.تجطػب، ٍ هس توطض ً٘ل٘ٔ شلي كٖ ثبثِ

273: ، ص2 عَ٘ى الحمائك الٌاظشٓ فٖ تتو٘ن الحذائك؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ

ًوب َّ  -لَ أذط األة اللؼل ئلى أى ثلؾ الَلس، كاى اذتبض الحذ ػٌٍِ •
لن ٗزعُ ػي حزٔ اإلسالم، ٍ ئى أحزِ أرجعأُ ألى   -أحس شوٖ الٌصض

ٍ لَ اتلن هَت األة هجل كؼلِ . شلي ثوٌعلٔ ا ستؽبػٔ ثبلجصل الوٌصٍض
أحس األهطٗي، كاى ًبى هَتِ هجل أى ٗتوٌي هي كؼجل أحجسّوب سجوػ    
الٌصض، ٍ ئى ًبى ثؼسُ تحتن هعبؤُ هي أصل تطًتِ لًٌَجِ حوجب هبل٘جب    
تؼلن ثتطًتِ، ٍ َّ هسلَل الطٍاٗٔ، ٍ ٗتر٘ط الَصٖ لو٘بهِ هوجبم الٌجبشض   
حٌ٘ئص ث٘ي الحذ ثبلَلس ٍ الحذ ػٌِ ًوب ًبى شلي لألة، ٍ لَ اذتلل  
األرطٓ ًوب لَ هبت ٍ ػلِ٘ ًلبضٓ هر٘طٓ ك٘رطد ػٌِ أهل األهجطٗي ئى  

.لن ٗتجطع الَاضث ثبألظٗس

273: ، ص2 عَ٘ى الحمائك الٌاظشٓ فٖ تتو٘ن الحذائك؛ ج
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لَ ًزس اإلحجاج هعلما على ششط فوات لثل حصَلِ
•______________________________

.ٍ كْ٘وب اذتالف ٗس٘ط 1ح  16ة  198ص  16، الَسببل د 25ح  459ص  7الٌبكٖ د ( 1)
 274: ، ص2 ػَ٘ى الحوببن الٌبظطٓ كٖ تتو٘ن الحسابن، د•
ٍ ظبّط ّصا الحسي ثوب  التر٘٘ط هي ؿ٘ط تو٘٘س ثصلي، ٍ ل٘س هٌبك٘ب لوب سجن ألًِ كطظْب ّب ٌّب ك٘وجب  •

لَ ًبى هس أزضى الَلس ٍ أهط ثبلحذ ػٌِ ثوب تطى أثَُ كزبظ ًًَِ اللطز الوؼتججط ئذطارجِ، ٍ  ًحصجبض    
.الَاضث كٖ ا ثي ٍ ضظبُ، أٍ ؿ٘ط شلي هي الوحتوالت

ٍ لَ كطض اذت٘بض الَلس الحذ ػي ًلسِ ثبلوبل صّ أٗعب ٍ أرعأُ ػلى توسٗط استؽبػتِ ػي كطظِ ألى •
.هتؼلن الوبل حزٔ ػي ًلسِ، ٍ شلي   ٌٗبكٖ ًًَِ حزٔ اإلسالم

سَا  ًبى هَتِ هججل   -ٍ َّ الحذ ػٌِ -أهب لَ هبت الَلس هجل أى ٗلؼل أحس األهطٗي ثوٖ اللطز اٙذط•
أى ٗتوٌي هي الحذ ثٌلسِ أم  ، ٍ شلي ألى الٌصض ل٘س ثوٌحصط كٖ حزِ حتى ٗالحج  توٌٌجِ كجٖ    

ًؼن لَ ًبى هَتِ هجل أى ٗتوٌي األة هي أحس األهطٗي احتول السوَغ ضأسجب للجَات هتؼلجن    . ٍرَثِ
الٌصض هجل التوٌي هٌِ ألًِ أحس األهطٗي ٍ الجبهٖ هٌْوب ؿ٘ط أحسّوب الٌلٖ، ٍ ّصا ذ٘طٓ الشجْ٘س األٍل  

ٍ لَ ه٘ل ٌّب ثَرَة الحذ ػٌِ ًبى هَ  ٍرْ٘ب ألى الحذ ػٌِ هتؼلن الٌصض أٗعب، ٍ ّجَ  . كٖ السضٍ 
ٍ ًوٌغ اشتطاغ الوسضٓ ػلى رو٘غ األكطاز الور٘طٓ ثٌْ٘ب كٖ ٍرَة أحسّوب، ًوب لَ ًصض الصسهٔ . هوٌي

ثسضّن كاى هتؼلوِ أهط ًلٖ، كَْ هر٘ط كٖ الصسهٔ ثإٔ زضّن اتلن هي هبلِ، كلَ اتلن شّجبة هبلجِ ئ    
.زضّوب ٍاحسا ٍرج  الصسهٔ ثِ  ًحصبض الٌلٖ كِ٘

273: ، ص2 عَ٘ى الحمائك الٌاظشٓ فٖ تتو٘ن الحذائك؛ ج
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لَ ًزس ٍ لن ٗتوكي هي أدائِ
هسألٔ لَ ًصض أى ٗحذ ضرال كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ كرجبلق هجغ توٌٌجِ ٍرجت ػل٘جِ       12•

ئى هبت هجل ئت٘بًْوب ٗوع٘بى هي أصل التطًجٔ ألًْوجب ٍارججبى    ٍ   الوعب  ٍ الٌلبضٓ
هبل٘بى ثال ئشٌبل ٍ الصح٘حتبى الوشبض ئلْ٘وب سبثوب السالتبى ػلى الرطٍد هي الخلج 

الوحبهلهؼطض ػٌْوب ًوب ه٘ل أٍ هحوَلتبى ػلى ثؼط 
ٍ ًصا ئشا ًصض اإلحزبد هي ؿ٘ط تو٘٘س ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ هؽلوب أٍ هؼلوب ػلى شطغ ٍ هجس   •

التطًٔحصل ٍ توٌي هٌِ ٍ تطى حتى هبت كاًِ ٗوعى ػٌِ هي أصل 
ٍ أها لَ ًزس اإلحجاج تأحذ الَجَُ ٍ لن ٗتوكي هٌِ حتى هات ففٖ ٍجَب لضائِ  •

ٍ عذهِ ٍجْاى أٍجْْوا رلك ألًِ ٍاجة هالٖ أٍجثِ على ًفسِ فصاس دٌٗا غاٗٔ 
األهش أًِ ها لن ٗتوكي هعزٍس ٍ الفشق تٌِ٘ ٍ ت٘ي ًزس الحج تٌفسِ أًِ ال ٗعذ دٌٗاا  
هع عذم التوكي هٌِ ٍ اعتثاس الوثاششٓ تخالف اإلحجاج فإًِ كٌزس تزل الوال كواا  
إرا لال هلل علٖ أى أعطٖ الفمشاء هائٔ دسّن ٍ هات لثل توكٌاِ ٍ دعاَك كشا     
عذم التوكي عي عذم االًعماد هوٌَعٔ ففشق ت٘ي إٗجاب هال على ًفسِ أٍ إٗجاب 

األٍل عول هثاششٕ ٍ إى استلضم صشف الوال فإًِ ال ٗعذ دٌٗا علِ٘ تخالف 

491: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 ثال ئشٌبل، ٍ الصح٘حتبى الوشبض( 6)، ألًّْوب ٍارجبى هبلّ٘بى (5)، ٍ ئى هبت هجل ئت٘بًْوب ٗوع٘بى هي أصل التطًٔ (4)لَ ًصض أى ٗحذّ ضرلًب كٖ سٌٔ هؼٌّ٘ٔ كربلق هغ توٌٌِّ ٍرت ػلِ٘ الوعب  ٍ الٌلّبضٓ (: 12هسألٔ )•
•______________________________

(.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ ئلّب كجب ستٌبثٔ
(.الجطٍرطزٕ. )ثل شوَل هٌؽَهْب لـ٘ط حزّٔ اإلسالم هوٌَػٔ ًؼن لَ ازّػٖ اًلْبم ؿ٘طّب هٌْب ثالـب  الرصَصّ٘ٔ لن ٌٗي ثؼ٘ساً•
(.الرَبٖ. )هي اللصل السبثن 72ٍ هس هطّ هٌِ ذالكِ كٖ الوسألٔ ( 1)•
(.الرَبٖ. )توسّم ػسم ٍرَثِ( 2)•
(.اإلهبم الروٌٖ٘. )ثؼس زػَ  ػسم اذتصبص األذجبض ثحزّٔ اإلسالم   ٍرِ للتلٌ٘ي ثٌْ٘وب( 3)•
. ئذطارْب هي أصل التطًٔ ئلّب أًِّ   ٗرلَ هي ئشٌبل ٍ ا حت٘بغ   ٌٗجـٖ تطًِ رَةالظبّط ػسم ٍرَة الوعب    ػلِ٘ ٍ   ثؼس هَتِ ٍ أهّب الٌلّبضٓ كال ئشٌبل كٖ ٍرَثْب ػلِ٘ ٍ أهّب ثؼس هَتِ كبلوشَْض ٍ ئى ًبى ػلى ٍ( 4)•

(.الرَبٖ)
(.الل٘طٍظآثبزٕ. )ٗوعى الحذّ هي الخلج( 5)•
(.الرَبٖ. )ثل ٗرطد هي الخلج ٍ ًصا الحبل ك٘وب ثؼسُ•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ثل  ستظْبض السٌّٗ٘ٔ هي زل٘ل ٍرَثْوب ًوب هطّ ٍ صسض صح٘حٔ هسوغ( 6)•
 506: ، ص4 ، د(الوحشى)الؼطٍٓ الَحوى •
ٍ ًصا ئشا ًصض اإلحزبد هي ؿ٘ط تو٘٘س ثسٌٔ هؼٌّ٘ٔ هؽلوبً أٍ هؼلّوبً ػلى شطغ ٍ هس حصل ٍ توٌّي هٌِ ٍ تجطى حتّجى هجبت    . ئلْ٘وب سبثوبً السالّتبى ػلى الرطٍد هي الخلج هؼطض ػٌْوب ًوب ه٘ل، أٍ هحوَلتبى ػلى ثؼط الوحبهل•

أٍرجِ ػلى ًلسِ كصبض زٌٗبً، ؿبٗٔ األهجط أًّجِ   ( 3)، ألًِّ ٍارت هبلّٖ (2)ٍ أهّب لَ ًصض اإلحزبد ثأحس الَرَُ ٍ لن ٗتوٌّي هٌِ حتّى هبت كلٖ ٍرَة هعببِ ٍ ػسهِ ٍرْبى، أٍرْْوب شلي (. 1)كاًِّ ٗوعى ػٌِ هي أصل التطًٔ 
ُ ػلّٖ أى اػؽٖ اللوجطا  هببجٔ زضّجن ٍ هجبت هججل      ٰ  للّ: ، ًوب ئشا هبل(4)اًِّ ًٌصض ثصل الوبل د كهب لن ٗتوٌّي هؼصٍض، ٍ اللطم ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ًصض الحذّ ثٌلسِ أًِّ   ٗؼسّ زٌٗبً هغ ػسم التوٌّي هٌِ، ٍ اػتجبض الوجبشطٓ، ثرالف اإلحزب

 توٌٌِّ، ٍ زػَ  ًشق ػسم التوٌّي ػي ػسم
•______________________________

(.الل٘طٍظآثبزٕ. )ثل هي الخلج( 1)
(.الجطٍرطزٕ. )َرَةال ُ ػلى ًلسِ هبلًب ٗصطف كٖ ٍرَز الحذّ هي الـ٘ط ٍ أهّب ئشا ًصض ئٗزبز الحذّ ػلى ٍرِ التسج٘ت ٍ لن ٗتوٌّي هٌِ حبل ح٘بتِ كبألٍرِ ػسمٰ  ئشا ًبى رؼل للّ( 2)•
(.الل٘طٍظآثبزٕ. )ثل حبًْ٘وب أٍرِ•
وٌّي هٌِ، ٍ هب َّ هٌؼوس ثال احت٘بد ئلى الوسضٓ َّ الٌصض الوتؼلّن ثووساض هجي الوجبل كجٖ    ٗت هب لن ٌٗي اإلحزبد الّصٕ َّ هتؼلّن الٌصض هوسٍضاً   ٌٗبز ٌٗؼوس الٌصض ًٖ ٗص٘ط ٍارجبً هبلّ٘بً ٍ ٌّصا كٖ ًصضُ ئػؽب  هبل لعٗس ٍ لن( 3)•

(.آهب ظ٘ب . )األهط ٗرطد أظساز ّصا اللؼل ػي تح  سلؽٌتِ بٗٔشهّتِ ٌَٗى للحذّ أٍ لعٗس، ٍ شلي ؿ٘ط ًصض اللؼل الّصٕ ل٘س لِ تؼبلى ئلى كؼلِ ػلى كطض هسضتِ ثال تؼلّن ٍظغ كِ٘ ثٌلس الوبل أصلًب، ؿ
(.الرَبٖ. )الظبّط ػسم الَرَة كِ٘ أٗعبً ألىّ الوبل   ٌَٗى زٌٗبً ػلِ٘ ثبلٌصض( 4)•
 507: ، ص4 ، د(الوحشى)الؼطٍٓ الَحوى •
(.2)، كلطم ث٘ي ئٗزبة هبل ػلى ًلسِ أٍ ئٗزبة ػول هجبشطّٕ ٍ ئى استلعم صطف الوبل، كاًِّ   ٗؼسّ زٌٗبً ػلِ٘ ثرالف األٍّل (1)ا ًؼوبز هوٌَػٔ •
(.الل٘طٍظآثبزٕ. )هجطٌّٔ ٍاظحٔ( 1)•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ُ ػلى ًلسِ هبلًب ٍ هلٌب ثصحّٔ ًصض الٌت٘زٔ لٌٌِ هحلّ تأهّلٰ  ثل األهَ  كٖ األٍّل أٗعبً ػسم الَرَة ئلّب ئشا رؼل للّ( 2)•
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ هٓجبتٓ ٍٓ ػٓلَٕ٘جِح حٓزاجُٔ الْاِسٕجلَبمِ ٍٓ حٓزاجْٔ أُذْجطَ         29« 4»•

هٌْٓصٍُضْٓٓ ٍٓرٓتٓ ئِذْطَادٔ حٓزأِ الْاِسٕلَبمِ هحيَ الْأَصٕلِ ٍٓ الْوٌْٓصٍُضِٓٓ هحيَ الخُّلُجح ٍٓ 
هٓيْ ًَصَضٓ لح٘ٔححزايَّ ٍٓلَسُٓٔ ٍٓرٓجٓ ٕ ػٓلَى الْأَةِ كَاِىْ هٓبتٓ كَوحجيَ الخُّلُججح ئِلَّجب أَىْ    

 ٗٓتَؽََاعٓ ثِْٓب الَْٓلَسٔ

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
ِّ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبزحُح ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ « 5» -1 -14277• هٔحٓواسٔ ثٕيُ ػٓلٖح

سٓأَلْ ٔ أَثٓب رٓؼٕلَطٍ : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلحِّٖ ثٕيِ ضِبَبةٍ ػٓيْ ظُطَٕٗسٍ الٌٌَُْبسحِّٖ هَبلَ
ًَصَضٓ ًَصْضاً كحٖ شٌُْطٍ لح٘ٔححزايَّ ثِِح ضٓرٔلًجب   -ع ػٓيْ ضٓرٔلٍ ػٓلَِٕ٘ح حٓزأُ الْاِسٕلَبمِ

ٍٓ هحجيْ   -كَوٓبتٓ الَّصحٕ ًَصَضٓ هَجٕلَ أَىْ ٗٓحٔذا حٓزأَ الْاِسٕجلَبمِ  -ئِلَى هٌََّٓٔ« 6»
ئِىْ تَجطَىٓ هٓبلًجب ٗٔحٓجذَ ػٌْٓجِٔ حٓزاجُٔ       -هَجٕلِ أَىْ ٗٓلحٖٓ ثٌَِصْضُِح الَّصحٕ ًَصَضٓ هَبلَ

ٍٓ  -ٍٓ أَذْطَدٓ هحيْ حُلُخحِح هٓب ٗٔححذَ ثِِح ضٓرٔلًب لحٌَصْضُِح -الْاِسٕلَبمِ هحيْ رٓوح٘غِ الْوٓبلِ
ثِوَسٕضِ هٓب ٗٔحٓذَ ثِجِح حٓزاجُٔ    -«7»هَسٕ ٍٓكَى ثِبلٌَّصْضِ ٍٓ ئِىْ لَنٕ ٌُٗٓيْ تَطَىٓ هٓبلًب 

الٌَّصْضِ ئًَِّوٓب َّٔٓ هحخْجلُ   ٍٓ ٗٓحٔذَ ػٌِْٓٔ ٍٓلحَِ٘ٔ حٓزأَ -الْاِسٕلَبمِ حٔذا ػٌِْٓٔ ثِوٓب تَطَىٓ
.زٕٓٗيٍ ػٓلَِٕ٘ح

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
.2882 -428 -2اللوِ٘  -(5) •
.ل٘حزي ػٌِ ضرال -كٖ الوصسض -(6)•
(.ّبهش الورؽَغ)ئ   -كٖ ًسرٔ ظٗبزٓ -(7)•
ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزحُح ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْوَبسحنِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕجيِ هٓحٕجٔجَةٍ   ٍٓ •

 -5التْصٗت  -(1.)«1»ػٓيْ ػٓلحِّٖ ثٕيِ ضِبَبةٍ ػٓيْ ظُطَٕٗسِ ثٕيِ أَػٕ٘ٓيَ ًَحَُٕٓٔ 
406- 1413.

• 

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزحُح ػٓيْ ػٓلحِّٖ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ كَعَّبلٍ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓواسٔ •

ػٓيِ الْحٓبضِثح ثٓ٘ابعِ الْأًَْوٓجبغح هحخْلَجِٔ   « 3»الْحٓسٓيِ ػٓيْ أَثِِ٘ح ػٓيْ أَثِٖ الْوٓـْطَا ح 
.ػي أَٗة ثي الحط -كٖ الوصسض ظٗبزٓ -(3.)«4»

.898 -229 -9التْصٗت  -(4)•

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
ٍٓ ثِاِسٌَٕبزحُح ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْوَبسحنِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجٔجَةٍ  « 5» -3 -14279•

هُلْ ٔ لحأَثِٖ ػٓجٕسح اللَِّح : ػٓيْ ػٓلحِّٖ ثٕيِ ضِبَبةٍ ػٓيْ ػٓجٕسح اللَِّح ثٕيِ أَثِٖ ٗٓؼٕلَُضٍ هَبلَ
هحيْ ٍٓرٓؼحِح لَ٘ٔححزأٌَِّ ئِلَى ثٕٓ٘ج ح اللَّجِح    -ع ضٓرٔلْ ًَصَضٓ لحلَِّح ئِىْ ػٓبكَى اللَِّٔ اثٌَِٕٔ

الْحٓزأُ ػٓلَى الْأَةِ ٗٔإَزِّْٗٓب  -كَؼٓبكَى اللَِّٔ الحبثٕيَ ٍٓ هٓبتٓ الْأَةٔ كَوَبلَ -الْحٓطَامِ
ّحجٖٓ   -هُلْ ٔ ّحٖٓ ٍٓارِجْٓٔ ػٓلَى اثٌٕحِح الَّصحٕ ًَصَضٓ كحِ٘ح كَوَجبلَ  -ػٌِْٓٔ ثٓؼٕطٔ ٍٔلْسحُح

 -(5. )إٍَٔ ٗٓتَؽَجَاعٔ اثٌُٕجِٔ كَج٘ٓحٔذَ ػٓجيْ أَثِ٘جِح      -ٍٓارِجْٓٔ ػٓلَى الْأَةِ هحيْ حُلُخحِح
.1414 -406 -5التْصٗت 

• 

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
. «7»ٍٓ ٗٓأْتحٖ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَِٕ٘ح « 6»ٍٓ تَوَسامٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلحيٓ : أَهَُلُ•
 28ٍ  26ٍ  25توسم هب ٗسل ػلى ثؼط الووصَز كٖ األثجَاة   -(6) •

.هي ّصُ األثَاة
 42ٍ  41ٍ  40ٗبتٖ هب ٗسل ػلى ثؼط الووصَز كجٖ األثجَاة    -(7)•

. هي اثَاة احٌبم الَصبٗب
•

74: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
هسألٔ ئشا ًصض أى ٗحذ ٍ لن ٗو٘سُ ثعهبى كبلظبّط رَاظ التأذ٘ط ئلى ظي الوجَت   8•

 أٍ اللَت كال ٗزت ػلِ٘ الوجبزضٓ
ئ  ئشا ًبى ٌّبى اًصطاف كلَ هبت هجل اإلت٘بى ثِ كجٖ صجَضٓ رجَاظ التجأذ٘ط       •

ٌَٗى ػبص٘ب ٍ الوَل ثؼص٘بًِ هغ توٌٌِ كٖ ثؼط تلي األظهٌٔ ٍ ئى ربظ التجأذ٘ط  
  ٍرِ لِ ٍ ئشا ه٘سُ ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗزع التأذ٘ط هغ كطض توٌٌِ كٖ تلجي السجٌٔ   
كلَ أذط ػصى ٍ ػلِ٘ الوعب  ٍ الٌلبضٓ ٍ ئشا هبت ٍرت هعبؤُ ػٌِ ًوجب أى كجٖ   
صَضٓ اإلؼالم ئشا هبت ثؼس توٌٌِ هٌِ هجل ئت٘بًِ ٍرت الوعب  ػٌِ ٍ الوَل ثؼجسم  
ٍرَثِ ثسػَ  أى الوعب  ثلطض رسٗس ظؼ٘ق لوب ٗأتٖ ٍ ّل الَارت الوعب  هجي  
أصل التطًٔ أٍ هي الخلج هَ ى كصّت روبػٔ ئلى الوَل ثأًِ هي األصل ألى الحذ 
ٍارت هبلٖ ٍ ئروبػْن هببن ػلى أى الَارجبت الوبل٘ٔ ترطد هي األصجل ٍ ضثوجب   

َٗضز ػلِ٘ ثوٌغ ًًَِ ٍارجب هبل٘ب ٍ ئًوب َّ أكؼبل هرصَصٔ ثسً٘ٔ ٍ ئى ًبى 
 488: ، ص2 ، د(للس٘س ال٘عزٕ)الؼطٍٓ الَحوى •

487: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
ٗحتبد ئلى ثصل الوبل كٖ هوسهبتِ ًوب أى الصالٓ أٗعب هس تحتبد ئلى ثجصل الوجبل كجٖ    هس •

تحص٘ل الوب  ٍ السبتط ٍ الوٌبى ٍ ًحَ شلي ٍ كِ٘ أى الحذ كٖ الـبلت هحتبد ئلجى ثجصل   
الوبل ثرالف الصالٓ ٍ سببط الؼجبزات الجسً٘ٔ كاى ًبى ٌّجبى ئروجبع أٍ ؿ٘جطُ ػلجى أى     
الَارجبت الوبل٘ٔ ترطد هي األصل ٗشول الحذ هؽؼجب ٍ أرجبة صجبحت الزجَاّط ثجأى      
الوٌبغ كٖ الرطٍد هي األصل ًَى الَارت زٌٗب ٍ الحذ ًصلي كل٘س تٌل٘لب صجطكب ًوجب   
كٖ الصالٓ ٍ الصَم ثل لألهط ثِ رْٔ ٍظؼ٘ٔ كَرَثِ ػلجى ًحجَ السٌٗ٘جٔ ثرجالف سجببط      
الؼجبزات الجسً٘ٔ كلصا ٗرطد هي األصل ًوب ٗش٘ط ئلِ٘ ثؼط األذجبض الٌبؼؤ ثأًجِ زٗجي أٍ   
ثوٌعلٔ السٗي هل  التحو٘ن أى رو٘غ الَارجبت اإللْ٘ٔ زَٗى هلل تؼبلى سَا  ًبًج  هجب  أٍ   
ػوال هبل٘ب أٍ ػوال ؿ٘ط هبلٖ كبلصالٓ ٍ الصَم أٗعب زٗجَى هلل ٍ لْوجب رْجٔ ٍظجغ كصهجٔ      
الوٌلق هشـَلٔ ثْوب ٍ لصا ٗزت هعبؤّوب كاى الوبظٖ ٗلطؽ شهٔ ًلسِ أٍ شهجٔ الو٘ج  ٍ   
ل٘س الوعب  هي ثبة التَثٔ أٍ هي ثبة الٌلبضٓ ثل َّ ئت٘بى لوب ًبً  الصهٔ هشـَلٔ ثجِ ٍ  
  كطم ث٘ي ًَى ا شتـبل ثبلوبل أٍ ثبلؼول ثل هخل هَلِ هلل ػلٖ أى أػؽجٖ ظٗجسا زضّوجب    
زٗي ئلْٖ   ذلوٖ كال ٌَٗى الٌبشض هسًَٗب لعٗس ثل َّ هسَٗى هلل لسكغ الجسضّن لعٗجس ٍ     

 ٍ كطم ثٌِ٘ ٍ ث٘ي أى ٗوَل هلل ػلٖ أى أحذ أ
 489: ، ص2 ، د(للس٘س ال٘عزٕ)الؼطٍٓ الَحوى •

487: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
أصلٖ ضًؼت٘ي كبلٌل زٗي اهلل ٍ زٗي اهلل أحن أى ٗوعى ًوب كجٖ ثؼجط   أى •

األذجبض ٍ  ظم ّصا ًَى الزو٘غ هي األصل ًؼن ئشا ًبى الَرَة ػلى ٍرِ 
  ٗوجل ثوب  شـل الصهٔ ثِ ثؼس كَتِ   ٗزت هعبؤُ   ثبلٌسجٔ ئلجى ًلجس   
هي ٍرت ػلِ٘ ٍ   ثؼس هَتِ سَا  ًبى هب  أٍ ػوال هخل ٍرَة ئػؽجب   
الؽؼبم لوي ٗوَت هي الزَع ػبم الوزبػٔ كاًِ لَ لن ٗؼؽِ حتجى هجبت     
ٗزت ػلِ٘ ٍ   ػلى ٍاضحِ الوعب  ألى الَارجت ئًوجب ّجَ حلج  الجٌلس      
الوحتطهٔ ٍ ّصا   ٗوجل الجوب  ثؼس كَتِ ٍ ًوب كٖ ًلوجٔ األضحجبم كاًجِ لجَ     
تطى اإلًلبم ػلْ٘ن هغ توٌٌِ   ٗص٘ط زٌٗب ػلِ٘ ألى الَارت سس الرلجٔ ٍ  
ئشا كبت   ٗتساضى كتحصل أى هوتعى الوبػسٓ كٖ الحذ الٌصضٕ ئشا توٌٌِ 
ٍ تطى حتى هبت ٍرَة هعببِ هي األصل ألًِ زٗجي ئلْجٖ ئ  أى ٗوجبل    
ثبًصطاف السٗي ػي هخل ّصُ الَارجبت ٍ َّ هحل هٌغ ثل زٗي اهلل أحن أى 

ٗوعى 

487: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
أهب الزوبػٔ الوببلَى ثَرَة هعببِ هي الخلج كبسجتسلَا ثصجح٘حٔ   ٍ •

ظطٗس ٍ صح٘حٔ اثي أثٖ ٗؼلَض السالت٘ي ػلى أى هي ًصض اإلحزجبد  
ٍ هبت هجلِ ٗرطد هي حلخِ ٍ ئشا ًبى ًصض اإلحزبد ًصلي هجغ ًًَجِ   

هبل٘ب هؽؼب كٌصض الحذ ثٌلسِ أٍلى ثؼسم الرطٍد هي األصل 

487: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 



29

إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
كِ٘ أى األصحبة لن ٗؼولَا ثْصٗي الرججطٗي كجٖ هَضزّوجب كٌ٘جق     ٍ •

ٗؼول ثْوب كٖ ؿ٘طُ ٍ أهب الزَاة ػٌْوب ثبلحوجل ػلجى صجَضٓ ًجَى     
الٌصض كٖ حبل الوطض ثٌب  ػلى ذطٍد الوٌزعات هي الخلج كال ٍرجِ  
لِ ثؼس ًَى األهَ  ذطٍرْب هي األصل ٍ ضثوب ٗزبة ػٌْوب ثبلحوجل  
ػلى صَضٓ ػسم ئرطا  الص٘ـٔ أٍ ػلى صَضٓ ػسم التوٌي هي الَكجب   

حتى هبت ٍ كْ٘وب هب   ٗرلى ذصَصب األٍل 

487: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
هي هبت، ٍ ػلِ٘ حزٔ اإلسالم، ٍ اذجط  هٌجصٍضٓ،   : «هبل زام ظلِ») •

أذطر  حزٔ اإلسالم هي األصل، ٍ الوٌصٍضٓ هي الخلج، ٍ كِ٘ ٍرجِ  
.آذط

المَل للش٘خ فٖ الٌْاٗٔ، ٍ التْزٗة، •
ٖ ثي ضببة، ػجي ظجطٗس ثجي    ٍ • هستٌسُ ضٍاٗٔ صح٘حٔ، ضكؼْب الى ػل

سأل  أثب رؼلجط ػل٘جِ الّسجالم، ػجي ضرجل ػل٘جِ حزجٔ        : أػ٘ي، هبل
اإلسالم، ًصض ًصضا كٖ شٌط ل٘حزّي ثِ ضرال ئلى هٌجٔ، كوجبت الجصٕ    
ًصض، هجل اى ٗحذ حزٔ اإلسالم، ٍ هي هجل اى ٗلٖ ثٌصضُ الصٕ ًجصض   

اى تطى هب ، ٗحذ ػٌِ حزٔ اإلسالم هي رو٘غ الوبل، ٍ اذجطد  : هبل
.«1»( الحسٗج)هي حلخِ هب ٗحذ ثِ ضرال لٌصضُ 

335: ، ص1 كش  الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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إرا ًزس أى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘ذُ تضهاى
أهّب الوَل اٙذط، للوتأذّط، ٍ َّ اىّ الوٌصٍضٓ أٗعب، ترطد هي أصل ٍ •

.الوبل، ألًِّ ٍارت كٖ شهتِ ًحزٔ اإلسالم
  ًسلّن اى ًًَِ ٍارجب كٖ الصهٔ، هَرت للتسجبٍٕ،  : ٍ لوببل أى ٗوَل•

ٍ َّ أىّ حزجٔ اإلسجالم   . كٖ رو٘غ األحٌبم، كٌ٘ق ٍ اللبضم هَرَز
.ٍارجٔ، ثأصل اإلسالم،   الوٌصٍضٓ، كاًّْب أٍرجْب الوٌلّق ػلى ًلسِ

•

335: ، ص1 كش  الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج
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دل٘ل اًسذاد
الطاثغ زل٘ل ا ًسساز•
 ٍ َّ هإلق هي هوسهبت•
ػلجى   كشفاأٍ  حكَهٔٗستول الؼول هغ تحووْب ثٌلبٗٔ اإلؼبػٔ الظٌ٘ٔ •

: هب تؼطف ٍ   ٌٗبز ٗستول ثْب ثسًٍْب ٍ ّٖ ذوس
.أٍلْب أًِ ٗؼلن ئروب  ثخجَت تٌبل٘ق ًخ٘طٓ كؼل٘ٔ كٖ الشطٗؼٔ•
.حبًْ٘ب أًِ هس اًسس ػلٌ٘ب ثبة الؼلن ٍ الؼلوٖ ئلى ًخ٘ط هٌْب•

311؛ ص( طثع آل الث٘ت ) كفاٗٔ األصَل 
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دل٘ل اًسذاد
.حبلخْب أًِ   ٗزَظ لٌب ئّوبلْب ٍ ػسم التؼطض  هتخبلْب أصال•
ضاثؼْب أًِ   ٗزت ػلٌ٘ب ا حت٘بغ كٖ أؼطاف ػلوٌب ثل   ٗزجَظ كجٖ   •

الزولٔ ًوب   ٗزَظ الطرَع ئلى األصل كٖ الوسألٔ هي استصحبة ٍ 
.تر٘٘ط ٍ ثطا ٓ ٍ احت٘بغ ٍ   ئلى كتَ  الؼبلن ثحٌوْب

ذبهسْب أًِ ًبى تطرّ٘ الوطرَح ػلى الطارّ هج٘حب ك٘سجتول الؼوجل   •
حٌ٘ئص ثلعٍم اإلؼبػٔ الظٌ٘ٔ لتلي التٌبل٘ق الوؼلَهجٔ ٍ ئ  لجعم ثؼجس    
اًسساز ثبة الؼلن ٍ الؼلوٖ ثْب ئهب ئّوبلْب ٍ ئهب لجعٍم ا حت٘جبغ كجٖ    
أؼطاكْب ٍ ئهب الطرَع ئلى األصل الزبضٕ كٖ ًل هسألٔ هغ هؽغ الٌظط 
ػي الؼلن ثْب أٍ التول٘س كْ٘ب أٍ ا ًتلب  ثبإلؼبػٔ الشٌ٘ٔ أٍ الَّو٘ٔ هغ 

.التوٌي هي الظٌ٘ٔ

311؛ ص( طثع آل الث٘ت ) كفاٗٔ األصَل 
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دل٘ل اًسذاد
هوسهبت زل٘ل ا ًسساز•

ؼلن ثخجَت تٌل٘قال–
ثبة الؼلن ٍ الؼلوٖ ػلٌ٘ب ازاًسس–
لٌب  ّصا التٌل٘ق ظ ئّوبلارَ ػسم–
ثبهتخبل التٌل٘ق كَضاػلٌ٘ب ا حت٘بغ ػسم ٍرَة –
الطارّتطرّ٘ الوطرَح ػلى هجّ –

لي التٌل٘ق الوؼلَمصلالؼول حٌ٘ئص ثلعٍم اإلؼبػٔ الظٌ٘ٔ ك٘ستول  •
ئ  لعم ثؼس اًسساز ثبة الؼلجن ٍ الؼلوجٖ ثْجب ئهجب ئّوبلْجب ٍ ئهجب لجعٍم        ٍ •

ا حت٘بغ كٖ أؼطاكْب ٍ ئهب الطرَع ئلى األصل الزبضٕ كٖ ًل هسألٔ هجغ  
هؽغ الٌظط ػي الؼلن ثْب أٍ التول٘جس كْ٘جب أٍ ا ًتلجب  ثبإلؼبػجٔ الشجٌ٘ٔ أٍ      

.الَّو٘ٔ هغ التوٌي هي الظٌ٘ٔ
311؛ ص( طثع آل الث٘ت ) كفاٗٔ األصَل 
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دل٘ل اًسذاد

مقدمات دليل االنسداد

علم بثبوت تكليفال

باب العلم و  ادانسد
العلمي علينا

هذا  ز إهمالاجو عدم
لنا  التكليف

االحتياط عدم وجوب 
بامتثال التكليف علينا 

فورا

قبح ترجيح المرجوح 
على الراجح

فيستقل العقل بلزوم 
اإلطاعة الظنية


