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  الحجأقسام 
  كٖ أهسبم الححالوَل •
توتغ ٍ هشاى ٍ إكشاد، ٍ األٍل كشض هي ًبى ثؼ٘دذا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

هٌٔ، ٍ اٙخشاى كشض هي ًبى حبظشا إٔ ؿ٘دش ثؼ٘دذ، ٍ حدذ الجؼدذ     
ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘ال هي ًل خبًت ػلى األهَى هي هٌٔ، ٍ هي ًدبى  
ػلى ًلس الحذ كبلظبّش أى ٍظ٘لتِ التوتغ، ٍ لَ شي كٖ أى هٌضلِ كٖ 
الحذ أٍ الخبسج ٍخدت ػل٘دِ اللحدو، ٍ هدغ ػدذم توٌٌدِ ٗشاػدٖ        
االحت٘بغ، ثن إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إلى حدٔ اإلسالم، ٍ أهب الحح 

، ٍ ًدزا حدبل شدو٘وِ٘، ٍ أهدب     شدب   هسن الٌزسٕ ٍ شجِْ كلِ ًزس إّٔ 
 .االكسبدٕ كتبثغ لوب أكسذُ

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 هي كاى على ًفس الحذ

  كٖ أهسبم الححالوَل •
توتغ ٍ هشاى ٍ إكشاد، ٍ األٍل كشض هي ًبى ثؼ٘دذا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

هٌٔ، ٍ اٙخشاى كشض هي ًبى حبظشا إٔ ؿ٘دش ثؼ٘دذ، ٍ حدذ الجؼدذ     
 ،هي ًل خبًت ػلى األهَى هي هٌٔ *ه٘الثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى 

 
 .ثل اثٌٖ ػششه٘ال ػلى األصح* •

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 هي كاى على ًفس الحذ

هي ًبى ػلى ًلس الحذ كبلظبّش أى ٍظ٘لتدِ التوتدغ لتؼل٘دن حٌدن     ٍ •
 الحذاإلكشاد ٍ الوشاى ػلى هب دٍى 

ٍ  اللحدو  ٍ لَ شي كٖ ًَى هٌضلِ كٖ الحذ أٍ خبسخِ ٍخت ػلِ٘  •
هغ ػذم توٌٌِ ٗشاػٖ االحت٘بغ ٍ إى ًبى ال ٗجؼذ الوَل ثأًدِ ٗددشٕ   
ػلِ٘ حٌن الخبسج ك٘دت ػلِ٘ التوتغ ألى ؿ٘دشُ هؼلدن ػلدى ػٌدَاى     
الحبظش ٍ َّ هشٌَى كٌَ٘ى ًوب لَ شدي كدٖ أى الوسدبكٔ ثوبً٘دٔ     
كشاسخ أٍ ال كإًِ ٗصلٖ توبهب ألى الوصدش هؼلدن ػلدى السدلش ٍ ّدَ      

 هشٌَى 

 536-535: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 حذ البعذ

ٍ هي كاى على ًفس الحذّ فالظاهر أىّ ٍظيفته التوتّع، لتعليق حكن اإلفرراد  •
ٍ القراى على ها دٍى الحذّ، ٍ لَ شكَّ في كَى هٌزله في الحذّ أٍ خارجه 
ٍجب عليه الفحض، ٍ هع عذم توكٌّه يراعى االحتياط، ٍ إى كاى ال يبعرذ  

 القَل بأًّه يجري عليه حكن الخارج فيجب عليه التوتّع،( 3)
ال ٗخلَ هي إشٌبل ٍ ل٘س ّزا ًظ٘ش الشيّ كدٖ هسدبكٔ الوصدش كدإىّ     ( 3)•

هَظَع ٍخَة اإلتوبم ٍ َّ ػذم الوسبكشٓ إلى ثوبً٘ٔ كشاسخ هستصدحت  
 (.الجشٍخشدٕ. )ٌّبى ثخالكِ ٌّب

كِ٘ إشٌبل ظبّش ٍ ه٘بسِ هغ اللبسم ثل الووبم أسَ  حبلًدب هدي التوسّدي    •
ثبلؼبمّ كٖ الشجْٔ الوصذاهّ٘ٔ لوب هشّ هي اإلشٌبل كٖ ثجَت ػدبمّ خدبل ػدي    

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )الوٌبهشٔ
 (.الخَاًسبسٕ. )ال ٗخلَ ػي إشٌبل•

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 حذ البعذ

ثؼ٘ذ كإىّ التوسّي ثبلؼوَم كٖ الووبه٘ي توسّي ثبلؼبمّ كدٖ الشدجْٔ   ثل •
الوصذاهّ٘ٔ ٍ أهّب كٖ الشيّ كٖ الوسبكٔ كبستصحبة التودبم حٌودبً أٍ   

 (. الگلپبٗگبًٖ. )هَظَػبً خبس ثال هبًغ ٍ ال سثػ لِ ثبلووبم

. كِ٘ إشٌبل ثل هٌغ ٍ ال سج٘ل إلى هوبٗسٔ الووبم ثبلشيّ كٖ الوسبكٔ•
 (.الٌبئٌٖ٘)

 (.الش٘شاصٕ. )ثل ٗجؼذ•

ّزا َّ الصح٘ح ٍ ػلِ٘ كال ٗدت اللحو هدغ الشديّ ًودب ال ٗددت     •
 (.الخَئٖ. )االحت٘بغ هغ ػذم التوٌّي هٌِ

 

 600: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

هي ًبى هٌضلِ ػلى ًلدس الحدذ كْدل ٗددت ػل٘دِ التوتدغ أٍ       : الثبً٘ٔ•
 االكشاد؟

 ،الظبّش َّ األٍل•

 194-193:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

ٍ رلي الى الوستلبد هي صح٘ح صساسٓ اى هَظَع الحٌدن لَخدَة    •
االكشاد هي ًبى اّلِ دٍى ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼ٘ي هد٘ال ٍ اهدب إرا ًدبى ػلدى     
ًلس الحذ كال ٗصذم ػلِ٘ اًِ دٍى الحذ الوزًَس ك٘شولِ حٌن الؼبم ٍ 

 ، َّ ٍخَة التوتغ ػلى ًل احذ
لَ شي ٗدشٕ هب توذم هي األخز ثبلودذس الوتد٘وي، الى الوخصدو    ٍ •

هدول هشدد ث٘ي األهل ٍ األًثش، ٍ ال دل٘ل ػلى إلحبم هي ًبى ػلدى  
ًلس الحذ ثبّبلٖ هٌٔ، كبلوشخغ ًلس اٙٗٔ الذالٔ ػلى ٍخَة التوتغ 

 .ػلى هي لن ٌٗي أّلِ حبظشٕ الوسدذ الحشام

 194-193:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

لَ شي كٖ ًَى هٌضلِ كٖ الحذ أٍ كدٖ خبسخدِ سدَا  ًدبى     : الشاثؼٔ•
سبًٌب كٖ الجالد أٍ الجبدٗٔ، رًش كٖ الوتي اًِ ٗدت ػلِ٘ اللحو ٍ هدغ  

 ػذم توٌٌِ ٗشاػٖ االحت٘بغ 
ٍ اى ًبى ال ٗجؼذ الوَل ثإخشا  حٌن الخبسج ػلِ٘ ك٘دت ػلِ٘ : هبلثن •

التوتغ، الى ؿ٘شُ هؼلن ػلى ػٌَاى الحبظش ٍ ّدَ هشدٌَى، كٌ٘دَى    
الووبم ًظ٘ش هب لَ شي كٖ اى الوسبكٔ ثوبً٘ٔ كشاسخ أٍال، كإًِ ٗصدلٖ  

 .توبهب الى الوصش هؼلن ػلى السلش ٍ َّ هشٌَى

 194-193:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

هدي ٍخدَة التوتدغ ػل٘دِ ٍ ػدذم ٍخدَة        -هب رًشُ أخ٘دشا : أهَل•
ِ   ٍ ّدَ ػدذم    -َّ الصح٘ح إلحدشاص هَظدَع التوتدغ    -اللحو ًًَد
ثبألصل ٍ لَ ثبلؼذم األصلٖ، ثٌب  ػلى هب اختشًبُ كدٖ هحلدِ    -حبظشا

ٖ   هسدجَم    هي إهٌبى خشٗبى األصل كٖ االػذام األصل٘ٔ، ألى ًل شد
ثبلؼذم ٍ لَ اصال كال هبًغ حٌ٘ئز هي إخشا  أصل الؼدذم، ًظ٘دش أصدبلٔ    
ػذم الوشش٘ٔ التٖ تثجت ػذم ًَى الوشأٓ هتصلٔ ثبلوشش٘ٔ ٍ اى لن تثجت 

 .االًتسبة إلى ؿ٘ش الوشش٘ٔ
 .ٍ تلص٘ل الٌالم هًََل إلى هحلِ•

 195:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

ػلِ٘ كال هَخت لللحو إلحشاص الوَظَع ثبألصل ػلى اًِ ال دل٘ل ٍ •
 .ػلى اللحو كٖ الشجْبت الوَظَػ٘ٔ

 

 195:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

 .هغ اًِ ٗوٌي إحشاص الوَظَع ثبألصل الٌؼتّٖزا •
اى صلٔ الحعَس ٍ الَؼٌ٘ٔ الشخو هذ تتحون ثبتخبر ًلسِ : ٍ توشٗجِ•

ثلذا ٍؼٌب لِ، ٍ هذ تتحون ثوشٍس صهبى ػلى سٌٌبُ كدٖ ثلدذ ًودب إرا    
سٌي كِ٘ هذٓ خوس٘ي سٌٔ كبى الجلذ ٌَٗى ٍؼٌب لِ هْشا، ٍ هذ تتحون 
ثبتخبر هتجَػٔ التَؼي كٖ الجلذ اللالًٖ، ًَالدذُ، أٍ خدذُ، أٍ هدَالُ،    
كل٘ست الَؼٌ٘ٔ هي الصلبت الزات٘ٔ ًبلوشش٘ٔ ٍ اًوب ّٖ هدي الصدلبت   

ٖ   َٗخذ أٍال ثن ٗؼشض ػلِ٘ صلٔ الَؼٌ٘ٔ،   الؼشظ٘ٔ، ثوؼٌى اى الش

 195:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

ّزا ثخالف الوشش٘ٔ كإى الشخو َٗخدذ أٍال أهدب هششد٘ب أٍ ؿ٘دش     ٍ •
هششٖ ٍ ل٘ست ػبسظٔ ثبلوؼٌى الوتوذم، كبلَؼٌ٘ٔ تٌشدأ اهدب ثبخت٘دبس    
 ، ًلسِ أٍ اخت٘بس هتجَػٔ ٍ تٌَى هي الصلبت الؼبسظٔ الوسجَهٔ ثبلؼذم

اى الحذ الوتوذم لن ٌٗي ٍؼٌب لِ ثبتخبر ًلسِ ٍ ال ثتجغ أث٘دِ أٍ  : كٌوَل•
هَالُ كٖ صهدبى ٍ االى ًدزلي، كدال هَخدت لللحدو ثؼدذ إحدشاص        

 .الوَظَع ثأصل الؼذم األصلٖ أٍ الٌؼتٖ

 195:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

لَ كشظٌب ػذم خشٗبى األصل أصال ٗدت اللحو للؼلن اإلخوبلٖ ًؼن •
 .كإى تج٘ي األهش ٍ تؼٌ٘ت الَظ٘لٔ كَْ ٍ إال كبالحت٘بغ

 195:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 سياقة التوتع ٍ القراى ٍ اإلفراد

هغ الحح ٍ التلج٘بت األسثغ، ٍ اإلحرام هي الويقات أكؼبل التوتغ  ٔكس٘به•
ٌَٗى ػلى تلج٘تِ حتى ٗشبّذ ثَ٘ت هٌٔ، كإرا شبّذّب هؽغ التلج٘ٔ ٍ 
دخل إلْ٘ب ٍ دخل الوسدذ الحشام، كؽبف ثبلج٘ت سجؼب ٍ صدلى ػٌدذ   

ثدن  . الووبم سًؼت٘ي، ثن ٗخشج الى الصلب ك٘سؼى ثٌْ٘وب سدجؼٔ أشدَاغ  
ٖ   أحشم هٌِ  .ٗوصش هي شؼش سأسِ، ٍ هذ أحل هي ًل ش

298: ؛ ص(للشيخ الطَسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد   
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 سياقة التوتع ٍ القراى ٍ اإلفراد

ٌٗشى   إحشاهب آخش ثبلحح َٗم التشٍٗٔ، ٍ ٗوعٖ إلى هٌدى ك٘ج٘دت   ثن •
ٔ ثْب  ، ٍ ٗـذٍ هٌْب الدى ػشكدبت ك٘ودق ٌّدبى الدى ؿدشٍة       ػشكٔ ل٘ل

الشوس، ٍ ٗل٘ط هٌْب الى الوشؼش الحشام ك٘صلٖ ثْب الوـشة ٍ الؼشب  
اٙخشٓ ٍ ٗج٘ت ثْب الى ؼلَع الشوس أٍ اللدش، ٍ ٗتَخِ إلى هٌدى ٍ  
ٗوعٖ هٌبسٌِ َٗم الٌحش ثْب ػلى هب ًجٌِ٘، ٍ ٗوعٖ إلى هٌٔ ك٘ؽدَف  
ثبلج٘ت ؼَاف الضٗبسٓ ٍ ٗصلٖ ػٌذ الووبم سًؼت٘ي ٍ ٗسؼى ث٘ي الصلب ٍ 
ٖ   أحدشم هٌدِ ٍ    الوشٍٓ ثن ٗؽَف ؼَاف الٌسب ، ٍ هذ أحل هي ًل ش
هذ هعى هٌبسٌِ ًلْب للؼوشٓ ٍ الحح ٍ ًبى هتوتؼب، ثن ٗؼَد إلى هٌدى  

 .ك٘وعٖ ثو٘ٔ هٌبسٌِ هي الشهٖ ٍ ؿ٘ش رلي إى شب  اللِّ تؼبلى

298: ؛ ص(للشيخ الطَسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد   
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 سياقة التوتع ٍ القراى ٍ اإلفراد

ٍ ٗوشى ثإحشاهِ س٘بم الْذٕ يحرم هي الويقات كَْ الزٕ  القارىأهب ٍ •
ٖ   ]ٍ ٗوعٖ الى ػشكبت ٍ ٗوق ثْب ٍ ٗؼَد الى الوشؼش ك٘وق ثْب  ٍ ٗد

ٖ   إلى هٌدٔ ك٘ؽدَف   « 1»[ هٌْب َٗم الٌحش ك٘وعٖ هٌبسٌِ ثْب ثن ٗد
ثبلج٘ت ٍ ٗصلٖ ػٌذ الووبم ٍ ٗسدؼى ثد٘ي الصدلب ٍ الودشٍٓ ٍ ٗؽدَف      

 .ؼَاف الٌسب ، ٍ هذ هعى هٌبسٌِ ًلْب الحح كحست دٍى الؼوشٓ

298: ؛ ص(للشيخ الطَسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد   
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 سياقة التوتع ٍ القراى ٍ اإلفراد

الولشد هثل رلي اال أًِ ال ٗودشى ثإحشاهدِ سد٘بم الْدذٕ، ٍ ثدبهٖ      ٍ •
الوٌبسي هوب كْ٘وب سَا ، ٍ ٗدذداى التلج٘ٔ ػٌذ ًل ؼَاف، ثن ٗخشج 
الى التٌؼ٘ن أٍ أحذ الوَاظغ التٖ ٗحشم هٌْب، ك٘حشم هي ٌّبى ثدبلؼوشٓ  
ٍ ٗشخغ الى هٌٔ ك٘ؽَف ثبلج٘ت ٍ ٗصلٖ ػٌدذ الوودبم ٍ ٗسدؼى ثد٘ي     
الصلب ٍ الوشٍٓ، ثن ٗؽَف ؼَاف الٌسب  ٍ ٗوصش هي شؼش سأسِ ٍ هدذ  

 .أدى ػوشتِ، كتٌَى ػوشتِ هلشدٓ
 

298: ؛ ص(للشيخ الطَسي)االقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد   
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

هذ ٍهغ الٌالم كٖ الووبم كٖ إهٌبى االحت٘دبغ، ٍ سثودب ه٘دل ثؼدذم     ٍ •
إهٌبًِ ألى الَخَة كَسٕ ٍ ال ٗوٌي الدوغ ث٘ي الوحتول٘ي التوتدغ ٍ  

 .االكشاد كٖ سٌٔ ٍاحذٓ
 .ؼشهب لالحت٘بغ( دام ظلِ الششٗق)ٍ هذ رًش س٘ذًب األستبر •

 196:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

اى ٗحشم هي الو٘وبت هبصذا للدبهغ ث٘ي الؼوشٓ ٍ الحح ك٘دذخل  األٍل •
هٌٔ ٍ ٗأتٖ ثأػوبل الؼوشٓ ثن ٗحشم للحح احت٘بؼدب كدبى ًدبى حددِ     
التوتغ كوذ اتى ثأػوبلِ، ٍ اى ًبى حدِ األكشاد كوذ اتى ثبإلحشام األٍل 
ٍ ٌَٗى اإلحشام الثبًٖ للحح هلـى، ثن ٗأتٖ ثؼوشٓ هلشدٓ ثؼدذ الحدح   

 .كحٌ٘ئز تلشؽ رهتِ سَا  ًبى ػلِ٘ التوتغ أٍ االكشاد

 196:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

الٌالم كٖ التوص٘ش لؼذم خَاصُ لِ ثٌب  ػلى االكشاد ٍ ٍخَثِ ػلِ٘ ٗجوى •
ثٌب  ػلى التوتغ، كبلتوص٘ش أهشُ دائش ث٘ي الوحزٍسٗي، الًِ اهب ٍاخت أٍ 
حشام، ٍ الحٌن كِ٘ التخ٘٘ش، ٍ لٌي ألخل االحت٘بغ كٖ الووبم ٗختدبس  
التوص٘ش كلَ ًبى حدِ توتؼب كوذ اتى ثوب ٍخت ػلِ٘ ٍ اى ًدبى اكدشادا   

 .الححكسبد ال كال ٗتشتت ػلى توص٘شُ سَى الٌلبسٓ 

 196:ص، 2 هعتوذ العرٍة الَثقى؛ ج
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

اى ٌَٕٗ ثإحشاهِ هي الو٘وبت ػوشٓ التوتغ التدٖ تتودذم   : الثبًٖالؽشٗن •
ػلى الحح ك٘أتٖ ثأػوبل الؼوشٓ ٍ ثؼذ اللشاؽ ٗحشم لحدح التوتدغ هدي    
هٌٔ ثن ٗخشج هي هٌٔ إلى احذ الوَاه٘ت، كبى الخشٍج هي هٌٔ ٍ اى 
لن ٌٗي خبئضا ألًِ هحتجس ٍ هشتْي ثبلحح لٌي ٗددَص لدِ الخدشٍج    

 .لحبخٔ
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 الحذكاى هٌزله على ًفس هي 

ال سٗت اى الخشٍج ألخل تحص٘ل الدضم ثبإلت٘دبى ٍ تلشٗدؾ الزهدٔ    ٍ •
كدبى ًبًدت   . ػلى ٍخِ ال٘و٘ي هي أٍظح الحبخبت، ك٘حشم ثبً٘ب للحح

ٍظ٘لتِ التوتغ كوذ اتى ثدو٘غ هب ٗؼتجش ك٘دِ ٍ ٌٗدَى اإلحدشام الثدبًٖ     
للحح هلـى، ٍ اى ًبًت االكشاد كوذ اتى ثبإلحشام الثبًٖ للحح ٍ تٌَى 
ػوشتِ للتوتغ لـَا ثن ٗدأتٖ ثؼودشٓ هلدشدٓ، ٍ ثدزلي ٗحصدل الددضم       

 ،ثبللشاؽ
 . ٍ ّزا الَخِ أٍخِ هي األٍّل ٍ لؼلِ هتؼّ٘ي•
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