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گواى خطا
أَ فَوٓي صِّٔٗيَ لَِٔ سَٔءٔ ػٓوٓلِٙٙ فَشَءٓأُ حٓسًٌٓب  فَإِىَّ اللَِّٓ ٗٔعٙلُّ هٓي ٗٓشَبءٔ ٍٓ ْْٗٓذٙى •

هٓي ٗٓشَبءٔ  فَلَب تَزّْٓتٕ ًَفْسٔكهٓ ػٓلَكِْٕ٘نٕ حٓسٓكشَا ٚ  َِّىَّ اللَّكِٓ ػٓلٙك٘نٔ  ثِوٓكب       
(فبؼش 8)ٗٓصٌَٕؼَٔىَ
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گواى خطا
وْف •
(103)لُلْ ّٓلْ ًٌَُجِّئُىُن ثِبلْأَخْسٓشِٗيَ أَػٕوٓبالً•
ظَلَّ سٓؼُْٕ٘ٔنٕ فىِ الحََِٕ٘ٓٓ الكذًْٜ٘ٓب ٍٓ ّٔكنٕ ٗحْٓسٓكجَٔىَ أًَُْٛكنٕ ٗحْٔسٙكٌَُىَ      الَّزٙٗيَ •

(104)صٌْٔؼٖب
إٍُٔلَئهٓ الَّزٙٗيَ وَفَشٍُاْ ثَِبٗٓب ٙ سٓثِِّْنٕ ٍٓ لٙمَبئِٙ فحَٓجِؽَتٕ أَػٕوٓبلُْٔنٕ فَلَب ًُمٙك٘نٔ لُْٓكنٕ   •

(105)َٕٗٓمٓ الْمٙ٘ٓبهِٓٔ ٍٓصًًٕب
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گواى خطا
ٍ فٖ سٍاٗٔ أثٖ الزبسٍد ػي أثٖ رؼفش ع فٖ لَلِ لُلْ ّٓكلْ ًٌَُجِّكئُىُنٕ    5•

ثِبلْأَخْسٓشِٗيَ أَػٕوبلًب الَّزٙٗيَ ظَلَّ سٓؼْٕ٘ٔٔنٕ فٖٙ الْحٓ٘بِٓ الذًْٜ٘ب ٍٓ ّٔكنٕ ٗٓحٕسٓكجَٔىَ   
ّن الٌصبسى ٍ المس٘سَى ٍ الشّجبى ٍ أّكل  : أًََّْٔنٕ ٗٔحٕسٌَُٙىَ صٌْٔؼبً لبل

 الشجْب  ٍ األَّاء هي أّل المجلٔ ٍ الحشٍسٗٔ ٍ أّل الجذع
 ٍ لبل ػلٖ ثي َّثشاّ٘ن ًضلت فٖ الَْ٘د ٍ رش  فٖ الخَاسد•

46: ، ص2 تفس٘س الموٖ، ج
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گواى خطا
ػلٖ٘ ثي َّثشاّ٘ن، ػي أث٘كِ، ػكي ػلكٖ٘ ثكي     : «3»فٖ أصَل الىبفٖ ٍ •

، ػي ػلٖ٘ ثي سَٗذ، ػي أثكٖ  «4»أسجبغ، ػي أحوذ ثي ػوش الحالل 
.سألتِ ػي الؼزت الّزٕ ٗفسذ الؼول: لبل -ػلِ٘ الس٘الم -الحسي

الؼزت دسرب ، هٌْب أى ٗضٗ٘ي للؼجذ سكَء ػولكِ ف٘كشاُ حسكٌب     : فمبل•
ٍ ٗحست أًِّ ٗحسي صٌؼب، ٍ هٌْب أى ٗؤهي الؼجذ ثشث٘كِ  « 5»[  ف٘ؼزجِ]

.«6»ٍ للِّ ػلِ٘ فِ٘ الؤٌّ  -ػضّ ٍ رلّ -ف٘ويّ ػلى اللِّ

17: ، ص8 تفس٘س وٌص الدلائك ٍ تحس الغسائة، ج 
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گواى خطا
ثكي ػ٘سكى، ػكي    « 7»[ «6»ثي هحو٘ذ ]هحو٘ذ ثي ٗح٘ى، ػي أحوذ  •

هي أّل خشاسبى هكي ٍلكذ    -ػلٖ٘ ثي أسجبغ، ػي سرل هي أصحبثٌب
َّىّ اللَِّ : لبل -ػلِ٘ الس٘الم -اللَِّػجذ  ٗشفؼِ، ػي أثٖ -َّثشاّ٘ن ثي س٘٘بس

ػلن أىّ الزًّت خ٘ش للوؤهي هي الؼزت، ٍ لَ ال رله هب اثتلكى هكؤهي   
.ثزًت أثذا

542: ، ص10 تفس٘س وٌص الدلائك ٍ تحس الغسائة، ج 
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گواى خطا
، ػي ًَٗس، «1»ػلٖ٘ ثي َّثشاّ٘ن، ػي هحو٘ذ ثي ػ٘سى ثي ػج٘ذ ..... •

لبل سسكَل  : لبل -ػلِ٘ الس٘الم -ػي ثؼط أصحبثِ، ػي أثٖ ػجذ اللَِّ
 -ػل٘كِ الس٘كالم   -ثٌ٘وكب هَسكى  : -صلّى اللَِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن -اللَِّ

فلو٘كب دًكى هكي    . رٍ ألَاى« 2»ربلسب، َّر ألجل َّثل٘س ٍ ػلِ٘ ثشًس 
 -ػلِ٘ الس٘الم -ٍ لبم َّلى هَسى. خلغ الجشًس -ػلِ٘ الس٘الم -هَسى

.فسلّن ػلِ٘

542: ، ص10 تفس٘س وٌص الدلائك ٍ تحس الغسائة، ج 
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گواى خطا
هي أًت؟: ]لِ هَسىفمبل •
.أًب َّثل٘س: لبل•
.أًت، فال لشّة اللَِّ داسن: لبل•
.لوىبًه هي اللَِّ« 3»[  ػل٘ه]ًَّّٖ ًَّّوب رئت ألسلّن : لبل•
فوب ّزا الجشًس؟« 4»:[ فمبل لِ هَسى: لبل•
.ثِ أختؽف للَة ثٌٖ آدم: لبل•
فأخجشًٖ ثبلزًّت الّزٕ َّرا أرًجكِ اثكي آدم اسكتحَر     : فمبل لِ هَسى•

ػلِ٘؟
َّر أػزجِ ًفسِ، ٍ استىخش ػولِ، ٍ صغش فٖ ػٌِ٘ رًجِ: لبل•

542: ، ص10 تفس٘س وٌص الدلائك ٍ تحس الغسائة، ج 
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گواى خطا
ػٓلٖٜٙ ثٕيُ َِّثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ثٕيِ ػٔجٕٓ٘كذٚ ػٓكيْ    2 -764 -3 8•

ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ثٓؼٕطِ أَصٕحٓبثِِٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ لَبلَ سٓسَٔلُ اللَّكِٙ    
ثٌَٕٓ٘وٓب هَٔسٓى ع رٓبلٙسبً َِّرْ أَلْجٓلَ َِّثٕلٙ٘سٔ ٍٓ ػٓلَِٕ٘ٙ ثٔشًُْسٗ رٍُ أَلَْٓاىٍ فَلَوٛب دًَٓكب  
هٙيْ هَٔسٓى ع خَلَغٓ الْجٔشًُْسٓ ٍٓ لَبمٓ َِّلَى هَٔسٓى فَسٓلَّنٓ ػٓلَِٕ٘ٙ فَمَبلَ لَِٔ هَٔسٓى 
هٓيْ أًَْتٓ فَمَبلَ أًََب َِّثٕلٙ٘سٔ لَبلَ أًَْتٓ فَلَب لَشَّةٓ اللَِّٔ دٓاسٓنٓ لَكبلَ ًَِّيكٖ ًََِّّوٓكب    
رِئْتٔ لٙأُسٓلينٓ ػٓلَٕ٘هٓ لٙوٓىَبًٙهٓ هٙيَ اللَِّٙ لَبلَ فَمَبلَ لَِٔ هَٔسٓكى ع فَوٓكب ّٓكزَا    
الْجٔشًُْسٔ لَبلَ ثِِٙ أَخْتَؽٙفٔ لُلَُةٓ ثٌٖٓٙ آدٓمٓ فَمَبلَ هَٔسٓى فَكأَخْجِشًْٖٙ ثِبلكزًَّْتِ   
الَّزٕٙ َِّرَا أَرًَْجِٓٔ اثٕيُ آدٓمٓ اسٕتَحَٕٓرْ ٓ ػٓلَِٕ٘ٙ لَبلَ َِّرَا أَػٕزٓجٓتِْٔ ًَفْسِٔٔ ٍٓ اسٕتَىْخَشَ 

ػٓوٓلَِٔ ٍٓ صٓغُشَ فٖٙ ػٌِٕٓ٘ٙٙ رًَْجِٔٔ 
(189: ،  3 الوح٘ػ فٖ اللغٔ؛ د)غَلَتٓ ػلِ٘: اسٕتَحَٕٓرَ ػلِ٘ الشَّٕ٘ؽبىُ•

314: ، ص2 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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گواى خطا
لٙكذٓأٍدٓ ع ٗٓكب دٓأٍدٔ ثٓشيكشِ الْؤكزًْٙجِ٘يَ ٍٓ أًَْكزٙسِ       -لَبلَ لَبلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلٍَّٓ •

الصِّذِّٗمٙ٘يَ لَبلَ وَٕ٘فٓ أُثٓشيشُ الْؤزًْٙجِ٘يَ ٍٓ أًُْزٙسٔ الصِّذِّٗمٙ٘يَ لَبلَ ٗٓكب دٓأٍدٔ ثٓشيكشِ   
الْؤزًْٙجِ٘يَ أًَيٖ أَلْجٓلُ التََّٕثَٓٔ ٍٓ أَػٕفَُ ػٓيِ الزًَّْتِ ٍٓ أًَْزٙسِ الصِّذِّٗمٙ٘يَ أَلَّب ٗٔؼٕزٓجَٔا 

 ثِأَػٕوٓبلِْٙنٕ فَإًَِِّٔ لَٕ٘سٓ ػٓجٕذٗ أًَْصٙجِٔٔ لٙلْحٙسٓبةِ َِّلَّب ّٓلَهٓ

314: ، ص2 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )الىافٖ 
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لَ ًرز الوشٖ فٖ تعض الطسٗك
لَ ًزس الوشٖ ٍ   حتى فٖ هَسد أفعل٘ٔ الشوَة  *اًؼمذلَ ًزس الوشٖ فٖ الحذ  9هسألٔ •

،وزا لَ ًزس الحذ حبف٘بٍ فٖ ثؼط الؽشٗك، 
فكال ٌٗؼمكذ   . ٗشتشغ فٖ اًؼمبدُ توىي الٌبرس ٍ ػذم تعشسُ ثْوب ٍ ػذم وًَْوب حشر٘٘يٍ •

، **األحٌبءهغ أحذّب لَ وبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسمػ الَرَة لَ ػشض فٖ 
هغ  ****الزوبسٍ هٌتْبُ سهٖ ، ***اًصشافبهجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثغ للتؼ٘٘ي ٍ لَ ٍ •

.ػذم التؼ٘٘ي
.ٍورا لَ ًرز الحج هاش٘ا*•
ّرا اذا واى الوٌرٍز الحج فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ تتعٌْ٘٘ا أٍ تعل٘مِ تصهاى هعي٘ي تعيد تحميك     **•

.شسط الٌرز ٍ إال ف٘تأخس حتٖ الوَت
ٍلَ لن ٗىي تع٘٘ي فالَاجة فٖ ًرز الحج هاش٘ا َّ اتتداء الوشٖ هيي أٍ  أفعيا     ***•

.الحج ٍ َّ إحسام الحج ٍ فٖ ًرز الوشٖ فٖ الحج َّ اتتداء الوشٖ هي اٍ  السفس
.تل هٌتْاُ زهٖ جوسٓ العمثٔ ٍ الحلك أٍ التمص٘س هع عدم التع٘٘ي****•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لوي ًرزُ هاش٘ا أٍ الوشٖ فٖ حجِ أى ٗسوة الثحسٗجَش ال 

ال ٗزَص لوي ًزسُ هبش٘ب أٍ الوشكٖ فكٖ حزكِ أى ٗشوكت      10هسألٔ •
الجحش ٍ ًحَُ،

ٍ لَ اظؽش َّلِ٘ لوبًغ فٖ سبئش الؽشق سمػ، •
لَ وبى وزله هي األٍل لن ٌٗؼمذ، ٍ •
 *ٗزكت لَ وبى فٖ ؼشٗمِ ًْش أٍ شػ ال ٗوىي الؼجَس َّال ثبلوشوت ٍ •

.أى ٗمَم فِ٘ ػلى األلَى
.ثل َّ هستحت ػلى األلَٕ لؼذم شوَل الٌزس لِ استىبصا *•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًرز الحج هاش٘ا
وًَكِ  ساوجكب،فوغ  لَ ًزس الحذ هبش٘ب فال ٗىفٖ ػٌكِ الحكذ    11هسألٔ •

هَسؼب ٗأتٖ ثِ، ٍ هكغ وًَكِ هعك٘مب ٗزكت الىفكبسٓ لكَ خكبلف دٍى        
، *المعبء

 الىفبسٓ ٍ ػلِ٘ ، **صحلَ ًزس الوشٖ فٖ حذ هؼ٘ي ٍ أتى ثِ ساوجب ٍ •
دٍى المعبء، 

.لَ سوت ثؼعب دٍى ثؼط فجحىن سوَة الىلٍ •
.تل المضاء ٍاجة على األحَط *•
.ووا َّ صح٘ح فٖ الفسض٘ي الساتم٘ي **•

390: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ ٗزت ػلِ٘ الحذ ساوجكب   12هسألٔ •

وبى هم٘ذا ثسٌٔ أم ال، هغ ال٘أس ػي التوىي ثؼذّب أم ال، هؽلمب،سَاء 
ال ٗتسن االحت٘اط تاإلعادٓ فٖ صَزٓ اإلطالق هيع عيدم ال٘يأ     ًعن •

هي الوىٌٔ ٍ وَى العجص لثل الشسٍع فٖ الرّاب إذا حصلت الوىٌئ  
تعد ذله، 

،األحَغ الوشٖ ثبلومذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي لٍَٓ •
ٍ ّل الوَاًغ األخش وبلوشض أٍ خَفِ أٍ ػذٍ٘ أٍ ًحَ رلكه ثحىكن    •

الؼزض أٍ ال؟ ٍرْبى ٍ ال ٗجؼذ التفصك٘ل ثك٘ي الوكشض ٍ ًحكَ الؼكذٍ٘      
. ثبخت٘بس األٍل فٖ األٍل ٍ الخبًٖ فٖ الخبًٖ

 391: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
هسألٔ لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ لتوىٌِ هٌكِ أٍ سربئكِ    33•

ّل ٗجمى حٌ٘ئز ٍرَة الحذ ساوجب أٍ ال ثل ٗسمػ أٗعب ف٘كِ  ٍ   سمػ
ٖ . ٍرَثِ ساوجب هغ س٘بق ثذًٔ أحذّبألَال  . ٍرَثكِ ثكال سك٘بق    الخكبً
سمَؼِ َّرا وبى الحذ هم٘ذا ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ أٍ وبى هؽلمب هغ ال٘أس  الخبلج

 الشاثكغ . ػي التوىي ثؼذ رله ٍ تَلغ الوىٌٔ هغ اإلؼالق ٍ ػذم ال٘أس
ٍرَة الشوَة هغ تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ صَسٓ اإلؼالق ٍ تَلكغ  

ٍرَة الشوَة َّرا وبى ثؼذ الكذخَل   الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس
فٖ اإلحشام ٍ َّرا وبى لجلِ فبلسمَغ هغ التؼ٘ك٘ي ٍ تَلكغ الوىٌكٔ هكغ     

اإلؼالق 

502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
همتعى المبػذٓ ٍ َّى وبى َّ المَل الخبلج َّال أى األلَى ثوالحظكٔ  ٍ •

رولٔ هي األخجبس َّ المَل الخبًٖ ثؼذ حول هب فٖ ثؼعْب هكي األهكش   
ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَ  ػٌِ فٖ ثؼعْب اٙخكش  
هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى هعبفب َّلى خجش ػٌجسٔ الذال ػلى ػذم ٍرَثِ 
صشٗحب فِ٘ هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼزض لجكل الشكشٍع   
فٖ الزّبة أٍ ثؼذُ ٍ لجل الذخَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ ٍ هي غ٘ش فشق 
أٗعب ث٘ي وَى الٌزس هؽلمب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هغ تَلغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ 

502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
إى واى األحَط فٖ صَزٓ اإلطالق هع عدم ال٘أ  هيي الوىٌئ ٍ   ٍ •

وًَِ لثل الشسٍع فٖ الرّاب اإلعادٓ إذا حصلت الوىٌٔ تعيد ذليه   
الصَزٓالحتوا  اًصساف األخثاز عي ّرُ 

لبػذٓ الو٘سَس أٗعب ثبلوشٖ ثومذاس الوىٌٔ ثكل ال  َّػوبل  األحَغ ٍ  •
ػي سرل ًزس أى ٗوشٖ َّلى : ٗخلَ ػي لَٓ للمبػذٓ هعبفب َّلى الخجش  

ث٘ت اهلل حبرب لبل ع فل٘وش فإرا تؼت فل٘شوت  ٍ ٗستفبد هٌكِ وفبٗكٔ   
الحشد ٍ التؼت فٖ رَاص الشوَة ٍ َّى لن ٗصل َّلى حذ الؼزض  ٍ فكٖ  

َّرا حلف الشرل أى ال ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوكت فكإرا   : هشسل حشٗض
ثلغ هزَْدُ سوت  

503-502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ لتوىٌِّ هٌِ أٍ سربئِ (: 33هسألٔ )•

سمػ، ٍ ّل ٗجمى حٌ٘ئزٚ ٍرَة الحذ٘ ساوجبً أٍ ال ثل ٗسمػ أٗعبً؟ فِ٘ 
. ٍرَثِ ثكال سك٘بق  : الخبًٖ. ٍرَثِ ساوجبً هغ س٘بق ثذًٔ: أحذّب: ألَال
سمَؼِ َّرا وبى الحذ٘ هم٘٘ذاً ثسكٌٔ هؼٌ٘٘كٔ، أٍ وكبى هؽلمكبً هكغ      : الخبلج

. ال٘أس ػي التوىّي ثؼذ رله ٍ تَلّغ الوىٌٔ هغ اإلؼالق ٍ ػذم ال٘أس
تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ صَسٓ اإلؼالق، ٍ الشوَة هغ ٍرَة : الشاثغ
ٍرَة الشوكَة َّرا وكبى ثؼكذ    : الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس  تَلّغ

الذخَل فٖ اإلحشام، ٍ َّرا وبى لجلِ فبلسكمَغ هكغ التؼ٘ك٘ي، ٍ تَلّكغ     
الوىٌٔ هغ اإلؼالق، 

530: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 



19

لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
( 1)همتعى المبػذٓ ٍ َّى وبى َّ المَل الخبلج ٍ •
ثل همتعى المبػذٓ َّ المَل الخبهس ٍ لىي هغ رلكه ال ٗحىكن   ( 1)•

ثبإلرضاء َّرا توىّي ثؼذ رله هي الحذ٘ هبشك٘بً َّرا وكبى الوٌكزٍس غ٘كش     
(.الخَئٖ. )هم٘٘ذ ثسٌٔ هؼٌ٘٘ٔ

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
أىّ األلَى ثوالحظٔ رولٔ هي األخجبس َّ المَل الخبًٖ ثؼذ حول هب فٖ َّلّب •

( 2)ثؼعْب هي األهش ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السكىَ  ػٌكِ   
فٖ ثؼعْب اٙخش، هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى، هعبفبً َّلى خجكش ػٌجسكٔ الكذالّ    
ػلى ػذم ٍرَثِ صشٗحب فِ٘، هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼزكض  
لجل الششٍع فٖ الزّبة أٍ ثؼذُ ٍ لجل الذخَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ، ٍ هي 
غ٘ش فشق أٗعبً ث٘ي وَى الٌزس هؽلمب أٍ هم٘٘ذاً ثسٌٔ هغ تَلّغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ، 

السىَ  فٖ همبم الج٘بى ٍ َّى وبى ظبّشاً فٖ ػذم الَرَة َّلّكب أًّكِ ال   ( 2)•
ٗضٗذ ػلى الظَْس اللفظٖ اإلؼاللٖ فٖ أًِّ ال ٗؼبسض الوم٘٘ذ ٍ الؼوذٓ سٍاٗٔ 
. ػٌجسٔ الّتٖ سٍاّب الشك٘  ثؽشٗكك صكح٘ح ٍ ػٌجسكٔ حمكٔ ػلكى األظْكش       

(.الخَئٖ)

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
فٖ صَزٓ اإلطالق هع عدم ال٘أ  هي الوىٌٔ ( 3)إى واى األحَط ٍ •

ٍ وًَِ لثل الشسٍع فٖ الرّاب اإلعادٓ إذا حصلت الوىٌٔ تعد ذله، 
،الحتوا  اًصساف األخثاز عي ّرُ الصَزٓ

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ال ٗتشن فٖ ّزُ الصَسٓ( 3)•
(.الخَئٖ. )ثل األظْش رله•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن•
(.الٌبئٌٖ٘، األصفْبًٖ، الجشٍرشدٕ. )ّزا االحت٘بغ ال ٗتشن•

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ثل ثومذاس الوىٌٔ، ثبلوشٖ أٗعبً  َّػوبل لبػذٓ الو٘سَس( 4)ٍ األحَغ  •

ػكي سركل ًكزس أى    : ، هعبفبً َّلى الخجكش (1)ال ٗخلَ ػي لَ٘ٓ للمبػذٓ 
فلك٘وش، فكإرا تؼكت    (: ػل٘كِ الس٘كالم  )حبر٘بً لبل اللِّ ٗوشٖ َّلى ث٘ت 

ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗٔ الحشد ٍ التؼت فٖ ركَاص الشوكَة ٍ َّى   . فل٘شوت
َّرا حلكف الشركل أى ال   : لن ٗصل َّلى حذ٘ الؼزض، ٍ فٖ هشسل حشٗكض 

. ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوت فإرا ثلغ هزَْدُ سوت
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن( 4)•
. المبػذٓ ال أسكبس لْكب ٍ الؼوكذٓ ّكَ الخجكش الوكزوَس الصكح٘ح       ( 1)•
(.الخَئٖ)

532: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
 ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓذٛ هٓبشٙ٘بً إٍَٔ حٓبفٙ٘بً لَضِمٓ فَإِرَا ػٓزٓضَ سٓوٙتٓ 8« 1»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِكٖ ػٓلٙكٖا الْأَشْكؼٓشِِّٕ ػٓكيْ     « 2» -1 -29623•

: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيِ الْؼٓلَبءٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَكبلَ 
فَلَنٕ ٗٓسٕتَؽٙغٕ لَبلَ ٗٓحٔذٜ  -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلَِٕ٘ٙ هٓشْ٘بً َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ

، ٍ 1131 -304 -8، ٍ التْكزٗت  20 -458 -7الىبفٖ  -(2. )سٓاوٙجبً
.173 -50 -4االستجصبس 

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
• 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ َِّثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 3» -2 -29624•
أَىْ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓكيْ سٓرٔكلٍ ًَكزَسٓ   : ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ٍٓ حٓفْصٍ لَبلَ
. فَلْ٘ٓشْوَكتٕ « 4»لَبلَ فَلْك٘ٓوٕشِ فَكإِرَا تَؼٙكتٓ     -ٗٓوٕشٖٙٓ َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ حٓبفٙ٘بً

.19 -458 -7الىبفٖ  -(3)
(.ّبهش الوخؽَغ)ًمت  -فٖ ًسخٔ -(4)•

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ « 5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘ ُ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ َِّثٕشَاّٙ٘نٓ ٍٓ  •

. «7»ٍٓ وَزَا الَّزٕٙ لَجٕلَِٔ ٍٓ سٍٓٓأُ الصٛذٍٔقُ هٔشْسٓلًب « 6»ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ 
.172 -50 -4االستجصبس  -(5)•
.1130 -304 -8التْزٗت  -(6)•
.لن ًؼخش ػلِ٘ فٖ الفمِ٘ الوؽجَع -(7)•

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
• 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓشِٗكضٍ ػٓكيْ   « 8» -3 -29625•
 -سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رٓؼٓلَ ػٓلَِٕ٘ٙ الْوٓشْٖٓ: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَبلَ

.َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ فَلَنٕ ٗٓسٕتَؽٙغٕ لَبلَ فَلْ٘ٓحٔذٛ سٓاوٙجبً
.21 -458 -7الىبفٖ  -(8) •

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓكذٓ ػٓكيِ   « 1» -4 -29626•

لُلْتٔ لَِٔ رٓؼٓلْتٔ ػٓلَكى  : ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ« 2»السٌِّْذِّٕٙ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ 
فَإًَِّوٓب رٓؼٓلْكتٓ ػٓلَكى    -لَبلَ وَفيشْ ػٓيْ ٗٓوٌٙ٘ٙهٓ -ًَفْسٖٙ هٓشْ٘بً َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ

.18 -458 -7الىبفٖ  -(1. )ًَفْسٙهٓ ٗٓوٌٙ٘بً ٍٓ هٓب رٓؼٓلْتَِٔ لٙلَِّٙ فَفٙ ثِِٙ
.ػي صفَاى الزوبل -فٖ الوصذس صٗبدٓ -(2)•

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
 -(3.)«3»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓكيْ هٔحٓوٛكذٙ ثٕكيِ ٗٓؼٕمُكَةٓ هٙخْلَكِٔ      هٔحٓوٛذٔ •

.191 -55 -4، ٍ االستجصبس 1140 -307 -8التْزٗت 

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓكيْ  « 4» -5 -29627•

ًَزَسٕ ٔ فٙكٖ اثٕكيٍ لٙكٖ َِّىْ    : َِّسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔصٕؼٓتٍ لَبلَ
فَبشْكتَىَٕ٘تٔ   -فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّكى ثٓلَغْكتٔ الْؼٓمَجٓكَٔ    -ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذٛ هٓبشٙ٘بً
 -فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ رَلٙكهٓ  -فَشَوٙجٕتٔ حُنٛ ٍٓرٓذٕ ٔ سٓاحًٓٔ

فَمُلْتٔ هٓؼٖٙ ًَفَمَكٔ  ٍٓ لَكَٕ    -فَمَبلَ ًَِّيٖ أُحٙتٜ َِّىْ وٌُْتٓ هَٔسٙشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ
فَمَبلَ ًَِّيٖ أُحٙتٜ َِّىْ وٌُْتٓ هَٔسٙشاً أَىْ تَكزْثٓحٓ   -«5»شٙئْتٓ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَؼٓلْتٔ 

ٖٕ ءٗ ٍٓارِتٗ أَفْؼٓلُِٔ فَمَبلَ لَب -ثٓمَشًَٓ هٓيْ رٓؼٓكلَ لٙلَّكِٙ شَكٕ٘ئبً فَجٓلَكغَ      -فَمُلْتٔ أَ شَ
، ٍ 1163 -313 -8التْككزٗت  -(4. )رْٕٔككذُٓٔ فَلَككٕ٘سٓ ػٓلَٕ٘ككِٙ شَككٖٕ ءٗ  

.ٍ ػلٖ دٗي -فٖ الوصذس صٗبدٓ -(5) .170 -49 -4االستجصبس 

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
• 

 .«6»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
.هي أثَاة ٍرَة الحذ 35ٍ  34تمذم فٖ الجبث٘ي  -(6) •

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓذٛ هٓبشٙ٘بً إٍَٔ حٓبفٙ٘بً إٍَٔ حٓلَفٓ ػٓلَٕ٘كِٙ ٍٓرٓكتٓ    34« 1»•

فَإِىْ ػٓزٓضَ أَرٕضَأَُٔ أَىْ ٗٓحٔذٛ سٓاوٙجبً ٍٓ ٗٓسَٔقَ ثٓذًًَٓٔ اسٕتٙحٕجٓبثبً ٍٓ أَىَّ وُكلَّ هٓكيْ   
 ًَزَسٓ شَٕ٘ئبً ٍٓ ػٓزٓضَ سٓمَػَ ػٌِْٓٔ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕكيِ الْمَبسٙكنِ   « 2» -1 -14306•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕكذٙ  : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ

لَبلَ فَلْ٘ٓوٕشِ لُلْتٔ فَإًَِِّٔ تَؼٙتٓ  -اللَِّٙ ع سٓرٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشٖٙٓ َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ
. لَبلَ فَإِرَا تَؼٙتٓ سٓوٙتٓ

.492 -150 -2، ٍ االستجصبس 1402 -403 -5التْزٗت  -(2)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِكٖ ػٔوٕٓ٘كشٍ ػٓكيْ رَسِٗكحٍ     « 3» -2 -14307•

 -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ حٓلَفٓ لَ٘ٓحٔزٛيَّ هٓبشٙك٘بً : الْؤحٓبسِثِِّٖ لَبلَ
. لَْ٘سُكِ الَْْدَِٕلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍٓ  -فَؼٓزٓضَ ػٓيْ رَلٙهٓ فَلَنٕ ٗٔؽٙمِْٔ

.490 -149 -2، ٍ االستجصبس 1403 -403 -5التْزٗت  -(3)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓكيِ الْحٓلَجِكِّٖ   « 4» -3 -14308•

ٍٓ ػٓزٓضَ  -لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع سٓرٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشٖٙٓ َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ: لَبلَ
فَإِىَّ رَلٙهٓ ٗٔزٕضِٕ ػٌِْٓٔ َِّرَا  -ٍَ لَْ٘سُكْ تَدًًََٔلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ « 5»ػٓيِ الْوٓشِْٖ 

. ػٓشَفٓ اللَِّٔ هٌِْٙٔ الْزْٕٓذٓ
، ٍ أٍسدُ 489 -149 -2، ٍ االستجصبس 36 -13 -5التْزٗت  -(4)•

.هي أثَاة الٌزس 20هي الجبة  1ثؽشٗك آخش فٖ الحذٗج 
(.ّبهش الوخؽَغ)ٍ ػزض أى ٗوشٖ  -فٖ االستجصبس -(5)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ سِئَبةٍ « 6» -4 -14309•

ٗٓوٕشٖٙٓ  سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ: ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاءٙ لَبلَ
فٌََظَكشَ َِّلَكى    -فَمَبلَ َِّىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ   خَكشَدٓ حٓبر٘كبً   -َِّلَى هٓىََّٔ حٓبفٙ٘بً

فَمَكبلَُا أُخْكتٔ ػٔمْجٓكَٔ ثٕكيِ ػٓكبهٙشٍ       -اهٕشَأٍَٓ تَوٕشٖٙ ثٕٓ٘يَ الْإِثِلِ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُٙٙ
 -فَمَبلَ سٓسٔكَلُ اللَّكِٙ   ٗٓكب ػٔمْجٓكُٔ     -ًَزَسٓ ٕ أَىْ تَوٕشٖٙٓ َِّلَى هٓىََّٔ حٓبفًٙ٘ٓٔ
فَإِىَّ اللَِّٓ غٌٌَّٖٙ ػٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓفَبّٓكب   -اًْؽَلٙكْ َِّلَى أُخْتٙهٓ فَؤشّْٓب فَلْتَشْوَتٕ

.لَبلَ فَشَوٙجٓتٕ
• 

.491 -150 -2، ٍ االستجصبس 37 -13 -5التْزٗت  -(6) •

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 



35

ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٚ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕكيِ  ٍٓ •

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع حُنٛ رَوَشَ هٙخْلَكِٔ  : هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ ػٓلٖٙا ػٓيْ أَثِٖ ثٓصٙ٘شٍ لَبلَ
ّٓزَا هٓحٕؤَل  ػٓلَى الْؼٓزٕضِ إٍَٔ ػٓلَى الٌَّسٕك ِ إٍَٔ ػٓلَكى هٌَٔبفَبتٙكِٙ    : أَلَُلُ« 1»

.«3»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ « 2»لٙسٓتْشِ هٓب ٗٓزِتٔ سٓتْشُُٔ هٙيَ الْوٓشْأَِٓ لٙوٓب هٓعَى 
.لن ًؼخش ػلِ٘ فٖ الىبفٖ الوؽجَع -(1)•
.هي ّزا الجبة 3ٍ  2ٍ  1هعى فٖ األحبدٗج  -(2)•
.هي ّزا الجبة 12ٍ  5ٗبتٖ فٖ األحبدٗج  -(3)•

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ سٍِٕٔٓ أَىَّ هٓيْ ًَكزَسٓ  « 4» -5 -14310•

لَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ أًََِّٔ  -فَإِرَا تَؼٙتٓ سٓوٙتٓ -أَىْ ٗٓوٕشٖٙٓ َِّلَى ثٕٓ٘تٙ اللَِّٙ حٓبفٙ٘بً هٓشَى
.«5»ٗٓوٕشٖٙ هٙيْ خَلْفٙ الْوٓمَبمِ 

.2791 -392 -2الفمِ٘  -(4)•
.2792 -392 -2الفمِ٘  -(5)•

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتسط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذز
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ َِّدٕسِٗسٓ فٖٙ آخٙشِ السٛشَائٙشِ ًَمْلًب هٙيْ ًَكَٓادٙسِ  « 6» -6 -14311•

لُلْتٔ : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ الْجٓضًَْؽِّٖٙ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔصٕؼٓتٍ لَبلَ
فَزٓؼٓلْتٔ لٙلَِّٙ ػٓلَٖٛ َِّىْ َّٔٓ ثٓكشَأَ   -لَِٔ ٗٓؼٌٕٖٙ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع اشْتَىَى اثٕي  لٖٙ

 -ٍٓ خَشَرٕتٔ أَهٕشٖٙ حٓتَّى اًْتَْٕٓ٘تٔ َِّلَى الْؼٓمَجِٓٔ -أَىْ أَخْشُدٓ َِّلَى هٓىََّٔ هٓبشٙ٘بً
حٓتَّى َِّرَا أَصٕكجٓحٕتٔ هٓشَكٕ٘تٔ    -فَلَنٕ أَسٕتَؽٙغٕ أَىْ أَخْؽَُٓ فَشَوٙجٕتٔ تٙلْهٓ اللَّٕ٘لََٔ

لَبلَ  -لَبلَ فَمَبلَ لٖٙ ارْثٓحٕ فََْٔٓ أَحٓتٜ َِّلَٖٛ -شَٖٕ ءٗ فَْٓلْ ػٓلَٖٛ -حٓتَّى ثٓلَغْتٔ
ٖٕ ءٚ)لَِٔ : لُلْتٔ لَكبلَ هٓكيْ    -َّٔٓ َِّلَٖٛ لَبصِمٗ أَمٕ لَٕ٘سٓ لٙكٖ ثِلَكبصِمٍ  « 1»( إَٜٔ شَ

ٖٕ ءٓ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ وَبىَ اللَِّٔ  -رٓؼٓلَ لٙلَِّٙ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ فِٙ٘ٙ هٓزَْٕٔدُٓٔ فَلَب شَ
.أَػٕزَسٓ لٙؼٓجٕذُٙٙ

ٖ ء -فٖ الوصذس -(1. )39 -33 -هستؽشفب  السشائش -(6) • .أ ش

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ َِّسٕحٓبقَ ثٕكيِ ػٓوٛكبسٍ ػٓكيْ     40 1163•

ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔصٕؼٓتٍ لَبلَ ًَزَسٕ ٔ فٖٙ اثٕيٍ لٖٙ َِّىْ ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذٛ هٓبشٙك٘بً  
فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّى ثٓلَغْتٔ الْؼٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوٙجٕتٔ حُنٛ ٍٓرٓذٕ ٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَكٕ٘تٔ  
فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ رَلٙهٓ فَمَبلَ ًَِّيٖ أُحٙكتٜ َِّىْ وٌُْكتٓ هَٔسٙكشاً أَىْ    
تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ هٓؼٖٙ ًَفَمَٔ  ٍٓ لََٕ شٙئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلَٖٛ دٕٓٗي  فَمَبلَ 
ٖٕ ءٗ ٍٓارِكتٗ أَفْؼٓلُكِٔ     ًَِّيٖ أُحٙتٜ َِّىْ وٌُْتٓ هَٔسٙشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَك

 فَمَبلَ لَب هٓيْ رٓؼٓلَ لٙلَِّٙ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ رْٕٔذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِٕ٘ٙ شَٖٕ ءٗ

313: ، ص8 تْرٗة األحىام؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
•170 
ػٌِْٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ َِّسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔصٕكؼٓتٍ لَكبلَ    3•

َِّىْ ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔذٛ هٓبشٙ٘بً فَوٓشَكٕ٘تٔ حٓتَّكى ثٓلَغْكتٔ    لٖٙ   ًَزَسٕ ٔ فٖٙ اثٕيٍ
الْؼٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوٙجٕتٔ حُنٛ ٍٓرٓذٕ ٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَّكِٙ  
ع ػٓيْ رَلٙهٓ فَمَبلَ ًَِّيٖ أُحٙتٜ َِّىْ وٌُْتٓ هَٔسٙشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْكتٔ ثٓمٙكٖٓ   
هٓؼٖٙ ًَفَمَٔ  ٍٓ لََٕ شٙئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَؼٓلْتٔ ٍٓ ػٓلَٖٛ دٕٓٗي  لَكبلَ ًَِّيكٖ أُحٙكتٜ َِّىْ    
ٖٕ ءٗ ٍٓارِتٗ أَفْؼٓلُِٔ فَمَبلَ لَب هٓيْ رٓؼٓلَ  وٌُْتٓ هَٔسٙشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَ

 لٙلَِّٙ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ رْٕٓذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ ػٓلَِٕ٘ٙ شَٖٕ ءٗ

 50: ، ص4 االستثصاز ف٘وا اختلف هي األخثاز، ج
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تي هصعة عٌثسٔ 
141/الؼ٘ي ثبة.../رؼفش أثٖ أصحبة/الؽَسٖ سربل •
ػٌجسٔ ثي هصؼت  - 54 - 1519•
261/الؼ٘ي ثبة.../ػجذ أثٖ أصحبة/الؽَسٖ سربل                        •
ػٌجسٔ ثي هصؼت الؼزلٖ  - 631 - 3722•
. الىَفٖ•
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تي هصعة عٌثسٔ 
340/الؼ٘ي ثبة.../الحسي أثٖ أصحبة/الؽَسٖ سربل •
ػٌجسٔ ثي هصؼت  - 30 - 5069•
. سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل•



42

تي هصعة عٌثسٔ 
365/الزضءالخبهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سربل •
ػٌجسٔ ثي هصؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجذ : لبل حوذٍِٗ - 676•

ٍ ًَّوب سو٘ت الٌبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س وبى لْن ٗمبل لِ فالى ثي فالى ( ع)اهلل 
. الٌبٍٍس
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تي هصعة عٌثسٔ 
365/الزضءالخبهس/الزضءاألٍل/الىشٖ سربل                        •
ػلٖ ثي الحىن ػي هٌصَس ثي ًَٗس ػي ػٌجسٔ ثي هصكؼت   - 677•

أشىَ َّلى اهلل ٍحذتٖ ٍ تململٖ هي : ٗمَل( ع)لبل سوؼت أثب ػجذ اهلل 
أّل الوذٌٗٔ حتى تمذهَا ٍ أساون ٍ أسش ثىن فل٘ت ّكزا الؽبغ٘كٔ أرى   
ء هي  لٖ فبتخز  لصشا فسىٌتِ ٍ أسىٌتىن هؼٖ ٍ أظوي لِ أال ٗزٖ

. ًبح٘تٌب هىشٍُ أثذا
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تي هصعة عٌثسٔ 
•                        

40.../ػجذ أثٖ أصحبة.../ػجذ أثٖ أصحبة/الجشلٖ سربل
ػٌجسٔ ثي هصؼت الش٘جبًٖ •
. ٍ ٗمبل ػزلٖ وَفٖ•
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تي هصعة عٌثسٔ 

•                        
264/الوْولٔ الؼ٘ي ثبة.../هي الزضءاألٍل/داٍد اثي سربل

ػٌجسٔ ثي هصؼت الؼزلٖ  - 1135•
[.  ر ]ق م •
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تي هصعة عٌثسٔ 
•                        

490/الوْولٔ الؼ٘ي ثبة.../الزضءالخبًٖ/]داٍد اثي سربل
ػٌجسٔ ثي هصؼت  - 368•
. ٍالفٖ ًبٍٍسٖ[  وش]•
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تي هصعة عٌثسٔ 
•                        

244.../ػشش الخبًٖ الجبة.../ػشش السبدس الفصل/الخالصٔللحلٖ
ػٌجسٔ  - 12•
ثبلٌَى لجل الجبء الوٌمؽٔ تحتْب ًمؽٔ ٍ الس٘ي الوْولٔ ثي هصكؼت لكبل   •

الىشٖ لبل حوذٍِٗ ػٌجسٔ ثي هصؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجكذ  
اهلل ع ٍ ًَّوب سو٘ت ًبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س لْكن ٗمكبل لكِ فكالى ثكي فكالى       

. الٌبٍٍس
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الٌاٍٍسّ٘ٔ
:الٌبٍٍس٘٘ٔ•
فشلٔ هي الش٘ؼٔ ٍلفَا ػلى رؼفش ثي هحو٘ذ الصبدق ػلْ٘وب الس٘كالم ٍ  •

ًسجَا َّلى لشٗٔ ًبٍٍسكٔ هكي   : ّن أتجبع سرل ٗمبل لِ ًبٍٍس، ٍ ل٘ل
أىّ الصبدق ػلِ٘ الس٘الم لن ٗوت ٍ لكي  ًَّّْن اػتمذٍا : لشى ّ٘ت، ٍ ل٘ل

ٗوَ  حتّى ٗظْش ٍ ٗظْش أهشُ، ٍ َّ المبئن الوْذٕ٘، ٍ لبل اثي األح٘كش  
ّزُ الٌسجٔ لؽبئفٔ هي غكالٓ الشك٘ؼٔ   »: فٖ اللّجبة فٖ ػٌَاى الٌبٍٍسٖ٘

الٌبٍٍس٘٘ٔ، ٍ ّن شىَّا فٖ هَ  هحو٘ذ ثي ػلٖ٘ ثي الحس٘ي : ٗمبل لْن
اثي ػلٖ٘ ثي أثٖ ؼبلت ػلْ٘ن الس٘الم ٍ َّ الجكبلش ٍ ّكن ٌٗتظشًٍكِ ٍ    

.ٌٗتظشٍى أٗعب رؼفش ثي هحو٘ذ ّزا

543-542: ، ص4 هي ال ٗحضسُ الفمِ٘؛ ج
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الٌاٍٍسّ٘ٔ
حىى أثَ حبهكذ الضٍّصًكٖ٘   »: فٖ الوحىٖ ػي هلل الشْشستبًٖ٘ لبلٍ •

أًّْن صػوَا أىّ ػل٘٘ب ػلِ٘ الس٘الم هب  ٍ ستٌشكّ األسض ػٌِ هي لجكل  
.«َٗم الم٘بهٔ ف٘وأل الؼبلن ػذال

543-542: ، ص4 هي ال ٗحضسُ الفمِ٘؛ ج
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عٌثسٔ تي هصعة 
»« :ػٌجسٔ ثي هصؼت - 9099•
(. 54)هي أصحبة الجبلش ع ( تبسٓ)ػذُ الش٘  فٖ سربلِ •
فٖ ( حبلخٔ)، ٍ (633)ثضٗبدٓ ل٘ذ الؼزلٖ فٖ أصحبة الصبدق ع ( أخشى)ٍ •

. ػٌجسٔ ثي هصؼت سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل ع: لبئال( 30)أصحبة الىبظن ع 
ٍ ػذُ الجشلٖ •
ػٌجسٔ ثي هصؼت الش٘جبًٖ ٍ ٗمكبل ػزلكٖ،   : فٖ أصحبة الصبدق ع، لبئال•

. وَفٖ
. سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ سٍى ػٌِ أثَ الوغشاء•
. 2، فٖ هي تشن صٗبسٓ الحس٘ي ع، الحذٗج 78وبهل الضٗبسا ، الجبة  •

 163:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن 
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عٌثسٔ تي هصعة 
ػٌجسٔ ثي هصؼت ًبٍٍسٖ، ٍالفٖ : لبل حوذٍِٗ( 210)لبل الىشٖ ٍ •

ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ ًَّوب سو٘ت الٌبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س وبى لْن ٗمكبل لكِ   
. فالى ثي فالى الٌبٍٍس

: ػلٖ ثي الحىن ػي هٌصَس ثي ًَٗس ػي ػٌجسٔ ثكي هصكؼت لكبل    •
أشىَ َّلى اهلل ٍحذتٖ ٍ تململٖ هي أّكل  : سوؼت أثب ػجذ اهلل ع ٗمَل

الوذٌٗٔ حتى تمذهَا ٍ أساون ٍ أسش ثىن، فل٘ت ّزُ الؽبغ٘كٔ أرى لكٖ   
  ٖ ء هكي   فبتخز  لصشا فسىٌتِ ٍ أسىٌتىن هؼٖ ٍ أظوي لكِ أال ٗزك

. ًبح٘تٌب هىشٍُ أثذا

 163:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن 
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عٌثسٔ تي هصعة 
سٍاّب هحوذ ثي ٗؼمَة، ػي هحوذ ثي ٗح٘ى، ػي أحوذ ثي هحوكذ  ٍ •

. 261الحذٗج : ثي ػ٘سى ػي ػلٖ ثي الحىن ًحَُ، الشٍظٔ
سٍاّب هحوذ ثي ٗؼمَة، ػي هحوذ ثي ٗح٘ى، ػي أحوذ ثي هحوكذ  ٍ •

. 261الحذٗج : ثي ػ٘سى ػي ػلٖ ثي الحىن ًحَُ، الشٍظٔ

 163:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن 
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عٌثسٔ تي هصعة 
سٍى ػي أثٖ ػجكذ اهلل ع ٍ سٍى ػٌكِ اثكي    : ػٌجسٔ ثي هصؼت الؼبثذ •

. ثى٘ش
، ثبة هب ٗزت ػلى الووبل٘ه ٍ الوىبتج٘ي هي الحكذ  7الزضء : الىبفٖ •

. 8، الحذٗج 45هي وتبة الحذٍد 
لبل الوحذث الوزلسٖ فٖ هشآٓ الؼمَل ٍ ٍصف اثي هصكؼت ثبلؼبثكذ   •

. غشٗت ٍ ًَّوب الوشتْش ثْزا الَصف َّ اثي ثزبد
َّى الصذٍق سٍى ّزُ الشٍاٗٔ ثؼٌْ٘ب ػي ػجذ اهلل ثي ثى٘كش ػكي   : ألَل•

، وتبة الحذٍد 4الزضء : ػٌجسٔ ثي هصؼت هي دٍى ولؤ الؼبثذ، الفمِ٘
. 94، ثبة حذ الووبل٘ه فٖ الضًب، الحذٗج 3

 163:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن 



54

عٌثسٔ تي هصعة 
ٍ ػلى رله فؼٌجسٔ الؼبثذ ( لذس سشُ)ٍ ّزا ٗؤٗذ هب روشُ الوزلسٖ •

الَالغ فٖ سٌذ ػذٓ هي الشٍاٗب  ٗشاد ثِ ػٌجسٔ ثي ثزكبد، الًحصكبسُ   
. فِ٘ أٍ هي رْٔ االًصشاف َّلِ٘

ًست َّلى ثؼعْن احتوبل اتحبد ػٌجسٔ ثي ثزكبد  : األٍل: ثمٖ ٌّب أهَس•
ٍ ػٌجسٔ ثي هصؼت ٍ ّزا ثبؼل رضهب، فإى الجشلٖ ٍ الىشٖ ٍ الش٘  
روشٍا وال هٌْوب هستمال ٍ هؼِ ال هزبل الحتوكبل االتحكبد، ػلكى أى    

. الىشٖ حىى ػي حوذٍِٗ هذح األٍل ٍ رم الخبًٖ

 163:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن 
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عٌثسٔ تي هصعة 
أى همتعى هب حىبُ الىشٖ ػي حوذٍِٗ أى ػٌجسٔ ثي هصؼت : الخبًٖ•

ًبٍٍسٖ ٍالف ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ لىي لذ ٌٗبفٖ رله هب تمذم ػي 
الىشٖ ٍ الىلٌٖ٘ هي َّظْبس ػٌبٗكٔ اإلهكبم الصكبدق ع ثكِ ٍ سكشٍسُ      

. ثلمبئِ، َّال أى الشٍاٗٔ هي ػٌجسٔ ثي هصؼت ًفسِ، فتأهل
ٍ ٗوىي أى ٗمبل َّى ػٌبٗتِ س ثِ ًَّوب وبى هي رْكٔ هكب وكبى ػل٘كِ     •

ػٌجسٔ فٖ رله الَلت هي المَل ثبإلهبهٔ ٍ ّزا ال ٌٗبفٖ ًَّىبسُ َّهبهٔ 
. هَسى ثي رؼفش ع ثؼذ رله

 164:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
سٍى الىلٌٖ٘ ٍ الش٘  فٖ الصح٘ح ػكي اثكي   : لبل الَح٘ذ فٖ التؼل٘مٔ•

ال ٗزجش الشرل َّال ػلكى ًفمكٔ   : أثٖ ػو٘ش، ػي رو٘ل، ػي أحذّوب ع
لكذ سٍٍا أصكحبثٌب ٍ ّكَ    : فبلوشأٓ؟ لبل: األثَٗي ٍ الَلذ للت لزو٘ل

ػٌجسٔ ثي هصؼت ٍ سَسٓ ثي ول٘ت ػكي أحكذّوب ع أًكِ َّرا وسكبّب     
ٍ لؼل ًسجتِ َّلى الٌبٍٍس٘ٔ ثسجت هكب  ( الَح٘ذ)َّلى أى لبل ( الحذٗج)

سٍٕ ػٌِ ػي الصبدق ع أًِ لبل هي ربءون ٗخجكشون أًكِ غسكلٌٖ ٍ    
. َّل ... وفٌٌٖ ٍ دفٌٌٖ فال تصذلَُ

 164:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
ػذ رو٘ل ػٌجسٔ ثي هصؼت هي أصكحبثٌب ال ٌٗكبفٖ ًبٍٍسك٘تِ    : ألَل•

فإى الوشاد ثأصحبثٌب َّ هؽلك الش٘ؼٔ فٖ همبثل الؼبهٔ ووب ٗظْش رله 
هي َّؼالق ّزُ الىلؤ ػلى الفؽح٘ٔ ٍ الَالفكٔ ٍ غ٘شّوكب هكي فكشق     

. الش٘ؼٔ

 164:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
ػي هحوذ ثي ٗح٘ى، ػي أحوذ ثي هحوذ، ( لذس سشُ)سٍى الىلٌٖ٘  •

ػي اثي هحجَة، ػي ّشبم ثي سبلن، ػي ربثش ثي ٗضٗذ الزؼفٖ، ػكي  
سئل ػي المبئن ع فعشة ث٘ذُ ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع، : أثٖ رؼفش ع، لبل

فمبل ّزا ٍ اهلل لبئن آل هحوذ ع، لبل ػٌجسٔ فلوب لجط أثكَ رؼفكش ع   
دخلت ػلى أثٖ ػجذ اهلل ع فأخجشتِ ثزله فمبل صذق ربثش حكن لكبل   

. لؼلىن تشٍى أى ل٘س ول َّهبم َّ المبئن ثؼذ اإلهبم الزٕ لجلِ
، ثبة اإلشبسٓ ٍ الٌص ػلى أثٖ ػجذ 4، وتبة الحزٔ 1الزضء : الىبفٖ •

. 7، الحذٗج 70اهلل رؼفش ثي هحوذ ع 

 164:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
احتول ثؼعْن أى ٗىَى ػٌجسٔ ثي هصؼت ٍالف٘ب أٗعب، اغتشاسا : الخبلج•

ثوب تمذم ػي الىشٖ ػي حوذٍِٗ أًِ ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجذ اهلل 
ع ٍ لىٌِ ثبؼل رضهب فإى المَل ثكبلَلف ٌٗكبفٖ الٌبٍٍسك٘ٔ ووكب ّكَ      

. ظبّش
ٍ ػجبسٓ الىشٖ هحشفٔ رضهب ٍ الصح٘ح أًِ ًبٍٍسٖ ٍالف ػلى أثكٖ  •

. ػجذ اهلل ع
ٍ الوتحصل هوب روشًبُ أى ػٌجسٔ ثي هصؼت ًبٍٍسٖ، َّال أًِ هغ رله •

حمٔ لَلَػِ فٖ أسٌبد وبهل الضٗبسا  ٍ لذ شكْذ اثكي لَلَٗكِ ثَحبلكٔ     
. رو٘غ هي ٍلغ فٖ أسٌبدُ ف٘وب ٗشٍِٗ ػي الوؼصَه٘ي ع

 165:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
ؼجمتِ فٖ الحذٗج •
ٍلغ ثْزا الؼٌَاى فٖ أسٌبد وخ٘ش هي الشٍاٗب  تجلغ ٍاحكذا ٍ خوسك٘ي   •

. هَسدا
فمذ سٍى ػي أثٖ رؼفش ٍ أثٖ ػجذ اهلل ع ٍ ػي سكوبػٔ ٍ سٍى ػٌكِ   •

أثَ الوغشاء ٍ أثَ الوغشاء الؼزلٖ ٍ اثي سكٌبى ٍ اثكي هحجكَة ٍ اثكي     
هسىبى ٍ أثبى ٍ أثبى ثي ػخوكبى ٍ َّثكشاّ٘ن ثكي ّبشكن ػكي ثؼكط       

ٍ  صيفَاى أصحبثِ ٍ َّسحبق ثي ػوبس ٍ رؼفش ثي ثشك٘ش ٍ رو٘كل ٍ   
ػبصن ٍ ػبصن ثي حو٘ذ ٍ ػجذ اهلل ثي ثى٘ش ٍ ػجذ اهلل ثي هسكىبى ٍ  

ٍ هحوكذ ثكي   هحود تي أتٖ عو٘س ػلٖ ثي سئبة ٍ هبله ثي ػؽ٘ٔ ٍ 
. هسؼَد الؽبئٖ ٍ هٌصَس ثي حبصم ٍ هٌصَس ثي ًَٗس

 165:  ص   13: الحدٗث ج  زجا  هعجن
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عٌثسٔ تي هصعة 
ػٌجسٔ ثي هصؼت حمٔ لٌمل صفَاى ٍ اثي أثٖ ػو٘ش•
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عٌثسٔ تي هصعة 
هحوذ ثي َّسكوبػ٘ل ػكي   [)(  تحَٗل[ : ]9/3] 6/143/الىبفٖ[ 1/1]•

ػكي  صفَاى عي  عٌثسئ تيي هصيعة    ػي  [  تؼل٘ك] الفعل ثي شبراى
سوبػٔ ػي أثٖ ػجذ اهلل ع لبل 

أثَ ػلكٖ األشكؼشٕ ػكي    [)(  تحَٗل[ : ]9/4] 6/143/الىبفٖ[ 1/2]•
ػكي  صفَاى عي  عٌثسٔ تي هصعة ػي  [  تؼل٘ك]هحوذ ثي ػجذ الزجبس

سوبػٔ ػي أثٖ ػجذ اهلل ع لبل 
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عٌثسٔ تي هصعة 
هحوكذ ثكي أحوكذ ثكي     [ : )( 1463/51/1] 2/353/التْزٗت[ 2/1]•

... لكبل سكألت ُ ع  صفَاى عي  عٌثسٔ ٗح٘ى ػي أَٗة ثي ًَح ػي  
لبل 

فأهب هب سٍاُ هحوذ ثكي  [ : )( 1428/5/1] 1/376/اإلستجصبس[ 3/1]•
لكبل  صيفَاى عيي  عٌثسئ    أحوذ ثي ٗح٘ى ػي أَٗة ثي ًَح ػكي   

لبل... سألت ُ ع
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عٌثسٔ تي هصعة 
[ : )(4463/1] 3/420/الفمِ٘•
لبل سكألت أثكب   هحود تي أتٖ عو٘س عي  عٌثسٔ تي هصعة ٍ سٍى   •

لبل ... ػجذ اهلل ع
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ ٗزت ػلِ٘ الحذ ساوجكب   12هسألٔ •

،وبى هم٘ذا ثسٌٔ أم ال، هغ ال٘أس ػي التوىي ثؼذّب أم الهؽلمب،سَاء 
ًعن ال ٗتسن االحت٘اط تاإلعادٓ فٖ صَزٓ اإلطالق هع عيدم ال٘يأ     •

هي الوىٌٔ ٍ وَى العجص لثل الشسٍع فٖ الرّاب إذا حصلت الوىٌئ  
تعد ذله، 

،األحَغ الوشٖ ثبلومذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي لٍَٓ •
ٍ ّل الوَاًغ األخش وبلوشض أٍ خَفِ أٍ ػذٍ٘ أٍ ًحَ رلكه ثحىكن    •

الؼزض أٍ ال؟ ٍرْبى ٍ ال ٗجؼذ التفصك٘ل ثك٘ي الوكشض ٍ ًحكَ الؼكذٍ٘      
. ثبخت٘بس األٍل فٖ األٍل ٍ الخبًٖ فٖ الخبًٖ

 391: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
هسألٔ لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ لتوىٌِ هٌكِ أٍ سربئكِ    33•

ّل ٗجمى حٌ٘ئز ٍرَة الحذ ساوجب أٍ ال ثل ٗسمػ أٗعب ف٘كِ  ٍ   سمػ
ٖ . ٍرَثِ ساوجب هغ س٘بق ثذًٔ أحذّبألَال  . ٍرَثكِ ثكال سك٘بق    الخكبً
سمَؼِ َّرا وبى الحذ هم٘ذا ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ أٍ وبى هؽلمب هغ ال٘أس  الخبلج

 الشاثكغ . ػي التوىي ثؼذ رله ٍ تَلغ الوىٌٔ هغ اإلؼالق ٍ ػذم ال٘أس
ٍرَة الشوَة هغ تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ صَسٓ اإلؼالق ٍ تَلكغ  

ٍرَة الشوَة َّرا وبى ثؼذ الكذخَل   الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس
فٖ اإلحشام ٍ َّرا وبى لجلِ فبلسمَغ هغ التؼ٘ك٘ي ٍ تَلكغ الوىٌكٔ هكغ     

اإلؼالق 

502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
همتعى المبػذٓ ٍ َّى وبى َّ المَل الخبلج َّال أى األلَى ثوالحظكٔ  ٍ •

رولٔ هي األخجبس َّ المَل الخبًٖ ثؼذ حول هب فٖ ثؼعْب هكي األهكش   
ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَ  ػٌِ فٖ ثؼعْب اٙخكش  
هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى هعبفب َّلى خجش ػٌجسٔ الذال ػلى ػذم ٍرَثِ 
صشٗحب فِ٘ هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼزض لجكل الشكشٍع   
فٖ الزّبة أٍ ثؼذُ ٍ لجل الذخَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ ٍ هي غ٘ش فشق 
أٗعب ث٘ي وَى الٌزس هؽلمب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هغ تَلغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ 

502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
َّى وبى األحَغ فٖ صَسٓ اإلؼالق هغ ػذم ال٘كأس هكي الوىٌكٔ ٍ    ٍ •

وًَِ لجل الششٍع فٖ الزّبة اإلػبدٓ َّرا حصلت الوىٌكٔ ثؼكذ رلكه    
لبػكذٓ  َّػوكبل   األحَغ الحتوبل اًصشاف األخجبس ػي ّزُ الصَسٓ ٍ 

الو٘سَس أٗعب ثبلوشٖ ثومذاس الوىٌٔ ثل ال ٗخلكَ ػكي لكَٓ للمبػكذٓ     
ػي سرل ًزس أى ٗوشٖ َّلى ث٘ت اهلل حبرب لكبل ع  : هعبفب َّلى الخجش  

فل٘وش فإرا تؼت فل٘شوت  ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗكٔ الحكشد ٍ التؼكت فكٖ     
َّرا : رَاص الشوَة ٍ َّى لن ٗصل َّلى حذ الؼزض  ٍ فكٖ هشسكل حشٗكض   
حلف الشرل أى ال ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوت فإرا ثلغ هزَْدُ سوت  

503-502: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
لَ ػزض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ لتوىٌِّ هٌِ أٍ سربئِ (: 33هسألٔ )•

سمػ، ٍ ّل ٗجمى حٌ٘ئزٚ ٍرَة الحذ٘ ساوجبً أٍ ال ثل ٗسمػ أٗعبً؟ فِ٘ 
. ٍرَثِ ثكال سك٘بق  : الخبًٖ. ٍرَثِ ساوجبً هغ س٘بق ثذًٔ: أحذّب: ألَال
سمَؼِ َّرا وبى الحذ٘ هم٘٘ذاً ثسكٌٔ هؼٌ٘٘كٔ، أٍ وكبى هؽلمكبً هكغ      : الخبلج

. ال٘أس ػي التوىّي ثؼذ رله ٍ تَلّغ الوىٌٔ هغ اإلؼالق ٍ ػذم ال٘أس
تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ صَسٓ اإلؼالق، ٍ الشوَة هغ ٍرَة : الشاثغ
ٍرَة الشوكَة َّرا وكبى ثؼكذ    : الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس  تَلّغ

الذخَل فٖ اإلحشام، ٍ َّرا وبى لجلِ فبلسكمَغ هكغ التؼ٘ك٘ي، ٍ تَلّكغ     
الوىٌٔ هغ اإلؼالق، 

530: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
( 1)همتعى المبػذٓ ٍ َّى وبى َّ المَل الخبلج ٍ •
ثل همتعى المبػذٓ َّ المَل الخبهس ٍ لىي هغ رلكه ال ٗحىكن   ( 1)•

ثبإلرضاء َّرا توىّي ثؼذ رله هي الحذ٘ هبشك٘بً َّرا وكبى الوٌكزٍس غ٘كش     
(.الخَئٖ. )هم٘٘ذ ثسٌٔ هؼٌ٘٘ٔ

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
أىّ األلَى ثوالحظٔ رولٔ هي األخجبس َّ المَل الخبًٖ ثؼكذ حوكل   َّلّب •

هب فٖ ثؼعْب هي األهش ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَ  
،فٖ ثؼعْب اٙخش، هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى( 2)ػٌِ 

السىَ  فٖ همبم الج٘بى ٍ َّى وبى ظبّشاً فٖ ػذم الَرَة َّلّب أًِّ ( 2)•
ال ٗضٗذ ػلى الظَْس اللفظٖ اإلؼاللٖ فكٖ أًّكِ ال ٗؼكبسض الوم٘٘كذ ٍ     
الؼوذٓ سٍاٗٔ ػٌجسٔ الّتٖ سٍاّب الش٘  ثؽشٗك صكح٘ح ٍ ػٌجسكٔ حمكٔ    

(.الخَئٖ. )ػلى األظْش

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
َّلى خجش ػٌجسٔ الذالّ ػلى ػذم ٍرَثِ صشٗحب فِ٘، هي غ٘كش فكشق   هعبفبً •

فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼزض لجل الشكشٍع فكٖ الكزّبة أٍ ثؼكذُ ٍ لجكل      
الذخَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ، ٍ هي غ٘ش فشق أٗعبً ث٘ي وَى الٌزس هؽلمكب أٍ  

فكٖ صكَسٓ   ( 3)هم٘٘ذاً ثسٌٔ هغ تَلّغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ، ٍ َّى وكبى األحكَغ   
اإلؼالق هغ ػذم ال٘أس هي الوىٌٔ ٍ وًَِ لجل الششٍع فٖ الزّبة اإلػبدٓ 
،َّرا حصلت الوىٌٔ ثؼذ رله، الحتوبل اًصشاف األخجبس ػي ّزُ الصَسٓ

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ال ٗتشن فٖ ّزُ الصَسٓ( 3)•
(.الخَئٖ. )ثل األظْش رله•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن•
(.الٌبئٌٖ٘، األصفْبًٖ، الجشٍرشدٕ. )ّزا االحت٘بغ ال ٗتشن•

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ثل ثومذاس الوىٌٔ، ثبلوشٖ أٗعبً  َّػوبل لبػذٓ الو٘سَس( 4)ٍ األحَغ  •

ػكي سركل ًكزس أى    : ، هعبفبً َّلى الخجكش (1)ال ٗخلَ ػي لَ٘ٓ للمبػذٓ 
فلك٘وش، فكإرا تؼكت    (: ػل٘كِ الس٘كالم  )حبر٘بً لبل اللِّ ٗوشٖ َّلى ث٘ت 

ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗٔ الحشد ٍ التؼت فٖ ركَاص الشوكَة ٍ َّى   . فل٘شوت
َّرا حلكف الشركل أى ال   : لن ٗصل َّلى حذ٘ الؼزض، ٍ فٖ هشسل حشٗكض 

. ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوت فإرا ثلغ هزَْدُ سوت
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن( 4)•
. المبػذٓ ال أسكبس لْكب ٍ الؼوكذٓ ّكَ الخجكش الوكزوَس الصكح٘ح       ( 1)•
(.الخَئٖ)

532: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
حٌ٘ئز ثبلٌظش الى االخجبس َّ المَل الخبًٖ هكي غ٘كش فكشق فكٖ     فبلحك •

رله ث٘ي اى ٗىَى الؼزض لجل الششٍع فٖ الزّبة أٍ ثؼكذُ ٍ ال ثك٘ي   
الٌزس الوؽلك ٍ الوؼ٘ي ٍ ال ث٘ي هي ػشف هي ًفسِ الؼزض ػي الوشكٖ  
لجل الششٍع أٍ ػشض لِ رله فٖ األحٌبء، ٍ ال ث٘ي صَسُ ال٘بس ػكي  

استفبع الؼزض ٍ غ٘شّب حتى لَ توىي فٖ ػبم أخش 

195: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
ٍ خشٍد رله ػي المَاػذ غ٘ش لبدح ثؼذ صكالح٘ٔ  ( لبل فٖ الزَاّش)•

الوؼتجشٓ لزله سٌذ أٍ داللٔ ٍ ػوال ف٘ىَى حبصكلْب اى رلكه و٘ف٘كٔ    
الوٌزٍس ثل لذ ٗلحك ثِ غ٘شُ هي صٗبسٓ أحذ الوشبّذ ٍ  -خبصٔ للحذ
(.اًتْى)ًحَّب 

196: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
االًصبف هٌغ توبه٘ٔ ّزُ الذػَى ثْزا اإلؼكالق الًصكشاف ّكزُ    لىي •

االخجبس ػي صَسٓ َّؼالق الٌزس هكغ سركبء الكتوىي فكٖ ػكبم أخكش،       
.فبالحت٘بغ ٗمتعٖ اإلػبدٓ

196: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
.هي سٍاٗب  الومبم، أهشاىفبلوتحصل •
هب َّرا وبى هتوىٌب هي الوشٖ حن ؼشء الؼزض ػٌِ فٖ األحٌكبء  : أحذّوب•

أٍ حذث هبًغ آخش، فإًِ ٌٗؼمذ ًزسُ ٍ ٌٗتمل األهش َّلكى الجكذل ٍ ّكَ    
.الحذ ساوجب، ٍ ّزا َّ المذس الوت٘مي هي الشٍاٗب 

464: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
هي ٗشرَ التوىي هي الوشٖ ٍ ٗتَلغ الوىٌٔ هٌكِ فوشكى حكن    : حبًْ٘وب•

اًىشف الخالف ٍ ظْش اًِ وبى ػبرضا هي األٍل، فإى المبػذٓ تمتعكٖ  
ثؽالى الٌزس، ألى الؼجشٓ فٖ اًؼمبدُ ثبلَالغ ٍ ثبلمذسٓ فٖ ظشف الؼوكل،  
فإرا ظْش الؼزض فٖ ٍلت الؼوكل ٌٗىشكف ثؽالًكِ هكي األٍل ٍ لىكي      
همتعى َّؼالق الشٍاٗب  ػذم الجؽالى ٍ اًتمبل الَارت َّلى الجذل ٍ َّ 

هخكل   سك٘وب  الحذ ساوجب، فال هَرت الختصب  الشٍاٗب  ثكبألٍل، ال  
سرل ًزس اى ٗوشٖ َّلى ث٘ت اللِّ ٍ ػزض ػكي  )َّؼالق صح٘ح الحلجٖ 

.«1»( فل٘شوت: الوشٖ، لبل
.3: ٍرَة الحذ ح 34ثبة : الَسبئل( 1)•

464: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
اًِ هشى همكذاسا حكن ػزكض    ( ٍ ػزض ػي الوشٖ: )الظبّش هي لَلِفبى •

ػٌِ ٍ ال ألل هي اإلؼالق، فإًِ ٗشول هَسد الشربء ٍ تَلغ الوىٌٔ هي 
الوشٖ ٍ وشف الخالف، ٍ ظَْس الؼزض هي األٍل، ٍ ال ٗختص ثبلؼزض 
الؽبسٕ، ٍ ال هبًغ هي التؼجذ ثظبّش الشٍاٗب  ٍ ال هَركت لشفكغ ال٘كذ    
.ػي رله، ًظ٘ش لعبء ًزس الصَم الوؼ٘ي َّرا صبدف هبًؼب هي الوَاًغ

465: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
لَ ػلن ثبلؼزض هي األٍل ٍ لكن ٗىكي سار٘كب أصكال للكتوىي هكي       ًؼن •

الوشٖ، فال سٗت فٖ ثؽالى الٌزس، لؼذم َّهىكبى االلتكضام ػلكى ًفسكِ     
ٖ ء للِّ ٍ ال ثكذ اى ٗىكَى    ٖ ء غ٘ش همذٍس، فبى الٌزس َّ االلتضام ثش ثش
هتؼلمٔ همذٍسا أٍ هتَلغ المذسٓ، ٍ اهب َّرا وبى غ٘ش همكذٍس ثكبلوشٓ فكال    

.ٗصح االلتضام ثِ

465: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
احتبغ ثبإلػبدٓ ف٘وب َّرا وبى الٌزس هؽلمب  -سحوِ اللِّ -اى الوصٌفحن •

ٍ لن ٗىي هأَٗسب هي الوىٌٔ ثل وبى ٗشرَ التوىي هي الوشٖ ٍ وكبى  
رله لجل الششٍع فٖ الزّبة ٍ السفش، ٍ هغ رله سبفش ساوجب حن ثكشء  

.ٍ توىي هي الوشٖ فٖ السٌٔ اٙت٘ٔ

465: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
االحت٘بغ فٖ هحلِ، ثل ال همتعى لالرضاء ف٘زت ػل٘كِ الحكذ   : ألَل•

هبش٘ب فٖ السٌٔ التٖ توىي هٌِ، لؼذم شكوَل الشٍاٗكب  الذالكٔ ػلكى     
االرضاء، ٍ االًتمبل َّلى الحذ ساوجب، لْزُ الصَسٓ ٍ اًصكشافْب ػٌْكب، ٍ   
رله الى هَظَع الشٍاٗب  َّ الؼزض ػي الوشٖ ٍ ػكذم االسكتؽبػٔ   

هؽلكك ٍ   الفكشض  هٌِ، ٍ َّ غ٘ش حبصل فٖ الومبم الى الوٌزٍس ػلى 
غ٘ش هم٘ذ ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ، ٍ الوفشٍض اًِ لذ حصل لِ التوىي فكٖ السكٌٔ   
اٙت٘ٔ، ٍ لن ٗىي ال٘أس ػي الوشٖ حبصال لِ فٖ ّزُ السٌٔ ثل وكبى  
ٗشرَ صٍال الؼزس ٍ ٗتَلغ الوىٌٔ هي الوشكٖ، فكال هَركت لاركضاء     

.أصال

465: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
 الَارتهب لن ٗتحمك الوَظَع ٍ لن ٗحشص هَظَع سمَغ : الحبصلٍ •

هزبل لالرضاء، هي دٍى فشق ث٘ي وَى الشربء حبصال لجل الشكشٍع  ال 
 .اإلػبدٓفٖ السفش أٍ ثؼذُ، ٍ لزا روشًب فٖ التؼل٘مٔ اى األظْش َّ 

ًؼن لَ اػتمذ اًِ غ٘ش لبدس ٍ اًِ ػبرض ػي الوشٖ، أٍ لبهت اهبسٓ ػلى •
رله، فحذ ساوجب حن اًىشف الخالف، ٗجتٌٖ االركضاء ٍ ػذهكِ ػلكى    

األهكش  ػكي   ٗزكضى المبػذٓ الوؼشٍفٔ هي اى األهش الظبّشٕ أٍ الخ٘بلٖ 
الَالؼٖ أم ال؟

ٍ لذ حمك فٖ هحلِ ػذم االرضاء، فإًِ ػلى خالف األصل ٍ ٗحتكبد  •
َّلى الذل٘ل، ٍ هَظَع الشٍاٗب  الذالٔ ػلى االرضاء اًوب ّكَ الؼزكض ال   

.خ٘بلِ

466: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجص عي الوشٖ تعد اًعماد ًرزُ
اى الزٕ ٗظْش هي الشٍاٗب ، ارضاء الحذ الكزٕ اتكى ثكِ    : ثج٘بى آخشٍ •

ساوجب ػي الحذ الوٌزٍس هش٘ب، الى الظبّش هٌْب وًَْب فكٖ همكبم ث٘كبى    
 ِ  -:االهتخبل ٍ و٘ف٘تِ ٍ اًِ و٘ف ٗفٖ ثٌزسُ ثؼذ حصَل الؼزض فبى لَلك

ظبّشُ اًِ هشى همذاسا حن تؼت فأهشُ ( فل٘وش فإرا تؼت فل٘شوت) -ع
ثبلشوَة، فبألهش ثبلشوَة ل٘س ػوال هسكتمال، ثكل ّكَ ث٘كبى لى٘ف٘كٔ      
االهتخبل ٍ االرتضاء ثوب اتى ثِ ٍ ل٘س الوشاد اًِ ٗتن ػولِ ّزا حن ٗأتٖ 

ثبلحذ هبش٘ب فٖ السٌٔ الالحمٔ، 

467: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى؛ ج


