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 يَعِذُهُنِ وَ يُوَنِّيهِنِ

 ﴾120﴿ٍٓ ٗٔوٌِِّْٓ٘نٕ ٍٓ هٓب ٗٓؼِذّٔٔنٔ الشَّٕ٘ـَبىُ إِالَّ غُشٍُساً ٗٓؼِذّٔٔنٕ •

•  

•  

120: ، اآلية97: ، الظفحة5النساء ، الجشء   
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 يجوس النيابة عي الويت في الطواف االستحبابي

ٍ وزا ػني   االستحجبثٖ،ٗزَص الٌ٘بثٔ ػي الو٘ت فٖ الـَاف  14هسألٔ •
الحٖ إرا وبى غبئجب ػي هىٔ أٍ حبػنشا ٍ هؼنزٍسا ػٌنِ، ٍ أهنب هنغ      

 حؼَسُ ٍ ػذم ػزسُ فال تزَص، 
ٍ أهب سبئش األفؼبل فبستحجبثْب هستمال ٍ رَاص الٌ٘بثٔ فْ٘ب غ٘ش هؼلنَم  •

 .حتى السؼٖ، ٍ إى ٗظْش هي ثؼغ الشٍاٗبت استحجبثِ

  400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ونبى ػل٘نِ   ٍ   طنبحجْب لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هنبت   15هسألٔ •
حزٔ اإلسالم ٍ ػلن أٍ ظي أى الَسحٔ ال ٗؤدٍى ػٌِ إى سدّنب إلنْ٘ن   

 ػلِ٘ أى ٗحذ ثْب ػٌِ،  ٍرت
 ٍ إى صادت ػي أرشٓ الحذ سدّ الضٗبدٓ إلْ٘ن، •
 ٍ األحَؽ االستئزاى هي الحبون هغ اإلهىبى، •
ٖ ء، •  ٍ الظبّش ػذم االختظبص ثوب إرا لن ٗىي للَسحٔ ش
 ٍ وزا ػذم االختظبص ثحذ الَدػٖ ثٌفسِ، •

 401- 400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍ فٖ إلحبق غ٘ش حزٔ اإلسالم ثْب هي ألسبم الحذ الَارنت أٍ سنبئش   •
 الَارجبت هخل الضوبٓ ٍ ًحَّب إشىبل، 

ٍ وزا فٖ إلحبق غ٘ش الَدٗؼٔ وبلؼ٘ي الوستأرشٓ ٍ الؼبسٗٔ ٍ ًحَّونب،  •
 فبألحَؽ إسربع األهش إلى الحبون ٍ ػذم استجذادُ ثِ، 

ٍ وزا الحبل لَ وبى الَاسث هٌىشا أٍ هوتٌؼب ٍ أهىي إحجبتِ ػٌذ الحبون •
 .أٍ أهىي إرجبسُ، ف٘شرغ فٖ الزو٘غ إلى الحبون ٍ ال ٗستجذ ثِ

 401- 400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

هسألٔ لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هنبت طنبحجْب ٍ ونبى ػل٘نِ      17•
ػلن أٍ ظي أى الَسحٔ ال ٗؤدٍى ػٌِ إى سدّنب إلنْ٘ن   ٍ .اإلسالمحزٔ 

ربص ثل ٍرت ػلِ٘ أى ٗحذ ثْب ػٌِ ٍ إى صادت ػي أرنشٓ الحنذ سد   
ػي سرل استَدػٌٖ هبال فْله ٍ لن٘   : ثشٗذلظح٘حٔ  إلْ٘ن الضٗبدٓ 

ٖ ء ٍ لن ٗحذ حزٔ اإلسالم لنبل ع حنذ ػٌنِ ٍ هنب فؼنل       لَاسحِ ش
ّٖ ٍ إى وبًت هـلمٔ إال أى األطحبة ل٘ذٍّب ثوب إرا ػلن ٍ   فأػـْن

َ أٍ ظي ثؼذم تأدٗتْن  إلْ٘ن ٍ همتؼى إؿاللْب ػذم الحبرٔ إلى دفؼْب  ل
 االستئزاى هي الحبون الششػٖ 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

دػَى أى رله لإلرى هي اإلهبم ع ووب تشى ألى الظبّش هني ونالم   ٍ •
اإلهبم ع ث٘بى الحىن الششػٖ ففٖ هَسد الظح٘حٔ ال حبرٔ إلى اإلرى 

 هي الحبون 
ٖ ء ٍ •  الظبّش ػذم االختظبص ثوب إرا لن ٗىي للَسحٔ ش
وزا ػذم االختظبص ثحذ الَدػٖ ثٌفسِ الًفْبم األػنن هني رلنه    ٍ •

 هٌْب

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍ ّل ٗلحك ثحزٔ اإلسالم غ٘شّب هي ألسبم الحذ الَارنت أٍ غ٘نش    •
الحذ هي سبئش هب ٗزنت ػل٘نِ هخنل الخون  ٍ الضونبٓ ٍ الوظنبلن ٍ       
الىفبسات ٍ الذٗي أٍ ال ٍ وزا ّل ٗلحك ثبلَدٗؼٔ غ٘شّب هخل الؼبسٗٔ ٍ 

 الؼ٘ي الوستأرشٓ ٍ الوغظَثٔ ٍ الذٗي فٖ رهتِ أٍ ال ٍرْبى 
ٗمبل ثبلخبًٖ ألى الحىن ػلى خالف المبػذٓ إرا للٌب إى التشؤ هنغ  لذ •

الذٗي تٌتمل إلى الَاسث ٍ إى وبًَا هىلف٘ي ثأداء الذٗي ٍ هحزنَسٗي  
ػي التظشف لجلِ ثل ٍ وزا ػلى المَل ثجمبئْب هؼنِ ػلنى حىنن هنبل     
الو٘ت ألى أهش الَفبء إلْ٘ن فلؼلْن أسادٍا الَفبء هي غ٘ش ّزا الونبل أٍ  

 أسادٍا أى ٗجبششٍا الؼول الزٕ ػلى الو٘ت ثأًفسْن 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

األلَى هغ الؼلن ثأى الَسحٔ ال ٗؤدٍى ثل هغ الظني المنَٕ أٗؼنب رنَاص     ٍ •
الظشف ف٘وب ػلِ٘ ال لوب روشُ فٖ الوستٌذ هي أى ٍفبء هب ػلى الو٘نت هني   
الذٗي أٍ ًحَُ ٍارت وفبئٖ ػلى ول هي لذس ػلى رله ٍ أٍلَٗنٔ الَسحنٔ   
ثبلتشؤ إًوب ّٖ هب داهت هَرَدٓ ٍ أهب إرا ثبدس أحذ إلى طشف الوبل ف٘وب 
ػلِ٘ ال ٗجمى هبل حتى تىَى الَسحٔ أٍلى ثِ إر ّزُ الذػَى فبسنذٓ رنذا   

أٍ أى الونبل   -ثل إلهىبى فْن الوخبل هي الظح٘حٔ أٍ دػَى تٌم٘ح الوٌبؽ
إرا وبى ثحىن هبل الو٘ت ف٘زت طشفِ ػلِ٘ ٍ ال ٗزَص دفؼنِ إلنى هني ال    
ٗظشفِ ػلِ٘ ثل ٍ وزا ػلى المَل ثبالًتمبل إلنى الَسحنٔ ح٘نج إًنِ ٗزنت      
طشفِ فٖ دٌِٗ فوي ثبة الحسجٔ ٗزت ػلى هي ػٌذُ طشفِ ػلِ٘ ٍ ٗؼوي 

 لَ دفؼِ إلى الَاسث لتفَٗتِ ػلى الو٘ت 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٗزت االست٘زاى هي الحبون ألًِ ٍلٖ هي ال ٍلٖ لِ ٍ ٗىفٖ اإلرى ًؼن •
 لنذ  اإلروبلٖ فال ٗحتبد إلى إحجبت ٍرَة رله الَارت ػل٘نِ وونب   

ًؼن لَ لن ٗؼلن ٍ لن ٗظي ػذم تأدٗٔ الَاسث ال ٗزت الذفغ إلِ٘ ٗتخ٘ل 
ثل لَ وبى الَاسث هٌىشا أٍ هوتٌؼب ٍ أهىي إحجبت رله ػٌذ الحبون أٍ 

 ِ  أهىي إرجبسُ ػلِ٘ لن ٗزض لوي ػٌذُ أى ٗظشفِ ثٌفس

 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليشدي)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ِ (: 17هسألٔ ) •   لَ وبى ػٌذ شخض ٍدٗؼٔ ٍ هبت طبحجْب ٍ وبى ػل٘ن
أىّ الَسحٔ ال ٗنؤدٍّى ػٌنِ إى سدّّنب    ( 1)اإلسالم ٍ ػلن أٍ ظيّ حزّٔ 

إلْ٘ن، ربص ثل ٍرت ػلِ٘ أى ٗحذّ ثْب ػٌنِ، ٍ إى صادت ػني ارنشٓ    
 الحذّ سدّ الضٗبدٓ إلْ٘ن 

 
 (.الخَئٖ. )ثل ٍ هغ احتوبلِ أٗؼبً( 1)•
 

 592-591: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ػي سرل استَدػٌٖ هبلًنب فْلنه ٍ لن٘  لَاسحنِ     ( 2)لظح٘حٔ ثشٗذ •
ٖ ء ٍ لن ٗحذّ حزّٔ اإلسالم، لبل  حذّ ػٌِ ٍ هب فؼل ( ػلِ٘ السّالم)ش

ٍ ّٖ ٍ إى وبًت هـلمٔ إلّب أىّ األطحبة لّ٘ذٍّب ثوب إرا ػلن . فأػـْن
 لَ دفؼْب إلْ٘ن،( 3)أٍ ظيّ ثؼذم تأدٗتْن 

فٖ وَى ّزُ الشٍاٗٔ طح٘حٔ إشىبل ثىال السٌذٗي الحتوبل وَى ( 2)•
سَٗذ المالء غ٘ش سَٗذ ثي هسلن المالء الّزٕ ٍحّمِ روغ لىٌّْب هؼونَل  

اإلهنبم  . )ثْب فبلسٌذ هزجَس ػلى فشع ػؼفِ ثل الوظٌنَى اتّحبدّونب  
 (.الخوٌٖ٘

•(3 )   ٔ . ّزا إرا وبى الظيّ هؼتجشاً ششػبً ٍ إلّب ٍرت التسنل٘ن إلنى الَسحن
 (.الگلپبٗگبًٖ)

 592: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

همتؼى إؿاللْب ػذم الحبرٔ إلى االسنتئزاى هني الحنبون الشنشػٖ     ٍ •
ووب تنشى، ألىّ  ( ػلِ٘ السّالم)، ٍ دػَى أىّ رله لإلرى هي اإلهبم (4)

ث٘بى الحىن الششػّٖ، ففٖ هنَسد  ( ػلِ٘ السّالم)الظبّش هي والم اإلهبم 
 ، (5)الظح٘حٔ ال حبرٔ إلى اإلرى هي الحبون 

 (.وبشف الغـبء. )األحَؽ ثل األلَى لضٍم االست٘زاى( 4)•
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘)األحَؽ االست٘زاى هٌِ هغ اإلهىبى ( 5)•
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل ٗزت االستئزاى•

 592: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٖ ء، ٍ ونزا ػنذم   ٍ • الظبّش ػذم االختظبص ثوب إرا لن ٗىي للَسحٔ ش
االختظبص ثحذّ الَدػّٖ ثٌفسِ الًفْبم األػنّ هي رله هٌْنب، ٍ ّنل   

هي ألسبم الحذّ الَارت أٍ غ٘ش الحذّ ( 6)ٗلحك ثحزّٔ اإلسالم غ٘شّب 
هي سبئش هب ٗزت ػلِ٘ هخل الخو  ٍ الضوبٓ ٍ الوظبلن ٍ الىفّنبسات ٍ  

هخل الؼبسٗٔ ٍ الؼ٘ي ( 1)غ٘شّب ثبلَدٗؼٔ   الذٗي أٍ ال؟ ٍ وزا ّل ٗلحك
 ،الوستأرشٓ ٍ الوغظَثٔ ٍ الذٗي فٖ رهّتِ أٍ ال؟ ٍرْبى

 (.الخَئٖ. )الظبّش ػذم إلحبق سبئش ألسبم الحذّ ٍ وزا الىفّبسات( 6)•
 (.الخَئٖ. )الظبّش َّ اإللحبق( 1)•

 

 592: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

إىّ التشؤ هغ : لذ ٗمبل ثبلخبًٖ، ألىّ الحىن ػلى خالف المبػذٓ إرا للٌب •
الذٗي تٌتمل إلى الَاسث ٍ إى وبًَا هىلّف٘ي ثأداء الذٗي، ٍ هحزنَسٗي  
ػي التظشّف لجلِ، ثل ٍ وزا ػلى المَل ثجمبئْب هؼِ ػلنى حىنن هنبل    
الوّ٘ت ألىّ أهش الَفبء إلْ٘ن، فلؼلّْن أسادٍا الَفبء هي غ٘ش ّزا الوبل، أٍ 

 أسادٍا أى ٗجبششٍا الؼول الّزٕ ػلى الوّ٘ت ثأًفسْن، 

 593: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

المنَّٕ  ( 3)هغ الؼلن ثأىّ الَسحٔ ال ٗؤدٍّى ثل هغ الظّني  ( 2)ٍ األلَى •
أٗؼبً رَاص الظشف ف٘وب ػلِ٘، ال لوب روشُ فٖ الوستٌذ هي أىّ ٍفبء هنب  
ػلى الوّ٘ت هي الذٗي أٍ ًحَُ ٍارت وفبئّٖ ػلى ولّ هني لنذس ػلنى    
رله، ٍ أٍلَّٗٔ الَسحٔ ثبلتشؤ إًّوب ّٖ هب داهنت هَرنَدٓ، ٍ أهّنب إرا    
ثبدس أحذ إلى طشف الوبل ف٘وب ػلِ٘ ال ٗجمى هبل حتّى تىَى الَسحنٔ  

 أٍلى ثِ، إر ّزُ الذػَى فبسذٓ رذّاً، 
اإللحبق هحلّ إشىبل فبألحَؽ إسربع األهش إلى الحبون ٍ ػنذم  ( 2)•

االهنبم  . )استجذادُ ثِ ٍ ونزا الحنبل فنٖ طنَسٓ اإلًىنبس ٍ االهتٌنبع      
 (.الخوٌٖ٘

 (.الگلپبٗگبًٖ. )الوؼتجش ششػبً ووب هشّ( 3)•

 593: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

أىّ الونبل  أٍ ثل إلهىبى فْن الوخبل هي الظح٘حٔ، أٍ دػَى تٌم٘ح الوٌبؽ، •
 ف٘زت طشفِ ػلِ٘،( 4)إرا وبى ثحىن هبل الوّ٘ت 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ّزا الَرِ َّ الوتؼّ٘ي( 4)•
ّزا الَرِ َّ الظح٘ح لىٌِّ ٗختضّ ثوب إرا وبى الوّ٘ت ال ٗوله هبلًب آخنش  •

ٗفٖ ثأُرشٓ الحذّ فئًِّ هغ الوله ال ٗتؼّ٘ي طشف خظَص هب ػٌذ النَدػٖ  
ٍ ًحَُ فٖ الذٗي ثل الَارت طشف الزبهغ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هبل آخنش ٍ الجنبلٖ   
فٖ هله الوّ٘ت حٌ٘ئزٍ َّ الىلّٖ ٍ أهّب شخض الوبل فَْ للَاسث ف٘زنشٕ  
ٖ  الَرِ اٙخش حنّ إًِّ فٖ فشع ٍرَة الظشف فٖ النذٗي   فِ٘ هب ٗزشٕ ف
ٍ ًحَُ ٍ ػذم رَاص دفؼِ إلى الَاسث لن تخجت ٍالٗٔ لوي ػٌذُ الوبل ػلى 

 (.الخَئٖ. )الظشف فال ثذّ هي االستزبصٓ هي الحبون الششػٖ

 593: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍ ال ٗزَص دفؼِ إلى هي ال ٗظشفِ ػلِ٘، ثل ٍ وزا ػلى المَل ثبالًتمبل •
إلى الَسحٔ، ح٘ج إًِّ ٗزت طشفِ فٖ دٌِٗ، فوي ثبة الحسنجٔ ٗزنت   

لنَ دفؼنِ إلنى النَاسث     ( 2)ػلى هي ػٌذُ طشفِ ػلِ٘، ٍ ٗؼوي ( 1)
 لتفَٗتِ ػلى الوّ٘ت؛ 

ٍرَة الظشف هتَرِّ إلى الَاسث فمؾ فى٘ف ٗىَى رلنه هني   ( 1) •
 (.الخَئٖ. )ثبة الحسجٔ

 (.الخَئٖ. )ٍرِ للؼوبى ثؼذ هب لن ٗىي الوبل هلىبً للوّ٘تال ( 2)•
 

 594: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ألًِّ ٍلّٖ هي ال ٍلّٖ لِ، ٍ ٗىفنٖ  ( 3)ٗزت االست٘زاى هي الحبون ًؼن •
، فال ٗحتبد إلى إحجبت ٍرَة رله الَارت ػلِ٘ (4)اإلرى اإلروبلٖ 

 ، ووب لذ ٗتخّ٘ل، (5)
 (.الش٘شاصٕ. )األلَى ػذم الَرَة( 3)•
ووب إرا استأرى هٌِ ثأًِّ إرا وبى ػٌذٕ هبل ألحذ ػلِ٘ حذّ فتَفٖ ( 4)•

     ِ . ٍ أدسٕ أىّ الَسحٔ ال ٗؤدٍّى ّل أطنشفِ فنٖ الحنذّ أم ال فنأرى لن
 (.األطفْبًٖ)
 (.األطفْبًٖ. )ٗؼٌٖ ػٌذ الحبون( 5)•

 

 594: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

لَ لن ٗؼلن ٍ لن ٗظيّ ػذم تأدٗٔ الَاسث ال ٗزت الذفغ إلِ٘، ثل لَ ًؼن •
أٍ هوتٌؼبً ٍ أهىي إحجبت رله ػٌذ الحنبون أٍ  ( 6)وبى الَاسث هٌىشاً 

 . أهىي إرجبسُ ػلِ٘ لن ٗزض لوي ػٌذُ أى ٗظشفِ ثٌفسِ
 
سمَؽ أٍلَّٗٔ الَاسث ثسجت اهتٌبػِ ال ٗخلَ هي لشة ٍ ونزا إرا  ( 6)•

 (. الجشٍرشدٕ. )وبى إًىبسُ لتؼ٘٘غ حكّ الوّ٘ت هغ الؼلن ثِ

 594: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزوة الوثقى 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ إٍَٔدٓعٓ هٓبلًب فَوٓبتٓ طٓبحِجِٔٔ ٍٓ ػٓلَِِٕ٘ حٓزَُّٔ الْئِسٕنلَبمِ ٍٓ   13« 2»•
خَبفٓ هِيَ الَْٓسٓحَِٔ أَىْ لَب ٗٔؤَدٍُّّٓب فَؼٓلَى هٓيْ ػٌِْذُٓٔ الْوٓبلُ أَىْ ٗٓحٔذَّ هٌِِْٔ ٍٓ ٗٓشُدَّ 

  الْجٓبلِٖٓ ػٓلَى الَْٓسٓحَِٔ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّنذِ  « 3» -1 -14579•

ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓبىِ ػٓيْ سَٕٔٓٗذٍ الْمَلَّبءِ ػٓيْ أََُّٗةٓ ػٓيْ ثٔشَٕٗنذٍ  
سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔنل  اسٕنتََٕدٓػٌِٖٓ هٓبلًنب ٍٓ    : الْؼِزٕلِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٖٕ ءٌ ٍٓ لَنٕ ٗٓحٔذَّ حٓزََّٔ الْئِسٕلَبمِ -ّٓلَهٓ لَبلَ حٔذَّ ػٌْٓنِٔ ٍٓ   -ٍٓ لَٕ٘ ٓ لَِٔلْذُِِ شَ
 .هٓب فَؼَلَ فَأَػٕـِِْنٕ

 .6 -306 -4الىبفٖ  -(3) •

 183: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓنيْ هٔحٓوَّنذِ ثٕنيِ    •
 «4»الْحٔسٕٓ٘يِ هِخْلَِٔ إِلَّب أَىَّ فِِِ٘ ػٓيْ أََُّٗةٓ ػٓيْ حٓشِٗض  ػٓيْ ثٔشَٕٗذٍ 

 .1448 -416 -5التْزٗت  -(4)•

 183: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍٓ سٍٓٓأُ إَٔٗؼبً ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕيِ فَؼَّبل  ػٓيْ ػٓلِِّٖ •
ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ الْْٓبشِوِِّٖ ػٓيْ هٓشٍْٓاىَ ثٕيِ هٔسٕلِن  ػٓيْ حٓشِٗض  ػٓيْ ثٔشَٕٗذٍ هِخْلَِٔ إِلَّنب  

  «6»شَٖٕ ءٌ فَأَػٕـِِْنٕ « 5»فَئِىْ فَؼَلَ  -أًََِّٔ لَبلَ
ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سَٕٔٓٗذٍ الْمَلَّبءِ ػٓيْ أََُّٗةٓ ثٕيِ حٔشٍّ ػٓنيْ ثٔشَٕٗنذٍ   •

  «7»هِخْلَِٔ 
 (.ّبهش الوخـَؽ)هٌِ  -فٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(5)•
 .1598 -460 -5التْزٗت  -(6)•
 .2930 -445 -2الفمِ٘  -(7)•
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٍٓ ٗٓنأْتِٖ هٓنب ٗٓنذٔلُّ ػٓلَٕ٘نِِ     « 1»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ ػٔؤَهبً : أَلَُلُ•
«2». 

•______________________________ 
ٗبتٖ هب ٗذل  -(2. )هي أثَاة ٍرَة الحذ 28تمذم فٖ الجبة  -(1)

، 40ػلى إخشاد الحذ هي رو٘غ الوبل إرا اٍطى ثِ، ٍ فنٖ األثنَاة   
 . هي أثَاة الَطبٗب 42، 41
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

 :74هسألٔ •
لَ وبى ػٌذُ ٍدٗؼٔ ٍ هبت طبحجْب ٍ ػلِ٘ حزّٔ اإلسالم ٍ ػنشف أىّ  •

الَسحٔ ال ٗؤدٍّى الحزّٔ ػٌِ، فل٘ستأرش هي ٗحذّ ػٌِ، ٍ ل٘ذفغ الَدٗؼٔ 
فٖ اإلربسٓ ثأرشٓ الوخل، ألًِّ هبل خبسد ػي الَسحٔ، ٍ ٗزت طنشفِ  

 .فِ٘الحذّ،فل٘ظشف فٖ 
: ػي الظبدق ػلِ٘ السالم، لبل -فٖ الظح٘ح -ٍ لوب سٍاُ ثشٗذ الؼزلٖ•

ٖ ء ٍ لن ٗحنذّ   سألتِ ػي سرل استَدػٌٖ هبال فْله ٍ ل٘  لَلذُ ش
 .«1« »حذّ ػٌِ، ٍ هب فؼل فأػـْن»: حزّٔ اإلسالم، لبل

 105: ، ص7 ؛ ج(الحذيثة -ط )تذكزة الفقهاء 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

 :حجت ّزا، فئًّوب ٗسَؽ لِ رله ثششٍؽإرا •
 .ػلوِ ثأىّ الَسحٔ ال ٗحزَّى ػٌِ إرا دفغ الوبل إلْ٘ن -أ•
 .أهي الؼشس، فلَ خبف ػلى ًفسِ أٍ هبلِ، لن ٗزض لِ رله -ة•
أى ال ٗتوىّي هي الحبون، فئى توىّي هٌِ ثنأى ٗشنْذ لنِ ػنذالى      -د•

ػٌذُ ثزله أٍ ثغ٘ش رله هي األسجبة ثخجَت الحذ فٖ رهّتِ ٍ اهتٌنبع  
الَسحٔ هي االستئزبس، لن ٗزض لِ االستمالل ثِ، ٍ لَ ػزض ػني إحجنبت   

 .رله ػٌذ الحبون، ربص لِ االستجذاد ثبالستئزبس
 

 105: ، ص7 ؛ ج(الحذيثة -ط )تذكزة الفقهاء 
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

لَ حظل ث٘ذ إًسبى هبل لو٘ت ٍ ػلِ٘ حزٔ هستمشٓ ٍ : ؿبة حشاُلبل •
 .ػلن أىّ الَسحٔ ال ٗؤدٍى، ربص أى ٗمتـغ لذس ارشٓ الحذّ

األطل فٖ ّزُ الوسألٔ طح٘حٔ ثشٗذ ثي هؼبٍٗنٔ الؼزلنٖ ػني    : ألَل•
سألتِ ػي سرل استَدػٌٖ هنبال، فْلنه ٍ   : الظبدق ػلِ٘ السّالم لبل
ٖ ء ٍ لن  حذ ػٌِ ٍ هنب فؼنل   : اإلسالم؟ لبلحزٔ  ٗحذ ل٘  لَلذُ ش

 .«1»فأػـْن 
وتبة الحذّ ثبة الشرل ٗونَت طنشٍسٓ أٍ َٗطنى     4د : الىبفٖ( 1)•

 .6الحذٗج  306ثبلحذ ص 
 

 138: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

 :ػشفت ّزا، فئًّوب ٗزَص ثششٍؽإرا •
 .ػلوِ أىّ الَسحٔ ال ٗؤدٍى، ٍ ٗىفٖ فٖ ّزا الؼلن غبلت الظيّ( أ)•
 .أهٌِ هي تَرِّ الؼشس ػلِ٘ أٍ ػلى غ٘شُ( ة)•
 .أى ال ٗتوىي هي الحبون( د)•
فئى توىّي هي الحبون، ثأى ٗشْذ لِ ػذالى ثزله، أٍ غ٘ش رلنه هني   •

األسجبة، ثخجَت الحذّ فٖ رهتِ ٍ اهتٌبع الَسحٔ هني االسنت٘زبس، فنال    
 .ٗستمل ثبالست٘زبس هي دٍى الششؽ

 .رّت ثؼغ إلى ٍرَة است٘زاى الحبون، ٍ أؿلك الجبلَى( أ)فشٍع •

 139: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

لَ تؼذّد الَدػّٖ ٍ ػلن ثؼغ ثجؼغ، تَصّػَا األرشٓ، هغ احتونبل  ( ة)•
 .رؼلِ فشع وفبٗٔ

 .االست٘زبس ٌّب هي ثلذ الو٘ت، أٍ هي ألشة األهبوي وغ٘شُ( د)•
ٗزَص أى ٗحذ ثٌفسِ، ٍ َّ ظبّش الشٍاٗٔ، ٍ ٗزنَص االسنت٘زبس ٍ   ( د)•

 .الزؼبلٔ، ٍ ّٖ أٍلى إى اتفمت
لَ حذ ثٌفسِ، الظبّش أًِ ٗأخز أرشٓ الوخنل، لحظنَل االرى هني     (ّ )•

الششع ػلى ػول لن ٗتجشّع ثِ، ف٘ستذػٖ الشرَع ثم٘وتِ، ٍ ّٖ أرنشٓ  
 .هخلِ

 .ٍ األحَؽ الشرَع ثألل األهشٗي هي ارشٓ الوخل ٍ هي الوؤًٔ•
 

 139: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

لَ لن ٗؼلن الزوبػٔ ثؼؼْن ثجؼغ، ٍ حزَّا، لذّم السبثك ثبإلحشام، ( ٍ)•
ٍ رنضم ثنِ فخنش    [ 1]ٍ ّل ٗغشم الجبلَى هغ االرتْبد؟ تنشدّد الشنْ٘ذ   

 .ألًِ هبل الغ٘ش ٍ لذ تظشف فِ٘ ثغ٘ش إرًِ[ 2]الوحمم٘ي 
األلَى ػذم الؼّوبى إى وبى ثئرى الحبون، ٍ الّب ػوي، ٍ حٌ٘ئز ّنل  ٍ •

ٗؼوي الحبون للَسحٔ فٖ ث٘ت الوبل؟ ٗحتولِ لَٗنب، لظْنَس الخـنأ، ٍ    
 :ػذهِ لألطل

ٍ لَ اتفك إحشاهْن دفؼٔ، سمؾ ػي ولّ ٍاحذ هنٌْن هنب ٗختظنِ هني     •
 .األرشٓ الوَصّػٔ

 140: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

ٖ ء لِ ػني الؼونل   ٍ • لَ ػلوَا ثؼذ اإلحشام ألشع ثٌْ٘ن ٍ تحلّل هي لن تخشرِ المشػٔ، فئى وبى َّ الَدػٖ فال ش
ٖ ء، ألىّ الوبًغ ششػٖ، ٍ ٗحتول استحمبلِ لتحمك . السبثك ٍ اى وبى ًبئجب ػٌِ، فبى وبى ػلى ٍرِ الزؼبلٔ، فال ش

الؼزس هي رْٔ الزبػل ٍ وًَِ لوظلحتِ، فَْ وشرَػِ، ٍ إى وبى ػلى ٍرِ األرشٓ استحك ػلِ٘ ثٌسجٔ هب ػونل  
 .لـؼب، ٍ ّل ٗؼوٌِ الَدػّٖ؟ أٍ ٗىَى هي التشؤ؟ األلشة األٍل، لجشاءٓ الو٘ت ثغ٘ش حزّٔ

ثنل ٍ فنٖ لؼنبء    : ّل ٗـّشد الحىن فٖ غ٘ش حزٔ اإلسالم، وبلوٌزٍسٓ، ٍ وبلؼوشٓ؟ الظبّش رله لبل الشنْ٘ذ ( ص)•
 [.3]الذٗي 

ًؼنن  : ّل ٗـّشد الحىن فٖ غ٘ش الَدٗؼٔ وبلوؼبسثٔ، ٍ الذٗي، ٍ فبػل الشّي، ٍ األهبًٔ الششػ٘ٔ؟ لبل الشْ٘ذ( ح)•
 ، ٍ فٖ الغظت، ٍ هٌغ فخش الوحمم٘ي دخَل [4]

•______________________________ 
ٍ لنَ حزّنَا رو٘ؼنب    : لَ تؼذّد الَدػٖ تَاصػَا األرشٓ الى أى لبل: فشٍع لبل 90وتبة الحذّ ص : الذسٍس[ 1]

 .لذم السبثك ٍ ال غشم ػلى الجبل٘ي هغ االرتْبد ػلى تشدّد
للوستَدع ثؼذ هَت الوَدع الوشنغَل  ( الخبهسٔ)لن أػخش ػلى فتَاُ ٍ فٖ المَاػذ فٖ ششائؾ الٌ٘بثٔ هب لفظِ [ 2]•

 .ثحزٔ ٍارجٔ التـبع األرشٓ ٍ ٗستأرش هغ ػلوِ ثوٌغ الَاسث ٍ لن ٗؼلك ػلِ٘ فخش الوحمم٘ي ش٘ئب ًف٘ب أٍ إحجبتب
ثل ٍ فٖ لؼبء الذٗي، ٍ لنبل  : الشاثغ الظبّش اؿّشاد الحىن الى لَلِ: فشٍع، لبل 90وتبة الحذّ ص : الذسٍس[ 3]•

 .ٍ ؿشدٍا الحىن فٖ غ٘ش الَدٗؼٔ وبلذٗي ٍ الغظت ٍ األهبًٔ الششػ٘ٔ: أٗؼب

 140: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

الشاثنغ الظنبّش اؿّنشاد    : فشٍع، لنبل  90وتبة الحذّ ص : الذسٍس[ 4]•
ٍ ؿنشدٍا الحىنن   : ثل ٍ فٖ لؼبء الذٗي، ٍ لبل أٗؼب: الحىن الى لَلِ

 ٔ  .فنننٖ غ٘نننش الَدٗؼنننٔ وبلنننذٗي ٍ الغظنننت ٍ األهبًنننٔ الشنننشػ٘
 .«1»ٍ ػجبسٓ الوظٌف فٖ الٌبفغ ٗؼـٖ الؼوَم [ 1]الغبطت 

 .ٍ االٍلى اشتشاؽ التَثٔ فٖ الغبطت ػلى المَل ثذخَلِ•
ّل ّزا األهش للوستَدع ػلنى سنج٘ل الَرنَة أٍ ال؟ األلنشة     ( ؽ)•

األٍّل، ألًِّ األطل فٖ إؿالق األهش، أٍ هي ثبة الحسجٔ، فلَ لن ٗفؼنل  
 .ٍ سلّن إلى الَسحٔ فلن ٗحزَا ػٌِ ػوي

 141: ، ص2 الوهذب البارع في شزح الوختظز النافع؛ ج
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 و كاى عليه حجة اإلسالم  لو كاى عنذ شخض وديعة و هات طاحبها

لَ غلت ػلى ظٌِ اًْن ٗخشرَى، فسلّن إلْ٘ن فلنن ٗخشرنَا لنن    ( ٕ)•
 .ٗؼوي، ألًِ هخبؿت ثوب فٖ ظٌِّ

لَ ػشف إخشاد ثؼؼْن ٍ ػذم الشػب هي الجنبل٘ي، ٍرنت اػنالم    ( ٗب)•
الوخشد ٍ است٘زاًِ، ألًِ أحك ثبلَالٗٔ، إلّب هغ خَف الؼشس، أٍ خَف 

 .أدائِ إلى ػلن الجبل٘ي ٍ حظَل هفسذٓ فِ٘ هٌِ
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لَ أخشد ح٘ج سَّغٌب لِ اإلخشاد حنَّ اخشد الَسحٔ ػٌنِ، فنئى   ( ٗت)•
أهىٌِ إػالهْن ٍ أهىي استذسان رله إهب ثأى ٗىَى الزو٘غ فٖ ػنبم  
ٍاحذ ٍ لن تخشد الشفمٔ ف٘فسخ ػمذُ خبطٔ ٍ ٗشدّ الوبل ػلى الَسحٔ، 
ألى ٍالٗتِ هششٍؿٔ ثبهتٌبع الَاسث هي اإلخشاد، أٍ ٗىَى فٖ ػبه٘ي 
ٍ ػبم الَسحٔ هتأخّش ػي ػبهِ، فال ٗخشرَى ش٘ئب ٍ ٗستشرؼَى الوبل 
هي أر٘شّن إى ألبم الَدػّٖ ثٌّ٘ٔ ػلى االست٘زبس ػي الو٘ت، ٍ اى لنن  
ٗمن ثٌّ٘ٔ ّل ٗىَى لَلِ همجَال فٖ حك األر٘ش الخنبًٖ ل٘تسنلّؾ ػلنى    

 ؟فسخ ػمذُ
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لَّٗب، ألًِّ أه٘ي، ٍ ٗحتول ػنؼ٘فب ػذهنِ، ألىّ األطنل طنحٔ     ٗحتولِ •
الؼمذ ٍ ػذم ًفَر اإللشاس فٖ حك الغ٘ش، فحٌ٘ئز ٗحتول ػوبى الَدػٖ 

 .لَّٗب، ووب لَ اشتشوَا، ٍ ػذهِ لإلرى ششػب
•______________________________ 
 .لن ًؼخش ػلِ٘ فٖ هظبًِ[ 1]

•______________________________ 
 .الحظ ػجبسٓ الٌبفغ فٖ طذس الظفحٔ( 1)
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 .لَ ػلن سجك ٍاحذٓ فٖ الزولٔ ألشع( ٗذ)•
 .ّزا اإلخشاد ٍارت ػلى الفَس، ف٘أحن ثبلتأخ٘ش ٍ ٗؼوي( ٗذ)•
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 .«إلخ. لَ وبى ػٌذ إًسبى ٍدٗؼٔ: الشاثؼٔ»: لَلِ•
األطل فٖ ّزُ الوسألٔ هب سٍاُ ثشٗذ الؼزلٖ ػي أثنٖ ػجنذ اللّنِ    ( 1)•

 :ػلِ٘ السالم لبل
ٖ ء ٍ لن ٗحنذ  • سألتِ ػي سرل استَدػٌٖ هبال فْله ٍ ل٘  لَلذُ ش

 .«1« »حذ ػٌِ ٍ هب فؼل فأػـْن»:حزٔ اإلسالم؟ لبل
•______________________________ 
 416: 5، التْزٗت 1328ح  272: 2، الفمِ٘ 6ح  306: 4الىبفٖ ( 1)
 .هي أثَاة الٌ٘بثٔ فٖ الحذ« 13»ثبة  8:128، الَسبئل 1448ح 
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لذ اشتولت الشٍاٗٔ ػلى وَى الوبل ٍدٗؼٔ ووب حىنبُ األطنحبة، ٍ   ٍ •
ػلى وَى الحذّ حزّٔ اإلسالم، ٍ ػلى وَى الوستَدع هجبششا للحذّ، ٍ 
التـبع األرشٓ هي األطل، ٍ لذ لّ٘ذّب األطحبة ثؼلنن الوسنتَدع أىّ   
الَسحٔ ال ٗؤدٍّى، ٍ إلّب ٍرت اسنتئزاًْن، ألى األطنل ٗمتؼنٖ رلنه     
حزسا هي التظشف فٖ هبل الغ٘ش ثغ٘ش إرًِ، خشد هٌِ هب لَ ػلنن ػنذم   

 .أدائْن، ف٘جمى الجبلٖ
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ؿشّدٍا الحىن فٖ غ٘ش الَدٗؼٔ هي الحمَق الوبل٘ٔ وبلذٗي ٍ الغظت ٍ ٍ •
األهبًٔ الششػ٘ٔ، الشتشان الزو٘غ فٖ وًَِ هنبل الو٘نت النزٕ ٗزنت     

ٍ الظبّش ؿشدُ فٖ غ٘ش حزنٔ اإلسنالم   . إخشاد الحذ هٌِ لجل اإلسث
ٗزنت إخشارنِ ػني    هبلٖ  حك وبلٌزس ٍ الؼوشٓ ٍ لؼبء الذٗي، ٍ ول 

خنشّد ثؼؼنْن ٍرنَة    . الو٘ت، ٍ اى لن َٗص ثِ وبلضوبٓ ٍ الخون  
است٘زاى الحبون هغ إهىبًِ، ٍ َّ حسي هغ المذسٓ ػلى إحجنبت الحنك   
ػٌذُ، ألى ٍالٗٔ إخشاد رله لْشا ػلى الَاسث ٍ غ٘شُ الِ٘، ٍ لنَ لنن   
ٗوىي فبلؼذم أحسي حزسا هي تؼـ٘ل الحك الزٕ ٗؼلن هي ث٘ذُ الونبل  

ٍ الظبّش رَاص استٌبثتِ فِ٘ ووب ٗزنَص  . ٍ إؿالق الٌض إرى لِ. حجَتِ
 .ٍ المَل فٖ وَى الحذ ٌّب هي الو٘مبت أٍ هي الجلذ ووب هشّ. هجبششتِ
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ٍ لَ أخشرْب . لَ تؼذّد الَدػٖ ٍ ػلن ثؼؼْن ثجؼغ تَاصػَا األرشٍٓ •
ثؼؼْن ثئرى الجبل٘ي فبلظبّش االرضاء الشتشان الزو٘غ فٖ وًَنِ هنبل   

ٍ لَ لن ٗؼلنن ثؼؼنْن   . الو٘ت الزٕ ٗمذّم إخشاد رله هٌِ ػلى اإلسث
ثجؼغ ٍ أخشرَا رو٘ؼب أٍ حزّنَا فنال ػنوبى هنغ االرتْنبد ػلنى       

ٍ لَ ػلوَا فنٖ األحٌنبء   . األلَى، ٍ ال هؼِ ػوٌَا هب صاد ػلى الَاحذٓ
سمؾ هي ٍدٗؼٔ ول هٌْن هب ٗخظِ هي األرشٓ ٍ تحللَا هب ػذا ٍاحذا 

 . ثبلمشػٔ اى وبى ثؼذ اإلحشام
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• ٍ  ٔ ٍ لنَ أحشهنَا   . لَ حذ ول هٌْن ػبلوب ثبٙخش طح السنبثك خبطن
دفؼٔ سمؾ هي ٍدٗؼٔ ول ٍاحذ هٌْن هب ٗخظِّ هي األرشٓ الوَصػنٔ ٍ  

ٍ لَ ػلن أىّ ثؼغ الَسحٔ ٗنؤدٕ دٍى ثؼنغ، فنبى ونبى     . غشم الجبلٖ
ًظ٘جِ ٗفٖ ثأرشٓ الحذ ٍ الحك ثح٘ج ٗؼلن حظنَل الغنشع ٍرنت    

ٍ لَ أهىي است٘زاى هي ٗؤدٕ هي غ٘ش طشف ال٘نِ  . الذفغ الِ٘ ٍ إلّب فال
ٍ الوشاد ثبلؼلن ٌّب الظي الغبلت الوستٌذ إلى . ٍ هجبششتِ اإلخشاد ربص

ٍ لَ دفؼِ إلْ٘ن ٍ الحبل ّزُ ػوي إى لن ٗتفنك هنٌْن   . لشائي األحَال
األداء فئى الوشاد ثبلزَاص ٌّب هؼٌبُ األػن، ٍ الوشاد هٌِ الَرَة ألًنِ  
هي ثبة الحسجٔ ٍ الوؼبًٍٔ ػلى الجش ٍ التمَى، ٍ األهنش فنٖ الشٍاٗنٔ    

 .دال ػلِ٘« 1»
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