


 (مکاتب و نظام ها)اکبر  فقه 10-8-96 6



3 

 فلسفِ

 اخالق
 هکتة

 ًظام
 ساسٍکار

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 س٘ستن اسالهٖ

 دلٌل عقلی و نقلی

 روش عقلی و نقلی

 علمیدلٌل عقلی ، نقلی و 

 روش عقلی، نقلی و علمی

 دلٌل فقهی

 روش فقهی

 دلٌل تمام منابع 
 روش تمام روش ها

 حمَق
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 اسالمالتظادٕ ًظام هکتة ٍ 

هجبًٖ 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

اّذاف 
مکتب 

اقتصادی 
 اسالم

ًظام 
اقتصادی 

 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم
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 هکتة التظادٕ اسالم

مکتب هجبًٖ 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب اّذاف 

اقتصادی 
 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحقق خارجی
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 هکتة التظادٕ اسالم

مکتب هجبًٖ 

اقتصادی 
 اسالم

مکتب اّذاف 

اقتصادی 
 اسالم

 ًظزِٗ اًذٗشِ هذٍى در اسالم

 تحقٌق علمی
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 تَسعِ ٗافتگى التظادى

اهداف 
اقتصادى 

 اسالم

نسبت به 
درون جامعه 

 اسالمى

نسبت به 
بٌرون جامعه 

 اسالمى
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 تَسعِ ٗافتگى التظادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

نسبت به بٌرون 
قدرت  جامعه اسالمى

 اقتصادى
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 تَسعِ ٗافتگى التظادى

اهداف 
 اقتصادى اسالم

نسبت به درون 
 جامعه اسالمى

عدالت 
 اقتصادى

 رفاه عمومى 

 تعدٌل ثروت

نسبت به بٌرون 
 جامعه اسالمى

 قدرت اقتصادى
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 عذالت التظادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 عذالت التظادى. 1 

الهٌكل العاّم  -1
  لالقتصاد اإلسالمً

ٌّة  -1 مبدأ الملك
 .المزدوجة

 مبانی تنوع مالکٌت

مبدأ الحّرٌة  -2
ٌّة فً نطاق  االقتصاد

 .محدود
 مبانی آزادی اقتصادی

مبدأ العدالة  -3
ٌّة  .االجتماع

 اهداف

321: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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مبدأ العدالة 
ٌّة  االجتماع

مبدأ التكافل 
 .العامّ 

مبدأ التوازن 
 االجتماعً
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 عذالت التظادى. 1 

ٌّة الدولة فً  مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 عذالت التظادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة للفرد 
وسائل العمل، 

وفرصة المساهمة 
الكرٌمة فً النشاط 
 االقتصادي المثمر

الفرد عاجز أو كانت 
الدولة فً ظرف 

 استثنائً

تهٌئة  الدولة المال 
الكافً لسّد حاجات 
الفرد، وتوفٌر حّد 

 خاّص من المعٌشة له

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 عذالت التظادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة للفرد وسائل 
العمل، وفرصة المساهمة 

الكرٌمة فً النشاط االقتصادي 
 المثمر

تهٌئة  الدولة المال الكافً لسّد 
حاجات الفرد، وتوفٌر حّد 

 خاّص من المعٌشة له

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 عذالت التظادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

تهٌئة الدولة 
للفرد وسائل 

العمل، وفرصة 
المساهمة 

الكرٌمة فً 
النشاط 

االقتصادي 
 المثمر

الدولة  وظٌفة
 فً هذا المجال 

 مبانً

الدولة  عمل
المستمر بهذه 

 الوظٌفة
 النظامعنصر 

تهٌئة  الدولة 
المال الكافً 
لسّد حاجات 

الفرد، وتوفٌر 
حّد خاّص من 

 المعٌشة له

الدولة  وظٌفة
 فً هذا المجال 

 مبانً

الدولة  عمل
المستمر بهذه 

 الوظٌفة
 النظامعنصر 

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  



17 

 عذالت التظادى. 1 

ٌّة الدولة فً  مسؤول
  االقتصاد اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

 عنصر نظام  .التكافل العامّ 

حّق الجماعة فً 
 .موارد الدولة العاّمة

 مبانی

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 عذالت التظادى. 1 

الضمان  -1
 .االجتماعً

 .التكافل العامّ 
إشباع الحاجات 
ٌّة والملّحة  الحٌات

 للفرد،
 رفاه عمومى

حّق الجماعة فً 
موارد الدولة 

 .العاّمة

وٌفرض إشباعاً 
أوسع ومستوى 
 .أرفع من الحٌاة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 رفع فقر 

از طرٌق کمک 
 مسلمٌن به ٌکدٌگر

 عنصر نظام

از طرٌق بٌت 
 المال

 مبانً
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 عذالت التظادى. 1 

ٌّة  مسؤول
الدولة فً 
االقتصاد 
  اإلسالمً

الضمان  -1
 .االجتماعً

التوازن  -2
 .االجتماعً

مبدأ تدّخل  -3
 .الدولة

772: ، ص(3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا  
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)التظادىعذالت . 1 

  التوازن -2
  االجتماعً

ٌّةالحقٌقة ال  كون

أفراد النوع  تفاوت
البشري فً مختلف 
الخصائص والصفات 

ٌّة  ٌّة والفكر النفس
ٌّة  والجسد

ٌّةالحقٌقة ال  مذهب
هو أساس  العمل

ٌّة وما لها من  الملك
 حقوق

     783      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
ال ًٌٖٗ أىّ اإلسالم ٗفشؼ ئٗدبد ّزُ الحبلٔ ٍّزا •

هي التَاصى فٖ لحهٔ، ٍئًّوب ًٌٗيٖ خًيا التيَاصى    
االختوبيٖ فٖ هستَى الوً٘طٔ ّذفبً تسًى الذٍلٔ 
فٖ حذٍد غالح٘٘بتْب ئلى تحم٘مِ ٍالَغيَ  ئل٘يِ   
ثوختلف الكشق ٍاألسبل٘ت الوطشٍئ التٖ تيذلا  

 .ؾوي غالح٘٘بتْب

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 

وقد قام اإلسالم من 
ناحٌته بالعمل لتحقٌق 

 هذا الهدف 

بضغط مستوى المعٌشة من 
 ، اإلسرافبتحرٌم أعلى 

وبضغط المستوى من أسفل 
باالرتفاع باألفراد الذٌن ٌحٌون 

مستوًى منخفضاً من المعٌشة إلى 
 مستوى أرفع

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 

وقد قام اإلسالم من ناحٌته 
 بالعمل لتحقٌق هذا الهدف 

بتحرٌم بضغط مستوى المعٌشة من أعلى 
 ، اإلسراف

باالرتفاع وبضغط المستوى من أسفل 
باألفراد الذٌن ٌحٌون مستوًى منخفضاً من 

 المعٌشة إلى مستوى أرفع

، وبذلك تتقارب المستوٌات حّتى تندمج أخٌراً فً مستوى واحد قد ٌضّم درجات، 
ٌّة الصارخة فً مستوٌات المعٌشة  .ولكّنه ال ٌحتوي على التناقضات الرأسمال

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
ٍفْوٌب ّزا لوجذأ التَاصى االختوبيٖ فٖ اإلسيالم ٗميَم   •

يلى أسبس التيذل٘ك فيٖ الٌػيَظ اإلسياله٘٘ٔ اليزٕ      
ٗىطف يي ئٗوبى ّزُ الٌػَظ ثيبلتَاصى االختويبيٖ   
وْذف، ٍئيكبئْب لْيزا الْيذف ًفيل الوؿيوَى اليزٕ      
ضشحٌبُ، ٍتأو٘ذّب يلى تَخِ٘ الذٍلٔ ئلى سفيى هً٘طئ   
األفشاد الزٗي ٗحَ٘ى ح٘بٓ هٌخفؿٔ تمشٗجيبً للوسيتَٗب    
ثًؿْب هي ثًؽ؛ ثمػذ الَغَ  أل٘شاً ئلى حبلٔ التَاصى 

 .الًبم٘ فٖ هستَى الوً٘طٔ
     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
أىّ اإلهبم هَسى ثي خًفش يلِ٘ السيالم  : خبء فٖ الحذٗثفمذ •

ئىّ الَالٖ »: تحذٗذ هسإٍل٘٘ٔ الَالٖ فٖ أهَا  الضوبٓروش ثطأى 
ٗألز الوب  فَ٘خِْ٘ الَخِ الزٕ ٍخِْ٘ اللَّيِ ليِ يليى نوبً٘ئ     
أسْن للفمشاء ٍالوسبو٘ي، ٗمس٘وْب ثٌْ٘ن ثمذس هب ٗسيتنٌَى فيٖ   

  ٖ ء سد٘ ئليى   سٌتْن ثال ؾ٘ك ٍال تم٘٘ٔ، فاى فؿا هي رليه ضي
ء ٍلين ٗىتفيَا ثيِ ويبى يليى       الَالٖ، ٍئى ًمع هي رله ضٖ

 .«1« »حتّى ٗستغٌَاالَالٖ أى ٗوًَْ٘ن هي يٌذُ ثمذس سًتْن 
 541: 1ساخى االغَ  هي الىبفٖ ( 1)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
ثٓبةٔ يٓذٓمِ ٍٔخَٔةِ اسٕتًٙ٘ٓبةِ الْؤسٕتَحٙمِّ٘يَ ثِبلْاِيٕكَبءٙ ٍٓ التَّسَِِٕٗٓٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ٍٓ  28•

 اسٕتٙحٕجٓبةِ رَلٙهٓ  
تٓعٕضِِ  ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓيى يٓييْ   « 4» -3 -11989•

ٍٓ الْأَسٓؾُيَىَ الَّتٙيٖ   : يٓيِ الًْٓجٕذٙ الػٛبلٙحِ و فٖٙ حٓذٙٗثٚ قََِٗاٍ لَب َ أَطٕحٓاتٌَِا
ثٓذٓأَ فَأَلْشَجٓ هٌِْٙٔ  -فَاِرَا أَلْشَجٓ هٌْْٙٓب هٓب أَلْشَجٓ -أُلٙزَ ٕ يًٌَْٓٓٓ ئِلَى أَىْ لَب َ

ٍٓ ًٙػٕيفٓ الًْٔطْيشِ    -هٙوٛب سٓمَتٙ السٛوٓبءٔ إٍَٔ سٔمٖٙٓ سٕٓ٘حبً -الًْٔطْشَ هٙيَ الْدٓوٙ٘ىِ
 -الٌََّٓاؾٙحِ -هٙوٛب سٔمٖٙٓ ثِبلذٍٛٓالٖٙ ٍٓ

 

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 

ّه  فَأََخذذَه   • َ َذذ  ا َه هذذهف َ  ذذي  لف امْةف َذذِتف ام َ َه عَذذَ  مََا يفَةذذِتف َهْمذذ      -امْذذَاا ف فََا

َقٰراءف َ  امَْاٰس كفيف  ُ   ْ  -نفلْف  ُ ل ذا هَفذِتف  َؤم لفَي عَلَْْيٰ  َ  امْا  ِف  -َ  امْٰع مف ذ  ُٰ ف َ  لف امر 

ف  ٰ ّ يلف ا َي َ  لف َمبف يلف مََا يفَةِتف َهْمذ      -َ  امْٰغ رفمف بف َُ ْ   -َ  اْبنف امسه ذ   ََْْذ يَْقسف

عف ف ْ  ف ْ  -لف َمَااضف َفيف لف َمنَِتف َتْغن اَن  ِفذ    -َفَقْدرف َم  يَس ْ ٍ  َ  َا ََْق ذة  -َفََل ضف

ََل امَْاا ف 
ِ
ده ا َ ََشْ ٌء ر  ْن َذِلف ْن فََضَل مف

ِ
َ ََشْ ٌء َ   -فَ  ْن َذِلف ْن يََقَص مف

ِ
َ  ا

َفيف  ْندف ف  -مَْ  يَْكَِف اا  ْن عف اََن ْ  مف ْ   -ََكَن عََ  امَْاا ف َهْن يَا  ف َحذىه َفَقْدرف َمذَعِتف

َتْغن اا  -يَس ْ

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
هي الجبة  4، ٍ أٍسد لكًٔ هٌِ فٖ الحذٗث 4 -541 -1الىبفٖ  -(4)•

هي الجيبة   8هي أثَاة هب ٗدت فِ٘ الخول، ٍ ألشى فٖ الحذٗث  2
هي أثَاة لسؤ الخويل، ٍ أليشى    3هي الجبة  1ٍ فٖ الحذٗث  1

 2هي أثَاة األًفب ، ٍ ألشى فٖ الحذٗث  1هي الجبة  4فٖ الحذٗث 
 .هي أثَاة خْبد الًذٍ 41هي الجبة 

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
اللَِّٙ ظ ٗٓمْسٙنٔ غٓذٓلَب ٙ الْجَٓٓادٕٙ فٖٙ الْجٓيَٓادٕٙ  سٓسَٔ ُ   ئِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ وَبىَ•

ٍٓ غٓذٓلَب ٙ إَّٔاِ الْحٓؿَشِ فٖٙ إَّٔاِ الْحٓؿَشِ ٍٓ لَب ٗٓمْسٙنٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ثِبلسَِِٛٗٛٔ يٓلَيى  
يٓلَى لَذٕسِ هٓييْ   -حٓتَّى ًٕٗٔكٖٙٓ إَّٔاَ وُاِّ سْٕٓنٍ نُؤٌبً ٍٓ لَىٙيْ ٗٓمْسٙؤْٓب -نَوٓبًٍٙ٘ٓٔ

وُاَّ غٙيٌْفٚ هٙئٌْْنٕ   « 1»يٓلَى لَذٕسِ هٓب ٗٔمٙ٘نٔ  -ٗٓحٕؿُشُُٔ هٙيْ أَغٌَٕبفٙ الثَّوٓبًِٙ٘ٓٔ
ٖٕ ءٗ هَٕٓلَُ ٗ -ٗٔمَذِّسٔ لٙسٌَٓتِٙٙ  -ٍٓ لَب هٔسٓوٝى ٍٓ لَب هٔإَلَّيفٗ  -لَٕ٘لٓ فٖٙ رَلٙهٓ ضَ

فَبلَئَ  « 2»حٓتَّى ٗٓسٔذٛ  -ئًَِّوٓب ٗٓؿَىٔ رَلٙهٓ يٓلَى لَذٕسِ هٓب ٗٓشَى ٍٓ هٓب ٗٓحٕؿُشُُٔ
يٓشَؾَُا الْوٓب َ خٔوٕلَئً ئِلَيى    -ٍٓ ئِىْ فَؿَاَ هٙيْ رَلٙهٓ فَؿْاٌ -وُاِّ لََٕمٍ هٌْْٙٔنٕ

 .غَٕ٘شِّٙنٕ

  267: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاسى -2)عذالت التظادى. 1 
، 9 ٍسيبئا الطيً٘ٔ؛ ج  .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ وَوٓب ٗٓأْتٖٙ فٖٙ لٙسٕوِٓٔ الْخُؤلِ •

 267: ظ

•______________________________ 
 (.ّبهص الوخكَـ)ًٌٖٗ  -فٖ التْزٗت -(1)

 .وا -اؾبف فٖ الوخكَـ ٌّب ولؤ -(2)•
 . هي أثَاة لسؤ الخول 1هي الجبة  8ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•

  267: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

 
الزٕ الْذف الٌْائٖ أىّ : ٍّزا الٌع٘ ٗحذ٘د ثَؾَح•

ٗحبٍ  اإلسالم تحم٘مِ ٍٗلمٖ هسإٍل٘٘ٔ رله يليى  
إغٌضضاك کضضلّ فضضزد فضضٖ الو توضض  ٍلييٖ٘ األهييش ّييَ 

 .اإلسالهٖ

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّزا هب ًدذُ فٖ والم الط٘جبًٖ، يلى هب حيذ٘  يٌيِ ضيول اليذٗي     •
 : السشلسٖ فٖ الوجسَـ ئر ٗمَ 

يلى اإلهبم أى ٗتّمٖ اللَِّ فٖ غشف األهَا  ئليى الوػيبسف،   »•
فال ٗذو فم٘شاً ئلّبأيكبُ حمِّ هي الػذلب  حتّى ٗنٌِ٘ ٍي٘بليِ،  
ٍئى احتبج ثًؽ الوسلو٘ي ٍل٘ل فٖ ث٘ت الوب  هي الػذلب  

ء أيكى اإلهبم هب ٗحتبخَى ئلِ٘ هي ث٘ت هب  الخشاج، ٍال  ضٖ
ٗىَى رله دٌٗبً يلى ث٘ت هب  الػذلٔ؛ لوب ثٌّ٘٘ب أىّ الخشاج ٍهب 

 .«2« »فٖ هًٌبُ ٗٔػشف ئلى حبخٔ الوسلو٘ي
 18: 4الوجسَـ ( 2)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍلىيٖ  . فتًو٘ن النٌى َّ الْذف الزٕ تؿًِ الٌػَظ أهبم ٍلٖ٘ األهيش •
ًًشف الوفَْم اإلسالهٖ للنٌيى ٗديت أى ًحيذ٘د رليه يليى ؾيَء       

 .الٌػَظ أٗؿبً

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍئرا سخًٌب ئلْ٘ب ٍخذًب أىّ الٌػَظ خًلت هي النٌيى   •
الحذ٘ الٌْبئٖ لتٌبٍ  الضوبٓ، فسوحت ثايكبء الضوبٓ للفم٘ش 
حتّى ٗػجح غٌ٘٘بً، ٍهًٌت ئيكبءُ ثًذ رله، ووب خبء فٖ 

تًكِ٘ هيي الضويبٓ   »: يي اإلهبم خًفش يلِ٘ السالم الخجش
 .«3« »حتّى تنٌِ٘

هييي أثييَاة  24، الجييبة 258: 9ٍسييبئا الطييً٘ٔ ( 3)•
  الوستحمّ٘ي للضوبٓ، الحذٗث األٍ٘ 

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ثٓبةٔ خَٓٓاصِ ئِيٕكَبءٙ الْؤسٕتَحٙكِّ هٙيَ الضَّوَبِٓ هٓب ٗٔنٌِْٙ٘ٙ ٍٓ أًََِّٔ لَب حٓذٛ لَِٔ  24« 4»•
  فٖٙ الْىَثْشَِٓ ئِلَّب هٓيْ ٗٔخَبفٔ هٌِْٙٔ الْاِسٕشَافٔ فًَٕ٘ٔكَى لَذٕسٓ وٙفَبٗٓتِٙٙ لٙسٌٍَٓٔ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓييْ أَثِ٘يِٙ   « 5» -1 -11970•
 :يٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ئوٕٓ٘شٍ يٓيْ سًٓٙ٘ذٙ ثٕيِ غَضٍْٓاىَ يٓييْ أَثِيٖ يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ و لَيب َ     

 .تُعٕطِِِ٘ هِيَ الشَّکَآِ حٓتَّى تُغٌِِْ٘ٓٔ

 258: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ْٗذف اإلسالم ئليى تيَف٘شُ ليذى خو٘يى       فبلنٌى الزٕ •
األفشاد َّ ّزا النٌى الزٕ خًلِ حذ٘اً فبغلًب ث٘ي ئيكيبء  

 .الضوبٓ ٍهًٌْب

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍهشًّٓ الشى ٗدت أى ًشخى ئلى الٌػَظ ًٍفيتّص  •
يي قجً٘ٔ ّزا الحذ٘ الزٕ ٗفػا ث٘ي ئيكبء الضويبٓ  

 .ٍهًٌْب؛ لًٌشف ثزله هفَْم النٌى فٖ اإلسالم

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍفٖ ّزُ الوشحلٔ هي االستٌتبج ٗوىيي الىطيف ييي قجً٘ئ     •
 :رله الحذ٘ فٖ ؾَء حذٗث أثٖ ثػ٘ش الزٕ خبء فِ٘

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

أ ًِّ سأ  اإلهبم خًفش الػبدق يلِ٘ السيالم ييي سخيا ليِ     » •
نوبًوئٔ دسّن، ٍَّ سخا لفّبف، ٍلِ ي٘ب  وث٘ش، أ لَِٔ أى ٗألز 

ٗب أثب هحو٘ذ، أٗشثح هي دساّويِ هيب   : هي الضوبٓ؟ فمب  لِ اإلهبم
ئى : ًًن، فميب  اإلهيبم  : فمب  أثَ ثػ٘شٗمَ  ثِ ي٘بلِ ٍٗفؿا؟ 

وبى ٗفؿا يي لَتِ همذاس ًػف المَ  فال ٗألز الضويبٓ، ٍئى  
وبى ألاّ هي ًػف المَ  ألز الضوبٓ، ٍهيب أليزُ هٌْيب فؿّيِ     

 .«1« »حتّى ٗلحمْن تالٌاسيلى ي٘بلِ 
هيي أثيَاة الوسيتحمّ٘ي     8، الجبة 232: 9ٍسبئا الطً٘ٔ ( 1)•

 4للضوبٓ، الحذٗث 
     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ثٓبةٔ أَىَّ حٓذٛ الْفَمْشِ الَّزٕٙ ٗٓدَٔصٔ هًِٓٓٔ أَلْزُ الضَّوَبِٓ أَىْ لَب ٗٓوٕلٙهٓ هٓئًَََُٔ السٌَِٛٔ لَِٔ  8•
   ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ فًٕٙلًب إٍَٔ لًَُٛٓ وَزٕٙ الْحٙشْفَِٔ ٍٓ الػًٌِْٛٓٔ

: هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لَب َ« 1» -4 -11908•
ٍٓ َّٔٓ سٓخٔاٌ لَفَّبفٗ  -لَِٔ نَوٓبًُوٙبئَِٔ دٙسّٕٓنٍ« 2»سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيْ سٓخٔاٍ 

فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛيذٚ أَ ٗٓيشْثٓحٔ فٙيٖ     -أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَ هٙيَ الضَّوَبِٓ -ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘شٌ
لَيب َ وَينٕ ٗٓفْؿُياُ لَيب َ لَيب       -هٓب ٗٓمَُ ٔ ثِِٙ يٙ٘ٓبلَِٔ ٍٓ ٗٓفْؿُاُ لَب َ ًًَٓينٕ  -دٓسٓاّٙوِٙٙ
فَلَيب ٗٓأْلُيزٙ    -لَب َ ئِىْ وَبىَ ٗٓفْؿُاُ يٓيِ الْمَُ ٙ هٙمْيذٓاسٔ ًٙػٕيفٙ الْمُيَ ٙ    -أَدٕسِٕ
فًَٓلَٕ٘يِٙ فٙيٖ   : لَب َ لُلْتٔ -ٍٓ ئِىْ وَبىَ أَلَاَّ هٙيْ ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ أَلَزَ الضَّوَبَٓ -الضَّوَبَٓ

 -وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕىٔ لَب َ َٗٔٓسِّىٔ ثِْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ: لَب َ لُلْتٔ -هٓبلِٙٙ صٓوَبٌٓ تَلْضَهِٔٔ لَب َ ثٓلَى
ٍٓ هٓب أَلَزَ هٙيَ  -ٍٓ وٙسَٕٓتِْٙنٕ ٍٓ ٗٔجٕمٖٙ هٌْْٙٓب ضَٕ٘ئبً ٌَٗٔبٍِلُِٔ غَٕ٘شَّٔنٕ« 3»فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ 

 .حٓتَّى ٗٔلْحِمَْٔنٕ تِالٌَّاسِ -الضَّوَبِٓ فَؿَِّٔ يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ

 232: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ٍٓ سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ ثٓىْشِ ثٕيِ غٓيبلٙحٍ يٓييِ   •
الْحٓسٓيِ ثٕيِ يٓلٍّٖٙ يٓيْ ئِسٕوٓبيٙ٘اَ ثٕيِ يٓجٕذٙ الًْٓضِٗضِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ أَثِيٖ ثٓػٙي٘شٍ   

 . «5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُ ُ« 4»ًَحَُٕٓٔ 

 .1630 -34 -2الفمِ٘  -(1)•
 (.ّبهص الوخكَـ)هي أغحبثٌب  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(2)•

 (.ّبهص الوخكَـ)ٍ ضشاثْن  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(3)•

 .3 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .هي ّزا الجبة 11ٗبتٖ فٖ رٗا الحذٗث  -(5)•

 232: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ففٖ ؾَء ّزا الٌع٘ ًًشف أىّ النٌى فيٖ  •
اإلسييالم ّييَ ئًفييبق الفييشد يلييى ًفسييِ 
ٍيبئلتِ حتّيى ٗلحيك ثبلٌيبس، ٍتػيجح     
هً٘طتِ فٖ الوستَى الوتًيبسف اليزٕ ال   

 .ؾ٘ك فِ٘ ٍال تمت٘ش

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّىزا ًخشج هي تسلسا الوفبّ٘ن ئلى هفْيَم اإلسيالم   •
يي التَاصى االختوبيٖ، ًًٍشف أىّ اإلسالم ح٘ي ٍؾيى  
هجذأ التَاصى االختوبيٖ، ٍخًا ٍلٖ٘ األهش هسإٍلًب ييي  
تحم٘مِ ثبلكشق الوطشٍئ ضيشح فىشتيِ ييي التيَاصى،     

 .  ٍث٘٘ي أ ًِّ ٗتحمّك ثتَف٘ش النٌى لسبئش األفشاد

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍلذ استخذهت الطشًٗٔ هفَْم النٌيى ّيزا ثدًليِ حيذ٘اً     •
فبغلًب ث٘ي خيَاص الضويبٓ ٍهًٌْيب، ٍفس٘يش  ّيزا الحيذ٘       

ت٘ٔسز هع٘شٔ الفزد إلى درجٍٔ الفبغا فٖ ًػَظ الشى 
  ٍثزله أيكتٌيب ّيزُ الٌػيَظ    .تلحمِ توستَى الٌاس

أًِّ الوفَْم اإلسالهٖ للنٌى الزٕ يشفٌب يي هجذأ التَاصى 
ٗستْذف تَف٘شُ للًوَم، ًٍٗتجش تًو٘وِ ضشقبً فٖ تحم٘ك 

 .  التَاصى االختوبيٖ
 

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّىزا تىتوا فيٖ رٌٌّيب الػيَسٓ اإلسياله٘٘ٔ     •
الوحذ٘دٓ لوجذأ التَاصى االختويبيٖ، ًًٍلين أىّ   
الْذف الوَؾَو لَلٖ٘ األهش َّ الًوا إللحيبق  
األفشاد الوتخلّف٘ي ثوستَى أيليى يليى ًحيَ    

 .ٗحمّك هستَىٖ يبه٘بً هشفّْبً للوً٘طٔ

     789      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذر ج)التظادًا
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 الوسک٘يالفم٘ز ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

ٍ  هيي األٍ٘  الفم٘ش ٍ الوسى٘ي، ٍ الثبًٖ أسيَء حبلًيب   : ٍ الثبًٖاألٍ٘  •
ال ٗوله هإًٔ السٌٔ لِ ٍ لً٘بليِ ٍ النٌيٖٜ الطيشيٖ٘    هي الفم٘ش الطشيٖ 

ثخالفِ، فوي وبى يٌذُ ؾً٘ٔ أٍ يمبس أٍ هَاش أٍ ًحيَ رليه تميَم    
ٍ وفبٗٔ ي٘بلِ فٖ قَ  السٌٔ ال ٗدَص لِ أليز الضويبٓ، ٍ   ( 2)ثىفبٗتِ 

وزا ئرا وبى لِ سأس هب  ٗمَم سثحِ ثوإًتِ، أٍ وبى ليِ هيي الٌميذ أٍ    
الدٌل هب ٗىفِ٘ ٍ ي٘بلِ، ٍ ئى وبى لسٌٔ ٍاحذٓ، ٍ أه٘ب ئرا ويبى ألياّ   

 هي همذاس وفبٗٔ سٌتِ ٗدَص لِ ألزّب 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ًٌٖٗ ٗمَم سثحْب( 2)•

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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 الوسک٘يالفم٘ز ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

يلى ّزا فلَ وبى يٌذُ ثومذاس الىفبٗٔ ٍ ًمع يٌِ ثًذ غشف ثًؿِ ٍ •
فٖ أنٌبء السٌٔ ٗدَص لِ األلز ٍ ال ٗلضم أى ٗػيجش ئليى رليش السئٌ     
حتّى ٗتن٘ هب يٌذُ ففٖ واّ ٍلت ل٘ل يٌذُ هميذاس الىفبٗئ الويزوَسٓ    
ٗدَص لِ األلز ٍ وزا ال ٗدَص لوي ويبى را غئًٌ أٍ وسيت ٗحػ٘يا     

  يييذم ألييز المييبدس يلييى( 5)، ٍ األحييَـ (4)هٌْوييب همييذاس هإًتييِ 
 .االوتسبة ئرا لن ٗفًا تىبسلًب

 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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 الوسک٘يالفم٘ز ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

فاىّ الوشاد ثبلوب  الَافٖ ثوإًتِ أيين٘ هيي وًَيِ ثبلفًيا أٍ الميَ٘ٓ      ( 4)•
 (.وبضف النكبء. )فػبحت الحشفٔ ٍ الػًٌٔ الالئمٔ ثحبلِ غٌٖ٘

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثا يذم خَاص ألزُ ال ٗخلَ هي لَ٘ٓ( 5)•

 (.الخَئٖ. )األنْش يذم خَاص األلزثا •
. ٍ األلَى خَاص ألزُ ثًذ الًديض ًًين األحيَـ ليِ تيشن التىبسيا      •

 (.الگلپبٗگبًٖ)

 (.الحى٘ن. )ثا َّ األلَى•
األلَى خَاص ألزُ ثًذ لشٍج ٍلت التىس٘ت ٍ ئى وبى يبغ٘بً ثتشويِ  •

 (.الٌبئٌٖ٘. )ثزله( لذ٘س سشُّ)ٍ س٘أتٖ التػشٗح هٌِ 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 



50 

 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 اإلنسان 

قد ال ٌملك شٌئاً 
أصاًل ما عدا 

 قوت ٌومه

ال إشكال فً 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

ٌكون له مال آخر 
 من جنس أو نقد

لم ٌكن وافٌاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال فً 
جواز تتمٌمه من 

 الزكاة 

وافٌاً لمئونة كان 
 السنة

  فهو غنً شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 :تفػ٘ا الىالم فٖ الومبمٍ •
 اإلًسبى أىّ •
ال ٗوله ض٘ئبً أغلًب هب يذا لَ  َٗهِ، ٍ ّزا ال ئضيىب  فيٖ   لذ  -1•

 .خَاص ألزُ هي الضوبٓ ثومذاس هئًَٔ السٌٔ ووب َّ نبّش
ٗىَى لِ هب  رلش هي خٌل أٍ ًمذ، ٍ ال ئضىب  أٗؿيبً  : أُلشىٍ  -2•

فٖ خَاص تتو٘وِ هي الضوبٓ ئى لن ٗىي ٍاف٘بً لوئًَٔ السٌٔ، ٍ ئلّيب فْيَ   
هٌْب، ووب دلّت يلْ٘ب غيح٘حٔ أثيٖ ثػي٘ش    ٗدَص األلز غٌٖ ضشيبً ال 

 .الوتمذ٘هٔ
 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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، لَ وبًت يٌذُ هئًَٔ سٌٔ ٍاحذٓ ٍ ثًذ غشف هميذاس هٌْيب ٍ ليَ    ًًن•
لال  أٗ٘بم لالئا ًمػت ثح٘ث لن ٗجك لذِٗ فًلًب هب ٗىفِ٘ لسٌتِ، خيبص  
لِ األلز حٌ٘ئزٚ، ٍ ال ٗلضم الػجش ئلى رلش السٌٔ حتّى ٗتن٘ هب يٌيذُ، ٍ  

 .رله الًمالة الوَؾَو ٍ تجذ٘  النٌى ثبلفمش ثًذ الػشف الوضثَس

 14: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ٗىَى لِ هب ٌ أيذُ٘ لالستفبدٓ هي هٌبفًِ هي غ٘ش أى ٗىَى : نبلثًٍٔ  -3•
هًذ٘اً للتدبسٓ ووب لَ وبًت لِ ض٘بُ ٗستف٘ذ هي ألجبًْب ٍ أغَافْب أٍ داس 

 ٌٗتفى هي غلّتْب، 
الًجشٓ يٌذئزٚ ثبلٌهش فٖ ران الشثح ٍ تله الوٌفًٔ، فاى وبًت ٍاف٘ئ  ٍ •

ثبلوئًَٔ ال تحاّ لِ الضوبٓ، ٍ ئلّب حاّ التتو٘ن هٌْب، ووب ًكمت ثِ هَنمئ  
سوبئ الوتمذ٘هٔ، فاىّ هَسدّب ٍ ئى وبى ّيَ اليذاس الوًيذ٘ لاٗديبس ٍ     
االًتفبو هي غلّتْب ئلّب أًِّ ال لػَغ٘٘ٔ لْب ثومتؿى الفْن الًشفٖ لكًيبً،  
فً٘ن٘ غ٘شّب هي دوّبى أٍ يمبس أٍ لبى ٍ ًحَ رله هو٘ب ٗيتحفّم يليى   

 .يٌِ٘ ٍ ٌٗتفى هي سثحِ

 14: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ثٓبةٔ خَٓٓاصِ أَلْزٙ الْفَمٙ٘شِ لٙلضَّوَبِٓ ٍٓ ئِىْ وَبىَ لَِٔ لَيبدٙمٗ ٍٓ دٓاثٛئٌ ٍٓ دٓاسٗ    9« 1»•
  هٙوٛب ٗٓحٕتَبجٔ ئِلَِٕ٘ٙ لَب هٓب ٗٓضِٗذٔ يٓيِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ثِمَذٕسِ وٙفَبِٗٓٔ سٌَٓتِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓذٓ « 2» -1 -11916•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ صٔسٕيَٓٔ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ 

ّٓاْ تَػٕلُحٔ لٙػٓبحٙتِ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيِ الضَّوَبِٓ: يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
فَخَيشَجٓ   -«3»فَمَب َ ًًَٓنٕ ئِلَّب أَىْ تَىُيَىَ دٓاسُٔٔ دٓاسٓ غَلَّئٍ    -الذٛاسِ ٍٓ الْخَبدٙمِ

فَاِىْ لَنٕ تَىُييِ الْنَلَّئُ    -لَِٔ هٙيْ غَلَّتْٙٓب دٓسٓاّٙنٔ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ« 4»
فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ ٍٓ وٙسٕيَٓتِْٙنٕ ٍٓ حٓيبخٓتِْٙنٕ هٙييْ غَٕ٘يشِ      -تَىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ

 .فَمَذٕ حٓلَّتٕ لَِٔ الضَّوَبُٓ فَاِىْ وَبًَتٕ غَلَّتُْٓب تَىْفِْٙ٘نٕ فَلَب -ئِسٕشَافٚ

 235: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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هيي الجيبة    3، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗث 4 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 12

 (.ّبهص الوخكَـ)را  غلٔ  -فٖ الومًٌٔ -(3)•

 (.ّبهص الوخكَـ)ف٘خشج  -فٖ التْزٗت -(4)•

 235: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ •
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ  « 5»يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ 

 .«8»ٍٓ وَزَا الػٛذٍٔقُ « 7»ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ هٔشْسٓلًب « 6»سًٓٙ٘ذٚ 
 .الحسي ثي سً٘ذ -سً٘ذ، ثذ  -، ٍ ف127ِ٘ -48 -4التْزٗت  -(5)•
 .308 -107 -4التْزٗت  -(6)•
 .43 -الومًٌٔ -(7)•
 .، ثبسٌبدُ يي سوبئ ٍ ل٘ل هشسال1629 -33 -2الفمِ٘  -(8)•

 

 235: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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دس هَنك اص سوبيِ هٌمَ  است وِ گفت سإا  ويشدم اص حؿيش  اهيبم    ٍ •
يلِ٘ وِ رٗب خبٗض است صوب  دادى ثِ وسى ويِ  اللِّ خًفش غبدق غلَا  

لبًِ داضتِ ثبضذ ٍ وٌ٘ضن ٗب غالم لذهتىبس داضتِ ثبضذ حؿش  فشهَدًذ 
ِ اش لبًِ هستنا ثبضذ وِ وشاِٗ ًط٘ي ثبضذ  ًٌٗى »وِ ثلى هگش رى وِ لبً

ِ اش رى لذس حبغا ضَد وِ وبفى ثبضذ اٍ سا « وشاِٗ لبًِ ثگ٘شد ٍ اص وشاٗ
ِ اش سا پل اگش حبغلص رى همذاس ًجبضيذ ويِ ويبفى     ٍ ي٘ب  ٍاخت الٌفم
ثبضذ اٍ سا ٍ ي٘بلص سا دس لَسش ٍ پَضص ّويِ، ٍ احت٘بخيبتى ويِ اص    
لَاصم ردهى است ٍ دس لَس اٗطبى ثبضذ ثى رى ويِ اسيشاف وٌٌيذ حيال      
است اٍ سا گشفتي صويب  ٍ اگيش حبغيا رى لبًيِ اٗطيبى سا دس خو٘يى       

 ؾشٍسٗب  اٗطبى وبفى ثبضذ خبٗض ً٘ست گشفتي صوب  اٗطبى سا 

 526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  طاحثمزاًى
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نبّش اٗي حذٗث داللت هى وٌذ ثيش رى ويِ الصم ً٘سيت فيشٍلتي     ٍ •
اسصد ٍ حبغلص ٍفيب ًىٌيذ ثيِ    طذ تَهاى هستنا ٍ گبُ ثبضذ لبًِ 

اٗطبى ٍ اگش رى سا ثفشٍضٌذ سبلْب ثبى هًبش تَاًٌذ وشد ٍ ثٌب ثش اٗيي  
دٍ ّضاس تَهيبى اهيالن   ٍ  تَهاى ّشار الصم هى رٗذ وِ اوثش اسثبثبى وِ 

اٗطبى اسصد صوب  تَاًٌذ گشفت پل ثٌب ثش اٗي حويا ويشدُ اًيذ اٗيي     
حذٗث ٍ اهثب  اٗي سا ثش رى وِ لبًِ ٍلف اٍالدى ثبضذ ٗيب لبًْيبى   
هفتَح الًٌَُ ثبضذ وِ اٗطبى اخشٓ االسؼ ثِ يوب  دٌّذ ٍ ثيِ سيجت   
اٍلَٗت سجمت ٗذ ثِ اٗطبى گزاضتِ ثبضٌذ ٗب ثًؿيى اص اي٘يبى داضيتِ    

 .ثبضٌذ وِ اگش ثفشٍضٌذ ٍفب ثِ لَ  اٗطبى ًىٌذ

 (ّ  ق   1070: ٍفات تارٗخ )527-526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  طاحثمزاًى
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ٍٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ئوٕٓ٘شٍ « 9» -2 -11917•
أُرٌَََٕٗٔ يٓيْ غَٕ٘شِ ٍٓاحٙذٚ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَشٍ ٍٓ أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و أًََّْٔوٓب سٔئٙلَب اثٕيِ  يٓيِ

ئِىَّ الذٛاسٓ ٍٓ  -أَ ٗٓمْجٓاُ الضَّوَبَٓ لَبال ًًَٓنٕ -يٓيِ الشَّخٔاِ لَِٔ دٓاسٗ ٍٓ لَبدٙمٗ إٍَٔ يٓجٕذٗ
 .الْخَبدٙمٓ لَٕ٘سٓب ثِوٓب ٍ

 
 .7 -561 -3الىبفٖ  -(9)•

 

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



60 

 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

سٍٓٓأُ  ٍٓ « 1»ٍٓ سٍٓٓأُ الػٛذٍٔقُ هٔشْسٓلًب ٍٓ الَّزٕٙ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓييْ سٓيوٓبيَٓٔ   •
الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ ئوٓشَ ثٕيِ 

  «2»لَٕ٘سٓب ثِوٙلْهٚ  -أُرٌَََٕٗٔ هٙثْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَب َ
•______________________________ 

 .1627 -33 -2الفمِ٘  -(1)
 .133 -51 -4التْزٗت  -(2)•

 

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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، لذ ٗتَّ٘ن هًبسؾٔ الوَنّمٔ ثوب سٍاُ الػيذٍق ثاسيٌبدُ ييي أثيٖ     ًًن•
يي سخيا ليِ نوبًوبئئ    ( يلِ٘ السالم)اللِّ سألت أثب يجذ : ثػ٘ش، لب 

دسّن ٍ َّ سخا لفبف ٍ لِ ي٘ب  وث٘ش، ئليِ أى ٗأليز هيي الضويبٓ؟     
ٗب أثب هحو٘ذ أ ٗشثح فٖ دساّوِ هب ٗمَ  ثِ ي٘بلِ (: يلِ٘ السالم)فمب  »

يل٘يِ  )ليب   »ال أدسٕ : ليب  « ون ٗفؿا؟: لب »ًًن : لب « ٍ ٗفؿا؟
ئى وبى ٗفؿا يي المَ  همذاس ًػف المَ  فال ٗألز الضوبٓ، (: السالم

 .«1« »ٍ ئى وبى ألاّ هي ًػف الَلت ألز الضوبٓ
: 2، الفم٘يِ  4ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 232: 9الَسبئا ( 1)•

18 /58. 
 

 14: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ٗهْش هٌْب أىّ الشثح ٍ ئى وبى ٍاف٘بً ثيبلمَ  ال ٗوٌيى هيي أليز     ح٘ث •
الضوبٓ ئلّب ئرا وبى هطتولًب يلى فؿا ٍ صٗيبدٓ ثوميذاس ًػيف الميَ ،     
فٌ٘بفٖ هَنّمٔ سوبئ الوتمذ٘هٔ التٖ خًا فْ٘ب الوً٘بس ثىفبٗٔ غلّٔ الذاس 

 .ٍ يذهْب هي غ٘ش هشايبٓ الفؿا

 14: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ثؿًف السٌذ، فاىّ فٖ قشٗك الػذٍق ئلى أثيٖ ثػي٘ش   : ٌٗذفى أٍ٘لًبٍ _•
يلٖ ثي أثٖ حوضٓ الجكبئٌٖ الؿً٘ف الىزّاة الزٕ أويا هيب  اإلهيبم    

 .ووب تمذ٘م هشاساً( يلِ٘ السالم)

 15: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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هى النؽ٘ يي السٌذ فال تٌبفٖ ثٌْ٘وب، ئر الوزوَس فْ٘ب الميَ   : نبً٘بًٍ •
إٔ هب ٗتمَ٘  ثِ اإلًسبى الوٌػشف ئليى هأوليِ ٍ هطيشثِ فميف، دٍى     
سبئش حَائدِ ٍ لَاصهِ هي ييالج هيشؼ أٍ ئويشام ؾي٘ف أٍ ضيشاء      
هلجل ٍ ًحَ رله هي الوػيبسٗف الوتفشّلئ الضائيذٓ يليى األويا ٍ      

ثٌػف المَ  فً٘بد  المَ  ٍ ًػفِ ( يلِ٘ السالم)الطشة التٖ لذ٘سّب 
هى الوئًَٔ الوزوَسٓ فٖ الوَنمٔ، التٖ ّيٖ هلحَنئ قجًيبً هيى ّيزُ      

 .الوػبسٗف

 15: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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لن تزوش فٖ سٍاٗٔ أثيٖ ثػي٘ش الوئًَئ ٍ صٗيبدٓ لتًيبسؼ      : ثبلدولٍٔ •
الوَنّك، ثا المَ  ٍ صٗبدٓ، ٍ المَ  هٌػشف ئليى الكًيبم اليزٕ ّيَ     

 .ألع٘ هي الوئًَٔ، فال تٌبفٖ ثٌْ٘وب ثَخِ

 15: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ٗإٗ٘ذ الوَنّك سٍاٗٔ ئسوبي٘ا ثي يجذ الًضٗض الوػشّحٔ ثديَاص أليز   ٍ •
الضوبٓ ٍ يذم ث٘ى الذاس ٍ ال النالم ٍ ال الدوا ٍ ّيَ هً٘طيتِ ٍ لَتيِ    

«1». 
 .لىي السٌذ ؾً٘ف، لًذم ٍنبلٔ الشخا، فال تػلح ئال للتأٗ٘ذ•

 
•______________________________ 

 .3ح  9أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 236: 9الَسبئا ( 1)

 15: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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يٓيْ إِسٕوٓاعِ٘لَ تٕيِ عٓثٕذِ الْعٓشِٗشِ ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ « 3» -3 -11918. •
فَمَيب َ لَئِ أَثٔيَ     -دٓلَلْتٔ أًََب ٍٓ أَثَٔ ثٓػٙ٘شٍ يٓلَى أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَّيِٙ و : أَثِِ٘ٙ لَب َ

 -ئِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ لَِٔ دٓاسٗ تَسَٕٓى أَسٕثًَٓٓٔ رلَبفٙ دٙسّٕٓينٍ  -ثٓػٙ٘شٍ ئِىَّ لٌََب غٓذٙٗمبً
وُاَّ َٕٗٓمٍ هٓب ثٕٓ٘يَ اليذِّسّٕٓوٕٓ٘يِ   -ٍٓ لَِٔ خٓبسٌِٗٓٔ ٍٓ لَِٔ غُلَبمٗ ٗٓسٕتَمٖٙ يٓلَى الْدٓوٓاِ

 -ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَ هٙيَ الضَّوَبِٓ -سَٙٓى يٓلَفٙ الْدٓوٓاِ -ئِلَى الْأَسٕثًِٓٓٔ
 ًًَٓنٕلَب َ 

 .10 -562 -3الىبفٖ  -(3)•
ه َْل لِ ارت  رٍاٗات هض  هکزراتْضا فضٖ     الْعٓشِٗشِإِسٕوٓاعِ٘لَ تٕيِ عٓثٕذِ •

 الکتة األرتعٔ

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛيذٚ فَتَيأْهٔشًُٖٙ أَىْ رهٔيشَُٔ ثِجٕٓ٘يىِ      -لَب َ ٍٓ لَِٔ ّٓزُٙٙ الًْٔشٍُؼٔ •
« 4»( إٍَٔ ثِجٕٓ٘ىِ لَبدٙهٙيِٙ الَّيزٕٙ ٗٓمٙ٘يِٙ   ) -ٍٓ ّٖٙٓ يٙضُُّٔ ٍٓ هٓسٕمَفُ سٓأْسِٙٙ -دٓاسُِٙ

إٍَٔ رهٔشَُٔ أَىْ ٗٓجِ٘ىٓ غُلَبهِٓٔ ٍٓ  -ٍٓ ٗٓػَٔىُ ٍٓخِْٕٓٔ ٍٓ ٍٓخِٕٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ -الْحٓشَّ ٍٓ الْجٓشْدٓ
ٍٓ لَب  -ثٓاْ ٗٓأْلُزُ الضَّوَبَٓ فَِْٖٓ لَِٔ حٓلَب ٌ -هًٓٙ٘طَتُِٔ ٍٓ لَُتُِٔ« 5»خٓوٓلَِٔ ٍٓ َّٔٓ 

 .ٗٓجِ٘ىٔ دٓاسُٓٔ ٍٓ لَب غُلَبهِٓٔ ٍٓ لَب خٓوٓلَِٔ
 (.ّبهص الوخكَـ)ٗج٘ى خبسٗتِ التٖ تمِ٘  -فٖ ًسخٔ -(4)•
 .ٍ ّٖ -فٖ ًسخٔ -(5)•

 

 

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ سٓيًٙ٘ذٚ   « 6» -4 -11919•
يٓيْ سًٓٙ٘ذٙ ثٕيِ ٗٓسٓبسٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓيب يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ و    ٗٓحٕ٘ٓى تٕيِ عِ٘سٓى يٓيْ 

لٙأَىَّ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و لَنٕ ٗٓىُيْ  -.ٗٓمَُ ُ تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ الذٛاسِ ٍٓ الْخَبدٙمِ
 .ٗٓشَى الذٛاسٓ ٍٓ الْخَبدٙمٓ ضَٕ٘ئبً

 
 .134 -52 -4التْزٗت  -(6)•

 

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 – 817300/الً٘ي ثبة/الٌدبضٖ سخب [ 1/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى أثَ يوشٍ الًبهشٕ الىالثٖ  •
نن هي ٍلذ يج٘ذ ثي سؤاس فتبسٓ ٗمب  الىالثٖ ٍ تبسٓ الًيبهشٕ  [ 1/2]•

ٍ وبى ض٘خ الَالفٔ ٍ . ٍ تبسٓ الشؤاسٖ ٍ الػح٘ح أًِ هَلى ثٌٖ سؤاس
ٍخْْب ٍ أحذ الَوالء الوستجذٗي ثوب  هَسى ثي خًفش يل٘يِ السيالم   

ٍ روش ًػش . روشُ الىطٖ فٖ سخبلِ. سٍى يي أثٖ الحسي يلِ٘ السالم
فوًٌيِ  [  يلِ٘ السيالم ]وبى لِ فٖ ٗذُ هب  ًٌٖٗ الشؾب : ثي الػجبح لب 
 نن تبة ٍ ثًث ئلِ٘ ثبلوب  : لب . فسخف يلِ٘

 

– 817300/الع٘ي تاب/الٌ اشٖ رجال> 1/1=  
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وبى ٗشٍٕ يي أثٖ حوضٓ ٍ وبى سأى فٖ الوٌبم أًِ ٗويَ  ثبلحيبئش   ٍ •
يلى غبحجِ السالم فتشن هٌضلِ ثبلىَفٔ ٍ ألبم ثبلحبئش حتى هيب  ٍ  

وتبة الو٘بُ ألجشًب اثي ضبراى يي أحويذ  : غٌف وتجب هٌْب. دفي ٌّبن
ثي هحوذ ثي ٗح٘ى يي سًذ يي يلٖ ثي ئسوبي٘ا ثيي ي٘سيى ييي    

ٍ وتبة المؿبٗب ٍ األحىبم ٍ وتبة الَغبٗب ٍ وتبة الػالٓ . يثوبى ثِ
ألجشًب يذٓ هي أغحبثٌب يي أحوذ ثي هحوذ ثي سً٘ذ يي خًفيش ثيي   

ٍ ألجشًٖ ٍالذٕ يلٖ ثي أحويذ  . يجذ اهلل الوحوذٕ يي يثوبى ثىتجِ
حذنٌب هحوذ ثي يلٖ يي أثِ٘ يي سًذ يي أحوذ ثيي  : سحوِ اهلل لب 

 . هحوذ ثي ي٘سى يي يثوبى ثي ي٘سى ثىتجِ

– 817300/الع٘ي تاب/الٌ اشٖ رجال> 1/1=  
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  546346/الَاحذ ثبة/الً٘ي ثبة/الكَسٖ فْشست[ 2/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الًبهشٕ  -•
ألجشًب اثي أثٖ خ٘ذ يي هحوذ . لِ وتبة الو٘بُ. ٍالفٖ الوزّت[ 3/1]•

ثي الحسي ثي الَل٘ذ يي سًذ ٍ الحو٘يشٕ ييي أحويذ ثيي هحويذ ٍ      
 . هحوذ ثي الحس٘ي ثي أثٖ الخكبة يي يثوبى ثي ي٘سى

 - 5067340/الًي٘ي  ثبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الكَسٖ سخب [ 4/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الشٍاسٖ  - 28

 . ٍالفٖ لِ وتبة[ 5/1]•
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 - 5322360/الًي٘ي  ثبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الكَسٖ سخب [ 6/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الىالثٖ  - 8

 . سٍاسٖ وَفٖ ٍالفٖ ولْن هي أغحبة أثٖ الحسي هَسى[ 7/1]•
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أخويى   - 1050556/الدضءالسبدس/الدضءاألٍ /الىطٖ سخب [ 8/1]•
أغحبثٌب يلى تػح٘ح هب ٗػح يي ّإالء ٍ تػيذٗمْن ٍ أليشٍا لْين    

ٍ ّن ستٔ ًفش رلش دٍى الستٔ ًفش الزٗي روشًيبّن فيٖ   : ثبلفمِ ٍ الًلن
هٌْن ًَٗل ثي يجذ الشحوي ٍ غيفَاى ثيي   ( و)أغحبة أثٖ يجذ اهلل 

ٗح٘ى ث٘بو السبثشٕ ٍ هحوذ ثي أثٖ يو٘يش ٍ يجيذ اهلل ثيي الون٘يشٓ ٍ     
: الحسي ثي هحجَة ٍ أحوذ ثي هحوذ ثي أثيٖ ًػيش ٍ ليب  ثًؿيْن    

الحسي ثي يلٖ ثيي فؿيب  ٍ فؿيبلٔ ثيي     : هىبى الحسي ثي هحجَة
ٍ أفمِ ّيإالء  عثواى تي ع٘سى : هىبى اثي فؿب : أَٗة ٍ لب  ثًؿْن

 . ًَٗل ثي يجذ الشحوي ٍ غفَاى ثي ٗح٘ى
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رويش   - 1117597/الدضءالسيبدس /الدضءاألٍ /الىطٖ سخب [ 9/1]•
أى يثوبى ثي ي٘سى وبى ٍالف٘يب ٍ ويبى ٍو٘يا أثيٖ     : ًػش ثي الػجبح
لب  نن تبة ( و)ٍ فٖ ٗذُ هب  فسخف يلِ٘ الشؾب ( و)الحسي هَسى 

يثوبى ٍ ثًث ئلِ٘ ثبلوب  ٍ وبى ض٘خب يوش ست٘ي سٌٔ ٍ ويبى ٗيشٍٕ   
 . يي أثٖ حوضٓ الثوبلٖ ٍ ال ٗتْوَى يثوبى ثي ي٘سى
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 - 1118598/الدضءالسييبدس/الدييضءاألٍ /الىطييٖ سخييب [ 10/1]•
حوذٍِٗ لب  لب  هحوذ ثي ي٘سى ئى يثوبى ثي ي٘سى سأى فٖ هٌبهِ 
أًِ ٗوَ  ثبلح٘ش ف٘ذفي ثبلح٘ش فشفؽ الىَفٔ ٍ هٌضلِ ٍ لشج الح٘ش ٍ 
اثٌبُ هًِ فمب  ال أثشح هٌِ حتى ٗوؿى اهلل همبدٗشُ ٍ أليبم ًٗجيذ سثيِ    

 . خا ٍ يض حتى هب  ٍ دفي فِ٘ ٍ غشف اثٌِ٘ ئلى الىَفٔ
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يلٖ  - 1120598/الدضءالسبدس/الدضءاألٍ /الىطٖ سخب [ 11/1]•
ثي هحوذ لب  حذنٌٖ هحوذ ثي أحوذ ثي ٗح٘ى يي أحوذ ثي الحس٘ي 
يي هحوذ ثي خوَْس يي أحوذ ثي هحوذ لب  أحذ المَم يثويبى ثيي   
ي٘سى ٍ وبى ٗىَى ثوػش ٍ وبى يٌذُ هب  وث٘ش ٍ ست خيَاس فجًيث   

أى أثٖ ليذ هيب  ٍ   : فْ٘ي ٍ فٖ الوب  ٍ وتت ئلِ٘( و)ئلِ٘ أثَ الحسي 
    ِ ليب   . لذ التسوٌب ه٘شانِ ٍ لذ غحت األلجيبس ثوَتيِ ٍ احيتح يل٘ي

ء ٍ ئى وبى لذ  أى لن ٗىي أثَن هب  فل٘ل هي رله ضٖ: فىتت ئلِ٘
   ٖ ء ئل٘يه ٍ ليذ أيتميت     هب  يلى هب تحىٖ فلن ٗيأهشًٖ ثيذفى ضي

 . الدَاسٕ
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•[12/1 ]
يثوبى ثي 49.../الحسي أثٖ أغحبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الجشلٖ سخب 

 ي٘سى الشٍاسٖ



79 

 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

يٓلٖٜٙ ثٕيُ خًٕٓفَشٍ فٖٙ وٙتَبثِِٙ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ خًٕٓفَشٍ « 1» -5 -11920•
لَب َ ًًَٓنٕ ٍٓ هٓيْ لَِٔ الذٛاسٔ  -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الضَّوَبِٓ أَ ًٕٗٔكَبّٓب هٓيْ لَِٔ الذٛاثُٛٔ: و لَب َ
 .فَاِىَّ الذٛاسٓ لَٕ٘لٓ ًًَٔذّٜٓب هٓبلًب -ٍٓ الًْٓجٕذٔ

 .165 -142 -هسبئا يلٖ ثي خًفش -(1)•
 

 237: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ٗٓيأْتٖٙ هٓيب ٗٓيذٔ ُّ يٓلَٕ٘يِٙ     « 2»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ ئؤَهبً : أَلَُ ُ•
«3» . 

هيي   6، ٍ فيٖ الحيذٗث   1هي الجيبة   7، 1تمذم فٖ الحذٗث٘ي  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 8، ٍ فٖ الجبة 5الجبة 

 .هي ّزُ األثَاة 14هي الجبة  6ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•
 

 237: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 اإلنسان 

قد ال ٌملك -1
شٌئاً أصاًل ما 
 عدا قوت ٌومه

ال إشكال فً 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

ٌكون له مال  -2
آخر من جنس أو 

 نقد

لم ٌكن وافٌاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال فً جواز 
 تتمٌمه من الزكاة 

وافٌاً لمئونة كان 
 السنة

   فهو غنً شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان

ٌكون له  -3
مالٌ أعّده 

لالستفادة من 
منافعه من 
غٌر أن 

ٌكون معّداً 
 للتجارة

كما لو كانت 
له شٌاه 

ٌستفٌد من 
ألبانها و 

أصوافها أو 
دار ٌنتفع من 

 غلّتها، 

  فإن كانت
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

ال تحلّ له 
 الزكاة، 

لم تكن فإن 
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

حلّ التتمٌم 
 منها
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ٌكون له مال -4 االنسان
 معّد للتجارة

كان الربح وافٌاً 
 بالمئونة

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
عدم جواز أخذ 

 الزكاة

الربح بضمٌمة 
األصل لم ٌكن 

 وافٌاً 

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
 جواز أخذ الزكاة

كان رأس المال 
بمجّرده وافٌاً 

بالمئونة و لم ٌكن 
 الربح كافٌا

 ٌعّد مثل هذا فقٌراً 

الٌعّد مثل هذا 
 فقٌراً 

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ٗىَى لِ هب  هًذ٘ للتدبسٓ فتتجذ٘  الً٘ي ثً٘ي الشى الوًبٍؼ : ٍ ساثًًٔ•
يلْ٘ب ٍ ال تجمى هحفَنٔ يٌذُ ووب وبى وزله فٖ الفشؼ السبثك ٍ ال 
سٗت حٌ٘ئزٚ فٖ يذم خَاص ألز الضوبٓ ئرا وبى الشثح ٍاف٘بً ثبلوئًَٔ، ووب 

 .ال سٗت فٖ الدَاص ئرا لن ٗىي ٍاف٘بً ٍ لَ ثؿو٘ؤ األغا
ٍ ئًّوب الىالم ف٘وب ئرا وبى سأس الوب  ثودشّدُ ٍاف٘بً ثبلوئًَٔ ٍ لن ٗىي •

 ؟ًٗذ٘ هثا ّزا فم٘شاً ٗحاّ لِ ألز الضوبٓ، أم الوبف٘بً،فْا الشثح 

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 .، ٍ َّ الػح٘حٔ«1»ئلى الط٘خ ٍ خوبئ األٍ٘  ًُست •
ُ ٰ  سيألت أثيب يجيذ الياّ    : ٍ تذلٌّب يلِ٘ غح٘حٔ هًبٍٗٔ ثي ٍّت، لب •

يي الشخا ٗىَى لِ نالنوبئٔ دسّن أٍ أسثًوبئٔ دسّن ٍ ( يلِ٘ السالم)
لِ ي٘ب  ٍ َّ ٗحتشف فال ٗػ٘ت ًفمتِ فْ٘ب، أ ٗىت ف٘أولْب ٍ ال ٗألز 

ال، ثا ٌٗهيش ئليى فؿيلْب    (: يلِ٘ السالم)لب  »الضوبٓ أٍ ٗألز الضوبٓ؟ 
ف٘مَ٘  ثْب ًفسِ ٍ هي ٍسًِ رله هي ي٘بلِ، ٍ ٗألز الجم٘٘ٔ هي الضوبٓ، 

 .«2« »ٍ ٗتػشّف ثْزُ ال ٌٗفمْب
 :ٍ االستذال  ثْب هي ٍخْ٘ي•

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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تييشن االستفػييب  يييي أىّ سأس الوييب  ٍ ّييَ الثالنوبئيئ أٍ  : األٍ٘ •
األسثًوبئٔ دسّوبً ّا ٗىَى ٍاف٘بً ثوئًَٔ السٌٔ أم ال، فاىّ رليه ٗيذ ّ   
يلى ئقالق الحىن ٍ ضوَلِ لىلتب الػَست٘ي، ثا ال ٗجًذ الَفبء سي٘٘وب  
فٖ أٗبم الشلع ٍ فٖ األصهٌٔ السبلفٔ التيٖ وبًيت الطيبٓ تجيبو فْ٘يب      
ثذسّن ٍاحذ ووب فٖ ثًؽ الٌػَظ، ثا أدسوٌب لجا لوس٘ي سئٌ أىّ  
الشخا ٗتً٘٘ص َّ ٍ صٍختِ ٍ قفلِ ثذسّن ٍاحذ فٖ ال٘يَم، الوًيبد    

 .لٌػف هثمب  هي الفؿّٔ تمشٗجبً

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ضيبّذ  ( يلِ٘ السيالم )و٘فوب وبى، فتشن االستفػب  فٖ والم اإلهبم ٍ •
 .يلى الًوَم

ح٘ث خًيا الوً٘يبس   « ثا ٌٗهش ئلى فؿلْب»( يلِ٘ السالم)لَلِ : الثبًٖ•
الٌهش ئلى فؿا سأس الوب  ٍ سثحِ ٍ أًِّ ئى لن ٗيف ثبلوئًَئ ٗأليز    
الجم٘٘ٔ هي الضوبٓ، ٍ ال ٌٗهش فٖ رله ئلى سأس الوب  ًفسِ، ٍ همتؿيى  

ٖ اإلقالق يذم الفشق ث٘ي   .وفبفِ ثبلوئًَٔ ٍ يذهِغَست

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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•______________________________ 
 .157: 12ًسجِ ئلى الط٘خ فٖ الحذائك ( 1)

 .1ح  12أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 238: 9الَسبئا ( 2)•

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ وَبىَ لَِٔ هٓب ٌ ٗٓتَّدِشُ ثِِٙ ٍٓ لَب ٗٓشْثٓحٔ فِٙ٘ٙ هٙمْذٓاسٓ هٓئًََُِٔ  12« 6»•
  سٌٍَٓٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ إٍَٔ ٍٓخِٕٔ هًٓٙ٘طَتِٙٙ وَزَلٙهٓ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيذٙ  « 7» -1 -11923•
أَثٓيب    سٓأَلْتٔ: ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

إٍَٔ أَسٕثًٓٔوٙبئَِٔ دٙسّٕٓينٍ ٍٓ   -يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيِ الشَّخٔاِ ٗٓىَُىُ لَِٔ نَلَبنُوٙبئَِٔ دٙسّٕٓنٍ
أَ ٗٔىٙيتٜ فَ٘ٓأْوُلَْٓيب ٍٓ لَيب     -فَلَب ٗٔػٙ٘تٔ ًَفَمَتَِٔ فْٙ٘ٓب -لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ ٍٓ َّٔٓ ٗٓحٕتَشِفٔ

فَ٘ٓمَُ ٔ ثِْٓب  -لَب َ لَب ثٓاْ ٌْٗٓهُشُ ئِلَى فَؿْلْٙٓب -إٍَٔ ٗٓأْلُزُ الضَّوَبَٓ -ٗٓأْلُزَ الضَّوَبَٓ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٓأْلُيزُ الْجٓمٙ٘ٛئَ هٙييَ الضَّوَيبِٓ     -ًَفْسِٓٔ ٍٓ هٓيْ ٍٓسًِٙٓٔ رَلٙهٓ هٙييْ يٙ٘ٓبلٙيِٙ  

 .ٗٓتَػٓشَّفٔ ثِْٓزُٙٙ لَب ٌْٗٔفٙمُْٓب
 .6 -561 -3الىبفٖ  -(7)•

 238: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ يٓيْ يٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓييِ  « 1» -2 -11924•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ صٔسٕيَٓٔ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕذٙ 

ٍٓ تَحٕشُمٔ يٓلَى غٓيبحٙتِ   -لَذٕ تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ: اللَِّٙ و لَب َ
لَب َ ئِرَا وَيبىَ غٓيبحٙتٔ    -فَمُلْتٔ لَِٔ ٍٓ وَٕ٘فٓ ٗٓىَُىُ ّٓزَا -الْخَوٕسٙ٘يَ دٙسّٕٓوبً

فَلًْ٘ٔٙفٛ يٌْْٓٓب  -«2»فَلََٕ لَسٓوْٓٓب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لَنٕ تَىْفِٙٙ  -السٛجًٕٙوٙبئَِٔ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘شٌ
فَأًَِِّ تَحٕشُمٔ يٓلَِٕ٘ٙ ئِرَا  -ٍٓ أَهٛب غٓبحٙتٔ الْخَوٕسٙ٘يَ -ًَفْسِٓٔ ٍٓ لْ٘ٓأْلُزّْٓب لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ

ٍٓ َّٔٓ ٗٔػٙ٘تٔ هٌْْٙٓب هٓب ٗٓىْفٙ٘يِٙ ئِىْ   -ٍٓ َّٔٓ هٔحٕتَشِفٗ ًٕٗٓوٓاُ ثِْٓب -وَبىَ ٍٓحٕذُٓٔ
 .ضَبءٓ اللَِّٔ

 .9 -561 -3الىبفٖ  -(1)•
 (.ّبهص الوخكَـ)تىفْن  -فٖ ًسخٔ هي التْزٗت -(2)•

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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 االحٕتِزَافِ

َّ ٗٓحٕشِفٔ : أَهب الحٙشْفَُٔ فَْ اسن هي االحٕتٙشَافٙ ٍ َّ االوْتٙسبةٔ؛ ٗمب ٍ •
 لًٙ٘بلِٙ ٍ ٗٓحٕتَشِفٔ ٍ ٗٓمْشِشٔ ٍ ٗٓمْتَشِشٔ ثوًٌى ٗىتست هي ّبٌّب ٍ ّبٌّب،

•_______________________________________
_ 

 43: ، ظ9 لسبى الًشة؛ ج•

هٌهَس، اثَ الفؿا، خوب  الذٗي، هحوذ ثي هىيشم، لسيبى الًيشة،    اثي •
 -داس غبدس، ث٘شٍ   -خلذ، داس الفىش للكجبئ ٍ الٌطش ٍ التَصٗى  15

 قّ   1414لجٌبى، سَم، 
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕييِ  « 3» -3 -11925•
هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيْ سٓيًٙ٘ذٚ يٓييْ صٔسٕيٓئَ يٓييْ     

لَب َ ّٙيٖٓ تَحٙياُّ    -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الضَّوَبِٓ لٙوٓيْ ٗٓػٕلُحٔ أَىْ ٗٓأْلُزَّٓب: سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
اهٙلٙي٘يَ  ٰ  الْيى اوٙي٘يِ ٍٓ  ٰ  اءٙ ٍٓ الْوٓيل ٰ  لٙلَّزٙٗيَ ٍٓغٓفٓ اللَِّٔ فٖٙ وٙتَبثِِٙ لٙلْفُمَيش 

ٍٓ اللِّٙ سٓجِ٘اِ ٍٓ فٖٙ  -الْنبسِهٙ٘يٍَٓ الشِّلبةِ فٖٙ ٍٓ الْؤإَلَّفَِٔ لُلَُثْٔٔنٕ ٍٓ  -يٓلَْٕ٘ب
ٍٓ لَذٕ تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ  -«4»اللِّٙ هٙيَ اثٕيِ السٛجِ٘اِ فَشِٗؿًَٔ 

 .نُنٛ رَوَشَ ًَحَُٕٓٔ
هي الجيبة   1، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 127 -48 -4التْزٗت  -(3)•

 .هي ّزُ األثَاة 9
 .60 -9التَثٔ  -(4)•

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَؿَّب ٍ يٓيْ ٗٓضِٗذٓ « 5» -4 -11926•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و ٗٔشٍْٓى يٓيِ : ثٕيِ ئِسٕحٓبقَ يٓيْ ّٓبسٍٔىَ ثٕيِ حٓوٕضََٓ لَب َ

فَمَب َ  -ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ -  أًََِّٔ لَب َ لَب تَحٙاُّ الػٛذٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ -الٌَّجِِّٖ ظ
الشَّخٔاُ ٗٓىُيَىُ لَئِ نَلَبنُوٙبئَئِ دٙسّٕٓينٍ فٙيٖ       -لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ لَب َ فَمُلْتٔ لَِٔ

 -فَاِىْ أَلْجٓاَ يٓلَْٕ٘ٓب أَوَلَْٓب يٙ٘ٓبلُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓىْتَفُيَا ثِشِثٕحْٙٓيب   -ثِؿَبيٍٓٔ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ
ٍٓ لْ٘ٓأْلُزْ  -فَلْ٘ٓأْوُلِْٔ َّٔٓ ٍٓ هٓيْ ٗٓسًِٓٔٔ رَلٙهٓ -لَب َ فَلٌْْ٘ٓهُشْ هٓب ٗٓسٕتَفْؿٙاُ هٌْْٙٓب

 .لٙوٓيْ لَنٕ ٗٓسًِٕٓٔ هٙيْ يٙ٘ٓبلِٙٙ
 .130 -51 -4التْزٗت  -(5)•

 

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى « 2»ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضٙنٍ « 1» -5 -11927•
يٓيْ حٓشِٗضٍ يٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ٍٓ اثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَب َ صٔسٓاسُٓٓ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و فٖٙ حٓذٙٗثٚ 

ٗٓحَٔ ُ يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ يٌْٙيذُٓٔ أَىْ   -لَب تَحٙاُّ لٙوٓيْ وَبًَتٕ يٌْٙذُٓٔ أَسٕثًَٓٔىَ دٙسّٕٓوبً: لَب َ
 .ٍٓ ئِىْ أَلَزَّٓب أَلَزَّٓب حٓشَاهبً -ٗٓأْلُزَّٓب

ّٓزَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى يٓذٓمِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ٍٓ ٗٔفْْٓنٔ رَلٙهٓ هٙيْ لََٕلِٙٙ ٗٓحٔيَ ُ يٓلَْٕ٘ٓيب   : أَلَُ ُ•
 .«3»الْحَٕٓ ُ ٍٓ لَذٕ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ 

•______________________________ 
 28هي الجبة  4، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗث 131 -51 -4التْزٗت  -(1)

تمذم  -(3. )يلٖ ثي اثشاّ٘ن ثي ّبضن -فٖ الوػذس -(2. )هي ّزُ األثَاة
 .هي ّزُ األثَاة 8فٖ الجبة 

  240: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 اإلنسان 

قد ال ٌملك  -1
شٌئاً أصاًل ما 
 عدا قوت ٌومه

ال إشكال فً 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

ٌكون له مال  -2
آخر من جنس أو 

 نقد

لم ٌكن وافٌاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال فً جواز 
 تتمٌمه من الزكاة 

وافٌاً لمئونة كان 
 السنة

   فهو غنً شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان

ٌكون له  -3
مالٌ أعّده 

لالستفادة من 
منافعه من 
غٌر أن 

ٌكون معّداً 
 للتجارة

كما لو كانت 
له شٌاه 

ٌستفٌد من 
ألبانها و 

أصوافها أو 
دار ٌنتفع من 

 غلّتها، 

  فإن كانت
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

ال تحلّ له 
 الزكاة، 

لم تكن فإن 
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

حلّ التتمٌم 
 منها
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ٌكون له مال -4 االنسان
 معّد للتجارة

كان الربح وافٌاً 
 بالمئونة

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
عدم جواز أخذ 

 الزكاة

الربح بضمٌمة 
األصل لم ٌكن 

 وافٌاً 

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
 جواز أخذ الزكاة

كان رأس المال 
بمجّرده وافٌاً 

بالمئونة و لم ٌكن 
 الربح كافٌا

 ٌعّد مثل هذا فقٌراً 

الٌعّد مثل هذا 
 فقٌراً 

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان
تكون له  -5

ٌّش  حرفة ٌتع
 بها كالبّناء

إن كانت 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

لم تحّل له 
 الزكاة

 لم تكنإن 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

حّل التتمٌم 
 منها

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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تىَى لِ حشفٔ ٗتً٘٘ص ثْيب وبلجٌّيبء ٍ الٌد٘يبس ٍ الخ٘٘يبـ ٍ     : لبهسًٍٔ •
ًحَّب هي أسثبة الوْي ٍ الحشف، ٍ حىوِ أىّ حشفتِ ئى وبًت ٍاف٘ئ  
ثوئًَٔ سٌتِ لٌفسِ ٍ ي٘بلِ لن تحاّ لِ الضوبٓ، ٍ ئلّب حياّ التتوي٘ن هٌْيب    
ووب لَ وبًت اخشٓ الجٌّبء فٖ الَ٘م الَاحذ ًػف دٌٗبس ٍ هػبسفِ دٌٗبس 

 .ٍاحذ

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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الػذق الًشفٖ، فاىّ غبحت الحشفٔ فًلًب هبله ثبلمَ٘ٓ : ٗذ ّ يلِ٘ أٍ٘لًبٍ •
لوئًَٔ السٌٔ ئرا وبًت ٍاف٘ٔ ثْب فَْ غٌٖ ئشفبً، فال ٌٗكجك يلِ٘ يٌَاى 
الفم٘ش الوألَر هػشفبً للضوبٓ فٖ لسبى األدلّٔ، وويب أًّيِ ٌٗكجيك يل٘يِ     
الًٌَاى يلى تمذٗش يذم الىفبٗٔ، فبلحىن هكبثك لومتؿى المبيذٓ ٍ ئى 

 .لن تشد فٖ الج٘ي ًػَظ لبغ٘ٔ

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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رٗا غح٘حٔ أثٖ ثػ٘ش الوتمذ٘هٔ، لب  : قبئفٔ هي األلجبس، هٌْب: نبً٘بًٍ •
ٍ ال تحاّ الضوبٓ لوي وبى هحتشفبً ٍ يٌذُ هب تدت فِ٘ »(: يلِ٘ السالم)

 .«1« »الضوبٓ
ٍ أًّيِ  « ٍ يٌيذُ هيب تديت   »( يلِ٘ السالم)ٍ لذ تمذ٘م الوشاد هي لَلِ •

وٌبٗٔ يي الوب  االحت٘بقٖ الوذ٘لش لجًؽ الوػيبسٗف االتّفبل٘٘ئ هيي    
 .يالج هشؼ ٍ ًحَُ ثح٘ث تتن٘ هًِ هئًَٔ السٌٔ

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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سيوًتِ  : ، ليب  (يل٘يِ السيالم  )غح٘حٔ صساسٓ يي أثٖ خًفيش  : هٌْبٍ •
ئىّ الػذلٔ ال تحياّ لوحتيشف ٍ ال ليزٕ هيشّٓ سيَٕ ليَٕ،       »: ٗمَ 

 .«2« »فتٌضَّّا يٌْب
ُ ٰ  لب  سسَ  الياّ : لب »( يلِ٘ السالم)غح٘حتِ األُلشى يٌِ : ٍ هٌْب•

ال تحاّ الػذلٔ لنٌٖ ٍ ال لزٕ هشّٓ سيَٕ،  (: ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)
 .فبلحىن هسلّن ال غجبس يلِ٘. ، ٍ ًحَّب غ٘شّب«3« »ٍ ال لوحتشف

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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•______________________________ 
 .1ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 231: 9الَسبئا ( 1)

 .2ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 231: 9الَسبئا ( 2)•
 .8ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 233: 9الَسبئا ( 3)•

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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 اإلنسان 

قد ال ٌملك  -1
شٌئاً أصاًل ما 
 عدا قوت ٌومه

ال إشكال فً 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

ٌكون له مال  -2
آخر من جنس أو 

 نقد

لم ٌكن وافٌاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال فً جواز 
 تتمٌمه من الزكاة 

وافٌاً لمئونة كان 
 السنة

   فهو غنً شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان

ٌكون له  -3
مالٌ أعّده 

لالستفادة من 
منافعه من 
غٌر أن 

ٌكون معّداً 
 للتجارة

كما لو كانت 
له شٌاه 

ٌستفٌد من 
ألبانها و 

أصوافها أو 
دار ٌنتفع من 

 غلّتها، 

  فإن كانت
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

ال تحلّ له 
 الزكاة، 

لم تكن فإن 
المنفعةوافٌة 

 بالمئونة

حلّ التتمٌم 
 منها
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ٌكون له مال -4 االنسان
 معّد للتجارة

كان الربح وافٌاً 
 بالمئونة

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
عدم جواز أخذ 

 الزكاة

الربح بضمٌمة 
األصل لم ٌكن 

 وافٌاً 

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
 جواز أخذ الزكاة

كان رأس المال 
بمجّرده وافٌاً 

بالمئونة و لم ٌكن 
 الربح كافٌا

 ٌعّد مثل هذا فقٌراً 

الٌعّد مثل هذا 
 فقٌراً 

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان
تكون له  -5

ٌّش  حرفة ٌتع
 بها كالبّناء

إن كانت 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

لم تحّل له 
 الزكاة

 لم تكنإن 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

حّل التتمٌم 
 منها

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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 االنسان

ٌكون  -6
قادراً على 

االكتساب، و 
لكّنه لم ٌفعل 

 تكاساًل 

هو محترف 
بالقّوة و إن لم 
 ٌتلّبس به فعاًل 

تحّل له الزكاة 
نظراً إلى 

ٌّة  حاجته الفعل

ال تحّل له 
الزكاة 

باعتبار قّوته 
و قدرته على 

تحصٌل 
 المئونة

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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ٗىَى لبدساً يلى االوتسبة، ٍ لىٌِّ لن ٗفًا تىبسيلًب، فْيَ   : سبدسًٍٔ •
هحتشف ثبلمَ٘ٓ ٍ ئى لن ٗتلج٘ل ثِ فًلًب، فْا تحاّ لِ الضويبٓ ًهيشاً ئليى    

 حبختِ الفًل٘٘ٔ، أم ال ثبيتجبس لَ٘تِ ٍ لذستِ يلى تحػ٘ا الوئًَٔ؟

 .«1»احتبـ فِ٘ الوبتي، ثا التبس الدَاص فٖ الدَاّش •
•______________________________ 

 .314: 15خَاّش الىالم ( 1)
 

  18: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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، ٍ ال ٌٗجنٖ التأه٘ا فٖ الدَاص ف٘وب ليَ هؿيى ٍليت االوتسيبة،     ّزا•
لىًَِ هإلّتبً ثَلت لبظ٘، ووي وبى ضنلِ الحولذاسٗ٘ئ فتْيبٍى ٍ لين    
ٗتػذ٘ للومذ٘هب  ئلى أى تحشّوت المبفلٔ ٍ َّ فًلًب فم٘ش ال هيب  ليِ ٍ   
ل٘ست لِ حشفٔ الشى، ٍ هثلِ الجٌّبء الزٕ لن ٗحؿش أٍ٘  الَلت ئلى أى 
هؿت سبئ هي الٌْبس، فاىّ ّزا فم٘ش فًلًب ثبلؿشٍسٓ ٍ ئى وبى هستٌذاً 

 .ٍ الهبّش لشٍج رله يي هحاّ الجحث. ئلى الت٘بسُ

  18: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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ئًّوب الىالم ف٘وي ٗىَى هتوىٌّبً هي االوتسيبة فًلًيب ٍ لين ٗتليج٘ل،     ٍ •
وبلكج٘ت الزٕ ٗتوىّي هي التػذٕ٘ للوًبلدٔ ثوًبٌٗٔ الويشٗؽ دليبئك   
هًذٍدٓ ثاصاء هجلغ هًتذ٘ ثِ، ٍ وزا الوٌْذس ٍ ًحَُ هي أسثبة الوْي ٍ 
الحشف فلن ٗتػ٘ذ تىبسيلًب، ٍ ّيَ الويشاد ثيزٕ هيشّٓ فيٖ الٌػيَظ        

 .الوتمذ٘هٔ

  18: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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الهبّش يذم حاّ الضوبٓ لِ، لًذم غذق الفم٘ش يلِ٘ يشفبً ثًيذ لذستيِ   ٍ •
الفًل٘٘ٔ يلى االوتسبة، ًه٘ش هي ٗتوىّي هي تحػي٘ا الويبء ثطيشاء ٍ    
ًحَُ فاًِّ ٍ ئى لن ٗدذُ فًلًب ئلّب أًِّ ال ٗػذق يلِ٘ الفبلذ للويبء، ثيا   

 .َّ ٍاخذٗ، إٔ هتوىّي هٌِ ثبلمذسٓ يلى همذ٘هتِ، ووب َّ نبّش
 :هؿبفبً ئلى داللٔ خولٔ هي الٌػَظ•
ئىّ الػذلٔ ال تحاّ لوحتشف ٍ ال لزٕ »: غح٘حٔ صساسٓ الوتمذ٘هٔ: هٌْب•

فوي وبى را هشّٓ إٔ لَٗ٘بً هتوىٌّبً هيي   .«هشّٓ سَٕ٘ لَٕ٘، فتٌضَّّا يٌْب
 .االوتسبة ال تحاّ لِ الػذلٔ

 

  18: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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ًبلص فٖ داللتْب غبحت الدَاّش ثذيَى أىّ األهش ثبلتٌضُّ نبّش فٖ ٍ •
 .«1»الىشأّ 

ٍ فِ٘ هب ال ٗخفى، فاىّ التٌضُّ لنًٔ ثوًٌى االثتًيبد ٍ االختٌيبة، ٍ ّيَ    •
الوشاد فٖ لسبى األلجبس، فَْ نبّش فٖ الحشهئ ٍ ال ئضيًبس ليِ فيٖ     

 .الىشأّ فؿلًب يي الذاللٔ
 

 .314: 15الدَاّش ( 1)•

 19: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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هى النؽ٘ فال نَْس لْزُ الىلؤ ثوثبثٍٔ ٗستَخت سفى ال٘ذ يي نَْس ٍ •
فيال ٌٗجنيٖ   . فٖ الوٌى ٍ الحشهٔ ووب ال ٗخفيى « ال تحاّ»ثا غشاحٔ 

 .التأه٘ا فٖ داللتْب يلى يذم الدَاص
ليب   : ليب  »( يلِ٘ السالم)ٍ ًحَّب غح٘حتِ األُلشى يي أثٖ خًفش •

ال تحاّ الػذلٔ لنٌٖ ٍ ال لزٕ هشّٓ (: يلِ٘ ٍ رلِاللِّ غلّى )اللِّ سسَ  
ال ٗحاّ ليِ  : لب »هب هًٌى ّزا؟ : للٌب« سَٕ ٍ ال لوحتشف ٍ ال لمَٕ

 .«2« »أى ٗألزّب ٍ َّ ٗمذس يلى أى ٗىف٘ ًفسِ يٌْب

 19: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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، (يل٘يِ السيالم  )لىي ثاصائِ هب سٍاُ الػذٍق فٖ الفمِ٘ يي الػبدق ٍ •
ُ ٰ  ئىّ الٌبس ٗشٍٍى يي سسَ  الاّ(: يلِ٘ السالم)ٍ ل٘ا للػبدق : لب 
ئىّ الػذلٔ ال تحاّ لنٌٖ ٍ ال لزٕ »: أًِّ لب ( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)

 .«3« »لزٕ هشّٓ سَٕ: لنٌٖ، ٍ لن ٗما: لذ لب »: فمب « هشّٓ سَٕ
: أًِّ لب ( يلِ٘ السالم)ٍ ًحَُ هب سٍاُ فٖ هًبًٖ األلجبس يي الػبدق •

ئىّ الػذلٔ ال تحياّ  (: ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)ُ ٰ  لذ لب  سسَ  الاّ»
 .«4« »ٍ ال لزٕ هشّٓ سَٕ: لنٌٖ، ٍ لن ٗما

 19: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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 .8ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 233: 9الَسبئا ( 2)•
: 3، الفم٘يِ  5ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 232: 9الَسبئا ( 3)•

109 /458. 
، هًيبًٖ  9ح  8أثَاة الوسيتحم٘ي للضويبٓ ة   / 233: 9الَسبئا ( 4)•

 .2/ 262: األلجبس

 19: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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•______________________________ 
رليه  ( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)ُ ٰ  فاىّ الًبه٘ٔ لذ سٍٍا يي سسَ  الاّ

. «1»ئًِّ حذٗث حسي غح٘ح، ٍ وزا هبله : ووب سٍاُ التشهزٕ ٍ لب 
غيلّى  )وزّثِ ٍ أًىش غذٍسُ يي الٌجيٖ٘  ( يلِ٘ السالم)ٍ لىي الػبدق 

، ف٘ىَى رله هًبسؾبً لوب تمذ٘م فيٖ غيح٘ح صساسٓ   (ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  الاّ
ئىّ الػذلٔ ال تحاّ لوحتشف ٍ ال ليزٕ هيشّٓ   »(: يلِ٘ السالم)هي لَلِ 

 .«سَٕ
 .ثأىّ سٍاٗٔ الػذٍق هشسلٔ ال ًَٗ٘  يلْ٘ب: ٍ ٌٗذفى أٍ٘لًب•

 20: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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لن ٌٗىش الحىن ٍ ئًّوب أًىش الميَ  فميف، ٍ   ( يلِ٘ السالم)ثأًِّ : نبً٘بًٍ •
، (ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)هي الدبئض يذم غذٍس ّزُ اللفهٔ يي الٌجٖ 

التػيش  ( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)ٍ ال ٌٗبفٖ رله نجَ  الحىن ٍ أًِّ 
ٖ »( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)فٖ ث٘بًِ يلى هدشّد لَلِ  ، «ال تحاّ لنٌي

 ًهشاً ئلى غذق النٌى يلى رٕ هشّٓ أٗؿبً، 

 20: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج



119 

 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

لليت ألثيٖ يجيذ    : لذ تط٘ش ئلِ٘ غح٘حٔ هًبٍٗٔ ثي ٍّيت، ليب   ووب •
ِ ٰ  غلّى الاّ)ٗشٍٍى يي الٌجٖ ( يلِ٘ السالم)ُ ٰ  الاّ أىّ »( ُ يلِ٘ ٍ رلي

يلِ٘ )ُ ٰ  فمب  أثَ يجذ الاّ« الػذلٔ ال تحاّ لنٌٖ ٍ ال لزٕ هشّٓ سَٕ
فيٖ  ( يل٘يِ السيالم  )، ح٘يث أييشؼ   «2« »ال تػلح لنٌٖ»( السالم

غيلّى  )الدَاة يي غح٘ٔ الشٍاٗٔ ٍ سىت يي ث٘بى هب غذس يي الٌجٖ 
ًف٘بً ٍ ئنجبتيبً، ٍ التػيش يليى ث٘يبى الحىين ٍ أىّ      ( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  الاّ

الػذلٔ ال تػلح للنٌٖ، ئًٗبصاً ئلى ضوَ  الحىين ليزٕ هيشّٓ، لىًَيِ     
 .أٗؿبً أم ال( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)هػبدلبً للنٌٖ سَاء ألبلِ الٌجٖ 

 20: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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أًّْب هًبسؾٔ ثػح٘حٔ صساسٓ الوتمذ٘هٔ، الوػشّحٔ ثاسٌبد تليه  : نبلثبًٍ •
هي لجا أثٖ خًفش ( ُ يلِ٘ ٍ رلِٰ  غلّى الاّ)ُ ٰ  الدولٔ ئلى سسَ  الاّ

 .«3»( يلِ٘ السالم)ًفسِ 

 20: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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•______________________________ 
 .29/ 268: 1، ٍ اًهش الوَقأ 652/ 42: 3سٌي التشهزٕ ( 1)

 .3ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 231: 9الَسبئا ( 2)•
 .8ح  8أثَاة الوستحم٘ي للضوبٓ ة / 233: 9الَسبئا ( 3)•

• 
ُ يل٘يِ  ٰ  غلّى الاّ)ُ ٰ  ٍ و٘فوب وبى، سَاء أ غذس رله يي سسَ  الاّ

ثًذم الحياّ ٍ  ( يلِ٘ السالم)أم لن ٗػذس ف٘ىفٌ٘ب حىن الػبدق ( ٍ رلِ
، ٍ وفى ثيِ هيذسوبً   «1»أهشُ ثبلتٌضُّ يٌْب فٖ غح٘حٔ صساسٓ الوتمذ٘هٔ 
  .للوٌى، فال ٌٗجنٖ التأه٘ا فٖ الوسألٔ فالحم

 20: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج 
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ثٓبةٔ أَىَّ حٓذٛ الْفَمْشِ الَّزٕٙ ٗٓدَٔصٔ هًِٓٓٔ أَلْيزُ الضَّوَيبِٓ أَىْ لَيب ٗٓوٕلٙيهٓ      8« 1»•
  هٓئًَََُٔ السٌَِٛٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ فًٕٙلًب إٍَٔ لًَُٛٓ وَزٕٙ الْحٙشْفَِٔ ٍٓ الػًٌِْٛٓٔ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓييْ أَثِ٘يِٙ   « 2» -1 -11905•
يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ حٓشِٗضٍ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَّيِٙ  

  -و ٗٓمَُ ُ ٗٓأْلُزُ الضَّوَبَٓ غٓبحٙتٔ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ ئِرَا لَنٕ ٗٓدِذٕ غَٕ٘شَُٔ

 231: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَب َ صٓوَبتُِٔ غٓذٓلٌَٔ يٓلَى  -لُلْتٔ فَاِىَّ غٓبحٙتٓ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ تَدِتٔ يٓلَِٕ٘ٙ الضَّوَبُٓ•
ِٔ  -يٙ٘ٓبلِٙٙ ٍٓ لَب ٗٓأْلُزُّٓب أًَْفَيذّٓٓب   -ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ ئِرَا ايٕتَوٓذٓ يٓلَى السٛيجًٕٙوٙبئَ

ٍٓ  -ٍٓ لَب تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙوٓيْ وَبىَ هٔحٕتَشِفيبً  -فٖٙ أَلَاَّ هٙيْ سٌٍَٓٔ فَْٓزَا ٗٓأْلُزُّٓب
 .«3»( أَىْ ٗٓأْلُزَ الضَّوَبَٓ)يٌْٙذُٓٔ هٓب تَدِتٔ فِٙ٘ٙ الضَّوَبُٓ 

 .1 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .ل٘ل فٖ الوػذس -(3)•
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ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ حٓشِٗضِ ثٕيِ « 4» -2 -11906•
يٓجٕذٙ اللَِّٙ يٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ثٕيِ أَيٕ٘ٓيَ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَشٍ و لَيب َ سٓيوًٕٙتُِٔ ٗٓمُيَ ُ ئِىَّ    

 .ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ لٍََِّٕ فَتٌََضََّّٔا يٌْْٓٓب -الػٛذٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙؤحٕتَشِفٚ
 .«5»ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ يٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هٙثْلَِٔ •
 .2 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .39 -الومًٌٔ -(5)•
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ٍٓ يٓيْ يٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓييِ  « 6» -3 -11907•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ و   : الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

سٓيٍَِّٕ    ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ -أَىَّ الػٛذٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙنٌٍَّٖٙ -ٗٓشٍٍْٔىَ يٓيِ الٌَّجِِّٖ ظ
 .فَمَب َ أَثَٔ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ

 

 .12 -562 -3الىبفٖ  -(6)•
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ « 1» -4 -11908•
ٍٓ ّٔيَٓ   -لَِٔ نَوٓبًُوٙبئَئِ دٙسّٕٓينٍ  « 2»سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيْ سٓخٔاٍ : لَب َ

فَمَيب َ ٗٓيب أَثٓيب     -أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَ هٙيَ الضَّوَبِٓ -سٓخٔاٌ لَفَّبفٗ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘شٌ
لَيب َ   -هٓب ٗٓمَُ ٔ ثِِٙ يٙ٘ٓبلَِٔ ٍٓ ٗٓفْؿُاُ لَب َ ًًَٓنٕ -هٔحٓوٛذٚ أَ ٗٓشْثٓحٔ فٖٙ دٓسٓاّٙوِٙٙ
لَب َ ئِىْ وَبىَ ٗٓفْؿُاُ يٓيِ الْمَُ ٙ هٙمْيذٓاسٔ ًٙػٕيفٙ    -وَنٕ ٗٓفْؿُاُ لَب َ لَب أَدٕسِٕ

 الضَّوَبٍَٓٓ ئِىْ وَبىَ أَلَاَّ هٙيْ ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ أَلَزَ  -فَلَب ٗٓأْلُزٙ الضَّوَبَٓ -الْمَُ ٙ
 .1630 -34 -2الفمِ٘  -(1)•
 (.ّبهص الوخكَـ)هي أغحبثٌب  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(2)•
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وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕىٔ : لَب َ لُلْتٔ -فًَٓلَِٕ٘ٙ فٖٙ هٓبلِٙٙ صٓوَبٌٓ تَلْضَهِٔٔ لَب َ ثٓلَى: لَب َ لُلْتٔ -•
ٍٓ وٙسَٕٓتِْٙنٕ ٍٓ ٗٔجٕمٙيٖ هٌْْٙٓيب   « 3»فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ  -لَب َ َٗٔٓسِّىٔ ثِْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ

حٓتَّضى   -ٍٓ هٓب أَلَزَ هٙيَ الضَّوَيبِٓ فَؿَّئِ يٓلَيى يٙ٘ٓبلٙيِٙ     -ضَٕ٘ئبً ٌَٗٔبٍِلُِٔ غَٕ٘شَّٔنٕ
 .ٗٔلْحِمَْٔنٕ تِالٌَّاسِ

 
 (.ّبهص الوخكَـ)ٍ ضشاثْن  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(3)•
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سٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ ثٓىْشِ ثٕيِ غٓيبلٙحٍ يٓييِ   ٍٓ •
الْحٓسٓيِ ثٕيِ يٓلٍّٖٙ يٓيْ ئِسٕوٓبيٙ٘اَ ثٕيِ يٓجٕذٙ الًْٓضِٗضِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ أَثِيٖ ثٓػٙي٘شٍ   

 .«5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُ ُ« 4»ًَحَُٕٓٔ 
 

 .3 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .هي ّزا الجبة 11ٗبتٖ فٖ رٗا الحذٗث  -(5)•
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يٓييْ   -ٍٓ لٙ٘اَ لٙلػٛبدٙقِ و ئِىَّ الٌَّيبسٓ ٗٓيشٍٍْٔىَ  : لَب َ« 6» -5 -11909•
ٍٓ لَيب لٙيزٕٙ هٙيشٍَّٓ     -سٓسَٔ ِ اللَِّٙ ظ أًََِّٔ لَب َ ئِىَّ الػٛذٓلََٔ لَيب تَحٙياُّ لٙنٌَٙيٍّٖ   

 .فَمَب َ لَذٕ لَب َ لٙنٌٍَّٖٙ ٍٓ لَنٕ ٗٓمُاْ لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ -سٍَِّٕٓ
 .3671 -177 -3الفمِ٘  -(6)•
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ٍٓ فٖٙ الًْٙلَاِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓذٙ ثٕيِ يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ يٓييْ    « 7» -6 -11910•
حٔىَٕ٘نٍ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سِثٓبـٚ يٓيِ الًْٓلَبءٙ ثٕييِ سٓصِٗييٍ   ثٕيِ   هًٔٓبٍَِٗٓٔ

تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙوٓيْ : يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ إٍَٔ غَٕ٘شُِٙ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و لَب َ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٔخْيشِجٔ صٓوَبتَْٓيب هٌْْٙٓيب    -ئِرَا لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ حٙشْفٌَٔ -لَِٔ سٓجًٕٔوٙبئَِٔ دٙسّٕٓنٍ

ٍٓ لَيب تَحٙياُّ    -ٍٓ ًٕٗٔكٖٙ الْجٓمَٙ٘ٛٔ أَغٕحٓبثِٓٔ -ٗٓطْتَشِٕ هٌْْٙٓب ثِبلْجًٕٓؽِ لَُتبً لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ
 .ٍٓ لَِٔ حٙشْفٌَٔ ٗٓمَُ ٔ ثِْٓب يٙ٘ٓبلَِٔ -الضَّوَبُٓ لٙوٓيْ لَِٔ لَوٕسَٔىَ دٙسّٕٓوبً

 .1 -370 -يلا الطشائى -(7)•
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ٍٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓذٚ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ أَثِٖ « 1» -7 -11911•
: الْخَكَّبةِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِسٕيوٓبيٙ٘اَ الذٛغْطٙيِّٖ لَيب َ   

ٍٓ يٌْٙيذُٓٔ لُيَ ٔ ٗٓيَٕمٍ أَ ٗٓحٙياُّ لَئِ أَىْ       -سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ و يٓيِ السٛبئٙاِ
لَيب َ   -ٗٓحٙاُّ لَِٔ أَىْ ٗٓمْجٓلَئِ  -ٍٓ ئِىْ أُيٕكٖٙٓ ضَٕ٘ئبً هٙيْ لَجٕاِ أَىْ ٗٓسٕأَ َ -ٗٓسٕأَ َ

لِأًََّْٓا إًَِّوٓا ِّٖٓ هِيْ  -ٗٓأْلُزُ ٍٓ يٌْٙذُٓٔ لَُ ٔ ضَْٕشٍ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٙسٌَٓتِٙٙ هٙيَ الضَّوَبِٓ
 .سٌٍَٓٔ إِلَى سٌٍَٓٔ

  233: ، ص9 الش٘عٔ، جٍسائل 
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ٍٓ فٖٙ هًٓٓبًٖٙ الْأَلْجٓبسِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓذٙ ثٕيِ يٓجٕذٙ اللَِّٙ « 2» -8 -11912•
يٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕييِ يٙ٘سٓيى يٓييْ حٓشِٗيضٍ يٓييْ      

لَب َ سٓسَٔ ُ اللَِّٙ ظ لَب تَحٙاُّ الػٛذٓلَُٔ لٙنٌَٙيٍّٖ  : صٔسٓاسَٓٓ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَشٍ و لَب َ
لَيب َ   -ٍٓ لَب لٙؤحٕتَشِفٚ ٍٓ لَب لٙمٍََِّٕ لُلٌَْب هٓب هًٌَٕٓى ّٓزَا -ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ

 .ٍٓ َّٔٓ ٗٓمْذٙسٔ يٓلَى أَىْ ٗٓىُفٛ ًَفْسِٓٔ يٌْْٓٓب -لَب ٗٓحٙاُّ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَّٓب

  234: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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لَب َ ٍٓ فٖٙ حٓذٙٗثٚ رلَشَ يٓيِ الػٛبدٙقِ و أًََِّٔ لَب َ لَيذٕ  « 3» -9 -11913•
ٍٓ لَنٕ ٗٓمُاْ ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙيشٍَّٓ   -لَب َ سٓسَٔ ُ اللَِّٙ ظ ئِىَّ الػٛذٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙنٌٍَّٖٙ

 .سٍَِّٕٓ
ّٓزَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى أًََِّٔ لَنٕ ٗٓمُاْ رَلٙهٓ هٔكْلَمبً ثٓاْ هٔمَ٘ٛذاً ثِىًََٕٙيِٙ ٗٓمْيذٙسٔ   : أَلَُ ُ•

أَىْ ٗٓىُفٛ ًَفْسِٓٔ يٌْْٓٓب ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ لَب َ ّٓيزَا الْىَلَيبمٓ هٓيشَّتَٕ٘يِ هٓيشًَّٓ     
لَبلٙ٘بً هٙيْ  ّٓزُٙٙ الضِّٗٓبدِٓٓ ٍٓ هٓشًَّٓ هٔطْتَوٙلًب يٓلَْٕ٘ٓب ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ حٓوٕاُ الضِّٗٓبدِٓٓ يٓلَى 

 .«1»التَّمِٙ٘ٛٔ فٖٙ الشٍِّٓاِٗٓٔ ٍٓ ئِىْ وَبىَ هٓؿْؤًَُْٓب حٓمّبً لٙوٓب هٓشَّ 
 .هي ّزا الجبة 8هش فٖ الحذٗث  -(1)•
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•______________________________ 
 .1 -371 -يلا الطشائى -(1)

 .1 -262 -هًبًٖ األلجبس -(2)•
 .2 -262 -هًبًٖ األلجبس -(3)•
  234: ، ظ9 ٍسبئا الطً٘ٔ، ج•
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ هٔحٓوٛذٚ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ يٓيْ ًَُٗٔلٓ ثٕيِ « 2» -10 -11914•
يٓوٛبسٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و ٗٓمَُ ُ تَحٕشُمٔ الضَّوَبُٓ يٓلَى هٓيْ يٌْٙذُٓٔ لَُ ٔ 

ٍٓ ّٖٙٓ سٔئٌٌَّ   -«3»( ٍٓ تَدِتٔ الْفٙكْشَُٓ يٓلَى هٓيْ يٌْٙذُٓٔ لَُ ٔ السٌَِٛٔ) -السٌَِٛٔ
 -ٍٓ فَؿٙ٘لٌَٔ لٙوٓيْ لَجِاَ الْفٙكْشََٓ لٙوٓسٕىٌََتِٙٙ -هٔإَوَّذٌٓٓ يٓلَى هٓيْ لَجِاَ الضَّوَبَٓ لٙفَمْشُِٙ
 .دٍٔىَ السٌَِّٜٔ الْؤإَوَّذِٓٓ ٍٓ الْفَشِٗؿَِٔ

  234: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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يٓجٕذٔ اللَِّٙ ثٕيُ خًٕٓفَشٍ فٖٙ لُشْةِ الْاِسٌَٕبدٙ يٓيِ السٌِّْذِّٕٙ « 4» -11 -11915•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓيْ أَثِٖ الْجٓخْتَشِِّٕ يٓيْ خًٕٓفَشٍ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ يٓلٙيٍّٖ و أًََّئِ وَيبىَ    

 .ٗٓمَُ ُ لَب تَحٙاُّ الػٛذٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ
نُنٛ ئًَِِّٔ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ ايٕتٙجٓيبسٔ  « 5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُ ُ•

ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ هٓىٓ الْمَُ ٙ فٖٙ حٓذٙٗثٙ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لٙ٘ٔػٕشَفٓ فٖٙ ثٓمِٙ٘ٛٔ الْوٓئًََُئِ  
هٙيْ وٙسٍَٕٓٓ ٍٓ ًَحَِّٕٓب ئِرْ لَٕ٘لٓ ثِذٓالٙاٍ فٖٙ الْمَُ ٙ إٍَٔ لٙ٘ٔػٕيشَفٓ فٙيٖ لُيَ ٙ    
غٓبحٙتِ الْوٓب ِ ئِرْ لَٕ٘لٓ ثِذٓالٙاٍ فٖٙ يٙ٘ٓبلِٙٙ ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ ئِضَبسًٓٓ ئِلَى 
خَٓٓاصِ ايٕتٙجٓبسِ التََّٕسًِٙٓٔ فٖٙ الْدٔوٕلَِٔ ٍٓ يٓذٓمِ لُضٍُمِ الْؤؿَبٗٓمَِٔ ثِباللْتٙػٓبسِ يٓلَى 

 .«7»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ « 6»أَلَاِّ الْىٙفَبِٗٓٔ ٍٓ رَلٙهٓ ٗٔفْْٓنٔ هٙوٛب هٓؿَى 
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 .40 -الومًٌٔ -(2)•
 .ل٘ل فٖ الوػذس -(3)•
 .72 -لشة االسٌبد -(4)•
هيي ّيزُ    12، ٍ فيٖ الجيبة   9هي الجيبة   1ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(5)•

 .األثَاة
 .هي ّزُ األثَاة 1ٍ تمذم هب ٗذ  يلِ٘ فٖ الجبة •
هيي   6، ٍ فيٖ الحيذٗث   1هي الجيبة   7، 1هؿى فٖ الحذٗث٘ي  -(6)•

 .هي ّزُ األثَاة 5الجبة 
 .هي ّزُ األثَاة 12، 11، 9ٗبتٖ فٖ األثَاة  -(7)•
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ثٓبةٔ خَٓٓاصِ أَلْزٙ الْفَمٙ٘شِ لٙلضَّوَبِٓ ٍٓ ئِىْ وَبىَ لَِٔ لَيبدٙمٗ ٍٓ دٓاثٛئٌ ٍٓ دٓاسٗ    9« 1»•
  هٙوٛب ٗٓحٕتَبجٔ ئِلَِٕ٘ٙ لَب هٓب ٗٓضِٗذٔ يٓيِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ثِمَذٕسِ وٙفَبِٗٓٔ سٌَٓتِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓذٓ « 2» -1 -11916•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ صٔسٕيَٓٔ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ 

ّٓاْ تَػٕلُحٔ لٙػٓبحٙتِ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيِ الضَّوَبِٓ: يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
فَخَيشَجٓ   -«3»فَمَب َ ًًَٓنٕ ئِلَّب أَىْ تَىُيَىَ دٓاسُٔٔ دٓاسٓ غَلَّئٍ    -الذٛاسِ ٍٓ الْخَبدٙمِ

فَاِىْ لَنٕ تَىُييِ الْنَلَّئُ    -لَِٔ هٙيْ غَلَّتْٙٓب دٓسٓاّٙنٔ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ« 4»
فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ ٍٓ وٙسٕيَٓتِْٙنٕ ٍٓ حٓيبخٓتِْٙنٕ هٙييْ غَٕ٘يشِ      -تَىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ

 .فَمَذٕ حٓلَّتٕ لَِٔ الضَّوَبُٓ فَاِىْ وَبًَتٕ غَلَّتُْٓب تَىْفِْٙ٘نٕ فَلَب -ئِسٕشَافٚ
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سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ ٍٓ •
ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ  « 5»يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ 

 .«8»ٍٓ وَزَا الػٛذٍٔقُ « 7»ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ هٔشْسٓلًب « 6»سًٓٙ٘ذٚ 
•______________________________ 

 .أحبدٗث 5فِ٘  9الجبة  -(1)
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هيي الجيبة    3، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗث 4 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 12

 (.ّبهص الوخكَـ)را  غلٔ  -فٖ الومًٌٔ -(3)•

 (.ّبهص الوخكَـ)ف٘خشج  -فٖ التْزٗت -(4)•

 .الحسي ثي سً٘ذ -سً٘ذ، ثذ  -، ٍ ف127ِ٘ -48 -4التْزٗت  -(5)•
 .308 -107 -4التْزٗت  -(6)•
 .43 -الومًٌٔ -(7)•
 .، ثبسٌبدُ يي سوبئ ٍ ل٘ل هشسال1629 -33 -2الفمِ٘  -(8)•
 .7 -561 -3الىبفٖ  -(9)•
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ٍٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ئوٕٓ٘شٍ « 9» -2 -11917•
أُرٌَََٕٗٔ يٓيْ غَٕ٘شِ ٍٓاحٙذٚ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَشٍ ٍٓ أَثِٖ يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ و أًََّْٔوٓيب    اثٕيِ   يٓيِ

ئِىَّ  -أَ ٗٓمْجٓاُ الضَّوَبَٓ لَيبال ًًَٓينٕ   -سٔئٙلَب يٓيِ الشَّخٔاِ لَِٔ دٓاسٗ ٍٓ لَبدٙمٗ إٍَٔ يٓجٕذٗ
 .الذٛاسٓ ٍٓ الْخَبدٙمٓ لَٕ٘سٓب ثِوٓب ٍ

ٍٓ  سٍٓٓأُ « 1»ٍٓ سٍٓٓأُ الػٛذٍٔقُ هٔشْسٓلًب ٍٓ الَّزٕٙ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓييْ سٓيوٓبيَٓٔ   •
الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ ئوٓشَ ثٕيِ 

  «2»لَٕ٘سٓب ثِوٙلْهٚ  -أُرٌَََٕٗٔ هٙثْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَب َ
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يٓيْ ئِسٕوٓبيٙ٘اَ ثٕيِ يٓجٕذٙ الًْٓضِٗضِ ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ « 3» -3 -11918. •
فَمَيب َ لَئِ أَثٔيَ     -دٓلَلْتٔ أًََب ٍٓ أَثَٔ ثٓػٙ٘شٍ يٓلَى أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَّيِٙ و : لَب َ أَثِِ٘ٙ

 -ئِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ لَِٔ دٓاسٗ تَسَٕٓى أَسٕثًَٓٓٔ رلَبفٙ دٙسّٕٓينٍ  -ثٓػٙ٘شٍ ئِىَّ لٌََب غٓذٙٗمبً
وُاَّ َٕٗٓمٍ هٓب ثٕٓ٘يَ اليذِّسّٕٓوٕٓ٘يِ   -ٍٓ لَِٔ خٓبسٌِٗٓٔ ٍٓ لَِٔ غُلَبمٗ ٗٓسٕتَمٖٙ يٓلَى الْدٓوٓاِ

 -ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْلُزَ هٙيَ الضَّوَبِٓ -سَٙٓى يٓلَفٙ الْدٓوٓاِ -ئِلَى الْأَسٕثًِٓٓٔ
فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛذٚ فَتَيأْهٔشًُٖٙ أَىْ رهٔيشَُٔ    -لَب َ ًًَٓنٕ لَب َ ٍٓ لَِٔ ّٓزُٙٙ الًْٔشٍُؼٔ

( إٍَٔ ثِجٕٓ٘ىِ لَبدٙهٙيِٙ الَّيزٕٙ ٗٓمٙ٘يِٙ   ) -ٍٓ ّٖٙٓ يٙضُُّٔ ٍٓ هٓسٕمَفُ سٓأْسِٙٙ -ثِجٕٓ٘ىِ دٓاسُِٙ
إٍَٔ رهٔيشَُٔ أَىْ ٗٓجِ٘يىٓ    -ٍٓ ٗٓػَٔىُ ٍٓخِْٕٓٔ ٍٓ ٍٓخِٕٓ يٙ٘ٓبلٙيِٙ  -الْحٓشَّ ٍٓ الْجٓشْدٓ« 4»

ثٓاْ ٗٓأْلُزُ الضَّوَيبَٓ فَِْيٖٓ لَئِ     -هًٓٙ٘طَتُِٔ ٍٓ لَُتُِٔ« 5»غُلَبهِٓٔ ٍٓ خٓوٓلَِٔ ٍٓ َّٔٓ 
 .ٍٓ لَب ٗٓجِ٘ىٔ دٓاسُٓٔ ٍٓ لَب غُلَبهِٓٔ ٍٓ لَب خٓوٓلَِٔ -حٓلَب ٌ
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ سٓيًٙ٘ذٚ   « 6» -4 -11919•
يٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ سًٓٙ٘ذٙ ثٕيِ ٗٓسٓبسٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓيب يٓجٕيذٙ اللَّيِٙ و    

 .ٗٓمَُ ُ تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ الذٛاسِ ٍٓ الْخَبدٙمِ
 .لٙأَىَّ أَثٓب يٓجٕذٙ اللَِّٙ و لَنٕ ٗٓىُيْ ٗٓشَى الذٛاسٓ ٍٓ الْخَبدٙمٓ ضَٕ٘ئبً -•
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•______________________________ 
 .1627 -33 -2الفمِ٘  -(1)

 .133 -51 -4التْزٗت  -(2)•
 .10 -562 -3الىبفٖ  -(3)•
 (.ّبهص الوخكَـ)ٗج٘ى خبسٗتِ التٖ تمِ٘  -فٖ ًسخٔ -(4)•

 .ٍ ّٖ -فٖ ًسخٔ -(5)•
 .134 -52 -4التْزٗت  -(6)•
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يٓلٖٜٙ ثٕيُ خًٕٓفَشٍ فٖٙ وٙتَبثِِٙ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ خًٕٓفَشٍ « 1» -5 -11920•
لَب َ ًًَٓنٕ ٍٓ هٓيْ لَِٔ الذٛاسٔ  -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الضَّوَبِٓ أَ ًٕٗٔكَبّٓب هٓيْ لَِٔ الذٛاثُٛٔ: و لَب َ
 .فَاِىَّ الذٛاسٓ لَٕ٘لٓ ًًَٔذّٜٓب هٓبلًب -ٍٓ الًْٓجٕذٔ

ٍٓ ٗٓيأْتٖٙ هٓيب ٗٓيذٔ ُّ يٓلَٕ٘يِٙ     « 2»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ ئؤَهبً : أَلَُ ُ•
«3». 
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ثٓبةٔ يٓذٓمِ خَٓٓاصِ دٓفْىِ الضَّوَبِٓ ئِلَى هٓيْ يٌْٙذُٓٔ ئذٌٛٓ لٙلْحٓشْةِ ٗٓىْفٙ٘يِٙ   10« 4»•
  لٙ٘وٓتُْٓب لٙوٓئًََُِٔ السٌَِٛٔ ثٓاْ ٗٓدِتٔ يٓلَِٕ٘ٙ ثًْٕٓ٘ٔٓب ئِرَا لَنٕ ٗٓىُيْ هٔؿْكَشّاً ئِلَْٕ٘ٓب

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ئِدٕسِٗلٓ فٖٙ رلٙشِ السٛشَائٙشِ ًَمْلًب هٙيْ وٙتَبةِ « 5» -1 -11921•
سٓأَلْتٔ أَثٓب : الْوٓطٙ٘خَِٔ لٙلْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيْ أَثِٖ أََٜٗةٓ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ لَب َ

ٍٓ ّٔيَٓ هٔحٕتَيبجٗ أَ    -يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيِ الشَّخٔاِ تَىَُىُ يٌْٙذُٓٔ الًْٔيذُٛٓ لٙلْحٓيشْةِ  
لَب َ ٗٓجًِْ٘ٔٓب ٍٓ ٌْٗٔفٙمُْٓب يٓلَى  -إٍَٔ ٗٓأْلُزُ الػٛذٓلََٔ)ٗٓجًِْ٘ٔٓب ٍٓ ٌْٗٔفٙمُْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ 

 .«6»( يٙ٘ٓبلِٙٙ
 .«7»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ ئؤَهبً : أَلَُ ُ•
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 .165 -142 -هسبئا يلٖ ثي خًفش -(1)•
هيي   6، ٍ فيٖ الحيذٗث   1هي الجيبة   7، 1تمذم فٖ الحذٗث٘ي  -(2)•

 .هي ّزُ األثَاة 8، ٍ فٖ الجبة 5الجبة 
 .هي ّزُ األثَاة 14هي الجبة  6ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(3)•
 .فِ٘ حذٗث ٍاحذ 10الجبة  -(4)•
 .5 -78 -هستكشفب  السشائش -(5)•
 .ل٘ل فٖ الوػذس -(6)•
 .هي ّزُ األثَاة 8تمذم فٖ الجبة  -(7)•
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ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ٍٓخٓجٓتٕ ًَفَمَتُِٔ يٓلَى غَٕ٘شُِٙ فَلَنٕ ٗٓمُنٕ ثِىُاِّ هٓب ٗٓحٕتَيبجٔ   11« 1»•
  ئِلَِٕ٘ٙ إٍَٔ لَنٕ َٗٔٓسِّىٕ يٓلَِٕ٘ٙ خٓبصٓ لَِٔ أَلْزُ الضَّوَبِٓ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيذٙ  « 2» -1 -11922•
ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ يٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕييِ الْحٓدٛيبجِ يٓييْ    

إٍَٔ  -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الشَّخٔاِ ٗٓىُيَىُ أَثٔئَُ إٍَٔ يٓوٜئِ   : أَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍَٛ ِ و لَب َ
ئِىْ وَيبًَُا لَيب    -أَ ٗٓأْلُزُ هٙييَ الضَّوَيبِٓ فَ٘ٓتََٓسٛيىٓ ثِيِٙ     -أَلَُُٔ ٗٓىْفِٙ٘ٙ هٓئًََُتَِٔ

 .فٖٙ وُاِّ هٓب ٗٓحٕتَبجٔ ئِلَِٕ٘ٙ فَمَب َ لَب ثٓأْسٓ -َٗٔٓسًَِّٔىَ يٓلَِٕ٘ٙ
ٍٓ سٍٓٓأُ الْؤفٙ٘يذٔ فٙيٖ   « 3»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ًٕٗٓمُيَةٓ  •

 .«5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُ ُ« 4»الْؤمًٌِْٙٓٔ هٔشْسٓلًب 

  238: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ وَبىَ لَِٔ هٓب ٌ ٗٓتَّدِشُ ثِِٙ ٍٓ لَب ٗٓشْثٓحٔ فِٙ٘ٙ هٙمْذٓاسٓ هٓئًََُِٔ  12« 6»•
  سٌٍَٓٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ إٍَٔ ٍٓخِٕٔ هًٓٙ٘طَتِٙٙ وَزَلٙهٓ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيذٙ  « 7» -1 -11923•
أَثٓيب    سٓأَلْتٔ: ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

إٍَٔ أَسٕثًٓٔوٙبئَِٔ دٙسّٕٓينٍ ٍٓ   -يٓجٕذٙ اللَِّٙ و يٓيِ الشَّخٔاِ ٗٓىَُىُ لَِٔ نَلَبنُوٙبئَِٔ دٙسّٕٓنٍ
أَ ٗٔىٙيتٜ فَ٘ٓأْوُلَْٓيب ٍٓ لَيب     -فَلَب ٗٔػٙ٘تٔ ًَفَمَتَِٔ فْٙ٘ٓب -لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ ٍٓ َّٔٓ ٗٓحٕتَشِفٔ

فَ٘ٓمَُ ٔ ثِْٓب  -لَب َ لَب ثٓاْ ٌْٗٓهُشُ ئِلَى فَؿْلْٙٓب -إٍَٔ ٗٓأْلُزُ الضَّوَبَٓ -ٗٓأْلُزَ الضَّوَبَٓ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٓأْلُيزُ الْجٓمٙ٘ٛئَ هٙييَ الضَّوَيبِٓ     -ًَفْسِٓٔ ٍٓ هٓيْ ٍٓسًِٙٓٔ رَلٙهٓ هٙييْ يٙ٘ٓبلٙيِٙ  

 .ٗٓتَػٓشَّفٔ ثِْٓزُٙٙ لَب ٌْٗٔفٙمُْٓب
 

  238: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج



150 

 الفم٘ز ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 .فِ٘ حذٗث ٍاحذ 11الجبة  -(1)•
 .5 -561 -3الىبفٖ  -(2)•
 .310 -108 -4التْزٗت  -(3)•
 .43 -الومًٌٔ -(4)•
تمذم هب ٗذ  يلى خيَاص  ٍ .األثَاةهي ّزُ  14ٗبتٖ فٖ الجبة  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة 9، 8غشف الضوبٓ فٖ التَسى فٖ الجبث٘ي 
 .أحبدٗث 5فِ٘  12الجبة  -(6)•
 .6 -561 -3الىبفٖ  -(7)•

 
  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ يٓيْ يٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ يٓييِ  « 1» -2 -11924•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘ذٚ يٓيْ أَلِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ صٔسٕيَٓٔ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕذٙ 

ٍٓ تَحٕشُمٔ يٓلَى غٓيبحٙتِ   -لَذٕ تَحٙاُّ الضَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ: اللَِّٙ و لَب َ
لَب َ ئِرَا وَيبىَ غٓيبحٙتٔ    -فَمُلْتٔ لَِٔ ٍٓ وَٕ٘فٓ ٗٓىَُىُ ّٓزَا -الْخَوٕسٙ٘يَ دٙسّٕٓوبً

فَلًْ٘ٔٙفٛ يٌْْٓٓب  -«2»فَلََٕ لَسٓوْٓٓب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لَنٕ تَىْفِٙٙ  -السٛجًٕٙوٙبئَِٔ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘شٌ
فَأًَِِّ تَحٕشُمٔ يٓلَِٕ٘ٙ ئِرَا  -ٍٓ أَهٛب غٓبحٙتٔ الْخَوٕسٙ٘يَ -ًَفْسِٓٔ ٍٓ لْ٘ٓأْلُزّْٓب لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ

ٍٓ َّٔٓ ٗٔػٙ٘تٔ هٌْْٙٓب هٓب ٗٓىْفٙ٘يِٙ ئِىْ   -ٍٓ َّٔٓ هٔحٕتَشِفٗ ًٕٗٓوٓاُ ثِْٓب -وَبىَ ٍٓحٕذُٓٔ
 .ضَبءٓ اللَِّٔ

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕييِ  « 3» -3 -11925•
هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيْ سٓيًٙ٘ذٚ يٓييْ صٔسٕيٓئَ يٓييْ     

لَب َ ّٙيٖٓ تَحٙياُّ    -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الضَّوَبِٓ لٙوٓيْ ٗٓػٕلُحٔ أَىْ ٗٓأْلُزَّٓب: سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
اهٙلٙي٘يَ  ٰ  اوٙي٘يِ ٍٓ الْيى  ٰ  اءٙ ٍٓ الْوٓيل ٰ  لٙلَّزٙٗيَ ٍٓغٓفٓ اللَِّٔ فٖٙ وٙتَبثِِٙ لٙلْفُمَيش 

ٍٓ فٖٙ سٓجِ٘اِ  -اسِهٙ٘يَٰ  اةِ ٍٓ الْغٰ  ٍٓ الْؤإَلَّفَِٔ لُلَُثْٔٔنٕ ٍٓ فٖٙ الشِّق -اٰ  يٓلَِٕ٘
ٍٓ لَيذٕ تَحٙياُّ الضَّوَيبُٓ     -«4»ُٙ ٰ  ُٙ ٍٓ اثٕيِ السٛجِ٘اِ فَشِٗؿَئً هٙييَ الياّ   ٰ  الاّ

 .لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ نُنٛ رَوَشَ ًَحَُٕٓٔ

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَؿَّب ٍ يٓيْ ٗٓضِٗذٓ « 5» -4 -11926•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕذٙ اللَِّٙ و ٗٔشٍْٓى يٓيِ : ثٕيِ ئِسٕحٓبقَ يٓيْ ّٓبسٍٔىَ ثٕيِ حٓوٕضََٓ لَب َ

فَمَب َ  -ٍٓ لَب لٙزٕٙ هٙشٍَّٓ سٍَِّٕٓ -  أًََِّٔ لَب َ لَب تَحٙاُّ الػٛذٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ -الٌَّجِِّٖ ظ
الشَّخٔاُ ٗٓىُيَىُ لَئِ نَلَبنُوٙبئَئِ دٙسّٕٓينٍ فٙيٖ       -لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ لَب َ فَمُلْتٔ لَِٔ

 -فَاِىْ أَلْجٓاَ يٓلَْٕ٘ٓب أَوَلَْٓب يٙ٘ٓبلُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓىْتَفُيَا ثِشِثٕحْٙٓيب   -ثِؿَبيٍٓٔ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ
ٍٓ لْ٘ٓأْلُزْ  -فَلْ٘ٓأْوُلِْٔ َّٔٓ ٍٓ هٓيْ ٗٓسًِٓٔٔ رَلٙهٓ -لَب َ فَلٌْْ٘ٓهُشْ هٓب ٗٓسٕتَفْؿٙاُ هٌْْٙٓب

 .لٙوٓيْ لَنٕ ٗٓسًِٕٓٔ هٙيْ يٙ٘ٓبلِٙٙ
 

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 .9 -561 -3الىبفٖ  -(1)•
 (.ّبهص الوخكَـ)تىفْن  -فٖ ًسخٔ هي التْزٗت -(2)•

هي الجيبة   1، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 127 -48 -4التْزٗت  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 9

 .60 -9التَثٔ  -(4)•
 .130 -51 -4التْزٗت  -(5)•

 

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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يٓيْ حٓوٛيبدٙ ثٕييِ   « 2»ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضٙنٍ « 1» -5 -11927•
يٙ٘سٓى يٓيْ حٓشِٗضٍ يٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ٍٓ اثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَب َ صٔسٓاسُٓٓ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕذٙ اللَّيِٙ  

ٗٓحٔيَ ُ   -لَب تَحٙاُّ لٙوٓيْ وَبًَتٕ يٌْٙذُٓٔ أَسٕثًٓٔيَىَ دٙسّٕٓويبً  : و فٖٙ حٓذٙٗثٚ لَب َ
 .ٍٓ ئِىْ أَلَزَّٓب أَلَزَّٓب حٓشَاهبً -يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ يٌْٙذُٓٔ أَىْ ٗٓأْلُزَّٓب

ّٓزَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى يٓذٓمِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ٍٓ ٗٔفْْٓنٔ رَلٙهٓ هٙييْ لََٕلٙيِٙ ٗٓحٔيَ ُ    : أَلَُ ُ•
 .«3»يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ ٍٓ لَذٕ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔ ُّ يٓلَى رَلٙهٓ 

  240: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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دس ضأى چگًَِ هطخع هٖ ضَد؟ اص ًهش ل٘ويت هحبسيجِ   لَدسٍٕ •
 هٖ ضَد ٗب لَدسٍٕ لبغٖ هالن است؟

 تًبلٖثبسوِ •

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa4114 
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جاٗگضاّٖ اسضت کضِ فضزد در جاهعضِ تضز اسضاس         شأىهٌظَر اس . 1•
ّوچَى تحظ٘الت، شغل، خاًَادُ، فزٌّگ ٍ )ه وَعِ إ اس عَاهل 
در آى لزار دارد الثتِ شأى ّز فزد تِ ٍضع٘ت ( اًتظارات هزدم اس اٍ

عوَهٖ التظادٕ ٍ اجتواعٖ جاهعِ ّن تسضتگٖ دارد ٍ ّوچٌض٘ي تضا    
 .تَجِ تِ سي فزد در طَل سهاى شأى ٍٕ ً٘ش تغ٘٘ز هٖ کٌذ

اگش وسٖ هتٌبست ثيب خبٗگيبّٖ ويِ دس رى ليشاس داسد اتيَهج٘لٖ      . 2•
داضتِ ثبضذ وِ اص رى ثشإ ً٘بصّبٕ ضخػٖ اسيتفبدُ هيٖ وٌيذ، اٗيي     

ٍٕ حسبة هٖ ضَد ٍ لول ثِ رى تًلك ًوٖ گ٘شد ٍ اٗي  خضء هإًٔ
 .اهش ثِ ل٘وت اتَهج٘ا ثستگٖ ًذاسد

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa4114 
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 هثيا  ٍ ليَ   -  التىس٘ت ٗطوا خو٘ى الػٌبئى ٍ الحشف ٍ األضنب : ة•
هٌيِ رليه، ٍ   « 1»ئرا وبى هو٘ي ٗتخطّيى   -ٍ االحتطبشاالحتكبة 

ٍ ٗمتػيش فيٖ صهيبى    . ، ٍ ال ًٗذ٘ ضبلّب يلِ٘ يشفيب ٗل٘ك تشأًِ ٍ حالِ
 .التىس٘ت ثوب َّ هتًبسف سبئش الٌبس فٖ حشفْن ٍ غٌبئًْن

 
ٍ لسيبى   124: 1ففيٖ هدويى الجحيشٗي     -إٔ ٗتشخ٘ى هٌِ رله( 1) •

 .سخَ : لط٘ت ثوًٌى:228: 14الًشة 
 

  194: ، ص17 ، ج(ًزالى )هستٌذ الش٘عٔ فٖ أحکام الشزٗعٔ
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ّزا َّ األلَى ألىّ أداء الذٗي ٍاخت ف٘دت همذهتِ، ثا هى لذستيِ  ٍ •
يلى االوتسبة ال ًٗذ هًسشا ٍ لزا ال ٗدَص دفى الضوبٓ ئلى هي ٗميذس  

 .يلى التىست
ئرا وبى االوتسبة حشخب يلِ٘ هي ح٘ث َّ أٍ هي ح٘ث هٌبفبتيِ  : ًًن•

لطأًِ، أٍ وبى الىست الّزٕ ٗوىي هٌِ ال ٗل٘ك ثطيأًِ ثح٘يث ٗىيَى    
 ،تحولِ حشخب يلِ٘ لن ٗدت

 57: ، ص2 تکولٔ العزٍٓ الَثمى؛ ج
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 485: ؛ ظ(هى حَاضٖ اإلهبم الخوٌٖ٘)ٍس٘لٔ الٌدبٓ •

ٌٗفك الَلٖ٘ يلى الػيجٖ٘ ثباللتػيبد، ال ثبإلسيشاف ٍ ال    (: 15هسألٔ )•
 .ثبلتمت٘ش هالحهبً لِ يبدتِ ٍ ًهشائِ، ٍ ٗكًوِ ٍ ٗىسَُ هب ٗل٘ك ثطأًِ
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 169: ، ظ1 لسن2 تحشٗش الودلٔ؛ ج•
فاى السفِ ؾذ الشضذ ٍ السفِ٘ ٗمبثا الشضي٘ذ ٍ ح٘يث اى الشضيذ ّيَ     « اهب األٍ »•

هلىِ ًفسبً٘ٔ توٌى هي ئفسبد الوب  ٍ غشفِ فٖ غ٘ش الَخَُ الوكبثمٔ ألفًب  الًمالء 
هثال هي ٗج٘ى هبلِ ثألا هي نوي الوثا ٍ ٗطتشٕ ثأوثش هيي نويي    -فبلسفِ٘ ثخالفِ

الوثا فَْ سفِ٘ ٍ هي اتفك أوثش أهَالِ فٖ الخوش غبلجيب ٍ الوالّيٖ أٍ ضيكشا هيي     
أهَالِ فْ٘ب فَْ سفِ٘ ٍ هي ٗج٘ى هب ٗحتبخِ ف٘ػشفِ ف٘وب ال ٗحتبخيِ هويب ٗسيوًَِ    
ثبلىوبل٘ب  فَْ سفِ٘ ٍ ّىزا أهالوِ ٍ تً٘٘ي هػبدٗمِ هَوَ  الى ييشف الًميالء ٍ   
َّ ٗختلف ثبلتالف أًَاو األضخبظ ٍ األصهٌٔ ٍ األهىٌٔ ٍ الهشٍف حتى اى هيي  
ٌٗفك أوثش أهَالِ فٖ الخ٘شا  ٍ الوجشا  صائذا يلى هب ٗل٘ك ثطيأًِ فؿيال يويب ئرا    

 وبى هدحفب ثً٘بلِ لذ ًٗذ يٌذ الًمالء سفْ٘ب

•________________________________________ 
 ًدفى، وبضف النكبء، هحوذ حس٘ي 
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 117: ؛ ظ(لىبضف النكبء)سإا  ٍ خَاة •
ٍ لَ وبى يٌذُ سأس هب  ٗىفِ٘ لوئًَتِ لىي سثحِ ال ٗىفِ٘ لن ٗديت يل٘يِ غيشف سأس    •

هبلِ فٖ ًفمتِ ٍ خبص لِ اى ٗألز هي الضوبٓ هب ٗسذ حبختِ هى االحتفبل ثشأس هبليِ وويب   
ٗدَص الزّب للمبدس يلى الىست ٍ ال ٗدذ هىسجب أٍ وبى ال ٗل٘ك ثطأًِ اهيب هيي ٗتشويِ    
تىبسال ٍ يَدا يلى الجكبلٔ ٍ سغجٔ فٖ الشاحٔ ٍ اللَْ ووب َّ يبدٓ وث٘ش هي الطيحبرٗي ٍ  
السبئل٘ي الزٗي ٗػشفَى وا اٍلبتْن فٖ الًكبلٔ ٍ الجكبلٔ ٍ ّن ليبدسٍى يليى االوتسيبة    
ٖ ء هي الضوبٓ ئلى أحذ هي ّإالء ٍ لًا االحسبى ئلْ٘ن هطيىا الى ف٘يِ    فال ٗدَص دفى ض

اهب هي تشن الىست الضتنبلِ ثتحػ٘ا الًلَم الٌبفًٔ هى حبختِ فَْ هيي  . ئيبًٔ يلى اإلنن
افؿا هحبلْب ٍ اضشف هَاسدّب ٍ لَ لػش  الَاسدا  يي ضشاء الذاس أٍ الىتت أٍ الفشش 
أٍ الضٍاج أٍ ًحَ رله ٍ َّ هحتبج ئلْ٘ب خبص لِ اى ٗألز هي الضوبٓ هب ٗمَم ثْب ٍ لَ وبى 
يٌذُ هي تله الوزوَسا  هب ٗضٗذ يلى حبختِ احتسجت هي هئًَتِ لَ لػيش  ٍ ٍخجيت   

 .ث٘ى الضائذ لسذ حبختِ ٍ ال ٗدَص لِ اى ٗألز هي الضوبٓ
•________________________________________ 

 ًدفى، وبضف النكبء، هحوذ حس٘ي
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  قبلت الًلن الزٕ ال ٗوله فًال هب ٗىفِ٘ -5هسألٔ •
ٗدَص لِ ألز الضوبٓ ئرا وبى قلت الًلن ٍاخجب يلِ٘، ٍ ئال فاى ويبى ليبدسا   •

ٍ اى لن ٗىي [ 47]يلى االوتسبة ٍ وبى ٗل٘ك ثطأًِ لن ٗدض لِ ألز الضوبٓ 
لبدسا يلى االوتسبة لفمذ سأس الوب ، أٍ غ٘شُ هي الوًيذا  للىسيت، أٍ   

ّيزا  . وبى ال ٗل٘ك ثطأًِ ووب َّ النبلت فٖ ّيزا الضهيبى خيبص ليِ األليز     
ثبلٌسجٔ ئلى سْن الفمشاء، ٍ أهب هي سْن سج٘ا اللِّ تًبلى ف٘دَص ليِ األليز   
هٌِ ئرا وبى ٗتشتت يلى اضتنبلِ هػلحٔ هحجَثٔ للِّ تًيبلى ٍ اى لين ٗىيي    

ًًن ئرا وبى ًبٍٗب للحشام وبلشٗبسئ الوحشهئ أضيىا    . الوطتنا ًبٍٗب للمشثٔ
 [.48]خَاص األلز 

•  
 .ثا ال ٗدَص[ 48]•

 

 432: ، ص1 ؛ ج(شْ٘ذالظذرلل الوحشى)هٌْاج الظالح٘ي 



164 

 الشأى فٖ الفمِ

 132: ، ظ11 هػجبح الْذى فٖ ضشح الًشٍٓ الَنمى؛ ج•

 هػبسف الحح هي هإًٔ يبم االستكبئ،( 70هسألٔ )•

ووب غشح ثِ فٖ الج٘بى ٍ الويذاسن ٍ الشٗيبؼ ٍ الديَاّش ٍ سسيبلٔ     •
الط٘خ األوجش ٍ وبضف النكبء ٍ لن ٗستجًذُ فٖ الوحىٖ يي الوسبله 
هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي الحح الَاخت ٍ الوٌيذٍة، ٍ فيٖ هٌذٍثيِ    
أٗؿب ث٘ي هي وبى هي ضأًِ رله أٍ لن ٗىي وويب غيشح ثيِ الوحميك     
الموٖ فٖ النٌبئن، هًلال ثأًِ ل٘ش ٍ ال ئسشاف فٖ الخ٘ش، ًًن لَ أسشف 
فٖ هإًتِ ثوب ال ٗل٘ك ثطأًِ ٍ وبى لبسخب يي حذ استحجبة التَسئً  

 فٖ قشٗك الحح حَست يلِ٘،
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 409: ، ظ11 هػجبح الْذى فٖ ضشح الًشٍٓ الَنمى؛ ج•

ٍ هي الوًلَم يٌذ الًشف اًِ ئرا رّت الفم٘ش ئلى صٗبسٓ الحس٘ي يل٘يِ  •
الس٘الم أٍ الى صٗبسٓ الشؾب يلِ٘ الس٘الم ٍ أًفك فٖ سفشُ هب ٗل٘ك ثطأًِ 
ضشفب ٍ ؾًٔ ٗىَى هب ٌٗفك وزله هي هإًٔ سٌتِ، ووب ًٗلن رله هوب 

 .لبلَا فٖ هإًٔ السٌٔ فٖ وتبة الخول
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 15: ، ظ2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج•

ٌٗفك الَلٖ يلى الػجٖ ثباللتػبد ال ثبإلسشاف ٍ ال ثبلتمت٘ش  15هسألٔ •
 هالحهب لِ يبدتِ ٍ ًهشاءُ،

 .ف٘كًوِ ٍ ٗىسَُ هب ٗل٘ك ثطأًِ•
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 417: ، ظ2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج•

هب للٌب هي ئلضام الوًسش ثبلىست هى لذستِ يلِ٘ ئًويب ّيَ    10هسألٔ •
  ف٘وب

ئرا لن ٗىي الىست ثٌفسِ حشخب يلِ٘ أٍ هٌبف٘ب لطأًِ أٍ الىست الزٕ •
 .أهىٌٔ ال ٗل٘ك ثطأًِ ثح٘ث وبى تحولِ حشخب يلِ٘
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 352: ، ظ3 ؛ ج(الوحطى للخَئٖ)غشاـ الٌدبٓ •

 :1078س •
ٍ هطنَ  فٖ الذساسٔ الحَصٍٗ٘ئ، ٍ  « س٘ذا ٍ هًووب»ئرا وبى الوىلف •

ٗوىٌِ اى ٗحػا يلى يوا ٗىست هٌِ سصلِ، ٍ ٗل٘يك ثطيأًِ، لىيي    
ٗؿش ثبلذساسٔ ؾشسا هًتذا ثِ، اى لن ٗىي وج٘شا خذا، فْا ٗحك ليِ أى  
ال ًٗوا ثْزا الًوا الزٕ ٗىست هٌِ سصلِ، ٍ ٗستلن هي حيكّ السيبدٓ   

 هي الخول؟

ٗدَص لِ تشن ّزا الًوا، ٍ ٗألز هي سْن االهيبم يل٘يِ الس٘يالم، ٍ    : •
 .ُ الًبلنٰ  الاّ
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 311: ، ظ1 ؛ ج(للخَئٖ)هٌْبج الػبلح٘ي •

 (:1138هسألٔ )•
قبلت الًلن الزٕ ال ٗوله فًال هب ٗىفِ٘ ٗدَص لِ ألز الضوبٓ ئرا وبى قلت •

الًلن ٍاخجب يلِ٘، ٍ ئال فاى وبى لبدسا يلى االوتسبة، ٍ وبى ٗل٘ك ثطيأًِ  
لن ٗدض لِ ألز الضوبٓ ٍ أهب ئى لن ٗىي لبدسا يليى االوتسيبة لفميذ سأس    
الوب ، أٍ غ٘شُ هي الوًذا  للىست، أٍ وبى ال ٗل٘ك ثطأًِ ووب َّ النبليت  
فٖ ّزا الضهبى خبص لِ األلز، ّزا ثبلٌسجٔ ئلى سْن الفمشاء، ٍ أهب هي سيْن  
سج٘ا اللِّ تًبلى ف٘دَص لِ األلز هٌِ ئرا وبى ٗتشتت يلى اضتنبلِ هػيلحٔ  
هحجَثٔ للِّ تًبلى، ٍ ئى لن ٗىي الوطتنا ًبٍٗب للمشثٔ، ًًين ئرا ويبى ًبٍٗيب    

 .للحشام وبلشٗبسٔ الوحشهٔ لن ٗدض لِ األلز
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ٗطتشـ فٖ ٍخَة اإلًفبق يلى المشٗت فمشُ ٍ احت٘بخيِ،  (: 2هسألٔ )•
، فال ٗدت ئًفبق هيي ليذس   (5)ثوًٌى يذم ٍخذاًِ لوب ٗتمَ٘  ثِ فًال 

يلى ًفمتِ فًال ٍ ئى وبى فم٘شا ال ٗوله لَ  سٌٔ ٍ خيبص ليِ أليز    
 (.6)الضوبٓ ٍ ًحَّب 

ٍ أهب غ٘ش الَاخذ لْب فًال المبدس يلى تحػ٘لْب، فاى ويبى رليه ثن٘يش    •
االوتسبة وباللتشاؼ ٍ االسيتًكبء ٍ السيإا  لين ٗوٌيى رليه ييي       

  ٍخَة

 316: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 
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ألى الوٌبـ فٖ ٍخيَة اإلًفيبق سيذ الخلئ ٍ سفيى الحبخئ ٍ       ( 5)•
الوفشٍؼ أًِ هتوىي هٌْوب ٍ ل٘ل الوٌبـ غيذق الفميش ٍ يذهيِ، ئر    
سة فم٘ش ٗوىي هيي سفيى حَائديِ هيي الَخيَُ الوٌكجمئ يل٘يِ أٍ        
التجشيب  أٍ األٍلبف أٍ ًحَ رله، ٍ سة غٌٖ ال ٗتوىي هيي رليه   

 .ولِ ّزا هؿبفب ئلى اإلخوبو
 .لػذق أًِ هحتبج ٍ غ٘ش لبدس يلى سذ للتِ يشفب( 6)•
ٍ المذسٓ يلى االلتيشاؼ أٍ السيإا  ٍ االسيتًكبء هيي األهيَس غ٘يش       •

 ال الوتًبسفٔ 

 316: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 
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، فارا لن ٗىي لألة هثال هيب ٌٗفيك يليى    (7)اإلًفبق يلِ٘ ثال ئضىب  •
ًفسِ لىي ٗوىي لِ االلتشاؼ أٍ السإا  ٍ ويبى ثح٘يث ليَ التيشؼ     
ٗمشؾًَِ ٍ لَ سأ  ًٗكًَِ ٍ لذ تشوْوب فبلَاخت يلى ٍليذُ الوَسيش   

ٍ ئى وبى رله ثبالوتسبة، فاى وبى رليه ثباللتيذاس يليى    ( 8)ًفمتِ 
 .تًلّن غًٌٔ ٗوىي ثْب ئهشاس هًبضِ

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 



17
3 

 الشأى فٖ الفمِ

تمذس يلى تًلن الخ٘بقٔ الوىف٘ٔ يي هً٘طيتْب ٍ االثيي ٗميذس    وبلجٌت •
يلى تًلن الىتبثٔ أٍ الػ٘بغٔ أٍ التدبسٓ الوىف٘ٔ يي ًفمتِ ٍ ليذ تشويب   

، ٍ ويزا  (9)التًلن فجم٘ب ثال ًفمٔ فال ئضىب  فٖ ٍخَة اإلًفبق يل٘يِ  
الحب  لَ أهىي لِ التىست ثوب ٗطك يلِ٘ تحولِ وحوا األنمب ، أٍ ال 
ٌٗبست ضأًِ وجًؽ األضنب  لجًؽ األضخبظ ٍ لن ٗىتسيت ليزله   

، ٍ ئى ويبى ليبدسا يليى    (10)فاًِ ٗدت يلى لشٗجيِ اإلًفيبق يل٘يِ    
التىست ثوب ٌٗبست حبلِ ٍ ضأًِ وبلمَٕ المبدس يلى حوا األنميب  ٍ  
الَؾ٘ى الالئك ثطأًِ ثًؽ األضنب  ٍ هيي ويبى وسيَثب ٍ ليِ ثًيؽ      

  األضنب  ٍ الػٌبئى ٍ لذ تشن رله قلجب للشاحٔ، فبلهبّش

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 
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•______________________________ 
ٗدًلِ لبدسا يلى سذ الخلٔ ٍ سفى الحبخٔ يٌذ الوتًيبسف، ئر الوٌيبـ   

 .فٖ رله يٌذ الًشف يلى المذسٓ الوتًبسفٔ يلِ٘ ال المذسٓ الًمل٘ٔ
لػذق أًِ هحتبج غ٘ش لبدس يلى سذ٘ للّتِ يشفب ٍ ئى ليذس يل٘يِ   ( 7)•

 .يمال، ٍ تمذم أى الوٌبـ المذسٓ الًشف٘ٔ ال الًمل٘ٔ الذل٘ٔ
لػذق أًِ هحتبج غ٘ش لبدس يلى سذ٘ للّتِ يشفب ٍ ئى ليذس يل٘يِ   ( 8)•

 .يمال، ٍ تمذم أى الوٌبـ المذسٓ الًشف٘ٔ ال الًمل٘ٔ الذل٘ٔ

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 
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لػذق أًِ غ٘ش لبدس يلى الٌفمٔ ٍ هحتبج ئلْ٘ب يشفيب ٍ ئى لين ٗػيذق    ( 9)•
 .رله دلٔ ٍ يمال ٍ هش أى الوٌبـ َّ األٍ  دٍى الثبًٖ

ألى لذستِ يلى هب ال ٗل٘ك ثطأًِ وبلًذم ضشيب ٍ يشفب ف٘ىيَى غ٘يش   ( 10)•
 .لبدس يلى اإلًفبق يلى ًفسِ حٌ٘ئز ف٘دت يلى لشٗجِ اإلًفبق يلِ٘

  318: ، ظ25 ، ج(للسجضٍاسٕ)هْزة األحىبم •
 (.11)يذم ٍخَة اإلًفبق يلِ٘ •
ًًن، لَ فب  يٌِ صهبى اوتسبثِ ثح٘ث غبس هحتبخب فًال ثبلٌسجٔ ئلى َٗم أٍ •

، ٍ ئى ويبى  (12)أٗبم غ٘ش لبدس يلى تحػ٘ا ًفمتْب ٍخيت اإلًفيبق يل٘يِ    
رله الًدض لذ حػا ثبلت٘بسُ، ووب اًِ لَ تيشن التطيبغا ثبالوتسيبة ال    
لكلت الشاحٔ ثا الضتنبلِ ثأهش دًَٕ٘ أٍ دٌٖٗ هْن وكلت الًلن الَاخت لن 

 (.13)ٗسمف ثزله التىل٘ف ثَخَة اإلًفبق يلِ٘ 

 
 317: ، ص25 ؛ ج(للسثشٍارٕ)هْذب األحکام 
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 388: ؛ ظ(للطج٘شٕ)الوسبئا الطشي٘ٔ •

هي وبى ثحبخٔ ئليى سأس هيب ، ثح٘يث ال ٗوىٌيِ أى     : 1792هسألٔ •
، ال ٗدت فِ٘ الخول، إٔ ٗدَص ٗل٘ك تشأًًِٗ٘ص ثذًٍِ ثبلٌحَ الزٕ 

ٍ لىي ليَ ويبى   . لِ أى ٗألز هي أسثبحِ ٍ ٗدًلِ خضءاً هي سأس هبلِ
 .دٓفْى لول رله الوب  ال ٗؿشّ فٖ هً٘طتِ، ٍخت يلِ٘ دفًِ

 




