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 إًَِّوَا التََّْتَُٔ عَلَى اللَِِّ لِلَّذِٗيَ َٗعْوَلَُىَ السَُّءَ تِدََْالٍَٔ

•  
التًَّٕثُّٓ ػٓلَى اللٍَّٙ لٙلَّزٙٔهَ ٔٓؼٕمٓلًُنَ السًُّءٓ ثِزُٓٓبلٍَّ حُمَّ ٔٓتًُثًٔنَ مٙهْ هَشِٔبتٍ  إِوَّمٓب •

 ﴾17﴿ٔٓتًُةٔ اللٍَّٔ ػٓلَُِٕٕمٕ يٓ ًَبنَ اللٍَّٔ ػٓلٕٙمبً حٌٕٓٙمبً كَإُيلئٙيٓ 

يٓ لَٕٕسٓتٙ التًَّٕثُّٓ لٙلَّزٙٔهَ ٔٓؼٕمٓلًُنَ السَِّّٕئَبتٙ حٓتَّى إِرَا حٓؼَشَ ؤَحٓذَٓٔمٔ الْمٓبًٕتٔ  •
ؤَػٕتَبذٕوَب لَُٔبمٕ   ؤُيلئٙبيٓ  ًُلَّبسٗ هَبلَ إِوِّٓ تُجٕتٔ الْأنَ يٓ الَ الَّزٙٔهَ ٔٓمًٔتًُنَ يٓ َٔمٕ 

 ﴾18﴿ػٓزَاثبً ؤَلٕٙمبً 

•  

•  

17: ، ا80ٔٗٙ: ، الظفح4ٔالٌساء ، الدسء   
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  كٓ الًطّٕ ثبلحذالوًل •
ؤن يارجببإإال  لً ؤيطى ثبلحذ ؤخشد مبه اصطبل لبً ًببن      1مسإلّ •

ٔظشح ثخشيرٍ مه الخلج كإخشد مىٍإ كبن لم ٔق ؤخشد الضائبذ مبه   
اصطلإ ي ال كشم كٓ الخشيد مه اصطل ثٕه حزّ اإلسبم  ي الحبذ   
الىزسْ ي االكسبدْإ ي ؤخشد مه الخلج لً ًبن وذثٕبإ ي لبً لبم ٔؼلبم    
ًًوٍ يارجب ؤي مىذيثب كمغ هٕب  هشٔىبّ ؤي تحوبن اوظبشاف كُبًإ ي إال     
كٕخشد مه الخلج إال ؤن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثوب ي شي كٓ ؤدائٍ كمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لٌه  مىذيثبإسًاء ًبن المًطى ثٍ يارجب ؤي  *المٕوبتٌٓٔلٓ  2مسإلّ •
اصيل مه اصطل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً ؤيطى ثبلجلذّٔ كبلضائذ ػلى 

 .كٓ اصيل ي تمبمُب مىٍ كٓ الخبوٓالخلج ؤرشِ المٕوبتّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

ّ  3مسإلّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ كبلمص  ػلى الًطٓ مغ ػذ  سػب الًسحب
يرًد هبطش كُٕم االهتظبس ػلى ؤرشِ المخلإ وؼم لـٕبش الوبطبش ؤن   ؤي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً ًبن َىبى مه ٔشػى ثبصهبل مىُبب   
يرت ػلى الًطٓ استٕزبسٌ مغ الششؽ المزًًسإ ي ٔزت اللحض ػىٍ 
ػلى اصحًؽ مغ ػذ  سػب الًسحّ ؤي يرًد هبطش كُٕمإ ثل يرًثٍ ال 
ٔخلً مه هًِ خظًطب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼبم الظببَش ػبذ  يربًة     

 إ *اللحض الجلٕؾ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالعدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص االًتلبء ثٍ ثمؼىى ػبذ  يربًة المجببدسِ    ي •
إلى االستٕزبسإ ثل ًَ اصحًؽ مغ يرًد هبطش كٓ الًسحّإ كبن ؤتى ثٍ 
طحٕحب ًلىإ ي إال يرت االستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشػى ثإرشِ 
المخل كبلظبَش يرًة دكغ اصصٔذ لً ًببن الحبذ يارجببإ ي ال ٔزبًص     
التإخٕش إلى الؼب  الوبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشػى ثإرشِ المخبل  

 إ *المىذيةي ًزا لً ؤيطى ثبلمجبدسِ كٓ الحذ  اصهل ؤي 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً ػٕه المًطٓ موذاسا لألرشِ تؼٕه ي خشد مه اصطل كٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى ؤرشِ المخلإ ي إال كبلضٔبدِ مه الخلجإ ي كٓ المىبذية  
ًلٍ مه الخلجإ كلً لم ٌٔق مب ػٕىٍ للحذ كبلًارت التتمٕم مه اصطل 

 .*تلظٕلكٓ الحذ الًارتإ ي كٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الوذٕ ركورُ فوٖ رٗول الوسوألٔ       : الظاّر *•
اًِّ اى كاًت ٍطو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالزم الحكن تثطالًْا، لعدم إهكاى العول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تعدّة الوطلَب، تح٘ث كاى أطل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألخرٓ ٍقَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لسٍم إٗداة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوح،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ عدم السٗاةٓ على . فالالزم االست٘دا  تأخرٓ الوثل
 .الثلث، كوا فٖ طَ ٓ عدم تع٘٘ي األخرٓ فٖ الَط٘ٔ تالحح الوٌدٍب

 .ًعن ٍحدٓ الوطلَب تع٘د عي س٘رٓ العقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االقتظا  على است٘دا  أقل الٌاس أخرٓ

ٔزت االهتظبس ػلى استٕزبس ؤهل الىبس ؤرشِ مغ ػذ  سػب  4مسإلّ •
ي اصحًؽ لٌجبس الًسحّ ؤن ٔستإرشيا إ * كُٕميرًد الوبطش ؤي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششكب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘دا  األكثور أخورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكثر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي الورٓ أٍ التكرا 

لً لم ٔؼبٕه  ي  تؼٕهإلً ؤيطى ي ػٕه المشِ ؤي التٌشاس ثؼذد مؼٕه  5مسإلّ •
ًلى حذ ياحذ إال مغ هٕب  هشٔىّ ػلى إسادتٍ التٌشاسإ ي لً ؤيطى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إال الحذ ال ٔجؼذ لضي  طشكٍ كٓ الحذإ ي لً ؤيطى ثتٌبشاس الحبذ   

ي لً ؤيطى كٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذًلى مشتبن إال ؤن توً  هشٔىّ ػلى 
ي ػٕه ؤرٕشا مؼٕىب تؼٕهإ كبن ًببن ال ٔوجبل إال ثإصٔبذ مبه ؤربشِ المخبل       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن ؤمٌهإ ي إال ثطلت الًطّٕ ي اسبتؤرش ؿٕبشٌ   
ثإرشِ المخلإ إال ؤن ٔإرن الًسحّإ ي ًزا كٓ وظبئش المسإلّ ي لً ؤيطى كبٓ  
المستحت خشد مه الخلجإ كبن لم ٔوجل إال ثبلضٔبدِ مىٍ ثطلتإ كحٕىئبز إن  

 .ًبوت يطّٕ ثىحً تؼذد المطلًة ٔستإرش ؿٕشٌ مىٍ ي إال ثطلت
ي الؼمل ثسببٔش يطببٔبٌ   تٌشاس الحذ مشتبن ؤي ثوٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

 .كٕزت طشف مب ثوٓ مه الخلج كٓ الحذ مب دا  ممٌىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لً ؤيطى ثظشف موذاس مؼٕه كٓ الحذ سىٕه مؼٕىبّ ي ػبٕه    6مسإلّ •
اتلن ػذ  ًلبّٔ رلي الموذاس لٌل سىّ طشف ي   لٌل سىّ موذاسا مؼٕىب

وظٕت سىتٕه كٓ سىّ ؤي حمث سىٕه كٓ سىتٕه مبخم ي ٌَبزاإ ي لبً    
كؼل مه السىٕه كؼلّ ال تلٓ ثحزّ ي لً مه المٕوبت كبصيرٍ طشكُب 

لً ًبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلبذ ي داس اصمبش ثبٕه    ي كٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثبٕه االسبتٕزبس ثبزلي الموبذاس مبه      سىتٕه  ؤرشِ رؼل 

المٕوبت لٌل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َزا ًلٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ 
الحذ ثزلي الموذاس ػلى يرٍ التوٕٕذإ ي إال كتجطل الًطّٕ إرا لم ٔشد 

 .إمٌبن رلي ثبلتإخٕش ؤي ًبوت موٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

لً ؤيطى ي ػٕه اصرشِ كٓ موذاس كبن ًبن يارجب ي لم ٔبضد   7مسإلّ •
ي  تؼبٕ٘هإ ػلى ؤرشِ المخل ؤي صاد ي ًلى حلخٍ ثبلضٔبدِ ؤي ؤربص الًسحبّ  

إال ثطلت ي ٔشرغ إلى ؤرشِ المخلإ ي إن ًبن مىذيثب كٌزلي مغ يكبء 
الخلج ثٍ ي إال كجوذس يكبئٍ إرا ًبن التؼٕٕه ال ػلى يرٍ التوٕٕبذإ ي إن  
لم ٔق ثٍ حتى مه المٕوبت ي لم ٔإرن الًسحّ ؤي ًبن ػلى يرٍ التوٕٕذ 

 .ثطلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ ع٘ي للحح أخرٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لً ػٕه للحذ ؤرشِ ال ٔشؿت كُٕب ؤحذ ي لً للمٕوبتٓ ي ًببن   8مسإلّ •
لم ٔشد يرًد ساؿت كُٕبب ي تظبشف   إن   الحذ مستحجب ثطلت الًطّٕ

كٓ يرًٌ الجشّإ إال إرا ػلم ًًوٍ ػلى يرٍ التوٕٕذ كتشرغ الى البًاسثإ  
مه ؿٕش كشم كٓ الظًستٕه ثٕه التؼزس الطبسا ي ؿٕشٌإ ي مه ؿٕش كشم 

 .ثٕه مب لً ؤيطى ثبلخلج ي ػٕه لٍ مظبسف ي ؿٕشٌ

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لً ؤيطى ثإن ٔحذ ػىٍ مبشٕب ؤي حبكٕب ؤي مغ مشًًة خبص  9مسإلّ •
اػتجش خشيرٍ مه الخلج إن ًبن وذثٕبإ ي خبشيد الضائبذ ػبه    ي  طحإ

ؤرشِ الحذ المٕوبتٓ ي ًزا التلبيت ثٕه المزًًسات ي الحذ المتؼببسف  
إن ًبن يارجبإ ي لً ًبن ػلٍٕ حذ وزسْ مبشٕب ي وحًٌ خشد مه ؤطل 
التشًّ ؤيطى ثٍ ؤ  الإ ي لً ًبن وزسٌ موٕذا ثبلمجبشبشِ كبلظببَش ػبذ     

 .يرًة االستٕزبس إال إرا ؤحشص تؼذد المطلًة
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

لً ؤيطى ثحزتٕه ؤي ؤصٔذ ي هبل إوُب يارجّ ػلٍٕ طبذ٘م ي   10مسإلّ •
ؤن ًٌٔن إهشاسٌ كٓ مشع المبًت ي ًببن   إال   تخشد مه ؤطل التشًّ
 . الخلجمتُمب كٍٕ كتخشد مه 

 

 
 
 

 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

لً ؤيطى ثمب ػىذٌ مه المبل للحبذ وبذثب ي لبم ٔؼلبم ؤوبٍ       11مسإلّ •
لم ٔزض طشف رمٕؼٍإ ي لً ادػى ؤن ػىذ الًسحّ   ٔخشد مه الخلج ؤ  ال

ػؼق َزا ؤي ؤوٍ ؤيطى ثزلي ي ؤربصيا الًسحّ ٔسمغ دػًاٌ ثببلمؼىى  
 .المؼًُد كٓ ثبة الذػبيْإ ال ثمؼىى إولبر هًلٍ مطلوب

 
 

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ّ     12مسإلّ • ي   لً مبت الًطٓ ثؼذ هجغ ؤربشِ االسبتٕزبس مبه التشًب
شي كٓ استٕزبسٌ لٍ هجل مًتٍ كبن ًبن الحذ مًسؼب ٔزت االستٕزبس 
مه ثوّٕ التشًّ إن ًبن يارجبإ ي ًزا إن لم تمغ مذِ ٔمٌه االستٕزبس 
كُٕبإ ثل الظبَش يرًثٍ لً ًبن الًرًة كًسٔبب ي مؼبت مبذِ ٔمٌبه     
االستٕزبس كُٕب ي مه ثوّٕ حلخُب إن ًبن مىذيثبإ ي اصهًى ػذ  ػبمبوٍ  
لمب هجغإ ي لً ًبن المبل الموجًع مًرًدا ػىذٌ ؤخز مىبٍإ وؼبم لبً    
ػبمل مؼٍ مؼبملّ الملٌّٕ كٓ حبل حٕبتٍ ؤي ػبمبل يسحتبٍ ًبزلي ال    

 .ٔجؼذ ػذ  رًاص ؤخزٌ ػلى إشٌبل خظًطب كٓ اصيل

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

مات الوصي بعد 
قبض أجرة 

االستيجار من 
  التركة

لم يكن المال 
المقبوض 

 موجودا عنده

 الحج موّسع
مضت مدة يمكن 
 االستيجار فيها

 لم تمض 

 الحج فوري
مضت مدة يمكن 
 االستيجار فيها

 لم تمض 

المال المقبوض 
 موجود عنده
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

مسإلّ لً مبت الًطٓ ثؼذ مب هجغ مه التشًّ ؤرشِ االسبتٕزبس ي   13•
كبئن مؼبت مبذِ ٔمٌبه       شي كٓ ؤوٍ استإرش الحذ هجل مًتٍ ؤي ال

االستٕزبس كُٕب كبلظبَش حمل ؤمشٌ ػلى الظبحّ مبغ ًبًن الًربًة     
كًسٔب مىٍ ي مغ ًًوبٍ مًسبؼب إشبٌبل ي إن لبم تمبغ مبذِ ٔمٌبه        
االستٕزبس كُٕب يرت االستٕزبس مه ثوّٕ التشًّ إرا ًبن الحذ يارجب ي 
مه ثوّٕ الخلج إرا ًبن مىذيثب ي كٓ ػمبوٍ لمب هجغ ي ػذمٍ الحتمبل 
تللٍ ػىذٌ ثم ػمبن يرُبن وؼم لً ًبن المبل الموجًع مًرًدا ؤخبز  
حتى كٓ الظًسِ اصيلى ي إن احتمل ؤن ًٌٔن استإرش مه مبل ولسبٍ  
إرا ًبن ممب ٔحتبد إلى ثٕؼٍ ي طشكٍ كٓ اصرشِ ي تملي رلي المببل  

 ثذال ػمب رؼلٍ ؤرشِ صطبلّ ثوبء رلي المبل ػلى ملي المٕت 

 
 529: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

لً مبت الًطٓ٘ ثؼذ مب هجغ مه التشًّ اربشِ االسبتٕزبس ي   (: 13مسإلّ ) •
ش٘ي كٓ ؤّوٍ اسبتإرش الحب٘ذ هجبل مًتبٍ ؤي ال كبئن مؼبت مب٘ذِ ٔمٌبه         

مغ ًًن الًرًة كًسٔ٘بً ( 2)االستٕزبس كُٕب كبلظبَش حمل ؤمشٌ ػلى الظحّ٘ 
إ ي إن لم تمغ مذِ٘ ٔمٌبه االسبتٕزبس   (3)مىٍإ ي مغ ًًوٍ مًس٘ؼبً إشٌبل 

كُٕب يرت االستٕزبس مه ثوّٕ٘ التشًّ إرا ًبن الحذ٘ يارجبًإ ي مه ثوّٕ٘ الخلج 
  إرا ًبن مىذيثبًإ ي كٓ ػمبوٍ لمب هجغ ي ػذمٍ الحتمبل

 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )محلّ إشٌبل ثل مىغ( 2)•
ثل اصيلى التشج٘ج ثوبػذِ التزبيص ثىبءٖ ػلى طذم المؼٓ٘ ػلبى الًارجببت   •

اللًسّٔ٘ ي إن استشٌلىب كٍٕ كٓ ثؼبغ الموبمببت السببثوّ ي ػلبى كبشع      
الزشٔبن إوّمب ٔزذْ كٓ ثشاءِ رمّ٘ المٕ٘ت ال كٓ طشف مب ؤخزٌ كٍٕ كٕجوبى  

 (.آهب ػٕبء. )المبل المًرًد كٓ ػُذِ يطٓ٘ المٕ٘ت اٖخز للمبل
 (.الخًئٓ. )كٍٕ إشٌبل ثل مىغ•

 589: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

كٓ مخل َزٌ المًاسد ػلى ؤطبلّ الظحّ٘ الّتٓ ال تخجبت ؤًخبش   االػتمبد •
 (.ًبشق الـطبء. )كٓ ًًن المسلم لم ٔشتٌت المؼظّٕ مشٌل

 (.الگلپبٔگبوٓ. )مشٌل•

 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )ال إشٌبل كٓ يرًة االستٕزبس( 3)•

. ؤٔؼبً محلّ إشٌبل لؼذ  رشٔبن ؤطبلّ الظحّ٘ كُٕبب اصُيلى ثل الظًسِ •
 (.الخًاوسبسْ)

 589: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

 ( 1)ػىذٌ ثم ػمبن يرُبن تللٍ •
ؤهًاَمب ػذ  الؼمبن مغ التلق صطبلّ ػذ  التلشٔؾ وؼبم مبغ احتمببل    ( 1)•

ثوبء الؼٕه ال ٔجؼذ رًاص ؤخز موذاسٌ مه تشًتٍ ي لبً ثبحتمببل ًًوبٍ ثبذل     
 (.آهب ػٕبء. )الحٕلًلّ

 (.اإلمب  الخمٕىٓ)اصهًى ػذ  الؼمبن •
 (.الخًئٓ. )ؤيرُُمب الؼذ •
إرا ػلم تلق مب هجؼٍ ي شي٘ كٓ الؼمبن ي ػذمٍ كبلظبَش الؼذ  ي ؤم٘بب إرا  •

شي٘ كٓ التلق مغ الؼمبن ؤي ػذمٍ ي ػذ  التلق كبلظبَش الحٌبم ثًربًد   
 (.الشٕشاصْ. )المبل ي ٔتشتّت ػلٍٕ ؤحشٌ

 (.الگلپبٔگبوٓ. )ال يرٍ لؼمبوٍ•

 
 590: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

حتّى كٓ الظًسِ اصُيلىإ ( 2)وؼم لً ًبن المبل الموجًع مًرًداً ؤُخز •
ي إن احتمل ؤن ًٌٔن استإرش مه مبل ولسٍ إرا ًبن مم٘ب ٔحتبد إلبى  
ثٕؼٍ ي طشكٍ كٓ اصُرشِ ي تملّي رلي المبل ثذلًب ػم٘بب رؼلبٍ اربشِ    

 .صطبلّ ثوبء رلي المبل ػلى ملي المٕ٘ت
لً ػبمل مؼٍ مؼبملّ الملٌّٕ٘ كبٓ حببل حٕبتبٍ ؤي ػبمبل الًسحبّ      ( 2)•

. ًزلي ال ٔجؼذ ػذ  رًاص اصخز ػلبى إشبٌبل خظًطببً كبٓ اصي٘ل    
 (.اإلمب  الخمٕىٓ)

•  
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

ي تللت كٓ ٔذٌ ثم توظٕش لم ٌٔبه   األخرٓلً هجغ الًطٓ  13مسإلّ •
 ؤي ثوّٕ الخلجإ  التشًّي يرت االستٕزبس مه ثوّٕ  ػبمىبإ

 إ تاستشرؼ تي إن اهتسم•
 ًبن ػه توظٕش ؤي ال لم ٔؼمهإ  ْاتلفي لً شي كٓ ؤن •
ي لً مبت اصرٕش هجل الؼمل ي لم ٌٔه لٍ تشًّ ؤي لم ٔمٌه ؤخزَب مه •

 .يسحتٍ ٔستإرش مه الجوّٕ ؤي ثوّٕ الخلج

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

مسإلّ إرا هجغ الًطٓ اصرشِ ي تلق كٓ ٔذٌ ثم توظٕش لم ٌٔبه   14•
 ي يرت االستٕزبس مه ثوّٕ التشًّ ؤي ثوّٕ الخلج   ػبمىب

 مىُمإن اهتسمت ػلى الًسحّ استشرغ ي •
ي إن شي كٓ ًًن التلق ػه توظبٕش ؤي ال كبلظببَش ػبذ   الؼبمبن      •

 ؤٔؼب 
ًزا الحبل إن استإرش ي مبت اصرٕش ي لم ٌٔه لٍ تشًّ ؤي لم ٔمٌه ي •

 ٍ  اصخز مه يسحت
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

إرا هجغ الًطٓ٘ اصُرشِ ي تلق كٓ ٔذٌ ثم توظبٕش لبم   (: 14مسإلّ ) •
ٌٔه ػبمىبًإ ي يرت االستٕزبس مه ثوّٕ٘ التشًّ ؤي ثوٕ٘بّ الخلبجإ ي إن   
اهتسمت ػلى الًسحّ استشرغ مىُمإ ي إن شي٘ كٓ ًبًن التلبق ػبه    

إن استإرش ي ( 3)توظٕش ؤيال كبلظبَش ػذ  الؼمبن ؤٔؼبًإ ي ًزا الحبل 
 .مبت اصرٕش ي لم ٌٔه لٍ تشًّ ؤي لم ٔمٌه اصخز مه يسحتٍ

 
 

 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )ؤْ كٓ يرًة االستٕزبس مه التشًّ( 3)•
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

هذ رًشوب كٓ ثؼغ المجبحج السبثوّإ ان حجًت الذٔه ثبلىسجّ إلى ( 1)  •
ٓ ء مبه التشًبّ هجبل ؤداء     المبل مه ثبة الٌلٓ كٓ المؼٕه كلً تلق ش

ٓ ء ؤطم كئن اإلسث ثؼذ الذٔهإ   الذٔه ال ٔىوض مه الذٔه ش
امب الًطّٕ ثبلمبل كخجًتُب ػلى وحً اإلشبػّإ كئن الظبَش مه الىلبًر  ي •

ثموذاس الخلج ي ًًن الخلخٕه للًسحّ ًَ اإلشببػّإ صن رًبش الىسبت ي    
ٓ ء مبه التشًبّ هجبل التوسبٕم      الموبدٔش ظبَش كٓ اإلشبػّإ كلً تلق ش
ٔحست ػلى الزمٕغ ي ٔىوض مه الخلبج ؤٔؼببإ ي ٌٔبًن الخلبج مبه      

 .الجبهٓ الن وسجّ التبلق إلى المبل ػلى حذ سًاء

 150: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

تىلز الًطّٕ ثموذاس الخلج ي حجًتُب كٓ المبل المتشيى ػلى : ثبلزملّي •
وحً اإلشبػّإ ي امب الذٔه كًُ ػلى وحً الٌلٓ كٓ المؼٕهإ ي هذ حجبت  
ٓ ء ؤي تلق المبل ًلٍ ي ثوٓ ثموذاس  ان الحذ دٔه كلً تلق مه التشًّ ش

ٓ ء  .الحذ ال ثذ مه ؤدائٍ ي ال ٔىوض مىٍ ش
ي ٔتشتت ػلى رلي مب رًش كٓ َزٌ المسإلّ مه لضي  إػطبء الحذ مه •

ثوّٕ التشًّ كئن اإلسث ثؼذ ؤداء الحذإ ي مزشد ؤخز اصرشِ ال ًٔربت  
كشاؽ رمّ المٕت مب لم ٔؤد الحذ ثل ال ثذ مه الحبذ ؤيال حبم توسبٕم    

 .المبل  ثٕه الًسحّ

 150: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

لً ؤخز الًطٓ اصرشِ ي تللت كٓ ٔذٌ ثم توظٕش لبم ٌٔبه ػببمىب    ي •
 صوٍ ؤمٕهإ 

لً كشع توسٕم المبل ثٕه الًسحّ استشرغ مبىُم الوٌشببف ثطبمن    ي •
الوسمّإ صن الوسمّ اومب تظح ثؼذ ؤداء الذٔه لتوبذ  الًكببء ثبٍ ػلبى     

 .اإلسثإ َزا ًلٍ كٓ الحذ الًارت اصطلٓ
ي امب كٓ مًسد الًطّٕ ثبلحذ كئرا ؤخز الًطٓ اصرشِ كتللت ػىذٌ مه •

 .ؿٕش تلشٔؾ كم ػمبن ػلٍٕ ي ال ثذ مه إخشاد الحذ مه الخلج

 151: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

لً شي كٓ ًًن التلق ػه توظٕش ؤ  الإ كبلظبَش ػذ  الؼمبن الوبٍ  ي •
ٔشي كٓ ًًن التلق مًرجب لؼمبوٍ ؤ  الإ ي اصطل َبً الجبشاءِ ػبه    
الؼمبنإ كبن التلق السمبيْ ي شجٍُ ال ًٔرت الؼمبن ي الزْ ًٔرجٍ 
ًَ التلق المستىذ إلى تلشٔطٍ ي تلًٔتٍ كلً شي كٓ استىبد التلق إلى 

 .تلًٔتٍ ي تلشٔطٍ كبصطل ػذمٍ

 151: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ قثض الَطٖ األخرٓ ٍ تلفت فٖ ٗدُ

ثزلي تظُش الحبل كٕمب إرا اسبتإرش شخظبب للحبذ ي اػطبٓ مببل      ي •
ًمب ًَ المتؼببسف خظًطبب كبٓ ثببة      -اإلربسِ هجل اإلتٕبن ثبلحذ

ي مبت اصرٕش هجل ؤداء الحذ ي كشػىب ان اصرٕش لم ٌٔبه لبٍ    -الحذ
مبل لٕؤخز مىٍ ؤي لم ٔمٌه اصخز مه يسحتٍ كحٕىئز ٔزبت اإلخبشاد   
مه ثوّٕ التشًّ ي ٔستإرش شخض ؤخش ان ًبن الحذ يارجب ؤطلٕب ي إال 

 . كمه الخلج

 151: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج



32 

 ٗدَز الٌ٘اتٔ عي الو٘ت فٖ الطَاف االستحثاتٖ

ي ًزا ػبه   االستحجبثٓإٔزًص الىٕبثّ ػه المٕت كٓ الطًاف  14مسإلّ •
الحٓ إرا ًبن ؿبئجب ػه مٌّ ؤي حبػبشا ي مؼبزيسا ػىبٍإ ي ؤمبب مبغ      

 حؼًسٌ ي ػذ  ػزسٌ كم تزًصإ 
ي ؤمب سبئش اصكؼبل كبستحجبثُب مستوم ي رًاص الىٕبثّ كُٕب ؿٕش مؼلبً   •

 .حتى السؼٓإ ي إن ٔظُش مه ثؼغ الشيأبت استحجبثٍ

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج


