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القًل فٓ الحح تالعُد
عٌذ الومبم أى ال ٗمرشة  عبّذ اهلل تعبلى ٍ اتفمت اإلهبه٘ٔ على أى هي •

هحظَسا ثن لشثِ ـئى علِ٘ هب على لبتل الخغئ هي الىفبسٓ ٍ َّ عترك  
.سلجٔ أٍ اإلععبم أٍ الص٘بم

ٍ لن أجذ أحذا هي العبهٔ َٗاـمْن ـرٖ ّرزا الحىرن ٍ ال لرشأم لْرن      •
جَاثب ـِ٘ على الج٘بى 

 45: اإلعالم تما اتفقت علٍٕ اإلمامّٕ مه األحكام، ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
عض ٍ جل أى ال ٗأتٖ هحظَسا ثن أتبُ وبى عل٘رِ هلرل   عبّذ اهلل ٍ هي •

الزٕ روشًبُ هي الىفبسٓ على هي لن ٗؿ ثٌزسُ هي الٌبس ٍ ّرَ عترك   
.سلجٔ أٍ ص٘بم شْشٗي هتتبثع٘ي أٍ إععبم ست٘ي هسىٌ٘ب

• 

565: ؛ ص(للشٕخ المفٕد)المقىعّ 



4

القًل فٓ الحح تالعُد
[وفبسٓ هخبلفٔ العْذ[ ]196]هسألٔ •
أى ال أـعل  علٖ عْذ اهلل: أى المبئل إرا لبل: ٍ هوب اًفشدم ثِ اإلهبه٘ٔ•

هحشهب ـفعلِ، أٍ أى أـعل عبعٔ ـلن ٗفعلْب، أٍ روش ش٘ئب هجبحرب لر٘    
ثوعص٘ٔ ثن خبلؿ، أًِ ٗجت علِ٘ عتك سلجٔ أٍ ص٘بم شْشٗي هتتربثع٘ي  

ٍ ثربلٖ الفمْرب    . أٍ إععبم ست٘ي هسىٌ٘ب، ٍ ّرَ هخ٘رش ثر٘ي الرل      
.ٗخبلفَى ـٖ رله

354: االوتصاز فٓ اوفسادات اإلمامّٕ؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
سجحبًِ أى ال ٗفعل لج٘حب، أٍ ٗفعل عبعٔ ـرٖ صهربى   هي عبّذ اهلل ٍ  •

هع٘ي ال هلل لِ، ـفعل المج٘ح ـِ٘، أٍ أخل ثبلغبعٔ هع ثجرَم تىل٘فرِ،   
ٍ ورزله حىورِ إرا   . لضهِ هب ٗلضم الوخل ثفشض الٌزس الوع٘ي هختبسا

.عبّذ اهلل أى ال ٗفعل لج٘حب هعٌ٘ب أثذا ـفعلِ

226: الكافٓ فٓ الفقٍ؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
أًِّ هترى وربى   :، أٍ ٗعتمذ رلهعبّذم اللِّ تعبلى: ٍ الوعبّذٓ أى ٗمَل•

ـوتى لبل رله، أٍ اعتمذُ، ٍجت علِ٘ الَـب  ثرِ عٌرذ   . وزا، ـعلّٖ وزا
ٍ هترى  . حصَل هب ششط حصَلِ، ٍ جشى رله هجشى الٌّرزس سرَا   

.َّ هحشم ثحجّٔ أٍ عوشٓ، إى وبى وزا ٍ وزا، لن ٗىي رله ش٘ئب: لبل
•  ٔ ـوترى  . ٍ الٌّزس ٍ العْذ هعب، إًّوب ٗىَى لْوب تأث٘ش إرا صذسا عري ًّ٘ر

.تجشّدا هي الٌّ٘ٔ، لن ٗىي لْوب تأث٘ش على حبل

563: الىُأّ فٓ مدسد الفقٍ ي الفتايى؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
أى ٗفعل ٍاججب أٍ ًذثب، أٍ هب ٗىَى ثِ هغ٘عب، ٍجرت  : هي عبّذ اللٍِّ •

أى ال : ـئى لن ٗفعل، وبى علِ٘ الىفّبسٓ ـئى عبّذ علرى . علِ٘ الَـب  ثِ
ٗفعل لج٘حب، أٍ ال ٗتشن ٍاججرب أٍ ًرذثب، ثرنع ـعرل المجر٘ح، أٍ ترشن       

.الَاجت أٍ الٌّذة، ٍججت علِ٘ الىفّبسٓ
• 

568: الىُأّ فٓ مدسد الفقٍ ي الفتايى؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
ـبهب الوعبّذٓ ـَْ لَل اإلًسبى عبّذم اهلل تعبلى اى وبى وزا ـعلى وزا •

هلل رله؟ ـبى لبل رله أٍ اعتمذ ٍ حصل الرزٕ عبّرذ   [ 2]ٍ ٗعتمذ 
.علِ٘ وبى علِ٘ الَـب  ثزله عٌذ حصَل هب روشُ

409: ، ص2 ؛ ج(الته الثساج)المُرب 
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القًل فٓ الحح تالعُد
هرب  [ 2]على اى ٗفعل : عبّذ اهلل تعبلىـئى اإلًسبى إرا : ٍ اهب الوعبّذٓ•

االٍلى اى ٗفعلِ ـٖ دٌِٗ أٍ دً٘ربُ أٍ ال ٗفعرل هرب االٍلرى اى ٗفعلرِ،      
.ـل٘فعل هب االٍلى ـعلِ ٍ ٗتشن هب االٍلى تشوِ ٍ ال وفبسٓ

تعبلى على اى ال ٗفعرل لج٘حرب ٍ ال ٗترشن ٍاججرب أٍ     : ٍ إرا عبّذ اهلل•
 .ًذثب ٍ ـعل المج٘ح أٍ تشن الَاجت أٍ الٌذة وبى علِ٘ الىفبسٓ

413: ، ص2 ؛ ج(الته الثساج)المُرب 
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القًل فٓ الحح تالعُد
اى ٗفعل ٍاججب أٍ ًذثب ٍجت علِ٘ الَـب  ثِ، ـبى لرن  : هي عبّذ اللٍِّ •

ٗفعل وبى علِ٘ الىفّبسٓ، ٍ وزله اى عبّذ اللِّ على اى ٗفعل هجبحب ال 
ٗتشجح ـعلِ على تشوِ، ـبى عبّذ على أى ال ٗفعل لج٘حب أٍ ال ٗترشن  
ٍاججب أٍ ًذثب، ثنّ ـعل المج٘ح أٍ تشن الَاجت ٍ الٌّذة، ٍججرت عل٘رِ   
الىفّبسٓ، ٍ هي عبّذ اللِّ أى ٗفعل ـع  وبى االٍلى أى ال ٗفعلِ ـٖ دٌِٗ 
أٍ دً٘بُ، أٍ ال ٗفعل ـع  االٍلى أى ٗفعلِ، ـل٘فعل هب االٍلى ثِ ـعلِ، ٍ 

.ل٘تشن هب االٍلى ثِ تشوِ، ٍ ل٘  علِ٘ ـٖ رله وفبسٓ
• 

64: ، ص3 السسائس الحايْ لتحسٔس الفتايى؛ ج
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القًل فٓ الحح تالعُد
 ٍ الٌزس ثبلحج ال ٗصح هي أسثعٔ•
.ٍ الصجٖ ٍ الوجٌَى ٍ العجذ إال ثئرى هَالُ ٍ ٗصح هي ؼ٘شّن الىبـش•

156: الًسٕلّ إلى وٕل الفضٕلّ؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
ٍ الوعبّذٓ ث ثٔ أضشة أحذّب أى ٗمَل عبّذم اهلل تعبلى أًرِ هترى   •

وبى وزا ـعلٖ وزا أٍ عبّذ على أى ٗفعل ـعر  أٍ ٗترشن ـعر  وربى     
. األٍلى ـٖ دٌِٗ أٍ دً٘بُ خ ـرِ أٍ عبّرذ علرى أى ال ٗفعرل هجبحرب     
ـبألٍل حىوِ حىن الٌزس ـٖ جو٘ع األحىبم ـٖ الصرحٔ ٍ الفسربد ٍ   

ِ . ٍ اللبًٖ ـٖ حىن ال٘و٘ي. لضٍم الىفبسٓ ٍ اللبلث ٗىَى ثبلخ٘بس ـ٘

351: الًسٕلّ إلى وٕل الفضٕلّ؛ ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
عبّذم اهلل أى أـعل وزا هي الغبعربم، أٍ  : علٖ عْذ اهلل، أٍ: هي لبل•

أتشن وزا هي الومجحبم، وبى علِ٘ الَـب ، ـئى خبلؿ لضهتِ الىفبسٓ، ٍ 
:لبل« 2»وزا إرا 

هلل علٖ وزا إى وبى وزا، ٗلضم الَـب  هتى حصل هب ًزس ـ٘رِ، ـرئى لرن    •
هلل، أٍ : علٖ وزا إى وبى وزا، ٍ لن ٗمل: ٗفعل لضهتِ الىفبسٓ، ٍ هتى لبل

إى وبى وزا، لن ٗىري ًربرسا ٍ لرن ٗلضهرِ     : هلل علٖ وزا، ٍ لن ٗمل: لبل
 «3». هلل علٖ وزا، ث  ششط وبلعْذ: إى لَلِ: ثبلوخبلفٔ وفبسٓ، ٍ ل٘ل

483: إصثاح الشٕعّ تمصثاح الشسٔعّ؛ قطة الدٔه كٕدزى، ص
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القًل فٓ الحح تالعُد
:78هسألٔ •
 اإلس مالتىل٘ؿ ٍ الحشّٗٔ ٍ : ٗشتشط ـٖ اًعمبد الٌزس ٍ ال٘و٘ي ٍ العْذ•

ٍ إرى الضٍج خبصٔ، ـ  ٌٗعمذ ًرزس الصرجٖ ٍ إى وربى هشاّمرب، ٍ ال     
الوجٌَى الوغجك، ٍ ال هي ٗأخزُ أدٍاسا إرا ٍلرع حبلرٔ جًٌَرِ، ٍ ال    
السىشاى ٍ ال الوؽوى علِ٘ ٍ ال السبّٖ ٍ ال الؽبـرل ٍ ال الٌربئن ٍ ال   
العجذ إلّب ثئرى هَالُ، ـئى أرى لِ ـٖ الٌرزس، لرن ٗىري لرِ هٌعرِ، ٍ ال      

ٍ لألة . الضٍجٔ إلّب ثئرى الضٍج، ٍ هع إرًِ ـٖ الٌزس ل٘  لِ هٌعْب هٌِ
.حلّ ٗو٘ي الَلذ

.ٍ لَ ًزس الىبـش، لن ٌٗعمذ ًزسُ ٍ إى أسلن•

109: ، ص7 ؛ ج(الحدٔثّ -ط )تركسِ الفقُاء 
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القًل فٓ الحح تالعُد
 ـٖ ششائظ الٌزس ٍ شجِْ: الوغلت الخبه •
ٍ إرى الرضٍج خبصرٔ     اإلسر م لذ ثٌ٘ب اشتشاط التىل٘ؿ ٍ الحشٗرٔ ٍ  •

ـ ٌٗعمذ ًزس الصجٖ، ٍ ال الوجٌَى، ٍ ال السىشاى، ٍ ال الوؽوى عل٘رِ،  
، ٍ ال العجذ إال ثئرى الوَلى ٍ هعِ «1»ٍ ال السبّٖ ٍ الؽبـل، ٍ الٌبئن 

.حل ٗو٘ي الَلذ« 2»ل٘  لِ هٌعِ، ٍ وزا الضٍجٔ، ٍ للَالذ 
.ـٖ الَجَة ٍ الششط ٍاحذ« 3»ٍ حىن الٌزس ٍ ال٘و٘ي ٍ العْذ •
.ٍ لَ ًزس الىبـش لن ٌٗعمذ•

408: ، ص1 قًاعد األحكام فٓ معسفّ الحالل ي الحسام؛ ج
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القًل فٓ الحح تالعُد
لتعزّس ًّ٘ٔ المشثٔ هٌِ، ٍ إى اسرتحت    ٍ لَ ًزس الىبـش أٍ عبّذ لن ٌٗعمذ•

ٍ لَ حلؿ اًعمذ علرى سإٔ، ٍ ٗرأتٖ الىر م ـرٖ     . لِ الَـب  إرا أسلن
جو٘ع رله 

137: ، ص5 كشف اللثام ي اإلتُام عه قًاعد األحكام؛ ج
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القًل فٓ الحح تالعُد
ووب ٗأتٖ توبم الى م ـ٘وب روشُ ثعضْن ٌّب هي أًِ لَ ًرزس الىربـش أٍ   •

عبّذ لن ٌٗعمذ، لتعزس ً٘ٔ المشثٔ هٌِ ٍ إى استحت لِ الَـب ، ٍ لَ حلؿ 
.اًعمذ على سإٔ

• 

339: ، ص17 خًاَس الكالم فٓ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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القًل فٓ الحح تالعُد
• 
90: ، ص2 إسشبد األرّبى إلى أحىبم اإلٗوبى  ج•
 الٌبرس: األٍل•
.الجلَغ، ٍ العمل، ٍ اإلس م، ٍ إرى الضٍج ـٖ الوشأٓ ـٖ التغَعبم، ٍ الَالذ ـٖ الَلذ، ٍ الوَلى ـٖ العجذ، ٍ المصذ، ٍ المشثٔ: ٍ ششعِ•
لَ أسلن، ٍ لَ ًزس « 1»[ ثِ]ٍ لَ ًزس الوولَن لجل االرى لن ٗمع ٍ إى تحشس، ٍ لَ أجبص الوبله ـئشىبل، ٍ ال ٗمع ًزس الىبـش، لىٌِ ٗستحت لِ الَـب  •

.ُ تعبلى لن ٗمعٰ  إلى اللّ« 2»الوسلن ٍ لن ٗمصذ التمشة ثِ 
•________________________________________

جلذ، دـتش اًتشبسام اس هى ٍاثستِ ثِ جبهعِ هذسس٘ي حرَصُ   2حلّى، ع هِ، حسي ثي َٗسؿ ثي هغْش اسذى، إسشبد األرّبى إلى أحىبم اإلٗوبى، 
ّ  ق 1410اٗشاى، اٍل،  -علوِ٘ لن، لن 

• 
345: ، ص4   ج(الحذٗلٔ -ط )تحشٗش األحىبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ •
:األٍّل. 5901•
ىش أٍ ؼضت ثس ٗشتشط ـٖ الٌزس صذٍسُ ًغمب هي الجبلػ العبلل الوسلن الوختبس المبصذ، ـلَ ًزس الصجّٖ أٍ الوجٌَى أٍ الىبـش أٍ الوىشُ أٍ ـبلذ المصذ•

.أٍ عذم ًّ٘ٔ أٍ ؼ٘ش رله لن ٗمع
.ٍ ل٘  ثجّ٘ذ« 1»ٗىفٖ ـٖ الٌزس الٌّ٘ٔ ٍ الضو٘ش عي الٌغك : لبل الش٘خ•

•________________________________________
جلذ، هؤسسرِ اهربم صربدق عل٘رِ      6، (الحذٗلٔ -ط )حلّى، ع هِ، حسي ثي َٗسؿ ثي هغْش اسذى، تحشٗش األحىبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ 

ّ  ق 1420اٗشاى، اٍل،  -الس م، لن 
• 
345: ، ص4   ج(الحذٗلٔ -ط )تحشٗش األحىبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ •
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القًل فٓ الحح تالعُد
•______________________________

.562: الٌْبٗٔ(. 1)
•_______________________________________

_
حلّى، ع هِ، حسي ثي َٗسؿ ثري هغْرش اسرذى، تحشٗرش األحىربم      

جلذ، هؤسسرِ اهربم    6، (الحذٗلٔ -ط )الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ 
ّ  ق 1420اٗشاى، اٍل،  -صبدق علِ٘ الس م، لن 

• ______________________________
.«أصل تشوتِ»(: ا)ـٖ ( 1)
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القًل فٓ الحح تالعُد
•_______________________________________

_
حلّى، ع هِ، حسي ثي َٗسؿ ثي هغْش اسذى، لَاعذ األحىربم ـرٖ   

جلذ، دـتش اًتشربسام اسر هى ٍاثسرتِ ثرِ      3هعشـٔ الح ل ٍ الحشام، 
ّ  ق 1413اٗشاى، اٍل،  -جبهعِ هذسس٘ي حَصُ علوِ٘ لن، لن 

• 

166: ، ص2 الذسٍس الششع٘ٔ ـٖ ـمِ اإلهبه٘ٔ  ج•
الٌبرس، ٍ سـع الحجش، ٍ ال إشرىبل ٌّرب   : ٍ ٗشتشط ـٖ الحبلؿ ششٍط•

ـٖ التَلّؿ على إرى األة، ٍ إى ع ، هب لن ٗىي ـٖ ـعل ٍاجرت، أٍ  
.تشن هحشّم
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القًل فٓ الحح تالعُد
.ٍ لَ جعل على التشن أٍ الفعل جضا  وصَم أٍ صذلٔ، ـبأللشة تَلّفِ على إرى الَالٖ•
ٍ ٗصحّ هي الىبـش ٍ إى لن ٗصحّ ًزسُ  ألىّ المشثٔ هشادٓ ٌّبن دٍى ّزا، ٍ لَ للٌب ثبًعمربد  •

هي ٗو٘ي الىبـش، ًظشاً إلى أًِّ ال « 1»ًزس الوجبح الصشؾ أُشىل الفشق، ٍ هٌع ـٖ الخ ؾ 
ثربلجَاص، ٍ  « 2»ُ، ٍ ٗوتٌع هٌِ التىف٘ش حٌ٘ئزٍ، ثنّ تشدّد، ٍ لغع ـٖ الوجسرَط  ٰ  ٗعشؾ اللّ

.ـشّق ث٘ي الىبـش ثجحذ الشةّ ٍ ؼ٘شُ« 4»ثبلوٌع، ٍ الفبضل « 3»لغع اثي إدسٗ  
ٍ الفبئذٓ ـٖ ثمب  ال٘و٘ي، لَ أسلن ٍ العمبة علْ٘ب، لَ هربم علرى وفرشُ، ال ـرٖ ترذاسن      •

.الىفّبسٓ، لَ سجك الحٌث اإلس م  ألًّْب تسمظ
•________________________________________

جلرذ، دـترش    3عبهلى، شْ٘ذ اٍل، هحوذ ثي هىى، الذسٍس الششع٘ٔ ـرٖ ـمرِ اإلهبه٘رٔ،    
ّ   1417اٗرشاى، دٍم،   -اًتشبسام اس هى ٍاثستِ ثِ جبهعِ هذسس٘ي حَصُ علوِ٘ لن، لن 

ق
• 

•



22

 القًل فٓ الحح تالىرز ي العُد ي الٕمٕه
 المَل ـٖ الحج ثبلٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي•
ٍ االخت٘ربس،   المصذٍ  العملٍ  الجلَغٗشتشط ـٖ اًعمبدّب  1هسألٔ •

 ِ ، ٍ ـ  تٌعمذ هي الصجٖ ٍ إى ثلػ عششا ٍ إى صحت العجبدام هٌر
ٍ الوىشُ، الؽبـل ٍ السبّٖ ٍ السىشاى ٍ  ال هي الوجٌَى

ٍ األلَى صحتْب هي الىبـش الومشّ ثبللِّ تعبلى، ثل ٍ هوّري ٗحتورل   •
.*ٍجَدُ تعبلى ٍ ٗمصذ المشثٔ سجب  ـ٘وب ٗعتجش لصذّب

ألن الىرزيالعُدي الٕمٕه امًز قصدّٔ ال ٔمكنه تحققُنا تالشنكل     *•
المعتثس فٓ الشسٔعّ إال عمه ٔقصد معاوُٕا مىتسثّ إلى اهلل ي ال ٔمكه 

.ذلك فٓ الكافس الرْ ال ٔحتمل يخًدٌ تعالٓ
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