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إِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

كَطِ٘وبً أَػٕظَنٓ هٓلَيٍ هِيْ هٓلَبئٌَِتِهِِ    لَوَذٕ هَشَىَ اللَِّٔ ثِِِ ص هِيْ لَذٔىْ أَىْ ًَبىٍَٓ •
 ٗٓسٕلُئ ثِِِ طَشِٗنَ الْوٌَٓبسِمِ ٍٓ هٓحٓبسِيَ أَخْلَبمِ الْؼٓبلَنِ لَٕ٘لَِٔ ٍٓ ًَْٓبسُٓ

300      ( للظبحٖ طالح)ًْح البالغٔ 
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إِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

حبكِظٌإِىْ ًُلُّ ًَلْسٍ لَوَّب ػٓلَْٕ٘ب    4: الطبسم •
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إِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

: ج ص2 تلسه٘ش الووهٖج    )ًُلُّ ًَلْسٍ لَوَّب ػٓلَْٕ٘ب حبكِظٌ هبل الوالئٌٔ إِىْ •
41)
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إِىْ وُلُّ ًَفْسٍ لَوَّا عٓلَْْ٘ا حافِظٌ

ّبٌّهب  ( إى)جهَاة الوسهن ٍ   ( إِىْ ًُلُّ ًَلْسٍ لَوَّب ػٓلَْٕ٘ب حهبكِظٌ )هَلِ ٍ •
الوخللٔ هي الثو٘لٔ التٖ ٗتلوى ثْب الوسنج ٍ الوؼٌى إى ًل ًلس لؼلْ٘هب  

ٍ توذٗشُ ل٘س ( هب)ثوؼٌى ( اى: )ٍ هي شذد هبل -ك٘وي خلق -حبكظ
حبكظ هي الوالئٌهٔ ٗحلظهَى   : ٍ هبل هتبدٓ. ًل ًلس إال ػلْ٘ب حبكظ

ء حلظِ ٗحلظهِ   ػولِ ٍ سصهِ ٍ أجلِج كبلحبكظ الوبًغ هي ّالى الشٖ
حلظبً ٍ احتلظ ثِ احتلبظبً كأهب أحلظِ كوؼٌبُ أؿضهجِج ٍ تحلهظ ههي    
االهش إرا أهتٌغ ثحلظ ًلسِ هٌِ ٍ حبكظ ػلِ٘ إرا ٍاظت ػلِ٘ ثهبلحلظ  

(32: ج ص10 التج٘بى كٖ تلس٘ش الوشآىج  )
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 المَل فٖ الحح بالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحج ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كهال  ٍ االخت٘هبسج   الوصهذ ٍ  الؼولٍ  الجلَؽٗشتشط كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال ههي  ج ٍ تٌؼوذ هي الصجٖ ٍ إى ثلؾ ػششا ٍ إى صهح  الؼجهبدام هٌه
ٍ الوٌشُج الـبكل ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الوجٌَى

ٍ األهَى صحتْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبلىج ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍجهَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗوصذ الوشثٔ سجبء ك٘وب ٗؼتجش هصذّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لظذٗٔ ال ٗوىي تحممْا بالشىل الوعتبش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمظذ هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي رله فيٖ الىيافش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍخَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗدشٕ فِ٘ لاعذٓ خب اإلسالم الًظشافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافش ٍ تعلك بِ الىفاسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

إرى الضٍ  ٍ الَالذج ٍ  *ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼهل ٍاجهت   ج ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **ال تٌلٖ اإلجبصٓ ثؼذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘شّوبج لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بط ك٘ تشى حشام
ٗتشىج 

هطلما سَاء واى هوا الٌٗيافٖ حيك الَاليذ اٍ اليزٍج ام هيا ٌٗاف٘يِ       *•
.ٍسَاء واى هتعلمِ بعذ هَت الَالذ اٍ طالق الزٍج اٍ هَتِ ام لبلِ

.األحَط وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلحت٘اط ٍاخبا***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



8

ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼتجشإرى الضٍ  كٖ اًؼوبد ًزس الضٍجٔج ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •
اػتجبس إرى ٍالذُ كِ٘ج ًوب أى اًؼوبد الؼْهذ ال ٗتَههق ػلهى إرى أحهذ     

ج****ػلى األهَى

ال سٗب فٖ اعتباس ارى الزٍج اٍ الَالذ فٖ اًعماد ًزس الزٍخٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوا إرا واى هتعلك الٌيزس اٍ العْيذ هويا ٌٗيافٖ حيك      
الزٍج اٍ الَالذ ٍ اها إرا لن ٗىي وزله فاألحَط عذم اعتباسُ ف٘يِ  

سَاء واى ًزس الزٍخٔ اٍ الَلذ ام عْذّوا

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبش فٖ اًعماد ٗو٘ي الزٍخٔ ٍ الَلذ إرى الزٍج ٍ الَالذ

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلهذ   *****األهَى شوَل الضٍجٔ للوٌوطؼٍٔ •
ٍ ال كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ األًثىج ٍ ال تلحهن  ج ******الَلذ
.ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن *******ثبألةاألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إرا ًافى حكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًافٖ حك الدذ******•
ِ٘ حيك  هتعلما بوا ف الٌزسًعن لَ واى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحج هي هٌبى هؼ٘ي كحج هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحج كْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍجج  ػلِ٘ الٌلبسٓج ٍ •
لَ ًزس أى ٗحج حجٔ اإلسالم هي ثلذ ًزا كحج هي ؿ٘شُ صحج ٍ ٍججه   ٍ •

 الٌلبسٓ 
لَ ًزس أى ٗحج كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗجض التأخ٘شج كلَ أخّش هغ التوٌي ػصى ٍ •

ظيي  الٌلبسٓج ٍ لَ لن ٗو٘ذُ ثضههبى جهبص التهأخ٘ش إلهى     ٍ *ٍ ػلِ٘ الوضبء 
ج **األهَىٍ لَ هبم ثؼذ توٌٌِ ٗوضى ػٌِ هي أصل التشًٔ ػلى  الفَت

.ػلى األحَط*•
.ثل ػلى األحَط**•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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دل٘ل اًسذاد
هوذهبم دل٘ل االًسذاد•

ؼلن ثثجَم تٌل٘قال–
ثبة الؼلن ٍ الؼلوٖ ػلٌ٘ب اداًسذ–
لٌب  ّزا التٌل٘ق ص إّوبلاجَ ػذم–
الشجَع إلى األصل الجبسٕ هب ثبهتثبل التٌل٘ق كَسا أػلٌ٘ب االحت٘بط ػذم ٍجَة –

كَْ هثج ًبالستصحبة 
الشاجحتشج٘ح الوشجَح ػلى هجح –

لي التٌل٘ق الوؼلَمزلالؼول حٌ٘ئز ثلضٍم اإلطبػٔ الظٌ٘ٔ ك٘ستول  •

إهب لضٍم االحت٘بط ٍ إّوبلِإهب ثِ إال لضم ثؼذ اًسذاد ثبة الؼلن ٍ الؼلوٖ ٍ •
أٍ االًتلبء  ًبالستصحبة ٍ إهب الشجَع إلى األصل الجبسٕ ٍ ثبت٘بًِ كَسا 

.ثبإلطبػٔ الشٌ٘ٔ أٍ الَّو٘ٔ هغ التوٌي هي الظٌ٘ٔ

311؛ ص( طبع آل الب٘ت ) وفاٗٔ األطَل 
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دل٘ل اًسذاد

مقدمات دلٌل االنسداد

علم بثبوت تكلٌفال

باب العلم و  ادانسد
العلمً علٌنا

هذا  ز إهمالاجو عدم
لنا  التكلٌف

ما الرجوع إلى بامتثال التكلٌف فورا أاالحتٌاط علٌنا عدم وجوب 
كاالستصحاب فهو مثبتاألصل الجاري 

قبح ترجٌح المرجوح 
على الراجح

فٌستقل العقل بلزوم 
اإلطاعة الظنٌة
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لَ ًزس الحح هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحج هي هٌبى هؼ٘ي كحج هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحج كْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِّ٘ ٍجج  ػلِ٘ الٌلبسٓج ٍ •
لَ ًزس أى ٗحج حجٔ اإلسالم هي ثلذ ًزا كحج ههي ؿ٘هشُ صهحج ٍ    ٍ •

 الٌلبسٓ ٍجج  
لَ ًزس أى ٗحج كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗجض التأخ٘شج كلَ أخّش هغ الهتوٌي  ٍ •

ػصى ٍ ػلِ٘ الوضبء ٍ الٌلبسٓج ٍ لَ لن ٗو٘ذُ ثضهبى جبص التأخ٘ش إلهى  
ظي اللَم ٍ لَ هبم ثؼذ توٌٌِ ٗوضى ػٌِ ههي أصهل التشًهٔ ػلهى     

األهَىج 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوٌي هي أدائِ حتى هبم لن ٗجت الوضبء ػٌِج ٍ •
لَ ًزس هؼلوب ػلى أهش ٍ لن ٗتحون الوؼلن ػل٘هِ حتهى ههبم لهن ٗجهت      ٍ •

الوضبء ػٌِج 
لَ ًزس اإلحجب  هؼلوب ػلى ششط كوبم هجهل حصهَلِ ٍ حصهل ثؼهذ     ًؼن •

جهَتِ هغ توٌٌِ هجلِ كبلظبّش ٍجَة الوضبء ػٌِ
ووا اًِ لَ ًزس إحداج شخض فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هيع توىٌيِ ٍخيب     •

ٗمض٘اى هي اطل التشؤ،  ْوا، ٍ إى هات لبل إت٘اًالىفاسٍٓ  المضاءعلِ٘ 
ًزا لَ ًزس إحجبجِ هطلوب أٍ هؼلوب ػلى ششط ٍ هذ حصل ٍ توٌي هٌهِ  ٍ •

. ٍ تشى حتى هبم

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



15

ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ َ ل
هسألٔ لَ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخيال  هيع توىٌيِ ٍخيب عل٘يِ       12•

إى هات لبل إت٘اًْوا ٗمض٘اى هي اطل التشؤ ألًْويا ٍاخبياى   ٍ   المضاء ٍ الىفاسٓ
هال٘اى بال إشىال ٍ الظح٘حتاى الوشاس إلْ٘وا سابما اليذالتاى عليى الخيشٍج هيي     

الوحاهلالثلث هعشع عٌْوا ووا ل٘ل اٍ هحوَلتاى على بعغ 
ٍ ًزا إرا ًزس اإلحجب  هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ هطلوب أٍ هؼلوب ػلى ششط ٍ ههذ   •

التشًٔحصل ٍ توٌي هٌِ ٍ تشى حتى هبم كإًِ ٗوضى ػٌِ هي أصل 
ٍ أهب لَ ًزس اإلحجب  ثأحذ الَجَُ ٍ لن ٗتوٌي هٌهِ حتهى ههبم كلهٖ ٍجهَة       •

هضبئِ ٍ ػذهِ ٍجْبى أٍجْْوب رلي ألًِ ٍاجت هبلٖ أٍججِ ػلى ًلسِ كصبس دٌٗب 
ؿبٗٔ األهش أًِ هب لن ٗتوٌي هؼزٍس ٍ اللشم ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ًزس الحج ثٌلسِ أًهِ ال ٗؼهذ   
دٌٗب هغ ػذم التوٌي هٌِ ٍ اػتجبس الوجبششٓ ثخالف اإلحجب  كإًِ ًٌزس ثهزل الوهبل   
ًوب إرا هبل هلل ػلٖ أى أػطٖ اللوشاء هبئٔ دسّن ٍ هبم هجل توٌٌِ ٍ دػَى ًشهق  
ػذم التوٌي ػي ػذم االًؼوبد هوٌَػٔ كلشم ث٘ي إٗجبة هبل ػلى ًلسِ أٍ إٗجهبة  

األٍل ثخالف ػلِ٘ !!!فإًِ ال ٗعذ دٌٗا ػول هجبششٕ ٍ إى استلضم صشف الوبل 

491: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 
لَ ًزس اى ٗححّ سخلًا فٖ سٌٔ هعٌّ٘ٔ فخال  هع توىٌِّ ٍخب (: 12هسألٔ )•

، ٍ إى هات لبيل إت٘اًْويا ٗمضي٘اى هيي اطيل      (4)علِ٘ المضاء ٍ الىفّاسٓ 
 بال إشىال، ٍ الظح٘حتاى الوشاس( 6)، ألًّْوا ٍاخباى هالّ٘اى (5)التشؤ 

الظبّش ػذم ٍجَة الوضبء ال ػلِ٘ ٍ ال ثؼذ هَتِ ٍ أهّهب الٌلّهبسٓ كهال    ( 4)•
إشٌبل كٖ ٍجَثْب ػلِ٘ ٍ أهّب ثؼذ هَتِ كبلوشَْس ٍ إى ًبى ػلى ٍجهَة  
إخشاجْب هي أصل التشًٔ إلّب أًِّ ال ٗخلَ هي إشٌبل ٍ االحت٘بط ال ٌٗجـهٖ  

(.الخَئٖ. )تشًِ
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )ٗوضى الحجّ هي الثلث( 5)•
(.الخَئٖ. )ثل ٗخش  هي الثلث ٍ ًزا الحبل ك٘وب ثؼذُ•
. ثل الستظْبس الذٌّٗ٘ٔ هي دل٘ل ٍجَثْوب ًوب هشّ ٍ صذس صح٘حٔ هسوغ( 6)•
(.الگلپبٗگبًٖ)

505: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 
سابماً الذالّتاى على الخشٍج هي الثلث هعشع عٌْويا وويا ل٘يل، اٍ    إلْ٘وا •

ٍ وزا إرا ًيزس اإلحدياج هيي غ٘يش تم٘٘يذ      . هحوَلتاى على بعغ الوحاهل
بسٌٔ هعٌّ٘ٔ هطلماً اٍ هعلّماً على ششط ٍ لذ حظل ٍ توىّيي هٌيِ ٍ تيشن    

ٍ اهّا ليَ ًيزس اإلحدياج    (. 1)حتّى هات فإًِّ ٗمضى عٌِ هي اطل التشؤ 
بأحذ الَخَُ ٍ لن ٗتوىّي هٌِ حتّى هيات ففيٖ ٍخيَض لضيا ِ ٍ عذهيِ      

، (2)ٍخْاى، اٍخْْوا رله 
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )ثل هي الثلث( 1)•
ػلى ًلسِ هبلًب ٗصشف كٖ ٍجَد الحجّ هي الـ٘ش ٍ أهّب للِّ إرا ًبى جؼل ( 2)•

إرا ًزس إٗجبد الحجّ ػلى ٍجِ التسهج٘ت ٍ لهن ٗهتوٌّي هٌهِ حهبل ح٘بتهِ       
(.الجشٍجشدٕ. )كبألٍجِ ػذم الَجَة

(.الل٘شٍصآثبدٕ. )ثل ثبًْ٘وب أٍجِ•

 506: ، ص4 ، ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 
اٍخبِ على ًفسِ فظاس دٌٗاً، غاٗٔ األهش اًّيِ هيا لين ٗيتوىّي     ( 3)ٍاخب هالّٖ ألًِّ •

هعزٍس، ٍ الفشق بٌِ٘ ٍ ب٘ي ًزس الححّ بٌفسِ اًِّ ال ٗعذّ دٌٗاً هع عذم التوىّي هٌيِ،  
ُ ٰ  ليلّ : ، ووا إرا لال(4)ٍ اعتباس الوباششٓ، بخالف اإلحداج فإًِّ وٌزس بزل الوال 

علّٖ اى اعطٖ الفمشاء ها ٔ دسّن ٍ هات لبل توىٌِّ، ٍ دعَى وش  عذم اليتوىّي  
 عي عذم

هب لن ٌٗي اإلحجب  الّزٕ َّ هتؼلّن الٌزس هوذٍساً ال ٌٗهبد ٌٗؼوهذ الٌهزس ًهٖ     ( 3)•
ٗص٘ش ٍاججبً هبلّ٘بً ٍ ٌّزا كٖ ًزسُ إػطبء هبل لضٗذ ٍ لن ٗتوٌّي هٌِج ٍ هب َّ هٌؼوذ 
ثال احت٘ب  إلى الوذسٓ َّ الٌزس الوتؼلّن ثووذاس هي الوبل كٖ رهّتِ ٌٗهَى للحهجّ أٍ   
لضٗذج ٍ رلي ؿ٘ش ًزس اللؼل الّزٕ ل٘س لِ تؼبلى إلى كؼلِ ػلى كهش  هذستهِ ثهال    
تؼلّن ٍضغ كِ٘ ثٌلس الوبل أصلًبج ؿبٗٔ األهش ٗخش  أضذاد ّزا اللؼهل ػهي تحه     

(.آهب ض٘بء. )سلطٌتِ
(.الخَئٖ. )الظبّش ػذم الَجَة كِ٘ أٗضبً ألىّ الوبل ال ٌَٗى دٌٗبً ػلِ٘ ثبلٌزس( 4)•
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ٍ ًزس اى ٗحح سخال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخال  هع توىٌِ 

، ففشق ب٘ي إٗداض هيال عليى ًفسيِ اٍ إٗدياض     (1)هوٌَعٔ االًعماد •
عول هباششّٕ ٍ إى استلزم طشف الوال، فإًِّ ال ٗعذّ دٌٗاً علِ٘ بخالف 

(.2)األٍّل 
(.الل٘شٍصآثبدٕ. )هجشٌّٔ ٍاضحٔ( 1)•
ُ ػلهى  ٰ  ثل األهَى كٖ األٍّل أٗضبً ػذم الَجَة إلّب إرا جؼل للّ( 2)•

(.الگلپبٗگبًٖ. )ًلسِ هبلًب ٍ هلٌب ثصحّٔ ًزس الٌت٘جٔ لٌٌِ هحلّ تأهّل
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