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﴾15﴿الْئًِْسٓبىُ إِرَا هٓب اثٕتَالَُٔ سٓثِٜٔ فَأَوْشَهِٓٔ ٍٓ ًَؼٛوِٓٔ فَ٘ٓمَُلُ سٓثِّٖ أَوْشَهٓيِ فَأَهٛب •

﴾16﴿ٍٓ أَهٛب إِرَا هٓب اثٕتَالَُٔ فَمَذٓسٓ ػٓلَِٕ٘ٙ سِصٕلَِٔ فَ٘ٓمَُلُ سٓثِّٖ أَّٓبًَيِ •

﴾17﴿وَالَّ ثٓلْ الَ تُىْشِهَٔىَ الْ٘ٓتٙ٘نٓ •

﴾18﴿ٍٓ الَ تَحٓبظَُّىَ ػٓلَى ؼَؼٓبمِ الْوٙسٕىٙ٘يِ •

﴾19﴿ٍٓ تَأْوُلَُىَ التُّشَاثَ أَوْالً لَو٘بً •

﴾20﴿ٍٓ تُحٙجَٜىَ الْوٓبلَ حٔج٘بً رٓو٘بً •

﴾21﴿وَالَّ إِرَا دٔوَّتٙ الْأَسٕضٔ دٓوّبً دٓوّبً •

﴾22﴿ٍٓ رٓبءٓ سٓثٜهٓ ٍٓ الْوٓلَهٔ صٓفّبً صٓفّبً •

15: ، ا593ّٖٔ: ، الصفح30ّالفجس ، الجصء 
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ٖ ءٓ َٕٗٓهٓئٙزٚ ثِزٌَّْٓٓنٓ َٕٗٓهٓئٙزٚ ٗٓتَزَوَّشُ الْئًِْسٓبىُ ٍٓ أًََّى لَِٔ الزِّوْشَى ٍٓ • ﴾23﴿رِ

﴾24﴿ٗٓب لَٕ٘تٌَٖٙ لَذٛهٕتٔ لٙحٓ٘ٓبتٖٙ ٗٓمَُلُ •

﴾25﴿فََٕ٘ٓهٓئٙزٚ الَ ٗٔؼٓزِّةٔ ػٓزَاثِٓٔ أَحٓذٗ •

﴾26﴿ٍٓ الَ َٗٔحٙكُ ٍٓحَبلَِٔ أَحٓذٗ •

﴾27﴿ٗٓب أَٗٛتُْٓب الٌَّفْسٔ الْؤؽْوٓئٌَُّٙٔ •

﴾28﴿اسٕرِؼٖٙ إِلَى سٓثِّهٙ سٓاظًٙ٘ٓٔ هٓشْظًٙ٘ٛٔ •

15: ، ا593ّٖٔ: ، الصفح30ّالفجس ، الجصء 
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لً ورز حجا غٕس حجّ اإلسالم فٓ عامُا ي ًَ مستطٕع
تقدّم ،لكه *اوعقدلً ورز حجا غٕس حجّ اإلسالم فٓ عامُا ي ًَ مستطٕع  6مسألّ •

ي لةةً شالةةس ااسةةتطاعّ ٔجةةة ع ٕةةٍ الحةةل الىةةرزْ، ي لةةً   **اإلسةةالمحجةةّ 
ا ٔثعد يجًب الكفازِ،  ***تسكُما

هاغ توّّاٖ    أٍ ًَاُ هؽلماب  فضالت اإلستؽبػٔ صٍالإرا ًَى رله ػلى تمذٗش ّزا *•
وابى هحتولًاب   أٍ  اإلساالم الٌزس ثَرَة حز٘ٔ ح٘ي  وبى غ٘ش هلتفتثأى المصذ هٌِ 

أٍ ثلضٍم تشر٘ح هتؼلك ثؼذم سرحبى غ٘شّب هغ ٍرَثْب  وبى غ٘ش هلتفت  أٍ  ِلضٍال
.االستؽبػٔإلّب ثؼذ صٍال  سرحبًِ ٗتج٘٘يٍ إى لن الٌزس ششػب

ال هؼٌٖ لتمذهْب ثؼذ أى وبى ثمبء اإلستؽبػٔ ٍ ٍرَة حزٔ اإلسالم وبشفب ػي **•
.ثؽالى ًزسُ

ال ٗوىي تشوْوب هؼب فئى ثمبء اإلستؽبػٔ وبشف ػي ٍرَة حزٔ اإلسالم ٍ  ***•
ثؽالى الٌزس ٍ صٍالْب الوَرت لَرَة الحذ الٌزسٕ ػل٘اِ ٗسامػ ٍراَة حزأ     

.اإلسالم

389: ، ص1 تحسٔس الًسٕ ّ؛ ج
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم

لَ ًزس حزب غ٘ش حزٔ اإلسالم فاٖ ػبهْاب ٍ ّاَ هساتؽ٘غ      6هسألٔ •
تمذ٘م حزٔ اإلسالم، ٍ لَ صالت االستؽبػٔ ٗزت ػلِ٘ الحذ اًؼمذ،لىي 

الٌزسٕ، ٍ لَ تشوْوب ال ٗجؼذ ٍرَة الىفبسٓ، 
ي لةً  لً ورز حجا فٓ حال عدمُا ثم استطاع ٔقدم حجةّ اإلسةالم   ي •

كان ورزٌ مضٕقا، ي كرا لً ورز إتٕاوٍ فًزا ففًزا تقدم حجّ اإلسالم، 
ي ٔأتٓ تٍ فٓ العام القاتل، 

لَ ًزس حزب هي غ٘ش تم٘٘ذ ٍ وبى هستؽ٘ؼب أٍ حصل االستؽبػٔ ثؼذُ ٍ •
ٍ لن ٗىي اًصشاف  فبأللشة وفبٗٔ حذ ٍاحذ ػٌْوب هغ لصذّوب، لىي 
هغ رله ال ٗتشن االحت٘بغ فاٖ صاَسٓ ػاذم لصاذ التؼوا٘ن لحزأ       

.اإلسالم ثئت٘بى ول ٍاحذ هستمال همذهب لحزٔ اإلسالم

389: ، ص1 تحسٔس الًسٕ ّ؛ ج
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
هسألٔ إرا ًزس حزب فٖ حبل ػذم االستؽبػٔ الّشػ٘ٔ حنٛ حصلت  17•

ِ  فئى وبى هَسؼب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هتأخشٓ لذم حزٔ اإلسالم لفَسٗتْب ٍ  ل
إى وبى هع٘مب ثأى ل٘ذُ ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ ٍ حصل فْ٘ب االساتؽبػٔ أٍ ل٘اذُ   
ثبلفَسٗٔ لذهِ ٍ حٌ٘ئز فئى ثم٘ت االستؽبػٔ إلى الؼبم المبثل ٍرجت ٍ 
إال فال ألى الوبًغ الّشػٖ وبلؼملٖ ٍ ٗحتول ٍرَة تمذٗن الٌزس ٍ لَ 
هغ وًَِ هَسؼب ألًِ دٗي ػلِ٘ ثٌبء ػلى أى الذٗي ٍ لاَ وابى هَساؼب    
ٗوٌغ ػي تحمك االستؽبػٔ خصَصب هغ ظي ػذم توىٌاِ هاي الَفابء    

ثبلٌزس إى صشف استؽبػتِ فٖ حزٔ اإلسالم  

 493: ، ص2 ، ج(ل سٕد الٕصدْ)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
إرا ًزس حز٘ب فٖ حبل ػاذم االساتؽبػٔ الّاشػ٘٘ٔ حان٘     (: 17هسألٔ )•

حصلت لِ فئى وبى هَس٘ؼبً أٍ هم٘٘ذاً ثسٌٔ هتأخّشٓ لذ٘م حز٘أ اإلساالم   
. لفَسٗ٘تْب (3)

إى وبى الٌزس هَس٘ؼبً ٍ تؼلّك ثؽج٘ؼٔ الحذ٘ وفبُ حز٘ٔ اإلساالم هاغ   ( 3)•
(.الّ٘شاصٕ. )لصذ ثشّ الٌزس ثْب

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
أٍ ( 1)إى وبى هع٘٘مبً ثأى ل٘٘ذُ ثسٌٔ هؼٌ٘٘ٔ ٍ حصل فْ٘ب االساتؽبػٔ  ٍ •

(2)ل٘٘ذُ ثبلفَسٗ٘ٔ 
إى وبى الوٌزٍس همصَداً ثِ غ٘ش حز٘ٔ اإلسالم فحصَل االستؽبػٔ ( 1)•

وبشف ػي ثؽالى ًزسُ، ٍ إى وبى هؽلمبً ف٘ىفٖ حز٘ٔ ٍاحذٓ ػٌْواب ٍ  
(.الخَئٖ. )هٌِ ٗؼلن حبل الوؽلك أٗعبً

تحص٘ل هو٘ب لذ٘هٌبُ أىّ الٌزس ال ٗصلح هضاحوبً لحز٘ٔ اإلساالم ثؼاذ   ( 2)•
حصَل االستؽبػٔ حز٘ب وبى الوٌزٍس أٍ صٗابسٓ أٍ غ٘شّواب فلاَ ل٘٘اذ     
الوٌزٍس ثسٌٔ هؼٌ٘٘ٔ حصلت فْ٘ب االستؽبػٔ اًحلّ ًزسُ ثبلىلّ٘أ ٍ إلّاب   

(.الٌبئٌٖ٘. )أخّش الوٌزٍس ػي حز٘ٔ اإلسالم ػلى ولّ تمذٗش

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
المبثل ٍرجت، ٍ إلّب   االستؽبػٔ إلى الؼبم( 4)ٍ حٌ٘ئزٚ فئى ثم٘ت ( 3)لذ٘هِ  •

فال، ألىّ الوبًغ الّشػٖ٘ وبلؼملٖ٘، 
لذ تمذ٘م الىالم ٍ اإلشىبل فٖ تمذ٘م الٌزس ثٌبءٖ ػلى الوختبس هاي واَى   ( 3)•

المذسٓ ششؼبً ششػ٘٘بً فٖ ولّ هَسد ٗىَى صهبى الؼول ثِ همبسًابً أٍ هتاأخّشاً   
ػي صهبى التٌز٘ض لألهش ثحز٘ٔ اإلسالم ًؼن ػلى شاشؼ٘٘ٔ الماذسٓ ػملًاب وابى     
. لتمذ٘م الٌزس السبثك ػلى االستؽبػٔ هؽلمبً ٍرِ ٍ لىٌِّ ثوؼضل ػي التحم٘ك

(.آلب ظ٘بء)
ٔ   األلَى • . ٍرَة حز٘ٔ اإلسالم ٍ ػذم اًؼمبد الٌزس هغ تم٘٘اذُ ثتلاه الساٌ

(.الجشٍرشدٕ)
ثل ٗمذ٘م حز٘ٔ اإلساالم ٍ لاذ هاّش أّى الوابًغ الّاشػٖ لا٘س شاشؼًب فاٖ         •

االستؽبػٔ ٍ هغ االستؽبػٔ ٍ ٍرَة حز٘ٔ اإلسالم ٗلغى ًزسُ ٍ هٌِ ٗؼلن 
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )حبل احتوبل تمذٗن الٌزسٕ إرا وبى هَس٘ؼبً فئًِّ ظؼ٘ف

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
ٗجؼذ ػلى المَل ثبلفَسٗ٘ٔ فٖ حز٘ٔ اإلسالم تمذ٘هْب ػلاى الٌازس هاغ    ال •

(.ثؼذ الخَاًسبسٕ. )المَل ثبًؼمبدُ
ثل األلَى ٍرَة حز٘ٔ اإلسالم لىّف االستؽبػٔ ػاي ػاذم واَى    •

الوٌزٍس هّشٍػبً ح٘ي الؼول هاغ التم٘٘اذ ثتلاه السأٌ ٍ لاَ ثؼٌاَاى       
(.الگلپبٗگبًٖ. )الفَسٗ٘ٔ

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
إٔ هب ٗىفٖ لحز٘ٔ اخشى ال هب وبى هصشفبً للحذ٘ الٌزسٕ فمػ إى ( 4)•

حز٘ت٘ي ًزسٕ٘ ٍ حز٘ٔ اإلساالم ٍ تماذٗن الٌازسٕ فاٖ     ػلى تؼلّك ثمٖ 
المسن الخبًٖ إى أساد فَساً ففَساً ثوؼٌى أًِّ ال ٗزت حز٘ٔ اإلسالم ٍ إى 

ٍرجت، الظبّش فٖ اإلؼالق هوٌَع فٖ الخبًٖ : ثم٘ت االستؽبػٔ ٍ لَلِ
(.الف٘شٍصآثبدٕ. )ووب ٗظْش هٌِ أٗعبً فٖ رٗل والم الذسٍس

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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ااستطاعّ  لً ورز حجا فٓ حال عدم
ػلِ٘، ( 2)ٍ لَ هغ وًَِ هَس٘ؼبً ألًِّ دٗي ( 1)ٗحتول ٍرَة تمذٗن الٌزس ٍ •

، (3)ثٌبءٖ ػلى أىّ الذٗي ٍ لَ وابى هَس٘اؼبً ٗوٌاغ ػاي تحمّاك االساتؽبػٔ       
خصَصبً هغ ظيّ ػذم توىٌِّ هي الَفبء ثبلٌازس إى صاشف اساتؽبػتِ فاٖ     

.حز٘ٔ اإلسالم
(.الٌبئٌٖ٘. )ّزا االحتوبل ظؼ٘ف غبٗتِ( 1)•
(.الجشٍرشدٕ. )لىٌِّ ظؼ٘ف ٍ لَ ػلى هختبسُ•
لىٌِّ اختبس فٖ الذٗي ٍرَة حز٘ٔ اإلسالم هغ الَحاَق ثابلتوىّي هاي    ( 2)•

(.الگلپبٗگبًٖ. )أدائِ
فٖ هٌؼِ ػي االستؽبػٔ تأه٘ل إلّب هغ استلضام أدائِ فٖ أرلِ ػذم ثمابء  ( 3)•

آلاب  . )هب ثِ الىفبٗٔ فٖ ػَدُ ثٌبءٖ ػلى ششؼ٘٘تِ فٖ ٍراَة الحاذ٘ شاشػبً   
(.ظ٘بء

510: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
لَ ًزس لجل حصَل االستؽبػٔ صٗبسٓ أثٖ ػجذ اللِّ الحسا٘ي   29هسألٔ •

ٔ  فبستؽبع ٗزت ػلِ٘ الحذ ثال إشاىبل،   ػلِ٘ السالم هخال فٖ ول ػشف
ٍ وزا الحبل لَ ًزس أٍ ػبّذ هخال ثوب ٗعبد الحذ، ٍ لاَ صاحان الحاذ    

. ٍارت أٍ استلضهِ فؼل حشام ٗالحظ األّن ػٌذ الّبسع األلذس  

377: ، ص1 تحسٔس الًسٕ ّ، ج 
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الىرز المضاد ل حل
هسألٔ إرا ًزس لجل حصَل االستؽبػٔ أى ٗضٍس الحس٘ي ع فٖ ول  32•

ٔ  حنٛ حصلت لن ٗزت ػلِ٘ الحذ ثل ٍ وزا لَ ًزس إى ربء هسبفشُ  ػشف
أى ٗؼؽٖ الفم٘ش وزا همذاسا فحصل لِ هب ٗىفِ٘ ألحذّوب ثؼاذ حصاَل   
الوؼلك ػلِ٘ ثل ٍ وزا إرا ًزس لجل حصَل االستؽبػٔ أى ٗصشف همذاس 
هبئٔ ل٘شٓ هخال فٖ الضٗبسٓ أٍ التؼضٗٔ أٍ ًحَ رله فئى ّازا ولاِ هابًغ    
ػي تؼلك ٍرَة الحذ ثِ ٍ وزا إرا وبى ػلِ٘ ٍارت هؽلك فَسٕ لجل 
حصَل االستؽبػٔ ٍ لن ٗوىي الزوغ ثٌِ٘ ٍ ثا٘ي الحاذ حانٛ حصالت     
االستؽبػٔ ٍ إى لن ٗىي رلاه الَارات أّان هاي الحاذ ألى الؼازس       

الّشػٖ وبلؼملٖ فٖ الوٌغ هي الَرَة 

444-443: ، ص2 ، ج(ل سٕد الٕصدْ)العسيِ الًثقى 



15

الىرز المضاد ل حل
ٍ أهب لَ حصلت  االستؽبػٔ أٍال حانٛ حصال ٍارات فاَسٕ آخاش ال      •

ٗوىي الزوغ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الحذ ٗىَى هي ثبة الوضاحوأ ف٘ماذم األّان    
هٌْوب فلَ وبى هخل إًمبر الغشٗك لذم ػلى الحذ ٍ حٌ٘ئاز فائى ثم٘ات    
االستؽبػٔ إلى الؼبم المبثل ٍرت الحذ ف٘اِ ٍ إال فاال إال أى ٗىاَى    

الحذ لذ استمش ػلِ٘ سبثمب فئًِ ٗزت ػلِ٘ ٍ لَ هتسىؼب 

444-443: ، ص2 ، ج(ل سٕد الٕصدْ)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
أى ٗاضٍس الحسا٘ي   ( 2)إرا ًزس لجل حصَل االستؽبػٔ (: 32هسألٔ )  •

فٖ ولّ ػشفٔ( ػلِ٘ الس٘الم)

هب أف٘ذ فٖ غبٗٔ الوتبًٔ ثٌبءٖ ػلى وَى الماذسٓ فاٖ ظاشف الؼوال     ( 2)•
ششؼبً ػمل٘بً فٖ صح٘ٔ الٌزس ٍ إلّب فجٌبءٖ ػلى وًَْب ششؼبً شاشػ٘بً وواب   
َّ الوستفبد هي ثؼط الٌصَص الّزٕ تؼشّظِ الزَاّش فٖ آخش وتابة  
الٌزس ففٖ تمذٗن الٌزس السبثك فٖ ّزُ الفشٍض ثأروؼْاب إشاىبل ألىّ   
تؽج٘ك ولّ ٍاحذ هي الخؽبث٘ي ٗشفغ هَظَع اٙخش فال ٍرِ لتاشر٘ح  

(.آلب ظ٘بء. )أحذّوب ػلى اٙخش ووب َّ الظبّش

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
، (3)حن٘ حصلت لن ٗزت ػلِ٘ الحذ٘  •
ثل ال إشىبل فٖ أًِّ ٗزت الحذ ألّو٘٘٘تِ ٍ الؼزس الّاشػٖ لا٘س   ( 3)•

ششؼبً للَرَة ٍ ال همَ٘هبً لالستؽبػٔ فال ثذ٘ هي هالحظٔ األّان٘ ثؼاذ   
حصَل االستؽبػٔ ٍ ال إشىبل فٖ وَى الحذ٘ أّن٘ ٍ أه٘اب ثٌابءٖ ػلاى    
وَى الؼزس الّشػٖ دخ٘لًب فٖ االستؽبػٔ فال ٍرِ للفاشق ثا٘ي تماذ٘م    
االستؽبػٔ ٍ تأخّشّب فبلتفص٘ل غ٘اش ٍر٘اِ ٍ هاب روشًاب سا٘٘بل فاٖ       
هضاحؤ الحذ٘ لزو٘غ الَارجبت ٍ الوحشّهبت إٔ ال ثاذ٘ هاي هالحظأ    

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األّن٘ ٍ أه٘ب اًحالل الٌزس ففِ٘ والم

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
. الٌزس ثألسبهِ ال ٗضاحن الحذ٘ ف٘زت ػلِ٘ الحذ٘ فٖ رو٘غ الفشٍع الوزوَسٓ•

ٖ . )ثل ٗزت ٍ ٌٗحلّ الٌزس لحصَل االستؽبػٔ(. الخَئٖ) ثال  (. الگلپبٗگابً
ٌٗحلّ ًزسُ ثحصَل االستؽبػٔ ثؼذُ ٍ ٗزت ػلِ٘ الحذ٘ ػلى األلَى ٍ لاَ  
ًزس رله ثؼذ حصَل االستؽبػٔ ٍ لجل ٍلت الوس٘ش لان ٌٗؼماذ ٍ إى وابى    

ًؼن لَ خبلف فاٖ ّازُ السأٌ ال    (. الٌبئٌٖ٘. )لجل أشْش الحذ٘ ػلى األلَى
ٗجؼذ االرتضاء ثِ ػي حز٘ٔ اإلسالم لحصَل المذسٓ فؼلًب هاغ فاشض لذستاِ    

األلاَى ّاَ   (. آلب ظا٘بء . )ػلى الَفبء ثٌزسُ فٖ السٌٔ اٙت٘ٔ ووب ال ٗخفى
ٍرَة الحذ٘ ٍ اًحالل الٌزس ألىّ ػذم ٍرَة الحذ٘ ػٌذ ٍرَة هب ٌٗبف٘اِ  
إًّوب َّ ألرل التضاحن ال الػتجبس ػذهِ فٖ االساتؽبػٔ ٍ ٍراَة الَفابء    

هحل إشىبل لوىبى الوضاحوأ ٍ  (. الجشٍرشدٕ. )ثبلٌزس غ٘ش صبلح للتضاحن
(.الخَاًسبسٕ. )ال ٗجؼذ تشر٘ح ربًت الحذ٘ ألّو٘٘٘تِ

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
ثل ٍ وزا لَ ًزس إى ربء  هسبفشُ أى ٗؼؽٖ الفم٘ش وزا همذاساً، فحصل لِ •

هب ٗىفِ٘ ألحذّوب ثؼذ حصَل الوؼلّك ػلِ٘، ثل ٍ وازا إرا ًازس لجال    
حصَل االستؽبػٔ أى ٗصشف همذاس هبئأ ل٘اشٓ هاخال فاٖ الضٗابسٓ أٍ      
التؼضٗٔ أٍ ًحَ رله، فئىّ ّزا ولِّ هبًغ ػي تؼلّك ٍرَة الحذ٘ ثاِ، ٍ  
وزا إرا وبى ػلِ٘ ٍارت هؽلك فَسٕ٘ لجل حصاَل االساتؽبػٔ، ٍ لان    
ٗوىي الزوغ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الحذِّ، حن٘ حصلت االساتؽبػٔ ٍ إى لان ٗىاي    

ٖ٘  ( 1)رله الَارت أّن٘ هي الحذ٘  ألىّ الؼزس الّشػ

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
. ثل الظبّش اػتجبس وًَِ أّن٘ لوب هاشّ هاي أًّاِ هاي ثابة التاضاحن      ( 1)•

ثل الظبّش تمذٗن األّان٘ ألىّ الّاشغ فاٖ    (. الجشٍرشدٕ، الخَاًسبسٕ)
ٍرَة الحذ٘ ػلى هب ٗستفبد هي  الشٍاٗبت االستؽبػٔ هي ح٘ج الوبل 
ٍ الجذى ٍ تخل٘ٔ السشة ٍ أه٘ب اشتشاغ ػذم تفَٗت ٍارت آخش ثبلحذ٘ 

ّزا إرا وبًاب  (. الگلپبٗگبًٖ. )فال ٗستفبد هٌْب ف٘مذ٘م األّن٘ ػٌذ التضاحن
. هتسبٍٗ٘ي ٍ أه٘ب إرا وبى الحذ٘ أّن٘ ف٘زت الحذ٘ ٍ ٗماذ٘م ػلاى غ٘اشُ   

(.الخَئٖ)

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
وبلؼملٖ٘ فٖ الوٌغ هي الَرَة، ٍ أه٘ب لَ حصلت االساتؽبػٔ أٍ٘لًاب حان٘    •

فَسٕ٘ آخش ال ٗوىي الزوغ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الحذ٘ ٗىاَى  ( 1)حصل ٍارت 
هي ثبة الوضاحؤ، 

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
ال ٗتصَ٘س ٍرِ لْزا الفشق إر ٍرَة رله الَارت إى وبى هبًؼاب  ( 1)•

هي حذٍث االستؽبػٔ إرا تمذ٘م ٗىَى هبًؼبً هي ثمبئْب إرا تأخّش ٍ ّاٖ  
ششغ فٖ ٍرَة الحذ٘ حذٍحبً ٍ ثمبءٖ ٍ األلَى أًِّ هي ثابة التاضاحن   

لن ٗؼلن الفشق فٖ غ٘ش هب استمشّ الحذ٘ فٖ السٌ٘ي (. الجشٍرشدٕ. )هؽلمبً
السبثمٔ ألىّ االستؽبػٔ شاشغ للَراَة حاذٍحبً ٍ ثمابءٖ إلاى توابم       
األػوبل فٖ السٌٔ االٍلى فلَ وبى الوٌغ الّشػٖ وابلؼملٖ هبًؼابً ػاي    
االستؽبػٔ حذٍحبً ف٘ىَى هبًؼبً ػٌِ ثمبءٖ لىٌِّ لاذ هاشّ أًّاِ هاي ثابة      

(. الگلپبٗگبًٖ. )التضاحن

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
، فلَ وبى هخل إًمبر الغشٗك لاذ٘م ػلاى الحاذ٘، ٍ    (2)ف٘مذ٘م األّن٘ هٌْوب •

حٌ٘ئزٚ فئى ثم٘ت االستؽبػٔ إلى الؼبم المبثل ٍرت الحذ٘ فِ٘، ٍ إلّب فال 
.إلّب أى ٗىَى الحذ٘ لذ استمشّ ػلِ٘ سبثمبً، فئًِّ ٗزت ػلِ٘ ٍ لَ هتسىّؼبً

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
رله وزله فٖ صَسٓ الَارت الفَسٕ ثؼذ التوىّي هي الخاشٍد إلاى   ( 2)•

الحذ٘ أٍ حٌِ٘ ػلى ٍرِ ل٘س لِ إتالف استؽبػتِ ٍ حٌ٘ئازٚ ٗساتمشّ ػل٘اِ    
ف٘زت ػلِ٘ الحذ٘ فٖ المبثل ٍ إى لن ٗجك االستؽبػٔ ًؼن لَ حصل الَارت 
اٙخش لجل التوىّي فال ٗىَى رله هي ثابة التاضاحن ثال ٗزات اإلت٘ابى      
ثبلَارت اٙخش ٍ إى لن ٗىي هْو٘بً ألىّ ثئؼالق دل٘لِ ٗشفغ هَظَع اٙخاش  
ف٘ىَى ثبلٌسجٔ إلى دل٘ل ٍرَة الحذ٘ هي ثابة التخص٘اال ال التخصا٘ال    
ثخالف هب لَ أُخز ثئؼالق دل٘ل الحذ٘ إر تؽج٘ك إؼاللِ ػلى الوَسد دٍسٕ٘ 
ووب َّ الّأى فٖ ولّ هَسد داس األهش ث٘ي تخص٘ال دل٘ل ٍ تخص٘ال آخاش  

ثل ٗمذ٘م الَارت الوؽلك ٍ ال فشق ثا٘ي حصاَلِ   (.آلب ظ٘بء. )ووب ال ٗخفى
(.الّ٘شاصٕ. )أٍ ثؼذّب( لذ٘س سشُّ)لجل االستؽبػٔ ووب هشّ هٌِ 

393: ، ص4 ، ج(المحشى)العسيِ الًثقى 
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الىرز المضاد ل حل
ظبّش األصحبة االتفبق ػلى اًِ إرا ًزس لجل حصاَل االساتؽبػٔ   ( األٍل)•

أى ٗفؼل فٖ ول ػشفٔ أٍ فٖ ػشفٔ هؼٌ٘ٔ هخل ػشفٔ ّزُ السٌٔ هاخال ػواال   
سارحب ال ٗزتوغ هغ الحذ وضٗبسٓ الحس٘ي ػل٘اِ الساالم حان حصالت لاِ      
االستؽبػٔ ثؼذُ ال ٗزت ػلِ٘ الحذ فٖ ول ػشفٔ أٍ فٖ الؼشفٔ الوؼٌ٘ٔ، لبل 
فٖ الوذاسن ف٘وب إرا ًزس حزب غ٘ش حذ اإلسالم اًِ اى تماذم الٌازس ػلاى    
االستؽبػٔ ٍرت اإلت٘بى ثبلوٌزٍس هغ المذسٓ ٍ اى لان تحصال االساتؽبػٔ    
الّشػ٘ٔ، ٍ لَ اتفك حصَل االستؽبػٔ لجل اإلت٘ابى ثابلحذ الوٌازٍس لاذم     
حزٔ اإلسالم اى وبى الٌزس هؽلمب أٍ هم٘ذا ثوب ٗضٗاذ ػاي تلاه السأٌ أٍ     
ثوغبٗشّب، الى ٍرَثْب ػلى الفَس ثخالف الوٌزٍسٓ ػلاى ّازا الَراِ ٍ اال    
لذم الٌزس لؼذم تحمك االستؽبػٔ فٖ تله السٌٔ ألى الوبًغ الّشػٖ وبلوبًغ 
الؼملٖ اًتْى هب ًشٗذ ًملِ ػاي الواذاسن، ٍ ّاَ الوشظاى ػٌاذ صابحت       

(. لذُ)الزَاّش 

385: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ لذ حىى ػٌِ اًِ وبى ٌٗزس صٗبسٓ الحس٘ي ػلِ٘ السالم فٖ َٗم ػشفٔ •

لجل هز٘ئٖ أشْش الحزٔ لئال ٗص٘ش الحذ ػل٘اِ ٍارجاب ٍ ٗوٌؼاِ ػاي     
االشتغبل ثتصٌ٘ف الزَاّش ثٌبء ػلى ػذم دخل االساتؽبػٔ الحبصالٔ   
لجل أشْش الحذ فٖ ص٘شٍسٓ  الحذ فٖ أٗبهِ را هالن لىٖ ٗزت ػلِ٘ 
حفظْب ٍ حشم ػلِ٘ تفَٗتْب، ثل الذخ٘ل فٖ هالوِ َّ االستؽبػٔ فاٖ  
أشْش الحذ ٍ لزا وبى ٗمذم ًزس الضٗبسٓ فٖ ػشفٔ ػلى أشاْش الحاذ اى   
ٗتمذم ػلى االستؽبػٔ الوَرجٔ للحذ ٍ ّٖ االستؽبػٔ الحبصالٔ فاٖ   

أشْشُ،

386-385: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ّاَ اًحاالل الٌازس الوتماذم     [ 1( ]لذُ)ٍ الوختبس ػٌذ ثؼط هّبٗخٌب  •

:ػلى االستؽبػٔ ثسجت االستؽبػٔ الحبصلٔ ثؼذُ ٍ رله لَرَُ

(لذُ)ًبئٌ٘ى [ 1]•

386: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
هٌْب اًِ إرا تضاحن الَارجبى الوّشٍؼبى ثبلمذسٓ ششػب فواغ تسابٍْٗب    •

فٖ االشتشاغ ٗمذم األسجك هٌْوب صهبًب، ٍ هغ االختالف ثٌْ٘وب ٗىاَى  
أحذّوب دٍى األخش هّشٍؼب ثّشغ أخش صائذا ػي اشاتشاؼِ ثبلماذسٓ   
ووب إرا وبى هّشٍؼب ثبى ال ٗىَى هخبلفب هغ الىتبة وبلّاشغ الَالاغ   
فٖ ظوي الؼمذ هي الج٘غ ٍ ًحَُ، أٍ ثبى ٗىَى هتؼلمٔ سارحب وبلٌزس ٍ 
الؼْذ ٍ ًحَّوب، فبى هب ال ٗىَى هّشٍؼب ثْازا الّاشغ الضائاذ ٗماذم     
ػلِ٘ لىًَِ هؽلمب ػي ران الّشغ، فتىَى الٌسجٔ ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب ٗىَى 
هّشٍؼب ثْزا الّشغ الضائذ وبلٌسجٔ ث٘ي الَارات الوؽلاك ٍ الَارات    

الوّشٍغ فٖ ٍرَة تمذٗن الوؽلك ػلى الوّشٍغ 

386: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ ٍرَة الٌزس الحذ ولْ٘وب هّشٍغ ثبلمذس ششػب، ٍ ٗضٗذ الٌازس فاٖ   •

اػتجبس وَى الؼول الوٌزٍس سارحب ششػب ح٘ي الؼول هغ لؽغ الٌظش ػي 
تؼلك الٌزس ثِ ثذٍى الحذ ح٘ج اى ٍرَثِ هؽلك ػاي ران االشاتشاغ   

.ششػب

386: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ هٌْب اًِ ٗؼتجش فٖ اًؼمبد الٌزس حذٍحب، ٍ فٖ ثمبئِ ثؼذ اًؼمابدُ اى ال   •

ٗىَى هتؼلمٔ هفَتب لَارت ٍ ال هستلضهب لحشام هاغ لؽاغ الٌظاش ػاي     
تؼلك الٌزس ثِ ثوؼٌى اًِ ال ٗىَى هتؼلمٔ لَ ال الٌزس هوب َٗرت تفَٗت 

الَارت أٍ هستلضهب الستىبة الوحشم،

386: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
فئرا ًزس لجل حلَل شَال صٗبسٓ الحس٘ي ػلِ٘ الس٘الم فٖ َٗم الؼشفأ   •

ٍ صبس هستؽ٘ؼب فٖ أشْش الحذ ثحذٍحْب فْ٘ب أٍ ثجمبئْب إلْ٘ب لَ وبًات  
هتحممٔ لجلْب ٗىَى الحذ تبم الوالن ثتحمك االستؽبػٔ فٖ أشاْشُ، إر  
االستؽبػٔ ثزو٘غ هب ٗؼتجش فْ٘ب حبصلٔ فٖ أشاْش الحاذ حٌ٘ئاز ٍ ال    

هبًغ ػٌْب ف٘وب تمتعِ٘ هي ٍرَة   الحذ اال ًزس صٗبسٓ الؼشفٔ، 

387-386: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
فضٗبسٓ الؼشفٔ حٌ٘ئز هفَتٔ للحذ التبم الوالن لَ ال ًزس الضٗبسٓ، فصحٔ •

ًزسّب هتَلفٔ ػلى اى ال ٗىَى هتؼلك الٌزس هفَتاب للَارات، ٍ ػاذم    
هفَٗتِ ٗتَلف ػلى صحٔ ًزسُ إر لَ ال صحتِ لىابى الوتؼلاك هفَتاب    
لحذ تبم الوالن، ف٘تَلف صحٔ الٌزس ػلى اى ال ٗىَى هتؼلمٔ هفَتاب،  

.ٍ ٗتَلف ػذم هفَٗتِ ػلى اى ٗىَى صح٘حب ٍ ّزا دٍس ظبّش

387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج



33

الىرز المضاد ل حل
ٍ هٌْب اى الشرحبى الوؼتجش فٖ هتؼلك الٌزس َّ الشرحبى ح٘ي الؼوال   •

ال ح٘ي الٌزس فلَ وبى الوتؼلك سارحب حا٘ي الٌازس ٍ صابس هشرَحاب     
ح٘ي الؼول ثؽشٍ ػٌَاى ػلِ٘ هَرت لوشرَح٘تِ فٌ٘حل الٌزس ووب إرا 
ًزس صَم َٗم هخال فٌْبُ ٍالذُ ػٌِ، أٍ استذػى هؤهي تشوِ ح٘اج اًاِ   

ثبلٌْٖ ػٌِ أٍ ثبستذػبء هؤهي تشوِ ٗص٘ش فؼلِ هشرَحب، 

387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ ٍرِ اػتجبس الشرحبى ح٘ي الؼول ظبّش إرا الوؼتجش اًوب َّ سرحابى  •

الؼول فال ثذ اى ٗىَى سارحب ح٘ي هب ٗتحمك ال ح٘ي هب ٗتحمك إًّبء 
الٌزس، ٍ ٗوىي إسربع ّزُ الَرَُ الى ٍرِ ٍاحذ ثبى ٗمبل الوؼتجش فٖ 
صحٔ الٌزس َّ سرحبى هتؼلمٔ سرحبًب ًبش٘ب هاي غ٘اش ًبح٘أ تؼلاك     
الٌزس ثِ، ٍ ال ٗىفٖ فٖ صحتِ سرحبًِ هي ًبح٘أ الٌازس و٘اف ٍ اال    
ٗلضم صحٔ ًزس ول هجبح ثل هىشٍُ، ح٘ج اًِ ٗص٘ش سارحب هي لج٘ال  
تؼلك الٌزس ثِ ٍ ال سرحبى لضٗبسٓ الحس٘ي ػلِ٘ الس٘الم فٖ َٗم ػشفأ  

. إرا وبًت هفَتٔ لحذ التبم الوالن ثتوبه٘ٔ االستؽبػٔ الِ٘

387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ أٍسد ػلِ٘ فٖ الوستوسه ثبى هب روش ٗزشى هخلِ فٖ ٍرَة حاذ  •

اإلسالم فٖ الفشض، فئى االستؽبػٔ الوؼتجشٓ فٖ ٍرَة حذ اإلساالم  
ٗزت اى تىَى حبصلٔ هغ غط الٌظش ػي ٍرَة الحذ، ٍ فٖ الومبم 

.إرا غط الٌظش ػي ٍرَة الحذ تشتفغ االستؽبػٔ ثبلٌظش اًتْى

387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ فِ٘ هب ال ٗخفى، فبى الوفشٍض اى ٍرَة الٌازس ٍ الحاذ والّواب     •

هّشٍؼبى ثبلمذسٓ ششػب، لىاي لَراَة الَفابء ثبلٌازس شاشغ أخاش       
هختال ثِ ٍ َّ سرحبى الوتؼلك ح٘ي الؼول ٍ ال ٗىَى ٍرَة الحذ 
هّشٍؼب ششػب ثشرحبى الحاذ  لاَ ال ٍرَثاِ ٍ اى وابى ٗحصال لاِ       

الشرحبى ثسجت ٍرَثِ،

388-387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ف٘ىَى التضاحن ثٌْ٘وب هي ثبة التضاحن ثا٘ي الَارات الوؽلاك ٍ ّاَ      •

الحذ ٍ ث٘ي الَارت الوّشٍغ ٍ َّ الوٌزٍس، فَرَة الحذ ٗوٌغ ػي 
ثمبء ٍرَة الوٌزٍس ٍ َٗرت اًحالل الٌزس ثوؼٌى اًِ ٗشفغ الشرحابى  
ػي الوٌزٍس لَ ال الٌزس لىي ٍرَة الَفبء ثبلٌزس ال ٗاؤحش فاٖ تغ٘٘اش    
هَظَع ٍرَة الحذ ٍ تحَلِ ػوب َّ دخ٘ال فاٖ هَظاَػ٘تِ ثؼاذ     
اشتشاوْب هؼب فٖ اشتشاغ ٍرَثْوب ثبلمذسٓ ششػب، ٍ ّزا هواب ال غجابس   

ػلِ٘ 

388-387: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ اى وبى والم فَْ فٖ ص٘شٍسٓ صٗبسٓ الؼشفٔ هشرَحاب ثساجت وًَْاب    •

هفَتب للحذ فٖ أٗبهِ ٍ ّٖ هوٌَػٔ، ألى الوشرَح٘ٔ ثسجت الوفَت٘أ  
تذٍس هاذاس الىساش ٍ االًىسابس فاٖ الواالن ٍ ّواب ال ٗمؼابى فاٖ         
الوتضاحو٘ي ثسجت التضاحن ٍ لَ ث٘ي الوْن ٍ األّن، ثل الوْن ثبق ػلى 

هب َّ ػلِ٘ هي الوالن ووب فٖ غ٘ش هَسد الوضاحؤ، 

 388: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ لزا ٗصح اإلت٘بى ثِ ثذاػٖ الوالن، ثل ثبألهش التشتجٖ الوساتفبد هاي   •

ًبح٘ٔ ثمبء الوالن، فضٗبسٓ الؼشفٔ الوضاحؤ هغ الحذ ثبل٘ٔ ػلى هب ّٖ 
ػلِ٘ لَ ال الوضاحؤ هي الشرحبى، ٍ ال تص٘ش هشرَحٔ ثساجت وًَْاب   
هفَتٔ للحذ، ٍ اى وبى تبسن الحذ ػبص٘ب ثتشوِ للحذ لىي ال ػص٘بى 

. لِ ثبالشتغبل ثبلضٗبسٓ ووب ال ٗخفى

 388: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج
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الىرز المضاد ل حل
ٍ ًت٘زٔ رله صحٔ ًزسّب، ٍ هغ صحتِ تشتفاغ االساتؽبػٔ الّاشػ٘ٔ    •

إذ المةاوع الشةسعٓ   للحذ ٍ ٌٗتفى ٍرَثاِ ثبًتفابء االساتؽبػٔ ػٌاِ،     
كالماوع العق ٓ 

ّزا إرا وبى الٌزس همذهب ػلى االستؽبػٔ ثبلضهبى ٍ لَ تأخش ػٌْب فاال  •
ٌٗؼمذ ثؼذ ٍرَة الحذ ثبالستؽبػٔ ػل٘اِ الشاتشاغ ٍرَثاِ ثبلماذسٓ     
ػلى هتؼلمٔ ششػب، ٍ ٍرَة الحذ ثساجت تحماك االساتؽبػٔ سافاغ     

. ان العرز الشسعٓ كالعرز العق ٓللمذسٓ ػٌِ، ح٘ج 

 388: ، ص11 مصثاح الُدى فٓ شسح العسيِ الًثقى، ج


