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لَ ًرز حجب غ٘س حجٔ اإلسالم فٖ عبهْب ٍ َّ هستغ٘ع
تمذّم ،لىه *اوؼمذلً وزس حزب غٕش حزّ اإلسالم فٓ ػبمُب ي ًَ مستطٕغ  6مسألّ •

ي لةةً صالةةس ااسةةتطبػّ ٔزةةت ػ ٕةةٍ ال ةةذ الىةةزسْ، ي لةةً  **اإلسةةالمحزةةّ 
ا ٔجؼذ يرًة الىفبسِ،  ***تشوُمب

هعع توّيعٖ    أٍ ًَاُ هغلقب فصالت اإلستغبعٔ شٍالإذا ًَى ذلك على تقدٗس ّرا *•
كعبى هتتولاعب   أٍ  اإلسالمالٌرز ثَجَة حجّٔ ح٘ي  كبى غ٘س هلتفتثأى القصد هٌِ 

أٍ ثلصٍم تسج٘ح هتعلق ثعدم زجتبى غ٘سّب هع ٍجَثْب  كبى غ٘س هلتفت  أٍ  ِلصٍال
.االستغبعٔإليب ثعد شٍال  زجتبًِ ٗتجّ٘يٍ إى لن الٌرز شسعب

ال هعٌٖ لتقدهْب ثعد أى كبى ثقبء اإلستغبعٔ ٍ ٍجَة حجٔ اإلسالم كبشفب عي **•
.ثغالى ًرزُ

ال ٗوكي تسكْوب هعب فإى ثقبء اإلستغبعٔ كبشف عي ٍجَة حجٔ اإلسالم ٍ  ***•
ثغالى الٌرز ٍ شٍالْب الوَجت لَجَة التج الٌرزٕ عل٘عِ ٗسعقظ ٍجعَة حجعٔ     

.اإلسالم

389: ، ص1 تتسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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االستغبعٔ  لَ ًرز حجب فٖ حبل عدم

لً وزس حزب فٓ حبل ػذمُب حم استطبع ٔمذم حزةّ اإلسةالم ي لةً    ي •
ي وزا لً وزس إتٕبوٍ فًسا ففًسا تمذم حزّ اإلسالم، ، *مضٕمبوبن وزسٌ 

ي ٔأتٓ ثٍ فٓ الؼبم المبثل، 
فإى الٌرز فٖ ّرا الفسض ثبعل ٍ أهب لَ كبى هَسعب ف٘جت ات٘بًعِ   *•

ثعد حجٔ اإلسالم

389: ، ص1 تتسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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االستغبعٔ  لَ ًرز حجب فٖ حبل عدم

لً وزس حزب مه غٕش تمٕٕذ ي وبن مستطٕؼب أي حصل ااستطبػّ ثؼذٌ ي •
ي لم ٔىه اوصشاف  فب٘لشة وفبّٔ حذ ياحذ ػىُمب مغ لصذَمب، لىه 

فٓ صًسِ ػةذم لصةذ التؼمةٕم ل زةّ      *ااحتٕبطمغ رله ا ٔتشن 
.اإلسالم ثإتٕبن ول ياحذ مستمال ممذمب ل زّ اإلسالم

.ّرا اإلحت٘بط هستتت *•

389: ، ص1 تتسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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اإلت٘بى ثبلتج الوٌدٍة قجل التج الٌرزٕ
ي  المًسةغ، ٔزًص اإلتٕبن ثبل ذ المىذية لجل ال ذ الىةزسْ   7مسألّ •

.لً خبلف فٓ المضٕك ي أتى ثبلمست ت صح ي ػ ٍٕ الىفبسِ

390: ، ص1 تتسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

لً ػ م أن ػ ى المٕس حزب ي لم ٔؼ م أوٍ حزةّ اإلسةالم أي    8مسألّ •
غٕش تؼٕٕه ي ا وفبسِ ػ ٍٕ، مه   حذ الىزس يرت لضبؤٌ ػىٍ

لً تشدد مب ػ ٍٕ ثٕه مب ثبلىزس أي ال  ف مغ الىفبسِ يرجس الىفةبسِ  ي •
أٔضب، ي ٔىفٓ االتصةبس ػ ةى إاؼةبم ػ ةشِ مسةبوٕه، ي ا٘حةًط       

.الستٕه

390: ، ص1 تتسٗس الَس٘لٔ؛ ج



7

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

مسألّ إرا ػ م أن ػ ى المٕس حزب ي لم ٔؼ م أوٍ حزّ اإلسالم أي  25•
لضبؤٌ ػىٍ مه غٕش تؼٕٕه ي لٕس ػ ٍٕ وفبسِ يرت   حذ الىزس

لً تشدد مب ػ ٍٕ ثٕه الًارت ثبلىزس أي ثبل  ف يرجس الىفبسِ أٔضب ي •
ي حٕج إوُب مشددِ ثٕه وفبسِ الىزس ي وفبسِ الٕمٕه فال ثذ مه ااحتٕبط 
ي ٔىفٓ حٕىئز إاؼبم ستٕه مسىٕىب ٘ن فٍٕ إاؼبم ػ شِ أٔضب الةزْ  

ال  ف ٔىفٓ فٓ وفبسِ 

 498: ، ص2 ، ج(للس٘د ال٘صدٕ)العسٍٓ الَثقى 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

إذا علن أىي على الوّ٘ت حجّب ٍ لن ٗعلن أًيِ حجّٔ اإلسالم (: 25هسألٔ )•
هي غ٘س تع٘٘ي ٍ ل٘س علِ٘ كفيبزٓ، ( 3)أٍ حجّ الٌرز ٍجت قضبؤُ عٌِ 

(.الخًئٓ. )الًرًة فٍٕ ي فٕمب ثؼذٌ عدمالظبَش ( 3)•

521: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العسٍٓ الَثقى 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ لَ تسدّد هب علِ٘ ث٘ي الَاجت ثبلٌرز أٍ ثبلتلف ٍججت الكفيبزٓ أٗضبا •
(4)

َزا إرا ػ م أوٍّ تشوٍ ػه تمصٕش ي ل ىب ث ضيم إخشاد الىفّبسِ مةه  ( 4)•
ا٘صل ي أمّب إرا احتمل المؼزيسّّٔ فال يرٍ لًرةًة الىفّةبسِ حةمّ إن    

فجىٓ ػ ى تغبٔش الىفّةبستٕه ي لىةهّ ا٘رُةش أنّ     الىفّبسِ ااحتٕبط فٓ 
وفّبسِ الىزس َٓ وفّبسِ الٕمٕه َزا مغ أوٍّ ػ ى المًل ثبلتغبٔش فال مًرت 
لالحتٕبط فإنّ الؼ م اإلرمبلٓ لذ تؼ ّك ثخجًت دٔه ػ ى المّٕةس مةشدّد   
ٓ ء صائةذ ػ ةى    ثٕه متجبٔىٕه ي ا مًرت لالحتٕبط ي إلضام الًاسث ث 

(.الخًئٓ. )دٔه المّٕس ثل ٔزت حٕىئزٍ الشرًع إلى المشػّ

521: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العسٍٓ الَثقى 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

( 1)ح٘ث إًيْب هسدّدٓ ث٘ي كفيبزٓ الٌرز ٍ كفيبزٓ ال٘و٘ي فال ثدّ هي االحت٘بط ٍ •
ي ٔمىه إسربع المسألّ إلى ا٘للّ ي ا٘وخش فال ٔزةت إلّةب ا٘لةلّ فةٓ اةشف      ( 1)•

(.آلب ضٕبء. )اإلاؼبم
ا٘لشة رًاص االتصبس ػ ى ا٘لةّل ي َةً إاؼةبم الؼ ةشِ لىةه ا ٔىجغةٓ تةشن        •

(.اامبم الخمٕىٓ. )ااحتٕبط ثإاؼبم الستّٕه
(.الخًاوسبسْ. )ي الظبَش وفبّٔ االتصبس ػ ى ا٘للّ•
(.ال ٕشاصْ. )الظبَش وفبّٔ ا٘للّ ي مب روشٌ لذس سشٌ أحًط•
• ٓ . فال ا٘صحّ الجشاءِ مه يرًة الضائذ فإوٍّ مه لجٕل ا٘للّ ي ا٘وخش الغٕش ااستجةبا

(.وبشف الغطبء)
. ثل ا ٔجؼذ رةًاص االتصةبس ػ ةى إاؼةبم الؼ ةشِ ػ ةى المةًل ثةٍ فةٓ الٕمةٕه          •

(.الگ پبٔگبوٓ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العسٍٓ الَثقى 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

هسكٌ٘با، ألىي فِ٘ إععبم عّعسٓ أٗضعبا   ( 2)ٍ ٗكفٖ حٌ٘ئرٍ إععبم ستي٘ي •
. اليرٕ ٗكفٖ فٖ كفيبزٓ التلف

ثىبءً ػ ى المًل ثأنّ وفّبسِ الىزس غٕش وفّبسِ الٕمةٕه ي لةذ مةشّ فةٓ     ( 2)•
 ِ . وتةةبة الصةةًم أن وةةًن وفّبستةةٍ وفّةةبسِ الٕمةةٕه ا ٔخ ةةً مةةه لةةًّ

(. ا٘صفُبوٓ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوتّى)العسٍٓ الَثقى 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

إرا ل ىب ثؼذم يرًة لضبء ال ذ الىزسْ ومب ًَ المختبس، ا ٔزت ( 1)•
المضبء ػىٍ أصال، إر ا وؼ م ثبشتغبل رمتٍ ػ ةى وةل تمةذٔش، فةبلؼ م     
اإلرمبلٓ غٕش مىزض، ي امب ثىبء ػ ى يرًة لضبء ال ذ الىةزسْ ومةب   
اختبسٌ المصىف ي غٕشٌ فبلمضبء ػىٍ متؼٕه، لخجًت المضبء ػ ٍٕ ػ ةى  
ول تمذٔش، فٕتىزض ثبلؼ م اإلرمبلٓ، ي امب الىفبسِ فال لؼذم الؼ م ٔىًن 
الفبئس حزب وزسٔب، فإن الىفبسِ إومب تتشتت ػ ى حىج الىزس ي ًَ غٕش 

.حبثس

437: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

لً ػ مىب ثمخبلفتٍ ػ ى تمذٔش حجًت ال ذ الىزسْ فٓ رمتٍ، ٔىًن وؼم •
يرًة الىفبسِ اشفب ل ؼ م اإلرمبلٓ، ٘وٍ حٕىئةز ٔؼ ةم إرمةبا إمةب     

 الىفةبسِ  ثًرًة المضبء ػىٍ لً وبن الفبئس حذ اإلسالم، أي ثًرةًة  
ػ ٍٕ إرا وبن الفبئس ال ذ الىزسْ، ي ان لم ومل ثًرًة لضةبء ال ةذ   
الىزسْ، ي ا اشٔك لىب إلى إحجبت أحذَمب إا ثبلمشػّ، َةزا فٕمةب إرا   
ل ىب ثًرًة الىفبسِ مه مبل المٕس، ي امب إرا ل ىةب ثسةمًط يرًثُةب    
ثبلمًت ي اوُب لٕسس وبلذٔه، فىل مه الطشفٕه غٕش حبثةس، ان ال ةذ   
الىزسْ ا ٔزت لضبئٍ ومب ًَ المختةبس، ي المفةشيع ػةذم يرةًة     
الىفبسِ ي سمًاُب ثبلمًت، فٕصجح حذ اإلسالم م ىًوب فٕةٍ فٕىفةٓ   

ثب٘صل

438-437: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

لً تشدد مب ػ ٍٕ ثةٕه الًارةت ثبلىةزس أي ثةبل  ف، فةبن لةم وؼ ةم        ي •
ٓ ء ػ ٕةٍ، ٘ن الىفةبسِ    ثبلمخبلفّ الؼمذّٔ، ي احتم ىب المؼزيسّٔ فال ش
اومب تخجس ثبلمخبلفّ الؼمذّٔ ي إحشاص ال ىج، ي امةب إرا ػ ةم ثةبلتشن    
ػمذا ي ان تشوٍ وبن ػه تمصٕش، فبن ل ىب ثخشيد الًارجبت المبلّٕ مه 

.أصل المبل، فتخشد الىفبسِ مه ا٘صل ي إا فال

438: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

اوٍ ثىبء ػ ى ات بد الىفبستٕه ي ػذم المغبٔشِ ثٕىُمب ومب ًَ ا٘رُش حم •
تخشد وفبسِ ياحذِ مه التشوّ، ثىبء ػ ى ػذم سمًط الًارجبت المبلّٕ 

ثؼذ المًت، 
امب ثىبء ػ ى مغبٔشِ وفبسِ الىزس لىفبسِ ال  ف، فمذ روش فةٓ المةته   ي •

اوٍ ا ثذ مه ااحتٕبط، ٘ن ال ه حٕىئةز مةه المتجةبٔىٕه ي ممتضةى     
المبػذِ ًَ ااشتغبل، إا اوٍ ٔىفٓ إاؼبم ستٕه مسىٕىب ٘ن فٍٕ إاؼبم 

.الؼ شِ الزْ ًَ وفبسِ ال  ف

438: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ثأن المسألّ مه صغشٔبت ال ه ثٕه ا٘لةل ي ا٘وخةش، ي   : سثمب ٔمبلي •
ٔى ل الؼ م اإلرمبلٓ ثًرًة ا٘لل ي ال ةه فةٓ ا٘وخةش، فتزةشْ     
الجشاءِ ػه ا٘وخش ي ٔىتفٓ ثإاؼبم الؼ شِ، فإوٍ المذس المتٕمه ي الضائةذ  

.م ىًن فٍٕ ٔىفٓ ثب٘صل

438: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ان مب اشتُش مه ان ا٘لل ًَ المتٕمه فٍٕ مسبم ّ ياض ّ، فإن : فٍٕي •
 ثةبلؼ م  الؼجشِ فٓ رشٔبن الجشاءِ فٓ مسألّ ال ه ثٕه ا٘لل ي ا٘وخةش  

ٔىًن ا٘لل مًسدا ل تى ٕف ي ال ه فٓ إااللٍ ي تمٕٕذٌ، فبلمتٕمه ًَ 
ٓ ء ي ا الالث شط المسمٓ، مخال  الطجٕؼٓ المُمل ا ػ ى و ً ث شط ش

فٕشرغ ال ه إلى ان ثمّٕ ا٘رةضاء  : لً شه فٓ رضئّٕ السًسِ ل صالِ
مط مّ مه حٕج السًسِ أي ممٕذِ ثُب، فىل مه اإلاالق ي التمٕٕذ غٕةش  
مؼ ًم ي لٕس ا٘لل متٕمىب، فبلمشاد ثىةًن ا٘لةل متٕمىةب َةً الزةبمغ      
الطجٕؼٓ المُمل، ي امب الطجٕؼٓ المط ك فال وؼ م ثٍ ومب ا وؼ م ثبلطجٕؼٓ 
الممٕذ، فبلؼ م اإلرمبلٓ الذائش ثٕه ا٘لل ي ا٘وخش َةً الؼ ةم ثًرةًة    

.ا٘لل ػ ى سجٕل اإلَمبل

439-438: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ي لىه مغ رله تزشْ الجشاءِ فٓ الممبم ثمالن آخةش، ي َةً ان   : َزا•
اإلاالق إسفبق ل مى ف ي ا و فّ فٍٕ ثخالف التمٕٕذ فبن فٍٕ تضةٕٕمب  

.ػ ٍٕ ي حٕج اوٍ م ىًن فٍٕ ٔذفغ ثب٘صل

439: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ان المٕضان فٓ رشٔبن الجشاءِ ػه ا٘وخةش فةٓ ال ةه    : تًضٕح رلهي •
ثٕه ا٘لل ي ا٘وخش، ان ٔىًن التى ٕف متؼ مب ثب٘لل لطؼب ي و ه فةٓ  

وؼ م ان غٕش السًسِ : إااللٍ ي تمٕٕذٌ ي تزشْ الجشاءِ ػه التمٕٕذ، مخال
مه ارضاء الصالِ يارت ي و ه فٓ تمٕٕذ َزٌ ا٘رةضاء ثبلسةًسِ أي   

إااللُب فتزشْ الجشاءِ ػه التمٕٕذ، 

439: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

أمب لً وبن متؼ ك التى ٕف فٓ أحذَمب مغبٔشا لٗخش، فتؼ ك التى ٕف ي •
ثىل مىُمب غٕش مؼ ًم ي إن وبن أحذَمب ألل مه اٖخش، ي مزةشد ان  

لً ػ م إرمبا ثأوٍ : أحذَمب ألل ا ٔزذْ فٓ رشٔبن الجشاءِ ػىٍ مخال
مذٔه لضٔذ أي لؼمشي، ي لىه ػ ى تمذٔش وًوٍ مذٔىب لضٔذ دٔتٍ ألل مةه  
دٔه ػمشي، فال تزشْ الجشاءِ فٓ الممةبم، ي ا ٔؼةذ رلةه مةه ثةبة      
ال ه ثٕه ا٘لل ي ا٘وخش، ثل ال ه حٕىئز ثٕه المتجبٔىٕه، ٘ن تؼ ةك  

ل تى ٕف ثىل مه ا٘لل ي ا٘وخش غٕش مؼ ًم، 

439: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ي َىزا ال بل فٓ مسئ تىب فبن التى ٕف لم ٔؼ م تؼ مٍ ثإاؼةبم ػ ةشِ   •
حتى ٔمبل ثأن ال ه فٓ إااللٍ ي تمٕٕذٌ، ثل التى ٕف تؼ ةك   مسبوٕه 

ثبلزبمغ المشدد ثٕه إاؼبم الؼ شِ ي الزبمغ ثٕه إاؼبم الستٕه ي ػذلٍٕ 
.فبل ه فٓ الممبم ثٕه المتجبٔىٕه

ث ست الخبسد تىًن الؼ شِ فٓ ضةمه السةتٕه ي إا فُمةب فةٓ     وؼم •
ال مٕمّ متجبٔىبن، ي الؼجشِ فٓ المالن الزْ ٘ر ٍ تزشى الجشاءِ، إومةب  

.َٓ ثمالحظّ وفس التى ٕف ي متؼ مّ، ا ثمالحظّ التطجٕك الخبسرٓ
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

إن ااحتٕبط الزْ روشٌ ثإاؼبم ستٕه إومب ٔصح ثبلىسجّ إلى وفةس  حم •
المى ف، ي أمب إرا وبن اإلاؼبم ػه المٕس ي خشيرٍ مه تشوتٍ فىٕف 

ٓ ء    .ٔمىه ااحتٕبط ثإػطبء ا٘وخش ؟ ي ا مًرت إللةضام الةًاسث ث ة
صائذ ػ ى دٔه المٕس، ثل ٔزت حٕىئز الشرًع إلى المشػّ، ٘ن الؼ ةم  
اإلرمبلٓ لذ تؼ ك ثخجًت دٔه ػ ى المٕس مةشدد ثةٕه متجةبٔىٕه ي ا    

ي لذ مش وظٕش َزٌ المسةئ ّ فةٓ   . يرٍ ل تصشف الضائذ فٓ م ه المٕس
    ّ مةه   -30 -ث ج الضوبِ فٓ المسئ ّ السبدسةّ مةه الختةبم ي مسةئ 

.الخمس ي لشثىب فٓ التؼ ٕمّ الشرًع إلى المشػّ
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