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 إًَِّوٓا سٔلْطَأًُِ ػٓلَى الَّذِٗيَ ٗٓتََٓلًَََِّٕٔ

 

 ﴾98﴿فَئِشَا لَطَأْتٓ الْمُطْآنَ فَبسٕتَؼِصْ ثِبللٍَِّ مِهَ الشَّٕٕغَبنِ الطَّرِٕمِ •

 ﴾99﴿إِؤٍَّ لَٕٕسٓ لٍَٔ سٔلْغَبنٌ ػٓلَى الَّصِٔهَ آمٓىًُا يٓ ػٓلَى ضٓثُِِّمٕ ٔٓتًَٓوَّلًُنَ •

 ﴾100﴿إِوَّمٓب سٔلْغَبؤٍُ ػٓلَى الَّصِٔهَ ٔٓتًَٓلًَّٕؤٍَ يٓ الَّصِٔهَ َٔمٕ ثٍِِ مٔشْطِوًُنَ •

14، الزسء   الٌحل  
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحذ
  فٓ الًصّٕ ثبلحذالمًل •
أن يارجنبإإ   لً أيصى ثبلحذ أذطد منه اصصنل لنً ونبن      1مسألّ •

ٔصطح ثرطيرٍ مه الخلج فأذطد مىٍإ فبن لم ٔف أذطد العائنس منه   
اصصلإ ي   فطق فٓ الرطيد مه اصصل ثٕه حزّ اإلسنم  ي الحنذ   
الىصضْ ي ا فسبزْإ ي أذطد مه الخلج لً وبن وسثٕبإ ي لنً لنم ٔؼلنم    
وًوٍ يارجب أي مىسيثب فمغ لٕب  لطٔىنّ أي ححمنك اوصنطاه فُنًإ ي إ      
فٕرطد مه الخلج إ  أن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ أزائٍ فمه 

 .اصصل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍارثا أٍ هٌدٍتا

لىه  مىسيثبإسًاء وبن المًصى ثٍ يارجب أي  *المٕمبحٓٔىفٓ  2مسألّ •
اصيل مه اصصل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً أيصى ثبلجلسّٔ فبلعائس ػلى 

 .فٓ اصيل ي حمبمُب مىٍ فٓ الخبوٓالخلج أرطِ المٕمبحّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاػٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د



5 

 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

ّ  3مسألّ •   لً لم ٔؼٕه اصرطِ فبلمظ  ػلى الًصٓ مغ ػس  ضضب الًضحن
يرًز لبصط فُٕم ا لتصبض ػلى أرطِ المخلإ وؼم لغٕنط المبصنط أن   أي 

ٔؤزْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔطضى ثبصلنل مىُنب   
يرت ػلى الًصٓ استٕزبضٌ مغ الشطط المصوًضإ ي ٔزت الفحص ػىٍ 
ػلى اصحًط مغ ػس  ضضب الًضحّ أي يرًز لبصط فُٕمإ ثل يرًثٍ   
ٔرلً مه لًِ ذصًصب مغ الظه ثًرًزٌإ وؼنم الظنبَط ػنس  يرنًة     

 إ *الفحص الجلٕغ
 
 .تل ٗكفٖ الفحض إلى زٍال الظي ال الظي تالؼدم *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً يرس متجطع ػىٍ ٔزًظ ا وتفبء ثٍ ثمؼىى ػنس  يرنًة المجنبزضِ    ي •
إلى ا ستٕزبضإ ثل ًَ اصحًط مغ يرًز لبصط فٓ الًضحّإ فبن أحى ثٍ 
صحٕحب وفىإ ي إ  يرت ا ستٕزبضإ ي لً لم ًٔرس مه ٔطضى ثأرطِ 
المخل فبلظبَط يرًة زفغ اصظٔس لً ونبن الحنذ يارجنبإ ي   ٔزنًظ     
التأذٕط إلى الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًز مه ٔطضى ثأرطِ المخنل  

 إ *المىسيةي وصا لً أيصى ثبلمجبزضِ فٓ الحذ  اصلل أي 
 
توقتضوى  الؼوول  لَروَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

لً ػٕه المًصٓ ممساضا لألرطِ حؼٕه ي ذطد مه اصصل فٓ الًارت ي •
إن لم ٔعز ػلى أرطِ المخلإ ي إ  فبلعٔبزِ مه الخلجإ ي فٓ المىنسية  
ولٍ مه الخلجإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحذ فبلًارت التتمٕم مه اصصل 

 .*حفصٕلفٓ الحذ الًارتإ ي فٓ المىسية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ لن ٗؼ٘ي األررٓ

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

فالالزم الحكن تثطالًْا، لؼدم إهكاى الؼول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تؼدّة الوطلَب، تح٘ج كاى أطل الحوذ هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوؼٌ٘ٔ هطلَتا حاًَٗا، فؼدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألررٓ ٍقَػِ 
الخإًَ ال ٗوٌغ هي لسٍم إٗزاة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوذ،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ ػدم السٗاةٓ ػلى . فالالزم االست٘زا  تأررٓ الوخل
 .الخلج، كوا فٖ طَ ٓ ػدم تؼ٘٘ي األررٓ فٖ الَط٘ٔ تالحذ الوٌدٍب

 .ًؼن ٍحدٓ الوطلَب تؼ٘د ػي س٘رٓ الؼقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 ٗزة االقتظا  ػلى است٘زا  أقل الٌاس أررٓ

ٔزت ا لتصبض ػلى استٕزبض ألل الىبس أرطِ مغ ػس  ضضب  4مسألّ •
ي اصحًط لىجبض الًضحّ أن ٔستأرطيا إ * فُٕميرًز المبصط أي   الًضحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت شطفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘زة است٘زا  األكخور أرورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكخر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى ٍ ػ٘ي الورٓ أٍ التكرا 

لً لم ٔؼنٕه  ي  حؼٕهإلً أيصى ي ػٕه المطِ أي التىطاض ثؼسز مؼٕه  5مسألّ •
وفى حذ ياحس إ  مغ لٕب  لطٔىّ ػلى إضازحٍ التىطاضإ ي لً أيصى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إ  الحذ   ٔجؼس لعي  صطفٍ فٓ الحذإ ي لً أيصى ثتىنطاض الحنذ   

ي لً أيصى فٓ الحذ الًارت إ *اصظٔسوفى مطحبن إ  أن حمً  لطٔىّ ػلى 
ي ػٕه أرٕطا مؼٕىب حؼٕهإ فبن ونبن   ٔمجنل إ  ثأظٔنس منه أرنطِ المخنل       
ذطرت العٔبزِ مه الخلج إن أمىهإ ي إ  ثغلت الًصّٕ ي اسنتؤرط يٕنطٌ   
ثأرطِ المخلإ إ  أن ٔأشن الًضحّإ ي وصا فٓ وظبئط المسألّ ي لً أيصى فنٓ  
المستحت ذطد مه الخلجإ فبن لم ٔمجل إ  ثبلعٔبزِ مىٍ ثغلتإ فحٕىئنص إن  

 .وبوت يصّٕ ثىحً حؼسز المغلًة ٔستأرط يٕطٌ مىٍ ي إ  ثغلت
ي الؼمل ثسنبٔط يصنبٔبٌ   حىطاض الحذ مطحبن أي ثمٓ شٓء مه الخلج ثؼس  *•

 .فٕزت صطه مب ثمٓ مه الخلج فٓ الحذ مب زا  ممىىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً أيصى ثصطه ممساض مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىنّ ي ػنٕه    6مسألّ •
احفك ػس  وفبّٔ شله الممساض لىل سىّ صطه ي   لىل سىّ ممساضا مؼٕىب

وصٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سىٕه فٓ سىتٕه منخم ي َىنصاإ ي لنً    
فضل مه السىٕه فضلّ   حفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ صطفُب 

لً وبن المًصى ثٍ الحذ مه الجلنس ي زاض اصمنط ثنٕه    ي فٓ يرًٌ الجطّإ 
مخم لسىّ ي ثنٕه ا سنتٕزبض ثنصله الممنساض منه      سىتٕه  أرطِ رؼل 

المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َصا ولٍ إشا لم ٔؼلم مه المًصٓ إضازِ 
الحذ ثصله الممساض ػلى يرٍ التمٕٕسإ ي إ  فتجغل الًصّٕ إشا لم ٔطد 

 .إمىبن شله ثبلتأذٕط أي وبوت ممٕسِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً أيصى ثصطه ممساض مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىنّ ي ػنٕه    6مسألّ •
احفك ػس  وفبّٔ شله الممساض لىل سىّ صطه ي   لىل سىّ ممساضا مؼٕىب

 وصٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سىٕه فٓ سىتٕه مخم ي َىصاإ 

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

•6  ّ ػنٕه  ي   مسألّ لً أيصى ثصطه ممساض مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىن
لىل سىّ ممساض مؼٕىب ي احفك ػس  وفبّٔ شله الممساض لىل سىّ صطه 
وصٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سنىٕه فنٓ سنىتٕه منخم ي َىنصا        
لمبػسِ المٕسًض لؼس  رطٔبوُب فنٓ يٕنط مزؼنً ت الشنبضع ثنل صن      
الظبَط مه حبل المًصٓ إضازِ صطه شله الممساض فٓ الحنذ ي ونًن   

ي ٔسل ػلٍٕ أٔضب ذجنط ػلنٓ ثنه     وفبٔتٍحؼٕٕه ممساض ول سىّ ثترٕل 
محمس الحضٕىٓ ي ذجط إثطإَم ثه مُعٔبض ففٓ اصيل حزؼنل حزتنٕه   
فٓ حزٍ ي فٓ الخبوٓ حزؼل حمث حزذ فٓ حزتنٕه ي ومَمنب منه    

  ثبة المخبل ومب   ٔرفى َصا 

 525 -524: ، ص2 ؛ د(للس٘د ال٘سةٕ)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼّ٘ي فٖ الحوذّ سوٌ٘ي هؼٌّ٘ؤ ٍ    (: 6هسألٔ )•
ػّ٘ي لكلّ سٌٔ هقدا اً هؼٌّ٘اً ٍ اتّفا ػدم كفاٗٔ رلك الوقدا  لكلّ سٌٔ 
طرف ًظ٘ة سٌت٘ي فٖ سٌٔ، أٍ حالث سٌ٘ي فٖ سٌت٘ي هخال، ٍ ّكذا 

 فٖ غ٘ر هزؼَالت الشا ع، ( 2)ال لقاػدٓ الو٘سَ  لؼدم ررٗاًْا 
لس حمسّ  مفبز يرٍ ػس  رطٔبن المبػسِ فٓ أمخبل الممب  فنٓ شٔنل   ( 2)•

 (.آلب ضٕبء. )وصض الحذّ مبشٕبً فطارغ
المبػسِ فٓ وفسُب يٕط حبمّّ ي ػلى حمسٔط حمبمّٕتُب حزطْ فٓ الممنبمٕه  •

 (.الرًئٓ. )مه يٕط فطق

 
 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى  
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

هي حال الوَطٖ إ اةٓ طرف رلك الوقدا  فٖ الحوذّ  ( 3)ألىّ الظاّر تل •
ٍ كَى تؼ٘٘ي هقدا  كلّ سٌٔ تتخّ٘ل كفاٗتِ، ٍ ٗدلّ ػلِ٘ أٗضاً خثر ػلىّ تي 

الحضٌٖ٘، ٍ خثر إتراّ٘ن تي هْسٗا ، ففٖ األٍّل تزؼل حزّتو٘ي  ( 4)هحوّد 
فٖ حزّٔ، ٍ فٖ الخاًٖ تزؼل حالث حزذ فٖ حزّت٘ي، ٍ كالّوا هوي تواب   

 كوا ال ٗخفى، ّذا    الوخال
ثل للطيأتٕه ي إن لم ٔستظُط مه حبل المًصٓ شله ثل ي إن استظُط ( 3)•

ٍ التمٕٕس منه حبلنٍ وؼنم منغ الؼلنم ثبلتمٕٕنس ٔنأحٓ حىمنٍ إن شنبء           . اللّن
 (.الىلپبٔگبوٓ)
َصا الرجط أٔضبً إلثطإَم ثه مُعٔبض ي ًَ أذجط ػه مىبحجّ الحضٕىٓ ي ( 4)•

 (.ا مب  الرمٕىٓ. )لم ٔطي ػىٍ

 579: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼرٍٓ الَحقى 
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ وُلَّ سٓىٍَّ ثِمٓنبلٍ مٔؼٓنَّٕهٍ فَلَنمٕ ٔٓىْنفِ      3« 6»•
  لِلْحٓذِّ رٔؼِلَ مٓب ٔٓعِٔسٔ ػٓهْ سٓىٍَّ لِحٓزٍَّّ يٓاحِسٍِٓ

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبزٌِِ ػٓنهْ مٔحٓمَّنسِ ثٕنهِ ػٓلِنِّٓ ثٕنهِ      « 7» -1 -14547•
وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕنهُ مٔحٓمَّنسا الْحٔصٓنٕٕىُِّٓ    : إِثٕطَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓعِٔٓبضٓ لَبلَػٓهْ   مٓحٕجًٔةٍ

 -أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ ثِرَمٕسَّٓ ػٓشَطَ زِٔىَبضاً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ -أَنَّ اثٕهَ ػٓمِّٓ أَيٕصٓى« 1»
حٓزَّتَنٕٕهِ فِنٓ   « 3»فَىَتَتٓ ع ٔٓزٕؼٓنلُ   -فِٓ شَلِهٓ« 2»يٓ لَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ مٓب حَأْمٔطُ 

 .فَئِنَّ اللٍَّٓ حَؼٓبلَى ػٓبلِمٌ ثِصَلِهٓ -حٓزٍَّّ
 .2929 -445 -2إ ي الفمٍٕ 1418 -408 -5التُصٔت  -(7) •
 .الحضٕىٓ -فٓ المصسض -(1)•
 (.َبمش المرغًط)حبمطوٓ  -فٓ وسرّ -(2)•
 .حزؼل -فٓ المصسض -(3)•

 170-169: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمَّسِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓمَّهْ حٓسَّحٍَٔ ػٓنهْ إِثٕنطَإَِمٓ ثٕنهِ    مٔحٓمَّسٔ  •
 .2 -310 -4الىبفٓ  -(4.)«4»مُٕٓعِٔٓبضٓ مِخْلٍَٔ 

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

يٓ وَتَجٕنتٔ إِلَٕٕنٍِ ع إِنَّ مًٕٓلَنبنٓ    : يٓ ثُِٓصَا الْئِسٕىَبزِ لَبلَ« 5» -2 -14548 •
فِنٓ   -أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ ضَٕٕؼٍّٓ صَّٕٓطَ ضٔثٔؼُٓٓب لَهٓ -ػٓلَِّٓ ثٕهَ مُٕٓعِٔٓبضٓ أَيٕصٓى

 -يٓ إِؤٍَّ لَسِ اوْمَغَنغٓ عَطِٔنكُ الْجٓصٕنطَِِ    -وُلِّ سٓىٍَّ حٓزًَّّ إِلَى ػِشْطِٔهَ زِٔىَبضاً
يٓ وَصَلِهٓ  -فَلَٕٕسٓ ٔٓىْتَفًُنَ ثِؼِشْطِٔهَ زِٔىَبضاً -فَتَضَبػٓفٓ الْمٔؤَنُ ػٓلَى الىَّبسِ

فَىَتَتٓ ع ٔٔزٕؼٓلُ حَلَنبثُ حِزٓنذٍ    -أَيٕصٓى ػِسٌَِّ مِهْ مًٓٓالِٕهٓ فِٓ حِزٓزُِِمٕ
 .حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 .1 -310 -4الىبفٓ  -(5) •

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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 « 6»ضٓيٓأٌ الشَّٕٕدُ ثِبلْئِسٕىَبزِ السَّبثِكِ يٓ  •
يٓ وَصَا الَّصِْ « 7»ضٓيٓأٌ الصَّسٔيقُ ثِئِسٕىَبزٌِِ ػٓهْ إِثٕطَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓعِٔٓبضٓ وَحًٌٕٓٔ يٓ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .890 -226 -9التُصٔت  -(6) •
 .2928 -444 -2الفمٍٕ  -(7)•

 170: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ د
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  ثٓبةٌ•
ػٓهْ إِثٕطَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓعِٔٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕنتٔ إِلَنى   ػٓمَّهْ حٓسَّحٍَٔ مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ٔٓحٕٕٓى  1•

أَنَّ مًٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٓ ثٕهَ مُٕٓعِٔٓبضٓ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ ضَٕٕؼٍّٓ أَتِٖ هٔحٓوَّدٍ ع 
صَّٕٓطَ ضٔثٔؼُٓٓب لَهٓ فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ حٓزًَّّ إِلَى ػِشْطِٔهَ زِٔىَبضاً يٓ أَؤٍَّ لَنسِ اوْمَغَنغٓ   
عَطِٔكُ الْجٓصٕطَِِ فَتَضَبػٓفٔ الْمٓئًُوَُّ ػٓلَى الىَّبسِ فَلَنٕٕسٓ ٔٓىْتَفُنًنَ ثِؼِشْنطِٔهَ    
زِٔىَبضاً يٓ وَصَلِهٓ أَيٕصٓى ػِسٌَِّ مِهْ مًٓٓالِٕهٓ فِٓ حِزٓزُِِنمٕ فَىَتَنتٓ ٔٔزٕؼٓنلُ    

  حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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إِثٕطَإَِمٔ لَبلَ يٓ وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕنهُ مٔحٓمَّنسا الْحٔصٓنٕٕىُِّٓ أَنَّ اثٕنهَ ػٓمِّنٓ       2•

أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ ثِرَمٕسَّٓ ػٓشَطَ زِٔىَبضاً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ فَلَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ فَمٓب 
  حَأْمٔطُ فِٓ شَلِهٓ فَىَتَتٓ ٔٓزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕٕهِ فِٓ حٓزٍَّّ إِنَّ اللٍَّٓ ػٓبلِمٌ ثِصَلِهٓ

 310: ، ص4 ؛ د(اإلساله٘ٔ -ط )الكافٖ 
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يٓ وَتَتٓ إِثٕطَإَِمٔ ثٕهُ مُٕٓعِٔٓبضٓ إِلَى أَثِٓ مٔحٓمَّسا ع أُػٕلِمٔهٓ ٔٓب مًٕٓلَنبْٓ   2928•
أَنَّ مًٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٓ ثٕهَ مُٕٓعِٔٓبضٓ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ ضَٕٕؼٍّٓ صٓنَّٕطَ ضٔثٔؼُٓٓنب   
لَهٓ حٓزٌَّّ فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ ثِؼِشْطِٔهَ زِٔىَبضاً يٓ إِؤٍَّ مٔىْصُ اوْمَغَغٓ عَطِٔنكُ الْجٓصٕنطَِِ   
حَضَبػٓفَتِ الْمٓئًُوَُّ ػٓلَى الىَّبسِ فَلَٕٕسٓ ٔٓىْتَفًُنَ ثِؼِشْطِٔهَ زِٔىَنبضاً يٓ وَنصَلِهٓ   

  أَيٕصٓى ػِسٌَِّ مِهْ مًٓٓالِٕهٓ فِٓ حٓزَّتَٕٕهِ فَىَتَتٓ ع

 444: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفقِ٘؛ د
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  ٔٔزٕؼٓلُ حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ حَؼٓبلَى•
يٓ وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕهُ مٔحٓمَّسا الْحٔضَٕٕىُِّٓ أَنَّ اثٕهَ ػٓمِّنٓ أَيٕصٓنى أَنْ    2929•

ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ ثِرَمٕسَّٓ ػٓشَطَ زِٔىَبضاً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ فَلَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ فَمٓب حَأْمٔطُوِٓ فِٓ 
شَلِهٓ فَىَتَتٓ ع حَزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕٕهِ فِٓ حٓزَّنٍّ إِنْ شَنبءٓ اللَّنٍٔ إِنَّ اللَّنٍٓ ػٓنبلِمٌ      

  ثِصَلِهٓ
•  

 

 445: ، ص2 هي ال ٗحضرُ الفقِ٘؛ د
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مٓهْ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ وُلَّ سٓىٍَّ ثِمٓبلٍ مٓؼٕلًُ ٍ فَلَمٕ ٔٓسٓغٕ شَلِنهٓ الْمَنسٕضٔ   يٓ •
 لِلْحٓزَِّّ فَلَب ثٓأْسٓ أَنْ ٔٓزٕؼٓلَ حٓزَّتَٕٕهِ فِٓ حٓزٍَّّ ضٓيٓى 

مٔحٓمَّسٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ إِثٕنطَإَِمٓ ثٕنهِ مُٕٓعِٔٓنبضٓ لَنبلَ      64 1418•
وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕهُ مٔحٓمَّسا الْحٔضَٕٕىُِّٓ أَنَّ اثٕهَ ػٓمِّٓ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓنذَّ ػٓىْنٍٔ   
ثِرَمٕسَّٓ ػٓشَطَ زِٔىَبضاً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ فَلَٕٕسٓ ٔٓىْفِٓ مٓنب حَنأْمٔطُوِٓ فِنٓ شَلِنهٓ     

  فَىَتَتٓ ع حَزٕؼٓلْ حٓزَّتَٕٕهِ حٓزًَّّ فَئِنَّ اللٍَّٓ حَؼٓبلَى ػٓبلِمٌ ثِصَلِهٓ
•  

 408: ، ص5 تْذٗة األحكام؛ د
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ػٓىٍْٔ ػٓهْ إِثٕطَإَِمٓ ثٕهِ مُٕٓعِٔٓبضٓ لَبلَ وَتَجٕتٔ إِلٍَِٕٕ ع إِنَّ مًٕٓلَبنٓ ػٓلَِّٓ  40 890•
فِنٓ   -حٓزَّنٍّ ثٕهَ مُٕٓعِٔٓبضٓ أَيٕصٓى أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ مِهْ ضَٕٕؼٍّٓ صَّٕٓطَ ضٔثٔؼُٓٓب إِلَى 

وُلِّ سٓىٍَّ إِلَى ػِشْطِٔهَ زِٔىَبضاً يٓ إِؤٍَّ لَسِ اوْمَغَغٓ عَطِٔنكُ الْجٓصٕنطَِِ فَتَتَضَنبػٓفٔ    
الْمٓئًُوَُّ ػٓلَى الىَّبسِ يٓ لَٕٕسٓ ٔٓىْتَفًُنَ ثِبلْؼِشْطِٔهَ يٓ وَصَلِهٓ أَيٕصٓى ػِسٌَِّ مِهْ 

 -اللٍَّٔمًٓٓالِٕهٓ فِٓ حٓزُِِّمٕ فَىَتَتٓ ع ٔٔزٕؼٓلُ حَلَبثُ حِزٓذٍ حٓزَّتَٕٕهِ إِنْ شَبءٓ 
 

 226: ، ص9 تْذٗة األحكام؛ د
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لَبلَ إِثٕطَإَِمٔ يٓ وَتَتٓ إِلٍَِٕٕ ػٓلُِّٓ ثٕهُ مٔحٓمَّسا الْحٔضَٕٕىُِّٓ إِنَّ اثٕهَ ػٓمِّٓ أَيٕصٓى  •
أَنْ ٔٔحٓذَّ ػٓىٍْٔ حٓزًَّّ ثِرَمٕسَّٓ ػٓشَطَ زِٔىَبضاً فِٓ وُلِّ سٓىٍَّ فَلَٕٕسٓ ٔٓىْفِنٓ مٓنب   
حَأْمٔطُوِٓ فِٓ شَلِهٓ فَىَتَتٓ ع ٔٔزٕؼٓلُ حٓزَّتَٕٕهِ حٓزًَّّ فَئِنَّ اللٍَّٓ حَؼٓنبلَى ػٓنبلِمٌ   

  ثِصَلِهٓ
 

 227: ، ص9 تْذٗة األحكام؛ د
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 »« :إثطإَم ثه مُعٔبض - 318•
إثطإَم ثه مُعٔبض أثنً إسنحبق اصَنًاظْإ لنٍ وتنبة      : لبل الىزبشٓ•

حسحىب أحمنس ثنه رؼفنطإ    : الحسٕه ثه ػجٕس اهللإ لبلأذجطوب .الجشبضات
حسحىب محمس ثه ػجس الزجبضإ ػنه  : حسحىب أحمس ثه إزضٔسإ لبل: لبل

 . إثطإَم ثٍ
ي منه أصنحبة   ( 19)ي ػسٌ الشٕد فٓ ضربلٍ مه أصحبة الزًاز ع •

 (. 10)الُبزْ ع 
 . ضيى وتت أذٍٕ ػلٓ ثه مُعٔبض•
 (. 381)شوطٌ الىزبشٓإ ي الشٕد فٓ حطرمّ ػلٓ ثه مُعٔبض •
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 . ػه أذٍٕ ػلٓإ ي ضيى ػىٍ ػجس اهلل ثه رؼفط الحمٕطْضيى •
إ 4ثبة فضنل الصنمِ فنٓ مسنزس ضسنًل اهلل        : وبمل العٔبضات •

 . 4الحسٔج 
إونٍ منه الخمنبتإ أي الحسنبن ي     : ي لس اذتلف فٓ حبل الطرلإ فمٕل•

 : استسل ػلى شله ثًرًٌإ ولُب ضؼٕفّ
 . أوٍ حمّ مه السفطاء: مب شوطٌ الفبضل المزلسٓ فٓ الًرٕعِ: اصيل•
أن َصا ارتُبز مىٍإ اسنتىجغٍ منه ونم  منه حمنس  ػلٕنٍإ ي       : ي ٔطزٌ•

 . ء الىم  ػلى شله سٕزٓ
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ي صحح عطٔنك الصنسيق   ( 17)إن الؼممّ ػسٌ مه المؼتمسٔه : الخبوٓ•
 . إلى ثحط السمبءإ ي فٍٕ إثطإَم ثه مُعٔبض

 . أن الؼممّ ٔؼتمس ػلى مه لم ٔطز فٍٕ لسحإ ي ٔصححٍ: ي ٔطزٌ•
 -فىأونٍ  ( 21)صطح ثصله فٓ حطرمّ أحمس ثه إسمبػٕل ثه سمىّ •

ثىى ػلى أصبلّ الؼسالّإ ي ػلٕنٍ   ٔىنًن لًلنٍ حزنّ      -لسس سطٌ 
 . ػلٕىب
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أوٍ مه سفطاء الصنبحت  : مب شوطٌ المٕطظا فٓ المىُذ ي الًسٕظ: الخبلج•
ػزل اهلل حؼبلى فطرٍإ ي اصثًاة المؼطيفٕه النصٔه   حرتلنف ا حىنب    

 . ػشطّٔ فُٕمإ لبلٍ اثه عبيس فٓ ضثٕغ الشٕؼّ
أن َصا ارتُبز مه اثنه عنبيس اسنتىجغٍ منه الطيأنّ التنٓ       : ي ٔطزٌ•

سىصوطَبإ إش لً وبن اصمط ومب شوطإ فلمب شا لم ٔصوطٌ الىزبشنٓ،إ ي    
الشٕد ي   يٕطَمبإ ممه حمس  ػلى اثه عبيسإ منغ شنسِ اَتمنبمُم    

 . ثصوط السفطاء ي اصثًاة
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ػنه أحمنس ثنه ػلنٓ ثنه ولخنً        ( 408 - 406)مب ضياٌ الىشنٓ  : الطاثغ•
حنسحىٓ  : ي وبن مه الفمُبءإ ي وبن مأمًوب ػلى الحنسٔجإ لنبل  : السطذسٓ

: حسحىٓ محمس ثه إثطإَم ثه مُعٔبضإ لبل: إسحبق ثه محمس الجصطْإ لبل
إن أثٓ لمب حضطحٍ الًفبِ زفغ إلٓ مب إ ي أػغبوٓ ػممّإ ي لم ٔؼلم ثتلنه  

مه أحبن ثُصٌ الؼممنّ فنبزفغ إلٕنٍ    : الؼممّ أحسإ إ  اهلل ػع ي رلإ ي لبل
فرطرت إلى ثغسازإ ي وعلت فٓ ذبنإ فلمب وبن فٓ الًٕ  الخبوٓ : المبلإ لبل

شٕد ثبلجنبةإ  : اوظط مه َصا، فمبل: إش ربء شٕدإ ي زق الجبةإ فملت للغم 
أوب الؼمطْ َبت المبل الصْ ػىسنإ ي : ازذلإ فسذل ي رلسإ فمبل: فملت

فسفؼت إلٍٕ المبلإ ي حفص ثنه ػمنطي   : ًَ وصا ي وصاإ ي مؼٍ الؼممّإ لبل
وبن يوٕل أثٓ محمس عإ ي أمب أثً رؼفط محمس ثه حفص ثه ػمنطيإ فُنً   

 . اثه الؼمطْإ ي وبن يوٕل الىبحّٕإ ي وبن اصمط ٔسيض ػلٍٕ
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أوٍ ٔستفبز مه َصٌ الطيأنّ أن إثنطإَم ونبن منه     : يرٍ ا ستس لي •
 . يومء اإلمب  عإ ي أوٍ وبن ٔزتمغ ػىسٌ المبل

أن الطيأّ ضؼٕفّ السىس ثئسحبق ثه محمس الجصطْإ ثنل  : أي : ي ٔطزٌ•
 . ثمحمس ثه إثطإَم أٔضب

أوٍ   ٔستفبز مه الطيأّ أوٍ وبن يوٕمإ فلؼل المبل وبن لىفسٍإ : ي حبوٕب•
فأضاز إٔصبلٍ إلى اإلمب  عإ أي أن المبل وبن سُمٍ ع فٓ مبل إثطإَمإ 
أي أن شرصب آذط أػغبٌ إثطإَم لًٕصلٍ إلى اإلمب  عإ أي يٕط شلنهإ  

 . فم إشؼبض فٓ الطيأّ ثبلًوبلّ
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إ ثنبة مًلنس   4إ الىتنبة  1الزنعء  : ضيى محمس ثه ٔؼمًة فٓ الىبفٓوؼم •
إ ػه ػلٓ ثه محمسإ ػه محمس 5إ الحسٔج 125الصبحت ػزل اهلل فطرٍ 

المصّ ػلى يرنٍ  : ثه حمًٍٔ السًٔسايْإ ػه محمس ثه إثطإَم ثه مُعٔبض
 أثٕه فبحمس اهلل ( مىبن)فرطد إلٓ لس ألمىبن ممب  : آذطإ ي فٓ آذطَب

فُٕب ز لّ ػلى يوبلّ إثطإَمإ لىىُب ضؼٕفّإ فئن محمس ثنه إثنطإَم لنم    ي •
 . ًٔحكإ ي محمس ثه حمًٍٔ مزًُل

أوٍ ػلى حمسٔط حسلٕم الًوبلّ فم ز لّ فُٕب ػلى السفبضِ التٓ َنٓ  : حبلخبي •
 . أذص مه الًوبلّ

ّ )ي لس ثٕىب فٓ المسذل • أن الًوبلنّ   حنمظ  الًحبلنّ ي      ( الممسمّ الطاثؼن
 . الحسه
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

ثبة مه شبَس المبئم ػزل : مب ضياٌ الصسيق فٓ ومبل السٔه: الربمس•
حسحىب محمس ثه مًسى ثه المتًونل  : لبل: 20إ الحسٔج 47اهلل فطرٍ 

لبل حسحىب ػجس اهلل ثه رؼفط الحمٕطْإ ػه إثطإَم ثه  -ضحمٍ اهلل  -
حم شوط الحسٔج ي ًَ عًٔلإ ٔشتمل ػلى يصنًل إثنطإَم   ... مُعٔبض

إلى ذسمّ اإلمب  الحزّ ػزل اهلل فطرٍإ ي مب رطى ثٕىنٍ ي ثٕىنٍ ع ي   
فٍٕ ز لّ ػلى ػلً ممب  إثطإَمإ ي ػظم ذغطٌ ػىس اإلمنب  ػزنل اهلل   

 . فطرٍ
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

أن ضايْ الطيأّ ًَ إثطإَم وفسنٍإ ي ا سنتس ل ػلنى    : أي : ي ٔطزٌ•
يحبلّ شنرصإ ي ػظنم ضحجتنٍ ثمنًل وفسنٍ منه الغطائنتإ ثنل منه          

 . المضحىبت
صنحت  لً أن فٓ الطيأّ مب ًَ ممغًع الجغمنإ ي أن إثطإَم : حبوٕبي •

ػزنل   -الطيأّ وصة فٓ ضيأتٍإ ي ًَ إذجبضٌ ػه يرًز أخ للحزّ 
 . مسمى ثمًسى ي لس ضآٌ إثطإَم -اهلل حؼبلى فطرٍ 
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

اػتمبز اثه الًلٕس ي اثه الؼجبس ي الصسيق ػلٕنٍإ حٕنج إن   : السبزس•
اثه الًلٕس لم ٔستخه مه ضيأبت محمس ثه أحمس ثه ٔحٕى منب ٔطئنٍ   

 . ػىٍ
أن اػتمبز اثه الًلٕسإ ي أضطاثٍ ػلنى ضرنلإ   ٔىشنف ػنه     : ي ٔطزٌ•

 . يحبلتٍإ ثل ي   حسىٍ
 (. الممسمّ الطاثؼّ)ي لس حمس  ثٕبن شله فٓ المسذل •
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 هْسٗا تي إتراّ٘ن 

ي لس يلغ إثطإَم ثه مُعٔبض فٓ عطٔك رؼفط ثه محمس ثه لًلًٍٔ َصا •
فٓ وبمل العٔبضاتإ ي لس شوط فٓ أيل وتبثٍ أوٍ لم ٔصوط فٍٕ إ  مب يلغ 

 . لٍ مه عطٔك الخمبت ي ػلٍٕ فبلطرل ٔىًن مه الخمبت
ػنه الحمٕنطْإ ػنه     -ضضنٓ اهلل ػىنٍ    -عطٔك الصسيق إلٍٕ أثًٌ ي •

 .إثطإَم ثه مُعٔبضإ ي الغطٔك صحٕح
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً أيصى ثبلحذ سىٕه ي لصط مب ػٕه لٍ ػنه الًفنبء   ]الخبمىّ المسألّ •
 [ثٍ
لً ايصى ان ٔحذ ػىٍ سىٕه متؼسزِ ي ايصى لىل سىّ مىُنب ثمنبل    -•

فمصط شله ػه  -امب مفصم ومبئّ زضَم أي مزمم وغلّ ثستبن -مؼٕه
ارطِ الحذإ فظبَط اصصحبة مه يٕط ذمه ٔؼطه اوٍ ٔزمغ منب ظاز  
ػلى سىّ ثمب حىمل ثٍ اصرطِ التٓ ٔحذ ثُب حنم ٔحنذ ػىنٍ لسنىّإ ي     

 .َىصا
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

استسلًا ػلٍٕ ثبن المسض المؼٕه لس اوتمل ثبلًصّٕ ػه مله الًضحنّ ي  ي •
يرت صطفٍ فٓ مب ػٕىٍ المًصنى ثمنسض اإلمىنبنإ ي   عطٔنك إلنى      

 .إذطارٍ إ  ثُصا الًرٍ فٕتؼٕه
ي اصظُط ًَ ا ستس ل ثبلىصً إ فبن ا ػتمبز ػلى مخل َصٌ : ألًل•

الترطٔزبت سٕمب مغ يرًز الىص مزبظفّ ظنبَطِإ ي ان وبونت َنصٌ    
ي فٕنٍ  . عطٔمتُم ظػمب مىُم ان َصا زلٕل ػملٓ ي ًَ ممس  ػلى الىملٓ

 .مب حممىبٌ فٓ يٕط مًضغ مه مؤلفبحىب ي   سٕمب فٓ ممسمبت الىتبة
 شله ي استسل فٓ المساضن ػلى •
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

: لنبل « 1»ػه إثطإَم ثه مُعٔبض ( ضضًان اهلل ػلٍٕ)ضياٌ الىلٕىٓ ثمب •
ان مً ن ػلى ثه مُعٔبض ايصى (: ػلٍٕ السم )وتجت الى اثٓ محمس »

   ّ ثؼشنطٔه    ان ٔحذ ػىٍ مه ضٕؼّ صٕط ضثؼُب له فٓ ونل سنىّ حزن
زٔىبضاإ ي اوٍ مىص اومغغ عطٔك الجصطِ حضنبػفت المنؤن ػلنى الىنبس     

ي وصله ايصى ػسِ مه مًالٕنه فنٓ   . فلٕس ٔىتفًن ثؼشطٔه زٔىبضا
حزؼل حمث حزنذ حزتنٕه ان شنبء اهلل    : حزُم، فىتت ػلٍٕ السم 

 .«حؼبلى
منه الىٕبثنّ فنٓ     3إ ي فٓ الًسبئل الجنبة  310   4الىبفٓ د ( 1)•

 .الحذ
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ٓ »: لبل« 1»ػه إثطإَم ي • ان اثنه  : وتت الٍٕ ػلٓ ثه محمس الحضنٕى
ػمٓ ايصى ان ٔحذ ػىٍ ثرمسّ ػشط زٔىنبضا فنٓ ونل سنىّ فلنٕس      

حزؼل حزتنٕه حزنّإ   : فىتت ػلٍٕ السم ، ٔىفٓإ فمب حأمط فٓ شله
 . «ػبلم ثصله( حؼبلى)ان اهلل 

 
منه الىٕبثنّ فنٓ     3إ ي فٓ الًسبئل الجنبة  310   4الىبفٓ د ( 1)•

 .الحذ
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

امب الًرنٍ اصيل فنم   . ي فٓ الطيأتٕه ضؼف مه حٕج السىس: لبلحم •
ثأس ثٍإ ي ان أمىه المىبلشّ فٍٕ ثبن اوتمبل المسض المؼٕه ثبلًصّٕ اومب 
ٔتحمك مغ إمىبن صطفٍ فُٕبإ ي لُصا يلغ الرنمه فنٓ اونٍ إشا لصنط     
المبل المًصى ثٍ ػه الحذ َل ٔصطه فٓ يرًٌ الجط أي ٔؼًز مٕطاحنب،  
. فٕمىه ارطاء مخل شله َىب لتؼصض صطه المسض المًصى ثٍ فٓ الًصّٕ
ي المسألّ محل حطززإ ي ان وبن المصٕط النى منب شونطٌ اصصنحبة       

 .اوتُى. ٔرلً مه لًِ
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ان الطيأتٕه ي ان وبوتب ضؼٕفتٕه إ  ان الحىم احفبلٓ ثنٕه   -فٍٕ أي : ألًل•
ي َصا الحىم ممغًع ثٍ : اصصحبة ومب صطح ثٍ فٓ صسض وممٍإ حٕج لبل

ي ًَ فٓ يٕط مًضغ مه شطحٍ لس يافمُم ػلنى رجنط   . فٓ وم  اصصحبة
 .الرجط الضؼٕف ثب حفبق ػلى الؼمل ثمضمًوٍ

ان الرجطٔه ي ان وبوب ضؼٕفٕه ثىبء ػلى وملٍ لُمب منه الىنبفٓ إ     -ي حبوٕب•
صحٕحبنإ فئوٍ ضياَمب فٍٕ ػه إثطإَم « 2»اوُمب فٓ مه   ٔحضطٌ الفمٍٕ 

ي َنً  . أثًٌ ػه الحمٕطْ ػىٍ: «3»ثه مُعٔبضإ ي عطٔمٍ إلٍٕ فٓ المشٕرّ 
 .فٓ أػلى مطاحت الصحّ

 .272   2د ( 2)•
 .ملحك الزعء الطاثغ 44  ( 3)•
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

مه اوٍ ٔمىه المىبلشنّ فنٓ الًرنٍ اصيل ثنأن      -ان مب شوطٌ -ي حبلخب•
ي َنم   -المؼٕه ثبلًصّٕ اومب ٔتحمك مغ إمىبن صطفٍ فُٕباوتمبل  المسض 

محض وشأ مه ػس  إػغبء التأمل حمنٍ فنٓ اصذجنبض المتؼلمنّ ثُنصٌ      
المسألّإ فئن المفًُ  مىُب ػلى يرٍ   ٔؼتطٍٔ الشه ي اإلوىبض ًَ مب 

منه أونٍ   ( ضفغ اهلل ألساضَم فنٓ زاض المنطاض  )شوطٌ رل ػلمبئىب اصثطاض 
ثبلًصّٕ ٔىتمل ػه المًصى ي   ٔؼًز الى يضحتٍإ ي منغ ػنس  إمىنبن    
صطفٍ فٓ المصطه المًصى ثٍ ٔطرغ الى المصطه فٓ أثًاة الجطإ ومب 

 .سٕأحٓ ححمٕك شله لطٔجب ػىس شوط المسألّ المشبض إلُٕب
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

ٍ ( لسس سطٌ)ثصله ٔظُط له مب فٓ وممٍ ي • ي لُنصا يلنغ   »: مه لًلن
فبن َصا الرمه « الى آذطٌ. الرمه فٓ اوٍ إشا لصط المبل المًصى ثٍ

 -ومب سٕظُط له ان شبء اهلل حؼبلى -ثؼس ز لّ الىصً  ػلى التصسق
مسبَلّ ي رعاهإ فبن الرمه مغ ػس  السلٕل ثل لٕنب  النسلٕل ػلنى    

 .الؼس  اومب ًَ اػتسبه ي اْ اػتسبه
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هؼ٘ي فٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

لً أيصى ثصطه ممساض مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىنّ ي ػنٕه    6مسألّ •
احفك ػس  وفبّٔ شله الممساض لىل سىّ صطه ي   لىل سىّ ممساضا مؼٕىب

وصٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سىٕه فٓ سىتٕه منخم ي َىنصاإ ي لنً    
فضل مه السىٕه فضلّ   حفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ صطفُب 

لً وبن المًصى ثٍ الحذ مه الجلنس ي زاض اصمنط ثنٕه    ي فٓ يرًٌ الجطّإ 
مخم لسىّ ي ثنٕه ا سنتٕزبض ثنصله الممنساض منه      سىتٕه  أرطِ رؼل 

المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َصا ولٍ إشا لم ٔؼلم مه المًصٓ إضازِ 
الحذ ثصله الممساض ػلى يرٍ التمٕٕسإ ي إ  فتجغل الًصّٕ إشا لم ٔطد 

 .إمىبن شله ثبلتأذٕط أي وبوت ممٕسِ ثسىٕه مؼٕىّ
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