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 حَسْثَكَ اللَِّ

إِنْ ٔٔشِٔذٔيا أَنْ ٔٓخْذٓػًٔنٓ فَئِنَّ حٓسٕجٓهٓ اللٍَّٔ ًَٔٓ الَّزِْ أََّٔذٓنٓ ثِىَظٕرشٌِِ يٓ  يٓ •
 ﴾62﴿ثِبلْمٔؤْمِىِٕهَ 

يٓ أَلَّفٓ ثٕٕٓهَ لُلًُثُِِمٕ لًَٕ أَوْفَمْتٓ مٓب فِٓ الْأَسٕعِ رٓمِٕؼبً مٓب أَلَّفْتٓ ثٕٕٓهَ لُلُرًثُِِمٕ  •
 ﴾63﴿اللٍَّٓ أَلَّفٓ ثٕٕٓىَُٔمٕ إِؤٍَّ ػٓضِٔضٌ حٓىِٕمٌ لىِهَّ يٓ 

 ﴾64﴿ٔٓب أَُُّٔٓب الىَّجُِّٓ حٓسٕجٔهٓ اللٍَّٔ يٓ مٓهِ اتَّجٓؼٓهٓ مِهَ الْمٔؤْمِىِٕهَ •

185: ، الظفح10ٔ، الدسء   األًفال  
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  فٓ الًطّٕ ثبلحذالمًل •
أن يارجربإإ   لً أيطى ثبلحذ أخشد مره اصطرل لرً وربن      1مسألّ •

ٔظشح ثخشيرٍ مه الخلج فأخشد مىٍإ فبن لم ٔف أخشد الضائرذ مره   
اصطلإ ي   فشق فٓ الخشيد مه اصطل ثٕه حزّ اإلسرم  ي الحرذ   
الىزسْ ي ا فسبدْإ ي أخشد مه الخلج لً وبن وذثٕبإ ي لرً لرم ٔؼلرم    
وًوٍ يارجب أي مىذيثب فمغ لٕب  لشٔىرّ أي تحمرك اوظرشاه فُرًإ ي إ      
فٕخشد مه الخلج إ  أن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثمب ي شه فٓ أدائٍ فمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لىه  مىذيثبإسًاء وبن المًطى ثٍ يارجب أي  *المٕمبتٓٔىفٓ  2مسألّ •
اصيل مه اصطل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً أيطى ثبلجلذّٔ فبلضائذ ػلى 

 .فٓ اصيل ي تمبمُب مىٍ فٓ الخبوٓالخلج أرشِ المٕمبتّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

ّ  3مسألّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ فبلمص  ػلى الًطٓ مغ ػذ  سضب الًسحر
يرًد لبطش فُٕم ا لتظبس ػلى أرشِ المخلإ وؼم لغٕرش المبطرش أن   أي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً وبن َىبن مه ٔشضى ثبصلرل مىُرب   
يرت ػلى الًطٓ استٕزبسٌ مغ الششط المزوًسإ ي ٔزت الفحض ػىٍ 
ػلى اصحًط مغ ػذ  سضب الًسحّ أي يرًد لبطش فُٕمإ ثل يرًثٍ   
ٔخلً مه لًِ خظًطب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼرم الظربَش ػرذ  يررًة     

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

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص ا وتفبء ثٍ ثمؼىى ػرذ  يررًة المجربدسِ    ي •
إلى ا ستٕزبسإ ثل ًَ اصحًط مغ يرًد لبطش فٓ الًسحّإ فبن أتى ثٍ 
طحٕحب وفىإ ي إ  يرت ا ستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشضى ثأرشِ 
المخل فبلظبَش يرًة دفغ اصصٔذ لً وربن الحرذ يارجربإ ي   ٔزرًص     
التأخٕش إلى الؼب  المبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشضى ثأرشِ المخرل  

 إ *المىذيةي وزا لً أيطى ثبلمجبدسِ فٓ الحذ  اصلل أي 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لً ػٕه المًطٓ ممذاسا لألرشِ تؼٕه ي خشد مه اصطل فٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى أرشِ المخلإ ي إ  فبلضٔبدِ مه الخلجإ ي فٓ المىرذية  
ولٍ مه الخلجإ فلً لم ٔىف مب ػٕىٍ للحذ فبلًارت التتمٕم مه اصطل 

 .*تفظٕلفٓ الحذ الًارتإ ي فٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

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

فالالزم الحكن تثطالًْا، لعدم إهكاى العول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تعدّة الوطلَب، تح٘ث كاى أطل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَطو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألخرٓ ٍقَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لسٍم إٗداة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أطول الحوح،   

غاٗٔ األهر، هالحظٔ عدم السٗاةٓ على . فالالزم االست٘دا  تأخرٓ الوثل
 .الثلث، كوا فٖ طَ ٓ عدم تع٘٘ي األخرٓ فٖ الَط٘ٔ تالحح الوٌدٍب

 .ًعن ٍحدٓ الوطلَب تع٘د عي س٘رٓ العقالء
 

  398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االقتظا  على است٘دا  أقل الٌاس أخرٓ

ٔزت ا لتظبس ػلى استٕزبس ألل الىبس أرشِ مغ ػذ  سضب  4مسألّ •
ي اصحًط لىجبس الًسحّ أن ٔستأرشيا إ * فُٕميرًد المبطش أي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششفب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘دا  األكثور أخورٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكثر

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي الورٓ أٍ التكرا 

لً لم ٔؼرٕه  ي  تؼٕهإلً أيطى ي ػٕه المشِ أي التىشاس ثؼذد مؼٕه  5مسألّ •
وفى حذ ياحذ إ  مغ لٕب  لشٔىّ ػلى إسادتٍ التىشاسإ ي لً أيطى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إ  الحذ   ٔجؼذ لضي  طشفٍ فٓ الحذإ ي لً أيطى ثتىرشاس الحرذ   

ي لً أيطى فٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذوفى مشتبن إ  أن تمً  لشٔىّ ػلى 
ي ػٕه أرٕشا مؼٕىب تؼٕهإ فبن وربن   ٔمجرل إ  ثأصٔرذ مره أررشِ المخرل       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن أمىهإ ي إ  ثغلت الًطّٕ ي اسرتؤرش يٕرشٌ   
ثأرشِ المخلإ إ  أن ٔأرن الًسحّإ ي وزا فٓ وظبئش المسألّ ي لً أيطى فرٓ  
المستحت خشد مه الخلجإ فبن لم ٔمجل إ  ثبلضٔبدِ مىٍ ثغلتإ فحٕىئرز إن  

 .وبوت يطّٕ ثىحً تؼذد المغلًة ٔستأرش يٕشٌ مىٍ ي إ  ثغلت
ي الؼمل ثسربٔش يطربٔبٌ   تىشاس الحذ مشتبن أي ثمٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

 .فٕزت طشه مب ثمٓ مه الخلج فٓ الحذ مب دا  ممىىب

 398: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تظرف هقدا  هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لً أيطى ثظشه ممذاس مؼٕه فٓ الحذ سىٕه مؼٕىرّ ي ػرٕه    6مسألّ •
اتفك ػذ  وفبّٔ رله الممذاس لىل سىّ طشه ي   لىل سىّ ممذاسا مؼٕىب

وظٕت سىتٕه فٓ سىّ أي حمث سىٕه فٓ سىتٕه مرخم ي َىرزاإ ي لرً    
فضل مه السىٕه فضلّ   تفٓ ثحزّ ي لً مه المٕمبت فبصيرٍ طشفُب 

لً وبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلرذ ي داس اصمرش ثرٕه    ي فٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثرٕه ا سرتٕزبس ثرزله الممرذاس مره      سىتٕه  أرشِ رؼل 

المٕمبت لىل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َزا ولٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ 
الحذ ثزله الممذاس ػلى يرٍ التمٕٕذإ ي إ  فتجغل الًطّٕ إرا لم ٔشد 

 .إمىبن رله ثبلتأخٕش أي وبوت ممٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

لً أيطى ي ػٕه اصرشِ فٓ ممذاس فبن وبن يارجب ي لم ٔرضد   7مسألّ •
ي  تؼرٕنهإ ػلى أرشِ المخل أي صاد ي وفى حلخٍ ثبلضٔبدِ أي أربص الًسحرّ  

إ  ثغلت ي ٔشرغ إلى أرشِ المخلإ ي إن وبن مىذيثب فىزله مغ يفبء 
الخلج ثٍ ي إ  فجمذس يفبئٍ إرا وبن التؼٕٕه   ػلى يرٍ التمٕٕرذإ ي إن  
لم ٔف ثٍ حتى مه المٕمبت ي لم ٔأرن الًسحّ أي وبن ػلى يرٍ التمٕٕذ 

 .ثغلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

وربن الحرذ   فرئن    مسألّ إرا أيطى ثبلحذ ي ػٕه اصرشِ فٓ ممذاس 7•
يارجب ي لم ٔضد رله الممذاس ػه أرشِ المخل أي صاد ي خشرت الضٔبدِ 
مه الخلج تؼٕه ي إن صاد ي لم تخشد الضٔبدِ مه الخلج ثغلت الًطّٕ ي 

أٔضب مرغ  تؼٕه  فىزله ٔشرغ إلى أرشِ المخل ي إن وبن الحذ مىذيثب 
يفبء الخلج ثزله الممذاس إ  فجمذس يفبء الخلج مغ ػذ  ورًن التؼٕرٕه   
ػلى يرٍ التمٕٕذ ي إن لم ٔف الخلج ثبلحذ أي وبن التؼٕٕه ػلى يررٍ  

 التمٕٕذ ثغلت الًطّٕ ي سمظ يرًة الحذ 

 

 525: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

إرا أيطى ثبلحذن ي ػٕنه اصُرشِ فٓ ممذاس فئن وبن الحذن يارجبً (: 7مسألّ )•
ي لم ٔضد رله الممذاس ػه ارشِ المخلإ أي صاد ي خشرت الضٔبدِ مه الخلرج  

ي ٔشررغ  ( 4)تؼٕنهإ ي إن صاد ي لم تخشد الضٔبدِ مه الخلج ثغلت الًطرٕنّ  
إلى أُرشِ المخلإ ي إن وبن الحذن مىذيثبً فىزله تؼٕنه أٔضبً مغ يفبء الخلرج  

  ثزله الممذاسإ ي إلّب فجمذس يفبء الخلجإ مغ ػذ  وًن
 (.اصطفُبوٓ. )إن لم تزض الًسحّ( 4)•

 (.الجشيرشدْ. )إن لم تزضَب الًسحّ ي وزا فٓ الفشيع اٖتّٕ•

 (.ا مب  الخمٕىٓ. )مغ ػذ  إربصِ الًسحّ ي وزا فٓ وظبئش المسألّ•
 (.الخًئٓ. )ثل طحنت ي تىمل ثُب ارشِ المخل ثبلممذاس الممىه•
 (.الىلپبٔگبوٓ. )إن لم تزضَب الًسحّ•

 
 581: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

أي وربن  ( 2)ػلى يرٍ التمٕٕذإ ي إن لم ٔف الخلج ثربلحذن  ( 1)التؼٕٕه •
 (.3)التؼٕٕه ػلى يرٍ التمٕٕذ ثغلت الًطٕنّإ ي سمظ يرًة الحذن 

 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )حتّى فٓ المٕمبت( 2)•

فٓ سدن المبل حٕىئزٍ إلى المٕشاث أي الظشه فٓ سبئش يررًٌ الجرشّ   ( 3)•
 (.آلب ضٕبء. )اإلشىبل السبثك

 582: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

 .فٓ المىذية: فٓ الحذ الًارتإ ي اخشى: ٔمغ الىم  تبسِ( 1)•

 134: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

فئن ػٕه المٕت اصرشِ فٓ ممذاس مؼرٕه ي لرم ٔرضد رلره     : اصيلامب •
الممذاس ػه ارشِ المخل تؼٕهإ ي وزا لً صاد ي وبن حلج المٕت يافٕربإ ي  
امب لً صاد ػه ارشِ المخل ي لم ٔجلغ الخلرج الضٔربدِإ ومرب إرا ايطرى     
ثئػغبء ألف دٔىبس لألرٕش ي فشضىب ان ارشِ المخرل خمسرمبئّ ي وربن    
حلخٍ حمحمبئّ دٔىبسا مخمإ روش المظىف ان الًطّٕ تجغل ي ٔشررغ إلرى   

 .أرشِ المخل لؼذ  طحّ الًطّٕ ثمب صاد ػلى الخلج

 134: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

 
ي لىه الظبَش اوٍ   مًرت للجغمن ثل ٔضبه إلى أرشِ المخل ممرذاس  •

الخلج ي ًَ حمحمبئّ دٔىبسا فٓ المخبل لًرًة الؼمل ثبلًطّٕ ثبلممذاس 
 .الممىه ي ان لم ٔجلغ رله الممذاس المؼٕه المًطى ثٍ

 134: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

امب الخبوٓ فٕظُش الحبل فٍٕ ثمب تمذ  مه اوٍ ٔتؼٕه الممذاس الزْ ػٕىٍ ي •
الخلج ثأرشِ المخل ي ثبلضٔبدِ فًُإ يفٓ ٔزت إخشارٍ مه الخلج فبن ي 

ي إ  فٕضبه إلى أرشِ المخل ثبلممذاس الممىه ي ان لم ٔجلغ المزمرًع  
رله الممذاس المؼٕهإ لًرًة الؼمل ثبلًطّٕ مُمب أمىهإ ي المتؼزس ًَ 
الؼمل ثتمب  الًطّٕإ ي امب الؼمل ثبلممذاس الممىه فم مًرت لسرمًعٍ  
إ  إرا وبوت الًطّٕ ػلى وحً التمٕٕذ ي يحذِ المغلًةإ أي وبن الخلج 

 .يٕش وبه أطم فتسمظ الًطّٕ حٕىئز

 134: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ أٍطى ٍ ع٘ي األخرٓ فٖ هقدا 

المسألّ المحمّ شجُّٕ ثُزٌ ي َٓ مب إرا ػٕه أرٕشا مؼٕىب فبن لجرل  ي •
ارشِ المخل تؼٕه استئزبسٌ ي ان وبن ممه ٔأثى ػه الىٕبثّ أي   ٔمجرل  
إ  ثبصصٔذ ي   ٔىفٓ الخلج للضٔبدِ ٔستأرش شخض آخرشإ َرزا فرٓ    

الخلج فًُإ ي ان لم ٔف ي وبورت  يفٓ الًارت ي امب فٓ المىذية فبن 
يرٍ التمٕٕذ تسمظ لؼذ  إمىبن الؼمل ثُبإ ي ان لرم تىره    ػلى الًطّٕ 

 .ػلى يرٍ التمٕٕذ ٔستأرش شخض آخش مغ اإلمىبن
 

 134: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ع٘ي للحح أخرٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لً ػٕه للحذ أرشِ   ٔشيت فُٕب أحذ ي لً للمٕمبتٓ ي وربن   8مسألّ •
لم ٔشد يرًد سايت فُٕرب ي تظرشه   إن   الحذ مستحجب ثغلت الًطّٕ

فٓ يرًٌ الجشّإ إ  إرا ػلم وًوٍ ػلى يرٍ التمٕٕذ فتشرغ الى الرًاسثإ  
مه يٕش فشق فٓ الظًستٕه ثٕه التؼزس الغبسا ي يٕشٌإ ي مه يٕش فشق 

 .ثٕه مب لً أيطى ثبلخلج ي ػٕه لٍ مظبسه ي يٕشٌ

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج



22 

 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لً أيطى ثأن ٔحذ ػىٍ مبشٕب أي حبفٕب أي مغ مشوًة خبص  9مسألّ •
اػتجش خشيرٍ مه الخلج إن وبن وذثٕبإ ي خرشيد الضائرذ ػره    ي  طحإ

أرشِ الحذ المٕمبتٓ ي وزا التفبيت ثٕه المزوًسات ي الحذ المتؼربسه  
إن وبن يارجبإ ي لً وبن ػلٍٕ حذ وزسْ مبشٕب ي وحًٌ خشد مه أطل 
التشوّ أيطى ثٍ أ   إ ي لً وبن وزسٌ ممٕذا ثبلمجبشرشِ فبلظربَش ػرذ     

 .يرًة ا ستٕزبس إ  إرا أحشص تؼذد المغلًة
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