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 الَ تُصِغْ قُلَُتٌَٓا تٓعْدٓ إِذْ ّٓدْٓٗتٌََا

الَّزِْ أَوْضَلَ ػٓلَٕٕيٓ الٌِْتَبةٓ مِىٍْٔ آٔٓبتٌ مٔحٌَٕمٓابتٌ َٔاهَّ أُّ ا الٌِْتَابةَ يٓ    ًَٔٓ •
أُّخَشُّ مٔتَشَبثَُٓبتٌ كَأَمَّب الَّزِٔهَ كِٓ هُّلًُّثََُمٕ صٕٓٔؾٌ كَٕٓتَّجَؼًٔنَ مٓب تَشَبثٍٓٓ مِىٍْٔ اثٕتِـَبءٓ 
الْلِتْىََّ يٓ اثٕتِـَبءٓ تَأْئَلٍِِ يٓ مٓب ٔٓؼٕلَمٔ تَأْئَلٍَٔ إَالَّ اللٍَّٔ يٓ الشَّاسِخًُّنَ كِآ الْؼِلْامَ   

لًُّنَ آمٓىَّب ثٍَِ ًُّلٌّ مِهْ ػِىْذِ سٓثِّىَب يٓ مٓب ٔٓزًََّّشُّ إَالَّ أُّيلًُّا الْأَلْجٓبةَ   ﴾7﴿ٔٓوًُّ
سٓثَّىَب الَ تُّضَؽْ هُّلًُّثٓىَب ثٓؼٕذٓ إَرْ َٓذٕٓٔتَىَب يٓ َٓتٕ لَىَب مِهْ لَذٔوْيٓ سٓحٕمًّٓ إَوَّيٓ أَوْتٓ •

 ﴾8﴿الًََّْٓبةٔ 
•  
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  القَل فٖ الَص٘ٔ تالحح
  كٓ الًطّٕ ثبلحذالوًل •
أن يارجابإإال  لً أيطى ثبلحذ أخشد ماه اصطال لاً ًابن      1مسألّ •

ٔظشح ثخشيرٍ مه الخلج كأخشد مىٍإ كبن لم ٔق أخشد الضائاذ ماه   
اصطلإ ي ال كشم كٓ الخشيد مه اصطل ثٕه حزّ اإلسام  ي الحاذ   
الىزسْ ي االكسبدْإ ي أخشد مه الخلج لً ًبن وذثٕبإ ي لاً لام ٔؼلام    
ًًوٍ يارجب أي مىذيثب كمغ هٕب  هشٔىاّ أي تحوان اوظاشاف كُاًإ ي إال     
كٕخشد مه الخلج إال أن ٔؼلم يرًثٍ ػلٍٕ سبثوب ي شي كٓ أدائٍ كمه 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَصى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لٌه  مىذيثبإسًاء ًبن المًطى ثٍ يارجب أي  *المٕوبتٌٓٔلٓ  2مسألّ •
اصيل مه اصطل ي الخبوٓ مه الخلجإ ي لً أيطى ثبلجلذّٔ كبلضائذ ػلى 

 .كٓ اصيل ي تمبمُب مىٍ كٓ الخبوٓالخلج أرشِ المٕوبتّٕ مه 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقسب الوَاق٘ت كوا هس فٖ الوسألٔ  *•

 397: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخسٓ

ّ  3مسألّ •   لً لم ٔؼٕه اصرشِ كبلمص  ػلى الًطٓ مغ ػذ  سػب الًسحا
يرًد هبطش كُٕم االهتظبس ػلى أرشِ المخلإ وؼم لـٕاش الوبطاش أن   أي 

ٔؤدْ لُب مه سُمٍ ثمب شبءإ ي لً ًبن َىبى مه ٔشػى ثبصهال مىُاب   
يرت ػلى الًطٓ استٕزبسٌ مغ الششؽ المزًًسإ ي ٔزت اللحض ػىٍ 
ػلى اصحًؽ مغ ػذ  سػب الًسحّ أي يرًد هبطش كُٕمإ ثل يرًثٍ ال 
ٔخلً مه هًِ خظًطب مغ الظه ثًرًدٌإ وؼام الظابَش ػاذ  يراًة     

 إ *اللحض الجلٕؾ
 
 .تل ٗكفٖ الفحص إلى شٍال الظي ال الظي تالعدم *•

 397: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخسٓ

لً يرذ متجشع ػىٍ ٔزًص االًتلبء ثٍ ثمؼىى ػاذ  يراًة المجابدسِ    ي •
إلى االستٕزبسإ ثل ًَ اصحًؽ مغ يرًد هبطش كٓ الًسحّإ كبن أتى ثٍ 
طحٕحب ًلىإ ي إال يرت االستٕزبسإ ي لً لم ًٔرذ مه ٔشػى ثأرشِ 
المخل كبلظبَش يرًة دكغ اصصٔذ لً ًابن الحاذ يارجابإ ي ال ٔزاًص     
التأخٕش إلى الؼب  الوبثل ي لً مغ الؼلم ثًرًد مه ٔشػى ثأرشِ المخال  

 إ *المىذيةي ًزا لً أيطى ثبلمجبدسِ كٓ الحذ  اصهل أي 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواةزٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَص٘ٔ فٖ 
 
 

 397: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخسٓ

لً ػٕه المًطٓ موذاسا لألرشِ تؼٕه ي خشد مه اصطل كٓ الًارت ي •
إن لم ٔضد ػلى أرشِ المخلإ ي إال كبلضٔبدِ مه الخلجإ ي كٓ المىاذية  
ًلٍ مه الخلجإ كلً لم ٌٔق مب ػٕىٍ للحذ كبلًارت التتمٕم مه اصطل 

 .*تلظٕلكٓ الحذ الًارتإ ي كٓ المىذية 

  398: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ لن ٗع٘ي األخسٓ

اى الوساة تِ َّ التفصو٘ل الورٕ ذكوسُ فوٖ ذٗول الوسوألٔ       : الظاّس *•
اًِّ اى كاًت ٍصو٘تِ تٌحوَ ٍحودٓ الوطلوَب،     : الخاهسٔ اٙت٘ٔ، ٍ َّ

فالالشم الحكن تثطالًْا، لعدم إهكاى العول توقتضاّا، ٍ اى كاى تٌحَ 
تعدّة الوطلَب، تح٘ث كاى أصل الحوح هطلَتوا أٍّل٘وا فوٖ الَصو٘ٔ،      

الوعٌ٘ٔ هطلَتا ثاًَٗا، فعدم إهكواى تحقوا الوطلوَب    تاألخسٓ ٍقَعِ 
الثإًَ ال ٗوٌع هي لصٍم إٗداة الوطلَب األٍلٖ، ٍ َّ أصول الحوح،   

غاٗٔ األهس، هالحظٔ عدم الصٗاةٓ على . فالالشم االست٘داز تأخسٓ الوثل
 .الثلث، كوا فٖ صَزٓ عدم تع٘٘ي األخسٓ فٖ الَص٘ٔ تالحح الوٌدٍب

 .ًعن ٍحدٓ الوطلَب تع٘د عي س٘سٓ العقالء
 

  398: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 ٗدة االقتصاز على است٘داز أقل الٌاس أخسٓ

ٔزت االهتظبس ػلى استٕزبس أهل الىبس أرشِ مغ ػذ  سػب  4مسألّ •
ي اصحًؽ لٌجبس الًسحّ أن ٔستأرشيا إ * كُٕميرًد الوبطش أي   الًسحّ

 .مب ٔىبست حبل المٕت ششكب
 
ّتك للو٘ت ٍ إال ف٘دة است٘داز األكثوس أخوسٓ   ٌّاک ها لن ٗكي  *•

 .فأكثس

 398: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍصى ٍ ع٘ي الوسٓ أٍ التكساز

لً لم ٔؼإه  ي  تؼٕهإلً أيطى ي ػٕه المشِ أي التٌشاس ثؼذد مؼٕه  5مسألّ •
ًلى حذ ياحذ إال مغ هٕب  هشٔىّ ػلى إسادتٍ التٌشاسإ ي لً أيطى ثبلخلج ي 
لم ٔؼٕه إال الحذ ال ٔجؼذ لضي  طشكٍ كٓ الحذإ ي لً أيطى ثتٌاشاس الحاذ   

ي لً أيطى كٓ الحذ الًارت إ *اصصٔذًلى مشتبن إال أن توً  هشٔىّ ػلى 
ي ػٕه أرٕشا مؼٕىب تؼٕهإ كبن ًابن ال ٔوجال إال ثأصٔاذ ماه أراشِ المخال       
خشرت الضٔبدِ مه الخلج إن أمٌهإ ي إال ثطلت الًطّٕ ي اساتؤرش ؿٕاشٌ   
ثأرشِ المخلإ إال أن ٔأرن الًسحّإ ي ًزا كٓ وظبئش المسألّ ي لً أيطى كآ  
المستحت خشد مه الخلجإ كبن لم ٔوجل إال ثبلضٔبدِ مىٍ ثطلتإ كحٕىئاز إن  

 .ًبوت يطّٕ ثىحً تؼذد المطلًة ٔستأرش ؿٕشٌ مىٍ ي إال ثطلت
ي الؼمل ثسابٔش يطابٔبٌ   تٌشاس الحذ مشتبن أي ثوٓ شٓء مه الخلج ثؼذ  *•

 .كٕزت طشف مب ثوٓ مه الخلج كٓ الحذ مب دا  ممٌىب

 398: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍصى تصسف هقداز هع٘ي فٖ الحح سٌ٘ي هعٌ٘ٔ

لً أيطى ثظشف موذاس مؼٕه كٓ الحذ سىٕه مؼٕىاّ ي ػإه    6مسألّ •
اتلن ػذ  ًلبّٔ رلي الموذاس لٌل سىّ طشف ي   لٌل سىّ موذاسا مؼٕىب

وظٕت سىتٕه كٓ سىّ أي حمث سىٕه كٓ سىتٕه ماخم ي ٌَازاإ ي لاً    
كؼل مه السىٕه كؼلّ ال تلٓ ثحزّ ي لً مه المٕوبت كبصيرٍ طشكُب 

لً ًبن المًطى ثٍ الحذ مه الجلاذ ي داس اصماش ثإه    ي كٓ يرًٌ الجشّإ 
مخم لسىّ ي ثإه االساتٕزبس ثازلي المواذاس ماه      سىتٕه  أرشِ رؼل 

المٕوبت لٌل سىّ ٔتؼٕه اصيلإ َزا ًلٍ إرا لم ٔؼلم مه المًطٓ إسادِ 
الحذ ثزلي الموذاس ػلى يرٍ التوٕٕذإ ي إال كتجطل الًطّٕ إرا لم ٔشد 

 .إمٌبن رلي ثبلتأخٕش أي ًبوت موٕذِ ثسىٕه مؼٕىّ

 398- 399: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



12 

 لَ أٍصى ٍ ع٘ي األخسٓ فٖ هقداز

لً أيطى ي ػٕه اصرشِ كٓ موذاس كبن ًبن يارجب ي لم ٔاضد   7مسألّ •
ي  تؼإنهإ ػلى أرشِ المخل أي صاد ي ًلى حلخٍ ثبلضٔبدِ أي أربص الًسحاّ  

إال ثطلت ي ٔشرغ إلى أرشِ المخلإ ي إن ًبن مىذيثب كٌزلي مغ يكبء 
الخلج ثٍ ي إال كجوذس يكبئٍ إرا ًبن التؼٕٕه ال ػلى يرٍ التوٕٕاذإ ي إن  
لم ٔق ثٍ حتى مه المٕوبت ي لم ٔأرن الًسحّ أي ًبن ػلى يرٍ التوٕٕذ 

 .ثطلت
 

  399: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ ع٘ي للحح أخسٓ ال ٗسغة فْ٘ا أحد

لً ػٕه للحذ أرشِ ال ٔشؿت كُٕب أحذ ي لً للمٕوبتٓ ي ًابن   8مسألّ •
لم ٔشد يرًد ساؿت كُٕاب ي تظاشف   إن   الحذ مستحجب ثطلت الًطّٕ

كٓ يرًٌ الجشّإ إال إرا ػلم ًًوٍ ػلى يرٍ التوٕٕذ كتشرغ الى الاًاسثإ  
مه ؿٕش كشم كٓ الظًستٕه ثٕه التؼزس الطبسا ي ؿٕشٌإ ي مه ؿٕش كشم 

 .ثٕه مب لً أيطى ثبلخلج ي ػٕه لٍ مظبسف ي ؿٕشٌ

  399: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 ...هاش٘الَ أٍصى تأى ٗحح عٌِ 

لً أيطى ثأن ٔحذ ػىٍ مبشٕب أي حبكٕب أي مغ مشًًة خبص  9مسألّ •
اػتجش خشيرٍ مه الخلج إن ًبن وذثٕبإ ي خاشيد الضائاذ ػاه    ي  طحإ

أرشِ الحذ المٕوبتٓ ي ًزا التلبيت ثٕه المزًًسات ي الحذ المتؼابسف  
إن ًبن يارجبإ ي لً ًبن ػلٍٕ حذ وزسْ مبشٕب ي وحًٌ خشد مه أطل 
التشًّ أيطى ثٍ أ  الإ ي لً ًبن وزسٌ موٕذا ثبلمجبشاشِ كبلظابَش ػاذ     

 .يرًة االستٕزبس إال إرا أحشص تؼذد المطلًة
 

  399: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍصى تحدت٘ي أٍ أشٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

لً أيطى ثحزتٕه أي أصٔذ ي هبل إوُب يارجّ ػلٍٕ طاذنم ي   10مسألّ •
أن ًٌٔن إهشاسٌ كٓ مشع الماًت ي ًابن   إال   تخشد مه أطل التشًّ
 . الخلجمتُمب كٍٕ كتخشد مه 

 

 
 
 

 399: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍصى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

لً أيطى ثمب ػىذٌ مه المبل للحاذ واذثب ي لام ٔؼلام أواٍ       11مسألّ •
لم ٔزض طشف رمٕؼٍإ ي لً ادػى أن ػىذ الًسحّ   ٔخشد مه الخلج أ  ال

ػؼق َزا أي أوٍ أيطى ثزلي ي أربصيا الًسحّ ٔسمغ دػًاٌ ثابلمؼىى  
 .المؼًُد كٓ ثبة الذػبيْإ ال ثمؼىى إولبر هًلٍ مطلوب

 
 

  400: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَصٖ تعد قثض أخسٓ االست٘داز هي التسكٔ

ّ     12مسألّ • ي   لً مبت الًطٓ ثؼذ هجغ أراشِ االساتٕزبس ماه التشًا
شي كٓ استٕزبسٌ لٍ هجل مًتٍ كبن ًبن الحذ مًسؼب ٔزت االستٕزبس 
مه ثوّٕ التشًّ إن ًبن يارجبإ ي ًزا إن لم تمغ مذِ ٔمٌه االستٕزبس 
كُٕبإ ثل الظبَش يرًثٍ لً ًبن الًرًة كًسٔاب ي مؼات ماذِ ٔمٌاه     
االستٕزبس كُٕب ي مه ثوّٕ حلخُب إن ًبن مىذيثبإ ي اصهًى ػذ  ػامبوٍ  
لمب هجغإ ي لً ًبن المبل الموجًع مًرًدا ػىذٌ أخز مىاٍإ وؼام لاً    
ػبمل مؼٍ مؼبملّ الملٌّٕ كٓ حبل حٕبتٍ أي ػبمال يسحتاٍ ًازلي ال    

 .ٔجؼذ ػذ  رًاص أخزٌ ػلى إشٌبل خظًطب كٓ اصيل

  400: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَصٖ تعد قثض أخسٓ االست٘داز هي التسكٔ

مسألّ لً مبت الًطٓ ثؼذ مب هجغ مه التشًّ أرشِ االساتٕزبس ي   13•
كائن مؼات ماذِ ٔمٌاه       شي كٓ أوٍ استأرش الحذ هجل مًتٍ أي ال

االستٕزبس كُٕب كبلظبَش حمل أمشٌ ػلى الظاحّ ماغ ًاًن الًراًة     
كًسٔب مىٍ ي مغ ًًواٍ مًساؼب إشاٌبل ي إن لام تماغ ماذِ ٔمٌاه        
االستٕزبس كُٕب يرت االستٕزبس مه ثوّٕ التشًّ إرا ًبن الحذ يارجب ي 
مه ثوّٕ الخلج إرا ًبن مىذيثب ي كٓ ػمبوٍ لمب هجغ ي ػذمٍ الحتمبل 
تللٍ ػىذٌ ثم ػمبن يرُبن وؼم لً ًبن المبل الموجًع مًرًدا أخاز  
حتى كٓ الظًسِ اصيلى ي إن احتمل أن ًٌٔن استأرش مه مبل ولساٍ  
إرا ًبن ممب ٔحتبد إلى ثٕؼٍ ي طشكٍ كٓ اصرشِ ي تملي رلي المابل  

 ثذال ػمب رؼلٍ أرشِ صطبلّ ثوبء رلي المبل ػلى ملي المٕت 
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