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 لِ٘ٔوٓحِّضٓ اللَِّٔ الَّذِٗيَ آهٌَُٓا

 ﴾139﴿الَ تٌََُِْا ٍٓ الَ تَحٕصًََُا ٍٓ أًَْتُنٔ الْؤَػٕلََٕىَ اِىْ ًٌُْتُنٕ هٔئْهٌٙٙ٘يَ ٍٓ •

اِىْ ٗٓوٕسٓسٌُٕنٕ هَسْحٗ كَوَدٕ هٓسَّ الْوََٕمٓ هَسْحٗ هٙخْلُِٔ ٍٓ تٙلْيٓ الْؤََّٗامٔ ًُدٓاٍِلُْٓا بٓيٕ٘يَ  •
الٌَّاسِ ٍٓ لٙ٘ٓؼٕلَنٓ اللَِّٔ الَّرٙٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ٗٓتَّخٙرَ هٌٌُْٙنٕ شُيْٓدٓآَ ٍٓ اللَّئِ الَ ٗٔحٙي      

 ﴾140﴿الظَّالٙوٙ٘يَ 

 ﴾141﴿لٙ٘ٔوٓحِّضٓ اللَِّٔ الَّرٙٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ ٗٓوٕحٓنَ الٌَْاكٙسِٗيَ ٍٓ •
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 اللَِّٔ الَّذِٗيَ خٓآّدٍٔا هٌِْكُنٕ ٍٓ ٗٓعٕلَنٓ الظَّاتِرِٗيٗٓعٕلَنِ 

حٓسٙبٕتُنٕ أَىْ تَدٕخُلَُا الْزٌََّٓٔ ٍٓ لَوَّا ٗٓؼٕلَنِ اللَِّٔ الَّرٙٗيَ رٓآّدٍٔا هٌٌُْٙنٕ ٍٓ ٗٓؼٕلَنٓ أَمٕ •
 ﴾142﴿الظَّابِسِٗيَ 

ٍٓ لَوَدٕ ًٌُْتُنٕ تَوٌََّٕٓىَ الْوَٕٓتٓ هٙيْ هَبٕلِ أَىْ تَلْؤََُٕ كَوَدٕ زٓإَٔٗتُؤَُٔ ٍٓ أًَْتُنٕ تٌَْظُسٍُىَ •
﴿143﴾ 
ٍٓ هٓا هٔحٓوَّدٗ اِالَّ زٓسَٔلٌ هَدٕ خَلَتٕ هٙيْ هَبٕلِٙٙ السُّسٔلُ أَ كَيبِىْ هٓياتٓ إٍَٔ هُتٙيلَ    •

اًْوَلَبٕتُنٕ ػٓلَى أَػٕوَابٌُِنٕ ٍٓ هٓيْ ٌْٗٓوَلٙ ٕ ػٓلَى ػٓوٙبِٕٓ٘ٙ كَلَيْ ٗٓؼُيسَّ اللَّيِٓ شَيٕ٘ اَ ٍٓ    
 ﴾144﴿سٓ٘ٓزٕصِٕ اللَِّٔ الشَّاًٙسِٗيَ 

ٍٓ هٓا ًَاىَ لٌَٙلْسٍ أَىْ تَؤَتٓ اِالَّ بِبِذْىِ اللَِّٙ ًٙتَاباَ هٔئَرَّالَ ٍٓ هٓيْ ٗٔيسِْٕ حَيَٓا ٓ   •
الد ًْ٘ٓا ًُئْتِٙٙ هٌْْٙٓا ٍٓ هٓيْ ٗٔسِْٕ حََٓا ٓ الْآخٙسَِٓ ًُئْتِٙٙ هٌْْٙٓا ٍٓ سٌَٓزٕصِٕ الشَّاًٙسِٗيَ 

﴿145﴾ 
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  القَل فٖ الَط٘ٔ تالحح
  كٖ الَط٘ٔ بالحذالوَل •
أى ٍاربياإاال  لَ أٍطى بالحذ أخسد هيي اصطيل ليَ ًياى      1هسؤلٔ •

ٗظسح بخسٍرِ هي الخلج كؤخسد هٌِإ كاى لن ٗق أخسد الصائيد هيي   
اصطلإ ٍ ال كسم كٖ الخسٍد هي اصطل ب٘ي حزٔ اإلسيالم ٍ الحيذ   
الٌرزٕ ٍ االكسإْإ ٍ أخسد هي الخلج لَ ًاى ًدب٘اإ ٍ ليَ لين ٗؼلين    
ًًَِ ٍاربا أٍ هٌدٍبا كوغ ه٘ام هسٌٗئ أٍ تحوين اًظيساف كْيَإ ٍ اال     
ك٘خسد هي الخلج اال أى ٗؼلن ٍرَبِ ػلِ٘ سابوا ٍ شي كٖ أْائِ كوي 

 .اصطل

 397: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج



5 

 ٗكفٖ الو٘قاتٖ سَاء كاى الوَطى تِ ٍاخثا أٍ هٌدٍتا

لٌي  هٌدٍباإسَاَ ًاى الوَطى بِ ٍاربا أٍ  *الو٘واتٌٖٗلٖ  2هسؤلٔ •
اصٍل هي اصطل ٍ الخاًٖ هي الخلجإ ٍ لَ أٍطى بالبلدٗٔ كالصائد ػلى 

 .كٖ اصٍل ٍ تواهْا هٌِ كٖ الخاًٖالخلج أرسٓ الو٘وات٘ٔ هي 
 
 
 .هي هسائل اإلستطاعٔ 58إٔ أقرب الوَاق٘ت كوا هر فٖ الوسألٔ  *•

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

ٔ  3هسؤلٔ •   لَ لن ٗؼ٘ي اصرسٓ كالالشم ػلى الَطٖ هغ ػدم زػا الَزحي
ٍرَْ هاطس كْ٘ن االهتظاز ػلى أرسٓ الوخلإ ًؼن لـ٘يس الواطيس أى   أٍ 

ٗئْٕ لْا هي سْوِ بوا شاَإ ٍ لَ ًاى ٌّاى هي ٗسػى باصهيل هٌْيا   
ٍر  ػلى الَطٖ است٘زازُ هغ الشسؽ الورًَزإ ٍ ٗز  اللحض ػٌِ 
ػلى اصحَؽ هغ ػدم زػا الَزحٔ أٍ ٍرَْ هاطس كْ٘نإ بل ٍرَبِ ال 
ٗخلَ هي هَٓ خظَطا هغ الظي بَرَُْإ ًؼين الظياّس ػيدم ٍريَ      

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

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

لَ ٍرد هتبسع ػٌِ ٗزَش االًتلاَ بِ بوؼٌى ػيدم ٍريَ  الوبياْزٓ    ٍ •
الى االست٘زازإ بل َّ اصحَؽ هغ ٍرَْ هاطس كٖ الَزحٔإ كاى أتى بِ 
طح٘حا ًلىإ ٍ اال ٍر  االست٘زازإ ٍ لَ لن َٗرد هي ٗسػى بؤرسٓ 
الوخل كالظاّس ٍرَ  ْكغ اصشٗد لَ ًياى الحيذ ٍاربياإ ٍ ال ٗزيَش     
التؤخ٘س الى الؼام الوابل ٍ لَ هغ الؼلن بَرَْ هي ٗسػى بؤرسٓ الوخيل  

 إ *الوٌدٍ ٍ ًرا لَ أٍطى بالوباْزٓ كٖ الحذ  اصهل أٍ 
 
توقتضوى  العوول  لَخوَب الوثواة ٓ إلوى    تل ٍ حتى لَ لن ٗوَص   *•

 . الوٌدٍبالَط٘ٔ فٖ 
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 لَ لن ٗع٘ي األخرٓ

لَ ػ٘ي الوَطٖ هودازا لألرسٓ تؼ٘ي ٍ خسد هي اصطل كٖ الَار  ٍ •
اى لن ٗصْ ػلى أرسٓ الوخلإ ٍ اال كالصٗآْ هي الخلجإ ٍ كٖ الوٌيدٍ   
ًلِ هي الخلجإ كلَ لن ٌٗق ها ػٌِ٘ للحذ كالَار  التتو٘ن هي اصطل 

 .*تلظ٘لكٖ الحذ الَار إ ٍ كٖ الوٌدٍ  

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

اى الوراة تِ َّ التفظو٘ل الوذٕ 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

ٗز  االهتظاز ػلى است٘زاز أهل الٌاس أرسٓ هغ ػدم زػا  4هسؤلٔ •
ٍ اصحَؽ لٌباز الَزحٔ أى ٗستؤرسٍا إ * كْ٘نٍرَْ الواطس أٍ   الَزحٔ

 .ها ٌٗاس  حال الو٘ت شسكا
 
ّ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 

لَ لن ٗؼي٘ي  ٍ  تؼ٘يإلَ أٍطى ٍ ػ٘ي الوسٓ أٍ التٌساز بؼدْ هؼ٘ي  5هسؤلٔ •
ًلى حذ ٍاحد اال هغ ه٘ام هسٌٗٔ ػلى ازاْتِ التٌسازإ ٍ لَ أٍطى بالخلج ٍ 
لن ٗؼ٘ي اال الحذ ال ٗبؼد لصٍم طسكِ كٖ الحذإ ٍ لَ أٍطى بتٌيساز الحيذ   

ٍ لَ أٍطى كٖ الحذ الَار  إ *اصشٗدًلى هستاى اال أى توَم هسٌٗٔ ػلى 
ٍ ػ٘ي أر٘سا هؼٌ٘ا تؼ٘يإ كاى ًياى ال ٗوبيل اال بؤشٗيد هيي أريسٓ الوخيل       
خسرت الصٗآْ هي الخلج اى أهٌيإ ٍ اال بـلت الَط٘ٔ ٍ اسيتئرس ؿ٘يسُ   
بؤرسٓ الوخلإ اال أى ٗؤذى الَزحٔإ ٍ ًرا كٖ ًظائس الوسؤلٔ ٍ لَ أٍطى كيٖ  
الوستح  خسد هي الخلجإ كاى لن ٗوبل اال بالصٗآْ هٌِ بـلتإ كحٌ٘ ير اى  

 .ًاًت ٍط٘ٔ بٌحَ تؼدْ الوـلَ  ٗستؤرس ؿ٘سُ هٌِ ٍ اال بـلت
ٍ الؼول بسياٗس ٍطياٗاُ   تٌساز الحذ هستاى أٍ بوٖ شَٖ هي الخلج بؼد  *•

 .ك٘ز  طسف ها بوٖ هي الخلج كٖ الحذ ها ْام هوٌٌا

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

لَ أٍطى بظسف هوداز هؼ٘ي كٖ الحذ سٌ٘ي هؼٌ٘ئ ٍ ػي٘ي    6هسؤلٔ •
اتلن ػدم ًلاٗٔ ذلي الووداز لٌل سٌٔ طسف ٍ   لٌل سٌٔ هودازا هؼٌ٘ا

ًظ٘  سٌت٘ي كٖ سٌٔ أٍ حالث سٌ٘ي كٖ سٌت٘ي هيخال ٍ ٌّيراإ ٍ ليَ    
كؼل هي السٌ٘ي كؼلٔ ال تلٖ بحزٔ ٍ لَ هي الو٘وات كاصٍرِ طسكْا 

لَ ًاى الوَطى بِ الحذ هي البليد ٍ ْاز اصهيس بي٘ي    ٍ كٖ ٍرَُ البسّإ 
هخال لسٌٔ ٍ بي٘ي االسيت٘زاز بيرلي الوويداز هيي      سٌت٘ي  أرسٓ رؼل 

الو٘وات لٌل سٌٔ ٗتؼ٘ي اصٍلإ ّرا ًلِ اذا لن ٗؼلن هي الوَطٖ ازآْ 
الحذ برلي الووداز ػلى ٍرِ التو٘٘دإ ٍ اال كتبـل الَط٘ٔ اذا لن ٗسد 

 .اهٌاى ذلي بالتؤخ٘س أٍ ًاًت هو٘دٓ بسٌ٘ي هؼٌ٘ٔ

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

لَ أٍطى ٍ ػ٘ي اصرسٓ كٖ هوداز كاى ًاى ٍاربا ٍ لن ٗيصْ   7هسؤلٔ •
ٍ  تؼي٘٘يإ ػلى أرسٓ الوخل أٍ شاْ ٍ ًلى حلخِ بالصٗآْ أٍ أراش الَزحئ  

اال بـلت ٍ ٗسرغ الى أرسٓ الوخلإ ٍ اى ًاى هٌدٍبا كٌرلي هغ ٍكاَ 
الخلج بِ ٍ اال كبودز ٍكائِ اذا ًاى التؼ٘٘ي ال ػلى ٍرِ التو٘٘يدإ ٍ اى  
لن ٗق بِ حتى هي الو٘وات ٍ لن ٗؤذى الَزحٔ أٍ ًاى ػلى ٍرِ التو٘٘د 

 .بـلت
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ ع٘ي للحح أخرٓ ال ٗرغة فْ٘ا أحد

لَ ػ٘ي للحذ أرسٓ ال ٗسؿ  كْ٘ا أحد ٍ لَ للو٘واتٖ ٍ ًياى   8هسؤلٔ •
لن ٗسد ٍرَْ زاؿ  كْ٘يا ٍ تظيسف   اى   الحذ هستحبا بـلت الَط٘ٔ

كٖ ٍرَُ البسّإ اال اذا ػلن ًًَِ ػلى ٍرِ التو٘٘د كتسرغ الى اليَازثإ  
هي ؿ٘س كسم كٖ الظَزت٘ي ب٘ي التؼرز الـازة ٍ ؿ٘سُإ ٍ هي ؿ٘س كسم 

 .ب٘ي ها لَ أٍطى بالخلج ٍ ػ٘ي لِ هظازف ٍ ؿ٘سُ

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ...هاش٘الَ أٍطى تأى ٗحح عٌِ 

لَ أٍطى بؤى ٗحذ ػٌِ هاش٘ا أٍ حاك٘ا أٍ هغ هسًَ  خاص  9هسؤلٔ •
اػتبس خسٍرِ هي الخلج اى ًاى ًدب٘اإ ٍ خيسٍد الصائيد ػيي    ٍ  طحإ

أرسٓ الحذ الو٘واتٖ ٍ ًرا التلاٍت ب٘ي الورًَزات ٍ الحذ الوتؼيازف  
اى ًاى ٍارباإ ٍ لَ ًاى ػلِ٘ حذ ًرزٕ هاش٘ا ٍ ًحَُ خسد هي أطل 
التسًٔ أٍطى بِ أم الإ ٍ لَ ًاى ًرزُ هو٘دا بالوباشيسٓ كالظياّس ػيدم    

 .ٍرَ  االست٘زاز اال اذا أحسش تؼدْ الوـلَ 
 

  399: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 لَ أٍطى تحدت٘ي أٍ أزٗد ٍ قال إًْا ٍاخثٔ علِ٘

لَ أٍطى بحزت٘ي أٍ أشٗد ٍ هال اًْا ٍاربٔ ػلِ٘ طيد٘م ٍ   10هسؤلٔ •
أى ٌَٗى اهسازُ كٖ هسع الويَت ٍ ًياى   اال   تخسد هي أطل التسًٔ
 . الخلجهتْوا كِ٘ كتخسد هي 
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 لَ أٍطى توا عٌدُ هي الوال للحح ًدتا

لَ أٍطى بوا ػٌدُ هي الوال للحيذ ًيدبا ٍ لين ٗؼلين أًيِ       11هسؤلٔ •
لن ٗزص طسف رو٘ؼِإ ٍ لَ اْػى أى ػٌد الَزحٔ   ٗخسد هي الخلج أم ال

ػؼق ّرا أٍ أًِ أٍطى برلي ٍ أراشٍا الَزحٔ ٗسوغ ْػَاُ بيالوؼٌى  
 .الوؼَْْ كٖ با  الدػإٍإ ال بوؼٌى اًلاذ هَلِ هـلوا

 
 

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ٔ     12هسؤلٔ • ٍ   لَ هات الَطٖ بؼد هبغ أريسٓ االسيت٘زاز هيي التسًي
شي كٖ است٘زازُ لِ هبل هَتِ كاى ًاى الحذ هَسؼا ٗز  االست٘زاز 
هي بو٘ٔ التسًٔ اى ًاى ٍارباإ ٍ ًرا اى لن توغ هدٓ ٗوٌي االست٘زاز 
كْ٘اإ بل الظاّس ٍرَبِ لَ ًاى الَرَ  كَزٗيا ٍ هؼيت هيدٓ ٗوٌيي     
االست٘زاز كْ٘ا ٍ هي بو٘ٔ حلخْا اى ًاى هٌدٍباإ ٍ اصهَى ػدم ػيواًِ  
لوا هبغإ ٍ لَ ًاى الوال الووبَع هَرَْا ػٌدُ أخر هٌيِإ ًؼين ليَ    
ػاهل هؼِ هؼاهلٔ الولٌ٘ٔ كٖ حال ح٘اتِ أٍ ػاهيل ٍزحتيِ ًيرلي ال    

 .ٗبؼد ػدم رَاش أخرُ ػلى اشٌال خظَطا كٖ اصٍل

  400: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

مات الوصي بعد 
قبض أجرة 

االستيجار من 
  التركة

لم يكن المال 
المقبوض 

 موجودا عنده

 الحج موّسع
مضت مدة يمكن 
 االستيجار فيها

 لم تمض 

 الحج فوري
مضت مدة يمكن 
 االستيجار فيها

 لم تمض 

المال المقبوض 
 موجود عنده
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

هسؤلٔ لَ هات الَطٖ بؼد ها هبغ هي التسًٔ أرسٓ االسيت٘زاز ٍ   13•
كيبى هؼيت هيدٓ ٗوٌيي       شي كٖ أًِ استؤرس الحذ هبل هَتِ أٍ ال

االست٘زاز كْ٘ا كالظاّس حول أهسُ ػلى الظيحٔ هيغ ًيَى الَريَ      
كَزٗا هٌِ ٍ هغ ًًَيِ هَسيؼا اشيٌال ٍ اى لين تويغ هيدٓ ٗوٌيي        
االست٘زاز كْ٘ا ٍر  االست٘زاز هي بو٘ٔ التسًٔ اذا ًاى الحذ ٍاربا ٍ 
هي بو٘ٔ الخلج اذا ًاى هٌدٍبا ٍ كٖ ػواًِ لوا هبغ ٍ ػدهِ الحتوال 
تللِ ػٌدُ بال ػواى ٍرْاى ًؼن لَ ًاى الوال الووبَع هَرَْا أخير  
حتى كٖ الظَزٓ اصٍلى ٍ اى احتول أى ٌَٗى استؤرس هي هال ًلسيِ  
اذا ًاى هوا ٗحتاد الى ب٘ؼِ ٍ طسكِ كٖ اصرسٓ ٍ تولي ذلي الويال  

 بدال ػوا رؼلِ أرسٓ صطالٔ بواَ ذلي الوال ػلى هلي الو٘ت 

 
 529: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سةٕ)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

لَ هات الَطٖ٘ بؼد ها هبغ هي التسًٔ اريسٓ االسيت٘زاز ٍ   (: 13هسؤلٔ ) •
ًِّ اسيتؤرس الحي٘ذ هبيل هَتيِ أٍ ال كيبى هؼيت هي٘دٓ ٗوٌيي          ش٘ي كٖ أ

هغ ًَى الَرَ  كَزٗ٘اَ ( 2)االست٘زاز كْ٘ا كالظاّس حول أهسُ ػلى الظح٘ٔ 
إ ٍ اى لن توغ هد٘ٓ ٗوٌيي االسيت٘زاز   (3)هٌِإ ٍ هغ ًًَِ هَس٘ؼاَ اشٌال 

كْ٘ا ٍر  االست٘زاز هي بو٘٘ٔ التسًٔ اذا ًاى الحذ٘ ٍارباَإ ٍ هي بو٘٘ٔ الخلج 
  اذا ًاى هٌدٍباَإ ٍ كٖ ػواًِ لوا هبغ ٍ ػدهِ الحتوال

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هحلّ اشٌال بل هٌغ( 2)•
بل اصٍلى التشب٘ج بواػدٓ التزاٍش بٌاَٖ ػلى طدم الوؼٖ٘ ػليى الَاربيات   •

اللَزٗ٘ٔ ٍ اى استشٌلٌا كِ٘ كٖ بؼيغ الوواهيات السيابؤ ٍ ػليى كيسع      
الزسٗاى اًّوا ٗزدٕ كٖ بسآَ ذه٘ٔ الو٘٘ت ال كٖ طسف ها أخرُ كِ٘ ك٘بويى  

 (.آها ػ٘اَ. )الوال الوَرَْ كٖ ػْدٓ ٍطٖ٘ الو٘٘ت اٙخر للوال
 (.الخَئٖ. )كِ٘ اشٌال بل هٌغ•

 589: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

كٖ هخل ّرُ الوَازْ ػلى أطالٔ الظح٘ٔ الّتٖ ال تخبيت أًخيس   االػتواْ •
 (.ًاشق الــاَ. )كٖ ًَى الوسلن لن ٗستٌ  الوؼظ٘ٔ هشٌل

 (.الگلپاٗگاًٖ. )هشٌل•
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )ال اشٌال كٖ ٍرَ  االست٘زاز( 3)•
. أٗؼاَ هحلّ اشٌال لؼدم رسٗاى أطالٔ الظح٘ٔ كْ٘يا اصٍُلى بل الظَزٓ •

 (.الخَاًسازٕ)

 589: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

 ( 1)ػٌدُ بال ػواى ٍرْاى تللِ •
أهَاّوا ػدم الؼواى هغ التلق صطالٔ ػدم التلسٗؾ ًؼين هيغ احتويال    ( 1)•

بواَ الؼ٘ي ال ٗبؼد رَاش أخر هودازُ هي تسًتِ ٍ ليَ باحتويال ًًَيِ بيدل     
 (.آها ػ٘اَ. )الح٘لَلٔ

 (.اإلهام الخوٌٖ٘)اصهَى ػدم الؼواى •
 (.الخَئٖ. )أٍرْْوا الؼدم•
اذا ػلن تلق ها هبؼِ ٍ شي٘ كٖ الؼواى ٍ ػدهِ كالظاّس الؼدم ٍ أه٘يا اذا  •

شي٘ كٖ التلق هغ الؼواى أٍ ػدهِ ٍ ػدم التلق كالظاّس الحٌين بَريَْ   
 (.الش٘ساشٕ. )الوال ٍ ٗتستّ  ػلِ٘ أحسُ

 (.الگلپاٗگاًٖ. )ال ٍرِ لؼواًِ•
 

 590: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

حتّى كٖ الظَزٓ اصٍُلىإ ( 2)ًؼن لَ ًاى الوال الووبَع هَرَْاَ أُخر •
ٍ اى احتول أى ٌَٗى استؤرس هي هال ًلسِ اذا ًاى هو٘ا ٗحتاد اليى  
ب٘ؼِ ٍ طسكِ كٖ اصُرسٓ ٍ تولّي ذلي الوال بدلَا ػو٘يا رؼليِ اريسٓ    

 .صطالٔ بواَ ذلي الوال ػلى هلي الو٘٘ت
لَ ػاهل هؼِ هؼاهلٔ الولٌ٘٘ٔ كيٖ حيال ح٘اتيِ أٍ ػاهيل الَزحئ      ( 2)•

. ًرلي ال ٗبؼد ػدم رَاش اصخر ػليى اشيٌال خظَطياَ كيٖ اصٍ٘ل    
 (.اإلهام الخوٌٖ٘)
•  

 

 590: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍٓ الَثقى 
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

•______________________________ 
لَ هبغ الَطٖ ارسٓ االست زاز حن هات ٍ شي كٖ اًِ اسيتؤرس  ( 1)

 .الحذ هبل هَتِ أٍالإ ذًس كٖ الوتي لرلي طَزت٘ي
هؼٖ شهاى ال ٗوٌي كِ٘ ػآْ االست٘زازإ كال زٗي  كيٖ اًيِ    : االٍلى•

ٗز  االست٘زاز كْ٘ا هي اصطل اذا ًاى الحذ ٍاربا ٍ هي الخليج اذا  
ًاى هٌدٍباإ ٍ ٗستسرغ هال اإلرازٓ هي ٍزحٔ الَطٖ اذا ًياى الويال   
هَرَْا ٍ اال كال ػواى ػلى الَطٖ اذا لن ٌَٗى هلسؿياإ الى الويال   

 .اهأً ػٌدُ ٍ ال ػواى ػلى اصه٘ي

 147: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

 :ها اذا هؼت هدٓ ٗوٌي كْ٘ا االست زاز ٍ ّٖ ػلى هسو٘ي: الخاً٘ٔ•
ها اذا ًاى الَرَ  كَزٗا ٍ شي كٖ اى الَطٖ ّيل ػويل   : أحدّوا•

 بَظ٘لتِ أم الإ ٍ ّل استؤرس كٖ ّرُ السٌٔ أم ال؟

 .حول كٖ الوتي اهسُ ػلى الظحٔ كتلسؽ ذهٔ الو٘ت•
ها اذا ًاى الَرَ  هَسؼا ؿ٘س هو٘د بسئٌ خاطئ استشيٌل    : حاًْ٘وا•

 .الواتي كِ٘ كٖ حول اهسُ ٍ كؼلِ ػلى الظحٔ

 147: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

باى رسٗاى أطالٔ الظحٔ كٖ الووام ػٌد الوظٌق هي رْئ  : هد ٗوالٍ •
اى الوَطى اذا ًاى هئهٌا خظَطا اذا ًاى هتَزػا ال ٗتسى ها ٍريِ  
ػلِ٘إ ٍ الولسٍع اى الَار  كَزٕ ال ٗزَش تؤخ٘سُإ ٍ أطالٔ الظحٔ 
توتؼٖ طدٍز االست زاز هٌِ ٍ الوباْزٓ هي الَطٖ الِ٘ ٍ لرا استشٌل 

كِ٘  االست زاز كٖ رسٗاى أطالٔ الظحٔ كٖ الَار  الوَسغ الى تسى 
 .ٍ ػدم الوباْزٓ ال ٌٗاك٘اى التَزع

 

 147: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

لٌي الظاّس ػدم ازآْ الوظٌق ّرا الوؼٌى هي أطيالٔ الظيحٔ صى   ٍ •
ػيدم ازتٌيا     -ػليى ّيرا الوؼٌيى    -ؿاٗٔ ها توتؼِ٘ أطالٔ الظحٔ

 الوئهي الوؼظ٘ٔإ 
اها ٍهَع ػود اإلٗزاز هٌِ كال ٗخبت بؤطالٔ الظحٔ ًظ٘س ها اذا ًياى  ٍ •

الوئهي هدٌٗا ٍ هـالبا كبًِ ال ٗوٌي الحٌن باصْاَ بحول كؼليِ ػليى   
 .الظحٔ

 148: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ٗئٗد ػدم ازآْ ّرا الوؼٌى اشٌالِ ٍ تسُْْ كٖ الَار  الوَسيغإ اذ  ٍ •
لَ ًاى هساُْ هي أطالٔ الظحٔ ػدم ازتٌا  الوئهي الحيسام ال ٍريِ   
للتَهق ٍ التسْْ كٖ رسٗاى أطالٔ الظحٔ كٖ الَاري  الوَسيغ لؼيدم    
الحسهٔ كٖ التؤخ٘س ٍ ػدم ٍرَ  الوباْزٓ ال٘يِ هـؼياإ اذا ال ًحتويل    

 .ازتٌابِ للوحسم ل٘حول كؼلِ ػلى الظحٔ

 148: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ِ ًي رداًاظس الى طَزٓ طسف الوال ٍ ػدم ٍ ( زُ)الظاّس اى ًالهِ ٍ •
ًؼن لَ ًاى الوال الووبَع : )ػٌد الَطٖ للتظسٗح كٖ أخس ًالهِ بوَلِ

ك٘ؼلن اى هَزْ ًالهِ هبل ذلي ػدم ٍرَْ الويال ػٌيد   ( هَرَْا أخر
الَطٖإ ٍ ًرا استشٌالِ كٖ ارساَ أطالٔ الظحٔ كٖ الَار  الوَسيغ  

 .هسٌٗٔ أخسى ػلى اى ًالهِ ًاظس الى ػدم ٍرَْ الوال

 148: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

هَزْ ًالهِ َّ ها اذا تظسف الَطٖ كٖ الوال ٍ لن ٌٗيي  : بالزولٍٔ •
الوال هَرَْا ػٌدُ ٍ شي كٖ اًِ ّل طسكِ كٖ است٘زاز الحذ أم ال؟ 
كاى ًاى الَار  كَزٗا حول كؼلِ ػلى الظحٔ ٍ ًحٌن بظحٔ تظسكِ 
ٍ اًِ طسف الوال كٖ است٘زاز الحذإ ٍ اى ًاى الَار  هَسؼا ٗزيَش  
لِ طسكِ كٖ االست٘زاز للحذ ًوا ٗزَش لِ طسكِ كٖ ؿ٘سُ هويا ٗيسى   

ّرا اذا ًاى الوال ؿ٘س . كِ٘ الوظلحٔ كلٖ رسٗاى أطالٔ الظحٔ اشٌال
 .هَرَْ

 148: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج



32 

  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ًاى  ػٌدُ اها اذا ًاى الوال الووبَع هَرَْا ك٘حتول اى بواَ الوال ٍ •
ًويا ٗحتويل    -ًوا لَ اػـى اصرسٓ هي هال أخس -ػلى ٍرِ هشسٍع

اى بوائِ ػٌدُ ًاى ؿ٘س هشيسٍعإ الى الوليسٍع اى الَاري  كيَزٕ     
 .كٌَ٘ى ػدم طسف الوال كٖ االست٘زاز اهسا ؿ٘س هشسٍع

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

ًشي كٖ اى است٘الئِ ػلى الوال ًاى هشسٍػا أٍال ٍ : بؼبازٓ أخسىٍ •
أطالٔ الظحٔ بالٌسبٔ الى بواَ الوال ػٌدُ ٍ اسيت٘الئِ ػل٘يِ ال تخبيت    

 .الشهِ ٍ َّ طسف بدلِ كٖ االست٘زاز للحذ

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

اى أطالٔ الظحٔ ٍ الحٌين بتحوين االسيت٘زاز اًويا     : هلخض ًالهٍِ •
تزسٕ ك٘وا لن تٌي ػي٘ي هيال اإلريازٓ هَريَْٓإ ٍ اهيا اذا ًاًيت       
هَرَْٓ كال تزسٕ بل ٗحٌن ببواَ الؼ٘ي ػليى هليي هالٌْيا ٍ ّيَ     

 .الو٘ت الوَطىإ ّرا

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

لٌي الظح٘ح ػدم رسٗاى أطالٔ الظحٔ أطال حتيى ك٘ويا اذا ًياى    ٍ •
الوال ؿ٘س هَرَْإ صى أطالٔ الظحٔ الخابتئ بالسي٘سٓ الشيسػ٘ٔ اًويا     
تزسٕ كٖ ًل كؼل طاْز هي اللاػل شي كٖ طيحتِ ٍ كسياُْ هيي    
رْٔ الشي كٖ ٍرداًِ لالرصاَ ٍ الشسائؾ سَاَ ًاى هيي الوؼياهالت   

 ًالؼوَْ ٍ اإلٗواػات أٍ الؼباْات ًالظالٓ ٍ ًحَّاإ 

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

طدٍز اللؼل هٌِ كؤطالٔ الظحٔ ال تتٌليل بَهيَع    مشٗحساها لَ لن ٍ •
اللؼل هٌِ خازرا ٍ طدٍزُ هٌِإ كظسف الوال كيٖ الوويام ٍ اى ًياى    
هحسشا خازرا لٌي ٍهَع اإلٗزاز هٌِ هشٌَى كِ٘ ٍ ال ٗخبت بؤطالٔ 
الظحٔإ ًظ٘س ها اذا اػـى الودٗي الوال الى الًَ٘يل ل٘ؼـ٘يِ لليدائي ٍ    
طسف الًَ٘ل الوال كبًِ ال ٗوٌي احبات بسأٗيِ الويدٗي بحويل كؼيل     

 .الًَ٘ل ػلى الظحٔ

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

هدزى أطالٔ الظحٔ َّ الس٘سٓ الوتشسػ٘ٔ ٍ الودز الوت٘وي : الحاطلٍ •
هٌْا رسٗاى أطالٔ الظحٔ ك٘وا اذا ًاى الؼول بٌلسِ هحسشا ٍريداًا ٍ  
شي كٖ ٍهَػِ طح٘حا أم الإ ٍ اها لَ ًاى الؼول بٌلسِ هشًٌَا كِ٘ 

 .كال ٗخبت بؤطالٔ الظحٔ هي ٍْى كسم ب٘ي ٍرَْ الوال ٍ ػدهِ
•  

•  

 

 149: ، ص2 هعتود العرٍٓ الَثقى؛ ج
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  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

 :ٗوغ الٌالم كٖ ّرُ الوسؤلٔ كٖ كسػ٘ي( 1)•
إ ػٌيد   -ها اذا لن ٌٗي الوال الووبَع هَرَْا ػٌدُ: اللسع اصٍ٘ل•

كٖ حال الشي كٖ االست٘زاز للوَطٖإ ٍ هد حٌن كٖ الوتي  -ٍزحتِ
ٔ بَرَ  االست٘زاز ػلى الَزحٔ هي  إ اى ًاى الحذ الوَطيى  التسًٔ بو٘

بِ ٍاربا هَس٘ؼاإ هي ٍْى كسم ب٘ي ها ذا هؼت هدٓ ٗوٌي االسيت٘زاز  
كْ٘ا ٍ ب٘ي ؿ٘سُإ ٍ ًرا كٖ الحذ الَار  اللَزٕإ هغ ػدم هؼٖ تلي 
الودٓإ ٍ اه٘ا هغ هؼْ٘٘ا كود استظْس ٍرَ  االست٘زاز الورًَزإ هشؼسا 

     ٖ ؿاٗئ اصهيسإ   . بخبَت احتوال الخيالفإ ٍ ٌّيرا كيٖ الحيذ الٌيدب
 .باإلػاكٔ الى بو٘ٔ الخلج
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ػدم تحون االست٘زاز هيي الَطيٖ٘إ   . هٌشؤ ذلي رسٗاى استظحا ٍ •
هغ الشي كِ٘إ ٍ استظحا  بواَ اشتـال ذهٔ الو٘ت كٖ الحذ الَار إ 
بؼد هالحظٔ ػدم رسٗاى أطالٔ الظ٘حٔإ صًِ ػليى تويدٗس رسٗاًْيا ال    

 ٗبوى هزال لزسٗاى االستظحا إ 
ػدم ٍرَ  االسيت٘زاز كيٖ   : كٖ الؼسٍٓ -هدُ -لٌي استظْس الس٘٘دٍ •

الَار  اللَزٕ هغ هؼٖ الودٓ الورًَزٓإ ًظسا اليى اًيِ ٗحويل اهيسُ     
 .ػلى الظ٘حٔإ ٍ استشٌل كٖ الَار  الوَسغ ًرلي

 176: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الشرٗعٔ فٖ شرح تحرٗر الَس٘لٔ 



40 

  لَ هات الَطٖ تعد قثض أخرٓ االست٘دا  هي التركٔ

اًيِ اذا ًياى الَاري  كَزٗيا ال     : زبوا ٗوال كٖ تَػ٘ح ًالم الس٘دٍ •
إ ٌَٗى هوتؼى أطيالٔ الظيحٔ   -هخال -ٗزَش تؤخ٘سُإ ًحزٔ اإلسالم

طدٍز االست٘زاز هٌِ ٍ الوباْزٓ الِ٘إ صى تسًِ ال ٌٗياْ ٗزتويغ هيغ    
اٗواًِإ خظَطا اذا ًاى هتَز٘ػا أٗؼاإ ٍ اه٘ا كٖ الَار  الوَس٘غإ كيال  

 .ٌَٗى تسى االست٘زاز كِ٘ هٌاك٘ا لإلٗواى ٍ التَز٘ع
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بؤى ؿاٗٔ ها توتؼيِ٘ أطيالٔ الظيحٔ بْيرا     : أٍزْ ػلى ّرا التَػ٘حٍ •
الوؼٌى ػدم ازتٌا  الوئهي الوؼظ٘ٔإ ٍ اه٘ا ٍهَع االست٘زاز هٌِ كيال  
ٗخبت بؤطالٔ الظحٔإ ًظ٘س ها اذا ًاى الوئهي هدًَٗا ٍ هـالبا ٍ هياْزا  
ػلى اصْاَإ كبًِ ال ٗوٌي الحٌن باصْاَإ بالحول ػلى الظحٔ بالوؼٌى 
الورًَزإ ٍ ٗئٗدُ استشٌالِ كٖ الَار  الوَسغإ كبًِ ليَ ًياى هيساْ    

هي أطالٔ الظحٔ ها ذًسإ لين ٌٗيي ٍريِ لالستشيٌال      -هدُ -الس٘د
الورًَز بؼد ػدم الحسهٔ كٖ التؤخ٘س كيٖ الَاري  الوَسيغإ ٍ ػيدم     

 .ٍرَ  الوباْزٓ الِ٘ أطال
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استظْس الوَزْ اى ًالهِ ًاظس الى طيَزٓ طيسف الويال ٍ تظيسف     ٍ •
الَطٖ كِ٘إ ٍ ػدم ًًَِ هَرَْا ػٌدُإ بوسٌٗٔ التظسٗح كٖ أخس ًالهِ 

ٍ ًرا استشٌالِ كٖ « الووبَع هَرَْا أخرًاى  الوال ًؼنإ لَ »: بوَلِ
ارساَ أطالٔ الظحٔ كٖ الَار  الوَسغإ هسٌٗٔ أخسى ػلى اى ًالهيِ  
ًاظس الى ػدم ٍرَْ الوال ٍ تظسف الَطٖ كِ٘إ ٍ شي كٖ اًيِ ّيل   
طسكِ كٖ االست٘زاز للحذ أم ال؟ كاى ًاى الَار  كَزٗا ٗحول كؼليِ  
ػلى الظحٔإ ٍ ٗحٌن بؤًِ طيسف الويال كيٖ االسيت٘زازإ ٍ اى ًياى      
الَار  هَس٘ؼا ٗزَش لِ طسكِ كٖ االست٘زازإ ًوا ٗزَش لِ طسكِ كٖ 

 .ؿ٘سُإ هوا ٗسى كِ٘ الوظلحٔإ كلٖ رسٗاى أطالٔ الظحٔ اشٌال
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بؤى هسٌٗٔ الووابلٔ هغ الرٗل ال توتؼٖ الّا ػدم ًَى الوال : أًت خب٘سٍ •
هَرَْا ػٌد الَطٖ ال تظسّكِ كِ٘إ ٍ تسْْ أهس تظسّكِ بي٘ي الظيحٔ ٍ   
ؿ٘سّاإ ٍ هي الوؼلَم اى ػدم الوال ٗزتوغ هغ تللِ ػٌيد الَطيٖإ اه٘يا    
حو٘ؤ أٍ حٌواإ ًوا كٖ الـظ  ٍ الس٘سهٔإ كلن ٗؼلين حٌ٘ ير بَريَْ    
التظسف حتى ٗحول ػلى الظ٘حٔإ كبًِ ٗحتول تؼلن السسهٔ بيِإ ًويا   

 : ٗحتول ٍهَع التظسف كِ٘
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بياى  : ٗظسّح هبل هَلِ الوتويدم كيٖ اليرٗل    -هدُ -الؼز  اى الس٘دٍ •
. الَرِ كٖ ػدم ػواى الَطٖ لوا هبؼِإ احتوال تللِ ػٌدُ بال ػواى
ٍ ػلِ٘إ كٌ٘ق ٗزؼل ذلي هسٌٗٔ ػلى ٍهَع التّظسفإ كلن ٗحسش ٌّيا  
أطلِ حتى ٗحول ػلى الظحٔ؟ ػسٍزٓ اى هَزْ أطالٔ الظحٔ طَزٓ 
احساش الوَطَفإ ٍ الشي كٖ ٍطق الظحٔإ ٍ اه٘ا هغ ػيدم احيساشُ   

اًِ ٗؼتبس كٖ الٌائ  الَحيَم  : كال هزال لْاإ ٍ لرا تودم كٖ كظل الٌ٘ابٔ
ٍ االؿو ٌاى بؤطل طدٍز الؼول الوٌَ  كِ٘ ػٌِإ ٍ بؼدُ تزسٕ أطالٔ 

 .الظحٔ إلحباتْا ػٌد الشي كْ٘اإ ًوا ال ٗخلى
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بليصٍم  : ً٘ق ًاىإ كود ظْس هويا ذًسًيا الَريِ كيٖ حٌين الويتي      ٍ •
االست٘زاز كٖ رو٘غ طَز ّرا اللسعإ لؼدم رسٗياى أطيالٔ الظ٘يحٔإ    
 .لؼدم احساش هَػَع التظسف بَرِإ كالوَزْ هزسى استظحا  الؼدم
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اىّ الَرِ كٖ ػدم ػواى الَطٖ٘ لوا هبؼِإ ًَى ٗدُ ػلى الوال ٍ ًوا •
ٗدا اهاً٘٘ٔ ال ػواى كْ٘اإ ٍ احتوال التؼيدٕ ٍ التليسٗؾ   ػلِ٘ است٘الإُ  

الوَرب٘ي للؼّواى كٖ ال٘د اصهاً٘٘ٔ ال ٗوتؼٖ الؼواىإ لؼدم حبَتْواإ ٍ 
ػدم رَاش التوسي بالؼام كٖ الشبْٔ الوظداه٘ٔ للوخظ٘ضإ ٍ اى ًياى  
َٗر  ػدم رَاش االستٌاْإ لؼدم الؼواىإ باصْلٔ الَازْٓ كٖ اصهي٘يإ  
الّا اًِ ال حارٔ الِ٘ بؼد اهتؼاَ أطالٔ البيسآَإ لؼيدم الؼّيواىإ ٍ هٌيِ     

 .كٖ الؼسٍٓ -هدُ -ٗظْس بـالى الحٌن بالؼواىإ ٍ اى احتولِ الس٘د
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ها اذا ًاى الوال الووبَع هَريَْاإ ٍ هيد حٌين كيٖ     : الخاًٖاللسع •
ٔ  -الوتي بزَاش أخرُ هٌِ صًيِ ٍ اى ًياى ٗحتويل اى     -إ هي الَزحي

ٌَٗى الَطٖ٘ استؤرس هي هال ًلسِإ اذا ًاى هوا ٗحتاد اليى ب٘ؼيِ ٍ   
طسكِإ ٍ تولي ذلي الوال بدال ػوا رؼلِ ارسٓ كٖ االست٘زازإ الّا اى 
ّرا االحتوال ال ٗوٌغ ػي رسٗاى استظحا  بوياَ ّيرا الويال ػليى     
ٍ . هلي الو٘ت الوَطٖ ٍ ػدم خسٍرِ ػٌيِإ ك٘زيَش لَزحتيِ أخيرُ    

ظاّسُ اًِ ال كسم كٖ الحٌن ب٘ي الظَ٘ز الوَرَْٓ كيٖ ّيرا الليسع    
أٗؼاإ كال كسم ب٘ي ًيَى الَاري  هَس٘يؼا أٍ كَزٗ٘ياإ ٍ ًيرا الظ٘يَز       

 .اصخسى
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استدزى كٖ الوتي ها اذا ًاى الَطٖ٘ ٗؼاهل هؼِ هؼاهلٔ الولٌ٘ٔ كٖ ٍ •
ال ٗبؼد ػدم ريَاشُ ػليى   : حال ح٘اتِ أٍ ػاهل ٍزحتِ ًرليإ ٍ هال

 اشٌالإ 
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اى الَطٖ ٍ ًرا الَزحٔإ اًوا ٌَٗى : الظاّس اى الَرِ كٖ ػدم الزَاشٍ •
ذا ال٘د باإلػاكٔ الى الوالإ كبذا ػاهل هؼِ هؼاهلٔ الولٌ٘ٔ ٗظ٘س ًسائس 
هَازْ حبَت ال٘دإ ٍ هؼاهلٔ الولٌ٘ٔ هغ ها كٖ ال٘د هي الحٌن بالولٌ٘ٔإ 
ٍ ًَى ال٘د اهازٓ ػلْ٘اإ كبًّْا بوزسّْاإ ٍ اى لن تٌي أهازٓإ الّا اًْا هغ 
تلي الوؼاهلٔ تٌَى أهازٓ هؼتبسٓ ػلْ٘اإ ٍ ًيَى حيدٍحْا بٌحيَ ال٘يد     
اصهاً٘ٔ ال ٗوٌغ ػي حبَت الولٌ٘ٔ ٍ تحون االهازٓ ػلْ٘ياإ كيبى أًخيس    

 .هَازْ ال٘د هسبَم بالؼلن بؼدم هلٌ٘ٔ ذٕ ال٘د
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• ٍ  َ اى ال٘يد ٍ اى ًاًيت اهيازٓ ػليى     : اه٘ا الَرِ كٖ االستشيٌالإ كْي
الولٌ٘ٔإ هغ الشسؽ الورًَزإ الّا اًْا ح٘ج تٌيَى أهيازٓ هؼتبيسٓ ػٌيد     
الؼوالَإ ٍ هد هاهت الس٘سٓ الوستوسٓ الؼوالئ٘ٔ ػلى الوؼاهلٔ هغ ها كيٖ  
ال٘د هؼاهلٔ الولٌ٘ٔإ ٍ الشازع هد اهؼى ّيرُ الـسٗوئإ كيال بيد هيي      
هالحظٔ اى الؼوالَ ّل ٗؼتبسًٍْا اهازٓإ ك٘وا اذا ًاى حدٍحْا بٌحَ ؿ٘س 

 الولٌ٘ٔ ٍ أحسش ذليإ أم ال؟ 
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أحسش ًَى حدٍحْا بٌحَ الـظ  ٍ االست٘الَ الؼدٍاًٖإ حن احتول كبذا •
تبدلْا بالولٌ٘ٔ بواَإ ٍ ػاهل الـاط  هؼِ هؼاهلٔ الولٌ٘ٔإ كْل ٗحٌن 
باهازٗتْا كٖ ّرُ الظَزٓ؟ الظاّس اًِ لن ٗحسش حبَت بٌاَ الؼوالَ كْ٘اإ 
ٍ الووام هي ّرا الوب٘لإ الشتساى ال٘د اصهاً٘ٔ هغ ٗد الـاط  كٖ ًَى 

 .ًل هٌْوا ٗدا ؿ٘س هلٌ٘ٔإ ٍ اى اختللا كٖ الؼواى ٍ ػدهِ
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 -إٔ طَزٓ هؼاهلٔ ًليس الَطيٖ٘   -اه٘ا الخظَط٘ٔ للظَزٓ اصٍلىٍ •
بٌاَ ػلى ًًَْا زارؼٔ الى االستشٌال ال اليى ًليٖ البؼيد ػيي ػيدم      

ًَى حيدٍث ٗيد   : كِ٘ ها ذًسًاإ هيكالَرِ  .ٗحتولالزَاشإ ًوا زبوا 
كبالٌسبٔ  -صًِ الولسٍع كٖ هحل البحج -الَطٖ بٌحَ ؿ٘س الولٌ٘ٔ

الى الَطٖ تٌَى ّرُ الزْٔ هحسشٓإ ٍ اه٘ا ٗد الَزحٔ كلن ٗحيسش ًيَى   
حدٍحْا ًرليإ الحتوال ًًَْن هد تلوَُّ ػي الَطٖ تلوّيٖ الوليي ٍ   
اإلزثإ الحتوال ًَى الَطٖ هد تولٌِ كٖ حال ح٘اتِإ ٍ اػـى حوٌِ 
ارسٓ لألر٘س كٖ الحذإ كالحيدٍث كيٖ الَزحئ ٗـياٗس الحيدٍث كيٖ       

 . الوَزث
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