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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
ال ًٌٖٗ أىّ اإلسالم ٗفطؼ ئٗدبز ّصُ الحبلٔ ٍّصا •

هي التَاظى فٖ لحهٔ، ٍئًّوب ًٌٗيٖ خًيا التيَاظى    
االختوبيٖ فٖ هستَى الوً٘طٔ ّسفبً تسًى السٍلٔ 
فٖ حسٍز غالح٘٘بتْب ئلى تحم٘مِ ٍالَغيَ  ئل٘يِ   
ثورتلف الكطق ٍاألسبل٘ت الوططٍئ التٖ تيسذا  

 .ؾوي غالح٘٘بتْب

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 

وقد قام اإلسالم من 
ناحٌته بالعمل لتحقٌق 

 هذا الهدف 

بضغط مستوى المعیشة من 
 ، اإلسرافبتحرٌم أعلى 

وبضغط المستوى من أسفل 
باالرتفاع باألفراد الذٌن ٌحٌون 

مستوًى منخفضاً من المعٌشة إلى 
 مستوى أرفع

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 

وقد قام اإلسالم من ناحٌته 
 بالعمل لتحقٌق هذا الهدف 

بتحرٌم بضغط مستوى المعیشة من أعلى 
 ، اإلسراف

باالرتفاع وبضغط المستوى من أسفل 
باألفراد الذٌن ٌحٌون مستوًى منخفضاً من 

 المعٌشة إلى مستوى أرفع

، وبذلك تتقارب المستوٌات حّتى تندمج أخٌراً فً مستوى واحد قد ٌضّم درجات، 
ٌّة الصارخة فً مستوٌات المعٌشة  .ولكّنه ال ٌحتوي على التناقضات الرأسمال

     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
ٍفْوٌب ّصا لوجسأ التَاظى االختوبيٖ فٖ اإلسيالم ٗميَم   •

يلى أسبس التيسل٘ك فيٖ الٌػيَظ اإلسياله٘٘ٔ اليصٕ      
ٗىطف يي ئٗوبى ّصُ الٌػَظ ثيبلتَاظى االختويبيٖ   
وْسف، ٍئيكبئْب لْيصا الْيسف ًفيل الوؿيوَى اليصٕ      
ضطحٌبُ، ٍتأو٘سّب يلى تَخِ٘ السٍلٔ ئلى ضفيى هً٘طئ   
األفطاز الصٗي ٗحَ٘ى ح٘بٓ هٌرفؿٔ تمطٗجيبً للوسيتَٗب    
ثًؿْب هي ثًؽ؛ ثمػس الَغَ  أذ٘طاً ئلى حبلٔ التَاظى 

 .الًبم٘ فٖ هستَى الوً٘طٔ
     785      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
أىّ اإلهبم هَسى ثي خًفط يلِ٘ السيالم  : خبء فٖ الحسٗثفمس •

ئىّ الَالٖ »: تحسٗس هسإٍل٘٘ٔ الَالٖ فٖ أهَا  العوبٓشوط ثطأى 
ٗأذص الوب  فَ٘خِْ٘ الَخِ الصٕ ٍخِْ٘ اللَّيِ ليِ يليى نوبً٘ئ     
أسْن للفمطاء ٍالوسبو٘ي، ٗمس٘وْب ثٌْ٘ن ثمسض هب ٗسيتنٌَى فيٖ   

  ٖ ء ضز٘ ئليى   سٌتْن ثال ؾ٘ك ٍال تم٘٘ٔ، فاى فؿا هي شليه ضي
ء ٍلين ٗىتفيَا ثيِ ويبى يليى       الَالٖ، ٍئى ًمع هي شله ضٖ

 .«1« »حتّى ٗستغٌَاالَالٖ أى ٗوًَْ٘ن هي يٌسُ ثمسض سًتْن 
 541: 1ضاخى االغَ  هي الىبفٖ ( 1)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
ثٓبةٔ يٓسٓمِ ٍٔخَٔةِ اسٕتًٙ٘ٓبةِ الْؤسٕتَحٙمِّ٘يَ ثِبلْاِيٕكَبءٙ ٍٓ التَّسَِِٕٗٓٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ٍٓ  28•

 اسٕتٙحٕجٓبةِ شَلٙهٓ  
تٓعٕضِِ  ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕيِ يٙ٘سٓيى يٓييْ   « 4» -3 -11989•

ٍٓ الْأَضٓؾُيَىَ الَّتٙيٖ   : يٓيِ الًْٓجٕسٙ الػٛبلٙحِ و فٖٙ حٓسٙٗثٚ قََِٗاٍ لَب َ أَطٕحٓاتٌَِا
ثٓسٓأَ فَأَذْطَجٓ هٌِْٙٔ  -فَاِشَا أَذْطَجٓ هٌْْٙٓب هٓب أَذْطَجٓ -أُذٙصَ ٕ يًٌَْٓٓٓ ئِلَى أَىْ لَب َ

ٍٓ ًٙػٕيفٓ الًْٔطْيطِ    -هٙوٛب سٓمَتٙ السٛوٓبءٔ إٍَٔ سٔمٖٙٓ سٕٓ٘حبً -الًْٔطْطَ هٙيَ الْدٓوٙ٘ىِ
 -الٌََّٓاؾٙحِ -هٙوٛب سٔمٖٙٓ ثِبلسٍٛٓالٖٙ ٍٓ

 

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 

ّه  فَأََخذذَه   • َ َذذ  ا َه هذذهف َ  ذذي  لف امْةف َذذِتف ام َ َه عَذذَ  مََا يفَةذذِتف َهْمذذ      -امْذذَاا ف فََا

َقٰراءف َ  امَْاٰس كفيف  ُ   ْ  -نفلْف  ُ ل ذا هَفذِتف  َؤم لفَي عَلَْْيٰ  َ  امْا  ِف  -َ  امْٰع مف ذ  ُٰ ف َ  لف امر 

ف  ٰ ّ يلف ا َي َ  لف َمبف يلف مََا يفَةِتف َهْمذ      -َ  امْٰغ رفمف بف َُ ْ   -َ  اْبنف امسه ذ   ََْْذ يَْقسف

عف ف ْ  ف ْ  -لف َمَااضف َفيف لف َمنَِتف َتْغن اَن  ِفذ    -َفَقْدرف َم  يَس ْ ٍ  َ  َا ََْق ذة  -َفََل ضف

ََل امَْاا ف 
ِ
ده ا َ ََشْ ٌء ر  ْن َذِلف ْن فََضَل مف

ِ
َ ََشْ ٌء َ   -فَ  ْن َذِلف ْن يََقَص مف

ِ
َ  ا

َفيف  ْندف ف  -مَْ  يَْكَِف اا  ْن عف اََن ْ  مف ْ   -ََكَن عََ  امَْاا ف َهْن يَا  ف َحذىه َفَقْدرف َمذَعِتف

َتْغن اا  -يَس ْ

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
هي الجبة  4، ٍ أٍضز لكًٔ هٌِ فٖ الحسٗث 4 -541 -1الىبفٖ  -(4)•

هي الجيبة   8هي أثَاة هب ٗدت فِ٘ الرول، ٍ أذطى فٖ الحسٗث  2
هي أثَاة لسؤ الرويل، ٍ أذيطى    3هي الجبة  1ٍ فٖ الحسٗث  1

 2هي أثَاة األًفب ، ٍ أذطى فٖ الحسٗث  1هي الجبة  4فٖ الحسٗث 
 .هي أثَاة خْبز الًسٍ 41هي الجبة 

 266: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
اللَِّٙ ظ ٗٓمْسٙنٔ غٓسٓلَب ٙ الْجَٓٓازٕٙ فٖٙ الْجٓيَٓازٕٙ  ضٓسَٔ ُ   ئِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ وَبىَ•

ٍٓ غٓسٓلَب ٙ إَّٔاِ الْحٓؿَطِ فٖٙ إَّٔاِ الْحٓؿَطِ ٍٓ لَب ٗٓمْسٙنٔ ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ ثِبلسَِِٛٗٛٔ يٓلَيى  
يٓلَى لَسٕضِ هٓييْ   -حٓتَّى ًٕٗٔكٖٙٓ إَّٔاَ وُاِّ سْٕٓنٍ نُؤٌبً ٍٓ لَىٙيْ ٗٓمْسٙؤْٓب -نَوٓبًٍٙ٘ٓٔ

وُاَّ غٙيٌْفٚ هٙئٌْْنٕ   « 1»يٓلَى لَسٕضِ هٓب ٗٔمٙ٘نٔ  -ٗٓحٕؿُطُُٔ هٙيْ أَغٌَٕبفٙ الثَّوٓبًِٙ٘ٓٔ
ٖٕ ءٗ هَٕٓلَُ ٗ -ٗٔمَسِّضٔ لٙسٌَٓتِٙٙ  -ٍٓ لَب هٔسٓوٝى ٍٓ لَب هٔإَلَّيفٗ  -لَٕ٘لٓ فٖٙ شَلٙهٓ ضَ

فَبلَئَ  « 2»حٓتَّى ٗٓسٔسٛ  -ئًَِّوٓب ٗٓؿَىٔ شَلٙهٓ يٓلَى لَسٕضِ هٓب ٗٓطَى ٍٓ هٓب ٗٓحٕؿُطُُٔ
يٓطَؾَُا الْوٓب َ خٔوٕلَئً ئِلَيى    -ٍٓ ئِىْ فَؿَاَ هٙيْ شَلٙهٓ فَؿْاٌ -وُاِّ لََٕمٍ هٌْْٙٔنٕ

 .غَٕ٘طِّٙنٕ

  267: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ( االجتواعٖ  التَاصى -2)عذالت التظادى. 1 
، 9 ٍسيبئا الطيً٘ٔ؛ ج  .«3»ٍٓ ضٍٓٓأُ الطَّٕ٘دُ وَوٓب ٗٓأْتٖٙ فٖٙ لٙسٕوِٓٔ الْرُؤلِ •

 267: ظ

•______________________________ 
 (.ّبهص الوركَـ)ًٌٖٗ  -فٖ التْصٗت -(1)

 .وا -اؾبف فٖ الوركَـ ٌّب ولؤ -(2)•
 . هي أثَاة لسؤ الرول 1هي الجبة  8ٗبتٖ فٖ الحسٗث  -(3)•

  267: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

 
الصٕ الْذف الٌْائٖ أىّ : ٍّصا الٌع٘ ٗحس٘ز ثَؾَح•

ٗحبٍ  اإلسالم تحم٘مِ ٍٗلمٖ هسإٍل٘٘ٔ شله يليى  
إغٌضضاك کضضلّ فضضشد فضضٖ الو توضض  ٍلييٖ٘ األهييط ّييَ 

 .اإلسالهٖ

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّصا هب ًدسُ فٖ والم الط٘جبًٖ، يلى هب حيس٘  يٌيِ ضيول اليسٗي     •
 : السطذسٖ فٖ الوجسَـ ئش ٗمَ 

يلى اإلهبم أى ٗتّمٖ اللَِّ فٖ غطف األهَا  ئليى الوػيبضف،   »•
فال ٗسو فم٘طاً ئلّبأيكبُ حمِّ هي الػسلب  حتّى ٗنٌِ٘ ٍي٘بليِ،  
ٍئى احتبج ثًؽ الوسلو٘ي ٍل٘ل فٖ ث٘ت الوب  هي الػسلب  

ء أيكى اإلهبم هب ٗحتبخَى ئلِ٘ هي ث٘ت هب  الرطاج، ٍال  ضٖ
ٗىَى شله زٌٗبً يلى ث٘ت هب  الػسلٔ؛ لوب ثٌّ٘٘ب أىّ الرطاج ٍهب 

 .«2« »فٖ هًٌبُ ٗٔػطف ئلى حبخٔ الوسلو٘ي
 18: 4الوجسَـ ( 2)•

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍلىيٖ  . فتًو٘ن النٌى َّ الْسف الصٕ تؿًِ الٌػَظ أهبم ٍلٖ٘ األهيط •
ًًطف الوفَْم اإلسالهٖ للنٌيى ٗديت أى ًحيس٘ز شليه يليى ؾيَء       

 .الٌػَظ أٗؿبً

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍئشا ضخًٌب ئلْ٘ب ٍخسًب أىّ الٌػَظ خًلت هي النٌيى   •
الحس٘ الٌْبئٖ لتٌبٍ  العوبٓ، فسوحت ثايكبء العوبٓ للفم٘ط 
حتّى ٗػجح غٌ٘٘بً، ٍهًٌت ئيكبءُ ثًس شله، ووب خبء فٖ 

تًكِ٘ هيي العويبٓ   »: يي اإلهبم خًفط يلِ٘ السالم الرجط
 .«3« »حتّى تنٌِ٘

هييي أثييَاة  24، الجييبة 258: 9ٍسييبئا الطييً٘ٔ ( 3)•
  الوستحمّ٘ي للعوبٓ، الحسٗث األٍ٘ 

 
     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ثٓبةٔ خَٓٓاظِ ئِيٕكَبءٙ الْؤسٕتَحٙكِّ هٙيَ العَّوَبِٓ هٓب ٗٔنٌِْٙ٘ٙ ٍٓ أًََِّٔ لَب حٓسٛ لَِٔ  24« 4»•
  فٖٙ الْىَثْطَِٓ ئِلَّب هٓيْ ٗٔرَبفٔ هٌِْٙٔ الْاِسٕطَافٔ فًَٕ٘ٔكَى لَسٕضٓ وٙفَبٗٓتِٙٙ لٙسٌٍَٓٔ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ يٓييْ أَثِ٘يِٙ   « 5» -1 -11970•
 :يٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ئوٕٓ٘طٍ يٓيْ سًٓٙ٘سٙ ثٕيِ غَعٍْٓاىَ يٓييْ أَثِيٖ يٓجٕيسٙ اللَّيِٙ و لَيب َ     

 .تُعٕطِِِ٘ هِيَ الضَّکَآِ حٓتَّى تُغٌِِْ٘ٓٔ

 258: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ْٗسف اإلسالم ئليى تيَف٘طُ ليسى خو٘يى       فبلنٌى الصٕ •
األفطاز َّ ّصا النٌى الصٕ خًلِ حس٘اً فبغلًب ث٘ي ئيكيبء  

 .العوبٓ ٍهًٌْب

     787      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍهطًّٓ اذطى ٗدت أى ًطخى ئلى الٌػَظ ًٍفيتّص  •
يي قجً٘ٔ ّصا الحس٘ الصٕ ٗفػا ث٘ي ئيكبء العويبٓ  

 .ٍهًٌْب؛ لًٌطف ثصله هفَْم النٌى فٖ اإلسالم

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍفٖ ّصُ الوطحلٔ هي االستٌتبج ٗوىيي الىطيف ييي قجً٘ئ     •
 :شله الحس٘ فٖ ؾَء حسٗث أثٖ ثػ٘ط الصٕ خبء فِ٘

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

أ ًِّ سأ  اإلهبم خًفط الػبزق يلِ٘ السيالم ييي ضخيا ليِ     » •
نوبًوئٔ زضّن، ٍَّ ضخا ذفّبف، ٍلِ ي٘ب  وث٘ط، أ لَِٔ أى ٗأذص 

ٗب أثب هحو٘س، أٗطثح هي زضاّويِ هيب   : هي العوبٓ؟ فمب  لِ اإلهبم
ئى : ًًن، فميب  اإلهيبم  : فمب  أثَ ثػ٘طٗمَ  ثِ ي٘بلِ ٍٗفؿا؟ 

وبى ٗفؿا يي لَتِ همساض ًػف المَ  فال ٗأذص العويبٓ، ٍئى  
وبى ألاّ هي ًػف المَ  أذص العوبٓ، ٍهيب أذيصُ هٌْيب فؿّيِ     

 .«1« »حتّى ٗلحمْن تالٌاسيلى ي٘بلِ 
هيي أثيَاة الوسيتحمّ٘ي     8، الجبة 232: 9ٍسبئا الطً٘ٔ ( 1)•

 4للعوبٓ، الحسٗث 
     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ثٓبةٔ أَىَّ حٓسٛ الْفَمْطِ الَّصٕٙ ٗٓدَٔظٔ هًِٓٓٔ أَذْصُ العَّوَبِٓ أَىْ لَب ٗٓوٕلٙهٓ هٓئًَََُٔ السٌَِٛٔ لَِٔ  8•
   ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ فًٕٙلًب إٍَٔ لًَُٛٓ وَصٕٙ الْحٙطْفَِٔ ٍٓ الػًٌِْٛٓٔ

: هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘طٍ لَب َ« 1» -4 -11908•
ٍٓ َّٔٓ ضٓخٔاٌ ذَفَّبفٗ  -لَِٔ نَوٓبًُوٙبئَِٔ زٙضّٕٓنٍ« 2»سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيْ ضٓخٔاٍ 

فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛيسٚ أَ ٗٓيطْثٓحٔ فٙيٖ     -أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْذُصَ هٙيَ العَّوَبِٓ -ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘طٌ
لَيب َ وَينٕ ٗٓفْؿُياُ لَيب َ لَيب       -هٓب ٗٓمَُ ٔ ثِِٙ يٙ٘ٓبلَِٔ ٍٓ ٗٓفْؿُاُ لَب َ ًًَٓينٕ  -زٓضٓاّٙوِٙٙ
فَلَيب ٗٓأْذُيصٙ    -لَب َ ئِىْ وَبىَ ٗٓفْؿُاُ يٓيِ الْمَُ ٙ هٙمْيسٓاضٔ ًٙػٕيفٙ الْمُيَ ٙ    -أَزٕضِٕ
فًَٓلَٕ٘يِٙ فٙيٖ   : لَب َ لُلْتٔ -ٍٓ ئِىْ وَبىَ أَلَاَّ هٙيْ ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ أَذَصَ العَّوَبَٓ -العَّوَبَٓ

 -وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕىٔ لَب َ َٗٔٓسِّىٔ ثِْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ: لَب َ لُلْتٔ -هٓبلِٙٙ ظٓوَبٌٓ تَلْعَهِٔٔ لَب َ ثٓلَى
ٍٓ هٓب أَذَصَ هٙيَ  -ٍٓ وٙسَٕٓتِْٙنٕ ٍٓ ٗٔجٕمٖٙ هٌْْٙٓب ضَٕ٘ئبً ٌَٗٔبٍِلُِٔ غَٕ٘طَّٔنٕ« 3»فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ 

 .حٓتَّى ٗٔلْحِمَْٔنٕ تِالٌَّاسِ -العَّوَبِٓ فَؿَِّٔ يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ

 232: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ٍٓ ضٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ ثٓىْطِ ثٕيِ غٓيبلٙحٍ يٓييِ   •
الْحٓسٓيِ ثٕيِ يٓلٍّٖٙ يٓيْ ئِسٕوٓبيٙ٘اَ ثٕيِ يٓجٕسٙ الًْٓعِٗعِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ أَثِيٖ ثٓػٙي٘طٍ   

 . «5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُ ُ« 4»ًَحَُٕٓٔ 

 .1630 -34 -2الفمِ٘  -(1)•
 (.ّبهص الوركَـ)هي أغحبثٌب  -فٖ الىبفٖ ظٗبزٓ -(2)•

 (.ّبهص الوركَـ)ٍ ضطاثْن  -فٖ الىبفٖ ظٗبزٓ -(3)•

 .3 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .هي ّصا الجبة 11ٗبتٖ فٖ شٗا الحسٗث  -(5)•

 232: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عذالت التظادى. 1 

ففٖ ؾَء ّصا الٌع٘ ًًطف أىّ النٌى فيٖ  •
اإلسييالم ّييَ ئًفييبق الفييطز يلييى ًفسييِ 
ٍيبئلتِ حتّيى ٗلحيك ثبلٌيبس، ٍتػيجح     
هً٘طتِ فٖ الوستَى الوتًيبضف اليصٕ ال   

 .ؾ٘ك فِ٘ ٍال تمت٘ط

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّىصا ًرطج هي تسلسا الوفبّ٘ن ئلى هفْيَم اإلسيالم   •
يي التَاظى االختوبيٖ، ًًٍطف أىّ اإلسالم ح٘ي ٍؾيى  
هجسأ التَاظى االختوبيٖ، ٍخًا ٍلٖ٘ األهط هسإٍلًب ييي  
تحم٘مِ ثبلكطق الوططٍئ ضيطح فىطتيِ ييي التيَاظى،     

 .  ٍث٘٘ي أ ًِّ ٗتحمّك ثتَف٘ط النٌى لسبئط األفطاز

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍلس استرسهت الططًٗٔ هفَْم النٌيى ّيصا ثدًليِ حيس٘اً     •
فبغلًب ث٘ي خيَاظ العويبٓ ٍهًٌْيب، ٍفس٘يط  ّيصا الحيس٘       

ت٘ٔسش هع٘شٔ الفشد إلى دسجٍٔ الفبغا فٖ ًػَظ اذطى 
  ٍثصله أيكتٌيب ّيصُ الٌػيَظ    .تلحمِ توستَى الٌاس

أًِّ الوفَْم اإلسالهٖ للنٌى الصٕ يطفٌب يي هجسأ التَاظى 
ٗستْسف تَف٘طُ للًوَم، ًٍٗتجط تًو٘وِ ضطقبً فٖ تحم٘ك 

 .  التَاظى االختوبيٖ
 

     788      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 عذالت التظادى. 1 

ٍّىصا تىتوا فيٖ شٌٌّيب الػيَضٓ اإلسياله٘٘ٔ     •
الوحس٘زٓ لوجسأ التَاظى االختويبيٖ، ًًٍلين أىّ   
الْسف الوَؾَو لَلٖ٘ األهط َّ الًوا إللحيبق  
األفطاز الوترلّف٘ي ثوستَى أيليى يليى ًحيَ    

 .ٗحمّك هستَىٖ يبه٘بً هطفّْبً للوً٘طٔ

     789      ( 3 هَسَعٔ الشْ٘ذ الظذس ج)التظادًا
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 الوسک٘يالفم٘ش ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

ٍ  هيي األٍ٘  الفم٘ط ٍ الوسى٘ي، ٍ الثبًٖ أسيَء حبلًيب   : ٍ الثبًٖاألٍ٘  •
ال ٗوله هإًٔ السٌٔ لِ ٍ لً٘بليِ ٍ النٌيٖٜ الطيطيٖ٘    هي الفم٘ط الططيٖ 

ثرالفِ، فوي وبى يٌسُ ؾً٘ٔ أٍ يمبض أٍ هَاش أٍ ًحيَ شليه تميَم    
ٍ وفبٗٔ ي٘بلِ فٖ قَ  السٌٔ ال ٗدَظ لِ أذيص العويبٓ، ٍ   ( 2)ثىفبٗتِ 

وصا ئشا وبى لِ ضأس هب  ٗمَم ضثحِ ثوإًتِ، أٍ وبى ليِ هيي الٌميس أٍ    
الدٌل هب ٗىفِ٘ ٍ ي٘بلِ، ٍ ئى وبى لسٌٔ ٍاحسٓ، ٍ أه٘ب ئشا ويبى ألياّ   

 هي همساض وفبٗٔ سٌتِ ٗدَظ لِ أذصّب 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ًٌٖٗ ٗمَم ضثحْب( 2)•

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوسک٘يالفم٘ش ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

يلى ّصا فلَ وبى يٌسُ ثومساض الىفبٗٔ ٍ ًمع يٌِ ثًس غطف ثًؿِ ٍ •
فٖ أنٌبء السٌٔ ٗدَظ لِ األذص ٍ ال ٗلعم أى ٗػيجط ئليى رذيط السئٌ     
حتّى ٗتن٘ هب يٌسُ ففٖ واّ ٍلت ل٘ل يٌسُ هميساض الىفبٗئ الويصوَضٓ    
ٗدَظ لِ األذص ٍ وصا ال ٗدَظ لوي ويبى شا غئًٌ أٍ وسيت ٗحػ٘يا     

  يييسم أذييص المييبزض يلييى( 5)، ٍ األحييَـ (4)هٌْوييب همييساض هإًتييِ 
 .االوتسبة ئشا لن ٗفًا تىبسلًب

 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوسک٘يالفم٘ش ٍ : ٍ الثاًٖاألٍّل 

فاىّ الوطاز ثبلوب  الَافٖ ثوإًتِ أيين٘ هيي وًَيِ ثبلفًيا أٍ الميَ٘ٓ      ( 4)•
 (.وبضف النكبء. )فػبحت الحطفٔ ٍ الػًٌٔ الالئمٔ ثحبلِ غٌٖ٘

 (.اإلهبم الروٌٖ٘. )ثا يسم خَاظ أذصُ ال ٗرلَ هي لَ٘ٓ( 5)•

 (.الرَئٖ. )األنْط يسم خَاظ األذصثا •
. ٍ األلَى خَاظ أذصُ ثًس الًديع ًًين األحيَـ ليِ تيطن التىبسيا      •

 (.الگلپبٗگبًٖ)

 (.الحى٘ن. )ثا َّ األلَى•
األلَى خَاظ أذصُ ثًس ذطٍج ٍلت التىس٘ت ٍ ئى وبى يبغ٘بً ثتطويِ  •

 (.الٌبئٌٖ٘. )ثصله( لس٘س سطُّ)ٍ س٘أتٖ التػطٗح هٌِ 

 99: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 اإلنسان 

قد ال یملك  -1
شیئاً أصًًل ما 
 عدا قوت یومه

ال إشكال في 
 جواز أخذ الزكاة

بمقدار مئونة 
 السنة 

یكون له مال  -2
آخر من جنس أو 

 نقد

لم یكن وافیاً 
 لمئونة السنة

ال إشكال في جواز 
 تتمیمه من الزكاة 

وافیاً لمئونة كان 
 السنة

   فهو غني شرعاً 

 14-13: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 االنسان

یكون له  -3
مالٌ أعّده 

لًلستفادة من 
منافعه من 
غیر أن 

یكون معّداً 
 للتجارة

كما لو كانت 
له شیاه 

یستفید من 
ألبانها و 

أصوافها أو 
دار ینتفع من 

 غلّتها، 

  فإن كانت
المنفعةوافیة 

 بالمئونة

ال تحلّ له 
 الزكاة، 

لم تكن فإن 
المنفعةوافیة 

 بالمئونة

حلّ التتمیم 
 منها
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

ٌكون له مال -4 االنسان
 معّد للتجارة

كان الربح وافٌاً 
 بالمئونة

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
عدم جواز أخذ 

 الزكاة

الربح بضمٌمة 
األصل لم ٌكن 

 وافٌاً 

ال رٌب حٌنئٍذ فً 
 جواز أخذ الزكاة

كان رأس المال 
بمجّرده وافٌاً 

بالمئونة و لم ٌكن 
 الربح كافٌا

 ٌعّد مثل هذا فقٌراً 

الٌعّد مثل هذا 
 فقٌراً 

 16: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 االنسان
تكون له  -5

ٌّش  حرفة ٌتع
 بها كالبّناء

إن كانت 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

لم تحّل له 
 الزكاة

 لم تكنإن 
حرفته  

وافٌة بمئونة 
سنته لنفسه 

 و عٌاله

حّل التتمٌم 
 منها

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

 االنسان

ٌكون  -6
قادراً على 

االكتساب، و 
لكّنه لم ٌفعل 

 تكاساًل 

هو محترف 
بالقّوة و إن لم 
 ٌتلّبس به فعاًل 

تحّل له الزكاة 
نظراً إلى 

ٌّة  حاجته الفعل

ال تحّل له 
الزكاة 

باعتبار قّوته 
و قدرته على 

تحصٌل 
 المئونة

 17: ، ص24 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ، ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

ثٓبةٔ خَٓٓاظِ أَذْصٙ الْفَمٙ٘طِ لٙلعَّوَبِٓ ٍٓ ئِىْ وَبىَ لَِٔ ذَيبزٙمٗ ٍٓ زٓاثٛئٌ ٍٓ زٓاضٗ    9« 1»•
  هٙوٛب ٗٓحٕتَبجٔ ئِلَِٕ٘ٙ لَب هٓب ٗٓعِٗسٔ يٓيِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ثِمَسٕضِ وٙفَبِٗٓٔ سٌَٓتِٙٙ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٙسٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓسٓ « 2» -1 -11916•
ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘سٚ يٓيْ أَذِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ ظٔضٕيَٓٔ ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ 

ّٓاْ تَػٕلُحٔ لٙػٓبحٙتِ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيِ العَّوَبِٓ: يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
فَرَيطَجٓ   -«3»فَمَب َ ًًَٓنٕ ئِلَّب أَىْ تَىُيَىَ زٓاضُٔٔ زٓاضٓ غَلَّئٍ    -السٛاضِ ٍٓ الْرَبزٙمِ

فَاِىْ لَنٕ تَىُييِ الْنَلَّئُ    -لَِٔ هٙيْ غَلَّتْٙٓب زٓضٓاّٙنٔ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ« 4»
فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ ٍٓ وٙسٕيَٓتِْٙنٕ ٍٓ حٓيبخٓتِْٙنٕ هٙييْ غَٕ٘يطِ      -تَىْفِٙ٘ٙ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ

 .فَمَسٕ حٓلَّتٕ لَِٔ العَّوَبُٓ فَاِىْ وَبًَتٕ غَلَّتُْٓب تَىْفِْٙ٘نٕ فَلَب -ئِسٕطَافٚ

 235: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

هيي الجيبة    3، ٍ أٍضز غسضُ فٖ الحسٗث 4 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّصُ األثَاة 12

 (.ّبهص الوركَـ)شا  غلٔ  -فٖ الومًٌٔ -(3)•

 (.ّبهص الوركَـ)ف٘رطج  -فٖ التْصٗت -(4)•

 235: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

ٍٓ ضٍٓٓأُ الطَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ •
ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ  « 5»يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ سًٓٙ٘سٚ 

 .«8»ٍٓ وَصَا الػٛسٍٔقُ « 7»ٍٓ ضٍٓٓأُ الْؤفٙ٘سٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ هٔطْسٓلًب « 6»سًٓٙ٘سٚ 
 .الحسي ثي سً٘س -سً٘س، ثس  -، ٍ ف127ِ٘ -48 -4التْصٗت  -(5)•
 .308 -107 -4التْصٗت  -(6)•
 .43 -الومًٌٔ -(7)•
 .، ثبسٌبزُ يي سوبئ ٍ ل٘ل هطسال1629 -33 -2الفمِ٘  -(8)•
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زض هَنك اظ سوبيِ هٌمَ  است وِ گفت سإا  ويطزم اظ حؿيط  اهيبم    ٍ •
يلِ٘ وِ رٗب خبٗع است ظوب  زازى ثِ وسى ويِ  اللِّ خًفط غبزق غلَا  

ذبًِ زاضتِ ثبضس ٍ وٌ٘عن ٗب غالم ذسهتىبض زاضتِ ثبضس حؿط  فطهَزًس 
ِ اش ذبًِ هستنا ثبضس وِ وطاِٗ ًط٘ي ثبضس  ًٌٗى »وِ ثلى هگط رى وِ ذبً

ِ اش رى لسض حبغا ضَز وِ وبفى ثبضس اٍ ضا « وطاِٗ ذبًِ ثگ٘طز ٍ اظ وطاٗ
ِ اش ضا پل اگط حبغلص رى همساض ًجبضيس ويِ ويبفى     ٍ ي٘ب  ٍاخت الٌفم
ثبضس اٍ ضا ٍ ي٘بلص ضا زض ذَضش ٍ پَضص ّويِ، ٍ احت٘بخيبتى ويِ اظ    
لَاظم رزهى است ٍ زض ذَض اٗطبى ثبضس ثى رى ويِ اسيطاف وٌٌيس حيال      
است اٍ ضا گطفتي ظويب  ٍ اگيط حبغيا رى ذبًيِ اٗطيبى ضا زض خو٘يى       

 ؾطٍضٗب  اٗطبى وبفى ثبضس خبٗع ً٘ست گطفتي ظوب  اٗطبى ضا 

 526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  طاحثمشاًى
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نبّط اٗي حسٗث زاللت هى وٌس ثيط رى ويِ الظم ً٘سيت فيطٍذتي     ٍ •
اضظز ٍ حبغلص ٍفيب ًىٌيس ثيِ    طذ تَهاى هستنا ٍ گبُ ثبضس ذبًِ 

اٗطبى ٍ اگط رى ضا ثفطٍضٌس سبلْب ثبى هًبش تَاًٌس وطز ٍ ثٌب ثط اٗيي  
زٍ ّعاض تَهيبى اهيالن   ٍ  تَهاى ّضاس الظم هى رٗس وِ اوثط اضثبثبى وِ 

اٗطبى اضظز ظوب  تَاًٌس گطفت پل ثٌب ثط اٗي حويا ويطزُ اًيس اٗيي     
حسٗث ٍ اهثب  اٗي ضا ثط رى وِ ذبًِ ٍلف اٍالزى ثبضس ٗيب ذبًْيبى   
هفتَح الًٌَُ ثبضس وِ اٗطبى اخطٓ االضؼ ثِ يوب  زٌّس ٍ ثيِ سيجت   
اٍلَٗت سجمت ٗس ثِ اٗطبى گصاضتِ ثبضٌس ٗب ثًؿيى اظ اي٘يبى زاضيتِ    

 .ثبضٌس وِ اگط ثفطٍضٌس ٍفب ثِ لَ  اٗطبى ًىٌس

 (ّ  ق   1070: ٍفات تاسٗخ )527-526: ، ص5 ؛ ج(ه لسى اٍل )لَاه  طاحثمشاًى
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ٍٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ئوٕٓ٘طٍ « 9» -2 -11917•
أُشٌَََٕٗٔ يٓيْ غَٕ٘طِ ٍٓاحٙسٚ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَطٍ ٍٓ أَثِٖ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و أًََّْٔوٓب سٔئٙلَب اثٕيِ  يٓيِ

ئِىَّ السٛاضٓ ٍٓ  -أَ ٗٓمْجٓاُ العَّوَبَٓ لَبال ًًَٓنٕ -يٓيِ الطَّخٔاِ لَِٔ زٓاضٗ ٍٓ ذَبزٙمٗ إٍَٔ يٓجٕسٗ
 .الْرَبزٙمٓ لَٕ٘سٓب ثِوٓب ٍ

 
 .7 -561 -3الىبفٖ  -(9)•
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ضٍٓٓأُ  ٍٓ « 1»ٍٓ ضٍٓٓأُ الػٛسٍٔقُ هٔطْسٓلًب ٍٓ الَّصٕٙ لَجٕلَِٔ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓييْ سٓيوٓبيَٓٔ   •
الطَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘سٚ يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ ئوٓطَ ثٕيِ 

  «2»لَٕ٘سٓب ثِوٙلْهٚ  -أُشٌَََٕٗٔ هٙثْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَب َ
•______________________________ 

 .1627 -33 -2الفمِ٘  -(1)
 .133 -51 -4التْصٗت  -(2)•
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يٓيْ إِسٕوٓاعِ٘لَ تٕيِ عٓثٕذِ الْعٓضِٗضِ ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ « 3» -3 -11918. •
فَمَيب َ لَئِ أَثٔيَ     -زٓذَلْتٔ أًََب ٍٓ أَثَٔ ثٓػٙ٘طٍ يٓلَى أَثِٖ يٓجٕسٙ اللَّيِٙ و : أَثِِ٘ٙ لَب َ

 -ئِلَى أَىْ لَب َ ٍٓ لَِٔ زٓاضٗ تَسَٕٓى أَضٕثًَٓٓٔ رلَبفٙ زٙضّٕٓينٍ  -ثٓػٙ٘طٍ ئِىَّ لٌََب غٓسٙٗمبً
وُاَّ َٕٗٓمٍ هٓب ثٕٓ٘يَ اليسِّضّٕٓوٕٓ٘يِ   -ٍٓ لَِٔ خٓبضٌِٗٓٔ ٍٓ لَِٔ غُلَبمٗ ٗٓسٕتَمٖٙ يٓلَى الْدٓوٓاِ

 -ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْذُصَ هٙيَ العَّوَبِٓ -سَٙٓى يٓلَفٙ الْدٓوٓاِ -ئِلَى الْأَضٕثًِٓٓٔ
 ًًَٓنٕلَب َ 

 .10 -562 -3الىبفٖ  -(3)•
ه َْل لِ است  سٍاٗات هض  هکشساتْضا فضٖ     الْعٓضِٗضِإِسٕوٓاعِ٘لَ تٕيِ عٓثٕذِ •

 الکتة األستعٔ

 236: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

فَمَب َ ٗٓب أَثٓب هٔحٓوٛيسٚ فَتَيأْهٔطًُٖٙ أَىْ رهٔيطَُٔ ثِجٕٓ٘يىِ      -لَب َ ٍٓ لَِٔ ّٓصُٙٙ الًْٔطٍُؼٔ •
« 4»( إٍَٔ ثِجٕٓ٘ىِ ذَبزٙهٙيِٙ الَّيصٕٙ ٗٓمٙ٘يِٙ   ) -ٍٓ ّٖٙٓ يٙعُُّٔ ٍٓ هٓسٕمَفُ ضٓأْسِٙٙ -زٓاضُِٙ

إٍَٔ رهٔطَُٔ أَىْ ٗٓجِ٘ىٓ غُلَبهِٓٔ ٍٓ  -ٍٓ ٗٓػَٔىُ ٍٓخِْٕٓٔ ٍٓ ٍٓخِٕٓ يٙ٘ٓبلِٙٙ -الْحٓطَّ ٍٓ الْجٓطْزٓ
ٍٓ لَب  -ثٓاْ ٗٓأْذُصُ العَّوَبَٓ فَِْٖٓ لَِٔ حٓلَب ٌ -هًٓٙ٘طَتُِٔ ٍٓ لَُتُِٔ« 5»خٓوٓلَِٔ ٍٓ َّٔٓ 

 .ٗٓجِ٘ىٔ زٓاضُٓٔ ٍٓ لَب غُلَبهِٓٔ ٍٓ لَب خٓوٓلَِٔ
 (.ّبهص الوركَـ)ٗج٘ى خبضٗتِ التٖ تمِ٘  -فٖ ًسرٔ -(4)•
 .ٍ ّٖ -فٖ ًسرٔ -(5)•
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لًولْن، ٍ التأٗ٘س ثوب ًٗتجط سٌسُ، هوب هط، هويب  السٌس، ال ٗؿط يسم غح٘ٔ ٍ •
 .ٗس  يلى خَاظ األذص هى الحبخٔ ٍ يسم هإًٔ السٌٔ

ٍ ّٖ ضبهلٔ لدو٘ى هب ٗحتبج، ٍ ال ضه فٖ االحت٘بج الى الساض، ٍ الفطؼ •
 .شله ٍ وصا االحت٘بج ئلى الدبضٗٔ ٍ الربزم ٍ الدوا

ٍ ٗفْن هٌْب خَاظ األذص للساض ٍ الربزم أٗؿب هى الحبخٔ، ٍ ّيَ نيبّط، ٍ   •
 .الًِ هي الوإى

ٍ اًِّ ال ٗدَظ ث٘ى الج٘ت ٍ اى وبى ٗسَى نوٌب ٗوىي الوً٘طٔ ثيبلجًؽ هيى   •
ضطاء ث٘ت رذط، الى الهبّط هي ضٍاٗٔ ئسوبي٘ا شليه ح٘يث ٗسيَى زاضُ    
أضثًٔ رالف زضّن، ٍ التًل٘ا الصٕ ٗس  يليى اًيِ ال ٗىلّيف ثج٘يى هسيمف      
الطأس لتًلّك الػبحت ثِ ٍ ٗسط ذبقطُ ثصله، فْيَ ٗف٘يس الًويَم، ّىيصا     

 .ٗفْن هي والهْن

 155: ، ص4 ه و  الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج
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ٍ الج٘يى ٍ المٌبيئ ثويب    ( االلتػبض خ  )األٍلى ٍ األحَـ االلتػبز ٍ •
ٗوىي الوً٘طٔ يلى اى٘ ٍخِ، ئش لس ٗىَى أحَج هٌِ الى العويبٓ، فيال   
ٗل٘ك اى ٗحجل فٖ ث٘ت حسي شٕ ل٘ؤ وث٘طٓ ٍ ٗأذص هي ٗحتبج الى 

 .لَ  َٗم ٍ هسىي ٗسى ثسًِ فمف
ٍ الطٍاٗٔ هى يسم غح٘ٔ السٌس ل٘ست ثَاؾحٔ، ئش لس ال ٗىَى ٌّيبن  •

ث٘ت ألا هي شله حتى ٗج٘ى ٍ ٗطتطى رذط، ٍ ٗىف٘يِ الجيبلٖ ثوإًئ    
 .السٌٔ أٍ ٗىَى خلَسِ فٖ غ٘ط شله الج٘ت ٗؿط ثحبلِ، فتأه٘ا

 

 156: ، ص4 ه و  الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج



53 

 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕييِ سٓيًٙ٘سٚ   « 6» -4 -11919•
يٓيْ سًٓٙ٘سٙ ثٕيِ ٗٓسٓبضٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓيب يٓجٕيسٙ اللَّيِٙ و    ٗٓحٕ٘ٓى تٕيِ عِ٘سٓى يٓيْ 

لٙأَىَّ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَِّٙ و لَنٕ ٗٓىُيْ  -.ٗٓمَُ ُ تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛاضِ ٍٓ الْرَبزٙمِ
 .ٗٓطَى السٛاضٓ ٍٓ الْرَبزٙمٓ ضَٕ٘ئبً

 
 .134 -52 -4التْصٗت  -(6)•
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 – 817300/الً٘ي ثبة/الٌدبضٖ ضخب [ 1/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى أثَ يوطٍ الًبهطٕ الىالثٖ  •
نن هي ٍلس يج٘س ثي ضؤاس فتبضٓ ٗمب  الىالثٖ ٍ تبضٓ الًيبهطٕ  [ 1/2]•

ٍ وبى ض٘د الَالفٔ ٍ . ٍ تبضٓ الطؤاسٖ ٍ الػح٘ح أًِ هَلى ثٌٖ ضؤاس
ٍخْْب ٍ أحس الَوالء الوستجسٗي ثوب  هَسى ثي خًفط يل٘يِ السيالم   

ٍ شوط ًػط . شوطُ الىطٖ فٖ ضخبلِ. ضٍى يي أثٖ الحسي يلِ٘ السالم
فوًٌيِ  [  يلِ٘ السيالم ]وبى لِ فٖ ٗسُ هب  ًٌٖٗ الطؾب : ثي الػجبح لب 
 نن تبة ٍ ثًث ئلِ٘ ثبلوب  : لب . فسرف يلِ٘

 

– 817300/الع٘ي تاب/الٌ اشٖ سجال> 1/1=  
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وبى ٗطٍٕ يي أثٖ حوعٓ ٍ وبى ضأى فٖ الوٌبم أًِ ٗويَ  ثبلحيبئط   ٍ •
يلى غبحجِ السالم فتطن هٌعلِ ثبلىَفٔ ٍ ألبم ثبلحبئط حتى هيب  ٍ  

وتبة الو٘بُ أذجطًب اثي ضبشاى يي أحويس  : غٌف وتجب هٌْب. زفي ٌّبن
ثي هحوس ثي ٗح٘ى يي سًس يي يلٖ ثي ئسوبي٘ا ثيي ي٘سيى ييي    

ٍ وتبة المؿبٗب ٍ األحىبم ٍ وتبة الَغبٗب ٍ وتبة الػالٓ . يثوبى ثِ
أذجطًب يسٓ هي أغحبثٌب يي أحوس ثي هحوس ثي سً٘س يي خًفيط ثيي   

ٍ أذجطًٖ ٍالسٕ يلٖ ثي أحويس  . يجس اهلل الوحوسٕ يي يثوبى ثىتجِ
حسنٌب هحوس ثي يلٖ يي أثِ٘ يي سًس يي أحوس ثيي  : ضحوِ اهلل لب 

 . هحوس ثي ي٘سى يي يثوبى ثي ي٘سى ثىتجِ

– 817300/الع٘ي تاب/الٌ اشٖ سجال> 1/1=  
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  546346/الَاحس ثبة/الً٘ي ثبة/الكَسٖ فْطست[ 2/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الًبهطٕ  -•
أذجطًب اثي أثٖ خ٘س يي هحوس . لِ وتبة الو٘بُ. ٍالفٖ الوصّت[ 3/1]•

ثي الحسي ثي الَل٘س يي سًس ٍ الحو٘يطٕ ييي أحويس ثيي هحويس ٍ      
 . هحوس ثي الحس٘ي ثي أثٖ الركبة يي يثوبى ثي ي٘سى

 - 5067340/الًي٘ي  ثبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الكَسٖ ضخب [ 4/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الطٍاسٖ  - 28

 . ٍالفٖ لِ وتبة[ 5/1]•
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 - 5322360/الًي٘ي  ثبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الكَسٖ ضخب [ 6/1]•
 يثوبى ثي ي٘سى الىالثٖ  - 8

 . ضٍاسٖ وَفٖ ٍالفٖ ولْن هي أغحبة أثٖ الحسي هَسى[ 7/1]•
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أخويى   - 1050556/الدعءالسبزس/الدعءاألٍ /الىطٖ ضخب [ 8/1]•
أغحبثٌب يلى تػح٘ح هب ٗػح يي ّإالء ٍ تػيسٗمْن ٍ أليطٍا لْين    

ٍ ّن ستٔ ًفط رذط زٍى الستٔ ًفط الصٗي شوطًيبّن فيٖ   : ثبلفمِ ٍ الًلن
هٌْن ًَٗل ثي يجس الطحوي ٍ غيفَاى ثيي   ( و)أغحبة أثٖ يجس اهلل 

ٗح٘ى ث٘بو السبثطٕ ٍ هحوس ثي أثٖ يو٘يط ٍ يجيس اهلل ثيي الون٘يطٓ ٍ     
: الحسي ثي هحجَة ٍ أحوس ثي هحوس ثي أثيٖ ًػيط ٍ ليب  ثًؿيْن    

الحسي ثي يلٖ ثيي فؿيب  ٍ فؿيبلٔ ثيي     : هىبى الحسي ثي هحجَة
ٍ أفمِ ّيإالء  عثواى تي ع٘سى : هىبى اثي فؿب : أَٗة ٍ لب  ثًؿْن

 . ًَٗل ثي يجس الطحوي ٍ غفَاى ثي ٗح٘ى



59 

 ع٘سىعثواى تي  ;عِ٘سٓىٗٓحٕ٘ٓى تٕيِ 

شويط   - 1117597/الدعءالسيبزس /الدعءاألٍ /الىطٖ ضخب [ 9/1]•
أى يثوبى ثي ي٘سى وبى ٍالف٘يب ٍ ويبى ٍو٘يا أثيٖ     : ًػط ثي الػجبح
لب  نن تبة ( و)ٍ فٖ ٗسُ هب  فسرف يلِ٘ الطؾب ( و)الحسي هَسى 

يثوبى ٍ ثًث ئلِ٘ ثبلوب  ٍ وبى ض٘رب يوط ست٘ي سٌٔ ٍ ويبى ٗيطٍٕ   
 . يي أثٖ حوعٓ الثوبلٖ ٍ ال ٗتْوَى يثوبى ثي ي٘سى
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 - 1118598/الدعءالسييبزس/الدييعءاألٍ /الىطييٖ ضخييب [ 10/1]•
حوسٍِٗ لب  لب  هحوس ثي ي٘سى ئى يثوبى ثي ي٘سى ضأى فٖ هٌبهِ 
أًِ ٗوَ  ثبلح٘ط ف٘سفي ثبلح٘ط فطفؽ الىَفٔ ٍ هٌعلِ ٍ ذطج الح٘ط ٍ 
اثٌبُ هًِ فمب  ال أثطح هٌِ حتى ٗوؿى اهلل همبزٗطُ ٍ أليبم ًٗجيس ضثيِ    

 . خا ٍ يع حتى هب  ٍ زفي فِ٘ ٍ غطف اثٌِ٘ ئلى الىَفٔ
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يلٖ  - 1120598/الدعءالسبزس/الدعءاألٍ /الىطٖ ضخب [ 11/1]•
ثي هحوس لب  حسنٌٖ هحوس ثي أحوس ثي ٗح٘ى يي أحوس ثي الحس٘ي 
يي هحوس ثي خوَْض يي أحوس ثي هحوس لب  أحس المَم يثويبى ثيي   
ي٘سى ٍ وبى ٗىَى ثوػط ٍ وبى يٌسُ هب  وث٘ط ٍ ست خيَاض فجًيث   

أى أثٖ ليس هيب  ٍ   : فْ٘ي ٍ فٖ الوب  ٍ وتت ئلِ٘( و)ئلِ٘ أثَ الحسي 
    ِ ليب   . لس التسوٌب ه٘طانِ ٍ لس غحت األذجيبض ثوَتيِ ٍ احيتح يل٘ي

ء ٍ ئى وبى لس  أى لن ٗىي أثَن هب  فل٘ل هي شله ضٖ: فىتت ئلِ٘
   ٖ ء ئل٘يه ٍ ليس أيتميت     هب  يلى هب تحىٖ فلن ٗيأهطًٖ ثيسفى ضي

 . الدَاضٕ
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•[12/1 ]
يثوبى ثي 49.../الحسي أثٖ أغحبة.../الحسي أثٖ أغحبة/الجطلٖ ضخب 

 ي٘سى الطٍاسٖ
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يٓلٖٜٙ ثٕيُ خًٕٓفَطٍ فٖٙ وٙتَبثِِٙ يٓيْ أَذِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ خًٕٓفَطٍ « 1» -5 -11920•
لَب َ ًًَٓنٕ ٍٓ هٓيْ لَِٔ السٛاضٔ  -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ العَّوَبِٓ أَ ًٕٗٔكَبّٓب هٓيْ لَِٔ السٛاثُٛٔ: و لَب َ
 .فَاِىَّ السٛاضٓ لَٕ٘لٓ ًًَٔسّٜٓب هٓبلًب -ٍٓ الًْٓجٕسٔ

 .165 -142 -هسبئا يلٖ ثي خًفط -(1)•
 

 237: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ٗٓيأْتٖٙ هٓيب ٗٓيسٔ ُّ يٓلَٕ٘يِٙ     « 2»ٍٓ تَمَسٛمٓ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ ئؤَهبً : أَلَُ ُ•
«3» . 

هيي   6، ٍ فيٖ الحيسٗث   1هي الجيبة   7، 1تمسم فٖ الحسٗث٘ي  -(2)•
 .هي ّصُ األثَاة 8، ٍ فٖ الجبة 5الجبة 

 .هي ّصُ األثَاة 14هي الجبة  6ٗبتٖ فٖ الحسٗث  -(3)•
 

 237: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ وَبىَ لَِٔ هٓب ٌ ٗٓتَّدِطُ ثِِٙ ٍٓ لَب ٗٓطْثٓحٔ فِٙ٘ٙ هٙمْسٓاضٓ هٓئًََُِٔ  12« 6»•
  سٌٍَٓٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ إٍَٔ ٍٓخِٕٔ هًٓٙ٘طَتِٙٙ وَصَلٙهٓ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيسٙ  « 7» -1 -11923•
أَثٓيب    سٓأَلْتٔ: ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

إٍَٔ أَضٕثًٓٔوٙبئَِٔ زٙضّٕٓينٍ ٍٓ   -يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيِ الطَّخٔاِ ٗٓىَُىُ لَِٔ نَلَبنُوٙبئَِٔ زٙضّٕٓنٍ
أَ ٗٔىٙيتٜ فَ٘ٓأْوُلَْٓيب ٍٓ لَيب     -فَلَب ٗٔػٙ٘تٔ ًَفَمَتَِٔ فْٙ٘ٓب -لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ ٍٓ َّٔٓ ٗٓحٕتَطِفٔ

فَ٘ٓمَُ ٔ ثِْٓب  -لَب َ لَب ثٓاْ ٌْٗٓهُطُ ئِلَى فَؿْلْٙٓب -إٍَٔ ٗٓأْذُصُ العَّوَبَٓ -ٗٓأْذُصَ العَّوَبَٓ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٓأْذُيصُ الْجٓمٙ٘ٛئَ هٙييَ العَّوَيبِٓ     -ًَفْسِٓٔ ٍٓ هٓيْ ٍٓسًِٙٓٔ شَلٙهٓ هٙييْ يٙ٘ٓبلٙيِٙ  

 .ٗٓتَػٓطَّفٔ ثِْٓصُٙٙ لَب ٌْٗٔفٙمُْٓب
 .6 -561 -3الىبفٖ  -(7)•

 238: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ يٓيْ يٙسٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓييِ  « 1» -2 -11924•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘سٚ يٓيْ أَذِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ ظٔضٕيَٓٔ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسٙ 

ٍٓ تَحٕطُمٔ يٓلَى غٓيبحٙتِ   -لَسٕ تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ: اللَِّٙ و لَب َ
لَب َ ئِشَا وَيبىَ غٓيبحٙتٔ    -فَمُلْتٔ لَِٔ ٍٓ وَٕ٘فٓ ٗٓىَُىُ ّٓصَا -الْرَوٕسٙ٘يَ زٙضّٕٓوبً

فَلًْ٘ٔٙفٛ يٌْْٓٓب  -«2»فَلََٕ لَسٓوْٓٓب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لَنٕ تَىْفِٙٙ  -السٛجًٕٙوٙبئَِٔ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘طٌ
فَأًَِِّ تَحٕطُمٔ يٓلَِٕ٘ٙ ئِشَا  -ٍٓ أَهٛب غٓبحٙتٔ الْرَوٕسٙ٘يَ -ًَفْسِٓٔ ٍٓ لْ٘ٓأْذُصّْٓب لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ

ٍٓ َّٔٓ ٗٔػٙ٘تٔ هٌْْٙٓب هٓب ٗٓىْفٙ٘يِٙ ئِىْ   -ٍٓ َّٔٓ هٔحٕتَطِفٗ ًٕٗٓوٓاُ ثِْٓب -وَبىَ ٍٓحٕسُٓٔ
 .ضَبءٓ اللَِّٔ

 .9 -561 -3الىبفٖ  -(1)•
 (.ّبهص الوركَـ)تىفْن  -فٖ ًسرٔ هي التْصٗت -(2)•

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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 االحٕتِشَافِ

َّ ٗٓحٕطِفٔ : أَهب الحٙطْفَُٔ فَْ اسن هي االحٕتٙطَافٙ ٍ َّ االوْتٙسبةٔ؛ ٗمب ٍ •
 لًٙ٘بلِٙ ٍ ٗٓحٕتَطِفٔ ٍ ٗٓمْطِشٔ ٍ ٗٓمْتَطِشٔ ثوًٌى ٗىتست هي ّبٌّب ٍ ّبٌّب،

•_______________________________________
_ 

 43: ، ظ9 لسبى الًطة؛ ج•

هٌهَض، اثَ الفؿا، خوب  السٗي، هحوس ثي هىيطم، لسيبى الًيطة،    اثي •
 -زاض غبزض، ث٘طٍ   -خلس، زاض الفىط للكجبئ ٍ الٌطط ٍ التَظٗى  15

 قّ   1414لجٌبى، سَم، 
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هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕييِ  « 3» -3 -11925•
هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيْ سٓيًٙ٘سٚ يٓييْ ظٔضٕيٓئَ يٓييْ     

لَب َ ّٙيٖٓ تَحٙياُّ    -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ العَّوَبِٓ لٙوٓيْ ٗٓػٕلُحٔ أَىْ ٗٓأْذُصَّٓب: سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
اهٙلٙي٘يَ  ٰ  الْيى اوٙي٘يِ ٍٓ  ٰ  اءٙ ٍٓ الْوٓيل ٰ  لٙلَّصٙٗيَ ٍٓغٓفٓ اللَِّٔ فٖٙ وٙتَبثِِٙ لٙلْفُمَيط 

ٍٓ اللِّٙ سٓجِ٘اِ ٍٓ فٖٙ  -الْنبضِهٙ٘يٍَٓ الطِّلبةِ فٖٙ ٍٓ الْؤإَلَّفَِٔ لُلَُثْٔٔنٕ ٍٓ  -يٓلَْٕ٘ب
ٍٓ لَسٕ تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ  -«4»اللِّٙ هٙيَ اثٕيِ السٛجِ٘اِ فَطِٗؿًَٔ 

 .نُنٛ شَوَطَ ًَحَُٕٓٔ
هي الجيبة   1، ٍ أٍضز شٗلِ فٖ الحسٗث 127 -48 -4التْصٗت  -(3)•

 .هي ّصُ األثَاة 9
 .60 -9التَثٔ  -(4)•

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



69 

 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَؿَّب ٍ يٓيْ ٗٓعِٗسٓ « 5» -4 -11926•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و ٗٔطٍْٓى يٓيِ : ثٕيِ ئِسٕحٓبقَ يٓيْ ّٓبضٍٔىَ ثٕيِ حٓوٕعََٓ لَب َ

فَمَب َ  -ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ -  أًََِّٔ لَب َ لَب تَحٙاُّ الػٛسٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ -الٌَّجِِّٖ ظ
الطَّخٔاُ ٗٓىُيَىُ لَئِ نَلَبنُوٙبئَئِ زٙضّٕٓينٍ فٙيٖ       -لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ لَب َ فَمُلْتٔ لَِٔ

 -فَاِىْ أَلْجٓاَ يٓلَْٕ٘ٓب أَوَلَْٓب يٙ٘ٓبلُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓىْتَفُيَا ثِطِثٕحْٙٓيب   -ثِؿَبيٍٓٔ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ
ٍٓ لْ٘ٓأْذُصْ  -فَلْ٘ٓأْوُلِْٔ َّٔٓ ٍٓ هٓيْ ٗٓسًِٓٔٔ شَلٙهٓ -لَب َ فَلٌْْ٘ٓهُطْ هٓب ٗٓسٕتَفْؿٙاُ هٌْْٙٓب

 .لٙوٓيْ لَنٕ ٗٓسًِٕٓٔ هٙيْ يٙ٘ٓبلِٙٙ
 .130 -51 -4التْصٗت  -(5)•

 

  239: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى « 2»ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضٙنٍ « 1» -5 -11927•
يٓيْ حٓطِٗعٍ يٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ٍٓ اثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَب َ ظٔضٓاضُٓٓ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و فٖٙ حٓسٙٗثٚ 

ٗٓحَٔ ُ يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ يٌْٙيسُٓٔ أَىْ   -لَب تَحٙاُّ لٙوٓيْ وَبًَتٕ يٌْٙسُٓٔ أَضٕثًَٓٔىَ زٙضّٕٓوبً: لَب َ
 .ٍٓ ئِىْ أَذَصَّٓب أَذَصَّٓب حٓطَاهبً -ٗٓأْذُصَّٓب

ّٓصَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى يٓسٓمِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ٍٓ ٗٔفْْٓنٔ شَلٙهٓ هٙيْ لََٕلِٙٙ ٗٓحٔيَ ُ يٓلَْٕ٘ٓيب   : أَلَُ ُ•
 .«3»الْحَٕٓ ُ ٍٓ لَسٕ تَمَسٛمٓ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ 

•______________________________ 
 28هي الجبة  4، ٍ أٍضز غسضُ فٖ الحسٗث 131 -51 -4التْصٗت  -(1)

تمسم  -(3. )يلٖ ثي اثطاّ٘ن ثي ّبضن -فٖ الوػسض -(2. )هي ّصُ األثَاة
 .هي ّصُ األثَاة 8فٖ الجبة 

  240: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ثٓبةٔ أَىَّ حٓسٛ الْفَمْطِ الَّصٕٙ ٗٓدَٔظٔ هًِٓٓٔ أَذْيصُ العَّوَيبِٓ أَىْ لَيب ٗٓوٕلٙيهٓ      8« 1»•
  هٓئًَََُٔ السٌَِٛٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ فًٕٙلًب إٍَٔ لًَُٛٓ وَصٕٙ الْحٙطْفَِٔ ٍٓ الػًٌِْٛٓٔ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ يٓييْ أَثِ٘يِٙ   « 2» -1 -11905•
يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ حٓطِٗعٍ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘طٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَّيِٙ  

  -و ٗٓمَُ ُ ٗٓأْذُصُ العَّوَبَٓ غٓبحٙتٔ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ ئِشَا لَنٕ ٗٓدِسٕ غَٕ٘طَُٔ

 231: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَب َ ظٓوَبتُِٔ غٓسٓلٌَٔ يٓلَى  -لُلْتٔ فَاِىَّ غٓبحٙتٓ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ تَدِتٔ يٓلَِٕ٘ٙ العَّوَبُٓ•
ِٔ  -يٙ٘ٓبلِٙٙ ٍٓ لَب ٗٓأْذُصُّٓب أًَْفَيسّٓٓب   -ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ ئِشَا ايٕتَوٓسٓ يٓلَى السٛيجًٕٙوٙبئَ

ٍٓ  -ٍٓ لَب تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙوٓيْ وَبىَ هٔحٕتَطِفيبً  -فٖٙ أَلَاَّ هٙيْ سٌٍَٓٔ فَْٓصَا ٗٓأْذُصُّٓب
 .«3»( أَىْ ٗٓأْذُصَ العَّوَبَٓ)يٌْٙسُٓٔ هٓب تَدِتٔ فِٙ٘ٙ العَّوَبُٓ 

 .1 -560 -3الىبفٖ  -(2)•
 .ل٘ل فٖ الوػسض -(3)•
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ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕيِ يٙ٘سٓى يٓيْ حٓطِٗعِ ثٕيِ « 4» -2 -11906•
يٓجٕسٙ اللَِّٙ يٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ثٕيِ أَيٕ٘ٓيَ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَطٍ و لَيب َ سٓيوًٕٙتُِٔ ٗٓمُيَ ُ ئِىَّ    

 .ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ لٍََِّٕ فَتٌََعََّّٔا يٌْْٓٓب -الػٛسٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙؤحٕتَطِفٚ
 .«5»ٍٓ ضٍٓٓأُ الْؤفٙ٘سٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ يٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ هٙثْلَِٔ •
 .2 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .39 -الومًٌٔ -(5)•
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ٍٓ يٓيْ يٙسٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓييِ  « 6» -3 -11907•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕيسٙ اللَّيِٙ و   : الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

سٓيٍَِّٕ    ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ -أَىَّ الػٛسٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙنٌٍَّٖٙ -ٗٓطٍٍْٔىَ يٓيِ الٌَّجِِّٖ ظ
 .فَمَب َ أَثَٔ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ

 

 .12 -562 -3الىبفٖ  -(6)•
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هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘طٍ « 1» -4 -11908•
ٍٓ ّٔيَٓ   -لَِٔ نَوٓبًُوٙبئَئِ زٙضّٕٓينٍ  « 2»سٓأَلْتٔ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيْ ضٓخٔاٍ : لَب َ

فَمَيب َ ٗٓيب أَثٓيب     -أَ لَِٔ أَىْ ٗٓأْذُصَ هٙيَ العَّوَبِٓ -ضٓخٔاٌ ذَفَّبفٗ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘طٌ
لَيب َ   -هٓب ٗٓمَُ ٔ ثِِٙ يٙ٘ٓبلَِٔ ٍٓ ٗٓفْؿُاُ لَب َ ًًَٓنٕ -هٔحٓوٛسٚ أَ ٗٓطْثٓحٔ فٖٙ زٓضٓاّٙوِٙٙ
لَب َ ئِىْ وَبىَ ٗٓفْؿُاُ يٓيِ الْمَُ ٙ هٙمْيسٓاضٔ ًٙػٕيفٙ    -وَنٕ ٗٓفْؿُاُ لَب َ لَب أَزٕضِٕ

 العَّوَبٍَٓٓ ئِىْ وَبىَ أَلَاَّ هٙيْ ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ أَذَصَ  -فَلَب ٗٓأْذُصٙ العَّوَبَٓ -الْمَُ ٙ
 .1630 -34 -2الفمِ٘  -(1)•
 (.ّبهص الوركَـ)هي أغحبثٌب  -فٖ الىبفٖ ظٗبزٓ -(2)•

 

  232: ، ص9 الش٘عٔ، جٍسائل 
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وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕىٔ : لَب َ لُلْتٔ -فًَٓلَِٕ٘ٙ فٖٙ هٓبلِٙٙ ظٓوَبٌٓ تَلْعَهِٔٔ لَب َ ثٓلَى: لَب َ لُلْتٔ -•
ٍٓ وٙسَٕٓتِْٙنٕ ٍٓ ٗٔجٕمٙيٖ هٌْْٙٓيب   « 3»فٖٙ قًَٓبهِْٙنٕ  -لَب َ َٗٔٓسِّىٔ ثِْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ

حٓتَّضى   -ٍٓ هٓب أَذَصَ هٙيَ العَّوَيبِٓ فَؿَّئِ يٓلَيى يٙ٘ٓبلٙيِٙ     -ضَٕ٘ئبً ٌَٗٔبٍِلُِٔ غَٕ٘طَّٔنٕ
 .ٗٔلْحِمَْٔنٕ تِالٌَّاسِ

 
 (.ّبهص الوركَـ)ٍ ضطاثْن  -فٖ الىبفٖ ظٗبزٓ -(3)•
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ضٍٓٓأُ الْىُلٌَٕٖٜ٘ٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ ثٓىْطِ ثٕيِ غٓيبلٙحٍ يٓييِ   ٍٓ •
الْحٓسٓيِ ثٕيِ يٓلٍّٖٙ يٓيْ ئِسٕوٓبيٙ٘اَ ثٕيِ يٓجٕسٙ الًْٓعِٗعِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ أَثِيٖ ثٓػٙي٘طٍ   

 .«5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُ ُ« 4»ًَحَُٕٓٔ 
 

 .3 -560 -3الىبفٖ  -(4)•
 .هي ّصا الجبة 11ٗبتٖ فٖ شٗا الحسٗث  -(5)•
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يٓييْ   -ٍٓ لٙ٘اَ لٙلػٛبزٙقِ و ئِىَّ الٌَّيبسٓ ٗٓيطٍٍْٔىَ  : لَب َ« 6» -5 -11909•
ٍٓ لَيب لٙيصٕٙ هٙيطٍَّٓ     -ضٓسَٔ ِ اللَِّٙ ظ أًََِّٔ لَب َ ئِىَّ الػٛسٓلََٔ لَيب تَحٙياُّ لٙنٌَٙيٍّٖ   

 .فَمَب َ لَسٕ لَب َ لٙنٌٍَّٖٙ ٍٓ لَنٕ ٗٓمُاْ لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ -سٍَِّٕٓ
 .3671 -177 -3الفمِ٘  -(6)•
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ٍٓ فٖٙ الًْٙلَاِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓسٙ ثٕيِ يٓجٕيسٙ اللَّيِٙ يٓييْ    « 7» -6 -11910•
حٔىَٕ٘نٍ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ضِثٓبـٚ يٓيِ الًْٓلَبءٙ ثٕييِ ضٓظِٗييٍ   ثٕيِ   هًٔٓبٍَِٗٓٔ

تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙوٓيْ : يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ إٍَٔ غَٕ٘طُِٙ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و لَب َ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٔرْيطِجٔ ظٓوَبتَْٓيب هٌْْٙٓيب    -ئِشَا لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ حٙطْفٌَٔ -لَِٔ سٓجًٕٔوٙبئَِٔ زٙضّٕٓنٍ

ٍٓ لَيب تَحٙياُّ    -ٍٓ ًٕٗٔكٖٙ الْجٓمَٙ٘ٛٔ أَغٕحٓبثِٓٔ -ٗٓطْتَطِٕ هٌْْٙٓب ثِبلْجًٕٓؽِ لَُتبً لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ
 .ٍٓ لَِٔ حٙطْفٌَٔ ٗٓمَُ ٔ ثِْٓب يٙ٘ٓبلَِٔ -العَّوَبُٓ لٙوٓيْ لَِٔ ذَوٕسَٔىَ زٙضّٕٓوبً

 .1 -370 -يلا الططائى -(7)•
 

  233: ، ص9 الش٘عٔ، جٍسائل 
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ٍٓ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓسٚ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ أَثِٖ « 1» -7 -11911•
: الْرَكَّبةِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِسٕيوٓبيٙ٘اَ السٛغْطٙيِّٖ لَيب َ   

ٍٓ يٌْٙيسُٓٔ لُيَ ٔ ٗٓيَٕمٍ أَ ٗٓحٙياُّ لَئِ أَىْ       -سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓيِ و يٓيِ السٛبئٙاِ
لَيب َ   -ٗٓحٙاُّ لَِٔ أَىْ ٗٓمْجٓلَئِ  -ٍٓ ئِىْ أُيٕكٖٙٓ ضَٕ٘ئبً هٙيْ لَجٕاِ أَىْ ٗٓسٕأَ َ -ٗٓسٕأَ َ

لِأًََّْٓا إًَِّوٓا ِّٖٓ هِيْ  -ٗٓأْذُصُ ٍٓ يٌْٙسُٓٔ لَُ ٔ ضَْٕطٍ هٓب ٗٓىْفِٙ٘ٙ لٙسٌَٓتِٙٙ هٙيَ العَّوَبِٓ
 .سٌٍَٓٔ إِلَى سٌٍَٓٔ

  233: ، ص9 الش٘عٔ، جٍسائل 
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ٍٓ فٖٙ هًٓٓبًٖٙ الْأَذْجٓبضِ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ سًٕٓسٙ ثٕيِ يٓجٕسٙ اللَِّٙ « 2» -8 -11912•
يٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ حٓوٛبزٙ ثٕييِ يٙ٘سٓيى يٓييْ حٓطِٗيعٍ يٓييْ      

لَب َ ضٓسَٔ ُ اللَِّٙ ظ لَب تَحٙاُّ الػٛسٓلَُٔ لٙنٌَٙيٍّٖ  : ظٔضٓاضَٓٓ يٓيْ أَثِٖ خًٕٓفَطٍ و لَب َ
لَيب َ   -ٍٓ لَب لٙؤحٕتَطِفٚ ٍٓ لَب لٙمٍََِّٕ لُلٌَْب هٓب هًٌَٕٓى ّٓصَا -ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ

 .ٍٓ َّٔٓ ٗٓمْسٙضٔ يٓلَى أَىْ ٗٓىُفٛ ًَفْسِٓٔ يٌْْٓٓب -لَب ٗٓحٙاُّ لَِٔ أَىْ ٗٓأْذُصَّٓب

  234: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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لَب َ ٍٓ فٖٙ حٓسٙٗثٚ رذَطَ يٓيِ الػٛبزٙقِ و أًََِّٔ لَب َ لَيسٕ  « 3» -9 -11913•
ٍٓ لَنٕ ٗٓمُاْ ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙيطٍَّٓ   -لَب َ ضٓسَٔ ُ اللَِّٙ ظ ئِىَّ الػٛسٓلََٔ لَب تَحٙاُّ لٙنٌٍَّٖٙ

 .سٍَِّٕٓ
ّٓصَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى أًََِّٔ لَنٕ ٗٓمُاْ شَلٙهٓ هٔكْلَمبً ثٓاْ هٔمَ٘ٛساً ثِىًََٕٙيِٙ ٗٓمْيسٙضٔ   : أَلَُ ُ•

أَىْ ٗٓىُفٛ ًَفْسِٓٔ يٌْْٓٓب ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ لَب َ ّٓيصَا الْىَلَيبمٓ هٓيطَّتَٕ٘يِ هٓيطًَّٓ     
ذَبلٙ٘بً هٙيْ  ّٓصُٙٙ العِّٗٓبزِٓٓ ٍٓ هٓطًَّٓ هٔطْتَوٙلًب يٓلَْٕ٘ٓب ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ حٓوٕاُ العِّٗٓبزِٓٓ يٓلَى 

 .«1»التَّمِٙ٘ٛٔ فٖٙ الطٍِّٓاِٗٓٔ ٍٓ ئِىْ وَبىَ هٓؿْؤًَُْٓب حٓمّبً لٙوٓب هٓطَّ 
 .هي ّصا الجبة 8هط فٖ الحسٗث  -(1)•
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•______________________________ 
 .1 -371 -يلا الططائى -(1)

 .1 -262 -هًبًٖ األذجبض -(2)•
 .2 -262 -هًبًٖ األذجبض -(3)•
  234: ، ظ9 ٍسبئا الطً٘ٔ، ج•
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هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ هٔحٓوٛسٚ الْؤفٙ٘سٔ فٖٙ الْؤمًٌِْٙٓٔ يٓيْ ًَُٗٔلٓ ثٕيِ « 2» -10 -11914•
يٓوٛبضٍ لَب َ سٓوًٕٙتٔ أَثٓب يٓجٕسٙ اللَِّٙ و ٗٓمَُ ُ تَحٕطُمٔ العَّوَبُٓ يٓلَى هٓيْ يٌْٙسُٓٔ لَُ ٔ 

ٍٓ ّٖٙٓ سٔئٌٌَّ   -«3»( ٍٓ تَدِتٔ الْفٙكْطَُٓ يٓلَى هٓيْ يٌْٙسُٓٔ لَُ ٔ السٌَِٛٔ) -السٌَِٛٔ
 -ٍٓ فَؿٙ٘لٌَٔ لٙوٓيْ لَجِاَ الْفٙكْطََٓ لٙوٓسٕىٌََتِٙٙ -هٔإَوَّسٌٓٓ يٓلَى هٓيْ لَجِاَ العَّوَبَٓ لٙفَمْطُِٙ
 .زٍٔىَ السٌَِّٜٔ الْؤإَوَّسِٓٓ ٍٓ الْفَطِٗؿَِٔ

  234: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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يٓجٕسٔ اللَِّٙ ثٕيُ خًٕٓفَطٍ فٖٙ لُطْةِ الْاِسٌَٕبزٙ يٓيِ السٌِّْسِّٕٙ « 4» -11 -11915•
ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓيْ أَثِٖ الْجٓرْتَطِِّٕ يٓيْ خًٕٓفَطٍ يٓيْ أَثِِ٘ٙ يٓيْ يٓلٙيٍّٖ و أًََّئِ وَيبىَ    

 .ٗٓمَُ ُ لَب تَحٙاُّ الػٛسٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ
نُنٛ ئًَِِّٔ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ ايٕتٙجٓيبضٔ  « 5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ : أَلَُ ُ•

ًٙػٕفٙ الْمَُ ٙ هٓىٓ الْمَُ ٙ فٖٙ حٓسٙٗثٙ أَثِٖ ثٓػٙ٘طٍ لٙ٘ٔػٕطَفٓ فٖٙ ثٓمِٙ٘ٛٔ الْوٓئًََُئِ  
هٙيْ وٙسٍَٕٓٓ ٍٓ ًَحَِّٕٓب ئِشْ لَٕ٘لٓ ثِسٓاذٙاٍ فٖٙ الْمَُ ٙ إٍَٔ لٙ٘ٔػٕيطَفٓ فٙيٖ لُيَ ٙ    
غٓبحٙتِ الْوٓب ِ ئِشْ لَٕ٘لٓ ثِسٓاذٙاٍ فٖٙ يٙ٘ٓبلِٙٙ ٍٓ ٗٓحٕتَوٙاُ أَىْ ٗٓىَُىَ ئِضَبضًٓٓ ئِلَى 
خَٓٓاظِ ايٕتٙجٓبضِ التََّٕسًِٙٓٔ فٖٙ الْدٔوٕلَِٔ ٍٓ يٓسٓمِ لُعٍُمِ الْؤؿَبٗٓمَِٔ ثِباللْتٙػٓبضِ يٓلَى 

 .«7»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ « 6»أَلَاِّ الْىٙفَبِٗٓٔ ٍٓ شَلٙهٓ ٗٔفْْٓنٔ هٙوٛب هٓؿَى 
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 .40 -الومًٌٔ -(2)•
 .ل٘ل فٖ الوػسض -(3)•
 .72 -لطة االسٌبز -(4)•
هيي ّيصُ    12، ٍ فيٖ الجيبة   9هي الجيبة   1ٗبتٖ فٖ الحسٗث  -(5)•

 .األثَاة
 .هي ّصُ األثَاة 1ٍ تمسم هب ٗس  يلِ٘ فٖ الجبة •
هيي   6، ٍ فيٖ الحيسٗث   1هي الجيبة   7، 1هؿى فٖ الحسٗث٘ي  -(6)•

 .هي ّصُ األثَاة 5الجبة 
 .هي ّصُ األثَاة 12، 11، 9ٗبتٖ فٖ األثَاة  -(7)•
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ثٓبةٔ يٓسٓمِ خَٓٓاظِ زٓفْىِ العَّوَبِٓ ئِلَى هٓيْ يٌْٙسُٓٔ ئسٌٛٓ لٙلْحٓطْةِ ٗٓىْفٙ٘يِٙ   10« 4»•
  لٙ٘وٓتُْٓب لٙوٓئًََُِٔ السٌَِٛٔ ثٓاْ ٗٓدِتٔ يٓلَِٕ٘ٙ ثًْٕٓ٘ٔٓب ئِشَا لَنٕ ٗٓىُيْ هٔؿْكَطّاً ئِلَْٕ٘ٓب

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ئِزٕضِٗلٓ فٖٙ رذٙطِ السٛطَائٙطِ ًَمْلًب هٙيْ وٙتَبةِ « 5» -1 -11921•
سٓأَلْتٔ أَثٓب : الْوٓطٙ٘رَِٔ لٙلْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ يٓيْ أَثِٖ أََٜٗةٓ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ لَب َ

ٍٓ ّٔيَٓ هٔحٕتَيبجٗ أَ    -يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيِ الطَّخٔاِ تَىَُىُ يٌْٙسُٓٔ الًْٔيسُٛٓ لٙلْحٓيطْةِ  
لَب َ ٗٓجًِْ٘ٔٓب ٍٓ ٌْٗٔفٙمُْٓب يٓلَى  -إٍَٔ ٗٓأْذُصُ الػٛسٓلََٔ)ٗٓجًِْ٘ٔٓب ٍٓ ٌْٗٔفٙمُْٓب يٓلَى يٙ٘ٓبلِٙٙ 

 .«6»( يٙ٘ٓبلِٙٙ
 .«7»ٍٓ تَمَسٛمٓ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ ئؤَهبً : أَلَُ ُ•
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 .165 -142 -هسبئا يلٖ ثي خًفط -(1)•
هيي   6، ٍ فيٖ الحيسٗث   1هي الجيبة   7، 1تمسم فٖ الحسٗث٘ي  -(2)•

 .هي ّصُ األثَاة 8، ٍ فٖ الجبة 5الجبة 
 .هي ّصُ األثَاة 14هي الجبة  6ٗبتٖ فٖ الحسٗث  -(3)•
 .فِ٘ حسٗث ٍاحس 10الجبة  -(4)•
 .5 -78 -هستكطفب  السطائط -(5)•
 .ل٘ل فٖ الوػسض -(6)•
 .هي ّصُ األثَاة 8تمسم فٖ الجبة  -(7)•
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ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ٍٓخٓجٓتٕ ًَفَمَتُِٔ يٓلَى غَٕ٘طُِٙ فَلَنٕ ٗٓمُنٕ ثِىُاِّ هٓب ٗٓحٕتَيبجٔ   11« 1»•
  ئِلَِٕ٘ٙ إٍَٔ لَنٕ َٗٔٓسِّىٕ يٓلَِٕ٘ٙ خٓبظٓ لَِٔ أَذْصُ العَّوَبِٓ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيسٙ  « 2» -1 -11922•
ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ يٓجٕسٙ الطَّحٕوٓيِ ثٕييِ الْحٓدٛيبجِ يٓييْ    

إٍَٔ  -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ الطَّخٔاِ ٗٓىُيَىُ أَثٔئَُ إٍَٔ يٓوٜئِ   : أَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍَٛ ِ و لَب َ
ئِىْ وَيبًَُا لَيب    -أَ ٗٓأْذُصُ هٙييَ العَّوَيبِٓ فَ٘ٓتََٓسٛيىٓ ثِيِٙ     -أَذَُُٔ ٗٓىْفِٙ٘ٙ هٓئًََُتَِٔ

 .فٖٙ وُاِّ هٓب ٗٓحٕتَبجٔ ئِلَِٕ٘ٙ فَمَب َ لَب ثٓأْسٓ -َٗٔٓسًَِّٔىَ يٓلَِٕ٘ٙ
ٍٓ ضٍٓٓأُ الْؤفٙ٘يسٔ فٙيٖ   « 3»ٍٓ ضٍٓٓأُ الطَّٕ٘دُ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ ًٕٗٓمُيَةٓ  •

 .«5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ : أَلَُ ُ« 4»الْؤمًٌِْٙٓٔ هٔطْسٓلًب 

  238: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج



90 

 الفم٘ش ٍ الوسک٘ي: األٍّل ٍ الثاًٖ

ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ وَبىَ لَِٔ هٓب ٌ ٗٓتَّدِطُ ثِِٙ ٍٓ لَب ٗٓطْثٓحٔ فِٙ٘ٙ هٙمْسٓاضٓ هٓئًََُِٔ  12« 6»•
  سٌٍَٓٔ لَِٔ ٍٓ لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ إٍَٔ ٍٓخِٕٔ هًٓٙ٘طَتِٙٙ وَصَلٙهٓ

هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوٛيسٙ  « 7» -1 -11923•
أَثٓيب    سٓأَلْتٔ: ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ يٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هًٔٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ٍّٕٓتٍ لَب َ

إٍَٔ أَضٕثًٓٔوٙبئَِٔ زٙضّٕٓينٍ ٍٓ   -يٓجٕسٙ اللَِّٙ و يٓيِ الطَّخٔاِ ٗٓىَُىُ لَِٔ نَلَبنُوٙبئَِٔ زٙضّٕٓنٍ
أَ ٗٔىٙيتٜ فَ٘ٓأْوُلَْٓيب ٍٓ لَيب     -فَلَب ٗٔػٙ٘تٔ ًَفَمَتَِٔ فْٙ٘ٓب -لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ ٍٓ َّٔٓ ٗٓحٕتَطِفٔ

فَ٘ٓمَُ ٔ ثِْٓب  -لَب َ لَب ثٓاْ ٌْٗٓهُطُ ئِلَى فَؿْلْٙٓب -إٍَٔ ٗٓأْذُصُ العَّوَبَٓ -ٗٓأْذُصَ العَّوَبَٓ
ٍٓ  -ٍٓ ٗٓأْذُيصُ الْجٓمٙ٘ٛئَ هٙييَ العَّوَيبِٓ     -ًَفْسِٓٔ ٍٓ هٓيْ ٍٓسًِٙٓٔ شَلٙهٓ هٙييْ يٙ٘ٓبلٙيِٙ  

 .ٗٓتَػٓطَّفٔ ثِْٓصُٙٙ لَب ٌْٗٔفٙمُْٓب
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 .فِ٘ حسٗث ٍاحس 11الجبة  -(1)•
 .5 -561 -3الىبفٖ  -(2)•
 .310 -108 -4التْصٗت  -(3)•
 .43 -الومًٌٔ -(4)•
تمسم هب ٗس  يلى خيَاظ  ٍ .األثَاةهي ّصُ  14ٗبتٖ فٖ الجبة  -(5)•

 .هي ّصُ األثَاة 9، 8غطف العوبٓ فٖ التَسى فٖ الجبث٘ي 
 .أحبزٗث 5فِ٘  12الجبة  -(6)•
 .6 -561 -3الىبفٖ  -(7)•
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ٍٓ يٓيْ يٙسٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوٛسٚ يٓييِ  « 1» -2 -11924•
الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سًٓٙ٘سٚ يٓيْ أَذِٙ٘ٙ الْحٓسٓيِ يٓيْ ظٔضٕيَٓٔ يٓيْ سٓوٓبيَٓٔ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسٙ 

ٍٓ تَحٕطُمٔ يٓلَى غٓيبحٙتِ   -لَسٕ تَحٙاُّ العَّوَبُٓ لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ: اللَِّٙ و لَب َ
لَب َ ئِشَا وَيبىَ غٓيبحٙتٔ    -فَمُلْتٔ لَِٔ ٍٓ وَٕ٘فٓ ٗٓىَُىُ ّٓصَا -الْرَوٕسٙ٘يَ زٙضّٕٓوبً

فَلًْ٘ٔٙفٛ يٌْْٓٓب  -«2»فَلََٕ لَسٓوْٓٓب ثٌَْٕٓ٘ٔنٕ لَنٕ تَىْفِٙٙ  -السٛجًٕٙوٙبئَِٔ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ وَثٙ٘طٌ
فَأًَِِّ تَحٕطُمٔ يٓلَِٕ٘ٙ ئِشَا  -ٍٓ أَهٛب غٓبحٙتٔ الْرَوٕسٙ٘يَ -ًَفْسِٓٔ ٍٓ لْ٘ٓأْذُصّْٓب لًٙٙ٘ٓبلِٙٙ

ٍٓ َّٔٓ ٗٔػٙ٘تٔ هٌْْٙٓب هٓب ٗٓىْفٙ٘يِٙ ئِىْ   -ٍٓ َّٔٓ هٔحٕتَطِفٗ ًٕٗٓوٓاُ ثِْٓب -وَبىَ ٍٓحٕسُٓٔ
 .ضَبءٓ اللَِّٔ
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هٔحٓوٛسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ هٔحٓوٛسٙ ثٕيِ يٓلِّٖٙ ثٕييِ  « 3» -3 -11925•
هٓحٕجَٔةٍ يٓيِ الًْٓجٛبسِ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ يٓيْ سٓيًٙ٘سٚ يٓييْ ظٔضٕيٓئَ يٓييْ     

لَب َ ّٙيٖٓ تَحٙياُّ    -سٓأَلْتُِٔ يٓيِ العَّوَبِٓ لٙوٓيْ ٗٓػٕلُحٔ أَىْ ٗٓأْذُصَّٓب: سٓوٓبيَٓٔ لَب َ
اهٙلٙي٘يَ  ٰ  اوٙي٘يِ ٍٓ الْيى  ٰ  اءٙ ٍٓ الْوٓيل ٰ  لٙلَّصٙٗيَ ٍٓغٓفٓ اللَِّٔ فٖٙ وٙتَبثِِٙ لٙلْفُمَيط 

ٍٓ فٖٙ سٓجِ٘اِ  -اضِهٙ٘يَٰ  اةِ ٍٓ الْغٰ  ٍٓ الْؤإَلَّفَِٔ لُلَُثْٔٔنٕ ٍٓ فٖٙ الطِّق -اٰ  يٓلَِٕ٘
ٍٓ لَيسٕ تَحٙياُّ العَّوَيبُٓ     -«4»ُٙ ٰ  ُٙ ٍٓ اثٕيِ السٛجِ٘اِ فَطِٗؿَئً هٙييَ الياّ   ٰ  الاّ

 .لٙػٓبحٙتِ السٛجًٕٙوٙبئَِٔ نُنٛ شَوَطَ ًَحَُٕٓٔ
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ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُٙٙ يٓيْ يٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ فَؿَّب ٍ يٓيْ ٗٓعِٗسٓ « 5» -4 -11926•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ يٓجٕسٙ اللَِّٙ و ٗٔطٍْٓى يٓيِ : ثٕيِ ئِسٕحٓبقَ يٓيْ ّٓبضٍٔىَ ثٕيِ حٓوٕعََٓ لَب َ

فَمَب َ  -ٍٓ لَب لٙصٕٙ هٙطٍَّٓ سٍَِّٕٓ -  أًََِّٔ لَب َ لَب تَحٙاُّ الػٛسٓلَُٔ لٙنٌٍَّٖٙ -الٌَّجِِّٖ ظ
الطَّخٔاُ ٗٓىُيَىُ لَئِ نَلَبنُوٙبئَئِ زٙضّٕٓينٍ فٙيٖ       -لَب تَػٕلُحٔ لٙنٌٍَّٖٙ لَب َ فَمُلْتٔ لَِٔ

 -فَاِىْ أَلْجٓاَ يٓلَْٕ٘ٓب أَوَلَْٓب يٙ٘ٓبلُِٔ ٍٓ لَنٕ ٗٓىْتَفُيَا ثِطِثٕحْٙٓيب   -ثِؿَبيٍٓٔ ٍٓ لَِٔ يٙ٘ٓب ٌ
ٍٓ لْ٘ٓأْذُصْ  -فَلْ٘ٓأْوُلِْٔ َّٔٓ ٍٓ هٓيْ ٗٓسًِٓٔٔ شَلٙهٓ -لَب َ فَلٌْْ٘ٓهُطْ هٓب ٗٓسٕتَفْؿٙاُ هٌْْٙٓب

 .لٙوٓيْ لَنٕ ٗٓسًِٕٓٔ هٙيْ يٙ٘ٓبلِٙٙ
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 .9 -561 -3الىبفٖ  -(1)•
 (.ّبهص الوركَـ)تىفْن  -فٖ ًسرٔ هي التْصٗت -(2)•

هي الجيبة   1، ٍ أٍضز شٗلِ فٖ الحسٗث 127 -48 -4التْصٗت  -(3)•
 .هي ّصُ األثَاة 9

 .60 -9التَثٔ  -(4)•
 .130 -51 -4التْصٗت  -(5)•
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يٓيْ حٓوٛيبزٙ ثٕييِ   « 2»ٍٓ يٌِْٓٔ يٓيْ ئِثٕطَاّٙ٘نٓ ثٕيِ ّٓبضٙنٍ « 1» -5 -11927•
يٙ٘سٓى يٓيْ حٓطِٗعٍ يٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ٍٓ اثٕيِ هٔسٕلٙنٍ لَب َ ظٔضٓاضُٓٓ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسٙ اللَّيِٙ  

ٗٓحٔيَ ُ   -لَب تَحٙاُّ لٙوٓيْ وَبًَتٕ يٌْٙسُٓٔ أَضٕثًٓٔيَىَ زٙضّٕٓويبً  : و فٖٙ حٓسٙٗثٚ لَب َ
 .ٍٓ ئِىْ أَذَصَّٓب أَذَصَّٓب حٓطَاهبً -يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ يٌْٙسُٓٔ أَىْ ٗٓأْذُصَّٓب

ّٓصَا هٓحٕؤَ ٌ يٓلَى يٓسٓمِ احٕتٙ٘ٓبخِِٙ ٍٓ ٗٔفْْٓنٔ شَلٙهٓ هٙييْ لََٕلٙيِٙ ٗٓحٔيَ ُ    : أَلَُ ُ•
 .«3»يٓلَْٕ٘ٓب الْحَٕٓ ُ ٍٓ لَسٕ تَمَسٛمٓ هٓب ٗٓسٔ ُّ يٓلَى شَلٙهٓ 

  240: ، ص9 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 شأى چگًَِ هشخض هٖ شَد؟

زض ضأى چگًَِ هطرع هٖ ضَز؟ اظ ًهط ل٘ويت هحبسيجِ   ذَزضٍٕ •
 هٖ ضَز ٗب ذَزضٍٕ ذبغٖ هالن است؟

 تًبلٖثبسوِ •

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa4114 
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 شأى چگًَِ هشخض هٖ شَد؟

جاٗگضاّٖ اسضت کضِ فضشد دس جاهعضِ تضش اسضاس         شأىهٌظَس اص . 1•
ّوچَى تحظ٘الت، شغل، خاًَادُ، فشٌّگ ٍ )ه وَعِ إ اص عَاهل 
دس آى لشاس داسد الثتِ شأى ّش فشد تِ ٍضع٘ت ( اًتظاسات هشدم اص اٍ

عوَهٖ التظادٕ ٍ اجتواعٖ جاهعِ ّن تسضتگٖ داسد ٍ ّوچٌض٘ي تضا    
 .تَجِ تِ سي فشد دس طَل صهاى شأى ٍٕ ً٘ض تغ٘٘ش هٖ کٌذ

اگط وسٖ هتٌبست ثيب خبٗگيبّٖ ويِ زض رى ليطاض زاضز اتيَهج٘لٖ      . 2•
زاضتِ ثبضس وِ اظ رى ثطإ ً٘بظّبٕ ضرػٖ اسيتفبزُ هيٖ وٌيس، اٗيي     

ٍٕ حسبة هٖ ضَز ٍ ذول ثِ رى تًلك ًوٖ گ٘طز ٍ اٗي  خعء هإًٔ
 .اهط ثِ ل٘وت اتَهج٘ا ثستگٖ ًساضز

http://hadavi.info/fa/archive/question/fa4114 
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 الشأى فٖ الفمِ

 هثيا  ٍ ليَ   -  التىس٘ت ٗطوا خو٘ى الػٌبئى ٍ الحطف ٍ األضنب : ة•
هٌيِ شليه، ٍ   « 1»ئشا وبى هو٘ي ٗترطّيى   -ٍ االحتطبشاالحتكبة 

ٍ ٗمتػيط فيٖ ظهيبى    . ٗل٘ك تشأًِ ٍ حالِ، ٍ ال ٗعذّ شالّا عل٘ضِ عشفضا  
 .التىس٘ت ثوب َّ هتًبضف سبئط الٌبس فٖ حطفْن ٍ غٌبئًْن

 
ٍ لسيبى   124: 1ففيٖ هدويى الجحيطٗي     -إٔ ٗتطخ٘ى هٌِ شله( 1) •

 .ضخَ : ذط٘ت ثوًٌى:228: 14الًطة 
 

  194: ، ص17 ، ج(ًشالى )هستٌذ الش٘عٔ فٖ أحکام الششٗعٔ
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 الشأى فٖ الفمِ

ّصا َّ األلَى ألىّ أزاء السٗي ٍاخت ف٘دت همسهتِ، ثا هى لسضتيِ  ٍ •
يلى االوتسبة ال ًٗس هًسطا ٍ لصا ال ٗدَظ زفى العوبٓ ئلى هي ٗميسض  

 .يلى التىست
هي ح٘ث هٌافاتضِ  ئشا وبى االوتسبة حطخب يلِ٘ هي ح٘ث َّ أٍ : ًًن•

تح٘ضث ٗکضَى    تشأًِ، أٍ کاى الکسة الّزٕ ٗوکي هٌِ ال ٗل٘ك لشأًِ
 ،تحولِ حشجا علِ٘ لن ٗ ة

 57: ، ص2 تکولٔ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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 الشأى فٖ الفمِ

ٌٗفك الَلٖ٘ يلى الػيجٖ٘ ثباللتػيبز، ال ثبإلسيطاف ٍ ال    (: 15هسألٔ )•
 .تشأًِها ٗل٘ك ثبلتمت٘ط هالحهبً لِ يبزتِ ٍ ًهطائِ، ٍ ٗكًوِ ٍ ٗىسَُ 

 

485: ؛ ص(ه  حَاشٖ اإلهام الخوٌٖ٘)ٍس٘لٔ الٌ آ   
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 الشأى فٖ الفمِ

فاى السفِ ؾس الطضس ٍ السفِ٘ ٗمبثا الطضي٘س ٍ ح٘يث اى   « اهب األٍ »•
الطضس َّ هلىِ ًفسبً٘ٔ توٌى هي ئفسبز الوب  ٍ غطفِ فٖ غ٘ط الَخَُ 

هثال هي ٗج٘ى هبلِ ثأليا هيي    -الوكبثمٔ ألفًب  الًمالء فبلسفِ٘ ثرالفِ
نوي الوثا ٍ ٗطتطٕ ثأوثط هي نوي الوثا فَْ سفِ٘ ٍ هي اتفيك أوثيط   
أهَالِ فٖ الروط غبلجب ٍ الوالّٖ أٍ ضكطا هي أهَالِ فْ٘ب فَْ سيفِ٘ ٍ  
هي ٗج٘ى هب ٗحتبخِ ف٘ػطفِ ف٘وب ال ٗحتبخِ هوب ٗسيوًَِ ثبلىوبل٘يب    
فَْ سفِ٘ ٍ ّىصا أهالوِ ٍ تً٘٘ي هػبزٗمِ هَوَ  الى يطف الًمالء ٍ 
َّ ٗرتلف ثبذتالف أًَاو األضربظ ٍ األظهٌٔ ٍ األهىٌٔ ٍ الهيطٍف  
حتى اى هي ٌٗفك أوثط أهَالِ فٖ الر٘طا  ٍ الوجطا  ظائيسا يليى هيب    

 سفْ٘بٗل٘ك ثطأًِ فؿال يوب ئشا وبى هدحفب ثً٘بلِ لس ًٗس يٌس الًمالء 

 169: ، ص1 لسن2 ج؛ (حس٘يکاشف الغطاك، هحوذ )الو لٔتحشٗش 
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 الشأى فٖ الفمِ

لَ وبى يٌسُ ضأس هب  ٗىفِ٘ لوئًَتِ لىي ضثحِ ال ٗىفِ٘ لن ٗدت يل٘يِ غيطف   ٍ •
ضأس هبلِ فٖ ًفمتِ ٍ خبظ لِ اى ٗأذص هي العوبٓ هب ٗسيس حبختيِ هيى االحتفيبل     
ثطأس هبلِ ووب ٗدَظ اذصّب للمبزض يلى الىست ٍ ال ٗدس هىسجب أٍ وبى ال ٗل٘يك  
ثطأًِ اهب هي ٗتطوِ تىبسال ٍ يَزا يلى الجكبلٔ ٍ ضغجٔ فٖ الطاحٔ ٍ اللَْ ووب ّيَ  
يبزٓ وث٘ط هي الطحبشٗي ٍ السبئل٘ي الصٗي ٗػطفَى وا اٍلبتْن فٖ الًكبلٔ ٍ الجكبلٔ 
ٖ ء هي العوبٓ ئلى أحس هي ّيإالء ٍ   ٍ ّن لبزضٍى يلى االوتسبة فال ٗدَظ زفى ض

اهب هي تطن الىست الضتنبلِ . لًا االحسبى ئلْ٘ن هطىا الى فِ٘ ئيبًٔ يلى اإلنن
ثتحػ٘ا الًلَم الٌبفًٔ هى حبختِ فَْ هي افؿا هحبلْيب ٍ اضيطف هَاضزّيب ٍ ليَ     
لػط  الَاضزا  يي ضطاء الساض أٍ الىتت أٍ الفطش أٍ العٍاج أٍ ًحَ شله ٍ ّيَ  
هحتبج ئلْ٘ب خبظ لِ اى ٗأذص هي العوبٓ هب ٗمَم ثْيب ٍ ليَ ويبى يٌيسُ هيي تليه       
الوصوَضا  هب ٗعٗس يلى حبختِ احتسجت هي هئًَتِ لَ لػط  ٍ ٍخجت ث٘ى العائس 

 .لسس حبختِ ٍ ال ٗدَظ لِ اى ٗأذص هي العوبٓ

 117: ص؛ (حس٘يکاشف الغطاك، هحوذ )سؤال ٍ جَاب 
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  قبلت الًلن الصٕ ال ٗوله فًال هب ٗىفِ٘ -5هسألٔ •
ٗدَظ لِ أذص العوبٓ ئشا وبى قلت الًلن ٍاخجب يلِ٘، ٍ ئال فاى ويبى ليبزضا   •

ٍ اى لن ٗىي [ 47]يلى االوتسبة ٍ وبى ٗل٘ك ثطأًِ لن ٗدع لِ أذص العوبٓ 
لبزضا يلى االوتسبة لفمس ضأس الوب ، أٍ غ٘طُ هي الوًيسا  للىسيت، أٍ   

ّيصا  . وبى ال ٗل٘ك ثطأًِ ووب َّ النبلت فٖ ّيصا العهيبى خيبظ ليِ األذيص     
ثبلٌسجٔ ئلى سْن الفمطاء، ٍ أهب هي سْن سج٘ا اللِّ تًبلى ف٘دَظ ليِ األذيص   
هٌِ ئشا وبى ٗتطتت يلى اضتنبلِ هػلحٔ هحجَثٔ للِّ تًيبلى ٍ اى لين ٗىيي    

ًًن ئشا وبى ًبٍٗب للحطام وبلطٗبسئ الوحطهئ أضيىا    . الوطتنا ًبٍٗب للمطثٔ
 [.48]خَاظ األذص 

•  
 .ثا ال ٗدَظ[ 48]•

 

 432: ، ص1 ؛ ج(شْ٘ذالظذسلل الوحشى)هٌْاج الظالح٘ي 
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 هػبضف الحح هي هإًٔ يبم االستكبئ،( 70هسألٔ )•

ووب غطح ثِ فٖ الج٘بى ٍ الويساضن ٍ الطٗيبؼ ٍ الديَاّط ٍ ضسيبلٔ     •
الط٘د األوجط ٍ وبضف النكبء ٍ لن ٗستجًسُ فٖ الوحىٖ يي الوسبله 
هي غ٘ط فطق فٖ شله ث٘ي الحح الَاخت ٍ الوٌيسٍة، ٍ فيٖ هٌسٍثيِ    
أٗؿب ث٘ي هي وبى هي ضأًِ شله أٍ لن ٗىي وويب غيطح ثيِ الوحميك     
الموٖ فٖ النٌبئن، هًلال ثأًِ ذ٘ط ٍ ال ئسطاف فٖ الر٘ط، ًًن لَ أسطف 
فٖ هإًتِ ثوب ال ٗل٘ك ثطأًِ ٍ وبى ذبضخب يي حس استحجبة التَسئً  

 فٖ قطٗك الحح حَست يلِ٘،

 

 132: ، ص11 هظثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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 الشأى فٖ الفمِ

هي الوًلَم يٌس الًطف اًِ ئشا شّت الفم٘ط ئلى ظٗبضٓ الحس٘ي يل٘يِ  ٍ •
الس٘الم أٍ الى ظٗبضٓ الطؾب يلِ٘ الس٘الم ٍ أًفك فٖ سفطُ هب ٗل٘ك ثطأًِ 
ضطفب ٍ ؾًٔ ٗىَى هب ٌٗفك وصله هي هإًٔ سٌتِ، ووب ًٗلن شله هوب 

 .لبلَا فٖ هإًٔ السٌٔ فٖ وتبة الرول
 

 409: ، ص11 هظثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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ٌٗفك الَلٖ يلى الػجٖ ثباللتػبز ال ثبإلسطاف ٍ ال ثبلتمت٘ط  15هسألٔ •
 .ٍ ٗىسَُ هب ٗل٘ك ثطأًِف٘كًوِ  ،هالحهب لِ يبزتِ ٍ ًهطاءُ

 

 15: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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هب للٌب هي ئلعام الوًسط ثبلىست هى لسضتِ يلِ٘ ئًويب ّيَ    10هسألٔ •
لن ٗىي الىست ثٌفسِ حطخب يلِ٘ أٍ هٌبف٘ب لطأًِ أٍ الىست ئشا   ف٘وب

 .الصٕ أهىٌٔ ال ٗل٘ك ثطأًِ ثح٘ث وبى تحولِ حطخب يلِ٘

 417: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 :1078س •
ٍ هطنَ  فٖ السضاسٔ الحَظٍٗ٘ئ، ٍ  « س٘سا ٍ هًووب»ئشا وبى الوىلف •

ٗوىٌِ اى ٗحػا يلى يوا ٗىست هٌِ ضظلِ، ٍ ٗل٘يك ثطيأًِ، لىيي    
ٗؿط ثبلسضاسٔ ؾطضا هًتسا ثِ، اى لن ٗىي وج٘طا خسا، فْا ٗحك ليِ أى  
ال ًٗوا ثْصا الًوا الصٕ ٗىست هٌِ ضظلِ، ٍ ٗستلن هي حيكّ السيبزٓ   

 هي الرول؟

ٗدَظ لِ تطن ّصا الًوا، ٍ ٗأذص هي سْن االهيبم يل٘يِ الس٘يالم، ٍ    : •
 .ُ الًبلنٰ  الاّ

 

 352: ، ص3 ؛ ج(الوحشى للخَئٖ)طشاط الٌ آ 
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 (:1138هسألٔ )•
قبلت الًلن الصٕ ال ٗوله فًال هب ٗىفِ٘ ٗدَظ لِ أذص العوبٓ ئشا وبى •

قلت الًلن ٍاخجب يلِ٘، ٍ ئال فاى وبى لبزضا يلى االوتسيبة، ٍ ويبى   
ٗل٘ك ثطأًِ لن ٗدع لِ أذيص العويبٓ ٍ أهيب ئى لين ٗىيي ليبزضا يليى        
االوتسبة لفمس ضأس الوب ، أٍ غ٘طُ هي الوًسا  للىست، أٍ ويبى ال  
ٗل٘ك ثطأًِ ووب َّ النبلت فٖ ّصا العهبى خبظ لِ األذص، ّصا ثبلٌسيجٔ  
ئلى سْن الفمطاء، ٍ أهب هي سْن سج٘ا اللِّ تًبلى ف٘دَظ لِ األذص هٌيِ  
ئشا وبى ٗتطتت يلى اضتنبلِ هػلحٔ هحجَثٔ للِّ تًبلى، ٍ ئى لن ٗىيي  
الوطتنا ًبٍٗب للمطثٔ، ًًن ئشا وبى ًبٍٗب للحطام وبلطٗبسٔ الوحطهئ لين   

 .ٗدع لِ األذص
 

 311: ، ص1 ؛ ج(للخَئٖ)هٌْاج الظالح٘ي 
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ٗطتطـ فٖ ٍخَة اإلًفبق يلى المطٗت فمطُ ٍ احت٘بخيِ،  (: 2هسألٔ )•
، فال ٗدت ئًفبق هيي ليسض   (5)ثوًٌى يسم ٍخساًِ لوب ٗتمَ٘  ثِ فًال 

يلى ًفمتِ فًال ٍ ئى وبى فم٘طا ال ٗوله لَ  سٌٔ ٍ خيبظ ليِ أذيص    
 (.6)العوبٓ ٍ ًحَّب 

ٍ أهب غ٘ط الَاخس لْب فًال المبزض يلى تحػ٘لْب، فاى ويبى شليه ثن٘يط    •
االوتسبة وباللتطاؼ ٍ االسيتًكبء ٍ السيإا  لين ٗوٌيى شليه ييي       

  ٍخَة

 316: ، ص25 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحکام 
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ألى الوٌبـ فٖ ٍخيَة اإلًفيبق سيس الرلئ ٍ ضفيى الحبخئ ٍ       ( 5)•
الوفطٍؼ أًِ هتوىي هٌْوب ٍ ل٘ل الوٌبـ غيسق الفميط ٍ يسهيِ، ئش    
ضة فم٘ط ٗوىي هيي ضفيى حَائديِ هيي الَخيَُ الوٌكجمئ يل٘يِ أٍ        
التجطيب  أٍ األٍلبف أٍ ًحَ شله، ٍ ضة غٌٖ ال ٗتوىي هيي شليه   

 .ولِ ّصا هؿبفب ئلى اإلخوبو
 .لػسق أًِ هحتبج ٍ غ٘ط لبزض يلى سس ذلتِ يطفب( 6)•
ٍ المسضٓ يلى االلتيطاؼ أٍ السيإا  ٍ االسيتًكبء هيي األهيَض غ٘يط       •

 ال الوتًبضفٔ 

 316: ، ص25 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحکام 
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، فاشا لن ٗىي لألة هثال هيب ٌٗفيك يليى    (7)اإلًفبق يلِ٘ ثال ئضىب  •
ًفسِ لىي ٗوىي لِ االلتطاؼ أٍ السإا  ٍ ويبى ثح٘يث ليَ التيطؼ     
ٗمطؾًَِ ٍ لَ سأ  ًٗكًَِ ٍ لس تطوْوب فبلَاخت يلى ٍليسُ الوَسيط   

ٍ ئى وبى شله ثبالوتسبة، فاى وبى شليه ثباللتيساض يليى    ( 8)ًفمتِ 
 .تًلّن غًٌٔ ٗوىي ثْب ئهطاض هًبضِ

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحکام 
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تمسض يلى تًلن الر٘بقٔ الوىف٘ٔ يي هً٘طيتْب ٍ االثيي ٗميسض    وبلجٌت •
يلى تًلن الىتبثٔ أٍ الػ٘بغٔ أٍ التدبضٓ الوىف٘ٔ يي ًفمتِ ٍ ليس تطويب   

، ٍ ويصا  (9)التًلن فجم٘ب ثال ًفمٔ فال ئضىب  فٖ ٍخَة اإلًفبق يل٘يِ  
الحب  لَ أهىي لِ التىست ثوب ٗطك يلِ٘ تحولِ وحوا األنمب ، أٍ ال 
ٌٗبست ضأًِ وجًؽ األضنب  لجًؽ األضربظ ٍ لن ٗىتسيت ليصله   

، ٍ ئى ويبى ليبزضا يليى    (10)فاًِ ٗدت يلى لطٗجيِ اإلًفيبق يل٘يِ    
التىست ثوب ٌٗبست حبلِ ٍ ضأًِ وبلمَٕ المبزض يلى حوا األنميب  ٍ  
الَؾ٘ى الالئك ثطأًِ ثًؽ األضنب  ٍ هيي ويبى وسيَثب ٍ ليِ ثًيؽ      

  األضنب  ٍ الػٌبئى ٍ لس تطن شله قلجب للطاحٔ، فبلهبّط

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحکام 
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•______________________________ 
ٗدًلِ لبزضا يلى سس الرلٔ ٍ ضفى الحبخٔ يٌس الوتًيبضف، ئش الوٌيبـ   

 .فٖ شله يٌس الًطف يلى المسضٓ الوتًبضفٔ يلِ٘ ال المسضٓ الًمل٘ٔ
لػسق أًِ هحتبج غ٘ط لبزض يلى سس٘ ذلّتِ يطفب ٍ ئى ليسض يل٘يِ   ( 7)•

 .يمال، ٍ تمسم أى الوٌبـ المسضٓ الًطف٘ٔ ال الًمل٘ٔ السل٘ٔ
لػسق أًِ هحتبج غ٘ط لبزض يلى سس٘ ذلّتِ يطفب ٍ ئى ليسض يل٘يِ   ( 8)•

 .يمال، ٍ تمسم أى الوٌبـ المسضٓ الًطف٘ٔ ال الًمل٘ٔ السل٘ٔ

 317: ، ص25 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحکام 
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لػسق أًِ غ٘ط لبزض يلى الٌفمٔ ٍ هحتبج ئلْ٘ب يطفيب ٍ ئى لين ٗػيسق    ( 9)•
 .شله زلٔ ٍ يمال ٍ هط أى الوٌبـ َّ األٍ  زٍى الثبًٖ

ألى لسضتِ يلى هب ال ٗل٘ك ثطأًِ وبلًسم ضطيب ٍ يطفب ف٘ىيَى غ٘يط   ( 10)•
 .لبزض يلى اإلًفبق يلى ًفسِ حٌ٘ئص ف٘دت يلى لطٗجِ اإلًفبق يلِ٘

  318: ، ظ25 ، ج(للسجعٍاضٕ)هْصة األحىبم •
 (.11)يسم ٍخَة اإلًفبق يلِ٘ •
ًًن، لَ فب  يٌِ ظهبى اوتسبثِ ثح٘ث غبض هحتبخب فًال ثبلٌسجٔ ئلى َٗم أٍ •

، ٍ ئى ويبى  (12)أٗبم غ٘ط لبزض يلى تحػ٘ا ًفمتْب ٍخيت اإلًفيبق يل٘يِ    
شله الًدع لس حػا ثبذت٘بضُ، ووب اًِ لَ تيطن التطيبغا ثبالوتسيبة ال    
لكلت الطاحٔ ثا الضتنبلِ ثأهط زًَٕ٘ أٍ زٌٖٗ هْن وكلت الًلن الَاخت لن 

 (.13)ٗسمف ثصله التىل٘ف ثَخَة اإلًفبق يلِ٘ 
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هي وبى ثحبخٔ ئليى ضأس هيب ، ثح٘يث ال ٗوىٌيِ أى     : 1792هسألٔ •
، ال ٗدت فِ٘ الرول، إٔ ٗدَظ ٗل٘ك تشأًًِٗ٘ص ثسًٍِ ثبلٌحَ الصٕ 

ٍ لىي ليَ ويبى   . لِ أى ٗأذص هي أضثبحِ ٍ ٗدًلِ خعءاً هي ضأس هبلِ
 .زٓفْى ذول شله الوب  ال ٗؿطّ فٖ هً٘طتِ، ٍخت يلِ٘ زفًِ

 

388: ؛ ص(للشث٘شٕ)الوسائل الششع٘ٔ   
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 ؟فم٘ط و٘ست•
زض ًهط هطزم فم٘ط رى است وِ زض سكح ثس٘بض پبٌٗ٘ى اظ ثطذَضزاضى  •

زض همبثيا نطٍتوٌيس   . ثْيطُ اسيت   لطاض زاضز ٍاظ ؾطٍضٗب  ظًسگى ثى
اظ اٗي ضٍ، . وسى است وِ تَاًبٗى هبلى اٍچطوگ٘ط ٍلبثا تَخِ است

زض ًگبُ يطف ه٘بى فم٘ط ٍغٌى گطٍّى ٍاسكِ لطاض زاضًس وِ اظ رًيبى  
 .ضَز ثِ قجمب  هتَسف تًج٘ط هى

 

 64هکتة ٍ ًظام التظادٕ اسالم، ّادٍٕ تْشاًٖ، ص 
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تمسي٘ن  » غٌيى «ٍ» فم٘يط «زض اغكالح اسالهى، خبهًِ ثِ زٍگطٍُ اهب •

ِ وسى است وِ » فم٘ط«. ضَز هى ى اٍ کفضاف صًضذ ى    دس آهذ سضال٘اً
ٍزض کٌضذ   هتعاسف ٍتأه٘ي ً٘اصهٌذى ّاى اساسى ٍسفضاّى اٍسا ًوضى  

تَاًيس   رى است وِ ثب تىِ٘ ثط زضرهس سبل٘بًِ ذَٗص هى» غٌى«همبثا 
 .اٗي اهَض ضا تأه٘ي وٌس
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 فمط ًسجى ٍ فمط هكلك  •

ى ذَضان،  گبّى ضرع اظ ً٘بظهٌسى ّبى اسبسى ظًسگى زض ظهٌِ٘ •
ثْطُ اسيت ٍاٗيي اهيط سيالهت      پَضبن، هسىي، زضهبى ٍاهثب  رى ثى

وٌس، ثسٍى ضه چٌي٘ي   خسوى ٍضٍحى، ثلىِ ظًسگى اٍ ضا، تْسٗس هى
 .ى خبهًِ ظزٍزُ گطزز ثبٗست اظ غحٌِ اهطى فمط هحسَة ضسُ ٍهى

تَاى اظ  ى رضىبض وِ هى لىي فمط زض ًگبُ اسالم هٌحػط ثِ اٗي هطتجِ •
ثلىِ هطاتجى اظ ً٘بظ ثيِ يٌيَاى فميط    . رى ثِ فمط هكلك ٗبز وطز، ً٘ست

ضٌبذتِ ضسُ وِ زض همبٗسِ ثب اٗي زضخِ، ثلىِ زضخيب  ثيبالتط، غٌيب    
 .ضَز هحسَة هى
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ثِ ّو٘ي زل٘ا ٌّگبهى وِ اثَثػ٘ط اظ اهبم غبزق يل٘يِ السيالم زض هيَضز     •

اى ثِ ل٘ويت چْيبض ّيعاض     وٌس وِ ذبًِ پطزاذت ظوب  ثِ هطزى سإا  هى
وطيس ٍزضرهيسى هًيبز      زضّن ٍوٌ٘ع ٍغالهى وِ ثطاٗص ثب ضيتط رة هيى  

ثليِ،  : فطهبٌٗيس  ضٍظى زٍتب چْبض زضّن زاضز، حؿيط  يل٘يِ السيالم هيى    
: پطسيس  تَاًس ظوب  زضٗبفت وٌس ٌٍّگبهى وِ اثَثػ٘ط ثب تًديت هيى   اٍهى
: فطهبٌٗس تَاًس زض حبلى وِ چٌ٘ي اهَالى زاضز؟ حؿط  يلِ٘ السالم هى هى
اى وِ يعّتص ثِ رى ٍهحا تَلسش است  گَٗى هي اٍضا ٍازاض وٌن ذبًِ هى

ى رثيطٍى   وٌس ٍهبِٗ ٗب ذبزهى وِ اٍضا اظ سطهب ٍگطهب حفم هى! ثفطٍضس؟
! گصضاًس؟ ٗب غالم ٍضتطى وِ ظًسگ٘ص ضا ثب رى هى! اش است؟ اٍ ٍ ذبًَازُ
تَاًس ظوب  زضٗبفت وٌس ٍاٗي ثطاٗص حال  است ٍ اٍ هدجَض ثِ  ثلِ، اٍهى

 (.78)ثبضس فطٍش ذبًِ ٗب غالم ٗب ضتط ذَز ًوى
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ثٌبثطاٗي، ضرػى وِ ذبًِ، ذبزم ٍچبض پبٗى زاضز، ثِ يٌَاى فم٘يطى   •

ثيب اٗيي ٍغيف،    . تَاًس ظوب  زضٗبفت وٌس، ضٌبذتِ ضسُ است وِ هى
 .ّب ٍهىبى ّبى گًَبگَى هتفبٍ  ذَاّس ثَز تً٘٘ي هطظ فمط زض ظهبى
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اًس ٍثيب قيطح ييبهلى ثيِ ًيبم       ثطذى هالن ضا وبهالً ضرػى ضوطزُ •

ثِ گوبى اٗي گطٍُ ّط ول ثبٗس . اًس ّوِ چ٘ع ضا ثب رى سٌد٘سُ» ضأى«
ضا » ضيأى «اٗيي  . ذَز زض خبهًِ ظًيسگى وٌيس  » ضأى«ثتَاًس هكبثك 

اى ويِ زض   ٍؾً٘ت اختوبيى اٍ، ضنلى وِ زاضز، تحػ٘ال  ٍذيبًَازُ 
ضٍ، ثًؿى هًتمسًس ويِ هوىيي    اظ اٗي. وٌس تً٘٘ي هى... رى هتَلس ضسُ، 

است ضرػى ثب هبض٘ي سيَاضى رذيطٗي هيس  ٍضاًٌيسُ ى ذيَز اظ      
ى هدلّلص وِ زض رى گطٍّى ثِ ذسهت هطنَلٌس، ثطاى زضٗبفت  ذبًِ

ظوبتى هطاخًِ وٌس وِ ٗه وطبٍضظ اظ حبغا وبض ذَز زض ٗه ظه٘ي 
 !وَچه ثب ووتطٗي اهىبًب  پطزاذتِ است
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ٍلى اًتسبة چٌ٘ي اهطى ثِ اسالم يعٗع، زٗيِ يسالت ٍيس  گستطى،  •

ثِ غَض  اهيطى ًسيجى   » فمط«اگط زض اسالم . ثِ زٍض اظ اًػبف است
زض ًهط گطفتِ ضسُ، ثِ زل٘ا تَخِ ثِ ضطاٗف گًَيبگَى التػيبزى زض   

زض خبهًِ » ضأًى«ًِ اٌٗىِ ثطاى ّط وسى . خَاهى هرتلف ثَزُ است
لبئا ضَز وِ توبم رحبز خبهًِ هتىفّا حفم ٍتأه٘ي رى ثبضٌس ٍليَزض  
اٗي ضاُ اظ قجمب  ون زضرهس هبل٘بتى ثطاى قجمب  پط زضرهس زضٗبفيت  

 !ضَز، تب ثتَاًٌس ثِ ضفبُ ٍي٘ص ذَٗص ازاهِ زٌّس
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ثبٗست ٍؾً٘ت يوَهى خبهًيِ   اظ اٗي ضٍ، ثطاى تً٘٘ي حسٍز فمط هى •

ثْطُ  ضا زض ًهط گطفت، اگط وسى اظ ه٘بًگ٘ي اهىبًب  ضفبّى خبهًِ ثى
ثبضس، فم٘ط ذَاّس ثَز ٍثيط وسيبًى ويِ اظ اٗيي ه٘يبًگ٘ي ٗيب ث٘طيتط        

 .ثطذَضزاضًس، الظم است، اٍضا ٗبضى وٌٌس تب ثِ سكح ه٘بًگ٘ي ثطسس
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وٌ٘ن زاضتي ذبًِ ٗب ذيبزم   اگط زض ضٍاٗب  ائوِ يلْ٘ن السالم هطبّسُ هى •

هحسيَة ًطيسُ ٍ   ( 79)ٗب چبضپب يبهلى وِ اظ گطفتي ظوب  هيبًى ضيَز،  
ضرع زض ي٘ي زاضا ثَزى اٗي اهَض فم٘ط تلمّى گطزٗسُ، اظ رى ضًٍجيَزُ ويِ   
اٗي ضٍاٗب  ثِ ضرع ذبظ ًهط زاضتِ ٍزض ضأى اٍ چٌي٘ي چ٘عّيبٗى ضا   
ضٍا هى زٗسُ است، ثلىِ ثب تَخِ ثيِ غيسٍض حىين زض اٗيي ضٍاٗيب  ثيِ       
غَض  يوَهى هًلَم هى ضَز وِ زض رى ضٍظگبض زاضتي اٗي اهيَض خيعء   

ضسُ ٍاگيط وسيى ثيب زاضا ثيَزى رى اظ      ه٘بًگ٘ي سكح ظًسگى هحسَة هى
رهيسُ ٍ   ازاضُ ى ظًسگى ذَز يبخع ثَزُ، خيعء فم٘يطاى ثيِ حسيبة هيى     

تَاًستِ است اظ ظوب  ثطذَضزاض ضَز ٍ هدجَض ثِ فطٍش رًْيب ًجيَزُ    هى
است تب ذطج ظًيسگى ضٍظ هيطُ ى ذيبًَازُ ى ذيَز ضا اظ اٗيي قطٗيك       

 .تحػ٘ا وٌس
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ضيَٗن ويِ    ثِ ّو٘ي زل٘ا، زض ثطذى اظ ضٍاٗب  ثب اٗي تًج٘يط هَاخيِ هيى    •

زض حيبلى ويِ ثيسٍى ضيه اٗيي زٍاظ      (. 80)»ذبًِ ٍ ذبزم هب  ً٘سيتٌس «
تَؾي٘ح  . ضيًَس  زض ًگبُ يطف ٍضطو هحسيَة هيى  » هب «هػبزٗك ثبضظ 
گًَِ اهَض خيعء ؾيطٍضٗب  ٍه٘يبًگ٘ي سيكح ظًيسگى رى       رًىِ چَى اٗي

اًس، ثِ يٌَاى اهَالى وِ زاضا ثيَزى رى ضيرع ضا    ضٍظگبض ٍرى خبهًِ ثَزُ
پيل اگيط وسيى زض يي٘ي     . اًس اظ ظهطُ ى فمطا ذبضج وٌس، هحسَة ًطسُ

زاضتي اٗي اهَا ، ًتَاًس هربضج ظًسگى ذَٗص ضا تأه٘ي وٌس، زض ظهطُ ى 
اظ اٗي ضٍ، اگط . تَاًس اظ ظوب  استفبزُ وٌس فم٘طاى ثِ حسبة هى رٗس ٍ هى

وسى زاضاى سطهبِٗ ثبضس ٍثب رى ثِ وبض التػبزى پطزاظز، ٍلى اٗي فًبل٘ت 
 (.81)تَاًس اظ سْن ظوب  ثطذَضزاض ضَز ًتَاًس وفبف ظًسگى اٍوٌس، هى
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