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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
ال ٗشتسط ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ إى كاًت  هؤهًَتٔ    53هسألٔ •

، ٍ هع عذم األهني ٗدنة   على ًفسْا ٍ تضعْا، كاً  ذات تعل أٍ ال
علْ٘ا استصحاب هحشم أٍ هي تثك تِ ٍ لَ تناألخشٓ، ٍ هنع المنذم      
تكَى هستغ٘مٔ ٍ لَ ٍخذ ٍ لن تتوكي هي أخشتِ لن تكي هستغ٘مٔ، ٍ 
لَ كاى لْا صٍج ٍ ادّعى كًَْا فٖ همشض الخغش ٍ ادّعت ّنٖ األهني   
فالظاّش َّ التذاعٖ، ٍ للوسألٔ صَس، ٍ للضٍج فٖ الصَسٓ الونزكَسٓ  
هٌمْا، تل ٗدة علِ٘ رلك ٍ لَ اًفصلت الوخاصؤ تحلفْا أٍ ألاهنت  
الثٌ٘ٔ ٍ حكن لْا الماضٖ فالظاّش سمَط حمِ، ٍ إى حدت تال هحنشم  
هع عذم األهي صح حدْا س٘وا هع حصَل األهي لثنل الرنشٍف فنٖ    

. اإلحشام

384: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ، ج



3

ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
ال ٗشتسط ٍختَد الوحتسم فتٖ حتحم الوتسأٓ إذا كاًت        (: 80هسؤلٔ )•

هؤهًَٔ على ًفسْا ٍ تضعْا، كوا دلّ  علِ٘ خولٔ هي األخثاز، 

452: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثقى 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
ٍ ل٘س هي ششط ٍخَتِ علْ٘ي ٍخَد هحشم ٍ   صٍج•

  330: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ، ج
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
• 
ٍ ل٘س هي ششعِ علْ٘ي ٍخَد هحشم، ٍ   صٍج•

 621: ، ص1 السسائس الحإٍ لتحسٗس الفتاٍى، ج
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ

ٍ ل٘س ٍخَد الوحشم ششعا فٖ ٍخَب الحح على الوشأٓ فنٖ صنحٔ   •
األداء، تذل٘ل اإلخواف الواضٖ ركشُ ٍ لَلِ تمالى ٍٓ لِلِِّ عٓلَنى الٌّنا ِ   
حِحُّ الْثٕٓ٘تِ هٓيِ اسٕتَغافٓ إِلَِِٕ٘ سٓثِ٘لًا  ٍ فسش الٌثٖ عل٘نِ السنالم السنث٘ل    

. تالضاد ٍ الشاحلٔ، ٍ لن ٗرتشط الوحشم

  193: غٌ٘ٔ الٌصٍع إلى علوٖ األصَل ٍ الفسٍع، ص
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ

الشاتمٔ   ٗرتشط ٍخَد الوحشم فنٖ الٌسناء  تنل ٗكفنٖ  لثنٔ  ٌْنا       •
تالسالهٔ

205: ، ص1 شسائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحسام، ج
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
:58هسألٔ •
الوشأٓ كالشخل هتى خافت على ًفسْا أٍ الوكاتشٓ على فشخْنا سنمظ   •

الفشض عٌْا، فإى احتاخت إلى الوحشم ٍ تمزّس، سنمظ الفنشض عٌْنا    
.أٗضا، لمذم استغاعتْا تذًٍِ

ٍ ل٘س الوحشم ششعا فٖ ٍخَب الححّ علْ٘ا هع ا ستغٌاء عٌِ، عٌنذ  •
علوائٌا، ٍ تِ لال اتي س٘شٗي ٍ هالك ٍ األٍصاعٖ ٍ الرافمٖ ٍ أحوذ 

.«2»فٖ إحذى الشٍاٗات 
، 322: 1، تداٗٔ الودتْتد  201: 3، الشسح الكث٘س 192: 3الوغٌٖ ( 2)•

.123: 2، تذائع الصٌائع 8:343الودوَع 
82: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
.«3»تخشج هع سخل هي الوسلو٘ي   تأ  تِ : لال اتي س٘شٗي•
.«4»تخشج هع خواعٔ الٌساء : ٍ لال هالك•

.201: 3، الرشح الكث٘ش 192: 3الوغٌٖ ( 3)•
ٖ  -، الوٌتمنى 254رٗل الحذٗث  426: 1الوَعّأ ( 4)• ، 82: 3 -للثناخ

ٖ  -، همالن السٌي201: 3، الرشح الكث٘ش 192: 3الوغٌٖ  : 2 -للخغّنات
.343: 8، الودوَف 363: 4، الحإٍ الكث٘ش 276

82: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
.«1»تخشج هع حشٓ هسلؤ ثمٔ : ٍ لال الرافمٖ•
تخشج هع لَم عذٍل تتّخز سلّوا تصمذ علِ٘ ٍ تٌضل، ٍ   : ٍ لال األٍصاعٖ•

.«3»على رساعِ [ 1]ٗمشتْا سخل إلّا أًِّ ٗأخز سأ  الثم٘ش ٍ تضع سخلْا 
تشكَا المَل تظاّش الحذٗث، ٍ اشتشط كلّ ٍاحذ هٌْن ششعا : لال اتي الوٌزس•

.«4»  حدّٔ همِ علِ٘ 
ٖ  -، همالن السٌي343: 8، الودوَف 363: 4الحإٍ الكث٘ش ( 1)•  -للخغّنات

.201: 3، الرشح الكث٘ش 192: 3، الوغٌٖ 276: 2
فٖ خو٘ع الٌسخ الخغ٘ٔ الومتوذٓ فنٖ التحم٘نك، ٍ الغثمنٔ الحدشٗنٔ ٍ     [ 1]•

.ٍ الصح٘ح ها أثثتٌاُ تذ لٔ الس٘اق.سخلِ: الوصذس
.201: 3، الرشح الكث٘ش 192: 3الوغٌٖ ( 3)•
201: 3، الرشح الكث٘ش 192: 3الوغٌٖ ( 4)•

83: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
أىّ الٌثٖ صلّى اللِّ علِ٘ ٍ آلِ فسّش ا ستغاعٔ تالضاد ٍ الشاحلنٔ  : ٍ األصل فٖ رلك•

هني الح٘نشٓ ٗنَم تن مّ     [ 2]َٗشك أى تخشج الظمٌ٘ٔ : )ٍ لال لمذٕ تي حاتن« 5»
.«8»سٍاُ الماهّٔ [ 3( ]الث٘ت   خَاس همْا   تخاف إلّا اللِّ

.201: 3، ٍ الرشح الكث٘ش 192: 3أٍسدُ اتٌا لذاهٔ فٖ الوغٌٖ ( 5)•
: ٍ ل٘نل للونشأٓ  . الشاحلٔ التٖ ٗشحل ٍ ٗظمني علْ٘نا، إٔ ٗسناس   : أصل الظمٌ٘ٔ[ 2]•

.  مٌ٘ٔ، ألًّْا تظمي هع الضٍج ح٘ي  مي، أٍ ألًّْا تحول علنى الشاحلنٔ إرا  مٌنت   
.157: 3 - تي األث٘ش -الٌْاٗٔ

ّزا إخثاس هٌِ صنلَات اللّنِ عل٘نِ    : للت: ّزُ الحاش٘ٔ« ى»ٍسد فٖ ّاهش [ 3] •
تالوغ٘ثات كوا َّ خاسٕ عادتِ، ألىّ الح٘شٓ لن تفتح فٖ أٗام ح٘اتِ تل تمنذ اًتمالنِ   

.الى اللِّ تمالى، ٍ ّزا إٗواء إلى صهاى المائن علِ٘ السالم
، ٍ تتفناٍت فنٖ   201: 3، ٍ الرشح الكث٘ش 192: 3أٍسدُ اتٌا لذاهٔ فٖ الوغٌٖ ( 8)•

.28 -222: 2سٌي الذاس لغٌٖ 

83: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
هي كاى صح٘حا فٖ تذًِ، هخلّنى  »: لَل الصادق علِ٘ السالم: ٍ هي عشٗك الخاصٔ•

.«9« »سشتِ، لِ صاد ٍ ساحلٔ، فَْ هوّي ٗستغ٘ع الحح
سألتِ عي الوشأٓ تححّ تغ٘نش ٍلْ٘نا،   : ٍ عي أتٖ تص٘ش عي الصادق علِ٘ السالم، لال•

.«1« »ًمن إرا كاًت اهشأٓ هأهًَٔ تححّ هع أخْ٘ا الوسلن»: لال
سنألتِ  : ٍ فٖ الصح٘ح عي عثذ الشحوي تي الحدّاج عي الصادق علِ٘ السالم، لنال •

إرا كاًت هأهًَٔ ٍ لن تمذس على هحشم فال تأ  »: عي الوشأٓ تححّ تغ٘ش هحشم، فمال
.«2« »تزلك

ٍ ألًِّ سفش ٍاخة، فال ٗرتشط ف٘نِ الوحنشم، كالوسنلؤ إرا تخلّصنت هني أٗنذٕ       •
.الكفّاس

.454 -139: 2، ا ستثصاس 2 -3: 5، التْزٗة 2 -267: 4الكافٖ ( 9)•
.1393 -401 -400: 5التْزٗة ( 1)•
.1394 -401: 5التْزٗة ( 2)•

84-83: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
الوحشم هي السث٘ل، ٍ إىّ الوشأٓ الوَسشٓ إرا : ٍ لال أحوذ فٖ سٍاٗٔ أخشى•

ٍ تنِ لنال الحسني الثصنشٕ ٍ      -لن ٗكي لْا هحشم   ٗدة علْ٘نا الحنحّ  
فلَ لن ٗكي هحنشم لنن    -الٌخمٖ ٍ إسحاق ٍ اتي الوٌزس ٍ أصحاب الشإٔ

ٗدض لْا الخشٍج إلّا أى ٗكَى تٌْ٘ا ٍ ت٘ي هكٔ هس٘ش ها دٍى ثالثٔ أٗام، لوا 
  ٗحنلّ  هنشأٓ   : )لال سسَل اللِّ صلّى اللِّ علِ٘ ٍ آلِ:سٍاُ أتَ ّشٗشٓ لال

.«3»( ت هي تاللِّ ٍ الَ٘م اٙخش أى تسافش هس٘شٓ َٗم إلّا ٍ همْا رٍ هحشم
ٍ ألًّْا أًرأت سفشا فٖ داس اإلسالم، فلن ٗدض تغ٘ش هحنشم، كحنحّ التغنَّف    •

«4».
227: 5، سٌي الثْ٘مٖ 420 -977: 2صح٘ح هسلن ( 3)•
 -، همالن السنٌي 202 -201: 3، الرشح الكث٘ش 193 -192: 3الوغٌٖ ( 4)•

، الٌتن   123: 2، تذائع الصنٌائع  322: 1، تذاٗٔ الودتْذ 276: -2للخغّاتٖ
.24: 2 -للدصّاص -، أحكام المشآى204: 1

84: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
ٍ الحذٗث هخصَص تالوتخلّصٔ هي أٗذٕ الكفّاس، ف٘كَى هخصَصنا  •

ٍ ٗحول أٗضا على السنفش فنٖ  ٘نش    .تالححّ،  شتشاكْوا فٖ الَخَب
.الححّ الَاخة

ٍ ًوٌع اشتشاط الوحشم فٖ ححّ التغَّف، فإىّ الضٍج إرا أرى لضٍختِ فٖ •
.الححّ، خاص لْا الوضّٖ فِ٘ ٍ إى لن ٗصحثْا

84: ، ص7 ؛ ج(الحدٗثٔ -ط )تركسٓ الفقْاء 
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
على أًِّ ٗحشم علنى الونشأٓ أى    الحٌاتلٍٔ  الحٌف٘ٔاتّفمت : الفشف األٍّل•

تسافش توفشدّا، ٍ اًِّ   تذّ هي ٍخَد هحشم أٍ صٍج همْا، ٍ اسنتذلَّا  
تشٍاٗات سٍاّا الثخاسٕ ٍ هسلن عي اتي عوش عني الٌثنٖ صنلّى اللّنِ     

. «  تسافش الوشأٓ ثالثٔ أّٗام إلّا هع رٕ هحشم»: علِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن لال
ٍ فٖ سٍاٗٔ أخشى عي أتٖ ّشٗشٓ، عي الٌثٖ صلّى اللِّ عل٘نِ ٍ آلنِ ٍ   

  ٗحلّ  هشأٓ ت هي تاللِّ ٍ الَ٘م اٙخش أى تسافش هس٘شٓ ٗنَم  »: سلّن
، تاب فٖ 54/ 2: صح٘ح الثخاسٕ(. 1) «1». «ٍ ل٘لٔ ل٘س همْا حشهٔ

.كن ٗمصش الصالٓ
ّزا، ٍ الوٌمَل عي الوالك٘ٔ ٍ الرافمّ٘ٔ اًّنِ ٗدنَص للونشأٓ أى تسنافش     •

.للححّ هع الشفمٔ الوأهًَٔ، ٍ ألحك الوالك٘ٔ تالححّ، سفشّا الَاخة

411: ، ص1 ؛ ج(السثحاًٖ) الحح فٖ الشسٗعٔ اإلساله٘ٔ الغساء
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
ٍ على ضَء رلك فَخَد الوحشم هني شنشائظ ٍخنَب الحنحّ عٌنذ      •

الحٌف٘ٔ ٍ الحٌاتلٔ، خالفا للوالك٘نٔ ٍ الرنافم٘ٔ، فلن٘س ٍخنَدُ هني      
.ششائظ الَخَب عٌذّوا، تل تخشج إرا ٍخذت سفمٔ هأهًَٔ

ٍ فصّل الثاخٖ ت٘ي ا ًفشاد ٍ المذد ال٘س٘ش، ف٘رتشط ٍخَد الوحشم، ٍ •
أهّا المَافل المظ٘ؤ ٍ الغشق الورتشكٔ الماهشٓ الوأهًَٔ فاًِّ هثل النثالد  
التٖ ٗكَى فْ٘ا األسَاق ٍ التداس، فنإىّ األهني ٗحصنل لْنا دٍى رٕ     

تذاٗننٔ (. 1)  «1». هحننشم ٍ   اهننشأٓ، ٍ سٍى رلننك عنني األٍصاعننٖ
. 322/ 1: الودتْذ

ّزا ها لذى السٌّٔ•

411: ، ص1 ؛ ج(السثحاًٖ) الحح فٖ الشسٗعٔ اإلساله٘ٔ الغساء
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ٍخَد الوحسم فٖ حح الوسأٓ
تٓابٔ أًََِّٔ لَا ٗٔشْتَسَطُ فِٖ ٍٔخَٔبِ الْحٓحِّ عٓلَى الْوٓسْأَِٓ ٍٔخَٔدٔ هٓحٕسَمٍ لَْٓا   58« 1»•

تٓلِ الْؤَهٕيُ عٓلَى ًَفْسِْٓا ٍٓ لَا ٗٓدَٔشٔ لَِٓلِِّْ٘ٓا هٓعٓ ذَلِكٓ أَىْ ٗٓوٌَٕعْٓٓا ٍٓ ٗٔسٕتَحٓةُّ لَْٓا  
 اسٕتِصٕحٓابٔ هٓحٕسَمٍ هٓعٓ الْئِهٕكَاىِ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ عٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْثٓضًَْغِنِّٖ عٓنيْ   « 2» -1 -14503•
ٖ    : صٓفَْٓاىَ الْدٓوَّالِ لَالَ تَتؤْتٌِِٖ٘   -قُلْ ٔ لِؤَتِٖ عٓثٕدِ اللَّتِِ ع قَتدٕ عٓسَفْتٌَِتٖ تِعٓوٓلِت

قَالَ  -ٍٓ ٍٓلَاٗٓتِْٓا لَكُنٕ لَٕ٘سٓ لَْٓا هٓحٕسَمٌ -الْوٓسْأَُٓ أَعٕسِفُْٓا تِئِسٕلَاهِْٓا ٍٓ حٔثِّْٓا إَِّٗاكُنٕ
فَئِىَّ الْؤؤْهِيَ هٓحٕسَمٔ الْؤؤْهٌَِِٔ ثُنَّ تَلَا ّٓرُِِ  -إِذَا خٓاءٓتِ الْوٓسْأَُٓ الْؤسٕلِوُٓٔ فَاحٕوِلْْٓا

 -(2.)«71 -9التَتنٔ  »الْآَٗٓٔ ٍٓ الْؤؤْهٌَُِىَ ٍٓ الْؤؤْهٌِاتٔ تٓعٕضُْٔنٕ إٍَٔلِ٘اءٔ تٓعٕضٍ 
.2912 -439 -2الفمِ٘ 

ٍٓ سٍٓٓأُ الرَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕادُِِ عٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِنِ عٓيْ عٓثٕذِ الشَّحٕوٓيِ عٓنيْ صٓنفَْٓاىَ   •
.1395 -401 -5التْزٗة  -(4) .«4»تٕيِ هِْٕشَاىَ ًَحَُٕٓٔ 
 153: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج


