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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَاخثات ٍلت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القظذ،ال ثوؼٌى قظذ اإلحشام

توؼٌى لظذ اإلحشام، تل توؼٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فإرا لظذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى طاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححىاهِ، ٍ حها 
لظذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحمما لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك إحشاهِ سَاء واى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثطل ً،ىِ حٗؼا إرا واى التشن ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘مدات إى حهىدي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهىي ػلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ المشتٔ ٍ الخلَص ووا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فمذّوا حٍ فمذ ححدذّوا ٗثطدل إحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تىدَى هماسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشوْا ٍخة تدذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هدا تؼدذ   
رله تطل ٍ حها ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخثٔ إال إرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إخواال، تل لَ ػضم ػلى استىاب تؼغ الوحشهات لن ٗؼدشّ تإحشاهدِ،   
ًؼن لظذ استىاب ها ٗثطل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ لظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختظدت الظدحٔ ٍالؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ طدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗظح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح والّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهىاى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهىاًِ تال حشج
فٖ ً٘تِ لوب ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًػلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتؼٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوب ػلِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را طدح    *فالىلَ ًَى وحح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثطالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مئحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
الؼلن ثوٌَِٗ، ًؼن حظل ثل األقَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن ثوٌَِٗ فئحشاهِ ثبطلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ تاألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تطل

 ، **ٍ لَ واى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًطك تغ٘شُ واى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ واى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَػبً ثطل، لَ مبى ػبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً ػوب ٍخت ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوب ٍخت ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى ػوشٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هىاى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فاى وداى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ ظي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدح    إت٘اى الؼول

 فالظاّش طحتِ ٍ ٗمغ ػوشٓ، 
ٍ حها لَ ظي حى حح التوتغ همذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح تذل الؼودشٓ  •

ل٘زّة إلى ػشفات ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ تالؼوشٓ فاحشاهِ تاطل 
ٗدة تدذٗذُ فٖ الو٘مات إى حهىي، ٍ إال فثالتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفاد هي خولٔ هدي األخثداس اسدتحثاب الدتلفّظ تالٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اتدي    *فدٖ  الظاّش تحمّمِ تإّٔ لفظ واى، ٍ األٍلى حى ٗىَى توا 

ّنّ إًٖ حُسٗذٔ ها حهشتٓ تِِ هِيَ التوتغ تالؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)ػوّاس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اتِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَثِّ٘هٓ ٰ  إلى الحٓحّ ػٓلى وِت

ٖ ءَ ٗٓحث،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمثَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَدإىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حث،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست ػلَّٖ، اللّْنّ إى لدن تىدي حدّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم له شؼشٕ ٍ تششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظداهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظثٖ هي الٌ،اء ٍ الط٘ة، حتتغٖ تزله ٍخْه ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
ها روشُ هَافك تمشٗثاً لظح٘حٔ اتي سٌاى ٍ إى واى فِ٘ اختالؽ هٌْا ٍ ( 1)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اتي ػوّاس فشاخغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األسثغالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلث٘ات األستغ،: هي الَاخثاتالثاًٖ •

لثّ٘ه اللّْنّ لثّ٘ه لثّ٘ده ال شدشٗه   »:ٍ طَستْا ػلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى تزله واى هحشها ٍ طح إحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « له لثّ٘ه

إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل ػم٘ة ها تمذمحى  األٍلى
لثّ٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل تؼدذ رلده    **ٍ ححَؽ« *ششٗه له لثّ٘ه

 .«اللّْن لثّ٘ه إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لثّ٘ه
 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثؼحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗدة اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الظح٘ح توشاػآ حداء الىلودات   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوىي هي  **الولحَى *الؼشت٘ٔ،فال ٗدضٕػلى المَاػذ 

 ٍ لَ تالتلم٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .ػلى األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الظح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هغ ػذم توىٌِ فاألحَؽ الدودغ تد٘ي إت٘اًْدا تدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ رله، *تلغتِتشخوتْا 

 ، **األطلال تظح التشخؤ هغ التوىي هي ٍ •
 
 
 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالظجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ا تإطثؼِ هغ تحشٗه ل،اًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌاتٔ   •
 .*الوو٘ضٗلثى ػي الظثٖ غ٘ش ٍ  هغ رله،

أحذ ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼل ال الؼوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ ػحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسحؼبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   ػٌِ، سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثح 
األححَط ثؼحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً ػي حدحٔ اإلسحالم ػلحى    

 .تنل٘فِ قجلِلؼذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى ػلِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخغ لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ واى لِ ػزس هي إًشاء حطل اإلحشام فدٖ الو٘مدات لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍخة ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘مدات هدغ   ثن   إغواء ٍ ًحَ رله فتداٍص ػٌِ

ٍ إال ححشم هي هىاًِ، ٍ األحَؽ الؼَد إلدى ًحدَ الو٘مدات    ، *هٌِالتوىي 
 تومذاس اإلهىاى ٍ إى واى األلَى ػذم ٍخَتِ، 

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ الؼَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

ػٌِ ً٘بثٔ ّزا الفؼحل ال الؼوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ ػحي      أحذ ًؼن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ طلى ػٌِ ٍأسؼبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

ػٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى ػٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قظش شؼشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً ػي حدٔ اإلسالم ػلى األحَط لؼذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ واى فٖ الحشم خشج إلى خاسخِ هغ اإلهىاى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَع الى ًحَ خداسج الحدشم تومدذاس    

 ، *اإلهىاى
 .ٍ إى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



19 

وزا الحال لَ واى تشوِ لٌ،٘اى حٍ خْل تالحىن حٍ الوَػَع، ٍ ودزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فداٍص الو٘مات ثدن  ٍ  للٌ،ه الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

 تذا لِ رله، فإًِ ٗشخغ الى الو٘مات تالتفظ٘ل الوتمذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًؼقبد اإلحشام

  ال ٌٗؼمذ إحشام ػوشٓ التوتغ ٍ حدِ ٍ ال إحشام حح االفدشاد  9ه،ألٔ •
حها فٖ حدح المدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال إحشام الؼوشٓ الوفشدٓ إال تالتلث٘ٔ، ٍ 

تٌْ٘ا ٍ ت٘ي اإلشؼاس حٍ التمل٘ذ، ٍ االشدؼاس هخدتض تالثدذى، ٍ التمل٘دذ     
هشتشن تٌْ٘ا ٍ ت٘ي غ٘شّا هي حًَاع الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الثذى الدوغ 
ت٘ي االشؼاس ٍ التمل٘ذ، فٌ٘ؼمذ إحشام حح المدشاى تأحدذ ّدزُ األهدَس     
الثالثٔ، لىي األحَؽ هغ اخت٘اس االشؼاس ٍ التمل٘ذ ػن التلث٘ٔ حٗؼدا، ٍ  
األحَؽ ٍخَب التلث٘ٔ ػلى الماسى ٍ إى لدن ٗتَلدف اًؼمداد إحشاهدِ     

 .*األحَؽػلْ٘ا، فْٖ ٍاخثٔ ػلِ٘ فٖ ًف،ْا ػلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً ػلِ٘ ػلى األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

إى لتذاسوْا،ٍ لَ ً،ٖ التلث٘ٔ ٍخة ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘مات  10ه،ألٔ •
لن ٗتوىي ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتمذم فٖ ً،٘اى اإلحشام ػلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى لثل التلث٘ٔ توا َٗخة الىفاسٓ للوحدشم  ، *األلَىلَ لن ٗىي 
 .تدة ػلِ٘ لؼذم اًؼمادُ إال تْالن 

فال ٗظْش  الوَال٘ت فٖ ححىام المَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍخِ اإلحت٘اؽ حٍالً ٍ الفتَى ثاً٘اً ٌّا

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحة اإلوثداس تْدا ٍ   ًؼن  ٍاحذٓ،الَاخة هي التلث٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تىشاسّا ها استطاع خظَطا فٖ دتش ول فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ػٌدذ  ، *ًافلد

ششف حٍ ّثَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ػٌدذ ال٘مظدٔ، ٍ ػٌدذ      طؼَد 
 .**األسحاسالشوَب، ٍ ػٌذ الضٍال، ٍ ػٌذ هاللآ ساوة، ٍ فٖ 

 .إٔ مل طالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمطغ تلث٘تِ ػٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لطؼْا ػٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الثلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمطؼْا ػٌذ دخَل الحشم لَ خاء هي خاسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشاّذٓ الىؼثٔ إى واى خشج هي هىٔ إلحشاهْا، 

 ٍ الحاج تإّٔ ًَع هي الحح ٗمطؼْا ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المطغ ػلى سث٘ل الَخَب•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 *هىٔالوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗمطغ تلث٘تِ ػٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
•  
األقَى أى التلج٘ٔ هستحجٔ هطلقبً ألًْب رمش ٍ ٗؤمذ ّزا اإلستحجبة  *•

ثؼذ األحشام موب هش فٖ الوسألٔ السبثقٔ، ف٘قلل اإلستحجبة شذًٓ حٌ٘وب 
ٗظل الوحشم إلى الحشم ٍ ٗقلل هشٓ أخشى حٌ٘وحب ٗحشى ث٘حَت هنحٔ     
القذٗؤ ٍٗقلل أمثش حٌ٘وب ٗذخل ّزُ الجَ٘ت ٍ ٗظل إلٖ غبٗحٔ القلحٔ   

 .حٌ٘وب ٌٗظش إلى النؼجٔ
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ األحَؽ لطؼْا ػٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الدزٕ ٗؼتودش ف٘دِ إى    •
 ، **ٍسغ الثلذ

 
ٍ حذّّب لوحي  القذٗن، ثَ٘ت هنّٔ فٖ الضهي قذ هش أى الوالك َّ  **•

ٍ لوي خبء هي طشٗحق الؼحشا     الوذًّ٘٘يخبء ػلى طشٗق الوذٌٗٔ ػقجٔ 
ػقجٔ رٕ طَى ٍ ال ٍخِ لْزا اإلحت٘بط ح٘ث ٗنَى القطغ ػلى سج٘ل 

 .التشخ٘ض ال الؼضٗؤ
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

  الوؼتوش ػوشٓ التوتغ ٗقطغ تلج٘تِ ػٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوؼتوش ػوشٓ هفشدٓ ٗمطؼْا ػٌذ دخَل الحشم لَ خاء هي خاسخدِ ٍ  ٍ •
 ػٌذ هشاّذٓ الىؼثٔ إى واى خشج هي هىٔ إلحشاهْا، 

 ٍ الحاج تإّٔ ًَع هي الحح ٗمطؼْا ػٌذ صٍال َٗم ػشفٔ، •
 .***ٍ األحَؽ حى المطغ ػلى سث٘ل الَخَب•
 .سج٘ل التشخ٘ض ال الؼضٗؤ موب هشٍ إى مبى األقَى مًَِ ػلى ***•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



29 

 ال ٗلضم فٖ تنشاس التلج٘ٔ أى ٗنَى ثبلظَسٓ الوؼتجشٓ فٖ اًؼقبد اإلحشام 

الظاّش حًِ ال ٗلضم فٖ تىدشاس التلث٘دٔ حى ٗىدَى تالظدَسٓ      13ه،ألٔ •
« ّنّ لثّ٘هٰ  لثّ٘ه اللّ»: الوؼتثشٓ فٖ اًؼماد اإلحشام، تل ٗىفٖ حى ٗمَل

 .«لثّ٘ه»تل ال ٗثؼذ وفاٗٔ لفظٔ 
 
 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



30 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شه تؼذ التلث٘ٔ حًِ حتى تْدا طدح٘حٔ حم ال تٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى تالٌ٘ٔ ٍ لثس الثَت٘ي ٍ شه فٖ إت٘اى التلث٘ٔ تٌى ػلى الؼذم •
ها دام فٖ الو٘مات، ٍ حها تؼذ الخشٍج فالظاّش َّ الثٌاء ػلى اإلت٘داى  

 .خظَطا إرا تلثس تثؼغ األػوال الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



31 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طحح٘حٔ أم ال ثٌحى ػلحى     14هسألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ حتى تالٌ٘ٔ ٍ لثس الثَت٘ي ٍ شه فٖ إت٘اى التلث٘ٔ تٌى ػلى الؼذم •
ها دام فٖ الو٘مات، ٍ حها تؼذ الخشٍج فالظاّش َّ الثٌاء ػلى اإلت٘داى  

 .خظَطا إرا تلثس تثؼغ األػوال الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



32 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

إرا شه تؼذ اإلت٘اى تالتلث٘ٔ حًِّ حتى تْدا طدح٘حٔ حم ال   (: 23ه،ألٔ )•
 .تٌى ػلى الظحّٔ

 
 
 

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



33 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

 :روش فٖ ّزُ الو،ائل طَساً ثالثاً للشه فٖ التلث٘ٔ( 1)•
 .ها إرا حتى تْا ثنّ شهّ فٖ حًِ حتى تْا طح٘حٔ حم ال: األٍُلى•
حى ٗشه فٖ حطل ٍخَد التلث٘ٔ ٍ تحممْا ٍ ػذهِ تؼذ الٌّ٘دٔ ٍ  : الثاً٘ٔ•

 .لثس الثَت٘ي
 .حى ٗشه فٖ تمذّم التلث٘ٔ ٍ تأخشّا ػلى ها َٗخة الىفّاسٓ: الثالثٔ•

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



34 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

فال سٗة فٖ حًِ ٗثٌٖ ػلدى الظدحّٔ، لؼودَم لَلدِ     : الظَسٓ االٍلىحهّا •
« َ ، فدإى لاػدذٓ   «1« »ولّوا شىىت فِ٘ هوا لذ هؼى فاهؼِ ووا ّد

 .الفشاؽ ال تختض تثاب دٍى تاب
 

•______________________________ 
 .3ح  23حتَاب الخلل فٖ الظّالٓ ب / 338: 8الَسائل ( 1)
 

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



35 

 قبػذٓ الفشاؽ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيِ اتٕيِ تٔىَٕ٘شٍ ػٓديْ هٔحٓوَّدذِ تٕديِ    « 5» -3 -10526•
مُلُّ هٓب شَنَنْتٓ فِِِ٘ هِوَّب قَذٕ هٓضَى فَبهٕضِحِِ  : ػٓيْ حَتِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ  هٔ،ٕلِنٍ
 .مَوٓب َّٔٓ

 
 . 1426 -344 -2التْزٗة  -(5)•

 

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



36 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

لَ شه تؼذ التلث٘ٔ حًِ حتى تْدا طدح٘حٔ حم ال تٌدى ػلدى      14ه،ألٔ •
 الظحٔ،

ٍ لَ أتى ثبلٌ٘ٔ ٍ لجس الثَث٘ي ٍ شل فٖ إت٘حبى التلج٘حٔ ثٌحى ػلحى     •
الؼذم هب دام فٖ الو٘قبت، ٍ أهب ثؼذ الخشٍج فبلظبّش َّ الجٌحبء ػلحى   

 .اإلت٘بى خظَطب إرا تلجس ثجؼض األػوبل الوتأخشٓ

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



37 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

إرا حتى تالٌّ٘ٔ ٍ لثس الثَت٘ي ٍ شهّ فٖ حًِّ حتى تالتلث٘ٔ (: 24ه،ألٔ ) •
حٗؼاً حتّى ٗدة ػلِ٘ تشن الوحشّهات حٍال ٗثٌٖ ػلى ػذم اإلت٘اى لْا 

 .ف٘دَص لِ فؼلْا، ٍ ال وفّاسٓ ػلِ٘( 5)
•  
ّزا إرا واى فٖ الو٘مات ٍ حهّا تؼذ الخشٍج هٌِ فالظاّش َّ الثٌداء  ( 5)•

 (.االهام الخوٌٖ٘. )ػلى اإلت٘اى
 (.الخَئٖ. )إلّا ف٘وا إرا واى الشهّ تؼذ تداٍص الوحلّ•

 

 670- 671: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



38 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

فمذ روش فٖ الوتي حًِ ٗثٌٖ ػلى ػذم اإلت٘اى تْدا  : حهّا الظَسٓ الثاًٍ٘ٔ •
ألطالٔ ػذهِ، ف٘دَص لِ فؼل هحشهات اإلحشام ٍ ال وفاسٓ ػل٘دِ وودا   
ٗدة ػلِ٘ اإلت٘اى تالتلث٘ٔ ٍ ها روشُ طح٘ح ٍ لىٌِ ٗمّ٘دذ تودا إرا لدن    

 ٗتداٍص الوحل ووا إرا شهّ ٍ َّ فٖ الو٘مات، 
إرا تداٍص الوحل ٍ خشج ػي الو٘مات ٍ ٍطل إلى هىّٔ ٍ شهّ ٍ حهّا  •

فٖ حال الطَاف هثلًا، فال ػثشٓ تشىِّ لدشٗاى لاػدذٓ التدداٍص، فإًْدا    
 ،«1»تدشٕ فٖ خو٘غ الوَاسد إلّا فٖ تاب الَػَء للٌض 

•______________________________ 
 .42حتَاب الَػَء ب / 469: 1الَسائل ( 1)
 
 

 

 439: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



39 

 لَ شل ثؼذ التلج٘ٔ أًِ أتى ثْب طح٘حٔ أم ال

هَسد طذق ػلِ٘ التداٍص ػي هحلِ تدشٕ لاػذٓ التداٍص سَاء ح فىل •
 واى فٖ الؼثادات حم فٖ الوؼاهالت، 

لذ روشًا فٖ هحلِ حى التداٍص إًوا َّ تاػتثاس التداٍص ػي هحلِ ال ٍ •
ٖ ء الوشىَن فِ٘، لؼذم تحمك التداٍص ػي األهش  التداٍص ػي ًفس الش
الوشىَن فِ٘ ٍخَداً ٍ ػذهاً، ووا إرا سوغ ٍ شهّ فٖ المشاءٓ ٍ ػذهْا 
فإى التداٍص ػٌْا تاػتثاس تداٍص هحلْدا، ًؼدن فدٖ تؼدغ الودَاسد ال      
ٗتحمّك التداٍص إلّا تالذخَل فٖ الغ٘ش وثاب الظّدالٓ والوثدال الوتمدذّم،    
فإًِ لَ شهّ فٖ المشاءٓ لثل الذخَل فٖ الشوَع ال ٗتحمك التداٍص ػي 

 .هحل المشاءٓ

 440: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَ ٖ؛ ج



40 

 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

ٖٕ ءٍ هِيْ حَفْؼٓالِ الظَّلَآِ تٓؼٕذٓ فََٕتِ هٓحٓلِّدِِ   23« 2»• تٓابٔ حَىَّ هٓيْ شَهَّ فِٖ شَ
ٍٓخٓةٓ ػٓلَِِٕ٘ الْؤؼُِّٖ فِْ٘ٓا هٓا لَنٕ ٗٓتَ٘ٓمَّيِ التَّشْنٓ فَ٘ٓدِةٔ لَؼَاؤُُٔ تٓؼٕذٓ الْفَشَاؽِ إِىْ 
وَاىَ هِوَّا ٗٔمْؼَى ٍٓ إِىْ رَوَشَُٔ فِٖ هٓحٓلِِِّ حٍَٕ شَهَّ فِِِ٘ حَتَى تِِِ ٍٓ لَدنٕ ٗٓ،ٕددٔذٕ   

  لِل،ََِّْٕ

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج



41 

 ثبة الَضَءفٖ  التدبٍصقبػذٓ 

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓ،ٓيِ تِإِسٌَٕادُِِ ػٓيْ حَحٕوٓدذٓ تٕديِ هٔحٓوَّدذٍ    « 3» -1 -10524•
ػٓيْ حَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ حَتِٖ ًَظٕشٍ ػٓيْ حٓوَّادِ تٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ حٓشِٗدضِ تٕديِ   

 -لُلْتٔ لِأَتِٖ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع سٓخٔلٌ شَهَّ فِٖ الْأَرَاىِ: ػٓثٕذِ اللَِِّ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ لَالَ
لُلْتٔ سٓخٔدلٌ شَدهَّ فِدٖ الْدأَرَاىِ ٍٓ      -ٍٓ لَذٕ دٓخَلَ فِٖ الْإِلَاهِٓٔ لَالَ ٗٓوٕؼِٖ

لُلْتٔ سٓخٔلٌ شَهَّ فِٖ التَّىْثِ٘شِ ٍٓ لَذٕ لَدشَحَ   -ٍٓ لَذٕ وَثَّشَ لَالَ ٗٓوٕؼِٖ -الْإِلَاهِٓٔ
لُلْتٔ شَدهَّ   -لُلْتٔ شَهَّ فِٖ الْمِشَاءِٓٓ ٍٓ لَذٕ سٓوَغٓ لَالَ ٗٓوٕؼِٖ -لَالَ ٗٓوٕؼِٖ

 -طٓلَاتِِِلَالَ ٗٓوٕؼِٖ ػٓلَى  -فِٖ الشُّوَُعِ ٍٓ لَذٕ سٓدٓذٓ
ٖٕ ءٍ • ثُنَّ دٓخَلْتٓ فِٖ غَٕ٘حشُِِ فَشَحنُّلٓ    -ثُنَّ قَبلَ ٗٓب صٔسٓاسُٓٓ إِرَا خَشَخٕتٓ هِيْ شَ

ٖٕ ءٍ  .لَٕ٘سٓ ثِشَ

 237: ، ص8 ٍسب ل الش٘ؼٔ؛ ج
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