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الصساط

«  صِساغٍ هٔسٕتتَمِ٘ن    ٍٓ إًَِّهٓ لَتَْٕدِٕ إِلى»: ٍ لال ػلٖ تي إتساّ٘ن فٖ لَلِ•
  إٔ حدتٔ ال «  صِتساغِ اللَّتِِ  »: إٔ تدػَ إلى اإلهاهٔ الوستَٗٔ ثن لال

«أَال إِلَى اللَِِّ تَصِ٘سُ الْأُهَٔزٔ»الَّرِٕ لَِٔ ها فِٖ السَّواٍاتِ ٍٓ ها فِٖ الْأَزٕضِ 

280: ، ص2 تفسٕس القمٓ، ج
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الصساط

حٓدَّثٌَِٖ سٓؼٕدٔ تٕتيُ هٔحٓوَّتدٍ ػٓتيْ ػٓثَّتاِْ تٕتيِ      : حٓدَّثٌَِٖ هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ّٓوَّام  لَالَ•
وٌُْتٔ خٓالِساً هٓغٓ   ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ الْْٕٓ٘ثَنِ ػٓيْ صٓلْتِ تٕيِ الْحٔسَِّٓ لَالَ

ّٓتدٕٕٔ  : لَتالَ   صِتساغٍ هٔسٕتتَمِ٘ن     شٕٓٗدِ تٕيِ ػٓلٍِّٖ ع فَمَسَأَ ٍٓ إًَِّهٓ لَتَْٕدِٕ إِلى
الٌَّاسِ ٍٓ زٓبِّ الْىَؼٕثِٓٔ إِلَى ػٓلٍِّٖ ع ظَلَّ ػٌْٓتِٔ هٓتيْ ظَتلَّ ٍٓ إّتَتدٓن هٓتيِ      

.إّتَدٓن

280: ، ص2 تفسٕس القمٓ، ج
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الصساط

حٓدَّثٌََا ػٓثٕدٔ اللَِِّ تٕيُ ػٓاهِس  ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕدِ اللَِِّ الْثٓسْلِِّٖ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕتيِ   16•
  ػٔثْوٓاىَ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ الْفُعَٕ٘لِ ػٓيْ أَتِٖ حٓوٕصََٓ الثُّوٓالِِّٖ ػٓيْ أَتِٖ خٓؼٕفَتس  ع 

الهررِْ لهرٍٔ  رِ  ِرٓ       صِرساطِ الَّهرٍِ    تَثٓتازٓنٓ ٍٓ تَؼٓتالَى  « 2»  فِٖ لََٕلِ اللَِِّ
ٗٓؼٌِٕٖ ػٓلِّ٘اً إًَِِّٔ خٓؼٓلَ ػٓلِّ٘اً خَاشًَِِٔ ػٓلَتى هٓتا     السَّمِياتِ يٓ  ِ  ِٓ الْأهزٕضِ

أَال إِلَتى اللَّتِِ     ءٍ ٍٓ ائْتَوٌَِٓٔ ػٓلَٕ٘تِِ  فِٖ السَّوٓآٍاتِ ٍٓ هٓا فِٖ الْأَزٕضِ هِيْ شَٖٕ
تَصِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘سُ الْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأُهَٔز 

106: ، ص1 بصِئس الدزجِت  ٓ  ضِئل آل  حمد صَّى اهلل ػَُّٕم، ج
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الصساط
فصل فٖ الصساغ•
االػتمتاْات    )لال أتَ خؼفس اػتماًْا فٖ الصساغ أًِ حك ٍ أًتِ خستس   •

70).
لال الش٘خ الوف٘د أتَ ػثد ال زحوتِ ال الصتساغ فتٖ اللهتٔ ّتَ ال سٗتك       •

ٖ  ]فلرله سوٖ الدٗي صساطا ألًِ طسٗتك إلتى الصتَاب     « 3»[  ٍ لتِ ستو
.«4»الَالء أله٘س الوؤهٌ٘ي ٍ األئؤ هي ذزٗتِ ع صساطا 

 ٍ هي هؼٌاُ•
لَا اًْفِصامٓ   الوستم٘ن ٍ ػسٍتِ الَثمى التٖ  أًا صساغ ال  لال أه٘س الوؤهٌ٘ي ع•

لَْا
.ٗؼٌٖ أى هؼسفتِ ٍ التوسه تِ طسٗك إلى ال سثحاًِ•

 صل  ٓ الصساط     108      تصحٕح اػتقِدات اإل ِ ّٕ 
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الصساط
خاء الخثس تأى ال سٗك َٗم الم٘اهٔ إلى الدٌتٔ والدستس ٗوتس تتِ      ٍ لد•

الٌاس ٍ َّ الصساغ الرٕ ٗمف ػي ٗوٌِ٘ زسَل ال   ٍ ػي شتوالِ  
أَلْمِ٘ا فِٖ خٌَّْٓٓنٓ وُتلَّ    أه٘س الوؤهٌ٘ي ع ٍ ٗأتْ٘وا الٌداء هي لثل ال تؼالى

.«5»وَفَّاز  ػٌِٓ٘دٍ 
« 6»ٍ خاء الخثس أًِ ال ٗؼثس الصساغ َٗم الم٘اهٔ إال هي واى هؼِ تساءٓ •

.«7»هي ػلٖ تي أتٖ طالة ع هي الٌاز 

 صل  ٓ الصساط     108      تصحٕح اػتقِدات اإل ِ ّٕ 
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الصساط
ٍ خاء الخثس تأى الصساغ أْق هي الشؼسٓ ٍ أحتد هتي الست٘ف ػلتى     •

.1الىافسإ 
ٍ الوساْ ترله أًِ ال تثثت لىافس لدم ػلى الصساغ ٗتَم الم٘اهتٔ هتي    •

الم٘اهٔ ٍ هخاٍفْتا فْتن ٗوشتَى    « 1»  ٗلحمْن هي أَّال َٗم شدٓ ها
ء الرٕ َّ أْق هي الشؼسٓ ٍ أحتد هتي    ػلِ٘ والرٕ ٗوشٖ ػلى الشٖ

الس٘ف ٍ ّرا هثل هعسٍب لوا ٗلحك الىافس هي الشدٓ فٖ ػثَزُ ػلى 
الؼثتد  « 2»  الصساغ ٍ َّ طسٗك إلى الدٌٔ ٍ طسٗك إلى الٌاز ٗشتس  

.ٍ ٗسن هٌِ أَّال الٌاز« 3»هٌِ إلى الدٌٔ 

 صل  ٓ الصساط    110-109      تصحٕح اػتقِدات اإل ِ ّٕ 
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الصساط
ٍٓ أَىَّ ّرا صِساطِٖ   ٍ لد ٗؼثس تِ ػي ال سٗك الوؼَج فلْرا لال ال تؼالى•

فو٘ص ت٘ي طسٗمِ الرٕ ْػٖ إلى سلَوِ هي الدٗي ٍ تت٘ي  « 1»هٔسٕتَمِ٘واً 
.طسق العالل

إّتدًَِا    ٍ لال ال تؼالى ف٘وا أهس تِ ػثاُْ هي التدػاء ٍ تتالٍٓ المتس ى   •
.فدل ػلى أى ها سَاُ صساغ غ٘س هستم٘ن« 2»  الصِّساغَ الْؤسٕتَمِ٘نٓ

ٍ صساغ ال تؼتالى ْٗتي ال ٍ صتساغ الشت٘ اى طسٗتك الؼصت٘اى ٍ       •
الصساغ فٖ األصل ػلى ها تٌ٘اُ َّ ال سٗك ٍ الصساغ َٗم الم٘اهٔ ّتَ  

.«4»  الٌاز ػلى ها لدهٌاُ« 3»ال سٗك الوسلَن إلى الدٌٔ أٍ 

 صل  ٓ الصساط    111      تصحٕح اػتقِدات اإل ِ ّٕ 
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ
لَ اختلف تمل٘د الو٘ت ٍ هي واى الؼول ٍظ٘فتِ فٖ اػتثتاز   62هسألٔ •

ٍ الو٘ماتٖ فالوداز تمل٘د الثاًٖ، ٍ هغ التؼدْ ٍ االختال  ٗسخغ  الثلدٕ
إلى الحاون 

ٍ ورا لَ اختلفا فٖ أصل ٍخَب الحح ٍ ػدهِ فالوداز َّ الثتاًٖ، ٍ  •
هغ التؼدْ ٍ االختال  فالوسخغ َّ الحاون، 

ٍ ورا لَ لن ٗؼلن فتَن هدتْدُ، أٍ لن ٗؼلن هدتْدُ، أٍ لن ٗىي هملدا، •
أٍ لن ٗؼلن أًِ واى هملدا أم ال، أٍ وتاى هدتْتدا ٍ اختلتف زأٗتِ هتغ      

.هتصدٕ الؼول، أٍ لن ٗؼلن زأِٗ

385: ، ص1 تحسٔس الًسَّّٕ؛ ج
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ
اختالف الًزثّ  ٓ التقَّٕد ٔؼمل كلّ ػَّى تقَّٕدٌ  مره ٔؼتقرد الدَّدٔ رّ    •

ٔ رّ         ٔؤخر  ه حص رتٍ بمقردازَِ بِلىسردّ  ٕسرتأجس  رغ الً رِل بِلدَّد
لس رغ  ( 1)بِألقسب  ِألقسب إلى الدَّد، ي ٔحتمل السجًع إلى الحرِكم  

الىزاع،  ٕحكم بمقتضى  رَدٍ، وظٕس  ِ إذا اختَّف الًلرد األكدرس  رغ    
الًزثّ  ٓ الحدًِ، 

(.الخَاًسازٕ. األصفْاًٖ. )ّرا َّ الوتؼّ٘ي( 1)•
(.الٌائٌٖ٘. )ّرا َّ الوتؼّ٘ي فٖ الومام ٍ ًظائسُ•
ّرا االحتوال َّ الوتؼّ٘ي تٌاءٖ ػلى ٍخَب اإلحداج ػي الوّ٘ت ػلتى  •

(.الخَئٖ. )الَازث ووا َّ الظاّس
 471: ، ص4 ، ج(المحشى)الؼسيِ الًثقى 
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ
ٍ إذا اختلف تمل٘د الوّ٘ت ٍ الَازث فٖ أصل ٍخَب الححّ ػل٘تِ ٍ ػدهتِ   •

تؼدم اشتساغ السخَع إلى وفاٗتٔ فىتاى   : تأى ٗىَى الوّ٘ت هملّداً لوي ٗمَل
ٗدة ػلِ٘ الححّ، ٍ الَازث هملّداً لوي ٗشتسغ ذله فلن ٗىي ٍاخثاً ػل٘تِ،  

(. 2)أٍ تالؼىس فالوداز ػلى تمل٘د الوّ٘ت 
(.األصفْاًٖ. )تل الوداز ػلى تمل٘د الَازث( 2)•
(. لا ظ٘اء. )لد تمدّم الىالم فِ٘ هفصّلًا•
(.الثسٍخسْٕ، اإلهام الخوٌٖ٘، الگلپاٗگاًٖ. )تل ػلى تمل٘د الَازث•
(.الخَئٖ. )تمدّم أىّ الوداز ػلى تمل٘د الَازث•
(.الخَاًسازٕ. )لد هسّ الىالم فِ٘•
(.الٌائٌٖ٘. )تل ػلى تمل٘د الَازث ػلى األلَن•

 471: ، ص4 ، ج(المحشى)الؼسيِ الًثقى 
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ

أها لَ اختلف الَزثٔ فٖ التمل٘د تحستة أصتل الَختَب أٍ الوىتاى     •
:احتول فٖ الوتي أهسٗي

اى ٗؼول ول ػلى تمل٘دُ فوي ٗؼتمد الثلدٗٔ ٗؤخر هي حصتِ : أحدّوا•
 تومدازّا تالٌسثٔ ف٘خسج هصس  الو٘ماتٖ هي هدوَع الوال٘ي ٍ ٗخسج
ًصف هصس  الثلدٕ هي حصتِ ٍ ّىرا لَ اختلفا فٖ أصل الَختَب  

.ٗخسج هي حصتِ الوؼتس  تالحح ًصف همداز هصسفِ
ثاًْ٘وا السخَع ٍ التسافغ إلى الحاون ًظ٘س ها إذا اختلف الَلتد األوثتس   •

. هغ الَزثٔ فٖ الحَ٘ٓ أٍ فٖ همدازّا

335-334: ، ص1  ؼتمد الؼسيِ الًثقى؛ ج
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ

فوثٌٖ ػلى ثثَت الحح فتٖ التسوتٔ ػلتى    : أها االحتوال األٍل: ألَل•
سث٘ل اإلشاػٔ ووا صسح تِ فٖ تؼط الفسٍع الساتمٔ ٍ اختتاز ٌّتان   

.ْفغ الوؼتس  تالحح ها ٗخص حصتِ تؼد التَشٗغ
لَ التصهٌا تاإلشاػٔ ٗتؼ٘ي االحتوال األٍل إذ ال ًتصاع فتٖ   : ٍ تالدولٔ•

الث٘ي ٍ ول ٍاحد هي الَزثٔ ٗؼول ػلتى طثتك ٍظ٘فتتِ فتاى التَازث      
الوؼتس  ٗسن اى همدازا هي الوال للوَزث ف٘خسخِ ٍ ٗصسفِ فٖ شؤًِ 
سَاء ػول األخس ترله أم ال، ووا لَ اختلفا فٖ أصل ثثَت الَص٘ٔ ٍ 
اػتس  أحدّوا تالَص٘ٔ ٍ أًىسّا األخس فاى وال هتي الَزثتٔ ٗؤختر    
ًص٘ثِ ٍ ٗؼول ػلى طثك ٍظ٘فتِ ٍ ال هَزْ للتسافغ لؼدم حك ألحدّوا 

.ػلى األخس ل٘ الة هٌِ التسافغ إلى الحاون

335: ، ص1  ؼتمد الؼسيِ الًثقى؛ ج
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ

فوثٌٖ ػلى اى الحح ػتي الو٘تت ٍاختة فتٖ     : ٍ أها االحتوال الثاًٖ•
صلة الوال، ٍ اإلزث اًوا َّ تؼد الحح ٍ ال ٌٗتمتل الوتال ال٘تِ لثتل     
الحح ٍ اًوا ٌٗتمل الِ٘ تؼدُ والدٗي فالَازث األخس الترٕ ٗتسن ػتدم    
ٍخَب الحح لن ٌٗتمل الِ٘ الوال حسة اػتماْ الَازث الوؼتس  ٍ لتِ  

.ه الثٔ الَازث األخس تالوال فلِ السخَع إلى الحاون

335: ، ص1  ؼتمد الؼسيِ الًثقى؛ ج
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لً اختَّف تقَّٕد المٕت ي  ه كِن الؼمل يظٕفتٍ

تٌاء ػلى االحتوال األٍل ال ٍخِ للتسافغ إلى الحاون لؼدم : ٍ الحاصل•
تاى ثثَت الحتح  : الٌصاع تل ول ٗؼول ػلى طثك ٍظ٘فتِ ٍ إها إذا للٌا

والىلٖ فٖ الوؼ٘ي ًظ٘س الدٗي فال ٌٗتمل الوال إلتى الَزثتٔ إلتى تؼتد     
الحح ٍ أْاء الدٗي فلِ ه الثٔ األخس تالحح لٌ٘تمل الِ٘ الوال ٍ إال فتال  

ٔ اى ّترا  ٘ت ٍ لترا ذوسًتا فتٖ التؼل٘م   . الِ٘ الوال ها لن ٗؤْ الحح ٌٗتمل 
االحتوال َّ الوتؼ٘ي تٌاء ػلى ٍخَب اإلحدتاج ػتي الو٘تت ػلتى     

. الَازث

336-335: ، ص1  ؼتمد الؼسيِ الًثقى؛ ج


