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  القًل فٓ المًاقٕت

المواقيت في 
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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؿشٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابسد، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشزشٓػلى ًفس هسزذ 
 .ٍرِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاجت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خظًص المسجد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



8 

 ػدم جًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الجح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا ئلاى الزحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗزَص هغ الؼشٍسٓ لوشع أٍ ػؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 
 ثل األحًؽ *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔجًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم جًاس التأخٕز إلى الجح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلجح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه ؿزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔجًسالزجًع مىٍ ي المشٓ مه ؿزٔق آخز جبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔجًس ًَ التجبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رجًعغٕز 

ػدل إلى ؿزٔق آخز   ٔكًن مجبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ػؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

الزٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍرت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسزذ ئرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خظاًص المساجد  ماب َاً       *•

 .الحق
لً بن المٕقب  ًَ المسجد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔجت ثال   **•

 .ٔجًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسزذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔجًس لاٍ اإلحازام خابرج المساجد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىت ي الحبئغ ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئغ ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الظجش ئلى حابل الٌمابء فابألحَؽ لْواب اإلحاشام خابسد       

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسزذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المساجد   ***•

المساجد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازيع   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئغ ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔجًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الجح ّ فبلتجدٔد فٓ الجح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبؽ المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسـِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى راَاص اإلحاشام   
هي رو٘غ هَاػؼِ اخت٘بسا، ٍ األفؼل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؼت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش ئلاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَؽ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هظش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الـبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



15 

 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تخجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَرت لالؿوئٌبى،

 ػي الَحَق، فؼال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؿالع هغ حظَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلؿمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلؿالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مـفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *ربصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الـشٗك ه٘مبتبى ٗزت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب ئلاى   •
 .هىٔ ػلى األحَؽ، ٍ األٍلى تزذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔجت ػفٍٕ *•

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗظل فٖ ؿشٗمِ ئلى هىٔ ئلى هَػاغ   5هسألٔ •
  ٗىَى الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخؾ هستم٘ن

ثح٘ج لَ ربٍص هٌِ ٗتوبٗل الو٘مبت ئلى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ •
 الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ، 

هي فَق وبلحبطل لوي سوت الـبئشٓ لاَ   *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•
فشع ئهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتشن االحت٘بؽ ثؼذم 

 .االوتفبء ثْب
 ثل   إشكبل فٍٕ  *•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .الخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حظَل الظي هٌِ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ، ي َٓ مٕقاب  ماه لاّ ٔمازّ ػفاى      : التبسغ•
( 1)أحدَب، ي الدلٕل ػفٍٕ طاحٕحتب اثاه ساىبن، ي   ٔؼازّ اختظبطاُمب      
 ثمحب اِ مسجد الشجزِ ثؼد فُّ المثبلٕ ّ مىُمب، ي ػدم القًل ثبل ظل،  

ال ٗجؼذ االختظبص ثوالحظٔ أىّ هسزذ الشزشٓ لِ خظَطا٘ةٔ ٍ ّاٖ   ( 1)•
أىّ السٌّٔ فٖ اإلحشام هٌِ أى ٗفشع الحذة فٖ الوسزذ ٍ ٗإخّش التلج٘ٔ ئلاى  
الج٘ذاء ٍ ّٖ خظَط٘ةٔ ل٘ست لسبئش الوَال٘ت فال ٗجؼذ أى ٗىَى االوتفابء  
ثبلوحبرآ خظَط٘ةٔ لِ ٍ ػلى فشع التٌضّل فبلوحابرآ الوؼتجاشٓ ال ثاذة أى    
تىَى هخل رله الومذاس هوةب ٗوىي للشخض سؤٗٔ الوحبرٕ لاِ ال ثوماذاس   
هسبفٔ ثؼ٘ذٓ وؼششٗي فشسخبً أٍ أوخش ٍ ػلى ّزا فال هزبل للىالم فٖ سبئش 
خظَط٘ةبتْب الّتٖ فٖ الوتي ٍ هغ رله ففٖ والهِ هَاػغ للٌظش ال هَرات  

 (.الخَئٖ. )للتؼشّع لْب

 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ي مقتؼبَمب محب اِ أثؼد المٕقبتٕه إلى مكّّ إ ا  بن فٓ ؿزٔق ٔحب ْ •
تتحقّق المحب اِ ثأن ي اثىٕه، فال يجٍ لفقًل ثك بّٔ أقزثُمب إلى مكّّ، 

 (2)ٔظل فٓ ؿزٔقٍ إلى مكّّ 
ػلى ٍرِ ٗىَى تَرةِْ فِ٘ ئلى هىّٔ ال فٖ الـشٗك الوتَرةِ ئلاى  ( 2)•

غ٘شُ ٍ لَ وبى غشػِ الؼجَس هٌِ ئلى هىّٔ ٍ حٌ٘ئزٍ فوحبرآ أّل الجحش 
فٖ هَػغ ٗىَى ألشة األهبوي ئلى هىّٔ ٍ لىي لن ٗىي فٖ ؿشٗماِ ٍ  
ػجَسُ هتَرةْبً ئلْ٘ب غ٘ش هزذ ثل ال ثذة هي هالحظٔ األلشث٘ةٔ فٖ هَػغ 

 (.آلب ػ٘بء. )وبى هتَرةْبً فِ٘ ئلْ٘ب

 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 (3)إلى مًػغ ٔكًن ثٕىٍ ي ثٕه مكّّ ثبة  •
الظبّش أىّ فٖ الؼجبسٓ سمـبً ٍ تحشٗفابً ٍ و٘اف وابى فبلظابّش أىّ     ( 3) •

الوحبرآ تتحمّك ثىَى الو٘مبت ػلى ٗو٘ي الوبسة فٖ الـشٗك ئلى هىّٔ أٍ 
رله الوَػغ هبلت ئلى ٍسائِ ٍ ٗالحظ فاٖ  ربص ػي شوبلِ ثح٘ج لَ 

رله الظذق الؼشفٖ ال الذةلٔ الؼمل٘ةٔ ثأى ٗىَى الخؾّ الوبسة هي هَلفاِ  
(. لااذةس سااشُّ)ئلااى الو٘ماابت ألظااش الخـااَؽ ووااب أفاابدُ الواابتي  

 (.األطفْبًٖ)
الؼجبسٓ غ٘ش ٍاف٘ٔ ثبلومظَد ٍ لؼلّْب هحشّفٔ ٍ األٍلى أى ٗمابل تتحمّاك   •

الوحبرآ ثأى ٗظل فٖ ؿشٗمِ ئلى هىّٔ ئلى هَػغ ٗىَى الو٘مبت ػلى 
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ ثبلخؾّ الوستم٘ن

 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

أىّ لفظٔ ثبة هظحةفٔ فٖ الٌسخ أٍ الـجغ ػي لفظٔ هسابفٔ ٍ هاغ   لؼلّ •
ّزا فال ٗستم٘ن ّزا الؼبثؾ ٍ ال الَرِ اٙخش الّزٕ روشُ ٍ األٍلى أى 
ٗمشّس ػبثؾ الوحبرآ ثأى تىَى هىّٔ الوؼظّؤ ػلى رجْٔ الوستمجل لْاب  

 (.الٌبئٌٖ٘. )ٍ الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ ثبلخؾّ الوستم٘ن

الؼجبسٓ هحشّفٔ ٍ طَاثْب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هىّٔ ثمذس هب َّ ث٘ي رله الو٘مبت •
ٍ هىّٔ ٍ هحظةل ٍرْٖ الوتي َّ أىّ الوحبرٕ لِ هَػغ هي الـشٗك لَ 
فشػٌب دائشٓ تىَى هىّٔ ػلى هشوضّب ٍ ٗواشّ هح٘ـْاب ثبلو٘مابت لواشّ     
ثزان الوَػغ أٗؼبً ٍ ٗلضهِ هب روش فٖ الَرْ٘ي لىاي الظابّش وفبٗأ    

 (.الجشٍرشدٕ. )الوحبرآ الؼشف٘ةٔ ٍ ّٖ أٍسغ هي رله

 

 
 635: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

َٓ ثٕه  لك المٕقب  ي مكّّ ثبلخؾّ المستقّٕ، ي ثًجٍ آخاز أن ٔكاًن   ي •
 (1)الخؾّ مه مًق ٍ إلى المٕقب  أقظز الخـًؽ فٓ  لك الـزٔق 

فٖ الؼجبسٓ ئروبل ٍ لؼلّ الوشاد أى ٗىَى الخؾّ هي هَلفاِ ئلاى هىّأ    ( 1)•
وألظش الخـَؽ هي هىّٔ ئلى الو٘مبت هغ ٍحذٓ الزْٔ أٍ طاذق الوسابهتٔ   
ػشفبً وٖ ال ٌٗتمغ ثبلزْٔ الوؼبوسٔ لزْٔ الو٘مابت ثبلٌساجٔ ئلاى هىّأ ٍ     

حنة ئىّ الوذاس ػلى طذق الوحبرآ ئلى آخشُ، غ٘ش هتّزاِ فااىّ الاالصم    : لَلِ
ئهةب االوتفبء ثبلوحبرآ الؼشف٘ةٔ ف٘سامؾ الىاالم األٍةل أٍ الحم٘مأ الٌْذسا٘ةٔ     
ف٘سمؾ الخبًٖ حنة ئىّ االوتفبء ثبلوحبرآ ئًّوب ّاَ فاٖ طاَسٓ ػاذم ئهىابى      

. هاشع أٍ هشامّٔ أٍ ػا٘ك ٍلات    أٍ  لخاَف  اإلحشام هي أحذ الوَال٘ات  
 (.وبشف الغـبء)

 636: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 (.الگلپبٗگبًٖ. )هغ وَى الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ شوبلِ•

ٗفْن هي طح٘حٔ اثي سٌبى وَى هذاس الوحبرآ ػلى تسابٍٕ ًساجٔ   ٍ •
الوَلف ٍ الو٘مبت ثبإلػبفٔ ئلى الوذٌٗٔ الّتاٖ ّاٖ الوخاشد ٍ سثواب     

آلاب  . )ٗمتؼٖ رله اختالف ًسجتْوب ئلى هىّٔ رضهبً وواب ّاَ هابّش   
 (.ػ٘بء

 

 

 636: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ئىّ الوذاس ػلى طذق الوحبرآ ػشفبً، فال ٗىفٖ ئرا وبى ثؼ٘اذاً ػٌاِ   حنة •
ووب ال ٗخفى، ٍ الالصم حظَل الؼلن ثبلوحبرآ ( 1)ف٘ؼتجش فْ٘ب الوسبهتٔ 

 ، (2)ئى أهىي، ٍ ئلّب فبلظيّ الحبطل هي لَل أّل الخجشٓ 
•______________________________ 

. هااغ وًَااِ فااٖ ًبح٘اأ ٗىااَى رلااه الو٘ماابت ه٘مبتاابً ألّلْااب ( 1)
 (.الگلپبٗگبًٖ)

 (.آلب ػ٘بء. )هغ ػذم تحمّك ششائؾ الج٘ةٌٔ فِ٘ ئشىبل ووب ال ٗخفى( 2)•

 637: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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ي مغ ػدمٍ أٔؼبً فبلالسم الذَبة إلى المٕقاب  أي اإلحازام ماه أي ل    •
مًػغ احتمبلٍ ي استمزار الىٕ ّ ي التفجّٕ إلى آخز مًاػؼٍ، ي   ٔؼزّ 
احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ أوّاٍ   ٔجاًس، ألوّاٍ       

ي   ٔجًس إجزاء أطابلّ ػادم   إ ا  بن ثؼىًان ا حتٕبؽ، ( 3)ثأس ثٍ 
الًطًل إلى المحب اِ، أي أطابلّ ػادم يجاًة اإلحازام، ألوُّماب        
ٔثجتبن  ًن مب ثؼد  لاك محاب اِ، ي الم ازيع لاشيم  اًن إوشابء       

  اإلحزام مه المحب اِ، ي ٔجًس لمثل َذا
فِ٘ ئشىبل ثل هٌغ لَ للٌب ثحشهأ اإلحاشام لجال الَطاَل ئلاى      ( 3)•

الوحبرآ هغ رشٗبى األطل الوَػَػٖ أٍ الحىوٖ فِ٘ فابلالصم لوخال   
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ّزا الشخض التخلّض ثبلٌزس

 637: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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أن ٔىااذر اإلحاازام قجاال المٕقااب  فٕحاازم فاآ أي ل مًػااغ ( 1)الشااخض •
( 2)ا حتمبل أي قجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه جًاس  لك مغ الىذر، ي األحاًؽ  

فٓ طًرِ الظهّ أٔؼبً ػدم ا  ت بء ثٍ، ي إػمبل أحاد َاذٌ األُماًر، ي إن    
 بن األقًى ا  ت بء، ثل األحاًؽ ػادم ا  ت ابء ثبلمحاب اِ ماغ إمكابن       

 الذَبة إلى المٕقب ، لكه األقًى مب   زوب مه جًاسٌ مـفقبً،  
 (.األطفْبًٖ، الٌبئٌٖ٘. )ّزا َّ األحَؽ( 1)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل َّ األحَؽ•

 (.آلب ػ٘بء. )ال ٗتشن فٖ غ٘ش هب روشًب هي فشع ل٘بم الج٘ةٌٔ الؼبدلٔ( 2)•
 (.الجشٍرشدٕ. )ال ٌٗجغٖ تشن ّزا االحت٘بؽ•

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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ثبلمحب اِ ي لّ ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ( 3)إن أحزم فٓ مًػغ الظهّ ثّ  •
ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحب اِ ي لّ ٔتجبيسٌ أػب  اإلحازام، ي إن  
ٕ ه  ًواٍ ثؼادٌ فاإن أمكاه الؼاً  ي         ٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تجابيس أي تجا تج

فٓ الظًرِ الثبوّٕ ي ٔجد   فٓ ا يلى فآ  ( 4)التجدٔد تؼٕ ه، ي إلّب فٕك ٓ 
 ،مكبوٍ، ي األيلى التجدٔد مـفقبً

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )أٍ الؼلن ثِ( 3)•
ئرا وبى ئحشاهِ لجل الحشم أٍ لن ٗوىي لِ الشرَع ئلى خبسد الحاشم ٍ  ( 4)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ئلّب ف٘شرغ ئلى خبسد الحشم ف٘حشم هٌِ
ثل ٗزذةد فٖ الظَست٘ي ئلّب ئرا تج٘ةي ػذم التوىّي هي اإلحشام هاي الو٘مابت   •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ح٘ي ئحشاهِ هي ثؼذ الو٘مبت

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 ( 5)ي   فزق فٓ جًاس اإلحزام فٓ المحب اِ ثٕه الجزّ ي الجحز  •
ٍ الظبّش وفبٗٔ اإلحشام فٖ الـّ٘ةابسٓ فاَق الو٘مابت ئرا أحاشص ٍ     ( 5)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )توىّي هي اإلحشام فْ٘ب

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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إنّ الظبَز أوٍّ   ٔتظً ر ؿزٔق   ٔمزّ ػفى مٕقب ، ي   ٔكاًن محب ٔابً   ثّ  •
 ، (1)مىُب   لًاحد

هي اختظابص الوحابرآ ثواَاسد    ( لذةس سشُّ)ث٘ي ّزا ٍ هب تمذةم هٌِ ( 1)•
 (.الخَئٖ. )الظذق الؼشفٖ تْبفت هبّش

ثؼذ اػتجبس ػذم الجؼذ رذةاً هي الو٘مبت فٖ طاذق الوحابرآ وابى لتظاَٗش     •
الوشٍس ػلى ؿشٗك ال ٗىَى فِ٘ ه٘مبت ٍ ال هحبرآ ثوىابى هاي اإلهىابى    
فاشىبل طبحت الوستٌذ ػلى األطحبة ثؼذم فبئذٓ فٖ ّزا الفشع ثؼذ هب 

ألَل ٍ ػوذٓ اإلشىبل ػل٘اِ  فٖ غ٘ش هحلِّ وبًت الوَال٘ت هح٘ـٔ ثبلحشم 
فٖ غ٘ش هحلّاِ  ف٘وب أفبدُ هي ئحبؿٔ الوَال٘ت ثبلحشم ئر ل٘س األهش وزله 

 (.آلب ػ٘بء. )فتأهةل فٖ الومبم رذةاً

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 ، فال ثد  مه محب اِ ياحد مىُب، (2)إ  المًاقٕت محٕـّ ثبلحزم مه الجًاوت •
ل٘س وزله فاىّ را الحل٘فٔ ٍ الزحفٔ ولْ٘وب فٖ شوبل الحشم ػلى خؾّ ٍاحاذ  ( 2)•

تمشٗجبً ٍ لشى الوٌبصل فٖ الوششق هٌِ ٍ الؼم٘ك ث٘ي الشوبل ٍ الوششق فتجمى ٗلولان  
ٍحذّب لخالحٔ أسثبع الذٍسٓ الوح٘ـٔ ثبلحشم ٍ ثٌْ٘وب ٍ ث٘ي لشى الوٌابصل أوخاش هاي    

 (.الجشٍرشدٕ. )حالحٔ أحوبى الذٍسٓ ٍ هٌْب ئلى الزحفٔ لشٗت هي رله
ٍ ال ٌٗبفٖ رله وَى ٗلولن لخالحٔ أسثبع الاذائشٓ ألىّ ه٘مابت رو٘اغ ّازا الٌبح٘أ      •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٗلولن
لن ٗؼلن أًّْب هح٘ـٔ ثبلحشم ػلى ٍرِ ٗحبرٕ أحذّب لجل أى ٗذخلِ ٍ و٘ف وبى فلَ •

ػلن ثتحمّك هحبرآ وزله ٍ شهة فٖ هَػؼِ فمذ تمذةم أًِّ ثبلٌازس ٗحاشم هاي أٍةل    
هَاػغ احتوبلِ ٍ ال ئشىبل فِ٘ أهةب ئرا لن ٗؼلن رله فاى أهىٌِ اإلحشام هاي هْالّ   
أسػِ فبألحَؽ تؼ٘ةٌِ ٍ ئلّب فبألحَؽ اإلحشام هي إٔة ه٘مبت أهىٌاِ ٍ هاغ تؼازّسُ    

 (.الٌبئٌٖ٘. )فوي أدًى الحلّ ثال ئشىبل

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 (3)لً فزع إمكبن  لك فبلالسم اإلحزام مه أ وى الحلّ ي •
ثل الالصم ػلِ٘ الؼجَس هي أحذ الوَال٘ت ٍ اإلحشام هٌِ ٍ هغ ػذم ( 3) •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )اإلهىبى فوي األلشة هٌِ حنة األلشة ئلى أدًى الحلّ
ثل الالصم اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت هغ اإلهىبى ٍ هغ ػذهاِ ٗزاشٕ   •

 (.الخَئٖ. )ػلِ٘ حىن الوتزبٍص ػي الو٘مبت ثغ٘ش ئحشام
 

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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ػه ثؼؼُّ أوٍّ ٔحزم مه مًػغ ٔكًن ثٕىٍ ي ثإه مكّاّ ثقادر ماب     ي •
ثٕىُب ي ثٕه أقزة المًاقٕت إلُٕب ي ًَ مزحفتبن، ألوٍّ   ٔجًس ألحاد  

 إلّب محزمبً، ( 1)قـؼٍ 
الّزٕ ال ٗزَص لـؼِ ثل الذخَل فِ٘ ئلّب هحشهبً َّ الحشم خبطةٔ ٍ ( 1)•

أهةب لجلِ فل٘س لوب ٗذلّ ػلى حشهٔ لـؼِ ثاذٍى اإلحاشام هـلمابً ٍ ال    
لىَى الوسبٍآ أٗؼبً وبلوحبرآ ثوٌضلٔ الوشٍس ثبلو٘مبت ػا٘ي ٍ ال أحاش   

 (.الٌبئٌٖ٘. )فلَ لن ٌٗزس اإلحشام هوةب ٗسبٍٕ الو٘مبت فبلظبّش حشهتِ

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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اإلحزام مىٍ ي تجدٔدٌ فٓ أ وى ( 2)فٍٕ أوٍّ    لٕل ػفٍٕ، لكه األحًؽ ي •
 .الحلّ

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل األحَؽ التخلّض ثبلٌزس( 2)•

ثل األحَؽ هب للٌب هي الؼجَس هي أحذ الوَال٘ت ئلى آخاش هاب روشًاب فاٖ     •
 (.الگلپبٗگبًٖ. )الحبش٘ٔ السبثمٔ

ال هٌشأ لْزا االحت٘بؽ سَى الخشٍد ػي شجْٔ خالف ػاؼ٘ف ٍ ٗتَلّاف   •
 (.الٌبئٌٖ٘. )هششٍػ٘ةتِ ػلى ًزس اإلحشام هي الوسبٍٕ ػلى األهْش

  (. الجشٍرشدٕ. )ال ٗتشن االحت٘بؽ ثزله ثل ٍ ثٌزس اإلحشام هٌِ أٗؼب•

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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أػٌٖ الجحج ػي حىن هي هلاه رلاه الـشٗاك    ( ٍ اهب الومبم الخبًٖ)•
ففٖ وَى حىوِ اإلحشام هوب ٗسبٍٕ ألاشة الوَال٘ات ئلاى هىأ أٍ     

 ،ثل لَالى( ٍرْبى)اإلحشام هي ادًى الحل 

 410: ، ص12 مظجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى؛ ج



44 

 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

لذ ٗمبل ثبألٍل ألى ّزُ الوسبفٔ ال ٗزَص ألحذ لـؼْب اال هحشهب هي  •
 ػلْ٘بالضائذ  -إٔ رْٔ دخل ٍ اًوب االختالف فٖ الزْبت فٖ

ألطبلٔ الجشاءٓ ػي ٍرَة الضائاذ ػاي ادًاى    ( ٍ األلَى َّ األخ٘ش) •
الحل ٍ لوٌغ ػذم رَاص لـغ تله الوسبفٔ ئال هحشهب هـلماب ثال ّاَ    
هختض ثوب ئرا أحشم هي الو٘مبت ٍ اهب هغ ػذهِ فؼاذم راَاص المـاغ    
ثبلٌسجٔ ئلى الضائذ ػي ادًى الحل َّ أٍل الىاالم، ٍ هاغ الشاه ف٘اِ     

 . ٗىَى الوشرغ َّ أطبلٔ الجشاءٓ

 410: ، ص12 مظجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى؛ ج
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ثٌابء   -ٍ َّ حىن هي ال ٗوش ػلى ه٘مبت ٍ ال ثبلوحبرٕ: أهب الخبًٍٖ •
روش فٖ الوتي اى الالصم ػلِ٘ اإلحاشام هاي أدًاى     -ػلى ئهىبى رله

 .الحل
« 1»ٍ ٗستذل لِ ثبلوـلمبت الٌبّ٘ٔ ػاي دخاَل الحاشم ثاال ئحاشام      •

ثؼو٘ؤ أطبلٔ الجشاءٓ ػي ٍرَة اإلحشام ػي الوَال٘ت الوؼٌ٘ٔ لوي ال 
 .ٗوش ثبلو٘مبت ٍ هحبرِٗ ٍ ًت٘زٔ األهشٗي لضٍم اإلحشام هي أدًى الحل

•______________________________ 
 .هي اإلحشام 50ثبة : الَسبئل( 1)

 382: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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 فماذ  لَ فشع ػذم الوشٍس ػلى الو٘مبت ٍ ال ػلى هحبرٗٔ : ٍ ثبلزولٔ•
الىالم فٖ هَػغ اإلحشام، فازّت ثؼؼاْن ئلاى اًاِ ٗحاشم هاي       ٍلغ 

هسبٍآ ألشة الوَال٘ت ئلى هىٔ، إٔ ٗحشم هي هَػغ ٗىاَى ثٌ٘اِ ٍ   
ث٘ي هىٔ ثمذس هب ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي ألشة الوَال٘ت ٍ َّ هشحلتبى، ٍ رّات  

 .ثؼؼْن ئلى أًِ ٗحشم هي أدًى الحل
 .فال دل٘ل ػلِ٘ أطال: ٍ أهب األٍل•
فبستذل لِ ثبلشٍاٗبت الذالٔ ػلى ػذم رَاص دخَل الحشم : ٍ أهب الخبًٖ•

 .ثال ئحشام
 .هؼبفب ئلى أطبلٔ الجشاءٓ ػي لضٍم اإلحشام هي الوَال٘ت الوؼٌ٘ٔ•

 383: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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اى الشٍاٗبت الَاسدٓ فٖ الومبم هختلفٔ ثؼؼْب ٗذل ػلاى ػاذم   : ٗشدٍُ •
 .رَاص الذخَل فٖ الحشم اال هحشهب

 ٗذل ػلى ػذم رَاص دخَل هىٔ ئال هحشهب، : ٍ ثؼؼْب•

 383: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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ثذ هي تم٘٘ذ هب دل ػلى ػذم رَاص الذخَل فٖ الحاشم اال هحشهاب   فال •
ثوب ئرا أساد الذخَل ئلى هىٔ ئر لَ ٍرت اإلحشام لذخَل الحاشم فاال   
ٗجمى أحش ٍ فبئذٓ لَرَة اإلحشام لذخَل هىٔ ألًْب ٍالؼٔ فاٖ ٍساؾ   

 الحشم تمشٗجب ف٘ىَى الحىن ثلضٍم اإلحشام لذخَل هىٔ لغَا، 

 383: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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هي رله اًْوب ل٘سب حىو٘ي هستمل٘ي ثل الحىن ثلضٍم اإلحاشام  ف٘ؼلن •
لذخَل الحشم هي ثبة الومذهٔ لذخَل هىٔ ٍ اًِ فاٖ الحم٘مأ ٗزات    

 اإلحشام لذخَل هىٔ ٍ اى الووٌَع دخَل هىٔ ثال ئحشام 
اًوب ٗزت اإلحشام الداء الٌسه هي الؼوشٓ، أٍ الحذ، ٍ أهب اإلحاشام  ٍ •

 ٍحذُ ٍ اى وبى ػجبدٓ ٍ لىي ال ٗستمل ثٌفسِ 
لزا لَ أساد الذخَل فٖ الحشم ٍ لن ٗىي لبطذا لذخَل هىٔ ال ٗزت ٍ •

ػلِ٘ اإلحشام ٍ ال خالف ثٌْ٘ن فٖ ػذم ٍرَة اإلحشام ػلى هي لان  
ٗشد الٌسه وبلحـبة ٍ ًحَُ هوي ٗتىشس دخَلِ لحبرٔ فاٖ خابسد   

 .هىٔ

 383: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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ال ٗستفبد هي الشٍاٗبت أى ٌّبن ٍارج٘ي أحاذّوب لاضٍم   : الحبطلٍ •
اإلحشام لذخَل الحشم ٍ اٙخش اإلحشام لاذخَل هىأ، ٍ ػلاى واال     

 .التمذٗشٗي ال داللٔ فٖ الشٍاٗبت ػلى تؼ٘٘ي هَػَع اإلحشام
ثل لً  ىب وحه ي َذٌ الزيأب  ي لّ ٔكه  لٕل خبرجٓ ػفاى تؼٕإه   •

، ي لكاه   لتشمىب ثجًاس اإلحزام لٍ مه أْ مكبن شبءمًاػغ اإلحزام 
ػفمىب مه أ لّ أخزى ػدم التخٕٕز لٍ فٓ مًاػغ اإلحزام ي اومب ٔجت 
ػفٍٕ اإلحزام مه مًاػغ خبطّ فال ٔظح ا ستد ل ثُاذٌ الزيأاب    

 .ػفى لشيم اإلحزام مه أ وى الحل

 384: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ثٓبةٔ أًََِّٔ لَب ٗٓزَٔصٔ دٔخَُلُ هٓىََّٔ ٍٓ لَب الْحٓاشَمِ ثِغَٕ٘اشِ ئِحٕاشَامٍ ٍٓ لَإَ      50« 8»•
دٓخَلَ لِمِتَبلٍ ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؼبً فَلَب ٗٓزِتٔ ثٓلْ ٗٔسٕاتَحٓت  إٍَٔ دٓخَالَ لَجٕالَ    

  شَْٕشٍ هِيْ ئِحٕشَاهِِِ إٍَٔ ٗٓتَىَشَّسٓ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ « 9» -1 -16623•

لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٗٓذٕخُلُ الْحٓاشَمٓ  : ػٓبطِنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ لَبلَػٓيْ  أَثِٖ ًَظٕشٍ
 .لَبلَ لَب ئِلَّب هٓشِٗغٌ إٍَٔ هٓجٕـَُىٌ -أَحٓذٌ ئِلَّب هٔحٕشِهبً

 .1639 -468 -5التْزٗت  -(9)•
 

 403-402: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



52 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕايِ  ٍٓ •
 .«1»هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ هِخْلَِٔ 

•______________________________ 
 .855 -245 -2، ٍ االستجظبس 550 -165 -5التْزٗت  -(1)

 403: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



53 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓاى ػٓايْ ػٓجٕاذِ    « 2» -2 -16624•
: الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ أَثِٖ ًَزٕشَاىَ ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَابلَ 

لَبلَ لَاب   -ثِغَٕ٘شِ ئِحٕشَامٍ« 3»سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع ّٓلْ ٗٓذٕخُلُ الشَّرٔلُ الْحٓشَمٓ 
 .ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؼبً إٍَٔ ثِِِ ثٓـَيٌ

 .856 -245 -2، ٍ االستجظبس 551 -165 -5التْزٗت  -(2•
 .هىٔ -فٖ التْزٗت -(3)•

 

 403: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



54 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ طٓافَْٓاىَ ثٕايِ   « 4» -3 -16625•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع : ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ

لَبلَ لَاب ٗٓاذٕخُلْْٓب    -ٍٓ ٍٓرٓغٌ شَذِٗذٌ ٗٓذٕخُلُ هٓىََّٔ حٓلَبلًب -ػٓيْ سٓرٔلٍ ثِِِ ثٓـَيٌ
 .ئِلَّب هٔحٕشِهبً الْحٓذِٗجَ

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 5»حٓوٓلَِٔ الشَّٕ٘خُ ػٓلَى الِبسٕتِحٕجٓبةِ لِوٓب هٓؼَى : أَلَُلُ•
، ٍ 857 -245 -2، ٍ االستجظاابس 552 -165 -5التْاازٗت  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 51هي الجبة  2أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 
 .هي ّزا الجبة 2ٍ  1هؼى فٖ الحذٗخ٘ي  -(5)•
 .هي ّزا الجبة 4ٗبتٖ فٖ الحذٗج  -(6)•

 403: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



55 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓايِ الٌَّؼْاشِ ثٕايِ    « 7» -4 -16626•
سٓأَلْتٔ أَثٓب رٓؼٕفَاشٍ  : سَٕٔٓٗذٍ ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ

لَبلَ لَب ئِلَّاب هٓشِٗؼابً إٍَٔ هٓايْ ثِاِِ      -ع ّٓلْ ٗٓذٕخُلُ الشَّرٔلُ هٓىََّٔ ثِغَٕ٘شِ ئِحٕشَامٍ
 .ثٓـَيٌ

 .«1»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ هِخْلَِٔ •
 .1564 -448 -5التْزٗت  -(7)•
 .2753 -379 -2الفمِ٘  -(1)•

 

 403: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



56 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓايْ أَثِ٘اِِ   « 2» -5 -16627•
ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْؤغِ٘شَِٓ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ ٍٓسٕدٓاىَ ػٓايْ  

 -هٓيْ وَبىَ هِيْ هٓىََّٔ ػٓلَى هٓسِ٘شَِٓ ػٓشَشَِٓ أَهٕ٘ٓابلٍ : أَثِٖ الْحٓسٓيِ الْأٍََّلِ ع لَبلَ
 .لَنٕ ٗٓذٕخُلْْٓب ئِلَّب ثِاِحٕشَامٍ

 .11 -325 -4الىبفٖ  -(2)•
 

 

 404: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



57 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّاذٍ ػٓايْ   « 3» -6 -16628•
ئِىَّ لُشَٕٗشابً  : ػٓلِِّٖ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓبىِ ػٓيْ سٓؼِ٘ذٍ الْأَػٕشَدِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٍٓرٓذٍٔا فِٖ لََٓاػِذُِِ حٓزٓشاً فِ٘اِِ وِتَابةٌ لَانٕ ٗٔحٕسِاٌَُا      -لَوَّب ّٓذٓهَٔا الْىَؼٕجَٓٔ
حٓشَّهٕتُْٓب ٗٓإَمٓ   -حٓتَّى دٓػَٕٓا سٓرٔلًب فَمَشَأَُٔ فَاِرَا فِِِ٘ أًََب اللَِّٔ رٍُ ثٓىََّٔ -لِشَاءٓتَِٔ

ٍٓ ٍٓػَؼٕتُْٓب ثٕٓ٘يَ ّٓزَٕٗيِ الْزٓجٓلَٕ٘يِ ٍٓ حٓفَفْتُْٓاب   -خَلَمْتٔ السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ الْأَسٕعٓ
 .ثِسٓجٕؼِٓٔ أَهٕلَبنٍ حٓفّبً

 .1 -225 -4الىبفٖ  -(3)•
 

 404: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



58 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕاشَاِّ٘نٓ ػٓايْ أَثِ٘اِِ ٍٓ ػٓايْ هٔحٓوَّاذِ ثٕايِ       « 4» -7 -16629•
ئِسٕوٓبػِ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ رٓوِ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓايْ هٔؼٓبٍِٗٓأَ ثٕايِ    

ئِىَّ اللَِّٓ حٓاشَّمٓ هٓىَّأَ ٗٓإَمٓ خَلَاكَ      -لَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ َٕٗٓمٓ فَتْحِ هٓىََّٔ: ػٓوَّبسٍ لَبلَ
لَانٕ تَحِالَّ لِأَحٓاذٍ     -ٍٓ ِّٖٓ حٓشَامٌ ئِلَى أَىْ تَمَُمٓ السَّبػُٓٔ -السَّوٓبٍٓاتِ ٍٓ الْأَسٕعٓ

 .هِيْ ًَْٓبسٍ« 5»لَنٕ تَحِلَّ لِٖ ئِلَّب سٓبػًٓٔ  -لَجٕلِٖ ٍٓ لَب تَحِلُّ لِأَحٓذٍ ثٓؼٕذِٕ ٍٓ
 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ هٔشْسٓلًب •
 .4 -226 -4الىبفٖ  -(4)•
ل٘ل الوشاد ثِ الذخَل ثبلسالح، ٍ ٗبتٖ فٖ آخش الجبة أًِ دخل ثغ٘ش  -(5)•

 .ئحشام ٍ ػلِ٘ السالح
 (.لذُ. هٌِ)•
 .2314 -245 -2الفمِ٘  -(6)•

 404: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



59 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕايِ صِٗٓابدٍ ػٓايْ    « 1» -8 -16630•
سٓاأَلْتُِٔ  : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ
لَابلَ لَاب    -ػٓيِ الشَّرٔلِ ٗٓؼٕشِعٔ لَِٔ الْوٓشَعٔ الشَّذِٗذٔ لَجٕلَ أَىْ ٗٓاذٕخُلَ هٓىَّأَ  

 .ٗٓذٕخُلُْٓب ئِلَّب ثِاِحٕشَامٍ
 .ّٓزَا هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الِبسٕتِحٕجٓبةِ: أَلَُلُ•
 .4 -324 -4الىبفٖ  -(1)•

 

 405: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



60 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٕاٌَبدُِِ ػٓايْ وُلَٕ٘اتٍ    « 2» -9 -16631•
الْأَسٓذِِّٕ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص اسٕتَأْرَىَ اللَِّٓ ػٓضَّ ٍٓ رٓالَّ  

فِْ٘ٓب سٓبػًٓٔ هِيَ الٌَّْٓبسِ حُانَّ  « 3»فِٖ هٓىََّٔ حَلَبثَ هٓشَّاتٍ هِيَ الذَّّٕشِ فَأَرِىَ لَِٔ 
 .رٓؼٓلَْٓب حٓشَاهبً هٓب دٓاهٓتِ السَّوٓبٍٓاتٔ ٍٓ الْأَسٕعٔ

 .2315 -246 -2الفمِ٘  -(2)•
 .فبرى اهلل لِ -فٖ الوظذس -(3)•

 
 

 405: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



61 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ « 4» -10 -16632•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ئِثٕشَاِّ٘نٓ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ٗٓذٕخُلُ هٓىََّٔ فِٖ السٌََِّٔ الْوٓاشََّٓ  : حٓوٕضََٓ لَبلَ

ٍٓ الْوٓشَّتَٕ٘يِ ٍٓ الخَّلَبثَ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕغٔ لَبلَ ئِرَا دٓخَلَ فَلْ٘ٓذٕخُلْ هٔلَجِّ٘بً ٍٓ ئِرَا خَشَدٓ 
 .فَلْ٘ٓخْشُدٕ هٔحِلِّب

هاي   3، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فاٖ الحاذٗج   2754 -379 -2الفمِ٘  -(4)•
 .هي أثَاة الؼوشٓ 6الجبة 

 

 405: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



62 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

سٍٓٓأُ الْىُلٌَِٕٖ٘  ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ ئِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕايِ هٓاشَّاسٍ   ٍٓ •
 .«5»ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ هِخْلَِٔ 

 .3 -534 -4الىبفٖ  -(5)•
 

 405: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



63 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ئِدٕسِٗسٓ فِٖ آخِاشِ السَّاشَائِشِ ًَمْلًاب هِايْ     « 6» -11 -16633•
 ٖ الشَّرٔالِ    وِتَبةِ رٓوِ٘لِ ثٕيِ دٓسَّادٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثِِِ ػٓيْ أَحٓذِِّوٓب ع فِا

ٗٓخْشُدٔ هِيَ الْحٓشَمِ ئِلَى ثٓؼٕغِ حٓبرٓتِِِ حُنَّ ٗٓشْرِغٔ هِيْ َٕٗٓهِِِ لَبلَ لَب ثٓأْسٓ ثِأَىْ 
 .ٗٓذٕخُلَ ثِغَٕ٘شِ ئِحٕشَامٍ

 .2 -45 -هستـشفبت السشائش -(6)•
 

 406-405: ، ص12 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



64 

 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

الْفَؼْلُ ثٕيُ الْحٓسٓيِ الـَّجٕشِسِٖ  فِٖ ئِػٕلَبمِ الَْٓسٓى ًَمْلًب « 1» -12 -16634•
هِيْ وِتَبةِ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ ثٓشِ٘شٍ الٌَّجَّبلِ ػٓايْ أَثِاٖ ػٓجٕاذِ اللَّاِِ ع فِاٖ      

أَلَب ئِىَّ هٓىََّٔ هٔحٓشَّهٌٓٔ ثِتَحٕشِٗنِ اللَِِّ لَانٕ  : حٓذِٗجِ فَتْحِ هٓىََّٔ أَىَّ الٌَّجَِّٖ ص لَبلَ
ئِلَى أَىْ « 2»تَحِلَّ لِأَحٓذٍ وَبىَ لَجٕلِٖ ٍٓ لَنٕ تَحِلَّ لِٖ ئِلَّب هِيْ سٓبػٍٓٔ هِيْ ًَْٓبسٍ 

ٍٓ لَب ٗٔمْـَغٔ شَزٓشُّٓب ٍٓ لَب ٌَٗٔفَّشُ طٕٓ٘ذّٔٓب « 3»تَمَُمٓ السَّبػُٓٔ لَب ٗٔخْتَلَى خَلَبّٓب 
هٓىََّٔ ثِغَٕ٘شِ ئِحٕشَامٍ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٔ « 4»ٍٓ لَب تَحِلُّ لُمَـَتُْٓب ئِلَّب لِؤٌْشِذٍ لَبلَ ٍٓ دٓخَلَ 

السِّلَبحٔ ٍٓ دٓخَلَ الْجٕٓ٘تٓ لَنٕ ٗٓذٕخُلِْٔ فِٖ حٓذٍّ ٍٓ لَاب ػٔوٕاشٍَٓ ٍٓ دٓخَالَ ٍٓلْاتٔ     
 .فَأَهٓشَ ثِلَبلًب فَظٓؼِذٓ ػٓلَى الْىَؼٕجِٓٔ فَأَرَّىَ« 5»الظَّلَبِٓ 
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 إِحٕزَامٍٔٓجًٔسٔ  ٔخًُلُ مٓكََّّ يٓ لَب الْحٓزَمِ ثِغَٕٕزِ لَب 

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى ثٓؼٕغِ الْوٓمْظَٔدِ : أَلَُلُ•
•______________________________ 

 .111 -ئػالم الَسى -(1)
 .فْٖ هحشهٔ -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(2)•
 -هزواغ الجحاشٗي  . )ٗمـغ -الشؿت هي الٌجبت، ٍ ٗختلٖ -الخال -(3)•

 (.131 -1 -خال

 (.طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن)سسَل اهلل  -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(4)•

 .ٍلت الؼظش -فٖ الوظذس -(5)•
 .هي ّزُ األثَاة 51ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•
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أهب أطبلٔ الجشاءٓ ػي ٍرَة اإلحشام هي الوَال٘ت فال تخجات لاضٍم   ٍ •
 .اإلحشام هي أدًى الحل

أًب ًؼلن ئروبال ثَرَة اإلحشام هي هَػغ هب، ٍ لَ ال ّزا : ث٘بى رله•
الؼلن لزبص اإلحشام هي إٔ هَػغ شبء ٍ لىي ًؼلن ثلضٍم اإلحشام ئهاب  
هي أدًى الحل ٍ اهب هي سابئش الوَال٘ات فىال هٌْواب ؿاشف للؼلان       
اإلروبلٖ ٍ ال ٗوىي ئحجبت أحذّوب دٍى اٙخش ثارشاء األطال فاٖ   
أحذ الـشف٘ي ألى وال هٌْوب هحتول الَرَة ٍ األطل فْ٘وب ػلى حذ 

 .سَاء
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

ال سٗت فاٖ اى همتؼاى االحت٘ابؽ ّاَ اإلحاشام هاي الوَال٘ات        ثل •
الوؼشٍفٔ ألًِ ٗزضٕ لـؼب، ٍ اهب اإلحشام هي أدًى الحال فلان ٗخجات    
ٍرَثِ أٍ االوتفبء ثِ ٍ أطبلٔ الجشاءٓ فٖ وال هاي الـاشف٘ي هؼبسػأ     
ثأطبلٔ الجشاءٓ فٖ اٙخش، فومتؼى المبػاذٓ ّاَ االشاتغبل الومتؼاٖ     

 .لإلحشام هي الوَال٘ت الوؼٌ٘ٔ ألًِ هزضب لـؼب

 384: ، ص2 مؼتمد الؼزيِ الًثقى؛ ج
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

اًِ ال هزبل ألطبلٔ الجشاءٓ هغ الٌظَص الذالٔ ػلى لضٍم اإلحشام ػلى •
ٔ الحلجٖ هي الوَال٘ت الوؼشٍفٔ ٍ ػذم رَاص الؼذٍل ػٌْب، ففٖ  طح٘ح

طلى اهلل ػل٘اِ ٍ  )ٍ ال ٌٗجغٖ ألحذ اى ٗشغت ػي هَال٘ت سسَل اهلل )
فل٘س ألحذ اى ٗؼذٍ هي ّزُ )ٍ فٖ طح٘حٔ ػلى ثي رؼفش « 1»( آلِ

ٍ غ٘شّوب هي الشٍاٗبت فبى الوستفبد هٌْاب  . «2»( الوَال٘ت ئلى غ٘شّب
ٍرَة الزّبة ئلى ّزُ الوَال٘ت ٍ ػذم رَاص الؼاذٍل ٍ االػاشاع   

 .ػٌْب
 .9ٍ  3هي الوَال٘ت ح  1ثبة : الَسبئل( 1)•
 .9ٍ  3هي الوَال٘ت ح  1ثبة : الَسبئل( 2)•
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

فٖ تَػ٘ح رشٗبى أطبلٔ الجشاءٓ فاٖ الومابم ٍ   : الزٕ ٌٗجغٖ أى ٗمبلٍ •
االوتفبء، ثبإلحشام هي أدًى الحل، اًِ ال سٗت فاٖ اًٌاب ًؼلان ئروابال     
ثَرَة اإلحشام هي هَػغ هب لجل الاذخَل فاٖ الحاشم فابى تؼا٘ي      
هَػؼِ ثذل٘ل هؼتجش فَْ ٍ اال فبلوتجغ فٖ تؼ٘٘ي هَػاؼِ ّاَ األطال    

 الؼولٖ، 
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ال ئشىبل فٖ أى اإلحشام هي الوَاػغ الوؼشٍفٔ هزضب لـؼب، ٍ اًوب ٍ •
الىالم فٖ رَاص االرتضاء ثغ٘ش رله وأدًى الحل، ف٘ىاَى الومابم هاي    
دٍساى األهش ث٘ي األلل ٍ األوخش ئر ال ًاذسٕ اى الَارات ّاَ األػان     
الزبهغ ثا٘ي الوَال٘ات ٍ ثا٘ي غ٘شّاب واأدًى الحال، أٍ اى الَارات        

 .خظَص اإلحشام هي الوَال٘ت
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ال سٗت فٖ اًب ًؼلن ثؼذم رَاص اإلحشام هي غ٘شُ ّزُ : ثؼجبسٓ أخشىٍ •
األهبوي ٍ اى الوىلف لن ٗىي هخ٘شا فٖ هَػغ ئحشاهِ ثل ٗلضم ػل٘اِ  
اإلحشام اهب هي خظَص ّزُ الوَال٘ت الوؼشٍفٔ، أٍ هي األػن هٌْب ٍ 
هي أدًى الحل، ف٘ىَى الومبم هي دٍساى األهش ث٘ي التؼ٘ا٘ي ٍ التخ٘٘اش   
الوؼجش ػٌِ ثبأللل ٍ األوخش أٗؼب، فاى األلل ّاَ التخ٘٘اش إللغابء ل٘اذ     

ٍ  الوؼاشٍف  الخظَط٘ٔ ٍ األوخش َّ التؼ٘٘ي ألخز ل٘ذ الخظَطا٘ٔ، ٍ  
الوشَْس َّ رشٗبى أطبلٔ الجشاءٓ ػي األوخش إٔ ػي التؼ٘٘ي فبلٌت٘زأ  
ّٖ التخ٘٘ش ّزا ػلى هسله الوشَْس فٖ رشٗبى الجاشاءٓ فاٖ أهخابل    

 .الومبم
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أهب ػلى هسله الوحمك طبحت الىفبٗٔ هي أى األلل ٍ األوخاش ئرا  ٍ •
وبًب هي لج٘ل الؼبم ٍ الخبص فال تزشٕ الجشاءٓ الؼمل٘ٔ ٍ ال الٌمل٘أ، ٍ  
ئًوب تزشٕ لبػذٓ االحت٘بؽ، ٍ رلاه ألى واال هاي الؼابم ٍ الخابص      
ٍرَد ثٌفسِ ٍ ل٘س الخبص ٍرَدا للؼبم ٍ صٗبدٓ فبلشلجٔ الوإهٌٔ فاٖ  
هخبل هب لَ لبل الوَلى لؼجذُ أػتك سلجٔ هإهٌٔ ل٘ست سلجٔ ٍ صٗبدٓ ثل 
الشلجٔ الوإهٌٔ ٍرَد هستمل فاى أػتك الشلجٔ فٖ ػوي غ٘اش الوإهٌأ   
فمذ أتى ثوب ٗجبٗي الوأهَس ثِ، ٍ اى أتى ثبلوإهٌأ فماذ أتاى ثواب ّاَ      
الَارت فٖ ًفسِ، فبلشه فٖ اػتجبس االٗوبى فٖ الشلجٔ ل٘س شىب فٖ 

 .الضٗبدٓ ل٘ذفغ ثأطبلٔ الجشاءٓ
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ئت٘بى الـج٘ؼٖ فٖ ػوي غ٘ش الوم٘ذ ئت٘ابى ثاأهش هجابٗي    : ٍ ثتؼج٘ش آخش•
 .للوم٘ذ ٍ الشه ثٌْ٘وب هي الوتجبٌٗ٘ي

ال ثأس ثزشٗبى الجشاءٓ فٖ احتوابل الشاشؿ٘ٔ ألى الَارات أهاش     ًؼن •
 .هؼلَم ٍ ًشه فٖ اشتشاؿِ ثأهش آخش ف٘ذفغ ثبألطل

ٍ هسألٔ الذٍساى ث٘ي التؼ٘٘ي ٍ التخ٘٘ش فٖ الومابم هاي لج٘ال الؼابم ٍ     •
الخبص ٍ ٗشرغ الشه فْ٘ب ئلاى الشاه ثا٘ي الوتجابٌٗ٘ي ٍ همتؼاى      

 .األطل َّ االشتغبل
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( لاذس )وزله ال هزبل للجشاءٓ ثٌبء ػلى هب سلىِ ش٘خٌب األساتبر  ٍ •
 .فٖ التؼ٘٘ي ٍ التخ٘٘ش

ٍ حبطل هب روشُ اى الجشاءٓ ئًواب تزاشٕ ػاي التؼ٘ا٘ي ئرا لان تىاي       •
 .األؿشاف ثٌظش الؼشف هتجٌ٘ٔ ٍ اال ف٘زشٕ االشتغبل

فارا داس الَارت ث٘ي ًَػ٘ي ٍ طٌف٘ي وبلؼجذ ٍ األهأ تزاشٕ أطابلٔ    •
االشتغبل ألًْوب ثٌظش الؼشف هتجبٌٗبى ٍ ئى وبًب ثحست الذلٔ هتحاذٗي  
ٍ داخل٘ي تحت رٌس ٍاحذ، ٍ وازا ٗزاشٕ االشاتغبل ف٘واب لاَ داس      

وًَِ رٌسب أٍ ًَػب خبطب فبى الزاٌس ال ٍراَد لاِ ئال    ث٘ي  الَارت 
 .ثبلٌَع ٍ الشه ثٌْ٘وب هي لج٘ل الشه ث٘ي الوتجبٌٗ٘ي
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هي الوَال٘ت الخبطٔ أٍ األػن هٌْب ٍ هي أدًى الحل اهب هي فبإلحشام •
لج٘ل الؼبم ٍ الخبص الزٕ روشُ طبحت الىفبٗٔ، ٍ اهب أًْوب ٗختلفابى  
 .ثٌظش الؼشف وبلٌَػ٘ي ٍ ػلى وال التمذٗشٗي ٗزشٕ االشتغبل ال الجشاءٓ

ٍ لىي لذ روشًب فٖ هحلِ اًِ ال فشق فٖ رشٗبى الجشاءٓ فاٖ األلال ٍ   •
األوخش ث٘ي الؼبم ٍ الخبص ٍ ث٘ي الزاٌس ٍ الٌاَع، فف٘واب ًحاي ف٘اِ      
تزشٕ الجشاءٓ ػي الخظَط٘ٔ الضائاذٓ الوم٘اذٓ ثبلوَال٘ات الوؼشٍفأ،     

 .ف٘ىتفٖ ثبإلحشام هي أدًى الحل
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ٍ لىي هغ رله ال هزبل لزشٗبى الجشاءٓ فاٖ الومابم ٍ ال ٗوىاي    ّزا •
الحىن ثبالوتفبء ثأدًى الحل، ٍ رله الى هي رولٔ األؿشاف الوحتولٔ 
اإلحشام هي هشحلت٘ي إٔ هسبٍآ ألشة الوَال٘ت ئلى هىٔ ووب رّات  
  ٔ : ئلِ٘ روبػٔ فال ئروبع ػلى الخالف، فحٌ٘ئز تىَى األؿاشاف حالحا
اإلحشام هي أدًى الحل، ٍ هي الوَال٘ت الوؼشٍفأ، ٍ هاي هاشحلت٘ي،    
فتؼلن ئروبال ثبوتفبء اإلحشام هي خظَص الوَال٘ت أٍ الزبهغ ثٌْ٘ب ٍ 
ث٘ي أدًى الحل أٍ الزبهغ ث٘ي الوَال٘ت ٍ ادًى الحل ٍ ثا٘ي اإلحاشام   

 .هي هشحلت٘ي
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اًِ ٗتخ٘ش ث٘ي األهَس الخالحٔ ٍ أطبلٔ الجشاءٓ ػي الوَال٘ات ال  فبلٌت٘زٔ •
تؼ٘ي اإلحشام هي أدًى الحل الى الؼلان اإلروابلٖ ػلاى الفاشع رٍ     

 :أؿشاف حالحٔ
ّزا ولِ هغ لـغ الٌظش ػي الٌظَص الذالٔ ػلاى لاضٍم الازّبة ئلاى     •

الوَال٘ت الوؼشٍفٔ ٍ اإلحشام هٌْب ٍ ػذم رَاص الؼاذٍل ٍ االػاشاع   
 .ػٌْب ئلى غ٘شّب
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