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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػن التٖ هٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لووشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش هلى ؿشٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظبس •

ال هٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓهلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدد
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الدح ّ

ٔ   هذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا ئلاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًون ٗجَص هن الؼشٍسٓ لوشع أٍ ػوف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األهزاس
 
 ثل األحًط *•

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

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز خبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رخًعغٕز 

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

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل الوجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍجت هلْ٘ن  ،*فِ٘هي الوسجذ ئرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص المسادد  ماب َاً       *•

 .الحق
لً بن المٕقب  ًَ المسدد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔدت ثال   **•

 .ٔدًس
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هان فماذ الوابء أٍ الوازس هاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستووبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔدًس لاٍ اإلحازام خابرج المسادد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

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

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***هٌذُالوسجذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المسادد   ***•

المسادد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازية   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئض ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبط المستحت

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

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجذ ٍ الوشاق ٍ هي ٗوش هل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسـِ غوشٓ ٍ آخشُ رات هشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘ن هَاػوِ اخت٘بسا، ٍ األفؼل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؼت التم٘ٔ هاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش ئلاى رات الواشق        

ِ فبألحَؽ التأخ٘ش، ثل هذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج

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

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

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

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشه٘ٔ أٍ    *الولان تثجت تله الوَال٘ت هان فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بم الوَجت لالؿوئٌبى،

 هي الَثَق، فؼال  الليٍ هن فمذّوب ثمَل أّل االؿالم هن حظَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حصل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبط ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

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

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *جبصهي لن ٗوشّ هلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الـشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثواذّوب ئلاى   •
 .هىٔ هلى األحَؽ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔدت ػفٍٕ *•

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

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗظل فٖ ؿشٗمِ ئلى هىٔ ئلى هَػن ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ جابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ث   الو٘مبت هلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخؾ هستم٘ن

 الو٘مبت ئلى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الوشف٘ٔ ال الومل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبطل لواي سوات الـابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشع ئهىبى اإلحشام هن حفق الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابؽ ثواذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتصًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الدًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازة إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تثجت الوحبرآ ثوب ٗثجت ثِ الو٘مبت هلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ توٌْ٘٘ن ثبلمَاهذ الولو٘ٔ هن حظَل اللي 

 ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حصل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔدت اإلحتٕبط ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 

لاً    مب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس  ذالك، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ  ماب لاً  ابن        بن المًضغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً  بن ثؼٕاداً  المًضغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس

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

 
 :اإلحتٕبط َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًضغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔضزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاضؼٍ، 
 .ا حتٕبط بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔدًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًضغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه خًاس  لك مغ 

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

 
ثبلمحاب اِ ي لاّ   الظاهّ    أي اإلطمئىبن أي الؼفّ مًضغإن أحزم فٓ ثّ  •

ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحاب اِ ي  
لّ ٔتدبيسٌ أػب  اإلحزام، ي إن تجٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تدبيس أي تجإ ه  

فآ   إحزامٍ ٕدد  ف ًوٍ ثؼدٌ فإن أمكه الؼً  ي التددٔد تؼٕ ه، ي إلّب 
المحاب اِ حإه   الصًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمكّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التددٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحج،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت هوشٓ  7هسألٔ  •
 ،األٍل هىٔ الوولؤ، ٍ ّٖ لحج التوتن •
الثبًٖ دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ألّل هىٔ، ٍ وزا الوجبٍس الزٕ اًتمل فشػِ ئلى فشع أّل هىأ  
فاإوُّ ٔحزماًن ثحاح ا فازا  ي     ٍ ئى وبى األحَؽ ئحشاهِ هي الجوشأً، 

اللبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       ،ٍ مكّالقزان مه 
 الشخظٔ، ٍ ئال ف٘جَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل هوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثواذ حاج الماشاى أٍ    الثبلث •
االفشاد أم ال، ٍ األفؼل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الجوشأً أٍ التٌو٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ثٓبةٔ ٍٔجَٔةِ الْاِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّنِ هٙيْ هٓىََّٔ ٍٓ أَفْؼَلُِٔ الْوٓسٕجِذٔ ٍٓ  21« 2»•
  أَفْؼَلُِٔ هٌْٙذٓ الْوٓمَبمِ إٍَٔ تَحٕتٓ الْوٙ٘ضَاةِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ هٓيْ أَثِ٘اِٙ ٍٓ  « 3» -1 -14963•
« 4»هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبهٙ٘لَ هٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ هٓيِ اثٕيِ أَثِٖ هٔوٕٓ٘اشٍ  

ئِرَا وَبىَ َٕٗٓمٔ التَّشٍِْٗٓأِ ئِىْ  : هٓيْ هٔوٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ هٓوٛبسٍ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ
ثُنٛ  -ثُنٛ الْجٓسٕ ثََٕثٕٓ٘هٓ ٍٓ ادٕخُلِ الْوٓسٕجِذٓ ئِلَى أَىْ لَبلَ -شَبءٓ اللَِّٔ فَبغْتَسٙلْ

إٍَٔ فٙاٖ الْحٙجٕاشِ ثُانٛ أَحٕاشِمٕ ثِابلْحٓجِّ       -طٓلِّ سٓوْوٓتَٕ٘يِ هٌْٙذٓ هٓمَبمِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ م
 .الْحٓذٙٗثَ

 339: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



18 

 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

، ٍ أٍسدُ 557 -167 -5، ٍ التْاازٗت 1 -454 -4الىاابفٖ  -(3)•
هي أثَاة االحشام، ٍ فٖ الحذٗث  52هي الجبة  1ثتوبهِ فٖ الحذٗث 

 .هي أثَاة ئحشام الحج 1هي الجبة  1
 .ٍ طفَاى -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(4)•

 

 

 339: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ٍٓ هٓيْ أَثِٖ هٓلٍّٖٙ الْأَشْاوٓشِِّٕ هٓايْ هٔحٓوٛاذٙ ثٕايِ هٓجٕاذٙ      « 5» -2 -14964•
لُلْتٔ : الْجٓجٛبسِ هٓيْ طٓفَْٓاىَ هٓيْ أَثِٖ أَحٕوٓذٓ هٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗثٚ الظٕٛ٘شَفِّٖٙ لَبلَ

فَمَبلَ ئِىْ شٙئْتٓ هٙيْ سٓحٕلٙهٓ ٍٓ ئِىْ  -لٙأَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م هٙيْ إَٔٗيَ أُّٙلُّ ثِبلْحٓجِّ
 .ٍٓ ئِىْ شٙئْتٓ هٙيَ الـَّشِٗكِ -شٙئْتٓ هٙيَ الْىَوٕجِٓٔ

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ هٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ •
  ٍٓ َّٔٓ ثِوٓىََّٔ ثُانٛ لَابلَ هٙايَ    -هٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗثٚ هٙثْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ فٖٙ أٍَٛلِٙٙ

  «1»الْوٓسٕجِذٙ ثٓذٓلَ لََٕلِٙٙ هٙيَ الْىَوٕجِٓٔ 
 .4 -455 -4الىبفٖ  -(5)•
 .1684 -477 -5ٍ التْزٗت  555 -166 -5التْزٗت  -(1)•

 

 

 339: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ٍٓ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ هٓايِ  « 2» -3 -14965. •
لُلْتٔ لٙأَثِٖ هٓجٕاذٙ اللَّاِٙ م هٙايْ إَِّٔ    : اثٕيِ فَؼَّبلٍ هٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓوٕمَُةٓ لَبلَ

 .فَمَبلَ هٙيْ إَِّٔ الْوٓسٕجِذٙ شٙئْتٓ -الْوٓسٕجِذٙ أُحٕشِمٔ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
ٍٓ وَزَا وُلُّ هٓب « 3»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓوٕمَُةٓ هٙثْلَِٔ •

 .لَجٕلَِٔ
 .5 -455 -4الىبفٖ  -(2)•
 .556 -166 -5التْزٗت  -(3)•

 

  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓاوٙ٘ذٚ هٓايْ هٓلٙاِّٖ ثٕايِ     « 4» -4 -14966•
ئِرَا أَسٓدٕتٓ أَىْ : الظٛلْتٙ هٓيْ صٔسٕهَٓٔ هٓيْ أَثِٖ ثٓظٙ٘شٍ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

فَبطٌَٕنٕ وَوٓب طٌَٓوٕتٓ حٙ٘يَ أَسٓدٕتٓ أَىْ تُحٕاشِمٓ ئِلَاى أَىْ    -تُحٕشِمٓ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
لَجٕلَ أَىْ تُحٕشِمٓ ٍٓ  -ثُنٛ ائْتٙ الْوٓسٕجِذٓ الْحٓشَامٓ فَظٓلِّ فِٙ٘ٙ سٙتٛ سٓوَوٓبتٚ -لَبلَ

ئِلَى أَىْ لَبلَ أَحٕشَمٓ لَهٓ شَوٕشِٕ ٍٓ ثٓشَاشِٕ ٍٓ   -تَمَُلُ اللَّْٔنٛ ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْحٓجٛ
 .لَحٕوٖٙ ٍٓ دٓهٖٙ الْحٓذٙٗثَ

  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓكََّّ   

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ هٓلَِٕ٘ٙ « 5»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ هٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
، ٍ 881 -251 -2، ٍ االستجظاابس 559 -168 -5التْاازٗت  -(4)•

 3، ٍ لـؤ هٌِ فٖ الحاذٗث  52هي الجبة  2أٍسد توبهِ فٖ الحذٗث 
 2هي الجبة  2هي أثَاة االحشام، ٍ اخشى فٖ الحذٗث  46هي الجبة 

 .هي أثَاة ئحشام الحج
هي الجابة   4، ٍ فٖ الحذٗث 2هي الجبة  30تمذم فٖ الحذٗث  -(5)•

 .هي أثَاة ألسبم الحج 22هي الجبة  7، ٍ فٖ الحذٗث 9
هي أثَاة  46، ٍ فٖ الجبة 34هي الجبة  10ٗبتٖ فٖ الحذٗث  -(6)•

 .االحشام
  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج 



23 

 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحج،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت هوشٓ  7هسألٔ  •
 ،األٍل هىٔ الوولؤ، ٍ ّٖ لحج التوتن •
الثبًٖ دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ألّل هىٔ، ٍ وزا الوجبٍس الزٕ اًتمل فشػِ ئلى فشع أّل هىأ  
ٍ ئى وبى األحَؽ ئحشاهِ هي الجوشأً، فااًْن ٗحشهاَى ثحاج االفاشاد ٍ     

اللبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخظٔ، ٍ ئال ف٘جَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل هوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثواذ حاج الماشاى أٍ    الثبلث •
االفشاد أم ال، ٍ األفؼل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الجوشأً أٍ التٌو٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

 [دٍٗشٓ األّل: السبثن]•
دٍٗشٓ األّل، إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت   : السبثن•

ئلى هىّٔ، ثل ألّل هىّٔ أٗؼبً هلى الوشَْس األلَى ٍ ئى استشىل فِ٘ 
 ،(1)ثوؼْن فاًّْن ٗحشهَى لحج٘ المشآى ٍ اإلفشاد هي هىّٔ 

. ثل ٗخشجَى ئلى الجوشّأً ف٘حشهَى هٌْب ٍ وزله الوجبٍس هـلمب( 1)•
 (.الخَئٖ)

 

 634: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ثل ٍ وزا الوجبٍس الّزٕ اًتمل فشػِ ئلى فشع أّل هىّٔ، ٍ ئى وابى   •
األحَؽ ئحشاهاِ هاي الجوشّاًأ ٍ ّاٖ أحاذ هَاػان أدًاى الحالّ،         
للظح٘ح٘ي الَاسدٗي فِ٘، الومتؼٖ ئؿاللْوب هذم الفشق ث٘ي هي اًتمال  
فشػِ أٍ لن ٌٗتمل، ٍ ئى وبى المذس الوت٘مّي الثبًٖ، فال ٗشول هب ًحاي  
فِ٘، لىي األحَؽ هب روشًب هولًب ثاؿاللْوب، ٍ اللبّش أىّ اإلحشام هاي  
الوٌضل للوزوَسٗي هي ثبة الشخظٔ، ٍ ئلّب ف٘جَص لْن اإلحشام هي أحذ 

 . الوَال٘ت، ثل لولِّ أفؼل، لجوذ الوسبفٔ ٍ ؿَل صهبى اإلحشام

 634: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  ئزِ األَل أْ المىشل

  ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ ٗٔحٕشِمٔ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ 17« 6»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ هَٔسٓى ثٕايِ الْمَبسٙانِ   « 7» -1 -14946•

: لَابلَ   هٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ هٔوٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ هٓوٛبسٍ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذٙ اللَّاِٙ م 
 .هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الَْٓلْتٙ ئِلَى هٓىََّٔ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ

 

 .183 -59 -5التْزٗت  -(7)•

 333: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لَبلَ ٍٓ لَبلَ فٖٙ حٓذٙٗثٚ آخَاشَ ئِرَا وَابىَ هٌْٓضِلُأِ دٍٔىَ    « 1» -2 -14947•
 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ -الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ

 .184 -59 -5التْزٗت  -(1)•
 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هٓيْ هٓلِّٖٙ ثٕيِ سِئَبةٍ « 2» -3 -14948•
ئِرَا وَابىَ هٌْٓاضِلُ الشَّجٔالِ دٍٔىَ رَاتٙ    : هٓيْ هٙسٕوٓنٍ هٓيْ أَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م لَبلَ

 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -هٙشْقٍ ئِلَى هٓىََّٔ
 .185 -59 -5التْزٗت  -(2)•

 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓايْ هٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ثٕايِ     « 3» -4 -14949•
سٓأَلْتٔ أَثٓب هٓجٕذٙ اللَِّٙ م هٓوٛيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ : لَبلَأَثِٖ سٓوٙ٘ذٚ هٔسٕىَبىَ هٓيْ 

 .ئِلَى هٓىََّٔ لَبلَ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ -الْجٔحٕفَِٔ
 .186 -59 -5التْزٗت  -(3)•

 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 أثً سؼٕد الىُدْ  
 
 43.../هجذ أثٖ أطحبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الجشلٖ سجبل •
 أثَ سو٘ذ الٌْذٕ •
 . سٍى هٌِ هجذ اهلل ثي هسىبى•



31 

 ثبثت ثه سؼد 
 58/التبءالثبء ثبة.../سٍى أسوبءهي/الـَسٖ سجبل•
 ثبثت ثي سوذ  - 1 - 493•
 129/الثبء ثبة.../جوفش أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل                        •
 ثبثت ثي أثٖ ثبثت هجذ اهلل  - 3 - 1308•
الججلٖ الىَفٖ ٗىٌى أثب سو٘ذ هَلى سٍى هٌاِ ٍ هاي أثاٖ هجاذ اهلل     •

 . هلْ٘وب السالم
 174/الثبء ثبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل                        •
 ثبثت ثي هجذ اهلل  - 4 - 2049•
 . ٍ َّ ثبثت ثي أثٖ ثبثت الججلٖ الىَفٖ•
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 ثبثت ثه سؼد 
 174/الثبء ثبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل•
 ثبثت أثَ سو٘ذ الججلٖ  - 5 - 2050•
 . الىَفٖ•
•                        

 41.../هجذ أثٖ أطحبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الجشلٖ سجبل
 ثبثت أثَ سو٘ذ •
 . وَفٖ•

 



33 

  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ هٌِْٓٔ هٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٓيْ هٓبطٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘اذٚ  « 4» -5 -14950•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م ٗٓاشٍٍْٔىَ أَىَّ هٓلٙ٘٘ابً م   : لَبلَسِٗٓبحِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ هٓيْ 
فَمَابلَ سٔاجٕحٓبىَ    -ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ حٓجِّهٓ ئِحٕشَاهٓهٓ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلٙهٓ -لَبلَ

 -لَنٕ ٗٓتَوٓتَّنٕ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ثِثٙ٘ٓبثِِٙ ئِلَى الشَّاجٓشَِٓ  -اللَِّٙ لََٕ وَبىَ وَوٓب ٗٓمَُلَُىَ
 .هٓيْ وَبىَ إَّٔلُِٔ ٍٓسٓاءٓ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ -ٍٓ ئًَِّوٓب هٓوٌَٕى دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ

هاي   2، ٍ أٍسدُ هي الفمِ٘ فٖ الحذٗث 187 -59 -5التْزٗت  -(4)•
 .هي ّزُ األثَاة 11الجبة 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 رثبح ثه أثٓ وصز السكًوٓ  
 205/الشاء ثبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل •
 سثبح ثي أثٖ ًظش السىًَٖ  - 34 - 2629•
 . الىَفٖ هَالّن•
 254/الو٘ي ثبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل                        •
 (. سٗبح)هَلى ٍ أخَُ سثبح •
 41.../هجذ أثٖ أطحبة.../هجذ أثٖ أطحبة/الجشلٖ سجبل •
 سثبح ثي أثٖ ًظش •



35 

  ئزِ األَل أْ المىشل

ثٕيُ هٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ هٓيْ أَثِٖ ثٓظٙ٘شٍ لَبلَ لُلْتٔ لٙأَثِٖ هٓجٕاذٙ  هٔحٓوٛذٔ •
  «5»اللَِّٙ م ٍٓ رَوَشَ هٙثْلَِٔ ئِلَى لََٕلِٙٙ ئِلَى الشَّجٓشَِٓ 

 .2528 -306 -2الفمِ٘  -(5)•
 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ سٔئٙلَ الظٛبدٙقُ م هٓيْ سٓجٔالٍ هٌْٓضِلُأِ خَلْافٓ    : لَبلَ« 1» -6 -14951•
 .هٙيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ لَبلَ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -الْجٔحٕفَِٔ

 .2530 -306 -2الفمِ٘  -(1)•
 

  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لَبلَ ٍٓ فٖٙ خَجٓشٍ آخَشَ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوَٓٓالٙ٘اتٙ  « 2» -7 -14952•
 .فَوٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -هٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ هٓىََّٔ

 .2531 -306 -2الفمِ٘  -(2)•

  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ هٓلٍّٖٙ هٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ هٓيْ هٔحٓوٛاذٚ  « 3» -8 -14953•
هٓيْ هٔوٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ هٓوٛبسٍ هٓيْ « 4»هٓيِ الْفَؼْلِ هٓيِ اثٕيِ أَثِٖ هٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ 

ٍٓ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘اتٙ  : أَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م فٖٙ حٓذٙٗثٚ لَبلَ
 .هٌْٓضِلُِٔ« 5»فَوٙ٘مَبتُِٔ  -هٙوٛب ٗٓلٖٙ هٓىََّٔ

هي الجابة   2، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗث 1 -318 -4الىبفٖ  -(3)•
 .هي ّزُ األثَاة 16هي الجبة  1، ٍ طذسُ فٖ الحذٗث 1
 .هي طفَاى -وزا فٖ األطل ٍ الوظذس، لىي فٖ الوخـَؽ -(4)•
 .فَلتِ -فٖ الوظذس -(5)•

 
  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ هٓيْ هٙذٍٛٓ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب هٓيْ سْٕٓلِ ثٕايِ صِٗٓابدٚ هٓايْ    « 6» -9 -14954•
أَخٙ٘اِٙ سِٗٓابحٍ   أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ هٓيْ هْٕٙشَاىَ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ هٓيْ 

ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ  -لُلْتٔ لٙأَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م ئًَِّب ًُشٍَٛى أَىَّ هٓلٙ٘٘بً م لَبلَ: لَبلَ« 7»
هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ فَمَبلَ لَاذٕ لَابلَ رَلٙاهٓ     -الْحٓجِّ ٍٓ الْؤوٕشَِٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ الشَّجٔلُ

 .لٙوٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ الْحٓذٙٗثَ -هٓلٌّٖٙ م
 .5 -322 -4الىبفٖ  -(6) •
 .سثبح -فٖ الوظذس -(7)•
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 مُزان ثه محمد ثه أثٓ وصز السكًوٓ  
 423/الو٘ن ثبة/الٌجبشٖ سجبل •
 هْشاى ثي هحوذ ثي أثٖ ًظش السىًَٖ  - 1135•
حذثٌب الظفبس هي أحوذ ثي هحوذ ثاي ه٘ساى   : لبل اثي ثـٔ. لِ وتبة•

 . هي هحوذ ثي أثٖ هو٘ش هي هْشاى ثي هحوذ ثىتبثِ
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 .«8»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ هٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
•______________________________ 

 11هي الجبة  4، ٍ فٖ الحذٗث 1هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗث  -(8)
 .هي ّزُ األثَاة

•  
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  ئزِ األَل أْ المىشل

الوشَْس هلى شوَل الحىن ثبإلحشام هي هٌضلِ ألّال  ( األهش الثبلث) •
هىٔ فال ٗجت هلْ٘ن الخشٍ، هي هىٔ لإلحشام ٍ هي ثوغ األطحبة 

فواب وابى دًٍْاي    )ثابلٌجَٕ  ( ٍ ٗوىي اى ٗستذل لِ)ًفى الخالف فِ٘ 
ٍ الوشسل الوشٍٕ فٖ الفمِ٘ هي سجال هٌضلاِ خلاف    ( فوْلِ هي اّلِ

الجحفٔ هي اٗي ٗحشم، لبل هي هٌضلِ ٍ ثبلٌظاَص الوتمذهأ الاَاسدٓ    
اى وابى هَسدّاب غ٘اش     ٍ ف٘وي وبى هٌضلِ دٍى الو٘مبت هي هىٔ فاًْب 

أّل هىٔ للَْسّب فٖ هغبٗشٓ هٌضلٔ هن هىٔ لىي الوٌساجك هٌْاب اسادُ   
هي وبى هٌضلِ دٍى الو٘مبت الشبهل لوي وبى هاي أّال هىأ ئر ّاَ     

 أٗؼب هٌضلٔ دٍى الو٘مبت
 

  400: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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التفظ٘ل ث٘ي ئحشاهْن لحج االفشاد أٍ المشاى ف٘حشهَى هي ( ٍ األلَى) •
لبل فاٖ  )هىٔ ٍ ث٘ي ئحشاهْن للووشٓ الوفشدٓ ف٘حشهَى هي ادًى الحل 

ٍ : لازله ( لاذُ )فٖ و٘ف٘ٔ حج االفشاد هٌذ توشع الوحماك  ( الجَاّش
أّل هىٔ ٗحشهَى هي هىٔ لبل فٖ التزوشٓ أّل هىٔ ٗحشهَى للحاج  
هي هىٔ ٍ للووشٓ هي ادًى الحل سَاء وبى هم٘وب ثوىٔ أٍ غ٘اش هما٘ن   
الى ول هي اتى هلى ه٘مبت وبى ه٘مبتب لِ ٍ ال ًولن فٖ رلاه خالفاب   

ٍ كبّشُ ولبّش التزوشٓ ئسسبل رلاه ئسسابل   ( اًتْى هب فٖ الجَاّش)
 الوسلوبت

 401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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استشىل ثوؼْن ثوذم شوَل األخجبس الوتمذهٔ لوي وبى هي أّل ( ًون) •
هىٔ ثذهَى كَْسّب ف٘وي ٗىَى ث٘ي الو٘مبت ٍ ث٘ي هىٔ فال ٗشاول  
هي ٗىَى فْ٘ب ٍ لذاللٔ طح٘ح اثى الفؼل ٍ طح٘ح اثي الحجب، هلى 
ٍجَة ئحشام الوجبٍس ثوىٔ هي الجوشأً هلى هاب ٗاأتٖ فاٖ األهاش     
الشاثن، ٍ الوجبٍس ٗون هي اًتمل فشػِ الى الحبػش ٍ غ٘شُ ف٘جت هلى 

 أّل هىٔ أٗؼب الخشٍ، ئلْ٘ب 

 401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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هٌن شوَل الظح٘ح٘ي ألّل هىٔ ووب ٗأتٖ فاى طشٗحْوب فٖ ( ٍ فِ٘)•
الوجبٍس، ٍ اهب التشى٘ه فٖ شوَل األخجبس الوتمذهٔ فلاَ سالن فاال    
هحبل للتشى٘ه فٖ أطل الحىن ٍ َّ اى أّل هىٔ ال ٗجات هلاْ٘ن   
الخشٍ، هٌْب إلحشام حج االفشاد ٍ المشاى ٍ هلِ٘ الوول لذٗوب ٍ حذٗثب 
هي غ٘ش خالف ٍ ال اشىبل ووب هشفت هي هجبسٓ الجاَاّش ٍ التازوشٓ   
فبلوسألٔ ل٘ست هلتجسِ وواب التاجس هلاى ثواغ، ٍ هلابى تواشع       

 .األطحبة لْزُ الوسألٔ فٖ هجحث و٘ف٘ٔ حج االفشاد ٍ المشاى

 401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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الوجبٍس ثوىٔ ئرا اًتمل فشػِ الى فشع الحبػش ٗىاَى  ( األهش الشاثن)•
فٖ حىن أّل هىٔ، ٍ هن هذهِ ففٖ وًَِ هثل أّال هىأ فاٖ واَى     

كبّش ئؿاالق طاح٘ح اثاى الفؼال ٍ     ( ٍجْبى)ئحشاهِ هٌْب أٍ هذهِ 
 األخ٘شطح٘ح طفَاى هي اثي الحجب، الوشٍٗ٘ي فٖ الىبفٖ َّ 

  401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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ففٖ طح٘ح اثى الفؼل لبل وٌت هجبٍسا ثوىٔ فسائلت أثاب هجاذ اهلل     •
هلِ٘ السالم هي اثي أحشم ثبلحج لبل هي ح٘ث أحشم سسَل اهلل طلى 
اهلل هلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن هي الجوشأً أتبُ رله الوىبى فتَح فتح الـبئف 

 (ٗوٌى فتح هىٔ )ٍ فتح حٌ٘ي ٍ الفتح 

  401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

ٍٓ هٓيْ هٙذٍٛٓ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب هٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ هٓايِ  « 1» -6 -14760•
وٌُْتٔ هٔجٓبٍِساً ثِوٓىَّأَ  : الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓوٙ٘ذٚ هٓيْ طٓفَْٓاىَ هٓيْ أَثِٖ الْفَؼْلِ لَبلَ

ثِبلْحٓجِّ فَمَبلَ هٙايْ حٕٓ٘اثُ أَحٕاشَمٓ     -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب هٓجٕذٙ اللَِّٙ م هٙيْ إَٔٗيَ أُحٕشِمٔ
أَتَبُٔ فٖٙ رَلٙهٓ الْوٓىَبىِ فُتَُحٗ فَتْحٔ الـَّابئٙفٙ   -سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص هٙيَ الْجِوٕشَأًَِ

لَبلَ ئِىْ وٌُْتٓ طٓاشٍُسًٓٓ فَااِرَا    -ٍٓ الْفَتْحٔ فَمُلْتٔ هٓتَى أَخْشُ،ٔ -ٍٓ فَتْحٔ خَٕ٘جٓشَ
فَااِرَا   -فَاِرَا وٌُْتٓ لَذٕ حٓجٓجٕتٓ لَجٕالَ رَلٙاهٓ   -هٓؼَى هٙيْ رٕٙ الْحٙجِٛٔ َٕٗٓمٗ

 . هٓؼَى هٙيَ الشَّْٕشِ خَوٕسٗ

 . 9 -302 -4الىبفٖ  -(1)•

•  
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لبل للات ألثاٖ   ( ٍ فٖ طح٘ح طفَاى هي هجذ الشحوي ثي الحجب،)•
ئرا سأٗات  ( م)هجذ اهلل هلِ٘ السالم اًى أسٗذ الجَاس فى٘ف اطٌن لابل  

الْالل رٕ الحجٔ فبخش، الى الجوشأً ٍ أحاشم هٌْاب ثابلحج الاى اى     
اى سف٘بى فمْ٘ىن أتبًٖ فمبل هب ٗحوله هلى اى تأهش أطحبثه  -لبل

ٗأتَى الجوشأً ف٘حشهَى هٌْب، فملت لِ َّ ٍلت هي هَال٘ات سساَل   
( ص)فمبل ٍ اى ٍلت هي هَال٘ت سسَل اهلل : اهلل طلى اهلل هلِ٘ ٍ آلِ

َّ، فملت أحشم هٌْب ح٘ي لسن غٌبئن حٌ٘ي ٍ هشجواِ هاي الـابئف،    
ٖ ء أخزتِ هي هجذ اهلل ثي هوش، وابى ئرا ساى الْاالل    فمبل اًوب ّزا ش

 طبح ثبلحج، 

  401: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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فملت أ ل٘س لذ وبى هٌذون هشػ٘ب، فمبل ثلى ٍ لىاي اهاب هلوات اى    •
أطحبة سسَل اهلل أحشهاَا هاي الوساجذ، فملات ئى أٍلئاه وابًَا       
هتوتو٘ي فٖ أهٌبلْن الذهبء ٍ اى ّإالء لـٌَا هىٔ فظبسٍا وأًْن هاي  

ال هتؤ لْن فأحججت أى ٗخشجَا هاي هىأ الاى    أّل هىٔ أّل هىٔ ٍ 
 ،ثوغ الوَال٘ت ٍ اى ٗستغجَا ثِ أٗبهب

ٗب أثب هجذ ( ص)فمبل لٖ ٍ اًب أخجشُ أًْب ٍلت هي هَال٘ت سسَل اهلل  •
اهلل فاًٖ أسى له اى ال تفول، فؼحىت ٍ للت ٍ لىٌاٖ أسى لْان اى   

سٍاُ فٖ الَسبئل فٖ الجبة التبسن هي أثَاة ألسابم  ( الحذٗث)ٗفولَا 
 الحج 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓوٕمَُةٓ هٓيْ أَثِاٖ هٓلٙاٍّٖ الْأَشْاوٓشِِّٕ هٓايْ     « 2» -5 -14759•
: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ هٓجٕذٙ الْجٓجٛبسِ هٓيْ طٓفَْٓاىَ هٓيْ هٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓجٛاب،ِ لَابلَ  

إِ َا فَمَابلَ   -فَىَٕ٘فٓ أَطٕاٌَنٔ « 3»لُلْتٔ لٙأَثِٖ هٓجٕذٙ اللَِّٙ م ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْجَِٓاسٓ 
فَابخْزججٕ إِلَاى الْدِؼٕزَاوَاِّ فَاأَحٕزِمٕ مِىُْٓاب       -رٓإَٔٔتٓ الُِْفَبلَ َِفَبلَ  ِْ الْحِدَِّّ

 ثِبلْحٓحِّ
 
 .137 -45 -5، ٍ التْزٗت 5 -300 -4الىبفٖ  -(2)•
  (.ّبهش الوخـَؽ)ثوىٔ  -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(3)•

 267: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



52 

 اإلحزام مه الدؼزاوّ

هٓاب ٗٓحٕوٙلُاهٓ هٓلَاى أَىْ     -ئِىَّ سٔفْ٘ٓبىَ فَمْٙ٘ٓىُنٕ أَتَبًٖٙ فَمَابلَ  -ئِلَى أَىْ لَبلَ •
َّٔٓ ٍٓلْتٗ هٙيْ  -فَ٘ٔحٕشِهَٔىَ هٌْْٙٓب لُلْتٔ لَِٔ -تَأْهٔشَ أَطٕحٓبثٓهٓ ٗٓأْتَُىَ الْجِوٕشَأًََ

فَمَبلَ ٍٓ إَٜٔ ٍٓلْتٚ هٙيْ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص  -هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص
 -حٙ٘يَ لَسٓنٓ غٌََبئٙنٓ حٌَٕٔ٘يٍ ٍٓ هٓشْجِؤِٔ هٙيَ الـَّبئٙفٙ -فَمُلْتٔ أَحٕشَمٓ هٌْْٙٓب -َّٔٓ

ٖٕ ءٗ أَخَزْتَِٔ هٓيْ هٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ هٔوٓشَ وَبىَ ئِرَا سٓأَى الِْْلَبلَ  -فَمَبلَ ئًَِّوٓب ّٓزَا شَ
 -ثِبلْحٓجِّطٓبحٓ 

 267: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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فَمَبلَ ثٓلَى ٍٓ لَىٙيْ أَ هٓب هٓلٙوٕتٓ أَىَّ  -فَمُلْتٔ أَ لَٕ٘سٓ لَذٕ وَبىَ هٌْٙذٓوُنٕ هٓشْػٙ٘٘بً •
ئِىَّ أٍُلَئٙهٓ وَبًَُا  -أَحٕشَهَٔا هٙيَ الْوٓسٕجِذٙ فَمُلْتٔ -أَطٕحٓبةٓ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص

ٍٓ ئِىَّ ّٓإُلَبءٙ لَـٌََُا هٓىََّٔ فَظٓبسٍٔا وَأًََّْٔنٕ هٙيْ  -هٔتَوٓتِّوٙ٘يَ فٖٙ أَهٌَٕبلِْٙنٔ الذِّهٓبءٔ
فَأَحٕجٓجٕتٔ أَىْ ٗٓخْشُجَٔا هٙايْ هٓىَّأَ    -  ٍٓ إَّٔلُ هٓىََّٔ لَب هٔتْوَٓٔ لَْٔنٕ -إَّٔلِ هٓىََّٔ

 ٍٓ أَىْ ٗٓسٕتَغٙجَٜا ثِِٙ أَٗٛبهبً  -ئِلَى ثٓوٕغِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ
ٗٓاب ثٓاب    -أًََّْٓب ٍٓلْتٗ هٙيَ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَّاِٙ ص  -لٖٙ ٍٓ أًََب أُخْجِشُُٔفَمَبلَ •

فَؼَحٙىْتٔ ٍٓ لُلْاتٔ ٍٓ لَىٌِّٙاٖ أَسٓى    -هٓجٕذٙ اللَِّٙ فَاًِِّٖ أَسٓى لَهٓ أَىْ لَب تَفْوٓلَ
  -لَْٔنٕ أَىْ ٗٓفْوٓلَُا

  268: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕوٕيَ فَمَبلَ لََٕ لَاب أَىَّ   -هٓجٕذٔ الشَّحٕوٓيِ هٓوٛيْ هٓوٌَٓب هٙيَ الٌِّسٓبءٙفَسٓأَلَ •
ٍٓ لَىٙيْ هٔشْ هٓيْ  -لَأَهٓشْتٔ الظٛشٍُسَٓٓ هٌْْٙٔيَّ أَىْ تَخْشُ،ٓ -خُشٍُ،ٓ الٌِّسٓبءٙ شُْٕشٌَٓ

ٍٓ أَهٛب اللََّٓاتٖٙ  -أَىْ تُِْلَّ ثِبلْحٓجِّ فٖٙ ّٙلَبلِ رٕٙ الْحٙجِٛٔ -وَبىَ هٌْْٙٔيَّ طٓشٍُسًٓٓ
 -ٍٓ ئِىْ شٙئْيَ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ -لَذٕ حٓجٓجٕيَ فَاِىْ شٙئْيَ فَفٖٙ خَوٕسٍٓٔ هٙيَ الشَّْٕشِ

 -هٙيَ الٌِّسٓبءٙ الظٛشٍُسِٓٓ هٌْْٙٔيَّ -فَخَشَ،ٓ ٍٓ أَلَوٌَٕب فَبهٕتَلَّ ثٓوٕغٔ هٓيْ وَبىَ هٓوٌَٓب
أَىَّ ثٓوٕغٓ هٓيْ هٓوٌَٓب هٙايْ   -فَمَذٙمٓ فٖٙ خَوٕسٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙجِٛٔ فَأَسٕسٓلْتٔ ئِلَِٕ٘ٙ

فَىَٕ٘فٓ تَظٌَٕنٔ لَابلَ فَلْتٌَْلُاشْ هٓاب ثٌَْٕٓ٘ٓاب ٍٓ ثٓإ٘يَ       -طٓشٍُسِٓٓ الٌِّسٓبءٙ لَذٙ اهٕتَلَّ
ٍٓ ئِلَّب فَلَب ٗٓذٕخُلْ هٓلَْٕ٘ٓب َٕٗٓمٔ التَّشٍِِْٗٓٔ  -فَاِىْ ؿَْٔشَتٕ فَلْتُِْلَّ ثِبلْحٓجِّ -التَّشٍِِْٗٓٔ

 .ٍٓ أَهٛب الْأٍَٓاخٙشُ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ الْحٓذٙٗثَ -ئِلَّب ٍٓ ّٖٙٓ هٔحٕشِهٌٓٔ

  268: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

اهب طح٘ح اثى الفؼل فال ئؿالق فِ٘ فبى السابئل ٗخجاش هاي    ( ألَل)•
ًفسِ اًِ وبى هجبٍسا ثوىٔ ٍ حبلِ غ٘ش هولَم اًِ ّل البم فْ٘اب صهبًاب   
ٌٗملت حىوِ الى حىن أّل هىٔ أٍال، ٍ االهابم هل٘اِ الساالم أهاشُ     

وبى ٗولن اًاِ لان   ( م)ثبإلحشام هي الجوشأً فأهشُ هجْن ئر لول االهبم 
 ٗظش وأّل هىٔ فٖ الحىن، 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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اهب خجش هجذ الشحوي ثي الحجب، فظذسُ كبّشُ فٖ اى السبئل وابى  ٍ •
همتؼى احتجبجِ هلى ( ًون)ٗشٗذ الجَاس ثوىٔ فلن ٗظش ثوذ هي أّلْب 

سف٘بى َّ توو٘ن الحىن للمبؿٌ٘ي ثل ألّل هىٔ أٗؼب، ٍ لىي همتؼاى  
فأحججت أى ٗخشجَا هي هىٔ الى ثوغ الوَال٘ت ٍ )لَلِ هلِ٘ السالم 

َّ االستحجبة ٍ ال هبًن هٌِ ووب ٗأتٖ فٖ األهاش  ( اى ٗستغجَا ثِ أٗبهب
الجوشاًأ هٌاذ    -الخبهس ٍ ٗإٗذُ اى اهشُ هلِ٘ السالم ثبلخشٍ، ئلاى 

سؤٗٔ ّالل رٕ الحجٔ هحوَل هلى االستحجبة إلجوبهْن هلى هاذم  
ٍجَة ئحشام أّل هىٔ ٍ ال هي جبٍس ثْوب فٖ أٍل رٕ الحجأ ثال   

 التشٍٗٔٗجَص التأخ٘ش ئلى َٗم 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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فمبل فٖ هشات الومَل ( ٍ اهب لَلِ هلِ٘ السالم ٍ اى ٗستغجَا ثِ أٗبهب) •
اى فاٖ  )اى ْٗجش ٍ أٍ ٗتأخشٍا هجبصا لبل فٖ الٌْبٗٔ فِ٘ : فٖ ششحِ

صسًى غجب تضدد حجب، الغت هي أٍساد اإلثل اى تشد الوبء َٗهاب  ( الحذٗث
ٍ حبطل الووٌى اى االهبم هلِ٘ الساالم  ( ئلى أخش والهِ)ٍ تذهِ َٗهب 

أحت اى ٗخش، أطحبثِ ئلى خبس، هىأ ٍ ٗتاأخشٍا هاي هىأ ثان      
ٗشدٍى هىٔ وبلضائش لْب ٍ ٗلجَى ثبلحج فٖ هحل هتأخش هاي الج٘ات، ٍ   

 .اهلل أهلن
 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

اللبّش اى اإلحشام للوزوَسٗي فاٖ الواتي هاي ثابة     ( األهش الخبهس)•
الشخظٔ ال الوضٗؤ ف٘جَص لْن الخشٍ، الى احذ الوَال٘ات ٍ اإلحاشام   

ثل ّاَ سجاَم   . هٌِ ٍ ل٘س ّزا هي ثبة تمذٗن اإلحشام هلى الو٘مبت
الى الو٘مبت هثل هب ئرا سجن هي الجحفٔ ئلى هسجذ الشاجشٓ أٍ وابى   
فٖ رات هشق ف٘شجن الى غوشٓ أٍ هٌْب الى الوسلخ فْاَ ئحاشام هاي    
الو٘مبت ٍ هي الىبفٖ ٍ الغٌ٘ٔ ٍ اإلطجبح اى األفؼل لوي هٌضلِ ألشة 
الى هىٔ هي الو٘مبت َّ اإلحشام هي الو٘مبت، ٍ هي وشاف اللثابم اى   

 ( اًتْى)ٍجِْ كبّش لجوذ الوسبفٔ ٍ ؿَل الضهبى 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لذ ٗىَى أفؼل هي جْٔ فؼ٘لٔ خبطٔ ثبلو٘مبت الزٕ ٗخاش، ال٘اِ   ٍ •
ووسجذ الشجشٓ ح٘ث أحشم هٌِ سساَل اهلل طالى اهلل هل٘اِ ٍ آلاِ ٍ     

الجوشأً ألًْب هَػن أحشم هٌِ طلى اهلل هلِ٘  -وخشٍ، أّل هىٔ ئلى
ٍ آلِ ح٘ي سجن هي فتح الـبئف أٍ فتح حٌ٘ي ووب تمذم فاٖ حاذٗث   

 . هجذ الشحوي ثي لحجب، فٖ األهش الوتمذم

 

  402: ، ص12 مصجبح الُدى فٓ شزح الؼزيِ الًثقى، ج
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إٔ وبى هٌضلِ ألشة ئلْ٘ب هي الوَال٘ت، ٍ اللبّش أًِ ال ئشىبل ٍ ( 1)•
 .«2»ال خالف فٖ رله، ٍ تشْذ لِ الٌظَص الوتؼبفشٓ 

ئًوب الىالم فٖ أى الو٘ضاى ثبلمشة ئلى هىّٔ أٍ ئلى هشفبت أٍ التفظ٘ل •
ث٘ي الووشٓ  ف٘وتجش المشة ئلى هىّٔ ٍ ث٘ي الحج فجبلمشة ئلى هشفبت، ئر 
ال ٗجت الوشٍس هلى هىّٔ فٖ ئحشام الحاج هاي الوَال٘اتج ٍجاَُ ٍ     

 ألَال، 
 

 .17أثَاة الوَال٘ت ة / 333: 11الَسبئل ( 2) •

 280: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

الوشَْس َّ األٍ٘ل، ٍ رّت ثوؼْن ئلى الثبًٖ، ٍ ثِ طاشّح الشاْ٘ذ   ٍ •
« 3»هي الوحمك فٖ الووتجش « 2»ٍ ًملِ فٖ الوذاسن « 1»فٖ اللّوؤ 

ٍ لىي روش طبحت الحذائك أًِ لن ٗجذُ فِ٘ ثل اساتلْش هاي والهاِ    
 .«5»ٍ هي الشْ٘ذ الثبًٖ فٖ الوسبله الثبلث « 4»المشة ئلى هىّٔ 

 .210: 2الشٍّػٔ الجْ٘٘ٔ ( 1)•
 .192: 7الوذاسن ( 2)•
 .786: 2الووتجش ( 3)•
 .451: 14الحذائك ( 4)•
 .416: 2الوسبله ( 5)•

 
 281: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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الظح٘ح هب رّت ئلِ٘ الوشَْس لتظشٗح الشٍاٗبت ثزله ٍ لان ٗازوش   ٍ •
ٖ ء هٌْب المشة ئلى هشفبت، فوي وبى هٌضلِ ألشة ئلى هىّٔ هاي   فٖ ش
سبئش الوَال٘ت فو٘مبتِ هٌضلِ، ٍ َّ الووجش هٌِ فٖ الٌظاَص ثاذٍٗشٓ   

 .أّلِ

 281: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ًون، تالحق الوسبفٔ ث٘ي هجوَم الوَال٘ت ٍ هٌضلِ، فارا وبًت هسبفٔ  •
هٌضلِ ألل هي هسبفٔ هجوَم الوَال٘ات فو٘مبتاِ هٌضلاِ، ٍ ئرا وبًات     
هسبفٔ ثوغ الوَال٘ت ألل فو٘مبتِ رله الو٘مابت أٍ ه٘مابت آخاش ال    
هٌضلِ، هثلًب ئرا وبى هٌضلِ ألل هي هشحلت٘ي ئلى هىّٔ الوىشهٔ فو٘مبتاِ  
هٌضلِ، ٍ ئرا وبى هٌضلِ أوثش هي هشحلت٘ي فو٘مبتِ أحذ الوَال٘ت الووٌ٘٘ٔ 

 .هي هىّٔ ثومذاس هشحلت٘ي تمشٗجب ٗجوذ المشٗجٔ ومشى الوٌبصل، فاًِ 

 281: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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أى الو٘ضاى ئًوب َّ ثوالحلٔ الوسبفٔ ث٘ي هٌضلِ ٍ هىّأ هاي   : فجبلجولٔ•
جْٔ ٍ ث٘ي الوَال٘ت هي جْٔ أُخشى، فاى وبى هٌضلِ ألل هسبفٔ ئلاى  

ي أم ب إ ا  بوت مسبفّ هىّٔ هي الوَال٘ت فو٘مبتِ هٌضلِ ٍ دٍٗشٓ أّلِ، 
مىشلٍ أ ثز مه مسبفّ مٕقب  آخز فمٕقبتٍ لٕس مىشلاٍ، ثال ػفٕاٍ أن    

 ، ٔذَت إلى أحد المًاقٕت المؼٕ ىّ فٕحزم مىٍ

 282: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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هلى سج٘ل الوثبل فوي وبى هٌضلِ ث٘ي هىّٔ ٍ الوذٌٗٔ ٍ وبًت الجحفٔ ٍ •
أهبهِ فو٘مبتِ الجحفٔ ألًْب ألشة ئلى هىّٔ هي هٌضلاِ، ٍ ال ٗجاَص لاِ    
اإلحشام هي هٌضلِ، ٍ تشولِ الشٍاٗبت الٌبّ٘ٔ هي اإلحشام هاي الوٌاضل   

«1». 
•______________________________ 

 .17، 11، 9أثَاة الوَال٘ت ة / 319: 11الَسبئل ( 1)

 282: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ثٌبءٖ هلِ٘ فبللبّش َّ الفشق ث٘ي التحذٗذ ثبلمشة ئلاى هىّأ أٍ ئلاى    ٍ •
هشفبت، ألًِ لَ فشػٌب أى هشفبت تفظل ثا٘ي هٌضلاِ ٍ هىّأ ٍ وابى     
الفظل ث٘ي هٌضلِ ٍ هشفبت اثٌٖ هشش فشسخبً ف٘فظل هٌضلِ هاي هىّأ   
ثستٔ هشش فشسخبً ألىّ هىّٔ تجوذ ثأسثؤ فشاسخ، فاى للٌب ثاأىّ الوجاشٓ   
ثبلمشة ئلى هشفبت فو٘مبتِ هٌضلِ ألًِّ ألشة ئلْ٘ب هاي الوَال٘ات، ألىّ   
ألشة الوَال٘ت ئلى هىّٔ لشى الوٌبصل ٍ َّ ٗجوذ هي هىّٔ ثألال هاي   
ستٔ هشش فشسخبً، ٍ أه٘ب ئرا للٌب ثأى الوجشٓ ثبلمشة ئلى هىّأ فو٘مبتاِ   

 .سبئش الوَال٘ت الووٌ٘٘ٔ

 282: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ئرا وبًت هىّٔ فبطلٔ ث٘ي هٌضلِ ٍ هشفابت، فااى للٌاب ثاأىّ الوجاشٓ      ٍ •
ثبلمشة ئلى هشفبت ٍ وبى الفظل ث٘ي هٌضلِ ٍ هىّٔ ثبثٌٖ هشش فشسخبً 
ف٘حشم هي الو٘مبت ال هي هٌضلِ، ألىّ الفظل ث٘ي هٌضلِ ٍ هشفبت ثستٔ 
هشش فشسخبً فال ثذ٘ أى ٗزّت ئلى الو٘مبت ألًِّ ألشة ئلى هشفابت، ٍ  
أه٘ب لَ للٌب ثأىّ الوجشٓ ثبلمشة ئلى هىّٔ فو٘مبتِ هٌضلِ ألًِّ ألاشة ئلاى   

 .هىّٔ

 282: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ٗختلف الحبل ثبختالف الوَال٘ت ثواذاً ٍ لشثابً هاي ح٘اث     : ٍ ثبلجولٔ•
الوسبفٔ ثوالحلٔ الجوذ هي هىّٔ أٍ هي هشفبت، فل٘س األهش ووب ل٘ال  

 .ثأًِّ ال تفبٍت ث٘ي األهشٗي
لىي لذ هشفت أىّ الوستفبد هي الشٍاٗبت أى الو٘اضاى ثابلمشة ئلاى    ٍ •

ِ هىّٔ، ّزا  هلى أىّ الوو٘بس َّ الماشة ٍ الجواذ ثلحابف وثاشٓ     ثٌبءٖ  ولّ
 .الوسبفٔ ٍ للتْب ثبلٌسجٔ ئلى هجوَم الوَال٘ت

 283: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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أه٘ب ثٌبٖء هلى أى الو٘ضاى ثواب لجال الو٘مابت ٍ ثواب دًٍاِ وواب ّاَ        ٍ •
هاي وابى هٌضلاِ دٍى    »الوستفبد هي ًظَص الجبة، ألىّ الوزوَس فْ٘ب 

ٍ ًحَ رلاه  « 1« »دٍى رات هشق»أٍ « دٍى الجحفٔ»أٍ « الو٘مبت
فبلوجشٓ ثوب ئرا وبى الو٘مبت لذاهِ أٍ ٍساءُ، فوي وابى الو٘مابت ٍساءُ   
ٗىَى هٌضلِ ألشة ئلى هىّٔ ؿجوبً ف٘حشم هي هٌضلاِ ٍ ال ٗجات هل٘اِ    

 الشجَم ئلى الو٘مبت الزٕ خلفِ، 
 

•______________________________ 
 .17أثَاة الوَال٘ت ة / 333: 11الَسبئل ( 1)
 

 283: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ٗالحق هٌضلِ ٍ هحلِ ثبلٌسجٔ ئلى الو٘مبت الازٕ ٗمان خلفاِ أٍ    فىل •
دٍى الوَال٘ت، أٍ خلف »(: هلِ٘ السالم)لذاهِ، فاى الوستفبد هي لَلِ 

أى ٗالحق ول أحذ ه٘مبت هحلِ ٍ هٌضلِ، ٗوٌٖ ول هي « ّزُ الوَال٘ت
وبى هٌضلِ ألشة ئلى هىّٔ ٍ وبى الو٘مابت ٍساءُ ٍ خلفاِ ٗحاشم هاي     
هٌضلِ، ٍ ل٘س هلِ٘ الشجَم ئلى الو٘مبت حتاى ئرا وابى هٌضلاِ أثواذ     
هسبفٔ ئلى هىّٔ ثلحبف ه٘مبت آخش، ألىّ الوجشٓ هلاى الفاشع ل٘سات    
ثجوذ الوسبفٔ ٍ لشثْب ٍ ئًوب الوجشٓ ثوَػن هٌضلِ ٍ ٍلَهِ ث٘ي هىّأ ٍ  

 .الو٘مبت

 283: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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أًِ ئرا وبًت الوجشٓ ثبلمشة ٍ الجوذ ئلى هىّٔ حست : هوب روشًبفتحظل •
هجوَم الوَال٘ت فال ثذ٘ هي هالحلٔ الوسبفٔ ث٘ي هٌضلِ ٍ ث٘ي الو٘مبت 
ثبلٌسجٔ ئلى هىّٔ، فاى وبًت هسبفٔ ث٘تِ ألل ٗحاشم هاي هٌضلاِ، ٍ ئى    
وبًت هسبفٔ ث٘تِ أوثش هي هسبفٔ الو٘مبت ٗحشم هي الو٘مابت، ٍ هلاى   

 .رله تفتشق الحبل حست هالحلٔ المشة ئلى هىّٔ أٍ ئلى هشفبت

 283: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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أه٘ب ئرا وبًت الوجشٓ ثىَى هٌضلِ دٍى الو٘مبت ٍ ثوذُ أٍ لجلِ ووب َّ ٍ •
الظح٘ح ف٘الحق ول أحذ هَلن هٌضلِ، فااى وابى هٌضلاِ ٍساـبً ثا٘ي      
الو٘مبت ٍ هىّٔ ٗحشم هي هٌضلِ، ٍ ئرا وبى الو٘مبت فبطلًب ٍ ٍسـبً ثٌِ٘ 
ٍ ث٘ي هىّٔ ٗحشم هي الو٘مبت، ٍ لزا ٗختلف رله لشثبً ٍ ثوذاً ثحسات  
الوَال٘ت، ألىّ ثوذ الوَال٘ت ئلى هىّٔ هختلف، فجوغ ٗمن هٌضلاِ ثواذ   
لشى الوٌبصل الزٕ ٗجوذ هي هىّٔ ثوشحلت٘ي، ٍ ثوغ ٗمان هٌضلاِ ثواذ    

ٖ الجحفٔ   .ّىزاتجوذ هي هىّٔ ثثالثٔ هشاحل تمشٗجبً ٍ  الت

 283: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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، ثبلٌسجٔ ئلى هسجذ الشجشٓ ال ٗتظَس رله، ألىّ هي وابى هٌضلاِ   ًون•
ث٘ي هىّٔ ٍ الوذٌٗٔ ثوذ هسجذ الشاجشٓ فأهبهاِ ه٘مابت آخاش ٍ ّاَ      
الجحفٔ، فاًْب تمن فٖ ؿشٗك الزاّت هي الوذٌٗٔ ئلى هىّأ، ٍ لاذ ٍسد   

أى هي آخش اإلحشام هي هسجذ الشجشٓ ٗحشم هي « 1»فٖ الٌض أٗؼبً 
الجحفٔ، ٍ لولِ لزله لن ٗشد فٖ الٌظَص دٍى هسجذ الشاجشٓ وواب   

 .ٍسد رله ثبلٌسجٔ ئلى الجحفٔ أٍ ئلى رات هشق
 .ّزا توبم الىالم فٖ غ٘ش أّل هىّٔ هوي وبى هٌضلِ لشٗجبً ئلْ٘ب•
 .6أثَاة الوَال٘ت ة / 316: 11الَسبئل ( 1)•
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أه٘ب أّل هىّٔ الوىشّهٔ فبلووشٍف ث٘ي األطحبة أًْن ٗحشهاَى هاي   ٍ •
هٌبصلْن أٗؼبً ألىّ هٌبصلْن دٍى الو٘مبت ف٘شولْن جَاص اإلحاشام هاي   
دٍٗشٓ أّلِ ئرا وبى هٌضلِ دٍى الو٘مبت، ثل ٗوىي أى ٗمابل ئى الماذس   
الوت٘مي هي ّزا الحىن ئًوب َّ أّل هىّٔ ٍ أُلحك ثْن غ٘شّن هوي وبى 

 .هٌضلِ لشٗجبً ئلى هىّٔ
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هي سجل هٌضلِ خلف الجحفٔ هي »لذ استذلّ هلِ٘ ثوشسلٔ الظذٍق ٍ •
ثذهَى أى هٌبصل أّل « 2« »هي هٌضلِ(: هلِ٘ السالم)أٗي ٗحشمج لبل 

هىّٔ خلف الجحفٔ، فوٌَاى خلف الجحفٔ ال ٗختض ثواي وابى هٌضلاِ    
 .ٍسـبً ث٘ي هىّٔ ٍ الو٘مبت ثل ٗشول هٌبصل أّل هىّٔ أٗؼب

/ 199: 2، الفمِ٘ 6ح  17أثَاة الوَال٘ت ة / 335: 11الَسبئل ( 2)•
911. 
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أًِ ل٘س فٖ ّزُ الشٍاٗبت هب ٗشول أّل هىّٔ ال ثووَهاِ  : ٗشد هلٍِ٘ •
 .ٍ ال ثاؿاللِ

أه٘ب هٌَاى دٍى الو٘مبت ف٘ختض ثوي وبى هٌضلاِ ٍساـبً ثا٘ي هىّأ ٍ     •
 .الو٘مبت

ٍ أه٘ب الوشسل ففِ٘ هؼبفبً ئلى ػوف السٌذ ثبإلسسبل أى هٌَاى الخلف •
 ال ٗشول هٌبصل هىّٔ،
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أى الخلف ٍ المذام أهشاى ئػبف٘بى اهتجبسٗبى، فىوب ٗوىاي  : رلهث٘بى •
أى تىَى هىّٔ خلفبً للجحفٔ ٗوىي أى تىَى الجحفٔ خلفبً لوىّٔ، وواب  

 ،ئىّ وشثالء خلف الٌجف األششف أٍ ثبلوىس: ٗظح أى ٗمبل
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ٍ فشع شاخض  هَػو٘ي  فشع فال ثذ٘ فٖ طذق هٌَاى الخلف٘ٔ هي  •
ٗشٗذ الزّبة هي أحذّوب ئلى اٙخش، فارا رّت هاي ّازا الوىابى ٍ    
تَجِ ئلى هىبى آخش فبلوىبى األٍ٘ل ٗىَى خلفابً لاِ، ٍ لاَ اًوىاس     
فجبلوىس فوي دخل الجحفٔ ٍ رّت هٌْب ئلاى هىّأ تىاَى الجحفأ     
خلفِ، ٍ وزا ٗظذق هٌَاى الخلف هلى هي وابى هٌضلاِ ثا٘ي هىّأ ٍ     

 الجحفٔ هثلًب، 
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أه٘ب هي وبى هٌضلِ فٖ هىّٔ فال ٗظذق هلِ٘ هٌاَاى خلاف الجحفأ،    ٍ •
فاىّ ولّبً هٌْوب خلف اٙخش ثبهتجبس الزّبة ٍ التَجِ، فاى تَجاِ هاي   
هىّٔ ئلى الجحفٔ فوىّأ خلفاِ ٍ ئى تَجاِ هاي الجحفأ ئلاى هىّأ        

 .فبلجحفٔ خلفِ
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أى هٌَاى الخلف ثبهتجبس الشخض الوتَجِ الزاّت هي ثلذ : ثبلجولٍٔ •
 .ئلى ثلذ آخش فبلجالد هي ح٘ث ّٖ ال خلف٘ٔ فْ٘ب حم٘مٔ

فال دل٘ل هلى أى ثلذٓ هىّٔ الوىشّهٔ ه٘مبت ألّل هىّٔ، ٍ هب ٍسد فاٖ  •
هختض ثغ٘ش أّل هىّٔ هواي  « 1« »دٍٗشٓ أّلِ ٍ هٌضلِ»الٌظَص هي 

َّ لشٗت ئلْ٘ب فال ثذ٘ هي التوبس دل٘ل آخاش لوىابى اإلحاشام ألّال     
 هىّٔ، 
•______________________________ 

 .17أثَاة الوَال٘ت ة / 335: 11الَسبئل ( 1)
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 :لذ ٍسد فٖ سٍاٗت٘ي هوتجشت٘ي أى ئحشاهْن هي الجوشأًٍ •
طح٘حٔ أثٖ الفؼل، ٍ هج٘ش هٌْب طبحت الحذائك ثظح٘ح أثٖ : األٍُلى•

أثَ الفؼال  « 3»هن أى الوَجَد فٖ الىبفٖ « 2»الفؼل سبلن الحٌبؽ 
فمؾ هي دٍى روش سبلن الحٌبؽ ٍ لن ٗىي هي دأة طابحت الحاذائك   

ٖ ء فٖ سٌذ الشٍاٗبت، ثل ئًِ  هلتضم ثزوش هاب  ( ُٰ  سحوِ اللّ)ئػبفٔ ش
ٖ ء أٍ ًم٘ظتِ  .فٖ الىتت األسثؤ هلى هب ّٖ هلِ٘ هي دٍى صٗبدٓ ش

 .431: 14الحذائك ( 2)•
 .9/ 302: 4الىبفٖ ( 3)•
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و٘ف وبى، ال سٗت فٖ طح٘ٔ السٌذ، ٍ الوشاد ثأثٖ الفؼل ّاَ سابلن   ٍ •
الحٌبؽ لمشائي هٌْب سٍاٗٔ طفَاى هٌِ وث٘شاً، ٍ هٌْب سٍاٗٔ أثاٖ الفؼال   

وٌت هجبٍساً ثوىّٔ فسألت أثاب هجاذ   : لبل»( هلِ٘ السالم)هي الظبدق 
هاي ح٘اث أحاشم    : هي أٗي أُحشِم ثبلحجج فمابل ( هلِ٘ السالم)ُ ٰ  اللّ

هي الجوشأً أتابُ فاٖ رلاه    ( ُ هلِ٘ ٍ آلِٰ  طلّى اللّ)ُ ٰ  سسَل اللّ
هتاى أخاش،ج   : فتح الـبئف ٍ فتح خ٘جش ٍ الفتح، فملات  فتَح الوىبى 
 .«1« »الحذٗث

 .6ح  9أثَاة ألسبم الحج ة / 268: 11الَسبئل ( 1)•
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ٍ ًَلش فٖ االستذالل ثْب ثأًْب ٍاسدٓ فٖ الوجبٍس ثوىّٔ ٍ والهٌب فٖ •
 .الوتَؿي

اى الوجبٍسٓ أهن هي االسات٘ـبى، ٍ لان ٗإخاز فاٖ الوجابٍسٓ      : فٍِ٘ •
هٌَاى الوإلت ٍ هٌَاى الوجبٍسٓ ٗشول هي ٗشٗذ أى ٗتخز ثلذاً ٍؿٌابً  
لِ ٍ وزله ٗشول اإللبهٔ الوإلتٔ ثذٍى لظذ االست٘ـبى، ٍ لذ استوول 

ًوان ال  « 2»هٔتَجابٍِساتٗ  فٖ المشآى فٖ غ٘ش الوإلت ومَلِ توبلى لٙـَنٗ 
ٗظذق الوجبٍس هلى هي وبى هَلَداً فٖ ثلذ ٍ ٗساتوش فاٖ اإللبهأ ٍ    

 .السىٌى
 .4: 13الشهذ ( 2)•
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  ئزِ األَل أْ المىشل

هٌَاى الوجبٍسٓ ال ٗخاتض ثابلوم٘ن الوإلات ثال ٗشاول      : ٍ الحبطل•
 .الوم٘ن الوستَؿي أٗؼب

أغشة هي رله هب فٖ الواتي هاي أى الماذس الوتا٘مي هاي ئؿاالق       ٍ •
الظح٘حٔ هي لن ٌٗتمل فشػِ ٍ لن ٗجك همذاس سٌت٘ي فاٖ هىّأ، فااى    
المذس الوت٘مي ال ٗوٌن هي األخز ثبإلؿالق ٍ ئلّب فلن ٗجك ئؿاالق فاٖ   
الج٘ي، ألىّ لىل ئؿالق لذساً هت٘مٌّب، ٍ ئرى ال هبًن هي األخاز ثااؿالق   
الظح٘حٔ ٍ الوول هلى ؿجمْب ئلّب ئرا لبم ئجوبم هلاى الخاالف ٍ لان    

 .ٗمن
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هل٘اِ  )اللِّ للت ألثٖ هجذ »، لبل الشحويطح٘حٔ هجذ : الثبً٘ٔالشٍاٗٔ •
ئًٖ أسٗذ الجَاس ثوىّٔ فى٘ف أطٌنج فمابل ئر سأٗات الْاالل    (: السالم

ٍ « 3« »ّالل رٕ الحج٘ٔ فبخش، ئلى الجوشأً فاأحشم هٌْاب ثابلحج   
الحذٗث ؿَٗل ٍ َّ كبّش طذساً ٍ رٗلًب فٖ أى الجوشأً ه٘مبت ألّال  

 .«4»هىّٔ 
 .5ح  9أثَاة ألسبم الحج ة / 267: 11الَسبئل ( 3)•
الجِوشأً ثىسش أٍ٘لِ ٍ ّٖ هبء ث٘ي الـبئف ٍ هىّٔ، ٍ ّٖ ئلى هىّٔ ( 4)•

 142: 2هوجن الجلذاى . ألشة
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ئى الوظٌف روش أى اإلحاشام للوازوَسٗي هاي الوٌاضل هاي ثابة       ثن٘ •
الشخظٔ ٍ ئلّب ف٘جَص لْن اإلحشام هي الوَال٘ت، ثل لولاِ أفؼال لجواذ    

 .الوسبفٔ ٍ ؿَل الضهبى
جَاص اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت فَْ هلى المبهذٓ، ألىّ ول ه٘مبت أه٘ب •

ه٘مبت لوي ٗوش هلِ٘ ٍ ال ٗختض ثأّل ثالد خبط٘ٔ فاال ًحتاب، ئلاى    
 .دل٘ل خبص، ٍ التول٘ل ثجوذ الوسبفٔ ٍ ؿَل الضهبى لألفؼل٘ٔ
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