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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ

  فٖ أحىام الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗجَص اإلحشام لبل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘ماتػلْ٘ا هحشها، بل ال بذ هي إًشائِ فٖ 
 
 .ّزُ األهَس ولْا هبٌٖ ػلى اإلحت٘اط*•

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

 :ٍ ٗستثٌى هي رله هَضؼاى•
إرا ًزس اإلحشام لبل الو٘مات، فئًِ ٗجَص ٍ ٗصح  ٍ ٗجح     -أحذّوا•

الؼول بِ، ٍ ال ٗج  تجذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مات ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ا، ٍ 
فال ٗص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بال ، *الوىاىاألحَط اػتباس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَط، ٍ ال ٗبؼذ الصحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ب٘ي الوىحاً٘ي  
ػلّٖ أى أحشم إهحا هحي الىَفحٔ أٍ البصحشٓ ٍ إى وحاى      للِّ : بأى ٗمَل

 ،األحَط خالفِ
ٍ إى واى األلَى ػذم اػتباسُ ف٘ص  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



5 

 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ال فشق ب٘ي وَى اإلححشام للححا الَا ح  أٍ الوٌحذٍ  أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ واى للحا أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشط أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .الحا

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

لَ ًزس ٍ خالف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘اًا ٍ لن ٗححشم هحي رلحه     2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محات، ٍ ػل٘حِ الىفحاسٓ إرا       الوىاى لن ٗبغل إحشاهِ

 .خالفِ ػوذا
 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

إرا ًزس اإلحشام لبل الو٘مات : أحذّوا: ٗستثٌٖ هي رله هَضؼاىًؼن •
 فئًِّ ٗجَص ٍ ٗص ّ للٌصَص، 

لَ أىّ ػبحذا  أًؼحن   ( ػلِ٘ السّالم)اللِّ خبش أبٖ بص٘ش ػي أبٖ ػبذ : هٌْا•
تؼالى ػلِ٘ ًؼؤ أٍ ابتالُ ببلّ٘ٔ فؼافاُ هي تله البلّ٘ٔ فجؼل ػلحى  اللِّ 

 . ًفسِ أى ٗحشم هي خشاساى واى ػلِ٘ أى ٗتنّ

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 رَلِهًَٓزَسٓ الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ 

ال ٗضشّ ػذم س حاى رله بل هش َحّ٘تِ لبل الٌزس، هحغ أىّ الحالصم   ٍ •
وَى هتؼلّك الٌزس سا حا ، ٍ رله الستىشاف س حاًِ بششط الٌزس هي 

 (3)األخباس، ٍ الالصم س حاًِ ح٘ي الؼول ٍ لَ واى رله للٌزس 
 
ساجحاا   ٗىَى  ال هافٖ وفاٗٔ رله الومذاس ًظش ٍ لزا ال ًجتضئ بٌزس ( 3)•

فٖ غ٘ش هَسد الٌضّ ٍ لَ لن ٗىي هشجَحا  أٗضا  فال هح٘ض هاي االلتاضام   
بتخظ٘ض ها دلّ على سجحاى سابك على الٌزس بوثل الوماام الوٌظاَص ٍ   

 (.آلا ض٘اء. )ال ٗتعذّى هٌِ إلى غ٘ش هَسد الٌضّ

 

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

الصَم فٖ السفش الوش َح أٍ الوحشّم هي ح٘ث َّ هحغ  هسألٔ   ٍ ًظ٘شُ•
صحّتِ ٍ س حاًِ بالٌزس، ٍ ال بذ هي دل٘ل ٗحذلّ ػلحى وًَحِ سا ححا      

  (1)بششط الٌزس 
بل ال ٗبعذ استفادٓ سجحاًِ راتا  ٍ الوشجَحّ٘ٔ بالعشع لىًَِ سدّا  ( 1)•

تعالى على عبادُ بتشخ٘ض التشن إلى الو٘مات لغ٘ش الٌاارس  اللِّ لْذّٗٔ 
. ٍ أهّا للٌارس فباق على سجحاًاِ الازاتٖ ٍ وازا الظاَم فاٖ ال افش      

 (.الگلپاٗگاًٖ)

 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

فال ٗشد أىّ الصم رله صحّٔ ًزس ولّ هىشٍُ أٍ هحشّم، ٍ فٖ الوماه٘ي  •
الوزوَسٗي الىاشف َّ األخباس، فالمَل بؼذم االًؼماد ووا ػي  واػحٔ  
 لوا روش ال ٍ ِ لِ، لَ َد الٌصَص، ٍ إهىاى تغب٘مْا ػلى الماػذٓ، 

 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

بٓا ٔ  َٓٓاصِ الْئِحٕشَامِ لَبٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَحزَسٓ رَلِحهٓ ٍٓ إِىْ وَحاىَ     13« 6»•
  الْئِحٕشَامٔ بِالْحٓاِّ ٍٓ ٓ ٓ ؤًََُِٕ فِٖ أَشْْٔشِ الْحٓاِّ

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕحيِ سٓحؼِ٘ذ    « 7» -1 -14928•
  سٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓ ٔلٍ  ٓؼٓلَ: لَالَ« 8»ػٓيْ حٓوَّاد  ػٓيِ الْحٓلَبِِّٖ 

ٍٓ لْ٘ٓحفِ   -أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيَ الْىَُفَِٔ لَالَ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هِيَ الْىَُفَِٔ -لِلَِِّ ػٓلَِِٕ٘ شُىْشا 
 .لِلَِِّ بِوٓا لَالَ

 .534 -163 -2، ٍ االستبصاس 162 -53 -5التْزٗ   -(7)•
ٍ واًِ ابي أبٖ شحؼبٔ لوحا   ( ّاهش الوخغَط)ػلٖ  -فٖ ًسخٔ -(8)•

 (.لذُ. هٌِ)فٖ الوٌتْى 

 326: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ػِ٘سٓحى ػٓحيْ     « 1» -2 -14929•
وَتَبٕتٔ إِلَى : هٔحٓوَّذِ بٕيِ إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ أَبِٖ حٓوٕضََٓ لَالَ

 - ٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيَ الْىَُفَِٔ -أَبِٖ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع أَسٕأَلُِٔ ػٓيْ سٓ ٔلٍ
 .لَالَ ٗٔحٕشِمٔ هِيَ الْىَُفَِٔ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕيِ سٓؼِ٘ذ  ػٓيْ حٓوَّادِ بٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ أَبِٖ •
 .«2»حٓوٕضََٓ هِثْلَِٔ 

 .535 -163 -2، ٍ االستبصاس 163 -53 -5التْزٗ   -(1)•
سحالت أبحا الحسحي     -لحال  -، ٍ ف1166ِ٘ -314 -8التْزٗ   -(2)•

 (.ػلِ٘ السالم)

  327: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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 الْإِحْشَامِ لَبْلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْحٓسٓيِ الصَّفَّاسِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ « 3» -3 -14930•
بٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَبِٖ ًَصٕشٍ ػٓحيْ ػٓبٕحذِ الْىَحشِٗنِ ػٓحيْ     
سٓوٓاػَٓٔ ػٓيْ أَبِٖ بٓصِ٘شٍ ػٓيْ أَبِٖ ػٓبٕذِ اللَِِّ ع لَالَ سٓوِؼٕتُِٔ ٗٓمَُلُ لََٕ أَىَّ ػٓبٕذا  

فَؼٓافَأُ هِيْ تِلْهٓ الْبٓلَِِّ٘ٔ فَجٓؼٓلَ ػٓلَحى   -أًَْؼٓنٓ اللَِّٔ ػٓلَِِٕ٘ ًِؼٕوٓٔ  أٍَِ ابٕتَلَأُ بِبٓلٍَِّ٘ٔ
 .أَىْ ٗٔحٕشِمٓ بِخُشَاسٓاىَ وَاىَ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٔتِنَّ -ًَفْسِِِ

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيِ الْحٔسٓحٕ٘يِ بٕحيِ الْحٓسٓحيِ      •
 .«4»اللُّؤْلُؤِِّٕ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذ  ػٓيْ سٓوٓاػَٓٔ هِثْلَِٔ 

 .535 -163 -2، ٍ االستبصاس 164 -54 -5التْزٗ   -(3)•
 .1152 -310 -8التْزٗ   -(4)•

 326: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 عبذ الىشٗن بي عوشٍ بي طالح 

ػبذ الىشٗن بحي ػوحشٍ    - 645245/الؼ٘ي با /الٌجاشٖ س ال[ 1/1]•
 بي صال  

الخثؼوٖ هَالّن وَفٖ سٍى ػي أبٖ ػبحذ ا  ٍ أبحٖ الحسحي    [ 1/2]•
واى ثمأ ثمأ   [  ػلِ٘ السالم]ػلى أبٖ الحسي  ٍلفػلْ٘وا السالم ثن 
أخبشًا أبَ ػبذ ا  . لِ وتا  ٗشٍِٗ ػذٓ هي أصحابٌا. عٌ٘ا ٗلمب وشاها
حذثٌا هحوذ بي أحوحذ بحي   : حذثٌا ػلٖ بي حاتن لال: بي شاراى لال

ححذثٌا  : حذثٌا الماسن بي هحوذ بي الحس٘ي بي خاصم لحال : ثابت لال
 . ػب٘س ػي وشام بىتابِ

 



15 

  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
فٖ إلحاق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي بالٌزس ٍ ػذهِ ٍ َُ، ثالثْا إلححاق الؼْحذ   ٍ •

إلهىاى االسحتفادٓ هحي األخبحاس، ٍ    ( 2)دٍى ال٘و٘ي، ٍ ال ٗبؼذ األٍّل 
 لىَى الحىن ػلى خالف الماػذٓ، ّزا، ( 3)األحَط الثاًٖ 

 (.اإلهام الخوٌٖ٘، الخَاً اسٕ. )هحلّ إشىال( 2)•

 (.الگلپاٗگاًٖ. )هشىل•

  (. البشٍجشدٕ. )هحلّ إشىال خظَطا فٖ ال٘و٘ي•
 (.آلا ض٘اء. )ٍ ال ٗتشن لوا أششًا إلى ٍجِْ( 3)•
بل األحَط اإلحشام هاي الوىااى الوعْاَد عل٘اِ أٍ الوم ان باِ سجااء  ٍ        •

   ِ . تجذٗااذُ فااٖ الو٘مااات ٍ أحااَط هٌااِ تااشن التعّْااذ ٍ ال٘واا٘ي عل٘اا
 (.الگلپاٗگاًٖ)

 
 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
ٍ ال ٗلضم التجذٗذ فٖ الو٘مات ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ا، ٍ إى واى األححَط  •

 التجذٗذ خشٍ ا  ػي شبْٔ الخالف، 
ًزس اإلحشام لبل الو٘مات ( 4)الظاّش اػتباس تؼ٘٘ي الوىاى، فال ٗص ّ ٍ •

اإلعالق   هغلما ، ف٘ىَى هخّ٘شا  ب٘ي األهىٌٔ، ألًِّ المذس الوت٘مّي بؼذ ػذم
 فٖ األخباس،

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )على األحَط( 4)•

 (.الش٘شاصٕ. )بل الظاّش طحّتِ•

 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
ػلّٖ أى أُحشم إهّا هحي  للِّ : ال ٗبؼذ التشدٗذ ب٘ي الوىاً٘ي بأى ٗمَلًؼن •

 ، (1)الىَفٔ أٍ هي البصشٓ، ٍ إى واى األحَط خالفِ 
 
ال ٗتشن لشبْٔ اًظشاف الشٍاٗٔ عٌِ أٍ عذم إطاللِ ٍ لَ لَجَد ( 1)•

 (.آلا ض٘اء. )الوت٘مّي فٖ همام التخاطب

 (.الخَئٖ. )ال ٗتشن•

 

 645: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
ٍ ال فشق ب٘ي وَى اإلححشام للححاّ الَا ح  أٍ الوٌحذٍ  أٍ للؼوحشٓ      •

الوفشدٓ، ًؼن لَ واى للحاّ أٍ ػوشٓ التوتّغ ٗشتشط أى ٗىَى فٖ أشحْش  
الحاّ، الػتباس وَى اإلحشام لْوا فْ٘ا، ٍ الٌصَص إًّوحا  حَّصت لبحل    

 الَلت الوىاًّٖ فمظّ،
ثنّ لَ ًزس ٍ خالف ًزسُ فلن ٗحشم هي رله الوىاى ًس٘اًا  أٍ ػوذا  لن  •

 . ٗبغل إحشاهِ إرا أحشم هي الو٘مات ًؼن ػلِ٘ الىفّاسٓ إرا خالفِ هتؼوّذا 

 645: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 إرا أساد إدسان عوشٓ سجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘مات

إرا أساد إدسان ػوشٓ س   ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلححشام   -ثاًْ٘وا•
إلى الو٘مات، ف٘جَص أى ٗحشم لبل الو٘مات، ٍ تحس  لِ ػوشٓ س ح   
ٍ إى أتى ببم٘ٔ األػوال فٖ شؼباى، ٍ األٍلحى األححَط تجذٗحذُ فحٖ     

التأخ٘ش إلى آخش الَلحت ٍ إى وحاى الظحاّش    أى األحَط الو٘مات، ووا 
 َاصُ لبل الض٘ك إرا ػلحن ػحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى الو٘محات، ٍ      
الظاّش ػذم الفشق ب٘ي الؼوشٓ الوٌذٍبحٔ ٍ الَا بحٔ ٍ الوٌحزٍس فْ٘حا ٍ     

 .ًحَُ

 412-411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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إرا أساد إدسان ػوشٓ س   ٍ خشى تمضِّ٘ إى أخّش اإلححشام  : ثاًْ٘وا•
إلى الو٘مات، فئًِّ ٗجَص لِ اإلحشام لبل الو٘مات، ٍ تحس  لحِ ػوحشٓ   

 شؼباىس  ، ٍ إى أتى ببمّ٘ٔ األػوال فٖ 
 

 645: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 

 إرا أساد إدسان عوشٓ سجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘مات
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ػي ( ػلِ٘ السّالم)ُ ٰ  بي ػوّاس ػي أبٖ ػبذ اللّ( 2)لصح٘حٔ إسحاق  •
ٖ ء هؼتوشا  ٌَٕٗ ػوشٓ س   ف٘ذخل ػل٘حِ الْحالل لبحل أى     س ل ٗج
ٗبلغ الؼم٘ك، أ ٗحشم لبل الَلت ٍ ٗجؼلْا لش   أٍ ٗؤخّش اإلحشام إلى 

ٗحشم لبل الَلت لش ح  فحئىّ لش ح     : الؼم٘ك ٍ ٗجؼلْا لشؼباى؟ لال
 .فضل ا

. الشٍاٗاأ هَثّماأ ٍ ل٘ اات بظااح٘حٔ علااى هظاا لح الوشااَْس ( 2)•
 (.الخَئٖ)

وًَْا طح٘حٔ هحلّ تأهّل ًعن ّٖ حجّٔ هعتبشٓ لتشدّدّا ب٘ي الظح٘حٔ •
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )ٍ الوَثّمٔ

 645: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 

 إرا أساد إدسان عوشٓ سجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘مات



22 

: ٗمحَل ( ػلِ٘ السّحالم )اللِّ صح٘حٔ هؼاٍٗٔ بي ػوّاس سوؼت أبا ػبذ ٍ •
اللّحِ  صحلّى  )اللّحِ  ل٘س ٌٗبغٖ أى ٗحشم دٍى الَلت الّزٕ ٍلّت سسَل 

 . إلّا أى ٗخاف فَت الشْش فٖ الؼوشٓ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن

 645: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 َاص رله إلدسان ػوشٓ غ٘ش س ح  أٗضحا ،   الثاً٘ٔ   همتضى إعالقٍ •
ح٘ث إىّ لىلّ شْش ػوشٓ، لىي األصحا  خصّصَا رله بش ح  فْحَ   

 ، ح٘ث إىّ الحىن ػلى خالف الماػذٓ، (1)األحَط 
 (.الخَئٖ. )ٍ إى واى األظْش عذم االختظاص( 1)•

 

 646: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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األٍلى ٍ األحَط هغ رله التجذٗذ فٖ الو٘مات، ووحا أىّ األححَط   ٍ •
التأخ٘ش إلى آخش الَلت، ٍ إى واى الظاّش  َاص اإلحشام لبحل الضح٘ك   
إرا ػلن ػذم اإلدسان إرا أخّش إلى الو٘مات، بل َّ األٍلى، ح٘ث إًّحِ  

، ٍ الظاّش ػذم الفشق ب٘ي الؼوشٓ (2)ٗمغ بالٖ أػوالْا أٗضا  فٖ س   
 . الوٌذٍبٔ ٍ الَا بٔ باألصل أٍ بالٌزس ٍ ًحَُ

 (.البشٍجشدٕ. )لن ٗتّضح هعٌى لْزا التعل٘ل( 2)•

و٘ف ٗمع فٖ سجب هع الفشع الوزوَس ٍ واى علِ٘ تعل٘ال األٍلَّٗأ   •
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )ب َل اإلحشام فٖ سجب

 

 646: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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بٓا ٔ  َٓٓاصِ الْئِحٕشَامِ لَبٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ أَسٓادٓ الْؼٔوٕشََٓ فِٖ سٓ ٓ ٍ ٍٓ  12« 7»•
  ًَحَُِِٕ ٍٓ خَافٓ تَمَضِِِّ٘

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بٕحيِ سٓحؼِ٘ذ    « 8» -1 -14926•
فَضَالََٔ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ػٓوَّاسٍ لَالَ سٓوِؼٕتٔ أَبٓا ػٓبٕذِ اللَِِّ ع ٗٓمَُلُ لَحٕ٘سٓ    ػٓيْ

إِلَّا أَىْ ٗٔخَافٓ  -دٍٔىَ الَْٓلْتِ الَّزِٕ ٍٓلَّتَِٔ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص -ٌْٗٓبٓغِٖ أَىْ ٗٔحٕشَمٓ
 .فََٕتٔ الشَّْٕشِ فِٖ الْؼٔوٕشَِٓ

، ٍ 533 -163 -2، ٍ االستبصحححاس 161 -53 -5التْحححزٗ   -(8)•
 .8 -323 -4الىافٖ 

 325: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ إِسٕحٓاقَ بٕيِ ػٓوَّاسٍ « 1» -2 -14927•
ٖ ءٔ هٔؼٕتَوِحشا    : لَالَ ٌْٗٓحَِٕ ػٔوٕحشََٓ    -سٓأَلْتٔ أَبٓا إِبٕشَاِّ٘نٓ ع ػٓيِ الشَّ ٔحلِ ٗٓجِح

فَ٘ٔحٕشِمٔ لَبٕلَ « 3»لَبٕلَ أَىْ ٗٓبٕلُغَ الْؼٓمِ٘كَ  -«2»سٓ ٓ ٍ فَ٘ٓذٕخُلُ ػٓلَِِٕ٘ الِْْلَالُ 
ٍٓ ٗٓجٕؼٓلُْٓحا   -ٍٓ ٗٓجٕؼٓلُْٓا لِشَ ٓ ٍ أَمٕ ٗٔؤَخِّشُ الْحئِحٕشَامٓ إِلَحى الْؼٓمِ٘حكِ    -الَْٓلْتِ

فَئِىَّ لِشَ ٓ ٍ فَضْحل ا ٍٓ ّٔحَٓ    -لِشَ ٓ ٍ« 4»لِشَؼٕبٓاىَ لَالَ ٗٔحٕشِمٔ لَبٕلَ الَْٓلْتِ 
 .الَّزِٕ ًََٓى

 326: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 .532 -162 -2، ٍ االستبصاس 160 -53 -5التْزٗ   -(1) •
 (.ّاهش الوخغَط)ّالل شؼباى  -فٖ الىافٖ -(2)•

 (.ّاهش الوخغَط)الَلت  -فٖ الىافٖ -(3)•

 (.ّاهش الوخغَط)ف٘ىَى  -فٖ الىافٖ صٗادٓ -(4)•

 326: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ أَبِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓشِِّٕ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ػٓبٕذِ الْجٓبَّاسِ ػٓحيْ  ٍٓ •
ٍٓ الَّزِٕ لَبٕلَِٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَبِِِ٘ ػٓيِ ابٕحيِ أَبِحٖ   « 5»صٓفَْٓاىَ 

 .ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ
 . 9 -323 -4الىافٖ  -(5)•

 325: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج

 إرا أساد إدسان عوشٓ سجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘مات
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