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 الْئِحٕسَامِ لَثٕلَ الْوِ٘مَاتِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗدَص اإلحشام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘مبتػلْ٘ب هحشهب، ثل ال ثذ هي إًشبئِ فٖ 
 
 .ّزُ األهَس ولْب هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ*•

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْئِحٕسَامِ لَثٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِهٓ

 :ٍ ٗستثٌى هي رله هَػؼبى•
إرا ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت، فئًِ ٗدَص ٍ ٗظح  ٍ ٗدحت    -أحذّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗدت تدذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مبت ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ب، ٍ 
فال ٗظ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثال ، *الوىبىاألحَؽ اػتجبس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَؽ، ٍ ال ٗجؼذ الظحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ث٘ي الوىحبً٘ي  
ػلٖ٘ أى أحشم إهحب هحي الىَفحٔ أٍ الجظحشٓ ٍ إى وحبى      للِّ : ثأى ٗمَل

 ،األحَؽ خالفِ
ٍ إى وبى األلَى ػذم اػتجبسُ ف٘ظ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْئِحٕسَامِ لَثٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِهٓ

ال فشق ث٘ي وَى اإلححشام للححح الَاخحت أٍ الوٌحذٍة أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ وبى للحح أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشؽ أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحح
 
فٖ إلحبق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ثبلٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لبل فٖ الؼشٍٓ الَثمى *•

إلهىحبى  ٍخَُ، ثبلثْحب إلححبق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحذ األٍ٘ل      
 .ٍ هختبسُ طح٘ « األخجبساالستفبدٓ هي 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْئِحٕسَامِ لَثٕلَ الْوِ٘مَاتِ لِوٓيْ ًَرَزٓ ذَلِهٓ

ٍ خبلف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘بًب ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محبت، ٍ ػل٘حِ الىفحبسٓ إرا       الوىبى لن ٗجـل إحشاهِ

 .خبلفِ ػوذا
 
 .أٍ ػْذ أٍ طذس هٌِ ٗوٌ٘بً *•

 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

ٍ خشححٖ فَتْححب إى أخححش  * سخححتإرا أساد إدسان ػوححشٓ  -ثبًْ٘وححب•
اإلحشام إلى الو٘مبت، ف٘دَص أى ٗحشم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

ٍ إى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ شؼجبى، ٍ األٍلى األحَؽ  **سختػوشٓ 
التأخ٘ش إلحى خخحش الَلحت ٍ إى    أى األحَؽ تدذٗذُ فٖ الو٘مبت، ووب 

وبى الظبّش خَاصُ لجل الؼ٘ك إرا ػلحن ػحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى     
الو٘مبت، ٍ الظبّش ػذم الفشق ث٘ي الؼوشٓ الوٌذٍثٔ ٍ الَاخجٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ب ٍ ًحَُ
 .ثل شْش ٍلَ وبى غ٘ش سخت، ألى لىل شْش ػوشٓ *•
 .ثل ػوشٓ ّزا الشْش ٍ إى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ الشْش المبدم **•

 412-411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



8 

 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٗدحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مبت،ال ٗدَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •
الحح أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗدبٍص الو٘مبت اخت٘بسا ثال إحشام ثل 
األحَؽ ػذم التدبٍص ػي هححبرآ الو٘محبت أٗؼحب ٍ إى وحبى أهبهحِ      
ه٘مبت خخش، فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍخت الؼَد إلِ٘، ثل األححَؽ الؼحَد ٍ   
إى وبى أهبهِ ه٘مبت خخش، ٍ أهب إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخحَل هىحٔ   

 .ثأى وبى لِ شغل خبسج هىٔ ٍ إى وبى فٖ الحشم فال ٗدت اإلحشام

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًٙسٕ٘ٓبًبً إٍَٔ خْٕٓلًب ٍٓخٓحتٓ ػٓلَٕ٘حِٙ    14« 1»•
الْؼَٕٓدٔ إِلَى الْوٙ٘مَبتٙ ٍٓ الْئِحٕشَامٔ هٌِْٙٔ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ػَبقَ الَْٓلْتٔ فَئِلَى أَدًَٕحى  

  الْحٙلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓبدُٓٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوٙيْ هٓىَبًِٙٙ
هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓنيْ أَتِ٘نِِ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّادٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ
لَنالَ أَتِنٖ ٗٓرْنسُجٔ إِلَنى      -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓسَمٓ لَنالَ  -زٓجٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕسِمٓ
فَنئِىِ   -فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ أَحٕسَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ -هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَزٕضِِِ

 .اسٕتَطَاعٓ أَىْ ٗٓرْسُجٓ هِيَ الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓرْسُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕسِمٕ
 .1 -323 -4الىبفٖ  -(2)•

 

 
  328: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

 .«3»هٙثْلَِٔ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ •
 .965 -283 -5التْزٗت  -(3)•

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

 ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ٍِٔٓ ػٌْٓ -2 -965•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَسٖٙٓ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِٖ  لَبلَ

لَبلَ ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٓخْشُجٓ إِلَى هٙ٘مَبتٙ إَّٔلِ أَسٕػِٙٙ فَئِىْ خَشٖٙٓ الْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحٜ أَحٕشَمٓ هٙيْ هٓىَبًِٙٙ ٍٓ إِىِ اسٕحتَـَبعٓ أَىْ ٗٓخْحشُجٓ هٙحيَ الْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنٛ لْ٘ٔحٕشِمٕ

•  

 
 

 284-283: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَشْحؼٓشِٕ  ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ ثٕحيِ ػٓجٕحذٙ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕحذٙ اللَّحِٙ ع   : الْدٓجٛبسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ لَبلَ

فَلَنٕ  -الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّبسٔ هٌِْٙٔ فٌََسٖٙٓ إٍَٔ خِْٓلَ -ػٓيْ سٓخٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتٙ
 -فَخَبفٓ إِىْ سٓخٓغٓ إِلَى الَْٓلْحتٙ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓححٜ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَبلَ ٗٓخْشُجٔ هٙيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔدٕضِِٗٙ رَلٙهٓ
 .6 -324 -4الىبفٖ  -(4)•

 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ ٍٓ •
 .«5»اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 
 

 .181 -58 -5التْزٗت  -(5)•
 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ إِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْفُؼَٕ٘لِ ػٓيْ أَثِحٖ الظٛحجٛب ِ الْىٌَٙحبًٖٙ     

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَبلَ
 .لَبلَ ٗٓخْشُجٔ هٙيَ الْحٓشَمِ ثُنٛ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓح  -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙثْلَِٔ •

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَشْحؼٓشِٕ  ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ ثٕحيِ ػٓجٕحذٙ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ : الْدٓجٛبسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ لَبلَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَبلَُا هٓب ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ وَبًَتٕ هٓغٓ لََٕمٍ فَـَوٙثَتٕ
فَتَشَوَُّٓب حٓتَّى دٓخَلَتٙ الْحٓشَمٓ فَمَبلَ  -أَ ػٓلَٕ٘هٙ إِحٕشَامٗ أَمٕ لَب ٍٓ أًَْتٙ حٓبئٙغٗ

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَبىَ ػٓلَْٕ٘ٓب هْٕٔلٌَٔ فَتَشْخِغٔ إِلَى الَْٓلْتٙ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِْٙٔ -ع
ثٓؼٕحذٓ هٓحب تَخْحشُجٔ هٙحيَ      -فَلْتَشْخِغٕ إِلَى هٓب لَذٓسٓتٕ ػٓلَِٕ٘ٙ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓب ٍٓلْتٗ 

 .الْحٓشَمِ ثِمَذٕسِ هٓب لَب ٗٓفَُتُْٓب
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيِ الٌَّخَؼٖٙ  ػٓحيْ طٓحفَْٓاىَ   •

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ هٙثْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَبلَ ثِمَذٕسِ هٓب لَب ٗٓفَُتُْٓحب الْحٓححٜ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

•______________________________ 
 .7 -325 -4الىبفٖ  -(1)
 .966 -284 -5التْزٗت  -(2)•
 .10 -325 -4الىبفٖ  -(3)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)هْلٔ  -فٖ التْزٗت -(4)•
 .1362 -389 -5التْزٗت  -(5)•
 .12 -326 -4الىبفٖ  -(6)•

 

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَخٓحتٕ    لُلْتٔ لٙأَثِٖ خٓؼٕفَشٍ ع: خٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛاجٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ ثٕيِ وُلَٕ٘تٍ لَبلَ

ٍٓ  -فَدِْٓلَتٙ الْئِحٕشَامٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْب هٓىَّحَٔ  -هٓؼٌَٓب اهٕشَأٌَٓ هٙيْ إَّٔلٌَٙب
هٙيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَبلَ فَؤشٍُّٓب فَلْتُحٕشِمٕ هٙيْ هٓىَبًْٙٓب -ًَسٌَٙ٘ب أَىْ ًَأْهٔشَّٓب ثِزَلٙهٓ

 .هٙيَ الْوٓسٕدِذٙ

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيِ   « 1» -6 -14936•
اثٕيِ فَؼَّبلٍ ػٓيِ اثٕيِ ثٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أًَُبسٍ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب حٓدَٜا ثِبهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذٙهَٔا إِلَى الْوٙ٘مَبتٙ  -هٓؼْٓٔنٕ فَدِْٓلُحَا أَىَّ هٙثْلَْٓحب    -ٍٓ ّٖٙٓ لَب تُظٓحلِّ
ٍٓ ّٖٙٓ ؿَبهٙحٌٌ   -فَوٓؼََٕا ثِْٓب وَوٓب ّٖٙٓ حٓتَّى لَذٙهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓجٓغٖٙ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَبلَ تَخْشُجٔ إِلَى ثٓؼٕغِ الْوَٓٓالٙ٘حتٙ فَتُحٕحشِمٔ هٌْٙحِٔ    -حٓلَبلٌ فَسٓأَلَُا الٌَّبسٓ
فَمَبلَ تُحٕشِمٔ هٙحيْ   -فَىَبًَتٕ إِرَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنٙ الْحٓحٛ فَسٓأَلَُا أَثٓب خٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَبًْٙٓب لَذٕ ػٓلٙنٓ اللَِّٔ ًٙ٘ٛتَْٓب

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج



19 

 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

هَٔسٓى تٕنيِ الْمَاسِننِ   هٔحٓوَّدٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ ػٓيْ « 3» -7 -14937•
سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّادٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ

حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓسَمٓ فَمَالَ ٗٓسْجِنغٔ إِلَنى هِ٘مَناتِ إَّٔنلِ      -زٓجٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ
فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ فَلْ٘ٔحٕنسِمٕ   -الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -تِلَادُِِ

 .فَئِىِ اسٕتَطَاعٓ أَىْ ٗٓرْسُجٓ هِيَ الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓرْسُجٕ -هِيْ هٓىَاًِِِ
 
 .180 -58 -5التْزٗت  -(3)•
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 هَسى تي الماسن تي هؼاٍٗٔ تي ٍّة الثجلٖ

 405 .../ّزا ٍهي/الو٘ن ثبة/الٌدبشٖ سخبل[ 1/1]•
 هَسى ثي المبسن ثي هؼبٍٗٔ ثي ٍّت الجدلٖ  - 1073•
ثمنٔ ثمنٔ جل٘نل ٍاضنح الحندٗ  حسني       أثَ ػجذ اهلل ٗلمت الودلٖ [ 1/2]•

وتبة الَػَء وتحبة الظحالٓ وتحبة الضوحبٓ وتحبة      : لِ وتت هٌْب. الطسٗمٔ
وتبة الٌىب  وتبة الـالق وتبة الحذٍد وتبة الذٗبت وتاب الحج الظ٘بم 

وتبة الشْبدات وتبة األٗوبى ٍ الٌزٍس وتبة أخالق الوؤهي وتبة الدبهغ 
: حذثٌب اثي الَل٘ذ لبل: وتبة األدة أخجشًب أثَ الحس٘ي ػلٖ ثي أحوذ لبل

حذثٌب : حذثٌب هحوذ ثي الحسي الظفبس ػي أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى لبل
. ٍ لِ هسبئل الشخبل فِ٘ هسبئل ثوبً٘ٔ ػشش سخال. هَسى ثي المبسن ثىتجِ

حذثٌب ػلٖ ثي ححبتن ػحي أحوحذ ثحي     : أخجشًب أثَ ػجذ اهلل ثي شبراى لبل
 . إدسٗس ػي ػجذ اهلل ثي هحوذ ثي ػ٘سى ػٌِ ثْب

 405، صالٌجاشٖ زجال 
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓحذٓ ثٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِٕ  ػٓيِ الْؼٓوٕشَوٖٙ  ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ الْخُشَاسٓبًٖٙ  ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَسٖٙٓ الْئِحٕشَامٓ : خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
هٓب حٓبلُِٔ لَبلَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنٛ ػٓلَحى وٙتَبثِحهٓ ٍٓ     -ثِبلْحٓح  فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ ثِؼٓشَفَبتٚ

فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَاهٔحِٔ فَحئِىْ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَجِ٘ هٓ ص سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓخٓغٓ إِلَى ثٓلَذُٙٙ إِىْ وَبىَ لَؼَى هٌَٓبسٙىَِٔ وُلَّْٓب فَمَذٕ تَنٛ حٓدِٜٔ -ثِبلْحٓح 

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هٙثْلَِٔ إِلَى لََٕلِٙٙ فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

•______________________________ 
 .5 -324 -4الىبفٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوظذس -(2)•
، ٍ أٍسد طذسُ ثبالسحٌبد الثحبًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗت  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 20هي الجبة  3الحذٌٗ 
 . 1678 -476 -5التْزٗت  -(1) •
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

ػٓثٕدٔ اللَِِّ تٕيُ جٓؼٕفَسٍ الْحِوٕ٘ٓسُِّٕ فِٖ لُسْبِ الْئِسٌَٕادِ ػٓيْ « 2» -9 -14939. •
ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ جٓدُِِّ ػٓلِِّٖ تٕيِ جٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى تٕيِ جٓؼٕفَسٍ 

وَٕ٘نَٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓجٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَنى الْحٓنسَمِ  : ع لَالَ
 .الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -ٗٓصٌَٕغٔ لَالَ ٗٓسْجِغٔ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِ تِلَادُِِ

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج



24 

 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ خٓؼٕفَحشٍ ػٓحيْ أَخٙ٘حِٙ ع لَحبلَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَمٓ لَجٕحلَ أَىْ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَى الْحٓشَمِ

إِىْ وَبىَ فَؼٓلَ رَلٙهٓ خٓبّٙلًب فَلْ٘ٓجٕيِ هٓىَبًَِٔ لٙ٘ٓمْؼٖٙٓ فَئِىَّ رَلٙحهٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ لَبلَ
الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌْٙحِٔ إَّٔحلُ    -ٍٓ إِىْ سٓخٓغٓ إِلَى الْوٙ٘مَبتٙ -ٗٔدٕضِِٗٙ إِىْ شَبءٓ اللَِّٔ
 .ثٓلَذُٙٙ فَئًَِِّٔ أَفْؼَلُ

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 إذا أزاد إدزان ػوسٓ زجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘مات

 .«4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ حٓح  الظ جٕ٘ٓبىِ : أَلَُلُ•
•  
 . 106 -لشة االسٌبد -(2)•
 . 106 -لشة االسٌبد -(3)•
هحي أثحَاة ألسحبم     17هي الجبة  7، 3، 2تمذم فٖ األحبدٌٗ  -(4)•

 .الحح

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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هٓيْ ًَسٖٙٓ الْئِحٕشَامٓ هٙيَ الْوٙ٘مَبتٙ فَلْ٘ٓشْخِغٕ إِلَِٕ٘ٙ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ إِىْ وَبىَ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ •
ٍٓلْتٗ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٓىُيْ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓلْتٗ فَلْ٘ٓوٕغِ ٍٓ لْ٘ٔحٕحشِمٕ هٙحيَ الْوَٕٓػٙحغِ الَّحزٕٙ     

 اًْتَْٓى إِلَِٕ٘ٙ سٍٓٓى رَلٙهٓ 

هَٔسٓى ثٕيُ الْمَبسٙنِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِحٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ حٓوٛحبدٚ ػٓحيِ       -26 -180•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ حٓتَّى دٓخَحلَ  : الْحٓلَجِٖ  لَبلَ

الْحٓشَمٓ فَمَبلَ ٗٓشْخِغٔ إِلَى هٙ٘مَبتٙ إَّٔلِ ثِلَبدُٙٙ الَّزٕٙ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌْٙحِٔ فَ٘ٔحٕحشِمٔ ٍٓ   
إِىْ خَشٖٙٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحٜ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٓىَبًِٙٙ فَئِىِ اسٕتَـَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هٙيَ 

 .الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ ػٓحيْ أَثِحٖ    -27 -181•
سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓخٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتٙ الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ الٌَّبسٔ : ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

فٌََسٖٙٓ إٍَٔ خِْٓلَ فَلَنٕ ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ فَخَبفٓ أَىْ ٗٓشْخِغٓ إِلَحى الَْٓلْحتٙ   
 .فَ٘ٓفَُتَِٔ الْحٓحٜ لَبلَ ٗٓخْشُجٔ هٙيَ الْحٓشَمِ فَ٘ٔحٕشِمٔ فَ٘ٔدٕضِِٗٙ رَلٙهٓ

ٍٓ لَٕ٘سٓ تٕٓ٘يَ ّٓرُِِ السٍِّٓاِٗٓٔ ٍٓ الْأٍُلَى تٌََافٍ لِأًََِّٔ إًَِّوٓا ٗٓجِةٔ ػٓلَِِٕ٘ الْرُنسٍُجٔ  •
وَوٓا أًََِّٔ هٓتَى لَننٕ ٗٓرَنَٕ    -هِيَ الْحٓسَمِ هٓتَى لَنٕ ٗٓرََٕ إِىْ خَسَجٓ فََٕتٓ الْحٓجِّ

فََٕتٓ الْحٓجِّ إِىْ خَسَجٓ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِِِ ٗٓلْصَهِٕٔ الْرُسٍُجٔ إِلَْٕ٘ٓنا ٍٓ لَنا تٓنأْ ٓ    
لِلْؤضْطَسِّ الْرَائَِِ ػٓلَى ًَفْسِِِ أَىْ ٗٔؤَخِّسَ الْنئِحٕسَامٓ هِنيَ الْوِ٘مَناتِ إِلَنى أَىْ     

 ذَلِهٓ ٗٓدٕخُلَ الْحٓسَمٓ زٍٓٓى 

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ الْؼٓجٛبسِ ثٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٚ ػٓحيْ     -28 -182•
إِرَا خَبفٓ : أَثِٖ شُؼٕٓ٘تٍ الْوٓحٓبهٙلٖٙ  ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذّٙٙنٕ ع لَبلَ

 .الشَّخٔلُ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَخَّشَ إِحٕشَاهِٓٔ إِلَى الْحٓشَمِ
•  

•  

 

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •

لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثـل أٍ  الَلتالؼَد إلِ٘ لؼ٘ك 
إحشاهِ ٍ حدِ، ٍ ٍخت ػل٘حِ اإلت٘حبى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ إرا وحبى       
 .هستـ٘ؼب، ٍ أهب إرا لن ٗىي هستـ٘ؼب فال ٗدت ٍ إى أثن ثتشن اإلحشام

 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لحن ٗحتوىي هحي    ٍ   هسألٔ لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا 3•

الؼَد إلْ٘ب لؼ٘ك الَلت أٍ لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثـل 
إحشاهِ ٍ حدِ ػلى الوشَْس األلَى ٍ ٍخت ػلِ٘ لؼحبهُ إرا وحبى   
هستـ٘ؼب ٍ أهب إرا لن ٗىي هستـ٘ؼب فال ٗدت ٍ إى أثن ثتشن اإلححشام  

 ثبلوشٍس ػلى الو٘مبت خظَطب إرا لن ٗذخل هىٔ 

 560: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
المَل ثَخَثِ ػلِ٘ ٍ لَ لن ٗىي هستـ٘ؼب ثذػَى ٍخَة رله ػلِ٘ ٍ •

إرا لظذ هىٔ فوغ تشوِ ٗدت لؼبهُ ال دل٘ل ػل٘حِ خظَطحب إرا لحن    
ٗذخل هىٔ ٍ رله ألى الَاخت ػلِ٘ إًوب وبى اإلحشام لششف الجمؼحٔ  
وظالٓ التح٘ٔ فٖ دخَل الوسدذ فال لؼبء هغ تشوحِ هحغ أى ٍخحَة    
اإلحشام لزله ال َٗخت ٍخَة الحح ػلِ٘ ٍ أٗؼب إرا ثحذا لحِ ٍ لحن    

 ٗذخل هىٔ وشف ػي ػذم الَخَة هي األٍل 

 560: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
رّت ثؼؼْن إلى أًِ لَ تؼزس ػلِ٘ الؼَد إلحى الو٘محبت أححشم هحي     ٍ •

التَػؤ إلى أى ػبق إرا  تشن هب هىبًِ ووب فٖ الٌبسٖ ٍ الدبّل ًظ٘ش 
الَلت فئًِ ٗت٘ون ٍ تظ  طالتِ ٍ إى أثن ثتشن الَػَء هتؼوذا ٍ فِ٘ 
أى الجذل٘ٔ فٖ الومبم لن تثجت ثخالف هسألٔ التح٘ون ٍ الوفحشٍع أًحِ    

 تشن هب ٍخت ػلِ٘ هتؼوذا 

 560: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)الؼسٍٓ الَثمى 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً ٍ لن ٗتوىّي هني  (: 3هسألٔ )•
الؼَد إلْ٘ا لض٘ك الَلت أٍ لؼرز آخس ٍ لن ٗىي أهاهنِ ه٘منات آخنس    

، ٍ ٍجة ػلِ٘ لضناهُ  (1)ٍ حجِّ ػلى الوشَْز األلَى إحساهِ   تطل
 إذا واى هستط٘ؼاً، ( 2)
ثل األلَى طح٘تِ لىي لَ أهىي الشخَع إلى الو٘محبت فل٘شخحغ ٍ   ( 1)•

ٗحشم هٌِ ٍ إلّب ف٘حشم هي هىبًِ إى وبى خبسج الحشم ٍ لَ وبى أهبهحِ  
ه٘مبت خخش ٍ إى وبى فٖ الحشم ٍ أهىي أى ٗشخغ إلى خحبسج الححشم   

 (.الخَئٖ. )سخغ إلِ٘ ٍ ٗحشم هٌِ
 (.الجشٍخشدٕ. )إٔ أداهُ فٖ سٌٔ أخشى( 2)•
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )إٔ إت٘بًِ فٖ سٌٔ أخشى•

  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى  
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فال ٗجنة، ٍ إى أثنن تتنسن اإلحنسام     ( 3)أهّا إذا لن ٗىي هستط٘ؼاً ٍ •
 (4)تالوسٍز ػلى الو٘مات، خصَصاً إذا لن ٗدخل هىّٔ 

ٍ لن ٗىي ػلِ٘ حح٘ ٍاخت ثٌزس أٍ إخبسٓ أٍ إفسبد أٍ غ٘شُ أه٘حب  ( 3)•
لَ أحشم ثٌ٘٘ٔ الحح٘ الوٌذٍة فبألحَؽ أٗؼبً ٍخحَة المؼحبء لظحذق    

 (.وبشف الغـبء. )الششٍع فِ٘
. ٗؼٌٖ لن ٗذخل الحشم حٌ٘ إىّ الظبّش ػذم المبئل ثَخَثِ حٌ٘ئزٚ( 4) •

 (.الگلپبٗگبًٖ)
 

  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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المَل تَجَتِ ػلِ٘ ٍ لَ لن ٗىي هستط٘ؼاً تندػَى ٍجنَب ذلنه    ٍ •
ػلِ٘ إذا لصد هىّٔ فوغ تسوِ ٗجة لضاهُ ال دل٘ل ػلِ٘، خصَصاً إذا 

، ٍ ذله ألىّ الَاجة ػلِ٘ إًّوا واى اإلحسام لشسف (5)لن ٗدخل هىّٔ 
وصالٓ التحّ٘ٔ فٖ دخَل الوسجد فال لضاء هغ تسونِ، هنغ   ( 6)الثمؼٔ 

أىّ ٍجَب اإلحسام لرله ال َٗجة ٍجَب الحجّ ػلِ٘، ٍ أٗضاً إذا تدا 
 ،لِ ٍ لن ٗدخل هىّٔ وشَ ػي ػدم الَجَب هي األٍّل

 (.الٌبئٌٖ٘. )الظبّش ػذم المَل ثَخَة المؼبء فٖ ّزُ الظَسٓ( 5)•
لذ هشّ أىّ ظبّش ثؼغ األخجبس وًَِ لششف الحشم ٍ إى وبى ششف ( 6)•

 (. الگلپبٗگبًٖ. )الحشم لششف الوسدذ ٍ ششف الوسدذ لششف الجمؼٔ

  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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أحنسم هني   إلى الو٘منات  ذّة تؼضْن إلى أًِّ لَ تؼرّز ػلِ٘ الؼَد ٍ •
، ووا فٖ الٌاسٖ ٍ الجاّل ًظ٘س ها إذا تسن التَضّنٖ إلنى   (1)هىاًِ 

أى ضاق الَلت فئًِّ ٗت٘وّن ٍ تصحّ صالتِ ٍ إى أثنن تتنسن الَضنَء    
، ترنالف هسنألٔ   (2)هتؼوّداً، ٍ فِ٘ أىّ الثدلّ٘ٔ فٖ الومنام لنن تتثنت    
 . الت٘وّن، ٍ الوفسٍض أًِّ تسن ها ٍجة ػلِ٘ هتؼوّداً

 (.الخَئٖ. )ّزا َّ الظح٘  ػلى تفظ٘ل تمذ٘م( 1)•

  649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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ٗوىي إثجبت الجذل٘٘ٔ فِ٘ ثئؿالق سٍاٗٔ الحلجحٖ الشحبهل للتحبسن    ( 2)•
ػوذاً خوؼبً ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هـلمبت اػتجبس الو٘مبت فحٖ اإلححشام ثبلحوحل    

إلحى  ػلى هشاتت الوـلَث٘٘ٔ الّتٖ ال ٗدَص التدحبٍص ػحي األػلحى هٌحِ     
هْوب أهىي لىي هغ التدبٍص ػٌِ ٍ لَ تمظ٘شاً ٗدتحضأ ثحِ ًؼحن    األلظى 

الّزٕ ٗسْ٘ل الخـت إػشاع الوشَْس ػٌِ ٍ هي رله ال هدبل لتحشن  
االحت٘بؽ ثئتوبم إحشاهِ هي هىبًِ هغ ػذم التوىّي ػلحى الؼحَد إلحى    

 (.خلب ػ٘بء. )الؼبلناللِّ ٍ األٍ٘ل ٍ المؼبء هي لبثل لَ وبى هستـ٘ؼبً 
 

  649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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أٍ ًبس٘ب ٍخت ػلِ٘ أى ٗشخحغ   هتؼوداهي أخش إحشاهِ ػي الو٘مبت ٍ •
ف٘حشم هٌِ إى أهىٌِ ٍ إى لن ٗوىٌِ الشخَع لؼ٘ك الَلت ٍ وبى تشوِ 

 إًِ ٗدجشُ ثذم، ٍ لذ تن حدِ، : ػبهذا فال حح لِ، ٍ لذ ل٘ل
إى وبى تشوِ ًبس٘ب فأحشم هي هَػؼِ فئى دخل هىٔ ٍ روش أًِ لحن  ٍ •

ٗحشم ٍ لن ٗوىٌِ الشخَع إلى الو٘مبت لؼ٘ك الَلت أٍ الخحَف فحئى   
أهىٌِ الخشٍج إلى خبسج الحشم خشج ٍ أحشم هٌحِ ٍ إى لحن ٗوىٌحِ    

ٖ ء  .أحشم هي هَػؼِ ٍ ل٘س ػلِ٘ ش

 312: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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ٍ وزا تبسن اإلحشام ػوذا ػظح٘بًب، فئًّحِ ووحي روحش فحٖ خو٘حغ       ثل •
األحىبم، أه٘ب فٖ الشخَع إلى الو٘مبت ٍ اإلححشام هٌحِ فجبإلخوحبع، ٍ    
ٍخِْ ظبّش، ٍ أه٘ب فٖ ثبلٖ األحىبم فَفبلب للوحىٖ٘ ػي الوجسحَؽ ٍ  

، «3»، ٍ خوبػٔ هحي هتحأخّشٕ الوتحأخّشٗي    «2»الوظجب  ٍ هختظشُ 
ٍ دػَى ػذم اًظحشافِ إلحى الؼبهحذ    . إلؿالق طح٘حٔ الحلجٖ األٍلى

 .هوٌَػٔ
 . 8: ، هظجب  الوتْدذ312: 1الوجسَؽ ( 2)•
، 575: ، ٍ السحجضٍاسٕ فحٖ الحزخ٘شٓ   235: 7وظبحت الوحذاسن  ( 3)•

 . 471: 14طبحت الحذائك 

 199: ، ص11 هستٌد الش٘ؼٔ فٖ أحىام الشسٗؼٔ؛ ج 
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خالفب لألوثش، فحىوَا ثفَات الحح٘ ػٌِ، لؼذم ثجحَت اإلرى لحِ هحي    ٍ •
الشبسع، ٍ لإلؿاللحبت الوتمذ٘هحٔ الٌبف٘حٔ لإلححشام ػو٘حي أححشم دٍى       

 .الو٘مبت
ٍ ٗشد٘ ثثجَت اإلرى ثوب هشّ، ٍ شوَل اإلؿاللبت لوب لجل الو٘مبت أٗؼب، •

 . فتىَى أػن٘ هـلمب، ف٘دت تخظ٘ظْب ثوب هشّ لـؼب

 199: ، ص11 هستٌد الش٘ؼٔ فٖ أحىام الشسٗؼٔ؛ ج
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فٖ ّزُ الوسألٔ أًِ لحَ خخحش اإلححشام    ( لذس سشُ)روش الوظٌف ( 1)•
ػبلوبً ػبهذاً ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ٍ لن ٗتوىي هي الؼحَد إلْ٘حب   
ثـل إحشاهِ، ألًِ تشن الَظ٘فٔ اخت٘حبساً ف٘فسحذ حد٘حِ، ًظ٘حش تحشن      
التىج٘شٓ للظالٓ، ف٘دت ػلِ٘ لؼبهُ إرا وبى هستـ٘ؼبً، ٍ إى لحن ٗىحي   

 هستـ٘ؼبً فال ٗدت، 
 

 331: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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 :ف٘مغ الىالم فٖ خْبت•
هب إرا تشن اإلحشام هي الو٘مبت ػوحذاً ٍ وحبى أهبهحِ ه٘محبت     : االٍلى•

 .خخش، ٍ فشػٌب أًِ ال ٗتوىّي هي الؼَد إلى الو٘مبت الزٕ تدبٍص ػٌِ
للٌب ثومبلٔ الوظٌف فٖ الوسألٔ السبثمٔ هي خحَاص اإلححشام هحي    فئى •

الو٘مبت الثبًٖ الَالغ أهبهِ ٍ لَ هغ التوىّي هحي الؼحَد إلحى الو٘محبت     
األٍ٘ل، فال سٗت فٖ االختضاء فٖ الومبم، ألىّ الوفشٍع ػذم لضٍم الؼَد 
إلى الو٘مبت األٍ٘ل فٖ فشع الحتوىّي فؼحلًب ػحي الوؼحزٍس ووحب ّحَ       

 .الوفشٍع فٖ الومبم

 331: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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أه٘ب إرا لن ًمل ثزله ٍ التضهٌب ثؼذم االختضاء ثبإلحشام هحي الو٘محبت   ٍ •
ِ اللِّ طلّى )اللِّ سسَل ثذػَى  أى الثبًٖ  ٍلّحت الوَال٘حت   ( ػلِ٘ ٍ خلح

الخبط٘ٔ ٍ خؼل اإلحشام هٌْب ٍظ٘فٔ للوىلّف، فال ثذ٘ هي الؼَد إلْ٘ب إى 
توىي، ٍ أه٘ب إرا تؼزس فمذ ٗمبل ثفسبد حدِ٘ ألخل ػذم اإلححشام هحي   
الو٘مبت الوتؼ٘ي لِ، ٍ ال ٌٗفؼِ اإلحشام هي الو٘مبت الثبًٖ ألًحِ ػلحى   
خالف ٍظ٘فتِ الومشسٓ لِ، ٍ ال دل٘ل ػلى االوتفبء ثبإلحشام هٌِ ٍ وًَِ 

 .ه٘مبتبً لِ

  332: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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إى هي تؼزس ػلِ٘ الشخَع ال ٗفسذ حدِ٘، ثل : لىي الظح٘  أى ٗمبلٍ •
ٗحشم هي هىبًِ إرا وبى خبسج الحشم، ٍ إرا وبى فٖ الحشم ٗخشج إلى 
أدًى الحل ف٘حشم هٌِ وبلدبّل ٍ الٌبسٖ، فحبل الؼبهذ حبلْوب هي ّزُ 
الدْٔ، ٍ أى الو٘مبت السبثك ه٘مبت لِ هب دام هتوىٌبً هي اإلحشام هٌحِ،  
ٍ إرا تؼزس رله ٗسمؾ ػي وًَِ ه٘مبتبً لِ ف٘حشم هي الو٘مبت الثحبًٖ،  

 .فَْ ٍ إى لن ٗىي ه٘مبتبً لِ حذٍثبً ٍ لىٌِ ه٘مبت لِ ثمبءٖ
 

  332: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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•  
هب إرا تدبٍص ػي الو٘مبت األٍ٘ل ثال إحشام ػبلوبً ػبهذاً ٍ : الدْٔ الثبً٘ٔ•

لن ٗتوىي هي الؼَد إلِ٘ لؼ٘ك الَلت أٍ لؼزس خخش ٍ لحن ٗىحي أهبهحِ    
 ؟ه٘مبت خخش، فْل ٗفسذ إحشاهِ ٍ حدِ٘ أم ال

  333: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج
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َّ األٍ٘ل، ٍ رّت خوبػٔ هي الوتأخشٗي إلى الظحح٘ٔ ٍ أًحِ   الوشَْس •
ٗحشم هي هىبًِ ووب فٖ الٌبسحٖ ٍ الدبّحل، ٍ لحذ اختحبسُ طحبحت      

، ثل ًست إلى ثؼغ المحذهبء، ٍ لحذ   «2»ٍ وشف اللثبم « 1»الوستٌذ 
اتفمَا ػلى أى الدبّل ٍ الٌبسٖ ٗحشهبى هي هىبًْوحب إرا لحن ٗحذخال    
الحشم، ٍ إرا دخال فِ٘ ثغ٘ش إحشام ٗخشخبى هٌِ ٍ ٗحشهبى هحي أدًحى   
الحل، فىزله الؼبهذ، ًظ٘ش هي خؼل ًفسِ فبلذاً للوبء اخت٘حبساً، فئًحِ   

 .ٗتؼ٘ي ػلِ٘ الت٘ون ٍ تظ  طالتِ ٍ إى وبى الفمذاى ثسَء اخت٘بسُ
•______________________________ 

 .196: 11هستٌذ الش٘ؼٔ ( 1)
 .230: 5وشف اللثبم ( 2)•

  333: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج 
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•______________________________ 
ٍ ٗظْش هي الوظٌف أى المبئل ثبلظح٘ٔ لبس الومبم ثجبة التح٘ون ػٌحذ   

ٍ أٍسد ػلِ٘ ثأى . فمذاى الوبء اخت٘بساً ٍ أًِ ال فشق ث٘ي الومبم ٍ ٌّبن
الم٘بس فٖ غ٘ش هحلِ، ألًِ لذ ثجت فٖ ثبة الت٘ون ثذل٘ٔ التحشاة ػحي   
الوبء هـلمبً حتى فٖ حبل فمذاى الوبء اخت٘بساً، ٍ لن تثجت الجذل٘حٔ فحٖ   

 .الومبم ػٌذ التشن الؼوذٕ

  333: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج



48 
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لىي الظبّش أى المبئل ثبلظح٘ٔ إًوب روش رله تشجْ٘بً ال اػتوبداً ػلِ٘ ٍ •
ػي سخل تحشن اإلححشام   »ٍ توسىبً ثِ ٍ إًوب هستٌذُ طح٘  الحلجٖ 

ٗشخغ إلى ه٘مبت أّل ثالدُ الحزٕ ٗحشهحَى   : حتى دخل الحشم، فمبل
هٌِ ف٘حشم، فئى خشٖ أى ٗفَتِ الحح فل٘حشم هي هىبًِ، فئى استـبع 

فئى إؿاللِ ٗشول الؼبهذ ٍ لح٘س  « 1« »أى ٗخشج هي الحشم فل٘خشج
ػي سخل تحشن  »: فِ٘ هب ٗظْش اختظبطِ ثبلدبّل ٍ الٌبسٖ، ثل لَلِ

 .ظبّش فٖ التشن الؼوذٕ، ٍ ال ألل هي اإلؿالق« اإلحشام

  333: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج
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سخح  سٍاٗحبت التَل٘حت    ( لذس سحشُ )« 2»لىي طبحت الدَاّش ٍ •
الؼبه٘ٔ ػلى ّزُ الظح٘حٔ، ٍ همتؼى تله الشٍاٗبت َّ الحجـالى، ألىّ  
همتؼى إؿاللْب ششؿ٘ٔ اإلحشام هي الو٘مبت هـلمبً، خشخٌب ػٌحِ فحٖ   
خظَص الدبّل ٍ الٌبسٖ، ٍ أه٘ب فٖ الؼبهذ ف٘جمى إؿحالق الشٍاٗحبت   
الذالّٔ ػلى الششؿ٘ٔ ػلى حبلْب، ٍ أه٘ب طح٘  الحلجٖ فٌخظظِ ثوَسد 
الؼزس ٗؼٌٖ غ٘ش الؼبهذ، فشفغ ال٘ذ ػي إؿالق طح٘  الحلجٖ أٍلى هحي  

 .سفغ ال٘ذ ػي إؿالق تله الشٍاٗبت لَخَُ

  333: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج
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روش فٖ الوستوسحه أى الوحشاد ثحبلَخَُ الوشخححٔ شحْشٓ تلحه       ٍ •
الشٍاٗبت ٍ وثشتْب ٍ شْشٓ الفتَى ثْحب، ٍ الحوحل ػلحى الظحح٘ٔ فحٖ      
طح٘  الحلجٖ، ثبػتجبس أى حول التشن فٖ طح٘  الحلجٖ ػلى التشن 
الؼوذٕ خالف حول فؼل الوسلن ػلى الظح٘ٔ، ألىّ الوسلن الزٕ ٗشٗذ 
الحح ٍ أداء الَاخت ال ٗتشن اإلحشام ػوحذاً هحي الو٘محبت، فحبلوتجغ     
إؿالق تله الشٍاٗبت الوَلتٔ الذالّٔ ػلى الجـالى، ًؼن ٍسد الٌض فحٖ  

 .«3»طح٘ٔ إحشام خظَص الدبّل ٍ الٌبسٖ 
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أه٘ب الحول ػلى الظح٘ٔ فلن ٗتحظل لٌب هؼٌحىٖ طحح٘  لحِ، ألىّ    : ألَل•
الحول ػلى الظح٘ٔ إًوب ٗدشٕ ف٘وب إرا طذس فؼل هي الوسلن ٍ شه 
فٖ طذٍس الفؼل ػٌِ طح٘حبً أٍ فبسذاً، ٍ أه٘ب حول السؤال ػحي فؼحل   

 ٗوىحححي فئًحححِ هحححي األفؼحححبل ػلحححى الظحححح٘ٔ فحححال هؼٌحححى لحححِ، 
السؤال ػي الحشام ال٘مٌٖ٘، ووب ٗظ  أى ٗسأل ػي سخحل إرا صًحى أٍ   
ششة الخوش هثلًب ٍ أًِ هب َّ حىوِ ٍ غ٘ش رله هي الوحشهبت التحٖ  
ٍلؼت فٖ األسئلٔ، فئى السؤال لذ ٗمحغ ػحي لؼح٘ٔ فشػح٘ٔ ال ٗلحضم      

 .اًتسبثْب إلى أحذ
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

•______________________________ 
 .7   14أثَاة الوَال٘ت ة / 330: 11الَسبئل ( 1)
 .132: 18الدَاّش ( 2)•
 .319: 11الوستوسه ( 3)•
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أه٘ب تمذٗن الشٍاٗبت الؼبه٘ٔ التَل٘ت٘ٔ ػلى طح٘  الحلجحٖ لىثشتْحب ٍ   ٍ •
شْشتْب ٍ شْشٓ الفتَى ثْب فال ٍخِ لِ، ألىّ طح٘  الحلجٖ ًسجتِ إلحى  
تله الشٍاٗبت ًسجٔ الخبص إلى الؼبم، ٍ ال سٗت فحٖ تمحذ٘م الخحبص    
ػلى الؼبم، فئى هَسد طح٘  الحلجٖ خش٘ٔ فَت الحح، ٍ تله هـلمٔ 
هي ّزُ الدْٔ، فتشخ٘  الوـلمبت أٍ الؼوَهبت ػلى طحح٘  الحلجحٖ   
هوب ال ٍخِ لِ، فوب رّت إلِ٘ وبشف اللثحبم ٍ طحبحت الوسحتٌذ هحي     
الحىن ثبلظح٘ٔ َّ الظح٘  ٍ إى استىت أهشاً هحشهحبً ثتشوحِ اإلححشام    

 .هي الو٘مبت األٍ٘ل
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

ُ ثي الحسي ػي خحذُ٘ ػلحٖ   ٰ  إى ٌّب سٍاٗٔ ٍ ّٖ هب سٍاُ ػجذ اللّثن٘ •
سحألتِ ػحي   »: ، لبل(ػلِ٘ السالم)ثي خؼفش ػي أخِ٘ هَسى ثي خؼفش 

: سخل تشن اإلحشام حتى اًتْى إلى الحشم فأحشم لجل أى ٗذخلِ، لبل
إى وبى فؼل رله خبّلًب فل٘جي هىبًِ ل٘مؼٖ، فحئىّ رلحه ٗدضئحِ إى    
« شبء، ٍ إى سخغ إلى الو٘مبت الزٕ ٗحشم هٌِ أّل ثلذُ فئًّحِ أفؼحل  

«1» . 
 
: ، لشة االسٌبد10   14أثَاة الوَال٘ت ة / 331: 11الَسبئل ( 1)•

242 /956. 
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، ٍ ٗوىحي أى  «فل٘جح٘ي »أٍ « فل٘حجي »ٍ ال ٗخفى أًِ ال هحظل لمَلحِ  •
ٗىَى فل٘لج ٖ ٍ ٍلغ فِ٘ التظح٘ف، ٍ ػلى ول تمذٗش الوشاد هحي ّحزُ   

ِ »: الدولٔ طح٘ٔ اإلحشام ثمشٌٗٔ لَلِ ، ففحٖ الشٍاٗحٔ   «فئى رله ٗدضئح
 :خْتبى

أى همتؼى الشٍاٗٔ أى الدبّحل ال ٗدحت ػل٘حِ الشخحَع إلحى      : االٍلى•
الو٘مبت ٍ إى وبى الشخَع أفؼل، فتىَى الشٍاٗٔ أخٌج٘حٔ ػحي هححل    

 .والهٌب، ألىّ والهٌب فٖ الؼبهذ
همتؼى الوفَْم هٌْب أىّ الؼبلن الؼبهحذ ال ٗدضئحِ اإلححشام هحي     : الثبً٘ٔ•

 .الوتمذ مهىبًِ ٍ ٗفسذ إحشاهِ، فتىَى هم٘٘ذٓ إلؿالق طح٘  الحلجٖ 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أى هَسد الشٍاٗٔ غ٘ش هؼوَل ثِ، ألىّ همتؼبّب اإلحشام هحي  : فِ٘ أٍ٘لًبٍ •
 .هىبًِ ٍ إى وبى هتوىٌِّبً هي الؼَد إلى الو٘مبت، ٍ لن ٗمل ثِ أحذ

ثي الحسي الؼلَٕ، فئًِ لن ٗشد ف٘حِ  اللِّ أى الشٍاٗٔ ػؼ٘فٔ ثؼجذ : ٍ ثبً٘بً•
 .إٔ تَث٘ك ٍ هذ  ٍ لن ٗزوش فٖ وتت الشخبل
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