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 الْئِحٕسَامِ لَثٕلَ الْوِ٘مَاتِ

  فٖ أحىجم ثلوَثل٘تثلمَل •
ال ٗىفٖ ثلوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗزَص ثإلحشثم لذل ثلوَثل٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *ثلو٘مجتػلْ٘ج هحشهج، دل ال دذ هي إًطجةِ فٖ 
 
 .ّزُ ثألهَس ولْج هذٌٖ ػلى ثإلحت٘جـ*•

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

 :ٍ ٗستخٌى هي رله هَؾؼجى•
إرث ًزس ثإلحشثم لذل ثلو٘مجت، فئًِ ٗزَص ٍ ٗػح  ٍ ٗزحخ    -أحذّوج•

ثلؼول دِ، ٍ ال ٗزخ تزذٗذ ثإلحشثم فٖ ثلو٘مجت ٍ ال ثلوشٍس ػلْ٘ج، ٍ 
فال ٗػ  ًزس ثإلحشثم لذل ثلو٘مجت دال ، *ثلوىجىثألحَـ ثػتذجس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى ثألحَـ، ٍ ال ٗذؼذ ثلػحٔ ػلى ًحَ ثلتشدٗذ د٘ي ثلوىحجً٘ي  
ػلٖ٘ أى أحشم إهحج هحي ثلىَفحٔ أٍ ثلذػحشٓ ٍ إى وحجى      للِّ : دأى ٗمَل

 ،ثألحَـ خالفِ
ٍ إى وجى ثأللَى ػذم ثػتذجسُ ف٘ػ  ًزس ثإلحشثم لذل ثلو٘مجت دحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى ثأللَى
 

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

ال فشق د٘ي وَى ثإلححشثم للححذ ثلَثرحخ أٍ ثلوٌحذٍح أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
ثلوفشدٓ، ًؼن لَ وجى للحذ أٍ ػوشٓ ثلتوتغ ٗطتشـ أى ٗىَى فٖ أضحْش  

 .*ثلحذ
 
فٖ إلحجق ثلؼْذ ٍ ثل٘و٘ي دجلٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لجل فٖ ثلؼشٍٓ ثلَحمى *•

إلهىحجى  ٍرَُ، حجلخْحج إلححجق ثلؼْحذ دٍى ثل٘وح٘ي، ٍ ال ٗذؼحذ ثألٍ٘ل      
 .ٍ هختجسُ غح٘ « ثألخذجسثالستفجدٓ هي 

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

ٍ خجلف ًزسُ ػوذث أٍ ًس٘جًج ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرث أحشم هحي ثلو٘محجت، ٍ ػل٘حِ ثلىفحجسٓ إرث       ثلوىجى لن ٗذكل إحشثهِ

 .خجلفِ ػوذث
 
 .أٍ ػْذ أٍ غذس هٌِ ٗوٌ٘جً *•

 

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

ٍ خطححٖ فَتْححج إى أخححش  * سرححخإرث أسثد إدسثن ػوححشٓ  -حجًْ٘وححج•
ثإلحشثم إلى ثلو٘مجت، ف٘زَص أى ٗحشم لذحل ثلو٘محجت، ٍ تحسحخ لحِ     

ٍ إى أتى دذم٘ٔ ثألػوجل فٖ ضؼذجى، ٍ ثألٍلى ثألحَـ  **سرخػوشٓ 
ثلتأخ٘ش إلحى خخحش ثلَلحت ٍ إى    أى ثألحَـ تزذٗذُ فٖ ثلو٘مجت، ووج 

وجى ثلظجّش رَثصُ لذل ثلؿ٘ك إرث ػلحن ػحذم ثإلدسثن إرث أخحش إلحى     
ثلو٘مجت، ٍ ثلظجّش ػذم ثلفشق د٘ي ثلؼوشٓ ثلوٌذٍدٔ ٍ ثلَثرذٔ ٍ ثلوٌزٍس 

 .فْ٘ج ٍ ًحَُ
 .دل ضْش ٍلَ وجى غ٘ش سرخ، ألى لىل ضْش ػوشٓ *•
 .دل ػوشٓ ّزث ثلطْش ٍ إى أتى دذم٘ٔ ثألػوجل فٖ ثلطْش ثلمجدم **•

 412-411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٗزحَص لوحي أسثد   فحال   ثلو٘مجت،ال ٗزَص تأخ٘ش ثإلحشثم ػي  3هسألٔ •
ثلحذ أٍ ثلؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗزجٍص ثلو٘مجت ثخت٘جسث دال إحشثم دل 
ثألحَـ ػذم ثلتزجٍص ػي هححجرثٓ ثلو٘محجت أٗؿحج ٍ إى وحجى أهجهحِ      

ِ فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍرخ ثلؼَد ، *خخشه٘مجت  دحل ثألححَـ   ، **إل٘ح
ثلؼَد ٍ إى وجى أهجهِ ه٘مجت خخش، ٍ أهج إرث لن ٗشد ثلٌسه ٍ ال دخَل 
هىٔ دأى وجى لِ ضغل خجسد هىٔ ٍ إى وحجى فحٖ ثلححشم فحال ٗزحخ      

 .ثإلحشثم
 .ّزث هذٌٖ ػلى ثإلحت٘جـ *•
 .ػلى ثألحَـ **•

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لَ أخش ثإلحشثم هي ثلو٘مجت ػجلوج ػجهذث ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •

لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهجهِ ه٘مجت خخش دكل أٍ  ثلَلتثلؼَد إلِ٘ لؿ٘ك 
ٍ ٍرخ ػلِ٘ ثإلت٘جى فحٖ ثلسحٌٔ ثٙت٘حٔ إرث وحجى     ، *حزِإحشثهِ ٍ 

 .هستك٘ؼج، ٍ أهج إرث لن ٗىي هستك٘ؼج فال ٗزخ ٍ إى أحن دتشن ثإلحشثم
 
دل ثأللَى غحٔ إحشثهِ ٍ حزحِ ٍ إى أححن دتحشن ثإلححشثم فحٖ       *•

 .ثلو٘مجت ػلى ثألحَـ

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



10 

 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

لَ وجى هشٗؿج ٍ لن ٗتوىي هي ًضع ثللذجس ٍ لحذ  ثلخحَد٘ي    5هسألٔ •
ٍ ثلتلذ٘ٔ، فئرث صثل ثلؼزس ًضػِ ٍ لذسْوج، ٍ ال ٗزحخ ػل٘حِ   ثلٌ٘ٔ  ٗزضِٗ

 .ثلؼَد إلى ثلو٘مجت
 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

. هي ػشؼ لِ هجًغ هي ثإلحشثم، رجص لِ أى ٗؤخّشُ أٗؿج ػي ثلو٘مجتٍ •
 .فئرث صثل ثلوٌغ، أحشم هي ثلوَؾغ ثلزٕ ثًتْى إلِ٘

•  

209: الٌْاٗٔ فٖ هجسد الفمِ ٍ الفتاٍى؛ ص  
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 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

ٍ هي ػشؼ لحِ  : فٖ ًْجٗتِثللِّ لجل ض٘خٌج أدَ رؼفش ثلكَسٖ سحوِ ٍ •
هجًغ هي ثإلحشثم، رجص لِ أى ٗؤخش أٗؿج ػي ثلو٘مجت، فئرث صثل ثلوٌحغ،  

 .«2»أحشم هي ثلوَؾغ ثلزٕ ثًتْى إلِ٘ 
رجص لِ أى ٗحؤخشُ، همػحَدُ   : ثللِّلَلِ سحوِ : لجل هحو٘ذ دي إدسٗ •

و٘ف٘ٔ ثإلحشثم ثلظجّشٓ، ٍ َّ ثلتؼشٕ، ٍ وطحف ثلحشأس، ٍ ثالستحذثو، ٍ    
ثلتَضّ  ٍ ثالتضثس، فأه٘ج ثلٌ٘ٔ، ٍ ثلتلذ٘ٔ، هغ ثلمذسٓ ػلْ٘ج، فال ٗزحَص لحِ   
رله، ألًِّ ال هجًغ ٗوٌغ هي رله، ٍ ال ؾشٍسٓ ف٘حِ، ٍ ال تم٘حٔ، ٍ إى   
أسثد، ٍ لػذ ض٘خٌج غ٘ش رله، فْزث ٗىَى لذ تشن ثإلحشثم هتؼوذث هي 

 .هَؾؼِ، ف٘ؤدٕ إلى إدكجل حزِ دغ٘ش خالف، فل٘تأه٘ل رله

 527: ، ص1 السسائس الحإٍ لتحسٗس الفتاٍى؛ ج
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 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

سحوِ  -ٍ لَ هٌؼِ هشؼ هي ثإلحشثم ػٌذ ثلو٘مجت، لجل ثلط٘خ: هسألٔ•
صثل ثلوٌغ أحشم هي ثلوَؾغ ثلو٘مجت،فئرث رجص لِ أى ٗؤخّشُ ػي : -ثللِّ

 .«2»ثلزٕ ثًتْى إلِ٘ 
همػَدُ تأخ٘ش و٘ف٘٘ٔ ثإلحشثم ثلظجّشٓ هي ًضع ثلخ٘جح : ثدي إدسٗ لجل •

ٍ وطف ثلشأس ٍ ثالستذثو ٍ ثلتَضّ  ٍ ثالتّضثس، فأه٘ج ثلٌ٘٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ هحغ  
 .«3»ثلمذسٓ ػلْ٘وج، فال ٗزَص لِ رله؛ إر ال هجًغ هٌِ 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الورّة؛ ج
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 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

هحج سٍثُ ثلطح٘خ ػحي أدحٖ ضحؼ٘خ      : دلّ ػلى رَثص تأخ٘ش ثإلححشثم ٍ •
: ، ػي دؼؽ أغحجدٌج، ػي أحذّن ػلحْ٘ن ثلس٘حالم لحجل   «4»ثلوحجهلٖ٘ 

 .«5« »إرث خجف ثلشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشثهِ إلى ثلحشم»
ٍ والم ثدي إدسٗ  ر٘٘ذ، ٍ ًحول لَل ثلطح٘خ ٍ ثلشٍثٗحٔ ػل٘حِ؛ إر ال    •

 .هٌجفجٓ دٌْ٘وج
 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الورّة؛ ج
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 اللثاسلَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع 

لَج دٓأْسٓ لٙلْؤؿْكَشِّ ثلْخَجةٙفٙ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَىْ ٗٔؤَخِّشَ ثلْئِحٕشَثمٓ هٙحيَ ثلْوٙ٘مَحجتٙ   ٍٓ •
 إِلَى أَىْ ٗٓذٕخُلَ ثلْحٓشَمٓ سٍٓٓى رَلٙهٓ 

هٔحٓوٛذٔ دٕيُ أَحٕوٓذٓ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ ثلْؼٓذٛجسِ دٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٚ ػٓحيْ     -28 -182•
إِرَث خَجفٓ : أَدِٖ ضُؼٕٓ٘خٍ ثلْوٓحٓجهٙلِّٖٙ ػٓيْ دٓؼٕؽِ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ أَحٓذّٙٙنٕ ع لَجلَ

 .ثلشَّرٔلُ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَخَّشَ إِحٕشَثهِٓٔ إِلَى ثلْحٓشَمِ
 

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

ثلذحج فٖ ثلوسألٔ تجسٓ ٗمغ ف٘وج َّ همتؿى ثلمجػحذٓ هحغ لكحغ    ألَل •
 : ثلٌظش ػي ثلشٍثٗجت ثلخجغ٘ٔ ٍ ثخشى هغ هالحظتْج فٌمَل

فجلظجّش ثى همتؿى ثلمجػذٓ َّ هج أفجدُ فٖ ثلوتي : هي ثلزْٔ ثألٍلىثه٘ج •
هي لضٍم ثإلت٘جى دجلٌ٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ ثللت٘ي ٗتشوخ هٌْوج ثإلححشثم ٍ ٗتمحَم   

تؼجلى ٍ ثه٘حج لحذ    ثللِّ دْوج ووج س٘أتٖ ثلذحج فِ٘ ػي لشٗخ إى ضجو 
ثلخَد٘ي فَْ هي ٍثرذجت ثإلحشثم ٍ غ٘ش دخ٘ل فحٖ حم٘متحِ فحئرث لحن     

ِ  ٗتوىي  ألرل ثلوشؼ ٗشتفغ ٍرَدِ ٍ هغ صٍثلِ ٗزحخ ثللحذ  إرث   هٌ
للٌج دلضٍم لذسْوج دمجو أٗؿج وجلحذٍث ٍ ػلِ٘ فال هزجل للحضٍم ثلؼحَد   

 .ثلى ثلو٘مجت دؼذ تحمك ثإلحشثم هٌِ غح٘حج ووج َّ ظجّش
 

 115: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

 :فوي ثلشٍثٗجت: ثه٘ج هي ثلزْٔ ثلخجًٍ٘ٔ •
 -ع -هشسلٔ أدٖ ضؼ٘خ ثلوحجهلٖ ػي دؼؽ أغححجدٌج ػحي أححذّوج   •

  «1». إرث خجف ثلشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشثهِ إلى ثلحشم: لجل
ٍ ظجّشّج تأخ٘ش ًف  ثإلحشثم ٍ هزوَػِ ػٌذ خحَف ثلشرحل ػلحى    •

ًفسِ ثلطجهل للخَف ثلٌجضب ػي ثلوشؼ ٍ ثلٌجضب ػي ثلتم٘حٔ ووحج ال   
 ٗخفى 

 .لىٌّْج دجػتذجس ثإلسسجل ال تىَى هؼتذشٓ دَرٍِ •
 .3 -ٍسجةل أدَثح ثلوَثل٘ت ثلذجح ثلسجدس ػطش ح( 1)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ  
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

غح٘حٔ غفَثى دي ٗح٘ى ثلوتمذهٔ فٖ دؼؽ ثلوسجةل ثلسحجدمٔ  : هٌْجٍ •
ِ ثى سسَل : فٖ ثلزَثح -ع -ثلوطتولٔ ػلى وتجدتِ ٍلّحت   -ظ -ثللّح

ثلوَثل٘ت ألّلْج ٍ هي ثتى ػلْ٘ج هي غ٘ش أّلْج، ٍ فْ٘حج سخػحٔ لوحي    
  «2». وجًت دِ ػلٔ فال تزجٍص ثلو٘مجت ثلّج هي ػلّٔ

 
 .1 -ٍسجةل أدَثح ثلوَثل٘ت ثلذجح ثلخجه  ػطش ح( 2)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

دٓجحٔ أَىَّ وُلَّ هٓيْ هٓشَّ دِوٙ٘مَجتٚ ٍٓرٓخٓ ػٓلَِٕ٘ٙ ثلْئِحٕشَثمٔ هٌِْٙٔ ٍٓ إِىْ وَجىَ  15« 5»•
  هٙيْ غَٕ٘شِ إَّٔلِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ دٕيُ ٗٓؼٕمَُحٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 6» -1 -14941•
ػٓيِ ثلْحٔسٕٓ٘يِ دٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ غٓفَْٓثىَ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَدِٖ ثلْحٓسٓيِ هٔحٓوٛذٚ   دٕيِ

ٗٔحٕشِهٔحَىَ دِحذٓكْيِ    -وَتَذٕتٔ إِلَِٕ٘ٙ أَىَّ دٓؼٕؽٓ هَٓٓثلٙ٘هٓ دِجلْذٓػٕحشَِٓ : ثلشِّؾَج ع لَجلَ
ٍٓ لَج هٌْٓضِلٌ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ فٖٙ رَلٙهٓ هٓتًٌََُٔ  -ثلْؼٓمٙ٘كِ ٍٓ لَٕ٘ ٓ دِزَلٙهٓ ثلْوَٕٓؾٙغِ هٓجوٗ

ٍٓ هٙحيْ ٍٓسٓثوٙ دٓكْحيِ ثلْؼٓمٙ٘حكِ     -ٍٓ ٗٔؼٓزِّلُْٔنٕ أَغٕححٓجدْٔٔنٕ ٍٓ رٓوٛحجلُْٔنٕ   -ضَذٙٗذٌٓٓ
 -ٍٓ َّٔٓ هٌْٓحضِلُْٔنٔ ثلَّحزٕٙ ٌْٗٓضِلُحَىَ فٙ٘حِٙ     -دِخَوٕسَٓٔ ػٓطَشَ هٙ٘لًج هٌْٓضِلٌ فِٙ٘ٙ هٓجوٗ
  -لٙشِفْمِٙٙ دِِْنٕ ٍٓ خٙفَّتِٙٙ ػٓلَِْٕ٘نٕ -فَتَشَى أَىْ ٗٔحٕشِهَٔث هٙيْ هَٕٓؾٙغِ ثلْوٓجوٙ

  332: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

ٍٓ هٓيْ أَتَى ػٓلَْٕ٘ٓج هٙحيْ   -أَىَّ سٓسَٔلَ ثللَِّٙ ظ ٍٓلَّتٓ ثلْوَٓٓثلٙ٘تٓ لٙإَّٔلْٙٓجفَىَتَخٓ •
فَلَا تُجٓاٍِشِ الْوِ٘مَاتٓ إِلَّاا   -ػِلٌٍَّٔٓ فِْ٘ٓا زٔخْصٌٓٔ لِوٓيْ وَاًَتٕ تِِِ  -غَٕ٘شِ إَّٔلْٙٓج

 .ػِلٍَّٔهِيْ 
 .2 -323 -4ثلىجفٖ  -(6)•
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

ّزُ ظجّشٓ فٖ ثلتشخ٘ع فٖ تشن أغل ثإلحشثم لوي وجًت دِ ػلحٔ  ٍ •
ٍ هشؼ ٍ ال هزجل الحتوجل وَى ثلتشخ٘ع هشدَقج دؼذم لذ  ححَدٖ  
ثإلحشثم دؼذ ثى وجًت ثلشٍثٗٔ هسَلٔ سؤثال ٍ رَثدج لذ٘جى أغل ثإلحشثم 
ٍ إًطجةِ ٍ ثحذثحِ فظَْسّج فٖ رَثص ثلتحشن دسحذخ هزحشد ثلؼلحٔ ٍ     
ثلوشؼ ال ٌٗذغٖ ثى ٌٗىش ٍ دػَى ثى ثلوشثد دجلؼلٔ ّٖ ثلؼلحٔ ثلوجًؼحٔ   
ػي إًطجو ثإلحشثم ٍ إٗزجد أغحلِ ٗحذفؼْج ٍؾحَح خالفْحج ٍ ظْحَس      
فسجدّج خػَغج هغ هالحظٔ وحَى ثلؼلحٔ ثلىزثة٘حٔ لل٘لحٔ ثلتحمحك ٍ      

 .ثلؼشٍؼ

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

هج ػي ثلشٗجؼ هي قشح ثلشٍثٗٔ لؼذم تػشٗحْج دخالف ثلمجػذٓ ثلتٖ ٍ •
ػشفت همتؿجّج هذفَع دأًِ ال ٗتَلف ثلحىن دخالفْج ػلى ٍرحَد هحج   
ٗىَى غشٗحج فِ٘ دؼذ حز٘٘ٔ ثلظَْس ٍ أغجلتِ ووج ّحَ ظحجّش ححن ثى    
ثلحىن دزَثص ثلتزجٍص ػي ثلو٘مجت هغ ٍرَد ثلؼلّحٔ ٍ ثى وحجى حىوحج    
تىل٘ف٘ج فٖ همجدل ثلحشهٔ ثلزثت٘ٔ ووج ػشفت ثلذحج ف٘حِ هفػ٘حال لىحي    
الصهٔ ًفى ثضتشثـ ثإلحشثم هي ثلو٘مجت فٖ غحتِ أٗؿج فال ٗتحَّ٘ن ثى  
والهٌج فٖ ثلحىن ثلَؾؼٖ ٍ ثلشٍثٗٔ ًجظشٓ إلى ثلحىن ثلتىل٘فٖ فتحذد٘ش  

 .ر٘٘ذث

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

ثلشٍثٗتجى ثلوتمذهتجى فٖ هسألٔ تأخ٘ش ثإلحشثم إلحى ثلزحفحٔ ٍ   : هٌْجٍ •
 -ع -ثلتزجٍص ػي هسزذ ثلطزشٓ دحذٍى إححشثم فحٖ هحَسد ثلػحجدق     
  ِ وحجى   -ع -ثلوطتولتجى ػلى ثلتؼل٘ل دأى ثلتأخ٘ش وجى هستٌذث إلحى ثًح

 .«1»ثلتأخ٘ش دجلٌسذٔ ثلِ٘  -ظ -ُٰ  ػل٘ال ٍ ثًِ سخع سسَل ثللّ
 

•______________________________ 
 .6 -5 -ٍسجةل أدَثح ثلوَثل٘ت ثلذجح ثلسجدس ح( 1)
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

لن تىي هجًؼٔ ػي إًطجو أغل ثإلححشثم ٍ   -ع -هي ثلوؼلَم ثى ػلّتٍِ •
ثلٌ٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ دل وجًت هجًؼٔ ػي لذ  حَدٖ ثإلحشثم ٍ وطف ثلشأس ٍ 
أهخجلْوج فلَ وجًت ثلٌ٘٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ ثللتجى ّوج أسجس ثإلحشثم الصهت٘ي فٖ 

ثلتؼل٘حل   -ع -ّزُ ثلػَسٓ هي هسزذ ثلطزشٓ لىجى ثلالصم ػلى ثالهجم
دزله ٍ ثًِ لذ وجى أحشم هي هسزذ ثلطزشٓ غجٗٔ ثألهش ثًِ لن ٗطتول 
إحشثهِ ػلى ثلى٘ف٘ٔ ثلظجّشٓ ثلوزوَسٓ فٖ والم ثدي إدسٗ  ال ثلتؼل٘ل 

 .دتشن ثإلحشثم ٍ ثًِ وجى هشخّػج فِ٘

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

دػَى ثى هَسد ثلشٍثٗت٘ي هج إرث وجى فٖ ثلكشٗك ه٘مجتجى فال ٗطحول  ٍ •
هج إرث وجى ٌّجن ه٘مجت ٍثحذ ل٘  ثهجهِ ه٘مجت خخحش هذفَػحٔ دحأى    
ثلظجّش ثًِ ال هذخل٘ٔ لْزُ ثلخػَغ٘ٔ فٖ ّحزث ثلحىحن ٍ ٗحذل ػل٘حِ     

ٖ  ثضتشثوْوج هغ ثلشٍثٗٔ ثلوتمذهٔ  ٍ ثستخٌجةْج هغ « ثلؼلٔ»ثلتؼذ٘ش دؼٌَثى ف
 .ضوَل ثلشٍثٗٔ ثلوتمذهٔ لزو٘غ ثلوَثل٘ت

 

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

و٘ف وجى ال تٌذغٖ ثلوٌجلطٔ فٖ ثى همتؿحى ثلشٍثٗحجت ثلحَثسدٓ فحٖ     ٍ •
ثلوسألٔ ػذم لضٍم إًطجو ثإلحشثم دجلٌ٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ أٗؿحج للوحشٗؽ غ٘حش    
ثلوتوىي هي ًضع ثللذجس ٍ لذ  ثلخَد٘ي ووج ثى ظجّشّحج ػحذم لحضٍم    
ثلؼَد ثلى ثلو٘مجت ٍ لَ هغ ثلتوىي هٌِ فئًِّ ٍ ثى لن ٗمغ فْ٘حج تؼحشؼ   
لوَلغ ثإلحشثم إرث صثلت ثلؼلٔ ٍ ثستفؼت لىي ثلوٌسجق هٌْج َّ ثإلحشثم 
دوزشد صٍثل ثلؼلّٔ هي دٍى لضٍم ثلؼَد ثلى ثلو٘مجت ٍ هحي دٍى رحَثص   
ثلتأخ٘ش ػي ٍلت ثلضٍثل ٍ ٗؤٗذُ هج ٍسد فٖ ثلٌجسحٖ ٍ ثلزجّحل هحي    
ثإلحشثم حجل ثستفجع ثلؼٌَثً٘ي ٍ ثى وجى ٗفتشق ثلومجم ػٌْوج فحٖ لحضٍم   

 .ثلؼَد ثلى ثلو٘مجت فْ٘وج هغ ثإلهىجى ٍ ػذهِ ٌّج

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 لَ واى هسٗضا ٍ لن ٗتوىي هي ًصع اللثاس

دػَى ثًِ ال هالوهٔ د٘ي ثلوشؼ ٍ د٘ي تشن ثلٌ٘ٔ ٍ ثلتلذ٘ٔ دؼذ ثًِ ال ٍ •
هتًَٔ فْ٘وج ٍ ال ػسش ٍ ال حشد دجإلؾجفٔ إلْ٘وج هذفَػٔ دأًّحِ لح٘    
ثلذحج ٍ ثلٌظش همػَسث ػلْ٘وج دل ال دذ هي هالحظٔ هج ٗتشتحخ ػلحى   
ثإلحشثم هي لضٍم ثالرتٌجح ػي هحشهجتحِ ثلىخ٘حشٓ ثلتحٖ تضٗحذ ػلحى      
ػطشٗي ٍ سػجٗٔ رله هَرذٔ للوطمٔ ٍ ثلؼسش دجإلؾجفٔ إلى ثلوحشٗؽ  
ٍ ػلِ٘ فجالػتذجس أٗؿج ٗسجػذ هج تف٘حذُ ثلشٍثٗحجت فحال هحح٘ع ػحي      
ثألخز دومتؿى ثلشٍثٗجت ٍ ثى وجًت ثلوسألٔ غ٘ش هٌمحٔ فٖ وخ٘حش هحي   

 . ثلىتخ ثلفمْ٘٘ٔ

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

دٓجحٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ ثلْئِحٕشَثمٓ ٍٓ لََٕ ًٙسٕ٘ٓجًجً إٍَٔ رْٕٓلًج ٍٓرٓحخٓ ػٓلَٕ٘حِٙ    14« 1»•
ثلْؼَٕٓدٔ إِلَى ثلْوٙ٘مَجتٙ ٍٓ ثلْئِحٕشَثمٔ هٌِْٙٔ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ؾَجقَ ثلَْٓلْتٔ فَئِلَى أَدًَٕحى  

  ثلْحٙلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ ثلضِّٗٓجدُٓٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوٙيْ هٓىَجًِٙٙ
هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓايْ أَتِ٘اِِ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّادٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ
لَاالَ أَتِاٖ ٗٓرْاسُجٔ إِلَاى      -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓسَمٓ لَاالَ  -زٓجٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕسِمٓ
فَائِىِ   -فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ أَحٕسَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ -هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَزٕضِِِ

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

 

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

 .«3»هٙخْلَِٔ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ ٗٓؼٕمَُحٓ ٍٓ سٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ •
 .965 -283 -5ثلتْزٗخ  -(3)•

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

 ػٓيْ ػٓلِّٖٙ دٕيِ إِدٕشَثّٙ٘نٓ ػٓيْ أَدِِ٘ٙ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ٍِٔٓ ػٌْٓ -2 -965•
سٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : حٓوٛجدٚ ػٓيِ ثلْحٓلَذِِّٖ لَجلَ

لَجلَ ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٓخْشُدٓ إِلَى هٙ٘مَجتٙ إَّٔلِ أَسٕؾِٙٙ فَئِىْ خَطٖٙٓ ثلْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ ثلْحٓذٜ أَحٕشَمٓ هٙيْ هٓىَجًِٙٙ ٍٓ إِىِ ثسٕحتَكَجعٓ أَىْ ٗٓخْحشُدٓ هٙحيَ ثلْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُدٕ حُنٛ لْ٘ٔحٕشِمٕ
•  

 
 

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

ٍٓ ػٓيْ أَدِٖ ػٓلٍّٖٙ ثلْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ دٕحيِ ػٓذٕحذٙ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕحذٙ ثللَّحِٙ ع   : ثلْزٓذٛجسِ ػٓيْ غٓفَْٓثىَ ػٓيْ ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ دٕيِ سٌَٙجىٍ لَجلَ

فَلَنٕ  -ثلَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ ثلٌَّجسٔ هٌِْٙٔ فٌََسٖٙٓ إٍَٔ رِْٓلَ -ػٓيْ سٓرٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى ثلَْٓلْتٙ
 -فَخَجفٓ إِىْ سٓرٓغٓ إِلَى ثلَْٓلْحتٙ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ ثلْحٓحذٜ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَجلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ ثلْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔزٕضِِٗٙ رَلٙهٓ
 .6 -324 -4ثلىجفٖ  -(4)•
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

سٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى دٕيِ ثلْمَجسٙنِ ػٓيْ ػٓذٕذٙ ثلشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓذٕذٙ ٍٓ •
 .«5»ثللَِّٙ دٕيِ سٌَٙجىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 
 

 .181 -58 -5ثلتْزٗخ  -(5)•
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ دٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوٛذٙ دٕيِ إِسٕوٓجػٙ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ ثلْفُؿَٕ٘لِ ػٓيْ أَدِحٖ ثلػٛحذٛجحِ ثلْىٌَٙحجًِّٖٙ    

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَجلَ
 .لَجلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ ثلْحٓشَمِ حُنٛ ِْٗٔلُّ دِجلْحٓذِّ -ثلْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ ٗٓؼٕمَُحٓ هٙخْلَِٔ •

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

ٍٓ ػٓيْ أَدِٖ ػٓلٍّٖٙ ثلْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ دٕحيِ ػٓذٕحذٙ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ ع ػٓيِ : ثلْزٓذٛجسِ ػٓيْ غٓفَْٓثىَ ػٓيْ هٔؼٓجٍَِٗٓٔ دٕيِ ػٓوٛجسٍ لَجلَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَجلَُث هٓج ًَذٕسِٕ -ثهٕشَأٍَٓ وَجًَتٕ هٓغٓ لََٕمٍ فَكَوٙخَتٕ
فَتَشَوَُّٓج حٓتَّى دٓخَلَتٙ ثلْحٓشَمٓ فَمَجلَ  -أَ ػٓلَٕ٘هٙ إِحٕشَثمٗ أَمٕ لَج ٍٓ أًَْتٙ حٓجةٙؽٗ

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَجىَ ػٓلَْٕ٘ٓج هْٕٔلٌَٔ فَتَشْرِغٔ إِلَى ثلَْٓلْتٙ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِْٙٔ -ع
دٓؼٕحذٓ هٓحج تَخْحشُدٔ هٙحيَ      -فَلْتَشْرِغٕ إِلَى هٓج لَذٓسٓتٕ ػٓلَِٕ٘ٙ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓج ٍٓلْتٗ 

 .ثلْحٓشَمِ دِمَذٕسِ هٓج لَج ٗٓفَُتُْٓج
ٍٓ سٍٓٓثُٔ ثلطَّٕ٘خُ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى دٕيِ ثلْمَجسٙنِ ػٓيِ ثلٌَّخَؼِّٖٙ ػٓحيْ غٓحفَْٓثىَ   •

ػٓيْ هٔؼٓجٍَِٗٓٔ دٕيِ ػٓوٛجسٍ هٙخْلَِٔ إِلَّج أًََِّٔ لَجلَ دِمَذٕسِ هٓج لَج ٗٓفَُتُْٓحج ثلْحٓحذٜ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

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

•______________________________ 
 .7 -325 -4ثلىجفٖ  -(1)
 .966 -284 -5ثلتْزٗخ  -(2)•
 .10 -325 -4ثلىجفٖ  -(3)•
 (.ّجهص ثلوخكَـ)هْلٔ  -فٖ ثلتْزٗخ -(4)•
 .1362 -389 -5ثلتْزٗخ  -(5)•
 .12 -326 -4ثلىجفٖ  -(6)•
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام ػي الو٘مات

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ دٕيِ إِدٕشَثّٙ٘نٓ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَرٓحتٕ    لُلْتٔ لٙأَدِٖ رٓؼٕفَشٍ ع: رٓوٙ٘لِ دٕيِ دٓسٛثدٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ دٕيِ وُلَٕ٘خٍ لَجلَ

ٍٓ  -فَزِْٓلَتٙ ثلْئِحٕشَثمٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْج هٓىَّحَٔ  -هٓؼٌَٓج ثهٕشَأٌَٓ هٙيْ إَّٔلٌَٙج
هٙيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَجلَ فَؤشٍُّٓج فَلْتُحٕشِمٕ هٙيْ هٓىَجًْٙٓج -ًَسٌَٙ٘ج أَىْ ًَأْهٔشَّٓج دِزَلٙهٓ

 .هٙيَ ثلْوٓسٕزِذٙ

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج



37 

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

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ دٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيِ   « 1» -6 -14936•
ثدٕيِ فَؿَّجلٍ ػٓيِ ثدٕيِ دٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓثسَٓٓ ػٓيْ أًَُجسٍ هٙيْ أَغٕحٓجدٌَِج حٓزَٜث دِجهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذٙهَٔث إِلَى ثلْوٙ٘مَجتٙ  -هٓؼْٓٔنٕ فَزِْٓلُحَث أَىَّ هٙخْلَْٓحج    -ٍٓ ّٖٙٓ لَج تُػٓحلِّ
ٍٓ ّٖٙٓ قَجهٙحجٌ   -فَوٓؿََٕث دِْٓج وَوٓج ّٖٙٓ حٓتَّى لَذٙهَٔث هٓىََّٔ -ٌْٗٓذٓغٖٙ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَجلَ تَخْشُدٔ إِلَى دٓؼٕؽِ ثلْوَٓٓثلٙ٘حتٙ فَتُحٕحشِمٔ هٌْٙحِٔ    -حٓلَجلٌ فَسٓأَلَُث ثلٌَّجسٓ
فَمَجلَ تُحٕشِمٔ هٙحيْ   -فَىَجًَتٕ إِرَث فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنٙ ثلْحٓذٛ فَسٓأَلَُث أَدٓج رٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَجًْٙٓج لَذٕ ػٓلٙنٓ ثللَِّٔ ًٙ٘ٛتَْٓج

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

هَٔسٓى تٕايِ الْمَاسِانِ   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 ٗٓسْجِاغٔ إِلَاى هِ٘مَااتِ إَّٔالِ      -زٓجٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ
فَئِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ فَلْ٘ٔحٕاسِمٕ   -الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -تِلَادُِِ

 .فَئِىِ اسٕتَطَاعٓ أَىْ ٗٓرْسُجٓ هِيَ الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓرْسُجٕ -هِيْ هٓىَاًِِِ
 
 .180 -58 -5ثلتْزٗخ  -(3)•

 

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج



39 

 هَسى تي الماسن تي هؼاٍٗٔ تي ٍّة الثجلٖ

 405 .../ّزث ٍهي/ثلو٘ن دجح/ثلٌزجضٖ سرجل[ 1/1]•
 هَسى دي ثلمجسن دي هؼجٍٗٔ دي ٍّخ ثلذزلٖ  - 1073•
ثمأ ثمأ جل٘ال ٍاضاح الحادٗ  حساي       أدَ ػذذ ثهلل ٗلمخ ثلوزلٖ [ 1/2]•

وتجح ثلَؾَو وتحجح ثلػحالٓ وتحجح ثلضوحجٓ وتحجح      : لِ وتخ هٌْج. الطسٗمٔ
وتجح ثلٌىجح وتجح ثلكالق وتجح ثلحذٍد وتجح ثلذٗجت وتاب الحج ثلػ٘جم 

وتجح ثلطْجدثت وتجح ثألٗوجى ٍ ثلٌزٍس وتجح أخالق ثلوؤهي وتجح ثلزجهغ 
: حذحٌج ثدي ثلَل٘ذ لجل: وتجح ثألدح أخذشًج أدَ ثلحس٘ي ػلٖ دي أحوذ لجل

حذحٌج : حذحٌج هحوذ دي ثلحسي ثلػفجس ػي أحوذ دي هحوذ دي ػ٘سى لجل
. ٍ لِ هسجةل ثلشرجل فِ٘ هسجةل حوجً٘ٔ ػطش سرال. هَسى دي ثلمجسن دىتذِ

حذحٌج ػلٖ دي ححجتن ػحي أحوحذ دحي     : أخذشًج أدَ ػذذ ثهلل دي ضجرثى لجل
 . إدسٗ  ػي ػذذ ثهلل دي هحوذ دي ػ٘سى ػٌِ دْج

 405، صالٌجاشٖ زجال 



40 

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

ٍٓ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ دٕيِ أَحٕوٓحذٓ دٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوٛذٙ دٕيِ أَحٕوٓذٓ ثلْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ ثلْؼٓوٕشَوِّٖٙ دٕيِ ػٓلٍّٖٙ ثلْخُشَثسٓجًِّٖٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ دٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ ثلْئِحٕشَثمٓ : رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى دٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَجلَ
هٓج حٓجلُِٔ لَجلَ ٗٓمَُلُ ثللَّْٔحنٛ ػٓلَحى وٙتَجدِحهٓ ٍٓ     -دِجلْحٓذِّ فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ دِؼٓشَفَجتٚ

فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَثهٔحِٔ فَحئِىْ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ ثلتَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَذِِّ٘هٓ ظ سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓرٓغٓ إِلَى دٓلَذُٙٙ إِىْ وَجىَ لَؿَى هٌَٓجسٙىَِٔ وُلَّْٓج فَمَذٕ تَنٛ حٓزِٜٔ -دِجلْحٓذِّ

ٍٓ دِئِسٌَٕجدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ دٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هٙخْلَِٔ إِلَى لََٕلِٙٙ فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَثهٔحِٔ  •
«1»  
 

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

•______________________________ 
 .5 -324 -4ثلىجفٖ  -(1)
 .ثلَلت -فٖ ثلوػذس -(2)•
، ٍ أٍسد غذسُ دجالسحٌجد ثلخحجًٖ فحٖ    586 -175 -5ثلتْزٗخ  -(4)•

 .هي ّزُ ثألدَثح 20هي ثلذجح  3ثلحذٗج 
 . 1678 -476 -5ثلتْزٗخ  -(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 

وَٕ٘آَ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓجٔلٍ تَسَنٓ الْئِحٕسَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَاى الْحٓاسَمِ  : ع لَالَ
 .الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -ٗٓصٌَٕغٔ لَالَ ٗٓسْجِغٔ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِ تِلَادُِِ

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

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ دٕيِ رٓؼٕفَحشٍ ػٓحيْ أَخٙ٘حِٙ ع لَحجلَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَمٓ لَذٕحلَ أَىْ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ تَشَنٓ ثلْئِحٕشَثمٓ حٓتَّى ثًْتَْٓى إِلَى ثلْحٓشَمِ

إِىْ وَجىَ فَؼٓلَ رَلٙهٓ رٓجّٙلًج فَلْ٘ٓذٕيِ هٓىَجًَِٔ لٙ٘ٓمْؿٖٙٓ فَئِىَّ رَلٙحهٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ لَجلَ
ثلَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌْٙحِٔ إَّٔحلُ    -ٍٓ إِىْ سٓرٓغٓ إِلَى ثلْوٙ٘مَجتٙ -ٗٔزٕضِِٗٙ إِىْ ضَجوٓ ثللَِّٔ
 .دٓلَذُٙٙ فَئًَِِّٔ أَفْؿَلُ

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

 .«4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓج ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ حٓذِّ ثلػِّذٕ٘ٓجىِ : أَلَُلُ•
•  
 . 106 -لشح ثالسٌجد -(2)•
 . 106 -لشح ثالسٌجد -(3)•
هحي أدحَثح ألسحجم     17هي ثلذجح  7، 3، 2تمذم فٖ ثألحجدٗج  -(4)•

 .ثلحذ

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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هٓيْ ًَسٖٙٓ ثلْئِحٕشَثمٓ هٙيَ ثلْوٙ٘مَجتٙ فَلْ٘ٓشْرِغٕ إِلَِٕ٘ٙ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ إِىْ وَجىَ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ •
ٍٓلْتٗ ٍٓ إِىْ لَنٕ ٗٓىُيْ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓلْتٗ فَلْ٘ٓوٕؽِ ٍٓ لْ٘ٔحٕحشِمٕ هٙحيَ ثلْوَٕٓؾٙحغِ ثلَّحزٕٙ     

 ثًْتَْٓى إِلَِٕ٘ٙ سٍٓٓى رَلٙهٓ 

هَٔسٓى دٕيُ ثلْمَجسٙنِ ػٓيِ ثدٕيِ أَدِحٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ حٓوٛحجدٚ ػٓحيِ       -26 -180•
سٓأَلْتٔ أَدٓج ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ تَشَنٓ ثلْئِحٕشَثمٓ حٓتَّى دٓخَحلَ  : ثلْحٓلَذِِّٖ لَجلَ

ثلْحٓشَمٓ فَمَجلَ ٗٓشْرِغٔ إِلَى هٙ٘مَجتٙ إَّٔلِ دِلَجدُٙٙ ثلَّزٕٙ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌْٙحِٔ فَ٘ٔحٕحشِمٔ ٍٓ   
إِىْ خَطٖٙٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ ثلْحٓذٜ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٓىَجًِٙٙ فَئِىِ ثسٕتَكَجعٓ أَىْ ٗٓخْشُدٓ هٙيَ 

 .ثلْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُدٕ

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓذٕذٙ ثلشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ دٕيِ سٌَٙجىٍ ػٓحيْ أَدِحٖ    -27 -181•
سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى ثلَْٓلْتٙ ثلَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ ثلٌَّجسٔ : ػٓذٕذٙ ثللَِّٙ ع لَجلَ

فٌََسٖٙٓ إٍَٔ رِْٓلَ فَلَنٕ ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ فَخَجفٓ أَىْ ٗٓشْرِغٓ إِلَحى ثلَْٓلْحتٙ   
 .فَ٘ٓفَُتَِٔ ثلْحٓذٜ لَجلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ ثلْحٓشَمِ فَ٘ٔحٕشِمٔ فَ٘ٔزٕضِِٗٙ رَلٙهٓ

ٍٓ لَٕ٘سٓ تٕٓ٘يَ ّٓرُِِ السٍِّٓاِٗٓٔ ٍٓ الْأٍُلَى تٌََافٍ لِأًََِّٔ إًَِّوٓا ٗٓجِةٔ ػٓلَِِٕ٘ الْرُاسٍُجٔ  •
وَوٓا أًََِّٔ هٓتَى لَانٕ ٗٓرَإَ    -هِيَ الْحٓسَمِ هٓتَى لَنٕ ٗٓرََٕ إِىْ خَسَجٓ فََٕتٓ الْحٓجِّ

فََٕتٓ الْحٓجِّ إِىْ خَسَجٓ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِِِ ٗٓلْصَهِٕٔ الْرُسٍُجٔ إِلَْٕ٘ٓاا ٍٓ لَاا تٓاأْسٓ    
لِلْؤضْطَسِّ الْرَائَِِ ػٓلَى ًَفْسِِِ أَىْ ٗٔؤَخِّسَ الْائِحٕسَامٓ هِايَ الْوِ٘مَااتِ إِلَاى أَىْ     

 ذَلِهٓ ٗٓدٕخُلَ الْحٓسَمٓ زٍٓٓى 

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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هٔحٓوٛذٔ دٕيُ أَحٕوٓذٓ دٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ ثلْؼٓذٛجسِ دٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٚ ػٓحيْ     -28 -182•
إِرَث خَجفٓ : أَدِٖ ضُؼٕٓ٘خٍ ثلْوٓحٓجهٙلِّٖٙ ػٓيْ دٓؼٕؽِ أَغٕحٓجدٌَِج ػٓيْ أَحٓذّٙٙنٕ ع لَجلَ

 .ثلشَّرٔلُ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَخَّشَ إِحٕشَثهِٓٔ إِلَى ثلْحٓشَمِ
•  

•  

 

 58: ، ص5 تْرٗة األحىام؛ ج
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لَ أخش ثإلحشثم هي ثلو٘مجت ػجلوج ػجهذث ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •

لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهجهِ ه٘مجت خخش دكل أٍ  ثلَلتثلؼَد إلِ٘ لؿ٘ك 
ٍ ٍرخ ػلِ٘ ثإلت٘جى فحٖ ثلسحٌٔ ثٙت٘حٔ إرث وحجى     ، *حزِإحشثهِ ٍ 

 .هستك٘ؼج، ٍ أهج إرث لن ٗىي هستك٘ؼج فال ٗزخ ٍ إى أحن دتشن ثإلحشثم
 
دل ثأللَى غحٔ إحشثهِ ٍ حزحِ ٍ إى أححن دتحشن ثإلححشثم فحٖ       *•

 .ثلو٘مجت ػلى ثألحَـ

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لحن ٗحتوىي هحي    ٍ   هسألٔ لَ أخش ثإلحشثم هي ثلو٘مجت ػجلوج ػجهذث 3•

ثلؼَد إلْ٘ج لؿ٘ك ثلَلت أٍ لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهجهِ ه٘مجت خخش دكل 
إحشثهِ ٍ حزِ ػلى ثلوطَْس ثأللَى ٍ ٍرخ ػلِ٘ لؿحجهُ إرث وحجى   
هستك٘ؼج ٍ أهج إرث لن ٗىي هستك٘ؼج فال ٗزخ ٍ إى أحن دتشن ثإلححشثم  

 دجلوشٍس ػلى ثلو٘مجت خػَغج إرث لن ٗذخل هىٔ 

 560: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
ثلمَل دَرَدِ ػلِ٘ ٍ لَ لن ٗىي هستك٘ؼج دذػَى ٍرَح رله ػلِ٘ ٍ •

إرث لػذ هىٔ فوغ تشوِ ٗزخ لؿجهُ ال دل٘ل ػل٘حِ خػَغحج إرث لحن    
ٗذخل هىٔ ٍ رله ألى ثلَثرخ ػلِ٘ إًوج وجى ثإلحشثم لطشف ثلذمؼحٔ  
وػالٓ ثلتح٘ٔ فٖ دخَل ثلوسزذ فال لؿجو هغ تشوحِ هحغ أى ٍرحَح    
ثإلحشثم لزله ال َٗرخ ٍرَح ثلحذ ػلِ٘ ٍ أٗؿج إرث دحذث لحِ ٍ لحن    

 ٗذخل هىٔ وطف ػي ػذم ثلَرَح هي ثألٍل 

 560: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘صدٕ)الؼسٍٓ الَثمى 
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  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
رّخ دؼؿْن إلى أًِ لَ تؼزس ػلِ٘ ثلؼَد إلحى ثلو٘محجت أححشم هحي     ٍ •

ثلتَؾؤ إلى أى ؾجق إرث  تشن هج هىجًِ ووج فٖ ثلٌجسٖ ٍ ثلزجّل ًظ٘ش 
ثلَلت فئًِ ٗت٘ون ٍ تػ  غالتِ ٍ إى أحن دتشن ثلَؾَو هتؼوذث ٍ فِ٘ 
أى ثلذذل٘ٔ فٖ ثلومجم لن تخذت دخالف هسألٔ ثلتح٘ون ٍ ثلوفحشٍؼ أًحِ    

 تشن هج ٍرخ ػلِ٘ هتؼوذث 

 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 هاي  (: 3هسألٔ )•
الؼَد إلْ٘ا لض٘ك الَلت أٍ لؼرز آخس ٍ لن ٗىي أهاهاِ ه٘ماات آخاس    

، ٍ ٍجة ػلِ٘ لضااهُ  (1)ٍ حجِّ ػلى الوشَْز األلَى إحساهِ   تطل
 إذا واى هستط٘ؼاً، ( 2)
دل ثأللَى غح٘تِ لىي لَ أهىي ثلشرَع إلى ثلو٘محجت فل٘شرحغ ٍ   ( 1)•

ٗحشم هٌِ ٍ إلّج ف٘حشم هي هىجًِ إى وجى خجسد ثلحشم ٍ لَ وجى أهجهحِ  
ه٘مجت خخش ٍ إى وجى فٖ ثلحشم ٍ أهىي أى ٗشرغ إلى خحجسد ثلححشم   

 (.ثلخَةٖ. )سرغ إلِ٘ ٍ ٗحشم هٌِ
 (.ثلذشٍرشدٕ. )إٔ أدثهُ فٖ سٌٔ أخشى( 2)•
 (.ثإلهجم ثلخوٌٖ٘. )إٔ إت٘جًِ فٖ سٌٔ أخشى•
  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى  
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

فال ٗجاة، ٍ إى أثان تتاسن اإلحاسام     ( 3)أهّا إذا لن ٗىي هستط٘ؼاً ٍ •
 (4)تالوسٍز ػلى الو٘مات، خصَصاً إذا لن ٗدخل هىّٔ 

ٍ لن ٗىي ػلِ٘ حذ٘ ٍثرخ دٌزس أٍ إرجسٓ أٍ إفسجد أٍ غ٘شُ أه٘حج  ( 3)•
لَ أحشم دٌ٘٘ٔ ثلحذ٘ ثلوٌذٍح فجألحَـ أٗؿجً ٍرحَح ثلمؿحجو لػحذق    

 (.وجضف ثلغكجو. )ثلطشٍع فِ٘
. ٗؼٌٖ لن ٗذخل ثلحشم ح٘ج إىّ ثلظجّش ػذم ثلمجةل دَرَدِ حٌ٘تزٚ( 4) •
 (.ثلگلپجٗگجًٖ)
 

  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

المَل تَجَتِ ػلِ٘ ٍ لَ لن ٗىي هستط٘ؼاً تادػَى ٍجاَب ذلاه    ٍ •
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 تسواِ، هاغ   ( 6)الثمؼٔ 

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

 (.ثلٌجةٌٖ٘. )ثلظجّش ػذم ثلمَل دَرَح ثلمؿجو فٖ ّزُ ثلػَسٓ( 5)•
لذ هشّ أىّ ظجّش دؼؽ ثألخذجس وًَِ لطشف ثلحشم ٍ إى وجى ضشف ( 6)•

 (. ثلگلپجٗگجًٖ. )ثلحشم لطشف ثلوسزذ ٍ ضشف ثلوسزذ لطشف ثلذمؼٔ

  648 -647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أحاسم هاي   إلى الو٘ماات  ذّة تؼضْن إلى أًِّ لَ تؼرّز ػلِ٘ الؼَد ٍ •
، ووا فٖ الٌاسٖ ٍ الجاّل ًظ٘س ها إذا تسن التَضّاٖ إلاى   (1)هىاًِ 

أى ضاق الَلت فئًِّ ٗت٘وّن ٍ تصحّ صالتِ ٍ إى أثان تتاسن الَضاَء    
، تراالف هساألٔ   (2)هتؼوّداً، ٍ فِ٘ أىّ الثدلّ٘ٔ فٖ الوماام لان تتثات    
 . الت٘وّن، ٍ الوفسٍض أًِّ تسن ها ٍجة ػلِ٘ هتؼوّداً

 (.ثلخَةٖ. )ّزث َّ ثلػح٘  ػلى تفػ٘ل تمذ٘م( 1)•

  649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

ٗوىي إحذجت ثلذذل٘٘ٔ فِ٘ دئقالق سٍثٗٔ ثلحلذحٖ ثلطحجهل للتحجسن    ( 2)•
ػوذثً روؼجً دٌِ٘ ٍ د٘ي هكلمجت ثػتذجس ثلو٘مجت فحٖ ثإلححشثم دجلحوحل    
إلحى  ػلى هشثتخ ثلوكلَد٘٘ٔ ثلّتٖ ال ٗزَص ثلتزحجٍص ػحي ثألػلحى هٌحِ     

هْوج أهىي لىي هغ ثلتزجٍص ػٌِ ٍ لَ تمػ٘شثً ٗزتحضأ دحِ ًؼحن    ثأللػى 
ثلّزٕ ٗسْ٘ل ثلخكخ إػشثؼ ثلوطَْس ػٌِ ٍ هي رله ال هزجل لتحشن  
ثالحت٘جـ دئتوجم إحشثهِ هي هىجًِ هغ ػذم ثلتوىّي ػلحى ثلؼحَد إلحى    

 (.خلج ؾ٘جو. )ثلؼجلنثللِّ ٍ ثألٍ٘ل ٍ ثلمؿجو هي لجدل لَ وجى هستك٘ؼجً 
 

  649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼسٍٓ الَثمى 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أٍ ًجس٘ج ٍرخ ػلِ٘ أى ٗشرحغ   هتؼوداهي أخش إحشثهِ ػي ثلو٘مجت ٍ •
ف٘حشم هٌِ إى أهىٌِ ٍ إى لن ٗوىٌِ ثلشرَع لؿ٘ك ثلَلت ٍ وجى تشوِ 

 إًِ ٗزذشُ دذم، ٍ لذ تن حزِ، : ػجهذث فال حذ لِ، ٍ لذ ل٘ل
إى وجى تشوِ ًجس٘ج فأحشم هي هَؾؼِ فئى دخل هىٔ ٍ روش أًِ لحن  ٍ •

ٗحشم ٍ لن ٗوىٌِ ثلشرَع إلى ثلو٘مجت لؿ٘ك ثلَلت أٍ ثلخحَف فحئى   
أهىٌِ ثلخشٍد إلى خجسد ثلحشم خشد ٍ أحشم هٌحِ ٍ إى لحن ٗوىٌحِ    

ٖ و  .أحشم هي هَؾؼِ ٍ ل٘  ػلِ٘ ض

 312: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

ٍ وزث تجسن ثإلحشثم ػوذث ػػح٘جًج، فئًّحِ ووحي روحش فحٖ رو٘حغ       دل •
ثألحىجم، أه٘ج فٖ ثلشرَع إلى ثلو٘مجت ٍ ثإلححشثم هٌحِ فذجإلروحجع، ٍ    
ٍرِْ ظجّش، ٍ أه٘ج فٖ دجلٖ ثألحىجم فَفجلج للوحىٖ٘ ػي ثلوذسحَـ ٍ  

، «3»، ٍ روجػٔ هحي هتحأخّشٕ ثلوتحأخّشٗي    «2»ثلوػذجح ٍ هختػشُ 
ٍ دػَى ػذم ثًػحشثفِ إلحى ثلؼجهحذ    . إلقالق غح٘حٔ ثلحلذٖ ثألٍلى

 .هوٌَػٔ
 . 8: ، هػذجح ثلوتْزذ312: 1ثلوذسَـ ( 2)•
، 575: ، ٍ ثلسحذضٍثسٕ فحٖ ثلحزخ٘شٓ   235: 7وػجحخ ثلوحذثسن  ( 3)•

 . 471: 14غجحخ ثلحذثةك 
 199: ، ص11 هستٌد الش٘ؼٔ فٖ أحىام الشسٗؼٔ؛ ج 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

خالفج لألوخش، فحىوَث دفَثت ثلحذ٘ ػٌِ، لؼذم حذحَت ثإلرى لحِ هحي    ٍ •
ثلطجسع، ٍ لإلقاللحجت ثلوتمذ٘هحٔ ثلٌجف٘حٔ لإلححشثم ػو٘حي أححشم دٍى       

 .ثلو٘مجت
ٍ ٗشد٘ دخذَت ثإلرى دوج هشّ، ٍ ضوَل ثإلقاللجت لوج لذل ثلو٘مجت أٗؿج، •

 . فتىَى أػن٘ هكلمج، ف٘زخ تخػ٘ػْج دوج هشّ لكؼج

 199: ، ص11 هستٌد الش٘ؼٔ فٖ أحىام الشسٗؼٔ؛ ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

فٖ ّزُ ثلوسألٔ أًِ لحَ خخحش ثإلححشثم    ( لذس سشُ)روش ثلوػٌف ( 1)•
ػجلوجً ػجهذثً ٍ لن ٗىي أهجهِ ه٘مجت خخش ٍ لن ٗتوىي هي ثلؼحَد إلْ٘حج   
دكل إحشثهِ، ألًِ تشن ثلَظ٘فٔ ثخت٘حجسثً ف٘فسحذ حز٘حِ، ًظ٘حش تحشن      
ثلتىذ٘شٓ للػالٓ، ف٘زخ ػلِ٘ لؿجهُ إرث وجى هستك٘ؼجً، ٍ إى لحن ٗىحي   

 هستك٘ؼجً فال ٗزخ، 
 

 331: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

 :ف٘مغ ثلىالم فٖ رْجت•
هج إرث تشن ثإلحشثم هي ثلو٘مجت ػوحذثً ٍ وحجى أهجهحِ ه٘محجت     : ثالٍلى•

 .خخش، ٍ فشؾٌج أًِ ال ٗتوىّي هي ثلؼَد إلى ثلو٘مجت ثلزٕ تزجٍص ػٌِ
للٌج دومجلٔ ثلوػٌف فٖ ثلوسألٔ ثلسجدمٔ هي رحَثص ثإلححشثم هحي    فئى •

ثلو٘مجت ثلخجًٖ ثلَثلغ أهجهِ ٍ لَ هغ ثلتوىّي هحي ثلؼحَد إلحى ثلو٘محجت     
ثألٍ٘ل، فال سٗخ فٖ ثالرتضثو فٖ ثلومجم، ألىّ ثلوفشٍؼ ػذم لضٍم ثلؼَد 
إلى ثلو٘مجت ثألٍ٘ل فٖ فشؼ ثلحتوىّي فؿحلًج ػحي ثلوؼحزٍس ووحج ّحَ       

 .ثلوفشٍؼ فٖ ثلومجم

 331: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أه٘ج إرث لن ًمل دزله ٍ ثلتضهٌج دؼذم ثالرتضثو دجإلحشثم هحي ثلو٘محجت   ٍ •
ِ ثللِّ غلّى )ثللِّ سسَل دذػَى  أى ثلخجًٖ  ٍلّحت ثلوَثل٘حت   ( ػلِ٘ ٍ خلح

ثلخجغ٘ٔ ٍ رؼل ثإلحشثم هٌْج ٍظ٘فٔ للوىلّف، فال دذ٘ هي ثلؼَد إلْ٘ج إى 
توىي، ٍ أه٘ج إرث تؼزس فمذ ٗمجل دفسجد حزِ٘ ألرل ػذم ثإلححشثم هحي   
ثلو٘مجت ثلوتؼ٘ي لِ، ٍ ال ٌٗفؼِ ثإلحشثم هي ثلو٘مجت ثلخجًٖ ألًحِ ػلحى   
خالف ٍظ٘فتِ ثلومشسٓ لِ، ٍ ال دل٘ل ػلى ثالوتفجو دجإلحشثم هٌِ ٍ وًَِ 

 .ه٘مجتجً لِ

  332: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ؛ ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

إى هي تؼزس ػلِ٘ ثلشرَع ال ٗفسذ حزِ٘، دل : لىي ثلػح٘  أى ٗمجلٍ •
ٗحشم هي هىجًِ إرث وجى خجسد ثلحشم، ٍ إرث وجى فٖ ثلحشم ٗخشد إلى 
أدًى ثلحل ف٘حشم هٌِ وجلزجّل ٍ ثلٌجسٖ، فحجل ثلؼجهذ حجلْوج هي ّزُ 
ثلزْٔ، ٍ أى ثلو٘مجت ثلسجدك ه٘مجت لِ هج دثم هتوىٌجً هي ثإلحشثم هٌحِ،  
ٍ إرث تؼزس رله ٗسمف ػي وًَِ ه٘مجتجً لِ ف٘حشم هي ثلو٘مجت ثلخحجًٖ،  

 .فَْ ٍ إى لن ٗىي ه٘مجتجً لِ حذٍحجً ٍ لىٌِ ه٘مجت لِ دمجوٖ
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

•  
هج إرث تزجٍص ػي ثلو٘مجت ثألٍ٘ل دال إحشثم ػجلوجً ػجهذثً ٍ : ثلزْٔ ثلخجً٘ٔ•

لن ٗتوىي هي ثلؼَد إلِ٘ لؿ٘ك ثلَلت أٍ لؼزس خخش ٍ لحن ٗىحي أهجهحِ    
 ؟ه٘مجت خخش، فْل ٗفسذ إحشثهِ ٍ حزِ٘ أم ال
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

َّ ثألٍ٘ل، ٍ رّخ روجػٔ هي ثلوتأخشٗي إلى ثلػحح٘ٔ ٍ أًحِ   ثلوطَْس •
ٗحشم هي هىجًِ ووج فٖ ثلٌجسحٖ ٍ ثلزجّحل، ٍ لحذ ثختحجسُ غحجحخ      

، دل ًسخ إلى دؼؽ ثلمحذهجو، ٍ لحذ   «2»ٍ وطف ثللخجم « 1»ثلوستٌذ 
ثتفمَث ػلى أى ثلزجّل ٍ ثلٌجسٖ ٗحشهجى هي هىجًْوحج إرث لحن ٗحذخال    
ثلحشم، ٍ إرث دخال فِ٘ دغ٘ش إحشثم ٗخشرجى هٌِ ٍ ٗحشهجى هحي أدًحى   
ثلحل، فىزله ثلؼجهذ، ًظ٘ش هي رؼل ًفسِ فجلذثً للوجو ثخت٘حجسثً، فئًحِ   

 .ٗتؼ٘ي ػلِ٘ ثلت٘ون ٍ تػ  غالتِ ٍ إى وجى ثلفمذثى دسَو ثخت٘جسُ
•______________________________ 
 .196: 11هستٌذ ثلط٘ؼٔ ( 1)
 .230: 5وطف ثللخجم ( 2)•
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

•______________________________ 
ٍ ٗظْش هي ثلوػٌف أى ثلمجةل دجلػح٘ٔ لجس ثلومجم دذجح ثلتح٘ون ػٌحذ   

ٍ أٍسد ػلِ٘ دأى . فمذثى ثلوجو ثخت٘جسثً ٍ أًِ ال فشق د٘ي ثلومجم ٍ ٌّجن
ثلم٘جس فٖ غ٘ش هحلِ، ألًِ لذ حذت فٖ دجح ثلت٘ون دذل٘ٔ ثلتحشثح ػحي   
ثلوجو هكلمجً حتى فٖ حجل فمذثى ثلوجو ثخت٘جسثً، ٍ لن تخذت ثلذذل٘حٔ فحٖ   

 .ثلومجم ػٌذ ثلتشن ثلؼوذٕ
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

لىي ثلظجّش أى ثلمجةل دجلػح٘ٔ إًوج روش رله تطذْ٘جً ال ثػتوجدثً ػلِ٘ ٍ •
ػي سرل تحشن ثإلححشثم   »ٍ توسىجً دِ ٍ إًوج هستٌذُ غح٘  ثلحلذٖ 

ٗشرغ إلى ه٘مجت أّل دالدُ ثلحزٕ ٗحشهحَى   : حتى دخل ثلحشم، فمجل
هٌِ ف٘حشم، فئى خطٖ أى ٗفَتِ ثلحذ فل٘حشم هي هىجًِ، فئى ثستكجع 

فئى إقاللِ ٗطول ثلؼجهذ ٍ لح٘   « 1« »أى ٗخشد هي ثلحشم فل٘خشد
ػي سرل تحشن  »: فِ٘ هج ٗظْش ثختػجغِ دجلزجّل ٍ ثلٌجسٖ، دل لَلِ

 .ظجّش فٖ ثلتشن ثلؼوذٕ، ٍ ال ألل هي ثإلقالق« ثإلحشثم
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

سرح  سٍثٗحجت ثلتَل٘حت    ( لذس سحشُ )« 2»لىي غجحخ ثلزَثّش ٍ •
ثلؼجه٘ٔ ػلى ّزُ ثلػح٘حٔ، ٍ همتؿى تله ثلشٍثٗجت َّ ثلحذكالى، ألىّ  
همتؿى إقاللْج ضشق٘ٔ ثإلحشثم هي ثلو٘مجت هكلمجً، خشرٌج ػٌحِ فحٖ   
خػَظ ثلزجّل ٍ ثلٌجسٖ، ٍ أه٘ج فٖ ثلؼجهذ ف٘ذمى إقحالق ثلشٍثٗحجت   
ثلذثلّٔ ػلى ثلطشق٘ٔ ػلى حجلْج، ٍ أه٘ج غح٘  ثلحلذٖ فٌخػػِ دوَسد 
ثلؼزس ٗؼٌٖ غ٘ش ثلؼجهذ، فشفغ ثل٘ذ ػي إقالق غح٘  ثلحلذٖ أٍلى هحي  

 .سفغ ثل٘ذ ػي إقالق تله ثلشٍثٗجت لَرَُ
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

روش فٖ ثلوستوسحه أى ثلوحشثد دحجلَرَُ ثلوشرححٔ ضحْشٓ تلحه       ٍ •
ثلشٍثٗجت ٍ وخشتْج ٍ ضْشٓ ثلفتَى دْحج، ٍ ثلحوحل ػلحى ثلػحح٘ٔ فحٖ      
غح٘  ثلحلذٖ، دجػتذجس أى حول ثلتشن فٖ غح٘  ثلحلذٖ ػلى ثلتشن 
ثلؼوذٕ خالف حول فؼل ثلوسلن ػلى ثلػح٘ٔ، ألىّ ثلوسلن ثلزٕ ٗشٗذ 
ثلحذ ٍ أدثو ثلَثرخ ال ٗتشن ثإلحشثم ػوحذثً هحي ثلو٘محجت، فحجلوتذغ     
إقالق تله ثلشٍثٗجت ثلوَلتٔ ثلذثلّٔ ػلى ثلذكالى، ًؼن ٍسد ثلٌع فحٖ  

 .«3»غح٘ٔ إحشثم خػَظ ثلزجّل ٍ ثلٌجسٖ 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أه٘ج ثلحول ػلى ثلػح٘ٔ فلن ٗتحػل لٌج هؼٌحىٖ غحح٘  لحِ، ألىّ    : ألَل•
ثلحول ػلى ثلػح٘ٔ إًوج ٗزشٕ ف٘وج إرث غذس فؼل هي ثلوسلن ٍ ضه 
فٖ غذٍس ثلفؼل ػٌِ غح٘حجً أٍ فجسذثً، ٍ أه٘ج حول ثلسؤثل ػحي فؼحل   

 ٗوىحححي فئًحححِ هحححي ثألفؼحححجل ػلحححى ثلػحححح٘ٔ فحححال هؼٌحححى لحححِ، 
ثلسؤثل ػي ثلحشثم ثل٘مٌٖ٘، ووج ٗػ  أى ٗسأل ػي سرحل إرث صًحى أٍ   
ضشح ثلخوش هخلًج ٍ أًِ هج َّ حىوِ ٍ غ٘ش رله هي ثلوحشهجت ثلتحٖ  
ٍلؼت فٖ ثألستلٔ، فئى ثلسؤثل لذ ٗمحغ ػحي لؿح٘ٔ فشؾح٘ٔ ال ٗلحضم      

 .ثًتسجدْج إلى أحذ
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

•______________________________ 
 .7ح  14أدَثح ثلوَثل٘ت ح / 330: 11ثلَسجةل ( 1)
 .132: 18ثلزَثّش ( 2)•
 .319: 11ثلوستوسه ( 3)•
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أه٘ج تمذٗن ثلشٍثٗجت ثلؼجه٘ٔ ثلتَل٘ت٘ٔ ػلى غح٘  ثلحلذحٖ لىخشتْحج ٍ   ٍ •
ضْشتْج ٍ ضْشٓ ثلفتَى دْج فال ٍرِ لِ، ألىّ غح٘  ثلحلذٖ ًسذتِ إلحى  
تله ثلشٍثٗجت ًسذٔ ثلخجظ إلى ثلؼجم، ٍ ال سٗخ فحٖ تمحذ٘م ثلخحجظ    
ػلى ثلؼجم، فئى هَسد غح٘  ثلحلذٖ خط٘ٔ فَت ثلحذ، ٍ تله هكلمٔ 
هي ّزُ ثلزْٔ، فتشر٘  ثلوكلمجت أٍ ثلؼوَهجت ػلى غحح٘  ثلحلذحٖ   
هوج ال ٍرِ لِ، فوج رّخ إلِ٘ وجضف ثللخحجم ٍ غحجحخ ثلوسحتٌذ هحي     
ثلحىن دجلػح٘ٔ َّ ثلػح٘  ٍ إى ثستىخ أهشثً هحشهحجً دتشوحِ ثإلححشثم    

 .هي ثلو٘مجت ثألٍ٘ل
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أًِ دؼذ ثلفشثؽ ػي فسجد ثلحذ ٍ ثإلحشثم ووج رّحخ إل٘حِ   : ثلزْٔ ثلخجلخٔ•
 ثلوطَْس ّل ٗزخ ػلِ٘ ثلمؿجو أم ال؟

ثلوػٌف ٍرَح ثلمؿجو إرث وجى هستك٘ؼجً، فئى ثلححذ إرث فحجت   ثختجس •
ػٌِ ٗزخ ثإلت٘جى دِ فَسثً ففَسثً، ٗؼٌٖ ٗزخ ػلِ٘ ثإلت٘جى دِ فحٖ سحٌٔ   
ثالستكجػٔ، فئى لن ٗأت دِ فْ٘ج ٗزخ ػلِ٘ أدثهُ فٖ ثلسٌٔ ثلالحمحٔ ٍ  

 فالتؼث٘س ػٌِ تالمضاء فِ٘ هساهحٔ ّىزث، 
أه٘ج إرث لن ٗىي هستك٘ؼجً فال ٗزخ ػلِ٘ لؿجهُ لؼذم ٍرحَح ثلححذ   ٍ •

ػلِ٘ هي ثألٍ٘ل فى٘ف دَرَح ثلمؿجو، ًؼن لحذ ثستىحخ أهحشثً هحشهحجً     
 .دجلوشٍس ػلى ثلو٘مجت هحلّج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

للطْ٘ذ ثلخجًٖ ح٘ج رّخ إلى ٍرَح ثلمؿحجو ٍ لحَ لحن ٗىحي     خالفجً •
هستك٘ؼجً، ٍ روش ثلوػٌف أًِ ال دل٘ل لِ إلّحج دػحَى ٍرحَح ثلححذ ٍ     

 .ثإلحشثم ػلِ٘ لذخَل هىّٔ، فوغ تشوِ ٗزخ لؿجهُ

  334: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

ٍ أضىل ػلِ٘ دأًِ إرث دذث لِ ٍ لن ٗذخل ثلحشم أٍ دخل ثلححشم ٍ لحن   •
ٗذخل هىّٔ ٌٗىطف أى ثإلحشثم لن ٗىي ٍثرذجً ػلِ٘ هي ثألٍ٘ل، ٍ إًوج 

ٍ ثحتوجل ٍرَح ثإلححشثم ػل٘حِ ٍثلؼحجً     .تخ٘ل أى ثلحذ ٍثرخ ػلِ٘
دوزشد لػذ ثلذخَل إلى هىّٔ ٍ إى لن ٗذخلْج ووج ًسخ إلحى ثلطحْ٘ذ   

لحذخَل   ال دل٘ل ػلِ٘، ألىّ همتؿى ثألدلّٔ ٍرَح ثإلحشثم « 1»ثلخجًٖ 
هىّٔ ال ػلى هي ٗمػذ ثلذخَل ٍ إى لن ٗذخلْج، فحال هؼٌحى لَرحَح    

 .ثلمؿجو هغ ػذم ٍرَح ثإلحشثم
 .222: 2ثلوسجله ( 1)•
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

إلى أى ثلزٕ ٗزخ ػلِ٘ لذخَل هىّٔ إًوج َّ ثإلححشثم ثلزحجهغ   هؿجفجً •
د٘ي ثلحذ ٍ ثلؼوشٓ ال ٍرَح ثلحذ، فلن ٗفت هٌحِ ححذ حتحى ٗزحخ     
لؿجهُ، ٍ هزشّد ثلمػذ إلى ثلحذ ال َٗرخ تؼح٘٘ي ثلححذ ػل٘حِ، ٍ لحَ     
سلوٌج ٍرَح ثلحذ ػلِ٘ لذخَل هىّٔ إلّج أىّ ثلمؿجو ٗحتجد إلى دل٘حل  
خجظ، ألًِّ دأهش رذٗذ، ٍ لؿجو ثلحذ إًوج حذت فٖ هَثسد خجغ٘حٔ، ٍ  

 .هزشّد ٍرَح ثلحذ ػلِ٘ أدثوٖ ال َٗرخ حذَت ثلمؿجو
أًِ ٗػ  إحشثهِ ٍ حزِ٘ إلقحالق غحح٘  ثلحلذحٖ، ٍ ّحزث     : فتحػل•

ثلحىن ال إروجع ػلى خالفِ، ٍ ػلى فشؼ ثلفسحجد فمحذ أححن دتحشن     
 .ثإلحشثم دجلوشٍس ػلى ثلو٘مجت ٍ ال ٗزخ ثلمؿجو
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

ُ دي ثلحسي ػي رحذُ٘ ػلحٖ   ٰ  إى ٌّج سٍثٗٔ ٍ ّٖ هج سٍثُ ػذذ ثللّحن٘ •
سحألتِ ػحي   »: ، لجل(ػلِ٘ ثلسالم)دي رؼفش ػي أخِ٘ هَسى دي رؼفش 

: سرل تشن ثإلحشثم حتى ثًتْى إلى ثلحشم فأحشم لذل أى ٗذخلِ، لجل
إى وجى فؼل رله رجّلًج فل٘ذي هىجًِ ل٘مؿٖ، فحئىّ رلحه ٗزضةحِ إى    
« ضجو، ٍ إى سرغ إلى ثلو٘مجت ثلزٕ ٗحشم هٌِ أّل دلذُ فئًّحِ أفؿحل  

«1» . 
 
: ، لشح ثالسٌجد10ح  14أدَثح ثلوَثل٘ت ح / 331: 11ثلَسجةل ( 1)•

242 /956. 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

، ٍ ٗوىحي أى  «فل٘ذح٘ي »أٍ « فل٘حذي »ٍ ال ٗخفى أًِ ال هحػل لمَلحِ  •
ٗىَى فل٘لذِّٖ ٍ ٍلغ فِ٘ ثلتػح٘ف، ٍ ػلى ول تمذٗش ثلوشثد هحي ّحزُ   

ِ »: ثلزولٔ غح٘ٔ ثإلحشثم دمشٌٗٔ لَلِ ، ففحٖ ثلشٍثٗحٔ   «فئى رله ٗزضةح
 :رْتجى

أى همتؿى ثلشٍثٗٔ أى ثلزجّحل ال ٗزحخ ػل٘حِ ثلشرحَع إلحى      : ثالٍلى•
ثلو٘مجت ٍ إى وجى ثلشرَع أفؿل، فتىَى ثلشٍثٗٔ أرٌذ٘حٔ ػحي هححل    

 .والهٌج، ألىّ والهٌج فٖ ثلؼجهذ
همتؿى ثلوفَْم هٌْج أىّ ثلؼجلن ثلؼجهحذ ال ٗزضةحِ ثإلححشثم هحي     : ثلخجً٘ٔ•

 .ثلوتمذِّمهىجًِ ٍ ٗفسذ إحشثهِ، فتىَى هم٘٘ذٓ إلقالق غح٘  ثلحلذٖ 
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

أى هَسد ثلشٍثٗٔ غ٘ش هؼوَل دِ، ألىّ همتؿجّج ثإلحشثم هحي  : فِ٘ أٍ٘لًجٍ •
 .هىجًِ ٍ إى وجى هتوىٌِّجً هي ثلؼَد إلى ثلو٘مجت، ٍ لن ٗمل دِ أحذ

دي ثلحسي ثلؼلَٕ، فئًِ لن ٗشد ف٘حِ  ثللِّ أى ثلشٍثٗٔ ؾؼ٘فٔ دؼذذ : ٍ حجً٘جً•
 .إٔ تَح٘ك ٍ هذح ٍ لن ٗزوش فٖ وتخ ثلشرجل
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 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

تتو٘ن ال خالف ٍ ال إضىجل فٖ ػذم رحَثص ثلحذخَل إلحى هىّحٔ إلّحج      •
 .هحشهجً إلّج ألضخجظ هوي ٗتىشس دخَلِ وجلحكّجح ٍ ثلحطّجش

إًوج ٍلغ ثلىالم فٖ ثلذثخل إلى ثلحشم ٍ لن ٗىي هي لػذُ ثلحذخَل  ٍ •
إلى هىّٔ، فْل ٗزخ ػلِ٘ ثإلحشثم لذخَل ثلحشم أم ال ٗزخ إلّحج لوحي   

 ؟ٗشٗذ ثلذخَل إلى هىّٔ
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ٍ ثلوطَْس د٘ي ثألغحجح ػذم ٍرَح ثإلحشثم لوي ال ٗشٗذ ثلوؼشٍف •
دخَل هىّٔ ٍ ًسخ إلى دؼؿْن ٍرَح ثإلحشثم للؼوشٓ أٍ للحذ لوحي  
ٗشٗذ دخَل ثلحشم، فئىّ ثإلحشثم ٍ إى وحجى ػذحجدٓ ٍ لىحي ال ٗسحتمل     
دٌفسِ، دل إهج أى ٗىَى للحذ أٍ للؼوشٓ، فوحي وحجى لجغحذثً لحذخَل     
ثلحشم لحجرٔ ٍ غشؼ هي ثألغشثؼ ٍ لن ٗىي هشٗحذثً لحذخَل هىّحٔ    
ٗزخ ػلِ٘ ثإلحشثم لذخَل ثلحشم، حن٘ ٗزخ ػلِ٘ أى ٗزّخ إلى هىّحٔ  

 ألدثو ثلوٌجسه هي ثلؼوشٓ أٍ ثلحذ، 
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، «1»هو٘ي غشّح دَرَح ثإلحشثم لذخَل ثلحشم غحجحخ ثلَسحجةل   ٍ •
ح٘ج أخز ػذم رَثص دخَل ثلححشم إلّحج هحشهحجً فحٖ ػٌحَثى ثلذحجح       

دجح أًِ ال ٗزَص دخَل هىّٔ ٍ ال : ثلخوس٘ي هي أدَثح ثإلحشثم ٍ روش
 .ثلحشم دغ٘ش إحشثم، ٍ هج ٗزوشُ فٖ ػٌَثى ثلذجح ٗفتٖ دِ

 
 .50أدَثح ثإلحشثم ح / 402: 12ثلَسجةل ( 1)•
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ثلػح٘  هج رّخ إلِ٘ ثلوطَْس، فئى ثلشٍثٗجت ثلَثسدٓ فٖ ثلومجم ػلى ٍ •
 :قجةفت٘ي

هج دلّ ػلى ٍرَح ثإلحشثم لذخَل هىّٔ، وػح٘حٔ هحو٘ذ دحي  : ثألٍُلى•
ال إلّج هشٗؿجً أٍ هحي  : ّل ٗذخل ثلشرل هىّٔ دغ٘ش إحشثم؟ لجل»هسلن 
 .«2« »دِ دكي
 
 .1، 4ح  50أدَثح ثإلحشثم ح / 403: 12ثلَسجةل ( 2)•

 

  336: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الرَئٖ، ج



84 

 لَ أخّس اإلحسام هي الو٘مات ػالواً ػاهداً

هج دل ػلى ٍرَح ثإلحشثم لذخَل ثلححشم وػحح٘حٔ ػجغحن    : ثلخجً٘ٔ•
 .«1« »ٗذخل ثلحشم أحذ إلّج هحشهجً؟ لجل ال إلّج هشٗؽ أٍ هذكَى»
 
 

•______________________________ 
 .1، 4ح  50أدَثح ثإلحشثم ح / 403: 12ثلَسجةل ( 1)
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همتؿى ثلكجةفت٘ي فٖ دجدا ثألهش ٍرَح ثإلححشثم لحذخَل هىّحٔ ٍ    ٍ •
دخَل ثلحشم ٍ لىي ثلتأهل فْ٘وج ٗمؿٖ دَرَح ثإلحشثم لذخَل هىّٔ 

ٍ ثلَرِ فحٖ  . فمف، ٍ حول أخذجس ثلحشم ػلى هشٗذ ثلذخَل إلى هىّٔ
أى رؼل ثلحىو٘ي هؼجً إٔ رؼل ٍرَح ثإلحشثم لذخَل ثلححشم  : رله

 .ٍ رؼل ٍرَح ثإلحشثم لذخَل هىّٔ ٗستلضم ثللغَٗٔ
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ثلحىن دَرَح ثإلحشثم لَ وجى هختػ٘جً دوحي وحجى دثخحل    : رلهد٘جى •
إرث أسدت دخحَل  : ثلحشم ألهىي رؼل ثلحىو٘ي هؼجً فٖ حمِ، ف٘مجل لِ

هىّٔ ٗزخ ػل٘ه ثإلحشثم ٍ إرث خشرت هحي ثلححشم ٍ أسدت دخَلحِ    
ٗزخ ػل٘ه ثإلحشثم لذخَل ثلحشم، إلّج أىّ همتؿحى دؼحؽ ثلشٍثٗحجت    
ثلػح٘حٔ ٍ غشثحتْج حذحَت ّحزث ثلحىحن لؼجه٘حٔ ثلوسحلو٘ي ٍ ػحذم       

لحجل  »ثختػجغِ دكجةفٔ دٍى ثخشى، ووج فٖ غح٘حٔ هؼجٍٗٔ دي ػو٘جس 
ُ حشم ٰ  إى ثللّ: َٗم فت  هىّٔ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِٰ  غلّى ثللّ)ُ ٰ  سسَل ثللّ

ٍثت ٍ ثألسؼ، ٍ ّحٖ ححشثم إلحى أى تمحَم     ٰ  هىّٔ َٗم خلحك ثلسحن  
 .«2« »ثلسجػٔ، لن تحل ألحذ لذلٖ، ٍ ال تحل ألحذ دؼذٕ

 7ح  50أدَثح ثإلحشثم ح / 404: 12ثلَسجةل ( 2)•
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ٗوىي تخػ٘ع ثلحىن دذثخل ثلحشم، ٍ ػلِ٘ فزؼل ثلحىو٘ي هؼحجً  فال •
ٗػذ  لغَثً ألًِّ لَ ٍرحخ ثإلححشثم لحذخَل ثلححشم فئًوحج ّحَ ألدثو       
ثلوٌجسه، ٍ إلّج فوزشّد ثإلحشثم دذٍى ثألػوجل ٍ ثلوٌجسه ال ًحتوحل  
ٍرَدِ، ٍ هي ثلَثؾ  أى هىّٔ ثلوىشهٔ هحجقحٔ دحجلحشم، فحئرث دخحل     
ثلحشم هحشهجً ألدثو ثلوٌجسه فزؼل ٍرَح ثإلححشثم ثلخحجًٖ لحذخَل    
هىّٔ لغَثً ال أحش لِ، فْزُ ثلمشٌٗٔ تَرخ حول سٍثٗجت ٍرَح ثإلحشثم 

 .لذخَل ثلحشم ػلى هي ٗشٗذ ثلذخَل إلى هىّٔ
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فٖ دكالى ثإلحشثم ٍ ثلحذ ٍ ػذهِ ٍ فِ٘ لَالى ٍ ثألٍ٘ل : ثألٍ٘لثلومجم •
َّ ثألوخش ثلوطَْس ووج فٖ ثلزَثّش ٍ ثلخجًٖ لذ لَثُ فٖ وطف ثللخجم ٍ 
حىجُ ػي هحتول إقالق ثلوذسَـ ٍ ثلوػذجح ٍ هختػحشُ ٍ ثختحجسُ   

 .فٖ ضشح ثلؼشٍٓ -لذُ -ثلٌّشثلٖ فٖ ثلوستٌذ ٍ تذؼْن دؼؽ ثالػالم

 109: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ٗذل ػلى ثألٍ٘ل ثلشٍثٗجت ثلوتمذهٔ ثلَثسدٓ فٖ ثلتَل٘ت ثلظجّشٓ فحٖ  ٍ •
ضشق٘ٔ ثلو٘مجت فٖ غحٔ ثإلححشثم ٍ همتؿحجّج ثلحذكالى هحغ فمحذثى      
ثلطشـ ٍ فٖ دؼؿْج ثلتػشٗ  دأًِ ال ٌٗذغٖ ثى ٗحشم لذلْج ٍ ال دؼذّج ٍ 
لذ خشد ػي إقالق ّزُ ثألدلٔ ثلزجّحل ٍ ثلٌجسحٖ ح٘حج ال ٗىحَى     

ثلؼجهذ فَْ دحجق تححت   ثلؼجلن  ثلتأخ٘ش فْ٘وج هَرذج للذكالى ثتفجلج ٍ ثه٘ج 
 .ثإلقالق ٍ ثى لن ٗوىي لِ ثلؼَد ٍ لن ٗىي ثهجهِ ه٘مجت خخش
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ثستذلّ للخجًٖ ٗىَى ثلومجم ًظ٘ش هج إرث أسثق هجو ثلَؾحَو ثلوٌحػحش   ٍ •
ثخت٘جسث أٍ تشن ثلَؾَو ثلى ثى ؾجق ثلَلت فئًِ ٗت٘ون ٍ تػ  غلَتِ 

 .ٍ ثى أحن دتشن ثلَؾَو هتؼو٘ذث
ػحي   -ػل٘حِ ثلسحالم   -ُٰ  ٍ دػح٘حٔ ثلحلذٖ لجل سألت أدج ػذذ ثلحلّ •

سرل تشن ثإلحشثم حتى دخل ثلحشم فمجل ٗشرحغ ثلحى ه٘محجت أّحل     
دالدُ ثلزٕ ٗحشهَى هٌِ ف٘حشم فئى خطٖ ثى ٗفَتِ ثلحذ فل٘حشم هحي  

  «1». هىجًِ فجى ثستكجع ثى ٗخشد هي ثلحشم فل٘خشد
•______________________________ 
 .7 -ٍسجةل أدَثح ثلوَثل٘ت ثلذجح ثلشّثدغ ػطش ح( 1)
  110: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ  
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فٖ ثلؼشٍٓ دجى ثلذذل٘ٔ فٖ ثلومحجم لحن    -لذُ -أرجح ػي ثألٍ٘ل ثلس٘ذٍ •
 .تخذت دخالف هسألٔ ثلت٘ون ٍ ثلوفشٍؼ ثًِ تشن هج ٍرخ ػلِ٘ هتؼو٘ذث

ٍ إقالق غحح٘   »: ٍ ػي ثلػح٘حٔ غجحخ ثلزَثّش دوج ّزُ ػذجستِ•
ثلحلذٖ غ٘ش هؼلَم ثلطوَل لِ ووج ثػتشف دِ دؼؿْن، ٍ دػحَى تٌضٗحل   
إقالق دل٘ل ثلطشق٘ٔ ػلى غ٘ش غَسٓ ثلتؼزس ل٘  دحأٍلى هحي تٌضٗحل    

 «إقالق غح٘  ثلحلذٖ ػلى غ٘ش ثلفشؼ دل َّ ثٍلى هي ٍرَُ
ثى هشثدُ هحي ثلَرحَُ ضحْشٓ تلحه      -لذُ -ٍ روش س٘ذ ثلوستوسه •

ثلشٍثٗجت ٍ وخشتْج ٍ ضْشٓ ثلفتَى دْج ٍ ثلحول ػلى ثلػحٔ فئى حول 
 .ثلتشن ػلى ثألػن هي ثلؼوذ خالف حول فؼل ثلوسلن ػلى ثلػحٔ

 110: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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لىٌِ روش ًفسِ ثى ثلػح٘  هي لذ٘حل ثلخحجظ دجلٌسحذٔ إلحى دل٘حل      ٍ •
ثلتَل٘ت ٍ ثلخجظ همذم ػلى ثلؼجم ٍ ألرل رلحه ال هزحجل للشرحَع    

 ثلى ثلوشرحجت ثلوزوَسٓ لَ وجًت فٖ ًفسْج هي ثلوشرحجت 
ًؼن ثلحول ػلى ثلػحٔ سدوج ٗمتؿٖ ثًػشثف ثلػح٘  ػي ثلؼجهحذ  : لجل•

ثلؼجهحذ  ػلحى إلححجق   لىٌِ دذٍٕ ال ٗؼتذ٘ دِ ٍ ثستمشح دؼذُ ثى ثلذٌحجو  
 .دغ٘شُ ألشح ثلى ثلؼول دجألدلٔ
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دجى ثلحول ػلى ثلػحٔ ثًوج ٗىحَى   -لذُ -أٍسد ػلِ٘ دؼؽ ثالػالم ٍ •
هَسدُ هج إرث غذس فؼل هي ثلوسلن ٍ ضه فٖ وًَِ غح٘حج أٍ فجسذث 
ٍ ثه٘ج حول ثلسؤثل ػي فؼل هي ثالفؼجل ػلى ثلػحٔ فال هؼٌى لِ فئًحِ  
 .ٗوىي ثلسؤثل ػي ثلحشثم ثل٘مٌٖ٘ وجلسؤثل ػي ثلشرل إرث صًى هخال
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ثلحكّ ثى ٗمجل ثى ضوَل ثلسؤثل فٖ ثلػح٘حٔ للتشن ػي ػلن ٍ ػوذ ٍ •
هحلّ ًظش دل هٌغ ال لؼذم ظَْس تشن ثإلحشثم فٖ ثلتشن ػي غ٘شّوحج  
الًِ ٗوىي ثى ٗوٌغ رله دل ٗمجل دجلظَْس فٖ ثلتشن ثلؼوذٕ ووج لحجل  

دل ألىّ ثلتشن إرث أخز هغ٘٘ى دغجٗٔ هخل هج فٖ  -لذُ -دِ دؼؽ ثالػالم
ثلسؤثل ثلزٕ ٗىَى ثلتحشن هغ٘٘حى دحذخَل ثلححشم فحجلالصم ثى ٗمحجل       
دوذخل٘ٔ ثلغجٗٔ فٖ صٍثل ػلحٔ ثلتحشن ٍ ثستفجػْحج ٍ ال هزحجل لزؼحل      

 ثلتشن ثلؼوذٕ هغ٘ى دغجٗٔ هخل دخَل ثلحشم 
ًؼن ٗالةن رله هغ ثلتشن ثلٌجضب ػي ثلزْل أٍ ثلٌس٘جى ثلحزٗي ثستفؼحج   •

 دذخَل ثلحشم 
 

 111: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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دػَى وَى ثلغجٗٔ فٖ غَسٓ ثلؼلن ّٖ ثلٌذثهٔ ٍ ثلؼضم ػلى ثلوَثفمحٔ  ٍ •
هذفَػٔ دَؾَح وَى ثلغجٗٔ ال دذ ٍ ثى ٗىَى لِ دخحل فحٖ ثلحىحن ٍ    
هشتذكج دِ ٍ هي ثلَثؾ  ثى هخل ثلٌذثهٔ ال ثستذحجـ لحِ دحجلحىن أغحال     
دخالف صٍثل ثلٌس٘جى ٍ ثستفجع ثلزْل ٍ ػل٘حِ فجلظحجّش ػحذم ضحوَل     

 .ثلسؤثل فٖ ثلػح٘حٔ لوج ًحي فِ٘ ثلزٕ ّٖ غَسٓ ثلؼلن ٍ ثلؼوذ

 111: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ثًِ لَ فشؼ ضوَل ثلسؤثل فٖ ثلػحح٘حٔ لػحَسٓ ثلؼلحن ٍ ثلؼوحذ     : حن٘•
فذاللتْج ػلى ثلػحٔ فٖ ّزُ ثلػَسٓ ثًّوج ّٖ دجإلقالق وذاللحٔ أدلحٔ   
ثلتَل٘ت ػلى ثلذكالى فْ٘ج ٍ فٖ هخلِ هو٘حج إرث وحجى لىحل هحي دل٘لحٖ      
ثلوكلك ٍ ثلوم٘ذ إقالق ٍ وجى هَسد هطىَوج ٍ ثًِ ّل ثلحىن فِ٘ هحج  
َّ همتؿى ثلذل٘ل ثلوكلك أٍ هج َّ هفجد دل٘ل ثلتم٘٘ذ ال دذ هي هالحظٔ 
ثألظْش هٌْوج دجإلؾجفٔ إلى ثلطوَل لزله ثلوَسد ٍ ال هزجل لتحشر٘   
دل٘ل ثلتم٘٘ذ دؼذ وَى داللتِ أٗؿج دجإلقالق، ٍ ال ٌٗذغٖ ثلشٗخ فحٖ ثى  

للؼجلن ثلؼجهذ ٍ لَ لن ٗحتوىي هحي ثلؼحَد ثلحى     سٍثٗجت  ثلتَل٘ت ضوَل 
ثلو٘مجت أظْش هي ضوَل ثلػح٘حٔ لِ ٍ ػل٘حِ فجلظحجّش لحضٍم ثألخحز     

 .دومتؿى تله ثلشٍثٗجت دجإلؾجفٔ إلى ثلوَسد ثلوطىَن
 

 111: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 
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ثلزٕ ٗحسن هجد٘ٓ ثالضىجل ثى غجحخ ثلَسجةل ًمل فٖ ّحزث ثلذحجح   ٍ •
سٍثٗٔ أخشى ػي ثلحلذٖ تتحذ هغ ّزُ ثلشٍثٗٔ فٖ سٍثٗٔ ثدي أدٖ ػو٘ش 
ػي حوجد ٍ َّ ػي ثلحلذٖ ٍ فٖ ثلوتي أٗؿج هغ ثختالف ٗس٘ش ٍ لحذ  
ٍلغ فٖ سؤثلِ ثلتػشٗ  دجلٌس٘جى هىجى ثلتحشن لحجل سحألت أدحج ػذحذ      

ػي سرل ًسٖ أى ٗحشم حتحى دخحل ثلححشم،     -ػلِ٘ ثلسالم -ُٰ  ثللّ
لجل أدٖ ٗخشد ثلى ه٘مجت أّل أسؾِ فئى خطٖ ثى ٗفَتِ ثلححذ  : لجل

. أحشم هي هىجًِ فجى ثستكجع ثى ٗخشد هي ثلحشم فل٘خشد ححن ل٘ححشم  
«1»  
ٍ هغ ّزُ ثلشٍثٗٔ ثلتٖ ال ٌٗذغٖ ثإلضىجل فٖ ثتحجدّحج هحغ ثالٍلحى ال    •

 .ٗذمى هزجل لذاللٔ ثلػح٘حٔ ػلى ثلػحٔ فٖ ثلومجم ووج َّ ظجّش
 

  112: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشسٗؼٔ فٖ شسح تحسٗس الَس٘لٔ 



98 

  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لَ وجى هشٗؿج ٍ لن ٗتوىي هي ًضع ثللذجس ٍ لحذ  ثلخحَد٘ي    5هسألٔ •

ٍ ثلتلذ٘ٔ، فئرث صثل ثلؼزس ًضػِ ٍ لذسْوج، ٍ ال ٗزحخ ػل٘حِ   ثلٌ٘ٔ  ٗزضِٗ
 .ثلؼَد إلى ثلو٘مجت

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



99 

  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
لَ وجى لِ ػزس هي إًطجو أغل ثإلحشثم فٖ ثلو٘مجت لوحشؼ   6هسألٔ •

صثل ٍرحخ ػل٘حِ ثلؼحَد إلحى     ححن    أٍ إغوجو ٍ ًحَ رله فتزجٍص ػٌِ
ثلو٘مجت هغ ثلتوىي هٌِ، ٍ إال أحشم هي هىجًِ، ٍ ثألحَـ ثلؼحَد إلحى   
ًحَ ثلو٘مجت دومذثس ثإلهىجى ٍ إى وجى ثأللَى ػذم ٍرَدحِ، ًؼحن لحَ    
وجى فٖ ثلحشم خشد إلى خجسرِ هغ ثإلهىجى، ٍ هغ ػذهِ ٗححشم هحي   
هىجًِ، ٍ ثألٍلى ثألحَـ ثلشرحَع ثلحى ًححَ خحجسد ثلححشم دومحذثس       

 ثإلهىجى، 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج



100 

  المَل فٖ أحىام الوَال٘ت
وزث ثلحجل لَ وجى تشوِ لٌس٘جى أٍ رْل دجلحىن أٍ ثلوَؾَع، ٍ وحزث  ٍ •

ال لذخَل هىٔ فزجٍص ثلو٘مجت ححن  ٍ  للٌسه ثلحجل لَ وجى غ٘ش لجغذ 
دذث لِ رله، فئًِ ٗشرغ ثلى ثلو٘محجت دجلتفػح٘ل ثلوتمحذم، ٍ لحَ ًسحٖ      
ثإلحشثم ٍ لن ٗتزوش إلى خخش أػوجل ثلؼوشٓ ٍ لن ٗتوىي هحي ثلزذحشثى   

لَ لحن ٗتحزوش   ٍ  .فجألحَـ دكالى ػوشتِ ٍ إى وجًت ثلػحٔ غ٘ش دؼ٘ذٓ
 .إلى خخش أػوجل ثلحذ غحت ػوشتِ ٍ حزِ

 

 413: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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