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 الْإِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَاتِ

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

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

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

 :ٍ ٗستخٌى هي رله هَػؼبى•
إرا ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت، فئًِ ٗزَص ٍ ٗظح  ٍ ٗزحت    -أحذّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗزت تزذٗذ 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 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ال فشق ث٘ي وَى اإلححشام للححذ الَارحت أٍ الوٌحذٍة أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ وبى للحذ أٍ ػوشٓ التوتغ ٗشتشؽ أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحذ
 
فٖ إلحبق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ثبلٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لبل فٖ الؼشٍٓ الَحمى *•

إلهىحبى  ٍرَُ، حبلخْحب إلححبق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحذ األٍ٘ل      
 .ٍ هختبسُ طح٘ « األخجبساالستفبدٓ هي 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ٍ 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 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إرا أساد إدساك ػوشٓ سجة ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘قات

ٍ خشححٖ فَتْححب إى أخححش  * سرححتإرا أساد إدسان ػوححشٓ  -حبًْ٘وححب•
اإلحشام إلى الو٘مبت، ف٘زَص أى ٗحشم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

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

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

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

 412-411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘قات

ٗزحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مبت،ال ٗزَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •
الحذ أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗزبٍص الو٘مبت اخت٘بسا ثال إحشام ثل 
األحَؽ ػذم التزبٍص ػي هححبرآ الو٘محبت أٗؼحب ٍ إى وحبى أهبهحِ      

ِ فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍرت الؼَد ، *خخشه٘مبت  ثحل األححَؽ   ، **إل٘ح
الؼَد ٍ إى وبى أهبهِ ه٘مبت خخش، ٍ أهب إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخَل 
هىٔ ثأى وبى لِ شغل خبسد هىٔ ٍ إى وحبى فحٖ الححشم فحال ٗزحت      

 .اإلحشام
 .ّزا هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ *•
 .ػلى األحَؽ **•

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثـل أٍ  الَلتالؼَد إلِ٘ لؼ٘ك 
ٍ ٍرت ػلِ٘ اإلت٘بى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ إرا وحبى     ، *حزِإحشاهِ ٍ 

 .هستـ٘ؼب، ٍ أهب إرا لن ٗىي هستـ٘ؼب فال ٗزت ٍ إى أحن ثتشن اإلحشام
 
ثل األلَى طحٔ إحشاهِ ٍ حزحِ ٍ إى أححن ثتحشن اإلححشام فحٖ       *•

 .الو٘مبت ػلى األحَؽ

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

لَ أخّش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوبً ػبهذاً ٍ لن ٗتوىّي هي الؼَد (: 3هسألٔ )•
ٍ إحشاهِ   إلْ٘ب لؼ٘ك الَلت أٍ لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثـل

إرا وحبى  ( 2)، ٍ ٍرحت ػل٘حِ لؼحب ُ    (1)حزِ٘ ػلحى الوشحَْس األلحَى    
 هستـ٘ؼبً، 

لني لَ أهني الشجَع إلى الو٘قات فل٘شجغ ٍ ٗحشم األقَى صحّتِ تل ( 1)•
هٌِ ٍ إلّا ف٘حشم هي هناًِ إى ماى خاسج الحشم ٍ لَ مااى أهاهاِ ه٘قاات    
آخش ٍ إى ماى فٖ الحشم ٍ أهني أى ٗشجغ إلى خاسج الحشم سجغ إل٘اِ ٍ  

 (.الخَئٖ. )ٗحشم هٌِ

 (.الثشٍجشدٕ. )إٔ أداؤُ فٖ سٌٔ أخشى( 2)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )إٔ إت٘اًِ فٖ سٌٔ أخشى•
 

 648-647: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

فال ٗزت، ٍ إى أحن ثتشن اإلحشام ثحبلوشٍس  ( 3)أه٘ب إرا لن ٗىي هستـ٘ؼبً ٍ •
ٍ المَل ثَرَثِ ػل٘حِ ٍ لحَ   ( 4)ػلى الو٘مبت، خظَطبً إرا لن ٗذخل هىّٔ 

لن ٗىي هستـ٘ؼبً ثذػَى ٍرَة رله ػلِ٘ إرا لظذ هىّٔ فوغ تشوِ ٗزحت  
 ، (5)لؼب ُ ال دل٘ل ػلِ٘، خظَطبً إرا لن ٗذخل هىّٔ 

ٍ لن ٗني ػلِ٘ حجّ ٍاجة تٌزس أٍ إجاسٓ أٍ إفساد أٍ غ٘اشُ أهّاا لاَ    ( 3)•
أحشم تٌّ٘ٔ الحجّ الوٌذٍب فاألحَغ أٗعاً ٍجَب القعاء لصاذ  الشاشٍع   

 (.ماشف الغطاء. )فِ٘
. ٗؼٌٖ لن ٗذخل الحشم ح٘ث إىّ الظااّش ػاذم القائال تَجَتاِ حٌ٘ از      ( 4)•

 (.الگلپاٗگاًٖ)

 (.الٌائٌٖ٘. )الظاّش ػذم القَل تَجَب القعاء فٖ ّزُ الصَسٓ( 5)•

 648: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

وظحالٓ  ( 6)ٍ رله ألىّ الَارت ػلِ٘ إًّوب وبى اإلحشام لششف الجمؼحٔ  •
التح٘٘ٔ فٖ دخَل الوسزذ فال لؼبء هغ تشوِ، هغ أىّ ٍرَة اإلححشام  
لزله ال َٗرت ٍرَة الحذ٘ ػلِ٘، ٍ أٗؼبً إرا ثذا لحِ ٍ لحن ٗحذخل    

 هىّٔ وشف ػي ػذم الَرَة هي األٍ٘ل، 

قذ هشّ أىّ ظاّش تؼط األخثاس مًَِ لششف الحشم ٍ إى ماى ششف ( 6)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )الحشم لششف الوسجذ ٍ ششف الوسجذ لششف الثقؼٔ

 648: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

أححشم هحي   الو٘محبت    إلى أًِّ لَ تؼزّس ػلِ٘ الؼَد إلحى رّت ثؼؼْن ٍ •
، ووب فٖ الٌبسٖ ٍ الزبّل ًظ٘ش هب إرا تشن التَػّٖ إلى أى (1)هىبًِ 

 ػبق الَلت فئًِّ ٗت٘و٘ن ٍ تظ ٘ طالتِ ٍ إى أحن ثتشن الَػَء هتؼو٘ذاً، 
 
 
 (.الخَئٖ. )ّزا َّ الصح٘ح ػلى تفص٘ل تقذّم( 1)•

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات ػالوا ػاهذا

، ثخحالف هسحألٔ التح٘و٘ن، ٍ    (2)فِ٘ أىّ الجذل٘٘ٔ فٖ الومبم لحن تخجحت   ٍ •
 .الوفشٍع أًِّ تشن هب ٍرت ػلِ٘ هتؼو٘ذاً

ٗوني إثثات الثذلّ٘ٔ فِ٘ تإطال  سٍاٗٔ الحلثاٖ الشااهل للتااسك    ( 2)•
ػوذاً جوؼاً تٌِ٘ ٍ ت٘ي هطلقات اػتثاس الو٘قات فاٖ اإلحاشام تالحوال    
ػلى هشاتة الوطلَتّ٘ٔ الّتٖ ال ٗجَص التجاٍص ػاي األػلاى هٌاِ إلاى     

هْوا أهني لني هغ التجاٍص ػٌِ ٍ لَ تقص٘شاً ٗجتضأ تِ ًؼان  األقصى 
الّزٕ ٗسّْل الخطة إػشاض الوشَْس ػٌِ ٍ هي رلل ال هجال لتشك 
االحت٘اغ تإتوام إحشاهِ هي هناًِ هغ ػذم التونّي ػلاى الؼاَد إلاى    

 (.آقا ظ٘اء. )الؼالناللِّ األٍّل ٍ القعاء هي قاتل لَ ماى هستط٘ؼاً ٍ 
 

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ ماى قاصذاً هي الو٘قات للؼوشٓ الوفشدٓ ٍ تشك اإلحشام لْا هتؼوّذاً

لَ وبى لبطذاً هي الو٘مبت للؼوشٓ الوفشدٓ ٍ تشن اإلححشام  (: 4هسألٔ )•
لْب هتؼو٘ذاً ٗزَص لِ أى ٗحشم هي أدًى الحلّ، ٍ إى وحبى هتوىٌّحبً هحي    

، ٍ إى (3)الؼَد إلى الو٘مبت فأدًى الحلّ لِ هخل وَى الو٘محبت أهبهحِ   
هغ رله الؼَد إلى الو٘مبت، ٍ لَ لن ٗتوىّي هي الؼَد ( 4)وبى األحَؽ 

 . ٍ ال اإلحشام هي أدًى الحلّ ثـلت ػوشتِ
 (.الخَئٖ. )فِ٘ إشنال تل ال ٗثؼذ ٍجَب الؼَد إلى الو٘قات( 3)•
الثشٍجاااشدٕ، اإلهاااام الخوٌ٘اااٖ، الخَاًسااااسٕ،  . )ال ٗتاااشك( 4)•

 (. الگلپاٗگاًٖ

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لحج  الخحَث٘ي    5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فئرا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗزحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗزضِٗ

 .الؼَد إلى الو٘مبت
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



17 

 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

لَ ماى هشٗعاً ٍ لن ٗاتونّي هاي الٌاضع ٍ لاثث الناَت٘ي      (: 5هسألٔ )•
ٍ ال ٗجاة  ( 5)ٗجضِٗ الٌّ٘ٔ ٍ التلث٘ٔ، فإرا صال ػزسُ ًاضع ٍ لثساْوا   

 الو٘قات، إلى   حٌ٘ ز  ػلِ٘ الؼَد

ػذم ٍرَة استذاهٔ اللج  ثؼحذ تحمّحك   ( لذ٘س سشُّ)س٘أتٖ هٌِ ( 5)•
 (.الخَئٖ. )اإلحشام ٍ َّ الظح٘  فال ٗزت لجسْوب فٖ الفشع

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

لَ وبى لِ ػزس ػي أطل إًشبء اإلحشام لوشع أٍ إغوبء ححن٘ صال  ًؼن •
ٍرت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘مبت إرا توىّحي، ٍ إلّحب وحبى حىوحِ حىحن      

 ،إرا لن ٗتوىّي إلّب هٌِ( 1)الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي هىبًِ 
 (.الخَئٖ. )ػلى تفظ٘ل تمذ٘م( 1)•
 

  650: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

. هي ػشع لِ هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗؤخّشُ أٗؼب ػي الو٘مبتٍ •
 .فئرا صال الوٌغ، أحشم هي الوَػغ الزٕ اًتْى إلِ٘

•  

209: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص  
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

ٍ هي ػشع لحِ  : فٖ ًْبٗتِاللِّ لبل ش٘خٌب أثَ رؼفش الـَسٖ سحوِ ٍ •
هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗؤخش أٗؼب ػي الو٘مبت، فئرا صال الوٌحغ،  

 .«2»أحشم هي الوَػغ الزٕ اًتْى إلِ٘ 
ربص لِ أى ٗحؤخشُ، همظحَدُ   : اللِّلَلِ سحوِ : لبل هحو٘ذ ثي إدسٗ •

و٘ف٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ، ٍ َّ التؼشٕ، ٍ وشحف الحشأس، ٍ االستحذاء، ٍ    
التَشّ  ٍ االتضاس، فأه٘ب الٌ٘ٔ، ٍ التلج٘ٔ، هغ المذسٓ ػلْ٘ب، فال ٗزحَص لحِ   
رله، ألًِّ ال هبًغ ٗوٌغ هي رله، ٍ ال ػشٍسٓ ف٘حِ، ٍ ال تم٘حٔ، ٍ إى   
أساد، ٍ لظذ ش٘خٌب غ٘ش رله، فْزا ٗىَى لذ تشن اإلحشام هتؼوذا هي 

 .هَػؼِ، ف٘ؤدٕ إلى إثـبل حزِ ثغ٘ش خالف، فل٘تأه٘ل رله

 527: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

سحوِ  -ٍ لَ هٌؼِ هشع هي اإلحشام ػٌذ الو٘مبت، لبل الش٘خ: هسألٔ•
صال الوٌغ أحشم هي الوَػغ الو٘مبت،فئرا ربص لِ أى ٗؤخّشُ ػي : -اللِّ

 .«2»الزٕ اًتْى إلِ٘ 
همظَدُ تأخ٘ش و٘ف٘٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ هي ًضع الخ٘بة : اثي إدسٗ لبل •

ٍ وشف الشأس ٍ االستذاء ٍ التَشّ  ٍ االتّضاس، فأه٘ب الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ هحغ  
 .«3»المذسٓ ػلْ٘وب، فال ٗزَص لِ رله؛ إر ال هبًغ هٌِ 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحق٘ق الوزّة؛ ج
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

هحب سٍاُ الشح٘خ ػحي أثحٖ شحؼ٘ت      : دلّ ػلى رَاص تأخ٘ش اإلححشام ٍ •
: ، ػي ثؼغ أطحبثٌب، ػي أحذّن ػلحْ٘ن الس٘حالم لحبل   «4»الوحبهلٖ٘ 

 .«5« »إرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشاهِ إلى الحشم»
ٍ والم اثي إدسٗ  ر٘٘ذ، ٍ ًحول لَل الشح٘خ ٍ الشٍاٗحٔ ػل٘حِ؛ إر ال    •

 .هٌبفبٓ ثٌْ٘وب
 

 189: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحق٘ق الوزّة؛ ج
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 اللثاسلَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

لَب ثٓأْسٓ لٙلْؤؼْـَشِّ الْخَبئٙفٙ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَىْ ٗٔؤَخِّشَ الْئِحٕشَامٓ هٙحيَ الْوٙ٘مَحبتٙ   ٍٓ •
 إِلَى أَىْ ٗٓذٕخُلَ الْحٓشَمٓ سٍٓٓى رَلٙهٓ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ الْؼٓجٛبسِ ثٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٚ ػٓحيْ     -28 -182•
إِرَا خَبفٓ : أَثِٖ شُؼٕٓ٘تٍ الْوٓحٓبهٙلِّٖٙ ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذّٙٙنٕ ع لَبلَ

 .الشَّرٔلُ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَخَّشَ إِحٕشَاهِٓٔ إِلَى الْحٓشَمِ
 

 58: ، ص5 تْزٗة األحنام؛ ج
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

الجحج فٖ الوسألٔ تبسٓ ٗمغ ف٘وب َّ همتؼى المبػحذٓ هحغ لـحغ    ألَل •
 : الٌظش ػي الشٍاٗبت الخبط٘ٔ ٍ اخشى هغ هالحظتْب فٌمَل

فبلظبّش اى همتؼى المبػذٓ َّ هب أفبدُ فٖ الوتي : هي الزْٔ األٍلىاه٘ب •
هي لضٍم اإلت٘بى ثبلٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ اللت٘ي ٗتشوت هٌْوب اإلححشام ٍ ٗتمحَم   

تؼبلى ٍ اه٘حب لحج    اللِّ ثْوب ووب س٘أتٖ الجحج فِ٘ ػي لشٗت إى شبء 
الخَث٘ي فَْ هي ٍارجبت اإلحشام ٍ غ٘ش دخ٘ل فحٖ حم٘متحِ فحئرا لحن     

ِ  ٗتوىي  ألرل الوشع ٗشتفغ ٍرَثِ ٍ هغ صٍالِ ٗزحت اللحج  إرا   هٌ
للٌب ثلضٍم لجسْوب ثمبء أٗؼب وبلحذٍث ٍ ػلِ٘ فال هزبل للحضٍم الؼحَد   

 .الى الو٘مبت ثؼذ تحمك اإلحشام هٌِ طح٘حب ووب َّ ظبّش
 

 115: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

 :فوي الشٍاٗبت: اه٘ب هي الزْٔ الخبًٍ٘ٔ •
 -ع -هشسلٔ أثٖ شؼ٘ت الوحبهلٖ ػي ثؼغ أطححبثٌب ػحي أححذّوب   •

  «1». إرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش إحشاهِ إلى الحشم: لبل
ٍ ظبّشّب تأخ٘ش ًف  اإلحشام ٍ هزوَػِ ػٌذ خحَف الشرحل ػلحى    •

ًفسِ الشبهل للخَف الٌبشئ ػي الوشع ٍ الٌبشئ ػي التم٘حٔ ووحب ال   
 ٗخفى 

 .لىٌّْب ثبػتجبس اإلسسبل ال تىَى هؼتجشٓ ثَرٍِ •
 .3 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة السبدس ػشش ح( 1)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

طح٘حٔ طفَاى ثي ٗح٘ى الوتمذهٔ فٖ ثؼغ الوسبئل السحبثمٔ  : هٌْبٍ •
ِ اى سسَل : فٖ الزَاة -ع -الوشتولٔ ػلى وتبثتِ ٍلّحت   -ص -اللّح

الوَال٘ت ألّلْب ٍ هي اتى ػلْ٘ب هي غ٘ش أّلْب، ٍ فْ٘حب سخظحٔ لوحي    
  «2». وبًت ثِ ػلٔ فال تزبٍص الو٘مبت الّب هي ػلّٔ

 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة الخبه  ػشش ح( 2)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

ثٓبةٔ أَىَّ وُلَّ هٓيْ هٓشَّ ثِوٙ٘مَبتٚ ٍٓرٓتٓ ػٓلَِٕ٘ٙ الْئِحٕشَامٔ هٌِْٙٔ ٍٓ إِىْ وَبىَ  15« 5»•
  هٙيْ غَٕ٘شِ إَّٔلِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 6» -1 -14941•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هٔحٓوٛذٚ   ثٕيِ

ٗٔحٕشِهٔحَىَ ثِحجٓـْيِ    -وَتَجٕتٔ إِلَِٕ٘ٙ أَىَّ ثٓؼٕغٓ هَٓٓالٙ٘هٓ ثِبلْجٓظٕحشَِٓ : الشِّػَب ع لَبلَ
ٍٓ لَب هٌْٓضِلٌ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ فٖٙ رَلٙهٓ هٓئًٌََُٔ  -الْؼٓمٙ٘كِ ٍٓ لَٕ٘ ٓ ثِزَلٙهٓ الْوَٕٓػٙغِ هٓبءٗ

ٍٓ هٙحيْ ٍٓسٓاءٙ ثٓـْحيِ الْؼٓمٙ٘حكِ     -ٍٓ ٗٔؼٓزِّلُْٔنٕ أَطٕححٓبثْٔٔنٕ ٍٓ رٓوٛحبلُْٔنٕ   -شَذٙٗذٌٓٓ
 -ٍٓ َّٔٓ هٌْٓحضِلُْٔنٔ الَّحزٕٙ ٌْٗٓضِلُحَىَ فٙ٘حِٙ     -ثِخَوٕسَٓٔ ػٓشَشَ هٙ٘لًب هٌْٓضِلٌ فِٙ٘ٙ هٓبءٗ
  -لٙشِفْمِٙٙ ثِِْنٕ ٍٓ خٙفَّتِٙٙ ػٓلَِْٕ٘نٕ -فَتَشَى أَىْ ٗٔحٕشِهَٔا هٙيْ هَٕٓػٙغِ الْوٓبءٙ

  332: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

ٍٓ هٓيْ أَتَى ػٓلَْٕ٘ٓب هٙحيْ   -أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص ٍٓلَّتٓ الْوَٓٓالٙ٘تٓ لٙإَّٔلْٙٓبفَىَتَتٓ •
فَلَا تُجٓاٍِصِ الْوِ٘قَاتٓ إِلَّاا   -ػِلٌٍَّٔٓ فِْ٘ٓا سٔخْصٌٓٔ لِوٓيْ مَاًَتٕ تِِِ  -غَٕ٘شِ إَّٔلْٙٓب

 .ػِلٍَّٔهِيْ 
 .2 -323 -4الىبفٖ  -(6)•

  332: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، ج
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

ّزُ ظبّشٓ فٖ التشخ٘ض فٖ تشن أطل اإلحشام لوي وبًت ثِ ػلحٔ  ٍ •
ٍ هشع ٍ ال هزبل الحتوبل وَى التشخ٘ض هشثَؿب ثؼذم لج  ححَثٖ  
اإلحشام ثؼذ اى وبًت الشٍاٗٔ هسَلٔ سؤاال ٍ رَاثب لج٘بى أطل اإلحشام 
ٍ إًشبئِ ٍ احذاحِ فظَْسّب فٖ رَاص التحشن ثسحجت هزحشد الؼلحٔ ٍ     
الوشع ال ٌٗجغٖ اى ٌٗىش ٍ دػَى اى الوشاد ثبلؼلٔ ّٖ الؼلحٔ الوبًؼحٔ   
ػي إًشبء اإلحشام ٍ إٗزبد أطحلِ ٗحذفؼْب ٍػحَح خالفْحب ٍ ظْحَس      
فسبدّب خظَطب هغ هالحظٔ وحَى الؼلحٔ الىزائ٘حٔ لل٘لحٔ التحمحك ٍ      

 .الؼشٍع

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

هب ػي الشٗبع هي ؿشح الشٍاٗٔ لؼذم تظشٗحْب ثخالف المبػذٓ التٖ ٍ •
ػشفت همتؼبّب هذفَع ثأًِ ال ٗتَلف الحىن ثخالفْب ػلى ٍرحَد هحب   
ٗىَى طشٗحب فِ٘ ثؼذ حز٘٘ٔ الظَْس ٍ أطبلتِ ووب ّحَ ظحبّش ححن اى    
الحىن ثزَاص التزبٍص ػي الو٘مبت هغ ٍرَد الؼلّحٔ ٍ اى وحبى حىوحب    
تىل٘ف٘ب فٖ همبثل الحشهٔ الزات٘ٔ ووب ػشفت الجحج ف٘حِ هفظ٘حال لىحي    
الصهٔ ًفى اشتشاؽ اإلحشام هي الو٘مبت فٖ طحتِ أٗؼب فال ٗتحَّ٘ن اى  
والهٌب فٖ الحىن الَػؼٖ ٍ الشٍاٗٔ ًبظشٓ إلى الحىن التىل٘فٖ فتحذث٘ش  

 .ر٘٘ذا

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

الشٍاٗتبى الوتمذهتبى فٖ هسألٔ تأخ٘ش اإلحشام إلحى الزحفحٔ ٍ   : هٌْبٍ •
 -ع -التزبٍص ػي هسزذ الشزشٓ ثحذٍى إححشام فحٖ هحَسد الظحبدق     
  ِ وحبى   -ع -الوشتولتبى ػلى التؼل٘ل ثأى التأخ٘ش وبى هستٌذا إلحى اًح

 .«1»التأخ٘ش ثبلٌسجٔ الِ٘  -ص -ُٰ  ػل٘ال ٍ اًِ سخض سسَل اللّ
 

•______________________________ 
 .6 -5 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة السبدس ح( 1)
 

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

لن تىي هبًؼٔ ػي إًشبء أطل اإلححشام ٍ   -ع -هي الوؼلَم اى ػلّتٍِ •
الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ ثل وبًت هبًؼٔ ػي لج  حَثٖ اإلحشام ٍ وشف الشأس ٍ 
أهخبلْوب فلَ وبًت الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ اللتبى ّوب أسبس اإلحشام الصهت٘ي فٖ 

التؼل٘حل   -ع -ّزُ الظَسٓ هي هسزذ الشزشٓ لىبى الالصم ػلى االهبم
ثزله ٍ اًِ لذ وبى أحشم هي هسزذ الشزشٓ غبٗٔ األهش اًِ لن ٗشتول 
إحشاهِ ػلى الى٘ف٘ٔ الظبّشٓ الوزوَسٓ فٖ والم اثي إدسٗ  ال التؼل٘ل 

 .ثتشن اإلحشام ٍ اًِ وبى هشخّظب فِ٘

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

دػَى اى هَسد الشٍاٗت٘ي هب إرا وبى فٖ الـشٗك ه٘مبتبى فال ٗشحول  ٍ •
هب إرا وبى ٌّبن ه٘مبت ٍاحذ ل٘  اهبهِ ه٘مبت خخحش هذفَػحٔ ثحأى    
الظبّش اًِ ال هذخل٘ٔ لْزُ الخظَط٘ٔ فٖ ّحزا الحىحن ٍ ٗحذل ػل٘حِ     

ٖ  اشتشاوْوب هغ الشٍاٗٔ الوتمذهٔ  ٍ استخٌبئْب هغ « الؼلٔ»التؼج٘ش ثؼٌَاى ف
 .شوَل الشٍاٗٔ الوتمذهٔ لزو٘غ الوَال٘ت

 

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

و٘ف وبى ال تٌجغٖ الوٌبلشٔ فٖ اى همتؼحى الشٍاٗحبت الحَاسدٓ فحٖ     ٍ •
الوسألٔ ػذم لضٍم إًشبء اإلحشام ثبلٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ أٗؼحب للوحشٗغ غ٘حش    
الوتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لج  الخَث٘ي ووب اى ظبّشّحب ػحذم لحضٍم    
الؼَد الى الو٘مبت ٍ لَ هغ التوىي هٌِ فئًِّ ٍ اى لن ٗمغ فْ٘حب تؼحشع   
لوَلغ اإلحشام إرا صالت الؼلٔ ٍ استفؼت لىي الوٌسبق هٌْب َّ اإلحشام 
ثوزشد صٍال الؼلّٔ هي دٍى لضٍم الؼَد الى الو٘مبت ٍ هحي دٍى رحَاص   
التأخ٘ش ػي ٍلت الضٍال ٍ ٗؤٗذُ هب ٍسد فٖ الٌبسحٖ ٍ الزبّحل هحي    
اإلحشام حبل استفبع الؼٌَاً٘ي ٍ اى وبى ٗفتشق الومبم ػٌْوب فحٖ لحضٍم   

 .الؼَد الى الو٘مبت فْ٘وب هغ اإلهىبى ٍ ػذهِ ٌّب

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

دػَى اًِ ال هالءهٔ ث٘ي الوشع ٍ ث٘ي تشن الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ ثؼذ اًِ ال ٍ •
هئًَٔ فْ٘وب ٍ ال ػسش ٍ ال حشد ثبإلػبفٔ إلْ٘وب هذفَػٔ ثأًّحِ لح٘    
الجحج ٍ الٌظش همظَسا ػلْ٘وب ثل ال ثذ هي هالحظٔ هب ٗتشتحت ػلحى   
اإلحشام هي لضٍم االرتٌبة ػي هحشهبتحِ الىخ٘حشٓ التحٖ تضٗحذ ػلحى      
ػششٗي ٍ سػبٗٔ رله هَرجٔ للوشمٔ ٍ الؼسش ثبإلػبفٔ إلى الوحشٗغ  
ٍ ػلِ٘ فبالػتجبس أٗؼب ٗسبػذ هب تف٘حذُ الشٍاٗحبت فحال هحح٘ض ػحي      
األخز ثومتؼى الشٍاٗبت ٍ اى وبًت الوسألٔ غ٘ش هٌمحٔ فٖ وخ٘حش هحي   

 . الىتت الفمْ٘٘ٔ

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

•______________________________ 
وبى األًست روش ّزُ الوسألٔ فٖ فظل و٘ف٘ٔ اإلحشام ٍ ٍارجبتِ، ( 1)

ٍ و٘ف وحبى،  . ٍ ال ٌٗبست روشّب ٌّب لؼذم روش لج  الخَث٘ي فٖ الومبم
 :فٖ ّزُ الوسألٔ لج٘بى فشػ٘ي( لذس سشُ)فمذ تؼشع الوظٌف 

 .لج٘بى حىن هي وبى هشٗؼبً ٍ لن ٗتوىي هي ًضع ح٘بثِ: األٍ٘ل•
هب لَ وبى لِ ػزس ػي أطل إًشبء اإلحشام ٍ الٌ٘٘ٔ لِ هي هشع : الخبًٖ•

 .أٍ إغوبء أٍ هب شبولْوب
 

 340: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

فمذ روش أًِ تزضئِ الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، ٍ إرا صال ػزسُ ًضع : الفشع األٍ٘لأه٘ب •
 .ح٘بثِ ٍ ٗلج  حَثٖ اإلحشام

ٍ للوٌبلشٔ فٖ رله هزبل، فئى هحب روحشُ ثبلٌسحجٔ إلحى ًحضع ح٘بثحِ       •
الوخ٘ـٔ ثؼذ استفبع الؼزس ٍ إى وبى طح٘حبً، ألىّ لج  الوخ٘ؾ ححشام  
 ػلى الوحشم حذٍحبً ٍ ثمبءٖ، فوتى صال الؼزس ٗحشم ػلِ٘ لج  الوخ٘ؾ، 
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

لىي ثبلٌسجٔ إلى لج  حَثٖ اإلححشام ثؼحذ استفحبع الؼحزس فَرحَة      ٍ •
لجسْوب ثؼذ الجشء ٍ صٍال الؼزس هجٌٖ ػلى ٍرحَة لجسحْوب ححذٍحبً ٍ    

 ، ثمبءٖ
أه٘ب ثٌبءٖ ػلى ٍرَة لجسْوب حذٍحبً فمؾ ٗؼٌٖ ػٌذ الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘حٔ ٍ  ٍ •

ػذم ٍرَة اسحتذاهٔ لحج  الخحَث٘ي ٍ رحَاص ًضػْوحب لغحشع هحي        
األغشاع، ووب طشّح ثزله فٖ الوسألٔ السبثغ ٍ الؼششٗي هحي فظحل   
و٘ف٘٘ٔ اإلحشام، فحال ٗزحت ػل٘حِ حٌ٘ئحٚز لجسحْوب ثؼحذ الجحشء ٍ صٍال        
االػـشاس، فئى لجسْوب فٖ األٍ٘ل غ٘ش ٍارت للؼزس فىحزله ال ٗزحت   
لجسْوب ثؼذ استفبع الؼزس، لؼذم ٍرَة استذاهٔ لج  الخَث٘ي، ثل ٗزَص 

 .لِ أى ٗجمى ػبسٗبً إرا أهي هي الٌبظش الوحتشم
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

ٍ َّ هب لَ وبى لِ ػزس ػي أطحل إًشحبء اإلححشام    : أه٘ب الفشع الخبًٍٖ •
هي الو٘مبت لوشع أٍ إغوبء حن٘ صال، ففٖ الوتي أًِ ٗزت ػلِ٘ الؼحَد  
إلى الو٘مبت إرا توىي، ٍ إلّب وبى حىوِ حىن الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي 

 .هىبًِ ػلى تفظ٘ل تمذ٘م لشٗجبً
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 لَ ماى هشٗعا ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللثاس

ٍ إى توىي هي الشرَع ٍ االثتؼبد ثبلومحذاس الووىحي   : روش الوظٌفحن٘ •
 .ٍ ستؼشف أى الشرَع ٍ الؼَد ثبلومذاس الووىي ال دل٘ل ػلِ٘. ٍرت
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  القَل فٖ أحنام الوَاق٘ت
لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت لوحشع   6هسألٔ •

صال ٍرحت ػل٘حِ الؼحَد إلحى     ححن    أٍ إغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ
الو٘مبت هغ التوىي هٌِ، ٍ إال أحشم هي هىبًِ، ٍ األحَؽ الؼحَد إلحى   
ًحَ الو٘مبت ثومذاس اإلهىبى ٍ إى وبى األلَى ػذم ٍرَثحِ، ًؼحن لحَ    
وبى فٖ الحشم خشد إلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗححشم هحي   
هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرحَع الحى ًححَ خحبسد الححشم ثومحذاس       

 اإلهىبى، 
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  القَل فٖ أحنام الوَاق٘ت
وزا الحبل لَ وبى تشوِ لٌس٘بى أٍ رْل ثبلحىن أٍ الوَػَع، ٍ وحزا  ٍ •

ال لذخَل هىٔ فزبٍص الو٘مبت ححن  ٍ  للٌسه الحبل لَ وبى غ٘ش لبطذ 
ثذا لِ رله، فئًِ ٗشرغ الى الو٘محبت ثبلتفظح٘ل الوتمحذم، ٍ لحَ ًسحٖ      
اإلحشام ٍ لن ٗتزوش إلى خخش أػوبل الؼوشٓ ٍ لن ٗتوىي هحي الزجحشاى   

لَ لحن ٗتحزوش   ٍ  .فبألحَؽ ثـالى ػوشتِ ٍ إى وبًت الظحٔ غ٘ش ثؼ٘ذٓ
 .إلى خخش أػوبل الحذ طحت ػوشتِ ٍ حزِ

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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