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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
لَ لذم لِ ؼؼاها هسوَها توا ٗمتل هثلهِ   16هسألٔ •

فلَ لن ٗؼلهن للاهاف فأوهل ٍ     غالثا أٍ لصذ لتلِ تِ
هات فؼلِ٘ للمَد، ٍ ال أثش لوثاششٓ للوجٌٖ ػلِ٘، ٍ 
وزل للااف لَ واى للوجٌٖ ػلِ٘ غ٘هش هو٘هض، اهَل     
خلؽِ تؽؼام ًفسِ ٍ لذم إل٘هِ أٍ أّهذلُ أٍ خلؽهِ    

.تؽؼام لٙول

510: ، ص2 تحشيش الَسيلة؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
. للوشتثٔ للثاً٘ٔ أى ٌٗعن إلِ٘ هثاششٓ للوجٌٖ ػلِ٘•
 : ٍ فِ٘ صَس•
لألٍلى لَ لذم لِ ؼؼاها هسوَها  فئى ػلن ٍ وهاى هو٘هضل   •

فال لَد ٍ ال دٗٔ ٍ إى لن ٗؼلهن فأوهل ٍ ههات فللهَلٖ     
للمَد ألى حىن للوثاششٓ امػ تالغشٍس ٍ لَ جؼل للسهن  
فٖ ؼؼام صاحة للوٌضف فَجذُ  صهاحثِ فأولهِ فوهات    

.لاف فٖ للخالف ٍ للوثسَغ ػلِ٘ للمَد ٍ فِ٘ إشىاف

  183: ، ص4 ششائع اإلسالم في هسائل الحالل ٍ الحشام، ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ لذّم إلِ٘ ؼؼاهها  هسهوَها  فأولهِ ػالوها  فهال      •

لصاص ٍ ال دٗٔ، ٍ إى جْل فهالمَد، ٍ لهَ جؼهل    
: للسن فٖ ؼؼام صاحة للوٌضف فأولِ، لهاف لليه٘   

« 5»ػلِ٘ للمَد 

  195: ، ص2 إسشاد األرّاى إلى أحكام اإليواى، ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
:للخاهس. 6989•
لَ لذّم إلِ٘ ؼؼاها هسوَها، فأولِ جاّال تهِ، فللهَلّٖ للمهَد، الًتفها      •

حىن للوثاششٓ تالغشٍس، ٍ لَ واى للوتٌاٍف ػالوا تِ ٍ ّهَ هوّ٘هض، فهال    
.لَد ٍ ال دٗٔ، ٍ لَ لن ٗىي هوّ٘ضل فىالجاّل

ِ ]ٍ لَ جؼل للسّن فٖ ؼؼام صاحة للوٌهضف، فَجهذُ صهاحثِ    • [ فأوله
.ٍ فِ٘ ًظش« 1»فوات، لاف للي٘  سحوِ لللِّ ػلِ٘ للمَد 

.هي كتاب الدٌايات 32، الوسألة 171/ 5: ؛ الخالف46/ 7: الوثسَط(. 1)•

427: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية 



6

لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ تشن اوّا فٖ ؼؼام ًفسِ، ٍ تشوِ فٖ هٌضلِ، فذخل إًساى فأولهِ  •

هي غ٘ش إرًِ، فال ظواى ػلِ٘ تمصاص ٍ ال دٗٔ، اهَل  لصهذ تهزله    
لتل لالول، هثل أى ٗؼلن أىّ ظالوا ٗشٗذ ّجَم دلسُ، فتشن للسهنّ فهٖ   

.للؽؼام ل٘متلِ، فىاى ووا لَ حفش تئشل فٖ دلسُ ل٘مغ فْ٘ا لللّصّ

427: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية 
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ دخل تئرًِ، ٍ أول للؽؼام للوسوَم هي غ٘ش إرًِ، فال ظواى أٗعا، •

ٍ لَ واى للسنّ هوّا ال ٗمتل غالثا، فئى لصذ إتالفِ تئؼؼاهِ إّٗهاُ، فْهَ   
.ػوذ، ٍ إى أؼؼوِ إّٗاُ ٍ لن ٗمصذ للمتل، فَْ شثِ٘ ػوذ

427: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية 



8

لَ قذم لِ طعاها هسوَها
فئى لختلف فِ٘ ّل ٗمتل هثلِ غالثا أم ال، ٍ ٌّان تٌّ٘ٔ ػول تْا، ٍ إى •

لن تىي تٌّ٘ٔ، فالمَف لَف للسّالٖ، ألصالٔ ػذم ٍجَب للمصاص، فهال  
.ٗثثت تاليّه

أًِّ لاتل، لحتوهل للمهَد، ألىّ   « 1»لن أػلن : ٍ إى ثثت أًِّ لاتل، فماف•
لن أػلن أًِّ : للسنّ هي جٌس ها ٗمتل غالثا، فأشثِ ها لَ جشحِ، ٍ لاف

ٗوَت هٌِ، ٍ ػذهِ لجَلص خفائِ، فىاى شثْٔ فٖ امَغ للمَد، فتجة 
.للذّٗٔ

428: ، ص5 ؛ ج(الحذيثة -ط )تحشيش األحكام الششعية على هزّة اإلهاهية 
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
[للوشتثٔ للثاً٘ٔ أى ٌٗعن إلِ٘ هثاششٓ للوجٌٖ ػلِ٘]•
للوشتثٔ للثاً٘ٔ هي هشلتة للسثة أى ٌٗعن إلِ٘ هثاششٓ للوجٌٖ ػلِ٘، ٍ •

:فِ٘ أٗعا صَس
للصَسٓ لألٍلى لَ لذم لِ ؼؼاها هسوَها فاى ػلن ٍ واى هو٘ضل فال لَد ]•

[ٍ ال دٗٔ

35: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
لَ لذم لِ ؼؼاها هسوَها توا ٗمتل هثلِ غالثا أٍ لصذ للمتل تهِ  : لألٍلى•

أٍ أػمة هشظا فوات تِ لٙول فاى ػلن تِ ٍ واى هو٘ضل ٍ إى لن ٗىي 
تالغا تل ٍ هختاسل ووا تؼشف رله فٖ للوشتثٔ للشلتؼٔ فال لَد ٍ ال دٗٔ 
تال خالف ٍ ال إشىاف، لىًَِ َّ للماتل ًفسِ توثاششتِ ػالوا تالاهاف  
ال للومذم ٍ ٍ إى واى تمذٗوِ هؤثشل فٖ للجولهٔ، لىهي تهأث٘ش شهشؼ٘ٔ     

ووٌاٍلتِ للسى٘ي لوي رتح ًفسِ تْا ػالال 

35: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
هي لاللذلم ػلهى  « 2»( ػلْ٘وا للسالم)ٍ ها ٍلغ هي للاسي ٍ للشظا )•

للؽؼام للوسوَم هاوَف ػلى ػلن خاسج ػي ػلهن للتىل٘هف أٍ غ٘هش    
.«3»( رله هوا َّ هزوَس فٖ هالِ

•(3 )     ِ تخالرشٍس  »: ها تيي القَسيي خاء في الٌسخخة األلخلية الوثي خة تعخذ قَلخ
، ٍ فخي الٌسخخة األلخلية الوخةَطخة تقلخن      36اآلتي فخي ص  « ٍاضح ال عف

خاءت ّزُ الدولة في الْاهش، لكخي أشخيش تالعالهخة لوَضخَ      ( قذُ)الوصٌف 
:التخشيح في هَسديي

أحذّوا ها خاء في ّزُ الةثعة، الثاًي هخا خخاء فخي سخائش الةثعخات ٍ الٌسخخة       •
.األللية الوثي ة، ٍ الوَضع الوٌاسة لْا َّ ها خاء في ّزُ الةثعة

35: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
لن ٗؼلن تالااف فأول فوات فللَلٖ للمَد ػٌهذًا ألى  ( إى خ ف)ًؼن لَ •

حىن للوثاششٓ امػ تالغشٍس اَل  خلؽِ تؽؼام ًفسِ ٍ لذههِ إل٘هِ أٍ   
أّذلُ إلِ٘ أٍ خلؽِ تؽؼام لٙول ٍ لن ٗؼلن أٍ تؽؼام أجٌثٖ ٍ ًذتِ إلِ٘ 

هي غ٘ش شؼَس أحذ هي لٙول ٍ لألجٌثٖ،
ٍ لَ ػلن لألجٌثٖ ٍ شاسن فٖ للتمذٗن واى ششٗىا فٖ للجٌاٗهٔ، فوها    •

ػي لليافؼٖ هي لَلِ تٌفهٖ للمهَد تشج٘اها للوثاشهشٓ للتهٖ ػشفهت       
.امَؼْا تالغشٍس ٍلظح للعؼف

 36: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم، ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
لَ لذم شخص إلى غ٘شُ ؼؼاها هسهوَها فأولهِ   »ّزل ٍ فٖ هجوغ للثشّاى •

ٖ   ػلى للومذم ههي للمصهاص ٍ    رله للغ٘ش ػالوا تالسن ٍ وًَِ لاتال ال ش
للذٗٔ، ألًِ للسثة للمَٕ تل للوثاشش، فَْ للماتل لٌفسِ ال غ٘ش، ٍ إى جْهل  
أحذّوا ٗىَى للومذم لاتل ػوذ، فؼلِ٘ للمصاص هغ ػلوهِ تْوها، ٍ للذٗهٔ    

.«ػلِ٘ هغ جْلِ تأحذّوا
ٍ فِ٘ هٌغ وَى للومذم لاتل ػوذ هغ فشض ػلن للوتٌاٍف تهأى فهٖ للؽؼهام    •

ش٘ئا لاتال ٍ لىي لن ٗؼلن أًِ ان، ظشٍسٓ ػذم هذخل٘ٔ جْلهِ تالسهن فهٖ    
إلذلهِ ػلى لتل ًفسِ، تل لذ ٗيه فٖ رله لَ ػلن تأى فِ٘ اوا خاصهٔ،  

.ح٘ث إًِ ألذم ػلى ها ٗاتول فِ٘ للمتل
ٍ وزل هٌغ ثثَت للذٗٔ هغ جْل للومذم تالاهاف تهأى وهاى للَلظهغ غ٘هشُ،      •

لألصل ٍ أٍلَٗٔ للوثاششٓ هغ للتسإٍ، 

 36: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم، ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ واى للسن للوَظَع فٖ للؽؼام هوا ال ٗمتل غالثا ٍ لن ٗمصذ للمتل •

.تِ ٍ لن ٗؼمة هشظا أدى إلى هَتِ تِ ففِ٘ للثاث للساتك

37: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ لَ جؼل للسن للماتل هثلِ غالثا فٖ ؼؼام صاحة للوٌضف أٍ هغ لصذ •

رله تِ أٍ للوؼمة هشظا ٗتشتة ػلِ٘ للوَت فَجهذُ صهاحثِ فأولهِ    
ػلِ٘ للمَد تل فٖ للوساله : فوات لاف للي٘  فٖ للخالف ٍ للوثسَغ

ًسثتِ إلى لألشْش لعؼف للوثاششٓ تالغشٍس، ٍ لصذق للمتل ػاهذل لغٔ ٍ 
ػشفا، تل لؼلِ ًاَ للتمذٗن للزٕ َّ ل٘س إلجا ، ٍ إًوا َّ دلع لألوهل  

.ٍ للؽشٗك للوتؼاسف فٖ للمتل تالسن للزٕ َّ واٙلٔ

38: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج



16

لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٍ ٌٗثغٖ للتفص٘ل، ٍ َّ أًِ إى واى »: ٍ هي ٌّا لاف فٖ هجوغ للثشّاى•

للولمٖ ػالوا تأًِ ان لاتل ٍ أول لٙول جاّال تزله فؼلِ٘ للمصاص، 
ألًِ تؼوذ للمتل أٍ أدى إلِ٘ غالثا، ألى إلما ُ هغ ػذم ههاًغ ههي أولهِ    
توٌضلٔ فؼل للسثة، ٍ ألًِ لَ لن ٗىي هثل ّزل هَجثا للمَد للهضم هٌهِ   
ٍجَد لتل وث٘ش هغ ػذم للمصاص، تل ٗلضم ػذم للمَد فٖ همذم للؽؼام 
للوسوَم أٗعا، إر ال إلجا  أٗعا، ٍ وزل فٖ أهثاف رله، ٍ ّهَ ظهاّش   
للثؽالى ٍ فتح للفساد ٍ للمتهل للىث٘هش، ٍ ّهَ هٌهاف لاىوهٔ شهشع       

.للمصاص، فتأهل

38: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ٖ   ػلِ٘، فاى لٙول َّ للماتل ًفسهِ ال غ٘هش، ٍ   • ٍ إى أول ػالوا ال ش

إى فؼل جاّال فؼلِ٘ للذٗٔ، لؼذم لصذ للمتل ٍ ال إلى هَجثِ للتام ٍ لَ 
ًادسل، فال ٗىَى ػاهذل، هغ ثثَت ػذم إتؽاف دم لهش  هسهلن، ٍ ػهذم   

ٍ إى واى ال ٗخلَ تؼعِ ههي  . «لػتثاس للمصذ ٍ للؼوذ فٖ للذٗٔ، فتأهل
ًظش ٗؼلن هوا لذهٌاُ ااتما إال أًِ ج٘ذ فٖ ثثَت للمصاص 

ٍ إى لاف للوصٌف فِ٘ إشىاف لمَٓ للوثاششٓ ٍ ػذم إلجائِ إلى لألوهل  •
.ٍ ال لذهِ إلِ٘

38: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ًؼن تثثت للذٗٔ لتشتة للمتل ػلى فؼلِ ٍ ػذم تؽالى دم لههش  هسهلن،   •

فَْ حٌ٘ئز وافش للثئش إى لن ٗىي ألَى 
ٍ أظهؼف  . ٍ إى واى ال ٗخفى ػل٘ه ها فِ٘ تؼذ لإلحاؼٔ توها روشًهاُ  •

.تاًتفا  للعواى سأاا هٌِ ها ػي تؼط للؼاهٔ هي للمَف 

38: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
ًؼن َّ وزله لَ جؼل للسن فٖ ؼؼام ًفسِ ٍ جؼل فٖ هٌضلِ فهذخل  •

إًساى فأولِ ػادٗا، فال ظواى تمصاص ٍ ال دٗٔ، لألصل تؼذ أى وهاى  
لٙول هتؼذٗا تذخَف دلس غ٘شُ ٍ أولِ هي ؼؼاهِ، تهل لهَ لصهذ لتلهِ     
ٖ  ، هثل أى ٗؼلهن أى ظالوها ٗشٗهذ ّجهَم دلس      تزله لن ٗىي ػلِ٘ ش

.ف٘تشن للسن فٖ للؽؼام ل٘متلِ هغ فشض تَلف دفؼِ ػلى رله

39: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ قذم لِ طعاها هسوَها
تل لؼلِ وزله لَ دخل سجل تئرًِ فأول للؽؼام للوسوَم تغ٘هش إرًهِ،   •

ألًِ للوتؼذٕ تأولِ، تل فٖ ويف لللثام ٍ إى واى هوي ٗجَص لِ لألول 
هي تَ٘تْن، ٍ لىي ال ٗخلَ هي ًظش، ًؼن ال ظهواى لهَ اهن ؼؼاهها ٍ     
ٍظؼِ فٖ هٌضف لٙول ٍ لن ٗخلؽِ تؽؼاهِ ٍ ال جؼلهِ ح٘هث ٗيهتثِ    
ػلِ٘ تل أولِ ٍ َّ ٗؼلن أًِ ل٘س لِ، ٍ لَ جؼلِ تا٘ث ٗيتثِ ػلِ٘ واى 

. ػلِ٘ للذٗٔ، ووا فٖ ويف لللثام

39: ، ص42 خَاّش الكالم في ششح ششائع اإلسالم؛ ج


