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 الْإِحٕشَامِ قَجٕلَ الْوِ٘قَبتِ

  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 قَجٕلَ الْوِ٘قَبتِ 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 قَجٕلَ الْوِ٘قَبتِ 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 قَجٕلَ الْوِ٘قَبتِ 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 عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

ٍ 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 عي الو٘قبت

ٗ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 الو٘قبت عبلوب عبهذا

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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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

لَ مبى هشٗضبً ٍ لن ٗتتونّي هتي الٌتضع ٍ لتجث النتَث٘ي      (: 5هسألٔ )•
ٍ ال ٗجتت  ( 5)ٗجضِٗ الٌّ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، فإرا صال عزسُ ًتضع ٍ لجستْوب   

 الو٘قبت، إلى   حٌ٘ئزٍ علِ٘ العَد

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

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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)العشٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

، ٍ رّت ثؼؼْن إلحى أًّحِ إرا   (2)ٍ إى توىّي الؼَد فٖ الزولٔ ٍرت  •
ػلْ٘وحب  )وبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌِ غ٘شُ لوشسل رو٘ل ػي أححذّوب  

ػل٘حِ  )فٖ هشٗغ أُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗفك حتّى أتى الوَلف، لبل ( الس٘الم
 . ٗحشم ػٌِ سرل(: الس٘الم

ػلى األحَؽ ٍ إى وبى األلَى ػذم الَرَة ًؼحن لحَ وحبى فحٖ     ( 2)•
الحشم ٗخشد إلى خبسرِ هغ اإلهىبى ٍ هب روشًحبُ رحبس فحٖ رو٘حغ     

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األػزاس ػي إًشبء أطل اإلحشام
 

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ٍ الظبّش أىّ الوشاد أًِّ ٗحشهِ ٍ ٗزٌّجِ ػي هحشّهبت اإلححشام، ال أًّحِ   •
ٌَٗة ػٌِ فٖ اإلحشام، ٍ همتؼى ّزا المَل ػذم ٍرحَة الؼحَد إلحى    
الو٘مبت ثؼذ إفبلتِ، ٍ إى وبى هوىٌبً، ٍ لىي الؼول ثِ هشىل، إلسسبل 

الؼَد هغ اإلهىبى ٍ ػذم االوتفبء ( 4)ٍ ػذم الزبثش فبأللَى ( 3)الخجش 
 . ثِ هغ ػذهِ

األحَؽ فٖ خظَص الحبئغ فٖ خبسد الحشم ٍ ال ٗزت فحٖ  ػلى •
 (.الخَئٖ. )غ٘شّب

خظَطبً هغ وَى ظبّشّحب الٌ٘بثحٔ ػٌحِ ال إحزبرحِ ٍ ال أظحيّ      ( 3)•
 (.خلب ػ٘بء. )التضاهْن حٌ٘ئزٚ ثوخلِ

 (.الجشٍرشدٕ. )ال لَ٘ٓ فِ٘ ًؼن َّ أحَؽ( 4)•
 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى  
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 لَ مبى لِ عزس عي أصل إًشبء اإلحشام

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓحيْ رٓوٙ٘حلِ ثٕحيِ    « 6» -4 -14962•
  دٓسٛادٍ ػٓيْ ثٓؼٕغٍ هٙيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذّٙٙوٓب ع فٖٙ هٓشِٗغٍ أُغْوٙحٖٓ ػٓلَٕ٘حِٙ  

 . فَمَبلَ ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓرٔلٌ -فَلَنٕ ٗٓؼٕمٙلْ حٓتَّى أَتَى الَْٓلْتٓ
 55هي الجحبة   2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 191 -60 -5التْزٗت  -(6)•

 .هي أثَاة االحشام
•  

 

 338: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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: الٌْبٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتبٍى؛ ص  
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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 الحبٍٕ لتحشٗش الفتبٍى؛ ج
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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 الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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 الوطلت فٖ تحق٘ق الوزّت؛ ج
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ 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 تْزٗت األحنبم؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

 :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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ٍٓ هٓيْ أَتَى ػٓلَْٕ٘ٓب هٙحيْ   -أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص ٍٓلَّتٓ الْوَٓٓالٙ٘تٓ لٙإَّٔلْٙٓبفَىَتَتٓ •
فَلَب تُجٓبٍِصِ الْوِ٘قَبتٓ إِلَّتب   -عِلٌٍَّٔٓ فِْ٘ٓب سٔخْصٌٓٔ لِوٓيْ مَبًَتٕ ثِِِ  -غَٕ٘شِ إَّٔلْٙٓب

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

  332: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ّ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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 َّ ظبّش 
اى الحىن ثزَاص التزبٍص ػي الو٘مبت هغ ٍرحَد الؼلّحٔ ٍ اى وحبى    حن •

حىوب تىل٘ف٘ب فٖ همبثل الحشهٔ الزات٘ٔ ووب ػشفت الجحج فِ٘ هفظ٘حال  
لىي الصهٔ ًفى اشتشاؽ اإلحشام هي الو٘مبت فحٖ طححتِ أٗؼحب فحال     
ٗتَّ٘ن اى والهٌب فٖ الحىحن الَػحؼٖ ٍ الشٍاٗحٔ ًحبظشٓ إلحى الحىحن       

 .التىل٘فٖ فتذث٘ش ر٘٘ذا

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 -اللِّػل٘ال ٍ اًِ سخض سسَل 
 

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

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 



30 

 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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 الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

لَ وبى هشٗؼبً ٍ لن ٗتوىّي هي ًضع اللجبس ٍ لحج  الخحَث٘ي   : 5هسألٔ •
الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، فئرا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسحْوب، ٍ ال ٗزحت   ( 1)ٗزضئِ 

 . ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘مبت
 
 
ٍ ٗجَص لِ تأخ٘ش اإلحتشام إلتى صٍال الوتشو، ٍ لنٌّتِ خت        ( 1)•

 .االحت٘بط
 

 400: ، ص2 العشٍٓ الَثقى هع تعل٘قبت الفبضل؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

•______________________________ 
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 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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، 

 340: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

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

 340: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ٍ َّ 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

 340: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ٍ إى توىي هي الشرَع ٍ االثتؼبد ثبلومحذاس الووىحي   : روش الوظٌفحن٘ •
 .ٍ ستؼشف أى الشرَع ٍ الؼَد ثبلومذاس الووىي ال دل٘ل ػلِ٘. ٍرت

 341: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

رّت ثؼؼْن إلى أًِ إرا وبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌحِ غ٘حشُ، فححبل    ٍ •
اإلحشام حبل الـَاف هي الَرَة ػلِ٘ ثٌفسِ أٍ٘لًب حن٘ اإلؿبفٔ ثحِ ححن٘   

فحٖ هحشٗغ أُغوحٖ    »الـَاف ػٌِ، ٍ استذل ّزا المبئل ثوشسل رو٘ل 
ٍ روحشُ  « 1« »ٗحشم ػٌِ سرل: ػلِ٘ فلن ٗؼمل حتى أتى الَلت، فمبل
حتحى أتحى   »: أٗؼبً لىي لبل فِ٘« 2»فٖ الَسبئل فٖ أثَاة اإلحشام 

ثؼٌحَاى الٌسحخٔ، ٍ همتؼحى إؿاللحِ ػحذم      « الَلت»ٍ روش « الوَلف
ٍرَة الؼَد إلى الو٘مبت ثؼذ اإلفبلحٔ ٍ الجحشء ٍ إى وحبى هتوىٌحبً، ٍ     

 االوتفبء ثبلٌ٘بثٔ ػٌِ، 
 .4ح  20أثَاة الوَال٘ت ة / 338: 11الَسبئل ( 1)•
 .2ح  55أثَاة اإلحشام ة / 413: 12الَسبئل ( 2)•
 

 341: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

. لىي الوظٌف روش أى الؼول ثِ هشىل، إلسسبل الخجش ٍ ػذم الزبثشٍ •
هؼبفبً إلى أًِ استظْش هٌِ أى الوشاد ثحِ أى ٗحشهحِ سرحل ٍ ٗلمٌحِ ٍ     

 .ٗزٌجِ ػي هحشهبت اإلحشام ال أًِ ٌَٗة ػٌِ فٖ اإلحشام

 341: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

ال ٗخفى أى هب استظْشُ هي الوشسل ثؼ٘ذ رذ٘اً، فئى الظبّش هٌحِ ّحَ   ٍ •
الٌ٘بثٔ ػٌِ، ٍ لَ وبى الخجش طح٘  السٌذ لظ  هب روشُ ّزا المبئحل، ٍ  
الؼوذٓ ػؼف الخجش ثبإلسسبل هؼبفبً إلى اػـشاة هتٌِ، فحئى الوحشٍٕ   

، ٍ وزله سٍاُ فٖ الَسبئل ػحي  «3« »حتى أتى الَلت»ػي الىبفٖ 
التْزٗت فٖ أثَاة الوَال٘ت، ٍ لزا روش فحٖ ػٌحَاى الجحبة أٍ أُغوحٖ     
ػلِ٘ فٖ الو٘مبت، ٍ روشُ فٖ أثَاة اإلحشام حتى أتى الوَلحف، وحزا   

 ،ثؼٌَاى الٌسخٔ« الَلت»فٖ األطل، ٍ روش 
 .«ٗحشم هٌِ»ٍ الوَرَد فِ٘  8/ 325: 4الىبفٖ ( 3)•
•  

 341: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

، ٍ وحزا فحٖ   «حتى أتى الوَلف». «4»ٍ فٖ التْزٗت الوـجَع حذٗخبً •
 .«7« »حتى أتى الَلت»، ٍ فٖ الَافٖ «6»ٍ الحذائك « 5»الزَاّش 

 .92/ 61: 5التْزٗت ( 4)•
 .128: 18الزَاّش ( 5)•
 .464: 14الحذائك ( 6)•
 .508: 12الَافٖ ( 7)•

 

 341: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

فبلشٍاٗحٔ أرٌج٘٘حٔ ػحي الومحبم، ٍ إى وحبى      « الوَلف»وبى الخبثت فئى •
فتف٘ذ الومبم ٍ لىي ال ًؼلن ثظح٘تِ فتسمؾ الشٍاٗٔ ػي « الَلت»الخبثت 
 .االستذالل

 342: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس

 اطالق

علت یا مرض شامل  لفظی
 هر بیماری می شود؟

 مقامی

جواز عبور از میقات 
بدون احرام مستلزم 
جواز احرام در غیر 

 میقات است؟
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس
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 لَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع اللجبس



48 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ سٌَٙبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيِ الْحٓلَجِحِّٖ  « 1» -2 -16954•
لَبلَ هٓب ٗٔؼٕزِجٌٖٔٙ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْؤحٕشِمِ ٗٓشْوَتٔ فٖٙ الْمُجِٛٔ: لَبلَ

 .لُلْتٔ فَبلٌِّسٓبءٔ لَبلَ ًَؼٓنٕ -إِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؼبً
 

 516: ، ص12 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

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

 .الو٘مبتالؼَد إلى 
 
إٔ مبى هشضِ هبًعبً عي ّزٗي فقظ ٍ ٗتوني هتي اإلجتٌتبة عتي     *•

سبئش هحشهبت اإلحشام ٍ أهب لَ لن ٗتوني هتي اإلجتٌتبة عتي ستبئش     
 .هحشهبت اإلحشام ف٘أتٖ حنوِ فٖ الوسألٔ السبدسٔ

 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

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، 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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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

 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ وبى لِ ػزس ػي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت لوشع : 6هسألٔ  •
أٍ إغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ ححن٘ صال ٍرحت ػل٘حِ الؼحَد إلحى      

هي هىبًِ، ٍ األححَؽ الؼحَد   ( 2)الو٘مبت هغ التوىّي هٌِ، ٍ إلّب أحشم 
ًؼن، . إلى ًحَ الو٘مبت ثومذاس اإلهىبى، ٍ إى وبى األلَى ػذم ٍرَثِ

لَ وبى فٖ الحشم خشد إلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم هي 
هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرحَع إلحى ًححَ خحبسد الححشم ثومحذاس       

 ،اإلهىبى
 .هحلّ إشىبل، ٍ وزا هب ثؼذُ هي األحىبم فٖ اإلغوبء ٍ ًحَُ( 2)•
 

 400: ، ص2 العشٍٓ الَثقى هع تعل٘قبت الفبضل؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ٍ وزا الحبل لَ وبى تشوِ لٌس٘بى أٍ رْل ثبلحىن أٍ الوَػَع، ٍ وزا  •
للٌسه ٍ ال لذخَل هىّٔ فزبٍص الو٘مبت ( 3)الحبل لَ وبى غ٘ش لبطذ 

 . حن٘ ثذا لِ رله، فئًِّ ٗشرغ إلى الو٘مبت ثبلتفظ٘ل الوتمذ٘م
 .هحلّ إشىبل رذ٘اً( 3)•
 

 400: ، ص2 العشٍٓ الَثقى هع تعل٘قبت الفبضل؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزوّش إلى خخش أػوبل الؼوشٓ، ٍ لن ٗتوىّي هي ٍ •
ٍ (. 4)الزجشاى فبألحَؽ ثـالى ػوشتِ، ٍ إى وبًت الظ٘حٔ غ٘ش ثؼ٘حذٓ  

 .أػوبل الحذ طح٘ت ػوشتِ ٍ حزِ٘( 5)لَ لن ٗتزوّش إلى خخش 
 .لن ٗمن دل٘ل ػلى الظح٘ٔ، ثل الظبّش الؼذٍل إلى غ٘ش حذ٘ التوتّغ( 4)•
ووب أًِّ لَ لن ٗتزوّش فٖ خظَص الحذ إلى خخش أػوبلِ طح٘ت ثال ( 5)•

 .إشىبل

 400: ، ص2 العشٍٓ الَثقى هع تعل٘قبت الفبضل؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

  الْحٙلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓبدُٓٓ فَؼٓلَ فَئِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوٙيْ هٓىَبًِٙٙ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕقَُةٓ عٓيْ عٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ عٓتيْ أَثِ٘تِِ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ ع عٓيْ : عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ حٓوَّبدٍ عٓيِ الْحٓلَجِِّٖ قَبلَ
قَتبلَ أَثِتٖ ٗٓخْتشُجٔ إِلَتى      -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ قَتبلَ  -سٓجٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ
فَتإِىِ   -فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ أَحٕشَمٓ هِيْ هٓنَبًِِِ -هِ٘قَبتِ إَّٔلِ أَسٕضِِِ

 .اسٕتَطَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕشِمٕ
 .1 -323 -4الىبفٖ  -(2)•

 

 
  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

لَبلَ ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٓخْشُدٓ إِلَى هٙ٘مَبتٙ إَّٔلِ أَسٕػِٙٙ فَئِىْ خَشٖٙٓ الْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓذٜ أَحٕشَمٓ هٙيْ هٓىَبًِٙٙ ٍٓ إِىِ اسٕحتَـَبعٓ أَىْ ٗٓخْحشُدٓ هٙحيَ الْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُدٕ حُنٛ لْ٘ٔحٕشِمٕ
•  

 
 

 284-283: ، ص5 تْزٗت األحنبم؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

فَلَنٕ  -الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّبسٔ هٌِْٙٔ فٌََسٖٙٓ إٍَٔ رِْٓلَ -ػٓيْ سٓرٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتٙ
 -فَخَبفٓ إِىْ سٓرٓغٓ إِلَى الَْٓلْحتٙ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓحذٜ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔزٕضِِٗٙ رَلٙهٓ
 .6 -324 -4الىبفٖ  -(4)•

 

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

 
 

 .181 -58 -5التْزٗت  -(5)•
 

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَبلَ
 .لَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ حُنٛ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕغٔ

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

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج



61 

 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

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

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

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَبىَ ػٓلَْٕ٘ٓب هْٕٔلٌَٔ فَتَشْرِغٔ إِلَى الَْٓلْتٙ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِْٙٔ -ع
ثٓؼٕحذٓ هٓحب تَخْحشُدٔ هٙحيَ      -فَلْتَشْرِغٕ إِلَى هٓب لَذٓسٓتٕ ػٓلَِٕ٘ٙ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓب ٍٓلْتٗ 

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

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ هٙخْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَبلَ ثِمَذٕسِ هٓب لَب ٗٓفَُتُْٓحب الْحٓحذٜ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

•______________________________ 
 .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)•
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قبت

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَرٓحتٕ    لُلْتٔ لٙأَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع: رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ ثٕيِ وُلَٕ٘تٍ لَبلَ

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

 .هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

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

ٖ « 2»فَمَذٙهَٔا إِلَى الْوٙ٘مَبتٙ  -هٓؼْٓٔنٕ فَزِْٓلُحَا أَىَّ هٙخْلَْٓحب    -ٍٓ ّٖٙٓ لَب تُظٓحلِّ
ٍٓ ّٖٙٓ ؿَبهٙحجٌ   -فَوٓؼََٕا ثِْٓب وَوٓب ّٖٙٓ حٓتَّى لَذٙهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓجٓغٖٙ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَبلَ تَخْشُدٔ إِلَى ثٓؼٕغِ الْوَٓٓالٙ٘حتٙ فَتُحٕحشِمٔ هٌْٙحِٔ    -حٓلَبلٌ فَسٓأَلَُا الٌَّبسٓ
فَمَبلَ تُحٕشِمٔ هٙحيْ   -فَىَبًَتٕ إِرَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنٙ الْحٓذٛ فَسٓأَلَُا أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَبًْٙٓب لَذٕ ػٓلٙنٓ اللَِّٔ ًٙ٘ٛتَْٓب

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

هَٔسٓى ثٕتيِ الْقَبسِتنِ   هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيْ « 3» -7 -14937•
سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ ع عٓيْ : عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ حٓوَّبدٍ عٓيِ الْحٓلَجِِّٖ قَبلَ

حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ فَقَبلَ ٗٓشْجِتعٔ إِلَتى هِ٘قَتبتِ إَّٔتلِ      -سٓجٔلٍ تَشَكٓ الْإِحٕشَامٓ
فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ فَلْ٘ٔحٕتشِمٕ   -الَّزِٕ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕشِمٔ -ثِلَبدُِِ

 .فَإِىِ اسٕتَطَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ -هِيْ هٓنَبًِِِ
 
 .180 -58 -5التْزٗت  -(3)•
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 هَسى ثي القبسن ثي هعبٍٗٔ ثي ٍّت الججلٖ

 405 .../ّزا ٍهي/الو٘ن ثبة/الٌزبشٖ سربل[ 1/1]•
 هَسى ثي المبسن ثي هؼبٍٗٔ ثي ٍّت الجزلٖ  - 1073•
ثقتٔ ثقتٔ جل٘تل ٍاضتح الحتذٗ  حستي       أثَ ػجذ اهلل ٗلمت الوزلٖ [ 1/2]•

وتبة الَػَء وتحبة الظحالٓ وتحبة الضوحبٓ وتحبة      : لِ وتت هٌْب. الطشٗقٔ
وتبة الٌىبح وتبة الـالق وتبة الحذٍد وتبة الذٗبت متبة الحج الظ٘بم 

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

حذحٌب : حذحٌب هحوذ ثي الحسي الظفبس ػي أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى لبل
. ٍ لِ هسبئل الشربل فِ٘ هسبئل حوبً٘ٔ ػشش سرال. هَسى ثي المبسن ثىتجِ

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

 405، صالٌجبشٖ سجبل 
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓحذٓ ثٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِّٖٙ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ الْخُشَاسٓبًِّٖٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ الْئِحٕشَامٓ : رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
هٓب حٓبلُِٔ لَبلَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنٛ ػٓلَحى وٙتَبثِحهٓ ٍٓ     -ثِبلْحٓذِّ فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ ثِؼٓشَفَبتٚ

فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَاهٔحِٔ فَحئِىْ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَجِِّ٘هٓ ص سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓرٓغٓ إِلَى ثٓلَذُٙٙ إِىْ وَبىَ لَؼَى هٌَٓبسٙىَِٔ وُلَّْٓب فَمَذٕ تَنٛ حٓزِٜٔ -ثِبلْحٓذِّ

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هٙخْلَِٔ إِلَى لََٕلِٙٙ فَمَذٕ تَنٛ إِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
 

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

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

 .هي ّزُ األثَاة 20هي الجبة  3الحذٗج 
 . 1678 -476 -5التْزٗت  -(1) •

 

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

عٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕيُ جٓعٕفَشٍ الْحِوٕ٘ٓشُِّٕ فِٖ قُشْةِ الْإِسٌَٕبدِ عٓيْ « 2» -9 -14939. •
عٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْحٓسٓيِ عٓيْ جٓذُِِّ عٓلِِّٖ ثٕيِ جٓعٕفَشٍ عٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ جٓعٕفَشٍ 

مَٕ٘تَٓ   -سٓأَلْتُِٔ عٓيْ سٓجٔلٍ تَشَكٓ الْإِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَتى الْحٓتشَمِ  : ع قَبلَ
 .الَّزِٕ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕشِمٔ -ٗٓصٌَٕعٔ قَبلَ ٗٓشْجِعٔ إِلَى هِ٘قَبتِ إَّٔلِ ثِلَبدُِِ

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

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

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

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘قبت

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

 .الحذ

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ترك اإلحرام 
 في المیقات

 عمدا  

 عن علة

 سهوا  

 جهال  
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ترك اإلحرام في 
 المیقات

 علیه اإلحرام من المیقات يجب عمدا  

 عن علة

 علیه اإلحرام من المیقات يجب سهوا  

 علیه اإلحرام من المیقات يجب جهال  
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ترك اإلحرام في 
 المیقات

 علیه اإلحرام من المیقات يجب عمدا  

 عن علة

 علیه اإلحرام من المیقات یجب

 علیه اإلحرام من المیقات یجب ال

 علیه اإلحرام من المیقات يجب سهوا  

 علیه اإلحرام من المیقات يجب جهال  
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 سٔفِعٓ عٓيْ أُهَّتِٖ تِسٕعُٓٔ أَشْ٘ٓبءٓ

  ثٓبةٔ رٔوٕلٍَٔ هٙوٛب ػٔفٖٙٓ ػٌِْٓٔ 56« 1»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ فٖٙ التََّٕحٙ٘ذٙ ٍٓ الْخٙظٓبلِ « 2» -1 -20769•

ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ سٓؼٕذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ػٓحيْ ٗٓؼٕمُحَةٓ ثٕحيِ    
ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ حٓشِٗضِ ثٕيِ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّحِٙ ع  

 : لَبلَ
ٍٓ هٓحب   الٌِّسٕح٘ٓبىُ ٍٓ  الْخَـَأُسٓسَٔلُ اللَِّٙ ص سٔفٙغٓ ػٓيْ أُهٛتٖٙ تٙسٕؼُٓٔ أَشْ٘ٓبءٓ لَبلَ •

 الْحٓسٓذٍٔٓ إِلَِٕ٘ٙ  اػْـُشٍُّآٍ هٓب لَب ٗٔـٙ٘مَُىَ ٍٓ هٓب ٗٓؼٕلَؤَىَ لَب ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ هٓب  أُوْشَِّٔا
 . هٓب لَنٕ ٌْٗٓـٙمَُا ثِشَفٍَٔ« 3»فٖٙ الْخَلَِْٓٓ  الَْٓسَٕٓسِٓٔالتَّفَىُّشُ فٖٙ ٍٓ  الـِّ٘ٓشٍَُٓٓ 

 369: ، ص15 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 سٔفِعٓ عٓيْ أُهَّتِٖ تِسٕعُٓٔ أَشْ٘ٓبءٓ

، ٍ أٍسدُ ػحي الفم٘حِ   9 -417 -، الخظبل24 -353 -التَح٘ذ -(2)•
هي أثَاة لَاؿغ الظالٓ، ٍ فٖ الححذٗج   37هي الجبة  2فٖ الحذٗج 

 .هي أثَاة الخلل 30هي الجبة  2
 (.ّبهش الوخـَؽ)الخلك  -فٖ ًسخٔ -(3)•

 369: ، ص15 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 الَاقعّٖشجْٔ الشفع 

 :االستذاللهمـغ •
سفحغ ػحي أهتحٖ هحبال     )ٍ َّ الىالم فٖ داللٔ فمحشٓ  : أه٘ب الومبم األٍ٘ل•

فبٙى ًفتشع أىّ ّزُ الفمحشٓ هٌفظحلٔ   . ػلى الجشاءٓ ٍ ػذهْب( ٗؼلوَى
ػي سبئش فمشات الحذٗج، ٍ ًفتشع أىّ الوشاد ثبلوَطَل َّ التىل٘حف  

ء ثٌححَ َٗرحت    إلى أى ٗأتٖ، الجحج ػي سبئش الزْبت، فئى حجت شٖ
 .احتوبل تغ٘٘ش فٖ الٌتبئذ السبثمٔ دسسٌب رله

142: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



78 

 الَاقعّٖشجْٔ الشفع 

لذ دلّ ػلى سفغ ( سفغ ػي أه٘تٖ هب ال ٗؼلوَى: )ثٌبء ػلى رله فمَلٍِ •
التىل٘ف ػٌذ ػذم الؼلن، ٍ ٗمغ الىالم فٖ أىّ ّزا الشفغ ّل َّ ظبّشٕ٘ 
حتى تىَى ّٖ الجشاءٓ الومظَدٓ فٖ الومبم، أٍ سفغ ٍالؼحٖ٘ للتىل٘حف   

 ؟فال ٗىَى ثشاءٓ

142: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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 الَاقعّٖشجْٔ الشفع 

 :شجْٔ الشفغ الَالؼٖ٘•
إىّ حولِ ػلى الشفغ الظبّشٕ٘ ثحبرحٔ إلحى هئًَحٔ صائحذٓ ال     : ٗمبللذ •

ثزله تجـل داللحٔ  ، ٍ داػٖ إلْ٘ب، فل٘حول الحذٗج ػلى الشفغ الَالؼٖ٘
إرى فٌحي ثحبرٔ إلى الجحج ػحي ٍالؼ٘٘حٔ ّحزا    . الحذٗج ػلى الجشاءٓ
 .الشفغ ٍ ظبّشٗ٘تِ

143-142: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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 الَاقعّٖشجْٔ الشفع 

 :التحم٘ك فٖ الوسألٍٔرِ •
أىّ ّزا الحذٗج ل٘  ظبّشا فٖ الشفحغ الحَالؼٖ٘،   : ٍ التحم٘ك فٖ الومبم•

ػلحى ثؼحغ   الظحبّشٕ٘، ٍ  ثل َّ ػلى ثؼغ التمبدٗش ظبّش فٖ الشفحغ  
التمبدٗش هزول، ٍ ًحي ٗىفٌ٘ب اإلروبل فحٖ التٌحبص رو٘حغ الٌتحبئذ     

 . الوـلَثٔ هي هؼٌى الجشاءٓ

148: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ثؼذ أى اتّؼحت له االحتوبالت الخالحٔ فٖ الحذٗج ٍ ّٖ التمحذٗش،  ٍ •
: ٍ الؼٌبٗٔ فٖ الشفغ، ٍ الؼٌبٗٔ فٖ الوشفحَع، ٗمحغ الىحالم فحٖ همحبه٘ي     
أحذّوب تؼ٘٘ي هب َّ األظْش فحٖ الححذٗج، ٍ اٙخحش ث٘حبى الخوحشات      
الوتشتّجٔ ػلى ّزُ االحتوبالت، ٍ أىّ الفشق ثٌْ٘حب لح٘  هزحشّد فحشق     

 .ػٌَاًٖ، ثل ٗختلف األهش ثبختالف تله الحبالت
ٍ َّ تؼ٘٘ي هب َّ األظْش هحي االحتوحبالت الخالححٔ،    : أه٘ب الومبم األٍ٘ل•

األٍلى تؼ٘٘ي االحتوبل٘ي األخ٘شٗي فٖ لجبل االحتوبل : فلٌب فِ٘ دػَٗبى
 .األٍ٘ل، ٍ الخبً٘ٔ تؼ٘٘ي االحتوبل الخبلج فٖ لجبل الخبًٖ

177: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ٍ ّٖ تؼ٘٘ي االحتوبل٘ي األخ٘شٗي فٖ لجحبل األٍ٘ل،  : الذػَى األٍلىأه٘ب •
فْٖ ٍ إى وبًت خالف هب لذ ٗتشاءى فٖ الٌّظش هي وَى االحتوحبالت  
الخالحٔ فٖ ػشع ٍاحذ، إر الوفشٍع أًِّ ال ٗوىي األخحز ثبلومتؼحى   
األٍ٘لٖ للظَْس فٖ الحذٗج ٍ ال ثذ٘ هي إػوبل ػٌبٗٔ، ٍ ال فحشق ثح٘ي   
فشع الؼٌبٗٔ فٖ التمذٗش، أٍ فٖ الشفغ، أٍ فٖ الوشفَع، ف٘مغ التؼحبسع  
ث٘ي أطبلٔ ػذم التمذٗش ٍ أطبلٔ الظْحَس فحٖ ربًحت الشفحغ ٍ أطحبلٔ      

 الظَْس فٖ ربًت الوشفَع، لىٌّْب تظْش ثباللتفبت إلى ًىتٔ، 

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ّٖ أىّ ظبّش حبل الشبسع ػٌذ تىلّوِ ثوخل ّزا الىالم َّ أًِّ ٗتىلّن ٍ •
هتموظب لو٘ض الوَلَٗ٘ٔ ثَطفِ طبحت الششٗؼٔ، ٍ ثلحبف ّزُ الحبل 
ل٘ست إسادٓ الشفغ التششٗؼٖ٘، أٍ سفغ الَرَد التششٗؼٖ٘ خحالف ظحبّش   
الىالم ٍ إى وبًت خالف ظبّش الىالم ثمـغ الٌّظحش ػحي ّحزُ الححبل،     
لىَى همتؼى الـجغ األٍ٘لٖ لىلّ هفَْم فٖ همبم االستؼوبل فٌحبءُ فحٖ   

 الفشد الحم٘مٖ٘ لزله الوفَْم دٍى الفشد الؼٌبئٖ٘، 

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



84 

 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ّزا ثخالف الحزف ٍ التمذٗش، فئًِّ خالف ظبّش الحبل، ٍ إى فشع ٍ •
تمو٘ض الوتىلّن ثمو٘ض الوَلَٗ٘ٔ، فئىّ الوتىلّن فٖ إٔ٘ هزحبل، ٍ ثحإٔ٘   
حبل هي األحَال ٗىَى ظبّش حبلِ أى ٗزوش فٖ همبم اإلحجبت ولّ هحب  
ٗمظذُ فٖ همبم الخجَت ٍ ال ٗحزف هٌِ شح٘ئب، فتزحشٕ أطحبلٔ ػحذم     
 .التمذٗش هي دٍى هؼبسػٔ ثأطبلٔ الظَْس فٖ ربًت الشفغ، أٍ الوشفَع

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



85 

 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ٍ ّٖ تؼ٘٘ي الشفغ الحم٘مٖ٘ للَرَد التششٗؼٖ٘ فحٖ  : أه٘ب الذػَى الخبًٍ٘ٔ •
خالف هب لحذ  وبًت   لجبل الشفغ التششٗؼٖ٘ للَرَد الخبسرٖ٘، فْٖ ٍ إى

ٗتشاءى هي أًِّ ثؼذ أى وبًت الؼٌبٗٔ فٖ الشفغ ٍ الؼٌبٗحٔ فحٖ الوشفحَع    
فحال   -ووحب ػشفحت   -ولتبّوب ػلى ؿجك الـجغ الخبًَٕ٘ لىحالم الوحَلى  

هَرت لتمذٗن إحذاّوب ػلى األخشى، فلَ فشع ػلى أحذ التمذٗشٗي 
ٍرحت االلتظحبس ػلحى     -ووب س٘أتٖ إى شبء اللِّ -ٍرَد فبئذٓ صائذٓ

 المذس الوت٘مّي، ٍ لىٌّْب تظْش ثباللتفبت إلى ًىتٔ، 

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



86 

 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ء ٗتَلّف ػلى حجَت  ّٖ أىّ الشفغ التششٗؼٖ٘ للَرَد الخبسرٖ٘ للشٍٖ •
ء، ٍ الؼٌبٍٗي الوزوَسٓ فٖ الحذٗج ل٘ست  ٍرَد خبسرٖ٘ لزله الشٖ

غ٘حش  ( هحب ال ٗـ٘محَى  )رو٘ؼْب هي ّزا المج٘ل، فئىّ ٍاحذا هٌْب ٍ ّحَ  
هَرَد ثحست الخبسد، لفشع تشوِ ثؼذم الـبلٔ، ٍ وزله الٌس٘بى إى 

، ٍ (لحذ٘س سحشّّن  )ووب ٗفس٘حشُ األطحَلَ٘ى    -رؼل وٌبٗٔ ػي الوٌسٖ٘
ٍ ثوب أىّ ظبّش الحذٗج وَى الشفغ فحٖ   -ٗأتٖ الىالم فِ٘ إى شبء اللِّ

الزو٘غ ثٌْذ ٍاحذ، فال ثذ٘ هي حول الحذٗج ػلى سفحغ ٍرحَد تلحه    
 .الؼٌبٍٗي فٖ ػبلن التششٗغ ال سفغ ٍرَدّب الخبسرٖ٘

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



87 

 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ل٘ىي الوشاد هي ػبلن التششٗغ َّ ػبلن الوسئَل٘٘ٔ الوَلَٗ٘ٔ ٍ حسبة ٍ •
الوَلى، ال ػبلن الزؼل ثبلخظَص حتى ال ٗستشحىل هحي ح٘حج إىّ    
ثؼغ األش٘بء ل٘  لِ ٍرَد فٖ ػبلن الزؼل، فوخال لَ أىّ إًسبًب اػـشّ 
إلى تشن ٍارت فبلوؼـشّ إلِ٘، ٍ َّ تشن الَارحت لح٘  هَػحَػب    

ء ال  ثٌبء ػلى أىّ األهش ثبلشٖ -لحىن ششػٖ٘ ٍ ال هتؼلّمب لحىن ششػٖ٘
فى٘حف ٗفحشع فحٖ الومحبم ًفحٖ       -ٗمتؼٖ الٌْحٖ ػحي ػحذُ٘ الؼحبم    

هَػَػ٘٘تِ، أٍ هتؼلّم٘تِ هغ أىّ الفْن الؼشفٖ٘ ال ٗفحشّق فحٖ همحبم فْوحِ     
 ، ٍ فؼل الحشام؟ الَارت  للحذٗج ث٘ي تشن

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   



88 

 ًسجٔ الشفع إلى الوشفَعبت

ء ثحست ػبلن التششٗغ سفؼحِ فحٖ    أىّ الؼشف ٗفْن هي سفغ الشٖف٘ظْش •
ػبلن الوسئَل٘٘ٔ الوَلَٗ٘ٔ، ٍ ػبلن حسبة الوَلى ثٌحَ ٌٗـجك ػلى فؼل 
الحشام ٍ تشن الَارت ٍ إى فشع أًِّ ثبلتذل٘ك األطَلٖ ٗفتشق فؼحل  
الحشام ػي تشن الَارت، ثأىّ األٍ٘ل ٍلغ هَػحَػب لحىحن شحشػٖ٘ ٍ    

 .الخبًٖ لن ٗمغ هَػَػب لحىن ششػٖ

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحبئشٕ)هجبح  األصَل   
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ترك اإلحرام في 
 المیقات

 علیه اإلحرام من المیقات يجب عمدا  

 عن علة

 علیه اإلحرام من المیقات یجب

 عليه اإلحرام من الميقات يجب ال

 علیه اإلحرام من المیقات يجب سهوا  

 علیه اإلحرام من المیقات يجب جهال  
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 اللجبسلَ مبى هشٗضب ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

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

 .**الو٘مبتالؼَد إلى 
إٔ مبى هشضِ هبًعبً عي ّزٗي فقظ ٍ ٗتوني هتي اإلجتٌتبة عتي     *•

سبئش هحشهبت اإلحشام ٍ أهب لَ لن ٗتوني هتي اإلجتٌتبة عتي ستبئش     
 .هحشهبت اإلحشام ف٘أتٖ حنوِ فٖ الوسألٔ السبدسٔ

ٍ إى جبص لِ أى ٗجبٍص الو٘قبت هي دٍى إحشام فتإرا صال العتزس    **•
 .ٗحشم هي هنبًِ ٍ ال ٗجت علِ٘ العَد إلى الو٘قبت

 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت لوحشع   6هسألٔ •
صال ٍرحت ػل٘حِ الؼحَد إلحى     ححن    أٍ إغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ

ٍ إال أحشم هي هىبًِ، ٍ األحَؽ الؼَد إلى ، *هٌِالو٘مبت هغ التوىي 
 ًحَ الو٘مبت ثومذاس اإلهىبى ٍ إى وبى األلَى ػذم ٍرَثِ، 

الو٘قبت ف٘جَص ٗجت علِ٘ العَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
 .هنبًِ ٍ إى أهني لِ العَد إلى الو٘قبتهي لِ أى ٗحشم 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؼن لَ وبى فٖ الحشم خشد إلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرَع الى ًحَ خحبسد الححشم ثومحذاس    

 ، *اإلهىبى
 .ٍ إى ال ٗزت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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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 الو٘مبت ثبلتفظ٘ل الوتمذم، 
لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزوش إلى خخش أػوبل الؼوشٓ ٍ لن ٗتوىي هحي  ٍ •

  .الزجشاى فبألحَؽ ثـالى ػوشتِ ٍ إى وبًت الظحٔ غ٘ش ثؼ٘ذٓ
 .لَ لن ٗتزوش إلى خخش أػوبل الحذ طحت ػوشتِ ٍ حزٍِ •

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت




