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 الْإِحْشَامِ قَبْلَ الْوِيقَاتِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوطٍض ٌٗؼمس،ٍ ال ٗدَظ اإلحطام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘مبتػلْ٘ب هحطهب، ثل ال ثس هي ئًشبئِ فٖ 
 
 .ّصُ األهَض ولْب هجٌٖ ػلى اإلحت٘بط*•

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 الْإِحْشَامِ قَبْلَ الْوِيقَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

 :ٍ ٗستثٌى هي شله هَضؼبى•
ئشا ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت، فاًِ ٗدَظ ٍ ٗصح  ٍ ٗدحت    -أحسّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗدت تدسٗس اإلحطام فٖ الو٘مبت ٍ ال الوطٍض ػلْ٘ب، ٍ 
فال ٗص  ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت ثال ، *الوىبىاألحَط اػتجبض تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَط، ٍ ال ٗجؼس الصحٔ ػلى ًحَ التطزٗس ث٘ي الوىحبً٘ي  
ػلّٖ أى أحطم ئهحب هحي الىَفحٔ أٍ الجصحطٓ ٍ ئى وحبى      للِّ : ثأى ٗمَل

 ،األحَط ذالفِ
ٍ ئى وبى األلَى ػسم اػتجبضُ ف٘ص  ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت ثحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 الْإِحْشَامِ قَبْلَ الْوِيقَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ال فطق ث٘ي وَى اإلححطام للححح الَاخحت أٍ الوٌحسٍة أٍ للؼوحطٓ      ٍ •
الوفطزٓ، ًؼن لَ وبى للحح أٍ ػوطٓ التوتغ ٗشتطط أى ٗىَى فٖ أشحْط  

 .*الحح
 
فٖ ئلحبق الؼْس ٍ ال٘و٘ي ثبلٌصض ٍ ػسهِ ٍ »: لبل فٖ الؼطٍٓ الَثمى *•

إلهىحبى  ٍخَُ، ثبلثْحب ئلححبق الؼْحس زٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحس األٍّل      
 .ٍ هرتبضُ صح٘ « األذجبضاالستفبزٓ هي 

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 الْإِحْشَامِ قَبْلَ الْوِيقَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ٍ ذبلف ًصضُ ػوسا أٍ ًس٘بًب ٍ لن ٗحطم هي شلحه   *ًصضلَ  2هسألٔ •
ئشا أحطم هحي الو٘محبت، ٍ ػل٘حِ الىفحبضٓ ئشا       الوىبى لن ٗجغل ئحطاهِ

 .ذبلفِ ػوسا
 
 .أٍ ػْس أٍ صسض هٌِ ٗوٌ٘بً *•

 

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 إرا أساد إدساك عوشة سجب ٍ خشي فَتها إى أخش اإلحشام إلى الويقات

ٍ ذشححٖ فَتْححب ئى أذححط  * ضخححتئشا أضاز ئزضان ػوححطٓ  -ثبًْ٘وححب•
اإلحطام ئلى الو٘مبت، ف٘دَظ أى ٗحطم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ شؼجبى، ٍ األٍلى األحَط  **ضختػوطٓ 
التأذ٘ط ئلحى خذحط الَلحت ٍ ئى    أى األحَط تدسٗسُ فٖ الو٘مبت، ووب 

وبى الظبّط خَاظُ لجل الض٘ك ئشا ػلحن ػحسم اإلزضان ئشا أذحط ئلحى     
الو٘مبت، ٍ الظبّط ػسم الفطق ث٘ي الؼوطٓ الوٌسٍثٔ ٍ الَاخجٔ ٍ الوٌصٍض 

 .فْ٘ب ٍ ًحَُ
 .ثل شْط ٍلَ وبى غ٘ط ضخت، ألى لىل شْط ػوطٓ *•
 .ثل ػوطٓ ّصا الشْط ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ الشْط المبزم **•

 412-411: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 ال يجَص تأخيش اإلحشام عي الويقات

ٗدحَظ لوحي أضاز   فحال   الو٘مبت،ال ٗدَظ تأذ٘ط اإلحطام ػي  3هسألٔ •
الحح أٍ الؼوطٓ أٍ زذَل هىٔ أى ٗدبٍظ الو٘مبت اذت٘بضا ثال ئحطام ثل 
األحَط ػسم التدبٍظ ػي هححبشآ الو٘محبت أٗضحب ٍ ئى وحبى أهبهحِ      

ِ فلَ لن ٗحطم هٌِ ٍخت الؼَز ، *خذطه٘مبت  ثحل األححَط   ، **ئل٘ح
الؼَز ٍ ئى وبى أهبهِ ه٘مبت خذط، ٍ أهب ئشا لن ٗطز الٌسه ٍ ال زذَل 
هىٔ ثأى وبى لِ شغل ذبضج هىٔ ٍ ئى وحبى فحٖ الححطم فحال ٗدحت      

 .اإلحطام
 .ّصا هجٌٖ ػلى اإلحت٘بط *•
 .ػلى األحَط **•

 412: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ أخش اإلحشام هي الويقات عالوا عاهذا

لَ أذط اإلحطام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهسا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؼصض خذط ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خذط ثغل أٍ  الَلتالؼَز ئلِ٘ لض٘ك 

ٍ ٍخت ػلِ٘ اإلت٘بى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ ئشا وحبى     ، *حدِئحطاهِ ٍ 
 .هستغ٘ؼب، ٍ أهب ئشا لن ٗىي هستغ٘ؼب فال ٗدت ٍ ئى أثن ثتطن اإلحطام

 
ثل األلَى صحٔ ئحطاهِ ٍ حدحِ ٍ ئى أثحن ثتحطن اإلححطام فحٖ       *•

 .الو٘مبت ػلى األحَط

 412: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 اللباسلَ ماى هشيضا ٍ لن يتوني هي ًضع 

 *الثحَث٘ي لَ وبى هطٗضب ٍ لن ٗتوىي هي ًعع اللجبس ٍ لجس  5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فاشا ظال الؼصض ًعػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗدحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗدعِٗ

 .**الو٘مبتالؼَز ئلى 
أي ماى هشضه هاًعاً عي هزيي فقظ ٍ يتوني هني اإلجتٌناع عني     *•

سائش هحشهات اإلحشام ٍ أها لَ لن يتوني هني اإلجتٌناع عني سنائش     
 .هحشهات اإلحشام فيأتي حنوه في الوسألة السادسة

ٍ إى جاص له أى يجاٍص الويقات هي دٍى إحشام فنإرا صا  العنزس    **•
 .يحشم هي هناًه ٍ ال يجب عليه العَد إلى الويقات

 

 412: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ ماى له عزس هي إًشاء أصل اإلحشام في الويقات

لَ وبى لِ ػصض هي ئًشبء أصل اإلحطام فٖ الو٘مبت لوحط    6هسألٔ •
ظال ٍخحت ػل٘حِ الؼحَز ئلحى     ثحن    أٍ ئغوبء ٍ ًحَ شله فتدبٍظ ػٌِ

ٍ ئال أحطم هي هىبًِ، ٍ األحَط الؼَز ئلى ، *هٌِالو٘مبت هغ التوىي 
 ًحَ الو٘مبت ثومساض اإلهىبى ٍ ئى وبى األلَى ػسم ٍخَثِ، 

الويقات فيجَص يجب عليه العَد إلى ال إى هزا هَافق لإلحتياط ٍ  *•
 .هناًه ٍ إى أهني له العَد إلى الويقاتهي له أى يحشم 

 412: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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 لَ ماى له عزس هي إًشاء أصل اإلحشام في الويقات

ًؼن لَ وبى فٖ الحطم ذطج ئلى ذبضخِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػسهِ ٗحطم •
هي هىبًِ، ٍ األٍلى األحَط الطخَع الى ًحَ ذحبضج الححطم ثومحساض    

 ، *اإلهىبى
 .ٍ ئى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج
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وصا الحبل لَ وبى تطوِ لٌس٘بى أٍ خْل ثبلحىن أٍ الوَضَع، ٍ وحصا  ٍ •
ال لسذَل هىٔ فدبٍظ الو٘مبت ثحن  ٍ  للٌسه الحبل لَ وبى غ٘ط لبصس 

 ثسا لِ شله، فاًِ ٗطخغ الى الو٘مبت ثبلتفص٘ل الوتمسم، 
لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة ٍ لن يتوني هي ٍ •

  .الجبشاى فاألحَط بطالى عوشته ٍ إى ماًت الصحة غيش بعيذة
 .لَ لن ٗتصوط ئلى خذط أػوبل الحح صحت ػوطتِ ٍ حدٍِ •

 

 413: ، ص1 تحشيش الَسيلة؛ ج

 لَ ماى له عزس هي إًشاء أصل اإلحشام في الويقات
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

 .أًِ ال لضبء: فبلوطٍٕ ،لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ( الثبلثٔ)•
 .ٍ فِ٘ ٍخِ ثبلمضبء هرطج•

 81: ، ص1 ؛ ج(حلّى هحقق)الوختصش الٌافع في فقه اإلهاهية
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

 .ص  حدِ: لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ، لبل الش٘د: هسئلٔ•
 . ٍ أًىط ثؼض الوتأذطٗي•
اًِ فبت ًس٘بًب فال ٗفسس ثِ الحح، ووب لَ ًسحٖ الغحَا ، ٍ لمَلحِ    : لٌب•

ٍ ألًِ هغ استوطاض «« 1»ضفغ ػي أهتٖ الرغأ ٍ الٌس٘بى »ػلِ٘ السّالم 
 .الٌس٘بى ٗىَى هأهَضا ثاٗمبع ثم٘ٔ األضوبى، ٍ األهط ٗمتضٖ االخعاء

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش في ششح الوختصش



16 

 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

هب ضٍى ػلٖ ثي خؼفط ػي أذِ٘ هَسى ثي خؼفط ػل٘حِ  : ٗإٗس شلهٍ •
ػي ضخل وبى هتوتؼب ذطج الى ػطفبت ٍ خْل أى »السّالم لبل سألتِ 

ٗحطم َٗم التطٍٗٔ ثبلحح، حتى ضخغ الى ثسلحِ هحب حبلحِا لحبل ػل٘حِ      
 . ««2»السّالم ئشا لضى الوٌبسه ولْب فمستن حدِ 

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش في ششح الوختصش
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

ضٍٕ خو٘ل ثي زضاج ػي ثؼض أصحبثٌب ػي أحسّوب ػلْ٘وب السّالم ٍ •
. ٍ عحب  . فٖ ضخل ًسٖ أى ٗحطم، أٍ خْل ٍ لس شْس الوٌبسه ولْب

ٍ . لس تن حدٍِ .شلهٍ سؼى لبل ػلِ٘ السّالم ٗدعِٗ ئشا وبى لس ًَى 
 .««3»اى لن ْٗل 

ٍ لست « 4»إًوا األعوا  بالٌيات »ٍ احتج الوٌنش بقَله عليه السّالم •
أدسي ميف يحل له هزا االستذال ؟ ٍ ميف يَجبه؟ فناى مناى يقنَ     
باإلحشام إخال  في بقية الوٌاسل فٌحي ًتنلن على تقذيش إيقناع ًينة   
مل هٌسل على ٍجهه ظاًا اًنه أحنشم أٍ جناهال بناإلحشام، فالٌينة      

 .حاصلة هع إيقاع مل هٌسل فال ٍجه لوا قاله

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش في ششح الوختصش
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

لَ ًسٖ اإلحطام، حتى أوول هٌبسىِ، فبلوطٍٕ أًّحِ  : «لبل زام ظلِ») •
 .ال لضبء، ٍ فِ٘ ٍخِ ثبلمضبء هرطّج

ّصا شوطُ الش٘د فٖ الٌْبٗٔ ٍ التْصٗت، ٍ َّ فٖ ضٍاٗٔ اثي أثٖ ػو٘حط،  •
ػي أححسّوب  ( أصحبثِ خ ل)ػي خو٘ل ثي زضاج، ػي ثؼض أصحبثٌب 

ػلْ٘وب السّالم، فٖ ضخل ًسٖ أى ٗحطم، أٍ خْل، ٍ لس شْس الوٌبسه 
تدعِٗ ًّ٘تِ، ئشا وبى لس ًَى شله فمس تحنّ  : ولّْب، ٍ عب  ٍ سؼى، لبل

 .«1»( الحسٗث)حدِّ، ٍ اى لن ْٗلّ 
ٍ ّصُ ٍ اى وبًت هطسلٔ، لىي األصحبة تؼوحل ثوطاسح٘ل اثحي أثحٖ     •

 (.هؼتوسا ػلْ٘ب خ)ال ٌٗمل الّب هب ٗؼتوس ػلِ٘ اًِّ :لبلَاػو٘ط، 

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص في ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

ّٖ ذجط ٍاحس، ٍ هب افتى ثْب غ٘حط  : فأهّب الوتأذط أػط  ػٌْب، ٍ لبل•
 .الش٘د، فال اػول ػلْ٘ب

ٍ همتضى أصَلٌب ٍخَة اإلػبزٓ، ألىّ األػوبل ثبلٌّ٘بت، ٍ ّصا : لبلثن •
 .ػول ثال ًّ٘ٔ

هب ٗؼول ثأضؼف ضٍاٗبت ( فىث٘طا)ٍ اًب هتؼدّت هي هٌبلضٔ ّصا المبئل •
اٙحبز، ٍ اى لن ٗصّت ئلْ٘ب غ٘ط الش٘د، هثل ثبة الدٌبٗبت ٍ الحسٍز 

هوّب ال ٗحصحى  )ٍ السّٗبت ٍ وفبضات اإلحطام، ٍ غ٘ط شله هب لن ٗحمّك 
ال أػول ثرجط الَاحس ٍ ٗتوسّه ثأصَل الوحصّت،  : ٗمَل( ٍ تبضٓ( )خ

 .ٍ ٗؼط  ػي الطٍاٗبت، ٍ اى وبًت صح٘حٔ

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص في ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

الحكّ التعام الطٍّاٗبت، اى وبًت هؼسٍهٔ الوؼبض ، هإّٗسٓ ثحبلٌظط، أٍ  ٍ •
 .األصحبة، أٍ ثؼضْن هغ ػسم الوربلفػول  ػلْ٘ب 

ٍ هغ التؼبض ، ٗؼول ثوب َٗافك األصل، ٍ الّب ثوب ػلِ٘ األوثحط، ٍ هحغ   •
 .، ٍ ٗؼول ثبألص ّ سٌسا(ثبلطٍآ خ)ذلَ األهطٗي، ٗؼتجط الطٍاٗٔ 

 

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص في ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ فبلوطٍٕ أًِ ال لضبء، ٍ فِ٘ : لَلِ•
  ٍخِ ثبلمضبء هرطج

 :ٌّب ٗحتبج الى ث٘بى أهطٗي( 1)•

 450: ، ص1 ج (سيَسىاللّه حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌقيح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

هب اإلحطاما فم٘ل َّ ثس٘ظ، ٍ َّ ظبّط والهِ فٖ الوجسَط ٍ ( األٍل)•
ٍ لن ٗدؼل التلج٘حٔ ضوٌحب ٍ لحَ وحبى لْحب      . الدول ألًِ ػجبضٓ ػي الٌ٘ٔ

هسذل فٖ اإلحطام لىبًت خحعء، ف٘تحمحك اإلذحالل ثحبإلحطام ػٌحس      
 .اإلذالل ثْب

اًِ تَع٘ي الٌفس ػلى تطن الوٌْ٘بت الوؼَْزٓ الحى أى  : ٍ لبل الشْ٘س•
ٗأتٖ ثبلوٌبسه، ٍ خؼل التلج٘ٔ ضاثغٔ لصله التَع٘ي، فحٌ٘ئص ئعاللحِ  

 .ثبلحم٘مٔ ل٘س اال ػلى شله التَع٘ي، ف٘ىَى ثس٘غب أٗضب
ٍ ل٘ل َّ هطوت، فمبل اثي ئزضٗس فٖ سطائطُ اًِ ػجبضٓ ػحي الٌ٘حٔ ٍ   •

 .التلج٘ٔ ٍ ال هسذل للجس الثَث٘ي فِ٘

 450: ، ص1 ج (سيَسىاللّه حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌقيح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

اإلحطام هبّ٘ٔ هطوجٔ هي الٌ٘ٔ ٍ التلج٘حٔ ٍ  : الؼالهٔ لبل فٖ الورتلفٍ •
 .لجس الثَث٘ي، فؼلى ّصا ال شه فٖ ػسم الوطوت ثؼسم أحس أخعائِ

اإلحطام الوٌسٖ ػلى لَل الش٘د َّ تطن الٌ٘ٔ، ٍ : ئشا تمطض ّصا فٌمَل•
ػلى لَل اثي ئزضٗس تطن الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، ٍ ػلى لَل الؼالهٔ ٗتحمحك  

 .ثإٔ خعء وبى
ٍ الحك أى الوطاز ثبإلحطام ّحَ التحَع٘ي الوحصوَض ٍ اى الوٌسحٖ ّحَ      •

التلج٘ٔ ووب تسل ػلِ٘ الطٍاٗٔ اٙت٘ٔ، ٍ ٗىَى ئعالق اسن اإلحطام ػلْ٘ب 
فٖ ػجبضٓ الفمْبء هدبظا ثبػتجبض تَلف التَع٘ي ػلْ٘ب أٍ ثبػتجحبض أًْحب   

 .أظْط خثبضُ ٍ شطٍعِ

  451: ، ص1 ج (سيَسىاللّه حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌقيح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

هب حىن تبضن اإلحطام ًبس٘با لبل الش٘د ٍ أوثحط األصححبة   ( الثبًٖ)•
 :ثبخعاء الٌسه، ٍ َّ الحك لَخَُ

اى سبئط أضوبى الحح لَ تطن ًس٘بًب لن ٗجغل الحح ثتطوْب، فىصا  -«1»•
 .ٌّب

 .ضفغ ػي أهتٖ الرغأ ٍ الٌس٘بى: ػوَم لَلِ ػلِ٘ السالم -«2»•
 .اى الٌبسٖ هأهَض ثاٗمبع االفؼبل حبلتِ، ٍ األهط ٗمتضٖ اإلخعاء -«3»•

  451: ، ص1 ج (سيَسىاللّه حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌقيح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

استلعام ػسم االخعاء الححطج، ئش الٌسح٘بى وبلغج٘ؼحٔ الثبً٘حٔ ٍ      -«4»•
 .الحطج هٌفٖ ثبلمطخى

سحألتِ  : ضٍاٗٔ ػلٖ ثي خؼفط ػي أذِ٘ الىبظن ػلِ٘ السالم لبل -«5»•
ػي ضخل وبى هتوتؼب ذطج الى ػطفبت ٍ ًسٖ أى ٗحطم َٗم التطٍٗحٔ  

ئشا لضى الوٌبسه ولْب فمس : ثبلحح حتى ٗطخغ الى ثلسُ هب حبلِا لبل
 [.1]تن حدِ 
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

ضٍاٗٔ خو٘ل ثي زضاج ػي ثؼض أصحبثٌب ػي أحسّوب ػلْ٘وحب   -«6»•
السالم فٖ ضخل ًسٖ اإلحطام أٍ خْل ٍ لس شحْس الوٌبسحه ولْحب ٍ    

تدعِٗ ً٘تِ ئشا وبى لس ًَى شله فمس تحن حدحِ ٍ    :لبل. عب  ٍ سؼى
 . «1»اى لن ْٗل 

•______________________________ 
سألتِ ػي ضخل ًسٖ اإلححطام ثحبلحح   : ، ٍ ف175ِ٘ -5التْصٗت [ 1]

اللْن ػلى وتبثحه ٍ سحٌٔ   »ٗمَل : فصوطُ ٍ َّ ثؼطفبت هب حبلِا لبل
فمس تن ئحطاهِ، فاى خْل أى ٗحطم َٗم التطٍٗٔ ثحبلحح حتحى   « ًج٘ه

 .ضخغ الى ثلسُ اى وبى لضى هٌبسىِ ولْب فمس تن حدِ
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

لبلِ الْطٍٕ  -ّصُ الطٍاٗٔ الوشبض ئلْ٘ب، ألى اإلّالل َّ ضفغ الصَتٍ •
فٖ الغطٗج٘ي ٍ الدَّطٕ فٖ الصححب،، ٍ ّحَ الوشحَْض هحي تفسح٘ط      

 .ٍ لس ٗطاز ثِ ًفس التلج٘ٔ. الفمْبء
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 لَ ًسي اإلحشام ٍ لن يتزمش إلى آخش أعوا  العوشة

لبل اثي ئزضٗس ثبلجغالى ٍ ٍخَة المضبء استسالفب اى اإلحطام َّ ٍ •
الٌ٘ٔ أٍ ّٖ خعؤُ، ٍ هغ فمس الٌ٘ٔ ٗجغل، لساللٔ الٌص ػلى أًِ ال ػول 
ئال ثٌ٘ٔ، ف٘ص٘ط ثبلٖ االفؼبل فٖ حىن الوؼسٍم، لؼسم صحٔ ئٗمبػْب هي 
الوحل ٍ لؼسم ئت٘بًِ ثبلؼجبزٓ ػلى ٍخْْب، ٍ ألى الطٍاٗٔ هي اٙحبز هغ 

 .هٌبفبتْب لألصل
ػي األٍل لس ثٌ٘حب أى الوحطاز التلج٘حٔ، ٍ ػحي الثحبًٖ ثأًحِ       : ٍ الدَاة•

هٌمَ  ثٌبسٖ غ٘طُ هي األضوبى، ٍ ػي الثبلث لس ثٌ٘حب فحٖ األصحَل    
 .ٍخَة الؼول ثرجط الَاحس
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 بعذ جشياى الشفع هل يصحّ الباقي أٍ ال؟

• 
 
 فٖ أًّحِ ثؼحس خطٗحبى الطفحغ ّحل ٗصحّ  الجحبلٖ أٍ الا       : الومبم الثبًٖ•

 
أًِّ ال ٗص ّ ووب شّت ئلِ٘ هشَْض الوحمّم٘ي، ئش غبٗحٔ األهحط   : التحم٘ك•

َّ ضفغ الَخَة الضوٌّٖ، ٍ الَخَة الضحوٌّٖ ال ٗطتفحغ ئالّ ثبضتفحبع    
 ٔ ٍ ػٌسئحص ئى تؼلّحك   . ٍخَة الوطوّت للتطاثظ ث٘ي الَخَثبت الضحوٌّ٘

 .األهط ثبلجبلٖ ص ّ، ٍ ئالّ فال، ٍ حسٗث الطفغ ح٘بزّٕ هي ّصُ الٌبح٘ٔ
 
215: ، ص3 ج 2 القسن( الحائشي)هباحث األصَ     


