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 اإلحزامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخجبت ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 القصد،ال توعٌى قصد اإلحزام

ثوؼٌى قصذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قصدذ ححدذ الٌ،دل،    القصذ،ال : األٍل•
فإرا قصذ الؼوشٓ هثال ٍ لجى صبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححنبهِ، ٍ حهب 
قصذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقصدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗجطل ً،نِ حٗعب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗجطل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفص٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثز فٖ الٌ٘ٔ القزتٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجطدل إحشاهدِ، ٍ ٗددت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حصَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشمْب ٍخت تدذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثز فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوزٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثطل ٍ حهب ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخجٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخطبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتثز فٖ اإلحزام قصد تزك الوحزهات

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قصذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼط الوحشهبت لن ٗعدش  ثإحشاهدِ،   
ًؼن قصذ استنبة هب ٗجطل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ قصدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها عٌِّ٘ هي حجّ أٍ عوزٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختصدت الصدحٔ ٍاقؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ صدح٘حب، ٍ لدَ خدبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗصح  ثأحذّوب تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح مالّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشج
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول على الصحح٘ح ٍ  ظَْر لَ لن ٗني ٌّاك * •

 .  تجدٗد الٌ٘ٔ ٍ إى جاس إحت٘اطاًعلِ٘ ال ٗجة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْر **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ السهاً علِ٘)ٍ لن ٗني أحدّوا هتعٌ٘اً ***•

ظَْرٍإال فلَ تع٘ي أحدّوا علِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْر فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محج فالى

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حددِ لودب را صدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،ألٔ •
 **فبألٍخِ الجطالى

 
 .حتٖ ٗشول العوزٓ... لَ ًَٕ مإحزام فالى: األٍلٖ أى ٗقال *•
العلن توٌَِٗ، ًعن حصل تل األقَى الصحٔ لَ أحزم ّذا الفالى ٍ  **•

 .العلن توٌَِٗ فإحزاهِ تاطلٗحصل لَ لن ٗحزم أصالً أٍ أحزم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوزٓ تاألصل فٌَى غ٘زُ

لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ ثبألصدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثطل

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًطق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّذا الٌَع تطَعاً تطل، لَ ماى عالواً تالَجَب ٍ إال فحجِ *•

ًعن لَ ًَٕ ًَعاً آخز ال ٗثطل هطلقحاً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هجشٕ عي الَاجة
 .لن ٗني هجشٗاً عوا ٍجة علِ٘

 .ٍال ٗقع عوا ٍجة علِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

لَ ٍخت ػلِ٘ ًَع هي الحح حٍ الؼوشٓ ثبألصل فٌدَى غ٘دشُ    6ه،ألٔ •
 ثطل،

 ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجطل لَ ًَى غ٘شُ، •
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًطق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
ٍ لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ تٌحى علحى   •

 .أًِ ًَاُ
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج



12 

 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شلّ فٖ حً ِ ًَاُ حٍ ًدَى غ٘دشُ   (: 11ه،ألٔ )•
 .ثٌى ػلى حً ِ ًَاُ

 
 

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

اإلشدنبل فدٖ رلدل، ٍ حى     -فٖ ثؼط هجبحث ً٘ٔ الصدالٓ  -تقذمقذ •
قبػذٓ التدبٍص حٍ الصحٔ إًوب تدشٕ هغ الشل فٖ تحقق هب لِ دخدل  

 .فٖ توبه٘ٔ الوؼٌَى ثؼذ إحشاص ػٌَاًِ
ٍ الٌ٘ٔ لوب مبًت ثْب قَام الؼٌَاى، فوغ الشل فْ٘ب ٗنَى الشدل فدٖ    •

 .فشاخغ رلل الوجحث، ٍ تأهل. الؼٌَاى ال فٖ الوؼٌَى

 375: ، ص11 هستوسل العزٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شل فٖ اًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ( 11)ه،ألٔ •
 .ػلى اًِ ًَاُ

ٍ رلل لقبػذٓ التدبٍص موب إرا ساى ًف،ِ هشتغل ثصالٓ الظْش ٍ شل •
فٖ اًِ هي األٍل ّل ًَى ظْشا حٍ غ٘شّب فبى هَظغ الٌ٘ٔ لوب مبى ػٌذ 
تنج٘شٓ اإلحشام ف٘دشٕ فِ٘ قبػذٓ التدبٍص ّزا إرا لن ٗصدل الظْدش حٍ   

 شل فٖ إت٘بًْب فإى هقتعى قبػذٓ التدبٍص صحٔ صلَتِ ظْشا، 

 471: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

ّنزا ٌّْ٘ب فبى هَظغ الٌ٘ٔ َّ ػٌذ اإلحشام فإرا ساى ًف،ِ هشتغال ٍ •
ثٌَع هي الٌ،ل ٍ ٗنَى رلل الٌ،ل صح٘حب هٌدِ فشدل اًدِ ّدَ     
الزٕ ًَاُ ػٌذ اإلحشام حٍ غ٘شُ ف٘جٌٖ ػلى اًِ ًَاُ ف٘تن هب ث٘دذُ ػلدى   

 هب ٗشى ًف،ِ هشغَال ثِ 
اهب هذسك قبػذٓ التدبٍص فٖ ثبة الحح فَْ ثٌبء الؼقالء ػلدى ػدذم   ٍ •

االػتٌبء ثبلشل ثؼذ تدبٍص هحلِ الستنبصّن فٖ اًِ ػٌذ هَظغ الؼول 
 مبى ارمش هٌِ ح٘ي ٗشل موب ٍسد فٖ اخجبس قبػذٓ التدبٍص 

 471: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

فٖ خشٗبى القبػذٓ فٖ الوقبم ثأًْب تدشٕ هغ الشدل  ( ٍ قذ ٗ،تشنل)•
فٖ تحقق هبلِ دخل فٖ توبه٘ٔ الوؼٌَى ثؼذ إحشاص ػٌَاًِ ٍ الٌ٘ٔ لودب  
مبًت ثْب قَام الؼٌَاى فوغ الشل فْ٘ب ٗنَى الشل فٖ الؼٌَاى ال فدٖ  

 الوؼٌَى 
اى الؼٌَاى هحشص ػٌذ الشل، لؼلوِ ثنًَِ فٖ ًَع هؼد٘ي هدي   ( ٍ فِ٘)•

الحح حٍ الؼوشٓ ٍ ٗشل فٖ اًِ ًَاُ هي األٍل حٍ ًدَى غ٘دشُ فبلجٌدبء    
ػلى اًِ ًَاُ هي األٍل ثٌبء ػلى الوشنَك هوب إحشاص ػٌَاًِ ٍ َّ هب 

 .ٗشى ًف،ِ هشغَال ثِ

 471: ، ص12 هصثاح الْدى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

لقبػذٓ التدبٍص ٍ الصحّٔ، ٍ ل٘س الشدل فدٖ حصدل الٌّ٘دٔ حتدى      ( 3)•
 .ٗنَى الشل فٖ حصل الؼٌَاى

 
 
 

 399: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

هب لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شل فٖ اًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ : الثبلثالفشع •
ٍ الدوغ ث٘ي األهشٗي ثأى مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ هغ رلل شلّ فٖ ًّ٘تدِ  

ثبلطَاف ثؼٌدَاى ػودشٓ التوتدغ     -هثال -حٍ ًّ٘ٔ غ٘شُ اً وب َّ ثأى ٗأتٖ
َ لني ٗحتول هغ رلل اى ثزلنثح٘ث لَ سئل ػي طَافِ لنبى ٗد٘ت 

تنَى ًّ٘تِ حبل اإلحشام الزٕ َّ الششٍع فٖ الؼودل هتؼلقدٔ ثدبلؼوشٓ    
 الوفشدٓ 

•  

 173: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

قذ حنن فِ٘ فٖ الوتي ٍ فٖ الؼشٍٓ ٍ مث٘ش هي ششٍحْب ثبلجٌبء ػلى ٍ •
 هب ًَى 

الَخِ فِ٘ َّ التدبٍص ػي هحل  الٌ٘ٔ الزٕ َّ حدبل اإلحدشام فْدَ    ٍ •
موي ٗنَى هشتغال ثصالٓ الظْش ٍ فٖ حثٌبئْب ٍ لنٌِ ٗحتول اى ٗندَى  
قذ ًَى حبل الششٍع ػٌَاى الؼصش ثبػتقبد اًِ صل ى الظْش فبى الظبّش 
َّ الجٌبء ػلى اًِ ًَى الظْش ثح٘ث ال ٗنَى هدبل للؼذٍل ٍ لَ ػلدى  
سج٘ل االحتوبل ٍ ل٘س رلل إل ب ألخل التدبٍص ػي هحل الٌ٘دٔ الدزٕ   

 َّ هقبسى للششٍع فْ٘ب 

 173: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

ػلِ٘ فال هدبل لإلشنبل فٖ خشٗبى قبػذٓ التدبٍص ًظشا إلى اًِ اً وب ٍ •
تدشٕ هغ الشل فٖ تحقق هبلِ دخل فٖ توبه٘ٔ الؼٌَاى ثؼدذ إحدشاص   

الشدل  فْ٘ب ٗندَى  ػٌَاًِ ٍ الٌ٘ٔ لوب مبًت ثْب قَام الؼٌَاى فوغ الشل 
 -ثوقتعى هب رمش هب افدبدُ الودبتي  فبلظبّش .الوؼٌَىفٖ الؼٌَاى ال فٖ 

 -قذُ

 173: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الشزٗعٔ فٖ شزح تحزٗز الَس٘لٔ 
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

ٍ رلل لدشٗبى حصبلٔ الصحّٔ، فٖ هب حتى، ٍ ل٘س الشدلّ فدٖ   (* 3) •
 .حصل الٌّ٘ٔ حت ى ٗنَى الوَظَع لدشٗبى حصبلٔ الصحّٔ غ٘ش هحشص

 721: ، ص2 الحج فٖ الشزٗعٔ اإلساله٘ٔ الغزاء؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

إرا ٍخت ػلِ٘ ححّ التوت غ ٍ سحى ًف،ِ اً ِ ٗطَف لْزا الٌَع : تَظ٘حِ•
هي الححّ، فلَ شلّ فٖ حً ِ ّل ًَى ححّ التوت غ حٍ غ٘شُ، فقدذ اختدبس   

ثأى  قبػذٓ التدبٍص حٍ الصحّٔ إً وب تدشٕ : ال،٘ذ الحن٘ن الجطالى، قبئال
هغ الشلّ فٖ تحق ق هب لِ دخل فٖ توبه٘ٔ الوؼٌَى ثؼذ إحشاص ػٌَاًِ، 
ٍ الٌّ٘ٔ لوب مبًت ثْب قَام الؼٌَاى، فوغ الشلّ فْ٘ب، ٗنَى الشدلّ فدٖ   

  «1». الؼٌَاى ال فٖ الوؼٌَى
 .375/ 11: الو،تو،ل(. 1)•

 

 722: ، ص2 الحج فٖ الشزٗعٔ اإلساله٘ٔ الغزاء؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

ثأى  الشلّ لد٘س فدٖ حصدل    : ٍ رّت ال،٘ذ الخَئٖ إلى الصحّٔ، قبئال•
  «2». الٌّ٘ٔ حت ى ٗنَى فٖ حصل الؼٌَاى

الظبّش هب اختبسُ ال،٘ذ الحن٘ن، ألى  حهش الٌّ٘ٔ ثوب ّٖ ّٖ ال ٗنفدٖ  ٍ •
فٖ إحشاص الؼٌَاى، ثل ٗدت إحشاص هب ٗعبف إلِ٘ هدي اإلحدشام لحدحّ    

 .التوت غ، ٍ الوفشٍض حً ِ غ٘ش هحشص، الحتوبل حً ِ ًَى غ٘شُ
 .506/ 2: الوؼتوذ(. 2)•

 

 721: ، ص2 الحج فٖ الشزٗعٔ اإلساله٘ٔ الغزاء؛ ج
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 لَ ماى فٖ أثٌاء ًَع ٍ شل فٖ أًِ ًَاُ أٍ ًَى غ٘زُ

ٍ لَ صحّ هب رمشُ ال،٘ذ الخَئٖ هي مفبٗٔ إحشاص ً٘ٔ الحدح، ٍ إى لدن   •
 :ٗحشص ًَع الؼول، فبألٍلى التفص٘ل ث٘ي الصَست٘ي التبل٘ت٘ي

إرا صحّ مال الؼول٘ي هٌِ فٖ ّزُ الحبلٔ، مودب إرا تدشدد اً دِ ًدَى     . 1•
الؼوشٓ الوفشدٓ حٍ ححّ التوتغ هغ مَى الَاخت ػلِ٘ َّ الثبًٖ، فال ٗثجت 
حصبلٔ الصحّٔ حٍ قبػذٓ التدبٍص اً ِ ًَى هب ػل٘دِ، ألى  ً،دجتْب إلْ٘ودب    
ػلى ال،َاء، ف٘دت ػلِ٘ الدوغ ث٘ي الؼول٘ي، ثدؼل هب فٖ ّزُ ػودشٓ  

 .هفشدٓ، ثنّ اإلحشام لححّ التوتغ
إرا لن ٗصحّ إل ب ححذ الؼول٘ي، موب إرا تشدد حً ِ ًَى ػوشٓ التوت غ، حٍ . 2•

ححّ اإلفشاد، فإى  حصبلٔ الصحّٔ ثبلٌ،جٔ إلى حح اإلفدشاد ػلدى طدشف    
 .الٌق٘ط، ف٘حنن ثصحّٔ الؼول ٍ اى  هب ث٘ذُ َّ الفشٗعٔ
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