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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَاخثات ٍلت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال توعٌى قصذ اإلحشام

توؼٌى لظذ اإلحشام، تل توؼٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فإرا لظذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى طاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححىاهِ، ٍ حها 
لظذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحمما لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك إحشاهِ سَاء واى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثـل ً،ىِ حٗؼا إرا واى التشن ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثـل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘مدات إى حهىدي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهىي ػلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ القشتٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ المشتٔ ٍ الخلَص ووا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فمذّوا حٍ فمذ ححدذّوا ٗثـدل إحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تىدَى هماسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشوْا ٍخة تدذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ العوشٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هدا تؼدذ   
رله تـل ٍ حها ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخثٔ إال إرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخـاس تالثال

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتثش فٖ اإلحشام قصذ تشك الوحشهات

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إخواال، تل لَ ػضم ػلى استىاب تؼغ الوحشهات لن ٗؼدشّ تإحشاهدِ،   
ًؼن لظذ استىاب ها ٗثـل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ لظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها عٌِّ٘ هي ححّ أٍ عوشٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختظدت الظدحٔ ٍالؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ طدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗظح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح والّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهىاى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهىاًِ تال حشج
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول على الصحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّاك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خاص إحت٘اطاًعلِ٘ ال ٗدة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْس **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ الصهاً علِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوا هتعٌ٘اً ***•

ظَْسٍإال فلَ تع٘ي أحذّوا علِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ إال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را طدح    *فالىلَ ًَى وحح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثـالى

 
 .حتٖ ٗشول العوشٓ... لَ ًَٕ مإحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقال *•
العلن توٌَِٗ، ًعن حصل تل األقَى الصحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .العلن توٌَِٗ فإحشاهِ تاطلٗحصل لَ لن ٗحشم أصالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ٍخة علِ٘ ًَع هي الحح أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ تاألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تـل

 ، **ٍ لَ واى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًـك تغ٘شُ واى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ واى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَعاً تطل، لَ ماى عالواً تالَخَب ٍ إال فحدِ *•

ًعن لَ ًَٕ ًَعاً آخش ال ٗثطل هطلقحاً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هدضٕ عي الَاخة
 .لن ٗني هدضٗاً عوا ٍخة علِ٘

 .ٍال ٗقع عوا ٍخة علِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هناى عوشٓ التوتع حدِ

لَ ًَى هىاى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فاى وداى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ ظي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدح    إت٘اى الؼول

 فالظاّش طحتِ ٍ ٗمغ ػوشٓ، 
ٍ حها لَ ظي حى حح التوتغ همذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح تذل الؼودشٓ  •

ل٘زّة إلى ػشفات ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ تالؼوشٓ فاحشاهِ تاؿل 
ٗدة تدذٗذُ فٖ الو٘مات إى حهىي، ٍ إال فثالتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 األستعالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلث٘ات األستغ،: هي الَاخثاتالثاًٖ •

 :ٍ طَستْا ػلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى تزله وداى  « لثّ٘ه اللّْنّ لثّ٘ه لثّ٘ه ال ششٗه له لثّ٘ه»•

إىّ »: هحشها ٍ طح إحشاهِ، ٍ األحَؽ األٍلى حى ٗمَل ػم٘ة ها تمذم
 « لثّ٘هششٗه له الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله ال 

لثّ٘ه اللّْن لثّ٘ه إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ »: ححَؽ هٌِ حى ٗمَل تؼذ رلهٍ •
 .«له ٍ الوله ال ششٗه له لثّ٘ه

 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



13 

 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

 .هفشٍع ٍ ه،ٌَى فٖ األًَاع الثالثٔ: حفؼال الحح ػلى ػشت٘يٍ •
: فأسوداى الوتوتدغ ػشدشٓ   . سوي ٍ غ٘ش سوي: ٍ الوفشٍع ػلى ػشت٘ي•

الٌ٘ٔ ٍ اإلحشام هي الو٘مات فٖ ٍلتِ، ٍ ؿَاف الؼوشٓ، ٍ ال،دؼٖ تد٘ي   
الظفا ٍ الوشٍٓ لْا، ٍ اإلحشام تالحح هي خدَف هىدٔ، ٍ الٌ٘دٔ لدِ، ٍ     
الَلَف تالؼشفات، ٍ الَلدَف تالوشدؼش، ٍ ؿدَاف الضٗداسٓ، ٍ ال،دؼٖ      

حٍ  اإلهىداى  التلث٘ات األستغ هدغ  : للحح، ٍ ها ل٘س تشوي فثواً٘ٔ حش٘اء
 ها ٗمَم هماهْا هغ الؼدض، 

 307: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

سوؼتا ؿَاف الؼوشٓ، ٍ التمظ٘ش تؼذ ال،دؼٖ ٍ التلث٘دٔ ػٌدذ اإلحدشام     ٍ •
تالحح حٍ ها ٗمَم هماهْا، ٍ الْذٕ حٍ ها ٗمَم هماهدِ هدي الظدَم هدغ     

 .الؼدض ٍ سوؼتا ؿَاف الضٗاسٓ ٍ ؿَاف الٌ،اء، ٍ سوؼتا الـَاف لِ
الٌ٘ٔ، ٍ اإلحشام، ٍ الَلدَف تؼشفدات، ٍ   : ٍ حسواى الماسى ٍ الوفشد ستٔ•

 .الَلَف تالوشؼش، ٍ ؿَاف الضٗاسٓ ٍ ال،ؼٖ
التلث٘ٔ حٍ ها ٗمَم هماهْا هي تمل٘دذ  : ٍ ها ل٘س تشوي فْ٘وا حستؼٔ حش٘اء•

حٍ إشؼاس ٍ سوؼتا ؿَاف الضٗاسٓ، ٍ ؿَاف الٌ،اء، ٍ سوؼتا الـَاف لدِ،  
 .ٍ ٗتو٘ض الماسى هي الوفشد ت،٘اق الْذٕ

 308: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

ٍ الدْش تْدا سدٌّٔ هّوّدذٓ    . التّلث٘ٔ فشٗؼٔ ال ٗدَص تشوْا ػلى حالٍ •
لثّ٘ده اللّْدنّ لثّ٘ده، ال    »: ٍ ٗمَل. للشّخال، ٍ ل٘س رله ػلى الٌّ،اء

« إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله، ال ششٗه لده . ششٗه له لثّ٘ه
ٍ إى صاد ػلْ٘ا هدي التّلث٘دات   . فْزُ التّلث٘ات األستغ فشٗؼٔ ال تذّ هٌْا

 .األخش، واى فِ٘ فؼل وث٘ش
 

215: الٌْاٗٔ فٖ هدشد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص  
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 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

لث٘ده اللْدن لث٘ده، لث٘ده إى الحودذ ٍ      »: التلث٘ات األستغ الَاخثٍٔ •
ال ٌٗؼمذ إال تْا حٍ توا « ال ششٗه له لث٘ه« 5»الٌؼؤ له ٍ الوله 

 .حىوِ حىوْا هي إٗواء األخشس
 

126: إشاسٓ السثق إلى هعشفٔ الحق؛ ص  
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 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

  التلث٘ات األستغالثاًٖ •
ف  ال ٌٗؼمذ اإلحشام لوتوتغ ٍ ال لوفشد إال تْا ٍ تاإلشاسٓ لألخشس هدغ  •

ػمذ للثِ تْا ٍ الماسى تالخ٘اس إى شاء ػمذ إحشاهِ تْا ٍ إى شاء للدذ  
 .األظْش ٍ تأْٗوا تذح واى اٙخش ه،تحثاحشؼش ػلى حٍ 

( لث٘ل اللْن لث٘ل لث٘ل ال ششٗل لل لث٘ل): ٍ صَستْا أى ٗقَل •
إى الحوذ ٍ الٌعؤ لل ٍ الولحل لحل ال   ): ٍ ق٘ل ٗض٘ف إلى رلل 

لث٘ل اللْن لث٘ل لث٘ل إى الحوحذ ٍ  ): ٍ ق٘ل تل ٗقَل ( ششٗل لل
 .ٍ األٍل أظْش( الٌعؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لث٘ل

 

 220: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج



18 

 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

ػِذٌَّٓ هِيْ حَطٕحٓاتٌَِا، ػٓيْ حَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ، ػٓيِ الْحٔ،ٓدٕ٘يِ تٕديِ   . 7/ 6855•
حَتَٔ ػٓثٕذِ لَالَ :لَالَُِ تٕيِ سٌَِاىٍ، ٰ  سٓؼِ٘ذٍ، ػٓيِ الٌَّؼْشِ تٕيِ سَٕٔٓٗذٍ، ػٓيْ ػٓثٕذِ اللّ

ُِ طلى اهلل ػل٘دِ ٍ للدِ الْحٓدحَّ،    ٰ  رَوَشَ سٓسَٔلُ اللّ»: ُِ ػلِ٘ ال،المٰ  اللّ
حَىَّ سٓسٔدَلَ  : هٓيْ تٓلَغَِٔ وِتَاتِٔٔ هِوَّيْ دٓخَلَ فِدٖ الْإِسٕدلَامِ   ٰ  إِلى« 3»فَىَتَةٓ 

لِهٓ لِ٘ٓحٔحَّ هٓيْ حَؿَاقَ ٰ  ُِ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ للِ ٗٔشِٗذٔ الْحٓحَّ ّْٗٔرًُِْٔنٕ تِزٰ  اللّ
الٌَّاسٔ، فَلَوَّا ًَضَلَ الشَّدٓشََٓ، حَهٓشَ الٌَّاسٓ تٌَِتْفِ الْدإِتٕؾِ، ٍٓ  « 4»الْحٓحَّ، فَأَلْثٓلَ 
ٍٓ ػِوٓاهٍٓٔ « 5»التَّدٓشُّدِ فِٖ إِصٓاسٍ ٍٓ سِدٓاءٍ، حٍَٕ إِصٓاسٍ الْغُ،ٕلِ،ٍٓ حٓلْكِ الْؼٓأًَِ، ٍٓ 

، ٰ  ػٓاتِمِِِ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ لَِٔ سِدٓاءٌ، ٍٓ رَوَشَ حًََِّٔ حٕٓ٘ثُ لَثّى ٰ  ػٓلى« 6»ٗٓؼَؼْٔٓا 
« 7»لَثَّٕ٘لٓ، لَثَّٕ٘لٓ، لَاشَشِٗلٓ لَلٓ لَثَّٕ٘لٓ، إِىَّ الْحٓوٕحذٓ  اللّْٔنَّ لَثَّٕ٘لٓ، : لَالَ

 .ٍٓ الْؤلْلٓ، لَاشَشِٗلٓ لَلٓ« 8»ٍٓ الٌِّعٕوَٓٔ لَلٓ 
 

 172: ، ص8 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النافٖ 
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 التلث٘ات األستع: الثاًٖ هي الَاخثات

ٍٓ فِٖ الْخِظٓالِ تِإِسٌَٕادُِِ ػٓيِ الْأَػٕوٓشِ ػٓديْ خٓؼٕفَدشِ تٕديِ    « 2» -29 -14672•
ٍٓ لَا ٗٓدَٔصٔ الْحٓدح  إِلَّدا هٔتَوٓتاؼداَ ٍٓ لَدا     : هٔحٓوَّذٍ ع فِٖ حٓذِٗثِ شَشَائِغِ الذِّٗيِ لَالَ

ٍٓ لَدا   -إِلَّا لِوٓيْ وَاىَ حَّٕلُِٔ حٓاػِشِٕ الْوٓ،ٕدِذِ الْحٓدشَامِ  -ٗٓدَٔصٔ الْمِشَاىُ ٍٓ الْإِفْشَادٔ
إِلَّدا    ٍٓ لَا ٗٓدٔدَصٔ تَدأْخِ٘شُُٔ ػٓديِ الْوِ٘مَداتِ     -ٗٓدَٔصٔ الْإِحٕشَامٔ لَثٕلَ تٔلَُؽِ الْوِ٘مَاتِ

ُِ ٰ  ٍٓ لَذٕ لَالَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ حَتِو دَا الْحٓدحَّ ٍٓ الْؼٔوٕدشََٓ لِدلّ     -لِوٓشَعٍ حٍَٕ تَمٍَِّ٘ٔ
ٍٓ الْدِدذٓالِ فِدٖ الْحٓدحِّ ٍٓ لَدا      -ٍٓ تَوٓاهْٔٔوٓا اخٕتٌَِابٔ الشَّفَثِ ٍٓ الْفُ،ٔدَقِ  -«1»

لِأًََِّٔ ًَالِضٌ ٍٓ ٗٓدٔدَصٔ الْوَٕٓخٔدَءٔ إِرَا لَدنٕ َٗٔخٓدذٕ      -ٗٔدٕضِٕ فِٖ الٌُّ،ٔهِ الْخَظِٖ 
ٍٓ ِّدٖٓ لَثَّٕ٘دهٓ اللَّْٔدنَّ     -ٍٓ فَشَائِغٔ الْحٓحِّ الْدإِحٕشَامٔ ٍٓ التَّلْثِ٘ٓداتٔ الْدأَسٕتٓغٔ    -غَٕ٘شُُٔ
إِىَّ الْحٓوٕذٓ ٍٓ الٌاؼٕوَٓٔ لَدهٓ ٍٓ الْؤلْدهٓ لَدا     -لَثَّٕ٘هٓ لَا شَشِٗهٓ لَهٓ لَثَّٕ٘هٓ -لَثَّٕ٘هٓ

 -لَهٓشَشِٗهٓ 
 .606 -الخظال -(2)•

 

 
 233: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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