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  الححأقسام 
  فٖ أقسام الححالقَل •
توتع ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشض هي كاى بع٘ذا عني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *البعنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشض هي كاى حاضشا إٔ غ٘ش بع٘نذ، ٍ حنذ   
 ثواً٘ٔ ٍ أسبعَى ه٘ال هي كل خاًب على األقَى هي هكٔ، 

هشبع، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوكٖ الزٕ هساحتِ بشٗذ فٖ بشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوكٖ دائشٓ ٍ ال هشبعاً

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
علا   , دٍى التٌع٘ن عٌذ بَ٘ت بٌٖ ًفااس : الحشم هي جْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

طشف أضآ لاني علا  عانعٔ    : ثالثٔ أه٘ال هي هكٔ، ٍهي طشٗك ال٘وي
عل  عشفات هي بطي ًواشٓ علا    : أه٘ال هي هكٔ، ٍهي طشٗك الطائف
عل  ثٌ٘ٔ جنل باالومطع علا  عانعٔ    : عنعٔ أه٘ال، ٍهي طشٗك العشاق
فٖ شعب آل عنذ اهلل بي خالذ عل  تسعٔ : أه٘ال، ٍهي طشٗك الجعشأً

 . أه٘ال، ٍهي طشٗك جذٓ، هٌمطع األعشاش عل  عششٓ أه٘ال هي هكٔ
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  الححأقسام 
الوشاد هي هكٔ ّٖ هكٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم ثابتٔ فاال ٗتَعاع   ٍ •

إبشاّ٘ن الخل٘ل علِ٘ الساالم علوْاا،   أى فمذ سٍٕ . الحشم بتَعع هكٔ
ًٍصب العالهات فْ٘ا ٍكاى جنشٗل علِ٘ السالم ٗشِٗ هَاضعْا، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   بتحذٗاذّا  ًنٌ٘ا صل  اهلل علِ٘ ٍعالن   عل٘اِ  ٍ  بٌ٘ا
 .جَاًنِعالهات هٌصَبٔ فٖ جو٘ع 
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  الححأقسام 
هي كاى على ًفس الحذ فالظاّش أى ٍظ٘فتِ التوتع، ٍ لَ شك فنٖ  ٍ •

ٍ هع عذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخاسج ٍخب علِ٘ 
 ٗشاعٖ االحت٘اط، 

 
إل  حذ الٗكَى تشن الفحص لعناً بأهش الوَل  ٍ بعاذالفحص بْازا    *•

الومذاس ٗوكي ًفٖ الحضَس فٖ الحذ باألصل، إٔ بإعتصاحا  العاذم   
األصلٖ أٍ الٌعتٖ فٖ بعض الصَس، ٍ إى لن ٗوكي ًف٘اِ ٍ لاَ باألصال    

 .ف٘جب اإلحت٘اط
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  الححأقسام 
إى ها هشّ اًوا َّ بالٌسبٔ إلى حدٔ اإلسالم، ٍ أها الحح الٌزسٕ ٍ ثن •

فسنادٕ  اإل، ٍ كنزا حنال شنق٘قِ٘، ٍ أهنا     شاء قسن شبِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتابع لوا أفسذُ
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  أقسام الحح
ها ركش إًّوا َّ بالٌسبٔ إلى حدٔ اإلسالم ح٘ن  ال ٗدنضٕ للبع٘نذ إلّنا     ثنّ •

التوتّع، ٍ ال للحاضش إلّا اإلفشاد أٍ القشآى، ٍ أهّا بالٌسبٔ إلى الححّ الٌنذبّٖ  
ف٘دَص لكلّ هي البع٘ذ ٍ الحاضش كلّ هي األقسام الثالثٔ بال إشكال، ٍ إى 
كاى األفضل اخت٘اس التوتّع، ٍ كزا بالٌسبٔ إلى الَاخب غ٘ش حدّٔ اإلسنالم  

 (.2)كالححّ الٌزسٕ ٍ غ٘شُ 
إٔ لِ ًزس إّٔ لسن شاء ٍ كزا حال شم٘مِ٘ ٍ َّ الوشاد هاي ي٘اشُ ال   ( 2)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )اإلفسادٕ ألًِّ تابع لوا أفسذُ
 (.الگلپاٗگاًٖ. )إرا أطلك الٌزس ٍ كزا شنِ الٌزس ٍ المضاء تابع لوا أفسذُ•
. ف٘وا إرا أطلك الٌزس ٍ شنِْ ٍ أهّا حجّأ المضااء فْاَ تاابع لواا أفساذُ      •

 (.النشٍجشدٕ)

؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى  602: ، ص4   
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