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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَاخجبت ٍلت اإلحشام •  ثالث

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

ثوؼٌى لصذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى لصدذ ححدذ الٌ،ده،    المصذ،ال : األٍل•
فارا لصذ الؼوشٓ هثال ٍ لجى صبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححىبهِ، ٍ حهب 
لصذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحممب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمصدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك ئحشاهِ سَاء وبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗجغل ً،ىِ حٗضب ئرا وبى التشن ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗجغل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ث حهىي ػلى التفص٘ل الوتمذم

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

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص ووب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فمذّوب حٍ فمذ ححدذّوب ٗجغدل ئحشاهدِ، ٍ ٗددت حى تىدَى همبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حصَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشوْب ٍخت تدذٗذّب

 

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

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ ئفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ ئلى هدب ثؼدذ   
رله ثغل ٍ حهب ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخجٔ ئال ئرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخغبس ثبلجبل

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

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام لصذ تدشن الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
ئخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استىبة ثؼض الوحشهبت لن ٗضدشّ ثاحشاهدِ،   
ًؼن لصذ استىبة هب ٗجغل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ لصدذ    

 .الحح

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

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

ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح والّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوب ئلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهىبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ ئال فجح،ت ئهىبًِ ثال 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

ٍ ئال  ،فبى ػلن حى حددِ لودب را صدح    *فالىلَ ًَى وحح  5ه،ألٔ •
 **فبألٍخِ الجغالى

 
 .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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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخة علِ٘ ًَع هي الحح أٍ العوشٓ 

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

 ، **ٍ لَ وبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجغل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًغك ثغ٘شُ وبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ وبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى 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 هىبى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فبى ودبى هدي لصدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدح    ئت٘بى الؼول

 فبلظبّش صحتِ ٍ ٗمغ ػوشٓ، 
ٍ حهب لَ ظي حى حح التوتغ همذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت ئلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبعل 
ٗدت تدذٗذُ فٖ الو٘مبت ئى حهىي، ٍ ئال فجبلتفص٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌّ٘ٔ

ٗ،تفبد هي خولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّظ ثبلٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
صدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحمّمِ ثإّٔ لفظ وبى، ٍ األٍلى حى ٗىَى ثوب 

ّنّ ئًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هِيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)ػوّبس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  صلّى اللّ)اثِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘هٓ ٰ  ئلى الحٓحّ ػٓلى وِت

ٖ ءَ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمجَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَداىْ ػٔدشِ ٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حج،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست ػلَّٖ، اللّْنّ ئى لدن تىدي حدّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم له شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػصجٖ هي الٌ،بء ٍ الغ٘ت، حثتغٖ ثزله ٍخْه ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
هب روشُ هَافك تمشٗجبً لصح٘حٔ اثي سٌبى ٍ ئى وبى فِ٘ اختالط هٌْب ٍ ( 1)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي صح٘حٔ اثي ػوّبس فشاخغ
 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى  
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 األستعالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَاخجبتالثبًٖ •

لجّ٘ه اللّْنّ لجّ٘ه لجّ٘ده ال شدشٗه   »:ٍ صَستْب ػلى األصح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى ثزله وبى هحشهب ٍ صح ئحشاهدِ، ٍ األحدَط   « له لجّ٘ه
ئىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل ػم٘ت هب تمذمحى  األٍلى

لجّ٘ده اللّْدن   »: ححَط هٌِ حى ٗمَل ثؼذ رلده ٍ « *ششٗه له لجّ٘ه
 .«لجّ٘ه ئىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لجّ٘ه

 .األحَط ات٘اى ّزا التلث٘ٔ األخ٘شٓ تٌ٘ٔ ها فٖ الزهٔ* 

 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔتٗدة اإلت٘اى 

ٗدت اإلت٘بى ثْب ػلى الَخِ الصح٘ح ثوشاػبٓ حداء الىلودبت   8ه،ألٔ •
ٗدضٕ الولحَى هغ التوىي هي الصح٘ح ٍ لدَ  الؼشث٘ٔ،فال ػلى المَاػذ 

 ثبلتلم٘ي حٍ التصح٘ح، 
هغ ػذم توىٌِ فبألحَط الدودغ ثد٘ي ئت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •

 . تشخوتْب ثلغتِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رله
 ال تصح التشخؤ هغ التوىي هي األصل، ٍ •
األخشس ٗش٘ش ئلْ٘ب ثاصجؼِ هغ تحشٗه ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   ٍ •

 هغ رله، 
 .ٗلجى ػي الصجٖ غ٘ش الوو٘ضٍ •

 
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

الالصم اإلت٘اى تْا على الَخِ الصح٘ح توشاعآ أداء النلوحات  (: 14هسألٔ )•
على قَاعذ العشتّ٘ٔ، فال ٗدضٕ الولحَى هع التونّي هي الصحح٘ح تحالتلق٘ي   

تٌِ٘ ٍ ت٘ي االسحتٌاتٔ،  ( 2)أٍ التصح٘ح، ٍ هع عذم تونٌِّ فاألحَط الدوع 
ٍ مزا ال تدضٕ التشخؤ هع التونّي، ٍ هع عذهِ فاألحَط الدوع تٌْ٘وا ٍ 

ٍ األٍلى لساًِ، ت٘ي االستٌاتٔ، ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ا تإصثعِ هع تحشٗل 
أى ٗدوع تٌْ٘وا ٍ ت٘ي االستٌاتٔ، ٍ ٗلثّى هي الصحثّٖ الي٘حش الووّ٘حض ٍ هحي     

 ، (4)الويوى علِ٘ 
. ٍ ئى وبى األظْش خَاص االوتفبء ثبلولحَى ٍ وزله الحبل ف٘ودب ثؼدذُ  ( 2)•

 (.الخَئٖ)
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هشّ الىالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

الْوحضٓ ٍ فتحْحا   ( 5)اىّ الحوذ إلخ ٗصحّ أى ٗقشأ تنسحش  : ٍ فٖ قَلِ•
 ( 1)ٍ األٍلى األٍّل   ،(6)
ٍ األحَط الدوغ ثأى ٗمشح هدوَع التلج٘بت هدشّٓ ثفدتح الْودضٓ ٍ    ( 5)•

 (.الخَاً،بسٕ. )حُخشى ثى،شّب
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )غ٘ش هؼلَم( 6)•
 (.األصفْبًٖ، الجشٍخشدٕ. )ثل لؼلِّ الوتؼّ٘ي( 1)•
 (.الش٘شاصٕ. )ثل ال ٗتشن االحت٘بط•
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل هتؼّ٘ي ػلى الظبّش•
 (.الٌبئٌٖ٘. )ال ٗتشن•

 
 665-664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 



17 

 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

لجّ٘ه هصذس هٌصَة ثفؼل همذَّس، حٕ حُلتّ له ئلجبثبً ثؼدذ ئلجدبة، حٍ لجّدب    ٍ •
ثؼذ لتّ، حٕ ئلبهٔ ثؼذ ئلبهٔ، هي لتّ ثبلوىبى حٍ حلدتَّ حٕ حلدبم، ٍ األٍلدى    
وًَِ هي لتّ، ٍ ػلى ّزا فأصلِ لجّ٘ي لده، فحدزا الدالم ٍ حُ د٘ف ئلدى      
الىبا، فحزا الٌَى، ٍ حبصل هؼٌبُ ئخدبثت٘ي لده، ٍ سثودب ٗحتودل حى     
ٗىَى هي لتّ ثوؼٌى ٍاخِ، ٗمبل داسٕ تلدتّ داسن، حٕ تَاخْْدب، فوؼٌدبُ    
ٖ ء، حٕ خبلصدٔ،     هَاخْتٖ ٍ لصذٕ له، ٍ حهّب احتوبل وًَِ هي لدتّ الشد
ف٘ىَى ثوؼٌى ئخالصٖ له فجؼ٘ذ، ووب حىّ المَل ثأًّدِ ولودٔ هفدشدٓ ًظ٘دش     

فب ٘فت ئلى الىبا فملجت حلفدِ ٗدبء ال ٍخدِ لدِ، ألىّ     « لذى»ٍ « ػلى»
ٍ « ػلى صٗذ»ئرا حُ ٘فب ئلى الظبّش ٗمبل فْ٘وب ثبأللف و  « لذى»ٍ « ػلى»
 . ثبل٘بء« لجّى صٗذ»: ٍ ل٘س لجّى وزله فاًِّ ٗمبل فِ٘« لذى صٗذ»

 665: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى  
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ػلدى الَخدِ الصدح٘ح ثبلؼشث٘دٔ فدال ٗددضٕ        *ثْوباإلت٘بى الخبهس •
 .تشخوتْوب ٍ ال هغ تجذٗل حشا ثحشا

 
 
 حٕ ثبألراى ٍ اإللبهٔ* •

 609: ، ص1 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

 [لضٍم الؼشث٘ٔ هغ المذسٓ ػلْ٘ب فٖ الصالٓ] 66ه،ألٔ •
هي ػشا الؼشث٘ٔ، ٍ غ٘شّب هي اللغبت لن ٗدض لِ حى ٗ،تفتح الصالٓ ئال •

ٍ لدبل حثدَ    .«6»ثبلؼشث٘ٔ، ٍ ثِ لبل حثَ َٗسف ٍ هحودذ ٍ الشدبفؼٖ   
 .«1»ٗدَص التىج٘ش ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، ٍ اى وبى ٗح،ٌْب : حٌ٘فٔ

، ٍ 301ٍ  293: 3، ٍ الودودَع  14(: هختصش الوضًٖ)، ٍ االم 100: 1االم ( 6)•
، 36: 1، ٍ الوج،دَط  47: 1، ٍ الْذاٗٔ 152: 1، ٍ هغٌٖ الوحتبج 15: 1األصل 

 .462: 1، ٍ الوغٌٖ الثي لذاهٔ 137: 2ٍ االستزوبس 
، ٍ 301: 3، ٍ الودوَع 36: 1، ٍ الوج،َط 47: 1، ٍ الْذاٗٔ 15: 1األصل ( 1)•

 .152: 1، ٍ هغٌٖ الوحتبج 137: 2ٍ االستزوبس  462: 1الوغٌٖ الثي لذاهٔ 

 
 315: ، ص1 الخالف؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

حًِ ئرا وجش ثبلؼشث٘ٔ صحت صالتِ ثبإلخوبع، ٍ ئرا وجدش ثغ٘شّدب   : دل٘لٌب•
 .فل٘س ػلى صحتْب دل٘ل

، ٍ حٗضدب  «2»صلَا موا سأٗتوحًَٖ أصحلٖ   : ٍ حٗضب لَلِ ػلِ٘ ال،الم•
، ٍ هدي لدبل رلده ثغ٘دش     «3»هفتاح الصالٓ التنث٘ش لَلِ ػلِ٘ ال،الم 

 . الؼشث٘ٔ لن ٗ،ن تىج٘شا

 .346: 1، ٍ سٌي الذاسلغٌٖ 154: 1صح٘ح الجخبسٕ ( 2)•
 . 775حذٗث  270: 3التْزٗت ( 3)•

 316: ، ص1 الخالف؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

هي ٗح،ي الؼشث٘ٔ ال ٗدَص حى ٗىجش تىج٘شٓ اإلحشام ٍ ال ٗ،جح ٍ ال ٗمشح ٍ •
فاى لن ٗح،ي رله خدبص لدِ حى   . المشآى ٍ ال غ٘ش رله هي األروبس ئال ثْب

 ِ فداى  . ٗمَل ووب ٗح،ٌِ ئال حًِ ٗدت ػلِ٘ حى ٗتؼلن حتى ٗإدى صلَتِ ثد
حهىٌِ حى ٗتؼلن ٍ لن ٗتؼلن لن تصح صلَتِ ٍ وبى ػلِ٘ لضبؤّب ثؼذ التؼل٘ن، 

 ٔ ّدزا ئرا ودبى الَلدت  د٘مب     . ٍ ئى لن ٗتأت لِ رله وبًت صلَتِ هب د٘
فأهب ئرا لن ٗىي الَلت  ٘مب ٍخدت  . ٗخبا فَت الصالٓ ثبالشتغبل ثبلتؼلن

االشتغبل ثتؼلن رله الومذاس، ٍ هي وبى فٖ ل،بًِ آفٔ هي توتؤ حٍ غٌٔ حٍ 
ٍ ٗمذس ػل٘دِ، ٍ ال ٗددت   . لثغٔ ٍ غ٘ش رله خبص لِ حى ٗمَل ووب ٗتأتى لِ

ػلِ٘ غ٘ش رله، ٍ وزله ئرا وبى حخشس فاى لن ٌٗغلك ل،بًِ حصدال ودبى   
تىج٘شُ ئشبستِ ثأصبثؼِ ٍ ئٗوبؤُ، ٍ وزله تشْذُ ٍ لشاءٓ المشآى ال تذخل 

 فٖ الصالٓ ئال ثاووبل التىج٘ش 

 
 103: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

لذ ثٌ٘ب حى لشاءٓ الحوذ ال ثذ هٌْب هغ المذسٓ فوي ال ٗح،دي ٍخدت   ٍ •
ػلِ٘ تؼلوْب فاى خبا فَت الصالٓ صلى ثودب ٗح،دٌِ هدي لدشاءٓ ٍ     

ثن ٗتؼلن ف٘وب ثؼذ هب ٗإدى ثدِ الصدالٓ، ٍ ال   . تىج٘ش ٍ تْل٘ل ٍ ت،ج٘ح
ٗدَص حى ٗمشح المشآى ثغ٘ش لغٔ الؼشة ثإٔ لغٔ ودبى، ٍ هتدى لدشح ثغ٘دش     

 .الؼشث٘ٔ ػلى هب حًضلِ اهلل لن ٗىي رله لشآًب، ٍ ال ٗدضِٗ صلَتِ

 107: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج



23 

 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

اىٍ ػٓشَثِدٖ   ٰ  الَوِ٘يَ ئلى لَلِ ثِلِدس ٰ  اهلل تؼبلى ٍٓ ئًَِِّٔ لَتٌَْضِٗلُ سٓةِّ الْغلبل •
تذل ّزُ اٙٗٔ حى هي لشح ثغ٘ش الؼشث٘ٔ هؼٌدى المدشآى ثدإٔ لغدٔ     . هٔجِ٘يٍ

ٍ ئى . وبًت فٖ الصالٓ وبًت صالتِ ثبعلٔ ألى هب لشحُ لن ٗىي لشآًدب 
ٍ غ لفظب ػشث٘ب هَ غ لفظ هي المشآى ٗىَى هؼٌبّوب ٍاحدذا فىوثلدِ   
فاًِ تؼبلى ٍصف الل،بى ثصفت٘ي ح ال تشى حًِ تؼبلى حخجدش حًدِ حًدضل    

أُ لُشْآًبً ػٓشَثًِّ٘دب  ٰ  ا حًَْضَلْيٰ  اىٍ ػٓشَثِٖ  هٔجِ٘يٍ ٍ لبل تؼبلى ئِىّٰ  المشآى ثِلِس
فوي لبل ئرا وبى ثغ٘ش الؼشثدٖ فْدَ لدشآى فمدذ     . فأخجش حًِ حًضلِ ػشث٘ب

اىِ ٰ  ا ثِلِدس ٰ  ا هِيْ سٓسٔدَلٍ ئِلّ ٰ  ا حَسٕسٓلْيٰ  تشن اٙٗٔ ٍ لبل تؼبلى ٍٓ م
 .لََٕهِِِ ٍ ػٌذ حثٖ حٌ٘فٔ حسسل اهلل سسَلِ ثىل ل،بى

 119: ، ص1 ؛ ج(للشاًٍذٕ)فقِ القشآى 
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ئرا ثجت حًِ ثغ٘ش الؼشث٘ٔ ال ٗىَى لشآًب سمظ لدَلْن ٍ ثجدت حًْدب ال    ٍ •
ع ودل  غ٘شّب لمَلِ ػلى حى هي ٗح،ي الحوذ ال ٗدَص حى ٗمشح . تدضٕ

 .صالٓ ل٘س فْ٘ب فبتحٔ فْٖ خذاج
فاى لن ٗح،ي الحوذ ٍخت ػلِ٘ حى ٗتؼلوْب فاى  بق ػلِ٘ الَلدت ٍ  •

حح،ي غ٘شّب لشح هب ٗح،ي فاى لن ٗح،ي ئال ثؼض سَسٓ لدشحُ فداى   
لن ٗح،ي ش٘ئب حصال رودش اهلل ٍ وجدشُ ٍ ال ٗمدشح هؼٌدى المدشآى ثغ٘دش       

 .الؼشث٘ٔ
 

 120: ، ص1 ؛ ج(للشاًٍذٕ)فقِ القشآى 
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

 .ال تٌؼمذ الصالٓ ثوؼٌبُ ٍ ال ثغ٘ش الؼشث٘ٔ ٍ َّ هزّت ػلوبئٌبٍ •
 .تٌؼمذ: ٍ لبل الشبفؼٖ ٍ حثَ َٗسف ٍ هحوذ، ٍ لبل حثَ حٌ٘فٔ•
هب تمذم هي فؼل الٌجٖ صلّى اللّدِ ػل٘دِ ٍ آلدِ ٍ التصدبسُ ػلدى       -لٌب•

التىج٘ش، ٍ الى التىج٘ش ئرا حعلك اًصشا الى اللفظ الؼشثٖ ال غ٘ش، ٍ لَ 
لن ٗح،ي ثبلؼشث٘ٔ تؼلّن، فبى تؼزس، حٍ  بق الَلت تىلن ثلغتِ وزا لبل 

ٖ  : الش٘خ فٖ الوج،َط ٍ لدبل لدَل هدٌْن ٗىدَى     : ٍ ثِ لدبل الشدبفؼ
وبألخشس، ٍ هب روشُ الش٘خ ح،ي، الى التىج٘ش روش فبرا تؼزس صدَسٓ  

 .لفظٔ سٍػٖ هؼٌبُ
 

 153: ، ص2 الوعتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

 -«8»خالفدب ألثدٖ حٌ٘فدٔ     -ال ٗدَص التلج٘ٔ ئلّب ثبلؼشث٘ٔ هغ المذسٍٓ •
 .ألًِّ الوأهَس ثِ، ٍ ألًِّ روش هششٍع، فال ٗدَص ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، وبألراى

 
 
 
 

 .161: 2، ثذائغ الصٌبئغ 6: 4 -لل،شخ،ٖ -الوج،َط( 8)•
 

 251: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزمشٓ الفقْاء 
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 على الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ثغ٘ش الؼشثّ٘ٔ ألًِّ ل٘س ثىالم اللِّ ٍ ال سسَلِ ٍ  *التشخؤال ٗدَص  -3•
« 1»فَصَحلّى  ٍَ رَمَحشَ اسمحنَ سَتِحِ     لَل حثٖ حٌ٘فٔ ثدَاصّب هحتدّب ثمَلِ 

ػلّك الصالٓ ػلى روش اسوِ الّزٕ َّ حػنّ هدي وًَدِ ػشثّ٘دب حٍ غ٘دشُ     
لذ حتى ثبلصالٓ ػم٘جِ ثبلفدبء  ٍ  خصَصب ثبعل ئر الوشاد ثبالسن األراى 

الومتض٘ٔ للوغبٗشٓ ٍ التشت٘ت هغ حىّ التحشٗؤ خضء داخل فدٖ الصدالٓ   
 .فال ٗىَى ّٖ الوؼٌّ٘ٔ ثبٙٗٔ

•______________________________ 
 .15: األػلى( 1)
 حٕ تشخؤ اهلل اوجش* •

 118-117: ، ص1 ؛ ج)حلّى، هقذاد  (مٌض العشفاى فٖ فقِ القشآى
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