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 اإلحزامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارجبت ٍلت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال توؼٌى قصذ اإلحزام

ثوؼٌى لصذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى لصدذ ححدذ الٌ،ده،    المصذ،ال : األٍل•
فئرا لصذ الؼوشٓ هخال ٍ لجى صبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححىبهِ، ٍ حهب 
لصذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحممب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمصدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك إحشاهِ سَاء وبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجغل ً،ىِ حٗضب إرا وبى التشن ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجغل، ٍ ٗزت ػلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت إى حهىدي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ج حهىي ػلى التفص٘ل الوتمذم

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

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص ووب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فمذّوب حٍ فمذ ححدذّوب ٗجغدل إحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تىدَى همبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حصَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشوْب ٍرت تزذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج



6 

 ٗؼتثز فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوزٓ

حى الحدذ  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هدب ثؼدذ   
رله ثغل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ إال إرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخغبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتثز فٖ اإلحزام قصذ تزك الوحزهات

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام لصذ تدشن الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إروبال، ثل لَ ػضم ػلى استىبة ثؼض الوحشهبت لن ٗضدشّ ثئحشاهدِ،   
ًؼن لصذ استىبة هب ٗجغل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودغ هدغ لصدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوزٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حذ حٍ ػودشٓ فدئى اختصدت الصدحٔ ٍالؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ صدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗصح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ
ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح والّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلروبلٖ هغ اإلهىبى ٍ ػذم الحشد،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهىبًِ ثال حشد
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول ػلى الصحح٘ح ٍ  ظَْر لَ لن ٗني ٌّاك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خاس إحت٘اطاًػلِ٘ ال ٗدة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْر **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ السهاً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوا هتؼٌ٘اً ***•

ظَْرٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوا ػلِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْر فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

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

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حزدِ لودب را صدح    *فالىلَ ًَى وحذ  5ه،ألٔ •
 **فبألٍرِ الجغالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوزٓ... لَ ًَٕ مإحزام فالى: األٍلٖ أى ٗقال *•
الؼلن توٌَِٗ، ًؼن حصل تل األقَى الصحٔ لَ أحزم ّذا الفالى ٍ  **•

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

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘زُفٌَى لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوزٓ 

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

 ، **ٍ لَ وبى ػلِ٘ هب ٍرت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجغل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًغك ثغ٘شُ وبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ وبى فٖ ححٌبء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّذا الٌَع تطَػاً تطل، لَ ماى ػالواً تالَخَب ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػاً آخز ال ٗثطل هطلقحاً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هدشٕ ػي الَاخة
 .لن ٗني هدشٗاً ػوا ٍخة ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوا ٍخة ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هناى ػوزٓ التوتغ حدِ

لَ ًَى هىبى ػوشٓ التوتغ حزِ رْال فبى ودبى هدي لصدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ ثِ غ٘شُ ٍ ظي حى هب ٗأتٖ ثِ حٍال اسوِ الحدذ    إت٘بى الؼول

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

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحذ حن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبعل 
ٗزت تزذٗذُ فٖ الو٘مبت إى حهىي، ٍ إال فجبلتفص٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌّ٘ٔ

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

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

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

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

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي صح٘حٔ اثي ػوّبس فشارغ
 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼزٍٓ الَثقى  
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 األرتغالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَارجبتالخبًٖ •

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

لجّ٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل ثؼدذ رلده    **ٍ ححَط« *ششٗه له لجّ٘ه
 .«اللّْن لجّ٘ه إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لجّ٘ه

 .األحَط ات٘اى ّذا التلث٘ٔ األخ٘زٓ تٌ٘ٔ ها فٖ الذهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘اى تْذُ التلث٘ٔ تؼحذ اإلت٘حاى تالتلث٘حات الخوحس     ** •

 .الساتقٔ
 415- 414: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔتٗدة اإلت٘اى 

ٗزت اإلت٘بى ثْب ػلى الَرِ الصح٘ح ثوشاػبٓ حداء الىلودبت   8ه،ألٔ •
ٗزضٕ الولحَى هغ التوىي هي الصح٘ح ٍ لدَ  الؼشث٘ٔ،فال ػلى المَاػذ 

 ثبلتلم٘ي حٍ التصح٘ح، 
هغ ػذم توىٌِ فبألحَط الزودغ ثد٘ي إت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •

 . تشروتْب ثلغتِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رله
 ال تصح التشرؤ هغ التوىي هي األصل، ٍ •
األخشس ٗش٘ش إلْ٘ب ثئصجؼِ هغ تحشٗه ل،بًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌبثٔ   ٍ •

 هغ رله، 
 .ٗلجى ػي الصجٖ غ٘ش الوو٘ضٍ •

 
 415: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

  ه،ألٔ المبدس ػلى التؼلن إرا ضبق ٍلتِ لشح هي الفبتحٔ هب تؼلن 34•
ٍ لشح هي سبئش المشآى ػَ  الجم٘ٔ ٍ األحَط هدغ رلده تىدشاس هدب     •

ٗؼلوِ ثمذس الجم٘ٔ ٍ إرا لن ٗؼلن هٌْب ش٘ئب لشح هي سدبئش المدشآى ثؼدذد    
آٗبت الفبتحٔ ثومذاس حشٍفْب ٍ إى لن ٗؼلن ش٘ئب هي المشآى سجح ٍ وجش 
ٍ روش ثمذسّب ٍ األحَط اإلت٘بى ثبلت،ج٘حبت األسثؼٔ ثمذسّب ٍ ٗزدت  
تؼلن ال،َسٓ حٗضب ٍ لىي الظبّش ػذم ٍردَة الجدذل لْدب فدٖ ضد٘ك      

 الَلت ٍ إى وبى ححَط 

 

 652: ، ص1 ؛ ج(للس٘ذ ال٘شدٕ)الؼزٍٓ الَثقى 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

  هي الششائظ الؼشثّ٘ٔ: الخبًٖ•
 ٗزدَص  ٍ ّزا هي ششائظ هغلك الدزوش ٍ الدذػبء فدٖ الصدلَات، ٍ ال     •

تشروتْب ثإّٔ ل،بىٍ وبى، ووب ال ٗزَص تشرؤ األروبس الَارجدٔ ثبللّغدٔ   
الؼشثّ٘ٔ، ٍ إى ربص إًشبء الذػبء ثْب فْ٘ب؛ ٍ رله ألىّ ػذم الذل٘ل فدٖ  

 .الو،ألٔ، وبفٍ لؼذم الزَاص
 
 

236: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   



17 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

  رَاص لشاءٓ األروبس الَارجٔ ثغ٘ش الؼشث٘ٔ دٍى المشاءٓ•
سثّوب ٗوىي دػَى التفص٘ل ث٘ي المشاءٓ ٍ غ٘شّدب؛ ألىّ الوؼتجدش ّدٖ    ٍ •

تشاروْدب، ثخدالف تىج٘دشٓ     ٰ  لشاءٓ الفبتحٔ، ٍ ّٖ غ٘ش صدبدلٔ ػلدى  
اإلحشام ٍ سبئش األروبس، فئًّْب ح،ت إعالق ثؼض األخجدبس ال تزدت   

 ، «1»ثخصَصّ٘بتْب، ثل الَارت َّ التىج٘ش ٍ الت،ج٘ح ٍ التحو٘ذ 
•______________________________ 
، وتبة الصالٓ، حثدَاة تىج٘دشٓ اإلحدشام،    34 9: 6ٍسبئل الش٘ؼٔ ( 1)

، وتدبة الصدالٓ، حثدَاة    121ٍ  107: 6، ٍسبئل الش٘ؼٔ 12 1الجبة 
 .ٍ وزا فٖ سبئش حثَاة الصالٓ 51ٍ  42المشاءٓ فٖ الصالٓ، الجبة 

237: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ    
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ٍ روش األهخلٔ الؼشثّ٘ٔ ٍ األروبس الؼشثّ٘ٔ فٖ ّزُ الو،ألٔ، ودزوشّب فدٖ   •
وبًَا ٗؤدٍّى ثوخلْب؛ اللتضبء ( ػلْ٘ن ال،ّالم)الؼمَد ٍ اإلٗمبػبت، فئًّْن 

حبلْن، ٍ ّىزا الٌبس فٖ ػصدشّن، ٍ سدَْلٔ الدتؼلّن التضدت حى ال     
 .ٗٔ،ألَا ػي رَاص التشرؤ ٍ صحّتْب، فال ٗخفى

، خَاس القزاءٓ أٗضاً تْا اخت٘اراً، ٍ سادٓ الؼصزقذ سوؼت ػي تؼض تل •
لنٌِّ غ٘ز هساػذ لظَاّز الزٍاٗحات، هحغ أىّ الؼحز  ال ٗحزى تزخوحٔ      

 .القزآى قزآًاً، ٍ لذلل ٗدَس هسّْا هي غ٘ز طَْر
 
 . الَحمى، التؼل٘مٔال،ّ٘ذ الشبّشٍدٕ، سارغ الؼشٍٓ َّ سادٓ الؼصز تؼض •

237: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

سثّوب وبى ألرلِ، ػذم افتبئْن ثمشاءٓ التشرؤ ػٌذ الؼزض ػي اإلت٘دبى  ٍ •
 هدي  ٍ إرا لن ٗؼلن هٌِ شد٘ئبً، لدشح   »: ثبلفبتحٔ، حتّى لبل الفمِ٘ ال٘ضدّٕ

المشآى ثؼذد آٗبت الفبتحٔ ثومذاس حشٍفْب، ٍ إى لن ٗؼلن ش٘ئبً هي سبئش 
 .ٰ  اًتْى« 1« »المشآى، سجّح ٍ وجّش ٍ روش ثمذسّب

•______________________________ 
، وتبة الصالٓ، فصل فٖ المشاءٓ، الو،دألٔ  652: 1 ٰ  الؼشٍٓ الَحمى( 1)
34. 

238: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

لن ٗتزوّش للو،ألٔ سبئش حسثبة التؼل٘ك، هغ تصدشٗحْن فدٖ التىج٘دشٓ    ٍ •
ٍ إى لن ٗمذس فتشروتْب هدي غ٘دش الؼشثّ٘دٔ، ٍ ال ٗلدضم حى     »: ثْب، فمبل

ٗىَى ثلغتِ ٍ إى وبى ححَط، ٍ ال ٗزضٕ هدي التشرودٔ غ٘شّدب هدي     
 .«2« »األروبس ٍ األدػ٘ٔ ٍ إى وبًت ثبلؼشثّ٘ٔ

 
، وتبة الصالٓ، فصل فٖ تىج٘شٓ اإلحشام، 628: 1 ٰ  الؼشٍٓ الَحمى( 2)•

 .6الو،ألٔ 
 

238: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

حىّ ث٘ي التىج٘شٓ ٍ المدشاءٓ فشلدبً، ٍ   ( ُٰ  سحوِ اللّ)ٗظْش هٌِ : فجبلزولٔ•
ظبّشُ حىّ األروبس فٖ الشوَع ٍ ال،زَد وبلتىج٘شٓ، ٍ إى لدن ٗتؼدشّ    

 .للو،ألٔ فٖ الجبث٘ي، فل٘شارغ
حىّ المشاءٓ هتمَّهٔ ثبلؼشثّ٘ٔ ػٌَاًبً، ٍ هغ الؼزض ػٌْدب  : فؼلى ّزا تحصّل•

 .ال ٍرِ لَرَة تشروتْب، ثخالف غ٘شّب، فئًّْب غ٘ش هتمَّهٔ
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  اإلخالل ثبلؼشثّ٘ٔ ػوذاً حٍ رْلًب حٍ ػزضاًحىن •
فئرا وبى األهش ووب حمّك، ف٘لضم حى تىَى الؼشثّ٘ٔ هدي الَارجدبت فدٖ    •

التىج٘شٓ، ٍ غبٗتْب حى تىَى غ٘ش صح٘حٔ هغ اإلخالل الؼودذّٕ، ٍ حهّدب   
لَ حتى ثْب رْلًب ثبلو،ألٔ فبسسّ٘ٔ، حٍ سٍهّ٘ٔ فْٖ صدح٘حٔ، ٍ ال ٗؼ٘دذ   
الصالٓ ألرلْب؛ ألىّ الوؼٌى الَارت غ٘ش هتمَّم ثِ، ٍ إرا لن ٗىي هتمَّهبً 
ثْب راتبً، ال ٗلضم هي اإلخالل ثأٍصبفْب الَارجٔ، ثغالىُ الصالٓ؛ لحصَل 

 .للَصف، ووب ال ٗخفى فبلذاً الشوي 
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خالفدِ، فدئىّ    ٰ  تَّّن رَاصّب ثذٍاً ثبلتشرؤ هوٌَع؛ للضشٍسٓ ػلىٍ •
ه،ألٔ تؼل٘ن الصالٓ ثبلحوذ ٍ ال،َسٓ ٍ األرودبس، وبًدت داسردٔ ثد٘ي     
األلَام ٍ الولل فٖ رو٘غ األػصبس ٍ األهصدبس، ٍ ّدزا ٗىشدف ػدي     

 .هفشٍغّ٘ٔ اػتجبس الؼشثّ٘ٔ فْ٘ب ث٘ي الو،لو٘ي ٍ الوتششّػٔ
ٍ حهّب تَّّن ػذم صحّٔ تشرؤ الفبتحٔ ػٌذ الؼزض ػي الدتؼلّن راتدبً، حٍ   •

ػشضبً، ٍ لضٍمِ اإلت٘بى ثغ٘شّدب احت٘بعدبً حٍ ٍرَثدبً، فٌ٘بف٘دِ األرّدبى      
الؼشفّ٘ٔ ٍ الؼمالئّ٘ٔ الحبوؤ ثأًّْب ػٌْ٘ب؛ ٍ ال فشق ثٌْ٘وب، ٍ حًّْب سَسّب، 

ثدذًٍْب؛  : ثبلتشرودٔ، ٍ حُخدشى  : ٍ ألرلِ ٗحتبط ثتىشاس الصدالٓ تدبسٓ  
 .الحتوبل وًَْب هي صٗبدٓ الىالم اٙدهّٖ ػوذاً فْ٘ب
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حهّب ٍرَة اإلت٘بى ثتشرؤ التىج٘شٓ ػٌذ الؼزض الزاتّٖ، حٍ الؼشضدّٖ؛  ٍ •
هغ التضبء األخجبس فٖ . لض٘ك الَلت ٍ ًحَُ، فَْ ألرل هب روشًبُ آًفبً

الو،ألٔ التىج٘ش ثذٍاً، ٍ االفتتبحٓ ٍ الؼشثّ٘ٔ ٍ الص٘غٔ الخبصّٔ حبً٘بً، فؼٌذ 
 .الؼزض ٗتؼّ٘ي اإلت٘بى ثأصل التىج٘ش األػنّ هي وًَِ ػشثّ٘بً ٍ ػزوّ٘بً
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ٍرَة االفتتبح َٗسث   «1»صالٓ ثغ٘ش افتتبح ال  (ػلِ٘ ال،ّالم)فمَلِ •
ثؼٌَاًِ، ٍ ال دخل للّغٔ فِ٘ لدَ خلّدٖ ٍ عجؼدِ، ٍ إرا تؼدّ٘ي الَصدف      

 .الخبصّ فَْ ال َٗسث التمَٗن، ووب فٖ المشاءٓ
•______________________________ 
، وتدبة  14: 6، ٍسبئل الشد٘ؼٔ  1466/ 353: 2تْزٗت األحىبم ( 1)

 .7، الحذٗج 2الصالٓ، حثَاة تىج٘شٓ اإلحشام، الجبة 
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