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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارجبت ٍلت اإلحشام •  حالح

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

ثوؼٌى لصذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى لصدذ ححدذ الٌ،ده،    المصذ،ال : األٍل•
فارا 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 ئحشاهِ سَاء وبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجغل ً،ىِ حٗضب ئرا وبى التشن ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجغل، ٍ ٗزت ػلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ج حهىي ػلى التفص٘ل الوتمذم

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

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

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ الؼوشٓ

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

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخغبس ثبلجبل

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

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

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِ٘٘ هي حح٘ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِّ٘ هي حذ حٍ ػودشٓ فداى 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 ئلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلروبلٖ هغ اإلهىبى ٍ ػذم الحشد،  ***الؼذٍل

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

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خاص إحت٘اطاًػلِ٘ ال ٗدة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْس **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ الصهاً ػلِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوا هتؼٌ٘اً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوا ػلِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

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

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

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ مإحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقال *•
الؼلن توٌَِٗ، ًؼن حصل تل األقَى الصحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

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

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هي الحح أٍ الؼوشٓ 

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 ّزا الٌَع تطَػاً تطل، لَ ماى ػالواً تالَخَب ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػاً آخش ال ٗثطل هطلقحاً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخة
 .لن ٗني هدضٗاً ػوا ٍخة ػلِ٘

 .ٍال ٗقغ ػوا ٍخة ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هناى ػوشٓ 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    ئت٘بى الؼول

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

ل٘زّت ئلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحذ حن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبعل 
ٗزت تزذٗذُ فٖ الو٘مبت ئى حهىي، ٍ ئال فجبلتفص٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



12 

 التلفّظ تالٌ٘٘ٔ

ٗ،تفبد هي رولٔ 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 الحٓذّ ػٓلى وِت

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

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

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

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَارجبتالخبًٖ •

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

 .األحَط ات٘اى ّزا التلث٘ٔ األخ٘شٓ تٌ٘ٔ ها فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘اى تْزُ التلث٘ٔ تؼحذ اإلت٘حاى تالتلث٘حات الخوحس     ** •

 .الساتقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش 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 ئت٘بًْدب ثدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •

 . تشروتْب ثلغتِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رله
 ال تصح التشرؤ 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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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ٍ   ه،ألٔ المبدس ػلى التؼلن ئرا ضبق ٍلتِ لشح هي الفبتحٔ هب تؼلدن  34•
لشح هي سبئش المشآى ػَ  الجم٘ٔ ٍ األحَط هغ رله تىشاس هب ٗؼلودِ  
ثمذس الجم٘ٔ ٍ ئرا لن ٗؼلن هٌْب ش٘ئب لشح هي سبئش المدشآى ثؼدذد آٗدبت    
الفبتحٔ ثومذاس حشٍفْب ٍ ئى لن ٗؼلن ش٘ئب هي المدشآى سدجح ٍ وجدش ٍ    
روش ثمذسّب ٍ األحَط اإلت٘بى ثبلت،ج٘حبت األسثؼدٔ ثمدذسّب ٍ ٗزدت    
تؼلن ال،َسٓ حٗضب ٍ لىي الظبّش ػذم ٍردَة الجدذل لْدب فدٖ ضد٘ك      

 الَلت ٍ ئى وبى ححَط 

 

 652: ، ص1 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ 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، ٍ ئى ربص ئًشبء الذػبء ثْب فْ٘ب؛ ٍ رله ألىّ ػذم الذل٘ل فدٖ  

 .الو،ألٔ، وبفٍ لؼذم الزَاص
 
 

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

سثّودب ٗوىدي   ٍ   رَاص لشاءٓ األروبس الَارجٔ ثغ٘ش الؼشث٘دٔ دٍى المدشاءٓ  •
دػَى التفص٘ل ث٘ي المشاءٓ ٍ غ٘شّب؛ ألىّ الوؼتجش ّٖ لشاءٓ الفبتحدٔ، ٍ  

تشاروْدب، ثخدالف تىج٘دشٓ اإلحدشام ٍ سدبئش       ٰ  ّٖ غ٘ش صبدلٔ ػلى
األروبس، فاًّْب ح،ت ئعالق ثؼض األخجبس ال تزت ثخصَصّ٘بتْب، ثدل  

 ، «1»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 ٗإدٍّى ثوخلْب؛ اللتضبء ( ػلْ٘ن ال،ّالم)الؼمَد ٍ اإلٗمبػبت، فاًّْن 

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

، خَاص القشاءٓ أٗضاً تْا اخت٘اساً، ٍ سادٓ الؼصشقذ سوؼت ػي تؼض تل •
لنٌِّ غ٘ش هساػذ لظَاّش الشٍاٗحات، هحغ أىّ الؼحش  ال ٗحشى تشخوحٔ      

 .القشآى قشآًاً، ٍ لزلل ٗدَص هسْ٘ا هي غ٘ش طَْس
 
 . الَحمى، التؼل٘مٔال،ّ٘ذ الشبّشٍدٕ، سارغ الؼشٍٓ َّ سادٓ الؼصش 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  ٍ ئرا لن ٗؼلن هٌِ شد٘ئبً، لدشح   »: ثبلفبتحٔ، حتّى لبل الفمِ٘ ال٘ضدّٕ

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

•______________________________ 
، وتبة الصالٓ، فصل فٖ المشاءٓ، الو،دألٔ  652: 1د الَحمىالؼشٍٓ ( 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    ٍ •
ٍ ئى لن ٗمذس فتشروتْب هدي غ٘دش الؼشثّ٘دٔ، ٍ ال ٗلدضم حى     »: ثْب، فمبل

ٗىَى ثلغتِ ٍ ئى وبى ححَط، ٍ ال ٗزضٕ هدي التشرودٔ غ٘شّدب هدي     
 .«2« »األروبس ٍ األدػ٘ٔ ٍ ئى 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 ثد٘ي التىج٘دشٓ ٍ المدشاءٓ فشلدبً، ٍ     ( اللِّسحوِ )ٗظْش هٌِ : فجبلزولٔ•
ظبّشُ حىّ األروبس فٖ الشوَع ٍ ال،زَد وبلتىج٘شٓ، ٍ ئى لدن ٗتؼدشّ    

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

 .ال ٍرِ لَرَة تشروتْب، ثخالف غ٘شّب، فاًّْب غ٘ش هتمَّهٔ

238: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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  اإلخالل ثبلؼشثّ٘ٔ ػوذاً حٍ رْلًب حٍ ػزضاًحىن •
فارا 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، ٍ ئرا لن ٗىي هتمَّهبً 
ثْب راتبً، ال ٗلضم هي اإلخالل ثأٍصبفْب الَارجٔ، ثغالىُ الصالٓ؛ لحصَل 

 .للَصف، ووب ال ٗخفى فبلذاً الشوي 

238: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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خالفدِ، فداىّ    ٰ  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

 
239: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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حهّب ٍرَة اإلت٘بى ثتشرؤ التىج٘شٓ ػٌذ الؼزض الزاتّٖ، حٍ الؼشضدّٖ؛  ٍ •
 . لض٘ك الَلت ٍ ًحَُ، فَْ ألرل هب روشًبُ آًفبً

التضبء األخجبس فٖ الو،ألٔ التىج٘ش ثدذٍاً، ٍ االفتتدب ٓ ٍ الؼشثّ٘دٔ ٍ    هغ •
الص٘غٔ الخبصّٔ حبً٘بً، فؼٌذ الؼزض ٗتؼّ٘ي اإلت٘بى ثأصل التىج٘ش األػنّ هي 

 .وًَِ ػشثّ٘بً ٍ ػزوّ٘بً

239: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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ٍرَة االفتتب  َٗسث   «1»صالٓ ثغ٘ش افتتب  ال  (ػلِ٘ ال،ّالم)فمَلِ •
ثؼٌَاًِ، ٍ ال دخل للّغٔ فِ٘ لدَ خلّدٖ ٍ عجؼدِ، ٍ ئرا 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 

239: ص؛ (هَسَىخوٌ٘ى، شْ٘ذ، س٘ذ هصطفى )الصالٓالَاخثات فٖ   
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هٌغ حوخش »الوشَْس ووب ػي الزخ٘شٓ اػتجبس ػشث٘تْوب، ٍ فٖ الوذاسن ٍ •
: للدت « األصحبة هي ئرضاء الخغجٔ ثغ٘ش الؼشث٘ٔ للتأسٖ، ٍ َّ ح،ي

لذ ٗفشق فْ٘وب ث٘ي الحوذ ٍ الصدالٓ ٍ ثد٘ي الدَػظ، ف٘زدَص ثغ٘شّدب      
اخت٘بسا هغ فْن الؼذد، ثخالفْوب لظَْس األدلٔ فٖ ئسادٓ اللفظ فْ٘ودب ٍ  

الؼشت٘ٔ فِ٘ أٗضا، لني ( ػلِ٘ السالم)ٍ إى ماى الَاقغ هٌِ الوؼٌى فِ٘، 
ِ    ( ػلِ٘ السحالم )لؼلِ ألًِ  ، ٍ ػلدى  ػشتحٖ ٗحتنلن تلسحاًِ ال لَخَتح

الؼشث٘ٔ ٍ ال حهىي تؼلوْب فبأللَى ووب ػدي  الؼذد  ٗفْن االشتشاط لَ لن 
الفبضل ٍ الشْ٘ذٗي ٍ الىشوٖ االرتضاء ثبلؼزو٘ٔ، ألى همصَد الخغجدٔ  

 ال ٗتن ثذٍى فْن هؼبًْ٘ب، 

 216- 217: ، ص11 خَاّش النالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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ػي الشٍ  ثل َّ ظبّش الوٌظَهٔ حٗضب هي ٍرَة الؼشث٘ٔ هغلمب فوب •
ووب تشى، ٍ ئى حٗذُ فٖ الحذائك ثوٌغ وَى الؼلٔ فٖ الخغجٔ التفْ٘ن ثل 

ٍ تأى الثلذاى التٖ فتحت هي الؼدن ٍ الشٍم ٍ ػح٘ي فْ٘حا   َّ حىؤ، 
، ئر ف٘دِ حى األصدل ف٘ودب    األئؤ لن ٌٗقل التشخؤ لْن، ٍ لَ ٍقغ لٌقل

ظبّشُ الؼلٔ األٍل، ٍ ٗوىي حضَس الؼدذد الدزٕ ٗفْدن فدٖ الجلدذاى      
الوضثَسٓ، ًؼن لذ ٗحتول ووب فٖ الوذاسن سمَط الزوؼٔ حٌ٘ئز، لؼدذم  
حجَت هشدشٍػ٘تْب ػلدى ّدزا الَردِ، هدغ حى ف٘دِ حًدِ ٗىفدٖ فْ٘دب          
اإلعاللبت هغ ػدذم صدالح٘ٔ دل٘دل االشدتشاط لشدوَل الفدش ، ٍ       

 .التحم٘ك هب ػشفت
 

 216- 217: ، ص11 خَاّش النالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج
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الالصم اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الصح٘ح توشاػآ أداء النلوحات  (: 14هسألٔ )•
ػلى قَاػذ الؼشت٘٘ٔ، فال ٗدضٕ الولحَى هغ التونّي هي الصحح٘ح تحالتلق٘ي   

تٌِ٘ ٍ ت٘ي االسحتٌاتٔ،  ( 2)أٍ التصح٘ح، ٍ هغ ػذم تونٌِّ فاألحَط الدوغ 
ٍ مزا ال تدضٕ التشخؤ هغ التونّي، ٍ هغ ػذهِ فاألحَط الدوغ تٌْ٘وا ٍ 

ٍ األٍلى لساًِ، ت٘ي االستٌاتٔ، ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ا تإصثؼِ هغ تحشٗل 
أى ٗدوغ تٌْ٘وا ٍ ت٘ي االستٌاتٔ، ٍ ٗلث٘ى هي الصحثٖ٘ الي٘حش الوو٘٘حض ٍ هحي     

 ، (4)الويوى ػلِ٘ 
. ٍ ئى وبى األظْش رَاص االوتفبء ثبلولحَى ٍ وزله الحبل ف٘ودب ثؼدذُ  ( 2)•
 (.الخَئٖ)
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هشّ الىالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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الْوحضٓ ٍ فتحْحا   ( 5)اىّ الحوذ إلخ ٗصح٘ أى ٗقشأ تنسحش  : ٍ فٖ قَلِ•
 ( 1)ٍ األٍلى األٍ٘ل   ،(6)
ٍ األحَط الزوغ ثأى ٗمشح هزوَع التلج٘بت هدشّٓ ثفدتح الْودضٓ ٍ    ( 5)•

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

 
 665-664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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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، فحدزف الدالم ٍ حُضد٘ف ئلدى      
الىبف، فحزف الٌَى، ٍ حبصل هؼٌبُ ئردبثت٘ي لده، ٍ سثودب ٗحتودل حى     
ٗىَى هي لتّ ثوؼٌى ٍارِ، ٗمبل داسٕ تلدتّ داسن، حٕ تَارْْدب، فوؼٌدبُ    
ٖ ء، حٕ خبلصدٔ،     هَارْتٖ ٍ لصذٕ له، ٍ حهّب احتوبل وًَِ هي لدتّ الشد
ف٘ىَى ثوؼٌى ئخالصٖ له فجؼ٘ذ، ووب حىّ المَل ثأًّدِ ولودٔ هفدشدٓ ًظ٘دش     

فبض٘فت ئلى الىبف فملجت حلفدِ ٗدبء ال ٍردِ لدِ، ألىّ     « لذى»ٍ « ػلى»
ٍ « ػلى صٗذ»ئرا حُض٘فب ئلى الظبّش ٗمبل فْ٘وب ثبأللف و  « لذى»ٍ « ػلى»
 . ثبل٘بء« لجّى صٗذ»: ٍ ل٘س لجّى وزله فاًِّ ٗمبل فِ٘« لذى صٗذ»
 665: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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ػلدى الَردِ الصدح٘ح ثبلؼشث٘دٔ فدال ٗزدضٕ        *ثْوباإلت٘بى الخبهس •
 .تشروتْوب ٍ ال هغ تجذٗل حشف ثحشف

 
 
 حٕ ثبألراى ٍ اإللبهٔ* •

 609: ، ص1 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثقى 
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 [لضٍم الؼشث٘ٔ هغ المذسٓ ػلْ٘ب فٖ الصالٓ] 66ه،ألٔ •
هي ػشف الؼشث٘ٔ، ٍ غ٘شّب هي اللغبت لن ٗزض لِ حى ٗ،تفتح الصالٓ ئال •

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

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

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

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

 
 315: ، ص1 الخال ؛ ج
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حًِ ئرا وجش ثبلؼشث٘ٔ صحت صالتِ ثبإلروبع، ٍ 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)•
 . 775حذٗج  270: 3التْزٗت ( 3)•

 316: ، ص1 الخال ؛ ج
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هي ٗح،ي الؼشث٘ٔ ال ٗزَص حى ٗىجش تىج٘شٓ اإلحشام ٍ ال ٗ،جح ٍ ال ٗمشح ٍ •
فاى لن ٗح،ي رله ردبص لدِ حى   . المشآى ٍ ال غ٘ش رله هي األروبس ئال ثْب

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

 ٔ ّدزا ئرا ودبى الَلدت ضد٘مب     . ٍ ئى لن ٗتأت لِ رله وبًت صلَتِ هبضد٘
فأهب ئرا لن ٗىي الَلت ض٘مب ٍردت  . ٗخبف فَت الصالٓ ثبالشتغبل ثبلتؼلن

االشتغبل ثتؼلن رله الومذاس، ٍ هي وبى فٖ ل،بًِ آفٔ هي توتؤ حٍ غٌٔ حٍ 
ٍ ٗمذس ػل٘دِ، ٍ ال ٗزدت   . لخغٔ ٍ غ٘ش رله ربص 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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لذ ثٌ٘ب حى لشاءٓ الحوذ ال ثذ هٌْب هغ المذسٓ فوي ال ٗح،دي ٍردت   ٍ •
ػلِ٘ تؼلوْب فاى خبف فَت الصالٓ صلى ثودب ٗح،دٌِ هدي لدشاءٓ ٍ     

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

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

 107: ، ص1 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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  فصل•
•26 /192  
تذل ّزُ اٙٗٔ حى هدي لدشح   . اىٍ ػٓشَثٍِّٖ هٔجِ٘يٍٰ  الَوِ٘يَ ئلى لَلِ ثِلِسٰ  لبل اهلل تؼبلى ٍٓ ئًَِِّٔ لَتٌَْضِٗلُ سٓةِّ الْغ•

ٍ ئى . ثغ٘ش الؼشث٘ٔ هؼٌى المشآى ثإٔ لغٔ وبًت فٖ الصالٓ وبًت صالتِ ثبعلٔ ألى هب لشحُ لن ٗىي لشآًدب 
ٍضغ لفظب ػشث٘ب هَضغ لفظ هي المشآى ٗىَى هؼٌبّوب ٍاحذا فىوخلِ فاًِ تؼبلى ٍصف الل،بى ثصفت٘ي 

أُ لُشْآًبً ػٓشَثًِّ٘ب ٰ  ا حًَْضَلْيٰ  اىٍ ػٓشَثٍِّٖ هٔجِ٘يٍ ٍ لبل تؼبلى ئِىّٰ  ح ال تشى حًِ تؼبلى حخجش حًِ حًضل المشآى ثِلِس
ا ٰ  فوي لبل ئرا وبى ثغ٘ش الؼشثٖ فَْ لشآى فمدذ تدشن اٙٗدٔ ٍ لدبل تؼدبلى ٍٓ م     . فأخجش حًِ حًضلِ ػشث٘ب

 .اىِ لََٕهِِِ ٍ ػٌذ حثٖ حٌ٘فٔ حسسل اهلل سسَلِ ثىل ل،بىٰ  ا ثِلِسٰ  ا هِيْ سٓسَٔلٍ ئِلّٰ  حَسٕسٓلْي
  120: ، ص1 ، د(للشاًٍذٕ)فمِ المشآى •
ػلى حى هي ٗح،ي الحودذ  . ٍ ئرا حجت حًِ ثغ٘ش الؼشث٘ٔ ال ٗىَى لشآًب سمظ لَلْن ٍ حجت حًْب ال تزضٕ•

 .ع ول صالٓ ل٘س فْ٘ب فبتحٔ فْٖ خذادغ٘شّب لمَلِ ال ٗزَص حى ٗمشح 
فاى لن ٗح،ي الحوذ ٍرت ػلِ٘ حى ٗتؼلوْب فاى ضبق ػلِ٘ الَلت ٍ حح،ي غ٘شّب لشح هب ٗح،ي فاى •

لن ٗح،ي ئال ثؼض سَسٓ لشحُ فاى لن ٗح،ي ش٘ئب حصال روش اهلل ٍ وجشُ ٍ ال ٗمشح هؼٌدى المدشآى ثغ٘دش    
 .الؼشث٘ٔ

 

 119: ، ص1 ؛ ج(للشاًٍذٕ)فقِ القشآى 
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 .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 اًصشف الى اللفظ الؼشثٖ ال غ٘ش، ٍ لَ 
لن ٗح،ي ثبلؼشث٘ٔ تؼلّن، فبى تؼزس، حٍ ضبق 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 الوؼتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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 -«8»خالفدب ألثدٖ حٌ٘فدٔ     -ال ٗزَص التلج٘ٔ ئلّب ثبلؼشث٘ٔ هغ المذسٍٓ •
 .ألًِّ الوأهَس ثِ، ٍ ألًِّ روش هششٍع، فال ٗزَص 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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ٗزَص الذػبء فِ٘ ٍ فٖ ححَال الصالٓ للذٗي، ٍ الذً٘ب ئرا وبى ثغلدت  ٍ •
ُ سحودِ  ٰ  هجب ، ٍ ٗزَص ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، خالفبً للش٘خ سؼذ ثي ػجذ الدلّ 

اهب األروبس الَارجٔ فال، ئال هغ الؼزض، ئال المشاءٓ، « 4»ٍ « 3». ُٰ  اللّ
 .ٍ ٗزَص الذػبء فِ٘ للوإهٌ٘ي ػوَهبً ٍ خصَصبً

 

 180: ؛ ص)شْ٘ذ اٍل  (الث٘اى
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تىج٘شٓ االفتتب ، ٍ ّٖ سوي تجغل الصالٓ ثتشوْدب سدَْاً فدٖ    : حبًْ٘بٍ •
« اللِّ حوجدش »، ٍ ػلِ٘ اًؼمذ اإلروبع، ٍ ٗتؼّ٘ي فْ٘ب «2»حشْش الشٍاٗبت 

هشاػ٘بً لْزُ الص٘غٔ هبدًّٓ ٍ صَسًٓ، ٍ ٗزت فْ٘ب الوَاالٓ ٍ الؼشثّ٘ٔ، ٍ هغ 
ض٘ك الَلت ٗحشم ثبلتشرؤ، ٍ األل،ٌٔ هت،بٍٗٔ ػلى األشجِ، ٍ سثّودب  

ال،شٗبًٖ ٍ الؼجشاًٖ حنّ الفبسسدٖ، ٍ ٗزدت الدتؼلّن عدَل     « 3»ٗشرّح 
 .الَلت

 167: ، ص1 ج؛ (اٍلشْ٘ذ )اإلهاه٘ٔالذسٍس الششػ٘ٔ فٖ فقِ 
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  «(اهلل حوجش ئلخ: ٍ صَستْب)» : لَلِ•
ٍ  -ٍ هي ّزا ٗفْن اإلروبع ػلى ٍرَة ّزُ، ثوؼٌى اًِ لَ تشن ّزُ الصدَسٓ . الص٘غٔ التٖ تٌؼمذ ثْب الصالٓ اهلل حوجش، ٍ ػلِ٘ ػلوبئٌب: لبل فٖ الوٌتْى•

ٍ ٗزت اإلػبدٓ لألخجبس الوتمذهٔ، لؼذم اإلت٘بى ثتىج٘شٓ االفتتدب  الَاردت   : ٗجغل الصالٓ -لَ ثبلوشادف، حٍ ثتغ٘٘ش هب، وتؼشٗف هٌىش حٍ ثبلؼىس ٍ غ٘شُ
« 1»ٍ لَلِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ صلَا ووب سحٗتوًَٖ حصلٖ : هغ فؼلِ صلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ئٗبّب. ٍ الًِ ل٘س ثوتلمى هي الشبسع غ٘شّب، ف٘تؼ٘ي: حٌ٘ئز

 .ػلى هب سٍى
 .ٍ وزا فؼلِ هي غ٘ش ل٘بم، لوب هش هي ٍرَة الم٘بم، ثل سوٌ٘تِ فٖ األسوبى ػٌذّن•
 :ٍ لىي رله ولِ هغ االخت٘بس•
: جؼذ اإلرودبع  ٗفلَ ػزض ػي الصَسٓ الوزوَسٓ ٗأتٖ ثوؼٌبُ، ٍ لَ وبى ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، لؼذم رَاص سمَط التىل٘ف ثوخلِ، ٍ األهش ثبإلت٘بى ثوب استغ٘غ، ٍ ال•

ٍ لَ ػزض ٍرت التؼلن، فاى خشٖ الفَت وجش ثلغتِ، ٍ : الزٕ ًزّت ئلِ٘ اًِ ال تٌؼمذ الصالٓ ثوؼٌبّب، ٍ ال ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، ئلى لَلِ: ح٘ج لبل فٖ الوٌتْى
 حن ًمل ػي الشبفؼٖ ٍ اثي : ٍ لبل لَم هي الزوَْس ٗىَى وبألخشس: ثِ لبل الش٘خ، الى لَلِ

•______________________________ 
حتٌ٘ب الٌجدٖ  )ػي حثٖ لالثٔ، لبل حذحٌب هبله  18لبل الجخبسٕ فٖ صح٘حِ، فٖ وتبة األراى، ثبة : سٍاُ الجخبسٕ، ٍ الذاسهٖ، ٍ احوذ ثي حٌجل -(1)

ٍ صدلَا وودب   : اسرؼَا الى حّل٘ىن فأل٘وَا فْ٘ن ٍ ػلوَّن ٍ هشٍّن، ٍ رودش حشد٘بء احفظْدب حٍ ال احفظْدب    : ٍ سلن الى اى لبل( ٍ آلِ)صلى اهلل ػلِ٘ 
 .(سحٗتوًَٖ حصلٖ ئلخ

  196: ، ص2 هزوغ الفبئذٓ ٍ الجشّبى فٖ شش  ئسشبد األرّبى، د•
 .ٍ األخشس ٗؼمذ للجِ ٍ ٗش٘ش ثْب•

•______________________________ 
. اًْب سٍاّب الش٘خ فٖ الصح٘ح ػي حوبد: ٍ لبل« 1»هٌىشا ووب َّ الوشَْس فٖ ح،ٌٔ حوبد الغَٗلٔ ( حوجش)ٍ سدُ ثَرَد ( اهلل األوجش)الزٌ٘ذ االًؼمبد ث  

 .فىأًِ حمٔ ػٌذُ، ٍ لىي وخ٘شا ٗؼجش ػٌِ ثبلح،ٌٔ ٍ ّٖ صح٘حٔ فٖ الفمِ٘( ئثشاّ٘ن)ٍ فٖ ال،ٌذ فٖ التْزٗت ٍ فٖ الىبفٖ 
ٗذل ػلى رَاص حهخبلْب، ثل هب ٗصذق ػل٘دِ اسدن   « 2»( ىٰ  ٍٓ رَوَشَ اسٕنٓ سٓثِِِّ فَصٓلّ)ٍ وزا الىالم لَ تغ٘ش ثبلتمذٗن ٍ التأخ٘ش، ٍ اى وبى ظبّش لَلِ تؼبلى •

 .اهلل، فىأًِ تؼ٘ي ثبلج٘بى
 

 195: ، ص2 هدوغ الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج
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ٍٓهٔحٓوٛذٗ هٓغٓ أَتِٖ حٌٓٙ٘فََٔ فٖٙ الْؼٓشَتِِ٘ٛٔ حٓتَّى ٗٓنَُىَ شَاسِػٖا تِإَِّٔ لَفْحظٚ مَحاىَ    •
هٙيْ الْؼٓشَتِِ٘ٛٔ إرَا مَاىَ ٗٔشَادٔ تِِٙ التَّؼٕظٙ٘نٔ ٍٓهٓغٓ أَتِٖ َٗٔسٔفٓ فٖٙ الْفَاسِسِٙ٘ٛٔ حٓتَّى 
لَا ٗٓنَُىَ شَاسِػٖا فٖٙ الصٛلَآِ إرَا مَاىَ ٗٔحٕسٙيُ الْؼٓشَتَِ٘ٛٔ؛ لٙأَىَّ لٙلْؼٓشَتِ٘ٛحِٔ هٓضِٗٛحًٔ   

 ػٓلَى غَٕ٘شِّٓا 

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ
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إَٕٔ فَؼٓظِّنٕ ٍّٓٔحَٓ  [ 3: الوذثش]{ ٍٓسٓتٛلٓ فَنَثِّشْ}حٌٓٙ٘فََٔ قََٕلِ تَؼٓالَى ٍٓلٙأَتِٖ •
ٗٓحٕصٔلُ تِإَِّٔ لٙسٓاىٍ مَاىَ ٍٓالْأَصٕلُ فٙحٖ الٌُّصٔحَصِ أَىْ تَنُحَىَ هٔؼٓلَّلَحًٔ لٙوٓحا      
ػٔشِ ٓ فٖٙ هَٕٓضٙؼِٙٙ فَلَا ٗٓؼٕذٙلُ ػٌْٓحِٔ إلَّحا تِحذٓلٙ٘لٍ ٍٓالْوٓقْصٔحَدٔ هٙحيْ التَّنْثِ٘حشِ       
ٍٓالصٛلَآِ التَّؼٕظٙ٘نٔ ٍٓقَذٕ حٓصٓلَ فَلَا هٓؼٌَٕى لٙإِٗدٓابِ الْؤؼٓ٘ٛيِ هٓغٓ ػٙلْوٌَٙا أًََِّٔ لَحنٕ  

أُهٙحشْتٔ أَىْ  » -ػٓلَٕ٘حِٙ الصٛحلَآُ ٍٓالسٛحلَامٔ     -ٗٓدِةٕ لٙؼٌِٕٓ٘ٙٙ فَصٓاسٓ ًَظٙ٘شَ قََٕلِٙٙ 
فَلََٕ آهٓحيَ تِيَٕ٘حشِ الْؼٓشَتِ٘ٛحِٔ خٓحاصٓ     « أُقَاتٙلَ الٌَّاسٓ حٓتَّى ٗٓقَُلَُا لَا إلَِٓ إلَّا اللَِّٔ

 .إخٕوٓاػٖا لٙحٔصَٔلِ الْوٓقْصَٔدٙ

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

التَّلْثُِ٘ٓٔ فٖٙ الْحٓحِّ ٍٓالتَّسٕوُٙ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ الزَّتٕحِ ٗٓدَٔصٔ تِْٓا تِالْإِخٕوٓحاعِ فَنَحزَا   ٍٓمَزَا •
ّٓزَا، ٍٓػٓلَى ّٓزَا الْخٙلَا ٙ الْخُطْثُٓٔ ٍٓالْقٌَُُتٔ ٍٓالتَّشَْٜذٔ ٍٓفٖٙ الْحأَرَاىِ ٗٔؼٕتَثٓحشُ   
الْؤتَؼٓاسٓ ٔ، ثُنٛ الْأَصٕلُ ػٌْٙذّٓٔوٓا أَىَّ هٓا تَدٓحشَّدٓ لٙلتَّؼٕظٙح٘نِ هٙحيْ أَسٕحوٓاءٙ اللَّحِٙ      
تَؼٓالَى خٓاصٓ الٙافْتٙتَاحٔ تِِٙ ًَحَٕٓ اللَِّٔ إلَِٗ ٍٓسٔثٕحٓاىَ اللَِّٙ ٍٓلَا إلَِٓ إلَّا اللَّحِٔ ٍٓهٓحا   
مَاىَ خَثٓشًا لَنٕ ٗٓدٔضْ ًَحَٕٓ لَا حَٕٓلَ ٍٓلَا قََُٛٓ إلَّا تِاَللَِّٙ إٍَٔ هٓا شَاءٓ اللَِّٔ مَاىَ ٍٓهٓا 

 لَنٕ ٗٓشَأْ لَنٕ ٗٓنُيْ 

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ
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قَالَ تِسٕنِ اللَِّٙ الشَّحٕوٓيِ الشَّحٙ٘نٕ لَا ٗٓصٙ٘شُ شَاسِػٖا؛ لٙأًََِّٔ لٙلتَّثٓشُّكٙ فَنَأًََّحِٔ  ٍٓلََٕ •
قَالَ اللَّْٔنٛ تٓاسِكٕ لٖٙ ٍٓقٙ٘لَ ٗٓصٙ٘شُ شَاسِػٖا ٍٓلََٕ رَمَشَ الٙاسٕنٓ دٍٔىَ الصِّفَِٔ تِأَىْ 
قَالَ اللَِّٔ إٍَٔ الشَّحٕوٓيُ إٍَٔ الشَّبٜ إٍَٔ الْنَثِ٘شُ إٍَٔ أَمْثٓحشُ إٍَٔ الْحأَمْثٓشُ ٍٓلَحنٕ ٗٓحضِدٕ     
ػٓلَِٕ٘ٙ ٗٓصٙ٘شُ شَاسِػٖا ػٌْٙذٓ أَتِٖ حٌٓٙ٘فََٔ ٍٓلَا ٗٓصٙ٘شُ شَحاسِػٖا ػٌْٙحذٓ هٔحٓوٛحذٚ إلَّحا     
تِالٙاسٕنِ ٍٓالصِّفَِٔ ٍٓهٔشَادُٔٔ الْؤثٕتَذٓأُ ٍٓالْخَثٓشُ، ٍٓفٖٙ الٌَْ٘ٓاتِ٘غِ لَحَٕ قَحالَ أَخٓحلُّ إٍَٔ    
أَػٕظَنٔ لَا ٗٓصٙ٘شُ شَاسِػٖا إخٕوٓاػٖا ٍٓفٖٙ فَتَحآٍى الْفَضْحلِّٖٙ تِحالشَّحٕوٓيِ ٗٓصٙح٘شُ     

 .شَاسِػٖا ٍٓتِالشَّحٙ٘نِ لَا؛ لٙأًََِّٔ هٔشْتَشَكٗ

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ
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افْتَتَحٓ تِاللَّْٔنٛ لَا ٗٓصٙ٘شُ شَاسِػٖا فٖٙ سٍِٓاٍٗٓٔ؛ لٙأَىَّ هٓؼٌَٕأُ اللَّْٔنٛ أَهٌَّٙا تِخَٕ٘حشٍ  ٍٓلََٕ •
ٌْحذٓ          ِٔ ٙػ ٗٓحا اللَّح  ُٔ ٌَحا ٗٓصُٙ٘ش َشحاسِػٖا ٙفحٖ أُْخحشَى؛ ٙلحأَىَّ هٕٓؼ ٍٓ َي  ِّ٘٘ ػٌْٙٓذ الُْنَٙف

 الْثٓصٕشِِّٗ٘يَ فَ٘ٓنَُىُ تَؼٕظٙ٘وٖا خَالٙصٖا، 
فَدٓائٙضٌَٓ فٖٙ قََٕلِ أَتِٖ حٌٓٙ٘فََٔ ٍٓقَحالَ أَتٔحَ َٗٔسٔحفٓ     تِالْفَاسِسِٙ٘ٛٔالْقٙشَاءُٓٓ ٍٓأَهٛا •

ٍٓهٔحٓوٛذٗ لَا تَدَٔصٔ إرَا مَاىَ ٗٔحٕسٙيُ الْؼٓشَتِ٘ٛحَٔ؛ لٙحأَىَّ الْقُحشْآىَ اسٕحنٗ لٙوٌْٓظُحَمٍ      
ٍٓقَالَ تَؼٓالَى [ 3: الضخش ]{ إًَِّا خٓؼٓلٌَْأُ قُشْآًًا ػٓشَتِ٘ٝا}ػٓشَتٍِّٖ لٙقََٕلِٙٙ تَؼٓالَى 

 [.2: َٗسف]{ إًَِّا أًَْضَلٌَْأُ قُشْآًًا ػٓشَتِ٘ٝا}
 

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ



47 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ّٔحَٓ        • ُٔ ٙهحْي أَىَّ التَّنْثِ٘حشَ  ٌَّحا ٛ٘ ٗٓٙصحٜح ٙلٓوحا ٓت ًَّٓوحا  ِٔ َفِإ ٛ٘ ٍٓأَهٛا إرَا شََشٓع تِالْفَاِسٙس
التَّؼٕظٙ٘نٔ، ٍَّٓٔٓ حٓاصٙلٌ تِإَِّٔ لٙسٓاىٍ ٍٓلٙأَىَّ الْأَصٕلَ فٖٙ الٌُّصَٔصِ التَّؼٕلٙ٘لُ فَلَحا  
ٗٔؼٕذٓلُ ػٌِْٓٔ إلَّا تِذٓلٙ٘لٍ فََْٔٓ مَالْإِٗوٓاىِ فَإًَِّحِٔ لَحَٕ آهٓحي تِيَٕ٘حشِ الْؼٓشَتِ٘ٛحِٔ خٓحاصٓ       
إخٕوٓاػٖا لٙحٔصَٔلِ الْوٓقْصَٔدٙ، ٍٓمَزَا التَّلْثُِ٘ٓٔ فٖٙ الْحٓححِّ ٍٓالسٛحلَامٔ ٍٓالتَّسٕحوُٙ٘ٓٔ    
ػٌْٙذٓ الزَّتٕحِ تِْٓا ٗٓدَٔصٔ مَوٓا سٓ٘ٓأْتٖٙ ٍٓهٔحٓوٛذٗ هٓغٓ أَتِحٖ حٌٓٙ٘فَحَٔ فٙحٖ الْؼٓشَتِ٘ٛحِٔ     
حٓتَّى ٗٓصٙ٘شَ شَاسِػٖا تِيَٕ٘شِ لَفْظٙ التَّنْثِ٘شِ هٙيْ الْؼٓشَتِِ٘ٛٔ حٕٓ٘ثُ دٓلَّ ػٓلَى التَّؼٕظٙح٘نِ  
ٍٓهٓغٓ أَتِٖ َٗٔسٔفٓ فٖٙ الْفَاسِسِٙ٘ٛٔ حٓتَّى لَا ٗٓنَُىَ شَحاسِػٖا فٙحٖ الصٛحلَآِ تِْٓحا     
ٌُحَتٔ          ُٔ ٍٓاْلُق ّٓحزَا الْخَٙلحاٙ  الْخُطْٓثح َٔ ٍٓػَٓلحى  ٘ٛح حُٕٓ٘ث َمحاَى ٗٔحٕٙسحُي الْؼٓشَِت

 .ٍٓالتَّشَْٜذٔ، ٍٓفٖٙ الْأَرَاىِ ٗٔؼٕتَثٓشُ التَّؼٓاسٔ ٔ
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ثغ٘ش الؼشثّ٘ٔ ألًِّ ل٘س ثىالم اللِّ ٍ ال سسَلِ ٍ  *التشرؤال ٗزَص  -3•
« 1»فَصٓحلّى  ٍٓ رَمَحشَ اسٕحنٓ سٓتِّحِٙ    لَل حثٖ حٌ٘فٔ ثزَاصّب هحتزّب 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 رضء داخل فدٖ الصدالٓ   
 .فال ٗىَى ّٖ الوؼٌّ٘ٔ ثبٙٗٔ

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

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


