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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخثات ٍقت اإلحشام •  ثالث

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

توؼٌى قصذ اإلحشام، تل توؼٌى قصدذ ححدذ الٌ،دل،    القصذ،ال : األٍل•
فإرا قصذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى صاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححناهِ، ٍ حها 
قصذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققا لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقصدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء ماى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثطل ً،نِ حٗضا إرا ماى التشك ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدات إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفص٘ل الوتقذم

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

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ القشتٔ ٍ الخلَص موا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فقذّوا حٍ فقذ ححدذّوا ٗثطدل إحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تندَى هقاسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حصَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشمْا ٍخة تدذٗذّا

 

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

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

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

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

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام قصذ تدشك الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إخواال، تل لَ ػضم ػلى استناب تؼض الوحشهات لن ٗضدشّ تإحشاهدِ،   
ًؼن قصذ استناب ها ٗثطل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ قصدذ    

 .الحح

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

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختصدت الصدحٔ ٍاقؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ صدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗصح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح مالّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهناى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهناًِ تال حشج
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

ٍ إال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را صدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثطالى

 
 .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 ٍخة ػلِ٘ ًَع هدي الحدح حٍ الؼودشٓ تاألصدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تطل

 ، **ٍ لَ ماى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًطق تغ٘شُ ماى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ ماى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى 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 هناى ػوشٓ التوتغ حدِ خْال فاى مداى هدي قصدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ ظي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدح    إت٘اى الؼول

 فالظاّش صحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ حها لَ ظي حى حح التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحح تذل الؼودشٓ  •

ل٘زّة إلى ػشفات ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ تالؼوشٓ فاحشاهِ تاطل 
ٗدة تدذٗذُ فٖ الو٘قات إى حهني، ٍ إال فثالتفص٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌ٘٘ٔ

ٗ،تفاد هي خولٔ هدي األخثداس اسدتحثاب الدتلفّظ تالٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
صدح٘حٔ اتدي    *فدٖ  الظاّش تحقّقِ تإّٔ لفظ ماى، ٍ األٍلى حى ٗنَى توا 

ّنّ إًٖ حُسٗذٔ ها حهشتٓ تِِ هِيَ التوتغ تالؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػوّاس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  صلّى اللّ)اتِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَثِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓحّ ػٓلى مِت

ٖ ءَ ٗٓحث،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقثَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَدإىْ ػٔدشِ ٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حث،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلَّٖ، اللّْنّ إى لدن تندي حدّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ تششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظداهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػصثٖ هي الٌ،اء ٍ الط٘ة، حتتغٖ تزلل ٍخْل ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
ها رمشُ هَافق تقشٗثاً لصح٘حٔ اتي سٌاى ٍ إى ماى فِ٘ اختالط هٌْا ٍ ( 1)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هي صح٘حٔ اتي ػوّاس فشاخغ
 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األستغالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلث٘ات األستغ،: هي الَاخثاتالثاًٖ •

لثّ٘ل اللّْنّ لثّ٘ل لثّ٘دل ال شدشٗل   »:ٍ صَستْا ػلى األصح حى ٗقَل•
فلَ امتفى تزلل ماى هحشها ٍ صح إحشاهدِ، ٍ األحدَط   « لل لثّ٘ل
إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولدل ال  »: ٗقَل ػق٘ة ها تقذمحى  األٍلى

لثّ٘دل  »: هٌِ حى ٗقدَل تؼدذ رلدل    **ٍ ححَط« *ششٗل لل لثّ٘ل
 .«اللّْن لثّ٘ل إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لثّ٘ل

 .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 

ٗدة اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الصح٘ح توشاػآ حداء النلودات   8ه،ألٔ •
 **الصح٘حهغ التوني هي  *الولحَىٗدضٕ الؼشت٘ٔ،فال ػلى القَاػذ 

هغ ػذم تونٌدِ فداألحَط الدودغ تد٘ي     ٍ ٍ لَ تالتلق٘ي حٍ التصح٘ح، 
. إت٘اًْا تإٔ ًحَ حهنٌِ ٍ تشخوتْا تلغتِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ رلدل 

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دا    ٍ ال تصح التشخؤ هغ التوني هي األصدل،  ٍ 
ٗلثدى ػدي   ٍ  رلل،تإصثؼِ هغ تحشٗل ل،اًِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ 

 .الصثٖ غ٘ش الوو٘ض
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشت٘اً *•
 .ػلى األحَط **•

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

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 
. ٍ إى ماى األظْش خَاص االمتفاء تالولحَى ٍ مزلل الحال ف٘ودا تؼدذُ  ( 2)•

 (.الخَئٖ)
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هشّ النالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

الْوحضٓ ٍ فتحْحا   ( 5)اىّ الحوذ إلخ ٗصح٘ أى ٗقشأ تنسحش  : ٍ فٖ قَلِ•
 ( 1)ٍ األٍلى األٍ٘ل   ،(6)
ٍ األحَط الدوغ تأى ٗقشح هدوَع التلث٘ات هدشّٓ تفدتح الْودضٓ ٍ    ( 5)•

 (.الخَاً،اسٕ. )حُخشى تن،شّا
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )غ٘ش هؼلَم( 6)•
 (.األصفْاًٖ، الثشٍخشدٕ. )تل لؼلِّ الوتؼّ٘ي( 1)•
 (.الش٘شاصٕ. )تل ال ٗتشك االحت٘اط•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )تل هتؼّ٘ي ػلى الظاّش•
 (.الٌائٌٖ٘. )ال ٗتشك•

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



17 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

لثّ٘ل هصذس هٌصَب تفؼل هقذَّس، حٕ حُلةّ لل إلثاتاً تؼدذ إلثداب، حٍ لثّدا    ٍ •
تؼذ لةّ، حٕ إقاهٔ تؼذ إقاهٔ، هي لةّ تالوناى حٍ حلدةَّ حٕ حقدام، ٍ األٍلدى    
مًَِ هي لةّ، ٍ ػلى ّزا فأصلِ لثّ٘ي لدل، فحدزا الدالم ٍ حُ د٘ف إلدى      
الناا، فحزا الٌَى، ٍ حاصل هؼٌاُ إخداتت٘ي لدل، ٍ ستودا ٗحتودل حى     
ٗنَى هي لةّ توؼٌى ٍاخِ، ٗقال داسٕ تلدةّ داسك، حٕ تَاخْْدا، فوؼٌداُ    
ٖ ء، حٕ خالصدٔ،     هَاخْتٖ ٍ قصذٕ لل، ٍ حهّا احتوال مًَِ هي لدةّ الشد
ف٘نَى توؼٌى إخالصٖ لل فثؼ٘ذ، موا حىّ القَل تأًّدِ ملودٔ هفدشدٓ ًظ٘دش     

فا ٘فت إلى الناا فقلثت حلفدِ ٗداء ال ٍخدِ لدِ، ألىّ     « لذى»ٍ « ػلى»
ٍ « ػلى صٗذ»إرا حُ ٘فا إلى الظاّش ٗقال فْ٘وا تاأللف م  « لذى»ٍ « ػلى»
 . تال٘اء« لثّى صٗذ»: ٍ ل٘س لثّى مزلل فإًِّ ٗقال فِ٘« لذى صٗذ»

 665: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

 -«8»خالفدا ألتدٖ حٌ٘فدٔ     -ال ٗدَص التلث٘ٔ إلّا تالؼشت٘ٔ هغ القذسٍٓ •
 .ألًِّ الوأهَس تِ، ٍ ألًِّ رمش هششٍع، فال ٗدَص تغ٘ش الؼشت٘ٔ، ماألراى

 
 
 
 

 .161: 2، تذائغ الصٌائغ 6: 4 -لل،شخ،ٖ -الوث،َط( 8)•
 

 251: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزمشٓ الفقْاء 



19 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

ٍٓ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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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

إَٕٔ فَؼٓظِّنٕ ٍّٓٔحَٓ  [ 3: الوذثش]{ ٍٓسٓتٛلٓ فَنَثِّشْ}حٌٓٙ٘فََٔ قََٕلِ تَؼٓالَى ٍٓلٙأَتِٖ •
ٗٓحٕصٔلُ تِإَِّٔ لٙسٓاىٍ مَاىَ ٍٓالْأَصٕلُ فٙحٖ الٌُّصٔحَصِ أَىْ تَنُحَىَ هٔؼٓلَّلَحًٔ لٙوٓحا      
ػٔشِفٓ 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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التَّلْثُِ٘ٓٔ فٖٙ الْحٓحِّ ٍٓالتَّسٕوُٙ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ الزَّتٕحِ ٗٓدَٔصٔ تِْٓا تِالْإِخٕوٓحاعِ فَنَحزَا   ٍٓمَزَا •
ّٓزَا، ٍٓػٓلَى ّٓزَا الْخٙلَافٙ الْخُطْثُٓٔ ٍٓالْقٌَُُتٔ ٍٓالتَّشَْٜذٔ ٍٓفٖٙ الْحأَرَاىِ ٗٔؼٕتَثٓحشُ   
الْؤتَؼٓاسٓفٔ، 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 الْفَْْحلِّٖٙ 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: الضخشف]{ إًَِّا خٓؼٓلٌَْأُ قُشْآًًا ػٓشَتِ٘ٝا}ػٓشَتٍِّٖ لٙقََٕلِٙٙ تَؼٓالَى 

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

 110، ص 1، جِمٌَْضِ الذٛقَائٙقِفٖ ششح  ِتَثِٕ٘٘يِ الْحٓقَائٙقِ
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ّٔ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 الْخَٙلحاٙف الْخُطْٓثح َٔ ٍٓػَٓلحى  ٘ٛح حُٕٓ٘ث َمحاَى ٗٔحٕٙسحُي الْؼٓشَِت

 .ٍٓالتَّشَْٜذٔ، ٍٓفٖٙ الْأَرَاىِ ٗٔؼٕتَثٓشُ التَّؼٓاسٔفٔ
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔتاإلت٘اى توني ػذم هغ 

ٗدة اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الصح٘ح توشاػآ حداء النلودات   8ه،ألٔ •
 **الصح٘حهغ التوني هي  *الولحَىٗدضٕ الؼشت٘ٔ،فال ػلى القَاػذ 

هغ ػذم تونٌحِ فحاألحَط الدوحغ تح٘ي     ٍ ٍ لَ تالتلق٘ي حٍ التصح٘ح، 
. إت٘اًْا تإٔ ًحَ أهنٌِ ٍ تشخوتْا تليتِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ رلل

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دا    ٍ ، ال تصح التشخؤ هغ التوني هي األصحل ٍ 
ٗلثدى ػدي   ٍ  رلل،تإصثؼِ هغ تحشٗل ل،اًِ، ٍ األٍلى االستٌاتٔ هغ 

 .الصثٖ غ٘ش الوو٘ض
 .إٔ الزٕ ال ٗؼذ ػشت٘اً *•
 .ػلى األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ 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)ٍ هغ ػذم تونٌِّ فاألحَط الدوغ أٍ التصح٘ح، 
ٍ مزا ال تدضٕ التشخؤ هغ التونّي، ٍ هغ ػذهِ فاألحَط الدوغ تٌْ٘وا ٍ 

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

 ، (4)الويوى ػلِ٘ 
. ٍ إى ماى األظْش خَاص االمتفاء تالولحَى ٍ مزلل الحال ف٘ودا تؼدذُ  ( 2)•

 (.الخَئٖ)
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هشّ النالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 



27 
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ال ٌٗثغٖ الشٗة فٖ لضٍم اإلت٘داى تْدزُ النلودات الشدشٗفٔ ػلدى      ( 1)•
الَخِ الصح٘ح الوطاتق للقَاػذ الؼشتّ٘ٔ ٍ حداء الحشٍا هي هخاسخْدا،  
ألىّ رلل َّ الوأهَس تِ فال ٗدضئ الولحَى هغ التونّي هي الصدح٘ح،  

ٗدشاد  « 1»ٍ األهش تإت٘اى التلث٘ات األستغ فٖ صح٘ح هؼاٍٗٔ تي ػوّداس  
قدشح  ّدزُ   ( ػلِ٘ ال،دالم )تِ اإلت٘اى تْا صح٘حاً، إر ال إشنال فٖ حًِ 

 النلوات ػلى الَخِ الصح٘ح،

•______________________________ 
 .2ح  40حتَاب اإلحشام ب / 382: 12الَسائل ( 1)

 412: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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•______________________________ 
فاللّاصم اإلت٘اى توثل رلدل ٍ ال دل٘دل ػلدى االختدضاء تغ٘دشُ، فحدال       

 .«1»التلث٘ات حال القشاءٓ ٍ األرماس فٖ الصّالٓ 
 

•______________________________ 
ِ )لقذ تؼشّ  سّ٘ذًا األُستار ( 1) لْدزا الوَ دَع فدٖ تحدث     ( دام ظلّد

 [.1529]رٗل الو،ألٔ . القشاءٓ فٖ تاب الصّالٓ
 

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج



29 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ٍ لَ لن ٗتونّي هي األداء ػلى الَخِ الصح٘ح فقذ رمش فدٖ الودتي حى   •
 .األحَط الدوغ ت٘ي اإلت٘اى تالولحَى ٍ االستٌاتٔ

إى هقتضى قاػذٓ الو٘،دَس االختدضاء تدالولحَى، ٍ    : ق٘ل فٖ ٍخٍِْ •
إىّ سخلًا قذم حاخّاً ال ٗح،ي حى ٗلثِّٖ فاسدتفتٖ  »هقتضى خثش صساسٓ 

ِ   ( ػلِ٘ ال،الم)ُ ٰ  لِ حتَ ػثذ اللّ لدضٍم  « 2« »فأهش لدِ حى ٗلثّدى ػٌد
االستٌاتٔ، ٍ الدوغ ت٘ي الذل٘ل٘ي ٗقتضٖ الدوغ ت٘ي اإلت٘اى تالولحَى ٍ 

 .االستٌاتٔ
 .2ح  39حتَاب اإلحشام ب / 381: 13الَسائل ( 2)•

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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إى ماى خثش صساسٓ صح٘ح ال،ٌذ فال حاخدٔ إلدى القاػدذٓ تدل     : فٍِ٘ •

 ٗتؼّ٘ي االستٌاتٔ ٍ إى ماى  ؼ٘فاً فال هَخة لالستٌاتٔ، 
حهّا قاػذٓ الو٘،َس فغ٘ش تاهّٔ حصلًا ٍ ال ٗوندي إثثدات حندن هدي     ٍ •

 األحنام الششػّ٘ٔ تْا، ٍ قذ رمشًا رلل فٖ هَاسد مث٘شٓ، 
 .حهّا خثش صساسٓ فضؼ٘ف ال،ٌذ ت٘اس٘ي الضشٗش فإًِ لن َٗثقٍ •

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ػٓديْ  هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػِ٘،ٓدى  ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ حَحٕوٓذٓ هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ  -13•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓخٔلًا هِيْ حَّٕدلِ خُشَاسٓداىَ قَدذِمٓ    ٗٓاسِ٘يَ الضَّشِٗشِ 

حٓاخّاً ٍٓ مَاىَ حَقْشَعٓ الشَّحْ ِ لَا ٗٔحٕ،ِيُ حَىْ ٗٔلَثِّٖٓ فَاسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَتَٔ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع 
 .فَأَهٓشَ حَىْ ٗٔلَثَّى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔوٓشَّ الْؤَسٓى ػٓلَى سٓحْسِِِ فَإِىَّ رَلِلٓ ٗٔدٕضِئُ ػٌِْٓٔ

•  

 504: ، ص4 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )النافٖ 
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هٔحٓوَّدذِ تٕديِ   هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؼٕقَُبٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓدى ػٓديْ    -21 -828•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ ٗٓاسِ٘يَ الضَّشِٗشِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ  حَحٕوٓذٓ

سٓخٔلًا هِيْ حَّٕلِ خُشَاسٓاىَ قَذِمٓ حٓاخّاً ٍٓ مَاىَ حَقْشَعٓ الدشَّحْ ِ لَدا ٗٔحٕ،ِديُ حَىْ    
ٗٔلَثِّٖٓ فَاسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَتَٔ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ حَىْ ٗٔلَثَّى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔوِشَّ الْؤَسٓى ػٓلَى 

 . سٓحْسِِِ فَإِىَّ رَلِلٓ ٗٔدٕضِٕ ػٌِْٓٔ

•  

 

 244: ، ص5 تْزٗة األحنام؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

هٔحٓوٛحذٙ  هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؼٕقَُبٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ « 1» -3 -19061•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓخٔلًدا  ٗٓاسِ٘يَ الضَّشِٗشِ ػٓيْ  تٕيِ أَحٕوٓذٓ تٕيِ ػٙ٘سٓى

 -لَا ٗٔحٕسٙيُ أَىْ ٗٔلَثٍِّٖٓٓ مَاىَ حَقْشَعٓ الشَّحْ ِ  -هِيْ حَّٕلِ خُشَاسٓاىَ قَذِمٓ حٓاخّاً
ٍٓ حَىْ ٗٔوٓدشَّ الْؤَسٓدى    -فَاسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَتَٔ ػٓثٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ لَِٔ حَىْ ٗٔلَثَّى ػٌِْٓٔ

 .فَإِىَّ رَلِلٓ ٗٔدٕضِئُ ػٌِْٓٔ -ػٓلَى سٓحْسِِِ
 .«3« »2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓؼٕقَُبٓ •
 .828 -244 -5التْزٗة  -(2)•
هدي   4هي الثاب  6ٍ  3ٍ تقذم ها ٗذل ػلى رلل فٖ الحذٗث٘ي  -(3)•

 . حتَاب التقص٘ش

 230: ، ص14 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ حَحٕوٓدذٓ ػٓديْ   « 5» -2 -16567•
ػٓديْ  ٗٓاسِد٘يَ الضَّدشِٗشِ   ػٓيْ « 6»هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ػِ٘،ٓى 

فَاسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَتَٔ ٗٔلَثِّٖٓ ٗٔحٕسٙيُ أَىْ  لَاحٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓخٔلًا قَذِمٓ حٓاخّاً 
 .ػٓثٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ لَِٔ حَىْ ٗٔلَثَّى ػٌِْٓٔ

، ٍ حٍسدُ تتواهِ فٖ 13قطؼٔ هي حذٗث  13 -504 -4النافٖ  -(5)•
 .هي حتَاب الحلق ٍ التقص٘ش 11هي الثاب  3الحذٗث 

 .ل٘س فٖ الوصذس -"ػي هحوذ تي ٗح٘ى "-(6)•
 

 381: ، ص12 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ٍٓ مَدزَا الَّدزِٕ قَثٕلَدِٔ    « 7»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓؼٕقُدَبٓ  ٍٓ •
 هٓا ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 8»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِلٓ فِٖ الْقِشَاءِٓٓ فِٖ الصَّلَآِ : حَقَُلُ

 . «1»ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ فِٖ الْحٓلْقِ فِٖ حَحٓادِٗثَ هٓيْ لَنٕ ٗٓنُيْ ػٓلَى سٓحْسِِِ شَؼٕشٌ •

 .828 -244 -5التْزٗة  -(7)•
 .هي حتَاب القشاءٓ فٖ الصالٓ 67هي الثاب  2تقذم فٖ الحذٗث  -(8)•
هدي   11هدي الثداب    3لؼل الوقصَد هٌِ ها ٗاتٖ فٖ الحدذٗث   -(1)•

 . حتَاب الحلق ٍ التقص٘ش

 

 381: ، ص12 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

ٗاس٘ي الضشٗش الضٗدات   - 1227453/ال٘اء تاب/الٌداشٖ سخال[ 1/1]•
 الثصشٕ 

لقٖ حتا الح،ي هَسى ػلِ٘ ال،الم لوا ماى تالثصشٓ ٍ سٍى ػٌِ [ 1/2]•
حذثٌا : حخثشًا هحوذ تي ػلٖ قال. ٍ صٌف ّزا النتاب الوٌ،َب إلِ٘

حدذثٌا هحودذ تدي    : حذثٌا سؼذ قدال : ححوذ تي هحوذ تي ٗح٘ى قال
 . ػ٘،ى تي ػث٘ذ ػي ٗاس٘ي تِ
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

ٗاسد٘ي   - 819514/الَاحدذ  تداب /ال٘داء  تاب/الطَسٖ فْشست[ 2/1]•
 . الضشٗش الثصشٕ

حخثشًا خواػٔ ػي هحوذ تي ػلٖ تدي الح،د٘ي ػدي    . لِ متاب[ 3/1]•
حتِ٘ ٍ هحوذ تي الح،ي ػي سؼذ تي ػثذ اهلل ٍ الحو٘شٕ ػي هحوذ تي 

 . ػ٘،ى تي ػث٘ذ ػي ٗاس٘ي
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

 
  ٗاس٘ي الضشٗش الثصشٕ: اسن •
 التحق٘قثقٔ ػلى إهاهٖ،: تقَٗن •

 
   الٌَس دساًٗٔشم افضاس •
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