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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَارجبت ٍقت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



4 

 القصذ،ال توؼٌى قصذ اإلحشام

ثوؼٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فئرا قظذ الؼوشٓ هخال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ححنبهِ، ٍ حهب 
قظذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققب لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجـل ً،نِ حٗؼب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗزت ػلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ج حهني ػلى التفظ٘ل الوتقذم

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

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجـدل إحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشمْب ٍ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 قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخـبس ثبلجبل

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

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إروبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثئحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استنبة هب ٗجـل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودغ هدغ قظدذ    

 .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 فدئى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ طدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلروبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشد،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ 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

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حزدِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى محذ  5ه،ألٔ •
 **فبألٍرِ الجـالى

 
 .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 ثبألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*ثـل

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍرت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ ححٌبء ًَع ٍ شل 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



11 

 لَ ًَى هناى ػوشٓ التوتغ حدِ

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

 فبلظبّش طحتِ ٍ ٗقغ ػوشٓ، 
ٍ حهب لَ ظي حى حذ التوتغ هقذم ػلى ػوشتِ فٌَى الحذ ثذل الؼودشٓ  •

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحذ حن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗزت تزذٗذُ فٖ الو٘قبت إى حهني، ٍ إال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌ٘٘ٔ

ٗ،تفبد هي رولٔ هدي األخجدبس اسدتحجبة الدتلفّظ ثبلٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اثدي    *فدٖ  الظبّش تحقّقِ ثإّٔ لفظ مبى، ٍ األٍلى حى ٗنَى ثوب 

ّنّ إًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هِيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػوّبس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓذّ ػٓلى مِت

ٖ ءَ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقجَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَػٌِّٖ ػٓلَِِ٘، فَدئىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘جُ حج،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلَّٖ، اللّْنّ إى لدن تندي حزّدٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ػظجٖ هي الٌ،بء ٍ الـ٘ت، حثتغٖ ثزلل ٍرْل ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
هب رمشُ هَافق تقشٗجبً لظح٘حٔ اثي سٌبى ٍ إى مبى فِ٘ اختالؽ هٌْب ٍ ( 1)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي ػوّبس فشارغ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  
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 األستغالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَارجبتالخبًٖ •

لجّ٘ل اللّْنّ لجّ٘ل لجّ٘دل ال شدشٗل   »:ٍ طَستْب ػلى األطح حى ٗقَل•
فلَ امتفى ثزلل مبى هحشهب ٍ طح إحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « لل لجّ٘ل
إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولدل ال  »: ٗقَل ػق٘ت هب تقذمحى  األٍلى

لجّ٘دل  »: هٌِ حى ٗقدَل ثؼدذ رلدل    **ٍ ححَؽ« *ششٗل لل لجّ٘ل
 .«اللّْن لجّ٘ل إىّ الحوذ ٍ الٌّؼؤ لل ٍ الولل ال ششٗل لل لجّ٘ل

 .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 الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء النلودبت   8ه،ألٔ •
 **الظح٘حهغ التوني هي  *الولحَىٗزضٕ الؼشث٘ٔ،فال ػلى القَاػذ 

هغ ػذم تونٌدِ فدبألحَؽ الزودغ ثد٘ي     ٍ ٍ لَ ثبلتلق٘ي حٍ التظح٘ح، 
. إت٘بًْب ثإٔ ًحَ حهنٌِ ٍ تشروتْب ثلغتِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ رلدل 

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دب    ٍ ال تظح التشرؤ هغ التوني هي األطدل،  ٍ 
ٗلجدى ػدي   ٍ  رلل،ثئطجؼِ هغ تحشٗل ل،بًِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ 

 .الظجٖ 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 مبى األظْش رَاص االمتفبء ثبلولحَى ٍ مزلل الحبل ف٘ودب ثؼدذُ  ( 2)•

 (.الخَئٖ)

 (.اإلهبم 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)
ٍ األحَؽ الزوغ ثأى ٗقشح هزوَع التلج٘بت هدشّٓ ثفدتح الْودضٓ ٍ    ( 5)•

 (.الخَاً،بسٕ. )حُخشى ثن،شّب

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )غ٘ش هؼلَم( 6)•

 (.األطفْبًٖ، الجشٍرشدٕ. )ثل لؼلِّ الوتؼّ٘ي( 1)•
 (.الش٘شاصٕ. )ثل ال ٗتشك االحت٘بؽ•
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل هتؼّ٘ي ػلى الظبّش•
 (.الٌبئٌٖ٘. )ال ٗتشك•

 
 665-664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔٗدة اإلت٘اى ت

لجّ٘ل هظذس هٌظَة ثفؼل هقذَّس، حٕ حُلتّ لل إلجبثبً ثؼدذ إلجدبة، حٍ لجّدب    ٍ •
ثؼذ لتّ، حٕ إقبهٔ ثؼذ إقبهٔ، هي لتّ ثبلونبى حٍ حلدتَّ حٕ حقدبم، ٍ األٍلدى    
مًَِ هي لتّ، ٍ ػلى ّزا فأطلِ لجّ٘ي لدل، فحدزا الدالم ٍ حُػد٘ف إلدى      
النبا، فحزا الٌَى، ٍ حبطل هؼٌبُ إردبثت٘ي لدل، ٍ سثودب ٗحتودل حى     
ٗنَى هي لتّ ثوؼٌى ٍارِ، ٗقبل داسٕ تلدتّ داسك، حٕ تَارْْدب، فوؼٌدبُ    
ٖ ء، حٕ خبلظدٔ،     هَارْتٖ ٍ قظذٕ لل، ٍ حهّب احتوبل مًَِ هي لدتّ الشد
ف٘نَى ثوؼٌى إخالطٖ لل فجؼ٘ذ، موب حىّ القَل ثأًّدِ ملودٔ هفدشدٓ ًظ٘دش     

فبػ٘فت إلى النبا فقلجت حلفدِ ٗدبء ال ٍردِ لدِ، ألىّ     « لذى»ٍ « ػلى»
ٍ « ػلى صٗذ»إرا حُػ٘فب إلى الظبّش ٗقبل فْ٘وب ثبأللف م  « لذى»ٍ « ػلى»
 . ثبل٘بء« لجّى صٗذ»: ٍ ل٘س لجّى مزلل فئًِّ ٗقبل فِ٘« لذى صٗذ»

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

 -«8»خالفدب ألثدٖ حٌ٘فدٔ     -ال ٗزَص التلج٘ٔ إلّب ثبلؼشث٘ٔ هغ القذسٍٓ •
 .ألًِّ الوأهَس ثِ، ٍ ألًِّ رمش هششٍع، فال ٗزَص ثغ٘ش الؼشث٘ٔ، مبألراى

 
 
 
 

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

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

ٗزت اإلت٘بى ثْب ػلى الَرِ الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء النلودبت   8ه،ألٔ •
 **الظح٘حهغ التوني هي  *الولحَىٗزضٕ الؼشث٘ٔ،فال ػلى القَاػذ 

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

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دب    ٍ ، ال تصح التشخؤ هغ التوني هي األصحل ٍ 
ٗلجدى ػدي   ٍ  رلل،ثئطجؼِ هغ تحشٗل ل،بًِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ 

 .الظجٖ 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 مبى األظْش رَاص االمتفبء ثبلولحَى ٍ مزلل الحبل ف٘ودب ثؼدذُ  ( 2)•

 (.الخَئٖ)

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هشّ النالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 
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ال ٌٗجغٖ الشٗت فٖ لضٍم اإلت٘دبى ثْدزُ النلودبت الشدشٗفٔ ػلدى      ( 1)•
الَرِ الظح٘ح الوـبثق للقَاػذ الؼشثّ٘ٔ ٍ حداء الحشٍا هي هخبسرْدب،  
ألىّ رلل َّ الوأهَس ثِ فال ٗزضا الولحَى هغ التونّي هي الظدح٘ح،  

ٗدشاد  « 1»ٍ األهش ثئت٘بى التلج٘بت األسثغ فٖ طح٘ح هؼبٍٗٔ ثي ػوّدبس  
قدشح  ّدزُ   ( ػلِ٘ ال،دالم )ثِ اإلت٘بى ثْب طح٘حبً، إر ال إشنبل فٖ حًِ 

 النلوبت ػلى الَرِ الظح٘ح،

•______________________________ 
 .2ح  40حثَاة اإلحشام ة / 382: 12الَسبئل ( 1)

 412: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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•______________________________ 
فبللّبصم اإلت٘بى ثوخل رلدل ٍ ال دل٘دل ػلدى االرتدضاء ثغ٘دشُ، فحدبل       

 .«1»التلج٘بت حبل القشاءٓ ٍ األرمبس فٖ الظّالٓ 
 

•______________________________ 
ِ )لقذ تؼشّع سّ٘ذًب األُستبر ( 1) لْدزا الوَػدَع فدٖ ثحدج     ( دام ظلّد

 [.1529]رٗل الو،ألٔ . القشاءٓ فٖ ثبة الظّالٓ

 

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ٍ لَ لن ٗتونّي هي األداء ػلى الَرِ الظح٘ح فقذ رمش فدٖ الودتي حى   •
 .األحَؽ الزوغ ث٘ي اإلت٘بى ثبلولحَى ٍ االستٌبثٔ

إى هقتؼى قبػذٓ الو٘،دَس االرتدضاء ثدبلولحَى، ٍ    : ق٘ل فٖ ٍرٍِْ •
إىّ سرلًب قذم حبرّبً ال ٗح،ي حى ٗلجِّٖ فبسدتفتٖ  »هقتؼى خجش صساسٓ 

ِ   ( ػلِ٘ ال،الم)ُ ٰ  لِ حثَ ػجذ اللّ لدضٍم  « 2« »فأهش لدِ حى ٗلجّدى ػٌد
االستٌبثٔ، ٍ الزوغ ث٘ي الذل٘ل٘ي ٗقتؼٖ الزوغ ث٘ي اإلت٘بى ثبلولحَى ٍ 

 .االستٌبثٔ
 .2ح  39حثَاة اإلحشام ة / 381: 13الَسبئل ( 2)•

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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إى مبى خجش صساسٓ طح٘ح ال،ٌذ فال حبردٔ إلدى القبػدذٓ ثدل     : فٍِ٘ •

 ٗتؼّ٘ي االستٌبثٔ ٍ إى مبى ػؼ٘فبً فال هَرت لالستٌبثٔ، 
حهّب قبػذٓ الو٘،َس فغ٘ش تبهّٔ حطلًب ٍ ال ٗوندي إحجدبت حندن هدي     ٍ •

 األحنبم الششػّ٘ٔ ثْب، ٍ قذ رمشًب رلل فٖ هَاسد مخ٘شٓ، 
 .حهّب خجش صساسٓ فؼؼ٘ف ال،ٌذ ث٘بس٘ي الؼشٗش فئًِ لن َٗحقٍ •

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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ػٓديْ  هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘،ٓدى  ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ حَحٕوٓذٓ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ  -13•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓرٔلًب هِيْ حَّٕدلِ خُشَاسٓدبىَ قَدذِمٓ    ٗٓبسِ٘يَ الؼَّشِٗشِ 

حٓبرّبً ٍٓ مَبىَ حَقْشَعٓ الشَّحْ ِ لَب ٗٔحٕ،ِيُ حَىْ ٗٔلَجِّٖٓ فَبسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع 
 .فَأَهٓشَ حَىْ ٗٔلَجَّى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔوٓشَّ الْؤَسٓى ػٓلَى سٓحْسِِِ فَئِىَّ رَلِلٓ ٗٔزٕضِاُ ػٌِْٓٔ

•  

 504: ، ص4 ؛ ج(اإلساله٘ٔ -ط )النافٖ 
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هٔحٓوَّدذِ ثٕديِ   هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓدى ػٓديْ    -21 -828•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ ٗٓبسِ٘يَ الؼَّشِٗشِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘،ٓى ػٓيْ  حَحٕوٓذٓ

سٓرٔلًب هِيْ حَّٕلِ خُشَاسٓبىَ قَذِمٓ حٓبرّبً ٍٓ مَبىَ حَقْشَعٓ الدشَّحْ ِ لَدب ٗٔحٕ،ِديُ حَىْ    
ٗٔلَجِّٖٓ فَبسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ حَىْ ٗٔلَجَّى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔوِشَّ الْؤَسٓى ػٓلَى 

 . سٓحْسِِِ فَئِىَّ رَلِلٓ ٗٔزٕضِٕ ػٌِْٓٔ

•  

 

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

هٔحٓوٛحذٙ  هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕقَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ « 1» -3 -19061•
ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓرٔلًدب  ٗٓبسِ٘يَ الؼَّشِٗشِ ػٓيْ  تٕيِ أَحٕوٓذٓ تٕيِ ػٙ٘سٓى

 -لَا ٗٔحٕسٙيُ أَىْ ٗٔلَثٍِّٖٓٓ مَبىَ حَقْشَعٓ الشَّحْ ِ  -هِيْ حَّٕلِ خُشَاسٓبىَ قَذِمٓ حٓبرّبً
ٍٓ حَىْ ٗٔوٓدشَّ الْؤَسٓدى    -فَبسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ لَِٔ حَىْ ٗٔلَجَّى ػٌِْٓٔ

 .فَئِىَّ رَلِلٓ ٗٔزٕضِاُ ػٌِْٓٔ -ػٓلَى سٓحْسِِِ
 .«3« »2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ •
 .828 -244 -5التْزٗت  -(2)•
هدي   4هي الجبة  6ٍ  3ٍ تقذم هب ٗذل ػلى رلل فٖ الحذٗخ٘ي  -(3)•

 . حثَاة التقظ٘ش

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

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ حَحٕوٓدذٓ ػٓديْ   « 5» -2 -16567•
ػٓديْ  ٗٓبسِد٘يَ الؼَّدشِٗشِ   ػٓيْ « 6»هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘،ٓى 

فَبسٕتُفْتِٖٓ لَِٔ حَثَٔ ٗٔلَثِّٖٓ ٗٔحٕسٙيُ أَىْ  لَاحٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ حَىَّ سٓرٔلًب قَذِمٓ حٓبرّبً 
 .ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فَأَهٓشَ لَِٔ حَىْ ٗٔلَجَّى ػٌِْٓٔ

، ٍ حٍسدُ ثتوبهِ فٖ 13قـؼٔ هي حذٗج  13 -504 -4النبفٖ  -(5)•
 .هي حثَاة الحلق ٍ التقظ٘ش 11هي الجبة  3الحذٗج 

 .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 قَجٕلَدِٔ    « 7»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕقُدَةٓ  ٍٓ •
 هٓب ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 8»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِلٓ فِٖ الْقِشَاءِٓٓ فِٖ الظَّلَبِٓ : حَقَُلُ

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

 .828 -244 -5التْزٗت  -(7)•
 .هي حثَاة القشاءٓ فٖ الظالٓ 67هي الجبة  2تقذم فٖ الحذٗج  -(8)•
هدي   11هدي الجدبة    3لؼل الوقظَد هٌِ هب ٗبتٖ فٖ الحدذٗج   -(1)•

 . حثَاة الحلق ٍ التقظ٘ش

 

 381: ، ص12 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

ٗبس٘ي الؼشٗش الضٗدبت   - 1227453/ال٘بء ثبة/الٌزبشٖ سربل[ 1/1]•
 الجظشٕ 

لقٖ حثب الح،ي هَسى ػلِ٘ ال،الم لوب مبى ثبلجظشٓ ٍ سٍى ػٌِ [ 1/2]•
حذحٌب : حخجشًب هحوذ ثي ػلٖ قبل. ٍ طٌف ّزا النتبة الوٌ،َة إلِ٘

حدذحٌب هحودذ ثدي    : حذحٌب سؼذ قدبل : ححوذ ثي هحوذ ثي ٗح٘ى قبل
 . ػ٘،ى ثي ػج٘ذ ػي ٗبس٘ي ثِ
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

ٗبسد٘ي   - 819514/الَاحدذ  ثدبة /ال٘دبء  ثبة/الـَسٖ فْشست[ 2/1]•
 . الؼشٗش الجظشٕ

حخجشًب روبػٔ ػي هحوذ ثي ػلٖ ثدي الح،د٘ي ػدي    . لِ متبة[ 3/1]•
حثِ٘ ٍ هحوذ ثي الح،ي ػي سؼذ ثي ػجذ اهلل ٍ الحو٘شٕ ػي هحوذ ثي 

 . ػ٘،ى ثي ػج٘ذ ػي ٗبس٘ي
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 ٗٓاسٙ٘يَ الَّْشِٗشِ

 
  ٗبس٘ي الؼشٗش الجظشٕ: اسن •
 التحق٘قثقٔ ػلى إهبهٖ،: تقَٗن •

 
   الٌَس دساًٗٔشم افضاس •
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

الظح٘ح حى ٗ،تذل لالرتضاء ثبلولحَى إرا لن ٗتوني هدي الظدح٘ح   ٍ •
ػل٘دِ  )سدوؼت رؼفدش ثدي هحوّدذ     »: ثوؼتجشٓ ه،ؼذٓ اثي طذقٔ، قدبل 

إًّل قذ تشى هي الوحشم هي الؼزن ال ٗشاد هٌِ هب ٗدشاد  : ٗقَل( ال،الم
هي الؼبلن الفظ٘ح، ٍ مزلل األخش  فٖ القشاءٓ فٖ الظّالٓ ٍ التشْذ ٍ 
هب حشجِ رلل فْزا ثوٌضلٔ الؼزن ٍ الوحشم ال ٗشاد هٌدِ هدب ٗدشاد هدي     

 ، «3« »...الؼبقل الوتنلِّن الفظ٘ح 
 .2ح  67حثَاة القشاءٓ فٖ الظّالٓ ة / 151: 6الَسبئل ( 3)•

 

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

الو،تفبد هٌْب ػذم االمتفبء ثبلتشرؤ ثبلؼزض ػي الظدح٘ح، ٍ حًدِ   فئى •
ٗزت ػلى مل هنلّف حى ٗأتٖ ثبلقشاءٓ حٍ التلج٘ٔ ثبلؼشثّ٘دٔ ٍ ال تظدل   
الٌَثٔ إلى التشرؤ هغ التونّي هي الؼشثّ٘ٔ، ف٘زت ػلِ٘ اإلت٘بى ثبلؼشثّ٘ٔ 
حذّ اإلهنبى ٍ لَ ثبلولحَى، ألىّ هب ٗشاد هي الؼشثٖ الؼدبسا ثبللّغدٔ ال   

ػلدى الدٌْذ    النلودبت  ٗشاد هي األػزوٖ الدزٕ ال ٗدتونّي هدي حداء    
الظح٘ح، فال ٗ،قؾ ػٌدِ القدشاءٓ حٍ التلج٘دٔ ثوزدشّد ػزدضُ ػدي حداء       
النلوبت طح٘حبً، إر ال ٗشاد هٌِ هب ٗشاد هي الؼدبلن الفظد٘ح الؼدبسا    

 .ثبللّغٔ الؼشثّ٘ٔ، فبلولحَى ٗقَم هقبم الظح٘ح
 

 413: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

سٓوِؼٕتٔ رٓؼٕفَدشَ ثٕديَ هٔحٓوَّدذَ ػٓلَٕ٘دِِ     : ٍٓ ػٌِْٓٔ، ػٓيْ هٓ،ٕؼٓذَٓٓ ثٕيِ طٓذٓقََٔ قَبلَ -158•
ال،َّلَبمٔ، ٍٓ سٔئِلَ ػٓوَّب قَذٕ ٗٓزَٔصٔ ٍٓ ػٓوَّب قَذٕ لَب ٗٓزَٔصٔ هِيَ الٌَِِّّ٘ٔ هِيَ الْئِػْدوٓبسِ فِدٖ   

 :الْ٘ٓوِ٘يِ، قَبلَ
إِىَّ الٌَِّّ٘بتِ قَذٕ تَزَٔصٔ فِٖ هَٕٓػِغٍ ٍٓ لَب تَزَٔصٔ فِٖ آخَشَ، فَأَهَّب هٓب تَزَٔصٔ فِِِ٘ فَئِرَا »•

مَبىَ هٓظْلَُهبً، فَوٓب حٓلَفٓ ثِِِ ٍٓ ًََٓى الْ٘ٓوِ٘يَ فَؼٓلَى ًَِّ٘تِدِِ، فَأَهَّدب إِرَا مَدبىَ ظَبلِودبً     
 .فَبلْ٘ٓوِ٘يُ ػٓلَى ًَِِّ٘ٔ الْوٓظْلَُمِ

هٓديْ    لََٕ مَبًَتِ الٌَِّّ٘بتٔ هِيْ حَّٕلِ الْفِ،ٕقِ ٗٔؤْخَزُ ثِْٓب حَّٕلُْٓب، إِراً لَأُخِزَ مُلُّ: حُنَّ قَبلَ•
ًََٓى الضًَِّب ثِبلضًَِّب، ٍٓ مُلُّ هٓيْ ًََٓى ال،َّشِقََٔ ثِبل،َّدشِقَِٔ، ٍٓ مُدلُّ هٓديْ ًَدَٓى الْقَتْدلَ      
ثِبلْقَتْلِ، ٍٓ لَنِيَّ اللَِّٓ تَجٓبسٓكٓ ٍٓ تَؼٓبلَى ػٓذٕلٌ مَشِٗنَ لَٕ٘سٓ الْزَٕٓسٔ هِيْ شَأًِِِْ، ٍٓ لَنٌَِِّٔ 
ٗٔخِ٘تٔ ػٓلَى ًَِّ٘بتِ الْخَٕ٘شِ حَّٕلَْٓب ٍٓ إِػْوٓبسِِّنٕ ػٓلَْٕ٘ٓب، ٍٓ لَب ٗٔؤَاخِزُ حَّٕدلَ الْفُ،ٔدَ ِ   

 .حٓتَّى ٗٓؼٕوٓلَُا
48: ؛ ص(الحذٗثٔ -ط )قشب اإلسٌاد    



42 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

رَلِلٓ حًََّلٓ قَذٕ تَشَى هِيَ الْؤحٕشِمِ هِيَ الْؼٓزٓنِ لَب ٗٔشَادٔ هٌِِْٔ هٓدب ٗٔدشَادٔ هِديَ    ٍٓ •
الْؼٓبلِنِ الْفَظِ٘حِ، ٍٓ مَزَلِلٓ الْأَخْشَ ٔ فِٖ الْقِشَاءِٓٓ فِٖ الظَّلَبِٓ ٍٓ التَّشَُّْذِ، ٍٓ هٓب 

ِ الْؼٓاقٙحل حَشْجِٓٓ رَلِلٓ، فَْٓزَا ثِوٌْٓضِلَِٔ الْؼٓزٓنِ الْؤحٕشِمِ لَب ٗٔشَادٔ هٌِِْٔ هٓب ٗٔدشَادٔ هِديَ   
 .الْؤتَنَلِّنِ الْفَظِ٘حِ

ٍٓ لََٕ رَّٓتٓ الْؼٓبلِنٔ الْؤتَنَلِّنٔ الْفَظِ٘حٔ حٓتَّى ٗٓذٓعٓ هٓب قَذٕ ػٓلِنٓ حًََّدِٔ ٗٓلْضَهٔدِٔ حَىْ   •
ٗٓؼٕوٓلَ ثِِِ ٍٓ ٌْٗٓجٓغِٖ لَِٔ حَىْ ٗٓقَُمٓ ثِِِ، حٓتَّدى ٗٓنُدَىَ رَلِدلٓ هٌِْدِٔ ثِبلٌَّجٓـَِّ٘دِٔ ٍٓ      
الْفَبسِسَِِّ٘ٔ، لَحِ٘لَ ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ رَلِلٓ ثِبلْأَدٓةِ حٓتَّى ٗٓؼَٔدٓ إِلَى هٓب قَذٕ ػٓلِوٓدِٔ ٍٓ  

 .ػٓقَلَِٔ

  49: ، ص(الحذٗثٔ -ط )قشب اإلسٌاد 



43 

 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ٍٓ لََٕ رَّٓتٓ هٓيْ لَنٕ ٗٓنُيْ فِٖ هِخْلِ حٓدبلِ الْدأَػٕزٓوِِّٖ الْؤحٕدشِمِ، فَفَؼٓدلَ     : قَبلَ•
فَؼٓبلَ الْأَػٕزٓوِِّٖ ٍٓ الْأَخْشَ ِ ػٓلَى هٓب قَذٕ ٍٓطٓفٌَْب، إِراً لَنٕ ٗٓنُيْ حَحٓدذَ فَبػِلًدب   

 « لِشَٖٕ ءَ هِيَ الْخَٕ٘شِ، ٍٓ لَب ٗٔؼٕشَأ الْزٓبِّلُ هِيَ الْؼٓبلِنِ

 

  49: ، ص(الحذٗثٔ -ط )قشب اإلسٌاد 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ػٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕيُ رٓؼٕفَشٍ فِٖ قُشْةِ الْئِسٌَٕبدِ ػٓيْ ّٓبسٍٔىَ ثٕيِ « 5» -2 -7552 •
هٔ،ٕلِنٍ ػٓيْ هٓ،ٕؼٓذَٓٓ ثٕيِ طٓذٓقََٔ قَبلَ سٓوِؼٕتٔ رٓؼٕفَشَ ثٕيَ هٔحٓوَّذَ ع ٗٓقَُلُ إًَِّلٓ 

لَب ٗٔشَادٔ هٌِِْٔ هٓب ٗٔدشَادٔ هِديَ الْؼٓدبلِنِ     -هِيَ الْؼٓزٓنِ« 6»قَذٕ تَشَى هِيَ الْؤحٓشَّمِ 
ٍٓ التَّشَدُّْذِ ٍٓ هٓدب    -ٍٓ مَزَلِلٓ الْأَخْشَ ٔ فِٖ الْقِشَاءِٓٓ فِدٖ الظَّدلَبِٓ   -الْفَظِ٘حِ

لَب ٗٔشَادٔ هٌِْدِٔ هٓدب ٗٔدشَادٔ هِديَ      -فَْٓزَا ثِوٌْٓضِلَِٔ الْؼٓزٓنِ ٍٓ الْؤحٓشَّمِ -حَشْجِٓٓ رَلِلٓ
 .«1»الْحٓذِٗجَ   الْؼٓبقِلِ الْؤتَنَلِّنِ الْفَظِ٘حِ

 136: ، ص6 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

 .24قشة االسٌبد  -(5) •
رلدذ هحدشم حٕ لدن تدتن      -اٍل الشَْس، ٍ ٗقبل اٗؼب -الوحشم -(6)•

الظدحبح  ( هٌِ قذُ)دثبغتِ ثؼذ، ٍ ًبقٔ هحشهٔ حٕ لن ٗتن سٗبػتْب ثؼذ 
5- 1896. 
فِ٘ حٗؼب داللٔ ػلى حنن التلج٘ٔ ٍ الٌنبح ٍ الـال  ٍ الؼقَد ٍ  -(1) •

االٗقبػبت لؼوَم قَلِ ٍ هب حشجِ رلل فال تغفل ٍ ػلدى ردَاص ّدزُ    
 (. هٌِ قذُ فٖ ّبهش الوخـَؽ. )األش٘بء ثغ٘ش الؼشث٘ٔ هغ تؼزسّب

•  
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 هسؼذٓ تي صذقٔ 

ه،ؼذٓ ثدي   - 1108415.../ّزا ٍهي/الو٘ن ثبة/الٌزبشٖ سربل[ 1/1]•
 طذقٔ الؼجذٕ 

سٍى ػي . قبلِ اثي فؼبل ٍ ق٘ل ٗنٌى حثب ثشش. ٗنٌى حثب هحوذ[ 1/2]•
متدبة خـدت   : لِ متت هٌْب. حثٖ ػجذ اهلل ٍ حثٖ الح،ي ػلْ٘وب ال،الم

حدذحٌب ححودذ ثدي    : حخجشًب اثي شبراى قبل. حه٘ش الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ ال،الم
حذحٌب ّدبسٍى ثدي ه،دلن    : هحوذ ثي ٗح٘ى ػي ػجذ اهلل ثي رؼفش قبل

 . ػٌِ
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 هسؼذٓ تي صذقٔ 

ه،ؼذٓ ثي  - 744466/ه،ؼذٓ ثبة/الو٘ن ثبة/الـَسٖ فْشست[ 2/1]•
 . طذقٔ

 . لِ متبة[ 3/1]•
 - 1609146/الود٘ن  ثدبة .../رؼفدش  حثٖ حطحبة/الـَسٖ سربل[ 4/1]•

 ه،ؼذٓ ثي طذقٔ  - 40
 . ػبهٖ[ 5/1]•
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 هسؼذٓ تي صذقٔ 

ٖ  حطحبة/الـَسٖ سربل[ 6/1]•  - 4521306/الود٘ن  ثدبة .../ػجدذ  حثد
 ه،ؼذٓ ثي طذقٔ الؼج،ٖ  - 546

 . الجظشٕ حثَ هحوذ[ 7/1]•
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 هسؼذٓ تي صذقٔ 

هحودذ   - 733390/الزضءالخدبهس /الزضءاألٍل/النشٖ سربل[ 8/1]•
ثي إسحب  ٍ هحوذ ثي الونٌذس ٍ ػوشٍ ثي خبلدذ الَاسدـٖ ٍ ػجدذ    
الولل ثي رشٗح ٍ الح،٘ي ثي ػلَاى ٍ النلجدٖ ّدؤالء هدي سردبل     
الؼبهٔ إال حى لْن ه٘ال ٍ هحجٔ شذٗذٓ ٍ قذ ق٘ل إى النلجٖ مبى ه،تَسا 

فأهحا هسحؼذٓ   ٍ لن ٗني هخبلفب ٍ ق٘س ثي الشث٘غ ثتشٕ مبًت لِ هحجٔ 
ٍ ػجبد ثي طْ٘ت ػبهٖ ٍ حبثت حثَ الوقدذام ثتدشٕ ٍ    تي صذقٔ تتشٕ

مخ٘ش الٌَاء ثتشٕ ٍ ػوشٍ ثي رو٘غ ثتشٕ ٍ حفض ثي غ٘بث ػدبهٖ ٍ  
ػوشٍ ثي ق٘س الوبطش ثتشٕ ٍ هقبتدل ثدي سدل٘وبى الجزلدٖ ٍ ق٘دل      

 . الجلخٖ ثتشٕ ٍ حثَ ًظش ثي َٗسف ثي الحبسث ثتشٕ
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 هسؼذٓ تي صذقٔ 

ه،دؼذٓ  38.../ػجذ حثٖ حطحبة.../ػجذ حثٖ حطحبة/الجشقٖ سربل[ 9/1]•
 ثي طذقٔ 

 
 
 
ٍ ّحَ  هسؼذٓ تحي صحذقٔ   الثقٔ الشٍاٗٔ ػي  هسلنتي ّاسٍى لقذ أمثش •

 (ّادٍٕ. ) دل٘ل ػلى ٍثاقتِ
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

ٗوني االستذالل لِ ثودب سٍاُ النلٌ٘دٖ ث،دٌذ هؼتجدش ػٌدذًب ٍ ف٘دِ       ٍ •
تلج٘دٔ  »: ، قدبل (ػلِ٘ ال،دالم )ُ ٰ  الٌَفلٖ ٍ ال،نًَٖ ػي حثٖ ػجذ اللّ

األخش  ٍ تشّْذُ ٍ قشاءتِ القشآى فٖ الظّالٓ تحشٗل ل،بًِ ٍ إشبستِ 
 «1« »ثئطجؼِ

 
•______________________________ 

حثَاة القشاءٓ فٖ الظّالٓ / 136: 6، الَسبئل 17/ 315: 3النبفٖ ( 1)
 .1ح  59ة 
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 ػلى الَخِ الصح٘ح التلث٘ٔاإلت٘اى تهغ ػذم توني 

فئى الو،تفبد هٌْب ػذم رَاص االستٌبثٔ ثبلؼزض ػي حداء النلوبت، فئرا  •
حجت رَاص االمتفبء ثبلوقذاس الووني فٖ األخش  ٍ لَ ثتحشٗل ل،بًِ 
حجت فٖ غ٘شُ حٗؼبً، إر ال ًحتول سقَؽ الحذ حٍ سقَؽ التلج٘ٔ ػٌِ ٍ 
الوفشٍع حًِ ال دل٘ل ػلى االستٌبثٔ، فبلوأهَس ثبلتلج٘ٔ ًفس األخش  
حٍ الؼبرض ػي حداء النلوبت الظح٘حٔ فٌ٘تقل الَارت إلدى الولحدَى،   
فبالمتفبء ثبلولحَى َّ األقَى ٍ إى مبى الزوغ ثٌِ٘ ٍ ثد٘ي االسدتٌبثٔ   

 .ححَؽ
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