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 اإلحشامفٖ المَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاخجبت ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 المظذ،ال توؼٌى لظذ اإلحشام

ثوؼٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فإرا قظذ الؼوشٓ هثال ٍ 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 خْدل، ٍ     
ٗجـل ً،نِ حٗؼب إرا مبى التشك ػي ػوذ، ٍ حهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗجـل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفظ٘ل الوتقذم

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

فودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجـدل إحشاهدِ، ٍ ٗددت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشمْب ٍخت تدذٗذّب

 

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

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثؼدذ   
رلل ثـل ٍ حهب ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخجٔ 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 لظذ تشن الوحشهات

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؼتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استنبة ثؼغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثإحشاهدِ،   
ًؼن قظذ استنبة هب ٗجـل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ قظدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي ححّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ػٌِ٘٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختظدت الظدحٔ ٍاقؼدب       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ طدح٘حب، ٍ لدَ خدبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘ظدح٘، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهنبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشج
فٖ ً٘تِ لوا ٗظح ٍ إال ف٘حول ػلى الظحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗىي ٌّان * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خاص إحت٘اعاًػلِ٘ ال ٗدة 
 .ٍ لن ٗىي ٌّان ظَْس **•
أٍ واى ٍ لن ٗىحي ٌّحان    (إٔ الصهاً ػلِ٘)ٍ لن ٗىي أحذّوا هتؼٌ٘اً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوا ػلِ٘ ٍ واى ٌّان ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

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

ٍ إال  ،فبى ػلن حى حددِ لودب را طدح    *فالىلَ ًَى محح  5ه،ألٔ •
 **فبألٍخِ الجـالى

 
 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ وإحشام فالى: األٍلٖ أى ٗمال *•
الؼلن توٌَِٗ، ًؼن حظل تل األلَى الظحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .الؼلن توٌَِٗ فإحشاهِ تاعلٗحظل لَ لن ٗحشم أطالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

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

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

 ، **ٍ لَ مبى ػلِ٘ هب ٍخت ثبلٌزس ٍ شجِْ فال ٗجـل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَػب ٍ ًـق ثغ٘شُ مبى الوذاس هب ًَى، •
 .ٍ لَ مبى فٖ حثٌبء ًَع ٍ شل فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ ثٌى ػلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تغَػاً تغل، لَ واى ػالواً تالَخَب ٍ إال فحدِ *•

ًؼن لَ ًَٕ ًَػاً آخش ال ٗثغل هغلمحاً ٍ إى  . طح٘ح ٍ هدضٕ ػي الَاخة
 .لن ٗىي هدضٗاً ػوا ٍخة ػلِ٘

 .ٍال ٗمغ ػوا ٍخة ػلِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هىاى ػوشٓ التوتغ حدِ

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

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

ل٘زّت إلى ػشفبت ٍ ٗؼول ػول الحح ثن ٗأتٖ ثبلؼوشٓ فبحشاهِ ثبؿل 
ٗدت تدذٗذُ فٖ الو٘قبت إى حهني، ٍ إال فجبلتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشك اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ تالٌّ٘ٔ

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

ّن٘ إًٖ حُسٗذٔ هب حهشتٓ ثِِ هٙيَ التوتغ ثبلؼٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗقَل( 1)ػو٘بس 
( ُ ػلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اثِلٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَجِّ٘لٓ ٰ  إلى الحٓح٘ ػٓلى مٙت

ٖ ءٗ ٗٓحج،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر للٓ لٖ ٍٓ تَقجٛلِٔ هٌّٖٙ ٍٓ حَػٌّٖٙ ػٓلَِ٘ٙ، فَدإىْ ػٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘ثُ حج،تٌٖ لقذسك الّزٕ قذست ػلٖٛ، اللّْن٘ إى لدن تندي حد٘دٔ    
فؼوشٓ، حُحشم لل شؼشٕ ٍ ثششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ػظدبهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

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

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اثي ػو٘بس فشاخغ
 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى  
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 األستغالتلث٘ات : الثاًٖ هي الَاخثات

 التلج٘بت األسثغ،: هي الَاخجبتالثبًٖ •

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

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

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

 .الساتمٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

ٗدت اإلت٘بى ثْب ػلى الَخِ الظح٘ح ثوشاػبٓ حداء النلودبت   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهغ التوني هي  **الولحَى *الؼشث٘ٔ،فال ٗدضٕػلى القَاػذ 

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

األخدش  ٗشد٘ش إلْ٘دب    ٍ ال تظح التشخؤ هغ التوني هي األطدل،  ٍ 
ٗلثحى ػحي   ٍ  رلل،ثإطجؼِ هغ تحشٗل ل،بًِ، ٍ األٍلى االستٌبثٔ هغ 

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

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 



15 

   الوغوى ػلٍِ٘  الووّ٘ضتَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش 
الالصم اإلت٘اى تْا ػلى الَخِ الظح٘ح توشاػآ أداء الىلوحات  (: 14هسألٔ )•

ػلى لَاػذ الؼشتّ٘ٔ، فال ٗدضٕ الولحَى هغ التوىّي هي الظحح٘ح تحالتلم٘ي   
تٌِ٘ ٍ ت٘ي االسحتٌاتٔ،  ( 2)أٍ التظح٘ح، ٍ هغ ػذم توىٌِّ فاألحَط الدوغ 

ٍ وزا ال تدضٕ التشخؤ هغ التوىّي، ٍ هغ ػذهِ فاألحَط الدوغ تٌْ٘وا ٍ 
ٍ األٍلى لساًِ، ٍ األخشس ٗش٘ش إلْ٘ا تإطثؼِ هغ تحشٗه ت٘ي االستٌاتٔ، 

ٍ ٗلثّى هي الظحثّٖ الغ٘حش الووّ٘حض ٍ هحي     أى ٗدوغ تٌْ٘وا ٍ ت٘ي االستٌاتٔ، 
 ، (4)الوغوى ػلِ٘ 

. ٍ إى مبى األظْش خَاص االمتفبء ثبلولحَى ٍ مزلل الحبل ف٘ودب ثؼدذُ  ( 2)•
 (.الخَئٖ)
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هشّ النالم فِ٘( 4)•

 664: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 الوغوى ػلِ٘  ٍ  تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض

لَ مبى هشٗؼبً ٍ لن ٗتونّي هي الٌضع ٍ لجس الثَث٘ي ٗدضِٗ (: 5ه،ألٔ )•
ٍ ال ٗدت حٌ٘ئزٚ ػلِ٘ ( 5)الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، فإرا صال ػزسُ ًضع ٍ لج،ْوب 

إلى الو٘قبت، ًؼن لَ مبى لِ ػزس ػي حطل إًشبء اإلحشام لوشع   الؼَد
 حٍ إغوبء ثن٘ صال ٍخت ػلِ٘ الؼَد إلى الو٘قبت إرا تونّي،

ػذم ٍخَة استذاهٔ اللجس ثؼدذ تحقّدق   ( قذ٘  سشُّ)س٘أتٖ هٌِ ( 5)•
 (.الخَئٖ. )اإلحشام ٍ َّ الظح٘ح فال ٗدت لج،ْوب فٖ الفشع

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 الوغوى ػلِ٘  ٍ  تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض

إرا لن ٗتونّي ( 1)إلّب مبى حنوِ حنن الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي هنبًِ ٍ •
 ، (2)إلّب هٌِ، ٍ إى تونّي الؼَد فٖ الدولٔ ٍخت 

 (.الخَئٖ. )ػلى تفظ٘ل تقذ٘م( 1)•
ػلى األحَؽ ٍ إى مبى األقَى ػذم الَخَة ًؼدن لدَ مدبى فدٖ     ( 2)•

الحشم ٗخشج إلى خبسخِ هغ اإلهنبى ٍ هب رمشًدبُ خدبس فدٖ خو٘دغ     
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األػزاس ػي إًشبء حطل اإلحشام

ػلى األحَؽ فٖ خظَص الحبئغ فٖ خبسج الحشم ٍ ال ٗدت فدٖ  •
 (.الخَئٖ. )غ٘شّب

 650: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 الوغوى ػلِ٘  ٍ  تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض

ٍ رّت ثؼؼْن إلى حًِّ إرا مبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌِ غ٘شُ لوشسل خو٘دل  •
فٖ هشٗغ حُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗفدق حتّدى حتدى    ( ػلْ٘وب ال،٘الم)ػي ححذّوب 
الظبّش حىّ الوشاد حًِّ ٗحشهِ ٍ . ٗحشم ػٌِ سخل(: ػلِ٘ ال،٘الم)الوَقف، قبل 

ٍ ٗدٌّجِ ػي هحشّهبت اإلحشام، ال حًِّ ٌَٗة ػٌِ فدٖ اإلحدشام، ٍ هقتؼدى    
ّزا القَل ػذم ٍخَة الؼَد إلى الو٘قبت ثؼذ إفبقتِ، ٍ إى مدبى هونٌدبً، ٍ   

الؼدَد  ( 4)ٍ ػذم الدبثش فبألقَى ( 3)لني الؼول ثِ هشنل، إلسسبل الخجش 
 .هغ اإلهنبى ٍ ػذم االمتفبء ثِ هغ ػذهِ

خظَطبً هغ مَى ظبّشّب الٌ٘بثٔ ػٌِ ال إحدبخِ ٍ ال حظديّ التدضاهْن   ( 3)•
 (.آقب ػ٘بء. )حٌ٘ئزٚ ثوثلِ

 (. الجشٍخشدٕ. )ال قَ٘ٓ فِ٘ ًؼن َّ ححَؽ( 4)•

 

 650: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 لَ واى لِ ػزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات

لَ مبى لِ ػزس هي إًشبء حطل اإلحشام فٖ الو٘قبت لودشع   6ه،ألٔ •
صال ٍخدت ػل٘دِ الؼدَد إلدى     ثدن    حٍ إغوبء ٍ ًحَ رلل فتدبٍص ػٌِ

ٍ إال ححشم هي هنبًِ، ٍ األحَؽ الؼَد إلى ، *هٌِالو٘قبت هغ التوني 
 ًحَ الو٘قبت ثوقذاس اإلهنبى ٍ إى مبى األقَى ػذم ٍخَثِ، 

الو٘مات ف٘دَص ٗدة ػلِ٘ الؼَد إلى ال إى ّزا هَافك لإلحت٘اط ٍ  *•
 .هىاًِ ٍ إى أهىي لِ الؼَد إلى الو٘ماتهي لِ أى ٗحشم 

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 24، خلسِ المَل فٖ الوَال٘ت  8-8-96
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 لَ واى لِ ػزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات

ًؼن لَ مبى فٖ الحشم خشج إلى خبسخِ هغ اإلهنبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم •
هي هنبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَع الى ًحَ خدبسج الحدشم ثوقدذاس    

 ، *اإلهنبى
 .ٍ إى ال ٗدة *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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مزا الحبل لَ مبى تشمِ لٌ،٘بى حٍ خْل ثبلحنن حٍ الوَػَع، ٍ مدزا  ٍ •
ال لذخَل هنٔ فدبٍص الو٘قبت ثدن  ٍ  للٌ،ل الحبل لَ مبى غ٘ش قبطذ 

 ثذا لِ رلل، فإًِ ٗشخغ الى الو٘قبت ثبلتفظ٘ل الوتقذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ واى لِ ػزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات
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ٍ لَ ً،ٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش حػوبل الؼوشٓ ٍ لن ٗتوني هدي  •
  .*الدجشاى فبألحَؽ ثـالى ػوشتِ ٍ إى مبًت الظحٔ غ٘ش ثؼ٘ذٓ

 .**حدِلَ لن ٗتزمش إلى آخش حػوبل الحح طحت ػوشتِ ٍ ٍ •
ّزا ٍ إى واى تومتضى الغثغ أًسة ٍ لىي ال َٗخحذ دل٘حل هؼتثحش     *•

 .ػلِ٘ تؼذ
 .طحٔ الحح ٍاضحٔ لىي الؼوشٓ هحل ًظش ٍ إشىال**•

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ واى لِ ػزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

 ، «2»ٍ حه٘ب الظجٖ غ٘ش الوو٘ض ف٘لجٖ ػٌِ موب فٖ طح٘ح صساسٓ ( 2)•
•______________________________ 
 .5ح  17حثَاة حق،بم الحح ة / 288: 11الَسبئل ( 2)

 415: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

  ثٓبةٔ حٓحِّ الظِّجٕ٘ٓبىِ ٍٓ الْوٓوٓبلٙ٘لٙ -58•
ػٙذٌٛٓ هٙيْ حَطٕحٓبثٌَِب، ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٚ، ػٓيْ حَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ . 1/ 7058•

 :، ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ«1»ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕشٍ، ػٓيْ هٔثًٌَّى الْحٌَّٓبؽٙ 
إِرَا حٓحٛ الشَّخٔلُ ثِبثٌِٕٙٙ ٍٓ ّٔدَٓ طٓدغٙ٘شٌ،   »: حَحٓذّٙٙوٓب ػلْ٘وب ال،الم، قَبلَػٓيْ •

فَإِىْ لَنٕ ٗٔحٕسِيْ أَىْ ٗٔلَثِّٖٓ، لُثِّحٖٓ  ، «2»فَإًَِِّٔ ٗٓأْهٔشُُٔ حَىْ ٗٔلَجِّٖٓ ٍٓ ٗٓفْشِعٓ الْحٓحٛ 
 .«ػٌِْٓٔ ٰ  ُ، ٍٓ ٗٔـَبفٔ ثِِٙ، ٍٓ ٗٔظٓلّىػٌِْٓ« 3»

  301: ، ص8 ، ج(داس الحذٗث -ط )الىافٖ 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

ٗٔزْثٓحٔ ػٓيِ الظِّدغَبسِ، ٍٓ ٗٓظٔدَمٔ الْنٙجٓدبسٔ    »: قَبلَ.ٗٓزْثٓحَٔىَلَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٓب : قُلْتٔ•
ػٓلَى الْؤحٕشِمِ هٙيَ الثِّ٘ٓبةِ ٍٓ الـِّ٘تِ، فَإِىْ  ٰ  ػٓلَِْٕ٘نٕ هٓب ٗٔتَّقى ٰ  ، ٍٓ ٗٔتَّقى«4»
   «7». ««6»حَثِِ٘ٙ  ٰ  قَتَلَ طٕٓ٘ذاً فَؼٓلى« 5»
 .«الحٌّبؽ» -:فٖ التْزٗت(. 1)•
حى ٗؼ٘٘ي ػلى ًف،ِ إقبهتِ، حٍ َٗخجدِ ػلدى ًف،دِ    : فشع الحح٘(. 2)•

ٍٗفشع الحح٘، حٕ َٗخجِ ػلى ًف،دِ  »: ٍقبل الؼلّبهٔ الف٘غ. ثإحشاهِ
الوفدشدات  : ساخدغ . «ثؼقذ اإلحدشام ٍالتلج٘دٔ، حٍ اإلشدؼبس، حٍ التقل٘دذ    

 (.فشع) 203، ص 7؛ ل،بى الؼشة، ج 630للشاغت، ص 
 .«لجَ٘ا»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗت« ثث»ٍحبش٘ٔ « ثخ»فٖ (. 3)•

  301: ، ص8 ، ج(داس الحذٗث -ط )الىافٖ 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

ٍٗظَم النجبس، : قَلِ ػلِ٘ ال،الم»: 209، ص 17فٖ هشآٓ الؼقَل، ج (. 4)•
ٗحتول حى ٗنَى الوشاد ثبلنجبس الوو٘ضّٗي هي األؿفبل حٍ الجلغ، حٕ ٗظَهَى 

 .«ألًف،ْن ٍٗزثحَى ألؿفبلْن، ٍاألٍ٘ل حظْش
 .«ٍإى»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗت« ثخ»فٖ (. 5)•
رمش األطحبة لضٍم خو٘غ النفّبسات ػلى الدَلٖ٘، ٍّدزا   »: فٖ الوشآٓ(. 6)•

الخجش ٗذلّ ػلى خظَص مفّدبسٓ الظد٘ذ، ٍ هدبل إلدى التخظد٘ض ثؼدغ       
 .«الوتأخّشٗي

، 2الفق٘دِ، ج  . ، هؼلّقبً ػي النل1424ٌٖ٘، ح 409، ص 5التْزٗت، ج (. 7)•
، ح 291، ص 12، هؼلّقدددبً ػدددي صساسٓ الدددَافٖ، ج  2893، ح 433ص 

 .14821، رٗل ح 288، ص 11؛ الَسبئل، ج 11954
 

  301: ، ص8 ، ج(داس الحذٗث -ط )الىافٖ 



27 

 تَلْثُِ٘ٓٔ الظثّٖ الغ٘ش الووّ٘ض  

إِرَا حٓدحٛ  : ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓديْ حَحٓدذّٙٙوٓب ع قَدبلَ   « 1» -5 -14821•
فَدإِىْ لَدنٕ    -فَإًَِِّٔ ٗٓأْهٔشُُٔ حَىْ ٗٔلَجِّٖٓ ٍٓ ٗٓفْدشِعٓ الْحٓدحٛ   -الشَّخٔلُ ثِبثٌِٕٙٙ ٍٓ َّٔٓ طٓغٙ٘شٌ

قُلْدتٔ لَدٕ٘سٓ لَْٔدنٕ هٓدب      -ٗٔحٕ،ٙيْ حَىْ ٗٔلَجِّٖٓ لَجَٕٛا ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔـَبفٔ ثِِٙ ٍٓ ٗٔظٓلَّى ػٌْٓدِٔ 
ٍٓ ٗٓظَٔمٔ الْنٙجٓبسٔ ٍٓ ٗٔتَّقَى ػٓلَِْٕ٘نٕ هٓب ٗٔتَّقَى ػٓلَى  -ٗٓزْثٓحَٔىَ قَبلَ ٗٔزْثٓحٔ ػٓيِ الظِّغَبسِ

 .هٙيَ الثِّ٘ٓبةِ ٍٓ الـِّ٘تِ ٍٓ إِىْ قَتَلَ طٕٓ٘ذاً فَؼٓلَى حَثِِ٘ٙ -الْؤحٕشِمِ
ٍٓ سٍٓٓأُ الْنُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ حَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕديِ صِٗٓدبدٚ ػٓديْ حَحٕوٓدذٓ ثٕديِ      •

ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّدٕ٘خُ  « 2»هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ حَثِٖ ًَظٕدشٍ ػٓديِ الْؤثٌََّدى الْحٌَّٓدبؽٙ ػٓديْ صٔسٓاسَٓٓ      
 . «3»ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕقَُةٓ هٙثْلَِٔ 

 .2893 -433 -2الفقِ٘  -(1)•
 .1 -303 -4النبفٖ  -(2)•
 . 1424 -409 -5التْزٗت  -(3)•

 288: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

فدٖ هدشٗغ   »حه٘ب الوغوى ػلِ٘ فال دل٘ل ػلِ٘ سَى هشسل خو٘دل  ٍ •
ٗحدشم ػٌدِ   : ، فقدبل (الَقدت )حُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقف 

ٍ داللتِ ػلى خَاص االستٌبثٔ فٖ الوقبم ثٌبءٖ ػلى ً،دخٔ  « 3« »سخل
 . ٍ َّ الو٘قبت تبه٘ٔ ٍ لنٌِّ ػؼ٘ف ال،ٌذ ثبإلسسبل« الَقت»
 
 
 .2ح  55حثَاة اإلحشام ة / 413: 12الَسبئل ( 3)•
 

 415: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

ف٘خشج ػي هحل الندالم،  « الوَقف»إلى احتوبل طح٘ٔ ً،خٔ هؼبفبً •
لؼذم داللتِ ػلى خَاص االستٌبثٔ ػوي حُغوٖ ػلِ٘ هي الو٘قدبت لؼودشٓ   
التوتّغ حٍ الحح، ٍ إًوب ٗختض ثوي حتى الوَقف هغوى ػل٘دِ، فحٌ٘ئدز   
تنَى ٍظ٘فٔ الوغوى ػلِ٘ الشخَع إلى الو٘قبت إى حهني ٍ إلّدب فودي   

موب ّٖ ٍظ٘فٔ الدبّدل ٍ الٌبسدٖ إرا تددبٍصا الو٘قدبت غ٘دش      . هنبًِ
 . هحشه٘ي

 

 415: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

، ػٓيْ خٓوٙ٘دلِ ثٕديِ   ػٓلُِّٖ تٕيُ إِتٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَتِِِ٘، ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ. 8/ 7146•
ػٓيْ حَحٓذّٙٙوٓب ػلْ٘وب ال،الم فٖٙ سٓخٔدلٍ ًَ،ٙدٖٓ حَىْ   : دٓسٛاجٍ، ػٓيْ ثٓؼٕغِ حَطٕحٓبثٌَِب

تُدٕضِئُدِٔ  »: ، قَبلَٰ  ٗٔحٕشِمٓ حٍَٕ خِْٓلَ، ٍٓ قَذٕ شَِْذٓ الْوٌَٓبسٙلٓ مُلَّْٓب، ٍٓ ؿَبفٓ ٍٓ سٓؼى
 «1». «لَنٕ ِْٗٔلَّ  لٙلٓ فَقَذٕ تَنٛ حٓدِٜٔ، ٍٓ إِىْٰ  ر ٰ  ًٙ٘ٛتُِٔ، إِرَا مَبىَ قَذٕ ًََى« 6»
قَلدِ ػل٘دِ   »: ٍفدٖ الودشآٓ  . «ٗدضئِ»: ٍالتْزٗت« ى، ثث، ثس»فٖ (. 6)•

ٖ ء فٖ الٌْبٗدٔ ٍالوج،دَؽ ٍحمثدش األطدحبة،     : ال،الم تدضئِ، ػول ثِ الش
. «ٍالوشَْس ث٘ي الوتأخشٗي حًّدِ الٗؼتدذ٘ ثحد٘دِ ٍ ٗقؼدٖ إى مدبى ٍاخجدبً      

ّدزا، ٍفدٖ الودشآٓ    . 249؛ الٌْبٗدٔ، ص  312، ص 1الوج،َؽ، ج : ٍساخغ
 .فبئذٓ فٖ تحق٘ق حق٘قٔ اإلحشام إى شئت فشاخغ

، 12، هؼلّقبً ػي النلٌ٘دٖ الدَافٖ، ج   192، ح 61، ص 5التْزٗت، ج (. 1)•
 .14959، ح 338، ص 11؛ الَسبئل، ج 12426، ح 505ص 

 354: ، ص8 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىافٖ  
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

 ػٌْٓدِٔ ٗٔحٕدشَمٔ  »: ، فَقَبلَالَْٓلْتٓحَتَى  ٰ  ٍٓ قَبلَ فٖٙ هٓشِٗغٍ حُغْوٖٙٓ ػٓلَِٕ٘ٙ حٓتّى  •
«2»» .«3»    
 
ٍفدٖ  . ّنزا فٖ خو٘غ الٌ،خ التدٖ قَثلدت ٍالدَافٖ ٍالَسدبئل    (. 2)•

، مودب  ثِٗحشم : قَلِ ػلِ٘ ال،الم»: ٍفٖ الوشآٓ. «هٌِٗحشم »: الوـجَع
 .«هشّ فٖ حح٘ الظجٖ٘ الظغ٘ش

، ث،ٌذُ ػدي خو٘دل ثدي دس٘اج    191، ح 60، ص 5التْزٗت، ج (. 3)•
؛ 12432، ح 508؛ ٍ ص 12426، ح 505، ص 12الددددددَافٖ، ج 
 . 14959، ح 338، ص 11الَسبئل، ج 

 354: ، ص8 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الىافٖ 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

الْوٓشِٗغٔ إِرَا ثٓلَغَ الْوٙ٘قَبتٓ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ ػٌِْٓٔ هٓيْ ٗٓنَُىُ هٓؼٓدِٔ ٍٓ ٗٓدٕتٌَٙدتٔ هٓدب    ٍٓ •
 ٗٓدٕتٌَٙجِٔٔ الْؤحٕشِمٔ سٍٓٓى رَلٙلٓ 

ػٓيْ خٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛاجٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ حَطٕحٓبثٌَِب هَٔسٓى تٕيُ الْمَاسِنِ  -37 -191•
قَبلَ  الْوَٕٓقٙفٓػٓيْ حَحٓذّٙٙوٓب ع فٖٙ هٓشِٗغٍ حُغْوٖٙٓ ػٓلَِٕ٘ٙ فَلَنٕ ٗٓؼٕقٙلْ حٓتَّى حَتَى 

 .ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓخٔلٌ
•  

 60: ، ص5 تْزٗة األحىام؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

آخش هي هٌؼِ هبًغ ػٌذ الو٘قبت، فبى مبى ػقلِ ثبثتب ػقذ اإلحشام فشع •
  ثقلجِ

 ،سخلٍ لَ ححشم ػٌِ . ، ٍ لَ صال ػقلِ ثإغوبء ٍ شجِْ سقؾ ػٌِ الحح•
 خبص 

ٍ اال ححدشم هدي   توندي  ٍ صال الوبًغ ػبد الدى الو٘قدبت اى   خش حلَ ٍ •
 .هَػؼِ

 809: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختظش؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

هب سٍاُ خو٘ل ػي ثؼغ حطحبثٌب ػدي  : دل ػلى خَاص اإلحشام ػٌٍِ •
اًى هشٗغ حغوٖ ػلِ٘، فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقدف، قدبل   »ححذّوب 

 « 3»ػلِ٘ ال،٘الم ٗحشم ػٌِ سخل 
الزٕ ٗمتضِ٘ األطل اى إحشام الَلٖ خائض، لىي ال ٗدضٕ ػي حدٔ ٍ •

اإلسالم، لسمَط الفحشع تحضٍال ػملحِ، ًؼحن إرا صال الؼحاسع لثحل       
 .الوَلف٘ي أحذ الَلَف أخضأ اال أى ٗض٘ك الَلت ػي 

 

 .239ص  7ح  14حثَاة الوَاق٘ت ثبة  8الَسبئل ج ( 3)•

 809: ، ص2 الوؼتثش فٖ ششح الوختظش؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

لَ صال ػملِ تإغواء ٍ شثِْ، سمظ ػٌِ الحح، فلَ أحشم ػٌِ سخحل،  ٍ •
، لوب سٍاُ ثؼغ حطحبثٌب ػي ححذّوب ػلْ٘وب ال،الم فدٖ هدشٗغ   خاص

 .«3« »ٗحشم ػٌِ سخل»: حغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقف، قبل
إرا ػشفت ّزا، فإىّ اإلحشام ٗدضئ ػٌِ توؼٌى لَ أفاق، واى هحشها، ٍ •

ٗدة ػلِ٘ إتوام الحح، فحإى صال لثحل الوحَلف٘ي، أخحضأُ ػحي حدّحٔ       
  .اإلسالم، ٍ إى صال تؼذُ، لن ٗدضئِ ػي حدّٔ اإلسالم

 203: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

ٍ هي خدبء الدى   : «2»ٍ الوج،َؽ « 1»قبل الش٘خ فٖ الٌْبٗٔ : ه،ألٔ•
حٍ غ٘شُ فل٘حشم ػٌِ ٍل٘٘دِ، ٍ  لوشع   الو٘قبت ٍ لن ٗقذس ػلى اإلحشام

 .ٗدٌّجِ هب ٗدتٌت الوحشم، ٍ قذ تنٛ إحشاهِ
ٍ هي مبى هغلَثب ػلِ٘ فٖ ٍقت اإلحشام ححشم : «3»ٍ قبل اثي الدٌ٘ذ •

 .ثِ، ٍ ٗوٌغ هو٘ب ٗوٌغ هٌِ الوحشم، ٍ مزلل الـفل
 .467ص  1ج : الٌْبٗٔ ٍ ًنتْب( 1)•
 .313ص  1ج : الوج،َؽ( 2)•
 .لن ًؼثش ػلى متبثِ( 3)•

 
 45: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

قَل الش٘خ غ٘ش ٍاػح، ثل اى مبى ػقلِ ثبثتدب ػل٘دِ   : اثي إدسٗسقبل •
ٖ ء ػلِ٘ ٍ  فبلَاخت ػلِ٘ حى ٌَٕٗ َّ ٍ ٗلجٖ َّ، فبى لن ٗقذس فال ش
اًؼقذ إحشاهِ ثبلٌ٘ٔ ٍ طبس ثوٌضلٔ األخش  ٍ ال ٗدضئِ ً٘ٔ غ٘شُ ػٌدِ،  
ٍ اى مبى صائل الؼقل فقذ سقؾ ػٌِ الحح هٌذٍثب مبى حٍ ٍاخجدب، فدإى   
حسٗذ ثزلل اىّ ٍلِ٘٘ ال ٗقشثِ ش٘ئب هو٘ب ٗحدشم ػلدى الوحدشم اسدتؼوبلِ     
فح،ي، ٍ اى حسٗذ ثأًِّ ٌَٕٗ ػٌِ ٍ ٗحشم ػٌِ فقذ قلٌب هب ػٌدذًب فدٖ   

 .«4»رلل 
 .529ص  1ج : ال،شائش( 4)•

 

 45: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

ال ًضاع فٖ حىّ الؼبقل ٗحشم ثٌف،ِ ٍ ٗؼقدذ اإلحدشام   : ٍ الَخِ حى ًقَل•
 ثقلجِ ٍ ٗلجٖ، 

ٗددَص  : الٌضاع فٖ الوغوى ػلِ٘ ٍ الوغلَة ػلى ػقلِ، فبًّدب ًقدَل  إًّوب •
للَلٖ حى ٗحشم ػٌِ، فبرا ثلغ ححذ الوَقف٘ي مبهال لضهِ الحدح ٍ طدح   

 .هٌِ ٍ حخضحُ، ٍ اى فبتِ الوَقفبى سقؾ ػٌِ فشع الحح
 .اىّ اإلحشام ػجبدٓ ٗظح فْ٘ب الٌ٘بثٔ فأخضح إحشام الَلٖ ػٌِ: لٌب•

 45: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

 -ػلْ٘ودب ال،دالم   -هب سٍاُ خو٘ل، ػي ثؼغ حطحبثٌب، ػي ححذّوبٍ •
ٗحدشم ػٌدِ   : فٖ هشٗغ حغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقف، فقبل

 .«5»سخل 
ٔ  191ح  60ص  5ج : تْزٗت األحنبم( 5)•  20ة : ، ٍسدبئل الشد٘ؼ

 .245ص  8ج  4هي حثَاة الوَاق٘ت ح 

 45: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىام الششٗؼٔ؛ ج



40 

 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

أححشم ػٌحِ   الححّ،فلحَ  لَ صال ػملِ تإغواء ٍ شثِْ، سمظ ػٌحِ  : فشع•
لوب سٍاُ الش٘خ ػي خو٘ل ثي دس٘اج، ػي ثؼدغ حطدحبثٌب،   سخل، خاص؛ 

فٖ هشٗغ حغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتّى حتى  ،ػي ححذّوب ػلْ٘وب ال،٘الم
 .«1« »ٗحشم ػٌِ سخل»: الوَقف، قبل

هدي   20الجدبة   245: 8، الَسبئل 191الحذٗث  60: 5التْزٗت ( 1)•
 .1حثَاة الوَاق٘ت الحذٗث 

 

 189: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

إىّ إحشام الَلٖ٘ ػٌِ خبئض لوب تقذ٘م، لني ال ٗ،قؾ : الزٕ ًقَلِ ّبٌّبٍ •
ثضٍال ػقلِ، « 2»ثِ حد٘ٔ اإلسالم لَ لن ٗؼذ ػقلِ؛ لضٍال التنل٘ف ػٌِ 

ٍ لَ ػبد ػقلِ قجل الَقَف طح٘ رلل اإلحشام ٍ حخدضحُ الحدح٘، ٍ لدَ    
 .مبى ثؼذ الوَقف٘ي لن ٗدضئِ ػلى هب تقذ٘م

 .ػلِ٘: حمثش الٌ،خ( 2)•
 

 

 190: ، ص10 هٌتْى الوغلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

لَ لن ٗتوني هي اإلحشام لضٍال ػقلِ ٗحشم ػٌدِ غ٘دشُ ً٘بثدٔ    ( الثبًٖ)•
. ٗفؼل هب ٗوني، ٍ ٗدٌجِ هحشّهبت اإلحشام الوونٌٔ، مزا قدبلَا ٍ  ،ػٌِ

ٍ ٗذلّ ػلِ٘ سٍاٗٔ خو٘ل، ػي ثؼغ حطدحبثٌب ػدي ححدذّوب ػلْ٘ودب     
ٗحشم : ال،٘الم فٖ هشٗغ حغوٖ ػلِ٘، فلن ٗؼقل حتى اتى الوَقف، قبل

 .«1»ػٌِ سخل 
فبلظبّش حًِّ لَ ػبد ػقلِ، ٗنفِ٘ رلل اإلحدشام، ٍ ٗدأتٖ ثودب ثقدٖ، ٍ     •

 .ٗ،قؾ ثِ حدِ٘ الَاخت ػلِ٘ ٍ ٗظح
ٍ أًِّ ال ٗحتاج الى وَى رله الشّخل ٍلّ٘ا، ٍ لؼحلّ الحَلٖ فحٖ وحالم     •

 .األطحاب ٗشاد تِ الشخض الزٕ ٗتَلّى اإلحشام، فتأهل

 189: ، ص6 هدوغ الفائذٓ ٍ الثشّاى فٖ ششح إسشاد األرّاى؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

 ػٌدذ  هدي هٌؼدِ هدبًغ    : فظلّ الوظٌف فٖ الوؼتجش تفظ٘ال ح،دٌب فقدبل  ٍ  •
فإى مبى ػقلِ ثبثتب ػقذ اإلحشام ثقلجِ، ٍ لدَ صال ػقلدِ ثإغودبء ٍ    الو٘قبت 

شجِْ سقؾ ػٌِ الحح، ٍ لَ ححشم ػٌِ سخل خبص، ٍ لَ حخدش ٍ صال الودبًغ   
ػبد إلى الو٘قبت إى تونّي ٍ إلّدب ححدشم هدي هَػدؼِ، ٍ دلّ ػلدى خدَاص       
اإلحشام ػٌِ هب سٍاُ خو٘ل، ػدي ثؼدغ حطدحبثٌب، ػدي ححدذّوب ػلْ٘ودب       

ٗحدشم  »: فٖ هشٗغ حغوٖ ػلِ٘ فلن ٗؼقل حتى حتى الوَقدف قدبل  : ال،الم
ٍ الزٕ ٗقتؼِ٘ األطل حى إحدشام الدَلٖ خدبئض، لندي ال     « 1« »ػٌِ سخل

ٗدضٕ ػي حدٔ اإلسالم، ل،قَؽ الفشع ثضٍال ػقلِ، ًؼن إرا صال الؼبسع 
 .ٍ َّ فٖ هحلِ -سحوِ اللِّ -ّزا مالهِ. «2»قجل الَقَف حخضحُ 

ٍ لذ تٌّّ٘ا ف٘وا سثك أى الوشاد تاإلحشام ػي غ٘ش الوو٘ض ٍ الودٌَى اإلححشام  •
تْوا ال وَى الَلٖ ًائثا ػٌْوا، ٍ أًِ ٗىفحٖ فحٖ سحمَط الفحشع إدسان     

  .اضغشاسٕ الوشؼش ػٌذ أوثش األطحاب

 231: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح ػثادات ششائغ اإلسالم؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

رمش الوحقق فٖ الوؼتجش حى هي هٌؼِ هبًغ ػٌذ الو٘قبت فإى مبى ػقلِ ٍ •
ثبثتب ػقذ اإلحشام ثقلجِ ٍ لَ صال ػقلِ ثإغوبء ٍ شجِْ سقؾ ػٌِ الحدح  
ٍ لَ ححشم ػٌِ ٍ صال الوبًغ ػبد إلى الو٘قبت إى ٗوندي ٍ إال ححدشم   

ِ هي  دل ػلى خَاص اإلحشام ػٌِ هب سٍاُ خو٘دل ػدي ثؼدغ    ٍ  هَػؼ
حطحبثٌب ػي ححذّوب ع فٖ هشٗغ حغوٖ ػلِ٘ ٍ لن ٗؼقل حتدى حتدى   
الوَقف قبل ٗحشم ػٌْب سخل ٍ الزٕ ٗقتؼِ٘ األطل حى إحشام الدَلٖ  
خبئض لني ال ٗدضٕ ػي حدٔ اإلسالم ل،قَؽ الفشع ثضٍال ػقلِ ًؼن 

 إرا صال الؼبسع قجل الَقَف حخضحُ اًتْى مالهِ 

 574: ، ص2 رخ٘شٓ الوؼاد فٖ ششح اإلسشاد؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

دت ػل٘دِ الؼدَد إلدى الو٘قدبت ػٌدذ      حًِ ٗ فبلوشَْسإرا صال الوبًغ ٍ •
ٍ ظبّش مالم الش٘خ الوٌقدَل ػدي الٌْبٗدٔ ٗخبلفدِ ٍ      تونٌِ هي رلل

ٗوندي تَخ٘دِ مدالم الشد٘خ     الؼَد ٍ األٍل حقشة لتَقف الَاخت ػلى 
 ثَخِ ال ٗخبلف الوشَْس 

ق٘ذ ثؼؼْن ٍخَة الؼَد ثوب إرا لن ٗني فٖ ؿشٗقِ ه٘قدبت آخدش ٍ   ٍ •
َّ ح،ي فإى تؼزس اإلحشام هي الو٘قبت ٍ الؼَد إلِ٘ خشج إلى الحدل  
فإى تؼزس ححشم هي هَػؼِ ٍ استذل ػلِ٘ ثؼؼْن ثبلحول ػلى الٌبسٖ 

 تأه٘ل ٍ فِ٘ 

 574: ، ص2 رخ٘شٓ الوؼاد فٖ ششح اإلسشاد؛ ج
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 تَلْثُِ٘ٓٔ الوغوى ػلِ٘  

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْقَبسٙنِ ػٓديْ خٓوٙ٘دلِ ثٕديِ    « 5» -2 -16650•
دٓسٛاجٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ حَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ حَحٓذّٙٙوٓب ع فٖٙ هٓشِٗغٍ حُغْوٖٙٓ ػٓلَٕ٘دِٙ فَلَدنٕ   

 .فَقَبلَ ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓخٔلٌ -«6»ٗٓؼٕقٙلْ حٓتَّى حَتَى الْوَٕٓقٙفٓ 
 20هدي الجدبة    4، ٍ حٍسدُ فٖ الحذٗث 191 -6 -5التْزٗت  -(5)•

 .هي حثَاة الوَاق٘ت
 (. ّبهش الوخـَؽ)حتى الَقت  -فٖ ً،خٔ -(6)•

•  

 

 413: ، ص12 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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