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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارثات ٍلت اإلحشام •  حالح
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 القصذ،ال ثوعٌى قصذ اإلحشام

توؿٌى لظذ اإلحشام، تل توؿٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فارا لظذ الؿوشٓ هخال ٍ لثى طاس هحشها ٍ ٗتشتة ؾلِ٘ ححىاهِ، ٍ حها 
لظذ اإلحشام فال ٗؿمل حى ٗىَى هحمما لؿٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك ئحشاهِ سَاء واى ؾدي ؾودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗثطل ً،ىِ حٗؼا ئرا واى التشن ؾي ؾوذ، ٍ حها هؽ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗزة ؾلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدات ئى حهىدي، ٍ ئال   

 .فوي ح٘ج حهىي ؾلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



5 

 ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص

فودؽ   الؿثادات،ٗؿتثش فٖ الٌ٘ٔ المشتٔ ٍ الخلَص ووا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فمذّوا حٍ فمذ ححدذّوا ٗثطدل ئحشاهدِ، ٍ ٗزدة حى تىدَى هماسًدٔ       
 .للششٍؼ فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْا فٖ األحٌاء، فلَ تشوْا ٍرة تزذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ العوشٓ

حى الحدذ  ٍ  الؿودشٓ، ٗؿتثش فٖ الٌ٘ٔ تؿ٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتؽ حٍ لشاى حٍ ئفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؿ٘٘ي ٍ حٍولِ ئلى هدا تؿدذ   
رله تطل ٍ حها ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارثٔ ئال ئرا تَلف التؿ٘د٘ي ؾلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؿتثش التلفع تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتجش فٖ اإلحشام قصذ تشك الوحشهبت

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؿتثش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
ئرواال، تل لَ ؾضم ؾلى استىاب تؿغ الوحشهات لن ٗؼدشّ تاحشاهدِ،   
ًؿن لظذ استىاب ها ٗثطل الحذ هي الوحشهات ال ٗزتودؽ هدؽ لظدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ هب عٌِّ٘ هي ححّ أٍ عوشٓ

لَ ً،ٖ ها ؾٌِّ٘ هي حذ حٍ ؾودشٓ فداى اختظدت الظدحٔ ٍالؿدا       4ه،ألٔ •
ف٘مدؽ طدح٘حا، ٍ لدَ رداص الؿدذٍل هدي        *لوا ٗظح  تأحذّوا تزذد الٌ٘ٔ

ٗؿدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح والّودا، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوا ئلى 
ٗؿول ؾلى لَاؾذ الؿلن اإلروالٖ هؽ اإلهىاى ٍ ؾذم الحشد،  ***الؿذٍل

 .ٍ ئال فثح،ة ئهىاًِ تال حشد
فٖ ً٘تِ لوب ٗصح ٍ إال ف٘حول على الصحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّبك * •

 .  تدذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى خبص إحت٘بطبًعلِ٘ ال ٗدت 
 .ٍ لن ٗني ٌّبك ظَْس **•
أٍ مبى ٍ لن ٗنحي ٌّحبك    (إٔ الصهبً علِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوب هتعٌ٘بً ***•

ظَْسٍإال فلَ تع٘ي أحذّوب علِ٘ ٍ مبى ٌّبك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

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

ٍ ئال  ،فاى ؾلن حى حزدِ لودا را طدح    *فالىلَ ًَى وحذ  5ه،ألٔ •
 **فاألٍرِ الثطالى

 
 .حتٖ ٗشول العوشٓ... لَ ًَٕ مإحشام فالى: األٍلٖ أى ٗقبل *•
العلن ثوٌَِٗ، ًعن حصل ثل األقَى الصحٔ لَ أحشم ّزا الفالى ٍ  **•

 .العلن ثوٌَِٗ فإحشاهِ ثبطلٗحصل لَ لن ٗحشم أصالً أٍ أحشم ٍ لن 
 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘شُفٌَى لَ ٍخت علِ٘ ًَع هي الحح أٍ العوشٓ 

لَ ٍرة ؾلِ٘ ًَؼ هدي الحدذ حٍ الؿودشٓ تاألطدل فٌدَى غ٘دشُ        6ه،ألٔ •
 ،*تطل

 ، **ٍ لَ واى ؾلِ٘ ها ٍرة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ•
 ٍ لَ ًَى ًَؾا ٍ ًطك تغ٘شُ واى الوذاس ها ًَى، •
 .ٍ لَ واى فٖ ححٌاء ًَؼ ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ؾلى حًِ ًَاُ•
لَ ًَٕ ًفس ّزا الٌَع تطَعبً ثطل، لَ مبى عبلوبً ثبلَخَة ٍ إال فحدِ *•

ًعن لَ ًَٕ ًَعبً آخش ال ٗجطل هطلقحبً ٍ إى  . صح٘ح ٍ هدضٕ عي الَاخت
 .لن ٗني هدضٗبً عوب ٍخت علِ٘

 .ٍال ٗقع عوب ٍخت علِ٘ **•
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى هنبى عوشٓ التوتع حدِ

لَ ًَى هىاى ؾوشٓ التوتؽ حزِ رْال فاى وداى هدي لظدذُ     7ه،ألٔ •
الزٕ ٗأتٖ تِ غ٘شُ ٍ غي حى ها ٗأتٖ تِ حٍال اسوِ الحدذ    ئت٘اى الؿول

 فالػاّش طحتِ ٍ ٗمؽ ؾوشٓ، 
ٍ حها لَ غي حى حذ التوتؽ همذم ؾلى ؾوشتِ فٌَى الحذ تذل الؿودشٓ  •

ل٘زّة ئلى ؾشفات ٍ ٗؿول ؾول الحذ حن ٗأتٖ تالؿوشٓ فاحشاهِ تاطل 
ٗزة تزذٗذُ فٖ الو٘مات ئى حهىي، ٍ ئال فثالتفظ٘ل الدزٕ هدشّ فدٖ    

 .تشن اإلحشام

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 التلفّظ ثبلٌّ٘ٔ

ٗ،تفاد هي رولٔ هدي األخثداس اسدتحثاب الدتلفّع تالٌّ٘دٔ، ٍ      (: 12ه،ألٔ )•
طدح٘حٔ اتدي    *فدٖ  الػاّش تحمّمِ تإّٔ لفع واى، ٍ األٍلى حى ٗىَى توا 

ّنّ ئًٖ حُسٗذٔ ها حهشتٓ تِِ هِيَ التوتؽ تالؿٔوشَِٓ ٰ  اللّ»: ٍ َّ حى ٗمَل( 1)ؾوّاس 
( ُ ؾلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سدلّن  ٰ  طلّى اللّ)اتِهٓ ٍٓ سٌِّٔٔ ًَثِّ٘هٓ ٰ  ئلى الحٓذّ ؾٓلى وِت

ٖ ءَ ٗٓحث،ٔدٌٖ     ٰ  فَ٘ٓ،ِّشْ ر لهٓ لٖ ٍٓ تَمثَّلِٔ هٌِّٖ ٍٓ حَؾٌِّٖ ؾٓلَِِ٘، فَداىْ ؾٔدشِعٓ شَد
فَحٓلٌِّٖ حٓ٘جُ حث،تٌٖ لمذسن الّزٕ لذست ؾلَّٖ، اللّْنّ ئى لدن تىدي حزّدٔ    
فؿوشٓ، حُحشم له شؿشٕ ٍ تششٕ ٍ لحودٖ ٍ دهدٖ ٍ ؾػداهٖ ٍ هخّدٖ ٍ     

 .«ؾظثٖ هي الٌ،اء ٍ الط٘ة، حتتغٖ تزله ٍرْه ٍ الذاس اٙخشٓ
   .الوأثَس *•
ها روشُ هَافك تمشٗثاً لظح٘حٔ اتي سٌاى ٍ ئى واى فِ٘ اختالؽ هٌْا ٍ ( 1)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هي طح٘حٔ اتي ؾوّاس فشارؽ

 662: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى  
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 األسثعالتلج٘بت : الثبًٖ هي الَاخجبت

 التلث٘ات األستؽ،: هي الَارثاتالخاًٖ •

لثّ٘ه اللّْنّ لثّ٘ه لثّ٘ده ال شدشٗه   »:ٍ طَستْا ؾلى األطح حى ٗمَل•
فلَ اوتفى تزله واى هحشها ٍ طح ئحشاهدِ، ٍ األحدَؽ   « له لثّ٘ه

ئىّ الحوذ ٍ الٌّؿؤ له ٍ الولده ال  »: ٗمَل ؾم٘ة ها تمذمحى  األٍلى
لثّ٘ده  »: هٌِ حى ٗمدَل تؿدذ رلده    **ٍ ححَؽ« *ششٗه له لثّ٘ه

 .«اللّْن لثّ٘ه ئىّ الحوذ ٍ الٌّؿؤ له ٍ الوله ال ششٗه له لثّ٘ه
 .األحَط ات٘بى ّزُ التلج٘ٔ األخ٘شٓ ثٌ٘ٔ هب فٖ الزهٔ *•
األحَط َّ اإلت٘بى ثْزُ التلج٘ٔ ثعحذ اإلت٘حبى ثبلتلج٘حبت الخوحس     ** •

 .السبثقٔ
 415- 414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 على الَخِ الصح٘ح بلتلج٘ٔٗدت اإلت٘بى ث

ٗزة اإلت٘اى تْا ؾلى الَرِ الظح٘ح توشاؾآ حداء الىلودات   8ه،ألٔ •
 الظح٘حهؽ التوىي هي  **الولحَى *الؿشت٘ٔ،فال ٗزضٕؾلى المَاؾذ 

 ٍ لَ تالتلم٘ي حٍ التظح٘ح، 
 
 .على األحَط *•
 .إٔ الزٕ ال ٗعذ عشث٘بً **•

 

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



15 

 على الَخِ الصح٘ح بلتلج٘ٔثٗدت اإلت٘بى 

هؽ ؾذم توىٌِ فاألحَؽ الزودؽ تد٘ي ئت٘اًْدا تدإٔ ًحدَ حهىٌدِ ٍ       ٍ •
 . ٍ األٍلى االستٌاتٔ هؽ رله، *تلغتِتشروتْا 

 ، **األطلال تظح التشرؤ هؽ التوىي هي ٍ •
 
 
 .ٍ إى مبى األقَى االمتفبء ثبلولحَى حٌ٘ئز *•
 .على األحَط **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 غ٘ش الوو٘ضالصجٖ  ٍ األخشستلج٘ٔ 

ٍ األخشس ٗش٘ش ئلْ٘ا تاطثؿِ هؽ تحشٗه ل،اًِ، ٍ األٍلدى االسدتٌاتٔ   •
 .*الوو٘ضٗلثى ؾي الظثٖ غ٘ش ٍ  هؽ رله،

أحذ عٌِ ً٘بثٔ ّزا الفعل ال العوشٓ أٍ الحح ٍ أخٌجِ عحي  إٔ أحشم  *•
الوَاقح  ٍ  أٍقفحِ  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ صلى عٌِ ٍأسحعبُ ٍ  

مفى رلحل لتحقحق   عٌِ، سهى عٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قصش شعشُ ٍ رثح 
األححَط ثعحذ   الثَاة ٍ إى لن ٗني هدضٗبً عي حدحٔ اإلسحالم علحى    

 .تنل٘فِ قجلِلعذم ثلَغِ 
القحَل   ٍ هثلِ الوغوى علِ٘ موب هش فٖ الوسألٔ السبدسٔ هحي هسحب ل  •

 .فشاخع لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشامحَل هي فٖ أحنبم الوَاق٘ت  
 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

لَ واى لِ ؾزس هي ئًشاء حطل اإلحشام فدٖ الو٘مدات لودشع حٍ     6ه،ألٔ •
صال ٍرة ؾلِ٘ الؿَد ئلى الو٘مدات هدؽ   حن   ئغواء ٍ ًحَ رله فتزاٍص ؾٌِ

ٍ ئال ححشم هي هىاًِ، ٍ األحَؽ الؿَد ئلدى ًحدَ الو٘مدات    ، *هٌِالتوىي 
 تومذاس اإلهىاى ٍ ئى واى األلَى ؾذم ٍرَتِ، 

الو٘قبت ف٘دحَص لحِ   ٗدت علِ٘ العَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘بط ٍ  *•
   .هنبًِ ٍ إى أهني لِ العَد إلى الو٘قبتهي أى ٗحشم 

عٌِ ً٘بثٔ ّزا الفعحل ال العوحشٓ أٍ الححح ٍ أخٌجحِ عحي      أحذ ًعن لَ أحشم •
الوَق  هحشهبت اإلحشام ٍ أطبفِ ٍ صلى عٌِ ٍأسعبُ ٍ لن ٗفق حتٖ أتى 

عٌحِ ٍ  الوَاق  ٍ سهى عٌِ ٍ حلق سأسِ أٍ قصش شعشُ ٍ رثحح  أٍ أٍقفِ 
لن ٗفق حتى اًتْٖ الوٌبسل، مفى رلحل لتحقحق الثحَاة ٍ إى لحن ٗنحي      

 .هدضٗبً عي حدٔ اإلسالم على األحَط لعذم تنل٘فِ ح٘ي اإلغوبء

 24، خلسِ القَل فٖ الوَاق٘ت  96-8-8 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت

ًؿن لَ واى فٖ الحشم خشد ئلى خاسرِ هؽ اإلهىاى، ٍ هؽ ؾذهِ ٗحشم •
هي هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشرَؼ الى ًحَ خداسد الحدشم تومدذاس    

 ، *اإلهىاى
 .ٍ إى ال ٗدت *•
 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحال لَ واى تشوِ لٌ،٘اى حٍ رْل تالحىن حٍ الوَػَؼ، ٍ ودزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فزاٍص الو٘مات حدن  ٍ  للٌ،ه الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

 تذا لِ رله، فاًِ ٗشرؽ الى الو٘مات تالتفظ٘ل الوتمذم، 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ مبى لِ عزس هي إًشبء أصل اإلحشام فٖ الو٘قبت
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 اًعقبد اإلحشام

  ال ٌٗؿمذ ئحشام ؾوشٓ التوتؽ ٍ حزِ ٍ ال ئحشام حذ االفدشاد  9ه،ألٔ •
حها فٖ حدذ المدشاى ف٘تخ٘دش    ٍ ال ئحشام الؿوشٓ الوفشدٓ ئال تالتلث٘ٔ، ٍ 

تٌْ٘ا ٍ ت٘ي اإلشؿاس حٍ التمل٘ذ، ٍ االشدؿاس هخدتض تالثدذى، ٍ التمل٘دذ     
هشتشن تٌْ٘ا ٍ ت٘ي غ٘شّا هي حًَاؼ الْذٕ، ٍ األٍلى فٖ الثذى الزوؽ 
ت٘ي االشؿاس ٍ التمل٘ذ، فٌ٘ؿمذ ئحشام حذ المدشاى تأحدذ ّدزُ األهدَس     
الخالحٔ، لىي األحَؽ هؽ اخت٘اس االشؿاس ٍ التمل٘ذ ػن التلث٘ٔ حٗؼدا، ٍ  
األحَؽ ٍرَب التلث٘ٔ ؾلى الماسى ٍ ئى لدن ٗتَلدف اًؿمداد ئحشاهدِ     

 .*األحَؽؾلْ٘ا، فْٖ ٍارثٔ ؾلِ٘ فٖ ًف،ْا ؾلى 
 .ٍ إى لن ٗني ٍاخجبً علِ٘ على األقَى *•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ التلج٘ٔ

ئى لتذاسوْا،ٍ لَ ً،ٖ التلث٘ٔ ٍرة ؾلِ٘ الؿَد ئلى الو٘مات  10ه،ألٔ •
لن ٗتوىي ٗأتٖ فِ٘ التفظ٘ل الوتمذم فٖ ً،٘اى اإلحشام ؾلى األحدَؽ  

ٍ لَ حتى لثل التلث٘ٔ توا َٗرة الىفاسٓ للوحدشم  ، *األلَىلَ لن ٗىي 
 .تزة ؾلِ٘ لؿذم اًؿمادُ ئال تْالن 

فال ٗػْش  الوَال٘ت فٖ ححىام المَل فٖ  6ّزُ الو،ألٔ ًفس ه،ألٔ  *•
 .ٍرِ اإلحت٘اؽ حٍالً ٍ الفتَى حاً٘اً ٌّا

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحت اإلمثبس ثْب ٍ تنشاسّب   ،ٍاحذٓالَاخت هي التلج٘ٔ هشٓ 

ٗ،تحة اإلوخداس تْدا ٍ   ًؿن  ٍاحذٓ،الَارة هي التلث٘ٔ هشٓ  11ه،ألٔ •
ٔ تىشاسّا ها استطاؼ خظَطا فٖ دتش ول فشٗؼدٔ حٍ   ٍ ؾٌدذ  ، *ًافلد

ششف حٍ ّثَؽ ٍاد، ٍ فٖ آخش الل٘دل، ٍ ؾٌدذ ال٘مػدٔ، ٍ ؾٌدذ      طؿَد 
 .**األسحاسالشوَب، ٍ ؾٌذ الضٍال، ٍ ؾٌذ هاللآ ساوة، ٍ فٖ 

 .إٔ مل صالٓ فشٗضٔ أٍ ًبفلٔ *•
 .دٍى الٌسبء  ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ لِلشَّخٔلِ ٍ ٗستحت الدْش **•

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



23 

 ٍ سفع الصَت ثْب سٌٔفشٗضٔ التلج٘ٔ 

 التلث٘ٔ فشٗؼٔ، ٍ سفؽ الظَت تْا سٌٔ،: 69ه،ألٔ •

 .ٍ لن أخذ أحذا رمش مًَْب فشضب•
سفدؽ  : ، ٍ لن ٗزوشٍا خالفا، ٍ ولْن لالَا«4»حًْا سٌٔ : ٍ لال الشافؿٖ•

ٍ تِ لال فٖ الظحاتٔ ؾلٖ ؾلِ٘ ال،الم ؾلى ها . «5»الظَت تْا سٌٔ 
حىَُ ؾٌِ، ٍ اتي ؾوش، ٍ ؾائشٔ، ٍ ؾطداء، ٍ طداٍس، ٍ هزاّدذ، ٍ    

 .«6»الٌخؿٖ، ٍ هاله، ٍ ححوذ ٍ ئسحاق 
، ٍ 171: 9، ٍ ؾوذٓ الماسٕ 246: 7، ٍ الوزوَؼ 117: 1الَر٘ض ( 4)•

: 1، ٍ وفاٗدٔ األخ٘داس   264: 3، ٍ الششح الىث٘دش  411: 3فتح الثاسٕ 
 .53: 5، ٍ ً٘ل األٍطاس 138

 291: ، ص2 الخالف؛ ج



24 

 التلج٘ٔ فشٗضٔ ٍ سفع الصَت ثْب سٌٔ

: 7، ٍ فدتح الؿضٗدض   171: 9، ٍ ؾودذٓ المداسٕ   240: 7الوزوَؼ ( 5)•
 .188: 11، ٍ الفتح الشتاًٖ 408: 3، ٍ فتح الثاسٕ 262

، ٍ الوغٌٖ التدي  95 -94: 7، ٍ الوحلى 367: 1الوذًٍٔ الىثشى ( 6)•
: 9، ٍ ؾودذٓ المداسٕ   265 -264: 3، ٍ الششح الىث٘ش 257: 3لذاهٔ 
 .188: 11، ٍ الفتح الشتاًٖ 171

 291: ، ص2 الخالف؛ ج



25 

 التلج٘ٔ فشٗضٔ ٍ سفع الصَت ثْب سٌٔ

، ٍ «1»ئرواؼ الفشلٔ ٍ األخثاس الَاسدٓ الوتؼؤٌ لألهش تالتلث٘ٔ : دل٘لٌا•
 .غاّشّا ٗمتؼٖ الَرَب، ٍ طشٗمٔ االحت٘اؽ تمتؼِ٘

حى الٌثٖ طلى اهلل ؾلِ٘ ٍ « 3»ؾي حتِ٘ « 2»سٍى خالد تي ال،ائة ٍ •
 :آلِ لال

حتاًٖ رثشئ٘ل فدأهشًٖ حى آهدش حطدحاتٖ حٍ هدي هؿدٖ حى ٗشفؿدَا       »•
 « 4« »حطَاتْن تالتلث٘ٔ حٍ تاإلّالل

ظبّش األهش ٗقتضٖ الَخَة، ٍ لحَ خلٌ٘حب ٍ ظحبّشُ لقلٌحب إى سفحع      ٍ •
 .الصَت أٗضب ٍاخت، لني تشمٌبُ ثذل٘ل

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



26 

 التلج٘ٔ فشٗضٔ ٍ سفع الصَت ثْب سٌٔ

 .300حذٗج  91: 5، ٍ التْزٗة 14ٍ  11حذٗج  333: 4الىافٖ ( 1)•
اًػش . َّ خالد تي ال،ائة تي خالد تي سَٗذ األًظاسٕ سٍى ؾي حتِ٘( 2)•

 .121: 2حسذ الغاتٔ 
ال،ائة تي خالد تي سَٗذ األًظاسٕ الخضسردٖ هدي تٌدٖ وؿدة تدي      ( 3)•

   ِ . الخضسد حتَ سْلٔ سٍى ؾي الٌثٖ طلى اهلل ؾلِ٘ ٍ آلدِ ٍ سٍى ؾٌدِ اتٌد
 .251: 2اًػش حسذ الغاتٔ 

: 5، ٍ سٌي الٌ،ائٖ 42: 5، ٍ سٌي الثْ٘مٖ 34حذٗج  334: 1الوَطأ ( 4)•
 :2، ٍ سٌي حتٖ داٍد 162

، ٍ سدٌي اتدي   829حذٗج  191: 3، ٍ سٌي التشهزٕ 1814، حذٗج 163•
ٍ فٖ الثؿغ هٌْا اختالف ٗ،٘ش فدٖ اللفدع    2923حذٗج  975: 2هارٔ 
 .فالحع

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



27 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ  هىٔالوؿتوش ؾوشٓ التوتؽ ٗمطؽ تلث٘تِ ؾٌذ هشاّذٓ تَ٘ت  12ه،ألٔ •
األحَؽ لطؿْا ؾٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الزٕ ٗؿتوش فِ٘ ئى ٍسؽ 

 الثلذ، 
الوؿتوش ؾوشٓ هفشدٓ ٗمطؿْا ؾٌذ دخَل الحشم لَ راء هي خاسردِ ٍ  ٍ •

 ؾٌذ هشاّذٓ الىؿثٔ ئى واى خشد هي هىٔ إلحشاهْا، 
الحاد تإّٔ ًَؼ هي الحذ ٗمطؿْا ؾٌذ صٍال َٗم ؾشفٔ، ٍ األحَؽ حى ٍ •

 .المطؽ ؾلى سث٘ل الَرَب

 415: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

الوعتوش عوشٓ التوتّع ٗقطع التلج٘ٔ عٌحذ هشحبّذٓ ث٘حَت    (: 21هسألٔ )•
، ٍ حذّّب لوي خبء على طشٗق الوذٌٗٔ عقجٔ (1)هنّٔ فٖ الضهي القذٗن 

 الوذًّ٘٘ي، ٍ َّ هنبى هعشٍف، 
•(1 )   ِ . األحَؽ لطؿْا ؾٌذ هشاّذٓ تَ٘تْا فٖ الضهي الّدزٕ اؾتودش ف٘د

 (.اإلهام الخوٌٖ٘)

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 



29 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍ الوعتوش عوشٓ هفشدٓ عٌذ دخَل الحشم إرا خبء هي خحبسج الححشم، ٍ   •
، ٍ الحبجّ (2)عٌذ هشبّذٓ النعجٔ إى مبى قذ خشج هي هنّٔ إلحشاهْب 

ثإّٔ ًَع هي الححِّ ٗقطعْب عٌذ الضٍال هي َٗم عشفحٔ، ٍ ظحبّشّن أىّ   
القطع فٖ الوَاسد الوزمَسٓ على سج٘ل الَخَة ٍ َّ األحَط ٍ قحذ  

 (. 3)ثنًَِ هستحجبً : ٗقبل

 (.الخَئٖ. )تل ولّ هي واى ئحشاهِ هي حدًى الحلّ( 2)•

ٍ األٍرِ حى ٗذّؾٖ حول األهش تالتشن فٖ ّدزُ الوماهدات لدذفؽ    ( 3)•
تَّّن تأوّذ االستحثاب ٍ ؾلى حّٕ حال احتوال الحشهٔ الزاتّ٘دٔ تؿ٘دذ   

 (. آلا ػ٘اء. )فٖ الغاٗٔ

 670: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 



30 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

  ال ٗلثٖ فٖ حال الطَاف: 71ه،ألٔ •
 .ال خف٘ا ٍ ال هؿلٌا•
لدِ  : ٍ لال فٖ غ٘دش االم . ال ٗلثٖ: ٍ للشافؿٖ فِ٘ لَالى، لال فٖ األم•

 .«8»ٍ تِ لال اتي ؾثاس . رله لىٌِ ٗخفغ طَتِ
ٍ  240: 7، ٍ الوزودَؼ  118 -117: 1، ٍ الَر٘ض 205: 2االم ( 8) •

، ٍ الفددتح 481: 1، ٍ هغٌددٖ الوحتدداد 262: 7، ٍ فددتح الؿضٗددض 245
، ٍ وفاٗدٔ  264: 3، ٍ الوغٌدٖ التدي لذاهدٔ    191 -190: 11الشتداًٖ  
 .238: 1، ٍ تذاٗٔ الوزتْذ 138: 1األخ٘اس 

 

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



31 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ؾلى الوتوتؽ حى ٗمطؽ التلث٘ٔ ؾٌدذ   ٗزةئرواؼ الفشلٔ ؾلى اًِ : دل٘لٌا•
 .هشاّذٓ تَ٘ت هىٔ

ئى ّإالء ٗطَفَى ٍ ٗ،ؿَى : ٍ ها سٍٕ ؾٌْن ؾلْ٘ن ال،الم هي لَلْن•
ٍ ٗلثَى، ٍ ولوا طافَا ححلَا، ٍ ولوا لثَا ؾمذٍا، ف٘خشرَى ال هحل٘ي 

 .«1»ٍ ال هحشه٘ي 
 .«2»ال ٗلثٖ الطائف : ٍ حٗؼا سٍٕ ؾي اتي ؾوش حًِ لال•
ٍ لال سف٘اى ها سحٗت ححذا ٗلثٖ ٍ َّ ٗطَف ئال ؾطاء تدي ال،دائة   •

«3« »4». 
 . فالذاللٔ هي لَلِ اًِ ئرواؼ، ألًِ ال هخالف لِ•

 
 293: ، ص2 الخالف؛ ج



32 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

  الوٌذٍتاتٍ •
ِ ٍ  سفؽ الظَت تالتلث٘ٔ للشرال ٍ تىشاسّا ؾٌذ ًَهدِ ٍ  • ؾٌدذ  اسدت٘ماغ

ؾلَ اٙوام ٍ ًضٍل األّؼام فاى واى حاردا فدالى ٗدَم ؾشفدٔ ؾٌدذ      
الضٍال ٍ ئى واى هؿتوشا توتؿٔ فارا شاّذ تَ٘ت هىٔ ٍ ئى وداى تؿودشٓ   
هفشدٓ ل٘ل واى هخ٘شا فٖ لطؽ التلث٘ٔ ؾٌذ دخدَل الحدشم حٍ هشداّذٓ    
الىؿثٔ ٍ ل٘ل ئى واى هوي خشد هي هىٔ لإلحشام فارا شاّذ الىؿثٔ ٍ 

 .ئى واى هوي ححشم هي خاسد فارا دخل الحشم ٍ الىل رائض
 

 223-222: ، ص1 ششا ع اإلسالم فٖ هسب ل الحالل ٍ الحشام؛ ج



33 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 .4تاب الٌَادس الحذٗج  541: 4اًػش الىافٖ ( 1)•
 .262: 7فتح الؿضٗض ( 2)•
صٗذ حٍ ٗضٗدذ الخمفدٖ،   : حتَ ال،ائة، ؾطاء تي ال،ائة تي هاله، ٍ ٗمال( 3)•

هَالّن وَفٖ، سٍى ؾي حتِ٘ ٍ حًس ٍ سؿ٘ذ تي رث٘ش ٍ الشؿثٖ ٍ غ٘شّن، 
هدات  . ٍ ؾٌِ ئسواؾ٘ل تي حتٖ خالذ ٍ األؾوش ٍ سف٘اى الخَسٕ ٍ غ٘شّن

، ٍ طثمدات  203: 7اًػش تْزٗة التْزٗة . ّزشٗٔ 137: ، ٍ ل٘ل136سٌٔ 
: 6، ٍ سد٘ش حؾدالم الٌدثالء    194: 1، ٍ شزسات الدزّة  338: 6اتي سؿذ 

110. 
، ٍ الفتح الشتداًٖ  268: 3، ٍ الششح الىث٘ش 264: 3الوغٌٖ التي لذاهٔ ( 4)•

11 :191 . 

 292: ، ص2 الخالف؛ ج



34 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

  فٖ الوٌذٍتات ٍ الوىشٍّات: الشاتؽالوطلة •
ؾٌدذ ودل   « 4»سفؽ الظَت تالتلث٘ٔ للشردل  ٍ تزذٗدذّا    ٗ،تحةٍ •

طؿَد ٍ ّثَؽ، ٍ حذٍث حادث وٌَم ٍ است٘ماظ، ٍ هاللآ غ٘دشُ، ٍ  
َٗم عشفٔ للحبج، ٍ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ للوتوتع الضٍال  الى غ٘ش رله، 

ٍ هشبّذٓ النعجٔ للوعتوش إفشادا إى مبى قذ خشج هي هنٔ ٍ إال فعٌذ 
  ٍ الزْش تالتلث٘ٔ للحاد ؾلى طشٗك الوذٌٗٔ ح٘ج ٗحدشم  دخَل الحشم

للشارل، ٍ ؾٌذ ؾلَ ساحلتِ الث٘ذاء للشاودة، ٍ للحداد هدي هىدٔ ئرا     
حششف ؾلى األتطح  ٍ التلفع تالوٌَٕ  ٍ االشتشاؽ تداى ٗحلدِ ح٘دج    
حث،ِ، ٍ اى لن ٗىي حزٔ فؿودشٓ  ٍ اإلحدشام فدٖ المطدي خظَطدا      

 (.«ٍ ٗزذدّا»(: د)ٍ ( د)فٖ ( 4)). الث٘غ

 420-419: ، ص1 قَاعذ األحنبم فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج



35 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

تٓابٔ حَىَّ الْؤتَوٓتِّؽٓ ٗٓمْطَؽٔ التَّلْثَِ٘ٓٔ ئِرَا شَآّذٓ تٔ٘ٔدَتٓ هٓىَّدَٔ حٍَٕ حِد٘يَ     43« 7»•
  ٗٓذٕخُلُ تَٔ٘ٔتَْٓا حٍَٕ حِ٘يَ ٗٓذٕخُلُ الْحٓشَمٓ ٍٓ اسٕتِحٕثٓابِ وَخْشَِٓ رِوْشِ اللَِِّ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓؿٕمَُبٓ ؾٓيْ ؾٓلِِّٖ تٕيِ ئِتٕشَاِّ٘نٓ ؾٓيْ حَتِ٘دِِ ٍٓ  « 8» -1 -16581•
ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ئِسٕوٓاؾِ٘لَ ؾٓيِ الْفَؼْلِ تٕيِ شَارَاىَ رٓوِ٘ؿاً ؾٓيْ طٓدفَْٓاىَ تٕديِ   

لَالَ حَتَٔ ؾٓثٕذِ اللَِِّ : ؾٓيْ هٔؿٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ؾٓوَّاسٍ لَالَ« 9»ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اتٕيِ حَتِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ 
 فَحبقْطَعِ فٌََػَدشْتٓ ئِلَدى تٔ٘ٔدَتِ هٓىَّدَٔ      -دٓخَلْتٓ هٓىََّٔ ٍٓ حًَْتٓ هٔتَوٓتِّؽَئِرَا   ؼ

فَداِىَّ   -ٍٓ حٓذُّ تَٔ٘ٔتِ هٓىََّٔ الَّتِٖ وَاًَتٕ لَثٕلَ الَْٕ٘ٓمِ ؾٓمَثُٓٔ الْوٓدذًِِّٓ٘٘يَ  -التَّلْثَِ٘ٓٔ
تِالتَّىْثِ٘شِ ٍٓ  عٓلَٕ٘لٓالتَّلْثَِ٘ٓٔ ٍٓ  فَبقْطَعِ -الٌَّاسٓ لَذٕ حَحٕذٓحَُا تِوٓىََّٔ هٓا لَنٕ ٗٓىُيْ

 .ٍٓ التَّحٕوِ٘ذِ ٍٓ الخٌََّاءِ ؾٓلَى اللَِِّ ؾٓضَّ ٍٓ رٓلَّ تِوٓا اسٕتَطَؿٕتٓ -التَّْٕلِ٘لِ

 389-388: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



36 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

هي الثاب  4، ٍ حٍسد لطؿٔ هٌِ فٖ الحذٗج 1 -399 -4الىافٖ  -(8)•
 .هي ّزُ األتَاب 45هي الثاب  1، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗج 44

 .ٍ طفَاى -فٖ الوظذس صٗادٓ -(9)•

 388: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



37 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِاِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِنِ ؾٓيْ ئِتٕشَاِّ٘نٓ تٕيِ حَتِٖ سٓوَّالٍ ٍٓ •
 .«2»ؾٓيْ هٔؿٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ؾٓوَّاسٍ ًَحَُٕٓٔ « 1»
 .ئتشاّ٘ن تي حتٖ سوان -فٖ التْزٗث٘ي -(1)•
 .583 -176 -2، ٍ االستثظاس 309 -94 -5التْزٗة  -(2)•

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



38 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍٓ ؾٌِْٓٔ ؾٓيْ حَتِِِ٘ ؾٓيِ اتٕيِ حَتِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ ؾٓيْ حٓوَّداد  ؾٓديِ   « 3» -2 -16582•
 لَطَدؽٓ الْؤتَوٓتِّؽٔ ئِرَا ًَػَشَ ئِلَى تَٔ٘ٔتِ هٓىَّدَٔ  : الْحٓلَثِِّٖ ؾٓيْ حَتِٖ ؾٓثٕذِ اللَِِّ ؼ لَالَ

 .التَّلْثَِ٘ٓٔ
، ٍ االستثظداس  307 -94 -5، ٍ التْزٗة 3 -399 -4الىافٖ  -(3)•

2- 176- 581. 

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج



39 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ٍٓ ؾٌِْٓٔ ؾٓيْ حَتِِِ٘ ؾٓيِ اتٕيِ حَتِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ ؾٓيْ رٓوِ٘لٍ ؾٓيْ « 4» -3 -16583 •
 -«5»وٌُْتٔ هٓؽٓ حَتِٖ رٓؿٕفَشٍ ؼ فِٖ ًَاحٍِ٘ٓٔ هِيَ الْوٓ،ٕزِذِ : حَتٓاىِ تٕيِ تَغْلِةٓ لَالَ

ٍٓ اللَّدِِ   -فَمَالَ حَ تَشَى ّٓإُلَاءِ الَّدزِٗيَ ٗٔلَثُّدَىَ   -ٍٓ لََٕمَ ٗٔلَثَُّىَ حَٕٓلَ الْىَؿٕثِٓٔ
 .لَأَطَٕٓاتُْٔنٕ حَتٕغَغٔ ئِلَى اللَِِّ هِيْ حَطَٕٓاتِ الْحٓوِ٘شِ

 .، ٍ لن ًؿخش ؾلِ٘ فٖ التْزٗة2 -540 -4الىافٖ  -(4)•
 .الو،زذ الحشام -فٖ الوظذس -(5)•

 389: ، ص12 ٍسب ل الش٘عٔ؛ ج
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  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ؾٓلُِّٖ تٕيُ ئِتٕشَاِّ٘نٓ، ؾٓيْ حَتِِِ٘، ؾٓيِ اتٕيِ حَتِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ، ؾٓيْ رٓوِ٘دلٍ،  . 2/ 8053•
هٓؽٓ حَتِٖ رٓؿٕفَشٍ ؾلِ٘ ال،الم فِٖ ًَاحٍِ٘ٓٔ هِديَ  وٌُْتٔ :لَالَؾٓيْ حَتٓاىِ تٕيِ تَغْلِةٓ، 

ؤُلَاءِ ٰ  ُ ٰ  حَ تَشى»: الْىَؿٕثِٓٔ،فَمَالَ، ٍٓلََٕمَ ٗٔلَثَُّىَ حَٕٓلَ «3»الْوٓ،ٕزِذِ الْحٓشَامِ 
ُِ هِيْ حَطٕدَٓاتِ  ٰ  حَتٕغَغٔ ئِلَى اللّ« 4»ُِ لَأَطَٕٓاتُْٔنٕ ٰ  الَّزِٗيَ ٗٔلَثَُّىَ؟ ٍٓ اللّ

 «6». ««5»الْحٓوِ٘شِ 

 223: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النبفٖ 



41 

  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

 .«الحشام» -:فٖ الَسائل(. 3)•
 .«حطَاتْن»: «تس»فٖ (. 4)•
حٕ هي الوخالف٘ي، ٍئًّوا شثِّ ؾلِ٘ ال،الم حطدَاتْن  »: فٖ الوشآٓ(. 5)•

تأطَات الحو٘ش لف،اد ؾمائذّن ٍؾذم هؿشفتْن تأسشاس ها ٗأتَى تِ هي 
 .«الوٌاسه

، ص 12  الَسددائل، د 14324، ح 1310، ص 14الددَافٖ، د (. 6)•
 . 16583، ح 389

 223: ، ص9 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )النبفٖ 
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  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

•______________________________ 
 .ح،ي: الحذٗج الخاًٖ•
حٕ هي الوخالف٘ي ٍ ئًوا شثِ ؾل٘دِ   "ٍ لَم ٗلثَى ":لَلِ ؾلِ٘ ال،الم•

ال،الم حطَاتْن تأطَات الحو٘دش لف،داد ؾمائدذّن ٍ ؾدذم هؿدشفتْن      
 .تأسشاس ها ٗأتَى تِ هي الوٌاسه

 244: ، ص18 ج؛ (دٍمهدلسى )الشسَلهشآٓ العقَل فٖ ششح أخجبس آل 
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  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

وٌت هؽ حتدٖ رؿفدش   : فٖ الح،ي والظح٘ح، ؾي حتاى تي تغلة لالٍ •
ؾلِ٘ ال،الم فٖ ًاح٘ٔ هي الو،زذ الحشام ٍ لَم ٗلثَى حدَل الىؿثدٔ   

ح تشى ّإالء الزٗي ٗلثَى، ٍ اهلل ألطَاتْن حتغدغ ئلدى اهلل هدي    : فمال
ٗحتول لىدًَْن ؾلدى خدالف    ، ٍ حطَات الحو٘ش ٍ الػاّش حًِ للتلث٘ٔ

 .الحك

 315: ، ص4 ج؛ (اٍلهدلسى )الفقِ٘سٍضٔ الوتق٘ي فٖ ششح هي ال ٗحضشُ 
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  الوعتوش عوشٓ التوتع ٗقطع تلج٘تِ عٌذ هشبّذٓ ثَ٘ت هنٔ

ؾل٘دِ  )وٌدت هدؽ حتدٖ رؿفدش     »: فٖ الح،ي« 3»حتاى تي تغلة ٍ لال •
ح تدشى  : فٖ ًاح٘ٔ هي الو،زذ ٍ لَم ٗلثَى حَل الىؿثٔ فمال( ال،الم

ُ هي حطدَات  ٰ  ُ ألطَاتْن حتغغ ئلى اللّٰ  ّإالء الزٗي ٗلثَى ٍ اللّ
 «الحو٘ش

 .ٍ لعلِ ألًْن مبًَا هي العبهٔ الزٗي ال حح لْن•
 

 275: ، ص18 خَاّش النالم فٖ ششح ششا ع اإلسالم؛ ج



45 

 


