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لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن
« 14 »1تٓابٔ أَىَّ هٓيْ تَسَنٓ الْإِحٕسَامٓ ٍٓ لََٕ ًِسٕ٘ٓاًاً إٍَٔ خْٕٓلًا ٍٓخٓةٓ ػٓلَٕ٘هِِ الْؼٓهَٕ ٔ
إِلَي الْوِ٘مَاتِ ٍٓ الْإِحٕسَامٔ هٌِِْٔ فَإِىْ تَؼٓرَّزٓ إٍَٔ ضَاقَ الَْٓلْتٔ فَإِلَي أَ ًَٕي الْحِلِّ فَهإِىْ
أَهٕىَيَ الصِّٗٓا ُٓٓ فَؼٓلَ فَإِىْ تَؼٓرَّزٓ فَوِيْ هٓىَاًِِِ
 »2« -1 -14931هٔحٓوَّدٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيِ اتٕيِ
أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّا ٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔلٍ ًَسِهٖٓ
أَىْ ٗٔحٕسِمٓ -حٓتَّي ٓخَلَ الْحٓسَمٓ لَالَ -لَالَ أَتِٖ ٗٓخْسُجٔ إِلَي هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَزٕضِِِ-
فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ أَحٕسَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ -فَإِىِ اسٕهتَََاعٓ أَىْ ٗٓخْهسُجٓ هِهيَ
الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓخْسُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕسِمٕ.
ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هِثْلَِٔ «.»3
( -)2الىافٖ .1 -323 -4
( -)3التْرٗة .965 -283 -5
وسائل الشيعة؛ ج ،11ص328 :

•

•
•
•
3

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن
 ٍٓ »4« -2 -14932ػٓيْ أَتِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْهؼٓسِِّٕ ػٓهيْ هٔحٓوَّهدِ تٕهيِ ػٓثٕهدِ
الْدٓثَّازِ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ سٌَِاىٍ لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓها ػٓثٕهدِ اللَّهِِ ع
ػٓيْ زٓخٔلٍ هٓسَّ ػٓلَي الَْٓلْتِ -الَّرِٕ ٗٔحٕسِمٔ الٌَّاسٔ هٌِِْٔ فٌََسِٖٓ إٍَٔ خِْٓلَ -فَلَنٕ
ٗٔحٕسِمٕ حٓتَّي أَتَي هٓىََّٔ -فَخَافٓ إِىْ زٓخٓغٓ إِلَي الَْٓلْهتِ أَىْ ٗٓفَُتَهِٔ الْحٓهحُّ-
فَمَالَ ٗٓخْسُجٔ هِيَ الْحٓسَمِ ٍٓ ٗٔحٕسِمٔ ٍٓ ٗٔدٕصِِِٗ ذَلِهٓ.
ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هَٔسٓي تٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيْ ػٓثٕدِ السَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓثٕدِ
اللَِِّ تٕيِ سٌَِاىٍ ًَحَُٕٓٔ «.»5
( -)4الىافٖ .6 -324 -4
( -)5التْرٗة .181 -58 -5
وسائل الشيعة؛ ج ،11ص328 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  ٍٓ »1« -3 -14933ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓي ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوَّهدٍ ػٓهيْ
هٔحٓوَّدِ تٕيِ إِسٕوٓاػِ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ الْفُضَٕ٘لِ ػٓيْ أَتِهٖ الََّّهثَّا ِ الْىٌَِهاًِِّٖ
لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ زٓخٔهلٍ خِْٓهلَ أَىْ ٗٔحٕهسِمٓ -حٓتَّهي ٓخَهلَ
الْحٓسَمٓ وَٕ٘فٓ ٌََّٕٗٓغٔ -لَالَ ٗٓخْسُجٔ هِيَ الْحٓسَمِ ثُنَّ ِْٗٔلُّ تِالْحٓحِّ.
• ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هِثْلَِٔ «.»2
• ______________________________
( -)1الىافٖ .7 -325 -4
• ( -)2التْرٗة .966 -284 -5
4

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص329 :

•

•

•
•
•
5

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن
 ٍٓ »3« -4 -14934ػٓيْ أَتِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓسِِّٕ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ػٓثٕدِ الْدٓثَّازِ ػٓ ْ
ي
صٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوَّازٍ لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيِ اهٕسَأٍَٓ وَاًَتٕ هٓهغٓ
لََٕمٍ فَََوِثَتٕ -فَأَزٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَالَُا هٓا ًَدٕزِٕ -أَ ػٓلَٕ٘ههِ إِحٕهسَامأ أَمٕ
لَا ٍٓ أًَْتِ حٓائِضأ -فَتَسَوَُّٓا حٓتَّي ٓخَلَتِ الْحٓسَمٓ فَمَالَ ع -إِىْ وَاىَ ػٓلَْٕ٘ٓا هْٕٔلٌَٔ
فَتَسْخِغٔ إِلَي الَْٓلْتِ فَلْتُحٕسِمٕ هٌِِْٔ -فَإِىْ لَنٕ ٗٓىُيْ ػٓلَْٕ٘ٓها ٍٓلْهتأ « -»4فَلْتَسْخِهغٕ
إِلَي هٓا لَدٓزٓتٕ ػٓلَِِٕ٘ -تٓؼٕدٓ هٓا تَخْسُجٔ هِيَ الْحٓسَمِ تِمَدٕزِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا.
ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هَٔسٓي تٕيِ الْمَاسِنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِِّٖ ػٓهيْ صٓهفَْٓاىَ ػٓهيْ
هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوَّازٍ هِثْلَِٔ إِلَّا أًََِّٔ لَالَ تِمَدٕزِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا الْحٓحُّ فَتُحٕسِمٔ «»5
( -)3الىافٖ .10 -325 -4
( -)4فٖ التْرٗة -هْلٔ (ّاهش الوخََط).
( -)5التْرٗة .1362 -389 -5
وسائل الشيعة؛ ج ،11ص329 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  ٍٓ »6« -5 -14935 .ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕسَاِّ٘نٓ ػٓيِ اتٕيِ أَتِهٖ ػٔوٕٓ٘هسٍ ػٓهيْ
خٓوِ٘لِ تٕيِ ٓزَّاجٍ ػٓيْ سَٕٓزَٓٓ تٕيِ وُلَٕ٘ةٍ لَالَ :لُلْتٔ لِأَتِٖ خٓؼٕفَسٍ ع خَسَخٓهتٕ
هٓؼٌَٓا اهٕسَأٌَٓ هِيْ إَّٔلٌَِا -فَدِْٓلَتِ الْإِحٕسَامٓ فَلَنٕ تُحٕسِمٕ حٓتَّي ٓخَلٌَْا هٓىَّهٍَٔٓ -
ًَسٌَِ٘ا أَىْ ًَأْهٔسَّٓا تِرَلِهٓ -لَالَ فَؤسٍُّٓا فَلْتُحٕسِمٕ هِيْ هٓىَآًِْا -هِيْ هٓىََّٔ إٍَٔ
هِيَ الْوٓسٕدِدِ.
• ( -)6الىافٖ .12 -326 -4

6

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص330 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  ٍٓ »1« -6 -14936ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓي ػٓيْ أَحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوَّهدٍ ػٓهيِ
اتٕيِ فَضَّالٍ ػٓيِ اتٕيِ تٔىَٕ٘سٍ ػٓيْ شٔزٓازَٓٓ ػٓيْ أًَُاسٍ هِيْ أَصٕحٓاتٌَِا حٓدَُّا تِاهٕسَأٍَٓ
هٓؼْٓٔنٕ -فَمَدِهَٔا إِلَي الْوِ٘مَاتِ « ِّٖٓ ٍٓ »2لَا تَُّٓهلِّٖ -فَدِْٓلُهَا أَىَّ هِثْلَْٓها
ٌْٗٓثٓغِٖ أَىْ تُحٕسِمٓ -فَوٓضََٕا تِْٓا وَوٓا ِّٖٓ حٓتَّي لَدِهَٔا هٓىََّٔ ِّٖٓ ٍٓ -طَاهِهٌٌ
حٓلَالٌ فَسٓأَلَُا الٌَّاسٓ -فَمَالَ تَخْسُجٔ إِلَي تٓؼٕضِ الْوَٓٓالِ٘هتِ فَتُحٕهسِمٔ هٌِْهِٔ-
فَىَاًَتٕ إِذَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُدٕزِنِ الْحٓحَّ فَسٓأَلَُا أَتٓا خٓؼٕفَسٍ ع -فَمَالَ تُحٕسِمٔ هِهيْ
هٓىَآًِْا لَدٕ ػٓلِنٓ اللَِّٔ ًَِّ٘تَْٓا.
• ( -)1الىافٖ .5 -324 -4
• ( -)2فٖ الوَّدز -الَلت.

7

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص330 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  »3« -7 -14937هٔحٓوَّدٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هَٔسٓي تٕهيِ الْمَاسِهنِ
ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ حٓوَّا ٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ لَالَ :سٓأَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ
زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْإِحٕسَامٓ -حٓتَّي ٓخَلَ الْحٓسَمٓ فَمَالَ ٗٓسْخِغٔ إِلَهي هِ٘مَهاتِ إَّٔهلِ
تِلَا ُِِ -الَّرِٕ ٗٔحٕسِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕسِمٔ -فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ فَلْ٘ٔحٕهسِمٕ
هِيْ هٓىَاًِِِ -فَإِىِ اسٕتَََاعٓ أَىْ ٗٓخْسُجٓ هِيَ الْحٓسَمِ فَلْ٘ٓخْسُجٕ.
• ( -)3التْرٗة .180 -58 -5

8

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص330 :

•

•
•
•
9

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن
 ٍٓ »4« -8 -14938تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ أَحٕوٓدٓ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓي ػٓيْ هٔحٓوَّدِ تٕيِ
أَحٕوٓدٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕسَوِِّٖ تٕيِ ػٓلٍِّٖ الْخُسَاسٓاًِِّٖ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَخِِِ٘
هَٔسٓي تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ع لَالَ :سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ ًَسِٖٓ الْإِحٕسَامٓ تِالْحٓحِّ فَهرَوَسَ ٍٓ ّٔهَٓ
تِؼٓسَفَاتٍ -هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔنَّ ػٓلَي وِتَاتِهٓ ٍٓ سٌَِّٔٔ ًَثِِّ٘هٓ ص -فَمَهدٕ تَهنَّ
إِحٕسَاهِٔٔ فَإِىْ خِْٓلَ أَىْ ٗٔحٕسِمٓ َٕٗٓمٓ التَّسٍِِْٗٓٔ تِالْحٓحِّ -حٓتَّي زٓخٓهغٓ إِلَهي تٓلَهدُِِ إِىْ
وَاىَ لَضَي هٌَٓاسِىَِٔ وُلَّْٓا فَمَدٕ تَنَّ حٓدُِّٔ.
( -)4التْرٗة  ٍ ، 586 -175 -5أٍز صدزُ تاالسٌا الثاًٖ فٖ الحدٌٗ
 3هي الثاب  20هي ّرُ األتَاب.
ٍٓ تِإِسٌَٕا ُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَي لََٕلِِِ فَمَدٕ تَنَّ إِحٕسَاهِٔٔ «»1
( -)1التْرٗة .1678 -476 -5
وسائل الشيعة؛ ج ،11ص330 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  »2« -9 -14939 .ػٓثٕدٔ اللَِِّ تٕيُ خٓؼٕفَسٍ الْحِوٕ٘ٓسُِّٕ فِهٖ لُهسْبِ الْإِسٕهٌَا ِ
ػٓيْ ػٓثٕدِ اللَِِّ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ خٓدُِِّ ػٓلِِّٖ تٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓهي تٕهيِ
خٓؼٕفَسٍ ع لَالَ :سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْإِحٕسَامٓ حٓتَّي اًْتَْٓي إِلَهي الْحٓهسَمِ-
وَٕ٘فٓ ٌََّٕٗٓغٔ لَالَ ٗٓسْخِغٔ إِلَي هِ٘مَاتِ إَّٔهلِ تِلَها ُِِ -الَّهرِٕ ٗٔحٕسِهٔهَىَ هٌِْهِٔ
فَ٘ٔحٕسِمٔ.
• ( -)2لسب االسٌا .106 -

10

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص331 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن

•  ٍٓ »3« -10 -14940ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕهيِ خٓؼٕفَهسٍ ػٓهيْ أَخِ٘هِِ ع لَهالَ:
سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ تَسَنٓ الْإِحٕسَامٓ حٓتَّي اًْتَْٓي إِلَي الْحٓسَمِ -فَأَحٕسَمٓ لَثٕهلَ أَىْ
ٗٓدٕخُلَِٔ لَالَ -إِىْ وَاىَ فَؼٓلَ ذَلِهٓ خٓاِّلًا فَلْ٘ٓثٕيِ هٓىَأًَِ لِ٘ٓمْضِٖٓ فَإِىَّ ذَلِههٓ
ٗٔدٕصِِِٗ إِىْ شَاءٓ اللَِّٔ ٍٓ -إِىْ زٓخٓغٓ إِلَي الْوِ٘مَاتِ -الَّرِٕ ٗٔحٕهسِمٔ هٌِْهِٔ إَّٔهلُ
تٓلَدُِِ فَإًَِِّٔ أَفْضَلُ.
• ( -)3لسب االسٌا .106 -

11

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص331 :

لو تعذر اإلحزام من مكة أحزم مما يتمكن
• أَلَُلُ ٍٓ :تَمَدَّمٓ هٓا ٗٓدٔلُّ ػٓلَي ذَلِهٓ فِٖ حٓحِّ الَِّّثٕ٘ٓاىِ «.»4
• ( -)4تمدم فٖ األحا ٌٗ  7 ،3 ،2هي الثاب  17ههي أتهَاب ألسهام
الحح.

12

وسائل الشيعة؛ ج ،11ص331 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا
• ٍ لَ أحسم هي غ٘سّا اخت٘ازا هتؼودا تَل إحساهِ ٍ ،لهَ لهن ٗتدازوهِ
تَل حدِ ٍ ،ال ٗىفِ٘ الؼَ إلْ٘ا هي غ٘س تددٗد ،تل ٗدة أى ٗدد ُ
فْ٘ا ،ألى إحساهِ هي غ٘سّا والؼدم ٍ ،لَ أحسم ههي غ٘سّها خْهو أٍ
ًس٘اًا ٍخة الؼَ إلْ٘ا ٍ التددٗد هغ اإلهىاى ٍ ،هغ ػدهِ خد ُ فهٖ
هىاًِ.
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تحزيز الوسيلة؛ ج ،1ص406 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• (األهس السا س) لَ أحسم هي غ٘س هىٔ اخت٘ازا ػاهدا ػالوها تَهل إحساههِ
فإى أهىي تدازوِ ٍ تددٗدُ هي هىٔ فَْ ٍ ،إال تَل حدِ لؼدم تَافك هها
اتي تِ هغ ها َّ الوأهَز تِ لىَى الغسض تؼلك تاإلحسام لحح التوتهغ ههي
تَي هىٔ ٍ لن ٗأت تِ لال فٖ الشسائغ لَ أحسم تحح التوتغ هي غ٘هس هىهٔ
لن ٗدصئِ ٍ لَ خل هىٔ تإحسام ػلي األشثِ ٍ ،زتوا ٗتسائهي ههي ػثازتهِ
ٍخَ هخالف فٖ الحىن الوروَز ٍ ،لىي الؼازف تثٌاء الوحمك فٖ تؼهات٘سُ
ٗؼلن اى لَلِ (األشثِ) زتوا ٗىَى إشازٓ إلي خوف فٖ الوسهألٔ ههي غ٘هس
أصحاتٌا فؼي احود تي حٌثل المَل تاإلحسام هي الو٘مات ٍ ػهي الشهافؼٖ
خَاش ذله لِ ٍ اال فَّسٗح التروسٓ ٍ الوٌتْي -ػلي ها فٖ الدَاّسً -سثِ
الحىن تَخَب تددٗد اإلحسام هي هىٔ إلي ػلوائٌا ٍ ،ػلِ٘ فودس خَل
هىٔ تإحساهِ الَالغ خازخْا غ٘س واف فٖ صحٔ حدٔ تهل ال تهد لهِ ههي
تددٗد إحساهِ فٖ هىٔ.
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مصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج ،12ص352 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• (األهس الساتغ) لَ أحسم هي غ٘هس هىهٔ ًسه٘اًا ٍخهة الؼهَ إلْ٘ها ٍ
تددٗدُ فْ٘ا هغ اإلهىاى ٍ هغ ػدهِ ٗدد ُ ف٘وا ٗتوىي،
• اها ٍخَب ػَ ُ إلي هىٔ لإلحسام هٌْا فوى ها أٍلؼِ أٍال فٖ غ٘سّها
لن ٗىي هَافما هغ الوأهَز تِ فَْ فاسد ٍ الٌس٘اى ال ٗىَى ػرزا لسفهغ
الحىن الَضؼٖ،
• ٍ اها تددٗدُ ف٘وا ٗتوىي هغ ػدم إهىاى الؼَ إلهي هىهٔ فلَّهح٘ح
ػلي تي خؼفس الوتمدم فٖ األهس الخاهس،
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مصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج ،12ص352 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ هغ الدْل ترله ففٖ وَى الداّل تِ اى تالحىن والٌاسٖ أٍ والؼاهد
ٍخْاى ،ظاّس إطوق ػثازٓ الشسائغ الوتمدهٔ فهٖ األههس السهاتك ّهَ
األخ٘س ٍ ػلِ٘ تٌائْن فٖ سائس الوماهات حٌ٘ اى الدْل تالحىن ل٘س
ػرزا ػٌدّن لىي األلَى فٖ الومام وَى الداّهل تهالحىن والٌاسهٖ
لتظافس االخثاز تؼرزٓ إذا أخس اإلحسام ػي سائس الوَال٘ت
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مصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج ،12ص352 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ففٖ خثس شزازٓ ػي أًاس هي أصحاتٌا حدَا تاهسأٓ هؼْن فمدهَا الهي
الَلت (إٔ إلي الو٘مات) ٍ ّٖ ال تَّلي فدْلهَا اى هثلْها ٌٗثغهٖ اى
تحسم فوضَا تْا ووا ّٖ حتي لدهَا هىٔ ٍ ّٖ طاهٌ حول فسهللَا
تؼض الٌاس فمالَا تخسج الي تؼض الوَال٘ت فتحسم هٌهِ ٍ واًهت إذا
فؼلت لن تدزن الحح فسللَا أتا خؼفس (ٗؼٌي الثالس ػلِ٘ السوم) فمال
تحسم هي هىاًْا ٍ لد ػلن اً ً٘تْا ٍ ،هثلِ غ٘سُ ٍ َّ وث٘هس ٍ ّهٖ ٍ
اى واًت فٖ هَز الدْل تَخَب اإلحسام هي ه٘مات ػوسُ التوتهغ اال
اى احتوال (الفسق تٌِ٘ ٍ ت٘ي الومام فٖ غاٗٔ الثؼد س٘وا هغ لَلِ ػل٘هِ
السوم :لد ػلن اً ً٘تْا ٍ ،اً الؼالن.
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مصباح الهدى في شزح العزوة الوثقى؛ ج ،12ص353 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ لَ أحسم هي غ٘س هىّٔ اخت٘هازاً هتؼوهداً ٍ الحهال أًهِ ههتوىي ههي
اإلحسام هٌْا تَل إحساهِ ٍ ال ٗدتصئ تِ ،ألًِ غ٘س هأهَز تِ ٍ ،إخصاء
غ٘س الوأهَز تِ ػي الوأهَز تِ ػلهي خهوف الماػهدٓ ٍ ٗحتهاج إلهي
الدل٘ل ٍ َّ هفمَ .
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ لَ فسضٌا أًِ أحسم هي غ٘س هىّٔ هتؼوداً ٍ لىٌِ زخغ إلي هىّٔ ثاً٘هاً
فْل ٗدصئِ ّرا اإلحسام أٍ ٗلصم ػلِ٘ التددٗهد ٍ اإلحهسام ثاً٘هاً ههي
هىّٔ؟
• ًسة إلي تؼض الؼاهّٔ صهحّٔ اإلحهسام ٍ ػهدم لهصٍم التددٗهد ،ألىّ
الوَلَب هٌِ أهساى أحدّوا اإلحسام ٍ اٙخس وًَِ فهٖ هىّهٔ ٍ ّوها
حاصوى،
• ٍ لىٌِ فاسد خدّاً ،ألىّ إحساهِ هي خازج هىّٔ فٖ حىن الؼدم فو تهدّ
هي تددٗد اإلحسام هي هىّٔ تو خوف تٌٌ٘ا.
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ لَ أحسم هي غ٘س هىّٔ خْلًا أٍ ًس٘اًاً فإى أهىٌِ السخَع إلهي هىّهٔ
فو ووم فٖ لصٍم الؼَ إلْ٘ها حتهي ٗحهسم ،إذ ال ل٘هل ػلهي خهَاش
االختصاء ترله ٍ ،هدهسّ الدْهل أٍ الٌسه٘اى ال ٗدهدٕ فهٖ الحىهن
تالَّحّٔ.
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ أهّا إذا لن ٗتوىي هي السخَع إلي هىّٔ فْل ٗدصٕ اإلحسام األٍّل أٍ
ٗدة ػلِ٘ التددٗهد فهٖ هىاًهِ ،ألىّ اإلحهسام األٍّل ال ل٘هل ػلهي
االختصاء تِ؟ ًسة إلي الش٘خ فٖ الخوف « ٍ »2الؼلّاهٔ فهٖ التهروسٓ
« »3االختصاء ٍ ،ػللِ تؼضْن تأًِ ال اثس للتددٗد لوساٍآ ها فؼلِ لوها
ٗستأًفِ ٍ ٗدد ُ ،فإى ها ٗدد ُ ػ٘ي ها أتي تِ أٍّلًا ٍ .اسهتدلّ أٗضهاً
تأصالٔالثساءٓ ػي لصٍم التددٗد.
• ( )2الخوف  265 :2الوسألٔ .31
• ( )3التروسٓ .193 :7
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ أشىل ػلِ٘ فٖ الدَاّس تأىّ ها أٍلؼِ أٍّلًا لن ٗىي توهأهَز تهِ فْهَ
فاسد فو تدّ هي إت٘اى اإلحسام الَّهح٘ح الوهأهَز تهِ ٍ ،هدهس وهَى
الثاًٖ هساٍٗاً لألٍّل فٖ الىَى فٖ غ٘س هىّٔ ال أثهس لهِ ،ألىّ اإلحهسام
األٍّل فاسد فَْ والؼدم ٍ ،ل٘س الٌس٘اى هَّححاً ٍ إًّوا َّ ػهرز فهٖ
ػدم ٍخَب الؼَ  ٍ ،ذله ال َٗخة االختصاء تاإلحسام األٍّل.
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ أهّا أصالٔ الثساءٓ فو هدال لْا هغ اإلطولات الدالّهٔ ػلهي اإلت٘هاى
تاإلحسام الَّح٘ح ٍ ،ها أتي تِ غ٘س صح٘ح ػلي الفسض ٍ ،لد ػسفهت
أى هدسّ الٌس٘اى ال َّٗحح اإلحسام ٍ إًوا َّ ػهرز لتهسن الَاخهة،
فالحىن تالَّحّٔ ٗحتاج إلي الدل٘ل ٍ َّ هفمَ «.»1
• ٍ ها ذوسُ صح٘ح هت٘ي.
• ( )1الدَاّس .22 ،21 :18
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ثنّ إى همتضي إطوق ووم الوٌَّف (لدس سسُ) ػدم خهَاش االوتفهاء
تإحسام هي أحسم هي غ٘س هىّٔ ًاس٘اً أٍ خاّلًا ٍ لَ واى ح٘ي اإلحهسام
غ٘س هتوىي هي السخَع إلي هىّٔ ٍالؼاً حتي إذا واى هتهروساً ،ووها أى
صاحة الدَاّس (لدس سسُ) تأهل فٖ الحىن تالَّهحّٔ فهٖ الَّهَزٓ
الوروَزٓ،
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• ٍ لىي ال ٗثؼد خَاش االوتفاء تإحساهِ إذا واى حٌِ٘ غ٘س ههتوىِّي ههي
السخَع إلي هىّٔ ٍالؼاً ،ألًِ لد أتي توا َّ هىلهف تهِ ٍالؼهاً ٍ ّهَ
اإلحسام هي ّرا الوىاى لفسض ػدم إهىاى الؼَ  ،فإحساههِ صهح٘ح ٍ
إى لن ٗؼسف سثثِ ،تل تخ٘ل ٍ اػتمد أىّ اإلحسام هي ّرا الوىاى خائص
فٖ ًفسِ ٍ أًِّ تحسة الَظ٘فٔ األٍّل٘ٔ هغ أىّ األهس ل٘س ورله ٍ إًوا
خاش لِ اإلحسام فٖ ّرا الوىاى لؼدصُ ػي الؼَ إلّا أىّ ّهرا االػتمها
غ٘س ضائس فٖ صحّٔ ػولِ ٍ إحساهِ تؼهد فهسض هَّها فتِ لألههس تهِ
ٍالؼاً،
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

لو أحزم من غيزها اختيارا متعمدا

• فو تدّ هي التفَّ٘ل ت٘ي اإلحسام الَّا ز ػٌِ خْلًا أٍ ًس٘اًاً فٖ حهال
التوىي هي السخَع إلي هىّٔ ف٘حىن تثَوًِ ،لؼدم وًَِ ههأهَزاً تهِ ٍ
ت٘ي اإلحسام الَّا ز ػٌِ فٖ حال الؼدص ػي الؼَ إلهي هىّهٔ فه٘حىن
تَّحّتِ ،الًموب ٍظ٘فتِ الَالؼ٘ٔ إلي اإلحسام هي ّرا الوىاى ٍ إى لهن
ٗؼلن تِ.
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موسوعة اإلمام الخوئي ،ج ،27ص203 :

