دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

روغ ثٌذٕ هىبست:
هشحَم ش٘خ اًصاسٕ دس تمس٘ن تٌذٕ هىاسة هٖ ًَٗسذ:
«لذ رشت ػبدٓ غ٘ش ٍاحذ ػلى تمس٘ن الوىبست إلى هحشّم ٍ هىشٍُ ٍ هجبح ،هْٔوِل٘ي للوستحتّ ٍ الَارت؛ ثٌبءٖ
ػلى ػذم ٍرَدّوب فٖ الوىبست ،هغ إهىبى التوخ٘ل للوستحتّ ثوخل الضساػٔ ٍ الشػٖ هوّب ًذة إلِ٘ الطشعٍ ،
للَارت ثبلصٌبػٔ الَارجٔ وفبٗٔ ،خصَصبً إرا تؼزّس ل٘بم الغ٘ش ثِ ،فتأهّل».

1

هب هٖ گَٗ٘ن:
 .1هشاد اص غ٘ش ٍاحذ تضسگاًٖ ّستٌذ ًظ٘ش ش٘خ طَسٖ ،2لاضٖ اتي تشاج ،3اتي ادسٗس ٍ 4هحمك حلٖ ٍ .5دس
ًمطِ هماتل ػالهِ دس اسشاد ٍ ،6دس تثصشُ ٍ 7دس لَاػذ 8هىاسة سا تِ  5دستِ تمس٘ن وشدُ اًذ.
ًىتِ ربلت آًىِ هشحَم شْ٘ذ اٍّل دس دسٍس ،هىاسة سا تِ  3دستِ تمس٘ن وشدُ اًذ ٍلٖ تِ جإ «هجبح،

هىشٍُ ،حشام»« ،حشام ،هستحت ٍ ٍارت» سا جاٗگضٗي ًوَدُ است.



ض٘خ ؼَسٖ:

 .1وتبة الوىبست (للط٘خ األًصبسٕ ،غ  -الحذٗخٔ)؛ د ،1ظ13 :
 .2الٌْبٗٔ ،ظ 363
 .3الوْزة الجبسع ،د 1ظ 343
 .4السشائش ،د 2ظ 214
 .5ضشاٗغ االسالم ،د 2ظ 3
 .6اسضبد األرّبى ،د 1ظ 356
 .7تجصشٓ الوتىلو٘ي ،ظ 93
 .8لَاػذ االحىبم ،د 2ظ 5

«ثبة الوىبست الوحظَسٓ ٍالوىشٍٓ ٍ الوجبحٔ»



1

اثي ادسٗس حلٖ:

«الوىبست ػلٖ حالحٔ أظشة :هحظَس ػلٖ ول حبل ٍ ،هىشٍُ ٍ ،هجبح ػلٖ ول حبل»



هحمك حلٖ:

«األٍل ف٘وب ٗىتست ثِ ٍ َّ ٌٗمسن إلٖ هحشم ٍ هىشٍُ ٍ هجبح»
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘



2

3

ػالهِ حلٖ:

«األٍل :فٖ ألسبهْب ٍ :تٌمسن ثبًمسبم األحىبم الخوسٔ :فبلَارت هٌْب :هب اظؽشّ اإلًسبى إلِ٘ فٖ الوجبحٍ .
الوستحت :هب لصذ ثِ التَسؼٔ ػلى الؼ٘بل ٍ ،الصذلٔ ػلى الوحبٍٗذ ٍ .الوجبح :هب استغٌى ػٌِ ٍ اًتمى
العشس فِ٘ ٍ .الوىشٍُ  :هب اضتول ػلى هب ٌٗجغٖ التٌضُ ػٌِ :َّ ٍ ،الصشف ٍ ،ث٘غ األوفبى ٍ الؽؼبم ٍ الشل٘ك،
ٍ الزثبحٔ ٍ ،الص٘بغٔ ٍ ،الحزبهٔ هغ الطشغ ٍ ،المبثلٔ هؼِ ٍ ،الح٘بؤ ٍ ،ارشٓ العشاة ٍ ،ارشٓ [تؼل٘ن]
المشآى ٍ ًسخِ ٍ ،وست الصج٘بى ٍ هي ال ٗزتٌت الوحبسم ٍ ،االحتىبس ػلى سإٔ :َّ ٍ ،حجس الحٌؽٔ ٍ
الطؼ٘ش ٍ التوش ٍ الضث٘ت ٍ السوي ٍ الولح ،إرا استجمبّب للضٗبدٓ ٍ لن َٗرذ ثبرل سَاُٗ ٍ .زجش ػلى الج٘غ ال
التسؼ٘ش ٍ .الوحشم :هب اضتول ػلى ٍرِ لجح».



4

ػالهِ حلٖ:

«[الفصل] األٍل -التزبسٓ :لذ تزت إرا لن ٗىي لإلًسبى هؼ٘طٔ سَاّب ٍ وبًت هجبحٔ ٍ ،لذ تستحت إرا أساد
التَسؼٔ ػلى ػ٘بلِ ٍ ،لذ تىشُ وبلوحتىش ٍ ،لذ تجبح ثأى ال ٗحتبد إلْ٘ب ٍ ال ظشس فٖ فؼلْب ٍ ،لذ تحشم إرا
وبًت فٖ هحشم ّٖ ٍ .أصٌبف»



5

ػالهِ حلٖ:

«[الفصل] األٍل :فٖ ألسبهْب  ّٖ ٍ :تٌمسن ثبًمسبم األحىبم الخوسٔ :فوٌِ ٍارت :َّ ٍ ،هب ٗحتبد اإلًسبى
إل٘ ِ لمَتِ ٍ لَت ػ٘بلِ ٍ ،ال ٍرِ لِ سَى الوتزش ٍ .هٌذٍة :َّ ٍ ،هب ٗمصذ ثِ التَسؼٔ ػلى الؼ٘بل ،أٍ ًفغ
الوحبٍٗذ هغ حصَل لذس الحبرٔ ثغ٘شُ ٍ .هجبح :َّ ٍ ،هب ٗمصذ ثِ الضٗبدٓ فٖ الوبل ال غ٘ش ،هغ الغٌى ػٌٍِ .

 .1الٌْبٗٔ فٖ هزشد الفمِ ٍ الفتبٍٕ ،ظ 363
 .2السشائش الحبٍٕ لتحشٗش الفتبٍٕ ،د 2ظ 214
 .3ضشاٗغ اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام ،د 2ظ 3
 .4إسضبد األرّبى ،د 1ظ 356
 .5تجصشٓ الوتؼلو٘ي فٖ احىبم الذٗي ،ظ 93

هىشٍُ :َّ ٍ ،هب اضتول ػلى ٍرِ ًْى الطشع ػٌِ ًْٖ تٌضِٗ :وبلصشف ٍ ،ث٘غ األوفبى ٍ الؽؼبم ٍ الشل٘كٍ ،
اتّخبر الزثح ٍ الٌحش صٌؼٔ ٍ ،الح٘بؤ ٍ الٌسبرٔ ٍ ،الحزبهٔ هغ الطشغ ٍ المبثلٔ هؼِ ٍ ،ارشٓ العشاةٍ ،
وست الصج٘بى ٍ ،غ٘ش الوتزٌّت للحشام ٍ ،ارشٓ تؼل٘ن المشآى ٍ تؼط٘ش الوصحف ثبلزّت ٍ ،الص٘بغٍٔ ،
المصبثٔ ٍ ،سوَة الجحش لل تزبسٓ ٍ ،خصبء الحَ٘اى ٍ ،هؼبهلٔ الظبلو٘ي ٍ السفلٔ ٍ األدً٘ي ٍ الوحبسف٘ي ٍ
رٍٕ الؼبّبت ٍ األوشاد ٍ هزبلستْن ٍ هٌبوحتْن ٍ أّل الزهّٔ ٍ .هحظَس :َّ ٍ ،هب اضتول ػلى ٍرِ لجحٍ ،
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

َّ ألسبم»:



1

ضْ٘ذ اٍل:

«لذ ٗزت التىست إرا تَلف تحص٘ل لَتِ ٍ لَت ػ٘بلِ الَارجٖ الٌفمٔ ػلِ٘ ٍ ،لذ ٗستحت إرا لصذ ثِ
الوستحت ٍ ،لذ ٗحشم إرا اضتول ػلٖ ٍرِ لج٘ح َّ ٍ ،ألسبم»:

2

« فٖ الوٌبّٖ ّٖ ٍ ،ألسبم حالحٔ :أحذّب :هب ًْٖ ػٌِ لؼٌِ٘  ٍ ...حبًْ٘ب :هب ًْٖ ػٌِ لؼبسض  ٍ ...حبلخْب :هب ًْٖ
ػٌِ تٌضِٗ فال ٗحشم ،وج٘غ األوفبى »...



3

اثي ثشاد ؼشاثلسٖ:

«الوىبست ػلٖ حالحٔ أظشة ،هحظَس ػلٖ ول حبل ٍ ،هىشٍُ ٍ ،هجبح ػلٖ ول حبل»

4

 .2دسثبسُ استحجبة چَپاًٖ ٍ صساػت ،سٍاٗاتٖ ٍاسد شذُ است .اص جولِ سٍاٗتٖ وِ تشلٖ دس هحاسي ًمل وشدُ
است:
« لبل ػلٖ ػلِ٘ السالم :لبل سسَل اهلل صل اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ػل٘ىن ثبلغٌن ٍ الحشث فئًْوب ٗغذٍاى ثخ٘شٍ ٍ
ٗشٍحبى ثخ٘ش»[ 5صثح هٖ وٌٌذ ٍ شة هٖ وٌٌذ تِ خَشٖ]

ٍ ٗا ولٌٖ٘ دس وافٖ ًمل وشدُ است:
« احوذ ثي اثٖ ػجذ اهلل ػي ثؼط اصحبثٌب لبل لبل اثَ رؼفش (ع) وبى أثٖ ٗمَل خ٘ش االػوبل الحشث تضسػِ ف٘أول
هٌِ الجش ٍ الفبرش»

6

ٍ أٗعب:
 .1لَاػذ االحىبم فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحشام ،د 2ظ 5
 .2الذسٍس الطشػ٘ٔ فٖ فمِ االهبه٘ٔ ،د 3ظ 162
 .3الذسٍس الطشػ٘ٔ فٖ فمِ االهبه٘ٔ ،د 3ظ 179-177
 .4الوْزة ،د 1ظ 344
ٍ .5سبئل الط٘ؼِ ،د 8ظ 393
 .6وبفٖ ،د 5ظ 262

«هحوذ ثي ٗحٖ٘ ػي احوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سٖ ػي هحوذ ثي خبلذ ػي س٘بثِ ػي اثٖ ػجذ اهلل ،لبل :سألِ سرل
فمبل لِ رؼلت فذان اسوغ لَهبً ٗمَلَى أى الضساػٔ هىشٍِّ ،فمبل لِ اصسػَا ٍ اغشسَا فال ٍاهلل هب ػول الٌبس
ػوالً احلّ ٍ ال اؼ٘ت هٌِ»

1

ٍ صذٍق ً٘ض ًمل وشدُ است:
«ػي هحوذ ثي ػؽِ٘ لبل سوؼت أثب ػجذ اهلل ٗمَل اىّ اهلل ػضٍرل احتّ الًج٘بئِ هي االػوبل الحشث ٍ الشػٖ لئال
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

ٗىشَّا ض٘ئبً هي لؽش السوبء»

2

دس اٗي تاسُ سٍاٗات دٗگشٕ ً٘ض ٍاسد شذُ است.

3

 .3اهش تِ تأهل دس والم هشحَم ش٘خ سا هشحَم اٗشٍاًٖ چٌ٘ي تفس٘ش وشدُ است:
«الوستحتّ َّ ػٌَاى الضّساػٔ ٍ الشػٖ دٍى التىسّت ثْوب ٍ أخز األرشٓ ػلْ٘وب ٍ دٍى التؼّ٘ص ثْوب ثصشف
الحبصل هٌْوب فٖ الوؼبش».

4

« الَارت فٖ الصٌبػبت الَارجٔ وفبٗٔ َّ ًفس الم٘بم ثبلصٌّؼٔ ٍ تصذّْٗب ٍ ػذم التأثّٖ ػٌْب دٍى ػٌَاى التىسّت
ثْب ٍ أخز األرشٓ ػلْ٘ب إلّب أى ٗمبل إىّ الم٘بم الوزّبًٖ سثوب ٗضٗذ فٖ اختالل الٌّظبم ٍ لىي هغ رله ال ٗىَى
التىسّت ثؼٌَاى ًفسِ ٍارجب ثل ٗزت ثؼٌَاى إلبهٔ الٌّظبم ٍ لَ ثٌٖ ػلى التّوخ٘ل للَارت ثوب ٍرت ثوخل ّزُ
الؼٌبٍٗي دخل فٖ الَارت هب ٍرت ثبلٌّزس ٍ ال٘و٘ي ٍ ثؼٌَاى اإلًفبق ػلى الؼ٘بل الَارت الٌّفمٔ ٍ ألرل أداء
الذّٗي».

5

**

 .1وبفٖ ،د 5ظ 262
 .2ػلل الطشاٗغ ،د  1ظ 32
 .3س ن :وبفٖ ،وتبة الوؼ٘طِ ،ثبة فعل الضساػٔ
 .4حبض٘ٔ الوىبست (لإلٗشٍاًٖ)؛ د ،1ظ3 :
 .5حبض٘ٔ الوىبست (لإلٗشٍاًٖ)؛ د ،1ظ3 :

دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

هب هٖ گَٗ٘ن:
 )1آًچِ هشحَم اٗشٍاًٖ دس تاب هىاسة ٍاجة آٍسدُ است ،تِ ًَػٖ دس والم حضشت اهام خوٌٖ٘ ّن
ٍاسد شذُ است .حضشت اهام هٖ ًَٗسذ:
« ثأىّ هب ػذّ ٍارجب غ٘ش ٍرِ٘ ،ألىّ التزبسٓ ال تص٘ش ٍارجٔ ضشػب ٍ ،لَ وبى الؽّشٗك فٖ تحص٘ل لَت الؼ٘بل
هٌحصشا ثْب ،لوب حمّك فٖ هحلِّ هي ػذم ٍرَة هب ٗتَلّف ػلِ٘ الَارت حتى الومذّهبت الَرَدّٗٔ ٍ ،ػلى
فشض ٍرَة هب ٗتَلّف ػلِ٘ٗ ،تؼلّك الَرَة ثؼٌَاى آخش غ٘ش ػٌَاى رٍات الوَلَف ػلْ٘ب ٍ ،هب سثّوب ٗمبل:
إًّْب صبست ٍارجٔ ثبلؼشض ،ل٘س ٍرْ٘ب ٍ التفص٘ل ٗؽلت هي هظبًِّ».

1

ٍ )2رَة ثبلؼشض اص شْ٘ذ ثاًٖ دس هساله االفْام است 2وِ هشحَم صاحة جَاّش ّن آى سا تلمٖ تِ لثَل
وشدُ است.

3

 )3آًچِ هشحَم اٗشٍاًٖ دستاسُ هىاسة هستحثِ هطشح وشدُ اًذ ،دس والم تضسگاًٖ دٗگش ّن هَسد اشاسُ ٍالغ
شذُ است.
« ٍ ٗوىي أى ٗمبل فٖ الضسع أىّ الٌذة إلِ٘ لؼلِّ هي رْٔ تَف٘ش أسصاق الٌبس ٍ هب ٗمَم ثِ ح٘بتْن ٍ تؼّ٘ص
الجْبئن ٍ الؽَ٘س ٍ إى ٍلغ الؼول ػلِ٘ هزّبًبٗ ٍ ،طؼش ثزله ثؼط هب هشّ هي األخجبس ٍ .فٖ الشػٖ أٗعب
لزله ،أٍ لتحص٘ل هلىٔ االًم٘بد ٍ التَاظغ للٌفس ٍ توشٌْٗب ػلى األخالق الحسٌٔ ٍ حسي الوؼبضشٓ ٍ
الؼؽف ػلى العؼفبء .فئىّ الوؼتبد ثتشث٘ٔ الحَ٘اًبت ٍ األًس ثْب ٗص٘ش ال هحبلٔ ٍاسغ الٌفس همتذسا ػلى

 .1الوىبست الوحشهٔ (لإلهبم الخوٌٖ٘)؛ د ،1ظ4 :
 .2هسبله االفْبم ،د 3ظ 118
 .3رَاّش ،د  23ظ 14

الوؼبضشٓ هغ الشٍح٘بت الٌبصلٔ السبفلٔ ٍ الؽجمبت الوختلفٔ األَّاء ٍ اٙساء ٍ ٗص٘ش ثزله ًبفؼب لٌفسِ ٍ
للوزتوغ ٍ .رله أهش هشغَة فِ٘ ضشػبٗ ٍ .ذلّ ػلى رله هب ٍسد هي هجبضشٓ األًج٘بء الؼظبم لشػٖ األغٌبم
وخجش ػمجٔ ػي أثٖ ػجذ اللِّ «ع» لبل« :هب ثؼج اللِّ ًجّ٘ب لػّ حتّى ٗستشػِ٘ الغٌن ٗؼلّوِ ثزله سػِ٘
الٌبس ٍ ».فٖ الٌجَٕ« :هب هي ًجّٖ إلّب ٍ لذ سػى الغٌن ».ل٘ل ٍ :أًت ٗب سسَل اللِّ؟ لبل ٍ« :أًب ٍ ».أهّب
الصٌبػبت الَارجٔٗ ٍ -مبل لْب الَارجبت الٌظبهّ٘ٔ -ف٘زبة ػٌْب أٍّال ثوب هشّ ػي اإلٗشٍاًٖ هي أىّ الَارت
فْ٘ب ًفس الم٘بم ثْب ٍ لَ هزّبًب ال التىست ثْب .ال ٗمبل :الم٘بم ثْب هزبًب هي لجل الزو٘غ َٗرت ثٌفسِ اختالل
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

الٌظبم فال ثذّ ٍ أى ٗىَى الَارت َّ التىسّت ثْب».فئًِّ ٗمبل :هب َٗرت االختالل َّ تؼّ٘ي الوزبًّ٘ٔ ٍ ال
ًمَل ثزله ٍ ،إًّوب ًمَل ثَرَة الؽج٘ؼٔ الزبهؼٔ ث٘ي الوزبًّ٘ٔ ٍ ث٘ي االوتسبة ٍ .لذ أٍظح رله فٖ
هصجبح الفمبّٔ»

1

 )4هشحَم شْ٘ذ اٍل دس لوؼِ (تا تَجِ تِ ششح شْ٘ذ ثاًٖ) ،ت٘ي تمس٘ن تٌذٕ  3تاٖٗ ٍ تمس٘ن تٌذٕ
 5تاٖٗ جوغ وشدُ است .اٗشاى هَضَع تجاست سا تِ  3دستِ هثاح ،هىشٍُ ٍ حشام تمس٘ن وشدُ
است ٍلٖ ًفس تجاست سا تِ  5دستِ هثاح ،هىشٍُ ،حشام ،هستحة ٍ ٍاجة تمس٘ن ًوَدُ است.
هشاد اٗشاى اص هَضَع تجاست ،اػ٘اى ٍ افؼالٖ است وِ تجاست تِ آًْا تؼلك هٖ گ٘شد هثل
خوش ،فماع ،ه٘تِ ،ولة ،وِ تالزات حشام ّستٌذ دس هماتل آب ٍ خان وِ تالزات حالل ّستٌذٍ ،
رت ح وشدى ٍ ًساجٖ وشدى وِ تالزات هىشٍُ ّستٌذ (تذٍى تَجِ تِ اٌٗىِ تا اٗي ّا ،واسثٖ
صَست گ٘شد ٗا ًگ٘شد) ٍ هشاد اٗشاى اص ًفس تجاست ،تىسة تِ اٗي اهَس است .دساٗي صَست
تىسة تِ خوش حشام است ،تىسة تِ ًساجٖ هىشٍُ است ،تىسة تِ آب ّن اگش تٌْا هؼ٘شت
آدهٖ اٗي تاشذٍ ،اجة است ٍ اگش تشإ تَسؼِ دس سصق اّل ٍ ػ٘ال تاشذ هستحة است ٍ اگش
تشإ اهثال اٗي اهَس ًثاشذ هثاح است ٍ 2 .ظاّشاً ّو٘ي ًىتِ هذّ ًظش سالس دس الوشاسن الؼلَٗٔ

 .1دساسبت فٖ الوىبست الوحشهٔ؛ د ،1ظ152 :
ٌْٓٗ « .2مَسِنٔ هَٕٓظَُعٔ التِّزٓبسِٓٓ إِلَى هٔحٓشَّمٍ ٍٓ هٓىْشٍٍُُ ٍٓ هٔجٓبحٍ :فَبلْؤحٓشَّمٔ :الْأَػٕ٘ٓبىُ الٌَّزِسُٓٔ ،وَبلْخَوٕشِ ٍٓ الٌَّجِ٘زِ ٍٓ الْفُمَّبعِ ٍٓ الْوٓبئِغِ الٌَّزِسِ غَٕ٘شِ الْمَبثِلِ لِلؽَّْٓبسِٓٓ
إِلَّب الذُّّٕيَ لِلعََّءِ تَحٕتٓ السَّوٓبءِ ٍٓ ،الْوِ٘تَِٔ ٍٓ الذَّمِ ٍٓ أَسٍٕٓاثِ ٍٓ أَثَٕٓالِ غَٕ٘شِ الْوٓأْوَُلِ ٍٓ الْخٌِْضِٗشِ ٍٓ الْىَلْتِ إِلَّب وَلْتٓ الصَّٕ٘ذِ ٍٓ الْوٓبضِِ٘ٓٔ ٍٓ الضَّسٕعِ ٍٓ الْحٓبئِػِ ٍٓ
آلَبتٔ اللََِّْٕ ٍٓ الصٌََّنٔ ٍٓ ال صَّلِ٘تٔ ٍٓ آلَبتٔ الْمِوٓبسِ وَبلٌَّشْدِ ٍٓ الطِّؽْشًَْذِ ٍٓ الْجٔمَّٕ٘شَى ٍٓ ثٕٓ٘غٔ السِّلَبحِ لِأَػٕذٓاءِ الذِّٗيِ ٍٓ إِرٓبسُٓٓ الْوٓسٓبوِيِ ٍٓ الْحٓؤَلَِٔ لِلْؤحٓشَّمِ ٍٓ
ثٕٓ٘غٔ الْؼٌَِتِ ٍٓ التَّوٕشِ لِ٘ٔؼٕوٓلَ هٔسٕىِشاً ٍٓ الْخَطَتِ لِ٘ٔؼٕوٓلَ صٌَٓوبً ٍٓ ٗٔىْشَُٔ ثٕٓ٘ؼِٔٔ لِوٓيْ ٗٓؼٕوٓلُِٔ ٍٓ ٗٓحٕشُمٔ ػٓوٓلُ الصَُّٓسِ الْؤزٓسَّوِٓٔ ٍٓ الْغٌَِبءٔ ٍٓ هٓؼًََُٔٔ الظَّبلِوِ٘يَ ثِبلظُّلْنِ
ٍٓ الٌََّحٔ ثِبلْجٓبؼِلِ ٍٓ ِّزٓبءٔ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ٍٓ الْغِ٘جُٓٔ ٍٓ حِفْؿُ وُتُتِ العَّلَبلِ ٍٓ ًَسٕخُْٓب ٍٓ دٓسٕسْٔٓب لِغَٕ٘شِ ًَمْطٍ أٍَِ الْحٔزَِّٔ أٍَِ التَّمَِِّ٘ٔ ٍٓ تَؼٓلُّنٔ السِّحٕشِ ٍٓ الْىِْٓبًَِٔ ٍٓ
الْمِ٘ٓبفَِٔ ٍٓ الطَّؼٕجٓزَِٓ ٍٓ تَؼٕلِ٘ؤْٓب ٍٓ الْمِوٓبسٔ ٍٓ الْغِصُّ الْخَفُِّٖ ٍٓ تَذٕلِ٘سٔ الْوٓبضِؽَِٔ ٍٓ تَضِْٗ٘يُ وُلٍّ هِيَ الشَّرٔلِ ٍٓ الْوٓشْأَِٓ ثِوٓب ٗٓحٕشُمٔ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ الْأُرٕشَُٓ ػٓلَى تَغْسِ٘لِ
الْوَٕٓتَى ٍٓ تَىْفٌِِِْ٘نٕ ٍٓ دٓفٌِِْْنٕ ٍٓ الصَّلَبِٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ ٍٓ الْأُرٕشَُٓ ػٓلَى الْأَفْؼٓبلِ الْخَبلِِ٘ٓٔ هِيْ غَشَضٍ حِىَوٍِّٖ وَبلْؼٓجٓجِ ٍٓ الْأُرٕشَُٓ ػٓلَى الضًَِّى ٍٓ سِضَب الْمَبظِٖ ٍٓ الْأُرٕشَُٓ

هٖ تاشذ.

1

دس اٗي ثبسُ هٖ گَٗ٘ن:
 )1تشخٖ اص آًچِ اٗشاى دس هَضَع تجاست تِ ػٌَاى لسن حشام تش شوشدُ است ،تذٍى ػٌَاى تىسة ،تحت
ػٌَاى حشام ٍ ٗا هىشٍُ ٍالغ ًوٖ شَد .اٗشاى دس هَضَع حشام ت٘غ سالح الػذاء دٗي ،اجشت تش اراى ٍ
الاهِ ،اجشت تش افؼال خالٖ اص غشض ػمالٖٗ ،اجشت تش تغس٘ل ،تىف٘ي ،تذف٘ي ٍ ًواص تش ه٘ت سا ٍاسد وشدُ
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

دس حال٘ىِ هَضَع اٗي اهَس حشام ً٘ست .ووا اٌٗىِ اٗشاى دس صهشُ هَضَػات هىشٍِّ ،اص ت٘غ وفي ،ت٘غ آسد
ٗاد هٖ وٌذ وِ سٍشي است وفي ٍ آسد تذٍى تىسّة ،هىشٍُ ًوٖ تاشٌذ.
 )2تِ ًظش هٖ سسذ دستاسُ تمس٘ن تٌذٕ تاٗذ تگَٗ٘ن:
حىن ششػٖ ّن داسإ هتؼلك است ٍ ّن داسإ هَضَع:
هثال« :حشهت ضشة خوش»:
حىن ضشػٖ = حشهت

 /هَظَع = خوش

 /هتؼلك = ششب

هثال« :حشهت غ٘جت هؤهي»:
حىن ضشػٖ = حشهت

 /هَظَع = خوش

 /هتؼلك = غ٘ثت

هثالٍ« :رَة البهِ ًوبص»:
حىن ضشػٖ = ٍجَب

 /هَظَع = صلَٓ

 /هتؼلك = الاهِ

هثال« :استحجبة صٗبست س٘ذ الطْذا»:
حىن ضشػٖ = استحثاب

 /هتؼلك = صٗاست

 /هَظَع = س٘ذ الشْذاء

ػٓلَى اٙرَاىِ ٍٓ الْئِلَبهِٓٔ ٍٓ الْمَعَبءِ ٍٓ ٗٓزَٔصٔ الشِّصٕقُ هِيْ ثٕٓ٘تِ الْوٓبلِ ٍٓ الْأُرٕشَُٓ ػٓلَى تَؼٕلِ٘نِ الَْٓارِتِ هِيَ التَّىَبلِ٘فِ ٍٓ .أَهَّب الْوٓىْشٍُُٔ :فَىَبلصَّشْفِ ٍٓ ثٕٓ٘غِ الْأَوْفَبىِ
ٍٓ الشَّلِ٘كِ ٍٓ احٕتِىَبسِ الؽَّؼٓبمِ ٍٓ الزثٓبحِٓٔ ٍٓ الٌِّسٓبرِٓٔ ٍٓ الْحِزٓبهِٓٔ ٍٓ ظِشَاةِ الْفَحٕلِ ٍٓ وَسٕتِ الصِّجٕ٘ٓبىِ ٍٓ هٓيْ لَب ٗٓزٕتٌَِتٔ الْؤحٓشَّمٓ ٍٓ.الْؤجٓبحٔ :هٓب خَلَب ػٓيْ ٍٓرِِٕ
سٔرٕحٓبىٍ .حُنَّ التِّزٓبسُٓٓ تٌَْمَسِنٔ ثِبًْمِسٓبمِ الْأَحٕىَبمِ الْخَوٕسِٓٔ[ ».اللوؼٔ الذهطم٘ٔ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ظ]123 :
 .1الوىبست ػلى خوسٔ أظشةٍ :ارتً ٍ ،ذة ٍ هىشٍُ ٍ ،هجبح ٍ ،هحظَس .فأهب الَارت :فَْ ول حالل ث٘ؼِ أٍ االحتشاف ثِ :إرا وبى ال
هؼ٘طٔ لإلًسبى سَاُ .فأهب الٌذة :فَْ هب ٗىتست ثِ ػلى ػ٘بلِ هب َٗسغ ثِ ػلْ٘ن .فأهب الوىشٍُ :فَْ أى ٗىتست هحتىشا ،أٍ لِ ػٌِ غٌى ٍ
ٗحتول ثِ هطمٔ .فأهب الوجبح  :فَْ أى ٗىتست ثوب ال ٗعشُ تشوِ ٍ ال ٗم٘ن ثأٍدُ ،ثل لِ غٌى ػٌِ ٍ .أهب الوحظَس :فبى ٗىتست هبال لٌ٘فك فٖ
الفسبد أٍ ٗحتشف ثبلحشام ٍ .الوؼبٗص ػلى حالحٔ أظشة :هجبح ٍ ،هىشٍُ ٍ ،هحشم .فبلوجبح :التزبسات ٍ الصٌبئغ التٖ ل٘ست هحشهٔ :وبلتزبسات
فٖ الخ٘بة ٍ األؼؼؤ ٍ األسلحٔ التٖ ال ٗمصذ ثْب فسبد ،أٍ غ٘ش رله .فأهب الوىشٍُ :فَْ الىست ثبلٌَح ػلى أّل الذٗي ثبلحك ٍ ،وست
الحزبم ٍ ،األرش ػلى المعبء ث٘ي الٌبس ٍ ،األرش ػلى لَل الطؼش ثبلحك ٍ ،األرش ػلى ػمذ الٌىبح ثبلخؽت .فأهب الوحشم :فج٘غ ول غصتٍ .
لوبلىِ استشربػِ و٘ف أهىي ٍ .اى وبى الوغصَة أسظب فجٌى فْ٘ب أٍ غشس أٍ صسع :للغ رله ولِٗ ٍ ،شرغ الوطتشٕ ػلى الجبئغ ثوب أًفك.
[الوشاسن الؼلَٗٔ ٍ األحىبم الٌجَٗٔ ،ظ]169 :

هثال« :وشاّت ث٘غ وفي»:
 /هتؼلك = ت٘غ

حىن ضشػٖ = وشاّت

 /هَظَع = وفي

هثال« :حشهت اػبًِ ثش احن»:
حىن ضشػٖ = حشهت

 /هتؼلك = اػاًِ

 /هَظَع = اثن

الثتِ هوىي است دس تشخٖ هَاضغ حىوٖ داسإ هتؼلك تاشذ ٍلٖ هَضَع ًذاشتِ تاشذ هثل :حشهت دسٍؽ:
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

حىن ضشػٖ = حشهت

 /هتؼلك = دسٍؽ

[ضوي اٌٗىِ تاٗذ تَجِ داشت وِ لفظ هتؼلك ٍ هَضَع گاُ جإ ّن استؼوال هٖ شًَذ]
حبل:
گبُ ها تِ حىن اٍلِ٘ ششػِ٘ تَجِ داسٗن ٍ ػٌاٗتٖ تِ هضاحوات ٍ ػٌاٍٗي ثاًَِٗ ًذاسٗن دس اٗي صَست،
هتؼلمات احىام 3 ،دستِ حىن هٖ گ٘شًذ:
 حشام :حشهت ت٘غ خوش  /حشهت ت٘غ سالح تِ اػذاء دٗي  /حشهت اجشت تش تذل٘س هاشطِ.


هىشٍُ :وشاّت ت٘غ وفي



هجبح :ت٘غ آب

ٍلٖ گبُ تىسة تا تَجِ تِ جو٘غ هضاحوات ٍ ػٌاٍٗي ثاًَِٗ هَسد ًظش ٍالغ هٖ شَد ،دس اٗي صَست،
تىسة ًَ 5ع حىن هٖ گ٘شد ٍ ػالٍُ تش  3دستِ لثل هٖ تَاى استحثاب ٍ ٍجَب سا ّن اضافِ وشد:
 استحجبة :استحثاب ت٘غ تشإ تَسؼِ سصق ػ٘ال
ٍ رَةٍ :جَب ت٘غ دس جاٖٗ وِ تٌْا ساُ صًذگٖ ّو٘ي است.
الجتِ تاٗذ تَجِ داشت وِ دس اٗي دٍ فشض ّن ٍجَب ٍ استحثاب تِ ػٌَاى تىسة سشاٗت ًوٖ وٌذ تلىِ
تىسة تِ ػٌَاى هصذاق آًْا هحىَم تِ آى حىن هٖ شَد.
ثِ ػجبست دٗگش:
اگش تِ اوتساب توا ََّّ تَجِ شَد ،تٌْا  3دستِ تىسة داسٗن .چشاوِ آًچِ تِ ػٌَاى هىاسة هحشهِ هطشح
شذُ است ،دس جاٖٗ است وِ ػٌَاى دٗگشٕ وِ هستحة است تا تىسة هٌطثك شذُ است (استغٌاء ػي
الٌاس ،تَسؼِ تش ػ٘ال ،صلِ سحن) ٍ هٖ داً٘ن اگش ٗه فؼل ،هصذاق دٍ ػٌَاى (تىسة ٍ استغٌاء) لشاس
گشفت ،وِ ٗىٖ اص آًْا داسإ حىوٖ ششػٖ تَد ،حىن تِ ػٌَاى دٗگش سشاٗت ًوٖ وٌذ.
اللْن إال أى ٗمبل:

«ٗىفٖ فٖ الحىن ثبستحجبة الطٖ ء تشغ٘ت الطشع فِ٘ ثؼٌَاًِ ٍ أهشُ ثِ ٍ التَث٘خ ػلى تشوِ ٍ إى وبى ثلحبؾ
فَائذُ ٍ اٙحبس الوتشتّجٔ ػلِ٘ .فبلوستحتّ ضشػب ًفس ّزا الؼٌَاى الوشغّت فِ٘ .أال تشى أىّ الصالٓ هخال ضشّػت
لزوش اللِّ -تؼبلى ٍ -التَرِّ إلِ٘ ٍ .هغ رله ًحىن ثىَى ًفس الصالٓ هستحجّٔ ٍ ػجبدٓ لَلَع األهش ثْب دٍى
اٙحبس ٍ .همتعى رله وَى ًفس التزبسٓ أٍ ؼلت الحالل هي األهَس الوستحجّٔ الوحجَثٔ للِّ -تؼبلى -لىخشٓ
ثشوبتْوب للوسلو٘ي ٍ تشتّت آحبس رؤّ ػل ْ٘وب غبلجب ٍ ،إى وبى الخَاة ٍ األرش األخشٍٕ هتفشّػب ػلى لصذ التمشّة
ثْوب .فْوب هي الؼجبدات الطأًّ٘ٔ ،إٔ هب ٗصلح ألىّ ٗتمشّة ثْب إلِ٘ -تؼبلى ٍ .-ل٘س الوستحتّ هٌحصشا فٖ
دسس خبسد فمِ استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

الؼجبدات الوحعٔ».

1

 )3هوىي است گفتِ شَد تمس٘ن تٌذٕ تا تَجِ تِ حىن اٍلٖ 4 ،دستِ است ٍ استحثاب ّن دس رٗل آى هٖ تاشذ،
چشاوِ صسع ٍ چَپاًٖ اص اٗي دستِ اًذ.
دس پبسخ خَاّ٘ن گفت وِ صسع ٍ سػٖ تِ راتْوا هستحة ّستٌذ ٍ ًِ تىسة تِ صسع ٍ سػٖ ٍ .لزا حىن
اٍلٖ تىسّة دس آى ،هثاح است( .چٌاًىِ دس والم هشحَم اٗشٍاًٖ هالحظِ شذ).
 )4هشحَم خَٖٗ ،تحت ػٌَاى ال ٗمال ،هصذالٖ دٗگش سا تشإ فشض ٍجَب اوتساب هطشح هٖ وٌٌذ ٍ اص آى
پاسخ هٖ گٌَٗذ:
« (ال ٗمبل) إرا هله الىبفش ػجذا هسلوب ٍرت ث٘ؼِ ػلِ٘ ٍ ٗىَى ث٘ؼِ ّزا هي لج٘ل االوتسبة ثبلَارت( .فئًِ
ٗمبل) الَارت ٌّب فٖ الحم٘مٔ َّ إصالٔ هلى٘ٔ الىبفش للوسلن ٍ ث٘غ الؼجذ الوسلن إًوب ٍرت لزله ٍ ٗذلٌب ػلى
رله اًِ لَ صال هلىِ ثغ٘ش الج٘غ وبلؼتك ٍ الْجٔ أٍ ثبلمْش ووَت الىبفش ال ٗزت الج٘غ».

2

هب هٖ گَٗ٘ن:
استظْاس اٗشاى تش اٌٗىِ آًچِ ٍاجة است اصالِ هلى٘ت وافش اص هسلن است ،سخي دسستٖ است ٍلٖ دل٘ل
اٗشاى تش اٌٗىِ اگش هلى٘ت صائل شذ تِ هثل ّثِ ٍ  ،...دٗگش ت٘غ الصم ً٘ست ،دل٘ل واهلٖ ً٘ست چشاوِ چِ تسا
ّثِ ٍ  ...هَضَع ٍجَب ت٘غ سا هٌتفٖ وٌذ ًِ اٌٗىِ شاّذٕ تاشذ تش ٍجَب اصالِ هلى٘ت.

 .1دساسبت فٖ الوىبست الوحشهِ ،د 1ظ 158
 .2هصجبح الفمبّٔ (الوىبست)؛ د ،1ظ27 :

