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 سًزِ ٔس 

 اللٍَِّ السَّحِمَهِ السَّحِيمِتِسِمِ •
 (1)يس•
 (2)يَ الْقُسْءَانِ الحَِْكِيمِ•
 (3)إِوَّكَ لَْمِهَْ الْمُسْسَلِيهَْ•
 (4)صِسَْاطٍ مُّسِتَْقِيمٍ  عَلىَ•
 (5)تَْىصِيلَْ الْعَصِيصِ السَّحِيمِ•
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 1سًزٌ ابسإَم آٍٔ 
 تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْحَكيمِ  الس   1:  ًٔوس•
 كِتابٌ أُحِكِمَتِ آياتٍُُ ثُمَّ فُصِّلَْتِ مِهْ لَْدُنْ حَكيمٍ خَْثيسٍ  الس   1:  ًَد•
 تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ الْمُثيهِ  الس   1:  ًٔسف•
كِتابٌ أَْوْصَْلْىاٌُ إِلَْيِكَ لِتُخْسِجَ الىَّاسَ مِهَْ الظُّلُمااتِ إِلَْاى    الس   1:  إبسإَم•

 صِساطِ الْعَصيصِ الْحَميدِ   الىًُّزِ تِإِذْنِ زَتُِِّمِ إِلى
 تِلْكَ آياتُ الْكِتابِ يَ قُسْآنٍ مُثيهٍ الس   1:  الحجس•
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 1سًزٌ ابسإَم آٍٔ 
أوُا مه قبٕل  عدلداد ولسيل اليُجلٓ ي     : عشسالحادْ •

المساد بُا أن َرا القسآن الرْ عجزعم عه مدازضيٍ ًَ 
مه جىس َرٌ الحسيل اليٓ عيحايزين بُا فٓ خطلبمم  
ي كالممم فإذا لم عقدزيا علٍٕ فاعلمًا أوٍ مه عىد اهلل 
عدالى، ي إوما كسزت الحسيل فٓ مًاضع اسيظُازا فٓ 
الحجّ، ي ًَ مسيْ عه قطلس  ي اخيلازٌ أبلً م للم     

 .األصبُاوٓ ي إلٍٕ ٔمٕ  جمع مه الميأخسٔه

7: ، ص18 المٕزان فٓ عف ٕس القسآن، ج   
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 1سًزٌ ابسإَم آٍٔ 

 معجصٌ ی حسيف•
 شتان زاش تًاوايی اوسان•
 ازتثاط شتان ي اوديشٍ•
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  القًل فٓ الحج المىدي 
  فی الحج المىديبالقًل •
يستحة لفاقد الشسائط مه الثلًغ ي االستطاعة ي غيسَما أن  1مسألة •

يحج مُما أمكه، ي كرا مه أتى تحجة الًاجة، ي يستحة تكسازٌ تل 
 العاً  فی كل سىة، تل يكسٌ تسكٍ خمس سىيه متًالية، ي يستحة وية 

 .عىد الخسيج مه مكة، ي يكسٌ وية عدمٍإليٍ 

 401: ، ص1 عحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىدي 
  فی الحج المىديب 6فصل •
مسألة يستحة لفاقد الشسائط مه الثلًغ ي االستطاعة ي غيسَما أن  1•

تل ي كرا ماه أتاى تًفيفتاٍ ماه الحاج الًاجاة ي         يحج مُما أمكه
يستحة تكساز الحج تل يستحة تكسازٌ فی كل سىة تل يكاسٌ تسكاٍ   

مه حج ثالث حجاات لام   : خمس سىيه متًالية  ي فی تعض األخثاز
   يصثٍ فقس أتدا

 532: ، ص2 ؛ ج(لل ٕد الٕزدْ)الدسيِ الًثقى 


