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 الْإِحٕشَامِ لَجٕلَ الْوِ٘مَبتِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗزَص اإلحشام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘مبتػلْ٘ب هحشهب، ثل ال ثذ هي ئًطبئِ فٖ 
 
 .ّزُ اٛهَس ولْب هجٌٖ ػلى اإلحت٘بـ*•

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَجٕلَ الْوِ٘مَبتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

 :ٍ ٗستخٌى هي رله هَؾؼبى•
ئرا ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت، فاًِ ٗزَص ٍ ٗػح  ٍ ٗزحت    -أحذّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗزت تزذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مبت ٍ ال الوشٍس ػلْ٘ب، ٍ 
فال ٗػ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثال ، *الوىبىاٛحَـ اػتجبس تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى اٛحَـ، ٍ ال ٗجؼذ الػحٔ ػلى ًحَ التشدٗذ ث٘ي الوىحبً٘ي  
ػلٖ٘ أى أحشم ئهحب هحي الىَفحٔ أٍ الجػحشٓ ٍ ئى وحبى      للِّ : ثأى ٗمَل

 ،اٛحَـ خالفِ
ٍ ئى وبى اٛلَى ػذم اػتجبسُ ف٘ػ  ًزس اإلحشام لجل الو٘مبت ثحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى اٛلَى
 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَجٕلَ الْوِ٘مَبتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ال فشق ث٘ي وَى اإلححشام للححذ الَارحت أٍ الوٌحذٍة أٍ للؼوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؼن لَ وبى للحذ أٍ ػوشٓ التوتغ ٗطتشـ أى ٗىَى فٖ أضحْش  

 .*الحذ
 
فٖ ئلحبق الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ثبلٌزس ٍ ػذهِ ٍ »: لبل فٖ الؼشٍٓ الَحمى *•

إلهىحبى  ٍرَُ، حبلخْحب ئلححبق الؼْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحذ اٍٛ٘ل      
 .ٍ هختبسُ غح٘ « اٛخجبساالستفبدٓ هي 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



6 

 الْإِحٕشَامِ لَجٕلَ الْوِ٘مَبتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ٍ خبلف ًزسُ ػوذا أٍ ًس٘بًب ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
ئرا أحشم هحي الو٘محبت، ٍ ػل٘حِ الىفحبسٓ ئرا       الوىبى لن ٗجكل ئحشاهِ

 .خبلفِ ػوذا
 
 .أٍ ػْذ أٍ غذس هٌِ ٗوٌ٘بً *•

 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

ٍ خطححٖ فَتْححب ئى أخححش  * سرححتئرا أساد ئدسان ػوححشٓ  -حبًْ٘وححب•
اإلحشام ئلى الو٘مبت، ف٘زَص أى ٗحشم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ اٛػوبل فٖ ضؼجبى، ٍ اٍٛلى اٛحَـ  **سرتػوشٓ 
التأخ٘ش ئلحى خخحش الَلحت ٍ ئى    أى اٛحَـ تزذٗذُ فٖ الو٘مبت، ووب 

وبى الظبّش رَاصُ لجل الؿ٘ك ئرا ػلحن ػحذم اإلدسان ئرا أخحش ئلحى     
الو٘مبت، ٍ الظبّش ػذم الفشق ث٘ي الؼوشٓ الوٌذٍثٔ ٍ الَارجٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ب ٍ ًحَُ
 .ثل ضْش ٍلَ وبى غ٘ش سرت، ٛى لىل ضْش ػوشٓ *•
 .ثل ػوشٓ ّزا الطْش ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ اٛػوبل فٖ الطْش المبدم **•

 412-411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ٗزحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مبت،ال ٗزَص تأخ٘ش اإلحشام ػي  3هسألٔ •
الحذ أٍ الؼوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗزبٍص الو٘مبت اخت٘بسا ثال ئحشام ثل 
اٛحَـ ػذم التزبٍص ػي هححبرآ الو٘محبت أٗؿحب ٍ ئى وحبى أهبهحِ      

ِ فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍرت الؼَد ، *خخشه٘مبت  ثحل اٛححَـ   ، **ئل٘ح
الؼَد ٍ ئى وبى أهبهِ ه٘مبت خخش، ٍ أهب ئرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخَل 
هىٔ ثأى وبى لِ ضغل خبسد هىٔ ٍ ئى وحبى فحٖ الححشم فحال ٗزحت      

 .اإلحشام
 .ّزا هجٌٖ ػلى اإلحت٘بـ *•
 .ػلى اٛحَـ **•

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا

لَ أخش اإلحشام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؼزس خخش ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خخش ثكل أٍ  الَلتالؼَد ئلِ٘ لؿ٘ك 
ٍ ٍرت ػلِ٘ اإلت٘بى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ ئرا وحبى     ، *حزِئحشاهِ ٍ 

 .هستك٘ؼب، ٍ أهب ئرا لن ٗىي هستك٘ؼب فال ٗزت ٍ ئى أحن ثتشن اإلحشام
 
ثل اٛلَى غحٔ ئحشاهِ ٍ حزحِ ٍ ئى أححن ثتحشن اإلححشام فحٖ       *•

 .الو٘مبت ػلى اٛحَـ

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

لَ وبى هشٗؿب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لحج  الخحَث٘ي    5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فارا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗزحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗزضِٗ

 .الؼَد ئلى الو٘مبت
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

لَ وبى هشٗؼبً ٍ لن ٗتتوىّي هتي الٌتضع ٍ لتجث النتَث٘ي      (: 5هسألٔ )•
ٍ ال ٗجتت  ( 5)ٗجضِٗ الٌّ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، فإرا صال ػزسُ ًتضع ٍ لجستْوب   

 الو٘مبت، إلى   حٌ٘ئزٍ ػلِ٘ الؼَد

ػذم ٍرَة استذاهٔ اللج  ثؼحذ تحمّحك   ( لذ٘س سشُّ)س٘أتٖ هٌِ ( 5)•
 (.الخَئٖ. )اإلحشام ٍ َّ الػح٘  فال ٗزت لجسْوب فٖ الفشؼ

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

لَ وبى لِ ػزس ػي أغل ئًطبء اإلحشام لوشؼ أٍ ئغوبء ححن٘ صال  ًؼن •
ٍرت ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مبت ئرا توىّحي، ٍ ئلّحب وحبى حىوحِ حىحن      

 ،ئرا لن ٗتوىّي ئلّب هٌِ( 1)الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي هىبًِ 
 (.الخَئٖ. )ػلى تفػ٘ل تمذ٘م( 1)•
 

  650: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

، ٍ رّت ثؼؿْن ئلحى أًّحِ ئرا   (2)ٍ ئى توىّي الؼَد فٖ الزولٔ ٍرت  •
ػلْ٘وحب  )وبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌِ غ٘شُ لوشسل رو٘ل ػي أححذّوب  

ػل٘حِ  )فٖ هشٗؽ أُغوٖ ػلِ٘ فلن ٗفك حتّى أتى الوَلف، لبل ( الس٘الم
 . ٗحشم ػٌِ سرل(: الس٘الم

ػلى اٛحَـ ٍ ئى وبى اٛلَى ػذم الَرَة ًؼحن لحَ وحبى فحٖ     ( 2)•
الحشم ٗخشد ئلى خبسرِ هغ اإلهىبى ٍ هب روشًحبُ رحبس فحٖ رو٘حغ     

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )اٛػزاس ػي ئًطبء أغل اإلحشام
 

 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ٍ الظبّش أىّ الوشاد أًِّ ٗحشهِ ٍ ٗزٌّجِ ػي هحشّهبت اإلححشام، ال أًّحِ   •
ٌَٗة ػٌِ فٖ اإلحشام، ٍ همتؿى ّزا المَل ػذم ٍرحَة الؼحَد ئلحى    
الو٘مبت ثؼذ ئفبلتِ، ٍ ئى وبى هوىٌبً، ٍ لىي الؼول ثِ هطىل، إلسسبل 

الؼَد هغ اإلهىبى ٍ ػذم االوتفبء ( 4)ٍ ػذم الزبثش فبٛلَى ( 3)الخجش 
 . ثِ هغ ػذهِ

اٛحَـ فٖ خػَظ الحبئؽ فٖ خبسد الحشم ٍ ال ٗزت فحٖ  ػلى •
 (.الخَئٖ. )غ٘شّب

خػَغبً هغ وَى ظبّشّحب الٌ٘بثحٔ ػٌحِ ال ئحزبرحِ ٍ ال أظحيّ      ( 3)•
 (.خلب ؾ٘بء. )التضاهْن حٌ٘ئزٚ ثوخلِ

 (.الجشٍرشدٕ. )ال لَ٘ٓ فِ٘ ًؼن َّ أحَـ( 4)•
 649: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى  
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 لَ وبى لِ ػزس ػي أطل إًشبء اإلحشام

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓحيْ رٓوٙ٘حلِ ثٕحيِ    « 6» -4 -14962•
  دٓسٛادٍ ػٓيْ ثٓؼٕؽٍ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذّٙٙوٓب ع فٖٙ هٓشِٗؽٍ أُغْوٙحٖٓ ػٓلَٕ٘حِٙ  

 . فَمَبلَ ٗٔحٕشِمٔ ػٌِْٓٔ سٓرٔلٌ -فَلَنٕ ٗٓؼٕمٙلْ حٓتَّى أَتَى الَْٓلْتٓ
 55هي الجحبة   2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 191 -60 -5التْزٗت  -(6)•

 .هي أثَاة االحشام
•  

 

 338: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

. هي ػشؼ لِ هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗإخّشُ أٗؿب ػي الو٘مبتٍ •
 .فارا صال الوٌغ، أحشم هي الوَؾغ الزٕ اًتْى ئلِ٘

•  

209: الٌْبٗٔ فٖ هجشد الفمِ ٍ الفتبٍى؛ ص  
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

ٍ هي ػشؼ لحِ  : فٖ ًْبٗتِاللِّ لبل ض٘خٌب أثَ رؼفش الكَسٖ سحوِ ٍ •
هبًغ هي اإلحشام، ربص لِ أى ٗإخش أٗؿب ػي الو٘مبت، فارا صال الوٌحغ،  

 .«2»أحشم هي الوَؾغ الزٕ اًتْى ئلِ٘ 
ربص لِ أى ٗحإخشُ، همػحَدُ   : اللِّلَلِ سحوِ : لبل هحو٘ذ ثي ئدسٗ •

و٘ف٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ، ٍ َّ التؼشٕ، ٍ وطحف الحشأس، ٍ االستحذاء، ٍ    
التَضّ  ٍ االتضاس، فأه٘ب الٌ٘ٔ، ٍ التلج٘ٔ، هغ المذسٓ ػلْ٘ب، فال ٗزحَص لحِ   
رله، ًِّٛ ال هبًغ ٗوٌغ هي رله، ٍ ال ؾشٍسٓ ف٘حِ، ٍ ال تم٘حٔ، ٍ ئى   
أساد، ٍ لػذ ض٘خٌب غ٘ش رله، فْزا ٗىَى لذ تشن اإلحشام هتؼوذا هي 

 .هَؾؼِ، ف٘إدٕ ئلى ئثكبل حزِ ثغ٘ش خالف، فل٘تأه٘ل رله

 527: ، ص1 السشائش الحبٍٕ لتحشٗش الفتبٍى؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

سحوِ  -ٍ لَ هٌؼِ هشؼ هي اإلحشام ػٌذ الو٘مبت، لبل الط٘خ: هسألٔ•
صال الوٌغ أحشم هي الوَؾغ الو٘مبت،فارا ربص لِ أى ٗإخّشُ ػي : -اللِّ

 .«2»الزٕ اًتْى ئلِ٘ 
همػَدُ تأخ٘ش و٘ف٘٘ٔ اإلحشام الظبّشٓ هي ًضع الخ٘بة : اثي ئدسٗ لبل •

ٍ وطف الشأس ٍ االستذاء ٍ التَضّ  ٍ االتّضاس، فأه٘ب الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ هحغ  
 .«3»المذسٓ ػلْ٘وب، فال ٗزَص لِ رله؛ ئر ال هبًغ هٌِ 

 189: ، ص10 هٌتْى الوـلت فٖ تحم٘ك الوزّت؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

هحب سٍاُ الطح٘خ ػحي أثحٖ ضحؼ٘ت      : دلّ ػلى رَاص تأخ٘ش اإلححشام ٍ •
: ، ػي ثؼؽ أغحبثٌب، ػي أحذّن ػلحْ٘ن الس٘حالم لحبل   «4»الوحبهلٖ٘ 

 .«5« »ئرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش ئحشاهِ ئلى الحشم»
ٍ والم اثي ئدسٗ  ر٘٘ذ، ٍ ًحول لَل الطح٘خ ٍ الشٍاٗحٔ ػل٘حِ؛ ئر ال    •

 .هٌبفبٓ ثٌْ٘وب
 

 189: ، ص10 هٌتْى الوـلت فٖ تحم٘ك الوزّت؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

لَب ثٓأْسٓ لٙلْؤؿْكَشِّ الْخَبئٙفٙ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَىْ ٗٔإَخِّشَ الْاِحٕشَامٓ هٙحيَ الْوٙ٘مَحبتٙ   ٍٓ •
 ئِلَى أَىْ ٗٓذٕخُلَ الْحٓشَمٓ سٍٓٓى رَلٙهٓ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيِ الْؼٓجٛبسِ ثٕحيِ هٓؼٕحشٍُفٚ ػٓحيْ     -28 -182•
ئِرَا خَبفٓ : أَثِٖ ضُؼٕٓ٘تٍ الْوٓحٓبهٙلِّٖٙ ػٓيْ ثٓؼٕؽِ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓذّٙٙنٕ ع لَبلَ

 .الشَّرٔلُ ػٓلَى ًَفْسِٙٙ أَخَّشَ ئِحٕشَاهِٓٔ ئِلَى الْحٓشَمِ
 

 58: ، ص5 تْزٗت األحىبم؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

الجحج فٖ الوسألٔ تبسٓ ٗمغ ف٘وب َّ همتؿى المبػحذٓ هحغ لكحغ    ألَل •
 : الٌظش ػي الشٍاٗبت الخبغ٘ٔ ٍ اخشى هغ هالحظتْب فٌمَل

فبلظبّش اى همتؿى المبػذٓ َّ هب أفبدُ فٖ الوتي : هي الزْٔ اٍٛلىاه٘ب •
هي لضٍم اإلت٘بى ثبلٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ اللت٘ي ٗتشوت هٌْوب اإلححشام ٍ ٗتمحَم   

تؼبلى ٍ اه٘حب لحج    اللِّ ثْوب ووب س٘أتٖ الجحج فِ٘ ػي لشٗت ئى ضبء 
الخَث٘ي فَْ هي ٍارجبت اإلحشام ٍ غ٘ش دخ٘ل فحٖ حم٘متحِ فحارا لحن     

ِ  ٗتوىي  ٛرل الوشؼ ٗشتفغ ٍرَثِ ٍ هغ صٍالِ ٗزحت اللحج  ئرا   هٌ
للٌب ثلضٍم لجسْوب ثمبء أٗؿب وبلحذٍث ٍ ػلِ٘ فال هزبل للحضٍم الؼحَد   

 .الى الو٘مبت ثؼذ تحمك اإلحشام هٌِ غح٘حب ووب َّ ظبّش
 

 115: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

 :فوي الشٍاٗبت: اه٘ب هي الزْٔ الخبًٍ٘ٔ •
 -ع -هشسلٔ أثٖ ضؼ٘ت الوحبهلٖ ػي ثؼؽ أغححبثٌب ػحي أححذّوب   •

  «1». ئرا خبف الشرل ػلى ًفسِ أخّش ئحشاهِ ئلى الحشم: لبل
ٍ ظبّشّب تأخ٘ش ًف  اإلحشام ٍ هزوَػِ ػٌذ خحَف الشرحل ػلحى    •

ًفسِ الطبهل للخَف الٌبضئ ػي الوشؼ ٍ الٌبضئ ػي التم٘حٔ ووحب ال   
 ٗخفى 

 .لىٌّْب ثبػتجبس اإلسسبل ال تىَى هؼتجشٓ ثَرٍِ •
 .3 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة السبدس ػطش ح( 1)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

غح٘حٔ غفَاى ثي ٗح٘ى الوتمذهٔ فٖ ثؼؽ الوسبئل السحبثمٔ  : هٌْبٍ •
ِ اى سسَل : فٖ الزَاة -ع -الوطتولٔ ػلى وتبثتِ ٍلّحت   -ظ -اللّح

الوَال٘ت ّٛلْب ٍ هي اتى ػلْ٘ب هي غ٘ش أّلْب، ٍ فْ٘حب سخػحٔ لوحي    
  «2». وبًت ثِ ػلٔ فال تزبٍص الو٘مبت الّب هي ػلّٔ

 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة الخبه  ػطش ح( 2)•

 

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ثٓبةٔ أَىَّ وُلَّ هٓيْ هٓشَّ ثِوٙ٘مَبتٚ ٍٓرٓتٓ ػٓلَِٕ٘ٙ الْاِحٕشَامٔ هٌِْٙٔ ٍٓ ئِىْ وَبىَ  15« 5»•
  هٙيْ غَٕ٘شِ إَّٔلِٙٙ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ « 6» -1 -14941•
ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هٔحٓوٛذٚ   ثٕيِ

ٗٔحٕشِهٔحَىَ ثِحجٓكْيِ    -وَتَجٕتٔ ئِلَِٕ٘ٙ أَىَّ ثٓؼٕؽٓ هَٓٓالٙ٘هٓ ثِبلْجٓػٕحشَِٓ : الشِّؾَب ع لَبلَ
ٍٓ لَب هٌْٓضِلٌ ٍٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ فٖٙ رَلٙهٓ هٓئًٌََُٔ  -الْؼٓمٙ٘كِ ٍٓ لَٕ٘ ٓ ثِزَلٙهٓ الْوَٕٓؾٙغِ هٓبءٗ

ٍٓ هٙحيْ ٍٓسٓاءٙ ثٓكْحيِ الْؼٓمٙ٘حكِ     -ٍٓ ٗٔؼٓزِّلُْٔنٕ أَغٕححٓبثْٔٔنٕ ٍٓ رٓوٛحبلُْٔنٕ   -ضَذٙٗذٌٓٓ
 -ٍٓ َّٔٓ هٌْٓحضِلُْٔنٔ الَّحزٕٙ ٌْٗٓضِلُحَىَ فٙ٘حِٙ     -ثِخَوٕسَٓٔ ػٓطَشَ هٙ٘لًب هٌْٓضِلٌ فِٙ٘ٙ هٓبءٗ
  -لٙشِفْمِٙٙ ثِِْنٕ ٍٓ خٙفَّتِٙٙ ػٓلَِْٕ٘نٕ -فَتَشَى أَىْ ٗٔحٕشِهَٔا هٙيْ هَٕٓؾٙغِ الْوٓبءٙ

  332: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ٍٓ هٓيْ أَتَى ػٓلَْٕ٘ٓب هٙحيْ   -أَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ ٍٓلَّتٓ الْوَٓٓالٙ٘تٓ لٙإَّٔلْٙٓبفَىَتَتٓ •
فَلَب تُجٓبٍِصِ الْوِ٘مَبتٓ إِلَّتب   -ػِلٌٍَّٔٓ فِْ٘ٓب سٔخْظٌٓٔ لِوٓيْ وَبًَتٕ ثِِِ  -غَٕ٘شِ إَّٔلْٙٓب

 .ػِلٍَّٔهِيْ 
 .2 -323 -4الىبفٖ  -(6)•

  332: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ّزُ ظبّشٓ فٖ التشخ٘ع فٖ تشن أغل اإلحشام لوي وبًت ثِ ػلحٔ  ٍ •
ٍ هشؼ ٍ ال هزبل الحتوبل وَى التشخ٘ع هشثَقب ثؼذم لج  ححَثٖ  
اإلحشام ثؼذ اى وبًت الشٍاٗٔ هسَلٔ سإاال ٍ رَاثب لج٘بى أغل اإلحشام 
ٍ ئًطبئِ ٍ احذاحِ فظَْسّب فٖ رَاص التحشن ثسحجت هزحشد الؼلحٔ ٍ     
الوشؼ ال ٌٗجغٖ اى ٌٗىش ٍ دػَى اى الوشاد ثبلؼلٔ ّٖ الؼلحٔ الوبًؼحٔ   
ػي ئًطبء اإلحشام ٍ ئٗزبد أغحلِ ٗحذفؼْب ٍؾحَح خالفْحب ٍ ظْحَس      
فسبدّب خػَغب هغ هالحظٔ وحَى الؼلحٔ الىزائ٘حٔ لل٘لحٔ التحمحك ٍ      

 .الؼشٍؼ

 116: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

هب ػي الشٗبؼ هي قشح الشٍاٗٔ لؼذم تػشٗحْب ثخالف المبػذٓ التٖ ٍ •
ػشفت همتؿبّب هذفَع ثأًِ ال ٗتَلف الحىن ثخالفْب ػلى ٍرحَد هحب   

 ٗىَى غشٗحب فِ٘ ثؼذ حز٘٘ٔ الظَْس ٍ أغبلتِ ووب َّ ظبّش 
اى الحىن ثزَاص التزبٍص ػي الو٘مبت هغ ٍرحَد الؼلّحٔ ٍ اى وحبى    حن •

حىوب تىل٘ف٘ب فٖ همبثل الحشهٔ الزات٘ٔ ووب ػشفت الجحج فِ٘ هفػ٘حال  
لىي الصهٔ ًفى اضتشاـ اإلحشام هي الو٘مبت فحٖ غححتِ أٗؿحب فحال     
ٗتَّ٘ن اى والهٌب فٖ الحىحن الَؾحؼٖ ٍ الشٍاٗحٔ ًحبظشٓ ئلحى الحىحن       

 .التىل٘فٖ فتذث٘ش ر٘٘ذا

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

الشٍاٗتبى الوتمذهتبى فٖ هسألٔ تأخ٘ش اإلحشام ئلحى الزحفحٔ ٍ   : هٌْبٍ •
 -ع -التزبٍص ػي هسزذ الطزشٓ ثحذٍى ئححشام فحٖ هحَسد الػحبدق     
  ِ وحبى   -ع -الوطتولتبى ػلى التؼل٘ل ثأى التأخ٘ش وبى هستٌذا ئلحى اًح

 .«1»التأخ٘ش ثبلٌسجٔ الِ٘  -ظ -اللِّػل٘ال ٍ اًِ سخع سسَل 
 

•______________________________ 
 .6 -5 -ٍسبئل أثَاة الوَال٘ت الجبة السبدس ح( 1)
 

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

لن تىي هبًؼٔ ػي ئًطبء أغل اإلححشام ٍ   -ع -هي الوؼلَم اى ػلّتٍِ •
الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ ثل وبًت هبًؼٔ ػي لج  حَثٖ اإلحشام ٍ وطف الشأس ٍ 
أهخبلْوب فلَ وبًت الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ اللتبى ّوب أسبس اإلحشام الصهت٘ي فٖ 

التؼل٘حل   -ع -ّزُ الػَسٓ هي هسزذ الطزشٓ لىبى الالصم ػلى االهبم
ثزله ٍ اًِ لذ وبى أحشم هي هسزذ الطزشٓ غبٗٔ اٛهش اًِ لن ٗطتول 
ئحشاهِ ػلى الى٘ف٘ٔ الظبّشٓ الوزوَسٓ فٖ والم اثي ئدسٗ  ال التؼل٘ل 

 .ثتشن اإلحشام ٍ اًِ وبى هشخّػب فِ٘

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

دػَى اى هَسد الشٍاٗت٘ي هب ئرا وبى فٖ الكشٗك ه٘مبتبى فال ٗطحول  ٍ •
هب ئرا وبى ٌّبن ه٘مبت ٍاحذ ل٘  اهبهِ ه٘مبت خخحش هذفَػحٔ ثحأى    
الظبّش اًِ ال هذخل٘ٔ لْزُ الخػَغ٘ٔ فٖ ّحزا الحىحن ٍ ٗحذل ػل٘حِ     

ٖ  اضتشاوْوب هغ الشٍاٗٔ الوتمذهٔ  ٍ استخٌبئْب هغ « الؼلٔ»التؼج٘ش ثؼٌَاى ف
 .ضوَل الشٍاٗٔ الوتمذهٔ لزو٘غ الوَال٘ت

 

 117: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

و٘ف وبى ال تٌجغٖ الوٌبلطٔ فٖ اى همتؿحى الشٍاٗحبت الحَاسدٓ فحٖ     ٍ •
الوسألٔ ػذم لضٍم ئًطبء اإلحشام ثبلٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ أٗؿحب للوحشٗؽ غ٘حش    
الوتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لج  الخَث٘ي ووب اى ظبّشّحب ػحذم لحضٍم    
الؼَد الى الو٘مبت ٍ لَ هغ التوىي هٌِ فاًِّ ٍ اى لن ٗمغ فْ٘حب تؼحشؼ   
لوَلغ اإلحشام ئرا صالت الؼلٔ ٍ استفؼت لىي الوٌسبق هٌْب َّ اإلحشام 
ثوزشد صٍال الؼلّٔ هي دٍى لضٍم الؼَد الى الو٘مبت ٍ هحي دٍى رحَاص   
التأخ٘ش ػي ٍلت الضٍال ٍ ٗإٗذُ هب ٍسد فٖ الٌبسحٖ ٍ الزبّحل هحي    
اإلحشام حبل استفبع الؼٌَاً٘ي ٍ اى وبى ٗفتشق الومبم ػٌْوب فحٖ لحضٍم   

 .الؼَد الى الو٘مبت فْ٘وب هغ اإلهىبى ٍ ػذهِ ٌّب

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

دػَى اًِ ال هالءهٔ ث٘ي الوشؼ ٍ ث٘ي تشن الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ ثؼذ اًِ ال ٍ •
هئًَٔ فْ٘وب ٍ ال ػسش ٍ ال حشد ثبإلؾبفٔ ئلْ٘وب هذفَػٔ ثأًّحِ لح٘    
الجحج ٍ الٌظش همػَسا ػلْ٘وب ثل ال ثذ هي هالحظٔ هب ٗتشتحت ػلحى   
اإلحشام هي لضٍم االرتٌبة ػي هحشهبتحِ الىخ٘حشٓ التحٖ تضٗحذ ػلحى      
ػطشٗي ٍ سػبٗٔ رله هَرجٔ للوطمٔ ٍ الؼسش ثبإلؾبفٔ ئلى الوحشٗؽ  
ٍ ػلِ٘ فبالػتجبس أٗؿب ٗسبػذ هب تف٘حذُ الشٍاٗحبت فحال هحح٘ع ػحي      
اٛخز ثومتؿى الشٍاٗبت ٍ اى وبًت الوسألٔ غ٘ش هٌمحٔ فٖ وخ٘حش هحي   

 . الىتت الفمْ٘٘ٔ

 118: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

لَ وبى هشٗؿبً ٍ لن ٗتوىّي هي ًضع اللجبس ٍ لحج  الخحَث٘ي   : 5هسألٔ •
الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، فارا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسحْوب، ٍ ال ٗزحت   ( 1)ٗزضئِ 

 . ػلِ٘ الؼَد ئلى الو٘مبت
 
 
ٍ ٗجَص لِ تأخ٘ش اإلحتشام إلتى صٍال الوتشع، ٍ لىٌّتِ خت        ( 1)•

 .االحت٘بؽ
 

 400: ، ص2 الؼشٍٓ الَثمى هغ تؼل٘مبت الفبػل؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

•______________________________ 
وبى اًٛست روش ّزُ الوسألٔ فٖ فػل و٘ف٘ٔ اإلحشام ٍ ٍارجبتِ، ( 1)

ٍ و٘ف وحبى،  . ٍ ال ٌٗبست روشّب ٌّب لؼذم روش لج  الخَث٘ي فٖ الومبم
 :فٖ ّزُ الوسألٔ لج٘بى فشػ٘ي( لذس سشُ)فمذ تؼشؼ الوػٌف 

 .لج٘بى حىن هي وبى هشٗؿبً ٍ لن ٗتوىي هي ًضع ح٘بثِ: اٍٛ٘ل•
هب لَ وبى لِ ػزس ػي أغل ئًطبء اإلحشام ٍ الٌ٘٘ٔ لِ هي هشؼ : الخبًٖ•

 .أٍ ئغوبء أٍ هب ضبولْوب
 

 340: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

فمذ روش أًِ تزضئِ الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، ٍ ئرا صال ػزسُ ًضع : الفشع اٍٛ٘لأه٘ب •
 .ح٘بثِ ٍ ٗلج  حَثٖ اإلحشام

ٍ للوٌبلطٔ فٖ رله هزبل، فاى هحب روحشُ ثبلٌسحجٔ ئلحى ًحضع ح٘بثحِ       •
الوخ٘كٔ ثؼذ استفبع الؼزس ٍ ئى وبى غح٘حبً، ٛىّ لج  الوخ٘ف ححشام  
 ػلى الوحشم حذٍحبً ٍ ثمبءٖ، فوتى صال الؼزس ٗحشم ػلِ٘ لج  الوخ٘ف، 

 340: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

لىي ثبلٌسجٔ ئلى لج  حَثٖ اإلححشام ثؼحذ استفحبع الؼحزس فَرحَة      ٍ •
لجسْوب ثؼذ الجشء ٍ صٍال الؼزس هجٌٖ ػلى ٍرحَة لجسحْوب ححذٍحبً ٍ    

 ، ثمبءٖ
أه٘ب ثٌبءٖ ػلى ٍرَة لجسْوب حذٍحبً فمف ٗؼٌٖ ػٌذ الٌ٘٘ٔ ٍ التلج٘حٔ ٍ  ٍ •

ػذم ٍرَة اسحتذاهٔ لحج  الخحَث٘ي ٍ رحَاص ًضػْوحب لغحشؼ هحي        
اٛغشاؼ، ووب غشّح ثزله فٖ الوسألٔ السبثغ ٍ الؼطشٗي هحي فػحل   
و٘ف٘٘ٔ اإلحشام، فحال ٗزحت ػل٘حِ حٌ٘ئحٚز لجسحْوب ثؼحذ الجحشء ٍ صٍال        
االؾكشاس، فاى لجسْوب فٖ اٍٛ٘ل غ٘ش ٍارت للؼزس فىحزله ال ٗزحت   
لجسْوب ثؼذ استفبع الؼزس، لؼذم ٍرَة استذاهٔ لج  الخَث٘ي، ثل ٗزَص 

 .لِ أى ٗجمى ػبسٗبً ئرا أهي هي الٌبظش الوحتشم

 340: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ٍ َّ هب لَ وبى لِ ػزس ػي أغحل ئًطحبء اإلححشام    : أه٘ب الفشع الخبًٍٖ •
هي الو٘مبت لوشؼ أٍ ئغوبء حن٘ صال، ففٖ الوتي أًِ ٗزت ػلِ٘ الؼحَد  
ئلى الو٘مبت ئرا توىي، ٍ ئلّب وبى حىوِ حىن الٌبسٖ فٖ اإلحشام هي 

 .هىبًِ ػلى تفػ٘ل تمذ٘م لشٗجبً

 340: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ٍ ئى توىي هي الشرَع ٍ االثتؼبد ثبلومحذاس الووىحي   : روش الوػٌفحن٘ •
 .ٍ ستؼشف أى الشرَع ٍ الؼَد ثبلومذاس الووىي ال دل٘ل ػلِ٘. ٍرت

 341: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

رّت ثؼؿْن ئلى أًِ ئرا وبى هغوى ػلِ٘ ٌَٗة ػٌحِ غ٘حشُ، فححبل    ٍ •
اإلحشام حبل الكَاف هي الَرَة ػلِ٘ ثٌفسِ أٍ٘لًب حن٘ اإلقبفٔ ثحِ ححن٘   

فحٖ هحشٗؽ أُغوحٖ    »الكَاف ػٌِ، ٍ استذل ّزا المبئل ثوشسل رو٘ل 
ٍ روحشُ  « 1« »ٗحشم ػٌِ سرل: ػلِ٘ فلن ٗؼمل حتى أتى الَلت، فمبل
حتحى أتحى   »: أٗؿبً لىي لبل فِ٘« 2»فٖ الَسبئل فٖ أثَاة اإلحشام 

ثؼٌحَاى الٌسحخٔ، ٍ همتؿحى ئقاللحِ ػحذم      « الَلت»ٍ روش « الوَلف
ٍرَة الؼَد ئلى الو٘مبت ثؼذ اإلفبلحٔ ٍ الجحشء ٍ ئى وحبى هتوىٌحبً، ٍ     

 االوتفبء ثبلٌ٘بثٔ ػٌِ، 
 .4ح  20أثَاة الوَال٘ت ة / 338: 11الَسبئل ( 1)•
 .2ح  55أثَاة اإلحشام ة / 413: 12الَسبئل ( 2)•
 

 341: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

. لىي الوػٌف روش أى الؼول ثِ هطىل، إلسسبل الخجش ٍ ػذم الزبثشٍ •
هؿبفبً ئلى أًِ استظْش هٌِ أى الوشاد ثحِ أى ٗحشهحِ سرحل ٍ ٗلمٌحِ ٍ     

 .ٗزٌجِ ػي هحشهبت اإلحشام ال أًِ ٌَٗة ػٌِ فٖ اإلحشام

 341: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

ال ٗخفى أى هب استظْشُ هي الوشسل ثؼ٘ذ رذ٘اً، فاى الظبّش هٌحِ ّحَ   ٍ •
الٌ٘بثٔ ػٌِ، ٍ لَ وبى الخجش غح٘  السٌذ لػ  هب روشُ ّزا المبئحل، ٍ  
الؼوذٓ ؾؼف الخجش ثبإلسسبل هؿبفبً ئلى اؾكشاة هتٌِ، فحاى الوحشٍٕ   

، ٍ وزله سٍاُ فٖ الَسبئل ػحي  «3« »حتى أتى الَلت»ػي الىبفٖ 
التْزٗت فٖ أثَاة الوَال٘ت، ٍ لزا روش فحٖ ػٌحَاى الجحبة أٍ أُغوحٖ     
ػلِ٘ فٖ الو٘مبت، ٍ روشُ فٖ أثَاة اإلحشام حتى أتى الوَلحف، وحزا   

 ،ثؼٌَاى الٌسخٔ« الَلت»فٖ اٛغل، ٍ روش 
 .«ٗحشم هٌِ»ٍ الوَرَد فِ٘  8/ 325: 4الىبفٖ ( 3)•
•  

 341: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

، ٍ وحزا فحٖ   «حتى أتى الوَلف». «4»ٍ فٖ التْزٗت الوكجَع حذٗخبً •
 .«7« »حتى أتى الَلت»، ٍ فٖ الَافٖ «6»ٍ الحذائك « 5»الزَاّش 

 .92/ 61: 5التْزٗت ( 4)•
 .128: 18الزَاّش ( 5)•
 .464: 14الحذائك ( 6)•
 .508: 12الَافٖ ( 7)•

 

 341: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

فبلشٍاٗحٔ أرٌج٘٘حٔ ػحي الومحبم، ٍ ئى وحبى      « الوَلف»وبى الخبثت فاى •
فتف٘ذ الومبم ٍ لىي ال ًؼلن ثػح٘تِ فتسمف الشٍاٗٔ ػي « الَلت»الخبثت 
 .االستذالل

 342: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس

 اطالق

علت ٌا مرض شامل  لفظی
 هر بٌماری می شود؟

 مقامی

جواز عبور از مٌقات 
بدون احرام مستلزم 
جواز احرام در غٌر 

 مٌقات است؟
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس
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 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس



47 

 لَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس



48 

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ سٌَٙبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيِ الْحٓلَجِحِّٖ  « 1» -2 -16954•
لَبلَ هٓب ٗٔؼٕزِجٌٖٔٙ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْؤحٕشِمِ ٗٓشْوَتٔ فٖٙ الْمُجِٛٔ: لَبلَ

 .لُلْتٔ فَبلٌِّسٓبءٔ لَبلَ ًَؼٓنٕ -ئِلَّب أَىْ ٗٓىَُىَ هٓشِٗؿبً
 

 516: ، ص12 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اللجبسلَ وبى هشٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع 

 *الخحَث٘ي لَ وبى هشٗؿب ٍ لن ٗتوىي هي ًضع اللجبس ٍ لج   5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فارا صال الؼزس ًضػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗزحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗزضِٗ

 .الو٘مبتالؼَد ئلى 
 
إٔ وبى هشػِ هبًؼبً ػي ّزٗي فمؾ ٍ ٗتوىي هتي اإلجتٌتبة ػتي     *•

سبئش هحشهبت اإلحشام ٍ أهب لَ لن ٗتوىي هتي اإلجتٌتبة ػتي ستبئش     
 .هحشهبت اإلحشام ف٘أتٖ حىوِ فٖ الوسألٔ السبدسٔ

 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

لَ وبى لِ ػزس هي ئًطبء أغل اإلحشام فٖ الو٘مبت لوحشؼ   6هسألٔ •
صال ٍرحت ػل٘حِ الؼحَد ئلحى     ححن    أٍ ئغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ

الو٘مبت هغ التوىي هٌِ، ٍ ئال أحشم هي هىبًِ، ٍ اٛحَـ الؼحَد ئلحى   
ًحَ الو٘مبت ثومذاس اإلهىبى ٍ ئى وبى اٛلَى ػذم ٍرَثحِ، ًؼحن لحَ    
وبى فٖ الحشم خشد ئلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗححشم هحي   
هىبًِ، ٍ اٍٛلى اٛحَـ الشرحَع الحى ًححَ خحبسد الححشم ثومحذاس       

 اإلهىبى، 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحبل لَ وبى تشوِ لٌس٘بى أٍ رْل ثبلحىن أٍ الوَؾَع، ٍ وحزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فزبٍص الو٘مبت ححن  ٍ  للٌسه الحبل لَ وبى غ٘ش لبغذ 

ثذا لِ رله، فاًِ ٗشرغ الى الو٘محبت ثبلتفػح٘ل الوتمحذم، ٍ لحَ ًسحٖ      
اإلحشام ٍ لن ٗتزوش ئلى خخش أػوبل الؼوشٓ ٍ لن ٗتوىي هحي الزجحشاى   

لَ لحن ٗتحزوش   ٍ  .فبٛحَـ ثكالى ػوشتِ ٍ ئى وبًت الػحٔ غ٘ش ثؼ٘ذٓ
 .ئلى خخش أػوبل الحذ غحت ػوشتِ ٍ حزِ

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت
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 لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

لَ وبى لِ ػزس ػي ئًطبء أغل اإلحشام فٖ الو٘مبت لوشؼ : 6هسألٔ  •
أٍ ئغوبء ٍ ًحَ رله فتزبٍص ػٌِ ححن٘ صال ٍرحت ػل٘حِ الؼحَد ئلحى      

هي هىبًِ، ٍ اٛححَـ الؼحَد   ( 2)الو٘مبت هغ التوىّي هٌِ، ٍ ئلّب أحشم 
ًؼن، . ئلى ًحَ الو٘مبت ثومذاس اإلهىبى، ٍ ئى وبى اٛلَى ػذم ٍرَثِ

لَ وبى فٖ الحشم خشد ئلى خبسرِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػذهِ ٗحشم هي 
هىبًِ، ٍ اٍٛلى اٛحَـ الشرحَع ئلحى ًححَ خحبسد الححشم ثومحذاس       

 ،اإلهىبى
 .هحلّ ئضىبل، ٍ وزا هب ثؼذُ هي اٛحىبم فٖ اإلغوبء ٍ ًحَُ( 2)•
 

 400: ، ص2 الؼشٍٓ الَثمى هغ تؼل٘مبت الفبػل؛ ج
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 لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

ٍ وزا الحبل لَ وبى تشوِ لٌس٘بى أٍ رْل ثبلحىن أٍ الوَؾَع، ٍ وزا  •
للٌسه ٍ ال لذخَل هىّٔ فزبٍص الو٘مبت ( 3)الحبل لَ وبى غ٘ش لبغذ 

 . حن٘ ثذا لِ رله، فاًِّ ٗشرغ ئلى الو٘مبت ثبلتفػ٘ل الوتمذ٘م
 .هحلّ ئضىبل رذ٘اً( 3)•
 

 400: ، ص2 الؼشٍٓ الَثمى هغ تؼل٘مبت الفبػل؛ ج
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 لَ وبى لِ ػزس هي إًشبء أطل اإلحشام فٖ الو٘مبت

لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزوّش ئلى خخش أػوبل الؼوشٓ، ٍ لن ٗتوىّي هي ٍ •
ٍ (. 4)الزجشاى فبٛحَـ ثكالى ػوشتِ، ٍ ئى وبًت الػ٘حٔ غ٘ش ثؼ٘حذٓ  

 .أػوبل الحذ غح٘ت ػوشتِ ٍ حزِ٘( 5)لَ لن ٗتزوّش ئلى خخش 
 .لن ٗمن دل٘ل ػلى الػح٘ٔ، ثل الظبّش الؼذٍل ئلى غ٘ش حذ٘ التوتّغ( 4)•
ووب أًِّ لَ لن ٗتزوّش فٖ خػَظ الحذ ئلى خخش أػوبلِ غح٘ت ثال ( 5)•

 .ئضىبل

 400: ، ص2 الؼشٍٓ الَثمى هغ تؼل٘مبت الفبػل؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ الْاِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًٙسٕ٘ٓبًبً إٍَٔ رْٕٓلًب ٍٓرٓحتٓ ػٓلَٕ٘حِٙ    14« 1»•
الْؼَٕٓدٔ ئِلَى الْوٙ٘مَبتٙ ٍٓ الْاِحٕشَامٔ هٌِْٙٔ فَاِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ؾَبقَ الَْٓلْتٔ فَاِلَى أَدًَٕحى  

  الْحٙلِّ فَاِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓبدُٓٓ فَؼٓلَ فَاِىْ تَؼٓزَّسٓ فَوٙيْ هٓىَبًِٙٙ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓتيْ أَثِ٘تِِ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ لَبلَ
لَتبلَ أَثِتٖ ٗٓخْتشُجٔ إِلَتى      -حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ لَتبلَ  -سٓجٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ
فَتإِىِ   -فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ أَحٕشَمٓ هِيْ هٓىَبًِِِ -هِ٘مَبتِ إَّٔلِ أَسٕػِِِ

 .اسٕتَـَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕشِمٕ
 .1 -323 -4الىبفٖ  -(2)•

 

 
  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

 .«3»هٙخْلَِٔ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ •
 .965 -283 -5التْزٗت  -(3)•

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



57 

 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

 ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ٍِٔٓ ػٌْٓ -2 -965•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ لَبلَ

لَبلَ ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٓخْشُدٓ ئِلَى هٙ٘مَبتٙ إَّٔلِ أَسٕؾِٙٙ فَاِىْ خَطٖٙٓ الْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓذٜ أَحٕشَمٓ هٙيْ هٓىَبًِٙٙ ٍٓ ئِىِ اسٕحتَكَبعٓ أَىْ ٗٓخْحشُدٓ هٙحيَ الْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُدٕ حُنٛ لْ٘ٔحٕشِمٕ
•  

 
 

 284-283: ، ص5 تْزٗت األحىبم؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ ثٕحيِ ػٓجٕحذٙ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕحذٙ اللَّحِٙ ع   : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ لَبلَ

فَلَنٕ  -الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّبسٔ هٌِْٙٔ فٌََسٖٙٓ إٍَٔ رِْٓلَ -ػٓيْ سٓرٔلٍ هٓشَّ ػٓلَى الَْٓلْتٙ
 -فَخَبفٓ ئِىْ سٓرٓغٓ ئِلَى الَْٓلْحتٙ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓحذٜ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔزٕضِِٗٙ رَلٙهٓ
 .6 -324 -4الىبفٖ  -(4)•

 

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ ٍٓ •
 .«5»اللَِّٙ ثٕيِ سٌَٙبىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 
 

 .181 -58 -5التْزٗت  -(5)•
 

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْفُؿَٕ٘لِ ػٓيْ أَثِحٖ الػٛحجٛبحِ الْىٌَٙحبًِّٖٙ    

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَبلَ
 .لَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ حُنٛ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ •

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ ثٕحيِ ػٓجٕحذٙ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ لَبلَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ ئِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَبلَُا هٓب ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ وَبًَتٕ هٓغٓ لََٕمٍ فَكَوٙخَتٕ
فَتَشَوَُّٓب حٓتَّى دٓخَلَتٙ الْحٓشَمٓ فَمَبلَ  -أَ ػٓلَٕ٘هٙ ئِحٕشَامٗ أَمٕ لَب ٍٓ أًَْتٙ حٓبئٙؽٗ

فَاِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -ئِىْ وَبىَ ػٓلَْٕ٘ٓب هْٕٔلٌَٔ فَتَشْرِغٔ ئِلَى الَْٓلْتٙ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِْٙٔ -ع
ثٓؼٕحذٓ هٓحب تَخْحشُدٔ هٙحيَ      -فَلْتَشْرِغٕ ئِلَى هٓب لَذٓسٓتٕ ػٓلَِٕ٘ٙ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓب ٍٓلْتٗ 

 .الْحٓشَمِ ثِمَذٕسِ هٓب لَب ٗٓفَُتُْٓب
ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِّٖٙ ػٓحيْ غٓحفَْٓاىَ   •

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ هٙخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ ثِمَذٕسِ هٓب لَب ٗٓفَُتُْٓحب الْحٓحذٜ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



62 

 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

•______________________________ 
 .7 -325 -4الىبفٖ  -(1)
 .966 -284 -5التْزٗت  -(2)•
 .10 -325 -4الىبفٖ  -(3)•
 (.ّبهص الوخكَـ)هْلٔ  -فٖ التْزٗت -(4)•
 .1362 -389 -5التْزٗت  -(5)•
 .12 -326 -4الىبفٖ  -(6)•
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام ػي الو٘مبت

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ ػٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَرٓحتٕ    لُلْتٔ لٙأَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع: رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادٍ ػٓيْ سَٕٓسَٓٓ ثٕيِ وُلَٕ٘تٍ لَبلَ

ٍٓ  -فَزِْٓلَتٙ الْاِحٕشَامٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْب هٓىَّحَٔ  -هٓؼٌَٓب اهٕشَأٌَٓ هٙيْ إَّٔلٌَٙب
هٙيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَبلَ فَؤشٍُّٓب فَلْتُحٕشِمٕ هٙيْ هٓىَبًْٙٓب -ًَسٌَٙ٘ب أَىْ ًَأْهٔشَّٓب ثِزَلٙهٓ

 .هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



64 

 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛحذٚ ػٓحيِ   « 1» -6 -14936•
اثٕيِ فَؿَّبلٍ ػٓيِ اثٕيِ ثٔىَٕ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أًَُبسٍ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب حٓزَٜا ثِبهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذٙهَٔا ئِلَى الْوٙ٘مَبتٙ  -هٓؼْٓٔنٕ فَزِْٓلُحَا أَىَّ هٙخْلَْٓحب    -ٍٓ ّٖٙٓ لَب تُػٓحلِّ
ٍٓ ّٖٙٓ قَبهٙحجٌ   -فَوٓؿََٕا ثِْٓب وَوٓب ّٖٙٓ حٓتَّى لَذٙهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓجٓغٖٙ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَبلَ تَخْشُدٔ ئِلَى ثٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘حتٙ فَتُحٕحشِمٔ هٌْٙحِٔ    -حٓلَبلٌ فَسٓأَلَُا الٌَّبسٓ
فَمَبلَ تُحٕشِمٔ هٙحيْ   -فَىَبًَتٕ ئِرَا فَؼٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنٙ الْحٓذٛ فَسٓأَلَُا أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع

 .هٓىَبًْٙٓب لَذٕ ػٓلٙنٓ اللَِّٔ ًٙ٘ٛتَْٓب

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



65 

 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

هَٔسٓى ثٕتيِ الْمَبسِتنِ   هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ « 3» -7 -14937•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ لَبلَ

حٓتَّى دٓخَلَ الْحٓشَمٓ فَمَبلَ ٗٓشْجِتغٔ إِلَتى هِ٘مَتبتِ إَّٔتلِ      -سٓجٔلٍ تَشَنٓ الْإِحٕشَامٓ
فَإِىْ خَشِٖٓ أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓجُّ فَلْ٘ٔحٕتشِمٕ   -الَّزِٕ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕشِمٔ -ثِلَبدُِِ

 .فَإِىِ اسٕتَـَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُجٓ هِيَ الْحٓشَمِ فَلْ٘ٓخْشُجٕ -هِيْ هٓىَبًِِِ
 
 .180 -58 -5التْزٗت  -(3)•

 

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 هَسى ثي المبسن ثي هؼبٍٗٔ ثي ٍّت الججلٖ

 405 .../ّزا ٍهي/الو٘ن ثبة/الٌزبضٖ سربل[ 1/1]•
 هَسى ثي المبسن ثي هؼبٍٗٔ ثي ٍّت الجزلٖ  - 1073•
ثمتٔ ثمتٔ جل٘تل ٍاػتح الحتذٗ  حستي       أثَ ػجذ اهلل ٗلمت الوزلٖ [ 1/2]•

وتبة الَؾَء وتحبة الػحالٓ وتحبة الضوحبٓ وتحبة      : لِ وتت هٌْب. الـشٗمٔ
وتبة الٌىبح وتبة الكالق وتبة الحذٍد وتبة الذٗبت وتبة الحج الػ٘بم 

وتبة الطْبدات وتبة اٛٗوبى ٍ الٌزٍس وتبة أخالق الوإهي وتبة الزبهغ 
: حذحٌب اثي الَل٘ذ لبل: وتبة اٛدة أخجشًب أثَ الحس٘ي ػلٖ ثي أحوذ لبل

حذحٌب : حذحٌب هحوذ ثي الحسي الػفبس ػي أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى لبل
. ٍ لِ هسبئل الشربل فِ٘ هسبئل حوبً٘ٔ ػطش سرال. هَسى ثي المبسن ثىتجِ

حذحٌب ػلٖ ثي ححبتن ػحي أحوحذ ثحي     : أخجشًب أثَ ػجذ اهلل ثي ضبراى لبل
 . ئدسٗ  ػي ػجذ اهلل ثي هحوذ ثي ػ٘سى ػٌِ ثْب

 405، صالٌجبشٖ سجبل 
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 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓحذٓ ثٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِّٖٙ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ الْخُشَاسٓبًِّٖٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ الْاِحٕشَامٓ : رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
هٓب حٓبلُِٔ لَبلَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنٛ ػٓلَحى وٙتَبثِحهٓ ٍٓ     -ثِبلْحٓذِّ فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ ثِؼٓشَفَبتٚ

فَمَذٕ تَنٛ ئِحٕشَاهٔحِٔ فَحاِىْ رِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَجِِّ٘هٓ ظ سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓرٓغٓ ئِلَى ثٓلَذُٙٙ ئِىْ وَبىَ لَؿَى هٌَٓبسٙىَِٔ وُلَّْٓب فَمَذٕ تَنٛ حٓزِٜٔ -ثِبلْحٓذِّ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هٙخْلَِٔ ئِلَى لََٕلِٙٙ فَمَذٕ تَنٛ ئِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
 

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

•______________________________ 
 .5 -324 -4الىبفٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوػذس -(2)•
، ٍ أٍسد غذسُ ثبالسحٌبد الخحبًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗت  -(4)•

 .هي ّزُ اٛثَاة 20هي الجبة  3الحذٗج 
 . 1678 -476 -5التْزٗت  -(1) •

 

  330: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

ػٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕيُ جٓؼٕفَشٍ الْحِوٕ٘ٓشُِّٕ فِٖ لُشْةِ الْإِسٌَٕبدِ ػٓيْ « 2» -9 -14939. •
ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ جٓذُِِّ ػٓلِِّٖ ثٕيِ جٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ جٓؼٕفَشٍ 

وَٕ٘تَٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓجٔلٍ تَشَنٓ الْإِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَتى الْحٓتشَمِ  : ع لَبلَ
 .الَّزِٕ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِِْٔ فَ٘ٔحٕشِمٔ -ٗٓظٌَٕغٔ لَبلَ ٗٓشْجِغٔ إِلَى هِ٘مَبتِ إَّٔلِ ثِلَبدُِِ

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



70 

 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕفَحشٍ ػٓحيْ أَخٙ٘حِٙ ع لَحبلَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَمٓ لَجٕحلَ أَىْ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ تَشَنٓ الْاِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى ئِلَى الْحٓشَمِ

ئِىْ وَبىَ فَؼٓلَ رَلٙهٓ رٓبّٙلًب فَلْ٘ٓجٕيِ هٓىَبًَِٔ لٙ٘ٓمْؿٖٙٓ فَاِىَّ رَلٙحهٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ لَبلَ
الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌْٙحِٔ إَّٔحلُ    -ٍٓ ئِىْ سٓرٓغٓ ئِلَى الْوٙ٘مَبتٙ -ٗٔزٕضِِٗٙ ئِىْ ضَبءٓ اللَِّٔ
 .ثٓلَذُٙٙ فَأًَِِّ أَفْؿَلُ

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج
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 إرا أساد إدسان ػوشٓ سجت ٍ خشٖ فَتْب إى أخش اإلحشام إلى الو٘مبت

 .«4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ حٓذِّ الػِّجٕ٘ٓبىِ : أَلَُلُ•
•  
 . 106 -لشة االسٌبد -(2)•
 . 106 -لشة االسٌبد -(3)•
هحي أثحَاة ألسحبم     17هي الجبة  7، 3، 2تمذم فٖ اٛحبدٗج  -(4)•

 .الحذ

  331: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج



72 

ترك اإلحرام 
 فً المٌقات

 عمدا  

 عن علة

 سهوا  

 جهال  
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ترك اإلحرام فً 
 المٌقات

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب عمدا  

 عن علة

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب سهوا  

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب جهال  
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ترك اإلحرام فً 
 المٌقات

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب عمدا  

 عن علة

 علٌه اإلحرام من المٌقات ٌجب

 علٌه اإلحرام من المٌقات ٌجب ال

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب سهوا  

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب جهال  
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ترك اإلحرام فً 
 المٌقات

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب عمدا  

 عن علة

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب

 علٌه اإلحرام من المٌقات ٌجب ال

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب سهوا  

 علٌه اإلحرام من المٌقات يجب جهال  



76 
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاؾغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -اٍٛل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى قشٗمْن، ٍ اٛحَـ االلتػبس •

ال ػٌذُ فٖ الخحبسد، ثحل ال ٗخلحَ هحي      ،*الطزشٓػلى ًف  هسزذ 
 .ٍرِ

ّزا هستحت ٍ ل٘ث ثَاجت ألى الو٘متبت ّتَ رٍ الحل٘فتٔ ولتِ ال     *•
 خظَص الوسجذ

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػذم جَاص التأخ٘ش اخت٘بسا إلى الجحفٔ

ٔ   ػذم *اٛلَى  1هسألٔ • ّحٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘حبسا ئلحى الزحفح
ه٘مبت أّل الطبم، ًؼن ٗزَص هغ الؿشٍسٓ لوشؼ أٍ ؾؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي اٛػزاس
 
 ثل األحَؽ *•

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



79 

  المَل فٖ الوَال٘ت
ألّل الوذٌٗٔ ٍ هي أتبّب، الؼذٍل إلى ه٘مبت آختش   ٗجَص(: 2هسألٔ )•

أٍ الؼم٘ك، فؼذم جَاص التأخ٘ش إلى الجحفٔ إًّوب َّ إرا هشى وبلجحفٔ 
أًِّ لَ أتى إلى رٕ الحل٘فٔ ثتنّ أساد   الظبّش ثلهي ؿشٗك رٕ الحل٘فٔ، 

أى ٗؼذل ػٌِ هي  ٗجَصالشجَع هٌِ ٍ الوشٖ هي ؿشٗك آخش جبص، ثل 
فإىّ الّزٕ ال ٗجَص َّ التجبٍص ػتي الو٘متبت هحلّتب، ٍ إرا     سجَعغ٘ش 

ػذل إلى ؿشٗك آخش ال ٗىَى هجبٍصاً، ٍ إى وبى رله ٍ َّ فتٖ رٕ  
الحل٘فٔ، ٍ هب فٖ خجش إثشاّ٘ن ثي ػجذ الحو٘ذ هي الوٌغ ػتي الؼتذٍل   

 .*إرا أتى الوذٌٗٔ هغ ػؼفِ هٌضّل ػلى الىشأّ 
 .ٍٗحتول فِ٘ التم٘ٔ ًؼن الشٍاٗٔ هؼتجشٓ سٌذاً *•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 



80 

 الجٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحشام

الزٌت ٍ الحبئؽ ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلححشام ححبل الؼجحَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍرت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسزذ ئرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ٍ لَ وبى الو٘مبت رٍالحل٘فٔ ولتِ ال خظتَص الوستجذ ووتب ّتَ       *•

 .الحك
لَوبى الو٘مبت َّ الوسجذ فحست ٍ ل٘ث وزله ف  ٗجت ثتل   **•

 .ٗجَص

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



81 

 الجٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحشام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌت هحغ فمحذ الوحبء أٍ الؼحزس ػحي      ٍ  •
 ، ***الوسزذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
ووب ٗجَص لتِ اإلحتشام ختبسج الوستجذ ألى الو٘متبت ّتَ رٍ        ***•

 .الحل٘فٔ ولِ
 

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



82 

 الجٌت ٍ الحبئغ ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحشام

ٍ أهب لجل ًمبئْوحب فحبى لحن    ، **ًمبئْوبوزا الحبئؽ ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الػجش ئلى ححبل الٌمحبء فحبٛحَـ لْوحب اإلححشام خحبسد       

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسزذ 
 .لجل الغسل لفمذ الوبء أٍ الؼزس ػي استؼوبلِ **•
ألى ػٌتذ  فحستت  ٍ ّزا وب  ٍ لَ وبى الو٘مبت َّ الوستجذ   ***•

الوستجذ ال ٗتٌمض ػتتي هحبراتتِ ٍ الوفتشٍع وفبٗتتٔ اإلحتشام فتتٖ      
الوحبرٕ ٍالحبئغ ٍ الٌفسبء ل٘ستب هي الوؼزٍس الزٕ ٗجَص لِ تأخ٘ش 
اإلحشام إلى الجحفٔ فبلتجذٗذ فٖ الجحفتٔ أٍ هحبراتْتب هجٌتٖ ػلتى     

 .اإلحت٘بؽ الوستحت

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



83 

  المَل فٖ الوَال٘ت
 الؼم٘ك، -النبًٖ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘حِ هحي غ٘حشّن ٍ أٍلحِ     •
الوسلخ ٍ ٍسكِ غوشٓ ٍ خخشُ رات ػشق، ٍ اٛلَى رحَاص اإلححشام   
هي رو٘غ هَاؾؼِ اخت٘بسا، ٍ اٛفؿل هي الوسلخ حن هي غوحشٓ، ٍ لحَ   
التؿت التم٘ٔ ػحذم اإلححشام هحي أٍلحِ ٍ التحأخ٘ش ئلحى رات الؼحشق        

ِ فبٛحَـ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 الجحفٔ، -النبل •

 .ّٖ ّٛل الطبم ٍ هػش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٗلولن، -الشاثغ•

 .ٍ َّ ّٛل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،لشى الوٌبصل -الخبهث•
 .ٍ َّ ّٛل الكبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



85 

 تنجت تله الوَال٘ت

ثبلجٌ٘حٔ الطحشػ٘ٔ أٍ    *الؼلحن تخجت تله الوَال٘ت هحغ فمحذ    3هسألٔ •
 الط٘بع الوَرت لالقوئٌبى،

 ػي الَحَق، فؿال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االقالع هغ حػَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجحت وحَى الوححل الىحزائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٗنجت ول هَػَع ششػٖ هغ فمذ الؼلن ثبإلؿوٌ٘بى ٍ لَ حظل هتي   *•

لَل أّل اإلؿ ع ٍ هغ فمذُ ثخجش الَاحتذ النمتٔ ٍ هتغ فمتذُ ٗجتت      
 .اإلحت٘بؽ فلَ لن ٗوىي ف٘ؼول ثبلظي هـلمبً

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



86 

 أحذّبلن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت جبص لِ اإلحشام هي هحبرآ هي 

لِ اإلحشام هي هححبرآ   *ربصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الكشٗك ه٘مبتبى ٗزت اإلحشام هي هحبرآ أثؼحذّوب ئلحى   •
 .هىٔ ػلى اٛحَـ، ٍ اٍٛلى تزذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .إٔ ٗجت ػلِ٘ *•

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



87 

 أحذّبلن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت جبص لِ اإلحشام هي هحبرآ هي 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗػل فٖ قشٗمِ ئلى هىٔ ئلى هَؾغ ٗىَى  5هسألٔ •
لحَ رحبٍص هٌحِ ٗتوبٗحل     ثح٘ج   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخف هستم٘ن

 الو٘مبت ئلى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبغل لوحي سوحت الكحبئشٓ لحَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗطىل•

فشؼ ئهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتحشن االحت٘حبـ ثؼحذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل ال إشىبل فِ٘ ووب ال إشىبل فٖ الوحبرآ فٖ الجشٍ الجحش *•
إى الظبّش أًِ ال ٗتظَس ؿشٗتك ال ٗوتش ػلتى ه٘متبت ٍ ال ٗىتَى      ثنَّ  **•

هحبرٗب لَاحذ هٌْب إر الوَال٘ت هح٘ـٔ ثبلحشم هي الجَاًتت فت  ثتذ هتي     
لجتل  اإلحتشام  ّتَ  هحبرآ ٍاحذ هٌْب ٍ لَ فتشع إهىتبى رلته فتبل صم     

 .  الذخَل فٖ الحشم

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



88 

 تنجت الوحبرآ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حػَل الظي 

ول هَػَع ششػٖ هغ فمذ الؼلن ثبإلؿوٌ٘بى ٍ لتَ  لذ هش أًِ ٗنجت  *•
ى بالنمتٔ لَوت  هغ فمذُ ثخجتش الَاحتذ   اإلؿ ع، ٍ حظل هي لَل أّل 

هغ فمذُ ٗجت اإلحت٘بؽ فلَ لن حس٘بً أٍ ثمَل الخجشٓ لَ وبى حذس٘بً ٍ 
 .هـلمبًٗوىي ف٘ؼول ثبلظي 

لتَ   ووب ٍ الو٘مبت أهش حسٖ ثٌ٘وب هحبصاتِ ل٘ث وزاله، فإًِ حسٖ•
أٍ هلحمتبً ثبلحستٖ ووتب لتَ وتبى       وبى الوَػغ لشٗجبً هتي الو٘متبت  

ػتي الو٘متبت ٍ    ٍ حذسٖ لَ وبى ثؼ٘تذاً  الوَػغ هؼشٍفبً لذى الٌبس
 .فتأهل غ٘ش هؼشٍ  لذى الٌبس

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 الخوسٔهحبرآ أحذ الوَال٘ت : التبسغ

 
 :اإلحت٘بؽ ٌّب ٗتحمك ثأحذ األهَس الن ثٔ•
  .الو٘مبتإلى الزّبة  -1•
هي أٍّل هَػغ احتوبلِ ٍ استتوشاس الٌّ٘تٔ ٍ التلج٘تٔ إلتى     اإلحشام  -2•

ٍ ال ٗؼشّ احتوبل وَى اإلحشام لجل الو٘مبت حٌ٘ئزٍ، هتغ  آخش هَاػؼِ، 
 .االحت٘بؽوبى ثؼٌَاى إرا أًِّ ال ٗجَص، ألًِّ ال ثأس ثِ 

أى ٌٗزس اإلحشام لجل الو٘مبت ف٘حشم فٖ أٍّل هَػغ االحتوبل أٍ  -3•
 .الٌزسلجلِ ػلى هب س٘أتٖ هي جَاص رله هغ 

 
 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 الخوسٔهحبرآ أحذ الوَال٘ت : التبسغ

 
ثبلوحتبرآ ٍ لتن   الظتيّ    أٍ اإلؿوئٌبى أٍ الؼلن هَػغإى أحشم فٖ ثنّ •

ٗتجّ٘ي الخ   ف  إشىبل، ٍ إى تجّ٘ي ثؼذ رله وًَِ لجل الوحتبرآ ٍ  
لن ٗتجبٍصُ أػبد اإلحشام، ٍ إى تجّ٘ي وًَِ لجلِ ٍ لذ تجبٍص أٍ تجتّ٘ي  

فتٖ   إحشاهِ ٘جذّدفوًَِ ثؼذُ فإى أهىي الؼَد ٍ التجذٗذ تؼّ٘ي، ٍ إلّب 
الوحتبرآ حت٘ي   الظَست٘ي إلّب إرا تجّ٘ي ػذم التوىّي هي اإلحتشام هتي   

 .هـلمبًاألٍلى التجذٗذ الوحبرآ ٍ إحشاهِ هي ثؼذ 

 638: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 هَال٘ت أخش

ٌّب هَال٘ت الحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 :أخش

 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



92 

 هَال٘ت أخش

الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وحبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت     •
ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ  *هىٔئلى 

فإًْن ٗحشهَى ثحج أّل هىٔ ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، 
الظبّش أى اإلحشام هي الوٌضل للوحزوَسٗي  ،ٍ هىٔاالفشاد ٍ المشاى هي 

 ،هي ثبة الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت
ّزا لوي ٗحشم لحذ المشاى ٍ اإلفشاد أٍ للؼوحشٓ الوفحشدٓ ٍ ئى وحبى     *•

هي خبسد الحشم لوحي هٌضلحِ داخحل    اٛحَـ للؼوشٓ الوفشدٓ اإلحشام 
ه٘محبت هحي وحبى هٌضلحِ دٍى      ذٍٗشٓ اّٛلٍاهب لؼوشٓ التوتغ ف  الحشم

  .الحشم ال هىٔالو٘مبت ئلى حذ 

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



93 

 هَال٘ت أخش

سَاء وبًت ثؼحذ   ***هفشدٍٓ َّ لىل ػوشٓ ، **الحلأدًى الخبلج •
حذ المشاى أٍ االفحشاد أم ال، ٍ اٛفؿحل أى ٗىحَى هحي الحذٗج٘حٔ أٍ      

 . الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ
ه٘مبت ال ٗوش ػلى إٔ خبسد الحشم ٍ َّ اٗؿبً لؼوشٓ التوتغ لوي  **•

لوحي  هحبرِٗ ٍ ل٘  هٌضلِ دٍى الوَال٘ت ٍ لحذ المشاى ٍ اإلفحشاد  ٍال 
لح٘   ٍ ال ٗوش ػلى ه٘مبت ٍال هحبرِٗ ٍ ل٘  هٌضلِ دٍى الوَال٘حت  

 .هىٔفٖ 
 .لوي ال ٗوش ػلى ه٘مبت ٍال هحبرِٗ ***•
 

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



94 

 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم



95 

 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

 من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 و لٌس داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم



96 

 التوتغاحشام ػوشٓ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم



97 

 التوتغاحشام ػوشٓ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و ٌمر من 
 المحاذي

و إن كان  من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 األحوط من خارج الحرم لمن منزله داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام حج 
 التمتع

 من المكة



99 

 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من المكة
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 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم و لٌس فً مكة

 لمن لٌس منهم و هو فً مكة من مكة



101 
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104 

 هىٔ ٗحشهَى للحجّ هي هىٔ، ٍ للؼوشٓ هي أدًى الحلّأّل 

 :158هسألٔ •
، سَاء وبى أّل هىٔ ٗحشهَى للحجّ هي هىٔ، ٍ للؼوشٓ هي أدًى الحلّ•

هم٘وب ثوىٔ أٍ غ٘ش هم٘ن، ٛىّ ولّ هي أتى ػلى ه٘مبت وبى ه٘مبتب لِ، ٍ 
خلِ،ػجحذ  ُ ػلِ٘ ٍ ٰ  ال ًؼلن فٖ رله خالفب، ٍ لْزا أهش الٌجٖ غلّى اللّ

 .«1»الشحوي ثي أثٖ ثىش أى ٗؼوش ػبئطٔ هي التٌؼ٘ن، ٍ وبًت ثوىٔ 
•______________________________ 
: ، ٍ سارحغ 217: 3، ٍ الطحشح الىج٘حش   215: 3ووب فحٖ الوغٌحٖ   ( 1)

، ٍ سححٌي 113 -871: 2، ٍ غححح٘  هسححلن 4: 3غححح٘  الجخححبسٕ 
 .305: 3، ٍ هسٌذ أحوذ 357: 4الجْ٘مٖ 

 204-205: ، ص7 ؛ ج(الحذٗنٔ -ؽ )تزوشٓ الفمْبء  



105 

 هىٔ ٗحشهَى للحجّ هي هىٔ، ٍ للؼوشٓ هي أدًى الحلّأّل 

ٍ إًّوب لضم اإلحشام هي الحلّ، ل٘جوغ فٖ الٌسه ث٘ي الحتلّ ٍ الحتشم،   •
فإًِّ لَ أحشم هي الحشم، لوب جوغ ثٌْ٘وب فِ٘، ألىّ أفؼبل الؼوتشٓ ولّْتب   
فٖ الحشم، ثخ   الحجّ، فإًِّ ٗفتمش إلى الخشٍج إلى ػشفٔ ف٘جتوغ لِ 

 .الحلّ ٍ الحشم، ٍ الؼوشٓ ثخ   رله
هي إٔ٘ الحلّ أحشم ربص، ووب أىّ الوحشم هحي هىحٔ ٗححشم هحي إٔ٘     ٍ •

هَؾغ ضبء هٌْب، ٛىّ الومػَد هي اإلحشام الزوحغ فحٖ الٌسحه ثح٘ي     
 .الحلّ ٍ الحشم

 205: ، ص7 ؛ ج(الحذٗنٔ -ؽ )تزوشٓ الفمْبء 
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 هىٔ ٗحشهَى للحجّ هي هىٔ، ٍ للؼوشٓ هي أدًى الحلّأّل 

أىّ هي اػتوش فٖ أضْش الحذ هي أّل هىٔ أًِّ ْٗلّ : ٍ ػي أحوذ سٍاٗٔ•
 .«2»ثبلحذ٘ هي الو٘مبت، فاى لن ٗفؼل، فؼلِ٘ دم 

لَ أحشم ثبلؼوشٓ هي الحشم، لن ٗزضئِ، خالفب للؼبه٘ٔ، فاًّْن رحَ٘صٍُ،  ٍ •
 .«3»ٍ أٍرجَا ػلِ٘ الذم، لتشوِ اإلحشام هي الو٘مبت 

 .218: 3، الطشح الىج٘ش 216: 3الوغٌٖ ( 2)•
 .98: 7، فت  الؼضٗض 209: 7، الوزوَع 218: 3الوغٌٖ ( 3)•

 205: ، ص7 ؛ ج(الحذٗنٔ -ؽ )تزوشٓ الفمْبء 
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 هىٔ ٗحشهَى للحجّ هي هىٔ، ٍ للؼوشٓ هي أدًى الحلّأّل 

حن ئى خشد ئلى الحلّ لجل الكَاف حن ػبد، أرضأُ، ًِّٛ لذ روغ ثح٘ي  •
 .الحلّ ٍ الحشم

ئى لن ٗخشد حتى لؿى ػوشتِ غ ٘ أٗؿب ػٌحذّن، ًّٛحِ لحذ أتحى     ٍ •
ثأسوبًْب، ٍ ئًّوب أخلّ ثبإلحشام هي ه٘مبتْب ٍ لذ رجشُ، ٍ ّزا لَل أثحٖ  
حَس ٍ اثي الوٌزس ٍ أغحبة الشإٔ ٍ أححذ لحَلٖ الطحبفؼٖ، ٍ المحَل     

ال تػ  ػوشتِ، ًِّٛ ًسه، فىبى هي ضشقِ الزوغ ث٘ي الحلّ ٍ : الخبًٖ
الحشم، وبلحذ٘، فؼلى ّزا ٍرَد ّزا الكَاف وؼذهِ، ٍ ّحَ ثحبق ػلحى    
ئحشاهِ حتى ٗخشد ئلى الحلّ، حن ٗكَف ثؼحذ رلحه ٍ ٗسحؼى، ٍ ئى    

 .«4»حلك لجل رله فؼلِ٘ دم 
 . 209: 7، الوزوَع 99: 7، فت  الؼضٗض 219 -218: 3الوغٌٖ ( 4)•

 205: ، ص7 ؛ ج(الحذٗنٔ -ؽ )تزوشٓ الفمْبء 
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

لذ ٗظْش هٌِ أى الخالف فٖ حىن الوزبٍس ئرا أساد أى ٗؼتوش ػوشٓ ثل •
التوتغ ربس فْ٘ن، ٍ أى ه٘مبت ػوشٓ التوتغ هٌْن، ّل َّ هْحلّ أسؾحِ،   

 .أٍ أحذ الوَال٘ت، أٍ أدًى الحل؟
 .لىي ال هزبل لالحتوبل اٍٛل، ٛى الوفشٍؼ أًِ هي أّل هىٔ•

 292: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

ٍ ّحَ أححذ    -هشادُ ٌّبن أى هب اختبسُ هي ّزُ االحتوحبالت فىأى •
ٍ و٘ف وبى فٌػَظ تله الوسألٔ . ربس فٖ حمْن -الوَال٘ت الخوسٔ

أوخشّب ٍاسدٓ فٖ الوزبٍس، ٍ ال تطول أّل هىٔ، فال ثذ هحي الشرحَع   
هحي وحبى هٌضلحِ دٍى    : الى غ٘شّب هي اٛدلٔ ٍ حٌ٘ئز همتؿحى ػوحَم  

أى  -ثٌبء ػلى ػوَهِ ّٛل هىحٔ ووحب تمحذم    -الو٘مبت فو٘مبتِ هٌضلِ
لىي الظحبّش أًحِ خحالف    . ه٘مبت ػوشتْن لحذ التوتغ َّ هٌضلْن هىٔ

 اإلروبع، 

 292: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

ِ : ٍ لذ روش فٖ وطف اللخبم• ثذ فٖ الٌسه هي الزوغ ث٘ي الحل ٍ ال  أً
الحشم، ٍ فٖ الحذ ٗزوغ ثٌْ٘وب ثبلخشٍد الى ػشفبت، ٍ رؼلحِ دل٘لًحب   

 . ػلى ػذم رَاص ئحشام ػوشٓ المبسى ٍ الوفشد هي هىٔ
لذ أشبس الؼ هتٔ فتٖ التتزوشٓ التى رلته، ف٘ظْتش هتٌْن أى هتي         ٍ •

الوسلوبت أى الؼوشٓ هـلمبً ال تىَى هي هىٔ، إر حٌ٘ئز ال جوتغ فْ٘تب   
 .ث٘ي الحل ٍ الحشم

 293: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

ٍ . ّزُ المبػذٓ ٍ ئى لن ٗظْش دل٘ل ػلْ٘ب، لىي الظبّش التسبلن ػلْ٘بٍ •
 . حٌ٘ئز ٗتشدد اٛهش ث٘ي وًَِ أدًى الحل ٍ وًَِ أحذ الوَال٘ت

 . الوػٌف اختبس الخبًٖ ف٘وب تمذم، فٖ فػل ألسبم الحذٍ •
الوتمحذم فحٖ دل٘حل     -الزٕ ٗمتؿِ٘ ػوَم غح٘  ػوشٍ اثحي ٗضٗحذ  ٍ •

 .«1»االرتضاء ثبلخشٍد ئلى أدًى الحل : -الو٘مبت الؼبضش
 

•______________________________ 
 .2، 1: هي أثَاة الوَال٘ت حذٗج 22: الَسبئل ثبة( 1)
 

 293: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

، ٍ لحن  (ظ)فِ٘ ثفؼل الٌجٖ ( ع)لذ ٗطىل ػوَهِ، ثبستطْبد االهبم ٍ •
لىحي  . حٌ٘ئز هي أّل هىٔ، ٍ ال وبًت ػوشتِ ػوشٓ توتحغ ( ظ)ٗىي 

الظبّش أى االستطْبد ثبلفؼل الخبظ ال ٗػ  لشٌٗٔ ػلحى التخػح٘ع،   
 .فال ثأس ثبلجٌبء ػلى الؼوَم

ٍ ال س٘وب ثؼذ اػتؿبدُ ثػح٘  الحلجٖ الَاسد فٖ الوزبٍس ئرا أساد أى  •
فحٖ هسحألٔ    -ٗتوتغ، ح٘ج أهش فِ٘ ثبلخشٍد ػي الحشم، ٍ لذ ػشفحت 

أى ّزا الػح٘  أسر  هي غ٘حشُ هحي أدلحٔ المحَل٘ي      -حىن الوزبٍس
 . اٙخشٗي

 293: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

لَ فشؼ لػَس الٌػَظ ػي تؼ٘٘ي الو٘محبت تؼح٘ي الشرحَع ئلحى     ٍ •
ححنٛ ئى همػحَد   . اٛغل الومتؿٖ لالرتضاء ثبإلحشام هي أدًحى الححل  

أى ئحشاهِ لحذ المحشاى ٍ  « حبلِ حبل أّلْب»: ، هي لَلِ(سُ)الوػٌف 
ٍ ٗطىل ثوب سجك هي . االفشاد ٗىَى هٌْب، لوب سجك فٖ الو٘مبت السبثغ

الػح٘ح٘ي الوتؿوٌ٘ي ئحشام الوزبٍس للحذ هي أدًى الحل، ثٌبء ػلحى  
 .ئقاللْوب الطبهل لوب ثؼذ السٌت٘ي، ووب تمذم

 293: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

، ٍ ئرا أساد الؼوشٓ الوفحشدٓ  (1)ه٘مبتِ أحذ الخوسٔ أٍ هحبراتْب ٗىَى •
 .ربص ئحشاهْب هي أدًى الحل

لذ تمذم هٌِ أى المذس الوت٘مي هي الػح٘ح٘ي هب لجل السٌت٘ي، ٍ حٌ٘ئز •
فحٖ سٍاٗحبت    -الوٌحضل : ٍ ئى ضئت للحت . ال هَرت لشفغ ال٘ذ ػٌْوب

ئى وبى ٗختع ثبلَقي فال ٗطول الوزبٍس ٍ لَ ثؼذ السٌت٘ي،  -الوٌضل
ثأى ٗشاد ثِ  -ٍ ئى وبى ٗؼن غ٘شُ. فال ٍرِ إلحشام الوزبٍس هٌِ حٌ٘ئز

فْحَ ٍ ئى وحبى    -الوٌضل الزٕ اتخزُ همشاً لِ ٍ ّٛلِ هذٓ هؼتحذاً ثْحب  
ٗطول هٌضل الوزبٍس، لىي الػح٘ح٘ي هَرجبى للخحشٍد ػحي ػوحَم    

 .حىن الوٌضل ثومتؿى ئقاللْوب
 

 294: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

لذ ػشفت لضٍم الؼول ثبلوكلك ٍ ئى وبى المذس الوت٘مي هٌِ الخحبظ،  ٍ •
فى٘ف سبؽ الحىن ثأى ئحشام الوزبٍس ثؼذ السٌت٘ي هي هىحٔ؟ ٍ لىحي   
ػشفت سبثمبً أى رٗل الػح٘  الخبًٖ قَٗل رذاً، ٍ ظبّش فحٖ المحبقي   

 .فالحظ ٍ تأهل. الزٕ تجذل فشؾِ ٍ َّ هب ثؼذ السٌت٘ي

 294: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج



116 

 ه٘مبت ػوشٓ التوتغ

سحَاء   -أى ه٘مبت الحذ ّٛل هىٔ هكلمحبً : الزٕ ٗتحػل هوب روشًبٍ •
سحَاء وبًحت ػوحشٓ     -ٍ ه٘مبت ػوشتْن -وبى توتؼبً أم لشاًبً، أم ئفشاداً

أدًى الحل، ٍ ه٘مبت حذ الوزبٍس  -توتغ، أم ئفشاد، أم لشاى، أم هفشدٓ
 .ئال حذ التوتغ فبى ه٘مبتِ هىٔ. فٖ هىٔ، ٍ ػوشتِ أدًى الحل هكلمبً

ٍ ئال ػوشتِ فبى ه٘مبتْب هحل الخالف، الوتمذم فٖ فػل غحَسٓ ححذ   •
 .التوتغ ٍ اللِّ سجحبًِ الؼبلن الؼبغن، ٍ َّ حسجٌب ٍٓ ًٙؼٕنٓ الَْٓوٙ٘لُ

 294: ، ص11 هستوسه الؼشٍٓ الَثمى؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ ثِوٓىََّٔ ٍٓ أَسٓادٓ الْؼٔوٕشََٓ ٗٓخْشُدٔ ئِلَى الْحٙلِّ فَ٘ٔحٕحشِمٔ   22« 1»•
  هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَضْجْْٓٓٓب

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٔوٓحشَ ثٕحيِ   « 2» -1 -14967•
 -هٓيْ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓخْشُدٓ هٙحيْ هٓىَّحَٔ لٙ٘ٓؼٕتَوٙحشَ   : ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 .أَحٕشَمٓ هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَضْجْْٓٓٓب
هي الجحبة   8، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 2952 -454 -2الفمِ٘  -(2)•

 .هي أثَاة االحشام 45
 

  341: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ٍٓ ئِىَّ سٓسٔحَلَ اللَّحِٙ ظ اػٕتَوٓحشَ حَلَحبثَ ػٔوٓحشٍ      : لَبلَ« 3» -2 -14968•
ػٔوٕشًَٓ أَّٓلَّ فْٙ٘ٓحب هٙحيْ ػٔسٕحفَبىَ ٍٓ ّٙحٖٓ      -وُلُّْٓب فٖٙ رٕٙ الْمَؼٕذِٓٓ -هٔتَفَشِّلَبتٚ

ٍٓ ػٔوٕشًَٓ أَّٓحلَّ   -ٍٓ ػٔوٕشََٓ الْمَؿَبءٙ أَحٕشَمٓ فْٙ٘ٓب هٙيَ الْزٔحٕفَِٔ -ػٔوٕشَُٓ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ
 .ٍٓ ّٖٙٓ ثٓؼٕذٓ أَىْ سٓرٓغٓ هٙيَ الكَّبئٙفٙ هٙيْ غَضَآِ حٌَٕٔ٘يٍ -فْٙ٘ٓب هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ

 
 2هحي الجحبة    2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 2943 -450 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي أثَاة الؼوشٓ
 

  341: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

 
 .«5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
 .هي أثَاة ألسبم الحذ 9هي الجبة  9تمذم فٖ الحذٗج  -(4)•
 . هي أثَاة الؼوشٓ 2هي الجبة  6، 3ٗبتٖ فٖ الحذٗخ٘ي  -(5)•
 

  341: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج



120 

 خبسج الحشمهِيْ ثِبلتَّوٓتُّغِ ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ  

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓحيِ الْحٓلَجِحِّٖ   « 3» -3 -14757•
فَمَبلَ لَب لَٕ٘ ٓ لٙإَّٔحلِ   -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لٙإَّٔلِ هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا: لَبلَ

لَحبلَ ئِرَا أَلَحبهَٔا سٓحًٌَٔ إٍَٔ     -فَبلْمَبقٌٙٙ٘يَ ثِْٓحب : لَبلَ لُلْتٔ -هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
فَاِرَا أَلَبهَٔا ضَحْٕشاً فَحاِىَّ لَْٔحنٕ أَىْ     -غٌَٓؼَٔا وَوٓب ٗٓػٌَٕغٔ إَّٔلُ هٓىََّٔ -سٌَٓتَٕ٘يِ
لُلْتٔ هٙيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّحَىَ   -لُلْتٔ هٙيْ إَٔٗيَ لَبلَ ٗٓخْشُرَٔىَ هٙيَ الْحٓشَمِ -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
 .فَمَبلَ هٙيْ هٓىََّٔ ًَحَٕاً هٙوٛب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ -ثِبلْحٓذِّ

 .103 -35 -5التْزٗت  -(3)•
 

 266: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 خبسج الحشمٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِبلتَّوٓتُّغِ هِيْ  

الْؼٓلَّبهُٓٔ فٖٙ الْؤخْتَلَفٙ السٜإَالُ ٍٓلَغٓ ػٓلَحى الْمَحبقٌٙٙ٘يَ ٍٓ ئًَِّوٓحب ٗٓتَحٓمَّحكُ     لَبلَ •
الٙبسٕتٙ٘كَبىُ ثِاِلَبهِٓٔ سٌٍَٓٔ وَبهٙلٍَٔ ٍٓ ئِرَا أَلَبمٓ ّٓإُلَبءٙ الَّزٙٗيَ أَلَحبهَٔا سٓحًٌَٔ سٓحًٌَٔ    

 .«4»أُخْشَى اًْتَمَلَ فَشْؾُْٔنٕ فَلَب هٌَٔبفَبَٓ 
 .261 -سارغ هختلف الط٘ؼٔ -(4)•

 266: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ الْاِحٕشَامِ ثِحٓذِّ التَّوٓتُّغِ هٙيْ هٓىََّٔ ٍٓ أَفْؿَلُِٔ الْوٓسٕزِذٔ ٍٓ  21« 2»•
  أَفْؿَلُِٔ ػٌْٙذٓ الْوٓمَبمِ إٍَٔ تَحٕتٓ الْوٙ٘ضَاةِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘حِٙ ٍٓ  « 3» -1 -14963•
« 4»ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؿْلِ ثٕيِ ضَبرَاىَ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘حشٍ  

ئِرَا وَبىَ َٕٗٓمٔ التَّشٍِْٗٓحِٔ ئِىْ  : ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
حُنٛ  -حُنٛ الْجٓ ٕ حََٕثٕٓ٘هٓ ٍٓ ادٕخُلِ الْوٓسٕزِذٓ ئِلَى أَىْ لَبلَ -ضَبءٓ اللَِّٔ فَبغْتَسٙلْ

إٍَٔ فٙحٖ الْحٙزٕحشِ حُحنٛ أَحٕحشِمٕ ثِحبلْحٓذِّ       -غٓلِّ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌْٙذٓ هٓمَبمِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ع
 .الْحٓذٙٗجَ

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

، ٍ أٍسدُ 557 -167 -5، ٍ التْححزٗت 1 -454 -4الىححبفٖ  -(3)•
هي أثَاة االحشام، ٍ فٖ الحذٗج  52هي الجبة  1ثتوبهِ فٖ الحذٗج 

 .هي أثَاة ئحشام الحذ 1هي الجبة  1
 .ٍ غفَاى -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(4)•

 

 

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ هٔحٓوٛحذٙ ثٕحيِ ػٓجٕحذٙ      « 5» -2 -14964•
لُلْتٔ : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ أَثِٖ أَحٕوٓذٓ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗجٚ الػٕٛ٘شَفِّٖٙ لَبلَ

فَمَبلَ ئِىْ ضٙئْتٓ هٙيْ سٓحٕلٙهٓ ٍٓ ئِىْ  -لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٙيْ إَٔٗيَ أُّٙلُّ ثِبلْحٓذِّ
 .ٍٓ ئِىْ ضٙئْتٓ هٙيَ الكَّشِٗكِ -ضٙئْتٓ هٙيَ الْىَؼٕجِٓٔ

ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ •
  ٍٓ َّٔٓ ثِوٓىََّٔ حُحنٛ لَحبلَ هٙحيَ    -ػٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗجٚ هٙخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ فٖٙ أٍَٛلِٙٙ

  «1»الْوٓسٕزِذٙ ثٓذٓلَ لََٕلِٙٙ هٙيَ الْىَؼٕجِٓٔ 
 .4 -455 -4الىبفٖ  -(5)•
 .1684 -477 -5ٍ التْزٗت  555 -166 -5التْزٗت  -(1)•

 

 

 339: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓحيِ  « 2» -3 -14965. •
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕحذٙ اللَّحِٙ ع هٙحيْ إَِّٔ    : اثٕيِ فَؿَّبلٍ ػٓيْ ًَُٗٔ ٓ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ لَبلَ

 .فَمَبلَ هٙيْ إَِّٔ الْوٓسٕزِذٙ ضٙئْتٓ -الْوٓسٕزِذٙ أُحٕشِمٔ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
ٍٓ وَزَا وُلُّ هٓب « 3»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ •

 .لَجٕلَِٔ
 .5 -455 -4الىبفٖ  -(2)•
 .556 -166 -5التْزٗت  -(3)•

 

  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓحؼٙ٘ذٚ ػٓحيْ ػٓلٙحِّٖ ثٕحيِ     « 4» -4 -14966•
ئِرَا أَسٓدٕتٓ أَىْ : الػٛلْتٙ ػٓيْ صٔسٕػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

فَبغٌَٕغٕ وَوٓب غٌَٓؼٕتٓ حٙ٘يَ أَسٓدٕتٓ أَىْ تُحٕحشِمٓ ئِلَحى أَىْ    -تُحٕشِمٓ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
لَجٕلَ أَىْ تُحٕشِمٓ ٍٓ  -حُنٛ ائْتٙ الْوٓسٕزِذٓ الْحٓشَامٓ فَػٓلِّ فِٙ٘ٙ سٙتٛ سٓوَؼٓبتٚ -لَبلَ

ئِلَى أَىْ لَبلَ أَحٕشَمٓ لَهٓ ضَؼٕشِٕ ٍٓ ثٓطَحشِٕ ٍٓ   -تَمَُلُ اللَّْٔنٛ ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْحٓذٛ
 .لَحٕوٖٙ ٍٓ دٓهٖٙ الْحٓذٙٗجَ

  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ الْإِحٕشَامِ ثِحٓجِّ التَّوٓتُّغِ هِيْ هٓىََّٔ   

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 5»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
، ٍ 881 -251 -2، ٍ االستجػححبس 559 -168 -5التْححزٗت  -(4)•

 3، ٍ لكؼٔ هٌِ فٖ الححذٗج  52هي الجبة  2أٍسد توبهِ فٖ الحذٗج 
 2هي الجبة  2هي أثَاة االحشام، ٍ اخشى فٖ الحذٗج  46هي الجبة 

 .هي أثَاة ئحشام الحذ
هي الجحبة   4، ٍ فٖ الحذٗج 2هي الجبة  30تمذم فٖ الحذٗج  -(5)•

 .هي أثَاة ألسبم الحذ 22هي الجبة  7، ٍ فٖ الحذٗج 9
هي أثَاة  46، ٍ فٖ الجبة 34هي الجبة  10ٗبتٖ فٖ الحذٗج  -(6)•

 .االحشام
  340: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 هَال٘ت أخش

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت ئلحى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىحٔ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فحاًْن ٗحشهحَى ثححذ االفحشاد ٍ     

الظبّش أى اإلححشام هحي الوٌحضل للوحزوَسٗي هحي ثحبة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼحذ ححذ المحشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

 [دٍٗشٓ اّٛل: السبثغ]•
دٍٗشٓ اّٛل، إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت   : السبثغ•

ئلى هىّٔ، ثل ّٛل هىّٔ أٗؿبً ػلى الوطَْس اٛلَى ٍ ئى استطىل فِ٘ 
 ،(1)ثؼؿْن فاًّْن ٗحشهَى لحذ٘ المشخى ٍ اإلفشاد هي هىّٔ 

. ثل ٗخشرَى ئلى الزؼشّأً ف٘حشهَى هٌْب ٍ وزله الوزبٍس هكلمب( 1)•
 (.الخَئٖ)
 

 634: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ثل ٍ وزا الوزبٍس الّزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىّٔ، ٍ ئى وحبى   •
اٛحَـ ئحشاهحِ هحي الزؼشّاًحٔ ٍ ّحٖ أححذ هَاؾحغ أدًحى الححلّ،         
للػح٘ح٘ي الَاسدٗي فِ٘، الومتؿٖ ئقاللْوب ػذم الفشق ث٘ي هي اًتمحل  
فشؾِ أٍ لن ٌٗتمل، ٍ ئى وبى المذس الوت٘مّي الخبًٖ، فال ٗطول هب ًححي  
فِ٘، لىي اٛحَـ هب روشًب ػولًب ثاقاللْوب، ٍ الظبّش أىّ اإلحشام هحي  
الوٌضل للوزوَسٗي هي ثبة الشخػٔ، ٍ ئلّب ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ 

 . الوَال٘ت، ثل لؼلِّ أفؿل، لجؼذ الوسبفٔ ٍ قَل صهبى اإلحشام

 634: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

  ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ ٗٔحٕشِمٔ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ 17« 6»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕحيِ الْمَبسٙحنِ   « 7» -1 -14946•

: لَحبلَ   ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّحِٙ ع 
 .هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الَْٓلْتٙ ئِلَى هٓىََّٔ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ

 

 .183 -59 -5التْزٗت  -(7)•

 333: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

لَبلَ ٍٓ لَبلَ فٖٙ حٓذٙٗجٚ خخَحشَ ئِرَا وَحبىَ هٌْٓضِلُحِٔ دٍٔىَ    « 1» -2 -14947•
 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ -الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ

 .184 -59 -5التْزٗت  -(1)•
 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ سِئَبةٍ « 2» -3 -14948•
ئِرَا وَحبىَ هٌْٓحضِلُ الشَّرٔحلِ دٍٔىَ رَاتٙ    : ػٓيْ هٙسٕوٓغٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -ػٙشْقٍ ئِلَى هٓىََّٔ
 .185 -59 -5التْزٗت  -(2)•

 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓحيْ ػٓجٕحذٙ اللَّحِٙ ثٕحيِ     « 3» -4 -14949•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓوٛيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ : لَبلَأَثِٖ سٓؼٙ٘ذٚ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ 
 .ئِلَى هٓىََّٔ لَبلَ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ -الْزٔحٕفَِٔ

 .186 -59 -5التْزٗت  -(3)•
 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 أثَ سؼ٘ذ الٌْذٕ  
 
 43.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل •
 أثَ سؼ٘ذ الٌْذٕ •
 . سٍى ػٌِ ػجذ اهلل ثي هسىبى•



13
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 ثبثت ثي سؼذ 
 58/التبءالخبء ثبة.../سٍى أسوبءهي/الكَسٖ سربل•
 حبثت ثي سؼذ  - 1 - 493•
 129/الخبء ثبة.../رؼفش أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 حبثت ثي أثٖ حبثت ػجذ اهلل  - 3 - 1308•
الجزلٖ الىَفٖ ٗىٌى أثب سؼ٘ذ هَلى سٍى ػٌحِ ٍ ػحي أثحٖ ػجحذ اهلل     •

 . ػلْ٘وب السالم
 174/الخبء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 حبثت ثي ػجذ اهلل  - 4 - 2049•
 . ٍ َّ حبثت ثي أثٖ حبثت الجزلٖ الىَفٖ•



13
8 

 ثبثت ثي سؼذ 
 174/الخبء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل•
 حبثت أثَ سؼ٘ذ الجزلٖ  - 5 - 2050•
 . الىَفٖ•
•                        

 41.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل
 حبثت أثَ سؼ٘ذ •
 . وَفٖ•
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓبغٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘حذٚ  « 4» -5 -14950•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٗٓحشٍٍْٔىَ أَىَّ ػٓلٙ٘٘حبً ع   : لَبلَسِٗٓبحِ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ 
فَمَحبلَ سٔحجٕحٓبىَ    -ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ حٓزِّهٓ ئِحٕشَاهٓهٓ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلٙهٓ -لَبلَ

 -لَنٕ ٗٓتَوٓتَّغٕ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ظ ثِخٙ٘ٓبثِِٙ ئِلَى الطَّحزٓشَِٓ  -اللَِّٙ لََٕ وَبىَ وَوٓب ٗٓمَُلَُىَ
 .هٓيْ وَبىَ إَّٔلُِٔ ٍٓسٓاءٓ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ -ٍٓ ئًَِّوٓب هٓؼٌَٕى دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ

هحي   2، ٍ أٍسدُ ػي الفمِ٘ فٖ الحذٗج 187 -59 -5التْزٗت  -(4)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 11الجبة 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 سثبح ثي أثٖ ًظش السىًَٖ  
 205/الشاء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل •
 سثبح ثي أثٖ ًػش السىًَٖ  - 34 - 2629•
 . الىَفٖ هَالّن•
 254/الؼ٘ي ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 (. سٗبح)هَلى ٍ أخَُ سثبح •
 41.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل •
 سثبح ثي أثٖ ًػش •
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لَبلَ لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕحذٙ  هٔحٓوٛذٔ •
  «5»اللَِّٙ ع ٍٓ رَوَشَ هٙخْلَِٔ ئِلَى لََٕلِٙٙ ئِلَى الطَّزٓشَِٓ 

 .2528 -306 -2الفمِ٘  -(5)•
 

  334: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٍٓ سٔئٙلَ الػٛبدٙقُ ع ػٓيْ سٓرٔحلٍ هٌْٓضِلُحِٔ خَلْحفٓ    : لَبلَ« 1» -6 -14951•
 .هٙيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ لَبلَ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -الْزٔحٕفَِٔ

 .2530 -306 -2الفمِ٘  -(1)•
 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

لَبلَ ٍٓ فٖٙ خَجٓشٍ خخَشَ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوَٓٓالٙ٘حتٙ  « 2» -7 -14952•
 .فَؼٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -هٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ هٓىََّٔ

 .2531 -306 -2الفمِ٘  -(2)•

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛحذٚ  « 3» -8 -14953•
ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ « 4»ػٓيِ الْفَؿْلِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ غٓفَْٓاىَ 

ٍٓ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘حتٙ  : أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع فٖٙ حٓذٙٗجٚ لَبلَ
 .هٌْٓضِلُِٔ« 5»فَوٙ٘مَبتُِٔ  -هٙوٛب ٗٓلٖٙ هٓىََّٔ

هي الجحبة   2، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗج 1 -318 -4الىبفٖ  -(3)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 16هي الجبة  1، ٍ غذسُ فٖ الحذٗج 1

 .ػي غفَاى -وزا فٖ اٛغل ٍ الوػذس، لىي فٖ الوخكَـ -(4)•
 .فَلتِ -فٖ الوػذس -(5)•
 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕحيِ صِٗٓحبدٚ ػٓحيْ    « 6» -9 -14954•
أَخٙ٘حِٙ سِٗٓحبحٍ   أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ هْٕٙشَاىَ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ 

ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ  -لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ئًَِّب ًُشٍَٛى أَىَّ ػٓلٙ٘٘بً ع لَبلَ: لَبلَ« 7»
هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ فَمَبلَ لَحذٕ لَحبلَ رَلٙحهٓ     -الْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ الشَّرٔلُ

 .لٙوٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ الْحٓذٙٗجَ -ػٓلٌّٖٙ ع
 .5 -322 -4الىبفٖ  -(6) •
 .سثبح -فٖ الوػذس -(7)•

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هْشاى ثي هحوذ ثي أثٖ ًظش السىًَٖ  
 423/الو٘ن ثبة/الٌزبضٖ سربل •
 هْشاى ثي هحوذ ثي أثٖ ًػش السىًَٖ  - 1135•
حذحٌب الػفبس ػي أحوذ ثي هحوذ ثحي ػ٘سحى   : لبل اثي ثكٔ. لِ وتبة•

 . ػي هحوذ ثي أثٖ ػو٘ش ػي هْشاى ثي هحوذ ثىتبثِ
 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل

 .«8»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
•______________________________ 
 11هي الجبة  4، ٍ فٖ الحذٗج 1هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗج  -(8)

 .هي ّزُ اٛثَاة
•  

 

  335: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اإلحشام هي الجؼشأً

ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓحيِ  « 1» -6 -14760•
وٌُْتٔ هٔزٓبٍِساً ثِوٓىَّحَٔ  : الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ أَثِٖ الْفَؿْلِ لَبلَ

ثِبلْحٓذِّ فَمَبلَ هٙحيْ حٕٓ٘حجُ أَحٕحشَمٓ     -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٙيْ إَٔٗيَ أُحٕشِمٔ
أَتَبُٔ فٖٙ رَلٙهٓ الْوٓىَبىِ فُتَُحٗ فَتْ ٔ الكَّحبئٙفٙ   -سٓسَٔلُ اللَِّٙ ظ هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ

لَبلَ ئِىْ وٌُْحتٓ غٓحشٍُسًٓٓ فَحاِرَا     -ٍٓ الْفَتْ ٔ فَمُلْتٔ هٓتَى أَخْشُدٔ -خَٕ٘جٓشٍَٓ فَتْ ٔ 
فَحاِرَا   -فَاِرَا وٌُْتٓ لَذٕ حٓزٓزٕتٓ لَجٕحلَ رَلٙحهٓ   -هٓؿَى هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ َٕٗٓمٗ
 . هٓؿَى هٙيَ الطَّْٕشِ خَوٕ ٗ

 . 9 -302 -4الىبفٖ  -(1)•
•  

 268: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 اإلحشام هي الجؼشأً

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِحٖ ػٓلٙحٍّٖ الْأَضْحؼٓشِِّٕ ػٓحيْ     « 2» -5 -14759•
: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزٛحبدِ لَحبلَ  

إِرَا فَمَحبلَ   -فَىَٕ٘فٓ أَغٕحٌَغٔ « 3»لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْزَِٓاسٓ 
فَتبخْشُجٕ إِلَتى الْجِؼٕشَاًَتِٔ فَتأَحٕشِمٕ هٌِْْٓتب       -سٓإَٔٗتٓ الِْْلَبلَ ِّلَبلَ رِٕ الْحِجَِّٔ

 ثِبلْحٓجِّ
 
 .137 -45 -5، ٍ التْزٗت 5 -300 -4الىبفٖ  -(2)•
  (.ّبهص الوخكَـ)ثوىٔ  -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(3)•

 267: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج



150 

 اإلحشام هي الجؼشأً

هٓحب ٗٓحٕوٙلُحهٓ ػٓلَحى أَىْ     -ئِىَّ سٔفْ٘ٓبىَ فَمْٙ٘ٓىُنٕ أَتَبًٖٙ فَمَحبلَ  -ئِلَى أَىْ لَبلَ •
َّٔٓ ٍٓلْتٗ هٙيْ  -فَ٘ٔحٕشِهَٔىَ هٌْْٙٓب لُلْتٔ لَِٔ -تَأْهٔشَ أَغٕحٓبثٓهٓ ٗٓأْتَُىَ الْزِؼٕشَأًََ

فَمَبلَ ٍٓ إَٜٔ ٍٓلْتٚ هٙيْ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ  -هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ
 -ٍٓ هٓشْرِؼِٔٔ هٙيَ الكَّبئٙفٙ حٌَٕٔ٘يٍحٙ٘يَ لَسٓنٓ غٌََبئٙنٓ  -فَمُلْتٔ أَحٕشَمٓ هٌْْٙٓب -َّٔٓ

ٖٕ ءٗ أَخَزْتَِٔ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ ػٔوٓشَ وَبىَ ئِرَا سٓأَى الِْْلَبلَ  -فَمَبلَ ئًَِّوٓب ّٓزَا ضَ
 -ثِبلْحٓذِّغٓبحٓ 

 267: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اإلحشام هي الجؼشأً

فَمَبلَ ثٓلَى ٍٓ لَىٙيْ أَ هٓب ػٓلٙوٕتٓ أَىَّ  -فَمُلْتٔ أَ لَٕ٘ ٓ لَذٕ وَبىَ ػٌْٙذٓوُنٕ هٓشْؾٙ٘٘بً •
ئِىَّ أٍُلَئٙهٓ وَبًَُا  -أَحٕشَهَٔا هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ فَمُلْتٔ -أَغٕحٓبةٓ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ
ٍٓ ئِىَّ ّٓإُلَبءٙ لَكٌََُا هٓىََّٔ فَػٓبسٍٔا وَأًََّْٔنٕ هٙيْ  -هٔتَوٓتِّؼٙ٘يَ فٖٙ أَػٌَٕبلِْٙنٔ الذِّهٓبءٔ

فَأَحٕجٓجٕتٔ أَىْ ٗٓخْشُرَٔا هٙحيْ هٓىَّحَٔ    -  ٍٓ إَّٔلُ هٓىََّٔ لَب هٔتْؼَٓٔ لَْٔنٕ -إَّٔلِ هٓىََّٔ
 ٍٓ أَىْ ٗٓسٕتَغٙجَٜا ثِِٙ أَٗٛبهبً  -ئِلَى ثٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ

ٗٓحب ثٓحب    -أًََّْٓب ٍٓلْتٗ هٙيَ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَّحِٙ ظ  -لٖٙ ٍٓ أًََب أُخْجِشُُٔفَمَبلَ •
فَؿَحٙىْتٔ ٍٓ لُلْحتٔ ٍٓ لَىٌِّٙحٖ أَسٓى    -ػٓجٕذٙ اللَِّٙ فَاًِِّٖ أَسٓى لَهٓ أَىْ لَب تَفْؼٓلَ

  -لَْٔنٕ أَىْ ٗٓفْؼٓلَُا

  268: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 اإلحشام هي الجؼشأً

وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕؼٕيَ فَمَبلَ لََٕ لَحب أَىَّ   -ػٓجٕذٔ الشَّحٕوٓيِ ػٓوٛيْ هٓؼٌَٓب هٙيَ الٌِّسٓبءٙفَسٓأَلَ •
ٍٓ لَىٙيْ هٔشْ هٓيْ  -لَأَهٓشْتٔ الػٛشٍُسَٓٓ هٌْْٙٔيَّ أَىْ تَخْشُدٓ -خُشٍُدٓ الٌِّسٓبءٙ ضُْٕشٌَٓ
ٍٓ أَهٛب اللََّٓاتٖٙ  -أَىْ تُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ فٖٙ ّٙلَبلِ رٕٙ الْحٙزِٛٔ -وَبىَ هٌْْٙٔيَّ غٓشٍُسًٓٓ

 -ٍٓ ئِىْ ضٙئْيَ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ -لَذٕ حٓزٓزٕيَ فَاِىْ ضٙئْيَ فَفٖٙ خَوٕسٍٓٔ هٙيَ الطَّْٕشِ
 -هٙيَ الٌِّسٓبءٙ الػٛشٍُسِٓٓ هٌْْٙٔيَّ -فَخَشَدٓ ٍٓ أَلَوٌَٕب فَبػٕتَلَّ ثٓؼٕؽٔ هٓيْ وَبىَ هٓؼٌَٓب

أَىَّ ثٓؼٕؽٓ هٓيْ هٓؼٌَٓب هٙحيْ   -فَمَذٙمٓ فٖٙ خَوٕ ٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ فَأَسٕسٓلْتٔ ئِلَِٕ٘ٙ
فَىَٕ٘فٓ تَػٌَٕغٔ لَحبلَ فَلْتٌَْظُحشْ هٓحب ثٌَْٕٓ٘ٓحب ٍٓ ثٓحٕ٘يَ       -غٓشٍُسِٓٓ الٌِّسٓبءٙ لَذٙ اػٕتَلَّ

ٍٓ ئِلَّب فَلَب ٗٓذٕخُلْ ػٓلَْٕ٘ٓب َٕٗٓمٔ التَّشٍِِْٗٓٔ  -فَاِىْ قَْٔشَتٕ فَلْتُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ -التَّشٍِِْٗٓٔ
 .ٍٓ أَهٛب الْأٍَٓاخٙشُ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ الْحٓذٙٗجَ -ئِلَّب ٍٓ ّٖٙٓ هٔحٕشِهٌٓٔ

  268: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 !حٌ٘يخ٘جش هظحَ 
اه٘ب هتٌْب فبلظبّش اى خ٘جش هػحف حٌ٘ي ٍ لؼلِّ ٛرل وحَى وتبثحٔ   ٍ •
ٍ ٗحذلّ ػلحى التػحح٘ف    « الحشاء »ثبلخف الوٌىسش ٗطجِ وتبثٔ « ًَى»

التػشٗ  ثحٌ٘ي فٖ رولٔ هحي الشٍاٗحبت الحَاسدٓ فحٖ ػوحش سسحَل       
ٍ لىٌِ روش الوزلسٖ فٖ الىتبة الوضثَس اًِ ػلحى هحب    -ظ -ُٰ  اللّ

لؼلّ الوشاد اى فحت  خ٘جحش ٍلحغ ثؼحذ      -ٗؼٌى حجَت خ٘جش -فٖ الىتبة
الشرَع هي الحذٗج٘ٔ ٍ ّحٖ لشٗجحٔ هحي الزؼشاًحٔ أٍ حىوْحب حىحن       

 .ٍ لىٌِ ووب تشى. الزؼشأً فٖ وًَْب هي حذٍد الحشم
•  

•  

 69: ، ص3 الحج؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 لَب ٗٓؼٕشِعٔ لِٖ ثٓبثٓبىِ وِلَبّٔوٓب حٓلَبلٌ إِلَّب أَخَزْتٔ ثِبلْ٘ٓسِ٘ش

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓحيْ حٌَٓحبىِ ثٕحيِ    « 6» -7 -14925•
ٍٓ ػٓجٕذٔ الشَّحٙ٘نِ الْمَػٙ٘شُ ٍٓ  -أًََب ٍٓ أَثِٖ ٍٓ أَثَٔ حٓوٕضََٓ الخُّوٓبلٖٜٙوٌُْتٔ :لَبلَسٓذٙٗشٍ 

« 2»فَذٓخَلٌَْب ػٓلَى أَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع فَحشَأَى صِٗٓحبداً لَحذٕ     -«1»صِٗٓبدٗ الْأَحٕلَبمٔ 
لَحبلَ ٍٓ لٙحنٓ    -فَمَبلَ لَِٔ هٙيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ لَبلَ هٙيَ الْىَُفَحِٔ  -تَسٓلَّخَ رٓسٓذُٔٔ

هٓحب ثٓؼٔحذٓ هٙحيَ     -فَمَبلَ ثٓلَغٌَٖٙ ػٓيْ ثٓؼٕؿٙىُنٕ أًََِّٔ لَحبلَ  -أَحٕشَهٕتٓ هٙيَ الْىَُفَِٔ
 -وَزَّاةٗفَمَبلَ هٓب ثٓلَّغَهٓ ّٓزَا ئِلَّب  -أَػٕظَنٔ لٙلْأَرٕشِ« 3»الْاِحٕشَامِ فََْٔٓ 

 325-324: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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5 

 لَب ٗٓؼٕشِعٔ لِٖ ثٓبثٓبىِ وِلَبّٔوٓب حٓلَبلٌ إِلَّب أَخَزْتٔ ثِبلْ٘ٓسِ٘ش

 -لَبلَ هٙيَ الشَّثٓزَِٓ لَحبلَ لَحِٔ ٍٓ لٙحنٓ    -حُنٛ لَبلَ لٙأَثِٖ حٓوٕضََٓ هٙيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ •
فَأَحٕجٓجٕحتٓ أَىْ لَحب    -لٙأًََّهٓ سٓوٙؼٕتٓ أَىَّ لَجٕشَ أَثِٖ رَسٍّ سٓؾٙحٖٓ اللَّحِٔ ػٌْٓحِٔ ثِْٓحب    

هٙحيْ إَٔٗحيَ أَحٕشَهٕتُوٓحب فَمَحبال هٙحيَ       -حُنٛ لَبلَ لٙأَثِٖ ٍٓ لٙؼٓجٕذٙ الشَّحٙ٘نِ -تَزَٔصُٓٔ
 ثٓبثٓتبىِ لَب ٗٓؼٕشِعٔ لِٖ ٍٓ  -َأَطٓجٕتُوٓب الشُّخْظَٓٔ ٍٓ اتَّجٓؼٕتُوٓب السٌَُّّٔفَمَبلَ  -الْؼٓمٙ٘كِ

 -ٍٓ رَلٙهٓ أَىَّ اللَِّٓ ٗٓسٙ٘شٌ ٗٔحٙتٜ الْ٘ٓسٙح٘شَ  -وِلَبّٔوٓب حٓلَبلٌ إِلَّب أَخَزْتٔ ثِبلْ٘ٓسِ٘شِ
 .ٍٓ ٗٔؼٕكٖٙ ػٓلَى الْ٘ٓسٙ٘شِ هٓب لَب ٗٔؼٕكٖٙ ػٓلَى الْؼٌْٔفٙ

 .531 -162 -2، ٍ االستجػبس 158 -52 -5التْزٗت  -(6)•

 325-324: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ خُشٍُجِ الْؤمِ٘نِ ثِوٓىََّٔ إِلَى أَحٓذِ الْوَٓٓالِ٘تِ إِرَا لَضِهِٓٔ التَّوٓتُّغٔ   

ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ خُشٍُدِ الْؤمٙ٘نِ ثِوٓىََّٔ ئِلَى أَحٓذٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ ئِرَا لَضِهِٓٔ  19« 2»•
  التَّوٓتُّغٔ ٍٓ هٓغٓ التَّؼٓزُّسِ ئِلَى أَدًَٕى الْحٙلِّ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ هٔؼٓلَّى « 3» -1 -14957•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ سٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ 

الْحٓتجِّ  الْؤجٓبٍِسِ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ ثِتبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَتى   سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ : الْحٓسٓيِ ع لَبلَ
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓخْشُدٔ ئِلَى هْٔٓلِّ أَسٕؾِٙٙ فَ٘ٔلَجِّٖ ئِىْ ضَبءٓ

هحي   8هي الجبة  1، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 7 -302 -4الىبفٖ  -(3)•
 .أثَاة ألسبم الحذ

 337: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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7 

 ٍٔجَٔةِ خُشٍُجِ الْؤمِ٘نِ ثِوٓىََّٔ إِلَى أَحٓذِ الْوَٓٓالِ٘تِ إِرَا لَضِهِٓٔ التَّوٓتُّغٔ   

 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ •
 .188 -59 -5التْزٗت  -(4)•

 

 337: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 ٍٔجَٔةِ خُشٍُجِ الْؤمِ٘نِ ثِوٓىََّٔ إِلَى أَحٓذِ الْوَٓٓالِ٘تِ إِرَا لَضِهِٓٔ التَّوٓتُّغٔ   

لَحبلَ ع  : هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ هٔحٓوٛذٚ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمٌْٙؼٓحِٔ لَحبلَ  « 5» -2 -14958•
أَىْ ٗٓخْحشُدٓ ئِلَحى    -ٌْٗٓجٓغٖٙ لٙلْؤزٓبٍِسِ ثِوٓىََّٔ ئِرَا وَبىَ غٓشٍُسًٓٓ ٍٓ أَسٓادٓ الْحٓحذٛ 

ٍٓ ئِىْ وَحبىَ هٔزٓحبٍِساً ٍٓ    -فَ٘ٔحٕشِمٓ هٙيْ أٍَٛلِ َٕٗٓمٍ هٙيَ الْؼٓطْحشِ  -خَبسِدِ الْحٓشَمِ
ٍٓ ٗٔحٕحشِمٔ فٙحٖ خَوٕح ٍ     -فَأًَِِّ ٗٓخْشُدٔ إَٔٗؿبً هٙحيَ الْحٓحشَمِ   -لَٕ٘ ٓ ثِػٓشٍُسٍٓٓ
 .تَوٕؿٖٙ هٙيَ الْؼٓطْشِ

 .71 -الومٌؼٔ -(5)•
 .«6»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ أَلْسٓبمِ الْحٓذِّ : أَلَُلُ•
هحي   6، 5، ٍ فحٖ الححذٗخ٘ي   8هي الجحبة   2تمذم فٖ الحذٗج  -(6)•

 . هي أثَاة ألسبم الحذ 9الجبة 
 337: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هَال٘ت أخش

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت ئلحى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىحٔ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فحاًْن ٗحشهحَى ثححذ االفحشاد ٍ     

الظبّش أى اإلححشام هحي الوٌحضل للوحزوَسٗي هحي ثحبة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼحذ ححذ المحشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الجؼشأً

، وبًت لشٗٔ غحغ٘شٓ لشٗجحٔ هحي    (ثىسش الز٘ن ٍتسى٘ي الؼ٘ي)رؼشأً •
ولن ضوبل ضشق  20الوسزذ الحشام، تمغ فٖ ٍادٕ الزؼشأً، ػلى ثؼذ 

هىٔ الوىشهٔ، اوتسجت ضْشٓ تبسٗخ٘ٔ ثٌحضٍل الشسحَل فْ٘حب ٍتَصٗحغ     
الغٌبئن ثْب ثؼذ ػَدتِ هي غضٍٓ حٌ٘ي ، ثْب هسزذ رذد حذٗخبً ٍخثحبس،  
ًٍمَش وتبث٘ٔ ثخف وَفٖ ٗشرغ تبسٗخْب لػذس اإلسالم، ػلى ئححذى  

 [2. ]ولن ٗوٌ٘بً 2الػخَس التٖ تمغ لجل الَغَل ئلى الوسزذ ثحَالٖ 
ثْب هسزذ الزؼشأً الزٕ ثٌٖ لجل المشى الخبلج الْزحشٕ، ٍّحَ   َٗرذ  •

الوىبى الزٕ غلى فِ٘ الشسَل غلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثؼذ ػَدتِ هٌتػشاً 
ػلى حم٘ف ٍحل٘فتْب َّاصى فٖ ٍادٕ حٌ٘ي فحٖ السحٌٔ الخبهٌحٔ هحي     

 الْزشٓ
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 خريطة الحرم المكي
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

فَْ أى ْٗل الحبد هي الو٘مبت الزٕ َّ ّٛلحِ ٍ ٗمحشى    اإللشاىأهب ٍ •
ئلى ئحشاهِ س٘بق هب ت٘سش هي الْذٕ ٍ ئًوب سوٖ لبسًب لس٘بق الْذٕ 

فوتى لن ٗسك هي الو٘مبت لن ٗىي لبسًب ٍ ػلِ٘ فحٖ لشاًحِ   هغ اإلّالل 
قَافبى ثبلج٘ت ٍ سؼٖ ٍاحذ ث٘ي الػفب ٍ الوشٍٓ ٍ ٗزذد التلج٘حٔ ػٌحذ   

 .ول قَاف
فَْ أى ْٗل الحبد هي ه٘مبت أّلِ ثبلحذ هفشدا رله هي  اإلفشادٍ أهب •

الس٘بق ٍ الؼوشٓ أٗؿب ٍ ل٘  ػلِ٘ ّذٕ ٍ ال تزذٗذ للتلج٘ٔ ػٌذ وحل  
 .قَاف

391-390: ؛ ص(للش٘خ الوف٘ذ)الومٌؼٔ   
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

هٌبسه الوفشد ٍ هٌبسه المبسى سحَاء ال فحشق ثٌْ٘وحب ٍ الوتوتحغ     حن •
ثبلؼوشٓ ئلى الحذ ٗحل ثؼذ قَافِ ثبلج٘ت ٍ سؼِ٘ ووب لذهٌبُ حن ٌٗطئ 
اإلحشام ٍ المبسى ٍ الوفشد ال ٗحل أحذّوب حتى ٗمؿٖ هٌبسحىِ ووحب   

 ٍغفٌبُ 

 

391-390: ؛ ص(للش٘خ الوف٘ذ)الومٌؼٔ   
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

ػٓلٖٜٙ ثٕيُ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؿْلِ ثٕحيِ ضَحبرَاىَ رٓوٙ٘ؼحبً     -4•
ئِىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
اسِ ٰ  ٍٓ أَرِّىْ فٖٙ اليّ -أَلَبمٓ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ ػٓطْشَ سٌٙٙ٘يَ لَنٕ ٗٓحٔذٛ حُنٛ أًَْضَلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلَّ ػٓلَِٕ٘ٙ

ٗٓحأْتَٙ٘ي ٙهحْي ُوحلِّ َفحذٍّ ٓػوٙ٘حٍك َفحأَهَٓش        ٰ  وُلِّ ؼ ٰ  الًب ٍٓ ػٓلىٰ  ثِبلْحٓذِّ ٗٓأْتَُنٓ سِد اٙهحٍش 
الْؤإَرًِّٙ٘يَ أَىْ ٗٔإَرًَُِّا ثِأَػٕلَى أَغَٕٓاتِْٙنٕ ثِأَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ ٗٓحٔذٜ فٖٙ ػٓبهِٙٙ ّٓزَا فَؼٓلٙنٓ ثِحِٙ  
هٓيْ حٓؿَشَ الْوٓذٌََٙٗٔ ٍٓ إَّٔلُ الْؼَٓٓالٖٙ ٍٓ الْأَػٕشَاةٔ ٍٓ ارٕتَوٓؼَٔا لٙحٓذِّ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ ٍٓ ئًَِّوٓحب  
وَبًَُا تَبثِؼٙ٘يَ ٌْٗٓظُشٍُىَ هٓب ٗٔإْهٓشٍُىَ ٍٓ ٗٓتَّجِؼًََِٔٔ إٍَٔ ٗٓػٌَٕغٔ ضَٕ٘ئبً فَ٘ٓػٕحٌَؼًََِٔٔ فَخَحشَدٓ سٓسٔحَلُ    
اللَِّٙ ظ فٖٙ أَسٕثٓغٍ ثٓمٙ٘يَ هٙيْ رٕٙ الْمَؼٕذِٓٓ فَلَوٛب اًْتَْٓى ئِلَحى رٕٙ الْحٔلَٕ٘فَحِٔ صٓالَحتٙ الطَّحوٕ ٔ     
فَبغْتَسٓلَ حُنٛ خَشَدٓ حٓتَّى أَتَى الْوٓسٕزِذٓ الَّزٕٙ ػٌْٙذٓ الطَّزٓشَِٓ فَػٓحلَّى فٙ٘حِٙ الظُّْٕحشَ ٍٓ ػٓحضَمٓ     
ثِبلْحٓذِّ هٔفْشِداً ٍٓ خَشَدٓ حٓتَّى اًْتَْٓى ئِلَى الْجٕٓ٘ذٓاءٙ ػٌْٙذٓ الْوٙ٘لِ الْحأٍَٛلِ فَػٔحفٛ لَحِٔ سٙحوٓبقَبىِ     
فَلَجٛى ثِبلْحٓذِّ هٔفْشِداً ٍٓ سٓبقَ الْْٓذٕٕٓ سٙتّبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ إٍَٔ أَسٕثٓؼبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ حٓتَّى اًْتَْٓى ئِلَى هٓىََّٔ 

 .....الْحٙزِٛٔفٖٙ سٓلْخِ أَسٕثٓغٍ هٙيْ رٕٙ 

 245: ، ص4 ؛ ج(اإلس ه٘ٔ -ؽ )الىبفٖ 
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

لَِٔ ػٓبئٙطَُٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِّٙ تَشْرِغٔ ًٙسٓبؤُنٓ ثِحٓزٍٛٔ ٍٓ ػٔوٕحشٍَٓ هٓؼحبً ٍٓ   فَمَبلَتٕ ...•
أَسٕرِغٔ ثِحٓزٍٛٔ فَأَلَبمٓ ثِبلْأَثٕكَ ِ ٍٓ ثٓؼٓجَ هٓؼْٓٓب ػٓجٕذٓ الشَّحٕوٓيِ ثٕيَ أَثِٖ ثٓىْشٍ ئِلَحى  
التٌَّْؼٙ٘نِ فَأَّٓلَّتٕ ثِؼٔوٕشٍَٓ حُنٛ رٓبءٓتٕ ٍٓ قَبفَتٕ ثِبلْجٕٓ٘تٙ ٍٓ غٓلَّتٕ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌْٙحذٓ  
هٓمَبمِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ع ٍٓ سٓؼٓتٕ ثٕٓ٘يَ الػٛفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ حُنٛ أَتَتٙ الٌَّجِٖٛ ظ فَبسٕتَحٓلَ 
هٙيْ َٕٗٓهِٙٙ ٍٓ لَنٕ ٗٓذٕخُلِ الْوٓسٕزِذٓ الْحٓشَامٓ ٍٓ لَنٕ ٗٓكُفٕ ثِبلْجٕٓ٘حتٙ ٍٓ دٓخَحلَ هٙحيْ    
 .أَػٕلَى هٓىََّٔ هٙيْ ػٓمَجِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ ٍٓ خَشَدٓ هٙيْ أَسٕفَلِ هٓىََّٔ هٙيْ رٕٙ قَُٖى

 248: ، ص4 ؛ ج(اإلس ه٘ٔ -ؽ )الىبفٖ 
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

 الوَال٘ت للحذ ٍ الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ٍ الوفشدّٓزُ •

 

 283: ، ص1 ؛ ج(حلّى، فخش الوحمم٘ي)إٗؼبح الفَائذ فٖ ششح هشى ت المَاػذ



16
8 

 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

هي هٌضلِ ألشة هي الو٘محبت هٌضلحِ، ٍ هىّحٔ لححذ٘ التوتحغ، ٍ      ه٘مبت •
 الوفشدٓخبسد الحشم للؼوشٓ 

 230: ، ص1 ؛ ج(حلّى، شوث الذٗي هحوذ ثي شجبع المـّبى)هؼبلن الذٗي فٖ فمِ آل ٗبس٘ي
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 ه٘مبت المشاى ٍ اإلفشاد

ّزُ الوَال٘ت ّٛلْب ٍ لوي هش ثْب، سحَاء وحبى ئحشاهحِ للححذ أٍ     ٍ •
 .للؼوشٓ الوتوتغ ثْب أٍ الوفشدٓ

ٍ . ٍ لَ ػذل ٍاحذ ػٌذ المشة هي ه٘مبتِ الى غ٘شُ ٍ أحشم هٌِ أرحضأ •
 .لَ وبى ػذٍلِ ثؼذ حػَلِ فِ٘ أحن ٍ أرضأ

ٍ لَ سله قشٗمب ال ٗإدٕ الى أحذّب أحشم ػٌذ هحبراتِ ٛححذّب، ٍ  •
 .لَ لن ٗإد قشٗمِ الى الوحبرآ أحشم هي أدًى الحل

ٍ ه٘مبت الوفشدٓ أدًى الحل، ٍ أفؿحلِ الزؼشاًحٔ، ححنٛ الحذٗج٘حٔ، ححنٛ      •
 .التٌؼ٘ن

 

 203: ؛ ص(الثي فْذ)الشسبئل الؼشش 
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 دٍٔٓٗشُٓ األّل

ٍ َّ ه٘مبت هي وبى هٌضلِ خلحف الوَال٘حت   . دٍٔٓٗشُٓ اّٛل: سبدسْبٍ •
  ...الوضثَسٓ

الػبدسٓ  الوفشدٓاخت٘بساً، ٍ لؼوشٓ التوتّغ هَال٘ت ّزُ الوَال٘ت الستّٔ ٍ •
 .اإلفشاد ٍ المشاىػي اٙفبلٖ، ٍ لحذ٘ 

ٍ أه٘ب الؼوشٓ الوفشدٓ للوىّٖ فو٘مبتِ أدًى الحلّ ئلّب أى ٗخشد ػٌْب، ححن٘  •
ػبد ثح٘ج ٗوشّ فٖ الؼَد ػلى أحذ الوَال٘ت الوزوَسٓ، فال ٗزحَص لحِ   

 .الوشٍس ػٌْب ثغ٘ش ئحشام ئلّب هب استخٌٖ
 .ٍ أه٘ب حذ٘ التوتّغ فو٘مبتِ هىّٔ•

 

 617-616: ، ص4 ؛ ج(هبصًذساًى، هحوذ ّبدى ثي هحوذ طبلح)ششح فشٍع الىبفٖ
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 هَال٘ت أخش

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت ئلحى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىحٔ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فحاًْن ٗحشهحَى ثححذ االفحشاد ٍ     

الظبّش أى اإلححشام هحي الوٌحضل للوحزوَسٗي هحي ثحبة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼحذ ححذ المحشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



172 

 أدًى الحلّ

  أدًى الحلالؼبضش •
ٍ َّ ه٘مبت الؼوشٓ الوفشدٓ ثؼذ حذ المشاى أٍ اإلفشاد ثل لىحل ػوحشٓ   •

هفشدٓ ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشاًحٔ أٍ التٌؼح٘ن فاًْحب    
هٌػَغٔ ٍ ّٖ هي حذٍد الحشم ػلى اختالف ثٌْ٘ب فٖ المشة ٍ الجؼذ 
فاى الحذٗج٘ٔ ثبلتخف٘ف أٍ التطذٗذ ثئش ثمشة هىٔ ػلحى قشٗحك رحذٓ    
دٍى هشحلٔ حنٛ أقلك ػلى الوَؾغ ٍ ٗمبل ًػفِ فٖ الحل ٍ ًػفِ فٖ 

 الحشم 

 556: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 أدًى الحلّ

الزؼشأً ثىسش الز٘ن ٍ الؼح٘ي ٍ تطحذٗذ الحشاء أٍ ثىسحش الزح٘ن ٍ      ٍ •
سىَى الؼ٘ي ٍ تخف٘ف الشاء هَؾغ ث٘ي هىحٔ ٍ الكحبئف ػلحى سحجؼٔ     
أه٘بل ٍ التٌؼ٘ن هَؾغ لشٗت هي هىٔ ٍ َّ ألشة أقشاف الححل ئلحى   
هىٔ ٍ ٗمبل ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هىٔ أسثؼٔ أه٘بل ٍ ٗؼشف ثوسزذ ػبئطحٔ وحزا   

 فٖ هزوغ الجحشٗي 
أهب الوَال٘ت الخوسٔ فؼي الؼالهٔ فٖ الوٌتْى أى أثؼذّب هي هىٔ رٍ ٍ •

هىٔ ٍ ٗلِ٘ فحٖ الجؼحذ الزحفحٔ ٍ    هشاحل هي الحل٘فٔ فاًْب ػلى ػطشٓ 
الوَال٘ت الخالحٔ الجبل٘ٔ ػلى هسبفٔ ٍاحذٓ ثٌْ٘حب ٍ ثح٘ي هىحٔ ل٘لتحبى     

 ٔ  لبغذتبى ٍ ل٘ل ئى الزحفٔ ػلى حالث هشاحل هي هى

 
 556: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 أدًى الحلّ

ه٘مبت ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ خبسد الحشم، ٍ رو٘غ السٌٔ ٍلت لْحب،  ٍ •
 .ٍ ٗزَص فٖ ول ضْش ٍ فٖ ول ػطشٓ أٗبم

179: ؛ ص(حلّى، ٗح٘ى ثي سؼ٘ذ)الجبهغ للششائغ  
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 أدًى الحلّ

ٍ َّ ه٘محبت للؼوحشٓ الوفحشدٓ لوحي وحبى ثوىّحٔ، ٍ       . أدًى الحلّ: سبثؼْبٍ •
 .ٍ التٌؼ٘ن ٍ الحذٗج٘٘ٔ« 3»اٛفؿل هٌْب الزؼشأً 

هي »: ٍ ٗذلّ ػلِ٘ غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم لبل•
أساد أى ٗخشد هي هىّحٔ ل٘ؼتوحش أححشم هحي الزؼشاًحٔ أٍ الحذٗج٘٘حٔ أٍ هحب        

 « 4». «أضجْْوب
الزؼشأً ثىسش أٍ٘لِ ئروبػبً، حن٘ ئىّ أغححبة  »: لبل فٖ هؼزن الجلذاى(. 3)•

الحذٗج ٗىسشٍى ػٌِ٘ ٍ ٗطذ٘دٍى ساءُ، ٍ أّل االتمبى ٍ اٛدة ٗخكئًَْن 
 .«ٍ ٗسىٌَى الؼ٘ي ٍ ٗخفّفَى الشاء

، ح 177، ظ 2؛ االستجػححبس، د 2952، ح 454، ظ 2الفم٘ححِ، د (. 4)•
؛ ٍسحبئل الطح٘ؼٔ، د   315، ح 96 -95، ظ 5؛ تْزٗت اٛحىبم، د 588
 .14967، ح 341، ظ 11
 

 617-618: ، ص4 ؛ ج(هبصًذساًى، هحوذ ّبدى ثي هحوذ طبلح)ششح فشٍع الىبفٖ
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 أدًى الحلّ

الوزبٍس ثوىّٔ ئرا دخلْب ثؼوشٓ فٖ غ٘حش أضحْش   »: سٍاٗٔ سوبػٔ، لبلٍ •
ضَ٘ال ٍ رٍ المؼحذٓ ٍ رٍ الحز٘حٔ، هحي دخلْحب     : الحذ٘، فاىّ أضْش الحذ٘

ثؼوشٓ فٖ غ٘ش أضْش الحذ٘ حن٘ أساد أى ٗححشم فل٘خحشد ئلحى الزؼشاًحٔ،     
ٌٗظش ئلى الج٘ت، ححن٘   حتّى ف٘حشم هٌْب، حن٘ ٗأتٖ هىّٔ، ٍ ال ٗمكغ التلج٘ٔ 

ٗكَف ثبلج٘ت ٍ ٗػلّٖ الشوؼت٘ي ػٌذ همبم ئثحشاّ٘ن ػل٘حِ السحالم ححن٘     
ٗخشد ئلى الػفب ٍ الوشٍٓ، ف٘كَف ثٌْ٘وب، حن٘ ٗمػ٘ش ٍ ٗحلّ، ححن٘ ٗؼمحذ   

 « 1». «التلج٘ٔ َٗم التشٍٗٔ
هب سجك هي الكشٗم٘ي هي خشٍد ػبئطٔ ثأهشُ غلى اهلل ػلِ٘ ٍ خلحِ  ٍ •

 « 2». ئلى التٌؼ٘ن إلحشام الؼوشٓ
 

 617-618: ، ص4 ؛ ج(هبصًذساًى، هحوذ ّبدى ثي هحوذ طبلح)ششح فشٍع الىبفٖ
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 أدًى الحلّ

•______________________________ 
ٍ سٍاُ الىلٌ٘حٖ فحٖ   . 190، ح 60، ظ 5تْزٗت اٛحىحبم، د  (. 1)

، ح 264، ظ 11؛ ٍسحبئل الطح٘ؼٔ، د   10ثبة حذ٘ الوزحبٍسٗي، ح  
14751 . 

 . 14648، ح 218، ظ 11ٍسبئل الط٘ؼٔ، د (. 2)•

 617-618: ، ص4 ؛ ج(هبصًذساًى، هحوذ ّبدى ثي هحوذ طبلح)ششح فشٍع الىبفٖ
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 أدًى الحلّ

الظبّش أًِ ال خالف ثٌْ٘ن فٖ وحَى أدًحى الححل ه٘مبتحبً للؼوحشٓ      ( 1)•
الوفشدٓ ثؼذ حذ المشاى ٍ اإلفشاد، ووب أًِ ه٘مبت للؼوشٓ الوفحشدٓ لوحي   

الؼوشٓ « ثل لىل ػوشٓ هفشدٓ»: هي  لَلِوبى فٖ هىّٔ، ٍ هشاد الوػٌف 
الوفشدٓ لوي أساد الؼوشٓ ٍحذّب هي هىّٔ، ٍ أه٘ب الٌبئٖ الخبسد هي هىّٔ 
فو٘مبت ػوشتِ سبئش الوَال٘حت الوؼشٍفحٔ ووحب سح٘أتٖ فحٖ الوسحألٔ       

 .السبدسٔ، ففٖ الؼجبسٓ هسبهحٔ ٍاؾحٔ
ٍ و٘ف وبى، الزٕ ٗذل ػلى أى أدًى الحل ه٘مبت للؼوشٓ الوفشدٓ ئًوحب  •

 :َّ سٍاٗتبى

 307-306: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 أدًى الحلّ

ػي ( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  سألت أثب ػجذ اللّ»: غح٘حٔ رو٘ل، لبل: اٍُٛلى•
توؿٖ ووب ّحٖ ئلحى   : الوشأٓ الحبئؽ ئرا لذهت هىّٔ َٗم التشٍٗٔ، لبل

ػشفبت فتزؼلْب حزٔ، حن٘ تم٘ن حتى تكْش فتخشد ئلى التٌؼ٘ن فتححشم  
 .«1« »ووب غٌؼت ػبئطٔ: فتزؼلْب ػوشٓ، لبل اثي أثٖ ػو٘ش

•______________________________ 
 .2ح  21أثَاة ألسبم الحذ ة / 296: 11الَسبئل ( 1)
 

 307: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



180 

 أدًى الحلّ

 :ٍ سث٘وب ٗطىل االستذالل ثْب هي رْت٘ي•
أًْب ٍاسدٓ فٖ الؼوشٓ الوفشدٓ الوسجَلٔ ثبلحذ، ٍ والهٌب فحٖ  : ئحذاّوب•

 .هكلك الؼوشٓ الوفشدٓ فبلتؼذٕ ٗحتبد ئلى الذل٘ل
أى ظبّشّب ٍرَة اإلححشام هحي خػحَظ التٌؼح٘ن هحغ أى      : حبً٘تْوب•

 .والهٌب فٖ هكلك أدًى الحل
ٍ ٗوىي الزَاة ػي الخبًٖ ثأى روش التٌؼ٘ن لىًَِ ألشة اٛهحبوي هحي   •

 .حذٍد الحشم ٍ ئلّب فال خػَغ٘ٔ لزوشُ

 308-307: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 أدًى الحلّ

: لبل»( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ ػي أثٖ ػجذ اللّ: الخبً٘ٔ•
هي أساد أى ٗخشد هي هىّٔ ل٘ؼتوش أحشم هي الزِؼشأً أٍ الحذٗج٘ٔ أٍ هب 

ِ  « 1« »أضجْْب أٍ هحب  »: فاًْب تطول رو٘غ هَاؾغ حذٍد الححشم لمَلح
، ووب أًْب هكلمٔ هي ح٘ج وَى الؼوشٓ هسحجَلٔ ثحبلحذ أم ال،   «أضجْْب

 .فال ٌٗجغٖ الشٗت فٖ ّزا الحىن
•______________________________ 
 .1ح  22أثَاة الوَال٘ت ة / 341: 11الَسبئل ( 1)
 

 308: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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ٗجمى الىالم فٖ هشسلٔ الػذٍق التٖ سٍاّب ثؼذ غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ، •
( ُ ػلِ٘ ٍ خلحِ ٍ سحلن  ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  ٍ ئى سسَل اللّ»: لبل الػذٍق

اػتوش حالث ػوش هتفشلبت ولّْب فٖ رٕ المؼذٓ، ػوشٓ أّحلّ فْ٘حب هحي    
ػسفبى ٍ ّٖ ػوشٓ الحذٗج٘ٔ، ٍ ػوشٓ المؿبء أحشم فْ٘ب هي الزٔحفٔ، ٍ 
ػوشٓ أّلّ فْ٘ب هي الزؼشأً ٍ ّٖ ثؼذ أى سرغ هي الكبئف هحي غحضآ   

، ٍ سٍاّب الىلٌٖ٘ فٖ الىبفٖ ثسٌذ غح٘  ػي هؼبٍٗٔ ثي «2« »حٌ٘ي
 .«3»ػو٘بس ثبختالف ٗس٘ش 

/ 275: 2، الفمِ٘ 2ح  22أثَاة الوَال٘ت ة / 341: 11الَسبئل ( 2)•
1341. 

 .10/ 251: 4الىبفٖ ( 3)•
 308: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج 



18
3 
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ُ ػل٘حِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سث٘وب ٗمبل ثأى ظبّش الشٍاٗٔ أى سسَل اللٍّ •
أحشم للؼوشٓ هي ػسفبى، الحزٕ ٗجؼحذ ػحي هىّحٔ ثومحذاس      ( خلِ ٍ سلن

هشحلت٘ي ٍ لن ٗىي ه٘مبتبً ٍ ال هي أدًى الحل، ووحب ٗظْحش هٌْحب أًحِ     
أحشم لؼوشٓ المؿبء هي الزحفحٔ هحغ   ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

لبغذاً للؼوشٓ هي الوذٌٗحٔ  ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أًِ لَ وبى 
فى٘ف لن ٗحشم هي هسزذ الطزشٓ، فومتؿى ّزُ الشٍاٗٔ رَاص تأخ٘ش 
ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ للٌبئٖ هي الو٘مبت الزٕ أهبهِ ئلى ه٘مبت خخحش  

 .ثؼذُ

 308: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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أًِ ئرا وبى الوشاد ثبإلّالل اإلححشام فتحذل الشٍاٗحٔ ػلحى     : ٍ الزَاة•
هي هىبًِ ٍ ػذم لضٍم الشرَع ئلى الو٘مبت، ًظ٘حش هحي   رَاص اإلحشام  

وبى هٌضلِ ثؼذ الو٘مبت، فاى هَؾغ ئحشاهِ دٍٗشٓ أّلِ ٍ لح٘  ػل٘حِ   
الشرَع ئلى الو٘مبت، فبلحىن ثزَاص اإلحشام هي هىبًِ ٍ ػحذم لحضٍم   
الشرَع ئلى الو٘مبت ال ٗختع ثوحي وحبى هٌضلحِ دٍى الو٘محبت، ثحل      
ٗطول هي وبى ثٌفسِ دٍى الو٘مبت هي ثبة االتفبق ٍ ئى وحبى هٌضلحِ   
ثؼ٘ذاً، فبلوستفبد هي الشٍاٗٔ أى هي وبى دٍى الو٘مبت ٍ لَ اتفبلبً ٍ أساد 
الؼوشٓ ٗزَص لِ اإلحشام هي هىبًِ ٍ ل٘  ػلِ٘ الشرَع ئلى الو٘محبت،  
ٍ ال خػَغ٘ٔ لزوش ػسفبى، ثل الو٘ضاى ول هي وبى ثؼذ الو٘مبت سَاء 

 .وبى فٖ ػسفبى أٍ فٖ غ٘شُ هي الوَاؾغ
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ٍ لىي ال ٗجؼذ أى ٗىَى الوشاد ثبإلّالل َّ سفغ الػَت ثبلتلج٘ٔ ووب _•
سفغ ثِ غحَتِ، ٍ أّحل الوححشم    : ُٰ  أّل ثزوش اللّ: َّ هؼٌبُ لغٔ ٗمبل
سفؼحَا  : سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ ٍ أّلَا الْحالل ٍ اسحتْلَُ  : ثبلحذ ٍ الؼوشٓ

، فوؼٌى «1»ئرا سفغ غَتِ ثبلجىبء : أغَاتْن ػٌذ سؤٗتِ، ٍ أّل الػجٖ
سفغ غحَتِ  ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  الشٍاٗٔ أى سسَل اللّ

ثبلتلج٘ٔ فٖ ػسفبى، ٍ الؼوشٓ التٖ سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي ػسحفبى ّحٖ   
 .ػوشٓ الحذٗج٘ٔ، فال ٌٗبفٖ رله هغ ئحشاهِ هي هسزذ الطزشٓ

•______________________________ 
 .487: أسبس الجالغٔ( 1)
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هحي  ( ُ ػل٘حِ ٍ خلحِ ٍ سحلن   ٰ  غحلّى الحلّ  )ٗجمى اإلضىبل فٖ ئحشاهِ •
 .الزحفٔ فٖ ػوشٓ المؿبء ووب فٖ الوشسلٔ

ٍ ٌٗذفغ ثأى الؼجشٓ ثػح٘حٔ الىبفٖ ػي هؼبٍٗٔ ثي ػو٘بس، فاى الوزوَس •
فْ٘ب اإلّالل هي الزحفٔ، ٍ لحذ ػشفحت أى الوحشاد ثحِ سفحغ الػحَت       

 .ثبلتلج٘ٔ
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ٍ الزٕ ٗظْش هي الشٍاٗبت الػح٘حٔ ٍ التحَاسٗخ الوؼتجحشٓ أى سسحَل    •
ئًوحب اػتوحش ثؼحذ الْزحشٓ     ( ُ ػل٘حِ ٍ خلحِ ٍ سحلن   ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  اللّ

ػوشت٘ي، ٍ ئًوب ػجش فٖ ّزُ الػح٘حٔ ثخالث ػوش ثبػتجبس ضشٍػِ فٖ 
الؼوشٓ ٍ اإلحشام لْب ٍ لىي الوطشو٘ي هٌؼَُ هي الحذخَل ئلحى هىّحٔ،    

ثؼذ هب غبلحْن فٖ الحذٗج٘ٔ ٍ ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)فشرغ 
ُ ػلِ٘ ٍ خلحِ  ٰ  غلّى اللّ)اػتوش فٖ السٌٔ اللّبحمٔ لؿبءٖ ػو٘ب فبت ػٌِ 

 المؿبء،  ٍ ػي أغحبثِ فسوِّ٘ت ثؼوشٓ ( ٍ سلن
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، (ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  ووب غشح ثزله فٖ غح٘حٔ أثبى ػي أثٖ ػجذ اللّ•
ػوحشٓ  ( ُ ػل٘حِ ٍ خلحِ ٍ سحلن   ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  اػتوش سسَل اللّ»: لبل

الحذٗج٘ٔ ٍ لؿى الحذٗج٘ٔ هي لبثل، ٍ هي الزؼشاًحٔ حح٘ي ألجحل هحي     
ٍ فٖ غح٘حٔ غحفَاى  « 1« »الكبئف، حالث ػوش ولْي فٖ رٕ المؼذٓ

 .«2»أحشم هي الزؼشأً ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أًِ 
•______________________________ 
 .3ح  2أثَاة الؼوشٓ ة / 299: 14الَسبئل ( 1)
 .6ح  9أثَاة ألسبم الحذ ة / 268: 11الَسبئل ( 2)•
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غحلّى  )ُ ٰ  فبلزٕ ٗستفبد هي غح٘حٔ هؼبٍٗٔ ثي ػو٘بس أى سسَل الحلّ •
أحشم هي هسحزذ الطحزشٓ للؼوحشٓ ٍ سفحغ     ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  اللّ

غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي ػٔسفبى، ٍ ّٖ الؼوحشٓ التحٖ هٌؼحِ الوطحشوَى هحي      
الذخَل ئلى هىّٔ ٍ غبلحْن فحٖ الحذٗج٘حٔ ٍ سرحغ هحي دٍى ئت٘حبى      
هٌبسه الؼوشٓ، حن٘ فٖ السٌٔ الالحمٔ اػتوش ٍ أحشم هي هسزذ الطزشٓ 

 .ٍ أّل ٍ سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي الزحفٔ فسو٘ت ثؼوشٓ المؿبء

 310: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



190 

 أدًى الحلّ

ُ ػل٘حِ ٍ خلحِ ٍ   ٰ  غلّى اللّ)أه٘ب الزِؼشأً فبلظبّش هي الػح٘حٔ أًِ ٍ •
ٔ »: أحشم هٌْب لظَْس لَلِ( سلن فحٖ أى اثتحذاء   « ٍ ػوشٓ هي الزؼشاًح

الؼوشٓ وبى هي الزؼشأً، ال أًِ أحشم لجل رله ٍ سفغ غحَتِ ثبلتلج٘حٔ   
 .هي الزؼشأً ووب غشّح ثزله فٖ غح٘حٔ أثبى الوتمذ٘هٔ

فبلوستفبد هي الػح٘حٔ رَاص اإلحشام للؼوشٓ الوفحشدٓ هحي الزِؼشاًحٔ    •
ُ ػلِ٘ ٍ خلحِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)اخت٘بساً ٍ ئى لن ٗىي هي أّل هىّٔ وبلٌجٖ 

ٍ لىحي ئًوحب   . ٍ أغحبثِ، ووب ٗزَص اإلحشام هحي أدًحى الححل   ( سلن
 .ٗختع رله ثوي ثذا لِ الؼوشٓ فٖ اٛحٌبء
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فوب روشًبُ فٖ أٍ٘ل الجحج هي أى ه٘مبت الؼوشٓ الوفشدٓ للٌبئٖ الخبسد •
هي هىّٔ َّ الوَال٘ت الوؼشٍفٔ غ٘ش تبم ػلى ئقاللحِ، ثحل ال ثحذ٘ هحي     

 :التفػ٘ل، ٍ حبغلِ
أى الٌبئٖ ئرا سبفش ٍ خشد هي ثلذُ لغحشؼ هحي اٛغحشاؼ ومتحبل ٍ     •

ًحَُ ٍ ٍغل ئلى حذٍد الحشم ٍ دٍى الو٘محبت فجحذا لحِ أى ٗؼتوحش،     
ٗزَص لِ أى ٗؼتوش هي أدًى الحل هحي الزِؼشاًحٔ ٍ ًحَّحب ووحب غحٌغ      

، ٍ ال ٗزت ػلِ٘ الؼَد (ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سسَل اللّ
ٍ الشرَع ئلى الو٘مبت، ٍ أه٘ب الٌبئٖ الزٕ ٗخشد هي ثلذُ ثمػذ الؼوشٓ 

لِ اإلحشام ئلّب هي الوَال٘ت الوؼشٍفٔ، ٍ ل٘  لحِ التحأخ٘ش ئلحى    فل٘   
 .«1»أدًى الحل 
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 أدًى الحلّ

• ______________________________ 
أًِ ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  تفػ٘ل اػتوبس سسَل اللّ( 1)
فٖ السٌٔ السبدسٔ هحي الْزحشٓ هحي    ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

 1520ضْش رٕ المؼذٓ أحشم هي هسزذ الطزشٓ للؼوحشٓ، ٍ وحبى هؼحِ    
ُ ٰ  غلّى اللّ)ثؼ٘شاً، ٍ لوب ٍغل  70ًفش، ٍ سبق  400ًفش، ٍ فٖ سٍاٗٔ 
ئلى حذٗج٘ٔ ٍ ّٖ ػلى هشحلحٔ ئلحى هىّحٔ هٌؼحِ     ( ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلن

ُ ٰ  غحلّى الحلّ  )الوطشوَى هي الذخَل ئلى هىّٔ، حن٘ ٍلغ الػحل  ثٌ٘حِ   
 ٍ ث٘ي الوطشو٘ي فٖ الحذٗج٘ٔ، ( ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلن
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هي رولٔ ضشٍـ الػل  أى ٗشرغ فٖ ّزُ السٌٔ ٍ ٗؼتوش فٖ السحٌٔ  ٍ •
ُ ػلِ٘ ٍ خلحِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)اللّبحمٔ، ٍ اضتشقَا أٗؿبً أى ال ٗجمى الٌجٖ 

ُ ٰ  ٍ أغحبثِ فٖ هىّٔ أصٗذ هي حالحٔ أٗ٘حبم، فشرحغ سسحَل الحلّ    ( سلن
هي الحذٗج٘ٔ ئلى الوذٌٗٔ ٍ لن ٗؼتوش، ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

غحلّى  )ُ ٰ  ٍ فٖ السٌٔ السبثؼٔ هي الْزشٓ ثؼذ هحب سرحغ سسحَل الحلّ    
هي خ٘جش غون لضٗبسٓ هىّٔ ٍ الؼوشٓ، ٍ ػضم ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  اللّ

فٖ ضْش رٕ المؼذٓ للؼوشٓ لمؿبء ػوشٓ الحذٗج٘ٔ التٖ هٌؼِ الوطحشوَى  
هي أدائْب، ٍ دخلَا هىّٔ هؼتوشٗي ٍ لن ٗجمَا فٖ هىّٔ أصٗذ هحي حالححٔ   
أٗ٘بم حن٘ سرؼَا حست ضشٍـ الػل ، فسو٘ت ػوشتحِ ثؼوحشٓ المؿحبء،    

 لمؿبء هب فبت ػٌِ ٍ تذاسوِ فٖ السٌٔ السبثؼٔ، 
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ُ ػلِ٘ ٰ  غلّى اللّ)فٖ السٌٔ الخبهٌٔ ٍلغ فت  هىّٔ الوؼظؤ، ٍ تَرِ حن٘ •
ثؼسبوشُ ئلى هىّٔ لفتحْب فٖ ضْش سهؿبى، ٍ ضشة الوبء ( ٍ خلِ ٍ سلن

فٖ ػٔسفبى، ٍ لن ٗػن ئلى أى ٍغلَا هىّٔ فبتح٘ي، حن٘ ثؼذ فحت  هىّحٔ   
هجبضشٓ تمشٗجبً ٍلؼت غضٍٓ حٌ٘ي ٍ َّ ٍادٚ ث٘ي هىّٔ ٍ الكحبئف ٍ ثؼحذ   

ٍ ًػشتِ فٖ حٌ٘ي أححشم  ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)غلجٔ الٌجٖ 
 .فٖ الخبهي ػطش هي رٕ المؼذٓ هي الزؼشأً للؼوشٓ
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فاًوب َّ فحٖ السحٌٔ   ( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أه٘ب حذ الٌجٖ ٍ •
ُ ػل٘حِ ٍ خلحِ ٍ   ٰ  غلّى الحلّ )الؼبضشٓ هي الْزشٓ، ٍ وبًت هذ٘ٓ ئلبهتِ 

ُ تؼبلى ٍٓ ٰ  فٖ الوذٌٗٔ ػطش سٌ٘ي تمشٗجبً ٍ لن ٗحذ، حن٘ أًضل اللّ( سلن
اسِ ثِبلْحٓذِّ فأهش الوإرً٘ي ثأى ٗإرًَا ثأػلى أغَاتْن ثأى ٰ  أَرِّىْ فٖٙ اليّ
 .ٗحذ هي ػبهِ ّزا( ُ ػلِ٘ ٍ خلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سسَل اللّ
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 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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احرام حج 
 التمتع

 من المكة
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 التوتغاحشام ػوشٓ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من المكة
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  الحجألسبم 
  فٖ ألسبم الحجالمَل •
توتغ ٍ لشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي وبى ثؼ٘ذا ػتي  : ٍ ّٖ ث ثٔ•

 *الجؼتذ هىٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي وبى حبػشا إٔ غ٘ش ثؼ٘تذ، ٍ حتذ   
 ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘  هي ول جبًت ػلى األلَى هي هىٔ، 

هشثغ، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ فٖ ثشٗذ، إٔ *•
 .ل٘  الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشثؼبً
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  الحجألسبم 
ػلحى  , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفحبس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

قشف أؾبٓ لحجي ػلحى سحجؼٔ    : حالحٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك ال٘وي
ػلى ػشفبت هي ثكي ًوحشٓ ػلحى   : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك الكبئف
ػلى حٌ٘ٔ رجل ثحبلومكغ ػلحى سحجؼٔ    : سجؼٔ أه٘بل، ٍهي قشٗك الؼشاق
فٖ ضؼت خل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػلى تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي قشٗك الزؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي قشٗك رذٓ، هٌمكغ اٛػطبش ػلى ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ
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  الحجألسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ فحال ٗتَسحغ   •

ئثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ السحالم ػلوْحب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَسغ هىٔ
ًٍػت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى رجشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاؾؼْب، حن أهش 

ٔ ٍّحٖ ئلحى اٙى   ثتحذٗحذّب  ًجٌ٘ب غلى اهلل ػلِ٘ ٍسحلن   ػل٘حِ  ٍ  ثٌ٘ح
 .رَاًجِػالهبت هٌػَثٔ فٖ رو٘غ 

 (سارغ ئلى خشٗكٔ الحشم الوىٖ)•
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 خشٗـٔ الحشم الوىٖ
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 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي



213 

 خريطة الحرم المكي
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  الحجألسبم 
هي وبى ػلى ًفث الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شه فتٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توىٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخبسج ٍجت ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘بؽ، 

 
ئلى حذ الٗىَى تشن الفحع لؼجبً ثأهش الوَلى ٍ ثؼحذالفحع ثْحزا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؿَس فٖ الحذ ثبٛغل، إٔ ثاستػححبة الؼحذم   
اٛصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼؽ الػَس، ٍ ئى لن ٗوىي ًف٘حِ ٍ لحَ ثبٛغحل    

 .ف٘زت اإلحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الحجألسبم 
ئى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ ئلى حزٔ اإلسالم، ٍ أهب الحذ الٌحزسٕ ٍ  حن •

فسحبدٕ  اإلٍ وزا حبل ضحم٘مِ٘، ٍ أهحب   ، *ضبء لسن ضجِْ فلِ ًزس إٔ٘ 
 .فتبثغ لوب أفسذُ

 
 .ٍ ئى وبى اٛفؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



21
8 

 هي وبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

هي وبى لِ ٍقٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثطشـ ػذم ئلبهٔ سٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشؼ 

تسبٍٗب فبى وبى هستك٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الحَظ٘فت٘ي ٍ ئى  فاى •
وبى اٛفؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ ئى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االستكبػٔلضهِ فشؼ ٍقي 
ثل ٍ لَ هغ ئلبهٔ سٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَقي ٍ الوفحشٍؼ   *•

 .أى هىٔ ٍقٌِ ٍ لِ ٍقي خخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثح٘ي الحَظ٘فت٘ي ٍ ئى وحبى اٛفؿحل اخت٘حبس التوتحغ ٍ        **•

 .اٛحَـ اخت٘بس فشؼ ٍقي اإلستكبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بوبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إلى ثؼغ األهظبس ثن سجغ هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد ئلى ثؼؽ اٛهػبس ححن سرحغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖئلْ٘ب فبٛحَـ أى ٗأتٖ ثفشؼ 

 
ٍ ئى وبى اٛلَى تخ٘٘حشُ ثح٘ي فحشؼ الوىحٖ ٍ فحشؼ الٌحبئٖ ٍ        *•

 .اٛفؿل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

اٙفبلٖ ئرا غبس هم٘وب فٖ هىٔ فاى وبى رله ثؼذ استكبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ سَاء وبًحت ئلبهتحِ   فٖ   ٍ ٍرَة التوتغ ػلِ٘ فال ئضىبل

 ثمػذ التَقي أٍ الوزبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي سٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستك٘ؼب حن استكبع ثؼحذ ئلبهتحِ فحٖ هىحٔ فٌ٘ملحت      ٍ •

لىي ثطشـ أى  *الخبلخٔفشؾِ ئلى فشؼ الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اإللبهٔ ثمػذ الوزبٍسٓ، 

 
 .ثل النبً٘ٔ ػلى األلَى *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

 ،*اٍٛلٍ أهب لَ وبى ثمػذ التَقي فٌ٘ملت ثؼذ لػذُ هي •
 
 
 .ٗؼتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗظذق أًِّ ٍؿٌِلىي  *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



22
2 

 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

ٍ فٖ غَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىحٖ ثبلٌسحجٔ ئلحى االسحتكبػٔ      •
أٗؿب، فتىفٖ فٖ ٍرَثِ استكبػتِ هٌْب، ٍ ال ٗطتشـ فِ٘ حػَلْب هي 

 ، *ثلذُ
الظبّش رله فٖ طَسٓ ػذم االًم ة أٗؼبً ف٘ىفتٖ استتـبػتِ   ثل  *•

هي هىّٔ فٖ ٍجَة الحجّ ػلِ٘ إى وبى فْ٘ب ٍ إى وبى الَاجت ثْب َّ 
التوتّغ ًؼن ٗؼتجش حٌ٘ئزٍ استـبػتِ لحتجّ التوتّتغ ٍ ال ٗىفتٖ استتـبػتِ     

إًّوب تظْش النوشٓ ث٘ي المَل٘ي فتٖ هنًتٔ الشجتَع    ٍ  دًٍِلحجّ الوىّٖ 
الشجَع ٍال ٗؼتجش ثؼتذُ ٍ لتَ هتغ     ػلٖالؼضم هغ لجل اإلًم ة ف٘ؼتجش
 .الؼضم

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

لىي  *السٌت٘يلَ حػلت االستكبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هؿٖ ٍ •
 **السحٌت٘ي ثطشـ ٍلَع الحذ ػلى فشؼ الوجبدسٓ ئلِ٘ لجل تزحبٍص  

فبلظبّش أًِ ووب لَ حػلت فٖ ثلذُ، ف٘زت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘ت ئلى 
 أصٗذ، أٍ ***السٌٔ الخبلخٔ 

 .السٌٔ ػلى األلَى *•
 .ثل السٌٔ ػلى األلَى **•
 .ثل السٌت٘ي أٍ أصٗذ ***•

 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

أهب الوىٖ ئرا خشد الى سبئش اٛهػبس هزبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •
االستكبػٔ ثؼذُ ف٘تؼح٘ي   فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ ئال ئرا تَقي ٍ حػلت

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ اٍٛلى
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستـبػٔ الششػ٘ٔ

، فلَ اسحتكبع الؼشالحٖ    ال ٗؼتجش االستكبػٔ هي ثلذُ ٍ ٍقٌِ 12هسألٔ •
أٍ االٗشاًٖ ٍ َّ فٖ الطبم أٍ الحزحبص ٍرحت ٍ ئى لحن ٗسحتكغ هحي      
ٍقٌِ، ثل لَ هطى ئلى لجل الو٘مبت هتسىؼب أٍ لحبرٔ ٍ وحبى ٌّحبن   
ربهؼب لطشائف الحذ ٍرت، ٍ ٗىفٖ ػي حزٔ اإلسالم، ثل لحَ أححشم   
  ِ ٍ  *هتسىؼب فبستكبع ٍ وبى أهبهِ ه٘مبت خخش ٗوىي المحَل ثَرَثح

 .ئى ال ٗخلَ هي ئضىبل
ثل لَ لن ٗىي ػٌذُ ه٘مبت آخش، ثل لَ أدسن أحتذ الَلتَف٘ي وتبى    *•

 .حجِ حجٔاإلس م هي دٍى حبجٔ إلى تجذٗذ اإلحشام
 89-10-18، تبسٗخ 37، رلسِ 90-89وتبة الحذ، سبل . ن.س•
 

373: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج   
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍجت ػلِ٘ التوتغ

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍرت ػلِ٘ التوتغ ووب ئرا وبًت اسحتكبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍد الى  ٗزت   فٖ ثلذُ أٍ استكبع فٖ هىٔ لجل اًمالة فشؾِ

الو٘مبت إلحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ اٛحَـ أى ٗخحشد الحى هْحل أسؾحِ     
 ، *لَٓف٘حشم هٌِ، ثل ال ٗخلَ هي 

ئى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشرَع الى أدًى الحل، ٍ اٛحَـ الشرَع الى ٍ •
 هب ٗتوىي هي خبسد الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت، 

ئى لن ٗتوىي هي الخشٍد ئلى أدًحى الححل أححشم هحي هَؾحؼِ، ٍ      ٍ •
 .اٛحَـ الخشٍد الى هب ٗتوىي

ٍ إى  -الخشٍج هتي الحتشم  إٔ  -الحلالشجَع الى أدًى ثل ٗىفٖ  *•
 .وبى الخشٍج إلٖ الو٘مبت أحَؽ ٍ إلى هْل أسػِ أونش إحت٘بؿب

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ػسفبى

هذٌٗٔ ػسفبى تُؼذ٘ هذٌٗٔ ػسفبى ًمكحٔ اسحتشاحٔ هْو٘حٔ ػلحى قشٗحك      •
اٛساؾٖ الومذ٘سٔ، ح٘ج ال ثذ٘ هي الوشٍس ثْب، خبغ٘ٔ لٚت٘ي ػجش الٌمل 
الجشّٕ، ٍثبلشّغن هي هَلؼْب الْبم فٖ الوٌكمٔ، ئالَّ أًّْب هبصالحت تحتحبد   
ئلى ػٌبٗٔ خبغ٘ٔ، وتؼج٘ذ الكشلبت الشئ٘س٘٘ٔ فْ٘حب، ٍئدخحبل الىْشثحبء    
ٛغلت الجَ٘ت فْ٘ب، ٍهب ئلى ٌّبله هي خذهبت تُؼبًٖ ّحزُ الوذٌٗحٔ   

  .هي ًمػْب
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 ػسفبى

تمغ هذٌٗٔ ػسفبى فٖ الوولىٔ الؼشث٘٘ٔ الس٘ؼَدٗ٘ٔ، ٍتحذٗحذاً فحٖ   الوَلغ •
الوٌكمٔ االًتمبل٘٘ٔ ث٘ي سفَح سلسلٔ رجبل السشٍات الغشث٘٘ٔ، ٍث٘ي سْل 
تْبهٔ الحزبص، ٍتجؼذ ػي هذٌٗٔ هىّٔ الوىشّهٔ هسبفٔ حوبً٘ي و٘لحَهتشاً  
ئلى الزْٔ الطوبل٘٘ٔ الغشث٘٘ٔ هٌْب، ٍّٖ فٖ المسن الطحوبلٖ الغشثحٖ هحي    
هذٌٗٔ رذ٘ٓ، ووب تجؼذ هسبفٔ أسثؼ٘ي و٘لَهتشاً ػي هكحبس الولحه ػجحذ    
الؼضٗض، ٍلذ أُدهذ لسن وج٘ش هي هسبحٔ ػسفبى هحغ الطحوبل الطحشلٖ    

  . لوذٌٗٔ رذ٘ٓ
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 ػسفبى

  :هَؾَعالوضٗذ ػلى ئلشأ •
• ttp://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86

_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3
%D9%81%D8%A7%D9%86 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86


23
0 

 ػسفبى

 الوْلجٖ الؼضٗضٕ•
ٔ ٍ ث٘ي ػسحفبى ٍثح٘ي   : لبل فٖ الؼضٗضٕ: لبل الوْلجٖ الؼضٗضٕ•  الزحفح

حالحٔ ٍ حالحَى هح٘ال،   ثكي هشأحذ ٍ خوسَى ه٘ال، ٍ هي ػسفبى ئلى 
احٌبى ٍ خوسَى  هىٔتسؼٔ ػطش ه٘ال، فج٘ي ػسفبى ٍ ث٘ي  هىٔحن ئلى 
 [3].ه٘ال

  :هَؾَعئلشأ الوضٗذ ػلى •
• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3

%D9%81%D8%A7%D9%86 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
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