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  الححألسام 
  فٖ أقسحم جلحذجلقَل •
توتغ ٍ قشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي محى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هنٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي محى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي مل رحًد ػلى جألقَى هي هنٔ، ٍ هي مدحى  
ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتِ جلتوتغ، ٍ لَ شل فٖ أى هٌضلِ فٖ 
جلحذ أٍ جلخحسد ٍردد ػل٘دِ جلفحدض، ٍ هدغ ػدذم تونٌدِ ٗشجػدٖ        
جالحت٘حؽ، حن ئى هح هشّ جًوح َّ ذحلٌسرٔ ئلى حزٔ جإلسالم، ٍ أهح جلحذ 

، ٍ مدزج حدحل شدق٘قِ٘، ٍ أهدح     شدح   قسن جلٌزسٕ ٍ شرِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .جالفسحدٕ فتحذغ لوح أفسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 حذ الثعذ

  فٖ أقسحم جلحذجلقَل •
توتغ ٍ قشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي محى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هنٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي محى ححػشج إٔ غ٘ش ذؼ٘ذ، 
 حذ جلرؼذ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي مل رحًد ػلى جألقَى هي هنٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 (فٖ رمش أقسحم جلحذ)فظل •
 .توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ، ٍ قشجى، ٍ ئفشجد: جلحذ ػلى حالحٔ أقسحم•
فالتوتع َّ فشض هي ًأى عي الوسدذ الحشام، ٍ حذُّ هي واى تٌِ٘ ٍ •

هي ول خاًة اثٌا عشش ه٘ال، فال ٗدَص لْؤالء التوتع هع  الوسدذت٘ي 
 .اإلهىاى، فئرا لن ٗوىٌْن التوتع أخضأتْن الحدٔ الوفشدٓ أٍ الماسًٔ

ٍ َّ هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي  -ٍ هي محى هي أّل ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم•
ِ  الوسدذ ففشػدِ جلقدشجى ٍ    -أقل هي جحٌٖ ػشش ه٘ال هي أسذغ رَجًرد

 .جإلفشجد ٍ ال ٗزضِٗ جلتوتغ ذححل

298: ؛ ص(للش٘خ الطَسٖ)االلتصاد الْادٕ إلى طشٗك الششاد   
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  فظل فٖ رمش أقسحم جلحذ -2•
 .توتغ، ٍ قشجى، ٍ جفشجد: جلحذ ػلى حالحٔ أػشخ•
« 10»ححػشٕ [ ص س هي]فشع هي لن ٗني [ ص ه َّ]فحلتوتغ •

 .جلوسزذ جلحشجم
 .ححػشِٗ[ ص س هي]فشع هي محى « 11»ٍ جلقشجى ٍ جالفشجد •
جحٌح ػشدش هد٘ال هدي جسذدغ     الوسدذ الحشام ٍ حذُ هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي •

 .الث٘ترَجًد 
 

  129: ص ؛(للش٘خ الطَسٖ) العثاداتالدول ٍ العمَد فٖ 
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 حذ الثعذ

جلحذ ئهح توتغ ذحلؼوشٓ ذتقذٗوْح ٍ جست٘فح  هٌحسدنْح ئحشجهدح ٍ ؿَجفدح ٍ    حن •
سؼ٘ح، ٍ جإلحالل هٌْح تقظ٘شج، ٍ جإلت٘حى ذؼذّح ذوٌحسل جلحذ، فْدَ فدشع   

 .ٍ ال ححػشٗي جلوسزذ« 1»هوي ل٘س هي أّلْح  هىٔمل ًح  ػي 
هي مل رحًد جحٌح ػشش ه٘ال فودح فَقْدح   ّا ٍ أقل ًأِٗ أى ٗنَى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي•

، فودي ّدزج حنوْدن ال    خولتْا هي الدَاًة األستع ثواً٘ٔ ٍ أستعَى ه٘ال
ٗزضْٗن فٖ حزٔ جإلسالم ئال جلتوتغ أٍ قدشجى ذداقشجى سد٘حل جلْدذى ئلدى      
جإلحشجم، ٍ جست٘فح  هٌحسل جلحذ ملْح ٍ جالػتوحد ذؼدذّح، أٍ ئفدشجد ذدأفشجد    
جلحذ هي رلل ٍ جإلت٘حى ذوح ٗأتٖ جلقحسى سَج  ػدذج سد٘حل جلْدذى فندل     

 .هٌْوح فشع أّل هنٔ ٍ ححػشْٗح هوي ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح هح حذدًحُ فوح دًٍِ

124: ص؛ (حسيحلثى، اتي اتى الودذ، على تي )الحكإشاسٓ السثك إلى هعشفٔ   
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فدحألٍل  . ٍ جلحذ حالحٔ أقسحم توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ قدشجى ٍ ئفدشجد  •
فشع هي لن ٗني هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم ٍ جلححػش هي محى ذ٘ي 

جحٌح ػشش ه٘ال فاى صجد ػلى تلل جلوسحفٔ الوسدذ الحشام هٌضلِ ٍ ذ٘ي 
ٍ جلقشجى ٍ جإلفشجد فشع ححػدشِٗ ٍ هدي مدحى    . لن ٗني هي ححػشِٗ

فشػِ جلقشجى ٍ جإلفشجد لن ٗظح هٌِ جلتوتغ ٍ سٍٕ أًِ ٗظح ٍ ال ٗلضهِ 
ِ دم جلوتؼٔ ئى محى هي أّل هنٔ ٍ ئى محى  لن ٗزضب جلقشجى جلتوتغ  فشػ

ٍ ال جإلفشجد ئال هؼـشج ٍ هي توتغ ذدحلؼوشٓ ئلدى جلحدذ ٍردد ػل٘دِ      
جإلحشجم هي ه٘قحت أّلِ ٍ ئى ٍرد ػلِ٘ جلقشجى ٍ جإلفشجد أحدشم هدي   

  .ذ٘تِ ئى محى هن٘ح ٍ ئى لن ٗني هن٘ح أحشم هي دٍٗشٓ أّلِ

157: ص؛ (حوضُطَسى، هحوذ تي على تي )الفض٘لٔالَس٘لٔ إلى ً٘ل    
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  جألٍلجلفظل •
 .توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ قشجى ٍ ئفشجد: أهح أقسحهِ فخالحٔ•
أى ٗقذم ػلى أفؼحل جلحذ ػوشٓ ٗتحلل هٌْدح ٍ ٗسدتأًا جإلحدشجم    : فحلتوتغ•

 .للحذ
 .أى ٗقشى ذاحشجم جلحذ س٘حل جلْذٕ: ٍ جلقشجى•
 .أى ٗفشد جلحذ هي جألهشٗي هؼح، ذذل٘ل جإلروحع جلوحػٖ رمشُ: ٍ جإلفشجد•
ٍ ححػدشْٗح، ٍ ّدن هدي     هىٔفحلتوتغ فشع جهلل ػلى هي لن ٗني هي أّل •

جحٌح ػشش ه٘ال فوح دًٍْح، ال ٗزضتْن هغ جلتوني فٖ حزدٔ   ّامحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي
 .جإلسالم سَجُ، ذذل٘ل جإلروحع ٍ ؿشٗقٔ جالحت٘حؽ ٍ جل٘ق٘ي لرشج ٓ جلزهٔ

151: ص؛ (حسٌ٘ىحلثى، اتي صّشُ، حوضٓ تي على )الفشٍعغٌ٘ٔ الٌضٍع إلى علوٖ األصَل ٍ   
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  فٖ أقسحم جلحذّذحخ •
جلحذ ػلى حالحٔ أقسحم، توتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحدذ، ٍ قدشجى، ٍ ئفدشجد، ٍ    •

جللّدِ  جًّوح محى رلل الختالف جلونلف٘ي فٖ جلزْحت، ٍ جال لَ محى ػحلن 
ًحت٘ح ػي جلحشم، محى جلحذ قسوح ٍجحذج، ٍ َّ جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ، 

، محى جلحذ ػشذح ٍجحذج، ئهّح قشجًح، أٍ الحشمٍ لَ محى جلؼحلن هستَؿٌ٘ي 
، ٍ حذُّ، هي محى ذٌ٘دِ ٍ  الحشمئفشجدج، فحلتوتغ، َّ فشع هي ًأى ػي 

ثواً٘ٔ ٍ أستعَى ه٘ال، هي أستعٔ خَاًة الث٘تت،  ، الوسدذ الحشامذ٘ي 
 ، هي ول خاًة اثٌا عشش ه٘ال

 519: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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ئال جلتوتغ، هدغ جإلهندحى، فدارج لدن ٗوندٌْن جلتوتدغ،        لْإال فال ٗزَص •
 .أرضأتْن جلحزٔ جلوفشدٓ، هغ جلؼشٍسٓ، ٍ ػذم جالخت٘حس

ٍ أهّح هي محى هي أّل ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ َّ هي محى ذٌ٘دِ ٍ  •
، أقل هي جحٌٖ ػشش ه٘ال، هي أسذؼٔ رَجًرِ، ففشػِ الوسدذ الحشامذ٘ي 

 .جلقشآى، أٍ جالفشجد، هخّ٘ش فٖ رلل، ٍ ال ٗزضِٗ جلتوتغ ذححل
•  

 520: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 :جألٍل أهح أقسحهِ فخالحٔجلفظل •
هتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ ٍ قشجى ٍ ئفشجد، فحلتوتغ أى تقذم ػلى أفؼحل جلحدذ ػودشٓ ٗتحلدل    •

هٌْح ٍ ٗستأًا جإلحشجم للحذ، ٍ جلقشآى أى ٗقشى ذاحشجم جلحذ س٘حل جلْذٕ، ٍ جإلفدشجد أى  
 .ٗفشد جلحذ هي جألهشٗي

 ّتا ٍ ّن هي محى ذٌِ٘ ٍ ذد٘ي  -ٍ ححػشْٗح هىٔفشع هي لن ٗني هي أّل « 1»ٍ جلتوتغ •
  «2». ال ٗزضْٗن هغ جلتوني هي حزٔ جإلسالم سَجُ -جحٌح ػشش ه٘ال فوح دًٍْح

ٍ أهح أّل هنٔ ٍ ححػشٍّح ففشػْن جلقشجى ٍ جإلفشجد ٍ ال ٗزدضْٗن فدٖ حزدٔ جإلسدالم     •
  «3». سَجُ

•______________________________ 
 .«فحلتوتغ»: فٖ جألطل( 1)

 .ٍ لؼل جلتأً٘ج ذلححف حزٔ جلتوتغ« سَجُ»ذذل « غ٘شّح»: «س»فٖ ( 2)•
 .غ٘شُ: فٖ جألطل( 3)•

149: ص؛ (الذٗيو٘ذسى، لطة )الششٗعٔإصثاح الش٘عٔ توصثاح   
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 .توتّغ، ٍ قشجى، ٍ ئفشجد: فٖ أًَجع جلحذ، ٍ ّٖ حالحٔ: جلخحلخٔجلوقذّهٔ •
فحلتوتغ َّ جلزٕ ٗقذّم ػوشتِ أهح حزّٔ ًحٍٗدح ذْدح جلتوتّدغ، حدن ٌٗشدة      •

 .هىٔئحشجهح ذحلحذّ هي هنٔ، ٍ ّزج فشع هي ل٘س هي ححػشٕ 
جحٌدح  :ق٘دل ٍ حذُّ هي ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال هي ملّ رحًد، ٍ •

، ٍ ال ٗزَص لْإال  جلؼدذٍل ػدي   (1)ػشش ه٘ال فظحػذج هي ملّ رحًد 
 .جلتوتغ ئلى جإلفشجد ٍ جلقشجى، ئال هغ جلؼشٍسٓ

 336: ، ص1 ج؛ (فاضلآتى، )الٌافعوشف الشهَص فٖ ششح هختصش 
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•  
جحٌح ػشش ه٘ال ففشػِ جلقشجى أٍ جالفدشجد، ٍ   الث٘تهي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي ٍ •

 .هي ًأى ففشػِ جلتوتغ

355: ؛ ص(للوحمك الحلٖ)الشسائل التسع   
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•  
جحٌح ػشش هد٘ال فودح    هىّٔزج جلقسن فشع هي محى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي ٍ •

صجد هي مل رحًد ٍ ق٘ل حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال فاى ػذل ّدإال  ئلدى   
جلقشجى أٍ جإلفشجد فٖ حزدٔ جإلسدالم جخت٘دحسج لدن ٗزدض ٍ ٗزدَص هدغ        

 .جالػـشجس

 212: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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ٔ حذ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم هي محى ذ٘ي هٌضلدِ ٍ ذد٘ي   : هسثلٔ•  هىت
 ه٘ال هي مل رحًد،« حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى»

هي محى ذد٘ي  : ألًِ هسحفٔ جلقظش، ٍ قحل جلش٘خ: ٍ ذِ قحل جلشحفؼٖ، قحل•
 .ه٘ال هي مل رحًد« جحٌح ػشش»هٌضلِ ٍ جلوسزذ 

 784: ، ص2 الوعتثش فٖ ششح الوختصش؛ ج
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ٍ ّدن   -ٍ ححػشْٗح هىّٔفشع جللِّ ػلى هي لن ٗني هي أّل فحلتوتّغ •
ال ٗزضتْن هغ جلدتّونّي   -هي محى ذٌْ٘ن ٍ ذٌْ٘ح جحٌح ػشش ه٘ال فوح فَقْح

 .«2»، خالفح جلزو٘غ جلفقْح  «1»فٖ حزٔ جإلسالم سَجُ 
، ألىّ هدي ٍردد ػل٘دِ    «3»لٌح ئروحع جإلهحه٘ٔ ٍ جل٘ق٘ي لرشج ٓ جلزهّٔ •

حذّ حزّدٔ جإلسدالم   [ ٍ]جلحذ ٍ لن ٗني هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم 
 ذشتت رهّتِ ذ٘ق٘ي ٍ ل٘س مزلل ئرج حذّ غ٘شّح، 

•  

•  

 

174: ص؛ (لوّىسثضٍاسى، على هؤهي )الَفاقخاهع الخالف ٍ   
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  فٖ رمش أًَجع جلحذ ٍ ششجتـْحفظل •
. توتغ ذحلؼوشٓ ئلدى جلحدذ، ٍ قدشجى، ٍ ئفدشجد    : جلحذ ػلى حالحٔ أػشخ•

فحلتوتغ فشع هي لن ٗني هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم ٍ َّ مل هدي  
أمخش هي جحٌٖ ػشدش هد٘ال هدي أسذدغ رْحتدِ       الوسدذمحى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 

فْإال  فشػْن جلتوتغ هغ جإلهنحى، ٍ ال ٗزضى ػٌْن جلقشجى ٍ جإلفدشجد،  
فاى لن ٗتونٌَج هي رلل رحص لْن جلقشجى ٍ جإلفدشجد ػٌدذ جلؼدشٍسٓ ٍ    
جلقشجى ٍ جإلفشجد فشع هي محى ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ َّ مل هي 
محى ذٌِ٘، ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم هي أسذغ رَجًرِ جحٌٖ ػشش هد٘ال فودح   
دًٍِ فْإال  ال ٗزد ػلْ٘ن جلتوتغ ػلى ٍرِ، ٍ ئًوح ٗزد ػلْ٘ن أحذ 

 جلٌَػ٘ي جللزٗي رمشًحّوح 

 306: ، ص1 الوثسَط فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم جلزٗي ال هتؼٔ ػلْ٘ن، هي : جلخحلج. 1911•
 .جحٌح ػشش ه٘ال هي ملّ رحًد الوسدذمحى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي 

ٍ ّدَ جخت٘دحس جذدي    « 2»ئًِّ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال : ٍ للش٘خ قَل آخش•
 .ٍ َّ جألقَى ػٌذٕ« 3»ذحذَِٗ 

 

 .206: جلٌْحٗٔ(. 2)•
 .926فٖ رٗل جلحذٗج  203/ 2: ، ٍ جلفق215ِ٘: جلوقٌغ(. 3)•

 558: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحىام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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 :130هسألٔ •
جختلا ػلوحؤًح فٖ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، فقحل جلشد٘خ فدٖ ذؼدغ    •

جحٌح ػشش ه٘ال هي ملّ رحًد الوسدذ الحشام هي محى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي : مترِ
«7». 

ٔ : ٍ ًحَُ قحل جذي ػرحس، ألًِّ قحل• ٍ ذدِ قدحل   . حاضشٕ أّل الحشم خاصت
 .«8»هزحّذ ٍ جلخَسٕ 

 .161ٍ  159 -158: 2، جلتر٘حى 306: 1 -للـَسٖ -جلورسَؽ( 7)•
، جلحدحٍٕ  182: 7، جلوزودَع  249: 3، جلششح جلنر٘ش 504: 3جلوغٌٖ ( 8)•

، 289: 1 -للزظّحص -، أحنحم جلقشآى262: 3، حل٘ٔ جلؼلوح  62: 4جلنر٘ش 
 .149 :2جلر٘حىرحهغ 

 
 176: ، ص7 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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ححػش ٍ جلوسزذ جلحشجم أّدل جلوَجق٘دت ٍ جلحدشم ٍ هدح     : قحل أذَ حٌ٘فٍٔ •
 .«5»ذٌْ٘وح 

 .ٍ سٍٕ ػٌِ أًّْن أّل جلحشم. «6»ّن أّل هنٔ ٍ رٕ ؿَى : ٍ قحل هحلل•
ٖ  -جلورسَؽ( 5)• : 1 -للزظدحص  -، أحندحم جلقدشآى  169: 4 -للسشخسد

، 504: 3، جلوغٌدٖ  174: 5، جلتفس٘ش جلنر٘دش  404: 2، تفس٘ش جلقشؿرٖ 289
 .262: 3، حل٘ٔ جلؼلوح  62: 4، جلححٍٕ جلنر٘ش 249: 3جلششح جلنر٘ش 

، جلتفسد٘ش  404: 2، تفس٘ش جلقشؿردٖ  149: جلنحفٖ فٖ فقِ أّل جلوذٌٗٔ( 6)•
، 504: 3، جلوغٌدٖ  289: 1 -للزظدحص  -، أحنحم جلقدشآى 174: 5جلنر٘ش 

 .169: 4 -للسشخسٖ -، جلورسَؽ249: 3جلششح جلنر٘ش 

  177: ، ص7 ، ج(الحذٗثٔ -ط )تزوشٓ الفمْاء 
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ٔ جلتوتغ فشع هي ل٘س هي أّدل  : قحل جلش٘خ فٖ جلٌْحٗٔ: هسألٔ• ٍ  هىت
حوحً٘دٔ ٍ   ْدح ٍ َّ هوّي ٗنَى ذوندٔ أٍ ٗندَى ذٌ٘دِ ٍ ذٌ٘   ،  ححػشْٗح

 .«4»، ٍ مزج قحل جذٌح ذحذَِٗ «3»أسذؼَى ه٘ال 
 .462 -461ص  1د : جلٌْحٗٔ ٍ ًنتْح( 3)•
 .ٍ لن ًؼخش ػلى سسحلٔ ػلٖ ذي ذحذَِٗ 67ص : جلوقٌغ( 4)•

 25: ، ص4 هختلف الش٘عٔ فٖ أحىام الششٗعٔ؛ ج
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جلقدشجى ٍ  : «7»ٍ جلزودل  « 6»ٍ جالقتظدحد  « 5»ٍ قحل فٖ جلورسَؽ •
محى هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، َّ ملّ هدي مدحى    هي جالفشجد فشع 
هي أسذغ رَجًرِ جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ َّ قدَل  الوسدذ الحشام ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 
 .«2»، ٍ جذي ئدسٗس «1»أذٖ جلظالح 

 .306ص  1د : جلورسَؽ( 5)•
 .298ص : جالقتظحد( 6)•
 .129ص : جلزول ٍ جلؼقَد( 7)•
 .192 -191ص : جلنحفٖ فٖ جلفقِ( 1)•
 .520ص  1د : جلسشجتش( 2)•

  26: ، ص4 هختلف الش٘عٔ فٖ أحىام الششٗعٔ، ج
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 .جألقشخ جألٍّلٍ •
لِوٓديْ لمدنٕ ٗٓنْديْ أمّٕلْدِٔ     رلِدلٓ  »جىّ جلوشجد فٖ جلظحّش هي قَلِ تؼحلى : لٌح•

، ٍ ححػش جلحشم ل٘س َّ جلحشم الحشم« 3« »جلْحٓشجمِجلْوٓسٕزِذِ ححػِشِٕ 
 .حذّ الحشم أستعٔ فشاسخ ّٖ اثٌا عشش ه٘الػشفح، ٍ 

 .196: جلرقشٓ( 3)•
 

 

  26: ، ص4 هختلف الش٘عٔ فٖ أحىام الششٗعٔ، ج
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ٍ جختلا ػلوحؤًح فٖ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم جلدزٗي ال هتؼدٔ   : هسألٔ•
 ػلْ٘ن،

 الوستدذ هي مدحى ذد٘ي هٌضلدِ ٍ ذد٘ي     : فقحل جلش٘خ فٖ جلورسَؽ ٍ جلزول•
: ٍ ًحَُ قحل جذي ػرّحس؛ ألًِّ قحل. «1»جلحشجم جحٌح ػشش ه٘ال هي ملّ رحًد 

ٍ ذِ قحل هزحّدذ، ٍ جلخدَسّٕ   . جلحشم خحطّٔأّل  :جلحشجمححػشٕ جلوسزذ 
«2». 

 .129: ، جلزول ٍ جلؼقَد306: 1جلورسَؽ ( 1)•
، تٌدَٗش  255: 2، تفسد٘ش جلـردشّٕ   360: 1أحنحم جلقدشآى للزظّدحص   ( 2)•

، حل٘دٔ  217: 1، تفسد٘ش جلدذسّ جلوٌخدَس    22: جلوقرحس هي تفس٘ش جذي ػرّحس
، 249 :3، جلششح جلنر٘ش ذْدحه  جلوغٌدٖ   504: 3، جلوغٌٖ 262: 3جلؼلوح  
 .205: 9، ػوذٓ جلقحسب 333: 1، ذذجٗٔ جلوزتْذ 182: 7جلوزوَع 

 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم هي محى هي أّل : ٍ قحل جلش٘خ فٖ جلٌْحٗٔ•
ٍ . «3»هنّٔ، أٍ ٗنَى ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي ملّ رحًد 

 .، ألًِّ هسحفٔ جلقظش«5»، ٍ أحوذ ذي حٌرل «4»ذِ قحل جلشحفؼّٖ 
 .206: جلٌْحٗٔ( 3)•
: 7، جلوزودَع  201: 1، جلوْزّخ للشد٘شجصّٕ  262: 3حل٘ٔ جلؼلوح  ( 4)•

، هغٌٖ جلوحتحد 137: 3، ئسشحد جلسحسٕ 37: 2، جلو٘ضجى جلنرشى 182
 .167: ، جلسشجد جلَّّحد515: 1

، جلندحفٖ  249: 3، جلششح جلنر٘ش ذْدحه  جلوغٌدٖ   504: 3جلوغٌٖ ( 5)•
 .440: 3، جإلًظحف 536: 1الذي قذجهٔ 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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 .«6»ححػش ٍ جلوسزذ جلحشجم أّل هنّٔ خحطّٔ : قحل هحللٍ •
 .«7»هي محى دٍى جلو٘قحت ئلى جلحشم : ٍ قحل أذَ حٌ٘فٔ•
هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال : قحل جذي ئدسٗسٍ •

هي أسذؼٔ رَجًد جلر٘ت هي ملّ رحًد جحٌح ػشش ه٘ال ٍرد ػلِ٘ جلتوتّدغ، ٍ  
 ِ  هي محى ذٌ٘

، أحنددحم جلقددشآى 404: 2، تفسدد٘ش جلقشؿرددّٖ 332: 1ذذجٗددٔ جلوزتْددذ ( 6)•
، جلششح جلنر٘دش  504: 3، جلوغٌٖ 262 :3، حل٘ٔ جلؼلوح  360: 1للزظّحص 

 .182: 7، جلوزوَع 249: 3ذْحه  جلوغٌٖ 
، تحفٔ 169: 4، جلورسَؽ للسشخسّٖ 360: 1أحنحم جلقشآى للزظّحص ( 7)•

، ششح 158: 1، جلْذجٗٔ للوشغٌ٘حًّٖ 169: 2، ذذجتغ جلظٌحتغ 411: 1جلفقْح  
 .205: 9، ػوذٓ جلقحسب 430: 2فتح جلقذٗش 

 127: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة؛ ج
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ذ٘ي جلوسزذ جلحشجم أقلّ هي جحٌٖ ػشش ه٘ال هي أسذؼٔ رَجًرِ ففشػِ ٍ •
ٍ جألقدَى قدَل جلشد٘خ فدٖ     . «1»جلقشجى أٍ جإلفشجد هخّ٘شج فٖ رلدل  
 .«2»جلٌْحٗٔ، ٍ َّ جخت٘حس جذي ذحذَِٗ 

أىّ تحذٗذ جلش٘خ دٍى هسحفٔ جلقظش، فال ٗخشد هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي : لٌح•
حؼش : جلوسزذ ّزج جلحذّ ػي جلحؼَس، ٍ ألىّ جلحؼَس َّ جلقشخ، ٗقحل

فالى فالًح ئرج قشخ هٌِ ٍ دًح ئلِ٘، ٍ هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ دٍى 
 .جلوسحفٔ فَْ قشٗد هٌِ، ألًِّ ذوٌضلٔ جلححػش

 .121: جلسشجتش( 1)•
 .67: جلوقٌغ( 2)•

  128: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج 
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فدٖ  : ٍ قذ سٍى جلش٘خ ػي جلحلرّٖ، ػي أذٖ ػرذ جللِّ ػل٘دِ جلسّدالم، قدحل   •
هدح دٍى جلوَجق٘دت ئلدى هنّدٔ فْدَ هدي       »: ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، قدحل 

 .«1« »ل٘س لْن هتؼٍٔ  جلحشجم،ححػشٕ جلوسزذ 
ٍ ألىّ ئذـدحل جلقدَل   . ٍ هؼلَم أىّ ّزُ جلوَجػغ أمخش هي جحٌدٖ ػشدش هد٘ال   •

 .جألٍّل ٗستلضم طحّٔ هح رّرٌح ئلِ٘
جلْحٓشجمِ جلْوٓسٕزِذِ ححػِشِٕ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓنْيْ أمّٕلِْٔ رلِلٓ : ذقَلِ تؼحلى: جحتذّ جلش٘خ•

«2». 
 .هي فِ٘: الحشم، ٍ حاضشٍُ: ٍ الوشاد تِ•
، 517جلحددذٗج  158: 2، جالسترظددحس 99جلحددذٗج  33: 5جلتْددزٗد ( 1)•

 .4هي أذَجخ أقسحم جلحذّ جلحذٗج  6جلرحخ  187: 8جلَسحتل 
 .196(: 2)جلرقشٓ ( 2)•

 129: ، ص10 هٌتْى الوطلة فٖ تحم٘ك الوزّة، ج
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ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼد٘ي هد٘ال هدي مدلّ      هىّٔجلتوتّغ ػضٗؤ فٖ جلٌحتٖ ػي حنّ •
ػٌْح لشٍجٗٔ صسجسٓ ٍ جلحلردّٖ ٍ  « 5»رحًد، ٍ أهّح قس٘وحُ فلوي ٗقظش 

ٍ جذدي  « 8»ٍ جلحلردّٖ  « 7»، ٍ قدحل فدٖ جلورسدَؽ    «6»أذٖ ذظد٘ش  
 .جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ ال ًؼلن هستٌذُ: «9»ئدسٗس 

 330: ، ص1 الذسٍس الششع٘ٔ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 جحٌح ػشش ه٘ال هىٔفشع هي ًأى ػي فحلتوتغ •

•  

•  

 

263: ؛ ص(التي فْذ)الشسائل العشش   
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جحٌح ػشش ه٘ال  هىٍٔ ّزج جلقسن فشع هي محى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي »: قَلِ•
 .«فوح صجد هي مل رحًد ٍ ق٘ل حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال

لظح٘حٔ صسجسٓ ػي جلردحقش ػل٘دِ جلسدالم    المَل الثاًٖ َّ األلَى ( 1)•
 .ٍ غ٘شّح« 2»

 193: ، ص2 هساله األفْام إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 هخلِجلظحّش هي جلحشم َّ جلحشم جلوقشّس جلّزٕ َّ جحٌح ػشش ه٘ال فٖ ٍ •

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 
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فشع هي ًأى ػي جلوسزذ جلحشجم، إٔ غ٘ش ححػشِٗ ٍ َّ هي فحلتوتّغ •
ػٌذ أمخش جألطدححخ ٍ ػٌدذ   ثواً٘ٔ ٍ أستع٘ي ه٘ال هقذجس  هىّٔذؼذ ػي 

جلشحفؼٖ أٗؼح ٍ دل٘لْن أخرحس هٌْح طح٘حٔ صسجسٓ ػي أذٖ رؼفش ػلِ٘ 
ِ  ػضّ قلت ألذٖ رؼفش ػلِ٘ جلسّالم قَل : جلسّالم قحل ٍ رلّ فٖ متحذِ جللّ

قدحل ٗؼٌدٖ   « جمِٰ  جػِشِٕ جلْوٓسٕزِذِ جلْحٓشٰ  لِلٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓنْيْ أمّٕلِْٔ حٰ  ر»
أّل هنّٔ ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ ملّ هي محى أّلِ دٍى حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال 
رجت ػشل ٍ ػسفحى موح ٗذٍس حَل هنّٔ، فَْ هوّي ٗدذخل فدٖ ّدزُ    

ٍ ّٖ موح تدذلّ  « 1»جٙٗٔ ٍ ملّ هي محى أّلِ ٍسج  رلل فؼلِ٘ جلوتؼٔ 
 ػلى ذ٘حى جلححػش ٗذلّ ػلى أىّ رلل ئشحسٓ ئلى جلتوتّغ، 

 218: ص؛ (هحوذاسدت٘لى، احوذ تي )المشآىصتذٓ الث٘اى فٖ أحىام 
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ذححٌٖ ػشش ه٘ال فوح صجد هي مدل رحًدد،    هىٔئًِ جلرؼذ ػي : أحذّوح •
ٍ جلوظٌا فٖ « 4»ٍ جذي ئدسٗس « 3»رّد ئلِ٘ جلش٘خ فٖ جلورسَؽ 

ئًِ قَل ًحدس ال ػرشٓ : ّزج جلنتحخ، هغ أًِ سرغ ػٌِ فٖ جلوؼترش ٍ قحل
 .«5»ذِ 

ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال، رّد ئلِ٘ جلش٘خ فٖ  هىٔئًِ جلرؼذ ػي : ٍ جلخحًٖ•
ٍ أمخدش جألطدححخ، لندي    « 7»ٍ جذٌدح ذحذَٗدِ   « 6»جلتْزٗد ٍ جلٌْحٗٔ 
أى جلرؼذ ئًوح ٗتحقد  ذحلضٗدحدٓ ػدي     -سحوِ جللِّ -هقتؼى مالم جلش٘خ
 .جلخوحً٘ٔ ٍ جألسذؼ٘ي

 160: ، ص7 هذاسن األحىام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج
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 277: ، ص1 مفحٗٔ جألحنحم؛ د•

ٍ جختلفَج فٖ حذّ رلل جلرؼدذ،  . هىٍّٔ جلتوتّغ فشع هي ذؼذ هٌضلِ ػي •
فحألشْش جألقشخ أًِّ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘لًح فوح صجد هدي هنّدٔ هدي مدلّ     

. «1»ئًِّ جحٌح ػشش ه٘لًح فوح صجد ػي هنّٔ هي ملّ رحًد : رحًد ٍ ق٘ل
ٍ هي أطححخ ّزج جلتقذٗش هي جػترش جلرؼذ ذحلٌسرٔ ئلى جلوسزذ جلحدشجم  

 .ٍ جلرحق٘حى فشع أّل هنّٔ ٍ ححػشْٗح. «2»
•_______________________________________

_ 
 سرضٍجسى، هحق 
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  305: ، ص1 هفحت٘ح جلششجتغ، د•

حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال، مودح ٗسدتفحد هدي      هىٍٔ جلتوتغ فشع هي ًأى ػي •
جحٌح ػشش ه٘ال ٍ لن ًزذ هستٌذُ، جال تَصٗغ رلل هي جألسذغ : جلوؼترشٓ، ٍ ق٘ل

رَجًد ٍ َّ ػؼ٘ا رذج، ٍ هح فٖ جلحسي هي جلتحذٗذ ذخوحً٘ٔ ػشدش هدي   
مل رحًد شحر، ٍ سذوح ٗحول ػلى جلتخ٘٘دش، ٍ لد٘س لْدإال  غ٘دش جلتوتدغ      
ػٌذًح، لٌض جلقشآى ٍ جلظححح جلوستف٘ؼٔ ذل جلوتَجتشٓ، ئال هدغ جالػدـشجس   

 .مؼ٘  جلَقت، أٍ حظَل جلح٘غ أٍ ًحَ رلل، موح فٖ جلٌظَص
•________________________________________ 

 محشحًى، ف٘غ
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ذححٌٖ ػشش هد٘ال هدي مدلّ رحًدد مودح فدٖ        ْححذّ جلٌحتٖ؛ جلرؼذ ػٌٍ •
ٍ هزودغ جلر٘دحى   « 11»ٍ جلتر٘دحى  « 10»ٍ جالقتظدحد  « 9»جلورسَؽ 

ٍ جلزودل ٍ جلؼقدَد   « 1»جلزٌدحى   سٍع ٍ « 13»ٍ فقِ جلقشآى « 12»
ٍ « 6»ٍ جلسدشجتش  « 5»ٍ جلَسد٘لٔ  « 4»ٍ جلنحفٖ « 3»ٍ جلغٌ٘ٔ « 2»

؛ لدٌضّ  «10»ٍ جإلشحسٓ « 9»ٍ جإلطرحح « 8»ٍ جلزحهغ « 7»جلششجتغ 
جٙٗٔ، ػلى أًِّ فشع هي لن ٗني ححػدش جلوسدزذ جلحدشجم، ٍ هقحذدل     

 .جلححػش َّ جلوسحفش
 

 .306ص  1د : جلورسَؽ( 9)•
 .298ص : جالقتظحد( 10)•

  18: ، ص5 وشف اللثام ٍ اإلتْام عي لَاعذ األحىام، ج
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فٖ أًَجع جلحذّ ٍ ذ٘حى أقسحهِ ذؼذ ًدضٍل جلتوتّدغ ٍ ئال   : جلخحًٖجلوـلد •
 .فنحى قرلِ قسو٘ي

 .توتّغ ٍ قشجى ٍ ئفشجد: ٍ ّٖ حالحٔ•
ٍ ّٖ هتشتّرٔ فٖ جلفؼل متشتّرْح فٖ جلزمش ػٌذ مًَِ هخّ٘شج ذٌْ٘دح أٍ أى  •

 .ٗحذّ ًذذح أٍ ًزسج حزّح هـلقح
ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال هدي    هىٍّٔ جلتوتّغ ذحألطحلٔ فشع هي ًأى ػي •

ملّ رحًد، ٍ ال ٗنفٖ جحٌح ػشش ه٘ال، ٍ ئى رّد ئلِ٘ روحػدٔ، لنٌّدِ   
 .ٗسَؽ ػلى سر٘ل جلشخظٔ لوي محى ذٌِ٘ ٍ ذٌْ٘ح حوحً٘ٔ ػشش ه٘ال

245: ص؛ (عصفَستحشاًى، آل )العثادسذاد العثاد ٍ سشاد   
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جلنالم فِ٘ ٗقغ فٖ أهَس أحذّح حدذ جلتوتدغ فدشع هدي لدن ٗندي       ٍ •
 ححػشجً فٖ هنٔ ئروحػحً ٍ ًظحً متحذحً ٍ سٌٔ 

ٔ جلنالم فٖ حذ جلرؼ٘ذ جلزٕ فشػِ رلل ّل َّ هي ذؼذ ػي أًوح •  هىت
ذححٌٖ ػشش ه٘لًح فظحػذجً هي مل رحًدد مودح رّدد ئل٘دِ رودغ هدي       
أطححذٌح ٍ قؼى ذِ جالحت٘حؽ ٍ دلت ػلِ٘ جٙٗٔ ألى جلوقحذل للححػدش  
جلوزمَس فْ٘ح َّ جلوسحفش ٍ حذ جلسفش ئِحٌح ػشش ه٘لًح ٍ لوح فدٖ ذؼدغ   
ٔ  ٍ أسذؼ٘ي ه٘لًح ذحولْح ػلدى جلزدَجص ذد٘ي     جألخرحس هي جلتحذٗذ ذخوحً٘
جألسذغ أٍ هي ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ػشش ه٘لًح موح دل ػلِ٘ جلظح٘ح أٍ هدي  
ذؼذ ػٌْح ذخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘لًح هي إٔ رحًد محى موح رّد ئلِ٘ رودغ  

 هي جلقذهح  ٍ سذوح محى َّ جلوشَْس ذ٘ي جلوتأخشٗي
 

60: ؛ ص(لىاشف الغطاء، حسي)وتاب الحح  -أًَاس الفمأّ   
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م٘ا محى ف  ّزج جلقسن فشع جلرؼ٘ذ ػي هنٔ هوي لن ٗني قذ حذ هغ ٍ •
هي ًظَطٌح جلزٕ هٌِ ٗظْش « 3»جالخت٘حس ذاروحع ػلوحتٌح، ٍ جلوتَجتش 

أٗؼح، ذل لؼلِ هي ػشٍسٗحت هزّرٌح، ًؼدن  « 4»ٍرِ جلذاللٔ فٖ جٙٗٔ 
خالف ذٌٌ٘ح، فؼي جلورسدَؽ ٍ جالقتظدحد ٍ جلتر٘دحى ٍ     رلل فٖ تحذٗذ 

هزوغ جلر٘حى ٍ فقِ جلقشآى ٍ سٍع جلزٌحى ٍ جلزول ٍ جلؼقَد ٍ جلغٌ٘ٔ ٍ 
جلنحفٖ ٍ جلَس٘لٔ ٍ جلسشجتش ٍ جلزحهغ ٍ جإلطرحح ٍ جإلشدحسٓ ٍ غ٘شّدح   

جحٌى ػشدش هد٘ال فودح صجد هدي مدل       هىَّٔ هي محى ذ٘ي هٌضلِ ٍ ذ٘ي 
 رحًد،

 .هي أذَجخ أقسحم جلحذ -3 -جلرحخ -جلَسحتل( 3) •
 .192جٙٗٔ  -سَسٓ جلرقشٓ( 4)•

 6-5: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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ق٘ل ٍ جلقحتل جلقوٖ فٖ تفس٘شُ ٍ جلظذٍقحى ٍ جلوظٌا فٖ جلٌدحفغ ٍ  ٍ •
جلوؼترش ٍ جلفحػدل فدٖ جلوختلدا ٍ جلتدزمشٓ ٍ جلتحشٗدش ٍ جلوٌتْدى ٍ       

 جلشْ٘ذجى ٍ جلنشمٖ ٍ غ٘شّن حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال 
فٖ جلوذجسك ًسرتِ ئلى أمخش جألطححخ، ٍ فٖ غ٘شّح ئلى جلوشدَْس  ذل •

ٍ ئى مٌح لن ًتحققِ، موح أًِ ال ٗخفى ػل٘ل ػؼا هح ػي جلوظٌا هي 
 ًسرٔ جلقَل جألٍل ئلى جلٌذسٓ، 

 6: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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ال ٗخفى ػل٘ل هح فٖ ّزُ جلٌظَص هي جلتشَٗ  ذل ٍ جالشنحل حتدى  ٍ •
جى جلوحذث جلرحشجًٖ هغ أؿٌحذِ فْ٘دح قدذ جػتدشف ذدزلل، ألى جلخوحً٘دٔ ٍ      
جألسذؼ٘ي ػرحسٓ ػي هس٘شٓ َٗه٘ي موح طشحَج ذِ فٖ هسحفٔ جلقظش، ٍ حٌ٘ثز 
ٗلضم جإلشنحل فٖ خرشٕ صسجسٓ ٍ أذٖ ذظ٘ش، ذل ٍ مالم جألطدححخ جلدزٗي   
طشحَج ذأى ػسفحى ٍ رجت ػشل هي تَجذغ هنٔ ٍ دجخلٔ فٖ هسحفٔ جلخوحً٘ٔ 
ٍ جألسذؼ٘ي، ٍ قذ سوؼت جلتظشٗح ػدي جلقدحهَس ٍ جلؼالهدٔ فدٖ جلتدزمشٓ      
ذنًَْوح ػلى هشحلت٘ي ػي هنٔ، موح جًل قذ سوؼت مَى جلوشجد ذحلوشحلدٔ  

ئلدى   -ٍ حٌ٘ثز ٗنَى جلوَػؼحى خحسر٘ي ػي جلوسحفٔ جلوضذَسٓ َٗم هس٘شٓ 
ٍ ال هٌحص ػي جإلشنحل ئال ذحلـؼي ف٘وح سوؼتِ هي جلقدحهَس ٍ  : -جى قحل

جلتزمشٓ ذنَى جلونحً٘ي ل٘س ػلى هشحلت٘ي، أٍ ذدحلـؼي ف٘ودح سدوؼتِ هدي     
جلوظرحح ٍ شوس جلؼلَم هي ػدذم مدَى جلوشحلدٔ هسد٘شٓ ٗدَم، ٍ جلندل       

 .جًتْى« هشنل
 

 8: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج



43 

 حذ الثعذ

ححٍل جذي ئدسٗدس سفدغ جلخدالف ذد٘ي جألطدححخ ذتقسد٘ؾ جلخوحً٘دٔ ٍ        ٍ •
ٍ حذُ هي محى ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي جلوسزذ جلحدشجم  »: جألسذؼ٘ي ػلى جلزَجًد، فقحل

« حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي جسذغ رَجًد جلر٘ت هي مل رحًد جحٌى ػشش ه٘ال
ٍ لؼلِ جستشؼشُ هوح فٖ هحنٖ جلورسَؽ، ٍ َّ مل هي مدحى ذٌ٘دِ ٍ ذد٘ي    
جلوسزذ جلحشجم جحٌٖ ػشش ه٘ال هي رَجًد جلر٘ت، ٍ جالقتظحد هي محى ذٌ٘دِ  

ٍ جهدح  »ٍ ذ٘ي جلوسزذ هي مل رحًد جحٌٖ ػشش هد٘ال، ٍ هدح ػدي جلحلردٖ     
جلقشجى ٍ جالفشجد ففشع أّل هنٔ ٍ ححػشْٗح ٍ هي مدحى دجسُ جحٌدٖ ػشدش    

ففشع جلتوتدغ  »ٍ أطشح هي رلل هح ػي جلتر٘حى « ه٘ال هي جٕ رْحتْح محى
ػٌذًح َّ جلالصم لنل هي لن ٗني هي ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم، ٍ ّدَ هدي   

ذل « محى ػلى جحٌى ػشش ه٘ال هي مل رحًد ئلى هنٔ حوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال
ػي جذي جلشذ٘د هَجفقتِ ػلى ّزج جلتٌضٗل، ٍ رؼل هدي جلظدشٗح ف٘دِ قدَل     

 :جلظذٍل

 9: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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ٍ حذ ححػشٕ جلوسزذ أّل هنٔ ٍ حَجلْ٘ح ػلى حوحً٘دٔ ٍ أسذؼد٘ي   »•
ٍ ًحَُ مالهِ فٖ جلْذجٗٔ ٍ جألهحلٖ، ٍ جى محى فِ٘ هح فِ٘، ٍ لني « ه٘ال

رلل ملِ ٗإٗذ هح قلٌحُ هي جلشرَع جلى ئؿالل هدح دل ػلدى ٍردَخ    
جلتوتغ هغ جالقتظحس ػلى جلفشد جلوت٘قي هي جلولح  ذحلحؼَس، ٍ َّ هي 
جالحٌى ػشش ه٘ال فوح دٍى، ذل لؼل رلل ّدَ جلوتؼدحسف فدٖ جلتزدَص     
ذحلحؼَس ٍ جلوَجف  لحَجلْ٘ح، ذخالف جلخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي هد٘ال جلوٌحف٘دٔ   
للحؼَس حق٘قٔ ٍ تزَصج، فال ٗظلح تحذٗذج ػلى ٍرِ ٗندَى تحق٘قدح   
فٖ تقشٗد ػلى حسد غ٘شُ هوح رح  جلتحذٗذ فِ٘ مزلل هخل جلوسحفٔ 
ٍ جلَرِ ٍ جلشمَع ٍ ًحَّح، ٍ جحتوحل جلوشجد ششػح ٍ جى لن ٗني هدي  

 ،جفشجد هزحص جلحؼَس موح تشى

 9: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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قدذ ػشفدت   جلدزٗي   «دٍى ػسفحى ٍ رجت ػشل»(: ػلِ٘ جلسالم)ذل قَلِ •
، لؼذم جلقحتل ذغ٘شّح هوح َّ االثٌى عشش ه٘ال ٗؤٗذجًْوح ػلى هشحلت٘ي 

 دٍى جلخوحً٘ٔ ٍ أسذؼ٘ي ه٘ال، 
فاًِ أقشخ ئلْ٘ح هي جلخوحً٘دٔ ٍ  « 1»ٗإٗذُ أٗؼح خرش جلخوحً٘ٔ ػشش ذل •

 أسذؼ٘ي ذل لؼلِ هي جالحٌى ػشش ه٘ال جلتقشٗر٘ٔ، 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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أًِ قذ ٗإٗذ هح رمشُ جذي ئدسٗس هؼلَه٘دٔ ػدذم مدَى جلخوحً٘دٔ ٍ     موح •
 أسذؼ٘ي ه٘ال هي هزحص جلحؼَس فؼال ػي حق٘قتِ، 

هدغ جحتودحل ئسجدٓ   األلتَى التحذٗتذ تتاالثٌٖ عشتش     سٗد فٖ أى فال •
جلتقشٗر٘ٔ هٌْح جلتٖ ٌٗذسد فْ٘ح جلخوحً٘ٔ ػشدش فؼدال ػدي مدَى هردذأ      
جلتحذٗذ هنٔ أٍ جلوسزذ ٍ جى هي محى ػلى سأسْح فَْ هي جلدذجخل أٍ  
ٖ   ػلى جلتحق٘قدٖ ال جلتقشٗردٖ    جلخحسد، ػشٍسٓ أى رلل ملِ ئًوح ٗز
جلزٕ ٌٗذسد فِ٘ رلل ملِ، فتأهل ر٘ذج فحى هٌدِ ٗوندي جلزودغ ذد٘ي     

 .جلٌظَص ملْح
 

 10: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم، ج
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 «فموٓيْ تموٓتَّغٓ ذِحلْؼٔوٕشمِٓ ئِلمى جلْحٓذِّ»•
َّ جلالصم لنل هي لدن ٗندي هدي ححػدشٕ      -ػٌذًح -، ففشع جلتوتغ•

اثٌتٖ  هي مدحى ػلدى   : جلوسزذ جلحشجم، ٍ حذّ ححػشٕ جلوسزذ جلحشجم
، فودح خدشد   ثواً٘ٔ ٍ أستع٘ي ه٘ال، هىٔمل رحًد جلى هي عشش ه٘ال 

ػٌِ فل٘س هي جلححػشٗي، ال ٗزَص لِ هغ جإلهنحى غ٘ش جلتوتغ، ٍ ػٌدذ  
ٍ هي محى هي ححػدشٕ جلوسدزذ   . جلؼشٍسٓ، ٗزَص لِ جلقشجى ٍ جالفشجد

جلحشجم، ال ٗزَص لِ جلتوتغ، ٍ ئًوح فشػدِ جلقِدشجى أٍ جالفدشجد ػلدى هدح      
 ًفسشُ فٖ جلقشجى ٍ جالفشجد

 

159: ، ص2 التث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  
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إٔ هح تقذم « رلِلٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓنْيْ أمّٕلِْٔ ححػِشِٕ جلْوٓسٕزِذِ جلْحٓشجمِ»ٍ قَلِ •
رمشُ هي جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحدذ لد٘س ألّدل هندٔ ٍ هدي ٗزدشٕ       
هزشجّن ٍ ئًوح َّ لوي لن ٗني هي ححػشٕ هنٔ ٍ َّ هي ٗنَى ذٌِ٘ 

 هي مل رحًد اثٌٖ عشش ه٘ال أمخش هي  ّاٍ ذ٘ي

520: ، ص2 هدوع الث٘اى فٖ تفس٘ش المشآى، ج  



49 

 حذ الثعذ

رلِلٓ لِوٓيْ لمنٕ ٗٓنْيْ أمّٕلْدِٔ ححػِدشِٕ جلْوٓسٕدزِذِ جلْحٓدشجمِ، إٔ     : تؼحلىقَلِ •
جلحنن جلوتقذم رمشُ ٍ َّ جلتوتغ ذحلؼوشٓ ئلى جلحذ لغ٘ش جلححػش، ٍ َّ 

ػلدى هدح   اثٌتٖ عشتش هت٘ال    هي أمخش  الحشامالوسدذ جلزٕ ذٌِ٘ ٍ ذ٘ي 
 ،هي صٍرتِ ٍ ػ٘حلِ: فسشتِ جلسٌٔ، ٍ أّل جلشرل خحطتِ

78: ، ص2 الو٘ضاى فٖ تفس٘ش المشآى، ج   
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 (کیلومتر 90)میل48

مدلول ظاهری روایات 
صحیحة که وجود نام 

بعضی از مناطق بر این 
 .معنا تاکید می کند
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 (کیلو متر 22.5)میل 12

در هیچ روایتی به صراحت وارد 
 .نشده است

فقهای بزرگ تا زمان عالمه حلی 
به آن فتوا داده اند و هیچیک به 

میل برنیامده  48صدد حل روایات 
اند و هیچ تعارضی بین فتوای خود 

 .و این روایات حس نکرده اند
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 (کیلومتر 90)میل48
مجازی عرفا غیر مقبول 

: برای عبارت قرآن
 حاضری المسجد الحرام

 (کیلو متر 22.5)میل 12

مجازی عرفا مقبول برای 
 عبارت قرآن 

معنای حقیقی برای قرآن 
اگر مقصود از المسجد 

الحرام در قرآن حرم مکی 
 .باشد



53 

 حذ الثعذ

 (کیلومتر 90)میل48

مدلول ظاهری روایات 
صحیحة که وجود نام 

بعضی از مناطق بر این 
 .معنا تاکید می کند

مجازی عرفا غیر مقبول 
:  برای عبارت قرآن

 حاضری المسجد الحرام
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کیلو  22.5)میل 12
 (متر

 .در هیچ روایتی به صراحت وارد نشده است

فقهای بزرگ تا زمان عالمه حلی به آن فتوا داده اند و 
میل برنیامده اند و هیچ  48هیچیک به صدد حل روایات 

 .تعارضی بین فتوای خود و این روایات حس نکرده اند

 مجازی عرفا مقبول برای عبارت قرآن 

معنای حقیقی برای قرآن اگر مقصود از المسجد الحرام در 
 .قرآن حرم مکی باشد
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  فٖ أقسحم جلحذجلقَل •
توتغ ٍ قشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي محى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هنٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي محى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
 ،هي مل رحًد ػلى جألقَى هي هنٔ *ه٘الحوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى 

 
 .ذل جحٌٖ ػششه٘ال ػلى جألطح* •

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  فٖ أقسحم جلحذجلقَل •
توتغ ٍ قشجى ٍ ئفشجد، ٍ جألٍل فشع هي محى ذؼ٘دذج ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هنٔ، ٍ جٙخشجى فشع هي محى ححػشج إٔ غ٘دش ذؼ٘دذ، ٍ حدذ جلرؼدذ     
 ،حوحً٘ٔ ٍ أسذؼَى ه٘ال هي مل رحًد ػلى جألقَى هي هنٔ

ٍ هي محى ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتِ جلتوتغ، ٍ لَ شل فدٖ   •
أى هٌضلِ فٖ جلحذ أٍ جلخحسد ٍرد ػلِ٘ جلفحض، ٍ هغ ػدذم تونٌدِ   
ٗشجػٖ جالحت٘حؽ، حن ئى هح هشّ جًوح َّ ذحلٌسرٔ ئلى حزدٔ جإلسدالم، ٍ   

، ٍ مزج ححل شق٘قِ٘، ٍ شح  قسن أهح جلحذ جلٌزسٕ ٍ شرِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .أهح جالفسحدٕ فتحذغ لوح أفسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٍ ّل ٗؼترش جلحذّ جلوزمَس هي هنّٔ أٍ هي جلوسزذ؟ ٍرْدحى، أقشذْودح   •
 جألٍّل، 

هي محى ػلى ًفس جلحذ فحلظحّش أى ٍظ٘فتدِ جلتوتدغ لتؼل٘د  حندن     ٍ •
جإلفشجد ٍ جلقشجى ػلى هح دٍى جلحذ ٍ لَ شل فٖ مَى هٌضلِ فٖ جلحدذ  

هغ ػذم تونٌِ ٗشجػدٖ جالحت٘دحؽ ٍ   ٍ  جلفحض أٍ خحسرِ ٍرد ػلِ٘ 
ئى محى ال ٗرؼذ جلقَل ذأًِ ٗزشٕ ػل٘دِ حندن جلخدحسد ف٘زدد ػل٘دِ      
جلتوتغ ألى غ٘شُ هؼل  ػلى ػٌَجى جلححػش ٍ َّ هشنَك ف٘نَى مودح  
لَ شل فٖ أى جلوسحفٔ حوحً٘ٔ فشجسدخ أٍ ال فاًدِ ٗظدلٖ توحهدح ألى     

 جلقظش هؼل  ػلى جلسفش ٍ َّ هشنَك 
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 حذ الثعذ
 ّل ٗؼترش جلحذّ جلوزمَس هي هنّٔ أٍ هي جلوسزذ؟ ٍرْحى، أقشذْوح جألٍّل، ٍ •
هي محى ػلى ًفس جلحذّ فحلظحّش أىّ ٍظ٘فتِ جلتوتّغ، لتؼل٘  حنن جإلفشجد ٍ جلقشجى ػلى هح دٍى جلحدذّ،  ٍ •

ٍ لَ شلَّ فٖ مَى هٌضلِ فٖ جلحذّ أٍ خحسرِ ٍرد ػلِ٘ جلفحض، ٍ هغ ػذم تونٌِّ ٗشجػى جالحت٘حؽ، 
 جلقَل ذأًِّ ٗزشٕ ػلِ٘ حنن جلخحسد ف٘زد ػلِ٘ جلتوتّغ،( 3)ٍ ئى محى ال ٗرؼذ 

ال ٗخلَ هي ئشنحل ٍ ل٘س ّزج ًظ٘ش جلشلّ فٖ هسحفٔ جلقظش فاىّ هَػَع ٍرَخ جإلتودحم ٍ ّدَ   ( 3)•
 (.جلرشٍرشدٕ. )ػذم جلوسحفشٓ ئلى حوحً٘ٔ فشجسخ هستظحد ٌّحك ذخالفِ ٌّح

فِ٘ ئشنحل ظحّش ٍ ق٘حسِ هغ جلفحسل ذل جلوقحم أسَ  ححلًح هي جلتوسّل ذحلؼحمّ فٖ جلشرْٔ جلوظذجقّ٘ٔ لوح •
 (.جإلهحم جلخوٌٖ٘. )هشّ هي جإلشنحل فٖ حرَت ػحمّ خحل ػي جلوٌحقشٔ

 (.جلخَجًسحسٕ. )ال ٗخلَ ػي ئشنحل•
ذل ذؼ٘ذ فاىّ جلتوسّل ذحلؼوَم فٖ جلوقحه٘ي توسّل ذحلؼحمّ فٖ جلشرْٔ جلوظذجقّ٘ٔ ٍ أهّح فدٖ جلشدلّ فدٖ    •

 (.  جلگلپحٗگحًٖ. )جلوسحفٔ فحستظححخ جلتوحم حنوحً أٍ هَػَػحً رحس ذال هحًغ ٍ ال سذؾ لِ ذحلوقحم
 (.جلٌحتٌٖ٘. )فِ٘ ئشنحل ذل هٌغ ٍ ال سر٘ل ئلى هقحٗسٔ جلوقحم ذحلشلّ فٖ جلوسحفٔ•
 (.جلش٘شجصٕ. )ذل ٗرؼذ•
•     ِ . ّزج َّ جلظح٘ح ٍ ػلِ٘ فال ٗزد جلفحض هغ جلشلّ موح ال ٗزد جالحت٘دحؽ هدغ ػدذم جلدتونّي هٌد

 (.جلخَتٖ)
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