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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَاخثات ٍلت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال توعٌى قصذ اإلحشام

توؼٌى لصذ اإلحشام، تل توؼٌى لصدذ ححدذ الٌ،ده،    المصذ،ال : األٍل•
فإرا لصذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى صاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححىاهِ، ٍ حها 
لصذ اإلحشام فال ٗؼمل حى ٗىَى هحمما لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمصدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك إحشاهِ سَاء واى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ خْدل، ٍ     
ٗثطل ً،ىِ حٗعا إرا واى التشن ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗدة ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘مدات إى حهىدي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهىي ػلى التفص٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ القشتٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ المشتٔ ٍ الخلَص ووا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فمذّوا حٍ فمذ ححدذّوا ٗثطدل إحشاهدِ، ٍ ٗددة حى تىدَى هماسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗىفٖ حصَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشوْا ٍخة تدذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

حى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حددٔ اإلسدالم حٍ    
الحح الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هدا تؼدذ   
رله تطل ٍ حها ً٘ٔ الَخِ فغ٘ش ٍاخثٔ إال إرا تَلف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗعتثش فٖ اإلحشام قصذ تشك الوحشهات

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام لصذ تدشن الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إخواال، تل لَ ػضم ػلى استىاب تؼط الوحشهات لن ٗعدش  تإحشاهدِ،   
ًؼن لصذ استىاب ها ٗثطل الحح هي الوحشهات ال ٗدتودغ هدغ لصدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها عٌِّ٘ هي حجّ أٍ عوشٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حح حٍ ػودشٓ فدإى اختصدت الصدحٔ ٍالؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘مدغ صدح٘حا، ٍ لدَ خداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗصح  تأحذّوا تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح والّودا، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى لَاػذ الؼلن اإلخوالٖ هغ اإلهىاى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهىاًِ تال حشج
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول على الصحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗني ٌّاك * •

 .  تجذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى جاص إحت٘اطاًعلِ٘ ال ٗجة 
 .ٍ لن ٗني ٌّاك ظَْس **•
أٍ ماى ٍ لن ٗنحي ٌّحاك    (إٔ الصهاً علِ٘)ٍ لن ٗني أحذّوا هتعٌ٘اً ***•

ظَْسٍإال فلَ تع٘ي أحذّوا علِ٘ ٍ ماى ٌّاك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتعح٘ي،    
 .ٗحول علِ٘

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محج فالى

ٍ إال  ،لَ ًَى وحح فالى فداى ػلدن حى حددِ لودا را صدح      5ه،ألٔ •
 فاألٍخِ الثطالى

 
 
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى محج فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محج فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

إحرامه معلوم 
 بالتفصيل

إحرامه يعلم 
 في المستقبل

إحرامه ال يعلم 
 أصالا 

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

 احرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى محج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى محج فالى

 لو نوى كحج فالن

 أحرم الغير

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

إحرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 إحرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرام معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

احرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 احرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 احرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

ليس معيناا 
 ثبوتاا و ال إثباتاا 
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

اإلحرام صحيح 
 بال ريب

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

ليس معيناا ثبوتاا 
 و ال إثباتاا 
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

 المنوي في اإلحرام

 معين ثبوتاا و إثباتاا 
اإلحرام صحيح بال 

 ريب

 معين ثبوتاا ال إثباتاا 

ليس معيناا ثبوتاا و ال 
 إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور و هو الحق

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

يمكن تعيينه 
 إثباتاا 

اليمكن تعيينه 
ليس معيناا  إثباتاا 

 ثبوتاا و ال إثباتاا 
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور و هو الحق

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 ٗعتثش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ العوشٓ

 المنوي في اإلحرام

 معين ثبوتاا و إثباتاا 
اإلحرام صحيح بال 

 ريب

 معين ثبوتاا ال إثباتاا 

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي

ليس معيناا ثبوتاا و ال 
 إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور و هو الحق

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 لَ ًَى محج فالى

ٍ إال  ،فاى ػلن حى حددِ لودا را صدح    *فالىلَ ًَى وحح  5ه،ألٔ •
 **فاألٍخِ الثطالى

 
 

 .حتٖ ٗشول الؼوشٓ... لَ ًَٕ وإحشام فالى: األٍلٖ حى ٗمال *•
تل األلَى الصحٔ لَ ححشم ّزا الفالى ٍ حهىي الؼلن توٌَِٗ، ًؼدن   **•

 .لَ لن ٗحشم حصالً حٍ ححشم ٍ لن ٗوىي الؼلن توٌَِٗ فإحشاهِ تاطل
 
 
  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج 
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هي الحح حٍ الؼوشٓ تاألصل فٌدَى غ٘دشُ    6ه،ألٔ •
 تطل،

 ٍ لَ واى ػلِ٘ ها ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ فال ٗثطل لَ ًَى غ٘شُ، •
 ٍ لَ ًَى ًَػا ٍ ًطك تغ٘شُ واى الوذاس ها ًَى، •
ٍ لَ واى فٖ حثٌاء ًَع ٍ شه فٖ حًِ ًَاُ حٍ ًَى غ٘شُ تٌى ػلى حًدِ  •

 .ًَاُ
 

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

ًَع هي الحجّ أٍ العوشٓ فٌحَى غ٘حشُ   ( 5)لَ ٍجة علِ٘ (: 9هسألٔ ) •
 (6)تطل 

 
 

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )تاألصل ٍ حهّا تالٌزس ٍ شثِْ فال( 5)•

 (.آلا ظ٘اء. )إرا لن ٗىي تششٗؼِ فٖ هشحلٔ التطث٘ك( 6)•

 (.الخَئٖ. )لن ٗمغ ػوّا ٍخة ػلِ٘: حٕ•

 661: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثقى 
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

حٕ ال ٗمغ ػوا ٍخة ػلِ٘ ال حًِ ٗثطدل تشحسدِ، فد٘حىن تصدحّٔ     ( 1)•
 .الوأتٖ تِ ٍ لىي ال ٗدضئ ػوّا ٍخة ػلِ٘

•  
 
 

 399: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

ػلى ها تمذم فٖ الو،ألٔ الثالثٔ هي اػتثاس تؼ٘د٘ي ودَى اإلحدشام    تٌاء •
للحح حٍ الؼوشٓ ٍ اى الحح توتغ حٍ لشاى حٍ افشاد ٍ اًِ لٌف،دِ حٍ ػدي   
غ٘شُ ٍ اًِ حدِ اإلسالم حٍ الحح الَاخدة تٌدزسُ ٍ ًحدَُ حٍ الحدح     

فلَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هي الحح حٍ الؼوشٓ فٌَى غ٘دشُ تطدل    -الوٌذٍب
الى ها ٍخة ػلِ٘ ال ٗىَى هٌَٗا ٍ هدا ًدَاُ ال ٗىدَى ٍاخثدا ػل٘دِ      

 .ف٘ىَى ووا لَ ٍخة ػلِ٘ صلَُ الظْش فٌَى الؼصش هثال حٍ تالؼىس
 
 

 470: ، ص12 هصثاح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

ألى  الوأهَس تِ لن تتؼلك الٌ٘ٔ تِ ٍ ها تؼلمت تِ غ٘ش الوأهَس تدِ  ( 30)•
فال ٍخِ لإلخضاء ّزا إى واى ػلى ٍخِ التم٘٘ذ ٍ حهدا إى وداى تٌحدَ    
الخطاء فٖ التطث٘ك حٍ الدْل تالو،ألٔ تأى تحمك هٌِ لصذ الوأهَس تدِ  

 .الَالؼٖ ف٘صح
 
 
 

•  

 90: ، ص13 ؛ ج(للسثضٍاسٕ)هْزب األحنام 
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

ها لَ ٍخة ػلِ٘ ًَع هي الحح حٍ الؼوشٓ فٌدَى غ٘دشُ ٍ   : األٍّلالفشع •
ظاّش الؼشٍٓ الثطالى هطلما هي دٍى تفص٘ل ت٘ي ها ٍخة تاألصل ٍ ها 
ٍخة تالٌزس ٍ شثِْ ٍ لذ ف،ّش الدثطالى فدٖ تؼدط شدشٍحْا تؼدذم      
الَلَع ػوّا ٍخة ػلِ٘ ال الثطالى سحسا ف٘حىن تصدحٔ الودأتٖ تدِ ٍ    

 .لىٌِ ال ٗدضٕ ػوّا ٍخة ػلِ٘

 170: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 



31 

 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

فدٖ   -لدذُ  -لىي التفص٘ل الزٕ حفادُ سّ٘ذًا الؼالهٔ األستار الواتيٍ •
الوتي ٍ فٖ حاش٘ٔ الؼشٍٓ ٗذل  ػلى اًِ لذ ف،ش الثطالى تالثطالى سحسا 

 ووا َّ الظاّش هي الؼشٍٓ حٗعا 
الَخِ فِ٘ اى ػذم الَلَع ػوا ٗدة ػلِ٘ هي الٌَع الزٕ ًَى غ٘شُ ٍ •

هغ التَخِ ٍ االلتفات ٗىَى هشتشوا تد٘ي الصدَست٘ي الًدِ ال هددال     
  ٍ  -ح -للَلَع ػٌِ هغ ػذم ًّ٘تِ ٍ التؼوذ ٍ االلتفات ووا ّدَ ظداّش 

 فالالصم هالحظٔ ٍخِ التفص٘ل الوضتَس 

 171: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 



32 

 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

فٖ تؼط الو،دائل ال،ّداتمٔ    -لذُ -َّ هثٌٖ ػلٖ ها تمذم هٌِ: فٌمَل•
هي اى  هي استمش ػلِ٘ الحح ٍ توىي هي حدائِ ل٘س لدِ اى ٗحدح ػدي    
غ٘شُ تثشػا حٍ تاإلخاسٓ ٍ وزا ل٘س لِ اى ٗتطَع تِ ثن ًفى الثؼدذ ػدي   
الثطالى هي غ٘ش فشق ت٘ي ػلوِ تَخَتِ ػلِ٘ ٍ ػذهِ تل حىن تثطالى 
اإلخاسٓ ٍ اى واى خاّال تَخَتِ ػل٘دِ ٍ ػل٘دِ ٗظْدش ٍخدِ الحىدن      
تالثطالى ف٘وا لَ ًَى غ٘ش ها ٍخة ػلِ٘ تاألصل ٍ اًِ ال ٗمغ هطلما ال 

 ػي الَاخة ٍ ال ػي الوٌَٕ 

 171: ، ص3 الحج؛ ج -تفص٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 لَ ٍجة علِ٘ ًَع هي الحج أٍ العوشٓ تاألصل فٌَى غ٘شُ

اهّا ٍخِ الحىن تالصحٔ ف٘وا لَ واى ػلِ٘ ها ٍخة ت،دثة الٌدزس ٍ   ٍ •
شثِْ فلؼذم خشٗاى حدلٔ الثطالى فٖ الفشض األٍّل فٖ ّزا الفشض تؼذ 
وَى الَخَب غ٘ش هتؼلك تؼٌَاى الحح تَخِ تل تؼٌَاى الَفاء تالٌزس ٍ 
شثِْ ٍ اى واى الٌزس هتؼلما تؼٌَاى خاص ٍ واى هم٘ذا تالفَسٗدٔ لىدي   
لذ هش  هٌ ا اًِ ال ٍخِ للحىن تالثطالى فٖ الفدشض األٍّل سدَاء وداى    
ه،تٌذا إلى الماػذٓ حٍ الى الشٍاٗت٘ي الَاسدت٘ي فِ٘ حٍ الى اإلخوداع حٍ  
الشْشٓ فالحك فٖ وال الفشظ٘ي ػذم الثطالى تْزا الوؼٌٖ ًؼدن ال سٗدة   
فٖ الثطالى توؼٌى ػذم ٍلَػِ ػوا ٍخة ػلِ٘ لؼدذم تؼل دك الٌّ٘دٔ تدِ     

 .  حصال
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 هي استقش علِ٘ الحج ٍ توني هي أدائِ ل٘س لِ أى ٗحج عي غ٘شُ

هي استمش ػلِ٘ الحح ٍ توىي هي حدائِ لد٘س لدِ حى ٗحدح     65ه،ألٔ •
 ػي غ٘شُ تثشػا حٍ تاإلخاسٓ، ٍ وزا ل٘س حى ٗتطَع تِ،

فلَ خالف ففٖ صحتِ إشىال، تل ال ٗثؼذ الثطالى هي غ٘ش فدشق تد٘ي   •
 ػلوِ تَخَتِ ػلِ٘ ٍ ػذهِ،

 ٍ لَ لن ٗتوىي هٌِ صح ػي الغ٘ش، •
ٍ لَ آخش ًف،ِ هغ توىي حح ًف،ِ تطلت اإلخاسٓ ٍ إى وداى خداّال   •

 . تَخَتِ ػلِ٘
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  متاب الحجّ 6-3-92 87•



35 

هي 
استقش 
علِ٘ 
 الحج

ٗتوني هي أداء 
 حج ًفسِ 

قذ ٗعلن تَجَب  
 الحج على ًفسِ

 حجِ تاطل لَ حج تطَعا عي ًفسِ  

 حج عي الغ٘ش ً٘اتٔ تثشعا أٍ إجاسٓ
حجِ ٍ اجاستِ 

 صح٘حاى

ٍ قذ ال ٗعلن  
 تزلل  

 لَ حج تطَعا عي ًفسِ  
حجِ صح٘ح ٍ ٗجضٕ 
 عي حجٔ االسالم

 حج عي الغ٘ش ً٘اتٔ تثشعا أٍ إجاسٓ
حجِ ٍ اجاستِ 

 صح٘حاى

 ال ٗتوني  

قذ ٗعلن تَجَب  
 الحج على ًفسِ

 ال هعٌى للتطَع  لَ حج تطَعا عي ًفسِ  

 حج عي الغ٘ش ً٘اتٔ تثشعا أٍ إجاسٓ
حجِ ٍ اجاستِ 

 صح٘حاى

ٍ قذ ال ٗعلن  
 تزلل  

 ال هعٌى للتطَع  لَ حج تطَعا عي ًفسِ  

 حج عي الغ٘ش ً٘اتٔ تثشعا أٍ إجاسٓ  
حجِ ٍ اجاستِ 

 صح٘حاى

•   كتاب الحج   31-2-92 86
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 هي استقش علِ٘ الحج ٍ توني هي أدائِ ل٘س لِ أى ٗحج عي غ٘شُ

هي استمش ػلِ٘ الحح ٍ توىي هي حدائِ ل٘س لدِ حى ٗحدح ػدي     65ه،ألٔ •
 غ٘شُ تثشػا حٍ تاإلخاسٓ، ٍ وزا ل٘س حى ٗتطَع تِ،

هدي غ٘دش فدشق تد٘ي      *فلَ خالف ففٖ صحتِ إشىال، تل ال ٗثؼذ الثطالى•
ػلوِ تَخَتِ ػلِ٘ ٍ ػذهِ،ٍ لَ لن ٗتوىي هٌِ صح ػي الغ٘ش، ٍ لدَ آخدش   

ٍ إى وداى خداّال تَخَتدِ     **ًف،ِ هغ توىي حح ًف،ِ تطلت اإلخداسٓ 
 . ػلِ٘

تل األقَى الصحٔ هطلقا إال إرا حج تطَعا هح  علوحِ تَجحَب الححج عل٘حِ       *•
ف٘ثطل ٍ لَ حج تطَعا ه  عذم علوِ تالَجَب أٍ تفَسٗتحِ ٗجحضٕ عحي حجحٔ     

 .اإلسالم على األقَى
 .تل اإلجاسٓ صح٘حٔ هطلقا **•

 388: ، ص1تحشٗش الَس٘لٔ، ج



37 

 


