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  الححأقسام 
  فٖ أقسام الححالقَل •
توتغ ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشض هي كاى بؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *البؼنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشض هي كاى حاضشا إٔ غ٘ش بؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 ثواً٘ٔ ٍ أسبؼَى ه٘ال هي كل خاًب ػلى األقَى هي هكٔ، 

هشبغ، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هساحتِ بشٗذ فٖ بشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشبؼاً

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ بَ٘ت بٌٖ ًفااس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

طشف أؾآ لاني ػلا  عانؼٔ    : ثالثٔ أه٘ال هي هىٔ، ٍهي طشٗك ال٘وي
ػل  ػشفات هي بطي ًواشٓ ػلا    : أه٘ال هي هىٔ، ٍهي طشٗك الطائف
ػل  ثٌ٘ٔ خنل باالومطغ ػلا  عانؼٔ    : عنؼٔ أه٘ال، ٍهي طشٗك الؼشاق
فٖ ضؼب آل ػنذ اهلل بي خالذ ػل  تسؼٔ : أه٘ال، ٍهي طشٗك الدؼشأً

 . أه٘ال، ٍهي طشٗك خذٓ، هٌمطغ األػطاش ػل  ػطشٓ أه٘ال هي هىٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم ثابتٔ فاال ٗتَعاغ   •

إبشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاا،   أى فمذ سٍٕ . الحشم بتَعغ هىٔ
ًٍػب الؼالهات فْ٘ا ٍواى خنشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاؾؼْا، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   بتحذٗاذّا  ًنٌ٘ا غل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  بٌ٘ا
 .خَاًنِػالهات هٌػَبٔ فٖ خو٘غ 

 (ساخغ إل  خشٗطٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 خشٗطٔ الحشم الوكٖ
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 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي
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  الححأقسام 
هي كاى ػلى ًفس الحذ فالظاّش أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شك فنٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخاسج ٍخب ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘اط، 

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحع لؼناً بأهش الوَل  ٍ بؼاذالفحع بْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؿَس فٖ الحذ باألغل، إٔ بإعتػاحا  الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ بؼؽ الػَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ باألغال    

 .ف٘دب اإلحت٘اـ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
إى ها هشّ اًوا َّ بالٌسبٔ إلى حدٔ اإلسالم، ٍ أها الحح الٌزسٕ ٍ ثن •

فسنادٕ  اإل، ٍ كنزا حنال شنق٘قِ٘، ٍ أهنا     شاء قسن شبِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتابغ لوا أفسذُ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  أقسام الحح
ها ركش إًّوا َّ بالٌسبٔ إلى حدٔ اإلسالم ح٘ن  ال ٗدنضٕ للبؼ٘نذ إلّنا     ثنّ •

التوتّغ، ٍ ال للحاضش إلّا اإلفشاد أٍ القشآى، ٍ أهّا بالٌسبٔ إلى الححّ الٌنذبّٖ  
ف٘دَص لكلّ هي البؼ٘ذ ٍ الحاضش كلّ هي األقسام الثالثٔ بال إشكال، ٍ إى 
كاى األفضل اخت٘اس التوتّغ، ٍ كزا بالٌسبٔ إلى الَاخب غ٘ش حدّٔ اإلسنالم  

 (.2)كالححّ الٌزسٕ ٍ غ٘شُ 
إٔ لِ ًزس إّٔ لسن ضاء ٍ وزا حال ضم٘مِ٘ ٍ َّ الوشاد هاي ي٘اشُ ال   ( 2)•

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )اإلفسادٕ ألًِّ تابغ لوا أفسذُ
 (.الگلپاٗگاًٖ. )إرا أطلك الٌزس ٍ وزا ضنِ الٌزس ٍ المؿاء تابغ لوا أفسذُ•
. ف٘وا إرا أطلك الٌزس ٍ ضنِْ ٍ أهّا حدّأ المؿااء فْاَ تاابغ لواا أفساذُ      •

 (.النشٍخشدٕ)

؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى  602: ، ص4   



14 

 أفضل٘ٔ التوتغ

وزا ال خالف أٗؿا فٖ أفؿل٘ٔ التوتغ ػل  لس٘وِ٘ لوي وااى الحاح   ٍ •
هٌذٍبا بالٌسنٔ إلِ٘ لؼذم اعتطاػتِ، أٍ لحػَل حاح اإلعاالم هٌاِ، ٍ    

فِ٘ أٍ هتَاتشٓ، بل َّ هي لطؼ٘ات هزّب الط٘ؼٔ، هستف٘ؿٔ الٌػَظ 
لَ حددت ألفٖ ػام ها »( ػلِ٘ السالم)  ػي الػادق« 4»بل فٖ بؼؿْا 

  «لذهتْا إال هتوتؼا
ٍ ال فشق فٖ رله ب٘ي أى ٗحح ػي ًفسِ أٍ ػي ي٘شُ، ٍ ال ب٘ي هاي  •

اػتوش فٖ سخب أٍ ضْش سهؿاى ٍ ي٘شُ، بل ٍ ال ب٘ي الوم٘ن فٖ هىأ  
 .هٌز ػطش عٌ٘ي ٍ ي٘شُ

 .14الحذٗث  -هي أبَا  ألسام الحح -4 -النا  -الَعائل( 4)•
  11: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم، ج 
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 أفضل٘ٔ التوتغ

بٓا ٔ اعٕتِحٕنٓا ِ اخْتِ٘ٓاسِ حٓحِّ التَّوٓتُّغِ ػٓلَ  الْمِاشَاىِ ٍٓ الْاإِفْشَادِ حٕٓ٘اثُ لَاا      4« 1»•
ٗٓدِبٔ لِسٕنٌ بِؼٌِِِٕٓ٘ ٍٓ إِىْ حٓحَّ أَلْفاً ٍٓ أَلْفاً ٍٓ إِىْ وَاىَ لَاذِ اػٕتَوٓاشَ فِاٖ سٓخٓابٍ إٍَٔ     
سٓهٓؿَاىَ ٍٓ إِىْ وَاىَ هٓىِّّ٘اً إٍَٔ هٔدٓاٍِساً عٌِِ٘يَ ٍٓ اعٕتِحٕنٓا ِ اخْتِ٘ٓااسِ الْمِاشَاىِ ػٓلَا     

  الْإِفْشَادِ إِرَا لَنٕ ٗٓدٔضْ لَِٔ التَّوٓتُّغٔ
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؼٕمَُ ٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ أَحٕوٓاذٓ بٕايِ   « 2» -1 -14701•

عٓأَلْتٔ أَبٓا خٓؼٕفَشٍ ع فِٖ السَّأٌَِ  : هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَبِٖ ًَػٕشٍ لَالَ
فَمُلْاتٔ بِاإَِّٔ    -ػٓطْشََٓ ٍٓ هِائَتَٕ٘يِ« 3»ٍٓ رَلِهٓ فِٖ عٌَِٓٔ اثٌَْتَٖٕ  -الَّتِٖ حٓحَّ فِْ٘ٓا

ٖٕ ءٍ دٓخَلْتٓ هٓىََّٔ هٔفْشِداً إٍَٔ هٔتَوٓتِّؼاً  -فَمَالَ هٔتَوٓتِّؼاً فَمُلْاتٔ لَأِ أََٗوٓاا أَفْؿَالُ     -ضَ
فَمَالَ وَاىَ أَبَٔ خٓؼٕفَشٍ  -إٍَٔ هٓيْ أَفْشَدٓ ٍٓ عٓاقَ الْْٓذٕٕٓ -الْؤتَوٓتِّغٔ بِالْؼٔوٕشَِٓ إِلَ  الْحٓحِّ

لِلْْٓاذِٕٕ ٍٓ   -أَفْؿَلُ هِيَ الْؤفْشِدِ السَّاائِكِ  -الْؤتَوٓتِّغٔ بِالْؼٔوٕشَِٓ إِلَ  الْحٓحِّ -ع ٗٓمَُلُ
ٖٕ ءٍ أَفْؿَلَ هِيَ الْؤتْؼِٓٔ -وَاىَ ٗٓمَُلُ  .لَٕ٘سٓ ٗٓذٕخُلُ الْحٓاجَ بِطَ

 246: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 أفضل٘ٔ التوتغ

 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ بِإِعٌَٕادُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؼٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ •
•______________________________ 

 .حذٗثا 24فِ٘  4النا   -(1)
 .11 -292 -4الىافٖ  -(2)•
 (.ّاهص الوخطَـ)إحذى  -فٖ ًسخٔ -(3)•
  .510 -155 -2، ٍ اعتنػاس 92 -30 -5التْزٗب  -(4)•

 

 246: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 أفضل٘ٔ التوتغ

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَغٕحٓابٌَِا ػٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓايْ  « 5» -2 -14702•
لُلْتٔ : ػٓلِِّٖ بٕيِ الْحٓىَنِ ٍٓ ابٕيِ أَبِٖ ًَدٕشَاىَ خٓوِ٘ؼاً ػٓيْ غٓفَْٓاىَ الْدٓوَّالِ لَالَ

ٍٓ بٓؼٕاؽٓ الٌَّااسِ    -لِأَبِٖ ػٓنٕذِ اللَِِّ ع إِىَّ بٓؼٕؽٓ الٌَّاسِ ٗٓمَُلُ خٓاشِّدِ الْحٓاحَّ  
ٍٓ  -ٍٓ بٓؼٕؽٓ الٌَّاسِ ٗٓمَُلُ تَوٓتَّغٕ بِاالْؼٔوٕشَِٓ إِلَا  الْحٓاحِّ    -ٗٓمَُلُ الْشِىْ ٍٓ عٔكْ

 .إِلَّا هٔتَوٓتِّؼاً« 1»أَلْفٓ ػٓامٍ لَنٕ أَلْشَبْٕٓا حٓدٓدٕتٔ   لَالَ لََٕ
 
 .7 -292 -4الىافٖ  -(5)•

 

 247: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 بطشـ ػذم إلاهٔ عٌت٘ي بوىٔ، لىي  أيلنْوا،لضهِ فشؼ 

تساٍٗا فاى واى هستط٘ؼا هي ول هٌْوا تخ٘ش ب٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
واى األفؿل اخت٘اس التوتغ، ٍ إى واى هستط٘ؼا هي أحذّوا دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشؼ ٍطي االعتطاػٔ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

هسألٔ هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا فٖ الحذ ٍ اٙخاش فاٖ خاسخاِ     1•
  لضهِ فشؼ أيلنْوا

هي أقام بوكٔ سٌت٘ي فَْ هني أّنل   : لػح٘حٔ صساسٓ ػي أبٖ خؼفش ع•
هكٔ ٍ ال هتؼٔ لِ فقلت ألبٖ خؼفش ع أ سأٗت إى كاى لِ أّل بالؼشاق 

 الغالبٍ أّل بوكٔ فقال ع فلٌ٘ظش أْٗوا 
فإى تساٍٗا فإى واى هستط٘ؼا هي ول هٌْوا تخ٘ش ب٘ي الَي٘فت٘ي ٍ إى  •

واى األفؿل اخت٘اس التوتغ ٍ إى واى هستط٘ؼا هي أحذّوا دٍى اٙخش 
  لضهِ فشؼ ٍطي االعتطاػٔ

 536: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثقى 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

أحاذّوا فاٖ الحاذّ، ٍ اٙخاش فاٖ      : هي واى لِ ٍطٌااى (: 1هسألٔ ) •
ػلِ٘ )، لػح٘حٔ صساسٓ ػي أبٖ خؼفش (3)خاسخِ لضهِ فشؼ أيلنْوا 

هي ألام بوىّٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل هىّٔ ٍ ال هتؼٔ لاِ، فملات   (: السّالم
أ سأٗت إى كاى لنِ أّنل بنالؼشاق ٍ أّنل     (: ػلِ٘ السّالم)ألبٖ خؼفش 
 ،فلٌ٘ظش أّْٗوا الغالب(: ػلِ٘ السّالم)بوكّٔ؟ فقال 

 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )هغ ػذم إلاهٔ عٌت٘ي بوىّٔ( 3)•

 602: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ٍ ( 1)فإى تساٍٗا فإى واى هستط٘ؼاً هي ولّ هٌْوا تخّ٘ش ب٘ي الَي٘فت٘ي •
إى واى األفؿل اخت٘اس التوتّغ، ٍ إى واى هساتط٘ؼاً هاي أحاذّوا دٍى    

 (. 2)اٙخش لضهِ فشؼ ٍطي االعتطاػٔ 

 (.الگلپاٗگاًٖ. )عَاء واى فٖ أحذّوا أٍ فٖ ي٘شّوا( 1)•
 (.الخَئٖ. )بل األحَـ اإلت٘اى باإلفشاد أٍ المشآى فِ٘ ٍ ف٘وا بؼذُ•
 (.النشٍخشدٕ. )األلَى َّ التخ٘٘ش فٖ ّزا الفشؼ أٗؿاً( 2)•
. إٔ فشؼ الَطي الّزٕ ٗستط٘غ فشؾِ عَاء وااى ف٘اِ أٍ فاٖ ي٘اشُ    •

 (. الگلپاٗگاًٖ)

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

بٓا ٔ حٔىْنِ هٓيْ أَلَامٓ بِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ ثُنَّ اعٕتَطَاعٓ هٓتَ  ٌْٗٓتَمِلُ فَشْؾُأِ   9« 6»•
إِلَ  الْمِشَاىِ أٍَِ الْإِفْشَادِ ٍٓ هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ بِالْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ ٍٓ حٔىْنِ هٓيْ وَااىَ  

  لَِٔ هٌْٓضِلَاىِ لَشِٗبٌ ٍٓ بٓؼِ٘ذٌ
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ الْحٓسٓيِ بِإِعٌَٕادُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  بٕايِ الْمَاعِانِ   « 7» -1 -14755•

الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ حٓوَّادِ بٕيِ ػِ٘سٓ  ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓايْ أَبِاٖ   ػٓنٕذِ   ػٓيْ
 -لَاا هٔتْؼٓأَ لَأِ    -فََْٔٓ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ سٌََتَْ٘يِهٓيْ أَلَامٓ بِوٓىََّٔ : خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ

ٍٓ إَّٔلٌ بِوٓىََّٔ لَالَ  -فَمُلْتٔ لِأَبِٖ خٓؼٕفَشٍ ع أَ سٓإَٔٗتٓ إِىْ وَاىَ لَِٔ إَّٔلٌ بِالْؼِشَاقِ
 .فََْٔٓ هِيْ إَّٔلِِِ -فَلٌْْ٘ٓظُشْ أََْٗٔوٓا الْغَالِبٔ ػٓلَِِٕ٘

 .519 -159 -2، ٍ االعتنػاس 101 -34 -5التْزٗب  -(7)•
 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج 


