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  الححألسام 
  فٖ ألسام الححالمَل •
توتغ ٍ لزاى ٍ إفزاد، ٍ األٍل فزع هي واى بؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *البؼنذ هىٔ، ٍ اٙخزاى فزع هي واى حاضزا إٔ غ٘ز بؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 ثواً٘ٔ ٍ أربؼَى ه٘ال هي ول خاًب ػلى األلَى هي هىٔ، 

هشثغ، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ فٖ ثشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشثؼبً

 

 403: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسام 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

قشف أؾبٓ لاجي ػلا  عاجؼٔ    : حالحٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك ال٘وي
ػل  ػشفبت هي ثكي ًواشٓ ػلا    : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك الكبئف
ػل  حٌ٘ٔ رجل ثابلومكغ ػلا  عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي قشٗك الؼشاق
فٖ ضؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػل  تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي قشٗك الزؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي قشٗك رذٓ، هٌمكغ اٛػطبش ػل  ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ فاال ٗتَعاغ   •

ئثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هىٔ
ًٍػت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى رجشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاؾؼْب، حن أهش 

ٔ ٍّاٖ ئلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب غل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .رَاًجِػالهبت هٌػَثٔ فٖ رو٘غ 

 (سارغ ئل  خشٗكٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 خزٗطٔ الحزم الوىٖ



6 

 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي
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  الححألسام 
هي واى ػلى ًفس الحذ فالظاّز أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شه فنٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توىٌِ ، *الفحضأى هٌشلِ فٖ الحذ أٍ الخارج ٍخب ػلِ٘ 
 ٗزاػٖ االحت٘اط، 

 
ئل  حذ الٗىَى تشن الفحع لؼجبً ثأهش الوَل  ٍ ثؼاذالفحع ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؿَس فٖ الحذ ثبٛغل، إٔ ثاعتػاحبة الؼاذم   
اٛصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼؽ الػَس، ٍ ئى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبٛغال    

 .ف٘زت اٝحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسام 
ئى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ ئل  حزٔ اٝعالم، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

فسابدٕ  اٍٝ وزا حبل ضام٘مِ٘، ٍ أهاب   ، *ضبء لسن ضجِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتبثغ لوب أفسذُ

 
 .ٍ ئى وبى اٛفؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هي وبى لِ ٍقٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ثطشـ ػذم ئلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ، لىي  أغلجْوب،لضهِ فشؼ 

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

 .لضهِ فشؼ ٍقي االعتكبػٔ

 404: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج



14 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هسألٔ هي وبى لِ ٍقٌبى أحذّوب فٖ الحذ ٍ اٙخاش فاٖ خبسراِ     1•
  لضهِ فشؼ أغلجْوب

هي ألام بوىٔ سٌت٘ي فَْ هني أّنل   : لػح٘حٔ صساسٓ ػي أثٖ رؼفش ع•
هىٔ ٍ ال هتؼٔ لِ فملت ألبٖ خؼفز ع أ رأٗت إى واى لِ أّل بالؼزاق 

 الغالبٍ أّل بوىٔ فمال ع فلٌ٘ظز أْٗوا 
فاى تسبٍٗب فاى وبى هستك٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الَي٘فت٘ي ٍ ئى  •

وبى اٛفؿل اخت٘بس التوتغ ٍ ئى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 
  لضهِ فشؼ ٍقي االعتكبػٔ

 536: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘شدٕ)الؼزٍٓ الَثمى 
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

أحاذّوب فاٖ الحاذّ، ٍ اٙخاش فاٖ      : هي وبى لِ ٍقٌابى (: 1هسألٔ ) •
ػلِ٘ )، لػح٘حٔ صساسٓ ػي أثٖ رؼفش (3)خبسرِ لضهِ فشؼ أغلجْوب 

هي ألبم ثوىّٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل هىّٔ ٍ ال هتؼٔ لاِ، فملا    (: السّالم
أ رأٗت إى واى لنِ أّنل بنالؼزاق ٍ أّنل     (: ػلِ٘ السّالم)ٛثٖ رؼفش 
 ،فلٌ٘ظز أّْٗوا الغالب(: ػلِ٘ السّالم)بوىّٔ؟ فمال 

 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )هغ ػذم ئلبهٔ عٌت٘ي ثوىّٔ( 3)•

 602: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼزٍٓ الَثمى 
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍ ( 1)فاى تسبٍٗب فاى وبى هستك٘ؼبً هي ولّ هٌْوب تخّ٘ش ث٘ي الَي٘فت٘ي •
ئى وبى اٛفؿل اخت٘بس التوتّغ، ٍ ئى وبى هساتك٘ؼبً هاي أحاذّوب دٍى    

 (. 2)اٙخش لضهِ فشؼ ٍقي االعتكبػٔ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )عَاء وبى فٖ أحذّوب أٍ فٖ غ٘شّوب( 1)•
 (.الخَئٖ. )ثل اٛحَـ اٝت٘بى ثبٝفشاد أٍ المشآى فِ٘ ٍ ف٘وب ثؼذُ•
 (.الجشٍرشدٕ. )اٛلَى َّ التخ٘٘ش فٖ ّزا الفشؼ أٗؿبً( 2)•
. إٔ فشؼ الَقي الّزٕ ٗستك٘غ فشؾِ عَاء وابى ف٘اِ أٍ فاٖ غ٘اشُ    •

 (. الگلپبٗگبًٖ)

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼزٍٓ الَثمى 
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هٓتَى ٌْٗٓتَمِلُ فَزْضُِٔ ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ حُنَّ اعٕتَكَبعٓ  9« 6»•
حٔىْنِ هٓيْ وَاىَ ٍٓ  هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕزِمٔ بِالْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕزٍَِٓٓ  إِلَى الْمِزَاىِ أٍَِ الْإِفْزَادِ

  لَِٔ هٌْٓشِلَاىِ لَزِٗبٌ ٍٓ بٓؼِ٘ذٌ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕايِ الْمَبعِانِ   « 7» -1 -14755•

الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘سٓ  ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓايْ أَثِاٖ   ػٓجٕذِ   ػٓيْ
 -لَاب هٔتْؼٓأَ لَأِ    -فََْٔٓ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ سٌَٓتَٕ٘يِهٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ : رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ

ٍٓ إَّٔلٌ ثِوٓىََّٔ لَبلَ  -فَمُلْ ٔ لِأَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع أَ سٓإَٔٗ ٓ ئِىْ وَبىَ لَِٔ إَّٔلٌ ثِبلْؼِشَاقِ
 .فََْٔٓ هِيْ إَّٔلِِِ -فَلٌْْ٘ٓظُشْ أَُّْٗٔوٓب الْغَبلِتٔ ػٓلَِِٕ٘

 .519 -159 -2، ٍ االعتجػبس 101 -34 -5التْزٗت  -(7)•
 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

 .«1»ثِاِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هِخْلَِٔ ٍٓ •
 
 
 
 .1767 -492 -5التْزٗت  -(1)•

 
 
 

 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍٓ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕيِ الْمَبعِنِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٔزَافِشٍ ػٓايْ  « 2» -2 -14756•
لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع الْؤزٓبٍِسٔ ثِوٓىََّٔ ٗٓتَوٓتَّغٔ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ ئِلَ  : ػٔوٓشَ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ لَبلَ

 .فَاِرَا رٓبٍٓصٓ عٌَٓتَٕ٘يِ وَبىَ لَبقٌِبً ٍٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ سٌَٓتَٕ٘يِالْحٓذِّ ئِلَ  
 
 .102 -34 -5التْزٗت  -(2)•

 

 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓايِ الْحٓلَجِاِّٖ   « 3» -3 -14757•
فَمَبلَ لَب لَٕ٘سٓ لِإَّٔالِ   -عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لِإَّٔلِ هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا: لَبلَ

سٓنٌَٔ  إٍَٔ  لَابلَ ئِرَا أَلَابهَٔا    -فَبلْمَبقٌِِ٘يَ ثِْٓاب : لَبلَ لُلْ ٔ -هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
فَاِرَا أَلَبهَٔا ضَإْشاً فَااِىَّ لَْٔانٕ أَىْ     -غٌَٓؼَٔا وَوٓب ٗٓػٌَٕغٔ إَّٔلُ هٓىََّٔ -ِسٓنٌَتَٕ٘ي 
لُلْ ٔ هِيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّاَىَ   -لُلْ ٔ هِيْ إَٔٗيَ لَبلَ ٗٓخْشُرَٔىَ هِيَ الْحٓشَمِ -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
 .فَمَبلَ هِيْ هٓىََّٔ ًَحَٕاً هِوَّب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ -ثِبلْحٓذِّ

 
 .103 -35 -5التْزٗت  -(3)•

 

 266: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

الْؼٓلَّبهُٓٔ فِٖ الْؤخْتَلَفِ السُّإَالُ ٍٓلَغٓ ػٓلَا  الْمَابقٌِِ٘يَ ٍٓ ئًَِّوٓاب ٗٓتَحٓمَّاكُ     لَبلَ •
الِبعٕتِ٘كَبىُ ثِاِلَبهِٓٔ عٌٍَٓٔ وَبهِلٍَٔ ٍٓ ئِرَا أَلَبمٓ ّٓإُلَبءِ الَّزِٗيَ أَلَابهَٔا عٓأًٌَ عٓأًٌَ    

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

 266: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 2» -7 -14761•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؼَٔىَ : ػٓيْ دٓأٍدٓ ػٓيْ حٓوَّبدٍ لَبلَ

إٍَٔ سٓنٌَتَٕ٘يِ    سٌَٓٔ لَبلَ ئِرَا أَلَبمٓ ثِْٓب  -لَبلَ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ لُلْ ٔ فَبلْمَبقِيُ ثِْٓب
لُلْ ٔ فَاِىْ هٓىَجَ الطَّْٕشَ لَبلَ ٗٓتَوٓتَّغٔ لُلْ ٔ هِايْ إَٔٗايَ    -غٌَٓغٓ غٌْٔغٓ إَّٔلِ هٓىََّٔ

لَبلَ هِيْ هٓىَّأَ   -لَبلَ ٗٓخْشُدٔ هِيَ الْحٓشَمِ لُلْ ٔ هِيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -«1»
 .ًَحَٕاً هِوَّب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ

هي الجبة  11، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗج 4 -300 -4الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 6
 (.ّبهص الوخكَـ)ٗحشم  -فٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(1)•

 

 

 

 268: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج



23 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ ئِعٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ هٓشَّاسٍ ػٓيْ ٗٔاًَُسٓ  « 3» -8 -14762•
 سٓنٌَٔ  الْؤزٓابٍِسٔ ثِوٓىَّأَ   : ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ عٌَِبىٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٍٓ هٓب وَابىَ دٍٔىَ   -ٗٓؼٌِٕٖ ٗٔفْشِدٔ الْحٓذَّ هٓغٓ إَّٔلِ هٓىََّٔ -ٗٓؼٕوٓلُ ػٓوٓلَ إَّٔلِ هٓىََّٔ
 .السٌََِّٔ فَلَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ

ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ الْحٓوٕالُ ػٓلَا  الْزٓآَاصِ فِاٖ     « 4»تَمَذَّمٓ الَْٓرِٕٔ فِٖ هِخْلِِِ : أَلَُلُ•
 .الٌَّذٕةِ ٍٓ ػٓلَ  التَّمَِِّ٘ٔ

 269: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘سٓا  ػٓايْ حٓشِٗاضٍ    « 5» -9 -14763•
هٓيْ دٓخَلَ هٓىََّٔ ثِحٓزٍَّٔ ػٓيْ غَٕ٘اشُِِ حُانَّ   : ػٓوَّيْ أَخْجٓشَُٔ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ

 -فَاِرَا أَسٓادٓ أَىْ ٗٓحٔذَّ ػٓيْ ًَفْسِاِِ إٍَٔ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓؼٕتَوِاشَ   -أَلَبمٓ عًٌَٓٔ فََْٔٓ هٓىٌِّّٖ
ٍٓ لَىِايْ ٗٓخْاشُدٔ    -ثٓؼٕذٓ هٓب اًْػٓشَفٓ هِيْ ػٓشَفََٔ فَلَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيْ هٓىََّٔ

 .سٓرٓغٓ ئِلَ  الَْٓلْ ِ« 6»ئِلَ  الَْٓلْ ِ ٍٓ وُلَّوٓب حََّٓلَ 
 .8 -302 -4الىبفٖ  -(5)•
 (.ّبهص الوخكَـ)حَلِ  -فٖ ًسخٔ -(6)•

 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج



25 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

 .«8« »7»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ •
 .189 -60 -5التْزٗت  -(7)•
هي  1ٍ تمذم هب ٗذل ػل  حىن هي وبى لِ هٌضالى فٖ الحذٗج  -(8)•

 .هي ّزُ اٛثَاة 7الجبة 
 . هي ّزُ اٛثَاة 22هي الجبة  3ٍ ٗبت  فٖ الحذٗج •

•  

 

 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج



26 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ غ٘شّب هي الجالد لضهِ فشؼ أغلجْوب ػل٘اِ  ٍ •
 .ٍ لَ تسبٍٗب وبى لِ الحذ ثإٔ اًَٛاع ضبء

 

 215: ، ص1 شزائغ اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحزام؛ ج



27 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

لَ تسبٍٗب تخ٘ش ٍ .ػلِ٘ثوىٔ ٍ ًبء، اػتجش أغلجْوب : لَ وبى لِ هٌضالىٍ •
 .فٖ التوتغ ٍ غ٘شُ

 

 80: ، ص1 الوختظز الٌافغ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج



28 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٔ  فشع • فاأحشم  ،   لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ ًبء اػتجش أغلجْب ػل٘اِ ئلبها
فٖ التوتغ ٍ غ٘شُ، ّزا ولِ فاٖ حزأ   ٗخ٘ش  تسبٍٗب ثفشؼ أّلِ، فاى 

اٝعالم، ٛى هغ غلجٔ أحذّوب ٗؿؼف ربًت اٛخش ف٘سمف اػتجبسُ، ٍ 
هغ التسبٍٕ ال ٗىَى حىن أحذّوب أسرح هي اٛخش ف٘تحمك التخ٘٘ش، 

هب سٍاُ صساسٓ ػي أثاٖ رؼفاش ػل٘اِ السّاالم للا       : ٍ دل ػل  رله
سرل لِ أّل ثبلؼشاق، ٍ أّل ثوىٔ، لبل ػل٘اِ السّاالم ٌٗظاش أْٗواب     »

 .««1»الغبلت ػلِ٘ فَْ هي أّلِ 
 

 799: ، ص2 الوؼتبز فٖ شزح الوختظز؛ ج



29 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هي وبى هي أّل اٛهػبس، فزبٍس ثوىّٔ، حنّ أساد حزّٔ : الؼبضش. 1918•
 اٝعالم،

خشد ئل  ه٘مبت أّلِ ٍ أحشم هٌِ، فاى تؼزّس، خشد ئل  أدً  الحالّ،  •
ٍ لَ تؼزّس أحشم هي هىّٔ، ّزا ئرا لن ٗزبٍس عٌت٘ي، فاى هؿا  ػل٘اِ   
عٌتبى، ٍ َّ هم٘ن ثوىّٔ، غبس هي أّل هىّٔ ٍ حبؾشْٗب، لا٘س لاِ أى   

 .ٗتوتّغ
، ٍ «1»ئًّاِ ال ٌٗتمال فشؾاِ حتّا  ٗما٘ن حالحاب       : ٍ للط٘خ لَل آخش•

 .الوؼتوذ اٍّٛل

 559: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحزٗز األحىام الشزػ٘ٔ ػلى هذّب اإلهاه٘ٔ 



30 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

أحذّوب ثوىّٔ ٍ اٙخش ًبء ػٌْب، اػتجاش اٛغلات   : لَ وبى لِ هٌضالىٍ •
 .ئلبهٔ، فأحشم ثفشؼ أّلِ، فاى تسبٍٗب تخّ٘ش فٖ التوتّغ ٍ غ٘شُ

ٍ لَ لن ٗوؽ ّزُ الوذٓ، وبى فشؾِ التوتّغ ال غ٘ش، ف٘حشم هي الو٘مبت •
 .ٍرَثب هغ الوىٌٔ

 

 559: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحزٗز األحىام الشزػ٘ٔ ػلى هذّب اإلهاه٘ٔ 



31 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هي فشؾِ التوتّغ ٌٗتمل ئلْ٘وب ئرا ألبم حالث عٌ٘ي، ٍ الوىّٖ ئرا ًأى ٍ •
أحشم هي الو٘مبت الزٕ ٗأتٖ ثِ، ٍ لَ وبى لِ هٌاضالى غلّات أوخشّواب    
ئلبهٔ، ٍ هغ التسابٍٕ ٗتخّ٘اش، ٍ ال ّاذٕ ػلا  المابسى ٍ الوفاشد، ٍ       

 .تستحتّ لْوب التؿح٘ٔ
ٍ ال ٗزَص الزوغ ث٘ي الحذّ ٍ الؼوشٓ ثٌّ٘ٔ ٍاحاذٓ، ٍ ال ئحاشام ٍاحاذ    •

ػل  سإٔ، ٍ ال ئدخبل أحذّوب ػل  اٙخش، ٍ ال ثٌّ٘أ حزّتا٘ي ٍ ال   
 .ػوشت٘ي

60: ؛ ص(حلّى، ػالهِ)تلخ٘ض الوزام فٖ هؼزفٔ األحىام  



32 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ ًبء، فبلحىن ال غلجْوب فاٖ اٝلبهأ، فااى    ٍ •
 .تسبٍٗب تخ٘ش ٍ اٛفؿل التوتغ

 

200: ؛ ص(البي فْذ)الزسائل الؼشز   



33 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

  لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ غ٘شّب هي الجلذاى الجؼ٘ذٓ -الخبلج•
 .، فاى تسبٍت اٝلبهٔ فْ٘وب تخ٘ش ٍ ئال أخز ثفشؼ اٛغلت•
ٍ احتزَا ػل  الحىن اٍٛل ثأًِ هغ التسبٍٕ ال ٗىَى حىن أحاذّوب  •

ٍ ػل  الخبًٖ ثأًِ اًوب لضهاِ فاشؼ   . أسرح هي اٙخش ف٘تحمك التخ٘٘ش
 .أغلجْوب، ٛى هغ غلجٔ أحذّوب ٗؿؼف ربًت اٙخش ف٘سمف اػتجبسُ

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضزٓ فٖ أحىام الؼتزٓ الطاّزٓ؛ ج



34 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ال ٗخف  هب فٖ ّزُ التؼل٘الت الؼل٘لٔ هي الاَّي ٍ ػاذم الػالَ     ٍ •
 .لتأع٘س اٛحىبم الطشػ٘ٔ

« 1»لن ألف فٖ ّذُ الوسنللٔ إال ػلنى طنح٘حٔ سرارٓ الوتمذهنٔ     ٍ •
الذالٔ ػلى اى هي لِ أّل بوىٔ ٍ أّل بالؼزاق فإًِ ٌٗظز الى هنا ّنَ   

 .الغالب ػلِ٘ هي اإللاهٔ فٖ أْٗوا فَْ هي اّلِ
ٍ اهب التخ٘٘ش ثبلٌسجٔ ئل  هتسبٍٕ اٝلبهٔ فبلظبّش اًِ ال اضىبل ف٘اِ،  •

الًِ ال ربئض اى ٗأخز أحذّوب ثخػَغِ ثغ٘ش دل٘ل ٍ ال هاشرح، ٍ ال  
ٗزَص ئلغبؤّوب هؼب الوَرت لسمَـ الفشؾ٘ي، فلن ٗجك ئال اٛخز ثْوب 

 .هؼب ػل  رْٔ التخ٘٘ش

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضزٓ فٖ أحىام الؼتزٓ الطاّزٓ؛ ج



35 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

 .فٖ التشر٘ح ثبلغلجٔ هب ٗط٘ش ال  رلهٍ •
حن اى يبّش الػح٘حٔ الوزوَسٓ اػتجبس اّٛل ال هزشد الوٌضل ووب ّاَ  •

 .الوفشٍؼ فٖ والهْن ٍ الذائش ػل  ألسٌٔ ألالهْن

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضزٓ فٖ أحىام الؼتزٓ الطاّزٓ؛ ج



36 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ٗزت تم٘٘ذ ّزا الحىن ثوب ئرا لن تىاي ئلبهتاِ فاٖ    : فٖ الوذاسنلبل •
هىٔ عٌت٘ي هتَال٘ت٘ي، فاًِ حٌ٘ئز ٗلضهِ حىن أّال هىأ ٍ اى وبًا     
ئلبهتِ فٖ الٌبئٖ أوخش، لوب تمذم هي اى البهٔ الساٌت٘ي تَرات اًتمابل    

 .حىن الٌبئٖ الزٕ ل٘س لِ ثوىٔ هسىي أغال، فوي لِ هسىي أٍل 

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضزٓ فٖ أحىام الؼتزٓ الطاّزٓ؛ ج



37 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

هاب دل   -أحاذّوب : اى ٌّْب ػوَه٘ي تؼبسؾاب : ٍ لمبئل أى ٗمَل: ألَل•
ػل  اى را الوٌضل٘ي هت  غلج  ػلِ٘ اٝلبهٔ فٖ أحذّوب ٍرات ػل٘اِ   
اٛخز ثفشؾِ، أػن هي اى ٗىَى ألبم ثوىأ عاٌت٘ي أٍ لان ٗمان، فلاَ      
فشؾٌب اًِ فٖ ول هشٓ ٗم٘ن فٖ الوٌضل اٙفابلٖ خواس عاٌ٘ي ٍ فاٖ     
الوٌضل الوىٖ عٌت٘ي أٍ حالحب، فاًِ ٗزت ػلِ٘ فشؼ اٙفبلٖ ثومتؿ  

هب دل ػلا    -الخجش الوزوَس ٍ اى وبى لذ ألبم ثوىٔ عٌت٘ي، ٍ حبًْ٘وب
اى الوم٘ن ثوىٔ عٌت٘ي ٌٗتمل فشؾِ ال  أّل هىٔ، أػن هي اى ٗىَى لِ 

ٍ تخػا٘ع أحاذ الؼواَه٘ي    . هٌضل ًبء أم ال، صادت ئلبهتِ ف٘اِ أم ال 
ٍ هب ادػبُ ّزا المبئل هي اٍٛلَٗٔ فٖ ح٘اض  . دل٘ل  ال  ثبٙخش ٗحتبد 

 .الوٌغ

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضزٓ فٖ أحىام الؼتزٓ الطاّزٓ؛ ج



38 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

لَ وبى لِ هٌضالى أحذّوب ثوىٔ ٍ هب فٖ هؼٌبّب ٍ اٙخش ثوحلّ ًابء  ٍ •
ػٌْب اػتجش فٖ تؼ٘٘ي الفشؼ أغلجْوب ػلِ٘ ئلبهًٔ، ف٘تؼ٘ي ػلِ٘ فشؾِ، ٍ 

 .لَ تسبٍٗب تخّ٘ش فٖ التوتغ ٍ غ٘شُ، ثال خالف فٖ الومبه٘ي يبّشاً
ػذم ئهىبى التشر٘ح هي غ٘ش هشرّح، ٍ اًتفابء   ٰ  اعتٌبداً فٖ الخبًٖ ئل •

لآَ احتوابل    ٰ  التىل٘ف ثبلحذ الوتؼذد ثبلؼسش الوٌفاٖ  هؿابفبً ئلا    
 .ًفِ٘ ٰ  اٝروبع ػل 

 149: ، ص6 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )رٗاع الوسائل 



39 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

« 2»ٍ ٗزت تم٘٘ذُ ٍفبلبً لزوبػٔ . الػح٘ح الوتمذم ٰ  فٖ اٍٛل ئل ٍ •
ثوب ئرا لن ٗىي ئلبهٔ ثوىٔ عٌت٘ي هتَال٘ت٘ي، فاًِ حٌ٘ئز ٗلضهاِ حىان   

 أّل 

•______________________________ 
أخجبس الوسألٔ اضاتشاـ اٝلبهأ    ٰ  همتؿ : هغ أًِ ٗوىي أى ٗمبل( 1)

عٌت٘ي فٖ غذق ئقالق الىَى هي أّل هىأ، ٍ حٌ٘ئاز فاال ٗىاَى     
الوم٘ن أللّ هي عٌت٘ي هي أَّل هىٔ، ٍ ال ٗطولِ ئقالق أخجابس تلاه   

هي لن ٗوؽ ػل٘اِ   ٰ  الوسألٔ ٍ هَؾَػْب أّل هىٔ، ٍ ال ٗػذق ػل 
. ُ عجحبًِٰ  ٍ رله ٍاؾح ثحوذ اللّ. أخجبس الوسألٔ ٰ  السٌتبى همتؿ 

 (.ُٰ  هٌِ سحوِ اللّ)

 149: ، ص6 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )رٗاع الوسائل 



40 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

، ٍ غابحت  34: 6الوحمك اٛسدث٘لاٖ فاٖ هزواغ الفبئاذٓ     : هٌْن( 2)•
 .555: ، ٍ السجضٍاسٕ فٖ الزخ٘ش211ٓ: 7الوذاسن 

  150: ، ظ6 ، د(الحذٗخٔ -ـ )سٗبؼ الوسبئل •

هىٔ ٍ ئى وبً  ئلبهتِ فٖ الٌبئٖ أوخش  لوب هشّ هي أى ئلبهأ الساٌت٘ي   •
تَرت اًتمبل حىن الٌبئٖ الزٕ ل٘س لِ ثوىٔ هٌاضل أغالًب، فواي لاِ     

 .ٰ  هسىي أٍل 
 .لن أػشف لِ ٍرْبً« 1»ٍ هٌغ اٍٛلَٗٔ ووب اتّفك لجؼؽ الوؼبغشٗي •

 

 149: ، ص6 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )رٗاع الوسائل 



41 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

 [فٖ حىن هي وبى لِ هٌضالى]•
ٍ لَ وبى لِ هٌضالى ٍ ٍقٌبى هٌضل ثوىٔ أٍ حَالْ٘ب هوب َّ دٍى الحذ •

ٍ هٌضل فٖ غ٘شّب هي الجالد التٖ ّٖ خبسد الحذ هي غ٘ش فاشق ثا٘ي   
افشادّب لضهِ فشؼ أغلجْوب ػلِ٘ ثال خالف أرذُ فِ٘، لػاح٘ح صساسٓ  

السبثك الزٕ ٗوىي اعتفبدٓ تشر٘ح أحذّوب ػل  اٙخش ثبلغلجأ  « 1»
هٌِ، أٍ اى الوشاد الغلجٔ التٖ ٗىَى هؼْب ٍقٌِ ػشفب الغبلت ػلِ٘، ٍ هي 
اٛخ٘ش ٌٗمذ  احتوبل ػذم اختػبظ الحىن ثبلحذ، ثال ٗزاشٕ فاٖ    

 .المػش ٍ التوبم ٍ ئى وبى لن أرذ هي احتولِ ٌّب
 

 92: ، ص18 خَاّز الىالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم؛ ج



42 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ػل  ول حبل فبى وبى اٛغلت هىٔ لجل اعتكبػٔ الحذ وابى ػل٘اِ   ٍ •
االفشاد أٍ المشاى ٍ ئى لن ٗمن ثْب عٌٔ أٍ ألل، ٍ ئى وبى غ٘شّاب فؼل٘اِ   

   ٔ فاًاِ  . التوتغ ئال اى ٗزبٍس ثوىٔ الوذٓ الوتمذهأ هتػالٔ ثبالعاتكبػ
ٗىَى حٌ٘ئز حىوِ حىن أّل هىٔ ٍ ئى وبى الغبلت ػلِ٘ اٙخش وواب  
غش  ثِ فٖ الوذاسن ٍ وطف اللخبم ٍ غ٘شّوب، ثل فٖ ثؼؿْب اى رله 

 اٍل  ثبلحىن الوضثَس هي رٕ الوٌضل الَاحذ، 

 92: ، ص18 خَاّز الىالم فٖ شزح شزائغ اإلسالم؛ ج



43 

 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

ئى ّبٌّب ػواَه٘ي لاذ تؼبسؾاب    : ٍ لمبئل أى ٗمَل»فٖ الحذائك لىي •
أحذّوب هب دل ػل  اى را الوٌضل٘ي هت  غلت ػلِ٘ اٝلبهٔ فٖ أحذّوب 
ٍرت ػلِ٘ اٛخز ثفشؾِ أػن هي اى ٗىَى ألبم ثوىأ عاٌت٘ي أٍ لان    
ٗمن، فلَ فشؾٌب اًِ فٖ ول هشٓ ٗم٘ن فٖ الوٌضل اٙفبلٖ خوس عٌ٘ي ٍ 
فٖ الوٌضل الوىٖ عٌت٘ي أٍ حالحب فاًاِ ٗزات ػل٘اِ فاشؼ اٙفابلٖ      
ثومتؿ  الخجش الوزوَس ٍ ئى وبى لذ ألبم ثوىٔ عٌت٘ي، ٍ حبًْ٘وب هب دل 
ػل  اى الوم٘ن ثوىٔ عٌت٘ي ٌٗتمل فشؾِ ئل  أّال هىأ أػان هاي اى     

 ،ٗىَى لِ هٌضل حبى أم ال، صادت ئلبهتِ فِ٘ أم ال
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•______________________________ 
 .1الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -9 -الجبة -الَعبئل( 1)
  93: ، ظ18 رَاّش الىالم فٖ ضش  ضشائغ اٝعالم، د•
ٍ تخػ٘ع احذ الؼوَه٘ي ثبٙخش ٗحتبد ئل  دل٘ل، ٍ هب ادػبُ ّزا المبئال  •

ٍ فِ٘ اى الوساتفبد هاي اٛدلأ السابثمٔ واَى      « هي اٍٛلَٗٔ فٖ ح٘ض الوٌغ
هزبٍسٓ الوذٓ الوضثَسٓ رْٔ هستملٔ الًتمبل الفشؼ، ٍ ل٘س  ّٖ هي افشاد 
أحذ الؼوَه٘ي، فؼذم ئرشاء حىن الوٌضل ػلِ٘ هي ح٘ج غلجأ ًضٍلاِ فاٖ    
اٙخش ال ٗمتؿٖ اًتفبء رشٗابى حىان أّال هىأ هاي ح٘اج الوزابٍسٓ        
الوضثَسٓ، اللْن ئال اى ٗذػ  اختػبظ حىوْب ثزٕ الوٌضل الَاحاذ، لىٌاِ   
ووب تشى هٌبف ٝقالق الٌع ٍ الفتَى، خػَغب ثؼذ فشؼ رؼل الغبلات  

 .َّ الوٌضل ضشػب أٍ ػشفب، فَْ فٖ الحم٘مٔ رٍ هٌضل ٍاحذ
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إى الظاّز إرادٓ الَطي هي الوٌشل فٖ الفتاٍى ٍ هني األّنل فنٖ    ثن •
الٌض، فوا فٖ الوذارن هني أًنِ ٗسنتفاد هني الظنح٘ز الوشبنَر أى       

 االػتبار باألّل ال الوٌشل ٍ تبؼِ ػلِ٘ فٖ الحذائك ووا تزى، ّذا، 
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ثؼذ أى روش فٖ تفس٘ش رٕ الوٌضل٘ي أًْوب اللازاى ٗاشاد    -فٖ وطف اللخبمٍ •
لبل  -اعت٘كبًْوب هؼب اخت٘بسا أٍ اؾكشاسا ئلْ٘وب أٍ ئل  أحذّوب لخَف هخال

ٖ ء هي الوٌضل٘ي ٍ ال اؾكشاسا، ثل وابى اثاذا   » ٍ وزا ئرا لن ٗشد اعت٘كبى ض
هتشددا أٍ هحجَعب فْ٘وب، ٍ لَ وبى هحجَعاب فاٖ أحاذّوب هاي دٍى ئسادٓ     
اعت٘كبًِ هستَقٌب لٚخش ٍ لَ اؾكشاسا فبلظبّش اًاِ هاي أّال اٙخاش، ٍ     

ئًوااب ٗتٌاابٍل ثظاابّشُ االعاات٘كبى االؾااكشاسٕ ثاال  « 1»غااح٘ح صساسٓ 
ئل  آخشُ، ٍ فِ٘ هب ال ٗخفا ، ئر ال سٗات فاٖ اى الوتاشدد ٍ     « االخت٘بسٕ

الوحجَس فْ٘وب ثؼذ فشؼ وَى ٍقٌِ غ٘شّوب حىوِ حىن أّل ٍقٌِ، ٍ ال 
ٗزشٕ ػلِ٘ حىن أغلجْوب ثل ٍ وزا لَ ًضل ػل  هي لن ٗىي لِ ٍقاي ثال   
وبى اثذا هتشددا ثٌْ٘وب أٍ هحجَعب فْ٘وب فبى ئرشاء حىان اٛغلات ل٘بعاب    
ػل  رٕ الوٌضل٘ي الوشاد هٌْوب الَقٌبى ٍاؾح الوٌغ، ثل الوتزِ فِ٘ التخ٘٘اش  

 .أٍ التوتغ ثٌبء ػل  اًِ اٛغل
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•______________________________ 
 .1الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -9 -الجبة -الَعبئل( 1)
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و٘ف وبى ف  اى تسبٍٗب ٍ اعتكبع هي ول هٌْوب وبى لِ الحذ ثإٔ اًَٛاع ضبء ثال خالف أرذُ فِ٘ أٗؿاب عاَاء   ٍ •
وبى فٖ أحذّوب أٍ فٖ غ٘شّوب، لؼذم الوشرح حٌ٘ئز، ٍ الًذسارِ فٖ ئقالق هاب دل ػلا  ٍراَة الحاذ ثؼاذ      
خشٍرِ ػي الوم٘ذٗي، ٍ لَ لظَْسّوب فٖ غ٘ش رٕ الوٌضل٘ي، ثل لَ علن اًذسارِ فْ٘وب وبى الوتزِ التخ٘٘ش أٗؿاب  
ثؼذ الؼلن ثبًتفبء ٍرَة الزوغ ػلِ٘ فٖ عٌت٘ي، وبلؼلن ثؼذم عمَـ الحذ ػٌِ، لىي هغ رله ولاِ ٍ اٍٛلا  لاِ    
اخت٘بس التوتغ العتفبؾٔ الٌػَظ ثل تَاتشّب فٖ اٛهش ثِ ػل  ٍرِ ٗمتؿٖ سرحبًِ ػل  غ٘شُ، أٍ اًاِ اٛغال   
فٖ أًَاع الحذ، ٍ لؼلِ لزا حىٖ ػي حبًٖ الطْ٘ذٗي احتوبل تؼٌِ٘٘ ػل  هي اضتجِ حبلِ فلان ٗؼلان ّال ٌّابن     
أغلت أٍ ال، هغ هسبٍاتِ لٍٜل ف٘وب لذهٌبُ هوب ٗمتؿٖ التخ٘٘ش ٍ لَ ٛغبلٔ ػذم غلجٔ أحذّوب ػل  اٙخش ثٌابء  
ػل  ػذم اًتفبء التسبٍٕ ثبٛغل ووب فٖ ًظبئشُ، ٍ لزا افت  ثِ َّ ٍ غ٘شُ، ٍ لىي هغ رله فابٍٛل  لاِ التوتاغ    

 .أٗؿب لوب ػشف ، ثل ػل  المَل ثزَاصُ ّٛل هىٔ َّ اٛحَـ
ّزا ولِ هغ االعتكبػٔ هي ول هٌْوب ٍ لَ وبى فٖ غ٘شّوب، أهب لَ اعتكبع فٖ أحذّوب لضهِ فشؾِ ووب فٖ وطف •

اللخبم، لؼوَم اٙٗٔ ٍ اٛخجبس، ٍ ػي ثؼؽ الحَاضٖ حػش التخ٘٘ش ف٘وب لَ اعتكبع فٖ غ٘شّوب، ٍ فِ٘ هب ال ٗخف ، 
ٍ هي رله ثبى له الحبل ف٘وب ٗحى  ػي حبًٖ الطْ٘ذٗي هي اٝضىبل فٖ حىن اعتكبػتِ، هاي أغابلٔ ثاشاءٓ    
الزهٔ هي الَرَة ح٘ج ال ٗتحمك الضائذ، ٍ هي أى رَاص الٌَع الخبظ ٗمتؿٖ الحىن ثبعتكبػتِ، ٍ ٗتَرِ ػل  
تمذٗش التخ٘٘ش أى ٗىَى ئٗزبة الحذ ثبخت٘بس الوىلف لَ فشؼ اعتكبػتِ هي هىٔ خبغٔ، ئر َّ ووب تشى، ثل ٍ 
وزا هب فٖ الوذاسن هي أى ّزا االضىبل هٌتف ثٌبء ػل  هب لشسًبُ هي ػذم اػتجبس االعتكبػٔ هي الجلذ، ٍ تحممْب 

 .ثوزشد التوىي هي هَؾغ اٝلبهٔ ػل  الَرِ الوؼتجش، ئر الزٕ لشسُ عبثمب اػتجبس اعتكبػٔ الشرَع أٗؿب
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 :فٖ ّزُ الوسألٔ غَستبى( 1)•
أغلت ػلِ٘ هي اٛخش، ثوؼٌ  الَقٌ٘ي هب ئرا وبى أحذ : الػَسٓ اٍٛل •

 : وَى اٝلبهٔ فِ٘ أوخش ٍ السّىًَٔ فِ٘ أغلت
لذ ًف  فٖ الزَاّش ٍرذاى الخالف فٖ لضٍم فشؼ اٛغلات، فااى   ٍ •

وبً  ئلبهتِ ف٘وب دٍى الحذّ أغلت ٗزت ػلِ٘ المشاى أٍ االفاشاد، ٍ اى  
وبً  ئلبهتِ فٖ خبسد الحذّ أٍ فٖ ًفس الحذّ، ثٌبء ػل  لضٍم التوتاغ  

 .أوخش، ففشؾِ التوتغ -أٗؿب -فِ٘
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اٛغل فٖ الوسألٔ هب سٍاُ الط٘خ ثاعٌبدُ ػي هَع  ثي المبعن ػي ٍ •
ػجذ الشحوي ػي حوّبد ثي ػ٘س  ػاي حشٗاض ػاي صساسٓ، ػاي أثاٖ      

هي البم ثوىٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل هىٔ، ال هتؼأ لاِ،   : لبل -ع -رؼفش
أ سأٗ  اى وبى لِ أّل ثبلؼشاق ٍ أّل ثوىأ   : -ع -فمل  ٛثٖ رؼفش

 .فلٌ٘ظش أّْٗوب الغبلت ػلِ٘، فَْ هي اّلِ: لبل
  «1». ٍ سٍاّب الط٘خ ثاعٌبدُ ػي صساسٓ هخلِ•
ٍ الظبّش اى ؾو٘ش التخٌ٘ٔ فاٖ الزاَاة ٗشراغ الا  الجلاذٗي ال ئلا        •

ٔ اّٛل٘ي،   ثمشٌٗ
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•______________________________ 
 .1 -ٍعبئل أثَاة ألسبم الحذ الجبة التبعغ  ( 1)
  277: ، ظ2 الحذ، د -تفػ٘ل الطشٗؼٔ فٖ ضش  تحشٗش الَع٘لٔ •

•.......... 
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•______________________________ 
فَْ هي اّلِ، لَؾَ  سرَع ؾو٘شُ ال  الغبلت، ٍ الؼاذٍل فاٖ   : لَلِ

الزَاة ػوب َّ الوزوَس فٖ السإال هي ٍرَد اّٛل٘ي ثجلاذٗي، لؼلاِ   
ٛرل ػذم هذخل٘ٔ اّٛل فٖ رله، فلَ لن ٗىي للشرل أّال أغاال   
لىي وبى تَقٌِّ فٖ ثلذٗي، ٗىَى أحذّوب الغبلت ػل٘اِ، ٗزاشٕ ف٘اِ    
الحىن الوزوَس فٖ الشٍاٗٔ، ٍ ل٘س التؼج٘ش ثبّٛل فٖ الساإال هطابثْب   

اؾِاشِٕ الْوٓسٕازِذِ   ٰ  لِوٓيْ لَانٕ ٗٓىُايْ إَّٔلُأِ     »للتؼج٘ش ثِ فٖ لَلِ تؼبل  
فاًّه ػشف  وَى حؿاَس اّٛال وٌبٗأ ػاي اٝلبهأ ٍ      . «امِٰ  الْحٓش

 .ثبى لِ أّال ثجلذ وزا، ووب ال ٗخف : السّىًَٔ، ٍ ّزا ثخالف التؼج٘ش
 .فبلوالن َّ تَقي الشرل فٖ الجلذٗي الوزوَسٗي•
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اى ٗىَى الوشاد ثبلزَاة تاشر٘ح أحاذّوب   : لذ احتول فٖ الزَاّشٍ •
الغلجٔ التٖ ٗىَى هؼْب ٍقٌِ : ػل  اٛخش ثبلغلجٔ هٌِ، ٍ اى ٗىَى الوشاد

 .ػشفب الغبلت ػلِ٘
ٍ هي اٛخ٘ش ٌٗمذ  احتوبل ػذم اختػبظ الحىان ثابلحذ، ثال    : لبل•

 .ٗزشٕ فٖ المػش ٍ التوبم، ٍ اى وبى لن أرذ هي احتولِ ٌّب
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َ   -ٍ ع٘أتٖ الجحج فٖ ّزُ الؿبثكٔ فٖ الوسألٔ الخبلخٔ اٙت٘ٔ. اى هي البم ثوىٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل هىٔ ٍ ال هتؼٔ لِ: اى الشٍاٗٔ ثبػتجبس اضتوبل غذسّب ػل  ؾبثكٔ ولّ٘ٔ، ٍ ّٖحن • : ٍ اضتوبل رٗلْب ػل  الحىن الوازوَس، ٍ ّا
ٍ فٖ الخبً٘ٔ أسثغ عٌَات، ٍ وبى ثٌبؤُ ػل  التىاشاس ثْازُ الى٘ف٘أ، فااى      -هخال -ٍ وبً  ئلبهتِ فٖ اٍٛل  حالث عٌَات -هخال -هىّٔ ٍ هذٌٗٔ: لضٍم فشؼ الغبلت ثبٝؾبفٔ ئل  الَقٌ٘ي ٗمغ االضىبل فْ٘ب، ف٘وي وبى لِ ٍقٌبى

 .حجَت التوتغ، ٛى ئلبهتِ فٖ الخبً٘ٔ أغلت ٍ أوخش: اًِ ال هتؼٔ لِ، ًِٛ ألبم ثوىٔ عٌت٘ي، ٍ همتؿ  الزٗل: همتؿ  الػذس
 هب دلّ ػل  اى را الوٌضل٘ي هت  غلت ػلِ٘ اٝلبهٔ فٖ أحذّوب : اى ّبٌّب ػوَه٘ي لذ تؼبسؾب، أحذّوب: ٍ لمبئل أى ٗمَل»: ٍ لزا لبل فٖ هحىٖ الحذائك•
  278: ، ظ2 الحذ، د -تفػ٘ل الطشٗؼٔ فٖ ضش  تحشٗش الَع٘لٔ •
•.......... 

•______________________________ 
اًِ ٗم٘ن فٖ ول هشّٓ فٖ الوٌضل االفبلٖ خوس عٌ٘ي ٍ فٖ الوٌضل الوىٖ عٌت٘ي أٍ حالحب، فاًِ ٗزت ػل٘اِ فاشؼ االفابلٖ، ثومتؿا  الخجاش      : ٍرت ػلِ٘ اٛخز ثفشؾِ، أػن هي اى ٗىَى ألبم ثوىٔ عٌت٘ي أٍ لن ٗمن، فلَ فشؾٌب

ؼوَه٘ي ثبٙخش ٗحتبد ال  دل٘ال،  ال هب دل ػل  اى الوم٘ن ثوىّٔ عٌت٘ي ٌٗتمل فشؾِ ال  أّل هىّٔ، أػن هي اى ٗىَى لِ هٌضل حبى أم ال، صادت ئلبهتِ فِ٘ أم ال، ٍ تخػ٘ع أحذ: الوزوَس، ٍ اى وبى لذ ألبم ثوىٔ عٌت٘ي، ٍ حبًْ٘وب
 .«ٍ هب ادّػبُ ّزا المبئل هي اٍٛلَٗٔ فٖ خ٘ش الوٌغ

 .ّزا، ٍ لىي فشؼ التؼبسؼ فٖ الشٍاٗٔ الَاحذٓ ثبػتجبس اضتوبلْب ػل  وال الحىو٘ي، اٍل •
اٍّٛل٘ٔ لوي ٗىَى وزله، ثوؼٌ  اًِ ووب اى الٌبئٖ فشؾِ التوتاغ ٍ  ؿٔ اًِ ال هٌبفبٓ ث٘ي الحىو٘ي ٍ ال تؼبسؼ ث٘ي اٛهشٗي ثَرِ، فبى رٗل الشٍاٗٔ الَاسد ف٘وي لِ ٍقٌبى، ًبيش ئل  الَي٘فٔ اٛغل٘ٔ ٍ الفشٗ: ٍ التحم٘ك فٖ الزَاة•

  اًِ ال ٗختع ػٌَاى الحىن ثحست الفشٗؿٔ اٛغل٘ٔ ثخػَظ ػٌَاً٘ي، ثل ٌّب ئل المشٗت فشؾِ الٌَػبى اٙخشاى ػل  عج٘ل التخ٘٘ش، وزله هي ٗىَى لِ ٍقٌبى حىوِ هب َّ الغبلت ػلِ٘ هٌْوب، ففٖ الحم٘مٔ ٗشرغ هفبد الزٗل
 .ػٌَاى حبلج، ٍ َّ رٍ ٍقٌ٘ي ٍ حىوِ َّ التوتغ ئرا وبى الَقي الغبلت خبسرب ػي الحذّ ٍ المشاى أٍ االفشاد، ئرا وبى داخال فِ٘

ئرا ألبم ثوىٔ عٌت٘ي تتجذل فشٗؿتِ ٍ تٌتمل ال  الماشاى ٍ االفاشاد ف٘ىاَى الػاذس     ًِ ٍ اهّب غذس الشٍاٗٔ فَْ هتؼشؼ لحىن اًتمبل الفشؼ ٍ تجذل الَارت االٍّل ، ٍ هَسدُ هي وبى ٗزت ػلِ٘ التوتغ ثحست الفشٗؿٔ اٛغل٘ٔ، فا•
َ را ًبيشا ال  هَاسد ٍرَة التوتغ ٍ حجَت فشؾِ، هي دٍى فشق ث٘ي هب ئرا وبى رله ٛرل وًَِ خبسرب ػي الحذّ، ووب فٖ الٌبئٖ، أٍ ٛرل وًَِ   ٍقٌ٘ي، ٗىَى الغبلت ػلِ٘ ّ
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•.......... 

•______________________________ 
 .الَقي الخبسد

غبٗٔ اٛهش، اى التخػ٘ع الوزوَس ٗىَى ثلسبى الحىَهٔ، ح٘ج ٍلغ التؼج٘ش ثىًَِ هي أّل هىٔ، ٍ َّ . ػي ػوَهِ -ٍ َّ هي البم ثوىٔ عٌت٘ي -ففٖ الحم٘مٔ ٗىَى غذس الشٍاٗٔ هخػّػب لذل٘ل ٍرَة التوتغ ٍ هخشرب لوَسدُ•
فمل ، عإالِ ػلا  الؿابثكٔ   : ٍ ح٘ج اى الػذس دالّ ػل  االًتمبل غبس رله هَرجب الًتمبل صساسٓ ئل  السإال ػي رٕ ٍقٌ٘ي، ٍ فشّع ثمَلِ. ٗشرغ ال  التَعؼٔ فٖ ػٌَاى أّل هىٔ ٍ التؿ٘٘ك فٖ ػٌَاى غ٘ش أّلْب، ووب ال ٗخف 

 .الىل٘ٔ الوزوَسٓ فٖ الػذس، ووب ال ٗخف 
 .اٝلبهٔ ثوىٔ، الوذّٓ الوزوَسٓ ػذمفمذ يْش اًِ ال هٌبفٔ ث٘ي الحىو٘ي، ووب فٖ رو٘غ هَاسد الحىَهٔ ٍ التخػ٘ع، ووب اًِ لذ يْش ٍرِ تم٘٘ذ الوتي، لضٍم فشؼ اٛغلت ثػَسٓ •
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 هي واى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخز خارخِ

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

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

 .لضهِ فشؼ ٍقي االعتكبػٔ
 
ثل ٍ لَ هغ ئلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَقي ٍ الوفاشٍؼ   *•

 .أى هىٔ ٍقٌِ ٍ لِ ٍقي آخش فتأهل
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