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  الححألسام 
  فٖ ألسام الححالمَل •
توتغ ٍ لشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي كاى بؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

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

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

 

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

ؿشف ؤػبٓ لاجي ػلا  عاجؼٔ    : حالحٔ ؤه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك ال٘وي
ػل  ػشفبت هي ثـي ًواشٓ ػلا    : ؤه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك الـبئف
ػل  حٌ٘ٔ ججل ثابلومـغ ػلا  عاجؼٔ    : عجؼٔ ؤه٘بل، ٍهي ؿشٗك الؼشاق
فٖ شؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػل  تسؼٔ : ؤه٘بل، ٍهي ؿشٗك الجؼشأً

 . ؤه٘بل، ٍهي ؿشٗك جذٓ، هٌمـغ األػشبش ػل  ػششٓ ؤه٘بل هي هىٔ

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

إثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاب،   ؤى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هىٔ
ًٍظت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى ججشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاػؼْب، حن ؤهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب طل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .جَاًجِػالهبت هٌظَثٔ فٖ جو٘غ 

 (ساجغ إل  خشٗـٔ 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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  الححألسام 
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 الفحض لؼجبً ثإهش الوَل  ٍ ثؼاذالفحض ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؼَس فٖ الحذ ثبألطل، ؤٕ ثإعتظاحبة الؼاذم   
األصلٖ ؤٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼغ الظَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبألطال    

 .ف٘جت اإلحت٘بؽ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسام 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل  حجٔ اإلعالم، ٍ ؤهب الحج الٌازسٕ ٍ  حن •

فسابدٕ  اإلٍ وزا حبل شام٘مِ٘، ٍ ؤهاب   ، *شبء لسن شجِْ فلِ ًزس ؤّٕ 
 .فتبثغ لوب ؤفسذُ

 
 .ٍ إى وبى األفؼل التوتغ *•
 

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

هي وبى لِ ٍؿٌبى ؤحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ ؤٍ فِ٘  1هسإلٔ •
 ثششؽ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ، لىي  ؤغلجْوب،لضهِ فشع 

تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
وبى األفؼل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستـ٘ؼب هي ؤحذّوب دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ

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

هسإلٔ هي وبى لِ ٍؿٌبى ؤحذّوب فٖ الحذ ٍ اٙخاش فاٖ خبسجاِ     1•
  لضهِ فشع ؤغلجْوب

هي ألام بوكٔ سٌت٘ي فَْ هني أّنل   : لظح٘حٔ صساسٓ ػي ؤثٖ جؼفش ع•
هكٔ ٍ ال هتؼٔ لِ فملت ألبٖ خؼفش ع أ سأٗت إى كاى لِ أّل بالؼشاق 

 الغالبٍ أّل بوكٔ فمال ع فلٌ٘ظش أْٗوا 
فإى تسبٍٗب فإى وبى هستـ٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الَي٘فت٘ي ٍ إى  •

وبى األفؼل اخت٘بس التوتغ ٍ إى وبى هستـ٘ؼب هي ؤحذّوب دٍى اٙخش 
  لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ

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

ؤحاذّوب فاٖ الحاذّ، ٍ اٙخاش فاٖ      : هي وبى لِ ٍؿٌابى (: 1هسإلٔ ) •
ػلِ٘ )، لظح٘حٔ صساسٓ ػي ؤثٖ جؼفش (3)خبسجِ لضهِ فشع ؤغلجْوب 

هي ؤلبم ثوىّٔ عٌت٘ي فَْ هي ؤّل هىّٔ ٍ ال هتؼٔ لاِ، فملا    (: السّالم
أ سأٗت إى كاى لنِ أّنل بنالؼشاق ٍ أّنل     (: ػلِ٘ السّالم)ألثٖ جؼفش 
 ،فلٌ٘ظش أّْٗوا الغالب(: ػلِ٘ السّالم)بوكّٔ؟ فمال 

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هغ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي ثوىّٔ( 3)•

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

ٍ ( 1)فإى تسبٍٗب فإى وبى هستـ٘ؼبً هي ولّ هٌْوب تخّ٘ش ث٘ي الَي٘فت٘ي •
إى وبى األفؼل اخت٘بس التوتّغ، ٍ إى وبى هساتـ٘ؼبً هاي ؤحاذّوب دٍى    

 (. 2)اٙخش لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )عَاء وبى فٖ ؤحذّوب ؤٍ فٖ غ٘شّوب( 1)•
 (.الخَئٖ. )ثل األحَؽ اإلت٘بى ثبإلفشاد ؤٍ المشآى فِ٘ ٍ ف٘وب ثؼذُ•
 (.الجشٍجشدٕ. )األلَى َّ التخ٘٘ش فٖ ّزا الفشع ؤٗؼبً( 2)•
. ؤٕ فشع الَؿي الّزٕ ٗستـ٘غ فشػِ عَاء وابى ف٘اِ ؤٍ فاٖ غ٘اشُ    •

 (. الگلپبٗگبًٖ)

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

هي وبى لِ ٍؿٌبى ؤحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ ؤٍ فِ٘  1هسإلٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  ؤغلجْوب،لضهِ فشع 

تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
وبى األفؼل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستـ٘ؼب هي ؤحذّوب دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ
 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَؿي ٍ الوفاشٍع   *•

 .ؤى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتإهل

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

هي وبى لِ ٍؿٌبى ؤحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ ؤٍ فِ٘  1هسإلٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  ؤغلجْوب،لضهِ فشع 

ٍ إى تخ٘ش ب٘ي الَظ٘فت٘ي تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘ؼب هي ول هٌْوب فإى •
وبى األفؼل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستـ٘ؼب هي ؤحذّوب دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ
 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَؿي ٍ الوفاشٍع   *•

 .ؤى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتإهل

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

ؤحاذّوب فاٖ الحاذّ، ٍ اٙخاش فاٖ      : هي وبى لِ ٍؿٌابى (: 1هسإلٔ ) •
ػلِ٘ )، لظح٘حٔ صساسٓ ػي ؤثٖ جؼفش (3)خبسجِ لضهِ فشع ؤغلجْوب 

هي ؤلبم ثوىّٔ عٌت٘ي فَْ هي ؤّل هىّٔ ٍ ال هتؼٔ لاِ، فملا    (: السّالم
أ سأٗت إى كاى لنِ أّنل بنالؼشاق ٍ أّنل     (: ػلِ٘ السّالم)ألثٖ جؼفش 
 ،فلٌ٘ظش أّْٗوا الغالب(: ػلِ٘ السّالم)بوكّٔ؟ فمال 

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هغ ػذم إلبهٔ عٌت٘ي ثوىّٔ( 3)•

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

ٍ ( 1)فإى تسبٍٗب فإى وبى هستـ٘ؼبً هي ولّ هٌْوب تخّ٘ش ث٘ي الَي٘فت٘ي •
إى وبى األفؼل اخت٘بس التوتّغ، ٍ إى وبى هساتـ٘ؼبً هاي ؤحاذّوب دٍى    

 (. 2)اٙخش لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )عَاء وبى فٖ ؤحذّوب ؤٍ فٖ غ٘شّوب( 1)•
 (.الخَئٖ. )بل األحَط اإلت٘اى باإلفشاد أٍ المشآى فِ٘ ٍ ف٘وا بؼذُ•

 (.الجشٍجشدٕ. )األلَى َّ التخ٘٘ش فٖ ّزا الفشع ؤٗؼبً( 2)•
. ؤٕ فشع الَؿي الّزٕ ٗستـ٘غ فشػِ عَاء وابى ف٘اِ ؤٍ فاٖ غ٘اشُ    •

 (. الگلپبٗگبًٖ)

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

هي وبى لِ هٌضالى ؤحذّوب ثوىّٔ ٍ اٙخش فٖ غ٘شّاب هاي الاجالد    ( 2)•
الجؼ٘ذٓ ٍ تسبٍت اإللبهٔ فْ٘وب، عَاء ؤلبم فٖ ثلذ عتّٔ ؤشْش ٍ فٖ ثلذ 
آخش عتّٔ ؤشْش ؤُخشى، ؤٍ ؤلبم فٖ ثلذ ؤسثؼٔ ؤشاْش ٍ فاٖ ثلاذ آخاش     
ؤسثؼٔ ؤشْش ؤُخشى هخلًب ٍ فٖ ثمّ٘ٔ األشْش تجَّل فٖ الجالد ٍ لن ٗساتمش  
فٖ ثلذ خبص، فمذ حىن الوظٌف ثبلتخ٘٘ش ث٘ي األلسبم الخالحٔ إرا وبى 

 . هستـ٘ؼبً هي الجلذٗي ٍ إلّب لضهِ فشع ٍؿي االعتـبػٔ

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ٗستذل لِ ثإىّ ؤدلّٔ تؼ٘٘ي لسن خبص هي الحج ال تشول هخال ّازا   ٍ •
الشخض ٍ هٌظشفٔ ػٌِ هي جْٔ ػذم اعتمشاسُ فٖ ثلذ خبص ف٘شولِ 

، إلّا أًِ لَ تنّ حٌ٘ئز إؿالق هب دلّ ػل  ٍجَة الحج ٍ ًت٘جتِ التخ٘٘ش
رلك لكاى همتضاُ التخ٘٘ش هطلماً هي دٍى فشق ب٘ي حظَل االستطاػٔ 

فلَ وبى لِ هٌضل فٖ الؼشاق هخلًب ٍ آخاش  ، *أحذّوافٖ البلذٗي أٍ فٖ 
ثوىّٔ ٍ اعتـبع فْ٘ب ٗجَص لِ التوتّاغ ٍ وازله الؼىاس، فاال ٗجتٌاٖ      

 .التخ٘٘ش ػل  االعتـبػٔ فٖ الجلذٗي، ّزا
 
 (ّبدٍٕ) ٗوىي ؤى ٗستذل ثِ لوب ؤفت  ثِ الس٘ذ الجشٍجشدٕ فتإهل *•

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

لىي االلتضام ثبلتخ٘٘ش ال ٗخلَ هاي إشاىبل ثال هٌاغ، ٍ رلاه ألىّ      ٍ •
همتؼ  األدلّٔ ٍجَة التوتّغ ػل  هي لن ٗىي حبػاش الوساجذ ٍ لان    
ٗىي هي ؤّبلٖ هىّٔ ٍ ٍجَة اإلفشاد ٍ المشاى ػل  هي وبى حبػشاً ٍ 
وبى هي ؤّبلٖ هىّٔ، فوَػَع ؤحذ الَاجج٘ي إٗجبثٖ ٍ هَػَع اٙخش 

 .علجٖ، ٍ ال ٗوىي التخ٘٘ش فٖ هخل رله

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

، إرا وبى هَػَع ول ٍاحذ هٌْوب إٗجبث٘بً ٍ وبى الوَسد هجوؼبً ث٘ي ًؼن•
الؼٌَاً٘ي ألهىي التخ٘٘ش ثٌْ٘وب، ثخالف هب إرا وبى هَػاَع ؤحاذّوب   
علج٘بً ٍ هَػَع اٙخش إٗجبث٘بً فحٌ٘ئز ال ٗوىاي الجواغ ثٌْ٘واب فاال     
هَسد للتخ٘٘ش ث٘ي األهشٗي، ٍ الوفشٍع ؤى هَػَع حج التوتّغ هي لان  
ٗىي حبػشاً ٍ َّ الؼٌَاى السلجٖ ٍ هَػَع اإلفشاد هي وبى حبػشاً ٍ 
َّ الؼٌَاى اإلٗجبثٖ، ٍ ول هي الذل٘ل٘ي هـلك هي ح٘ج اتخابر ٍؿاي   

 ،آخش ؤم ال

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

فوي وبى هي ؤّبلٖ هىّٔ ٍ طذق ػلِ٘ الحبػش ال ٗظذق ػلِ٘ الؼٌَاى  •
السلجٖ العتحبلٔ الجوغ ث٘ي الٌم٘ؼ٘ي فال ٗتحمك هَػَع حج التوتّاغ،  
ٍ ح٘ج ٗظذق ػلِ٘ الؼٌَاى اإلٗجابثٖ ٍ ّاَ الحؼاَس ٗتؼا٘ي ػل٘اِ      
المشآى ؤٍ اإلفشاد، ٍ ال ؤلل هي ؤى اإلت٘بى ثبإلفشاد ؤٍ الماشآى ثبلٌساجٔ   

 .  إلِ٘ ؤحَؽ

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

 : الظَسٓ الخبً٘ٔ•
: ٍ لذ فظلّ فْ٘ب فٖ الواتي، وي٘اشُ  : إرا تسبٍت إلبهتِ فٖ الَؿٌ٘يهب •

ث٘ي هب إرا وبى هستـ٘ؼب هي ول هٌْواب ٍ هاب إرا وابى هساتـ٘ؼب هاي      
ؤحذّوب، ثبلحىن ثبلتخ٘٘ش فٖ األٍّل، ٍ اى التوتغ ؤفؼل، ٍ ثتؼ٘ي فشع 

 .الَؿي الزٕ اعتـبع هٌِ فٖ الخبًٖ

  280: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

فمذ اعتذل لِ ثَجْ٘ي هازوَسٗي  : اهّب التخ٘٘ش فٖ الفشع األٍّل: ؤلَل•
 :-لذُ -فٖ والم طبحت الجَاّش

ػذم شوَل األدلٔ الَاسدٓ فٖ تؼ٘٘ي ؤًَاع الحج هي الىتابة ٍ  : األٍّل•
لزٕ ٍؿٌ٘ي، ٍ اًظشافْب ػٌِ لذاللتْب ػل  ث٘ابى   -التٖ تمذه  -السٌّٔ

 . حىن الٌبئٖ ٍ المشٗت، ٍ ال تشول هي وبى جبهؼب ث٘ي الؼٌَاً٘ي
ػلِ٘، فبلالصم الشجَع فٖ حىوِ إل  اإلؿاللبت الَاسدٓ فاٖ ؤطال   ٍ •

ػٓلَا   لِلّاِِ  ٍٓ »ٍجَة الحج، غ٘ش الوتؼشػٔ للتؼ٘٘ي، هخل لَلاِ تؼابل    
التخ٘٘ش ػمال ث٘ي  همتؼبّب ٍ « إِلَِِٕ٘ عٓجِ٘لًباعٕتَـبعٓ حِجُّ الْجٕٓ٘ ِ هٓيِ الٌّبسِ 

 .األًَاع الخالحٔ
  280: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

 : لىٌِ لذ ؤٍسد ػلٍِ٘ •
ال ٗىَى ٌّب إؿالق ٗشجغ إلِ٘، فإىّ هخل اٙٗٔ اًوب ٗىَى فٖ همبم ثإًِ •

ث٘بى ؤطل الَجَة، ٍ وَى الحج هي الفشائغ اإللْ٘ٔ، هخل لَلِ تؼبل  
فاال  « الظِّ٘بمٔوُتِتٓ ػٓلَٕ٘ىُنٔ »ٍ لَلِ تؼبل  « الضَّوبٍَٓٓ آتَُا الظَّالَٓ ؤَلِ٘ؤَا »

 .هجبل للتوسه ثإؿاللِ، لؼذم تؼ٘٘ي ًَع خبص
شوَل األدلٔ الَاسدٓ فٖ الـشف٘ي للومبم ٍ ػذم حجَت اًظاشافْب  : الخبًٖ•

ػٌِ، لظذق وال الؼٌَاً٘ي ػل  رٕ ٍؿٌ٘ي، ٍ لَ ال الؼلن ثؼذم ٍجاَة  
حج٘ي ػل  هستـ٘غ ٍاحذ لىبى همتؼ  المبػذٓ الجوغ ث٘ي األهشٗي، ٍ 
اهّب هغ هالحظٔ الؼلن الوضثَس ٍ ػذم ٍجَة هشجح فاٖ الجا٘ي، لىابى    

 .الالصم الحىن ثبلتخ٘٘ش ٍ ػذم تشج٘ح ؤحذ الـشف٘ي
  280: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

هب الفشق ث٘ي الومبم ٍ ث٘ي هب تمذم، ٍ ّٖ طَسٓ الشاه فاٖ   : لل اى •
وَى الوٌضل داخل الحذّ ٍ خبسجِ، ح٘ج حىن فْ٘ب ثلاضٍم االحت٘ابؽ   
هغ ػذم التوىي هي الفحض، اهّب هـلمب ؤٍ ثششؽ ػذم ٍجاَد األطال   
: الوحشص ألحذ الؼٌَاً٘ي، ٍ ٗحىن فٖ الومبم ثابلتخ٘٘ش، ٍ هاي الوؼلاَم   
ػذم جشٗبى األطل ٌّب، هغ اشتشن الومبه٘ي فٖ حجَت الؼلن اإلجوبلٖ 

 ؟ٍ ػذم ٍجَد هشجح فٖ الج٘ي

  280: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 



30 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

لذ ؤجبة ػي ّزا االشىبل ثؼغ األػبين فاٖ شاشا الؼاشٍٓ،    : لل •
ثبى الؼٌاَاى ٌّابن وابى هجْاَال هاشدّدا ثا٘ي       : ػل  هب فٖ تمشٗشاتِ

الؼٌَاً٘ي، لؼذم ػلوِ ثىًَاِ فاٖ داخال الحاذّ ؤٍ خبسجاِ، فَجات       
االحت٘بؽ للؼلن اإلجوبلٖ ثىًَاِ هىلّفاب ثإحاذى الاَي٘فت٘ي، ٍ ّازا      
ثخالفِ ٌّب، لظذق وال الؼٌَاً٘ي ػلِ٘، الوَجت لشاوَل ؤدلّتْاب لاِ، ٍ    
ح٘ج ًؼلن ثؼذم ٍجَة حج٘ي ػلِ٘، وبى هخّ٘شا ثٌْ٘وب، فاال احت٘ابؽ   

 .ٌّب، لؼذم هَػَػِ

  280: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ثبى ّزا الجَاة ال ٗضٗذ ػل  ث٘بى الفشق ثا٘ي هَػاَع   : ؤً  خج٘شٍ •
الؼلن اإلجوابلٖ هَجاَد فاٖ ولتْ٘واب، ٍ الؼلان ثؼاذم       الوسإلت٘ي،فإى 

ٍجَة حجّ٘ي ػلِ٘ اًّوب َّ ثبإلػبفٔ ال  الفشٗؼٔ األٍّل٘أ ٍ الحىان   
الَالؼٖ، ٍ اهّب ثلحبف االحت٘بؽ تحظ٘ال لوب َّ الَاجات فاٖ الَالاغ،    

 .فلن ٗمن دل٘ل ػل  ػذم ٍجَثِ، ووب فٖ تله الوسإلٔ

 281: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

اًِ ثٌبء ػل  شوَل ؤدلأ واال الـاشف٘ي    : الحكّ فٖ الجَاة، اى ٗمبلٍ •
اى لىال هاي ؤدلأ    : للومبم، ووب َّ الوفشٍع فٖ ّزا الاذل٘ل، ًماَل  

 :الـشف٘ي هذلَل٘ي ٍ هفبدٗي
ٍجَة الٌَع الخبص الزٕ ٗذل ػلِ٘، ٍ َّ التوتغ ؤٍ الماشاى  : ؤحذّوب•

 .ٍ االفشاد
جضاء رله ػوّب َّ الَاجت ػلِ٘ ٍ التؼبئِ لالجضاء ٍ عمَؽ إ: حبًْ٘وب•

 التىل٘ف، 
 

 281: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

اى الوؼبسػٔ ث٘ي الذل٘ل٘ي، ثلحبف الؼلن اإلجوبلٖ ثؼاذم  : هي الوؼلَمٍ •
ٍجَة حج٘ي، ٍ َّ َٗجت التؼبسع ثبلؼشع ث٘ي الحجت٘ي، اًّوب َّ 
ثلحبف الوفبد األٍّل، ح٘ج اًِ ال ٗجتوغ الَجَثبى، ٍ اهّب ثلحبف الوفبد 
 . الخبًٖ فال تؼبسع ثٌْ٘وب ؤطال، لؼذم الؼلن ثؼذم االجضاء ٍ لَ إجوبال

حٌ٘ئز فبلجوغ ث٘ي الذل٘ل٘ي، الومتؼٖ الجضاء وال الؼٌَاً٘ي ثؼاو٘ؤ  ٍ •
الؼلن اإلجوبلٖ ثلضٍم اإلت٘بى ثحج ٍاحذ، ٗمتؼٖ التخ٘٘ش، ٍ ّازا ّاَ   
الفبسق ث٘ي الوسإلت٘ي، ح٘ج اًِ ال ٗىَى ٌّبن دل٘ل ػل  ؤجضاء واال  

 .الٌَػ٘ي، ووب ال ٗخف 

 281: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

اى همتؼ  المبػذٓ َّ التخ٘٘ش، ٍ لىاي ؤٍسد ثؼاغ   : هوب روشًبفبًمذا •
 االػالم شجْٔ لجشٗبى التخ٘٘ش فٖ الومبم، 

اًِ إرا وبى هَػَع ول ٍاحذ هي الَاجج٘ي اهشا إٗجبث٘ب، ٍ وابى  : ٍَّ •
الوَسد هجوؼب ث٘ي الؼٌَاً٘ي، ال هىي التخ٘٘اش ثٌْ٘واب، ٍ اهّاب إرا وابى     
هَػَع ؤحذّوب إٗجبثّ٘ب ٍ هَػَع األخش علجّ٘ب، ٍ الصهٔ اًِ ال ٗوىي 
الجوغ ثٌْ٘وب، العتحبلٔ الجوغ ث٘ي الٌم٘ؼ٘ي، فال هاَسد للتخ٘٘اش ثا٘ي    

 .األهشٗي

 281: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ٍ الوفشٍع اى هَػَع حج التوتاغ هاي لان ٗىاي ؤّلاِ حبػاشٕ        •
الوسجذ الحشام، ٍ َّ الؼٌَاى السلجٖ، ٍ هَػَع المشاى ؤٍ االفشاد هاي  

 وبى حبػشا، ٍ َّ الؼٌَاى اإلٗجبثٖ، 
الذل٘ل٘ي هـلك هي ح٘ج اتخبر ٍؿي ؤخش ٍ ػذهِ، فوي وبى  هي ول ٍ •

ال ٗظذق ػلِ٘ الؼٌَاى السلبٖ، هي ؤّبلٖ هىّٔ ٍ طذق ػلِ٘ الحبػش، 
لالستحالٔ الوزكَسٓ، فال ٗتحمك هَضَع حح التوتغ، ٍ ح٘ث ٗظنذق  
ػلِ٘ الؼٌَاى اإلٗدابٖ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ المشاى أٍ االفشاد، ٍ ال ألنلّ هني اى   

ّزا ولِ ف٘وب إرا وابى هساتـ٘ؼب   . اإلت٘اى بأحذّوا أحَط بالٌسبٔ إلِ٘
 .هي ول هي الَؿٌ٘ي

 
 282-281: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ففٖ الوتي تجؼب للؼشٍٓ لضٍم فشع : اهّب إرا وبى هستـ٘ؼب هي ؤحذّوبٍ •
ٍؿي االعتـبػٔ، فإى وبى ٍؿٌْب هىٔ ٗجت ػلِ٘ المشاى ؤٍ االفاشاد، ٍ  

 .ٗجت ػلِ٘ التوتغ -هخال -اى وبى ٍؿٌْب الوذٌٗٔ

 282: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

لىي ٍلؼ  ّزُ الفتَى هَسدا لالعتشاىبل ألوخاش شاشاا الؼاشٍٓ ٍ     ٍ •
ثؼغ الوحمم٘ي هي الوحشّ٘ي، ًظشا الا  جشٗابى الاذل٘ل٘ي الوتماذه٘ي     
للتخ٘٘ش فٖ الفشع السبثك فٖ ّزا الفشع ؤٗؼاب، ألًاِ ال فاشق فاٖ     

ٍ اى هي  -الشجَع ال  اإلؿالق ثؼذ اًظشاف األدلٔ الذالٔ ػل  التمس٘ن
وبى داخل الحذّ ٗجت ػلِ٘ المشآى ؤٍ االفشاد، ٍ هي وابى ف٘اِ ؤٍ فاٖ    

ػوب ًحي فِ٘ هي رٕ ٍؿٌ٘ي، ثا٘ي هاب إرا    -خبسجِ ٗجت ػلِ٘ التوتغ
اعتـبع هي ول هٌْوب ٍ ث٘ي هب إرا اعتـبع هي خظَص ؤحذّوب، ووب 
اًِ ال فشق ثؼذ شوَل تله األدلٔ للومبم ؤٍ الحىان ثابلتخ٘٘ش ثابلٌحَ    

 .الزٕ لشثٌبُ ث٘ي الظَست٘ي

 282: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ثا٘ي هاب إرا وابى الواشاد هاي االعاتـبػٔ هاي        : ال فشق ف٘وب روشًبٍ •
ؤحذّوب، ّٖ االعتـبػٔ فِ٘، ثبى وبى يشفب هىبًّ٘ب لحظَل االعتـبػٔ 
ٍ تحمك الَطف، عَاء وبى هٌشإّب َّ الىَى فِ٘ ٍ اإللبهٔ ٍ التجبسٓ، 
ؤم وبى هٌشإّب ش٘ئب ؤخش، وبإلسث ٍ ًحَُ، ٍ ّزا االحتوبل َّ الازٕ  

، ٍ اخاشى  «هاي »ٗظْش هي الجَاّش، الًِ ٍلغ التؼج٘ش فْ٘ب تبسٓ ثىلؤ 
 .«فٖ»ثىلؤ 

 282: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

وبى الوشاد هي االعتـبػٔ هي ؤحذّوب، ّٖ االعتـبػٔ الٌبشئٔ ػاي   ؤٍ •
فِ٘، ؤٍ وبى الوشاد هٌْب ّاٖ   -هخال -التَؿي فِ٘، ٍ الىست ٍ التجبسٓ

االعتـبػٔ لخظَص ؤحذ الٌَػ٘ي هي التوتغ ؤٍ غ٘شُ، ًظاشا إلا  اًاِ    
ٗوىي اى ٗستـ٘غ لحج االفشاد لخلَُّ ػي الْذٕ، ٍ لن ٗىاي هساتـ٘ؼب   

 .لحج التوتغ

 282: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

جو٘غ ّزُ االحتوبالت ال هبًغ هي جشٗبى دل٘لٖ التخ٘٘اش، حتا    ففٖ •
االحتوبل األخ٘ش، فإى االعتـبػٔ ثومذاس حاج االفاشاد فماؾ َٗجات     
طذق ػٌَاى الوستـ٘غ، ف٘جشٕ فِ٘ إؿاالق هخال اٙٗأ الاذال ػلا       
التخ٘٘ش ث٘ي األًَاع، ٍ ال هٌبفبٓ ث٘ي األهشٗي ثَجِ ؤطال، ٍ وزا الذل٘ل 
األخش التخ٘٘ش فبلظبّش حٌ٘ئز اًِ ال هجبل للتفظ٘ل الوزوَس فٖ الواتي  

  .ٍ الؼشٍٓ

 282: ، ص2 الحح، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

هٓتَى ٌْٗٓتَمِلُ فَشْضُِٔ ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ ؤَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ حُنَّ اعٕتَـَبعٓ  9« 6»•
حٔكْنِ هٓيْ كَاىَ ٍٓ  هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ بِالْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشٍَِٓٓ  إِلَى الْمِشَاىِ أٍَِ الْإِفْشَادِ

  لَِٔ هٌْٓضِلَاىِ لَشِٗبٌ ٍٓ بٓؼِ٘ذٌ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕايِ الْمَبعِانِ   « 7» -1 -14755•

الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘سٓ  ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓايْ ؤَثِاٖ   ػٓجٕذِ   ػٓيْ
 -لَاب هٔتْؼٓأَ لَأِ    -فََْٔٓ هِيْ ؤَّٕلِ هٓىََّٔ سٌَٓتَٕ٘يِهٓيْ ؤَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ : جٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ

ٍٓ ؤَّٕلٌ ثِوٓىََّٔ لَبلَ  -فَمُلْ ٔ لِإَثِٖ جٓؼٕفَشٍ ع ؤَ سٓؤَٕٗ ٓ إِىْ وَبىَ لَِٔ ؤَّٕلٌ ثِبلْؼِشَاقِ
 .فََْٔٓ هِيْ ؤَّٕلِِِ -فَلٌْْ٘ٓظُشْ ؤَُّْٗٔوٓب الْيَبلِتٔ ػٓلَِِٕ٘

 .519 -159 -2، ٍ االعتجظبس 101 -34 -5التْزٗت  -(7)•
 265: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ غ٘شّب هي الجالد لضهِ فشع ؤغلجْوب ػل٘اِ  ٍ •
 .ٍ لَ تسبٍٗب وبى لِ الحج ثإٕ األًَاع شبء

 

 215: ، ص1 ششائغ اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج



43 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

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

 

 80: ، ص1 الوختظش الٌافغ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ج



44 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ٔ  فشع • فاإحشم  ،   لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ ًبء اػتجش ؤغلجْب ػل٘اِ إلبها
فٖ التوتغ ٍ غ٘شُ، ّزا ولِ فاٖ حجأ   ٗخ٘ش  تسبٍٗب ثفشع ؤّلِ، فإى 

اإلعالم، ألى هغ غلجٔ ؤحذّوب ٗؼؼف جبًت األخش ف٘سمؾ اػتجبسُ، ٍ 
هغ التسبٍٕ ال ٗىَى حىن ؤحذّوب ؤسجح هي األخش ف٘تحمك التخ٘٘ش، 

هب سٍاُ صساسٓ ػي ؤثاٖ جؼفاش ػل٘اِ السّاالم للا       : ٍ دل ػل  رله
سجل لِ ؤّل ثبلؼشاق، ٍ ؤّل ثوىٔ، لبل ػل٘اِ السّاالم ٌٗظاش ؤْٗواب     »

 .««1»اليبلت ػلِ٘ فَْ هي ؤّلِ 
 

 799: ، ص2 الوؼتبش فٖ ششح الوختظش؛ ج



45 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ؤحذّوب ثوىّٔ ٍ اٙخش ًبء ػٌْب، اػتجاش األغلات   : لَ وبى لِ هٌضالىٍ •
 .إلبهٔ، فإحشم ثفشع ؤّلِ، فإى تسبٍٗب تخّ٘ش فٖ التوتّغ ٍ غ٘شُ

ٍ لَ لن ٗوغ ّزُ الوذٓ، وبى فشػِ التوتّغ ال غ٘ش، ف٘حشم هي الو٘مبت •
 .ٍجَثب هغ الوىٌٔ

 

 559: ، ص1 ؛ ج(الحذٗثٔ -ط )تحشٗش األحكام الششػ٘ٔ ػلى هزّب اإلهاه٘ٔ 



46 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

هي فشػِ التوتّغ ٌٗتمل إلْ٘وب إرا ؤلبم حالث عٌ٘ي، ٍ الوىّٖ إرا ًإى ٍ •
ؤحشم هي الو٘مبت الزٕ ٗإتٖ ثِ، ٍ لَ وبى لِ هٌاضالى غلّات ؤوخشّواب    
إلبهٔ، ٍ هغ التسابٍٕ ٗتخّ٘اش، ٍ ال ّاذٕ ػلا  المابسى ٍ الوفاشد، ٍ       

 .تستحتّ لْوب التؼح٘ٔ
ٍ ال ٗجَص الجوغ ث٘ي الحجّ ٍ الؼوشٓ ثٌّ٘ٔ ٍاحاذٓ، ٍ ال إحاشام ٍاحاذ    •

ػل  سؤٕ، ٍ ال إدخبل ؤحذّوب ػل  اٙخش، ٍ ال ثٌّ٘أ حجّتا٘ي ٍ ال   
 .ػوشت٘ي

60: ؛ ص(حلّى، ػالهِ)تلخ٘ض الوشام فٖ هؼشفٔ األحكام  



47 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

  لََٕ ثٓؼٔذٓ الْوٓىُِّّٖ حُنَّ حٓجَّ ػٓلَ  هِٕ٘مَبتٍ: الخَّبلِخَُٔ•
ؤَحٕشَمٓ هٌِِْٔ ٍٔجَٔثبً، ٍٓ لََٕ وَبىَ لَِٔ هٌْٓضِلَبىِ ثِوٓىََّٔ ٍٓ ثِبلْأفَبقِ ٍٓ غَلَجٓ ٕ إِلَبهٓتُأِ  •

فِٖ الْأفَبقِ تَوٓتَّغٓ، ٍٓ لََٕ تَسٓبٍٓٗٓب تَخََّ٘شَ، ٍٓ الْؤجٓبٍِسٔ ثِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ ٌْٗٓتَمِلُ فِاٖ  
الخَّبلِخَِٔ إِلَ  الْإِفْشَادِ ٍٓ الْمِشَاىِ ٍٓ لَجٕلَْٓب ٗٓتَوٓتَّغٔ، ٍٓ لَب ٗٓجِتٔ الْْٓذٕٕٔ ػٓلَا  غَٕ٘اشِ   

 .الْؤتَوٓتِّغِ ٍٓ َّٔٓ ًُسٔهٌ لَب جٔجٕشَاىٌ
 

67: اللوؼٔ الذهشم٘ٔ فٖ فمِ اإلهاه٘ٔ؛ ص  



48 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ ًبء، فبلحىن ال غلجْوب فاٖ اإللبهأ، فاإى    ٍ •
 .تسبٍٗب تخ٘ش ٍ األفؼل التوتغ

 

200: ؛ ص(البي فْذ)الشسائل الؼشش   



49 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

 [الخبلخٔ لَ ثؼذ الوىٖ ػي الو٘مبت حن حج ػل  ه٘مبت ؤحشم]•
  الخبلخٔ لَ ثؼذ الوىٖ ػي الو٘مبت حن حج ػل  ه٘مبت ؤحشم•
ٍجَثب، ألًِ لذ طبس ه٘مبتِ ثسجت هشٍسُ وي٘شُ هي ؤّل الوَال٘  هٌِ •

، ٍ لاَ وابى لاِ    «1»إرا هش ثي٘ش ه٘مبتِ، ٍ إى وبى ه٘مبتِ دٍٗشٓ ؤّلاِ  
، ٍ ثبٙفابق الوَججأ للتوتاغ ٍ    «2»هٌضالى ثوىٔ، ؤٍ هب فٖ حىوْاب  

فاٖ  « 3»غلج  إلبهتِ فٖ اٙفبق توتاغ، ٍ إى غلجا  ثوىأ، ؤٍ هاب     
حىوْب لشى، ؤٍ ؤفشد، ٍ لَ تسابٍٗب فاٖ اإللبهأ تخ٘اش فاٖ األًاَاع       

 .الخالث

 215: ، ص2 ؛ ج(كالًتش -الوحشى )الشٍضٔ البْ٘ٔ فٖ ششح اللوؼٔ الذهشم٘ٔ 



50 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ٍ لَ وبى لِ هٌضالى ثوىأ ٍ غ٘شّاب هاي الاجالد لضهاِ فاشع       »: لَلِ•
 .«ؤغلجْوب ػلِ٘

الوشاد ثي٘ش هىٔ هب وبى ًبئ٘ب ػٌْب ثح٘ج َٗجت هيبٗشٓ حىوِ لْاب  ( 1)•
فٖ ًَع الحج، ٍ َّ الجؼ٘ذ ػٌْب ثبلوسبفٔ الوتمذهٔ، ٍ اى وبً  الؼجابسٓ  

ٍ الحبل ؤًِّ ٗم٘ن فٖ ول هٌْوب هذٓ، فإى غلجا  البهتاِ   . ؤػنّ هي رله
فٖ ؤحذّوب ؤٕ وبً  ؤصٗذ هي البهتِ فٖ اٙخش لضهِ حىوِ فٖ ًاَع  

 . الحج، ٍ إى تسبٍٗب فٖ اإللبهٔ تخّ٘ش ث٘ي األًَاع الخالحٔ

 209: ، ص2 هسالك األفْام إلى تٌم٘ح ششائغ اإلسالم؛ ج



51 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

  لَ وبى لِ هٌضالى ثوىٔ ٍ غ٘شّب هي الجلذاى الجؼ٘ذٓ -الخبلج•
 .، فإى تسبٍت اإللبهٔ فْ٘وب تخ٘ش ٍ إال ؤخز ثفشع األغلت•
ٍ احتجَا ػل  الحىن األٍل ثإًِ هغ التسبٍٕ ال ٗىَى حىن ؤحاذّوب  •

 . ؤسجح هي اٙخش ف٘تحمك التخ٘٘ش
ػل  الخبًٖ ثإًِ اًوب لضهِ فاشع ؤغلجْواب، ألى هاغ غلجأ ؤحاذّوب      ٍ •

 .ٗؼؼف جبًت اٙخش ف٘سمؾ اػتجبسُ

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج



52 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

ال ٗخف  هب فٖ ّزُ التؼل٘الت الؼل٘لٔ هي الاَّي ٍ ػاذم الظالَا    ٍ •
 .لتإع٘س األحىبم الششػ٘ٔ

« 1»لن ألف فٖ ّزُ الوسنألٔ إال ػلنى طنح٘حٔ صساسٓ الوتمذهنٔ     ٍ •
الذالٔ ػلى اى هي لِ أّل بوكٔ ٍ أّل بالؼشاق فإًِ ٌٗظش الى هنا ّنَ   

 .الغالب ػلِ٘ هي اإللاهٔ فٖ أْٗوا فَْ هي اّلِ
ٍ اهب التخ٘٘ش ثبلٌسجٔ إل  هتسبٍٕ اإللبهٔ فبلظبّش اًِ ال اشىبل ف٘اِ،  •

الًِ ال جبئض اى ٗإخز ؤحذّوب ثخظَطِ ثي٘ش دل٘ل ٍ ال هاشجح، ٍ ال  
ٗجَص إليبئّوب هؼب الوَجت لسمَؽ الفشػ٘ي، فلن ٗجك إال األخز ثْوب 

 .هؼب ػل  جْٔ التخ٘٘ش

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج



53 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسخِ

 .فٖ التشج٘ح ثبليلجٔ هب ٗش٘ش ال  رلهٍ •
حن اى يبّش الظح٘حٔ الوزوَسٓ اػتجبس األّل ال هجشد الوٌضل ووب ّاَ  •

 .الوفشٍع فٖ والهْن ٍ الذائش ػل  ؤلسٌٔ ؤلالهْن

 429: ، ص14 الحذائك الٌاضشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج


