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  الحجأقسام 
  فٖ أقسام الحجالقَل •
توتغ ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي كاى بؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *البؼنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي كاى حاػشا إٔ غ٘ش بؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 ثواً٘ٔ ٍ أسبؼَى ه٘ال هي كل جاًب ػلى األقَى هي هكٔ، 

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

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الحجأقسام 
هلا   , دٍى التٌو٘ن هٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

ؿشف أػبٓ لاجي هلا  عاجؤ    : حالحٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك ال٘وي
هل  هشفبت هي ثـي ًواشٓ هلا    : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك الـبئف
هل  حٌ٘ٔ رجل ثابلومـن هلا  عاجؤ    : عجؤ أه٘بل، ٍهي ؿشٗك الوشاق
فٖ شوت آل هجذ اهلل ثي خبلذ هل  تسؤ : أه٘بل، ٍهي ؿشٗك الزوشأً

 . أه٘بل، ٍهي ؿشٗك رذٓ، هٌمـن اٛهشبش هل  هششٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الحجأقسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ فاال ٗتَعان   •

إثشاّ٘ن الخل٘ل هلِ٘ الساالم هلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعن هىٔ
ًٍظت الوالهبت فْ٘ب ٍوبى رجشٗل هلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاػوْب، حن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب طل  اهلل هلِ٘ ٍعالن   هل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .رَاًجِهالهبت هٌظَثٔ فٖ رو٘ن 

 (سارن 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



8 

 خريطة الحرم المكي
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  الحجأقسام 
هي كاى ػلى ًفس الحذ فالظاّش أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شك فنٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌزلِ فٖ الحذ أٍ الخاسج ٍجب ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘اؽ، 

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحض لوجبً ثأهش الوَل  ٍ ثواذالفحض ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؼَس فٖ الحذ ثبٛطل، إٔ ثإعتظاحبة الواذم   
اٛصلٖ أٍ الٌوتٖ فٖ ثوغ الظَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبٛطال    

 .ف٘زت اٝحت٘بؽ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الحجأقسام 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل  حزٔ اٝعالم، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

فسابدٕ  اٍٝ وزا حبل شام٘مِ٘، ٍ أهاب   ، *شبء لسن شجِْ فلِ ًزس إّٔ 
 .فتبثن لوب أفسذُ

 
 .ٍ إى وبى اٛفؼل التوتن *•
 

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

هي وبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ هذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشع 

تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘وب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَك٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
وبى اٛفؼل اخت٘بس التوتن، ٍ إى وبى هستـ٘وب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشع ٍؿي االعتـبهٔ
 
ثل ٍ لَ هن إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَؿي ٍ الوفاشٍع   *•

 .أى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتأهل

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

هي وبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ هذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشع 

ٍ إى تخ٘ش ب٘ي الَظ٘فت٘ي تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘وب هي ول هٌْوب فإى •
وبى اٛفؼل اخت٘بس التوتن، ٍ إى وبى هستـ٘وب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .لضهِ فشع ٍؿي االعتـبهٔ
 
ثل ٍ لَ هن إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَؿي ٍ الوفاشٍع   *•

 .أى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتأهل

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

أحاذّوب فاٖ الحاذّ، ٍ اٙخاش فاٖ      : هي وبى لِ ٍؿٌابى (: 1هسألٔ ) •
هلِ٘ )، لظح٘حٔ صساسٓ هي أثٖ روفش (3)خبسرِ لضهِ فشع أغلجْوب 

هي ألبم ثوىّٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل هىّٔ ٍ ال هتؤ لاِ، فملا    (: السّالم
أ سأٗت إى كاى لنِ أّنل بنالؼشا  ٍ أّنل     (: هلِ٘ السّالم)ٛثٖ روفش 
 ،فلٌ٘ظش أّْٗوا الغالب(: ػلِ٘ السّالم)بوكّٔ؟ فقال 

 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )هن هذم إلبهٔ عٌت٘ي ثوىّٔ( 3)•

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

ٍ ( 1)فإى تسبٍٗب فإى وبى هستـ٘وبً هي ولّ هٌْوب تخّ٘ش ث٘ي الَك٘فت٘ي •
إى وبى اٛفؼل اخت٘بس التوتّن، ٍ إى وبى هساتـ٘وبً هاي أحاذّوب دٍى    

 (. 2)اٙخش لضهِ فشع ٍؿي االعتـبهٔ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )عَاء وبى فٖ أحذّوب أٍ فٖ غ٘شّوب( 1)•
 (.الخَئٖ. )بل األحَؽ اإلت٘اى باإلفشاد أٍ القشآى فِ٘ ٍ ف٘وا بؼذُ•
 (.البشٍجشدٕ. )األقَى َّ التخ٘٘ش فٖ ّزا الفشع أٗؼاً( 2)•
. إٔ فشع الَؿي الّزٕ ٗستـ٘ن فشػِ عَاء وابى ف٘اِ أٍ فاٖ غ٘اشُ    •

 (. الگلپبٗگبًٖ)

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

هي وبى لِ هٌضالى أحذّوب ثوىّٔ ٍ اٙخش فٖ غ٘شّاب هاي الاجالد    ( 2)•
الجو٘ذٓ ٍ تسبٍت اٝلبهٔ فْ٘وب، عَاء ألبم فٖ ثلذ عتّٔ أشْش ٍ فٖ ثلذ 
آخش عتّٔ أشْش أُخشى، أٍ ألبم فٖ ثلذ أسثؤ أشاْش ٍ فاٖ ثلاذ آخاش     
أسثؤ أشْش أُخشى هخلًب ٍ فٖ ثمّ٘ٔ اٛشْش تزَّل فٖ الجالد ٍ لن ٗساتمش  
فٖ ثلذ خبص، فمذ حىن الوظٌف ثبلتخ٘٘ش ث٘ي اٛلسبم الخالحٔ إرا وبى 

 . هستـ٘وبً هي الجلذٗي ٍ إلّب لضهِ فشع ٍؿي االعتـبهٔ

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

ٗستذل لِ ثأىّ أدلّٔ تو٘٘ي لسن خبص هي الحذ ال تشول هخال ّازا   ٍ •
الشخض ٍ هٌظشفٔ هٌِ هي رْٔ هذم اعتمشاسُ فٖ ثلذ خبص ف٘شولِ 

، إلّا أًِ لَ تنّ حٌ٘ئز إؿالق هب دلّ هل  ٍرَة الحذ ٍ ًت٘زتِ التخ٘٘ش
رلك لكاى هقتؼاُ التخ٘٘ش هطلقاً هي دٍى فش  ب٘ي حظَل االستطاػٔ 

فلَ وبى لِ هٌضل فٖ الوشاق هخلًب ٍ آخاش  ، *أحذّوافٖ البلذٗي أٍ فٖ 
ثوىّٔ ٍ اعتـبم فْ٘ب ٗزَص لِ التوتّان ٍ وازله الوىاس، فاال ٗجتٌاٖ      

 .التخ٘٘ش هل  االعتـبهٔ فٖ الجلذٗي، ّزا
 
 (ّبدٍٕ) ٗوىي أى ٗستذل ثِ لوب أفت  ثِ الس٘ذ الجشٍرشدٕ فتأهل *•

 155: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج



19 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

لىي االلتضام ثبلتخ٘٘ش ال ٗخلَ هاي إشاىبل ثال هٌان، ٍ رلاه ٛىّ      ٍ •
همتؼ  اٛدلّٔ ٍرَة التوتّن هل  هي لن ٗىي حبػاش الوسازذ ٍ لان    
ٗىي هي أّبلٖ هىّٔ ٍ ٍرَة اٝفشاد ٍ المشاى هل  هي وبى حبػشاً ٍ 
وبى هي أّبلٖ هىّٔ، فوَػَم أحذ الَارج٘ي إٗزبثٖ ٍ هَػَم 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 خاسجِ

، إرا وبى هَػَم ول ٍاحذ هٌْوب إٗزبث٘بً ٍ وبى الوَسد هزووبً ث٘ي ًون•
الوٌَاً٘ي ٛهىي التخ٘٘ش ثٌْ٘وب، ثخالف هب إرا وبى هَػاَم أحاذّوب   
علج٘بً ٍ هَػَم اٙخش إٗزبث٘بً فحٌ٘ئز ال ٗوىاي الزوان ثٌْ٘واب فاال     
هَسد للتخ٘٘ش ث٘ي اٛهشٗي، ٍ الوفشٍع أى هَػَم حذ التوتّن هي لان  
ٗىي حبػشاً ٍ َّ الوٌَاى السلجٖ ٍ هَػَم اٝفشاد هي وبى حبػشاً ٍ 
َّ الوٌَاى اٝٗزبثٖ، ٍ ول هي الذل٘ل٘ي هـلك هي ح٘ج اتخابر ٍؿاي   

 ،آخش أم ال

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

فوي كاى هي أّالٖ هكّنٔ ٍ طنذ  ػل٘نِ الحاػنش ال ٗظنذ  ػل٘نِ        •
الؼٌَاى السلبٖ الستحالٔ الجوغ ب٘ي الٌق٘ؼ٘ي فال ٗتحقق هَػَع حج 

ٗتؼن٘ي  التوتّغ، ٍ ح٘ث ٗظذ  ػلِ٘ الؼٌَاى اإلٗجابٖ ٍ ّنَ الحؼنَس   
ػلِ٘ القشآى أٍ اإلفشاد، ٍ ال أقل هي أى اإلت٘ناى بناإلفشاد أٍ القنشآى    

 . بالٌسبٔ إلِ٘ أحَؽ

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

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

ث٘ي هب إرا وبى هستـ٘وب هي ول هٌْواب ٍ هاب إرا وابى هساتـ٘وب هاي      
أحذّوب، ثبلحىن ثبلتخ٘٘ش فٖ اٍّٛل، ٍ اى التوتن أفؼل، ٍ ثتو٘ي فشع 

 .الَؿي الزٕ اعتـبم هٌِ فٖ الخبًٖ

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

فمذ اعتذل لِ ثَرْ٘ي هازوَسٗي  : اهّب التخ٘٘ش فٖ الفشع اٍّٛل: ألَل•
 :-لذُ -فٖ والم طبحت الزَاّش

هذم شوَل اٛدلٔ الَاسدٓ فٖ تو٘٘ي أًَام الحذ هي الىتابة ٍ  : اٍّٛل•
لزٕ ٍؿٌ٘ي، ٍ اًظشافْب هٌِ لذاللتْب هل  ث٘ابى   -التٖ تمذه  -السٌّٔ

 . حىن الٌبئٖ ٍ المشٗت، ٍ ال تشول هي وبى ربهوب ث٘ي الوٌَاً٘ي
هلِ٘، فبلالصم الشرَم فٖ حىوِ إل  اٝؿاللبت الَاسدٓ فاٖ أطال   ٍ •

هٓلَا   لِلّاِِ  ٍٓ »ٍرَة الحذ، غ٘ش الوتوشػٔ للتو٘٘ي، هخل لَلاِ توابل    
التخ٘٘ش همال ث٘ي  همتؼبّب ٍ « إِلَِِٕ٘ عٓجِ٘لًباعٕتَـبمٓ حِذُّ الْجٕٓ٘ ِ هٓيِ الٌّبسِ 

 .اًَٛام الخالحٔ
  280: ، ص2 الحج، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

 : لىٌِ لذ أٍسد هلٍِ٘ •
ال ٗىَى ٌّب إؿالق ٗشرن إلِ٘، فإىّ هخل اٙٗٔ اًوب ٗىَى فٖ همبم ثأًِ •

ث٘بى أطل الَرَة، ٍ وَى الحذ هي الفشائغ اٝلْ٘ٔ، هخل لَلِ توبل  
فاال  « الظِّ٘بمٔوُتِتٓ هٓلَٕ٘ىُنٔ »ٍ لَلِ توبل  « الضَّوبٍَٓٓ آتَُا الظَّالَٓ أَلِ٘ؤَا »

 .هزبل للتوسه ثإؿاللِ، لوذم تو٘٘ي ًَم خبص
شوَل اٛدلٔ الَاسدٓ فٖ الـشف٘ي للومبم ٍ هذم حجَت اًظاشافْب  : الخبًٖ•

هٌِ، لظذق وال الوٌَاً٘ي هل  رٕ ٍؿٌ٘ي، ٍ لَ ال الولن ثوذم ٍراَة  
حز٘ي هل  هستـ٘ن ٍاحذ لىبى همتؼ  المبهذٓ الزون ث٘ي اٛهشٗي، ٍ 
اهّب هن هالحلٔ الولن الوضثَس ٍ هذم ٍرَة هشرح فاٖ الجا٘ي، لىابى    

 .الالصم الحىن ثبلتخ٘٘ش ٍ هذم تشر٘ح أحذ الـشف٘ي
  280: ، ص2 الحج، ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

هب الفشق ث٘ي الومبم ٍ ث٘ي هب تمذم، ٍ ّٖ طَسٓ الشاه فاٖ   : لل اى •
وَى الوٌضل داخل الحذّ ٍ خبسرِ، ح٘ج حىن فْ٘ب ثلاضٍم االحت٘ابؽ   
هن هذم التوىي هي الفحض، اهّب هـلمب أٍ ثششؽ هذم ٍراَد اٛطال   
: الوحشص ٛحذ الوٌَاً٘ي، ٍ ٗحىن فٖ الومبم ثابلتخ٘٘ش، ٍ هاي الوولاَم   
هذم رشٗبى اٛطل ٌّب، هن اشتشن الومبه٘ي فٖ حجَت الولن اٝروبلٖ 

 ؟ٍ هذم ٍرَد هشرح فٖ الج٘ي

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

لذ أربة هي ّزا االشىبل ثوغ اٛهبكن فاٖ شاشا الواشٍٓ،    : لل •
ثبى الوٌاَاى ٌّابن وابى هزْاَال هاشدّدا ثا٘ي       : هل  هب فٖ تمشٗشاتِ

الوٌَاً٘ي، لوذم هلوِ ثىًَاِ فاٖ داخال الحاذّ أٍ خبسراِ، فَرات       
االحت٘بؽ للولن اٝروبلٖ ثىًَاِ هىلّفاب ثإحاذى الاَك٘فت٘ي، ٍ ّازا      
ثخالفِ ٌّب، لظذق وال الوٌَاً٘ي هلِ٘، الوَرت لشاوَل أدلّتْاب لاِ، ٍ    
ح٘ج ًولن ثوذم ٍرَة حز٘ي هلِ٘، وبى هخّ٘شا ثٌْ٘وب، فاال احت٘ابؽ   

 .ٌّب، لوذم هَػَهِ

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



27 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

ثبى ّزا الزَاة ال ٗضٗذ هل  ث٘بى الفشق ثا٘ي هَػاَم   : أً  خج٘شٍ •
الولن اٝروابلٖ هَراَد فاٖ ولتْ٘واب، ٍ الولان ثواذم       الوسألت٘ي،فإى 

ٍرَة حزّ٘ي هلِ٘ اًّوب َّ ثبٝػبفٔ ال  الفشٗؼٔ اٍّٛل٘أ ٍ الحىان   
الَالوٖ، ٍ اهّب ثلحبف االحت٘بؽ تحظ٘ال لوب َّ الَارات فاٖ الَالان،    

 .فلن ٗمن دل٘ل هل  هذم ٍرَثِ، ووب فٖ تله الوسألٔ

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

اًِ ثٌبء هل  شوَل أدلأ واال الـاشف٘ي    : الحكّ فٖ الزَاة، اى ٗمبلٍ •
اى لىال هاي أدلأ    : للومبم، ووب َّ الوفشٍع فٖ ّزا الاذل٘ل، ًماَل  

 :الـشف٘ي هذلَل٘ي ٍ هفبدٗي
ٍرَة الٌَم الخبص الزٕ ٗذل هلِ٘، ٍ َّ التوتن أٍ الماشاى  : أحذّوب•

 .ٍ االفشاد
رضاء رله هوّب َّ الَارت هلِ٘ ٍ التؼبئِ لالرضاء ٍ عمَؽ إ: حبًْ٘وب•

 التىل٘ف، 
 

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

اى الووبسػٔ ث٘ي الذل٘ل٘ي، ثلحبف الولن اٝروبلٖ ثواذم  : هي الوولَمٍ •
ٍرَة حز٘ي، ٍ َّ َٗرت التوبسع ثبلوشع ث٘ي الحزت٘ي، اًّوب َّ 
ثلحبف الوفبد اٍّٛل، ح٘ج اًِ ال ٗزتون الَرَثبى، ٍ اهّب ثلحبف الوفبد 
 . الخبًٖ فال توبسع ثٌْ٘وب أطال، لوذم الولن ثوذم االرضاء ٍ لَ إروبال

حٌ٘ئز فبلزون ث٘ي الذل٘ل٘ي، الومتؼٖ الرضاء وال الوٌَاً٘ي ثؼاو٘ؤ  ٍ •
الولن اٝروبلٖ ثلضٍم اٝت٘بى ثحذ ٍاحذ، ٗمتؼٖ التخ٘٘ش، ٍ ّازا ّاَ   
الفبسق ث٘ي الوسألت٘ي، ح٘ج اًِ ال ٗىَى ٌّبن دل٘ل هل  أرضاء واال  

 .الٌَه٘ي، ووب ال ٗخف 

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

اى همتؼ  المبهذٓ َّ التخ٘٘ش، ٍ لىاي أٍسد ثواغ   : هوب روشًبفبًمذا •
 االهالم شجْٔ لزشٗبى التخ٘٘ش فٖ الومبم، 

اًِ إرا وبى هَػَم ول ٍاحذ هي الَارج٘ي اهشا إٗزبث٘ب، ٍ وابى  : ٍَّ •
الوَسد هزووب ث٘ي الوٌَاً٘ي، ال هىي التخ٘٘اش ثٌْ٘واب، ٍ اهّاب إرا وابى     
هَػَم أحذّوب إٗزبثّ٘ب ٍ هَػَم اٛخش علجّ٘ب، ٍ الصهٔ اًِ ال ٗوىي 
الزون ثٌْ٘وب، العتحبلٔ الزون ث٘ي الٌم٘ؼ٘ي، فال هاَسد للتخ٘٘اش ثا٘ي    

 .اٛهشٗي

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

ٍ الوفشٍع اى هَػَم حذ التوتان هاي لان ٗىاي أّلاِ حبػاشٕ        •
الوسزذ الحشام، ٍ َّ الوٌَاى السلجٖ، ٍ هَػَم المشاى أٍ االفشاد هاي  

 وبى حبػشا، ٍ َّ الوٌَاى اٝٗزبثٖ، 
الذل٘ل٘ي هـلك هي ح٘ج اتخبر ٍؿي أخش ٍ هذهِ، فوي وبى  هي ول ٍ •

ال ٗظذ  ػلِ٘ الؼٌَاى السلبٖ، هي أّبلٖ هىّٔ ٍ طذق هلِ٘ الحبػش، 
لالستحالٔ الوزكَسٓ، فال ٗتحقق هَػَع حج التوتغ، ٍ ح٘ث ٗظنذ   
ػلِ٘ الؼٌَاى اإلٗجابٖ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ القشاى أٍ االفشاد، ٍ ال أقنلّ هني اى   

ّزا ولِ ف٘وب إرا وابى هساتـ٘وب   . اإلت٘اى بأحذّوا أحَؽ بالٌسبٔ إلِ٘
 .هي ول هي الَؿٌ٘ي

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

ففٖ الوتي تجوب للوشٍٓ لضٍم فشع : اهّب إرا وبى هستـ٘وب هي أحذّوبٍ •
ٍؿي االعتـبهٔ، فإى وبى ٍؿٌْب هىٔ ٗزت هلِ٘ المشاى أٍ االفاشاد، ٍ  

 .ٗزت هلِ٘ التوتن -هخال -اى وبى ٍؿٌْب الوذٌٗٔ

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

لىي ٍلو  ّزُ الفتَى هَسدا لالعتشاىبل ٛوخاش شاشاا الواشٍٓ ٍ     ٍ •
ثوغ الوحمم٘ي هي الوحشّ٘ي، ًلشا الا  رشٗابى الاذل٘ل٘ي الوتماذه٘ي     
للتخ٘٘ش فٖ الفشع السبثك فٖ ّزا الفشع أٗؼاب، ًٛاِ ال فاشق فاٖ     

ٍ اى هي  -الشرَم ال  اٝؿالق ثوذ اًظشاف اٛدلٔ الذالٔ هل  التمس٘ن
وبى داخل الحذّ ٗزت هلِ٘ المشآى أٍ االفشاد، ٍ هي وابى ف٘اِ أٍ فاٖ    

هوب ًحي فِ٘ هي رٕ ٍؿٌ٘ي، ثا٘ي هاب إرا    -خبسرِ ٗزت هلِ٘ التوتن
اعتـبم هي ول هٌْوب ٍ ث٘ي هب إرا اعتـبم هي خظَص أحذّوب، ووب 
اًِ ال فشق ثوذ شوَل تله اٛدلٔ للومبم أٍ الحىان ثابلتخ٘٘ش ثابلٌحَ    

 .الزٕ لشثٌبُ ث٘ي الظَست٘ي

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

ثا٘ي هاب إرا وابى الواشاد هاي االعاتـبهٔ هاي        : ال فشق ف٘وب روشًبٍ •
أحذّوب، ّٖ االعتـبهٔ فِ٘، ثبى وبى كشفب هىبًّ٘ب لحظَل االعتـبهٔ 
ٍ تحمك الَطف، عَاء وبى هٌشأّب َّ الىَى فِ٘ ٍ اٝلبهٔ ٍ التزبسٓ، 
أم وبى هٌشأّب ش٘ئب أخش، وبٝسث ٍ ًحَُ، ٍ ّزا االحتوبل َّ الازٕ  

، ٍ اخاشى  «هاي »ٗلْش هي الزَاّش، الًِ ٍلن التوج٘ش فْ٘ب تبسٓ ثىلؤ 
 .«فٖ»ثىلؤ 

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

وبى الوشاد هي االعتـبهٔ هي أحذّوب، ّٖ االعتـبهٔ الٌبشئٔ هاي   أٍ •
فِ٘، أٍ وبى الوشاد هٌْب ّاٖ   -هخال -التَؿي فِ٘، ٍ الىست ٍ التزبسٓ

االعتـبهٔ لخظَص أحذ الٌَه٘ي هي التوتن أٍ غ٘شُ، ًلاشا إلا  اًاِ    
ٗوىي اى ٗستـ٘ن لحذ االفشاد لخلَُّ هي الْذٕ، ٍ لن ٗىاي هساتـ٘وب   

 .لحذ التوتن

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

رو٘ن ّزُ االحتوبالت ال هبًن هي رشٗبى دل٘لٖ التخ٘٘اش، حتا    ففٖ •
االحتوبل اٛخ٘ش، فإى االعتـبهٔ ثومذاس حاذ االفاشاد فماؾ َٗرات     
طذق هٌَاى الوستـ٘ن، ف٘زشٕ فِ٘ إؿاالق هخال اٙٗأ الاذال هلا       
التخ٘٘ش ث٘ي اًَٛام، ٍ ال هٌبفبٓ ث٘ي اٛهشٗي ثَرِ أطال، ٍ وزا الذل٘ل 
اٛخش التخ٘٘ش فبللبّش حٌ٘ئز اًِ ال هزبل للتفظ٘ل الوزوَس فٖ الواتي  

  .ٍ الوشٍٓ

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

أىّ هَػاَم أحاذ الحىوا٘ي ٍ إى وابى     : اٍّٛل: هلِ٘ ثأهشٗيٗالحق •
إٗزبث٘ب ٍ اٙخش علج٘ب ٍ ّوب ال ٗزتووبى ف٘وب إرا أخازا هلا  ٍراِ    
اٝؿالق، ٍ أهّب إرا أخزا ًسج٘٘ي ف٘ظذق هلِ٘ حؼشٕ ٍ آفبلٖ ثبلٌسجٔ 

 .إل  الوحلّ٘ي اللّزٗي ٗسىٌْوب، ٍ لزله للٌب ثبلتخ٘٘ش

 316: ، ص2 ؛ ج(جؼفش سبحاًى)الحج فٖ الششٗؼٔ اإلساله٘ٔ الغشاء
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

إىّ هب أفبدُ هي أىّ الحىن ثَرَة اٝفشاد أٍ الماشاى ثحزأ أىّ   : الخبًٖ•
هَػَهِ إٗزبثٖ فإرا طذق هلِ٘ أًِّ هي أّبلٖ هىأ ٍ طاذق هل٘اِ    
الحبػش ال ٗظذق هلِ٘ الوٌَاى السلجٖ هملَة هل٘اِ، ح٘اج ٗمابل إىّ    
هَػَم التوتن َّ الوٌَاى السلجٖ، فإرا طذق هلِ٘ أًِّ ل٘س ثحبػش ال 

إىّ إحجابت أحاذ الوٌاَاً٘ي    : ٍ ثوجبسٓ أخشى. ٗظذق هلِ٘ أًِّ حؼشٕ
ٗالصم علت هٌَاى اٙخش، فوب َّ الَراِ فاٖ اٛخاز ثأحاذّوب دٍى     

 .اٙخش؟ ٍ ال ثذّ هي هضٗذ تأهّل فٖ والهِ حتّ  ٗولن هب َّ هشادُ

 316: ، ص2 ؛ ج(جؼفش سبحاًى)الحج فٖ الششٗؼٔ اإلساله٘ٔ الغشاء
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

اللبّش هذم الفشق فٖ الحىن ثتخ٘٘شُ ث٘ي وًَِ هستـ٘وب هي ول : ألَل•
هٌْوب أٍ هي أحذّوب فْاَ هخ٘اش ثٌْ٘واب ٍ إى وبًا  اعاتـبهتِ هاي       

 .أحذّوب فال اهتجبس ثىًَِ فٖ أى هٌْوب ٍ فٖ غ٘شّوب
ٍ لىي اعتشىل ثوغ االهبكن لذس عشُ فٖ الحىن ثبلتخ٘٘ش ثل ّزا •

 :هٌوِ لبل

 254: ، ص2 ؛ ج(للظافٖ)فقِ الحج 



40 

 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

الى همتؼ  االدلٔ ٍرَة التوتن هل  هي لن ٗىي حبػش الوسزذ ٍ لن ٗىاي هاي   )•
أّبل  هىٔ ٍ ٍرَة المشاى ٍ االفشاد هل  هي وبى حبػشا ٍ وبى هي أّابل  هىأ   
فوَػَم أحذ الَارج٘ي اٗزبث  ٍ هَػَم اٙخش علجٖ ٍ ال ٗوىي التخ٘٘ش فٖ هخل 
رله ًون إرا وبى هَػَم ول ٍاحاذ هٌْواب اٗزبث٘اب ٍ وابى الواَسد هزوواب ثا٘ي        
الوٌَاً٘ي الهىي ثٌْ٘وب ثخالف هب إرا وبى هَػَم أحذّوب علج٘ب ٍ هَػَم االخاش  
اٗزبث٘ب فحٌ٘ئز ال ٗوىي الزون ثٌْ٘وب فال هَسد للتخ٘٘ش ث٘ي االهشٗي ٍ الوفشٍع أى 
هَػَم حذ التوتن هي لن ٗىي حبػشا ٍ َّ الوٌَاى السلجٖ ٍ هَػَم اٝفشاد هاي  
وبى حبػشا ٍ َّ الوٌَاى االٗزبثٖ ٍ ول هي الذل٘ل٘ي هـلك هي ح٘ج اتخبر ٍؿاي  
آخش أم ال، فوي وبى هي أّبل  هىٔ ٍ طذق هلِ٘ الحبػش ال ٗظذق هل٘اِ الوٌاَاى   
السلجٖ العتحبلٔ الزون ث٘ي الٌم٘ؼ٘ي فال ٗتحماك هَػاَم حاذ التوتان ٍ ح٘اج      
ٗظذق هلِ٘ الوٌَاى االٗزبثٖ ٍ َّ الحؼَس ٗتو٘ي هلِ٘ المشاى أٍ اٝفشاد ٍ ال ألال  

  «1»(. هي أى اٝت٘بى ثبٝفشاد أٍ المشاى ثبلٌسجٔ إلِ٘ أحَؽ

 255: ، ص2 ؛ ج(للظافٖ)فقِ الحج 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

هب روشُ هجٌٖ هل  تم٘٘ذ اؿاللبت أدلأ ٍراَة الحاذ الذالأ     : ألَل •
هل  ارضاء اٝت٘بى ثإٔ لسن هي ألسبهِ فبًْب هم٘ذٓ ثم٘ذٗي ثوي وابى  
أّلِ حبػش الوسزذ الحشام ف٘زت هلِ٘ المشاى ٍ اٝفشاد ٍ هي لن ٗىي 
أّلِ حبػش الحشام ف٘زت هلِ٘ التوتن ٍ هل  رله هَػَم أحذّوب ٍ 
َّ هي لن ٗىي حبػشا علجٖ ٍ هَػَم االخش ٍ َّ هي وبى حبػاش  
الوسزذ اٗزبث  ٍ ال سٗت فٖ أى الوىلف الَاحذ ال ٗوىي أى ٗىاَى  
هظذالب لوٌَاً٘ي هتٌبلؼ٘ي حت  ٗىاَى هحىَهاب ثحىوا٘ي ٍ هخ٘اشا     
ثٌْ٘وب، فول  ّزا ٍك٘فٔ ّزا الوىلف ثومتؼ  الولن اٝروبلٖ ثَرَة 

َ التوتن أٍ اٝفشاد ٍ المشاى   .االحت٘بؽ هل  التفظ٘ل الزٕ هشّ ث٘بًِ ّ
 

 255: ، ص2 ؛ ج(للظافٖ)فقِ الحج 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

: لذس عشُ« 1»لىي ٗوىي أى ٗمبل ووب اشبس الِ٘ طبحت الزَاّش ٍ •
ثلَْس الم٘ذٗي فٖ غ٘ش رٕ الوٌضل٘ي، فول  ّزا ٗوىاي أى ٗمابل ثجمابء    

 .التخ٘٘ش ث٘ي الوظبدٗك ٍ ألسبم الحذ ف٘أتٖ ثأْٗوب شبء
ٍ و٘ف وبى فبلزٕ ٗسْل الخـت إهىبى االحت٘بؽ ثبت٘بى الحذ فٖ ول •

 .أهلناللِّ ٍ . عٌٔ ٍاحذٓ ثإحذى الظَس الخالحٔ
 

  256: ، ص2 ، ج(للظافٖ)فقِ الحج 
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

ال ٌٗجيٖ التأهّل ف٘وب إرا وبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب فٖ الحذّ ٍ اٙخش ( 1)•
فٖ خبسرِ ٍ اعتـبم للحذ، فولِ٘ فشع أغلجْوب، فمذ سٍى صساسٓ فٖ 

هي ألبم ثوىٔ عٌت٘ي فْاَ  : )لبل( هلِ٘ السّالم)الظح٘ح هي أثٖ روفش 
أ سأٗا  إى  (: هلِ٘ السّالم)هي أّل هىٔ ال هتؤ لِ، فمل  ٛثٖ روفش 

فلٌ٘لش أّْٗوب اليبلت هلِ٘ فْاَ  : وبى لِ أّل ثبلوشاق ٍ أّل ثوىٔ؟ لبل
 .«1»( هي أّلِ
•______________________________ 

 5: ؛ التْزٗت1هي أثَاة ألسبم الحذ، الحذٗج  9الجبة : الَعبئل( 1)
 .519/ 159 2: ؛ االعتجظبس101/ 34
 

 13: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

ٍ فٖ غ٘ش ّزُ الظَسٓ ثأى لن ٗىي أحذّوب غبلجبً ثل وبًاب هتسابٍٗ٘ي   •
عَاءٖ وبً  البهتِ فٖ ول هٌْوب عتٔ أشْش أٍ ألل، ٍ وبى فٖ اٛشاْش  
الجبل٘ٔ هتشدّداً ثٌْ٘وب ال ٗجوذ أى ٗتخ٘ش ث٘ي اٛلسبم الخالحٔ، لىًَِ هىلّفبً 
ثـج٘وٖ الحذ هن خشٍرِ هي هَػَم الَراَة التوٌ٘٘اٖ لخظاَص    

 أحذ اٛلسبم، 

 13: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

ٍ دهَى أًِّ ٗوىي المَل ثَرَة التوتن هلِ٘ أخزاً ثبلووَم، فٖ هخال  •
دخل  : )لبل( هلِ٘ السّالم)هجذ اللِّ طح٘حٔ الحلجٖ الوتمذهٔ هي أثٖ 
ٗمَل فوي توتن ثابلووشٓ إلا    ٛىّ اللِّ الووشٓ فٖ الحذ إل  َٗم الم٘ؤ 

الحاذٗج  « 2»( الحذ فوب اعت٘سش هي الْذٕ فل٘س ٛحذ إلّب أى ٗتوتن
هذفَهٔ ثوب تمذم هي أىّ الووَم الوضثَس ثبٝػبفٔ إل  هي لن ٗىي أّلِ 
 حبػشٕ الوسزذ الحشام ثمشٌٗٔ ٍسٍدّب تفس٘شاً، ثل تفشٗوبً هل  اٙٗٔ، 

 5: ؛ التْزٗت2هي أثَاة ألسبم الحذ، الحذٗج  3الجبة : الَعبئل( 2)•
 .493/ 150 2: ؛ االعتجظبس75/ 25
 

 13: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

وزا دهَى تو٘ي اٝفشاد أٍ المشآى هلِ٘، ٛىّ ل٘ذ الوَػَم لَرَثْوب ٍ •
هل  الوستـ٘ن إحجبتٖ ثأى وبى أّلِ هي حبػشٕ الوسازذ الحاشام، ٍ   
لٚخش ٗوٌٖ لَرَة التوتن علجٖ ثأى ال ٗىَى أّلِ حبػشٕ الوسزذ 
الحشام، ٍ هن طذق الوَػَم اٝحجبتٖ ٌٗفٖ هٌاِ الوَػاَم لَراَة    
التوتن، لوذم إهىبى طذق اٝحجبت ٍ الٌفٖ هوبً، فال هزبل للتخ٘٘ش حت  
فٖ فشع اعتـبهتِ فٖ ول هي الَؿٌ٘ي فؼلًب هوّاب إرا اعاتـبم فاٖ    
الذاخل فٖ الحذّ، ٍ لَ لن ٗىي ٍرَة اٝفشاد هلِ٘ توٌ٘٘بً كابّشاً فاال   

 .ألل هي وًَِ أحَؽ

 13: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

لَ وبى ٍرَة حذ اٝفشاد هولّمبً هل  حجَت اّٛال للوساتـ٘ن   : ألَل•
فٖ داخل الحذ، ٍ وبى الوَػَم لَراَة حاذ التوتان عالت رلاه      

حبػشٕ الوسزذ الحشام، لوب وبى ٍراِ   الوٌَاى ثأى ال ٗىَى أّلِ هي 
لتول٘ك ٍرَة ول هي الحز٘ي هل  اليبلت هلِ٘ هي أّل٘ٔ، ثال وابى   

هلِ٘ الحذ إفشاداً، ٍ ال ألال هاي أى   ( هلِ٘ السّالم)الوٌبعت أى ٗمَل 
ٗمَل إرا لن ٗىي اليبلت هلِ٘ هي أّل٘ٔ خبسد الحذّ فولِ٘ حذ اٝفشاد، 
فتول٘ك ٍرَة ول هٌْوب هل  اليبلات هل٘اِ هاي أّل٘أ ٗوـاٖ اى را      
الَؿٌ٘ي خبسد هي هذلَل اٙٗٔ ووب روشًب، فون اعتـبهتِ للحاذ فاٖ   
ول هي الَؿٌ٘ي ٗزت هلِ٘ ؿج٘وٖ الحذ إرا لن ٗىي اليبلت هلِ٘ أحذ 

 .أّل٘ٔ
 

 13: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

ٍ هل  الزولٔ إرا وبى هستـ٘وبً للحذ هي ول هاي الوىابً٘ي فحىواِ    •
التخ٘٘ش، ٍ إى وبى اخت٘بس حذ التوتن أفؼل لٜخجبس الَاسدٓ فاٖ وًَاِ   

 أفؼل اٛلسبم، 
ٍ أهّب إرا فشع هذم اعتـبهتِ إلّب هي أحذّوب خبطٔ فتو٘ي حذّ أّل •

رله الوىبى هن هذم وًَِ اليبلت هلِ٘ هحلّ تأهّل، فاإىّ همتؼا  هاب    
 .تمذم تخ٘٘شُ فٖ الفشع أٗؼبً، ٍ اللِّ الوبلن

  14: ، ص2 ؛ ج)تبشٗزى، جَاد  (التْزٗب فٖ هٌاسك الؼوشٓ ٍ الحج
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 هي كاى لِ ٍطٌاى أحذّوا دٍى الحذ ٍ اٙخش خاسجِ

هي وبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ فِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثوىٔثششؽ هذم إلبهٔ عٌت٘ي لىي  أغلجْوب،لضهِ فشع 

تسبٍٗب فبى وبى هستـ٘وب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَك٘فت٘ي ٍ إى  فإى •
وبى اٛفؼل اخت٘بس التوتن، ٍ إى وبى هستـ٘وب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االعتـبهٔلضهِ فشع ٍؿي 
ثل ٍ لَ هن إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَؿي ٍ الوفاشٍع   *•

 .أى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَك٘فت٘ي ٍ إى وابى اٛفؼال اخت٘ابس التوتان ٍ        **•

 .اٛحَؽ اخت٘بس فشع ٍؿي اٝعتـبهٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى بؼغ األهظاس ثن سجغ هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل  ثوغ اٛهظبس حان سران    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،إلْ٘ب فبٛحَؽ أى ٗأتٖ ثفشع الوىٖ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج


