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  الحجأقسام 
  في أقسام الحجالقَل •
توتع ٍ قراى ٍ إفراد، ٍ األٍل فرض هي كاى بعيذا عني  : ٍ هي ثالثة•

 *البعنذ هكة، ٍ اآلخراى فرض هي كاى حاظرا أي غير بعينذ، ٍ حنذ   
 ثواًية ٍ أربعَى هيال هي كل جاًب على األقَى هي هكة، 

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

 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
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 األػطبش ػل  ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم حبثتٔ فاال ٗتَعاغ   •

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

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

 (سارغ إل  خشٗكٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 خريطة الحرم الوكي
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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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  الحجأقسام 
هي كاى على ًفس الحذ فالظاهر أى ٍظيفته التوتع، ٍ لَ شك فني  ٍ •

ٍ هع عذم توكٌه ، *الفحضأى هٌزله في الحذ أٍ الخارج ٍجب عليه 
 يراعي االحتياط، 

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

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؿَس فٖ الحذ ثبألغل، إٔ ثئعتػاحبة الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼؽ الػَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبألغال    

 .ف٘زت اإلحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل  حزٔ اإلعالم، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

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

 
 .ٍ إى وبى األفؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 هي كاى له ٍطٌاى أحذهوا دٍى الحذ ٍ اآلخر خارجه

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

تسبٍٗب فبى وبى هستك٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فئى •
وبى األفؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االعتكبػٔلضهِ فشؼ ٍقي 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَقي ٍ الوفاشٍؼ   *•

 .أى هىٔ ٍقٌِ ٍ لِ ٍقي آخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى وابى األفؿال اخت٘ابس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَـ اخت٘بس فشؼ ٍقي اإلعتكبػٔ
 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل  ثؼؽ األهػبس حان سراغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،إلْ٘ب فبألحَـ أى ٗأتٖ ثفشؼ الوىٖ

 404: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

سراغ   حانٛ    هسألٔ هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل  ثؼؽ األهػبس 2•
إلْ٘ب فبلوطَْس رَاص حذ التوتغ لِ ٍ وًَاِ هخ٘اشا ثا٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ     

 اعتذلَا 

ػي سرال هاي   : ثػح٘حٔ ػجذ الشحوي ثي الحزبد ػي أثٖ ػجذ اهلل ع•
أّل هىٔ ٗخشد إل  ثؼؽ األهػبس حنٛ ٗشرغ إل  هىأ ف٘واش ثاجؼؽ    
الوَال٘ت أ لِ أى ٗتوتغ لبل ع هب أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼل ٍ وبى 

  اإلّالل أحت إلٖ
ٍ ًحَّب غح٘حٔ أخشى ػٌِ ٍ ػي ػجذ الشحوي ثي أػا٘ي ػاي أثاٖ    •

 الحسي ع 
 536: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى  
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله ٍ أًِ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ فاشؼ الوىاٖ   ٍ •
إرا وبى الحذ ٍارجب ػلِ٘ ٍ تجؼِ روبػٔ لوب دل هي األخجبس ػل  أًاِ  
ال هتؼٔ ألّل هىٔ ٍ حولَا الخجشٗي ػل  الحذ الٌاذثٖ ثمشٌٗأ رٗال    

 الخجش الخبًٖ 
ال ٗجؼذ لَٓ ّزا المَل هغ أًِ أحَـ ألى األهش دائش ثا٘ي التخ٘٘اش ٍ   ٍ •

التؼ٘٘ي ٍ همتؿ  االضتغبل َّ الخبًٖ خػَغب إرا وبى هستك٘ؼب حابل  
وًَِ فٖ هىٔ فخشد لجل اإلت٘بى ثبلحذ ثل ٗوىي أى ٗمابل إى هحال   
والهْن غَسٓ حػَل االعتكبػٔ ثؼذ الخاشٍد ػٌْاب ٍ أهاب إرا وابى     

 . أّلْبهستك٘ؼب فْ٘ب لجل خشٍرِ هٌْب ف٘تؼ٘ي ػلِ٘ فشؼ 

 537: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليزدي)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي وبى هي أّل هىّٔ ٍ خشد إل  ثؼؽ األهػبس حن٘ سرغ (: 2هسألٔ )•
إلْ٘ب فبلوطَْس رَاص حذ٘ التوتّغ لِ، ٍ وًَِ هخ٘٘شاً ثا٘ي الاَي٘فت٘ي، ٍ   

ػل٘اِ  )اللّاِ  اعتذلَّا ثػح٘حٔ ػجذ الشحوي ثي الحز٘بد ػي أثٖ ػجاذ  
ػي سرل هي أّل هىّٔ ٗخشد إل  ثؼؽ األهػبس، حان٘ ٗشراغ   ( الس٘الم

هاب  (: ػلِ٘ الس٘االم )إلِ أى ٗتوتّغ؟ لبل . إل  هىّٔ ف٘وشّ ثجؼؽ الوَال٘ت
ٍ ًحَّاب  . أصػن أىّ رله ل٘س لِ لَ فؼل، ٍ وبى اإلّالل أحات٘ إلاٖ٘  

غح٘حٔ أُخشى ػٌِ ٍ ػي ػجذ الشحوي ثي أػا٘ي ػاي أثاٖ الحساي     
 (. ػلِ٘ الس٘الم)

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله، ٍ أًِّ ٗتؼ٘٘ي ػلِ٘ فشؼ الوىّاٖ٘  ٍ •
إرا وبى الحذ٘ ٍارجبً ػلِ٘، ٍ تجؼِ روبػٔ لوب دلّ هي األخجبس ػلٖ أًّاِ  

ػل  الحاذ٘ الٌاذثٖ٘ ثمشٌٗأ    ( 3)ٍ حولَا الخجشٗي . ال هتؼٔ ألّل هىّٔ
 ( 1)المَل   رٗل الخجش الخبًٖ، ٍ ال ٗجؼذ لَ٘ٓ ّزا

 
ثل ال إقالق لْوب للحذ٘ الَارت حتّ  ٗحتبد إلا  الحوال ػلا     ( 3)•

 (.الگلپبٗگبًٖ. )الٌذثٖ
 (.الخَئٖ. )ثل األلَى هب ػلِ٘ الوطَْس( 1)•

 

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

أًِّ أحاَـ، ألّى األهاش دائاش ثا٘ي التخ٘٘اش ٍ التؼ٘ا٘ي، ٍ همتؿا         هغ •
، خػَغبً إرا وبى هستك٘ؼبً حبل وًَِ فٖ هىّٔ (2)االضتغبل َّ الخبًٖ 

 فخشد لجل اإلت٘بى ثبلحذ٘، 
لىي المبػذٓ ٍ األغل الوحىّن فٖ الذٍساى ث٘ي التخ٘٘ش ٍ التؼ٘ا٘ي  ( 2)•

 (.وبضف الغكبء. )َّ الجشاءٓ هي التؼ٘٘ي
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثل همتؿ  االعتػحبة•
. ثل همتؿبُ األٍ٘ل ألًِّ هي غغشٗبت دٍساى األهش ث٘ي األلالّ ٍ األوخاش  •

 (.الخَئٖ)

 604: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

إىّ هحلّ والهْن غَسٓ حػَل االعتكبػٔ ثؼذ : أى ٗمبل( 3)ثل ٗوىي •
الخشٍد ػٌْب، ٍ أه٘ب إرا وبى هستك٘ؼبً فْ٘ب لجل خشٍراِ هٌْاب ف٘تؼا٘٘ي    

 (. 4)ػلِ٘ فشؼ أّلْب 
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )غ٘ش هؼلَم هغ إقالق والهْن( 3)•
 (.الخَئٖ. )الظبّش ػذم التؼ٘٘ي( 4)•

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

  ثٓبةٔ رَٓٓاصِ التَّوٓتُّغِ لٙلْوٓىِِّّٖ إِرَا ثٓؼٔذٓ حُنٛ سٓرٓغٓ فَوٓشَّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ 7« 6»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕايِ الْمَبعٙانِ   « 7» -1 -14748•

ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزٛبدِ ٍٓ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕايِ  
خَاشَدٓ   -أَثٓب الْحٓسٓيِ هَٔعٓ  ع ػٓيْ سٓرٔلٍ هٙيْ إَّٔلِ هٓىََّٔعٓأَلٌَْب   أَػٕ٘ٓيَ لَبال

الَّتٖٙ ٍٓلَّتٓ سٓعٔاَلُ   -حُنٛ سٓرٓغٓ فَوٓشَّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ -إِلَ  ثٓؼٕؽِ الْأَهٕػٓبسِ
ٍٓ الْئِّٕلَابلُ   -فَمَبلَ هٓب أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلٙاهٓ لَإ٘سٓ لَأِ    -اللَِّٙ ظ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ
 ٍ -ثِبلْحٓذِّ أَحٓتٜ إِلَٖٛ

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ٍٓ رَلٙهٓ أٍَٛلَ لَٕ٘لٍَٔ هٙيْ ضَْٕشِ سٓهٓؿَبىَ فَمَابلَ   -سٓإَٔٗتٔ هٓيْ عٓأَلَ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ عَ •
لَبلَ تَػَٔمٔ إِىْ ضَبءٓ  -إًِِّٖ لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَغَٔمٓ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ -لَِٔ رٔؼٙلْتٔ فٙذٓانٓ

 -لَبلَ لَِٔ ٍٓ أَسٕرَٔ أَىْ ٗٓىَُىَ خُشٍُرِٖ فٖٙ ػٓطْشٍ هٙايْ ضَاَٛالٍ   -اللَِّٔ تَؼٓبلَ 
لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَحٔذٛ ػٌْٓاهٓ إٍَٔ ػٓايْ    -فَمَبلَ لَِٔ -فَمَبلَ تَخْشُدٔ إِىْ ضَبءٓ اللَِّٔ

 فَمَبلَ لَِٔ تَوٓتَّغٕ  -أَثِ٘هٓ فَىَٕ٘فٓ أَغٌَٕغٔ

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ٍٓ  -إِىَّ اللَِّٓ سٔثٛوٓب هٓيَّ ػٓلَاٖٛ ثِضِٗٓابسِٓٓ سٓعٔاَلِٙٙ ظ ٍٓ صِٗٓبسٓتٙاهٓ     -لَِٔفَمَبلَ •
ٍٓ  -ٍٓ سٔثٛوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ أَثِ٘اهٓ  -السٛلَبمِ ػٓلَٕ٘هٓ ٍٓ سٔثٛوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٌْٓهٓ

فَىَٕ٘فٓ أَغٌَٕغٔ فَمَبلَ لَأِ   -سٔثٛوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ ثٓؼٕؽِ إِخَْٓاًٖٙ إٍَٔ ػٓيْ ًَفْسٖٙ
ٗٓمَُلُ إًِِّاٖ هٔمٙا٘نٗ ثِوٓىَّأَ ٍٓ إَّٔلٙاٖ      -فَشَدٛ ػٓلَِٕ٘ٙ الْمََٕلَ حَلَبثَ هٓشَّاتٚ -تَوٓتَّغٕ
 فَ٘ٓمَُلُ تَوٓتَّغٕ  -ثِْٓب

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج



24 

 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

فَمَبلَ إًِِّٖ أُسِٗذٔ أَىْ أُفْشِدٓ ػٔوٕشََٓ ّٓزَا  -ثٓؼٕذٓ رَلٙهٓ سٓرٔلٌ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِبفَسٓأَلَِٔ •
فَمَابلَ لَأِ الشَّرٔالُ إِىَّ     -ٗٓؼٌٕٖٙ ضََٛالَ فَمَبلَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ ثِبلْحٓذِّ -الطَّْٕشِ

ٍٓ لٖٙ ثِوٓىََّٔ إَّٔالٌ ٍٓ هٌْٓاضِلٌ ٍٓ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓاب إَّٔالٌ ٍٓ      -إَّٔلٖٙ ٍٓ هٌْٓضِلٖٙ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ
فَمَبلَ لَِٔ الشَّرٔلُ فَائِىَّ لٙاٖ ؾٙا٘ٓبػبً     -فَمَبلَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ ثِبلْحٓذِّ -هٌَٓبصِلُ

 .ٍٓ أُسِٗذٔ أَىْ أَخْشُدٓ حٓلَبلًب فَئِرَا وَبىَ إِثٛبىُ الْحٓذِّ حٓزٓزٕتٔ -حَٕٓلَ هٓىََّٔ
، ٍ 518 -158 -2، ٍ االعتجػااابس 100 -33 -5التْااازٗت  -(7) •

 .هي ّزُ األثَاة 22هي الجبة  3أٍسد ًحَ رٗلِ فٖ الحذٗج 

 262: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِاٖ ػٓلٙاٖا الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ     « 1» -2 -14749•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕايِ الْحٓزٛابدِ ػٓايْ    

ٗٓخْشُدٔ  -عٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ هٙيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ: أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع فٖٙ حٓذٙٗجٚ لَبلَ
فَ٘ٓؤشُّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ أَ لَأِ أَىْ   -إِلَ  ثٓؼٕؽِ الْأَهٕػٓبسِ حُنٛ ٗٓشْرِغٔ إِلَ  هٓىََّٔ

ٍٓ وَبىَ الْئِّٕلَابلُ أَحٓاتٛ    -لَبلَ هٓب أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلٙهٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ لََٕ فَؼٓلَ -ٗٓتَوٓتَّغٓ
 .إِلَٖٛ

 . 5 -300 -4الىبفٖ  -(1)•
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

 [فٖ أى الوىٖ إرا ثؼذ ػي أّلِ ٗحشم هي الو٘مبت]•
ٍ و٘ف وبى ف  الوىٖ إرا ثؼذ ػي أّلاِ ٍ حاذ حزأ اإلعاالم ػلا       •

غل  )اللِّ ه٘مبت أحشم هٌِ ٍرَثب ثال خالف ٍ ال إضىبل، ألى سعَل 
ٍلت الوَال٘ت ألّلْب ٍ لوي أت  ػلْ٘ب هي غ٘ش أّلْب، ( ػلِ٘ ٍ آلِاللِّ 

ٍ فْ٘ب سخػٔ لوي وبًت ثِ ػلٔ، فال ٗزبٍص الو٘مبت إال هي ػلٔ، ثال  
ػي الط٘خ ٍ الفبؾل٘ي رَاص التوتغ لِ حٌ٘ئز، ثل فٖ الواذاسن ًساجتِ   

 ل  إل  األوخش، ثل فٖ غ٘شّب إل  الوطَْس، 

 79: ، ص18 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



27 

 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

( ػل٘اِ الساالم  )اللِّ عألت أثب ػجذ « »1»ػجذ الشحوي اثي الحزبد غح٘ح •
ػي سرل هي أّل هىٔ ٗخشد إل  ثؼؽ األهػبس حن ٗشرغ إل  هىٔ ف٘واش  

هب أصػن أى رله ل٘س لِ لاَ فؼال، ٍ   : ثجؼؽ الوَال٘ت أ لِ أى ٗتوتغ؟ لبل
  «وبى اإلّالل أحت إل 

عألٌب أثاب الحساي   »: لبال« 2»ٍ غح٘حِ اٙخش هغ ػجذ الشحوي اثي أػ٘ي •
ػي سرل هي أّل هىٔ خشد إل  ثؼؽ األهػبس حان سراغ   ( ػلِ٘ السالم)

ِ  اللِّ غل  )اللِّ فٖ ثؼؽ الوَال٘ت التٖ ٍلتْب سعَل  ، إلاِ أى  (ػل٘اِ ٍ آلا
 ٗتوتغ؟ فمبل هب أصػن أى رله ل٘س لِ، ٍ اإلّالل ثبلحذ أحت إل ، 

 .2الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -7 -الجبة -الَعبئل( 1)•
 .1الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -7 -الجبة -الَعبئل( 2)•
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

: ٍ رله أٍل ل٘لٔ هي ضْش سهؿبى فمبل لِ( ػلِ٘ السالم)عأل أثب رؼفش هي   ٍ سأٗت•
ٍ : ُ، فمابل ٰ  تػاَم إى ضابء الالّ   : رؼلت فذان اًٖ ًَٗت أى أغَم ثبلوذٌٗٔ، لبل
ِ  ٰ  تخشد إى ضبء اللّ: أسرَ أى ٗىَى خشٍرٖ فٖ ػطش هي ضَال لبل : ُ، فمابل لا

إى : توتغ، فمبل لِ: إًٖ لذ ًَٗت أى أحذ ػٌه أٍ ػي أث٘ه فى٘ف اغٌغ؟ فمبل لِ
ِ ٰ  غل  اللّ)ُ ٰ  ُ سثوب هي ػلٖ ثضٗبسٓ سعَل اللّٰ  اللّ ٍ صٗبستاه ٍ  ( ُ ػلِ٘ ٍ آلا

السالم ػل٘ه ٍ سثوب حززت ػٌه ٍ سثوب حززت ػي أث٘ه ٍ سثوب حززت ػي 
توتغ، فاشد ػل٘اِ الماَل حاالث     : ثؼؽ إخَاًٖ أٍ ػي ًفسٖ فى٘ف اغٌغ؟ فمبل لِ

توتغ، ٍ عألِ ثؼذ رله سرل هاي  : اًٖ هم٘ن ثوىٔ ٍ أّلٖ ثْب ف٘مَل: هشات ٗمَل لِ
أًت هاشتْي  : إًٖ أسٗذ اى أفشد ػوشٓ ّزا الطْش ٗؼٌٖ ضَال فمبل لِ: أغحبثٌب فمبل

إى أّلٖ ٍ هٌضلٖ ثبلوذٌٗٔ ٍ لٖ ثوىٔ أّال ٍ هٌاضل ٍ لاٖ    : ثبلحذ، فمبل لِ الشرل
إى لٖ ؾ٘بػب حَل : أًت هشتْي ثبلحذ، فمبل لِ الشرل: ثٌْ٘وب أّل ٍ هٌبصل فمبل لِ

  «هىٔ ٍ أسٗذ اى اخشد حالال فئرا وبى اثبى الحذ حززت

 80: ، ص18 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

أًْوب ووب تشى ال غشاحٔ فْ٘وب ثحذ اإلعالم، خػَغاب هاغ ثؼاذ    إال •
ػذهِ هي الوىٖ إل  حبل الخشٍد الوضثَس، ثل لؼل يبّش الخبًٖ هٌْوب 
الزٕ َّ خجش آخش أٍسد ػل  احش الخجش األٍل الٌذة، ثل ػي الوحماك  

ٍ هٌاِ ٗظْاش   : الط٘خ حسي فٖ الوٌتم  الزضم ثػشاحتِ فٖ رله، لبل
وَى الوشاد ثبلخجش األٍل رله أٗؿاب، لجؼاذ ػاذم حاذ اإلعاالم هاي       
الوىٖ، اللْن إال اى ٗمبل اًْوب لَ لن ٗىًَب فِ٘ لن ٗىي اإلّالل ثابلحذ  

 أحت إلِ٘، لفؿل التوتغ فٖ التكَع هكلمب، 

 80: ، ص18 جَاهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج



30 

 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

لذ ػشفت الوٌبلطٔ فٖ رله هٌب، ثل فٖ وطف اللخبم احتوبل وَى لىي •
لبل  ووب ثل ٗزَص اى ْٗل ثبلحذ تم٘ٔ ٍ ٌَٕٗ الؼوشٓ : رله للتم٘ٔ، لبل

ٌَٕٗ الؼواشٓ ٍ  »: «1»للجضًكٖ فٖ الػح٘ح ( ػلِ٘ السالم)أثَ الحسي 
 -هاي أثاَاة اإلحاشام    -21 -الجابة  -الَعابئل ( 1) «ٗحشم ثابلحذ 

 .2الحذٗج 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم الزَاص، إلقالق هب دل الوحىٖ  وبى لؼلِ لزا ٍ •
ٍ ػاي  « 2»ٍ السأٌ  « 1»ػل  اًِ ال هتؼٔ ألّل هىأ هاي الىتابة    

الوختلف احتوبل الزوغ ث٘ي المَل٘ي ثحول األٍل ػل  هي خاشد هاي   
هىٔ ٗشٗذ اعت٘كبى غ٘شّب، ٍ الخبًٖ ػل  غ٘شُ، لىٌِ ووب تشى ال دل٘ال  

 .ػلِ٘، ثل يبّش الذل٘ل خالفِ
 .192اٙٗٔ  -عَسٓ الجمشٓ( 1)•
 .هي أثَاة ألسبم الحذ -6 -الجبة -الَعبئل( 2)•
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ٍ َّ ر٘ذ لَال : فٖ الوذاسن ثؼذ اى حى  لَل الحسي ٍ دل٘لِ لبلٍ •
لىي لاذ ػشفات ػاذم داللتْاب     : ٍسٍد الشٍاٗٔ الػح٘حٔ ثبلزَاص، للت

ػل  حذ اإلعالم ٍ دػَى اًمالة فشؼ الوىاٖ ثخشٍراِ وابًمالة    
فشؼ الوزبٍس ثوىٔ عٌت٘ي ٗذفؼْب حشهٔ الم٘بس ػٌذًب، هغ اى المبئال  
ثزله ٗمَل ثِ ػل  التخ٘٘ش الوٌبفٖ لظابّش األدلأ السابثمٔ الومتؿاٖ     
للتؼ٘٘ي فٖ الفشؼ، ٍ َّ التوتغ للٌبئٖ ٍ المشاى ٍ االفشاد لغ٘شُ، ٍ ّاَ  

 ،هؤٗذ آخش الثي أثٖ ػم٘ل
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

ثل فٖ الشٗبؼ الو٘ل الِ٘ ثٌبء ػل  ػذم غشاحٔ الشٍاٗٔ فٖ الفشٗؿٔ،  •
المشٌٗٔ الوطؼشٓ ثئسادتْب هغ ؾؼفْب هؼبسؾٔ ثوخلْب، ثل أيْش هٌْاب  : لبل

حٌ٘ئز، ف٘ىَى التؼبسؼ ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي األدلٔ الوبًؼأ تؼابسؼ الؼواَم ٍ    
الخػَظ هي ٍرِ ٗوىي تخػ٘ع وال هٌْواب ثابٙخش ٍ التاشر٘ح     
للوبًؼٔ ثوَافمٔ الىتبة ٍ الىخشٓ، ٍ ػل  تمذٗش التسبٍٕ ٗزت الشرَع 
إل  األغل، ٍ همتؿبُ ٍرَة تحػ٘ل الجشاءٓ ال٘مٌ٘٘ٔ التاٖ ال تتحماك   
إال ثغ٘ش التوتغ، لالتفبق ػل  رَاصُ فتَى ٍ سٍاٗٔ دًٍاِ، فتشواِ ٌّاب    

 اٍل ، ٍ لذ غشحت ثِ الشٍاٗٔ أٗؿب ووب هؿ  
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

إى وبى لذ ٌٗبلص ثأى التشر٘ح للؼىاس ثبلطاْشٓ، ٍ اًسا٘بق غ٘اش     ٍ •
الفشؼ هي أدلٔ الوٌغ ٍ ثأى التخ٘٘ش ػل  تمذٗش التسبٍٕ ّاَ الوَافاك   
لألغل، ٍ إلقالق أدلٔ ٍرَة الحذ، ٍ هاي رلاه ٗؼلان لآَ لاَل      

الخجشٗي ػي الذاللٔ ػل  وًَاِ حاذ    لػَس الوطَْس، ألًِ ثؼذ تسل٘ن 
اإلعالم، ٍ لػَس تٌبٍل هب دل ػل  حىن الوىٖ الوطىَن فٖ تٌبٍلِ 
ٍ لَ للطْشٓ الوضثَسٓ، أٍ الظبّش فٖ غ٘ش الفشؼ ٍ لػَس أدلٔ الٌابئٖ  
ػي تٌبٍلِ أٗؿب، فال هفضع حٌ٘ئاز لوؼشفأ حىان ّازا الوَؾاَع إال      
اإلقالق الزٕ لذ ػشفت التؿبءُ التخ٘٘ش، ٍ هاي ّازا ٗؼلان هاب فاٖ      

 .الوذاسن ٍ غ٘شّب
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

هي وبى هي أّل هىّٔ ٍ ثؼذ ػٌْب حن٘ أساد الحذ فْل ٗحذ هتؼٔ أٍ ( 1)•
 إفشاداً؟

، فؼي الوطَْس رَاص حذ التوتّغ لِ أٗؿبً ٍ إهىبى إرشاء حىان  لَالى•
الٌبئٖ ػلِ٘، فئىّ الٌبئٖ ووب ٗلحك ثبلحبؾش أح٘بًبً وبلوم٘ن عٌت٘ي فاٖ  
هىّٔ وزله الحبؾش لذ ٗلحك ثبلٌبئٖ، ٍ رّت اثي أثٖ ػم٘ل إل  ػذم 

ٍ تجؼاِ روبػأ   « 1»رَاص رله لِ ٍ أًِ ٗتؼ٘٘ي ػلِ٘ فاشؼ الوىاٖ   
 .ثذػَى أى التوتّغ فشؼ الٌبئٖ ٍ ّزا الطخع ل٘س ثبلٌبئٖ

 .59: 4الوختلف ( 1)•
 

 157: ، ص27 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

لذ اعتذلّ الوطَْس ثػح٘حٔ ػجذ الشحوي ثي الحزبد ػي أثٖ ػجاذ  ٍ •
عألتِ ػي سرل هاي أّال هىّأ    »: فٖ حذٗج لبل( ػلِ٘ السالم)اللِّ 

ٗخشد إل  ثؼؽ األهػبس حن٘ ٗشرغ إل  هىّٔ ف٘وش ثجؼؽ الوَال٘ت إلِ 
هب أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼل، ٍ وبى اإلّالل أحت٘ : أى ٗتوتّغ؟ لبل

 « 2« »إلٖ٘
 
 .2، ح 7أثَاة ألسبم الحذ ة / 263: 11الَعبئل ( 2)•
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

عاألٌب أثاب   » :ثػح٘حٔ اخشى ػٌِ ٍ ػي ػجذ الشحوي ثي أػ٘ي، لبالٍ •
ػي سرال هاي أّال هىّأ خاشد إلا  ثؼاؽ        ( ػلِ٘ السالم)الحسي 

اللِّ غلّ  )اللِّ األهػبس حن٘ سرغ فوش ثجؼؽ الوَال٘ت التٖ ٍلت سعَل 
هب أصػن أى رله لا٘س لاِ، ٍ   : لِ أى ٗتوتّغ؟ فمبل( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علن

 « 1« »اإلّالل ثبلحذ أحت٘ إلٖ٘
« 2»ٍرد هي أًّنه ال هتعنة للحاظنر ٍ لنيس ألهنل هكّنة هتعنة        فوا •

 .يخصض بهاتيي الصحيحتيي
 .1، ح 7أثَاة ألسبم الحذ ة / 263: 11الَعبئل ( 1)•
 .6أثَاة ألسبم الحذ ة / 258: 11الَعبئل ( 2)•

 158: ، ص27 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج 
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

لذ أربة الوػٌف ٍ غ٘شُ ػي الخجشٗي ثحولْوب ػل  الحذ الٌاذثٖ  ٍ •
 ثمشٌٗٔ رٗل الخجش الخبًٖ، فئىّ هَسدُ الٌذة، 

روش ثؼؿْن أى الخجشٗي هكلمبى هي ح٘ج لػذ الحذ هاي الجؼ٘اذ ٍ   ٍ •
المشٗت ف٘ؼبسؼ إقاللْوب ثئقالق هب دلّ ػل  أًِ لا٘س ألّال هىّأ    
هتؼٔ، فئًِ أٗؿبً هكلك هي ح٘ج الحاذ الَارات ٍ الٌاذة، ٍ الٌساجٔ     
ػوَم هي ٍرِ ٍ ٗمغ التؼبسؼ ثٌْ٘وب فٖ الحذ الَارت إرا لػذُ هاي  
الجؼ٘ذ، ٍ همتؿ  الػح٘ح٘ي رَاص التوتّغ لِ ٍ همتؿ  إقاالق هاب دلّ   
 ػل  الوٌغ هي الوتؼٔ ألّل هىّٔ ػذم رَاصُ لِ ف٘تسبلف اإلقاللبى، 

 158: ، ص27 هَسَعة اإلهام الخَئي؛ ج
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

لىي روش فٖ الشٗبؼ اًتػبساً الثي أثٖ ػم٘ل ثأًِ ٗاشر٘ح التػاشّف   ٍ •
لوَافمتاِ للىتابة ٍ السأٌّ    « ال هتؼٔ ألّل هىّٔ»فٖ الوؼبسؼ ٍ َّ 

«3». 
 
 .171: 6سٗبؼ الوسبئل ( 3)•
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 إليهاكاى هي أهل هكة ٍ خرج إلى بعط األهصار ثن رجع هي 

 :الظبّش ػذم إهىبى حول الػح٘ح٘ي ػل  الحذ الٌذثٖ لَرْ٘ي: ألَل•
ال « هب أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼال »(: ػلِ٘ السالم)أى لَلِ : األٍ٘ل•

ٗالئن الوٌذٍة، إر لَ وبى السؤال فٖ الخجشٗي ػي الحاذ الٌاذثٖ فاال    
سٗت فٖ رَاص التوتّغ لِ فْزا التؼج٘ش يبّش فٖ أى هاَسد الساؤال ّاَ    

ػل  أى رَاص التوتّغ ف٘وب إرا وبى الحذ ًذث٘بً أهش هسلن . الحذ الَارت
الشحوي ٗؼشفِ ول أحذ ٍ ال حبرٔ إل  السؤال خػَغبً هي هخل ػجذ 

 .الزٕ َّ هي أوبثش الشٍآ
ال ٌٗسازن  « ٍ وبى اإلّالل أحت إل »(: ػلِ٘ السالم)أى لَلِ : الخبًٖ•

هغ الٌذثٖ إر لَ وبى هَسد السؤال الحذ الٌذثٖ فال سٗت فاٖ أفؿال٘ٔ   
 .التوتّغ ػي اإلفشاد ال اإلّالل ثبلحذ الزٕ أُسٗذ ثِ اإلفشاد
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• ٍ   ِ ٍ »: أه٘ب رٗل الخجش الخبًٖ فال إضىبل فٖ أى هَسدُ الٌاذة ٍ لىاي لَلا
ٍ رله أٍ٘ل ل٘لٔ هي ضاْش سهؿابى   ( ػلِ٘ السالم)سأٗت هي عأل أثب رؼفش 

ل٘س هي تتؤ الخجش ٍ ال ٗشتجف ثػذسُ ٍ ال ٗػح أى ٗىَى لشٌٗٔ لِ، « إلخ
ٍ سأٗات هاي عاأل أثاب     »ثل َّ خجش هستمل آخش ٍ رله ألىّ ّزا الىالم 

ػلِ٘ )ال ٗوىي أى ٗىَى هي والم أثٖ الحسي هَع  « (ػلِ٘ السالم)رؼفش 
ٍلذ ثؼذ أسثؼٔ ػطش ػبه٘بً هي ٍفبٓ أثاٖ رؼفاش   ( ػلِ٘ السالم)، فئًِ (السالم
، فبلظبّش أى لبئل ّزا الىالم ّاَ الاشإٍ ٍ ّاَ    «1»( ػلِ٘ السالم)الجبلش 
ٍاسداً ( ػلِ٘ السالم)ف٘ىَى خجشاً هستمال هشٍٗبً ػي أثٖ رؼفش الشحوي ػجذ 

فٖ الٌذة اًذهذ أحذّوب ثبٙخش ٍ ال ٗشتجف ثػاذسُ فاال ٗػالح لىًَاِ     
 .لشٌٗٔ لِ

  .114عٌٔ ( ػلِ٘ السالم)تَفٖ اإلهبم أثَ رؼفش الجبلش ( 1)•
 (ّبدٍٕ) 128ٍلذ اإلهبم وبين ع عٌٔ •
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يبّش الخجشٗي الػح٘ح٘ي َّ الحذ الَارت، ٍ ثْواب ًم٘اذ   : ثبلزولٍٔ •
الؼوَهبت الوبًؼٔ ػي الوتؼٔ ألّل هىّٔ، فبلٌت٘زٔ رَاص التوتّغ لاِ ٍ إى  

 .وبى اإلفشاد أفؿل ٍ أحت
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إًِّ لَ علوٌب ػذم يَْس الػح٘ح٘ي فٖ الحذ الَارت فال ألل هاي  حن٘ •
إقاللْوب للَارت ٍ الوٌذٍة خػَغبً الػح٘حٔ التٖ سٍاّب الىلٌ٘اٖ  

هغ اختػبغْوب ثئسادٓ الحذ هي الخبسد، ووب ال سٗت فٖ إقالق « 2»
هب دلّ ػل  الوٌغ هي التوتّغ الَارت ألّل هىّٔ هي رْأ إسادٓ الحاذ   
هي هىّٔ أٍ هي خبسرْب، فومتؿ  إقالق الػح٘ح٘ي رَاص التوتّاغ لاِ   
حت  فٖ الحذ الَارت هي الخبسد، ووب أى همتؿ  إقالق هب دلّ ػل  
أًِ ال هتؼٔ ألّل هىّٔ ػذم رَاص التوتّغ لِ ٍ إى حذ هاي الخابسد، ٍ   

 ٗتؼبسؼ اإلقاللبى هي الكشف٘ي ٍ ٗتسبلكبى، 
 .5/ 300: 4فٖ الىبفٖ ( 2)•
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لٙوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُأِ  رلٙهٓ ال ٗوىي الشرَع إل  إقالق اٙٗٔ الىشٗؤ ٍ •
ألًْب فٖ ربًت األخجبس الوؼبسؾٔ، ٍ حٌ٘ئاز  الْحٓشامِ الْوٓسٕزِذٙ حبؾٙشِٕ 

ال ٗىَى إقالق اٙٗٔ هشرؼبً ٍ ال هشرحبً ألحذ الكشف٘ي وواب تَّ٘واِ   
لذ روشًب تفػ٘ل األهش فٖ التشر٘ح ثبلىتبة فٖ   ٍالس٘٘ذ فٖ الشٗبؼ، 

 .«3»هجحج التؼبدل ٍ التشر٘ح فٖ ػلن األُغَل 
 .408: 3الحظ هػجبح األُغَل ( 3)•
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أى التشر٘ح ثبلىتبة إًوب َّ ف٘وب إرا وبًت داللأ الىتابة   : هلخّػٍِ •
داللٔ لفظ٘٘ٔ ٍ أه٘ب إرا وبًت الذاللٔ ثبإلقالق فمبػذٓ التشر٘ح ثبلىتابة  
غ٘ش ربسٗٔ، إر ل٘س رله هذلَلًب لفظ٘بً للىتبة، ألىّ اإلقالق هساتفبد  
هي ل٘ذ ػذهٖ، ٍ الؼذهٖ ل٘س هي المشآى ل٘ىاَى هشرؼابً أٍ هشرحابً    

 .ألحذ الكشف٘ي
هَسد الشرَع إل  المشآى ٍ التشر٘ح ثِ إًوب َّ ف٘وب إرا : ٍ ثتؼج٘ش آخش•

وبى ػذم الؼول ثبلمشآى هٌبف٘بً للظَْس اللفظٖ ثح٘ج ٗػاذق أًاِ لابل    
ُ تؼبل  وزا فٖ الىتبة ٍ ّازا الوؼٌا  ال ٗػاذق ػلا  هزاشّد      ٰ  اللّ

 .اإلقالق الوستفبد هي همذ٘هبت الحىؤ
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ػلِ٘ فال هزبل للشرَع إل  إقاالق الىتابة لسامَقِ ثبلتؼابسؼ،     ٍ •
فبلوشرغ إقالق هب دلّ ػل  أغل ٍرَة الحذ الومتؿٖ للتخ٘٘ش ثا٘ي  
األلسبم الخالحٔ، فئى الَارت إًوب َّ قج٘ؼٖ الحاذ، ٍ التم٘٘اذ ثاجؼؽ    

 .األلسبم لذ عمف ثبلوؼبسؾٔ ػل  الفشؼ
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لَ أغوؿٌب ػوب روشًب ٍ للٌب ثؼذم إهىبى الشرَع إل  اٙٗبت الذالّٔ ػل  ٍراَة  ٍ •
أغل الحذ ثذػَى أًْب فٖ همبم التطشٗغ ٍ ال إقالق لْب هي ًبح٘ٔ حجَت األحىابم  
فتػل الٌَثٔ إل  األغل الؼولٖ، ٍ لذ ل٘ل إى همتؿبُ االضتغبل لذٍساى األهاش ثا٘ي   
التؼ٘٘ي ٍ التخ٘٘ش، ف٘تؼ٘٘ي ػلِ٘ اإلفشاد ألًِّ هَرت للفشاؽ لكؼابً ثخاالف التوتّاغ، ٍ    

أىّ الطه فٖ التؼ٘٘ي ٍ التخ٘٘ش إًوب ٗمتؿٖ االضاتغبل  « 1»لىي لذ روشًب فٖ هحلِّ 
فٖ هَسد التضاحن ٍ فٖ هَاسد الطه فٖ الحز٘أ، ٍ أه٘اب فاٖ هاَاسد الطاه فاٖ       
التىل٘ف وبلمػش ٍ اإلتوبم التٖ ٗذٍس أهش الَارت ث٘ي التؼ٘ا٘ي ٍ التخ٘٘اش فومتؿا     
األغل َّ الجشاءٓ ػي التؼ٘٘ي، ألىّ الوَسد هي غغشٗبت دٍساى األهش ثا٘ي األلال ٍ   
األوخش، فئى الكج٘ؼٖ الزبهغ هؼلَم الَرَة ٍ تم٘٘ذُ ثخػَظ أحاذّوب هطاىَن   
فِ٘ ٍ َّ أهش صائذ ٍ األغل ٗمتؿٖ الجشاءٓ ػٌِ، فوب روشٍُ هي أى الطه فٖ التؼ٘٘ي 

 .ٍ التخ٘٘ش ٗمتؿٖ االضتغبل ال أعبس لِ
 .457: 2هػجبح األُغَل ( 1)•
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هب رّت إل٘اِ الوطاَْس هاي راَاص التوتّاغ لاِ أٗؿاًب إه٘اب         فبلػح٘ح •
 .لإلقاللبت ٍ إه٘ب ألغبلٔ الجشاءٓ ػي الخػَغ٘ٔ

حن٘ إىّ الوػٌف روش أًِ ال ٗجؼاذ أى ٗىاَى هحال والهْان ٍ حىوْان      •
ثبلتخ٘٘ش فٖ غَسٓ حػَل االعتكبػٔ ثؼذ الخشٍد ػي هىّٔ، ٍ أه٘ب إرا 
حػلت االعتكبػٔ فْ٘ب ٍ خشد هٌْب ٍ أساد الحذ هي الخبسد ف٘تؼا٘ي  
ػلِ٘ فشؼ اإلفشاد، ألًِ إرا ٍرت ػلِ٘ اإلفشاد ال هَرت لتجذلِ إلا   
 .التوتّغ، فْزُ الػَسٓ خبسرٔ ػي هحل والهْن ٍ ػي هَسد الٌػَظ
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لىي الظبّش أًِ ال فشق ث٘ي الػَست٘ي ٍ ال هَرت لتخػ٘ع الحىن ٍ •
ثبلتخ٘٘ش ثوي اعتكبع فٖ الخبسد، فئى األدلّٔ الومتؿ٘ٔ للتخ٘٘ش هطتشؤ 
ث٘ي الػَست٘ي، فئًِ لَ فشؾٌب أًِ اعتكبع فٖ هىّٔ ٍ حاذ هٌْاب حاذ    
اإلفشاد فال والم، ٍ لَ خشد لجل الحذ ٍ أساد الحذ هاي الخابسد فاال    
هبًغ أٗؿبً هي التجذٗل إل  التوتّغ ٍ راَاصُ لاِ، إلقاالق الػاح٘ح٘ي     
الوتمذ٘ه٘ي فئًْوب ٗخػػبى هب دلّ ػل  أًِ ال هتؼٔ ألّال هىّأ، ٍ إرا   
للٌب ثسمَـ الٌػَظ ثبلوؼبسؾٔ فبلوشرغ ػوَم هب دلّ ػل  ٍراَة  
قج٘ؼٖ الحذ، أٍ ٗشرغ إلا  األغال الؼولاٖ الومتؿاٖ للجاشاءٓ ػاي       

 .الخػَغ٘ٔ
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، تفتشق غَسٓ حػَل االعتكبػٔ فٖ هىّٔ ػواب إرا حػالت فاٖ    ًؼن•
الخاابسد ثزشٗاابى األغاال، فئًااِ ثٌاابءٖ ػلاا  الوطااَْس هااي رشٗاابى 
االعتػحبة فٖ األحىبم الىل٘٘ٔ ٗزت ػلِ٘ اإلفشاد فٖ غَسٓ حػَل 
االعتكبػٔ فٖ هىّٔ، ألىّ اإلفشاد لذ ٍرت ػلِ٘ ٍ َّ فٖ هىّٔ حن٘ ثؼاذ  
الخشٍد ٗطه فٖ تجذلِ إل  التوتّاغ ٍ همتؿا  األغال ثمابلُ ػلا       
ٍرَثِ ٍ ػذم تجذلِ إل  التوتّغ، فجزله توتبص ّازُ الػاَسٓ ػواب إرا    
حػلت االعتكبػٔ فٖ الخبسد، ٍ أه٘ب ثٌابءٖ ػلا  الوختابس هاي ػاذم      
رشٗبى االعتػحبة فٖ األحىبم الىل٘٘ٔ فال فشق ث٘ي الػاَست٘ي وواب   

 .ػشفت
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ػجاذ الاشحوي ثاي الحزابد      - 630237/الؼا٘ي  ثبة/الٌزبضٖ سربل•
 الجزلٖ 

هَالّن وَفٖ ث٘بع السبثشٕ عىي ثغذاد ٍ سهٖ ثبلى٘سبً٘ٔ سٍى ػاي  •
أثٖ ػجذ اهلل ٍ أثٖ الحسي ػلْ٘وب السالم ٍ ثمٖ ثؼذ أثٖ الحسي ػل٘اِ  
السالم ٍ سرغ إل  الحك ٍ لمٖ الشؾب ػلِ٘ السالم ٍ وبى حمٔ حمٔ حجتاب  
ٍرْب ٍ وبًت ثٌت ثٌت اثٌِ هختلكٔ هغ ػزبئضًب تزوش ػي عالفْب هاب   

لِ وتت ٗشٍْٗب ػٌِ روبػبت هي أغحبثٌب أخجشًب . وبى ػلِ٘ هي الؼجبدٓ
: حذحٌب أحوذ ثي هحواذ ثاي ٗح٘ا  لابل    : أثَ ػجذ اهلل ثي ضبراى لبل
حذحٌب ٗؼمَة ثي ٗضٗذ ػي هحوذ ثي أثٖ : حذحٌب ػجذ اهلل ثي رؼفش لبل

 . ػو٘ش ػٌِ ثىتبثِ
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ػجذ الشحوي ثاي أػا٘ي    - 627237/الؼ٘ي ثبة/الٌزبضٖ سربل[ 1/1]•
 ثي عٌسي الط٘جبًٖ 

سٍى ػي أثٖ رؼفش ٍ أثٖ ػجذ اهلل ػلْ٘وب السالم ٍ ّاَ لل٘ال   [ 1/2]•
أخجشًب الحس٘ي ثي ػج٘اذ  . لِ وتبة سٍاُ ػٌِ ػلٖ ثي الٌؼوبى. الحذٗج
حذحٌب حو٘ذ ثاي صٗابد   : حذحٌب أحوذ ثي رؼفش ثي عف٘بى لبل: اهلل لبل
حذحٌب ػلٖ ثي الٌؼوبى ػي ػجاذ  : حذحٌب المبعن ثي إعوبػ٘ل لبل: لبل

 . الشحوي ثي أػ٘ي ثىتبثِ
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اًِ ثؼذ فشؼ وَى الشإٍ سرل٘ي، ٍ ّواب  : الزَاة ػي ّزا اإلٗشادٍ •
ػجذ الشحوي ثي الحزبد ٍ ػجذ الشحوي ثي أػ٘ي، ٍ لزا روشا فٖ غذس 

 ..الشٍاٗٔ عألٌب 
ال هزبل لإلت٘بى ثفؼل الشلٗٔ ثػ٘غٔ الوتىلن ٍحاذُ، هاي دٍى تؼ٘ا٘ي    •

فٖ الضهبى الوزوَس ال ٗوٌغ ػاي سلٗتاِ    -ع -أحذّوب، ٍ وَى ٍالدتِ
اال ػل  فشؼ واَى الشلٗأ حا٘ي     -ع -السبئل ػي أثٖ رؼفش الجبلش

 .السؤال، ٍ ال داللٔ للؼجبسٓ ػلِ٘

 285: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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ٖ ًؼن• فاٖ ضاشح    -لاذُ  -، اعتظْش الوَل  الؼلّبهٔ هحوذ ثبلش الوزلسا
سأٗت هي والم هَع  ثاي  : اى لَلِ -الوسو٘  ثوالر األخ٘بس -التْزٗت

 -ع -المبعن، الزٕ سٍى ػٌِ الط٘خ ثئعٌبدُ، ٍ اى الوشاد ثابثٖ رؼفاش  
ٍ ػلِ٘، فال ٗشتجف الازٗل ثبلػاذس،   . َّ أثَ رؼفش الزَاد ػلِ٘ السالم

هي دٍى ٍاعكٔ، ٍ الػذس  -ع -لىًَِ سٍاٗٔ هستملٔ هشٍٗٔ ػي الزَاد
 هغ الَاعكٔ،  -ع -هشٍٕ ػي رذُ٘

 285: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الَسيلة 
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ٗذل ػل  ّزا االعتظْبس هب سٍاُ الىلٌٖ٘ ػي ػذ٘ٓ هي أغحبثٌب، ػي ٍ •
للت ألثاٖ رؼفاش   : احوذ ثي هحوذ ػي هَع  ثي المبعن الجزلّٖ، لبل

تػاَم  : اًٖ أسرَ أى أغَم ثبلوذٌٗٔ ضْش سهؿبى، فمابل : -ع -الخبًٖ
فٖ ػطش هاي  خشٍرٌب  ٗىَى ٍ أسرَ اى : تؼبل ، فمبلاللِّ ثْب اى ضبء 

ِ صٗابسٓ سعاَل   اللِّ ضَال، ٍ لذ ػَ٘د  ٍ صٗبستاه، فشثواب    -ظ -اللّا
حززت ػي أث٘ه ٍ سثوب حززت ػاي أثاٖ ٍ سثواب حززات ػاي      
: الشرل هي إخَاًٖ ٍ سثوب حززت ػي ًفسٖ، فى٘اف اغاٌغ؟ فمابل   
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