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  الححأقسام 
  فٖ أقسام الححالقَل •
توتغ ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي كاى تؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *الثؼنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي كاى حاػشا إٔ غ٘ش تؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 ثواً٘ٔ ٍ أستؼَى ه٘ال هي كل خاًة ػلى األقَى هي هكٔ، 

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

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
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 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى 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 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 خشٗطٔ الحشم الوكٖ
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 خريطة الحرم المكي



7 

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

ٍ هغ ػذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌزلِ فٖ الحذ أٍ الخاسج ٍخة ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘اط، 

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

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

 .ف٘زت اإلحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسام 
ئى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ ئل  حزٔ اإلعالم، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

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

 
 .ٍ ئى وبى األفؿل التوتغ *•
 

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

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 األفؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ ئى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

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

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

 .األحَـ اخت٘بس فشؼ ٍقي اإلعتكبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

سراغ   حان    هسألٔ هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد ئل  ثؼؽ األهػبس 2•
ئلْ٘ب 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 ئل  ثؼؽ األهػبس حن ٗشرغ ئل  هىأ ف٘واش ثاجؼؽ    
الوَال٘ت أ لِ أى ٗتوتغ لبل ع هب أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼل ٍ وبى 

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

 الحسي ع 
 536: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)الؼشٍٓ الَثقى  
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله ٍ أًِ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ فاشؼ الوىاٖ   ٍ •
ئرا 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 ئرا وبى هستك٘ؼب حابل  
وًَِ فٖ هىٔ فخشد لجل اإلت٘بى ثبلحذ ثل ٗوىي أى ٗمابل ئى هحال   
والهْن غَسٓ حػَل االعتكبػٔ ثؼذ الخاشٍد ػٌْاب ٍ أهاب ئرا وابى     

 . أّلْبهستك٘ؼب فْ٘ب لجل خشٍرِ هٌْب ف٘تؼ٘ي ػلِ٘ فشؼ 

 537: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)الؼشٍٓ الَثقى 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

هي وبى هي أّل هىّٔ ٍ خشد ئل  ثؼؽ األهػبس حنّ سرغ (: 2هسألٔ )•
ئلْ٘ب فبلوطَْس رَاص حذّ التوتّغ لِ، ٍ وًَِ هخّ٘شاً ثا٘ي الاَي٘فت٘ي، ٍ   

ػل٘اِ  )اللّاِ  اعتذلَّا ثػح٘حٔ ػجذ الشحوي ثي الحزّبد ػي أثٖ ػجاذ  
ػي سرل هي أّل هىّٔ ٗخشد ئل  ثؼؽ األهػبس، حانّ ٗشراغ   ( السّالم

هاب  (: ػلِ٘ السّاالم )ئلِ أى ٗتوتّغ؟ لبل . ئل  هىّٔ ف٘وشّ ثجؼؽ الوَال٘ت
ٍ ًحَّاب  . أصػن أىّ رله ل٘س لِ لَ فؼل، ٍ وبى اإلّالل أحاتّ ئلاّٖ  

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

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم رَاص رله، ٍ أًِّ ٗتؼّ٘ي ػلِ٘ فشؼ الوىّاّٖ  ٍ •
ئرا وبى الحذّ ٍارجبً ػلِ٘، ٍ تجؼِ روبػٔ لوب دلّ هي األخجبس ػلٖ أًّاِ  

ػل  الحاذّ الٌاذثّٖ ثمشٌٗأ    ( 3)ٍ حولَا الخجشٗي . ال هتؼٔ ألّل هىّٔ
 ( 1)المَل   رٗل الخجش الخبًٖ، ٍ ال ٗجؼذ لَّٓ ّزا

 
ثل ال ئقالق لْوب للحذّ الَارت حتّ  ٗحتبد ئلا  الحوال ػلا     ( 3)•

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

 

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

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

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

 (.الخَئٖ)

 604: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ئىّ هحلّ والهْن غَسٓ حػَل االعتكبػٔ ثؼذ : أى ٗمبل( 3)ثل ٗوىي •
الخشٍد ػٌْب، ٍ أهّب ئرا وبى هستك٘ؼبً فْ٘ب لجل خشٍراِ هٌْاب ف٘تؼاّ٘ي    

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

 603: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 



21 

 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

  ثٓبةٔ رَٓٓاصِ التَّوٓتُّغِ لِلْوٓىِِّّٖ ئِرَا ثٓؼٔذٓ حُن سٓرٓغٓ فَوٓشَّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالِ٘تِ 7« 6»•
هٔحٓوذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕايِ الْمَبعِانِ   « 7» -1 -14748•

ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓ  ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزبدِ ٍٓ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕايِ  
خَاشَدٓ   -أَثٓب الْحٓسٓيِ هَٔعٓ  ع ػٓيْ سٓرٔلٍ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔعٓأَلٌَْب   أَػٕ٘ٓيَ لَبال

الَّتِٖ ٍٓلَّتٓ سٓعٔاَلُ   -حُن سٓرٓغٓ فَوٓشَّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالِ٘تِ -ئِلَ  ثٓؼٕؽِ الْأَهٕػٓبسِ
ٍٓ الْإِّلَابلُ   -فَمَبلَ هٓب أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلِاهٓ لَإ٘سٓ لَأِ    -اللَِِّ ظ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ
 ٍ -ثِبلْحٓذِّ أَحٓتُّ ئِلَٖ

 262: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٍٓ رَلِهٓ أٍَلَ لَٕ٘لٍَٔ هِيْ ضَْٕشِ سٓهٓؿَبىَ فَمَابلَ   -سٓإَٔٗتٔ هٓيْ عٓأَلَ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ عَ •
لَبلَ تَػَٔمٔ ئِىْ ضَبءٓ  -ئًِِّٖ لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَغَٔمٓ ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ -لَِٔ رٔؼِلْتٔ فِذٓانٓ

 -لَبلَ لَِٔ ٍٓ أَسٕرَٔ أَىْ ٗٓىَُىَ خُشٍُرِٖ فِٖ ػٓطْشٍ هِايْ ضَاَالٍ   -اللَِّٔ تَؼٓبلَ 
لَذٕ ًََٕٓٗتٔ أَىْ أَحٔذ ػٌْٓاهٓ إٍَٔ ػٓايْ    -فَمَبلَ لَِٔ -فَمَبلَ تَخْشُدٔ ئِىْ ضَبءٓ اللَِّٔ

 فَمَبلَ لَِٔ تَوٓتَّغٕ  -أَثِ٘هٓ فَىَٕ٘فٓ أَغٌَٕغٔ

 262: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٍٓ  -ئِىَّ اللَِّٓ سٔثوٓب هٓيَّ ػٓلَاٖ ثِضِٗٓابسِٓٓ سٓعٔاَلِِِ ظ ٍٓ صِٗٓبسٓتِاهٓ     -لَِٔفَمَبلَ •
ٍٓ  -ٍٓ سٔثوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ أَثِ٘اهٓ  -السلَبمِ ػٓلَٕ٘هٓ ٍٓ سٔثوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٌْٓهٓ

فَىَٕ٘فٓ أَغٌَٕغٔ فَمَبلَ لَأِ   -سٔثوٓب حٓزٓزٕتٔ ػٓيْ ثٓؼٕؽِ ئِخَْٓاًِٖ إٍَٔ ػٓيْ ًَفْسِٖ
ٗٓمَُلُ ئًِِّاٖ هٔمِا٘نب ثِوٓىَّأَ ٍٓ إَّٔلِاٖ      -فَشَد ػٓلَِِٕ٘ الْمََٕلَ حَلَبثَ هٓشَّاتٍ -تَوٓتَّغٕ
 فَ٘ٓمَُلُ تَوٓتَّغٕ  -ثِْٓب

 262: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

فَمَبلَ ئًِِّٖ أُسِٗذٔ أَىْ أُفْشِدٓ ػٔوٕشََٓ ّٓزَا  -ثٓؼٕذٓ رَلِهٓ سٓرٔلٌ هِيْ أَغٕحٓبثٌَِبفَسٓأَلَِٔ •
فَمَابلَ لَأِ الشَّرٔالُ ئِىَّ     -ٗٓؼٌِٕٖ ضََالَ فَمَبلَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ ثِبلْحٓذِّ -الطَّْٕشِ

ٍٓ لِٖ ثِوٓىََّٔ إَّٔالٌ ٍٓ هٌْٓاضِلٌ ٍٓ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓاب إَّٔالٌ ٍٓ      -إَّٔلِٖ ٍٓ هٌْٓضِلِٖ ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ
فَمَبلَ لَِٔ الشَّرٔلُ فَااِىَّ لِاٖ ؾِا٘ٓبػبً     -فَمَبلَ لَِٔ أًَْتٓ هٔشْتَْٓيٌ ثِبلْحٓذِّ -هٌَٓبصِلُ

 .ٍٓ أُسِٗذٔ أَىْ أَخْشُدٓ حٓلَبلًب فَاِرَا وَبىَ ئِثبىُ 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 الش٘ؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

هٔحٓوذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِاٖ ػٓلِاٖا الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ     « 1» -2 -14749•
هٔحٓوذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ الْزٓجبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕايِ الْحٓزابدِ ػٓايْ    

ٗٓخْشُدٔ  -عٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ هِيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ: أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ حٓذِٗجٍ لَبلَ
فَ٘ٓؤشُّ ثِجٓؼٕؽِ الْوَٓٓالِ٘تِ أَ لَأِ أَىْ   -ئِلَ  ثٓؼٕؽِ الْأَهٕػٓبسِ حُن ٗٓشْرِغٔ ئِلَ  هٓىََّٔ

ٍٓ وَبىَ الْإِّلَابلُ أَحٓات    -لَبلَ هٓب أَصٕػٔنٔ أَىَّ رَلِهٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ لََٕ فَؼٓلَ -ٗٓتَوٓتَّغٓ
 .ئِلَٖ

 . 5 -300 -4الىبفٖ  -(1)•

 262: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

• ٍ   ِ ٍ »: أهّب رٗل الخجش الخبًٖ فال ئضىبل فٖ أى هَسدُ الٌاذة ٍ لىاي لَلا
ٍ رله أٍّل ل٘لٔ هي ضاْش سهؿابى   ( ػلِ٘ السالم)سأٗت هي عأل أثب رؼفش 

ل٘س هي تتؤ الخجش ٍ ال ٗشتجف ثػذسُ ٍ ال ٗػح أى ٗىَى لشٌٗٔ لِ، « ئلخ
ٍ 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 ػبهّبً هي ٍفبٓ أثاٖ رؼفاش   ( ػلِ٘ السالم)، فاًِ (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 •

 
 159: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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 الشؤٗٔ ثػ٘غٔ الوتىلن ٍحاذُ، هاي دٍى تؼ٘ا٘ي    •

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

 .السإال، ٍ ال داللٔ للؼجبسٓ ػلِ٘

 285: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٖ ًؼن• فاٖ ضاش     -لاذُ  -، اعتظْش الوَل  الؼلّبهٔ هحوذ ثبلش الوزلسا
سأٗت هي والم هَع  ثاي  : اى لَلِ -الوسوّ  ثوالر األخ٘بس -التْزٗت

 -ع -المبعن، الزٕ سٍى ػٌِ الط٘خ ثاعٌبدُ، ٍ 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 رذُّ

 285: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٗذل ػل  ّزا االعتظْبس هب سٍاُ الىلٌٖ٘ ػي ػذّٓ 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 ػَّد  ٍ صٗبستاه، فشثواب    -ظ -اللّا
حززت ػي أث٘ه ٍ سثوب حززت ػاي أثاٖ ٍ سثواب حززات ػاي      
: الشرل هي ئخَاًٖ ٍ سثوب حززت ػي ًفسٖ، فى٘اف اغاٌغ؟ فمابل   

 . الحذٗج.. « 1»توتغ 
 

 285: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الششٗؼٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

هي والم هَع  ثي المبعن، ٍ الوساإٍل الزاَاد    "سأٗت "الظبّش أى لَلٍِ •
ٍ ٗوىي حول خجش الزَاد ػلِ٘ السالم ػل  هي حذ ًذثب، ووب . ػلِ٘ السالم

َّ الظبّش هٌِ، ٍ خجش أثٖ الحسي ػلِ٘ السالم ػل  هي حذ فشؾاب، ثٌابء   
 .ػل  تزَٗض التوتغ لِ

أًِ ال خالف فٖ أى الوىٖ ئرا ثؼاذ ػاي أّلاِ ٍ حاذ     : ٍ رولٔ المَل فِ٘•
حزٔ اإلعالم ػل  ه٘مبت أحشم هٌِ ٍرَثب، لىي اختلفَا فٖ رَاص التوتاغ  
لِ حٌ٘ئز، فزّت األوخش ٍ هٌْن الط٘خ فٖ رولٔ هي وتجاِ ٍ الوحماك فاٖ    

ٍ لبل اثي أثٖ . الوؼتجش ٍ الؼالهٔ فٖ الوٌتْ  ئل  الزَاص لْزا الخجش الػح٘ح
 .ال ٗزَص لِ التوتغ، ألًِ ال هتؼٔ ألّل هىٔ: ػم٘ل

فظْش أى األغَة حول خجش هَع  ػل٘اِ الساالم ػلا  الفاشؼ ٍ خجاش      •
 .الزَاد ػلِ٘ السالم ػل  الٌذة

 246: ، ص7 ؛ ج(هدلسى دٍم)هالر األخ٘اس فٖ فْن تْزٗة األخثاس
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

لَلِ سأٗت هي عأل أثب رؼفش ع ئل  لَلِ ٍ عألِ ثؼذ رله هي والم ٍ •
هَع  اثي المبعن فَْ حذٗج حبى أٍسدُ هَع  ثي المبعن ػلا  أحاش   
الحذٗج األٍل الوٌمَل ػي أثٖ الحسي ع ٍ لَلِ ٍ عاألِ ثؼاذ رلاه    

 ع سرل حذٗج حبى ػي أثٖ رؼفش 

 555: ، ص2 ؛ ج(سثزٍاسى، هحقق)رخ٘شٓ الوؼاد فٖ ششح اإلسشاد
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ال ٗخف  أى االعتذالل ثْزا الخجش ػل  حىن الَارت ال ٗخلَ ػاي  ٍ •
 ئضىبل للتػشٗح فٖ الخجش الخبًٖ ثأى هَسد الحىن الحذ الوٌذٍة 

إٗشاد الخثش الثاًٖ ػلى أثش الخثش األٍل ال ٗخلَ ػي إشؼاس هنا تن ى   ٍ •
هغ أى ثمبء الوىٖ هي غ٘ش هَسى تي القاسن فْن هٌْا اتحاد الوَػَع 

حذ ئل  أى ٗخشد ئل  ثؼؽ األهػبس ٍ سرغ ال ٗخلَ ػي ثؼذ فلؼال  
ّزا وبف فٖ تم٘٘ذ ئقالق الخجش ٍ ػذم التؼَٗل ػلا  يابّش ئقاللاِ    

 هؼٌ٘ب الوستفبد ػي ػذم االعتفػبل ئى لن ٗىي الوسئَل ػٌِ 

 555: ، ص2 ؛ ج(سثزٍاسى، هحقق)رخ٘شٓ الوؼاد فٖ ششح اإلسشاد
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قائل رأيت من 
 سأل أبا جعفر ع

 اإلمام الكاظم ع
قرينة واضحة 

 على الندب

عبدالرحمن بن 
 أعين

قرينة قوية على 
 الندب

 موسى بن القاسم
قرينة ضعيفة 

 على الندب
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قائل رأيت من 
 سأل أبا جعفر ع

 اإلمام الكاظم ع
قرينة واضحة 

 على الندب

عبدالرحمن بن 
 أعين

قرينة قوية على 
 الندب

 إخباره عن حس

 موسى بن القاسم
قرينة ضعيفة 

 على الندب
إخباره عن 

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

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

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

 ل  ئل  األوخش، ثل فٖ غ٘شّب ئل  الوطَْس، 

 79: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

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

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

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

 .2الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -7 -الجبة -الَعبئل( 1)•
 .1الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -7 -الجبة -الَعبئل( 2)•

 
 79: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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: ٍ رله أٍل ل٘لٔ هي ضْش سهؿبى فمبل لِ( ػلِ٘ السالم)عأل أثب رؼفش هي   ٍ سأٗت•
ٍ : ُ، فمابل ٰ  تػاَم ئى ضابء الالّ   : رؼلت فذان اًٖ ًَٗت أى أغَم ثبلوذٌٗٔ، لبل
ِ  ٰ  تخشد ئى ضبء اللّ: أسرَ أى ٗىَى خشٍرٖ فٖ ػطش هي ضَال لبل : ُ، فمابل لا

ئى : توتغ، فمبل لِ: ئًٖ 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 ئخَاًٖ أٍ ػي ًفسٖ فى٘ف اغٌغ؟ فمبل لِ

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

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

  «هىٔ ٍ أسٗذ اى اخشد حالال فارا وبى اثبى الحذ حززت

 80: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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خظَطنا هنغ تؼنذ    أًْوب ووب تشى ال غشاحٔ فْ٘وب ثحذ اإلعالم، ئال •
تل لؼل ظاّش الثاًٖ هٌْوا الوضثَس،  ػذهِ هي الوكٖ إلى حال الخشٍج

، ثل ػي الوحماك  الٌذبَّ خثش آخش أٍسد ػلى اثش الخثش األٍل الزٕ 
ٍ هٌاِ ٗظْاش   : الط٘خ حسي فٖ الوٌتم  الزضم ثػشاحتِ فٖ رله، لبل

لثؼنذ ػنذم حنح اإلسنالم هني      وَى الوشاد ثبلخجش األٍل رله أٗؿاب،  
لَ لن ٗكًَا فِ٘ لن ٗكي اإلّالل تالحح ، اللْن ئال اى ٗمبل اًْوب الوكٖ

 ، لفؿل التوتغ فٖ التكَع هكلمب، أحة إلِ٘

 80: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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فٖ وتبة الوٌتم  والم ر٘ذ ػلا   ( قبة حشاُ)للوحمك الط٘خ حسي ٍ •
ال : للات : ثؼذ روشُ( لذس عشُ)احش ّزا الحذٗج ال ثأس ثاٗشادُ، لبل 

ِ . ٍ سأٗت هي عأل أثب رؼفش ػلِ٘ السالم»: ٗخف  اى لَلِ ٍ : ال  لَلا
والم هَع  ثي المبعن، فَْ حذٗج حبى ػي اثا   هي   «.عألِ ثؼذ رله

رؼفش الخبًٖ ػلِ٘ السالم ٍ أٍسدُ هَع  ػل  احش حذٗج اثٖ الحساي  
هاٌْن   -هَع  ػلِ٘ السالم ٍ لاذ توساه روبػأ هاي األغاحبة     

ثبلخجش األٍل فٖ الحىن ثزَاص التوتغ للوىٖ ئرا ثؼذ ػي اّلِ  -الؼالهٔ
حن سرغ ٍ هش ثجؼؽ الوَال٘ت، ٍ فْوَا هي الخجش اسادٓ التوتغ فٖ حذ 
اإلعالم ٍ الالصم هي رله اى ٗىَى الخشٍد هَرجاب الًتمابل الفاشؼ    

 وبلوزبٍسٓ، 

 407: ، ص14 الحذائق الٌاػشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٍ اإلّاالل  »: ٍرِ التخ٘٘ش، لمَلِ ػلِ٘ السالم فٖ الخجشػل   ٌّب لىٌِ •
ٍ والم الط٘خ فٖ االعتجػبس ٗؼكٖ رله أٗؿب، فاًِ « ثبلحذ أحت ال 

هب ٗتؿوي أٍل الخجش هي حىن هي ٗىَى هاي أّال هىأ ٍ لاذ     : لبل
خشد هٌْب حن ٗشٗذ الشرَع ئلْ٘ب ٍ اًِ ٗزَص اى ٗتوتغ فبى ّازا حىان   
ٗختع ثوي ّزُ غفتِ الًِ أرشاُ هزشى هي وبى هاي غ٘اش الحاشم ٍ    
ٗزشٕ رله هزشى هي البم ثوىٔ هي غ٘ش أّال الحاشم عاٌت٘ي فابى     

 . فشؾِ ٗػ٘ش االفشاد ٍ اإللشاى ٍ ٌٗتمل ػٌِ فشؼ التوتغ
ٍ أؾبف الؼالهٔ فٖ الوٌتْ  ال  الخجش األٍل ضكشا هي الخبًٖ ثتلخ٘ع •

 . غ٘ش عذٗذ ٍ اعتذل ثبلوزوَع ػل  الحىن
 

 407: ، ص14 الحذائق الٌاػشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ػٌذٕ فٖ رله ولِ ًظش للتػشٗح فٖ حذٗج اثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم ٍ •
إال اى اى هَسد الحىن َّ حذ التكَع ٍ الخجش األٍل ٍ اى وبى هكلماب  

فٖ إٗشاد الثاًٖ ػلى أثشُ تظَسٓ ها سأٗن  إشنؼاسا تن ى هَسنى تني      
، هغ هؼًَٔ داللٔ المشٌٗٔ الحبل٘ٔ ػل  القاسن فْن هٌْوا اتحاد الوَػَع

رله، فبى ثمبء الوىٖ ثغ٘ش حذ ئل  اى ٗخشد ٍ ٗشرغ هي هب ٗساتجؼذ  
 . ػبدٓ

الؼزت اى الؼالهٔ رشد هب لخػِ هي الخجش الخبًٖ ػي هَؾغ الذاللأ  ٍ •
 . ػل  اسادٓ التكَع

 407: ، ص14 الحذائق الٌاػشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج



42 

 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ثوب حشسًبُ ٗظْش اًِ ال داللٔ للحذٗخ٘ي ػل  الزَاص فٖ حذ اإلعالم ٍ •
ٍ اإلّاالل  »: ٍ لؼال لَلاِ فاٖ األٍل   . ٍ اًوب ٗذالى ػلِ٘ فٖ التكاَع 

ًبيش ئل  هشاػبٓ التم٘ٔ لئال ٌٗبفٖ هب ٍلغ هي التأو٘ذ « ثبلحذ أحت الٖ
ٍ َّ حسي ( صٗذ همبهِ)اًتْ  والهِ . فٖ األهش ثبلتوتغ فٖ الخجش الخبًٖ
 . سض٘ك لذ قجك فِ٘ هفػل التحم٘ك

 

 407: ، ص14 الحذائق الٌاػشٓ فٖ أحكام الؼتشٓ الطاّشٓ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

احتونال  لذ ػشفت الوٌبلطٔ فٖ رله هٌب، ثل فاٖ وطاف اللخابم    لىي •
ثل ٗزَص اى ْٗل ثبلحذ تم٘ٔ ٍ ٌٗإَ الؼواشٓ   : ، لبلكَى رلك للتق٘ٔ

ٌٗإَ  »: «1»للجضًكٖ فٖ الػح٘ح ( ػلِ٘ السالم)أثَ الحسي لبل  ووب 
  «الؼوشٓ ٍ ٗحشم ثبلحذ

 
 .2الحذٗج  -هي أثَاة اإلحشام -21 -الجبة -الَعبئل( 1)•

 80: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ػي اثي أثٖ ػم٘ل ػذم الزَاص، إلقالق هب دل الوحىٖ  وبى لؼلِ لزا ٍ •
 « 2»ٍ السٌٔ « 1»ػل  اًِ ال هتؼٔ ألّل هىٔ هي الىتبة 

ػي الوختلف احتوبل الزوغ ث٘ي المَل٘ي ثحول األٍل ػل  هي خشد ٍ •
هي هىٔ ٗشٗذ اعت٘كبى غ٘شّب، ٍ الخبًٖ ػل  غ٘شُ، لىٌِ وواب تاشى ال   

 .دل٘ل ػلِ٘، ثل يبّش الذل٘ل خالفِ
 .192اٙٗٔ  -عَسٓ الجمشٓ( 1)•
 .هي أثَاة ألسبم الحذ -6 -الجبة -الَعبئل( 2)•

 

 81: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ثأى ٗػشف لَل اثي أثٖ ػم٘ل ال  الوما٘ن  : ٗوىي الزوغ ث٘ي المَل٘يٍ •
ثوىٔ ئرا ػشؼ لِ عفش ٍ لن ٗمكغ ًّ٘تِ ػاي الومابم ثوىأ، ثال ػابد      

ٍ لَل الط٘خ ال  هي قلت الومابم ثغ٘شّاب، لىاي ّازا     . لالعت٘كبى ثْب
 .الزوغ ٗحتبد ال  دل٘ل

 

 34: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الششٗؼٔ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ٍ َّ ر٘ذ لَال : فٖ الوذاسن ثؼذ اى حى  لَل الحسي ٍ دل٘لِ لبلٍ •
 ٍسٍد الشٍاٗٔ الػح٘حٔ ثبلزَاص، 

 اإلعالملىي لذ ػشفت ػذم داللتْب ػل  حذ : للت•
ٍ دػَى اًمالة فشؼ الوىٖ ثخشٍرِ وبًمالة فشؼ الوزبٍس ثوىٔ  •

 عٌت٘ي ٗذفؼْب حشهٔ الم٘بس ػٌذًب، 
اى المبئل ثزله ٗمَل ثِ ػل  التخ٘٘ش الوٌبفٖ لظبّش األدلٔ السابثمٔ  هغ •

الومتؿٖ للتؼ٘٘ي فٖ الفشؼ، ٍ َّ التوتغ للٌابئٖ ٍ الماشاى ٍ االفاشاد    
 ،لغ٘شُ، ٍ َّ هإٗذ آخش الثي أثٖ ػم٘ل

 81: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ثل فٖ الشٗبؼ الو٘ل الِ٘ ثٌبء ػل  ػذم غشاحٔ الشٍاٗٔ فٖ الفشٗؿٔ،  •
المشٌٗٔ الوطؼشٓ ثاسادتْب 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 
ئل  األغل، ٍ همتؿبُ ٍرَة تحػ٘ل الجشاءٓ ال٘مٌ٘٘ٔ التاٖ ال تتحماك   
ئال ثغ٘ش التوتغ، لالتفبق ػل  رَاصُ فتَى ٍ سٍاٗٔ دًٍاِ، فتشواِ ٌّاب    

 اٍل ، ٍ لذ غشحت ثِ الشٍاٗٔ أٗؿب ووب هؿ  

 81: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ئى 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 ئال      
اإلقالق الزٕ لذ ػشفت التؿبءُ التخ٘٘ش، ٍ هاي ّازا ٗؼلان هاب فاٖ      

 .الوذاسن ٍ غ٘شّب
 

 81: ، ص18 خَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

، فؼي الوطَْس رَاص حذ التوتّغ لِ أٗؿبً ٍ ئهىبى ئرشاء حىان  لَالى•
الٌبئٖ ػلِ٘، فاىّ الٌبئٖ ووب ٗلحك ثبلحبؾش أح٘بًبً وبلوم٘ن عٌت٘ي فاٖ  
هىّٔ وزله الحبؾش لذ ٗلحك ثبلٌبئٖ، ٍ رّت اثي أثٖ ػم٘ل ئل  ػذم 

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

 .59: 4الوختلف ( 1)•
 

 157: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ 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 ئل  ثؼؽ األهػبس حنّ ٗشرغ ئل  هىّٔ ف٘وش ثجؼؽ الوَال٘ت ئلِ 
هب أصػن أى رله ل٘س لِ لَ فؼل، ٍ وبى اإلّالل أحتّ : أى ٗتوتّغ؟ لبل

 « 2« »ئلّٖ
 

 .2،   7أثَاة ألسبم الحذ ة / 263: 11الَعبئل ( 2)•
 

 157: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

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

 « 1« »اإلّالل ثبلحذ أحتّ ئلّٖ
« 2»ٍسد هي أًّنِ ال هتؼنٔ للحاػنش ٍ لن٘س ألّنل هكّنٔ هتؼنٔ        فوا •

 .ٗخظض تْات٘ي الظح٘حت٘ي
 .1،   7أثَاة ألسبم الحذ ة / 263: 11الَعبئل ( 1)•
 .6أثَاة ألسبم الحذ ة / 258: 11الَعبئل ( 2)•

 158: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج 
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

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

 158: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

«3». 
 

 .171: 6سٗبؼ الوسبئل ( 3)•
 

 158: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

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

ٗالئن الوٌذٍة، ئر لَ وبى السإال فٖ الخجشٗي ػي الحاذ الٌاذثٖ فاال    
سٗت فٖ رَاص التوتّغ لِ فْزا التؼج٘ش يبّش فٖ أى هاَسد الساإال ّاَ    

ػل  أى رَاص التوتّغ ف٘وب ئرا وبى الحذ ًذث٘بً أهش هسلن . الحذ الَارت
الشحوي ٗؼشفِ ول أحذ ٍ ال حبرٔ ئل  السإال خػَغبً هي هخل ػجذ 

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

هغ الٌذثٖ ئر لَ وبى هَسد السإال الحذ الٌذثٖ فال سٗت فاٖ أفؿال٘ٔ   
 .التوتّغ ػي اإلفشاد ال اإلّالل ثبلحذ الزٕ أُسٗذ ثِ اإلفشاد

 158: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

• ٍ   ِ ٍ »: أهّب رٗل الخجش الخبًٖ فال ئضىبل فٖ أى هَسدُ الٌاذة ٍ لىاي لَلا
ٍ رله أٍّل ل٘لٔ هي ضاْش سهؿابى   ( ػلِ٘ السالم)سأٗت هي عأل أثب رؼفش 

ل٘س هي تتؤ الخجش ٍ ال ٗشتجف ثػذسُ ٍ ال ٗػح أى ٗىَى لشٌٗٔ لِ، « ئلخ
ٍ 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 ػبهّبً هي ٍفبٓ أثاٖ رؼفاش   ( ػلِ٘ السالم)، فاًِ (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 •

 
 159: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

يبّش الخجشٗي الػح٘ح٘ي َّ الحذ الَارت، ٍ ثْواب ًم٘اذ   : ثبلزولٍٔ •
الؼوَهبت الوبًؼٔ ػي الوتؼٔ ألّل هىّٔ، فبلٌت٘زٔ رَاص التوتّغ لاِ ٍ ئى  

 .وبى اإلفشاد أفؿل ٍ أحت
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 إلْ٘اكاى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى تؼغ األهظاس ثن سخغ هي 

ئًِّ لَ علوٌب ػذم يَْس الػح٘ح٘ي فٖ الحذ الَارت فال ألل هاي  حنّ •
ئقاللْوب للَارت ٍ الوٌذٍة خػَغبً الػح٘حٔ التٖ سٍاّب الىلٌ٘اٖ  

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

 ٗتؼبسؼ اإلقاللبى هي الكشف٘ي ٍ ٗتسبلكبى، 
 .5/ 300: 4فٖ الىبفٖ ( 2)•
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