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  الحجألسبم 
  فٖ ألسبم الحجالمَل •
توتغ ٍ لشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي كبى ثؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *الجؼنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي كبى حبػشا إٔ غ٘ش ثؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 ثوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘ال هي كل جبًت ػلى األلَى هي هكٔ، 

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

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



3 

  الحجألسبم 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

ؿشف أػبٓ لاجي ػلا  عاجؼٔ    : ثالثٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك ال٘وي
ػل  ػشفبت هي ثـي ًواشٓ ػلا    : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؿشٗك الـبئف
ػل  ثٌ٘ٔ خجل ثابلومـغ ػلا  عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي ؿشٗك الؼشاق
فٖ شؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػل  تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي ؿشٗك الدؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي ؿشٗك خذٓ، هٌمـغ األػشبش ػل  ػششٓ أه٘بل هي هىٔ

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

إثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ الساالم ػلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هىٔ
ًٍظت الؼالهبت فْ٘ب ٍوبى خجشٗل ػلِ٘ السالم ٗشِٗ هَاػؼْب، ثن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب طل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .خَاًجِػالهبت هٌظَثٔ فٖ خو٘غ 

 (ساخغ 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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  الحجألسبم 
هي كبى ػلى ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شك فنٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخبسج ٍجت ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘بؽ، 

 
إل  حذ الٗىَى تشن الفحض لؼجبً ثأهش الوَل  ٍ ثؼاذالفحض ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؼَس فٖ الحذ ثبألطل، إٔ ثئعتظاحبة الؼاذم   
األصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼغ الظَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبألطال    

 .ف٘دت اإلحت٘بؽ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الحجألسبم 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل  حدٔ اإلعالم، ٍ أهب الحح الٌازسٕ ٍ  ثن •

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

 
 .ٍ إى وبى األفؼل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هي كبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

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

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

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

 .أى هىٔ ٍؿٌِ ٍ لِ ٍؿي آخش فتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى وابى األفؼال اخت٘ابس التوتاغ ٍ        **•

 .األحَؽ اخت٘بس فشع ٍؿي اإلعتـبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بكبى هي أّل هكٔ ٍ خشج إلى ثؼغ األهظبس ثن سجغ هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إل  ثؼغ األهظبس ثان سخاغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖإلْ٘ب فبألحَؽ أى ٗأتٖ ثفشع 

 
ٍ إى وبى األلَى تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشع الوىاٖ ٍ فاشع الٌابئٖ ٍ        *•

 .األفؼل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 اآلفاقي

 بعد استطاعته
صار مقيما في 

 مكة

في   فال إشكال
وجوب التمتع 

 عليه 

سواء كانت 
إقامته بقصد 
التوطن أو 

المجاورة و لو 
بأزيد من 

 سنتين

لم يكن 
 مستطيعا

ثم استطاع بعد 
 إقامته في مكة

بشرط أن 
تكون اإلقامة 

بقصد 
بعد  المجاورة

الدخول في 
 السنة الثالثة 

فينقلب فرضه 
إلى فرض 

 المكي 

لو كان بقصد 
 التوطن

 ينقلب بعد قصده من األول

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ فئى وبى رله ثؼذ اعتـبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ عَاء وبًا  إلبهتاِ   فٖ   ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إشىبل

 ثمظذ التَؿي أٍ الودبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستـ٘ؼب ثن اعتـبع ثؼاذ إلبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

فشػِ إل  فشع الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ لىاي ثشاشؽ أى   
 تىَى اإللبهٔ ثمظذ الودبٍسٓ، 

 ،أهب لَ وبى ثمظذ التَؿي فٌ٘ملت ثؼذ لظذُ هي األٍلٍ •

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٍ فٖ طَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا  االعاتـبػٔ      •
أٗؼب، فتىفٖ فٖ ٍخَثِ اعتـبػتِ هٌْب، ٍ ال ٗشتشؽ فِ٘ حظَلْب هي 

 ثلذُ، 
لَ حظل  االعتـبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هؼٖ السٌت٘ي لىاي  ٍ •

ثششؽ ٍلَع الحح ػل  فشع الوجابدسٓ إل٘اِ لجال تدابٍص الساٌت٘ي      
فبلظبّش أًِ ووب لَ حظل  فٖ ثلذُ، ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘  إل  

 السٌٔ الثبلثٔ أٍ أصٗذ، 
أهب الوىٖ إرا خشج ال  عبئش األهظبس هدبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •

ثؼذُ ف٘تؼا٘ي  االعتـبػٔ  حظل فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إال إرا تَؿي ٍ 
 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

  هسألٔ اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ 3•
فئى وبى رله ثؼذ اعتـبػتِ ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إشىبل فٖ ثمبء •

حىوِ عَاء وبً  إلبهتِ ثمظذ التَؿي أٍ الودبٍسٓ ٍ لاَ ثأصٗاذ هاي    
 عٌت٘ي 

أهب إرا لن ٗىي هستـ٘ؼب ثنَّ اعتـبع ثؼذ إلبهتِ فٖ هىٔ فال إشاىبل  ٍ •
فٖ اًمالة فشػِ إل  فشع الوىٖ فٖ الدولٔ ووب ال إشىبل فٖ ػذم 
االًمالة ثودشد اإللبهٔ ٍ إًوب الىاالم فاٖ الحاذ الازٕ ثاِ ٗتحماك       

ٔ االًمالة فبأللَى هب َّ الوشَْس هي أًِ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ   الثبلث

 537: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي ألبم ثوىٔ عٌت٘ي فَْ هاي أّال   : صساسٓ ػي أثٖ خؼفش علظح٘حٔ •
  هىٔ ٍ ال هتؼٔ لِ إلخ

الودبٍس ثوىٔ ٗتوتغ ثابلؼوشٓ  : ٍ طح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ ػي الظبدق ع•
  إل  الحح إل  عٌت٘ي فئرا خبٍس عٌت٘ي وبى لبؿٌب ٍ ل٘س لِ أى ٗتوتغ

 537: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 



20 

 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

• ٍ ٔ  ل٘ل ثأًِ ثؼذ الذخَل فٖ الثبً٘

هي األخجبس ٍ َّ ػؼ٘ف لؼؼفْب ثئػشاع الوشَْس ػٌْب هغ أى لدولٔ •
 المَل األٍل هَافك لألطل 

ٍ أهب المَل ثأًِ ثؼذ توبم ثاال  عاٌ٘ي فاال دل٘ال ػل٘اِ إال األطال       •
الومـَع ثوب روش هغ أى المَل ثِ غ٘ش هحماك الحتوابل إسخبػاِ إلا      

 المَل الوشَْس ثئسادٓ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ 
ٍ أهب األخجبس الذالٔ ػل  أًِ ثؼذ عتٔ أشْش أٍ ثؼذ خوسأ أشاْش فاال    •

 ػبهل ثْب هغ احتوبل طذٍسّب تم٘ٔ ٍ إهىبى حولْب ػل  هحبهل أخش 
 

 538: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

الظبّش هي الظح٘ح٘ي اختظبص الحىن ثوب إرا وبً  اإللبهٔ ثمظاذ  ٍ •
الودبٍسٓ فلَ وبً  ثمظذ التَؿي فٌ٘ملت ثؼذ لظاذُ هاي األٍل فواب    

 ٗظْش هي ثؼؼْن هي وًَْب أػن ال ٍخِ لِ 
 هي الغشٗت هب ػي آخش هي االختظبص ثوب إرا وبً  ثمظذ التَؿي ٍ •

 538: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

الظبّش أى فٖ طَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىان الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا      ثنَّ •
االعتـبػٔ أٗؼب ف٘ىفٖ فٖ ٍخَة الحح االعاتـبػٔ هاي هىأ ٍ ال    
ٗشتشؽ فِ٘ حظَل االعتـبػٔ هي ثلذُ فال ٍخِ لوب ٗظْش هي طبحت 
الدَاّش هي اػتجبس اعتـبػٔ الٌابئٖ فاٖ ٍخَثاِ لؼواَم أدلتْاب ٍ أى      
االًمالة إًوب أٍخت تغ٘٘ش ًَع الحح ٍ أهاب الشاشؽ فؼلا  هاب ػل٘اِ      

 ف٘ؼتجش ثبلٌسجٔ إل  التوتغ ّزا 

 538: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

لَ حظل  االعتـبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لىي لجل هؼٖ الساٌت٘ي  ٍ •
فبلظبّش أًِ ووب لَ حظل  فٖ ثلذُ ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘  إلا   

 االًمالةالسٌٔ الثبلثٔ أٍ أصٗذ فبلوذاس ػل  حظَلْب ثؼذ 
ٍ أهب الوىٖ إرا خشج إل  عبئش األهظبس هم٘وب ثْب فال ٗلحمِ حىوْاب   •

إرا وبً  اإللبهٔ  إال فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ لؼذم الذل٘ل ٍ ثـالى الم٘بس 
فْ٘ب ثمظذ التَؿي ٍ حظل  االعتـبػٔ ثؼذُ فئًِ ٗتؼ٘ي ػل٘اِ التوتاغ   

 ثومتؼ  المبػذٓ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل  
 

 538: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

أهب إرا وبً  ثمظذ الودبٍسٓ أٍ وبً  االعتـبػٔ حبطلٔ فاٖ هىأ   ٍ •
 فال 

الظبّش دخَلِ حٌ٘ئز فٖ الوسألٔ السبثمٔ فؼل  المَل ثبلتخ٘٘ش فْ٘ب ًؼن •
ووب ػي الوشَْس ٗتخ٘ش ٍ ػل  لَل اثي أثٖ ػم٘ل ٗتؼ٘ي ػلِ٘ ٍي٘فأ  

 ٖ  الوى

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

اٙفبلّٖ إرا طبس هم٘وبً فٖ هكّٔ فإى كبى رلك ثؼنذ اسنتطبػتِ   (: 3هسألٔ )•
ٍ ٍجَة التوتّغ ػلِ٘ فال إشكبل فٖ ثمبء حكوِ، سَاء كبًت إلبهتِ ثمظذ 

أٍ الوجبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي سٌت٘ي، ٍ أهّب إرا لن ٗكي هستط٘ؼبً ( 5)التَطّي 
ثنّ استطبع ثؼذ إلبهتِ فٖ هكّٔ فال إشكبل فٖ اًمالة فشػنِ إلنى فنشع    
الوكّٖ فٖ الجولٔ، كوب ال إشكبل فٖ ػذم االًمالة ثوجشّد اإللبهٔ، ٍ إًّوب 

 الكالم فٖ الحذّ الّزٕ ثِ ٗتحمّك االًمالة،  
فِ٘ تأهّل فئًِّ لَال اإلخوبع الوذّػ  ثِ فٖ الوسألٔ فومتؼا  المبػاذٓ   ( 5)•

تجذّل الحىن ثتجذّل الوَػَع ٍ إى وبى هستمشّاً فال ٗتشن هشاػبٓ االحت٘ابؽ  
. لوي طاذق ػل٘اِ أّى هىّأ ٍؿٌاِ ػشفاًب أٍ طابس هىّ٘اًب ثحىان الشاشع         

 (.الگلپبٗگبًٖ)
 604: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى  
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ًّنِ ثؼنذ النذخَل فنٖ السنٌٔ ال بل نٔ،        • فبأللَى هب َّ الوشَْس هني أ
هي ألنبم ثوكّنٔ سنٌت٘ي    ( ػلِ٘ السّالم)جؼفش أثٖ   لظح٘حٔ صساسٓ ػي

ٍ طح٘حٔ ػونش ثني ٗضٗنذ ػني     . فَْ هي أّل هكّٔ ٍ ال هتؼٔ لِ إلخ
الوجبٍس ثوكّٔ ٗتوتّغ ثبلؼوشٓ إلنى الحنجّ إلنى    ( ػلِ٘ السّالم)الظبدق 

 سٌت٘ي، فإرا جبٍس سٌت٘ي كبى لبطٌبً، ٍ ل٘س لِ أى ٗتوتّغ، 

 605: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ل٘ل ثأًِّ ثؼذ الذخَل فٖ ال بً٘ٔ لجولٔ هي األخجنبس ٍ ّنَ ػنؼ٘     ٍ •
، هنغ أى المنَل األٍّل هَافنك    (1)لؼؼفْب ثنإػشاع الوشنَْس ػٌْنب    

لألطل، ٍ أهّب المَل ثأًِّ ثؼذ توبم ثالث سنٌ٘ي فنال دل٘نل ػل٘نِ إلّنب      
األطل الومطَع ثوب ركش، هغ أىّ المَل ثِ غ٘ش هحمّك الحتوبل إسجبػِ 

 ،إلى المَل الوشَْس ثإسادٓ الذخَل فٖ السٌٔ ال بل ٔ
•______________________________ 

ثل لوؼبسػتْب ثبلظح٘ح٘ي فبلوشخغ إؿالق هب دلّ ػلا  ٍخاَة   ( 1)
 (الخَئٖ. )التوتّغ لوي لن ٗىي أّلِ حبػشٕ الوسدذ الحشام

 605: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

أهّب األخجبس الذالّٔ ػلى أًِّ ثؼذ ستّٔ أشْش أٍ ثؼذ خوسٔ أشنْش فنال   ٍ •
هغ احتوبل طذٍسّب تمّ٘ٔ، ٍ إهكبى حولْب ػلى هحبهل ( 2)ػبهل ثْب 
 أُخش، 

هغ أًّْب هؼبسػٔ ثبلظح٘ح٘ي ف٘دشٕ فْ٘ب هب تمذّم ػل  أىّ هاب دلّ  ( 2)•
 (.الخَئٖ. )ػل  أًِّ ثؼذ خوسٔ أشْش ػؼ٘ف

 

 605: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٍ الظبّش هي الظح٘ح٘ي اختظبص الحكن ثوب إرا كبًت اإللبهٔ ثمظذ •
( 3)الوجبٍسٓ، فلَ كبًت ثمظذ التَطّي فٌ٘ملت ثؼذ لظنذُ هني األٍّل   

فوب ٗظْش هي ثؼؼْن هي كًَْب أػنّ ال ٍجِ لِ، ٍ هي الغشٗت هب ػني  
 ،آخش هي االختظبص ثوب إرا كبًت ثمظذ التَطّي

 (.الگلپبٗگبًٖ. )لىي ٗؼتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗظذق أًِّ ٍؿٌِ( 3)•
 

 605: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

  ٗلحمِ حكن الوكّٖ ثبلٌسجٔ إلى( 4)ثنّ الظبّش أىّ فٖ طَسٓ االًمالة  •
 أٗؼبً، االستطبػٔ 

ثل الظبّش رله فٖ طَسٓ ػذم االًمالة أٗؼبً ف٘ىفاٖ اعاتـبػتِ   ( 4)•
هي هىّٔ فٖ ٍخَة الححّ ػلِ٘ إى وبى فْ٘ب ٍ إى وبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّغ ًؼن ٗؼتجش حٌ٘ئزٍ اعتـبػتِ لححّ التوتّغ ٍ ال ٗىفٖ اعتـبػتِ لححّ 

 (.الجشٍخشدٕ. )الوىّٖ دًٍِ

 606: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 ( 1)ف٘كفٖ فٖ ٍجَة الحجّ االستطبػٔ هي هكّٔ •
ال فشق فٖ رله ث٘ي الظَست٘ي ف٘ىفٖ فٖ ٍخاَة التوتّاغ لجال    ( 1)•

االًمالة أٗؼبً اعتـبػتِ لححّ التوتّغ هي هىّٔ ٍ إًّوب تظْش الثواشٓ ثا٘ي   
المَل٘ي فٖ هؤًٔ الشخَع ثؼذ االًمالة هاغ الؼاضم ػل٘اِ ف٘ؼتجاش ػلا       

 (.الىلپبٗگبًٖ. )هختبس الدَاّش دٍى الوبتي ٍ االػتجبس ألَى
األحَؽ لىي لَ حظل  لاِ االعاتـبػٔ هاي ثلاذُ ثؼاذ رلاه       ػل  •

 (.الٌبئٌٖ٘. )فبألحَؽ اإلػبدٓ

 606: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 ،(2)ال ٗشتشؽ فِ٘ حظَل االستطبػٔ هي ثلذُ ٍ •
الظبّش َّ االشتشاؽ ثبلٌسجٔ إل  سخَػِ ف٘وب إرا وبى ػبصهبً ػل  ( 2)•

 (.الخَئٖ. )الشخَع
 

 

 606: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

فال ٍجِ لوب ٗظْش هي طبحت الجَاّش هي اػتجبس استطبػٔ الٌبئٖ فٖ  •
ٍجَثِ لؼوَم أدلّتْب، ٍ أىّ االًمالة إًّوب أٍجت تغ٘٘ش ًنَع الحنجّ، ٍ   
أهّب الششؽ فؼلى هب ػلِ٘ ف٘ؼتجش ثبلٌسجٔ إلى التوتّغ، ّزا، ٍ لَ حظلت 

فبلظنبّش  ( 3)االستطبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هكّٔ لكي لجل هؼّٖ السٌت٘ي 
 ثلذُأًِّ كوب لَ حظلت فٖ 

ثل الوذاس فٖ رله حظَل االعتـبػٔ للححّ الَالاغ لجال هؼاّٖ    ( 3)•
السٌت٘ي ٍ ال ٗىفٖ هدشّد حظَل االعتـبػٔ لجل الوؼّٖ إى وبى الححّ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثؼذ عٌت٘ي

 606: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 



34 

 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

، ٍ لَ ثم٘ت إلى السٌٔ ال بل ٔ أٍ أصٗذ، فبلوذاس (4)ف٘جت ػلِ٘ التوتّغ  •
 ثؼذ االًمالة،  ػلى حظَلْب

ّزا إرا وبى الححّ الَاخت ثْب ػل  فشع الوجبدسٓ إلِ٘ ٗماغ لجال   ( 4)•
التدبٍص ػي السٌت٘ي ٍ أهّب إرا وبى ٗمغ ثؼذ السٌت٘ي ال هحبلٔ فبلظابّش  
ٍخَة المشآى أٍ اإلفشاد ٍ إى وبى لذ ٍخات ثبالعاتـبػٔ الحبطالٔ    

 (.الجشٍخشدٕ. )لجلْوب
ٍخَة التوتّغ فشع ٍلَع الححّ ػل  فشع الوجبدسٓ إلِ٘ لجال تدابٍص   •

ػلا    الالسٌت٘ي فبلوذاس ػل  ًفس الححّ فاٖ عأٌ أٍّل االعاتـبػٔ    
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )االعتـبػٔ

 (.الخَاًسبسٕ. )هحلّ تأهّل ٍ إشىبل•
 606: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

أهّب الوكّٖ إرا خشج إلى سبئش األهظبس هم٘وبً ثْب فال ٗلحمِ حكوْنب  ٍ •
فٖ تؼّ٘ي التوتّغ ػلِ٘، لؼذم النذل٘ل ٍ ثطنالى الم٘نبل إلّنب إرا كبًنت      
اإللبهٔ فْ٘ب ثمظذ التَطّي ٍ حظلت االستطبػٔ ثؼذُ، فإًِّ ٗتؼّ٘ي ػلِ٘ 
التوتّغ ثومتؼى المبػذٓ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍُلى، ٍ أهّب إرا كبًت ثمظنذ  
الوجبٍسٓ أٍ كبًت االستطبػٔ حبطلٔ فٖ هكّٔ فال، ًؼن الظبّش دخَلِ 

، فؼلى المَل ثنبلتخ٘٘ش فْ٘نب كونب ػني     (1)حٌ٘ئزٍ فٖ الوسألٔ السبثمٔ 
 . الوشَْس ٗتخّ٘ش، ٍ ػلى لَل اثي أثٖ ػم٘ل ٗتؼّ٘ي ػلِ٘ ٍظ٘فٔ الوكّٖ

لذ ػشف  االحت٘بؽ فِ٘ هي خْٔ الذٍساى ث٘ي التؼ٘ا٘ي ٍ التخ٘٘اش   ( 1) •
 (.آلب ػ٘بء. )فتذثّش فِ٘ ٍ فٖ أهثبلِ

 
 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي خبٍس ثوىّٔ عٌٔ ٍاحذٓ أٍ عٌت٘ي، خبص لِ أى ٗتوتّغ ف٘خشج الا   ٍ •
فبى جبٍس ثْب ثالث سٌ٘ي لن ٗجنض لنِ   . الو٘مبت ٍ ٗحشم ثبلححّ هتوتّؼب

 حبػشْٗب، ٍ وبى حىوِ حىن أّل هىّٔ ٍ التّوتّغ
ٍ هي وبى هي أّل هىّٔ أٍ حبػشْٗب، ثنَّ ًأى ػاي هٌضلاِ إلا  هثال      •

الوذٌٗٔ أٍ غ٘شّب هي الجالد، ثنَّ أساد الشّخَع ال  هىّٔ، ٍ أساد أى ٗحاحّ  
 .هتوتّؼب، خبص لِ رله

206: الٌْبٗٔ فٖ هجشد الفمِ ٍ الفتبٍى؛ ص  
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

إرا اًتمل إل  غ٘شّب هي الجلذاى ثن خبء هتوتؼب لن ٗسامؾ ػٌاِ   الوىٖ •
 الذم، 

فنإى ألنبم ثْنب ثنالث سنٌ٘ي      . إى كبى هي غ٘شّب ٍ اًتمل إلى هكٍٔ •
فظبػذا كبى هي الحبػشٗي ٍ إى كبى ألل هي رلك كبى حكوِ حكن 

 .أّل ثلذُ ػلى هب للٌبُ

 308: ، ص1 الوجسَؽ فٖ فمِ اإلهبه٘ٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

و٘ف وبى فبى دخل فٖ الثبلثٔ هم٘وب ثن حح اًتمل فشػِ ال  المشاى أٍ االفشاد ووب ٍ •
ػضٕ إل  ػلوبئٌب ػاذا  سثوب  ثل طشح ثِ خوبػٔ، ثل ًسجِ غ٘ش ٍاحذ إل  الوشَْس، 

 الش٘خ، ل  
هي البم ثوىٔ عٌت٘ي فَْ هي أّل »( ػلِ٘ السالم)ػي أثٖ خؼفش « 1»طح٘ح صساسٓ •

أ سأٗ  إى وبى لِ أّل ثبلؼشاق (: ػلِ٘ السالم)ألثٖ خؼفش : هىٔ ٍ ال هتؼٔ لِ، فمل 
  «فلٌ٘ظش أْٗوب الغبلت ػلِ٘ فَْ هي اّلِ: ٍ أّل ثوىٔ؟ لبل

الودابٍس ثوىأ ٗتوتاغ    »( ػل٘اِ الساالم  )ػي الظبدق « 2»ٍ طح٘ح ػوش ثي ٗضٗذ •
  «ثبلؼوشٓ إل  الحح إل  عٌت٘ي، فئرا خبٍس عٌت٘ي وبى لبؿٌب ٍ ل٘س لِ اى ٗتوتغ

 ثبلضاء الوؼدؤ، « خبٍص»ٍ فٖ ثؼغ الٌسخ •
 .1هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 1)•
 .2هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 2)•

 
 88: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

للوحكننٖ ػنني اإلسننكبفٖ ٍ الٌْبٗننٔ ٍ الوجسننَؽ ٍ الحلننٖ  خالفننب •
 ،فبشتشطَا ثالث سٌ٘ي

ٍ لذ اػتشف غ٘ش ٍاحذ ثؼذم الَلَف لْن ػلا  هساتٌذ ػاذا األطال      •
الزٕ لن ٗؼ٘ي المذس الوضثاَس، ػلا  اًاِ همـاَع ثواب ػشفا ، إال اى       
الوحىٖ فٖ الذسٍس ػي الٌْبٗٔ ٍ الوجسَؽ اًتمبل الفاشع ثبلاذخَل   

ٍ لَ ألبم الٌبئٖ ثوىٔ عٌت٘ي اًتمل فشػِ إلْ٘اب فاٖ   »: فٖ الثبلثٔ، لبل
الثبلثٔ ووب فٖ الوجسَؽ ٍ الٌْبٗٔ، ٍ ٗظْش هي أوثش الشٍاٗابت اًاِ فاٖ    

 « الثبً٘ٔ

 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٍ هي خبٍس ثوىٔ عٌٔ أٍ عٌت٘ي خبص لِ اى »الوَخَد فٖ الٌْبٗٔ : لل •
ٗتوتغ ف٘خشج إل  الو٘مبت ٍ ٗحشم ثبلحح هتوتؼب، فبى خبٍس ثْب ثال  

ٍ « عٌ٘ي لن ٗدض لِ التوتغ، ٍ وبى حىوِ حىن أّل هىٔ ٍ حبػاشْٗب 
 لن تحؼشًٖ ػجبسٓ الوجسَؽ ٍ لؼلْب هثلْب، 

ال سٗت فٖ يَْسّاب ف٘واب رواشُ الشاْ٘ذ ػلا  اى ٗىاَى الواشاد        ٍ •
عٌٔ أٍ : ثبلودبٍسٓ ثْب ثال  عٌ٘ي الذخَل فٖ الثبلثٔ ثمشٌٗٔ لَلِ أٍال

 .أٍ ثال : عٌت٘ي، ٍ إال لمبل

 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي رله ٗظْش اى الوظٌف لظذ ثتؼج٘شُ وواب رواش تفسا٘ش ػجابسٓ     ثل •
أى هشادُ ثبلودبٍسٓ ثالثب الذخَل فٖ الثبلثٔ، فال ٗشد ػلِ٘ هب ٍ  الش٘خ 

اػتشػِ ثِ فٖ الوذاسن هي أى حىوِ ثبًتمبل الفاشع ثبلاذخَل فاٖ    
الثبلثٔ هٌبف لوب حىن ثِ أٍال هي أى إلبهٔ السٌت٘ي ال تَخات اًتمابل   
الفشع، فبى إلبهٔ عٌت٘ي اًوب ٗتحمك ثبلذخَل فٖ الثبلثٔ، ٍ أيْش هٌاِ  
فٖ رله ػجبسٓ المَاػذ، ٍ حٌ٘ئز ٗتداِ االعاتذالل لاِ ثبلظاح٘ح٘ي     
الوضثَسٗي، ووب اًِ ٗتدِ االعتذالل للمَل الومبثل لاِ ٍ ّاَ االًتمابل    
ثبلذخَل فٖ الثبً٘ٔ الزٕ ٗظْش هي الشْ٘ذ ٍ الفبػل األطجْبًٖ الو٘ال  

 ث  الِ٘ 

 89: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

الودبٍس ثوىٔ عٌٔ ٗؼوال ػوال أّال    « »1»اثي عٌبى اللِّ ػجذ خجش •
ٔ  : لبل الشإٍ -هىٔ ٍ هاب وابى دٍى    -ٗؼٌٖ ٗفشد الحح هغ أّال هىا

  «السٌٔ فلِ أى ٗتوتغ
هي دخل هىٔ ثحدٔ ػي غ٘شُ ثن ألبم عٌٔ فَْ « »2»ٍ هشعل حشٗض •

  «هىٖ
•______________________________ 

 .8هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 1)
 .9هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 2)•

 
 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

السابثم٘ي الوشاتول٘ي ػلا     « 4»ٍ حوابد  « 3»ٍ ثخجشٕ الحلجٖ ثل •
هدبٍسٓ السٌٔ أٍ السٌت٘ي ثٌبء ػل  اًِ ال هؼٌ  لازله إال ػلا  إسادٓ   

 .الذخَل فٖ الثبً٘ٔ
 .3هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 3)•
 .7هي أثَاة ألسبم الحح الحذٗث  -9 -الجبة -الَعبئل( 4)•

 

 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي ٌّب ثبى له طحٔ اعتظْبس الشْ٘ذ لِ هاي أوثاش الشٍاٗابت، ثال     ٍ •
ٗوىي تٌضٗل الظح٘ح٘ي الوضثَسٗي ػلِ٘ ٍ لَ ثمشٌٗأ ّازُ الٌظاَص    
التٖ تظلح هشخحٔ إلحذى الٌسخت٘ي فٖ أحذّوب ػل  األخشى أٗؼب 
التٖ ل٘ل إًْب ال تمجل التٌضٗل الوضثَس، ثل فٖ وشف اللثابم احتوبلْواب   
أٗؼب لسٌتٖ الحح ثوؼٖ صهبى ٗسغ حدت٘ي؛ ٍ َّ عٌٔ وواب أى شاْش   
الح٘غ ثالثٔ ػشش َٗهب، ٍ ػل  ول حبل فٌدتواغ ًظاَص السأٌ ٍ    

 .السٌت٘ي ٍ السٌٔ أٍ السٌت٘ي حٌ٘ئز ػل  هؼٌ  ٍاحذ

 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 ًؼن تجم  ًظَص الستٔ أشْش أٍ أوثش، و  •
  «5»حفض ثي الجختشٕ طح٘ح •
 .3الحذٗث  -هي أثَاة ألسبم الحح -8 -الجبة -الَعبئل( 5)•

 

 87: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

فٖ الودبٍس ثوىٔ ٗخشج إل  أّلِ »( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  أثٖ ػجذ اللّػي •
ٖ ء ٗذخل؟ فمبل إى وبى همبهِ ثوىأ أوثاش   : ثن ٗشخغ إل  هىٔ ثإٔ ش

  «هي عتٔ أشْش فال ٗتوتغ، ٍ إى وبى ألل هي عتٔ أشْش فلِ أى ٗتوتغ
ػل٘اِ  )ُ ٰ  ٍ غ٘شُ ػي أثٖ ػجذ الالّ « 1»ٍ هشعل الحس٘ي ثي ػثوبى •

ٍ فاٖ ثؼاغ   « هي ألبم ثوىٔ عتٔ أشْش فل٘س لِ أى ٗتوتاغ »( السالم
  «خوسٔ أشْش»الٌسخ 
•______________________________ 

 .5الحذٗث  -هي أثَاة ألسبم الحح -8 -الجبة -الَعبئل( 1)
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي ألابم ثوىأ   »( ػلْ٘وب السالم)ػي أحذّوب « 2»خجش اثي هسلن ٍ •
 «عتٔ أشْش فَْ ثوٌضلٔ أّل هىٔ

 
 

ٍ  4الحاذٗث   -هي أثاَاة ألسابم الحاح    -8 -الجبة -الَعبئل( 2)•
 .1680الشلن  476ص  5ووب فٖ التْزٗت ج  «هي ألبم ثوىٔ عٌٔ» فِ٘

•  
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٗوىي حولْب ػل  التم٘ٔ ثٌبء ػل  اوتفبء الؼبهٔ فاٖ طا٘شٍستِ هاي    ٍ •
حبػشٕ الوسدذ الحشام ثبالعت٘ـبى عتٔ أشْش، أٍ الذخَل فٖ الشاْش  
السبدس، أٍ ػل  اػتجبس هؼٖ رله فٖ إخشاء حىن الَؿي لوي لظذ 
التَؿي ٍ فٖ وشاف اللثابم أٍ ػلا  إسادٓ ث٘ابى حىان رٕ الاَؿٌ٘ي       
ثبلٌسجٔ إل  ل٘بم الستٔ أشْش أٍ ألل أٍ أوثش، أٍ غ٘اش رلاه، ٍ ثازله    
ثبى له لَٓ المَل الوضثَس ٍ إى لل المبئل ثِ طشٗحب، ثل لن ًؼثش ػلِ٘، 

 .ووب أًِ ثبى له الٌظش ف٘وب فٖ الوذاسن ٍ الشٗبع ٍ غ٘شّوب
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

و٘ف وبى فال إشىبل ٍ ال خالف فٖ ط٘شٍسٓ الودابٍس ثؼاذ الواذٓ    ٍ •
الوضثَسٓ ٍ إى لن تىي ثمظذ التَؿي وبلوىٖ فٖ ًَع الحح، ًؼان ػاي   
ثؼغ الحَاشٖ تم٘٘ذ رله ثواب إرا أساد الومابم ثْاب أثاذا، لىاي ػاي       
الوسبله أًِ هخبلف للٌض ٍ اإلخوبع أهب ثبلٌسجٔ إل  غ٘ش رله هاي  
أحىبم الحح فمذ احتولِ ثؼؼْن، فال ٗشتشؽ فٖ ٍخَة الحاح ػل٘اِ   
االعتـبػٔ الوششٍؿٔ لِ ٍ لَ الٖ الشخَع هي ثلاذُ، ثال ٗىفاٖ ف٘اِ     
اعتـبػٔ أّل هىٔ، إلؿالق اٙٗٔ ٍ وث٘ش هي األخجبس، ثل سثوب احتول 

 خشٗبى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

أحىبم الحح هي أحىبم أّال هىأ حتا  الَلاَف ٍ الٌازٍس ٍ      غ٘ش •
 ٖ  ًحَّوب، لوب عوؼتِ هوب ف

  «َّ هي أّل هىٔ« »1»الٌظَص •
  «َّ هىٖ»ٍ •
  «ثوٌضلٔ أّل هىٔ»ٍ •

•______________________________ 
ٍ  9ٍ  1الحذٗث  -هي أثَاة ألسبم الحح -9 -الجبة -الَعبئل( 1)

 .4الحذٗث  -هٌْب 8الجبة 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ
اى الدو٘غ ووب تشى هغ ػذم لظذ التاَؿي، ػاشٍسٓ اًسا٘بق إسادٓ ًاَع الحاح      إال •

خبطٔ هي الدو٘غ، ف٘جم  ػوَم أدلٔ اعتـبػٔ الٌبئٖ ثحبلِ، ٍ وزا اعتظحبثْب ثال ٍ  
أطل الجشاءٓ، ٍ دػَى اى تله االعتـبػٔ ششؽ للتوتغ ٍ ال توتغ ٌّب ٗاذفؼْب اًْاب   
ششؽ ٍخَة الحح ػل  الٌبئٖ هـلمب، ٍ تؼ٘ي الوتؼٔ أهش آخش، هغ اًِ لذ ٗدت ػلِ٘ 
االفشاد أٍ المشاى، ًؼن الظبّش اًِ وزله هغ لظذ التَؿي، لظذق وًَاِ حٌ٘ئاز هاي    
أّلْب ٍ إى ٍخت ػلِ٘ التوتغ لجل السٌٔ أٍ السٌت٘ي لألدلٔ الشاشػ٘ٔ، ٍ هاي رلاه    
ٗظْش ػؼف المَل ثتم٘٘ذ إؿالق الحىن الوضثَس فاٖ الاٌض ٍ الفتاَى ثواب إرا أساد     
الوفبسلٔ اهب هغ إسادٓ الومبم اثذا فٌ٘تمل فشػِ ثأٍل عٌٔ، لظذق وًَاِ حٌ٘ئاز هاي    
أّلْب، لىي فٖ الشٗبع اى وال هي المَل٘ي ػاؼ٘ف، ألى ثا٘ي إؿاللْ٘واب ػوَهاب ٍ     
خظَطب هي ٍخِ، لتَاسدّوب فٖ الودبٍس عٌت٘ي هثال ثٌ٘ٔ الاذٍام، ٍ افتاشاق األٍل   
ػي الثبًٖ فٖ الودبٍس عٌت٘ي ثغ٘ش الٌ٘ٔ، ٍ الؼىس فٖ الودابٍس دٍى الساٌت٘ي هاغ    
الٌ٘ٔ الوضثَسٓ، فتشخ٘ح أحذّوب ػل  اٙخش ٍ خؼلِ الوم٘ذ لِ غ٘ش يابّش الَخاِ، ٍ   

 :لىي همتؼ  األطل ٍ َّ اعتظحبة ػذم اًتمبل الفشع ٗشخح األٍل، لل 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

إل  تظشٗح الجؼغ ثِ، ٍ ثأًِ الوشاد هي إؿالق الفتَى، ثل لاذ  هؼبفب •
ٍ لَ ثمشٌٗٔ عؤالِ ثؼذ رلاه ػاي   « 2»ٗمبل ثظَْسُ هي طح٘ح صساسٓ 

رٕ الوٌضل٘ي، ثل ٍ هي غ٘شُ، فتىَى هم٘ذٓ لتله الٌظاَص التاٖ لاذ    
 ٕ  ٗذػ  يَْسّب فٖ غ٘ش هتدذد

 .1الحذٗث  -هي أثَاة ألسبم الحح -9 -الجبة -الَعبئل( 2)•
  92: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائغ اإلعالم، ج•
االعت٘ـبى، ٍ لَ اًؼىس الفشع ثأى ألبم الوىٖ فٖ غ٘شّب لان ٌٗتمال   •

فشػِ ٍ لَ عٌ٘ي لألطل ٍ غ٘شُ ثؼذ حشهٔ الم٘بس، إال اى ٗىَى ثٌ٘أ  
االعت٘ـبى فٌ٘تمل هي أٍل عٌٔ، لظذق الٌبئٖ ػل٘اِ حٌ٘ئاز، وواب ّاَ     

 .ٍاػح
 91: ، ص18 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج 
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 هي كبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

هٓتَى ٌْٗٓتَمِلُ فَشْػُِٔ ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ ثُنَّ اعٕتَـَبعٓ  9« 6»•
حٔكْنِ هٓيْ كَبىَ ٍٓ  هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ ثِبلْحٓجِّ ٍٓ الْؼٔوٕشٍَِٓٓ  إِلَى الْمِشَاىِ أٍَِ الْإِفْشَادِ

  لَِٔ هٌْٓضِلَبىِ لَشِٗتٌ ٍٓ ثٓؼِ٘ذٌ
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔعٓ  ثٕايِ الْمَبعِانِ   « 7» -1 -14755•

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

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

 .519 -159 -2، ٍ االعتجظبس 101 -34 -5التْزٗت  -(7)•
 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 هي كبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

 .«1»ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هِثْلَِٔ ٍٓ •
 
 
 

 .1767 -492 -5التْزٗت  -(1)•
 
 
 

 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي كبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

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

 .فَئِرَا خٓبٍٓصٓ عٌَٓتَٕ٘يِ وَبىَ لَبؿٌِبً ٍٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ سٌَٓتَٕ٘يِالْحٓحِّ إِلَ  
 

 .102 -34 -5التْزٗت  -(2)•
 

 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج
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 هي كبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسجِ

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

سٓنًٌَٔ إٍَٔ  لَابلَ إِرَا أَلَابهَٔا    -فَبلْمَبؿٌِِ٘يَ ثِْٓاب : لَبلَ لُلْ ٔ -هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
فَئِرَا أَلَبهَٔا شَإْشاً فَائِىَّ لَْٔانٕ أَىْ     -طٌَٓؼَٔا وَوٓب ٗٓظٌَٕغٔ إَّٔلُ هٓىََّٔ -ِسٓنٌَتَٕ٘ي 
  -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا

 -لُلْ ٔ هِيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّاَىَ ثِابلْحٓحِّ   -هِيْ إَٔٗيَ لَبلَ ٗٓخْشُخَٔىَ هِيَ الْحٓشَمِلُلْ ٔ •
 .فَمَبلَ هِيْ هٓىََّٔ ًَحَٕاً هِوَّب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ

 
 .103 -35 -5التْزٗت  -(3)•

 266: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ثٓبةٔ خَٓٓاصِ حٓحِّ التَّوٓتُّغِ لِلْؤدٓبٍِسِ ٍٓ ٍٔخَٔثِِِ فِٖ الَْٓاخِتِ لَجٕالَ أَىْ   8« 1»•
  ٗٓتَؼَّٓ٘يَ ػٓلَِِٕ٘ غَٕ٘شُُٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّ  « 2» -1 -14750•
ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ 

 -عٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الْؤدٓبٍِسِ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَا  الْحٓاحِّ  : الْحٓسٓيِ ع لَبلَ
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓخْشُجٔ إِلَ  هْٔٓلِّ أَسٕػِِِ فَ٘ٔلَجِّٖ إِىْ شَبءٓ

، ٍ أٍسدُ فااٖ 188 -59 -5، التْاازٗت 7 -302 -4الىاابفٖ  -(2)•
 .هي أثَاة الوَال٘  19هي الجبة  1الحذٗث 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ ٗٓؼٕمَُةٓ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيِ « 6» -3 -14752•
ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓفْضِ ثٕيِ الْجٓخْتَشِِّٕ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ الْؤدٓبٍِسِ   اثٕيِ أَثِٖ

ٖٕ ءٍ ٗٓذٕخُلُ -ثِوٓىََّٔ ٗٓخْشُجٔ إِلَ  إَّٔلِِِ فَمَبلَ إِىْ  -ثُنَّ ٗٓشْخِغٔ إِلَ  هٓىََّٔ ثِإَِّٔ شَ
ٍٓ إِىْ وَبىَ أَلَلَّ هِيْ عِتَِّٔ  -وَبىَ هٔمَبهِٔٔ ثِوٓىََّٔ أَوْثَشَ هِيْ عِتَِّٔ أَشْْٔشٍ فَلَب ٗٓتَوٓتَّغٕ

 .أَشْْٔشٍ فَلَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ
 

 .1679 -476 -5التْزٗت  -(6)•
 

 264: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج


