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  الحذألسبم 
  فٖ ألسبم الحذالمَل •
توتغ ٍ لشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي كبى ثؼ٘ذا ػني  : ٍ ّٖ حالحٔ•

 *الجؼنذ هكٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي كبى حبػشا إٔ غ٘ش ثؼ٘نذ، ٍ حنذ   
 حوبً٘ٔ ٍ أسثؼَى ه٘ال هي كل ربًت 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؛ د
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  الحذألسبم 
ػلا   , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

طشف أؾبٓ لاجي ػلا  عاجؼٔ    : ثالثٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي طشٗك ال٘وي
ػل  ػشفبت هي ثطي ًواشٓ ػلا    : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي طشٗك الطبئف
ػل  ثٌ٘ٔ خجل ثابلومطغ ػلا  عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي طشٗك الؼشاق
فٖ ضؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػل  تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي طشٗك الدؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي طشٗك خذٓ، هٌمطغ األػطبش ػل  ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ

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

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

ٔ ٍّاٖ إلا  اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب غل  اهلل ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .خَاًجِػالهبت هٌػَثٔ فٖ خو٘غ 

 (ساخغ إل  خشٗطٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 خشٗـٔ 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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  الحذألسبم 
هي كبى ػلى ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شك فنٖ  ٍ •

ٍ هغ ػذم توكٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخبسد ٍرت ػلِ٘ 
 ٗشاػٖ االحت٘بؽ، 

 
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    

 .ف٘دت اإلحت٘بـ
 

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

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

 
 .ٍ إى وبى األفؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

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

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

 .**االعتطبػٔلضهِ فشؼ ٍطي 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَطي ٍ الوفاشٍؼ   *•

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

 .األحَـ اخت٘بس فشؼ ٍطي اإلعتطبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 إلْ٘بكبى هي أّل هكٔ ٍ خشد إلى ثؼغ األهظبس حن سرغ هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إل  ثؼؽ األهػبس ثان سخاغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖإلْ٘ب فبألحَـ أى ٗأتٖ ثفشؼ 

 
ٍ إى وبى األلَى تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشؼ الوىاٖ ٍ فاشؼ الٌابئٖ ٍ        *•

 .األفؿل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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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؛ د

بعد 

الدخول 

في السنة 

 الثانية
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

اٙفبلٖ إرا غبس هم٘وب فٖ هىٔ فئى وبى رله ثؼذ اعتطبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ عَاء وبًا  إلبهتاِ   فٖ   ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إضىبل

 ثمػذ التَطي أٍ الودبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستط٘ؼب ثن اعتطبع ثؼاذ إلبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

فشؾِ إل  فشؼ الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ لىاي ثطاشـ أى   
 تىَى اإللبهٔ ثمػذ الودبٍسٓ، 

 ،أهب لَ وبى ثمػذ التَطي فٌ٘ملت ثؼذ لػذُ هي األٍلٍ •

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

ٍ فٖ غَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا  االعاتطبػٔ      •
أٗؿب، فتىفٖ فٖ ٍخَثِ اعتطبػتِ هٌْب، ٍ ال ٗطتشـ فِ٘ حػَلْب هي 

 ثلذُ، 
لَ حػل  االعتطبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هؿٖ السٌت٘ي لىاي  ٍ •

ثطشـ ٍلَع الحح ػل  فشؼ الوجابدسٓ إل٘اِ لجال تدابٍص الساٌت٘ي      
فبلظبّش أًِ ووب لَ حػل  فٖ ثلذُ، ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘  إل  

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

ثؼذُ ف٘تؼا٘ي  االعتطبػٔ  حػل فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إال إرا تَطي ٍ 
 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل 

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

  هسألٔ اٙفبلٖ إرا غبس هم٘وب فٖ هىٔ 3•
فئى وبى رله ثؼذ اعتطبػتِ ٍ ٍخَة التوتغ ػلِ٘ فال إضىبل فٖ ثمبء •

حىوِ عَاء وبً  إلبهتِ ثمػذ التَطي أٍ الودبٍسٓ ٍ لاَ ثأصٗاذ هاي    
 عٌت٘ي 

أهب إرا لن ٗىي هستط٘ؼب ثنَّ اعتطبع ثؼذ إلبهتِ فٖ هىٔ فال إضاىبل  ٍ •
فٖ اًمالة فشؾِ إل  فشؼ الوىٖ فٖ الدولٔ ووب ال إضىبل فٖ ػذم 
االًمالة ثودشد اإللبهٔ ٍ إًوب الىاالم فاٖ الحاذ الازٕ ثاِ ٗتحماك       

ٔ االًمالة فبأللَى هب َّ الوطَْس هي أًِ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ   الثبلث

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

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

الودبٍس ثوىٔ ٗتوتغ ثابلؼوشٓ  : ٍ غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ ػي الػبدق ع•
  إل  الحح إل  عٌت٘ي فئرا خبٍس عٌت٘ي وبى لبطٌب ٍ ل٘س لِ أى ٗتوتغ

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

• ٍ ٔ  ل٘ل ثأًِ ثؼذ الذخَل فٖ الثبً٘

هي األخجبس ٍ َّ ؾؼ٘ف لؿؼفْب ثئػشاؼ الوطَْس ػٌْب هغ أى لدولٔ •
 المَل األٍل هَافك لألغل 

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

 المَل الوطَْس ثئسادٓ الذخَل فٖ السٌٔ الثبلثٔ 
ٍ أهب األخجبس الذالٔ ػل  أًِ ثؼذ عتٔ أضْش أٍ ثؼذ خوسأ أضاْش فاال    •

 ػبهل ثْب هغ احتوبل غذٍسّب تم٘ٔ ٍ إهىبى حولْب ػل  هحبهل أخش 
 

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

الظبّش هي الػح٘ح٘ي اختػبظ الحىن ثوب إرا وبً  اإللبهٔ ثمػاذ  ٍ •
الودبٍسٓ فلَ وبً  ثمػذ التَطي فٌ٘ملت ثؼذ لػاذُ هاي األٍل فواب    

 ٗظْش هي ثؼؿْن هي وًَْب أػن ال ٍخِ لِ 
 هي الغشٗت هب ػي آخش هي االختػبظ ثوب إرا وبً  ثمػذ التَطي ٍ •

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

الظبّش أى فٖ غَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىان الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا      ثنَّ •
االعتطبػٔ أٗؿب ف٘ىفٖ فٖ ٍخَة الحح االعاتطبػٔ هاي هىأ ٍ ال    
ٗطتشـ فِ٘ حػَل االعتطبػٔ هي ثلذُ فال ٍخِ لوب ٗظْش هي غبحت 
الدَاّش هي اػتجبس اعتطبػٔ الٌابئٖ فاٖ ٍخَثاِ لؼواَم أدلتْاب ٍ أى      
االًمالة إًوب أٍخت تغ٘٘ش ًَع الحح ٍ أهاب الطاشـ فؼلا  هاب ػل٘اِ      

 ف٘ؼتجش ثبلٌسجٔ إل  التوتغ ّزا 

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

لَ حػل  االعتطبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لىي لجل هؿٖ الساٌت٘ي  ٍ •
فبلظبّش أًِ ووب لَ حػل  فٖ ثلذُ ف٘دت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘  إلا   

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

إرا وبً  اإللبهٔ  إال فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ لؼذم الذل٘ل ٍ ثطالى الم٘بس 
فْ٘ب ثمػذ التَطي ٍ حػل  االعتطبػٔ ثؼذُ فئًِ ٗتؼ٘ي ػل٘اِ التوتاغ   

 ثومتؿ  المبػذٓ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍل  
 

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

أهب إرا وبً  ثمػذ الودبٍسٓ أٍ وبً  االعتطبػٔ حبغلٔ فاٖ هىأ   ٍ •
 فال 

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

 ٖ  الوى

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

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

أٍ الوزبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي سٌت٘ي، ٍ أهّب إرا لن ٗكي هستـ٘ؼبً ( 5)التَؿّي 
حنّ استـبع ثؼذ إلبهتِ فٖ هكّٔ فال إشكبل فٖ اًمالة فشػنِ إلنى فنشع    
الوكّٖ فٖ الزولٔ، كوب ال إشكبل فٖ ػذم االًمالة ثوزشّد اإللبهٔ، ٍ إًّوب 

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

تجذّل الحىن ثتجذّل الوَؾَع ٍ إى وبى هستمشّاً فال ٗتشن هشاػبٓ االحت٘ابـ  
. لوي غاذق ػل٘اِ أّى هىّأ ٍطٌاِ ػشفاًب أٍ غابس هىّ٘اًب ثحىان الطاشع         

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

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

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

 سٌت٘ي، فإرا ربٍس سٌت٘ي كبى لبؿٌبً، ٍ ل٘س لِ أى ٗتوتّغ، 

 605: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

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

لألطل، ٍ أهّب المَل ثأًِّ ثؼذ توبم حالث سنٌ٘ي فنال دل٘نل ػل٘نِ إلّنب      
األطل الومـَع ثوب ركش، هغ أىّ المَل ثِ غ٘ش هحمّك الحتوبل إسربػِ 

 ،إلى المَل الوشَْس ثإسادٓ الذخَل فٖ السٌٔ الخبلخٔ
•______________________________ 

ثل لوؼبسؾتْب ثبلػح٘ح٘ي فبلوشخغ إطالق هب دلّ ػلا  ٍخاَة   ( 1)
 (الخَئٖ. )التوتّغ لوي لن ٗىي أّلِ حبؾشٕ الوسدذ الحشام

 605: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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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 هؼبسؾٔ ثبلػح٘ح٘ي ف٘دشٕ فْ٘ب هب تمذّم ػل  أىّ هاب دلّ  ( 2)•
 (.الخَئٖ. )ػل  أًِّ ثؼذ خوسٔ أضْش ؾؼ٘ف
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

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

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

 (.الگلپبٗگبًٖ. )لىي ٗؼتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗػذق أًِّ ٍطٌِ( 3)•
 

 605: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

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

ثل الظبّش رله فٖ غَسٓ ػذم االًمالة أٗؿبً ف٘ىفاٖ اعاتطبػتِ   ( 4)•
هي هىّٔ فٖ ٍخَة الححّ ػلِ٘ إى وبى فْ٘ب ٍ إى وبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّغ ًؼن ٗؼتجش حٌ٘ئزٍ اعتطبػتِ لححّ التوتّغ ٍ ال ٗىفٖ اعتطبػتِ لححّ 

 (.الجشٍخشدٕ. )الوىّٖ دًٍِ

 606: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 ( 1)ف٘كفٖ فٖ ٍرَة الحذّ االستـبػٔ هي هكّٔ •
ال فشق فٖ رله ث٘ي الػَست٘ي ف٘ىفٖ فٖ ٍخاَة التوتّاغ لجال    ( 1)•

االًمالة أٗؿبً اعتطبػتِ 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
األحَـ لىي لَ حػل  لاِ االعاتطبػٔ هاي ثلاذُ ثؼاذ رلاه       ػل  •

 (.الٌبئٌٖ٘. )فبألحَـ اإلػبدٓ

 606: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

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

 (.الخَئٖ. )الشخَع
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

فال ٍرِ لوب ٗظْش هي طبحت الزَاّش هي اػتجبس استـبػٔ الٌبئٖ فٖ  •
ٍرَثِ لؼوَم أدلّتْب، ٍ أىّ االًمالة إًّوب أٍرت تغ٘٘ش ًنَع الحنذّ، ٍ   
أهّب الششؽ فؼلى هب ػلِ٘ ف٘ؼتجش ثبلٌسجٔ إلى التوتّغ، ّزا، ٍ لَ حظلت 

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

ثل الوذاس فٖ رله حػَل االعتطبػٔ للححّ الَالاغ لجال هؿاّٖ    ( 3)•
السٌت٘ي ٍ ال ٗىفٖ هدشّد حػَل االعتطبػٔ لجل الوؿّٖ إى وبى الححّ 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ثؼذ عٌت٘ي

 606: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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، ٍ لَ ثم٘ت إلى السٌٔ الخبلخٔ أٍ أصٗذ، فبلوذاس (4)ف٘زت ػلِ٘ التوتّغ  •
 ثؼذ االًمالة،  ػلى حظَلْب

ّزا إرا وبى الححّ الَاخت ثْب ػل  فشؼ 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 ثبالعاتطبػٔ الحبغالٔ    

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

ػلا    الالسٌت٘ي فبلوذاس ػل  ًفس الححّ فاٖ عأٌ أٍّل االعاتطبػٔ    
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )االعتطبػٔ

 (.الخَاًسبسٕ. )هحلّ تأهّل ٍ إضىبل•
 606: ، ص4 ؛ د(الوحشى)الؼشٍٓ الَحمى 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

أهّب الوكّٖ إرا خشد إلى سبئش األهظبس هم٘وبً ثْب فال ٗلحمِ حكوْنب  ٍ •
فٖ تؼّ٘ي التوتّغ ػلِ٘، لؼذم النذل٘ل ٍ ثـنالى الم٘نبل إلّنب إرا كبًنت      
اإللبهٔ فْ٘ب ثمظذ التَؿّي ٍ حظلت االستـبػٔ ثؼذُ، فإًِّ ٗتؼّ٘ي ػلِ٘ 
التوتّغ ثومتؼى المبػذٓ ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍُلى، ٍ أهّب إرا كبًت ثمظنذ  
الوزبٍسٓ أٍ كبًت االستـبػٔ 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  االحت٘بـ فِ٘ هي خْٔ الذٍساى ث٘ي التؼ٘ا٘ي ٍ التخ٘٘اش   ( 1) •
 (.آلب ؾ٘بء. )فتذثّش فِ٘ ٍ فٖ أهثبلِ
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

هٓتَى ٌْٗٓتَمِلُ فَشْػُِٔ ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ عٌَٓتَٕ٘يِ ثُنَّ اعٕتَطَبعٓ  9« 6»•
حٔكْنِ هٓيْ كَبىَ ٍٓ  هِيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ ثِبلْحٓذِّ ٍٓ 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
 -لَب هٔتْؼٓنَٔ لَنِٔ   -هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓكََّٔ سٌَٓتَٕ٘يِ فََْٔٓ هِيْ إَّٔلِ هٓكََّٔ: 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، ٍ االعتجػبس 101 -34 -5التْزٗت  -(7)•
 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د 



37 

 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

 .«1»ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ هِثْلَِٔ ٍٓ •
 
 
 

 .1767 -492 -5التْزٗت  -(1)•
 
 
 

 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

ٍٓ 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 لَبطٌِبً ٍٓ لَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ سٌَٓتَٕ٘يِالْحٓحِّ إِلَ  
 

 .102 -34 -5التْزٗت  -(2)•
 

 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

ٍٓ 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    -فَبلْمَبطٌِِ٘يَ ثِْٓاب : لَبلَ لُلْ ٔ -هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
فَئِرَا أَلَبهَٔا ضَإْشاً فَائِىَّ لَْٔانٕ أَىْ     -غٌَٓؼَٔا وَوٓب ٗٓػٌَٕغٔ 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؛ د 
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

الْؼٓلَّبهُٓٔ فِٖ الْؤخْتَلَفِ السُّؤَالُ ٍٓلَغٓ ػٓلَا  الْمَابطٌِِ٘يَ ٍٓ إًَِّوٓاب ٗٓتَحٓمَّاكُ     لَبلَ •
الِبعٕتِ٘طَبىُ ثِئِلَبهِٓٔ عٌٍَٓٔ وَبهِلٍَٔ ٍٓ إِرَا أَلَبمٓ ّٓؤُلَبءِ الَّزِٗيَ أَلَابهَٔا عٓأًٌَ عٓأًٌَ    

 .«4»أُخْشَى اًْتَمَلَ فَشْؾُْٔنٕ فَلَب هٌَٔبفَبَٓ 
 .261 -ساخغ هختلف الط٘ؼٔ -(4)•

 266: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 2» -7 -14761•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؼَٔىَ : ػٓيْ دٓأٍدٓ ػٓيْ حٓوَّبدٍ لَبلَ

إٍَٔ سٓنٌَتَٕ٘يِ    سًٌَٓٔلَبلَ إِرَا أَلَبمٓ ثِْٓب  -لَبلَ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ لُلْ ٔ فَبلْمَبطِيُ ثِْٓب
 لُلْ ٔ فَئِىْ هٓىَثَ الطَّْٕشَ لَبلَ ٗٓتَوٓتَّغٔ  -غٌَٓغٓ غٌْٔغٓ إَّٔلِ هٓىََّٔ

 -لَبلَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ لُلْ ٔ هِيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّ ثِابلْحٓحِّ  -«1»هِيْ إَٔٗيَ لُلْ ٔ •
 .لَبلَ هِيْ هٓىََّٔ ًَحَٕاً هِوَّب ٗٓمَُلُ الٌَّبسٔ

هي الجبة  11، ٍ أٍسد غذسُ فٖ الحذٗث 4 -300 -4الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 6

 (.ّبهص الوخطَـ)ٗحشم  -فٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(1)•
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ إِعٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ هٓشَّاسٍ ػٓيْ ٗٔاًَُسٓ  « 3» -8 -14762•
 سٓنًٌَٔ الْؤدٓابٍِسٔ ثِوٓىَّأَ   : ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ عٌَِبىٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

ٍٓ هٓب وَابىَ دٍٔىَ   -ٗٓؼٌِٕٖ ٗٔفْشِدٔ الْحٓحَّ هٓغٓ إَّٔلِ هٓىََّٔ -ٗٓؼٕوٓلُ ػٓوٓلَ إَّٔلِ هٓىََّٔ
 .السٌََِّٔ فَلَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ

ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ الْحٓوٕالُ ػٓلَا  الْدٓآَاصِ فِاٖ     « 4»تَمَذَّمٓ الَْٓخِٕٔ فِٖ هِثْلِِِ : أَلَُلُ•
 .الٌَّذٕةِ ٍٓ ػٓلَ  التَّمَِِّ٘ٔ

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘سٓا  ػٓايْ حٓشِٗاضٍ    « 5» -9 -14763•
هٓيْ دٓخَلَ هٓىََّٔ ثِحٓدٍَّٔ ػٓيْ غَٕ٘اشُِِ ثُانَّ   : ػٓوَّيْ أَخْجٓشَُٔ ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ

 -فَئِرَا أَسٓادٓ أَىْ ٗٓحٔحَّ ػٓيْ ًَفْسِاِِ إٍَٔ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓؼٕتَوِاشَ   -أَلَبمٓ عًٌَٓٔ فََْٔٓ هٓىٌِّّٖ
ٍٓ لَىِايْ ٗٓخْاشُجٔ    -ثٓؼٕذٓ هٓب اًْػٓشَفٓ هِيْ ػٓشَفََٔ فَلَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيْ هٓىََّٔ

 .سٓخٓغٓ إِلَ  الَْٓلْ ِ« 6»إِلَ  الَْٓلْ ِ ٍٓ وُلَّوٓب حََّٓلَ 
 .8 -302 -4الىبفٖ  -(5)•
 (.ّبهص الوخطَـ)حَلِ  -فٖ ًسخٔ -(6)•

 265: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ د
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

 .«8« »7»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ •
 .189 -60 -5التْزٗت  -(7)•
هي  1ٍ تمذم هب ٗذل ػل  حىن هي وبى لِ هٌضالى فٖ الحذٗث  -(8)•

 .هي ّزُ األثَاة 7الجبة 
 . هي ّزُ األثَاة 22هي الجبة  3ٍ ٗبت  فٖ الحذٗث •

•  
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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 أَسٕؾِِِ فَ٘ٔلَجِّٖ إِىْ ضَبءٓ

، ٍ 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 حٓفْعِ ثٕيِ الْجٓخْتَشِِّٕ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ الْؤدٓبٍِسِ   اثٕيِ أَثِٖ

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

 .أَضْْٔشٍ فَلَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ
 

 .1679 -476 -5التْزٗت  -(6)•
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 هي كبى لِ ٍؿٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ

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

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

 .**االعتطبػٔلضهِ فشؼ ٍطي 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَطي ٍ الوفاشٍؼ   *•

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

 .األحَـ اخت٘بس فشؼ ٍطي اإلعتطبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٍٓ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْؼٓجَّبسِ ثٕيِ هٓؼٕشٍُفٍ ػٓيْ فَؿَبلََٔ ػٓايِ  « 1» -4 -14753•
هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ عًٌَٓٔ فََْٔٓ : الْؼٓلَبءِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ أَحٓذِِّوٓب ع لَبلَ

 .ثِوٌْٓضِلَِٔ إَّٔلِ هٓىََّٔ
 

 .1680 -476 -5التْزٗت  -(1)•
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

ٍٓ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ أََُّٗةٓ ثٕيِ ًَُحٍ ػٓايْ ػٓجٕاذِ اللَّاِِ ثٕايِ     « 2» -5 -14754•
ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّاِِ ع  ػٓوَّيْ رَوَشَُٔ الْؤغِ٘شَِٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ ٍٓ غَٕ٘شُِِ 

 .هٓيْ أَلَبمٓ ثِوٓىََّٔ خَوٕسَٓٔ أَضْْٔشٍ فَلَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ: لَبلَ
ٍٓ الٌَّْٕٖٔ ػٓيِ التَّوٓتُّغِ ٌَّٔب هٓحٕؤاَلٌ  « 3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَ  رَلِهٓ : أَلَُلُ•

ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 4»ػٓلَ  التَّمَِِّ٘ٔ إٍَٔ ػٓلَ  الْدَٓٓاصِ فِٖ الْوٌْٓذٍٔةِ خَبغًَّٔ لِوٓب هٓؿَ  
«5» . 
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

 .1682 -476 -5التْزٗت  -(2)•
هاي   19هي ّزُ األثَاة، ٍ فٖ الجابة   10، 9ٗبتٖ فٖ الجبث٘ي  -(3)•

 .أثَاة الوَال٘ 
 .هي ّزا الجبة 4، 3، 2، 1هؿ  فٖ األحبدٗث  -(4)•
 . هي ّزُ األثَاة 9ٗبتٖ فٖ الجبة  -(5)•

•  
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 سٍاٗبت إلبهٔ اٙفبلٖ فٖ هىٔ•
 ٗوىي الدوغ الؼشفٖ–

 ث٘بى للتَطي الؼشفٖ•
 خالف يبّشّب–

 التخ٘٘ش ٍ التؼ٘٘ي•
 أضْشٍ طشح سٍاٗبت خوسٔ أٍ عتٔ التخ٘٘شثؼذ السٌٔ ٍ التؼ٘٘ي ثؼذ السٌت٘ي –
 التخ٘٘شثؼذ خوسٔ أضْش ٍ التؼ٘٘ي ثؼذ السٌت٘ي–

 الحول ػلٖ هؿٖ الحد٘ي ٍ طشح سٍاٗبت خوسٔ أٍ عتٔ أضْش•
 ال ٗوىي الدوغ الؼشفٖ–

 ٗشخح سٍاٗبت السٌت٘ي•
 ثبلطْشٓ–
 ثوَافمتْب لألغل–
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روايات إقامة اآلفاقي 
 في مكة

 يمكن الجمع العرفي

 خالف ظاهرها بيان للتوطن العرفي

 التخيير و التعيين

التخييربعد السنة و 
التعيين بعد السنتين 

و طرح روايات 
 خمسة أو ستة أشهر

التخييربعد خمسة 
أشهر و التعيين بعد 

 السنتين
الحمل علي مضي 
الحجين و طرح 

روايات خمسة أو 
 ستة أشهر

ال يمكن الجمع 
 العرفي

يرجح روايات 
 السنتين

 بالشهرة

 بموافقتها لألصل
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هكٔ

هي ألبم ثوىّٔ عٌٔ فْاَ ثوٌضلأ أّال    »: خجش هحوّذ ثي هسلن: هٌْبٍ •
 . «1« »هىّٔ

سثّوب ٗتَّّن غحّٔ الخجش ألىّ سخبل السٌذ ولّْن هي األػ٘بى ٍ الثمبت، ٍ •
ٍ لىٌِ ؾؼ٘ف لؿؼف طشٗك الط٘خ إل  الؼجبس ثي هؼشٍف الزٕ سٍى 

ثأثٖ الوفؿل ٍ لن ٗزوش طشٗمِ إلِ٘ فاٖ  « 2»ػٌِ الط٘خ فٖ الفْشع  
 .الوط٘خٔ
•______________________________ 

 .4ح  8أثَاة ألسبم الحح ة / 265: 11الَعبئل ( 1)
 .518: 118الفْشع  ( 2)•

 164: ، ص27 هَسَػٔ اإلهبم الخَئٖ؛ د 
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 الش٘جبًٖ  الوفؼل أثَ 

ػج٘ذ اهلل ثاي الجْلاَل ثاي ّوابم ثاي      هحوذ ثي ػجذ اهلل ثي هحوذ ثي •
الوطلت ثي ّوبم ثي ثحش ثي هطش ثي هشٓ الػغشى ثي ّوبم ثي هشٓ ثي 

 . رّل ثي ض٘جبى أثَ الوفؿل
سبفش فٖ ؿلت الحذٗج ػوشُ أطلِ كَفٖ ٍ كبى فنٖ أٍل أهنشُ   كبى •

 . حجتب حن خلؾ ٍ سأٗت رل أطحبثٌب ٗغوضًٍِ ٍ ٗؼؼفًَِ

 1059396/الو٘ن ثبة/الٌزبشٖ سربل
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 الش٘جبًٖ  الوفؼل أثَ 

وتبة ضشف التشثٔ وتبة هضاس أه٘ش الوؤهٌ٘ي ػل٘اِ  : وتت وث٘شٓ هٌْبلِ •
السالم وتبة هضاس الحس٘ي ػلِ٘ السالم وتبة فؿبئل الؼجبس ثي ػجاذ  
الوطلت وتبة الذػبء وتبة هي سٍى حذٗث غذٗش خن وتابة سعابلٔ   
فٖ التم٘ٔ ٍ اإلراػٔ وتبة هي سٍى ػي صٗذ ثي ػلٖ ثي الحس٘ي وتبة 

وتبة الطبفٖ فٖ ػلَم الضٗذٗٔ وتبة أخجبس [  ػلِ٘ السالم]فؿبئل صٗذ 
 . أثٖ حٌ٘فٔ وتبة الملن

ّزا الش٘خ ٍ سوؼت هٌِ كخ٘شا حن تَلفت ػي الشٍاٗنٔ ػٌنِ إال   سأٗت •
 . ثَاسـٔ ثٌٖ٘ ٍ ثٌِ٘

 1059396/الو٘ن ثبة/الٌزبشٖ سربل
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 الش٘جبًٖ  الوفؼل أثَ 

الوفؼل كخ٘ش الشٍاٗنٔ   أثبٗىٌ  الط٘جبًٖ ثي ػجذ اهلل ثي الوطلت هحوذ •
لِ وتابة الاَالدات   . حسي الحفظ غ٘ش أًِ ػؼفِ روبػٔ هي أطحبثٌب

أخجشًاب  . الط٘جٔ ٍ لِ وتبة الفشائؽ ٍ لِ وتابة الواضاس ٍ غ٘اش رلاه    
 . ثدو٘غ سٍاٗبتِ ػٌِ خوبػٔ هي أغحبثٌب

 611401/هحوذ ثبة/الو٘ن ثبة/الـَسٖ فْشست
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 الش٘جبًٖ  الوفؼل أثَ 

الوفؼل كخ٘نش الشٍاٗنٔ إال   الش٘جبًٖ أثَ ثي ػجذ اهلل ثي الوطلت هحوذ •
 . أخجشًب ػٌِ خوبػٔ أًِ ػؼفِ لَم

  – 110 - 6360447/الو٘ن ثبة.../ركشأسوبء ثبة/الـَسٖ سربل
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 الش٘جبًٖ  الوفؼل أثَ 

 
ٍػنبع  . الوفؿلأثَ ثي ػجذ اهلل ثي هحوذ ثي الوطلت الط٘جبًٖ هحوذ •

سأٗ  وتجِ فْ٘ب األعبً٘ذ هي دٍى الوتَى ٍ الوتَى هاي  . كخ٘ش الوٌبك٘ش
 ..ٍ أسى تشن هب ٌٗفشد ثِ. دٍى األعبً٘ذ

98.../أحوذ ثي سْل/الغؼبئشٕ إلثي الشربل/الغؼبئشٕ اثي  


