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 لقوَبىسَسُٓ 

 الشَّحٙ٘نِ الشَّحٕويِ اللَِّٙ ثِسٕنِ •

 ﴾1﴿الن •
 ﴾2﴿تٙلْهٓ آٗٓبتٔ الْىٙتَبةِ الْحٓىٙ٘نِ •
 ﴾3﴿ّٔذٖى ٍٓ سٓحٕوًٓٔ لٙلْؤحٕسٌٙٙ٘يَ •
 ﴾4﴿الَّزٙٗيَ ٗٔمٙ٘ؤَىَ الصٛالََٓ ٍٓ ٗٔؤْتَُىَ الضَّوَبَٓ ٍٓ ّٔنٕ ثِبلْأخٙشَِٓ ّٔنٕ َٗٔلٌَُٙىَ •
 ﴾5﴿ّٔنٔ الْؤفْلٙحَٔىَ ؤٍُلئٙهٓ عٓلَى ّٔذٖى هٙيْ سٓثِِّْنٕ ٍٓ ؤٍُلئٙهٓ •
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 لقوَبىسَسُٓ 

هٙيَ الٌَّبسِ هٓيْ ٗٓشْتَشِٕ لََْٕٓ الْحٓذٙٗثٙ لٙ٘ٔعٙلَّ عٓيْ سٓجِ٘لِ اللَِّٙ ثِغَٕ٘شِ عٙلْمنٍ ٍٓ  ٍٓ •
 ﴾6﴿لَْٔنٕ عٓزَاةٗ هِْٔ٘يٌ ؤٍُلئٙهٓ ّٔضٍُاً ٗٓتَّخٙزَّٓب 

ٍٓ إِرَا تُتْلَى عٓلَِٕ٘ٙ آٗٓبتٌَُب ٍٓلَّى هٔسٕتَىْجِشاً وَإَىْ لَنٕ ٗٓسٕوٓعْٕٓب وَإَىَّ فٖٙ ؤُرًَُِٕ٘ٙ ٍٓلْشاً •
 ﴾7﴿فَجٓشِّشُْٔ ثِعٓزَاةٍ ؤَلٙ٘نٍ 

 ﴾8﴿إِىَّ الَّزٙٗيَ آهٌَُٓا ٍٓ عٓوٙلَُا الصٛبلٙحٓبتٙ لَْٔنٕ خٌَّٓبتٔ الٌَّعٙ٘نِ •
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 لقوَبىسَسُٓ 

 ﴾9﴿فْٙ٘ٓب ٍٓعٕذٓ اللَِّٙ حٓمّبً ٍٓ َّٔٓ الْعٓضِٗضُ الْحٓىٙ٘نٔ خَبلٙذٙٗيَ •
خَلَكَ السٛوٓبٍٓاتٙ ثِغَٕ٘شِ عٓوٓذٚ تَشًٍََْٕٓب ٍٓ ؤَلْمَى فٖٙ الْإَسٕضِ سٍٓٓاسٙمٖٓ ؤَىْ تَوٙ٘مذٓ   •

ثِىُنٕ ٍٓ ثٓثَّ فْٙ٘ٓب هٙيْ وُلِّ دٓاثٍٛٔ ٍٓ ؤًَْضَلٌَْب هٙيَ السٛوٓبءٙ هٓبءٖ فَإًَْجٓتٌَْب فْٙ٘ٓب هٙيْ وُلِّ 
 ﴾10﴿صٍٕٓجٍ وَشِٗنٍ 

خَلْكُ اللَِّٙ فَإَسًٍٖٔٙ هٓب رَا خَلَكَ الَّزٙٗيَ هٙيْ دًٍٔٙمِٙ ثٓملِ الاَّمبلٙؤَىَ فٙمٖ     ّزَا •
 ﴾11﴿ظَالَلٍ هٔجِ٘يٍ 
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 لقوَبىسَسُٓ 

لَمَذٕ آتٌََٕ٘ب لُمْوٓبىَ الْحٙىْوَٓٔ ؤَىِ اشْىُشْ لٙلَِّٙ ٍٓ هٓيْ ٗٓشْىُشْ فَئًَِّوٓب ٗٓشْىُشُ لٌَٙفْسِٙٙ ٍٓ •
 ﴾12﴿ٍٓ هٓيْ وَفَشَ فَئِىَّ اللَِّٓ غٌٌَّٖٙ حٓوٙ٘ذٗ 

ٍٓ إِرْ لَبلَ لُمْوٓبىُ الٙثٌِٕٙٙ ٍٓ َّٔٓ ٗٓعٙأُِ ٗٓب ثٌَٔمٖٛ الَ تُشْمشِنٕ ثِبللَّمِٙ إِىَّ الشِّمشْنٓ     •
 ﴾13﴿لَاُلْنٗ عٓاٙ٘نٗ 

ٍٓ ٍٓصٌَٕٛ٘ب الْئًِْسٓبىَ ثَِٓالٙذِٕٓٗٙ حٓوٓلَتِْٔ ؤُهِٜٔ ٌٍّٕٓمبً عٓلَمى ٍّٕٓميٍ ٍٓ فٙصٓمبلُِٔ فٙمٖ      •
 ﴾14﴿عٓبهٕٓ٘يِ ؤَىِ اشْىُشْ لٖٙ ٍٓ لَٙٓالٙذٕٓٗهٓ إِلَٖٛ الْوٓصٙ٘شُ 

ٍٓ إِىْ خٓبّٓذٓانٓ عٓلَى ؤَىْ تُشْشِنٓ ثِٖ هٓب لَٕ٘سٓ لَهٓ ثِِٙ عٙلْنٗ فَالَ تُؽٙعْٕٔوٓمب ٍٓ  •
صٓبحٙجْٕٔوٓب فٖٙ الذًْٜ٘ٓب هٓعٕشٍُفبً ٍٓ اتَّجِعٕ سٓجِ٘لَ هٓيْ ؤًََبةٓ إِلَٖٛ ثُنٛ إِلَٖٛ هٓشْخِعٔىُنٕ 

 ﴾15﴿فَإًَُجِّئُىُنٕ ثِوٓب وٌُْتُنٕ تَعٕوٓلَُىَ 
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 لقوَبىسَسُٓ 

ٍة ِمْن  َها إِْن َتُك ِمْثَقاَل َحبَّ َيا ُبَنيَّ إِنَّ
َخْرَدٍل َفَتُكْن ِفي َصْخَرٍة أَْو ِفي 
َماَواِت أَْو ِفي اْْلَْرِض َيأِْت  السَّ

َ َلِطيٌف َخِبيٌر ﴿ ُ إِنَّ َّللاَّ  ﴾16ِبَها َّللاَّ
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 لقوَبىسَسُٓ 

الََة َو ْأُمْر  َيا ُبَنيَّ أَِقِم الصَّ
ِباْلَمْعُروِف َو اْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َو 
اْصِبْر َعَلى َما أََصاَبَك إِنَّ ٰذلَِك 

 ﴾17ِمْن َعْزِم اْْلُُموِر ﴿
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 سَسُٓ لقوَبى

َك لِلنَّاِس َو الَ  ْر َخدَّ َو الَ ُتَصعِّ
 َ َتْمِش ِفي اْْلَْرِض َمَرحاً إِنَّ َّللاَّ

 ﴾18الَ ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر ﴿
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 سَسُٓ لقوَبى

َو اْقِصْد ِفي َمْشِيَك َو اْغُضْض 
ِمْن َصْوِتَك إِنَّ أَْنَكَر اْْلَْصَواِت 

 ﴾19َلَصْوُت اْلَحِميِر ﴿



10 

 سَسُٓ لقوَبى

لَنٕ تَشٍَٕا ؤَىَّ اللَِّٓ سٓخَّشَ لَىُنٕ هٓب فٖٙ السٛوٓبٍٓاتٙ ٍٓ هٓب فٖٙ الْإَسٕضِ ٍٓ ؤَسٕمجََٓ  ؤَ •
عٓلَٕ٘ىُنٕ ًٙعٓوِٓٔ ظَبّٙشًَٓ ٍٓ ثٓبؼًٌَٙٔ ٍٓ هٙيَ الٌَّبسِ هٓيْ ٗٔدٓبدٙلُ فٖٙ اللَِّٙ ثِغَٕ٘شِ عٙلْمنٍ  

 ﴾20﴿ٍٓ الَ ّٔذٖى ٍٓ الَ وٙتَبةٍ هٌٔٙ٘شٍ 
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  الححأقسبم 
  فٖ أقسبم الححالقَل •
توتع ٍ قشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي مبى ثع٘ذا عني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *الجعنذ هنٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي مبى حبػشا إٔ غ٘ش ثع٘نذ، ٍ حنذ   
 ثوبً٘ٔ ٍ أسثعَى ه٘ال هي مل خبًت على األقَى هي هنٔ، 

هشثع، ٍ ه٘ال  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ فٖ ثشٗذ، ؤٕ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ال هشثعبً

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
علمى  , دٍى التٌع٘ن عٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفمبس : الحشم هي خْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

ؼشف ؤظبٓ لمجي علمى سمجعٔ    : ثالثٔ ؤه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك ال٘وي
على عشفبت هي ثؽي ًومشٓ علمى   : ؤه٘بل هي هىٔ، ٍهي ؼشٗك الؽبئف
على ثٌ٘ٔ خجل ثمبلومؽع علمى سمجعٔ    : سجعٔ ؤه٘بل، ٍهي ؼشٗك العشاق
فٖ شعت آل عجذ اهلل ثي خبلذ على تسعٔ : ؤه٘بل، ٍهي ؼشٗك الدعشأً

 . ؤه٘بل، ٍهي ؼشٗك خذٓ، هٌمؽع األعشبش على عششٓ ؤه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ألى حذٍد الحشم ثبثتٔ فمال ٗتَسمع   •

إثشاّ٘ن الخل٘ل علِ٘ السمالم علوْمب،   ؤى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَسع هىٔ
ًٍصت العالهبت فْ٘ب ٍوبى خجشٗل علِ٘ السالم ٗشِٗ هَاظعْب، ثن ؤهش 

ٔ ٍّمٖ إلمى اٙى   ثتحذٗمذّب  ًجٌ٘ب صلى اهلل علِ٘ ٍسملن   عل٘مِ  ٍ  ثٌ٘م
 .خَاًجِعالهبت هٌصَثٔ فٖ خو٘ع 

 (ساخع إلى خشٗؽٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 خشٗطٔ الحشم الونٖ



15 

 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي



18 



19 
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  الححأقسبم 
هي مبى على ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتع، ٍ لَ شل فنٖ  ٍ •

ٍ هع عذم تونٌِ ، *الفحضأى هٌضلِ فٖ الحذ أٍ الخبسج ٍخت علِ٘ 
 ٗشاعٖ االحت٘بؽ، 

 
إلى حذ الٗىَى تشن الفحص لعجبً ثإهش الوَلى ٍ ثعمذالفحص ثْمزا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحعَس فٖ الحذ ثبألصل، ؤٕ ثئستصمحبة العمذم   
األصلٖ ؤٍ الٌعتٖ فٖ ثعط الصَس، ٍ إى لن ٗوىي ًف٘مِ ٍ لمَ ثبألصمل    

 .ف٘دت اإلحت٘بغ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححأقسبم 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إلى حدٔ اإلسالم، ٍ ؤهب الحح الٌمزسٕ ٍ  ثن •

فسمبدٕ  اإلٍ وزا حبل شمم٘مِ٘، ٍ ؤهمب   ، *شبء لسن شجِْ فلِ ًزس ؤٕ٘ 
 .فتبثع لوب ؤفسذُ

 
 .ٍ إى وبى األفعل التوتع *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هي مبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسخِ

هي وبى لِ ٍؼٌبى ؤحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسخِ ؤٍ فِ٘  1هسإلٔ •
 ، *ثوىٔثششغ عذم إلبهٔ سٌت٘ي لىي  ؤغلجْوب،لضهِ فشض 

تسبٍٗب فبى وبى هستؽ٘عب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي المَظ٘فت٘ي ٍ إى  فئى •
وبى األفعل اخت٘بس التوتع، ٍ إى وبى هستؽ٘عب هي ؤحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االستؽبعٔلضهِ فشض ٍؼي 
ثل ٍ لَ هع إلبهٔ سٌت٘ي ثوىٔ ألى ّزا هالن التَؼي ٍ الوفمشٍض   *•

 .ؤى هىٔ ٍؼٌِ ٍ لِ ٍؼي آخش فتإهل
ثل تخ٘ش ثم٘ي المَظ٘فت٘ي ٍ إى ومبى األفعمل اخت٘مبس التوتمع ٍ        **•

 .األحَغ اخت٘بس فشض ٍؼي اإلستؽبعٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بمبى هي أّل هنٔ ٍ خشج إلى ثعغ األهظبس ثن سخع هي 

هي وبى هي ؤّل هىٔ ٍ خشج إلى ثعط األهصبس ثمن سخمع    2هسإلٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖإلْ٘ب فبألحَغ ؤى ٗإتٖ ثفشض 

 
ٍ إى وبى األلَى تخ٘٘مشُ ثم٘ي فمشض الوىمٖ ٍ فمشض الٌمبئٖ ٍ        *•

 .األفعل ؤى ٗإتٖ ثبلتوتع

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



24 

 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

اٙفبلٖ إرا صبس هم٘وب فٖ هىٔ فئى وبى رله ثعذ استؽبعتِ  3هسإلٔ •
ثمبء حىوِ سَاء وبًم  إلبهتمِ   فٖ   ٍ ٍخَة التوتع علِ٘ فال إشىبل

 ثمصذ التَؼي ؤٍ الودبٍسٓ ٍ لَ ثإصٗذ هي سٌت٘ي، 
ؤهب لَ لن ٗىي هستؽ٘عب ثن استؽبع ثعمذ إلبهتمِ فمٖ هىمٔ فٌ٘ملمت      ٍ •

لىي ثششغ ؤى  *الثبلثٔفشظِ إلى فشض الوىٖ ثعذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اإللبهٔ ثمصذ الودبٍسٓ، 

 
 .ثل الثبً٘ٔ على األقَى *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



25 

 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

 ،*األٍلٍ ؤهب لَ وبى ثمصذ التَؼي فٌ٘ملت ثعذ لصذُ هي •
 
 

 .ٗعتجش اإلقبهٔ ثوقذاس ٗظذق أًِّ ٍطٌِلني  *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



26 

 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

ٍ فٖ صَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىمٖ ثبلٌسمجٔ إلمى االسمتؽبعٔ      •
ؤٗعب، فتىفٖ فٖ ٍخَثِ استؽبعتِ هٌْب، ٍ ال ٗشتشغ فِ٘ حصَلْب هي 

 ، *ثلذُ
الظبّش رلل فٖ طَسٓ عذم االًقالة أٗؼبً ف٘نفنٖ اسنتطبعتِ   ثل  *•

هي هنّٔ فٖ ٍخَة الححّ علِ٘ إى مبى فْ٘ب ٍ إى مبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّع ًعن ٗعتجش حٌ٘ئزٍ استطبعتِ لحنحّ التوتّنع ٍ ال ٗنفنٖ اسنتطبعتِ     

إًّوب تظْش الثوشٓ ث٘ي القَل٘ي فنٖ هنًنٔ الشخنَ     ٍ  دًٍِلححّ الونّٖ 
الشخَ  ٍال ٗعتجش ثعنذُ ٍ لنَ هنع     علٖالعضم هع قجل اإلًقالة ف٘عتجش
 .العضم

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



27 

 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

لىي  *السٌت٘يلَ حصل  االستؽبعٔ ثعذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هعٖ ٍ •
 **السمٌت٘ي ثششغ ٍلَع الحح على فشض الوجبدسٓ إلِ٘ لجل تدمبٍص  

فبلابّش ؤًِ ووب لَ حصل  فٖ ثلذُ، ف٘دت علِ٘ التوتع ٍ لَ ثم٘  إلى 
 ؤصٗذ، ؤٍ ***السٌٔ الثبلثٔ 

 .السٌٔ على األقَى *•
 .ثل السٌٔ على األقَى **•
 .ثل السٌت٘ي أٍ أصٗذ ***•

 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



28 

 اٙفبقٖ إرا طبس هق٘وب فٖ هنٔ

ؤهب الوىٖ إرا خشج الى سبئش األهصبس هدبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •
االستؽبعٔ ثعذُ ف٘تعم٘ي   فٖ تع٘ي التوتع علِ٘ إال إرا تَؼي ٍ حصل 

 .علِ٘ التوتع ٍ لَ فٖ السٌٔ األٍلى
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستطبعٔ الششع٘ٔ

، فلَ اسمتؽبع العشالمٖ    ال ٗعتجش االستؽبعٔ هي ثلذُ ٍ ٍؼٌِ 12هسإلٔ •
ؤٍ االٗشاًٖ ٍ َّ فٖ الشبم ؤٍ الحدمبص ٍخمت ٍ إى لمن ٗسمتؽع همي      
ٍؼٌِ، ثل لَ هشى إلى لجل الو٘مبت هتسىعب ؤٍ لحبخٔ ٍ ومبى ٌّمبن   
خبهعب لششائػ الحح ٍخت، ٍ ٗىفٖ عي حدٔ اإلسالم، ثل لمَ ؤحمشم   
  ِ ٍ  *هتسىعب فبستؽبع ٍ وبى ؤهبهِ ه٘مبت آخش ٗوىي الممَل ثَخَثم

 .إى ال ٗخلَ هي إشىبل
ثل لَ لن ٗني عٌذُ ه٘قبت آخش، ثل لَ أدسك أحنذ الَقنَف٘ي منبى    *•

 .حدِ حدٔاإلسالم هي دٍى حبخٔ إلى تدذٗذ اإلحشام
 89-10-18، تبسٗخ 37، خلسِ 90-89وتبة الحح، سبل . ن.س•
 

373: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج   
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 الوق٘ن فٖ هنٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع ووب إرا وبً  اسمتؽبعتِ   4هسإلٔ •
علِ٘ الخشٍج الى  ٗدت   فٖ ثلذُ ؤٍ استؽبع فٖ هىٔ لجل اًمالة فشظِ

الو٘مبت إلحشام عوشٓ التوتع، ٍ األحَغ ؤى ٗخمشج المى هْمل ؤسظمِ     
 ، *لَٓف٘حشم هٌِ، ثل ال ٗخلَ هي 

إى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشخَع الى ؤدًى الحل، ٍ األحَغ الشخَع الى ٍ •
 هب ٗتوىي هي خبسج الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت، 

إى لن ٗتوىي هي الخشٍج إلى ؤدًمى الحمل ؤحمشم همي هَظمعِ، ٍ      ٍ •
 .األحَغ الخشٍج الى هب ٗتوىي

ٍ إى  -الخشٍج هني الحنشم  إٔ  -الحلالشخَ  الى أدًى ثل ٗنفٖ  *•
 .مبى الخشٍج إلٖ الو٘قبت أحَؽ ٍ إلى هْل أسػِ أمثش إحت٘بطب

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ طَسٓ حح التوتع إخوبال
  فٖ صَسٓ حح التوتع إخوبالالمَل •
فٖ ؤشْش الحح هي إحذى الوَال٘  ثبلعوشٓ الوتوتع ثْب  ٗحشمٍ ّٖ ؤى •

 إلى الحح، 
ٖ ثبلج٘م  سمجعب، ٍ    ف٘طنَ  ٗذخل هىٔ الوعاؤ ثن • عٌمذ هممبم    ٗظنل

ٗطنَ   ث٘ي الصفب ٍ الوشٍٓ سمجعب، ثمن    ٗسعىسوعت٘ي، ثن ( ع)إثشاّ٘ن 
احت٘بؼب سجعب ثن سوعت٘ي لِ، ٍ إى وبى األلمَى عمذم ٍخمَة     للٌسبء

ف٘حمل عل٘مِ ومل همب حمشم عل٘مِ        ٗقظنش ؼَاف الٌسبء ٍ صالتِ، ثن 
 ،ثبإلحشام، ٍ ّزُ صَسٓ عوشٓ التوتع التٖ ّٖ ؤحذ خضئٖ حدِ

 405: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 .عوشٓ التوتعفٖ الٌسبء طَا  
 .ؼَاف الٌسبء ٍاخت على ولّ حبج ٍ هعتوش، إلّب فٖ عوشٓ التوتعٍ •

 326: ، ص1 إسشبد األرّبى إلى أحنبم اإلٗوبى؛ ج
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 .عوشٓ التوتعفٖ الٌسبء طَا  
ٗذخل هىّٔ ف٘ؽَف ٍ ٗصلّٖ سوعتِ٘، ثن٘ ٗسعى ث٘ي الصفب ٍ الومشٍٓ  ثن٘ •

ٖ ء ؤحشم هٌِ، ٍ  ٍ ٗمص٘ش، ثن٘ إى وبً  عوشٓ التوتّع فمذ ؤحلّ هي ولّ ش
ٗدت علِ٘ ثعذ رله اإلت٘بى ثبلحح٘، ٍ إى وبًم  هجتَلمٔ، ؼمبف ثعمذ     

  .التمص٘ش ؤٍ الحلك ؼَاف الٌسبء ل٘حللي لِ، ٍ ٗصلّٖ سوعتِ٘
 

 111: ، ص2 ؛ ج(الحذٗثٔ -ؽ )تحشٗش األحنبم الششع٘ٔ على هزّت اإلهبه٘ٔ 
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 .عوشٓ التوتعفٖ الٌسبء طَا  
ثٓبةٔ ٍٔخَٔةِ ؼََٓافٙ الٌِّسٓبءٙ فٙمٖ الْحٓمحِّ هٔؽْلَممبً ٍٓ فٙمٖ الْعٔوٕمشَِٓ       82« 6»•

 التَّوٓتُّعِالْؤفْشَدِٓٓ دٍٔىَ عٔوٕشَِٓ 

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ هٔحٓوٛذٙ « 7« -1 -18170  •
وَتَتٓ ؤَثٔمَ الْمَبسٙمنِ هٔخَلَّمذٔ ثٕميُ     : عٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ عٙ٘سٓى لَبلَ« 1»ثٌٕإَحٕوٓذٓ 

ّٓملْ   -ٗٓسٕإَلُِٔ عٓيِ الْعٔوٕمشَِٓ الْوٓجٕتَُلَمِٔ  « 2» -هَٔسٓى الشَّاصِٕٜ إِلَى الشَّخٔلِ ع
 -الَّتٙمٖ ٗٔتَوٓتَّمعٔ ثِْٓمب إِلَمى الْحٓمحِّ      -عٓلَى صٓبحٙجِْٓب ؼََٓافٔ الٌِّسٓبءٙ ٍٓ الْعٔوٕشَِٓ

ٍٓ ؤَهٛمب الَّتٙمٖ    -فَىَتَتٓ ؤَهٛب الْعٔوٕشَُٓ الْوٓجٕتَُلَُٔ فَعٓلَى صٓبحٙجِْٓب ؼَمَٓافٔ الٌِّسٓمبءٙ  
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ . فَلَٕ٘سٓ عٓلَى صٓبحٙجِْٓب ؼََٓافٔ الٌِّسٓبءٙ -ٗٔتَوٓتَّعٔ ثِْٓب إِلَى الْحٓحِّ

  . «3»ثِئِسٌَٕبدُٙٙ عٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى هٙثْلَِٔ 

  443: ، ص13 ٍسبئل الش٘عٔ، ج


