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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاؾغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -اٍٛل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى قشٗمْن، ٍ اٛحَـ االلتػبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابسد، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الطزشٓػلى ًفس هسزذ 
 .ٍرِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ مفاٍ       *•
 خظًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الدح ّ

ٔ   ػذم *اٛلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا ئلاى الزحفا
ه٘مبت أّل الطبم، ًؼن ٗزَص هغ الؿشٍسٓ لوشؼ أٍ ؾؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي اٛػزاس
 
 ثل األحًؽ *•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى مبلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز خبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔنًن مدبيساً، ي إن مبن  لل ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ػؼ ٍ مىشّل ػفى النزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

الزٌت ٍ الحبئؽ ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍرت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسزذ ئرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ي لً مبن المٕقب   يالحفٕ ّ مفاٍ   خظاًص المسادد مماب َاً       *•

 .الحق
لًمبن المٕقب  ًَ المسدد فحست ي لٕس مذلل فال ٔدت ثال   **•

 .ٔدًس
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسزذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
ممب ٔدًس لاٍ اإلحازام خابرج المسادد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ مفٍ
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 الدىت ي الحبئغ ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئؽ ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الػجش ئلى حابل الٌمابء فابٛحَـ لْواب اإلحاشام خابسد       

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسزذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا مبف ي لً مبن المٕقب  ًَ المسادد   ***•

المسادد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازيع م بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئغ ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبؽ المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسكِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ اٛلَى راَاص اإلحاشام   
هي رو٘غ هَاؾؼِ اخت٘بسا، ٍ اٛفؿل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؿت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش ئلاى رات الؼاشق        

ِ فبٛحَـ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الدح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ّٛل الطبم ٍ هػش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ّٛل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ّٛل الكبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
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10 

 تثجت تفل المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الطاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تخجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الط٘بع الوَرت لالقوئٌبى،

 ػي الَحَق، فؿال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االقالع هغ حػَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت مل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حظل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبؽ ففً لّ ٔمنه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *ربصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الكشٗك ه٘مبتبى ٗزت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب ئلاى   •
 .هىٔ ػلى اٛحَـ، ٍ اٍٛلى تزذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔدت ػفٍٕ *•
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗػل فٖ قشٗمِ ئلى هىٔ ئلى هَؾغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ رابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ج   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخف هستم٘ن

 الو٘مبت ئلى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبغل لواي سوات الكابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗطىل•

فشؼ ئهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابـ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشنبل فٍٕ ممب   إشنبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتظًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔناًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الدًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازع إمنابن  لال فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حػَل الظي 

مل مًػًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لًما  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حظل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔدت اإلحتٕبؽ ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً مبن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمنه فٕؼمل ثبلظه 

لاً   ممب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس مذالل، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ مماب لاً مابن       مبن المًػغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً مبن ثؼٕاداً  المًػغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
 :اإلحتٕبؽ َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًػغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔؼزّ احتمبل مًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاػؼٍ، 
 .ا حتٕبؽمبن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔدًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًػغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه خًاس  لل مغ 

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
ثبلمحاب اِ ي لاّ   الظاهّ    أي اإلطمئىبن أي الؼفّ مًػغإن أحزم فٓ ثّ  •

ٔتجٕ ه الخالف فال إشنبل، ي إن تجٕ ه ثؼد  لل مًوٍ قجل المحاب اِ ي  
لّ ٔتدبيسٌ أػب  اإلحزام، ي إن تجٕ ه مًوٍ قجفٍ ي قد تدبيس أي تجإ ه  

فآ   إحزامٍ ٕدد  فمًوٍ ثؼدٌ فإن أمنه الؼً  ي التددٔد تؼٕ ه، ي إلّب 
المحاب اِ حإه   الظًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمنّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التددٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىأ  
فاإوُّ ٔحزماًن ثحاح ا فازا  ي     ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، 

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       ،ٍ منّالقزان مه 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاذ الماشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ الْاِحٕشَامِ ثِحٓذِّ التَّوٓتُّغِ هٙيْ هٓىََّٔ ٍٓ أَفْؿَلُِٔ الْوٓسٕزِذٔ ٍٓ  21« 2»•
  أَفْؿَلُِٔ ػٌْٙذٓ الْوٓمَبمِ إٍَٔ تَحٕتٓ الْوٙ٘ضَاةِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘اِٙ ٍٓ  « 3» -1 -14963•
« 4»ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؿْلِ ثٕيِ ضَبرَاىَ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘اشٍ  

ئِرَا وَبىَ َٕٗٓمٔ التَّشٍِْٗٓأِ ئِىْ  : ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
حُنٛ  -حُنٛ الْجٓسٕ حََٕثٕٓ٘هٓ ٍٓ ادٕخُلِ الْوٓسٕزِذٓ ئِلَى أَىْ لَبلَ -ضَبءٓ اللَِّٔ فَبغْتَسٙلْ

إٍَٔ فٙاٖ الْحٙزٕاشِ حُانٛ أَحٕاشِمٕ ثِابلْحٓذِّ       -غٓلِّ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌْٙذٓ هٓمَبمِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ع
 .الْحٓذٙٗجَ

 339: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

، ٍ أٍسدُ 557 -167 -5، ٍ التْاازٗت 1 -454 -4الىاابفٖ  -(3)•
هي أثَاة االحشام، ٍ فٖ الحذٗج  52هي الجبة  1ثتوبهِ فٖ الحذٗج 

 .هي أثَاة ئحشام الحذ 1هي الجبة  1
 .ٍ غفَاى -فٖ الوػذس صٗبدٓ -(4)•
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ هٔحٓوٛاذٙ ثٕايِ ػٓجٕاذٙ      « 5» -2 -14964•
لُلْتٔ : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ أَثِٖ أَحٕوٓذٓ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗجٚ الػٕٛ٘شَفِّٖٙ لَبلَ

فَمَبلَ ئِىْ ضٙئْتٓ هٙيْ سٓحٕلٙهٓ ٍٓ ئِىْ  -لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٙيْ إَٔٗيَ أُّٙلُّ ثِبلْحٓذِّ
 .ٍٓ ئِىْ ضٙئْتٓ هٙيَ الكَّشِٗكِ -ضٙئْتٓ هٙيَ الْىَؼٕجِٓٔ

ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ •
  ٍٓ َّٔٓ ثِوٓىََّٔ حُانٛ لَابلَ هٙايَ    -ػٓوٕشٍِ ثٕيِ حٔشَٕٗجٚ هٙخْلَِٔ ئِلَّب أًََِّٔ لَبلَ فٖٙ أٍَٛلِٙٙ

  «1»الْوٓسٕزِذٙ ثٓذٓلَ لََٕلِٙٙ هٙيَ الْىَؼٕجِٓٔ 
 .4 -455 -4الىبفٖ  -(5)•
 .1684 -477 -5ٍ التْزٗت  555 -166 -5التْزٗت  -(1)•

 

 

 339: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓايِ  « 2» -3 -14965. •
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ع هٙايْ إَِّٔ    : اثٕيِ فَؿَّبلٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ لَبلَ

 .فَمَبلَ هٙيْ إَِّٔ الْوٓسٕزِذٙ ضٙئْتٓ -الْوٓسٕزِذٙ أُحٕشِمٔ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
ٍٓ وَزَا وُلُّ هٓب « 3»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ •

 .لَجٕلَِٔ
 .5 -455 -4الىبفٖ  -(2)•
 .556 -166 -5التْزٗت  -(3)•

 

  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓاؼٙ٘ذٚ ػٓايْ ػٓلٙاِّٖ ثٕايِ     « 4» -4 -14966•
ئِرَا أَسٓدٕتٓ أَىْ : الػٛلْتٙ ػٓيْ صٔسٕػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

فَبغٌَٕغٕ وَوٓب غٌَٓؼٕتٓ حٙ٘يَ أَسٓدٕتٓ أَىْ تُحٕاشِمٓ ئِلَاى أَىْ    -تُحٕشِمٓ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
لَجٕلَ أَىْ تُحٕشِمٓ ٍٓ  -حُنٛ ائْتٙ الْوٓسٕزِذٓ الْحٓشَامٓ فَػٓلِّ فِٙ٘ٙ سٙتٛ سٓوَؼٓبتٚ -لَبلَ

ئِلَى أَىْ لَبلَ أَحٕشَمٓ لَهٓ ضَؼٕشِٕ ٍٓ ثٓطَاشِٕ ٍٓ   -تَمَُلُ اللَّْٔنٛ ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْحٓذٛ
 .لَحٕوٖٙ ٍٓ دٓهٖٙ الْحٓذٙٗجَ

  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

 .«6»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 5»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
، ٍ 881 -251 -2، ٍ االستجػاابس 559 -168 -5التْاازٗت  -(4)•

 3، ٍ لكؼٔ هٌِ فٖ الحاذٗج  52هي الجبة  2أٍسد توبهِ فٖ الحذٗج 
 2هي الجبة  2هي أثَاة االحشام، ٍ اخشى فٖ الحذٗج  46هي الجبة 

 .هي أثَاة ئحشام الحذ
هي الجابة   4، ٍ فٖ الحذٗج 2هي الجبة  30تمذم فٖ الحذٗج  -(5)•

 .هي أثَاة ألسبم الحذ 22هي الجبة  7، ٍ فٖ الحذٗج 9
هي أثَاة  46، ٍ فٖ الجبة 34هي الجبة  10ٗبتٖ فٖ الحذٗج  -(6)•

 .االحشام
  340: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج 
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىأ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فااًْن ٗحشهاَى ثحاذ االفاشاد ٍ     

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاذ الماشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

 [دٍٗشٓ اّٛل: السبثغ]•
دٍٗشٓ اّٛل، إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت   : السبثغ•

ئلى هىّٔ، ثل ّٛل هىّٔ أٗؿبً ػلى الوطَْس اٛلَى ٍ ئى استطىل فِ٘ 
 ،(1)ثؼؿْن فاًّْن ٗحشهَى لحذ٘ المشآى ٍ اإلفشاد هي هىّٔ 

. ثل ٗخشرَى ئلى الزؼشّأً ف٘حشهَى هٌْب ٍ وزله الوزبٍس هكلمب( 1)•
 (.الخَئٖ)

 

 634: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ثل ٍ وزا الوزبٍس الّزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىّٔ، ٍ ئى وابى   •
اٛحَـ ئحشاهاِ هاي الزؼشّاًأ ٍ ّاٖ أحاذ هَاؾاغ أدًاى الحالّ،         
للػح٘ح٘ي الَاسدٗي فِ٘، الومتؿٖ ئقاللْوب ػذم الفشق ث٘ي هي اًتمال  
فشؾِ أٍ لن ٌٗتمل، ٍ ئى وبى المذس الوت٘مّي الخبًٖ، فال ٗطول هب ًحاي  
فِ٘، لىي اٛحَـ هب روشًب ػولًب ثاقاللْوب، ٍ الظبّش أىّ اإلحشام هاي  
الوٌضل للوزوَسٗي هي ثبة الشخػٔ، ٍ ئلّب ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ 

 . الوَال٘ت، ثل لؼلِّ أفؿل، لجؼذ الوسبفٔ ٍ قَل صهبى اإلحشام

 634: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  ئزِ األَل أْ المىشل

  ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ ٗٔحٕشِمٔ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ 17« 6»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕايِ الْمَبسٙانِ   « 7» -1 -14946•

: لَابلَ   ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّاِٙ ع 
 .هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الَْٓلْتٙ ئِلَى هٓىََّٔ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ

 

 .183 -59 -5التْزٗت  -(7)•

 333: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لَبلَ ٍٓ لَبلَ فٖٙ حٓذٙٗجٚ آخَاشَ ئِرَا وَابىَ هٌْٓضِلُأِ دٍٔىَ    « 1» -2 -14947•
 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ -الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ

 .184 -59 -5التْزٗت  -(1)•
 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ سِئَبةٍ « 2» -3 -14948•
ئِرَا وَابىَ هٌْٓاضِلُ الشَّرٔالِ دٍٔىَ رَاتٙ    : ػٓيْ هٙسٕوٓغٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 .فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -ػٙشْقٍ ئِلَى هٓىََّٔ
 .185 -59 -5التْزٗت  -(2)•

 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓايْ ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ثٕايِ     « 3» -4 -14949•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓوٛيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ : لَبلَأَثِٖ سٓؼٙ٘ذٚ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ 

 .ئِلَى هٓىََّٔ لَبلَ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْٙٔ -الْزٔحٕفَِٔ
 .186 -59 -5التْزٗت  -(3)•

 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 أثً سؼٕد الىُدْ  
 
 43.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل •
 أثَ سؼ٘ذ الٌْذٕ •
 . سٍى ػٌِ ػجذ اهلل ثي هسىبى•
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 ثبثت ثه سؼد 
 58/التبءالخبء ثبة.../سٍى أسوبءهي/الكَسٖ سربل•
 حبثت ثي سؼذ  - 1 - 493•
 129/الخبء ثبة.../رؼفش أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 حبثت ثي أثٖ حبثت ػجذ اهلل  - 3 - 1308•
الجزلٖ الىَفٖ ٗىٌى أثب سؼ٘ذ هَلى سٍى ػٌاِ ٍ ػاي أثاٖ ػجاذ اهلل     •

 . ػلْ٘وب السالم
 174/الخبء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 حبثت ثي ػجذ اهلل  - 4 - 2049•
 . ٍ َّ حبثت ثي أثٖ حبثت الجزلٖ الىَفٖ•
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 ثبثت ثه سؼد 
 174/الخبء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل•
 حبثت أثَ سؼ٘ذ الجزلٖ  - 5 - 2050•
 . الىَفٖ•
•                        

 41.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل
 حبثت أثَ سؼ٘ذ •
 . وَفٖ•
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ػٓبغٙنِ ثٕيِ حٔوٕٓ٘اذٚ  « 4» -5 -14950•
لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ٗٓاشٍٍْٔىَ أَىَّ ػٓلٙ٘٘ابً ع   : لَبلَسِٗٓبحِ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ 
فَمَابلَ سٔاجٕحٓبىَ    -ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ حٓزِّهٓ ئِحٕشَاهٓهٓ هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلٙهٓ -لَبلَ

 -لَنٕ ٗٓتَوٓتَّغٕ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ظ ثِخٙ٘ٓبثِِٙ ئِلَى الطَّازٓشَِٓ  -اللَِّٙ لََٕ وَبىَ وَوٓب ٗٓمَُلَُىَ
 .هٓيْ وَبىَ إَّٔلُِٔ ٍٓسٓاءٓ الْوٙ٘مَبتٙ ئِلَى هٓىََّٔ -ٍٓ ئًَِّوٓب هٓؼٌَٕى دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ

هاي   2، ٍ أٍسدُ ػي الفمِ٘ فٖ الحذٗج 187 -59 -5التْزٗت  -(4)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 11الجبة 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 رثبح ثه أثٓ وظز السنًوٓ  
 205/الشاء ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل •
 سثبح ثي أثٖ ًػش السىًَٖ  - 34 - 2629•
 . الىَفٖ هَالّن•
 254/الؼ٘ي ثبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الكَسٖ سربل                        •
 (. سٗبح)هَلى ٍ أخَُ سثبح •
 41.../ػجذ أثٖ أغحبة.../ػجذ أثٖ أغحبة/الجشلٖ سربل •
 سثبح ثي أثٖ ًػش •



35 

  ئزِ األَل أْ المىشل

ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ أَثِٖ ثٓػٙ٘شٍ لَبلَ لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕاذٙ  هٔحٓوٛذٔ •
  «5»اللَِّٙ ع ٍٓ رَوَشَ هٙخْلَِٔ ئِلَى لََٕلِٙٙ ئِلَى الطَّزٓشَِٓ 

 .2528 -306 -2الفمِ٘  -(5)•
 

  334: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ سٔئٙلَ الػٛبدٙقُ ع ػٓيْ سٓرٔالٍ هٌْٓضِلُأِ خَلْافٓ    : لَبلَ« 1» -6 -14951•
 .هٙيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ لَبلَ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -الْزٔحٕفَِٔ

 .2530 -306 -2الفمِ٘  -(1)•
 

  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

لَبلَ ٍٓ فٖٙ خَجٓشٍ آخَشَ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ دٍٔىَ الْوَٓٓالٙ٘اتٙ  « 2» -7 -14952•
 .فَؼٓلَِٕ٘ٙ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هٙيْ هٌْٓضِلِٙٙ -هٓب ثٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ ثٕٓ٘يَ هٓىََّٔ

 .2531 -306 -2الفمِ٘  -(2)•

  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛاذٚ  « 3» -8 -14953•
ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ « 4»ػٓيِ الْفَؿْلِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ غٓفَْٓاىَ 

ٍٓ هٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘اتٙ  : أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع فٖٙ حٓذٙٗجٚ لَبلَ
 .هٌْٓضِلُِٔ« 5»فَوٙ٘مَبتُِٔ  -هٙوٛب ٗٓلٖٙ هٓىََّٔ

هي الجابة   2، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗج 1 -318 -4الىبفٖ  -(3)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 16هي الجبة  1، ٍ غذسُ فٖ الحذٗج 1
 .ػي غفَاى -وزا فٖ اٛغل ٍ الوػذس، لىي فٖ الوخكَـ -(4)•
 .فَلتِ -فٖ الوػذس -(5)•

 
  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  ئزِ األَل أْ المىشل

ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕايِ صِٗٓابدٚ ػٓايْ    « 6» -9 -14954•
أَخٙ٘اِٙ سِٗٓابحٍ   أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ هْٕٙشَاىَ ثٕيِ أَثِٖ ًَػٕشٍ ػٓيْ 

ئِىَّ هٙيْ تَوٓبمِ  -لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ئًَِّب ًُشٍَٛى أَىَّ ػٓلٙ٘٘بً ع لَبلَ: لَبلَ« 7»
هٙيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِٙٙ فَمَبلَ لَاذٕ لَابلَ رَلٙاهٓ     -الْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ الشَّرٔلُ

 .لٙوٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ الْحٓذٙٗجَ -ػٓلٌّٖٙ ع
 .5 -322 -4الىبفٖ  -(6) •
 .سثبح -فٖ الوػذس -(7)•

  335: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 مُزان ثه محمد ثه أثٓ وظز السنًوٓ  
 423/الو٘ن ثبة/الٌزبضٖ سربل •
 هْشاى ثي هحوذ ثي أثٖ ًػش السىًَٖ  - 1135•
حذحٌب الػفبس ػي أحوذ ثي هحوذ ثاي ػ٘ساى   : لبل اثي ثكٔ. لِ وتبة•

 . ػي هحوذ ثي أثٖ ػو٘ش ػي هْشاى ثي هحوذ ثىتبثِ
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  ئزِ األَل أْ المىشل

 .«8»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
•______________________________ 

 11هي الجبة  4، ٍ فٖ الحذٗج 1هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗج  -(8)
 .هي ّزُ اٛثَاة

•  
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓايِ  « 1» -6 -14760•
وٌُْتٔ هٔزٓبٍِساً ثِوٓىَّأَ  : الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ أَثِٖ الْفَؿْلِ لَبلَ

ثِبلْحٓذِّ فَمَبلَ هٙايْ حٕٓ٘اجُ أَحٕاشَمٓ     -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٙيْ إَٔٗيَ أُحٕشِمٔ
أَتَبُٔ فٖٙ رَلٙهٓ الْوٓىَبىِ فُتَُحٗ فَتْحٔ الكَّابئٙفٙ   -سٓسَٔلُ اللَِّٙ ظ هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ

لَبلَ ئِىْ وٌُْاتٓ غٓاشٍُسًٓٓ فَااِرَا     -ٍٓ الْفَتْحٔ فَمُلْتٔ هٓتَى أَخْشُدٔ -خَٕٕجٓزٍَٓ فَتْحٔ 
فَااِرَا   -فَاِرَا وٌُْتٓ لَذٕ حٓزٓزٕتٓ لَجٕالَ رَلٙاهٓ   -هٓؿَى هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ َٕٗٓمٗ

 . هٓؿَى هٙيَ الطَّْٕشِ خَوٕسٗ

 . 9 -302 -4الىبفٖ  -(1)•

•  

 268: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج 
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِاٖ ػٓلٙاٍّٖ الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ     « 2» -5 -14759•
: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزٛابدِ لَابلَ  

إِ َا فَمَابلَ   -فَىَٕ٘فٓ أَغٕاٌَغٔ « 3»لُلْتٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ئًِِّٖ أُسِٗذٔ الْزَِٓاسٓ 
فَابخْزججٕ إِلَاى الْدِؼٕزَاوَاِّ فَاأَحٕزِمٕ مِىُْٓاب       -رٓإَٔٔتٓ الُِْفَبلَ َِفَبلَ  ِْ الْحِدَِّّ

 ثِبلْحٓحِّ
 
 .137 -45 -5، ٍ التْزٗت 5 -300 -4الىبفٖ  -(2)•
  (.ّبهص الوخكَـ)ثوىٔ  -فٖ التْزٗت صٗبدٓ -(3)•

 267: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

هٓاب ٗٓحٕوٙلُاهٓ ػٓلَاى أَىْ     -ئِىَّ سٔفْ٘ٓبىَ فَمْٙ٘ٓىُنٕ أَتَبًٖٙ فَمَابلَ  -ئِلَى أَىْ لَبلَ •
َّٔٓ ٍٓلْتٗ هٙيْ  -فَ٘ٔحٕشِهَٔىَ هٌْْٙٓب لُلْتٔ لَِٔ -تَأْهٔشَ أَغٕحٓبثٓهٓ ٗٓأْتَُىَ الْزِؼٕشَأًََ

فَمَبلَ ٍٓ إَٜٔ ٍٓلْتٚ هٙيْ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ  -هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ
 -ٍٓ هٓشْرِؼِٔٔ هٙيَ الكَّبئٙفٙ حٌَٕٔ٘يٍحٙ٘يَ لَسٓنٓ غٌََبئٙنٓ  -فَمُلْتٔ أَحٕشَمٓ هٌْْٙٓب -َّٔٓ

ٖٕ ءٗ أَخَزْتَِٔ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ ػٔوٓشَ وَبىَ ئِرَا سٓأَى الِْْلَبلَ  -فَمَبلَ ئًَِّوٓب ّٓزَا ضَ
 -ثِبلْحٓذِّغٓبحٓ 

 267: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

فَمَبلَ ثٓلَى ٍٓ لَىٙيْ أَ هٓب ػٓلٙوٕتٓ أَىَّ  -فَمُلْتٔ أَ لَٕ٘سٓ لَذٕ وَبىَ ػٌْٙذٓوُنٕ هٓشْؾٙ٘٘بً •
ئِىَّ أٍُلَئٙهٓ وَبًَُا  -أَحٕشَهَٔا هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ فَمُلْتٔ -أَغٕحٓبةٓ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ

ٍٓ ئِىَّ ّٓإُلَبءٙ لَكٌََُا هٓىََّٔ فَػٓبسٍٔا وَأًََّْٔنٕ هٙيْ  -هٔتَوٓتِّؼٙ٘يَ فٖٙ أَػٌَٕبلِْٙنٔ الذِّهٓبءٔ
فَأَحٕجٓجٕتٔ أَىْ ٗٓخْشُرَٔا هٙايْ هٓىَّأَ    -  ٍٓ إَّٔلُ هٓىََّٔ لَب هٔتْؼَٓٔ لَْٔنٕ -إَّٔلِ هٓىََّٔ

 ٍٓ أَىْ ٗٓسٕتَغٙجَٜا ثِِٙ أَٗٛبهبً  -ئِلَى ثٓؼٕؽِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ
ٗٓاب ثٓاب    -أًََّْٓب ٍٓلْتٗ هٙيَ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَّاِٙ ظ  -لٖٙ ٍٓ أًََب أُخْجِشُُٔفَمَبلَ •

فَؿَحٙىْتٔ ٍٓ لُلْاتٔ ٍٓ لَىٌِّٙاٖ أَسٓى    -ػٓجٕذٙ اللَِّٙ فَاًِِّٖ أَسٓى لَهٓ أَىْ لَب تَفْؼٓلَ
  -لَْٔنٕ أَىْ ٗٓفْؼٓلَُا

  268: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 اإلحزام مه الدؼزاوّ

وَٕ٘فٓ ٗٓػٌَٕؼٕيَ فَمَبلَ لََٕ لَاب أَىَّ   -ػٓجٕذٔ الشَّحٕوٓيِ ػٓوٛيْ هٓؼٌَٓب هٙيَ الٌِّسٓبءٙفَسٓأَلَ •
ٍٓ لَىٙيْ هٔشْ هٓيْ  -لَأَهٓشْتٔ الػٛشٍُسَٓٓ هٌْْٙٔيَّ أَىْ تَخْشُدٓ -خُشٍُدٓ الٌِّسٓبءٙ ضُْٕشٌَٓ

ٍٓ أَهٛب اللََّٓاتٖٙ  -أَىْ تُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ فٖٙ ّٙلَبلِ رٕٙ الْحٙزِٛٔ -وَبىَ هٌْْٙٔيَّ غٓشٍُسًٓٓ
 -ٍٓ ئِىْ ضٙئْيَ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ -لَذٕ حٓزٓزٕيَ فَاِىْ ضٙئْيَ فَفٖٙ خَوٕسٍٓٔ هٙيَ الطَّْٕشِ

 -هٙيَ الٌِّسٓبءٙ الػٛشٍُسِٓٓ هٌْْٙٔيَّ -فَخَشَدٓ ٍٓ أَلَوٌَٕب فَبػٕتَلَّ ثٓؼٕؽٔ هٓيْ وَبىَ هٓؼٌَٓب
أَىَّ ثٓؼٕؽٓ هٓيْ هٓؼٌَٓب هٙايْ   -فَمَذٙمٓ فٖٙ خَوٕسٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ فَأَسٕسٓلْتٔ ئِلَِٕ٘ٙ

فَىَٕ٘فٓ تَػٌَٕغٔ لَابلَ فَلْتٌَْظُاشْ هٓاب ثٌَْٕٓ٘ٓاب ٍٓ ثٓإ٘يَ       -غٓشٍُسِٓٓ الٌِّسٓبءٙ لَذٙ اػٕتَلَّ
ٍٓ ئِلَّب فَلَب ٗٓذٕخُلْ ػٓلَْٕ٘ٓب َٕٗٓمٔ التَّشٍِِْٗٓٔ  -فَاِىْ قَْٔشَتٕ فَلْتُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ -التَّشٍِِْٗٓٔ

 .ٍٓ أَهٛب الْأٍَٓاخٙشُ فََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ الْحٓذٙٗجَ -ئِلَّب ٍٓ ّٖٙٓ هٔحٕشِهٌٓٔ
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 !حىٕهخٕجز مظحف 
اه٘ب هتٌْب فبلظبّش اى خ٘جش هػحف حٌ٘ي ٍ لؼلِّ ٛرل واَى وتبثأ   ٍ •

ٍ ٗاذلّ ػلاى التػاح٘ف    « الاشاء »ثبلخف الوٌىسش ٗطجِ وتبثٔ « ًَى»
التػشٗح ثحٌ٘ي فٖ رولٔ هاي الشٍاٗابت الاَاسدٓ فاٖ ػواش سساَل       

ٍ لىٌِ روش الوزلسٖ فٖ الىتبة الوضثَس اًِ ػلاى هاب    -ظ -ُٰ  اللّ
لؼلّ الوشاد اى فاتح خ٘جاش ٍلاغ ثؼاذ      -ٗؼٌى حجَت خ٘جش -فٖ الىتبة

الشرَع هي الحذٗج٘ٔ ٍ ّاٖ لشٗجأ هاي الزؼشاًأ أٍ حىوْاب حىان       
 .ٍ لىٌِ ووب تشى. الزؼشأً فٖ وًَْب هي حذٍد الحشم

•  

•  

 69: ، ص3 الحح؛ ج -ت ظٕل الشزٔؼّ فٓ شزح تحزٔز الًسٕفّ  
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 لَب ٔٓؼٕزِعٔ لِٓ ثٓبثٓبنِ مِفَبَٔمٓب حٓفَبلٌ إِلَّب أَخَذْ ٔ ثِبلْٕٓسِٕز

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙنِ ػٓايْ حٌَٓابىِ ثٕايِ    « 6» -7 -14925•
ٍٓ ػٓجٕذٔ الشَّحٙ٘نِ الْمَػٙ٘شُ ٍٓ  -أًََب ٍٓ أَثِٖ ٍٓ أَثَٔ حٓوٕضََٓ الخُّوٓبلٖٜٙوٌُْتٔ :لَبلَسٓذٙٗشٍ 

« 2»فَذٓخَلٌَْب ػٓلَى أَثِٖ رٓؼٕفَشٍ ع فَاشَأَى صِٗٓابداً لَاذٕ     -«1»صِٗٓبدٗ الْأَحٕلَبمٔ 
لَابلَ ٍٓ لٙانٓ    -فَمَبلَ لَِٔ هٙيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ لَبلَ هٙيَ الْىَُفَأِ  -تَسٓلَّخَ رٓسٓذُٔٔ

هٓاب ثٓؼٔاذٓ هٙايَ     -فَمَبلَ ثٓلَغٌَٖٙ ػٓيْ ثٓؼٕؿٙىُنٕ أًََِّٔ لَابلَ  -أَحٕشَهٕتٓ هٙيَ الْىَُفَِٔ
 -وَزَّاةٗفَمَبلَ هٓب ثٓلَّغَهٓ ّٓزَا ئِلَّب  -أَػٕظَنٔ لٙلْأَرٕشِ« 3»الْاِحٕشَامِ فََْٔٓ 

 325-324: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



49 

 لَب ٔٓؼٕزِعٔ لِٓ ثٓبثٓبنِ مِفَبَٔمٓب حٓفَبلٌ إِلَّب أَخَذْ ٔ ثِبلْٕٓسِٕز

 -لَبلَ هٙيَ الشَّثٓزَِٓ لَابلَ لَأِ ٍٓ لٙانٓ    -حُنٛ لَبلَ لٙأَثِٖ حٓوٕضََٓ هٙيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ •
فَأَحٕجٓجٕاتٓ أَىْ لَاب    -لٙأًََّهٓ سٓوٙؼٕتٓ أَىَّ لَجٕشَ أَثِٖ رَسٍّ سٓؾٙآٖ اللَّأِ ػٌْٓأِ ثِْٓاب    

هٙايْ إَٔٗايَ أَحٕشَهٕتُوٓاب فَمَابال هٙايَ       -حُنٛ لَبلَ لٙأَثِٖ ٍٓ لٙؼٓجٕذٙ الشَّحٙ٘نِ -تَزَٔصُٓٔ
 ثٓبثٓابنِ لَب ٔٓؼٕزِعٔ لِٓ ٍٓ  -َأَطٓجٕتجمٓب الزُّخْظَّٓ يٓ اتَّجٓؼٕتجمٓب السُّىَّّفَمَبلَ  -الْؼٓمٙ٘كِ

 -ٍٓ رَلٙهٓ أَىَّ اللَِّٓ ٗٓسٙ٘شٌ ٗٔحٙتٜ الْ٘ٓسٙا٘شَ  -مِفَبَٔمٓب حٓفَبلٌ إِلَّب أَخَذْ ٔ ثِبلْٕٓسِٕزِ
 .ٍٓ ٗٔؼٕكٖٙ ػٓلَى الْ٘ٓسٙ٘شِ هٓب لَب ٗٔؼٕكٖٙ ػٓلَى الْؼٌْٔفٙ

 .531 -162 -2، ٍ االستجػبس 158 -52 -5التْزٗت  -(6)•

 325-324: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ خجزجيجِ الْمٔقِِّٕ ثِمٓنََّّ إِلَى أَحٓدِ الْمًٓٓاقِٕتِ إِ َا لَشِمٍٓٔ التَّمٓتُّغٔ   

ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ خُشٍُدِ الْؤمٙ٘نِ ثِوٓىََّٔ ئِلَى أَحٓذٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ ئِرَا لَضِهِٓٔ  19« 2»•
  التَّوٓتُّغٔ ٍٓ هٓغٓ التَّؼٓزُّسِ ئِلَى أَدًَٕى الْحٙلِّ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ هٔؼٓلَّى « 3» -1 -14957•
ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ سٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ 

الْحٓاحِّ  الْمٔدٓبيِرِ أَ لٍَٔ أَنْ ٔٓتَمٓتَّغٓ ثِابلْؼٔمٕزَِِ إِلَاى   سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ : الْحٓسٓيِ ع لَبلَ
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٓخْشُدٔ ئِلَى هْٔٓلِّ أَسٕؾِٙٙ فَ٘ٔلَجِّٖ ئِىْ ضَبءٓ

هاي   8هي الجبة  1، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 7 -302 -4الىبفٖ  -(3)•
 .أثَاة ألسبم الحذ

 337: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ خجزجيجِ الْمٔقِِّٕ ثِمٓنََّّ إِلَى أَحٓدِ الْمًٓٓاقِٕتِ إِ َا لَشِمٍٓٔ التَّمٓتُّغٔ   

 .«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هٙخْلَِٔ •
 .188 -59 -5التْزٗت  -(4)•

 

 337: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



52 

 ئخًٔةِ خجزجيجِ الْمٔقِِّٕ ثِمٓنََّّ إِلَى أَحٓدِ الْمًٓٓاقِٕتِ إِ َا لَشِمٍٓٔ التَّمٓتُّغٔ   

لَابلَ ع  : هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ هٔحٓوٛذٚ الْؤفٙ٘ذٔ فٖٙ الْؤمٌْٙؼٓأِ لَابلَ  « 5» -2 -14958•
أَىْ ٗٓخْاشُدٓ ئِلَاى    -ٌْٗٓجٓغٖٙ لٙلْؤزٓبٍِسِ ثِوٓىََّٔ ئِرَا وَبىَ غٓشٍُسًٓٓ ٍٓ أَسٓادٓ الْحٓاذٛ 

ٍٓ ئِىْ وَابىَ هٔزٓابٍِساً ٍٓ    -فَ٘ٔحٕشِمٓ هٙيْ أٍَٛلِ َٕٗٓمٍ هٙيَ الْؼٓطْاشِ  -خَبسِدِ الْحٓشَمِ
ٍٓ ٗٔحٕاشِمٔ فٙاٖ خَوٕاسٍ     -فَأًَِِّ ٗٓخْشُدٔ إَٔٗؿبً هٙايَ الْحٓاشَمِ   -لَٕ٘سٓ ثِػٓشٍُسٍٓٓ

 .تَوٕؿٖٙ هٙيَ الْؼٓطْشِ
 .71 -الومٌؼٔ -(5)•
 .«6»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فٖٙ أَلْسٓبمِ الْحٓذِّ : أَلَُلُ•
هاي   6، 5، ٍ فاٖ الحاذٗخ٘ي   8هي الجابة   2تمذم فٖ الحذٗج  -(6)•

 . هي أثَاة ألسبم الحذ 9الجبة 

 337: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىأ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فااًْن ٗحشهاَى ثحاذ االفاشاد ٍ     

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاذ الماشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدؼزاوّ

، وبًت لشٗٔ غاغ٘شٓ لشٗجأ هاي    (ثىسش الز٘ن ٍتسى٘ي الؼ٘ي)رؼشأً •
ولن ضوبل ضشق  20الوسزذ الحشام، تمغ فٖ ٍادٕ الزؼشأً، ػلى ثؼذ 

هىٔ الوىشهٔ، اوتسجت ضْشٓ تبسٗخ٘ٔ ثٌاضٍل الشساَل فْ٘اب ٍتَصٗاغ     
الغٌبئن ثْب ثؼذ ػَدتِ هي غضٍٓ حٌ٘ي ، ثْب هسزذ رذد حذٗخبً ٍآثابس،  
ًٍمَش وتبث٘ٔ ثخف وَفٖ ٗشرغ تبسٗخْب لػذس اإلسالم، ػلى ئحاذى  

 [2. ]ولن ٗوٌ٘بً 2الػخَس التٖ تمغ لجل الَغَل ئلى الوسزذ ثحَالٖ 
ثْب هسزذ الزؼشأً الزٕ ثٌٖ لجل المشى الخبلج الْزاشٕ، ٍّاَ   َٗرذ  •

الوىبى الزٕ غلى فِ٘ الشسَل غلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ثؼذ ػَدتِ هٌتػشاً 
ػلى حم٘ف ٍحل٘فتْب َّاصى فٖ ٍادٕ حٌ٘ي فاٖ السأٌ الخبهٌأ هاي     

 الْزشٓ
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 خريطة الحرم المكي
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

فَْ أى ْٗل الحبد هي الو٘مبت الزٕ َّ ّٛلاِ ٍ ٗماشى    اإللشاىأهب ٍ •
ئلى ئحشاهِ س٘بق هب ت٘سش هي الْذٕ ٍ ئًوب سوٖ لبسًب لس٘بق الْذٕ 

فوتى لن ٗسك هي الو٘مبت لن ٗىي لبسًب ٍ ػلِ٘ فاٖ لشاًاِ   هغ اإلّالل 
قَافبى ثبلج٘ت ٍ سؼٖ ٍاحذ ث٘ي الػفب ٍ الوشٍٓ ٍ ٗزذد التلج٘أ ػٌاذ   

 .ول قَاف
فَْ أى ْٗل الحبد هي ه٘مبت أّلِ ثبلحذ هفشدا رله هي  اإلفشادٍ أهب •

الس٘بق ٍ الؼوشٓ أٗؿب ٍ ل٘س ػلِ٘ ّذٕ ٍ ال تزذٗذ للتلج٘ٔ ػٌذ وال  
 .قَاف

391-390: ؛ ص(لفشٕخ الم ٕد)المقىؼّ   
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

هٌبسه الوفشد ٍ هٌبسه المبسى ساَاء ال فاشق ثٌْ٘واب ٍ الوتوتاغ     حن •
ثبلؼوشٓ ئلى الحذ ٗحل ثؼذ قَافِ ثبلج٘ت ٍ سؼِ٘ ووب لذهٌبُ حن ٌٗطئ 
اإلحشام ٍ المبسى ٍ الوفشد ال ٗحل أحذّوب حتى ٗمؿٖ هٌبساىِ وواب   

 ٍغفٌبُ 

 

391-390: ؛ ص(لفشٕخ الم ٕد)المقىؼّ   
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

ػٓلٖٜٙ ثٕيُ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ئِسٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؿْلِ ثٕايِ ضَابرَاىَ رٓوٙ٘ؼابً     -4•
ئِىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

اسِ ٰ  ٍٓ أَرِّىْ فٖٙ اليّ -أَلَبمٓ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ ػٓطْشَ سٌٙٙ٘يَ لَنٕ ٗٓحٔذٛ حُنٛ أًَْضَلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ رٓلَّ ػٓلَِٕ٘ٙ
ٗٓاأْتَٙ٘ي ٙهاْي ُوالِّ َفاذٍّ ٓػوٙ٘اٍك َفاأَهَٓش        ٰ  وُلِّ ؼ ٰ  الًب ٍٓ ػٓلىٰ  ثِبلْحٓذِّ ٗٓأْتَُنٓ سِد اٙهاٍش 

الْؤإَرًِّٙ٘يَ أَىْ ٗٔإَرًَُِّا ثِأَػٕلَى أَغَٕٓاتِْٙنٕ ثِأَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ظ ٗٓحٔذٜ فٖٙ ػٓبهِٙٙ ّٓزَا فَؼٓلٙنٓ ثِاِٙ  
هٓيْ حٓؿَشَ الْوٓذٌََٙٗٔ ٍٓ إَّٔلُ الْؼَٓٓالٖٙ ٍٓ الْأَػٕشَاةٔ ٍٓ ارٕتَوٓؼَٔا لٙحٓذِّ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ظ ٍٓ ئًَِّوٓاب  
وَبًَُا تَبثِؼٙ٘يَ ٌْٗٓظُشٍُىَ هٓب ٗٔإْهٓشٍُىَ ٍٓ ٗٓتَّجِؼًََِٔٔ إٍَٔ ٗٓػٌَٕغٔ ضَٕ٘ئبً فَ٘ٓػٕاٌَؼًََِٔٔ فَخَاشَدٓ سٓسٔاَلُ    
اللَِّٙ ظ فٖٙ أَسٕثٓغٍ ثٓمٙ٘يَ هٙيْ رٕٙ الْمَؼٕذِٓٓ فَلَوٛب اًْتَْٓى ئِلَاى رٕٙ الْحٔلَٕ٘فَأِ صٓالَاتٙ الطَّاوٕسٔ     
فَبغْتَسٓلَ حُنٛ خَشَدٓ حٓتَّى أَتَى الْوٓسٕزِذٓ الَّزٕٙ ػٌْٙذٓ الطَّزٓشَِٓ فَػٓالَّى فٙ٘اِٙ الظُّْٕاشَ ٍٓ ػٓاضَمٓ     
ثِبلْحٓذِّ هٔفْشِداً ٍٓ خَشَدٓ حٓتَّى اًْتَْٓى ئِلَى الْجٕٓ٘ذٓاءٙ ػٌْٙذٓ الْوٙ٘لِ الْاأٍَٛلِ فَػٔافٛ لَأِ سٙاوٓبقَبىِ     
فَلَجٛى ثِبلْحٓذِّ هٔفْشِداً ٍٓ سٓبقَ الْْٓذٕٕٓ سٙتّبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ إٍَٔ أَسٕثٓؼبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ حٓتَّى اًْتَْٓى ئِلَى هٓىََّٔ 

 .....الْحٙزِٛٔفٖٙ سٓلْخِ أَسٕثٓغٍ هٙيْ رٕٙ 

 245: ، ص4 ؛ ج(اإلسالمّٕ -ؽ )النبفٓ 
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

لَِٔ ػٓبئٙطَُٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِّٙ تَشْرِغٔ ًٙسٓبؤُنٓ ثِحٓزٍٛٔ ٍٓ ػٔوٕاشٍَٓ هٓؼابً ٍٓ   فَمَبلَتٕ ...•
أَسٕرِغٔ ثِحٓزٍٛٔ فَأَلَبمٓ ثِبلْأَثٕكَحِ ٍٓ ثٓؼٓجَ هٓؼْٓٓب ػٓجٕذٓ الشَّحٕوٓيِ ثٕيَ أَثِٖ ثٓىْشٍ ئِلَاى  
التٌَّْؼٙ٘نِ فَأَّٓلَّتٕ ثِؼٔوٕشٍَٓ حُنٛ رٓبءٓتٕ ٍٓ قَبفَتٕ ثِبلْجٕٓ٘تٙ ٍٓ غٓلَّتٕ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌْٙاذٓ  
هٓمَبمِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ع ٍٓ سٓؼٓتٕ ثٕٓ٘يَ الػٛفَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ حُنٛ أَتَتٙ الٌَّجِٖٛ ظ فَبسٕتَحٓلَ 
هٙيْ َٕٗٓهِٙٙ ٍٓ لَنٕ ٗٓذٕخُلِ الْوٓسٕزِذٓ الْحٓشَامٓ ٍٓ لَنٕ ٗٓكُفٕ ثِبلْجٕٓ٘اتٙ ٍٓ دٓخَالَ هٙايْ    

 .أَػٕلَى هٓىََّٔ هٙيْ ػٓمَجِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ ٍٓ خَشَدٓ هٙيْ أَسٕفَلِ هٓىََّٔ هٙيْ رٕٙ قَُٖى

 248: ، ص4 ؛ ج(اإلسالمّٕ -ؽ )النبفٓ 
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

 الوَال٘ت للحذ ٍ الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ٍ الوفشدّٓزُ •

 

 283: ، ص1 ؛ ج(حفّى، فخز المحققٕه)إٔؼبح ال ًائد فٓ شزح مشنال  القًاػد
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

هي هٌضلِ ألشة هي الو٘مابت هٌضلاِ، ٍ هىّأ لحاذ٘ التوتاغ، ٍ      ه٘مبت •
 الوفشدٓخبسد الحشم للؼوشٓ 

 230: ، ص1 ؛ ج(حفّى، شمس الدٔه محمد ثه شدبع القطّبن)مؼبلّ الدٔه فٓ فقٍ آل ٔبسٕه
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 مٕقب  القزان ي اإلفزا 

ّزُ الوَال٘ت ّٛلْب ٍ لوي هش ثْب، ساَاء وابى ئحشاهاِ للحاذ أٍ     ٍ •
 .للؼوشٓ الوتوتغ ثْب أٍ الوفشدٓ

ٍ . ٍ لَ ػذل ٍاحذ ػٌذ المشة هي ه٘مبتِ الى غ٘شُ ٍ أحشم هٌِ أراضأ •
 .لَ وبى ػذٍلِ ثؼذ حػَلِ فِ٘ أحن ٍ أرضأ

ٍ لَ سله قشٗمب ال ٗإدٕ الى أحذّب أحشم ػٌذ هحبراتِ ٛحاذّب، ٍ  •
 .لَ لن ٗإد قشٗمِ الى الوحبرآ أحشم هي أدًى الحل

ٍ ه٘مبت الوفشدٓ أدًى الحل، ٍ أفؿالِ الزؼشاًأ، حانٛ الحذٗج٘أ، حانٛ      •
 .التٌؼ٘ن

 

 203: ؛ ص( ثه فُد)الزسبئل الؼشز 
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  ٔيٓٔزِج األَل

ٍ َّ ه٘مبت هي وبى هٌضلِ خلاف الوَال٘ات   . دٍٔٓٗشُٓ اّٛل: سبدسْبٍ •
  ...الوضثَسٓ

الػبدسٓ  الوفشدٓاخت٘بساً، ٍ لؼوشٓ التوتّغ هَال٘ت ّزُ الوَال٘ت الستّٔ ٍ •
 .اإلفشاد ٍ المشاىػي اٙفبلٖ، ٍ لحذ٘ 

ٍ أه٘ب الؼوشٓ الوفشدٓ للوىّٖ فو٘مبتِ أدًى الحلّ ئلّب أى ٗخشد ػٌْب، حان٘  •
ػبد ثح٘ج ٗوشّ فٖ الؼَد ػلى أحذ الوَال٘ت الوزوَسٓ، فال ٗزاَص لاِ   

 .الوشٍس ػٌْب ثغ٘ش ئحشام ئلّب هب استخٌٖ
 .ٍ أه٘ب حذ٘ التوتّغ فو٘مبتِ هىّٔ•

 

 617-616: ، ص4 ؛ ج(مبسودراوى، محمد َب ى ثه محمد طبلح)شزح فزيع النبفٓ
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 مًاقٕت أخز

 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،اٍٛل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ اّٛل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت ئلاى     •

هىٔ ثل ّٛل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشؾِ ئلى فشؼ أّل هىأ  
ٍ ئى وبى اٛحَـ ئحشاهِ هي الزؼشأً، فااًْن ٗحشهاَى ثحاذ االفاشاد ٍ     

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخػٔ، ٍ ئال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاذ الماشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ ئلى هىٔ

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أ وى الحلّ

  أدًى الحلالؼبضش •
ٍ َّ ه٘مبت الؼوشٓ الوفشدٓ ثؼذ حذ المشاى أٍ اإلفشاد ثل لىال ػواشٓ   •

هفشدٓ ٍ اٛفؿل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشاًأ أٍ التٌؼا٘ن فاًْاب    
هٌػَغٔ ٍ ّٖ هي حذٍد الحشم ػلى اختالف ثٌْ٘ب فٖ المشة ٍ الجؼذ 
فاى الحذٗج٘ٔ ثبلتخف٘ف أٍ التطذٗذ ثئش ثمشة هىٔ ػلاى قشٗاك راذٓ    
دٍى هشحلٔ حنٛ أقلك ػلى الوَؾغ ٍ ٗمبل ًػفِ فٖ الحل ٍ ًػفِ فٖ 

 الحشم 

 556: ، ص2 ؛ ج(لفسٕد الٕش ْ)الؼزيِ الًثقى 
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 أ وى الحلّ

الزؼشأً ثىسش الز٘ن ٍ الؼا٘ي ٍ تطاذٗذ الاشاء أٍ ثىساش الزا٘ن ٍ      ٍ •
سىَى الؼ٘ي ٍ تخف٘ف الشاء هَؾغ ث٘ي هىأ ٍ الكابئف ػلاى ساجؼٔ     
أه٘بل ٍ التٌؼ٘ن هَؾغ لشٗت هي هىٔ ٍ َّ ألشة أقشاف الحال ئلاى   
هىٔ ٍ ٗمبل ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هىٔ أسثؼٔ أه٘بل ٍ ٗؼشف ثوسزذ ػبئطأ وازا   

 فٖ هزوغ الجحشٗي 
أهب الوَال٘ت الخوسٔ فؼي الؼالهٔ فٖ الوٌتْى أى أثؼذّب هي هىٔ رٍ ٍ •

هىٔ ٍ ٗلِ٘ فاٖ الجؼاذ الزحفأ ٍ    هشاحل هي الحل٘فٔ فاًْب ػلى ػطشٓ 
الوَال٘ت الخالحٔ الجبل٘ٔ ػلى هسبفٔ ٍاحذٓ ثٌْ٘اب ٍ ثا٘ي هىأ ل٘لتابى     

 ٔ  لبغذتبى ٍ ل٘ل ئى الزحفٔ ػلى حالث هشاحل هي هى

 
 556: ، ص2 ؛ ج(لفسٕد الٕش ْ)الؼزيِ الًثقى 
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 أ وى الحلّ

ه٘مبت ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ خبسد الحشم، ٍ رو٘غ السٌٔ ٍلت لْاب،  ٍ •
 .ٍ ٗزَص فٖ ول ضْش ٍ فٖ ول ػطشٓ أٗبم

179: ؛ ص(حفّى، ٔحٕى ثه سؼٕد)الدبمغ لفشزائغ  
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 أ وى الحلّ

ٍ َّ ه٘مابت للؼواشٓ الوفاشدٓ لواي وابى ثوىّأ، ٍ       . أدًى الحلّ: سبثؼْبٍ •
 .ٍ التٌؼ٘ن ٍ الحذٗج٘٘ٔ« 3»اٛفؿل هٌْب الزؼشأً 

هي »: ٍ ٗذلّ ػلِ٘ غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السالم لبل•
أساد أى ٗخشد هي هىّأ ل٘ؼتواش أحاشم هاي الزؼشاًأ أٍ الحذٗج٘٘أ أٍ هاب        

 « 4». «أضجْْوب
الزؼشأً ثىسش أٍ٘لِ ئروبػبً، حن٘ ئىّ أغاحبة  »: لبل فٖ هؼزن الجلذاى(. 3)•

الحذٗج ٗىسشٍى ػٌِ٘ ٍ ٗطذ٘دٍى ساءُ، ٍ أّل االتمبى ٍ اٛدة ٗخكئًَْن 
 .«ٍ ٗسىٌَى الؼ٘ي ٍ ٗخفّفَى الشاء

، ح 177، ظ 2؛ االستجػاابس، د 2952، ح 454، ظ 2الفم٘ااِ، د (. 4)•
؛ ٍسابئل الطا٘ؼٔ، د   315، ح 96 -95، ظ 5؛ تْزٗت اٛحىبم، د 588
 .14967، ح 341، ظ 11

 
 617-618: ، ص4 ؛ ج(مبسودراوى، محمد َب ى ثه محمد طبلح)شزح فزيع النبفٓ
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 أ وى الحلّ

الوزبٍس ثوىّٔ ئرا دخلْب ثؼوشٓ فٖ غ٘اش أضاْش   »: سٍاٗٔ سوبػٔ، لبلٍ •
ضَ٘ال ٍ رٍ المؼاذٓ ٍ رٍ الحز٘أ، هاي دخلْاب     : الحذ٘، فاىّ أضْش الحذ٘

ثؼوشٓ فٖ غ٘ش أضْش الحذ٘ حن٘ أساد أى ٗحاشم فل٘خاشد ئلاى الزؼشاًأ،     
ٌٗظش ئلى الج٘ت، حان٘   حتّى ف٘حشم هٌْب، حن٘ ٗأتٖ هىّٔ، ٍ ال ٗمكغ التلج٘ٔ 

ٗكَف ثبلج٘ت ٍ ٗػلّٖ الشوؼت٘ي ػٌذ همبم ئثاشاّ٘ن ػل٘اِ الساالم حان٘     
ٗخشد ئلى الػفب ٍ الوشٍٓ، ف٘كَف ثٌْ٘وب، حن٘ ٗمػ٘ش ٍ ٗحلّ، حان٘ ٗؼماذ   

 « 1». «التلج٘ٔ َٗم التشٍٗٔ
هب سجك هي الكشٗم٘ي هي خشٍد ػبئطٔ ثأهشُ غلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلاِ  ٍ •

 « 2». ئلى التٌؼ٘ن إلحشام الؼوشٓ
 

 617-618: ، ص4 ؛ ج(مبسودراوى، محمد َب ى ثه محمد طبلح)شزح فزيع النبفٓ
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 أ وى الحلّ

•______________________________ 
ٍ سٍاُ الىلٌ٘اٖ فاٖ   . 190، ح 60، ظ 5تْزٗت اٛحىابم، د  (. 1)

، ح 264، ظ 11؛ ٍسابئل الطا٘ؼٔ، د   10ثبة حذ٘ الوزابٍسٗي، ح  
14751 . 

 . 14648، ح 218، ظ 11ٍسبئل الط٘ؼٔ، د (. 2)•

 617-618: ، ص4 ؛ ج(مبسودراوى، محمد َب ى ثه محمد طبلح)شزح فزيع النبفٓ
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 أ وى الحلّ

الظبّش أًِ ال خالف ثٌْ٘ن فٖ واَى أدًاى الحال ه٘مبتابً للؼواشٓ      ( 1)•
الوفشدٓ ثؼذ حذ المشاى ٍ اإلفشاد، ووب أًِ ه٘مبت للؼوشٓ الوفاشدٓ لواي   

الؼوشٓ « ثل لىل ػوشٓ هفشدٓ»: هي  لَلِوبى فٖ هىّٔ، ٍ هشاد الوػٌف 
الوفشدٓ لوي أساد الؼوشٓ ٍحذّب هي هىّٔ، ٍ أه٘ب الٌبئٖ الخبسد هي هىّٔ 
فو٘مبت ػوشتِ سبئش الوَال٘ات الوؼشٍفأ وواب سا٘أتٖ فاٖ الوساألٔ       

 .السبدسٔ، ففٖ الؼجبسٓ هسبهحٔ ٍاؾحٔ
ٍ و٘ف وبى، الزٕ ٗذل ػلى أى أدًى الحل ه٘مبت للؼوشٓ الوفشدٓ ئًواب  •

 :َّ سٍاٗتبى

 307-306: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

ػي ( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  سألت أثب ػجذ اللّ»: غح٘حٔ رو٘ل، لبل: اٍُٛلى•
توؿٖ ووب ّاٖ ئلاى   : الوشأٓ الحبئؽ ئرا لذهت هىّٔ َٗم التشٍٗٔ، لبل

ػشفبت فتزؼلْب حزٔ، حن٘ تم٘ن حتى تكْش فتخشد ئلى التٌؼ٘ن فتحاشم  
 .«1« »ووب غٌؼت ػبئطٔ: فتزؼلْب ػوشٓ، لبل اثي أثٖ ػو٘ش

•______________________________ 
 .2ح  21أثَاة ألسبم الحذ ة / 296: 11الَسبئل ( 1)
 

 307: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج



74 

 أ وى الحلّ

 :ٍ سث٘وب ٗطىل االستذالل ثْب هي رْت٘ي•
أًْب ٍاسدٓ فٖ الؼوشٓ الوفشدٓ الوسجَلٔ ثبلحذ، ٍ والهٌب فاٖ  : ئحذاّوب•

 .هكلك الؼوشٓ الوفشدٓ فبلتؼذٕ ٗحتبد ئلى الذل٘ل
أى ظبّشّب ٍرَة اإلحاشام هاي خػاَظ التٌؼا٘ن هاغ أى      : حبً٘تْوب•

 .والهٌب فٖ هكلك أدًى الحل
ٍ ٗوىي الزَاة ػي الخبًٖ ثأى روش التٌؼ٘ن لىًَِ ألشة اٛهابوي هاي   •

 .حذٍد الحشم ٍ ئلّب فال خػَغ٘ٔ لزوشُ

 308-307: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

: لبل»( ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ ػي أثٖ ػجذ اللّ: الخبً٘ٔ•
هي أساد أى ٗخشد هي هىّٔ ل٘ؼتوش أحشم هي الزِؼشأً أٍ الحذٗج٘ٔ أٍ هب 

ِ  « 1« »أضجْْب أٍ هاب  »: فاًْب تطول رو٘غ هَاؾغ حذٍد الحاشم لمَلا
، ووب أًْب هكلمٔ هي ح٘ج وَى الؼوشٓ هساجَلٔ ثابلحذ أم ال،   «أضجْْب

 .فال ٌٗجغٖ الشٗت فٖ ّزا الحىن
•______________________________ 

 .1ح  22أثَاة الوَال٘ت ة / 341: 11الَسبئل ( 1)
 

 308: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

ٗجمى الىالم فٖ هشسلٔ الػذٍق التٖ سٍاّب ثؼذ غح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ، •
( ُ ػلِ٘ ٍ آلاِ ٍ سالن  ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  ٍ ئى سسَل اللّ»: لبل الػذٍق

اػتوش حالث ػوش هتفشلبت ولّْب فٖ رٕ المؼذٓ، ػوشٓ أّالّ فْ٘اب هاي    
ػسفبى ٍ ّٖ ػوشٓ الحذٗج٘ٔ، ٍ ػوشٓ المؿبء أحشم فْ٘ب هي الزٔحفٔ، ٍ 
ػوشٓ أّلّ فْ٘ب هي الزؼشأً ٍ ّٖ ثؼذ أى سرغ هي الكبئف هاي غاضآ   

، ٍ سٍاّب الىلٌٖ٘ فٖ الىبفٖ ثسٌذ غح٘ح ػي هؼبٍٗٔ ثي «2« »حٌ٘ي
 .«3»ػو٘بس ثبختالف ٗس٘ش 

/ 275: 2، الفمِ٘ 2ح  22أثَاة الوَال٘ت ة / 341: 11الَسبئل ( 2)•
1341. 

 .10/ 251: 4الىبفٖ ( 3)•
 308: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج 
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 أ وى الحلّ

ُ ػل٘اِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سث٘وب ٗمبل ثأى ظبّش الشٍاٗٔ أى سسَل اللٍّ •
أحشم للؼوشٓ هي ػسفبى، الازٕ ٗجؼاذ ػاي هىّأ ثوماذاس      ( آلِ ٍ سلن

هشحلت٘ي ٍ لن ٗىي ه٘مبتبً ٍ ال هي أدًى الحل، وواب ٗظْاش هٌْاب أًاِ     
أحشم لؼوشٓ المؿبء هي الزحفأ هاغ   ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

لبغذاً للؼوشٓ هي الوذٌٗأ  ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أًِ لَ وبى 
فى٘ف لن ٗحشم هي هسزذ الطزشٓ، فومتؿى ّزُ الشٍاٗٔ رَاص تأخ٘ش 
ئحشام الؼوشٓ الوفشدٓ للٌبئٖ هي الو٘مبت الزٕ أهبهِ ئلى ه٘مبت آخاش  

 .ثؼذُ

 308: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

أًِ ئرا وبى الوشاد ثبإلّالل اإلحاشام فتاذل الشٍاٗأ ػلاى     : ٍ الزَاة•
هي هىبًِ ٍ ػذم لضٍم الشرَع ئلى الو٘مبت، ًظ٘اش هاي   رَاص اإلحشام  

وبى هٌضلِ ثؼذ الو٘مبت، فاى هَؾغ ئحشاهِ دٍٗشٓ أّلِ ٍ لا٘س ػل٘اِ   
الشرَع ئلى الو٘مبت، فبلحىن ثزَاص اإلحشام هي هىبًِ ٍ ػاذم لاضٍم   
الشرَع ئلى الو٘مبت ال ٗختع ثواي وابى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت، ثال      
ٗطول هي وبى ثٌفسِ دٍى الو٘مبت هي ثبة االتفبق ٍ ئى وابى هٌضلاِ   
ثؼ٘ذاً، فبلوستفبد هي الشٍاٗٔ أى هي وبى دٍى الو٘مبت ٍ لَ اتفبلبً ٍ أساد 
الؼوشٓ ٗزَص لِ اإلحشام هي هىبًِ ٍ ل٘س ػلِ٘ الشرَع ئلى الو٘مابت،  
ٍ ال خػَغ٘ٔ لزوش ػسفبى، ثل الو٘ضاى ول هي وبى ثؼذ الو٘مبت سَاء 

 .وبى فٖ ػسفبى أٍ فٖ غ٘شُ هي الوَاؾغ
 

 308: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

ٍ لىي ال ٗجؼذ أى ٗىَى الوشاد ثبإلّالل َّ سفغ الػَت ثبلتلج٘ٔ ووب _•
سفغ ثِ غاَتِ، ٍ أّال الوحاشم    : ُٰ  أّل ثزوش اللّ: َّ هؼٌبُ لغٔ ٗمبل

سفؼاَا  : سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ ٍ أّلَا الْاالل ٍ اساتْلَُ  : ثبلحذ ٍ الؼوشٓ
، فوؼٌى «1»ئرا سفغ غَتِ ثبلجىبء : أغَاتْن ػٌذ سؤٗتِ، ٍ أّل الػجٖ

سفغ غاَتِ  ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  الشٍاٗٔ أى سسَل اللّ
ثبلتلج٘ٔ فٖ ػسفبى، ٍ الؼوشٓ التٖ سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي ػسافبى ّاٖ   

 .ػوشٓ الحذٗج٘ٔ، فال ٌٗبفٖ رله هغ ئحشاهِ هي هسزذ الطزشٓ
•______________________________ 

 .487: أسبس الجالغٔ( 1)
 

 309: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

هاي  ( ُ ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ سالن   ٰ  غالّى الالّ  )ٗجمى اإلضىبل فٖ ئحشاهِ •
 .الزحفٔ فٖ ػوشٓ المؿبء ووب فٖ الوشسلٔ

ٍ ٌٗذفغ ثأى الؼجشٓ ثػح٘حٔ الىبفٖ ػي هؼبٍٗٔ ثي ػو٘بس، فاى الوزوَس •
فْ٘ب اإلّالل هي الزحفٔ، ٍ لاذ ػشفات أى الواشاد ثاِ سفاغ الػاَت       

 .ثبلتلج٘ٔ
 

 309: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

ٍ الزٕ ٗظْش هي الشٍاٗبت الػح٘حٔ ٍ التاَاسٗخ الوؼتجاشٓ أى سساَل    •
ئًواب اػتواش ثؼاذ الْزاشٓ     ( ُ ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ سالن   ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  اللّ

ػوشت٘ي، ٍ ئًوب ػجش فٖ ّزُ الػح٘حٔ ثخالث ػوش ثبػتجبس ضشٍػِ فٖ 
الؼوشٓ ٍ اإلحشام لْب ٍ لىي الوطشو٘ي هٌؼَُ هي الاذخَل ئلاى هىّأ،    

ثؼذ هب غبلحْن فٖ الحذٗج٘ٔ ٍ ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)فشرغ 
ُ ػلِ٘ ٍ آلاِ  ٰ  غلّى اللّ)اػتوش فٖ السٌٔ اللّبحمٔ لؿبءٖ ػو٘ب فبت ػٌِ 

 المؿبء،  ٍ ػي أغحبثِ فسوِّ٘ت ثؼوشٓ ( ٍ سلن

 309: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

، (ػلِ٘ السالم)ُ ٰ  ووب غشح ثزله فٖ غح٘حٔ أثبى ػي أثٖ ػجذ اللّ•
ػواشٓ  ( ُ ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ سالن   ٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  اػتوش سسَل اللّ»: لبل

الحذٗج٘ٔ ٍ لؿى الحذٗج٘ٔ هي لبثل، ٍ هي الزؼشاًأ حا٘ي ألجال هاي     
ٍ فٖ غح٘حٔ غافَاى  « 1« »الكبئف، حالث ػوش ولْي فٖ رٕ المؼذٓ

 .«2»أحشم هي الزؼشأً ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أًِ 
•______________________________ 

 .3ح  2أثَاة الؼوشٓ ة / 299: 14الَسبئل ( 1)
 .6ح  9أثَاة ألسبم الحذ ة / 268: 11الَسبئل ( 2)•

 

  310: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج 
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 أ وى الحلّ

غالّى  )ُ ٰ  فبلزٕ ٗستفبد هي غح٘حٔ هؼبٍٗٔ ثي ػو٘بس أى سسَل الالّ •
أحشم هي هسازذ الطازشٓ للؼواشٓ ٍ سفاغ     ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  اللّ

غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي ػٔسفبى، ٍ ّٖ الؼواشٓ التاٖ هٌؼاِ الوطاشوَى هاي      
الذخَل ئلى هىّٔ ٍ غبلحْن فاٖ الحذٗج٘أ ٍ سراغ هاي دٍى ئت٘ابى      
هٌبسه الؼوشٓ، حن٘ فٖ السٌٔ الالحمٔ اػتوش ٍ أحشم هي هسزذ الطزشٓ 

 .ٍ أّل ٍ سفغ غَتِ ثبلتلج٘ٔ هي الزحفٔ فسو٘ت ثؼوشٓ المؿبء

 310: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

ُ ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ   ٰ  غلّى اللّ)أه٘ب الزِؼشأً فبلظبّش هي الػح٘حٔ أًِ ٍ •
ٔ »: أحشم هٌْب لظَْس لَلِ( سلن فاٖ أى اثتاذاء   « ٍ ػوشٓ هي الزؼشاًا

الؼوشٓ وبى هي الزؼشأً، ال أًِ أحشم لجل رله ٍ سفغ غاَتِ ثبلتلج٘أ   
 .هي الزؼشأً ووب غشّح ثزله فٖ غح٘حٔ أثبى الوتمذ٘هٔ

فبلوستفبد هي الػح٘حٔ رَاص اإلحشام للؼوشٓ الوفاشدٓ هاي الزِؼشاًأ    •
ُ ػلِ٘ ٍ آلاِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)اخت٘بساً ٍ ئى لن ٗىي هي أّل هىّٔ وبلٌجٖ 

ٍ لىاي ئًواب   . ٍ أغحبثِ، ووب ٗزَص اإلحشام هاي أدًاى الحال   ( سلن
 .ٗختع رله ثوي ثذا لِ الؼوشٓ فٖ اٛحٌبء
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 أ وى الحلّ

فوب روشًبُ فٖ أٍ٘ل الجحج هي أى ه٘مبت الؼوشٓ الوفشدٓ للٌبئٖ الخبسد •
هي هىّٔ َّ الوَال٘ت الوؼشٍفٔ غ٘ش تبم ػلى ئقاللاِ، ثال ال ثاذ٘ هاي     

 :التفػ٘ل، ٍ حبغلِ
أى الٌبئٖ ئرا سبفش ٍ خشد هي ثلذُ لغاشؼ هاي اٛغاشاؼ ومتابل ٍ     •

ًحَُ ٍ ٍغل ئلى حذٍد الحشم ٍ دٍى الو٘مابت فجاذا لاِ أى ٗؼتواش،     
ٗزَص لِ أى ٗؼتوش هي أدًى الحل هاي الزِؼشاًأ ٍ ًحَّاب وواب غاٌغ      

، ٍ ال ٗزت ػلِ٘ الؼَد (ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سسَل اللّ
ٍ الشرَع ئلى الو٘مبت، ٍ أه٘ب الٌبئٖ الزٕ ٗخشد هي ثلذُ ثمػذ الؼوشٓ 

لِ اإلحشام ئلّب هي الوَال٘ت الوؼشٍفٔ، ٍ ل٘س لاِ التاأخ٘ش ئلاى    فل٘س  
 .«1»أدًى الحل 

 
 310: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

• ______________________________ 
أًِ ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  تفػ٘ل اػتوبس سسَل اللّ( 1)
فٖ السٌٔ السبدسٔ هاي الْزاشٓ هاي    ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

 1520ضْش رٕ المؼذٓ أحشم هي هسزذ الطزشٓ للؼواشٓ، ٍ وابى هؼاِ    
ُ ٰ  غلّى اللّ)ثؼ٘شاً، ٍ لوب ٍغل  70ًفش، ٍ سبق  400ًفش، ٍ فٖ سٍاٗٔ 

ئلى حذٗج٘ٔ ٍ ّٖ ػلى هشحلأ ئلاى هىّأ هٌؼاِ     ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن
ُ ٰ  غالّى الالّ  )الوطشوَى هي الذخَل ئلى هىّٔ، حن٘ ٍلغ الػالح ثٌ٘اِ   

 ٍ ث٘ي الوطشو٘ي فٖ الحذٗج٘ٔ، ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلن

 311: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

هي رولٔ ضشٍـ الػلح أى ٗشرغ فٖ ّزُ السٌٔ ٍ ٗؼتوش فٖ السأٌ  ٍ •
ُ ػلِ٘ ٍ آلاِ ٍ  ٰ  غلّى اللّ)اللّبحمٔ، ٍ اضتشقَا أٗؿبً أى ال ٗجمى الٌجٖ 

ُ ٰ  ٍ أغحبثِ فٖ هىّٔ أصٗذ هي حالحٔ أٗ٘ابم، فشراغ سساَل الالّ    ( سلن
هي الحذٗج٘ٔ ئلى الوذٌٗٔ ٍ لن ٗؼتوش، ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)

غالّى  )ُ ٰ  ٍ فٖ السٌٔ السبثؼٔ هي الْزشٓ ثؼذ هاب سراغ سساَل الالّ    
هي خ٘جش غون لضٗبسٓ هىّٔ ٍ الؼوشٓ، ٍ ػضم ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  اللّ

فٖ ضْش رٕ المؼذٓ للؼوشٓ لمؿبء ػوشٓ الحذٗج٘ٔ التٖ هٌؼِ الوطاشوَى  
هي أدائْب، ٍ دخلَا هىّٔ هؼتوشٗي ٍ لن ٗجمَا فٖ هىّٔ أصٗذ هاي حالحأ   
أٗ٘بم حن٘ سرؼَا حست ضشٍـ الػلح، فسو٘ت ػوشتاِ ثؼواشٓ المؿابء،    

 لمؿبء هب فبت ػٌِ ٍ تذاسوِ فٖ السٌٔ السبثؼٔ، 
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 أ وى الحلّ

ُ ػلِ٘ ٰ  غلّى اللّ)فٖ السٌٔ الخبهٌٔ ٍلغ فتح هىّٔ الوؼظؤ، ٍ تَرِ حن٘ •
ثؼسبوشُ ئلى هىّٔ لفتحْب فٖ ضْش سهؿبى، ٍ ضشة الوبء ( ٍ آلِ ٍ سلن

فٖ ػٔسفبى، ٍ لن ٗػن ئلى أى ٍغلَا هىّٔ فبتح٘ي، حن٘ ثؼذ فاتح هىّأ   
هجبضشٓ تمشٗجبً ٍلؼت غضٍٓ حٌ٘ي ٍ َّ ٍادٚ ث٘ي هىّٔ ٍ الكابئف ٍ ثؼاذ   

ٍ ًػشتِ فٖ حٌ٘ي أحاشم  ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)غلجٔ الٌجٖ 
 .فٖ الخبهي ػطش هي رٕ المؼذٓ هي الزؼشأً للؼوشٓ

 311: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 أ وى الحلّ

فاًوب َّ فاٖ السأٌ   ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)أه٘ب حذ الٌجٖ ٍ •
ُ ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ   ٰ  غلّى الالّ )الؼبضشٓ هي الْزشٓ، ٍ وبًت هذ٘ٓ ئلبهتِ 

ُ تؼبلى ٍٓ ٰ  فٖ الوذٌٗٔ ػطش سٌ٘ي تمشٗجبً ٍ لن ٗحذ، حن٘ أًضل اللّ( سلن
اسِ ثِبلْحٓذِّ فأهش الوإرً٘ي ثأى ٗإرًَا ثأػلى أغَاتْن ثأى ٰ  أَرِّىْ فٖٙ اليّ
 .ٗحذ هي ػبهِ ّزا( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلنٰ  غلّى اللّ)ُ ٰ  سسَل اللّ
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ وَبىَ ثِوٓىََّٔ ٍٓ أَسٓادٓ الْؼٔوٕشََٓ ٗٓخْشُدٔ ئِلَى الْحٙلِّ فَ٘ٔحٕاشِمٔ   22« 1»•
  هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَضْجْْٓٓٓب

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٔوٓاشَ ثٕايِ   « 2» -1 -14967•
 -هٓيْ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓخْشُدٓ هٙايْ هٓىَّأَ لٙ٘ٓؼٕتَوٙاشَ   : ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لَبلَ

 .أَحٕشَمٓ هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ أٍَِ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ إٍَٔ هٓب أَضْجْْٓٓٓب
هي الجابة   8، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 2952 -454 -2الفمِ٘  -(2)•

 .هي أثَاة االحشام 45
 

  341: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

ٍٓ ئِىَّ سٓسٔاَلَ اللَّاِٙ ظ اػٕتَوٓاشَ حَلَابثَ ػٔوٓاشٍ      : لَبلَ« 3» -2 -14968•
ػٔوٕشًَٓ أَّٓلَّ فْٙ٘ٓاب هٙايْ ػٔسٕافَبىَ ٍٓ ّٙآٖ      -وُلُّْٓب فٖٙ رٕٙ الْمَؼٕذِٓٓ -هٔتَفَشِّلَبتٚ

ٍٓ ػٔوٕشًَٓ أَّٓالَّ   -ٍٓ ػٔوٕشََٓ الْمَؿَبءٙ أَحٕشَمٓ فْٙ٘ٓب هٙيَ الْزٔحٕفَِٔ -ػٔوٕشَُٓ الْحٔذٕٓٗجِِ٘ٓٔ
 .ٍٓ ّٖٙٓ ثٓؼٕذٓ أَىْ سٓرٓغٓ هٙيَ الكَّبئٙفٙ هٙيْ غَضَآِ حٌَٕٔ٘يٍ -فْٙ٘ٓب هٙيَ الْزِؼٕشَأًَِ

 
 2هاي الجابة    2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 2943 -450 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي أثَاة الؼوشٓ
 

  341: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 ئخًٔةِ الْإِحٕزَامِ ثِحٓحِّ التَّمٓتُّغِ مِهْ مٓنََّّ   

 
 .«5»ٍٓ ٗٓأْتٖٙ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : أَلَُلُ•
 .هي أثَاة ألسبم الحذ 9هي الجبة  9تمذم فٖ الحذٗج  -(4)•
 . هي أثَاة الؼوشٓ 2هي الجبة  6، 3ٗبتٖ فٖ الحذٗخ٘ي  -(5)•

  341: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  الححأقسبم 
  فٓ أقسبم الححالقًل •
تمتغ ي قزان ي إفزا ، ي األيل فزع مه مبن ثؼٕدا ػاه  : ي َٓ ثالثّ•

 *الجؼاد منّ، ي اٖخزان فزع مه مبن حبػزا أْ غٕز ثؼٕاد، ي حاد   
 ثمبوّٕ ي أرثؼًن مٕال مه مل خبوت ػفى األقًى مه منّ، 

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

 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
ػلاى  , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

قشف أؾبٓ لاجي ػلاى ساجؼٔ    : حالحٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك ال٘وي
ػلى ػشفبت هي ثكي ًواشٓ ػلاى   : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك الكبئف

ػلى حٌ٘ٔ رجل ثابلومكغ ػلاى ساجؼٔ    : سجؼٔ أه٘بل، ٍهي قشٗك الؼشاق
فٖ ضؼت آل ػجذ اهلل ثي خبلذ ػلى تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي قشٗك الزؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي قشٗك رذٓ، هٌمكغ اٛػطبش ػلى ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ فاال ٗتَساغ   •

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

ٔ ٍّاٖ ئلاى اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب غلى اهلل ػلِ٘ ٍسالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .رَاًجِػالهبت هٌػَثٔ فٖ رو٘غ 

 (سارغ ئلى خشٗكٔ الحشم الوىٖ)•
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 خزٔطّ الحزم المنٓ



101 

 خريطة الحرم المكي



102 

 حدود الحرم المكي



103 

 خريطة الحرم المكي
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  الححأقسبم 
مه مبن ػفى و س الحد فبلظبَز أن يظٕ تٍ التمتغ، ي لً شل فآ  ي •

ي مغ ػدم تمنىٍ ، *ال حضأن مىشلٍ فٓ الحد أي الخبرج يخت ػفٍٕ 
 ٔزاػٓ ا حتٕبؽ، 

 
ئلى حذ الٗىَى تشن الفحع لؼجبً ثأهش الوَلى ٍ ثؼاذالفحع ثْازا    *•

الومذاس ٗوىي ًفٖ الحؿَس فٖ الحذ ثبٛغل، إٔ ثاستػاحبة الؼاذم   
اٛصلٖ أٍ الٌؼتٖ فٖ ثؼؽ الػَس، ٍ ئى لن ٗوىي ًف٘اِ ٍ لاَ ثبٛغال    

 .ف٘زت اإلحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  الححأقسبم 
ئى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ ئلى حزٔ اإلسالم، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

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

 
 .ٍ ئى وبى اٛفؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 مه مبن لٍ يطىبن أحدَمب  ين الحد ي اٖخز خبرخٍ

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

تسبٍٗب فبى وبى هستك٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَظ٘فت٘ي ٍ ئى  فاى •
وبى اٛفؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ ئى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**االستكبػٔلضهِ فشؼ ٍقي 
ثل ٍ لَ هغ ئلبهٔ سٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا هالن التَقي ٍ الوفاشٍؼ   *•

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

 .اٛحَـ اخت٘بس فشؼ ٍقي اإلستكبػٔ
 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 إلُٕبمبن مه أَل منّ ي خزج إلى ثؼغ األمظبر ثّ رخغ مه 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد ئلى ثؼؽ اٛهػبس حان سراغ    2هسألٔ •
 .ال ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖئلْ٘ب فبٛحَـ أى ٗأتٖ ثفشؼ 

 
ٍ ئى وبى اٛلَى تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشؼ الوىاٖ ٍ فاشؼ الٌابئٖ ٍ        *•

 .اٛفؿل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ منّ

اٙفبلٖ ئرا غبس هم٘وب فٖ هىٔ فاى وبى رله ثؼذ استكبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ سَاء وبًات ئلبهتاِ   فٖ   ٍ ٍرَة التوتغ ػلِ٘ فال ئضىبل

 ثمػذ التَقي أٍ الوزبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي سٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستك٘ؼب حن استكبع ثؼاذ ئلبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

لىي ثطشـ أى  *الخبلخٔفشؾِ ئلى فشؼ الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اإللبهٔ ثمػذ الوزبٍسٓ، 

 
 .ثل الثبوّٕ ػفى األقًى *•

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ منّ

 ،*اٍٛلٍ أهب لَ وبى ثمػذ التَقي فٌ٘ملت ثؼذ لػذُ هي •
 
 
 .ٔؼتجز اإلقبمّ ثمقدار ٔظدق أوٍّ يطىٍلنه  *•

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ منّ

ٍ فٖ غَسٓ االًمالة ٗلحمِ حىن الوىاٖ ثبلٌساجٔ ئلاى االساتكبػٔ      •
أٗؿب، فتىفٖ فٖ ٍرَثِ استكبػتِ هٌْب، ٍ ال ٗطتشـ فِ٘ حػَلْب هي 

 ، *ثلذُ
الظبَز  لل فٓ طًرِ ػدم ا وقالة أٔؼبً فٕن آ اساتطبػتٍ   ثل  *•

مه منّّ فٓ يخًة الحح  ػفٍٕ إن مبن فُٕب ي إن مبن الًاخت ثُب ًَ 
التمتّغ وؼّ ٔؼتجز حٕىئذٍ استطبػتٍ لحاح  التمتّاغ ي   ٔن آ اساتطبػتٍ     

إوّمب تظُز الثمزِ ثٕه القًلٕه فآ منواّ الزخاًع    ي   يوٍلحح  المنّٓ 
الزخًع ي  ٔؼتجز ثؼادٌ ي لاً ماغ     ػفٓالؼشم مغ قجل اإلوقالة فٕؼتجز
 .الؼشم

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ منّ

لىي  *السٌت٘يلَ حػلت االستكبػٔ ثؼذ اإللبهٔ فٖ هىٔ لجل هؿٖ ٍ •
 **الساٌت٘ي ثطشـ ٍلَع الحذ ػلى فشؼ الوجبدسٓ ئلِ٘ لجل تزابٍص  

فبلظبّش أًِ ووب لَ حػلت فٖ ثلذُ، ف٘زت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘ت ئلى 
 أصٗذ، أٍ ***السٌٔ الخبلخٔ 

 .السىّ ػفى األقًى *•
 .ثل السىّ ػفى األقًى **•
 .ثل السىتٕه أي أسٔد ***•

 

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 اٖفبقٓ إ ا طبر مقٕمب فٓ منّ

أهب الوىٖ ئرا خشد الى سبئش اٛهػبس هزبٍسا لْب فال ٗلحمِ حىوْب ٍ •
االستكبػٔ ثؼذُ ف٘تؼا٘ي   فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ ئال ئرا تَقي ٍ حػلت

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ اٍٛلى
 

 404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ا ستطبػّ الشزػّٕ

، فلَ اساتكبع الؼشالاٖ    ال ٗؼتجش االستكبػٔ هي ثلذُ ٍ ٍقٌِ 12هسألٔ •
أٍ االٗشاًٖ ٍ َّ فٖ الطبم أٍ الحزابص ٍرات ٍ ئى لان ٗساتكغ هاي      
ٍقٌِ، ثل لَ هطى ئلى لجل الو٘مبت هتسىؼب أٍ لحبرٔ ٍ وابى ٌّابن   
ربهؼب لطشائف الحذ ٍرت، ٍ ٗىفٖ ػي حزٔ اإلسالم، ثل لاَ أحاشم   

  ِ ٍ  *هتسىؼب فبستكبع ٍ وبى أهبهِ ه٘مبت آخش ٗوىي الماَل ثَرَثا
 .ئى ال ٗخلَ هي ئضىبل

ثل لً لّ ٔنه ػىدٌ مٕقب  آخز، ثل لً أ رك أحاد الًقاًفٕه مابن    *•
 .حدٍ حدّاإلسالم مه  ين حبخّ إلى تددٔد اإلحزام

 89-10-18، تبسٗخ 37، رلسِ 90-89وتبة الحذ، سبل . ن.س•
 

373: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ، ج   
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 المقّٕ فٓ منّ لً يخت ػفٍٕ التمتغ

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍرت ػلِ٘ التوتغ ووب ئرا وبًت اساتكبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍد الى  ٗزت   فٖ ثلذُ أٍ استكبع فٖ هىٔ لجل اًمالة فشؾِ

الو٘مبت إلحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ اٛحَـ أى ٗخاشد الاى هْال أسؾاِ     
 ، *لَٓف٘حشم هٌِ، ثل ال ٗخلَ هي 

ئى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشرَع الى أدًى الحل، ٍ اٛحَـ الشرَع الى ٍ •
 هب ٗتوىي هي خبسد الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت، 

ئى لن ٗتوىي هي الخشٍد ئلى أدًاى الحال أحاشم هاي هَؾاؼِ، ٍ      ٍ •
 .اٛحَـ الخشٍد الى هب ٗتوىي

ي إن  -الخزيج ماه الحازم  أْ  -الحلالزخًع الى أ وى ثل ٔن ٓ  *•
 .مبن الخزيج إلٓ المٕقب  أحًؽ ي إلى مُل أرػٍ أمثز إحتٕبطب

 405-404: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػس بن

هذٌٗٔ ػسفبى تُؼذ٘ هذٌٗٔ ػسفبى ًمكأ اساتشاحٔ هْو٘أ ػلاى قشٗاك      •
اٛساؾٖ الومذ٘سٔ، ح٘ج ال ثذ٘ هي الوشٍس ثْب، خبغ٘ٔ لٚت٘ي ػجش الٌمل 
الجشّٕ، ٍثبلشّغن هي هَلؼْب الْبم فٖ الوٌكمٔ، ئالَّ أًّْب هبصالات تحتابد   
ئلى ػٌبٗٔ خبغ٘ٔ، وتؼج٘ذ الكشلبت الشئ٘س٘٘ٔ فْ٘اب، ٍئدخابل الىْشثابء    
ٛغلت الجَ٘ت فْ٘ب، ٍهب ئلى ٌّبله هي خذهبت تُؼبًٖ ّازُ الوذٌٗأ   

  .هي ًمػْب
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 ػس بن

تمغ هذٌٗٔ ػسفبى فٖ الوولىٔ الؼشث٘٘ٔ الس٘ؼَدٗ٘ٔ، ٍتحذٗاذاً فاٖ   الوَلغ •
الوٌكمٔ االًتمبل٘٘ٔ ث٘ي سفَح سلسلٔ رجبل السشٍات الغشث٘٘ٔ، ٍث٘ي سْل 
تْبهٔ الحزبص، ٍتجؼذ ػي هذٌٗٔ هىّٔ الوىشّهٔ هسبفٔ حوبً٘ي و٘لاَهتشاً  
ئلى الزْٔ الطوبل٘٘ٔ الغشث٘٘ٔ هٌْب، ٍّٖ فٖ المسن الطاوبلٖ الغشثاٖ هاي    
هذٌٗٔ رذ٘ٓ، ووب تجؼذ هسبفٔ أسثؼ٘ي و٘لَهتشاً ػي هكابس الولاه ػجاذ    
الؼضٗض، ٍلذ أُدهذ لسن وج٘ش هي هسبحٔ ػسفبى هاغ الطاوبل الطاشلٖ    

  . لوذٌٗٔ رذ٘ٓ
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 ػس بن

  :هَؾَعالوضٗذ ػلى ئلشأ •
• ttp://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86

_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3
%D9%81%D8%A7%D9%86 

http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
http://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%8A%D9%86_%D8%AA%D9%82%D8%B9_%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
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 ػس بن

 المُفجٓ الؼشٔشْ•
ٔ ٍ ث٘ي ػسافبى ٍثا٘ي   : لبل فٖ الؼضٗضٕ: لبل الوْلجٖ الؼضٗضٕ•  الزحفا

حالحٔ ٍ حالحَى ها٘ال،   ثكي هشأحذ ٍ خوسَى ه٘ال، ٍ هي ػسفبى ئلى 
احٌبى ٍ خوسَى  هىٔتسؼٔ ػطش ه٘ال، فج٘ي ػسفبى ٍ ث٘ي  هىٔحن ئلى 

 [3].ه٘ال

  :هَؾَعئلشأ الوضٗذ ػلى •
• https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3

%D9%81%D8%A7%D9%86 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AD%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%86_%D9%85%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%86

