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كفبٗت خدا

لَٕ٘سٓ اللَِّٔ ثِىَبفٍ ػٓجٕذُٓٔ ٍٓ ٗٔخََِّفًََُهٓ ثِبلَّزِٗيَ هِيْ دًٍِِِٔ ٍٓ هٓيْ ٗٔؼْلِلِ اللَِّٔ أَ •
﴾36﴿فَوٓب لَِٔ هِيْ ّٓبدٍ 

﴾37﴿ٍٓ هٓيْ ْٕٗٓذِ اللَِّٔ فَوٓب لَِٔ هِيْ هٔؼِلٍّ أَ لَٕ٘سٓ اللَِّٔ ثِؼٓضِٗضٍ رِٕ اًْتِمَبمٍ •

•

36: ، ا462ٔٗٙ: ، الصفح24ٔالزهس ، الجزء 
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تَكل ثس خدا

﴾2﴿هٓيْ ٗٓتَّكِ اللَِّٓ ٗٓزٕؼٓلْ لَِٔ هٓخْشَربً ٍٓ •
ٍٓ ٗٓشْصٔلِْٔ هِيْ حٕٓ٘جُ الَ ٗٓحٕتَسِتٔ ٍٓ هٓيْ ٗٓتََٓوَّلْ ػٓلَى اللَّهِِ فَْٔهَٓ حٓسٕهجِٔٔ َِّىَّ    •

ٖٕ ءٍ لَذٕساً  ﴾3﴿اللَِّٓ ثٓبلِغُ أَهٕشُِِ لَذٕ رٓؼٓلَ اللَِّٔ لِىُلِّ شَ
•

•

2: ، ا558ٔٗٙ: ، الصفح28ٔ، الجزء   الطالق
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

إذا علن أى على الو٘ت حجبً ٍ لن ٗعلن أًِ حجةٔ اإلسةالم أٍ   (: 25هسألٔ )•
ٍ (. 5)، ٍ ل٘س علِ٘ كفبزٓ (4)حج الٌرز ٍجت قضبؤُ عٌِ هي غ٘س تع٘٘ي 

ٍ . للَاجت ثبلٌرز أٍ ثةبلحل  ٍججةت الافةبزٓ أٗضةبً     لَ تسدد هب علِ٘ ث٘ي
فال ثد هي االحت٘ةب   ( 1)ح٘ث أًْب هسددٓ ث٘ي كفبزٓ الٌرز ٍ كفبزٓ ال٘و٘ي 

ٍ ٗافٖ حٌ٘ئر إطعبم ست٘ي هساٌ٘بً، ألى فِ٘ طعبم عشسٓ أٗضبً الرٕ ٗافٖ 
. فٖ كفبزٓ الحل 

ٖ ء ثىهل ههي الفهشدٗي     . فإًِ ٗىفٖ فٖ اهتخبل الَارت الوشدد( 4)• ٍ لَ ره
.ثوالحظٔ الخظَط٘ٔ ثشربء الوـلَث٘ٔ وفى أٗؼبً

ألطبلٔ الجشاءٓ هٌْب هغ الشه، الحتوبل وَى الفبئت حزٔ اإلسالم التٖ ( 5)•
.ال وفبسٓ فٖ فَاتْب

•(1 )   ِ فهٖ   -الظبّش أى وفبسٓ الٌزس ّٖ وفبسٓ ال٘و٘ي، ووب تمهذم الىهالم ف٘ه
.فٖ أٍاخش وتبة الظَم -الزولٔ

351-350: ، ص10 هستوسك العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

َّرا ػلن اى ػلى الو٘ت حزب ٍ لن ٗؼلهن  ( األٍل)ّزُ الوسألٔ أهَس فٖ •
اًِ حزِ اإلسالم أٍ حذ الٌزس ٍ اًِ ػلى تمذٗش وًَِ حذ الٌهزس وهبى   

ِ  "تشوِ ػوذٗب هَرجب ثٌهبء   -للىفبسٓ، ٍرت المؼبء ػٌِ هي أطل هبله
هي غ٘هش تؼ٘ه٘ي وًَهِ     -هي األطل "ػلى وَى لؼبء حذ الٌزس أٗؼب

حذ اإلسالم أٍ حذ الٌزس، ثل ٗىفى لظذ اإلت٘بى ثوهب ٗزهت ػل٘هِ ٍ    
رله التحبد هبّ٘ٔ حذ اإلسالم ٍ حذ الٌزس ٍ ػذم الفشق ثٌْ٘وهب َّال  
ثبلٌ٘ٔ، فإرا ًَى هب ػلى رهٔ الو٘ت وفى ٍ ال ٗحتهبد الهى التىهشاس، ٍ    

.ّزا ظبّش

173: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

َّرا ػلن اى ػلى الو٘ت حذ هشدد ث٘ي حزهِ اإلسهالم ٍ   ( األهش الخبًٖ)•
ػظ٘بًب ػلى ول تمهذٗش أٍ ػلهى    "حذ الٌزس ٍ ػلن اًِ لذ تشوِ ػوذا

تمذٗش وَى هب ػلِ٘ َّ الحذ الٌزسٕ فْل ٗزت أداء الىفبسٓ إٔ وفبسٓ 
هختبس الوتي ( ٍرْبى)الى أداء الحذ أٍال  "حٌج الٌزس هي هبلِ هؼبفب

َّ ػذم الَرَة لىًَْب هشىَوِ فبألطل ثهشاءٓ رهتهِ هٌْهب ووهب اى     
،األطل ػذم تؼلك الىفبسٓ ثبلتشؤ

174: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ سثوب ٗمبل ثبلَرَة الى ٍرَة الىفهبسٓ ؿهشف للؼلهن اإلروهبلٖ      •
ح٘ج اًِ ٗؼلن َّروبال اى ػلى الو٘ت اهب حزٔ اإلسالم أٍ حذ الٌزس ٍ 
وفبسٓ حٌخِ ف٘ىَى هي لج٘ل هب َّرا ػلن ثٌزبسٔ ّزا الىأس أٍ الىأس 
ٖ ء هغ احذ الىبس٘ي حهن   األخش هغ هاللِ٘ ف٘وب َّرا ػلن أٍال ثواللبٓ ش

ٍ فِ٘ اًهِ ال فهشق فهٖ    )حظل الؼلن اإلروبلٖ ثٌزبسٔ أحذ الىبس٘ي 
ثبة الىبس٘ي الوشتجْ٘ي ث٘ي سجك الواللهبٓ ػلهى الؼلهن اإلروهبلٖ ٍ     
لحَلْب لِ ٍ اًِ فٖ ولتب الظَست٘ي ٗزشٕ أطل الـْبسٓ فٖ الواللٖ ثال 
هؼبسع، ٍ رله لتمذم ستجتٖ األطل٘ي الوتؼبسػ٘ي فٖ ًفس الىبس٘ي 

.ثبلٌسجٔ الى األطل الزبسٕ فٖ الواللٖ ٍ التفظ٘ل فٖ األطَل

174: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

َّرا ػلن اى ػلى الو٘ت حهذ ٍارهت ههشدد ثه٘ي وهَى      ( األهش الخبلج)•
ٍرَثِ ثبلٌزس أٍ ثبل٘و٘ي ٍرت المؼبء ػٌِ ثٌ٘ٔ هب فٖ رهتِ، ٍ َّرا ػلن 
اًِ اًوب تشن الحذ ال ػي ػزس ٍرت َّخشاد الىفبسٓ ػٌِ أٗؼب، فؼلهى  

المَل ثبتحبد وفبسٓ الٌزس ٍ ال٘و٘ي فال اشىبل، 

173: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

اهب ػلى المَل ثبختالفْوب ووب َّ الوشَْس ٍ اى وفهبسٓ الٌهزس هخهل    ٍ •
وفبسٓ شْش سهؼبى فبى اختبس الَاسث أٍ الَطٖ ػتك سلجٔ فال َّشىبل، 
فإًِ ٌَٗى ػتك سلجٔ ػوب فٖ رهِ الو٘ت سهَاء وهبى وفهبسٓ الٌهزس أٍ     

ال٘و٘ي، 

173: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

اهب لَ أساد اإلؿؼبم فْل ٗىفٖ َّؿؼبم ػششٓ هسبو٘ي لىًَهِ الوته٘مي   ٍ •
، ظهبّش الوهتي ّهَ    "هوب فٖ رهِ الو٘ت أٍ ٗزت َّؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب

الخبًٖ ٍ الظبّش اًِ ال ٍرِ لِ سَى المَل ثبػتجبس لظذ ػٌَاى هب ػلى 
الو٘ت ٍ ػذم وفبِٗ لظذ هب وبى ػلِ٘ ػلى ًحَ االروبل، ٍ ال ٗخفهى  

فإى َّؿؼبم الؼششٓ ٍ  "اًِ ػلى ّزا ال ٍرِ لىفبٗٔ َّؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب
فٖ ػوي َّؿؼبم ست٘ي اال اًِ ثٌبء ػلهى اػتجهبس لظهذ     "اى وبى داخال

الؼٌَاى الخبص هي الٌزس أٍ ال٘و٘ي فال ثذ هي َّؿؼبم ػشهشٓ هسهبو٘ي   
غ٘ش الست٘ي ثؼٌَاى وفبسٓ ال٘و٘ي حتى ٗحظل المـغ ثجشاءٓ الزههٔ، ٍ اى  
ثٌٌ٘ب ػلى ػذم اػتجبس لظهذ الؼٌهَاى الخهبص ف٘ىفهٖ َّؿؼهبم ػشهشٓ       

هسبو٘ي الًِ الوت٘مي هوب ػلى الو٘ت ٍ الضائذ هشىَن، 

173: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

هوب روشًب ظْش اًِ لَ أساد الَلٖ اخت٘بس الظ٘بم ف٘وب لَ لن ٗتوىي هي ٍ •
غ٘شُ ف٘وىي المَل ثىفبٗٔ ط٘بم حالحٔ أٗبم ألًِ الوت٘مي هوب ػلى الو٘ت 
لَ ػزض هي الؼتك ٍ اإلؿؼبم، فإى ط٘بم حالحٔ أٗبم وبف لَ وهبى الحهذ   

ِ الَارت ػلِ٘ ثبلحلف، ٍ اهلل الؼبلن  ثأحىبه

173: ، ص12 هصجبح الْدى فٖ شسح العسٍٓ الَثقى؛ ج
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وفهبسٓ ال٘وه٘ي ػتهك سلجهٔ أٍ َّؿؼهبم ػشهشٓ هسهبو٘ي أٍ         16هسألٔ •
وسَتْن،

ٖ ء تفظه٘لْب فهٖ الىفهبسان اى    • فبى لن ٗمذس فظ٘بم حالحٔ أٗبم، ٍ س٘ز
. تؼبلىاللِّ شبء 

•

116: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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هب ٗزت هخ٘شا ثٌِ٘ ٍ ث٘ي غ٘شُ، ٍ ّٖ وفبسٓ اإلفـبس فٖ شْش  -هٌْبٍ •
سهؼبى، ٍ وفبسٓ َّفسبد االػتىبف ثبلزوبع، ٍ وفبسٓ رضّ الوشأٓ شؼشّب 
فٖ الوظبة، ٍ وفبسٓ الٌزس ٍ الؼْذ، فإًْب فْ٘هب هخ٘هشٓ ثه٘ي الخظهبل     

.الخالث

302: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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وفبسٓ حٌج الٌزس وىفبسٓ هي أفـش َٗهب هي شهْش سهؼهبى    28هسألٔ •
.ػلى األلَى

124: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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األظْهش أى  ٍ  الىفهبسٓ، هخبلفٔ الؼْهذ ثؼهذ اًؼمهبدُ تَرهت      1هسألٔ •
سهؼبى وفبستْب وفبسٓ هي أفـش َٗهب هي شْش 

124: ، ص2 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

 ثَبةُ كَفَّبزَِٓ خُلْ ِ الٌَّرْزِ 23« 2»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ َِّثٕشَاِّ٘نٓ ػٓهيْ أَثِ٘هِِ   « 3» -1 -28868•

: ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ
.قُلْتَ لِلَِِّ عَلََّٖ فَاَفَّبزَُٓ َٗوِ٘يٍإِىْ •
.«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هٔشْسٓلًب هِخْلَِٔ •
، ٍ 1136 -306 -8، ٍ التْههههزٗت 9 -456 -7الىههههبفٖ  -(3)•

ههي   5، ٍ أٍسدُ ػي الفم٘هِ فهٖ الحهذٗج    193 -55 -4االستجظبس 
.4290 -364 -3الفمِ٘  -(4)  .هي أثَاة الٌزس 2الجبة 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْهؼٓشِِّٕ ػٓهيْ هٔحٓوَّهذِ ثٕهيِ ػٓجٕهذِ      « 5» -2 -28869•
ٍٓ وَتَتٓ َِّلَِِٕ٘ ٗٓسٕأَلُِٔ ٗٓب سِّٓ٘ذِٕ سٓرٔلٌ ًَزَسٓ : الْزٓجَّبسِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ لَبلَ

 -فََٓلَغٓ رَلِهٓ الَْٕ٘ٓمٓ ػٓلَى إَّٔلِِِ هٓهب ػٓلَٕ٘هِِ هِهيَ الْىَفَّهبسِٓٓ     -أَىْ ٗٓظَٔمٓ َٕٗٓهبً
.فَىَتَتٓ َِّلَِِٕ٘ ٗٓظَٔمٔ َٕٗٓهبً ثٓذٓلَ َٕٗٓمٍ ٍٓ تَحٕشِٗشُ سٓلَجٍٓٔ هٔؤْهٌٍَِٔ

.«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ هِخْلَِٔ •
هي  1، ٍ أٍسدُ ثبسٌبد آخش فٖ الحذٗج 12 -456 -7الىبفٖ  -(5)•

ههي   1هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت، ٍ طذسُ فٖ الحهذٗج   7الجبة 
.هي أثَاة الٌزس 10هي الجبة  1ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج  9الجبة 

.1135 -305 -8التْزٗت  -(6)•
392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓهذٓ ػٓهيِ   « 7» -3 -28870•
لُلْتٔ لَِٔ : السٌِّْذِِّٕ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ الْزٓوَّبلِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

هٓشْ٘بً َِّلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ  -ثِأَثِٖ أًَْتٓ ٍٓ أُهِّٖ رٓؼٓلْتٔ ػٓلَى ًَفْسِٖ
فَإًَِّوَب جَعَلْتَ عَلَى ًَفْسِكَ َٗوٌِ٘بً ٍَ هَب جَعَلْتَُِ لِلَِِّ فَة ِ   -َٗوٌَِ٘كَ  كَفِّسْقَبلَ •

.ثِِِ

، ٍ 1140 -307 -8، ٍ التْههههزٗت 18 -458 -7الىههههبفٖ  -(7)•
.191 -55 -4االستجظبس 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ َِّثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓهيِ الْمَبسِهنِ ثٕهيِ    « 1» -4 -28871•
هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ دٓأٍدٓ ػٓيْ حٓفْضِ ثٕيِ غِ٘ٓبثٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّهِِ ع  

 -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ وَفَّبسِٓٓ الٌَّزْسِ: لَبلَ
فَعَلَِ٘ةِِ ًَبقَةٔ     -«2»كَفَّبزَُٓ الٌَّرْزِ كَفَّبزَُٓ الَْ٘وِ٘يِ ٍَ هَةيْ ًَةرَزَ ثَدًََةًٔ    فَقَبلَ •

ٍَ هَيْ ًَةرَزَ جَةزٍُزاً فَحَِ٘ةثُ شَةبءَ      -ُٗقَلِّدَُّب ٍَ ُٗشْعِسَُّب ٍَ َٗقِ ُ ثَِْب ثِعَسَفََٔ
.ًَحَسَُُ

ٍٓ وَزَا الَّهزِٕ لَجٕلَهِٔ ٍٓ   « 3»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ •
سٍٓٓأُ إَٔٗؼبً ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الظَّفَّبسِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ الْمَبسٓبًِِّٖ ػٓيِ الْمَبسِنِ 

.«4»ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ هِخْلَِٔ 

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ههي الجهبة    2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗج 13 -457 -7الىبفٖ  -(1)•
التْزٗت  -(3) .ّذٗب -فٖ الوظذس -(2) .هي أثَاة الٌزس ٍ الؼْذ 11
 -4، ٍ االستجظبس 1175 -316 -8التْزٗت  -(4.)1141 -307 -8
54- 186.

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓهيْ رٓوِ٘هلِ ثٕهيِ    « 5» -5 -28872•
طٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هَٔسٓى ع أًََِّٔ 

.كُلُّ هَيْ عَجَزَ عَيْ ًَرْزٍ ًَرَزَُُ فَاَفَّبزَتُُِ كَفَّبزَُٓ َٗوِ٘يٍ: قَبلَ•
. «6»هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ •
.17 -457 -7الىبفٖ  -(5)•
.192 -55 -4، ٍ االستجظبس 1137 -306 -8التْزٗت  -(6)•

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِهٖ  « 7» -6 -28873•
رٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَثِٖ الْزَٕٓصٓاءِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ ػٔلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ خَبلِذٍ ػٓيْ 

عأَثِٖ رٓؼٕفَشٍ 
فَاَفَّبزَتُةُِ  هَب كَبىَ لِغَِ٘سِ اللَّةِِ  ٍَ  -الٌَّرْزُ ًَرْزَاىِ فَوَب كَبىَ لِلَِِّ فَ ِ ثِِِ: قَبلَ •

.كَفَّبزَُٓ َٗوِ٘يٍ
هٓب ٍٓلَغٓ الْحٌِْجُ فِ٘هِِ إٍَٔ  ثِوَب كَبىَ لِغَِ٘سِ اللَِِّ ٗٓحٕتَوِلُ أَىْ ٗٓىَُىَ الْؤشَادٔ : أَلَُلُ•

هٓب وَبىَ هٔؼٓلَّمبً ػٓلَى شَشْؽٍ وَحٔظَٔلِ شِفَبءِ الْوٓهشِٗغِ ٍٓ ػٓلَهى وُهلِّ تَمْهذِٗشٍ     
.فَبلْحٌِْجُ هٔشَادٌ ٍٓ َِّلَّب لَنٕ تَزِتِ الْىَفَّبسُٓٓ

.190 -55 -4، ٍ االستجظبس 1151 -310 -8التْزٗت  -(7)•
393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 1» -7 -28874•
ػٓيْ رٓوِ٘لِ ثٕيِ دٓسَّادٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ الْوٓلِهِ ثٕيِ ػٓوٕشٍٍ ػٓهيْ أَثِهٖ ػٓجٕهذِ اللَّهِِ ع     

لَهبلَ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓوَّيْ رٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ لَب ٗٓشْوَتٓ هٔحٓشَّهبً سٓوَّبُٔ فَشَوِجِٓٔ: لَبلَ
إٍَٔ لِ٘ٓظٔهنٕ شَهْٕشَٕٗيِ هٔتَتَهبثِؼٕٓ٘يِ إٍَٔ     -َِّلَّب لَبلَ فَلْ٘ٔؼٕتِكْ سٓلَجًٓٔ« 2»( لَب أَػٕلَؤِٔ)

.لِ٘ٔـْؼِنٕ سِتِّ٘يَ هِسٕىٌِ٘بً
.188 -54 -4، ٍ االستجظبس 1165 -314 -8التْزٗت  -(1)•
.ٍ ال أػلن -فٖ الوظذس -(2)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓلِِّٖ ثٕهيِ هٓحٕجٔهَةٍ ػٓهيْ    « 3» -8 -28875•
هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى الْؼٔجٕٓ٘ذِِّٕ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ٍٓ َِّسٕحٓبقَ اثٌَٕٖٕ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ دٓأٍدٓ أَىَّ 

َِّثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ أَخْجٓشَّٔوٓب 
أَىْ أَوَُىَ هٓتَى فَبتَتٌِْٖ طٓهلَبُٓ   -وَتَجٕتٔ َِّلَى الْفَمِِِ٘ ع ٗٓب هَٕٓلَبٕٓ ًَزَسٕنٔ: لَبلَ•

فَفَبتَِٔ رَلِهٓ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕغٔ ٍٓ ّٓلْ لَِٔ هِيْ رَلِههٓ   -اللَّٕ٘لِ طٔوٕتٔ فِٖ طٓجِ٘حٓتِْٓب
فِٖ طَٕٓمِ وُلِّ َٕٗٓمٍ تَشَوَهِٔ َِّىْ   -ٍٓ وَنٕ ٗٓزِتٔ ػٓلَِِٕ٘ هِيَ الْىَفَّبسِٓٓ -هِيْ هٓخْشَدٍ

.فَىَتَتٓ ٗٔفَشِّقُ ػٓيْ وُلِّ َٕٗٓمٍ ثِؤذٍّ هِيْ ؿَؼٓبمٍ وَفَّبسًٓٓ -وَفَّشَ َِّىْ أَسٓادٓ رَلِهٓ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍٓ هٓب تَمَذَّمٓ فِٖ « 4»رٓوٓغٓ رٓوٓبػٌٓٔ هِيَ الْأَطٕحٓبةِ ثٕٓ٘يَ ّٓزُِِ الْأَخْجٓبسِ : أَلَُلُ•
ثِأَىَّ الْوٌْٓزٍُسٓ َِّىْ وَبىَ طَٕٓهبً ٍٓرٓتٓ ثِبلْحٌِْجِ « 6»ٍٓ هٓب ٗٓأْتِٖ « 5»الظََّٕمِ 

وَفَّبسُٓٓ شَْٕشِ سٓهٓؼَبىَ ٍٓ َِّلَّب فَىَفَّهبسُٓٓ الْ٘ٓوِه٘يِ ٍٓ ّٔهَٓ حٓسٓهيٌ ٍٓ هٓهب تَؼَهوَّيَ       
إٍَٔ « 7»الظَّذٓلََٔ ثِوٓب دٍٔىَ رَلِهٓ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الْؼٓزٕهضِ ػٓوَّهب صٓادٓ لِوٓهب هٓهشَّ     

.ػٓلَى الِبسٕتِحٕجٓبةِ هٓغٓ الْؼٓزٕضِ ػٓيِ الَْٓفَبءِ ثِبلٌَّزْسِ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

.ًحَُ 1026 -329 -4ٍ التْزٗت  1383 -335 -2التْزٗت  -(3)•
، ٍ االسشبد ػلى هب ًمل فٖ ّبهش الشٍػٔ 361 -سارغ السشائش -(4)•

.63 -246 -1، ٍ سسبئل الششٗف الوشتؼى 266 -1للشْ٘ذ 
.هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت 7تمذم فٖ الجبة  -(5)•
ٍ  19ٍ  10هي ّزُ األثَاة، ٍ فٖ األثَاة  24ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•

.هي أثَاة الٌزس ٍ الؼْذ 25
.هي ّزا الجبة 7 -1هش فٖ األحبدٗج  -(7)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

 ثٓبةٔ وَفَّبسِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ -16•
أَثَٔ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓشُِّٕ، ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ الْزٓجَّبسِ؛ ٍٓهٔحٓوَّذٔ ثٕيُ . 1/ 14756•

، ػٓهيِ اثٕهيِ   «6»َِّسٕوٓبػِ٘لَ، ػٓيِ الْفَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ رٓوِ٘ؼبً، ػٓهيْ طٓهفَْٓاىَ   
ػلِ٘ السالم فِٖ وَفَّهبسِٓٓ الْ٘ٓوِه٘يِ   اللِِّ أَثِٖ ػٓجٕذِ ػٓيْ  :الْحٓلَجِِّٖهٔسٕىَبىَ، ػٓيِ 

هٔذٌّ هِيْ حٌِْـٍَٔ، إٍَٔ « 9»ػٓشَشََٓ هٓسٓبوِ٘يَ لِىُلِّ هِسٕىِ٘يٍ « 8»ٗٔـْؼِنٔ »: «7»
، إٍَٔ وِسٕهَٓتُْٔنٕ لِىُهلِّ ًَِّْسٓهبىٍ حََٕثٓهبىِ     «11»هِيْ دٓلِ٘كٍ ٍٓحٓفٌَْهٌٔ  « 10»هٔذٌّ 
طٓهٌَغٓ؛  « 13»ثِبلْخِ٘ٓهبسِ إََّٔ الخَّلَبحَهِٔ   رلِهٓ ، إٍَٔ ػِتْكُ سٓلَجٍٓٔ ٍَّٓٔٓ فِٖ «12»

« 1»فَبلظِّ٘ٓبمٔ ػٓلَٕ٘هِِ   ،«15»هِيَ الخَّلَبحَِٔ « 14»ٍٓاحِذٍٓٓ ػٓلى فَإِىْ لَنٕ ٗٓمْذِسٕ 
 «2». «حَلَبحََٔ أََّٗبمٍ

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

: ٍالوـجهَع « رهت »ٍفهٖ  . ٍالتْزٗت ٍاالستجظبس ٍالَسبئل« ع، ن، ل، م، ى، ثح، ثف، ثي، رذ»ّىزا فٖ (. 6)•
.«طفَاى ثي ٗح٘ى»

.«لبل»:+/ «رت»ٍحبش٘ٔ « ثح، ثف»فٖ (. 7)•
.«ػٌذ»:+/ «ثي»فٖ (. 8)•
.«هذٗي»:+/ فٖ تفس٘ش الؼّ٘بشٖ(. 9)•
.«ٍهذّ»: فٖ تفس٘ش الؼّ٘بشٖ(. 10)•
 1565، ص 2المبهَس الوحه٘ؾ، د  : اًظش. هل ء الىفّ ٍٗفتح، ٍالزوغ وظشد: ٍالحفٌٔ. الَاٍ فِ٘ ثوؼٌى هغ(. 11)•

(.حفي)
.«حَث٘ي»: «ى»فٖ (. 12)•
.«شبء»:+/ ٍفٖ تفس٘ش الؼّ٘بشٖ. «إّٔ الخالحٔ»ثذل « إٔ رله شبء»: ٍفٖ الَسبئل. «رله»: «ثف»فٖ (. 13)•
.«ٍاحذ»: الَافٖ ٍالتْزٗت ٍاالستجظبس(. 14)•
.«الخالث»: ٍالَسبئل ٍالؼّ٘بشٖ« ثي، رت»فٖ (. 15)•
.«ٍارت ط٘بم»:+/ ٍفٖ تفس٘ش الؼّ٘بشٖ. «ػلِ٘»/ -:ٍاالستجظبس« ن، ى»فٖ (. 1)•
ٖ  174، ح 51، ص 4؛ ٍاالستجظهبس، د  1091، ح 295، ص 8التْهزٗت، د  (. 2)• تفسهه٘ش . ، هؼلّمههبً ػهي الىلٌ٘ه

، ص 11الهَافٖ، د   146هسبئل ػلّٖ ثي رؼفهش، ص  : ٍ سارغ. ، ػي الحلج174ٖ، ح 338، ص 1الؼّ٘بشٖ، د 
.28818، ح 375، ص 22؛ الَسبئل، د 11387، ح 583

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػٓهيْ  ٗٓحٕ٘هى،  ػٓلُِّٖ ثٕيُ َِّثٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَثِِِ٘، ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ثٕهيِ  . 2/ 14757•
سٓهأَلْتُِٔ ػٓهيْ   : أَثِٖ َِّثٕشَاِّ٘نٓ ػلِ٘ السالم، لَبلَػٓيْ :«3»َِّسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ 

« فَظِ٘بمٔ حَالحَِٔ أَّٗبمٍفَوٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ »: ػٓضَّ ٍٓرٓلَّ« 4»وَفَّبسِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ فِٖ لََٕلِِِ 
فِٖ وَفِِِّ ٍَّٓٔٓ « 7»الشَّرٔلَ ٗٓسٕأَلُ « 6»هٓب حٓذُّ هٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ؟ ٍَِّٓىَّ *: «5»

« 9»ػٓيْ لَُنِ ػِ٘ٓبلِهِِ، فَْٔهَٓ   « 8»َِّرَا لَنٕ ٗٓىُيْ ػٌِْذُٓٔ فَؼْلٌ »: ٗٓزِذٔ؟فَمَبلَ
 «11». ««10»هِوَّيْ لَبٗٓزِذٔ 

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ، ػٓيِ الْحٔسٓهٕ٘يِ ثٕهيِ   ٗٓحٕ٘ى، هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ . 3/ 14758•
:سٓؼِ٘ذٍ، ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ، ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ

؟سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ وَفَّبسِٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ: ػلِ٘ السالم، لَبلَاللِِّ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ •
إٍَٔ َِّؿْؼٓهبمٔ ػٓشَهشَِٓ    -ٍٓالْىِسٕهَُٓٓ حََٕثٓهبىِ   -ػِتْكُ سٓلَجٓهٍٔ، إٍَٔ وِسٕهٌَٓٓ  »: فَمَبلَ•

فَؼٓلَ أَرٕضَأَ ػٌِْٓٔ، فَإِىْ لَهنٕ ٗٓزِهذٕ فَظِه٘ٓبمٔ حَلَبحَهِٔ أََّٗهبمٍ      رلِهٓ هٓسٓبوِ٘يَ، إََّٔ 
 «1». «هٓسٓبوِ٘يَ هٔذّاً هٔذّاً ػٓشَشَِٓ« 12»هٔتََٓالِ٘ٓبنٍ، ٍَِّٓؿْؼٓبمٔ 

.«أٍ ؿؼبم»فٖ الٌَادس لألشؼشٕ (. 12)•

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 



31

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

، 111، ح 57ٍسد الخجش فٖ الٌَادس الوٌسَة َّلى األشؼشٕ، ص (. 3)•
. ػي طفَاى ثي ٗح٘ى ٍ َّسحبق ثي ػوّبس ػي أثٖ َّثشاّ٘ن ػلِ٘ السالم

ػهي  [ ثهي ٗح٘هى  ]ٍالوتىشّس فٖ وخ٘شٍ هي األسٌبد رذّاً سٍاٗهٔ طهفَاى   
 -396، ص 9هؼزهن سرهبل الحهذٗج، د    : سارهغ . َّسحبق ثي ػوّبس

.436 -434ٍ ص  398

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 



32

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

. ّىزا فٖ هؼظن الٌسخ التٖ لَثلت ٍالَسبئل ٍالتْزٗت ٍالٌهَادس (. 4)•
.«لَلِ»ثذل « ُٰ  لَل اللّ»: ٍالوـجَع« ى»ٍفٖ 

.89(: 5)؛ الوبئذٓ 196(: 2)الجمشٓ (. 5)•
.«فإىّ»: ٍالَافٖ ٍالتْزٗت« ثف»فٖ (. 6)•
.«ل٘سأل»: ٍالَسبئل« م، ثح، ثي»فٖ (. 7)•
.«َٗهِ»:+/ فٖ تفس٘ش الؼّ٘بشٖ(. 8)•

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

.«َّ»: فٖ التْزٗت(. 9)•
.«لن ٗزذ»: «رت»ٍحبش٘ٔ « ن، ثح»فٖ (. 10)•
الٌَادس . ، هؼلّمبً ػي الىل1096ٌٖ٘، ح، 296، ص 8التْزٗت، د (. 11)•

، ػي طفَاى ثي ٗح٘ى ٍَّسحبق ثي ػوّبس، 111، ح 57لألشؼشٕ، ص 
، ح 338، ص 1تفسه٘ش الؼّ٘بشهٖ، د   . ػي أثٖ َّثشاّ٘ن ػل٘هِ السهالم  

ػلِ٘ السالم، هغ صٗهبدٓ  اللِّ ، ػي َّسحبق ثي ػوّبس، ػي أثٖ ػجذ 177
، ص 22؛ الَسبئل، د 11404، ح 588، ص 11فٖ آخشُ الَافٖ، د 

.28834، ح 379

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحدٗث -  )الابفٖ 



34

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

.«َّلخ. ٍ وفّبسٓ هي أفـش»: لَلِ•
:اختلف األطحبة فٖ وفّبسٓ خلف الٌزس ػلى ألَال( 1)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



35

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ أتجبػْوهب  « 1»رّت َّلِ٘ الش٘خبى . أًْب وفّبسٓ سهؼبى هـلمب: أحذّب•
، «4»، ٍ أوخش الوتأخّشٗي «3»، ٍ الوظٌّف، ٍ الؼلّبهٔ فٖ الوختلف «2»

ههي  »: لظح٘حٔ ػجذ الوله ثي ػوشٍ ػي الظبدق ػلِ٘ السهالم لهبل  
: ٍ ال أػلوِ َّال لهبل : رؼل للِّ ػلِ٘ ألّب ٗشوت هحشّهب سوّبُ فشوجِ، لبل

.«5« »فل٘ؼتك سلجٔ، أٍ ل٘ظن شْشٗي هتتبثؼ٘ي، أٍ ل٘ـؼن ستّ٘ي هسىٌ٘ب

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



36

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ الوظهٌّف  « 6»رّت َّلِ٘ الظهذٍق  . أًْب وفّبسٓ ٗو٘ي هـلمب: حبًْ٘بٍ •
، «7»فٖ الٌبفغ 

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



37

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

.570: ، الٌْب562ٔٗ: الومٌؼٔ( 1)•
.353: ، الَس٘ل421ٔ: 2، الوْزّة 225: سارغ الىبفٖ فٖ الفمِ( 2)•
.664: الوختلف( 3)•
، الوْهزّة  78: 4، َّٗؼهبح الفَائهذ   260: 2سارغ وشهف الشههَص   ( 4)•

.557: 3الجبسع 
، الَسهبئل  188ح  54: 4، االستجظبس 1165ح  314: 8التْزٗت ( 5)•

.7هي أثَاة الىفبسان ح « 23»ة  575: 15
.232: 3الفمِ٘ ( 6)•
.208: الوختظش الٌبفغ( 7)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



38

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

للِّ ػلهّٖ وهزا    : َّى للت»: لحسٌٔ الحلجٖ ػي الظبدق ػلِ٘ السالم لبل•
. «1« »فىفّبسٓ ٗو٘ي

سألتِ ػي وفّبسٓ الٌزس، : سٍاٗٔ حفض ثي غ٘بث ػٌِ ػلِ٘ السالم لبلٍ •
. «2« »وفّبسٓ الٌزس وفّبسٓ ال٘و٘ي: فمبل

وفّهبسٓ  »: سٍاُ الؼبهّٔ ػي الٌجّٖ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن أًِ لهبل ٍ •
.«3« »الٌزس وفّبسٓ ٗو٘ي

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



39

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

التفظ٘ل، فإى وبى الٌزس لظَم فأفـشُ فىفّبسٓ سهؼهبى، ٍ َّى  : حبلخْبٍ •
، ٍ اثهي  «4»رّت َّلى رلهه الوشتؼهى   . وبى لغ٘ش رله فىفّبسٓ ٗو٘ي

.فٖ غ٘ش الوختلف« 6»، ٍ الؼلّبهٔ «5»َّدسٗس 
الزوغ ث٘ي الشٍاٗبن ح٘ج دلّ ثؼؼْب ػلى أى وفّبستهِ وفّهبسٓ   : ٍ ٍرِْ•

سهؼبى، فٌ٘بسجِ حولِ ػلى َّفـبس ًزس طَم هؼّ٘ي، لوشهبسوتِ لظهَم   
ٍ َّ أٍلى ههي  . سهؼبى فٖ الَرَة الوؼّ٘ي، ٍ حول غ٘شُ ػلى غ٘شُ

« 7»الؼول ثأحذ الزبًج٘ي خبطّٔ الوستلضم الؿّشاح اٙخش هغ تمبسثْهب  
.فٖ المَّٓ

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



40

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ح  306: 8، التْهزٗت  1087ح  230: 3، الفم٘هِ  9ح  456: 7الىبفٖ ( 1)•
هههي « 23»ة  574: 15، الَسههبئل 193ح  55: 4، االستجظههبس 1136

.1أثَاة الىفّبسان ح 
 54: 4، االستجظبس 1141ح  307: 8، التْزٗت 13ح  457: 7الىبفٖ ( 2)•

.4، الَسبئل الجبة الوتمذّم ح 186ح 
، سهٌي أثهٖ   1645ح  1265: 3، طح٘ح هسهلن  144: 4هسٌذ أحوذ ( 3)•

.26: 7، سٌي الٌسبئٖ 3323ح  241: 3داٍد 
.246: 1سسبئل الششٗف الوشتؼى ( 4)•
.59: 3السشائش ( 5)•
.109: 2تحشٗش األحىبم ( 6)•
.تمبسثْوب: ٍ الحزشّٗت٘ي« ق»فٖ ( 7)•

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



41

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ ٗذلّ ػلى حىن َّفـبس الوٌزٍس سٍاٗبن أخهش، هٌْهب سٍاٗهٔ المبسهن     •
ٗب سّ٘ذٕ سرل ًزس أى ٗظَم َٗهب للّهِ فَلهغ   : أًِ وتت َّلِ٘»: الظ٘مل
ٗظهَم َٗههب ثهذل    : أّلِ هب ػلِ٘ هي الىفّبسٓ؟ فأربثِالَ٘م ػلى رله 

أًِ وتت « 2»ٍ هخلِ ػي اثي هْضٗبس . «1« »َٗم، ٍ تحشٗش سلجٔ هؤهٌٔ
ٍ ّزا َّ الوَرت لزضم الوظٌّف ثحىن الوفـهش  . َّلِ٘ ٗسألِ ػي رله
لىي فهٖ ؿشٗهك الهشٍاٗت٘ي هحوهذ ثهي ػ٘سهى، ٍ       . ٍ تشدّدُ فٖ غ٘شُ

.الوسؤٍل فْ٘وب غ٘ش هزوَس ٍ َّى وبى الظبّش أًِ اإلهبم

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



42

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

األٍل طهح٘ح ف٘ىهَى همهذّهب ػلهى الحسهي ٍ      « 3»الخجهش  : ٗمبلال •
الؼؼ٘ف لَ ػولٌب ثبلزو٘غ، و٘ف ٍ الحسي ال ٗشتول سٍاٗٔ ػلى ٍطف 
الؼذالٔ التٖ ّٖ ششؽ فٖ الهشإٍ؟ ف٘ىهَى الؼوهل ثبلظهح٘ح هتؼٌّ٘هب      

.لزله

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

الخجش األٍل ٍ َّى وهبى لهذ ٍطهفِ ثبلظهحّٔ روبػهٔ ههي       : ًمَلألًّب •
َّال  -فٖ الشهشح « 6»ٍ الشْ٘ذ « 5»ٍ ٍلذُ « 4»وبلؼلّبهٔ  -الوحمّم٘ي

أى فِ٘ هٌؼب ثٌّ٘ب، ألى ػجذ الولهه ثهي ػوهشٍ لهن ٗهٌّض أحهذ ػل٘هِ        
ثبلتؼذٗل، ٍ ًَّوب َّ هوذٍح هذحب ثؼ٘هذا ػهي التؼهذٗل، ٍ لهن ٗهزوشُ      

  ِ ، ٍ ًمهل ػهي   «7»ٍ روهشُ الؼلّبههٔ   . الٌزبشٖ ٍ ال الش٘خ فهٖ وتبث٘ه
ًَِّ ٗذػَ لِ حتى ًَّهِ ٗهذػَ   »: الىشّٖ أى الظبدق ػلِ٘ السالم لبل لِ

أى ٍ ّزا غبٗتِ . «لذاثّتِ

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



44

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

: 7، الَسهبئل  406ح  125: 2، االستجظهبس  865ح  286: 4التْزٗت ( 1)•
.3هي أثَاة ثمّ٘ٔ الظَم الَارت ح « 7»ة  277

 125: 2، االستجظبس 866ح  286: 4، التْزٗت 12ح  456: 7الىبفٖ ( 2)•
.1، الَسبئل الجبة الوتمذّم ح 407ح 

(.5)، ّبهش 17: الوزوَس فٖ ص( 3)•
.664: الوختلف( 4)•
.78: 4َّٗؼبح الفَائذ ( 5)•
.261: غبٗٔ الوشاد( 6)•
: ، ٍ اًظهش اخت٘هبس هؼشفهٔ الشرهبل    (7)سلن  115: سربل الؼلّبهٔ الحلٖ( 7)•

.730سلن  389

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



45

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ِ  « 1»[ األٍلى]الوذح ال التَح٘ك، هغ أى الشٍاٗٔ ٗمتؼٖ • ٍ . هٌمَلهٔ ػٌه
ٍ األٍلى أى . هخل ّزا ال ٗخجت ثِ حىن، ٍ غبٗتِ أى ٗىَى هي الحسي

ٗشٗذٍا ثظحّتْب تَح٘ك الشربل َّسٌبدّب َّلى ػجذ الوله الوزوَس، ٍ ّٖ 
ٍ حٌ٘ئز فال ٗتشرّح ػلى . طحّٔ َّػبفّ٘ٔ هستؼولٔ فٖ اطـالحْن وخ٘شا

:الشٍاٗبن األخش، ثل ٗوىي تشر٘ح تله ثَرَُ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



46

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

َّى حسٌٔ الحلجٖ فٖ رله الزبًت هي أػلى هشاتت الحسي، ألى : ألف•
حسٌْب ثبػتجبس دخَل َّثشاّ٘ن ثي ّبشن فٖ ؿشٗمْب، ٍ َّ هي األرلّبء 
األػ٘بى ووب روشًبُ غ٘ش هشّٓ، ثخالف تله الشٍاٗٔ، فإى الظبّش أًْهب ال  
تلحك أدًى هشاتت الحسي فؼال ػوّب فَلِ، فىبًت تله أسرح ػلهى  

.ولّ حبل، ف٘ىَى الؼول ثوؼوًَْب أٍلى

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



47

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

، ٍ َّ ٍ َّى وبى ػبهّ٘ب َّال أى «2»تأّٗذّب ثشٍاٗٔ حفض ثي غ٘بث : ة•
.َّى وتبثِ هؼتوذ ػلِ٘: لبل« 3»الش٘خ 

ػي الٌجٖ طلّى اللِّ ػلِ٘ « 4»اتّفبق سٍاٗبن الؼبهّٔ التٖ طحّحَّب : د•
ٍ آلِ، ٍ ّٖ ٍ َّى لن تىهي حزّهٔ َّال أًْهب ال تمظهش ػهي أى تىهَى       

.هشرّحٔ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



48

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

: وتت ثٌذاس ههَلى َّدسٗهس  »: تأّٗذّب ثظح٘حٔ ػلّٖ ثي هْضٗبس لبل: د•
ٗب سّ٘ذٕ ًَّٖ ًزسن أى أطَم ولّ سجت، ٍ َّى أًب لن أطوِ هب ٗلضهٌٖ 

؟هي الىفّبسٓ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



49

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________

.ٍ الحزشّٗت٘ي« ؽ، ٍ»هي ( 1)
(.2)، ّبهش 18: تمذّم روش هظبدسّب فٖ ص( 2)•
(.232)سلن  61: الفْشست( 3)•
(.3)، ّبهش 18: تمذّم روش هظبدسّب فٖ ص( 4)•

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



50

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ال تتشوِ َّال هي ػلّٔ، ٍ ل٘س ػل٘ه طَهِ فٖ سفش ٍ : ٍ لشأتِفىتت •
ال هشع َّال أى ٗىَى ًَٗت رله، ٍ َّى وٌت أفـشن ف٘هِ ههي غ٘هش    

ٍ ثوخلهِ ػجّهش   . «1« »ػلّٔ فتظذّق ثمذس ولّ َٗم ػلى سهجؼٔ هسهبو٘ي  
:«سجؼٔ»، َّلّب أًِ لبل ثذل «2»الظذٍق فٖ الومٌغ 

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج



51

لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ لؼلّ السجؼٔ ٍلؼت سَْا فٖ . ، ف٘ىَى ثؼغ أفشاد وفّبسٓ ال٘و٘يػششٓ•
ًسخٔ التْزٗت، ٍ ٗؤّٗذُ سٍاٗٔ الظذٍق لْب ػلى الظهح٘ح، فمهبل فهٖ    

ٍ َّى ًزس الشرل أى ٗظَم ولّ ٗهَم سهجت أٍ أحهذ أٍ سهبئش     »: الومٌغ
األٗبم فل٘س ػلِ٘ أى ٗتشوِ َّال هي ػلّٔ، ٍ ل٘س ػلِ٘ طَهِ فٖ سفش ٍ 
ال هشع َّلّب أى ٗىَى ًَى رله، فإى أفـش هي غ٘ش ػلّٔ تظذّق هىبى 

ّىزا ػجّش الظذٍق، ٍ َّ ػٌهذٕ  . «3« »ولّ َٗم ػلى ػششٓ هسبو٘ي
ثخـِّ الششٗف، ٍ َّ لفظ الشٍاٗهٔ، ٍ ٗىهَى التظهبسُ ػلهى َّحهذى      

« 4»خظبل وفّبسٓ ال٘و٘ي وبلتظبس سٍاٗٔ َّفـبس الوٌهزٍس فهٖ هىبتجهٔ    
.الظ٘مل ػلى تحشٗش سلجٔ هي خظبل وفّبسٓ سهؼبى

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

َّى الحىن فٖ ّزُ األخجبس ٍلغ ثـشٗك المـغ، ٍ فٖ الخجش السبثك هب  :ُ •
ٍ ّهَ  « ٍ ال أػلوِ َّلّب لهبل وهزا  : لبل»: ٗظْش هٌِ سائحٔ التشدّد، لمَلِ

ٗشؼش ثتشدّد الشإٍ فٖ همَل االهبم، ٍ َّى وبى لذ أتى ثلفظ الؼلن الذالّ 
ػلى الزضم، َّلّب أى لشٌٗٔ الومبم تمتؼٖ أى ٗشٗذ ثبلؼلن ٌّب هؼٌبُ األػنّ، 
ٍ َّ هـلك الشرحبى ٍ َّى لن ٗوٌغ هي الٌم٘غ، ف٘زبهغ الظهيّ، َّر لهَ   

.ٍ َّ ٍاػح« َّلخ. سلجٔ فل٘ؼتك : لبل»: أساد الؼلن المـؼٖ لمبل اثتذاء

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________
: 2، االستجظبس 867ح  286: 4، التْزٗت 10ح  456: 7الىبفٖ ( 1)

هههي أثههَاة ثمّ٘ههٔ الظههَم « 7»ة  277: 7، الَسههبئل 408ح  125
.4الَارت ح 

.137: الومٌغ( 2)•
.137: الومٌغ( 3)•
(.1)، ّبهش 19: تمذّم روش هظبدسّب فٖ ص( 4)•

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

روغ ث٘ي األخجبس ثحوهل الخجهش األٍل ػلهى الوهتوىّي ههي َّحهذى       « 1»الش٘خ ٍ •
.الخظبل الخالث، ٍ األخجبس الوتؼؤٌّ لىفّبسٓ ال٘و٘ي ػلى هي ػزض ػي رله

ٍ استذلّ ػلِ٘ ثظح٘حٔ رو٘ل ثي طبلح ػي أثٖ الحسي هَسى ػل٘هِ السهالم أًهِ    •
ٍ َّ لَل ساثهغ فهٖ   . «2« »ولّ هي ػزض ػي ًزس ًزسُ فىفّبستِ وفّبسٓ ٗو٘ي»: لبل

.الوسألٔ
ٍ َّ ٗمتؼٖ وًَْهب  . لَل خبهس أًْب وفّبسٓ ظْبس« 4»ٍ الىشارىٖ « 3»ٍ لسلّبس •

.ٍ فْ٘ب ألَال أخش ًبدسٓ. هشتّجٔ
ٍ أهب خلف الؼْذ فأطحبة المَل األٍل فٖ الٌزس ألحمَُ ثِ، لشٍاٗٔ ػلّٖ ثي رؼفهش  •

أًِ سألِ فٖ سرل ػبّذ اللِّ فٖ غ٘ش هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ َّى لن »: ػي أخِ٘ ػلِ٘ السالم
. «5« »ٗؼتك سلجٔ، أٍ ٗتظذّق ثظذلٔ، أٍ ٗظَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي: ٗف ثؼْذ اللِّ؟ لبل

، لشٍاٗهٔ أثهٖ ثظه٘ش ػهي     «6»[ هسهىٌ٘ب ]ٍ الظبّش أى الوشاد ثبلظذلٔ َّؿؼبم ستّ٘ي 
هي رؼل ػلِ٘ ػْذ اللِّ ٍ ه٘خبلِ فٖ أههش ف٘هِ للّهِ    »: أحذّوب ػلِ٘ السالم أًِ لبل

هتتبثؼ٘ي ؿبػٔ فحٌج فؼلِ٘ ػتك سلجٔ أٍ ط٘بم شْشٗي 

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________
.194رٗل ح  55: 4، االستجظبس 1136رٗل ح  306: 8التْزٗت ( 1)

 55: 4، االستجظبس 1137ح  306: 8، التْزٗت 17ح  457: 7الىبفٖ ( 2)•
:15، الَسبئل 192ح 

.5هي أثَاة الىفّبسان ح « 23»ة  575•
ٍ وفّبسٓ خلف الٌهزس ٍ وفّهبسٓ الظْهبس، ٍ    : ، ٍ ؿجغ خـأ187: الوشاسن( 3)•

.الَاٍ الخبً٘ٔ صائذٓ
.261: حىبُ ػٌِ الشْ٘ذ فٖ غبٗٔ الوشاد( 4)•
: 15، الَسهبئل  189ح  55: 4، االستجظبس 1148ح  309: 8التْزٗت ( 5)•

.هي أثَاة الىفّبسان« 24»ة  576
.ٍ الحزشّٗت٘ي« م»هي ( 6)•

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػؼ٘فتب اإلسٌبد، [ 1]ٍ ّبتبى الشٍاٗتبى . «1« »أٍ َّؿؼبم ستّ٘ي هسىٌ٘ب•
.َّلّب أًِ ال هؼبسع لْوب

.ٍ لن ًمف ػلى هستٌذُ. رؼلْب وىفّبسٓ لتل الخـأ« 3»الوف٘ذ ٍ •
ٍ اػـشة والم الؼلّبهٔ فٖ ولّ ٍاحذ هي المَاػذ ٍ اإلسشبد، فأفتى فٖ •

أٍال ثأى وفّبسٓ خلف الؼْذ وج٘شٓ هخّ٘شٓ هـلمب، حنَّ أفتهى  « 4»المَاػذ 
ٍ فٖ . آخش هي ثبة الىفّبسان ثأًْب وفّبسٓ ٗو٘ي هـلمب« 5»فٖ هَػغ 
أفتى أٍال ثبلتفظ٘ل فٖ الؼْذ وبلٌزس، فهإى وهبى طهَهب    « 6»اإلسشبد 

فأفـشُ فىفّبسٓ سهؼبى ٍ َّلّب فىفّبسٓ ٗو٘ي، حنَّ ثؼذ رلهه أفتهى ثأًْهب    
.وفّبسٓ ٗو٘ي هـلمب

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ال ٗخفى أى الوظ٘ش َّلى التفظه٘ل فهٖ الٌهزس ًَّوهب ّهَ الخهتالف       ٍ •
الشٍاٗبن ٍ للتَطّل َّلى الزوغ ثٌْ٘ب، ٍ األهش فٖ الؼْذ ل٘س وزله، ثل 
َّهب أى ٗحىن فِ٘ ثبلىج٘شٓ الوخّ٘شٓ ًظشا َّلى هب روشًهبُ ههي الشٍاٗهبن    
الخبطّٔ فِ٘، ٍ َّهب أى ٗزؼل فِ٘ وفّبسٓ ٗو٘ي التفبتب َّلى ػؼفْب ٍ وًَهِ  

.، ٍ ألطبلٔ الجشاءٓ هي الضائذ«7»وبل٘و٘ي فٖ االلتضام 
ٍ وزا وفّبسٓ الحٌهج فهٖ   »: ٍ اػلن أى لَلِ. حنَّ ػذ َّلى ػجبسٓ الوظٌّف•

،الؼْذ

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________
فٖ ؿشٗك االٍلى هحوذ ثي أحوذ، ٍ َّ هزْهَل، ٍ فهٖ   »: «ٍ، ق»فٖ ّبهش [ 1]

.«هٌِ لذّس سشُّ. ؿشٗك الخبً٘ٔ َّسوبػ٘ل هـلك، ٍ حفض ثي ػوش ٍ أثَُ هزَْالى
•______________________________

، الَسبئل الجبة الوتمذّم 187ح  54: 4، االستجظبس 1170ح  315: 8التْزٗت ( 1)
.2ح 

.569: الومٌؼٔ( 3)•
.144: 2لَاػذ األحىبم ( 4)•
.150: 2لَاػذ األحىبم ( 5)•
.100ٍ  97: 2َّسشبد األرّبى ( 6)•
.اإللضام: «ٍ»فٖ ( 7)•

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػتك سلجٔ، أٍ َّؿؼبم : ٍ ّٖ. األهشاى وفّبسٓ ال٘و٘ي( 1)هب ٗحظل فِ٘ ٍ •
.ػششٓ هسبو٘ي، أٍ وسَتْن، فإى ػزض طبم حالحٔ أّٗبم

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٖ . وفّبسٓ لتل الوؤهي ػوذا ظلوهب : ّٖ( 2)وفّبسٓ الزوغ ٍ • ػتهك  : ٍ ّه
.سلجٔ، ٍ طَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي، ٍ َّؿؼبم ستّ٘ي هسىٌ٘ب

•______________________________
ٗمتؼٖ َّٗزبة الىفّبسٓ الوخّ٘هشٓ فهٖ خلهف    « ٍ فٖ الٌزس ػلى التشدّد

الؼْذ ٍ الٌزس هـلمب، ووب فٖ حىوِ َّرا وبى طَهب فهأفـشُ، لىهي فهٖ    
ٍ لَلهِ  . اإلفـبس ثزضم ٍ فٖ ثبلٖ أفشاد الٌزس ٍ هـلك الؼْذ ػلى تشدّد

ٔ »: ثؼذ رله ِ   -ٍ الَارت فٖ ولّ ٍاحذٓ ػتك سلجه ػلهى   -َّلهى لَله
ٗمتؼٖ الؼَد َّلى تشر٘ح ٍرَة الىفّبسٓ الوخّ٘شٓ فٖ الزو٘هغ  « األظْش

.فِ٘ تشدّد أظْشُ وزا: ثؼذ التشدّد، ٍ َّ ًظ٘ش هب ٗتّفك فٖ لَلِ

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌق٘ح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

وفبسٓ هي أفـش َٗهب ًزس طَهِ هي غ٘ش ػزس ػلى أشهْش الهشٍاٗت٘ي   ٍ •
ثل ٍ المَل٘ي، ثل ػي االًتظبس اإلروبع ػلِ٘، لؼوَم ههب تسهوؼِ   « 1»

.هي أدلٔ وفبسٓ الٌزس
ٍ وزا فٖ التخ٘٘ش وفبسٓ الحٌج فٖ الؼْذ سَاء وبى هتؼلمهٔ الظهَم أٍ   •

غ٘شُ ػلى الوشَْس أٗؼب، ثل ػي االًتظبس أٗؼب ٍ الغٌ٘ٔ اإلروبع ػلِ٘ 
أٗؼب، ل  

سهألتِ ػهي   »ػي أخِ٘ هَسى ػلِ٘ السهالم  « 2»خجش ػلٖ ثي رؼفش •
: سرل ػبّذ اهلل تؼبلى فٖ غ٘ش هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ َّى لن ٗف ثؼْهذُ؟ لهبل  

 «ٗؼتك سلجٔ أٍ ٗتظذق ثظذلٔ أٍ ٗظَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي

174: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ههي رؼهل ػل٘هِ    »ػي أحذّوب ػلْ٘وب السالم « 3»خجش أثٖ ثظ٘ش ٍ •
ػْذ اهلل ٍ ه٘خبلِ فٖ أهش هلل ؿبػٔ، فحٌج فؼلِ٘ ػتهك سلجهٔ أٍ طه٘بم    

 «شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ َّؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب
هي وًَْهب وفهبسٓ    -ٍ لظَس سٌذْٗوب هٌزجش ثوب ػشفت، فوب ػي ثؼغ•

ٍاػح الؼؼف ٍ َّى أهىي تأٗ٘هذُ   -ٗو٘ي ثتمشٗت أًِ هخلِ فٖ االلتضام
ػلى أى وفبسٓ الٌزس وفبسٓ ٗو٘ي، ٍ « 4»أٗؼب ثوب تسوؼِ هي الٌظَص 
.الؼْذ هخلِ أٍ أٍلى هٌِ ثزله

الوظٌف ٍ لىي األلَى أى الىفبسٓ فٖ الٌزس هخ٘شٓ أٗؼب ٍ َّى لبل •

174: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________
، سارغ 4ٍ  7هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)

.هي أثَاة ثم٘ٔ الظَم الَارت هي وتبة الظَم -7 -الجبة
.1هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 2)•
.2هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 3)•
ٍ  4ٍ  3ٍ  1هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•

5.

174: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػلى التشدد َّال أى الوشَْس وًَْب هخ٘شٓ وىفبسٓ شْش سهؼبى، ثهل  ٌّب •
ػي االًتظبس ٍ الغٌ٘ٔ اإلروبع ػل٘هِ، ٍ ّوهب الحزهٔ ثؼهذ تأٗ٘هذّوب      

ثخجشٕ الؼْذ الزٕ َّ هخلِ، ٍ ث  
سهألتِ  »ػي أثٖ ػجذ اهلل ػل٘هِ السهالم   « 1»خجش ػجذ الوله ثي ػوش •

ٍ ال : ال، لبل: ػوي رؼل ػلِ٘ هلل أى ال ٗشوت هحشهب سوبُ فشوجِ، لبل
فل٘ؼتك سلجٔ أٍ ل٘ظن شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ ل٘ـؼن سهت٘ي  : أػلوِ َّال لبل

 «هسىٌ٘ب
ٗب س٘ذٕ : وتجت َّلِ٘»للْبدٕ ػلِ٘ السالم « 2»ٍ ثوىبتجٔ اثي هْضٗبس •

سرل ًزس أى ٗظَم َٗهب هلل تؼبلى فَلغ رله الَ٘م ػلى أّلِ هب ػل٘هِ  
 «ٗظَم َٗهب ثذل َٗم ٍ تحشٗش سلجٔ هؤهٌٔ: هي الىفبسٓ؟ فأربة

175: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػلى هب فٖ الوسبله ثٌبء ػلى ػذم خظَط٘ٔ للظَم، ٍ أى « 3»هىبتجٔ المبسن الظ٘مل ٍ •
الوشاد هي الشلجٔ اإلشبسٓ َّلى التخ٘٘ش ٍ َّى وبى فِ٘ هب فِ٘، الشتشاوْب ثٌْ٘هب ٍ ثه٘ي وفهبسٓ    

.ال٘و٘ي، ًؼن لذ ٗشرح األٍل هب سوؼت
ٍ حٌ٘ئز ف٘ىَى الَارت فٖ ول ٍاحذٓ هي الىفبسان الخالث أٍ األسثغ ػتك سلجٔ أٍ ط٘بم •

شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ َّؿؼبم ست٘ي هسىٌ٘ب ػلى األظْش خالفب للوحىهٖ ػهي الظهذٍق فهٖ     
الٌزس، فزؼلْب وفبسٓ ٗو٘ي، ٍ ٍافمِ الوظٌف فٖ الٌبفغ ٍ روبػٔ، ل  

 «هلل ػلٖ فىفبسٓ ٗو٘ي: َّى للت« »4»لَل الظبدق ػلِ٘ السالم فٖ حسي الحلجٖ •
وفهبسٓ  : سألتِ ػي وفبسٓ الٌزس، فمبل»ػٌِ ػلِ٘ السالم أٗؼب « 5»ٍ خجش حفض ثي غ٘بث •

 «الٌزس وفبسٓ ال٘و٘ي
:للت لِ»ػي أثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘ السالم « 6»ٍ خجش طفَاى الزوبل •
وفش ٗوٌ٘هه، فإًوهب رؼلهت ػلهى     : ثأثٖ ٍ أهٖ رؼلت ػلى ًفسٖ هش٘ب َّلى ث٘ت اهلل، لبل•

 «ًفسه ٗوٌ٘ب
آخشُ َّلى •

175: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

 وتت ثٌذاس هَلى»لبل « 7»لظح٘ح اثي هْضٗبس ٍ •
•______________________________

ػهي ػجهذ الولهه ثهي      7هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)
.ػوشٍ

.1هي وتبة الٌزس ٍ الؼْذ الحذٗج  -10 -الَسبئل الجبة( 2)•
ههي وتهبة    3هي أثَاة ثم٘ٔ الظهَم الَارهت الحهذٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 3)•

.الظَم
.1هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•
.4هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 5)•
.3هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 6)•
ههي وتهبة    4هي أثَاة ثم٘ٔ الظهَم الَارهت الحهذٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 7)•

.الظَم
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٗب س٘ذٕ ًَّٖ ًزسن أى أطَم ول سجت ٍ َّى أًب لن أطوِ ههب  َّدسٗس •
ال تتشوِ َّال هي ػلٔ، : ٗلضهٌٖ هي الىفبسٓ؟ فىتت ػلِ٘ السالم ٍ لشأتِ

ٍ ل٘س ػل٘ه طَهِ فٖ سفش ٍ ال هشع َّال أى تىَى ًَٗت رله، ٍ 
 «َّى وٌت أفـشن فِ٘ هي غ٘ش ػلٔ فتظذق ثمذس ول َٗم سجؼٔ هسبو٘ي

176: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

ثإثذال الس٘ي الوْولٔ ثبلش٘ي الوؼزؤ هغ الجبء « شجؼٔ»ػلى لشاءٓ ثٌبء •
الوَحذٓ، ٍ الوشاد هي الوسبو٘ي الؼششٓ، أٍ ػلى السهَْ ههي الٌسهب     
ثإثذال الؼششٓ ثبلسجؼٔ، ووب َٗهئ َّلِ٘ هب حىبُ فٖ الوسبله هي تؼج٘ش 

ّهَ  »: الظذٍق سُ فٖ الومٌغ ثوؼوًَِ هجذال للسجؼٔ ثبلؼششٓ، ثل لهبل 
.«ػٌذٕ وزله ثخـِ الششٗف

176: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

أؿٌت فٖ الوسبله فٖ تشر٘ح الحسي الوضثهَس ػلهى خجهش ػجهذ     ثل •
الوله سٌذا ٍ داللٔ هؤٗذا لِ ثوب سوؼت هي الٌظَص َّال أًْب أروهغ  

التهٖ  « 1»هَافمٔ للؼبهٔ، ثل فهٖ الوسهبله اتفهبق سٍاٗهبن الؼبههٔ      
طححَّب ػي الٌجٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ػلى هؼوًَْب، ٍ هي الغشٗت 
روش رله هؤٗذا للحسي، هغ أى الو٘ضاى الششػٖ ثخالفِ، خظَطب فٖ 

.هخل الوىبتجٔ التٖ ٗشاػى فْ٘ب التم٘ٔ غبلجب

176: ، ص33 جَاّس الاالم فٖ شسح شسائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

هؼبفب َّلى هب سوؼتِ ههي ًظهَص الؼْهذ ٍ اإلروهبػ٘ي ٍ      -ثزلهٍ •
ٗظْش له سرحبى األٍلى ػلْ٘ب، فوب أؿٌت فِ٘ فٖ الوسبله  -الشْشٓ

هي تشر٘ح الؼىس فٖ غ٘ش هحلِ، ووب أًِ ال ٍرِ للزوغ ثٌْ٘ب ثحوهل  
السبثمٔ ػلى وفبسٓ الٌزس الوتؼلك ثبلظَم ٍ األخ٘شٓ ػلى غ٘شُ، ووب ػي 
الوشتؼى فٖ ثؼغ وتجِ، ٍ اثي َّدسٗس ٍ الؼالهٔ فٖ غ٘هش الوختلهف،   
خظَطب هغ ػذم الشبّذ ػلِ٘ سَى ٍرِ اػتجهبسٕ، ٍ ّهَ هسهبٍاتِ    

.ثسجت تؼلمِ ثبلظَم لىفبستِ، ٍ َّ ووب تشى
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

لؼل روغ الش٘خ ثٌْ٘ب ثحول األٍلى ػلى غ٘هش الؼهبرض ٍ األخ٘هشٓ    ثل •
ػلِ٘ أٍلى، لشْبدٓ 

ػي أثٖ الحسي هَسى ػل٘هِ السهالم لهِ،    « 2»خجش رو٘ل ثي طبلح •
 ول»: لبل

•______________________________
. 72الى  69ص  10سٌي الجْ٘مٖ د ( 1)

.5هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 2)•
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

 «ػزض ػي ًزس ًزسُ فىفبستِ وفبسٓ ٗو٘يهي •
ٍ َّى وبى لذ ٌٗبلش ثأى الظبّش َّسادٓ ػزض ػي الوٌهزٍس ال ػهي الىفهبسٓ،    •

.ف٘حول ػلى ػشة هي الٌذة، ثل سثوب وبى شبّذا للوختبس فٖ الزولٔ
ٍ ًحَُ •
الٌزس ًزساى، فوب وهبى  »ػي أثٖ رؼفش ػلِ٘ السالم « 1»خجش ػوش ثي خبلذ •

 «هلل تؼبلى فف ثِ، ٍ هب وبى لغ٘ش اهلل فىفبستِ وفبسٓ ٗو٘ي
ثٌبء ػلى أى الوشاد هي غ٘ش اهلل تؼبلى فِ٘ هب ٌٗزسُ اإلًسبى هؼلمب لهِ ػلهى   •

ٖ ء إلسادٓ ػذم فؼلِ ًحَ ال٘و٘ي، ٍ سثوب احتول أى الوهشاد وفهبسٓ َّٗمهبع     ش
.الٌزس لغ٘ش اهلل تؼبلى
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

• ٍ ِ لىي ال ٗخفى ػل٘ه ثؼذُ ٍ أى هب روشًبُ ألشة هٌِ، ثل لذ ٗشْذ ل
: ػي سرل لهبل »سأل الظبدق ػلِ٘ السالم « 2»خجش ػوش ثي حشٗج •

َّى ولن را لشاثٔ لِ فؼلِ٘ الوشٖ َّلى ث٘ت اهلل تؼبلى ٍ ول هب ٗولىِ فٖ 
ٕ ء هي دٗي هحوذ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ، لهبل  : سج٘ل اهلل تؼبلى ٍ َّ ثش

 «ٗظَم حالحٔ أٗبم، ٍ ٗتظذق ػلى ػششٓ هسبو٘ي
ٍ ثل •
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

: لبل لْوب« 3»ػلٖ ٍ َّسحبق اثٌٖ سلوبى ػي َّثشاّ٘ن ثي هحوذ خجش •
وتجت َّلى الفمِ٘ ػلِ٘ السالم ٗب هَالٕ ًزسن أى أوَى هتهى فهبتتٌٖ   »

طالٓ الل٘ل طوت فٖ طج٘حتْب، ففبتِ رله و٘ف ٗظٌغ؟ ٍ ّل لِ ههي  
رله هخشد؟ ٍ ون ٗزت ػلِ٘ هي الىفبسٓ فٖ طَم ول َٗم تشوهِ َّى  

 «وفش َّى أساد رله؟ فىتت ٗفشق ػي ول َٗم ثوذ هي ؿؼبم وفبسٓ
.ثٌبء ػلى ى رله ػشة آخش هي الٌذة لؼذم لضٍم ّزا الٌزس•
ًَِّ هوب روشًب ٌٗمذح ٍرِ آخهش للزوهغ ثه٘ي الٌظهَص،     : ثل لذ ٗمبل•

ٗحول 
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

•______________________________
ػي ػوهشٍ   6هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)

.55ص  4ثي خبلذ ووب فٖ االستجظبس د 
ػي ػوهشٍ   2هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -20 -الَسبئل الجبة( 2)•

.1153الشلن  -310ص  8ثي حشٗج ووب فٖ التْزٗت د 
ػي ػلى ٍ  8هي أثَاة الىفبسان الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 3)•

ص  4َّسحبق اثٌٖ سل٘وبى ػي َّثشاّ٘ن ثي هحوذ ووب فٖ التْزٗت د 
329.
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لَ علن أى على الو٘ت حجب ٍ لن ٗعلن أًِ حجٔ اإلسالم أٍ حج الٌرز

الذالٔ ػلى أى وفبستِ وفبسٓ ال٘و٘ي ػلى خظَص الٌزس « 1»الٌظَص •
الوشاد ثِ رله ٍ لَ ػلى ػشة هي الٌذة، ٍ ّزا ولِ سهجت سرحهبى   
الٌظَص الوضثَسٓ ثوب سوؼت، فبلوتزِ حٌ٘ئهز ؿهشح ههب ػبسػهِ أٍ     

.حولِ ػلى هب ال ٌٗبفْ٘ب
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