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 المَل فٖ الحج ثبلٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحذ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي•
كد   ٍ االخت٘دبس    الوظدذ ٍ  الؼولٍ  الجلَؽٗشتشؽ كٖ اًؼوبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌؼوذ هي الظجٖ ٍ ئى ثلؾ ػششا ٍ ئى طدح  الؼجدبدام هٌد
ٍ الوٌشُ  الـبكل ٍ السبّٖ ٍ السٌشاى ٍ  الوزٌَى

ٍ اٛهَى طحتْب هي الٌبكش الووشّ ثبللِّ تؼبلى  ثل ٍ هو٘ي ٗحتول ٍردَدُ  •
.*تؼبلى ٍ ٗوظذ الوشثٔ سربء ك٘وب ٗؼتجش هظذّب

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس لصذٗٔ ال ٗوكي تحممْب ثبلشكل الوعتجش فٖ  *•
الششٗعٔ إال عوي ٗمصذ هعبًْ٘ب هٌتسجٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوكي رلك فيٖ الكيبفش   

.الزٕ ال ٗحتول ٍجَدُ تعبلٖ
ٍ ال ٗجشٕ فِ٘ لبعذٓ جت اإلسالم الًصشافْب عي الومبم ًعين ليَ ليبل  ٍ ّيَ     •

.سمَعْب عٌِفبأللَى كبفش ٍ تعلك ثِ الكفبسٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتجش فٖ اًعمبد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ئرى الضٍد ٍ الَالذ  ٍ  *ٗؼتجش كٖ اًؼوبد ٗو٘ي الضٍرٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ كؼدل ٍاردت     ٍ ال ٗجؼذ ػذم اللشم ث٘ي **ال تٌلٖ اٝربصٓ ثؼذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؿ٘شّوب  لٌي ال ٌٗجـٖ تشى االحت٘بؽ ك٘ تشى حشام
ٗتشى  

هغلمب سَاء كبى هوب الٌٗيبفٖ قيك الَاليذ اٍ اليضٍج ام هيب ٌٗبف٘يِ       *•
.ٍسَاء كبى هتعلمِ ثعذ هَت الَالذ اٍ عالق الضٍج اٍ هَتِ ام لجلِ

.األقَط كفبٗتْب**•
.ٍ إى لن ٗكي اإلقت٘بط ٍاججب***•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتجش فٖ اًعمبد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ٗؼتجشئرى الضٍد كٖ اًؼوبد ًزس الضٍرٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ كبلظبّش ػذم •
اػتجبس ئرى ٍالذُ كِ٘  ًوب أى اًؼوبد الؼْدذ ال ٗتَهدق ػلدى ئرى أحدذ     

 ****ػلى اٛهَى

ال سٗت فٖ اعتجبس ارى الضٍج اٍ الَالذ فٖ اًعمبد ًزس الضٍجٔ ****•
اٍ الَلذ ٍ عْذّوب إرا كبى هتعلك الٌيزس اٍ العْيذ هويب ٌٗيبفٖ قيك      
الضٍج اٍ الَالذ ٍ اهب إرا لن ٗكي كزلك فبألقَط عذم اعتجبسُ ف٘يِ  

سَاء كبى ًزس الضٍجٔ اٍ الَلذ ام عْذّوب

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتجش فٖ اًعمبد ٗو٘ي الضٍجٔ ٍ الَلذ إرى الضٍج ٍ الَالذ

ٍ ػذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****اٛهَى شوَل الضٍرٔ للوٌوـؼٍٔ •
ٍ ال كشم كٖ الَلذ ث٘ي الزًش ٍ اًٛخى  ٍ ال تلحدن    ******الَلذ
.ٍ ال الٌبكش ثبلوسلن *******ثبٛةاٛم 

.استوتبعِال تشول إلّب إرا ًبفى قكّ  *****•
.ال تشول إال إرا ًبفٖ قك الجذ******•
ِ٘ قيك  هتعلمب ثوب ف الٌزسًعن لَ كبى ال٘و٘ي  اٍ العْذ اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إرًِ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الحج هي هكبى هع٘ي

 لَ ًزس الحذ هي هٌبى هؼ٘ي كحذ هي ؿ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ ػٌِ٘ كٖ سٌٔ كحذ كْ٘ب هي ؿ٘ش هب ػٌِ٘٘ ٍرج  ػلِ٘ الٌلبسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحذ حزٔ اٝس م هي ثلذ ًزا كحذ هي ؿ٘شُ طح  ٍ ٍرجد   ٍ •

 الٌلبسٓ 
لَ ًزس أى ٗحذ كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ لن ٗزض التأخ٘ش  كلَ أخّش هغ التوٌي ػظى ٍ •

ظيي  الٌلبسٓ  ٍ لَ لن ٗو٘ذُ ثضهدبى ردبص التدأخ٘ش ئلدى     ٍ *ٍ ػلِ٘ الوؼبء 
  **اٛهَىٍ لَ هبم ثؼذ توٌٌِ ٗوؼى ػٌِ هي أطل التشًٔ ػلى  الفَت

.على األقَط*•
.ثل على األقَط**•

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ًزس اى ٗحج سجال فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ فخبل  هع توكٌِ َ ل

لَ ًزس ٍ لن ٗتوٌي هي أدائِ حتى هبم لن ٗزت الوؼبء ػٌِ  ٍ •
لَ ًزس هؼلوب ػلى أهش ٍ لن ٗتحون الوؼلن ػل٘دِ حتدى هدبم لدن ٗزدت      ٍ •

الوؼبء ػٌِ  
لَ ًزس اٝحزبد هؼلوب ػلى ششؽ كوبم هجدل حظدَلِ ٍ حظدل ثؼدذ     ًؼن •

 هَتِ هغ توٌٌِ هجلِ كبلظبّش ٍرَة الوؼبء ػٌِ
ًوب أًِ لَ ًزس ئحزبد شخض كٖ سٌٔ هؼٌ٘ٔ كخبلق هدغ توٌٌدِ ٍردت     •

ٗوؼ٘بى هي أطل التشًٔ   ْوب  ٍ ئى هبم هجل ئت٘بًالٌلبسٍٓ  الوؼبءػلِ٘ 
ًزا لَ ًزس ئحزبرِ هـلوب أٍ هؼلوب ػلى ششؽ ٍ هذ حظل ٍ توٌي هٌدِ  ٍ •

. ٍ تشى حتى هبم

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس الوستغ٘ع اى ٗحج قجٔ اإلسالم
ٌٗل٘دِ  ٍ  اًؼودذ  لَ ًزس الوستـ٘غ أى ٗحدذ حزدٔ اٝسد م     4هسألٔ •

ئت٘بًْب  ٍ لَ تشًْب حتى هبم ٍرت الوؼبء ػٌِ ٍ الٌلبسٓ هي تشًتِ  ٍ 
لَ ًزسّب ؿ٘ش الوستـ٘غ اًؼوذ  ٍ ٗزت ػلِ٘ تحظ٘ل االستـبػٔ ئال أى 

.ٌَٗى ًزسُ الحذ ثؼذ االستـبػٔ

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ال ٗعتجش فٖ الحج الٌزسٕ االستغبعٔ الششع٘ٔ
ٗزت هدغ  ثل  الششػ٘ٔ ال ٗؼتجش كٖ الحذ الٌزسٕ االستـبػٔ  5هسألٔ •

الوذسٓ الؼول٘ٔ ئال ئرا ًبى حشر٘ب أٍ هَرجب لؼشس ًلسٖ أٍ ػشػدٖ أٍ  
.هبلٖ ئرا لضم هٌِ الحشد

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًزس قجب غ٘ش قجٔ اإلسالم فٖ عبهْب ٍ َّ هستغ٘ع
توذ٘م  لٌي *اًؼوذلَ ًزس حزب ؿ٘ش حزٔ اٝس م كٖ ػبهْب ٍ َّ هستـ٘غ  6هسألٔ •

ٍ لددَ صالدد  االسددتـبػٔ ٗزددت ػل٘ددِ الحددذ الٌددزسٕ  ٍ لددَ  **اٝسدد محزددٔ 
ال ٗجؼذ ٍرَة الٌلبسٓ   ***تشًْوب

هيع توشّيٖ    اٍ ًَاُ هغلمب فضالت اإلستغبعٔ صٍالإرا ًَى رلك على تمذٗش ّزا *•
كيبى هحتولايب   اٍ  اإلسالمالٌزس ثَجَة قجّٔ ق٘ي  كبى غ٘ش هلتفتثأى المصذ هٌِ 

اٍ ثلضٍم تشج٘ح هتعلك ثعذم سجحبى غ٘شّب هع ٍجَثْب  كبى غ٘ش هلتفت  اٍ  ِلضٍال
.االستغبعٔإلّب ثعذ صٍال  سجحبًِ ٗتجّ٘يٍ إى لن الٌزس ششعب

ال هعٌٖ لتمذهْب ثعذ اى كبى ثمبء اإلستغبعٔ ٍ ٍجَة قجٔ اإلسالم كبشفب عي **•
.ثغالى ًزسُ

ال ٗوكي تشكْوب هعب فإى ثمبء اإلستغبعٔ كبش  عي ٍجَة قجٔ اإلسالم ٍ  ***•
ثغالى الٌزس ٍ صٍالْب الوَجت لَجَة الحج الٌزسٕ عل٘يِ ٗسيمظ ٍجيَة قجئ     

.اإلسالم

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستغبعٔ  لَ ًزس قجب فٖ قبل عذم

لَ ًزس حزب كٖ حبل ػذهْب حن استـبع ٗوذم حزدٔ اٝسد م ٍ لدَ    ٍ •
ٍ ًزا لَ ًزس ئت٘بًِ كَسا كلَسا توذم حزٔ اٝس م    *هؼ٘وبًبى ًزسُ 

ٍ ٗأتٖ ثِ كٖ الؼبم الوبثل  
فإى الٌزس فٖ ّزا الفشض ثبعل ٍ اهب لَ كبى هَسعب ف٘جت ات٘بًيِ   *•

ثعذ قجٔ اإلسالم

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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االستغبعٔ  لَ ًزس قجب فٖ قبل عذم

لَ ًزس حزب هي ؿ٘ش تو٘٘ذ ٍ ًبى هستـ٘ؼب أٍ حظل االستـبػٔ ثؼذُ ٍ •
ٍ لن ٌٗي اًظشاف  كبٛهشة ًلبٗٔ حذ ٍاحذ ػٌْوب هغ هظذّوب  لٌي 

كٖ طَسٓ ػدذم هظدذ التؼود٘ن لحزدٔ      *االحت٘بؽهغ رلي ال ٗتشى 
.اٝس م ثات٘بى ًل ٍاحذ هستو  هوذهب لحزٔ اٝس م

.ّزا اإلقت٘بط هستحت *•

389: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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اإلت٘بى ثبلحج الوٌذٍة لجل الحج الٌزسٕ
ٍ  الوَسدغ  ٗزَص اٝت٘بى ثبلحذ الوٌذٍة هجل الحذ الٌدزسٕ   7هسألٔ •

.لَ خبلق كٖ الوؼ٘ن ٍ أتى ثبلوستحت طح ٍ ػلِ٘ الٌلبسٓ

390: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لَ ػلن أى ػلى الو٘  حزب ٍ لن ٗؼلن أًِ حزدٔ اٝسد م أٍ    8هسألٔ •
ؿ٘ش تؼ٘٘ي ٍ ال ًلبسٓ ػلِ٘  هي   حذ الٌزس ٍرت هؼبؤُ ػٌِ

لَ تشدد هب ػلِ٘ ث٘ي هب ثبلٌزس أٍ الحلق هغ الٌلبسٓ ٍرج  الٌلدبسٓ  ٍ •
أٗؼب  ٍ ٌٗلٖ االهتظدبس ػلدى ئؿؼدبم ػشدشٓ هسدبً٘ي  ٍ اٛحدَؽ       

.الست٘ي

390: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هسألٔ ئرا ػلن أى ػلى الو٘  حزب ٍ لن ٗؼلن أًِ حزٔ اٝس م أٍ  25•
هؼبؤُ ػٌِ هي ؿ٘ش تؼ٘٘ي ٍ ل٘س ػلِ٘ ًلبسٓ ٍرت   حذ الٌزس

لَ تشدد هب ػلِ٘ ث٘ي الَارت ثبلٌزس أٍ ثبلحلق ٍرج  الٌلبسٓ أٗؼب ٍ •
ٍ ح٘ج ئًْب هشددٓ ث٘ي ًلبسٓ الٌزس ٍ ًلبسٓ ال٘و٘ي ك  ثذ هي االحت٘بؽ 
ٍ ٌٗلٖ حٌ٘ئز ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب ٛى كِ٘ ئؿؼبم ػششٓ أٗؼب الدزٕ  

الحلق ٌٗلٖ كٖ ًلبسٓ 

 498: ، ص2 ، ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

إرا علن اىّ على الوّ٘ت قجّب ٍ لن ٗعلن اًِّ قجّٔ اإلسالم (: 25هسألٔ )•
هي غ٘ش تع٘٘ي ٍ ل٘س علِ٘ كفّبسٓ، ( 3)اٍ قجّ الٌزس ٍجت لضبؤُ عٌِ 

(.الخَئٖ. )الَرَة كِ٘ ٍ ك٘وب ثؼذُ عذمالظبّش ( 3)•

521: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ لَ تشدّد هب علِ٘ ث٘ي الَاجت ثبلٌزس اٍ ثبلحل  ٍججت الكفّبسٓ اٗضبا •
(4)

ّزا ئرا ػلن أًِّ تشًِ ػي توظ٘ش ٍ هلٌب ثلضٍم ئخشاد الٌلّبسٓ هدي  ( 4)•
اٛطل ٍ أه٘ب ئرا احتول الوؼزٍسٗ٘ٔ ك  ٍرِ لَردَة الٌلّدبسٓ حدن٘ ئى    

كجٌٖ ػلى تـبٗش الٌلّدبست٘ي ٍ لٌديّ اٛرْدش أىّ     الٌلّبسٓ االحت٘بؽ كٖ 
ًلّبسٓ الٌزس ّٖ ًلّبسٓ ال٘و٘ي ّزا هغ أًِّ ػلى الوَل ثبلتـبٗش ك  هَرت 
ل حت٘بؽ كاىّ الؼلن اٝروبلٖ هذ تؼلّن ثخجَم دٗي ػلى الو٘٘د  هدشد٘د   
ٖ ء صائدذ ػلدى    ث٘ي هتجبٌٗ٘ي ٍ ال هَرت ل حت٘بؽ ٍ ئلضام الَاسث ثش

(.الخَئٖ. )دٗي الو٘٘  ثل ٗزت حٌ٘ئزٚ الشرَع ئلى الوشػٔ

521: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

( 1)ق٘ث إًّْب هشدّدٓ ث٘ي كفّبسٓ الٌزس ٍ كفّبسٓ ال٘و٘ي فال ثذّ هي االقت٘بط ٍ •
ٍ ٗوٌي ئسربع الوسألٔ ئلى اٛهلّ ٍ اًٛخش ك  ٗزدت ئلّدب اٛهدلّ كدٖ ؿدشف      ( 1)•

(.آهب ػ٘بء. )اٝؿؼبم
اٛهشة رَاص االهتظبس ػلى اٛهدّل ٍ ّدَ ئؿؼدبم الؼشدشٓ لٌدي ال ٌٗجـدٖ تدشى        •

(.االهبم الخوٌٖ٘. )االحت٘بؽ ثاؿؼبم الستّ٘ي
(.الخَاًسبسٕ. )ٍ الظبّش ًلبٗٔ االهتظبس ػلى اٛهلّ•
(.الش٘شاصٕ. )الظبّش ًلبٗٔ اٛهلّ ٍ هب رًشُ هذس سشُ أحَؽ•
• ٖ . ك  اٛطح٘ الجشاءٓ هي ٍرَة الضائذ كاًِّ هي هج٘ل اٛهلّ ٍ اًٛخش الـ٘ش االستجدبؿ

(.ًبشق الــبء)
. ثل ال ٗجؼذ ردَاص االهتظدبس ػلدى ئؿؼدبم الؼشدشٓ ػلدى الودَل ثدِ كدٖ ال٘ود٘ي          •

(.الگلپبٗگبًٖ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هسكٌ٘با، ألىّ فِ٘ إععبم عشيشٓ اٗضيبا   ( 2)ٍ ٗكفٖ قٌ٘ئزٍ إععبم ستّ٘ي •
. الّزٕ ٗكفٖ فٖ كفّبسٓ الحل 

ثٌبءٖ ػلى الوَل ثأىّ ًلّبسٓ الٌزس ؿ٘ش ًلّبسٓ ال٘ود٘ي ٍ هدذ هدشّ كدٖ     ( 2)•
 ٓ . ًتددبة الظددَم أى ًددَى ًلّبستددِ ًلّددبسٓ ال٘ودد٘ي ال ٗخلددَ هددي هددَ٘

(. اٛطلْبًٖ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 



20

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئرا هلٌب ثؼذم ٍرَة هؼبء الحذ الٌزسٕ ًوب َّ الوختبس  ال ٗزت ( 1)•
الوؼبء ػٌِ أط   ئر ال ًؼلن ثبشتـبل رهتِ ػلدى ًدل تودذٗش  كدبلؼلن     
اٝروبلٖ ؿ٘ش هٌزض  ٍ اهب ثٌبء ػلى ٍرَة هؼبء الحذ الٌدزسٕ ًودب   
اختبسُ الوظٌق ٍ ؿ٘شُ كبلوؼبء ػٌِ هتؼ٘ي  لخجَم الوؼبء ػلِ٘ ػلدى  
ًل توذٗش  ك٘تٌزض ثبلؼلن اٝروبلٖ  ٍ اهب الٌلبسٓ ك  لؼذم الؼلن ٌَٗى 
اللبئ  حزب ًزسٗب  كاى الٌلبسٓ ئًوب تتشتت ػلى حٌج الٌزس ٍ َّ ؿ٘ش 

.حبث 

437: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج



21

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لَ ػلوٌب ثوخبللتِ ػلى توذٗش حجَم الحذ الٌزسٕ كٖ رهتِ  ٌَٗى ًؼن •
ٍرَة الٌلبسٓ ؿشكب للؼلن اٝروبلٖ  ًِٛ حٌ٘ئدز ٗؼلدن ئرودبال ئهدب     

 الٌلدبسٓ  ثَرَة الوؼبء ػٌِ لَ ًبى اللبئ  حذ اٝس م  أٍ ثَردَة  
ػلِ٘ ئرا ًبى اللبئ  الحذ الٌزسٕ  ٍ اى لن ًول ثَرَة هؼدبء الحدذ   
الٌزسٕ  ٍ ال ؿشٗن لٌب ئلى ئحجبم أحذّوب ئال ثبلوشػٔ  ّدزا ك٘ودب ئرا   
هلٌب ثَرَة الٌلبسٓ هي هبل الو٘   ٍ اهب ئرا هلٌدب ثسدوَؽ ٍرَثْدب    
ثبلوَم ٍ اًْب ل٘س  ًبلذٗي  كٌل هي الـشك٘ي ؿ٘ش حبثد   الى الحدذ   
الٌزسٕ ال ٗزت هؼبئِ ًوب َّ الوختدبس  ٍ الولدشٍع ػدذم ٍردَة     
الٌلبسٓ ٍ سوَؿْب ثبلوَم  ك٘ظجح حذ اٝس م هشًٌَب ك٘دِ كٌ٘لدٖ   

ثبٛطل

438-437: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج



22

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لَ تشدد هب ػلِ٘ ثد٘ي الَاردت ثبلٌدزس أٍ ثدبلحلق  كدبى لدن ًؼلدن        ٍ •
ٖ ء ػل٘دِ  ٛى الٌلدبسٓ    ثبلوخبللٔ الؼوذٗٔ  ٍ احتولٌب الوؼزٍسٗٔ ك  ش
اًوب تخج  ثبلوخبللٔ الؼوذٗٔ ٍ ئحشاص الحٌج  ٍ اهدب ئرا ػلدن ثدبلتشى    
ػوذا ٍ اى تشًِ ًبى ػي توظ٘ش  كبى هلٌب ثخشٍد الَارجبم الوبل٘ٔ هي 

.أطل الوبل  كتخشد الٌلبسٓ هي اٛطل ٍ ئال ك 

438: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اًِ ثٌبء ػلى اتحبد الٌلبست٘ي ٍ ػذم الوـبٗشٓ ثٌْ٘وب ًوب َّ اٛرْش حن •
تخشد ًلبسٓ ٍاحذٓ هي التشًٔ  ثٌبء ػلى ػذم سوَؽ الَارجبم الوبل٘ٔ 

ثؼذ الوَم  
اهب ثٌبء ػلى هـبٗشٓ ًلبسٓ الٌزس لٌلبسٓ الحلق  كوذ رًش كدٖ الودتي   ٍ •

اًِ ال ثذ هي االحت٘بؽ  ٛى الشي حٌ٘ئدز هدي الوتجدبٌٗ٘ي ٍ هوتؼدى     
الوبػذٓ َّ االشتـبل  ئال اًِ ٌٗلٖ ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب ٛى كِ٘ ئؿؼبم 

.الؼششٓ الزٕ َّ ًلبسٓ الحلق

438: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ثأى الوسألٔ هي طـشٗبم الشي ث٘ي اٛهدل ٍ اًٛخدش  ٍ   : سثوب ٗوبلٍ •
ٌٗحل الؼلن اٝروبلٖ ثَرَة اٛهل ٍ الشدي كدٖ اًٛخدش  كتزدشٕ     
الجشاءٓ ػي اًٛخش ٍ ٌٗتلٖ ثاؿؼبم الؼششٓ  كاًِ الوذس الوت٘وي ٍ الضائدذ  

.هشٌَى كِ٘ ٌٗلٖ ثبٛطل

438: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اى هب اشتْش هي اى اٛهل َّ الوت٘وي كِ٘ هسبهحٔ ٍاػحٔ  كاى : كٍِ٘ •
 ثدبلؼلن  الؼجشٓ كٖ رشٗبى الجشاءٓ كٖ هسألٔ الشي ث٘ي اٛهل ٍ اًٛخدش  

ٌَٗى اٛهل هَسدا للتٌل٘ق ٍ الشي كٖ ئؿ هِ ٍ تو٘٘ذُ  كبلوت٘وي َّ 
ٖ ء ٍ ال ال ثششؽ الوسوٖ  هخ   الـج٘ؼٖ الوْول ال ػلى ًحَ ثششؽ ش

ك٘شرغ الشي ئلى اى ثو٘ٔ اٛردضاء  : لَ شي كٖ رضئ٘ٔ السَسٓ للظ ٓ
هـلؤ هي ح٘ج السَسٓ أٍ هو٘ذٓ ثْب  كٌل هي اٝؿ م ٍ التو٘٘ذ ؿ٘دش  
هؼلَم ٍ ل٘س اٛهل هت٘وٌب  كبلوشاد ثٌدَى اٛهدل هت٘وٌدب ّدَ الزدبهغ      
الـج٘ؼٖ الوْول  ٍ اهب الـج٘ؼٖ الوـلن ك  ًؼلن ثِ ًوب ال ًؼلن ثبلـج٘ؼٖ 
الوو٘ذ  كبلؼلن اٝروبلٖ الذائش ث٘ي اٛهل ٍ اًٛخش ّدَ الؼلدن ثَردَة    

.اٛهل ػلى سج٘ل اّٝوبل

439-438: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ لٌي هغ رلي تزشٕ الجشاءٓ كٖ الووبم ثو ى آخدش  ٍ ّدَ اى   : ّزا•
اٝؿ م ئسكبم للوٌلق ٍ ال ًللٔ كِ٘ ثخ ف التو٘٘ذ كبى كِ٘ تؼد٘٘وب  

.ػلِ٘ ٍ ح٘ج اًِ هشٌَى كِ٘ ٗذكغ ثبٛطل

439: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اى الو٘ضاى كٖ رشٗبى الجشاءٓ ػي اًٛخدش كدٖ الشدي    : تَػ٘ح رليٍ •
ث٘ي اٛهل ٍ اًٛخش  اى ٌَٗى التٌل٘ق هتؼلوب ثبٛهل هـؼب ٍ ًشي كدٖ  

ًؼلن اى ؿ٘ش السَسٓ : ئؿ هِ ٍ تو٘٘ذُ ٍ تزشٕ الجشاءٓ ػي التو٘٘ذ  هخ 
هي ارضاء الظ ٓ ٍارت ٍ ًشي كٖ تو٘٘ذ ّزُ اٛردضاء ثبلسدَسٓ أٍ   

ئؿ هْب كتزشٕ الجشاءٓ ػي التو٘٘ذ  

439: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

أهب لَ ًبى هتؼلن التٌل٘ق كٖ أحذّوب هـبٗشا لٚخش  كتؼلن التٌل٘ق ٍ •
ثٌل هٌْوب ؿ٘ش هؼلَم ٍ ئى ًبى أحذّوب أهل هي اٙخش  ٍ هزدشد اى  

لَ ػلن ئروبال ثأًِ : أحذّوب أهل ال ٗزذٕ كٖ رشٗبى الجشاءٓ ػٌِ هخ 
هذٗي لضٗذ أٍ لؼوشٍ  ٍ لٌي ػلى توذٗش ًًَِ هذٌٗب لضٗذ دٗتِ أهل هدي  
دٗي ػوشٍ  ك  تزشٕ الجشاءٓ كٖ الوودبم  ٍ ال ٗؼدذ رلدي هدي ثدبة      
الشي ث٘ي اٛهل ٍ اًٛخش  ثل الشي حٌ٘ئز ث٘ي الوتجبٌٗ٘ي  ٛى تؼلدن  

للتٌل٘ق ثٌل هي اٛهل ٍ اًٛخش ؿ٘ش هؼلَم  

439: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ ٌّزا الحبل كٖ هسئلتٌب كبى التٌل٘ق لن ٗؼلن تؼلوِ ثاؿؼدبم ػشدشٓ   •
حتى ٗوبل ثأى الشي كٖ ئؿ هِ ٍ تو٘٘ذُ  ثل التٌل٘ق تؼلدن   هسبً٘ي 

ثبلزبهغ الوشدد ث٘ي ئؿؼبم الؼششٓ ٍ الزبهغ ث٘ي ئؿؼبم الست٘ي ٍ ػذلِ٘ 
.كبلشي كٖ الووبم ث٘ي الوتجبٌٗ٘ي

ثحست الخبسد تٌَى الؼششٓ كٖ ػدوي السدت٘ي ٍ ئال كْودب كدٖ     ًؼن •
الحو٘ؤ هتجبٌٗبى  ٍ الؼجشٓ كٖ الو ى الزٕ ٛرلِ تزشى الجشاءٓ  ئًودب  
.ّٖ ثو حظٔ ًلس التٌل٘ق ٍ هتؼلؤ  ال ثو حظٔ التـج٘ن الخبسرٖ

440: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئى االحت٘بؽ الزٕ رًشُ ثاؿؼبم ست٘ي ئًوب ٗظح ثبلٌسجٔ ئلى ًلدس  حن •
الوٌلق  ٍ أهب ئرا ًبى اٝؿؼبم ػي الو٘  ٍ خشٍرِ هي تشًتِ كٌ٘ق 

ٖ ء    .ٗوٌي االحت٘بؽ ثاػـبء اًٛخش ؟ ٍ ال هَرت ٝلدضام الدَاسث ثشد
صائذ ػلى دٗي الو٘   ثل ٗزت حٌ٘ئز الشرَع ئلى الوشػٔ  ٛى الؼلدن  
اٝروبلٖ هذ تؼلن ثخجَم دٗي ػلى الو٘  هدشدد ثد٘ي هتجدبٌٗ٘ي ٍ ال    

ٍ هذ هش ًظ٘ش ّزُ الوسدئلٔ كدٖ   . ٍرِ للتظشف الضائذ كٖ هلي الو٘ 
    ٔ هدي   -30 -ثحج الضًبٓ كٖ الوسئلٔ السبدسدٔ هدي الختدبم ٍ هسدئل

.الخوس ٍ هشثٌب كٖ التؼل٘ؤ الشرَع ئلى الوشػٔ

440: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

إرا علن اى على الو٘ت قجبا ٍ لن ٗعلن اًِ قجئ اإلسيالم اٍ   (: 25هسألٔ )•
ٍ (. 5)، ٍ ل٘س علِ٘ كفبسٓ (4)قج الٌزس ٍجت لضبؤُ عٌِ هي غ٘ش تع٘٘ي 

ٍ . للَاجت ثبلٌزس اٍ ثيبلحل  ٍججيت الكفيبسٓ اٗضيبا     لَ تشدد هب علِ٘ ث٘ي
فال ثذ هي االقت٘يبط  ( 1)ق٘ث اًْب هشددٓ ث٘ي كفبسٓ الٌزس ٍ كفبسٓ ال٘و٘ي 

ٍ ٗكفٖ قٌ٘ئز إععبم ست٘ي هسكٌ٘با، ألى فِ٘ ععبم عششٓ اٗضبا الزٕ ٗكفٖ 
. فٖ كفبسٓ الحل 

ٖ ء ثٌدل هدي اللدشدٗي     . كاًِ ٌٗلٖ كٖ اهتخبل الَارت الوشدد( 4)• ٍ لَ رد
.ثو حظٔ الخظَط٘ٔ ثشربء الوـلَث٘ٔ ًلى أٗؼبً

ٛطبلٔ الجشاءٓ هٌْب هغ الشي  الحتوبل ًَى اللبئ  حزٔ اٝس م التٖ ( 5)•
.ال ًلبسٓ كٖ كَاتْب

•(1 )   ِ كدٖ   -الظبّش أى ًلبسٓ الٌزس ّٖ ًلبسٓ ال٘و٘ي  ًوب تودذم الٌد م ك٘د
.كٖ أٍاخش ًتبة الظَم -الزولٔ

351-350: ، ص10 هستوسك العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئرا ػلن اى ػلى الو٘  حزب ٍ لن ٗؼلدن  ( اٍٛل)ّزُ الوسألٔ أهَس كٖ •
اًِ حزِ اٝس م أٍ حذ الٌزس ٍ اًِ ػلى توذٗش ًًَِ حذ الٌدزس ًدبى   

ِ  "تشًِ ػوذٗب هَرجب ثٌدبء   -للٌلبسٓ  ٍرت الوؼبء ػٌِ هي أطل هبلد
هي ؿ٘دش تؼ٘د٘ي ًًَدِ     -هي اٛطل "ػلى ًَى هؼبء حذ الٌزس أٗؼب

حذ اٝس م أٍ حذ الٌزس  ثل ٌٗلى هظذ اٝت٘بى ثودب ٗزدت ػل٘دِ ٍ    
رلي التحبد هبّ٘ٔ حذ اٝس م ٍ حذ الٌزس ٍ ػذم اللشم ثٌْ٘ودب ئال  
ثبلٌ٘ٔ  كارا ًَى هب ػلى رهٔ الو٘  ًلى ٍ ال ٗحتدبد الدى التٌدشاس  ٍ    

.ّزا ربّش

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئرا ػلن اى ػلى الو٘  حذ هشدد ث٘ي حزدِ اٝسد م ٍ   ( اٛهش الخبًٖ)•
ػظ٘بًب ػلى ًل تودذٗش أٍ ػلدى    "حذ الٌزس ٍ ػلن اًِ هذ تشًِ ػوذا

توذٗش ًَى هب ػلِ٘ َّ الحذ الٌزسٕ كْل ٗزت أداء الٌلبسٓ إٔ ًلبسٓ 
هختبس الوتي ( ٍرْبى)الى أداء الحذ أٍال  "حٌج الٌزس هي هبلِ هؼبكب

َّ ػذم الَرَة لًٌَْب هشًٌَِ كبٛطل ثدشاءٓ رهتدِ هٌْدب ًودب اى     
 اٛطل ػذم تؼلن الٌلبسٓ ثبلتشًٔ

174: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ سثوب ٗوبل ثبلَرَة الى ٍرَة الٌلدبسٓ ؿدشف للؼلدن اٝرودبلٖ      •
ح٘ج اًِ ٗؼلن ئروبال اى ػلى الو٘  اهب حزٔ اٝس م أٍ حذ الٌزس ٍ 
ًلبسٓ حٌخِ كٌَ٘ى هي هج٘ل هب ئرا ػلن ثٌزبسٔ ّزا الٌأس أٍ الٌأس 
ٖ ء هغ احذ الٌبس٘ي حدن   اٛخش هغ ه هِ٘ ك٘وب ئرا ػلن أٍال ثو هبٓ ش

ٍ كِ٘ اًدِ ال كدشم كدٖ    )حظل الؼلن اٝروبلٖ ثٌزبسٔ أحذ الٌبس٘ي 
ثبة الٌبس٘ي الوشتجْ٘ي ث٘ي سجن الو هدبٓ ػلدى الؼلدن اٝرودبلٖ ٍ     
لحَهْب لِ ٍ اًِ كٖ ًلتب الظَست٘ي ٗزشٕ أطل الـْبسٓ كٖ الو هٖ ث  
هؼبسع  ٍ رلي لتوذم ستجتٖ اٛطل٘ي الوتؼبسػ٘ي كٖ ًلس الٌبس٘ي 

.ثبلٌسجٔ الى اٛطل الزبسٕ كٖ الو هٖ ٍ التلظ٘ل كٖ اٛطَل

174: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئرا ػلن اى ػلى الو٘  حدذ ٍاردت هدشدد ثد٘ي ًدَى      ( اٛهش الخبلج)•
ٍرَثِ ثبلٌزس أٍ ثبل٘و٘ي ٍرت الوؼبء ػٌِ ثٌ٘ٔ هب كٖ رهتِ  ٍ ئرا ػلن 
اًِ اًوب تشى الحذ ال ػي ػزس ٍرت ئخشاد الٌلبسٓ ػٌِ أٗؼب  كؼلدى  

الوَل ثبتحبد ًلبسٓ الٌزس ٍ ال٘و٘ي ك  اشٌبل  

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اهب ػلى الوَل ثبخت كْوب ًوب َّ الوشَْس ٍ اى ًلدبسٓ الٌدزس هخدل    ٍ •
ًلبسٓ شْش سهؼبى كبى اختبس الَاسث أٍ الَطٖ ػتن سهجٔ ك  ئشٌبل  
كاًِ ٌَٗى ػتن سهجٔ ػوب كٖ رهِ الو٘  سدَاء ًدبى ًلدبسٓ الٌدزس أٍ     

ال٘و٘ي  

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اهب لَ أساد اٝؿؼبم كْل ٌٗلٖ ئؿؼبم ػششٓ هسبً٘ي لًٌَدِ الوتد٘وي   ٍ •
  ردبّش الودتي ّدَ    "هوب كٖ رهِ الو٘  أٍ ٗزت ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب

الخبًٖ ٍ الظبّش اًِ ال ٍرِ لِ سَى الوَل ثبػتجبس هظذ ػٌَاى هب ػلى 
الو٘  ٍ ػذم ًلبِٗ هظذ هب ًبى ػلِ٘ ػلى ًحَ االروبل  ٍ ال ٗخلدى  

كاى ئؿؼبم الؼششٓ ٍ  "اًِ ػلى ّزا ال ٍرِ لٌلبٗٔ ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب
كٖ ػوي ئؿؼبم ست٘ي اال اًِ ثٌبء ػلدى اػتجدبس هظدذ     "اى ًبى داخ 

الؼٌَاى الخبص هي الٌزس أٍ ال٘و٘ي ك  ثذ هي ئؿؼبم ػشدشٓ هسدبً٘ي   
ؿ٘ش الست٘ي ثؼٌَاى ًلبسٓ ال٘و٘ي حتى ٗحظل الوـغ ثجشاءٓ الزهدٔ  ٍ اى  
ثٌٌ٘ب ػلى ػذم اػتجبس هظدذ الؼٌدَاى الخدبص كٌ٘لدٖ ئؿؼدبم ػشدشٓ       

هسبً٘ي الًِ الوت٘وي هوب ػلى الو٘  ٍ الضائذ هشٌَى  

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هوب رًشًب رْش اًِ لَ أساد الَلٖ اخت٘بس الظ٘بم ك٘وب لَ لن ٗتوٌي هي ٍ •
ؿ٘شُ ك٘وٌي الوَل ثٌلبٗٔ ط٘بم ح حٔ أٗبم ًِٛ الوت٘وي هوب ػلى الو٘  
لَ ػزض هي الؼتن ٍ اٝؿؼبم  كاى ط٘بم ح حٔ أٗبم ًبف لَ ًدبى الحدذ   

ِ الَارت ػلِ٘ ثبلحلق  ٍ اهلل الؼبلن  ثأحٌبه

173: ، ص12 هصجبح الْذى فٖ ششح العشٍٓ الَثمى؛ ج
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ًلدبسٓ ال٘ود٘ي ػتدن سهجدٔ أٍ ئؿؼدبم ػشدشٓ هسدبً٘ي أٍ         16هسألٔ •
ًسَتْن 

ٖ ء تلظد٘لْب كدٖ الٌلدبسام اى    • كبى لن ٗوذس كظ٘بم ح حٔ أٗبم  ٍ س٘ز
. تؼبلىاللِّ شبء 

•

116: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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هب ٗزت هخ٘شا ثٌِ٘ ٍ ث٘ي ؿ٘شُ  ٍ ّٖ ًلبسٓ اٝكـبس كٖ شْش  -هٌْبٍ •
سهؼبى  ٍ ًلبسٓ ئكسبد االػتٌبف ثبلزوبع  ٍ ًلبسٓ رضّ الوشأٓ شؼشّب 
كٖ الوظبة  ٍ ًلبسٓ الٌزس ٍ الؼْذ  كاًْب كْ٘دب هخ٘دشٓ ثد٘ي الخظدبل     

.الخ ث

302: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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ًلبسٓ حٌج الٌزس ًٌلبسٓ هي أكـش َٗهب هي شدْش سهؼدبى    28هسألٔ •
.ػلى اٛهَى

124: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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اٛرْدش أى  ٍ  الٌلدبسٓ  هخبللٔ الؼْدذ ثؼدذ اًؼودبدُ تَردت      1هسألٔ •
سهؼبى ًلبستْب ًلبسٓ هي أكـش َٗهب هي شْش 

124: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

 ثٓبةٔ كَفَّبسِٓٓ لُلْ ِ الٌَّزْسِ 23« 2»•
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓديْ أَثِ٘دِٙ   « 3» -1 -28868•

: ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هَبلَ
.لُلْتٓ لِلَِِّ عٓلََّٖ فَكَفَّبسُٓٓ ٗٓوِ٘يٍإِىْ •
.«4»ٍٓ سٍٓٓأُ الظٛذٍٔمُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هٔشْسٓلًب هٙخْلَِٔ •
  ٍ 1136 -306 -8  ٍ التْددددزٗت 9 -456 -7الٌددددبكٖ  -(3)•

هدي   5  ٍ أٍسدُ ػي اللو٘دِ كدٖ الحدذٗج    193 -55 -4االستجظبس 
.4290 -364 -3اللوِ٘  -(4)  .هي أثَاة الٌزس 2الجبة 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَشْدؼٓشِِّٕ ػٓديْ هٔحٓوٛدذٙ ثٕديِ ػٓجٕدذٙ      « 5» -2 -28869•
ٍٓ ًَتَتٓ ئِلَِٕ٘ٙ ٗٓسٕأَلُِٔ ٗٓب سِّٓ٘ذٕٙ سٓرٔلٌ ًَزَسٓ : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ هَبلَ

 -كََٓهَغٓ رَلٙيٓ الَْٕ٘ٓمٓ ػٓلَى إَّٔلِٙٙ هٓدب ػٓلَٕ٘دِٙ هٙديَ الٌَْلَّدبسِٓٓ     -أَىْ ٗٓظَٔمٓ َٕٗٓهبً
.كٌََتَتٓ ئِلَِٕ٘ٙ ٗٓظَٔمٔ َٕٗٓهبً ثٓذٓلَ َٕٗٓمٍ ٍٓ تَحٕشِٗشُ سٓهَجٍٓٔ هٔإْهٌٍَٙٔ

.«6»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ هٙخْلَِٔ •
هي  1  ٍ أٍسدُ ثبسٌبد آخش كٖ الحذٗج 12 -456 -7الٌبكٖ  -(5)•

هدي   1هي أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت  ٍ طذسُ كٖ الحدذٗج   7الجبة 
.هي أثَاة الٌزس 10هي الجبة  1ٍ أٍسدُ كٖ الحذٗج  9الجبة 

.1135 -305 -8التْزٗت  -(6)•
392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓدذٓ ػٓديِ   « 7» -3 -28870•
هُلْ ٔ لَِٔ : السٌِّْذِّٕٙ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ طٓلَْٓاىَ الْزٓوٛبلِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هَبلَ

هٓشْ٘بً ئِلَى ثٕٓ٘ ٙ اللَِّٙ  -ثِأَثِٖ أًَْ ٓ ٍٓ أُهِّٖ رٓؼٓلْ ٔ ػٓلَى ًَلْسٖٙ
فَإًَِّوٓب جٓعٓلْتٓ عٓلَى ًَفْسِكٓ ٗٓوٌِ٘با ٍٓ هٓب جٓعٓلْتَِٔ لِلَِِّ فَي ِ   -ٗٓوٌَِ٘كٓ  كَفِّشْلَبلَ •

.ثِِِ

  ٍ 1140 -307 -8  ٍ التْددددزٗت 18 -458 -7الٌددددبكٖ  -(7)•
.191 -55 -4االستجظبس 

392: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓديِ الْوَبسٙدنِ ثٕديِ    « 1» -4 -28871•
هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ دٓأٍدٓ ػٓيْ حٓلْضِ ثٕيِ ؿٙ٘ٓبثٚ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّدِٙ ع  

 -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ًَلَّبسِٓٓ الٌَّزْسِ: هَبلَ
فَعٓلَٕ٘يِِ ًَبلَئ     -«2»كَفَّبسُٓٓ الٌَّزْسِ كَفَّبسُٓٓ الْ٘ٓوِ٘يِ ٍٓ هٓييْ ًَيزَسٓ ثٓذًَٓئا    فَمَبلَ •

ٍٓ هٓيْ ًَيزَسٓ جٓيضٍُساا فَحٕٓ٘يثُ شَيبءٓ      -ٗٔمَلِّذّٔٓب ٍٓ ٗٔشْعِشُّٓب ٍٓ ٗٓمِ ٔ ثِْٓب ثِعٓشَفََٔ
.ًَحٓشَُٔ

ٍٓ ًَزَا الَّدزٕٙ هَجٕلَدِٔ ٍٓ   « 3»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ •
سٍٓٓأُ إَٔٗؼبً ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الظٛلَّبسِ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ الْوَبسٓبًِّٖٙ ػٓيِ الْوَبسٙنِ 

.«4»ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ هٙخْلَِٔ 

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هدي الجدبة    2  ٍ أٍسد رٗلِ كٖ الحذٗج 13 -457 -7الٌبكٖ  -(1)•
التْزٗت  -(3) .ّذٗب -كٖ 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 اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓديْ رٓوٙ٘دلِ ثٕديِ    « 5» -5 -28872•
طٓبلٙحٍ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هَٔسٓى ع أًََِّٔ 

.كُلُّ هٓيْ عٓجٓضَ عٓيْ ًَزْسٍ ًَزَسُٓٔ فَكَفَّبسٓتُِٔ كَفَّبسُٓٓ ٗٓوِ٘يٍ: لَبلَ•
. «6»هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هٙخْلَِٔ •
.17 -457 -7الٌبكٖ  -(5)•
.192 -55 -4  ٍ االستجظبس 1137 -306 -8التْزٗت  -(6)•

393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِدٖ  « 7» -6 -28873•
رٓؼٕلَشٍ ػٓيْ أَثِٖ الْزَٕٓصٓاءٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ ػٔلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓوٕشٍِ ثٕيِ خَبلٙذٚ ػٓيْ 

عأَثِٖ رٓؼٕلَشٍ 
فَكَفَّبسٓتُئِ  هٓب كَبىَ لِغَٕ٘شِ اللَّيِِ  ٍٓ  -الٌَّزْسٔ ًَزْسٓاىِ فَوٓب كَبىَ لِلَِِّ فَ ِ ثِِِ: لَبلَ •

.كَفَّبسُٓٓ ٗٓوِ٘يٍ
هٓب ٍٓهَغٓ الْحٌْٙجُ كٙ٘دِٙ إٍَٔ  ثِوٓب كَبىَ لِغَٕ٘شِ اللَِِّ ٗٓحٕتَوٙلُ أَىْ ٌَُٗٓىَ الْؤشَادٔ : أَهَُلُ•

هٓب ًَبىَ هٔؼٓلَّوبً ػٓلَى شَشْؽٚ ًَحٔظَٔلِ شٙلَبءٙ الْوٓدشِٗغِ ٍٓ ػٓلَدى ًُدلَ تَوْدذٙٗشٍ     
.كَبلْحٌْٙجُ هٔشَادٗ ٍٓ ئِلَّب لَنٕ تَزِتِ الٌَْلَّبسُٓٓ

.190 -55 -4  ٍ االستجظبس 1151 -310 -8التْزٗت  -(7)•
393: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘ذٚ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 1» -7 -28874•
ػٓيْ رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادٍ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الْوٓلٙيٙ ثٕيِ ػٓوٕشٍٍ ػٓديْ أَثِدٖ ػٓجٕدذٙ اللَّدِٙ ع     

هَدبلَ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓوٛيْ رٓؼٓلَ لٙلَِّٙ ػٓلَِٕ٘ٙ أَىْ لَب ٗٓشًَْتٓ هٔحٓشَّهبً سٓوٛبُٔ كَشًَٙجِٓٔ: هَبلَ
إٍَٔ لٙ٘ٓظٔدنٕ شَدْٕشَٕٗيِ هٔتَتَدبثِؼٕٓ٘يِ إٍَٔ     -ئِلَّب هَبلَ كَلْ٘ٔؼٕتٙنْ سٓهَجًٓٔ« 2»( لَب أَػٕلَؤِٔ)

.لٙ٘ٔـْؼٙنٕ سٙتَ٘يَ هٙسٌٌٕٙ٘بً
.188 -54 -4  ٍ االستجظبس 1165 -314 -8التْزٗت  -(1)•
.ٍ ال أػلن -كٖ الوظذس -(2)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ ثِاِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓلِّٖٙ ثٕديِ هٓحٕجٔدَةٍ ػٓديْ    « 3» -8 -28875•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى الْؼٔجٕٓ٘ذِّٕٙ ػٓيْ ػٓلٍّٖٙ ٍٓ ئِسٕحٓبمَ اثٌَٕٖٕ سٔلَٕ٘وٓبىَ ثٕيِ دٓأٍدٓ أَىَّ 

ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ أَخْجٓشَّٔوٓب 
أَىْ أًََُىَ هٓتَى كَبتَتٌْٖٙ طٓدلَبُٓ   -ًَتَجٕ ٔ ئِلَى الْلَوِٙ٘ٙ ع ٗٓب هَٕٓلَبٕٓ ًَزَسٕمٔ: هَبلَ•

كَلَبتَِٔ رَلٙيٓ ًَٕ٘قٓ ٗٓظٌَٕغٔ ٍٓ ّٓلْ لَِٔ هٙيْ رَلٙديٓ   -اللَّٕ٘لِ طٔوٕ ٔ كٖٙ طٓجِ٘حٓتْٙٓب
كٖٙ طَٕٓمِ ًُلَ َٕٗٓمٍ تَشًََدِٔ ئِىْ   -ٍٓ ًَنٕ ٗٓزِتٔ ػٓلَِٕ٘ٙ هٙيَ الٌَْلَّبسِٓٓ -هٙيْ هٓخْشَدٍ

.كٌََتَتٓ ٗٔلَشَمُ ػٓيْ ًُلَ َٕٗٓمٍ ثِؤذٍّ هٙيْ ؿَؼٓبمٍ ًَلَّبسًٓٓ -ًَلَّشَ ئِىْ أَسٓادٓ رَلٙيٓ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج



52

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍٓ هٓب تَوَذٛمٓ كٖٙ « 4»رٓوٓغٓ رٓوٓبػٌٓٔ هٙيَ الْأَطٕحٓبةِ ثٕٓ٘يَ ّٓزُٙٙ الْأَخْجٓبسِ : أَهَُلُ•
ثِأَىَّ الْوٌْٓزٍُسٓ ئِىْ ًَبىَ طَٕٓهبً ٍٓرٓتٓ ثِبلْحٌْٙجٙ « 6»ٍٓ هٓب ٗٓأْتٖٙ « 5»الظَٕٛمِ 

ًَلَّبسُٓٓ شَْٕشِ سٓهٓؼَبىَ ٍٓ ئِلَّب كٌََلَّدبسُٓٓ الْ٘ٓوٙد٘يِ ٍٓ ّٔدَٓ حٓسٓديٌ ٍٓ هٓدب تَؼَدوٛيَ       
إٍَٔ « 7»الظٛذٓهََٔ ثِوٓب دٍٔىَ رَلٙيٓ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى الْؼٓزٕدضِ ػٓوٛدب صٓادٓ لٙوٓدب هٓدشَّ     

.ػٓلَى الٙبسٕتٙحٕجٓبةِ هٓغٓ الْؼٓزٕضِ ػٓيِ الَْٓكَبءٙ ثِبلٌَّزْسِ

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

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

.63 -246 -1  ٍ سسبئل الششٗق الوشتؼى 266 -1للشْ٘ذ 
.هي أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت 7توذم كٖ الجبة  -(5)•
ٍ  19ٍ  10هي ّزُ اٛثَاة  ٍ كٖ اٛثَاة  24ٗبتٖ كٖ الجبة  -(6)•

.هي أثَاة الٌزس ٍ الؼْذ 25
.هي ّزا الجبة 7 -1هش كٖ اٛحبدٗج  -(7)•

394: ، ص22 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

 ثٓبةٔ ًَلَّبسِٓٓ الْ٘ٓوٙ٘يِ -16•
أَثَٔ ػٓلٍّٖٙ الْأَشْؼٓشِٕٜ  ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ؛ ٍٓهٔحٓوٛذٔ ثٕيُ . 1/ 14756•

  ػٓديِ اثٕديِ   «6»ئِسٕوٓبػٙ٘لَ  ػٓيِ الْلَؼْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ رٓوٙ٘ؼبً  ػٓديْ طٓدلَْٓاىَ   
ػلِ٘ الس م كٖٙ ًَلَّدبسِٓٓ الْ٘ٓوٙد٘يِ   اللِّٙ أَثِٖ ػٓجٕذٙ ػٓيْ  :الْحٓلَجِِّٖهٔسٌَٕبىَ  ػٓيِ 

هٔذٌّ هٙيْ حٌْٙـٍَٔ  إٍَٔ « 9»ػٓشَشََٓ هٓسٓبًٙ٘يَ لٌُٙلَ هٙسٌٕٙ٘يٍ « 8»ٗٔـْؼٙنٔ »: «7»
  إٍَٔ ًٙسٕدَٓتُْٔنٕ لٌُٙدلَ ئًِْسٓدبىٍ حََٕثٓدبىِ     «11»هٙيْ دٓهٙ٘نٍ ٍٓحٓلٌَْدٌٔ  « 10»هٔذٌّ 
طٓدٌَغٓ؛  « 13»ثِبلْخٙ٘ٓدبسِ إَٔٛ الخَّلَبحَدِٔ   رلٙيٓ   إٍَٔ ػٙتْنُ سٓهَجٍٓٔ ٍَّٓٔٓ كٖٙ «12»

« 1»كَبلظِّ٘ٓبمٔ ػٓلَٕ٘دِٙ    «15»هٙيَ الخَّلَبحَِٔ « 14»ٍٓاحٙذٍٓٓ ػٓلى كَاِىْ لَنٕ ٗٓوْذٙسٕ 
 «2». «حَلَبحََٔ أَٗٛبمٍ

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

: ٍالوـجدَع « رد  »ٍكدٖ  . ٍالتْزٗت ٍاالستجظبس ٍالَسبئل« ع  ى  ل  م  ى  ثح  ثق  ثي  رذ»ٌّزا كٖ (. 6)•
.«طلَاى ثي ٗح٘ى»

.«هبل»:+/ «ر »ٍحبش٘ٔ « ثح  ثق»كٖ (. 7)•
.«ػٌذ»:+/ «ثي»كٖ (. 8)•
.«هذٗي»:+/ كٖ تلس٘ش الؼ٘٘بشٖ(. 9)•
.«ٍهذ٘»: كٖ تلس٘ش الؼ٘٘بشٖ(. 10)•
 1565  ص 2الوبهَس الوحد٘ؾ  د  : اًظش. هل ء الٌق٘ ٍٗلتح  ٍالزوغ ًظشد: ٍالحلٌٔ. الَاٍ كِ٘ ثوؼٌى هغ(. 11)•

(.حلي)
.«حَث٘ي»: «ى»كٖ (. 12)•
.«شبء»:+/ ٍكٖ تلس٘ش الؼ٘٘بشٖ. «إٔ٘ الخ حٔ»ثذل « إٔ رلي شبء»: ٍكٖ الَسبئل. «رلي»: «ثق»كٖ (. 13)•
.«ٍاحذ»: الَاكٖ ٍالتْزٗت ٍاالستجظبس(. 14)•
.«الخ ث»: ٍالَسبئل ٍالؼ٘٘بشٖ« ثي  ر »كٖ (. 15)•
.«ٍارت ط٘بم»:+/ ٍكٖ تلس٘ش الؼ٘٘بشٖ. «ػلِ٘»/ -:ٍاالستجظبس« ى  ى»كٖ (. 1)•
ٖ  174  ح 51  ص 4؛ ٍاالستجظدبس  د  1091  ح 295  ص 8التْدزٗت  د  (. 2)• تلسدد٘ش .   هؼلّوددبً ػدي الٌلٌ٘د

  ص 11الدَاكٖ  د   146هسبئل ػلٖ٘ ثي رؼلدش  ص  : ٍ سارغ.   ػي الحلج174ٖ  ح 338  ص 1الؼ٘٘بشٖ  د 
.28818  ح 375  ص 22؛ الَسبئل  د 11387  ح 583

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػٓديْ  ٗٓحٕ٘دى   ػٓلٖٜٙ ثٕيُ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ  ػٓيْ أَثِِ٘ٙ  ػٓيْ طٓلَْٓاىَ ثٕديِ  . 2/ 14757•
سٓدأَلْتُِٔ ػٓديْ   : أَثِٖ ئِثٕشَاّٙ٘نٓ ػلِ٘ الس م  هَبلَػٓيْ :«3»ئِسٕحٓبمَ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ 

« كَظٙ٘بمٔ حَ حَِٔ أَٗ٘بمٍكَوٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ »: ػٓضَّ ٍٓرٓلَّ« 4»ًَلَّبسِٓٓ الْ٘ٓوٙ٘يِ كٖٙ هََٕلِٙٙ 
كٖٙ ًَلَِٙ ٍَّٓٔٓ « 7»الشَّرٔلَ ٗٓسٕأَلُ « 6»هٓب حٓذٜ هٓيْ لَنٕ ٗٓزِذٕ؟ ٍٓئِىَّ *: «5»

« 9»ػٓيْ هَُمٙ ػٙ٘ٓبلٙدِٙ  كَْٔدَٓ   « 8»ئِرَا لَنٕ ٌُٗٓيْ ػٌْٙذُٓٔ كَؼْلٌ »: ٗٓزِذٔ؟كَوَبلَ
 «11». ««10»هٙوٛيْ لَبٗٓزِذٔ 

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ  ػٓيِ الْحٔسٓدٕ٘يِ ثٕديِ   ٗٓحٕ٘ى  هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ . 3/ 14758•
:سٓؼٙ٘ذٚ  ػٓيِ الْوَبسٙنِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ  ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ

؟سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ًَلَّبسِٓٓ الْ٘ٓوٙ٘يِ: ػلِ٘ الس م  هَبلَاللِّٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ •
إٍَٔ ئِؿْؼٓدبمٔ ػٓشَدشَِٓ    -ٍٓالٌْٙسٕدَُٓٓ حََٕثٓدبىِ   -ػٙتْنُ سٓهَجٓدٍٔ  إٍَٔ ًٙسٕدٌَٓٓ  »: كَوَبلَ•

كَؼٓلَ أَرٕضَأَ ػٌِْٓٔ  كَاِىْ لَدنٕ ٗٓزِدذٕ كَظٙد٘ٓبمٔ حَلَبحَدِٔ أَٗٛدبمٍ      رلٙيٓ هٓسٓبًٙ٘يَ  إَٔٛ 
 «1». «هٓسٓبًٙ٘يَ هٔذ٘اً هٔذ٘اً ػٓشَشَِٓ« 12»هٔتََٓالٙ٘ٓبمٚ  ٍٓئِؿْؼٓبمٔ 

.«أٍ ؿؼبم»كٖ الٌَادس لٜشؼشٕ (. 12)•

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

  111  ح 57ٍسد الخجش كٖ الٌَادس الوٌسَة ئلى اٛشؼشٕ  ص (. 3)•
. ػي طلَاى ثي ٗح٘ى ٍ ئسحبم ثي ػو٘بس ػي أثٖ ئثشاّ٘ن ػلِ٘ الس م

ػدي  [ ثدي ٗح٘دى  ]ٍالوتٌشّس كٖ ًخ٘شٍ هي اٛسٌبد رذ٘اً سٍاٗدٔ طدلَاى   
 -396  ص 9هؼزدن سردبل الحدذٗج  د    : ساردغ . ئسحبم ثي ػو٘بس

.436 -434ٍ ص  398

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

. ٌّزا كٖ هؼظن الٌسخ التٖ هَثل  ٍالَسبئل ٍالتْزٗت ٍالٌدَادس (. 4)•
.«هَلِ»ثذل « ُٰ  هَل اللّ»: ٍالوـجَع« ى»ٍكٖ 

.89(: 5)؛ الوبئذٓ 196(: 2)الجوشٓ (. 5)•
.«كاىّ»: ٍالَاكٖ ٍالتْزٗت« ثق»كٖ (. 6)•
.«ل٘سأل»: ٍالَسبئل« م  ثح  ثي»كٖ (. 7)•
.«َٗهِ»:+/ كٖ تلس٘ش الؼ٘٘بشٖ(. 8)•

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

.«َّ»: كٖ التْزٗت(. 9)•
.«لن ٗزذ»: «ر »ٍحبش٘ٔ « ى  ثح»كٖ (. 10)•
الٌَادس .   هؼلّوبً ػي الٌل1096ٌٖ٘  ح  296  ص 8التْزٗت  د (. 11)•

  ػي طلَاى ثي ٗح٘ى ٍئسحبم ثي ػو٘بس  111  ح 57لٜشؼشٕ  ص 
  ح 338  ص 1تلسد٘ش الؼ٘٘بشدٖ  د   . ػي أثٖ ئثشاّ٘ن ػل٘دِ السد م  

ػلِ٘ الس م  هغ صٗدبدٓ  اللِّ   ػي ئسحبم ثي ػو٘بس  ػي أثٖ ػجذ 177
  ص 22؛ الَسبئل  د 11404  ح 588  ص 11كٖ آخشُ الَاكٖ  د 

.28834  ح 379

754: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٗث -ط )الكبفٖ 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

.«ئلخ. ٍ ًلّبسٓ هي أكـش»: هَلِ•
:اختلق اٛطحبة كٖ ًلّبسٓ خلق الٌزس ػلى أهَال( 1)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ أتجبػْودب  « 1»رّت ئلِ٘ الش٘خبى . أًْب ًلّبسٓ سهؼبى هـلوب: أحذّب•
  «4»  ٍ أًخش الوتأخّشٗي «3»  ٍ الوظٌّق  ٍ الؼلّبهٔ كٖ الوختلق «2»

هدي  »: لظح٘حٔ ػجذ الولي ثي ػوشٍ ػي الظبدم ػلِ٘ السد م هدبل  
: ٍ ال أػلوِ ئال هدبل : رؼل للِّ ػلِ٘ ألّب ٗشًت هحشّهب سو٘بُ كشًجِ  هبل

.«5« »كل٘ؼتن سهجٔ  أٍ ل٘ظن شْشٗي هتتبثؼ٘ي  أٍ ل٘ـؼن ستّ٘ي هسٌٌ٘ب

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ الوظدٌّق  « 6»رّت ئلِ٘ الظدذٍم  . أًْب ًلّبسٓ ٗو٘ي هـلوب: حبًْ٘بٍ •
  «7»كٖ الٌبكغ 

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

.570:   الٌْب562ٔٗ: الووٌؼٔ( 1)•
.353:   الَس٘ل421ٔ: 2  الوْزّة 225: سارغ الٌبكٖ كٖ اللوِ( 2)•
.664: الوختلق( 3)•
  الوْدزّة  78: 4  ئٗؼدبح اللَائدذ   260: 2سارغ ًشدق الشهدَص   ( 4)•

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

.7هي أثَاة الٌلبسام ح « 23»ة  575: 15
.232: 3اللوِ٘ ( 6)•
.208: الوختظش الٌبكغ( 7)•

17: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

للِّ ػلدٖ٘ ًدزا    : ئى هل »: لحسٌٔ الحلجٖ ػي الظبدم ػلِ٘ الس م هبل•
. «1« »كٌلّبسٓ ٗو٘ي

سألتِ ػي ًلّبسٓ الٌزس  : سٍاٗٔ حلض ثي ؿ٘بث ػٌِ ػلِ٘ الس م هبلٍ •
. «2« »ًلّبسٓ الٌزس ًلّبسٓ ال٘و٘ي: كوبل

ًلّدبسٓ  »: سٍاُ الؼبه٘ٔ ػي الٌجٖ٘ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن أًِ هدبل ٍ •
.«3« »الٌزس ًلّبسٓ ٗو٘ي

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

التلظ٘ل  كاى ًبى الٌزس لظَم كأكـشُ كٌلّبسٓ سهؼدبى  ٍ ئى  : حبلخْبٍ •
  ٍ اثدي  «4»رّت ئلى رلدي الوشتؼدى   . ًبى لـ٘ش رلي كٌلّبسٓ ٗو٘ي

.كٖ ؿ٘ش الوختلق« 6»  ٍ الؼلّبهٔ «5»ئدسٗس 
الزوغ ث٘ي الشٍاٗبم ح٘ج دلّ ثؼؼْب ػلى أى ًلّبستدِ ًلّدبسٓ   : ٍ ٍرِْ•

سهؼبى  كٌ٘بسجِ حولِ ػلى ئكـبس ًزس طَم هؼ٘٘ي  لوشدبسًتِ لظدَم   
ٍ َّ أٍلى هدي  . سهؼبى كٖ الَرَة الوؼ٘٘ي  ٍ حول ؿ٘شُ ػلى ؿ٘شُ

« 7»الؼول ثأحذ الزبًج٘ي خبط٘ٔ الوستلضم الؿّشاح اٙخش هغ توبسثْدب  
.كٖ الوَ٘ٓ

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ح  306: 8  التْدزٗت  1087ح  230: 3  اللو٘دِ  9ح  456: 7الٌبكٖ ( 1)•
هددي « 23»ة  574: 15  الَسددبئل 193ح  55: 4  االستجظددبس 1136

.1أثَاة الٌلّبسام ح 
 54: 4  االستجظبس 1141ح  307: 8  التْزٗت 13ح  457: 7الٌبكٖ ( 2)•

.4  الَسبئل الجبة الوتوذ٘م ح 186ح 
  سدٌي أثدٖ   1645ح  1265: 3  طح٘ح هسدلن  144: 4هسٌذ أحوذ ( 3)•

.26: 7  سٌي الٌسبئٖ 3323ح  241: 3داٍد 
.246: 1سسبئل الششٗق الوشتؼى ( 4)•
.59: 3السشائش ( 5)•
.109: 2تحشٗش اٛحٌبم ( 6)•
.توبسثْوب: ٍ الحزشٗ٘ت٘ي« م»كٖ ( 7)•

18: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ ٗذلّ ػلى حٌن ئكـبس الوٌزٍس سٍاٗبم أخدش  هٌْدب سٍاٗدٔ الوبسدن     •
ٗب س٘٘ذٕ سرل ًزس أى ٗظَم َٗهب للّدِ كَهدغ   : أًِ ًتت ئلِ٘»: الظ٘ول
ٗظدَم َٗهدب ثدذل    : أّلِ هب ػلِ٘ هي الٌلّبسٓ؟ كأربثِالَ٘م ػلى رلي 

أًِ ًتت « 2»ٍ هخلِ ػي اثي هْضٗبس . «1« »َٗم  ٍ تحشٗش سهجٔ هإهٌٔ
ٍ ّزا َّ الوَرت لزضم الوظٌّق ثحٌن الولـدش  . ئلِ٘ ٗسألِ ػي رلي
لٌي كدٖ ؿشٗدن الدشٍاٗت٘ي هحودذ ثدي ػ٘سدى  ٍ       . ٍ تشد٘دُ كٖ ؿ٘شُ

.الوسإٍل كْ٘وب ؿ٘ش هزًَس ٍ ئى ًبى الظبّش أًِ اٝهبم

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

اٍٛل طدح٘ح كٌ٘دَى هودذ٘هب ػلدى الحسدي ٍ      « 3»الخجدش  : ٗوبلال •
الؼؼ٘ق لَ ػولٌب ثبلزو٘غ  ً٘ق ٍ الحسي ال ٗشتول سٍاٗٔ ػلى ٍطق 
الؼذالٔ التٖ ّٖ ششؽ كٖ الدشإٍ؟ كٌ٘دَى الؼودل ثبلظدح٘ح هتؼٌ٘٘دب      

.لزلي

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

الخجش اٍٛل ٍ ئى ًدبى هدذ ٍطدلِ ثبلظدح٘ٔ روبػدٔ هدي       : ًوَلًّٛب •
ئال  -كٖ الشدشح « 6»ٍ الشْ٘ذ « 5»ٍ ٍلذُ « 4»ًبلؼلّبهٔ  -الوحوّو٘ي

أى كِ٘ هٌؼب ثٌ٘٘ب  ٛى ػجذ الولدي ثدي ػودشٍ لدن ٗدٌ٘ض أحدذ ػل٘دِ        
ثبلتؼذٗل  ٍ ئًوب َّ هوذٍح هذحب ثؼ٘دذا ػدي التؼدذٗل  ٍ لدن ٗدزًشُ      

  ِ   ٍ ًودل ػدي   «7»ٍ رًدشُ الؼلّبهدٔ   . الٌزبشٖ ٍ ال الش٘خ كدٖ ًتبث٘د
ئًِ ٗذػَ لِ حتى ئًدِ ٗدذػَ   »: الٌشّٖ أى الظبدم ػلِ٘ الس م هبل لِ

أى ٍ ّزا ؿبٗتِ . «لذاث٘تِ

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

: 7  الَسدبئل  406ح  125: 2  االستجظدبس  865ح  286: 4التْزٗت ( 1)•
.3هي أثَاة ثو٘٘ٔ الظَم الَارت ح « 7»ة  277

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

(.5)  ّبهش 17: الوزًَس كٖ ص( 3)•
.664: الوختلق( 4)•
.78: 4ئٗؼبح اللَائذ ( 5)•
.261: ؿبٗٔ الوشاد( 6)•
:   ٍ اًظدش اخت٘دبس هؼشكدٔ الشردبل    (7)سهن  115: سربل الؼلّبهٔ الحلٖ( 7)•

.730سهن  389

19: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ِ  « 1»[ اٍٛلى]الوذح ال التَح٘ن  هغ أى الشٍاٗٔ ٗوتؼٖ • ٍ . هٌوَلدٔ ػٌد
ٍ اٍٛلى أى . هخل ّزا ال ٗخج  ثِ حٌن  ٍ ؿبٗتِ أى ٌَٗى هي الحسي

ٗشٗذٍا ثظح٘تْب تَح٘ن الشربل ئسٌبدّب ئلى ػجذ الولي الوزًَس  ٍ ّٖ 
ٍ حٌ٘ئز ك  ٗتشر٘ح ػلى . طح٘ٔ ئػبك٘٘ٔ هستؼولٔ كٖ اطـ حْن ًخ٘شا

:الشٍاٗبم اٛخش  ثل ٗوٌي تشر٘ح تلي ثَرَُ

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئى حسٌٔ الحلجٖ كٖ رلي الزبًت هي أػلى هشاتت الحسي  ٛى : ألق•
حسٌْب ثبػتجبس دخَل ئثشاّ٘ن ثي ّبشن كٖ ؿشٗوْب  ٍ َّ هي اٛرلّبء 
اٛػ٘بى ًوب رًشًبُ ؿ٘ش هشّٓ  ثخ ف تلي الشٍاٗٔ  كاى الظبّش أًْدب ال  
تلحن أدًى هشاتت الحسي كؼ  ػو٘ب كَهِ  كٌبً  تلي أسرح ػلدى  

.ًلّ حبل  كٌَ٘ى الؼول ثوؼوًَْب أٍلى

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

  ٍ ّدَ ٍ ئى ًدبى ػبه٘٘دب ئال أى    «2»تأٗ٘ذّب ثشٍاٗٔ حلض ثي ؿ٘دبث  : ة•
.ئى ًتبثِ هؼتوذ ػلِ٘: هبل« 3»الش٘خ 

ػي الٌجٖ طلّى اللّدِ ػل٘دِ ٍ   « 4»اتّلبم سٍاٗبم الؼبه٘ٔ التٖ طح٘حَّب : د•
.آلِ  ٍ ّٖ ٍ ئى لن تٌي حز٘ٔ ئال أًْب ال توظش ػي أى تٌَى هشر٘حٔ

•______________________________

.ٍ الحزشٗ٘ت٘ي« ؽ  ٍ»هي ( 1)
(.2)  ّبهش 18: توذ٘م رًش هظبدسّب كٖ ص( 2)•
(.232)سهن  61: اللْشس ( 3)•
(.3)  ّبهش 18: توذ٘م رًش هظبدسّب كٖ ص( 4)•

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

: ًتت ثٌذاس هدَلى ئدسٗدس  »: تأٗ٘ذّب ثظح٘حٔ ػلٖ٘ ثي هْضٗبس هبل: د•
ٗب س٘٘ذٕ ئًٖ ًزسم أى أطَم ًلّ سج   ٍ ئى أًب لن أطوِ هب ٗلضهٌٖ 

؟هي الٌلّبسٓ
ال تتشًِ ئال هي ػلّٔ  ٍ ل٘س ػل٘ي طَهِ كٖ سلش ٍ : كٌتت ٍ هشأتِ•

ال هشع ئال أى ٌَٗى ًَٗ  رلي  ٍ ئى ًٌ  أكـشم ك٘دِ هدي ؿ٘دش    
ٍ ثوخلدِ ػج٘دش   . «1« »ػلّٔ كتظذ٘م ثوذس ًلّ َٗم ػلى سدجؼٔ هسدبً٘ي  

:«سجؼٔ»  ئلّب أًِ هبل ثذل «2»الظذٍم كٖ الووٌغ 

20: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ لؼلّ السجؼٔ ٍهؼ  سَْا كٖ .   كٌَ٘ى ثؼغ أكشاد ًلّبسٓ ال٘و٘يػششٓ•
ًسخٔ التْزٗت  ٍ ٗإٗ٘ذُ سٍاٗٔ الظذٍم لْب ػلى الظدح٘ح  كودبل كدٖ    

ٍ ئى ًزس الشرل أى ٗظَم ًلّ ٗدَم سدج  أٍ أحدذ أٍ سدبئش     »: الووٌغ
اٛٗبم كل٘س ػلِ٘ أى ٗتشًِ ئال هي ػلّٔ  ٍ ل٘س ػلِ٘ طَهِ كٖ سلش ٍ 
ال هشع ئلّب أى ٌَٗى ًَى رلي  كاى أكـش هي ؿ٘ش ػلّٔ تظذ٘م هٌبى 

ٌّزا ػج٘ش الظذٍم  ٍ َّ ػٌدذٕ  . «3« »ًلّ َٗم ػلى ػششٓ هسبً٘ي
ثخـِّ الششٗق  ٍ َّ للظ الشٍاٗدٔ  ٍ ٌٗدَى اهتظدبسُ ػلدى ئحدذى      

« 4»خظبل ًلّبسٓ ال٘و٘ي ًبهتظبس سٍاٗٔ ئكـبس الوٌدزٍس كدٖ هٌبتجدٔ    
.الظ٘ول ػلى تحشٗش سهجٔ هي خظبل ًلّبسٓ سهؼبى

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئى الحٌن كٖ ّزُ اٛخجبس ٍهغ ثـشٗن الوـغ  ٍ كٖ الخجش السبثن هب  :ُ •
ٍ ّدَ  « ٍ ال أػلوِ ئلّب هدبل ًدزا  : هبل»: ٗظْش هٌِ سائحٔ التشد٘د  لوَلِ

ٗشؼش ثتشد٘د الشإٍ كٖ هوَل االهبم  ٍ ئى ًبى هذ أتى ثللظ الؼلن الذالّ 
ػلى الزضم  ئلّب أى هشٌٗٔ الووبم توتؼٖ أى ٗشٗذ ثبلؼلن ٌّب هؼٌبُ اٛػن٘  
ٍ َّ هـلن الشرحبى ٍ ئى لن ٗوٌغ هي الٌو٘غ  ك٘زبهغ الظديّ  ئر لدَ   

.ٍ َّ ٍاػح« ئلخ. سهجٔ كل٘ؼتن : هبل»: أساد الؼلن الوـؼٖ لوبل اثتذاء

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

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

هددي أثددَاة ثو٘٘ددٔ الظددَم « 7»ة  277: 7  الَسددبئل 408ح  125
.4الَارت ح 

.137: الووٌغ( 2)•
.137: الووٌغ( 3)•
(.1)  ّبهش 19: توذ٘م رًش هظبدسّب كٖ ص( 4)•

21: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

روغ ث٘ي اٛخجبس ثحول الخجش اٍٛل ػلى الوتوٌّي هدي  « 1»الش٘خ ٍ •
ئحذى الخظبل الخ ث  ٍ اٛخجبس الوتؼوٌ٘ٔ لٌلّبسٓ ال٘و٘ي ػلدى هدي   

.ػزض ػي رلي
ٍ استذلّ ػلِ٘ ثظح٘حٔ رو٘ل ثي طبلح ػي أثٖ الحسي هَسى ػل٘دِ  •

« ًلّ هي ػزض ػي ًزس ًزسُ كٌلّبستدِ ًلّدبسٓ ٗود٘ي   »: الس م أًِ هبل
.ٍ َّ هَل ساثغ كٖ الوسألٔ. «2»

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ ّدَ  . هَل خبهس أًْب ًلّبسٓ رْدبس « 4»ٍ الٌشارٌٖ « 3»لسلّبس ٍ •
.ٍ كْ٘ب أهَال أخش ًبدسٓ. ٗوتؼٖ ًًَْب هشتّجٔ

ٍ أهب خلق الؼْذ كأطحبة الوَل اٍٛل كٖ الٌزس ألحوَُ ثدِ  لشٍاٗدٔ   •
أًِ سألِ كٖ سرل ػبّدذ اللّدِ   »: ػلٖ٘ ثي رؼلش ػي أخِ٘ ػلِ٘ الس م

ٗؼتدن سهجدٔ  أٍ   : كٖ ؿ٘ش هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ ئى لن ٗق ثؼْدذ اللّدِ؟ هدبل   
ٍ الظبّش أى الودشاد  . «5« »ٗتظذ٘م ثظذهٔ  أٍ ٗظَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي

  لشٍاٗٔ أثٖ ثظد٘ش ػدي أحدذّوب    «6»[ هسٌٌ٘ب]ثبلظذهٔ ئؿؼبم ستّ٘ي 
هي رؼل ػلِ٘ ػْذ اللِّ ٍ ه٘خبهِ كٖ أهش كِ٘ للِّ »: ػلِ٘ الس م أًِ هبل

هتتبثؼ٘ي ؿبػٔ كحٌج كؼلِ٘ ػتن سهجٔ أٍ ط٘بم شْشٗي 

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

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

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

.5هي أثَاة الٌلّبسام ح « 23»ة  575•
ٍ ًلّبسٓ خلق الٌدزس ٍ ًلّدبسٓ الظْدبس  ٍ    :   ٍ ؿجغ خـأ187: الوشاسن( 3)•

.الَاٍ الخبً٘ٔ صائذٓ
.261: حٌبُ ػٌِ الشْ٘ذ كٖ ؿبٗٔ الوشاد( 4)•
: 15  الَسدبئل  189ح  55: 4  االستجظبس 1148ح  309: 8التْزٗت ( 5)•

.هي أثَاة الٌلّبسام« 24»ة  576
.ٍ الحزشٗ٘ت٘ي« م»هي ( 6)•

22: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػؼ٘لتب اٝسٌبد  [ 1]ٍ ّبتبى الشٍاٗتبى . «1« »أٍ ئؿؼبم ستّ٘ي هسٌٌ٘ب•
.ئلّب أًِ ال هؼبسع لْوب

.ٍ لن ًوق ػلى هستٌذُ. رؼلْب ًٌلّبسٓ هتل الخـأ« 3»الول٘ذ ٍ •
ٍ اػـشة ً م الؼلّبهٔ كٖ ًلّ ٍاحذ هي الوَاػذ ٍ اٝسشبد  كأكتى كٖ •

أٍال ثأى ًلّبسٓ خلق الؼْذ ًج٘شٓ هخ٘٘شٓ هـلوب  حنٛ أكتدى  « 4»الوَاػذ 
ٍ كٖ . آخش هي ثبة الٌلّبسام ثأًْب ًلّبسٓ ٗو٘ي هـلوب« 5»كٖ هَػغ 
أكتى أٍال ثبلتلظ٘ل كٖ الؼْذ ًبلٌزس  كداى ًدبى طدَهب    « 6»اٝسشبد 

كأكـشُ كٌلّبسٓ سهؼبى ٍ ئلّب كٌلّبسٓ ٗو٘ي  حنٛ ثؼذ رلدي أكتدى ثأًْدب    
.ًلّبسٓ ٗو٘ي هـلوب

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ال ٗخلى أى الوظ٘ش ئلى التلظد٘ل كدٖ الٌدزس ئًودب ّدَ الخدت ف       ٍ •
الشٍاٗبم ٍ للتَط٘ل ئلى الزوغ ثٌْ٘ب  ٍ اٛهش كٖ الؼْذ ل٘س ًزلي  ثل 
ئهب أى ٗحٌن كِ٘ ثبلٌج٘شٓ الوخ٘٘شٓ ًظشا ئلى هب رًشًدبُ هدي الشٍاٗدبم    
الخبط٘ٔ كِ٘  ٍ ئهب أى ٗزؼل كِ٘ ًلّبسٓ ٗو٘ي التلبتب ئلى ػؼلْب ٍ ًًَدِ  

.  ٍ ٛطبلٔ الجشاءٓ هي الضائذ«7»ًبل٘و٘ي كٖ االلتضام 
ٍ ًزا ًلّبسٓ الحٌدج كدٖ   »: ٍ اػلن أى هَلِ. حنٛ ػذ ئلى ػجبسٓ الوظٌّق•

 الؼْذ

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

•______________________________
كٖ ؿشٗن االٍلى هحوذ ثي أحوذ  ٍ َّ هزْدَل  ٍ كدٖ   »: «ٍ  م»كٖ ّبهش [ 1]

.«هٌِ هذ٘س سشُّ. ؿشٗن الخبً٘ٔ ئسوبػ٘ل هـلن  ٍ حلض ثي ػوش ٍ أثَُ هزَْالى
•______________________________

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

.569: الووٌؼٔ( 3)•
.144: 2هَاػذ اٛحٌبم ( 4)•
.150: 2هَاػذ اٛحٌبم ( 5)•
.100ٍ  97: 2ئسشبد اٛرّبى ( 6)•
.اٝلضام: «ٍ»كٖ ( 7)•

23: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػتن سهجٔ  أٍ ئؿؼبم : ٍ ّٖ. اٛهشاى ًلّبسٓ ال٘و٘ي( 1)هب ٗحظل كِ٘ ٍ •
.ػششٓ هسبً٘ي  أٍ ًسَتْن  كاى ػزض طبم ح حٔ أٗ٘بم

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٖ . ًلّبسٓ هتل الوإهي ػوذا رلودب : ّٖ( 2)ًلّبسٓ الزوغ ٍ • ػتدن  : ٍ ّد
.سهجٔ  ٍ طَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي  ٍ ئؿؼبم ستّ٘ي هسٌٌ٘ب

•______________________________
ٗوتؼٖ ئٗزبة الٌلّبسٓ الوخ٘٘دشٓ كدٖ خلدق    « ٍ كٖ الٌزس ػلى التشد٘د

الؼْذ ٍ الٌزس هـلوب  ًوب كٖ حٌوِ ئرا ًبى طَهب كدأكـشُ  لٌدي كدٖ    
ٍ هَلدِ  . اٝكـبس ثزضم ٍ كٖ ثبهٖ أكشاد الٌزس ٍ هـلن الؼْذ ػلى تشد٘د

ٔ »: ثؼذ رلي ِ   -ٍ الَارت كٖ ًلّ ٍاحذٓ ػتن سهجد ػلدى   -ئلدى هَلد
ٗوتؼٖ الؼَد ئلى تشر٘ح ٍرَة الٌلّبسٓ الوخ٘٘شٓ كٖ الزو٘دغ  « اٛرْش

.كِ٘ تشد٘د أرْشُ ًزا: ثؼذ التشد٘د  ٍ َّ ًظ٘ش هب ٗتّلن كٖ هَلِ

24: ، ص10 هسبلك األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج



87

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ًلبسٓ هي أكـش َٗهب ًزس طَهِ هي ؿ٘ش ػزس ػلى أشدْش الدشٍاٗت٘ي   ٍ •
ثل ٍ الوَل٘ي  ثل ػي االًتظبس اٝروبع ػلِ٘  لؼوَم هدب تسدوؼِ   « 1»

.هي أدلٔ ًلبسٓ الٌزس
ٍ ًزا كٖ التخ٘٘ش ًلبسٓ الحٌج كٖ الؼْذ سَاء ًبى هتؼلودٔ الظدَم أٍ   •

ؿ٘شُ ػلى الوشَْس أٗؼب  ثل ػي االًتظبس أٗؼب ٍ الـٌ٘ٔ اٝروبع ػلِ٘ 
أٗؼب  ل  

سدألتِ ػدي   »ػي أخِ٘ هَسى ػلِ٘ السد م  « 2»خجش ػلٖ ثي رؼلش •
: سرل ػبّذ اهلل تؼبلى كٖ ؿ٘ش هؼظ٘ٔ هب ػلِ٘ ئى لن ٗق ثؼْدذُ؟ هدبل  

 «ٗؼتن سهجٔ أٍ ٗتظذم ثظذهٔ أٍ ٗظَم شْشٗي هتتبثؼ٘ي

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هدي رؼدل ػل٘دِ    »ػي أحذّوب ػلْ٘وب الس م « 3»خجش أثٖ ثظ٘ش ٍ •
ػْذ اهلل ٍ ه٘خبهِ كٖ أهش هلل ؿبػٔ  كحٌج كؼلِ٘ ػتدن سهجدٔ أٍ طد٘بم    

 «شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب
هي ًًَْدب ًلدبسٓ    -ٍ هظَس سٌذْٗوب هٌزجش ثوب ػشك   كوب ػي ثؼغ•

ٍاػح الؼؼق ٍ ئى أهٌي تأٗ٘دذُ   -ٗو٘ي ثتوشٗت أًِ هخلِ كٖ االلتضام
ػلى أى ًلبسٓ الٌزس ًلبسٓ ٗو٘ي  ٍ « 4»أٗؼب ثوب تسوؼِ هي الٌظَص 
.الؼْذ هخلِ أٍ أٍلى هٌِ ثزلي

الوظٌق ٍ لٌي اٛهَى أى الٌلبسٓ كٖ الٌزس هخ٘شٓ أٗؼب ٍ ئى هبل •

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

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

.هي أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت هي ًتبة الظَم -7 -الجبة
.1هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 2)•
.2هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -24 -الَسبئل الجبة( 3)•
ٍ  4ٍ  3ٍ  1هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•

5.

174: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػلى التشدد ئال أى الوشَْس ًًَْب هخ٘شٓ ًٌلبسٓ شْش سهؼبى  ثدل  ٌّب •
ػي االًتظبس ٍ الـٌ٘ٔ اٝروبع ػل٘دِ  ٍ ّودب الحزدٔ ثؼدذ تأٗ٘دذّوب      

ثخجشٕ الؼْذ الزٕ َّ هخلِ  ٍ ث  
سدألتِ  »ػي أثٖ ػجذ اهلل ػل٘دِ السد م   « 1»خجش ػجذ الولي ثي ػوش •

ٍ ال : ال  هبل: ػوي رؼل ػلِ٘ هلل أى ال ٗشًت هحشهب سوبُ كشًجِ  هبل
كل٘ؼتن سهجٔ أٍ ل٘ظن شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ ل٘ـؼن سدت٘ي  : أػلوِ ئال هبل

 «هسٌٌ٘ب
ٗب س٘ذٕ : ًتج  ئلِ٘»للْبدٕ ػلِ٘ الس م « 2»ٍ ثوٌبتجٔ اثي هْضٗبس •

سرل ًزس أى ٗظَم َٗهب هلل تؼبلى كَهغ رلي الَ٘م ػلى أّلِ هب ػل٘دِ  
 «ٗظَم َٗهب ثذل َٗم ٍ تحشٗش سهجٔ هإهٌٔ: هي الٌلبسٓ؟ كأربة

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػلى هب كٖ الوسبلي ثٌبء ػلى ػذم خظَط٘ٔ للظَم  ٍ أى « 3»هٌبتجٔ الوبسن الظ٘ول ٍ •
الوشاد هي الشهجٔ اٝشبسٓ ئلى التخ٘٘ش ٍ ئى ًبى كِ٘ هب كِ٘  الشتشاًْب ثٌْ٘دب ٍ ثد٘ي ًلدبسٓ    

.ال٘و٘ي  ًؼن هذ ٗشرح اٍٛل هب سوؼ 
ٍ حٌ٘ئز كٌَ٘ى الَارت كٖ ًل ٍاحذٓ هي الٌلبسام الخ ث أٍ اٛسثغ ػتن سهجٔ أٍ ط٘بم •

شْشٗي هتتبثؼ٘ي أٍ ئؿؼبم ست٘ي هسٌٌ٘ب ػلى اٛرْش خ كب للوحٌدٖ ػدي الظدذٍم كدٖ     
الٌزس  كزؼلْب ًلبسٓ ٗو٘ي  ٍ ٍاكوِ الوظٌق كٖ الٌبكغ ٍ روبػٔ  ل  

 «هلل ػلٖ كٌلبسٓ ٗو٘ي: ئى هل « »4»هَل الظبدم ػلِ٘ الس م كٖ حسي الحلجٖ •
ًلدبسٓ  : سألتِ ػي ًلبسٓ الٌزس  كوبل»ػٌِ ػلِ٘ الس م أٗؼب « 5»ٍ خجش حلض ثي ؿ٘بث •

 «الٌزس ًلبسٓ ال٘و٘ي
:هل  لِ»ػي أثٖ ػجذ اهلل ػلِ٘ الس م « 6»ٍ خجش طلَاى الزوبل •
ًلش ٗوٌ٘دي  كاًودب رؼلد  ػلدى     : ثأثٖ ٍ أهٖ رؼل  ػلى ًلسٖ هش٘ب ئلى ث٘  اهلل  هبل•

 «ًلسي ٗوٌ٘ب
آخشُ ئلى •

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

 ًتت ثٌذاس هَلى»هبل « 7»لظح٘ح اثي هْضٗبس ٍ •
•______________________________

ػدي ػجدذ الولدي ثدي      7هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)
.ػوشٍ

.1هي ًتبة الٌزس ٍ الؼْذ الحذٗج  -10 -الَسبئل الجبة( 2)•
هدي ًتدبة    3هي أثَاة ثو٘ٔ الظدَم الَاردت الحدذٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 3)•

.الظَم
.1هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 4)•
.4هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 5)•
.3هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 6)•
هدي ًتدبة    4هي أثَاة ثو٘ٔ الظدَم الَاردت الحدذٗج     -7 -الَسبئل الجبة( 7)•

.الظَم

175: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٗب س٘ذٕ ئًٖ ًزسم أى أطَم ًل سج  ٍ ئى أًب لن أطوِ هدب  ئدسٗس •
ال تتشًِ ئال هي ػلٔ  : ٗلضهٌٖ هي الٌلبسٓ؟ كٌتت ػلِ٘ الس م ٍ هشأتِ

ٍ ل٘س ػل٘ي طَهِ كٖ سلش ٍ ال هشع ئال أى تٌَى ًَٗ  رلي  ٍ 
 «ئى ًٌ  أكـشم كِ٘ هي ؿ٘ش ػلٔ كتظذم ثوذس ًل َٗم سجؼٔ هسبً٘ي

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ثاثذال الس٘ي الوْولٔ ثبلش٘ي الوؼزؤ هغ الجبء « شجؼٔ»ػلى هشاءٓ ثٌبء •
الوَحذٓ  ٍ الوشاد هي الوسبً٘ي الؼششٓ  أٍ ػلى السدَْ هدي الٌسدب     
ثاثذال الؼششٓ ثبلسجؼٔ  ًوب َٗهئ ئلِ٘ هب حٌبُ كٖ الوسبلي هي تؼج٘ش 

ّدَ  »: الظذٍم سُ كٖ الووٌغ ثوؼوًَِ هجذال للسجؼٔ ثبلؼششٓ  ثل هدبل 
.«ػٌذٕ ًزلي ثخـِ الششٗق

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

أؿٌت كٖ الوسبلي كٖ تشر٘ح الحسي الوضثدَس ػلدى خجدش ػجدذ     ثل •
الولي سٌذا ٍ داللٔ هإٗذا لِ ثوب سوؼ  هي الٌظَص ئال أًْب أرودغ  

التدٖ  « 1»هَاكؤ للؼبهٔ  ثل كدٖ الوسدبلي اتلدبم سٍاٗدبم الؼبهدٔ      
طححَّب ػي الٌجٖ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ػلى هؼوًَْب  ٍ هي الـشٗت 
رًش رلي هإٗذا للحسي  هغ أى الو٘ضاى الششػٖ ثخ كِ  خظَطب كٖ 

.هخل الوٌبتجٔ التٖ ٗشاػى كْ٘ب التو٘ٔ ؿبلجب

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هؼبكب ئلى هب سوؼتِ هدي ًظدَص الؼْدذ ٍ اٝرودبػ٘ي ٍ      -ثزليٍ •
ٗظْش لي سرحبى اٍٛلى ػلْ٘ب  كوب أؿٌت كِ٘ كٖ الوسبلي  -الشْشٓ

هي تشر٘ح الؼٌس كٖ ؿ٘ش هحلِ  ًوب أًِ ال ٍرِ للزوغ ثٌْ٘ب ثحودل  
السبثؤ ػلى ًلبسٓ الٌزس الوتؼلن ثبلظَم ٍ اٛخ٘شٓ ػلى ؿ٘شُ  ًوب ػي 
الوشتؼى كٖ ثؼغ ًتجِ  ٍ اثي ئدسٗس ٍ الؼ هٔ كٖ ؿ٘دش الوختلدق    
خظَطب هغ ػذم الشبّذ ػلِ٘ سَى ٍرِ اػتجدبسٕ  ٍ ّدَ هسدبٍاتِ    

.ثسجت تؼلوِ ثبلظَم لٌلبستِ  ٍ َّ ًوب تشى

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لؼل روغ الش٘خ ثٌْ٘ب ثحول اٍٛلى ػلى ؿ٘دش الؼدبرض ٍ اٛخ٘دشٓ    ثل •
ػلِ٘ أٍلى  لشْبدٓ 

ػي أثٖ الحسي هَسى ػل٘دِ السد م لدِ     « 2»خجش رو٘ل ثي طبلح •
 ًل»: هبل

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

.5هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 2)•

176: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

 «ػزض ػي ًزس ًزسُ كٌلبستِ ًلبسٓ ٗو٘يهي •
ٍ ئى ًبى هذ ٌٗبهش ثأى الظبّش ئسادٓ ػزض ػي الوٌدزٍس ال ػدي الٌلدبسٓ     •

.ك٘حول ػلى ػشة هي الٌذة  ثل سثوب ًبى شبّذا للوختبس كٖ الزولٔ
ٍ ًحَُ •
الٌزس ًزساى  كوب ًدبى  »ػي أثٖ رؼلش ػلِ٘ الس م « 1»خجش ػوش ثي خبلذ •

 «هلل تؼبلى كق ثِ  ٍ هب ًبى لـ٘ش اهلل كٌلبستِ ًلبسٓ ٗو٘ي
ثٌبء ػلى أى الوشاد هي ؿ٘ش اهلل تؼبلى كِ٘ هب ٌٗزسُ اًٝسبى هؼلوب لدِ ػلدى   •

ٖ ء ٝسادٓ ػذم كؼلِ ًحَ ال٘و٘ي  ٍ سثوب احتول أى الودشاد ًلدبسٓ ئٗودبع     ش
.الٌزس لـ٘ش اهلل تؼبلى

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

• ٍ ِ لٌي ال ٗخلى ػل٘ي ثؼذُ ٍ أى هب رًشًبُ أهشة هٌِ  ثل هذ ٗشْذ ل
: ػي سرل هدبل »سأل الظبدم ػلِ٘ الس م « 2»خجش ػوش ثي حشٗج •

ئى ًلن را هشاثٔ لِ كؼلِ٘ الوشٖ ئلى ث٘  اهلل تؼبلى ٍ ًل هب ٗولٌِ كٖ 
ٕ ء هي دٗي هحوذ طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ  هدبل  : سج٘ل اهلل تؼبلى ٍ َّ ثش

 «ٗظَم ح حٔ أٗبم  ٍ ٗتظذم ػلى ػششٓ هسبً٘ي
ٍ ثل •

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

: هبل لْوب« 3»ػلٖ ٍ ئسحبم اثٌٖ سلوبى ػي ئثشاّ٘ن ثي هحوذ خجش •
ًتج  ئلى اللوِ٘ ػلِ٘ الس م ٗب هَالٕ ًزسم أى أًَى هتدى كدبتتٌٖ   »

ط ٓ الل٘ل طو  كٖ طج٘حتْب  كلبتِ رلي ً٘ق ٗظٌغ؟ ٍ ّل لِ هدي  
رلي هخشد؟ ٍ ًن ٗزت ػلِ٘ هي الٌلبسٓ كٖ طَم ًل َٗم تشًدِ ئى  

 «ًلش ئى أساد رلي؟ كٌتت ٗلشم ػي ًل َٗم ثوذ هي ؿؼبم ًلبسٓ
.ثٌبء ػلى ى رلي ػشة آخش هي الٌذة لؼذم لضٍم ّزا الٌزس•
ئًِ هوب رًشًب ٌٗوذح ٍرِ آخدش للزودغ ثد٘ي الٌظدَص      : ثل هذ ٗوبل•

ٗحول 

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

•______________________________
ػي ػودشٍ   6هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 1)

.55ص  4ثي خبلذ ًوب كٖ االستجظبس د 
ػي ػودشٍ   2هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -20 -الَسبئل الجبة( 2)•

.1153الشهن  -310ص  8ثي حشٗج ًوب كٖ التْزٗت د 
ػي ػلى ٍ  8هي أثَاة الٌلبسام الحذٗج  -23 -الَسبئل الجبة( 3)•

ص  4ئسحبم اثٌٖ سل٘وبى ػي ئثشاّ٘ن ثي هحوذ ًوب كٖ التْزٗت د 
329.

177: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

الذالٔ ػلى أى ًلبستِ ًلبسٓ ال٘و٘ي ػلى خظَص الٌزس « 1»الٌظَص •
الوشاد ثِ رلي ٍ لَ ػلى ػشة هي الٌذة  ٍ ّزا ًلِ سدجت سرحدبى   
الٌظَص الوضثَسٓ ثوب سوؼ   كبلوتزِ حٌ٘ئدز ؿدشح هدب ػبسػدِ أٍ     

.حولِ ػلى هب ال ٌٗبكْ٘ب

178: ، ص33 جَاّش الكالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لن ٌٗٔسٓت ئلِ٘ الخ ف كٖ ٍرَة الٌلّبسٓ لحٌج الٌزس  كوي الزدبئض  ٍ •
 أًِّ أّولِ كٖ الووبم تؼَٗلًب ػلى الوزًَس كٖ ًلّبسٓ الٌزس

.كبلظبّش أىّ الوسألٔ اتّلبه٘٘ٔ  ٍ ال خ ف كٖ أطل الٌلّبسٓ •
:ئًّوب الخ ف كٖ هوذاسّب•

328: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

.أًّْب ًلّبسٓ شْش سهؼبى هي التخ٘٘ش ث٘ي الخظبل الخ ثكبلوشَْس •
ٍ رّت روبػٔ ئلى أًّْب ًلّبسٓ ال٘و٘ي  إٔ ئؿؼدبم ػشدشٓ هسدبً٘ي أٍ    •

.ًسَتْن أٍ تحشٗش سهجٔ  كوي لن ٗزذ كظ٘بم ح حٔ أٗ٘بم
ٍ ه٘ل ثبلتلظ٘ل ث٘ي هب لَ تؼلّن الٌزس ثبلظَم كٌلّدبسٓ سهؼدبى  ٍ هدب    •

تؼلّن الٌزس ثـ٘شُ هي الظ ٓ ٍ ًحَّب كٌلّبسٓ ال٘و٘ي  اختدبسُ طدبحت   
.  روؼبً ث٘ي اٛخجبس«2»الَسبئل 

: 22ٍ د  7أثَاة ثو٘دٔ الظدَم الَاردت ة    / 379: 10الَسبئل ( 2)•
.33أثَاة الٌلبسام ة / 394

328: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

طح٘حٔ رو٘دل  : ٍ ً٘لوب ًبى  كوذ استُذلّ للوشَْس ثؼذ٘ٓ سٍاٗبم  هٌْب•
  (ػلِ٘ السد م )اللِّ ثي دس٘اد  ػي ػجذ الولي ثي ػوشٍ  ػي أثٖ ػجذ 

ِ : هبل : ػلِ٘ أى ال ٗشًت هحشّهبً سو٘بُ كشًجِ  هدبل للِّ رؼل ػو٘ي  سألت
كل٘ؼتن سهجٔ  أٍ ل٘ظدن شدْشٗي هتتدبثؼ٘ي  أٍ    »: ال ٍ ال أػلوِ ئلّب هبل
.«1« »ل٘ـؼن ست٘ي هسٌٌ٘بً

/ 394: 22ٍ د  7أثددَاة ثو٘ددٔ الظددَم ة / 379: 10الَسددبئل ( 1)•
.أثَاة الٌلبسام

328: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

لٌٌّْب ػؼ٘لٔ السٌذ  ٍ ل٘س  الشْشٓ ثوخبثٔ تجلؾ حذ٘ الزجش ػلى الوَل ثِ  ٍ •
كاىّ الوسألٔ خ ك٘٘ٔ ٍ ئى ًبى اًٛخش رّجَا ئلى رلي  ٍ ٍردِ الؼدؼق أىّ   
السٌذ ٍ ئى ًبى طح٘حبً ئلى رو٘ل ئلّب أىّ الشإٍ ثؼذُ ٍ َّ ػجدذ الولدي   
ػؼ٘ق  ئر لن ٗشد كٖ حوِّ إٔ٘ تَح٘ن أٍ هذح  ػذا هب حٌٖ ػدي الظدبدم   

هي دػبئِ لِ ٍ لذاث٘تِ  ٍ ال شدي أىّ ّدزا هدذحٗ ػظد٘ن  ئر     ( ػلِ٘ الس م)
لِ ثوخبثٍٔ ٗذػَ لذاث٘تِ كؼلًب ػي ًلسدِ   ( ػلِ٘ الس م)ٌٗشق ػي شذ٘ٓ حجِ٘ 

هدبل لدٖ   : ٍ لٌي الشإٍ لْزُ الشٍاٗٔ َّ ػجذ الولدي ًلسدِ  ح٘دج هدبل    
ٍ ال ٗوٌدي  « 2« »ئًَدٖ ٛدػدَ لدي ٍ لدذاث٘تي    »(: ػلِ٘ الس م)الظبدم 

ئحجبم الوذح أٍ التَح٘ن ٛحذٚ ثشٍاٗٔ ٗشٍْٗب َّ ًلسِ  للضٍم الذٍس ًودب ال  
.ٗخلى

.كْزُ الشٍاٗٔ ٛرل ػؼق السٌذ سبهـٔ ؿ٘ش طبلحٔ ل ستذالل•
.730/ 389: سربل الٌشٖ( 2)•

329: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هب سٍاُ الٌلٌٖ٘ كٖ الظح٘ح ػدي أثدٖ ػلدٖ اٛشدؼشٕ  ػدي      : هٌْبٍ •
ٗب : ٍ ًتت ئلِ٘ ٗسألِ: هحو٘ذ ثي ػجذ الزج٘بس  ػي ػلٖ ثي هْضٗبس  هبل

س٘٘ذٕ  سرل ًزس أى ٗظَم َٗهبً كَهغ رلي الَ٘م ػلى أّلِ  هب ػل٘دِ  
ٔ »: هي الٌلّبسٓ؟ كٌتت الِ٘ « ٗظَم َٗهبً ثذل َٗم  ٍ تحشٗش سهجٔ هإهٌد

«3».

: 7  الٌددبكٖ 2ح  23أثددَاة الٌلّددبسام ة / 392: 22الَسددبئل ( 3)•
456 /22.

329: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

( ػل٘دِ السد م  )ّدَ الْدبدٕ   « ٍ ًتت ئلِ٘»: هشرغ الؼو٘ش كٖ هَلٍِ •
ٍ الوشاد ثبٛشؼشٕ َّ . «4»الوزًَس كٖ الٌبكٖ ك٘وب هجل ّزُ الشٍاٗٔ 

َ ش٘خ أحوذ ثي ئدسٗس الزٕ  .الٌلٌّٖ٘

.11/ 456: 7الٌبكٖ ( 4)•

330: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ّزُ الشٍاٗٔ ؿ٘ش هَرَدٓ كٖ الٌبكٖ ثْزا السٌذ  ٍ ئًّودب السدٌذ   : أهَل•
سٌذٗ لشٍاٗٔ أُخشى هزًَسٓ هجل رلي ثلظلٍ هب  ٍ الظدبّش أًّدِ اشدتجِ    
اٛهش ػلى طبحت الَسبئل ػٌذ الٌول كزؼل سٌذٓ سٍاٍٗٔ لودتيِ سٍاٗدٍٔ   

هحو٘ذ : ٍ ً٘لوب ًبى  كبلشٍاٗٔ طح٘حٔ ٍ لٌي ثسٌذ آخش  ٍ َّ. أُخشى
ثي ٗؼوَة  ػي هحو٘ذ ثي رؼلش الدشص٘اص  ػدي اثدي ػ٘سدى  ػدي اثدي       
هْضٗبس  ًوب رًشُ طبحت الَسبئل كٖ ًتبة الظَم كٖ الجبة السدبثغ  

هحو٘ذ ثدي  :   ٍ الوَرَد كٖ الٌبك1ٖهي ثو٘٘ٔ الظَم الَارت الحذٗج 
هذ سوـ  كٖ الَسدبئل  « هحو٘ذ»اثي ػ٘سى  ٍ لؼل للظٔ : ػ٘سى  ثذل
.ػٌذ الـجغ

330: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ػلى إٔ٘ حبل  كبلشٍاٗٔ طح٘حٔ ئه٘ب ثْزا السٌذ أٍ ثزاى السٌذ  ٍ هحو٘ذ ثي رؼلش ٍ •
الشص٘اص الَاهغ كٖ ّزا السٌذ َّ ش٘خ الٌلٌٖ٘  ٍ َّ حؤ ٍ هي اٛرلّدبء  ًٌ٘تدِ أثدَ    
الؼجبس  ٍ هذ رًش اٛسدث٘لٖ كٖ ربهؼِ الشٍاٗبم التٖ سٍاّب كٖ رٗل تشرؤ هحو٘ذ 

  كٌأًِّ تخ٘٘ل أًّْوب شدخض ٍاحدذ  ٍ لد٘س ًدزلي  كداىّ      «1»ثي رؼلش اٛسذٕ 
اٛسذٕ ٍ ئى ًبى أٗؼبً ش٘خبً للٌلٌٖ٘ ٍ لٌٌِّ ؿ٘ش الشص٘اص  ّزا ًٌ٘تِ أثَ الؼجبس ًوب 
ػشك   ٍ راى ًٌ٘تِ أثَ الحس٘ي  ّزا هششٖ هي هَالٖ ثٌٖ هلتَح ػلى هب ٗظدشّح  

 316  ٍ راى هي ثٌى أسذ  ٍ هذ تَكّٖ الشص٘اص كدٖ سدٌٔ   «2»ثِ أثَ ؿبلت الضساسٕ 
ػلى هب رًشُ أثَ ؿبلت الوضثَس كٖ سسبلتِ ٍ َّ خبل أثِ٘  ٍ أه٘ب اٛسدذٕ كتدَكّٖ   

.312كٖ سٌٔ « 3»ػلى هب رًشُ الٌزبشٖ 
.85 84: 2ربهغ الشٍآ ( 1)•
.225: تأسٗخ آل صساسٓ( 2)•
.1020/ 373: الٌزبشٖ( 3)•

330: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٍ ً٘لوب ًبى  كوب رًشُ اٛسدث٘لٖ اشتجبُٗ كٖ التـج٘ن ٍ ال أحش لدِ  كداىّ   •
ًلّبً هٌْوب 

•..........
•______________________________

حؤ  كبلشٍاٗٔ طح٘حٔ ػلى ًلّ توذٗش ٍ هإٗ٘دذٓ ثشٍاٗدٔ الحسد٘ي ثدي     
.الوَاكن هؼوًَْب هغ الظح٘حٔ« 2»ٍ سٍاٗٔ الظ٘ول « 1»ػج٘ذٓ 

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



112

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ٖ ء هٌْب  أه٘ب اٛخ٘شتبىٍ • كلؼؼلْوب سٌذاً  : لٌي ال ٗوٌي االستذالل ثش
.ئر لن َٗحّن الظ٘ول ٍ ال اثي ػج٘ذٓ

كًّْٜب هبطشٓ الذاللٔ  ًظشاً ئلى أىّ تحشٗش الشهجٔ الَاسد : ٍ أه٘ب الظح٘حٔ•
كْ٘ب ال داللٔ كِ٘ ثَرِ ػلى أًِّ ًلّبسٓ سهؼدبى  ػدشٍسٓ أىّ التحشٗدش    
ثؼٌِ٘ ؿ٘ش ٍارت هـؼبً  ئر لن ٗول ثِ أحذ  كَرَثِ تخ٘٘شٕ ال هحبلدٔ   
ٍ ًوب أىّ ًلّبسٓ سهؼبى هخ٘٘شٓ ث٘ي تحشٗش الشهجٔ ٍ ؿ٘شُ كٌدزا ًلّدبسٓ   
ال٘و٘ي هخ٘٘شٓ أٗؼبً ثد٘ي التحشٗدش ٍ الٌسدَٓ ٍ اٝؿؼدبم  كْدَ ػٙدذلٌ       
للَرَة التخ٘٘دشٕ كدٖ ًدّل هدي الٌلّدبست٘ي  ٍ هؼدِ ً٘دق ٗوٌدي         

.االستذالل ثْب ػلى أى الوشاد ًلّبسٓ سهؼبى ثخظَطْب

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ربّش الظح٘حٔ تؼ٘٘ي الؼتن  ٍ َّ ؿ٘ش هحتول  ك  ثذ٘ هدي  : ثبلزولٍٔ •
الحول ػلى ئسادٓ التخ٘٘شٕ  لٌي ال داللٔ كْ٘ب ػلى أًِّ التخ٘٘ش كٖ إٔ٘ 

.الٌلّبست٘ي
ئرى ٗجوى هب دلّ ػلى أىّ ًلّبسٓ الٌزس ّدٖ ًلّدبسٓ ال٘ود٘ي سدل٘وبً ػدي      •

ئى : هبل»( ػلِ٘ الس م)اللِّ الوؼبسع  ًظح٘حٔ الحلجٖ ػي أثٖ ػجذ 
.«3« »ػلٖ٘  كٌلّبسٓ ٗو٘يللِّ : هل 

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هب سٍاُ الٌلٌٖ٘ ػي ػلٖ ثي ئثشاّ٘ن  ػدي أث٘دِ  ػدي الوبسدن ثدي      ٍ •
هحو٘ذ  ػي سل٘وبى ثي داٍد  ػي حلض ثدي ؿ٘دبث  ػدي أثدٖ ػجدذ      

ًلّدبسٓ الٌدزس   : كوبل»سألتِ ػي ًلّبسٓ الٌزس :   هبل(ػلِ٘ الس م)ُ ٰ  اللّ
.«4»ئلخ « ًلّبسٓ ال٘و٘ي

•______________________________

.2ح  7أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت ة / 378: 10الَسبئل ( 1)
.3ح  7أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت ة / 378: 10الَسبئل ( 2)•
.1ح  23أثَاة الٌلبسام ة / 392: 22الَسبئل ( 3)•

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

: 7  الٌددبكٖ 4ح  23أثددَاة الٌلددبسام ة / 393: 22الَسددبئل ( 4)•
457 /13.

 332:   ص21 هَسَػٔ اٝهبم الخَئٖ  د•
•..........

•______________________________
ٍ ّزُ الشٍاٗٔ هَحّؤ  ئر الوبسن ثي هحو٘ذ َّ الزَّشٕ الزٕ َّ حودٔ  
ػلى اٛرْش  ٍ سل٘وبى الوٌوشٕ حؤ أٗؼبً ٍ ئى ه٘ل أًِّ ػبهٖ٘  ٍ ًدزا  
حلض ثي ؿ٘بث كاًِّ ٍ ئى ًبى ػبه٘٘٘بً ئلّب أىّ الش٘خ رًش أىّ ًتبثِ هؼتجش 

: ئىّ أطدحبثٌب ػولدَا ثشٍاٗدبم روبػدٔ هدٌْن     :   ٍ هبل كٖ الؼذ٘ٓ«1»
.«2»حلض ثي ؿ٘بث 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

أىّ هب رًشُ روبػٔ هي أىّ الٌلّبسٓ كٖ الووبم ّٖ ًلّبسٓ ال٘و٘ي : كتحظ٘ل•
َّ الظح٘ح  للٌض الذالّ ػلِ٘  السل٘ن ػو٘ب ٗظلح للوؼبسػدٔ حسدجوب   

ٍ تلظ٘ل طبحت الَسبئل ث٘ي الظَم ٍ ؿ٘شُ لن ٗظْدش لدِ إٔ٘   . ػشك 
ٍرِ  ٛىّ هب دلّ ػلى أًّْب ًلّبسٓ سهؼبى َّ سٍاٗٔ ػجدذ الولدي ٍ ال   

.اختظبص لْب ثٌزس الظ٘بم
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ئىّ ٌّبى طح٘حٔ أُخشى الثي هْضٗدبس سٍاّدب كدٖ الَسدبئل ػدي      حن٘ •
ٗب س٘٘ذٕ  ًزسم أى أطَم ًل : ًتت ثٌذاس هَلى ئدسٗس: الٌلٌٖ٘  هبل

َٗم سج   كاى أًب لن أطوِ هب ٗلضهٌٖ هدي الٌلّدبسٓ؟ كٌتدت ئل٘دِ ٍ     
ال تتشًِ ئلّب هي ػلّٔ  ٍ لد٘س ػل٘دي طدَهِ كدٖ سدلش ٍ ال      »: هشأتِ

هشع ئلّب أى تٌَى ًَٗ  رلي  ٍ ئى ًٌ  أكـشم كِ٘ هي ؿ٘دش ػلّدٔ   
التَك٘ن لوب ٗحت٘ اللِّ ًسأل كتظذ٘م ثؼذد ًلّ َٗم ػلى سجؼٔ هسبً٘ي  

.«3« »ٍ ٗشػى
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ال ٗخلى أىّ ّزُ الشٍاٗٔ ثسٌذّب الوزًَس كٖ الَسبئل ؿ٘ش هَردَدٓ  ٍ •
ػدي أثدٖ ػلدٖ    : كٖ الٌبكٖ  ٍ ئًّوب ّٖ هزًَسٓ كِ٘ ثسٌذ آخش ٍ َّ

ٍ ّزُ ّدٖ  . اٛشؼشٕ  ػي هحو٘ذ ثي ػجذ الزج٘بس  ػي ػلٖ ثي هْضٗبس
الشٍاٗٔ التٖ أششًب ئلْ٘ب ػٌذ التٌلّن كٖ هٌبتجٔ اثي هْضٗدبس السدبثؤ ٍ   

ئىّ طبحت الَسبئل اشتجِ كٖ سٌذّب  كأخز السٌذ هدي سٍاٗدٔ ٍ   : هلٌب
ألحوِ ثوتي الوٌبتجٔ  كاىّ الشٍاٗٔ الوأخَر ػٌْب رلي 

•______________________________

.243/ 61: اللْشس ( 1)
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

.149: 1الؼذٓ ( 2)•
.4ح  7أثَاة ثو٘ٔ الظَم الَارت ة / 379: 10الحظ الَسبئل ( 3)•
 333:   ص21 هَسَػٔ اٝهبم الخَئٖ  د•
•..........

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



120

لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

•______________________________

.السٌذ ّٖ ّزُ الشٍاٗٔ
ٍ ً٘لوب ًبى  كْٖ طح٘حٔ السٌذ  ٍ لٌي هلبدّب ٍ َّ التظدذ٘م ػلدى   •

سجؼٔ هسبً٘ي هو٘ب لن ٗول ثِ أحذ  لؼذم اًـجبهِ ال ػلى ًلّبسٓ سهؼدبى  
.ٍ ال ػلى ًلّبسٓ ال٘و٘ي
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

هي ٌّب هذ ٗوَى كٖ الٌظش أىّ كٖ الؼجبسٓ تظح٘لبً ٍ أىّ طح٘حْب الؼششٓ  ٍ •
( هذس سشُ)كبثذل  ثبلسجؼٔ سَْاً هي الٌسب   ًوب حٌٖ رلي ػي الشْ٘ذ 

«1».
أىّ ػجبسٓ الظدذٍم  : ٍ الزٕ ٗشْذ لزلي أٍ ال أهل هي أى َٗهؼٌب كٖ الشٗت•

كٖ اللوِ٘ كٖ ًتبة الٌزس الزٕ َّ شأًِ التؼج٘ش كِ٘ ثوتَى اٛخجدبس هـبثودٔ   
لوتي ّزُ الشٍاٗٔ هي ؿ٘ش اخت ف ئلّب هي ًبح٘ٔ أى الؼوبئش ٌّبى للـ٘دبة  
ٍ ٌّب للتٌلّن ٍ الخـبة  ٍ هي الوستجؼذ رذ٘اً أًّْب هغ ّزُ الوـبثؤ لن تٌي 
هتّخزٓ هي هتي ّزُ الشٍاٗٔ ٍ هذ تؼوٌ٘  التؼج٘ش ثبلؼششٓ ثذلًب ػي السجؼٔ  ٍ 

ػلدى هدب   « ػشدشٓ »ػجبستِ كٖ الووٌغ أٗؼبً ًزلي  إٔ هشتولٔ ػلى ًلؤ 
( هذس سدشُ )  ٍ هي الوؼلَم هي دأثِ «2»حٌبُ ػٌِ الشْ٘ذ كٖ الوسبلي 

كٖ ّزا الٌتبة أًِّ ٗزًش هتي الشٍاٗٔ ثؼٌَاى اللتَى ًودب ٗلؼدل رلدي كدٖ     
.اللوِ٘ أٗؼبً حسجوب ػشك 
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لَ علن اى على الو٘ت قجب ٍ لن ٗعلن اًِ قجٔ اإلسالم اٍ قج الٌزس

ً٘لوب ًبى  كلن تخج  طح٘ٔ الٌسخٔ ٍ أىّ هدتي الظدح٘حٔ ّدل ّدَ     ٍ •
الؼششٓ  أٍ السجؼٔ  كـبٗتِ اٝروبل  ك  ٗوٌي أى ٗؼبسٓع ثْب طح٘حٔ 
الحلجٖ ٍ هَحّؤ ؿ٘بث الظشٗحت٘ي كٖ أىّ الٌلّبسٓ ّدٖ ًلّدبسٓ ال٘ود٘ي    
حسجوب ػشك   لَ لن ًذ٘ع االؿوئٌبى ثأىّ الظح٘ح َّ الؼششٓ ًودب كدٖ   

.ً م الظذٍم  كاًِّ أهشة ئلى الظحٔ الًـجبهِ ػلى سبئش الشٍاٗبم
•______________________________

.176: 33الزَاّش ( 1)
.21: 10الوسبلي ( 2)•

331: ، ص21 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج



123



124

لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعمذ 
  لَ ًزس الوشٖ كٖ الحذ اًؼوذ حتى كٖ هَسد أكؼل٘ٔ الشًَة 9هسألٔ •

لَ ًزس الوشٖ كٖ ثؼغ الـشٗن  ٍ 
ًزا لَ ًزس الحذ حبك٘ب  ٍ •
ٗشتشؽ كٖ اًؼوبدُ توٌي الٌبرس ٍ ػذم تؼشسُ ثْوب ٍ ػدذم ًًَْودب   ٍ •

ك  ٌٗؼوذ هغ أحذّب لَ ًبى كٖ االثتذاء  ٍ ٗسوؾ الَردَة  . حشر٘٘ي
لَ ػشع كٖ اٛحٌبء  

هجذأ الوشٖ أٍ الحلبء تبثغ للتؼ٘د٘ي ٍ لدَ اًظدشاكب  ٍ هٌتْدبُ سهدٖ      ٍ •
.التؼ٘٘يالزوبس هغ ػذم 
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