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  المًل فٓ المًالٕت

المواقيت في 
رأي اإلمام 

 الخميني

 المدينة مسجد الشجرة ذوالحليفة

 العقيق

 النجد

 العراق

 الجحفة 

 الشام

 المصر

 المغرب

 اليمن يلملم

 الطائف قرن المنازل



3 

  المًل فٓ المًالٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاػغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحح•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مات ؤّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى طشٗمْن، ٍ األحَؽ االلتظاس •

 .ػلى ًفس هسدذ الشدشٓ، ال ػٌذُ فٖ الخاسج، تل ال ٗخلَ هي ٍخِ
 

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
  الْوَٓٓالٙ٘تٙؤَتَٕٓابٔ •
  تٓابٔ تَؼِٕ٘٘يِ الْوَٓٓالٙ٘تٙ الَّتٖٙ ٗٓدِةٔ الْئِحٕشَامٔ هٌْْٙٓا 1« 1»•
هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ ؤَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ « 2» -1 -14873•

تٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ دٓأٍدٓ الٌُّؼٕوٓاىِ ػٓيْ ؤَتِٖ ؤََٜٗبٓ الْخَرشَّاصِ  
ٙ ع حٓذِّثٌْٖٙ ػٓيِ الْؼٓمٙ٘كِ: لَالَ ؤَ ٍٓلْتٗ ٍٓلَّتَِٔ سٓسَٔلُ اللَِّٙ  -لُلْتٔ لٙإَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّ

ٖٕ ءٗ طٌَٓؼِٓٔ الٌَّاسٔ لٙإَّٕرلِ   -فَمَالَ إِىَّ سٓسٔرَلَ اللَّرِٙ ص ٍٓلَّرتٓ    -ص ؤٍَٕ شَ
ٍٓ ّٖٙٓ ػٌْٙذًَٓا هٓىْتَُتٌٓٔ  -الْوٓذٌَِٙٗٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓغْشِبِ الْدٔحٕفََٔ

ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الطَّائٙفٙ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٓ -هْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ ًَدٕذٚ الْؼٓمٙ٘كَ ٍٓ هٓا ؤًَْدٓذٓتٕ

 307: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
سٍٓٓأُ الظٛذٍٔقُ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ إِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِ٘رِٙ ػٓريْ   ٍٓ •

 .«3»طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَتِٖ ؤََٜٗبٓ هٙثْلَِٔ 
 .168 -55 -5، ٍ التْزٗة 3 -319 -4الىافٖ  -(2)•
 .3 -434 -ػلل الششائغ -(3)•
الذخَل فٖ ؤسع ًدذ، ٍاالستفاع، ٍتإً٘ث : اإلًداد»: فٖ الَافٖ(. 2)•

الؼو٘ش تاػتثاس األسع؛ ٗؼٌٖ ٍٍلّتِ لوي دخل ؤٍ ػال ؤسع ًدذ فرٖ  
ٍفرٖ  . «طشٗمِ، ؤسٌذ اإلًداد إلرى األسع ٍؤساد هري دخلْرا تدرَ٘صا     

ٍها ؤًدذت، ؤٕ ولّ ؤسع ٌٗتْرٖ طشٗمْرا   : لَلِ ػلِ٘ السالم»: الوشآٓ
. إلى الٌدذ، ؤٍ ولّ طائفٔ ؤتت ًدذا ، ؤٍ ولّ ؤسع دخلرت فرٖ الٌدرذ   

 . «ٍاألٍ٘ل ؤظْش

 307: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج



6 

  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ إِتٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛرذٙ تٕريِ   « 4» -2 -14874•

إِسٕوٓاػٙ٘لَ ػٓيِ الْفَؼْلِ تٕيِ شَارَاىَ خٓوٙ٘ؼا  ػٓيِ اتٕيِ ؤَتِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ تٕيِ 
هٙريْ تَوٓرامِ   : خٓوٙ٘ؼا  ػٓيْ هٔؼٓاٍَِٗٓٔ تٕيِ ػٓوٛاسٍ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ  ٗٓحٕ٘ٓى

الَّتٖٙ ٍٓلَّتَْٓا سٓسَٔلُ اللَّرِٙ ص لَرا    -الْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ ؤَىْ تُحٕشِمٓ هٙيَ الْوَٓٓالٙ٘تٙ
فَئًَِِّٔ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْؼٙشَاقِ ٍٓ لَنٕ ٗٓىُريْ َٕٗٓهِٓٙرزٚ    -تُدٓاٍِصّٕٓا إِلَّا ٍٓ ؤًَْتٓ هٔحٕشِمٗ

 -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَرنٓ  -تٓطْيَ الْؼٓمٙ٘كِ هٙيْ لٙثٓلِ ؤَّٕلِ الْؼٙشَاقِ -ػٙشَاقٌ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓغْرشِبِ الْدٔحٕفَرَٔ ٍٓ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الطَّائٙفٙ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ

  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓذٌَِٙٗٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ -ّٖٙٓ هْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .مِمَّب ٔٓلِٓ مٓىََّّ فًَٓلْتٍُٔ مٓىْصِلٍُٔ -مٓهْ وَبنَ مٓىْصِلٍُٔ خَلْفٓ َٓرٌِِ الْمًٓٓالِٕتِيٓ •

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
سٍٓٓأُ الظٛذٍٔقُ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيْ سٓؼٕذٙ تٕيِ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ػٓيْ ؤََٜٗبٓ تٕيِ ٍٓ •

 .«1»ًَُحٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ هٙثْلَِٔ 
 -5ٍ التْزٗة  166 -54 -5، ٍ التْزٗة 1 -318 -4الىافٖ  -(4)•

، ٍ رٗلِ فرٖ  16هي الثاب  1، ٍ ؤٍسد طذسُ فٖ الحذٗث 964 -283
 .هي ّزُ األتَاب 17هي الثاب  8الحذٗث 

 .2 -434 -ػلل الششائغ -(1)•
يله  ٔىهه   : لًلٍ علٕهٍ الاله    »: 235، ص 17مسآِ العمًل، ج فٓ •

ًٔمئرٍ عساق، أْ وبوًا وفّبزاً، يلمّب عل  أوُّ  ٔدخلًن ثعدٌ فهٓ ئىهٍ   
 . «يال خ ف فٓ َرٌ المًالٕت. عّٕه لُ  المٕمبت

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَتِِ٘ٙ ػٓيِ اتٕيِ ؤَتِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛرادٚ ػٓريِ   « 2» -3 -14875•

لَالَ ؤَتَٔ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع الْئِحٕشَامٔ هٙريْ هَٓٓالٙ٘رتٓ خَوٕسٓرٍٔ ٍٓلَّتَْٓرا     : الْحٓلَثِِّٖ لَالَ
لَا ٌْٗٓثٓغٖٙ لٙحٓراج  ٍٓ لَرا لٙؤؼٕتَوٙرشٍ ؤَىْ ٗٔحٕرشِمٓ لَثٕلَْٓرا ٍٓ لَرا        -سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص

ِ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓذٌَِٙٗٔ  -تٓؼٕذّٓٓا ٗٔظٓرليٖ   -ِذَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ ًَٔٓ مٓالٕدِدٔ الشَّهدٓسَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الٌَّدٕذٙ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ -فِٙ٘ٙ ٍٓ ٗٓفْشِعٔ الْحٓحٛ

ٍٓ ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ الْر٘ٓوٓيِ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الطَّائٙفٙ لَرشْىَ الْوٌَٓراصِلِ   -الْؼٓمٙ٘كَ
 .ٍٓ لَا ٌْٗٓثٓغٖٙ لٙإَحٓذٚ ؤَىْ ٗٓشْغَةٓ ػٓيْ هَٓٓالٙ٘تٙ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .2 -319 -4الىافٖ  -(2)•
 

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ سٍٓٓأُ الظٛذٍٔقُ تِئِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ ػٔثٕٓ٘ذٙ اللَّرِٙ تٕريِ ػٓلٙرٖ     « 3» -4 -14876•

الْحٓلَثِِّٖ هٙثْلَِٔ إِلَّا ؤًََِّٔ لَالَ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕدِذٔ الشَّدٓشَِٓ وَاىَ ٗٔظٓليٖ فِٙ٘ٙ ٍٓ ٗٓفْرشِعٔ  
حٙر٘يَ   -فَئِرَا خَشَجٓ هٙيَ الْوٓسٕدِذٙ ٍٓ سٓراسٓ ٍٓ اسٕرتََٓتٕ تِرِٙ الْثٕٓ٘رذٓاءٔ     -الْحٓحٛ

 .ٗٔحٓارٕٙ الْوٙ٘لَ الْإٍَٛلَ ؤَحٕشَمٓ
ٍٓ وَزَا وُلُّ هٓا « 4»هٔحٓوٛذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ٗٓؼٕمَُبٓ هٙثْلَِٔ •

 .لَثٕلَِٔ
هري   1، ٍ ؤٍسد لطؼٔ هٌِ فٖ الحرذٗث  2522 -302 -2الفمِ٘  -(3)•

 .هي ّزُ األتَاب 11الثاب 
 .167 -55 -5التْزٗة  -(4)•

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
 «الث٘ذاء( إلى لَلِ)فئرا خشج »•
ؤٕ دخل فْ٘ا ألى هسدذ الشدشٓ فٖ الوٌخفؼرٔ ٍ الث٘رذاء هسرتؼل٘ٔ     •

ػلْ٘ا، فوا لن ٗذخل فْ٘ا لن ٗستَ ترِ الث٘رذاء ٍ لر٘س فرٖ الىرافٖ ٍ      
حر٘ي  »( إرا خرشج إلرى لَلرِ ؤحرشم    )التْزٗة ّزُ الدولٔ هي لَلرِ  

، ؤٕ لثرى ألى  «ؤحرشم »ٍ الو٘ل الثاًٖ هٌتْاّرا  « ٗحارٕ الو٘ل األٍل
الٌ٘ٔ تذٍى التلث٘ٔ والؼذم ٍ تإٍٗلِ تالتلث٘ٔ خْشا ووا رورشُ الوترإخشٍى   

 .تؼ٘ذ خذا

 284: ، ص4 ج؛ (ايلمدلالى )الفمٍٕزيضّ المتمٕه فٓ شسح مه ال ٔحضسٌ 
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  المًل فٓ المًالٕت
لؼل الوشاد تفشع الحح ػمذ اإلحشام ٍ تاإلحشام ػٌذ هحارآ الو٘رل  ٍ •

ٔ التلث٘ٔ ؤٍ سفغ الظَت تْا ووا ٗستفاد هي األخثاس األخش   اٙت٘

 481: ، ص12 الًافٓ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ تِئِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ؤَحٕوٓذٓ ػٓيِ الْؼٓوٕشَوِّٖٙ ػٓريْ  « 1» -5 -14877•

ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ ؤَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ سٓإَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕشَامِ ؤَّٕلِ 
 -ٍٓ هٓا ٗٓلِْٙ٘نٕ ٍٓ ؤَّٕلِ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕشَ هٙيْ ؤَٕٗيَ َّٔٓ -الْىَُفَِٔ ٍٓ ؤَّٕلِ خُشَاسٓاىَ

ٍٓ ؤَّٕرلُ   -ٍٓ هٓا ٗٓلٙرِْ٘نٕ فَوٙريَ الْؼٓمٙ٘ركِ    -فَمَالَ ؤَهٛا ؤَّٕلُ الْىَُفَِٔ ٍٓ خُشَاسٓاىَ
 -ٍٓ ؤَّٕلُ الشَّامِ ٍٓ هٙظٕشَ هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْوٓذٌَِٙٗٔ هٙيْ رٕٙ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ الْدٔحٕفَِٔ

ٍٓ ؤَّٕلُ السٌِّْذٙ هٙيَ الْثٓظٕشَِٓ ٗٓؼٌٕٖٙ هٙيْ هٙ٘مَاتٙ ؤَّٕلِ  -ٍٓ ؤَّٕلُ الْ٘ٓوٓيِ هٙيْ ٗٓلَوٕلَنٓ
 .الْثٓظٕشَِٓ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التْزٗة  -(1)
 

 309: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ تِئِسٌَٕادُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسٙنِ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕريِ  « 2» -6 -14878•

ٍٓلَّتٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص : ػٔزَافٙشٍ ػٓيْ ػٔوٓشَ تٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ
إِلَرى  « 3»ًَحَٕا  هٙيْ تٓشِٗذٕٓٗيِ هٓا تٕٓ٘يَ تٓشِٗذٙ الْثٓغْرثٙ   -لٙإَّٕلِ الْوٓشْشِقِ الْؼٓمٙ٘كَ

ٍٓ لٙإَّٕرلِ ًَدٕرذٚ لَرشْىَ     -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْوٓذٌَٙٗرِٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ   -«4»غَوٕشََٓ 
  .ٍٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ ٍٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَنٓ -الْوٌَٓاصِلِ

 .170 -56 -5التْزٗة  -(2)•
. ، ٍ ّرَ ٍاد لرشب خ٘ثرش   (ّاهش الوخطَؽ)الثغت  -فٖ ًسخٔ -(3)•

 (.456 -1هؼدن الثلذاى ) -اًظش
 -4هؼدرن الثلرذاى   )هَػغ ت٘ي الوذٌٗٔ ٍ هىٔ الوىشهٔ  -غوشٓ -(4)•

212.) 

 

 
 309: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓثٕذٔ اللَِّٙ تٕيُ خٓؼٕفَشٍ فٖٙ لُشْبِ الْئِسٌَٕادٙ ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ تٕيِ « 5» -7 -14879•

: هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيِ الْحٓسٓيِ تٕيِ هٓحٕثَٔبٍ ػٓيْ ػٓلٙرِّٖ تٕريِ سِئَرابٍ لَرالَ    
الَّتٖٙ ٍٓلَّتَْٓا سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص لٙلٌَّراسِ   -سٓإَلْتٔ ؤَتٓا ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْإٍَٕلَاتٙ

ٍٓ ّٙرٖٓ   -إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ الْوٓذٌَٙٗرِٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ     -فَمَالَ
ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ  -الشَّدٓشَُٓ ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ

 .ٍٓ لٙإَّٕلِ ًَدٕذٚ الْؼٓمٙ٘كَ
 .76 -لشب االسٌاد -(5)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓيْ خٓذُِّٙ ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ عٓجٕدِ اللٍَِّ ثٕهِ الْحآلٓهِ ٍٓ ػٓيْ « 6» -8 -14880•

ٍٓ  -خُشَاسٓاىَسٓإَلْتُِٔ ػٓيْ إِحٕشَامِ ؤَّٕلِ الْىَُفَِٔ ٍٓ : ؤَخِٙ٘ٙ هَٔسٓى تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَالَ
لَرالَ إِحٕرشَامٔ ؤَّٕرلِ الْؼٙرشَاقِ هٙريَ       -هٙيْ ؤَٕٗيَ ّٔرَٓ « 1»هٓيْ ٗٓلِْٙ٘نٕ ٍٓ ؤَّٕلِ هٙظٕشَ 

إََٔلِ الْٕٓمٓهِ مِهْ لَسْنٍ ٍٓ  -ٍٓ هٙيْ رٕٙ الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ ؤَّٕلِ الشَّامِ هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ -الْؼٓمٙ٘كِ
 .ٍٓ ؤَّٕلِ السٌِّْذٙ هٙيَ الْثٓظٕشَِٓ ؤٍَٕ هٓغٓ ؤَّٕلِ الْثٓظٕشَِٓ -«2»
 .«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ وَوٓا هٓشَّ •
 104 -لشب االسٌاد -(6)•
 .ٍ ؤّل السٌذ ٍ هظش -فٖ الوظذس -(1)•
 .الوٌاصل -فٖ الوظذس صٗادٓ -(2)•
 .هي ّزا الثاب 5هش فٖ الحذٗث  -(3)•
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سٓإَلْتُِٔ ػٓريِ  : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ ؤَخِٙ٘ٙ ع لَالَ« 4» -9 -14881•

لَالَ ٍٓلَّتٓ سٓسٔرَلُ اللَّرِٙ    -هٙيْ ؤَٕٗيَ إِحٕشَاهْٔٓا ٍٓ إِحٕشَامٔ الْحٓحِّ -الْؤتْؼِٓٔ فٖٙ الْحٓحِّ
ٍٓ  -ٍٓ لٙإَّٕلِ الْوٓذٌَِٙٗٔ ٍٓ هٓيْ ٗٓلْٙ٘ٓا هٙريَ الشَّردٓشَِٓ   -ص لٙإَّٕلِ الْؼٙشَاقِ هٙيَ الْؼٓمٙ٘كِ

ٍٓ  -«5»ٍٓ لٙإَّٕرلِ الطَّرائٙفٙ هٙريْ لَرشْىٍ      -لٙإَّٕلِ الشَّامِ ٍٓ هٓيْ ٗٓلْٙ٘ٓا هٙيَ الْدٔحٕفَِٔ
 .فَلَٕ٘سٓ لٙإَحٓذٚ ؤَىْ ٗٓؼٕذٍٔٓ هٙيْ ّٓزُٙٙ الْوَٓٓالٙ٘تٙ إِلَى غَٕ٘شِّٓا -لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ هٙيْ ٗٓلَوٕلَنٓ

 .«6»ٍٓ سٍٓٓأُ ػٓلٖٜٙ تٕيُ خٓؼٕفَشٍ فٖٙ وٙتَاتِِٙ هٙثْلَِٔ •
 .108، 107 -لشب االسٌاد -(4)•
 .الوٌاصل -فٖ الوظذس صٗادٓ -(5)•
 .13 -107 -هسائل ػلٖ تي خؼفش -(6)•
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  المًل فٓ المًالٕت
هٔحٓوٛذٔ تٕيُ ػٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِئِسٌَٕادُٙٙ ػٓريْ سِفَاػٓرَٔ   « 7» -10 -14882•

ٍٓلَّتٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص الْؼٓمٙ٘كَ لٙإَّٕرلِ  : تٕيِ هَٔسٓى ػٓيْ ؤَتِٖ ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لَالَ
ٍٓ ٍٓلَّرتٓ   -هٌْْٙٔنٕ« 8»ٍٓ لَالَ َّٔٓ ٍٓلْتٗ لٙوٓا ؤًَْدٓذٓتٙ الْإَسٕعٔ ٍٓ ؤًَْتُنٕ  -ًَدٕذٚ

 .لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْدٔحٕفََٔ ٍٓ ٗٔمَالُ لَْٓا الْوْٕٓ٘ٓؼُٓٔ
 .2523 -303 -2الفمِ٘  -(7)•
 .ٍ ؤًت -فٖ الوظذس -(8)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ   إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص: ٍٓ فٖٙ الْإَهٓالٖٙ لَالَ« 9» -11 -14883•

ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الْ٘ٓوٓيِ  -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الطَّائٙفٙ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ -الْؼٙشَاقِ الْؼٓمٙ٘كَ
ٍٓ ٍٓلَّرتٓ لٙإَّٕرلِ    -ٍٓ ٍٓلَّتٓ لٙإَّٕلِ الشَّامِ الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ّٙرٖٓ الْدٔحٕفَرُٔ   -ٗٓلَوٕلَنٓ

 .الْوٓذٌَِٙٗٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَِٔ ٍٓ َّٔٓ هٓسٕدِذٔ الشَّدٓشَِٓ
 .518 -ؤهالٖ الظذٍق -(9)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓلَّرتٓ سٓسٔرَلُ اللَّرِٙ ص    : ٍٓ فٖٙ وٙتَابِ الْؤمٌْٙغِ لَالَ« 1» -12 -14884•

ٍٓ لٙإَّٕرلِ الشَّرامِ    -ٍٓ لٙإَّٕرلِ الْر٘ٓوٓيِ ٗٓلَوٕلَرنٓ    -لٙإَّٕلِ الطَّائٙفٙ لَشْىَ الْوٌَٓاصِلِ
ٍٓ لٙإَّٕرلِ الْوٓذٌَٙٗرِٔ رَا الْحٔلَٕ٘فَرِٔ ٍٓ ّٔرَٓ هٓسٕردِذٔ       -الْوْٕٓ٘ٓؼَٓٔ ٍٓ ّٖٙٓ الْدٔحٕفَرُٔ 

 .ٍٓ لٙإَّٕلِ الْؼٙشَاقِ الْؼٓمٙ٘كَ -الشَّدٓشَِٓ
 .68 -الومٌغ -(1)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍٓ فٖٙ الْؼٙلَلِ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ تٕيِ حٓاتٙنٍ ػٓيِ الْمَاسٙنِ تٕيِ هٔحٓوٛرذٚ  « 2» -13 -14885•

لُلْرتٔ لٙرإَتِٖ   : لَالَالْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ الَْٓلٙ٘ذٙ ػٓوٛيْ رَوَشَُٔ ػٓيِ حٓوٕذٓاىَ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ 
هٙيْ هٓسٕدِذٙ الشَّدٓشَِٓ ٍٓ لَنٕ ٗٔحٕرشِمٕ   -ػٓثٕذٙ اللَِّٙ ع لٙإَِّٕ ػٙلٍَّٔ ؤَحٕشَمٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص

ٍٓ طٓراسٓ تِحٙرزَاءٙ    -فَمَالَ لٙإًََِّٔ لَوٛا ؤُسٕرشِٕٓ تِرِٙ إِلَرى السٛروٓاءٙ     -هٙيْ هَٕٓػٙغٍ دًٍَِٔٔ
 -لَالَ لَثٕٛ٘هٓ لَالَ ؤَ لَنٕ ؤَخِذٕنٓ ٗٓتٙ٘وا  فَإٍٔٓٗتُرهٓ  -ًَُدٕٙٓ ٗٓا هٔحٓوٛذٔ« 3»الشَّدٓشَِٓ 

إِىَّ الْحٓوٕرذٓ ٍٓ الٌيؼٕوٓرَٔ ٍٓ الْؤلْرهٓ     -ٍٓ ٍٓخٓذٕتُهٓ ػَالِّا فَْٓذٕٓٗتُهٓ فَمَالَ الٌَّثِٖٜ ص
 .فَلٙزَلٙهٓ ؤَحٕشَمٓ هٙيَ الشَّدٓشَِٓ دٍٔىَ الْوَٓٓاػٙغِ وُليْٓا -لَهٓ لَا شَشِٗهٓ لَهٓ

 .1 -433 -ػلل الششائغ -(2)•
ٍ واًت الوالئىٔ تاتٖ إلى الث٘ت الوؼوَس تحرزاء   -فٖ الوظذس صٗادٓ -(3)•

الوَاػغ التٖ ّٖ هَال٘ت سَى الشدشٓ فلوا واى فٖ الوَػغ الزٕ تحرزاء  
 .الشدشٓ
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21 

  المًل فٓ المًالٕت
 .«5»ٍٓ ٗٓإْتٖٙ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَِٕ٘ٙ « 4»ٍٓ تَمَذٛمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلٙهٓ : ؤَلَُلُ•
، ٍ فٖ الحذٗث 2هي الثاب  30، 15، 14، 4تمذم فٖ األحادٗث  -(4)•

 .هي ؤتَاب ؤلسام الحح 10هي الثاب  2
، ٍ 9هري الثراب    6، 5، ٍ فٖ الحذٗث٘ي 8 -2ٗاتٖ فٖ األتَاب  -(5)•

هي الثراب   2، ٍ فٖ الحذٗث 11هي الثاب  7، 6، 4، 2فٖ األحادٗث 
هي ّزُ األتَاب،  17، ٍ فٖ الثاب 15هي الثاب  1، ٍ فٖ الحذٗث 12

، ٍ فرٖ  19هي الثاب  4، ٍ فٖ الحذٗث 6هي الثاب  4ٍ فٖ الحذٗث 
هري   14هي ؤتَاب االحشام، ٍ فٖ الحرذٗث   43هي الثاب  8الحذٗث 
 . هي ؤتَاب الؼوشٓ 7الثاب 
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  المًل فٓ المًالٕت
ػثرش خورغ ترزٕ الحل٘فرٔ ٍ     ٍ   ألّل الوذٌٗٔ هسردذ الشردشٓ  : ثاًْ٘ا•

األخثاس هٌْا ها فْ٘ا رٕ الحل٘فٔ ٍ هٌْا ها فْ٘ا الشدشٓ ٍ ؤى سسَل اهلل 
ؤحشم هي هسدذ الشردشٓ ٍ ٗظْرش هري    ( طلّى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلّن)

تؼغ األطرحاب اتحادّورا ٍ ؤى هسردذ الشردشٓ ّرَ رٕ الحل٘فرٔ       
الختواع ًاس فِ٘ لذ تحالفَا لثل اإلسرالم ٍ ورزا ٗظْرش هري تؼرغ      
األخثاس ٍ ٗظْش هي تؼغ ؤخش ؤى رٕ الحل٘فٔ هشرتول ػلرى هسردذ    

 الظاّشالشدشٓ ٍ صٗادٓ ٍ َّ 

  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍ ؤًِ ػلى ستٔ ؤه٘ال هي الوذٌٗٔ ٍ ل٘ل سثؼٔ ٍ ل٘ل ؤستؼٔ ٍ ل٘ل ًحَ  •

هشحلٔ هٌْا ٍ ل٘ل ػلى ثالثٔ ؤه٘ال ٍ ل٘ل ػلى خوسٔ ٍ ًظف ٍ ل٘ل 
ه٘ل إلى هٌتْى الؼواسات فٖ ٍادٕ الؼم٘ك الولحمٔ تالوذٌٗٔ ٍ ػلى ول 
حال فاألحَؽ تل األطْش هي الدوغ ت٘ي األخثاس ٍ والم األتشاس ٍ هي 
همتؼى ٍخَب الثشاءٓ تؼذ ٗم٘ي الشغل َّ تؼ٘ي اإلحشام هري هسردذ   

 ػلِ٘الشدشٓ تل استظْش تؼؼْن ًمل اإلخواع 

  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
ح٘ث لال فِ٘ هي ؤلام تالوذٌٗٔ شْشا  ٍ َّ ٗشٗذ الحح ثن٘ ترذا لرِ ؤى    •

ٗخشج فٖ غ٘ش طشٗك ؤّل الوذٌٗٔ الزٕ ٗإخزًٍِ فل٘ىي إحشاهرِ هري   
 هس٘شٓ ستٔ ؤه٘ال ف٘ىَى حزاء الشدشٓ هي الث٘ذاء 

ؤها الظح٘ح ٍلت ألّل الوذٌٗٔ رٍ الحل٘فٔ ٍ َّ هسدذ واى ٗظرلٖ  ٍ •
فِ٘ ٍ ٗفشع الحح فئرا خشج هي هسدذ ٍ ساس ٍ استَت ترِ الث٘رذاء   
ح٘ي ٗحارٕ الو٘ل األٍل احشم فل٘س فِ٘ داللٔ ػلى ؤى اإلحشام هري  
خاسج الوسدذ ووا لذ ٗفْن هي ظراّش الخثرش إال ػلرى تمرذٗش إسادٓ     
الوؼٌى الحم٘مٖ ٍ ل٘س توشاد لوٌافاتِ لظذس الخثش تل الورشاد ترِ ؤهرا    

 التلث٘ٔ ًفسْا ؤٍ اإلخْاس تْا ػلى تمذٗش لضٍم اإلحشام هي الوسدذ

 
  86: ص، (لىبشف الغطبء، حاله ثه خعفس ثه خضس)وتبة الحح  -أوًاز الفمبَّ 
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  المًل فٓ المًالٕت
  تاب الوَال٘ت 118•
فئرا تلغت ؤحذ الوَال٘ت التٖ ٍلتْا سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلرِ ٍ  •

لشى الوٌاصل، ٍ ألّرل الر٘وي ٗلولرن، ٍ    الطائف  ألّل سلن، فئًِ ٍلت 
مالهدد  « 1»ألَل المدٔىهّ ذا الحلٕفهّ، ي َهً    ألّل الشام الدحفٔ، ٍ 

، ي أيل العمٕك الماللخ، ي يسهطٍ  «2»الشدسِ، ي ألَل العساق العمٕك 
 .«3»ذات عسق غمسِ، ي آخسٌ 

« 5»، ٍ ؤٍلرِ  «4»ٍ ال ٗؤخش اإلحشام إلى آخش الَلت إال هري ػلرٔ   •
 .«6»ؤفؼل 

 

 217: ص )صديق(الُدأّ فٓ األصًل ي الفسيع 
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  المًل فٓ المًالٕت
 .«ٍ ألّل الوذٌٗٔ هسدذ الشدشٓ»: لَلِ •
اختلف و   األصحبة فٓ مٕمبت المدٔىّ ثالهجت اخهت ف السيأهبت    ( 1)•

ذا الحلٕفّ ثض  الحبء ي فتح ال   ي ثبلُبء « 4»ظبَسا، فدعلٍ ثعضُ  « 3»
: لٕهل . «5»ثعد الفبء ثغٕس فصل، ي ًَ مبء على سهتّ أمٕهبل مهه المدٔىهّ     

ي المساي ثٍ المًضهع  . سمّٓ ثرله الوٍّ اختمع فٍٕ لً  مه العسة فتحبلفًا
 .الرْ فٍٕ المبء، ي مالدد الشدسِ مه خملتٍ

 .هي ؤتَاب الوَال٘ت« 1»ب  221: 8الَسائل ( 3)•
•(4 )  ٔ ، ٍ 107: ، ٍ سرالس فرٖ الوشاسرن   160: هٌْن اتي حوضٓ فرٖ الَسر٘ل

 .528: 1، ٍ اتي إدسٗس فٖ السشائش 802: 2الوحمك فٖ الوؼتثش 
 .294: 2ساخغ هؼدن الثلذاى ( 5)•

 214: ، ص2 مالبله األفُب  إلى تىمٕح شسائع اإلس  ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
ٍ خظرِ  . «6»فٖ التزوشٓ اى هسدذ الشدشٓ ػلى ه٘ل هي الوذٌٗرٔ  ٍ •

ٍ سٍاٗرٔ الحلثرٖ   . ًَ األلًىتالوسدذ، ٍ  -ٍ هٌْن الوظٌف -تؼؼْن
ػي الظادق ػلِ٘ السالم خاهؼٔ ت٘ي االخثاس، ألًِّ فس٘ش فْ٘ا را الحل٘فٔ 

 ، فؼلى ّزا ٗدة اإلحشام  هي داخلِ، «7»توسدذ الشدشٓ 
 .الدٌة ٍ الحائغ ٗحشهاى هٌِ اخت٘اصا فاى تؼزّس ؤحشها هي خاسخٍِ •
 .320: 1التزوشٓ ( 6)•
ح  55: 5، التْزٗة 903ح  198: 2، الفمِ٘ 2ح  319: 4الىافٖ ( 7)•

 .4، 3ب هي ؤتَاب الوَال٘ت ح  222: 8، الَسائل 167
 

 214: ، ص2 مالبله األفُب  إلى تىمٕح شسائع اإلس  ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت



31 

  المًل فٓ المًالٕت
 الؼم٘ك، -الثاًٖ•

 ٍ َّ ه٘مات ؤّل ًدذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػلِ٘ هي غ٘شّن •
ؤٍلِ الوسلخ ٍ ٍسطِ غوشٓ ٍ آخرشُ رات ػرشق، ٍ األلرَى خرَاص     ٍ •

 اإلحشام هي خو٘غ هَاػؼِ اخت٘اسا، 
األفؼل هي الوسلخ ثن هي غوشٓ، ٍ لَ التؼت التم٘ٔ ػرذم اإلحرشام   ٍ •

هي ؤٍلِ ٍ التإخ٘ش إلى رات الؼشق فاألحَؽ التإخ٘ش، تل ػذم الدرَاص  
ِ ال ٗخلَ هي   ٍخ

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج



32 

  المًل فٓ المًالٕت
فئًِ ص ٍلت « 1»تلغت ؤحذ الوَال٘ت التٖ ٍلتْا سسَل اهلل ص فئرا •

ذات عهسق  العمٕك ي أيلٍ الماللخ ي يسطٍ غمسِ ي آخسٌ ألّل الؼشاق 
ٍ ٍلت ألّل الطائف لشى الوٌاصل ٍ ٍلت ألّل الوذٌٗٔ ي أيلٍ أفضل 

را الحل٘فٔ ٍ ّٖ هسدذ الشدشٓ ٍ ٍلت ألّل الر٘وي ٗلولرن ٍ ٍلرت    
ٍ هري وراى هٌضلرِ دٍى ّرزُ     « 2»ألّل الشام الوْ٘ؼٔ ٍ ّٖ الدحفٔ 

ٍ ال « 3»الوَال٘ت ها تٌْ٘وا ٍ ت٘ي هىٔ فؼل٘رِ ؤى ٗحرشم هري هٌضلرِ     
ٗدَص اإلحشام لثل تلَؽ الو٘مات ٍ ال ٗدَص تإخ٘شُ ػري الو٘مرات إال   
لؼلل ؤٍ تم٘ٔ فئرا واى الشخل ػلر٘ال ؤٍ اتمرى فرال ترإس ترإى ٗرؤخش       

 «4»اإلحشام إلى رات ػشق 
 

 216: ص؛ (زضبمىالًة ثٍ امب  )السضبفمٍ  -الفمٍ 



33 

  المًل فٓ المًالٕت
ؤَتَٔ ػٓلٖٙ  الْإَشْؼٓشِٕٜ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ تٕيِ ػٓثٕذٙ الْدٓثٛاسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى  -2•

ٖ ءٔ     : ػٓيْ إِسٕحٓاقَ تٕيِ ػٓوٛاسٍ لَالَ سٓإَلْتٔ ؤَتٓا الْحٓسٓريِ ع ػٓريِ الْؤتَوٓتيرغِ ٗٓدِر
رَاتٙ ػٙشْقٍ فَ٘ٓمْؼٖٙ هٔتْؼٓتَِٔ ثُنٛ تَثٕذٍٔ لَِٔ الْحٓاخُٓٔ فَ٘ٓخْشُجٔ إِلَى الْوٓذٌَِٙٗٔ ؤٍَٕ إِلَى 

ؤٍَٕ إِلَى تٓؼٕغِ الْوٓؼٓادٙىِ لَالَ ٗٓشْخِغٔ إِلَى هٓىََّٔ تِؼٔوٕشٍَٓ إِىْ وَاىَ فٖٙ غَٕ٘شِ الشَّْٕشِ 
الَّزٕٙ ٗٓتَوٓتَّغٔ فِٙ٘ٙ لٙإَىَّ لٙىُلي شَْٕشٍ ػٔوٕشَٓ  ٍٓ َّٔٓ هٔرشْتَْٓيٌ تِرالْحٓحِّ لُلْرتٔ فَرئِىْ     
دٓخَلَ فٖٙ الشَّْٕشِ الَّزٕٙ خَشَجٓ فِٙ٘ٙ لَالَ وَاىَ ؤَتِٖ هٔدٓراٍِسا  ّٓأٌَّرا فَخَرشَجٓ    

ثٓلَهََ ذَاتٓ عِهسْقٍ أَحٕهسَ ٓ مِههْ ذَاتِ عِهسْقٍ      هٔتَلَمي٘ا  تٓؼٕغٓ ّٓؤُلَاءٙ فَلَوٛا سٓخٓغٓ 
 .ثِبلْحٓحِّ يٓ يٓخَلَ يٓ ًَٔٓ مٔحٕسِ ٌ ثِبلْحٓحِّ

 

 442: ، ص4 ؛ ج(اإلس مّٕ -ط )الىبفٓ 
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  المًل فٓ المًالٕت
إرا تلغت ؤحذ الوَال٘ت التٖ ٍلتْا سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ ٍ •

ٗلولرن،  « 4»سلن، فئًِ ٍلت ألّل الطائف لشى الوٌاصل ٍ ألّل ال٘وي 
ٍ ألّل الشام الوْ٘ؼٔ ٍ ّٖ الدحفٔ، ٍ ألّل الوذٌٗٔ را الحل٘فٔ ٍ ّٖ 

ٍ ؤٍل الؼم٘ك الوسرلخ، ٍ  . «5»هسدذ الشدشٓ، ٍ ألّل الؼشاق الؼم٘ك 
 .«6»ٍسطِ غوشٓ، ٍ آخشُ رات ػشق 

 .«7»ٍ ال تؤخش اإلحشام إلى رات ػشق •

 217: ؛ ص(للشٕخ الصديق)الممىع 



35 

  المًل فٓ المًالٕت
 .ب« ٗوي»( 4)•
ِ  12ح  1ب  -ؤتَاب الوَال٘رت  -311 -11: ػٌِ الَسائل( 5)•  -2: ، ٍ فرٖ الفم٘ر

: ، ٍ فٖ فمِ الشػرا 27ح  131 -99: ، ػٌِ الثحاس54: هثلِ، ٍ وزا فٖ الْذاٗٔ 312
، 1ح  318 -4: ، ٍ الىاف599ٖح  164: تاختالف ٗس٘ش، ٍ فٖ لشب االسٌاد 216

ح  198 -2: ، ٍ الفم3ٍِ٘ ح  2ح  434 :، ٍ ػلل الششائغ3ٍ ح  2ح  319ٍ ص 
 .ًحَُ 14ح  55، ٍ ص 12ح  54 -5: ، ٍ التْزٗة1

ٔ 312، ٍ ص 5ػروي ح   199 -2: ، ٍ الفم216ِ٘: فمِ الشػا( 6)•  55: ، ٍ الْذاٗر
 :هثلِ، ٍ فٖ التْزٗة

 -ؤتَاب الوَال٘ت -313 -11: تاختالف ٗس٘ش، ػي تؼؼْا الَسائل 17ح  56 -5•
 .9ٍ ح  7ح  2ب 

: توؼٌاُ، ػٌْوا الَسرائل  484: ػوي حذٗث، ٍ االحتداج 235: غ٘ثٔ الطَسٖ( 7)•
هري  « 3»ٍ اًظش هظادس الْاهش سلن . 10ح  2ب  -ؤتَاب الوَال٘ت -313 -11
 .218ص 

 
 217: ؛ ص(للشٕخ الصديق)الممىع 
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
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  المًل فٓ المًالٕت
 :635سؤال •
ّل ٍادٕ الس٘ل الظغ٘ش َّ لشى الوٌراصل ؤٍ ٍادٕ السر٘ل الىث٘رش ؤم    •

 والّوا ل٘سا تمشى الوٌاصل ٍ غ٘ش ه٘مات٘ي؟
تؼ٘٘ي رله هَوَل إلى ؤّرل الخثرشٓ هري الوحل٘٘ر٘ي لتلره      : الخَئٖ•

 .الٌمطٔ
 :636سؤال •
الوؼشٍف حال٘ا ؤى ٍادٕ الس٘ل َّ لشى الوٌاصل، ّل ٗدرَص اإلحرشام   •

 هٌِ ؤم ال؟

 .ٗشخغ الى تظذٗك ؤّل الخثشٓ الوَثَل٘ي هي ؤّل الوَػغ: الخَئٖ•
 

 204: ، ص2 ؛ ج(المحشى للخًئٓ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
لو٘مات لشى الوٌاصل الوؼشٍف ؤًِ ه٘مات المادم هي خْرٔ  تالٌسثٔ  :س•

 الطائف، 
لىىىب فٓ َرا الًلت وسى أن َىبن ث ثهّ مًالٕهت لهسة الطهبئف     ي •

مًخًيِ حبلٕبً على شىل مالبخد حديتُب الديلّ ومًالٕهت لححهسا ،   
، الثبوٓ ٔطلك علٕهٍ  يايْ الالٕل أي لسن المىبشلاأليل ٔمع تحت اس  
 . يايْ محس  الددٔد، ي الثبلث مالدد مٕمبت يايْ محس  المدٔ 

ٍ ؤٕ هي ّزُ الوَال٘ت ّٖ ٍادٕ الس٘ل ؤٍ لشى الوٌاصل : السؤال ٍَّ •
إرا ؤحشم الحاج ؤٍ الوؼتوش هري ّرزُ   . الوزوَس فٖ وتة هٌاسه الحح

 ؟الوَال٘ت الثالثٔ خو٘ؼا ، فْل ٌٗؼمذ إحشاهِ ؤم ال

 74: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 



40 

  المًل فٓ المًالٕت
واى اإلحشام فٖ خو٘غ الوَال٘ت الثالثٔ خائض، فثإٕ ً٘ٔ ٗحشم فرٖ  إرا •

ّزُ الوَال٘ت سخاء الوطلَت٘ٔ االستحثاب ٍ ّل ٗدَص االلتظاس ػلى 
ه٘مات ٍاحذ هي الوَال٘ت الثالثٔ ؤم ال؟ إرا واى الدَاب ػلى السرؤال  
الساتك تدَاص رله فٖ حالٔ تشخ٘ض ؤّل الخثشٓ، ؤى الوحرل الرزٕ   
ؤحشم هٌِ َّ ٍادٕ الس٘ل الحم٘مٖ، فئى السؤال َّ إًٌا ٗظؼة ػلٌ٘را  
الشخَع إلى ؤّل الخثشٓ ٍالؼا  فاأللَال فٖ حذ راتْا هتؼراستٔ، فْرل   

ٖ ء هي ّزا المث٘ل حتى ًشخغ إل٘ىن إرا ؤحشهٌرا    تالٌرزس  ثثت لذٗىن ش
لثل ّزُ الوَال٘ت الثالثٔ التٖ ال ًؼلن ؤٕ هٌْا َّ لشى الوٌاصل، فْرل  

 ٗستحة لٌا تدذٗذ اإلحشام فْ٘ا لثل دخَل هىٔ الوىشهٔ ؤم ال؟

 
 75-74: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
إرا ؤحشهتن تالٌزس لثل الو٘مات فَْ ٍ إلّا فؼل٘ىن تىشاس :: تؼالىتاسوِ •

التلث٘ٔ فٖ ول هَسد شىىتن ؤًِ للو٘مات تمظذ األػرن هري اإلًشراء ٍ    
التىشاس حتى تت٘مٌَا ؤًىن ؤحشهتن هي الو٘مات الَالؼٖ، ٍ إرا ؤحرشهتن  
تالٌزس لثل رله فال تإس تتىشاس التلث٘ٔ سخاءٖ إرا هشستن ػلرى تلره   

 .ُ الؼالنٰ  الوَاػغ الوزوَسٓ فٖ السؤال، ٍ اللّ
 

 75: ، ص4 ؛ ج(للتجسٔصْ)صساط الىدبِ 
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  المًل فٓ المًالٕت
 :لال« 2»ػي الثالدٕ ٍ •
عل  مشًُز فٓ وتت األية، ي ًَ مب ٔعسف الًٕ  ثبس  لسن المىبشل  •

ثلدِ عبمسِ علهى الطسٔهك ثهٕه مىهّ ي الطهبئف المهبز       الالٕل الىجٕس 
 .ثبلىخلّ الٕمبوّٕ ي ًَ مٕمبت أَل ودد

 .181ص  -ؤٍدٗٔ هىٔ( 2)•
 

 269: ، ص2 وتبة الحح؛ ج -سىد العسيِ الًثمى 
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  المًل فٓ المًالٕت



44 

 عد  خًاش التأخٕس اختٕبزا إلى الدحفّ

ّٖ ه٘مات ٍ  ،األلَى ػذم خَاص التإخ٘ش اخت٘اسا إلى الدحفٔ 1هسإلٔ •
ؤّل الشام، ًؼن ٗدَص هغ الؼشٍسٓ لوشع ؤٍ ػرؼف ؤٍ غ٘شّورا هري    

 .األػزاس

 409: ، ص1 تحسٔس الًسٕلّ؛ ج


