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  الححألسبم 
  فٖ ألسبم الححالمَل •
توتع ٍ لشاى ٍ إفشاد، ٍ األٍل فشع هي وبى ثع٘ذا عني  : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 *الجعنذ هىٔ، ٍ اٙخشاى فشع هي وبى حبػشا إٔ غ٘ش ثع٘نذ، ٍ حنذ   
 ثوبً٘ٔ ٍ أسثعَى ه٘ال هي ول خبًت على األلَى هي هىٔ، 

هشثغ، ٍ ه٠٘  144َّ الحشم الوىٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ فٖ ثشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوىٖ دائشٓ ٍ ٟ هشثؼبً

 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسبم 
ػلا٢  , دٍى التٌؼ٘ن ػٌذ ثَ٘ت ثٌٖ ًفابس : الحشم هي رْٔ الوذٌٗٔحذ ٍ •

قشف أؾبٓ لاجي ػلا٢ عاجؼٔ    : ح٠حٔ أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك ال٘وي
ػل٢ ػشفبت هي ثكي ًواشٓ ػلا٢   : أه٘بل هي هىٔ، ٍهي قشٗك الكبئف

ػل٢ حٌ٘ٔ رجل ثابلومكغ ػلا٢ عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي قشٗك الؼشاق
فٖ ضؼت آل ػجذ ا٣ ثي خبلذ ػل٢ تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي قشٗك الزؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي قشٗك رذٓ، هٌمكغ اٛػطبش ػل٢ ػطشٓ أه٘بل هي هىٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسبم 
ٍ الوشاد هي هىٔ ّٖ هىٔ المذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ فا٠ ٗتَعاغ   •

إثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ السا٠م ػلوْاب،   أى فمذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هىٔ
ًٍػت الؼ٠هبت فْ٘ب ٍوبى رجشٗل ػلِ٘ الس٠م ٗشِٗ هَاؾؼْب، حن أهش 

ٔ ٍّاٖ إلا٢ اٙى   ثتحذٗاذّب  ًجٌ٘ب غل٢ ا٣ ػلِ٘ ٍعالن   ػل٘اِ  ٍ  ثٌ٘ا
 .رَاًجِػ٠هبت هٌػَثٔ فٖ رو٘غ 

 (سارغ إل٢ خشٗكٔ الحشم الوىٖ)•
 
 
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 خشٗطٔ الحشم الوىٖ
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 خريطة الحرم المكي
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 حدود الحرم المكي
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 خريطة الحرم المكي
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  الححألسبم 
هي وبى على ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتع، ٍ لَ شه فنٖ  ٍ •

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

 
إل٢ حذ ٟٗىَى تشن الفحع لؼجبً ثأهش الوَل٢ ٍ ثؼاذالفحع ثْازا    *•

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

 .ف٘زت اٝحت٘بـ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسبم 
إى هب هشّ اًوب َّ ثبلٌسجٔ إل٢ حزٔ اٝع٠م، ٍ أهب الحذ الٌازسٕ ٍ  حن •

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

 
 .ٍ إى وبى اٛفؿل التوتغ *•
 

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

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

تسبٍٗب فبى وبى هستك٘ؼب هي ول هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘فت٘ي ٍ إى  فئى •
وبى اٛفؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى وبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**اٟعتكبػٔلضهِ فشؼ ٍقي 
ثل ٍ لَ هغ إلبهٔ عٌت٘ي ثوىٔ ٛى ّزا ه٠ن التَقي ٍ الوفاشٍؼ   *•

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

 .اٛحَـ اخت٘بس فشؼ ٍقي اٝعتكبػٔ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بوبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إلى ثعغ األهظبس ثن سخع هي 

هي وبى هي أّل هىٔ ٍ خشد إل٢ ثؼؽ اٛهػبس حان سراغ    2هسألٔ •
 .ٟ ٗخلَ هي لَٓثل  ،* الوىٖإلْ٘ب فبٛحَـ أى ٗأتٖ ثفشؼ 

 
ٍ إى وبى اٛل١َ تخ٘٘اشُ ثا٘ي فاشؼ الوىاٖ ٍ فاشؼ الٌابئٖ ٍ        *•

 .اٛفؿل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

اٙفبلٖ إرا غبس هم٘وب فٖ هىٔ فئى وبى رله ثؼذ اعتكبػتِ  3هسألٔ •
ثمبء حىوِ عَاء وبًا  إلبهتاِ   فٖ   ٍ ٍرَة التوتغ ػلِ٘ ف٠ إضىبل

 ثمػذ التَقي أٍ الوزبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٗىي هستك٘ؼب حن اعتكبع ثؼاذ إلبهتاِ فاٖ هىأ فٌ٘ملات      ٍ •

لىي ثطشـ أى  *الخبلخٔفشؾِ إل٢ فشؼ الوىٖ ثؼذ الذخَل فٖ السٌٔ 
 تىَى اٝلبهٔ ثمػذ الوزبٍسٓ، 

 
 .ثل الثبً٘ٔ على األلَى *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

 ،*اٍٛلٍ أهب لَ وبى ثمػذ التَقي فٌ٘ملت ثؼذ لػذُ هي •
 
 

 .ٗعتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗظذق أًِّ ٍطٌِلىي  *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

ٍ فٖ غَسٓ اًٟم٠ة ٗلحمِ حىن الوىاٖ ثبلٌساجٔ إلا٢ اٟعاتكبػٔ      •
أٗؿب، فتىفٖ فٖ ٍرَثِ اعتكبػتِ هٌْب، ٍ ٟ ٗطتشـ فِ٘ حػَلْب هي 

 ، *ثلذُ
الظبّش رله فٖ طَسٓ عذم االًمالة أٗؼبً ف٘ىفنٖ اسنتطبعتِ   ثل  *•

هي هىّٔ فٖ ٍخَة الححّ علِ٘ إى وبى فْ٘ب ٍ إى وبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّع ًعن ٗعتجش حٌ٘ئزٍ استطبعتِ لحنحّ التوتّنع ٍ ال ٗىفنٖ اسنتطبعتِ     

إًّوب تظْش الثوشٓ ث٘ي المَل٘ي فنٖ هنًنٔ الشخنَ     ٍ  دًٍِلححّ الوىّٖ 
الشخَ  ٍال ٗعتجش ثعنذُ ٍ لنَ هنع     علٖالعضم هع لجل اإلًمالة ف٘عتجش
 .العضم

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

لىي  *السٌت٘يلَ حػل  اٟعتكبػٔ ثؼذ اٝلبهٔ فٖ هىٔ لجل هؿٖ ٍ •
 **الساٌت٘ي ثطشـ ٍلَع الحذ ػل٢ فشؼ الوجبدسٓ إلِ٘ لجل تزابٍص  

فبلظبّش أًِ ووب لَ حػل  فٖ ثلذُ، ف٘زت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثم٘  إل٢ 
 أصٗذ، أٍ ***السٌٔ الخبلخٔ 

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

 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

أهب الوىٖ إرا خشد ال٢ عبئش اٛهػبس هزبٍسا لْب ف٠ ٗلحمِ حىوْب ٍ •
اٟعتكبػٔ ثؼذُ ف٘تؼا٘ي   فٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إٟ إرا تَقي ٍ حػل 

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ فٖ السٌٔ اٍٛل٢
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستطبعٔ الششع٘ٔ

، فلَ اعاتكبع الؼشالاٖ    ٟ ٗؼتجش اٟعتكبػٔ هي ثلذُ ٍ ٍقٌِ 12هسألٔ •
أٍ اٟٗشاًٖ ٍ َّ فٖ الطبم أٍ الحزابص ٍرات ٍ إى لان ٗساتكغ هاي      
ٍقٌِ، ثل لَ هط٢ إل٢ لجل الو٘مبت هتسىؼب أٍ لحبرٔ ٍ وابى ٌّابن   
ربهؼب لطشائف الحذ ٍرت، ٍ ٗىفٖ ػي حزٔ اٝع٠م، ثل لاَ أحاشم   

  ِ ٍ  *هتسىؼب فبعتكبع ٍ وبى أهبهِ ه٘مبت آخش ٗوىي الماَل ثَرَثا
 .إى ٟ ٗخلَ هي إضىبل

ثل لَ لن ٗىي عٌذُ ه٘مبت آخش، ثل لَ أدسن أحنذ الَلنَف٘ي ونبى    *•
 .حدِ حدٔاإلسالم هي دٍى حبخٔ إلى تدذٗذ اإلحشام

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

373: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج   
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍرت ػلِ٘ التوتغ ووب إرا وبً  اعاتكبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍد ال٢  ٗزت   فٖ ثلذُ أٍ اعتكبع فٖ هىٔ لجل اًم٠ة فشؾِ

الو٘مبت ٝحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ اٛحَـ أى ٗخاشد الا٢ هْال أسؾاِ     
 ف٘حشم هٌِ، ثل ٟ ٗخلَ هي لَٓ، 

إى لن ٗتوىي ف٘ىفٖ الشرَع ال٢ أد٢ً الحل، ٍ اٛحَـ الشرَع ال٢ ٍ •
 هب ٗتوىي هي خبسد الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت، 

إى لن ٗتوىي هي الخشٍد إل٢ أدًا٢ الحال أحاشم هاي هَؾاؼِ، ٍ      ٍ •
 .اٛحَـ الخشٍد ال٢ هب ٗتوىي

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 هْل أسػِ

 "ٗخشد إل٢ هْل أسؾِ ف٘لجٖ "فٖ خجش الوحشمٍ •

هَؾغ ا٠ّٝل ٗشٗذ ثِ الوَؾغ الزٕ ٗحشم هٌِ ف٘شفاغ غاَتِ   : الوْل•
 وزا فٖ المبهَس -لٞحشام

•  

•  

 

 500: ، ص5 ؛ ج)طشٗحى  (هدوع الجحشٗي
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 هْل أسػِ

•[18] 
 1/ 34/ 59/ 5التْاازٗت،  1/ 7/ 302/ 4الىاابفٖ،  18 -12305•

اٟحٌبى ػي الَضبء ػي أثبى ػي عوبػٔ ػي أثٖ الحسي ع لبل عاألتِ  
ػي الوزبٍس أ لِ أى ٗتوتغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ لبل ًؼن ٗخشد إل٢ هْال  

  أسؾِ ف٘لجٖ إى ضبء
  ث٘بى•
ٗؼٌٖ هَؾغ إ٠ّل أّلِ ٍ ا٠ّٝل سفغ الػَت ثبلتلج٘ٔ ٍ ٌٗجغٖ حولِ •

ػل٢ الزٕ ربٍس ألل هي الوذٓ الوحذٍدٓ أٍ ػل٢ هب إرا وابى خبسراب   
 هي هىٔ حن دخلْب ووب ٗظْش هي الخجشٗي اٙت٘٘ي 

 452: ، ص12 الَافٖ؛ ج 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ميقات المقيم في مكة 
 لو وجب عليه التمتع

 مهل أرضه
يسند إلى 

 )الحدائق (المشهور

أحد المواقيت 
المخصوصة مخيرا 

 بينها

 أدنى الحل
نقل عن الحلبي و 

 تبعه بعض

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

إرا وبً  اعتكبػتِ ووب   هسألٔ الوم٘ن فٖ هىٔ إرا ٍرت ػلِ٘ التوتغ 4•
فٖ ثلذُ أٍ اعتكبع فٖ هىٔ لجل اًم٠ة فشؾِ فبلَارت ػلِ٘ الخشٍد 

 التوتغإل٢ الو٘مبت ٝحشام ػوشٓ 
 ألَالٍ اختلفَا فٖ تؼ٘٘ي ه٘مبتِ ػل٢  •
رّت إلِ٘ روبػٔ ثل سثوب ٗسٌذ إل٢ الوطاَْس  أحذّب أًِ هْل أسػِ  •

 ووب فٖ الحذائك 

عألتِ ػاي الوزابٍس أ لاِ أى ٗتوتاغ     : لخجش عوبػٔ ػي أثٖ الحسي ع•
  ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ لبل ع ًؼن ٗخشد إل٢ هْل أسؾِ فل٘لت إى ضبء

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثزولٔ هي اٛخجبس الَاسدٓ فٖ الزبّل ٍ الٌبعٖ الذالأ ػلا٢   الوؼتؿذ •
رله ثذػ١َ ػذم خػَغا٘ٔ للزْال ٍ الٌسا٘بى ٍ أى رلاه لىًَاِ      
همتؿ٢ حىان التوتاغ ٍ ثبٛخجابس الاَاسدٓ فاٖ تَل٘ا  الوَال٘ا  ٍ        
تخػ٘ع ول لكش ثَاحذ هٌْب أٍ هي هش ػلْ٘ب ثؼذ دػ١َ أى الشراَع  

 إل٢ الو٘مبت غ٘ش الوشٍس ػلِ٘ 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

أًِ أحذ الوَال٘  الوخػَغٔ هخ٘شا ثٌْ٘ب ٍ إلِ٘ رّات روبػأ   حبًْ٘ب •
أخش١ لزولٔ أخش١ هي اٛخجبس هؤٗذٓ ثأخجبس الوَال٘  ثذػ١َ ػذم 

 اعتفبدٓ خػَغ٘ٔ ول ثمكش هؼ٘ي 
أًِ أد٢ً الحل ًمل ػي الحلجٖ ٍ تجؼِ ثؼؽ هتأخشٕ الوتأخشٗي حبلخْب •

 لزولٔ حبلخٔ هي اٛخجبس 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

اٛحَـ اٍٛل ٍ إى وبى اٛل١َ الخبًٖ لؼذم فْان الخػَغا٘ٔ هاي    ٍ •
خجش عوبػٔ ٍ أخجبس الزبّل ٍ الٌبعٖ ٍ أى روش الوْل هي ثبة أحاذ  
اٛفشاد ٍ هٌغ خػَغا٘ٔ للواشٍس فاٖ اٛخجابس الؼبهأ الذالأ ػلا٢        
الوَال٘  ٍ أهب أخجبس المَل الخبلج فوغ ًذسٓ الؼبهل ثْب هم٘ذٓ ثأخجابس  

 الوَال٘  أٍ هحوَلٔ ػل٢ غَسٓ التؼزس 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الظبّش أى هب روشًب حىن ول هاي وابى فاٖ هىأ ٍ أساد اٝت٘ابى      حنَّ •
 ثبلتوتغ ٍ لَ هستحجب 

ولِ هغ إهىبى الشراَع إلا٢ الوَال٘ا  ٍ أهاب إرا تؼازس ف٘ىفاٖ       ّزا •
الشرَع إل٢ أد٢ً الحل ثل اٛحَـ الشرَع إل٢ هب ٗتوىي هي خبسد 

 الحشم هوب َّ دٍى الو٘مبت 
إى لن ٗتوىي هي الخشٍد إل٢ أدًا٢ الحال أحاشم هاي هَؾاؼِ ٍ      ٍ •

 اٛحَـ الخشٍد إل٢ هب ٗتوىي 

 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الوم٘ن فٖ هىّٔ إرا ٍرت ػلِ٘ التوتّغ ووب إرا وبً  اعاتكبػتِ  (: 4هسألٔ ) •
فٖ ثلذُ أٍ اعتكبع فٖ هىّٔ لجل اًم٠ة فشؾِ فبلَارت ػلِ٘ الخشٍد إل٢ 

 :الو٘مبت ٝحشام ػوشٓ التوتّغ، ٍ اختلفَا فٖ تؼ٘٘ي ه٘مبتِ ػل٢ ألَال
إلِ٘ روبػٔ، ثل سثوب ٗسٌذ إل٢ الوطَْس ووب رّت ، أًِّ هْلّ أسؾِ : أحذّب•

عاألتِ ػاي   ( ػل٘اِ السّا٠م  )فٖ الحذائك، لخجش عوبػٔ ػاي أثاٖ الحساي    
ًؼن ٗخشد إلا٢  ( ػلِ٘ الس٠ّم)الوزبٍس إلِ أى ٗتوتّغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذّ؟ لبل 

الوؼتؿذ ثزولٔ هي اٛخجبس الَاسدٓ فٖ الزبّال  . هْلِّ أسؾِ فل٘لتّ إى ضبء
أىّ الٌسا٘بى،ٍ  ٍ الٌبعٖ الذالّٔ ػل٢ رله ثذػ١َ ػذم خػَغّ٘ٔ للزْال ٍ  

رله لىًَِ همتؿ٢ حىن التوتّغ، ٍ ثبٛخجبس الَاسدٓ فٖ تَل٘  الوَال٘ ، ٍ 
تخػ٘ع ولّ لكش ثَاحذ هٌْب أٍ هي هشّ ػلْ٘ب، ثؼذ دػ١َ أىّ الشرَع إلا٢  

 .الو٘مبت غ٘ش الوشٍس ػلِ٘

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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أًِّ أحذ الوَال٘  الوخػَغٔ هخّ٘شاً ثٌْ٘ب، ٍ إلِ٘ رّت روبػٔ : حبًْ٘ب•
أُخش١، لزولٔ أُخش١ هي اٛخجبس هؤّٗذٓ ثأخجابس الوَال٘ا ، ثاذػ١َ    

 .ػذم اعتفبدٓ خػَغّ٘ٔ ولّ ثمكش هؼّ٘ي
أًِّ أد٢ً الحالّ، ًمال ػاي الحلجاّٖ، ٍ تجؼاِ ثؼاؽ هتاأخّشٕ        : حبلخْب•

 الوتأخّشٗي لزولٔ حبلخٔ هي اٛخجبس، 

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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، لؼذم فْان الخػَغاّ٘ٔ   (2)ٍ إى وبى اٛل١َ الخبًٖ ( 1)اٛحَـ اٍّٛل ٍ •
هي خجش عوبػٔ، ٍ أخجبس الزبّل ٍ الٌبعٖ، ٍ أىّ روش الوْلّ هي ثبة أحاذ  
اٛفشاد، ٍ هٌغ خػَغّ٘ٔ للوشٍس فٖ اٛخجبس الؼبهّٔ الذالّٔ ػل٢ الوَال٘ا  ٍ  
أهّب أخجبس المَل الخبلج فوغ ًذسٓ الؼبهل ثْاب همّ٘اذٓ ثأخجابس الوَال٘ا ، أٍ     

 هحوَلٔ ػل٢ غَسٓ التؼزّس،  
 (.الجشٍرشدٕ. )ٟ ٗتشن( 1)•
 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )ٟ ٗتشن ثل ٟ ٗخلَ هي لَّٓ•
. ثل اٛل١َ ًؼن لَ تؼزّس ػلِ٘ الخشٍد إل٢ هْلّ أسؾِ تخّ٘ش ث٘ي الوَال٘ا  •

 (.الٌبئٌٖ٘)
 (.الخَئٖ. )ثل اٛل١َ التخ٘٘ش ث٘ي الزو٘غ( 2)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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هي وبى فٖ هىّأ ٍ أساد اٝت٘ابى   ( 3)الظبّش أىّ هب روشًب حىن ولّ حنّ •
ثبلتوتّغ ٍ لَ هستحجّبً ّزا ولِّ هغ إهىبى الشرَع إل٢ الوَال٘ا ، ٍ أهّاب   

إل٢ ( 4)إرا تؼزّس ف٘ىفٖ الشرَع إل٢ أد٢ً الحلّ، ثل اٛحَـ الشرَع 
هي خبسد الحشم هوّب َّ دٍى الو٘مبت ٍ إى لن ٗتوىّي هاي    هب ٗتوىّي

الخشٍد إل٢ أد٢ً الحلّ أحشم هي هَؾؼِ، ٍ اٛحَـ الخشٍد إل٢ هاب  
 . ٗتوىّي

 (.الجشٍرشدٕ. )تؼّ٘ي رله ّٛل هىّٔ هحلّ تأهّل( 3)•

 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )هحلّ إضىبل•

 (.الخَئٖ. )فِ٘ إضىبل( 4)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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لَ ألبم هي فشؾِ التوتغ ثوىٔ عٌٔ أٍ عٌت٘ي لن ٌٗتمل فشؾِ ٍ وابى  ٍ •
إرا أساد حزٔ اٝع٠م ٍ لَ لن ٗاتوىي هاي   الخشٍج إلى الو٘مبت ػلِ٘ 

 رله خشد إل٢ خبسد الحشم فئى تؼزس أحشم هي هَؾؼِ

 

 215: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 .«إلخ. ٍ لَ ألبم هي فشؾِ التوتغ ثوىٔ عٌٔ أٍ عٌت٘ي»: لَلِ•
ٟ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ الخشٍد ال٢ ه٘مبت ثلذُ، ثل ٗزَص لِ الخشٍد إلا٢  ( 3)•

 اٝهىبى، هغ  ضبء إّٔ ه٘مبت 
ٗحاشم   -ٍ الوشاد ثِ حػَل الوطمٔ التٖ ٟ ٗتحول ػبدٓ -هغ ػذهٍِ •

 هي خبسد الحشم، 
ٔ فبى • ٍ ّال ٗزات ػل٘اِ أى    . تؼزّس رو٘غ رله أحشم للؼوشٓ هي هىا

فأتَا هٌِ هاب  »ٗأتٖ ثبلووىي هوّب ث٘ي الوَاؾغ الخ٠حٔ؟ ًظش، هي ػوَم 
، ٍ أغبلٔ الجشاءٓ، هغ اًتفبء الفبئذٓ حٌ٘ئز فٖ تخػ٘ع «1« »اعتكؼتن
 .الوحلّ٘ي

 206: ، ص2 هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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ٍ لَ ألبم هي فشؾِ التوتغ ثوىٔ عٌٔ أٍ عٌت٘ي لن ٌٗتمل فشؾِ، : )لَلِ •
ٍ وبى ػلِ٘ الخشٍد إل٢ الو٘مابت إرا أساد حزأ اٝعا٠م، ٍ لاَ لان      
ٗتوىي هي رله خشد إلا٢ خابسد الحاشم، فائى تؼازس أحاشم هاي        

 (.هَؾؼِ
ٟ سٗت أى هي فشؾِ التوتغ إرا ألبم ثوىٔ أٍ هب فٖ حىوْب إلبهٔ ( 1)•

ٟ تمتؿٖ اًتمبل فشؾِ إل٢ اٝفشاد أٍ المشاى ٗزت ػلِ٘ التوتاغ، ٍ لاذ   
لكغ اٛغحبة ثأى هي ّزا ضأًِ إرا أساد حاذ اٝعا٠م ٗخاشد إلا٢     
الو٘مبت هغ اٝهىبى ف٘حشم هٌِ ثؼوشٓ التوتغ، فئى تؼزّس خشد إل٢ أد٢ً 

 .الحل، فئى تؼزّس أحشم هي هىٔ
 

 206: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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ٍرَة الخشٍد إل٢ الو٘مبت فبعتذل ػلِ٘ ثأى فشؾِ لن ٌٗتمل ػي أهب •
فشؼ إلل٘وِ فلضهِ اٝحشام هي ه٘مبتْن، ٍ ثشٍاٗٔ عاوبػٔ، ػاي أثاٖ    

عألتِ ػي الوزبٍس، أ لِ أى ٗتوتغ ثبلؼوشٓ إل٢ : الحسي ػلِ٘ الس٠م لبل
 .«1« »ًؼن، ٗخشد إل٢ هْلّ أسؾِ فل٘لتّ إى ضبء»: الحذ؟لبل

 190: 8، الَعابئل  188 -59: 5، التْازٗت  7 -302: 4الىبفٖ ( 1)•
 .1ح  8أثَاة ألسبم الحذ ة 

 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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أهب اٟرتضاء ثبلخشٍد إلا٢ أدًا٢ الحاّل هاغ تؼازس الَغاَل إلا٢        ٍ •
الو٘مبت، ٍ اٝحشام هي هىٔ هغ تؼزس الخشٍد إل٢ أد٢ً الحل فبعتذل 
ػلِ٘ ثأى خبسد الحشم ه٘مبت هغ الؿشٍسٓ، ٍ اٝحشام هي هىأ عابئ    
هؼْب أٗؿب ووب تذل ػلِ٘ سٍاٗٔ الحلجٖ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السا٠م  

ٗشراغ إلا٢   »: سرل تشن اٝحشام حت٢ دخل هىٔ، لبل: لبل، لل  لِ
ه٘مبت أّل ث٠دُ الزٗي ٗحشهَى هٌِ ف٘حاشم، ٍ إى خطاٖ أى ٗفَتاِ    
« الحذ فل٘حشم هي هىبًِ، فئى اعتكبع أى ٗخشد هي الحاشم فل٘خاشد  

«2». 
 14أثَاة الوَال٘  ة  239: 8، الَعبئل 180 -58: 5التْزٗت ( 2)•

 .7ح 
 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج



39 
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، االوتفنب  ثنبلخشٍج إلنى أدًنى الحنلّ هطلمنب      « 3»( لَّٗنب )ٗحتول ٍ •
هاي أساد  »: لػح٘حٔ ػوش ثي ٗضٗذ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ الس٠م لبل

« أى ٗخشد هي هىٔ ل٘ؼتوش أحشم هي الزؼشأً ٍ الحذٗج٘ٔ ٍ هب أضجْْوب
«4 » 

 .«ؼ»ل٘س  فٖ ( 3)•
 22أثَاة الوَال٘  ة  247: 8، الَعبئل 1350 -176: 2الفمِ٘ ( 4)•

 .1ح 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

عأل  أثب ػجذ اللِّ ػلِ٘ الس٠م، ّٛل هىٔ أى : ٍ غح٘حٔ الحلجٖ لبل•
فبلمبقٌ٘ي : لبل، لل « ٟ، ل٘س ّٛل هىٔ أى ٗتوتؼَا»: ٗتوتؼَا؟ فمبل

إرا ألبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ووب ٗػٌغ أّل هىأ، فائرا   »: ثْب؟ لبل
ٗخشرَى هاي  »: هي أٗي؟ لبل: لل « ألبهَا ضْشا فئى لْن أى  ٗتوتؼَا

هي هىٔ ًحاَا هواب ٗماَل    »: هي أٗي ْٗلَّى ثبلحذ؟ لبل: لل « الحشم
 « 1« »الٌبس

 .ال سٗت أى االحت٘بؽ ٗمتؼٖ الوظ٘ش إلى هب روشُ األطحبةٍ •
أثَاة ألسبم الحاذ ة   192: 8، الَعبئل 103 -35: 5التْزٗت ( 1)•

 .3ح  9
 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج 
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هااب ٗسااتفبد هااي اٛدلاأ الطااشػ٘ٔ تحمااك « 2»( ألػاا٢)اػلاان أى ٍ •
اٟعتكبػٔ ثبلٌسجٔ إل٢ الوم٘ن فٖ هىٔ ٍ غ٘شّب ثتوىٌِ هي الحذ ػل٢ 

 .الَرِ الوؼتجش هي هَؾغ اٝلبهٔ ٍ الؼَد إل٢ ثلذُ
فٖ ٍرَة الحذ اٟعتكبػٔ هي الجلاذ   -لذس عشُ -ٍ اػتجش الطبسح•

إى : ٍ لاَ ل٘ال  : إلّب هغ اًتمابل الفاشؼ فتٌتمال اٟعاتكبػٔ حان لابل      
اٟعتكبػٔ تٌتمل هغ ً٘ٔ الذٍام هي اثتذاء اٝلبهٔ أهىاي، لفماذ الاٌع    

 . «3»الوٌبفٖ ٌّب 
 .«م»ل٘س  فٖ ( 2)•
 .102: 1الوسبله ( 3)•

 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج 



42 
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هي فمذ الاٌع الوٌابفٖ لازله ر٘اذ، لىاي       -لذس عشُ -هب روشٍُ •
« 4»اػتجبس ً٘ٔ الذٍام ٟ دل٘ل ػلِ٘، إر الوستفبد هاي اٙٗأ الطاشٗفٔ    

ٍرَة الحذ ػل٢ ول هتوىي هٌِ، ٍ اٛخجبس غ٘ش هٌبف٘ٔ لازله، ثال   
هؤوّذٓ لِ، إر غبٗٔ هب ٗستفبد هٌْب اػتجبس الضاد ٍ الشاحلأ هاغ الحبرأ    
إلْ٘وب ٟ هكلمب، ثل لذ ٍسد فٖ ػذّٓ أخجبس أى حزأ اٝعا٠م ٍارجأ    

 .«5»ػل٢ هي أقبق الوطٖ هي الوسلو٘ي 
 .97: آل ػوشاى( 4)•
 .11أثَاة ٍرَة الحذ ة  28: 8الَعبئل ( 5)•

 

 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج 
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ٍ س١ٍ هؼبٍٗٔ ثي ػوبس فٖ الػح٘ح لبل، لل  ٛثٖ ػجاذ اللّاِ ػل٘اِ    •
الشرل ٗوشّ هزتبصا ٗشٗذ ال٘وي أٍ غ٘شّب هي الجلاذاى ٍ قشٗماِ   : الس٠م

ثوىٔ ف٘ذسن الٌبس ٍ ّن ٗخشرَى إلا٢ الحاذ ف٘خاشد هؼْان إلا٢      
ٍ لذ ثٌّّ٘ب « 6« »ًؼن»: الوطبّذ، أ ٗزضِٗ رله هي حزٔ اٝع٠م؟ لبل

 .«1»هفػ٠ ف٘وب  عجك رله ولِ 
 40: 8، الَعاابئل 1283 -264: 2، الفم٘ااِ 6 -275: 4الىاابفٖ ( 6)•

 .2ح  22أثَاة ٍرَة الحذ ة 
 . 41سارغ ظ ( 1)•

 

 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج



44 
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ٍ لَ ألبم هي فشؾِ التوتغ ٍ لذ ٍرت ػلِ٘ ثوىٔ أٍ حَالْ٘ب هوب ّاَ  •
دٍى الحذ الوضثَس عٌٔ أٍ عٌت٘ي أٍ أصٗذ هي رله ٍ لَ ثمػاذ الاذٍام   
لن ٌٗتمل فشؾِ الزٕ لذ خَقت ثِ ث٠ خ٠ف أرذُ فِ٘ ًػب ٍ فت١َ، 
ثل لؼلِ إروبػٖ، ثل ل٘ل اًِ وزله لٜغل ٍ غ٘شُ فوب فٖ الواذاسن  
هي التأهل فِ٘ فٖ غ٘ش هحلِ، ٍ وزا ٟ خ٠ف أٗؿب ًػب ٍ فتا١َ فاٖ   
ػذم اًتمبلِ ػي فشؼ الٌبئٖ ثوزشد الوزبٍسٓ ٍ إى لن ٗىي لذ ٍرات  

 ػلِ٘ عبثمب، ثل لؼلِ إروبػٖ أٗؿب 

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ٍ وبى ػلِ٘ حٌ٘ئز الخشٍد إل٢ الو٘مبت إرا أساد حزٔ اٝعا٠م، ٍ لاَ   •
لن ٗتوىي هي رله خشد إل٢ خبسد الحاشم، فابى تؼازس أحاشم هاي      

 هَؾؼِ  
 إًوب الى٠م فٖ تؼ٘٘ي ه٘مبتِ الزٕ ٗحشم هٌِ، •
الش٘خ ٍ أثٖ الظالح ٍ ٗح٘ى ثي سع٘ذ ٍ الوظٌف فنٖ الٌنبفع ٍ   فؼي •

ِ أًِ الفبػل فٖ خولٔ هي وتجِ  ، ًٟذسارِ ف٘واب دل  ه٘مبت أّل أسػن
ػل٢ حىوْن، إر لن ٗخشد ثبلوزبٍسٓ الوزشدٓ ػي ً٘أ الاَقي ػاٌْن    

 ػشفب، ٍ ل  

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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عأل  ػي الوزابٍس  »( ػلِ٘ الس٠م)ػي أثٖ الحسي « 1»عوبػٔ خجش •
ًؼن ٗخشد إل٢ هْل أسؾِ فل٘لت : أ لِ اى ٗتوتغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ؟ لبل

  «إى ضبء
 

•______________________________ 
 .1الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -8 -الجبة -الَعبئل( 1)
 

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ثوب دل ػل٢ ٍرَة سرَع الٌبعٖ ٍ الزبّل الِ٘ ثٌبء ػلا٢ اى  هؤٗذا •
 ،رله لوىبى ٍرَة ا٠ّٝل هٌِ ٟ للؼزس الوخػَظ

ٍ ثوب دل ػل٢ تَل٘  الوَال٘  الوخػَغٔ لىل لَم أٍ هي هش ػلْ٘ب  •
 .هي غ٘شّن، ؾشٍسٓ ػذم خشٍرِ ثبلوزبٍسٓ ػٌْن
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ظبّش إطالق الوظٌف ٍ غ٘نشُ وبلٌْبٗنٔ ٍ الومٌنع ٍ الوجسنَؽ ٍ     ٍ •
اإلسشبد ٍ المَاعذ على هب حىٖ عني ثعؼنْب، ٍ طنشٗح النذسٍ  ٍ     

 الخشٍج إلى إٔ ه٘مبت الوسبله ٍ الشٍػٔ 

هي دخل هىٔ ثحزٔ ػي »( ػلِ٘ الس٠م)ػي أثٖ رؼفش « 1»للوشعل •
غ٘شُ حن ألبم عٌٔ فَْ هىٖ، فئى أساد اى ٗحاذ ػاي ًفساِ أٍ أساد اى    
ٗؼتوش ثؼذ هب اًػشف هي ػشفٔ فل٘س لِ اى ٗحشم هي هىٔ لىي ٗخشد 

  «إل٢ الَل ، ٍ ولوب حَل سرغ إل٢ الَل 
•______________________________ 

 .9الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -9 -الجبة -الَعبئل( 1)
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هي حذ هؼتوشا »( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ ػي أثٖ ػجذ « 2»هَحك عوبػٔ ٍ •
فٖ ضَال ٍ فٖ ً٘تِ اى ٗؼتوش ٍ سرغ إل٢ ث٠دُ ف٠ ثأس ثازله، ٍ إى  
َّ ألبم إل٢ الحذ فَْ حذ توتغ، ٛى أضْش الحذ ضَال ٍ رٍ المؼذٓ ٍ 
رٍ الحزٔ، فوي اػتوش فْ٘ي ٍ ألبم إل٢ الحذ فْاٖ هتؼأ، ٍ إى سراغ    
إل٢ ث٠دُ ٍ لن ٗمن إل٢ الحذ فْٖ ػوشٓ، ٍ هي اػتوش فٖ ضْش سهؿبى 
أٍ لجلِ ٍ البم إل٢ الحذ فل٘س ثوتوتغ، ٍ إًوب َّ هزبٍس أفشد الؼواشٓ،  
فئى َّ أحت اى ٗتوتغ فٖ أضْش الحذ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ فل٘خشد هٌْب 
حت٢ ٗزبٍص رات ػشق أٍ ٗزبٍص ػسفبى ف٘ذخل هتوتؼاب ثؼواشٓ إلا٢    

  «الحذ، فبى َّ أحت اى ٗفشد الحذ فل٘خشد إل٢ الزؼشأً ف٘لجٖ هٌْب
 .2الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -10 -الجبة -الَعبئل( 2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 ،الخجش•
ػي ( ػلِ٘ الس٠م)عأل  أثب الحسي « »3»اللِّ ٍ خجش إعحبق ثي ػجذ •

ٗتوتغ أحت الاٖ، ٍ  : الوم٘ن ثوىٔ ٗزشد الحذ أٍ ٗتوتغ هشٓ أخش١ لبل
  «ل٘ىي إحشاهِ هي هس٘شٓ ل٘لٔ أٍ ل٘لت٘ي

 
 .20الحذٗج  -هي أثَاة ألسبم الحذ -4 -الجبة -الَعبئل( 3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثأًِ ٟ خ٠ف ًػب ٍ فت١َ فٖ اٝحشام هاي الو٘مابت لواي هاش     هؤٗذا •
ػلِ٘ ٍ اى لن ٗىي هي أّلِ، ؾشٍسٓ غذق رله ػل٢ الوزبٍس إرا ات٢ 

 ه٘مبتب غ٘ش ه٘مبتِ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثل ػاي  احتولِ فٖ الوذاسن ، ٍ أدًى الحلالخشٍد إل٢ عي الحلجٖ ٍ •
ِ  استظْشُ   ل  ش٘خِ أً

ّٛل هىأ اى  ( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ « »1»الحلجٖ غح٘ح •
للا ، فبلمابقٌَى؟   : ٟ ل٘س ّٛل هىٔ اى ٗتوتؼَا، لابل : ٗتوتؼَا لبل

إرا ألبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ووب ٗػٌغ أّل هىٔ، فئى ألابهَا  : لبل
، ٗخشراَى هاي الحاشم   : هي اٗي؟ لبل: ضْشا وبى لْن اى ٗتوتؼَا، لل 

  «هي هىٔ ًحَا هوب ٗمَل الٌبس: هي اٗي ْٗلَى ثبلحذ؟ لبل: لل 
 .3هي أثَاة ألسبم الحذ الحذٗج  -9 -الجبة -الَعبئل( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ػي أّل هىأ أ  ( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ »: «2»خجش حوبد ٍ •
إرا ألابم ثْاب   : فبلمبقٌَى ثْب لابل : ل٘س لْن هتؼٔ، لل : ٗتوتؼَى؟ لبل

: فبى هىج ضاْشا لابل  : عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌغ ووب ٗػٌغ أّل هىٔ، لل 
ٗخشد هي الحشم، لل  هي اٗي ْٗل ثبلحذ؟ : هي اٗي؟ لبل: ٗتوتغ، لل 

  «هي هىٔ ًحَا هوب ٗمَل الٌبس: لبل
هاي أساد اى  »أٗؿاب  ( ػلِ٘ السا٠م )ػٌِ « 3»ٍ غح٘ح ػوش ثي ٗضٗذ •

 .«ٗخشد هي هىٔ ل٘ؼتوش أحشم هي الزؼشأً أٍ الحذٗج٘ٔ ٍ هب أضجْْوب
 .7هي أثَاة ألسبم الحذ الحذٗج  -9 -الجبة -الَعبئل( 2)•
 .1الحذٗج  -هي أثَاة الوَال٘  -22 -الجبة -الَعبئل( 3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 لذ ٌٗبلص فٖ الزو٘غ ٍ •
 الخجش اٍٛل عٌذا ثوؼل٢، ثؿؼف •
 هغ احتوبل وَى الوشاد اٟحتشاص ػي هىٔ، « إى ضبء»:دٟلٔ ثمَلٍِ •
 ثٌحَُ ٗزبة ػي الػحبح هغ اى التؼذٕ ػٌْب ل٘بس، ٍ •
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 ػذم تؼمل الفشق غ٘ش تؼمل ػذم الفشق، ٍ َّ الوؼتجش فِ٘ دٍى اٙخش، ٍ •
ضوَل اخجبس الوَال٘  لٌحَ هب ًحي فِ٘ هحل هٌبلطٔ لؼاذم تجابدسُ   ٍ •

 هٌْب ث٠ ضجْٔ، 
ثأى الوشعل وبلخجش فٖ الؿؼف عٌذا ثل ٍ دٟلٔ ٝروبل الَل  فِ٘ ٍ •

 الوحتول ٝسادٓ هْل أّل اٛسؼ ثبحتوبل ال٠م للؼْذ، 
هي رله ٗؼلن الوٌبلطٔ فٖ الوَحك ٍ الخجش اللزٗي الػبّوب اٝق٠ق ٍ •

 الوٌضل ػل٢ التم٘٘ذ، 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍ ػذم الخ٠ف فٖ إرضاء اٝحاشام هاي غ٘اشُ ثؼاذ الواشٍس ثاِ غ٘اش        •
، ٍ ثأى الػاح٘ح ٍ الخجاش ًابدساى، هاغ اى     حىن  الوشٍسالوفشٍؼ هي 

خبسد الحشم فْ٘واب هكلاك ٗحتوال التم٘٘اذ ثوْال اٛسؼ أٍ هكلاك       
الَل ، أٍ غَسٓ تؼزس الوػ٘ش إلْ٘وب، ل٠تفبق ػل٢ الزَاص حٌ٘ئز وواب  
عتؼشف، ف٘تؼ٘ي، حو٠ للوكلك ػل٢ الوم٘ذ ٍ لَ لػش السٌذ، ل٠ًزجابس  
ٌّب ثبلؼول، ٟتفبق هي ػذا الحلٖ ػل٢ اػتجبس الَل  ٍ اى اختلفَا فٖ 

 ،إق٠لِ ٍ تم٘٘ذُ
ٍ أهب الػح٘ح اٛخ٘ش فوحوَل ػل٢ الؼوشٓ الوفاشدٓ وواب ٍسدت ثاِ     •

 .هغ اًِ هؼبسؼ ثػشٗح الوَحك الوضثَس« 1»الوستف٘ؿٔ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

إى الَارت حٌ٘ئاز  »: هي ٌّب لبل ثؼؽ أفبؾل هتأخشٕ الوتأخشٗيٍ •
الشرَع فٖ الوسألٔ إل٢ هب تمتؿِ٘ اٛغاَل الطاشػ٘ٔ، لؿاؼف أدلأ     
اٛلَال رو٘ؼْب، ٍ َّ ٌّب الجشاءٓ هي تؼ٘ي ه٘مبت ػلِ٘ إى اتفك ػلا٢  
الػحٔ هغ الوخبلفٔ لوب َٗرت ػلِ٘ ٍ ٍرَة اٛخز ثابلوجشا للزهأ   
هٌْب ٗمٌ٘ب إى وبى هب َٗرات ػل٘اِ ضاشقب، فبلازٕ ٌٗجغاٖ تحػا٘لِ       
تطخ٘ع هحل الٌضاع هي تؼ٘٘ي الَل  أ َّ أهاش تىل٘فاٖ خبغأ أٍ    

 ضشقٖ؟ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الظبّش الخبًٖ، لوب هش هي ػذم الخ٠ف فٖ غحٔ اٝحاشام هاي وال    ٍ •
ٍل  ٗتفك الوشٍس ػلِ٘ ٍ تػشٗح ثؼؽ هي غبس إل٢ اػتجبس اد٢ً الحل 
ثزَاصُ ٍ غحٔ إحشاهِ هي غ٘شُ هي الوَال٘  الجؼ٘ذٓ، ٍ ػل٘اِ ف٘ؼاَد   
الٌضاع إل٢ ٍرَة الخشٍد إل٢ هْل أّل اٛسؼ أم ٟ ثل ٗزَص إلا٢  
إ ٍل  وبى ٍ لَ اد٢ً الحل ٍ الحك الخابًٖ إٟ ثبلٌساجٔ إلا٢ أدًا٢     
الحل، ف٠ ٗزَص الخشٍد الِ٘ اخت٘بسا لذٟلٔ الضٍاٗابت الوؼتجاشٓ ٍ لاَ    
ثبلطْشٓ ػل٢ ٍرَة الخاشٍد ػلا٢ غ٘اشُ، ف٘تؼا٘ي، ٍ اهاب ٍراَة       
الخشٍد إل٢ هْل اٛسؼ فبٛغل ػذهِ ثؼذ هب ػشف  هي ؾؼف دل٘لِ 

 .«ٍ إى وبى أحَـ، ل٠تفبق ػل٢ رَاصُ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ال سٗنت  ٍ فِ٘ ثؼذ اٝغؿبء ػوب روشُ دل٠٘ للخبًٖ الزٕ اعاتظْشُ اًاِ   •
ٖ سخحبى  هي اٛلَال، إر ؾؼف دل٘لاِ هٌزجاش ثبلطاْشٓ    المَل األٍل ف

الوحى٘ٔ فٖ الحذائك اى لن تىي هحػلٔ، ٍ ٟ هؼبسؼ لِ إٟ اٝق٠ق 
ظبّش فنٖ إسادٓ التخ٘٘نش لنِ ثن٘ي     « إى شب »:ٍ لَلِ فِ٘الوٌضل ػلِ٘، 

التوتع ٍ غ٘شُ، لعذم وًَِ حح اإلسالم، ٍ ال ٌٗبفٖ االستذالل ثِ علِ٘ 
ػشٍسٓ التؼب  ششط٘تِ ثبلٌسجٔ إلى الوٌذٍة اشتشاطِ فنٖ الَاخنت   
ثطشٗك أٍلى، أٍ وَى رله و٘ف٘ٔ هخظَطٔ ألطل الوششٍع٘ٔ التنٖ  

 « 1»، ال تفبٍت فْ٘ب ث٘ي الَاخت ٍ الوٌذٍة
 .هي أثَاة الوَال٘  -14 -الجبة -الَعبئل( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍ ًػَظ الٌبعٖ ٍ الزبّل ثل ٍ الؼبهذ يابّشٓ فاٖ اى الساجت فاٖ     •
رله هشاػبٓ تىل٘فِ اٛغلٖ ػل٢ ٍرِ ٗمتؿٖ ػذم الفشق ث٘ي الفشؼ 

 ٍ غ٘شُ، 
هغ اٝغؿبء ػي رله ولِ ف٠ ضجْٔ فٖ اًذسارِ فٖ أدلٔ حىن أّل ٍ •

أسؾِ، إر لن ٗخشد ثبلوزبٍسٓ ػٌْن ػشفب لكؼب هغ ػذم ً٘ٔ اٟعت٘كبى 
ٍ همتؿبُ اٝحشام هي هْلْن، أٍ ٗىَى هبسا ػلا٢ غ٘اشُ لبغاذا إلا٢     
هىٔ، ٟ إرا وبى لػذُ الخشٍد هٌْب إل٢ اٝحشام هٌِ، فئًاِ حٌ٘ئاز ٟ   
ٌٗذسد فٖ تله اٛدلٔ اٙهشٓ ثبٝحشام ّٛل لكش إرا هش ػل٢ ه٘مابت  

 .غ٘شُ لبغذا إل٢ هىٔ ٍ اًِ ٟ ٗتزبٍصُ غ٘ش هحشم
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هي رله حٌ٘ئز ٗظْش ٍرِ الطشق٘ٔ فٖ اٝحشام هي هْل أسؾِ ػل٢ ٍ •
ٍرِ ٟ ٗزضِٗ اٝحشام هي غ٘شُ هغ فشؼ وًَِ فاٖ حابل ٟ ٗػاذق    
ػلِ٘ اًِ هش ػلِ٘ لبغذا الذخَل إل٢ هىٔ، ووب اى هٌِ ٗظْش الٌظش ف٘وب 
فٖ الحذائك ٍ الشٗبؼ هي الحىن ثزَاص رله لِ هكلمب، ثل لؼال هٌاِ   
ٗظْش اى إق٠ق الوػٌف ٍ غ٘شُ هٌضل ػل٢ الماَل الوضثاَس لحىوْان    
ثبلجمبء ػل٢ فشؾِ اٍٛل الزٕ َّ هب ػشف ، ٟ اى الوشاد ثاِ اٝحاشام   
هي إٔ ه٘مبت ٍ إى لن ٗىي ػل٢ الَرِ الوضثَس، ف٘ختع المَل الخبًٖ 

 ،حٌ٘ئز ثبلوػشح ثِ تَّوب لِ هي ّزُ اٝق٠لبت
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عني الحلنٖ، ٍ اًونب    إى  حىٖ ٍ اهب المَل الثبلث فلن ًتحممِ ألحذ ٍ  •
استظْشُ األسدث٘لٖ ٍ احتولِ تلو٘زُ تجعب لنِ، لىٌنِ ٍاػنح الؼنعف،     
خظَطب ثعذ ٍػَح ػعف دل٘لِ ووب عشفت، فال سٗت حٌ٘ئز فنٖ أى  

 .األلَى األٍل، ّزا
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

فٖ الوذاسن ٌّب ػي الطبسح اًِ اػتجش فٖ ٍرَة الحذ اٟعاتكبػٔ  ٍ •
ٍ لَ ل٘ال إى  : هي الجلذ إٟ هغ اًتمبل الفشؼ فتٌتمل اٟعتكبػٔ حن لبل

اٟعتكبػٔ تٌتمل هغ ً٘ٔ الذٍام هي اثتذاء اٝلبهأ أهىاي لفماذ الاٌع     
الوٌبفٖ ٌّب، ٍ ًبلطِ ثأًِ ٟ دل٘ل ػل٢ اػتجبس ً٘ٔ الذٍام، إر الوساتفبد  
هي اٙٗٔ الطشٗفٔ ٍرَة الحذ ػل٢ ول هتوىي هٌِ، ٍ اٛخجابس غ٘اش   
هٌبف٘ٔ لزله، ثل هؤوذٓ لِ، إر غبٗٔ هب ٗساتفبد هٌْاب اػتجابس الاضاد ٍ     

 الشاحلٔ هغ الحبرٔ إلْ٘وب ٟ هكلمب، 
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اى حزٔ اٝعا٠م ٍارجأ ػلا٢ هاي     « 1»ثل لذ ٍسد فٖ ػذٓ اخجبس •
فٖ الػاح٘ح  « 2»هؼبٍٗٔ ثي ػوبس ٍ س١ٍ أقبق الوطٖ هي الوسلو٘ي 

ٗوش هزتابصا ٗشٗاذ   الشرل (: ػلِ٘ الس٠م)ُ ٰ  لل  ٛثٖ ػجذ اللّ»: لبل
ال٘وي أٍ غ٘شّب هي الجلاذاى ٍ قشٗماِ ثوىأ ف٘اذسن الٌابس ٍ ّان       
ٗخشرَى إل٢ الحذ ف٘خشد هؼْن إل٢ الوطابّذ، أ ٗزضٗاِ رلاه ػاي     

  «ًؼن: اٝع٠م؟ لبلحزٔ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

فِ٘ هب لذهٌبُ هي اػتجبس أهش ضشػٖ فٖ اٟعتكبػٔ، ٍ َّ هله الضاد ٍ •
ٍ الشاحلٔ هي ثلذ، ٍ ػشفٖ ووب أٍؾحٌب رله فاٖ هحلاِ، ٍ إٟ لاضم    
اٟرتضاء ثحذ الوتسىغ إرا وبى لِ اعتكبػٔ ػل٢ أداء لاذس الوٌبعاه   
هغ الشرَع إل٢ ث٠دُ، أٍ هكلمب ثٌبء ػل٢ ػذم اػتجبسُ فٖ اٟعاتكبػٔ،  

 .الؼبلناللِّ ٍ َّ هؼلَم الجك٠ى، ٍ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 :الجحج فٖ ّزُ الوسألٔ ٗمغ فٖ هشحلت٘ي( 1)•
 .ف٘وب تمتؿِ٘ المبػذٓ: اٍٟل٢•
 .ف٘وب تمتؿِ٘ الشٍاٗبت الخبغّٔ: الخبً٘ٔ•

 

 171: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هَال٘نت خبطّنٔ عٌّْ٘نب    فومتؿبّب تؼ٘ي اٝحشام ػلِ٘ هاي   المبعذٓأهّب •
« 1»، ووب ٗساتفبد هاي الشٍاٗابت    (ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )الٌجٖ 

هَال٘ا   ( ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ عالن   اللّاِ  غال٢ّ  )الؼبهّٔ الذالّٔ ػل٢ تَل٘تِ 
لٚفبق، ٍ أى لىل لكش ه٘مبتبً خبغّبً ووب ٗظْاش رلاه هاي الشٍاٗابت     
اٙت٘ٔ، ٍ أًِ ل٘س ٛحذ أى ٗحشم إلّب هي ه٘مبتِ الزٕ ػٌِّ٘ لاِ سعاَل   

، فبلؼشالٖ ٗحشم هي ثكاي الؼم٘اك ٍ   (ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )اللِّ 
 .الكبئفٖ هي لشى الوٌبصل ٍ ال٘وٌٖ هي ٗلولن ٍ ّىزا

 .1أثَاة الوَال٘  ة / 307: 11الَعبئل ( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثئصائْب سٍاٗبت أُخش تذل ػل٢ أًِ ٗحشم هي الو٘مبت الازٕ ٗواشّ ثاِ    ٍ •
، ٍ لذ ٍلغ الى٠م فٖ اى ّزُ الشٍاٗبت ّل تطول الطخع الزٕ «2»

 ؟ٗشٗذ الحذ هي هىّٔ أٍ تختع ثوي ٗشٗذ الحذ هي الخبسد
 
 

 .7أثَاة ألسبم الحذ ة / 262: 11الَعبئل ( 2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٗذػ٢ اًػشاف الشٍاٗبت ػوي ٗشٗذ الحذ هي هىّٔ ٍ اختػبغاْب  سثّوب •
ثوي ٗشٗذ الحذ هي خبسرْب، ٍ لىي الظابّش أًاِ ٟ هَرات لاذػ١َ     
اًٟػشاف، لػذق الوشٍس ػل٢ الو٘مبت ػل٢ هي ٗمػذ الحذ هي هىّأ  
ثأى ٗخشد هي هىّٔ إل٢ إٔ ه٘مبت أساد هي غ٘ش تؼ٘ا٘ي، فا٠ ٗخاتع    
ثوي ٗمػذ الحذ هي الخبسد، فئى الوشٍس ػل٢ الوىابى ّاَ اٟرت٘ابص    
ػلِ٘، ٍ ّزا الوؼ٢ٌ ٗػذق ػل٢ هي ٗمػذ التوتّغ هي هىّٔ، ف٘زاَص لاِ   
الخشٍد إل٢ إٔ ه٘مبت ضبء فئًِ ػٌذ هب ٗػل رله الوىبى ٍ ٗزتابصُ  
ِ  هي غ٘ش فشق ث٘ي أى ٗشٗذ التوتّغ هي هىّأ أٍ   ٗػذق ػلِ٘ أًِ هشّ ػل٘

 .هي خبسرْب، ٍ ٟ ٗزت ػلِ٘ أى ٗشرغ إل٢ ه٘مبت ثلذُ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

وٌّب ًحي ٍ ّزُ الشٍاٗبت ٍ لن تشد سٍاٗٔ فٖ حىن الوم٘ن اللتضهٌب فلَ •
ثبلمَل الثبًٖ ٍ َّ خَاص اإلحشام هي إٔ ه٘مبت شب  ٍ أساد، لذخَلنِ  

ّنزا هنب   . فٖ عٌَاى الوبس ثبلو٘مبت، ٍ ال هَخت لالًظشاف الونزوَس 
 .تمتؼِ٘ المبعذٓ الوستفبدٓ هي الشٍاٗبت العبهّٔ
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أهّب الشٍاٗبت الخبغّٔ فجؼؿْب تذل ػل٢ أًِ ٗشرغ إل٢ ه٘مابت ثلاذُ   ٍ •
عاألتِ ػاي   »: لابل ( ػل٘اِ السا٠م  )ووَحك عوبػٔ ػي أثٖ الحساي  

ًؼان ٗخاشد إلا٢ هْالّ     : الوزبٍس إلِ أى ٗتوتّغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ؟ لبل
 « 1« »إى شب أسؾِ ف٘لجٖ 

لَ تنّ ّزا الخجش لىبى هخػػبً لتله الشٍاٗابت الذالّأ ػلا٢ وفبٗأ     ٍ •
الوشٍس ثجؼؽ الوَال٘ ، ٝق٠لْب هي ح٘ج حذ الوما٘ن فاٖ هىّأ أٍ    

 .حذ الخبسد
 .1ح  8أثَاة ألسبم الحذ ة / 264: 11الَعبئل ( 1)•
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اعتطىل فٖ الشٗبؼ فٖ الخجش ثؿاؼف الساٌذ ثوؼلا٢ ثاي هحوّاذ      ٍ •
اعتظْبساً هي ػجبسٓ الٌزبضٖ فٖ حمِ، ٍ لن ٗىي الخجش هٌزجاشاً ثؼوال   

 .«2»الوطَْس 
ٍ لىي الشرل حمٔ ًِٛ هي سربل وبهل الضٗبسات، ٍ ػجابسٓ الٌزبضاٖ   •

ٟ تذل ػل٢ ؾؼفِ ٍ إًوب تذل ػلا٢ أًاِ هؿاكشة الحاذٗج ٍ     « 3»
الوزّت، ٍ اٟؾكشاة فٖ الحذٗج هؼٌبُ أًِ ٗاشٍٕ الغشائات، ٍ أهّاب    

 .اٟؾكشاة فٖ الوزّت فغ٘ش ؾبئش إرا وبى الطخع حمٔ فٖ ًفسِ
 .168: 6سٗبؼ الوسبئل ( 2)•
 .1117/ 418: سربل الٌزبضٖ( 3)•
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 هعلى ثي هحوذ الجظشٕ  

هؼلا٢ ثاي    - 1117418.../ّزا ٍهي/الو٘ن ثبة/الٌزبضٖ سربل[ 1/1]•
 هحوذ الجػشٕ 

لِ وتت . هؼطشة الحذٗث ٍ الوزّت ٍ وتجِ لشٗجٔأثَ الحسي [ 1/2]•
وتبة اٝٗوبى ٍ دسربتِ ٍ صٗبدتِ ٍ ًمػبًِ وتبة الذٟئل وتابة  : هٌْب

الىفش ٍ ٍرَِّ وتبة ضشح الوَدٓ فٖ الاذٗي وتابة التفسا٘ش وتابة     
ِ  )اٝهبهٔ وتبة فؿبئل أه٘ش الوؤهٌ٘ي ػلِ٘ السا٠م   ( غالَات ا٣ ػل٘ا

وتبة عا٘شٓ المابئن   ( الوشٍٓ)وتبة لؿبٗبُ ػلِ٘ الس٠م وتبة الوشٍءٓ 
: حذحٌب رؼفش ثي هحوذ لبل: أخجشًب هحوذ ثي هحوذ لبل. ػلِ٘ الس٠م

 .حذحٌب الحس٘ي ثي هحوذ ثي ػبهش ػي هؼل٢ ثي هحوذ
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 الحس٘ي ثي هحوذ ثي عوشاى ثي أثٖ ثىش األشعشٕ الموٖ

 - 15666/ٍالحسا٘ي  الحسي ثبة/هٌِ اٛلف ثبة/الٌزبضٖ سربل[ 1/1]•
 الحس٘ي ثي هحوذ ثي ػوشاى ثي أثٖ ثىش اٛضؼشٕ الموٖ 

لِ وتبة الٌَادس أخجشًبُ هحوذ ثي هحوذ ػاي  . ثمٔأثَ ػجذ ا٣ [ 1/2]•
 . أثٖ غبلت الضساسٕ ػي هحوذ ثي ٗؼمَة ػٌِ

 
 حذٗخبًَ ػي الوؼل٢ ٍ َّ دل٘ل لَحبلتِ 1404الحس٘ي ثي هحوذ س١ٍ •
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الؼوذٓ ؾؼف الذٟلٔ لتؼل٘ك الخشٍد إل٢ هْلّ أسؾِ ػل٢ هط٘ئتِ، ٍ ٍ •
رله يبّش فٖ ػذم الَرَة، ٍ إلّب ف٠ هؼ٢ٌ للتؼل٘ك ػل٢ هطا٘ئتِ ٍ  

إل٢ التوتّاغ فجؼ٘اذ   « إى ضبء»( ػلِ٘ الس٠م)إسادتِ، ٍ أهّب إسربع لَلِ 
 .رذّاً

ٍ لَ فشؾٌب دٟلتِ ػل٢ الَرَة فوؼبسؼ ثشٍاٗبت أُخاش تاذل ػلا٢    •
ػذم تؼ٘٘ي ه٘مبت خبظ لِ ٍ رَاص اٟوتفبء ثإٔ ه٘مبت ضبء، ووَحاك  

 حذٗج آخش لسوبػٔ فٖ 

 172: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

فئى َّ أحت أى ٗتوتّغ فٖ أضْش الحاذ ثابلؼوشٓ   »(: ػلِ٘ الس٠م)لبل •
إل٢ الحذ فل٘خشد هٌْب حت٢ ٗزابٍص رات ػاشق أٍ ٗزابٍص ػٔسافبى     
ف٘ذخل هتوتؼبً ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ، فئى َّ أحت أى ٗفشد الحذ فل٘خشد 

 .«1« »إل٢ الزؼشأً ف٘لجٖ هٌْب
•______________________________ 

 .2ح  10أثَاة ألسبم الحذ ة / 270: 11الَعبئل ( 1)
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الوتفبّن هٌِ رَاص اٝحشام هي إٔ ه٘مابت ضابء، لؼاذم خػَغا٘ٔ     ٍ •
لزات ػِشق أٍ ػٔسفبى، فئىّ الوستفبد هٌِ ثحست الفْن الؼشفاٖ راَاص   
الخشد إل٢ ه٘مبت هي الوَال٘  ٍ إى لن ٗىي ه٘مبت ثلاذُ ٍ أّلاِ، ٍ   

ٍ التزابٍص ػاي   « 2»الشٍاٗٔ لذ اضتول  ػل٢ التزبٍص ػي رات ػشق 
 ػٔسفبى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

: ٍ ل٘ال . هْٔٓلّ أّل الؼشاق ٍ َّ الحذ ث٘ي ًزذ ٍ تْبهٔ: رات عشق( 2)•
 . ػشق رجل ثكشٗك هىّٔ ٍ هٌِ رات ػشق

ػسافبى  : هٌْلٔ هي هٌبّل الكشٗك ث٘ي الزحفٔ ٍ هىّٔ، ٍ ل٘ال : عسفبى•
لشٗٔ ثْب ًخ٘ل ٍ : ث٘ي الوسزذٗي ٍ ّٖ هي هىّٔ ػل٢ هشحلت٘ي، ٍ ل٘ل

هضاسع ػل٢ عتّٔ ٍ ح٠ح٘ي ه٘لًب هي هىّٔ ٍ ّٖ حذ تْبهأ، ٍ لاذ غاضا    
 . ثٌٖ لح٘بى ثؼسفبى( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علنٰ  غل٢ّ اللّ)الٌجٖ 

هىبى فِ٘ هبء ث٘ي الكبئف ٍ هىّٔ، ٍ ّٖ إلا٢ هىّأ ألاشة،    : الدعشأً•
ػٌاذ سرَػاِ هاي غاضآ     ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علنٰ  غل٢ّ اللّ)ًضلْب الٌجٖ 

 .107: 4هؼزن الجلذاى . حٌ٘ي ٍ أحشم هٌْب
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

لن ٗؼلن لٌب إل٢ اٙى أى ػٔسفبى ٍالغ فٖ إٔ هىابى ٍ ثاإٔ هماذاس    ٍ •
ٗجؼذ ػي هىّٔ، ٍ و٘ف ٗحشم هٌِ هغ أًِ ل٘س هي حذٍد الحشم ٍ ٟ هي 

ٍ لاذ  . الوَال٘ ، ٍ لىي رله غ٘ش ؾبئش فٖ دٟلٔ الشٍاٗٔ ػل٢ التخ٘٘ش
اػتوش ح٠ث ػوش أحذّب ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )سٍٕ أى الٌجٖ 

 .«3»هي ػٔسفبى 
 .2ح  22أثَاة الوَال٘  ة / 341: 11الَعبئل ( 3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

أهّب المَل اٙخش ٍ َّ اٝحشام هي أد٢ً الحل فتذل ػلِ٘ رولٔ هاي  ٍ •
( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ »: اٛخجبس أّوّْب غح٘ح الحلجٖ، لبل

ٟ، لا٘س ّٛال هىّأ أى    (: ػلِ٘ السا٠م )ّٛل هىّٔ أى ٗتوتّؼَا؟ لبل 
إرا ألبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ووب : فبلمبقٌَى ثْب؟ لبل: ٗتوتؼَا، لل 

: هي أٗي؟ لابل : ٗػٌغ أّل هىّٔ، فئرا ألبهَا فئىّ لْن أى ٗتوتّؼَا، لل 
هي هىّٔ ًحاَاً  : هي أٗي ْٗلَى ثبلحذ؟ فمبل: ، لل ٗخشخَى هي الحشم

 .«4« »هوّب ٗمَل الٌّبس
 .3ح  9أثَاة ألسبم الحذ ة / 266: 11الَعبئل ( 4)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هي دخلْب ثؼواشٓ فاٖ غ٘اش أضاْش     »أٍؾح هٌِ دٟلٔ هَحمٔ عوبػٔ ٍ •
فئًْاب  « 1« »الحذ حنّ أساد أى ٗحشم فل٘خشد إل٢ الزِؼشأً ف٘حشم هٌْب

ٍ اٝحاشام   أدًى الحل ٍ َّ الدِعشأًغشٗحٔ الذٟلٔ فٖ الخشٍد إل٢ 
 .هٌِ

( ػلِ٘ السا٠م )اللِّ ٍ اعتذلَا أٗؿبً ثػح٘ح ػوش ثي ٗضٗذ ػي أثٖ ػجذ •
هي أساد أى ٗخشد هي هىّأ ل٘ؼتواش أحاشم هاي     (: ػلِ٘ الس٠م)لبل »

 .«2« »الزِؼشأً أٍ الحذٗج٘ٔ ٍ هب أضجْْب
 .2ح  8أثَاة ألسبم الحذ ة / 264: 11الَعبئل ( 1•
 .1ح  22أثَاة الوَال٘  ة / 341: 11الَعبئل ( 2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٗطىل ثأى هَسدُ الؼوشٓ الوفشدٓ ٟ الحذ للوم٘ن فٖ هىّأ، فبلؼواذٓ   ٍ •
 .غح٘ح الحلجٖ، ف٘مغ الى٠م فٖ الزوغ ث٘ي الشٍاٗبت

إى للٌب ثسمَـ حز٘ٔ الخجش ثبٟػشاؼ ػٌِ فػح٘حٔ الحلجٖ عابلكٔ،  •
ٍ إى لن ًمل ثزله ووب َّ الػح٘ح ػٌذًب هؿبفبً إلا٢ أًاِ لاذ ػوال     

 .روبػٔ ثبلػح٘حٔ فْٖ غشٗحٔ فٖ رَاص اٝحشام هي أد٢ً الحل
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ٍ أهّب هَحك عوبػٔ اٍّٛل الذال ػل٢ الخشٍد إل٢ ه٘مبت ثلذُ ٍ هْالّ  •
أسؾِ فظبّشُ الَرَة، ٍ همتؿ٢ المبػذٓ سفغ ال٘اذ ػاي يابّش ّازا     
ثػشاحٔ غح٘حٔ الحلجٖ الذالّٔ ػل٢ وفبٗٔ أد٢ً الحل ف٘حول الوَحاك  
ػل٢ اٟعتحجبة، ٍ وزله الحبل ثبلٌسجٔ إل٢  هَحك عوبػٔ الذال ػل٢ 

 .رَاص اٟوتفبء ثبلخشٍد إل٢ الزِؼشأً ٍ َّ أد٢ً الحل
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وزله هَحمِ الخبًٖ ثٌبءٖ ػلا٢ دٟلتاِ ػلا٢ ٍراَة اٝحاشام هاي       ٍ •
اٛهبوي الوزوَسٓ فِ٘ وزات ػشق ٍ ػسفبى، ٍ لىي لذ ػشف  دٟلتاِ  
ػل٢ رَاص اٝحاشام هاي إٔ ه٘مابت ضابء ٍ ٟ خػَغا٘ٔ لٜهابوي       

 .الوزوَسٓ
فبلٌت٘دٔ ّٖ التخ٘٘ش ٍ خنَاص اإلحنشام هني أدًنى الحنل، ٍ األفؼنل       •

اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت الونلتٔ، ٍ أفؼل هٌِ اإلحشام هني ه٘منبت   
 .ثلذُ
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ثؼذ هب اختبس اٝحشام هي أحاذ الوَال٘ا    ( اللِّسحوِ )إى الوػٌف حنّ •
ستت ػل٢ رله أًِ إى لن ٗىي هتوىٌبً هي اٝحشام هي أحذ الوَال٘ا   
ٗحشم هي خبسد الحشم، ووب أًِّ احتبـ احت٘بقبً ٍرَثّ٘بً فاٖ الخاشٍد   
هي الحشم ثأى ٗشرغ إل٢ هب ٗتوىّي هي لكغ الوسبفٔ، ٍ إى لن ٗاتوىّي  
هي رله أٗؿبً ف٘حشم هي هىبًِ، ٍ لذ احتبـ أٗؿبً ثبلخشٍد ثبلوماذاس  

ػاذم  ( لذس عشُ)غشؾِ : ٍ الحبغل. الووىي ٍ إى وبى داخل الحشم
اٝحشام هي هىبًِ، ثل الَارت ػلِ٘ أٍّلًاب الخاشٍد إلا٢ ه٘مابت هاي      
الوَال٘  ٍ إلّب ف٘خشد هي هىّٔ ثبلومذاس الووىي ف٘حاشم ٌّابن ٍ لاَ    
وبى رله الوىبى ث٘ي الو٘مبت ٍ الحشم ثال ٍ لاَ وابى ثا٘ي الحاشم ٍ      

 .أثؼبؾِ ٍ هىّٔ
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ٟ ٗخف٢ أىّ هب روشُ هجٌٖ ػل٢ هختبسُ هي ٍرَة اٝحشام هي أحذ ٍ •
الوَال٘  الوؼٌّ٘ٔ، ٍ أهّب ثٌبءٖ ػل٢ هختبسًب هاي التخ٘٘اش ثا٘ي الواَاسد     
الخ٠حٔ الوزوَسٓ ف٠ هَرت لْزا اٟحت٘بـ، ثل لذ ٟ ٗزَص لؼذم الذل٘ل 
ػل٢ رَاص اٝحشام هي هىبى أثؼذ هي أد٢ً الحل، فئى الؼجبدٓ تَل٘ف٘ٔ 
ٍ ٟ دل٘ل ػل٢ رَاص رله فٖ غ٘ش الوَاسد الوٌػَغٔ فؿالًب ػاي أى   

 .ٗىَى أحَـ
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  فٖ الوَال٘ المَل •
 ٍ ّٖ الوَاؾغ التٖ ػٌ٘  لٞحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 رٍ الحل٘فٔ، -األٍل•

ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػل٢ قشٗمْن، ٍ اٛحَـ اٟلتػبس •
 .ػل٢ ًفس هسزذ الطزشٓ، ٟ ػٌذُ فٖ الخبسد، ثل ٟ ٗخلَ هي ٍرِ

 العم٘ك، -الثبًٖ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍعكِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ اٛل١َ راَاص اٝحاشام   
هي رو٘غ هَاؾؼِ اخت٘بسا، ٍ اٛفؿل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التؿ  التم٘ٔ ػاذم اٝحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش إلا٢ رات الؼاشق        

ِ فبٛحَـ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ٟ ٗخلَ هي   ٍر
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 الدحفٔ، -الثبلث•

 .ٍ ّٖ ّٛل الطبم ٍ هػش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّن•
 ٗلولن، -الشاثع•

 .ٍ َّ ّٛل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 لشى الوٌبصل، -الخبهس•

 .ٍ َّ ّٛل الكبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
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ثٓبةٔ رَٓٓاصِ حٓذِّ التَّوٓتُّغِ لِلْؤزٓبٍِسِ ٍٓ ٍٔرَٔثِِِ فِٖ الَْٓارِتِ لَجٕالَ أَىْ   8« 1»•
  ٗٓتَؼَّٓ٘يَ ػٓلَِِٕ٘ غَٕ٘شُُٔ

هٔؼٓل٢َّ هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ « 2» -1 -14750•
ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ  ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ

 -سٓأَلْتُِٔ عٓيِ الْؤدٓبٍِسِ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّعٓ ثِبلْعٔوٕشَِٓ إِلَنى الْحٓنح   : الْحٓسٓيِ ع لَبلَ
 .إِىْ شَب ٓفَ٘ٔلَج ٖ هْٔٓلِّ أَسٕػِِِ لَبلَ ًَعٓنٕ ٗٓخْشُجٔ إِلَى 

، ٍ أٍسدُ فااٖ 188 -59 -5، التْاازٗت 7 -302 -4الىاابفٖ  -(2)•
 .هي أثَاة الوَال٘  19هي الجبة  1الحذٗج 
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ إِعٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ « 3» -2 -14751 •
الْؤزٓابٍِسٔ ثِوٓىَّأَ   : هٓشَّاسٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

فِٖ سٓرٓاتٍ إٍَٔ ضَاؼٕجٓبىَ إٍَٔ ضَإْشِ     -إِرَا دٓخَلَْٓب ثِؼٔوٕشٍَٓ فِٖ غَٕ٘شِ أَضْْٔشِ الْحٓذِّ
فَائِىَّ أَضْأْشَ الْحٓاذِّ     -إٍَٔ غَٕ٘شِ رَلِهٓ هِيَ الطَُّْٔسِ إِلَّب أَضْْٔشَ الْحٓذِّ -سٓهٓؿَبىَ

هٓيْ دٓخَلَْٓاب ثِؼٔوٕاشٍَٓ فِاٖ غَٕ٘اشِ أَضْأْشِ       -ضَََّالٌ ٍٓ رٍُ الْمَؼٕذِٓٓ ٍٓ رٍُ الْحِزَِّٔ
فَ٘ٔحٕشِمٔ هٌِْْٓب حُانَّ   -«4»حُنَّ أَسٓادٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ فَلْ٘ٓخْشُدٕ إِل٢َ الْزِؼٕشَأًَِ  -الْحٓذِّ

حُانَّ ٗٓكُاَفٔ    -ٍٓ لَب ٗٓمْكَغِ التَّلْجَِ٘ٓٔ حٓتَّا٢ ٌْٗٓظُاشَ إِلَا٢ الْجٕٓ٘ا ِ     -ٗٓأْتِٖ هٓىََّٔ
حُنَّ ٗٓخْشُدٔ إِل٢َ الػَّافَب   -ٍٓ ٗٔػٓلِّٖ الشَّوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْذٓ هٓمَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع -ثِبلْجٕٓ٘ ِ

 .حُنَّ ٗٔمَػِّشُ ٍٓ ٗٔحِلُّ حُنَّ ٗٓؼٕمِذٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ -ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ فَ٘ٓكَُفٔ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 .ٍٓ وَزَا هٓب لَجٕلَِٔ« 5»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ •
 .10 -302 -4الىبفٖ  -(3)•
هؼزان  )هبء ث٘ي هىٔ ٍ الكبئف ٍ ّٖ إل٢ هىٔ ألشة  -الزؼشأً -(4)•

 (.142 -2الجلذاى 

 . 190 -60 -5التْزٗت  -(5)•
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