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  الححألسبم 
هي وبى على ًفس الحذ فبلظبّش أى ٍظ٘فتِ التوتع، ٍ لَ شه فيٖ  ٍ •

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

 
إلٟ حد ًٌٜٔن تسى اللحض لؼجبً ثأمس المًلٟ ي ثؼدداللحض ثُدرا    *•

الموداز ٔمٌه ولٓ الحؼًز كٓ الحد ثب٘طل، أْ ثئستظدحبة الؼدد    
ا٘شلٓ أي الىؼتٓ كٓ ثؼغ الظًز، ي إن لم ٔمٌه ولٕدٍ ي لدً ثب٘طدل    

 .كٕزت اٚحتٕبؽ
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسبم 
إن مب مسّ اومب ًَ ثبلىسجّ إلٟ حزّ اٚسٝ ، ي أمب الحذ الىدرزْ ي  حم •

كسدبيْ  اٚي ًرا حبل شدوٕوٍٕ، ي أمدب   ، *شبء هسم شجٍُ كلٍ ورز أْ٘ 
 .كتبثغ لمب أكسدٌ

 
 .ي إن ًبن ا٘كؼل التمتغ *•
 

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

مه ًبن لٍ يؿىبن أحدَمب يين الحد ي اٖخس خبزرٍ أي كٍٕ  1مسألّ •
 ، *ثمٌّثشسؽ ػد  إهبمّ سىتٕه لٌه  أؿلجُمب،لصمٍ كسع 

تسبئب كبن ًبن مستـٕؼب مه ًل مىُمب تخٕس ثٕه الدًيٕلتٕه ي إن  كئن •
ًبن ا٘كؼل اختٕبز التمتغ، ي إن ًبن مستـٕؼب مه أحدَمب يين اٖخس 

 .**اٜستـبػّلصمٍ كسع يؿه 
ثل ي لً مغ إهبمّ سىتٕه ثمٌّ ٘ن َرا مٝى التًؿه ي الملدسيع   *•

 .أن مٌّ يؿىٍ ي لٍ يؿه آخس كتأمل
ثل تخٕس ثدٕه الدًيٕلتٕه ي إن ًدبن ا٘كؼدل اختٕدبز التمتدغ ي        **•

 .ا٘حًؽ اختٕبز كسع يؿه اٚستـبػّ
 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إلْ٘بوبى هي أّل هىٔ ٍ خشج إلى ثعض األهظبس ثن سخع هي 

مه ًبن مه أَل مٌّ ي خسد إلٟ ثؼغ ا٘مظبز حدم زردغ    2مسألّ •
 .ٜ ٔخلً مه هًِثل  ،* المٌٓإلُٕب كب٘حًؽ أن ٔأتٓ ثلسع 

 
ي إن ًبن ا٘هًٞ تخٕٕدسٌ ثدٕه كدسع المٌدٓ ي كدسع الىدب ٓ ي        *•

 .ا٘كؼل أن ٔأتٓ ثبلتمتغ

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

اٖكبهٓ إذا طبز موٕمب كٓ مٌّ كئن ًبن ذلي ثؼد استـبػتٍ  3مسألّ •
ثوبء حٌمٍ سًاء ًبود  إهبمتدٍ   كٓ   ي يرًة التمتغ ػلٍٕ كٝ إشٌبل

 ثوظد التًؿه أي المزبيزِ ي لً ثأشٔد مه سىتٕه، 
أمب لً لم ٌٔه مستـٕؼب حم استـبع ثؼدد إهبمتدٍ كدٓ مٌدّ كٕىولدت      ي •

لٌه ثشسؽ أن  *الخبلخّكسػٍ إلٟ كسع المٌٓ ثؼد الدخًل كٓ السىّ 
 تًٌن اٚهبمّ ثوظد المزبيزِ، 

 
 .ثل الثبً٘ٔ على األلَى *•

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

 ،*ا٘يلي أمب لً ًبن ثوظد التًؿه كٕىولت ثؼد هظدٌ مه •
 
 

 .ٗعتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗظذق أًِّ ٍطٌِلىي  *•

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

ي كٓ طًزِ اٜووٝة ٔلحوٍ حٌم المٌدٓ ثبلىسدجّ إلدٟ اٜسدتـبػّ      •
أٔؼب، كتٌلٓ كٓ يرًثٍ استـبػتٍ مىُب، ي ٜ ٔشتسؽ كٍٕ حظًلُب مه 

 ، *ثلدٌ
الظبّش رله فٖ طَسٓ عذم االًمالة أٗضبً ف٘ىفيٖ اسيتطبعتِ   ثل  *•

هي هىّٔ فٖ ٍخَة الححّ علِ٘ إى وبى فْ٘ب ٍ إى وبى الَاخت ثْب َّ 
التوتّع ًعن ٗعتجش حٌ٘ئزٍ استطبعتِ لحيحّ التوتّيع ٍ ال ٗىفيٖ اسيتطبعتِ     

إًّوب تظْش الثوشٓ ث٘ي المَل٘ي فيٖ هنًئ الشخيَ     ٍ  دًٍِلححّ الوىّٖ 
الشخَ  ٍال ٗعتجش ثعيذُ ٍ ليَ هيع     علٖالعضم هع لجل اإلًمالة ف٘عتجش
 .العضم

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

لٌه  *السىتٕهلً حظل  اٜستـبػّ ثؼد اٚهبمّ كٓ مٌّ هجل مؼٓ ي •
 **السدىتٕه ثشسؽ يهًع الحذ ػلٟ كسع المجبيزِ إلٍٕ هجل تزدبيش  

كبلظبَس أوٍ ًمب لً حظل  كٓ ثلدٌ، كٕزت ػلٍٕ التمتغ ي لً ثوٕ  إلٟ 
 أشٔد، أي ***السىّ الخبلخّ 

 .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

أمب المٌٓ إذا خسد الٟ سب س ا٘مظبز مزبيزا لُب كٝ ٔلحوٍ حٌمُب ي •
اٜستـبػّ ثؼدٌ كٕتؼدٕه   كٓ تؼٕه التمتغ ػلٍٕ إٜ إذا تًؿه ي حظل 

 .ػلٍٕ التمتغ ي لً كٓ السىّ ا٘يلٟ
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستطبعٔ الششع٘ٔ

، كلً اسدتـبع الؼساهدٓ    ٜ ٔؼتجس اٜستـبػّ مه ثلدٌ ي يؿىٍ 12مسألّ •
أي أٜساوٓ ي ًَ كٓ الشب  أي الحزدبش يردت ي إن لدم ٔسدتـغ مده      
يؿىٍ، ثل لً مشٟ إلٟ هجل المٕوبت متسٌؼب أي لحبرّ ي ًدبن َىدبى   
ربمؼب لشسا ؾ الحذ يرت، ي ٌٔلٓ ػه حزّ اٚسٝ ، ثل لدً أحدس    

  ٍ ي  *متسٌؼب كبستـبع ي ًبن أمبمٍ مٕوبت آخس ٔمٌه الودًل ثًرًثد
 .إن ٜ ٔخلً مه إشٌبل

ثل لَ لن ٗىي عٌذُ ه٘مبت آخش، ثل لَ أدسن أحيذ الَليَف٘ي ويبى    *•
 .حدِ حدٔاإلسالم هي دٍى حبخٔ إلى تدذٗذ اإلحشام

 89-10-18، تبزٔخ 37، رلسٍ 90-89ًتبة الحذ، سبل . ى.ز•
 

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

الموٕم كٓ مٌّ لً يرت ػلٍٕ التمتغ ًمب إذا ًبو  اسدتـبػتٍ   4مسألّ •
ٟ  ٔزت   كٓ ثلدٌ أي استـبع كٓ مٌّ هجل اووٝة كسػٍ ػلٍٕ الخسيد ال

المٕوبت ٚحسا  ػمسِ التمتغ، ي ا٘حًؽ أن ٔخدسد الدٟ مُدل أزػدٍ     
 كٕحس  مىٍ، ثل ٜ ٔخلً مه هًِ، 

إن لم ٔتمٌه كٌٕلٓ السرًع الٟ أيوٟ الحل، ي ا٘حًؽ السرًع الٟ ي •
 مب ٔتمٌه مه خبزد الحس  ممب ًَ يين المٕوبت، 

إن لم ٔتمٌه مه الخسيد إلٟ أيودٟ الحدل أحدس  مده مًػدؼٍ، ي      ي •
 .ا٘حًؽ الخسيد الٟ مب ٔتمٌه

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

إذا ًبو  استـبػتٍ ًمب   مسألّ الموٕم كٓ مٌّ إذا يرت ػلٍٕ التمتغ 4•
كٓ ثلدٌ أي استـبع كٓ مٌّ هجل اووٝة كسػٍ كبلًارت ػلٍٕ الخسيد 

 التمتغإلٟ المٕوبت ٚحسا  ػمسِ 
 أهًالي اختللًا كٓ تؼٕٕه مٕوبتٍ ػلٟ  •
ذَت إلٍٕ رمبػّ ثل زثمب ٔسىد إلٟ المشدًُز  أحذّب أًِ هْل أسضِ  •

 ًمب كٓ الحدا ن 

سألتٍ ػده المزدبيز أ لدٍ أن ٔتمتدغ     : لخجس سمبػّ ػه أثٓ الحسه ع•
  ثبلؼمسِ إلٟ الحذ هبل ع وؼم ٔخسد إلٟ مُل أزػٍ كلٕلت إن شبء

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

ثزملّ مه ا٘خجبز الًازيِ كٓ الزبَل ي الىبسٓ الدالدّ ػلدٟ   المؼتؼد •
ذلي ثدػًٞ ػد  خظًطدّٕ للزُدل ي الىسدٕبن ي أن ذلدي لًٌودٍ      
موتؼٟ حٌدم التمتدغ ي ثب٘خجدبز الدًازيِ كدٓ تًهٕد  المًاهٕد  ي        
تخظٕض ًل هـس ثًاحد مىُب أي مه مس ػلُٕب ثؼد يػًٞ أن السردًع  

 إلٟ المٕوبت ؿٕس المسيز ػلٍٕ 

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

أوٍ أحد المًاهٕ  المخظًطّ مخٕسا ثٕىُب ي إلٍٕ ذَدت رمبػدّ   حبوُٕب •
أخسٞ لزملّ أخسٞ مه ا٘خجبز مؤٔدِ ثأخجبز المًاهٕ  ثدػًٞ ػد  

 استلبيِ خظًطّٕ ًل ثوـس مؼٕه 
أوٍ أيوٟ الحل وول ػه الحلجٓ ي تجؼٍ ثؼغ متأخسْ المتأخسٔه حبلخُب •

 لزملّ حبلخّ مه ا٘خجبز 

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

ا٘حًؽ ا٘يل ي إن ًبن ا٘هًٞ الخبوٓ لؼد  كُدم الخظًطدّٕ مده    ي •
خجس سمبػّ ي أخجبز الزبَل ي الىبسٓ ي أن ذًس المُل مه ثبة أحدد  
ا٘كساي ي مىغ خظًطدّٕ للمدسيز كدٓ ا٘خجدبز الؼبمدّ الدالدّ ػلدٟ        
المًاهٕ  ي أمب أخجبز الوًل الخبلج كمغ ودزِ الؼبمل ثُب موٕدِ ثأخجدبز  

 المًاهٕ  أي محمًلّ ػلٟ طًزِ التؼرز 

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

الظبَس أن مب ذًسوب حٌم ًل مده ًدبن كدٓ مٌدّ ي أزاي اٚتٕدبن      حمٛ •
 ثبلتمتغ ي لً مستحجب 

ًلٍ مغ إمٌبن السردًع إلدٟ المًاهٕد  ي أمدب إذا تؼدرز كٌٕلدٓ       َرا •
السرًع إلٟ أيوٟ الحل ثل ا٘حًؽ السرًع إلٟ مب ٔتمٌه مه خبزد 

 الحس  ممب ًَ يين المٕوبت 
إن لم ٔتمٌه مه الخسيد إلٟ أيودٟ الحدل أحدس  مده مًػدؼٍ ي      ي •

 ا٘حًؽ الخسيد إلٟ مب ٔتمٌه 

 

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

الموٕم كٓ مٌّّ إذا يرت ػلٍٕ التمتّغ ًمب إذا ًبو  اسدتـبػتٍ  (: 4مسألّ ) •
كٓ ثلدٌ أي استـبع كٓ مٌّّ هجل اووٝة كسػٍ كبلًارت ػلٍٕ الخسيد إلٟ 

 :المٕوبت ٚحسا  ػمسِ التمتّغ، ي اختللًا كٓ تؼٕٕه مٕوبتٍ ػلٟ أهًال
إلٍٕ رمبػّ، ثل زثمب ٔسىد إلٟ المشًُز ًمب ذَت ، أوٍّ مُلّ أزػٍ : أحدَب•

سدألتٍ ػده   ( ػلٕدٍ الس٘دٝ   )كٓ الحدا ن، لخجس سمبػّ ػده أثدٓ الحسده    
وؼم ٔخسد إلدٟ  ( ػلٍٕ الس٘ٝ )المزبيز إلٍ أن ٔتمتّغ ثبلؼمسِ إلٟ الحذ٘؟ هبل 

المؼتؼد ثزملّ مه ا٘خجبز الًازيِ كٓ الزبَدل  . مُلِّ أزػٍ كلٕلت٘ إن شبء
أنّ الىسدٕبن،ي  ي الىبسٓ الدالّّ ػلٟ ذلي ثدػًٞ ػد  خظًطّٕ٘ للزُدل ي  

ذلي لًٌوٍ موتؼٟ حٌم التمتّغ، ي ثب٘خجبز الًازيِ كٓ تًهٕ  المًاهٕ ، ي 
تخظٕض ًلّ هـس ثًاحد مىُب أي مه مسّ ػلُٕب، ثؼد يػًٞ أنّ السرًع إلدٟ  

 .المٕوبت ؿٕس المسيز ػلٍٕ

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

أوٍّ أحد المًاهٕ  المخظًطّ مخٕ٘ساً ثٕىُب، ي إلٍٕ ذَت رمبػّ : حبوُٕب•
أُخسٞ، لزملّ أُخسٞ مه ا٘خجبز مؤٔ٘دِ ثأخجدبز المًاهٕد ، ثددػًٞ    

 .ػد  استلبيِ خظًطّٕ٘ ًلّ ثوـس مؼٕ٘ه
أوٍّ أيوٟ الحدلّ، وودل ػده الحلجدٓ٘، ي تجؼدٍ ثؼدغ متدأخّسْ        : حبلخُب•

 المتأخّسٔه لزملّ حبلخّ مه ا٘خجبز، 

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

، لؼد  كُدم الخظًطدّٕ٘   (2)ي إن ًبن ا٘هًٞ الخبوٓ ( 1)ا٘حًؽ ا٘ي٘ل ي •
مه خجس سمبػّ، ي أخجبز الزبَل ي الىبسٓ، ي أنّ ذًس المُلّ مه ثبة أحدد  
ا٘كساي، ي مىغ خظًطّٕ٘ للمسيز كٓ ا٘خجبز الؼبمّ٘ الدالّّ ػلٟ المًاهٕد  ي  
أم٘ب أخجبز الوًل الخبلج كمغ ودزِ الؼبمل ثُدب موٕ٘ددِ ثأخجدبز المًاهٕد ، أي     

 محمًلّ ػلٟ طًزِ التؼرّز،  
 (.الجسيرسيْ. )ٜ ٔتسى( 1)•
 (.اٚمب  الخمٕىٓ. )ٜ ٔتسى ثل ٜ ٔخلً مه هًِ٘•
. ثل ا٘هًٞ وؼم لً تؼرّز ػلٍٕ الخسيد إلٟ مُلّ أزػٍ تخٕ٘س ثٕه المًاهٕد  •

 (.الىب ٕىٓ)
 (.الخً ٓ. )ثل ا٘هًٞ التخٕٕس ثٕه الزمٕغ( 2)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

مه ًبن كٓ مٌّدّ ي أزاي اٚتٕدبن   ( 3)الظبَس أنّ مب ذًسوب حٌم ًلّ حم٘ •
ثبلتمتّغ ي لً مستحج٘بً َرا ًلٍّ مغ إمٌبن السرًع إلٟ المًاهٕد ، ي أم٘دب   

إلٟ ( 4)إذا تؼرّز كٌٕلٓ السرًع إلٟ أيوٟ الحلّ، ثل ا٘حًؽ السرًع 
مه خبزد الحس  مم٘ب ًَ يين المٕوبت ي إن لم ٔتمٌّه مده    مب ٔتمٌّه

الخسيد إلٟ أيوٟ الحلّ أحس  مه مًػؼٍ، ي ا٘حًؽ الخسيد إلٟ مدب  
 . ٔتمٌّه

 (.الجسيرسيْ. )تؼٕ٘ه ذلي َ٘ل مٌّّ محلّ تأم٘ل( 3)•

 (.اٚمب  الخمٕىٓ. )محلّ إشٌبل•

 (.الخً ٓ. )كٍٕ إشٌبل( 4)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

لً أهب  مه كسػٍ التمتغ ثمٌّ سىّ أي سىتٕه لم ٔىتول كسػٍ ي ًدبن  ي •
إذا أزاي حزّ اٚسٝ  ي لً لم ٔدتمٌه مده   الخشٍج إلى الو٘مبت ػلٍٕ 

 ذلي خسد إلٟ خبزد الحس  كئن تؼرز أحس  مه مًػؼٍ

 

 215: ، ص1 ششائع اإلسالم فٖ هسبئل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 .«إلخ. ي لً أهب  مه كسػٍ التمتغ ثمٌّ سىّ أي سىتٕه»: هًلٍ•
ٜ ٔتؼٕه ػلٍٕ الخسيد الٟ مٕوبت ثلدٌ، ثل ٔزًش لٍ الخسيد إلدٟ  ( 3)•

 اٚمٌبن، مغ  شبء أْ٘ مٕوبت 
ٔحدس    -ي المساي ثٍ حظًل المشوّ التٓ ٜ ٔتحمل ػبيِ -مغ ػدمٍي •

 مه خبزد الحس ، 
ّ كبن • ي َدل ٔزدت ػلٕدٍ أن    . تؼرّز رمٕغ ذلي أحس  للؼمسِ مه مٌد

كأتًا مىٍ مدب  »ٔأتٓ ثبلممٌه مم٘ب ثٕه المًاػغ الخٝحّ؟ وظس، مه ػمً  
، ي أطبلّ الجساءِ، مغ اوتلبء اللب دِ حٕىئر كٓ تخظٕض «1« »استـؼتم
 .المحلّٕه

 206: ، ص2 هسبله األفْبم إلى تٌم٘ح ششائع اإلسالم؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ي لً أهب  مه كسػٍ التمتغ ثمٌّ سىّ أي سىتٕه لم ٔىتول كسػٍ، : )هًلٍ •
ي ًبن ػلٍٕ الخسيد إلٟ المٕودبت إذا أزاي حزدّ اٚسدٝ ، ي لدً لدم      
ٔتمٌه مه ذلي خسد إلدٟ خدبزد الحدس ، كدئن تؼدرز أحدس  مده        

 (.مًػؼٍ
ٜ زٔت أن مه كسػٍ التمتغ إذا أهب  ثمٌّ أي مب كٓ حٌمُب إهبمّ ( 1)•

ٜ توتؼٓ اوتوبل كسػٍ إلٟ اٚكساي أي الوسان ٔزت ػلٍٕ التمتدغ، ي هدد   
هـغ ا٘طحبة ثأن مه َرا شأوٍ إذا أزاي حدذ اٚسدٝ  ٔخدسد إلدٟ     
المٕوبت مغ اٚمٌبن كٕحس  مىٍ ثؼمسِ التمتغ، كئن تؼرّز خسد إلٟ أيوٟ 

 .الحل، كئن تؼرّز أحس  مه مٌّ
 

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

يرًة الخسيد إلٟ المٕوبت كبستدل ػلٍٕ ثأن كسػٍ لم ٔىتول ػه أمب •
كسع إهلٕمٍ كلصمٍ اٚحسا  مه مٕوبتُم، ي ثسيأّ سدمبػّ، ػده أثدٓ    

سألتٍ ػه المزبيز، أ لٍ أن ٔتمتغ ثبلؼمسِ إلٟ : الحسه ػلٍٕ السٝ  هبل
 .«1« »وؼم، ٔخسد إلٟ مُلّ أزػٍ كلٕلت٘ إن شبء»: الحذ؟هبل

 190: 8، الًسدب ل  188 -59: 5، التُدرٔت  7 -302: 4الٌبكٓ ( 1)•
 .1ح  8أثًاة أهسب  الحذ ة 

 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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أمب اٜرتصاء ثبلخسيد إلدٟ أيودٟ الحدّل مدغ تؼدرز الًطدًل إلدٟ        ي •
المٕوبت، ي اٚحسا  مه مٌّ مغ تؼرز الخسيد إلٟ أيوٟ الحل كبستدل 
ػلٍٕ ثأن خبزد الحس  مٕوبت مغ الؼسيزِ، ي اٚحسا  مه مٌدّ سدب ؾ   
مؼُب أٔؼب ًمب تدل ػلٍٕ زيأّ الحلجٓ، ػه أثٓ ػجد اللٍّ ػلٍٕ السدٝ   

ٗشخيع إليى   »: زرل تسى اٚحسا  حتٟ يخل مٌّ، هبل: هبل، هل  لٍ
ه٘مبت أّل ثالدُ الزٗي ٗحشهَى هٌِ ف٘حيشم، ٍ إى خشيٖ أى ٗفَتيِ    
« الحح فل٘حشم هي هىبًِ، فإى استطب  أى ٗخشج هي الحيشم فل٘خيشج  

«2». 
 14أثًاة المًاهٕ  ة  239: 8، الًسب ل 180 -58: 5التُرٔت ( 2)•

 .7ح 
 

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

، االوتفيب  ثيبلخشٍج إليى أدًيى الحيلّ هطلميب      « 3»( لَّٗيب )ٗحتول ٍ •
مده أزاي  »: لظحٕحّ ػمس ثه ٔصٔد، ػه أثٓ ػجد اللٍّ ػلٍٕ السٝ  هبل

« أن ٔخسد مه مٌّ لٕؼتمس أحس  مه الزؼساوّ ي الحدٔجّٕ ي مب أشجُُمب
«4 » 

 .«ع»لٕس  كٓ ( 3)•
 22أثًاة المًاهٕ  ة  247: 8، الًسب ل 1350 -176: 2اللوٍٕ ( 4)•

 .1ح 

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

سأل  أثب ػجد اللٍّ ػلٍٕ السٝ ، َ٘ل مٌّ أن : ي طحٕحّ الحلجٓ هبل•
كبلوبؿىٕه : هبل، هل « ٜ، لٕس َ٘ل مٌّ أن ٔتمتؼًا»: ٔتمتؼًا؟ كوبل

إذا أهبمًا سىّ أي سىتٕه طىؼًا ًمب ٔظىغ أَل مٌدّ، كدئذا   »: ثُب؟ هبل
ٔخسرًن مده  »: مه أٔه؟ هبل: هل « أهبمًا شُسا كئن لُم أن  ٔتمتؼًا

مه مٌّ وحدًا ممدب ٔودًل    »: مه أٔه ُٔلًّن ثبلحذ؟ هبل: هل « الحس 
 « 1« »الىبس

 .ال سٗت أى االحت٘بط ٗمتضٖ الوظ٘ش إلى هب روشُ األطحبةٍ •
أثًاة أهسب  الحدذ ة   192: 8، الًسب ل 103 -35: 5التُرٔت ( 1)•

 .3ح  9
 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج 
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مددب ٔسددتلبي مدده ا٘يلددّ الشددسػّٕ تحوددن « 2»( أهظددٟ)اػلددم أن ي •
اٜستـبػّ ثبلىسجّ إلٟ الموٕم كٓ مٌّ ي ؿٕسَب ثتمٌىٍ مه الحذ ػلٟ 

 .الًرٍ المؼتجس مه مًػغ اٚهبمّ ي الؼًي إلٟ ثلدٌ
كٓ يرًة الحذ اٜستـبػّ مه الجلدد   -هدس سسٌ -ي اػتجس الشبزح•

إن : ي لدً هٕدل  : إلّب مغ اوتودبل اللدسع كتىتودل اٜسدتـبػّ حدم هدبل      
اٜستـبػّ تىتول مغ وّٕ الديا  مه اثتداء اٚهبمّ أمٌده، للودد الدىض    

 . «3»المىبكٓ َىب 
 .« »لٕس  كٓ ( 2)•
 .102: 1المسبلي ( 3)•

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

مه كود الدىض المىدبكٓ لدرلي رٕدد، لٌده       -هدس سسٌ -مب ذًسٌي •
« 4»اػتجبز وّٕ الديا  ٜ يلٕل ػلٍٕ، إذ المستلبي مده أٖدّ الشدسٔلّ    

يرًة الحذ ػلٟ ًل متمٌه مىٍ، ي ا٘خجبز ؿٕس مىبكّٕ لدرلي، ثدل   
مؤًّدِ لٍ، إذ ؿبّٔ مب ٔستلبي مىُب اػتجبز الصاي ي الساحلدّ مدغ الحبردّ    
إلُٕمب ٜ مـلوب، ثل هد يزي كٓ ػدِ٘ أخجبز أن حزدّ اٚسدٝ  يارجدّ    

 .«5»ػلٟ مه أؿبم المشٓ مه المسلمٕه 
 .97: آل ػمسان( 4)•
 .11أثًاة يرًة الحذ ة  28: 8الًسب ل ( 5)•

 

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

ي زيٞ مؼبئّ ثه ػمبز كٓ الظحٕح هبل، هل  ٘ثٓ ػجدد اللّدٍ ػلٕدٍ    •
السرل ٔمسّ مزتبشا ٔسٔد الٕمه أي ؿٕسَب مه الجلددان ي ؿسٔودٍ   : السٝ 

ثمٌّ كٕدزى الىبس ي َم ٔخسرًن إلدٟ الحدذ كٕخدسد مؼُدم إلدٟ      
ي هد ثٕ٘ىّب « 6« »وؼم»: المشبَد، أ ٔزصٍٔ ذلي مه حزّ اٚسٝ ؟ هبل

 .«1»ملظٝ كٕمب  سجن ذلي ًلٍ 
 40: 8، الًسددب ل 1283 -264: 2، اللوٕددٍ 6 -275: 4الٌددبكٓ ( 6)•

 .2ح  22أثًاة يرًة الحذ ة 
 . 41زارغ ص ( 1)•

 

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

ي لً أهب  مه كسػٍ التمتغ ي هد يرت ػلٍٕ ثمٌّ أي حًالُٕب ممب َدً  •
يين الحد المصثًز سىّ أي سىتٕه أي أشٔد مه ذلي ي لً ثوظدد الدديا    
لم ٔىتول كسػٍ الرْ هد خًؿت ثٍ ثٝ خٝف أردٌ كٍٕ وظب ي كتًٞ، 
ثل لؼلٍ إرمبػٓ، ثل هٕل اوٍ ًرلي لٙطل ي ؿٕسٌ كمب كٓ المددازى  
مه التأمل كٍٕ كٓ ؿٕس محلٍ، ي ًرا ٜ خٝف أٔؼب وظب ي كتدًٞ كدٓ   
ػد  اوتوبلٍ ػه كسع الىب ٓ ثمزسي المزبيزِ ي إن لم ٌٔه هد يردت  

 ػلٍٕ سبثوب، ثل لؼلٍ إرمبػٓ أٔؼب 

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ي ًبن ػلٍٕ حٕىئر الخسيد إلٟ المٕوبت إذا أزاي حزّ اٚسدٝ ، ي لدً   •
لم ٔتمٌه مه ذلي خسد إلٟ خبزد الحدس ، كدبن تؼدرز أحدس  مده      

 مًػؼٍ  
 إومب الٌٝ  كٓ تؼٕٕه مٕوبتٍ الرْ ٔحس  مىٍ، •
الش٘خ ٍ أثٖ الظالح ٍ ٗح٘ى ثي سع٘ذ ٍ الوظٌف فيٖ الٌيبفع ٍ   كؼه •

ِ أوٍ الفبضل فٖ خولٔ هي وتجِ  ، ٜودزارٍ كٕمدب يل  ه٘مبت أّل أسضي
ػلٟ حٌمُم، إذ لم ٔخسد ثبلمزبيزِ المزسيِ ػه وٕدّ الدًؿه ػدىُم    

 ػسكب، ي ل  

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

سأل  ػه المزدبيز  »( ػلٍٕ السٝ )ػه أثٓ الحسه « 1»سمبػّ خجس •
وؼم ٔخسد إلٟ مُل أزػٍ كلٕلت : أ لٍ ان ٔتمتغ ثبلؼمسِ إلٟ الحذ؟ هبل

  «إن شبء
 

•______________________________ 
 .1الحدٔج  -مه أثًاة أهسب  الحذ -8 -الجبة -الًسب ل( 1)
 

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثمب يل ػلٟ يرًة زرًع الىبسٓ ي الزبَل الٍٕ ثىبء ػلدٟ ان  مؤٔدا •
 ،ذلي لمٌبن يرًة اَٚٝل مىٍ ٜ للؼرز المخظًص

ي ثمب يل ػلٟ تًهٕ  المًاهٕ  المخظًطّ لٌل هً  أي مه مس ػلُٕب  •
 .مه ؿٕسَم، ػسيزِ ػد  خسيرٍ ثبلمزبيزِ ػىُم

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ظبّش إطالق الوظٌف ٍ غ٘يشُ وبلٌْبٗئ ٍ الومٌيع ٍ الوجسيَط ٍ     ي •
اإلسشبد ٍ المَاعذ على هب حىٖ عيي ثعضيْب، ٍ طيشٗح اليذسٍ  ٍ     

 الخشٍج إلى إٔ ه٘مبت الوسبله ٍ الشٍضٔ 

مه يخل مٌّ ثحزّ ػه »( ػلٍٕ السٝ )ػه أثٓ رؼلس « 1»للمسسل •
ؿٕسٌ حم أهب  سىّ كًُ مٌٓ، كئن أزاي ان ٔحدذ ػده ولسدٍ أي أزاي ان    
ٔؼتمس ثؼد مب اوظسف مه ػسكّ كلٕس لٍ ان ٔحس  مه مٌّ لٌه ٔخسد 

  «إلٟ الًه ، ي ًلمب حًل زرغ إلٟ الًه 
•______________________________ 

 .9الحدٔج  -مه أثًاة أهسب  الحذ -9 -الجبة -الًسب ل( 1)
 83: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

مه حذ مؼتمسا »( ػلٍٕ السٝ )اللٍّ ػه أثٓ ػجد « 2»مًحن سمبػّ ي •
كٓ شًال ي كٓ وٕتٍ ان ٔؼتمس ي زرغ إلٟ ثٝيٌ كٝ ثأس ثدرلي، ي إن  
ًَ أهب  إلٟ الحذ كًُ حذ تمتغ، ٘ن أشُس الحذ شًال ي ذي الوؼدِ ي 
ذي الحزّ، كمه اػتمس كُٕه ي أهب  إلٟ الحذ كُدٓ متؼدّ، ي إن زردغ    
إلٟ ثٝيٌ ي لم ٔوم إلٟ الحذ كُٓ ػمسِ، ي مه اػتمس كٓ شُس زمؼبن 
أي هجلٍ ي اهب  إلٟ الحذ كلٕس ثمتمتغ، ي إومب ًَ مزبيز أكسي الؼمدسِ،  
كئن ًَ أحت ان ٔتمتغ كٓ أشُس الحذ ثبلؼمسِ إلٟ الحذ كلٕخسد مىُب 
حتٟ ٔزبيش ذات ػسم أي ٔزبيش ػسلبن كٕدخل متمتؼدب ثؼمدسِ إلدٟ    

  «الحذ، كبن ًَ أحت ان ٔلسي الحذ كلٕخسد إلٟ الزؼساوّ كٕلجٓ مىُب
 .2الحدٔج  -مه أثًاة أهسب  الحذ -10 -الجبة -الًسب ل( 2)•

 83: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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 ،الخجس•
ػه ( ػلٍٕ السٝ )سأل  أثب الحسه « »3»اللٍّ ي خجس إسحبم ثه ػجد •

ٔتمتغ أحت الدٓ، ي  : الموٕم ثمٌّ ٔزسي الحذ أي ٔتمتغ مسِ أخسٞ هبل
  «لٌٕه إحسامٍ مه مسٕسِ لٕلّ أي لٕلتٕه

 
 .20الحدٔج  -مه أثًاة أهسب  الحذ -4 -الجبة -الًسب ل( 3)•

 

 83: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ثأوٍ ٜ خٝف وظب ي كتًٞ كٓ اٚحسا  مده المٕودبت لمده مدس     مؤٔدا •
ػلٍٕ ي ان لم ٌٔه مه أَلٍ، ػسيزِ طدم ذلي ػلٟ المزبيز إذا اتٟ 

 مٕوبتب ؿٕس مٕوبتٍ 
 

 83: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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ثل ػده  احتولِ فٖ الوذاسن ، ي أدًى الحلالخسيد إلٟ عي الحلجٖ ي •
ِ  استظْشُ   ل  ش٘خِ أً

َ٘ل مٌدّ ان  ( ػلٍٕ السٝ )اللٍّ سأل  أثب ػجد « »1»الحلجٓ طحٕح •
هلد ، كبلودبؿىًن؟   : ٜ لٕس َ٘ل مٌّ ان ٔتمتؼًا، هدبل : ٔتمتؼًا هبل

إذا أهبمًا سىّ أي سىتٕه طىؼًا ًمب ٔظىغ أَل مٌّ، كئن أهدبمًا  : هبل
، ٔخسردًن مده الحدس    : مه أه؟ هبل: شُسا ًبن لُم ان ٔتمتؼًا، هل 

  «مه مٌّ وحًا ممب ٔوًل الىبس: مه أه ُٔلًن ثبلحذ؟ هبل: هل 
 .3مه أثًاة أهسب  الحذ الحدٔج  -9 -الجبة -الًسب ل( 1)•
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ػه أَل مٌدّ أ  ( ػلٍٕ السٝ )اللٍّ سأل  أثب ػجد »: «2»خجس حمبي ي •
إذا أهدب  ثُدب   : كبلوبؿىًن ثُب هدبل : لٕس لُم متؼّ، هل : ٔتمتؼًن؟ هبل

: كبن مٌج شدُسا هدبل  : سىّ أي سىتٕه طىغ ًمب ٔظىغ أَل مٌّ، هل 
ٔخسد مه الحس ، هل  مه أه ُٔل ثبلحذ؟ : مه أه؟ هبل: ٔتمتغ، هل 

  «مه مٌّ وحًا ممب ٔوًل الىبس: هبل
مده أزاي ان  »أٔؼدب  ( ػلٍٕ السدٝ  )ػىٍ « 3»ي طحٕح ػمس ثه ٔصٔد •

 .«ٔخسد مه مٌّ لٕؼتمس أحس  مه الزؼساوّ أي الحدٔجّٕ ي مب أشجُُمب
 .7مه أثًاة أهسب  الحذ الحدٔج  -9 -الجبة -الًسب ل( 2)•
 .1الحدٔج  -مه أثًاة المًاهٕ  -22 -الجبة -الًسب ل( 3)•

 

 

 84: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج



48 
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 هد ٔىبهش كٓ الزمٕغ ي •
 الخجس ا٘يل سىدا ثمؼلٟ، ثؼؼق •
 مغ احتمبل ًًن المساي اٜحتساش ػه مٌّ، « إن شبء»:يٜلّ ثوًلٍي •
 ثىحًٌ ٔزبة ػه الظحبح مغ ان التؼدْ ػىُب هٕبس، ي •
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 ػد  تؼول اللسم ؿٕس تؼول ػد  اللسم، ي ًَ المؼتجس كٍٕ يين اٖخس، ي •
شمًل اخجبز المًاهٕ  لىحً مب وحه كٍٕ محل مىبهشّ لؼدد  تجدبيزٌ   ي •

 مىُب ثٝ شجُّ، 
ثأن المسسل ًبلخجس كٓ الؼؼق سىدا ثل ي يٜلّ ٚرمبل الًه  كٍٕ ي •

 المحتمل ٚزايِ مُل أَل ا٘زع ثبحتمبل الٝ  للؼُد، 
مه ذلي ٔؼلم المىبهشّ كٓ المًحن ي الخجس اللرٔه اهظبَمب اٚؿٝم ي •

 المىصل ػلٟ التوٕٕد، 
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ي ػد  الخٝف كٓ إرصاء اٚحدسا  مده ؿٕدسٌ ثؼدد المدسيز ثدٍ ؿٕدس        •
، ي ثأن الظدحٕح ي الخجدس ودبيزان، مدغ ان     حٌم  المسيزالملسيع مه 

خبزد الحس  كُٕمدب مـلدن ٔحتمدل التوٕٕدد ثمُدل ا٘زع أي مـلدن       
الًه ، أي طًزِ تؼرز المظٕس إلُٕمب، لٝتلبم ػلٟ الزًاش حٕىئر ًمدب  
ستؼسف، كٕتؼٕه، حمٝ للمـلن ػلٟ الموٕد ي لً هظس السىد، لٝوزجدبز  
َىب ثبلؼمل، ٜتلبم مه ػدا الحلٓ ػلٟ اػتجبز الًه  ي ان اختللًا كٓ 

 ،إؿٝهٍ ي توٕٕدٌ
ي أمب الظحٕح ا٘خٕس كمحمًل ػلٟ الؼمسِ الملدسيِ ًمدب يزيت ثدٍ     •

 .مغ اوٍ مؼبزع ثظسٔح المًحن المصثًز« 1»المستلٕؼّ 
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إن الًارت حٕىئدر  »: مه َىب هبل ثؼغ أكبػل متأخسْ المتأخسٔهي •
السرًع كٓ المسألّ إلٟ مب توتؼٍٕ ا٘طدًل الشدسػّٕ، لؼدؼق أيلدّ     
ا٘هًال رمٕؼُب، ي ًَ َىب الجساءِ مه تؼٕه مٕوبت ػلٍٕ إن اتلن ػلدٟ  
الظحّ مغ المخبللّ لمب ًٔرت ػلٍٕ ي يرًة ا٘خر ثدبلمجسا للرمدّ   
مىُب ٔوٕىب إن ًبن مب ًٔردت ػلٕدٍ شدسؿب، كبلدرْ ٔىجـدٓ تحظدٕلٍ       
تشخٕض محل الىصاع مه تؼٕٕه الًه  أ ًَ أمدس تٌلٕلدٓ خبطدّ أي    

 شسؿٓ؟ 
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الظبَس الخبوٓ، لمب مس مه ػد  الخٝف كٓ طحّ اٚحدسا  مده ًدل    ي •
يه  ٔتلن المسيز ػلٍٕ ي تظسٔح ثؼغ مه طبز إلٟ اػتجبز ايوٟ الحل 
ثزًاشٌ ي طحّ إحسامٍ مه ؿٕسٌ مه المًاهٕ  الجؼٕدِ، ي ػلٕدٍ كٕؼدًي   
الىصاع إلٟ يرًة الخسيد إلٟ مُل أَل ا٘زع أ  ٜ ثل ٔزًش إلدٟ  
اْ يه  ًبن ي لً ايوٟ الحل ي الحن الخدبوٓ إٜ ثبلىسدجّ إلدٟ أيودٟ     
الحل، كٝ ٔزًش الخسيد الٍٕ اختٕبزا لدٜلّ الصيأدبت المؼتجدسِ ي لدً    
ثبلشُسِ ػلٟ يرًة الخدسيد ػلدٟ ؿٕدسٌ، كٕتؼدٕه، ي امدب يردًة       
الخسيد إلٟ مُل ا٘زع كب٘طل ػدمٍ ثؼد مب ػسك  مه ػؼق يلٕلٍ 

 .«ي إن ًبن أحًؽ، لٝتلبم ػلٟ رًاشٌ
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ال سٗيت  ي كٍٕ ثؼد اٚؿؼبء ػمب ذًسٌ يلٕٝ للخبوٓ الرْ اسدتظُسٌ اودٍ   •
ٖ سخحبى  مه ا٘هًال، إذ ػؼق يلٕلدٍ مىزجدس ثبلشدُسِ    المَل األٍل ف

المحٌّٕ كٓ الحدا ن ان لم تٌه محظلّ، ي ٜ مؼبزع لٍ إٜ اٚؿٝم 
ظبّش فيٖ إسادٓ التخ٘٘يش ليِ ثي٘ي     « إى شب »:ٍ لَلِ فِ٘المىصل ػلٍٕ، 

التوتع ٍ غ٘شُ، لعذم وًَِ حح اإلسالم، ٍ ال ٌٗبفٖ االستذالل ثِ علِ٘ 
ضشٍسٓ التضب  ششط٘تِ ثبلٌسجٔ إلى الوٌذٍة اشتشاطِ فيٖ الَاخيت   
ثطشٗك أٍلى، أٍ وَى رله و٘ف٘ٔ هخظَطٔ ألطل الوششٍع٘ٔ التيٖ  

 « 1»، ال تفبٍت فْ٘ب ث٘ي الَاخت ٍ الوٌذٍة
 .مه أثًاة المًاهٕ  -14 -الجبة -الًسب ل( 1)•
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ي وظًص الىبسٓ ي الزبَل ثل ي الؼبمد يدبَسِ كدٓ ان السدجت كدٓ     •
ذلي مساػبِ تٌلٕلٍ ا٘طلٓ ػلٟ يرٍ ٔوتؼٓ ػد  اللسم ثٕه اللسع 

 ي ؿٕسٌ، 
مغ اٚؿؼبء ػه ذلي ًلٍ كٝ شجُّ كٓ اودزارٍ كٓ أيلّ حٌم أَل ي •

أزػٍ، إذ لم ٔخسد ثبلمزبيزِ ػىُم ػسكب هـؼب مغ ػد  وّٕ اٜستٕـبن 
ي موتؼبٌ اٚحسا  مه مُلُم، أي ًٌٔن مبزا ػلدٟ ؿٕدسٌ هبطددا إلدٟ     
مٌّ، ٜ إذا ًبن هظدٌ الخسيد مىُب إلٟ اٚحسا  مىٍ، كئودٍ حٕىئدر ٜ   
ٔىدزد كٓ تلي ا٘يلّ اٖمسِ ثبٚحسا  َ٘ل هـس إذا مس ػلٟ مٕودبت  

 .ؿٕسٌ هبطدا إلٟ مٌّ ي اوٍ ٜ ٔتزبيشٌ ؿٕس محس 
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مه ذلي حٕىئر ٔظُس يرٍ الشسؿّٕ كٓ اٚحسا  مه مُل أزػٍ ػلٟ ي •
يرٍ ٜ ٔزصٍٔ اٚحسا  مه ؿٕسٌ مغ كسع ًًوٍ كدٓ حدبل ٜ ٔظددم    
ػلٍٕ اوٍ مس ػلٍٕ هبطدا الدخًل إلٟ مٌّ، ًمب ان مىٍ ٔظُس الىظس كٕمب 
كٓ الحدا ن ي السٔبع مه الحٌم ثزًاش ذلي لٍ مـلوب، ثل لؼدل مىدٍ   
ٔظُس ان إؿٝم المظىق ي ؿٕسٌ مىصل ػلٟ الودًل المصثدًز لحٌمُدم    
ثبلجوبء ػلٟ كسػٍ ا٘يل الرْ ًَ مب ػسك ، ٜ ان المساي ثدٍ اٚحدسا    
مه أْ مٕوبت ي إن لم ٌٔه ػلٟ الًرٍ المصثًز، كٕختض الوًل الخبوٓ 

 ،حٕىئر ثبلمظسح ثٍ تًَمب لٍ مه َرٌ اٚؿٝهبت
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عيي الحليٖ، ٍ اًويب    إى  حىٖ ٍ اهب المَل الثبلث فلن ًتحممِ ألحذ ٍ  •
استظْشُ األسدث٘لٖ ٍ احتولِ تلو٘زُ تجعب ليِ، لىٌيِ ٍاضيح الضيعف،     
خظَطب ثعذ ٍضَح ضعف دل٘لِ ووب عشفت، فال سٗت حٌ٘ئز فيٖ أى  

 .األلَى األٍل، ّزا
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كٓ المدازى َىب ػه الشبزح اوٍ اػتجس كٓ يرًة الحذ اٜسدتـبػّ  ي •
ي لً هٕدل إن  : مه الجلد إٜ مغ اوتوبل اللسع كتىتول اٜستـبػّ حم هبل

اٜستـبػّ تىتول مغ وّٕ الديا  مه اثتداء اٚهبمدّ أمٌده للودد الدىض     
المىبكٓ َىب، ي وبهشٍ ثأوٍ ٜ يلٕل ػلٟ اػتجبز وّٕ الديا ، إذ المسدتلبي  
مه أّٖ الشسٔلّ يرًة الحذ ػلٟ ًل متمٌه مىٍ، ي ا٘خجدبز ؿٕدس   
مىبكّٕ لرلي، ثل مؤًدِ لٍ، إذ ؿبّٔ مب ٔسدتلبي مىُدب اػتجدبز الدصاي ي     

 الساحلّ مغ الحبرّ إلُٕمب ٜ مـلوب، 
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ان حزّ اٚسدٝ  يارجدّ ػلدٟ مده     « 1»ثل هد يزي كٓ ػدِ اخجبز •
كٓ الظدحٕح  « 2»مؼبئّ ثه ػمبز ي زيٞ أؿبم المشٓ مه المسلمٕه 

ٔمس مزتدبشا ٔسٔدد   السرل (: ػلٍٕ السٝ )ٌ ٰ  هل  ٘ثٓ ػجد اللّ»: هبل
الٕمه أي ؿٕسَب مه الجلددان ي ؿسٔودٍ ثمٌدّ كٕددزى الىدبس ي َدم       
ٔخسرًن إلٟ الحذ كٕخسد مؼُم إلٟ المشدبَد، أ ٔزصٔدٍ ذلدي ػده     

  «وؼم: اٚسٝ ؟ هبلحزّ 
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كٍٕ مب هدمىبٌ مه اػتجبز أمس شسػٓ كٓ اٜستـبػّ، ي ًَ ملي الصاي ي •
ي الساحلّ مه ثلد، ي ػسكٓ ًمب أيػحىب ذلي كدٓ محلدٍ، ي إٜ لدص     
اٜرتصاء ثحذ المتسٌغ إذا ًبن لٍ استـبػّ ػلٟ أياء هددز المىبسدي   
مغ السرًع إلٟ ثٝيٌ، أي مـلوب ثىبء ػلٟ ػد  اػتجبزٌ كٓ اٜسدتـبػّ،  

 .الؼبلماللٍّ ي ًَ مؼلً  الجـٝن، ي 
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 :الجحج كٓ َرٌ المسألّ ٔوغ كٓ مسحلتٕه( 1)•
 .كٕمب توتؼٍٕ الوبػدِ: اٜيلٟ•
 .كٕمب توتؼٍٕ السيأبت الخبطّ٘: الخبوّٕ•
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هَال٘يت خبطّئ عٌّْ٘يب    كموتؼبَب تؼٕه اٚحسا  ػلٍٕ مده   المبعذٓأم٘ب •
« 1»، ًمب ٔسدتلبي مده السيأدبت    (ػلٍٕ ي آلٍ ي سلماللٍّ طلّٟ )الىجٓ 

مًاهٕد   ( ػلٕدٍ ي آلدٍ ي سدلم   اللّدٍ  طدلّٟ  )الؼبمّ٘ الدالّّ ػلٟ تًهٕتٍ 
لٗكبم، ي أن لٌل هـس مٕوبتبً خبط٘بً ًمب ٔظُدس ذلدي مده السيأدبت     
اٖتّٕ، ي أوٍ لٕس ٘حد أن ٔحس  إلّب مه مٕوبتٍ الرْ ػٕ٘ىٍ لدٍ زسدًل   

، كبلؼساهٓ ٔحس  مه ثـده الؼوٕدن ي   (ػلٍٕ ي آلٍ ي سلماللٍّ طلّٟ )اللٍّ 
 .الـب لٓ مه هسن المىبشل ي الٕمىٓ مه ٔلملم ي ٌَرا

 .1أثًاة المًاهٕ  ة / 307: 11الًسب ل ( 1)•
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ثئشا ُب زيأبت أُخس تدل ػلٟ أوٍ ٔحس  مه المٕوبت الدرْ ٔمدسّ ثدٍ    ي •
، ي هد يهغ الٌٝ  كٓ ان َرٌ السيأبت َل تشمل الشخض الرْ «2»

 ؟ٔسٔد الحذ مه مٌّّ أي تختض ثمه ٔسٔد الحذ مه الخبزد
 
 

 .7أثًاة أهسب  الحذ ة / 262: 11الًسب ل ( 2)•
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ٔدػٟ اوظساف السيأبت ػمه ٔسٔد الحذ مه مٌّّ ي اختظبطدُب  زث٘مب •
ثمه ٔسٔد الحذ مه خبزرُب، ي لٌه الظدبَس أودٍ ٜ مًردت لددػًٞ     
اٜوظساف، لظدم المسيز ػلٟ المٕوبت ػلٟ مه ٔوظد الحذ مه مٌّدّ  
ثأن ٔخسد مه مٌّّ إلٟ أْ مٕوبت أزاي مه ؿٕس تؼٕدٕه، كدٝ ٔخدتض    
ثمه ٔوظد الحذ مه الخبزد، كئن المسيز ػلٟ المٌدبن َدً اٜرتٕدبش    
ػلٍٕ، ي َرا المؼىٟ ٔظدم ػلٟ مه ٔوظد التمتّغ مه مٌّّ، كٕزدًش لدٍ   
الخسيد إلٟ أْ مٕوبت شبء كئوٍ ػىد مب ٔظل ذلي المٌبن ي ٔزتدبشٌ  
ٍ  مه ؿٕس كسم ثٕه أن ٔسٔد التمتّغ مه مٌّدّ أي   ٔظدم ػلٍٕ أوٍ مسّ ػلٕ

 .مه خبزرُب، ي ٜ ٔزت ػلٍٕ أن ٔسرغ إلٟ مٕوبت ثلدٌ
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وٌّب ًحي ٍ ّزُ الشٍاٗبت ٍ لن تشد سٍاٗٔ فٖ حىن الوم٘ن اللتضهٌب فلَ •
ثبلمَل الثبًٖ ٍ َّ خَاص اإلحشام هي إٔ ه٘مبت شب  ٍ أساد، لذخَليِ  

ّيزا هيب   . فٖ عٌَاى الوبس ثبلو٘مبت، ٍ ال هَخت لالًظشاف الويزوَس 
 .تمتضِ٘ المبعذٓ الوستفبدٓ هي الشٍاٗبت العبهّٔ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

أم٘ب السيأبت الخبطّ٘ كجؼؼُب تدل ػلٟ أوٍ ٔسرغ إلٟ مٕودبت ثلددٌ   ي •
سدألتٍ ػده   »: هدبل ( ػلٕدٍ السدٝ   )ًمًحن سمبػّ ػه أثٓ الحسده  

وؼدم ٔخدسد إلدٟ مُدلّ     : المزبيز إلٍ أن ٔتمتّغ ثبلؼمسِ إلٟ الحذ؟ هبل
 « 1« »إى شب أزػٍ كٕلجٓ 

لً تم٘ َرا الخجس لٌبن مخظظبً لتلي السيأدبت الدالّدّ ػلدٟ ًلبٔدّ     ي •
المسيز ثجؼغ المًاهٕ ، ٚؿٝهُب مه حٕج حذ المودٕم كدٓ مٌّدّ أي    

 .حذ الخبزد
 .1ح  8أثًاة أهسب  الحذ ة / 264: 11الًسب ل ( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

استشٌل كٓ السٔبع كٓ الخجس ثؼدؼق السدىد ثمؼلدٟ ثده محم٘دد      ي •
استظُبزاً مه ػجبزِ الىزبشٓ كٓ حوٍ، ي لم ٌٔه الخجس مىزجدساً ثؼمدل   

 .«2»المشًُز 
ي لٌه السرل حوّ ٘وٍ مه زربل ًبمل الصٔبزات، ي ػجدبزِ الىزبشدٓ   •

ٜ تدل ػلٟ ػؼلٍ ي إومب تدل ػلدٟ أودٍ مؼدـسة الحددٔج ي     « 3»
المرَت، ي اٜػـساة كٓ الحدٔج مؼىبٌ أوٍ ٔدسيْ الـسا دت، ي أم٘دب    

 .اٜػـساة كٓ المرَت كـٕس ػب س إذا ًبن الشخض حوّ كٓ ولسٍ
 .168: 6زٔبع المسب ل ( 2)•
 .1117/ 418: زربل الىزبشٓ( 3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

الؼمدِ ػؼق الدٜلّ لتؼلٕن الخسيد إلٟ مُلّ أزػٍ ػلٟ مشٕئتٍ، ي ي •
ذلي يبَس كٓ ػد  الًرًة، ي إلّب كٝ مؼىٟ للتؼلٕن ػلٟ مشدٕئتٍ ي  

إلٟ التمتّدغ كجؼٕدد   « إن شبء»( ػلٍٕ السٝ )إزايتٍ، ي أم٘ب إزربع هًلٍ 
 .رد٘اً

ي لً كسػىب يٜلتٍ ػلٟ الًرًة كمؼبزع ثسيأبت أُخدس تددل ػلدٟ    •
ػد  تؼٕٕه مٕوبت خبص لٍ ي رًاش اًٜتلبء ثأْ مٕوبت شبء، ًمًحدن  

 حدٔج آخس لسمبػّ كٓ 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

كئن ًَ أحت أن ٔتمتّغ كٓ أشُس الحدذ ثدبلؼمسِ   »(: ػلٍٕ السٝ )هبل •
إلٟ الحذ كلٕخسد مىُب حتٟ ٔزدبيش ذات ػدسم أي ٔزدبيش ػٔسدلبن     
كٕدخل متمتؼبً ثبلؼمسِ إلٟ الحذ، كئن ًَ أحت أن ٔلسي الحذ كلٕخسد 

 .«1« »إلٟ الزؼساوّ كٕلجٓ مىُب
•______________________________ 

 .2ح  10أثًاة أهسب  الحذ ة / 270: 11الًسب ل ( 1)
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

المتلبَم مىٍ رًاش اٚحسا  مه أْ مٕودبت شدبء، لؼدد  خظًطدّٕ     ي •
لرات ػٙسم أي ػٔسلبن، كئنّ المستلبي مىٍ ثحست اللُم الؼسكدٓ ردًاش   
الخسد إلٟ مٕوبت مه المًاهٕ  ي إن لم ٌٔه مٕوبت ثلددٌ ي أَلدٍ، ي   

ي التزدبيش ػده   « 2»السيأّ هد اشتمل  ػلٟ التزبيش ػه ذات ػسم 
 ػٔسلبن 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

: ي هٕدل . مُٔٓلّ أَل الؼسام ي ًَ الحد ثٕه وزد ي تُبمّ: رات عشق( 2)•
 . ػسم رجل ثـسٔن مٌّّ ي مىٍ ذات ػسم

ػسدلبن  : مىُلّ مه مىبَل الـسٔن ثٕه الزحلّ ي مٌّّ، ي هٕدل : عسفبى•
هسّٔ ثُب وخٕل ي : ثٕه المسزدٔه ي َٓ مه مٌّّ ػلٟ مسحلتٕه، ي هٕل

مصازع ػلٟ ستّّ ي حٝحٕه مٕلًب مه مٌّّ ي َٓ حد تُبمدّ، ي هدد ؿدصا    
 . ثىٓ لحٕبن ثؼسلبن( ٌ ػلٍٕ ي آلٍ ي سلمٰ  طلّٟ اللّ)الىجٓ 

مٌبن كٍٕ مبء ثٕه الـب ق ي مٌّّ، ي َٓ إلدٟ مٌّدّ أهدسة،    : الدعشأً•
ػىدد زرًػدٍ مده ؿدصاِ     ( ٌ ػلٍٕ ي آلٍ ي سلمٰ  طلّٟ اللّ)وصلُب الىجٓ 

 .107: 4مؼزم الجلدان . حىٕه ي أحس  مىُب
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

لم ٔؼلم لىب إلٟ اٖن أن ػٔسلبن ياهغ كٓ أْ مٌدبن ي ثدأْ مودداز    ي •
ٔجؼد ػه مٌّّ، ي ًٕق ٔحس  مىٍ مغ أوٍ لٕس مه حديي الحس  ي ٜ مه 

ي هدد  . المًاهٕ ، ي لٌه ذلي ؿٕس ػب س كٓ يٜلّ السيأّ ػلٟ التخٕٕس
اػتمس حٝث ػمس أحدَب ( ػلٍٕ ي آلٍ ي سلماللٍّ طلّٟ )زيْ أن الىجٓ 

 .«3»مه ػٔسلبن 
 .2ح  22أثًاة المًاهٕ  ة / 341: 11الًسب ل ( 3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

أم٘ب الوًل اٖخس ي ًَ اٚحسا  مه أيوٟ الحل كتدل ػلٍٕ رملّ مده  ي •
( ػلٍٕ السٝ )اللٍّ سأل  أثب ػجد »: ا٘خجبز أَمُ٘ب طحٕح الحلجٓ، هبل

ٜ، لدٕس َ٘دل مٌّدّ أن    (: ػلٍٕ السدٝ  )َ٘ل مٌّّ أن ٔتمتّؼًا؟ هبل 
إذا أهبمًا سىّ أي سىتٕه طىؼًا ًمب : كبلوبؿىًن ثُب؟ هبل: ٔتمتؼًا، هل 

: مه أٔه؟ هدبل : ٔظىغ أَل مٌّّ، كئذا أهبمًا كئنّ لُم أن ٔتمتّؼًا، هل 
مه مٌّّ وحدًاً  : مه أٔه ُٔلًن ثبلحذ؟ كوبل: ، هل ٗخشخَى هي الحشم

 .«4« »مم٘ب ٔوًل الىّبس
 .3ح  9أثًاة أهسب  الحذ ة / 266: 11الًسب ل ( 4)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

مه يخلُب ثؼمدسِ كدٓ ؿٕدس أشدُس     »أيػح مىٍ يٜلّ مًحوّ سمبػّ ي •
كئوُدب  « 1« »الحذ حم٘ أزاي أن ٔحس  كلٕخسد إلٟ الزِؼساوّ كٕحس  مىُب

ي اٚحدسا    أدًى الحل ٍ َّ الدِعشأًطسٔحّ الدٜلّ كٓ الخسيد إلٟ 
 .مىٍ

( ػلٍٕ السدٝ  )اللٍّ ي استدلًا أٔؼبً ثظحٕح ػمس ثه ٔصٔد ػه أثٓ ػجد •
مه أزاي أن ٔخسد مه مٌّدّ لٕؼتمدس أحدس  مده     (: ػلٍٕ السٝ )هبل »

 .«2« »الزِؼساوّ أي الحدٔجّٕ ي مب أشجُُب
 .2ح  8أثًاة أهسب  الحذ ة / 264: 11الًسب ل ( 1•
 .1ح  22أثًاة المًاهٕ  ة / 341: 11الًسب ل ( 2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٔشٌل ثأن مًزيٌ الؼمسِ الملسيِ ٜ الحذ للموٕم كٓ مٌّدّ، كبلؼمددِ   ي •
 .طحٕح الحلجٓ، كٕوغ الٌٝ  كٓ الزمغ ثٕه السيأبت

إن هلىب ثسوًؽ حزّٕ الخجس ثبٜػساع ػىٍ كظحٕحّ الحلجٓ سدبهـّ،  •
ي إن لم وول ثرلي ًمب ًَ الظحٕح ػىدوب مؼبكبً إلدٟ أودٍ هدد ػمدل     

 .رمبػّ ثبلظحٕحّ كُٓ طسٔحّ كٓ رًاش اٚحسا  مه أيوٟ الحل
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ي أم٘ب مًحن سمبػّ ا٘ي٘ل الدال ػلٟ الخسيد إلٟ مٕوبت ثلدٌ ي مُدلّ  •
أزػٍ كظبَسٌ الًرًة، ي موتؼٟ الوبػدِ زكغ الٕدد ػده يدبَس َدرا     
ثظساحّ طحٕحّ الحلجٓ الدالّّ ػلٟ ًلبّٔ أيوٟ الحل كٕحمل المًحدن  
ٟ  مًحن سمبػّ الدال ػلٟ  ػلٟ اٜستحجبة، ي ًرلي الحبل ثبلىسجّ إل

 .رًاش اًٜتلبء ثبلخسيد إلٟ الزِؼساوّ ي ًَ أيوٟ الحل

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

ًرلي مًحوٍ الخبوٓ ثىبءٖ ػلدٟ يٜلتدٍ ػلدٟ يردًة اٚحدسا  مده       ي •
ا٘مبًه المرًًزِ كٍٕ ًرات ػسم ي ػسلبن، ي لٌه هد ػسك  يٜلتدٍ  
ػلٟ رًاش اٚحدسا  مده أْ مٕودبت شدبء ي ٜ خظًطدّٕ لٙمدبًه       

 .المرًًزِ
فبلٌت٘دٔ ّٖ التخ٘٘ش ٍ خيَاص اإلحيشام هيي أدًيى الحيل، ٍ األفضيل       •

اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت الونلتٔ، ٍ أفضل هٌِ اإلحشام هيي ه٘ميبت   
 .ثلذُ
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  كٓ المًاهٕ الوًل •
 ي َٓ المًاػغ التٓ ػٕى  لٛحسا ،•

 :ي َٓ خمسّ لؼمسِ الحذ•

 409: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 رٍ الحل٘فٔ، -األٍل•

ي ًَ مٕوبت أَل المدٔىّ ي مه ٔمس ػلٟ ؿسٔوُم، ي ا٘حًؽ اٜهتظبز •
 .ػلٟ ولس مسزد الشزسِ، ٜ ػىدٌ كٓ الخبزد، ثل ٜ ٔخلً مه يرٍ

 العم٘ك، -الثبًٖ•

ي ًَ مٕوبت أَل وزد ي الؼسام ي مه ٔمس ػلٕدٍ مده ؿٕدسَم ي أيلدٍ     •
المسلخ ي يسـٍ ؿمسِ ي آخسٌ ذات ػسم، ي ا٘هًٞ ردًاش اٚحدسا    
مه رمٕغ مًاػؼٍ اختٕبزا، ي ا٘كؼل مه المسلخ حم مه ؿمدسِ، ي لدً   
اهتؼ  التوّٕ ػدد  اٚحدسا  مده أيلدٍ ي التدأخٕس إلدٟ ذات الؼدسم        

ٍ كب٘حًؽ التأخٕس، ثل ػد  الزًاش ٜ ٔخلً مه   ير
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  المَل فٖ الوَال٘ت
 الدحفٔ، -الثبلث•

 .ي َٓ َ٘ل الشب  ي مظس ي مـسة ي مه ٔمسّ ػلُٕب مه ؿٕسَم•
 ٗلولن، -الشاثع•

 .ي ًَ َ٘ل ٔمه ي مه ٔمسّ ػلٍٕ•
 لشى الوٌبصل، -الخبهس•

 .ي ًَ َ٘ل الـب ق ي مه ٔمسّ ػلٍٕ•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثٓبةٔ رًٓٓاشِ حٓذِّ التَّمٓتُّغِ لٙلْمٔزٓبيِزِ يٓ ئرًٔثٍِٙ كٙٓ الًْٓارِتِ هَجٕدلَ أَنْ   8« 1»•
  ٔٓتَؼٕٓٛهَ ػٓلٍَٕٕٙ ؿَٕٕسٌُٔ

مٔؼٓلَّٟ مٔحٓمٛدٔ ثٕهُ ٔٓؼٕوًُةٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ مٔحٓمٛدٚ ػٓهْ « 2» -1 -14750•
ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلٍّٙٓ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ ػٓهْ أَثِٓ  ثٕهِ مٔحٓمٛدٚ

 -سٓأَلْتُِٔ عٓيِ الْؤدٓبٍِسِ أَ لَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّعٓ ثِبلْعٔوٕشَِٓ إِلَيى الْحٓيح   : الْحٓسٓهِ ع هَبلَ
 .إِىْ شَب ٓفَ٘ٔلَج ٖ هْٔٓلِّ أَسٕضِِِ لَبلَ ًَعٓنٕ ٗٓخْشُجٔ إِلَى 

، ي أيزيٌ كددٓ 188 -59 -5، التُددرٔت 7 -302 -4الٌددبكٓ  -(2)•
 .مه أثًاة المًاهٕ  19مه الجبة  1الحدٔج 

 264: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕسَإَٙمٓ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهْ إِسٕمٓبػٕٙلَ ثٕهِ « 3» -2 -14751 •
الْمٔزٓدبيِزٔ ثِمٌَّٓدَّ   : مٓسَّازٍ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع هَبلَ

كٙٓ زٓرٓدتٍ أَيٕ شَدؼٕجٓبنَ أَيٕ شَدُٕسِ     -إِذَا يٓخَلَُٓب ثِؼٔمٕسٍَِ كٙٓ ؿَٕٕسِ أَشُْٔسِ الْحٓذِّ
كَدئِنَّ أَشْدُٔسَ الْحٓدذِّ     -أَيٕ ؿَٕٕسِ ذَلٙيٓ مٙهَ الشًُُّٔزِ إِلَّب أَشُْٔسَ الْحٓذِّ -زٓمٓؼَبنَ

  -شًَٛالٌ يٓ ذُي الْوَؼٕدِِٓ يٓ ذُي الْحٙزِّٛ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثُنَّ أَسٓادٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ فَلْ٘ٓخْشُجٕ إِلَيى   -يٓخَلَُٓب ثِؼٔمٕسٍَِ كٙٓ ؿَٕٕسِ أَشُْٔسِ الْحٓذِّمٓهْ •
يٓ لَدب ٔٓوْـَدغِ التَّلْجِٕٓدَّ حٓتَّدٟ      -كَٕٔحٕسِ ٔ مٙىُْٓب حُمٛ ٔٓأْتٙٓ مٌََّّٓ -«4»الْدِعٕشَأًَِ 

يٓ ٔٔظٓدلِّٓ الدسًَّْؼٓتَٕٕهِ ػٙىْددٓ مٓوَدب ِ      -حُمٛ ٔٓـًُفٔ ثِبلْجٕٕٓد ٙ  -ٔٓىْظُسَ إِلَٟ الْجٕٕٓ ٙ
حُمٛ ٔٔوَظِّدسُ يٓ   -حُمٛ ٔٓخْسُدٔ إِلَٟ الظٛلَب يٓ الْمٓسْيِِٓ كَٕٓـًُفٔ ثٕٕٓىَُٔمٓب -إِثٕسَإَٙمٓ ع

 .ٔٔحٙلُّ حُمٛ ٔٓؼٕوٙدٔ التَّلْجَِّٕٓ ًٕٔٓ ٓ التَّسْئِِّٓ
 

هعدن )هب  ث٘ي هىٔ ٍ الطبئف ٍ ّٖ إلى هىٔ ألشة  -الدعشأً -(4)•
 (.142 -2الجلذاى 

 

 264: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج



83 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 .يٓ ًَرَا مٓب هَجٕلٍَٔ« 5»يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓؼٕوًُةٓ •
 .10 -302 -4الٌبكٓ  -(3)•
 . 190 -60 -5التُرٔت  -(5)•
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ثٓبةٔ حٌْٔمِ مٓهْ أَهَب ٓ ثِمٌََّّٓ سٓىَتَٕٕهِ حُمٛ اسٕتَـَبعٓ مٓتَٟ ٔٓىْتَوٙلُ كَسْػٍُٔ  9« 6»  •
إِلَٟ الْوٙسَانِ أَيِ الْئِكْسَايٙ يٓ مٙهْ إَٔٔهَ ٔٔحٕسِ ٔ ثِبلْحٓذِّ يٓ الْؼٔمٕسَِِ يٓ حٌْٔمِ مٓهْ ًَدبنَ  

  لٍَٔ مٓىْصِلَبنِ هَسِٔتٗ يٓ ثٓؼٕٙدٗ
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ حٓمٛبيٚ ػٓدهِ الْحٓلَجِدِّٓ   « 3» -3 -14757•

كَوَبلَ لَب لَٕٕسٓ لٙإََٔدلِ   -سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع لٙإََٔلِ مٌََّّٓ أَنْ ٔٓتَمٓتَّؼًٔا: هَبلَ
هَدبلَ إِذَا أَهَدبمًٔا سٓدىًَّ أَيٕ     -كَبلْوَبؿٙىٕٙهَ ثُِٓدب : هَبلَ هُلْ ٔ -مٌََّّٓ أَنْ ٔٓتَمٓتَّؼًٔا

كَئِذَا أَهَبمًٔا شَدُٕساً كَدئِنَّ لَُٔدمٕ أَنْ     -طٓىَؼًٔا ًَمٓب ٔٓظٕىَغٔ إََٔلُ مٌََّّٓ -سٓىَتَٕٕهِ
هُلْ ٔ مٙهْ إَٔٔهَ ُِٔٔلُّدًنَ   -ِٗٓخْشُخَٔىَ هِيَ الْحٓشَمهُلْ ٔ مٙهْ إَٔٔهَ هَبلَ  -ٔٓتَمٓتَّؼًٔا
 -5التُدرٔت   -(3) (.كَوَبلَ مٙهْ مٌََّّٓ وَحًٕاً مٙمٛدب ٔٓوُدًلُ الىَّدبسٔ    -ثِبلْحٓذِّ

35- 103.( 
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ثٕهِ مٔسٌَٕبنَ « 5» -4 -14758 •
مٓؼٓىَدب   -إِثٕسَإَٙمٓ ثٕهِ مٕٕٓمًٔنٍ يٓ هَدٕ ًَبنَ إِثٕسَإَٙمٔ ثٕهُ مٕٕٓمًٔنٍ تٙلْيٓ السٛىََّ  ػٓهْ

يٓ  -إِنَّ أَطٕحٓبثٓىَب مٔزٓبيِزٔينَ ثِمٌَّٓدَّ  -ثِبلْمٓدٙٔىَِّ هَبلَ هُلْ ٔ لٙأَثِٓ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع
إِرَا وَيبىَ  كَوَبلَ هُدلْ لَُٔدمٕ    -َٔمٕ ٔٓسٕأَلًُوِّٓ لًَٕ هَدٙمٕ ٔ ػٓلَُِٕٕمٕ ًَٕٕقٓ ٔٓظٕىَؼًٔنَ

ْعِ٘نِ فَلْ٘ٔحٕشِهَٔا  -ِّلَبلُ رِٕ الْحِدَِّٔ  -يٓ لْٕٓـًَّٛكًُا ثِبلْجٕٕٓد ٙ فَلْ٘ٓخْشُخَٔا إِلَى التٌَّ
حُمٛ  -كَٕٓؼٕوٙدٔيا ثِبلتَّلْجِِّٕٓ ػٙىْدٓ ًُلِّ ؿًَٓافٚ -يٓ ثٕٕٓهَ الظٛلَب يٓ الْمٓسْيِِٓ حُمٛ ٔٓـًُكًُا

يٓ أَحٕسِ ٕ ٔٓدًٕ ٓ التَّسْئِٓدِّ مٙدهَ     -أَهَّب أًَْتٓ فَإًَِّهٓ تَوٓتَّعٕ فِٖ أَشْْٔشِ الْحٓح هَبلَ 
 .1554 -446 -5التُرٔت  -(5) .الْمٓسٕزِدٙ الْحٓسَا ِ
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أَيٕ ػٓلَٟ الْزًٓٓاشِ « 1»َٓرَا الْئِرٕمٓبلُ مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَٟ التَّلْظٕٙلِ السٛبثِنِ : أَهًُلُ•
 .كٙٓ الىَّدٕةِ أَيٕ ػٓلَٟ التَّوِّٕٙٛ

 
 

 .مه َرا الجبة 3، 2، 1سجن كٓ ا٘حبئج  -(1)•
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مٔحٓمٛدٔ ثٕهُ ٔٓؼٕوًُةٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٙدٍّٓ الْأَشْدؼٓسِِّْ ػٓدهْ    « 2» -5 -14759 •
: مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ػٓجٕدٙ الْزٓجٛبزِ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ػٓهْ ػٓجٕدٙ السَّحٕمٓهِ ثٕهِ الْحٓزٛدبدِ هَدبلَ  

كَوَدبلَ إِذَا   -كٌََٕٕدقٓ أَطٕدىَغٔ  « 3»هُلْ ٔ لٙأَثِٓ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع إِوِّٓ أُزِٔدٔ الْزًِٓازٓ 
كَدبخْسُدٕ إِلَدٟ الْزِؼٕسَاوَدِّ كَدأَحٕسِ ٕ مٙىُْٓدب       -زٓإَٔٔ ٓ الُِْلَبلَ َٙلَبلَ ذْٙ الْحٙزِّٛ

 ثِبلْحٓذِّ 
 

 .137 -45 -5، ي التُرٔت 5 -300 -4الٌبكٓ  -(2)•
 (.َبمش المخـًؽ)ثمٌّ  -كٓ التُرٔت شٔبيِ -(3)•
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مٓب ٔٓحٕمٙلُيٓ ػٓلَٟ أَنْ تَأْمٔسَ  -إِنَّ سٔلْٕٓبنَ كَوٌُُٕٙٓمٕ أَتَبوٙٓ كَوَبلَ -أَنْ هَبلَإِلَٟ •
ّٔيَٓ ٍٓلْيتم هِييْ     -كَٕٔحٕسِمًٔنَ مٙىُْٓب هُلْ ٔ لَدٍٔ  -الْدِعٕشَأًََأَطٕحٓبثٓيٓ ٔٓأْتًُنَ 

كَوَبلَ يٓ أَْٜ يٓهْ ٚ مٙهْ مًٓٓاهٕٙ ٙ زٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص  -هَٓٓالِ٘تِ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص
  -حٕٙهَ هَسٓمٓ ؿَىَب ٙمٓ حٔىَٕٕهٍ يٓ مٓسْرِؼٍٔٔ مٙهَ الـَّب ٙقٙ -كَوُلْ ٔ أَحٕسَ ٓ مٙىُْٓب -ًَٔٓ

 267: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٕٓ ءٗ أَخَرْتٍَٔ ػٓهْ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ثٕهِ ػٔمٓسَكَوَبلَ • ًَبنَ إِذَا زٓأَٞ الُِْلَبلَ  -إِوَّمٓب َٓرَا شَ
كَوَبلَ ثٓلَٟ يٓ لٌَٙهْ أَ  -كَوُلْ ٔ أَ لَٕٕسٓ هَدٕ ًَبنَ ػٙىْدًُٓمٕ مٓسْػٕٙ٘بً -طٓبحٓ ثِبلْحٓذِّ

 -كَوُلْد ٔ أَحٕشَهَٔا هِيَ الْوٓسٕيدِذِ   -مٓب ػٓلٙمٕ ٓ أَنَّ أَطٕحٓبةٓ زٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص
يٓ إِنَّ َٓؤُلَبءٙ هَـَىُدًا مٌَّٓدَّ    -إِنَّ أُيلَئٙيٓ ًَبوًُا مٔتَمٓتِّؼٕٙهَ كٙٓ أَػٕىَبهُِٙمٔ الدِّمٓبءٔ

كَأَحٕجٓجٕد ٔ أَنْ   -  يٓ إََٔلُ مٌََّّٓ لَب مٔتْؼَّٓ لَُٔدمٕ  -ًَأَؤَُّمٕ مٙهْ إََٔلِ مٌََّّٓكَظٓبزٔيا 
يٓ أَنْ ٔٓسٕتَـٙجًٜا ثٍِٙ أَٔٛبمبً كَوَبلَ لٙٓ  -ٔٓخْسُرًٔا مٙهْ مٌََّّٓ إِلَٟ ثٓؼٕغِ الْمًٓٓاهٕٙ ٙ

ٔٓب ثٓدب ػٓجٕددٙ اللَّدٍٙ     -أَوَُّٓب يٓهْ ٗ مٙهَ مًٓٓاهٕٙ ٙ زٓسًٔلِ اللٍَّٙ ص -يٓ أَوَب أُخْجِسٌُٔ
كَؼَحٌْٙ ٔ يٓ هُلْد ٔ يٓ لٌَٙىِّدٓ أَزٓٞ لَُٔدمٕ أَنْ     -كَئِوِّٓ أَزٓٞ لَيٓ أَنْ لَب تَلْؼٓلَ

  -ٔٓلْؼٓلًُا
 (ّبدٍٕ)الظبّش َّ الوسدذ الشدشٓ فٖ رٕ الحل٘فٔ  الْوٓسٕدِذِ•
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ًَٕٕقٓ ٔٓظٕىَؼٕهَ كَوَبلَ لًَٕ لَدب أَنَّ   -ػٓجٕدٔ السَّحٕمٓهِ ػٓمٛهْ مٓؼٓىَب مٙهَ الىِّسٓبءٙكَسٓأَلَ •
يٓ لٌَٙهْ مٔسْ مٓهْ  -لَأَمٓسْتٔ الظٛسُيزَِٓ مٙىُْٔهَّ أَنْ تَخْسُدٓ -خُسُيدٓ الىِّسٓبءٙ شُُٕسٌَِ
ٓاتٙٓ  -أَنْ تُُِلَّ ثِبلْحٓذِّ كٙٓ َٙلَبلِ ذْٙ الْحٙزِّٛ -ًَبنَ مٙىُْٔهَّ طٓسُيزًِٓ يٓ أَمٛب اللًَّ

 -يٓ إِنْ شٙئْهَ كًَٕٕٓ ٓ التَّسْئِِّٓ -هَدٕ حٓزٓزٕهَ كَئِنْ شٙئْهَ كَلٙٓ خَمٕسٍّٓ مٙهَ الشَُّٕسِ
 -مٙهَ الىِّسٓبءٙ الظٛسُيزِِٓ مٙىُْٔهَّ -كَخَسَدٓ يٓ أَهَمٕىَب كَبػٕتَلَّ ثٓؼٕغٔ مٓهْ ًَبنَ مٓؼٓىَب

أَنَّ ثٓؼٕغٓ مٓهْ مٓؼٓىَب مٙدهْ   -كَوَدٙ ٓ كٙٓ خَمٕسٍ مٙهْ ذْٙ الْحٙزِّٛ كَأَزٕسٓلْ ٔ إِلٍَٕٕٙ
كٌََٕٕقٓ تَظٕىَغٔ هَدبلَ كَلْتَىْظُدسْ مٓدب ثٕٕٓىَُٓدب يٓ ثٓدٕٕهَ       -طٓسُيزِِٓ الىِّسٓبءٙ هَدٙ اػٕتَلَّ

يٓ إِلَّب كَلَب ٔٓدٕخُلْ ػٓلَُٕٕٓب ًٕٔٓ ٔ التَّسْئِِّٓ  -كَئِنْ ؿَُٔسَتٕ كَلْتُُِلَّ ثِبلْحٓذِّ -التَّسْئِِّٓ
 .يٓ أَمٛب الْأَيٓاخٙسُ كًَٕٕٓ ٓ التَّسْئِِّٓ الْحٓدٙٔجَ -إِلَّب يٓ َٙٓٓ مٔحٕسِمٌّٓ
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يٓ ػٓهْ ػٙدٍِٛ مٙهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓدٓ ثٕهِ مٔحٓمٛدٚ ػٓدهِ  « 1» -6 -14760•
وٌُْتٔ هٔدٓبٍِساً ثِوٓىََّٔ : الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼٕٙدٚ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ػٓهْ أَثِٓ الْلَؼْلِ هَبلَ

ثِبلْحٓح  فَمَيبلَ هِييْ حٕٓ٘يثُ أَحٕيشَمٓ      -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   هِيْ إَٔٗيَ أُحٕشِمٔ
أَتَبٌٔ كٙٓ ذَلٙيٓ الْمٌَٓبنِ كُتًُحٗ كَتْحٔ الـَّب ٙقٙ  -سٓسَٔلُ اللَِِّ ص هِيَ الْدِعٕشَأًَِ

هَبلَ إِنْ ًُىْ ٓ طٓدسُيزًِٓ كَدئِذَا    -يٓ الْلَتْحٔ كَوُلْ ٔ مٓتَٟ أَخْسُدٔ -يٓ كَتْحٔ خَٕٕجٓسَ
كَدئِذَا   -كَئِذَا ًُىْ ٓ هَدٕ حٓزٓزٕ ٓ هَجٕدلَ ذَلٙديٓ   -مٓؼَٟ مٙهْ ذْٙ الْحٙزِّٛ ًٕٔٓ ٗ

 .مٓؼَٟ مٙهَ الشَُّٕسِ خَمٕسٗ
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يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕسَإَٙمٓ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ « 2» -7 -14761•
سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع ػٓهْ إََٔلِ مٌََّّٓ أَ ٔٓتَمٓتَّؼًٔنَ : ػٓهْ يٓائيٓ ػٓهْ حٓمٛبيٚ هَبلَ

سٓدىَتَٕٕهِ  أَيٕ  هَبلَ إِذَا أَهَب ٓ ثُِٓب سٓدىًَّ  -هَبلَ لَٕٕسٓ لَُٔمٕ مٔتْؼٌّٓ هُلْ ٔ كَبلْوَبؿٙهُ ثُِٓب
هُلْ ٔ كَئِنْ مٌَٓجَ الشَُّٕسَ هَبلَ ٔٓتَمٓتَّغٔ هُلْ ٔ مٙدهْ إَٔٔدهَ    -طٓىَغٓ طٔىْغٓ إََٔلِ مٌََّّٓ

هَبلَ مٙهْ مٌَّٓدَّ   -هَبلَ ٔٓخْسُدٔ مٙهَ الْحٓسَ ِ هُلْ ٔ مٙهْ إَٔٔهَ ُِٔٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -«1»
 .وَحًٕاً مٙمٛب ٔٓوًُلُ الىَّبسٔ

 .«2»تَوَدٛ ٓ الًْٓرٍٕٔ كٙٓ مٙخْلٍٙٙ : أَهًُلُ•
 (.َبمش المخـًؽ)ٔحس   -كٓ وسخّ شٔبيِ -(1)•

 .مه َرا الجبة 3تود  كٓ ذٔل الحدٔج  -(2)•
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهْ إِسٕمٓبػٕٙلَ ثٕهِ مٓسَّازٍ ػٓهْ ٔٔدًوُسٓ  « 3» -8 -14762•
الْمٔزٓدبيِزٔ ثِمٌَّٓدَّ سٓدىًَّ    : ػٓهْ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ثٕهِ سٙىَبنٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع هَبلَ

يٓ مٓب ًَدبنَ ئينَ   -ٔٓؼٕىٙٓ ٔٔلْسِئ الْحٓذٛ مٓغٓ إََٔلِ مٌََّّٓ -ٔٓؼٕمٓلُ ػٓمٓلَ إََٔلِ مٌََّّٓ
 .السٛىَِّ كَلٍَٔ أَنْ ٔٓتَمٓتَّغٓ

يٓ ٔٓحٕتَمٙلُ الْحٓمٕدلُ ػٓلَدٟ الْزٓدًٓاشِ كٙدٓ     « 4»تَوَدٛ ٓ الًْٓرٍٕٔ كٙٓ مٙخْلٍٙٙ : أَهًُلُ•
 .الىَّدٕةِ يٓ ػٓلَٟ التَّوِّٕٙٛ

 .6 -301 -4الٌبكٓ  -(3)•
 .مه َرا الجبة 3تود  كٓ ذٔل الحدٔج  -(4)•

 

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج 
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يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهْ حٓمٛبيٙ ثٕهِ ػٕٙسٓدٟ ػٓدهْ حٓسِٔدصٍ    « 5» -9 -14763•
مٓهْ يٓخَلَ مٌََّّٓ ثِحٓزٍّٛ ػٓهْ ؿَٕٕدسٌِٙ حُدمٛ   : ػٓمٛهْ أَخْجٓسٌَٔ ػٓهْ أَثِٓ رٓؼٕلَسٍ ع هَبلَ

 -كَئِذَا أَزٓايٓ أَنْ ٔٓحٔذٛ ػٓهْ وَلْسٙدٍٙ أَيٕ أَزٓايٓ أَنْ ٔٓؼٕتَمٙدسَ   -أَهَب ٓ سٓىًَّ كًَُٔٓ مٌٌِّّٓٓ
ٗٓخْيشُجٔ  يٓ لٌَٙدهْ   -ثٓؼٕدٓ مٓب اوْظٓسَفٓ مٙهْ ػٓسَكََّ كَلَٕٕسٓ لٍَٔ أَنْ ٔٔحٕسِ ٓ مٙهْ مٌََّّٓ

 .سٓخٓعٓ إِلَى الَْٓلْتِ« 6»إِلَى الَْٓلْتِ ٍٓ وُلَّوٓب حََّٓلَ 
 .«8« »7»يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓؼٕوًُةٓ •
 .8 -302 -4الٌبكٓ  -(5)•
 (.َبمش المخـًؽ)حًلٍ  -كٓ وسخّ -(6)•

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 .189 -60 -5التُرٔت  -(7)•
مه  1ي تود  مب ٔدل ػلٟ حٌم مه ًبن لٍ مىصٜن كٓ الحدٔج  -(8)•

 .مه َرٌ ا٘ثًاة 7الجبة 
 .مه َرٌ ا٘ثًاة 22مه الجبة  3ي ٔبتٟ كٓ الحدٔج •

 

 

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ثٓبةٔ ئرًٔةِ ًًَٕنِ الْئِحٕسَا ِ ثِؼٔمٕسَِِ التَّمٓتُّدغِ كٙدٓ أَشْدُٔسِ الْحٓدذِّ يٓ      10« 1»•
  اخْتٙظٓبصِ ئرًٔةِ الُْٓدِْٕ ثِبلْمٔتَمٓتِّغِ

مٔحٓمٛدٔ ثٕهُ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ سٓمٓبػَّٓ ثٕهِ « 4» -2 -14765•
ٔ هَبلَ مٓهْ حٓذٛ مٔؼٕتَمٙساً كٙٓ شًَٛالٍ يٓ مٙهْ وٕٙٛتٍٙٙ : مُٕٙسَانَ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع أَوٍَّ

 ي -يٓ ٔٓسْرِغٓ إِلَٟ ثِلَبيٌٙٙ كَلَب ثٓأْسٓ ثِرَلٙيٓ -أَنْ ٔٓؼٕتَمٙسَ

 270: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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لٙأَنَّ أَشُْٔسَ الْحٓذِّ شًَٛالٌ يٓ ذُي الْوَؼٕددِِٓ   -إِنْ ًَٔٓ أَهَب ٓ إِلَٟ الْحٓذِّ كًَُٔٓ مٔتَمٓتِّغَٗ •
يٓ مٓدهْ   -كَمٓهِ اػٕتَمٓسَ كُِٕٙهَّ يٓ أَهَب ٓ إِلَٟ الْحٓذِّ كَُِدٓٓ مٔتْؼٓدٌّ   -يٓ ذُي الْحٙزِّٛ

يٓ إِنِ اػٕتَمٓسَ كٙدٓ شَدُٕسِ    -زٓرٓغٓ إِلَٟ ثِلَبيٌٙٙ يٓ لَمٕ ٔٔوٙمٕ إِلَٟ الْحٓذِّ كَُِٓٓ ػٔمٕسٌَِ
يٓ إِوَّمٓب َٔدًٓ مٔزٓدبيِزٗ    -يٓ أَهَب ٓ إِلَٟ الْحٓذِّ كَلَٕٕسٓ ثِمٔتَمٓتِّغٍ -زٓمٓؼَبنَ أَيٕ هَجٕلٍَٔ

  -أَكْسَيٓ الْؼٔمٕسََِ

 270: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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فَلْ٘ٓخْيشُجٕ  ثِبلْؼٔمٕسَِِ إِلَدٟ الْحٓدذِّ    -ًَٔٓ أَحٓتٛ أَنْ ٔٓتَمٓتَّغٓ كٙٓ أَشُْٔسِ الْحٓذِّكَئِنْ •
فَ٘ٓيذٕخُلَ هٔتَوٓتِّعيبً    -حٓتَّى ٗٔدٓيبٍِصٓ رَاتٓ عِيشْقأ إٍَٔ ٗٔدٓيبٍِصٓ عٔسٕيفَبىَ     -هٌِْْٓب

كَلْٕٓخْدسُدٕ إِلَدٟ    -كَئِنْ َٔدًٓ أَحٓدتٛ أَنْ ٔٔلْدسِيٓ الْحٓدذٛ     -ِثِبلْعٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحّ
 .الْزِؼٕسَاوَِّ كَٕٔلَجِّٓ مٙىُْٓب

مده   13، ي أيزي طدزٌ كٓ الحددٔج  2937 -448 -2اللوٍٕ  -(4) •
 .مه أثًاة الؼمسِ 7الجبة 

 270: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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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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الموٕم كٓ مٌّ لً يرت ػلٍٕ التمتغ ًمب إذا ًبو  اسدتـبػتٍ   4مسألّ •
ٟ  ٔزت   كٓ ثلدٌ أي استـبع كٓ مٌّ هجل اووٝة كسػٍ ػلٍٕ الخسيد ال

ي ا٘حًؽ أن ٔخسد الٟ مُدل أزػدٍ   ، *التمتغالمٕوبت ٚحسا  ػمسِ 
 كٕحس  مىٍ، ثل ٜ ٔخلً مه هًِ، 

 ثل ا٘هًْ اًٜتلبء ثبلخسيد مه الحس * •

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



101 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

إن لم ٔتمٌه كٌٕلٓ السرًع الٟ أيوٟ الحل، ي ا٘حًؽ السرًع الٟ ي •
 مب ٔتمٌه مه خبزد الحس  ممب ًَ يين المٕوبت، 

إن لم ٔتمٌه مه الخسيد إلٟ أيودٟ الحدل أحدس  مده مًػدؼٍ، ي      ي •
 .ا٘حًؽ الخسيد الٟ مب ٔتمٌه

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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الظبَس أن مب ذًسوب حٌم ًل مده ًدبن كدٓ مٌدّ ي أزاي اٚتٕدبن      حمٛ •
 ثبلتمتغ ي لً مستحجب 

ًلٍ مغ إمٌبن السردًع إلدٟ المًاهٕد  ي أمدب إذا تؼدرز كٌٕلدٓ       َرا •
السرًع إلٟ أيوٟ الحل ثل ا٘حًؽ السرًع إلٟ مب ٔتمٌه مه خبزد 

 الحس  ممب ًَ يين المٕوبت 
إن لم ٔتمٌه مه الخسيد إلٟ أيودٟ الحدل أحدس  مده مًػدؼٍ ي      ي •

 ا٘حًؽ الخسيد إلٟ مب ٔتمٌه 

 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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مه ًبن كٓ مٌّدّ ي أزاي اٚتٕدبن   ( 3)الظبَس أنّ مب ذًسوب حٌم ًلّ حم٘ •
ثبلتمتّغ ي لً مستحج٘بً َرا ًلٍّ مغ إمٌبن السرًع إلٟ المًاهٕد ، ي أم٘دب   

إلٟ ( 4)إذا تؼرّز كٌٕلٓ السرًع إلٟ أيوٟ الحلّ، ثل ا٘حًؽ السرًع 
مه خبزد الحس  مم٘ب ًَ يين المٕوبت ي إن لم ٔتمٌّه مده    مب ٔتمٌّه

الخسيد إلٟ أيوٟ الحلّ أحس  مه مًػؼٍ، ي ا٘حًؽ الخسيد إلٟ مدب  
 . ٔتمٌّه

 (.الجسيرسيْ. )تؼٕ٘ه ذلي َ٘ل مٌّّ محلّ تأم٘ل( 3)•

 (.اٚمب  الخمٕىٓ. )محلّ إشٌبل•

 (.الخً ٓ. )كٍٕ إشٌبل( 4)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ثؼد مب اختبز اٚحسا  مه أحدد المًاهٕد    ( اللٍّزحمٍ )إن المظىق حم٘ •
زتت ػلٟ ذلي أوٍ إن لم ٌٔه متمٌىبً مه اٚحسا  مه أحد المًاهٕد   
ٔحس  مه خبزد الحس ، ًمب أوٍّ احتبؽ احتٕبؿبً يرًثٕ٘بً كدٓ الخدسيد   
مه الحس  ثأن ٔسرغ إلٟ مب ٔتمٌّه مه هـغ المسبكّ، ي إن لم ٔدتمٌّه  
مه ذلي أٔؼبً كٕحس  مه مٌبوٍ، ي هد احتبؽ أٔؼبً ثبلخسيد ثبلمودداز  

ػدد   ( هدس سسٌ)ؿسػٍ : ي الحبطل. الممٌه ي إن ًبن ياخل الحس 
اٚحسا  مه مٌبوٍ، ثل الًارت ػلٍٕ أي٘لًدب الخدسيد إلدٟ مٕودبت مده      
المًاهٕ  ي إلّب كٕخسد مه مٌّّ ثبلموداز الممٌه كٕحدس  َىدبى ي لدً    
ًبن ذلي المٌبن ثٕه المٕوبت ي الحس  ثدل ي لدً ًدبن ثدٕه الحدس  ي      

 .أثؼبػٍ ي مٌّّ

 175: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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ٜ ٔخلٟ أنّ مب ذًسٌ مجىٓ ػلٟ مختبزٌ مه يرًة اٚحسا  مه أحد ي •
المًاهٕ  المؼٕ٘ىّ، ي أم٘ب ثىبءٖ ػلٟ مختبزوب مده التخٕٕدس ثدٕه المدًازي     
الخٝحّ المرًًزِ كٝ مًرت لُرا اٜحتٕبؽ، ثل هد ٜ ٔزًش لؼد  الدلٕل 
ػلٟ رًاش اٚحسا  مه مٌبن أثؼد مه أيوٟ الحل، كئن الؼجبيِ تًهٕلّٕ 
ي ٜ يلٕل ػلٟ رًاش ذلي كٓ ؿٕس المًازي المىظًطّ كؼدلًب ػده أن   

 .ًٌٔن أحًؽ

 175: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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هدد  : انّ مب أكبيٌ كٓ المته كٓ ذٔل المسألّ كٓ حٌم طًزِ التؼرزحم •
اوٍ ممب هـغ ثٍ ا٘طحبة، ي استظُس مه ًلمدبت  : حٌٟ ػه المدازى

 ،اوٍّ ملسيؽ ػىٍ: ؿٕسٌ
ي لً ٜ ذلي ٘مٌه المىبهشّ كٓ رؼل اٜحتٕبؽ كٓ السّرًع الٟ مدب   •

ٔتمٌه مه خبزد الحس ، مم٘ب ًَ يين المٕوبت، لؼد  الدلٕل ػلٟ رًاش 
 اٚحسا  مه ؿٕس المًاهٕ  الشبملّ لمخل الزؼساوّ، 

ًرا تزسْ المىبهشّ كٓ اٜحتٕبؽ ا٘خٕس ثؼدد تؼدرز الخدسيد إلدٟ     ي •
أيوٟ الحلّ، كئوٍ ٜ يلٕل ػلٟ الخسيد الٟ الموداز الممٌه ثؼدد تؼدرز   

 .الخسيد الٍٕ
 314: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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ي لً أهب  مه كسػٍ التمتغ ثمٌّ سىّ أي سىتٕه لم ٔىتول كسػٍ، : )هًلٍ •
ي ًبن ػلٍٕ الخسيد إلٟ المٕودبت إذا أزاي حزدّ اٚسدٝ ، ي لدً لدم      
ٔتمٌه مه ذلي خسد إلدٟ خدبزد الحدس ، كدئن تؼدرز أحدس  مده        

 (.مًػؼٍ
ٜ زٔت أن مه كسػٍ التمتغ إذا أهب  ثمٌّ أي مب كٓ حٌمُب إهبمّ ( 1)•

ٜ توتؼٓ اوتوبل كسػٍ إلٟ اٚكساي أي الوسان ٔزت ػلٍٕ التمتدغ، ي هدد   
هـغ ا٘طحبة ثأن مه َرا شأوٍ إذا أزاي حدذ اٚسدٝ  ٔخدسد إلدٟ     
المٕوبت مغ اٚمٌبن كٕحس  مىٍ ثؼمسِ التمتغ، كئن تؼرّز خسد إلٟ أيوٟ 

 .الحل، كئن تؼرّز أحس  مه مٌّ
 

 206: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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أمب اٜرتصاء ثبلخسيد إلدٟ أيودٟ الحدّل مدغ تؼدرز الًطدًل إلدٟ        ي •
المٕوبت، ي اٚحسا  مه مٌّ مغ تؼرز الخسيد إلٟ أيوٟ الحل كبستدل 
ػلٍٕ ثأن خبزد الحس  مٕوبت مغ الؼسيزِ، ي اٚحسا  مه مٌدّ سدب ؾ   
مؼُب أٔؼب ًمب تدل ػلٍٕ زيأّ الحلجٓ، ػه أثٓ ػجد اللٍّ ػلٍٕ السدٝ   

ٗشخيع إليى   »: زرل تسى اٚحسا  حتٟ يخل مٌّ، هبل: هبل، هل  لٍ
ه٘مبت أّل ثالدُ الزٗي ٗحشهَى هٌِ ف٘حيشم، ٍ إى خشيٖ أى ٗفَتيِ    
« الحح فل٘حشم هي هىبًِ، فإى استطب  أى ٗخشج هي الحيشم فل٘خيشج  

«2». 
 14أثًاة المًاهٕ  ة  239: 8، الًسب ل 180 -58: 5التُرٔت ( 2)•

 .7ح 
 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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ثٓبةٔ أَنَّ مٓهْ تَسَىٓ الْئِحٕسَا ٓ يٓ لًَٕ وٙسٕٕٓبوبً أَيٕ رُٕٓلًب يٓرٓدتٓ ػٓلَٕٕدٍٙ    14« 1»•
الْؼًٕٓئ إِلَٟ الْمٕٙوَبتٙ يٓ الْئِحٕسَا ٔ مٙىٍْٔ كَئِنْ تَؼٓرَّزٓ أَيٕ ػَبمَ الًْٓهْ ٔ كَئِلَٟ أَيٕوَدٟ  

  الْحٙلِّ كَئِنْ أَمٌَٕهَ الصِّٔٓبيُِٓ كَؼٓلَ كَئِنْ تَؼٓرَّزٓ كَمٙهْ مٌَٓبوٍٙٙ
مٔحٓمٛدٔ ثٕهُ ٔٓؼٕوًُةٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕسَإَٙمٓ ػٓدهْ أَثِٕدٍٙ   « 2» -1 -14931•

سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع ػٓهْ : ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ حٓمٛبيٚ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ هَبلَ
هَبلَ أَثِدٓ ٔٓخْدسُدٔ إِلَدٟ     -حٓتَّٟ يٓخَلَ الْحٓسَ ٓ هَبلَ -زٓرٔلٍ وَسٙٓٓ أَنْ ٔٔحٕسِ ٓ

كَدئِنِ   -كَئِنْ خَشٙٓٓ أَنْ ٔٓلًُتٍَٔ الْحٓذٜ أَحٕسَ ٓ مٙهْ مٌَٓبوٍٙٙ -مٕٙوَبتٙ إََٔلِ أَزٕػٍٙٙ
 .اسٕتَـَبعٓ أَنْ ٔٓخْسُدٓ مٙهَ الْحٓسَ ِ كَلْٕٓخْسُدٕ حُمٛ لْٕٔحٕسِ ٕ

 .1 -323 -4الٌبكٓ  -(2)•

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج



110 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 .«3»زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓؼٕوًُةٓ مٙخْلٍَٔ يٓ •
 .965 -283 -5التُرٔت  -(3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍّٙٓ الْأَشْدؼٓسِِّْ ػٓدهْ مٔحٓمٛددٙ ثٕدهِ ػٓجٕددٙ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕددٙ اللَّدٍٙ ع   : الْزٓجٛبزِ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ػٓهْ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ثٕهِ سٙىَبنٍ هَبلَ

كَلَمٕ  -الَّرْٙ ٔٔحٕسِ ٔ الىَّبسٔ مٙىٍْٔ كَىَسٙٓٓ أَيٕ رُِٓلَ -ػٓهْ زٓرٔلٍ مٓسَّ ػٓلَٟ الًْٓهْ ٙ
 -كَخَبفٓ إِنْ زٓرٓغٓ إِلَٟ الًْٓهْد ٙ أَنْ ٔٓلًُتَدٍٔ الْحٓدذٜ    -ٔٔحٕسِ ٕ حٓتَّٟ أَتَٟ مٌََّّٓ

 .كَوَبلَ ٔٓخْسُدٔ مٙهَ الْحٓسَ ِ يٓ ٔٔحٕسِ ٔ يٓ ٔٔزٕصٍِٔٙ ذَلٙيٓ
يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مًٔسٟٓ ثٕهِ الْوَبسٙمِ ػٓهْ ػٓجٕدٙ السَّحٕمٓهِ ػٓهْ ػٓجٕدٙ •

 .«5»اللٍَّٙ ثٕهِ سٙىَبنٍ وَحًٌٕٓٔ 
 .6 -324 -4الٌبكٓ  -(4)•
 .181 -58 -5التُرٔت  -(5)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓحٕٕٟٓ ػٓهْ أَحٕمٓدٓ ثٕهِ مٔحٓمٛددٚ ػٓدهْ   « 1» -3 -14933•
مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ إِسٕمٓبػٕٙلَ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ الْلُؼَٕٕلِ ػٓهْ أَثِدٓ الظٛدجٛبحِ الٌْٙىَدبوِّٙٓ    

حٓتَّدٟ يٓخَدلَ    -سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع ػٓهْ زٓرٔلٍ رُِٓدلَ أَنْ ٔٔحٕدسِ ٓ  : هَبلَ
 .هَبلَ ٔٓخْسُدٔ مٙهَ الْحٓسَ ِ حُمٛ ُِٔٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -الْحٓسَ ٓ ًَٕٕقٓ ٔٓظٕىَغٔ

 .«2»يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓؼٕوًُةٓ مٙخْلٍَٔ •
 .7 -325 -4الٌبكٓ  -(1)•
 .966 -284 -5التُرٔت  -(2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍّٙٓ الْأَشْدؼٓسِِّْ ػٓدهْ مٔحٓمٛددٙ ثٕدهِ ػٓجٕددٙ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع ػٓهِ : الْزٓجٛبزِ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمٛبزٍ هَبلَ

 -كَأَزٕسٓلَ ٕ إِلَُِٕٕمٕ كَسٓأَلَتُْٔمٕ كَوَبلًُا مٓب وَدٕزِْ -امٕسَأٍَِ ًَبوَ ٕ مٓغٓ هًَٕ ٍ كَـَمٙخَ ٕ
كَتَسًًََُٓب حٓتَّٟ يٓخَلَ ٙ الْحٓسَ ٓ كَوَبلَ  -أَ ػٓلَٕٕيٙ إِحٕسَا ٗ أَ ٕ لَب يٓ أَوْ ٙ حٓب ٙغٗ

كَئِنْ لَدمٕ ٌُٔٓدهْ    -إِنْ ًَبنَ ػٓلَُٕٕٓب مُٕٔلٌَّ كَتَسْرِغٔ إِلَٟ الًْٓهْ ٙ كَلْتُحٕسِ ٕ مٙىٍْٔ -ع
ثٓؼٕددٓ مٓدب تَخْدسُدٔ مٙدهَ      -كَلْتَسْرِغٕ إِلَٟ مٓب هَدٓزٓتٕ ػٓلٍَٕٕٙ -«4»ػٓلَُٕٕٓب يٓهْ ٗ 

 .الْحٓسَ ِ ثِوَدٕزِ مٓب لَب ٔٓلًُتُُٓب
 .10 -325 -4الٌبكٓ  -(3)•
 (.َبمش المخـًؽ)مُلّ  -كٓ التُرٔت -(4)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مًٔسٟٓ ثٕهِ الْوَبسٙمِ ػٓهِ الىَّخَؼِّٙٓ ػٓدهْ طٓدلًْٓانَ   يٓ •
ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمٛبزٍ مٙخْلٍَٔ إِلَّب أَؤٍَّ هَبلَ ثِوَدٕزِ مٓب لَب ٔٓلًُتُُٓدب الْحٓدذٜ كَتُحٕدسِ ٔ    

«5»  
 

 .1362 -389 -5التُرٔت  -(5)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ إِثٕسَإَٙمٓ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓدسٍ ػٓدهْ   « 6» -5 -14935. •
خَسَرٓد ٕ    هُلْ ٔ لٙأَثِٓ رٓؼٕلَسٍ ع: رٓمٕٙلِ ثٕهِ يٓزٛادٍ ػٓهْ سًٕٓزَِٓ ثٕهِ ًُلَٕٕتٍ هَبلَ

يٓ  -كَزُِٓلَ ٙ الْئِحٕسَا ٓ كَلَمٕ تُحٕسِ ٕ حٓتَّٟ يٓخَلْىَب مٌَّٓدَّ  -مٓؼٓىَب امٕسَأٌَِ مٙهْ إََٔلٙىَب
مٙهْ مٌََّّٓ أَيٕ  -هَبلَ كَمٔسُيَٓب كَلْتُحٕسِ ٕ مٙهْ مٌَٓبوُٙٓب -وَسٕٙىَب أَنْ وَأْمٔسََٓب ثِرَلٙيٓ

 .مٙهَ الْمٓسٕزِدٙ
 .12 -326 -4الٌبكٓ  -(6)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ ٔٓحٕٕٟٓ ػٓهْ أَحٕمٓدٓ ثٕهِ مٔحٓمٛددٚ ػٓدهِ   « 1» -6 -14936•
اثٕهِ كَؼَّبلٍ ػٓهِ اثٕهِ ثٌَٕٕٔسٍ ػٓهْ شٔزٓازَِٓ ػٓهْ أُوَبسٍ مٙهْ أَطٕحٓبثِىَب حٓزًٜا ثِبمٕسَأٍَِ 

ٓ « 2»كَوَدٙمًٔا إِلَٟ الْمٕٙوَبتٙ  -مٓؼُٓٔمٕ كَزُِٓلُدًا أَنَّ مٙخْلَُٓدب    -يٓ َٙٓٓ لَب تُظٓدلِّ
يٓ َٙٓٓ ؿَبمٙدجٌ   -كَمٓؼًَٕا ثُِٓب ًَمٓب َٙٓٓ حٓتَّٟ هَدٙمًٔا مٌََّّٓ -ٔٓىْجٓـٙٓ أَنْ تُحٕسِ ٓ

 -كَوَبلَ تَخْسُدٔ إِلَٟ ثٓؼٕغِ الْمًٓٓاهٕٙد ٙ كَتُحٕدسِ ٔ مٙىْدٍٔ    -حٓلَبلٌ كَسٓأَلًُا الىَّبسٓ
كَوَبلَ تُحٕسِ ٔ مٙدهْ   -كٌََبوَ ٕ إِذَا كَؼٓلَ ٕ لَمٕ تُدٕزِىٙ الْحٓذٛ كَسٓأَلًُا أَثٓب رٓؼٕلَسٍ ع

 .مٌَٓبوُٙٓب هَدٕ ػٓلٙمٓ اللٍَّٔ وٕٙٛتَُٓب
 .5 -324 -4الٌبكٓ  -(1)•
 .الًه  -كٓ المظدز -(2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

مٔحٓمٛدٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مًٔسٟٓ ثٕدهِ الْوَبسٙدمِ   « 3» -7 -14937•
سٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ع ػٓهْ : ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓسٍ ػٓهْ حٓمٛبيٚ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ هَبلَ

حٓتَّٟ يٓخَلَ الْحٓسَ ٓ كَوَبلَ ٔٓسْرِغٔ إِلَٟ مٕٙوَدبتٙ إََٔدلِ    -زٓرٔلٍ تَسَىٓ الْئِحٕسَا ٓ
كَئِنْ خَشٙٓٓ أَنْ ٔٓلًُتٍَٔ الْحٓذٜ كَلْٕٔحٕدسِ ٕ   -الَّرْٙ ٔٔحٕسِمًٔنَ مٙىٍْٔ كَٕٔحٕسِ ٔ -ثِلَبيٌٙٙ

 .كَئِنِ اسٕتَـَبعٓ أَنْ ٔٓخْسُدٓ مٙهَ الْحٓسَ ِ كَلْٕٓخْسُدٕ -مٙهْ مٌَٓبوٍٙٙ
 

 .180 -58 -5التُرٔت  -(3)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

يٓ ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ أَحٕمٓددٓ ثٕدهِ ٔٓحٕٕٓدٟ ػٓدهْ     « 4» -8 -14938•
مٔحٓمٛدٙ ثٕهِ أَحٕمٓدٓ الْؼٓلًَِِّْ ػٓهِ الْؼٓمٕسًَِّٙٓ ثٕهِ ػٓلٍّٙٓ الْخُسَاسٓبوِّٙٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕدهِ  

سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ زٓرٔلٍ وَسٙٓٓ الْئِحٕسَا ٓ : رٓؼٕلَسٍ ػٓهْ أَخٍٕٙٙ مًٔسٟٓ ثٕهِ رٓؼٕلَسٍ ع هَبلَ
مٓب حٓبلٍُٔ هَبلَ ٔٓوًُلُ اللَُّٔدمٛ ػٓلَدٟ ًٙتَبثِديٓ يٓ     -ثِبلْحٓذِّ كَرًََسَ يٓ ًَٔٓ ثِؼٓسَكَبتٚ

كَوَدٕ تَمٛ إِحٕسَامٍٔٔ كَدئِنْ رُِٓدلَ أَنْ ٔٔحٕدسِ ٓ ٔٓدًٕ ٓ التَّسْئِٓدِّ       -وَجِِّٕيٓ ص  سٔىَِّّ
 .حٓتَّٟ زٓرٓغٓ إِلَٟ ثٓلَدٌٙٙ إِنْ ًَبنَ هَؼَٟ مٓىَبسٌٍَٙٔ ًُلَُّٓب كَوَدٕ تَمٛ حٓزٍٜٔ -ثِبلْحٓذِّ

 
، ي أيزي طدزٌ ثبٜسدىبي الخدبوٓ كدٓ    586 -175 -5التُرٔت  -(4)•

 .مه َرٌ ا٘ثًاة 20مه الجبة  3الحدٔج 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثِئِسٕىَبيٌٙٙ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ رٓؼٕلَسٍ ػٓهْ أَخٍٕٙٙ مٙخْلٍَٔ إِلَٟ هًَٕلٍٙٙ كَوَدٕ تَمٛ إِحٕسَامٔدٍٔ  يٓ •
«1»  

 .1678 -476 -5التُرٔت  -(1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ػٓجٕدٔ اللٍَّٙ ثٕهُ رٓؼٕلَسٍ الْحٙمٕٕٓسِْٜ كٙدٓ هُدسْةِ الْئِسٕدىَبيٙ    « 2» -9 -14939. •
ػٓهْ ػٓجٕدٙ اللٍَّٙ ثٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهْ رٓدٌِّٙ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ رٓؼٕلَسٍ ػٓهْ أَخٍٕٙٙ مًٔسٟٓ ثٕدهِ  

 -سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ زٓرٔلٍ تَسَىٓ الْئِحٕسَا ٓ حٓتَّٟ اوْتَُٟٓ إِلَدٟ الْحٓدسَ ِ  : رٓؼٕلَسٍ ع هَبلَ
الَّدرْٙ ٔٔحٕسِمٔدًنَ مٙىْدٍٔ     -ًَٕٕقٓ ٔٓظٕىَغٔ هَبلَ ٔٓسْرِغٔ إِلَٟ مٕٙوَبتٙ إََٔدلِ ثِلَدبيٌٙٙ  

 .كَٕٔحٕسِ ٔ
 .106 -هسة اٜسىبي -(2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

: يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ رٓؼٕلَدسٍ ػٓدهْ أَخٕٙدٍٙ ع هَدبلَ    « 3» -10 -14940•
كَأَحٕسَ ٓ هَجٕدلَ أَنْ   -سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ زٓرٔلٍ تَسَىٓ الْئِحٕسَا ٓ حٓتَّٟ اوْتَُٟٓ إِلَٟ الْحٓسَ ِ

إِنْ ًَبنَ كَؼٓلَ ذَلٙيٓ رٓبَٙلًب كَلْٕٓجٕهِ مٌَٓبؤٍَ لٕٙٓوْؼٙٓٓ كَئِنَّ ذَلٙديٓ   -ٔٓدٕخُلٍَٔ هَبلَ
الَّرْٙ ٔٔحٕسِ ٔ مٙىْدٍٔ إََٔدلُ    -يٓ إِنْ زٓرٓغٓ إِلَٟ الْمٕٙوَبتٙ -ٔٔزٕصٍِٔٙ إِنْ شَبءٓ اللٍَّٔ

 .ثٓلَدٌٙٙ كَئِؤٍَّ أَكْؼَلُ
 .106 -هسة اٜسىبي -(3)•
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