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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 الوٌٖ الزٕ هسبحتِ ثشٗذ كٖ ثشٗذ، إٔ *•
 .ل٘س الحشم الوٌٖ دائشٓ ٍ ٟ هشثؼبً

 

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

قشف أؾبٓ لاجي ػلا٢ عاجؼٔ    : ح٠حٔ أه٘بل هي هٌٔ، ٍهي قشٗن ال٘وي
ػل٢ ػشكبت هي ثكي ًواشٓ ػلا٢   : أه٘بل هي هٌٔ، ٍهي قشٗن الكبئق
ػل٢ حٌ٘ٔ رجل ثابلووكغ ػلا٢ عاجؼٔ    : عجؼٔ أه٘بل، ٍهي قشٗن الؼشام
كٖ ضؼت آل ػجذ ا٣ ثي خبلذ ػل٢ تسؼٔ : أه٘بل، ٍهي قشٗن الزؼشأً

 . أه٘بل، ٍهي قشٗن رذٓ، هٌوكغ اٛػطبش ػل٢ ػطشٓ أه٘بل هي هٌٔ

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  الححألسبم 
ٍ الوشاد هي هٌٔ ّٖ هٌٔ الوذٗؤ ٛى حذٍد الحشم حبثتٔ كا٠ ٗتَعاغ   •

إثشاّ٘ن الخل٘ل ػلِ٘ السا٠م ػلوْاب،   أى كوذ سٍٕ . الحشم ثتَعغ هٌٔ
ًٍػت الؼ٠هبت كْ٘ب ًٍبى رجشٗل ػلِ٘ الس٠م ٗشِٗ هَاؾؼْب، حن أهش 

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

 (سارغ إل٢ خشٗكٔ الحشم الوٌٖ)•
 
 
 

 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 ٌَٟٗى تشى اللحع لؼجبً ثأهش الوَل٢ ٍ ثؼاذاللحع ثْازا    *•

الووذاس ٗوٌي ًلٖ الحؿَس كٖ الحذ ثبٛغل، إٔ ثئعتػاحبة الؼاذم   
اٛصلٖ أٍ الٌؼتٖ كٖ ثؼؽ الػَس، ٍ إى لن ٗوٌي ًل٘اِ ٍ لاَ ثبٛغال    

 .ك٘زت اٝحت٘بـ
 

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

كسابدٕ  اٍٝ ًزا حبل ضاو٘وِ٘، ٍ أهاب   ، *ضبء هسن ضجِْ كلِ ًزس إٔ٘ 
 .كتبثغ لوب أكسذُ

 
 .ٍ إى ًبى اٛكؿل التوتغ *•
 

 403: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



13 

 هي وبى لِ ٍطٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسخِ

هي ًبى لِ ٍقٌبى أحذّوب دٍى الحذ ٍ اٙخش خبسرِ أٍ كِ٘  1هسألٔ •
 ، *ثؤٌثطشـ ػذم إهبهٔ عٌت٘ي لٌي  أؿلجْوب،لضهِ كشؼ 

تسبٍٗب كبى ًبى هستك٘ؼب هي ًل هٌْوب تخ٘ش ث٘ي الاَي٘لت٘ي ٍ إى  كئى •
ًبى اٛكؿل اخت٘بس التوتغ، ٍ إى ًبى هستك٘ؼب هي أحذّوب دٍى اٙخش 

 .**اٟعتكبػٔلضهِ كشؼ ٍقي 
ثل ٍ لَ هغ إهبهٔ عٌت٘ي ثؤٌ ٛى ّزا ه٠ى التَقي ٍ الولاشٍؼ   *•

 .أى هٌٔ ٍقٌِ ٍ لِ ٍقي آخش كتأهل
ثل تخ٘ش ثا٘ي الاَي٘لت٘ي ٍ إى ًابى اٛكؿال اخت٘ابس التوتاغ ٍ        **•

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

هي ًبى هي أّل هٌٔ ٍ خشد إل٢ ثؼؽ اٛهػبس حان سراغ    2هسألٔ •
 .ٟ ٗخلَ هي هَٓثل  ،* الوٌٖإلْ٘ب كبٛحَـ أى ٗأتٖ ثلشؼ 

 
ٍ إى ًبى اٛه١َ تخ٘٘اشُ ثا٘ي كاشؼ الوٌاٖ ٍ كاشؼ الٌابئٖ ٍ        *•

 .اٛكؿل أى ٗأتٖ ثبلتوتغ

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

اٙكبهٖ إرا غبس هو٘وب كٖ هٌٔ كئى ًبى رلي ثؼذ اعتكبػتِ  3هسألٔ •
ثوبء حٌوِ عَاء ًبًا  إهبهتاِ   كٖ   ٍ ٍرَة التوتغ ػلِ٘ ك٠ إضٌبل

 ثوػذ التَقي أٍ الوزبٍسٓ ٍ لَ ثأصٗذ هي عٌت٘ي، 
أهب لَ لن ٌٗي هستك٘ؼب حن اعتكبع ثؼاذ إهبهتاِ كاٖ هٌأ كٌ٘ولات      ٍ •

لٌي ثطشـ أى  *الخبلخٔكشؾِ إل٢ كشؼ الوٌٖ ثؼذ الذخَل كٖ السٌٔ 
 تٌَى اٝهبهٔ ثوػذ الوزبٍسٓ، 

 
 .ثل الثبً٘ٔ على األلَى *•

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

 ،*اٍٛلٍ أهب لَ ًبى ثوػذ التَقي كٌ٘ولت ثؼذ هػذُ هي •
 
 

 .ٗعتجش اإللبهٔ ثومذاس ٗظذق أًِّ ٍطٌِلىي  *•

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج



17 

 اٙفبلٖ إرا طبس هم٘وب فٖ هىٔ

ٍ كٖ غَسٓ اًٟو٠ة ٗلحوِ حٌن الوٌاٖ ثبلٌساجٔ إلا٢ اٟعاتكبػٔ      •
أٗؿب، كتٌلٖ كٖ ٍرَثِ اعتكبػتِ هٌْب، ٍ ٟ ٗطتشـ كِ٘ 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

لٌي  *السٌت٘يلَ حػل  اٟعتكبػٔ ثؼذ اٝهبهٔ كٖ هٌٔ هجل هؿٖ ٍ •
 **الساٌت٘ي ثطشـ ٍهَع الحذ ػل٢ كشؼ الوجبدسٓ إلِ٘ هجل تزابٍص  

كبلظبّش أًِ ًوب لَ حػل  كٖ ثلذُ، ك٘زت ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ ثو٘  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 الوٌٖ إرا خشد ال٢ عبئش اٛهػبس هزبٍسا لْب ك٠ ٗلحوِ حٌوْب ٍ •
اٟعتكبػٔ ثؼذُ ك٘تؼا٘ي   كٖ تؼ٘ي التوتغ ػلِ٘ إٟ إرا تَقي ٍ حػل 

 .ػلِ٘ التوتغ ٍ لَ كٖ السٌٔ اٍٛل٢
 

 404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 االستطبعٔ الششع٘ٔ

، كلَ اعاتكبع الؼشاهاٖ    ٟ ٗؼتجش اٟعتكبػٔ هي ثلذُ ٍ ٍقٌِ 12هسألٔ •
أٍ اٟٗشاًٖ ٍ َّ كٖ الطبم أٍ الحزابص ٍرات ٍ إى لان ٗساتكغ هاي      
ٍقٌِ، ثل لَ هط٢ إل٢ هجل الو٘وبت هتسٌؼب أٍ لحبرٔ ٍ ًابى ٌّابى   
ربهؼب لطشائف الحذ ٍرت، ٍ ٌٗلٖ ػي حزٔ اٝع٠م، ثل لاَ أحاشم   
  ِ ٍ  *هتسٌؼب كبعتكبع ٍ ًبى أهبهِ ه٘وبت آخش ٗوٌي الواَل ثَرَثا

 .إى ٟ ٗخلَ هي إضٌبل
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 90-89ًتبة الحذ، عبل . ى.س•
 

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

الوو٘ن كٖ هٌٔ لَ ٍرت ػلِ٘ التوتغ ًوب إرا ًبً  اعاتكبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍد ال٢  ٗزت   كٖ ثلذُ أٍ اعتكبع كٖ هٌٔ هجل اًو٠ة كشؾِ

الو٘وبت ٝحشام ػوشٓ التوتغ، ٍ اٛحَـ أى ٗخاشد الا٢ هْال أسؾاِ     
 ك٘حشم هٌِ، ثل ٟ ٗخلَ هي هَٓ، 

إى لن ٗتوٌي كٌ٘لٖ الشرَع ال٢ أد٢ً الحل، ٍ اٛحَـ الشرَع ال٢ ٍ •
 هب ٗتوٌي هي خبسد الحشم هوب َّ دٍى الو٘وبت، 

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

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

إرا ًبً  اعتكبػتِ ًوب   هسألٔ الوو٘ن كٖ هٌٔ إرا ٍرت ػلِ٘ التوتغ 4•
كٖ ثلذُ أٍ اعتكبع كٖ هٌٔ هجل اًو٠ة كشؾِ كبلَارت ػلِ٘ الخشٍد 

 التوتغإل٢ الو٘وبت ٝحشام ػوشٓ 
 أهَالٍ اختللَا كٖ تؼ٘٘ي ه٘وبتِ ػل٢  •
رّت إلِ٘ روبػٔ ثل سثوب ٗسٌذ إل٢ الوطاَْس  أحذّب أًِ هْل أسػِ  •

 ًوب كٖ الحذائن 

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

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

ثزولٔ هي اٛخجبس الَاسدٓ كٖ الزبّل ٍ الٌبعٖ الذالأ ػلا٢   الوؼتؿذ •
رلي ثذػ١َ ػذم خػَغا٘ٔ للزْال ٍ الٌسا٘بى ٍ أى رلاي لًٌَاِ      
هوتؿ٢ حٌان التوتاغ ٍ ثبٛخجابس الاَاسدٓ كاٖ تَه٘ا  الوَاه٘ا  ٍ        
تخػ٘ع ًل هكش ثَاحذ هٌْب أٍ هي هش ػلْ٘ب ثؼذ دػ١َ أى الشراَع  

 إل٢ الو٘وبت ؿ٘ش الوشٍس ػلِ٘ 

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

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

 اعتلبدٓ خػَغ٘ٔ ًل ثوكش هؼ٘ي 
أًِ أد٢ً الحل ًول 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 ًبى اٛه١َ الخبًٖ لؼذم كْان الخػَغا٘ٔ هاي    ٍ •
خجش عوبػٔ ٍ أخجبس الزبّل ٍ الٌبعٖ ٍ أى رًش الوْل هي ثبة أحاذ  
اٛكشاد ٍ هٌغ خػَغا٘ٔ للواشٍس كاٖ اٛخجابس الؼبهأ الذالأ ػلا٢        
الوَاه٘  ٍ أهب أخجبس الوَل الخبلج كوغ ًذسٓ الؼبهل ثْب هو٘ذٓ ثأخجابس  

 الوَاه٘  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 رًشًب حٌن ًل هاي ًابى كاٖ هٌأ ٍ أساد اٝت٘ابى      حنٛ •
 ثبلتوتغ ٍ لَ هستحجب 

ًلِ هغ إهٌبى الشراَع إلا٢ الوَاه٘ا  ٍ أهاب إرا تؼازس كٌ٘لاٖ       ّزا •
الشرَع إل٢ أد٢ً الحل ثل اٛحَـ الشرَع إل٢ هب ٗتوٌي هي خبسد 

 الحشم هوب َّ دٍى الو٘وبت 
إى لن ٗتوٌي هي الخشٍد إل٢ أدًا٢ الحال أحاشم هاي هَؾاؼِ ٍ      ٍ •

 اٛحَـ الخشٍد إل٢ هب ٗتوٌي 

 

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

الوو٘ن كٖ هٌّٔ إرا ٍرت ػلِ٘ التوتّغ ًوب إرا ًبً  اعاتكبػتِ  (: 4هسألٔ ) •
كٖ ثلذُ أٍ اعتكبع كٖ هٌّٔ هجل اًو٠ة كشؾِ كبلَارت ػلِ٘ الخشٍد إل٢ 

 :الو٘وبت ٝحشام ػوشٓ التوتّغ، ٍ اختللَا كٖ تؼ٘٘ي ه٘وبتِ ػل٢ أهَال
إلِ٘ روبػٔ، ثل سثوب ٗسٌذ إل٢ الوطَْس ًوب رّت ، أًِّ هْلّ أسؾِ : أحذّب•

عاألتِ ػاي   ( ػل٘اِ الس٘ا٠م  )كٖ الحذائن، لخجش عوبػٔ ػاي أثاٖ الحساي    
ًؼن ٗخشد إلا٢  ( ػلِ٘ الس٠٘م)الوزبٍس إلِ أى ٗتوتّغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ٘؟ هبل 

الوؼتؿذ ثزولٔ هي اٛخجبس الَاسدٓ كٖ الزبّال  . هْلِّ أسؾِ كل٘لت٘ إى ضبء
أىّ الٌسا٘بى،ٍ  ٍ الٌبعٖ الذالّٔ ػل٢ رلي ثذػ١َ ػذم خػَغ٘٘ٔ للزْال ٍ  

رلي لًٌَِ هوتؿ٢ حٌن التوتّغ، ٍ ثبٛخجبس الَاسدٓ كٖ تَه٘  الوَاه٘ ، ٍ 
تخػ٘ع ًلّ هكش ثَاحذ هٌْب أٍ هي هشّ ػلْ٘ب، ثؼذ دػ١َ أىّ الشرَع إلا٢  

 .الو٘وبت ؿ٘ش الوشٍس ػلِ٘

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

أًِّ أحذ الوَاه٘  الوخػَغٔ هخ٘٘شاً ثٌْ٘ب، ٍ إلِ٘ رّت روبػٔ : حبًْ٘ب•
أُخش١، لزولٔ أُخش١ هي اٛخجبس هؤٗ٘ذٓ ثأخجابس الوَاه٘ا ، ثاذػ١َ    

 .ػذم اعتلبدٓ خػَغ٘٘ٔ ًلّ ثوكش هؼ٘٘ي
أًِّ أد٢ً الحالّ، ًوال ػاي الحلجاٖ٘، ٍ تجؼاِ ثؼاؽ هتاأخّشٕ        : حبلخْب•

 الوتأخّشٗي لزولٔ حبلخٔ هي اٛخجبس، 

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

، لؼذم كْان الخػَغا٘٘ٔ   (2)ٍ إى ًبى اٛه١َ الخبًٖ ( 1)اٛحَـ اٍٛ٘ل ٍ •
هي خجش عوبػٔ، ٍ أخجبس الزبّل ٍ الٌبعٖ، ٍ أىّ رًش الوْلّ هي ثبة أحاذ  
اٛكشاد، ٍ هٌغ خػَغ٘٘ٔ للوشٍس كٖ اٛخجبس الؼبه٘ٔ الذالّٔ ػل٢ الوَاه٘ا  ٍ  
أه٘ب أخجبس الوَل الخبلج كوغ ًذسٓ الؼبهل ثْاب هو٘٘اذٓ ثأخجابس الوَاه٘ا ، أٍ     

 هحوَلٔ ػل٢ غَسٓ التؼزّس،  
 (.الجشٍرشدٕ. )ٟ ٗتشى( 1)•
 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )ٟ ٗتشى ثل ٟ ٗخلَ هي هَ٘ٓ•
. ثل اٛه١َ ًؼن لَ تؼزّس ػلِ٘ الخشٍد إل٢ هْلّ أسؾِ تخ٘٘ش ث٘ي الوَاه٘ا  •

 (.الٌبئٌٖ٘)
 (.الخَئٖ. )ثل اٛه١َ التخ٘٘ش ث٘ي الزو٘غ( 2)•

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

هي ًبى كٖ هٌّأ ٍ أساد اٝت٘ابى   ( 3)الظبّش أىّ هب رًشًب حٌن ًلّ حن٘ •
ثبلتوتّغ ٍ لَ هستحج٘بً ّزا ًلِّ هغ إهٌبى الشرَع إل٢ الوَاه٘ا ، ٍ أه٘اب   

إل٢ ( 4)إرا تؼزّس كٌ٘لٖ الشرَع إل٢ أد٢ً الحلّ، ثل اٛحَـ الشرَع 
هي خبسد الحشم هو٘ب َّ دٍى الو٘وبت ٍ إى لن ٗتوٌّي هاي    هب ٗتوٌّي

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

 (.الجشٍرشدٕ. )تؼ٘٘ي رلي ّٛل هٌّٔ هحلّ تأه٘ل( 3)•
 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )هحلّ إضٌبل•
 (.الخَئٖ. )كِ٘ إضٌبل( 4)•

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

لَ أهبم هي كشؾِ التوتغ ثؤٌ عٌٔ أٍ عٌت٘ي لن ٌٗتول كشؾِ ٍ ًابى  ٍ •
إرا أساد حزٔ اٝع٠م ٍ لَ لن ٗاتوٌي هاي   الخشٍج إلى الو٘مبت ػلِ٘ 

 رلي خشد إل٢ خبسد الحشم كئى تؼزس أحشم هي هَؾؼِ

 

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

 .«إلخ. ٍ لَ أهبم هي كشؾِ التوتغ ثؤٌ عٌٔ أٍ عٌت٘ي»: هَلِ•
ٟ ٗتؼ٘ي ػلِ٘ الخشٍد ال٢ ه٘وبت ثلذُ، ثل ٗزَص لِ الخشٍد إلا٢  ( 3)•

 اٝهٌبى، هغ  ضبء إٔ٘ ه٘وبت 
ٗحاشم   -ٍ الوشاد ثِ حػَل الوطؤ التٖ ٟ ٗتحول ػبدٓ -هغ ػذهٍِ •

 هي خبسد الحشم، 
ٔ كبى • ٍ ّال ٗزات ػل٘اِ أى    . تؼزّس رو٘غ رلي أحشم للؼوشٓ هي هٌا

كأتَا هٌِ هاب  »ٗأتٖ ثبلووٌي هو٘ب ث٘ي الوَاؾغ الخ٠حٔ؟ ًظش، هي ػوَم 
، ٍ أغبلٔ الجشاءٓ، هغ اًتلبء اللبئذٓ حٌ٘ئز كٖ تخػ٘ع «1« »اعتكؼتن
 .الوحلّ٘ي

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

ٍ لَ أهبم هي كشؾِ التوتغ ثؤٌ عٌٔ أٍ عٌت٘ي لن ٌٗتول كشؾِ، : )هَلِ •
ٍ ًبى ػلِ٘ الخشٍد إل٢ الو٘وابت إرا أساد حزأ اٝعا٠م، ٍ لاَ لان      
ٗتوٌي هي رلي خشد إلا٢ خابسد الحاشم، كائى تؼازس أحاشم هاي        

 (.هَؾؼِ
ٟ سٗت أى هي كشؾِ التوتغ إرا أهبم ثؤٌ أٍ هب كٖ حٌوْب إهبهٔ ( 1)•

ٟ توتؿٖ اًتوبل كشؾِ إل٢ اٝكشاد أٍ الوشاى ٗزت ػلِ٘ التوتاغ، ٍ هاذ   
هكغ اٛغحبة ثأى هي ّزا ضأًِ إرا أساد حاذ اٝعا٠م ٗخاشد إلا٢     
الو٘وبت هغ اٝهٌبى ك٘حشم هٌِ ثؼوشٓ التوتغ، كئى تؼزّس خشد إل٢ أد٢ً 

 .الحل، كئى تؼزّس أحشم هي هٌٔ
 

 206: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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ٍرَة الخشٍد إل٢ الو٘وبت كبعتذل ػلِ٘ ثأى كشؾِ لن ٌٗتول ػي أهب •
كشؼ إهل٘وِ كلضهِ اٝحشام هي ه٘وبتْن، ٍ ثشٍاٗٔ عاوبػٔ، ػاي أثاٖ    

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

 190: 8، الَعابئل  188 -59: 5، التْازٗت  7 -302: 4الٌبكٖ ( 1)•
 .1ح  8أثَاة أهسبم 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        ٍ •
الو٘وبت، ٍ اٝحشام هي هٌٔ هغ تؼزس الخشٍد إل٢ أد٢ً الحل كبعتذل 
ػلِ٘ ثأى خبسد الحشم ه٘وبت هغ الؿشٍسٓ، ٍ اٝحشام هي هٌأ عابئؾ   
هؼْب أٗؿب ًوب تذل ػلِ٘ سٍاٗٔ الحلجٖ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السا٠م  

ٗشخنع إلنى   »: سرل تشى اٝحشام حت٢ دخل هٌٔ، هبل: هبل، هل  لِ
ه٘مبت أّل ثالدُ الزٗي ٗحشهَى هٌِ ف٘حنشم، ٍ إى خشنٖ أى ٗفَتنِ    
« الحح فل٘حشم هي هىبًِ، فإى استطب  أى ٗخشج هي الحنشم فل٘خنشج  

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

 .7ح 
 

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

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

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

 .«ؼ»ل٘س  كٖ ( 3)•
 22أثَاة الوَاه٘  ة  247: 8، الَعبئل 1350 -176: 2اللوِ٘ ( 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 هٌٔ أى : ٍ غح٘حٔ الحلجٖ هبل•
كبلوبقٌ٘ي : هبل، هل « ٟ، ل٘س ّٛل هٌٔ أى ٗتوتؼَا»: ٗتوتؼَا؟ كوبل
إرا أهبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ًوب ٗػٌغ أّل هٌأ، كائرا   »: ثْب؟ هبل

ٗخشرَى هاي  »: هي أٗي؟ هبل: هل « أهبهَا ضْشا كئى لْن أى  ٗتوتؼَا
هي هٌٔ ًحاَا هواب ٗواَل    »: هي أٗي ْٗلَّى ثبلحذ؟ هبل: هل « الحشم
 « 1« »الٌبس

 .ال سٗت أى االحت٘بؽ ٗمتؼٖ الوظ٘ش إلى هب روشُ األطحبةٍ •
أثَاة أهسبم 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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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هااب ٗسااتلبد هااي اٛدلاأ الطااشػ٘ٔ تحواان « 2»( أهػاا٢)اػلاان أى ٍ •
اٟعتكبػٔ ثبلٌسجٔ إل٢ الوو٘ن كٖ هٌٔ ٍ ؿ٘شّب ثتوٌٌِ هي الحذ ػل٢ 

 .الَرِ الوؼتجش هي هَؾغ اٝهبهٔ ٍ الؼَد إل٢ ثلذُ
كٖ ٍرَة الحذ اٟعتكبػٔ هي الجلاذ   -هذس عشُ -ٍ اػتجش الطبسح•

إى : ٍ لاَ ه٘ال  : إلّب هغ اًتوابل اللاشؼ كتٌتوال اٟعاتكبػٔ حان هابل      
اٟعتكبػٔ تٌتول هغ ً٘ٔ الذٍام هي اثتذاء اٝهبهٔ أهٌاي، للواذ الاٌع    

 . «3»الوٌبكٖ ٌّب 
 .«م»ل٘س  كٖ ( 2)•
 .102: 1الوسبلي ( 3)•
 209: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هي كوذ الاٌع الوٌابكٖ لازلي ر٘اذ، لٌاي       -هذس عشُ -هب رًشٍُ •
« 4»اػتجبس ً٘ٔ الذٍام ٟ دل٘ل ػلِ٘، إر الوستلبد هاي اٙٗأ الطاشٗلٔ    

ٍرَة الحذ ػل٢ ًل هتوٌي هٌِ، ٍ اٛخجبس ؿ٘ش هٌبك٘ٔ لازلي، ثال   
هؤًّذٓ لِ، إر ؿبٗٔ هب ٗستلبد هٌْب اػتجبس الضاد ٍ الشاحلأ هاغ الحبرأ    
إلْ٘وب ٟ هكلوب، ثل هذ ٍسد كٖ ػذ٘ٓ أخجبس أى حزأ اٝعا٠م ٍارجأ    

 .«5»ػل٢ هي أقبم 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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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍ س١ٍ هؼبٍٗٔ ثي ػوبس كٖ الػح٘ح هبل، هل  ٛثٖ ػجاذ اللّاِ ػل٘اِ    •
الشرل ٗوشّ هزتبصا ٗشٗذ ال٘وي أٍ ؿ٘شّب هي الجلاذاى ٍ قشٗواِ   : الس٠م

ثؤٌ ك٘ذسى الٌبس ٍ ّن ٗخشرَى إلا٢ الحاذ ك٘خاشد هؼْان إلا٢      
ٍ هذ ثٌّ٘٘ب « 6« »ًؼن»: الوطبّذ، أ ٗزضِٗ رلي هي حزٔ اٝع٠م؟ هبل

 .«1»هلػ٠ ك٘وب  عجن رلي ًلِ 
 40: 8، الَعاابئل 1283 -264: 2، اللو٘ااِ 6 -275: 4الٌاابكٖ ( 6)•

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

 

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

ٍ لَ أهبم هي كشؾِ التوتغ ٍ هذ ٍرت ػلِ٘ ثؤٌ أٍ حَالْ٘ب هوب ّاَ  •
دٍى الحذ الوضثَس عٌٔ أٍ عٌت٘ي أٍ أصٗذ هي رلي ٍ لَ ثوػاذ الاذٍام   
لن ٌٗتول كشؾِ الزٕ هذ خَقت ثِ ث٠ خ٠ف أرذُ كِ٘ ًػب ٍ كت١َ، 
ثل لؼلِ إروبػٖ، ثل ه٘ل اًِ ًزلي لٜغل ٍ ؿ٘شُ كوب كٖ الواذاسى  
هي التأهل كِ٘ كٖ ؿ٘ش هحلِ، ٍ ًزا ٟ خ٠ف أٗؿب ًػب ٍ كتا١َ كاٖ   
ػذم اًتوبلِ ػي كشؼ الٌبئٖ ثوزشد الوزبٍسٓ ٍ إى لن ٌٗي هذ ٍرات  

 ػلِ٘ عبثوب، ثل لؼلِ إروبػٖ أٗؿب 

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

ٍ ًبى ػلِ٘ حٌ٘ئز الخشٍد إل٢ الو٘وبت إرا أساد حزٔ اٝعا٠م، ٍ لاَ   •
لن ٗتوٌي هي رلي خشد إل٢ خبسد الحاشم، كابى تؼازس أحاشم هاي      

 هَؾؼِ  
 إًوب ال٠ٌم كٖ تؼ٘٘ي ه٘وبتِ الزٕ ٗحشم هٌِ، •
الش٘خ ٍ أثٖ الظالح ٍ ٗح٘ى ثي سع٘ذ ٍ الوظٌف فنٖ الٌنبفع ٍ   كؼي •

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

 ػشكب، ٍ 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 كل٘لت : أ لِ اى ٗتوتغ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ؟ هبل

  «إى ضبء
 

•______________________________ 
 .1الحذٗج  -هي أثَاة أهسبم 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 •
 ،رلي لوٌبى ٍرَة ا٠ّٝل هٌِ ٟ للؼزس الوخػَظ

ٍ ثوب دل ػل٢ تَه٘  الوَاه٘  الوخػَغٔ لٌل هَم أٍ هي هش ػلْ٘ب  •
 .هي ؿ٘شّن، ؾشٍسٓ ػذم خشٍرِ ثبلوزبٍسٓ ػٌْن

 82: ، ص18 خَاّش الىالم فٖ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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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 هٌٔ ثحزٔ ػي »( ػلِ٘ الس٠م)ػي أثٖ رؼلش « 1»للوشعل •
ؿ٘شُ حن أهبم عٌٔ كَْ هٌٖ، كئى أساد اى ٗحاذ ػاي ًلساِ أٍ أساد اى    
ٗؼتوش ثؼذ هب اًػشف هي ػشكٔ كل٘س لِ اى ٗحشم هي هٌٔ لٌي ٗخشد 

  «إل٢ الَه ، ٍ ًلوب حَل سرغ إل٢ الَه 
•______________________________ 

 .9الحذٗج  -هي أثَاة أهسبم الحذ -9 -الجبة -الَعبئل( 1)
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هي حذ هؼتوشا »( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ ػي أثٖ ػجذ « 2»هَحن عوبػٔ ٍ •
كٖ ضَال ٍ كٖ ً٘تِ اى ٗؼتوش ٍ سرغ إل٢ ث٠دُ ك٠ ثأس ثازلي، ٍ إى  
َّ أهبم إل٢ الحذ كَْ حذ توتغ، ٛى أضْش الحذ ضَال ٍ رٍ الوؼذٓ ٍ 
رٍ الحزٔ، كوي اػتوش كْ٘ي ٍ أهبم إل٢ الحذ كْاٖ هتؼأ، ٍ إى سراغ    
إل٢ ث٠دُ ٍ لن ٗون إل٢ الحذ كْٖ ػوشٓ، ٍ هي اػتوش كٖ ضْش سهؿبى 
أٍ هجلِ ٍ اهبم إل٢ الحذ كل٘س ثوتوتغ، ٍ إًوب َّ هزبٍس أكشد الؼواشٓ،  
كئى َّ أحت اى ٗتوتغ كٖ أضْش الحذ ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ كل٘خشد هٌْب 
حت٢ ٗزبٍص رات ػشم أٍ ٗزبٍص ػسلبى ك٘ذخل هتوتؼاب ثؼواشٓ إلا٢    
  «الحذ، كبى َّ أحت اى ٗلشد الحذ كل٘خشد إل٢ الزؼشأً ك٘لجٖ هٌْب

 .2الحذٗج  -هي أثَاة أهسبم 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 إعحبم ثي ػجذ •

ٗتوتغ أحت الاٖ، ٍ  : الوو٘ن ثؤٌ ٗزشد الحذ أٍ ٗتوتغ هشٓ أخش١ هبل
  «لٌ٘ي إحشاهِ هي هس٘شٓ ل٘لٔ أٍ ل٘لت٘ي

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

ثأًِ ٟ خ٠ف ًػب ٍ كت١َ كٖ اٝحشام هاي الو٘وابت لواي هاش     هؤٗذا •
ػلِ٘ ٍ اى لن ٌٗي هي أّلِ، ؾشٍسٓ غذم رلي ػل٢ الوزبٍس إرا ات٢ 

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

ّٛل هٌأ اى  ( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ « »1»الحلجٖ غح٘ح •
هلا ، كبلوابقٌَى؟   : ٟ ل٘س ّٛل هٌٔ اى ٗتوتؼَا، هابل : ٗتوتؼَا هبل

إرا أهبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ًوب ٗػٌغ أّل هٌٔ، كئى أهابهَا  : هبل
، ٗخشراَى هاي الحاشم   : هي اٗي؟ هبل: ضْشا ًبى لْن اى ٗتوتؼَا، هل 

  «هي هٌٔ ًحَا هوب ٗوَل الٌبس: هي اٗي ْٗلَى ثبلحذ؟ هبل: هل 
 .3هي أثَاة أهسبم الحذ الحذٗج  -9 -الجبة -الَعبئل( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ػي أّل هٌأ أ  ( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ »: «2»خجش حوبد ٍ •
إرا أهابم ثْاب   : كبلوبقٌَى ثْب هابل : ل٘س لْن هتؼٔ، هل : ٗتوتؼَى؟ هبل

: كبى هٌج ضاْشا هابل  : عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌغ ًوب ٗػٌغ أّل هٌٔ، هل 
ٗخشد هي الحشم، هل  هي اٗي ْٗل ثبلحذ؟ : هي اٗي؟ هبل: ٗتوتغ، هل 

  «هي هٌٔ ًحَا هوب ٗوَل الٌبس: هبل
هاي أساد اى  »أٗؿاب  ( ػلِ٘ السا٠م )ػٌِ « 3»ٍ غح٘ح ػوش ثي ٗضٗذ •

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

 هذ ٌٗبهص كٖ الزو٘غ ٍ •
 الخجش اٍٛل عٌذا ثوؼل٢، ثؿؼق •
 هغ احتوبل ًَى الوشاد اٟحتشاص ػي هٌٔ، « إى ضبء»:دٟلٔ ثوَلٍِ •
 ثٌحَُ ٗزبة ػي الػحبح هغ اى التؼذٕ ػٌْب ه٘بس، ٍ •
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 ػذم تؼول اللشم ؿ٘ش تؼول ػذم اللشم، ٍ َّ الوؼتجش كِ٘ دٍى اٙخش، ٍ •
ضوَل اخجبس الوَاه٘  لٌحَ هب ًحي كِ٘ هحل هٌبهطٔ لؼاذم تجابدسُ   ٍ •

 هٌْب ث٠ ضجْٔ، 
ثأى الوشعل ًبلخجش كٖ الؿؼق عٌذا ثل ٍ دٟلٔ ٝروبل الَه  كِ٘ ٍ •

 الوحتول ٝسادٓ هْل أّل اٛسؼ ثبحتوبل ال٠م للؼْذ، 
هي رلي ٗؼلن الوٌبهطٔ كٖ الوَحن ٍ الخجش اللزٗي اهػبّوب اٝق٠م ٍ •

 الوٌضل ػل٢ التو٘٘ذ، 
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ٍ ػذم الخ٠ف كٖ إرضاء اٝحاشام هاي ؿ٘اشُ ثؼاذ الواشٍس ثاِ ؿ٘اش        •
، ٍ ثأى الػاح٘ح ٍ الخجاش ًابدساى، هاغ اى     حٌن  الوشٍسالولشٍؼ هي 

خبسد الحشم كْ٘واب هكلان ٗحتوال التو٘٘اذ ثوْال اٛسؼ أٍ هكلان       
الَه ، أٍ غَسٓ تؼزس الوػ٘ش إلْ٘وب، ل٠تلبم ػل٢ الزَاص حٌ٘ئز ًواب  
عتؼشف، ك٘تؼ٘ي، حو٠ للوكلن ػل٢ الوو٘ذ ٍ لَ هػش السٌذ، ل٠ًزجابس  
ٌّب ثبلؼول، ٟتلبم هي ػذا الحلٖ ػل٢ اػتجبس الَه  ٍ اى اختللَا كٖ 

 ،إق٠هِ ٍ تو٘٘ذُ
ٍ أهب الػح٘ح اٛخ٘ش كوحوَل ػل٢ الؼوشٓ الولاشدٓ ًواب ٍسدت ثاِ     •

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

إى الَارت حٌ٘ئاز  »: هي ٌّب هبل ثؼؽ أكبؾل هتأخشٕ الوتأخشٗيٍ •
الشرَع كٖ الوسألٔ إل٢ هب توتؿِ٘ اٛغاَل الطاشػ٘ٔ، لؿاؼق أدلأ     
اٛهَال رو٘ؼْب، ٍ َّ ٌّب الجشاءٓ هي تؼ٘ي ه٘وبت ػلِ٘ إى اتلن ػلا٢  
الػحٔ هغ الوخبللٔ لوب َٗرت ػلِ٘ ٍ ٍرَة اٛخز ثابلوجشا للزهأ   
هٌْب ٗوٌ٘ب إى ًبى هب َٗرات ػل٘اِ ضاشقب، كبلازٕ ٌٗجـاٖ تحػا٘لِ       
تطخ٘ع هحل الٌضاع هي تؼ٘٘ي الَه  أ َّ أهاش تٌل٘لاٖ خبغأ أٍ    

 ضشقٖ؟ 
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الظبّش الخبًٖ، لوب هش هي ػذم الخ٠ف كٖ غحٔ اٝحاشام هاي ًال    ٍ •
ٍه  ٗتلن الوشٍس ػلِ٘ ٍ تػشٗح ثؼؽ هي غبس إل٢ اػتجبس اد٢ً الحل 
ثزَاصُ ٍ غحٔ إحشاهِ هي ؿ٘شُ هي الوَاه٘  الجؼ٘ذٓ، ٍ ػل٘اِ ك٘ؼاَد   
الٌضاع إل٢ ٍرَة الخشٍد إل٢ هْل أّل اٛسؼ أم ٟ ثل ٗزَص إلا٢  
إ ٍه  ًبى ٍ لَ اد٢ً الحل ٍ الحن الخابًٖ إٟ ثبلٌساجٔ إلا٢ أدًا٢     
الحل، ك٠ ٗزَص الخشٍد الِ٘ اخت٘بسا لذٟلٔ الضٍاٗابت الوؼتجاشٓ ٍ لاَ    
ثبلطْشٓ ػل٢ ٍرَة الخاشٍد ػلا٢ ؿ٘اشُ، ك٘تؼا٘ي، ٍ اهاب ٍراَة       
الخشٍد إل٢ هْل اٛسؼ كبٛغل ػذهِ ثؼذ هب ػشك  هي ؾؼق دل٘لِ 

 .«ٍ إى ًبى أحَـ، ل٠تلبم ػل٢ رَاصُ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ال سٗنت  ٍ كِ٘ ثؼذ اٝؿؿبء ػوب رًشُ دل٠٘ للخبًٖ الزٕ اعاتظْشُ اًاِ   •
ٖ سخحبى  هي اٛهَال، إر ؾؼق دل٘لاِ هٌزجاش ثبلطاْشٓ    المَل األٍل ف

الوحٌ٘ٔ كٖ الحذائن اى لن تٌي هحػلٔ، ٍ ٟ هؼبسؼ لِ إٟ اٝق٠م 
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 الوَاه٘  -14 -الجبة -الَعبئل( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍ ًػَظ الٌبعٖ ٍ الزبّل ثل ٍ الؼبهذ يابّشٓ كاٖ اى الساجت كاٖ     •
رلي هشاػبٓ تٌل٘لِ اٛغلٖ ػل٢ ٍرِ ٗوتؿٖ ػذم اللشم ث٘ي اللشؼ 

 ٍ ؿ٘شُ، 
هغ اٝؿؿبء ػي رلي ًلِ ك٠ ضجْٔ كٖ اًذسارِ كٖ أدلٔ حٌن أّل ٍ •

أسؾِ، إر لن ٗخشد ثبلوزبٍسٓ ػٌْن ػشكب هكؼب هغ ػذم ً٘ٔ اٟعت٘كبى 
ٍ هوتؿبُ اٝحشام هي هْلْن، أٍ ٌَٗى هبسا ػلا٢ ؿ٘اشُ هبغاذا إلا٢     
هٌٔ، ٟ إرا ًبى هػذُ الخشٍد هٌْب إل٢ اٝحشام هٌِ، كئًاِ حٌ٘ئاز ٟ   
ٌٗذسد كٖ تلي اٛدلٔ اٙهشٓ ثبٝحشام ّٛل هكش إرا هش ػل٢ ه٘وابت  

 .ؿ٘شُ هبغذا إل٢ هٌٔ ٍ اًِ ٟ ٗتزبٍصُ ؿ٘ش هحشم
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هي رلي حٌ٘ئز ٗظْش ٍرِ الطشق٘ٔ كٖ اٝحشام هي هْل أسؾِ ػل٢ ٍ •
ٍرِ ٟ ٗزضِٗ اٝحشام هي ؿ٘شُ هغ كشؼ ًًَِ كاٖ حابل ٟ ٗػاذم    
ػلِ٘ اًِ هش ػلِ٘ هبغذا الذخَل إل٢ هٌٔ، ًوب اى هٌِ ٗظْش الٌظش ك٘وب 
كٖ الحذائن ٍ الشٗبؼ هي الحٌن ثزَاص رلي لِ هكلوب، ثل لؼال هٌاِ   
ٗظْش اى إق٠م الوػٌق ٍ ؿ٘شُ هٌضل ػل٢ الواَل الوضثاَس لحٌوْان    
ثبلجوبء ػل٢ كشؾِ اٍٛل الزٕ َّ هب ػشك ، ٟ اى الوشاد ثاِ اٝحاشام   
هي إٔ ه٘وبت ٍ إى لن ٌٗي ػل٢ الَرِ الوضثَس، ك٘ختع الوَل الخبًٖ 

 ،حٌ٘ئز ثبلوػشح ثِ تَّوب لِ هي ّزُ اٝق٠هبت
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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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كٖ الوذاسى ٌّب ػي الطبسح اًِ اػتجش كٖ ٍرَة الحذ اٟعاتكبػٔ  ٍ •
ٍ لَ ه٘ال إى  : هي الجلذ إٟ هغ اًتوبل اللشؼ كتٌتول اٟعتكبػٔ حن هبل

اٟعتكبػٔ تٌتول هغ ً٘ٔ الذٍام هي اثتذاء اٝهبهأ أهٌاي للواذ الاٌع     
الوٌبكٖ ٌّب، ٍ ًبهطِ ثأًِ ٟ دل٘ل ػل٢ اػتجبس ً٘ٔ الذٍام، إر الوساتلبد  
هي اٙٗٔ الطشٗلٔ ٍرَة الحذ ػل٢ ًل هتوٌي هٌِ، ٍ اٛخجابس ؿ٘اش   
هٌبك٘ٔ لزلي، ثل هؤًذٓ لِ، إر ؿبٗٔ هب ٗساتلبد هٌْاب اػتجابس الاضاد ٍ     

 الشاحلٔ هغ الحبرٔ إلْ٘وب ٟ هكلوب، 
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اى حزٔ اٝعا٠م ٍارجأ ػلا٢ هاي     « 1»ثل هذ ٍسد كٖ ػذٓ اخجبس •
كٖ الػاح٘ح  « 2»هؼبٍٗٔ ثي ػوبس ٍ س١ٍ أقبم الوطٖ هي الوسلو٘ي 

ٗوش هزتابصا ٗشٗاذ   الشرل (: ػلِ٘ الس٠م)ُ ٰ  هل  ٛثٖ ػجذ اللّ»: هبل
ال٘وي أٍ ؿ٘شّب هي الجلاذاى ٍ قشٗواِ ثوٌأ ك٘اذسى الٌابس ٍ ّان       
ٗخشرَى إل٢ الحذ ك٘خشد هؼْن إل٢ الوطابّذ، أ ٗزضٗاِ رلاي ػاي     

  «ًؼن: اٝع٠م؟ هبلحزٔ 
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كِ٘ هب هذهٌبُ هي اػتجبس أهش ضشػٖ كٖ اٟعتكبػٔ، ٍ َّ هلي الضاد ٍ •
ٍ الشاحلٔ هي ثلذ، ٍ ػشكٖ ًوب أٍؾحٌب رلي كاٖ هحلاِ، ٍ إٟ لاضم    
اٟرتضاء ثحذ الوتسٌغ إرا ًبى لِ اعتكبػٔ ػل٢ أداء هاذس الوٌبعاي   
هغ الشرَع إل٢ ث٠دُ، أٍ هكلوب ثٌبء ػل٢ ػذم اػتجبسُ كٖ اٟعاتكبػٔ،  

 .الؼبلناللِّ ٍ َّ هؼلَم الجك٠ى، ٍ 

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

 :الجحج كٖ ّزُ الوسألٔ ٗوغ كٖ هشحلت٘ي( 1)•
 .ك٘وب توتؿِ٘ الوبػذٓ: اٍٟل٢•
 .ك٘وب توتؿِ٘ الشٍاٗبت الخبغ٘ٔ: الخبً٘ٔ•

 

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

هَال٘نت خبطّنٔ عٌّْ٘نب    كووتؿبّب تؼ٘ي اٝحشام ػلِ٘ هاي   المبعذٓأه٘ب •
« 1»، ًوب ٗساتلبد هاي الشٍاٗابت    (ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )الٌجٖ 

هَاه٘ا   ( ػل٘اِ ٍ آلاِ ٍ عالن   اللّاِ  غال٢ّ  )الؼبه٘ٔ الذالّٔ ػل٢ تَه٘تِ 
لٚكبم، ٍ أى لٌل هكش ه٘وبتبً خبغ٘بً ًوب ٗظْاش رلاي هاي الشٍاٗابت     
اٙت٘ٔ، ٍ أًِ ل٘س ٛحذ أى ٗحشم إلّب هي ه٘وبتِ الزٕ ػٌِ٘٘ لاِ سعاَل   

، كبلؼشاهٖ ٗحشم هي ثكاي الؼو٘ان ٍ   (ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )اللِّ 
 .الكبئلٖ هي هشى الوٌبصل ٍ ال٘وٌٖ هي ٗلولن ٍ ٌّزا

 .1أثَاة الوَاه٘  ة / 307: 11الَعبئل ( 1)•
 

 171: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج 



65 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثئصائْب سٍاٗبت أُخش تذل ػل٢ أًِ ٗحشم هي الو٘وبت الازٕ ٗواشّ ثاِ    ٍ •
، ٍ هذ ٍهغ ال٠ٌم كٖ اى ّزُ الشٍاٗبت ّل تطول الطخع الزٕ «2»

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

 .7أثَاة أهسبم الحذ ة / 262: 11الَعبئل ( 2)•
 

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

ٗذػ٢ اًػشاف الشٍاٗبت ػوي ٗشٗذ الحذ هي هٌّٔ ٍ اختػبغاْب  سث٘وب •
ثوي ٗشٗذ الحذ هي خبسرْب، ٍ لٌي الظابّش أًاِ ٟ هَرات لاذػ١َ     
اًٟػشاف، لػذم الوشٍس ػل٢ الو٘وبت ػل٢ هي ٗوػذ الحذ هي هٌّأ  
ثأى ٗخشد هي هٌّٔ إل٢ إٔ ه٘وبت أساد هي ؿ٘ش تؼ٘ا٘ي، كا٠ ٗخاتع    
ثوي ٗوػذ الحذ هي الخبسد، كئى الوشٍس ػل٢ الوٌابى ّاَ اٟرت٘ابص    
ػلِ٘، ٍ ّزا الوؼ٢ٌ ٗػذم ػل٢ هي ٗوػذ التوتّغ هي هٌّٔ، ك٘زاَص لاِ   
الخشٍد إل٢ إٔ ه٘وبت ضبء كئًِ ػٌذ هب ٗػل رلي الوٌبى ٍ ٗزتابصُ  
ِ  هي ؿ٘ش كشم ث٘ي أى ٗشٗذ التوتّغ هي هٌّأ أٍ   ٗػذم ػلِ٘ أًِ هشّ ػل٘

 .هي خبسرْب، ٍ ٟ ٗزت ػلِ٘ أى ٗشرغ إل٢ ه٘وبت ثلذُ
 

 171: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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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

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

أه٘ب الشٍاٗبت الخبغ٘ٔ كجؼؿْب تذل ػل٢ أًِ ٗشرغ إل٢ ه٘وابت ثلاذُ   ٍ •
عاألتِ ػاي   »: هابل ( ػل٘اِ السا٠م  )ًوَحن عوبػٔ ػي أثٖ الحساي  

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

لَ تن٘ ّزا الخجش لٌبى هخػػبً لتلي الشٍاٗابت الذالّأ ػلا٢ ًلبٗأ     ٍ •
الوشٍس ثجؼؽ الوَاه٘ ، ٝق٠هْب هي ح٘ج حذ الووا٘ن كاٖ هٌّأ أٍ    

 .حذ الخبسد
 .1ح  8أثَاة أهسبم الحذ ة / 264: 11الَعبئل ( 1)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

اعتطٌل كٖ الشٗبؼ كٖ الخجش ثؿاؼق الساٌذ ثوؼلا٢ ثاي هحو٘اذ      ٍ •
اعتظْبساً هي ػجبسٓ الٌزبضٖ كٖ حوِ، ٍ لن ٌٗي الخجش هٌزجاشاً ثؼوال   

 .«2»الوطَْس 
ٍ لٌي الشرل حؤ ًِٛ هي سربل ًبهل الضٗبسات، ٍ ػجابسٓ الٌزبضاٖ   •

ٟ تذل ػل٢ ؾؼلِ ٍ إًوب تذل ػلا٢ أًاِ هؿاكشة الحاذٗج ٍ     « 3»
الوزّت، ٍ اٟؾكشاة كٖ الحذٗج هؼٌبُ أًِ ٗاشٍٕ الـشائات، ٍ أه٘اب    

 .اٟؾكشاة كٖ الوزّت كـ٘ش ؾبئش إرا ًبى الطخع حؤ كٖ ًلسِ
 .168: 6سٗبؼ الوسبئل ( 2)•
 .1117/ 418: سربل الٌزبضٖ( 3)•

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

الؼوذٓ ؾؼق الذٟلٔ لتؼل٘ن الخشٍد إل٢ هْلّ أسؾِ ػل٢ هط٘ئتِ، ٍ ٍ •
رلي يبّش كٖ ػذم الَرَة، ٍ إلّب ك٠ هؼ٢ٌ للتؼل٘ن ػل٢ هطا٘ئتِ ٍ  

إل٢ التوتّاغ كجؼ٘اذ   « إى ضبء»( ػلِ٘ الس٠م)إسادتِ، ٍ أه٘ب إسربع هَلِ 
 .رذ٘اً

ٍ لَ كشؾٌب دٟلتِ ػل٢ الَرَة كوؼبسؼ ثشٍاٗبت أُخاش تاذل ػلا٢    •
ػذم تؼ٘٘ي ه٘وبت خبظ لِ ٍ رَاص اًٟتلبء ثإٔ ه٘وبت ضبء، ًوَحان  

 حذٗج آخش لسوبػٔ كٖ 

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

كئى َّ أحت أى ٗتوتّغ كٖ أضْش الحاذ ثابلؼوشٓ   »(: ػلِ٘ الس٠م)هبل •
إل٢ الحذ كل٘خشد هٌْب حت٢ ٗزابٍص رات ػاشم أٍ ٗزابٍص ػٔسالبى     
ك٘ذخل هتوتؼبً ثبلؼوشٓ إل٢ الحذ، كئى َّ أحت أى ٗلشد الحذ كل٘خشد 

 .«1« »إل٢ الزؼشأً ك٘لجٖ هٌْب
•______________________________ 

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

الوتلبّن هٌِ رَاص اٝحشام هي إٔ ه٘وابت ضابء، لؼاذم خػَغا٘ٔ     ٍ •
لزات ػٙشم أٍ ػٔسلبى، كئىّ الوستلبد هٌِ ثحست اللْن الؼشكاٖ راَاص   
الخشد إل٢ ه٘وبت هي الوَاه٘  ٍ إى لن ٌٗي ه٘وبت ثلاذُ ٍ أّلاِ، ٍ   

ٍ التزابٍص ػاي   « 2»الشٍاٗٔ هذ اضتول  ػل٢ التزبٍص ػي رات ػشم 
 ػٔسلبى 

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

: ٍ ه٘ال . هْٔٓلّ أّل الؼشام ٍ َّ الحذ ث٘ي ًزذ ٍ تْبهٔ: رات عشق( 2)•
 . ػشم رجل ثكشٗن هٌّٔ ٍ هٌِ رات ػشم

ػسالبى  : هٌْلٔ هي هٌبّل الكشٗن ث٘ي الزحلٔ ٍ هٌّٔ، ٍ ه٘ال : عسفبى•
هشٗٔ ثْب ًخ٘ل ٍ : ث٘ي الوسزذٗي ٍ ّٖ هي هٌّٔ ػل٢ هشحلت٘ي، ٍ ه٘ل

هضاسع ػل٢ عتّٔ ٍ ح٠ح٘ي ه٘لًب هي هٌّٔ ٍ ّٖ حذ تْبهأ، ٍ هاذ ؿاضا    
 . ثٌٖ لح٘بى ثؼسلبى( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علنٰ  غل٢ّ اللّ)الٌجٖ 

هٌبى كِ٘ هبء ث٘ي الكبئق ٍ هٌّٔ، ٍ ّٖ إلا٢ هٌّأ أهاشة،    : الدعشأً•
ػٌاذ سرَػاِ هاي ؿاضآ     ( ُ ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علنٰ  غل٢ّ اللّ)ًضلْب الٌجٖ 

 .107: 4هؼزن الجلذاى . حٌ٘ي ٍ أحشم هٌْب
 173: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

لن ٗؼلن لٌب إل٢ اٙى أى ػٔسلبى ٍاهغ كٖ إٔ هٌابى ٍ ثاإٔ هواذاس    ٍ •
ٗجؼذ ػي هٌّٔ، ٍ ً٘ق ٗحشم هٌِ هغ أًِ ل٘س هي حذٍد الحشم ٍ ٟ هي 

ٍ هاذ  . الوَاه٘ ، ٍ لٌي رلي ؿ٘ش ؾبئش كٖ دٟلٔ الشٍاٗٔ ػل٢ التخ٘٘ش
اػتوش ح٠ث ػوش أحذّب ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ علناللِّ غل٢ّ )سٍٕ أى الٌجٖ 
 .«3»هي ػٔسلبى 

 .2ح  22أثَاة الوَاه٘  ة / 341: 11الَعبئل ( 3)•

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

أه٘ب الوَل اٙخش ٍ َّ اٝحشام هي أد٢ً الحل كتذل ػلِ٘ رولٔ هاي  ٍ •
( ػلِ٘ الس٠م)اللِّ عأل  أثب ػجذ »: اٛخجبس أّوْ٘ب غح٘ح الحلجٖ، هبل

ٟ، لا٘س ّٛال هٌّأ أى    (: ػلِ٘ السا٠م )ّٛل هٌّٔ أى ٗتوتّؼَا؟ هبل 
إرا أهبهَا عٌٔ أٍ عٌت٘ي غٌؼَا ًوب : كبلوبقٌَى ثْب؟ هبل: ٗتوتؼَا، هل 

: هي أٗي؟ هابل : ٗػٌغ أّل هٌّٔ، كئرا أهبهَا كئىّ لْن أى ٗتوتّؼَا، هل 
هي هٌّٔ ًحاَاً  : هي أٗي ْٗلَى ثبلحذ؟ كوبل: ، هل ٗخشخَى هي الحشم
 .«4« »هو٘ب ٗوَل الٌّبس

 .3ح  9أثَاة أهسبم الحذ ة / 266: 11الَعبئل ( 4)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

هي دخلْب ثؼواشٓ كاٖ ؿ٘اش أضاْش     »أٍؾح هٌِ دٟلٔ هَحؤ عوبػٔ ٍ •
كئًْاب  « 1« »الحذ حن٘ أساد أى ٗحشم كل٘خشد إل٢ الزِؼشأً ك٘حشم هٌْب

ٍ اٝحاشام   أدًى الحل ٍ َّ الدِعشأًغشٗحٔ الذٟلٔ كٖ الخشٍد إل٢ 
 .هٌِ

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

 .«2« »الزِؼشأً أٍ الحذٗج٘ٔ ٍ هب أضجْْب
 .2ح  8أثَاة أهسبم الحذ ة / 264: 11الَعبئل ( 1•
 .1ح  22أثَاة الوَاه٘  ة / 341: 11الَعبئل ( 2)•

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

ٗطٌل ثأى هَسدُ الؼوشٓ الولشدٓ ٟ الحذ للوو٘ن كٖ هٌّأ، كبلؼواذٓ   ٍ •
 .غح٘ح الحلجٖ، ك٘وغ ال٠ٌم كٖ الزوغ ث٘ي الشٍاٗبت

إى هلٌب ثسوَـ حز٘ٔ الخجش ثبٟػشاؼ ػٌِ كػح٘حٔ الحلجٖ عابهكٔ،  •
ٍ إى لن ًول ثزلي ًوب َّ الػح٘ح ػٌذًب هؿبكبً إلا٢ أًاِ هاذ ػوال     

 .روبػٔ ثبلػح٘حٔ كْٖ غشٗحٔ كٖ رَاص اٝحشام هي أد٢ً الحل
 

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

ٍ أه٘ب هَحن عوبػٔ اٍٛ٘ل الذال ػل٢ الخشٍد إل٢ ه٘وبت ثلذُ ٍ هْالّ  •
أسؾِ كظبّشُ الَرَة، ٍ هوتؿ٢ الوبػذٓ سكغ ال٘اذ ػاي يابّش ّازا     
ثػشاحٔ غح٘حٔ الحلجٖ الذالّٔ ػل٢ ًلبٗٔ أد٢ً الحل ك٘حول الوَحان  
ػل٢ اٟعتحجبة، ٍ ًزلي الحبل ثبلٌسجٔ إل٢  هَحن عوبػٔ الذال ػل٢ 

 .رَاص اًٟتلبء ثبلخشٍد إل٢ الزِؼشأً ٍ َّ أد٢ً الحل

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

ًزلي هَحوِ الخبًٖ ثٌبءٖ ػلا٢ دٟلتاِ ػلا٢ ٍراَة اٝحاشام هاي       ٍ •
اٛهبًي الوزًَسٓ كِ٘ ًزات ػشم ٍ ػسلبى، ٍ لٌي هذ ػشك  دٟلتاِ  
ػل٢ رَاص اٝحاشام هاي إٔ ه٘وابت ضابء ٍ ٟ خػَغا٘ٔ لٜهابًي       

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

اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت الونلتٔ، ٍ أفؼل هٌِ اإلحشام هني ه٘منبت   
 .ثلذُ
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  المَل فٖ الوَال٘ت
  كٖ الوَاه٘ الوَل •
 ٍ ّٖ الوَاؾغ التٖ ػٌ٘  لٞحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•

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

ٍ َّ ه٘وبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػل٢ قشٗوْن، ٍ اٛحَـ اٟهتػبس •
 .ػل٢ ًلس هسزذ الطزشٓ، ٟ ػٌذُ كٖ الخبسد، ثل ٟ ٗخلَ هي ٍرِ

 العم٘ك، -الثبًٖ•

ٍ َّ ه٘وبت أّل ًزذ ٍ الؼشام ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي ؿ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍعكِ ؿوشٓ ٍ آخشُ رات ػشم، ٍ اٛه١َ راَاص اٝحاشام   
هي رو٘غ هَاؾؼِ اخت٘بسا، ٍ اٛكؿل هي الوسلخ حن هي ؿواشٓ، ٍ لاَ   
اهتؿ  التو٘ٔ ػاذم اٝحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش إلا٢ رات الؼاشم        

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

 .ٍ ّٖ ّٛل الطبم ٍ هػش ٍ هـشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي ؿ٘شّن•
 ٗلولن، -الشاثع•

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

 .ٍ َّ ّٛل الكبئق ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثٓبةٔ رَٓٓاصِ حٓذِّ التَّوٓتُّغِ لٙلْؤزٓبٍِسِ ٍٓ ٍٔرَٔثِِٙ كٖٙ الَْٓارِتِ هَجٕالَ أَىْ   8« 1»•
  ٗٓتَؼٓ٘ٛيَ ػٓلَِٕ٘ٙ ؿَٕ٘شُُٔ

هٔؼٓل٢َّ هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓيْ « 2» -1 -14750•
ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ  ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ

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

، ٍ أٍسدُ كااٖ 188 -59 -5، التْاازٗت 7 -302 -4الٌاابكٖ  -(2)•
 .هي أثَاة الوَاه٘  19هي الجبة  1الحذٗج 

 264: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ؛ ج



84 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ إِعٕوٓبػٙ٘لَ ثٕيِ « 3» -2 -14751 •
الْؤزٓابٍِسٔ ثِوٌَّٓأَ   : هٓشَّاسٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هَبلَ

كٖٙ سٓرٓاتٍ إٍَٔ ضَاؼٕجٓبىَ إٍَٔ ضَإْشِ     -إِرَا دٓخَلَْٓب ثِؼٔوٕشٍَٓ كٖٙ ؿَٕ٘شِ أَضْْٔشِ الْحٓذِّ
كَائِىَّ أَضْأْشَ الْحٓاذِّ     -إٍَٔ ؿَٕ٘شِ رَلٙيٓ هٙيَ الطَُّْٔسِ إِلَّب أَضْْٔشَ الْحٓذِّ -سٓهٓؿَبىَ

  -ضََٛالٌ ٍٓ رٍُ الْوَؼٕذِٓٓ ٍٓ رٍُ الْحٙزِٛٔ
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ثُنَّ أَسٓادٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ فَلْ٘ٓخْشُجٕ إِلَنى   -دٓخَلَْٓب ثِؼٔوٕشٍَٓ كٖٙ ؿَٕ٘شِ أَضْْٔشِ الْحٓذِّهٓيْ •
ٍٓ لَاب ٗٓوْكَاغِ التَّلْجِ٘ٓأَ حٓتَّا٢      -كَ٘ٔحٕشِمٔ هٌْْٙٓب حُنٛ ٗٓأْتٖٙ هٌََّٓٔ -«4»الْدِعٕشَأًَِ 

ٍٓ ٗٔػٓالِّٖ الاشًَّْؼٓتَٕ٘يِ ػٌْٙاذٓ هٓوَابمِ      -حُنٛ ٗٓكَُفٔ ثِبلْجٕٓ٘ا ٙ  -ٌْٗٓظُشَ إِل٢َ الْجٕٓ٘ ٙ
حُنٛ ٗٔوَػِّاشُ ٍٓ   -حُنٛ ٗٓخْشُدٔ إِل٢َ الػٛلَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ كَ٘ٓكَُفٔ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب -إِثٕشَاّٙ٘نٓ ع

 .ٗٔحٙلُّ حُنٛ ٗٓؼٕوٙذٔ التَّلْجَِ٘ٓٔ َٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ
 

هعدن )هب  ث٘ي هىٔ ٍ الطبئف ٍ ّٖ إلى هىٔ ألشة  -الدعشأً -(4)•
 (.142 -2الجلذاى 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

 .ٍٓ ًَزَا هٓب هَجٕلَِٔ« 5»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ •
 .10 -302 -4الٌبكٖ  -(3)•
 . 190 -60 -5التْزٗت  -(5)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ثٓبةٔ حٌْٔنِ هٓيْ أَهَبمٓ ثِوٌََّٓٔ عٌَٓتَٕ٘يِ حُنٛ اعٕتَكَبعٓ هٓت٢َ ٌْٗٓتَوٙلُ كَشْؾُِٔ  9« 6»  •
إِل٢َ الْوٙشَاىِ أٍَِ الْئِكْشَادٙ ٍٓ هٙيْ إَٔٗيَ ٗٔحٕشِمٔ ثِبلْحٓذِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ ٍٓ حٌْٔنِ هٓيْ ًَابىَ  

  لَِٔ هٌْٓضِلَبىِ هَشِٗتٗ ٍٓ ثٓؼٙ٘ذٗ
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓايِ الْحٓلَجِاِّٖ   « 3» -3 -14757•

كَوَبلَ لَب لَٕ٘سٓ لٙإَّٔالِ   -عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع لٙإَّٔلِ هٌََّٓٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا: هَبلَ
هَابلَ إِرَا أَهَابهَٔا عٓأًٌَ إٍَٔ     -كَبلْوَبقٌٙٙ٘يَ ثِْٓاب : هَبلَ هُلْ ٔ -هٌََّٓٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا

كَئِرَا أَهَبهَٔا ضَإْشاً كَائِىَّ لَْٔانٕ أَىْ     -غٌَٓؼَٔا ًَوٓب ٗٓػٌَٕغٔ إَّٔلُ هٌََّٓٔ -عٌَٓتَٕ٘يِ
هُلْ ٔ هٙيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّاَىَ   -ِٗٓخْشُخَٔىَ هِيَ الْحٓشَمهُلْ ٔ هٙيْ إَٔٗيَ هَبلَ  -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
 -5التْازٗت   -(3) (.كَوَبلَ هٙيْ هٌََّٓٔ ًَحَٕاً هٙوٛاب ٗٓوُاَلُ الٌَّابسٔ    -ثِبلْحٓذِّ
35- 103.( 
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ هٔسٌَٕبىَ « 5» -4 -14758 •
هٓؼٌَٓاب   -إِثٕشَاّٙ٘نٓ ثٕيِ هٕٓ٘ؤَىٍ ٍٓ هَذٕ ًَبىَ إِثٕشَاّٙ٘نٔ ثٕيُ هٕٓ٘ؤَىٍ تٙلْيٓ السٌََٛٔ  ػٓيْ

ٍٓ  -إِىَّ أَغٕحٓبثٌَٓب هٔزٓبٍِسٍٔىَ ثِوٌَّٓأَ  -ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ هَبلَ هُلْ ٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع
إِرَا وَنبىَ  كَوَبلَ هُالْ لَْٔانٕ    -ّٔنٕ ٗٓسٕأَلًَُِّٖ لََٕ هَذٙهٕ ٔ ػٓلَِْٕ٘نٕ ًَٕ٘قٓ ٗٓػٌَٕؼَٔىَ

ْعِ٘نِ فَلْ٘ٔحٕشِهَٔا  -ِّلَبلُ رِٕ الْحِدَِّٔ  -ٍٓ لْ٘ٓكََّٛكَُا ثِبلْجٕٓ٘ا ٙ فَلْ٘ٓخْشُخَٔا إِلَى التٌَّ
حُنٛ  -كَ٘ٓؼٕوٙذٍٔا ثِبلتَّلْجِِ٘ٓٔ ػٌْٙذٓ ًُلِّ قََٓافٚ -ٍٓ ثٕٓ٘يَ الػٛلَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ حُنٛ ٗٓكَُكَُا

ٍٓ أَحٕشِمٕ ٗٓإَمٓ التَّشٍِْٗٓأِ هٙايَ     -أَهَّب أًَْتٓ فَإًَِّهٓ تَوٓتَّعٕ فِٖ أَشْْٔشِ الْحٓح هَبلَ 
 .1554 -446 -5التْزٗت  -(5) .الْوٓسٕزِذٙ الْحٓشَامِ
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

إٍَٔ ػٓل٢َ الْزَٓٓاصِ « 1»ّٓزَا الْئِرٕوٓبلُ هٓحٕؤَلٌ ػٓل٢َ التَّلْػٙ٘لِ السٛبثِنِ : أَهَُلُ•
 .كٖٙ الٌَّذٕةِ إٍَٔ ػٓل٢َ التَّوِٙ٘ٛٔ

 
 

 .هي ّزا الجبة 3، 2، 1عجن كٖ اٛحبدٗج  -(1)•
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٙاٍّٖ الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ    « 2» -5 -14759 •
: هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓزٛابدِ هَابلَ  

كَوَابلَ إِرَا   -كٌََٕ٘اقٓ أَغٕاٌَغٔ  « 3»هُلْ ٔ لٙأَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع إًِِّٖ أُسِٗذٔ الْزَِٓاسٓ 
كَابخْشُدٕ إِلَا٢ الْزِؼٕشَاًَأِ كَاأَحٕشِمٕ هٌْْٙٓاب       -سٓإَٔٗ ٓ الِْْلَبلَ ّٙلَبلَ رٕٙ الْحٙزِٛٔ

 ثِبلْحٓذِّ 
 

 .137 -45 -5، ٍ التْزٗت 5 -300 -4الٌبكٖ  -(2)•
 (.ّبهص الوخكَـ)ثؤٌ  -كٖ التْزٗت صٗبدٓ -(3)•
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هٓب ٗٓحٕوٙلُيٓ ػٓل٢َ أَىْ تَأْهٔشَ  -إِىَّ عٔلْ٘ٓبىَ كَوٌُْٙ٘ٓنٕ أَتَبًٖٙ كَوَبلَ -أَىْ هَبلَإِل٢َ •
ّٔنَٓ ٍٓلْنتم هِنيْ     -كَ٘ٔحٕشِهَٔىَ هٌْْٙٓب هُلْ ٔ لَأِ  -الْدِعٕشَأًََأَغٕحٓبثٓيٓ ٗٓأْتَُىَ 

كَوَبلَ ٍٓ إَٜٔ ٍٓهْ ٚ هٙيْ هَٓٓاهٙ٘ ٙ سٓعَٔلِ اللَِّٙ ظ  -هَٓٓالِ٘تِ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص
  -حٙ٘يَ هَسٓنٓ ؿٌََبئٙنٓ حٌَٕٔ٘يٍ ٍٓ هٓشْرِؼِٔٔ هٙيَ الكَّبئٙقٙ -كَوُلْ ٔ أَحٕشَمٓ هٌْْٙٓب -َّٔٓ
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ٖٕ ءٗ أَخَزْتَِٔ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ ػٔوٓشَكَوَبلَ • ًَبىَ إِرَا سٓأ١َ الِْْلَبلَ  -إًَِّوٓب ّٓزَا ضَ
كَوَبلَ ثٓل٢َ ٍٓ لٌَٙيْ أَ  -كَوُلْ ٔ أَ لَٕ٘سٓ هَذٕ ًَبىَ ػٌْٙذًُٓنٕ هٓشْؾٙ٘٘بً -غٓبحٓ ثِبلْحٓذِّ

 -كَوُلْا ٔ أَحٕشَهَٔا هِيَ الْوٓسٕندِذِ   -هٓب ػٓلٙوٕ ٓ أَىَّ أَغٕحٓبةٓ سٓعَٔلِ اللَِّٙ ظ
ٍٓ إِىَّ ّٓؤُلَبءٙ هَكٌَُاَا هٌَّٓأَ    -إِىَّ أٍُلَئٙيٓ ًَبًَُا هٔتَوٓتِّؼٙ٘يَ كٖٙ أَػٌَٕبهِْٙنٔ الذِّهٓبءٔ

كَأَحٕجٓجٕا ٔ أَىْ   -  ٍٓ إَّٔلُ هٌََّٓٔ لَب هٔتْؼَٓٔ لَْٔانٕ  -ًَأًََّْٔنٕ هٙيْ إَّٔلِ هٌََّٓٔكَػٓبسٍٔا 
ٍٓ أَىْ ٗٓسٕتَـٙجَٜا ثِِٙ أَٗٛبهبً كَوَبلَ لٖٙ  -ٗٓخْشُرَٔا هٙيْ هٌََّٓٔ إِل٢َ ثٓؼٕؽِ الْوَٓٓاهٙ٘ ٙ

ٗٓب ثٓاب ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ     -أًََّْٓب ٍٓهْ ٗ هٙيَ هَٓٓاهٙ٘ ٙ سٓعَٔلِ اللَِّٙ ظ -ٍٓ أًََب أُخْجِشُُٔ
كَؿَحٌْٙ ٔ ٍٓ هُلْا ٔ ٍٓ لٌٌَِّٙاٖ أَس١ٓ لَْٔانٕ أَىْ     -كَئًِِّٖ أَس١ٓ لَيٓ أَىْ لَب تَلْؼٓلَ

  -ٗٓلْؼٓلَُا
 (ّبدٍٕ)الظبّش َّ الوسدذ الشدشٓ فٖ رٕ الحل٘فٔ  الْوٓسٕدِذِ•
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ًَٕ٘قٓ ٗٓػٌَٕؼٕيَ كَوَبلَ لََٕ لَاب أَىَّ   -ػٓجٕذٔ الشَّحٕوٓيِ ػٓوٛيْ هٓؼٌَٓب هٙيَ الٌِّسٓبءٙكَسٓأَلَ •
ٍٓ لٌَٙيْ هٔشْ هٓيْ  -لَأَهٓشْتٔ الػٛشٍُسَٓٓ هٌْْٙٔيَّ أَىْ تَخْشُدٓ -خُشٍُدٓ الٌِّسٓبءٙ ضُْٕشٌَٓ
ٓاتٖٙ  -أَىْ تُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ كٖٙ ّٙلَبلِ رٕٙ الْحٙزِٛٔ -ًَبىَ هٌْْٙٔيَّ غٓشٍُسًٓٓ ٍٓ أَهٛب اللََّ

 -ٍٓ إِىْ ضٙئْيَ كََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ -هَذٕ حٓزٓزٕيَ كَئِىْ ضٙئْيَ كَلٖٙ خَوٕسٍٓٔ هٙيَ الطَّْٕشِ
 -هٙيَ الٌِّسٓبءٙ الػٛشٍُسِٓٓ هٌْْٙٔيَّ -كَخَشَدٓ ٍٓ أَهَوٌَٕب كَبػٕتَلَّ ثٓؼٕؽٔ هٓيْ ًَبىَ هٓؼٌَٓب

أَىَّ ثٓؼٕؽٓ هٓيْ هٓؼٌَٓب هٙايْ   -كَوَذٙمٓ كٖٙ خَوٕسٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ كَأَسٕعٓلْ ٔ إِلَِٕ٘ٙ
كٌََٕ٘قٓ تَػٌَٕغٔ هَابلَ كَلْتٌَْظُاشْ هٓاب ثٌَْٕٓ٘ٓاب ٍٓ ثٓإ٘يَ       -غٓشٍُسِٓٓ الٌِّسٓبءٙ هَذٙ اػٕتَلَّ

ٍٓ إِلَّب كَلَب ٗٓذٕخُلْ ػٓلَْٕ٘ٓب َٕٗٓمٔ التَّشٍِِْٗٓٔ  -كَئِىْ قَْٔشَتٕ كَلْتُِْلَّ ثِبلْحٓذِّ -التَّشٍِِْٗٓٔ
 .ٍٓ أَهٛب الْأٍَٓاخٙشُ كََٕ٘ٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ الْحٓذٙٗجَ -إِلَّب ٍٓ ّٖٙٓ هٔحٕشِهٌٓٔ

 
 268: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ػٓيْ ػٙذٍٛٓ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ ػٓايِ  « 1» -6 -14760•
وٌُْتٔ هٔدٓبٍِساً ثِوٓىََّٔ : الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ عٓؼٙ٘ذٚ ػٓيْ غٓلَْٓاىَ ػٓيْ أَثِٖ الْلَؿْلِ هَبلَ

ثِبلْحٓح  فَمَنبلَ هِنيْ حٕٓ٘نثُ أَحٕنشَمٓ      -فَسٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   هِيْ إَٔٗيَ أُحٕشِمٔ
أَتَبُٔ كٖٙ رَلٙيٓ الْوٌَٓبىِ كُتَُحٗ كَتْحٔ الكَّبئٙقٙ  -سٓسَٔلُ اللَِِّ ص هِيَ الْدِعٕشَأًَِ

هَبلَ إِىْ ًٌُْ ٓ غٓاشٍُسًٓٓ كَائِرَا    -ٍٓ الْلَتْحٔ كَوُلْ ٔ هٓت٢َ أَخْشُدٔ -ٍٓ كَتْحٔ خَٕ٘جٓشَ
كَائِرَا   -كَئِرَا ًٌُْ ٓ هَذٕ حٓزٓزٕ ٓ هَجٕالَ رَلٙايٓ   -هٓؿ٢َ هٙيْ رٕٙ الْحٙزِٛٔ َٕٗٓمٗ
 .هٓؿ٢َ هٙيَ الطَّْٕشِ خَوٕسٗ

 

 268: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 2» -7 -14761•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ إَّٔلِ هٌََّٓٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؼَٔىَ : ػٓيْ دٓأٍدٓ ػٓيْ حٓوٛبدٚ هَبلَ

عٓاٌَتَٕ٘يِ  إٍَٔ  هَبلَ إِرَا أَهَبمٓ ثِْٓب عٓأًٌَ  -هَبلَ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ هُلْ ٔ كَبلْوَبقٙيُ ثِْٓب
هُلْ ٔ كَئِىْ هٌَٓجَ الطَّْٕشَ هَبلَ ٗٓتَوٓتَّغٔ هُلْ ٔ هٙايْ إَٔٗايَ    -غٌَٓغٓ غٌْٔغٓ إَّٔلِ هٌََّٓٔ

هَبلَ هٙيْ هٌَّٓأَ   -هَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ هُلْ ٔ هٙيْ إَٔٗيَ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -«1»
 .ًَحَٕاً هٙوٛب ٗٓوَُلُ الٌَّبسٔ

 .«2»تَوَذٛمٓ الَْٓرِٕٔ كٖٙ هٙخْلِٙٙ : أَهَُلُ•
 (.ّبهص الوخكَـ)ٗحشم  -كٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(1)•
 .هي ّزا الجبة 3توذم كٖ رٗل الحذٗج  -(2)•
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ إِعٕوٓبػٙ٘لَ ثٕيِ هٓشَّاسٍ ػٓيْ ٗٔاًَُسٓ  « 3» -8 -14762•
الْؤزٓابٍِسٔ ثِوٌَّٓأَ عٓأًٌَ    : ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ عٌَٙبىٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هَبلَ

ٍٓ هٓب ًَابىَ دٍٔىَ   -ٗٓؼٌٕٖٙ ٗٔلْشِدٔ الْحٓذٛ هٓغٓ إَّٔلِ هٌََّٓٔ -ٗٓؼٕوٓلُ ػٓوٓلَ إَّٔلِ هٌََّٓٔ
 .السٌَِٛٔ كَلَِٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ

ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ الْحٓوٕالُ ػٓلَا٢ الْزٓآَاصِ كٙاٖ     « 4»تَوَذٛمٓ الَْٓرِٕٔ كٖٙ هٙخْلِٙٙ : أَهَُلُ•
 .الٌَّذٕةِ ٍٓ ػٓل٢َ التَّوِٙ٘ٛٔ

 .6 -301 -4الٌبكٖ  -(3)•
 .هي ّزا الجبة 3توذم كٖ رٗل الحذٗج  -(4)•

 

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج 
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ حٓوٛبدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓا٢ ػٓايْ حٓشِٗاضٍ    « 5» -9 -14763•
هٓيْ دٓخَلَ هٌََّٓٔ ثِحٓزٍٛٔ ػٓيْ ؿَٕ٘اشُِٙ حُانٛ   : ػٓوٛيْ أَخْجٓشَُٔ ػٓيْ أَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ

 -كَئِرَا أَسٓادٓ أَىْ ٗٓحٔذٛ ػٓيْ ًَلْسٙاِٙ إٍَٔ أَسٓادٓ أَىْ ٗٓؼٕتَوٙاشَ   -أَهَبمٓ عًٌَٓٔ كََْٔٓ هٌٌِّّٖٓ
ٗٓخْنشُجٔ  ٍٓ لٌَٙايْ   -ثٓؼٕذٓ هٓب اًْػٓشَفٓ هٙيْ ػٓشَكََٔ كَلَٕ٘سٓ لَِٔ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هٙيْ هٌََّٓٔ

 .سٓخٓعٓ إِلَى الَْٓلْتِ« 6»إِلَى الَْٓلْتِ ٍٓ وُلَّوٓب حََّٓلَ 
 .«8« »7»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ •
 .8 -302 -4الٌبكٖ  -(5)•
 (.ّبهص الوخكَـ)حَلِ  -كٖ ًسخٔ -(6)•

 269: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 .189 -60 -5التْزٗت  -(7)•
هي  1ٍ توذم هب ٗذل ػل٢ حٌن هي ًبى لِ هٌضٟى كٖ الحذٗج  -(8)•

 .هي ّزُ اٛثَاة 7الجبة 
 .هي ّزُ اٛثَاة 22هي الجبة  3ٍ ٗبت٢ كٖ الحذٗج •
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ثٓبةٔ ٍٔرَٔةِ ًََٕىِ الْئِحٕشَامِ ثِؼٔوٕشَِٓ التَّوٓتُّاغِ كٙاٖ أَضْأْشِ الْحٓاذِّ ٍٓ      10« 1»•
  اخْتٙػٓبظِ ٍٔرَٔةِ الْْٓذِٕٕ ثِبلْؤتَوٓتِّغِ

هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ عٓوٓبػَٓٔ ثٕيِ « 4» -2 -14765•
ٔ هَبلَ هٓيْ حٓذٛ هٔؼٕتَوٙشاً كٖٙ ضََٛالٍ ٍٓ هٙيْ ًٙ٘ٛتِٙٙ : هْٕٙشَاىَ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع أًََِّ

 ٍ -ٍٓ ٗٓشْرِغٓ إِل٢َ ثِلَبدُٙٙ كَلَب ثٓأْسٓ ثِزَلٙيٓ -أَىْ ٗٓؼٕتَوٙشَ

 270: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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لٙأَىَّ أَضْْٔشَ الْحٓذِّ ضََٛالٌ ٍٓ رٍُ الْوَؼٕاذِٓٓ   -إِىْ َّٔٓ أَهَبمٓ إِل٢َ الْحٓذِّ كََْٔٓ هٔتَوٓتِّغَٗ •
ٍٓ هٓايْ   -كَوٓيِ اػٕتَوٓشَ كِْٙ٘يَّ ٍٓ أَهَبمٓ إِل٢َ الْحٓذِّ كَِْآٖ هٔتْؼٓأٌ   -ٍٓ رٍُ الْحٙزِٛٔ

ٍٓ إِىِ اػٕتَوٓشَ كٙاٖ ضَإْشِ    -سٓرٓغٓ إِل٢َ ثِلَبدُٙٙ ٍٓ لَنٕ ٗٔوٙنٕ إِل٢َ الْحٓذِّ كَِْٖٓ ػٔوٕشٌَٓ
ٍٓ إًَِّوٓب ّٔآَ هٔزٓابٍِسٗ    -ٍٓ أَهَبمٓ إِل٢َ الْحٓذِّ كَلَٕ٘سٓ ثِؤتَوٓتِّغٍ -سٓهٓؿَبىَ إٍَٔ هَجٕلَِٔ
  -أَكْشَدٓ الْؼٔوٕشََٓ

 270: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج



101 

 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

فَلْ٘ٓخْنشُجٕ  ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَا٢ الْحٓاذِّ    -َّٔٓ أَحٓتٛ أَىْ ٗٓتَوٓتَّغٓ كٖٙ أَضْْٔشِ الْحٓذِّكَئِىْ •
فَ٘ٓنذٕخُلَ هٔتَوٓتِّعنبً    -حٓتَّى ٗٔدٓنبٍِصٓ رَاتٓ عِنشْقأ إٍَٔ ٗٔدٓنبٍِصٓ عٔسٕنفَبىَ     -هٌِْْٓب

كَلْ٘ٓخْاشُدٕ إِلَا٢    -كَئِىْ ّٔآَ أَحٓاتٛ أَىْ ٗٔلْاشِدٓ الْحٓاذٛ     -ِثِبلْعٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحّ
 .الْزِؼٕشَأًَِ كَ٘ٔلَجِّٖ هٌْْٙٓب

هاي   13، ٍ أٍسد غذسُ كٖ الحاذٗج  2937 -448 -2اللوِ٘  -(4) •
 .هي أثَاة الؼوشٓ 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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الوو٘ن كٖ هٌٔ لَ ٍرت ػلِ٘ التوتغ ًوب إرا ًبً  اعاتكبػتِ   4هسألٔ •
ػلِ٘ الخشٍد ال٢  ٗزت   كٖ ثلذُ أٍ اعتكبع كٖ هٌٔ هجل اًو٠ة كشؾِ

ٍ اٛحَـ أى ٗخشد ال٢ هْال أسؾاِ   ، *التوتغالو٘وبت ٝحشام ػوشٓ 
 ك٘حشم هٌِ، ثل ٟ ٗخلَ هي هَٓ، 

 ثل اٛهَٕ اًٟتلبء ثبلخشٍد هي الحشم* •

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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إى لن ٗتوٌي كٌ٘لٖ الشرَع ال٢ أد٢ً الحل، ٍ اٛحَـ الشرَع ال٢ ٍ •
 هب ٗتوٌي هي خبسد الحشم هوب َّ دٍى الو٘وبت، 

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

 405-404: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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الظبّش أى هب رًشًب حٌن ًل هاي ًابى كاٖ هٌأ ٍ أساد اٝت٘ابى      حنٛ •
 ثبلتوتغ ٍ لَ هستحجب 

ًلِ هغ إهٌبى الشراَع إلا٢ الوَاه٘ا  ٍ أهاب إرا تؼازس كٌ٘لاٖ       ّزا •
الشرَع إل٢ أد٢ً الحل ثل اٛحَـ الشرَع إل٢ هب ٗتوٌي هي خبسد 

 الحشم هوب َّ دٍى الو٘وبت 
إى لن ٗتوٌي هي الخشٍد إل٢ أدًا٢ الحال أحاشم هاي هَؾاؼِ ٍ      ٍ •

 اٛحَـ الخشٍد إل٢ هب ٗتوٌي 

 

 539: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثمى 
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هي ًبى كٖ هٌّأ ٍ أساد اٝت٘ابى   ( 3)الظبّش أىّ هب رًشًب حٌن ًلّ حن٘ •
ثبلتوتّغ ٍ لَ هستحج٘بً ّزا ًلِّ هغ إهٌبى الشرَع إل٢ الوَاه٘ا ، ٍ أه٘اب   

إل٢ ( 4)إرا تؼزّس كٌ٘لٖ الشرَع إل٢ أد٢ً الحلّ، ثل اٛحَـ الشرَع 
هي خبسد الحشم هو٘ب َّ دٍى الو٘وبت ٍ إى لن ٗتوٌّي هاي    هب ٗتوٌّي

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

 (.الجشٍرشدٕ. )تؼ٘٘ي رلي ّٛل هٌّٔ هحلّ تأه٘ل( 3)•
 (.اٝهبم الخوٌٖ٘. )هحلّ إضٌبل•
 (.الخَئٖ. )كِ٘ إضٌبل( 4)•

 607: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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ثؼذ هب اختبس اٝحشام هي أحاذ الوَاه٘ا    ( اللِّسحوِ )إى الوػٌق حن٘ •
ستت ػل٢ رلي أًِ إى لن ٌٗي هتوٌٌبً هي اٝحشام هي أحذ الوَاه٘ا   
ٗحشم هي خبسد الحشم، ًوب أًِّ احتبـ احت٘بقبً ٍرَث٘٘بً كاٖ الخاشٍد   
هي الحشم ثأى ٗشرغ إل٢ هب ٗتوٌّي هي هكغ الوسبكٔ، ٍ إى لن ٗاتوٌّي  
هي رلي أٗؿبً ك٘حشم هي هٌبًِ، ٍ هذ احتبـ أٗؿبً ثبلخشٍد ثبلوواذاس  

ػاذم  ( هذس عشُ)ؿشؾِ : ٍ الحبغل. الووٌي ٍ إى ًبى داخل الحشم
اٝحشام هي هٌبًِ، ثل الَارت ػلِ٘ أٍ٘لًاب الخاشٍد إلا٢ ه٘وابت هاي      
الوَاه٘  ٍ إلّب ك٘خشد هي هٌّٔ ثبلووذاس الووٌي ك٘حاشم ٌّابى ٍ لاَ    
ًبى رلي الوٌبى ث٘ي الو٘وبت ٍ الحشم ثال ٍ لاَ ًابى ثا٘ي الحاشم ٍ      

 .أثؼبؾِ ٍ هٌّٔ

 175: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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ٟ ٗخل٢ أىّ هب رًشُ هجٌٖ ػل٢ هختبسُ هي ٍرَة اٝحشام هي أحذ ٍ •
الوَاه٘  الوؼٌ٘٘ٔ، ٍ أه٘ب ثٌبءٖ ػل٢ هختبسًب هاي التخ٘٘اش ثا٘ي الواَاسد     
الخ٠حٔ الوزًَسٓ ك٠ هَرت لْزا اٟحت٘بـ، ثل هذ ٟ ٗزَص لؼذم الذل٘ل 
ػل٢ رَاص اٝحشام هي هٌبى أثؼذ هي أد٢ً الحل، كئى الؼجبدٓ تَه٘ل٘ٔ 
ٍ ٟ دل٘ل ػل٢ رَاص رلي كٖ ؿ٘ش الوَاسد الوٌػَغٔ كؿالًب ػاي أى   

 .ٌَٗى أحَـ

 175: ، ص27 هَسَعٔ اإلهبم الخَئٖ؛ ج
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هاذ  : اىّ هب أكبدُ كٖ الوتي كٖ رٗل الوسألٔ كٖ حٌن غَسٓ التؼزسحن •
اًِ هوب هكغ ثِ اٛغحبة، ٍ اعتظْش هي ًلوابت  : ح٢ٌ ػي الوذاسى

 ،اًِّ هلشٍؽ ػٌِ: ؿ٘شُ
ٍ لَ ٟ رلي ٛهٌي الوٌبهطٔ كٖ رؼل اٟحت٘بـ كٖ الشّرَع ال٢ هاب   •

ٗتوٌي هي خبسد الحشم، هو٘ب َّ دٍى الو٘وبت، لؼذم الذل٘ل ػل٢ رَاص 
 اٝحشام هي ؿ٘ش الوَاه٘  الطبهلٔ لوخل الزؼشأً، 

ًزا تزشٕ الوٌبهطٔ كٖ اٟحت٘بـ اٛخ٘ش ثؼاذ تؼازس الخاشٍد إلا٢     ٍ •
أد٢ً الحلّ، كئًِ ٟ دل٘ل ػل٢ الخشٍد ال٢ الووذاس الووٌي ثؼاذ تؼازس   

 .الخشٍد الِ٘
 314: ، ص2 الحح؛ ج -تفظ٘ل الششٗعٔ فٖ ششح تحشٗش الَس٘لٔ  
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ٍ لَ أهبم هي كشؾِ التوتغ ثؤٌ عٌٔ أٍ عٌت٘ي لن ٌٗتول كشؾِ، : )هَلِ •
ٍ ًبى ػلِ٘ الخشٍد إل٢ الو٘وابت إرا أساد حزأ اٝعا٠م، ٍ لاَ لان      
ٗتوٌي هي رلي خشد إلا٢ خابسد الحاشم، كائى تؼازس أحاشم هاي        

 (.هَؾؼِ
ٟ سٗت أى هي كشؾِ التوتغ إرا أهبم ثؤٌ أٍ هب كٖ حٌوْب إهبهٔ ( 1)•

ٟ توتؿٖ اًتوبل كشؾِ إل٢ اٝكشاد أٍ الوشاى ٗزت ػلِ٘ التوتاغ، ٍ هاذ   
هكغ اٛغحبة ثأى هي ّزا ضأًِ إرا أساد حاذ اٝعا٠م ٗخاشد إلا٢     
الو٘وبت هغ اٝهٌبى ك٘حشم هٌِ ثؼوشٓ التوتغ، كئى تؼزّس خشد إل٢ أد٢ً 

 .الحل، كئى تؼزّس أحشم هي هٌٔ
 

 206: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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أهب اٟرتضاء ثبلخشٍد إلا٢ أدًا٢ الحاّل هاغ تؼازس الَغاَل إلا٢        ٍ •
الو٘وبت، ٍ اٝحشام هي هٌٔ هغ تؼزس الخشٍد إل٢ أد٢ً الحل كبعتذل 
ػلِ٘ ثأى خبسد الحشم ه٘وبت هغ الؿشٍسٓ، ٍ اٝحشام هي هٌأ عابئؾ   
هؼْب أٗؿب ًوب تذل ػلِ٘ سٍاٗٔ الحلجٖ، ػي أثٖ ػجذ اللِّ ػلِ٘ السا٠م  

ٗشخنع إلنى   »: سرل تشى اٝحشام حت٢ دخل هٌٔ، هبل: هبل، هل  لِ
ه٘مبت أّل ثالدُ الزٗي ٗحشهَى هٌِ ف٘حنشم، ٍ إى خشنٖ أى ٗفَتنِ    
« الحح فل٘حشم هي هىبًِ، فإى استطب  أى ٗخشج هي الحنشم فل٘خنشج  

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

 .7ح 
 

 207: ، ص7 هذاسن األحىبم فٖ ششح عجبدات ششائع اإلسالم؛ ج
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ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ تَشَىٓ الْئِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًٙسٕ٘ٓبًبً إٍَٔ رْٕٓلًب ٍٓرٓاتٓ ػٓلَٕ٘اِٙ    14« 1»•
الْؼَٕٓدٔ إِل٢َ الْوٙ٘وَبتٙ ٍٓ الْئِحٕشَامٔ هٌِْٙٔ كَئِىْ تَؼٓزَّسٓ إٍَٔ ؾَبمَ الَْٓهْ ٔ كَئِل٢َ أَدًَٕا٢  

  الْحٙلِّ كَئِىْ أَهٌَٕيَ الضِّٗٓبدُٓٓ كَؼٓلَ كَئِىْ تَؼٓزَّسٓ كَوٙيْ هٌَٓبًِٙٙ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓايْ أَثِ٘اِٙ   « 2» -1 -14931•

عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هَبلَ
هَبلَ أَثِاٖ ٗٓخْاشُدٔ إِلَا٢     -حٓت٢َّ دٓخَلَ الْحٓشَمٓ هَبلَ -سٓرٔلٍ ًَسٖٙٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ
كَائِىِ   -كَئِىْ خَطٖٙٓ أَىْ ٗٓلَُتَِٔ الْحٓذٜ أَحٕشَمٓ هٙيْ هٌَٓبًِٙٙ -هٙ٘وَبتٙ إَّٔلِ أَسٕؾِٙٙ

 .اعٕتَكَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُدٓ هٙيَ الْحٓشَمِ كَلْ٘ٓخْشُدٕ حُنٛ لْ٘ٔحٕشِمٕ
 .1 -323 -4الٌبكٖ  -(2)•

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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 .«3»سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ هٙخْلَِٔ ٍٓ •
 .965 -283 -5التْزٗت  -(3)•

 

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ هٔحٓوٛاذٙ ثٕايِ ػٓجٕاذٙ      « 4» -2 -14932•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕاذٙ اللَّاِٙ ع   : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ عٌَٙبىٍ هَبلَ

كَلَنٕ  -الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّبسٔ هٌِْٙٔ كٌََسٖٙٓ إٍَٔ رِْٓلَ -ػٓيْ سٓرٔلٍ هٓشَّ ػٓل٢َ الَْٓهْ ٙ
 -كَخَبفٓ إِىْ سٓرٓغٓ إِل٢َ الَْٓهْا ٙ أَىْ ٗٓلَُتَأِ الْحٓاذٜ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓت٢َّ أَت٢َ هٌََّٓٔ

 .كَوَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔزٕضِِٗٙ رَلٙيٓ
ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔع٢ٓ ثٕيِ الْوَبعٙنِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ ػٓجٕذٙ •

 .«5»اللَِّٙ ثٕيِ عٌَٙبىٍ ًَحَُٕٓٔ 
 .6 -324 -4الٌبكٖ  -(4)•
 .181 -58 -5التْزٗت  -(5)•

  328: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج 
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓح٢ٕٓ٘ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ إِعٕوٓبػٙ٘لَ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْلُؿَٕ٘لِ ػٓيْ أَثِاٖ الػٛاجٛبحِ الٌٌَْٙابًِّٖٙ    

حٓتَّا٢ دٓخَالَ    -عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ سٓرٔلٍ رِْٓالَ أَىْ ٗٔحٕاشِمٓ  : هَبلَ
 .هَبلَ ٗٓخْشُدٔ هٙيَ الْحٓشَمِ حُنٛ ِْٗٔلُّ ثِبلْحٓذِّ -الْحٓشَمٓ ًَٕ٘قٓ ٗٓػٌَٕغٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓؼٕوَُةٓ هٙخْلَِٔ •
 .7 -325 -4الٌبكٖ  -(1)•
 .966 -284 -5التْزٗت  -(2)•
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 الوم٘ن فٖ هىٔ لَ ٍخت علِ٘ التوتع

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍّٖٙ الْأَضْاؼٓشِِّٕ ػٓايْ هٔحٓوٛاذٙ ثٕايِ ػٓجٕاذٙ      « 3» -4 -14934•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ : الْزٓجٛبسِ ػٓيْ غٓلَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ هَبلَ

 -كَأَسٕعٓلَ ٕ إِلَِْٕ٘نٕ كَسٓأَلَتْْٔنٕ كَوَبلَُا هٓب ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ ًَبًَ ٕ هٓغٓ هََٕمٍ كَكَوٙخَ ٕ
كَتَشًََُّٓب حٓت٢َّ دٓخَلَ ٙ الْحٓشَمٓ كَوَبلَ  -أَ ػٓلَٕ٘يٙ إِحٕشَامٗ أَمٕ لَب ٍٓ أًَْ ٙ حٓبئٙؽٗ

كَئِىْ لَانٕ ٌُٗٓايْ    -إِىْ ًَبىَ ػٓلَْٕ٘ٓب هْٕٔلٌَٔ كَتَشْرِغٔ إِل٢َ الَْٓهْ ٙ كَلْتُحٕشِمٕ هٌِْٙٔ -ع
ثٓؼٕاذٓ هٓاب تَخْاشُدٔ هٙايَ      -كَلْتَشْرِغٕ إِل٢َ هٓب هَذٓسٓتٕ ػٓلَِٕ٘ٙ -«4»ػٓلَْٕ٘ٓب ٍٓهْ ٗ 

 .الْحٓشَمِ ثِوَذٕسِ هٓب لَب ٗٓلَُتُْٓب
 .10 -325 -4الٌبكٖ  -(3)•
 (.ّبهص الوخكَـ)هْلٔ  -كٖ التْزٗت -(4)•

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج 
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سٍٓٓأُ الطَّٕ٘خُ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔع٢ٓ ثٕيِ الْوَبعٙنِ ػٓيِ الٌَّخَؼِّٖٙ ػٓايْ غٓالَْٓاىَ   ٍٓ •
ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ هٙخْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ هَبلَ ثِوَذٕسِ هٓب لَب ٗٓلَُتُْٓاب الْحٓاذٜ كَتُحٕاشِمٔ    

«5»  
 

 .1362 -389 -5التْزٗت  -(5)•
 

 329: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ إِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘اشٍ ػٓايْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَرٓا ٕ    هُلْ ٔ لٙأَثِٖ رٓؼٕلَشٍ ع: رٓوٙ٘لِ ثٕيِ دٓسٛادٍ ػٓيْ عَٕٓسَٓٓ ثٕيِ ًُلَٕ٘تٍ هَبلَ

ٍٓ  -كَزِْٓلَ ٙ الْئِحٕشَامٓ كَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓت٢َّ دٓخَلٌَْب هٌَّٓأَ  -هٓؼٌَٓب اهٕشَأٌَٓ هٙيْ إَّٔلٌَٙب
هٙيْ هٌََّٓٔ إٍَٔ  -هَبلَ كَؤشٍُّٓب كَلْتُحٕشِمٕ هٙيْ هٌَٓبًْٙٓب -ًَسٌَٙ٘ب أَىْ ًَأْهٔشَّٓب ثِزَلٙيٓ

 .هٙيَ الْوٓسٕزِذٙ
 .12 -326 -4الٌبكٖ  -(6)•

 

 330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓح٢ٕٓ٘ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايِ   « 1» -6 -14936•
اثٕيِ كَؿَّبلٍ ػٓيِ اثٕيِ ثٌَٕٔ٘شٍ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أًَُبسٍ هٙيْ أَغٕحٓبثٌَِب حٓزَٜا ثِبهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»كَوَذٙهَٔا إِل٢َ الْوٙ٘وَبتٙ  -هٓؼْٓٔنٕ كَزِْٓلُاَا أَىَّ هٙخْلَْٓاب    -ٍٓ ّٖٙٓ لَب تُػٓالِّ
ٍٓ ّٖٙٓ قَبهٙاجٌ   -كَوٓؿََٕا ثِْٓب ًَوٓب ّٖٙٓ حٓت٢َّ هَذٙهَٔا هٌََّٓٔ -ٌْٗٓجٓـٖٙ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -كَوَبلَ تَخْشُدٔ إِل٢َ ثٓؼٕؽِ الْوَٓٓاهٙ٘ا ٙ كَتُحٕاشِمٔ هٌْٙأِ    -حٓلَبلٌ كَسٓأَلَُا الٌَّبسٓ
كَوَبلَ تُحٕشِمٔ هٙايْ   -كٌََبًَ ٕ إِرَا كَؼٓلَ ٕ لَنٕ تُذٕسِىٙ الْحٓذٛ كَسٓأَلَُا أَثٓب رٓؼٕلَشٍ ع

 .هٌَٓبًْٙٓب هَذٕ ػٓلٙنٓ اللَِّٔ ًٙ٘ٛتَْٓب
 .5 -324 -4الٌبكٖ  -(1)•
 .الَه  -كٖ الوػذس -(2)•

 330: ، ص11 ٍسبئل الش٘عٔ، ج 
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هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔع٢ٓ ثٕايِ الْوَبعٙانِ   « 3» -7 -14937•
عٓأَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوٛبدٚ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ هَبلَ

حٓت٢َّ دٓخَلَ الْحٓشَمٓ كَوَبلَ ٗٓشْرِغٔ إِل٢َ هٙ٘وَابتٙ إَّٔالِ    -سٓرٔلٍ تَشَىٓ الْئِحٕشَامٓ
كَئِىْ خَطٖٙٓ أَىْ ٗٓلَُتَِٔ الْحٓذٜ كَلْ٘ٔحٕاشِمٕ   -الَّزٕٙ ٗٔحٕشِهَٔىَ هٌِْٙٔ كَ٘ٔحٕشِمٔ -ثِلَبدُٙٙ

 .كَئِىِ اعٕتَكَبعٓ أَىْ ٗٓخْشُدٓ هٙيَ الْحٓشَمِ كَلْ٘ٓخْشُدٕ -هٙيْ هٌَٓبًِٙٙ
 

 .180 -58 -5التْزٗت  -(3)•
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ٍٓ ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓاذٓ ثٕايِ ٗٓحٕ٘ٓا٢ ػٓايْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕشًَِّٖٙ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ الْخُشَاعٓبًِّٖٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕايِ  

سٓأَلْتُِٔ عٓيْ سٓخٔلأ ًَسِٖٓ الْإِحٕشَامٓ : رٓؼٕلَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔع٢ٓ ثٕيِ رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ
هٓب حٓبلُِٔ لَبلَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔنَّ عٓلَنى وِتَبثِنهٓ ٍٓ    -ثِبلْحٓح  فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ ثِعٓشَفَبتٍ

فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔنِٔ فَنإِىْ خِْٓنلَ أَىْ ٗٔحٕنشِمٓ ٗٓنَٕمٓ التَّشٍِْٗٓنِٔ        -ًَجِ٘ هٓ ص  سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓخٓعٓ إِلَى ثٓلَذُِِ إِىْ وَبىَ لَؼَى هٌَٓبسِىَِٔ وُلَّْٓب فَمَذٕ تَنَّ حٓدُِّٔ -ثِبلْحٓح 
 

، ٍ أٍسد غذسُ ثبٟعاٌبد الخابًٖ كاٖ    586 -175 -5التْزٗت  -(4)•
 .هي ّزُ اٛثَاة 20هي الجبة  3الحذٗج 
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ثِئِعٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕلَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هٙخْلَِٔ إِل٢َ هََٕلِٙٙ كَوَذٕ تَنٛ إِحٕشَاهٔأِ  ٍٓ •
«1»  

 .1678 -476 -5التْزٗت  -(1)•
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ػٓجٕذٔ اللَِّٙ ثٕيُ رٓؼٕلَشٍ الْحٙوٕ٘ٓشِٕٜ كٙاٖ هُاشْةِ الْئِعٕاٌَبدٙ    « 2» -9 -14939. •
ػٓيْ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ رٓذُِّٙ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕلَشٍ ػٓيْ أَخِٙ٘ٙ هَٔع٢ٓ ثٕايِ  

 -عٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ تَشَىٓ الْئِحٕشَامٓ حٓت٢َّ اًْت٢َْٓ إِلَا٢ الْحٓاشَمِ  : رٓؼٕلَشٍ ع هَبلَ
الَّازٕٙ ٗٔحٕشِهٔاَىَ هٌْٙأِ     -ًَٕ٘قٓ ٗٓػٌَٕغٔ هَبلَ ٗٓشْرِغٔ إِل٢َ هٙ٘وَبتٙ إَّٔالِ ثِلَابدُٙٙ  

 .كَ٘ٔحٕشِمٔ
 .106 -هشة اٟعٌبد -(2)•
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: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ رٓؼٕلَاشٍ ػٓايْ أَخٙ٘اِٙ ع هَابلَ    « 3» -10 -14940•
كَأَحٕشَمٓ هَجٕالَ أَىْ   -عٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓرٔلٍ تَشَىٓ الْئِحٕشَامٓ حٓت٢َّ اًْت٢َْٓ إِل٢َ الْحٓشَمِ

إِىْ ًَبىَ كَؼٓلَ رَلٙيٓ رٓبّٙلًب كَلْ٘ٓجٕيِ هٌَٓبًَِٔ لٙ٘ٓوْؿٖٙٓ كَئِىَّ رَلٙايٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ هَبلَ
الَّزٕٙ ٗٔحٕشِمٔ هٌْٙأِ إَّٔالُ    -ٍٓ إِىْ سٓرٓغٓ إِل٢َ الْوٙ٘وَبتٙ -ٗٔزٕضِِٗٙ إِىْ ضَبءٓ اللَِّٔ
 .ثٓلَذُٙٙ كَئًَِِّٔ أَكْؿَلُ

 .106 -هشة اٟعٌبد -(3)•
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الظبّش أىّ هب رًشًب حٌن ًل هاي ًابى كاٖ هٌّأ ٍ أساد اٝت٘ابى      حن٘ •
 (.1)ثبلتوتّغ ٍ لَ هستحجبً 

ثل توذم أىّ يبّش ثؼؽ الشٍاٗبت ّاَ غاَسٓ اعاتحجبة التوتاغ     ( 1)•
ًوَحؤ عوبػٔ ثي هْشاى الاَاسدٓ كاٖ ًاَى اٝحاشام ثؼواشٓ التوتاغ       

 هطشٍقبً ثَهَػِ كٖ أضْش الحذ، 

 27: ، ص2 التْزٗت فٖ هٌبسه العوشٓ ٍ الحح؛ ج
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أه٘ب هغ ػذم التوٌي هي الشرَع إل٢ الو٘وبت ٗزضٕ اٝحشام للتوتاغ  ٍ •
هي خبسد الحشم، ٍ هذ توذم أىّ هوتؿ٢ الكبئلٔ الخبلخٔ راَاص اٝحاشام   
لؼوشٓ التوتغ للوزبٍس ثؤٌ هي خبسد الحشم، ؿبٗٔ اٛهش أًّْاب هكلوأ   
هي ح٘ج التوٌي هي الشرَع إل٢ الو٘وبت ٍ ػذهِ ك٘حول ػل٢ غَسٓ 
التوٌي ثبلكبئلت٘ي اٍٛل٢ ٍ الخبً٘ٔ، ح٘ج إىّ هَسدّوب غاَسٓ الاتوٌي   

 هي الشرَع إل٢ ه٘وبت أّلِ أٍ أحذ الوَاه٘ ، 
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هب ػي الوبتي هي اٟحت٘بـ ثبلشرَع إلا٢ هاب ٗوٌاي هاي خابسد      ٍ •
هاغ هاشٍسُ ثبلو٘وابت ٍ    دخل  الحشم الحشم، كلِ٘ أىّ رلي ٍاسد ك٘وي 

تشًِ اٝحشام هٌِ، كا٠ ٗؼان الولاشٍؼ كاٖ الووابم هاغ أّى هوتؿا٢        
 .اٟحت٘بـ اٝػبدٓ
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