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 التوحيد

لََٕ كَبىَ كِْٙ٘وٓب آلٌْٙٓٔ اِالَّ اللَّهِٔ لَلََٓهتٓاَب كََٔهجٕنٓبىَ اللَّهِٙ  ٓة      •
الَ َٕٗٔهؤَُُ ػٓوٛهب ٗٓلْؼٓهوُ ٍٓ ّٔهنٕ      ﴾22﴿الْؼٓرْشِ ػٓوٛب ٗٓظٙلَُىَ 

أَمِ ااَّخَهٍُُا هٙهيْ ؤًٍٙههِٙ آلْٙٓهْٔ هُهوْ ّٓههباَُا      ﴾23﴿َٕٗٔهؤَلَُىَ  
ذٙكْرُ هٓيْ هٓؼٖٙٓ ٍٓ ذٙكْرُ هٓيْ هَجٕلٖٙ ثٓوْ أَكْخَرُّٔنٕ الَ َُّا ثٔرّْٓبًَكُنٕ 

 ﴾24﴿ٗٓؼٕلَؤَىَ الْنٓنَّ كَْٔنٕ هٔؼٕرِػَُىَ 

 األنبياء
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  القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
 التَبٍٕ كٖ النرٗٔ ٍ الره٘ٔ، -األٍُ•

النرّ ثبلنرّ ٍ ثبلنرٓ لكي هغ  و كبػو التٗٔ، ٍ َّ ًظهق وٗهٔ   ك٘وتو •
الرجو النر، ٍ كُا اوتو النرٓ ثبلنرٓ ٍ ثبلنر لكي ال ٗئخُ هي ٍلْ٘ب 

 .أٍ اركتْب كبػو وٗٔ الرجو
 

 519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

لَ اهتٌغ ٍلٖ وم الورأٓ ػي اؤوٗٔ كبػو التٗٔ أٍ كبى كو٘را ٍ  1هَؤلٔ •
الوظبص الى ٍهه  األوا  ٍ  ٗئخر   لن ٗرع الوباو ثبلتٗٔ أٍ كبى كو٘را

 .الوَ٘رٓ
 

 519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 ولي دم المرأة

 ممتنع

 القاتل ممتنع

 القاتل فقير

 فقير

 القاتل ممتنع

 القاتل فقير
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 لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

  األٍُ٘ كٖ جٌبٗٔ األحرا  ثؼؼْن ػلى ثؼغ[ الوـلت]•
ٍ ٗوتو النرّ ثبلنرّ، ٍ النرّٓ ثبلنرّٓ، ٍ النرّٓ ثهبلنرّ، ٍ ال ٗئخهُ ههي    •

ٖ  ، ٍ النرّ ثبلنرّٓ ثؼت  و٘ كبػو وٗتِ  .اركتْب ش
ٍ لَ اهتٌغ الَلٖ٘، أٍ كبى كو٘را كبألهرة أىّ لِ الوـبلجٔ ثتٗٔ النهرّٓ، اذ  •

 .ال سج٘و الى ؿوّ التم
 

 594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج
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 لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

هَجت جٌبٗٔ الؼوت الوظبص ٍ التٗٔ ( الى)ٍ ٗنتوو الؼتم : أهَُ( 1)•
ال اخج  الّب طلنب ٍ لن ٗنظو ٍ األهَى ػٌتٕ اى لِ الوـبلجٔ ثبلتٗهٔ  

 ِ  هغ اػَب ُ ال هغ َٗب ُ ٍ اهتٌبػ

 

 571: ، ص4 إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج
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 لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

لَ اهتٌغ الَلٖ٘ هي  و٘ اللبػو أٍ كبى كو٘راْ كبألهرة أىّ لهِ الوـبلجهٔ   ٍ •
ثتٗٔ النرّٓ ٍ اى لن ٗرع الوباو اذ ال سج٘و الى ؿوّ التم ٍ كهٖ كهوّ   
هي الوظبص ٍ اركِ ٌّب ؿلّبْ، كلٖ األٍُ٘ لٌظق وم الوباو ٍ كٖ الخبًٖ 

ٍ ٗنتوو الؼتم، ألىّ األطو كٖ هوتؼى ُُّ الجٌبٗٔ . لتوبم وم الووتَُ
 .الوَو ٍ اًّوب اخج  التٗٔ طلنبْ

 

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 لو امتنع ولي دم المرأة عن تأدية فاضل الدية

األهرة أى »لَ اهتٌغ الَلٖ هي  و اللبػو أٍ كبى كو٘را كلٖ الوَاػت ٍ •
لِ الوـبلجٔ ثتٗٔ النرٓ ٍ اى لن ٗرع الوباهو، اذ ال سهج٘و الهى ؿهو     

 .«التم
ٍ كِ٘ أى الوتجِ الؼتم ثٌب  ػلى أى األطو كْ٘هب الوهَو، ٍ التٗهٔ اًوهب     •

ب هَهَكب ػلى التراػهٖ، كوهغ ػهتم  ػهب الوباهو لتوهق       ْاخج  طلن
الَلٖ السائهت، ٍ اهتٌبػهِ ػهي ذلهك ال      كهـبلجتِ ثبلوظبص ػلى ثُل

َٗجت التٗٔ، ثو ٍ كُا كورُ، ثو أهظبُ التؤخ٘ر الى ٍهه  الوَ٘هرٓ، ٍ   
 .ل٘س هخو ذلك ؿال، كوب َّ ٍاػح

 

 82: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 ٗوتض للرجو هي الورأٓ كٖ األؿراف، 2هَؤلٔ •

 كُا ٗوتض للورأٓ هي الرجو كْ٘ب هي ؿ٘ر  و، ٍ •
اتَبٍى وٗتْوب كٖ األؿراف هب لن ٗجلؾ جراحهٔ الوهرأٓ حلهج وٗهٔ     ٍ •

 النر، 
ثلـتِ ارجغ الى الٌظق هي الرجو كْ٘وب، كنٌ٘ئهُ ال ٗوهتض ههي    كبذا •

 . الرجو لْب اال هغ  و التلبٍت

 

 519: ، ص2 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٗوتض٘ للرجو هي الورأٓ كٖ األؿراف ٍ ال  جَع كِ٘، ٍ للورأٓ ههي  ٍ •
الرجو ٍ ال  و٘ هب لن اجلؾ حلج وٗٔ النرّ، ٍ ٗتَبٍٗبى وٗٔ ٍ هظبطهب،  
كبذا ثلـ  حلج وٗٔ النر سلل  الورأٓ ٍ طب ت ػلى الٌظق ك٘وهتض٘  

 . و٘ التلبٍت« 1»لْب هٌِ هغ 
ٍ لَ هـغ أ ثؼهب لهن   . كلَ هـغ حالث أطبثغ هٌْب هـغ هخلْب هٌِ هظبطب•

 .اوـغ األ ثغ الّب ثؼت  و٘ وٗٔ اطجؼ٘ي

 594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج



12 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 
ٍ ّو لْهب الوظهبص كهٖ اطهجؼ٘ي ههي وٍى  ٘وا اشهكبُ، ٍ ٗوهَى        •

اإلشكبُ لَ ؿلج  الوظبص كٖ حالث ٍ الؼلَ ػي الراثؼٔ، كبى أٍججٌب 
 .أخُ اطجؼ٘ي كال اـبلت ثسائت أ شب ٍ ال هظبطب

 594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .ّو اتخ٘٘ر حٌ٘ئُا األهرة ذلكٍ •
ٍ لَ ؿلج  التٗٔ لن ٗكي لْب أكخر هي هبئت٘ي، ُّا اذا كبى الوـغ ثؼرثٔ •

 .ٍاحتٓ
ٍ لَ كبى ثؼرثبت، حج  لْب وٗٔ األ ثغ، أٍ الوظبص كهٖ الجو٘هغ ههي    •

 .ؿ٘ر  و٘
 

 594: ، ص3 قواعد األحكام في معرفة الحالل و الحرام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .اشكبُ( الى هَلِ)ٍ ّو لْب الوظبص : هتس اللِّ سرُهبُ •
اذا هـغ  جو أ ثغ أطبثغ هي اهرأٓ ّو لْب هـغ اطجؼ٘ي هي : أهَُ( 1)•

( ههي )الرجو هي ؿ٘ر اى َٗترو الرجو هبُ الوظٌق كِ٘ اشكبُ ٌٗشؤ 
ٍجَو الووتؼى لجَاز اهتظبطْب كٖ اطهجؼ٘ي ههي ؿ٘هر  و ٍ اًتلهب      

كالى هـغ اإلطجؼ٘ي ( اهب االٍلى)الوبًغ ٍ كلوب كبى كُلك حج  الجَاز 
ٖ   هي الوَاًغ حبثه   ( ٍ اهب الخبً٘ٔ)هٌْب َٗجت ذلك ٍ هت ٍجت  كال ش

زٗهبوٓ كهٖ   ( ألًِ)ٌّب كبى هـغ اإلطجؼ٘ي اٙخرا٘ي ال اظلح للوبًؼ٘ٔ 
الهٌض ػلهى اًهِ له٘س لْهب      ( ٍ ههي )كؼرٍ ٗٔ ( ٍ اهب الخبلخٔ)الجٌبٗٔ 

 .الوظبص اال ثؼت الرو ٍ األطح األٍُ

 572: ، ص4 إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .ػي الراثؼٔ( الى هَلِ)ٍ ٗوَى اإلشكبُ : هبُ هتس اللِّ سرُ•
اللرم ث٘ي ُُّ الوَؤلٔ ٍ الوَؤلٔ الَهبثؤ اى أههو هرااهت    : أهَُ( 2)•

الورأٓ ٌّب اى اكَى ػلى الٌظق هي الرجو كبطجؼتبى اوبثالى األ ثؼهٔ  
ٍ )الووـَػٔ ثخالف الخالحٔ هي الرجو الًهِ ٗكهَى أكخهر ههي حوْهب      

الوَبٍآ ألًِ لَ اًلرو ثوـغ الخالحٔ هٌْب لكبى لْب اى ٗوـغ هٌهِ  ( ٗنتوو
حالحب ٍ األهَى ػٌتٕ اًِ ل٘س لْب ذلك الى الشب ع حكن ثروّب الهى  

 .الٌظق اذا ثلـ  الخلج كظبػتا

 572: ، ص4 إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج



16 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .ذلك( الى هَلِ)كبى أٍججٌب : هبُ هتس اللِّ سرُ•
ُّا كرع ػلى جَاز اى ٗوـغ اطجؼ٘ي هي الرجهو ههي وٍى   : أهَُ( 3)•

اًِ ػلى ُّا التوتٗر ّو ٗجت ػلى الرجو اجبثتْب الى ( ٍ اورٗرُ)الرو 
ثُلك لن ٗكي لْب الوـبلجٔ ثؤزٗت هي ذلهك ههي   ( كبى هلٌب)ذلك أم ال 

أ ش أٍ هظبص ٍ حٌ٘ئُ ّو اكَى هخ٘رٓ ث٘ي هـهغ اإلطهجؼ٘ي هٌهِ    
ثـ٘ر  و ٍ ث٘ي هـغ أ ثغ أطبثغ هغ  و٘ وٗٔ اطجؼ٘ي األهرة ذلك ألًهِ  
اذا كبى لْب اى ٗوـغ هٌِ أ ثؼب ثؼت  و٘ وٗٔ اطهجؼ٘ي ٍ ههت جَزًهب لْهب     
الؼتٍُ ػي ذلك الى هـغ اطجؼ٘ي ثـ٘ر  و ٍ ذلك ّهَ هؼٌهى كًَْهب    

 .الؼتم لؼتم الٌض( ٍ ٗنتوو)هخ٘رٓ كْ٘ب 
 

 572: ، ص4 إيضاح الفوائد في شرح مشكالت القواعد؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

  ٗوتض٘ للرجو هي الورأٓ كٖ األؿراف ٍ ال  جَع كِ٘، ٍ للورأٓ ههي ٍ •
ٍ ال  و٘ هب لن اجلؾ حلج وٗٔ النهرّ، ٍ لكهي ٗتَهبٍٗبى وٗهٔ ٍ     الرجو 

هظبطبْ الى ثلَؿِ كبذا ثلـ  التٗٔ أٍ الجٌبٗٔ حلج وٗهٔ النهرّ سهلل     
الورأٓ ٍ طب ت ػلى الٌظق هي الرجو ك٘وتض٘ لْب هٌِ هغ  و٘ التلبٍت 
ٍكبهبْ للوشَْ  ٍ األخجب  كوَُ الظبوم ػلِ٘ الَالم كٖ طن٘ح أثهبى  

اىّ الورأٓ اؼبهو الرجو الى حلج التٗٔ، كبذا ثلـ  : ثي اـلت ٍ حٌَتِ
ٍ حَي جو٘و سؤلِ ػلِ٘ الَالم ػهي  « 1»الخلج  جؼ  الى الٌظق 

ًؼن، كهٖ الجراحهبت حتهى    : ٍ هبُ. الورأٓ ثٌْ٘ب ٍ ث٘ي الرجو هظبص
ٗجلؾ الخلج سَا ، كبذا ثلـ  الخلج سَا  ا الغ الرجو ٍ سلل  الوهرأٓ  

 .«3»ٍ كٖ الخالف اإلجوبع ػلِ٘ « 2»

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

لٌنَ هَُ الظبوم ػلِ٘ الَهالم  « 4»كٖ الٌْبٗٔ هب لن ٗتجبٍز الخلج ٍ •
ٍ « 5»كبذا جبز الخلج كبى كٖ الرجو أػؼق : كٖ خجر اثي أثٖ ٗؼلَ 

جراحبت الورأٓ ٍ الرجو سَا  الى أى ٗجلؾ حلهج  : كٖ خجر أثٖ ثظ٘ر
التٗٔ، كبذا جبز ذلك ٗؼبػق جراحٔ الرجهو ػلهى جراحهٔ الوهرأٓ     

 .«6»ػؼل٘ي 

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

أخجب  األٍُ٘ أكخر ٍ أطح٘، لكي  ثوب ٗوكي كْن التجهبٍز ههي ًنهَ    ٍ •
كبذا ثلـ  الخلج ا الغ الرجو، كبىّ هخو ُُّ الؼجب ٓ : هَلِ ػلِ٘ الَالم

لَ٘  ثؼسٗسٓ كٖ ا اوٓ الوجبٍزٓ، ٍ لؼلِّ لإلشب ٓ ال٘هِ ٍهؼه  ػجهب ٓ    
ٍ ٗتَبٍى جراحتْوب هب لن ٗتجبٍز حلج التٗهٔ، كهبذا ثلهؾ    : الٌْبٗٔ كُا

ٍ ػلهى الجولهٔ كلؼهوّ    « 7»حلج التٗٔ ًوظ  الورأٓ ٍ زٗهت الرجهو   
اإلجوبع هٌؼوت ػلى التَبٍٕ هجو ثلَؽ الخلج، ٍ ػلى أًِّ اذا ثلـتِ أٍ 

 .جبٍزاِ كبً  الورأٓ ػلى الٌظق

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

•______________________________ 
هي أثَاة وٗبت األػؼب   44ة  268ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 1)

 .1ح 
هي أثَاة هظبص الـهرف   1ة  122ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 2)•

 .3ح 

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .64الوَؤلٔ  256 255ص  5د : الخالف( 3)•
 .441ص  3د : الٌْبٗٔ( 4)•
هي أثَاة هظبص الـهرف   1ة  132ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 5)•

 .4ح 
هي أثَاة هظبص الـهرف   1ة  122ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 6)•

 .هغ اختالف كٖ الللظ 2ح 
 .441ص  3د : الٌْبٗٔ( 7)•

 46: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هـغ الرجو اطجؼبْ أٍ اطجؼ٘ي أٍ حالث أطبثغ هٌْب هـغ هخلْب هٌهِ  كلَ •
هظبطبْ هي ؿ٘ر  و٘ ٍ لَ أخُت التٗٔ أخُت كتٗٔ أطبثؼِ ٍ لهَ هـهغ   
أ ثؼبْ هٌْب لن ٗوـغ األ ثغ هٌِ الّب ثؼت  و٘ وٗٔ اطجؼ٘ي ٍ لهَ أخهُ هٌهِ    

 التٗٔ أخُت ػشرٍى ثؼ٘راْ وٗٔ اطجؼ٘ي هٌِ، 

 48: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

أثبى ثي اـلت كٖ الظن٘ح ٍ النَهي، أًّهِ ههبُ للظهبوم ػل٘هِ      كؼي •
هب اوَُ كٖ  جو هـغ اطجؼبْ هي أطبثغ الورأٓ كن كْ٘هبا ههبُ   : الَالم

: هـغ حالث، هبُ: ػشرٍى هل : هـغ احٌت٘ي، هبُ: ػشر هي اإلثو هل 
ٗوـهغ حالحهبْ   اللّهِ  ػشرٍى هل  سجنبى : هـغ أ ثؼبْ، هبُ: حالحَى هل 

ك٘كَى ػلِ٘ حالحَى، ٍ ٗوـغ أ ثؼبْ ك٘كَى ػلِ٘ ػشرٍىا اىّ ُّا كهبى  
الُّٕ جب  ثهِ شه٘ـبى،   : ٗجلـٌب ٍ ًني ثبلؼرام كٌتجرّأ هو٘ي هبلِ ٍ ًوَُ

طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ، اىّ الورأٓ اللِّ هْلْب ٗب أثبى ُّا حكن  سَُ : كوبُ
اؼبهو الرجو الى حلج التٗٔ، كبذا ثلـ  الخلج  جؼ  الى الٌظق، ٗهب  

 .«1»أثبى اًّك أخُاٌٖ ثبلو٘بس، ٍ الٌَّٔ اذا هَ٘  هنن التٗي 

 48: ، ص11 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكام؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ّو لْب اذا هـغ أ ثغ أطبثغ هٌْب الوظبص كٖ اطجؼ٘ي هي وٍى  و٘ا ٍ •
هي انوّن الؼوو ثووتؼى التلهبٍت ثٌْ٘وهب ٍ ّهَ األخهُ لْهب      : اشكبُ

ثبلٌظق هو٘ب لِ، ٍ أًِّ كبى لْب هـؼْوب اذا هـؼ  هٌْب احٌتبى كوؾ كلْهب  
ذلك اذا هـؼ  هٌْب أ ثغ لَجَو الووتؼٖ ٍ َّ هـغ احٌته٘ي ٍ اًتلهب    

 . الوبًغ كبىّ هـغ احٌت٘ي اخرٗ٘ي هٌْب ال ٗظلح هبًؼبْ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هي أًِّ خب د هي ًظَص األطنبة ٍ األخجب ، كبىّ الَا و كْ٘ب اه٘ب ٍ •
هخلْب أٍ الوظبص ٍ  و٘ ػشرٗي ػلِ٘، « 2»أخُ التٗٔ ػشرٗي هي اإلثو 

ٍ َّ ل٘س ش٘ئبْ هٌْوب ٍ هظبص الجؼغ ل٘س ثوظبص، ٍ هٌهغ اًتلهب    
الوبًغ، كبىّ السٗبوٓ كٖ الجٌبٗٔ كوب هٌؼ  أخُ حالح٘ي هي األثو كلهن ال  

 اٗوٌغ الوظبص كٖ اطجؼ٘ي
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٍ ٗوَى اإلشكبُ لَ ؿلج  الوظبص كٖ حالث ٍ الؼلهَ ػهي الراثؼهٔ     •
لوخو هب كٖ احٌت٘ي، ٍ اإلشكبُ ٌّب هَٕ٘ إٔ االحتوهبُ الوهُكَ  ك٘هِ    
أػؼق هو٘ب كٖ احٌت٘ي كبىّ خرٍجِ ػي الٌظَص أظْهر، كهبىّ هؼه٘٘ٔ    

 .الجٌبٗٔ أى ٗكَى ػلى الٌظق ٍ حٌ٘ئُ ٗسٗت ػلِ٘
كبى لن ًجَ٘ز لْب الوظبص كٖ حالث ٍ أٍججٌب أخُ اطجؼ٘ي كوهؾ كهال   •

 .ٗـبلت اذا اهتض٘ كْ٘وب ثسائت أ شبْ ٍ ال هظبطبْ الًنظب  حوّْب كْ٘وب
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

•______________________________ 
هي أثَاة وٗبت األػؼب   44ة  268ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 1)

 .1ح 
 .هي أثَاة وٗبت األػؼب  44ة  268ص  19د : ٍسبئو الش٘ؼٔ( 2)•
  49: ، ص11 كشق اللخبم ٍ اإلثْبم ػي هَاػت األحكبم، د•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ّو ٗتخ٘٘ر حٌ٘ئُٚ أجسًب لْب الوظهبص كهٖ اطهجؼ٘ي أٍ حهالث ثه٘ي      ٍ •
الوظبص كْ٘وب أٍ كْ٘ب ٍ أخُ التٗٔ حتّى ال ٗكَى للرجو االهتٌبع هي 

اًّوب أى اؤخُٕ التٗٔ ٍ ال اوـؼٖ ش٘ئبْ ههي أطهبثؼٖ   : ذلك، ثؤى ٗوَُ
أٍ اوـؼٖ أ ثغ ٍ اروٕ٘ ػلٖ٘ وٗٔ احٌت٘ي ٍ ال أ ػى ثوـغ اطجؼ٘ي لهٖ  

 .أٍ حالث هج٘بًبْ
ٍ ٗنتوو الؼتم ثٌهب ٖ  . األهرة ذلك كبىّ الوجَ٘ز لْب ذلك جَ٘زُ هـلوبْ•

ػلى أىّ الخبث  ثبألطبلٔ لْب اًّوب َّ التٗٔ أٍ الوظبص كٖ األ ثهغ ههغ   
 و٘ كبػو التٗٔ، ٍ أه٘ب الوظبص كٖ احٌت٘ي أٍ حالث كَْ ػَع ػٌْوهب  

 .كال ٗخج  لْب الّب طلنبْ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

لَ ؿلج  التٗٔ لن ٗكي لْب أكخر هي ههبئت٘ي وٌٗهب  أٍ له٘س لْهب أى     ٍ •
اـلت وٗٔ حالث ٍ اؼلَ ػي الراثؼٔ كبًِّ خرٍد طرٗح ػي الٌظهَص  

«1». 
ُّا اذا كبى الوـغ أل ثؼْب ثؼرثٔ ٍاحتٓ ٍ لَ كبى ثؼرثت٘ي أٍ ثؼرثبت •

حج  لْب وٗٔ األ ثغ أٍ الوظبص كٖ الجو٘غ هي ؿ٘ر  و٘ اذ كلّوهب جٌهى   
ػلْ٘ب جٌبٗٔ حج  لْب حكوْب ٍ ال ول٘و ػلى سهوَؿِ ثلنهَم جٌبٗهٔ    
اخرى، ٍ الجٌبٗٔ األخ٘رٓ اًّوب ّٖ هـغ هب وٍى األ ثغ كلْب حكوْهب ٍ  

 .ال َٗوؾ ثَجن اخرى
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

األؿراف كال خالف ٍ ال اشكبُ كٖ أًِ ٗوتض للرجهو هٌْهب ههي    أهب •
 .وٍى  جَع لِ زائت ػي الجرح

ٍ كُا ال خالف ٍ ال اشكبُ كٖ أًِ ٗوهتض للوهرأٓ ههي الرجهو كهٖ      •
األؿراف هي ؿ٘ر  و، ٍ اتَبٍى وٗتْوب كٖ ذلك هب لن ٗجلهؾ جراحهٔ   

 .الورأٓ حلج وٗٔ النر أٍ اتجبٍزُ ػلى خالف اَوؼِ اى شب  اهلل

 85: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

اًْب اذا ثلـتِ أٍ اجبٍزاِ وٗٔ أٍ جٌبٗهٔ ارجهغ الهى الٌظهق ههي      حن •
 و التلبٍت ػلى حَت هب هغ  اال الرجو كْ٘وب هؼب ك  ال ٗوتض لْب هٌِ 
الوَتل٘ؼههٔ الوؼتؼههتٓ ثؼوههو « 1»سههوؼتِ كههٖ الههٌلس، للٌظههَص 

األطنبة هي ؿ٘ر خالف هنون أجتُ كِ٘، ثو ػي الخالف اإلجوهبع  
 .ػلِ٘

 86: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

(: ػل٘هِ الَهالم  )ألثٖ ػجت اهلل : هل »: «2»أثبى ثي اـلت كٖ الظن٘ح هبُ •
 :هب اوَُ كٖ  جو هـغ اطجؼب هي أطبثغ الورأٓ كن كْ٘با هبُ

ُ   : ػشرٍى، هله  : هـغ احٌ٘ي، هبُ: ػشر هي اإلثو، هل • : هـهغ حالحهب، ههب
سجنبى اهلل ٗوـغ حالحب ك٘كَى : ػشرٍى، هل : هـغ أ ثؼب، هبُ: حالحَى، هل 

اى ُّا كبى ٗجلـٌب ٍ ًني !! ػلِ٘ حالحَى ٍ ٗوـغ أ ثؼب ك٘كَى ػلِ٘ ػشرٍى
هْال ٗهب أثهبى،   : الُٕ جب  ثِ ش٘ـبى، كوبُ: ثبلؼرام كٌجرأ هوي هبلِ، ٍ ًوَُ

اى الورأٓ اوبثو الرجو الهى  ( طلى اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ)اى ُّا حكن  سَُ اهلل 
حلج التٗٔ، كبذا ثلـ  الخلج  جؼ  الى الٌظق، ٗهب أثهبى اًهك أخهُاٌٖ     

 .«ثبلو٘بس، ٍ الٌَٔ اذا هَ٘  هنن التٗي
• ٍ ٖ  ك
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

سهؤلِ ثه٘ي الوهرأٓ ٍ الرجهو     « »3»جو٘و أٍ طن٘نِ ٍ ؿ٘رُ حَي •
ًؼن كٖ الجراحبت حتى ٗجلؾ الخلج سهَا ، كهبذا ثلـه     : هظبص، هبُ

  «الخلج سَا  ا الغ الرجو ٍ سلل  الورأٓ
 .الى ؿ٘ر ذلك هي الٌظَص•
 :ًؼن ػي الش٘خ كٖ الٌْبٗٔ هب لن اتجبٍز الخلج، هبُ كْ٘ب•

 86: ، ص42 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٍ اتَبٍى جراحْوب هب لن اتجبٍز حلج التٗٔ، كبذا ثلهؾ حلهج التٗهٔ    »•
 .«ًوظ  الورأٓ ٍ ٗسٗت الرجو

• َ  ٍ لؼلِ لٌن

كهبذا جهبز   »: «4»كٖ خجر اثي أثٖ ٗؼلَ  ( ػلِ٘ الَالم)هَُ الظبوم •
  «الخلج كبى كٖ الرجو الؼؼق
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

•______________________________ 
 .هي أثَاة هظبص الـرف -1 -الجبة -الَسبئو( 1)

 1النهتٗج   -هي أثَاة وٗبت األػؼهب   -44 -الجبة -الَسبئو( 2)•
 .هي كتبة التٗبت

 .3النتٗج  -هي أثَاة هظبص الـرف -1 -الجبة -الَسبئو( 3)•
 .4النتٗج  -هي أثَاة هظبص الـرف -1 -الجبة -الَسبئو( 4)•
 .2النتٗج  -هي أثَاة هظبص الـرف -1 -الجبة -الَسبئو( 5)•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٖ خجر • الورأٓ ٍ الرجو سَا  الى أى اجلهؾ  جراحبت  «5»أثٖ ثظ٘ر ٍ ك
حلج التٗٔ، كبذا جبز ذلك اؼبػق جراحٔ الرجو ػلى جراحٔ الورأٓ 

  «ػؼل٘ي
الرجبُ ٍ الٌَب  كٖ الوظهبص الَهي ثبلَهي ٍ    « »1»ٍ كٖ الظن٘ح •

الشجٔ ثبلشجٔ ٍ اإلطجغ ثبإلطجغ سَا  حتى اجلهؾ الجراحهبت حلهج    
التٗٔ، كبذا جبزت الخلج جرت وٗٔ الرجبُ كٖ الجراحبت حلخٖ التٗهٔ  

  «التٍٗٔ وٗٔ الٌَب  حلج 
 .16النتٗج  -هي أثَاة هظبص الـرف -1 -الجبة -الَسبئو( 1)•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .ؿ٘ر ذلك هي الٌظَصالى •
ٍ أخجب  األٍُ أكخر ٍ أطح، لكي  ثوب ٗوكي كْهن  »ٍ كٖ كشق اللخبم •

َ التجبٍز هي    «كبذا ثلـ  الخلج ا الغ الرجو»(: ػلِ٘ الَالم)هَلِ  ًن
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هخو ُُّ الؼجب ٓ لَ٘  ثؼسٗسٓ كٖ ا اوٓ الوجبٍزٓ، ٍ لؼلِ لإلشب ٓ كبى •
ٍ ػلى الجولهٔ كلؼهو اإلجوهبع    . الِ٘ ٍهغ هب سوؼتِ هي ػجب ٓ الٌْبٗٔ

هٌؼوت ػلى التَبٍٕ هجو ثلَؽ الخلج، ٍ ػلى أًِ اذا ثلـتِ أٍ جبٍزاهِ  
 .«كبً  الورأٓ ػلى الٌظق
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كِ٘ هٌغ اؼب ف التؼج٘ر ػي الوجبٍزٓ ثُلك، ٍ ستَوغ احتوبُ الوراو ٍ •
كٖ الٌْبٗٔ، ٍ وػَى كَى اإلجوبع ػلى الَجهِ الهُٕ ذكهرُ ٍاػهنٔ     
الوٌغ، خظَطب ثؼت هالحظٔ ػتم اللبئتٓ كٖ جؼهو الشهرؽ أحهتّوب،    
ػرٍ ٓ االستـٌب  ثؤٍلْوب ػهي حبًْ٘وهب، ٍ احتوهبُ كهَى الوهراو ههي       

ثوؼٌى ال هبئو  -اإلجوبع الوسثَ  أى الشرؽ أحت األهرٗي ػلى الوَل٘ي
 ال ٗل٘ت ش٘ئب كٖ انو٘ن الوَؤلٔ،  -ثـ٘رّوب
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اال الترج٘ح كْ٘ب، ٍ ال  ٗهت كهٖ كًَهِ الخلهج ألى الٌظهَص      كل٘س •
هغ هظَ  سٌت جولٔ هٌْب ٍ ػتم هكبكؤاْهب لوهب ههر ههي      -الوؼب ػٔ

ؿ٘ر ٍاػنٔ التاللٔ اال هي ح٘ج هلَْم اشتراؽ الجهَاز   -ٍجَُ شتى
كٖ الُٗو، ٍ َّ هؼب ع ثولَْم الـبٗٔ كٖ الظت ، ٍ الجوغ ثٌْ٘وب كوب 
ٗوكي ثظرف هلَْم الـبٗٔ الى الشرؽ كُا ٗوكي ثبلؼكس، كال ٗوكهي  

 ُ ثْب اال هغ الورجح الولوَو كٖ الووبم اى لهن ًوهو ثَجهَوُ     االستتال
ػلى الخهالف ههي جْهٔ الشهْرٓ ٍ الظهنبح الوَتل٘ؼهٔ ٍ حكبٗهٔ        

ٍ ثبلجولهٔ كتاللهٔ الٌظهَص ػلهى خالكْهب ؿ٘هر       . اإلجوبع الوتوتهٔ
 .ٍاػنٔ، لتؼب ع الولَْه٘ي كْ٘ب ثال شجْٔ
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هي ٌّب ٌٗوتح ٍجِ التروو كٖ ًَجٔ الخالف الهى الٌْبٗهٔ، ٍ هرٗهت    ٍ •
هٌْب ػجب ٓ اإل شبو، ٍ لَ ال شْرٓ ًَجٔ الخالف الهى الٌْبٗهٔ ألهكهي    
الوَُ ثؤى الٌض ثبلتجبٍز ػي الخلج كْ٘ب اًوب ٍههغ هَهبهنٔ أٍ ًظهرا    
الى كَى الجلَؽ الى الخلج ههي وٍى زٗهبوٓ ٍ ال ًو٘ظهٔ ههي األكهراو      

ثؼت كرع اؼب ع األولٔ ٍ اكبكئْهب   -الٌبو ٓ ؿبٗٔ الٌت ٓ، ثو هت ٗوبُ
 :-هي كو ٍجِ

اى األطو كَى الورأٓ ػلى الؼؼق ههي الرجهو ٍ لهَ ثبسهتورا  ؿ٘هر      •
 .الووبم
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ظْر لك أًِ لَ هـغ الرجو اطجؼب ٍ اطجؼ٘ي أٍ حالحب ههي الوهرأٓ   كوت •
هـغ هخلْب هٌِ هظبطب هي ؿ٘ر  و، ٍ لَ أخُت التٗهٔ أخهُت كتٗهٔ    
أطبثؼِ، ٍ لَ هـغ أ ثؼب هٌْب لهن اوـهغ األ ثهغ هٌهِ اال ثؼهت  و وٗهٔ       
اطجؼ٘ي، ٍ لَ أخُت هٌِ التٗٔ أخُت هٌِ ػشرٗي ثؼ٘را وٗٔ اطهجؼ٘ي  

 .«1»هٌِ، كوب سوؼ  التظرٗح ثِ كٖ خجر أثبى ثي اـلت 
•______________________________ 

 1النهتٗج   -هي أثَاة وٗبت األػؼهب   -44 -الجبة -الَسبئو( 1)
 .هي كتبة التٗبت
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ّو لْب اذا هـغ األ ثغ هٌْب الوظبص كٖ اطجؼ٘ي هٌِ ههي وٍى  وا  ٍ •
اشكبُ هي انون الؼوو ثووتؼى التلهبٍت ثٌْ٘وهب ٍ ّهَ األخهُ لْهب      

ٍ أًِ كبى لْب هـؼْوب اذا هـؼ  هٌْب احٌتبى كوؾ كلْهب  « ثبلٌظق هوب لِ
ذلك اذا هـؼ  هٌْب أ ثغ، لَجَو الووتؼى ٍ َّ هـغ احٌه٘ي ٍ اًتلهب    
الوبًغ، كبى السائهت ال ٗظهلح هبًؼهب، ٍ ههي أًهِ خهب د ػهي كتهَى         
األطنبة ٍ األخ٘ب ، كبى الَا و كْ٘ب اهب أخُ التٗٔ ػشرٗي هي اإلثو 
هخال أٍ الوظبص ٍ  و ػشرٗي ػلِ٘، ٍ َّ ل٘س ش٘ئب هٌْوب، ٍ هظبص 

اًتلب  الوبًغ، كبى السٗبوٓ كٖ الجٌبٗهٔ كوهب    هٌغ الجؼغ ل٘س هظبطب، ٍ 
 .هٌؼ  أخُ حالح٘ي هي اإلثو كلن ال اوٌغ الوظبص كٖ اطجؼ٘ي
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

لكي ال ٗخلى ػل٘ك هب كٖ األخ٘ر، ػرٍ ٓ اهتؼب  اؿالم ههب كهٖ   ٍ •
الٌض ٍ اللتَى هي الرجَع الى الٌظق هغ التجبٍز أى لْهب الوظهبص   

 .كٖ اإلطجؼ٘ي
اى التٌظ٘ق كهٖ األ ثؼهٔ هشهبع كهال ؿرٗهن الهى       : اللْن اال أى ٗوبُ•

است٘لبئِ اال ثتكغ اللبػو ٍ هـغ األ ثغ، ٍ اال كبالحٌهبى له٘س ًظهق    
األ ثؼٔ ػلى الَجِ الوسثَ  الُٕ َّ ثؼت التجبٍز استنوبهْب كهٖ كهو   
اطجغ ًظلب، ًنَ هتو الٌلس الووتؼى السهتنوبم هتهو ًظهق ًلهس     

 .الرجو
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

كِ٘ أى التل٘و ؿ٘ر هٌنظر كٖ التٌظ٘ق الوسثَ ، ثو ّهَ ؿ٘هرُ هوهب    ٍ •
ػرك ، هؼبكب الى طتم التٌظ٘ق ثُلك ػركب، ًؼن ٗوَى االشكبُ لَ 
ؿلج  الوظبص كٖ حالث ٍ الؼلَ ػي الراثغ، ثو الظبّر الؼهتم، لكًَهِ   
هخبللب للتٌظ٘ق النبطو ثبلسٗبوٓ الوسثَ ٓ، كله٘س لْهب اال اإلطهجؼبى    
هظبطب أٍ وٗٔ، الًنظب  حوْب كْ٘وب كتتخ٘ر حٌ٘ئُ ث٘ي هـؼْوب ٍ ثه٘ي  

 .هـغ األ ثغ ٍ  و السائت
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

اى لْب ذلك هغ الرو ثٌب  ػلى اخ٘٘رّب كِ٘ ثه٘ي  و وٗهٔ   : هت ٗوبًُؼن •
اإلطجؼ٘ي ٍ هـغ األ ثغ ٍ ث٘ي  و وٗٔ ٍاحت ٍ هـغ الخالث، كوهب أًْهب   
هخ٘رٓ كٖ الوظبص هي وٍى  و ث٘ي هـغ اإلطجؼ٘ي ٍ ث٘ي هـغ ٍاحهت  

 .ٍ أخُ وٗٔ اٙخر ٍ اى كٌ  لن أجت هي طرح ثُلك
ٍ ػلى كو حبُ كوت ظْر لك هوب ذكرًب أًِ ل٘س للرجو االهتٌبع ههي  •

اهب أى اؤخُٕ التٗٔ ٍ ال اوـؼٖ ش٘ئب هي أطبثؼٖ : ذلك ثؤى ٗوَُ لْب
أٍ اوـؼٖ األ ثغ ٍ اروٕ ػلٖ وٗٔ احٌ٘ي، ٍ اى احتوو ثٌهب  ػلهى أى   
الخبث  لْب ثبألطبلٔ اًوب ّهَ التٗهٔ أٍ الوظهبص كهٖ األ ثهغ ههغ  و       

 أهب اللبػو، ٍ 
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كٖ احٌ٘ي كَْ ػَع ػٌْوب كال ٗخج  لْب اال طلنب، ٍ لكٌهِ كوهب   الوظبص •
 .ارى ثؼت اإلحبؿٔ ثوب ذكرًبُ

لَ ؿلج  التٗٔ لن ٗكي لْب أكخر هي وٗٔ اطجؼ٘ي، ٍ له٘س لْهب أى اـلهت    ٍ •
 .وٗٔ حالث ٍ اؼلَ ػي الراثغ، لوخبللتِ هب سوؼتِ هي الٌض ٍ اللتَى

ًؼن الظبّر أى النكن الوسثَ  اذا كبى الوـغ لأل ثغ ثؼرثٔ ٍاحتٓ، ٍ أهب لهَ  •
كبى ثؤ ثغ ػرثبت ٗوـغ ثكو ٍاحتٓ اطجؼب أٍ ثؼرثت٘ي ٗوـغ ثكهو هٌْوهب   
اطجؼ٘ي كبلظبّر حجَت وٗٔ األ ثغ أٍ الوظبص كٖ الجو٘غ هي ؿ٘ر  و كوهب  
طرح ثِ ؿ٘ر ٍاحت، اذ كو هب جٌى ػلْ٘ب جٌبٗٔ ٗخجه  لْهب حكوْهب، ٍ ال    
ول٘و ػلى سوَؿِ ثلنَم جٌبٗٔ أخرى، ٍ الجٌبٗٔ األخ٘رٓ اًوب ّٖ هـغ هب 

 . وٍى األ ثغ كلْب حكوْب، ٍ ال اَوؾ ثَجن أخرى، ٍ اهلل الؼبلن
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

  هٙظٓبصِ الـَّرَفٙأَثَٕٓاةٔ •
ثٓبةٔ حُجَٔتٙ الْوٙظٓهبصِ ثٓهٕ٘يَ الرَّجٔهوِ ٍٓ الْوٓهرْأَِٓ كٙهٖ الْؤَػٕؼَهب ٙ ٍٓ        1« 1»•

  الْجِرَاحٓبتٙ حٓتَّى اَجٕلُؾَ حُلُجَ الت ِٗٓٔ كَتُؼَبػٓقٓ وُٙٗٓٔ الرَّجٔوِ
هٔنٓوٛتٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ اِثٕرَاّٙ٘نٓ ػٓهيْ أَثِ٘هِٙ   « 2» -1 -35380•

ػٓيِ الْنٓلَجِٖ  ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع كٙهٖ  « 3»ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘رٍ ػٓيْ حٓوٛبوٚ 
سٙهيُّ الْوٓهرْأَِٓ ثَِٙهيِّ     -جِرَاحٓبتٔ الرِّجٓهبُِ ٍٓ الٌَِّٓهب ٙ سٓهَٓا ٗ   : حٓتٙٗجٚ هَبَُ

ٍٓ اِطٕهجٓغٔ الْوٓهرْأَِٓ ثِبِطٕهجٓغِ     -ٍٓ هَٔػٙنُٓٔ الْوٓرْأَِٓ ثِؤَػٙنِٓٔ الرَّجٔوِ -الرَّجٔوِ
كَبِذَا ثٓلَـَ ٕ حُلُجَ الت ِٗٓٔ ػُؼ لَ ٕ  -حٓتَّى اَجٕلُؾَ الْجِرَاحُٓٔ حُلُجَ الت ِٗٓٔ -الرَّجٔوِ

له٘س   -(3. )2 -298 -7الكهبكٖ   -(2. )وُٙٗٓٔ الرَّجٔوِ ػٓلَى وِٙٗٓٔ الْوٓرْأَِٓ
 .كٖ التُْٗت

  163: ، ص29 وسائل الشيعة، ج
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

•  

 .«4»ٍٓ  ٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ اِثٕرَاّٙ٘نٓ هٙخْلَِٔ •
 .704 -180 -10التُْٗت  -(4)•
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50 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ٍٓ ػٓيْ هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ ٗٓنٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓتٓ ثٕيِ هٔنٓوٛتٚ ػٓهيْ  « 5» -2 -35381 •
سٓهؤَلْ ٔ أَثٓهب   : ػٓلٖٙ  ثٕيِ الْنٓكَنِ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕسََٓ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظٙ٘رٍ هَبَُ

 -كَوَبَُ جِرَاحُٓٔ الْوٓرْأَِٓ هٙخْوُ جِرَاحِٓٔ الرَّجٔهوِ  -ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع ػٓيِ الْجِرَاحٓبتٙ
أُػْهؼٙلَ ٕ جِرَاحٓهُٔ    -كَبِذَا ثٓلَـَ ٕ حُلُجَ الت ِٗٓٔ سَٓٓا ٖ -اَجٕلُؾَ حُلُجَ الت ِٗٓٔ  حٓتَّى

ٍٓ سٙيُّ الرَّجٔوِ ٍٓ سٙيُّ الْوٓرْأَِٓ سٓهَٓا ٗ   -الرَّجٔوِ ػٙؼٕلَٕ٘يِ ػٓلَى جِرَاحِٓٔ الْوٓرْأَِٓ
 .3 -299 -7الكبكٖ  -(5. )الْنٓتٙٗجَ

 .«1»هٔنٓوٛتٔ ثٕيُ الْنَٓٓيِ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيْ أَحٕوٓتٓ ثٕيِ هٔنٓوٛتٚ هٙخْلَِٔ  •
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ٍٓ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيِ الْنَٕٔٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘تٚ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘رٍ « 2» -3 -35382•
 -سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع ػٓهيِ الْوٓهرْأَِٓ  : ٍٓ كَؼَبلََٔ ػٓيْ جٓوٙ٘وِ ثٕيِ وٓ ٛادٍ هَبَُ

كٖٙ الْجِرَاحٓبتٙ حٓتَّى اَجٕلُؾَ الخُّلُهجَ   -ثٌَْٕٓ٘ٓب ٍٓ ثٕٓ٘يَ الرَّجٔوِ هٙظٓبصٗ هَبَُ ًَؼٓنٕ
 .كَبِذَا ثٓلَـَ ٙ الخُّلُجَ سَٓٓا ٖ ا ٕاَلَغٓ الرَّجٔوُ ٍٓ سٓلَلَ ٙ الْوٓرْأَُٓ -سَٓٓا ٖ
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 ٍٓٓأُ الظٛتٍٔمُ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيْ جٓوٙ٘وٍ ٍٓ هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ حٔوٕرَاىَ جٓوٙ٘ؼبْ ػٓيْ أَثِٖ ٍٓ •
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓجٕتٙ الرَّحٕوٓيِ ثٕيِ أَثِٖ ًَجٕرَاىَ ػٓهيْ أَثِهٖ   « 3»ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع هٙخْلَِٔ 

 .«4»ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع هٙخْوَ ذَلٙكٓ 
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ػٓيِ اثٕيِ « 6»ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْنَٓٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ كَرَّامٍ « 5» -4 -35383•
هَبَُ  -سٓؤَلْ ٔ أَثٓب ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ  ٓجٔوٍ هَـَغٓ اِطٕجٓغٓ اهٕرَأٍَٓ: أَثِٖ ٗٓؼٕلَُ ٍ هَبَُ

كَهبِذَا جٓهبزٓ الخُّلُهجَ أُػْهؼٙقٓ      -اُوْـَغٔ اِطٕجٓؼِٔٔ حٓتَّى ٌْٗٓتَِْٖٓ اِلَى حُلُجٙ الْوٓرْأَِٓ
 .الرَّجٔوُ
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•______________________________ 
 .706 -181 -10التُْٗت  -(1)

 .7 -300 -7، ٍ الكبكٖ 720 -184 -10التُْٗت  -(2)•
 .5240 -119 -4اللوِ٘  -(3)•
 .721 -184 -10التُْٗت  -(4)•
 .14 -301 -7، ٍ الكبكٖ 724 -185 -10التُْٗت  -(5)•
 .ػجت الكرٗن -كٖ الكبكٖ -(6)•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هي الجبة  11، ٍ أٍ وُ كٖ النتٗج 718 -183 -10التُْٗت  -(7)•
 .هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس 33

  165: ، ص29 ٍسبئو الش٘ؼٔ، د•
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ع  ٍٓ ػٓيْ كَؼَبلََٔ ػٓيْ أَثٓبىٍ ػٓيْ زٔ ٓا َٓٓ ػٓهيْ أَحٓهتّٙٙوٓب  « 7» -5 -35384•
ٍٓ الْؤًَْقٓ ثِبلْؤًَْقٙ  -كٖٙ هََُِٕ اللَِّٙ ػٓسَّ ٍٓ جٓوَّ الٌَّلْسٓ ثِبلٌَّلْسِ ٍٓ الْؼٕٓ٘يَ ثِبلْؼٕٓ٘يِ

 .الْآَٗٓٔ كَوَبَُ ّٖٙٓ هٔنٕكَوٌٓٔ« 1»
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ٍٓ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيِ الْنَٓٓيِ ثٕيِ هٓنٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ  ِئَهبةٍ  « 2» -6 -35385•

 -سٔئٙوَ أَثَٔ ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع ػٓيْ جِرَاحٓبتٙ الرِّجٓبُِ ٍٓ الٌَِّٓب ٙ: ػٓيِ الْنٓلَجِٖ  هَبَُ
كَوَبَُ الرِّجٓبُُ ٍٓ الٌَِّٓهب ٔ كٙهٖ الْوٙظٓهبصِ     -كٖٙ الت ٗٓبتٙ ٍٓ الْوٙظٓبصِ سَٓٓا ٖ

حٓتَّهى اَجٕلُهؾَ    -ٍٓ الشَّجُٛٔ ثِبلشَّجِٛٔ ٍٓ الْبِطٕجٓغٔ ثِبلْبِطٕجٓغِ سَٓٓا ٖ -الَ يُّ ثِبلَ يِّ
طٔ٘ رَتٕ وٙٗٓهُٔ الرِّجٓهبُِ كٙهٖ     -كَبِذَا جٓبزٓتٙ الخُّلُجَ -الْجِرَاحٓبتٔ حُلُجَ الت ِٗٓٔ
 .ٍٓ وُٙٗٓٔ الٌَِّٓب ٙ حُلُجَ الت ِٗٓٔ -الْجِرَاحٓبتٙ حُلُخَِٖ الت ِٗٓٔ
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 ٍٓٓأُ الْكُلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٙتٍٛٓ هٙيْ أَطٕنٓبثٌَِب ػٓيْ سٓهْٕوِ ثٕهيِ زِٗٓهبوٚ ػٓهيِ اثٕهيِ      ٍٓ •
ٍٓ الَُّٕٙ هَجٕلَِٔ ٍٓ هَجٕوَ سٓبثِوِٙٙ ػٓيْ هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ ٗٓنٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓتٓ « 3»هٓنٕجَٔةٍ 

ثٕيِ هٔنٓوٛتٚ ػٓيِ الْنَٓٓيِ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ ػٓجٕتٙ الْكَرِٗنِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِهٖ ٗٓؼٕلُهَ ٍ ٍٓ   
 .الَُّٕٙ هَجٕلَْٔوٓب ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ اِثٕرَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘رٍ هٙخْلَِٔ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 
ٍٓ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيْ هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ أَحٕوٓتٓ ثٕيِ ٗٓنٕ٘ٓى ػٓيْ أَثِهٖ  « 4» -7 -35386•

جٓؼٕلَرٍ ػٓيْ أَثِٖ الْجَٕٓزٓا ٙ ػٓيِ الْنَٕٔٓ٘يِ ثٕيِ ػٔلَْٓاىَ ػٓيْ ػٓوٕرٍِ ثٕيِ خَبلٙتٚ ػٓيْ 
زٕٓٗتٙ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ ػٓيْ آثٓبئِٙٙ ػٓيْ ػٓلٍّٖٙ ع لَٕ٘سٓ ثٕٓ٘يَ الرِّجٓبُِ ٍٓ الٌَِّٓب ٙ هٙظٓهبصٗ  

 .اِلَّب كٖٙ الٌَّلْسِ الْنٓتٙٗجَ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

الشَّٕ٘خُ هٓؼٌَٕبُٔ لَٕ٘سٓ ثٌَْٕٓ٘ٔوٓب هٙظٓبصٗ ٗٓتََٓهبٍٓى كٙ٘هِٙ الرَّجٔهوُ ٍٓ الْوٓهرْأَُٓ     هَبَُ •
 .«6»ٍٓ ٗٓؤْاٖٙ هٓب ٗٓتُُّٔ ػٓلَِٕ٘ٙ « 5»ٍٓ اَوَتٛمٓ هٓب ٗٓتُُّٔ ػٓلَى ذَلٙكٓ : أَهَُُُ

•______________________________ 
 .45 -5الوبئتٓ  -(1)
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .726 -185 -10التُْٗت  -(2)•
 .8 -300 -7الكبكٖ  -(3)•
 .1003 -266 -4، ٍ االستجظب  1092 -279 -10التُْٗت  -(4)•
 .هي أثَاة الوظبص كٖ الٌلس 33اوتم كٖ الجبة  -(5)•
ههي   3هي أثَاة وٗبت األػؼب ، ٍ كهٖ الجهبة    44ٗباٖ كٖ الجبة  -(6)•

أثَاة وٗبت الشجبد ٍ الجراح، ٍ ٗباٖ هب ٗتُ ػلى ثؼهغ الووظهَو كهٖ    
 .الجبة اٙاٖ هي ُُّ األثَاة

•________________________________________ 
جلت، هئسَِ آُ الج٘ه    29ػبهلى، حرّ، هنوت ثي حَي، ٍسبئو الش٘ؼٔ، 

 ّ  م 1409اٗراى، اٍُ،  -ػلْ٘ن الَالم، هن 

•  

 352: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج



62 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

ثٓبةٔ أَىَّ وَٙٗٓٔ أَػٕؼَب ٙ الرَّجٔوِ ٍٓ الْوٓرْأَِٓ سَٓٓا ٗ اِلَى أَىْ ٗٓجٕلُهؾَ حُلُهجَ    44« 1»•
  الت ِٗٓٔ كَتَتَؼَبػٓقٔ وُٙٗٓٔ أَػٕؼَب ٙ الرَّجٔوِ
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63 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هٔنٓوٛتٔ ثٕيُ ٗٓؼٕوَُةٓ ػٓيْ ػٓلٖٙ  ثٕيِ اِثٕرَاّٙ٘نٓ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ٍٓ ػٓهيْ  « 2» -1 -35762•
هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ اِسٕوٓبػٙ٘وَ ػٓيِ الْلَؼْوِ ثٕيِ شَبذَاىَ جٓوٙ٘ؼبْ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘رٍ ػٓيْ ػٓجٕتٙ 

هُلْ ٔ لٙؤَثِٖ ػٓجٕتٙ اللَِّٙ ع هٓب اَوُهَُُ  : الرَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْنٓجٛبدِ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ اَـْلٙتٓ هَبَُ
 -هَبَُ ػٓشَرٌَٓ هٙهيَ الْبِثِهوِ   -هَـَغٓ اِطٕجٓؼبْ هٙيْ أَطٓبثِغِ الْوٓرْأَِٓ كَنٕ كْٙ٘ٓب -كٖٙ  ٓجٔوٍ

هُلْ ٔ هَـَغٓ  -هُلْ ٔ هَـَغٓ حَلَبحبْ هَبَُ حَلَبحَُىَ -هَبَُ ػٙشْرٍُىَ« 3»هُلْ ٔ هَـَغٓ احٌَْتَٕ٘يِ 
ٍٓ  -هُلْ ٔ سٔجٕنٓبىَ اللَِّٙ ٗٓوْـَغٔ حَلَبحبْ كَ٘ٓكَُىُ ػٓلَٕ٘هِٙ حَلَهبحَُىَ   -أَ ٕثٓؼبْ هَبَُ ػٙشْرٍُىَ

اِىَّ َُّٓا كَبىَ ٗٓجٕلُـٌَُب ٍٓ ًَنٕيُ ثِبلْؼٙرَامِ كٌََجٕهرَأُ   -ٗٓوْـَغٔ أَ ٕثٓؼبْ كَ٘ٓكَُىُ ػٓلَِٕ٘ٙ ػٙشْرٍُىَ
كَوَبَُ هْٕٓلْهب ٗٓهب أَثٓهبىُ ّٓهَُا حٔكْهنٔ       -ٍٓ ًَوَُُُ الَُّٕٙ جٓب ٓ ثِِٙ شَٕ٘ـَبىٌ -هٙوٛيْ هَبلَِٔ

كَبِذَا ثٓلَـَه ٙ   -الرَّجٔوَ اِلَى حُلُجٙ الت ِٗٓٔ« 4»اِىَّ الْوٓرْأََٓ اُؼٓبهٙوُ  - ٓسَُِٔ اللَِّٙ ص
ٍٓ الَٜهٌَُّٔ اِذَا   -ٗٓب أَثٓبىُ اًَِّكٓ أَخَهُْاٌَٖٙ ثِبلْوٙ٘ٓهبسِ   -الخُّلُجَ  ٓجٓؼٓ ٕ اِلَى الٌِّظٕقٙ

 .هَٙ٘ٓ ٕ هٔنٙنَ الت ٗيُ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 ٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيِ الْنَٕٔٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼٙ٘تٚ ػٓيْ هٔنٓوٛتٙ ثٕيِ أَثِهٖ ػٔوٕٓ٘هرٍ   ٍٓ •
 .«6»ٍٓ  ٍٓٓأُ الظٛتٍٔمُ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيْ ػٓجٕتٙ الرَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْنٓجٛبدِ هٙخْلَِٔ « 5»

 352: ، ص29 وسائل الشيعة؛ ج



65 

 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

•______________________________ 
  أحبوٗج 3كِ٘  44الجبة  -(1)

 .6 -299 -7الكبكٖ  -(2)•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

 .احٌ٘ي -كٖ الوظت  -(3)•
 .اوبثو -كٖ الوظت  -(4)•
 .719 -184 -10التُْٗت  -(5)•
 .5239 -118 -4اللوِ٘  -(6)•
 .722 -184 -10التُْٗت  -(7)•
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف

هٔنٓوٛتٔ ثٕيُ الْنَٓٓيِ ثِبِسٌَٕبوُٙٙ ػٓيِ الْنَٕٔٓ٘يِ ثٕهيِ سٓهؼٙ٘تٚ   « 7» -2 -35763•
سٓهؤَلْتُِٔ ػٓهيْ   : ٍٓ ػٔخْوٓبىَ ثٕيِ ػَٙ٘ٓهى ػٓهيْ سٓهوٓبػَٓٔ هَهبَُ    « 1»الْنَٓٓيِ  ػٓيِ

الرِّجٓبُُ ٍٓ الٌَِّٓب ٔ كٙهٖ الت ٗٓهِٔ سٓهَٓا ٗ حٓتَّهى اَجٕلُهؾَ       -جِرَاحِٓٔ الٌَِّٓب ٙ كَوَبَُ
 .كَبِذَا جٓبزٓتٙ الخُّلُجَ كَبًَِّْٓب هٙخْوُ ًٙظٕقٙ وِٙٗٓٔ الرَّجٔوِ -الخُّلُجَ
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 يقتض للرجل من المرأة في األطراف
الْوٓهرْأَُٓ آَُهبٍِٕ الرَّجٔهوَ كٙهٖ وٙٗٓهبتٙ الْؤَػٕؼَهب ٙ ٍٓ       : هٔنٓوٛتٔ ثٕيُ هٔنٓوٛتٚ الْؤلٙ٘تٔ كٖٙ الْؤوٌْٙؼٓهِٔ هَهبَُ  « 2» -3 -35764•

ِٓٔ -الْجَٓٓا ِحِ هٙخَبُُ ذَلٙهكٓ أَىَّ كٙهٖ اِطٕهجٓغِ     -كَبِذَا ثٓلَـَتْْٓب  ٓجٓؼٓ ٕ اِلَى الٌِّظٕقٙ هٙيْ وٙٗٓبتٙ الرِّجٓبُِ -حٓتَّى اَجٕلُؾَ حُلُجَ التٗ 
ٍٓ كٖٙ اِطٕجٓؼٕٓ٘يِ هٙيْ أَطٓبثِغِ الرَّجٔوِ ػٙشْهرٍُىَ   -ٍٓ كََُلٙكٓ كٖٙ اِطٕجٓغِ الْوٓرْأَِٓ سَٓٓا ٖ -اِذَا هُـٙؼٓ ٕ ػٓشْراْ هٙيَ الْبِثِوِ -الرَّجٔوِ

ٍٓ كٖٙ حَلَبثٙ أَطٓهبثِغٓ هٙهيْ    -ٍٓ كٖٙ حَلَبثٙ أَطٓبثِغِ الرَّجٔوِ حَلَبحَُىَ -ٍٓ كٖٙ اِطٕجٓؼٕٓ٘يِ هٙيْ أَطٓبثِغِ الْوٓرْأَِٓ كََُلٙكٓ -هٙيَ الْبِثِوِ
ٍٓ كٙهٖ أَ ٕثٓهغِ أَطٓهبثِغِ الْوٓهرْأَِٓ      -أَ ٕثٓؼَٔىَ هٙيَ الْبِثِوِ -ٍٓ كٖٙ أَ ٕثٓغِ أَطٓبثِغٓ هٙيْ ٗٓتٙ الرَّجٔوِ إٍَٔ  ِجٕلِٙٙ -أَطٓبثِغِ الْوٓرْأَِٓ سَٓٓا ٖ
ٍٓ ّٖٙٓ الٌِّظٕقٔ هٙيْ وٙٗٓهبتٙ   -كَرَجٓؼٓ ٕ ثٓؼٕتٓ السِّٗٓبوِٓٓ اِلَى أَطٕوِ وِٙٗٓٔ الْوٓرْأَِٓ -لٙؤًََّْٓب زٓاوٓتٕ ػٓلَى الخُّلُجٙ -ػٙشْرٍُىَ هٙيَ الْبِثِوِ

 ٓجٓؼٓه ٕ اِلَهى    -ٍٓ أَػٕؼَهبإُّٓب ػٓلَهى الخُّلُهجٙ   « 3»كُلَّوٓب زٓاوٓتٕ أَطٓبثِؼْٔٓب ٍٓ جِرَاحْٔٓب  -حُنٛ ػٓلَى َُّٓا الْنَٙٓبةِ -الرِّجٓبُِ
ٍٓ كٖٙ خَوٕسِ أَطٓبثِغِ الرَّجٔهوِ خَؤَٕهَىَ    -خَوٕسٗ ٍٓ ػٙشْرٍُىَ هٙيَ الْبِثِوِ -كَ٘ٓكَُىُ كٖٙ هَـْغِ خَوٕسِ أَطٓبثِغٓ لَْٓب -الٌِّظٕقٙ

 .ٍٓ ثِِٙ آََااَرَتٙ الْؤَخْجٓب ٔ ػٓيِ الْؤَئٙوِٛٔ ع -ثَُِلٙكٓ حَجٓتَ ٙ الٌََُّٜٔ ػٓيْ ًَجِٖ  الْْٔتٓى -هٙيَ الْبِثِوِ
 .«5»ٍٓ ٗٓؤْاٖٙ هٓب ٗٓتُُّٔ ػٓلَِٕ٘ٙ كٖٙ الْجِرَاحِ « 4»ٍٓ اَوَتٛمٓ هٓب ٗٓتُُّٔ ػٓلَى ذَلٙكٓ كٖٙ الْوٙظٓبصِ : أَهَُُُ•

•______________________________ 
 .ػي ز ػٔ -كٖ الوظت  زٗبوٓ -(1)

 .120 -الووٌؼٔ -(2)•
 .ٍ جَا حْب -كٖ الوظت  -(3)•
 .هي أثَاة هظبص الـرف 1اوتم كٖ الجبة  -(4)•
 . هي أثَاة الجراح ٍ الشجبد 3ٗباٖ كٖ الجبة  -(5)•

•  
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