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Abstract
Maturity; Achieving physical and sexual development that is ready to reproduce in a girl or a
boy is a natural thing and is not a religious issue and therefore does not need to be expressed by
the sharia. Of course, the legislator has provided signs to facilitate the matter. The Qur'an refers
to the UAE of menstruation and menstruation. Observer and non-observer narrations have
added the statistic of age to these verses. Therefore, different views have been formed that have
either relied only on the narration and believe that puberty is a formative-devotional matter,
such as the popular view that nine-year-olds in girls and fifteen-year-olds in boys, or others
arguing that age is discussed in the verses. No, they have completely abandoned this statistic
and consider puberty as a purely developmental thing, and they have been satisfied with the
developmental type of puberty only to the developmental age. In this article, the UAE is
examined according to the two categories of personal UAE (menstruation, eutham and Anbat)
and general and general UAE (age) and then as a sum between narrations and verses and also
according to the content of the UAE which does not include any of the two types of UAE. It does
not matter alone; The sum of comments is considered as an indicator of maturity! In this way,
the difference in the incidence of personal emirates causes a difference in maturity and should
be considered by a general statistic and some kind, and of course not based on a specific age but
taking into account the age range.
Keywords: Age of maturity ؛Quranic maturity ؛natural maturity ؛developmental maturity؛
typical statistics ؛personal statistics
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الملخص
الجحج هٌَاًِ اإلرْبع ٍؤح٘بهِ الِْٔ٘ٔ ٍآحبسُ؛ ُإسجبة ٍدٍاُن اإلرْبع هتوذِّدٓ ،لزلٖ ٗزت ؤى توشع هلى الشّشمُ ،الثذّ ؤى تَ٘ى ّزُ

األسجبة

حبثتٔ ًٍتبئزْب ٌّٗٔ٘٘ٔ ؤخزًا ثبالهتجبس األح٘بم الِّْٔ٘ٔ ّل ّٖ ٓجل ؤٍ ثوذ ًِخ الشٍّح ُٖ الزٌ٘ي؟
الَٔل الَرِ٘ ُٖ ح٘ن اإلرْبع َّ ٓجل ًِخ الشٍّح ٍَّ التّحشٗن هب لن ت٘ي ٌّبٕ ؤسجبة ربئضٓ لإلسٔبؽ ٗحلّْب الشّشم ،ؤهّب ثوذ الٌِّخ

ٗحشّم اإلرْبع ؤِّٗب ٗبًت الَس٘لٔ ،هب لن ٗتوبسع هن ح٘بٓ ؤهِ .
الكلمات
.

المفتاحية :اإلرْبع؛ ؤح٘بم ُْٔ٘ٔ؛ آحبس؛ اإلرْبع.

ُٖ الزٌ٘ي ُةًِ
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ؤّوّ٘ٔ الجحج:
ٓبل توبلىٍٓ{ :الَ تَْٔتُلَُاْ الٌَِّْسٓ الَّتِٖ حٓشَّمٓ اللَِّٔ بِالَّ ثِبلْحِّْٓ }( ) .بىّ اهلل هضّ ٍرلّ ال ٗشػى األرى سَاء ٗبى هلى ًِس ؤٍ رضء هٌْبٍ ،سَاء ًِسِ ؤٍ ً٘شُ ..
لٔذ اًتشش برْبع الوشؤٓ ٍبسْ اؽ هب ُٖ ثـٌْب ُٖ هظشًب الحذٗج ثش٘ل ٗج٘ش لن ٗ٘ي لِ هخل هي ٓجل؛ ألسجبة هذّٓ ،هٌْب آتظبدّٗٔ ٍارتوبهٍّ٘ٔ ،ؤٗؼًب
هالرّ٘ٔ ٍرٌبئٍّ٘ٔٗ ،لّْب لْب آحبس هلى الوشؤٓ هي ح٘ج الظّحٍّٔ ،هذد الوَال٘ذ ثش٘ل هبم هلى ٗلّ الوبلن؛ ح٘ج ؤًّْب ٗبًت هٌتششٓ ُٖ الذٍّل الٌشثّ٘ٔ بال ؤ ًّْب
اًتششت ٍٗخشت ُٖ الذٍّل الوشثّ٘ٔ ٍاإلسالهّ٘ٔ ؤٗؼًبٍ ،خبطّٔ هي الجشش ػوبٍ اإلٗوبى ٍالٌَِّس ،ح٘ج ال بسالم ٍال ٓبًَى ٗح٘وْن؛ ٍل٘ي
ٍال ٗٔولى هلِ٘ ،ؤر ؤًِ َٗػّح ّز الح٘نٌّ ،ب ٗـشح ساال هي هََٓ اإلسالم هي برْبع الزٌ٘ي ث٘لّ طَسُ ٍؤسجبثٍِ ،ؤٗؼًب م

اإلسالم ٗولَ

ى األدلّٔ الّتٖ تذلّ هلى

ٗوبل اإلسالم ٍاّتوبهِ ثحَّٔ األٍالد ،ح٘ج ٍسدت ُِ٘ ؤح٘بم للحول ٓجل ٍالدتِ ٍَّ رٌ٘ي ،هخل الَط٘ٔ للحولٍ ،ه٘شاث الحولٍ ،تإخ٘ش ال

حذّ هي

الحبهل للحولٍ ،ح٘ن اإلرْبع ٍهب ٗتشتت هلِ٘ هي ؤح٘بم ُ ...وٌز ٓشٍى ٗخ٘شٓ ح٘ج هبًى ُِ٘ اإلًسبى هي القّ لن ٍالحَ٘ ٍثخس حَِٔٓ ثل هَهل
هوبهلٔ األًوبمٍٗ ،بى األَٓٗبء ٗؼ٘وَى حَّٔ الؼوِبءٍٗ ،بى رلٖ ُٖ ؤًلت الوزتووبت ٍالذٍّل ٍالٔجبئل ،ح٘ج ال ٗو٘شٍى اّتوبهٖب ألٕ حْ ٍّ لإلًسبى،
ٍربء اإلسالم ٍسُن طَتِ ًٍبدى ثحَّٔ اإلًسبى ُٖ ٗلّ شٖءٍ ،هٌْب حَّٔ الوشؤٍٓ ،حّْ األرٌّٔ ُٖ األسحبم..
حجّ اإلسالم الحٌَ٘ هلى التٌّبسل ٍالوحبُلٔ هلِ٘؛ لزلٖ اإلسالم ششم الضٍّاد لحِق الٌّسل ٍَّ اإلًسبى بلى َٗم هحتَم هي اهللُ ،بهلل

توبلى رول هي

الضٍّاد ٓذسٍّ٘ٔ ،رول التٌّبسل ٍبًزبة األٍالد  -برا ؤحسي تشث٘تْن ٗخبة هلْ٘ب ٓ .بل سسَل اهلل (ص) " :تٌبسلَا تٖحشٍا تٌبٗحَا ؛ ُةًّٖ ؤثبّٖ ث٘ن األهن
َٗم الٔ٘بهٔ ٍلَ ثبلسٔؾ "( ).
ٍثْزُ الِظَل الخّالحٔ هٔذتِ للجحج هي برْبع الزٌ٘ي ُٖ الِِٔ اإلسالهٖٗ ٍَّ ،شول هلى هجبحج ُٖ ٗلّ ُظل .
سبثٔٔ هَػَم اإلرْبع :
الوَػَم هسإلتِ هٌز الٔذم ُٖ رو٘ن الوظَس ٍبلى َٗهٌب ّزاٍ ،ل٘ي ُٖ هظشًب الحبػش ؤخز ثبصدٗبد ثش٘ل ُؼ٘ن ٍٗشحى لِ ُٖ رو٘ن الوزتووبت سَاء
هزتووبت ٗبُشٓ ؤٍ هسلؤ؛ ثسجت ػوَ الَاصم الذٌّٖٗ ألسجبة هتوذّدٓ ،هي اًِتبح هلى الوَالن األخشىٍ ،ؤٗؼًب هي األسجبة الِٔش ؤٍ الٌي ى ،ؤٍهي اًتشبس
الِسبد ٍاالختالؽ ً٘ش الوششٍم ًٍ٘شُ ...ؤدى رلٖ بلى تٌبسل ً٘ش هششٍم ؤٍ ً٘ش هشًَة ،ؤٍ تْبٍى ُٖ ششم اهللٍ ،هذم االلتضام ثإح٘بم الذّٗي اًتششت
ثش٘ل ٗج٘ش ُٖ هزتووٌب اإلسالهٖ؛ لْزا اختشت ّزا الوَػَم لٌَٔل لْاالء َِٓ :ا! ال تٔتلَا الٌِّس الّتٖ حشّم اهلل ُْ .زا الوَػَم ٍرذت لِ هظبدس هي
ال٘تت األسبسّ٘ٔ األسثن ٍهي ثوغ ال٘تت هي الولوبءٍٗ ،زلٖ ُٖ الشّسبئل الوولّ٘ٔ ٍاإلحظبءات هي هزالّت االًتشًت .
ثِذءٔ الح٘بٓ اإلًِسبً٘ٔ
هتى تجذؤح٘بٓ االًسبى؟ ٌّب سٌتوشٍ هلى اإلربثٔ ٍستولن ؤىّ هـلْ الح٘بٓ حبثتٔ ُٖ هٌّٖ الشّرل ٍالوشؤٓ ٍثوذ التحبهْوب ٍط٘شٍستْوب خلّٖٓ ،حنّ بلى ٗتلٔ
حَطل هبلٔٔ ثبلشّحن ،حنّ هٌٌشسٔ ُِ٘ ٍالشٍّح لن تٌِخ ثوذ ُٖ رٌ٘ي هّ٘ت.
ٓ
خالٗب ،حنّ بلى

( ) سورة اإلسراء :اآلية (.)33
( ) احلر العاملي ،وسائل الشيعة.
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ٌٍّب هذّٓ ؤَٓال هٌْب :
ّٖ تجذؤ ثٌِخ الشٍّح ُٖ الزٌ٘يٍ ،الوشَْس هٌذ ؤّل اليّكش هٌْن ؤًِّ ثوذ ؤسثؤ ؤشْش هي الحول.
(الَٔل األٍَّل) :الوشَْس هٌذ الوسلو٘ي ؤىّ الح٘بٓ اإلًِسبً ٓ
تّنّس لَرْٔ ًلش هؤًٍّٖ ،هحبٍلٔ تإٗ٘ذّب هلو اِّٖ ثٌ٘ش
** ٍّزا الَٔل اهتشػِ ثوغ األَؿّجبء ثإىّ هلن الؾّةّ ال ٗشى الستٔجبل الشٍّح ؤحش ّٖ .لألسَ ثبة ال ح
سٌذ هلوٖ ( ).
غٖ ٍالخلؾ ث٘ي حذٍد
يّ ل٘س ٗٔ٘يُ٘ ،وب ال ٗظل الؾّث٘ت بلى ؤحش للشٍّح ثوذ ؤسثؤ ؤشْش هي الحول ٗزلٖ ال ٗو٘ي ًِِ٘ ؤٗ ا،
هن ؤىّ اهتشاػِ َّٕٓ؛ ل٘ ُ
رش ٗجّ٘ٔ ٍالِلسِٔ ؤٍ الذّٗي ؤٍرت.
الولَم التّ
(الَٔل الخبًٖ) :هٌذ التحبم الحَ٘اى الوٌَٕ ثبلجَٗؼٔ ّٖ ثذاٗٔ الح٘بٓ اإلًِسبًّٖٓ ،اختبسُ ثوغ األَؿجبءٍ ،الذّل٘ل الّزٕ استذلَّا هلِ٘ ثْزُ الشّشٍؽ :
ؤىّ ثذاٗتِ هوشٍُٔ.
ؤىْ َٗ٘ى ٓبدسٖا هلى اليّهَ ثَرَد األسجبة .
ؤىّ هشاحلِ اإلًسبًّ٘ٔ ّٖ رٌٌ٘ب ٍؿِال ٍطج٘ب ٍشبثب ٍش٘خب ٍْٗال بى هٔذّ لِ ُٖ األرل .
ٍؤىّ هب سجْ هي دٍس ال َٗ٘ى بًسبًًب.
ّٖ لزٌس اإلًسبى هبمٍّٓٗ ،زا ِٗشد ٗختلَ هي ً٘شُ.
ؤىْ ت٘تول لِ الحظ٘لٔ اإلسح ٓ
ٗؼٔ) الولّٔحٔ ُٔؾ.
ٍٓبلّ :زُ الشّسٍؽ الخوسٔ تتَُّش ُٖ الجَٗؼٔ (الت
غٖ ثتإر٘ل هَٔثٔ اإلهذام ششمٖا بىْ ٗبى الوحَ٘م هلْ٘ب حبهالً دٍى تٔ٘٘ذ الحول ثضهبى خبصٗ ،وب استشْذ ثَٔلِ توبلىٍٓ{ :بِرْ ؤًَتُنٕ ؤَرٌٌَِّٔ
ٍاستشْذ هلِ٘ ؤٗ ا
ّٖ ؤٍ حَ٘آًُّٖ ،ةىّ اليّثبت -
ُِٖ ثٔـَُىِ ؤُهَِّٓ ا تُِ٘نٕ}( )ٓ ،بل :هٓي ّاالء األَرٌّٔ؟ ؤًتن ٍؤًب اإلًسبى( )ٍ ،ؤً٘ش ؤى تَ٘ى ح٘بٓ الزٌ٘ي ٓجل توبم ؤسثؤ ؤشْش ًجبت ٓ
توشٗ اَٖ -ل٘س لِ رْبص حشٖٗ ُوّبلٍ ،ال رْبص هظجٍٖ ،ؤُسلَثِ الٌزائٖ هختلَٔٗ ٍَّ ،تبت هلى الغٍّء ٍٗستْلٖ حبًٖ ؤٗس٘ذ ال٘شثَى ٍِٗشص األٗسز٘ي .
ّٖ لوذم الوالصهٔ ثٌْ٘وب هش اٍٖ ٍؿ اتٍِّهٔالً ٍششمٖا ؛ ٍّزا االشتجبُ ٓذ طذس هي ً٘ش
ٗؼٔ الولّٔحٔ ح٘بٓ بًسبً ٓ
ًَٔل ٌّب الشّسائؾ الخوسٔ ال تخجت ؤىّ ح٘بٓ الت
ّٖ ًٍْبٗتْب) ًٍ٘شّب؛ ًون حشهٔ اإلِرْبع ٍلضٍم تإخ٘ش بهذام الحبهل ٍح٘ن الخشٍد هي الوذّٓ
ٍاحذ هي ؤهؼبء اليّدٍٓ (ؤٕ ُٖ ٗتبة ثذاٗٔ الح٘بٓ اإلًسبً ٓ
الهت ثوَػَهبتْب.
ّٖ ٍالٗو٘ي التّ
ٍؤهخبلْب ،ؤح٘بم ششه ٓ
ٍؤٗؼًب االستذالل ثَٔلِ توبلىٍٓ{ :بِرْ ؤًَتُنٕ ؤَرٌٌَِّٔ ُِٖ ثٔـَُىِ ؤُهَّْٓبتُِ٘نٕ }( ) ػوَ٘؛ برْ ال شّٖ ُٖ ؤىّ الوشاد ثِ :ؤًَّ٘ن ٌٗتن ؤرٌّٔ  .ؤٍ هب ٗادّٕ هوٌبٍُ ،ال ٕٔساد ثِ
ت اةٍٖلن ٗ٘ي ثةًسبى.
ؤًَّ٘ن اٙى ؤرٌّٔ!! ٗوب ؤىّ اإلًِسبى ٗبى سا

(
(
(
(

) احملسين ،الشيخ حممد آصف ،احلياة اإلنسانية بدايتها وهنايتها ،ص.57
) سورة النجم :اآلية (.)32
) المحسني الشيخ محمد آصف  ،الحياة االنسانية بدايتها ونهايتها ص 303
) سورة النجم :اآلية (.)32
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هلى ؤىّ الصم ّزا الَٔل ؤىْ َٗ٘ى ًْبٗٔ ّزا اإلًسبى ثوَت خالٗبُ.
حنّ الوَِْم هي ا ٔٗٙثـالى ّزا الَٔل؛ ُةىّ هذلَلْب ؤىّ اإلًِسبى خُلِْ ًٍشإ هي اليّؿِٔ ٍالولٔٔ ٍالوؼٌٔ ،ال ؤًِّ هٌْ٘ب .ؤٗؼًب هلى ّزا الٔبئل بش٘بل آخش لن
ٗٔذس هلى حلِّ ؤٍ دُوِ.
(الَٔل الخبلج) :ؤىّ الح٘بٓ هلى ؤٓسبم:
ّٖ ٍّٖ :ح٘بٓ الجَٗؼٔ الوخضّثٔ .
الح٘بٓ الخل ٓ
ّٖ الوت٘شّسٓ ٍاًٌشاسْب ُٖ رذاس الشّحن ٍاستوشاس ًوَّّب.
ّٖ ٍّٖ :أًسبم الخل ٓ
الح٘بٓ الٌس٘ز ٓ
اًٖ هشش هي ٍٓت تخظ٘ت الجَٗؼٔ الّرٕ ؤطجح ُِ٘ للزٌ٘ي ٗ٘بى ؤٍ ٍرَد؛ َُْ ِٗٔض ٍٗلوتٌٍٗ ،بم ٍٗظحٍَٗ ،حسّ
ّٖ ُٖ :اإلِسجَم الجّ
الح٘بٓ اإلًِسبً ٓ
ّٖ الذّالّٔ هلى ًشبؽ ٍهول ٓششٓ
تّّس ٍبشبسات الوخّ الْ٘شثبئ ٓ
ٍِٗضّمٗ ،لّ رلٖ تضاه ايً هن اٗتوبل تَ٘ٗي الوخ ٍثذاٗٔ ٓ٘بهِ ثَكبئِِ هي كَْس هحشّٗبت ال ًِ
الوخّ ٍاليّطِ٘ي ال٘شٍّٕٗيٍّ ،زُ الوشحلٔ تَٔ ٗوالهٔ ّبمّٓ هلى ؿشْٗ ًوَ ٍتـَّس الزٌ٘يٗ ،وب ؤىّ ّزُ الوالهبت ٍالقٍّاّش الّتٖ تحذث ّٖ ه٘س
ًّْٖ ٍُٖ .بٗٔ ّزا
الوالهبت الّتٖ تَطَ ُٖ هشحلٔ ٍُبٓ الوخّ هٌذ هَت اإلًسبىٍ .هي ٌّب ٗوٌٌ٘ب ؤىْ ًظِْب ثوشحلٔ ه٘الد الوخ ؤٍ ثذاٗٔ الح٘بٓ اإلًِسبً ٓ
تَّشٍّ هلى ّزُ الوشحلٔ ٍتحذٗذّب هلى ٍرِ الذّٓٔ ثبلِحض ثزْبص
هتات ؿَالً )45(ٍ ،رشامٖا ٍص اىًٍ .هي السَّّل ال ه
األسجَم َٗ٘ى الزٌ٘ي ٓذ ثلي تسن سٌتٖ س
ّٖ ٍؤًشـٔ الزٌ٘ي الوختلِٔ( ).
َّ ٓ
السًٍّبس  ،لج٘بى الحشٗبت ال ًتّس
اًٖ هشش تلْش هلى الزٌ٘ي خوسٔ هلبّش رذٗذٓ ٍّبمّٓٗ ،لّْب تش٘ش بلى اٗتوبل تَ٘ٗي هخّ الزٌ٘ي ٍثذاٗٔ
** ٍٗضٗذ ّزا الٔبئل ٍُٖ :ؤحٌبء األسجَم الجّ
كَْس ال٘٘بى اإلًِسبًٖ ُٖ الزٌ٘يٍٗ ،جذٍ رلٖ هي:
تتظَّس حشٗبت الزٌ٘ي حشٗبت هشّٕثٔ هتَأُٔ .
ّٖ ؛ ٍل٘س الؤظَد ٌّب ؤىّ الزٌ٘ي ٗتٌِّس الَْاء.
َّ ٓ
كَْس الحشٗبت ال ًتّس
هشٍس الزٌ٘ي ُٖ ّزُ الوشحلٔ هي اليّشبؽ ٍالحشٗٔ ثش٘ل هٌتلن  ،ثوؼْب ٗٔلٔ ًٍَم.
ثذء هول ًٍشبؽ ٓششٓ الوخ.
ثذاٗٔ كَْس حشٗبت ثٌبء هلى تٌجْ٘بت هي الخبسدٍٗ ،ستٌتذ هي ّزا ٍرَد الحسّٗ ،زلٖ الَهٖ ثبلوح٘ؾ الّرٕ َٗرذ ُِ٘ الزٌ٘ي( ).
ّٖ ُٔؾٍ ،ال تَ٘ى ثخظَص الح٘بٓ
ّٖ ٍتٌِ٘بى الح٘بٓ اليّثبت ٓ
ّٕ تزبهوبى الح٘بٓ الحَ٘اً ٓ
ًَٔل :هب رٗشُ ؤٍّال َُْ ال ٗذلّ هلى هذّهبُ ،ألَىّ الحسّ ٍالحشٗٔ اإلِساد ٓ
ّٖ حتّى ًَٔل:بىّ هخُّ ٗذسٕ ال٘لّّٕات ؤٍ ٗحبٍل ؤىْ ٗخجت هلضٍم بدسإ ال٘لّّٕات ؛ ُْزا الٔبئل لن ٗٔذس هلى بحجبت هذّهبُ ّزا برا ُشػٌب ٍرَد ًِس
اإلًسبً ٓ
ّٕ
ٍّٕ .ؤهّب برا لن ٗ٘ي األَهش ٗزلٖ ٍؤى الحس ٍالحشٗٔ اإلِساد ٓ
ّٖ ٍٗبًت ّٖ الوظذس للحسّ ٍالحشٗٔ اإلِساد ٓ
ّٖ ُٖ اإلًسبى ،هٌحبصٓ هي الشٍّح اإلًسبً ٓ
حَ٘اً ٓ

( ) احملسين ،الشيخ حممد آصف ،الفقه وادلسائل الطبية ،ص 67و.68
( ) احملسنىي ،الشيخ حممد آصف ،نفس ادلصدر السابق ،قال يف حمل آخر :وكذلك التفاعل معه باحلركة الذاتية النابعة من إرادته ،ص.65
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لّ ُٖ اإلًسبى،
ّٖ هستٔ ٓ
ّٖ ُٔؾٍ ،ال سٍح حَ٘اً ٓ
ّٖ ،ل٘يّّوب ُٖ اإلًسبى هستٌذاى بلى اليُّس اليّاؿٔٔ اإلًسبً ٓ
ٍبى ٗبًب ُٖ الحَ٘اًبت هستٌذٗي بلى اليُّس الحَ٘اً ٓ
ُظحّٓ ّزا الَٔل ٗخجت هذّهى ٓبئلِ ال هحبلُٔ ،الثذّ حتّى ٗخجت هذّهبُ ؤى ٗٔـن ثَٔلِ .
تّنّس لَرْٔ ًلش هؤًّٖ ٍهحبٍلٔ تإٗ٘ذّب هلو اِّٖ ثٌ٘ش سٌذ هلوٖ.
ٍّزا الَٔل سثّوب هي ثبة ال ح
تّ ثبالًذًبم ،هإخَرًا هي
ّٖ ل٘س لحلٔ االلتحبم ؛ ثل برا اًٌشست الجَٗؼٔ ُٖ سحن األم ٍَّ ،هب هجّش هٌِ ثوغ األَؿ اء
(الَٔل الشاثن) :ؤىّ ثذء الح٘بٓ اإلًسبً ٓ
ٗلؤ الولَّ ( ).
ّٖ ُ-تشٓ
ّٖ بلى  6ثالٗ٘ي خل ٓ
ّٖ ٍاحذٓ بلى ( )16خلّ٘ٔ ُٖ الووول حَالٖ ( )5 - 4ؤّٕام ٍ( ،هي خل ٓ
(الَٔل الخبهس) :بًِّ تستٌشّ سحلٔ اإلًسبى هي خل ٓ
الحول -حَالٖ َٗ 283مٖا ).
ِّٕ (هلو اِّٖ) ُٖ الخوبً٘ٔ ؤسبث٘ن األٍلى هي الح٘بٓ ثبلزٌ٘ئٍٕ ،سوّى الزٌ٘ي ُٖ الِتشٓ الجبٓ٘ٔ هي الحول ثبلوَلَد!
تّ
ٍلٔذ اصؿلح ؿ ا
َٗٗي :
ّٖ َّ ؤىّ الزٌ٘ي ُٖ هشحلٔ ًوَُّ داخل الشّحن ٗوشّ ثوشحلت٘ي ّبهّت٘ي هي التّ
سو ٓ
ٍالسّثت ُٖ ّزُ التّ
 االٍَُلى ٍالّتٖ توتذ حوبً٘ٔ ؤسبث٘نَ٘ٗ :ى الزٌ٘ي ُْ٘ب ُٖ حبلٔ تَ٘ٗي ٍتش٘٘ل ًٍوَ هؼـشد ُٖ الخالٗب.ٍاليّاكش بلِ٘ ُٖ تلٖ الوشحلٔ ٗزذ ٗتلٔ هي الخالٗب التزبٍِّٗ٘ٔ ٍالٌَٔات ( .هلى ش٘ل هلٔٔ حنّ هؼٌٔ) ل٘س لْب سؤ اإلًِسبى السٍٍّٕ ،ؤّنّ هب ٗوّ٘ض ّزُ
ّٖ َّ كَْس (الو٘ضاة الوظجٖ) ٍَّ ،ثذاٗٔ تَ٘ٗي الزْبص الوظجٖ (الحسّٖ) هٌذ الزٌ٘يٍ ،ثوذ ّزُ الوشحلٔ ٗإخز الزٌ٘ي
ششٗح ٓ
الوشحلٔ هي اليّاح٘ٔ التّ
داخل الشّحن هلْشًا آخش ُٖ اليّهٍَٗ ،و٘ي لليّاكش بلِ٘ (ؤٕ ثوذ هشحلٔ الخوبً٘ٔ األَسبث٘ن االٍَُلى) ؤىْ ٗوّ٘ض ش٘ل بًسبى آخز ُٖ اليّهَ ٍٓ ...ذ ٍطَ رلٖ ُٖ
ؿَس داخل الشّحن{ :حُنَّ ؤًَشَإًَْبُٔ خَلًْٔب آخَشَ َُتَجٓبسٕٓٓ اللَِّٔ ؤَحٕسٓيُ الْخَبلِِٔ٘يَ }( ).
آٗٔ الخلْ ٍالتّ
ٕم ( )8 - 6األٍَلى ُٖ ح٘بتِ داخل الشّحن ؤٍ ُٖ ؤًجَثٔ اختجبس ُٖ هحول ؿِل األًبث٘ت( ).
برًا ٗو٘ي الَٔل ؤةىّ الزٌ٘ي َّ بًسبى ُٖ األَسبة
هٔ لولوبء الؾّةّ ً٘ش ٓبثلٔ لالهتوبدٌٍّ ،ب ؤهش ّبم ٗزت الٌلش بلِ٘ ٍهشاهبتِ ٍَّ ،ؤىّ هب رٗشُ ؤّل الؾّةّ ٍسبٗش الولَم التّزشٗجّ٘ٔ
ٌّب ؤَٓلّ :زُ األََٓال األَسةّ
هلى ؤٓسبم:
سدٗذ ؛ ٍّزا هنّا ال شّٖ ُٖ ٓجَلِ ثح٘ن الؤل ٍالِـشُٓ ،ةىْ ٍرذ ُٖ الٔشآى الوز٘ذ ؤٍ الشٍّاٗبت الووتجشٓ
رشثٔ ثح٘ج ال ٗٔجل التّ
هٌْب :هب حجت ثبلحسّ ٍالتّ
هب ٗخبلِِ ثلبّشُ ٍرت سدٍُّ ،رلٖ ثبلجشّبى هي هلن ال٘الم .
ّٕ هي ّاالء الولوبء االختظبطّٖٗي ُٖ ،هٔبثل األدلّٔ الشّشهّ٘ٔ هي كَاّش ال٘تبة ال٘شٗن ٍالسٌٔ ُال ٗو٘ي األخز ثبللّي
ٍهٌْب :هب َّ استٌجبؿبت ٍآساء كيّٓ
ٍتٔل٘ذُ.
غٖ ال اهتجبس ثِٗ ،وب ؤ ُىّ ال ٗزَص سدّ هب حجت ثـشْٗ حسّٖ ؤٍ ٓـوٖٗ ،بلحسّ ألرل
تٖ ٍّزا ؤٗ ا
ًٖ هلى االحظبئّٖات الوحذٍدٓ هحالً ٍٍٓ ا،
ٍهٌْب :هب َّ هت
ٍّٕ ،القّىّ ٗؼوحل هٌذ الولن ثخالُِ ،بلّب هبال هٔل لِ .
ُتَى سبثٔٔ ؤٍ حذٗج ػوَ٘ ثل هوتجش؛ ُةىّ األَحبدٗج ٗلَاّش ال٘تبة كيّٓ
( ).المحسني الشيخ محمد آصف  ،الحياة االنسانية بدايتها ونهايتها ص 324
(

) سورة ادلؤمنون :اآلية (.)14

( ) احملسين ،حممد آصف ،الرؤية اإلسالمية لبعض ادلمارسات الطبية ،ص.144
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الوجحج الخبًٖ :الوَِْم اللٌَٕ ٍالِْٖٔ لإلرْبع :
ٓبل توبلىًٍُِٔٓ{:شُّ ُِٖ األَسٕحٓبمِ هٓب ًَشَبء بِلَى ؤَرٓلٍ هُّسٓوِّى حُنَّ ًُخْشِرُٔ٘نٕ ؿِِْال }( ).
«الزْبع – ث٘سش الز٘ن  : -اسن هي ؤرْؼت الٌّبٓٔ ٍالوشؤٓ ٍلذّب برْبػب  :ؤسٔـتِ ًبٓض الخلْ »( )ٍٓ .ذ ٗستوول لِق «بهالص» ثذالً هي لِق
«برْبع» ٍالووٌى ٍاحذ .
ٍهوٌى آخشلإلرْبع ُٖ هشٍ ؤّل اللٌٔ  َّ :اإلسٔبؽٍ ،الزْ٘غ ٍالزْغ  َّ :الَلذ السّٔؾ ،ؤٍ هب تنّ خلِٔ ًٍِخ ُِ٘ الشٍّح هي ً٘ش ؤى ٗو٘شٍٔٗ ،بل :
ؤرْغ ؤٕ ؤهزلٍ ،ؤرْؼت الٌّبٓٔ  :برا ؤلٔت ٍلذّبٍٓ ،ذ ًجت ٍثشُ ( ).
((ٍالسّٔؾ َّ ثبلحشٗبت الجّالثٍ ،الؼّن ؤٗخش ،الَلذ الّزٕ ٗسٔؾ هي ثـي ؤهِ ٓجل توبم الحولُ ،وٌِ تبم ٍَّ هب ثلي ؤسثؤ ؤشْشٍ ،هٌِ ً٘ش تبم ٍَّ هب لن
ٗجلي األسثؤ)) ( ).
ٓبل الٔشؿجٖ ُٖ تِس٘ش َٓلِ توبلى ٍٓ{ :بِرْ ؤًَتُنٕ ؤَرٌٌَِّٔ }( ) (( :رون رٌ٘ي ٍَّ الَلذ هب دام ُٖ الجـي ،سوٖ رًٌٌ٘ب الرتياًِ ٍاستتبسُ ))( )
ٍالزٌ٘ي لٌٔ  ((:الَلذ هب دام ُٖ الشّحنٍ ،هي األؿجبء حوشٓ الحول ُٖ الشّحن بلى ؤى ٌٗتْٖ األسجَم الخّبهي ٗسوى رًٌٌ٘بٍ ،ثوذُ ٗذهى ثبلحول))( )
ٍٓذ هشٍّ الشّ٘خ الوِ٘ذ (سحوِ اهلل توبلى ) الزٌ٘ي َّ :الظَّسٓ ٓجل ؤى تلزِ الشٍّح ( )
ٍٍسد ُٖ الٔشآى ال٘شٗن لِلٔ الزٌ٘ي ُٖ َٓلِ توبلى  َّٓٔ{ :ؤَهٕلَنٔ ثُِ٘نٕ بِرْ ؤًَشَإَُٗن هِّيَ األَسٕعِ ٍٓبِرْ ؤًَتُنٕ ؤَرٌٌَِّٔ ُِٖ ثٔـَُىِ ؤُهَّْٓبتُِ٘نٕ }( ).
بىّ الؤظَد هي اإل رْبع ٍبسٔبؽ الزٌ٘ي ُٖ الِِٔ – هي اإلُبدٓ هي الشٍّاٗبت ( ) َّ -بخشاد الزٌ٘ي ثوذ تًَِ٘ ُٖ سحن الوشؤٓ ثِول هي األُوبل سَاء
ٗبى الزٌ٘ي هلٔٔ ؤٍ هؼٌٔ ،ؤٍ ٗبى لِ هلن ٍثٌٖ هلِ٘ اللحن ؤٍ ً٘ش رلٖ ...
ؤهّب ُٖ الـّت ُ٘وشٍ اإلرْبع  :خشٍد هحتَٗبت الحول ٓجل ( )28ؤسجَهٖب ،تحست هي آخش ح٘ؼٔ حبػتْب الوشؤٓ ( ).
الوجحج الخبلج :
ح٘ن اإلرْبع ٓجل ًِخ الشٍح هلى آساء ثوغ الوزاّت الخوسٔ
(

) سورة احلج :اآلية (.)5

(

) النجفي ،الشيخ فخر الدين الطرحيي ،جممع البحرين،ج ،1ص.333

(

الدين حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط (.)833/2
) الفريوزآبادي ،جمد ِّد

(

) جممع البحرين ،854 :2 ،نفس ادلصدر لسابق.

( ) سورة النجم :اآلية (.)32
(

) القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح االنصاري اخلزرجي مشس الدين ،تفسري القرطيب ،ج ،17ص.110

(

) القرطيب ،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح االنصاري اخلزرجي مشس الدين ،تفسري القرطيب ،ج ،17ص.110

(

) الشيخ ادلفيد ،حممد بن حممد بن النعمان بن عبد السالم احلارثي العكربي ،ادلقنعة ،ج ،763ص.133

( ) سورة النجم :اآلية (.)32
( ) نقل ابن مسكان يف الصحيح عن أيب عبد اهلل (عليه السالم ) أنه قال ":دية اجلنني مخسة أجزاء  :مخس للنطفة عشرون دينارا ،وللعلقة مخسان أربعون دينارا ،وللمضغة ثالثة أمخاس ستون دينارا ،وللعظم أربعة أمخاس مثانون دينارا وإذا مت اجلنني كانت له مائة دينار  "...احلديث ،وسائل الشيعة
169:19الباب  21دية النفس ح .1جعل اإلمام (عليه السالم) اجلنني مقسما والقسم داخل يف ادلقسم.
( ) جملة  ،1981 medicine digestص.47
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تختلَ ّزُ الوزاّت الِّْٔ٘ٔ ُٖ الزٌ٘ي الّزٕ لن ٌِٗخ ُِ٘ الشٍّحٍ ،الخالٍ ٗخ٘ش ٌّب ُٖ ّزُ الوسإلٔ؛ ٌٍّب هذّٓ ؤَٓالٍ ،آساءّن ً٘ش

هحذّدٓ الختالٍ

ؤئؤّ ّزُ النراّتٍ ،ثبلتّبلٖ ًستوشع آسائْن ٍالشّؤٕ الشّارح :
سؤٕ الوزّت األٍل  :الوزّت الحٌجلٖ :
ٗشى رَاص التّسجت إلسٔبؽ الزٌ٘ي ٓجل ؤى ٌِٗخ ُِ٘ الشٍّح هـلًٔبٓ ،بل ثِ اثي هٔ٘ل الحٌجلٖ ( )ٍ .الجوغ برا طبس هلٔٔ لن ٗزض اسٔبؿِ ٓبلِ اثي سرت
ٓت ًِخ الشٍح ُٖ رو٘ن هشاحلِ ًٔل هٌِ الوشدإٍ ( ).
الحٌجلٖ( )ٍ ،اثي الزَصٕ حشم االسٔبؽ ل
سؤٕ الوزّت الخبًٖ  :الوزّت الوبلٖ٘:
ٗحشم بخشاد الوٌٖ الوتَّ٘ى ُٖ الشّحن ٍلَ ٓجل األسثو٘ي َٗهب ٍسؤٕ ٓ٘ل ٘ٗ :شُ بخشارِ ٓجل األسثو٘ي (ٍَٓ)4ل آخش ٗشخض اإلرْبع ٓجل ًِخ الشٍّح برا
ٗبى هي صًب ٍبرا خبُت الٔتل خبطٔ .) ( .
سؤٕ الوزّت الخبلج  :الوزّت الشبُوٖ :
ٍَّ هذٓ ؤَٓال هٌْب:
 -1ؤى اإلرْبع ربئض هب دام الزٌ٘ي لن ٌِٗخ ُِ٘ الشٍّح ٓ .بل الش٘خ ٓلَ٘ثٖ ً( :ون ٗزَص بلٔبئُ ٍلَ ثذٍاء ٓجل ًِخ الشٍح ُِ٘ ) ( ).
 -2الشهلٖ ؤشبس ُٖ [ًْبٗٔ الوحتبد] بلى سؤٕ ٗحتولِ الوزّت ،هحظّلتِ ٗ :شأّ اإلرِاع تٌضْٗب ٓجل ًِخ الشٍّح ٍَٗٔى التّحشٗن ( ).
ٍهب ًٔلِ الش٘خ ٓلَ٘ثٖٓ ،بل ال٘شاث٘سٖ  :سإلت ؤثب ث٘شثي سو٘ذ الِشاتٖ ،هي سرل سٔى ربسٗٔ ششاثٖب لتسٔؾ ٍلذّبُٔ ،بل  :هب داهت ًـِٔ ؤٍ هلٔٔ َُاسن بى
شبء اهلل توبلى( ).
ٍؤهب َٓل اإلهبم الٌضالٖ  :تحشٗن اإلرْبع ُٖ ٗل هشاحل الحول ٍٓ .ذ طشّح ثتِبٍت الحشهٔ هن التّذسّد ُٖ الوشاحلٍ ،ؤربص الوضل ٍاألُؼل تشِٗ ٍّ .زا
الشؤٕ لِ األحش هي ثوغ هلوبء الوزّت الشبُوٖ ( ).
سؤٕ الوزّت الشاثن  :الوزّت الحٌِٖ :
ُْٔبء الحٌِ٘ٔ ٓبلَا ُٖ الشارح بلى بثبحٔ اإلرْبع ٓجل ًِخ الشٍح؛ ٍرلٖ ثةرى طبحجٖ الحْ  :الضٍرٔ ٍالضٍدُ .سشٍا ثإى تخلْ الزٌ٘ي رضئِّ٘ب ؤٍٗلِّ٘ب ال
ٗٔن ٓجل ًِخ الشٍّحٍ ،ؤىّ التّظَٗش ٗلْش ُٖ الزٌ٘ي ٗذل هلى سجْ ًِخ الشٍّح ُِ٘ ًٔ .ل اثي هبثذٗي هي هٔذ الِشائذ  :ؤىّ ُْٔبء الوزّت ٓبلَا ٗ ( :جبح لْب ُٖ
استٌضال الذّم هب دام الحول هؼٌٔ ؤٍ هلٔٔ لن ٗخلْ لِ هؼَٖآٍ ،ذّ سٍا تلٖ الوذّٓ ثوبئٔ ٍهششٗي َٗهبٍ ،بًّوب ؤثبحَا رلٖ ألًِّ ل٘س ثأدهٖ ) ( ).

(
(
(
(
(
(
(
(

) ادلرداوي ،عالء الدين أبو احلسن بن علي بن سلمان بن أمحد ،االنصاف،ج ،1ص.386
) احلنبلي ،احلافظ بن رجب ،جامع العلوم واحلكم ،ص.46
) ادلرداوي ،عالء الدين ،االنصاف ،ج ،1ص.386
) بن عليش ،حممد بن أمحد ،فتح العلى،ج ،1ص.399
) القليويب ،أمحد سالمة ،حاشية قليويب على شرح احمللى على ادلنهاج ،ج ،3ص 160و ص.159
) الرملي ،مشس الدين حممد بن أيب العباس ،هناية احملتاج ،ج ،8ص.442
) القليويب ،أمحد سالمة ،حاشية قليويب ،ج ،5ص.490
) الطوسي الغزايل ،أبو حامد ،إحياء علوم الدين ،ج ،2ص.53
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ُ٘تّؼح هي تلٖ األَٓال  :ؤىّ هزّت الحٌِّ٘ٔ سؤْٗن حٔ٘ٔٔ بثبحٔ بسٔبؽ الزٌ٘ي ٓجل ًِخ الشٍّح ،سَاء لوزس ؤٍ لٌ٘ش هزسٍ ،هـلًٔب ٍل٘س ٓجل التّظَٗش؛ ٌٍّب
هٌذّن ششؽ برى الضٍرٔ ؤٍ الضٍد هي األريثٍٖٗ ،زلٖ الضٍرٔ ثةرى صٍرْبٍ ،السجت تَِٗت حْ الٌ٘ش هي دٍى برًِ ( ).
سؤٕ الوزّت الخبهس  :الوزّت الزوِشٕ :
ال خالٍ ث٘ي الِْٔبء ُٖ حشهٔ بسٔبؽ الزٌ٘ي هوذٖا ُٖ ًِسِ ٓجل ٍلَد الشٍّح ،ثشػب هي الضٍّر٘ي ؤٍ هذم سػبّوب ثبلوجبششٓ ؤٍ التسجت .
ٗحشم اإلرْبع ُٖ رو٘ن هشاحل الذ ً٘ي ٍال ِٗشّ ث٘ي الوشاحل ُٖ حجَت الحشهٔ الشّذٗذٓ ٍؤٗؼًب حجَت الِ٘بسٓ  ٍُٖ .طح٘حٔ بسحبّ ثي هوبس ٓ(:لت
ألثٖ الحسي (هلِ٘ السالم) ٗوٌٖ :اإلهبم ال٘بكن ) :الوشؤٓ تخبٍ الحجل ُتششة الذٍّاء ُتلٖٔ هب ُٖ ثـٌْب ٓ .بل" :ال"ُٔ .لت :بًوب َّ ًـِٔ ُٔ .بل" :بىّ ؤٍل هب
ٗخلْ ًـِٔ")( ).
ال ٗزَص بال استخٌبء تَِٓت هلِ٘ ح٘بٓ األم ،ث٘ي هَت األم هن الزٌ٘ي ٍاإلرْبع ( ).
اإلرْبع بًّوب َٗ٘ى ربئضًا ُٖ طَسٓ ؤى تَ٘ى ح٘بٓ األم هْذّدٓ ثبلْالٕ ُٔؾ ٍالوشع الشّذٗذ الّزٕ ْٗذّد األم ٍلن ٗجلي الزٌ٘ي هشحلٔ

ًِخ الشٍّح ُِ٘

ٍالتّشخ٘ض ٓـوٖ ( ).
ٓبل السّّ٘ذ السّجضٍاسٕ« :اإلرْبع حشام »( ).
ٍٓبل السّّ٘ذ السّ٘ستبًٖ ُٖ رَاة  ُٖ :األّٗبم األٍلى هي الحول َٗ٘ى هي السّْل بسٔبؿِ ،ال ٗزَص بسٔبؿِ بال برا ٗبًت تتؼشّسهي ثٔبئِ ُٖ سحوْب
ٗزلٖ ٓبل ثوغ الِْٔبء ( ).
الوجحج الشاثن  :تلخ٘ض اٙساء ٍالشؤٕ الشارح :
ُٖ اإلرْبع ٓجل ٍلَ د الشٍّح ُٖ الزٌ٘ي ًختظش اٙساء ًٍحذّد الشّؤٕ الشّارح ..
توذّدت آساء الولوبء ُٖ هولن الوزاّت اإلساله٘ٔ هبهذا الوزّت الشّ٘وٖ اتِّْ الزو٘ن هلى حشهٔ اإلرْبع ُٖ ّزُ الوسإلٔ .
آساء الولوبء هٌْب :
سؤٕ ؤًِّ ؤربص اإلرْبع ُٖ ّزُ الوشحلٔ ثششؽ هَأُٔ الضٍّر٘ي .
ٍسؤٕ ؤربصُ هن ال٘شأّ.

(
(
(
(
(
(
(
(

) الدمشقي ،حممد أمني ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ،1ص.302
) حاشية ابن عابدين ،ج ،6ص ،591نفس ادلصدر السابق.
) وسائل الشيعة ،ج ،19ص.15
) احلكيم ،السيد حممد سعيد ،فقه االستنساخ البشري وفتاوى طبية ،ج ،1ص.833
) مكارم الشريازي ،الشيخ ناصر ،الفتاوى اجلديدة ،ص.469
) السبزواري ،السيد عبد األعلى ادلوسوي ،مهذب األحكام ،ج ،29ص.309
) السيستاين ،السيد علي احلسيين ،الفتاوى ادليسرة ،ص.430
) الكلبايكاين ،السيد حممد رضا ،إرشاد السائل ،ص.173
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ٍسؤٕ ؤربصُ ٓجل األسثو٘ي َٗهٖب األٍلى ٍحشّهِ ثوذّب .
ٍسؤٕ هي حشّهِ هـلًٔب ثوزشّد ٍَٓم الوٌٖ ُٖ الشّحن ٍحجَت الولَّ .
ٍّزا الشّؤٕ اهتوذُ الشّ٘ؤٍ ،ؤٗؼًب اهتوذُ اإلهبم الٌضالٖ هي هزّت الوبلٍّ٘٘ٔ ،تبثوِ ثوغ هلوبء الشّبُوٍَّ٘ٔٓ ،ل اثي ت٘و٘ٔ ؤ

ٗؼًبٍ ،ثوغ هلوبء

هزّت الحٌبثلٔ ًٍ٘شّن .
ٍّزا الشّؤٕ اختبسُ هلوبء هوبطشٗي؛ ٗبلسّّ٘ذ السّ٘ستبًٍٖ ،السّّ٘ذ الخبهٌبئٍٖ ،الشّ٘خ شلتَتٍ ،الشّ٘خ ٍّجٔ الضّح٘لًٍٖ٘ ،شّن هي ال هلوبء الووبطشٗي ٍّ .زا
الشّؤٕ َّ الشّارح ُٖ ّزُ الوسإلٔ هي هشحلٔ الزٌ٘ي .
ٍسجت هذم سرَح اٙساء األخشى َّ ؤًِّ ال تَرذ ًظَص ششهّ٘ٔ طشٗحٔ؛ ح٘ج توذدت اٙساء ..
ؤهّب الشّؤٕ الشّارح لَرَد دل٘ل الحشهٔ هي الشٍّاٗت٘ي الّتٖ ٗبًت ثحذّ االستِبػٔ لذى الوزّت الشّ٘وٍٖ ،التِّبّ ثوغ الوزاّت األخشى

هي ثوغ الولوبء

الحذ األدًى هلى الحشهٔ؛ لَّٔٓ الٔبهذٓ الِّْٔ٘ٔ ُبخت٘ش هلى ؤًِّ األسرح( ).
الوجحج الخبهس :ح٘ن اإلرْبع ثوذ ًِخ الشٍح :
آساء الِْٔبء الٔذاهى ُٖ ّزُ الوسإلٔ ؤرووَا هلى تحشٗن اإلرْبع ثوذ ًِخ الشٍّح؛ ؤٕ ثوذ ؤسثؤ ؤشْش

ٍ .ؤىّ ح٘بٓ الزٌ٘ي هحتشهٔ ُٖ ٗبُّٔ ؤدٍاسّب،

خبطّٔ ثوذ ًِخ الشٍّحٍ ،ؤًِّ ال ٗزَص اإلرْبع بلّب ثبلغّـشٍسٓ الـّجّّ٘ٔ بلى ؤٓظى حذّ هي الخـش .
ؤٗؼًب ّزا سؤٕ هلوبء اإلهبهّ٘ٔ برا ٗبى الخـش هَت األم بى لن ٗزْغ الزٌ٘ي ( ).
ٗستِبد هي بؿالّ ٗلوبت ُْٔبء ؤّل السٌّّٔ تحشٗن اإلرْبع ثوذ ًِخ الشٍّح ُٖ الزٌ٘يٍٗ ،شول الخـش هلى ح٘بٓ األم ٍهب لَ لن ٗ٘ي ٗزلٖ ( ).
 طح٘حٔ ؤثٖ هج٘ذٓ ٓبل  :سإلت ؤثب روِش (هلِ٘ السالم) هي اهشؤٓ ششثت دٍاء ٍّٖ حبهلٍ ،لن ٗولن ثزلٖ صٍرْبُ ،إلٔت ٍلذّبٓ ،بل ُٔ :بل" :بى ٗبى لِِٗ"ٓ .لت لِ:
هلن ٍٓذ ًجت هلِ٘ اللحن هلْ٘ب دٗٔ تسلّوْب بلى ؤثٍِ٘ ،بى ٗبى ح٘ي ؿشحتِ هلٔٔ ؤٍ هؼٌٔ ُةىّ هلْ٘ب ؤسثو٘ي دٌٗبسٖا ؤًٍشٓ ( ) تادّْٗب بلى ؤة
ُْٖ ال تشث ٍلذّب هي دٗتِ هن ؤثِ٘؟ ٓ .بل" :ال؛ ألًّْب ٓتلتِ ُال تشحِ "( ).
ٍالذّاللٔ ٍاػحٔ ( ) ح٘ن اإلهبم ثإىّ اإلرْبع ٓتلٍ ،ثوٌن الٔبتل
دٗٔ اإلرْبع ٍح٘وِ :
هي ؤحوذ ثي هحوذ ثي ه٘سى ،هي اثي هحجَة ،هي ؤثٖ ؤَٗة الخضاص ،هي هحوذ ثي هسلنٓ ،بل :سإلت ؤثب د هِش (هلِ٘ السّالم) هي الشّ رل ٗؼشة
ٗغسثْب ُتـشح الولٔٔ؟ ُٔ .بل" :هلِ٘ ؤسثوَى دٌٗبسٖا"ُٔ .لتُ٘ :ؼشثْب ُتـشح الوؼٌٔ؟ُٔ .بل:
الوشؤٓ ُتـشح الٌّـِٔ؟ ُٔ .بل" :هلِ٘ هششٍى دٌٗبسٖا"ُٔ .لت :ـ
(
(
(
(
(
(

) تلخيص آراء العلماء (بتصرف).
) فقه أهل البيت عليهم السالم ،مؤسسة دائرة ادلعارف فقه إسالمي ج 15ص( ،108تلخيص).
) ادلوسوعة الفقهية الكويت  ،2:57أحكام االطفال (مجع من احملققني) وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
) الغرة :بالضم  :-العبد واألمة.
) الكايف 141 :7ح ،6هتديب االحكام  379: 9ح ،4االستبصار .301 :4
) ادلستفاد من الرواية احلكم الوضعي وهو الدية.
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ٍى دٌٗبسٖا"ُٔ .لتُ٘ :ؼشثْب ُتـشحِ ٍٓذ طبس لِ هلن؟ُٔ .بل" :هلِ٘ الذّٗٔ ٗبهلٍٔ ،ثْزا ٓؼى ؤه٘ش الواهٌ٘ي (هلِ٘ السّالم)"ُٔ .لتُ :وب طِٔ( )
"هلِ٘ ستّ
( )1اليّؿِٔ الّتٖ توشٍ ثْب؟ُٔ .بل" :اليّؿِٔ تَ٘ى ث٘ؼبء هخل اليّخبهٔ الٌل٘لٔ ُ ،تو٘ج ُٖ الشّ حن برا طبست ُِ٘ ؤسثو٘ي َٗهٖب ،حن تظ٘ش بلى هلٔٔ"ٓ .لتُ :وب
طِٔ خلٔٔ الولٔٔ الّتٖ توشٍ ثْب؟ُٔ .بل ّٖ" :هلٔٔ ٗولٔٔ الذّ م الوحزؤ الزبهذٓ  ،تو٘ج ُٖ الشّ حن ثوذ تحَٗلْب هي اليّ ؿِٔ ؤسثو٘ي َٗهٖب ،حنّ تظ٘ش
هؼٌٔ"ُٔ .لتُ :وب طِٔ الوؼٌٔ ٍخلٔتْب الّتٖ توشٍ ثْب؟ُٔ .بل ّٖ" :هؼٌٔ لحن حوشاء ُْ٘ب هشٍّ خغـس هشج٘ٔ ( )( ،)2حنّ تظ٘ش بلى هلن"ٓ .لت:
ٓبل " :برا ٗبى هلنٖا شّْ لِ السّهن ٍالجظش ٍستجت رَاسحُِ ،ةرا ٗبى ٗزلٖ بٍىّ ُِ٘ الذّٗٔ ٗبهلٔ".
ُوب طِٔ خلٔتِ برا ٗبى هلوب؟ٍ .
ٍسٍاُ الشّ٘خ ثةسٌبدُ هي ؤحوذ ثي هحوذ ( )(ٍ ،)3الّرٕ ٓجلِ ثةسٌبدُ هي هحوذ ثي ٗح٘ى هخلِ.
هي هحوذ ثي الحس٘ي ،هي هحوذ ثي بسوبه٘ل ،هي طبلح ثي هٔجٔ ،هي ًَٗس الش٘جبًٖٓ ،بلٓ :لت أل ثٖ هجذ اهلل (هلِ٘ السّالم) :بٍى خشد ُٖ اليّؿِٔ
ٓـشٓ هي دم؟ُٔ .بل" :الٔـشٓ مٔ شش الٌّـِٔ؛ ُْ٘ب احٌبى ٍهششٍى دٌٗبسٖا"ٓ .لت :بٍى ٓـشت ٓـشت٘ي؟ٓ .بل" :ؤسثؤ ٍهششٍى دٌٗبسٖا"ٓ ،لت :بٍى ٓـشت
تٍّهششٍى دٌٗبسٖا"ٓ .لتُ :إسثن؟ٓ .بلُ" :خوبىٗٔ ٍهششٍى دٌٗبسٖا ٍُٖ ،خوس حالحَى ٍهب صاد هلى اليّطَ ُولى حسبة رلٖ
حالث( )()1؟ٓ .بلُ" :س ٓ
ى تظ٘ش هلُٔٔ ،ةرا طبست هلٔٔ ُِْ٘ب ؤسثوَى".
حتّ
ٍثبإلسٌبد هي طبلح ،هي ؤثٖ شجلٓ ،بل  :حؼشت ًَٗسٍ ،ؤثَ هجذ اهلل (هلِ٘ السّالم ) ٗخجشُ ثبلذّ ٗبتٓ ،بل ٓ :لت :بٍى اليّؿِٔ خشرت هتخؼخؼٔ ثبلذّ م،
ٓبلُٔ :بل لُٖٔ" :ذ هلٔت؛ بى ٗبى دمٖا طبُ اٖٖ ُِْ٘ب ؤسثوَى دٌٗبسٖ اٍ ،بى ٗبى دمٖا ؤسَد ُال شٖء هلِ٘ بلّا التّهضٗش ،ألًِّ هب ٗبى هي دمٍ طبٍٍ ُزلٖ للَلذٍ ،هب
ٗبى هي دمٍ ؤسَدٍ ُزلٖ هي الزٍَ "ٓ .بل ؤثَ شجل  :بٍى الولٔٔ طبس ُْ٘ب شجِ الوشّ هي لحن؟ ٓ .بل" :احٌبى ٍؤسثوَى( )( )1الوشش"ٓ .بلُٔ :لت :بٍى هشش
ٗي"ٓ .لت :بٍى سؤٗت الوؼٌٔ هخل الؤذٓ هلنٖ ا
ؤسثو٘ي ؤسثؤ؟ ٓ .بل" :ال؛ بىّهب َّ هشش الوؼٌٔ  ،ألًِّ بىّهب رّت هشـسّب ُ٘ ،لّهب صادت صٗذ حتّى تجلي السّتّ
سٖ ؟ ٓ .بلُ" :زإ هلن؛ ؤٍل هب ٗجتذت الولن ُ٘جتذت ثخوسٔ ؤشْش ُِِ٘ ؤسثؤ دًبً٘شُ ،ةى صاد ُضد ؤسثؤ ؤسثؤ "( )ٓ )2( .لت :بٍرا ٍٗضّب ُسٔؾ الضّثٖ
ٗبث ا
ٍال ٗذسى ؤح اِّٖٗبى ؤم ال؟ ٓ .بلّْ٘" :بت ٗب ؤثب شجل؛ برا هؼت خوسٔ ؤشْش ُٔذ طبست ُِ٘ الح٘بٓ ٍٓ ،ذ استَرت الذّ ٗٔ".
ٍسٍاُ الظذٍّ ثةسٌبدُ هي هحوذ ثي بسوبه٘ل هي ؤثٖ شجل ( )(ٍ ،)3الّرٕ ٓجلِ هٌِ ،هي ًَٗس الشّٗجبًٖ.
ثوغ ؤرَثٔ الوسبئل لجوغ الوشارن حَل الذٗٔ :
غّ.
دٗٔ اليّؿِٔ (َٗ40هب) =  20دٌٗبس=  105هخبٓ٘ل هي الِ ٓ
غّ.
الولٔٔ (َٗ 80-41هب) = 40دٌٗبس =  210هخبٓ٘ل هي الِ ٓ
غّ.
الوؼٌٔ (َٗ 120-81هب) = 60دٌٗبس =  315هخٔبل هي الِ ٓ
غّ.
هلبهب =  80دٌٗبس =  420هخٔبل هي الِ ٓ

(
(
(
(
(
(
(

) يف ادلصدر زيادة :خلقة.
) يف ادلصدر :مشتبكة.
| .1103للشيخ الطوسي.
) التهذيب 283 :10
) الكايف .10 | 345 :7للكليين.
) يف الكايف :بثالث .للكليين.
) الكايف  11 | 345 :7الكليين  ،الفقيه  ،365 | 108 :4التهذيب  283 :10نفس ادلصر السابق للشيخ الطوسي
 ،التهذيب 1105 | 284 :10للشيخ الطوسي .نفس ادلصدرللشيخ الطوسي.
) الكايف  | 346 :7ذيل  11للكليين

|  1105وتفسري القمي ..90 :2
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تٖ هلى
هبل الضٍّسٓ ثبٗتسبء الولن لحوب دٍى ٍلَد الشّ ٍح =525هخٔبال هي الِغّٓ ٍ .ال ُشّ ُٖ ّزا ٗلُّ ث٘ي الزّ ٗش ٍاألًخىٍ ،ال ث٘ي خشٍرِ حِّٖا ؤٍ ه٘ ا
اٗت
األحَؽ لضٍمٖا .
عٍّٓ ،اليّطَ لألًخى .
ؤهب برا ٍلزت الشّ ٍح ؤٕ ُٖ الشّّش الشّاثن ُبلذّ ٗٔ للزّٗش تسبٍٕ خوسٔ آالٍ ٍهبئت٘ي ٍخوس٘ي هخٔبل هي الَ
غّ الخبلظٔ (ش٘شاصٕ).
غّ ؤى تَ٘ى هي الِ ٓ
اللّبّش ؤىّ الَارت ُٖ الذّ ٗبت دُن ه٘بس ( )22هي الزّّت (ح٘٘ن) .الزّّت ٗزت ؤى َٗ٘ى ه٘بس (ٍ ،)24الِ ٓ
ٗزت هلى األم ؤٍ األة دُن الذّ ٗٔ للَلذ ثحبل ػشثبُ ،ؤٍ ٗجشئْوب ثوذ الجلَى .
لَ ؤٍٗل ؤحذ ثذُن الذّ ٗٔ ،ال ٗزت بهـبء ًِس الوبل ٍبٗظبلِ بلى ؤّلٍِ ،بىّهب ٗوٌِ٘ استخذام رلٖ الوبل ٍدُن ً٘شُ برا هلن ٍلَ ثبلِحَى بربصٓ الوَٗل
ثتجذٗل الوبل.
الَالذ هي صًب ل٘س ٍلٖ دم ٍالذُُ ،تشث األم الذّ ٗٔ بى لن ت٘ي صاًٍ٘ٔ ،بى ٗبًت ّٖ الضّ اً٘ٔ دٍى الَالذ ُ٘شث الَالذ الذّ ٍٗٔ ،بى ٗبًب ص اًٖٕى ُتوـى الذّ ٗٔ
للحبٗن (ش٘شاصٕ ،خبهٌئٖ ،ح٘٘ن).
برا ؿلت الَالذ الشّسهٖ هي صٍرتِ ؤى تزْغ ُِولتَ٘ٗ ،ى َّ ٍلٖ الذّ م ٍحذُ دٍى الزذٍ ،ثبلتّالٖ ٗحْ لِ بثشائّب هي الذّ ٍٗٔ ،برا ثبشش ً٘ش الضّ ٍر٘ي
اإلرْبع ،تَ٘ى الَالٗٔ لألة ٍاألم هنٖاٍ ،برا ثبشش األة اإلرْبع تَ٘ى الَالٗٔ لألم (رو٘ن).
تزت الِ٘بسٓ هلى الوجبشش لإل سٔبؽٍ ،بى ٗبى ٓجل ٍلَد الشّ ٍح ٍّٖ ،ط٘بم شْشٗي هتتبثو٘ي ٍبؿوبم

هس٘٘ ايًٗ ،ل ٍاحذ

ًشام حٌـٔ ؤٍ خجضًا

اسٓ هي ثوذ ٍلَد الشّ ٍح ٍّٖ ،هشتجٔ ثحبل ٓتل الخـإٍِٗ ،بسٓ رون ثحبل الٔتل الووذ (شٖساصٕ ).
(س٘ستبًٖ ،ح٘٘ن) .الَّ٘
ال ٗزَص بسٔبؽ الحول ٍبى ٗبى ثَٗؼٔ هخضّثٔ ثبلحَٗوي ،ب الّ ُ٘وب برا خبُت األم الغّسس هلى ًِسْب هي استوشاس ٍرَدُ ،ؤٍ ٗبى هَرجٖب لََٓهْب ُٖ حشد
شذٗذ ال ٗتحنّل هبدٍٓ ،بى ٗبى رلٖ لوب توبًِ٘ ثوذ الَالدٓ ُٖ سج٘ل سهبٗتِ ٍالحِبف هلُِ٘ ،ةىُّ ٗزَص لْب هٌذئزٍ بسْاؿِ هب لن تلزِ الشّ ٍحٍ ،ؤمّا ثوذ ٍلَد
الشٍّح ُِ٘ ُال ٗزَص اإلسٔبؽٍّ ،زا الح٘ن هجٌٖ هلى االحت٘بؽ اللضٍهٖ ُٖ هَسد الغّسس ٍالحشد (س٘ستبًٖ ،خبهٌئٖ).
ى ٓجل ٍلَد الشٍّحٍ ،بى ٗبى هشَّّب ،هب لن ٗستلضم ػشسٖ ا هلى األم (رو٘ن).
ال ٗزَص بسٔبؽ الزٌ٘ي حتّ
ًظَ٘ ث٘ي دٗٔ
بى داس األهش ث٘ي َٗى الوزْغ هلٔٔ ؤٍ هؼٌٔ هخالً  ،ثٌى هلى األٓل؛ ؤٕ هلى الولٔٔ (س٘ستبًٖ)ٗ .زت الِحضٍ ،هن الشّّٕ ٗزشٕ التّ
الوؼٌٔ ٍالولٔٔ (ش٘شاصٕ).
هس السٔؾ:
ٍالسّٓؾ ثوذ ٍلَد الشّ ٍح ٌٗ٘شُ ٗزت ثوسُّ الٌسل ٓـوٖب ،لتٌبٍل األدلّٓ لٍٍِ ،لَرْب ثوذ توبم ؤسثؤ ؤشْش ،ؤمّا ٓجل الَلَد ثإى ٗبى دٍى األسثؤ ُوي
الوِ٘ذ ؤ ُىّ ال ٗزت الٌسل ثوسٍَِّٓ ،اُ ُٖ الوٌتْى؛ ٓبل ُِ٘« :ألًِّ ال ٗسنّى ه٘تًب ،بر الوَت بىّهب َٗ٘ى هي ح٘بٓ سبثِٔ ٍَّ ،بىّهب ٗتّرِ ثإسثؤ ؤشْشً ،ون

ٗزت ًسل ال٘ذ» اًتْى.
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رِ حٌ٘ئزٍ الح٘ن ثـْبستٍِ ،بى ًِى الخالٍ هي ًزبستِ (اليّسآٖ ُٖ لَاهوِ) ،لوذم تٌبٍل اسن الو٘تٔ لُِ ،ال ٗزت
ٓلت َّ :ر٘ذ؛ ل٘ي ٓذ ٗش٘ل ثإىّ الوتّ

ًسل ال٘ذ هٌِ ،اللْن ب الّ ؤى ٗٔبل :بىّ ًزبستِ حٌ٘ئزٍ ال لظذّ الو٘تٔ ،ثل أل ُىّ ٓـؤ ؤثٌ٘ت هي حٖ .
ٍُِ٘  -هن ثوذُ ُٖ ًِسٍِ ،هذم اًظشاٍ دل٘ل الٔـؤ بلى هخلِ ًٍَِٗ ،ملى ّزا التّٓذٗش هي ؤرضاء الحٖ الّتٖ ال تحلّّب الح٘بٓ ب الّ هلى اهتجبس الوٌشئّٖٓ -ؤ ُىّ
رِ حٌ٘ئزٍ التِظ٘ل ث٘ي الوشتول هلى الولن هٌِ ٍهذهِ ٗبلٔـؤ الوجبًٔ هي حٖ،
ال ٍرِ إلؿالّ الَٔل ثوذم ٍرَة الٌسل ثوسُّ ثٌبءٖ هلى رلٖ؛ ثل الوتّ
اثت هنّ ا دلّ هلى توبم خلٔتِ ٓجل ٍلَد الشّ ٍح خالُِ؛ ٍاهلل ؤهلن!
ى الشّؤس ً٘ش حبثت؛ ثل لولّ الجّ
ٍالَٔل ثوذم اشتوبلِ هلى هلن ؤطالً ٓجل ٍلَد الشّ ٍح حتّ
( ).

 برا هسّ سٔـًب ؤتنّ شْشُ الشّاثن ٍرت هلِ٘ الٌسلٍ ،برا ٗبى ؤٓلّ هي ؤسثؤ ؤشْش اًتسل هلى األحَؽ استحجب اةٖ. برا ٍلذ الزٌ٘ي الّرٕ هشّ هلِ٘ ؤسثؤ ؤشْش ؤٍ ؤٗخش هّ٘ اتٍٖرت هلى ؤهِّ ؤى تٌتسل ًسل هسّ الوّ٘ت هلى األحَؽ ٍرَ اةٖ( ). ٗزت الٌسل ثوسّ السّٔؾ برا تنّ لِ ؤسثؤ ؤشْش لَلَد الشٍّح ُِ٘ هٌذئزٍ ُ٘تٌبٍلِ بؿالّ الِتبٍى ٍالٌّظَص( ) الذّالّٔ هلى ٍرَة الٌسل ثوسّ هّ٘تاإلًسبىٗ ،ةؿالّ الوحّْٔ ُٖ ٍرَة الٌسل هلى هي هسّ هّ٘تًب هي الٌّبس ٓجل تـْ٘شُ ٍثوذ ثشدُ ثبلوَت( )ٍ ،الولّبهٔ ًٍ٘شّوب( ).
ثل َّ طشٗح هجبسٓ ً٘ش ٍاحذ هي الووبطشٗيٓ ،بل السّّ٘ذ ال٘ضدٕ« :ال ُشّ ُٖ الو٘ت ث٘ي الوسلن ٍال٘بُشٍ ،ال٘ج٘ش ٍالظٌّ٘ش؛ حتّى السّٔؾ برا تنّ لِ ؤسثؤ
ؤشْش»( )ٍ ،هخلِ ً٘شُ( ).
تزْ٘ضالسٔؾ:
ٗزت تٌس٘ل السّٓؾ ( )ٍ ،تٌِِ٘٘ ٍدٌُِ ثبلوششٍم الوتوبسٍ برا تنّ لِ ؤسثؤ ؤشْش ؛ ثل ٍٗزا تحٌ٘ـِ ٗوب طشّح ثِ ثوغ ( )ٍ )2 ( .ؤهّب ٓجل رلٖ ُال
ٗزت شٖء هٌْب ثل ٗلَّ ُٖ خشٓٔ ٍٗذُي ( ) ٍَّ )3( .الوشَْس.
رٗشٓ  َّ« :هزّت الولوبء ٗبُّٔ »( )ٍ )4( .ؤمّا الضّالٓ ُال تزت هلى السّٓؾ هـلًْا؛ لوذم ٍرَثْب هلى هي لن ٗجلي ست سٌ٘ي اتُّب اًّ ،بلّب هي اثي
ثل ُٖ التّ
س٘شٗي( )ٍ 5( .هستٌذّن ُٖ رلٖ طح٘حٔ صساسٓ هي ؤثٖ هجذ الَْ (هلِ٘ السّالم ) ؤًِّ سئل هي الصّالٓ هلى الضّثٖ هتى ٕٔطلى هلِ٘؟ ٓ .بل" :برا هٔل
الضّالٓ "ٓ .لت :هتى تزت الضّالٓ هلِ٘؟ُٔ .بل" :برا ٗبى اثي ست سٌ٘يٍ ،الضّٗبم برا ؤؿبِٓ "( ))6 .
الخبتؤ
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

) اخلالف  ،292 :5م للشيخ الطوسي .122اجلامع للشرائع.406 :احملقق النراقي.
للشيخ حممد حسن النجفي.
) جواهر الكالم .373 :34
ادلس.للحر العاملي.
) الوسائل  ،299 ،289 :3ب  6 ،1من سل ّس
) الشرائع.14،1552 3للمحقق احللي.
) التحرير  .137 :1ادلنتهى  .452 :2الدروس  .117 :1الذكرى .96 -94 :2
) العروة.2:4لليزدي.
 .مصباح الفقيه  .125 :7مستمسك العروة  .470 :3التنقيح يف شرح العروة 27 :7للسيد حمسن الطبا طبائي احلكيم.
) جواهر الكالم  345 :5للشيخ حممد حسن النجفي
السيد اخلميين روح اهلل ادلوسوي ،التحرير  / .118 :1الكركي احملقق الثاين الشيخ علي بن احلسني ،جامع ادلقاصد  / .356 :1اليزدي السيد حممد كاظم العروة الوثقى .382 :1
)  .احملقق احللي الشيخ جعفر بن احلسن ،الشرائع / 30 :1
)  .الشهيد الثاين زين الدين بن علي ،مسالك االفهام 38 : 1
)  .الشيخ ادلفيد حممد بن حممد ابن ادلعلم ،ادلقنعة .83 :الديلمي الشيخ محزة بن عبد العزبز ،ادلراسم/ .46 :احملقق احللي ،الشرائع / .38 :1للمحقق احللي القواعد ..222 :1
التذكرة 1:370
)  .القرطيب حممد بن أمحد
التذكرة 370 :1
)  .القرطيب حممد بن أمحد
)  .احلر العاملي أبو جعفر حممد  ،الوسائل،95 :3ب 13من صالة اجلنازة ،ح1
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هالحلبت:
بىّ هسإلٔ اإلرْبع ٍبثبحتِ ل٘س هشتجـًب ُٔؾ ثوسإلٔ ًِخ الشٍّح .
الشّؤٕ الظَّاة هي الٔبئل٘ي ثتحشٗن بدّبع الزٌ٘ي ٍلَ ٗبى ًـِٔ ثبألدلٔ .
الٌتبئذ:
ٗلّوب هنّ الَهٖ ُٖ الوزتون ٓلّ است٘بة الوحشّهبت ٍهنّ الخ٘ش ٍالسّالم .
الؤتشحبت:
بىّ هي األُؼل ثل هي اٗٙذ هلى استخذام ٍسبئل هٌن الحول لوٌن بًزبة ؿِل ال ٗشًت ُِ٘؛ ٍثزلٖ ال ٗلزإ لإلرْبع الوحشّم .
ٍالتّشز٘ن هلى الضٍّاد ٍتسْ٘لٍِ ،هذم ٍػن الؤجبت ٍَّ ،الظَّاة للضٍّاد الؤذّس لإلًزبةٍ ،بًزبة ر٘ل سل٘ن ششهٍٖ ،تحشٗن هب هذاّب هي
الوحشّهبت.

المصادر والمراجع
 -1سَة الٌزن

-

المطآى الكطين
سَضة الحذ
سَضة االسطاء
سَضة الوؤهٌَى الحطالعبهلي ٍ،سبئل الشيعة
(ًمل اثي
الوحسٌي الشيد هحوس آصف ،الحيبة االًسبًجة ثسايتهب ًٍهبيتهب ،ص57
زي الزٌيي ذوسة أرعاء :ذوس للٌطفة عشطٍى زيٌبضاٍ ،للعلمة ذوسبى أضثعَى زيٌبضاٍ ،للوعغة حالحة أذوبس ستَى زيٌبضاٍ ،للعظن
هسكبى في الصحيح عي أثي عجس اهلل (عليه السالم) أًه لبل  ":ة
أضثعة أذوبس حوبًَى زيٌبضا ٍإشا تن الزٌيي كبًت له هبئة زيٌبض "...الحسيجٍ ،سبئل الشيعة 169:19الجبة  21زية الٌفس ح .1رعل اإلهبم (عليه السالم) الرٌيي همسوب ٍالمسن زاذل في الومسن.

-

هزلة 1981 medicine digestص47
الوطزاٍي عالء السيي أثَ الحسي ثي علي ثي سلوبى ثي أحوس  ،االًصبف ،د1ص386
الحٌجلي الحبفظ ثي ضرت ،ربهع العلَم ٍالحكن  ،ص46
الوطزاٍي عالء السيي  ،االتصبف  ،د1ص386
ثي عليش هحوس ثي أحوس  ،فتح العلى ،د1ص399
المليَثي أحوس سالهة  ،حبشية لليَثي على شطح الوحلى على الوٌهبد ،د3صٍ160ص159
الطهلي شوس السيي هحوس ثي أثي العجبس ً ،هبية الوحتبد ،د 8ص442
المليَثي أحوس سالهة  ،حبشية لليَثي  ،د 5ص490
الطَسي أثَ حبهس الغعالي  ،احيبء علَم السيي،د2ص53
السهشمي محوس أهيي اثي عبثسيي  ،حبشية اثي عبثسيي ،د 1ص302
حبشية اثي عبثسيي د 6صً 591فس الوصسض السبثك
ٍسبئل الشيعة د 19ص15
الحكين ،السيس هحوس سعيس ،فمه االستٌسبخ الجشطي ٍفتبٍى طجية  ،د 1ص833
هكبضم الشيطاظي ،الشيد ًبصط،الفتبٍى الزسيسة  ،د ص469
(السجعٍاضي السيس عجس األعلى الوَسَي ،ههصة االحكبم،د29ص309
السيستبًي السيس علي الحسيٌي ،الفتبٍى الويسطة ص430
(الكلجبيكبًي) السيس هحوس ضظب ،اضشبز السبئل ،ص173
فمه أهل الجيت عليهن السالم ،هؤسسة زائطة الوعبضف فمه إسالهي د 15ص،108
الوَسَعة الفمهية الكَيت  ،2:57أحكبم االطفبل (روع هي الوحمميي) ٍظاضة األٍلبف ٍالشؤٍى اإلسالهية
الغطة :ثبلعن  :-العجس ٍاألهة
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-

-

(الكبفي 141 :7ح ،6تهسيت االحكبم  379: 9ح ،4االستجصبض 301 :4
االيعزي السيس هحوس كبظن  ،العطٍة الَحمى ،د 1ص439
لغطٍي الشهيس الشيد هيطظا علي ،التٌميح في شطح العطٍة ،د 9ص192
الحكين السيس هحسي الطجبطجبئي،هستوسك العطٍة الَحمى ،د4ص25
السجعٍاضي.،السيس عجس األعلى الوَسَي ،ههصة االحكبم ،د4ص177
السيس الرويٌي ضٍح اهلل ثي هصطفى ثي أحوسالوَسَي،تحطيط الَسيلة ،د1ص79
اليعزي السيس هحوس كبظن  ،العطٍة الَحمى فصل في السفي هسبلة،15د1ص439
اآلهلي الشيد هحوس تمي ،هصجبح الهسى  ،دٍ6:443ص142
استفتبءات سوبحة اية اهلل العظوى السيس السيستبًي زام ظله الَاضث حَل االرهبض
اًظط في هصا كلّه التٌميح في شطح العطٍة الَحمى للسيّس الرَئي (ضحوه اهلل) 193 :9

-

ربهع الوسبئل  490 :1هسألة . 1754ٍ 1752ثحَث فمهيّة هبهّة.292 :
( )4ٍ3صطاغ الٌزبة للسيّس الرَ ئي هع تعليمبت الشيد التجطيعي 333ٍ 332 :1
هٌهبد الصبلحيي للسيّس السيستبًي )1 461 :1
ا لوَسَعة الفمهية :هؤسسة زائطة الوعبضف الفمه االسالهي الزعء .5ص2) 3٩6،3
الكلجبيكبًي السيس هحوس ضظب ،اضشبز السبئل ،د1ص)1721ف
فله اهل ثيت عليهن السالم -عطثي الوؤلف :هؤسسة زائطة الوعبضف فمه اسالهي الجزء 40 :ص7

-

الحكين ،السيس هحوس سعيس ،فمه االستٌسبخ الجشطي ٍفتبٍى طجية ،د1ص84
ربء في صطاغ الٌزبة د  3في السؤال  :780فمه االعصاض الشطعية ٍالوسبيل الطجية الوؤلف:
ٍالوسبيل الطجية  ،الجزء 1 :ص14٩ :
4الربهٌئي ،السيس علي الحسيني ،أرَثة االستفتبءات  ،د2ص682

-

هكبضم الشيطاظي ،الشيد ًبصط  ،هَسَعة الفمه اإلسالهي الومبضى  ،الزعء 1 :صفحة71 :
فصلٌبهه (فصلية) كتبة ًمس ،العسز  ،31ص ( 66ثبلفبضسيّة).
الوصسض السبثك ،ص 61هَسَعة الفمه الومبضى الوؤلف الشيد ًبصط هكبضم الشيطاظي
هَلع ثَاثة ًيَظ االًتطًت ثعط التصطف

-

-

الرَئي السيس أثَ المبسن فمه االعصاض الشطعية

 .،الشهيس الخبًي العبهلي الشيد ظيي السيي  ،الوسبلك ،د15ص487

هين هزلة الوطأة العطثية االًتطًت )1العبهلي الحط ،الَسبئل د234-27:233
الٌزفي الشيد هحوس حسي ،رَاهط الكالم 43:380،
الجزٌَزي آية اهلل العظوى السيس هحوس حسي ،المَاعس 700 :3،
السطذسي شوس السيي ،الوجسَغ  202 :7،المَاعس ً 700 :3فس الوصسض السبثك()1الوحمك الحلي الشيد رعفط ثي الحسي ثي سعيس الهصلي ،الشطائع ،د / 15ٍ3:14الجزٌَزي السيس هحوس
حسي ،المَاعس 3:127،
الرَاًسبضي السيس هحوس ثبلط ثي ظيي العبثسيي ثي رعفط ثي الحسيي الوَسَي االصفهبًي ،الطالق 4،
لكليٌي الشيد هحوس ثي يعمَة ،الكبفي6:82 ،

/

الَسبئل  ،197 :22ة  11هي العسز ،ح  .1للحط العبهلي

الَسبئل  ،195 :22ة  9هي العسز ،ح .7للحط العبهلي

-

الكبفي  .82 :6للكليٌي

-

 .255للوحمك الشهيس الخبًي الشيد ظيي السيي العبهلي  ،الوسبلك ٩:254،255،
لٌزفي شيد هحوس حسي ،رَاهط الكالم 255 :2،
السيس الرويٌي ضٍح اهلل الوَسَي  ،تحطيط الَسيلة  ،299 ،2،م  5للسيس الرَئي اأةالمبسن  ،الوٌهبد  ،299 :2 ،م ،1455

-

الَسبئل  ،193 :22ة -9هي العسز ،ح .1للحط العبهلي
الحطالعبهلي هحوس ثي الحسي ،الَسبئل  ،195 :،22ة -9هي العسز ،ح .8
الكليٌي الشيد هحوس ثي يعمَة ،الكبفي.312 :،

-

للسطذسي شوس السيي ،الوجسَغ .240 :5،

الشيد الطَسي شيد الطبئفة أثَ رعفط هحوس ثي الحسي الٌهبية/ 546 :

الوحمك الشهيس الخبًي ،الوسبلك .525 :10،

الَسبئل  ،172 :23ة -4هي االستيالز ،ح .1

الحط العبهلي ،
الشيد الصسٍق هحوس ثي علي ثي الحسيي ثي هَسى ثي ثبثبثَيه الموي ،الفميه  140 :3،ح. / 3514

الشيد الطَسي أثَ رعفط هحوس ثي الحسي ،

التهصيت ،227 :8

ح .815
-

الَسبئل  ،176 :23ة -6هي االستيالز ،ح .3

الحط العبهلي ،
الحويطي للشيد الزليل أثي العجبس عجس اهلل ثي رعفط ،لطة االسٌبز،:ح  ) 158الكليٌي الشيد هحوس ثي يعمَة  ،الكبفي .10 | 345 :7
.1103
الشيد الطَسي أثَ رعفط هحوس ثي الحسي ثي علي ثي الحسي ،التهصيت 283 :،1،0
الكبفي ، 11 | 345 :7الشيد الصسٍق الفميه / ،365 | 108 :4التهصيت ً 283 :10فس الوصط السبثك للشيد الطَسي
الكليٌي
الكليٌي في الكبفي :ثخالث.
الشيد الطَسي ،التهصيت 1105 | 284 :10لً .فس الوصسضللشيد الطَسي
الكليٌي الكبفي  | 346 :7شيل 11
الشيد الطَسي

الرالف  ،292 :5م 122الزبهع للشطائع.406 :الوحمك الٌطالي
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رَاهط الكالم . 373 :34

-

للشيد هحوس حسي الٌزفي

-

الحط العبهلي  ،الَسبئل  ،299 ،289 :3ة  6 ،1هي غسل الوسّ.
الوحمك الحلي الشطائع.14،1552 3
التحطيط  .137 :1الوٌتهى  .452 :2السضٍس  .117 :1الصكطى .96 -94 :2
العطٍة.2:4لليعزي

-

للشيد هحوس حسي الٌزفي  ،رَاهط الكالم / .345 :5الهوساًي آلب ضظب هصجبح الفميه /.125 :7الحكين السيس هحسي  ،هستوسك العطٍة  /،.470 :3الحكين سيس هحسي الطجب طجبئي ،التٌكيح في
شطح العطٍة 27 :7ل)
السيس الرويٌي ضٍح اهلل الوَسَي ،التحطيط  / .118 :1الكطكي الوحمك الخبًي الشيد علي ثي الحسيي ،ربهع الومبصس / .356 :1
الوحمك الحلي الشيد رعفط ثي الحسي ،الشطائع / 30 :1
اليعزي السيس هحوس كبظن العطٍة الَحمى  / . 382 :1الشهيس الخبًي ظيي السيي ثي علي ،هسبلك االفهبم 38 :1

.

-

الشيد الوفيس هحوس ثي هحوس اثي الوعلن ،الومٌعة .83 :السيلوي الشيد حوعة ثي عجس الععثع  ،الوطاسن/ .46 :الوحمك الحلي  ،الشطائع / .38 :1للوحمك الحلي المَاعس ) 2221 :1الحط العبهلي أثَ
رعفط هحوس ثي الشيد الحسي ثي علي ،الَسبئل ، 234 -233 :27ة 3هي كيفية الحكن ٍأحكبم السعبٍى،ح2
السطذسي شوس السيي  ،الوجسَغ / ، 7:199السيس الرويٌي ضٍح اهلل التحطيط . 5:631
السطذسي شوس السيي  ،الوجسَغ / ، 7:199السيس الرويٌي ضٍح اهلل التحطيط ً 5:631فس الوصبزض السبثمة
السطذسي شوس السيي ،الوجسَغ200 :7
كشف اللخبم 522 :2
الٌزفي الشيد هحوس حسي  ،رَاهط الكالم  / 380 :43الفبظل الهٌسي الشيد ثهبء السيي هحوس ثي الحسي االصفهبًي
الوحمك الحلي أثَ الفبسن رعفط ثي الحسي  ،الشطائع  / 283 :4الوحمك االضزثيلي الشيد أحوس ثي هحوس هزوع الفبئسة 238-237 :14 ،

-

الوصبزض السبثمة . )1( .الوحمك الحلي الشيد رعفط ثي الحسي ،الشطائع  / 30 :1السيس الرويٌي ضٍح اهلل الوَسَي ،التحطيط  / .118 :1الكطكي الوحمك الخبًي الشيد علي ثي الحسيي ،ربهع

اليعزي السيس هحوس كبظن العطٍة الَحمى .382 :1

-

الومبص / .356 :1
ز
الشهيس الخبًي ظيي السيي ثي علي ،هسبلك االفهبم 38 :1

-

الشيد الوفيس هحوس ثي هحوس اثي الوعلن ،الومٌعة .83 :السيلوي الشيد حوعة ثي عجس الععثع ،الوطاسن/ .46 :الوحمك الحلي ،الشطائع / .38 :1للوحمك الحلي المَاعس ..222 :1
المططجي هحوس ثي أحوس التصكطة 1:370
المططجي هحوس ثي أحوس التصكطة 370 :1
الحط العبهلي أثَ رعفط هحوس  ،الَسبئل،95 :3ة 13هي صالة الزٌبظة ،ح1
السيس الرويٌي ضٍح اهلل الوَسَي ،التحطيط  / .118 :1الكطكي الوحمك الخبًي الشيد علي ثي الحسيي ،ربهع الومبصس / .356 :1
 .الوحمك الحلي الشيد رعفط ثي الحسي ،الشطائع / 30 :1

-

اليعزي السيس هحوس كبظن العطٍة الَحمى .382 :1
الشهيس الخبًي ظيي السيي ثي علي ،هسبلك االفهبم 38 :1

-

الشيد الوفيس هحوس ثي هحوس اثي الوعلن ،الومٌعة .83 :السيلوي الشيد حوعة ثي عجس الععثع ،الوطاسن/ .46 :الوحمك الحلي ،الشطائع / .38 :1للوحمك الحلي المَاعس ..222 :1
المططجي هحوس ثي أحوس التصكطة 1:370
المططجي هحوس ثي أحوس التصكطة 370 :1
الحط العاهلي أثَ رعفط هحوس  ،الَسبئل،95 :3ة 13هي صالة الزٌبظة ،ح1
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