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هَعْرِفَةُ اللَّهِ
ػٓلٌِّٖ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ الْوَبسٓبًِِّٖ ػٓيِ الْوَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ سٔللَٕ٘وٓبىَ   -11•

 ثٕيِ دٓأٍدٓ الْوٌِْوَشِِّٕ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّصَّامِ ثٕيِ ّٓوَّبمٍ ػٓيْ هٓؼٕوٓشِ ثٕيِ سٓاشِذٍ ػٓيِ الضُّّٕشِِّٕ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ
سٔئِلَ ػٓلُِّٖ ثٕيُ الْحٔسٕٓ٘يِ ع إَُّٔ الْأَػٕوٓبلِ أَكْعَلُ ػٌِْذٓ اللَّلِِ ػٓلضَّ ٍٓ   : هٔسٕلِنِ ثٕيِ شِْٓبةٍ هَبلَ

خٓلَّ ٍٓ ػٓضَّ ٍٓ هٓؼٕشِكَلِٔ سٓسٔلَلِِِ أ أَكْعَللَ هِليْ       خٓلَّ كَوَبلَ هٓب هِيْ ػٓوٓلٍ ثٓؼٕذٓ هٓؼٕشِكَِٔ اللَِِّ
ٍٓ لِلْوٓؼٓبصِٖ شُؼٓجبً كَأٍََّلُ هٓب ػٔصِٖٓ اللَّلِٔ ثِلِِ   « 5»ثٔـْطِ الذًُّْ٘ٓب ٍٓ إِىَّ لِزَلِكٓ لَشُؼٓجبً كَثِ٘شًَٓ 
  ٍٓ الْحِشْأٔ ٍٓ ِّٖٓ  ٍٓ اسٕتَكْجٓشَ ٍٓ كبىَ هِيَ الْكبكِشِٗيَ  أَثى  الْكِجٕشُ ٍٓ ِّٖٓ هٓؼٕصُِ٘ٓٔ إِثٕلِ٘سٓ حِ٘يَ

كَكُال هِيْ حٕٓ٘ثُ شِئْتُوب ٍٓ ال  -حِ٘يَ هَبلَ اللَِّٔ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ لَْٔوٓب« 1»هٓؼٕصُِ٘ٓٔ آدٓمٓ ٍٓ حََّٓاءٓ 
« 2»  تَوْشَثب ّزُِِ الشَّدٓشََٓ كَتَكًَُب هِيَ الظَّبلِوِ٘يَ

إٔ هلي الصللبا الحسلٌٔ ٍ االػولبل     « لشلؼجب »إٔ ثـط الذً٘ب « إى لزلك»( 5) •
(آا. )الصبلحٔ ٍ ّى ظذ شؼت الوؼبصى

(آا. )ػٌذ اإلهبهّ٘ٔ هدبص ٍ الٌْى ػٌذّن ًْى تٌضِٗ« ّى هؼص٘ٔ آدم»( 1)•
.35: الجوشٓ( 2)•
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هَعْرِفَةُ اللَّهِ
ػٓلَى رُسَِّّٗتِِْوٓب إِلَى َٕٗٓمِ الْوِ٘ٓبهِٓٔ « 3»  كَأَخَزَا هٓب لَب حٓبخَٓٔ ثِِْوٓب إِلَِِٕ٘ كَذٓخَلَ رَلِكٓ•

ٍٓ رَلِكٓ أَىَّ أَكْثَشَ هٓب ٗٓطْلُتٔ اثٕيُ آدٓمٓ هٓب لَب حٓبخَٓٔ ثِِِ إِلَٕ٘لِِ ُُلنَّ الْحٓسٓلذٔ ٍٓ ِّلٖٓ     
هٓؼٕصُِ٘ٓٔ اثٕيِ آدٓمٓ حٕٓ٘ثُ حٓسٓذٓ أَخَبُٔ كَوَتَلَِٔ كَتَشَؼَّتٓ هِيْ رَلِلكٓ حٔلتُّ الٌَسٓلبءِ ٍٓ    
حٔتُّ الذًُّْ٘ٓب ٍٓ حٔتُّ الشَئَبسِٓٔ ٍٓ حٔتُّ الشَّاحِٓٔ ٍٓ حٔلتُّ الْكَلَلبمِ ٍٓ حٔلتُّ الْؼٔلُلَِّ ٍٓ     
الثَّشٍِْٓٓ كَصِشْىَ سٓجٕغٓ خِصٓبلٍ كَبخٕتَوٓؼٕيَ كُلُّْٔيَّ كِٖ حٔتِّ اللذًُّْ٘ٓب كَوَلبلَ الْأًَْجِ٘ٓلبءٔ ٍٓ    
الْؼٔلَوٓبءٔ ثٓؼٕذٓ هٓؼٕشِكَِٔ رَلِكٓ حٔتُّ الذًُّْ٘ٓب سٓأْسٔ كُلَ خَطِ٘ئٍَٔ ٍٓ اللذًُّْ٘ٓب دًْٔ٘ٓلبءٓاىِ دًْٔ٘ٓلب    

.ٍٓ دًْٔ٘ٓب هٓلْؼًٌََٔٔ« 4»  ثٓلَبؽٌ
(.آا. )أٍ أخز هبال حبخٔ ثِ. إٔ الحشأ( 3)•
أٍ ثوذس هب ٗجلؾ ثِ إلى اٙخشٓ ٍ ٗحصل ثِ هشظبا . إٔ ثوذس العشٍسٓ( 4)•

.الشة
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الورتذيجة الحج على 
ٗدت الحح ػلى الكبكش ٍ ال ٗصح هٌِ،ٍ لَ أسللن ٍ هلذ صالل      50هسألٔ •

استطبػتِ هجلِ لن ٗدت ػلِ٘، ٍ لَ هبا حبل كللشُ ال ٗوعلى ػٌلِ، ٍ للَ     
أحشم ُن أسلن لن ٗكلِ، ٍ ٍخت ػلِ٘ اإلػبدٓ هي الو٘وبا إى أهكي، ٍ إال 

هلغ اإلهكلبى    *كوي هَظؼِ، ًؼن لَ كبى داخال كٖ الحشم كأسلن كبألحَغ
أى ٗخشج خبسج الحشم ٍ ٗحشم، ٍ الوشتذ ٗدت ػل٘لِ الحلح سلَاء كبًل      
استطبػتِ حبل إسالهِ أٍ ثؼذ استذادُ، ٍ ال ٗصح هٌِ، كلبى هلبا هجلل أى    
ٗتَة ٗؼبهت ػلِ٘، ٍ ال ٗوعى ػٌِ ػلى األهَى، ٍ إى تبة ٍخت ػل٘لِ ٍ  
صح هٌِ ػلى األهَى، سَاء ثو٘  استطبػتِ أٍ صال  هجل تَثتِ، ٍ لَ أحشم 
حبل استذادُ ككبلكبكش األصلٖ، ٍ لَ حح كٖ حبل إسلالهِ ُلن استلذ للن     
ٗدت ػلِ٘ اإلػبدٓ ػلى األهَى، ٍ لَ أحشم هسلوب ُن استلذ ُلن تلبة للن     

.ٗجطل إحشاهِ ػلى األصح
.ثل األهَى*•

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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لو حج الوخالف ثن استثصر
لَ حح الوخبلق ُن استجصش ال تدت ػلِ٘ اإلػلبدٓ ثشلشغ    51هسألٔ •

ٍ إى لن ٗكي صح٘حب كٖ هلزّجٌب هلي    *أى ٗكَى صح٘حب كٖ هزّجِ
. ؿ٘ش كشم ث٘ي اللشم

.أٍ أحذ الوزاّت اإلساله٘ٔ ٍ هٌْب هزّجٌب *•

383: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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إرى الزوج للزوجة في الحج
ال ٗشتشغ إرى الضٍج للضٍخٔ كٖ الحح إى كبً  هستط٘ؼٔ، ٍ ال  52هسألٔ •

، ٍ كٖ *ٗدَص لِ هٌؼْب هٌِ، ٍ كزا كٖ الحح الٌزسٕ ٍ ًحَُ إرا كبى هع٘وب
الوٌذٍة ٗشتشغ إرًِ، ٍ كزا الوَسغ هجل تع٘٘وِ ػللى األهلَى، ثلل كلٖ     
حدٔ اإلسالم لِ هٌؼْب هي الخشٍج هغ أٍل الشكؤ هغ ٍخلَد أخلشى هجلل    
تع٘٘ن الَه ، ٍ الوطلؤ الشخؼ٘ٔ كبلضٍخٔ هب داهل  كلٖ الؼلذٓ، ثخلالف     
الجبئٌٔ ٍ الوؼتذٓ للَكبٓ، ك٘دَص لْوب كٖ الوٌذٍة أٗعب، ٍ الوٌوطؼٔ كبلذائؤ 

، ٍ ال كشم كٖ اشتشاغ االرى ث٘ي أى ٗكلَى هوٌَػلب هلي    **ػلى الظبّش
.االستوتبع لوشض ٍ ًحَُ أٍ ال

.األحَغ كٖ ؿ٘ش حدٔ اإلسالم ٍخَة اإلست٘زاى *•
ّزا إرا استلضم الححّ تلَٗ  حنّ اللضٍج ٍ إلّلب كوشلكل ٍ األحلَغ      **•

ػلْ٘ب ػذم الٌزس ثال است٘زاى هي الضٍج ٍ هغ الٌزس كزلك كلبألحَغ ػل٘لِ   
. ػذم الوٌغ
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وجود الوحرم في حج الورأة
ال ٗشتشغ ٍخَد الوحشم كٖ حح الوشأٓ إى كبًل  هأهًَلٔ    53هسألٔ •

ػلى ًلسْب ٍ ثعؼْب، كبً  راا ثؼل أٍ ال، ٍ هغ ػلذم األهلي ٗدلت    
ػلْ٘ب استصحبة هحشم أٍ هي تثن ثِ ٍ لَ ثلبألخشٓ، ٍ هلغ الؼلذم ال    
تكَى هستط٘ؼٔ ٍ لَ ٍخذ ٍ لن تتوكي هي أخشتِ لن تكي هستط٘ؼٔ، ٍ 
لَ كبى لْب صٍج ٍ ادّػى كًَْب كٖ هؼشض الخطش ٍ ادّػ  ّلٖ األهلي   
كبلظبّش َّ التذاػٖ، ٍ للوسألٔ صَس، ٍ للضٍج كٖ الصَسٓ الولزكَسٓ  
هٌؼْب، ثل ٗدت ػلِ٘ رلك ٍ لَ اًلصل  الوخبصؤ ثحللْب أٍ أهبهل   
الجٌ٘ٔ ٍ حكن لْب الوبظٖ كبلظبّش سوَغ حوِ، ٍ إى حد  ثال هحلشم  
هغ ػذم األهي صح حدْب س٘وب هغ حصَل األهي هجلل الشلشٍع كلٖ    

. اإلحشام
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