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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؼشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓػلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاجت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسجد
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 ػدم جًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الجح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗجَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 
 ثل األحًط *•
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔجًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم جًاس التأخٕز إلى الجح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلجح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔجًسالزجًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز جبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔجًس ًَ التجبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رجًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مجبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍجت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص المساجد  ماب َاً       *•

 .الحق
لً بن المٕقب  ًَ المسجد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔجت ثال   **•

 .ٔجًس
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔجًس لاٍ اإلحازام خابرج المساجد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابس،       

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسجذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المساجد   ***•

المساجد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازية   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئض ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔجًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الجح ّ فبلتجدٔد فٓ الجح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبط المستحت
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تثجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَجت لالؼوئٌبى،

 ػي الَثَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حصل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجات      
 .اإلحتٕبط ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *جبصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الؽشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔجت ػفٍٕ *•
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗصل فٖ ؼشٗمِ للى هىٔ للى هَظغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ جابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ث   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخػ هستم٘ن

 الو٘مبت للى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبصل لواي سوات الؽابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشض لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابغ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتصًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الجًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازة إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تثجت الوحبرآ ثوب ٗثجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي 

 ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حصل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔجت اإلحتٕبط ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 

لاً    مب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس  ذالك، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ  ماب لاً  ابن        بن المًضغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً  بن ثؼٕاداً  المًضغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
 :اإلحتٕبط َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًضغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔضزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاضؼٍ، 
 .ا حتٕبط بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔجًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًضغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه جًاس  لك مغ 

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 



17 

 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
ثبلمحاب اِ ي لاّ   الظاهّ    أي اإلطمئىبن أي الؼفّ مًضغإن أحزم فٓ ثّ  •

ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحاب اِ ي  
لّ ٔتجبيسٌ أػب  اإلحزام، ي إن تجٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تجبيس أي تجإ ه  

فآ   إحزامٍ ٕجد  ف ًوٍ ثؼدٌ فإن أمكه الؼً  ي التجدٔد تؼٕ ه، ي إلّب 
المحاب اِ حإه   الصًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمكّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التجدٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 
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