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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  ٔحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ ثبلجٕتت بتجؼب، ي    فٕطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتب     ٔصوي

ٔطوً   ثٕه الظفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    ٔسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبؿب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىسبء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       ٔمصشحم ، *طالتٍؿًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىسبء لٕس بًاخب فٓ عمشِ التمتع ي لكه ال بأس بإتٕبووٍ   *•
 احتٕبطبً ي اتٕبوٍ لبل التمصٕشٔكًن أكثش إحتٕبطبً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف ثؼشفّ، ي األفؼل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕغ 
مىُب ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ ؿلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى ؿلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش أي ػمبل ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمظٕش، فٕحل ثؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الـٕت، ي األحًؽ ارتىبة الظتٕذ أٔؼتب، ي    مه ول ش
إن وبن األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شبء، فٕـًف ؿًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الـٕت، حم ٔـتًف ؿتًاف الىستبء ي ٔظتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىسبء، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزمبس فٕجٕت ثُب لٕبلٓ التششٔك، ي َٓ الحبدّٔ حم •

ػششِ ي الخبوّٕ ػششِ ي الخبلج ػششِ، ي ثٕتًتّ الخبلج ػششِ إومب َتٓ  
 فٓ ثؼغ الظًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
لً شبء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ ثل ٔمٕم ثمىى حتتى ٔشمتٓ رمتبسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحبدْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخبوٓ ػشش، حم ٔىفش ثؼذ التضيال  
لً وبن لذ اتمى الىسبء ي الظٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔؼب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للـًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء ثتبلـًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج



8 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لظذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محبل ثأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي ثمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رله إرا ثمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  ربص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حبوُٕب•
ثؼمشتٍ أي ثؼؼُب فٓ غٕشَب لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ ثُتب، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

أتى ثبلؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حبلخُب•
بىّ ي ثبلحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألب  فٓ مىّ إلى الؼب  المبثل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . ثمٓ ػلٍٕ إلى الؼب  المبثل
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 



11 

 أن ٔكًن إحشام حدٍ مه بطه مكّ

فمحتل  ، أمب ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه ثـه مىّ مغ االختٕبس -ساثؼُب•
 إحشامُب المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُب المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ ممتب  إثتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  ممب ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبمبػٕل 

غٕشَب اختٕبسا متؼمذا ثـل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ ثـل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕب مه غٕش تزذٔذ، ثل ٔزت أن ٔزذدٌ فُٕب، ألن إحشامٍ مه غٕشَب 
وبلؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَب رُال أي وسٕبوب يرت الؼًد إلُٕتب ي التزذٔتذ   

 . *مىبوٍمغ اإلمىبن، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔجؼذ رًاص االوتفبء ثئحشامٍ إرا وتبن حٕىتٍ أٔؼتبي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، ثل مـلمب ي إن وبن اإلحتٕبؽ مب روشٌ المبته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خبمسُب•
ابتؤرش احىبن لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَمب لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لم 
ٔزض ػىٍ، ي وزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ    

 . ػه آخش لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ال ٔخشج مه مكّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع

أن ال ٔخشد مه مىّ ثؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتبألحًؽ التمتغ ثال حبرّ، ي لً ػشػتٍ حبرّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحبرتٍ ي ٔشرغ محشمب إلػمبل الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حبرّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 يلت اإلحشام ليحح مًسع

يلت اإلحشا  للحذ مًبغ فٕزًص التأخٕش إلى يلتت ٔتذسن    3مسألّ •
ال ٔزتًص التتأخٕش ػىتٍ، ي ٔستتحت     ي  ػشفتّ، يلًف االختٕبسْ مه 

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، ثل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحشام

لً وسٓ اإلحشا  ي خشد إلى ػشفبت يرت الشرًع لإلحشا   4مسألّ •
ي لتً   *مًػؼٍلً لم ٔتمىه لؼٕك يلت أي ػزس أحش  مه مىّ،ي مه 

لم ٔتزوش الى تمب  األػمبل طح حزٍ، ي الزبَل ثتبلحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمبن فًت الًلًف ثؼشفتّ ي  ، **الىببٓ

 .***حزٍمشؼش ثـل 
 .يلً وبن فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وبن اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕبوبي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتب     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔجؼذ طحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتبن حٕىتٍ   ال ثل طحّ إحشامٍ مه مىبوٍ 
 . أٔؼبي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًص لمه يظٕفتٍ التمتع أن ٔعذل إلى غٕشٌ

 المستمٕه ال ٔزًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ مه  5مسألّ •
األخٕشٔه اختٕبسا، وؼم لً ػبق يلتٍ ػه إتمب  الؼمشِ ي إدسان الحتذ  

ي ٔأتٓ ثبلؼمشِ ثؼذ الحذ، ي حذ ػتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خبص
 الًلت خًف فًات االختٕبسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األطح، 

الظبَش ػمً  الحىم ثبلىسجّ إلى الحذ المىذية، فلً وًى التمتغ وذثب ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خبصي ػبق يلتٍ ػه إتمب  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرًة الؼمشِ 
 . ثل ٔزت ػلٍٕ الىمل لً خبف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خبف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً ثل ٔزت ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

 408-407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً عيم مه يظٕفتٍ التمتع ضٕك الًلت

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ػٕك الًلت ػته إتمتب  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔجؼذ  إدسان الحذ لجل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
ثل لً ػلم حبل اإلحشا  ثؼٕك الًلت ربص لٍ اإلحشا  ثحتذ االفتشادي   •

 إتٕبوٍ حم إتٕبن ػمشِ مفشدِ ثؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ ثىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الـتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ػتبق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفبٔتتٍ        
 .، ي األحًؽ الؼذيل ي ػذ  االوتفبء لً وبن الحذ يارجب ػلٍٕ*إشىبل

ثل ال اشىبل فٓ رًاصالؼذيل ي وفبٔتٍ ثل وتل مته ػتبق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفبء ثٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 الحبئض ي الىفسبء إرا ضبق يلتُب عه الطُش ي إتمبم العمشِ

الحبئغ ي الىفسبء إرا ػبق يلتُب ػه الـُش ي إتمب  الؼمشِ ٔزت  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتمب  حم اإلتٕبن ثؼمشِ ثؼذ ي   ػلُٕب الؼذيل إلى االفشاد

ي ػبق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى ثؼذ الحذ ثؼمشِ مفشدِ، ي طح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وبن ػزسَب لجل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أمب لً وبن ثؼذٌ فلً وبن ثؼذ  *•
وظف الـًاف فٕزت ػلُٕب تشن الـًاف ي إتٕبن السؼٓ ي التمظٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يثؼذ سفغ الؼزس تىمل ؿًافُب مه حٕج تشوٍ ي لً وتبن  
ػزسَب ثؼذ اإلحشا  ي لجل وظف الـًاف فُٓ ثبلخٕبس ثٕه الؼتذيل وتبأليل   
أي التىمٕل وبلخبوٓ إال أوُب لً اختبست التىمٕل ٔزت ػلُٕب ثؼذ سفغ الؼتزس  

 .لؼب ؿًاف الؼمشِ مه أيلٍ
 .أي لغٕش ػزس **•

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ حح االفشاد

ٓ ء ياحذ، ي َتً أن   8مسألّ • طًسِ حذ االفشاد وحذ التمتغ إال فٓ ش
 .الُذْ يارت فٓ حذ التمتغ ي مستحت فٓ االفشاد

 

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ العمشِ المفشدِ

 :طًسِ الؼمشِ المفشدِ وؼمشِ التمتغ إال فٓ أمًس 9مسألّ •
ي فتٓ  : أحذَب أن فٓ ػمشِ التمتغ ٔتؼٕه التمظتٕش ي ال ٔزتًص الحلتك   •

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش ثٕىُمب، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ ؿًاف الىسبء ي إن وبن أحتًؽ، ي  حبوُٕب •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزت ؿًاف الىسبء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتبت الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمبت ػمشِ التمتتغ أحتذ    حبلخُب •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن ربص فُٕب اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت

المواقيت في 
رأي اإلمام 

 الخميني

 المدينة مسجد الشجرة ذوالحليفة

 العقيق

 النجد

 العراق

 الجحفة 

 الشام

 المصر

 المغرب

 اليمن يلملم

 الطائف قرن المنازل
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  المًل فٓ المًالٕت
  فٓ المًالٕتالمًل •
 ي َٓ المًاػغ التٓ ػٕىت لإلحشا ،•

 :ي َٓ خمسّ لؼمشِ الحذ•
 ،ري الحلٕفّ -األيل•
ي ًَ مٕمبت أَل المذٔىّ ي مه ٔمش ػلى ؿشٔمُم، ي األحًؽ االلتظبس •

 .ػلى وفس مسزذ الشزشِ، ال ػىذٌ فٓ الخبسد، ثل ال ٔخلً مه يرٍ
 

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
َٓ مٕمبت ي  ،األلًى ػذ  رًاص التأخٕش اختٕبسا إلى الزحفّ 1مسألّ •

أَل الشب ، وؼم ٔزًص مغ الؼشيسِ لمشع أي ػتؼف أي غٕشَمتب مته    
 .األػزاس

 409: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
الزىت ي الحبئغ ي الىفسبء ربص لُم اإلحتشا  حتبل الؼجتًس     2مسألّ •

ثل يرت ػلُٕم حٕىئز، ي لتً   ،ػه المسزذ إرا لم ٔستلض  الًلًف فٍٕ
لم ٔمىه لُم ثال يلًف فبلزىت مغ فمذ المبء أي الؼزس ػته ابتتؼمبلٍ   
ٔتٕمم للذخًل ي اإلحشا  فٓ المسزذ، ي وزا الحبئغ ي الىفستبء ثؼتذ   
ومبئُمب، ي أمب لجل ومبئُمب فبن لم ٔمىه لُمب الظجش إلتى حتبل الىمتبء    
فبألحًؽ لُمب اإلحشا  خبسد المسزذ ػىذٌ ي تزذٔذٌ فٓ الزحفتّ أي  

 .محبراتُب
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  المًل فٓ المًالٕت
 الؼمٕك، -الخبوٓ•

ي ًَ مٕمبت أَل وزذ ي الؼشاق ي مه ٔمش ػلٕتٍ مته غٕتشَم ي أيلتٍ     •
المسلخ ي يبـٍ غمشِ ي آخشٌ رات ػشق، ي األلًى رتًاص اإلحتشا    
مه رمٕغ مًاػؼٍ اختٕبسا، ي األفؼل مه المسلخ حم مه غمتشِ، ي لتً   
التؼت التمّٕ ػتذ  اإلحتشا  مته أيلتٍ ي التتأخٕش إلتى رات الؼتشق        

ٍ فبألحًؽ التأخٕش، ثل ػذ  الزًاص ال ٔخلً مه   ير
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  المًل فٓ المًالٕت
 الزحفّ، -الخبلج•

 .َٓ ألَل الشب  ي مظش ي مغشة ي مه ٔمشّ ػلُٕب مه غٕشَمي •
 ٔلملم، -الشاثغ•

 .ي ًَ ألَل ٔمه ي مه ٔمشّ ػلٍٕ•
 ،لشن المىبصل -الخبمس•
 .ي ًَ ألَل الـبئف ي مه ٔمشّ ػلٍٕ•
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  المًل فٓ المًالٕت
 تخجت تله المًالٕت مغ فمذ الؼلم ثبلجٕىّ الششػّٕ أي الشٕبع المًرت لالؿمئىبن، 3مسألّ •
 .ي مغ فمذَمب ثمًل أَل االؿالع مغ حظًل الظه•
فؼال ػه الًحًق، فلً أساد اإلحشا  مه المسلخ مخال ي لم ٔخجت وًن المحل الىزائٓ رله •

 .ال ثذ مه التأخٕش حتى ٔتٕمه الذخًل فٓ المٕمبت
 .مه لم ٔمشّ ػلى أحذ المًالٕت ربص لٍ اإلحشا  مه محبراِ أحذَب 4مسألّ •
ي لً وبن فٓ الـشٔك مٕمبتبن ٔزت اإلحشا  مه محبراِ أثؼذَمب إلى مىّ ػلى األحتًؽ، ي  •

 .األيلى تزذٔذ اإلحشا  فٓ اٖخش
المشاد مه المحبراِ أن ٔظل فٓ ؿشٔمٍ إلى مىّ إلى مًػغ ٔىًن المٕمبت ػلتى   5مسألّ •

  ٔمٕىٍ أي ٔسبسٌ ثخؾ مستمٕم
ثحٕج لً ربيص مىٍ ٔتمبٔل المٕمبت إلى الخلف، ي المٕضان ًَ المحبراِ الؼشفٕتّ ال الؼملٕتّ   •

 .الذلّٕ، ي ٔشىل
االوتفبء ثبلمحبراِ مه فًق وبلحبطل لمه سوت الـبئشِ لً فشع إمىبن اإلحشا  مغ حفت   •

 .المحبراِ فُٕب، فال ٔتشن االحتٕبؽ ثؼذ  االوتفبء ثُب

 410: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ المًالٕت
 تخجت المحبراِ ثمب ٔخجت ثٍ المٕمبت ػلى مب مشّ، 6مسألّ •
 .ثل ٔمًل أَل الخجشِ ي تؼٕٕىُم ثبلمًاػذ الؼلمّٕ مغ حظًل الظه مىٍ•
 مب روشوب مه المًالٕت َٓ مٕمبت ػمشِ الحذ، 7مسألّ •
األيل مىّ المؼظمّ، ي َٓ لحذ التمتغ، الخبوٓ دئشِ األَتل أْ  : ي َىب مًالٕت أخش•

المىضل، ي َٓ لمه وبن مىضلٍ دين المٕمبت إلى مىّ ثل ألَل مىّ، ي وزا المزتبيس  
الزْ اوتمل فشػٍ إلى فشع أَل مىّ ي إن وبن األحتًؽ إحشامتٍ مته الزؼشاوتّ،     

 فئوُم ٔحشمًن ثحذ االفشاد ي المشان مه مىّ،
  411: ، ص1 تحشٔش الًبٕلّ، د•
ي الظبَش أن اإلحشا  مه المىضل للمزوًسٔه مه ثتبة الشخظتّ، ي إال فٕزتًص لُتم     •

اإلحشا  مه أحذ المًالٕت، الخبلج أدوى الحل، ي ًَ لىل ػمشِ مفشدِ بتًاء وبوتت   
ثؼذ حذ المشان أي االفشاد أ  ال، ي األفؼل أن ٔىًن مته الحذٔجٕتّ أي الزؼشاوتّ أي    

 .التىؼٕم، ي ًَ ألشة مه غٕشٌ إلى مىّ
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  المًل فٓ المًالٕت
  الْمًٓٓالِٕتِأَثًٕٓاةٔ •
  ثٓبةٔ تَؼِٕٕٕهِ الْمًٓٓالِٕتِ الَّتِٓ ٔٓزِتٔ الْئِحٕشَا ٔ مِىُْٓب 1« 1»•
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 2» -1 -14873•

ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٓىَمِ ػٓهْ دٓائدٓ الىُّؼٕمٓبنِ ػٓهْ أَثِٓ أًَُّٔةٓ الْخَتشَّاصِ  
ِ ع حٓذِّحْىِٓ ػٓهِ الْؼٓمِٕكِ: لَبلَ أَ يٓلْتٌ يٓلَّتٍَٔ سٓبًٔلُ اللٍَِّ  -لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَّ

ٕٓ ءٌ طٓىَؼٍٓٔ الىَّبسٔ لِإََٔتلِ   -فَمَبلَ إِنَّ سٓبٔتًلَ اللَّتٍِ ص يٓلَّتتٓ    -ص أَيٕ شَ
يٓ َِٓٓ ػِىْذٓوَب مٓىْتًُثٌّٓ  -الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓغْشِةِ الْزٔحٕفََّ

يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الـَّبئِفِ لَشْنَ الْمٓىَبصِلِ  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَمٓ -مُٕٕٓٓؼُّٓ
 .يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ وَزٕذٍ الْؼٓمِٕكَ يٓ مٓب أَوْزٓذٓتٕ
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  المًل فٓ المًالٕت
سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثِٕتٍِ ػٓتهْ   يٓ •

 .«3»طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَثِٓ أًَُّٔةٓ مِخْلٍَٔ 
 .168 -55 -5، ي التُزٔت 3 -319 -4الىبفٓ  -(2)•
 .3 -434 -ػلل الششائغ -(3)•
الذخًل فٓ أسع وزذ، ياالستفبع، يتأوٕج : اإلوزبد»: فٓ الًافٓ(. 2)•

الؼمٕش ثبػتجبس األسع؛ ٔؼىٓ ييلّتٍ لمه دخل أي ػال أسع وزذ فتٓ  
يفتٓ  . «ؿشٔمٍ، أبىذ اإلوزبد إلتى األسع يأساد مته دخلُتب تزتًّصاي    

يمب أوزذت، أْ ولّ أسع ٔىتُتٓ ؿشٔمُتب   : لًلٍ ػلٍٕ السال »: المشآِ
. إلى الىزذ، أي ولّ ؿبئفّ أتت وزذاي، أي ولّ أسع دخلتت فتٓ الىزتذ   

 . «ياأليّل أظُش
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ   « 4» -2 -14874•

إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهِ الْفَؼْلِ ثٕهِ شَبرَانَ رٓمِٕؼبي ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ طٓفًْٓانَ ثٕهِ 
مِتهْ تَمٓتب ِ   : رٓمِٕؼبي ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ  ٔٓحٕٕٓى

الَّتِٓ يٓلَّتَُٓب سٓبًٔلُ اللَّتٍِ ص لَتب    -الْحٓذِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ أَنْ تُحٕشِ ٓ مِهَ الْمًٓٓالِٕتِ
فَئِؤٍَّ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْؼِشَاقِ يٓ لَمٕ ٔٓىُتهْ ًٕٔٓمٓئِتزٍ    -تُزٓبيِصَٕٓب إِلَّب يٓ أَوْتٓ مٔحٕشِ ٌ

 -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَتمٓ  -ثٓـْهَ الْؼٓمِٕكِ مِهْ لِجٓلِ إََٔلِ الْؼِشَاقِ -ػِشَاقٌ
يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓغْتشِةِ الْزٔحٕفَتَّ يٓ    -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الـَّبئِفِ لَشْنَ الْمٓىَبصِلِ

  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ رَا الْحٔلَٕٕفَِّ -َِٓٓ مُٕٕٓٓؼُّٓ
 .مِمَّب ٔٓيِٓ مٓكََّّ فًَٓلْتٍُٔ مٓىْضِلٍُٔ -مٓهْ كَبنَ مٓىْضِلٍُٔ خَيْفٓ َٓزٌِِ الْمًٓٓالِٕتِيٓ •
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  المًل فٓ المًالٕت
سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ بٓؼٕذِ ثٕهِ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ػٓهْ أًَُّٔةٓ ثٕهِ يٓ •

 .«1»وًُحٍ ػٓهْ طٓفًْٓانَ مِخْلٍَٔ 
 -5ي التُزٔت  166 -54 -5، ي التُزٔت 1 -318 -4الىبفٓ  -(4)•

، ي رٔلٍ فتٓ  16مه الجبة  1، ي أيسد طذسٌ فٓ الحذٔج 964 -283
 .مه َزٌ األثًاة 17مه الجبة  8الحذٔج 

 .2 -434 -ػلل الششائغ -(1)•
يلوم ٔكوه   : لًلٍ عيٕوٍ السوالم  »: 235، ص 17مشآِ العمًل، ج فٓ •

ًٔمئزٍ عشاق، أْ كبوًا كفّبساً، يلمّب عيم أوُّم ٔذخيًن بعذٌ فوٓ دٔىوٍ   
 . «يال خال  فٓ َزٌ المًالٕت. عّٕه لُم المٕمبت
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمَّتبدٍ ػٓتهِ   « 2» -3 -14875•

لَبلَ أَثًٔ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع الْئِحٕشَا ٔ مِتهْ مًٓٓالِٕتتٓ خَمٕسٓتٍّ يٓلَّتَُٓتب     : الْحٓلَجِِّٓ لَبلَ
لَب ٔٓىْجٓغِٓ لِحٓتبد  يٓ لَتب لِمٔؼٕتَمِتشٍ أَنْ ٔٔحٕتشِ ٓ لَجٕلَُٓتب يٓ لَتب        -سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص

ِ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ  -ثٓؼٕذَٓٓب ٔٔظٓتليٓ   -ِرَا الْحٔيَٕٕفَِّ يٓ ًَٔٓ مٓسٕدِذٔ الشَّودٓشَ
يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الىَّزٕذِ  -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الشَّب ِ الْزٔحٕفََّ -فٍِِٕ يٓ ٔٓفْشِعٔ الْحٓذَّ

يٓ يٓلَّتتٓ لِإََٔتلِ الْتٕٓمٓهِ     -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الـَّبئِفِ لَتشْنَ الْمٓىَتبصِلِ   -الْؼٓمِٕكَ
 .يٓ لَب ٔٓىْجٓغِٓ لِأَحٓذٍ أَنْ ٔٓشْغَتٓ ػٓهْ مًٓٓالِٕتِ سٓبًٔلِ اللٍَِّ ص -ٔٓلَمٕلَمٓ

 .2 -319 -4الىبفٓ  -(2)•
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٔجٕٕٓذِ اللَّتٍِ ثٕتهِ ػٓلِتٓ     « 3» -4 -14876•

الْحٓلَجِِّٓ مِخْلٍَٔ إِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ يٓ ًَٔٓ مٓسٕزِذٔ الشَّزٓشَِِ وَبنَ ٔٔظٓليٓ فٍِِٕ يٓ ٔٓفْتشِعٔ  
حِتٕهَ   -فَئِرَا خَشَدٓ مِهَ الْمٓسٕزِذِ يٓ بٓتبسٓ يٓ ابٕتتًَٓتٕ ثِتٍِ الْجٕٕٓتذٓاءٔ     -الْحٓذَّ

 .ٔٔحٓبرِْ الْمِٕلَ الْأَيَّلَ أَحٕشَ ٓ
يٓ وَزَا وُلُّ مٓب « 4»مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ •

 .لَجٕلٍَٔ
مته   1، ي أيسد لـؼّ مىٍ فٓ الحتذٔج  2522 -302 -2الفمٍٕ  -(3)•

 .مه َزٌ األثًاة 11الجبة 
 .167 -55 -5التُزٔت  -(4)•

 308: ، ص11 يسبئل الشٕعّ؛ ج 



35 

  المًل فٓ المًالٕت
 «الجٕذاء( إلى لًلٍ)فئرا خشد »•
أْ دخل فُٕب ألن مسزذ الشزشِ فٓ المىخفؼتّ ي الجٕتذاء مستتؼلّٕ     •

ػلُٕب، فمب لم ٔذخل فُٕب لم ٔستً ثتٍ الجٕتذاء ي لتٕس فتٓ الىتبفٓ ي      
حتٕه  »( إرا ختشد إلتى لًلتٍ أحتش     )التُزٔت َزٌ الزملّ مه لًلتٍ  

، أْ لجتى ألن  «أحتش  »ي المٕل الخبوٓ مىتُبَتب  « ٔحبرْ المٕل األيل
الىّٕ ثذين التلجّٕ وبلؼذ  ي تأئلٍ ثبلتلجّٕ رُشا ومب روتشٌ المتتأخشين   

 .ثؼٕذ رذا

 284: ، ص4 ج؛ (ايلمديسى )الفمٍٕسيضّ المتمٕه فٓ ششح مه ال ٔحضشٌ 
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  المًل فٓ المًالٕت
لؼل المشاد ثفشع الحذ ػمذ اإلحشا  ي ثبإلحشا  ػىذ محبراِ المٕتل  ي •

ّ التلجّٕ أي سفغ الظًت ثُب ومب ٔستفبد مه األخجبس األخش   اٖتٕ

 481: ، ص12 الًافٓ؛ ج 
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ ػٓهِ الْؼٓمٕشَوِِّٓ ػٓتهْ  « 1» -5 -14877•

ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ مًٔبٓى ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ إِحٕشَا ِ إََٔلِ 
 -يٓ مٓب ٔٓلُِِٕمٕ يٓ إََٔلِ الشَّب ِ يٓ مِظٕشَ مِهْ إَٔٔهَ ًَٔٓ -الْىًُفَِّ يٓ إََٔلِ خُشَابٓبنَ

يٓ إََٔتلُ   -يٓ مٓب ٔٓلِتُِٕمٕ فَمِتهَ الْؼٓمِٕتكِ    -فَمَبلَ أَمَّب إََٔلُ الْىًُفَِّ يٓ خُشَابٓبنَ
 -يٓ إََٔلُ الشَّب ِ يٓ مِظٕشَ مِهَ الْزٔحٕفَِّ -الْمٓذِٔىَِّ مِهْ رِْ الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ الْزٔحٕفَِّ

يٓ إََٔلُ السِّىْذِ مِهَ الْجٓظٕشَِِ ٔٓؼٕىِٓ مِهْ مِٕمَبتِ إََٔلِ  -يٓ إََٔلُ الْٕٓمٓهِ مِهْ ٔٓلَمٕلَمٓ
 .الْجٓظٕشَِِ
•______________________________ 

 .169 -55 -5التُزٔت  -(1)
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  المًل فٓ المًالٕت
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕتهِ  « 2» -6 -14878•

يٓلَّتٓ سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص : ػٔزَافِشٍ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ
إِلَتى  « 3»وَحًٕاي مِهْ ثٓشِٔذٕٓٔهِ مٓب ثٕٕٓهَ ثٓشِٔذِ الْجٓغْتجِ   -لِإََٔلِ الْمٓشْشِقِ الْؼٓمِٕكَ

يٓ لِإََٔتلِ وَزٕتذٍ لَتشْنَ     -يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَتِّ رَا الْحٔلَٕٕفَتِّ   -«4»غَمٕشََِ 
  .يٓ لِإََٔلِ الشَّب ِ الْزٔحٕفََّ يٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَمٓ -الْمٓىَبصِلِ

 .170 -56 -5التُزٔت  -(2)•
. ، ي َتً ياد لتشة خٕجتش   (َبمش المخـًؽ)الجغت  -فٓ وسخّ -(3)•

 (.456 -1مؼزم الجلذان ) -اوظش
 -4مؼزتم الجلتذان   )مًػغ ثٕه المذٔىّ ي مىّ المىشمّ  -غمشِ -(4)•

212.) 
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓجٕذٔ اللٍَِّ ثٕهُ رٓؼٕفَشٍ فِٓ لُشْةِ الْئِبٕىَبدِ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ « 5» -7 -14879•

: مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓلِتِّٓ ثٕتهِ سِئَتبةٍ لَتبلَ    
الَّتِٓ يٓلَّتَُٓب سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص لِلىَّتبسِ   -بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الْأَيٕلَبتِ

يٓ َِتٓٓ   -إِنَّ سٓبًٔلَ اللٍَِّ ص يٓلَّتتٓ لِإََٔتلِ الْمٓذِٔىَتِّ رَا الْحٔلَٕٕفَتِّ     -فَمَبلَ
يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ لَشْنَ الْمٓىَبصِلِ  -الشَّزٓشَُِ يٓ يٓلَّتٓ لِإََٔلِ الشَّب ِ الْزٔحٕفََّ

 .يٓ لِإََٔلِ وَزٕذٍ الْؼٓمِٕكَ
 .76 -لشة االبىبد -(5)•
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  المًل فٓ المًالٕت
ػٓهْ رٓذٌِِّ ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ عٓبٕذِ اليٍَِّ بٕهِ الْحٓسٓهِ يٓ ػٓهْ « 6» -8 -14880•

يٓ  -خُشَابٓبنَبٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ إِحٕشَا ِ إََٔلِ الْىًُفَِّ يٓ : أَخٍِِٕ مًٔبٓى ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
لَتبلَ إِحٕتشَا ٔ إََٔتلِ الْؼِتشَاقِ مِتهَ       -مِهْ إَٔٔهَ َٔتًٓ « 1»مٓهْ ٔٓلُِِٕمٕ يٓ إََٔلِ مِظٕشَ 

يٓ إََٔلِ الْٕٓمٓهِ مِهْ لَشْنٍ  -يٓ مِهْ رِْ الْحٔلَٕٕفَِّ يٓ إََٔلِ الشَّب ِ مِهَ الْزٔحٕفَِّ -الْؼٓمِٕكِ
 .يٓ إََٔلِ السِّىْذِ مِهَ الْجٓظٕشَِِ أَيٕ مٓغٓ إََٔلِ الْجٓظٕشَِِ -«2»
 .«3»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ وَمٓب مٓشَّ •
 104 -لشة االبىبد -(6)•
 .ي أَل السىذ ي مظش -فٓ المظذس -(1)•
 .المىبصل -فٓ المظذس صٔبدِ -(2)•
 .مه َزا الجبة 5مش فٓ الحذٔج  -(3)•
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  المًل فٓ المًالٕت
بٓأَلْتٍُٔ ػٓتهِ  : يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ ع لَبلَ« 4» -9 -14881•

لَبلَ يٓلَّتٓ سٓبٔتًلُ اللَّتٍِ    -مِهْ إَٔٔهَ إِحٕشَامُٔٓب يٓ إِحٕشَا ٔ الْحٓذِّ -الْمٔتْؼِّٓ فِٓ الْحٓذِّ
يٓ  -يٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَِّ يٓ مٓهْ ٔٓلُِٕٓب مِتهَ الشَّتزٓشَِِ   -ص لِإََٔلِ الْؼِشَاقِ مِهَ الْؼٓمِٕكِ

يٓ  -«5»يٓ لِإََٔتلِ الـَّتبئِفِ مِتهْ لَتشْنٍ      -لِإََٔلِ الشَّب ِ يٓ مٓهْ ٔٓلُِٕٓب مِهَ الْزٔحٕفَِّ
 .فَلَٕٕسٓ لِأَحٓذٍ أَنْ ٔٓؼٕذٔيٓ مِهْ َٓزٌِِ الْمًٓٓالِٕتِ إِلَى غَٕٕشَِٓب -لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ مِهْ ٔٓلَمٕلَمٓ

 .«6»يٓ سٓيٓأٌ ػٓلُِّٓ ثٕهُ رٓؼٕفَشٍ فِٓ وِتَبثٍِِ مِخْلٍَٔ •
 .108، 107 -لشة االبىبد -(4)•
 .المىبصل -فٓ المظذس صٔبدِ -(5)•
 .13 -107 -مسبئل ػلٓ ثه رؼفش -(6)•
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