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  القًل فٓ المًاقٕت
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  القًل فٓ المًاقٕت
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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 مستحب ي لٕس بًاخب ألن المٕقات  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕترا إلى الدح ّ

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

 .هي األػزاس
 
 بل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتتَت، الؼديل إلى مٕقت  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمت ًَ إ ا مشى  تلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظتَز بلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز ختس، بل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدتيس ػاه المٕقات  محفّات، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مدتيساً، ي إن  تن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مت فٓ خبز إبزإَّ به ػبد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتبزِ سىداً* •

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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  القًل فٓ المًاقٕت
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ هٓشَّ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ لَنٕ ٗٓجٔضْ لَِٔ تَشْنٔ الْإِحٕشَامِ هٙيَ الشَّجٓشَِٓ اخْتٙ٘ٓبساً  8« 4»•

  ٍٓ الْؼٔذٍٔلُ لِلَى الْؼٓمٙ٘كِ ٍٓ ًَحَُِٕٙ
هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسٙانِ ػٓايْ   « 5» -1 -14911•

ػٓايْ أَثِاٖ الْحٓسٓايِ    إِبٕزَإَِّٓ بٕهِ ػٓبٕادِ الْحٓمِٕادِ   ػٓيْ خٓؼٕ َزِ بٕهِ مٔحٓمَّدِ بٕهِ حٓكٍِّٕ 
ٍٓ وَْْاشََٓ   -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ لََٕمٍ لَذٙهَٔا الْوٓذٌََٙٗٔ فَخَابفَُا وَْْاشََٓ الْجٓاشْدٙ   : هَٔسٓى ع لَبلَ
 -ػٙشْقٍ  ٍٓ أَسٓادٍٔا أَىْ ٗٓأْخُزٍُا هٌْْٙٓب لِلَى رَاتٙ -الْإِحٕزَامٓ مِهَ الشَّدٓزَِِالْأَٗٛبمِ ٗٓؼٌٕٖٙ 

هٓيْ دٓخَلَ الْوٓذٌََٙٗٔ فَلَٕ٘سٓ لَأِ أَىْ ٗٔحٕاشِمٓ    -فَ٘ٔحٕشِهَٔا هٌْْٙٓب فَمَبلَ لَب ٍٓ َّٔٓ هٔغْعَتٗ
 .  مِهَ الْمٓدِٔىَِّلِلَّب 

 15هاي الجابة    2، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 179 -57 -5التْزٗت  -(5)•
 .هي ّزُ األثَاة

 318: ، ص11 يستئل الشٕؼّ؛ ج
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 الدىب ي الحتئض ي الى ستء ختس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ثل ٍجت ػلْ٘ن حٌ٘ئز،  ،ػي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف فِ٘

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌات هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي       ٍ •
 استؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ الوسجذ، 

وزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ًمبئْوب، ٍ أهب لجل ًمبئْوب فبى لن ٗوىاي  ٍ •
لْوب الصجش للى حبل الٌمبء فبألحَغ لْوب اإلحشام خبس، الوسجذ ػٌذُ 

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الحتئض تحزم خترج المسدد ػفى المختتر، ي ٔدلّ ػفٕاٍ  (: 3مسألّ )•
فآ  ٕ ٕ اّ إحزامُات ي   تادخل     ( 3)مضتفتً إلى مت مزّ مزسفّ ًٔوس 

 المسدد ي تُلّ بتلحح  بغٕز صالِ، 
لؼلّ الواشاد هاي الوساجذ    سٍاٗٔ ًَٗس هَثّمٔ ل٘س فْ٘ب لسسبل ٍ ( 3)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )فْ٘ب هسجذ الحشام
الشٍاٗٔ هسٌذٓ ٍ هؼتجشٓ ٍ داللتْب ػلى أىّ لحشاهْب هي خبس، الوسجذ •

 ِ . ٍاظحٔ ٍ ال ٗجَص لْب دخَل الوسجذ ٍ أه٘ب االجت٘بص فال ٗتحمّك ف٘ا
 (.الخَئٖ)

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛاذٚ ػٓايِ   « 7» -2 -16617•
سٓاأَلْتٔ أَبٓات ػٓبٕادِ الفَّاٍِ ع ػٓاهِ      : اثٕيِ فَعَّبلٍ ػٓيْ ًَُٗٔسٓ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ لَابلَ 

يٓ  -قَتلَ تَغْتَسِلُ يٓ تَسٕتَثْ ِزُ يٓ تَحٕتَشِٓ بِتلْكُزْسٔفِ -الْحٓتئِضِ تُزِٔدٔ الْإِحٕزَامٓ
يٓ تَسٕاتَقْبِلُ الْقِبٕفَاَّ يٓ لَات تَادٕخُلُ      -«1» ٔينَ ثِٕٓتبِ إِحٕزَامُِٓت ثًَٕبتً   تَفْبٓسٔ

 .«2»يٓ تُُِلُّ بِتلْحٓحِّ بِغَٕٕزِ الصَّفَتِِ  -الْمٓسٕدِدٓ
 .1355 -388 -5، ٍ التْزٗت 1 -444 -4الىبفٖ  -(7)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)ث٘بثْب الحشاهْب  -فٖ التْزٗت -(1)•
 .ثغ٘ش صالٓ -فٖ الوصذس -(2)•

 399- 400: ، ص12 يستئل الشٕؼّ، ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الْؤشَادٔ لَب تَذٕخُلُ الْوٓسٕجِذٓ فَتَلْجٓثَ فٙ٘اِٙ إٍَٔ تُصٓالَٖٓ فٙ٘اِٙ ثٓالْ تُحٕاشِمٔ      : أَلَُلُ•
هٔجٕتَبصًٓٓ ثِِٙ إٍَٔ هٙيْ خَبسِجِِٙ إٍَٔ ٗٔحٕوٓلُ الٌَّْٕٖٔ ػٓلَى الْىَشَآِّٔ إٍَٔ ػٓلَى خَإَفٙ  

 تَؼٓذِّٕ الٌَّجٓبسِٓٔ 
 .«3»ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ أَىْ ٗٔشَادٓ الْوٓسٕجِذٔ الْحٓشَامٔ لٙوٓب هٓشَّ فٖٙ الؽَّْٓبسِٓٓ •
 .هي أثَاة الجٌبثٔ 15هش فٖ الجبة  -(3)•
 .4 -445 -4الىبفٖ  -(4)•

 

  400: ، ص12 يستئل الشٕؼّ، ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أم ت ػفى القًل بت ختصتص بتلمسدد فمغ ػدم إمكتن صبزَت إلاى  ي •
أن تطُز تدخل المسدد ي تحزم فٓ حتل ا ختٕتس إن أمكه، ي إن لّ 

فٓ الدح ّ ( 4)ٔمكه لشحّ أي غٕزٌ أحزمت خترج المسدد ي خد    
 .أي محت اتُت

 (.األصفْبًٖ. )ػلى األحَغ( 4)•
 (.الجشٍجشدٕ. )ػلى األحَغ ثٌبءٖ ػلى ّزا المَل•

 

 632: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

الشٍاٗٔ هسٌذٓ هؼتجشٓ ال هشسلٔ، ٍ داللتْاب ػلاى أى لحشاهْاب هاي     ٍ •
خبس، الوسجذ ٍاظحٔ، ٍ ّٖ ثإؼاللْب لتشن االستفصبل فْ٘ب تشاول  
لحشام الؼوشٓ هي هسجذ الشجشٓ أٗعابً، ٍ رواش اإلّاالل ثابلحج فاٖ      
الشٍاٗٔ ال َٗجت اختصبصْب ثإحشام الحج هاي الوساجذ الحاشام، ألىّ    
حج التوتّغ اسن لوجوَع الؼوشٓ ٍ الحج ٍ ٗصا  لؼاالق الحاج ػلاى     
ػوشٓ التوتّغ، فال لصَس فٖ شوَل الشٍاٗٔ إلحشام الؼوشٓ هاي هساجذ   
الشجشٓ، ثل شوَلْب إلحشام الؼوشٓ هي هسجذ الشجشٓ أٍلاى، لر ٗجؼاذ   
جذ٘اً خلَ المَافل الوتَجْٔ هي الشجشٓ للى هىّٔ هي الحبئط ثل ٗىْش 

 .االثتالء ثزله، ٍ هؼِ ال ٗص  السىَت ػي ث٘بى حىوْب

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

لذ ٗستفبد ٍجَة اإلحشام هي خابس، الوساجذ ػلاى الحابئط ٍ     ٍ •
الٌفسبء ٍ ػذم جَاص تأخ٘ش اإلحشام لْوب للى الجحفٔ هي لع٘ٔ أسوبء 
ثٌت ػو٘س لو٘ب ًفست ثوحو٘ذ ثي أثٖ ثىش فٖ الج٘اذاء، ٍ ّاَ خابس،    

ثاأى  ( ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ سلناللِّ صلّى )اللِّ هسجذ الشجشٓ، فأهشّب سسَل 
ِ اللِّ صلّى )تحشم ٍ تلجِّٖ هغ الٌجٖ٘  ٍ أصاحبثِ، وواب فاٖ    ( ػلِ٘ ٍ آلا

، فتىَى حبلْب وبلٌجٖ٘ «2»صح٘حٔ هؼبٍٗٔ اثي ػو٘بس ٍ صح٘حٔ صساسٓ 
ٍ أصحبثِ هي ح٘ث اإلحشام هي ّزا الوىبى ٍ ( ػلِ٘ ٍ آلِاللِّ صلّى )

 .ػذم تأخ٘شُ للى الجحفٔ أٍ للى ه٘مبت آخش
/ 442: 13، 1ح  49أثااَاة اإلحااشام ة  / 401: 12الَساابئل ( 2)•

 .1ح  91أثَاة الؽَاف ة 

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أه٘ب لرا ل٘ل ثلضٍم اإلحشام هي ًفس الوسجذ فمذ روش فٖ الوتي أًاِ  ٍ •
هغ ػذم لهىبى صجشّب للى أى تؽْش تذخل الوسجذ ٍ تحشم فٖ حابل  

 .االجت٘بص
أى أدلّٔ حشهٔ التجبٍص ػي الو٘مبت ثال لحاشام ال تشاول   : ٍ ٗشد ػلِ٘•

الومبم، ألىّ الوفشٍض أى ّزا الوىابى لان ٗىاي ثو٘مابت لْاب، ٍ أه٘اب       
اإلحشام هي ًفس الوسجذ فغ٘ش لبدسٓ ػلِ٘ ف٘سمػ ّزا الوَظاغ ػاي   
الو٘مبت٘ٔ ثبلٌسجٔ للْ٘ب، ال س٘وب ثوالحظٔ الشٍاٗبت الَاسدٓ فٖ اإلحاشام  

 هي الجحفٔ لوي ال ٗتوىّي هي اإلحشام هي الشجشٓ، 
 

 271: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أه٘ب االجت٘بص فال ٗتحمك فٖ الومبم، ألىّ الو٘اضاى فاٖ تحمّماِ صاذق     ٍ •
ا ٰ  ا جٌُٔجابً لِلّ ٰ  ٍٓ ل»ػٌَاى ػبثشٕ سج٘ل الوزوَس فٖ اٙٗأ الشاشٗفٔ   

، ٍ َّ أى ٗذخل هي ثبة ٍ ٗخش، هي ثبة آخش «1« »اثِشِٕ سٓجِ٘لٍٰ  ع
ػلى ًحَ ٗتخز الوسجذ ؼشٗمبً ٍ سج٘لًب، ٍ ال ٗصذق ػلى هب لرا دخل 
فٖ الوسجذ ٍ ؼبف ٍ داس فِ٘ ٍ خش، هي ًفس الجبة أٍ هاي الجابة   

 .الوالصك لِ الَالغ فٖ جٌجِ

 272: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج
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 الحتئض تحزم خترج المسدد

أًِّ لَ فشض جَاص الؽَاف ٍ الذٍساى فٖ الوسجذ لن ٗىي ٍجاِ  ػلى •
لتم٘٘ذُ ثؼذم لهىبى الصجش للى أى تؽْش، لر لَ وبى رله جابئضاً لىابى   

 .جبئضاً هي األٍ٘ل، ٍ ال هَجت لتم٘٘ذُ ثؼذم لهىبى الصجش
ٍ هب روشُ هي االحت٘بغ فٖ الوتي ثابإلحشام هاي خابس، الوساجذ ٍ     •

 .تجذٗذُ هي الجحفٔ أٍ هي ه٘مبت آخش فال ثأس ثِ

 272: ، ص27 مًسًػّ اإلمتم الخًئٓ؛ ج


