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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
  فٓ صًسِ 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 الصفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    ٔسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبطب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىسبء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       ٔقصشحم ، *صالتٍطًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ صًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىسبء لٕس بًاخب فٓ عمشِ التمتع ي لنه ال بأس بإتٕبووٍ   *•
 احتٕبطبً ي اتٕبوٍ قبل التقصٕشٔنًن أمثش إحتٕبطبً

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

الًلًف ثؼشفّ، ي األفضل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ صتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕض 
مىُب ي ٔمضٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

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

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن صشيسِ ػلى األحتً،، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمصٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمصٕش، فٕحل ثؼتذ التمصتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الطٕت، ي األحً، ارتىبة الصتٕذ أٔضتب، 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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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شبء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔصلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕت، حم ٔطتًف طتًاف الىستبء ي ٔصتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىسبء، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل 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 ثؼض الصًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل 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 الصٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔضب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األصح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفضل األحً، أن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمتشِ،  •
 .فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
  ٔشتش، فٓ حذ التمتغ أمًسي •
  أحذَب الىّٕ•
ثمؼىى لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ •

 فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح 
فٓ رملّ مه األخجبس أوٍ لً أتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحذ ربص وؼم •

أن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رله إرا ثمٓ فٓ مىّ إلى َالل رْ الحزتّ  
ي ٔتأوذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  التشئّ ثل ػه المبضٓ يرًثٍ حٕىئز ي لىته  

ٍ الظبَش تحمك اإلرمبع ػلى   خالف

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه حذ مؼتمشا فٓ شًال ي مه وٕتٍ : مًحك بمبػّ ػه الصبدق عففٓ •

إن ًَ ألتب  إلتى الحتذ    ي   أن ٔؼتمش ي سرغ إلى ثالدٌ فال ثأس ثزله
فًُ متمتغ ألن أشُش الحذ شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ فمه اػتمتش  
فُٕه فألب  إلى الحذ فُٓ متؼّ ي مه سرغ إلى ثالدٌ ي لتم ٔمتم إلتى    
الحذ فُٓ ػمشِ ي إن اػتمش فٓ شُش سمضبن أي لجلٍ فألب  إلى الحتذ  
فلٕس ثمتمتغ ي إومب ًَ مزبيس أفشد الؼمشِ فإن ًَ أحت أن ٔتمتغ فٓ 
أشُش الحذ ثبلؼمشِ إلى الحذ فلٕخشد مىُب حتى ٔزبيص رات ػتشق أي  
ٔتزبيص ػسفبن متمتؼب ثؼمشتٍ إلى الحذ فإن ًَ أحت أن ٔفتشد الحتذ   

 مىُب فلٕخشد إلى الزؼشاوّ فٕلجٓ 

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه اػتمش ػمشِ مفشدِ : فٓ صحٕحّ ػمش ثه ٔضٔذ ػه أثٓ ػجذ اهلل عي •

  فلٍ أن ٔخشد إلى أَلٍ إال أن ٔذسوٍ خشيد الىبس ًٔ  التشئّ

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه دخل مىّ مؼتمشا مفشدا للحذ فٕمضتٓ ػمشتتٍ   : فٓ لًّٔ ػىٍ عي •

وبن لٍ رله ي إن ألب  إلى أن ٔذسوٍ الحذ وبوت ػمشتٍ متؼّ لبل ع ي 
  لٕس تىًن متؼّ إال فٓ أشُش الحذ

مه دخل مىّ ثؼمشِ فألب  إلى َالل رْ الحزّ : ي فٓ صحٕحّ ػىٍ ع•
  فلٕس لٍ أن ٔخشد حتى ٔحذ مغ الىبس

  مه اػتمش فٓ أشُش الحذ فلٕتمتغ: ي فٓ مشبل مًبى ثه المببم•

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
غٕش رله مه األخجبس ي لذ ػمل ثُب رمبػّ ثل فتٓ الزتًاَش ال   إلى •

 إتٕتبن  أرذ فٍٕ خالفب ي ممتضبَب صحّ التمتغ مغ ػتذ  لصتذٌ حتٕه    
ثل الظبَش مه ثؼضُب أوٍ ٔصٕش تمتؼب لُشا مه غٕش حبرّ إلى وّٕ الؼمشِ 

التمتغ ثُب ثؼذَب ثل ٔمىه أن ٔستفبد مىُب أن التمتغ ًَ الحتذ ػمٕتت   
 ػمشِ يلؼت فٓ أشُش الحذ ثأْ وحً أتى ثُب ي ال ثأس ثبلؼمل ثُب 

المذس المتٕمه مىُب ًَ الحذ الىذثٓ ففٕمب إرا يرت ػلٕتٍ التمتتغ   لىه •
فأتى ثؼمشِ مفشدِ حمَّ أساد أن ٔزؼلُب ػمتشِ التمتتغ ٔشتىل االرتتضاء     
ثزله ػمب يرت ػلٍٕ بًاء وبن حزّ اإلبال  أي غٕشَب ممتب يرتت   

 االبتٕزبس ثبلىزس أي 

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
الىّّٕ ثمؼىى لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذّ حٕه الششيع فٓ : أحذَب•

إحشا  الؼمشِ، فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدّد فٓ وّٕتتٍ ثٕىتٍ ي ثتٕه    
  ٓ   غٕشٌ لم ٔصحَّ، وؼم فٓ رملّ مه األخجبس أوٍّ لً أتى ثؼمشِ مفتشدِ فت

الحذّ ربص أن ٔتمتّغ ثُب، ثل ٔستحتّ رله إرا ثمٓ فٓ مىّّ إلتى  أشُش 
َالل رْ الحزّّ، ي ٔتأوّذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  التشئتّ ثتل ػته المبضتٓ     

 ،(1)يرًثٍ حٕىئزٍ ي لىهّ الظبَش تحمّك اإلرمبع ػلى خالفٍ 
. ػلى أنّ صحٕحّ إثشإَم ثه ػمش الٕمتبوٓ صتشٔحّ فتٓ الزتًاص    ( 1)•

 (.الخًئٓ)

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه حذّ مؼتمشاً فٓ شًّال ( ػلٍٕ السّال )مًحّك بمبػّ ػه الصبدق ففٓ •

ي مه وّٕتٍ أن ٔؼتمش ي سرغ إلى ثالدٌ فال ثأس ثزله، ي إن َتً ألتب    
إلى الحذّ فًُ متمتّغ، ألنّ أشُش الحذّ شًّال ي ري المؼذِ ي ري الحزّتّ،  
فمه اػتمش فُٕهّ فألب  إلى الحذّ فُٓ متؼّ، ي مه سرغ إلى ثالدٌ ي لم 
ٔمم إلى الحذّ فُٓ ػمشِ، ي إن اػتمش فٓ شُش سمضبن أي لجلتٍ فألتب    
إلى الحذّ فلٕس ثمتمتّغ، ي إوّمب ًَ مزبيس أفشد الؼمشِ، فإن ًَ أحتتّ  
أن ٔتمتّغ فٓ أشُش الحذّ ثبلؼمشِ إلى الحذّ فلٕخشد مىُب حتّى ٔزتبيص  
رات ػشق أي ٔتزبيص ػسفبن متمتّؼبً ثؼمشتٍ إلى الحذّ، فإن ًَ أحتتّ  

 . أن ٔفشد الحذّ فلٕخشد إلى الزؼشاوّ فٕلجّٓ مىُب

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه ( ػلٍٕ السّال )ٍ غشبشغاللّفٓ صحٕحّ ػمش ثه ٔضٔذ ػه أثٓ ػجذ ي •

اػتمش ػمشِ مفشدِ فلٍ أن ٔخشد إلى أَلٍ إلّب أن ٔذسوٍ خشيد الىبس 
 ًٔ  التشئّ 

( 2)مه دخل مىّّ مؼتمشاً مفتشداً للحتذّ   ( ػلٍٕ السّال )فٓ لًّّٔ ػىٍ ي •
فٕمضٓ ػمشتٍ وبن لٍ رله، ي إن ألتب  إلتى أن ٔذسوتٍ الحتذّ وبوتت      

 . ي لٕس تىًن متؼّ إلّب فٓ أشُش الحذّ(: ػلٍٕ السّال )ػمشتٍ متؼّ، لبل 
 
 (.الخًئٓ. )مفشداً للؼمشِ: َزا مه بًُ الملم ي الصحٕح( 2)•

 
 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 



17 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه دخل مىّّ ثؼمشِ فألب  إلى َالل ( ػلٍٕ السّال )ي فٓ صحٕحّ ػىٍ •

ي فتٓ مشبتل   . رْ الحزّّ فلٕس لٍ أن ٔخشد حتّى ٔحذّ متغ الىتبس  
 . مه اػتمش فٓ أشُش الحذّ فلٕتمتّغ: مًبى ثه المببم

 

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
إلى غٕش رله مه األخجبس، ي لذ ػمل ثُب رمبػّ، ثل فٓ الزتًاَش ال  •

، ي ممتضبَب صحّّ التمتّغ مغ ػذ  لصتذٌ حتٕه إتٕتبن    خالفبً  أرذ فٍٕ
الؼمشِ، ثل الظبَش مه ثؼضُب أوٍّ ٔصٕش تمتّؼبً لُشاً مه غٕش حبرتّ إلتى   
وّّٕ التمتّغ ثُب ثؼذَب، ثل ٔمىه أن ٔستفبد مىُتب أنّ التمتّتغ َتً الحتذّ     
ػمٕت ػمشِ يلؼت فٓ أشُش الحذّ ثأّْ وحً أتى ثُب، ي ال ثأس ثبلؼمل 

 ثُب، 

 612: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مىُب ًَ الحذّ الىذثّٓ ففٕمب إرا يرتت ػلٕتٍ التمتّتغ    ( 1)لىه المذس المتٕمّه •

فأتى ثؼمشِ مفشدِ حمّ أساد أن ٔزؼلُب ػمشِ التمتّغ ٔشىل االرتتضاء ثتزله   
ػمّب يرت ػلٍٕ، بًاء وبن حزّّ اإلبال  أي غٕشَب ممّتب يرتت ثبلىتزس أي    

 (. 2)االبتٕزبس 

 (.الخًاوسبسْ. )فٍٕ إشىبل( 1)•

 (.الخًئٓ. )الشيأبت مطلمّ تشمل مه يرت ػلٍٕ الحذّ أٔضبًلىه •
آلب . )ال يرٍ لألخز ثبلمتٕمّه مغ اإلطالق ي تمبمّّٕ الجٕبن فٓ ممب  التخبطت•

 (.ضٕبء
ال يرٍ الحتمبل اإلرضاء للحذّ االبتٕزبسْ ي ٔحتمل أن ٔىًن روتشٌ  ( 2)•

 (. الخًئٓ. )مه بًُ الملم ي أمّب فٓ الىزس فبلحىم تبثغ لمصذ الىبرس

 612: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ثٓبةٔ أَؤٍَّ ٔٓزًٔصٔ أَنْ ٔٓؼٕتَمِشَ فِٓ أَشُْٔشِ الْحٓذِّ ػٔمٕشًَِ مٔفْشَدًِٓ يٓ ٔٓتزَْٓتٓ   7« 4»•

  حٕٕٓجُ شَبءٓ يٓ ٔٓزًٔصٔ أَنْ ٔٓزٕؼٓلَُٓب ػٔمٕشََِ التَّمٓتُّغِ إِنْ أَدٕسٓنٓ الْحٓذَّ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ « 5» -1 -19284•

ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕتذِ  
ثُوَّ  َٔشْخِوعُ إِلَوى     -لَب بَأْسَ بِبلْعُمِشَِِ الْمُفْشَدَِِ فِٓ أَشُُْشِ الْحَوح  : اللٍَِّ ع لَبلَ

 .أََِيٍِِ
يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ مٔؼٓلَّى ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ •

  «6»ثَُّ  َٔشْخِعُ إِلَى أََِيٍِِ إِنْ شَبءَ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ مِخْلٍَٔ إِلَّب أَؤٍَّ لَبلَ 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
، ي 1515 -436 -5، ي التُتتتتزٔت 1 -534 -4الىتتتتبفٓ  -(5)•

 .1159 -327 -2االبتجصبس 
 .2 -535 -4الىبفٓ  -(6)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَثٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ « 7» -2 -19285. •

إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهِ الْفَضْلِ ثٕهِ شَبرَانَ ػٓهْ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ إِثٕتشَإَِمٓ ثٕتهِ   
أَوٍَُّ سُئِلَ عَهْ سَخُلٍ خَوشَجَ فِوٓ أَشْوُُشِ    ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع   ػٔمٓشَ الْٕٓمٓبوِِّٓ
يَ إِنْ حَوح  مِوهْ    -إِلَى بِيَبدٌِِ قَبلَ لَوب بَوأْسَ  « 1»ثَُّ  خَشَجَ  -الْحَح  مُعِتَمِشاً

يَ إِنَّ الْحُسَِٕهَ بِهَ عَيٍِّٓ  -رَلِلَ يَ أَفْشَدَ الْحَح  فَيَِٕسَ عَيٍَِِٕ دَمٌ« 2»عَبمٍِِ 
 .«3» ع خَشَجَ ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ إِلَى الْعِشَاقِ يَ مَبنَ مُعِتَمِشاً

 310: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
، ي 1516 -436 -5، ي التُتتتتزٔت 3 -535 -4الىتتتتبفٓ  -(7)•

 .1160 -327 -2االبتجصبس 
•______________________________ 

 .، ي وزله الىبفٓ(َبمش المخطً،)سرغ  -فٓ التُزٔت -(1)
 .فٓ ػبمٍ -فٓ المصذس -(2)•
خشد لجل التشئّ ثًٕ  إلى الؼشاق، ي لذ وبن دخل  -فٓ المصذس -(3)•

 .مؼتمشا
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ إِبٕمٓبػِٕلَ ثٕهِ مٓشَّاسٍ ػٓهْ ٔٔتًوُسٓ  « 4» -3 -19286•

مِهْ أَِٔهَ افْتَشَقَ الْمُتَمَتِّعُ لُلْتٔ لِأَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع : ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ لَبلَ
يَ الْمُعِتَمِشَ إِرَا فَوشَََ مِىَُْوب    -إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُشْتَبِطٌ بِبلْحَح فَمَبلَ  -يَ الْمُعِتَمِشُ

ثَُّ  سَاحَ  -فِٓ رِْ الْحِد ِّ« 5»يَ قَذِ اعِتَمَشَ الْحُسَِٕهُ ع  -رَََبَ حَِٕثُ شَبءَ
يَ لَب بَأْسَ بِبلْعُمِشَِِ  -ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ إِلَى الْعِشَاقِ يَ الىَّبسُ َٔشُيحًُنَ إِلَى مِىًى

 .فِٓ رِْ الْحِد ِّ لِمَهْ لَب ُٔشِٔذُ الْحَح 
 .4 -535 -4الىبفٓ  -(4•
َتتبمش ( )ػلٕتتٍ الستتال )الحستتٕه ثتته ػلتتٓ  -فتتٓ التُتتزٔت -(5)•

 (.المخطً،
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ وَزَا وُلُّ مٓب « 6»ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِإِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ مٔحٓمَّذٔ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .1163 -328 -2، ي االبتجصبس 1519 -437 -5التُزٔت  -(6)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِإِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهْ صٓتفًْٓانَ ثٕتهِ   « 7» -4 -19287•

بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الْمٔؼٕتَمِشِ فِٓ : ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ ٔٓؼٕمًُةٓ ثٕهِ شُؼٕٕٓتٍ لَبلَ
 .أَشُْٔشِ الْحٓذِّ لَبلَ َِٓٓ مٔتْؼٌّٓ

مته الجتبة    2، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1514 -436 -5التُزٔت  -(7)•
 .مه أثًاة ألسب  الحذ 15
 
 .«8»ٔٓأْتِٓ يٓرٍُٕٔٔ : أَلًُلُ•
 .مه َزا الجبة 6ٔبتٓ فٓ الحذٔج  -(8)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػٔزَافِشٍ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ « 1» -5 -19288•

ِِ َفَقَ وى        : أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ َّ مُعَِتِموشًا مُْفوِشدًا لِيُْعِموَش َموْه دََخوَل مَنَّو
يَ إِنْ أَقَبمَ إِلَى أَنْ ُٔذِسِكَ الْحَح  مَبوَتِ  -ثَُّ  خَشَجَ مَبنَ رَلِلَ لٍَُ -عُمِشَتٍَُ

 .الْحَح أَشُُْشِ يَ قَبلَ لَِٕسَ تَنًُنُ مُتْعٌَّ إِلَّب فِٓ  -عُمِشَتٍُُ مُتْعًَّ
•______________________________ 

مته الجتبة    1، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1513 -435 -5التُزٔت  -(1)
 .مه أثًاة ألسب  الحذ 15
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِإِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ الصَّفَّبسِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ « 2» -6 -19289•

ػٓتهْ إِبٕتحٓبقَ   الْحُسَِٕهِ بِهِ حَم بدٍ ػٓهِ مًٔبٓى ثٕهِ بٓؼٕذٓانَ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ػٓهْ 
مَهْ دَخَلَ مَنََّّ بِعُمِوشٍَِ  : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ« 3»ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ 

 .فَيَِٕسَ لٍَُ أَنْ َٔخْشُجَ حَتَّى َٔحُح  مَعَ الىَّبسِ -فَأَقَبمَ إِلَى َِيَبلِ رِْ الْحِد ِّ
 .1161 -327 -2، ي االبتجصبس 1517 -436 -5التُزٔت  -(2)•
 (.َبمش المخطً،)إبحبق ثه ػمش ثه ٔضٔذ  -فٓ وسخّ -(3)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ فِتٓ  « 4»حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ ػٓلَى مٓهِ اػٕتَمٓشَ ػٔمٕشََِ التَّمٓتُّغِ لِمٓب مٓشَّ َٔىَب : أَلًُلُ•

 .يٓ ٔٓحٕتَمِلُ الْحٓمٕلُ ػٓلَى الِببٕتِحٕجٓبةِ« 5»مٓحٓلٍِِّ 
 .مه َزا الجبة 3 -1مش فٓ األحبدٔج  -(4)•
 .مه أثًاة ألسب  الحذ 22تمذ  فٓ الجبة  -(5)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕتهِ الْحٔسٓتٕٕهِ ػٓتهْ ئَٕٕٓتتِ ثٕتهِ      « 6» -7 -19290•

بٓأَلٍَٔ أَثًٔ ثٓصِٕشٍ يٓ أَوَب حٓبضِشٌ ػٓمَّهْ أََٓتلَّ ثِتبلْؼٔمٕشَِِ   : حٓفْصٍ ػٓهْ ػٓلٍِّٓ لَبلَ
لَِٕسَ فِٓ أَشُُْشِ الْحَوح  عُمِوشٌَِ َٔشْخِوعُ    لَبلَ  -فِٓ أَشُْٔشِ الْحٓذِّ لٍَٔ أَنْ ٔٓشْرِغٓ

لِأَوَّوٍُ إِوَّمَوب    -يَ لَنِىٍَُّ َٔحِتَبِسُ بِمَنََّّ حَتَّى َٔقْ َِٓ حَد وٍُ  -مِىَُْب إِلَى أََِيٍِِ
 .أَحِشَمَ لِزَلِلَ

 .1164 -328 -2، ي االبتجصبس 1520 -437 -5التُزٔت  -(6)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ثٓؼٕتضٔ  أَخْجٓشَوِتٓ  : يٓ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ لَتبلَ   « 7» -8 -19291•

فَمَبلَ إِوِّٓ أُسِٔتذٔ أَنْ   -رٓؼٕفَشٍ ع فِٓ ػٓشْشٍ مِهْ شًََّالٍأَثٓب   أَؤٍَّ بٓأَلَ أَصٕحٓبثِىَب
 .الْحٓذِٔجَأَوْتَ مُشْتََُهٌ بِبلْحَح  فَمَبلَ لٍَٔ  -أُفْشِدٓ ػٔمٕشََِ َٓزَا الشَُّٕشِ

حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ ػٓلَى مٓهْ أَسٓادٓ أَنْ ٔٔفْشِدٓ الْؼٔمٕشََِ ثٓؼٕذٓ مٓب وًَٓى التَّمٓتُّغٓ ثُِٓب : أَلًُلُ•
 .«1»لِمٓب مٓشَّ 

، ي 1162 -327 -2، ي االبتجصبس 1518 -436 -5التُزٔت  -(7)•
 .مه أثًاة ألسب  الحذ 22مه الجبة  3أيسدٌ ثتمبمٍ فٓ الحذٔج 

•______________________________ 
 .مه َزا الجبة 7ي  3مش فٓ الحذٔخٕه  -(1)
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِإِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٔمٓتشَ ثٕتهِ   « 2» -9 -19292•

مَهِ اعِتَمَشَ عُمِشًَِ مُفْوشَدًَِ فَيَوٍُ أَنْ َٔخْوشُجَ    : ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ
 .إِلَّب أَنْ ُٔذِسِمٍَُ خُشُيجُ الىَّبسِ ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ -إِلَى أََِيٍِِ مَتَى شَبءَ

 .2938 -449 -2الفمٍٕ  -(2)•
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