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•
•
•

•
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القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال
القًل فٓ صًسِ حذ التمتغ إرمبٜ
ي َٓ أن ٔحشم فٓ أشُش الحذ مه إحذ ٞالمًاقٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب
إل ٟالحذ،
حم ٔذخل مكّ المؼظمّ فٕطوً ثبلجٕتت بتجؼب ،ي ٔظويٓ ػىتذ مقتب
إثشإَم (ع) سكؼتٕه ،حم ٔسؼى ثٕه الصفب ي المشيِ بتجؼب ،حتم ٔطوً
ليىساء احتٕبؼب بجؼب حم سكؼتٕه لٍ ،ي إن كبن ا٘قتً ٞػتذ يرتًة
ؼًاف الىسبء ي صٝتٍ* ،حم ٔقظش فٕحل ػلٕتٍ كتل متب حتش ػلٕتٍ
ثبٚحشا  ،ي َزٌ صًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ،
* طًا الىساء لٕس تًاخة فٓ ػمشِ التمتغ ي لكه ال تؤس تبتٕاووٍ
احتٕاطاً ي اتٕاوٍ قثل التقظٕشٔكًن أكثش احتٕاطاً
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال

• حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مكّ المؼظمّ فٓ يقت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذس
الًقًف ثؼشفّ ،ي ا٘فعل إٔقبػٍ ًٔ التشئتّ ثؼتذ صت ِٝالظُتش ،حتم
ٔخشد ال ٟػشفبت فٕقف ثُب مه صيال ًٔ ػشفّ ال ٟغشيثٍ ،حم ٔفٕط
مىُب ي ٔمعٓ إل ٟالمشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔقف ثٍ ثؼذ ؼلتًع الفزتش مته
ًٔ الىحش ال ٟؼلًع الشمس مىٍ،

3

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال

• حم ٔمعٓ إل ٟمى٘ ٟػمبل ًٔ الىحش ،فٕشمٓ رمشِ الؼقجّ ،حم ٔىحش أي
ٔزثح َذٍٔ ،حم ٔحلق إن كبن صشيسِ ػل ٟا٘حتًغ ،ي ٔتخٕتش غٕتشٌ
ثٕىٍ ي ثٕه التقصٕش ،ي ٔتؼٕه ػل ٟالىسبء التقصٕش ،فٕحتل ثؼتذ التقصتٕش
مه كل شٓء إ ٜالىسبء ي الؽٕت ،ي ا٘حًغ ارتىبة الصتٕذ أٔعتب ،ي
إن كبن ا٘قً ٞػذ حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اٚحشا  ،وؼم ٔحتش ػلٕتٍ
لحشمّ الحش ،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال

• حم ٔأتٓ إل ٟمكّ لًٕمٍ إن شبء ،فٕؽًف ؼًاف الحذ ي ٔصلٓ سكؼتٕتٍ
ي ٔسؼ ٟبؼٍٕ ،فٕحل لٍ الؽٕت ،حم ٔؽتًف ؼتًاف الىستبء ي ٔصتلٓ
سكؼتٍٕ فتحل لٍ الىسبء،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال

• حم ٔؼًد إل ٟمى ٟلشمٓ الزمبس فٕجٕت ثُب لٕبلٓ التششٔق ،ي َٓ الحبدّٔ
ػششِ ي الخبوّٕ ػششِ ي الخبلج ػششِ ،ي ثٕتًتّ الخبلج ػششِ إومب َتٓ
فٓ ثؼط الصًس كمب ٔأتٓ ،ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخٝث،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ طًسِ حح التمتغ اخماال

• ي لً شبء ٔ ٜأتٓ إل ٟمكّ لًٕمٍ ثل ٔقٕم ثمىت ٟحتتٔ ٟشمتٓ رمتبسٌ
الخٝث ًٔ الحبدْ ػشش ،ي مخلٍ ًٔ الخبوٓ ػشش ،حم ٔىفش ثؼذ التضيال
لً كبن قذ اتق ٟالىسبء ي الصٕذ ،ي إن أقب إل ٟالىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ
ػشش ي لً قجل الضيال لكه ثؼذ الشمٓ ربص أٔعب ،حتم ػتبد إلت ٟمكتّ
للؽًافٕه ي السؼٓ ،ي ا٘صح اٜرتتضاء ثتبلؽًاف ي الستؼٓ تمتب رْ
الحزّ ،ي ا٘فعل ا٘حًغ أن ٔمعٓ إل ٟمكّ ًٔ الىحش ،ثل ٔ ٜىجغٓ
التأخٕش لغذٌ فع ٝػه أٔب التششٔق إ ٜلؼزس.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

ٔشتشط فٓ حح التمتغ أمًس:أحذَا الىّٕ
• مسألّ ٔ 1شتشغ فٓ حذ التمتغ أمًس:
• أحذَب -الىّٕ،
• أْ قصذ اٚتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحتشا الؼمتشِ،
فلً لم ٔىًٌ أي وً ٞغٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

ٔشتشط فٓ حح التمتغ أمًس:أحذَا الىّٕ
•
•
•
•
•
•
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مسألّ ٔ 1شتشغ فٓ حذ التمتغ أمًس:
أحذَب -الىّٕ،
أْ قصذ اٚتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا الؼمشِ ،فلً لم
ٔىًٌ* أي وً ٞغٕشٌ** أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح***.
* ي ًَ محبل ثأن ٔحش مه دين وّٕ اٚحشا .
** ي ًَ الؼمشِ المفشدِ.
***وؼم أوٍ لً أت ٟثؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ ي ثقتٓ إلت ٟأن ٔتذس
الحذ ،ربص أن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رلك إرا ثقٓ فٓ مكّ إلتَ ٟتٝل رْ
الحزّ ي ٔتأكذ إرا ثقٓ إل ًٔ ٟالتشئّ.
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔكًن مدمًع ػمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح
• حبوُٕب -أن ٔكًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش الحتذ ،فلتً أتتٟ
ثؼمشتٍ أي ثؼعُب فٓ غٕشَب لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ ثُتب ،ي أشتُش الحتذ
شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػل ٟا٘صح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔكًن الحح ي الؼمشِ فٓ سىّ ياحذِ

• حبلخُب -أن ٔكًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ* ،فلً أت ٟثبلؼمشِ فٓ
بىّ ي ثبلحذ فٓ ا٘خش ٞلم ٔصح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ ،بتًاء
أقب فٓ مكّ إل ٟالؼب القبثل أ  ،ٜي بًاء أحل مه إحشا ػمشتتٍ أي
ثقٓ ػلٍٕ إل ٟالؼب القبثل.
• * ػل ٟا٘حًغ.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔكًن احشام حدٍ مه تطه مكّ

• ساثؼُب -أن ٔكًن إحشا حزٍ مه ثؽه مكّ مغ اٜختٕبس ،أمبػمشتٍ فمحتل
إحشامُب المًاقٕت اٖتّٕ،
• ي أفعل مًاظؼُب المسزذ ،ي أفعل مًاظتؼٍ مقتب إثتشإَم (ع) أي حزتش
إبمبػٕل (ع) ي لً تؼزس اٚحشا مه مكّ أحش ممب ٔتمكه ،ي لً أحش مه
غٕشَب اختٕبسا متؼمذا ثؽل إحشامٍ ،ي لً لم ٔتذاسكٍ ثؽل حزٍ ،ي ٔ ٜكفٕتٍ
الؼًد إلُٕب مه غٕش تزذٔذ ،ثل ٔزت أن ٔزذدٌ فُٕب٘ ،ن إحشامٍ مه غٕشَب
كبلؼذ  ،ي لً أحش مه غٕشَب رُ ٝأي وسٕبوب يرت الؼًد إلُٕتب ي التزذٔتذ
مغ اٚمكبن ،ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ مكبوٍ*.
• *ٔ ٜجؼذ رًاص اٜكتفبء ثئحشامٍ إرا كتبن حٕىتٍ أٔعتبي غٕتش متتمكّه مته
الشرًع إل ٟمكّّ ،ثل مؽلقب ي إن كبن اٚحتٕبغ مب ركشٌ المبته (سٌ)
12

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• خبمسُب -أن ٔكًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ ،فلً
ابتؤرش احىبن لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَمب لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لتم
ٔزض ػىٍ ،ي كزا لً حذ شخص ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخص ي حزتٍ
ػه آخش لم ٔصح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• الخبمس :سثمب ٔقبل ( :)2إوٍّ ٔشتشغ فٍٕ أن ٔكًن مزمتًع ػمشتتٍ ي
حزٍّ مه ياحذ ي ػه ياحذ ،فلً ابتًرش احىبن لحذّ التمتّغ ػته مّٕتت
أحذَمب لؼمشتٍ ي اُ٘خش ٞلحزّّ لم ٔزض ػىٍ ،ي كزا لً حذّ شخص ي
رؼل ػمشتٍ ػه شخص ي حزٍّ ػه آخش لم ٔصحّ ،ي لكىٍّ محلّ تأمّل
( )3ثل سثمب ٔظُش مه خجش محمّذ ثه مسلم ( )4ػه أثٓ رؼفش (ػلٕتٍ
السّ ) ٝصحّّ الخبوٓ ،حٕج قبل :بألتٍ ػته سرتل ٔحتذّ ػته أثٕتٍ أ
ٔتمتّغ؟ قبل :وؼم المتؼّ لٍ ،ي الحذّ ػه أثٍٕ.
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الؼشيِ الًثقى (المحشى)؛ ج ،4ص616 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
•

•
•

•
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( )2ي ًَ ا٘قً ٞالظبَش أ ّن صتحٕحّ محمّتذ ثته مستلم إوّمتب َتٓ فتٓ
المستحتّ ممّب يسد فٍٕ رًاص التششٔك ثتٕه اٜحىتٕه ي الزمبػتّ ي بتً
السؤال ٔشُذ ثزلك فئنّ الظبَش أوٍّ بئل ػمه ٔحذّ ػه أثٍٕ أ ٔحذّ متمتّؼتبي
أي ٜ؟ فأربة ثأفعلّّٕ التمتّغ ي إمكبن رؼل حزٍّ ٘ثٍٕ ي ػمشتٍ لىفستٍ ي
ًَ فٓ المستحجّبت ي إلّب ففٓ المفشيض  ٜثذّ مه اٚتٕبن حست متب فتبت
مىٍ( .اٚمب الخمٕىٓ).
( ٜ )3يرٍ للتأمّل ثؼذ ػذ ظًُس ػبمل ثبلخجش( .الجشيرشدْ).
 ٜيرٍ للتأمّل فٍٕ ي الخجش ياظتحّ الذٜلتّ متغ ػتذ ظُتًس ػبمتل ثتٍ.
(الگلپبٔگبوٓ).
(ٔ ٜ )4ظُش مىٍ رلك ي ا٘حًغ إن لم ٔكه أقً ٞػذ رًاص التجؼٕط وؼم
 ٜثأس ثبلتمتّغ ػه ا ّ ٜي الحذّ ػه ا٘ة ي  ٜرثح فٍٕ للىصّ ي ٔ ٜتؼتذّٞ
ػه مًسدٌ( .الخًئٓ).
الؼشيِ الًثقى (المحشى)؛ ج ،4ص616 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي ظبَش ا٘صحبة ػذ اشتشاغ أمش آختش غٕتش الشتشائػ ا٘سثؼتّ أي
الخٝحّ فٓ حذ التمتغ ،لكه ػه ثؼط الشبفؼّٕ اشتشاغ أمش آخش ،ي ًَ
كًن الحذ ي الؼمشِ ػه شخص ياحذ ،فلً أيقتغ المتمتتغ الحتذ ػته
شخص ي الؼمشِ ػه آخش تجشػب مخ ٝلم ٔصح،
• ي ٔمكه أن ٔكًن ػذ ركش أصحبثىب لزلك اتكب ٜػل ٟمؼلًمّٕ كتًن
التمتغ ػم ٝياحذا ػىذَم ،ي  ٜيرٍ لتجؼٕط الؼمل الًاحذ ،فُتً فتٓ
الحقٕقّ مستفبد مه كًن حذ التمتغ قسمب مستق،ٝ
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خًاَش الكالم فٓ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،18ص20 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي ٔمكه أن ٔ ٜكًن رلك ششؼب ػىذَم لؼتذ التذلٕل ػلت ٟالًحتذِ
المضثًسِ التٓ تكًن الؼمشِ مؼُب كبلشكؼّ ا٘يل ٟمه ص ِٝالصجح ،ي إٜ
لم تصح ػمشتٍ مخ ٝمغ اتفب الؼبسض ػه فؼل الحذ إل ٟأن مبت ،ثل
المشاد اتصبلٍ ثُب ي إٔزبة إسدافٍ ثُب مغ التمكه ،ي حٕىئز ف ٝمبوغ مه
التجشع ثؼمشتٍ ػه شخص ي ثحزٍ ػه آخش ٚؼ ٝا٘دلّ،
• ثل لؼل خجش محمذ ثه مسلم « »1ػه أثٓ رؼفش (ػلٕتٍ الست ) ٝدال
ػلٍٕ ،قبل «بألتٍ ػه سرل ٔحذ ػه أثٍٕ أ ٔتمتغ؟ قبل :وؼم المتؼّ لتٍ
ي الحذ ػه أثٍٕ»
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خًاَش الكالم فٓ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،18ص20 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي أمب الًقًع مه شخص ياحذ فلم أرذ فٓ كت ٝأحتذ التؼتشض لتٍ
ثمؼى ٟأوٍ لً فشض التضامٍ ثحذ التمتغ ثىزس ي شجٍُ فتبػتمش ػمشتتٍ ي
مبت مخ ٝفُل ٔزضْ وٕبثّ أحذ ػىٍ مخ ٝثبلحذ مه مكّ؟
• ي إن كبن الزْ ٔقً ٞػذ اٜرضاء إن لم ٔكه دلٕل ختب ،،ي سثمتب
ٔأتٓ فٓ ا٘ثحبث اٖتّٕ وًع تحقٕق لٍ ،ي اللٍّ الؼبلم.
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خًاَش الكالم فٓ ششح ششائغ اإلسالم؛ ج ،18ص20 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• (الخبمس) سثمب ٔقبل اوٍ ٔشتشغ فٍٕ ان ٔكًن مزمًع ػمشتٍ ي حزتٍ
مه ياحذ ي ػه ياحذ فلً ابتًرش احىبن لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَمب
لؼمشتٍ ي ا٘خش لحزّ لم ٔزض ػىٍ ي كتزا لتً حتذ شتخص ي رؼتل
ػمشتٍ ػه شخص ي حزٍ ػه أخش لم ٔصح ي لكىٍ محتل تأمتل ثتل
سثمب ٔظُش مه خجش محمذ ثه مسلم ػه اث ٟرؼفش ػلٍٕ الس ٝصتحّ
الخبوٓ حٕج قبل بئلتٍ ػه سرل ٔحذ ػته أثٕتٍ أ ٔتمتتغ قتبل ػلٕتٍ
الس ٝالمتؼّ لٍ ي الحذ ػه أثٍٕ.

19

مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص353 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• قبل فٓ الزًاَش ي ظبَش ا٘صحبة ػذ اشتشاغ أمش أخش غٕش الششائػ ا٘سثؼتّ أي الخٝحتّ
فٓ حذ التمتغ لكه ػه ثؼط الشبفؼّٕ اشتشاغ أمش أخش ي ًَ كًن الحذ ي الؼمتشِ ي ػته
شخص ياحذ فلً أيقغ المتمتغ الحذ ػه شخص ي الؼمشِ ػه شخص أخش تجشػب مخ ٝلتم
ٔصح ي ٔمكه ان ٔكًن ػذ ركش أصحبثىب لزلك اتكب ٜػل ٟمؼلًمٕتٍ ي رلك كًن التمتتغ
ػم ٝياحذا ػىذَم ي  ٜيرٍ لتجؼٕط الؼمل الًاحذ فًُ فٓ الحقٕقّ مستفبد مه كًن حتذ
التمتغ قسمب مستق ٝي ٔمكه ان ٔ ٜكًن رلك ششؼب ػىذَم لؼتذ التذلٕل ػلت ٟالًحتذِ
المضثًسِ التٓ تكًن الؼمشِ كبلشكؼّ اٜيل ٟمه ص ِٝالصجح ي ا ٜلم تصح ػمشتٍ مغ اتفتب
الؼبسض ػه فؼل الحذ ال ٟان فبت ثل المشاد اتصبلٍ ثُب ي إٔزبة إسدافٍ ثُب متغ التتمكه،
ي حٕىئز ف ٝمبوغ مه التجشع ثؼمشتٍ ػه شخص ي حزٍ ػه شخص أختش ٚؼت ٝا٘دلتّ
ثل لؼل خجش محمذ ثه مسلم ػه اث ٟرؼفش ػلٍٕ الس ٝدال ػلٍٕ قتبل بتئلتٍ ػته سرتل
ٔحذ ػه أثٍٕ أ ٔتمتغ قبل وؼم المتؼّ لٍ ي الحذ ػه أثٍٕ ،ي امب الًقًع ػه شتخص ياحتذ
فلم أرذ فٓ ك ٝاحذ التؼشض لٍ ثمؼى ٟاوٍ لً فشض التضامٍ ثحتذ التمتتغ ثىتزس ي شتجٍُ
فبػتمش ػمشتٍ ي مبت مخ ٝفُل ٔزضْ وٕبثّ أحذ ػىٍ مخ ٝثحذ مه مكتّ ي ان كتبن التزْ
ٔقً ٞػذ اٜرضاء ان لم ٔكه دلٕل خب( ،اوتُ ٟك ٝالزًاَش).
20

مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص353 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• (أقًل)  ٜإشكبل فٓ ان المستفبد ممتب ٔتذل ػلت ٟتشتشٔغ التمتتغ ي
إدخبل الؼمشِ فٓ الحذ ي اشتجبكُب ثٍ ًَ كًن ػمشتٍ ي حزٍ مه قجٕل
الؼمل الًاحذ ي مقتع ٟاستجبؼّٕ ارضائٍ ثؼعُب ثجؼط ًَ اػتجبس صحّ
كل رضء مىٍ ثًرًدٌ الؼٕىٓ ي تحققٍ مه المكلف ي تأخشٌ ػمب ٔتقتذ
ػلٍٕ ي تقذمٍ ػمب ٔتأخش ػىٍ
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مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص353 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي حٕىئز وقًل ػذ كًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ ػه ياحذ امتب ٔكتًن
ثبن ابتًرش شخصبن لحذ التمتغ ػه مٕتت متخ ٝأحتذَمب لؼمشتتٍ ي
ا٘خش لحزّ فٔ ٝخلً اٜرٕشان امتب ان ٔتأتٓ كتل مىُمتب ثتىفس متب
ابتًرش لٛتٕبن ثٍ فقػ فٕأتٓ ا٘رٕش ٚتٕبن الؼمشِ ثبلؼمشِ فقتػ مته
دين تؼقجُب ثبلحذ ي ٔأتٓ ا٘رٕش للحذ ثتبلحذ فقتػ مته دين تقتذ
الؼمشِ ػلٍٕ ي امب ان ٔأتٓ كل مىُب ثحذ التمتغ ثزضئٍٕ لكه ٔتأتٓ كتل
مىُب ثبلزضء الزْ ابتًرش ػلٍٕ ثىّٕ المىًة ػىٍ ي ٔأتٓ ثبلزضء ا٘خش
لىفسٍ
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مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص354 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• (فؼل ٟا٘يل) ٔ ٜىجغٓ التأمل فٓ ثؽٝوٍ ٘ن إتٕبن كل مه ا٘رٕتشٔه
ثمب ابتًرش ػلٍٕ كئتٕبن أرٕشٔه لص ِٝالصجح مخ ٝػه مٕت أحتذَمب
لشكؼتُب اٜيل ٟي ا٘خش للخبوّٕ فأت ٟكتل مىُمتب ثتىفس متب ابتتًرش
ٚتٕبوٍ مه غٕش ان ٔعم إلٍٕ سكؼّ أخش ٞي لً لىفسٍ
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مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص354 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• (ي ػل ٟالخبوٓ) فبصل الؼمل مه كل مىُمب ي ان كتبن صتحٕحب لكته
أدلّ رًاص الىٕبثّ ي اٜبتىبثّ  ٜإؼ ٝلُب ٔشمل مخل الفشض مغ كًن
ا٘صل اٜيل ٟفٓ الىٕبثّ ًَ ػذ الزًاص
• (ي ممب ركشوب ٔظُش) ثؽٝن مب إرا حذ شخص ثحذ التمتغ ي وً ٞفتٓ
ػمشتٍ الىٕبثّ ػه شخص ي فٓ حزٍ الىٕبثّ ػه شخص أخش فئوٍ ي ان
كبن كل مه ػمشتٍ ي حزٍ مه التمتغ صبدسا ػه شخص ياحتذ ا ٜان
المؼًُد مه الىٕبثّ لٕس كزلك كمب ان المصتل ٟسكؼتتٕه ٔ ٜصتح لتٍ
الىٕبثّ ثشكؼّ مىُب ػه شخص ي ثب٘خش ٞػه شتخص أختش ا ٜػلتٟ
وحً إَذاء الخًاة فٓ الؼمل المىذية.
24

مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص354 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي امب خجش محمذ ثه مسلم المزكًس فٓ المته ف ٝظًُس لٍ فٓ الزتًاص
ٜحتمبل ان ٔكًن المشاد مه كًن التمتغ للمجبشش ي الحذ ػته أثٕتٍ ان
التمتغ ثبلتحلل مه اٚحتشا ثؼتذ الؼمتشِ ي اٜوتفتبع ثمتب حتش ػلٕتٍ
ثبٚحشا للمجبشش ي حًاة حذ التمتغ ي ػمشتٍ ٘ثٍٕ ي تجشء رمٍ أثٍٕ ان
كبوت مشغًلّ،
• ي ٔؤٔذٌ ػذ إؼ ٝالتمتغ ػل ٟػمشٌ التمتتغ خبصتّ حتتٔ ٟقتبل ان
المؼى ٟتقسٕم الؼمشِ ي الحذ ثٕىٍ ي ثٕه أثٍٕ (ي لؼلٍ لتزلك) ػجتش فتٓ
المته ثقًلٍ ثل سثمب ٔظُش (إلخ) ي لم ٔزض ثظًُس الخجش فٓ رلك.
25

مظثاح الُذى فٓ ششح الؼشيِ الًثقى؛ ج ،12ص354 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ( )1أمّب ا٘يّل ي ًَ ابتئزبس شخصٕه لحذ التمتّغ أحتذَمب لؼمشتتٍ ي
اٖخش لحزّ فٔ ٝىجغٓ الشٔت فٓ ػتذ رتًاصٌ٘ ،نّ كتل ياحتذ مته
الؼمشِ ي الحذ المتمتغ ثُمب مششيع لمه أت ٟثبٖخش ،ي أمّب إرا لم ٔأت
ثأحذَمب فٔ ٝششع لٍ اٖخش٘ ،نّ اٚحشا لحذ التمتّغ مه مكّتّ إومتب
ٔششع لمه أت ٟقجلٍ ثبلؼمشِ ،كمب أن ػمشِ التمتّغ مششيػّ لمته ٔحتش
للحذ مه مكّّ ،فبلتفكٕك ثٕىُمب غٕش مششيع.

26

مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص205 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي أمّب الخبوٓ ي ًَ أن ٔأتٓ شخص ياحذ ثبلؼمشِ ي الحذ ي لكه ٔزؼل
ػمشتٍ ػه شخص ي حزٍّ ػه آخش فقذ تأمتل فٕتٍ فتٓ المتته ،ثتل
ابتظُش الزًاص مه صحٕح محمّذ اثه مستلم ػته أثتٓ رؼفتش (ػلٕتٍ
الس ،) ٝقبل «بألتٍ ػه سرل ٔحذ ػه أثٍٕ أ ٔتمتّغ؟ قبل :وؼم المتؼتّ
لٍ ي الحذ ػه أثٍٕ» «.»1

27

مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص205 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي لكه الظبَش أن رلك غٕش ربئض أٔعبي٘ ،نّ المستتفبد مته الشيأتبت «»2
الذالّّ ػل ٟأن الؼمشِ دخلت فٓ الحذ إل ًٔ ٟالقٕبمّ كًوُمب ػمليب ياحذاي ي
إن تخلل الفصل ثٕىُمب ثبٚحٝل ،فكل مىُمب رضء لًارتت ياحتذ ي لتٕس
لكل مىُمب أمش مستقل لٕىًة أحذ ػه شخص فٓ أحتذَمب ي ٔىتًة فتٓ
الزضء اٖخش ػه شخص آخش ،فئن الؼمل الًاحذ غٕش قبثل للتجؼٕط ،وظٕتش
ػذ رًاص التجؼٕط فٓ وٕبثّ الص ِٝثأن ٔزؼل الشكؼّ اُ٘يلت ٟػته صٔتذ ي
الشكؼّ الخبوّٕ ػه ػمشي ،فكزا الصً ثأن ٔزؼل وصف الىُبس ػه شتخص ي
الىصف اٖخش ػه شخص آخش ي َكزا ،فئن ا٘رضاء لٕس لُب أمش مستتقل
لتصح الىٕبثّ فُٕب ،ي الؼمل الًاحذ ٔقغ ػه ياحذ ،فتقغ الؼمشِ ػمه ٔقغ ػىٍ
الحذ ي كزلك الؼكس ،ي ٔ ٜمكه التفشٔق ي التفكٕك ثٕىُمب.
28

مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص205 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ______________________________
[ٔ ٜ ]1ظُش مىٍ رلتك ي ا٘حتًغ إن لتم ٔكته أقتً ٞػتذ رتًاص
التجؼٕط ،وؼم  ٜثأس ثبلتمتغ ػه ا ٜي الحذ ػه ا٘ة ي  ٜرثح فٕتٍ
للىص ي ٔ ٜتؼذ ٞػه مًسدٌ.
• ______________________________
( )1الًببئل  /201 :11أثًاة الىٕبثّ فٓ الحذ ة  27ح .1
• ( )2الًببئل  /212 :11أثًاة أقسب الحذ ة .2
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص205 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي أمّب الصحٕح الزْ ابتذل ثٍ المصىف (قذس بشٌ) لزًاص التفشٔق تجؼبي
لصبحت الًببئل حٕج ركش فٓ ػىًان الجبة رًاص وّّٕ اٚوسبن ػمتشِ
التمتّغ ػه وفسٍ ي حذ التمتّغ ػه أثٍٕ « »1فٔ ٝصتح اٜبتتذٜل ثتٍ،
٘وٍ مجىٓ ػل ٟأن ٔكًن المشاد مه قًلتٍ «أ ٔتمتّتغ» ػمتشِ التمتّتغ ،ي
كزلك ٔجتىٓ ػل ٟأن تحمل المتؼّ فٓ قًلٍ «المتؼّ لتٍ» ػلت ٟػمتشِ
التمتّغ ي َزا غٕش ظبَش ،فئن كلمّ المتؼتّ ي إن ابتتؼملت فتٓ ثؼتط
الشيأبت فٓ ػمشِ التمتّغ إلّب أوٍ خٝف الظبَش المتفتبَم مىُتب ػشفتبي،
فئن الظبَش أن المشاد ثُب مؼىبَب اللغًْ ي ًَ اٜلتزار.

30

مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص206 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ثٕبن رلك :أنّ الشايْ بأل اٚمب (ػلٍٕ الس ) ٝػمه ٔحذ ػه أثٕتٍ أ
ٔتمتّغ أْ َل لٍ أن ٔأتٓ ثحذ التمتّغ ،مغ أنّ المىًة ػىٍ إرا كبن مٕتتبي
كمب ًَ ظبَش السؤال غٕش قبثل للتمتّغ ثبلىسبء ي الؽٕت ي غٕشَتب فتٓ
الفصل ثٕه الفشاؽ مه الؼمشِ ي الششيع فٓ إحشا الحذ ،فأربة (ػلٍٕ
الستت ) ٝثزتتًاص رلتتك ي أن الحتتذ ػتته أثٕتتٍ ي المتؼتتّ أْ اٜلتتتزار
ثبلمزكًسات لك ،فبلشيأتّ أرىجّٕتّ ػمتب تًَمتٍ المتبته ي صتبحت
الًببئل .ي لً أغمعىب ػه رلك ف ٝسٔت فٓ رًاص حمل الشيأّ ػلٟ
مب ركشوبٌ فتصجح مزملّ فٔ ٝمكه اٜبتذٜل ثُب ػل ٟرًاص التفشٔق.
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص206 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• حمّ إن َزا المؼى ٟالزْ ركشوبٌ ٔظُش مته الصتذي فتٓ الفقٕتٍ٘ ،وتٍ
(قذس بشٌ) ركش فٓ ػىًان الجبة ثبة المتمتغ ػه أثٍٕ « »2ي كزلك
المزلسٓ ا٘يّل ابتظُش َزا المؼى ٟمته الحتذٔج فتٓ كتبثتٍ سيظتّ
المتّقٕه «.»1
• ( )1الًببئل  /201 :11أثًاة الىٕبثّ فٓ الحذ ة .27
• ( )2الفقٍٕ .273 :2
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص206 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• وؼم اوٍّ (قذس بشٌ) ابتذلّ ػل ٟرًاص التفشٔتق ي رؼتل الؼمتشِ ػته
شخص ي الحذ ػه آخش ثخجش الحبسث ثه المغٕشِ ػه أثتٓ ػجتذ اللّتٍ
(ػلٍٕ الس « ) ٝفٓ سرل تمتغ ػه امٍّ ي أَل ثحزٍ ػه أثٍٕ ،قبل :إن
رثح فًُ خٕش لٍ ي إن لم ٔزثح فلٕس ػلٍٕ شٓء٘ ،وٍ إومب تمتتغ ػته
امٍّ ي أَل ثحزٍ ػه أثٍٕ» « »2ي يصفٍ ثبلصحّّ ي اٜػتجبس.
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص206 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي الخجش كمب تش ٞصشٔح فٓ رًاص التفشٔق ثٕه ػمشِ التمتّغ ي حزّتٍ ي
رًاص رؼلُمب ٜحىٕه ،إومب الك ٝفٓ السىذ فئن فٍٕ صبلح ثه ػقجتّ ي
ًَ لم ًٔحق فٓ كتت الشربل ،ثل اثه الغعبئشْ ظتؼفٍ ،ي قتبل :غتبل
كزاة ٔ ٜلتفت إلٍٕ ،ي تجؼٍ الؼلّبمّ « ،»3ي لكه التعتؼٕف المىستًة
إل ٟاثه الغعبئشْ ٔ ٜؼبسض تًحٕق اثه قًلًٍٔ لٍ فٓ كبمل الضٔتبسات
ي ػلٓ ثه إثشإَم القمٓ فٓ تفسٕشٌ ،لمتب ركشوتب غٕتش متشِّ أن وستجّ
الكتبة إل ٟاثه الغعبئشْ لم تخجت ،ي أمّب تعؼٕف الؼلّبمّ ف ٝػجشِ ثتٍ
٘وٍ أخزٌ مه كتبة اثه الغعبئشْ فبلشرل مه الخقبت ،ي  ٜك ٝفتٓ
يحبقّ ثقّّٕ سربل السىذ ،فبلخجش مؼتجش  ٜمبوغ مه ا٘ختز ثمعتمًوٍ ي
الحكم ثزًاص التفشٔق ثٕه ػمشِ التمتّغ ي حزٍّ ي رؼلُمب ػه احىٕه.
34

مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص207 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• إلّب أن الخجش حٕج إوٍ مخبلف لمب تقتعٍٕ القبػذِ كمب ػشفتت فت ٝثتذّ
مه اٜقتصبس ػل ٟمًسدٌ ثبٜلتضا ثزًاص التفشٔق فٓ حذ التمتّتغ ػته
أثٍٕ ي أُمٍّ ،ثبن ٔزؼل ػمشِ التمتّغ ػه امٍّ ي رؼل حزّتٍ ػته أثٕتٍ ٜ
رًاص مؽلق التفشٔق ي لً ػه غٕش امٍّ ي أثٍٕ ،ف ٝوتؼتذّ ٞػته متًسدٌ
كمب صىغ صبحت الًببئل حٕج رؼل (قذس بشٌ) معتمًن صتحٕح
اثه مسلم ػىًاوبي للجبة السبثغ ي الؼششٔه مه الىٕبثّ «»4
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص207 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي ثزلك ٔظُش الحبل ثبلىسجّ إل ٟصحٕح اثته مستلم فئوّتٍ لتً بتلمىب
ظًُسٌ فٓ التفشٔق ولتض ثزًاصٌ فٓ خصً ،الحذ ػه ا٘ة ،فبلمتجغ
فٓ غٕش رلك ًَ القبػذِ المقتعّٕ لؼذ رًاص التفشٔق كمب َتً الحتبل
فٓ التفشٔق فٓ صً ًٔ ياحذ ي ص ِٝياحذِ.
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص207 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ( )1قبل (سحمٍ اللٍّ) ػىذ ششحٍ لصحٕح محمّذ ثه مسلم :متغ أوتٍ ٜ
فبئذِ لٙة فٓ التمتّغ ٘وٍ ٔ ٜمكته لتٍ التمتّتغ ثبلىستبء ي الؽٕتت ي
الخٕبة الزْ ًَ فبئذِ حذ التمتّغ ،قبل (ػلٕتٍ الست :) ٝوؼتم المتؼتّ ي
التمتّغ ثب٘شٕبء المزكًسِ لٍ ي الحذ ػه أثٍٕ .سيظّ المتقٕه .65 :5
• ( )2الًببئل  /80 :14أثًاة الزثح ة  1ح .5
• ( )3سربل الؼلّبمّ (الخٝصّ).1419 /360 :
• ( )4الًببئل  /201 :11أثًاة الىٕبثّ فٓ الحذ ة  27ح .1
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مًسًػّ اإلمام الخًئٓ؛ ج ،27ص207 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• الخبمس :اختلفت الشبفؼّّٕ فٓ أوٍّ َل ٔشتشغ يقتًع الىستكٕه ػته
شخص ياحذ أ ٜ؟
• فقبل ثؼعُمٔ :شتشغ كمب ٔشتشغ يقًػُمب فٓ بىّ ياحذِ.
• ي قبل ا٘كخشٔ ٜ :شتشغ٘ ،نّ صحمّ الحذّ ي تش المٕقبت ٔ ٜختلف.

38

تزكشِ الفقُاء (ط  -الحذٔثّ)؛ ج ،7ص214 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
•
•
•
•
•

39

ي َزا ٔفشض فٓ حٝث صًس:
إحذاَب :أن ٔكًن أرٕشا مته شخصتٕه ابتتأرشٌ أحتذَمب للحتذ ي
اٖخش للؼمشِ.
ي الخبوّٕ :أن ٔكًن أرٕشا للؼمشِ للمستأرش حم ٔحذّ ػه وفسٍ.
ي الخبلخّ :أن ٔكًن أرٕشا للحذّ ،فٕؼتمش لىفسٍ حم ٔحذّ ػه المستأرش.
فؼل ٟقًل ا٘كخش ٔكًن وصف د التمتّغ ػل ٟمه ٔقغ لٍ الحذّ ي وصتفٍ
ػل ٟمه تقغ لٍ الؼمشِ.

تزكشِ الفقُاء (ط  -الحذٔثّ)؛ ج ،7ص214 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي فصّل ثؼعُم ،فقبل فٓ الصًسِ اٜيل :ٟإن أروتب فتٓ التمتّتغ ،فبلتذ
ػلُٕمب وصفبن ،ي إن لم ٔأروب ،فُتً ػلت ٟا٘رٕتش ،ي إن أرن أحتذَمب
دين اٖخش ،فبلىصف ػل ٟاٖرن ،ي الىصف اٖخش ػل ٟا٘رٕش.
• ي أمّب فٓ الصًستٕه ا٘خٕشتٕه :فئن أرن لٍ المستأرش فٓ التمتّغ ،فبلذ
ػلُٕمب وصفبن ،ي إلّب فبلكلّ ػل ٟا٘رٕش.
•

40

تزكشِ الفقُاء (ط  -الحذٔثّ)؛ ج ،7ص214 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
•
•
•
•
•

41

« 27 »5ثٓبةٔ رًٓٓاصِ وَِِّّٕ الْئِوْسٓبنِ ػٔمٕشََِ التَّمٓتُّغِ ػٓهْ وَفْسٍِِ يٓ حٓتذَّ التَّمٓتُّتغِ ػٓتهْ
أَثٍِِٕ
 »6« -1 -14621مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ رٓؼٕفَشِ ثٕهِ ثٓشِٕشٍ
ػٓهِ الْؼٓلَبءِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ مٔسٕلِمٍ ػٓهْ أَثِٓ رٓؼٕفَشٍ ع قَبلَ :بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ سٓرٔلٍ ٔٓحٔذُّ
ػٓهْ أَثٍِِٕ أَ ٔٓتَمٓتَّغٔ -قَبلَ وَؼٓمٕ الْمٔتْؼُّٓ لٍَٔ يٓ الْحٓذُّ ػٓهْ أَثٍِِٕ.
أَقًُلُ :يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَ ٟرَلِكٓ «.»7
( -)6الفقٍٕ  ،2932 -446 -2ي أيسدٌ فٓ الحذٔج  11مه الجتبة  4مته
أثًاة أقسب الحذ.
( -)7لؼل المقصًد مىٍ مب ٔبتٓ فٓ الحتذٔج  5مته الجتبة  1مته أثتًاة
الزثح.
يسائل الشٕؼّ؛ ج ،11ص201 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
•  »3« -5 -18643يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ الصَّفَّبسِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ
ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ أَثِٓ الْخَؽَّبةِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓتهْ صٓتبلِحِ ثٕتهِ
ػٔقْجَّٓ ػٓهِ الْحٓبسِثِ ثٕهِ الْمٔغِٕشَِِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع فِٓ سٓرٔلٍ تَمٓتَّتغٓ ػٓتهْ
أُمٍِِّ يٓ أََٓلَّ ثِحٓزٍَّّ ػٓهْ أَثٍِِٕ -قَبلَ إِنْ رَثٓحٓ فًَُٔٓ خَٕٕشٌ لٍَٔ -يٓ إِنْ لَتمٕ ٔٓتزْثٓحٕ
فَلَٕٕسٓ ػٓلٍَِٕٕ شَٕٓءٌ -لِأَؤٍَّ إِوَّمٓب تَمٓتَّغٓ ػٓهْ أُمٍِِّ يٓ أََٓلَّ ثِحٓزٍَّّ ػٓهْ أَثٍِِٕ.
• ( -)3التُزٔت .807 -239 -5

42

يسائل الشٕؼّ؛ ج ،14ص80 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• يٓ سٓيٓأٌ الصَّذٔي ُ فِٓ الْؼِلَلِ ػٓهْ أَثٍِِٕ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ إِدٕسِٔسٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ
أَحٕمٓذٓ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓ ٟػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ «»4
• أَقًُلُ :الْؼٔمٕشَُِ َٔىَب مٓحٕمًٔلٌَّ ػٓلَ ٟالْمٔفْشَدِِٓ يٓ الْحٓتذُّ ػٓلَت ٟحٓتذِّ الْتئِفْشَادِ يٓ
يٓرٍٕٔ الْمٓزٓبصِ تَقَذُّ ٔ الْؼٔمٕشَِِ ػٓلَ ٟالْحٓذِّ.
• ( -)4ػلل الششائغ.1 -441 -

43

يسائل الشٕؼّ؛ ج ،14ص80 :

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]1/1سربلالىزبشٓ/ثبةالصبد - 532200/صتبلح ثته ػقجتّ ثته
قٕس
• [ ]1/2ثه بمؼبن ثه أثٓ سثٕحّ مًل ٟسبًل ا ٠صل ٟا ٠ػلٍٕ ي آلتٍ
قٕل :إوٍ سي ٞػه أثٓ ػجذ ا ٠ػلٍٕ الست ٝي ا ٠أػلتم .سي ٞصتبلح
ػه أثٍٕ ػه رذٌ ي سي ٞػه صٔذ الشحب [ي] سي ٞػىتٍ محمتذ ثته
الحسٕه ثه أثٓ الخؽبة ي اثىٍ إبمبػٕل ثه صبلح ثه ػقجّ قبل بؼذ:
ًَ مًل .ٟلٍ كتبة ٔشئٍ [ػىٍ] رمبػّ مىُم محمذ ثه إبتمبػٕل ثته
ثضٔغ .أخجشوب الحسٕه ثه ػجٕذ ا ٠ػه اثه حمضِ قبل :حذحىب ػلٓ ثته
إثشإَم ػه اثه أثٓ الخؽبة قبل حذحىب محمذ ثه إبمبػٕل ػه صبلح
ثكتبثٍ.
44

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]2/1فُشبتالؽًبٓ/ثبةالصبد/ثبةصبلح - 362245/صبلح ثته
ػقجّ.
• [ ]3/1لٍ كتبة .أخجشوب اثه أثٓ رٕذ ػه اثه الًلٕذ ػته الصتفبس ػته
محمذ ثه الحسٕه ػه محمذ ثه إبمبػٕل ثه ثضٔتغ ػته صتبلح ثته
ػقجّ.

45

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]4/1سربلالؽًبٓ/أصحبةأثٓػجذ/...ثبةالصبد48 - 3070227/
 صبلح ثه ػقجّ ثه قٕس• [ ]5/1ثه بمؼبن مًل ٟسبًل ا.٠

46

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]6/1سربلالؽًبٓ/أصحبةأثٓالحسه/...ثبةالصبد- 5037338/
 - 2صبلح ثه ػقجّ
• [ ]7/1مه أصحبة أثٓ ػجذ ا.٠

47

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ
• [ ]8/1سربلالؽًبٓ/ثبةركشأبمبء/...ثبةالصبد- 1 - 6151428/
صبلح ثه ػقجّ
• [ ]9/1سي ٞػىٍ محمذ ثه إبمبػٕل ثه ثضٔغ].

48

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]10/1اثهالغعبئشْ/الشربلٚثهالغعبئشْ/بُلثهأحمذ69/...صبلح
ثه ػقجّ ثه قٕس
• [ ]11/1ثه بمؼبن ثه أثٓ رثٕحّ مًل ٟسبًل ا ٠صل ٟا ٠ػلٍٕ ي آلٍ
ي بلم .سي ٞػه أثٓ ػجذ ا ٠ػلٍٕ الس . ٝغبل كزاة ٔ ٜلتفت إلٍٕ.

49

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]12/1سربلالجشقٓ/أصحبةأثٓػجذ/...أصحبةأثٓػجذ27/...صتبلح
ثه ػقجّ ثه قٕس
• [ ]13/1ثه بمؼبن ثه أثٓ سثٕحّ مًل ٟسبًل ا ٠صل ٟا ٠ػلٍٕ ي آلٍ
ي بلم.

50

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]14/1سربلاثهدايد[/الزضءالخبوٓ/...ثبةالصبدالمُملّ- 230462/
صبلح ثه ػقجّ ثه بمؼبن
• [ ]15/1مًل ٟسبًل ا ٠صل ٟا ٠ػلٍٕ ي آلٍ ي بلم [غتط] لتٕس
حذٔخٍ ثشٓء كزاة غبل كخٕش المىبكٕش.

51

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ

• [ ]16/1سربلاثهدايد[/الزضءالخبوٓ/...فصلفٕمهقٕل552/...صبلح ثه
ػقجّ ثه بمؼبن
• [ ]17/1مًل ٟسبًل ا ٠صل ٟا ٠ػلٍٕ ي آلٍ ي بلم [غط].

52

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ
• [ ]17/2الخٝصّللحلٓ/الفصلالخبلجػشش/...الجبةا٘يلصبلح4230/
 صبلح ثه ػقجّ ثه قٕس• [ ]18/1ثه بمؼبن ثه أثٓ رثٕحّ مًل ٟسبًل ا )،( ٠سي ٞػه أثٓ
ػجذ ا ٠ػلٍٕ الس ٝكزاة غبل ٔ ٜلتفت إلٍٕ.

53

طَالٔحِ تِهِ ػُقْثََّ
• محمذ ثه إبمبػٕل ثه ثضٔغ ٔشيْ ػىٍ  223سيأٍ ي َزا ٔتذل ػلتٟ
يحبقتٍ

54

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ

• تَىْثٍِْٕ أَفَُْمَ كَيَامٍُُ أَوٍَُّ لَا ُٔشْتَشَطُ لًُٔخًُبِ الذٖمِ ؤُّٕٖ التَّمَتُّوغِ يَلَوا يُقُوًعُ
الىُّسُكَِٕهِ ػَهْ شَخْضٍ يَاحٔذٕ يَلَا تَقَاإٌُُ حَٕ٘ا يًَََُ كَزَلٔكَ( .ج ،2ص)289

55

مغىٓ المحتاج الى مؼشفّ مؼاوٓ ألفاظ المىُاج ليىًيْ
المئلف :شمس الذٔه ،محمذ ته أحمذ الخطٕة الششتٕىٓ الشافؼٓ (المتًفىَ977 :و)

َسُمَِّٓ الْآتٔٓ تِزَلٔكَ مُتَمَتِّؼّا لٔتَمَتُّؼٍٔٔ تِمَحِظًُسَاتٔ الْبِحِشَامِ
• تَىْثٍِْٕ :ػُئمَ مٔمٖا تَقَشَّسَ أَنَّ قًَِلٍَُ :مٔهْ تَيَذٌٔٔ يَمٔهْ مَكََّّ لٔيتَّمِثٕٔلِ لَوا لٔيتَّقِْٕٕوذٔ،
يَسُ ومَِّٓ الْووآتٔٓ تِ وزَلٔكَ مُتَمَتِّؼّووا لٔتَمَتُّؼٔ ؤٍ تِمَحِظُووًسَاتٔ الْ وبِحِشَامِ تَ وِٕهَ
الىُّسُكَِٕهِ(.ج ،2ص)287

56

مغىٓ المحتاج الى مؼشفّ مؼاوٓ ألفاظ المىُاج ليىًيْ
المئلف :شمس الذٔه ،محمذ ته أحمذ الخطٕة الششتٕىٓ الشافؼٓ (المتًفىَ977 :و)

التمتغ

• ( الثالث التمتغ يًَ أن ٔفشد الؼمشِ ثم الحح يلكه ٔتحذ المٕقوات ارا
تحشم تالحح مه خً مكّ يلٍ ستّ ششيط
• (االيل) ان ال ٔكًن مه حاضشى الحشام المسدذ فان الحاضش مٕقاتٍ
وفس مكّ فال ٔكًن قذ ستح مٕقاتا يكول موه مسوكىٍ دين مسوافّ
القظش حًالٓ مكّ فًُ مه الحاضشٔه ياالفاقٓ ارا خايص المٕقات غٕش
مشٔذ وسكا فكما دخل مكّ اػتمش ثم حح لم ٔكه متمتؼا ارا طاس مه
الحاضشٔه ار لٕس ٔشتشط فٍٕ قظذ االقامّ

57

فتح الؼضٔض تششح الًخٕض ; الششح الكثٕش =يًَ ششح لكتاب الًخٕض فٓ الفقٍ الشافؼٓ ألتٓ حامذ الغضالٓ (المتًفىَ 505 :و) <
المئلف :ػثذ الكشٔم ته محمذ الشافؼٓ القضئىٓ (المتًفىَ 623 :و)

التمتغ

• (الثاوٓ) أن ٔحشم تالؼمشِ فٓ أشُش الحح فيً تقذم تحييُوا لوم ٔكوه
متمتؼا ار لم ٔضحم الحح تالؼمشِ فٓ مظىتٍ يلوً تقوذم احشامُوا دين
التحيل ففٍٕ خال فبرا لم ٔكه متمتؼا ففى لضيم دم االساءِ الخل أوٍ
أحشم تالحح مه مكّ ال مه المٕقات يخُان
• (الثالث) أن ٔقغ الحح يالؼمشِ فٓ سىّ ياحذِ
• (الشاتغ) أال ٔؼًد الى مٕقات الحح فيً ػاد الٍٕ أي الى مثل مسوافتٍ
كان مفشدا يلً ػاد الى مٕقات كان أقشب مه رلك المٕقات فًخُان

58

فتح الؼضٔض تششح الًخٕض ; الششح الكثٕش =يًَ ششح لكتاب الًخٕض فٓ الفقٍ الشافؼٓ ألتٓ حامذ الغضالٓ (المتًفىَ 505 :و) <
المئلف :ػثذ الكشٔم ته محمذ الشافؼٓ القضئىٓ (المتًفىَ 623 :و)

التمتغ

• (الخامس) ان ٔقغ الىسكان ػه شخض ياحذ فيً اػتمش ػه وفسٍ ثم
حح ػه المستؤخش فال تمتغ ػيى أحذ الًخُٕه
• (السادس) وّٕ التمتغ ػيوى احوذ الوًخُٕه تشوثُٕا لوٍ توالدمغ توٕه
الظالتٕه

59

فتح الؼضٔض تششح الًخٕض ; الششح الكثٕش =يًَ ششح لكتاب الًخٕض فٓ الفقٍ الشافؼٓ ألتٓ حامذ الغضالٓ (المتًفىَ 505 :و) <
المئلف :ػثذ الكشٔم ته محمذ الشافؼٓ القضئىٓ (المتًفىَ 623 :و)

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• =الششط الخامس< ()8
• =غٕشُ مُسيَّم<

60

(وُأّ المطية فٓ دسأّ المزَة ،المئلف :ػثذ الميك ته ػثذ اهلل ته ًٔسف ته محمذ الدًٔىٓ ،أتً المؼالٓ ،سكه الذٔه،
الميقة تبمام الحشمٕه (المتًفىَ 478 :و) ،حققٍ يطىغ فُاسسٍ :أ .د /ػثذ الؼظٕم محمًد الذٓٔة) الشافؼٓ

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
•  -2480يركش الخٔضشْ ششطاً خامساً ،ػه تؼو األطوحاب ،فقوال:
ٔىثغٓ أن ٔقغ الىسكان ػه شخضٍ ياحذ ،حتى =لً< ( )9كوان أخٕوشاً،
استؤخشٌ شخض ػيى الؼمشِ ،فاػتمش ػه مستؤخِشٌِ مه مٕقات خُتوٍ،
ثم أحشم تالحح مه خً مكّ ػه وفسٍ ،فال ٔكًن متمتؼاً.
• يَزا خٕال فاسذ ،مشؼشٌ تخيًٓ طاحثٍ ػه مذاس الثاب ،يحقٕقتٍٔ ،فحق
مسائل الثاب أن تُتيقى مما قذمىا ركشٌ ،مه مضاحمّ الحح تالؼمشِ ،فٓ
المٕقات الزْ الٍٕ االوتُاء ،مغ ستح أحذ المٕقاتٕه ،كموا قشسوواٌ .يال
أثش =تؼذ< (َ )1زا لًقًع الىسكٕه ػه شخضٍ ،أي شخظٕه.
• ثم ارا خشٔىا ػيى األطح ،فًُ متمتغ( .ج ،4ص)177
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(وُأّ المطية فٓ دسأّ المزَة ،المئلف :ػثذ الميك ته ػثذ اهلل ته ًٔسف ته محمذ الدًٔىٓ ،أتً المؼالٓ ،سكه الذٔه،
الميقة تبمام الحشمٕه (المتًفىَ 478 :و) ،حققٍ يطىغ فُاسسٍ :أ .د /ػثذ الؼظٕم محمًد الذٓٔة) الشافؼٓ

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• احِذَاََا :لَا ُٔؼِتَثَشُ يُقًُعُ الىُّسُكَِٕهِ ػَهْ يَاحٔوذٕ .رَكَوشٌَُ تَؼِو ُ الْؤَطِوحَابِ.
مٔىُُْمِ الْمُظَىِّفُ يَالْمَدِذُ .قَالٍَُ الضَّسِكَشٔٓٗ ،يَاقْتَظَشَ ػَئٍَِٕ فٔٓ الْفُشُيعِ ،فَيَوًِ
اػِتَمَشَ لٔىَفْسٍٔٔ ،يَحَحٖ ػَهْ غَِٕشٌِٔ أَيِ ػَكْسٍٔٔ ،أَيِ فَؼَلَ رَلٔكَ ػَهْ اثْىَِٕهِ :كَانَ
ػَئٍَِٕ دَمُ الْمُتْؼَِّ.
• يَقَالَ فٔٓ التَّيْخٕٔضِ فٔٓ الشَّشْطٔ الثَّالٔثٔ :أَنْ َٔكًُنَ الىُّسُكَانِ ػَهْ شَوخْضٍ
يَاحٔذٕ .امٖا ػَهْ وَفْسٍٔٔ أَيِ ػَهْ غَِٕشٌِٔ ،فَبِنْ كَانَ ػَهْ شَخْظَوِٕهِ :فَيَوا تَمَتُّوغَ؛
لٔؤَوٍَُّ لَمِ َٔخْتَئفِ أَطِحَاتُىَا :أَوٍَُّ لَا تُذٖ مٔهْ الْوبِحِشَامِ تِالىُّسُوكٔ الثَّواؤٓ مٔوهْ
الْمٕٔقَاتٔ .ارَا كَانَ ػَهْ غَِٕشِ الْؤَيٖلِ ،يَالْمُظَىِّفُ ُٔخَالٔفُ طَاحٔةَ التَّيْخٔوٕضِ
فٔٓ الْؤَطِيَِٕهِ اليَّزَِٔهِ تَىَى ػَيَُِِٕمَا .يَالْمَدِذُ ًَُٔافٔقُوٍُ فٔوٓ الْؤَطِولِ الثَّواؤٓ،
يَظَأَشُ كَيَامٍٔٔ مُخَالَفَتٍُُ فٔٓ الْؤَيٖلِ.
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اإلوظا فٓ مؼشفّ الشاخح مه الخال
المئلف :ػالء الذٔه أتً الحسه ػيٓ ته سيٕمان المشدايْ الذمشقٓ الظالحٓ الحىثيٓ (المتًفىَ885 :و)

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• أقًلٔ :مكه أن ٔقبل :أمب فٓ اشتشاغ كًوُمب ػته شتخص ياحتذ إن
مششيػّٕ الؼمشِ المتمتغ ثُب إل ٟالحذ ي حذ التمتغ حبثتّ لمه أت ٟثُمب
ي ٔ ٜفُم مىُب غٕش رلك ي مزشد حكتم الشتبسع ثصتحّ ػمتشِ حتذ
التمتغ إن مبت المؼتمش قجل فؼل الحذ ٔ ٜذل ػل ٟرًاص كتًن الؼمتشِ
ػه شخص ي الحذ ػه آخش ي الًرٍ لؼذ ركشٌ فٓ كلمبت أصتحبثىب
ًَ مب ركشٌ مه مؼلًمّٕ رلك ي أ ٜلض رًاص إتٕتبن شتخص ثؼمتشِ
التمتغ ػه وفسٍ ي اٖخش ثحزٍ أٔعبي ػه وفسٍ ي َزا ياظتح  ٜغجتبس
ػلٍٕ ي الذلٕل ػل ٟالًحذِ المضثًسِ َٓ ا٘دلّ الذالّ ػلت ٟمشتشيػّٕ
حذ التمتغ.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص319 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي أمب خجش محمذ ثه مسلم فًُ مب سياٌ الصذي ثببىبدٌ الصحٕح ػته
رؼفش ثه ثشٕش « »2ػه الؼ »3« ٝػه محمذ ثه مسلم « »4ػه أثتٓ
رؼفش ػلٍٕ الس ٝقبل« :بألتٍ ػه سرل ٔحذ ػه أثٍٕ أ ٔتمتغ؟ قتبل:
وؼم المتؼّ لٍ ي الحذ ػه أثٍٕ» « .»1فببتفبدِ رتًاص اٚتٕتبن ثؼمتشِ
التمتغ ػه شخص ي ثحزٍ ػه آخش مىٍ محل إشتكبل ٘ن كًوتٍ داٜ
ػل ٟرًاص رلك أحذ اٜحتمبٜت فٓ مقب اٜبتظُبس مىٍ.
• ______________________________
( -)1مه ٔ ٜحعشٌ الفقٍٕ :ح  ،273 /2ة  ،169ثتبة المتمتتغ ػته
أثٍٕ ،ح .1
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص319 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي مىُب ان ٔكًن المشاد مه السؤال ػه التمتغ اٜلتزار ي أوٍ َل ٔزتًص
للىبئت التمتغ ثبلؽٕت ي الىسبء ثؼذ الؼمشِ المتمتغ ثُب أي لٕس لٍ رلتك
ي لٕس اٜحتمبل ا٘يل أظُش مىٍ معبفبي إل ٟمب قلىب مه أن الؼتشف ٜ
ٔفُم مؼىٜ ٟػتمبس أحذ ثؼمشِ التمتغ ي حتذ اٖختش ثحزتٍ ي إتٕتبن
شخص ياحذ ثُمب ػه الشخصٕه الؼمشِ ػته أحتذَمب ي الحتذ ػته
اٖخش ٔ ٜشتجؽُمب ثبٖخش .ي كٕف كبن ٜ ،تحتذ ثبلشيأّ لمب فُٕب مه
اٚرمبل معبفبي إل ٟأوٍ لم ٔىقل مه أحذ القًل ثزًاص رلك.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص320 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي أمب اشتشاغ يقًػُمب مه شخص ياحذ فٔ ٝصتح إرا أتت ٟثتبلؼمشِ
أحذ ػه شخص ي أت ٟاٖخش ػىٍ الحذ كمب إرا ابتىبة الؼتبرض ػته
المجبششِ أحذاي لؼمشِ التمتغ ي آخش لحزٍ ي فٓ مخبل صبحت الزتًاَش
إرا كبن ملتضمبي ثحذ التمتغ ثبلىزس ي شجٍُ ي مبت ثؼذ تمب ػمشتٍ فُتل
تزضْ وٕبثّ أحذ ػىٍ ثبلحذ مه مكّ؟ ثل إن مبت ي ػلٍٕ حذ التمتتغ
ثبلىزس ي شجٍُ َل تزًص ابتىبثّ شخصٕه لٍ أحذَمب ثبلؼمشِ التمتتغ ي
اٖخش لحزٍ؟ ي مه ا٘مخلّ كًن الشخص قبدساي ػل ٟإتٕتبن أحتذَمب
ثبلمجبششِ ي مه اٖخش ثبٜبتىبثّ.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص320 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ٔمكه أن ٔقبل :إن اٜستجبغ الملحًؾ ثتٕه الؼمتشِ ي الحتذ إرا كتبن
كَٝمب ػه ياحذ فًُ محفًؾ ي إن يقؼب مه شخصٕه ي لتٕس رلتك
مخل إتٕبن ياحذ ثُمب ػه شخصٕه ي لٕس فٓ ا٘دلتّ متب ٔتذل ػلتٟ
اشتشاغ رلك معبفبي إل ٟأن مقتع ٟا٘صل ػذ اٜشتشاغ.
• اللُم إ ٜأن ٔقبل :إن مخل رلك غٕش مؼًُد ػىذ المتششػّ ،ثؼٕتذ ػته
ا٘رَبن.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص321 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ي لكه ثؼذ رلك ٔ ٜتش اٜحتٕبغ فٕمب إرا مبت مه ابتقش ػلٍٕ الحذ
ي لم ٔأت ثٍ ي لم ٔكه مه ٔقعٓ ػىٍ إ ٜمه ٔقعتٓ ػىتٍ خصتً،
ػمشِ التمتغ ي مه ٔقعٓ ػىٍ خصً ،حزّ ثببتىبثتُمب ػىٍ.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص321 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• حمّ إن َىب خجشاي آخش سثمب ٔقبل ثذٜلتٍ ػلت ٟرتًاص التفشٔتق ي رؼتل
ػمشِ التمتغ لشخص ي حزٍ لٗخش ،ي ًَ مب سياٌ الشٕخ ثببىبدٌ ػته
محمذ ثه الحسه الصفبس « »1ػه محمذ ثه الحسٕه ثه أثٓ الخؽتبة
« »2ػه محمذ ثه إبمبػٕل « »3ػته صتبلح ثته ػقجتّ « »4ػته
الحبسث ثه المغٕشِ « »5ػه أثٓ ػجذ اللٍّ ػلٍٕ الس« ٝفٓ سرل تمتغ
ػه امٍّ ي أَل ثحزّ ػه أثٍٕ؟ قبل :إن رثح فًُ خٕش لٍ ي إن لم ٔزثح
فلٕس ػلٍٕ شٓء ٘وٍّ إوّمب تمتغ ػه امٍّ ي أَل ثحزٍ ػه أثٍٕ»»6« .
• ( -)6تُزٔت ا٘حكب .239 /5 :
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص321 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• ثؼط ا٘ػبظم قبل ثبن َزا الخجش صشٔح فٓ رًاص التفشٔق ثٕه ػمتشِ
التمتغ ي حزٍ ي رًاص رؼلُمب ٜحىٕه ي سدّ تعؼٕف صبلح ثه ػقجّ مه
اثه الغعبئشْ ثتًحٕق اثه قًلًٍٔ فٓ كبمل الضٔبسات ي ػلٓ ثه إثشإَم
فٓ تفسٕشٌ لٍ كمب أوكش صحّ وسجّ سربل اثته الغعتبئش ٞإلٕتٍ ثؼتذ
إحجبت كًوٍ مىٍ ي سدّ تعؼٕف الؼٝمّ ثأوٍ  ٜػجشِ ثٍ ٘وتٍ أختزٌ مته
اثه الغعبئشْ «»1

70

فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص321 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• أقًلَ :زا ثحست السىذ ي ػىذوب أوٍ ٔؼتمذ ػلٍٕ ثؼذ اػتمتبد الشتًٕ
ا٘رٝء مخل اثه الجضٔغ ػلٍٕ .ي أمب دٜلتٍ فلٕست صشٔحّ فتٓ رتًاص
التفشٔق لزًاص أن ٔكًن قًلٍ ػلٍٕ الس« : ٝإن رثح فًُ خٕتش لتٍ» ان
رلك ي ان كبن لٕس الُذْ المؼتجش فٓ حذ التمتغ إ ٜأوٍ خٕش ٘ثٕتٍ ي
لزا قبل ػلٍٕ الس« : ٝي إن لم ٔزثح فلٕس ػلٍٕ شٓء» ي ػللتٍ ثأوتٍ
تمتغ ػه امٍ ي حذ ػه أثٍٕ فٔ ٝتشتت ػلٍٕ أحكب حذ التمتغ.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص322 :

أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ
• حمّ أفبد فٓ رٔل كٝمٍ« :ان الخجش حٕج أوٍ مخبلف لمب تقتعٍٕ القبػذِ
كمب ػشفت ف ٝثذ مه اٜقتصبس ػل ٟمًسدٌ» «»2
• ي لكه قذ ػشفت أن رلك متفشع ػل ٟدٜلتّ الخجتش ػلت ٟمتب رؼلتٍ
صشٔحبي فٍٕ ي قذ ػشفت ػذ صشاحتٍ ثل ي ظًُسٌ فٓ رلك.
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فقٍ الحح (ليظافٓ)؛ ج ،2ص322 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• مسألّ  2ا٘حًغ أن ٔ ٜخشد مه مكّ ثؼذ اٚحٝل ػه ػمشِ التمتتغ
ث ٝحبرّ ،ي لً ػشظتٍ حبرّ فب٘حًغ أن ٔحش للحذ مته مكتّ ي
ٔخشد لحبرتٍ ي ٔشرغ محشمب ٚػمبل الحذ ،لكه لً خشد مته غٕتش
حبرّ ي مه غٕش إحشا حم سرغ ي أحش ي حذ صح حزٍ.

73

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• ي إرا دخلُب ثىّّٕ التّمتّغ ،لم ٔزض لٍ أن ٔزؼلُب مفشدِ ،ي أن ٔختشد مته
مكّّ٘ ،وٍّ صبس مشتجؽب ثبلحذّ.
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الىُأّ فٓ مدشد الفقٍ ي الفتايى؛ ص280 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• ي إرا دخلُب ثىّٕ التمتغ ،فٕىجغٓ لٍ أن ٔ ٜزؼلُب مفشدِ ،ي إن ٔ ٜخشد
مه مكّ٘ ،وٍّ صبس مشتجؽب ثبلحذ.
• ي قبل شٕخىب أثً رؼفش الؽًبٓ فٓ وُبٔتتٍ :لتم ٔزتض لتٍ أن ٔزؼلُتب
مفشدِ ،ي أن ٔخشد مه مكّ ٘وٍّ صبس مشتجؽب ثبلحذ،
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السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• ي ا٘يل ٟمب ركشوبٌ ،مه كًن رلك مكشيَب ٜ ،أوٍّ محظًس ،ثل ا٘فعل
لٍ أن ٔ ٜخشد مه مكّ ،ي ا٘فعل لٍ أن ٔ ٜزؼلُب مفشدِ « »1ي قتذ
سرغ شٕخىب ػمّب فٓ وُبٔتٍ ،فٓ مجسًؼّ « »2ي قبل ثمب اختشوبٌ٘ ،وٍّ
 ٜدلٕل ػل ٟحظش الخشيد مه مكّ ،ثؼذ اٚحٝل مه رمٕغ مىببكُب،
ي اٜػتجبس فٓ سرًػٍ مب ركشوبٌ أي ،ٜمه الشُش حشفب فحشفب.
• ( )1فٓ غ ي د :ػمشِ.
• ( )2المجسًغ :كتبة الحذ ،فصل فٓ ششائػ الًرًة .ي الؼجبسِ ثؼٕىُب
ػجبسِ الىُبّٔ فمب سرغ فٓ المجسًغ ػمب فٓ الىُبّٔ
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السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• مسألّ :مه دخل مكّ ثؼمشِ التمتغ فٓ أشُش الحذ لم ٔزتض لتٍ أن ٔزؼلُتب
مفشدِ  ،ي  ٜأن ٔخشد مه مكّ٘ ،وٍّ صبس مشتجؽتب ثتبلحذ ،ي َتً اختٕتبس
الشٕخ فٓ الىُبّٔ « ،»1ي ثٍ قبل اثه حمضِ « ،»2ي اثه الجشاد «.»3
• ي قبل اثه إدسٔسٔ ٜ :حش رلتك ثتل ٔكتشٌ٘ ،وّتٍ  ٜدلٕتل ػلت ٟحظتش
الخشيد مه مكّ ثؼذ اٚحٝل مه رمٕغ مىببكُب «.»4
• ( )1الىُبّٔ ي وكتُب :د .554 ، 1
• ( )2الًبٕلّ.195 ، :

• ( )3المُزة :د .272 ، 1
• ( )4السشائش :د .634 -633 ، 1
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مختيف الشٕؼّ فٓ أحكام الششٔؼّ؛ ج ،4ص362 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• لىب :قًلٍ -ػلٍٕ الس« :- ٝدخلت الؼمشِ فٓ الحذ َكزا ي شجك ثتٕه
أصبثؼٍ» « ،»5فئرا فؼل ػمشِ التمتغ فقتذ فؼتل ثؼتط أفؼتبل الحتذ،
فٕزت ػلٍٕ اٚتٕبن ثبلجبقٓ ،لقًلٍ تؼبل« :ٟيٓ أَتِمًُّا الْحٓذَّ يٓ الْؼٔمٕشََِ لِلّتٍِ»
« »6ي كمب لً فؼل ثؼط أفؼبل الحذ.
• ( )5بىه اثه مبرٍ :د  1024 ، 2ح  ،3074بىه أثتٓ دايد :د 2
.184 ،
• ( )6الجقشِ.196 :
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مختيف الشٕؼّ فٓ أحكام الششٔؼّ؛ ج ،4ص362 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• ي مب سياٌ مؼبئّ ثه ػمبس فٓ الحسه قبل :قلت ٘ثٓ ػجذ اللٍّ -ػلٕتٍ
الس :- ٝمه أٔه افتش المتمتغ ي المؼتمش؟ فقتبل :إنّ المتمتتغ متشتجػ
ثبلحذ ،ي المؼتمش إرا فشؽ مىُب رَت حٕج شبء «.»7
• ( )7تُزٔت ا٘حكب  :د  437 ، 5ح  ،1519يببئل الشتٕؼّ :ة 7
مه أثًاة الؼمشِ ح  3د .246 ، 10
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مختيف الشٕؼّ فٓ أحكام الششٔؼّ؛ ج ،4ص362 :

أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ
• ي ػه يَت ثه حفص ،ػه ػلٓ قبل :بألٍ أثً ثصٕش -ي أوب حبظتش-
ػمّه أَلّ ثؼمشِ فٓ أشُش الحذ لٍ أن ٔشرغ؟ فقبل :لتٕس فتٓ أشتُش
الحذ ػمشِ ٔشرغ فُٕب إل ٟأَلٍ ،ي لكىٍّ ٔحتجس ثمكتّ حتتٔ ٟقعتٓ
حزٍ٘ ،وٍّ إوّمب أحش لزلك «.»1
• فجّٕه -ػلٍٕ الس - ٝفٓ َزا الخجش أوٍّ اوّمب لم ٔزض لٍ رلك٘ ،وٍّ أحش
لٍ ،ي َزا ٔ ٜكًن إلّب لمه قصذ التمتغ ثبلؼمشِ إل ٟالحذ .ي قتًل اثته
إدسٔس  ٜدلٕل ػل ٟحظش الخشيد خؽأ ،فبوب قذ ثّٕىب الذلٕل.
• ( )1تُزٔت ا٘حكب  :د  437 ، 5ح  ،1520يببئل الشتٕؼّ :ة 7
مه أثًاة الؼمشِ ح  7د .247 ، 10
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مختيف الشٕؼّ فٓ أحكام الششٔؼّ؛ ج ،4ص363 :

