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  المًل فٓ صًسِ حح التمتغ إخماال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  ٔحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ بالبٕتت بتبؼا، ي    فٕطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتا     ٔصوي

ٔطوً   بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    ٔسؼىسوؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وان األلتًى ػتذ  يرتً      ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متا حتش  ػلٕتٍ       ٔمصشحم ، *طالتٍطًاف الىساء ي 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىساء لٕس تًاخة فٓ ػمشِ التمتغ ي لكه ال تأس تإتٕاووٍ   *•
 احتٕاطاً ي اتٕاوٍ لثل التمصٕشٔكًن أكثش إحتٕاطاً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتغ إخماال
حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف بؼشفّ، ي األفضل إٔماػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕمف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕض 
مىُا ي ٔمضٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔمف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتغ إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمبّ، حم ٔىحش أي ػمال ألٔمضٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وان طشيسِ ػلى األحتً،، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التمظٕش، فٕحل بؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحً، ارتىا  الظتٕذ أٔضتا، ي    مه ول ش
إن وان 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 التمتغ إخماال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتغ إخماال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔك، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼض الظًس وما ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتغ إخماال
لً شاء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ بل ٔمٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً وان لذ اتمى الىساء ي الظٕذ، ي إن ألا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً لبل الضيال لىه بؼذ الشمٓ راص أٔضا، حتم ػتاد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفضل األحً، أن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔا  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَا الىّٕ:ٔشتشغ فٓ حح التمتغ أمًس
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَا•

أْ لظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محال بأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي بمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى بؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رله إرا بمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  راص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا بمٓ إلى ًٔ  

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

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حاوُٕا•
بؼمشتٍ أي بؼضُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ بُتا، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج



10 

 أن ٔكًن الحح ي الؼمشِ فٓ سىّ ياحذِ

أتى بالؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حالخُا•
بىّ ي بالحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألا  فٓ مىّ إلى الؼا  المابل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . بمٓ ػلٍٕ إلى الؼا  المابل
 
 .ػلى األحً، *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 أن ٔكًن إحشام حدٍ مه تطه مكّ

فمحتل  ، أما ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه بطه مىّ مغ االختٕاس -سابؼُا•
 إحشامُا المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفضل مًاضؼُا المسزذ، ي أفضل مًاضؼٍ ممتا  إبتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  مما ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبماػٕل 

غٕشَا اختٕاسا متؼمذا بطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ بطل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕا مه غٕش تزذٔذ، بل ٔزب أن ٔزذدٌ فُٕا، ألن إحشامٍ مه غٕشَا 
والؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًد إلُٕتا ي التزذٔتذ   

 . *مىاوٍمغ اإلمىان، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔبؼذ رًاص االوتفاء بئحشامٍ إرا وتان حٕىتٍ أٔضتاي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، بل مطلما ي إن وان اإلحتٕا، ما روشٌ الماته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع الؼمشِ ي الحح مه ياحذ ي ػه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خامسُا•
ابتؤرش احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَما 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



13 

 أن ال ٔخشج مه مكّ تؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتغ

أن ال ٔخشد مه مىّ بؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحً، 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتاألحً، التمتغ بال حارّ، ي لً ػشضتٍ حارّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحارتٍ ي ٔشرغ محشما إلػمال الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حارّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج



14 

 يلت اإلحشام ليحح مًسغ

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

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، بل ًَ أحً،

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحشام

لً وسٓ اإلحشا  ي خشد إلى ػشفات يرب الشرًع لإلحشا   4مسألّ •
ي لتً   *مًضؼٍلً لم ٔتمىه لضٕك يلت أي ػزس أحش  مه مىّ،ي مه 

لم ٔتزوش الى تما  األػمال طح حزٍ، ي الزاَل بتالحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمان فًت الًلًف بؼشفتّ ي  ، **الىابٓ

 .***حزٍمشؼش بطل 
 .يلً وان فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وان اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕاواي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتا     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔبؼذ طحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتان حٕىتٍ   ال بل طحّ إحشامٍ مه مىاوٍ 
 . أٔضاي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ

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

ي ٔأتٓ بالؼمشِ بؼذ الحذ، ي حذ ضتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خاص
 الًلت خًف فًات االختٕاسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األطح، 

الظاَش ػمً  الحىم بالىسبّ إلى الحذ المىذي ، فلً وًى التمتغ وذبا ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خاصي ضاق يلتٍ ػه إتما  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرً  الؼمشِ 
 . بل ٔزب ػلٍٕ الىمل لً خاف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خاف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً بل ٔزب ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

 408-407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً ػيم مه يظٕفتٍ التمتغ ظٕك الًلت

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ضٕك الًلت ػته إتمتا  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔبؼذ  إدسان الحذ لبل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
بل لً ػلم حال اإلحشا  بضٕك الًلت راص لٍ اإلحشا  بحتذ االفتشادي   •

 إتٕاوٍ حم إتٕان ػمشِ مفشدِ بؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ بىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الطتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ضتاق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفأتتٍ        
 .، ي األحً، الؼذيل ي ػذ  االوتفاء لً وان الحذ ياربا ػلٍٕ*إشىال

بل ال اشىال فٓ رًاصالؼذيل ي وفأتٍ بل وتل مته ضتاق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفاء بٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 الحائط ي الىفساء إرا ظاق يلتُا ػه الطُش ي إتمام الؼمشِ

الحائض ي الىفساء إرا ضاق يلتُا ػه الطُش ي إتما  الؼمشِ ٔزب  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتما  حم اإلتٕان بؼمشِ بؼذ ي   ػلُٕا الؼذيل إلى االفشاد

ي ضاق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى بؼذ الحذ بؼمشِ مفشدِ، ي طح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وان ػزسَا لبل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أما لً وان بؼذٌ فلً وان بؼذ  *•
وظف الطًاف فٕزب ػلُٕا تشن الطًاف ي إتٕان السؼٓ ي التمظٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يبؼذ سفغ الؼزس تىمل طًافُا مه حٕج تشوٍ ي لً وتان  
ػزسَا بؼذ اإلحشا  ي لبل وظف الطًاف فُٓ بالخٕاس بٕه الؼتذيل وتاأليل   
أي التىمٕل والخاوٓ إال أوُا لً اختاست التىمٕل ٔزب ػلُٕا بؼذ سفغ الؼتزس  

 .لضا طًاف 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 يارب فٓ حذ التمتغ ي مستحب فٓ االفشاد

 

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ الؼمشِ المفشدِ

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

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش بٕىُما، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ طًاف الىساء ي إن وان أحتً،، ي  حاوُٕا •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزب طًاف الىساء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتات الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمات ػمشِ التمتتغ أحتذ    حالخُا •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن راص فُٕا اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 المًالٕت

ٔتلً ما راء ػه الظادق رؼفش به محمذ طلًات اللٍّ ػلٍٕ أٔضا مه ي •
 :لًلٍ

مه وان مىضلٍ ألش  إلى مىّ مه المٕمات فلٕحش  مه مىضلتٍ ي لتٕس   •
 ػلٍٕ أن ٔمضى إلى المٕمات، 

 161: ، ص3 تأئل الذػائم؛ ج
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 المًالٕت

أن ػلّٕا طلًات اللٍّ ػلٍٕ لال مه تما  الحذ أن تحتش  مته دئتشِ    ي •
أَله ي أن رله لمه وان محلٍ دين المٕمتات إلتى مىتّ فُتزا َتً      

 الًارب فى ظاَش اإلحشا ، 
تأئل رله فى الباطه أن مه وان محلٍ مه مًضتغ اإلمتا  ألتش     ي •

مىٍ مه مًضغ ومٕب تله الزضٔشِ لم ٔىه ػلٍٕ إرا أساد مؼشفتّ إمتا    
صماوٍ أي حزتٍ أن ٔمضى اللتماس رله إلى مه بؼذ ػىٍ مه الحذيد، 
ي لىه ٔلتمس رله ممه لش  ػىٍ مىُم، ي ٔتلتً رلته مته وتتا      

 .دػائم اإلبال 

 161: ، ص3 تأئل الذػائم؛ ج
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 المًالٕت

  روش مًالٕت اإلحشا •
الْإِحٕشَامٔ مِهْ مًٓٓالِٕوتٓ ََمٕسٓوٍّ   ػٓهْ رٓؼٕفَشِ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ص أَؤٍَّ لَالَ يٓ سٔئِّىَا •

فًَٓلَّتٓ لِإََٔلِ الْمٓذِٔىَتِّ رَا الْحٔلَٕٕفَتِّ يٓ َٔتًٓ مٓسٕتزِذٔ      يٓلَّتَُٓا سٓسًٔلُ اليٍَِّ ص
الشَّزٓشَِِ يٓ لِإََٔلِ الشَّا ِ الْزٔحٕفََّ يٓ لِإََٔلِ الْٕٓمٓهِ ٔٓلَمٕلَمٓ يٓ لِإََٔلِ الطَّائِفِ لَشْواي 
يٓ لِإََٔلِ وَزٕذٍ الْؼٓمِٕكَ فَُٓزٌِِ الْمًٓٓالِٕتٔ لِإََٔلِ َٓزٌِِ الْمًٓٓاضِغِ يٓ لِمٓهْ رٓاءٓ مِتهْ  

  رُِٓتُِٓا مِهْ إََٔلِ الْبٔلْذٓانِ

 297: ، ص1 دػائم اإلسالم؛ ج



24 

 المًالٕت

 
أَنْ تُحٕشِمٓ مِهَ الْمًٓٓالِٕتِ الَّتِوٓ  مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ يٓ ػٓىٍْٔ ع أَؤٍَّ لَالَ •

يٓ لَٕٕسٓ لِأَحٓذٍ أَنْ ٔٔحٕشِ ٓ لَبٕلَ الًْٓلْتِ يٓ مٓتهْ أَحٕتشَ ٓ   يٓلَّتَُٓا سٓسًٔلُ اليٍَِّ ص 
ٕٓ ء  حٓتَّتى ٔٓبٕلُت َ     لَبٕلَ الًْٓلْتِ فَأَطٓا ٓ مٓا ٔٔفْسِذٔ إِحٕشَامٍٓٔ لَمٕ ٔٓىُهْ ػٓلٍَِٕٕ شَت

  الْمِٕمَاتٓ يٓ ٔٔحٕشِ ٓ مِىٍْٔ

 297: ، ص1 دػائم اإلسالم؛ ج



25 

 المًالٕت

ػٓىٍْٔ ع أَؤٍَّ لَالَ مٓهْ خَافٓ فًَٓاتٓ الشَُّٕشِ فِٓ الْؼٔمٕشَِِ فَلَتٍٔ أَنْ ٔٔحٕتشِ ٓ دٔينَ   يٓ •
الْمِٕمَاتِ إِرَا خَشَدٓ فِٓ سٓرٓبٍ ٔٔشِٔذٔ الْؼٔمٕشََِ فَؼٓلِمٓ أَؤٍَّ لَا ٔٓبٕلُ ُ الْمِٕمَاتٓ حٓتَّى 

ٔٓذٓعِ الْئِحٕشَا ٓ حٓتَّى ٔٓبٕلُ َ فَتَظِٕشُ ػٔمٕشَِي شَتؼٕبٓاوَِّّٕي يٓ لَىِتهْ ٔٔحٕتشِ ٔ    فَلَا -ُِٔٔلَّ
  لَبٕلَ الْمِٕمَاتِ فَتَىًُنُ لِ  سٓرٓبٍ لِأَنَّ الشَّرٓبََِّّٕ أَفْضَلُ يٓ ًَٔٓ الَّزِْ وًَٓأٌ

 
يٓ ػٓىٍْٔ ع أَؤٍَّ لَالَ فِٕمٓهْ أَخَزَ مِهْ يٓسٓاءِ الشَّزٓشَِِ لَالَ ٔٔحٕشِ ٔ مٓا بٕٕٓىٍَٔ يٓ بٓتٕٕهَ  •

  الْزٔحٕفَِّ
 

 298: ، ص1 دػائم اإلسالم؛ ج



26 

 المًالٕت

ػٓىٍْٔ ع أَؤٍَّ لَالَ مٓهْ أَتَى الْمِٕمَاتٓ فَىَسِٓٓ أَيٕ رُِٓلَ أَنْ ٔٔحٕشِ ٓ مِىْتٍٔ حٓتَّتى   يٓ •
رٓايٓصٌٓٔ أَيٕ طٓاسٓ إِلَى مٓىََّّ حُمَّ ػٓلِمٓ فَئِنْ وَتانَ ػٓلَٕٕتٍِ مُٕٔلَتَّ يٓ لَتذٓسٓ ػٓلَتى      
الشُّرًٔعِ إِلَى الْمِٕمَاتِ سٓرٓغٓ فَأَحٕشَ ٓ مِىٍْٔ يٓ إِنْ خَافٓ فًَٓاتٓ الْحٓتذِّ أَيٕ لَتمٕ   
ٔٓسٕتَطِغِ الشُّرًٔعٓ أَحٕشَ ٓ مِهْ مٓىَاوٍِِ فَئِنْ وَانَ بِمٓىََّّ فَأَمٕىَىٍَٔ أَنْ ٔٓخْشُدٓ مِتهَ  
الْحٓشَ ِ فَٕٔحٕشِ ٓ مِهَ الْحِلِّ يٓ ٔٓذٕخُلَ الْحٓشَ ٓ مٔحٕشِماي فَلْٕٓفْؼٓلْ يٓ إِلَّا أَحٕشَ ٓ مِتهْ  

  مٓىَاوٍِِ

 298: ، ص1 دػائم اإلسالم؛ ج



27 

 المًالٕت

ػٓىٍْٔ ع أَؤٍَّ لَالَ مٓهْ وَانَ مٓىْضِلٍُٔ أَلْشَ ٓ إِلَى مٓىََّّ مِهَ الْمًٓٓالِٕتتِ فَلْٕٔحٕتشِ ٕ   يٓ •
  مِهْ مٓىْضِلٍِِ يٓ لَٕٕسٓ ػٓلٍَِٕٕ أَنْ ٔٓمٕضِٓٓ إِلَى الْمِٕمَاتِ

أَنْ تُحٕشِمٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓ َٓوزَا َٔوًٓ لِمٓوهْ    مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ لَالَ ػٓلٌِّٓ ع •
  كَانَ دٔينَ الْمِٕمَاتِ إِلَى مٓكََّّ

 

 298: ، ص1 دػائم اإلسالم؛ ج



28 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

يٓأَمَّا الْإِحٕشَامٔ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيٍِِ لَثٕلَ الًْٔصًٔلِ إِلَى الْمِٕمَاتِ فَمَوذٕ   - 1499•
يٓأَتِمُّوًا الْحٓوحَّ   }: مٓا لًَٕلُكٓ: سٔيِْٓ ػٓهْ ػٓيٍِّٓ سٓظِٓٓ الئٍَّ ػٓىٍْٔ أَؤٍَّ لِٕلَ لٍَٔ

يٓسٔيِْ « أَنْ تُحٕشِمٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓ»: لَالَ[ 196: الثمشِ]{ يٓالْؼٔمٕشََِ لِيٍَِّ
 وَظَشٌرَلِكٓ ػٓهْ أَتِٓ َٔشَٕٔشََِ مٓشْفًُػٖا، يٓفِٓ سٓفْؼٍِِ 

145ص 2السىه الصغٕش ليثُٕمٓ ج  



29 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

أوسٔ تهُ ػِٕٓاضٍ، ػه مًٔسى ته ػٔمْثَّٓ، ػه وافغٍ، ػه ( : أَثشوا) -767•
يسد َزا الحذٔث فوٓ المًطوأ   )أؤٍّ أَٓلَّ مهْ تٕٕٓتِ الممذِس - :اته ػٔمٓشَ

تيفظ أيٕا مكان تٕت الممذس يالمؼشي  موه اححادٔوث السواتمّ أن    
 مُل الشام الدحفّ يأٔيٕا لثيُا 

الشافؼٓ اختمغ سأْ ػمش يػيٓ ػيوى أن أتوم الؼموشِ أن ٔحوشم     لال •
لال الشتٕوغ سوألت   حن رلك أصٔذ فٓ اإلحشام الشخل مه دئشِ أَيٍ 

فمال حسه فميت موا الحدوّ   : الشافؼٓ ػه اإلَالل مه يساء المٕمات
فٍٕ؟ لال أَثشوا مالك ػه ووافغ ػوه اتوه ػمشأووٍ أَول موه أٔيٕوا        

 .( فالمحظًس ًَ تدايص المًالٕت تغٕش إحشام أما سثمُا تٍ فًُ خائض

249ص  1مسىذ الشافؼٓ تشتٕة السىذْ ج  



30 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

: يٓأَتًٔ سٓؼِٕذِ تٕهُ أَتِٓ ػٓمٕشٍي لَالَوا , أََْثٓشَوَا أَتًٔ ػٓثٕذِ اهللِ الْحٓافِظُ  - 8928•
ثىوا يَٕٓوةٔ   , ثىا إِتٕشَإَِمٔ تٕهُ مٓشْصٔيقٍ , ثىا أَتًٔ الْؼٓثَّاسِ مٔحٓمَّذٔ تٕهُ ٔٓؼٕمًُبٓ 

ػٓوهْ ػٓثٕوذِ اهللِ تٕوهِ سٓويَمَّٓ     , ػٓهْ ػٓمٕشِي تٕهِ مٔوشََِّ  , ػٓهْ شُؼٕثَّٓ , تٕهُ خٓشِٔشٍ 
: مٓا لًَٕلُؤٍ : لَالَ سٓخٔلٌ لِؼٓيِِّٓ تٕهِ أَتِٓ طَالِةٍ سٓظِٓٓ اهللُ ػٓىٍْٔ: لَالَ, الْمٔشَادِِّْ 

أَنْ تُحٕشِمٓ مِهْ دٔيٕٓٔوشَِِ  : ؟ لَالَ[196: الثمشِ]{ يٓأَتِمًُّا الْحٓحَّ يٓالْؼٔمٕشََِ لِيٍَِّ}
إََٔيِكٓ يٓسٔيِْٓ َٓزَا مِهْ حٓذِٔثِ أَتِٓ سٓيَمَّٓ ػٓهْ أَتِٓ َٔشَٕٔشََِ مٓشْفًُػٖا يٓفِٕوٍِ  

 وَظَشٌ
 
 

45ص 5السىه الكثٕش ليثُٕمٓ ج  



31 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

ػِذََِّ مِهْ أَطٕحٓابِىَا ػٓهْ بُٕٓلِ بٕهِ صِٔٓادٍ ػٓهْ أَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕتهِ أَبِتٓ    -5•
لُلْتٔ لِأَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع :  لَالَسٓبٓاحٍوَظٕشٍ ػٓهْ مُِٕشَانَ بٕهِ أَبِٓ وَظٕشٍ ػٓهْ أَخٍِِٕ 

مِهْ تَمٓامِ الْحٓوحِّ يٓ  إِنَّ إِوَّا وُشَيَّى بِالْىًُفَِّ أَنَّ ػٓلِّٕاي طٓلًَٓاتٔ اللٍَِّ ػٓلٍَِٕٕ لَالَ 
ِ فَُٓلْ لَالَ َٓزَا ػٓلٌِّٓ ع فَمَالَ لَتذٕ  أَنْ ٔٔحٕشِمٓ الشَّخٔلُ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيٍِالْؼٔمٕشَِِ 

لَالَ رَلِهٓ أَمِٕشُ الْمٔؤْمِىِٕهَ ع لِمٓهْ وَانَ مٓىْضِلٍُٔ خَلْفٓ الْمًٓٓالِٕتتِ يٓ لَتًٕ وَتانَ    
وَمٓا ٔٓمًُلًُنَ مٓا وَانَ ٔٓمٕىَغٔ سٓبٔتًلُ اللَّتٍِ ص أَنْ لَتا ٔٓخْتشُدٓ بِخِٕٓابِتٍِ إِلَتى       

 .الشَّزٓشَِِ

 322: ، ص4 ؛ ج(اإلسالمّٕ -غ )الكافٓ 



32 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

لَالَ لُلْتٔ لِأَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع إِوَّتا وُتشْيٓى    2ػٓهْ أَبِٓ بٓظِٕشٍ يٓ سٔيِْٓ  2528•
إِحٕشَامٔكٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓ مِهْ تَمٓامِ حٓدِّكٓ إِنَّ بِالْىًُفَِّ أَنَّ ػٓلِّٕاي ع لَالَ 

سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص بِخِٕٓابِتٍِ   3فَمَالَ بٔبٕحٓانَ اللٍَِّ لًَٕ وَانَ وَمٓا ٔٓمًُلًُنَ لَمٓا تَمٓتَّغٓ 
  4إِلَى الشَّزٓشَِِ 

•  

 306: ، ص2 مه ال ٔحعشٌ الفمٍٕ؛ ج



33 

 مِهْ تَمٓامِ الْحٓحِّ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

بٓاحِ بٕهِ أَبِٓ يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ طٓفًْٓانَ ػٓهْ ػٓاطِمِ بٕهِ حٔمٕٕٓذٍ ػٓهْ سٓ -33 -187•
مِوهْ تَمٓوامِ   إِنَّ لُلْتٔ لِأَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع ٔٓشْئينَ أَنَّ ػٓلِّٕاي ع لَتالَ  : لَالَوَظٕشٍ 

فَمَالَ بٔبٕحٓانَ اللَّتٍِ فَلَتًٕ وَتانَ وَمٓتا      إِحٕشَامٓكٓ مِهْ دٔيٕٓٔشَِِ إََٔيِكٓحٓدِّكٓ 
ٔٓمًُلًُنَ لَمٕ ٔٓتَمٓتَّغٕ سٓبًٔلُ اللٍَِّ ص بِخِٕٓابٍِِ إِلَى الشَّزٓشَِِ يٓ إِوَّمٓا مٓؼٕىَى دٔيٕٓٔتشَِِ  

 .إََٔلٍِِ مٓهْ وَانَ إََٔلٍُٔ يٓسٓاءٓ الْمِٕمَاتِ إِلَى مٓىََّّ

 59: ، ص5 تُزٔة اححكام؛ ج


