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 ٗقتض للشجل هي الوشأٓ فٖ األطشاف

 ٗمتض للطجل هي الوطؤٓ فٖ األؿطاف، 2هسإلٔ •

 وصا ٗمتض للوطؤٓ هي الطجل فْ٘ب هي غ٘ط ضز، ٍ •
تتسبٍى زٗتْوب فٖ األؿطاف هب لن ٗجلغ جطاحةٔ الوةطؤٓ حلةج زٗةٔ     ٍ •

 الحط، 
ثلغتِ تطجغ إلى الٌظف هي الطجل فْ٘وب، فحٌ٘ئةص   ٗمةتض هةي    فئشا •

 . الطجل لْب إ  هغ ضز التفبٍت

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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  التسإٍ فٖ الذٗي -الخاًٖ
  التسبٍٕ فٖ السٗي -الخبًٖ•
 .، فال ٗمتل هسلن ثىبفط هغ ػسم اػت٘بزُ لتل الىفبض•

 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ال فشق ت٘ي أطٌاف الكفاس

  فطق ث٘ي ؤطٌبف الىفبض هي الصهٖ ٍ الحطثٖ ٍ الوسةتإهي   1هسإلٔ •
 ٍ غ٘طُ،

ٍ لَ وبى الىبفط هحطم المتل وبلصهٖ ٍ الوؼبّةس ٗؼةعض لمتلةِ، ٍ ٗغةطم     •
 .الوسلن زٗٔ الصهٖ لْن

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ اعتاد الوسلن قتل أّل الزهٔ  

لَ اػتبز الوسلن لتل ؤّل الصهٔ جبظ ا لتظبص هٌِ ثؼةس ضز   2هسإلٔ •
 ،*زٗتِفبػل 

 .ٍ ل٘ل إى شله حس   لظبص، ٍ َّ ػؼ٘ف•
 
ٍ لَ لن ٗطلة اٍل٘اء الذم القَد ٍ كاى ّذزا الوسذلن هَجثذا لشفذ       *•

األهي العام ف٘جة على الحاكن قتلِ حذا ٍ لذَ لذن ٗكذي هفسذذا فذٖ      
األسع ف٘جَص للحاكن أخز دٗٔ الوسذلن  عٌذِ أٍ أخذز أستعذٔ  الف     

 دسّن تذل حواً٘ٔ هأٓ
 
 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د 
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 ٗقتل الزهٖ تالزهٖ

 ٗمتل الصهٖ ثبلصهٖ ٍ ثبلصه٘ٔ هغ ضز فبػل السٗٔ، 3هسإلٔ •

• ٍ ٔ ثبلصه٘ٔ ٍ ثبلصهٖ هي غ٘ط ضز الفؼل وبلوسلو٘ي، هي غ٘ط فطق  الصه٘
ث٘ي ٍحسٓ هلتْوب ٍ اذتالفْوب، ف٘متل الَْ٘زٕ ثبلٌظطاًٖ ٍ ثبلؼىس ٍ 

 .الوجَسٖ ثْوب ٍ ثبلؼىس
 

 519: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



7 

 لَ قتل رهٖ هسلوا عوذا

ٍ   لَ لتل شهٖ هسلوب ػوسا زفغ َّ ٍ هبلِ إلى ؤٍل٘بء الومتَل 4هسإلٔ •
ّن هر٘طٍى ث٘ي لتلِ ٍ استطلبلِ، هي غ٘ط فطق ث٘ي وَى الوبل ػٌ٘ب ؤٍ 
زٌٗب هٌمَ  ؤٍ  ، ٍ   ث٘ي وًَِ هسبٍٗب لفبػل زٗٔ الوسةلن ؤٍ ظادةسا   

 .ػلِ٘ ؤٍ هسبٍٗب للسٗٔ ؤٍ ظادسا ػلْ٘ب

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 أٍالد الزهٖ القاتل أحشاس

 ؤٍ ز الصهٖ المبتل ؤحطاض   ٗستطق ٍاحس هٌْن لمتل ٍالسّن، 5هسإلٔ •

لَ ؤسلن الصهٖ المبتل لجل استطلبلِ لن ٗىي ألٍل٘ةبء الومتةَل غ٘ةط    ٍ •
 .لتلِ
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ قتل الكافش كافشا ٍ أسلن

لَ لتل الىبفط وبفطا ٍ ؤسلن لن ٗمتل ثِ، ثل ػلِ٘ السٗٔ إى وبى  6هسإلٔ •
 .الومتَل شا زٗٔ

 
 
 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ٗقتل ٍلذ الششذٓ تَلذ الضً٘ٔ

ٗمتل ٍلس الطشسٓ ثَلس العً٘ٔ ثؼس ٍطفِ اإلسالم ح٘ي تو٘ةعُ   7هسإلٔ . •
 ٍ لَ لن ٗجلغ،

ٍ ؤهب فٖ حبل طغطُ لجل التو٘ع ؤٍ ثؼسُ ٍ لجل إسالهِ ففٖ لتلِ ثةِ ٍ  •
 . * إشىبلػسهِ تإهل ٍ 

 
 
 .ثل   إشىبل فٖ لتلِ ثِ ألى ٍلس الوسلن هسلن ٍ إى وبى هي العًب *•

 

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



11 

 لَ قط  هسلن ٗذ رهٖ عوذا فأسلن

 :هي لَاحك ّصا الجبة فطٍعٍ •
سةطت إلةى ًفسةِ فةال     ٍ    لَ لـغ هسلن ٗس شهٖ ػوسا فإسةلن  -هٌْب•

 لظبص فٖ الـطف ٍ   لَز فٖ الٌفس، ٍ ػلِ٘ زٗٔ الٌفس وبهلٔ، 

وصا لَ لـغ طجٖ ٗس ثبلغ فجلغ حةن سةطت جٌبٗتةِ   لظةبص فةٖ      ٍ •
 .الـطف ٍ   لَز فٖ الٌفس ٍ ػلى ػبللتِ زٗٔ الٌفس

 520: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 لَ قط  ٗذ حشتٖ أٍ هشتذ فأسلن

  ٍ  لةَز، لَ لـغ ٗس حطثٖ ؤٍ هطتس فإسلن حةن سةطت فةال     -ٍ هٌْب•
األلَى، ٍ ل٘ل ثبلسٗةٔ اػتجةبضا ثحةبل ا سةتمطاض، ٍ األٍل     ػلى   *زٗٔ

 ؤلَى، 
لَ ضهبُ فإطبثِ ثؼس إسالهِ فال لةَز ٍ لىةي ػل٘ةِ السٗةٔ، ٍ ضثوةب      ٍ •

 ٗحتول الؼسم اػتجبضا ثحبل الطهٖ، ٍ َّ ػؼ٘ف، 
 .وصا الحبل لَ ضهى شه٘ب فإسلن حن ؤطبثِ فال لَز، ٍ ػلِ٘ السٍٗٔ •

 
 .ال دٗٔ على الجاًٖ ٍ إى كاًت دٗتِ على ت٘ت الوال *•

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 ره٘اهشتذ لَ قتل 

إى لتلِ ٍ ضجغ إلى اإلسالم فال ٍ  ثِ، ٗقتلشه٘ب  الَ لتل هطتس -ٍ هٌْب•
 لَز ٍ ػلِ٘ زٗٔ الصهٖ، 

لَ لتل شهٖ هطتسا ٍ لَ ػي فـطٓ لتل ثِ، ٍ لَ لتلِ هسلن فال لَز، ٍ ٍ •
 .الظبّط ػسم السٗٔ ػلِ٘ ٍ لإلهبم ػلِ٘ السالم تؼعٗطُ

 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 قتل هي ٍجة قتلِ

  ػلِ٘ المةَز الَلٖ وبى لَ ٍجت ػلى هسلن لظبص فمتلِ غ٘ط  -ٍ هٌْب•
لَ ٍجت لتلِ ثبلعًب ؤٍ اللَاؽ فمتلِ غ٘ط ا هبم ػلِ٘ السالم ل٘ةل    ٍ 

 . ٍ فِ٘ تطزز، *زٗٔلَز ػلِ٘ ٍ   
 
  .ّصا َّ األلَٕ*•

 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د



15 

 أى ٗكَى الوقتَل هحقَى الذم

لتةل هةي وةبى    فلَ  السم،ؤى ٗىَى الومتَل هحمَى  -السبزسالشطؽ •
ػلِ٘ ٍ آلِ فل٘س ػل٘ةِ المةَز، ٍ   اللِّ هْسٍض السم وبلسبة للٌجٖ طلّى 

وصا   لَز ػلى هي لتلِ ثحك وبلمظبص ٍ المتل زفبػب، ٍ فةٖ المةَز   
ػلى لتل هي ٍجت لتلِ حسا وبلالدؾ ٍ العاًةٖ ٍ الوطتةس فـةطٓ ثؼةس     
التَثٔ تإهل ٍ إشىبل، ٍ   لَز ػلى هي ّلةه ثسةطاٗٔ المظةبص ؤٍ    

 الحس 

 

 523: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 األتَٓاًتفاء  -الششط الخالج

 اًتفبء األثَٓ، -الخبلجالشطؽ •

 .فال ٗمتل ؤة ثمتل اثٌِ، ٍ الظبّط ؤى   ٗمتل ؤة األة ٍ ّىصا•
 
 

 521: ، ص2 تحشٗش الَس٘لٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

 :اًتفبء األثَّٓ ٍ فِ٘ سجؼٔ هجبحج[ فٖ: ]الخبلجالفظل •
 :األٍّل. 7051•
  ٗمتل األة ثَلسُ ثل ٗجت ػلى األة السٗةٔ لَضحةٔ الَلةس غ٘ةطُ، ٍ     •

ٗؼعّض، ٍ ٗجت ػلِ٘ وفّبضٓ الجوغ، ٍ وصا   ٗمتل الجسّ لألة ٍ إى ػةال  
 ثب ثي ٍ إى ًعل، 

 

  460: ، ص5 ، د(الحذٗخٔ -ط )تحشٗش األحكام الششع٘ٔ على هزّة اإلهاه٘ٔ 
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

  الخبلج فٖ اًتفبء األثَّٓالفظل •
 .ٗمتل األة ٍ إى ػال ثبلَلس ٍ إى ًعل، ٍ ٗمتل الَلس ثبألة  •

  608: ، ص3 قَاعذ األحكام فٖ هعشفٔ الحالل ٍ الحشام، د



19 

 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

 [الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ]•
 الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ   ٗمتل األة ٍ اى ػال ثبلَلس ٍ اى ًعل •

 

 598: ، ص4 إٗضاح الفَائذ فٖ ششح هشكالت القَاعذ؛ د



20 

 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ثٓبةٔ حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الَْٓلَسِ إِشَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ ؤٍَٕ ؤُهَّةِٔ ٍٓ ػٓةسٓمِ    32« 3»•
  حُجَٔتِ الْمِظٓبصِ ػٓلَى الْإَةِ إِشَا لَتَلَ الَْٓلَسٓ ؤٍَٕ جٓطَحِٓٔ

هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓةسٓ  « 4» -1 -35189•
ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِ٘ةِِ جٓوِ٘ؼةبع ػٓةيِ الْحٓسٓةيِ ثٕةيِ      

لَا ُٗقَذادُ  : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ؤََُّٗةٓ الْرَطَّاظِ ػٓيْ حٔوٕطَاىَ ػٓيْ ؤَحٓسِِّوٓب ع لَبلَ
 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ إِشَا لَتَلَ ٍٓالِسُٓٔ ػٓوٕساع -ٍَالِذٌ تََِلَذُِِ

 .941 -236 -10، التْصٗت 1 -297 -7الىبفٖ  -(4)•
 

 77: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّةبزٍ  « 5» -2 -35190•
سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الطَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ : ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .ثِِِ لَبلَ لَب
ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕةٌَبزُِِ  « 6»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ٍٓ •

 .ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ هِخْلَِٔ

 77: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ٍٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّى ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ « 7» -3 -35191•
ػٓيْ حٓوَّبزِ ثٕيِ ػٔخْوٓبىَ ػٓيِ فُؼَٕ٘لِ ثٕيِ ٗٓسٓبضٍ ػٓيْ ؤَثِٖ « 8»ثٓؼٕغِ ؤَطٕحٓبثٌَِب 
ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثَِٓالِسُِِ إِشَا  -لَب ٗٔمْتَلُ الطَّجٔلُ ثَِٓلَسُِِ إِشَا لَتَلَِٔ: ػٓجٕسِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .لَتَلَ ٍٓالِسُٓٔ الْحٓسِٗجَ

 77: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

 .4 -298 -7الىبفٖ  -(5)•
 .943 -237 -10التْصٗت  -(6)•
 .7 -141 -7الىبفٖ  -(7)•
 .ؤطحبثِ -فٖ الوظسض -(8)•
 .«1»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ وَوٓب هٓطَّ فِٖ الْوَٓٓاضِٗجِ ٍٓ •

•______________________________ 
 .هي ؤثَاة هَاًغ ا ضث 9هي الجبة  3هط فٖ الحسٗج  -(1)
 

 77: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓةيْ  « 2» -4 -35192•
لَبلَ ؤَثَٔ ػٓجٕسِ اللَِِّ : ًَُٗٔسٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ثٕيِ الْفُؼَٕ٘لِ لَبلَ

ٍٓ لَب ٗٓطِثُ الطَّجٔةلُ الطَّجٔةلَ    -ع لَب ٗٔمْتَلُ الَْٓالِسٔ ثَِٓلَسُِِ ٍٓ ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثَِٓالِسُِِ
 .إِشَا لَتَلَِٔ ٍٓ إِىْ وَبىَ ذَـَإع

 .«3»تَمَسَّمٓ فِٖ الْوَٓٓاضِٗجِ ؤَىَّ حٔىْنٓ الْوِ٘طَاثِ هٓحٕؤَلٌ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ : ؤَلَُلُ•
 
 .هي ؤثَاة هَاًغ ا ضث 9هي الجبة  3تمسم فٖ شٗل الحسٗج  -(3)•

 

 78: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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  الْقَاتِلَ خَطَأً لَا ُٗوٌَِ ُ هِيَ الْوِ٘شَاثِأَىَّ 
  ثٓبةٔ ؤَىَّ الْمَبتِلَ ذَـَإع لَب ٗٔوٌَٕغٔ هِيَ الْوِ٘طَاثِ 9« 6»•
هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓبطِنِ ثٕيِ « 7» -1 -32428•

« 8»( ؤَىَّ ؤَهِ٘طَ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع)حٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ ؤَثِٖ جٓؼٕفَطٍ ع 
« 9»( هٔتَؼٓوِّةساع فَلَةب  )ٍٓ إِىْ لَتَلَْٓةب   -إِشَا لَتَلَ الطَّجٔلُ ؤُهَِّٔ ذَـَإع ٍٓضِحَْٓب: لَبلَ
 .ٗٓطِحُْٓب

 .5684 -318 -4الفمِ٘  -(7)•
 .ل٘س فٖ الوظسض -(8)•
 .فٖ الوظسض ػوسا لن -(9)•

 
 33: ، ص26 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ٍٓ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ ؤَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ ظِٗٓبزٍ ػٓيِ اثٕيِ « 4» -5 -35193•
سٓةإَلُْٔ ؤَثٓةب جٓؼٕفَةطٍ ع ػٓةيْ     : هٓحٕجَٔةٍ ػٓيِ اثٕيِ ضِدَبةٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٔجٕٓ٘سَٓٓ لَبلَ

وَفَّبضٓٓع لَِٔ « 5»ٍٓ لَب ؤَظُيُّ لَتْلَِٔ ثِْٓب  -لَبلَ ٗٔمْتَلُ ثِْٓب طٓبغِطاع -ضٓجٔلٍ لَتَلَ ؤُهَِّٔ
 .ٍٓ لَب ٗٓطِحُْٓب

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ « 6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ اثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ •
 .«7»ضِدَبةٍ هِخْلَِٔ 
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّةسٍ ػٓةيْ   « 8» -6 -35194•
ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِٖ حٓوٕعََٓ ػٓيْ ؤَثِٖ ثٓظِ٘طٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ 

 .ٍٓ ٗٔمْتَلُ الِبثٕيُ ثِإَثِِِ٘ إِشَا لَتَلَ ؤَثٓبُٔ -لَب ٗٔمْتَلُ الْإَةٔ ثِبثٌِِِٕ إِشَا لَتَلَِٔ: ع لَبلَ
 .3 -298 -7الىبفٖ  -(8)•
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، ؤٍضز لـؼةٔ  946 -237 -10، التْةصٗت  5 -298 -7الىبفٖ  -(2)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ ا ضث 9هي الجبة  4هٌِ فٖ الحسٗج 

 .944 -237 -10، التْصٗت 2 -298 -7الىبفٖ  -(4)•
 .ل٘س فٖ الوظسض -(5)•
 .5211 -109 -4الفمِ٘  -(6)•
 .5247 -120 -4الفمِ٘  -(7)•
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ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَِٔ ثِئِسٕةٌَبزُِِ  « 1»ضٍٓٓأُ الشَّٕ٘دُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ٍٓ •
ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ٍٓ الَّصِٕ لَجٕلَْٔوٓةب ثِئِسٕةٌَبزُِِ ػٓةيْ ٗٔةًَُسٓ ٍٓ ضٍٓٓأُ     
الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْمَبسِنِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ؤَثِةٖ حٓوٕةعََٓ هِخْلَةِٔ    

«2». 
•______________________________ 

 .942 -237 -10التْصٗت  -(1)
 .5244 -120 -4الفمِ٘  -(2)•
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هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕةيِ سٓةؼِ٘سٍ   « 3» -7 -35195•
: ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّبزٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِةٖ ػٓجٕةسِ اللَّةِِ ع لَةبلَ    

لَبلَ لَب ٍٓ لَب ٗٓطِثُ ؤَحٓسّٔٔوٓب الْأذَطَ  -سٓإَلْتُِٔ ػٓيِ الطَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤَ ٗٔمْتَلُ ثِِِ
 .إِشَا لَتَلَِٔ

 7، ؤٍضزُ ػي الىبفٖ فةٖ الحةسٗج   948 -238 -10التْصٗت  -(3)•
 .هي ؤثَاة هَاًغ ا ضث 7هي الجبة 

 

 79: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د



31 

 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ٍٓ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ؤَحٕوٓةسٓ ثٕةيِ ٗٓحٕ٘ٓةى ػٓةيِ     « 4» -8 -35196•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هَٔسٓى الْرَشَّبةِ ػٓيْ غِ٘ٓبثِ ثٕيِ وَلَُّةٍ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبضٍ 

ٍٓ  -ػٓيْ جٓؼٕفَطٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ؤَىَّ ػٓلِّ٘بع ع وَبىَ ٗٓمَُلُ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِسٌ ثَِٓلَسُِِ إِشَا لَتَلَِٔ
ٍٓ ٗٔحٓةسُّ   -ٍٓ لَب ٗٔحٓسُّ الَْٓالِسٔ لِلَْٓلَةسِ إِشَا لَصَفَةِٔ   -ٗٔمْتَلُ الَْٓلَسٔ ثِبلَْٓالِسِ إِشَا لَتَلَِٔ

 .الَْٓلَسٔ لِلَْٓالِسِ إِشَا لَصَفَِٔ
 .950 -238 -10التْصٗت  -(4)•
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ ؤَثِٖ ػٓجٕسِ اللَِِّ ػٓةيْ ؤَثِ٘ةِِ ػٓةيْ    « 5» -9 -35197•
ػٓيْ جٓبثِطٍ ػٓةيْ ؤَثِةٖ جٓؼٕفَةطٍ ع فِةٖ     عَوِشٍِ تِيِ شِوِشٍ ؤَحٕوٓسٓ ثٕيِ الٌَّؼْطِ ػٓيْ 

لَبلَ لَةب ٗٔمْتَةلُ ثِةِِ ٍٓ لَىِةيْ ٗٔؼْةطَةٔ ػَةطْثبع        -الطَّجٔلِ ٗٓمْتُلُ اثٌَِٕٔ ؤٍَٕ ػٓجٕسُٓٔ
 .ٍٓ ٌْٗٔفَى ػٓيْ هٓسٕمَؾِ ضٓؤْسِِِ -شَسِٗساع

 .«6»ٍٓ ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓوٕطٍِ ثٕيِ شِوٕطٍ هِخْلَِٔ •
 .939 -236 -10التْصٗت  -(5)•
 .5246 -120 -4الفمِ٘  -(6)•
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ٍٓ ثِإَسٓبًِ٘سُِِ إِلَى وِتَبةِ ظَطِٗفٍ ػٓيْ ؤَهِ٘طِ الْؤةؤْهٌِِ٘يَ  « 7» -10 -35198•
فِةٖ ؤَهٕةطٍ ٗٓؼِ٘ةتٔ ػٓلَٕ٘ةِِ      -ٍٓ لَؼَى ؤًََِّٔ لَب لََٓزٓ لِطَجٔلٍ ؤَطٓبثِٓٔ ٍٓالِسُٔٔ: لَبلَ  ع
 .َٗكَُىُ لَُِ الذَُِّٗٔ ٍَ لَا ُٗقَادُفَإَطٓبثِٓٔ ػٕٓ٘تٌ هِيْ لَـْغٍ ٍٓ غَٕ٘طُِِ ٍٓ  -فِِِ٘
 
 
 
 .1148 -308 -10التْصٗت  -(7)•
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ضٍاُ الش٘د ثئسٌبزُ ػي ػلٖ ثةي إثةطاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/7]•
ػي ؤثِ٘ ػي اثي فؼبل ػي الطػب ع لبل ػطػُ ػلِ٘ الىتةبة ٍ لةس   
ػجط ػٌِ الوظٌف ثىتبة ظطٗف ثي ًبطح فمبل ًؼن َّ حك ٍ لس وبى 

 ٗإهط ػوبلِ ثصله [ إشبضٓ] ؤه٘ط الوؤهٌ٘ي ع
ضٍاُ الش٘د ثئسٌبزُ ػي ػلٖ ثةي إثةطاّ٘ن   [  تحَٗل[]35198/32/8]•

ػي هحوس ثي ػ٘سى ػي ًَٗس ػةي الطػةب ع لةبل ػطػةُ ػل٘ةِ      
الىتبة ٍ لس ػجط ػٌِ الوظٌف ثىتبة ظطٗف ثي ًبطح فمبل ًؼن ّةَ  

 ٗإهط ػوبلِ ثصله [ إشبضٓ] حك ٍ لس وبى ؤه٘ط الوؤهٌ٘ي ع

 79: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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 .«1»ضٍٓٓأُ الظَّسٍٔقُ ٍٓ الشَّٕ٘دُ وَوٓب ٗٓإْتِٖ ٍٓ •
هةي ؤثةَاة زٗةبت     2هةي الجةبة    4تبتٖ ؤسبً٘سُ فٖ الحسٗج  -(1)•

 .ا ػؼبء
 

 80: ، ص29 ٍسائل الش٘عٔ؛ د
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هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبزُِِ ػٓةيْ حٓوَّةبزِ   « 2» -11 -35199•
ثٕيِ ػٓوٕطٍٍ ٍٓ ؤًََسِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيْ ؤَثِِِ٘ ػٓيِ الظَّبزِقِ ػٓيْ آثٓبدِِِ ع فِٖ ٍٓطَِِّ٘ٔ 

 .ٗٓب ػٓلُِّٖ لَب ٗٔمْتَلُ ٍٓالِسٌ ثَِٓلَسُِِ: الٌَّجِِّٖ ص لِؼٓلٍِّٖ ع لَبلَ
 . «3»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِهٓ فِٖ الْمَصْفِ : ؤَلَُلُ•

 .5762 -367 -4الفمِ٘  -(2)•
 .هي ؤثَاة حس المصف 14تمسم فٖ الجبة  -(3)•
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ٍ إشا لتل األة ٍلسُ ذـإ، وبًُ زٗتِ ػلةى ػبللتةِ، ٗإذةصّب هةٌْن     •
ؤى المبتل إى وبى ػوسا، فئًّةِ    : الَضحٔ زٍى األة المبتل، ألًّب لس ثٌّّ٘ب

ٗطث هي التّطؤ ش٘ئب، ٍ إى وبى ذـإ، فئًِّ   ٗطث هي السّٗٔ ش٘ئب ػلى 
ٍ هتى لن ٗىي لِ ٍاضث غ٘ط األة، فال زٗٔ لةِ ػلةى الؼبللةٔ    . هب ثٌّّ٘بُ

 . ػلى حبل
إى لتلِ ػوسا ؤٍ شجِ٘ ػوس، وبًُ السّٗٔ ػلِ٘ فٖ هبلِ ذبطّةٔ، ٍ    ٍ •

 .ٗمتل ثِ ػلى ٍجِ، ٍ تىَى السّٗٔ لَضحتِ ذبطّٔ
 .فئى لن ٗىي لِ ٍاضث غ٘ط األة المبتل وبًُ السّٗٔ ػلِ٘ لجُ٘ الوبل•

  740: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتاٍى، ص
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ٍ إى لتلِ ذـإ، وبًُ السّٗةٔ ػلةى   . إشا لتل ا ثي ؤثبُ ػوسا، لتل ثٍِ •
ٖ ء ػلى هب ثٌّّ٘بُ  .ػبللتِ، ٍ لن ٗىي لِ هٌْب ش

ٍ إشا لتل الَلس ؤهِّ، ؤٍ لتلُ األمّ ٍلسّب ػوسا، لتل ولّ ٍاحةس هٌْوةب   •
 . ثظبحجِ

 

  740: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتاٍى، ص
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لتلِ ػوسا ؤٍ شجِ٘ ػوس، وبًُ السٗٔ ػلِ٘ فٖ هبلةِ ذبطةٔ، ٍ     فبى •
ٗمتل ثِ ػلى ٍجِ لَزا، ألجل لتلِ إّٗبُ فحست، ا  اى ٗىَى هحبضثةب  
لتل ٍلسُ، ف٘متل الَالس حسا   لَزا، ألجل الوحبضثٔ، ألى المتل ّبٌّةب  

الَّةصِٗيَ  إًَِّوةب جٓةعاءٔ   »ٗتحتّن ػلى المبتل وبدٌب هي وةبى، لمَلةِ تؼةبلى    
ٍ « 2« »ؤَىْ ٗٔمَتَّلُةَا فَسبزاع ٍٓ ضٓسَٔلَِٔ ٍٓ ٗٓسٕؼَٕٓىَ فِٖ الْإَضٕعِ ٗٔحبضِثَٔىَ اللِّٓ 

 .«3»لس حطضًب شله ف٘وب تمسم 
ٍ تىَى السٗٔ لَضحتِ ذبطٔ، فبى لن ٗىي لِ ٍاضث غ٘ط األة المبتةل،  •

 .وبًُ السٗٔ ػلِ٘ إلهبم الوسلو٘ي
 .«4»ٍ لبل ش٘رٌب ؤثَ جؼفط لجُ٘ الوبل، ٍ ؤؿلك •

 337: ، ص3 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ د
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، ٍ للٌب اًِ لبل فٖ الوجسَؽ إشا للُ «5»لس اػتصضًب لِ ف٘وب هؼى ٍ •
 .ثُ٘ الوبل، فومظَزٕ ثُ٘ هبل ا هبم

ٍ إشا لتل ا ثي ؤثبُ ػوسا، لتل ثِ إى وبًب هوي ٗجطٕ ثٌْ٘وب المَز ػلى •
 .«6»تؼبلى اللِّ هب ًجٌِّ٘ اى شبء 

ٖ ء ػلةى  • فبى لتلِ ذـإ، وبًُ السٗٔ ػلى ػبللتِ، ٍ لن ٗىي لِ هٌْب ش
 .هب ثٌّ٘بُ

ٖ ء لْب ػلى ؤًفسْب•  .فبى لن ٗىي لألة هي ٗطحِ إ  الؼبللٔ، فال ش
ٍ إشا لتل الَلس اهِ، ؤٍ لتلُ األم ٍلسّب ػوسا هحؼب، لتل وةل ٍاحةس   •

 هٌْوب ثظبحجِ،

 
 337: ، ص3 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ د
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 .33سَضٓ الوبدسٓ، اٙٗٔ ( 2)•
 .324فٖ ص ( 3)•
 .الٌْبٗٔ وتبة السٗبت ثبة ؤلسبم المتل ٍ هب ٗجت فِ٘ هي المَز( 4)•
 .لن ًتحمّمِ( 5)•
 .لن ًتحمّمِ( 6)•

 

 337: ، ص3 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ د
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  الخبلج ؤى   ٗىَى المبتل ؤثبالشطؽ •
فلَ لتل ٍلسُ لن ٗمتل ثِ ٍ ػلِ٘ الىفبضٓ ٍ السٗٔ ٍ التؼعٗةط ٍ وةصا لةَ    •

لتلِ ؤة األة ٍ إى ػال ٍ ٗمتل الَلس ثإثِ٘ ٍ وصا األم تمتل ثِ ٍ ٗمتةل  
ثْب ٍ وصا األلبضة وبألجساز ٍ الجسات هي لجلْب ٍ اإلذَٓ هي الـطف٘ي 

 .ٍ األػوبم ٍ الؼوبت ٍ األذَال ٍ الرب ت
 

  199: ، ص4 ششائ  اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام، د
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 .ؤ   ٗىَى المبتل ؤثب: -الخبلجالشطؽ •
 .ٍ الىفبضٓ ٍ التؼعٗط السٗٔ  ػلٍِ٘ . فلَ لتل ٍلسُ لن ٗمتل ثِ•
ٍ فةٖ لتةل   . ٍ وصا األلبضة. ٍ وصا ا م تمتل ثبلَلس. ٍ ٗمتل الَلس ثإثِ٘•

 .الجس ثَلس الَلس تطزز
•  

 297-296: ، ص2 الوختظش الٌاف  فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ د
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•______________________________ 
 .ٍ فٖ لتل الجسّ ثَلس الَلس، تطزز: «لبل زام ظلِّ»
هٌشإ التطزّز، الرالف فٖ الجسّ، ّل ٗـلك ػلِ٘ لفظ األة ؤم  ؟ فوةي  •

 :لبل
ٍ والم الفظحبء،   ٗمتل ػٌسُ، ٍ هي اللِّ ٗـلك، ٍ َّ الظبّط هي والم •

 :لبل
 .ٗمتل ػٌسُ:   ٗـلك•

 

 610: ، ص2 كشف الشهَص فٖ ششح هختظش الٌاف ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

 .ؤى   ٗىَى المبتل ؤثب( الخبلج)الشطؽ •
ٍ لةَ  . ٍ ٗىفةط « 1»فال ٗمتل األة ثبلَلس ثل ٗؤذص هٌِ السٗٔ، ٍ ٗؼعض •

 .لتل الَلس ؤثبُ لتل ثِ، ٍ وصا ا م لَ لتلُ ٍلسّب لتلُ ثِ
 

  196: تثظشٓ الوتعلو٘ي فٖ أحكام الذٗي، ص
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

 .ٍ فٖ لتل الجس ثَلس الَلس تطزز: ؿبة حطاُلبل •
ٍ   ٗمبز ٍالس ٍ   ٍالسٓ، ٍ   جس ٍ   جةسٓ ألة ٍ    م ثَلةس إشا   : لبل ؤثَ ػلٖ: ؤلَل•

فمس جؼلٌب لَلِ٘ )تمتل ثِ ا م ٍ ؤجسازّب، لؼوَم : ، ٍ لبل الوظٌف ٍ الؼلّبهٔ«3»لتلِ ػوسا 
 .«6« »5« »4»( سلـبًب

 .«8»ٍ تطزز الوظٌف « 7»فبذتبض الؼالهٔ ػسم المَز، ألًِ ؤة : ٍ اهب جس األة•
ٍ : ٍ لبل اثي الجٌ٘ةس : لبل 23س  267وتبة المظبص ٍ السٗبت ص  2د : الورتلف( 3)•

 .  ٗمبز ٍالس إلد
 . حظ ػجبضٓ الٌبفغ( 4)•
ِ : لبل 16س  291ص  2د : المَاػس( 5)• ٍ وةصا  : الفظل الخبلج فٖ اًتفبء األثَٓ إلى لَلة

 .ا م ٗمتل ثِ
 .33/ ا سطاء( 6)•
 .  ٗمتل األة ٍ اى ػال ثبلَلس ٍ اى ًعل: لبل 16س  291ص  2د : المَاػس( 7)•
 . حظ ػجبضٓ الٌبفغ( 8)•

 
 189: ، ص5 الوْزب الثاسع فٖ ششح الوختظش الٌاف ؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

ؤٍ ؤًخى، إجوبػب « 1»[ وبى]الَلس،شوطا   لظبص ػلى الَالس ثمتل ( 1)•
  ٗمبز الَالةس  »: ، لمَلِ طلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ آلِ«2»هٌّب ٍ هي ؤوخط الؼبهّٔ 

  ٗمتةل األة ثبثٌةِ إشا   »: ٍ لَل الظبزق ػل٘ةِ السةالم  « 3« »ثبلَلس
ٍ ألى الَالس سجت ٍجةَز  . «4« »لتلِ، ٍ ٗمتل ا ثي ثإثِ٘ إشا لتل ؤثبُ

الَلس، فال ٗحسي ؤى ٗظ٘ط الَلس سججب هؼسهب لِ، ٍ   ٗل٘ك شله ثحطهٔ 
 .األثَّٓ، ٍ لطػبٗٔ حطهتِ لن ٗحسّ لمصفِ

 155: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائ  اإلسالم؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج

وصا األجساز ٍ الجسّات   ٗمتلَى ثبألحفبز، سَاء لطثَا ؤم ثؼةسٍا، ٍ  ٍ •
 .سَاء وبًَا هي لجل األة ؤم هي لجل األم، لَجَز الومتؼٖ فٖ الجو٘غ

، ألًِ الوت٘مّي فٖ هربلفٔ ػوَم «5»ٍ ٗحتول اذتظبص الحىن ثبألة •
 .فٖ ًظبدطُ« 7»، ألى الجسّ ل٘س ؤثب حم٘مٔ، ووب تمسّم «6»اٙٗٔ 

ٍ   فطق فٖ األة ث٘ي الحةطّ ٍ الؼجةس، ٍ   ثة٘ي الوسةلن ٍ الىةبفط،      •
 .لَجَز الومتؼٖ للوٌغ ٍ َّ األثَّٓ، ٍ ؤطبلٔ ػسم اشتطاؽ ؤهط آذط

 

 155: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائ  اإلسالم؛ د
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 اًتفاء األتَٓ -الششط الخالج
•______________________________ 

 .«خ»هي ( 1)
، حل٘ةٔ الؼلوةبء   235: 7، ثسادغ الظٌبدغ 22: 12، الحبٍٕ الىج٘ط 144: 3اللجبة فٖ شطح الىتبة ( 2)•

، ضٍػةٔ  360: 9، الوغٌةٖ  ثةي لساهةٔ    1097: 2، الىبفٖ للمطؿجةٖ  400: 2، ثساٗٔ الوجتْس 454: 7
 .31: 7الـبلج٘ي 

، سةٌي  2662ٍ  2661ح  888: 2، سٌي اثةي هبجةِ   190: 2، سٌي الساضهٖ 22: 1هسٌس ؤحوس ( 3)•
 :4، هستسضن الحبون 185ح  142: 3، سٌي الساض لـٌٖ 1400ح  12: 4التطهصٕ 

 .39 -38: 8، سٌي الجْ٘مٖ 369 -368•
 :19، الَسبدل 942ح  237: 10، التْصٗت 288ح  89: 4، الفمِ٘ 3ح  298: 7الىبفٖ ( 4)•
 .6هي ؤثَاة المظبص فٖ الٌفس ح « 32»ة  57•
ٍ : ظبّطا، ٍ لؼلِّ الظح٘ح، سّ٘وب ثوالحظٔ لَلِ ثؼس ؤضثؼٔ ؤسةـط : ثؼٌَاى« ز»، ٍ فٖ «ت»وصا فٖ ( 5)•

 .ثبألثَٗي:   ٗتؼسّى الحىن إلى األم، ٍ فٖ سبدط الٌسد ٍ الحجطّٗت٘ي
 .45: الوبدسٓ( 6)•
 .135: 7ضاجغ د ( 7)•

 

 155: ، ص15 هسالك األفْام إلى تٌق٘ح ششائ  اإلسالم؛ د


