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لً قطع أحذ ٔذٌ مه الزوذ ي آخش مه المشفق
فقبى    لَ لطغ أحد ٗدُ هي الصًد ٍ آخس هي الوسفقك فوقب    42هسألٔ •

وبى لطغ األٍل ثٌحَ ثم٘ت سساٗتِ ثؼد لطغ الخبًٖ ووب لَ وبًقت اٙلقٔ   
هسوَهٔ ٍ سسى السنّ فٖ الدم ٍ ّله ثِ ٍ ثبلمطغ الخبًٖ وقبى المقَ    
ػلْ٘وب، ووب أًِ لَ وبى المتل هستٌدا إلى السن المبتل فٖ المطقغ ٍ لقن   
ٗىي فٖ المطغ سساٗٔ وبى األٍل لبتال، فبلمَ  ػلِ٘، ٍ إذا وقبى سقساٗٔ   

.المطغ األٍل اًمطغ ثمطغ الخبًٖ وبى الخبًٖ لبتال

516: ، ص2 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
لَ وبى الزبًٖ فٖ الفسع الوتمدم ٍاحدا  خل  ٗٔ الطقس    43هسألٔ •

فٖ  ٗٔ الٌفس ػلى تأهل فٖ ثؼغ الفسٍع،

516: ، ص2 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ٍ ّل ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس هطلمب أٍ ال هطلمقب أٍ  •

ٗدخل إذا وبًت الزٌبٗٔ أٍ الزٌبٗب  ثؼسثٔ ٍاحدٓ، فلَ ػسثِ ففمئقت  
ػٌ٘بُ ٍ شذ زأسِ فوب   خل لظبص الطس  فٖ لظبص القٌفس، ٍ  
أهب إذا وبًت الزٌبٗب  ثؼسثب  ػدٗدٓ لقن ٗقدخل فقٖ لظبطقْب، أٍ     
ٗفسق ث٘ي هب وبًت الزٌبٗب  الؼدٗدٓ هتَال٘ٔ ووي أخقر سق٘فب ٍ لطقغ    
السرل إزثب إزثب حتى هب ، ف٘دخل لظبطْب فقٖ لظقبص القٌفس، ٍ    
ث٘ي هب إذا وبًت هتفسلٔ ووي لطغ ٗدُ فٖ َٗم ٍ لطغ زرلِ فقٖ ٗقَم   
آخس ٍ ّىرا إلى أى هب ، فلن ٗدخل لظبطْب فٖ لظبطْب؟ٍرَُ، ال 

ٗجؼد أٍرْ٘ٔ األخ٘س، ٍ الوسألٔ ثؼد هشىلٔ، 

516: ، ص2 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ًؼن ال إشىبل فٖ ػدم التداخل لَ وبى التفسٗقك ثَرقِ اًقدهل ثؼقغ     •

الزساحب ، فوي لطغ ٗد زرل فلن ٗوت ٍ اًدهلت رساحتْب حقن لطقغ   
.زرلِ فبًدهلت حن لتلِ ٗمتض هٌِ حن ٗمتل

516: ، ص2 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ألى سساٗٔ  لَ لطغ ٗدُ هي الىَع ٍ آخس ذزاػِ فْله لتال ثِالسب سٔ •

األٍل لن تٌمطغ ثبلخبًٖ لش٘بع ألوِ لجل الخبً٘ٔ ٍ ل٘س ورا لَ لطغ ٍاحد 
ٗدُ ٍ لتلِ اٙخس ألى السساٗٔ اًمطؼت ثبلتؼز٘ل ٍ فٖ األٍلى إشىبل ٍ 
لَ وبى الزبًٖ ٍاحدا  خلت  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس إروبػب هٌقب ٍ  
ّل ٗدخل لظقبص الطقس  فقٖ لظقبص القٌفس اػقطسثت فتقَى        

فِ٘األطحبة 

187-186: ، ص4 ششائع اإلسالم فٓ مسائل الحالل ي الحشام؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ففٖ الٌْبٗٔ ٗمتض هٌِ إى فسق ذله ٍ إى ػقسثِ ػقسثٔ ٍاحقدٓ لقن      •

ٔ ٗىي ػلِ٘ أوخس هي المتل ٍ ّٖ  ثي ل٘س ػقي أحقدّوب ٍ   هحود  زٍاٗ
فٖ الوجسَؽ ٍ الخال  ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظقبص القٌفس ٍ   
ّٖ زٍاٗٔ أثٖ ػج٘دٓ ػي أثٖ رؼفس ع ٍ فٖ هَػغ آخس هي الىتبة لَ 
لطغ ٗد زرل حن لتلِ لطغ حن لتل فبأللسة هب تؼوٌتِ الٌْبٗٔ ل  حجقَ   
المظبص ثبلزٌبٗٔ األٍلى ٍ ال ورا لَ وبًت الؼسثٔ ٍاحقدٓ ٍ وقرا لقَ    

ووي لطغ ٗد غ٘سُ فسس  إلى ًفسِ فبلمظبص فٖ الٌفس ثسساٗت ِ وبى 
.ال فٖ الطس 

187-186: ، ص4 ششائع اإلسالم فٓ مسائل الحالل ي الحشام؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
هي لطغ أًف إًسبى ٍ أذًِ٘، ٍ للغ ػٌِ٘٘، حنَّ لتلِ، التضّ هٌقِ أٍّال،  ٍ •

. حنَّ ٗمب  ثِ، إذا وبى لد فسّق ذله ثِ
إى وبى لد ػسثِ ػسثٔ ٍاحدٓ، فزٌت الؼسثٔ ّرُ الزٌبٗب ، ٍ أ ّ  ٍ •

. إلى المتل، لن ٗىي ػلِ٘ أوخس هي المَ ، أٍ الدّٗٔ ػلى هب ثٌّّ٘بُ

771: الىُأّ فٓ مجشد الفقٍ ي الفتايى؛ ص
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
 خَل لظبص الطس  فقٖ لظقبص القٌفس ٍ  ٗتقِ فقٖ      ] 23هسألٔ •

[ ٗتْب
ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس، ٍ  ٗٔ الطقس  تقدخل فقٖ    •

 ٗٔ الٌفس، هخل أى ٗمطغ ٗدُ حن ٗمتلِ، أٍ ٗملغ ػٌِ٘ حن ٗمتلِ، فلق٘س  
ٍ ثِ لقبل أثقَ حٌ٘فقٔ    . ػلِ٘ إال لتلِ أٍ  ٗٔ الٌفس، ٍ ال ٗزوغ ثٌْ٘وب

«2».
، ٍ الشقس   389: 9، ٍ الوغٌٖ الثي لداهقٔ  245: 7ثدائغ الظٌبئغ ( 2)•

.221: 6، ٍ الجحس الصخبز 19:135، ٍ الوزوَع 403: 9الىج٘س 

163: ، ص5 الخالف؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ال ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس، ٍ ٗدخل : ٍ لبل الشبفؼٖ•

.«3» ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس 
ال تدخل  ٗٔ الطقس  فقٖ  ٗقٔ القٌفس     : لبل أثَ سؼ٘د اإلططخسٍٕ •

.«4»أٗؼب هخل المظبص 
، ٍ الشقس   389: 9، ٍ الوغٌقٖ الثقي لداهقٔ    433: 18الوزوَع ( 3)•

.221: 6، ٍ الجحس الصخبز 7:245، ٍ ثدائغ الظٌبئغ 404: 9الىج٘س 
.135: 19الوزوَع ( 4)•

163: ، ص5 الخالف؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظقبص القٌفس، ٍ  ٗتقِ فقٖ     : لبل أثَ حبهدٍ •

إال أى لِ أى ٗمطغ ٗدُ حن ٗمتلِ، ال ػلى ٍرِ المظبص لىي لِ لتلقِ  .  ٗتْب
ػلى الَرِ الرٕ لتلِ، ووب لَ أربفِ حن لتلقِ فقبى لقِ ذلقه ػلقى أحقد       

ٍ لقَ وقبى ػلقى ٍرقِ     : ٍ اى وبًت الزبئفٔ ال لظبص فْ٘ب، لقبل . المَل٘ي
هي الطس  حن ٗؼفَ ػي لقَ  القٌفس ػلقى هقبل     ٗمتض  أى المظبص لزبش 

ٍ أروؼَا ػلى أى ذله ل٘س لِ، فؼلن أًِ لن ٗىي ذله ػلقى ٍرقِ   . «1»
.المظبص

األطل ثقساةٓ الرهقٔ، ٍ هقب    : ٍ أٗؼب. «2»إروبع الفسلٔ ٍ أخجبزّن :  ل٘لٌب•
.أٍرجٌبُ هزوغ ػلِ٘، ٍ هب شا  ػلِ٘ ٗحتبد الى  ل٘ل

 97: 4، ٍ الفم٘ققِ 326: 7اًظققس الىققبفٖ ( 2. )221: 6الجحققس الصخققبز ( 1)•
. 1002ٍ  1000حدٗج  252: 10، ٍ التْرٗت 324حدٗج 

 164: ، ص5 الخالف، ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
إذا وبى المبتل َّ الزبز  ٍ َّ إذا رسحِ حن ػب  فمتلِ لن ٗخقل هقي   فبهب •

:أحد أهسٗي
إهب أى ٗىَى ثؼد اًدهبل األٍل أٍ لجلِ، فبى وبى ثؼد االًدهبل فلىل ٍاحقد  •

هٌْوب حىن ًفسِ، ووب لَ وبًب ربزح٘ي سَاة، ألى المتل حظل ثؼد استمساز 
الزس  األٍل، فىبى لىل ٍاحد هٌْوب حىن ًفسِ، فبلَلٖ ٌٗظقس فقٖ األٍل،   
فإى وبى هوب ال لَ  فِ٘ ففِ٘ األزش حن َّ ثبلخ٘بز ثؼد ّرا ثق٘ي المتقل، ٍ   

.الؼفَ ػلى ووبل الدٗٔ
ٍ إى وبى األٍل فِ٘ المظبص، هخل أى لطغ ٗدُ حن ػب  فمتلِ، فَْ فٖ األٍل •

فلِ ًظف الدٗٔ، حن ّقَ ثبلخ٘قبز ثق٘ي    : ثبلخ٘بز ث٘ي المطغ ٍ الؼفَ ػلى هبل
.ف٘ىَى لِ ول الدٗٔ: المتل ٍ الؼفَ ػلى هبل

21: ، ص7 المبسًط فٓ فقٍ اإلمامّٕ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
ّرا إذا ػب  فمتلِ ثؼد اًدهبل األٍل فأهب إى لتلِ لجل االًدهبل هخل أى •

لطغ ٗدُ حن لتلِ، فبلَلٖ ثبلخ٘بز ث٘ي المظقبص ٍ الؼفقَ، فقبى اختقبز     
المظبص وبى لِ المطغ، ٍ الؼفقَ ٍ المتقل ثؼقدُ، ٍ ال ٗقدخل لظقبص      

فقٖ  الطقس    أزش الطس  فٖ لظبص الٌفس، ٍ إى اختبز الؼفَ  خل 
. ٗٔ الٌفس، فال ٗىَى لِ غ٘س الدٗٔ

22: ، ص7 المبسًط فٓ فقٍ اإلمامّٕ؛ ج
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َل ٔذخل قصاص الطشف فٓ قصاص الىفس
أزش الطس  ٗدخل فٖ  ٗٔ الٌفس، ٍ لَ  الطس  ال ٗدخل فٖ لَ  ٍ •

الٌفس، ٍ لبل ثؼؼْن ال فظل ثٌْ٘وب، فال ٗدخل أزش الطس  فٖ  ٗقٔ  
.الٌفس ووب ال ٗدخل لظبطِ فٖ لظبص الٌفس

ٍ الرٕ ٗمتؼِ٘ هرّجٌب أًِ ٗدخل ول ٍاحد هٌْوب فٖ ثدل الٌفس، أهقب  •
األٍل فال إشىبل فِ٘، ٍ أهب المظبص فألى أطحبثٌب زٍٍا أًِ إذا هخقل  
اًسبى ثغ٘سُ فمتلِ فلن ٗىي لِ غ٘س المتل، ٍ ل٘س لِ التوخ٘ل ثظبحجِ، ٍ 
لبل ثؼؼْن لِ أى ٗمطغ ٗدُ حن ٗمتلِ ٍ ال ٗىَى ذله لظبطب ثل ٗىَى 
للووبحلٔ ووب لَ أربفِ حن لتلِ وبى للَلٖ أى ٗز٘فِ حن ٗمتلِ، ٍ إى وبى 

. ال لظبص فٖ الزبئفٔ

22: ، ص7 المبسًط فٓ فقٍ اإلمامّٕ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
هي لطغ أًف إًسبى ٍ أذًِ٘، ٍ للغ ػٌِ٘٘، حن لتلِ، التض هٌقِ أٍال،  ٍ •

حن ٗمب  ثِ، سَاة فسق ذله ثِ فٖ ػسثب  أٍ وبى لقد ػقسثِ ػقسثٔ    
.ٍاحدٓ، فحٌت الؼسثٔ ّرُ الزٌبٗب 

396: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ثؼغ أطحبثٌب التض هٌِ أٍّال، حن ٗمب  ثِ إذا وبى لد فقسّق ذلقه   لبل •

ثِ ٍ اى وبى لد ػسثِ ػسثٔ ٍاحدٓ فزٌت الؼقسثٔ ّقرُ الزٌبٗقب  ٍ    
أ   إلى المتل، لن ٗىي ػلِ٘ أوخس هي المقَ ، أٍ الدٗقٔ، ٍ ّقرا لقَل     

.«1»ش٘خٌب أثٖ رؼفس فٖ ًْبٗتِ 

ٍ فقٖ  .. الٌْبٗٔ، وتبة الدٗب ، ثبة  ٗب  األػؼقبة ٍ الزقَاز    ( 1)•
.الوظدز فزٌت ػلِ٘ الؼسثٔ

396: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
، ٍ ّقَ  «3»، ٍ هجسَطٔ «2»هب اختسًبُ اخت٘بزُ فٖ هسبئل خالفِ ٍ •

األظْس، ٍ األطح ػٌد هحظلٖ أطحبثٌب، ٍ ٗؼؼدُ ظبّس التٌصٗل، ٍ َّ 
« ػٓلَٕ٘ىُنٕاػٕتَدى ػٓلَٕ٘ىُنٕ فَبػٕتَدٍٔا ػٓلَِِٕ٘ ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَدى فَوٓيِ »لَلِ تؼبلى 

الًِ ال ٗدخل لظبص « 5« »لِظبصٌٍٓ الْزٔسٍُ ٓ »ٍ لَلِ تؼبلى  -«4»
الطس ، فٖ لظبص الٌفس، ٍ ٗدخل  ٗٔ الطس ، فٖ  ٗٔ الٌفس، فْرا 

.الفسق ث٘ي الوَػؼ٘ي

396: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
، اال اًِ هخبلف هقغ الوسقألٔ   89الخال ، وتبة الزٌبٗب ، هسألٔ ( 2)•

.. ، ٍ الؼجبزٓ ّىرا، ٗدخل لظبص الطقس  فقٖ لظقبص القٌفس     23
.فسارغ

.113، وتبة الزسا ، ص 7الوجسَؽ، د ( 3)•
.194سَزٓ الجمسٓ، اٙٗٔ ( 4)•
.45سَزٓ الوبئدٓ، اٙٗٔ ( 5)•

396: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ورله اى لطغ ثؼغ أطسافِ، حن لتلِ ثؼد ذله، وبى للَلٖ أى ٗمطغ، ٍ •

.حن ٗمتل ثؼد ذله

405: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ال ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس ثحبل ػلى هب لدهٌبُ، ٍ ٍ •

تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس، فْرا الفسق ثق٘ي الوَػقؼ٘ي، ٍ ّقَ    
، ٍ اى وبى هرّجِ فقٖ  «1»اخت٘بز ش٘خٌب أثٖ رؼفس فٖ هسبئل خالفِ 

.ثخال  ذله« 2»ًْبٗتِ 
.ٍ هب ذّت إلِ٘ فٖ خالفِ َّ الظح٘ح، الى ظبّس المسآى ٗؼؼدُ•
لبل ش٘خٌب فٖ هسبئل خالفِ، هسألٔ، إذا لطغ ٗد زرل، حنّ لتلِ، وقبى  •

لَلٖ الدّم اى ٗمطغ ٗدُ حن ٗمتلِ، ٍ ثِ لبل أثَ حٌ٘فٔ ٍ الشّبفؼٖ، ٍ لبل 
أثَ َٗسف ٍ هحوّد ل٘س لِ المظبص فٖ الطس ، ووب لقَ سقسى القى    

.«3»ُ ٰ  الٌفس، ّرا أخس والهِ زحوِ اللّ

406: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
، الّب اى والهِ فْ٘ب هَافك لوب 23الخال ، وتبة الزٌبٗب ، هسألٔ ( 1)_•

.فٖ ًْبٗتِ، فسارغ
.الٌْبٗٔ، وتبة الدٗب ، احىبم الشزبد( 2)•
.89الخال ، وتبة الزٌبٗب ، هسألٔ ( 3)•

406: ، ص3 السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•

.تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس إروبػبٍ •
•

293: ، ص2 المختصش الىافع فٓ فقٍ اإلمامّٕ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ٗدخل لظبص الطس  فقٖ لظقبص القٌفس هقغ اتحقب  الزقبًٖ ٍ       ٍ •

الزبًٖ أٍ ػسثِ الَاحد ػسثت٘ي لن ٗقدخل، ٍ  « 2»الؼسثٔ، فلَ تىسز 
.تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس هغ اتحب  الزبًٖ

.«تىخس»(: م)ٍ ( س)فٖ ( 2)•

199: ، ص2 إسشاد األرَان إلى أحكام اإلٔمان؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•

لد اتّفك ػلوبؤًب ػلى أىّ  ٗٔ الطس  تدخل فقٖ  ٗقٔ القٌّفس، ٍ إى    ٍ •
.اختلفَا فٖ المظبص ػلى هب تمدّم

434: ، ص5 ؛ ج(الحذٔثّ -ط )تحشٔش األحكام الششعّٕ على مزَب اإلمامّٕ 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•

لَ اتّحد الزبًٖ  خلت  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ القٌفس إروبػقب، ٍ فقٖ    ٍ •
تداخل المظبص خال ، ألسثِ التداخل إى وبى ثؼسثٔ ٍاحقدٓ، ٍ إلّقب   

.فال
•

337: تلخٕض المشام فٓ معشفّ األحكام؛ ص
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
593: ، ص3 األحىبم فٖ هؼسفٔ الحالل ٍ الحسام؛ دلَاػد •
ٍ لَ وبى الزبًٖ ٍاحدا  خلت  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ القٌفس إروبػقب، فقإى    •

.حجتت طلحب فإشىبل
ًؼقن إى اتّحقد    : ٍ ّل ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص القٌفس؟ ل٘قل  •

.الؼسثٔ، ٍ إى فسّق لن ٗدخل
•________________________________________

حلّى، ػالهِ، حسي ثي َٗسف ثي هطْس اسدى، لَاػد األحىبم فٖ هؼسفقٔ  
رلقد،  فتقس اًتشقبزا  اسقالهى ٍاثسقتِ ثقِ ربهؼقِ         3الحالل ٍ الحسام، 

ّ  ق 1413اٗساى، اٍل،  -هدزس٘ي حَشُ ػلوِ٘ لن، لن 
•
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ٍ هي لطغ أًف إًسقبى ٍ أذً٘قِ ٍ   (: الٌْبٗٔ)لبل الش٘خ فٖ : 78هسألٔ •

للغ ػٌِ٘٘ حنَّ لتلِ،
التضّ هٌِ أٍّال، حنَّ ٗمب  ثِ إذا وبى لد فسّق ذلقه ثقِ، ٍ إى وقبى لقد     •

ػسثِ ػسثٔ ٍاحدٓ فزٌت الؼسثٔ ّرُ الزٌبٗب  ٍ أ ّ  إلى المتل، لن 
ٍ ثِ لقبل اثقي   . «5»ٗىي ػلِ٘ أوخس هي المَ  أٍ الدٗٔ ػلى هب لدّهٌبُ 

.الزٌ٘د

401: ، ص9 مختلف الشٕعّ فٓ أحكام الششٔعّ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
الرٕ : فٖ فظل طفٔ لتل الؼود ٍ رساحِ( الوجسَؽ)لبل الش٘خ فٖ ٍ •

أًِّ ٗدخل ولّ ٍاحد هي المظبص ٍ األزش فقٖ ثقدل   : ٗمتؼِ٘ هرّجٌب
:الٌفس، أهّب األزش

أًّقِ إذا هخّقل   : فقألىّ أطقحبثٌب زٍٍا  : فال إشىبل فِ٘، ٍ أهّب المظقبص •
إًسبى ثغ٘سُ ٍ لتلِ، لن ٗىي لِ ػلِ٘ غ٘س المتقل، ٍ لق٘س لقِ التوخ٘قل     

.«6»ثظبحجِ 

401: ، ص9 مختلف الشٕعّ فٓ أحكام الششٔعّ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ال ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص القٌفس، ٍ  (: الخال )لبل فٖ ٍ •

.«7»تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس 
•______________________________

.187: ، الومٌغ374/ 110: 4الفمِ٘ ( 1)
.450: الَس٘لٔ( 2)•
.395: 3السسائس ( 3)•
.1089/ 279: 10التْرٗت ( 4)•
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
.771: الٌْبٗٔ( 5)•
.22: 7الوجسَؽ ( 6)•
ٗدخل لظبص الطس ، إلى : ، ٍ ف23ِ٘، الوسألٔ 163: 5الخال  ( 7)•

.آخسُ
 402: ، ص9 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىبم الشسٗؼٔ، د•
ال فسق ث٘ي أى ٗفسّق ذله فٖ ػقسثب  أٍ ٗىقَى   : ٍ لبل اثي إ زٗس•

.فٖ ػسثٔ ٍاحدٓ فٖ أًِّ ٗزت أى ٗمتضّ لِ فٖ ذله حنَّ ٗمب  ثِ
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ِ )ٍ ( هسبئل خالفِ)ٍ َّ اخت٘بز ش٘خٌب فٖ : لبل• ٍ ٗؼؼقدُ  ( هجسقَط

ػٓلَقٕ٘ىُنٕ فَبػٕتَقدٍٔا ػٓلَٕ٘قِِ     ٰ  ظبّس التٌصٗل، ٍ َّ لَلِ تؼبلى فَوٓيِ اػٕتَدى
اصٌ ٰ  ٍ لَلِ تؼقبلى ٍٓ الْزٔقسٍُ ٓ لِقض   « 1»ػٓلَٕ٘ىُنٕ  ٰ  ثِوِخْلِ هٓب اػٕتَدى

ألًِّ ال ٗدخل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس، ٍ تدخل  ٗقٔ  « 2»
.«3»الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس، فْرا َّ الفسق ث٘ي الوَػؼ٘ي 

ثوب زٍاُ هحود ثي ل٘س ػقي  : احتذّ ػلى لَلِ -زحوِ اللِّ -ٍ الش٘خ•
أحدّوب ػلْ٘وب السالم فٖ زرل فمأ ػ٘ي زرل ٍ لطغ أًفِ ٍ أذًِ٘ حنَّ 

إى وبى فسّق ذله، التضّ هٌِ حنَّ ٗمتل، ٍ إى وبى ػقسثِ  »: لتلِ، فمبل
.«4« »ػسثٔ ٍاحدٓ، ػسة ػٌمِ ٍ لن ٗمتض هٌِ
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
: فٖ الحسي ػي حفض ثي الجختسٕ ػي الظب ق ػلِ٘ السقالم، لقبل  ٍ •

سألتِ ػي زرل ػسة ػلى زأسِ فقرّت سقوؼِ ٍ ثظقسُ ٍ اػتمقل     
:لسبًِ حنَّ هب ، فمبل
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ثؼد ػسثٔ التضّ هٌِ حنَّ لتل، ٍ إى وبى أطقبثِ  [ ػسثٔ]إى وبى ػسثِ »•

.«5« »ّرا هي ػسثٔ ٍاحدٓ لتل ٍ لن ٗمتضّ هٌِ
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
: فٖ الظح٘ح ػي أثٖ ػج٘دٓ الحرّاة ػي الجقبلس ػل٘قِ السقالم، لقبل    ٍ •

سألتِ ػي زرل ػسة زرال ثؼوَ  فسطبؽ ػلى زأسِ ػسثٔ ٍاحقدٓ  
إى وقبى  »: فأربفِ حتى ٍطلت الؼسثٔ إلى الدهبؽ فرّت ػملِ، فمبل

الوؼسٍة ال ٗؼمل هؼْب أٍلب  الظالٓ ٍ ال ٗؼمل هب لبل ٍ ال هب ل٘قل  
لِ، فإًِّ ٌٗتظس ثِ سٌٔ، فإى هب  ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي السٌٔ، أل٘د ثِ ػبزثِ، 
ٍ إى لن ٗوت ف٘وب ثٌِ٘ ٍ ث٘ي السٌٔ ٍ لن ٗسرغ إلِ٘ ػملِ، اغسم ػبزثِ 

فوب تسى ػلِ٘ فقٖ الشقزّٔ شق٘ئب؟    : للت« الدٗٔ فٖ هبلِ لرّبة ػملِ
:لبل
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•______________________________

.194: الجمسٓ( 1)
.45: الوبئدٓ( 2)•
.396: 3السسائس ( 3)•
.1000/ 252: 10التْرٗت ( 4)•
.، ٍ هب ث٘ي الوؼمَف٘ي هي الوظدز1002/ 253: 10التْرٗت ( 5)•
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
 403: ، ص9 الش٘ؼٔ فٖ أحىبم الشسٗؼٔ، دهختلف •
ال، ألًِّ إًّوب ػسثِ ػسثٔ ٍاحدٓ فزٌت الؼسثٔ رٌبٗت٘ي، فألصهتِ أغلظ الزٌقبٗت٘ي،  »•

ٍ ّٖ الدٗٔ، ٍ لَ وبى ػسثِ ػسثت٘ي فزٌت الؼسثتبى رٌبٗت٘ي أللصهتقِ رٌبٗقٔ هقب    
رٌتب وبئٌٔ هب وبًت، إلّب أى ٗىَى فْ٘وب الوَ  ف٘مب  ثقِ ػقبزثِ ثَاحقدٓ ٍ تطقس      

ٍ إى ػسثِ حالث ػسثب  ٍاحقدٓ ثؼقد ٍاحقدٓ فزٌق٘ي رٌبٗقب       »: لبل« األخسى
ألصهتِ هب رٌت الخالث ػسثب  وبئٌب  هب وبًت هب لن ٗىي فْ٘ب الوقَ  ف٘مقب  ثقِ    

ٍ إى ػسثِ ػشس ػسثب  فزٌ٘ي رٌبٗٔ ٍاحدٓ ألصهتِ تلقه  »: ٍ لبل: لبل« ػبزثِ
.«1« »الزٌبٗٔ التٖ رٌتْب الؼشس ػسثب  وبئٌٔ هب وبًت هب لن ٗىي فْ٘ب الوَ 

.ٍ لَل اثي إ زٗس ال ثأس ثِ، فٌحي فٖ ّرُ الوسألٔ هي الوتَلّف٘ي•
•________________________________________

حلّى، ػالهِ، حسي ثي َٗسف ثي هطْس اسدى، هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحىبم الشسٗؼٔ، 
 -رلد،  فتس اًتشبزا  اسالهى ٍاثستِ ثِ ربهؼِ هدزس٘ي حَشُ ػلوِ٘ لقن، لقن    9

قّ   1413اٗساى،  ٍم، 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ٍ لَ وبى الزبًٖ ٍاحدا  خلت  ٗٔ الطس  فٖ  ٗقٔ  »: زحوِ اللِّلَلِ •

.«الٌفس إروبػب، فإى حجتت طلحب فإشىبل
ٌٗشأ هي اىّ غسع الظلح اًّوب َّ إثمقبؤُ ٍ إسقمبؽ اسقتحمبق    : ألَل•

.إشّبق ًفسِ، ٍ ذله ال ٗمتؼٖ  خَل الطس 
ٍ هي سمَؽ استحمبق المظبص فٖ الطس  ثسجت استحمبق المظقبص  •

.فٖ الٌفس لدخَلِ فْ٘ب، فإسمبطِ ٗمتؼٖ إسمبطِ

680: ، ص3 كىز الفًائذ فٓ حل مشكالت القًاعذ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
ّرا هجٌّٖ ػلى  خَل لظبص الطس  فٖ لظقبص القٌفس، ٍ   : ألَلٍ •

.س٘أتٖ الجحج فِ٘
•_______________________________________

_
ػو٘دى، س٘د ػو٘د الدٗي ثي هحود اػسد حسٌ٘ى، وٌص الفَائد فٖ حل 

رلد،  فتس اًتشبزا  اسالهى ٍاثستِ ثقِ ربهؼقِ    3هشىال  المَاػد، 
ّ  ق 1416اٗساى، اٍل،  -هدزس٘ي حَشُ ػلوِ٘ لن، لن 

•
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
.فإشىبل( إلى لَلِ)ٍ لَ وبى الزبًٖ : لدس اللِّ سسُلبل •
إسمبطِ ( ٍ هي)اى ػَع الظلح َّ ثمبة حَ٘تِ ( هي)ٌٗشأ : ألَل( 1)•

ثبستحمبق المظبص فٖ الطس  ثسجت استحمبق المظبص فقٖ القٌفس   
لدخَلِ فِ٘ فإسمبطِ فِ٘ ٗمتؼٖ إسمبطِ ٍ ّقرا الجحقج هجٌقى ػلقى     

: خَل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس ٍ س٘أتٖ الىالم فِ٘

570: ، ص4 إٔضاح الفًائذ فٓ ششح مشكالت القًاعذ؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
،لد ٗىَى السجت الَاحد هَرجب ألهَز 16 -لبػدٓ•
:«1»ٍ َّ ألسبم •
هب ٌٗدزد فِ٘ ثؼؼْب فٖ ثؼغ، وبلصًبة، فإًِ سجت ٍاحد ٍ هقي  : األٍل•

ػسٍزتِ الوالهسٔ، ٍ ّٖ تَرت التؼصٗس، ٍ الصًب َٗرت الحد، ف٘دخل 
.األػؼف تحت األلَى

ٍ ومطغ األطسا ، فإًِ ثبلسساٗٔ إلى الٌّفس تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗقٔ  •
.الٌّفس

تداخلِ إى وبى ثؼقسثٔ ٍاحقدٓ، ٍ   « 2»ٍ أهب المظبص فخبلج األلَال •
.إال فال

47: ، ص1 القًاعذ ي الفًائذ؛ ج



41

الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•

.«ٍ تدخل  ٗٔ الطس  إلخ»: لَلِ•
لد ا ّػى إروبػٌب فٖ الشسائغ ػلى  خَل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ القٌفس هقغ   •

.اتّحب  الزبًٖ
.الظبّس أىّ الوسا  ثبلطس  هطلك الزس  الوَرت للدٗٔ•
.ّرا هغ اتحب  الؼسة الوَرت لدٗٔ الزس  ٍ المتل•
ٍ ورا هغ تؼد ّوب هغ تمبزة شهبًْوب ثأى ٗىًَب فٖ هزلس ٍاحد أٍ هتؼد  •

.ثح٘ج ٗىَى أحدّوب لسٗجب هي اٙخس، غ٘س ثؼ٘د
أهّب ثؼد شهبًْوب هخل وَى أحدّوب فٖ سٌٔ ٍ اٙخس ثؼقد سقٌٔ أٍ سقٌت٘ي،    •

.فوشىل

446: ، ص13 مجمع الفائذِ ي البشَان فٓ ششح إسشاد األرَان؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
أىّ الدل٘ل الؼملٖ لؼدم التداخل فٖ المظبص ربز ٌّب ٍ ال ٗوىي ػلى •

هب حجت هستمسا هَرت األٍّل حتّى ٗؼلن أًِّ لن ٗمتلِ، إذ هخلِ : أى ٗمبل
.ربز فٖ المظبص أٗؼب

ٗزَش المظبص فٖ الطقس  ثومتؼقى األٍّل، ٍ ال ٗوىقي    : إلّب اى ٗمبل•
ػَػِ، إذ ثؼد تزَٗص المظبص ال هؼٌى للمظبص ثخال  الدٗٔ، فإًّقِ  
.ٗوىي تزَٗصّب حن أخر ػَػِ ووب فٖ الوتؼد  ح٘ي رَاشّب، فتأهّل

ٍ ٗوىي ػدم التداخل ف٘وب اى استَفى همتؼى األٍّل فقٖ المظقبص ٍ   •
.الدٗٔ، ٍ إلّب فبلتداخل، ووب ل٘ل ذله فٖ الىفّبزا  ٍ أهخبلْب، فتروّس

446: ، ص13 مجمع الفائذِ ي البشَان فٓ ششح إسشاد األرَان؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
إذا رسحقِ شقخض    -ٗفْن هي تمسٗس االحتوبال  فٖ هسألٔ الظ٘دٍ •

فٌمض 
•______________________________

 19د  1هي أثَاة المظبص فٖ الٌفس السٍاٗٔ  51الَسبئل الجبة ( 1)
.82ص 

 447: ، ص13 هزوغ الفبئدٓ ٍ الجسّبى فٖ شس  إزشب  األذّبى، د•
[فٖ االست٘فبة هغ االشتسان: الوطلت الساثغ]•

446: ، ص13 مجمع الفائذِ ي البشَان فٓ ششح إسشاد األرَان؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
أٍ هقي ال  ( 1)فٖ االست٘فبة هغ االشتسان لَ اشقتسن األة  : الساثغالوطلت •

ٗمتضّ هٌِ هغ هي ٗمتضّ التضّ هي الشّسٗه ثؼد ز ّ اٙخقس ػل٘قِ فبػقل    
.رٌبٗتِ، ٍ لَ وبى الشسٗه سجؼب ز ّ الَلٖ

 فٖ لتل ٍاحد فللَلٖ لتل ٍاحد ٍ ٗس ّ الجبلَى( 2)ٍ لَ اشتسن روبػٔ •
•______________________________

ٖ ة آخس، حن هب  ثْوب ، ػدم اإلروبع فقٖ  -ل٘وتِ حن رسحِ آخس فٌمض ش
. خَل  ٗٔ الطس  فٖ الٌفس، فتروس

•________________________________________
از ث٘لى، احود ثي هحود، هزوغ الفبئدٓ ٍ الجسّبى فٖ شس  إزشب  األذّبى، 

رلد،  فتس اًتشبزا  اسالهى ٍاثستِ ثِ ربهؼِ هدزس٘ي حقَشُ ػلو٘قِ    14
قّ   1403اٗساى، اٍل،  -لن، لن 
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
•

لَ وبى الزبًٖ فٖ الفسع ٍاحدا  خلت  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ القٌفس  ٍ •
ٍ أهب إذا حجتقت طقلحب   . إروبػب هٌب ثمسوِ٘ إذا وبًت لد حجتت أطبلٔ

فبإلشىبل هغ إطالق الظلح ػلْ٘ب ػَع المظبص ٌٗشأ هقي  خقَل   
.لظبص الطس  فٖ الٌفس ٍ ػدهِ، ووب ستسوغ إى شبة اهلل

62: ، ص42 جًاَش الكالم فٓ ششح ششائع اإلسالم؛ ج
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الىفسدّٔ فٓ الطشف دّٔ َل ٔذخل 
لَ وبى الزبز  ٍ المبتل ٍاحدا فْل تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ القٌفس  (: 28هسألٔ )•

الظح٘ح َّ التفظ٘ل ث٘ي هب إذا وبى المتل ٍ الزس  ثؼسثٔ ٍاحقدٓ ٍ  : أم ال؟ ٍرْبى
هب إذا وبًب ثؼسثت٘ي، فؼلى األٍل تدخل  ٗٔ الطس  فٖ  ٗٔ الٌفس ف٘وب تخجقت ف٘قِ   

. الدٗٔ أطبلٔ
َّ التداخل أٗؼب ٍ االوتفبة ثدٗٔ  -الودػى ػلِ٘ اإلروبع -ػلى الخبًٖ فبلوشَْزٍ •

ٍاحدٓ ٍ ّٖ  ٗٔ الٌفس، ٍ لىٌِ ال ٗخلَ هي اشىبل ٍ األلسة ػدم التداخل ٍ أهقب  
المظبص فبى وبى الزس  ٍ المتل ثزٌبٗٔ ٍاحدٓ، ووب إذا ػسثِ ػسثٔ ٍاحدٓ فمطؼت 
ٗدُ فوب  فال زٗت فٖ  خَل لظبص الطس  فٖ لظبص الٌفس، ٍ ال ٗمتض هٌقِ  
ثغ٘س المتل ووب أًِ ال زٗت فٖ ػقدم التقداخل إذا وقبى الزقس  ٍ المتقل ثؼقسثت٘ي       
هتفسلت٘ي شهبًب، ووب لَ لطغ ٗدُ ٍ لن ٗوت ثِ حن لتلقِ، ٍ أهقب إذا وبًقت الؼقسثتبى     
هتَال٘ت٘ي شهبًب ووب إذا ػسثِ ػسثٔ فمطؼت ٗدُ هخال ٍ ػسثِ ػسثٔ حبً٘قٔ، فمتلتقِ،   

. فْل ٗحىن ثبلتداخل؟ فِ٘ إشىبل ٍ خال ، ٍ األلسة ػدم التداخل

64: تكملّ المىُاج، ص


