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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحذ•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؼشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابسد، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشزشٓػلى ًفس هسزذ 
 .ٍرِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاجت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسجد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم جًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الجح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،رَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الزحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗزَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 
 ثل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔجًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم جًاس التأخٕز إلى الجح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلجح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔجًسالزجًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز جبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔجًس ًَ التجبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رجًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مجبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•

 
 631: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

الزٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء ربص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍرت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسزذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 
ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص المساجد  ماب َاً       *•

 .الحق
لً بن المٕقب  ًَ المسجد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔجت ثال   **•

 .ٔجًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلزٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسزذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔجًس لاٍ اإلحازام خابرج المساجد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الجىت ي الحبئض ي الى سبء جبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابسد       

 .ٍ تزذٗذُ فٖ الزحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسزذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المساجد   ***•

المساجد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازية   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئض ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔجًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الجح ّ فبلتجدٔد فٓ الجح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبط المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًزذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى راَاص اإلحاشام   
هي رو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ حن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الزَاص ال ٗخلَ هي   ٍر

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الجح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تخجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَرت لالؼوئٌبى،

 ػي الَحَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هخال ٍ لن ٗخجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حصل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔجات      
 .اإلحتٕبط ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *ربصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الؽشٗك ه٘مبتبى ٗزت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تزذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔجت ػفٍٕ *•

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت جبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗصل فٖ ؼشٗمِ للى هىٔ للى هَظغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ رابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ج   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخػ هستم٘ن

 الو٘مبت للى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبصل لواي سوات الؽابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشض لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابغ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتصًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الجًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازة إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تخجت الوحبرآ ثوب ٗخجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي 

 ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حصل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔجت اإلحتٕبط ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 

لاً    مب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس  ذالك، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ  ماب لاً  ابن        بن المًضغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً  بن ثؼٕاداً  المًضغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
 :اإلحتٕبط َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًضغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔضزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاضؼٍ، 
 .ا حتٕبط بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔجًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًضغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه جًاس  لك مغ 

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

ثبلمحب اِ ي لّ ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ( 3)إن أحزم فٓ مًضغ الظهّ ثّ  •
ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحب اِ ي لّ ٔتجبيسٌ أػب  اإلحازام، ي إن  
ٕ ه  ًواٍ ثؼادٌ فاإن أمكاه الؼاً  ي         ٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تجابيس أي تجا تج

فٓ الصًرِ الثبوّٕ ي ٔجد   فٓ ا يلى فآ  ( 4)التجدٔد تؼٕ ه، ي إلّب فٕك ٓ 
 ،مكبوٍ، ي األيلى التجدٔد مطفقبً

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )أٍ الؼلن ثِ( 3)•
لرا وبى لحشاهِ لجل الحشم أٍ لن ٗوىي لِ الشرَع للى خبسد الحاشم ٍ  ( 4)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )للّب ف٘شرغ للى خبسد الحشم ف٘حشم هٌِ
ثل ٗزذّد فٖ الصَست٘ي للّب لرا تجّ٘ي ػذم التوىّي هي اإلحشام هاي الو٘مابت   •

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ح٘ي لحشاهِ هي ثؼذ الو٘مبت

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك



17 

إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك

 كونه قبل المحاذاة

 كونه بعده
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك

 كونه قبل المحاذاة

 لم يتجاوزه

 قد تجاوز

 كونه بعده
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك

 كونه قبل المحاذاة

 لم يتجاوزه

 قد تجاوز

 كونه بعده

أمكن العود و 
 التجديد

مكن العود و ال ي
 التجديد
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك

 كونه قبل المحاذاة

 أعاد اإلحرام لم يتجاوزه

 قد تجاوز

أمكن العود و 
 التجديد

مكن العود و ال ي
 التجديد

 كونه بعده

أمكن العود و 
 التجديد

 تعّين

مكن العود و ال ي
 التجديد

فيكفي و األولى 
 التجديد
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إن أحرم في موضع 
 الظّن بالمحاذاة

 فال إشكال لم يتبّين الخالف

 إن تبّين بعد ذلك

 كونه قبل المحاذاة

 أعاد اإلحرام لم يتجاوزه

 قد تجاوز

أمكن العود و 
 التجديد

 تعّين

مكن العود و ال ي
 التجديد

 يجّدد في مكانه

 كونه بعده

أمكن العود و 
 التجديد

 تعّين

مكن العود و ال ي
 التجديد

فيكفي و األولى 
 التجديد
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

لَ أحشم فٖ هَظغ ل٘بم الحزأ ػلاى الوحابرآ ٍ لان ٌٗىشاف      ( 1)•
 الخالف فال والم، 

لى اًىشف الخالف لجل الَصَل للى الوحبرٕ أػابد اإلحاشام فاٖ    ٍ •
هَظغ الوحبرٕ، ٍ اإلحشام األٍّل ثبؼل لؽؼبً، ٍ ال أحاش لم٘ابم الحزأ    
ػٌذُ الستفبع حز٘تْب ثبًىشبف الخالف ػلى الفشض، هاي دٍى فاشق   
ث٘ي وَى األهش الظبّشٕ هزضئبً ػي األهاش الاَالؼٖ أم ال، فاال ٗجتٌاٖ     
الحىن ثإػبدٓ اإلحشام ػلى ػذم اإلرضاء فٖ هَافمٔ الحىان الظابّشٕ   

 .ووب تَّن

 298: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

ثل لَ للٌب ثإرضاء األهش الظبّشٕ ػي الحىن الَالؼٖ ال ٗوىي المَل ثِ •
رله ألىّ هحل الجحج فٖ اإلرضاء لًوب َّ ف٘واب لرا وابى   الومبم،ٍ فٖ 

األهش الَالؼٖ هَرَداً ٍ لىي ال ٗؼلن ثِ، ٍ وبى األهش الظبّشٕ هخبلفابً  
لِ، ف٘مغ الجحج حٌ٘ئزٍ فٖ أى األهش الظبّشٕ ّال ٗزاضع ػاي األهاش     

 الَالؼٖ الوَرَد أم ال؟ 

 299: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

لرا لبم الذل٘ل ػلى ػذم اػتجبس السَسٓ فاٖ الصاالٓ حانّ اًىشاف     ووب •
لى : الخالف ٍ تج٘ي ٍرَد الذل٘ل ػلى لضٍم السَسٓ، ف٘صا  أى ٗمابل  

 األهش الظبّشٕ ٗزضع ػي األهش الَالؼٖ أم ال، 
أهّب لرا فشظٌب أًِ لن ٗىي لألهش الَالؼٖ ٍرَد أصالًب حا٘ي اإلت٘ابى    ٍ •

ثبألهش الظبّشٕ ٍ لًوب ٗحذث ثؼذ رله فال هزبل ٍ ال هَسد لإلرضاء، 
ووب لرا صلّى لجل الَلت فإًِ ال أهش ثبلصالٓ أصلًب ٍ لًوب َّ تخ٘ال ٍ  

 .تَّن لَرَد األهش

 299: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

ال هَسد لإلرضاء فٖ الومبم أصلًب حتى ػلى لَل األشاؼشٕ  : ثبلزولٍٔ •
المبئل ثبلتصَٗت ٍ اًمالة الَالغ للى هب أدى للِ٘ الظبّش، ألىّ اإلرضاء 
حتى ػلى المَل ثبلتصَٗت لًوب ٗتحمك ف٘واب لرا وابى لألهاش الاَالؼٖ     
ٍرَد ٍ لىي ال ٗؼلن ثِ، ٍ أهّب لرا لن ٗىي هَرَداً أصالًب فاال هزابل    

 .لإلرضاء أثذاً، ًظ٘ش هب لَ صبم فٖ شؼجبى ثذلًب ػي شْش سهعبى

 299: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 محب اِ أحد المًاقٕت الخمسّ: التبسغ

أهّب لَ اًىشف الخالف ثؼذ التزبٍص ػي الوحبرٕ ٍ ػلان ػٌذئاز أى   ٍ •
لحشاهِ وبى لجل الوحبرٕ أٍ ثؼذُ، روش فٖ الوتي أًِ ٗزت ػلِ٘ الؼَد 
ٍ التزذٗذ فٖ الوَظغ الوحبرٕ فٖ ولتب الصاَست٘ي لى أهىاي، ٍ للّاب    
ففٖ الصَسٓ األٍُلى ٍ ّٖ هب لرا أحشم لجل الوحبرٕ ٗزاذد اإلحاشام   
فٖ هىبًِ، ٍ فٖ الصَسٓ الخبً٘ٔ ٍ ّٖ هب لرا أحشم ثؼذ الوحبرآ ٗىتفٖ 

 .ثإحشاهِ ٍ لى وبى األٍلى التزذٗذ هؽلمب
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هب روشُ ٍ لى وبى صح٘حبً للّب أى هب اختبسُ هي االوتفبء ثبإلحشام فٖ ٍ •
 الصَسٓ الخبً٘ٔ ػلى لؼاللِ غ٘ش تبم، ثل ال ثذّ هي التفص٘ل 

هب لرا لن ٗىي لبدساً فٖ ٍلت اإلحشام هي الشرَع ٍالؼابً فىبًات   ث٘ي •
ٍظ٘فتِ الَالؼ٘ٔ حبل اإلحشام ػمذُ هي ّزا الوىبى، لؼذم لذستِ ػلاى  
الؼَد ٍالؼبً، فبحشاهِ صاح٘  ٍ لاذ أتاى ثَظ٘فتاِ ٍ ال حبرأ للاى       

 ،التزذٗذ
ٍ ث٘ي هب لرا وبى ٗوىٌِ الشرَع حبل اإلحشام ٍ لى تؼزّس ػل٘اِ فؼلًاب    •

ح٘ي االلتفبت ٍ اًىشبف الخالف، ففٖ هخلِ ال ثذّ هي تزذٗذ اإلحشام 
 هي ّزا الوىبى ٍ ال ٗىتفٖ ثبإلحشام األٍّل، 
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ٍ هي الشراَع  ألىّ اإلحشام فٖ غ٘ش الو٘مبت لًوب ٗزَص لوي ال ٗتوىي •
الَصَل للى الو٘مبت، ٍ ّزا الؼٌَاى غ٘ش صبدق ػلى ّازا الشاخ ،   
ألىّ الوفشٍض أًِ وبى هتوىٌِّبً هي الشرَع للى الو٘مبت حبل اإلحاشام  
ٍ لى تؼزس ػلِ٘ حبل االلتفبت، ف٘ىاَى لحشاهاِ ثبؼلًاب ٍ ال ثاذّ هاي      

 .تزذٗذُ ٍ ػمذُ حبً٘بً
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ال ثذّ لٌب هي ث٘بى ًجزٓ تشرغ للى تَظ٘  هب ٗتؼلك ثابإلرضاء  : هالحظٔ•
 . ٍ ػذهِ هوب ٗخ  الومبم

لذ ػشفت أى هحل الىاالم فاٖ لراضاء األهاش الظابّشٕ ػاي       : فٌمَل•
الَالؼٖ لًوب َّ فٖ هتؼلك التىل٘ف هي رْٔ االختالف فٖ رْأ هاي   
الزْبت، وفمذاى الزضء ٍ الششغ للَارت، ال فاٖ شاشائػ التىل٘اف ٍ    

 .الَرَة
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أًْان لساوَا الَارات للاى الوؽلاك ٍ الوشاشٍغ، ٍ صاد       : رلهث٘بى •
صبحت الفصَل لسوبً آخش ٍ َّ الَارت الوؼلك ٍ رؼلِ هاي ألسابم   
الَارت الوؽلك، فإًِ لسن الَارت الوؽلك للاى الوٌزاض ٍ الوؼلاك، ٍ    

 .فسّش الوؼلك ثوب وبى الَرَة فؼل٘بً ٍ الَارت استمجبل٘ب
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أى هب روشُ صبحت الفصَل ٍ « 1»لذ روشًب فٖ الوجبحج األُصَل٘ٔ ٍ •
لى وبى صح٘حبً ٍ ال ٗشد ػلِ٘ االشىبل الوؼشٍف هي تخلف الَرَة 
ػي اإلٗزبة، ٍ لىي هب روشُ ل٘س لسوبً همبثلًب للوششٍغ، ثل الوؼلاك  

 ،ثؼٌِ٘ َّ الَارت الوششٍغ غبٗٔ األهش هششٍغ ثبلششغ الوتأخش
 

•______________________________ 
 .348: 2هحبظشات فٖ أُصَل الفمِ ( 1)
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فإى الَارت الوششٍغ لذ ٗىَى هششٍؼبً ثبلششغ الومبسى وبشاتشاغ   •
ٍرَة الصالٓ ثبلَلت، فإى الَلت ششغ همابسى ٍ ٗحاذث الَراَة    
ثحلَل الَلت ٍ أهّب لجلِ فال ٍرَة، ٍ لذ ٗىاَى هشاشٍؼبً ثبلشاشغ    
الوتأخش ف٘ىَى الَراَة فؼل٘ابً، وَراَة الصاَم هاي أٍّل غاشٍة       
الشوس فٖ الل٘لٔ االٍلى هي شْش سهعبى، ثٌبءٖ ػلى أى الواشاد ثمَلاِ   

دخَل شْش سهعبى ٍ سؤٗٔ « 2»تؼبلى فَوٓيْ شَِْذٓ هٌِْىُنٔ الشَّْٕشَ فَلْ٘ٓصٔؤِٕ 
ّاللِ، فبلوىلّف هي الل٘ل هأهَس ثبلصَم غبٗٔ األهش هششٍؼبً ثاذخَل  
الٌْبس، ٍ وزله الحذ فإًِّ ٍارت ػلِ٘ ثبلفؼل ٍ لىٌِّ هشاشٍغ ثجمابء   

 ٔ  .للى صهبى لت٘بًِ االستؽبػ
 .185: 2الجمشٓ ( 2)•
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لى اإلرضاء لًوب ٗزشٕ فٖ فمذاى الزضء أٍ الششغ للوتؼلاك لىاي ثؼاذ    حنّ •
فشض فؼل٘ٔ الَرَة ٍ تحممِ، ٍ أهّب ثبلٌسجٔ للى شاشغ الَراَة لرا لان    
ٗىي هتحممبً ًظ٘ش تخلف الَلت ثبلٌسجٔ للى الصاالٓ فاال هزابل لإلراضاء     
أصلًب، ٍ وزا لرا وبى الَارت تؼل٘م٘بً ووب لرا وبى هحجَسبً ٍ لان ٗو٘اض ثا٘ي    
الٌْبس ٍ الل٘ل فصبم فٖ الل٘ل هؼتمذاً أًِ الٌْبس فبًىشف الخالف فال هزابل  
لإلرضاء، ٍ وزله الحذ فإًِ ٍ لى وبى ٍارجبً هؼلمبً ٍ لىي لرا أحاشم لجال   
الو٘مبت ٍ لجل تحمك الششغ ٍ الَصَل للى الو٘مبت، فال هزابل لإلراضاء   
أثذاً حتى لرا للٌب ثإرضاء األهش الظبّشٕ ػي الاَالؼٖ، ٍ رلاه ألىّ األهاش    

 . الَالؼٖ فٖ الومبم غ٘ش هَرَد لٌمَل ثإرضائِ ػٌِ
•  
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 :ٌّب هَال٘ت أخشالحذ،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 ،األٍل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحذ التوتغ •
الخبًٖ دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وبى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت للاى     •

هىٔ ثل ألّل هىٔ، ٍ وزا الوزبٍس الزٕ اًتمل فشظِ للى فشض أّل هىأ  
ٍ لى وبى األحَغ لحشاهِ هي الزؼشأً، فاإًْن ٗحشهاَى ثحاذ االفاشاد ٍ     

الظبّش أى اإلحاشام هاي الوٌاضل للوازوَسٗي هاي ثابة       هىٔ،ٍ المشاى هي 
 الشخصٔ، ٍ لال ف٘زَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت، 

أدًى الحل، ٍ َّ لىل ػوشٓ هفشدٓ سَاء وبًت ثؼاذ حاذ الماشاى أٍ    الخبلج •
االفشاد أم ال، ٍ األفعل أى ٗىَى هي الحذٗج٘ٔ أٍ الزؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ 

 . ألشة هي غ٘شُ للى هىٔ
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