 الفىاكه الذوانٍ علً الزسالة اتن أتٍ سَذ القُزوانٍ الوالكٍ  55\6دار الفكزٌ
وال ةأس برشاء ٌا يف اىؽػل ىلع اىربُاٌز ةطفث ٌؽئٌث وملا اكن يخًْٔ ٌَ اشرتاط اىغيتث يف املتيػ ىلع الطفث ةييؾوم ٌِػ ةيػ ٌا يف
اىربُاٌز كتو رؤيخّ ُص ؼييّ ةلٔهل (والةأس برشاء) وبيػ (ٌا يف اىؽػل) ةؾرس اىؽني ٌَ اثلياب ٌؽخٍػيَ (ىلع اىربُاٌز ةطفث

ٌؽئٌث) مهخٔبث فيّ ألن املؽاد ادلفرت املهخٔب فيّ ضفث ٌا يف اىؽػل فال ةأس املؽاد ةٓا اجلٔاز .كال عييو اعطفا ىلع اجلائؾ وىلع

اىرب ُاٌز .كال رشاضّ :أو ساز ابليػ والرشاء ىلع اىربُاٌز واكن األضو ٌِؽّ ضىت يِغؽ ةاىؽني لهِّ أسزي ملا يف ضو اىؽػل ٌَ احلؽج
واملشلث ىلع ابلائػ ٌَ حئيد ٌا فيّ ومؤُث شػه إىل أن يؽعّ املشرتي فأكيٍج الطفث ٌلام الؽؤيث فإن وسػ ىلع الطفث لؾم املشرتي وإال

عري املشرتي واملؽاد ةالطفث املؽئٌث ةيان ؼػة اثلياب وأضِافٓا وذرؼٓا وضفخٓا.
 الوهذب – (ج  / 1ص )262
ث
ِ ث
ث
ةاب ٌا ُ ِه ؼِّ ٌَِ ةيػ اىغؽرِ وغريِه ِ وال ئز ةيػ الٍؽػوم اكثلٍؽة ِ اىيت لً تيق ل ٍِا روى أةٔ ْؽيؽة  أن اجليب  نه ؼَ ةيػِ اىغؽرِ.
ضف أيب ةؾؽ  فؽد نرش اإلـالم ىلع غؽه أي
واىغؽر ٌا اُطٔى ؼِّ أمؽه وعيف ؼييّ اعك ِتخّ و ِلؼا كاىج اعئشث ريض اهلل ؼِٓا يف و ِ
ىلع طيّ .واملؽػوم كػ اُطٔى ؼِّ أمؽه وعيف ؼييّ اعكتخّ فيً يؾ ةيؽّ وروى ساةؽ  أن اجليب ُ ه ؼَ املؽاوٌث ويف ةؽغٓا ؼَ
ةيػ الفنني .فطو يف ضؾً ةيػ ٌا ال يٍيم وال ئز ةيػ ٌا ال يٍيهّ ٌَ غري إذن ٌالهّ ملا روى ضهيً ةَ ضؾام أن اجليب  كال ال

حتػ ٌا ىيؿ ؼِػك وألن ٌا ال يٍيهّ ال يلػر ىلع تفييٍّ فٓٔ اكىطري يف الٔاء أو الفٍم يف املاء.

 الوجوىع شزح الوهذب ( -ج  / 9ص )261
(فؽع) يف ٌؼاْب اىؽيٍاء يف حرصف اىفغٔيل ةابليػ وغريه يف ٌال غريه ةغري إذُّ كػ ذنؽُا أن ٌؼْتِا املشٓٔر ةطالُّ وال حلف ىلع
اإلسازة وكؼا الٔكف واجلاكح وـائؽ اىؽلٔد وبٓؼا كال أةٔ ذٔر واةَ املِؼر وأمحػ يف أضص الؽوايتني ؼِّ .وكال ٌالم يلف ابليػ والرشاء

واجلاكح ىلع اإلسازة فإن أسازه ٌَ ؼلػ هل ضص وإال ةطو وكال أةٔ ضِيفث إياب اجلاكح وكتٔهل يلفان ىلع اإلسازة ويلف ابليػ ىلع
اإلسازة وال يلف الرشاء وأوكفّ اـطق ةَ رأْيّ يف ابليػ.
 فتاوي الزهلٍ ( -ج  / 2ص )474
ل
ٌ
ث
ث
ث
يب ىلع ك ٌٍِِٓا
ني ضالل أم ال؟ (فأساب) ةِأُّ ال َيِو ل ِْل ِ
ع ِؼ هل اتلرصف ػِي ِّ ِألُّ ِ
(ـئِو) ْو الٍأعٔذ ةِابليػِ اىفا ِـ ِػ ٌػ ِرعا الٍختايِؽ ِ
ه ِّ.
رد ٌا أعؼه ىلع ٌاى ِ ِ

 الفتاوي الفقهُة الكثزي ( -ج  / 3ص )259
ث ٌ
ً
ث
ث
ث
ان ىلع ٌَ؟ فأساب ةِلٔ ِهلِ أػىت
وـئِو عٍَ وؼف عيؽث ىلع أْ ِو اى ِؽي ًِ فرصف إحل ًِٓ وىيفٔا ٌؽينِني فغؽسج مفخطلث ػلؽار الغٍ ِ
ث
ريًِْ غ ِؽمٔا األسؽة فإِن
اىغؾ ِال ةِأُّ ىلع الٔاك ِِف تلغؽيؽه (تلؽؾيؽه) .فإِن ؼشؾ ؼِّ فك ٌَ ـؾَ الٍٔ ِعػ أو انخفػ ة ِ ِّ ٌَ اىؽيٍاءِ وغ ِ
ث
ث
ث
ث
س ِؽ ةٍِا ـيٍّ
طق ال ٍِي ِ
أسؽ اجلثاعِؽ وأعؼ األسؽة وـيٍٓا إىل اىؽيٍاءِ فؽسٔع مفخ ِ
س ِؽ ال ىلع اجلاع ِِؽ واىؽيٍاءِ ورسٔع الٍفخأ ِ
م ىلع الٍفخأ ِ
ىلع ٌَ ـيثً إحلّ أو وضيج دراٍِّْ إحلّ فإ ثنٓا لً تؽج ؼَ مِيهّ ى ِففا ِد اإلسارة ِ وكؽار غؽ ِم ث
ادلراْ ًِِ ىلع ٌَ حيِفج يف ي ِػه ِ.
ِ
ِ ِ
ِ






 تحفة الحثُة علً شزح الخطُة ( -ج  / 3ص )627
كٔهل( :ؤْ) أي الٔكف ٌَ ضيد رصفّ غيخّ أو اـخطلاق .كٔهل( :ىلع ٌا رشط اىظ) ٌا مطػريث أي ٌتين ىلع احتاع رشط الٔاكف أو
مٔضٔىث أي احتاع ٌا رشطّ الٔاكف فئ رشط أن ال يؤسؽ أو اعخطاص حنٔ مفشػ ةطائفث احتػ رشطّ راعيث ىغؽعّ أي فرشطّ نِص
الشارع فال ئز اىؽٍو خبالفّ.
 فتاوي السثكٍ ( -ج  / 2ص )13
واىفلٓاء يلٔلٔن رشوط الٔاكف نِطٔص الشارع وأُا أكٔل ٌَ طؽيق األدب رشوط الٔاكف ٌَ ُطٔص الشارع ىلٔهل  املؤٌِٔن ؼِػ
رشوطًٓ .وإذا اكُج خماىفث اجلص حلخيض ُلظ احلؾً فٍغاىفث رشط الٔاكف حلخيض ُلظ احلؾً.
 أسنً الوطالة فٍ شزح روض الطالة ( -ج  / 2ص )213
ث
ث
ً
وف كال تؽاىل
اب أعؼ األكو ٌَ األسؽة ِ واجلفل ِث ةِالٍؽؽ ِ
وال أسؽة ل ِئ ِيل وال نفلث يف ٌ ِ
ٔره ِ فإِن اكن ف ِلريا وش ِغو بِفبت ِ ِّ ؼَ ِاالنتِف ِ
ال َمش ِ
ث
ث
ث
ث
وٌَ اكن غِ ِ ًّيا فييفخؽ ِفف وٌَ اكن ف ِل ً
وف واكألك ِو غريه ٌَ ة ِلي ِث الٍؤ ِن وإِنٍا عص ةِاذلن ِؽ ِألُّ أعً وسٔه ِ
ريا فييأكو ةِالٍؽؽ ِ
ث
ريه ِ ضىت أٌِيِِ ِّ نٍا
ؽً فييؿ هل ذلم ى ِؽػ ِم اعخِط ِ
ؽ ًِ أٌا احلا ِ
ري احلا ِ
ِاالُخِفااع ِ
ٔر ؼييّ ِخبِال ِف غ ِ
ت وَمو ذلم يف غ ِ
اص ِواليخِ ِّ ةِالٍطش ِ
ث
ث
ؽ ًِ
ري مؽاسؽ ِث احلا ِ
رصح ة ِ ِّ الٍطام ِِل وهل أن يفخ ِلو ةِاألع ِؼ ٌَ غ ِ
 الونهاج فٍ علن القىاعذ الفقهُة ( -ج  / 1ص )5
اىؽربة يف اىؽلٔد ليٍلاضػ واملؽاين ال لألىفاظ واملتاين :نٍَ ةاع ـيؽث ةؽٔض ىؾَ ةيفظ التث فإٍُا ْٔ ؼلػ ةيػ ال ؼلػ ْتث.
 حاشُة الجول علً الونهج لشُخ اإلسالم سكزَا األنصارٌ ( -ج  / 5ص )744
كٔهل وعٍَ ةؽلػ عؽج ةّ ٌا عٍَ عٍان يػ ؤْ داعو يف ؼٍٔم كٔهل وهل حرصف يف ٌاهل ةيػ غريه إذ ْٔ شامو ليٍغٍٔن عٍان يػ
وغري املغٍٔن ةاللكيث ؤْ األٌاُث وضاضو اىفؽق ةني املغٍٔن عٍان يػ واملغٍٔن عٍان ؼلػ نٍا يف ع ش ىلع م ر أن املغٍٔن عٍان

يػ ْٔ ٌا يغٍَ ؼِػ اتليف ةابلػل الرشيع ٌَ ٌرو أو كيٍث اكملغطٔب واملفخام واملؽار وأن املغٍٔن عٍان ؼلػ ْٔ ٌا يغٍَ ةٍلاةيث
ٌَ ذٍَ أو غريه اكملتيػ واثلٍَ املؽينني والطػاق واألسؽة املؽيِث اْ وامللاةو يف الطػاق ٌٓؽ املرو ويف األسؽة املؽيِث أسؽة املرو ويف
الشيظ عرض ىلع اتلطؽيؽ واحلاضو أن املال حتج يػ اىغري ىلع ذالذث أكفام إٌا أن يؾٔن مغٍُٔا عٍان ؼلػ ؤْ ٌا يغٍَ ةامللاةو

اكملتيػ أو يؾٔن مغٍُٔا عٍان يػ ؤْ ٌا يغٍَ ةابلػل الرشيع اكملغطٔب واملفخؽار واملأعٔذ ةالفٔم أو يؾٔن أٌاُث اكلرشكث
واىلؽاض الٔديؽث.

واهلل أعلم بالصواب

