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•
•
•

•
2

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال
ثلمًل فٓ صًسِ حذ ثلتمتغ إرمجال
ي َٓ أن يحزم فٓ أشُش ثلحذ مه إحذى ثلمًثلٕت دجلؼمشِ ثلمتمتغ دُج
إلى ثلحذ،
حم ٔذخل مىّ ثلمؼظمّ فيطوً دجلذٕتت بتذؼج ،ي يصويي ػىتذ ممتج
إدشثَٕم (ع) سوؼتٕه ،حم يسعى دٕه ثلصفج ي ثلمشيِ بتذؼج ،حتم يطوً
ليىساء ثحتٕجؼج بذؼج حم سوؼتٕه لٍ ،ي إن وجن ثأللتًى ػتذ يرتًح
ؼًثف ثلىسجء ي صالتٍ* ،حم يقصز فٕحل ػلٕتٍ وتل متج حتش ػلٕتٍ
دجإلحشث  ،ي َزٌ صًسِ ػمشِ ثلتمتغ ثلتٓ َٓ أحذ رضةٓ حزٍ،
* طًا الىساء ليس تًاخة في عمزِ التمتع ي لكه ال تأس تإتياووٍ
احتياطاً ي اتياوٍ قثل التقصيزيكًن أكثز إحتياطاً
تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال

• حم ٔىشب إحشثمج للحذ مه مىّ ثلمؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن
ثلًلًف دؼشفّ ،ي ثألفعل إٔمجػٍ ًٔ ثلتشئتّ دؼتذ صتالِ ثلظُتش ،حتم
ٔخشد ثلى ػشفجت فٕمف دُج مه صيثل ًٔ ػشفّ ثلى غشيدٍ ،حم ٔفٕط
مىُج ي ٔمعٓ إلى ثلمشؼش فٕذٕت فٍٕ ي ٔمف دٍ دؼذ ؼلتًع ثلفزتش مته
ًٔ ثلىحش ثلى ؼلًع ثلشمس مىٍ،

3

تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال

• حم ٔمعٓ إلى مىى ألػمجل ًٔ ثلىحش ،فٕشمٓ رمشِ ثلؼمذّ ،حم ٔىحش أي
ٔزدح َذٍٔ ،حم ٔحلك إن وجن صشيسِ ػلى ثألحتًغ ،ي ٔتخٕتش غٕتشٌ
دٕىٍ ي دٕه ثلتمصٕش ،ي ٔتؼٕه ػلى ثلىسجء ثلتمصٕش ،فٕحل دؼتذ ثلتمصتٕش
مه ول شٓء إال ثلىسجء ي ثلؽٕخ ،ي ثألحًغ ثرتىجح ثلصتٕذ أٔعتج ،ي
إن وجن ثأللًى ػذ حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج ثإلحشث  ،وؼم ٔحتش ػلٕتٍ
لحشمّ ثلحش ،

4

تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال

• حم ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ إن شجء ،فٕؽًف ؼًثف ثلحذ ي ٔصلٓ سوؼتٍٕ
ي ٔسؼى بؼٍٕ ،فٕحل لٍ ثلؽٕخ ،حم ٔؽتًف ؼتًثف ثلىستجء ي ٔصتلٓ
سوؼتٍٕ فتحل لٍ ثلىسجء،
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تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال

• حم ٔؼًد إلى مىى لشمٓ ثلزمجس فٕذٕت دُج لٕجلٓ ثلتششٔك ،ي َٓ ثلحجدّٔ
ػششِ ي ثلخجوّٕ ػششِ ي ثلخجلج ػششِ ،ي دٕتًتّ ثلخجلج ػششِ إومج َتٓ
فٓ دؼط ثلصًس ومج ٔأتٓ ،ي ٔشمٓ فٓ أٔجمُج ثلزمجس ثلخالث،

6

تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرِ حح التمتع إخماال

• ي لً شجء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ دل ٔمٕم دمىى حتتى ٔشمتٓ رمتجسٌ
ثلخالث ًٔ ثلحجدْ ػشش ،ي مخلٍ ًٔ ثلخجوٓ ػشش ،حم ٔىفش دؼذ ثلتضيثل
لً وجن لذ ثتمى ثلىسجء ي ثلصٕذ ،ي إن ألج إلى ثلىفش ثلخجوٓ ي ًَ ثلخجلخّ
ػشش ي لً لذل ثلضيثل لىه دؼذ ثلشمٓ رجص أٔعج ،حتم ػتجد إلتى مىتّ
للؽًثفٕه ي ثلسؼٓ ،ي ثألصح ثالرتتضثء دتجلؽًثف ي ثلستؼٓ تمتج رْ
ثلحزّ ،ي ثألفعل ثألحًغ أن ٔمعٓ إلى مىّ ًٔ ثلىحش ،دل ال ٔىذغٓ
ثلتأخٕش لغذٌ فعال ػه أٔج ثلتششٔك إال لؼزس.
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تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص405 :

يشتزط في حح التمتع أمًر:أحدَا الىيّ
• مسألّ ٔ 1شتشغ فٓ حذ ثلتمتغ أمًس:
• أحذَج -ثلىّٕ،
• أْ لصذ ثإلتٕجن دُزث ثلىًع مه ثلحذ حٕه ثلششيع فٓ إحشث ثلؼمتشِ،
فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ دٕىٍ ي دٕه غٕشٌ لم ٔصح.
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تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص406 :

يشتزط في حح التمتع أمًر:أحدَا الىيّ
•
•
•
•
•
•
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مسألّ ٔ 1شتشغ فٓ حذ ثلتمتغ أمًس:
أحذَج -ثلىّٕ،
أْ لصذ ثإلتٕجن دُزث ثلىًع مه ثلحذ حٕه ثلششيع فٓ إحشث ثلؼمشِ ،فلً لم
ٔىًٌ* أي وًى غٕشٌ** أي تشدد فٓ وٕتٍ دٕىٍ ي دٕه غٕشٌ لم ٔصح***.
* ي ًَ محجل دأن ٔحش مه دين وّٕ ثإلحشث .
** ي ًَ ثلؼمشِ ثلمفشدِ.
***وؼم أوٍ لً أتى دؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش ثلحتذ ي دمتٓ إلتى أن ٔتذسن
ثلحذ ،رجص أن ٔتمتغ دُج دل ٔستحخ رله إرث دمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ
ثلحزّ ي ٔتأوذ إرث دمٓ إلى ًٔ ثلتشئّ.
تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن مدمًع عمزتٍ ي حدٍ في أشُز الحح
• حجوُٕج -أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش ثلحتذ ،فلتً أتتى
دؼمشتٍ أي دؼعُج فٓ غٕشَج لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ دُتج ،ي أشتُش ثلحتذ
شًثل ي ري ثلمؼذِ ي ري ثلحزّ دتمجمٍ ػلى ثألصح.

10

تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• حجلخُج -أن ٔىًن ثلحذ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ ،فلً أتى دجلؼمشِ فتٓ
بىّ ي دجلحذ فٓ ثألخشى لم ٔصح ي لم ٔزض ػه حتذ ثلتمتتغ ،بتًثء
ألج فٓ مىّ إلى ثلؼج ثلمجدل أ ال ،ي بًثء أحل مه إحشث ػمشتتٍ أي
دمٓ ػلٍٕ إلى ثلؼج ثلمجدل.
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تحزيز الًسييّ؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلخجلج :أن ٔىًن ثلحذّ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ ومج ًَ ثلمشتًُس ثلمتذّػى
ػلٍٕ ثإلرمجع ( )1ألوٍّ ثلمتذجدس مه ثالخذجس ثلمذّٕىّ لىٕفّٕتّ حتذّ ثلتمتّتغ ،ي
لمجػذِ تًلٕفّّٕ ثلؼذجدثت ،ي لألخذجس ثلذثلّّ ػلى دخًل ثلؼمشِ فتٓ ثلحتذّ ي
ثستذجؼُج دٍ ،ي ثلذثلّّ ػلى ػذ رًثص ثلخشيد مته مىّتّ دؼتذ ثلؼمتشِ لذتل
ثإلتٕجن دجلحذّ ،دل ي مج دلّ مه ثألخذجس ػلتى رَتجح ثلمتؼتّ دتضيثل ٔتً
ثلتشئّ أي ًٔ ػشفّ ي وحًَج،
• ______________________________
( )1ي ًَ ثلؼمذِ ي إلّج ففٓ إلجمّ ثلذلٕل ػلٍٕ إشىجل إر أدلّّ ثستذجغ ثلؼمشِ
دجلحذّ ال ٔمتعٓ يلًػُمج فٓ بىّ يثحذِ ومج ال ٔخفى ػلى مه سثرؼُج ي
ال دلٕل فٓ ثلذٕه ًَٔم رله غٕش َزٌ ثألخذجس( .آلج ظٕجء).
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العزيِ الًثقى (المحشى)؛ ج ،4ص614 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ال ٔىجفُٕج خذش بؼٕذ ثألػشد ثلمتمذّ  ،دذػًى أنّ ثلمشثد مته ثلمجدتل
فٍٕ ثلؼج ثلمجدل فٕذلّ ػلى رًثص إٔمجع ثلؼمشِ فٓ بتىّ ،ي ثلحتذّ فتٓ
أُخشى ،لمىغ رله ،دل ثلمشثد مىٍ ثلشُش ثلمجدل ػلى أوٍّ لمؼجسظّ ثألدلّّ
ثلسجدمّ غٕش لجدل (،)2
• ( )2دل ًَ ظؼٕف ثلسىذ دمحمّذ ده بىجن ػلى ثألصحّ ي ثلؼمتذِ فتٓ
ثلذجح َٓ ثلشُشِ ثلمؤّٔذِ دذػًى ثإلرمجع ي ػذ ثلذلٕل ػلى ثلصتحّّ
مغ تًلٕفّّٕ ثلؼذجدِ ي إلّج فغٕشَج محلّ مىجلشّ( .ثإلمج ثلخمٕىٓ).
• دل ًَ ظؼٕف بىذثً فال ٔصلح للمؼجسظّ( .ثلخًةٓ).
•
13

العزيِ الًثقى (المحشى)؛ ج ،4ص614 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ػلى َزث فلً أتى دجلؼمشِ فٓ ػج ي أخّش ثلحذّ إلى ثلؼج ثٖختش لتم
ٔصحّ تمتّؼجً ،بًثء ألج فٓ مىّّ إلى ثلؼج ثلمجدل ،أي سرغ إلى أَلٍ حتمّ
ػجد إلُٕج ،ي بًثء أحلّ مه إحشث ػمشتتٍ أي دمتٓ ػلٕتٍ إلتى ثلستىّ
ثألُخشى ،ي ال يرٍ لمج ػه ثلذسيس مته ثحتمتجل ثلصتحّّ فتٓ َتزٌ
ثلصًسِ ،حمّ ثلمشثد مه وًوُمج فٓ بىّ يثحذِ أن ٔىًوج مؼجً فتٓ أشتُش
ثلحذّ مه بىّ يثحذِ ،ال أن ال ٔىًن دٕىُمج أصٔذ مه ثحىٓ ػشش شُشثً،
ي حٕىتزٍ فال ٔصحّ أٔعجً لً أتى دؼمشِ ثلتمتّغ فٓ أيثخش رْ ثلحزَّتّ ،ي
أتى دجلحذّ فٓ رْ ثلحزّّ مه ثلؼج ثلمجدل.
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العزيِ الًثقى (المحشى)؛ ج ،4ص614 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلخجلج :أن ٔمغ ثلحذّ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ ،فلً ثػتمش حم حتذّ فتٓ
ثلسىّ ثلمجدلّ ،فال د ػلٍٕ بًثء ألج دمىّ إلى أن حذّ ،أي سرغ ي ػجد،
ألنّ ثلذ إوّمج ٔزخ إرث صثحم دجلؼمشِ حزّّ فٓ يلتُج ،ي تشن ثإلحتشث
دحزّّ مه ثلمٕمجت مغ حصًلٍ دُج فٓ يلت ثإلمىجن ي لم ًٔرذ.
•

15

تذكزِ الفقُاء (ط  -الحديثّ)؛ ج ،7ص214 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ششيغ ثلتمتغ أسدؼّ:
• ثلىّٕ ،ي يلًػٍ فٓ أشُش ثلحذ -ي َٓ شًثل ي ري ثلمؼذِ ي ري ثلحزتّ
ػلى سأْ ،-ي إتٕجن ثلحذ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ ،ي ثإلحشث دتجلحذ
مه دؽه مىّ ي أفعلُج ثلمسزذ ي أفعلٍ ثلممج .
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قًاعد األحكام في معزفّ الحالل ي الحزام؛ ج ،1ص400 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ
• ي ثلششغ ثلخجلج :إتٕجن ثلحذّ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ
• ومج فٓ ثلمذسًغ « »7ي ثلزجمغ « »8ي وتخ ثلمحمّك « ،»9لمج مشّ مه
لًلٍ صلى ثللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ :دخلت ثلؼمشِ فٓ ثلحذّ إلتى ٔتً ثلمٕجمتّ
« ،»10ي وحًٌ ػته ثألةمتّ ػلٕتٍ ثلستال « ،»11ي ثألخذتجس «»12
ثلىجصّ ػلى ثستذجغ ػمشِ ثلتمتغ دحزٍّ ،ي ثستُجن ثلمؼتمش ػمشِ ثلتمتتغ
دحزّّ،
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كشف اليثام ي اإلتُام عه قًاعد األحكام؛ ج ،5ص37 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ
•
•
•
•
•
•
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( )7ثلمذسًغ :د  1ص .307
( )8ثلزجمغ للششثةغ :ص .176
( )9ششثةغ ثإلبال  :د  1ص  ،237ي ثلمختصش ثلىجفغ ،79 :ي ثلمؼتذش :د 2
ص .781
( )10يبجةل ثلشٕؼّ :د  8ص  151ح  2مه أدًثح ألسج ثلحذّ ح .4
( )11يبجةل ثلشٕؼّ :د  8ص  172ح  3مه أدًثح ألسج ثلحذّ ح .2
( )12يبجةل ثلشٕؼّ :د  8ص  171ح  3مه أدًثح ألسج ثلحذّ ح .2

كشف اليثام ي اإلتُام عه قًاعد األحكام؛ ج ،5ص37 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ( )1ثلظجَش أوٍ ال خالف دٕه ثألصحجح فٓ َزث ثلحىم ،ي ٔذلُّ ػلٍٕ يرًٌ:
• ثلًرٍ ثأليّل :مج ٔستفجد مه ثلىصًص ثلذثلّّ ػلى يرًح ثلحذ ػلتى أَتل
ثلزذِ ي ثلخشيِ فٓ ولّ ػتج متشِّ يثحتذِ « ،»1فتئن ثلمستتفجد مته َتزٌ
ثلشيثٔجت أن ثلحذ مته ياتجةف ثلستىّ ثلًثحتذِ ،ي لتً رتجص ثلتفىٕته ي
ثالفتشثق دٕه ثلحذ ي ثلؼمشِ ي رجص ثإلتٕجن دُمتج فتٓ بتىتٕه لىتجن رلته
مىجفٕجً لُزٌ ثألدلّّ،
• ______________________________
[ ]1دل ًَ ظؼٕف بىذثً فال ٔصلح للمؼجسظّ.
• ______________________________
( )1ثلًبجةل  /16 :11أدًثح يرًح ثلحذ ح .2
19

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص194 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• فحجل ثلحذ حجل وظجةشٌ مه ثلؼذجدثت وجلصالِ ثلًٕمّٕ فئوُج مه ياجةف
ول ًٔ  ،ي صالِ ثلزمؼّ فئوُج مه ياجةف ول أبذًع ،ي ثلؼمتشِ فئوُّتج
مه ياجةف ول شُش ،ي َىزث ثلحذ فئوٍ مه ياجةف ثلسىّ ثلًثحذِ.
• وؼم ال سٔخ أن َزٌ ثلىصًص محمًلّ ػلى ثالبتحذجح ،لؼذ يرًح
ثلحذ ػلى ثلمىلّفٕه فٓ ول بىّ ي إوّمج ٔزخ فٓ ثلؼمتش متشِّ يثحتذِ
دجلعشيسِ ي ثلىصًص « »1ومج ػشفت فٓ أيّل ثلىتتجح « ،»2ي لىته
رله غٕش دخٕل فٓ ثالبتفجدِ ثلمزوًسِ.
• ( )1ثلًبجةل  /19 :11أدًثح يرًح ثلحذ ح .3

• ( )2سثرغ ششح ثلؼشيِ .7 :26
20

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص195 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلًرٍ ثلخجوٓ :ثألخذجس ثلمذٕىّ لىٕفّٕ حتذّ ثلتمتّتغ « ،»3ي لتٕس فُٕتج
داللّ ي ال إشؼجس ػلى رًثص ثلتفشٔك دٕه ثلحذ ي ثلؼمشِ دجتٕجوُمتج فتٓ
بىتٕه ،ي لً وجن مششيػجً ألُشٕش إلٍٕ ي لً فتٓ سيثٔتّ يثحتذِ ،فخلتًّ
ثلشيثٔجت ثلذٕجوّٕ مغ وخشتُج ٔىشف ػه ػذ مششيػّٕ ثالفتشثق.

• ( )3ثلًبجةل  /239 :11أدًثح ألسج ثلحذ ح .3
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مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص195 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلًرٍ ثلخجلج :ثلشيثٔجت ثلذثلّّ ػلى أن ثلمؼتمش دؼمشِ ثلتمتّغ محتذس فٓ
مىّّ حتى ٔحذ « ،»4فئن ثلمىظًس فٓ َزٌ ثلشيثٔتجت ػتذ ثالفتتشثق
دٕه ثلؼمشِ ي ثلحذ ي أن مه تمتّغ دجلؼمشِ لٕس لٍ ثلخشيد مه مىّّ إلى
أن ٔحذ،
• ي فٓ رٔل دؼعُج أوٍ لً ثلتعت ثلعشيسِ للخشيد فٓ حجرّ فلٕختشد
محشمجً دجلحذ حمّ ٔمعٓ إلى ػشفجت ،فئن َزٌ ثلخصًصّٕ تتذل ػلتى
لضي إتٕجوُمج فٓ بىّ يثحذِ.
• ( )4ثلًبجةل  /301 :11أدًثح ألسج ثلحذ ح .22
22

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ثلحجصل :ال ٔذتىٓ ثالبتذالل دُزٌ ثلشيثٔجت ػلى مزتشّد ثالحتذتجس
فٓ مىّّ ي ثالستُجن دجلحذ حتى ٔشد ػلٍٕ دأوٍ أػم مته ثلمتذػى ،دتل
ثلمىظًس فٓ ثالبتذالل دمج فٓ رٔل دؼط ثلشيثٔجت مه أوٍ لً ثلتعتت
ثلعشيسِ للخشيد ال ٔخشد إلّج محشمجً للحذ فتئنّ َتزث ثلمؼىتى ٔتذل
دًظًح ػلى ػذ رًثص ثالفتشثق ي ثلتفىٕه دتٕه ثلحتذ ي ثلؼمتشِ ي
لضي ثإلتٕجن دُمج فٓ ػج يثحذ.

23

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلًرٍ ثلشثدغ :ثألخذجس ثلذثلّّ ػلى أن ػمشِ ثلتمتّغ مشتذؽّ دجلحذ ي أوتٍ
«دخلت ثلؼمشِ فٓ ثلحذ إلى ًٔ ثلمٕجمّ ،ي شذه (صلّى ثللٍّ ػلٕتٍ ي
آلٍ) أصجدؼٍ دؼعُج إلى دؼط» « »1دخالف ثلمفشدِ فئوُج غٕش مشتذؽتّ
دجلحذ ومج فٓ ثلشيثٔجت ثلمستفٕعّ «»2
• ( )1ثلًبجةل  /296 :11أدًثح ألسج ثلحذ ح .22 ،2
• ( )2ثلًبجةل  /305 :14أدًثح ثلؼمشِ ح .7 ،5

24

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي مؼىى ثالستذجغ أن مششيػّٕ ثلؼمشِ مشتذؽّ دمششيػّٕ ثلحتذ ،فتئرث
أتى دجلؼمشِ ال ٔزًص لٍ تأخٕش ثلحذ ألوٍ يثرخ فًسْ ،ي إن لم ٔتأت
دٍ فمذ أفسذ ػمشتٍ ي إلّج لىجن مىجفٕجً لالستذجغ ،ي إرث أتى دؼمشِ ثلتمتّغ
دؼذ أّٔج ثلحذ لم تىه ػمشتتٍ دمشتشيػّ لؼتذ مشتشيػّٕ ثلحتذ لتٍ
حٕىتز ،ي إرث لم ٔىه ثلحذ مششيػجً ال تىًن ثلؼمتشِ مشتشيػّ أٔعتجً
لفشض ثستذجؼُج دٍ.

25

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلًرٍ ثلخجمس :ثلشيثٔجت ثلذثلّّ ػلى رَجح ثلمتؼّ دضيثل ًٔ ثلتشئتّ
أي دذخًل ًٔ ػشفّ أي إلى صمجن لم ٔذسن ثلحذ « »3ي وحً رلته،
فئن ثلؼمشِ حٕىتز غٕش مششيػّ ي ٔزؼلُتج حزتّ ي لتذ فجتتتٍ ػمتشِ
ثلمتؼّ ،ي لً وجن ثالفتشثق دجتٕجوُمج فٓ ػجمٕه رتجةضثً ال يرتٍ لفتًثت
ػمشِ ثلمتؼّ ،فٕىشف رله ػه لضي إتٕجوُمج فٓ ػج يثحذ.
• ( )3ثلًبجةل  /296 :11أدًثح ألسج ثلحذ ح .21

26

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ثلًرٍ ثلسجدس :لجػذِ ثالشتغجل ثلمؼذّش ػىُج دمجػذِ تًلٕفٕتّ ثلؼذتجدثت
ومج فٓ ثلمته.
• ي أُيسد ػلُٕج دأن ثلمجػتذِ ثلمتزوًسِ ال تمتعتٓ يرتًح ثالحتٕتجغ
دجإلتٕجن دُمج فٓ ػج يثحذ ،دل ثلممج مه مًثسد ثلشرتًع إلتى أصتل
ثلذشثءِ ،لذىجةُم ػلى ثلشرًع إلُٕج ػىذ ثلشه فتٓ ثلزتضء ي ثلشتشغ ي
ػىذ ثلشه فٓ ثأللل ي ثألوخش.

27

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص197-196 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ثلتحمٕك أن ٔمجل :إن رشٔجن لجػذِ ثالشتغجل أي أصجلّ ثلذشثءِ مذىتٓ
ػلى وًن ثلحذ يثرذجً مششيؼجً أي مؼلمجً.
• فئن للىج دأوٍ يثرخ مششيغ دخشيد ثلشفمّ ومج ػته ثلمشتًُس ي لتزث
رًصيث تفًٔت ثالبتؽجػّ لذل خشيد ثلشفمّ ي لم ٔزًصيث دؼذٌ فحٕىتز
لً شهّ فٓ ثػتذجس ثلتشثن ثلؼمشِ دجلحذ ي إتٕجوُمتج فتٓ بتىّ يثحتذِ
فممتعى ثلمجػذِ ثالشتغجل ،ألنّ ثلمفشيض ػذ حذتًت ثلًرتًح لذتل
خشيد ثلشفمّ ي إومج ٔحذث ثلًرًح دؼذٌ ،فلً أتى دؼمشِ ثلتمتّغ لذتل
رله مفصًلّ ػه ثلحذ ٔشه فٓ ثلسمًغ ي ػذمٍ ي ثألصل ػذمٍ.
28

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص197 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• تًظٕح رله :أوٍ لً أتى دؼمشِ ثلتمتّغ لذل أّٔج ثلحذ فال سٔتخ فتٓ لتضي
ثإلتٕجن دجلحذ دؼذَج ،ألنّ ثلحذ يثرخ فًسْ ال ٔزًص تأخٕشٌ ،ي َزث ممتج
ال وال فٍٕ.
• إومج ثلىال فٕمج لً أتى دؼمشِ ثلتمتّغ دؼذ أّٔج ثلحذ وأيثخش رْ ثلحزّ مه
َزٌ ثلسىّ ،ي ثلمفشيض أن ثلحذ ٔزخ دخشيد ثلشفمّ فٓ ثلسىّ ثٖتّٕ ففٓ
َزٌ ثلسىّ ال يرًح للحذ ،فحٕىتز ٔشه فٓ بمًغ ثألمتش دؼمتشِ ثلتمتّتغ
مه ثلسىّ ثٖتّٕ دجػتذجس إتٕجن ثلؼمشِ فٓ َزٌ ثلسىّ دمؼىى أن يرًح ثلحذ
ي إن لم ٔىه حجدتجً دجلفؼل ي لىه ٔحتمل بمًغ ثألمش دؼمشِ ثلتمتّتغ للستىّ
ثٖتّٕ دُزٌ ثلؼمشِ ثلمفصًلّ ثلتٓ أتى دُج فٓ َتزٌ ثلستىّ ،ي ثألصتل ػتذ
ثلسمًغ ي ػذ ثإلتٕجن دجلمسمػَ ،تزث ولّتٍ دىتجءل ػلتى أن ثلحتذ يثرتخ
مششيغ.
29

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص197 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي أمّج لً للىج دأن ثلحذ يثرتخ مؼلتك ومتج َتً ثلصتحٕح دمؼىتى أن
ثلًرًح فؼلٓ ي ثلًثرتخ ثبتتمذجلٓ ،ي أن أيّل صمتجن ثلًرتًح أيّل
صمجن ثالبتؽجػّ ي لزث لً ثبتؽجع فٓ رْ ثلحزّ دؼذ فًثت صمجن ثلحذ
فٓ بىتٍ فمذ يرخ ػلٍٕ ثلحذ دؼذَج فؼلًج ي إن وجن متؼلمٍ متأخشثً،
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مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص197 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• فحٕىتز لً شهّ فٓ أن ثلًرًح ثلفؼلٓ للحذ َل تؼلك دجلؼمشِ ثلممّٕذِ
دجلسىّ ثٖتّٕ ثلممتشوّ للحذ أي دجألػم مه رله ي مه ثلؼمشِ ثلمفصًلّ
ثلتٓ أتى دُج فٓ ثلسىّ ثألُيلى ،فٕىًن ثلشه شىّجً فٓ ثأللل ي ثألوختش
دجػتذجس تمٕٕذ ثلؼمشِ دئتٕجوُج فٓ ثلسىّ ثٖتّٕ ممتشوّ للحذ ي ػذمتٍ ،ي
ثلمشرغ ًَ أصل ثلذشثءِ ػه ثلتمٕٕذ ،ألنّ متؼلك ثلًثرخ دجػتذجس ثلتمٕٕذ
ٔىًن وجألوخش ي ثألصل ػذمٍ.
• ي لكه قد عزفت أوٍ ال يىثغي الزية في الحكو الموذكًر ي يكفيىوا
الًخًٌ المتقدّمّ مضافاً إلى أوٍ مما ال خال فيٍ تيه األصحاب.
31

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص197 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• حمّ إوٍ ال ٔىجفٓ ثلًرًٌ ثلمتمذّمّ خذش بؼٕذ ثألػشد« :مته تمتتغ فتٓ
أشُش ثلحذ حمّ ألج دمىّّ حتى ٔحعش ثلحذ مه لجدل فؼلٍٕ شجِ» «»1
دذػًى أن ثلمشثد دجلمجدل فٍٕ ثلؼج ثلمجدل فٕذل ػلى رًثص إٔمجع ثلؼمشِ
فٓ بىّ ي ثلحذ فٓ أُخشى.

• ( )1ثلًبجةل  /270 :11أدًثح ألسج ثلحذ ح  10ح .1
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مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص198 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي لىه َزٌ ثلذػًى ممىًػّ ،فئن ثلمشثد مه ثلمجدل فٍٕ ثلشُش ثلمجدل ال
ثلؼج ثلمجدل ألنّ ثلظجَش مه لًلٍ« :مه تمتغ فٓ أشُش ثلحتذ حتمّ ألتج
دمىّّ حتى ٔحعش ثلحذ مه لجدل» دمشٔىّ ثلممجدلّ دٕه ثألشُش ي ثلمجدل
ًَ ثلشُش ثلمجدلٔ ،ؼىٓ مه تمتغ فٓ شًثل أي رْ ثلمؼذِ ي ألتج حتتى
ٔحعش ثلحذ مه ثلشُش ثلمجدل.
• وؼم ،لً لجل :مه تمتغ فٓ َزث ثلؼج ي ألج حتى ٔحعش ثلحذ مه لجدل
لىجن اجَشثً فٓ ثلؼج ثلمجدل.
• ػلى أن ثلخذش ظؼٕف دمحمذ ده بىجن ،ي مؼجسض دمزمًع ثلشيثٔتجت
ثلمتمذّمّ ثلذثلّّ ػلى إتٕجوُمج فٓ ػج يثحذ.
33

مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص198 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي ػلى َزث فلً أتى دجلؼمشِ فٓ ػج ي أخش ثلحذ إلى ثلؼج ثٖختش لتم
ٔصح تمتؼجً بًثء ألج فٓ مىّّ إلى ثلؼج ثلمجدل أي سرغ إلى أَلتٍ حتمّ
ػجد إلُٕج ،ي مه دين فشق دٕه مج لً أحل مه إحتشث ػمشتتٍ أي دمتٓ
ػلٍٕ إلى ثلسىّ ثلمجدمّ ،فمج ػه ثلذسيس مه ثحتمجل ثلصحّّ لتً دمتٓ
ػلى إحشث ػمشتٍ إلى ثلسىّ ثلمجدمّ « »2ال يرٍ لٍ أصلًج دؼتذ فستجد
ػمشتٍ ي إحشثمٍ.
• ( )2ثلذسيس  339 :1ثلذسس .89
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مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص198 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• حمّ ثلمشثد مه ثلسىّ ثلًثحذِ لٕس ًَ ثلفصل دممتذثس ثلستىّ أْ معتٓ
ممذثس ثحىىػشش شُشثً حتى ٔمجل دصحّّ ثلؼمشِ لً أتى دُتج فتٓ أيثختش
رْ ثلحزّّ مه َزث ثلؼج ي دجلحذ فٓ ثلسىّ ثلمجدمّ لىًن ثلفصل ألتل
مه ثلسىّ ثلًثحذِ دؼذِ أّٔج  ،دل ثلمشثد مه ثلسىّ ثلًثحذِ ي مه إتٕجوُمج
فٓ بىّ يثحذِ أن ٔىًوج مؼجً يثلؼٕه فٓ أشُش ثلحذ مه بىّ يثحذِ ،ي
حٕىتز فال ٔصح أٔعجً لً أتى دؼمشِ ثلتمتّغ فٓ أيثخش رْ ثلحزّ ي أتى
دجلحذ فٓ ثلؼج ثلمجدل.
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مًسًعّ اإلمام الخًئي؛ ج ،27ص199 :

أن يكًن الحح ي العمزِ في سىّ ياحدِ

• ي لً أتى دجلحذّ فٓ ثلسىّ ثلمجدلّ فلٕس دمتمتّتغ ،وؼتم لتً دمتٓ ػلتى
إحشثمٍ دجلؼمشِ مه غٕش إتمج ثألفؼجل إلى ثلمجدل ثحتمل ثإلرضثء ،ي لً
للىج :إوٍّ صجس مؼتمشث دمفشدِ دؼذ خشيد أشُش ثلحتذّ ي لمّتج ٔحتلّ لتم
ٔزضا.

•
•
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الدريس الشزعيّ في فقٍ اإلماميّ؛ ج ،1ص339 :

