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المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
تلمًل فٓ صًسِ حذ تلتمتغ إرمثال
ي َٓ أن ٔحشم فٓ أشُش تلحذ مه إحذى تلمًتلٕت خثلؼمشِ تلمتمتغ خُث
إلى تلحذ،
حم ٔذخل مىّ تلمؼظمّ فٕطوً خثلدٕتت بتدؼث ،ي ٔصويٓ ػىتذ ممتث
إخشتَٕم (ع) سوؼتٕه ،حم ٔسعى خٕه تلصفث ي تلمشيِ بتدؼث ،حتم ٔطوً
ليىسبء تحتٕثطث بدؼث حم سوؼتٕه لٍ ،ي إن وثن تأللتًى ػتذ يرتًج
طًتف تلىسثء ي صالتٍ* ،حم ٔمصش فٕحل ػلٕتٍ وتل متث حتش ػلٕتٍ
خثإلحشت  ،ي َزٌ صًسِ ػمشِ تلتمتغ تلتٓ َٓ أحذ رضبٓ حزٍ،
* طًا الىسبء لٕس ثًاخت فٓ عمشِ التمتع ي لىه ال ثأس ثإتٕبووٍ
احتٕبطبً ي اتٕبوٍ لجل التمصٕشٔىًن أوثش إحتٕبطبً
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔىشا إحشتمث للحذ مه مىّ تلمؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن
تلًلًف خؼشفّ ،ي تألفضل إٔمثػٍ ًٔ تلتشئتّ خؼتذ صتالِ تلظُتش ،حتم
ٔخشد تلى ػشفثت فٕمف خُث مه صيتل ًٔ ػشفّ تلى غشيخٍ ،حم ٔفٕض
مىُث ي ٔمضٓ إلى تلمشؼش فٕدٕت فٍٕ ي ٔمف خٍ خؼذ طلتًع تلفزتش مته
ًٔ تلىحش تلى طلًع تلشمس مىٍ،

3

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔمضٓ إلى مىى ألػمثل ًٔ تلىحش ،فٕشمٓ رمشِ تلؼمدّ ،حم ٔىحش أي
ٔزخح َذٍٔ ،حم ٔحلك إن وثن صشيسِ ػلى تألحتً ،،ي ٔتخٕتش غٕتشٌ
خٕىٍ ي خٕه تلتمصٕش ،ي ٔتؼٕه ػلى تلىسثء تلتمصٕش ،فٕحل خؼتذ تلتمصتٕش
مه ول شٓء إال تلىسثء ي تلطٕح ،ي تألحً ،ترتىثج تلصتٕذ أٔضتث ،ي
إن وثن تأللًى ػذ حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج تإلحشت  ،وؼم ٔحتش ػلٕتٍ
لحشمّ تلحش ،

4

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ إن شثء ،فٕطًف طًتف تلحذ ي ٔصلٓ سوؼتٍٕ
ي ٔسؼى بؼٍٕ ،فٕحل لٍ تلطٕح ،حم ٔطتًف طتًتف تلىستثء ي ٔصتلٓ
سوؼتٍٕ فتحل لٍ تلىسثء،

5

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔؼًد إلى مىى لشمٓ تلزمثس فٕدٕت خُث لٕثلٓ تلتششٔك ،ي َٓ تلحثدّٔ
ػششِ ي تلخثوّٕ ػششِ ي تلخثلج ػششِ ،ي خٕتًتّ تلخثلج ػششِ إومث َتٓ
فٓ خؼض تلصًس ومث ٔأتٓ ،ي ٔشمٓ فٓ أٔثمُث تلزمثس تلخالث،

6

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• ي لً شثء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ خل ٔمٕم خمىى حتتى ٔشمتٓ رمتثسٌ
تلخالث ًٔ تلحثدْ ػشش ،ي مخلٍ ًٔ تلخثوٓ ػشش ،حم ٔىفش خؼذ تلتضيتل
لً وثن لذ تتمى تلىسثء ي تلصٕذ ،ي إن ألث إلى تلىفش تلخثوٓ ي ًَ تلخثلخّ
ػشش ي لً لدل تلضيتل لىه خؼذ تلشمٓ رثص أٔضث ،حتم ػتثد إلتى مىتّ
للطًتفٕه ي تلسؼٓ ،ي تألصح تالرتتضتء ختثلطًتف ي تلستؼٓ تمتث رْ
تلحزّ ،ي تألفضل تألحً ،أن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ تلىحش ،خل ال ٔىدغٓ
تلتأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔث تلتششٔك إال لؼزس.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَب الىّٕ
• مسألّ ٔ 1شتش ،فٓ حذ تلتمتغ أمًس:
• أحذَث -تلىّٕ،
• أْ لصذ تإلتٕثن خُزت تلىًع مه تلحذ حٕه تلششيع فٓ إحشت تلؼمتشِ،
فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ خٕىٍ ي خٕه غٕشٌ لم ٔصح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَب الىّٕ
•
•
•
•
•
•
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مسألّ ٔ 1شتش ،فٓ حذ تلتمتغ أمًس:
أحذَث -تلىّٕ،
أْ لصذ تإلتٕثن خُزت تلىًع مه تلحذ حٕه تلششيع فٓ إحشت تلؼمشِ ،فلً لم
ٔىًٌ* أي وًى غٕشٌ** أي تشدد فٓ وٕتٍ خٕىٍ ي خٕه غٕشٌ لم ٔصح***.
* ي ًَ محثل خأن ٔحش مه دين وّٕ تإلحشت .
** ي ًَ تلؼمشِ تلمفشدِ.
***وؼم أوٍ لً أتى خؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش تلحتذ ي خمتٓ إلتى أن ٔتذسن
تلحذ ،رثص أن ٔتمتغ خُث خل ٔستحح رله إرت خمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ
تلحزّ ي ٔتأوذ إرت خمٓ إلى ًٔ تلتشئّ.
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح
• حثوُٕث -أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش تلحتذ ،فلتً أتتى
خؼمشتٍ أي خؼضُث فٓ غٕشَث لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ خُتث ،ي أشتُش تلحتذ
شًتل ي ري تلمؼذِ ي ري تلحزّ ختمثمٍ ػلى تألصح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

• حثلخُث -أن ٔىًن تلحذ ي تلؼمشِ فٓ بىّ يتحذِ* ،فلً أتى خثلؼمشِ فٓ
بىّ ي خثلحذ فٓ تألخشى لم ٔصح ي لم ٔزض ػه حتذ تلتمتتغ ،بتًتء
ألث فٓ مىّ إلى تلؼث تلمثخل أ ال ،ي بًتء أحل مه إحشت ػمشتتٍ أي
خمٓ ػلٍٕ إلى تلؼث تلمثخل.

• * ػلى تألحً.،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ستخؼُث -أن ٔىًن إحشت حزٍ مه خطه مىّ مغ تالختٕثس ،أمتثػمشتتٍ
فمحل إحشتمُث تلمًتلٕت تٖتّٕ،
• ي أفضل مًتضؼُث تلمسزذ ،ي أفضل مًتضؼٍ ممث إخشتَٕم (ع) أي حزش
إبمثػٕل (ع) ي لً تؼزس تإلحشت مه مىّ أحتش ممتث ٔتتمىه ،ي لتً
أحش مه غٕشَث تختٕثست متؼمذت خطل إحشتمٍ ،ي لً لتم ٔتذتسوتٍ خطتل
حزٍ ،ي ال ٔىفٍٕ تلؼًد إلُٕث مه غٕش تزذٔذ ،خل ٔزح أن ٔزذدٌ فُٕث،
ألن إحشتمٍ مه غٕشَث وثلؼذ  ،ي لً أحش مه غٕشَث رُتال أي وستٕثوث
يرح تلؼًد إلُٕث ي تلتزذٔذ مغ تإلمىثن ،ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ مىثوٍ.

•
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• الشاثع :أن ٔىًن إحشام حدٍّ مه ثطه مىّّ موع االتتٕوبس لمخموبع ي
األتجبس ()1

• ______________________________
( )1ي لمثػذِ تالحتٕث ،خل ي تبتصحثج ػذ توؼمثد تإلحتشت ي ػتذ
حشمّ تلمحشّمثت خثإلحشت مه غٕشٌ( .تلگلپثٔگثوٓ).
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العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص615 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي مب فٓ تجش إسحبق عه أثٓ الحسه (عيٍٕ السّالم) موه لًلوٍ :ووبن
أثٓ مدبيساً َب َىب فخشج ٔتيمّى ثعض َوالالء ،فيمّوب سخوع فجيوت را
عشق أحشم مه را عشق ثبلححّ ي دتل ي ًَ محشم ثبلححّ .حٕث إوٍّ
سثمب ٔستفبد مىٍ خًاص اإلحشام ثبلححّ موه يٕوش مىّوّ ،محموًل عيوى
محبمل ( )2أحسىُب أنّ المشاد ثبلححِّ عمشتٍ ،حٕث إوُّوب أيّل أعمبلوٍ،
وعم ٔىفٓ أّْ مًضع مىُب وبن ي لً فٓ سىىُب لمخمبع ي تجش عمشي
ثه حشٔث ( )3عه الصبدق (عيٍٕ السّالم) مه أٔه أَُلّ ثبلححّ؟ فموبل:
إن شئت مه سحيه ،ي إن شئت مه المسدذ؛ ي إن شئت مه الطشٔك،
ي أفضل مًاضعُب المسدذ ي أفضل مًاضعٍ الممبم أي الحدوش ،ي لوذ
ٔمبل :أي تحت المٕضاة (،)4
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العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص615 :

•

•
•
•
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أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
( )2تلشيتّٔ ي إن وثوت مؼتدشِ بىذتً إلّث أوُّث لمؼثسضتُث مغ مث تمذّ مته
تألخدثس ال ٔمىه تالػتمثد ػلُٕث ػلى أوُّث مغشًشّ تلمته( .تلخًبٓ).
( )3تلخدش صحٕح بىذتً( .تلخًبٓ).
( )4لؼل تلمتشتد أوّتٍ أفضتل أمىىتّ تلحزتش ي إال فُتً مته تلحزتش.
(تلدشيرشدْ).
أْ لذ ٔمثل خثلتخٕٕش خٕه تلممث ي تحت تلمٕتضتج ومتث ػته رمثػتّ.
(تإلمث تلخمٕىٓ).

العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص615 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي لً تعزّس اإلحشام مه مىّّ أحشم ممّب ٔتمىّه ،ي لً أحشم موه يٕشَوب
اتتٕبساً متعمّذاً ثطل إحشامٍ ،ي لً لم ٔتذاسوٍ ثطل حدّوٍ ،ي ال ٔىفٕوٍ
العًد إلُٕب ثذين التدذٔذ ،ثل ٔدت أن ٔدذّدٌ ألنّ إحشامٍ مه يٕشَوب
وبلعذم ،ي لً أحشم مه يٕشَب خُيًب أي وسوٕبوبً يخوت العوًد إلُٕوب ،ي
التدذٔذ مع اإلمىبن ،ي مع عذمٍ خذّدٌ فٓ مىبوٍ (.)1
• ( )1ال ٔدؼذ رًتص تالوتفثء خإحشتمٍ إرت وثن حٕىٍ أٔضثً غٕش متمىّه مه
تلشرًع إلى مىّّ( .تلخًبٓ).
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العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص616 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي ششي ،تلتمتغ خمسّ خال خالف ،ي تلسثدس فٍٕ ختالف .فثلخمستّ:
أن ٔحش خثلؼمشِ فٓ أشُش تلحذ ي ٔحذ مه بىتٍ ي ٔحش ختثلحذ مته
رًف مىّ ،ي ال ٔىًن مه حثضشْ تلمسزذ تلحشت  ،ي ٔحش خؼمشتتٍ
مه تلمٕمثت ،ي تلسثدس تلىّٕ
•
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المجسًط فٓ فمٍ اإلمبمّٕ؛ ج ،1ص307 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي ششيطٍ أسخؼّ تلىّٕ ي يلًػٍ فٓ أشُش تلحذ ي َٓ شًتل ي ري تلمؼذِ
ي ري تلحزّ ي لٕل ي ػششِ مه رْ تلحزّ ي لٕتل ي تستؼّ مته رْ
تلحزّ ي لٕل إلى طلًع تلفزش مه ًٔ تلىحش ي ضثخط يلت تإلوشثء مث
ٔؼلم أوٍ ٔذسن تلمىثبه ي أن ٔأتٓ خثلحذ ي تلؼمشِ فٓ بىّ يتحذِ ي
أن ٔحش خثلحذ لٍ مه خطه مىّ ي أفضلُث تلمسزذ ي أفضلٍ تلممث حتم
تحت تلمٕضتج.
•
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ششائع اإلسالم فٓ مسبئل الحالل ي الحشام؛ ج ،1ص212 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
• ي ششي ،تلتمتغ أسخؼّ:
• تلىّٕ ،ي يلًػٍ فٓ أشُش تلحذ -ي َٓ شًتل ي ري تلمؼذِ ي ري تلحزتّ
ػلى سأْ ،-ي إتٕثن تلحذ ي تلؼمشِ فٓ بىّ يتحذِ ،ي تإلحشت ختثلحذ
مه خطه مىّ ي أفضلُث تلمسزذ ي أفضلٍ تلممث .
•
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لًاعذ األحىبم فٓ معشفّ الحالل ي الحشام؛ ج ،1ص400 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
•
•
•
•

•
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لًلٍ( :مه خطه مىّ).
( )1أْ :فال ٔزضئ مه خثسرُث ي إن وثن مه تلحش .
لًلٍ( :ي أفضلٍ تلممث ).
( )2أي تحت تلمٕضتج.

خبمع الممبصذ فٓ ششح المًاعذ؛ ج ،3ص113 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• لًلٍ« :ي أن ٔحش خثلحذ لٍ مه خطه مىّّ ،ي أفضلُث تلمسزذ ي أفضلٍ
تلممث ».
• ( )1تلمشتد خدطه مىّّ مث دخل ػه شٓء مته خىثبُتث ي تللّتٍ بتًسَث،
فٕزًص تإلحشت مه دتخل بًسَث مطلمث ،لىه تألفضل وًوٍ مته ممتث
إخشتَٕم ػلٍٕ تلسال أي مه دتخل تلحزش ،لشيتّٔ مؼثئّ خه ػمّثس ػته
تلصثدق ػلٍٕ تلسال « .»1ي ٔظُش مه تلمصىف تنّ تلممث أفضل ،ي ًَ
تختٕثس تلذسيس « .»2ي ٔىدغٓ لمه أحش خثلحزش « »3تن ٔىًن تحت
تلمٕضتج
21

مسبله األفُبم إلى تىمٕح ششائع اإلسالم؛ ج ،2ص195 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
• ______________________________
( )1تلىثفٓ  454 :4ح  ،1تلتُزٔح  167 :5ح  ،557تلًبثبل 2 :10
ج « »1مه أخًتج إحشت تلحذ ح .1
• ( )2تلذسيس.95 :
• ( )3فٓ « » ي َثمش «ن» مه وسخّ «خثلحذ».
•
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مسبله األفُبم إلى تىمٕح ششائع اإلسالم؛ ج ،2ص195 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• لًلٍ( :ي أن ٔحش خثلحذ لٍ مه خطه مىّ ،ي أفضلُث تلمسزذ ،ي أفضلٍ
تلممث ).
• ( )1تلمشتد خدطه مىّ مث دخل ػه شٓء مه خىثبُث .ي لذ أرمغ تلؼلمثء
وثفّ ػلى أن مٕمثت حذ تلتمتغ مىتّ ،ي ٔتذل ػلٕتٍ سيتٔتثت :مىُتث
صحٕحّ ػمشي خه حشٔج تلصٕشفٓ لثل ،للت ألختٓ ػدتذ تللّتٍ ػلٕتٍ
تلسال  :مه أٔه أَلّ خثلحذ؟
• فمثل« :إن شةت مه سحله ،ي إن شةت مه تلىؼدّ ،ي إن شتةت مته
تلطشٔك» «.»1
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مذاسن األحىبم فٓ ششح عجبدا ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص169 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي أفضل مىّ تلمسزذ تتفثلث ،ي أفضل تلمسزذ ممث إخشتَٕم ػلٍٕ تلسال  ،أي
تلحزش ،ومث ٔذل ػلٍٕ لًلٍ ػلٍٕ تلسال فٓ صحٕحّ مؼثئّ خه ػمّثس« :إرت
وثن ًٔ تلتشئّ إن شثء تللٍّ فثغتسل ،حم تلدس حًخٕه ،ي تدختل تلمستزذ
حثفٕث ي ػلٕه تلسىٕىّ ي تلًلثس ،حم صلّ سوؼتٕه ػىذ ممث إختشتَٕم ػلٕتٍ
تلسال أي فٓ تلحزش ،حم تلؼذ حتى تضيل تلشمس ،فصلّ تلمىتًخّ ،حتم لتل
فٓ دخش صالته ومث للت حٕه أحشمت مه تلشزشِ ،فأحش خثلحذ» «.»2
• ( )1تلىتتثفٓ  ،4 -455 :4تلتُتتزٔح  ،555 -166 :5تلًبتتثبل 246 :8
أخًتج تلمًتلٕت ج  21ح .2
• ( )2تلىتتثفٓ  ،1 -454 :4تلتُتتزٔح  ،557 -167 :5تلًبتتثبل 246 :8
أخًتج تلمًتلٕت ج  21ح .1
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مذاسن األحىبم فٓ ششح عجبدا ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص169 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• « 21 »2خٓثجٔ ئرًٔجِ تلْإِحٕشَت ِ خِحٓذِّ تلتَّمٓتُّغِ مِهْ مٓىََّّ يٓ أَفْضَلٍُٔ تلْمٓسٕزِذٔ يٓ
أَفْضَلٍُٔ ػِىْذٓ تلْمٓمَث ِ أَيٕ تَحٕتٓ تلْمِٕضَتجِ
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص339 :

