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•
•
•

•
2

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ثلمًل فٓ طًسِ حذ ثلتمتغ إرمجال
ي َٓ أن ٔحشم فٓ أشُش ثلحذ مه إحذى ثلمًثلٕت دجلؼمشِ ثلمتمتغ دُج
إلى ثلحذ،
حم ٔذخل مىّ ثلمؼظمّ فٕطوً دجلذٕتت بتذؼج ،ي ٔصويٓ ػىتذ ممتج
إدشثَٕم (ع) سوؼتٕه ،حم ٔسعى دٕه ثلظفج ي ثلمشيِ بتذؼج ،حتم ٔطوً
ليىسبء ثحتٕجؿج بذؼج حم سوؼتٕه لٍ ،ي إن وجن ثأللتًى ػتذ يرتًح
ؿًثف ثلىسجء ي طالتٍ* ،حم ٔمصش فٕحل ػلٕتٍ وتل متج حتش ػلٕتٍ
دجإلحشث  ،ي َزٌ طًسِ ػمشِ ثلتمتغ ثلتٓ َٓ أحذ رضةٓ 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 ٔىشب إحشثمج للحذ مه مىّ ثلمؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن
ثلًلًف دؼشفّ ،ي ثألفؼل إٔمجػٍ ًٔ ثلتشئتّ دؼتذ طتالِ ثلظُتش ،حتم
ٔخشد ثلى ػشفجت فٕمف دُج مه صيثل ًٔ ػشفّ ثلى غشيدٍ ،حم ٔفٕغ
مىُج ي ٔمؼٓ إلى ثلمشؼش فٕذٕت فٍٕ ي ٔمف دٍ دؼذ ؿلتًع ثلفزتش مته
ًٔ ثلىحش ثلى ؿلًع ثلشمس مىٍ،

3

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔمؼٓ إلى مىى ألػمجل ًٔ ثلىحش ،فٕشمٓ رمشِ ثلؼمذّ ،حم ٔىحش أي
ٔزدح َذٍٔ ،حم ٔحلك إن وجن طشيسِ ػلى ثألحتًؽ ،ي ٔتخٕتش غٕتشٌ
دٕىٍ ي دٕه ثلتمظٕش ،ي ٔتؼٕه ػلى ثلىسجء ثلتمظٕش ،فٕحتل دؼتذ ثلتمظتٕش
مه ول شٓء إال ثلىسجء ي ثلـٕخ ،ي ثألحًؽ ثرتىجح ثلظتٕذ أٔؼتج ،ي
إن وجن ثأللًى ػذ حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج ثإلحشث  ،وؼم ٔحتش ػلٕتٍ
لحشمّ ثلحش ،

4

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• حم ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ إن شجء ،فٕـًف ؿًثف ثلحذ ي ٔظلٓ سوؼتٕتٍ
ي ٔسؼى بؼٍٕ ،فٕحل لٍ ثلـٕخ ،حم ٔـتًف ؿتًثف ثلىستجء ي ٔظتلٓ
سوؼتٍٕ فتحل لٍ ثلىسجء،

5

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• 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 دؼغ ثلظًس ومج ٔأتٓ ،ي ٔشمٓ فٓ أٔجمُج ثلزمجس ثلخالث،

6

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال

• ي لً شجء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ دل ٔمٕم دمىتى حتتى ٔشمتٓ رمتجسٌ
ثلخالث ًٔ ثلحجدْ ػشش ،ي مخلٍ ًٔ ثلخجوٓ ػشش ،حم ٔىفش دؼذ ثلتضيثل
لً وجن لذ ثتمى ثلىسجء ي ثلظٕذ ،ي إن ألج إلى ثلىفش ثلخجوٓ ي ًَ ثلخجلخّ
ػشش ي لً لذل ثلضيثل لىه دؼذ ثلشمٓ رجص أٔؼج ،حتم ػتجد إلتى مىتّ
للـًثفٕه ي ثلسؼٓ ،ي ثألطح ثالرتتضثء دتجلـًثف ي ثلستؼٓ تمتج رْ
ثلحزّ ،ي ثألفؼل ثألحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ ثلىحش ،دل ال ٔىذغٓ
ثلتأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔج ثلتششٔك إال لؼزس.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَب الىّٕ
• مسألّ ٔ 1شتشؽ فٓ حذ ثلتمتغ أمًس:
• أحذَج -ثلىّٕ،
• أْ لظذ ثإلتٕجن دُزث ثلىًع مه ثلحذ حٕه ثلششيع فٓ إحتشث ثلؼمتشِ،
فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ دٕىٍ ي دٕه غٕشٌ لم ٔظح.

8

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَب الىّٕ
•
•
•
•
•
•

9

مسألّ ٔ 1شتشؽ فٓ حذ ثلتمتغ أمًس:
أحذَج -ثلىّٕ،
أْ لظذ 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 ٔظح***.
* 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 إلتى َتالل رْ
ثلحزّ ي ٔتأوذ إرث دمٓ إلى ًٔ ثلتشئّ.
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح
• حجوُٕج -أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش ثلحتذ ،فلتً أتتى
دؼمشتٍ أي دؼؼُج فٓ غٕشَج لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ دُتج ،ي أشتُش ثلحتذ
شًثل ي ري ثلمؼذِ ي ري ثلحزّ دتمجمٍ ػلى ثألطح.

10

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

• حجلخُج -أن ٔىًن ثلحذ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ* ،فلً أتى دجلؼمشِ فٓ
بىّ ي دجلحذ فٓ ثألخشى لم ٔظح 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.
• * ػلى ثألحًؽ.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• سثدؼُج -أن ٔىًن إحشث حزٍ مه دـه مىّ مغ ثالختٕجس ،أمجػمشتٍ فمحتل
إحشثمُج ثلمًثلٕت ثٖتّٕ،
• ي أفؼل مًثػؼُج ثلمسزذ ،ي أفؼل مًثػتؼٍ ممتج إدتشثَٕم (ع) أي حزتش
إبمجػٕل (ع) ي لً تؼزس ثإلحشث مه مىّ أحش ممج ٔتمىه ،ي لً أحش مه
غٕشَج ثختٕجسث متؼمذث دـل إحشثمٍ ،ي لً لم ٔتذثسوٍ دـل حزٍ ،ي ال ٔىفٕتٍ
ثلؼًد إلُٕج مه غٕش تزذٔذ ،دل ٔزخ أن ٔزذدٌ فُٕج ،ألن إحشثمٍ مه غٕشَج
وجلؼذ  ،ي لً أحش مه غٕشَج رُال أي وسٕجوج يرخ ثلؼًد إلُٕتج ي ثلتزذٔتذ
مغ ثإلمىجن ،ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ مىجوٍ*.
• *ال ٔذؼذ رًثص ثالوتفجء دئحشثمٍ إرث وتجن حٕىتٍ أٔؼتجي غٕتش متتمىه مته
ثلشرًع إلى مىّ ،دل مـلمج ي إن وجن ثإلحتٕجؽ مج روشٌ ثلمجته (سٌ)
12

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 لمجػذِ ثالحتٕجؽ دل ي ثبتظحجح ػذ ثوؼمجد ثإلحتشث ي ػتذ
حشمّ ثلمحشمجت دجإلحشث مه غٕشٌ( .ثلگلپجٔگجوٓ).
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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) مه 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 مه غٕوش 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 الحدش ،ي لوذ
ٔمبل :أي تحت المٕضاة (،)4
14

العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص615 :

•
•
•
•
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أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
( )2ثلشيثّٔ ي إن وجوت مؼتذشِ بىذثي إلج أوُج لمؼجسػتُج مغ مج تمذّ مته
ثألخذجس ال ٔمىه ثالػتمجد ػلُٕج ػلى أوُج مغشًشّ ثلمته( .ثلخًةٓ).
( )3ثلخذش طحٕح بىذثي( .ثلخًةٓ).
( )4لؼل ثلمتشثد أوتٍ أفؼتل أمىىتّ ثلحزتش ي إال فُتً مته ثلحزتش.
(ثلذشيرشدْ).
أْ لذ ٔمجل دجلتخٕٕش دٕه ثلممج ي تحت ثلمٕتضثح ومتج ػته رمجػتّ.
(ثإلمج ثلخمٕىٓ).

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 غٕشَوب
اتتٕبساً متعمّذاً ثطل إحشامٍ ،ي لً لم ٔتذاسوٍ ثطل حدٍّ ،ي ال ٔىفٕوٍ
العًد إلُٕب ثذين التدذٔذ ،ثل ٔدت أن ٔدذّدٌ ألنّ إحشامٍ مه غٕشَوب
وبلعذم ،ي لً أحشم مه غٕشَب خُيًب أي وسٕبوبً يخوت العوًد إلُٕوب ،ي
التدذٔذ مع اإلمىبن ،ي مع عذمٍ خذّدٌ فٓ مىبوٍ (.)1
• ( )1ال ٔذؼذ رًثص ثالوتفجء دئحشثمٍ إرث وجن حٕىٍ أٔؼجي غٕش متمىه مه
ثلشرًع إلى مىّ( .ثلخًةٓ).
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العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص616 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي ششيؽ ثلتمتغ خمسّ دال خالف ،ي ثلسجدس فٍٕ ختالف .فجلخمستّ:
أن ٔحش دجلؼمشِ فٓ أشُش ثلحذ ي ٔحذ مه بىتٍ ي ٔحش دتجلحذ مته
رًف مىّ ،ي ال ٔىًن مه حجػشْ ثلمسزذ ثلحشث  ،ي ٔحش دؼمشتتٍ
مه ثلمٕمجت ،ي ثلسجدس ثلىّٕ
•

17

المجسًط فٓ فمٍ اإلمبمّٕ؛ ج ،1ص307 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي ششيؿٍ أسدؼّ ثلىّٕ ي يلًػٍ فٓ أشُش ثلحذ ي َٓ شًثل ي ري ثلمؼذِ
ي ري ثلحزّ ي لٕل ي ػششِ مه رْ ثلحزتّ ي لٕتل ي تستؼّ مته رْ
ثلحزّ ي لٕل إلى ؿلًع ثلفزش مه ًٔ ثلىحش ي ػجدؾ يلت ثإلوشجء مج
ٔؼلم أوٍ ٔذسن ثلمىجبه ي أن ٔأتٓ دجلحذ ي ثلؼمشِ فٓ بىّ يثحذِ ي
أن ٔحش دجلحذ لٍ مه دـه مىّ ي أفؼلُج ثلمسزذ ي أفؼلٍ ثلممج حتم
تحت ثلمٕضثح.
•
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ششائع اإلسالم فٓ مسبئل الحالل ي الحشام؛ ج ،1ص212 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
• ي ششيؽ 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 دـه مىّ ي أفؼلُج ثلمسزذ ي أفؼلٍ ثلممج .
•

19

لًاعذ األحىبم فٓ معشفّ الحالل ي الحشام؛ ج ،1ص400 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
•
•
•
•
•
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لًلٍ( :مه دـه مىّ).
( )1أْ :فال ٔزضا مه خجسرُج ي إن وجن مه ثلحش .
لًلٍ( :ي أفؼلٍ ثلممج ).
( )2أي تحت ثلمٕضثح.

خبمع الممبصذ فٓ ششح المًاعذ؛ ج ،3ص113 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• لًلٍ« :ي أن ٔحش دجلحذ لٍ مه دـه مىّ ،ي أفؼلُج ثلمسزذ ي أفؼلٍ
ثلممج ».
• ( )1ثلمشثد دذـه مىّ مج دخل ػه شٓء مته دىجةُتج ي ثللتٍ بتًسَج،
فٕزًص ثإلحشث مه دثخل بًسَج مـلمج ،لىه ثألفؼل وًوٍ مته ممتج
إدشثَٕم ػلٍٕ ثلسال أي مه دثخل ثلحزش ،لشيثّٔ مؼجئّ ده ػمّجس ػته
ثلظجدق ػلٍٕ ثلسال « .»1ي ٔظُش مه ثلمظىف ثن ثلممج أفؼل ،ي ًَ
ثختٕجس ثلذسيس « .»2ي ٔىذغٓ لمه أحش دجلحزش « »3ثن ٔىًن تحت
ثلمٕضثح
21

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

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
• ______________________________
( )1ثلىجفٓ  454 :4ح  ،1ثلتُزٔخ  167 :5ح  ،557ثلًبجةل 2 :10
ح « »1مه أدًثح إحشث ثلحذ ح .1
• ( )2ثلذسيس.95 :
• ( )3فٓ « » ي َجمش «ن» مه وسخّ «دجلحذ».
•
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مسبله األفُبم إلى تىمٕح ششائع اإلسالم؛ ج ،2ص195 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• لًلٍ ( :ي أن ٔحش دجلحذ لٍ مه دـه مىّ ،ي أفؼلُج ثلمسزذ ،ي أفؼلٍ
ثلممج ).
• ( )1ثلمشثد دذـه مىّ مج دخل ػه شٓء مه دىجةُج .ي لذ أرمغ ثلؼلمجء
وجفّ ػلى أن مٕمجت حذ ثلتمتتغ مىتّ ،ي ٔتذل ػلٕتٍ سيثٔتجت :مىُتج
طحٕحّ ػمشي ده حشٔج ثلظٕشفٓ لجل ،للت ألدتٓ ػذتذ ثللتٍ ػلٕتٍ
ثلسال  :مه أٔه أَل دجلحذ؟
• فمجل« :إن شتت مه سحله ،ي إن شتت مه ثلىؼذّ ،ي إن شتتت مته
ثلـشٔك» «.»1
23

مذاسن األحىبم فٓ ششح عجبدا ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص169 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• ي أفؼل مىّ ثلمسزذ ثتفجلج ،ي أفؼل ثلمسزذ ممج إدشثَٕم ػلٍٕ ثلسال  ،أي
ثلحزش ،ومج ٔذل ػلٍٕ لًلٍ ػلٍٕ ثلسال فٓ طحٕحّ مؼجئّ ده ػمّتجس« :إرث
وجن ًٔ ثلتشئّ إن شجء ثللٍ فجغتسل ،حم ثلذس حًدٕه ،ي ثدختل ثلمستزذ
حجفٕج ي ػلٕه ثلسىٕىّ ي ثلًلجس ،حم طل سوؼتٕه ػىذ ممج إدتشثَٕم ػلٕتٍ
ثلسال أي فٓ ثلحزش ،حم ثلؼذ حتى تضيل ثلشمس ،فظل ثلمىتًدّ ،حتم لتل
فٓ ددش طالته ومج للت حٕه أحشمت مه ثلشزشِ ،فأحش دجلحذ» «.»2
• ( )1ثلىتتجفٓ  ،4 -455 :4ثلتُتتزٔخ  ،555 -166 :5ثلًبتتجةل 246 :8
أدًثح ثلمًثلٕت ح  21ح .2
• ( )2ثلىتتجفٓ  ،1 -454 :4ثلتُتتزٔخ  ،557 -167 :5ثلًبتتجةل 246 :8
أدًثح ثلمًثلٕت ح  21ح .1
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مذاسن األحىبم فٓ ششح عجبدا ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص169 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• « 21 »2دَجحُ يُرًُحِ ثلْئِحِشَث ِ دِحَذِّ ثلتَّمَتُّغِ مِتهْ مَىَّتَّ يَ أَفْؼَتلٍُ ثلْمَسِتزِذُ يَ
أَفْؼَلٍُ ػِىْذَ ثلْمَمَج ِ أَيِ تَحِتَ ثلْمِٕضَثحِ
•  »3- »1- 14963مُحَمَّذُ دِه َٔؼِمًحَ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ إِدِشَثَِٕمَ ػَهْ أَدٍِِٕ يَ ػَهْ
مُحَمَّذِ دِهِ إِبِمَجػِٕلَ ػَهِ ثلْفَؼْلِ دِهِ شَجرَثنَ ػَتهِ ثدِتهِ أَدِتٓ ػُمَِٕتش « »4ػَتهْ
مُؼَجئََِّ دِهِ ػَمَّجس ػَهْ أَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع لَجلَ :إِرَث وَجنَ ًَِٔ ُ ثلتَّشْئَِِّ إِنْ شَجءَ ثللَّتٍُ
فَجغْتَسِلْ -حمَّ ثلْذَسِ حًَِدَِٕهَ يَ ثدِخلِ ثلْمَسِزِذَ إِلَى أَنْ لَجلَ -حمَّ طَلِّ سَوْؼَتَتِٕهِ
ػِىْذَ مَمَج ِ إِدِشَثَِٕمَ ع -أَيِ فِٓ ثلْحِزِشِ حمَّ أَحِشِ ِ دِجلْحَذِّ ثلْحَذِٔجَ.
• ( -)3ثلىجفٓ  ،1 -454 -4ي ثلتُتزٔخ  ،557 -167 -5ي أيسدٌ دتمجمتٍ
فٓ ثلحذٔج  1مه ثلذجح  52مه أدتًثح ثالحتشث  ،ي فتٓ ثلحتذٔج  1مته
ثلذجح  1مه أدًثح إحشث ثلحذ -)4( .فٓ ثلمظذس صٔجدِ -ي طفًثن.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص339 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

•  »5« -2 -14964يَ ػَهْ أَدِٓ ػَلٍِّٓ ثلْأَشْؼَشِِّْ ػَتهْ مُحَمَّتذِ دِتهِ ػَذِتذِ
ثلْزَذَّجسِ ػَهْ طَفًَْثنَ ػَهْ أَدِٓ أَحِمَذَ ػَمِشِي دِهِ حُشَِٔجٍ ثلظَِّٕشَفِِّٓ لَجلَ :للْتُ
لِأَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع مِهْ أَِٔهَ أَِلُّ دِجلْحَذِّ -فَمَجلَ إِنْ شِتْتَ مِهْ سَحِلِهَ يَ إِنْ
شِتْتَ مِهَ ثلْىَؼِذَِّ -يَ إِنْ شِتْتَ مِهَ ثلـَّشِٔكِ.
• يَ سَيَثٌُ ثلشَِّٕخ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ ثلْحُسَِٕهِ ػَهْ طَتفًَْثنَ دِتهِ َٔحَِٕتى
ػَهْ ػَمِشِي دِهِ حُشَِٔجٍ مِخْلٍَُ إِلَّج أَوٍَُّ لَجلَ فِٓ أَيَّلٍِِ -يَ ًََُ دِمَىََّّ حمَّ لَجلَ مِهَ
الْمٓسْدِذِ دَذَلَ لًَِلٍِِ مِهَ ثلْىَؼِذَِّ «. »1
• ( -)5ثلىجفٓ .4 -455 -4
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص339 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
•
•  -330 -1684مُحَمَّذُ دِه ثلْحُسَِٕهِ ػَهْ طَفًَْثنَ دِهِ َٔحَِٕى ػَهْ ػَمِشِي دِهِ
حُشَِٔجٍ ثلظَِّٕشَفِِّٓ لَجلَ :للْتُ لِأَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع يَ ًََُ دِمَىََّّ مِهْ أَِٔتهَ أَِتلُّ
دِجلْحَذِّ فَمَجلَ إِنْ شِتْتَ مِهْ سَحِلِهَ يَ إِنْ شِتْتَ مِهَ ثلْمَسِزِذِ يَ إِنْ شِتتْتَ
مِهَ ثلـَّشِٔكِ.
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تُزٔت األحىبم؛ ج ،5ص477 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

•  »2« -3 -14965يَ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔحَِٕى ػَهْ أَحِمَذَ دِهِ مُحَمَّتذٍ ػَتهِ
ثدِهِ فَؼَّجل ػَهْ ًُٔوسَ دِهِ َٔؼِمًحَ لَجلَ :للْتُ لِأَدِٓ ػَذِتذِ ثللَّتٍِ ع مِتهْ أَِّْ
ثلْمَسِزِذِ أحِشِ ُ ًَِٔ َ ثلتَّشْئَِِّ -فَمَجلَ مِهْ أَِّْ ثلْمَسِزِذِ شِتْتَ.
• مُحَمَّذُ دِه ثلْحَسَهِ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔؼِمًحَ مِخْلٍَُ « »3يَ وَزَث ولُّ مَج
لَذِلٍَُ.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص340 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

•  »4« -4 -14966يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهِ ثلْحُسَِٕهِ دِهِ بَؼِٕذٍ ػَتهْ ػَلِتِّٓ دِتهِ
ثلظَّلْتِ ػَهْ صُسِػََّ ػَهْ أَدِٓ دَظِٕش ػَهْ أَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع لَجلَ :إِرَث أَسَدِتَ أَنْ
تحِشِ َ ًَِٔ َ ثلتَّشْئَِِّ -فَجطِىَغِ وَمَج طَىَؼِتَ حِٕهَ أَسَدِتَ أَنْ تحِتشِ َ إِلَتى أَنْ
لَجلَ -حمَّ ثةْتِ ثلْمَسِزِذَ ثلْحَشَث َ فَظَلِّ فٍِِٕ بِتَّ سَوَؼَجتٍ -لَذِلَ أَنْ تحِشِ َ يَ
تَمًل ثللَُُّمَّ إِوِّٓ أسِٔذُ ثلْحَذَّ -إِلَى أَنْ لَجلَ أَحِشَ َ لَهَ شَؼِشِْ يَ دَشَتشِْ يَ
لَحِمِٓ يَ دَمِٓ ثلْحَذِٔجَ.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص340 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• أَلًل :يَ تَمَذَّ َ مَج َٔذُلُّ ػَلَى رَلِهَ « »5يَ َٔأْتِٓ مَج َٔذُلُّ ػَلٍَِِٕ «.»6

• ______________________________
( -)1ثلتُتتتزٔخ  555 -166 -5ي ثلتُتتتزٔخ -)2( .1684 -477 -5
ثلىجفٓ  -)3( .5 -455 -4ثلتُزٔخ  -)4( .556 -166 -5ثلتُتزٔخ -5
 ،559 -168ي ثالبتذظجس  ،881 -251 -2ي أيسد تمجمٍ فٓ ثلحتذٔج 2
مه ثلذجح  ،52ي لـؼّ مىٍ فٓ ثلحذٔج  3مه ثلذجح  46مه أدًثح ثالحشث ،
ي ثخشى فٓ ثلحذٔج  2مه ثلذجح  2مه أدًثح إحشث ثلحذ -)5( .تمذ فٓ
ثلحذٔج  30مه ثلذجح  ،2ي فٓ ثلحذٔج  4مه ثلذجح  ،9ي فٓ ثلحتذٔج 7
مه ثلذجح  22مه أدًثح ألسج ثلحتذٔ -)6( .تجتٓ فتٓ ثلحتذٔج  10مته
ثلذجح  ،34ي فٓ ثلذجح  46مه أدًثح ثالحشث .
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص340 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• يبجةل ثلشٕؼّ؛ د ،12ص396 :
• « 46 »5« »4دَجحُ ثبِتِحِذَجحِ سَفْغِ ثلظًَِّتِ دِجلتَّلْذَِِّٕ لِلْمُحِشِ ِ دِحَذِّ ثلتَّمَتُّتغِ إِرَث
أَشْشَفَ ػَلَى ثلْأَدِـَحِ إِنْ وَجنَ سَثوِذجي يَ فِٓ ثلْمَسِزِذِ إِنْ وَجنَ مَجشِٕجي يَ رًََثصٌِِ فٍِِٕ
مُـْلَمجي
•  »6« -1 -16610مُحَمَّذُ دِه ػَلِِّٓ دِهِ ثلْحُسَِٕهِ دِئِبِتىَجدٌِِ ػَتهْ حَفْتضِ دِتهِ
ثلْذَخْتَشِِّْ يَ مُؼَجئََِّ دِهِ ػَمَّجس يَ ػَذِذِ ثلشَّحِمَهِ دِهِ ثلْحَزَّتجدِ يَ ثلْحَلَذِتِّٓ رَمِٕؼتجي
ػَهْ أَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع فِٓ حَتذِٔجٍ لَتجلَ :يَ إِرَث أََِلَلْتتَ مِتهَ ثلْمَسِتزِذِ ثلْحَتشَث ِ
لِلْحَذِّ -فَئِنْ شِتْتَ لَذَِّٕتَ خَلْفَ ثلْمَمَج ِ -يَ أَفْؼَل رَلِهَ أَنْ تَمِؼَِٓ حَتَّى تَتأْتَِٓ
ثلشَّلْـَجءَ -يَ تلَذَِّٓ لَذِلَ أَنْ تَظِٕشَ إِلَى ثلْأَدِـَحِ -)6( .ثلفمٍٕ ،2562 -320 -2
ي أيسد طذسٌ فٓ ثلحذٔج  3مه ثلذجح  35مه َزٌ ثألدًثح.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،12ص397 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

•  »1« -2 -16611مُحَمَّذُ دِه ثلْحَسَهِ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مًُبَى دِتهِ ثلْمَجبِتمِ
ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ ػُمَشَ دِهِ َٔضِٔذَ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ ػُزَثفِش ػَهْ ػُمَشَ دِهِ َٔضِٔذَ ػَهْ
أَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع لَجلَ :إِرَث وَجنَ ًَِٔ ُ ثلتَّشْئَِِّ فَجطِىَغِ وَمَج طَىَؼِتَ دِجلشَّزَشَِِ-
حمَّ طَلِّ سَوْؼَتَِٕهِ خَلْفَ ثلْمَمَج ِ حمَّ أََِلَّ دِجلْحَذِّ -فَئِنْ وىْتتَ مَجشِتٕجي فَلَتخِّ
ػِىْذَ ثلْمَمَج ِ -يَ إِنْ وىْتَ سَثوِذجي فَئِرَث وََُغَ دِهَ دَؼِٕشنَ -يَ طَلِّ ثلظُُِّتشَ إِنْ
لَذَسِتَ دِمِىيى ثلْحَذِٔجَ.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،12ص397 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

•  »2« -3 -16612يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهِ ثلْحُسَِٕهِ دِهِ بَتؼِٕذٍ ػَتهْ ػَلِتِّٓ دِت ِ
ه
ثلظَّلْتِ ػَهْ صُسِػََّ ػَهْ أَدِٓ دَظِٕش ػَهْ أَدِٓ ػَذِذِ ثللٍَِّ ع فِٓ حَتذِٔجٍ لَتجلَ:
إِرَث أَسَدِتَ أَنْ تحِشِ َ ًَِٔ َ ثلتَّشْئَِِّ -فَجطِىَغِ وَمَتج طَتىَؼِتَ حِتٕهَ أَسَدِتَ أَنْ
تحِشِ َ -إِلَى أَنْ لَجلَ حمَّ تلَذِّٓ مِتهَ ثلْمَسِتزِذِ ثلْحَتشَث ِ وَمَتج لَذَِّٕتتَ حِتٕهَ
أَحِشَمِتَ.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،12ص397 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ
•
•  »4« -7 -14867يَ ػَىٍُْ ػَهْ أَدٍِِٕ ػَهِ ثدِهِ أَدِٓ ػُمَِٕش ػَهْ حَمَّتجدٍ ػَتهِ
ثلْحَلَذِِّٓ لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَج ػَذِذِ ثللٍَِّ ع ػَهِ ثلشَّرُلِ َٔتَمَتَّغُ دِجلْؼُمِشَِِ -إِلَى ثلْحَذِّ
ُٔشِٔذُ ثلْخشيدَ إِلَى ثلـَّجةِفِ -لَجلَ ُُِٔلُّ دِجلْحَذِّ مِهْ مَىََّّ -يَ مَتج أحِتخأ أَنْ
َٔخْشدَ مِىَُْج إِلَّج مُحِشِمجي -يَ لَج َٔتَزَجيَصِ ثلـَّجةِفَ إِوََُّج لَشِٔذٌَّ مِهْ مَىََّّ.
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يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص303 :

أن ٔىًن إحشام حدٍ مه ثطه مىّ

• سثدؼُج -أن ٔىًن إحشث حزٍ مه دـه مىّ مغ ثالختٕتجس ،أمتجػمشتتٍ
فمحل إحشثمُج ثلمًثلٕت ثٖتّٕ،
• ي أفؼل مًثػؼُج ثلمسزذ ،ي أفؼل مًثػؼٍ ممج إدشثَٕم (ع) أي حزش
إبمجػٕل (ع)
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

• ي لً تؼزس ثإلحشث مه مىّ أحش ممج ٔتمىه،

36

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

• (ثألمش ثلخجمس) لً تؼزس ثإلحشث مه مىّ أحش ممج ٔتتمىه ي لتذ ثدػتى
ػلٍٕ ثإلرمجع ي ٔتحمك ثلتؼزس دتؼزس ثلًطًل إلى مىّ ثدتذثء لؼتٕك يلتت
أي مظجدفّ مجوغ فٓ ثلـشٔك أي وسٕجن ثإلحتشث فتٓ مىتّ ي ثلختشيد ثلتى
ػشفجت ي ػذ إمىجن ثلشرًع دؼٕك ثلًلت ي وحتًٌ ،ي ٔتذل ػلتى وفجٔتّ
ثإلحشث ممج ٔتمىه طحٕح ػلى ده رؼفش ػه أخٍٕ ثلىجظم ػلٕتٍ ثلستال
ػه سرل وسٓ ثإلحشث دجلحذ فزوشٌ ي ًَ دؼشفجت متج حجلتٍ ،لتجل ػلٕتٍ
ثلسال ٔمًل ثللُم ػلى وتجده ي بىٍ وذٕه فمذتم إحشثمتٍ فتئن رُتل ثن
ٔحش ًٔ ثلتشئّ دجلحذ حتى ٔشرغ ثلى دلذٌ ثن وجن لؼى مىجبتىٍ ولُتج
فمذتم حزٍ ،ي مًسدٌ ي ثن وجن فٓ ثلىسٕجن لىه ثلمستفجد مىٍ مـلك ثلؼتزس
مؼجفج ثلى ثإلرمجع ػلى ػذ ثلفؼل.
37

مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثمى؛ ج ،12ص352 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

• فتحظل :أن مىّ ثلمؼظمّ مٕمجت لحذ ثلتمتغ ،ي حجلُج حجل بجةش ثلمًثلٕتت
ثلتٓ ٔزخ ثإلحشث مىُج ،فئن تمىه مه رلته فُتً ي إلتج فٕحتش مته أْ
مىجن ًَ فٍٕ ،فلً فشػىج أوٍ خشد مه مىتّ دتذين ثإلحتشث وجبتٕجي ي لتم
ٔمىه لٍ ثلشرًع إلُٕج ٔحش مه مىجوٍ ي ٔزَخ إلى ػشفجت ،ي َزث ثلحىم
ي إن لم ٔشد فٍٕ وض دجلخظًص ي لىىٍ ممج لج ػلٍٕ ثإلرمجع ي ثلتستجلم،
ي ٔمىه ثبتفجدتٍ مه ػذِّ سيثٔجت « »2يسدت فٕمه تزجيص ثلمٕمتجت دتال
إحشث ي لم ٔمىه لٍ ثلشرًع إلى ثلمٕمجت لخًف فتًت ثألػمتجل ،ي َتزٌ
ثلشيثٔجت ي إن وجن مًسدَج إحشث ثلؼمشِ إلج أوٍ ٔمىه ثلتؼذْ مه مًسدَتج
إلى غٕشٌ للتؼلٕل دخًف فًت ثألػمجل ثلمزوًس فٓ ثلشيثٔتجت ،فتٕؼلم مته
رله أن ثإلحشث مه ثلمٕمجت مششيؽ دجلتمىه مته إدسثن ثلمًلتف فتئرث
خجف ثلفًت أحش مه مىجوٍ.
• ( )2ثلًبجةل  /328 :11أدًثح ثلمًثلٕت ح .14
38

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج ،27ص202 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي أمّج إرث أتى ثلمًلف ي يطل إلٍٕ دذين ثإلحشث وجبٕجي ي لم ٔمىه لتٍ
ثلشرًع إلى مىّ لؼٕك ثلًلت ي وحًٌ ،أحش مه مىجوٍ أٔؼجي.
• ي ٔذلُّ ػلٍٕ طحٕحتج ػلٓ ده رؼفش ،لجل« :بتألتٍ ػته سرتل وستٓ
ثإلحشث دجلحذ فزوش ي ًَ دؼشفجت فمج حجلٍ؟ لجل ٔمتًل :ثللُتمّ ػلتى
وتجده ي بىّ وذّٕه فمذ تمّ إحشثمٍ» « »3ي لجل فٓ ثألختشى« :ػته
سرل وجن متمتؼجي خشد إلى ػشفتجت ي رُتل أن ٔحتش ٔتً ثلتشئتّ
دجلحذ حتى سرغ إلى دلذٌ ،لجل :إرث لؼتى ثلمىجبته ولُتج فمتذ تتمّ
حزٍّ» «»1
• ( )3ثلًبجةل  /338 :11أدًثح ثلمًثلٕت ح  20ح .3
39

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي ٔؼلم مىُمج أن ششؿّٕ ثإلحشث مه مىّ للحذ إومتج َتٓ فتٓ حتجل
ثلتمىه ي مًسدَمج ي إن وتجن خظتًص ثلزجَتل ي ثلىجبتٓ ي لىته
ثلمتفجَم مىُمج شمًل ثلحىم لمـلك ثلؼزس ي ػتذ ثختظجطتٍ دمتًسد
ثلزُل ي ثلىسٕجن ،ي إومج خضّ ثلزُل ي ثلىسٕجن دجلتزوش لؼتذ تمىته
ثإلحشث مه ثلمٕمجت فٓ مًسدَمج ي إلج فال خظًطّٕ لُمج.

40

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

• « 20 »1دَجحُ حُىْمِ مَهْ تَشَنَ ثلْئِحِشَث َ أَيِ ثلتَّلْذََِّٕ وِسَِٕجوجي أَيِ رَُِليتج يَ لَتمِ
َٔزْوشْ حَتَّى أَوْمَلَ مَىَجبِىٍَُ أَيِ أغْمَِٓ ػَلٍَِِٕ فِٓ ثلْمِٕمَجتِ
•  »2« -1 -14959مُحَمَّذُ دِه َٔؼِمًحَ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ إِدِتشَثَِٕمَ ػَتهْ أَدِٕتٍِ
ػَهِ ثدِهِ أَدِٓ ػُمَِٕش ػَهْ رَمِٕلِ دِهِ دَسَّثد ػَهْ دَؼِغِ أَطِحَجدِىَج ػَهْ أَحَذَِِمَج
ع فِٓ سَرُل وَسَِٓ أَنْ ُٔحِشِ َ أَيِ رَُِلَ -يَ لَذِ شَُِذَ ثلْمَىَجبِهَ ولََُّج يَ ؿَجفَ
يَ بَؼَى -لَجلَ تزِضٍِِٔ وَِّٕتٍُ إِرَث وَجنَ لَذِ وًََى رَلِهَ -فَمَذِ تَمَّ حَزأٍُ يَ إِنْ لَمِ
ُُِٔلَّ -يَ لَجلَ فِٓ مَشِٔغ أغْمَِٓ ػَلٍَِِٕ -حَتَّى أَتَتى ثلًَْلْتتَ فَمَتجلَ ُٔحِتشَ ُ
ػَىٍُْ.
• ( -)2ثلىجفٓ .8 -325 -4

41

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص338 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

• مُحَمَّذُ دِه ثلْحَسَهِ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔؼِمًحَ مِخْلٍَُ «.»3
• ( -)3ثلتُزٔخ .192 -61 -5

42

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص338 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »4« -2 -14960يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ رَؼِفَش ػَتهْ أَخِٕتٍِ ع لَتجلَ:
بَأَلْتٍُ ػَهْ سَرُل وَجنَ مُتَمَتِّؼجي خَشَدَ إِلَى ػَشَفَجتٍ -يَ رَُِلَ أَنْ ُٔحِشِ َ َٔتًِ َ
ثلتَّشْئَِِّ دِجلْحَذِّ حَتَّى سَرَغَ إِلَى دَلَذٌِِ -لَجلَ إِرَث لَؼَى ثلْمَىَجبِهَ ولََُّج فَمَتذِ
تَمَّ حَزأٍُ.
• ( -)4ثلتُزٔخ .1678 -476 -5

43

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص338 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »5« -3 -14961يَ ػَىٍُْ ػَهْ أَخٍِِٕ ع لَجلَ :بَأَلْتٍُ ػَتهْ سَرُتل وَسِتَٓ
ثلْئِحِشَث َ دِجلْحَذِّ -فَزَوَشَ يَ ًََُ دِؼَشَفَجتٍ فَمَج حَجلٍُ لَجلََٔ -مًل ثللَُُّتمَّ ػَلَتى
وِتَجدِهَ يَ بُىَِّّ وَذِِّٕهَ فَمَذِ تَمَّ إِحِشَثمٍُُ.
• ( -)5ثلتُزٔخ  1678 -476 -5رٔل ثلحذٔج  ،1678ي أيسدٌ دتمجمٍ
دسىذٌ ي دسىذ آخش فٓ ثلحذٔج  8مه ثلذجح  14مه َزٌ ثألدًثح.

44

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص338 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »6« -4 -14962يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مًُبَى دِهِ ثلْمَجبِمِ ػَتهْ رَمِٕتلِ دِت ِ
ه
دَسَّثد ػَهْ دَؼِغ مِهْ أَطِحَجدِىَج ػَهْ أَحَذَِِمَج ع فِٓ مَشِٔغ أغْمِتَٓ ػَلَِٕتٍِ
فَلَمِ َٔؼِمِلْ حَتَّى أَتَى ثلًَْلْتَ -فَمَجلَ ُٔحِشِ ُ ػَىٍُْ سَرُلٌ.
• ( -)6ثلتُزٔخ  ،191 -60 -5ي أيسدٌ فٓ ثلحذٔج  2مه ثلذتجح 55
مه أدًثح ثالحشث .

45

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص338 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
• أَلًل :يَ َٔأْتِٓ مَج َٔذُلُّ ػَلَى رَلِهَ «.»1
• (ٔ -)1جتٓ فٓ ثلذجح  55مه ثدًثح ثألحشث ي الحت متج تمتذ فتٓ
ثلذجح  14مه َزٌ ثألدًثح.

46

يسبئل الشٕعّ ،ج ،11ص339 :

•
•

•
•
•
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لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
« 14 »1دَجحُ أَنَّ مَهْ تَشَنَ ثلْئِحِشَث َ يَ لًَِ وِسَِٕجوجي أَيِ رَُِليج يَرَخَ ػَلَِٕتٍِ ثلْؼَتًِ ُد
إِلَى ثلْمِٕمَجتِ يَ ثلْئِحِشَث ُ مِىٍُْ فَئِنْ تَؼَزَّسَ أَيِ ػَجقَ ثلًَْلْتُ فَئِلَى أَدِوَى ثلْحِلِّ فَتئِنْ
أَمِىَهَ ثلضَِّٔجدَِ فَؼَلَ فَئِنْ تَؼَزَّسَ فَمِهْ مَىَجوٍِِ
 »2« -1 -14931مُحَمَّذُ دِه َٔؼِمًحَ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ إِدِشَثَِٕمَ ػَهْ أَدٍِِٕ ػَهِ ثدِهِ
أَدِٓ ػُمَِٕش ػَهْ حَمَّجدٍ ػَهِ ثلْحَلَذِِّٓ لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَج ػَذِذِ ثللٍَِّ ع ػَهْ سَرُل وَسِتَٓ
أَنْ ُٔحِشِ َ -حَتَّى دَخَلَ ثلْحَشَ َ لَجلَ -لَجلَ أَدِٓ َٔخْشدُ إِلَى مِٕمَجتِ أََِلِ أَسِػٍِِ-
فَئِنْ خَشَِٓ أَنْ َٔفًتٍَُ ثلْحَذأ أَحِشَ َ مِهْ مَىَجوٍِِ -فَئِنِ ثبِتتَـَجعَ أَنْ َٔخْتشدَ مِتهَ
ثلْحَشَ ِ فَلَْٕخْشدِ حمَّ لُْٕحِشِ ِ.
يَ سَيَثٌُ ثلشَِّٕخ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔؼِمًحَ مِخْلٍَُ «.»3
( -)2ثلىجفٓ .1 -323 -4
( -)3ثلتُزٔخ .965 -283 -5
يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص328 :

•

•
•
•
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لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
 »4« -2 -14932يَ ػَهْ أَدِٓ ػَلٍِّٓ ثلْأَشْتؼَشِِّْ ػَتهْ مُحَمَّتذِ دِتهِ ػَذِتذِ
ثلْزَذَّجسِ ػَهْ طَفًَْثنَ ػَهْ ػَذِذِ ثللٍَِّ دِهِ بِىَجن لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَتج ػَذِتذِ ثللَّتٍِ ع
ػَهْ سَرُل مَشَّ ػَلَى ثلًَْلْتِ -ثلَّزِْ ُٔحِشِ ُ ثلىَّجسُ مِىٍُْ فَىَسَِٓ أَيِ رَُِلَ -فَلَمِ
ُٔحِشِ ِ حَتَّى أَتَى مَىََّّ -فَخَجفَ إِنْ سَرَغَ إِلَى ثلًَْلْتتِ أَنْ َٔفًتَتٍُ ثلْحَتذأ-
فَمَجلَ َٔخْشدُ مِهَ ثلْحَشَ ِ يَ ُٔحِشِ ُ يَ ُٔزِضٍِِٔ رَلِهَ.
يَ سَيَثٌُ ثلشَِّٕخ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مًُبَى دِهِ ثلْمَجبِمِ ػَهْ ػَذِذِ ثلشَّحِمَهِ ػَهْ ػَذِذِ
ثللٍَِّ دِهِ بِىَجن وَحًٌَُِ «.»5
( -)4ثلىجفٓ .6 -324 -4
( -)5ثلتُزٔخ .181 -58 -5
يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص328 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »1« -3 -14933يَ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔحَِٕى ػَهْ أَحِمَذَ دِهِ مُحَمَّتذٍ ػَتهْ
مُحَمَّذِ دِهِ إِبِمَجػِٕلَ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ ثلْفؼَِٕلِ ػَهْ أَدِتٓ ثلظَّتذَّجحِ ثلْىِىَتجوِِّٓ
لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَج ػَذِذِ ثللٍَِّ ع ػَهْ سَرُتل رَُِتلَ أَنْ ُٔحِتشِ َ -حَتَّتى دَخَتلَ
ثلْحَشَ َ وَِٕفَ َٔظِىَغُ -لَجلَ َٔخْشدُ مِهَ ثلْحَشَ ِ حمَّ ُُِٔلُّ دِجلْحَذِّ.
• يَ سَيَثٌُ ثلشَِّٕخ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔؼِمًحَ مِخْلٍَُ «.»2
• ______________________________
( -)1ثلىجفٓ .7 -325 -4
• ( -)2ثلتُزٔخ .966 -284 -5
49

يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص329 :

•

•

•
•
•
50

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
 »3« -4 -14934يَ ػَهْ أَدِٓ ػَلٍِّٓ ثلْأَشْؼَشِِّْ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ ػَذِذِ ثلْزَذَّجسِ ػَ ْ
ه
طَفًَْثنَ ػَهْ مُؼَجئََِّ دِهِ ػَمَّجس لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَج ػَذِذِ ثللٍَِّ ع ػَهِ ثمِشَأَِ وَجوَتِ مَتغَ
لًَِ فَـَمِخَتِ -فَأَسِبَلَتِ إِلَُِِٕمِ فَسَأَلَتُُْمِ فَمَجلًث مَج وَذِسِْ -أَ ػَلَِٕتهِ إِحِتشَث أ أَ ِ
لَج يَ أَوْتِ حَجةِغأ -فَتَشَوًََج حَتَّى دَخَلَتِ ثلْحَشَ َ فَمَجلَ ع -إِنْ وَجنَ ػَلََُِٕج مُُِلٌَّ
فَتَشْرِغُ إِلَى ثلًَْلْتِ فَلْتحِشِ ِ مِىٍُْ -فَئِنْ لَمِ َٔىهْ ػَلََُِٕتج يَلْتتأ « -»4فَلْتَشْرِتغِ
إِلَى مَج لَذَسَتِ ػَلٍَِِٕ -دَؼِذَ مَج تَخْشدُ مِهَ ثلْحَشَ ِ دِمَذِسِ مَج لَج َٔفًتَُج.
يَ سَيَثٌُ ثلشَِّٕخ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مًُبَى دِهِ ثلْمَجبِمِ ػَهِ ثلىَّخَؼِِّٓ ػَتهْ طَتفًَْثنَ ػَتهْ
مُؼَجئََِّ دِهِ ػَمَّجس مِخْلٍَُ إِلَّج أَوٍَُّ لَجلَ دِمَذِسِ مَج لَج َٔفًتَُج ثلْحَذأ فَتحِشِ ُ «»5
( -)3ثلىجفٓ .10 -325 -4
( -)4فٓ ثلتُزٔخ -مُلّ (َجمش ثلمخـًؽ).
( -)5ثلتُزٔخ .1362 -389 -5
يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص329 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »6« -5 -14935 .يَ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ إِدِشَثَِٕمَ ػَهِ ثدِهِ أَدِتٓ ػُمَِٕتش ػَتهْ
رَمِٕلِ دِهِ دَسَّثد ػَهْ بًَِسََِ دِهِ ولَِٕخ لَجلَ :للْتُ لِأَدِٓ رَؼِفَش ع خَشَرَتتِ
مَؼَىَج ثمِشَأٌَِ مِهْ أََِلِىَج -فَزَُِلَتِ ثلْئِحِشَث َ فَلَمِ تحِشِ ِ حَتَّى دَخَلْىَج مَىَّتَّ -يَ
وَسِٕىَج أَنْ وَأْمُشَََج دِزَلِهَ -لَجلَ فَمُشيََج فَلْتحِشِ ِ مِهْ مَىَجوَُِج -مِهْ مَىََّّ أَيِ
مِهَ ثلْمَسِزِذِ.
• ( -)6ثلىجفٓ .12 -326 -4
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص330 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »1« -6 -14936يَ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ َٔحَِٕى ػَهْ أَحِمَذَ دِهِ مُحَمَّتذٍ ػَتهِ
ثدِهِ فَؼَّجل ػَهِ ثدِهِ دُىَِٕش ػَهْ صُسَثسََِ ػَهْ أوَجس مِهْ أَطِحَجدِىَج حَزأًث دِجمِشَأَِ
مَؼَُُمِ -فَمَذِمًُث إِلَى ثلْمِٕمَجتِ « »2يَ ََِٓ لَج تظَتلِّٓ -فَزَُِلتًث أَنَّ مِخْلََُتج
َٔىْذَغِٓ أَنْ تحِشِ َ -فَمَؼًَِث دَُِج وَمَج ََِٓ حَتَّى لَذِمًُث مَىََّّ -يَ ََِٓ ؿَجمِتجٌ
حَلَجلٌ فَسَأَلًث ثلىَّجسَ -فَمَجلَ تَخْشدُ إِلَى دَؼِغِ ثلْمًََثلِٕتتِ فَتحِتشِ ُ مِىْتٍُ-
فَىَجوَتِ إِرَث فَؼَلَتِ لَمِ تذِسِنِ ثلْحَذَّ فَسَأَلًث أَدَج رَؼِفَش ع -فَمَجلَ تحِشِ ُ مِتهْ
مَىَجوَُِج لَذِ ػَلِمَ ثللٍَُّ وَِّٕتََُج.
• ( -)1ثلىجفٓ .5 -324 -4
• ( -)2فٓ ثلمظذس -ثلًلت.
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص330 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »3« -7 -14937مُحَمَّذُ دِه ثلْحَسَهِ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مًُبَى دِتهِ ثلْمَجبِتمِ
ػَهِ ثدِهِ أَدِٓ ػُمَِٕش ػَهْ حَمَّجدٍ ػَهِ ثلْحَلَذِِّٓ لَجلَ :بَأَلْتُ أَدَج ػَذِذِ ثللٍَِّ ع ػَهْ
سَرُل تَشَنَ ثلْئِحِشَث َ -حَتَّى دَخَلَ ثلْحَشَ َ فَمَجلَ َٔشْرِغُ إِلَتى مِٕمَتجتِ أََِتلِ
دِلَجدٌِِ -ثلَّزِْ ُٔحِشِمًُنَ مِىٍُْ فَُٕحِشِ ُ -فَئِنْ خَشَِٓ أَنْ َٔفًتٍَُ ثلْحَذأ فَلُْٕحِتشِ ِ
مِهْ مَىَجوٍِِ -فَئِنِ ثبِتَـَجعَ أَنْ َٔخْشدَ مِهَ ثلْحَشَ ِ فَلَْٕخْشدِ.
• ( -)3ثلتُزٔخ .180 -58 -5
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص330 :

•

•
•
•
54

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
 »4« -8 -14938يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ أَحِمَذَ دِهِ َٔحَِٕى ػَهْ مُحَمَّذِ دِهِ
أَحِمَذَ ثلْؼَلًَِِّْ ػَهِ ثلْؼَمِشَوِِّٓ دِهِ ػَلٍِّٓ ثلْخشَثبَجوِِّٓ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ رَؼِفَش ػَهْ أَخٍِِٕ
مًُبَى دِهِ رَؼِفَش ع لَجلَ :بَأَلْتٍُ ػَهْ سَرُل وَسَِٓ ثلْئِحِشَث َ دِجلْحَذِّ فَتزَوَشَ يَ َُتًَ
دِؼَشَفَجتٍ -مَج حَجلٍُ لَجلَ َٔمًل ثللَُُّمَّ ػَلَى وِتَجدِهَ يَ بُىَِّّ وَذِِّٕهَ ص -فَمَتذِ تَتمَّ
إِحِشَثمٍُُ فَئِنْ رَُِلَ أَنْ ُٔحِشِ َ ًَِٔ َ ثلتَّشْئَِِّ دِجلْحَذِّ -حَتَّى سَرَتغَ إِلَتى دَلَتذٌِِ إِنْ
وَجنَ لَؼَى مَىَجبِىٍَُ ولََُّج فَمَذِ تَمَّ حَزأٍُ.
( -)4ثلتُزٔخ  ، 586 -175 -5ي أيسد طذسٌ دجالبىجد ثلخجوٓ فٓ ثلحذٔج
 3مه ثلذجح  20مه َزٌ ثألدًثح.
يَ دِئِبِىَجدٌِِ ػَهْ ػَلِِّٓ دِهِ رَؼِفَش ػَهْ أَخٍِِٕ مِخْلٍَُ إِلَى لًَِلٍِِ فَمَذِ تَمَّ إِحِشَثمٍُُ «»1
( -)1ثلتُزٔخ .1678 -476 -5
يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص330 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »2« -9 -14939 .ػَذِذُ ثللٍَِّ دِه رَؼِفَش ثلْحِمَِٕشِْأ فِتٓ لتشْحِ ثلْئِبِتىَجدِ
ػَهْ ػَذِذِ ثللٍَِّ دِهِ ثلْحَسَهِ ػَهْ رَذٌِِّ ػَلِِّٓ دِهِ رَؼِفَش ػَهْ أَخٍِِٕ مًُبَتى دِتهِ
رَؼِفَش ع لَجلَ :بَأَلْتٍُ ػَهْ سَرُل تَشَنَ ثلْئِحِشَث َ حَتَّى ثوْتََُى إِلَتى ثلْحَتشَ ِ-
وَِٕفَ َٔظِىَغُ لَجلَ َٔشْرِغُ إِلَى مِٕمَجتِ أََِتلِ دِلَتجدٌِِ -ثلَّتزِْ ُٔحِشِمُتًنَ مِىْتٍُ
فَُٕحِشِ ُ.
• ( -)2لشح ثالبىجد.106 -
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص331 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه

•  »3« -10 -14940يَ ػَىٍُْ ػَهْ ػَلِِّٓ دِتهِ رَؼِفَتش ػَتهْ أَخِٕتٍِ ع لَتجلَ:
بَأَلْتٍُ ػَهْ سَرُل تَشَنَ ثلْئِحِشَث َ حَتَّى ثوْتََُى إِلَى ثلْحَشَ ِ -فَأَحِشَ َ لَذِتلَ أَنْ
َٔذِخلٍَُ لَجلَ -إِنْ وَجنَ فَؼَلَ رَلِهَ رَجَِليج فَلَْٕذِهِ مَىَجوٍَُ لَِٕمْؼَِٓ فَئِنَّ رَلِتهَ
ُٔزِضٍِِٔ إِنْ شَجءَ ثللٍَُّ -يَ إِنْ سَرَغَ إِلَى ثلْمِٕمَجتِ -ثلَّزِْ ُٔحِتشِ ُ مِىْتٍُ أََِتل
دَلَذٌِِ فَئِوٍَُّ أَفْؼَل.
• ( -)3لشح ثالبىجد.106 -
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص331 :

لً تعزس اإلحشام مه مىّ أحشم ممب ٔتمىه
• أَلًل :يَ تَمَذَّ َ مَج َٔذُلُّ ػَلَى رَلِهَ فِٓ حَذِّ ثلظِّذَِٕجنِ «.»4
• ( -)4تمذ فٓ ثألحجدٔج  7 ،3 ،2مه ثلذجح  17مته أدتًثح ألستج
ثلحذ.
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يسبئل الشٕعّ؛ ج ،11ص331 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا
• ي لً أحش مه غٕشَج ثختٕجسث متؼمذث دـل إحشثمٍ ،ي لتً لتم ٔتذثسوتٍ
دـل حزٍ ،ي ال ٔىفٍٕ ثلؼًد إلُٕج مه غٕش تزذٔذ ،دل ٔزخ أن ٔزذدٌ
فُٕج ،ألن إحشثمٍ مه غٕشَج وجلؼذ  ،ي لً أحش مته غٕشَتج رُتال أي
وسٕجوج يرخ ثلؼًد إلُٕج ي ثلتزذٔذ مغ ثإلمىجن ،ي مغ ػذمٍ رذدٌ فتٓ
مىجوٍ.

58

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• (ثألمش ثلسجدس) لً أحش مه غٕش مىّ ثختٕجسث ػجمذث ػجلمتج دـتل إحشثمتٍ
فئن أمىه تذثسوٍ ي تزذٔذٌ مه مىّ فًُ ،ي إال دـل حزٍ لؼذ تًثفك متج
ثتى دٍ مغ مج ًَ ثلمأمًس دٍ لىًن ثلغشع تؼلك دجإلحشث لحذ ثلتمتتغ مته
دـه مىّ ي لم ٔأت دٍ لجل فٓ ثلششثةغ لً أحش دحذ ثلتمتغ مه غٕتش مىتّ
لم ٔزضةٍ ي لً دخل مىّ دئحشث ػلى ثألشذٍ ،ي سدمج ٔتشثةتى مته ػذجستتٍ
يرًد مخجلف فٓ ثلحىم ثلمزوًس ،ي لىه ثلؼجسف دذىجء ثلمحمك فٓ تؼتجدٕشٌ
ٔؼلم ثن لًلٍ (ثألشذٍ) سدمج ٔىًن إشجسِ إلى خالف فٓ ثلمستألّ مته غٕتش
أطحجدىج فؼه ثحمذ ده حىذل ثلمًل دجإلحشث مه ثلمٕمجت ي ػته ثلشتجفؼٓ
رًثص رله لٍ ي ثال فظشٔح ثلتزوشِ ي ثلمىتُى -ػلى مج فٓ ثلزًثَش -وسذٍ
ثلحىم دًرًح تزذٔذ ثإلحشث مه مىّ إلى ػلمجةىج ،ي ػلٍٕ فمزشد دخًل
مىّ دئحشثمٍ ثلًثلغ خجسرُج غٕش وجف فٓ طحّ حزّ دتل ال دتذ لتٍ مته
تزذٔذ إحشثمٍ فٓ مىّ.
59

مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثمى؛ ج ،12ص352 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• (ثألمش ثلسجدغ) لً أحش مه غٕتش مىتّ وستٕجوج يرتخ ثلؼتًد إلُٕتج ي
تزذٔذٌ فُٕج مغ ثإلمىجن ي مغ ػذمٍ ٔزذدٌ فٕمج ٔتمىه،
• ثمج يرًح ػًدٌ إلى مىّ لإلحشث مىُج فالن مج أيلؼٍ أيال فٓ غٕشَتج
لم ٔىه مًثفمج مغ ثلمأمًس دٍ فًُ فجبذ ي ثلىسٕجن ال ٔىًن ػزسث لشفتغ
ثلحىم ثلًػؼٓ،
• ي ثمج تزذٔذٌ فٕمج ٔتمىه مغ ػذ إمىجن ثلؼًد إلتى مىتّ فلظتحٕح
ػلى ده رؼفش ثلمتمذ فٓ ثألمش ثلخجمس،

60

مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثمى؛ ج ،12ص352 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي مغ ثلزُل دزله ففٓ وًن ثلزجَل دٍ ثى دجلحىم وجلىجبٓ أي وجلؼجمذ
يرُجن ،ظجَش إؿالق ػذجسِ ثلششثةغ ثلمتمذمّ فتٓ ثألمتش ثلستجدك َتً
ثألخٕش ي ػلٍٕ دىجةُم فٓ بجةش ثلممجمجت حٕج ثن ثلزُل دجلحىم لٕس
ػزسث ػىذَم لىه ثأللًى فٓ ثلممج وًن ثلزجَتل دتجلحىم وجلىجبتٓ
لتظجفش ثالخذجس دؼزسِ إرث أخش ثإلحشث ػه بجةش ثلمًثلٕت
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مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثمى؛ ج ،12ص352 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ففٓ خذش صسثسِ ػه أوجس مه أطحجدىج حزًث دجمشأِ مؼُم فمذمًث ثلتى
ثلًلت (أْ إلى ثلمٕمجت) ي َٓ ال تظلى فزُلتًث ثن مخلُتج ٔىذغتٓ ثن
تحش فمؼًث دُج ومج َٓ حتى لذمًث مىّ ي َٓ ؿجمج حالل فستتلًث
دؼغ ثلىجس فمجلًث تخشد ثلى دؼغ ثلمًثلٕت فتحش مىتٍ ي وجوتت إرث
فؼلت لم تذسن ثلحذ فستلًث أدج رؼفش (ٔؼىى ثلذجلش ػلٍٕ ثلسال ) فمجل
تحش مه مىجوُج ي لذ ػلم ثهلل وٕتُج ،ي مخلٍ غٕشٌ ي ًَ وخٕتش ي َتٓ ي
ثن وجوت فٓ مًسد ثلزُل دًرًح ثإلحشث مه مٕمجت ػمشٌ ثلتمتتغ ثال
ثن ثحتمجل (ثلفشق دٕىٍ ي دٕه ثلممج فٓ غجّٔ ثلذؼذ بٕمج مغ لًلٍ ػلٕتٍ
ثلسال  :لذ ػلم ثهلل وٕتُج ،ي ثهلل ثلؼجلم.
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مصجبح الُذى فٓ ششح العشيِ الًثمى؛ ج ،12ص353 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي لً أحش مه غٕش مىّ ثختٕتجسثي متؼمتذثي ي ثلحتجل أوتٍ متتمىه مته
ثإلحشث مىُج دـل إحشثمٍ ي ال ٔزتضا دٍ ،ألوٍ غٕش مأمًس دٍ ،ي إرضثء
غٕش ثلمأمًس دٍ ػه ثلمأمًس دٍ ػلتى ختالف ثلمجػتذِ ي ٔحتتجد إلتى
ثلذلٕل ي ًَ مفمًد.

63

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي لً فشػىج أوٍ أحش مه غٕش مىّ متؼمذثي ي لىىٍ سرغ إلى مىّ حجوٕتجي
فُل ٔزضةٍ َزث ثإلحشث أي ٔلض ػلٍٕ ثلتزذٔتذ ي ثإلحتشث حجوٕتجي مته
مىّ؟
• وسخ إلى دؼغ ثلؼجمّّ طتحّّ ثإلحتشث ي ػتذ لتضي ثلتزذٔتذ ،ألن
ثلمـلًح مىٍ أمشثن أحذَمج ثإلحشث ي ثٖخش وًوٍ فتٓ مىتّ ي َمتج
حجطالن،
• ي لىىٍ فجبذ رذّثي ،ألن إحشثمٍ مه خجسد مىّ فٓ حىم ثلؼذ فال دتذّ
مه تزذٔذ ثإلحشث مه مىّ دال خالف دٕىىج.
64

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي لً أحش مه غٕش مىّ رُليج أي وسٕجوجي فئن أمىىٍ ثلشرًع إلتى مىتّ
فال وال فٓ لضي ثلؼًد إلُٕتج حتتى ٔحتش  ،إر ال دلٕتل ػلتى رتًثص
ثالرتضثء دزله ،ي مزتشد ثلزُتل أي ثلىستٕجن ال ٔزتذْ فتٓ ثلحىتم
دجلظحّّ.

65

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي أمّج إرث لم ٔتمىه مه ثلشرًع إلى مىّ فُل ٔزضْ ثإلحشث ثأليّل أي
ٔزخ ػلٍٕ ثلتزذٔتذ فتٓ مىجوتٍ ،ألن ثإلحتشث ثأليّل ال دلٕتل ػلتى
ثالرتضثء دٍ؟ وسخ إلى ثلشٕخ فٓ ثلخالف « »2ي ثلؼلجمّ فتٓ ثلتتزوشِ
« »3ثالرتضثء ،ي ػللٍ دؼؼُم دأوٍ ال ثحش للتزذٔذ لمسجيثِ مج فؼلٍ لمتج
ٔستأوفٍ ي ٔزذدٌ ،فئن مج ٔزذدٌ ػٕه مج أتى دٍ أيّليج .ي ثبتتذل أٔؼتجي
دأطجلّثلذشثءِ ػه لضي ثلتزذٔذ.
• ( )2ثلخالف  265 :2ثلمسألّ .31
• ( )3ثلتزوشِ .193 :7
66

مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي أشىل ػلٍٕ فٓ ثلزًثَش دأن مج أيلؼٍ أيّليج لم ٔىه دمتأمًس دتٍ فُتً
فجبذ فال دذّ مه إتٕجن ثإلحشث ثلظتحٕح ثلمتأمًس دتٍ ،ي مزتشد وتًن
ثلخجوٓ مسجئجي لأليّل فٓ ثلىًن فٓ غٕش مىّ ال أحتش لتٍ ،ألن ثإلحتشث
ثأليّل فجبذ فًُ وجلؼذ  ،ي لٕس ثلىسٕجن مظححجي ي إومج ًَ ػتزس فتٓ
ػذ يرًح ثلؼًد ،ي رله ال ًٔرخ ثالرتضثء دجإلحشث ثأليّل.
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مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي أمّج أطجلّ ثلذشثءِ فال مزجل لُج مغ ثإلؿاللجت ثلذثلتّ ػلتى ثإلتٕتجن
دجإلحشث ثلظحٕح ،ي مج أتى دٍ غٕش طحٕح ػلى ثلفشع ،ي لذ ػشفتت
أن مزشد ثلىسٕجن ال ٔظحح ثإلحشث ي إومج ًَ ػتزس لتتشن ثلًثرتخ،
فجلحىم دجلظحّّ ٔحتجد إلى ثلذلٕل ي ًَ مفمًد «.»1
• ي مج روشٌ طحٕح متٕه.
• ( )1ثلزًثَش .22 ،21 :18
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مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• حمّ إن ممتؼى إؿالق وال ثلمظىف (لذس بشٌ) ػذ رتًثص ثالوتفتجء
دئحشث مه أحش مه غٕش مىّ وجبٕجي أي رجَليج ي لً وجن حٕه ثإلحتشث
غٕش متمىه مه ثلشرًع إلى مىّ يثلؼجي حتى إرث وجن متتزوشثي ،ومتج أن
طجحخ ثلزًثَش (لذس بشٌ) تأمل فٓ ثلحىم دجلظتحّّ فتٓ ثلظتًسِ
ثلمزوًسِ،
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مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• ي لىه ال ٔذؼذ رًثص ثالوتفجء دئحشثمٍ إرث وجن حٕىٍ غٕش متتمىِّه مته
ثلشرًع إلى مىّ يثلؼجي ،ألوٍ لذ أتى دمج ًَ مىلتف دتٍ يثلؼتجي ي َتً
ثإلحشث مه َزث ثلمىجن لفشع ػذ إمىجن ثلؼًد ،فئحشثمتٍ طتحٕح ي
إن لم ٔؼشف بذذٍ ،دل تخٕل ي ثػتمذ أن ثإلحشث مه َزث ثلمىجن رجةض
فٓ وفسٍ ي أوٍ دحسخ ثلًظٕفّ ثأليّلّٕ مغ أن ثألمش لٕس وزله ي إومج
رجص لٍ ثإلحشث فٓ َزث ثلمىجن لؼزضٌ ػه ثلؼًد إلج أن َتزث ثالػتمتجد
غٕش ػجةش فٓ طحّّ ػملٍ ي إحشثمٍ دؼتذ فتشع مظتجدفتٍ لألمتش دتٍ
يثلؼجي،
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مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

لً أحشم مه غٕشَب اتتٕبسا متعمذا

• فال دذّ مه ثلتفظٕل دٕه ثإلحشث ثلظجدس ػىٍ رُليج أي وسٕجوجي فٓ حتجل
ثلتمىه مه ثلشرًع إلى مىّ فٕحىم دذـالوٍ ،لؼذ وًوٍ متأمًسثي دتٍ ي
دٕه ثإلحشث ثلظجدس ػىٍ فٓ حجل ثلؼزض ػه ثلؼًد إلتى مىتّ فتٕحىم
دظحّتٍ ،الومالح يظٕفتٍ ثلًثلؼّٕ إلى ثإلحشث مه َزث ثلمىجن ي إن لتم
ٔؼلم دٍ.
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مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ ،ج ،27ص203 :

أن ٔىًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ
• خجمسُج -أن ٔىًن مزمًع ثلؼمشِ ي ثلحذ مه يثحذ ي ػه يثحذ ،فلً
ثبتؤرش ثحىجن لحذ ثلتمتغ ػه مٕت أحذَمج لؼمشتٍ ي ثٖخش لحزّ لتم
ٔزض ػىٍ ،ي وزث لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ
ػه آخش لم ٔظح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

أن ٔىًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ
• ثلخجمس :سدمج ٔمجل ( :)2إوٍ ٔشتشؽ فٍٕ أن ٔىًن مزمتًع ػمشتتٍ ي
حزٍّ مه يثحذ ي ػه يثحذ ،فلً ثبتًرش ثحىجن لحذّ ثلتمتغ ػته مّٕتت
أحذَمج لؼمشتٍ ي ثألخشى لحزّّ لم ٔزض ػىٍ ،ي وزث لً حذّ شخض ي
رؼل ػمشتٍ ػه شخض ي حزٍّ ػه آخش لم ٔظحّ ،ي لىىٍ محل تأمّل
( )3دل سدمج ٔظُش مه خذش محمّذ ده مسلم ( )4ػه أدٓ رؼفش (ػلٕتٍ
ثلسّال ) طحّّ ثلخجوٓ ،حٕج لجل :بألتٍ ػته سرتل ٔحتذّ ػته أدٕتٍ أ
ٔتمتغ؟ لجل :وؼم ثلمتؼّ لٍ ،ي ثلحذّ ػه أدٍٕ.

73

العشيِ الًثمى (المحشى)؛ ج ،4ص616 :

أن ٔىًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ
•

•
•

•
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( )2ي ًَ ثأللًى ثلظجَش أن طتحٕحّ محمّتذ دته مستلم إومتج َتٓ فتٓ
ثلمستحخّ ممّج يسد فٍٕ رًثص ثلتششٔه دتٕه ثالحىتٕه ي ثلزمجػتّ ي بتًق
ثلسؤثل ٔشُذ دزله فئن ثلظجَش أوٍ بتل ػمه ٔحذّ ػه أدٍٕ أ ٔحذّ متمتؼتجي
أي ال؟ فأرجح دأفؼلّّٕ ثلتمتغ ي إمىجن رؼل حزٍّ ألدٍٕ ي ػمشتٍ لىفستٍ ي
ًَ فٓ ثلمستحذّجت ي إلج ففٓ ثلمفشيع ال دذّ مه ثإلتٕجن حسخ متج فتجت
مىٍ( .ثإلمج ثلخمٕىٓ).
( )3ال يرٍ للتأمّل دؼذ ػذ ظًُس ػجمل دجلخذش( .ثلذشيرشدْ).
ال يرٍ للتأمّل فٍٕ ي ثلخذش يثػتحّ ثلذاللتّ متغ ػتذ ظُتًس ػجمتل دتٍ.
(ثلگلپجٔگجوٓ).
( )4ال ٔظُش مىٍ رله ي ثألحًؽ إن لم ٔىه ألًى ػذ رًثص ثلتذؼٕغ وؼم
ال دأس دجلتمتغ ػه ثال ّ ي ثلحذّ ػه ثألح ي ال ردح فٍٕ للىضّ ي ال ٔتؼتذّى
ػه مًسدٌ( .ثلخًةٓ).
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

