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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  ٔحرمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ بالبٕتت بتبؼا، ي    فٕطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتا     ٔظوي

ٔطوً   بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    ٔسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وان األلتًى ػتذ  يرتً      ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متا حتش  ػلٕتٍ       ٔمظرحم ، *طالتٍطًاف الىساء ي 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىساء لٕس تًاخة فٓ عمرِ التمتع ي لكه ال تأس تإتٕاووٍ   *•
 احتٕاطاً ي اتٕاوٍ لثل التمظٕرٔكًن أكثر إحتٕاطاً

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف بؼشفّ، ي األفؼل إٔماػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕمف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕغ 
مىُا ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔمف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمبّ، حم ٔىحش أي ػمال ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وان طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التمظٕش، فٕحل بؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحًؽ ارتىا  الظتٕذ أٔؼتا، ي    مه ول ش
إن وان األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔك، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼغ الظًس وما ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث، 

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ طًرِ حح التمتع إخماال
لً شاء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ بل ٔمٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً وان لذ اتمى الىساء ي الظٕذ، ي إن ألا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً لبل الضيال لىه بؼذ الشمٓ راص أٔؼا، حتم ػتاد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔا  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَا الىّٕ:ٔشترط فٓ حح التمتع أمًر
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَا•

أْ لظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محال بأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي بمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى بؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رله إرا بمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  راص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا بمٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج



9 

 أن ٔكًن مدمًع عمرتٍ ي حدٍ فٓ أشُر الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حاوُٕا•
بؼمشتٍ أي بؼؼُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ بُتا، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن الحح ي العمرِ فٓ سىّ ياحذِ

أتى بالؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حالخُا•
بىّ ي بالحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألا  فٓ مىّ إلى الؼا  المابل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . بمٓ ػلٍٕ إلى الؼا  المابل
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج 
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 أن ٔكًن إحرام حدٍ مه تطه مكّ

فمحتل  ، أما ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه بطه مىّ مغ االختٕاس -سابؼُا•
 إحشامُا المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُا المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ ممتا  إبتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  مما ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبماػٕل 

غٕشَا اختٕاسا متؼمذا بطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ بطل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕا مه غٕش تزذٔذ، بل ٔزب أن ٔزذدٌ فُٕا، ألن إحشامٍ مه غٕشَا 
والؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًد إلُٕتا ي التزذٔتذ   

 . *مىاوٍمغ اإلمىان، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔبؼذ رًاص االوتفاء بئحشامٍ إرا وتان حٕىتٍ أٔؼتاي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، بل مطلما ي إن وان اإلحتٕاؽ ما روشٌ الماته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔكًن مدمًع العمرِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خامسُا•
ابتؤرش احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَما لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لم 
ٔزض ػىٍ، ي وزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ    

 . ػه آخش لم ٔظح
 

 407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 أن ال ٔخرج مه مكّ تعذ اإلحالل عه عمرِ التمتع

أن ال ٔخشد مه مىّ بؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتاألحًؽ التمتغ بال حارّ، ي لً ػشػتٍ حارّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحارتٍ ي ٔشرغ محشما إلػمال الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حارّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وان األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 يلت اإلحرام ليحح مًسع

يلت اإلحشا  للحذ مًبغ فٕزًص التأخٕش إلى يلتت ٔتذسن    3مسألّ •
ال ٔزتًص التتأخٕش ػىتٍ، ي ٔستتحب     ي  ػشفتّ، يلًف االختٕاسْ مه 

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، بل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحرام

لً وسٓ اإلحشا  ي خشد إلى ػشفات يرب الشرًع لإلحشا   4مسألّ •
ي لتً   *مًػؼٍلً لم ٔتمىه لؼٕك يلت أي ػزس أحش  مه مىّ،ي مه 

لم ٔتزوش الى تما  األػمال طح حزٍ، ي الزاَل بتالحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمان فًت الًلًف بؼشفتّ ي  ، **الىابٓ

 .***حزٍمشؼش بطل 
 .يلً وان فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وان اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕاواي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتا     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔبؼذ طحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتان حٕىتٍ   ال بل طحّ إحشامٍ مه مىاوٍ 
 . أٔؼاي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًز لمه يظٕفتٍ التمتع أن ٔعذل إلى غٕرٌ

 المستمٕه ال ٔزًص لمه يظٕفتٍ التمتغ أن ٔؼذل إلى غٕشٌ مه  5مسألّ •
األخٕشٔه اختٕاسا، وؼم لً ػاق يلتٍ ػه إتما  الؼمشِ ي إدسان الحتذ  

ي ٔأتٓ بالؼمشِ بؼذ الحذ، ي حذ ػتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خاز
 الًلت خًف فًات االختٕاسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األطح، 

الظاَش ػمً  الحىم بالىسبّ إلى الحذ المىذي ، فلً وًى التمتغ وذبا ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خازي ػاق يلتٍ ػه إتما  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرً  الؼمشِ 
 . بل ٔزب ػلٍٕ الىمل لً خاف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خاف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً بل ٔزب ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

 408-407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 لً عيم مه يظٕفتٍ التمتع ضٕك الًلت

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ػٕك الًلت ػته إتمتا  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔبؼذ  إدسان الحذ لبل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
بل لً ػلم حال اإلحشا  بؼٕك الًلت راص لٍ اإلحشا  بحتذ االفتشادي   •

 إتٕاوٍ حم إتٕان ػمشِ مفشدِ بؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ بىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الطتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ػتاق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفأتتٍ        
 .، ي األحًؽ الؼذيل ي ػذ  االوتفاء لً وان الحذ ياربا ػلٍٕ*إشىال

بل ال اشىال فٓ رًاصالؼذيل ي وفأتٍ بل وتل مته ػتاق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفاء بٍ 

 407: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 الحائض ي الىفساء إرا ضاق يلتُا عه الطُر ي إتمام العمرِ

الحائغ ي الىفساء إرا ػاق يلتُا ػه الطُش ي إتما  الؼمشِ ٔزب  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتما  حم اإلتٕان بؼمشِ بؼذ ي   ػلُٕا الؼذيل إلى االفشاد

ي ػاق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى بؼذ الحذ بؼمشِ مفشدِ، ي طح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وان ػزسَا لبل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أما لً وان بؼذٌ فلً وان بؼذ  *•
وظف الطًاف فٕزب ػلُٕا تشن الطًاف ي إتٕان السؼٓ ي التمظٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يبؼذ سفغ الؼزس تىمل طًافُا مه حٕج تشوٍ ي لً وتان  
ػزسَا بؼذ اإلحشا  ي لبل وظف الطًاف فُٓ بالخٕاس بٕه الؼتذيل وتاأليل   
أي التىمٕل والخاوٓ إال أوُا لً اختاست التىمٕل ٔزب ػلُٕا بؼذ سفغ الؼتزس  

 .لؼا طًاف الؼمشِ مه أيلٍ
 .أي لغٕش ػزس **•

 408: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 طًرِ حح االفراد

ٓ ء ياحذ، ي َتً أن   8مسألّ • طًسِ حذ االفشاد وحذ التمتغ إال فٓ ش
 .الُذْ يارب فٓ حذ التمتغ ي مستحب فٓ االفشاد

 

 408: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 طًرِ العمرِ المفردِ

 :طًسِ الؼمشِ المفشدِ وؼمشِ التمتغ إال فٓ أمًس 9مسألّ •
ي فتٓ  : أحذَا أن فٓ ػمشِ التمتغ ٔتؼٕه التمظتٕش ي ال ٔزتًص الحلتك   •

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش بٕىُما، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ طًاف الىساء ي إن وان أحتًؽ، ي  حاوُٕا •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزب طًاف الىساء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتات الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمات ػمشِ التمتتغ أحتذ    حالخُا •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن راص فُٕا اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحرٔر الًسٕيّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

بٓا ٔ ئرًٔ ِ طًَٓافِ الىِّسٓاءِ فِتٓ الْحٓتذم مٔطْلَمتاي يٓ فِتٓ الْؼٔمٕتشَِِ       82« 6»•
  الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ ػٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ

مٔحٓمَّذٔ بٕهُ ٔٓؼٕمًُ ٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ  « 7» -1 -18170•
أَبًٔ الْمَابِتمِ مٔخَلَّتذٔ بٕتهُ    وَتَبٓ  :ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػِٕسٓى لَالَ« 1»أَحٕمٓذٓ   بٕهِ

َٓتلْ   -ٔٓسٕأَلٍُٔ ػٓهِ الْؼٔمٕتشَِِ الْمٓبٕتًُلَتِّ  « 2» -إِلَى الشَّرٔلِ عمًٔبٓى الشَّاصُِّْ 
 -الَّتِتٓ ٔٔتَمٓتَّتغٔ بُِٓتا إِلَتى الْحٓتذم      -ػٓلَى طٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

يٓ أَمَّتا الَّتِتٓ    -أَمَّا الْؼٔمٕشَُِ الْمٓبٕتًُلَُّ فَؼٓلَى طٓاحِبُِٓا طَتًٓافٔ الىِّسٓتاءِ  فَىَتَبٓ 
 .فَلَٕٕسٓ ػٓلَى طٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ -ٔٔتَمٓتَّغٔ بُِٓا إِلَى الْحٓذم

 .«3»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ أَحٕمٓذٓ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى مِخْلٍَٔ •
 

  443 -442: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 مخيّذ ته مًسى الرازّْ أتً الماسم

 المابمبه مًبى الشاصّْ أبً مخلّذ •
لٍ مىاتبّ إلى الشرل ػلٍٕ السّال  سياَا محمّذ به ٔؼمً  فٓ الىافٓ  •

، ي سياَتا الشتٕخ فتٓ    9با  لطغ تلبٕتّ المحتش  الحتذٔج     538: 4
 . 861الحذٔج  254: 5التُزٔب 

، 222: 2التشياِ  رتامغ  ). لم ألف فٍٕ ػلى غٕتش رلته  : المامماوّٓلال •
 .(121: 18، مؼزم سرال الحذٔج 207: 3تىمٕح الممال 
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 مخيّذ ته مًسى الرازّْ أتً الماسم

لَالَ سٓبٔتًلُ اللَّتٍِ   : مٔحٓمَّذٔ بٕهُ ػٓلِٓم بٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ لَالَ« 2» -5 -25066•
إِلَّتا فَاطِمٓتَّ فَتئِنَّ     -ص إِوَّمٓا أَوَا بٓشَشٌ مِخْلُىُمٕ أَتَضَيَّدٔ فِتٕىُمٕ يٓ أُصٓيمرٔىُتمٕ  

 .تَضْئِزُٓٓا وَضَلَ مِهَ السَّمٓاءِ
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْؼٓبَّتاِِ  •

ػٓهْ إِبٕتشَإَِمٓ بٕتهِ   مٔخَلَّذِ بٕهِ مًٔبٓى بٕهِ مٓؼٕشُيفٍ ػٓهْ ػٓلِٓم بٕهِ مُٕٓضِٔٓاسٓ ػٓهْ 
ػٓلٍِّٓ ػٓهْ ػٓلِٓم بٕهِ ٔٓحٕٕٓى الْٕٓشْبًٔػِٓم ػٓهْ أَبٓانِ بٕهِ تَغْلِبٓ ػٓهْ أَبِٓ رٓؼٕفَشٍ ع 

 .«3»مِخْلٍَٔ 
 .4382 -393 -3الفمٍٕ  -(2)•
 . 54 -568 -5الىافٓ  -(3)•

 74: ، ص20 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

، ي االبتبظاس 861 -254 -5، ي التُزٔب 9 -538 -4الىافٓ  -(7)•
2- 232- 804. 
 (.َامش المخطًؽ)أحمذ به محمذ  -فٓ وسخّ -(1)•

 (.لذٌ. مىٍ(. )عيٍٕ السالم)عيٓ ته محمذ  -الرخل َىا -(2)•

  443 -442: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



25 

 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

ٍٔ ػٓتْه أَحٕمٓتٓذ بٕتِه ٔمحٓمَّتٍذ ػٓتْه ٔمحٓمَّتِذ بٕتِه        « 4» -2 -18171• ٓي ػْٓى
إِبٕمٓاػِٕلَ ػٓهْ إِبٕشَإَِمٓ بٕهِ ػٓبٕذِ الْحٓمِٕذِ ػٓهْ ػٔمٓشَ أَيٕ غَٕٕشٌِِ ػٓهْ أَبِتٓ ػٓبٕتذِ   

لَتالَ يٓ لَتا بٔتذَّ لَتٍٔ بٓؼٕتذٓ       -الْمٔؼٕتَمِشُ ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٓسٕؼٓى يٓ ٔٓحٕلِكُ: اللٍَِّ ع لَالَ
 .الْحٓلْكِ مِهْ طًَٓافٍ آخَشَ

 .يٓ وَزَا الَّزِْ لَبٕلٍَٔ« 5»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓؼٕمًُ ٓ •

  443 : ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ مٔؼٓلَّى بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ « 6» -3 -18172•
الْحٓسٓهِ بٕهِ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ أَبٓانِ بٕهِ ػٔخْمٓانَ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ لَالَ بٓمِؼٕتٔ أَبٓا رٓؼٕفَشٍ ع 

فَئِنْ شَتاءٓ فَلْتٕٓمٕغِ ػٓلَتى     -ٔٓمًُلُ إِرَا لَذِ ٓ الْمٔؼٕتَمِشُ مٓىََّّ يٓ طَافٓ يٓ بٓؼٓى
 .سٓاحِلَتٍِِ يٓ لْٕٓلْحٓكْ بِإََٔلٍِِ

  443 : ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

 .854 -245 -2، ي االبتبظاس 545 -163 -5التُزٔب  -(3)•
 .7 -538 -4الىافٓ  -(4)•
 .802 -231 -2، ي االبتبظاس 859 -254 -5التُزٔب  -(5)•
 .4 -537 -4الىافٓ  -(6)•

 443: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

  يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّتذٍ ػٓتهْ  « 7» -4 -18173•
بٕهِ بِىَانٍ ػٓهِ ابٕهِ مٔسٕىَانَ ػٓهْ أَبِٓ بٓظِٕشٍ ػٓهْ أَبِتٓ ػٓبٕتذِ اللَّتٍِ ع    مٔحٓمَّذِ 

حُمَّ ٔٔحِتلُّ فَتئِنْ    -الْؼٔمٕشَُِ الْمٓبٕتًُلَُّ ٔٓطًُفٔ بِالْبٕٕٓتِ يٓ بِالظَّفَا يٓ الْمٓشْيِِٓ: لَالَ
 .شَاءٓ أَنْ ٔٓشْتَحِلَ مِهْ بٓاػٓتٍِِ اسٕتَحٓلَ

« 1»الْمٔشَادٔ بِالطًَّٓافِ َٔىَا طًَٓافٔ الْؼٔمٕشَِِ يٓ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ لِمٓا مٓؼَى : أَلًُلُ•
 .«3»يٓ فِٓ أَحٓادِٔجِ الْؼٔمٕشَِِ « 2»يٓ ٔٓأْتِٓ َٔىَا 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



29 

 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

 .5 -537 -4الىافٓ  -(7)•
 .مه َزا البا  1مؼى فٓ الحذٔج  -(1)•
 .مه َزا البا  8ي  7ي  5ٔاتٓ فٓ األحادٔج  -(2)•
 .مه أبًا  الؼمشِ 9ٔاتٓ فٓ البا   -(3)•

 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

مٔحٓمَّذٔ بٕهُ الْحٓسٓهِ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى بٕتهِ الْمَابِتمِ   « 4» -5 -18174•
ٔٓسٕتأَلُ لَتٍٔ    -ػٓهْ إِبٕشَإَِمٓ بٕهِ أَبِٓ الْبِلَادِ أَؤٍَّ لَالَ لِئِبٕشَإَِمٓ بٕهِ ػٓبٕذِ الْحٓمِٕذِ

 -ػٓلَى طٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ -أَبٓا الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع ػٓهِ الْؼٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ
فَذٓخَلَ ػٓلٍَِٕٕ إِبٕمٓاػِٕلُ بٕتهُ   -فَزٓاءٓ الْزًٓٓا ٔ أَنْ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِبٌ لَا بٔذَّ مِىٍْٔ

فَذٓخَلَ بِشْشُ بٕهُ إِبٕمٓاػِٕلَ بٕهِ  -فَمَالَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِبٌ -حٔمٕٕٓذٍ فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓا
 .فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓا فَمَالَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِبٌ -ػٓمَّاسٍ الظَّٕٕشَفُِّٓ

 .، باختظاس1524 -439 -5التُزٔب  -(4•
 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ الْحٓسٓهِ الظَّفَّاسِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ « 5» -6 -18175•
بٓأَلٍَٔ أَبًٔ حٓتشْثٍ  : بٕهِ ػٓبٕذِ الْزٓبَّاسِ ػٓهِ الْؼٓبَّاِِ ػٓهْ طٓفًْٓانَ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى لَالَ

فَطَافٓ يٓ بٓؼٓى يٓ لَظَّتشَ َٓتلْ ػٓلَٕٕتٍِ     -ػٓهْ سٓرٔلٍ تَمٓتَّغٓ بِالْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذم
 .لَالَ لَا إِوَّمٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ بٓؼٕذٓ الشُّرًٔعِ مِهْ مِىيى -طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ

 
 
 .805 -232 -2، ي االبتبظاس 862 -254 -5التُزٔب  -(5)•

 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

سٔيَٕٕمٓانَ تٕهِ حٓفْضٍ يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ « 6» -7 -18176•
فَطَافٓ  -إِرَا حٓذَّ الشَّرٔلُ فَذٓخَلَ مٓىََّّ مٔتَمٓتِّؼاي: ػٓهِ الْفَمٍِِٕ ع لَالَ الْمٓرْيٓزِِّْ

الظَّتفَا يٓ    يٓ بٓتؼٓى بٓتٕٕهَ   -بِالْبٕٕٓتِ يٓ طٓلَّى سٓوْؼٓتَٕٕهِ خَلْفٓ مٓمَا ِ إِبٕشَإَِمٓ ع
ٕٓ ءٍ مٓا خَلَا الىِّسٓاءٓ -الْمٓشْيِِٓ يٓ لَظَّشَ لِأَنَّ ػٓلٍَِٕٕ لِتَحِلَّتِّ   -فَمَذٕ حٓلَّ لٍَٔ وُلُّ شَ

 .الىِّسٓاءِ طًَٓافاي يٓ طٓلَاِي
حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ يٓ غَٕٕشٌُٔ ػٓلَى لُضُيمٍِِ فِٓ الْحٓذم لَا فِتٓ الْؼٔمٕتشَِِ يٓ َٔتًٓ    : أَلًُلُ•

 .لَشِٔبٌ فَئِنَّ الْفَشْعٓ فِٓ أَيَّلٍِِ دٔخًُلُ مٓىََّّ بٓؼٕذٓ التَّلَبُّسِ بِحٓذم التَّمٓتُّغِ
 .853 -244 -2، ي االبتبظاس 544 -162 -5التُزٔب  -(6)•

 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ أَحٕمٓتذٓ بٕتهِ ٔٓحٕٕٓتى ػٓتهْ     « 1» -8 -18177•
بٓأَلْتٔ أَبٓتا  : لَالَ« 3»ػٓهْ إِبٕمٓاػِٕلَ بٕهِ سٓبٓاحٍ « 2»مٔحٓمَّذِ بٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ 

 .ػٓلٍَِٕٕ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ لَالَ وَؼٓمٕ -الْحٓسٓهِ ع ػٓهْ مٔفْشِدِ الْؼٔمٕشَِِ
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ ػٓلِٓم بٕهِ إِبٕشَإَِمٓ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ أَبِتٓ ػٔمٕٕٓتشٍ ػٓتهْ    •

 .«4»بٓؼٕغِ أَطٕحٓابِىَا ػٓهْ إِبٕمٓاػِٕلَ بٕهِ سٓبٓاحٍ مِخْلٍَٔ 

  445: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػٓبٕتذِ الْحٓمِٕتذِ ػٓتهْ    « 5» -9 -18178•
بٓأَلْتٔ أَبٓا الْحٓسٓتهِ ع ػٓتهْ مٔفْتشِدِ    : أَبِٓ خَالِذٍ مًٕٓلَى ػٓلِٓم بٕهِ ٔٓمْطِٕهٍ لَالَ

 .ػٓلٍَِٕٕ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ لَالَ لَٕٕسٓ ػٓلٍَِٕٕ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ -الْؼٔمٕشَِِ
يٓ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػٓلِٓم بٕهِ مٓحٕبًٔ ٍ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕتحٓابِىَا ػٓتهْ   •

 .«6»ػٓهْ مٔفْشِدِ الْحٓذم  -مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػٓبٕذِ الْحٓمِٕذِ مِخْلٍَٔ إِلَّا أَؤٍَّ لَالَ
حٓمٓئٍَ الشَّٕٕخُ عٓيَى مٓهْ أَفْرَدٓ الْعٔمٕرََِ فِٓ أَشْؤُرِ الْحٓوحِّ مُومَ أَرٓادٓ أَنْ    : أَلًُلُ•

يٓ ٔٓحٕتَمِلُ الْحٓمٕلُ عٓيَى الْإِوْكَارِ يٓ عٓيَى « 7»ٔٓدٕعٓيَُٓا عٔمٕرََِ التَّمٓتُّعِ لِمٓا مٓرَّ 
 .التَّمَِِّٕ

 

  445: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

•______________________________ 
 .801 -231 -2، ي االبتبظاس 858 -253 -5التُزٔب  -(1)
 .أحمذ به محمذ به أبٓ ػمٕش -فٓ االبتبظاس -(2)•
 .إبماػٕل به سٔاح -فٓ االبتبظاس -(3)•
 .8 -538 -4الىافٓ  -(4)•
 .803 -232 -2، ي االبتبظاس 860 -254 -5التُزٔب  -(5)•
 .1764 -491 -5التُزٔب  -(6)•
 .مه َزا البا  8ي  5ي  2ي  1مش فٓ األحادٔج  -(7)•

 
  445: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕرَِِ الْمٔفْرَدِِٓ دٔينَ عٔمٕرَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ أَحٕمٓذٓ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػٓبٕتذِ  « 1» -10 -18179•
 .لَٕٕسٓ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ إِلَّا ػٓلَى الْحٓادم: الْحٓمِٕذِ ػٓهْ بٕٕٓفٍ ػٓهْ ًٔٔوُسٓ سٓيٓأٌ لَالَ

َٓزَا مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى الْحٓظٕشِ الْئِػَافِٓم بِالىِّسٕبِّٓ إِلَى ػٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ خَاطَّتّي يٓ  : أَلًُلُ•
 . «3»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ فِٓ التَّمْظِٕشِ « 2»تَمَذَّ ٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ 

 .806 -232 -2، ي االبتبظاس 863 -254 -5التُزٔب  -(1)•
مه أبتًا  ألستا     14مه البا   4ي فٓ الحذٔج  2تمذ  فٓ البا   -(2)•

مته أبتًا  وفتاسات     10ي فٓ البا   2مه البا   6الحذ، ي فٓ الحذٔج 
 .مه َزٌ األبًا  2االبتمتاع، ي فٓ البا  

 .مه أبًا  الحلك ي التمظٕش 19ي  14ي  13ٔاتٓ فٓ األبًا   -(3)•
•  

  446: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج


