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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
  فٓ صًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  يحزمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ػىتذ ممتب     يصويي ثبلجٕتت بتجؼب، ي    فيطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم •

يطوً   ثٕه الصفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    يسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبطب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       يقصزحم ، *صالتٍطًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ صًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىساء ليس بًاخب في عمزة التمتع ي لكه ال بأس بإتياوو    *•
 احتياطاً ي اتياو  قبل التقصيزيكًن أكثز إحتياطاً

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف ثؼشفّ، ي األفضل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ صتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕض 
مىُب ي ٔمضٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش أي ػمبل ألٔمضٓ إلى مىى حم •

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن صشيسِ ػلى األحتً،، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمصٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمصٕش، فٕحل ثؼتذ التمصتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الطٕت، ي األحً، ارتىبة الصتٕذ أٔضتب، ي    مه ول ش
إن وبن األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ٍ  إن ٔأتٓ إلى مىّ حم • شبء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔصلٓ سوؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕت، حم ٔطتًف طتًاف الىستبء ي ٔصتلٓ     
 سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىسبء، 

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزمبس فٕجٕت ثُب لٕبلٓ التششٔك، ي َٓ الحبدّٔ حم •

ػششِ ي الخبوّٕ ػششِ ي الخبلج ػششِ، ي ثٕتًتّ الخبلج ػششِ إومب َتٓ  
 فٓ ثؼض الصًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
لً شبء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ ثل ٔمٕم ثمىى حتتى ٔشمتٓ رمتبسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحبدْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخبوٓ ػشش، حم ٔىفش ثؼذ التضيال  
لً وبن لذ اتمى الىسبء ي الصٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔضب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األصح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفضل األحً، أن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  أحدها الىية:يشتزط في حح التمتع أمًر
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمتشِ،  •
 .فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح

 406: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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  أحدها الىية:يشتزط في حح التمتع أمًر
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔصحأي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌأي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محبل ثأن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي ثمتٓ إلتى أن ٔتذسن    لً أتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ  وؼم أوٍ ***•

أن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رله إرا ثمٓ فٓ مىّ إلى َتالل رْ  ربص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتأوذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  

 406: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمزت  ي حد  في أشهز الحح

أتتى  فلتً   الحتذ، أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش   -حبوُٕب•
ثؼمشتٍ أي ثؼضُب فٓ غٕشَب لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ ثُتب، ي أشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػلى األصح
 

 406: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

أتى ثبلؼمشِ فتٓ  فلً  ،أن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ -حبلخُب•
بىّ ي ثبلحذ فٓ األخشى لم ٔصح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ، بتًاء    
ألب  فٓ مىّ إلى الؼب  المبثل أ  ال، ي بًاء أحل مه إحشا  ػمشتتٍ أي  

  . ثمٓ ػلٍٕ إلى الؼب  المبثل
 
 
 

 406: ، ص1 تحزيز الًسيية؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

أن ٔىًن الحذّ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ ومب ًَ المشتًُس المتذّػى   : الخبلج•
ألوٍّ المتجبدس مه االخجبس المجّٕىّ لىٕفّٕتّ حتذّ التمتّتغ، ي    ( 1)ػلٍٕ اإلرمبع 

لمبػذِ تًلٕفّّٕ الؼجبدات، ي لألخجبس الذالّّ ػلى دخًل الؼمشِ فتٓ الحتذّ ي   
استجبطُب ثٍ، ي الذالّّ ػلى ػذ  رًاص الخشيد مته مىّتّ ثؼتذ الؼمتشِ لجتل      
اإلتٕبن ثبلحذّ، ثل ي مب دلّ مه األخجبس ػلتى رَتبة المتؼتّ ثتضيال ٔتً       

 التشئّ أي ًٔ  ػشفّ ي وحًَب، 
•______________________________ 

ي ًَ الؼمذِ ي إلّب ففٓ إلبمّ الذلٕل ػلٍٕ إشىبل إر أدلّّ استجب، الؼمشِ ( 1)
ثبلحذّ ال ٔمتضٓ يلًػُمب فٓ بىّ ياحذِ ومب ال ٔخفى ػلى مه سارؼُب ي 

 (.آلب ضٕبء. )ال دلٕل فٓ الجٕه ًَٔم رله غٕش َزٌ األخجبس

 614: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى  
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

ال ٔىبفُٕب خجش بؼٕذ األػشد المتمذّ ، ثذػًى أنّ المشاد مته المبثتل   ي •
فٍٕ الؼب  المبثل فٕذلّ ػلى رًاص إٔمبع الؼمشِ فٓ بتىّ، ي الحتذّ فتٓ    
أُخشى، لمىغ رله، ثل المشاد مىٍ الشُش المبثل ػلى أوٍّ لمؼبسضّ األدلّّ 

 ،(2)السبثمّ غٕش لبثل 
ثل ًَ ضؼٕف السىذ ثمحمّذ ثه بىبن ػلى األصحّ ي الؼمتذِ فتٓ   ( 2)•

الجبة َٓ الشُشِ المؤّٔذِ ثذػًى اإلرمبع ي ػذ  الذلٕل ػلى الصتحّّ  
 (.اإلمب  الخمٕىٓ. )مغ تًلٕفّّٕ الؼجبدِ ي إلّب فغٕشَب محلّ مىبلشّ

 (.الخًئٓ. )ثل ًَ ضؼٕف بىذاً فال ٔصلح للمؼبسضّ•

•  

 614: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى 
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

ػلى َزا فلً أتى ثبلؼمشِ فٓ ػب  ي أخّش الحذّ إلى الؼب  اٖختش لتم   ي •
ٔصحّ تمتّؼبً، بًاء ألب  فٓ مىّّ إلى الؼب  المبثل، أي سرغ إلى أَلٍ حتمّ  
ػبد إلُٕب، ي بًاء أحلّ مه إحشا  ػمشتتٍ أي ثمتٓ ػلٕتٍ إلتى الستىّ      
األُخشى، ي ال يرٍ لمب ػه الذسيس مته احتمتبل الصتحّّ فتٓ َتزٌ      
الصًسِ، حمّ المشاد مه وًوُمب فٓ بىّ ياحذِ أن ٔىًوب مؼبً فتٓ أشتُش   
الحذّ مه بىّ ياحذِ، ال أن ال ٔىًن ثٕىُمب أصٔذ مه احىٓ ػشش شُشاً، 

الحزَّتّ، ي    ي حٕىئزٍ فال ٔصحّ أٔضبً لً أتى ثؼمشِ التمتّغ فٓ أياخش رْ
 .أتى ثبلحذّ فٓ رْ الحزّّ مه الؼب  المبثل

 

 614: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العزية الًثقى 
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

أن ٔمغ الحذّ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ، فلً اػتمش حم حتذّ فتٓ   : الخبلج•
السىّ المبثلّ، فال د  ػلٍٕ بًاء ألب  ثمىّ إلى أن حذّ، أي سرغ ي ػبد، 
ألنّ الذ  إوّمب ٔزت إرا صاحم ثبلؼمشِ حزّّ فٓ يلتُب، ي تشن اإلحتشا   

 .ثحزّّ مه المٕمبت مغ حصًلٍ ثُب فٓ يلت اإلمىبن ي لم ًٔرذ
•  

 214: ، ص7 ؛ ج(الحديثة -ط )تذكزة الفقهاء 
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

 :ششي، التمتغ أسثؼّي •
ي َٓ شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزتّ   -الىّٕ، ي يلًػٍ فٓ أشُش الحذ•

، ي إتٕبن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ، ي اإلحشا  ثتبلحذ  -ػلى سأْ
 .مه ثطه مىّ ي أفضلُب المسزذ ي أفضلٍ الممب 

 

 400: ، ص1 قًاعد األحكام في معزفة الحالل ي الحزام؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

  إتٕبن الحذّ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ: الشش، الخبلجي •
، لمب مشّ مه «9»ي وتت المحمّك « 8»ي الزبمغ « 7»ومب فٓ المجسً، •

دخلت الؼمشِ فٓ الحذّ إلتى ٔتً  المٕبمتّ    : لًلٍ صلى اللٍّ ػلٍٕ ي آلٍ
« 12»، ي األخجتبس  «11»، ي وحًٌ ػته األئمتّ ػلٕتٍ الستال      «10»

الىبصّ ػلى استجب، ػمشِ التمتغ ثحزٍّ، ي استُبن المؼتمش ػمشِ التمتتغ  
 ثحزّّ، 

 37: ، ص5 كشف اليثام ي اإلبهام عه قًاعد األحكام؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

 .307ص  1د : المجسً،( 7) •
 .176ص : الزبمغ للششائغ( 8)•
 2د : ، ي المؼتجش79: ، ي المختصش الىبفغ237ص  1د : ششائغ اإلبال ( 9)•

 .781ص 
 .4مه أثًاة ألسب  الحذّ ح  2ة  151ص  8د : يببئل الشٕؼّ( 10)•
 .2مه أثًاة ألسب  الحذّ ح  3ة  172ص  8د : يببئل الشٕؼّ( 11)•
 .2مه أثًاة ألسب  الحذّ ح  3ة  171ص  8د : يببئل الشٕؼّ( 12)•

 37: ، ص5 كشف اليثام ي اإلبهام عه قًاعد األحكام؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

 :الظبَش أوٍ ال خالف ثٕه األصحبة فٓ َزا الحىم، ي ٔذلُّ ػلٍٕ يرًٌ( 1)•
مب ٔستفبد مه الىصًص الذالّّ ػلى يرًة الحذ ػلتى أَتل   : الًرٍ األيّل•

، فتئن المستتفبد مته َتزٌ     «1»الزذِ ي الخشيِ فٓ ولّ ػتب  متشِّ ياحتذِ    
الشيأبت أن الحذ مته ياتبئف الستىّ الًاحتذِ، ي لتً رتبص التفىٕته ي        
االفتشاق ثٕه الحذ ي الؼمشِ ي ربص اإلتٕبن ثُمتب فتٓ بتىتٕه لىتبن رلته      

 مىبفٕبً لُزٌ األدلّّ، 
•______________________________ 

 .ثل ًَ ضؼٕف بىذاً فال ٔصلح للمؼبسضّ[ 1]
•______________________________ 

 .2أثًاة يرًة الحذ ة / 16: 11الًببئل ( 1)

 194: ، ص27 مًسًعة اإلمام الخًئي؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

فحبل الحذ حبل وظبئشٌ مه الؼجبدات وبلصالِ الًٕمّٕ فئوُب مه يابئف •
أبجًع، ي الؼمتشِ فئوُّتب    ول ًٔ ، ي صالِ الزمؼّ فئوُب مه يابئف ول 

 .مه يابئف ول شُش، ي َىزا الحذ فئوٍ مه يابئف السىّ الًاحذِ
ال سٔت أن َزٌ الىصًص محمًلّ ػلى االبتحجبة، لؼذ  يرًة وؼم •

الحذ ػلى المىلّفٕه فٓ ول بىّ ي إوّمب ٔزت فٓ الؼمتش متشِّ ياحتذِ    
، ي لىته  «2»ومب ػشفت فٓ أيّل الىتتبة  « 1»ثبلضشيسِ ي الىصًص 

 .رله غٕش دخٕل فٓ االبتفبدِ المزوًسِ
 .3أثًاة يرًة الحذ ة / 19: 11الًببئل ( 1)•
 .7: 26سارغ ششح الؼشيِ ( 2)•

 

 

 195: ، ص27 مًسًعة اإلمام الخًئي؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

، ي لتٕس فُٕتب   «3»األخجبس المجٕىّ لىٕفّٕ حتذّ التمتّتغ   : الخبوٓالًرٍ •
داللّ ي ال إشؼبس ػلى رًاص التفشٔك ثٕه الحذ ي الؼمشِ ثبتٕبوُمتب فتٓ   
بىتٕه، ي لً وبن مششيػبً ألُشٕش إلٍٕ ي لً فتٓ سيأتّ ياحتذِ، فخلتًّ     

 .الشيأبت الجٕبوّٕ مغ وخشتُب ٔىشف ػه ػذ  مششيػّٕ االفتشاق
 
 .3أثًاة ألسب  الحذ ة / 239: 11الًببئل ( 3)•

 

 195: ، ص27 مًسًعة اإلمام الخًئي؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

الشيأبت الذالّّ ػلى أن المؼتمش ثؼمشِ التمتّغ محتجس فٓ : الخبلجالًرٍ •
، فئن المىظًس فٓ َزٌ الشيأتبت ػتذ  االفتتشاق    «4»مىّّ حتى ٔحذ 

ثٕه الؼمشِ ي الحذ ي أن مه تمتّغ ثبلؼمشِ لٕس لٍ الخشيد مه مىّّ إلى 
 أن ٔحذ، 

للخشيد فٓ حبرّ فلٕختشد  الضشيسِ  التضت فٓ رٔل ثؼضُب أوٍ لً ي •
محشمبً ثبلحذ حمّ ٔمضٓ إلى ػشفبت، فئن َزٌ الخصًصّٕ تتذل ػلتى   

 .لضي  إتٕبوُمب فٓ بىّ ياحذِ
 .22أثًاة ألسب  الحذ ة / 301: 11الًببئل ( 4)•

 

 196: ، ص27 مًسًعة اإلمام الخًئي؛ ج
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 أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحدة

ال ٔجتىٓ االبتذالل ثُزٌ الشيأبت ػلى مزتشّد االحتجتبس   : الحبصلي •
فٓ مىّّ ي االستُبن ثبلحذ حتى ٔشد ػلٍٕ ثأوٍ أػم مته المتذػى، ثتل    
المىظًس فٓ االبتذالل ثمب فٓ رٔل ثؼض الشيأبت مه أوٍ لً التضتت  
الضشيسِ للخشيد ال ٔخشد إلّب محشمبً للحذ فتئنّ َتزا المؼىتى ٔتذل     
ثًضًح ػلى ػذ  رًاص االفتشاق ي التفىٕه ثتٕه الحتذ ي الؼمتشِ ي    

 .لضي  اإلتٕبن ثُمب فٓ ػب  ياحذ

 196: ، ص27 مًسًعة اإلمام الخًئي؛ ج


