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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  ٔحشمي َٓ أن •

 إلى الحذ، 
ٓ ثبلجٕتت بتجؼب، ي    فٕطوً  ٔذخل مىّ المؼظمّ حم • ػىتذ ممتب     ٔصوي

ٔطوً   ثٕه الظفب ي المشيِ بتجؼب، حتم    ٔسعىسوؼتٕه، حم ( ع)إثشإَم 
احتٕبطب بجؼب حم سوؼتٕه لٍ، ي إن وبن األلتًى ػتذ  يرتًة     ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ وتل متب حتش  ػلٕتٍ       ٔمصشحم ، *طالتٍطًاف الىسبء ي 
 ،ثبإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىساء لٕس تًاخة فٓ عمشِ التمتع ي لىه ال تأس تإتٕاووٍ   *•
 احتٕاطاً ي اتٕاوٍ لثل التمصٕشٔىًن أوثش إحتٕاطاً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن     •

الًلًف ثؼشفّ، ي األفؼل إٔمبػٍ ًٔ  التشئتّ ثؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفبت فٕمف ثُب مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيثٍ، حم ٔفٕغ 
مىُب ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕجٕت فٍٕ ي ٔمف ثٍ ثؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش أي ػمبل ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزثح َذٍٔ، حم ٔحلك إن وبن طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
ثٕىٍ ي ثٕه التمظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىسبء التمظٕش، فٕحل ثؼتذ التمظتٕش   
ٓ ء إال الىسبء ي الطٕت، ي األحًؽ ارتىبة الظتٕذ أٔؼتب، ي    مه ول ش
إن وبن األلًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 

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

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

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ 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 ثؼغ الظًس ومب ٔأتٓ، ي ٔشمٓ فٓ أٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  المًل فٓ صًسِ 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 الظٕذ، ي إن ألب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص أٔؼب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ أن ٔمؼٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التأخٕش لغذٌ فؼال ػه أٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَا الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ أمًس 1مسألّ •
 الىّٕ، -أحذَب•

أْ لظذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحأي 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 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔىًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح

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

 .شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ ثتمبمٍ ػلى األطح
 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔىًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

أتى ثبلؼمشِ فٓ فلً  ،*ياحذِأن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ  -حبلخُب•
بىّ ي ثبلحذ فٓ األخشى لم ٔظح 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
 
 .ػلى األحًؽ *•

 
 
 
 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 أن ٔىًن إحشام حدٍ مه تطه مىّ

فمحتل  ، أمب ػمشتٍ أن ٔىًن إحشا  حزٍ مه ثطه مىّ مغ االختٕبس -ساثؼُب•
 إحشامُب المًالٕت اٖتّٕ،  

أي حزتش  ( ع)أفؼل مًاػؼُب المسزذ، ي أفؼل مًاػؼٍ ممتب  إثتشإَم   ي •
ي لً تؼزس اإلحشا  مه مىّ أحش  ممب ٔتمىه، ي لً أحش  مه ( ع)إبمبػٕل 

غٕشَب اختٕبسا متؼمذا ثطل إحشامٍ، ي لً لم ٔتذاسوٍ ثطل حزٍ، ي ال ٔىفٕتٍ  
الؼًد إلُٕب مه غٕش تزذٔذ، ثل ٔزت أن ٔزذدٌ فُٕب، ألن إحشامٍ مه غٕشَب 
وبلؼذ ، ي لً أحش  مه غٕشَب رُال أي وسٕبوب يرت الؼًد إلُٕتب ي التزذٔتذ   

 . *مىبوٍمغ اإلمىبن، ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ 
ٔجؼذ رًاص االوتفبء ثئحشامٍ إرا وتبن حٕىتٍ أٔؼتبي غٕتش متتمىّه مته       ال *•

 (سٌ)، ثل مطلمب ي إن وبن اإلحتٕبؽ مب روشٌ المبته مىّّالشرًع إلى 

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ٔىًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ

فلً  ،أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ -خبمسُب•
ابتؤرش احىبن لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَمب 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 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 أن ال ٔخشج مه مىّ تعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع

أن ال ٔخشد مه مىّ ثؼتذ اإلحتالل ػته ػمتشِ      *األحًؽ 2مسألّ •
أن ٔحتش  للحتذ    **فتبألحًؽ التمتغ ثال حبرّ، ي لً ػشػتٍ حبرّ 

مه مىّ ي ٔخشد لحبرتٍ ي ٔشرغ محشمب إلػمبل الحذ، لىه لً خشد 
 .مه غٕش حبرّ ي مه غٕش إحشا  حم سرغ ي أحش  ي حذ طح حزٍ

 
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ *•
 .ي إن وبن األلًى رًاصٌ **•

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 يلت اإلحشام ليحح مًسع

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

 .اإلحشا  ًٔ  التشئّ، ثل ًَ أحًؽ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 لً وسٓ اإلحشام

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

لم ٔتزوش الى تمب  األػمبل طح حزٍ، ي الزبَل ثتبلحىم فتٓ حىتم    
ي لً تؼمذ تشن اإلحشا  إلى صمبن فًت الًلًف ثؼشفتّ ي  ، **الىببٓ

 .***حزٍمشؼش ثطل 
 .يلً وبن فٓ المشؼش *•
 التمتغ أيالؼمشِ المفشدِػمشِ بًاء وبن اإلحشا  للحذ أي  **•
وسٕبوبي ي لم ٔتمىّه مته الؼتًد إلُٕتب     مىّغٕشوؼم لً أحش  مه  *** •

ٔجؼذ طحّّ إحشامٍ األيّل إرا وتبن حٕىتٍ   ال ثل طحّ إحشامٍ مه مىبوٍ 
 . أٔؼبي غٕش متمىّه مه الشرًع إلى مىّّ

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج 
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 ال ٔدًص لمه يظٕفتٍ التمتع أن ٔعذل إلى غٕشٌ

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

ي ٔأتٓ ثبلؼمشِ ثؼذ الحذ، ي حذ ػتٕك  ، *االفشادلٍ ومل الىّٕ إلى  خاص
 الًلت خًف فًات االختٕبسْ مه يلًف ػشفّ ػلى األطح، 

الظبَش ػمً  الحىم ثبلىسجّ إلى الحذ المىذية، فلً وًى التمتغ وذثب ي •
لٍ الؼذيل إلتى   **خاصي ػبق يلتٍ ػه إتمب  الؼمشِ ي إدسان الحذ 

 .ػلٍٕاالفشاد، ي األلًى ػذ  يرًة الؼمشِ 
 . ثل ٔزت ػلٍٕ الىمل لً خبف ػه إدسان الحذ لً ابتمشفٓ الؼمشِ *•
خبف ػه إدسان الحتذ لتً ابتتمشفٓ    الؼذيل لً ثل ٔزت ػلٍٕ  **•

 . الؼمشِ

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

لً ػلم مه يظٕفتٍ التمتغ ػٕك الًلت ػته إتمتب  الؼمتشِ ي     6مسألّ •
رًاص الؼذيل مه األيل  ال ٔجؼذ  إدسان الحذ لجل أن ٔذخل فٓ الؼمشِ

 الى االفشاد، 
ثل لً ػلم حبل اإلحشا  ثؼٕك الًلت ربص لٍ اإلحشا  ثحتذ االفتشادي   •

 إتٕبوٍ حم إتٕبن ػمشِ مفشدِ ثؼذٌ، ي تم حزٍ ي وفى ػه حزّ اإلبال ،
ي لً دخل فٓ الؼمشِ ثىّٕ التمتغ فٓ بتؼّ الًلتت ي أختش الطتًاف ي      •

السؼٓ متؼمذا إلتى أن ػتبق الًلتت ففتٓ رتًاص الؼتذيل ي وفبٔتتٍ        
 .، ي األحًؽ الؼذيل ي ػذ  االوتفبء لً وبن الحذ يارجب ػلٍٕ*إشىبل

ثل ال اشىبل فٓ رًاصالؼذيل ي وفبٔتٍ ثل وتل مته ػتبق الًلتت      *•
 .للتمتغ لٍ فلٍ الؼذيل إلى اإلفشاد ي اإلوتفبء ثٍ 

 407: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 الحائض ي الىفساء إرا ضاق يلتُا عه الطُش ي إتمام العمشِ

الحبئغ ي الىفسبء إرا ػبق يلتُب ػه الطُش ي إتمب  الؼمشِ ٔزت  7مسألّ •
 ، *الحذاإلتمب  حم اإلتٕبن ثؼمشِ ثؼذ ي   ػلُٕب الؼذيل إلى االفشاد

ي ػبق الًلت أحش  لحذ االفشاد،  **لؼزسلً دخل مىّ مه غٕش إحشا  ي •
 .ي أتى ثؼذ الحذ ثؼمشِ مفشدِ، ي طح ي وفى ػه حزّ اإلبال 

َزا إرا وبن ػزسَب لجل اإلحشا  أي حٕىٍ ي أمب لً وبن ثؼذٌ فلً وبن ثؼذ  *•
وظف الطًاف فٕزت ػلُٕب تشن الطًاف ي إتٕبن السؼٓ ي التمظٕش فتحل ي 
تحش  للحذ متمتؼّ يثؼذ سفغ الؼزس تىمل طًافُب مه حٕج تشوٍ ي لً وتبن  
ػزسَب ثؼذ اإلحشا  ي لجل وظف الطًاف فُٓ ثبلخٕبس ثٕه الؼتذيل وتبأليل   
أي التىمٕل وبلخبوٓ إال أوُب لً اختبست التىمٕل ٔزت ػلُٕب ثؼذ سفغ الؼتزس  

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

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ حح االفشاد

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

 

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 صًسِ العمشِ المفشدِ

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

 الؼمشِ المفشدِ تخٕش ثٕىُمب، 
أوٍ ال ٔىًن فٓ ػمشِ التمتغ طًاف الىسبء ي إن وبن أحتًؽ، ي  حبوُٕب •

 فٓ الؼمشِ المفشدِ ٔزت طًاف الىسبء، 
اٖتٕتّ، ي مٕمتبت الؼمتشِ    المًالٕتت  مٕمبت ػمشِ التمتتغ أحتذ    حبلخُب •

 .المفشدِ أدوى الحل ي إن ربص فُٕب اإلحشا  مه تله المًالٕت

 408: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

  التَّمْظِٕشِأَثًٕٓاةٔ •
ثٓبةٔ ئرًٔثٍِِ فِٓ ػٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ ػٓمِٕتٓ السَّؼِٕٓ يٓ أَؤٍَّ ٔٓتَحٓلَّلُ ثٍِِ مِتهْ   1« 1»•

  وُلِّ مٓب حٔشِّ ٓ ػٓلٍَِٕٕ ثِبلْئِحٕشَا ِ إِلَّب الْحٓلْكَ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 2» -1 -18317•

ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ « 3»ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ أَثِٓ بٓمَّبنٍ 
يٓ  -مِتهْ سٓأْبِتهٓ مِتهْ رًٓٓاوِجِتٍِ    « 4»ع فِٓ حٓذِٔجِ السَّؼِٕٓ لَبلَ حُمَّ لَظِّشْ 

فَتئِرَا  أَثٕكِ مِىُْٓب لِحٓزِّتهٓ  يٓ لَلِّمٕ أَظْفَبسٓنٓ يٓ  -لِحٕٕٓتِهٓ يٓ خُزْ مِهْ شَبسِثِهٓ
فَمَذٕ أَحٕلَلْتٓ مِهْ وُلِّ شَٕٓ ءٍ ٔٔحِلُّ مِىْتٍٔ الْمٔحٕتشِ ٔ يٓ أَحٕشَمٕتتٓ     -فَؼٓلْتٓ رَلِهٓ

 .مِىٍْٔ
 505: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج 



22 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓجٕذِ الشَّحٕمٓهِ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ « 5» -2 -18318•
يٓ  -أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ بٓمِؼٕتٍُٔ ٔٓمًُلُ طًَٓافٔ الْمٔتَمٓتِّغِ أَنْ ٔٓطًُفٓ ثِبلْىَؼٕجٓتِّ 

فَتئِرَا فَؼٓتلَ رَلِتهٓ فَمَتذٕ     ٔٔمَصِّشَ مِهْ شَعٕشٌِِ يٓ  -ٔٓسٕؼٓى ثٕٕٓهَ الظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ
 .أَحٓلَّ

 505: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



23 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

•______________________________ 
 .أحبدٔج 4فٍٕ  1الجبة  -(1)
مته   1، ي أيسد طذسٌ فتٓ الحتذٔج   487 -148 -5التُزٔت  -(2)•

 .مه َزٌ األثًاة 6الجبة 
 .إثشإَم ثه أثٓ بمبل -فٓ المظذس -(3)•
 (.َبمش المخطًؽ)لض  -فٓ وسخّ -(4)•

 .522 -157 -5التُزٔت  -(5)•
  506: ، ص13 يببئل الشٕؼّ، د•

 505: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



24 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػٔمٓشَ ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ ػٔتزَافِشٍ    « 1» -3 -18319•
فَمَظِّتشْ مِتهْ   حُمَّ ائْتِ مٓىْضِلَهٓ : ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ

 .يٓ حٓلَّ لَهٓ وُلُّ شَٕٓ ءٍ شَؼٕشِنٓ

 506: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



25 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓتهْ أَثِٕتٍِ   « 2» -4 -18320•
ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهِ الْفَؼْلِ ثٕهِ شَبرَانَ ػٓهْ 
طٓفًْٓانَ يٓ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ أَطٕحٓبثِىَب ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕتهِ مٔحٓمَّتذٍ   
ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓهْ فَؼَبلََّ ثٕهِ أًَُّٔةٓ يٓ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓى رٓمِٕؼتبي  

إِرَا فَشَغْتٓ مِهْ سٓعِٕٕهٓ يٓ : ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ
يٓ خُوزْ مِوهْ    -فَمَصِّشْ مِهْ شَعٕشِنٓ مِوهْ خًٓٓاوِثِوٍِ يٓ لِحٕٕٓتِوهٓ    -أَوْتٓ مٔتَمٓتِّعٌ
 -يٓ لَيِّمٕ مِهْ أَظْفَاسِنٓ يٓ أَتٕكِ مِىُْٓا لِحٓدِّهٓ فَإِرَا فَعٓيْوتٓ رَلِوهٓ   -شَاسِتِهٓ

ٕٓ ءٍ ٔٔحِلُّ مِىٍْٔ الْمٔحٕتشِ ٔ  يٓ أَحٕشَمٕتتٓ مِىْتٍٔ فَطُتفٕ     -فَمَذٕ أَحٕلَلْتٓ مِهْ وُلِّ شَ
 .ثِبلْجٕٕٓتِ تَطًَُّػبي مٓب شِئْتٓ

 506: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



26 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

مِتهْ   -سٓيٓأٌ الظَّذٔيقُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ مِخْلٍَٔ إِلَّب أَوَّتٍٔ لَتبلَ  يٓ •
 .«3»شَؼٕشِنٓ يٓ تَشَنٓ لًَٕلٍَٔ يٓ أَحٕشَمٕتٓ 

 506: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



27 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ : أَلًُلُ« 4»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ يٓ •
 .«6»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 5»ػٓلَى رَلِهٓ 

•______________________________ 
 .523 -157 -5التُزٔت  -(1)
 83مه الجبة  2، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 1 -438 -4الىبفٓ  -(2)•

 .مه أثًاة الطًاف

 506: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



28 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

 .2741 -375 -2الفمٍٕ  -(3)•
 .521 -157 -5التُزٔت  -(4)•
ي  3مته الجتبة    4ي فٓ الحذٔج  2مه الجبة  30تمذ  فٓ الحذٔج  -(5)•

مه أثتًاة   8مه الجبة  2ي فٓ الحذٔج  5مه الجبة  9ي  3فٓ الحذٔخٕه 
مته   3مه أثًاة االحتشا ، ي فتٓ الحتذٔج     54ألسب  الحذ، ي فٓ الجبة 

 82مه الجتبة   7ي  6مه أثًاة تشين االحشا ، ي فٓ الحذٔخٕه  45الجبة 
 .مه أثًاة الطًاف 84مه الجبة  12ي فٓ الحذٔج  83ي فٓ الجبة 

 . ٔبتٓ فٓ األثًاة اٖتّٕ مه َزٌ األثًاة -(6)•

•  

 
 506: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



29 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

ثٓبةٔ ئرًٔةِ التَّمْظِٕشِ فِٓ ػٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ يٓ ػٓذٓ ِ رًٓٓاصِ الْحٓلْكِ فَتئِنْ   4« 6»•
  حٓلَكَ ػٓمٕذاي لَضِمٍٓٔ دٓ ٌ يٓ إِنْ وَبنَ وَببِٕبي أَيٕ رٓبَِليب لَمٕ ٔٓلْضَمٍٕٔ شَٕٓ ءٌ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ٔٓؼٕمًُةٓ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهِ « 7» -1 -18326•
اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ رٓمِٕلٍ ػٓهْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثٍِِ ػٓهْ أَحٓذَِِمٓب ع فِٓ مٔتَمٓتِّتغٍ  

ٕٓ ءٌ   -حٓلَكَ سٓأْبٍٓٔ يٓ إِنْ  -فَمَبلَ إِنْ وَبنَ وَببِٕبي أَيٕ رٓبَِليب فَلَٕٕسٓ ػٓلَٕٕتٍِ شَت
 .فَلَٕٕسٓ ػٓلٍَِٕٕ إِرَا وَبنَ لَذٕ أَػٕفَبٌٔ شَُٕشاي -وَبنَ مٔتَمٓتِّؼبي فِٓ أَيَّلِ شًُُٔسِ الْحٓذِّ

 .1665 -473 -5التُزٔت  -(7)•

 509: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



30 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهْ طٓتفًْٓانَ ثٕتهِ   « 1» -2 -18327•
يٓ : ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللَّتٍِ ع فِتٓ حٓتذِٔجٍ لَتبلَ    

 .لَٕٕسٓ فِٓ الْمٔتْؼِّٓ إِلَّب التَّمْظِٕشُ
 

  510: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



31 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓتهْ مٔحٓمَّتذِ ثٕتهِ    « 2» -3 -18328•
بِىَبنٍ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهْ إِبٕحٓبقَ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓتهْ أَثِتٓ ثٓظِتٕشٍ    

أَسٓادٓ أَنْ ٔٔمَظِّشَ فَحٓلَتكَ سٓأْبٓتٍٔ لَتبلَ     -بٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع الْمٔتَمٓتِّغٔ: لَبلَ
أَمٓشَّ الْمًٔبٓى ػٓلَى سٓأْبِتٍِ حِتٕهَ    -فَئِرَا وَبنَ ًٕٔٓ ٔ الىَّحٕشِ -ػٓلٍَِٕٕ دٓ ٌ ُٔٔٓشِٔمٍُٔ
 .ٔٔشِٔذٔ أَنْ ٔٓحٕلِكَ

 
 .«3»مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ مِخْلٍَٔ •

 

  510: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



32 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ أَؤٍَّ بٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ « 4» -4 -18329•
فَمَتذِ ٓ مٓىَّتَّ فَمَؼَتى     -يٓ ًَٔٓ مٔتَمٓتِّغٌ« 5»اللٍَِّ ع ػٓهْ سٓرٔلٍ ػٓمَضٓ سٓأْبٍٓٔ 

 .يٓ لَظَّشَ يٓ ادََّٓهَ يٓ أَحٓلَّ لَبلَ ػٓلٍَِٕٕ دٓ ٔ شَبٍِ -وُسٔىٍَٔ يٓ حٓلَّ ػِمَبصٓ سٓأْبٍِِ
 
 
 .التَّمْصِٕشُ َٔىَا مٓحٕمًٔلٌ عٓيَى الْحٓيْكِ لَثٕلَ مٓحٓيٍِِّ: أَلًُلُ•

  510: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



33 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ رٓمِٕلِ ثٕهِ دٓسَّادٍ أَؤٍَّ بٓأَلَ أَثٓتب ػٓجٕتذِ   « 6» -5 -18330•
لَبلَ إِنْ وَبنَ رٓبَِليب فَلَتٕٕسٓ ػٓلَٕٕتٍِ    -اللٍَِّ ع ػٓهْ مٔتَمٓتِّغٍ حٓلَكَ سٓأْبٍٓٔ ثِمٓىََّّ

ٕٓ ءٌ ثِخَلَتبحِٕهَ ًٕٔٓمتبي فَلَتٕٕسٓ     -يٓ إِنْ تَؼٓمَّذٓ رَلِهٓ فِٓ أَيَّلِ شًُُٔسِ الْحٓذِّ -شَ
ٕٓ ءٌ الَّتِٓ ًٔٔٓفَّشُ فُِٕٓب الشَّتؼٕشُ  « 7» -يٓ إِنْ تَؼٓمَّذٓ ثٓؼٕذٓ الخَّلَبحِٕهَ ًٕٔٓمبي -ػٓلٍَِٕٕ شَ

 .لِلْحٓذِّ فَئِنَّ ػٓلٍَِٕٕ دٓمبي ُٔٔٓشِٔمٍُٔ

 509: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



34 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

•______________________________ 
مته   8، ي أيسدٌ ثتمبمٍ فٓ الحتذٔج  533 -160 -5التُزٔت  -(1)

 .مه أثًاة الحلك 7الجبة 
، ي 842 -242 -2، ي االبتجظتتبس 525 -158 -5التُتتزٔت  -(2)•

 .مه أثًاة الحلك 11مه الجبة  1أيسدٌ فٓ الحذٔج 
 .2746 -377 -2الفمٍٕ  -(3)•
 .2744 -376 -2الفمٍٕ  -(4)•

 509: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



35 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕتهِ  يٓ •
 .«1»حٓذِٔذٍ ػٓهْ رٓمِٕلِ ثٕهِ دٓسَّادٍ مِخْلٍَٔ 

•______________________________ 
 .7 -441 -4الىبفٓ  -(1)
 
لَبلَ الْىُلَٕٕىُِّٓ يٓ فِٓ سِيٓأٍّٓ أُخْشَى إِرَا وَبنَ ًٕٔٓ ٔ الىَّحٕشِ « 2» -6 -18331•

 .أَمٓشَّ الْمًٔبٓى ػٓلَى سٓأْبٍِِ

  511: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



36 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

  «3»سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ إِلَى لًَٕلٍِِ ُٔٔٓشِٔمٍُٔ يٓ •
 .7رٔل الحذٔج  7 -441 -4الىبفٓ  -(2)•
، ي 526 -158 -5، التُتتتتتزٔت 149 -48 -5التُتتتتتزٔت  -(3)•

 .843 -242 -2االبتجظبس 
 

  511: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



37 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

ثٓبةٔ أَنَّ الْمٔؼٕتَمِشَ ػٔمٕشَِي مٔفْشَدِٓي مٔخََّٕشٌ ثٕٕٓهَ الْحٓلْتكِ يٓ التَّمْظِتٕشِ إِنْ    5« 4». •
  وَبنَ سٓرٔليب يٓ ٔٔسٕتَحٓتُّ لٍَٔ اخْتِٕٓبسٔ الْحٓلْكِ يٓ تَخْتَضُّ الْمٓشْأَُِ ثِبلتَّمْظِٕشِ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 5» -1 -18332•
: ػٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللَّتٍِ ع لَتبلَ  

يٓ طٓتلَبِِ التشَّوْؼٓتَٕٕهِ    -الْمٔؼٕتَمِشُ ػٔمٕشَِي مٔفْشَدِٓي إِرَا فَشَؽَ مِهْ طًَٓافِ الْفَشِٔؼَتِّ 
 -لَظَّشَيٓ السَّؼِٕٓ ثٕٕٓهَ الظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ حٓلَكَ أَيٕ  -خَلْفٓ الْمٓمَب ِ

 511: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



38 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ لَبلَ إِنَّ سٓبًٔلَ اللٍَِّ  -يٓ بٓأَلْتٍُٔ ػٓهِ الْؼٔمٕشَِِ الْمٓجٕتًُلَِّ فُِٕٓب الْحٓلْكُ لَبلَ وَؼٓمٕ •
 -اللَُّٔمَّ اغْفِشْ لِلْمٔحٓلِّمِٕهَ لِٕلَ ٔٓب سٓبًٔلَ اللٍَِّ -ص لَبلَ فِٓ الْؼٔمٕشَِِ الْمٓجٕتًُلَِّ

لِٕتلَ ٔٓتب سٓبٔتًلَ اللَّتٍِ يٓ      -يٓ لِلْمٔمَظِّشِٔهَ لَتبلَ اللَُّٔتمَّ اغْفِتشْ لِلْمٔحٓلِّمِتٕهَ    
 .لِلْمٔمَظِّشِٔهَ فَمَبلَ يٓ لِلْمٔمَظِّشِٔهَ

 .1523 -438 -5التُزٔت  -(5)•
مته الجتبة    3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1364 -390 -5التُزٔت  -(6)•

 .مه أثًاة ألسب  الحذ 21
 

 511: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



39 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓتشٍ ػٓتهْ حٓمَّتبدٍ ػٓتهِ     « 6» -2 -18333•
لَتٕٕسٓ ػٓلَتى الىِّسٓتبءِ حٓلْتكٌ يٓ ػٓلَتُِٕٕهَّ      : ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ  الْحٓلَجِِّٓ

 .التَّمْظِٕشُ الْحٓذِٔجَ
 

  512: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



40 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

لَتبلَ الظَّتبدِقُ ع   : مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ لَبلَ« 1» -3 -18334•
يٓ لَب الْحٓلْتكُ يٓ إِوَّمٓتب ٔٔمَظِّتشْنَ مِتهْ      -لَٕٕسٓ ػٓلَى الىِّسٓبءِ أَرَانٌ إِلَى أَنْ لَبلَ

 .شُؼًٔسَِِهَّ
مه الجبة  5، ي أيسدٌ ثتمبمٍ فٓ الحذٔج 908 -298 -1الفمٍٕ  -(1)•

 .مه أثًاة ممذمبت الطًاف 41
 

 509: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



41 

 فٓ عمشِ التمتع ٔتعٕه التمصٕش

لَبلَ يٓ سٔيِْٓ أَؤٍَّ ٔٓىْفُِٕٓب مِهَ التَّمْظِتٕشِ مِخْتلُ طَتشَفِ    « 2» -4 -18335•
 .الْأَوْمٔلَِّ

 . «3»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلًُلُ•

 

 .908 -298 -1الفمٍٕ  -(2)•
 . مه َزٌ األثًاة 4مه الجبة  2تمذ  فٓ الحذٔج  -(3)•

 509: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



42 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

ثٓبةٔ ئرًٔةِ طًَٓافِ الىِّسٓبءِ فِتٓ الْحٓتذِّ مٔطْلَمتبي يٓ فِتٓ الْؼٔمٕتشَِِ       82« 6»•
  الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ ػٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمَّتذِ  « 7» -1 -18170•
أَثًٔ الْمَببِتمِ مٔخَلَّتذٔ ثٕتهُ    وَتَتٓ  :ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى لَبلَ« 1»أَحٕمٓذٓ   ثٕهِ

َٓتلْ   -ٔٓسٕأَلٍُٔ ػٓهِ الْؼٔمٕتشَِِ الْمٓجٕتًُلَتِّ  « 2» -إِلَى الشَّرٔلِ عمًٔبٓى الشَّاصُِّْ 
 -الَّتِتٓ ٔٔتَمٓتَّتغٔ ثُِٓتب إِلَتى الْحٓتذِّ      -ػٓلَى طٓبحِجُِٓب طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ يٓ الْؼٔمٕشَِِ

يٓ أَمَّتب الَّتِتٓ    -أَمَّب الْؼٔمٕشَُِ الْمٓجٕتًُلَُّ فَؼٓلَى طٓبحِجُِٓب طَتًٓافٔ الىِّسٓتبءِ  فَىَتَتٓ 
 .فَلَٕٕسٓ ػٓلَى طٓبحِجُِٓب طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ -ٔٔتَمٓتَّغٔ ثُِٓب إِلَى الْحٓذِّ

 .«3»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى مِخْلٍَٔ •
 

  443 -442: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



43 

 مخيّذ ته مًسى الشاصّْ أتً الماسم

 المببمثه مًبى الشاصّْ أثً مخلّذ •
لٍ مىبتجّ إلى الشرل ػلٍٕ السّال  سياَب محمّذ ثه ٔؼمًة فٓ الىبفٓ  •

، ي سياَتب الشتٕخ فتٓ    9ثبة لطغ تلجٕتّ المحتش  الحتذٔج     538: 4
 . 861الحذٔج  254: 5التُزٔت 

، 222: 2التشياِ  رتبمغ  ). لم ألف فٍٕ ػلى غٕتش رلته  : المبممبوّٓلبل •
 .(121: 18، مؼزم سربل الحذٔج 207: 3تىمٕح الممبل 



44 

 مخيّذ ته مًسى الشاصّْ أتً الماسم

لَبلَ سٓبٔتًلُ اللَّتٍِ   : مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ لَبلَ« 2» -5 -25066•
إِلَّتب فَبطِمٓتَّ فَتئِنَّ     -ص إِوَّمٓب أَوَب ثٓشَشٌ مِخْلُىُمٕ أَتَضَيَّدٔ فِتٕىُمٕ يٓ أُصٓيِّرٔىُتمٕ  

 .تَضْئِزُٓٓب وَضَلَ مِهَ السَّمٓبءِ
يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْؼٓجَّتبِِ  •

ػٓهْ إِثٕتشَإَِمٓ ثٕتهِ   مٔخَلَّذِ ثٕهِ مًٔبٓى ثٕهِ مٓؼٕشُيفٍ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ ػٓهْ 
ػٓلٍِّٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى الْٕٓشْثًٔػِِّٓ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ تَغْلِتٓ ػٓهْ أَثِٓ رٓؼٕفَشٍ ع 

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

 74: ، ص20 يسائل الشٕعّ؛ ج



45 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

، ي االبتجظبس 861 -254 -5، ي التُزٔت 9 -538 -4الىبفٓ  -(7)•
2- 232- 804. 
 (.َبمش المخطًؽ)أحمذ ثه محمذ  -فٓ وسخّ -(1)•

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

  443 -442: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

ٍٔ ػٓتْه أَحٕمٓتٓذ ثٕتِه ٔمحٓمَّتٍذ ػٓتْه ٔمحٓمَّتِذ ثٕتِه        « 4» -2 -18171• ٓي ػْٓى
إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ ػٓجٕذِ الْحٓمِٕذِ ػٓهْ ػٔمٓشَ أَيٕ غَٕٕشٌِِ ػٓهْ أَثِتٓ ػٓجٕتذِ   

لَتبلَ يٓ لَتب ثٔتذَّ لَتٍٔ ثٓؼٕتذٓ       -الْمٔؼٕتَمِشُ ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٓسٕؼٓى يٓ ٔٓحٕلِكُ: اللٍَِّ ع لَبلَ
 .الْحٓلْكِ مِهْ طًَٓافٍ آخَشَ

 .يٓ وَزَا الَّزِْ لَجٕلٍَٔ« 5»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ •

  443 : ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



47 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ مٔؼٓلَّى ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ « 6» -3 -18172•
الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ أَثٓبنِ ثٕهِ ػٔخْمٓبنَ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ لَبلَ بٓمِؼٕتٔ أَثٓب رٓؼٕفَشٍ ع 

فَئِنْ شَتبءٓ فَلْتٕٓمٕغِ ػٓلَتى     -ٔٓمًُلُ إِرَا لَذِ ٓ الْمٔؼٕتَمِشُ مٓىََّّ يٓ طَبفٓ يٓ بٓؼٓى
 .سٓاحِلَتٍِِ يٓ لْٕٓلْحٓكْ ثِإََٔلٍِِ

  443 : ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

 .854 -245 -2، ي االبتجظبس 545 -163 -5التُزٔت  -(3)•
 .7 -538 -4الىبفٓ  -(4)•
 .802 -231 -2، ي االبتجظبس 859 -254 -5التُزٔت  -(5)•
 .4 -537 -4الىبفٓ  -(6)•

 443: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



49 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

  يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّتذٍ ػٓتهْ  « 7» -4 -18173•
ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهِ اثٕهِ مٔسٕىَبنَ ػٓهْ أَثِٓ ثٓظِٕشٍ ػٓهْ أَثِتٓ ػٓجٕتذِ اللَّتٍِ ع    مٔحٓمَّذِ 

حُمَّ ٔٔحِتلُّ فَتئِنْ    -الْؼٔمٕشَُِ الْمٓجٕتًُلَُّ ٔٓطًُفٔ ثِبلْجٕٕٓتِ يٓ ثِبلظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ: لَبلَ
 .شَبءٓ أَنْ ٔٓشْتَحِلَ مِهْ بٓبػٓتٍِِ اسٕتَحٓلَ

« 1»الْمٔشَادٔ ثِبلطًَّٓافِ َٔىَب طًَٓافٔ الْؼٔمٕشَِِ يٓ طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ لِمٓب مٓؼَى : أَلًُلُ•
 .«3»يٓ فِٓ أَحٓبدِٔجِ الْؼٔمٕشَِِ « 2»يٓ ٔٓأْتِٓ َٔىَب 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



50 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

 .5 -537 -4الىبفٓ  -(7)•
 .مه َزا الجبة 1مؼى فٓ الحذٔج  -(1)•
 .مه َزا الجبة 8ي  7ي  5ٔبتٓ فٓ األحبدٔج  -(2)•
 .مه أثًاة الؼمشِ 9ٔبتٓ فٓ الجبة  -(3)•

 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



51 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ   « 4» -5 -18174•
ٔٓسٕتأَلُ لَتٍٔ    -ػٓهْ إِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ أَثِٓ الْجِلَبدِ أَؤٍَّ لَبلَ لِئِثٕشَإَِمٓ ثٕهِ ػٓجٕذِ الْحٓمِٕذِ

 -ػٓلَى طٓبحِجُِٓب طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ -أَثٓب الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع ػٓهِ الْؼٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ
فَذٓخَلَ ػٓلٍَِٕٕ إِبٕمٓبػِٕلُ ثٕتهُ   -فَزٓبءٓ الْزًٓٓاةٔ أَنْ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِتٌ لَب ثٔذَّ مِىٍْٔ

فَذٓخَلَ ثِشْشُ ثٕهُ إِبٕمٓبػِٕلَ ثٕهِ  -فَمَبلَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِتٌ -حٔمٕٕٓذٍ فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓب
 .فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓب فَمَبلَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓارِتٌ -ػٓمَّبسٍ الظَّٕٕشَفُِّٓ

 .، ثبختظبس1524 -439 -5التُزٔت  -(4•
 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ الظَّفَّبسِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ « 5» -6 -18175•
بٓأَلٍَٔ أَثًٔ حٓتشْثٍ  : ثٕهِ ػٓجٕذِ الْزٓجَّبسِ ػٓهِ الْؼٓجَّبِِ ػٓهْ طٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى لَبلَ

فَطَبفٓ يٓ بٓؼٓى يٓ لَظَّتشَ َٓتلْ ػٓلَٕٕتٍِ     -ػٓهْ سٓرٔلٍ تَمٓتَّغٓ ثِبلْؼٔمٕشَِِ إِلَى الْحٓذِّ
 .لَبلَ لَب إِوَّمٓب طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ ثٓؼٕذٓ الشُّرًٔعِ مِهْ مِىيى -طًَٓافٔ الىِّسٓبءِ

 
 
 .805 -232 -2، ي االبتجظبس 862 -254 -5التُزٔت  -(5)•

 

 444: ، ص13 يسائل الشٕعّ؛ ج



53 

 الْعٔمٕشَِِ الْمٔفْشَدِِٓ دٔينَ عٔمٕشَِِ التَّمٓتُّعِ  فِٓ طًَٓا ِ الىِّسٓاءِ ئخًٔبِ 

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕتهِ ػِٕسٓتى ػٓتهْ بٔتلَٕٕمٓبنَ ثٕتهِ      « 6» -7 -18176•
 -إِرَا حٓذَّ الشَّرٔلُ فَذٓخَلَ مٓىََّّ مٔتَمٓتِّؼبي: حٓفْضٍ الْمٓشْيٓصِِّْ ػٓهِ الْفَمٍِِٕ ع لَبلَ

  يٓ بٓتؼٓى ثٓتٕٕهَ   -فَطَبفٓ ثِبلْجٕٕٓتِ يٓ طٓلَّى سٓوْؼٓتَٕٕهِ خَلْفٓ مٓمَتب ِ إِثٕتشَإَِمٓ ع  
ٕٓ ءٍ مٓتب خَلَتب الىِّسٓتبءٓ    -الظَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ يٓ لَظَّشَ لِتأَنَّ   -فَمَذٕ حٓلَّ لٍَٔ وُلُّ شَ

 .ػٓلٍَِٕٕ لِتَحِلَِّّ الىِّسٓبءِ طًَٓافبي يٓ طٓلَبِي
حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ يٓ غَٕٕشٌُٔ ػٓلَى لُضُيمٍِِ فِٓ الْحٓذِّ لَب فِتٓ الْؼٔمٕتشَِِ يٓ َٔتًٓ    : أَلًُلُ•

 .لَشِٔتٌ فَئِنَّ الْفَشْعٓ فِٓ أَيَّلٍِِ دٔخًُلُ مٓىََّّ ثٓؼٕذٓ التَّلَجُّسِ ثِحٓذِّ التَّمٓتُّغِ
 .853 -244 -2، ي االبتجظبس 544 -162 -5التُزٔت  -(6)•
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