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  القول في صوزة حح التمتع إخماال
  فٓ صًزِ حح التمتغ إخماالالقًل •
فٓ أشُس الحح مه إحدى المًاقٕت بالؼمسِ المتمتغ بُا  يحسمي َٓ أن •

 إلى الحح، 
ػىتد مقتا     يصويي بالبٕتت بتبؼا، ي    فيطوو  ٔدخل مكّ المؼظمّ ثم •

يطوو   بٕه الصفا ي المسيِ بتبؼا، ثتم    يسعىزكؼتٕه، ثم ( ع)إبسإَم 
احتٕاطا ببؼا ثم زكؼتٕه لٍ، ي إن كان األقتًى ػتد  يختً      لينساء

فٕحتل ػيٕتٍ كتل متا حتس  ػيٕتٍ        يقصوس طًاف الىساء ي صالتٍ، ثم 
 ،باإلحسا ، ي َرٌ صًزِ ػمسِ التمتغ التٓ َٓ أحد خصئٓ حدٍ

 405: ، ص1 تحسيس الوسيية؛ ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
 .طًاف الىساء ياخب ػيى كلّ حاج ي مؼتمس، إلّا فٓ ػمسِ التمتغي •

 326: ، ص1 إزشاد األذهان إلى أحكام اإليمان؛ ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
ٔدخل مكّّ فٕطًف ي ٔصيّٓ زكؼتٍٕ، ثمّ ٔسؼى بٕه الصفا ي المتسيِ  ثمّ •

ٓ ء أحس  مىٍ، ي  ي ٔقصّس، ثمّ إن كاوت ػمسِ التمتّغ فقد أحلّ مه كلّ ش
ٔدب ػيٍٕ بؼد ذلك اإلتٕان بالححّ، ي إن كاوتت مبتًلتّ، طتاف بؼتد     

  .التقصٕس أي الحيق طًاف الىساء لٕحييه لٍ، ي ٔصيّٓ زكؼتٍٕ
 

 111: ، ص2 ؛ ج(الحديثة -ط )تحسيس األحكام الشسعية عيى مرهب اإلمامية 



5 

 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
بٓا ٔ ئخًٔ ِ طًَٓافِ الىِّسٓاءِ فِتٓ الْحٓتحم مٔطْيَقتاَ يٓ فِتٓ الْؼٔمٕتسَِِ       82« 6»•

 التَّمٓتُّغِالْمٔفْسَدِِٓ دٔينَ ػٔمٕسَِِ 

مٔحٓمَّدٔ بٕهُ ٔٓؼٕقًُ ٓ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمَّدِ « 7« -1 -18170  •
أَبًٔ الْقَابِتمِ مََٔيَّتدٔ بٕتهُ    كَتَبٓ : ػٓهْ مٔحٓمَّدِ بٕهِ ػِٕسٓى قَالَ« 1»أَحٕمٓدٓ  بٕه

َٓتلْ   -ٔٓسٕأَلٍُٔ ػٓهِ الْؼٔمٕتسَِِ الْمٓبٕتًُلَتِّ  « 2» - إِلَى السَّخٔلِ عمًٔبٓى السَّاشُِّْ
 -الَّتِتٓ ٔٔتَمٓتَّتغٔ بُِٓتا إِلَتى الْحٓتحم      -ػٓيَى صٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ يٓ الْؼٔمٕسَِِ

يٓ أَمَّتا الَّتِتٓ    -فَكَتَبٓ أَمَّا الْؼٔمٕسَُِ الْمٓبٕتًُلَُّ فَؼٓيَى صٓاحِبُِٓا طَتًٓافٔ الىِّسٓتاءِ  
يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ . فَيَٕٕسٓ ػٓيَى صٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ -ٔٔتَمٓتَّغٔ بُِٓا إِلَى الْحٓحم

  . «3»بِإِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ بٕهِ أَحٕمٓدٓ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى مِثْئٍَ 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج



6 

 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
• 

 (.َامش المَطًط)أحمد به محمد  -فٓ وسَّ -(1)

 (.قدٌ. مىٍ(. )ػيٍٕ السال )ػيٓ به محمد  -السخل َىا -(2)•
 .854 -245 -2، ي االبتبصاز 545 -163 -5التُرٔب  -(3)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
ٍٔ ػٓتْه أَحٕمٓتٓد بٕتِه ٔمحٓمَّتدن ػٓتْه ٔمحٓمَّتِد بٕتِه        « 4» -2 -18171• ٓي ػْٓى

ػٓهْ أَبِتٓ ػٓبٕتدِ   ػٔمٓسَ أَيٕ غَٕٕسٌِِ إِبٕمٓاػِٕلَ ػٓهْ إِبٕسَإَِمٓ بٕهِ ػٓبٕدِ الْحٓمِٕدِ ػٓهْ 
قَتالَ يٓ لَتا بٔتدَّ لَتٍٔ بٓؼٕتدٓ       -الْمٔؼٕتَمِسُ ٔٓطًُفٔ يٓ ٔٓسٕؼٓى يٓ ٔٓحٕيِقُ: اليٍَِّ ع قَالَ

 .الْحٓيْقِ مِهْ طًَٓافن آخَسَ
 .يٓ كَرَا الَّرِْ قَبٕئٍَ« 5»يٓ زٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِإِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ بٕهِ ٔٓؼٕقًُ ٓ •
 .7 -538 -4الكافٓ  -(4)•
 .802 -231 -2، ي االبتبصاز 859 -254 -5التُرٔب  -(5)•

 
 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ بٕهِ مٔحٓمَّدن ػٓهْ مٔؼٓيَّى بٕهِ مٔحٓمَّدن ػٓهِ « 6» -3 -18172•

الْحٓسٓهِ بٕهِ ػٓيٍِّٓ ػٓهْ أَبٓانِ بٕهِ ػٔثْمٓانَ ػٓهْ شٔزٓازَِٓ قَالَ بٓمِؼٕتٔ أَبٓا خٓؼٕفَسٍ ع 
فَإِنْ شَتاءٓ فَيْتٕٓمٕ ِ ػٓيَتى     -ٔٓقًُلُ إِذَا قَدِ ٓ الْمٔؼٕتَمِسُ مٓكََّّ يٓ طَافٓ يٓ بٓؼٓى

 .زٓاحِيَتٍِِ يٓ لْٕٓيْحٓقْ بِإََٔيٍِِ
 
 .4 -537 -4الكافٓ  -(6)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
 ػٓتهْ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّدِ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَحٕمٓدٓ بٕهِ مٔحٓمَّتدن  « 7» -4 -18173•

بٕهِ بِىَانٍ ػٓهِ ابٕهِ مٔسٕكَانَ ػٓهْ أَبِٓ بٓصِٕسٍ ػٓهْ أَبِتٓ ػٓبٕتدِ اليَّتٍِ ع    مٔحٓمَّدِ 
ثُمَّ ٔٔحِتلُّ فَتإِنْ    -الْؼٔمٕسَُِ الْمٓبٕتًُلَُّ ٔٓطًُفٔ بِالْبٕٕٓتِ يٓ بِالصَّفَا يٓ الْمٓسْيِِٓ: قَالَ

 .شَاءٓ أَنْ ٔٓسْتَحِلَ مِهْ بٓاػٓتٍِِ ازٕتَحٓلَ
 
 .5 -537 -4الكافٓ  -(7)•

 

•  

 444: ، ص13 وسائل الشيعة، ج



10 

 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
« 1»الْمٔسَادٔ بِالطًَّٓافِ َٔىَا طًَٓافٔ الْؼٔمٕسَِِ يٓ طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ لِمٓا مٓضَى : أَقًُلُ•

 .«3»يٓ فِٓ أَحٓادِٔثِ الْؼٔمٕسَِِ « 2»يٓ ٔٓأْتِٓ َٔىَا 
 
 .مه َرا البا  1مضى فٓ الحدٔث  -(1)•
 .مه َرا البا  8ي  7ي  5ٔاتٓ فٓ األحادٔث  -(2)•
 .مه أبًا  الؼمسِ 9ٔاتٓ فٓ البا   -(3)•

 
 
 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمسة التمتعفي النساء طوا  
مٔحٓمَّدٔ بٕهُ الْحٓسٓهِ بِإِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى بٕتهِ الْقَابِتمِ   « 4» -5 -18174•

ٔٓسٕتأَلُ لَتٍٔ    -ػٓهْ إِبٕسَإَِمٓ بٕهِ أَبِٓ الْبِيَادِ أَؤٍَّ قَالَ لِإِبٕسَإَِمٓ بٕهِ ػٓبٕدِ الْحٓمِٕدِ
 -ػٓيَى صٓاحِبُِٓا طًَٓافٔ الىِّسٓاءِ -أَبٓا الْحٓسٓهِ مًٔبٓى ع ػٓهِ الْؼٔمٕسَِِ الْمٔفْسَدِِٓ

فَدٓخَلَ ػٓيٍَِٕٕ إِبٕمٓاػِٕلُ بٕتهُ   -فَدٓاءٓ الْدًٓٓا ٔ أَنْ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓاخِبٌ لَا بٔدَّ مِىٍْٔ
فَدٓخَلَ بِشْسُ بٕهُ إِبٕمٓاػِٕلَ بٕهِ  -فَقَالَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓاخِبٌ -حٔمٕٕٓدن فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓا

 .فَسٓأَلٍَٔ ػٓىُْٓا فَقَالَ وَؼٓمٕ ًَٔٓ يٓاخِبٌ -ػٓمَّازٍ الصَّٕٕسَفُِّٓ
 .، باختصاز1524 -439 -5التُرٔب  -(4)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج


