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  القول في طورة حح التمتع إخماال
  ُٓ طًسِ حح بلتمتن إخمةالبلًٔل •
ُٓ أشُش بلحح مه إحذى بلمًبٕٓت جةلومشِ بلمتمتن جُة  يحزمي َٓ أن •

 إلى بلحح، 
هىتذ مٔتة     يظويي جةلحٕتت بتحوة، ي    فيطوو  ٔذخل مّ٘ بلمولمّ ثم •

يطوو   جٕه بلظِة ي بلمشيِ بتحوة، ثتم    يسعىسٗوتٕه، ثم ( م)إجشبَٕم 
بحتٕةؿة بحوة ثم سٗوتٕه لٍ، ي إن ٗةن بألٓتًى هتذ  يختًت     لينساء

ُٕحتل هيٕتٍ ٗتل متة حتش  هيٕتٍ        يقظوز ؿًبٍ بلىسةء ي طالتٍ، ثم 
 ،جةإلحشب ، ي َزٌ طًسِ همشِ بلتمتن بلتٓ َٓ أحذ خضئٓ حدٍ

 405: ، ص1 تحزيز الوسيية؛ ج
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طواف النساء في 
 عمرة التمتع

 مقتضي القاعدة
وجوبه لإلستصحاب 

 و لإلحتياط

 الرواية

صحيحة محمد بن 
 عيسى

َصْفَواَن ْبِن صحيحة 
 َيْحَيى 

سليمان لو كان رواية 
 صحيحةبن حفص 

فعدم الوجوب مقدم 
 للشهرة
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ُتٓ إحتشب    جتل   بلىستةء، لٕس ُٓ إحشب  همشِ بلتمتّن ؿًبٍ : 511مسألّ •

> إلتى بلشختل  =بلومشِ بلمحتًلّ، ألنّ أجة بلٔةبم مخيذ جه مًبى بلشبصْ ٗتث 
ٔسألٍ هه بلومشِ بلمحتًلّ َل هيى طتةححُة ؿتًبٍ بلىستةء  ي هته     « 2»

أمّة بلومشِ بلمحتًلّ ُويتى طتةححُة   »بلومشِ بلتٓ ٔتمتّن جُة إلى بلححّ، ُ٘تث 
ؿًبٍ بلىسةء، ي أمّة بلتٓ ٔتمتّن جُة إلى بلححّ ُيٕس هيى طتةححُة ؿتًبٍ   

 . «3« »بلىسةء

 .أػِىةَة مه بلمظةدس( 2)•
 -232: 2، بإلبتحظتةس  861 -254: 5، بلتُزٔث 9 -538: 4بل٘ةُٓ ( 3)•

804. 
 .532 -160: 5، بلتُزٔث 8 -441: 4بل٘ةُٓ ( 4)•

 151: ، ص8 ؛ ج(الحديثة -ط )تذكزة الفقهاء 
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
جٓةتٔ ئخًٔتِ ؿًَٓبٍِ بلىِّسٓةءِ ُِتٓ بلْحٓتحم مٔـْئَتةَ يٓ ُِتٓ بلْؤمٕتشَِِ       82« 6»•

 بلتَّمٓتُّنِبلْمِْٔشَدِِٓ دٔينَ هٔمٕشَِِ 

مٔحٓمَّذٔ جٕهُ ٔٓؤًُٕتٓ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ ٔٓحٕٕٓى هٓهْ مٔحٓمَّذِ « 7« -1 -18170  •
أَجًٔ بلَْٔةبِتمِ مٔخَيَّتذٔ جٕتهُ    َٗتَثٓ : هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ هِٕسٓى َٓةلَ« 1»أَحٕمٓذٓ  جٕه

َٓتلْ   -ٔٓسٕأَلٍُٔ هٓهِ بلْؤمٕتشَِِ بلْمٓحٕتًُلَتِّ  « 2» - إِلَى بلشَّخٔلِ ممًٔبٓى بلشَّبصُِّْ
 -بلَّتِتٓ ٔٔتَمٓتَّتنٔ جُِٓتة إِلَتى بلْحٓتحم      -هٓيَى طٓةحِحُِٓة ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ يٓ بلْؤمٕشَِِ

يٓ أَمَّتة بلَّتِتٓ    -ََُ٘تَثٓ أَمَّة بلْؤمٕشَُِ بلْمٓحٕتًُلَُّ َُوٓيَى طٓةحِحُِٓة ؿَتًٓبٍٔ بلىِّسٓتةءِ  
يٓ سٓيٓبٌٔ بلشَّٕٕخُ . َُيَٕٕسٓ هٓيَى طٓةحِحُِٓة ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ -ٔٔتَمٓتَّنٔ جُِٓة إِلَى بلْحٓحم

  . «3»جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ أَحٕمٓذٓ جٕهِ ٔٓحٕٕٓى مِثْئٍَ 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
• 

 (.َةمش بلمخـًؽ)أحمذ جه محمذ  -ُٓ وسخّ -(1)

 (.ٓذٌ. مىٍ(. )هيٍٕ بلسال )هيٓ جه محمذ  -بلشخل َىة -(2)•
 .854 -245 -2، ي بالبتحظةس 545 -163 -5بلتُزٔث  -(3)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ٍٔ هٓتْه أَحٕمٓتٓذ جٕتِه ٔمحٓمَّتذن هٓتْه ٔمحٓمَّتِذ جٕتِه        « 4» -2 -18171• ٓي هْٓى

هٓهْ أَجِتٓ هٓحٕتذِ   هٔمٓشَ أَيٕ ًَٕٕشٌِِ إِبٕمٓةهِٕلَ هٓهْ إِجٕشَبَِٕمٓ جٕهِ هٓحٕذِ بلْحٓمِٕذِ هٓهْ 
َٓتةلَ يٓ لَتة جٔتذَّ لَتٍٔ جٓوٕتذٓ       -بلْمٔوٕتَمِشُ ٔٓـًٍُٔ يٓ ٔٓسٕوٓى يٓ ٔٓحٕيُِْ: بليٍَِّ م َٓةلَ

 .بلْحٓيِْْ مِهْ ؿًَٓبٍن آخَشَ
 .يٓ َٗزَب بلَّزِْ َٓحٕئٍَ« 5»يٓ سٓيٓبٌٔ بلشَّٕٕخُ جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ ٔٓؤًُٕتٓ •
 .7 -538 -4بل٘ةُٓ  -(4)•
 .802 -231 -2، ي بالبتحظةس 859 -254 -5بلتُزٔث  -(5)•

 
 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
يٓ هٓهِ بلْحٔسٕٕٓهِ جٕهِ مٔحٓمَّذن هٓهْ مٔوٓيَّى جٕهِ مٔحٓمَّذن هٓهِ « 6» -3 -18172•

بلْحٓسٓهِ جٕهِ هٓيٍِّٓ هٓهْ أَجٓةنِ جٕهِ هٔثْمٓةنَ هٓهْ صٔسٓبسَِٓ َٓةلَ بٓمِوٕتٔ أَجٓة خٓوَِٕشٍ م 
َُإِنْ شَتةءٓ َُيْتٕٓمٕغِ هٓيَتى     -ًُٔٓٔلُ إِرَب َٓذِ ٓ بلْمٔوٕتَمِشُ مََّّٓ٘ يٓ ؿَةٍٓ يٓ بٓوٓى

 .سٓبحِيَتٍِِ يٓ لْٕٓيْحْْٓ جِإََٔيٍِِ
 
 .4 -537 -4بل٘ةُٓ  -(6)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج



9 

 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
 هٓتهْ يٓ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ ٔٓحٕٕٓى هٓهْ أَحٕمٓذٓ جٕهِ مٔحٓمَّتذن  « 7» -4 -18173•

جٕهِ بِىَةنٍ هٓهِ بجٕهِ مٔسَٕ٘ةنَ هٓهْ أَجِٓ جٓظِٕشٍ هٓهْ أَجِتٓ هٓحٕتذِ بليَّتٍِ م    مٔحٓمَّذِ 
ثُمَّ ٔٔحِتلُّ َُتإِنْ    -بلْؤمٕشَُِ بلْمٓحٕتًُلَُّ ٔٓـًٍُٔ جِةلْحٕٕٓتِ يٓ جِةلظََِّة يٓ بلْمٓشْيِِٓ: َٓةلَ

 .شَةءٓ أَنْ ٔٓشْتَحِلَ مِهْ بٓةهٓتٍِِ بسٕتَحٓلَ
 
 .5 -537 -4بل٘ةُٓ  -(7)•

 

•  

 444: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
« 1»بلْمٔشَبدٔ جِةلـًَّٓبٍِ َٔىَة ؿًَٓبٍٔ بلْؤمٕشَِِ يٓ ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ لِمٓة مٓؼَى : أًَُٓلُ•

 .«3»يٓ ُِٓ أَحٓةدِٔثِ بلْؤمٕشَِِ « 2»يٓ ٔٓأْتِٓ َٔىَة 
 
 .مه َزب بلحةت 1مؼى ُٓ بلحذٔث  -(1)•
 .مه َزب بلحةت 8ي  7ي  5ٔةتٓ ُٓ بألحةدٔث  -(2)•
 .مه أجًبت بلومشِ 9ٔةتٓ ُٓ بلحةت  -(3)•

 
 
 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
مٔحٓمَّذٔ جٕهُ بلْحٓسٓهِ جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مًٔبٓى جٕتهِ بلَْٔةبِتمِ   « 4» -5 -18174•

ٔٓسٕتأَلُ لَتٍٔ    -هٓهْ إِجٕشَبَِٕمٓ جٕهِ أَجِٓ بلْحِيَةدِ أَؤٍَّ َٓةلَ لِإِجٕشَبَِٕمٓ جٕهِ هٓحٕذِ بلْحٓمِٕذِ
 -هٓيَى طٓةحِحُِٓة ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ -أَجٓة بلْحٓسٓهِ مًٔبٓى م هٓهِ بلْؤمٕشَِِ بلْمِْٔشَدِِٓ

َُذٓخَلَ هٓيٍَِٕٕ إِبٕمٓةهِٕلُ جٕتهُ   -َُدٓةءٓ بلْدًٓٓبتٔ أَنْ وَوٓمٕ ًَٔٓ يٓبخِثٌ لَة جٔذَّ مِىٍْٔ
َُذٓخَلَ جِشْشُ جٕهُ إِبٕمٓةهِٕلَ جٕهِ  -ََُٔةلَ وَوٓمٕ ًَٔٓ يٓبخِثٌ -حٔمٕٕٓذن َُسٓأَلٍَٔ هٓىُْٓة

 .َُسٓأَلٍَٔ هٓىُْٓة ََُٔةلَ وَوٓمٕ ًَٔٓ يٓبخِثٌ -هٓمَّةسٍ بلظَّٕٕشَُُِّٓ
 .، جةختظةس1524 -439 -5بلتُزٔث  -(4)•

 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
يٓ جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ بلْحٓسٓهِ بلظََِّّةسِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ « 5» -6 -18175•

بٓأَلٍَٔ أَجًٔ حٓتشٍْن  : جٕهِ هٓحٕذِ بلْدٓحَّةسِ هٓهِ بلْوٓحَّةسِ هٓهْ طًِْٓٓبنَ جٕهِ ٔٓحٕٕٓى َٓةلَ
َُـَةٍٓ يٓ بٓوٓى يٓ َٓظَّتشَ َٓتلْ هٓيَٕٕتٍِ     -هٓهْ سٓخٔلٍ تَمٓتَّنٓ جِةلْؤمٕشَِِ إِلَى بلْحٓحم

 .َٓةلَ لَة إِوَّمٓة ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ جٓوٕذٓ بلشُّخًٔمِ مِهْ مِىَى -ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ
 .805 -232 -2، ي بالبتحظةس 862 -254 -5بلتُزٔث  -(5)•

 
 

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
سُيَيِمَانَ بِهِ حَفْضٍ يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ هِٕسٓى هٓهْ « 6» -7 -18176•

َُـَةٍٓ  -إِرَب حٓحَّ بلشَّخٔلُ َُذٓخَلَ مََّّٓ٘ مٔتَمٓتِّوةَ: هٓهِ بلٍَِِِْٕٔ م َٓةلَ الْمَزْوَسِيِّ
بلظَّتَِة يٓ    يٓ بٓتوٓى جٓتٕٕهَ   -جِةلْحٕٕٓتِ يٓ طٓيَّى سْٓٗوٓتَٕٕهِ خَيَْٓ مَٓٔة ِ إِجٕشَبَِٕمٓ م

ٕٓ ءن مٓة خَيَة بلىِّسٓةءٓ -بلْمٓشْيِِٓ يٓ َٓظَّشَ لِأَنَّ هٓيٍَِٕٕ لِتَحِيَّتِّ   -ََُٔذٕ حٓلَّ لٍَٔ ُٗلُّ شَ
 .بلىِّسٓةءِ ؿًَٓبُةَ يٓ طٓيَةَِ

حٓمٓئٍَ بلشَّٕٕخُ يٓ ًَٕٕشٌُٔ هٓيَى لُضُيمٍِِ ُِٓ بلْحٓحم لَة ُِتٓ بلْؤمٕتشَِِ يٓ َٔتًٓ    : أًَُٓلُ•
 .َٓشِٔثٌ َُإِنَّ بلَِْشْعٓ ُِٓ أَيَّلٍِِ دٔخًُلُ مََّّٓ٘ جٓوٕذٓ بلتَّيَحُّسِ جِحٓحم بلتَّمٓتُّنِ

 .853 -244 -2، ي بالبتحظةس 544 -162 -5بلتُزٔث  -(6)•

  443: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 به حفض سييمان 
 «1»بيٕمةن جه حِض  932•
 -بلمشيٓصْ لٔٓ ثالثَّ مه أئمّتّ أَتل بلحٕتت   ( ٌ 220ٗةن حٕةَ جوذ )..  •

بل٘ةكم، ي بلشػة، ي بلُةدْ، ُأخز هىُم، ي سيى هىُم : -هيُٕم بلسال 
هيٓ جه محمذ بلٔةبةوٓ، ي محمذ جه : يبحذبَ ي ثالثٕه مًسدبَ سيى هىٍ

 -هٕسى جه هحٕذ، ي مًبى جه همش سٔيْ أنّ بالمة  أجة بلحسه بل٘ةكم
ي سيى بلشٕخ بلـًبٓ « 2»هيَّمٍ بدذِ بلش٘ش م٘ةتحَّ  -هيٍٕ بلسال 

: -هيٍٕ بلسال  -بلٍِٕٔ ٓةل: جسىذٌ هه بيٕمةن جه حِض بلمشيصْ ٓةل
بلمشٔغ إوّمة ٔظيّٓ ٓةهذبَ إرب طةس جةلحةل بلتٓ ال ٔٔذس ُُٕة أن ٔمشٓ 

 «1»مٔذبس طالتٍ إلى أن ِٔشى ٓةئمةَ 
 

273: ص .....  سييمان به حفض  932    273    3 الفقهاء    ج موسوعةطبقات  
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 سييمان به حفض 

 »« :بيٕمةن جه حِض - 5428•
 . بيٕمةن بلمشيصْ; •
سيى هه بلشخل ي سيى هيٓ جه محمذ، هه جوغ أطحةجٍ : بلمشيصْ•

، ُتٓ صٔتةسِ بلحستٕه جته هيتٓ م،      97بلحتةت  : هىٍ، ٗةمل بلضٔةسبت
 . 7بلحذٔث 

بيٕمةن بلمشيصْ ي ًَ متحتذ  ( 7)ي رٗش بلشٕخ ُٓ أطحةت بلشػة م •
 . من بيٕمةن جه حِض بلمشيصْ

 . ي سيى هىٍ أحمذ جه أجٓ هحذ بهلل بلحشٓٓ•
 . رٗشٌ بلظذيّ ُٓ بلمشٕخّ ُٓ ؿشٍٔٔ إلٍٕ•

  244:  ص   8: الحديث ج  رخال معدم
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 سييمان به حفض 

، جةت بدذِ بلش٘ش ي 1بلدضء : سيى هه أجٓ بلحسه بلشػة م، بلٍِٕٔي •
 . 969بلًٔل ُُٕة، بلحذٔث 

، بلحذٔث 38، ُٓ بلحةت 1ي سيى َزٌ بلشيبّٔ جوٕىُة ُٓ بلوًٕن، بلدضء •
لٔٓ بيٕمةن جته حِتض مًبتى جته     : ، ي ٓةل مظىَ َزب بل٘تةت23

 (. بوتُى)خوِش ي بلشػة م خمٕوة ي ال أدسْ َزب بلخحش هه أُٔمة ًَ  
َزٌ بلشيبّٔ سيبَة بل٘يٕىٓ هه بيٕمةن جه حِض بلمشيصْ هته  : أًٓل•

، 4، ٗتتةت بلظتالِ   3بلدتضء  : أجٓ بلحسه مًبى جه خوِش م، بل٘ةُٓ
 . 18، بلحذٔث 25جةت بلسدًد ي بلتسحٕح ي بلذهةء 

  244:  ص   8: الحديث ج  رخال معدم
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 سييمان به حفض 

إن بيٕمةن جه حِض بلمشيصْ أدسٕ بلُةدْ م ي سيى هىٍ هيى : أًٓلثم •
مة ٔأتٓ ي ؿشْٔ بلظذيّ إلٍٕ أجًٌ هه بوذ جه هحذ بهلل هه أحمذ جه أجتٓ  

 . هحذ بهلل بلحشٓٓ هىٍ ي بلـشْٔ طحٕح
 ؿحٔتٍ ُٓ بلحذٔث •
يٓن جُزب بلوىًبن ُٓ أبىةد خميّ مه بلشيبٔةت تحيي يبحذب ي ثالثٕه متًسدب  •

ُٔذ سيى هه أجٓ بلحسه ي أجٓ بلحسه مًبى جه خوِتش ي أجتٓ بلحسته    
بلشػة ي أجٓ بلحسه بلوس٘شْ ي بلشخل بلوس٘شْ ي أجٓ بلحسه بألخٕتش ي  

 . بلٍِٕٔ ي بلٍِٕٔ بلوس٘شْ ي بلشخل م
ي سيى هىٍ هيٓ جه محمذ بلٔةبةوٓ، ي محمتذ جته هٕستى، ي محمتذ جته      •

 .هٕسى جه هحٕذ ي محمذ جه هٕسى بلوحٕذْ ي مًبى جه همش

  244:  ص   8: الحديث ج  رخال معدم
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
يٓ جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ أَحٕمٓتذٓ جٕتهِ ٔٓحٕٕٓتى هٓتهْ     « 1» -8 -18177•

بٓأَلْتٔ أَجٓتة  : َٓةلَ« 3»هٓهْ إِبٕمٓةهِٕلَ جٕهِ سٓجٓةحٍ « 2»مٔحٓمَّذِ جٕهِ أَجِٓ هٔمٕٕٓشٍ 
 .هٓيٍَِٕٕ ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ َٓةلَ وَوٓمٕ -بلْحٓسٓهِ م هٓهْ مِْٔشِدِ بلْؤمٕشَِِ

يٓ سٓيٓبٌٔ بلُْ٘يَٕٕىُِّٓ هٓهْ هٓيِٓم جٕهِ إِجٕشَبَِٕمٓ هٓهْ أَجٍِِٕ هٓهِ بجٕهِ أَجِتٓ هٔمٕٕٓتشٍ هٓتهْ    •
 .«4»جٓوٕغِ أَطٕحٓةجِىَة هٓهْ إِبٕمٓةهِٕلَ جٕهِ سٓجٓةحٍ مِثْئٍَ 

 .801 -231 -2، ي بالبتحظةس 858 -253 -5بلتُزٔث  -(1)•
 .أحمذ جه محمذ جه أجٓ همٕش -ُٓ بالبتحظةس -(2)•
 .إبمةهٕل جه سٔةح -ُٓ بالبتحظةس -(3)•
 .8 -538 -4بل٘ةُٓ  -(4)•

 445: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
 
يٓ هٓىٍْٔ هٓهْ هٓيٍِّٓ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ هٓحٕتذِ بلْحٓمِٕتذِ هٓتهْ    « 5» -9 -18178•

بٓأَلْتٔ أَجٓة بلْحٓسٓتهِ م هٓتهْ مِْٔتشِدِ    : أَجِٓ خَةلِذن مًٕٓلَى هٓيِٓم جٕهِ ْٔٓٔـِٕهٍ َٓةلَ
 .هٓيٍَِٕٕ ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ َٓةلَ لَٕٕسٓ هٓيٍَِٕٕ ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ -بلْؤمٕشَِِ

يٓ جِإِبٕىَةدٌِِ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ هٓيِٓم جٕهِ مٓحٕحًٔتٍ هٓهْ هِذٍَِّ مِهْ أَطٕتحٓةجِىَة هٓتهْ   •
 .«6»هٓهْ مِْٔشِدِ بلْحٓحم  -مٔحٓمَّذِ جٕهِ هٓحٕذِ بلْحٓمِٕذِ مِثْئٍَ إِلَّة أَؤٍَّ َٓةلَ

 445: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
حٓمٓئٍَ بلشَّٕٕخُ هٓيَى مٓهْ أَُْشَدٓ بلْؤمٕشََِ ُِٓ أَشْتُٔشِ بلْحٓتحم ثُتمَّ أَسٓبدٓ أَنْ    : أًَُٓلُ•

يٓ ٔٓحٕتَمِلُ بلْحٓمٕلُ هٓيَى بلْإِوَْ٘ةسِ يٓ هٓيَتى  « 7»ٔٓدٕوٓيَُٓة هٔمٕشََِ بلتَّمٓتُّنِ لِمٓة مٓشَّ 
 .بلتََِِّّّٕٔ
•______________________________ 

 .803 -232 -2، ي بالبتحظةس 860 -254 -5بلتُزٔث  -(5)
 .1764 -491 -5بلتُزٔث  -(6)•
 .مه َزب بلحةت 8ي  5ي  2ي  1مش ُٓ بألحةدٔث  -(7)•

 445: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
يٓ هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ أَحٕمٓذٓ جٕهِ ٔٓحٕٕٓى هٓهْ مٔحٓمَّذِ جٕهِ هٓحٕتذِ  « 1» -10 -18179•

 .لَٕٕسٓ ؿًَٓبٍٔ بلىِّسٓةءِ إِلَّة هٓيَى بلْحٓةجم: بلْحٓمِٕذِ هٓهْ بَٕٕٓن هٓهْ ًٔٔوُسٓ سٓيٓبٌٔ َٓةلَ
َٓزَب مٓحٕمًٔلٌ هٓيَى بلْحٓظٕشِ بلْإِػَةُِٓم جِةلىِّسٕحِّٓ إِلَى هٔمٕشَِِ بلتَّمٓتُّنِ خَةطَّتَّ يٓ  : أًَُٓلُ•

 .«3»يٓ ٔٓأْتِٓ مٓة ٔٓذٔلُّ هٓيٍَِٕٕ ُِٓ بلتَّْٔظِٕشِ « 2»تََٔذَّ ٓ مٓة ٔٓذٔلُّ هٓيَى رَلِٖٓ 
 .806 -232 -2، ي بالبتحظةس 863 -254 -5بلتُزٔث  -(1) •
مه أجتًبت أٓستة     14مه بلحةت  4ي ُٓ بلحذٔث  2تٔذ  ُٓ بلحةت  -(2)•

مته أجتًبت ِٗتةسبت     10ي ُٓ بلحةت  2مه بلحةت  6بلحح، ي ُٓ بلحذٔث 
 .مه َزٌ بألجًبت 2بالبتمتةم، ي ُٓ بلحةت 

 .مه أجًبت بلحيْ ي بلتٔظٕش 19ي  14ي  13ٔةتٓ ُٓ بألجًبت  -(3)•

 446: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
سٔث ُٓ يخًت ؿًبٍ بلىّسةء ُتٓ بلحتح، ي ٗتزلٖ ُتٓ بلومتشِ      ال •

، ي أمّة همشِ بلتمتّن ُتةلموشيٍ جتل   «1»بلمِشدِ ليىظًص بلمستِٕؼّ 
بلمتسةلم هيٍٕ هذ  يخًت ؿًبٍ بلىّسةء ُُٕة، ي ل٘ه بلشُٕذ ؤل هته  

ي لم ٔوٕه بلٔةئل ي لم ولِش جتٍ، ي ٓتذ   « 2»جوغ بألطحةت بلًخًت 
 .طشح ُٓ بلىظًص جوذ  بلًخًت

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
مة سيبٌ ُٓ بلًبةئل هه بل٘يٕىٓ هه محمّذ جه ٔحٕى هه محمّذ : مىُة•

ٗتث أجً بلٔةبم مخيذ جه مًبى »: جه أحمذ هه محمّذ جه هٕسى، ٓةل
َل هيتى طتةححُة   « 3»بلشبصْ إلى بلشخل ٔسألٍ هه بلومشِ بلمحتًلّ 

أمّتة بلومتشِ   : ؿًبٍ بلىّسةء ي بلومشِ بلتٓ ٔتمتّن جُة إلى بلحح  ُ٘تتث 
بلمحتًلّ ُويى طةححُة ؿًبٍ بلىّسةء، ي أمّة بلتٓ ٔتمتّن جُة إلتى بلحتح   

، ي ُٓ جوغ وستخ بلًبتةئل   «4« »ُيٕس هيى طةححُة ؿًبٍ بلىّسةء
 .أحمذ جه محمّذ جذل محمّذ جه أحمذ

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
•______________________________ 

أجتًبت  / 442: 13، 2أجًبت أٓسة  بلحح ت / 212: 11بلًبةئل ( 1)
 .82بلـًبٍ ت 

 .329: 1بلذسيس ( 2)•

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ٓ ء ٓـوٍ، ي بمٕت بلومشِ بلمِشدِ جةلمحتًلّ لوذ  بستحةؿُتة  ( 3)• جتل بلش

 .29: 1جةلحح ي ببتٔاللُة جىِسُة، أٓشت بلمًبسد 
 .1ح  82أجًبت بلـًبٍ ت / 442: 13بلًبةئل ( 4)•

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
•______________________________ 

ي رٗش بلشٕخ َزٌ بلشيبّٔ ُٓ مًسدٔه مه بلتُزٔث أحذَمة هه محمّذ 
جه أحمذ جه ٔحٕى هه محمّذ جه هٕسى، ثةوُٕمة هه محمّذ جه ٔحٕتى  

، ي سيبَتة ُتٓ   «1»هه محمّذ جته أحمتذ هته محمّتذ جته هٕستى       
بالبتحظةس هه محمّذ جه ٔحٕى هه أحمذ جه محمّذ هته محمّتذ جته    

ي بلظحٕح مة ُٓ بل٘ةُٓ ألنّ بلشيبٔتّ مشئتّ هىتٍ ُُتً     . «2»هٕسى 
 .«3»بلمشخن، ي هيى ٗل تٔذٔش تً٘ن بلشيبّٔ موتحشِ 

 178: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
بألٍ أجً حةسٍ هته سختل   »: طحٕحّ طًِبن جه ٔحٕى، ٓةل: مىُةي •

تمتّن جةلومشِ إلى بلحح ُـةٍ ي بوى ي ٓظش َل هيٍٕ ؿًبٍ بلىّستةء   
 .«4« »ال، إومة ؿًبٍ بلىّسةء جوذ بلشخًم مه مىى: ٓةل

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
إرب حتح بلشختل ُتذخل مّ٘تّ     »: جإصبئُمة موتحشِ بيٕمةن بلمشيصْي •

( هيٍٕ بلسال )متمتِّوةَ ُـةٍ جةلحٕت ي طيّى سٗوتٕه خيَ مٔة  إجشبَٕم 
ٓ ء متة ختال        ي بوى جٕه بلظِة ي بلمشيِ ي ٓظش ُٔذ حتلّ لتٍ ٗتل شت

 « 5« »بلىّسةء، ألنّ هيٍٕ لتحيّ بلىّسةء ؿًبُةن ي طالِ
خةء َ٘زب ُٓ بلًبةئل ُٓ بلـحوّ بلدذٔذِ، ي « ؿًبُةن»بلتوحٕش جًٔلٍ ي •

مىظًت ُال جذّ أن ًٔ٘ن ؿًبُٕه جتذل  « أن»ًَ ًيؾ خضمةَ ألنّ ببم 
 .«ؿًبُةَ ي طالِ»، ي بلظحٕح مة ُٓ بلتُزٔث «ؿًبُةن»

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ٓذ ٔستذل جُزٌ بلموتحشِ هيى يخًت ؿًبٍ بلىّسةء ُٓ همشِ بلتمتّن، ي •

ي »جذهًى أن بلشيبّٔ ُٓ مٔة  جٕةن أهمةل بلومشِ ي ٔشُذ لزلٖ ًٓلتٍ  
، ُإن بلتٔظٕش جوذ بلـًبٍ ي بلسوٓ إومة ًٔ٘ن ُٓ بلومشِ، ي أمّتة  «ٓظش

 .بلحح ُال تٔظٕش ٍُٕ جوذ بلـًبٍ ي بلسوٓ
صٔةدِ مه ٓيمتٍ بلشتشَٔ ُتٓ بلتُتزٔث     « ٓظش»ل٘ه بللةَش أن ٗيمّ •

 ، ُإنّ بلشٕخ «6»

•______________________________ 
 .545/ 163، 861/ 254: 5بلتُزٔث ( 1)

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
 .804/ 232: 2بالبتحظةس ( 2)•
 .9/ 538: 4بل٘ةُٓ ( 3)•
 .6ح  82أجًبت بلـًبٍ ت / 444: 13بلًبةئل ( 4)•
 .7ح  82أجًبت بلـًبٍ ت / 444: 13بلًبةئل ( 5)•
 .544/ 162: 5بلتُزٔث ( 6)•

 177: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
•.......... 

•______________________________ 
ي تتشٕ ٗيمتّ   « 1»سيى هٕه َزٌ بلشيبّٔ بىذبَ ي متىةَ ُٓ بالبتحظةس 

، ُإن ٗةوت ثةجتّ ُتٓ بلشيبٔتّ   (ٓظش)، ُةالشتحةٌ وشأ مه ٗيمّ «ٓظش»
ٔم٘ه بالبتذالل جُة لـًبٍ بلىّسةء ُٓ همشِ بلتمتّن، ي ل٘ىُة ًٕش ثةجتّ 
ٗمة ُٓ بالبتحظةس ُتً٘ن بلشيبّٔ ُٓ مٔة  جٕتةن أهمتةل بلحتح ُُتٓ     

« ٓظتش »أخىحّٕ هه بلمٔة ، ي لً أًمؼىة هه رلٖ ي ٓيىة جثحًت ٗيمّ 
ُتسٔؾ بلشيبّٔ جةلموةسػّ جمة تٔذّ  مه طشبحّ بلظحٕحٕه بلمتٔتذّمٕه  

 .جوذ  بلًخًت

 179: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ٓ ء مة خال بلىّستةء »: سجّمة ٔتخٕل أن ًٓلٍي • ٓشٔىتّ  « ُٔذ حلّ لٍ ٗل ش

، ألنّ بلحيّٕ ُٓ بلومشِ متًِّٓ هيى بلتٔظٕش ي «ٓظش»هيى ثحًت ٗيمّ 
أمّة بلحيّٕ ُٓ بلحح ُثةجتّ جةلحيْ ُٓ مىى ٓحل بلـًبٍ ي بلسوٓ، ُيتً  

ٓ ء جوتذ      « ٓظش»لم ت٘ه ٗيمّ  ثةجتّ ل٘ةن بلموىى أوٍ حتل لتٍ ٗتل شت
بلـًبٍ ي بلظالِ ي بلسوٓ من أن بلحيّٕ ُٓ بلحح ثةجتّ جتةلحيْ ٓحتل   

حتتى ٔظتح بلتوحٕتش    « ٓظش»بلـًبٍ ي بلسوٓ، ُال جذّ مه إثحةت ٗيمّ 
ٓ ء»: جًٔلٍ ، ُإرب ثحتت بل٘يمّ ًٔ٘ن مًسد بلشيبٔتّ  «ُٔذ حل لٍ ٗل ش

بلومشِ بلتٓ ٔتمتّن جُة ي ٔثحت بلمـيًت ي ًَ يخًت ؿًبٍ بلىّسةء ُٓ 
 .همشِ بلتمتّن

 179: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج



33 

 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
أن بلحيّٕ ُٓ بلحح ي إن ٗةوت تثحت جتةلحيْ ُتٓ ٗثٕتش مته     : ٔشدٌي •

محشمةت بإلحشب  إلّة أن حيّٕ ٗيُة مة هذب بلىّسةء إومة تً٘ن جتةلـًبٍ  
ُإرب صبس بلحٕتت ي ؿتةٍ ي   »: ي بلسوٓ، ُِٓ طحٕحّ موةئّ جه همّةس

ٓ ء أحش  مىٍ إلّة بلىّسةء « بوى جٕه بلظِة ي بلمشيِ ُٔذ أحل مه ٗلّ ش
ي ُٓ طتحٕحّ  . من أن بلحيّٕ ُٓ بلدميّ ثةجتّ ٓحل رلٖ جةلحيْ« 2»

هه سخل سمى ي حيْ أ ٔأٗل شتٕاةَ ُٕتٍ طتِشِ     »: مىظًس جه حةص 
ال، حتى ٔـًٍ جةلحٕت ي جٕه بلظِّة ي بلمشيِ ثمّ ٓذ حلّ لتٍ ٗتل   : ٓةل

ٓ ء  (.3)« ش

 179: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ِٕٔ٘ىة ُٓ بلح٘م جوذ  بلًخًت من بلٌغ هته بلىظتًص   : جةلدميّي •

َزب مؼتةُةَ إلتى بلتستةلم هيتى هتذ       . بلمتٔذّمّ بلشٖ ألطةلّ بلحشبءِ
 .بلًخًت، ي لم ٔىسث بلًٔل جةلًخًت إلّة إلى شخض مدًُل

•______________________________ 
 .85/ 244: 2بالبتحظةس ( 1)
 .2، 1ح  13أجًبت بلحيْ ي بلتٔظٕش ت / 232: 14بلًبةئل ( 3( 2)•
  180: ، ص27 مًبًهّ بإلمة  بلخًئٓ، ج•

 179: ، ص27 موسوعة اإلمام الخوئي؛ ج
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
•.......... 

•______________________________ 
 تىحٍٕ

ال سٔث ُٓ أنّ محل إتٕةن ؿًبٍ بلىّستةء ُتٓ بلومتشِ بلمِتشدِ جوتذ       •
رٗش ُٓ همشِ بلتمتّتن أن محتل   ( ٓذس بشٌ)بلتٔظٕش، ي ل٘ه بلمظىَ 

 :إتٕةوٍ جوذ بلسوٓ ي ٓحل بلتٔظٕش، ُٕٔن بل٘ال  ُٓ يخٍ رلٖ ُىًٔل
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
ٗةن مذسٕ بإلتٕةن جـًبٍ بلىّسةء ُٓ همتشِ بلتمتّتن موتحتشِ بتيٕمةن بلمتشيصْ      إن •

ُةألمش جتةلو٘س،  « ُٔظش»ي أًمؼىة همّة رٗشوة مه هذ  ثحًت ٗيمّ « 1»بلمتٔذّمّ 
 .ألنّ بلمزًٗس ُُٕة ؿًبٍ بلىّسةء جوذ بلتٔظٕش

ي إن ٗةن مذسٕ بإلتٕةن جـًبٍ بلىّسةء مدشّد بلخشيج هته ختالٍ جوتغ بلويمتةء     •
« 2»ُيتٔذٔم ؿًبٍ بلىّسةء هيى بلتٔظٕش يخٍ، ي ًَ أوٍ ٓذ يسدت سيبٔتةت ٗثٕتشِ   

ٓ ء، ُيً ٗتةن ؿتًبٍ بلىّستةء يبخحتةَ      ُٓ همشِ بلتمتّن أوٍ لً ٓظش ُٔذ حلّ لٍ ٗلّ ش
يبٓوةَ لًخث ٓحل بلتٔظٕش جيحةف َزٌ بلشيبٔةت، إر لً يخث إتٕةوٍ جوذ بلتٔظتٕش لتم   
ٓ ء جةلتٔظٕش، ُألخل بلتحِق هيى َزب بلومً  بلمستِةد مه بلمستِٕؼّ  ٔحل لٍ ٗل ش

 .ويتض  جتٔذٔم ؿًبٍ بلىّسةء هيى بلتٔظٕش
ٓ ء جةلتٔظتٕش ٔتذل       : ي جتوحٕش آخش• مة دلّ مه بلمستِٕؼّ هيى أوٍ ٔحتل لتٍ ٗتل شت

ٓ ء  جةلذاللّ باللتضبمّٕ هيى تٔذٔم ؿًبٍ بلىّسةء هيى بلتٔظٕش ي إلّة ُال ٔحل لٍ ٗل ش
 .جةلتٔظٕش
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 .عمزة التمتعفي النساء طوا  
 .178تٔذّمت ُٓ ص ( 1) •
 .13أجًبت بلحيْ ي بلتٔظٕش ت / 232: 14بلًبةئل ( 2)•
•  

•  
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  القول في طورة حح التمتع إخماال
ثم ٔىشئ إحشبمة ليحح مه مّ٘ بلمولمّ ُٓ يٓت ٔويتم أوتٍ ٔتذسٕ     •

بلًًٍٓ جوشُّ، ي بألُؼل إٔٔةهٍ ًٔ  بلتشئتّ جوتذ طتالِ بللُتش، ثتم      
ٔخشج بلى هشُةت َُٕٔ جُة مه صيبل ًٔ  هشُّ بلى ًشيجٍ، ثم ِٕٔغ 
مىُة ي ٔمؼٓ إلى بلمشوش ُٕحٕت ٍُٕ ي َٔٔ جٍ جوذ ؿيتًم بلِدتش مته    

 ًٔ  بلىحش بلى ؿيًم بلشمس مىٍ، 
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