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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
  فٓ صًسِ حذ التمتغ إرمبالالمًل •
فٓ ؤشُش الحذ مه إحذى المًالٕت ثبلؼمشِ المتمتغ ثُب  ٔحشمي َٓ ؤن •

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

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

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

طًا  الىسبء لٕس بًاخب فٓ عمشِ التمتع ي لنه ال بؤس بإتٕبووٍ   *•
 احتٕبطبً ي اتٕبوٍ قبل التقصٕشٔنًن أمثش إحتٕبطبً

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
حم ٔىشئ إحشامب للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم ؤوتٍ ٔ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 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼمجّ، حم ٔىحش ؤي 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 ؤٔضتب، 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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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٍ  إن ٔإتٓ 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 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
ٔ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 ٔإتٓ، ي ٔشمٓ فٓ ؤٔبمُب الزمبس الخالث، 

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخمبال
لً شبء ال ٔإتٓ 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 ؤلب  إلى الىفش الخبوٓ ي ًَ الخبلخّ 
ػشش ي لً لجل الضيال لىه ثؼذ الشمٓ ربص ؤٔضب، حتم ػتبد إلتى مىتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األصح االرتتضاء ثتبلطًاف ي الستؼٓ تمتب  رْ     
الحزّ، ي األفضل األحً، ؤن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ  الىحش، ثل ال ٔىجغٓ 

 . التإخٕش لغذٌ فضال ػه ؤٔب  التششٔك إال لؼزس

 405: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ ؤمًس 1مسإلّ •
 الىّٕ، -ؤحذَب•

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

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 :ٔشتش، فٓ حذ التمتغ ؤمًس 1مسإلّ •
 الىّٕ، -ؤحذَب•

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

 .ي ًَ محبل ثإن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي ثمتٓ إلتى ؤن ٔتذسن    لً ؤتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ ؤشُش الحتذ  وؼم ؤوٍ ***•

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

 406: ، ص1 تحشٔش الًسٕيّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
  ٔشتش، فٓ حذ التمتغ ؤمًسي •
  ؤحذَب الىّٕ•
ثمؼىى لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ •

 فلً لم ٔىًٌ ؤي وًى غٕشٌ ؤي تشدد فٓ وٕتٍ ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ لم ٔصح 
فٓ رملّ مه األخجبس ؤوٍ لً ؤتى ثؼمشِ مفشدِ فٓ ؤشُش الحذ ربص وؼم •

ؤن ٔتمتغ ثُب ثل ٔستحت رله إرا ثمٓ فٓ مىّ إلى َالل رْ الحزتّ  
ي ٔتإوذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  التشئّ ثل ػه المبضٓ يرًثٍ حٕىئز ي لىته  

ٍ الظبَش تحمك اإلرمبع ػلى   خالف

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه حذ مؼتمشا فٓ شًال ي مه وٕتٍ : مًحك بمبػّ ػه الصبدق عففٓ •

إن ًَ ؤلتب  إلتى الحتذ    ي   ؤن ٔؼتمش ي سرغ إلى ثالدٌ فال ثإس ثزله
فًُ متمتغ ألن ؤشُش الحذ شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ فمه اػتمتش  
فُٕه فإلب  إلى الحذ فُٓ متؼّ ي مه سرغ إلى ثالدٌ ي لتم ٔمتم إلتى    
الحذ فُٓ ػمشِ ي إن اػتمش فٓ شُش سمضبن ؤي لجلٍ فإلب  إلى الحتذ  
فلٕس ثمتمتغ ي إومب ًَ مزبيس ؤفشد الؼمشِ فئن ًَ ؤحت ؤن ٔتمتغ فٓ 
ؤشُش الحذ ثبلؼمشِ إلى الحذ فلٕخشد مىُب حتى ٔزبيص رات ػتشق ؤي  
ٔتزبيص ػسفبن متمتؼب ثؼمشتٍ إلى الحذ فئن ًَ ؤحت ؤن ٔفتشد الحتذ   

 مىُب فلٕخشد إلى الزؼشاوّ فٕلجٓ 

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه اػتمش ػمشِ مفشدِ : فٓ صحٕحّ ػمش ثه ٔضٔذ ػه ؤثٓ ػجذ اهلل عي •

  فلٍ ؤن ٔخشد إلى ؤَلٍ إال ؤن ٔذسوٍ خشيد الىبس ًٔ  التشئّ

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
مه دخل مىّ مؼتمشا مفشدا للحذ فٕمضتٓ ػمشتتٍ   : فٓ لًّٔ ػىٍ عي •

وبن لٍ رله ي إن ؤلب  إلى ؤن ٔذسوٍ الحذ وبوت ػمشتٍ متؼّ لبل ع ي 
  لٕس تىًن متؼّ إال فٓ ؤشُش الحذ

مه دخل مىّ ثؼمشِ فإلب  إلى َالل رْ الحزّ : ي فٓ صحٕحّ ػىٍ ع•
  فلٕس لٍ ؤن ٔخشد حتى ٔحذ مغ الىبس

  مه اػتمش فٓ ؤشُش الحذ فلٕتمتغ: ي فٓ مشبل مًبى ثه المببم•

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:أمًسٔشتشط فٓ حح التمتع 
غٕش رله مه األخجبس ي لذ ػمل ثُب رمبػّ ثل فتٓ الزتًاَش ال   إلى •

 إتٕتبن  ؤرذ فٍٕ خالفب ي ممتضبَب صحّ التمتغ مغ ػتذ  لصتذٌ حتٕه    
ثل الظبَش مه ثؼضُب ؤوٍ ٔصٕش تمتؼب لُشا مه غٕش حبرّ إلى وّٕ الؼمشِ 

التمتغ ثُب ثؼذَب ثل ٔمىه ؤن ٔستفبد مىُب ؤن التمتغ ًَ الحتذ ػمٕتت   
 ػمشِ يلؼت فٓ ؤشُش الحذ ثإْ وحً ؤتى ثُب ي ال ثإس ثبلؼمل ثُب 

المذس المتٕمه مىُب ًَ الحذ الىذثٓ ففٕمب إرا يرت ػلٕتٍ التمتتغ   لىه •
فإتى ثؼمشِ مفشدِ حمَّ ؤساد ؤن ٔزؼلُب ػمتشِ التمتتغ ٔشتىل االرتتضاء     
ثزله ػمب يرت ػلٍٕ بًاء وبن حزّ اإلبال  ؤي غٕشَب ممتب يرتت   

 االبتٕزبس ثبلىزس ؤي 

 541: ، ص2 ؛ ج(ليسٕذ الٕزدْ)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
الىّّٕ ثمؼىى لصذ اإلتٕبن ثُزا الىًع مه الحذّ حٕه الششيع فٓ : ؤحذَب•

إحشا  الؼمشِ، فلً لم ٔىًٌ ؤي وًى غٕشٌ ؤي تشدّد فٓ وّٕتتٍ ثٕىتٍ ي ثتٕه    
  ٓ   غٕشٌ لم ٔصحَّ، وؼم فٓ رملّ مه األخجبس ؤوٍّ لً ؤتى ثؼمشِ مفتشدِ فت

الحذّ ربص ؤن ٔتمتّغ ثُب، ثل ٔستحتّ رله إرا ثمٓ فٓ مىّّ إلتى  ؤشُش 
َالل رْ الحزّّ، ي ٔتإوّذ إرا ثمٓ إلى ًٔ  التشئتّ ثتل ػته المبضتٓ     

 ،(1)يرًثٍ حٕىئزٍ ي لىهّ الظبَش تحمّك اإلرمبع ػلى خالفٍ 
. ػلى ؤنّ صحٕحّ إثشإَم ثه ػمش الٕمتبوٓ صتشٔحّ فتٓ الزتًاص    ( 1)•

 (.الخًئٓ)

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه حذّ مؼتمشاً فٓ شًّال ( ػلٍٕ السّال )مًحّك بمبػّ ػه الصبدق ففٓ •

ي مه وّٕتٍ ؤن ٔؼتمش ي سرغ إلى ثالدٌ فال ثإس ثزله، ي إن َتً ؤلتب    
إلى الحذّ فًُ متمتّغ، ألنّ ؤشُش الحذّ شًّال ي ري المؼذِ ي ري الحزّتّ،  
فمه اػتمش فُٕهّ فإلب  إلى الحذّ فُٓ متؼّ، ي مه سرغ إلى ثالدٌ ي لم 
ٔمم إلى الحذّ فُٓ ػمشِ، ي إن اػتمش فٓ شُش سمضبن ؤي لجلتٍ فإلتب    
إلى الحذّ فلٕس ثمتمتّغ، ي إوّمب ًَ مزبيس ؤفشد الؼمشِ، فئن ًَ ؤحتتّ  
ؤن ٔتمتّغ فٓ ؤشُش الحذّ ثبلؼمشِ إلى الحذّ فلٕخشد مىُب حتّى ٔزتبيص  
رات ػشق ؤي ٔتزبيص ػسفبن متمتّؼبً ثؼمشتٍ إلى الحذّ، فئن ًَ ؤحتتّ  

 . ؤن ٔفشد الحذّ فلٕخشد إلى الزؼشاوّ فٕلجّٓ مىُب

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه ( ػلٍٕ السّال )ٍ غشبشغاللّفٓ صحٕحّ ػمش ثه ٔضٔذ ػه ؤثٓ ػجذ ي •

اػتمش ػمشِ مفشدِ فلٍ ؤن ٔخشد إلى ؤَلٍ إلّب ؤن ٔذسوٍ خشيد الىبس 
 ًٔ  التشئّ 

( 2)مه دخل مىّّ مؼتمشاً مفتشداً للحتذّ   ( ػلٍٕ السّال )فٓ لًّّٔ ػىٍ ي •
فٕمضٓ ػمشتٍ وبن لٍ رله، ي إن ؤلتب  إلتى ؤن ٔذسوتٍ الحتذّ وبوتت      

 . ي لٕس تىًن متؼّ إلّب فٓ ؤشُش الحذّ(: ػلٍٕ السّال )ػمشتٍ متؼّ، لبل 
 
 (.الخًئٓ. )مفشداً للؼمشِ: َزا مه بًُ الملم ي الصحٕح( 2)•

 
 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مه دخل مىّّ ثؼمشِ فإلب  إلى َالل ( ػلٍٕ السّال )ي فٓ صحٕحّ ػىٍ •

ي فتٓ مشبتل   . رْ الحزّّ فلٕس لٍ ؤن ٔخشد حتّى ٔحذّ متغ الىتبس  
 . مه اػتمش فٓ ؤشُش الحذّ فلٕتمتّغ: مًبى ثه المببم

 

 610: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
إلى غٕش رله مه األخجبس، ي لذ ػمل ثُب رمبػّ، ثل فٓ الزتًاَش ال  •

، ي ممتضبَب صحّّ التمتّغ مغ ػذ  لصتذٌ حتٕه إتٕتبن    خالفبً  ؤرذ فٍٕ
الؼمشِ، ثل الظبَش مه ثؼضُب ؤوٍّ ٔصٕش تمتّؼبً لُشاً مه غٕش حبرتّ إلتى   
وّّٕ التمتّغ ثُب ثؼذَب، ثل ٔمىه ؤن ٔستفبد مىُتب ؤنّ التمتّتغ َتً الحتذّ     
ػمٕت ػمشِ يلؼت فٓ ؤشُش الحذّ ثإّْ وحً ؤتى ثُب، ي ال ثإس ثبلؼمل 

 ثُب، 

 612: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مىُب ًَ الحذّ الىذثّٓ ففٕمب إرا يرتت ػلٕتٍ التمتّتغ    ( 1)لىه المذس المتٕمّه •

فإتى ثؼمشِ مفشدِ حمّ ؤساد ؤن ٔزؼلُب ػمشِ التمتّغ ٔشىل االرتتضاء ثتزله   
ػمّب يرت ػلٍٕ، بًاء وبن حزّّ اإلبال  ؤي غٕشَب ممّتب يرتت ثبلىتزس ؤي    

 (. 2)االبتٕزبس 

 (.الخًاوسبسْ. )فٍٕ إشىبل( 1)•

 (.الخًئٓ. )الشيأبت مطلمّ تشمل مه يرت ػلٍٕ الحذّ ؤٔضبًلىه •
آلب . )ال يرٍ لألخز ثبلمتٕمّه مغ اإلطالق ي تمبمّّٕ الجٕبن فٓ ممب  التخبطت•

 (.ضٕبء
ال يرٍ الحتمبل اإلرضاء للحذّ االبتٕزبسْ ي ٔحتمل ؤن ٔىًن روتشٌ  ( 2)•

 (. الخًئٓ. )مه بًُ الملم ي ؤمّب فٓ الىزس فبلحىم تبثغ لمصذ الىبرس

 612: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ثٓبةٔ ؤَؤٍَّ ٔٓزًٔصٔ ؤَنْ ٔٓؼٕتَمِشَ فِٓ ؤَشُْٔشِ الْحٓذِّ ػٔمٕشًَِ مٔفْشَدًِٓ يٓ ٔٓتزَْٓتٓ   7« 4»•

  حٕٕٓجُ شَبءٓ يٓ ٔٓزًٔصٔ ؤَنْ ٔٓزٕؼٓلَُٓب ػٔمٕشََِ التَّمٓتُّغِ إِنْ ؤَدٕسٓنٓ الْحٓذَّ
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ ؤَصٕحٓبثِىَب ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ « 5» -1 -19284•

ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕتذِ  
ثُوَّ  َٔشْخِوعُ إِلَوى     -لَب بَؤْسَ بِبلْعُمِشَِِ الْمُفْشَدَِِ فِٓ أَشُُْشِ الْحَوح  : اللٍَِّ ع لَبلَ

 .أََِيٍِِ
يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهْ مٔؼٓلَّى ثٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلٍِّٓ ػٓهْ •

  «6»ثَُّ  َٔشْخِعُ إِلَى أََِيٍِِ إِنْ شَبءَ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ مِخْلٍَٔ إِلَّب ؤَؤٍَّ لَبلَ 

 310: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج



22 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
، ي 1515 -436 -5، ي التُتتتتزٔت 1 -534 -4الىتتتتبفٓ  -(5)•

 .1159 -327 -2االبتجصبس 
 .2 -535 -4الىبفٓ  -(6)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ ثٕهِ إِثٕشَإَِمٓ ػٓهْ ؤَثٍِِٕ يٓ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ « 7» -2 -19285. •

إِبٕمٓبػِٕلَ ػٓهِ الْفَضْلِ ثٕهِ شَبرَانَ ػٓهْ حٓمَّبدِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ إِثٕتشَإَِمٓ ثٕتهِ   
أَوٍَُّ سُئِلَ عَهْ سَخُلٍ خَوشَجَ فِوٓ أَشْوُُشِ    ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع   ػٔمٓشَ الْٕٓمٓبوِِّٓ
يَ إِنْ حَوح  مِوهْ    -إِلَى بِيَبدٌِِ قَبلَ لَوب بَوؤْسَ  « 1»ثَُّ  خَشَجَ  -الْحَح  مُعِتَمِشاً

يَ إِنَّ الْحُسَِٕهَ بِهَ عَيٍِّٓ  -رَلِلَ يَ أَفْشَدَ الْحَح  فَيَِٕسَ عَيٍَِِٕ دَمٌ« 2»عَبمٍِِ 
 .«3» ع خَشَجَ ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ إِلَى الْعِشَاقِ يَ مَبنَ مُعِتَمِشاً

 310: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
، ي 1516 -436 -5، ي التُتتتتزٔت 3 -535 -4الىتتتتبفٓ  -(7)•

 .1160 -327 -2االبتجصبس 
•______________________________ 

 .، ي وزله الىبفٓ(َبمش المخطً،)سرغ  -فٓ التُزٔت -(1)
 .فٓ ػبمٍ -فٓ المصذس -(2)•
خشد لجل التشئّ ثًٕ  إلى الؼشاق، ي لذ وبن دخل  -فٓ المصذس -(3)•

 .مؼتمشا
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25 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ؤَثٍِِٕ ػٓهْ إِبٕمٓبػِٕلَ ثٕهِ مٓشَّاسٍ ػٓهْ ٔٔتًوُسٓ  « 4» -3 -19286•

مِهْ أَِٔهَ افْتَشَقَ الْمُتَمَتِّعُ لُلْتٔ لِإَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع : ػٓهْ مٔؼٓبئَِّٓ ثٕهِ ػٓمَّبسٍ لَبلَ
يَ الْمُعِتَمِشَ إِرَا فَوشَََ مِىَُْوب    -إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُشْتَبِطٌ بِبلْحَح فَمَبلَ  -يَ الْمُعِتَمِشُ

ثَُّ  سَاحَ  -فِٓ رِْ الْحِد ِّ« 5»يَ قَذِ اعِتَمَشَ الْحُسَِٕهُ ع  -رَََبَ حَِٕثُ شَبءَ
يَ لَب بَؤْسَ بِبلْعُمِشَِِ  -ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ إِلَى الْعِشَاقِ يَ الىَّبسُ َٔشُيحًُنَ إِلَى مِىًى

 .فِٓ رِْ الْحِد ِّ لِمَهْ لَب ُٔشِٔذُ الْحَح 
 .4 -535 -4الىبفٓ  -(4•
َتتبمش ( )ػلٕتتٍ الستتال )الحستتٕه ثتته ػلتتٓ  -فتتٓ التُتتزٔت -(5)•

 (.المخطً،
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ وَزَا وُلُّ مٓب « 6»ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ مِخْلٍَٔ مٔحٓمَّذٔ •

 .لَجٕلٍَٔ
 .1163 -328 -2، ي االبتجصبس 1519 -437 -5التُزٔت  -(6)•
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27 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕهِ الْمَببِمِ ػٓهْ صٓتفًْٓانَ ثٕتهِ   « 7» -4 -19287•

بٓإَلْتٔ ؤَثٓب ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الْمٔؼٕتَمِشِ فِٓ : ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ ٔٓؼٕمًُةٓ ثٕهِ شُؼٕٕٓتٍ لَبلَ
 .ؤَشُْٔشِ الْحٓذِّ لَبلَ َِٓٓ مٔتْؼٌّٓ

مته الجتبة    2، ي ؤيسدٌ فٓ الحذٔج 1514 -436 -5التُزٔت  -(7)•
 .مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ 15
 
 .«8»ٔٓإْتِٓ يٓرٍُٕٔٔ : ؤَلًُلُ•
 .مه َزا الجبة 6ٔبتٓ فٓ الحذٔج  -(8)•

 

 311: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج 



28 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػٔزَافِشٍ ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ « 1» -5 -19288•

ِِ َفَقَ وى        : ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ َّ مُعَِتِموشًا مُْفوِشدًا لِيُْعِموَش َموْه دََخوَل مَنَّو
يَ إِنْ أَقَبمَ إِلَى أَنْ ُٔذِسِكَ الْحَح  مَبوَتِ  -ثَُّ  خَشَجَ مَبنَ رَلِلَ لٍَُ -عُمِشَتٍَُ

 .الْحَح أَشُُْشِ يَ قَبلَ لَِٕسَ تَنًُنُ مُتْعٌَّ إِلَّب فِٓ  -عُمِشَتٍُُ مُتْعًَّ
•______________________________ 

مته الجتبة    1، ي ؤيسدٌ فٓ الحذٔج 1513 -435 -5التُزٔت  -(1)
 .مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ 15

 

 312: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ الْحٓسٓهِ الصَّفَّبسِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ « 2» -6 -19289•

ػٓتهْ إِبٕتحٓبقَ   الْحُسَِٕهِ بِهِ حَم بدٍ ػٓهِ مًٔبٓى ثٕهِ بٓؼٕذٓانَ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ػٓهْ 
مَهْ دَخَلَ مَنََّّ بِعُمِوشٍَِ  : ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ« 3»ػٓهْ ػٔمٓشَ ثٕهِ ٔٓضِٔذٓ 

 .فَيَِٕسَ لٍَُ أَنْ َٔخْشُجَ حَتَّى َٔحُح  مَعَ الىَّبسِ -فَؤَقَبمَ إِلَى َِيَبلِ رِْ الْحِد ِّ
 .1161 -327 -2، ي االبتجصبس 1517 -436 -5التُزٔت  -(2)•
 (.َبمش المخطً،)إبحبق ثه ػمش ثه ٔضٔذ  -فٓ وسخّ -(3)•
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30 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ فِتٓ  « 4»حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ ػٓلَى مٓهِ اػٕتَمٓشَ ػٔمٕشََِ التَّمٓتُّغِ لِمٓب مٓشَّ َٔىَب : ؤَلًُلُ•

 .يٓ ٔٓحٕتَمِلُ الْحٓمٕلُ ػٓلَى الِببٕتِحٕجٓبةِ« 5»مٓحٓلٍِِّ 
 .مه َزا الجبة 3 -1مش فٓ األحبدٔج  -(4)•
 .مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ 22تمذ  فٓ الجبة  -(5)•

 

 312: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج



31 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ ثٕتهِ الْحٔسٓتٕٕهِ ػٓتهْ ئَٕٕٓتتِ ثٕتهِ      « 6» -7 -19290•

بٓإَلٍَٔ ؤَثًٔ ثٓصِٕشٍ يٓ ؤَوَب حٓبضِشٌ ػٓمَّهْ ؤََٓتلَّ ثِتبلْؼٔمٕشَِِ   : حٓفْصٍ ػٓهْ ػٓلٍِّٓ لَبلَ
لَِٕسَ فِٓ أَشُُْشِ الْحَوح  عُمِوشٌَِ َٔشْخِوعُ    لَبلَ  -فِٓ ؤَشُْٔشِ الْحٓذِّ لٍَٔ ؤَنْ ٔٓشْرِغٓ

لِؤَوَّوٍُ إِوَّمَوب    -يَ لَنِىٍَُّ َٔحِتَبِسُ بِمَنََّّ حَتَّى َٔقْ َِٓ حَد وٍُ  -مِىَُْب إِلَى أََِيٍِِ
 .أَحِشَمَ لِزَلِلَ

 .1164 -328 -2، ي االبتجصبس 1520 -437 -5التُزٔت  -(6)•
 

 312: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج



32 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ثٓؼٕتضٔ  ؤَخْجٓشَوِتٓ  : يٓ ػٓهْ مًٔبٓى ثٕتهِ الْمَببِتمِ لَتبلَ   « 7» -8 -19291•

فَمَبلَ إِوِّٓ ؤُسِٔتذٔ ؤَنْ   -رٓؼٕفَشٍ ع فِٓ ػٓشْشٍ مِهْ شًََّالٍؤَثٓب   ؤَؤٍَّ بٓإَلَ ؤَصٕحٓبثِىَب
 .الْحٓذِٔجَأَوْتَ مُشْتََُهٌ بِبلْحَح  فَمَبلَ لٍَٔ  -ؤُفْشِدٓ ػٔمٕشََِ َٓزَا الشَُّٕشِ

حٓمٓلٍَٔ الشَّٕٕخُ ػٓلَى مٓهْ ؤَسٓادٓ ؤَنْ ٔٔفْشِدٓ الْؼٔمٕشََِ ثٓؼٕذٓ مٓب وًَٓى التَّمٓتُّغٓ ثُِٓب : ؤَلًُلُ•
 .«1»لِمٓب مٓشَّ 

، ي 1162 -327 -2، ي االبتجصبس 1518 -436 -5التُزٔت  -(7)•
 .مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ 22مه الجبة  3ؤيسدٌ ثتمبمٍ فٓ الحذٔج 

•______________________________ 
 .مه َزا الجبة 7ي  3مش فٓ الحذٔخٕه  -(1)
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ ػٓلِِّٓ ثٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٔمٓتشَ ثٕتهِ   « 2» -9 -19292•

مَهِ اعِتَمَشَ عُمِشًَِ مُفْوشَدًَِ فَيَوٍُ أَنْ َٔخْوشُجَ    : ٔٓضِٔذٓ ػٓهْ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ
 .إِلَّب أَنْ ُٔذِسِمٍَُ خُشُيجُ الىَّبسِ ًَِٔمَ التَّشْئَِِّ -إِلَى أََِيٍِِ مَتَى شَبءَ

 .2938 -449 -2الفمٍٕ  -(2)•
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓجٕذِ الشَّحٕمٓهِ ثٕهِ ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ػٓهْ « 3» -10 -19293•

 .الْعُمِشَُِ فِٓ الْعَشْشِ مُتْعٌَّ: ؤَثِٓ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع لَبلَ
 .2939 -449 -2الفمٍٕ  -(3)•

 
 

 312: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ ػٓجٕذِ اللٍَِّ ثٕهِ بِىَبنٍ ؤَوَّتٍٔ بٓتإَلَ ؤَثٓتب    « 4» -11 -19294•

ٔٓىًُنُ فِٓ الظَُّٕتشِ ٔٓشْػٓتى يٓ َٔتًٓ ٔٓشْضَتى ؤَنْ      -ػٓجٕذِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الْمٓمٕلًُنِ
يَ إِنْ  -إِنْ مَبنَ اعِتَمَشَ فِوٓ رِْ الْقَعِوذَِِ فَحَسَوهٌ   حُمَّ ٔٓخْشُدٓ فَمَبلَ  -ٔٓؼٕتَمِشَ

 .مَبنَ فِٓ رِْ الْحِد ِّ فَيَب َٔصِيُحُ إِلَّب الْحَحُّ
 .َٓزَا مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى الِببٕتِحٕجٓبةِ: ؤَلًُلُ•
 .2942 -450 -2الفمٍٕ  -(4)•
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36 

  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ٌ ثه بىبن وٍ گفت بؤال وشد  اص ٰ  مىمًلست دس صحٕح اص ػجذ اللّي •

ٌ ػلٍٕ اص ثىذٌ وٍ دس ختبسد  ٰ  حضشت امب  رؼفش صبدق صلًات اللّ
ثلذ مى ثبشذ اص رُّ چشاوٕذن حًٕاوبت ي ثٍ َمٕه ساضى مى شًد وتٍ  
ػمشٌ سا ثٍ رب آيسد ي ثٕشين سيد ثش بش حًٕاوبت حضتشت فشمًدوتذ   
وٍ اگش دس مبٌ ري المؼذٌ ثبشذ خًثست ي اگش دس مبٌ رى الحزٍ داخل 
شذٌ ثبشذ پس خًة وٕست مگش آن وٍ حذ وىتذ ي اوتفتب ثتٍ ػمتشٌ     

 وىىذ 

  164: ، ص8 ج، (ايلمديسى )صبحبقشاوىلًامع 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ػته المملتًن ٔىتًن فتٓ     »فٓ الصحٕح « ي بإلٍ ػجذ اهلل ثه بىبن»•

 مىّؤْ المبل الىخٕش ؤي خبسد « الظُش

 74: ، ص5 ج؛ (ايلمديسى )الفقٍٕسيضّ المتقٕه فٓ ششح مه ال ٔح شٌ 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ػٓتهْ  أَبِوٓ الْدَوبسُيدِ   يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓتهِ ؤَثٓتبنٍ ػٓتهْ    « 5» -12 -19295•

 .حَسَهٌبٓإَلْتٍُٔ ػٓهِ الْؼٔمٕشَِِ ثٓؼٕذٓ الْحٓذِّ فِٓ رِْ الْحِزَِّّ لَبلَ : ؤَحٓذَِِمٓب ع لَبلَ
 .2966 -459 -2الفمٍٕ  -(5)•

 312: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ ثِئِبٕىَبدٌِِ ػٓهْ بٓمٓبػَّٓ ثٕهِ مُِٕشَانَ ػٓتهْ ؤَثِتٓ ػٓجٕتذِ    « 6» -13 -19296•

يَ  -أَنْ َٔعِتَمِشَ« 1»مَهْ حَح  مُعِتَمِشاً فِٓ شًَ الٍ يَ مِهْ وِٕ تٍِِ : لَبلَؤَؤٍَّ   اللٍَِّ ع
 -يَ إِنْ أَقَبمَ إِلَى الْحَوح  فَُُوًَ مُتَمَتِّوعٌ    -َٔشْخِعَ إِلَى بِيَبدٌِِ فَيَب بَؤْسَ بِزَلِلَ

 .الْحٓذِٔجَلِؤَنَّ أَشُُْشَ الْحَح  شًَ الٌ يَ رُي الْقَعِذَِِ يَ رُي الْحِد ِّ 
مته   2، ي ؤيسدٌ ثتمبمٍ فتٓ الحتذٔج   2937 -448 -2الفمٍٕ  -(6)•

 .مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ 10الجبة 

 314: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
يٓ فِٓ ػًٕٔٔنِ الْإَخْجٓبسِ ػٓهْ ؤَثٍِِٕ ػٓهْ بٓؼٕذِ ثٕتهِ ػٓجٕتذِ   « 2» -14 -19297•

اللٍَِّ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمَّذِ ثٕهِ ػِٕسٓى ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ ػٓلِتٍّٓ الًْٓشَّتبءِ ثٕتهِ    
إِرَا أَُِلَّ َِيَبلُ رِْ الْحِد ِّ : ثِىْتِ إِلْٕٓبسٓ ػٓهْ ؤَثِٓ الْحٓسٓهِ الشِّضَب ع ؤَؤٍَّ لَبلَ

لََِّ َٔنُْه لََىوب أَْن وُِحوشَِم ِإلَّوب ِبوبلْحَح  لِؤَوَّوب وُِحوشُِم ِموهَ         -يَ وَحِهُ بِبلْمَذِٔىَِّ
يَ أَوْوتَُِّ إِرَا قَوذِمِتَُِّ مِوهَ     -يَ ًََُ الَّزِْ يَقَّتَ سَسًُلُ اليَّوٍِ ص  -الشَّدَشَِِ

لِؤَنَّ بَِٕهَ أَِٔوذِٔنَُِّ رَاََ عِوشْقٍ يَ    -الْعِشَاقِ فَؤَُِلَّ الُِْيَبلُ فَيَنَُِّ أَنْ تَعِتَمِشُيا
فَقَبلَ لٍَُ الْفَ ْلُ بِهُ الشَّبِٕوعِ فَيِوَٓ    -غَِٕشَََب مِم ب يَقَّتَ لَنَُِّ سَسًُلُ اليٍَِّ ص

وَعَوَِّ قَوبلَ فَوزَََبَ بَُِوب     « 3»يَ قَذِ طُفْتُ بِبلْبَِٕتِ فَقَوبلَ   -الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ
مُحَم ذُ بِهُ خَعِفَشٍ إِلَى سُفَْٕبنَ بِهِ عَُِٕٕىََّ يَ أَصِوحَببٍِِ فَقَوبلَ لَُُوَِّ إِنَّ فُيَبووبً     

 .َٔقًُلُ مَزَا يَ مَزَا ُٔشَىِّعُ عَيَى أَبِٓ الْحَسَهِ ع

 314: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 .«4»يٓ تَمَذَّ ٓ مٓب ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : ؤَلًُلُ•

•______________________________ 
 .ي فٓ وٕتٍ -فٓ المصذس -(1)
 .35 -15 -2( ػلٍٕ السال )ػًٕن ؤخجبس الشضب  -(2)•
 .فمبل لٍ -فٓ المصذس -(3)•
مه ؤثًاة ؤلسب  الحذ، ي فتٓ   4مه الجبة  4تمذ  فٓ الحذٔج  -(4)•

مته َتزٌ    3مته الجتبة    13ي فٓ الحتذٔج   2مه الجبة  1الحذٔج 
   .األثًاة

 314: ، ص14 يسبئل الشٕعّ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
لُلْتٔ لِإَثِٓ الْحٓسٓهِ ػٓلِتِّٓ ثٕتهِ   : يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ صٓفًْٓانَ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى لَبلَ -13 -576•

مًٔبٓى ثٕهِ رٓؼٕفَشٍ ع إِنَّ اثٕهَ السَّشَّادِ سٓيٓى ػٓىْهٓ ؤَؤٍَّ بٓإَلَهٓ ػٓهِ الشَّرٔلِ ؤََٓتلَّ  
ثِبلْحٓذِّ حُمَّ دٓخَلَ مٓىََّّ فَطَبفٓ ثِبلْجٕٕٓتِ يٓ بٓؼٓى ثٕٕٓهَ الصَّفَب يٓ الْمٓشْيِِٓ ٔٓفْسٓخُ رَلِتهٓ  
يٓ ٔٓزٕؼٓلُُٓب مٔتْؼًّٓ فَمُلْتٓ لٍَٔ لَب فَمَبلَ لَذٕ بٓإَلَىِٓ ػٓهْ رَلِهٓ فَمُلْتٔ لَتٍٔ لَتب يٓ لَتٍٔ ؤَنْ    

ؤَؤٍَّ دٓخَلَ ػٓلَى الْفَضْلِ ثٕهِ الشَّثِٕتغِ  ع   ٔٓحِلَّ يٓ ٔٓزٕؼٓلَُٓب مٔتْؼًّٓ يٓ آخِشُ ػُٕٓذِْ ثِإَثِٓ
يٓ ػٓلٍَِٕٕ حًَٕثٓبنِ يٓ بٓبدٌ فَمَبلَ لٍَٔ الْفَضْلُ ثٕهُ الشَّثِٕغِ ٔٓب ؤَثٓب الْحٓسٓهِ لَىَب ثِتهٓ ؤُبٕتًٌِٓ   
ؤَوْتٓ مٔفْشِدٌ لِلْحٓذِّ يٓ ؤَوَب مٔفْشِدٌ لِلْحٓذِّ فَمَبلَ لٍَٔ ؤَثِٓ لَب مٓب ؤَوَب مٔفْشِدٌ لِلْحٓذِّ ؤَوَب مٔتَمٓتِّغٌ 
فَمَبلَ لٍَٔ الْفَضْلُ ثٕهُ الشَّثِٕغِ فَلِٓٓ الْأنَ ؤَنْ ؤَتَمٓتَّغٓ يٓ لَذٕ طُفْتٔ ثِبلْجٕٕٓتِ فَمَبلَ لٍَٔ ؤَثِتٓ  
وَؼٓمٕ فَزََٓتٓ ثُِٓب مٔحٓمَّذٔ ثٕهُ رٓؼٕفَشٍ إِلَى بٔفْٕٓبنَ ثٕهِ ػٕٕٕٔٓىََّ يٓ ؤَصٕحٓبثٍِِ فَمَبلَ لَُٔمٕ إِنَّ 

  . مًٔبٓى ثٕهَ رٓؼٕفَشٍ لَبلَ لِلْفَضْلِ ثٕهِ الشَّثِٕغِ وَزَا يٓ وَزَا ٔٔشَىِّغٔ ثُِٓب ػٓلَى ؤَثِٓ

  175: ، ص2 االستبصبس فٕمب اختيف مه األخببس، ج 
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 
 
ؤن الحىم ثبومالة المفشدِ إلى المتؼّ ( لذس بشٌ)روش المصىف : الخبلخّ•

ي ؤمّتب الحتذ   . ٔختص ثبلحذ الىذثٓ ألوٍ المذس المتتٕمه مته األخجتبس   
الًارت بًاء وبن حذ اإلبال  ؤي الًارت ػلٍٕ ثبلىزس ؤي االبتتئزبس  

 .فٕشىل االرتضاء ثبلمفشدِ ػمب يرت ػلٍٕ مه حذ التمتّغ

 189: ، ص27 مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
الظبَش ؤن روش ولمّ االبتئزبس مه بًُ الملم، ألوٍ لتً ابتتإرش   : ؤلًل•

شخصبً لحذ التمتّغ فبلمستإرش ٔمله الؼمل فٓ رمّّ األرٕش مه األيّل، 
ي إرا فشضىب ؤن األرٕش اػتمش ػمشِ مفشدِ لىفستٍ ٔىتًن ػملتٍ َتزا     
محسًثبً ػلى وفسٍ ألوٍ لم ٔىه متؼلمبً لإلربسِ، فىٕف ٔحتمل االوتفبء 

ثممتضتى  األرٕتش   ػلى ي االرتضاء ثزله ػمّب تؼلك ثٍ اإلٔزبس، فٕزت 
 .يرًة تسلٕم الؼمل المملًن الخشيد مه مىّّ لؼمشِ الحذ

 189: ، ص27 مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ؤمّب فٓ الىزس فبلحىم تبثغ لمصذ الىبرس، فئن لصذ اإلتٕبن ثبلحذ ػلى ي •

الىحً المتؼبسف فال ٔىتفٓ ثُزا الفشد لؼذ  وًوٍ مصذالبً لىزسٌ، فٕزتت  
ػلٍٕ الخشيد ي اإلحشا  للحذ مه ؤحذ المًالٕتت، ي إن لصتذ األػتم    
ٔؼىٓ وزس إتٕبن الحذ ػلى إطاللٍ ي لً لم ٔىه لبصذاً إلٍٕ مته األيّل  

 .ٔزًص االوتفبء ثزله، ألنّ الشبسع ٔحست ػمشتٍ متؼّ

 190: ، ص27 مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
 
ي ؤمّب الحذ الًارت األصلٓ فال سٔت فٓ شمًل الشيأبت لٍ إلطاللُب، •

فمه اػتمش ػمشِ مفشدِ فٓ شُش شًال ي مه ثبة االتفبق ثمٓ إلى ًٔ  
التشئّ ي ؤساد الحذ ٔىتفٓ ثمب اػتمش فٓ شُش شًال ي تحست ػمشتٍ 

 (.لذس بشٌ)فال يرٍ البتشىبل المبته . متؼّ ششػبً

 190: ، ص27 مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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  أحذَب الىّٕ:ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس
ؤمّب الحذ الىذثٓ فمذ خصّ المصىف االومالة ثٍ ثتذػًى ؤوتٍ المتذس    ي •

ؤن يرًد المذس المتٕمه ال ٔمىغ مه األختز  : المتٕمه مه األخجبس، فٕشدٌ
ثبإلطالق ي إلّب فىل مطلك لٍ المتذس المتتٕمه، فمزتشّد يرتًد المتذس      

 . المتٕمه ال ٔىًن مبوؼبً ػه األخز ثبإلطالق

•  

 

 190: ، ص27 مًسًعّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج


