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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
  فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماالالقًل •
فٓ ؤشُش الحذ مه إحذى المًاقٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا  يحرمي َٓ ؤن •

 إلى الحذ، 
ػىتذ مقتا     يصويي بالبٕتت بتبؼا، ي    فيطوً  ٔذخل مكّ المؼظمّ حم •

يطوً   بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا، حتم    يسعىسكؼتٕه، حم ( ع)إبشإَم 
احتٕاطا ببؼا حم سكؼتٕه لٍ، ي إن كان األقتًى ػتذ  يرتً      ليىساء

فٕحل ػلٕتٍ كتل متا حتش  ػلٕتٍ       يقصرحم ، *طالتٍطًاف الىساء ي 
 ،باإلحشا ، ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ ؤحذ رضئٓ حزٍ

طًا  الىساء ليس بًاخب في عمرة التمتع ي لكه ال بأس بإتياوو    *•
 احتياطاً ي اتياو  قبل التقصيريكًن أكثر إحتياطاً
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مكّ المؼظمّ فٓ يقت ٔؼلتم ؤوتٍ ٔتذس      •

الًقًف بؼشفّ، ي األفؼل إٔقاػٍ ًٔ  التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش، حتم      
ٔخشد الى ػشفات فٕقف بُا مه صيال ًٔ  ػشفّ الى غشيبٍ، حم ٔفٕغ 
مىُا ي ٔمؼٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔقف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته    

 ًٔ  الىحش الى طلًع الشمس مىٍ، 
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ًٔ  الىحش، فٕشمٓ رمشِ الؼقبّ، حم ٔىحش ؤي ػمال ألٔمؼٓ إلى مىى حم •

ٔزبح َذٍٔ، حم ٔحلق إن كان طشيسِ ػلى األحتًؽ، ي ٔتخٕتش غٕتشٌ    
بٕىٍ ي بٕه التقظٕش، ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التقظٕش، فٕحل بؼتذ التقظتٕش   
ٓ ء إال الىساء ي الطٕب، ي األحًؽ ارتىا  الظتٕذ ؤٔؼتا، ي    مه كل ش
إن كان األقًى ػذ  حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا ، وؼم ٔحتش  ػلٕتٍ   

 لحشمّ الحش ، 
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ٍ  إن ٔإتٓ إلى مكّ حم • شاء، فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سكؼتٍٕ لًٕم

ي ٔسؼى بؼٍٕ، فٕحل لٍ الطٕب، حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ     
 سكؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء، 
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔق، ي َٓ الحادّٔ حم •

ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ، ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ  
 فٓ بؼغ الظًس كما ٔإتٓ، ي ٔشمٓ فٓ ؤٔامُا الزماس الخالث، 

 405: ، ص1 تحرير الًسيية؛ ج
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  القًل في صًرة حح التمتع إخماال
لً شاء ال ٔإتٓ إلى مكّ لًٕمٍ بل ٔقٕم بمىى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ    ي •

الخالث ًٔ  الحادْ ػشش، ي مخلٍ ًٔ  الخاوٓ ػشش، حم ٔىفش بؼذ التضيال  
لً كان قذ اتقى الىساء ي الظٕذ، ي إن ؤقا  إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ 
ػشش ي لً قبل الضيال لكه بؼذ الشمٓ راص ؤٔؼا، حتم ػتاد إلتى مكتّ     
للطًافٕه ي السؼٓ، ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا  رْ     
الحزّ، ي األفؼل األحًؽ ؤن ٔمؼٓ إلى مكّ ًٔ  الىحش، بل ال ٔىبغٓ 

 . التإخٕش لغذٌ فؼال ػه ؤٔا  التششٔق إال لؼزس
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  أحدها الىية:يشترط في حح التمتع أمًر
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ ؤمًس 1مسإلّ •
 الىّٕ، -ؤحذَا•

ؤْ قظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمتشِ،  •
 .فلً لم ٔىًٌ ؤي وًى غٕشٌ ؤي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم ٔظح

 406: ، ص1 تحرير الًسيية؛ ج
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  أحدها الىية:يشترط في حح التمتع أمًر
 :ٔشتشؽ فٓ حذ التمتغ ؤمًس 1مسإلّ •
 الىّٕ، -ؤحذَا•

ؤْ قظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا  الؼمشِ، فلً لم •
 .***ٔظحؤي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم  **غٕشٌؤي وًى  *ٔىًٌ

 .ي ًَ محال بإن ٔحش  مه دين وّٕ اإلحشا  *•
 .ي ًَ الؼمشِ المفشدِ **•
ي بقتٓ إلتى ؤن ٔتذس     لً ؤتى بؼمشِ مفشدِ فٓ ؤشُش الحتذ  وؼم ؤوٍ ***•

ؤن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رلك إرا بقٓ فٓ مكّ إلى َتالل رْ  راص الحذ، 
 .التشئّالحزّ ي ٔتإكذ إرا بقٓ إلى ًٔ  
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ؤتتى  فلتً   الحتذ، ؤن ٔكًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ ؤشتُش   -حاوُٕا•
بؼمشتٍ ؤي بؼؼُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ ؤن ٔتمتتغ بُتا، ي ؤشتُش الحتذ     

 .شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ؤن ٔكًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍّ فٓ ؤشُش الحذّ، فلً ؤتى بؼمشتٍ ؤي : الخاوٓ•
بؼؼُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ ؤن ٔتمتّغ بُا، ي ؤشُش الحذّ شًّال ي ري القؼذِ ي 
ري الحزّّ بتمامٍ ػلى األطحّ لظاَش أّٖ، ي رملّ مه األخباس كظتحٕحّ  
مؼائّ به ػمّاس، ي مًحّقّ بتماػّ، ي خبتش صساسِ، فتالقًل بإوُّتا الشتُشان      
األيّالن مغ الؼشش األيل مه رْ الحزّّ كما ػه بؼغ ؤي مغ حماوّٕ ؤّٔا  كما 
ػه آخش، ؤي مغ تسؼّ ؤّٔا  ي لٕلّ ًٔ  الىحش إلى طلًع فزشٌ كما ػه حالج، 
ؤي إلى طلًع شمسٍ كما ػه سابغ ػؼٕف، ػلى ؤنّ الظاَش ؤنّ الىضاع لفظتّٓ  

( 3)فئوٍّ ال إشكال فٓ رًاص إتٕان بؼغ األػمتال إلتى آختش رْ الحزّتّ     
األيقات َٓ آخش األيقات الّتٓ ٔمكه بُا   فٕمكه ؤن ٔكًن مشادَم ؤنّ َزٌ

 . إدسا  الحذّ
كما ؤنّ يقت ػمشِ التمتّغ مًبّغ إلى صمان ٔتمكّه مه دس  الحذّ فتٓ  ( 3)•

 (. الگلپأگاوٓ. )َزٌ السىّ
 
 
 

 612: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العرية الًثقى 
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ٍ    ( األيل)َزا المته ؤمشان فٓ • : ٔشتشؽ فٓ طتحّ حتذ التمتتغ يقًػت
بزمٕؼٍ مه ػمشتٍ ي حزٍ فٓ ؤشُش الحذ بال اشكال ي ال خالف فٍٕ، 

 ي فٓ الزًاَش ان اإلرماع بقسمٍٕ ػلٍٕ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

الكتا  ي السىٍ، فمه الكتا  قًلتٍ تؼتالى الْحٓتذ     ( ي ٔذل ػلى رلك)•
 مٓؼٕلًُماتٌ ؤَشُْٔشٌ 

خبتش  مٓؼٕلًُماتٌ تقشٔب االبتذالل بٍ ًَ ان قًلٍ ببحاوٍ الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ ي •
حزف ي ؤقٕم المؼاف الٍٕ ( الحذ)لمبتذء مقذس مؼاف الى قًلٍ تؼالى 

ؤي ؤشتُش الحتذ ؤَشْتُٔشٌ    مٓؼٕلًُمتاتٌ  يقت الحذ ؤَشْتُٔشٌ  : مقامٍ ي تقذٔشٌ
فئرا كان يقت الحذ َزا الضمان فال ٔزًص التخلتف ػىتٍ، ي   مٓؼٕلًُماتٌ 

 ػمشِ التمتغ داخلّ فٓ الحذ ي رضء مه ارضائٍ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

خبش صساسِ المشيْ فٓ الكافٓ ػه الباقش ػلٕتٍ الستال    ( ي مه السىّ)•
شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ لتٕس ألحتذ   مٓؼٕلًُماتٌ قال الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ 

 ان ٔحش  الحذ فٕما بًاَه، ي غٕش رلك مه االخباس ي َٓ كخٕشِ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

اختلفًا فٓ ؤشُش الحذ فؼه المفٕذ ي الطًبٓ فٓ الىُأّ ( األمش الخاوٓ)•
ي ابه إدسٔس ي ابه الزىٕذ ي القاػٓ فٓ ششح الزمتل اوُتا مته ؤيل    

 شًال الى ؤخش رْ الحزّ، 

حٕج ان ؤقتل  مٓؼٕلًُماتٌ ابتذلًا لٍ بظاَش أّٖ المباسكّ الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ ي •
 الزمغ حالحّ ي ظاَش الشُش ًَ الشُش التا  

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

المشيْ فٓ التُزٔب ػه الظتاد  ػلٕتٍ   ( ي بظحٕح مؼائّ به ػماس)•
فَمٓهْ فَشَعٓ فُِِٕهَّ الْحٓذَّ مٓؼٕلًُماتٌ ان اهلل تؼالى ٔقًل الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ : السال 

فِٓ الْحٓذِّ ي َٓ شًال ي ري القؼتذِ ي  ال رِذالَ فُسًٔ َ يٓ ال سٓفَجَ يٓ فَال 
 ري الحزّ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ألن ؤشُش : المزكًس فٓ المته فٓ الششؽ المتقذ  ي فٍٕ( مًحق بماػٍ)•
الحذ شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ فمه اػتمش فُٕه فإقا  إلى الحذ 

 فُٓ متؼّ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ : المشيْ فٓ الكافٓ ػه الباقش ػلٍٕ السال ( ي خبش صساسِ)•
شًال ي ري القؼذِ ي ري الحزّ لتٕس ألحتذ ان ٔحتش  فتٓ     مٓؼٕلًُماتٌ 
 بًاَه 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ي خبتش  )مخلٍ طحٕح ؤبان المشيْ فٓ الفقٍٕ ػه الباقش ػلٍٕ الستال   ي •
المشيْ فٓ الكافٓ ػه الظاد  ػلٍٕ السال  فٓ قًل ( مؼائّ به ػماس

فَمٓهْ فَشَعٓ فُِِٕهَّ الْحٓذَّ قتال ػلٕتٍ   مٓؼٕلًُماتٌ اهلل ػض ي رل الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ 
السال  الفشع التلبّٕ ي االشؼاس ي التقلٕذ فإْ رلك فؼل فقتذ فتشع   

ي ًَ شًال ي ري القؼذِ  -الحذ ي ال ٔفشع الحذ إال فٓ َزٌ الشًُس
 ،ي ري الحزّ
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

َزا مؼافا الى ان ؤشُش الحذ اوما تسمى بزلك لًقًع الحذ فُٕا ي لً  •
ٓ ء مىٍ ي ال إشكال فٓ ارضاء الُذْ ي بذلٍ اػىى الظً  فتٓ طتًل    ش

 .رْ الحزّ بل الطًاف ي السؼٓ ػلى ما بٕإتٓ

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

المحكٓ ػه المشتؼى ي بالس ي ابه ابى ػقٕل اوُا إلتى ػشتش مته    ي •
ػه الحسه ي التبٕان ي رًاَش القاػٓ الزًاَش رْ الحزّ ي حكاٌ فٓ 

 ي سيع الزىان 

بإن ؤفؼال الحذ بإطل الششع تىتُٓ باوتُاء الًٕ  الؼاشش ( ي ابتذلًا لٍ)•
ي ان سخض فٓ تإخٕش بؼؼُا ي خشيد ما بؼذٌ مه المبٕتت ي الشمتٓ   

 ػىُا ي لزا ال ٔفسذ الحذ باإلخالل بُا 

ػه ػلى به إبشإَم قال ؤشُش الحتذ شتًال ي   ( ي ما سياٌ فٓ الكافٓ)•
 ري القؼذِ ي ػشش مه رْ الحزّ 
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

اما االبتذالل باوتُاء ؤفؼال الحتذ بإطتل الشتشع    ( ي ال ٔخفى ما فٍٕ)•
باوتُاء الًٕ  الؼاشش فًُ مما لم ٔخبت بتذلٕل، كٕتف ي قتذ رتًص فتٓ      
الشرًع الى مكّ لإلتٕان بالطًاف ي السؼٓ فٓ الًٕ  الحادْ ػشش بتل  
التإخٕش إلى الىفش األيل بل ي الى الخاوٓ كما تقذ  مغ ان إخشاد المبٕت 
بمىى فٓ لٕالٓ التششٔق ي الشمٓ فٓ ؤٔامٍ مه اػمال الحذ مما لم ٔقتم  
ػلٍٕ دلٕل ي بٕإتٓ البحج ػىٍ فٓ محلٍ إوشاء اهلل تؼالى مغ ان اوتُاء 
اػمال الحذ الى اوتُاء ًٔ  الىحش ال ٔكتًن قشٔىتٍ ػلتى اسادٌ الؼشتش     

 الحزّاأليل مه رْ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ي اما الخبش المشيْ فٓ الكافٓ ػه ػلى به إبشإَم فلٕس محكٕا ػه  •
االما  مغ إمكان ان ٔحمل ؤشُش الحذ فٍٕ ػلى ما ٔمكه إوشاء الحتذ  
فٍٕ ؤي إدسا  الحذ فٍٕ حٕج اوٍ ٔمكه إدساكٍ ٔتً  الؼاشتش بتئدسا     
اختٕاسْ المشؼش ؤي اػطشاسّٔ ػلى ما بٕإتٓ البحج ػىٍ ان شتاء اهلل  

 .تؼالى، فُزا القًل مما ال ٔمكه المساػذِ ػلٍٕ لؼؼف دلٕلٍ

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

فٓ الغىّٕ ؤوُتا إلتى حماوٕتّ ؤٔتا  فتٓ رْ      ( ي المحكٓ ػه ابه صَشِ)•
اوٍ يطف ( التسغ)الحزّ ألوٍ قال ي تسغ مه رْ الحزّ ي الظاَش مه 

للٕالٓ ال لألٔا  فٕكًن حماوّٕ ؤٔا  ي لٕلٍ ي ٔخشد الٕتً  التابتغ ػته    
ؤشُش الحذ، ي يرٍ إدخال الًٕ  الخامه فُٕا ألوٍ ؤختش متا شتشع فتٓ     

 ؤطل الششع لإلحشا  بالحذ ي ان راص التإخٕش سخظٍ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ػه الحلبٓ فٓ الكافٓ الشُشان ي حمان لٕال مه رْ الحزّ، فٕخشد ي •
 الًٕ  الخامه ؤٔؼا مىُا ي لٕس لٍ يرٍ مؼقًل، 

ػه الشٕخ فٓ المبسًؽ ي الخالف ي ػته الًبتٕلّ ي الزتامغ اوُتا     ي •
الشُشان ي الى طلًع الفزش مه الًٕ  الؼاشش مه رْ الحزّ ي لؼلٍ الوٍ 

 ػشفٍال ٔزًص اإلحشا  بالحذ بؼذٌ لفًات اػطشاسْ 

اوُا الشُشان ي الى طلًع الشمس مه ًٔ  الؼٕتذ  ( ي ػه ابه إدسٔس) •
 .الوٍ ٔذس  اختٕاسْ المشؼش الى طلًع الشمس مىٍ

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج



26 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

بىاء ػلى تفسٕش ؤشُش الحذ بما ٔىشإ فٕتٍ الحتذ   ( ي الظًا  ان ٔقال)•
تكًن الى ما ٔذس  ما ٔظح اإلحشا  بالحذ فٍٕ ي لً سخظتٍ، ي بىتاء   
ٓ ء مه ؤفؼال الحذ تكًن إلتى ؤختش رْ    ػلى تفسٕشَا بما ٔقغ فٍٕ ش
الحزّ، فالمذاس ػلى ما ٔفسش بٍ، ي حٕج ان الشُش لٍ ظًُس فٓ تمامٍ 
ٓ ء مه ؤفؼال الحتذ ي رؼلُتا التى     فاأليلى ًَ التفسٕش بما ٔقغ فٍٕ ش

 ؤخش رْ الحزّ 

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ان َزا االختالف ال ٔتشتب ػلٍٕ حمشِ ػملٕتّ ي ان  ( ي مه رلك ٔظُش)•
الىضاع لفظٓ بؼذ ػذ  الخالف فٓ ػذ  إرضاء إحشا  حتذ التمتتغ ي ال   
ػمشتٍ بؼذ ًٔ  الىحش ي ال فٓ ارضاء الُذْ ي بذلٍ طًل رْ الحزتّ ي  
ال فٓ طحّ إػمال مىى فٓ ؤٔا  التششٔق مه البٕتًتتّ فتٓ لٕالُٕتا ي    
الشمٓ فٓ ؤٔامُا، ي اوما تؼشػىا لُزا االختالف لتٕؼلم متا قتالًا ي متا     

 .ابتذلًا ألقًالُم، ي اهلل المًفق المؼٕه

 344: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العرية الًثقى؛ ج



28 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

بٓا ٔ ؤَنَّ ؤَشُْٔشَ الْحٓذِّ َِٓٓ شًََّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕتذِِٓ يٓ رُي الْحِزَّتِّ لَتا     11« 3»•
  ٔٓزًٔصٔ الْئِحٕشَا ٔ بِالْحٓذِّ يٓ لَا بِؼٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ إِلَّا فُِٕٓا

مٔحٓمَّذٔ بٕهُ الْحٓسٓهِ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى بٕتهِ الْقَابِتمِ   « 4» -1 -14766•
إِنَّ اللَّتٍٓ  : ػٓهْ طٓفًْٓانَ ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕهِ ػٓمَّاسِ ػٓهْ ؤَبِٓ ػٓبٕتذِ اللَّتٍِ ع قَتالَ   

ا ٰ  فَمٓهْ فَشَعٓ فِتُِٕهَّ الْحٓتذَّ فَتل    -اتٌٰ  تَؼٓالَى ٔٓقًُلُ الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ مٓؼٕلًُ 
يٓ َِتٓٓ شَتًَّالٌ يٓ    -«5»الَ فِٓ الْحٓذِّ ٰ  ا رِذٰ  ا فُسًٔ َ يٓ لٰ  سٓفَجَ يٓ ل

 .رُي الْقَؼٕذِِٓ يٓ رُي الْحِزَِّّ
 .1550 -445 -5التُزٔب  -(4) •
 .197 -2البقشِ  -(5)•

 271: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج 



29 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

مٔحٓمَّذٔ بٕهُ ٔٓؼٕقًُ ٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕشَإَِمٓ ػٓهْ ؤَبِٕتٍِ يٓ  « 6» -2 -14767•
ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ إِبٕمٓاػِٕلَ ػٓهِ الْفَؼْلِ بٕهِ شَارَانَ رٓمِٕؼاً ػٓهِ ابٕهِ ؤَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ 
ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕهِ ػٓمَّاسٍ ػٓهْ ؤَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع فِٓ قًَٕلِ اللٍَِّ ػٓضَّ يٓ رٓلَّ الْحٓذ  

يٓ الْفَتشْعٔ التَّلْبِٕٓتُّ يٓ    -«7»فَمٓهْ فَشَعٓ فُِِٕهَّ الْحٓذَّ  -اتٌٰ  ؤَشُْٔشٌ مٓؼٕلًُ 
يٓ لَا ٔٓفْشِعٔ الْحٓذَّ  -فَإََّْ رَلِكٓ فَؼٓلَ فَقَذٕ فَشَعٓ الْحٓذَّ -الْئِشْؼٓاسٔ يٓ التَّقْلِٕذٔ

اتٌ ٰ  الَّتِٓ قَالَ اللٍَّٔ ػٓضَّ يٓ رٓلَّ الْحٓذ  ؤَشْتُٔشٌ مٓؼٕلُتً    -إِلَّا فِٓ َٓزٌِِ الشًُُّٔسِ
 .يٓ ًَٔٓ شًََّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕذِِٓ يٓ رُي الْحِزَِّّ -«8»

 271: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 .2 -289 -4الكافٓ  -(6)•
 .197 -2البقشِ  -(7)•
 .197 -2البقشِ  -(8)•
مه البتا    4، ي ؤيسدٌ بتمامٍ فٓ الحذٔج 1 -317 -4الكافٓ  -(9)•

 .مه ؤبًا  االحشا  2

 271: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج



31 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ؤَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ ؤَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕتهِ  « 9» -3 -14768•
شَتًَّالٌ يٓ   -«1»اتٌ ٰ  الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ مٓؼٕلًُ : ؤَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع قَالَػٓهْ   ػٓمَّاسٍ

 .رُي الْقَؼٕذِِٓ يٓ رُي الْحِزَِّّ الْحٓذِٔجَ
 .«2»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓؼٕقًُ ٓ مِخْلٍَٔ •

•______________________________ 
 .197 -2البقشِ  -(1)
 
 

 272: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ؤَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ ؤَبِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهِ ابٕتهِ ؤُرَٕٔىَتَّ   « 3» -4 -14769•
قَالَ ؤَبًٔ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع مٓهْ ؤَحٕشَ ٓ بِالْحٓذِّ فِٓ غَٕٕشِ ؤَشُْٔشِ الْحٓذِّ فَلَا حٓتذَّ  : قَالَ
 .يٓ مٓهْ ؤَحٕشَ ٓ دٔينَ الْمِٕقَاتِ فَلَا إِحٕشَا ٓ لٍَٔ -لٍَٔ
يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذٍ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ بٕهِ بٓؼِٕذٍ ػٓتهْ  •

ػٓهِ ابٕهِ ؤُرَٕٔىََّ مِخْلٍَٔ « 4»مٔحٓمَّذِ بٕهِ بِىَانٍ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ طٓذٓقََّ الشَّؼِٕشِِّْ 
«5». 
 

 272: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

يٓ ػٓهْ ػِذٍَِّ مِهْ ؤَطٕحٓابِىَا ػٓهْ بُٕٓلِ بٕتهِ صِٔٓتادٍ ػٓتهْ    « 6» -5 -14770•
ؤَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ؤَبِٓ وَظٕشٍ ػٓهْ مٔخَىِّى الْحٓىَّتاؽِ ػٓتهْ صٔسٓاسَِٓ ػٓتهْ ؤَبِتٓ     

شَتًَّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕتذِِٓ يٓ رُي   « 7»اتٌ ٰ  الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ مٓؼٕلُتً  : رٓؼٕفَشٍ ع قَالَ
 .بًِٓأَهَّ« 8»لَٕٕسٓ لِإَحٓذٍ ؤَنْ ٔٓحٔذَّ فِٕمٓا  -الْحِزَِّّ

 .«9»يٓ سٓيٓأٌ الشَّٕٕخُ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ٔٓؼٕقًُ ٓ مِخْلٍَٔ •

 272: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 .520 -160 -2، ي االبتبظاس 139 -46 -5التُزٔب  -(2)•
مته   9مه البتا    3، ي ؤيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 4 -322 -4الكافٓ  -(3)•

 .ؤبًا  المًاقٕت
 .محمذ به طذقّ البظشْ -فٓ التُزٔب -(4)•
 .529 -162 -2، ي االبتبظاس 157 -52 -5التُزٔب  -(5)•
بضٔتادِ، ي ؤيسد رٔلتٍ    2 -321 -4، ي الكافٓ 1 -289 -4الكافٓ  -(6)•

 .مه ؤبًا  المًاقٕت 11مه البا   3فٓ الحذٔج 
 .197 -2البقشِ  -(7)•
 (.َامش المخطًؽ)ؤن ٔحش  بالحذ فٓ  -فٓ التُزٔب -(8)•
 .527 -161 -2، ي االبتبظاس 155 -51 -5التُزٔب  -(9)•

 272: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج



35 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ؤَشْتُٔشُ الْحٓتذِّ   : يٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕشَإَِمٓ بِئِبٕىَادٌِِ قَالَ« 1» -6 -14771•
يٓ ؤَشُْٔشُ السِّتٕٓاحِّٓ ػِشْتشُينَ    -شًََّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕذِِٓ يٓ ػٓشْشٌ مِهْ رِْ الْحِزَِّّ

يٓ طٓفَشٌ يٓ شَُٕشُ سٓبِٕغٍ الْإَيَّلِ يٓ ػٓشْشٌ مِهْ شَتُٕشِ   -مِهْ رِْ الْحِزَِّّ يٓ الْمٔحٓشَّ ٔ
 .سٓبِٕغٍ الْأخِشِ

 .3 -290 -4الكافٓ  -(1)•
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36 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

  بٕان•
ؤشُش السٕاحّ ؤن الىبٓ ص لما ؤمش بقتال المششكٕه بىضيل بًسِ مؼىى •

بشاءِ ؤمش ؤن ٔمُلُم ؤسبؼّ ؤشُش مه ًٔ  الىحش حم ٔإختزَم ي ٔقتتلُم   
يٓ سٓبًٔلٍِِ إِلَتى  اللٍِّ مِهَ بٓشاءٌِٓ تؼالى اللٍّ ؤٔىما يرذيا ي حٕخما حقفًا قال 

  الْمٔشْشِكِٕهَ فَسِٕحًٔا فِٓ الْإَسٕعِ ؤَسٕبٓؼَّٓ ؤَشُْٔشٍمِهَ   ػآَذٕتُمٕالَّزِٔهَ 
 

  417: ، ص12 الًافي، ج



37 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ال ٔخلً حال طشٔتق َتزا   : ي قال فٓ المىتقى. مشبل: الخالجالحذٔج •
الخبش مه وظش ألوٍ ٔحتمل ؤن ٔكًن قًلٍ بئبىادٌ إشتاسِ إلتى طشٔتق    

 .غٕش مزكًس فٕكًن مشبال
اإلػافّ إلٍٕ للؼُذ، ي المشاد إبىادٌ الًاقغ فٓ الحتذٔج  كًن ي ٔحتمل •

 .الزْ قبلٍ ي َزا ؤقش  لكىٍ لقلّ ابتؼمالٍ سبما ٔتًقف فٍٕ
 

 185: ، ص17 ؛ ج)مديسى ديم  (مرآة العقًل في شرح أخبار آل الرسًل



38 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

َزا مبىٓ ػلتى ؤن ؤشتُش    "ي ػشش مه رْ الحزّ ":ػلٍٕ السال قًلٍ •
الحذ َٓ األشُش التٓ ٔمكه إوشاء الحذ فُٕتا، ؤي إدسا  الحتذ فُٕتا    
فئوٍ ٔمكه إدساكٍ فتٓ الٕتً  الؼاشتش بتئدسا  اختٕتاسْ المشتؼش ؤي       

 اػطشاسّٔ ػلى قًل قًْ فٕكًن إطال  األشُش ػلُٕا مزاصا 

 185: ، ص17 ؛ ج)مديسى ديم  (مرآة العقًل في شرح أخبار آل الرسًل



39 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

قذ مش ؤن ؤشُش السٕاحّ َٓ األشُش التٓ ؤمش اهلل تؼالى المششكٕه ؤن ي •
ٔسٕحًا فٓ األسع فٓ تلك المذِ آمىٕه بؼذ ؤن وبز إلتُٕم ػُتًدَم   
ببؼج بًسِ البشاءِ إلُٕم مغ ؤمٕش المؤمىٕه ػلٍٕ السال  فقشؤَا ػلتُٕم  

فكتان   "فَسِٕحًٔا فِٓ الْإَسٕعِ ؤَسٕبٓؼَّٓ ؤَشْتُٔشٍ  "ًٔ  الىحش ي فٍٕ قشؤ ػلُٕم
 ػشش ابتذاء السٕاحّ مه الًٕ  الحادْ 

 185: ، ص17 ؛ ج)مديسى ديم  (مرآة العقًل في شرح أخبار آل الرسًل



40 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

مٔحٓمَّذٔ بٕهُ ػٓلِِّٓ بٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ ؤَبِٓ رٓؼٕفَشٍ « 2» -7 -14772•
الْإَحًٕٓلِ ػٓهْ ؤَبِٓ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ع فِٓ سٓرٔلٍ فَشَعٓ الْحٓذَّ فِٓ غَٕٕشِ ؤَشُْٔشِ الْحٓذِّ 

 .قَالَ ٔٓزٕؼٓلُُٓا ػٔمٕشًَِ
 

 273: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج



41 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

ػٓهْ ؤَبِٓ رٓؼٕفَشٍ ع فِٓ قًَٕلِ « 4»يٓ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ ؤَبٓانٍ « 3» -8 -14773•
قَالَ شَتًَّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕتذِِٓ يٓ    -«5»مٓؼٕلًُماتٌ اللٍَِّ ػٓضَّ يٓ رٓلَّ الْحٓذ  ؤَشُْٔشٌ 

 .لَٕٕسٓ لِإَحٓذٍ ؤَنْ ٔٔحٕشِ ٓ بِالْحٓذِّ فِٕمٓا بًِٓأَهَّ -رُي الْحِزَِّّ

 273: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج



42 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 .قَالَ يٓ فِٓ سِيٓأٍّٓ ؤُخْشَى يٓ شَُٕشٌ مٔفْشَدٌ لِلْؼٔمٕشَِِ سٓرٓبٌ« 6» -9 -14774•
 

 273: ، ص11 يسائل الشيعة؛ ج



43 

 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

قَالَ يٓ قَالَ ع مٓا خَلَقَ اللٍَّٔ فِٓ الْإَسٕعِ بٔقْؼًّٓ ؤَحٓبَّ « 7» -10 -14775•
يٓ لَُٓتا حٓتشَّ ٓ اللَّتٍٔ ػٓتضَّ يٓ رٓتلَّ       -يٓ لَا ؤَكْشَ ٓ ػٓلٍَِٕٕ مِىُْٓا -إِلٍَِٕٕ مِهَ الْكَؼٕبِّٓ

ثَيَاثَةٌ  -ًٕٔٓ ٓ خَلَقَ السَّمٓايٓاتِ يٓ الْإَسٕعٓ -الْإَشُْٔشَ الْحٔشُ ٓ الْإَسٕبٓؼَّٓ فِٓ كِتَابٍِِ
 .شَهِرٌ مُفْرَدٌ لِيْعُمِرَةِ رَخَبٌيٓ مِىْهَا مُتًََالِيَةٌ لِيْحَحِّ 

 
الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ هُىَا بِمَعِىًى آخَورَ ََيِورِ الْمَعِىَوى الْمَشْوهًُرِ لِودُخًُلِ      : أَقًُلُ•

 .شًََّالٍ يَ خُرُيجِ الْمُحَرَّمِ يَ الْمَعِىَى الْمَشْهًُرُ بِالْعَكْسِ
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 .2963 -458 -2الفقٍٕ  -(2)•
 .2959 -456 -2الفقٍٕ  -(3)•
 (.َامش المخطًؽ)صساسِ  -فٓ وسخّ -(4)•

 .197 -2البقشِ  -(5)•
 .2961 -457 -2الفقٍٕ  -(6)•
مه البتا    8ي ؤيسد وحًٌ فٓ الحذٔج  2961 -457 -2الفقٍٕ  -(7)•

 .2962 -457 -2الفقٍٕ  -(8) .مه ؤبًا  الؼمشِ 3
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

•14776- 11- «8 »   ٓ   يٓ قَالَ ع فِٓ قًَٕلِ اللٍَِّ ػٓضَّ يٓ رٓتلَّ فَسِتٕحًٔا فِت
قَالَ ػِشْشِٔهَ مِتهْ رِْ الْحِزَّتِّ يٓ الْمٔحٓتشَّ ٓ يٓ     -«1»ؤَسٕبٓؼَّٓ ؤَشُْٔشٍ الْإَسٕعِ 

يٓ لَتا   -يٓ شَُٕشَ سٓبِٕغٍ الْإَيَّلِ يٓ ػٓشَشََِ ؤََّٔا ٍ مِهْ شَتُٕشِ سٓبِٕتغٍ الْتأخِشِ    -طٓفَشَ
 .ٔٔحٕسٓبٔ فِٓ الْإَسٕبٓؼِّٓ الْإَشُْٔشِ ػٓشَشَُِ ؤََّٔا ٍ مِهْ ؤَيَّلِ رِْ الْحِزَِّّ
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

« 3»يٓ فِٓ الْؼِلَلِ يٓ ػًٕٔٔنِ الْإَخْبٓاسِ بِإَبٓاوِٕذٓ تَتإْتِٓ  « 2» -12 -14777•
إِوَّمٓا رٔؼِلَ يٓقْتُُٓا ٔٓؼٕىِتٓ ػٔمٕتشََِ   : ػٓهِ الْفَؼْلِ بٕهِ شَارَانَ ػٓهِ الشِّػَا ع قَالَ

لِإَنَّ اللَّتٍٓ ػٓتضَّ يٓ رٓتلَّ ؤَحٓتبَّ ؤَنْ ٔٔؼٕبٓتذٓ بُِٓتزٌِِ        -التَّمٓتُّغِ ػٓشْشَ رِْ الْحِزَِّّ
يٓ  -فِٓ ؤََّٔا ِ التَّشْشِٔقِ يٓ كَتانَ ؤَيَّلُ مٓتا حٓزَّتتٕ إِلَٕٕتٍِ الْمٓلَائِكَتُّ      -الْؼِبٓادِِٓ

فَإَمَّتا   -فَزٓؼٓلٍَٔ بٔىًَّّ يٓ يٓقْتاً إِلَى ٔٓتًٕ ِ الْقِٕٓامٓتِّ   -طَافَتٕ بٍِِ فِٓ َٓزَا الًْٓقْتِ
يٓ مٔحٓمَّذٌ سٓبًٔلُ اللَّتٍِ   -الىَّبِٕ ًنَ آدٓ ٔ يٓ وًُحٌ يٓ إِبٕشَإَِمٔ يٓ مًٔبٓى يٓ ػِٕسٓى

فَزٔؼِلَتتٕ بٔتىًَّّ    -إِوَّمٓا حٓز ًا فِٓ َٓزَا الًْٓقْتِ -ص يٓ غَٕٕشَُٔمٕ مِهَ الْإَوْبِٕٓاءِ
 .«4»فِٓ ؤَيٕلَادَِِمٕ إِلَى ًٕٔٓ ِ الْقِٕٓامِّٓ 
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

يٓ فِٓ مٓؼٓاوِٓ الْإَخْبٓاسِ ػٓهْ ؤَبٍِِٕ ػٓهْ بٓؼٕذٍ ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ « 5» -13 -14778•
بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ ؤَحٕمٓذٓ بٕهِ مٔحٓمَّذِ بٕهِ ؤَبِٓ وَظٕتشٍ الْبٓضَوْطِتِّٓ ػٓتهِ    
الْمٔخَىَّى ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ ػٓهْ ؤَبِٓ رٓؼٕفَشٍ ع فِٓ قًَٕلِ اللٍَِّ ػٓضَّ يٓ رٓلَّ الْحٓذ  ؤَشْتُٔشٌ  

قَالَ يٓ فِٓ خَبٓتشٍ   -قَالَ شًََّالٌ يٓ رُي الْقَؼٕذِِٓ يٓ رُي الْحِزَِّّ -«6»مٓؼٕلًُماتٌ 
 .آخَشَ يٓ شَُٕشٌ مٔفْشَدٌ لِلْؼٔمٕشَِِ سٓرٓبٌ
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 .«8»يٓ ٔٓإْتِٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ « 7»يٓ تَقَذَّ ٓ مٓا ٔٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ : ؤَقًُلُ•
•______________________________ 

 .2 -9التًبّ  -(1)
 -2( ػلٕتٍ الستال   )، ي ػًٕن ؤخباس الشػا 274 -ػلل الششائغ -(2)•

 .مه َزٌ األبًا  2مه البا   27، ي ؤيسد طذسٌ فٓ الحذٔج 120
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 أن يكًن مدمًع عمرت  ي حد  في أشهر الحح

 (. )ٔاتٓ فٓ الفائذِ األيلى مه الخاتمّ بشمض  -(3)•

 (.َامش المخطًؽ)ًٔ  الذٔه  -فٓ الؼلل -(4)•

 .1 -293 -مؼاوٓ األخباس -(5)•
 .197 -2البقشِ  -(6)•
 10مه البا   2، ي فٓ الحذٔج 8مه البا   2تقذ  فٓ الحذٔج  -(7)•

 .مه َزٌ األبًا 
، ي فتٓ  2مه َتزٌ األبتًا ، ي فتٓ البتا       15ٔاتٓ فٓ البا   -(8)•

مه البا   1مه ؤبًا  االحشا ، ي فٓ الحذٔج  4مه البا   1الحذٔج 
 .مه ؤبًا  مقذمات الطًاف 29
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