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القًل في صًرة حح التمتع إخماال
المًل فٓ طًسِ حذ التمتغ إرماال
ي َٓ أن يحزم فٓ أشُش الحذ مه إحذى المًالٕت بالؼمشِ المتمتغ بُا
إلى الحذ،
حم ٔذخل مىّ المؼظمّ فيطوً بالبٕتت بتبؼا ،ي يصويي ػىتذ ممتا
إبشإَم (ع) سوؼتٕه ،حم يسعى بٕه الظفا ي المشيِ بتبؼا ،حتم يطوً
ليىساء احتٕاطا ببؼا حم سوؼتٕه لٍ ،ي إن وان األلتًى ػتذ يرتً
طًاف الىساء ي طالتٍ* ،حم يقصز فٕحل ػلٕتٍ وتل متا حتش ػلٕتٍ
باإلحشا  ،ي َزٌ طًسِ ػمشِ التمتغ التٓ َٓ أحذ رضئٓ حزٍ،
* طًا الىساء ليس بًاخب في عمزة التمتع ي لكه ال بأس بإتياوو
احتياطاً ي اتياو قبل التقصيزيكًن أكثز إحتياطاً
تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرة حح التمتع إخماال

• حم ٔىشئ إحشاما للحذ مه مىّ المؼظمّ فٓ يلت ٔؼلتم أوتٍ ٔتذسن
الًلًف بؼشفّ ،ي األفضل إٔماػٍ ًٔ التشئتّ بؼتذ طتالِ الظُتش ،حتم
ٔخشد الى ػشفات فٕمف بُا مه صيال ًٔ ػشفّ الى غشيبٍ ،حم ٔفٕض
مىُا ي ٔمضٓ إلى المشؼش فٕبٕت فٍٕ ي ٔمف بٍ بؼذ طلتًع الفزتش مته
ًٔ الىحش الى طلًع الشمس مىٍ،

3

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرة حح التمتع إخماال

• حم ٔمضٓ إلى مىى ألػمال ًٔ الىحش ،فٕشمٓ رمشِ الؼمبّ ،حم ٔىحش أي
ٔزبح َذٍٔ ،حم ٔحلك إن وان طشيسِ ػلى األحتً ،،ي ٔتخٕتش غٕتشٌ
بٕىٍ ي بٕه التمظٕش ،ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التمظٕش ،فٕحتل بؼتذ التمظتٕش
مه ول شٓء إال الىساء ي الطٕب ،ي األحً ،ارتىا الظتٕذ أٔضتا ،ي
إن وان األلًى ػذ حشمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحشا  ،وؼم ٔحتش ػلٕتٍ
لحشمّ الحش ،

4

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرة حح التمتع إخماال

• حم ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ إن شاء ،فٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ سوؼتٕتٍ
ي ٔسؼى بؼٍٕ ،فٕحل لٍ الطٕب ،حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ
سوؼتٍٕ فتحل لٍ الىساء،

5

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرة حح التمتع إخماال

• حم ٔؼًد إلى مىى لشمٓ الزماس فٕبٕت بُا لٕالٓ التششٔك ،ي َٓ الحادّٔ
ػششِ ي الخاوّٕ ػششِ ي الخالج ػششِ ،ي بٕتًتّ الخالج ػششِ إوما َتٓ
فٓ بؼض الظًس وما ٔأتٓ ،ي ٔشمٓ فٓ أٔامُا الزماس الخالث،

6

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

القًل في صًرة حح التمتع إخماال

• ي لً شاء ال ٔأتٓ إلى مىّ لًٕمٍ بل ٔمٕم بمىتى حتتى ٔشمتٓ رمتاسٌ
الخالث ًٔ الحادْ ػشش ،ي مخلٍ ًٔ الخاوٓ ػشش ،حم ٔىفش بؼذ التضيال
لً وان لذ اتمى الىساء ي الظٕذ ،ي إن ألا إلى الىفش الخاوٓ ي ًَ الخالخّ
ػشش ي لً لبل الضيال لىه بؼذ الشمٓ راص أٔضا ،حتم ػتاد إلتى مىتّ
للطًافٕه ي السؼٓ ،ي األطح االرتتضاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا رْ
الحزّ ،ي األفضل األحً ،أن ٔمضٓ إلى مىّ ًٔ الىحش ،بل ال ٔىبغٓ
التأخٕش لغذٌ فضال ػه أٔا التششٔك إال لؼزس.

7

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص405 :

يشتزط في حح التمتع أمًر:أحذها الىية
• مسألّ ٔ 1شتش ،فٓ حذ التمتغ أمًس:
• أحذَا -الىّٕ،
• أْ لظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحتشا الؼمتشِ،
فلً لم ٔىًٌ أي وًى غٕشٌ أي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم ٔظح.

8

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص406 :

يشتزط في حح التمتع أمًر:أحذها الىية
•
•
•
•
•
•

9

مسألّ ٔ 1شتش ،فٓ حذ التمتغ أمًس:
أحذَا -الىّٕ،
أْ لظذ اإلتٕان بُزا الىًع مه الحذ حٕه الششيع فٓ إحشا الؼمشِ ،فلً لم
ٔىًٌ* أي وًى غٕشٌ** أي تشدد فٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه غٕشٌ لم ٔظح***.
* ي ًَ محال بأن ٔحش مه دين وّٕ اإلحشا .
** ي ًَ الؼمشِ المفشدِ.
***وؼم أوٍ لً أتى بؼمشِ مفشدِ فٓ أشُش الحتذ ي بمتٓ إلتى أن ٔتذسن
الحذ ،راص أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب رله إرا بمٓ فٓ مىّ إلتى َتالل رْ
الحزّ ي ٔتأوذ إرا بمٓ إلى ًٔ التشئّ.
تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن مدمًع عمزت ي حد في أشهز الحح
• حاوُٕا -أن ٔىًن مزمًع ػمشتٍ ي حزٍ فٓ أشتُش الحتذ ،فلتً أتتى
بؼمشتٍ أي بؼضُا فٓ غٕشَا لم ٔزض لٍ أن ٔتمتتغ بُتا ،ي أشتُش الحتذ
شًال ي ري المؼذِ ي ري الحزّ بتمامٍ ػلى األطح.

10

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن الحح ي العمزة في سىة ياحذة

• حالخُا -أن ٔىًن الحذ ي الؼمشِ فٓ بىّ ياحذِ* ،فلً أتى بالؼمشِ فٓ
بىّ ي بالحذ فٓ األخشى لم ٔظح ي لم ٔزض ػه حتذ التمتتغ ،بتًاء
ألا فٓ مىّ إلى الؼا المابل أ ال ،ي بًاء أحل مه إحشا ػمشتتٍ أي
بمٓ ػلٍٕ إلى الؼا المابل.
• * ػلى األحً.،

11

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن إحزام حد مه بطه مكة

• سابؼُا -أن ٔىًن إحشا حزٍ مه بطه مىّ مغ االختٕاس ،أماػمشتٍ فمحتل
إحشامُا المًالٕت اٖتّٕ،
• ي أفضل مًاضؼُا المسزذ ،ي أفضل مًاضتؼٍ ممتا إبتشإَم (ع) أي حزتش
إبماػٕل (ع) ي لً تؼزس اإلحشا مه مىّ أحش مما ٔتمىه ،ي لً أحش مه
غٕشَا اختٕاسا متؼمذا بطل إحشامٍ ،ي لً لم ٔتذاسوٍ بطل حزٍ ،ي ال ٔىفٕتٍ
الؼًد إلُٕا مه غٕش تزذٔذ ،بل ٔزب أن ٔزذدٌ فُٕا ،ألن إحشامٍ مه غٕشَا
والؼذ  ،ي لً أحش مه غٕشَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًد إلُٕتا ي التزذٔتذ
مغ اإلمىان ،ي مغ ػذمٍ رذدٌ فٓ مىاوٍ*.
• *ال ٔبؼذ رًاص االوتفاء بئحشامٍ إرا وتان حٕىتٍ أٔضتاي غٕتش متتمىّه مته
الشرًع إلى مىّّ ،بل مطلما ي إن وان اإلحتٕا ،ما روشٌ الماته (سٌ)
12

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص406 :

أن يكًن مدمًع العمزة ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ
• خامسُا -أن ٔىًن مزمًع الؼمشِ ي الحذ مه ياحذ ي ػه ياحذ ،فلً
ابتؤرش احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحذَما لؼمشتٍ ي اٖخش لحزّ لتم
ٔزض ػىٍ ،ي وزا لً حذ شخض ي رؼل ػمشتٍ ػته شتخض ي حزتٍ
ػه آخش لم ٔظح.

13

تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص407 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• مسألّ  2األحًط أن ال ٔخشد مه مىّ بؼذ اإلحالل ػه ػمشِ التمتتغ
بال حارّ ،ي لً ػشضتٍ حارّ فاألحًط أن ٔحش للحتذ مته مىتّ ي
ٔخشد لحارتٍ ي ٔشرغ محشما إلػمال الحذ ،لىه لً خشد مته غٕتش
حارّ ي مه غٕش إحشا حم سرغ ي أحش ي حذ طح حزٍ.
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تحزيز الًسيية؛ ج ،1ص407 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي إرا دخلُا بىّّٕ التّمتّغ ،لم يدش لٍ أن ٔزؼلُا مفشدِ ،ي أن ٔختشد مته
مىّّ ،ألوٍّ طاس مشتبطا بالحذّ.
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الىهاية في مدزد الفق ي الفتايى؛ ص280 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي إرا دخلُا بىّٕ التمتغ لم ٔزض لٍ أن ٔزؼلُا مفشدِ ،ي ٔخشد مه مىتّ
ألوٍ طاس مشتبطا بالحذ،
•

16

المبسًط في فق اإلمامية؛ ج ،1ص304 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي إرا دخلُا بىّٕ التمتغ ،فيىبغي ل أن ال ٔزؼلُا مفشدِ ،ي إن ال ٔخشد
مه مىّ ،ألوٍّ طاس مشتبطا بالحذ.
• ي لال شٕخىا أبً رؼفش الطًبٓ فٓ وُأتتٍ :لتم ٔزتض لتٍ أن ٔزؼلُتا
مفشدِ ،ي أن ٔخشد مه مىّ ألوٍّ طاس مشتبطا بالحذ،
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السزائز الحايي لتحزيز الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي األيلى ما روشواٌ ،مه وًن رله مىشيَا ،ال أوٍّ محظًس ،بل األفضل
لٍ أن ال ٔخشد مه مىّ ،ي األفضل لٍ أن ال ٔزؼلُا مفشدِ « »1ي لتذ
سرغ شٕخىا ػمّا فٓ وُأتٍ ،فٓ مبسًطّ « »2ي لال بما اختشواٌ ،ألوٍّ
ال دلٕل ػلى حظش الخشيد مه مىّ ،بؼذ اإلحالل مه رمٕغ مىابىُا،
ي االػتباس فٓ سرًػٍ ما روشواٌ أيال ،مه الشُش حشفا فحشفا.
• ( )1فٓ  ،ي د :ػمشِ.
• ( )2المبسً :،وتا الحذ ،فظل فٓ ششائط الًرً  .ي الؼباسِ بؼٕىُا
ػباسِ الىُأّ فما سرغ فٓ المبسً ،ػما فٓ الىُأّ
18

السزائز الحايي لتحزيز الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• مسألّ :مه دخل مىّ بؼمشِ التمتغ فٓ أشُش الحذ لم يدوش لتٍ أن ٔزؼلُتا
مفشدِ  ،ي ال أن ٔخشد مه مىّ ،ألوٍّ طاس مشتبطتا بتالحذ ،ي َتً اختٕتاس
الشٕخ فٓ الىُأّ « ،»1ي بٍ لال ابه حمضِ « ،»2ي ابه البشاد «.»3
• ي لال ابه إدسٔس :ال ٔحش رلته بتل ٔىتشٌ ،ألوّتٍ ال دلٕتل ػلتى حظتش
الخشيد مه مىّ بؼذ اإلحالل مه رمٕغ مىابىُا «.»4
• ( )1الىُأّ ي وىتُا :د  1ص .554
• ( )2الًبٕلّ :ص .195

• ( )3المُز  :د  1ص .272
• ( )4السشائش :د  1ص .634 -633
19

مختيف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج ،4ص362 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• لىا :لًلٍ -ػلٍٕ السال « :-دخلت الؼمشِ فٓ الحذ َىزا ي شبه بتٕه
أطابؼٍ» « ،»5فئرا فؼل ػمشِ التمتغ فمتذ فؼتل بؼتض أفؼتال الحتذ،
فٕزب ػلٍٕ اإلتٕان بالبالٓ ،لمًلٍ تؼالى« :يٓ أَتِمًُّا الْحٓذَّ يٓ الْؼٔمٕشََِ لِلّتٍِ»
« »6ي وما لً فؼل بؼض أفؼال الحذ.
• ( )5بىه ابه مارٍ :د  2ص  1024ح  ،3074بىه أبتٓ دايد :د 2
ص .184
• ( )6البمشِ.196 :
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مختيف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج ،4ص362 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي ما سياٌ مؼائّ به ػماس فٓ الحسه لال :للت ألبٓ ػبذ اللٍّ -ػلٕتٍ
السال  :-مه أٔه افتشق المتمتغ ي المؼتمش؟ فمتال :إنّ المتمتتغ متشتبط
بالحذ ،ي المؼتمش إرا فشؽ مىُا رَب حٕج شاء «.»7
• ( )7تُزٔب األحىا  :د  5ص  437ح  ،1519يبائل الشتٕؼّ:
مه أبًا الؼمشِ ح  3د  10ص .246

21

مختيف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج ،4ص362 :

7

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• ي ػه يَب به حفض ،ػه ػلٓ لال :بألٍ أبً بظٕش -ي أوا حاضتش-
ػمّه أَلّ بؼمشِ فٓ أشُش الحذ لٍ أن ٔشرغ؟ فمال :لتٕس فتٓ أشتُش
الحذ ػمشِ ٔشرغ فُٕا إلى أَلٍ ،ي لىىٍّ ٔحتبس بمىتّ حتتى ٔمضتٓ
حزٍ ،ألوٍّ إوّما أحش لزله «.»1
• فبّٕه -ػلٍٕ السال  -فٓ َزا الخبش أوٍّ اوّما لم ٔزض لٍ رله ،ألوٍّ أحش
لٍ ،ي َزا ال ٔىًن إلّا لمه لظذ التمتغ بالؼمشِ إلى الحذ .ي لتًل ابته
إدسٔس ال دلٕل ػلى حظش الخشيد خطأ ،فاوا لذ بّٕىا الذلٕل.
• ( )1تُزٔب األحىا  :د  5ص  437ح  ،1520يبائل الشتٕؼّ7 :
مه أبًا الؼمشِ ح  7د  10ص .247
22

مختيف الشيعة في أحكام الشزيعة؛ ج ،4ص363 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
• « 22 »2بٓا ٔ ئرًٔ ِ الْئِتْٕٓانِ بِؼٔمٕشَِِ التَّمٓتُّغِ يٓ حٓزٍِِّ فِتٓ ػٓتا و يٓاحِتذَ يٓ
عَذَمِ خًََاسِ الْخُزُيجِ مِهْ مَكَّةَ قَبِلَ الْإِحِزَامِ بِالْحَحِّ فَئِنْ خَشَدٓ يٓ ػٓادٓ بٓؼٕتذٓ
شَُٕشو أَػٓادٓ الْؼٔمٕشََِ
•  »3« -1 -14861مٔحٓمَّذٔ بٕهُ الْحٓسٓهِ بِئِبٕىَادٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى بٕتهِ الْمَابِتمِ
ػٓهْ حٓمَّادَ ػٓهْ حٓشِٔضو ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ ػٓهْ أَبِٓ رٓؼٕفَشو ع لَالَ :لُلْتتٔ لَتٍٔ وَٕٕتفٓ
أَتَمٓتَّغٔ لَالَ تَأْتِٓ الًْٓلْتٓ فَتُلَبِّٓ -إِلَى أَنْ لَالَ يَ لَيِسَ لَكَ أَنْ تَخْزُجَ مِوهْ
مَكَّةَ حَتَّى تَحُحَّ.
• ( -)3التُزٔب  ،284 -86 -5ي أيسدٌ بتمامتٍ فتٓ الحتذٔج  3مته
البا  22مه أبًا االحشا .
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يسائل الشيعة؛ ج ،11ص301 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
•  -92 -284ػٓهْ حٓمَّادِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ حٓشِٔضِ بٕهِ ػٓبٕذِ اللٍَِّ ػٓهْ صٔسٓاسَِٓ بٕ ِ
ه
أَػٕٕٓهَ لَالَ :لُلْتٔ لِأَبِٓ رٓؼٕفَشو ع وَٕٕفٓ أَتَمٓتَّغٔ لَالَ تَأْتِٓ الًْٓلْتٓ فَتُلَبِّٓ بِالْحٓذِّ
فَئِرَا دٓخَلْتٓ مٓىََّّ طُفْتٓ بِالْبٕٕٓتِ يٓ طٓلَّٕٕتٓ الشَّوْؼٓتَٕٕهِ خَلْفٓ الْمٓمَا ِ يٓ بٓؼٕٕٓتٓ
بٕٕٓهَ الظَّفَا يٓ الْمٓشْيِِٓ يٓ لَظَّشْتٓ يٓ أَحٕلَلْتٓ مِهْ وُلِّ شَٕٓءَ يٓ لَتٕٕسٓ لَتهٓ أَنْ
تَخْشُدٓ مِهْ مٓىََّّ حٓتَّى تَحٔذَّ.
• تَىَافَ لِأَنَّ َٓزٌِِ الشِّيٓأٓاتِ مٓحٕمًٔلٌَّ ػٓلَى مٓهْ لَبَّى بِالْحٓذِّ يٓ وًَٓى الْؼٔمٕشََِ لِأَؤٍَّ
ٔٓزًٔصٔ رَلِهٓ ػِىْذٓ الضَّشُيسِِٓ يٓ التَّمَِِّّٕ
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تهذيب األحكام؛ ج ،5ص86 :

أن ال يخزج مه مكة بعذ اإلحالل عه عمزة التمتع
•  »4« -2 -14862يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ طٓفًْٓانَ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى يٓ حٓمَّادِ بٕهِ ػِٕسٓتى يٓ
ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓشو يٓ ابٕهِ الْمٔغِٕشَِِ وُلُِِّمٕ ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕهِ ػٓمَّاسو ػٓتهْ أَبِتٓ ػٓبٕتذِ
اللٍَِّ ع فِٓ حٓذِٔجَ لَالَ :تَمٓتَّغٕ فًَُٔٓ يٓ اللٍَِّ أَفْضَلُ -حُمَّ لَالَ إِنَّ إََٔتلَ مٓىَّتَّ
ٔٓمًُلًُنَ إِنَّ ػٔمٕشَتٍَٔ ػِشَالٌَِّّٕ -يٓ حٓزَّتٍَٔ مٓىٌَِّّّٕ وَزَبًٔا أَ يٓ لَٕٕسٓ َٔتًٓ مٔشْتَبِطتاي
بِالْحٓذِّ -لَا يَخْزُجُ حَتَّى يَقْضِيَ ُ.
• يٓ سٓيٓأٌ الْىُلَٕٕىُِّٓ وَمٓا مٓشَّ «.»5
• ( -)4التُزٔب  ،94 -31 -5ي االبتبظاس .512 -156 -2
• ( -)5مش فٓ الحذٔج  18مه البا  4مه َزٌ األبًا .
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يسائل الشيعة؛ ج ،11ص301 :

