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القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال
الوًل كٓ طًضِ حذ التمتغ إرماال
ي َٓ أن ٔحشم كٓ أشُط الحذ مه إحسى المًاهٕت بالؼمطِ المتمتغ بُا
إلى الحذ،
حم ٔسذل مٌّ المؼظمّ فٕطوً بالبٕتت بتبؼا ،ي ٔصويٓ ػىتس موتا
إبطإَم (ع) ضًؼتٕه ،حم ٔسعى بٕه الظلا ي المطيِ بتبؼا ،حتم ٔطوً
ليىساء احتٕاطا ببؼا حم ضًؼتٕه لٍ ،ي إن ًان األهتًى ػتس يرتً
طًاف الىساء ي طالتٍ* ،حم ٔقصش كٕحل ػلٕتٍ ًتل متا حتط ػلٕتٍ
باإلحطا  ،ي َصٌ طًضِ ػمطِ التمتغ التٓ َٓ أحس رعئٓ حزٍ،
* طًا الىساء لٕس بًاخب فٓ عمشِ التمتع ي لنه ال بأس بإتٕاووٍ
احتٕاطاً ي اتٕاوٍ قبل التقصٕشٔنًن أمثش إحتٕاطاً
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال

• حم ٔىشئ إحطاما للحذ مه مٌّ المؼظمّ كٓ يهت ٔؼلتم أوتٍ ٔتسضى
الًهًف بؼطكّ ،ي األكضل إٔواػٍ ًٔ التطئتّ بؼتس طتالِ الظُتط ،حتم
ٔرطد الى ػطكات كٕوق بُا مه ظيال ًٔ ػطكّ الى ؿطيبٍ ،حم ٔلٕض
مىُا ي ٔمضٓ إلى المشؼط كٕبٕت كٍٕ ي ٔوق بٍ بؼس طلتًع اللزتط مته
ًٔ الىحط الى طلًع الشمس مىٍ،

3

تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال

• حم ٔمضٓ إلى مىى ألػمال ًٔ الىحط ،كٕطمٓ رمطِ الؼوبّ ،حم ٔىحط أي
ٔصبح َسٍٔ ،حم ٔحلن إن ًان ططيضِ ػلى األحتً ،،ي ٔترٕتط ؿٕتطٌ
بٕىٍ ي بٕه التوظٕط ،ي ٔتؼٕه ػلى الىساء التوظٕط ،كٕحتل بؼتس التوظتٕط
مه ًل شٓء إال الىساء ي الطٕب ،ي األحً ،ارتىا الظتٕس أٔضتا ،ي
إن ًان األهًى ػس حطمتٍ ػلٍٕ مه حٕج اإلحطا  ،وؼم ٔحتط ػلٕتٍ
لحطمّ الحط ،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال

• حم ٔأتٓ إلى مٌّ لًٕمٍ إن شاء ،كٕطًف طًاف الحذ ي ٔظلٓ ضًؼتٕتٍ
ي ٔسؼى بؼٍٕ ،كٕحل لٍ الطٕب ،حم ٔطتًف طتًاف الىستاء ي ٔظتلٓ
ضًؼتٍٕ كتحل لٍ الىساء،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال

• حم ٔؼًز إلى مىى لطمٓ الزماض كٕبٕت بُا لٕالٓ التشطٔن ،ي َٓ الحازّٔ
ػشطِ ي الخاوّٕ ػشطِ ي الخالج ػشطِ ،ي بٕتًتّ الخالج ػشطِ إوما َتٓ
كٓ بؼض الظًض ًما ٔأتٓ ،ي ٔطمٓ كٓ أٔامُا الزماض الخالث،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

القًل فٓ صًسِ حح التمتع إخماال

• ي لً شاء ال ٔأتٓ إلى مٌّ لًٕمٍ بل ٔوٕم بمىتى حتتى ٔطمتٓ رمتاضٌ
الخالث ًٔ الحازْ ػشط ،ي مخلٍ ًٔ الخاوٓ ػشط ،حم ٔىلط بؼس التعيال
لً ًان هس اتوى الىساء ي الظٕس ،ي إن أها إلى الىلط الخاوٓ ي ًَ الخالخّ
ػشط ي لً هبل العيال لٌه بؼس الطمٓ راظ أٔضا ،حتم ػتاز إلتى مٌتّ
للطًاكٕه ي السؼٓ ،ي األطح االرتتعاء بتالطًاف ي الستؼٓ تمتا شْ
الحزّ ،ي األكضل األحً ،أن ٔمضٓ إلى مٌّ ًٔ الىحط ،بل ال ٔىبـٓ
التأذٕط لـسٌ كضال ػه أٔا التشطٔن إال لؼصض.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص405 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَا الىّٕ
• مسألّ ٔ 1شتط ،كٓ حذ التمتغ أمًض:
• أحسَا -الىّٕ،
• أْ هظس اإلتٕان بُصا الىًع مه الحذ حٕه الشطيع كٓ إحتطا الؼمتطِ،
كلً لم ٔىًٌ أي وًى ؿٕطٌ أي تطزز كٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه ؿٕطٌ لم ٔظح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

ٔشتشط فٓ حح التمتع أمًس:أحذَا الىّٕ
•
•
•
•
•
•

9

مسألّ ٔ 1شتط ،كٓ حذ التمتغ أمًض:
أحسَا -الىّٕ،
أْ هظس اإلتٕان بُصا الىًع مه الحذ حٕه الشطيع كٓ إحطا الؼمطِ ،كلً لم
ٔىًٌ* أي وًى ؿٕطٌ** أي تطزز كٓ وٕتٍ بٕىٍ ي بٕه ؿٕطٌ لم ٔظح***.
* ي ًَ محال بأن ٔحط مه زين وّٕ اإلحطا .
** ي ًَ الؼمطِ الملطزِ.
***وؼم أوٍ لً أتى بؼمطِ ملطزِ كٓ أشُط الحتذ ي بوتٓ إلتى أن ٔتسضى
الحذ ،راظ أن ٔتمتغ بُا بل ٔستحب شلي إشا بوٓ كٓ مٌّ إلتى َتالل شْ
الحزّ ي ٔتأًس إشا بوٓ إلى ًٔ التطئّ.
تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔنًن مدمًع عمشتٍ ي حدٍ فٓ أشُش الحح
• حاوُٕا -أن ًٌٔن مزمًع ػمطتٍ ي حزٍ كٓ أشتُط الحتذ ،كلتً أتتى
بؼمطتٍ أي بؼضُا كٓ ؿٕطَا لم ٔزع لٍ أن ٔتمتتغ بُتا ،ي أشتُط الحتذ
شًال ي شي الوؼسِ ي شي الحزّ بتمامٍ ػلى األطح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔنًن الحح ي العمشِ فٓ سىّ ياحذِ

• حالخُا -أن ًٌٔن الحذ ي الؼمطِ كٓ بىّ ياحسِ* ،كلً أتى بالؼمطِ كٓ
بىّ ي بالحذ كٓ األذطى لم ٔظح ي لم ٔزع ػه حتذ التمتتغ ،بتًاء
أها كٓ مٌّ إلى الؼا الوابل أ ال ،ي بًاء أحل مه إحطا ػمطتتٍ أي
بوٓ ػلٍٕ إلى الؼا الوابل.
• * ػلى األحً.،
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔنًن إحشام حدٍ مه بطه منّ

• ضابؼُا -أن ًٌٔن إحطا حزٍ مه بطه مٌّ مغ االذتٕاض ،أماػمطتٍ كمحتل
إحطامُا المًاهٕت اٖتّٕ،
• ي أكضل مًاضؼُا المسزس ،ي أكضل مًاضتؼٍ موتا إبتطإَم (ع) أي حزتط
إبماػٕل (ع) ي لً تؼصض اإلحطا مه مٌّ أحط مما ٔتمٌه ،ي لً أحط مه
ؿٕطَا اذتٕاضا متؼمسا بطل إحطامٍ ،ي لً لم ٔتساضًٍ بطل حزٍ ،ي ال ٌٔلٕتٍ
الؼًز إلُٕا مه ؿٕط تزسٔس ،بل ٔزب أن ٔزسزٌ كُٕا ،ألن إحطامٍ مه ؿٕطَا
ًالؼس  ،ي لً أحط مه ؿٕطَا رُال أي وسٕاوا يرب الؼًز إلُٕتا ي التزسٔتس
مغ اإلمٌان ،ي مغ ػسمٍ رسزٌ كٓ مٌاوٍ*.
• *ال ٔبؼس رًاظ االًتلاء بئحطامٍ إشا ًتان حٕىتٍ أٔضتاي ؿٕتط متتمٌّه مته
الطرًع إلى مٌّّ ،بل مطلوا ي إن ًان اإلحتٕا ،ما شًطٌ الماته (ضٌ)
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص406 :

أن ٔنًن مدمًع العمشِ ي الحح مه ياحذ ي عه ياحذ
• ذامسُا -أن ًٌٔن مزمًع الؼمطِ ي الحذ مه ياحس ي ػه ياحس ،كلً
ابتؤرط احىان لحذ التمتغ ػه مٕت أحسَما لؼمطتٍ ي اٖذط لحزّ لتم
ٔزع ػىٍ ،ي ًصا لً حذ شرض ي رؼل ػمطتٍ ػته شترض ي حزتٍ
ػه آذط لم ٔظح.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• مسألّ  2األحًط أن ال ٔرطد مه مٌّ بؼس اإلحالل ػه ػمطِ التمتتغ
بال حارّ ،ي لً ػطضتٍ حارّ فاألحًط أن ٔحط للحتذ مته مٌتّ ي
ٔرطد لحارتٍ ي ٔطرغ محطما إلػمال الحذ ،لٌه لً ذطد مته ؿٕتط
حارّ ي مه ؿٕط إحطا حم ضرغ ي أحط ي حذ طح حزٍ.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي إشا زذلُا بىّّٕ التّمتّغ ،لم ٔدض لٍ أن ٔزؼلُا ملطزِ ،ي أن ٔرتطد مته
مٌّّ ،ألوٍّ طاض مطتبطا بالحذّ.
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الىُأّ فٓ مدشد الفقٍ ي الفتايى؛ ص280 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي إشا زذلُا بىّٕ التمتغ لم ٔزع لٍ أن ٔزؼلُا ملطزِ ،ي ٔرطد مه مٌتّ
ألوٍ طاض مطتبطا بالحذ،
•
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المبسًط فٓ فقٍ اإلمامّٕ؛ ج ،1ص304 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي إشا زذلُا بىّٕ التمتغ ،فٕىبغٓ لٍ أن ال ٔزؼلُا ملطزِ ،ي إن ال ٔرطد
مه مٌّ ،ألوٍّ طاض مطتبطا بالحذ.
• ي هال شٕرىا أبً رؼلط الطًبٓ كٓ وُأتتٍ :لتم ٔزتع لتٍ أن ٔزؼلُتا
ملطزِ ،ي أن ٔرطد مه مٌّ ألوٍّ طاض مطتبطا بالحذ،
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السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي األيلى ما شًطواٌ ،مه ًًن شلي مٌطيَا ،ال أوٍّ محظًض ،بل األكضل
لٍ أن ال ٔرطد مه مٌّ ،ي األكضل لٍ أن ال ٔزؼلُا ملطزِ « »1ي هتس
ضرغ شٕرىا ػمّا كٓ وُأتٍ ،كٓ مبسًطّ « »2ي هال بما اذتطواٌ ،ألوٍّ
ال زلٕل ػلى حظط الرطيد مه مٌّ ،بؼس اإلحالل مه رمٕغ مىابٌُا،
ي االػتباض كٓ ضرًػٍ ما شًطواٌ أيال ،مه الشُط حطكا كحطكا.
• ( )1كٓ  ،ي د :ػمطِ.
• ( )2المبسًً :،تا الحذ ،كظل كٓ شطائط الًرً  .ي الؼباضِ بؼٕىُا
ػباضِ الىُأّ كما ضرغ كٓ المبسً ،ػما كٓ الىُأّ
18

السشائش الحايْ لتحشٔش الفتايى؛ ج ،1ص633 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• مسألّ :مه زذل مٌّ بؼمطِ التمتغ كٓ أشُط الحذ لم ٔدوض لتٍ أن ٔزؼلُتا
ملطزِ  ،ي ال أن ٔرطد مه مٌّ ،ألوٍّ طاض مطتبطتا بتالحذ ،ي َتً اذتٕتاض
الشٕد كٓ الىُأّ « ،»1ي بٍ هال ابه حمعِ « ،»2ي ابه البطاد «.»3
• ي هال ابه إزضٔس :ال ٔحط شلتي بتل ٌٔتطٌ ،ألوّتٍ ال زلٕتل ػلتى حظتط
الرطيد مه مٌّ بؼس اإلحالل مه رمٕغ مىابٌُا «.»4
• ( )1الىُأّ ي وٌتُا :د  1ص .554
• ( )2الًبٕلّ :ص .195

• ( )3المُص  :د  1ص .272
• ( )4السطائط :د  1ص .634 -633
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مختيف الشٕعّ فٓ أحنام الششٔعّ؛ ج ،4ص362 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• لىا :هًلٍ -ػلٍٕ السال « :-زذلت الؼمطِ كٓ الحذ ٌَصا ي شبي بتٕه
أطابؼٍ» « ،»5كئشا كؼل ػمطِ التمتغ كوتس كؼتل بؼتض أكؼتال الحتذ،
كٕزب ػلٍٕ اإلتٕان بالباهٓ ،لوًلٍ تؼالى« :يٓ أَتِمًُّا الْحٓذَّ يٓ الْؼٔمٕطََِ لِلّتٍِ»
« »6ي ًما لً كؼل بؼض أكؼال الحذ.
• ( )5بىه ابه مارٍ :د  2ص  1024ح  ،3074بىه أبتٓ زايز :د 2
ص .184
• ( )6البوطِ.196 :
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مختيف الشٕعّ فٓ أحنام الششٔعّ؛ ج ،4ص362 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي ما ضياٌ مؼائّ به ػماض كٓ الحسه هال :هلت ألبٓ ػبس اللٍّ -ػلٕتٍ
السال  :-مه أٔه اكتطم المتمتغ ي المؼتمط؟ كوتال :إنّ المتمتتغ متطتبط
بالحذ ،ي المؼتمط إشا كطؽ مىُا شَب حٕج شاء «.»7
• ( )7تُصٔب األحٌا  :د  5ص  437ح  ،1519يبائل الشتٕؼّ:
مه أبًا الؼمطِ ح  3د  10ص .246
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مختيف الشٕعّ فٓ أحنام الششٔعّ؛ ج ،4ص362 :

7

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي ػه يَب به حلض ،ػه ػلٓ هال :بألٍ أبً بظٕط -ي أوا حاضتط-
ػمّه أَلّ بؼمطِ كٓ أشُط الحذ لٍ أن ٔطرغ؟ كوال :لتٕس كتٓ أشتُط
الحذ ػمطِ ٔطرغ كُٕا إلى أَلٍ ،ي لٌىٍّ ٔحتبس بمٌتّ حتتى ٔوضتٓ
حزٍ ،ألوٍّ إوّما أحط لصلي «.»1
• كبّٕه -ػلٍٕ السال  -كٓ َصا الربط أوٍّ اوّما لم ٔزع لٍ شلي ،ألوٍّ أحط
لٍ ،ي َصا ال ًٌٔن إلّا لمه هظس التمتغ بالؼمطِ إلى الحذ .ي هتًل ابته
إزضٔس ال زلٕل ػلى حظط الرطيد ذطأ ،كاوا هس بّٕىا السلٕل.
• ( )1تُصٔب األحٌا  :د  5ص  437ح  ،1520يبائل الشتٕؼّ7 :
مه أبًا الؼمطِ ح  7د  10ص .247
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مختيف الشٕعّ فٓ أحنام الششٔعّ؛ ج ،4ص363 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• « 22 »2بٓا ٔ ئرًٔ ِ الْئِتْٕٓانِ بِؼٔمٕطَِِ التَّمٓتُّغِ يٓ حٓزٍِِّ كِتٓ ػٓتا و يٓاحِتسَ يٓ
عَذَمِ خًََاصِ الْخُشُيجِ مِهْ مَنََّّ قَبِلَ الْإِحِشَامِ بِالْحَحِّ كَئِنْ ذَطَدٓ يٓ ػٓازٓ بٓؼٕتسٓ
شَُٕطو أَػٓازٓ الْؼٔمٕطََِ
•  »3« -1 -14861مٔحٓمَّسٔ بٕهُ الْحٓسٓهِ بِئِبٕىَازٌِِ ػٓهْ مًٔبٓى بٕتهِ الْوَابِتمِ
ػٓهْ حٓمَّازَ ػٓهْ حٓطِٔعو ػٓهْ ظٔضٓاضَِٓ ػٓهْ أَبِٓ رٓؼٕلَطو ع هَالَ :هُلْتتٔ لَتٍٔ ًَٕٕتقٓ
أَتَمٓتَّغٔ هَالَ تَأْتِٓ الًْٓهْتٓ كَتُلَبِّٓ -إِلَى أَنْ هَالَ يَ لَِٕسَ لَلَ أَنْ تَخْشُجَ مِوهْ
مَنََّّ حَتَّى تَحُحَّ.
• ( -)3التُصٔب  ،284 -86 -5ي أيضزٌ بتمامتٍ كتٓ الحتسٔج  3مته
البا  22مه أبًا االحطا .
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص301 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  -92 -284ػٓهْ حٓمَّازِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ حٓطِٔعِ بٕهِ ػٓبٕسِ اللٍَِّ ػٓهْ ظٔضٓاضَِٓ بٕ ِ
ه
أَػٕٕٓهَ هَالَ :هُلْتٔ لِأَبِٓ رٓؼٕلَطو ع ًَٕٕقٓ أَتَمٓتَّغٔ هَالَ تَأْتِٓ الًْٓهْتٓ كَتُلَبِّٓ بِالْحٓذِّ
كَئِشَا زٓذَلْتٓ مٌََّّٓ طُلْتٓ بِالْبٕٕٓتِ يٓ طٓلَّٕٕتٓ الطًَّْؼٓتَٕٕهِ ذَلْقٓ الْمٓوَا ِ يٓ بٓؼٕٕٓتٓ
بٕٕٓهَ الظَّلَا يٓ الْمٓطْيِِٓ يٓ هَظَّطْتٓ يٓ أَحٕلَلْتٓ مِهْ ًُلِّ شَٕٓءَ يٓ لَتٕٕسٓ لَتيٓ أَنْ
تَرْطُدٓ مِهْ مٌََّّٓ حٓتَّى تَحٔذَّ.
• تَىَافَ لِأَنَّ َٓصٌِِ الطِّيٓأٓاتِ مٓحٕمًٔلٌَّ ػٓلَى مٓهْ لَبَّى بِالْحٓذِّ يٓ وًَٓى الْؼٔمٕطََِ لِأَؤٍَّ
ٔٓزًٔظٔ شَلِيٓ ػِىْسٓ الضَّطُيضِِٓ يٓ التَّوَِِّّٕ
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تُزٔب األحنام؛ ج ،5ص86 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »4« -2 -14862يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ طٓلًْٓانَ بٕهِ ٔٓحٕٕٓى يٓ حٓمَّازِ بٕهِ ػِٕسٓتى يٓ
ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓطو يٓ ابٕهِ الْمٔـِٕطَِِ ًُلُِِّمٕ ػٓهْ مٔؼٓائَِّٓ بٕهِ ػٓمَّاضو ػٓتهْ أَبِتٓ ػٓبٕتسِ
اللٍَِّ ع كِٓ حٓسِٔجَ هَالَ :تَمٓتَّغٕ كًَُٔٓ يٓ اللٍَِّ أَكْضَلُ -حُمَّ هَالَ إِنَّ إََٔتلَ مٌَّٓتَّ
ٔٓوًُلًُنَ إِنَّ ػٔمٕطَتٍَٔ ػِطَاهٌَِّّٕ -يٓ حٓزَّتٍَٔ مٌٌَِّّّٕٓ ًَصَبًٔا أَ يٓ لَٕٕسٓ َٔتًٓ مٔطْتَبِطتاي
بِالْحٓذِّ -لَا َٔخْشُجُ حَتَّى َٔقْضٍَُِٕ.
• يٓ ضٓيٓأٌ الٌُْلَٕٕىُِّٓ ًَمٓا مٓطَّ «.»5
• ( -)4التُصٔب  ،94 -31 -5ي االبتبظاض .512 -156 -2
• ( -)5مط كٓ الحسٔج  18مه البا  4مه َصٌ األبًا .
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص301 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي كٓ الحسه ًالظحٕح ي الشٕد كٓ الظحٕح ،ػه مؼائتّ بته ػمتاض
هال هلت ألبٓ ػبس اهلل ػلٍٕ السال  :إوٓ اػتمطت كٓ ضرب ي أوا أضٔس
الحذ كأبًم الُسْ أي أكطز الحذ أي أتمتغ؟ كوال كٓ ًل كضل ي ًتل
حسه ،هلت :كأْ شلي أكضل؟ كوال :تمتغ ًَ ي اهلل أكضل ،حتمَّ هتال:
إن أَل مٌّ ٔوًلًن إن ػمطتٍ ػطاهّٕ ي حزتٍ مٌّٕ ي ًصبًا أي لتٕس
ًَ مطتبطا (تبط -خ ل) بحزتٍ ال ٔرطد حتى ٔوضٍٕ حتمَّ هتال :إوتٓ
ًىت أذطد للٕلّ أي للٕلتٕه تبوٕان مه ضرب كتوتًل أ كتطيِ أْ أبتٍ
ػمطتىا شؼباوّٕ ي أهًل لُا أْ بىّٕ أوُا كٕمتا أَللتت ي لٕستت كٕمتا
أحللت
26

سيضّ المتقٕه فٓ ششح مه ال ٔحضشٌ الفقٍٕ؛ ج ،4ص322 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ي كٓ الحسه ًالظحٕح ،ػه مؼائّ به ػماض هال :هلت ألبٓ ػبس اهلل
ػلٍٕ السال إوُم ٔوًلًن كٓ حزّ التمتغ حزتٍ مٌّٕ ي ػمطتٍ ػطاهّٕ
كوال ًصبًا أي لٕس ًَ مطتبط بحزتٍ ال ٔرطد مىُا حتى ٔوضٓ حزٍ
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سيضّ المتقٕه فٓ ششح مه ال ٔحضشٌ الفقٍٕ؛ ج ،4ص322 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ٔعىٓ أن العامّ ٔقًلًن فٓ مشخًحّٕ التمتع ي أفضيّٕ أختُٕوا أوُموا
ٔحشم لُما مه المٕقات فٓ الحح ي العمشِ بخوال حوح التمتوع فوإن
مٕقاتٍ منّ فقال عيٍٕ السالم اإلحشام الزْ ًٔقع لٍ فٓ المٕقات ي إن
مان ليعمشِ لنىٍ مأوٍ لُما الستباطُما ي لُزا ُٔيوًن بوالحح العموشِ
معا ي استباطُما باعتباس أوٍ بعذ الفشاغ مه العمشِ ال ٔدًص أن ٔخوشج
مه الحشم حتى ٔأتٓ بالحح غالبا ي سٕدٓء ي العمذِ ما رمشواٌ سابقا
مه أن الشخحان بفضل اهلل ي َزا النالم لإللضام
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سيضّ المتقٕه فٓ ششح مه ال ٔحضشٌ الفقٍٕ؛ ج ،4ص322 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »6« -3 -14863يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ بٓؼٕضِ أَطٕحٓابِىَا أَؤٍَّ بٓأَلَ أَبٓا رٓؼٕلَطو ع كِٓ
ػٓشْطو مِهْ شًََّالو -كَوَالَ إِوِّٓ أُضِٔسٔ أَنْ أُكْطِزٓ ػٔمٕطََِ َٓصَا الشَُّٕطِ -كَوَالَ أَوْوََ
مُشْتََُهٌ بِالْحَحِّ -كَوَالَ لٍَٔ الطَّرٔلُ إِنَّ الْمٓسِٔىََّ مٓىْعِلِٓ يٓ مٌََّّٓ مٓىْعِلِٓ -يٓ لِٓ
بٕٕٓىَُٔمٓا إََٔلٌ يٓ بٕٕٓىَُٔمٓا أَمًٕٓالٌ -كَوَالَ لٍَٔ أَوْوََ مُوشْتََُهٌ بِوالْحَحِّ -كَوَتالَ لَتٍٔ
الطَّرٔلُ كَئِنَّ لِٓ ضِٕٓاػاي حًٕٓلَ مٌََّّٓ -يٓ أَحٕتَادٔ إِلَى الْرُطُيدِ إِلَُٕٕٓا -كَوَتالَ
تَخْشُجُ حَيَالًا يَ تَشْخِعُ حَيَالًا إِلَى الْحَحِّ.
• ( -)6التُصٔب  ،1518 -436 -5ي أيضز وحًٌ كتٓ الحتسٔج  1مته
البا  7مه َصٌ األبًا  ،ي طسضٌ كٓ الحسٔج  8مته البتا  7مته
أبًا الؼمطِ.
29

يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص302 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• أَقًُلََُ :زَا مَخْصًُصٌ بِمَهْ حُنْمٍُُ حُنْمُ أََِلِ مَنََّّ يَ قَوذِ اعِتَمَوشَ عُمِوشََِ
الْإِفْشَادِ يَ ُٔشِٔذُ أَنْ َٔحُحَّ حَحَّ الْإِفْشَادِ يَ مًَِوٍُُ مُشْتََُىاً بِالْحَحِّ بِمَعِىَوى أَوَّوٍُ
يَاخِبٌ عَيٍَِِٕ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص302 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »1« -4 -14864يٓ بِئِبٕىَازٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّسِ بٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓطو ػٓهْ حٓلْضِ بٕتهِ
الْبٓرْتَطِِّْ ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕسِ اللٍَِّ ع كِٓ ضٓرٔلو هَضَى مٔتْؼٓتٍَٔ يٓ ػٓطَضَتٕ لٍَٔ حٓارٌّٓ
أَضٓازٓ أَنْ ٔٓمٕضِٓٓ إِلَُٕٕٓا -هَالَ كَوَالَ فَيَْٕغْتَسِلْ لِيْإِحِشَامِ يَ لُُِْٕولَّ بِوالْحَحِّ -يَ
لَْٕمِضِ فِٓ حَاخَتٍِِ -فَإِنْ لَمِ َٔقْذِسِ عَيَى الشُّخًُعِ إِلَوى مَنَّوَّ مَضَوى إِلَوى
عَشَفَاتٍ.
• يٓ ضٓيٓأٌ الٌُْلَٕٕىُِّٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕطَإَِمٓ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓتطو مِخْلَتٍٔ
«.»2
• ( -)1التُصٔب .548 -164 -5
• ( -)2الٌاكٓ .4 -443 -4
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص302 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »3« -5 -14865يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٔمٓطَ بٕهِ أُشَٕٔىََّ ػٓهْ ظٔضٓاضَِٓ ػٓهْ أَبِٓ رٓؼٕلَطو
ع هَالَ :هُلْتٔ لِأَبِٓ رٓؼٕلَطو ع ًَٕٕتقٓ أَتَمٓتَّتغٔ -كَوَتالَ تَتأْتِٓ الًْٓهْتتٓ كَتُلَبِّتٓ
بِالْحٓذِّ -كَئِشَا أَتَى مٌََّّٓ طَافٓ يٓ بٓؼٓى يٓ أَحٓلَّ مِتهْ ًُتلِّ شَتٕٓءَ -يَ َُوًَ
مُحِتَبِسٌ لَِٕسَ لٍَُ أَنْ َٔخْشُجَ مِهْ مَنََّّ حَتَّى َٔحُحَّ.
• ( -)3التُصٔب  ،93 -31 -5ي أيضزٌ كٓ الحسٔج  1مه البتا  ،5ي
هطؼّ مىٍ كٓ الحسٔج  23مه البا  4مه َصٌ األبًا  ،ي طسضٌ كتٓ
الحسٔج  1مه البا  3مه أبًا الؼمطِ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص302 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »4« -6 -14866مٔحٓمَّسٔ بٕهُ ٔٓؼٕوًُ ٓ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕهِ إِبٕتطَإَِمٓ ػٓتهْ أَبِٕتٍِ
ػٓهْ حٓمَّازِ بٕهِ ػِٕسٓى ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕسِ اللٍَِّ ع هَالَ :مٓهْ زٓذَتلَ مٌَّٓتَّ مٔتَمٓتِّؼتاي
كِٓ أَشُْٔطِ الْحٓذِّ -لَمِ َٔنُهْ لٍَُ أَنْ َٔخْشُجَ حَتَّى َٔقْضَِٓ الْحَحَّ -كَئِنْ ػٓطَضَتٕ
لٍَٔ حٓارٌّٓ إِلَى ػٔسٕلَانَ أَيٕ إِلَى الطَّائِقِ -أَيٕ إِلَى شَاتِ ػِطْمو ذَطَدٓ مٔحٕطِمتاي
يٓ زٓذَلَ مٔلَبِّٕاي بِالْحٓذِّ -كَلَا ٔٓعَالُ ػٓلَى إِحٕطَامٍِِ -كَئِنْ ضٓرٓغٓ إِلَى مٌََّّٓ ضٓرٓغٓ
مٔحٕطِماي يٓ لَمٕ ٔٓوْطَ ِ الْبٕٕٓتٓ -حٓتَّى ٔٓرْتطُدٓ مٓتغٓ الىَّتاإِ إِلَتى مِىيتى ػٓلَتى
إِحٕطَامٍِِ -يٓ إِنْ شَاءٓ يٓرٍَُّٓٔ شَلِيٓ إِلَى مِىيى-
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص303 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• هُلْتٔ كَئِنْ رُِٓلَ كَرَطَدٓ إِلَى الْمٓسِٔىَِّ -أَيٕ إِلَى وَحًَِٕٓا بِـَٕٕتطِ إِحٕتطَا و -حُتمَّ
ضٓرٓغٓ كِٓ إِبَّانِ الْحٓذِّ كِٓ أَشُْٔطِ الْحٓذِّٔٔ -طِٔسٔ الْحٓذَّ كَٕٓتسٕذُلُُٓا مٔحٕطِمتاي أَيٕ
بِـَٕٕطِ إِحٕطَا و -هَالَ إِنْ ضٓرٓغٓ كِٓ شَُٕطٌِِ زٓذَلَ بِـَٕٕطِ إِحٕطَا و -يٓ إِنْ زٓذَلَ كِٓ
ؿَٕٕطِ الشَُّٕطِ زٓذَلَ مٔحٕطِماي -هُلْتٔ كَأَُّْ الْئِحٕطَامٕٕٓهِ يٓ الْمٔتْؼٓتَٕٕهِ -مٔتْؼٓتٍُٔ «»1
الْأُيلَى أَيِ الْأَذِٕطَُِ -هَالَ الْأَذِٕطَُِ َِٓٓ ػٔمٕطَتٍُٔ -يٓ َِٓٓ الْمٔحٕتَبٓسٔ « »2بُِٓا
الَّتِٓ يٓطٓلَتٕ بِحٓزَّتٍِِ -هُلْتٔ كَمٓا كَطْمٌ بٕٕٓهَ الْمٔلْطَزِِٓ يٓ بٕٕٓهَ ػٔمٕتطَِِ الْمٔتْؼٓتِّ-
إِشَا زٓذَلَ كِٓ أَشُْٔطِ الْحٓذِّ هَالَ -أَحٕطَ ٓ بِالْؼٔمٕطَِِ يٓ ًَٔٓ ٔٓىًِْْ الْؼٔمٕتطََِ -حُتمَّ
أَحٓلَّ مِىُْٓا يٓ لَمٕ ٌُٔٓهْ ػٓلٍَِٕٕ زٓ ٌ -يَ لَمِ َٔنُهْ مُحِتَبَساً « »3بَُِا -لِأَوَّوٍُ لَوا
َٔنًُنُ َٔىًِْْ الْحَحَّ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص303 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• ( -)4الٌاكٓ  ،1 -441 -4ي التُصٔب .546 -163 -5
• ( -)1كٓ المظسض -متؼّ.
• ( -)2كٓ وسرّ -المحتسب (َامش المرطً.)،
• ( -)3كٓ وسرّ -محتسبا (َامش المرطً.)،
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص303 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »4« -7 -14867يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَبٍِِٕ ػٓهِ ابٕهِ أَبِٓ ػٔمٕٕٓطو ػٓهْ حٓمَّتازَ ػٓتهِ
الْحٓلَبِِّٓ هَالَ :بٓأَلْتٔ أَبٓا ػٓبٕسِ اللٍَِّ ع ػٓهِ الطَّرٔلِ ٔٓتَمٓتَّغٔ بِالْؼٔمٕطَِِ -إِلَى الْحٓذِّ
ٔٔطِٔسٔ الْرُطُيدٓ إِلَى الطَّائِقِ -هَالَ ُِٔٔلُّ بِالْحٓذِّ مِهْ مٌََّّٓ -يَ مَوا أُحِوبأ أَنْ
َٔخْشُجَ مِىَُْا إِلَّا مُحِشِماً يَ لَا َٔتَدَايَصِ الطَّائِفَ إِوََُّا قَشِٔبٌَّ مِهْ مَنََّّ.
• ( -)4الٌاكٓ  ،3 -443 -4ي التُصٔب .547 -164 -5
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص303 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »5« -8 -14868يٓ ػٓهْ أَبِٓ ػٓلٍِّٓ الْأَشْتؼٓطِِّْ ػٓتهْ مٔحٓمَّتسِ بٕتهِ ػٓبٕتسِ
الْزٓبَّاضِ ػٓهْ طٓلًْٓانَ ػٓهْ إِبٕحٓامَ بٕهِ ػٓمَّاضو هَالَ :بٓأَلْتٔ أَبٓا الْحٓسٓهِ ع ػٓهِ
الْمٔتَمٓتِّغِ ٔٓزِٓءٔ كَٕٓوْضِٓ مٔتْؼٓتٍَٔ -حُمَّ تَبٕسٔي لٍَٔ الْحٓارُّٓ كَٕٓرْطُدٔ إِلَى الْمٓسِٔىَِّ-
يٓ إِلَى شَاتِ ػِطْمو أَيٕ إِلَى بٓؼٕضِ الْمٓؼٓازِنِ -هَالَ ٔٓطْرِغٔ إِلَى مٌََّّٓ بِؼٔمٕطَِو إِنْ
ًَانَ كِٓ ؿَٕٕطِ الشَُّٕطِ الَّصِْ تَمٓتَّغٓ كٍِِٕ لِأَنَّ لٌُِلِّ شَُٕطو ػٔمٕطَِي -يٓ َٔتًٓ مٔتطْتَُٓهٌ
بِالْحٓذِّ هُلْتٔ -كَئِؤٍَّ زٓذَلَ كِٓ الشَُّٕطِ الَّصِْ ذَطَدٓ كِٕتٍِ -هَتالَ ًَتانَ أَبِتٓ
مٔزٓايِضاي َٓأَىَا كَرَطَدٓٓٔ -تَلَوَّى « »1بٓؼٕضٓ َٓؤُلَاءِ كَلَمَّا ضٓرٓغٓ -كَبٓلَتؾَ شَاتٓ
ػِطْمو أَحٕطَ ٓ مِهْ شَاتِ ػِطْمو بِالْحٓذِّ -يٓ زٓذَلَ يٓ ًَٔٓ مٔحٕطِ ٌ بِالْحٓذِّ.
• ( -)5الٌاكٓ .2 -442 -4
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص303 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع

• يٓ ضٓيٓأٌ الشَّٕٕدُ بِئِبٕىَازٌِِ ػٓهْ مٔحٓمَّسِ بٕهِ ٔٓؼٕوًُ ٓ « »2يٓ ًَصَا ًُلُّ مٓا هَبٕلٍَٔ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص304 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »3« -9 -14869يٓ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ بٕهِ مٔحٓمَّسَ ػٓهْ مٔؼٓلَّى بٕهِ مٔحٓمَّسَ ػٓمَّ ْ
ه
شًََطٌَٔ ػٓهْ أَبٓانِ بٕهِ ػٔخْمٓانَ ػٓمَّهْ أَذْبٓطٌَٔ ػٓهْ أَبِٓ ػٓبٕسِ اللٍَِّ ع هَالَ :الْمُتَمَتِّعُ
مُحِتَبِسٌ لَا َٔخْشُجُ مِهْ مَنََّّ -حَتَّى َٔخْشُجَ إِلَى الْحَحِّ إِلَّا أَنْ َٔأْبِقَ غُيَامٍُُ-
أَيِ تَضِلَّ سَاحِيَتٍُُ فََٕخْشُجَ مُحِشِماً -يَ لَا ُٔدَايِصِ إِلَّا عَيَى قَذِسِ مَا لَا تَفًُتٍُُ
عَشَفَُّ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص304 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »4« -10 -14870مٔحٓمَّسٔ بٕهُ ػٓلِِّٓ بٕهِ الْحٔسٕٕٓهِ هَالَ :هَالَ الظَّتازِمُ ع
إِشَا أَضٓازٓ الْمٔتَمٓتِّغٔ الْرُطُيدٓ مِهْ مٌََّّٓ -إِلَى بٓؼٕضِ الْمًٓٓاضِغِ كَلَٕٕسٓ لٍَٔ شَلِتيٓ
لِأَؤٍَّ مٔطْتَبِطٌ بِالْحٓذِّ -حٓتَّى ٔٓوْضٍِٕٓٔ إِلَّا أَنْ َٔعِيَمَ أَوٍَُّ لَا َٔفًُتٍُُ الْحَوحأ -يٓ إِنْ
ػٓلِمٓ يٓ ذَطَدٓ -يٓ ػٓازٓ كِٓ الشَُّٕطِ الَّصِْ ذَطَدٓ كٍِِٕ زٓذَلَ مٌََّّٓ مٔحِلِّا -يٓ إِنْ
زٓذَلَُٓا كِٓ ؿَٕٕطِ شَلِيٓ الشَُّٕطِ زٓذَلَُٓا مٔحٕطِماي.
• ( -)4اللوٍٕ .2752 -378 -2
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص304 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »5« -11 -14871ػٓبٕسٔ اللٍَِّ بٕهُ رٓؼٕلَطو الْحِمٕٕٓطُِّْ كِتٓ هُتطْ ِ الْئِبٕتىَازِ
ػٓهْ ػٓبٕسِ اللٍَِّ بٕهِ الْحٓسٓهِ ػٓهْ رٓسٌِِّ ػٓلِِّٓ بٕهِ رٓؼٕلَطو ػٓهْ أَذٍِِٕ مًٔبٓتى بٕتهِ
رٓؼٕلَطو ع هَالَ :بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ ضٓرٔلو هَسِ ٓ مٔتَمٓتِّؼاي -حُمَّ أَحٓلَّ هَبٕلَ ًٕٔٓ ِ التَّطْئِِّٓ أَ
لٍَٔ الْرُطُيدٔ هَالَ -لَا َٔخْشُجُ حَتَّى ُٔحِشِمَ بِالْحَحِّ يَ لَوا ُٔدَوايِصِ الطَّوائِفَ يَ
شِبََُُِا.
• ( -)5هط االبىاز.106 -
• ػٓبٕسِ اللٍَِّ بٕهِ الْحٓسٓهِ حوّ لٌخطِ ضيأات ػٓبٕسٔ اللٍَِّ بٕهُ رٓؼٕلَطو الْحِمٕٕٓطُِّْ كِٓ
هُطْ ِ الْئِبٕىَازِ ػىٍ ( 502مًضزاي)
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص304 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•  »1« -12 -14872يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ ػٓلِِّٓ بٕتهِ رٓؼٕلَتطو ػٓتهْ أَذِٕتٍِ هَتالَٓ :ي
بٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ ضٓرٔلو هَسِ ٓ مٌََّّٓ مٔتَمٓتِّؼاي( -كَأَحٓلَّ أَ ٔٓطْرِغٔ) « »2هَالَ لَا َٔشْخِوعُ
حَتَّى ُٔحِشِمَ بِالْحَحِّ -يَ لَا ُٔدَايِصِ « »3الطَّائِفَ يَ شِبََُُِا -مَخَافََّ أَنْ لَوا
ُٔذِسِكَ الْحَحَّ -فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ َٔشْخِعَ إِلَوى مَنَّوَّ سَخَوعَ -يَ إِنْ خَوا َ أَنْ
َٔفًُتٍَُ الْحَحأ -مَضَى عَيَى يَخٍُِِِ إِلَى عَشَفَاتٍ.
• ______________________________
( -)1هط االبىاز.107 -
• ( -)2كٓ المظسض -كاحل كٍٕ أ لٍ أن ٔطرغ.
• ( -)3كٓ المظسض -ي ال ٔتزايظ.
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يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص305 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
•
•
•
•
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أَهًُلُ :يٓ تَوَسَّ ٓ مٓا ٔٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِيٓ « »4يٓ ٔٓأْتِٓ مٓا ٔٓسٔلُّ ػٓلٍَِٕٕ كِٓ الْؼٔمٕتطَِِ
« »5يٓ ؿَٕٕطِ شَلِيٓ «.»6
( -)4توس كٓ األحازٔج  33 ،27 ،4مه البا  ،2ي كتٓ الحتسٔج 6
مه البا  4مه َصٌ األبًا .
(ٔ -)5اتٓ كٓ الحسٔخٕه  7 ،6مه البا  7مه أبًا الؼمطِ.
(ٔ -)6اتٓ كٓ البا  27مه أبًا الًهًف بالمشؼط.

يسائل الشٕعّ؛ ج ،11ص305 :

أن ال ٔخشج مه منّ بعذ اإلحالل عه عمشِ التمتع
• مسألّ  2األحً *،أن ال ٔرطد مه مٌّ بؼتس اإلحتالل ػته ػمتطِ
التمتغ بال حارّ ،ي لً ػطضتٍ حارّ كتاألحً **،أن ٔحتط للحتذ
مه مٌّ ي ٔرطد لحارتٍ ي ٔطرغ محطما إلػمال الحذ ،لٌه لً ذطد
مه ؿٕط حارّ ي مه ؿٕط إحطا حم ضرغ ي أحط ي حذ طح حزٍ.
• * ي إن ًان األهًى رًاظٌ.

• ** ي إن ًان األهًى رًاظٌ.
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تحشٔش الًسٕيّ؛ ج ،1ص407 :

