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  القًل فٓ المًاقٕت
  فٖ الوَال٘تالمَل •
 ٍ ّٖ الوَاظغ التٖ ػٌ٘ت لإلحشام،•

 :ٍ ّٖ خوسٔ لؼوشٓ الحج•
 ،رٍ الحل٘فٔ -األٍل•
ٍ َّ ه٘مبت أّل الوذٌٗٔ ٍ هي ٗوش ػلى ؼشٗمْن، ٍ األحَغ االلتصبس •

ال ػٌذُ فٖ الخابس،، ثال ال ٗخلاَ هاي      ،*الشجشٓػلى ًفس هسجذ 
 .ٍجِ

َذا مستحت ي لٕس ثًاخت ألن المٕقاب  َاً  ي الحفٕ اّ  فاٍ       *•
 خصًص المسدد

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 ػدم خًاس التأخٕز اختٕبرا إلى الدح ّ

ٔ   ػذم *األلَى  1هسألٔ • ّاٖ  ٍ  ،جَاص التأخ٘ش اخت٘ابسا للاى الجحفا
ه٘مبت أّل الشبم، ًؼن ٗجَص هغ العشٍسٓ لوشض أٍ ظؼف أٍ غ٘شّوب 

 .هي األػزاس
 

 ثل األحًط *•

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
ألَل المدٔىّ ي مه أتبَب، الؼديل إلى مٕقب  آخاز   ٔدًس(: 2مسألّ )•

أي الؼقٕق، فؼدم خًاس التأخٕز إلى الدح ّ إوّمب ًَ إ ا مشى  بلدح ّ 
أوٍّ لً أتى إلى  ْ الحفٕ ّ ثاّ  أرا    الظبَز ثلمه طزٔق  ْ الحفٕ ّ، 

أن ٔؼدل ػىٍ مه  ٔدًسالزخًع مىٍ ي المشٓ مه طزٔق آخز خبس، ثل 
فإنّ الّذْ   ٔدًس ًَ التدبيس ػاه المٕقاب  محفّاب، ي إ ا     رخًعغٕز 

ػدل إلى طزٔق آخز   ٔكًن مدبيساً، ي إن  بن  لك ي ًَ فآ  ْ  
الحفٕ ّ، ي مب فٓ خجز إثزإَّ ثه ػجد الحمٕد مه المىغ ػاه الؼاديل   

 .*إ ا أتى المدٔىّ مغ ضؼ ٍ مىشّل ػفى الكزاَّ 
 .ئحتمل فٍٕ التقّٕ وؼّ الزيأّ مؼتجزِ سىداً *•
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

الجٌت ٍ الحبئط ٍ الٌفسبء جبص لْن اإلحاشام حابل الؼجاَس     2هسألٔ •
 ،**حٌ٘ئزثل ٍجت ػلْ٘ن  ،*فِ٘ػي الوسجذ لرا لن ٗستلضم الَلَف 

 
 

ي لً  بن المٕقب   يالحفٕ ّ  فاٍ   خصاًص المسادد  ماب َاً       *•
 .الحق

لً بن المٕقب  ًَ المسدد فحست ي لٕس  ذلك فال ٔدت ثال   **•
 .ٔدًس

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

لَ لن ٗوىي لْن ثال ٍلَف فبلجٌت هاغ فماذ الوابء أٍ الؼازس ػاي      ٍ  •
 ، ***الوسجذاستؼوبلِ ٗت٘ون للذخَل ٍ اإلحشام فٖ 

 
 مب ٔدًس لاٍ اإلحازام خابرج المسادد ألن المٕقاب  َاً  ي        ***•

 .الحفٕ ّ  فٍ
 

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الدىت ي الحبئض ي الى سبء خبس لُّ اإلحزام

ٍ أهب لجل ًمبئْواب فابى لان    ، **ًمبئْوبوزا الحبئط ٍ الٌفسبء ثؼذ ٍ •
ٗوىي لْوب الصجش للى حابل الٌمابء فابألحَغ لْواب اإلحاشام خابس،       

 .ٍ تجذٗذُ فٖ الجحفٔ أٍ هحبراتْب ***ػٌذُالوسجذ 
 .قجل الغسل ل قد المبء أي الؼذر ػه استؼمبلٍ **•
ألن ػىاد  فحسات  ي َذا  بف ي لً  بن المٕقب  ًَ المسادد   ***•

المسادد   ٔاىقض ػااه محب اتاٍ ي الم ازية   بٔااّ اإلحازام فاآ      
المحب ْ يالحبئض ي الى سبء لٕستب مه المؼذير الذْ ٔدًس لٍ تأخٕز 
اإلحزام إلى الدح ّ فبلتددٔد فٓ الدح اّ أي محب اتُاب مجىآ ػفاى     

 .اإلحتٕبط المستحت

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الؼقٕق، -الثبوٓ•

ٍ َّ ه٘مبت أّل ًجذ ٍ الؼشاق ٍ هي ٗوش ػل٘اِ هاي غ٘اشّن ٍ أٍلاِ     •
الوسلخ ٍ ٍسؽِ غوشٓ ٍ آخشُ رات ػشق، ٍ األلَى جاَاص اإلحاشام   
هي جو٘غ هَاظؼِ اخت٘بسا، ٍ األفعل هي الوسلخ ثن هي غواشٓ، ٍ لاَ   
التعت التم٘ٔ ػاذم اإلحاشام هاي أٍلاِ ٍ التاأخ٘ش للاى رات الؼاشق        

ِ فبألحَغ التأخ٘ش، ثل ػذم الجَاص ال ٗخلَ هي   ٍج

 409: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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  القًل فٓ المًاقٕت
 الدح ّ، -الثبلث•

 .ّٖ ألّل الشبم ٍ هصش ٍ هغشة ٍ هي ٗوشّ ػلْ٘ب هي غ٘شّنٍ •
 ٔفمفّ، -الزاثغ•

 .ٍ َّ ألّل ٗوي ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•
 ،قزن المىبسل -الخبمس•
 .ٍ َّ ألّل الؽبئف ٍ هي ٗوشّ ػلِ٘•

 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت تفك المًاقٕت

ثبلجٌ٘أ الشاشػ٘ٔ أٍ    *الؼلان تثجت تله الوَال٘ت هاغ فماذ    3هسألٔ •
 الش٘بع الوَجت لالؼوئٌبى،

 ػي الَثَق، فعال  الظيٍ هغ فمذّوب ثمَل أّل االؼالع هغ حصَل •
أساد اإلحشام هي الوسلخ هثال ٍ لن ٗثجات واَى الوحال الىازائٖ     فلَ •

 .رله ال ثذ هي التأخ٘ش حتى ٗت٘مي الذخَل فٖ الو٘مبت
ٔثجت  ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لً حصل ماه   *•

قًل أَل اإلطالع ي مغ فقدٌ ثخجز الًاحاد الثقاّ ي ماغ فقادٌ ٔدات      
 .اإلحتٕبط ففً لّ ٔمكه فٕؼمل ثبلظه مطفقبً

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج



13 

 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

لِ اإلحشام هي هحابرآ   *جبصهي لن ٗوشّ ػلى أحذ الوَال٘ت  4هسألٔ •
 .أحذّب

ٍ لَ وبى فٖ الؽشٗك ه٘مبتبى ٗجت اإلحشام هي هحبرآ أثؼاذّوب للاى   •
 .هىٔ ػلى األحَغ، ٍ األٍلى تجذٗذ اإلحشام فٖ اٙخش

 
 .أْ ٔدت ػفٍٕ *•

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 أحدَبلّ ٔمزّ ػفى أحد المًاقٕت خبس لٍ اإلحزام مه محب اِ مه 

الوشاد هي الوحبرآ أى ٗصل فٖ ؼشٗمِ للى هىٔ للى هَظغ ٗىَى  5هسألٔ •
لاَ جابٍص هٌاِ ٗتوبٗال     ثح٘ث   الو٘مبت ػلى ٗوٌِ٘ أٍ ٗسبسُ ثخػ هستم٘ن

 الو٘مبت للى الخلف، ٍ الو٘ضاى َّ الوحبرآ الؼشف٘ٔ ال الؼمل٘ٔ الذل٘ٔ،  
هي فَق وبلحبصل لواي سوات الؽابئشٓ لاَ      *ثبلوحبرآاالوتفبء  ٍ ٗشىل•

فشض لهىبى اإلحشام هغ حفظ الوحبرآ فْ٘ب، فال ٗتاشن االحت٘ابغ ثؼاذم    
 .**ثْباالوتفبء 

 .ثل   إشكبل فٍٕ  مب   إشكبل فٓ المحب اِ فٓ الجزي الجحز *•
إن الظبَز أوٍ   ٔتصًر طزٔاق   ٔماز ػفاى مٕقاب  ي   ٔكاًن      ثَّّ  **•

محب ٔب لًاحد مىُب إ  المًاقٕت محٕطّ ثبلحزم مه الدًاوات فاال ثاد ماه     
قجال  اإلحازام  َاً  محب اِ ياحد مىُب ي لً فازة إمكابن  لاك فابلالسم     

 .  الدخًل فٓ الحزم

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 تثجت المحب اِ

أّل مَل ثثل  هشّ،تثجت الوحبرآ ثوب ٗثجت ثِ الو٘مبت ػلى هب  6هسألٔ •
 .*هٌِالخجشٓ ٍ تؼٌْ٘٘ن ثبلمَاػذ الؼلو٘ٔ هغ حصَل الظي 

 ل مًضًع شزػٓ مغ فقد الؼفّ ثبإلطمٕىبن ي لاً  قد مز أوٍ ٔثجت  *•
ن بالثقاّ لً ا  مغ فقدٌ ثخجاز الًاحاد   اإلطالع، ي حصل مه قًل أَل 

مغ فقدٌ ٔدت اإلحتٕبط ففً لّ حسٕبً أي ثقًل الخجزِ لً  بن حدسٕبً ي 
 .مطفقبًٔمكه فٕؼمل ثبلظه 

لاً    مب ي المٕقب  أمز حسٓ ثٕىمب محبساتٍ لٕس  ذالك، فإوٍ حسٓ•
أي مفحقابً ثبلحسآ  ماب لاً  ابن        بن المًضغ قزٔجبً ماه المٕقاب   

ػاه المٕقاب  ي    ي حدسٓ لً  بن ثؼٕاداً  المًضغ مؼزيفبً لدى الىبس
 .فتأمل غٕز مؼزيف لدى الىبس

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 
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 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
 :اإلحتٕبط َىب ٔتحقق ثأحد األمًر الثالثّ•
  .المٕقب إلى الذَبة  -1•
مه أي ل مًضغ احتمبلٍ ي اساتمزار الىٕ اّ ي التفجٕاّ إلاى     اإلحزام  -2•

ي   ٔضزّ احتمبل  ًن اإلحزام قجل المٕقب  حٕىئذٍ، ماغ  آخز مًاضؼٍ، 
 .ا حتٕبط بن ثؼىًان إ ا أوٍّ   ٔدًس، ألوٍّ   ثأس ثٍ 

أن ٔىذر اإلحزام قجل المٕقب  فٕحزم فٓ أي ل مًضغ ا حتمبل أي  -3•
 .الىذرقجفٍ ػفى مب سٕأتٓ مه خًاس  لك مغ 

 
 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج 



17 

 الخمسّمحب اِ أحد المًاقٕت : التبسغ

 
ثبلمحاب اِ ي لاّ   الظاهّ    أي اإلطمئىبن أي الؼفّ مًضغإن أحزم فٓ ثّ  •

ٔتجٕ ه الخالف فال إشكبل، ي إن تجٕ ه ثؼد  لك  ًوٍ قجل المحاب اِ ي  
لّ ٔتدبيسٌ أػب  اإلحزام، ي إن تجٕ ه  ًوٍ قجفٍ ي قد تدبيس أي تجإ ه  

فآ   إحزامٍ ٕدد  ف ًوٍ ثؼدٌ فإن أمكه الؼً  ي التددٔد تؼٕ ه، ي إلّب 
المحاب اِ حإه   الصًرتٕه إلّب إ ا تجٕ ه ػدم التمكّه مه اإلحازام ماه   

 .مطفقبًاأليلى التددٔد المحب اِ ي إحزامٍ مه ثؼد 

 638: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 مًاقٕت أخز

ٌّب هَال٘ت الحج،ٍ هب روشًب هي الوَال٘ت ّٖ ه٘مبت ػوشٓ  7هسألٔ  •
 :أخش

 ،األٍل هىٔ الوؼظؤ، ٍ ّٖ لحج التوتغ •

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 مًاقٕت أخز

الثبًٖ دٍٗشٓ األّل إٔ الوٌضل، ٍ ّٖ لوي وابى هٌضلاِ دٍى الو٘مابت     •
ثل ألّل هىٔ، ٍ وزا الوجبٍس الزٕ اًتمل فشظِ للى فشض  *هىٔللى 

فإوُّ ٔحزمًن ثحح أّل هىٔ ٍ لى وبى األحَغ لحشاهِ هي الجؼشأً، 
الظبّش أى اإلحشام هي الوٌضل للوازوَسٗي  ،ٍ مكّا فزا  ي القزان مه 

 ،هي ثبة الشخصٔ، ٍ لال ف٘جَص لْن اإلحشام هي أحذ الوَال٘ت
ّزا لوي ٗحشم لحج المشاى ٍ اإلفشاد أٍ للؼواشٓ الوفاشدٓ ٍ لى وابى     *•

هي خبس، الحشم لواي هٌضلاِ داخال    األحَغ للؼوشٓ الوفشدٓ اإلحشام 
ه٘مابت هاي وابى هٌضلاِ دٍى      ذٍٗشٓ األّلٍاهب لؼوشٓ التوتغ ف  الحشم

  .الحشم ال هىٔالو٘مبت للى حذ 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 مًاقٕت أخز

سَاء وبًت ثؼاذ   ***هفشدٍٓ َّ لىل ػوشٓ ، **الحلأدًى الثبلث •
حج المشاى أٍ االفاشاد أم ال، ٍ األفعال أى ٗىاَى هاي الحذٗج٘أ أٍ      

 . الجؼشأً أٍ التٌؼ٘ن، ٍ َّ ألشة هي غ٘شُ للى هىٔ
ه٘مبت ال ٗوش ػلى إٔ خبس، الحشم ٍ َّ اٗعبً لؼوشٓ التوتغ لوي  **•

لواي  هحبرِٗ ٍ ل٘س هٌضلِ دٍى الوَال٘ت ٍ لحج المشاى ٍ اإلفاشاد  ٍال 
لا٘س  ٍ ال ٗوش ػلى ه٘مبت ٍال هحبرِٗ ٍ ل٘س هٌضلِ دٍى الوَال٘ات  

 .هىٔفٖ 
 .لوي ال ٗوش ػلى ه٘مبت ٍال هحبرِٗ ***•
 

 410: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم



22 

 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام عمرة 
 التمتع

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

 من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 و لٌس داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على 
 المٌقات و ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله 
 خلف المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

عمرة الاحرام 
 المفردة

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و ٌمر من 
 المحاذي

و إن كان  من دوٌرة األهل لمن منزله خلف المٌقات
 األحوط من خارج الحرم لمن منزله داخل الحرم

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج 
 التمتع

 من المكة
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من المكة
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 التمتغاحزام ػمزِ 

احرام حج اإلفراد 
 أو القران

 من المٌقات لمن ٌمرعلٌه

من محاذي المٌقات لمن ال ٌمر على المٌقات و 
 ٌمر من المحاذي

من دوٌرة األهل أي المنزل لمن منزله خلف 
 المٌقات

 من خارج الحرم لمن لٌس منهم و لٌس فً مكة

 لمن لٌس منهم و هو فً مكة من مكة



28 
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 الْإِحٕزَامِ قَجٕلَ الْمِٕقَب ِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؼمذ،ٍ ال ٗجَص اإلحشام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ػلْ٘ب هحشهب، ثل ال ثذ هي لًشبئِ فٖ الو٘مبت، 

 411: ، ص1 تحزٔز الًسٕفّ؛ ج
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 الْإِحٕزَامِ قَجٕلَ الْمِٕقَب ِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تفصل •
ال ٗجَص اإلحشام لجل الوَال٘ات، ٍ ال ٌٗؼماذ، ٍ ال ٗىفاٖ    (: 1هسألٔ )•

 ،الوشٍس ػلْ٘ب هحشهبً، ثل ال ثذّ هي لًشبئِ جذٗذاً 

 643: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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 الْإِحٕزَامِ قَجٕلَ الْمِٕقَب ِ

ٍ أًب هتغّ٘اش  ( ػلِ٘ السّالم)اللِّ دخلت ػلى أثٖ ػجذ : خجش ه٘سشٓففٖ •
هي هَظاغ  : هي أٗي أحشهت ثبلحجّ؟ فملت(: ػلِ٘ السّالم)اللَى، فمبل 

أ : سةّ ؼبلت خ٘ش ٗضلّ لذهِ، ثانّ لابل  (: ػلِ٘ السّالم)وزا ٍ وزا، فمبل 
اللّاِ  فْاَ ٍ  : ال، لابل : ٗسشّن لى صلّ٘ت الظْش فٖ السفش أسثؼبً؟ للات 

 ران، 

 643: ، ص4 ؛ ج(المحشى)الؼزيِ الًثقى 
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ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓابىِ  « 1» -5 -14923•
دٓخَلْتٔ ػٓلَى أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّاِِ ع ٍٓ  : لَبلَ« 2» مٕٔٓسِّزٍػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ػٔمْجَٓٔ ػٓيْ 

 -فَمَبلَ لِٖ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ لُلْتٔ هِيْ هَٕٓظِغِ وَزَا ٍٓ وَزَا -أًََب هٔتَغَِّ٘شُ اللََّٕىِ
ثُنَّ لَبلَ ٗٓسٔشُّنٓ أَىْ صٓلَّٕ٘تٓ الظُّْٕشَ أَسٕثٓؼبً  -فَمَبلَ سٔةَّ ؼَبلِتِ خَٕ٘شٍ تَضِلُّ لَذٓهِٔٔ

 .لُلْتٔ لَب لَبلَ فََْٔٓ ٍٓ اللَِِّ رَانٓ -فِٖ السَّفَشِ
•  

•  
 . ه٘سشٓ -فٖ الوصذس -(2) •

 

 324: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج



34 
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ال خالف فٖ ػاذم جاَاص اإلحاشام لجال الو٘مابت ٍ ال ثؼاذُ، ٍ       ( 1)•
الشٍاٗبت فٖ رله هتعبفشٓ، فماذ ٍسد فاٖ ثؼعاْب أى اإلحاشام دٍى     

، ٍ لذ شجِّ فاٖ ثؼاط الشٍاٗابت تماذٗن     «1»الو٘مبت فٖ حىن الؼذم 
اإلحشام ػلى الو٘مبت ثبلصالٓ ست سوؼبت ػَض أسثغ سوؼبت الؼصاش  

 .، فتله صٗبدٓ فٖ األفؼبل ٍ الشوؼبت ٍ ّزُ صٗبدٓ فٖ الضهبى«2»
•______________________________ 

 .3ح  9أثَاة الوَال٘ت ة / 320: 11الَسبئل ( 1)
 .6، 5ح  11أثَاة الوَال٘ت ة / 324: 11الَسبئل ( 2)•

 316: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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ٍ الوصٌف لن ٗزوش فٖ الوتي للّب سٍاٗٔ ٍاحذٓ ػي ه٘سشٓ، ٍ الوَجاَد  •
ٍ َّ الصح٘ح، ٍ الشٍاٗٔ هؼتجاشٓ ألىّ سجبلْاب   « 3»فٖ الَسبئل ه٘سش 

سٍاٗابت وث٘اشٓ تاذل ػلاى     « 4»ثمبت، ٍ أهّب ه٘سش فمذ روش الىشاٖ  
 .هذحِ، ٍ لذ ٍثمِ ػلٖ ثي الحسي ثي فعبل

ال ٌٗجغٖ الشٗت فٖ حشهٔ اإلحشام لجل الو٘مبت أٍ ثؼاذُ، ٍ  : ٍ ثبلجولٔ•
 .لىي الحشهٔ حشهٔ تششٗؼ٘ٔ ال راتّ٘ٔ

 .6، 5ح  11أثَاة الوَال٘ت ة / 324: 11الَسبئل ( 3)•
 . 243: سجبل الىشٖ( 4)•

 

 316: ، ص27 مًسًػّ اإلمبم الخًئٓ؛ ج
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 مٕسز ثه ػجد الؼشٔش

جؼفش ثاي هحواذ    - 443242/الجضءالثبلث/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل•
ػي . هحوذ ٍ أحوذ: لبل حذثٌٖ ػلٖ ثي الحسي ثي فعبل ػي أخَِٗ

أثْ٘ن ػي اثي ثى٘ش ػي ه٘سش ثي ػجذ الؼضٗض لبل لبل لٖ أثاَ ػجاذ ا    
ء الٌبس ف٘شوجًَِ فإرا وثشٍا  سأٗت وأًٖ ػلى ججل ف٘جٖ( ػلِ٘ السالم)

ػلِ٘ تصبػذ ثْن الججل فٌ٘تثشٍى ػٌِ ف٘سامؽَى فلان ٗجاك هؼاٖ لال     
 . ػصبثٔ ٗس٘شٓ أًت هٌْن ٍ صبحجه األحوش ٗؼٌٖ ػجذ ا  ثي ػجالى
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 مٕسز ثه ػجد الؼشٔش

حوذٍِٗ ثي ًص٘ش  - 444243/الجضءالثبلث/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل•
لبل حذثٌب هحوذ ثي ػ٘سى ػي الٌعش ثي سَٗذ ػي ٗح٘ى الحلجٖ ػي 

سأٗت وأًٖ ػلى سأس : لبل( ع)اثي هسىبى ػي صساسٓ ػي أثٖ جؼفش 
ججل ٍ الٌبس ٗصؼذٍى ػلِ٘ هي وال جبًات حتاى لرا وثاشٍا ػل٘اِ      
تؽبٍل ثْن فٖ السوبء ٍ جؼل الٌبس ٗتسبلؽَى ػٌِ هاي وال جبًات    
حتى لن ٗجك ػلِ٘ هٌْن لال ػصبثٔ ٗس٘شٓ ٗفؼل رله خوس هاشات ٍ  

مٕساز  ول رله ٗتسبلػ الٌبس ػٌِ ٍ تجمى تله الؼصبثٔ ػلِ٘ أهب أى 
ٍ ػجذ ا  ثي ػجالى فٖ تله الؼصبثٔ فوب هىاث ثؼاذ    ثه ػجد الؼشٔش

 . رله لال ًحَا هي سٌت٘ي حتى ّله صلَات ا  ػلِ٘
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 حمدئٍ ثه وصٕز ثه شبَٓ

 حوذٍِٗ ثي ًص٘ش ثي شبّٖ  - 9 - 6074•
سوغ ٗؼمَة ثي ٗضٗذ سٍى ػي الؼ٘بشٖ ٗىٌى أثب الحسي ػذٗن الٌظ٘ش •

 . فٖ صهبًِ وث٘ش الؼلن ٍ الشٍاٗٔ ثمٔ حسي الوزّت
 421/الحبء ثبة.../روشأسوبء ثبة/الؽَسٖ سجبل •

 

444/الٕبء ثبة/الىدبشٓ رخبل  
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 الحفجٓٔحٕى 

 :الحلجٖٗح٘ى •
 

 ٗح٘ى ثي ػوشاى ثي ػلٖ ثي أثٖ شؼجٔ الحلجٖ  - 1199•
سٍى ػي أثٖ ػجذ ا  ٍ أثٖ الحسي ػلْ٘وب السالم ثمأ ثمأ صاح٘ح    •

 .الحذٗث

444/الٕبء ثبة/الىدبشٓ رخبل  
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 مٕسز ثه ػجد الؼشٔش

ي قابل ػفآ ثاه     - 446244/الجضءالثبلث/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل•
  .إن مٕسز ثه ػجد الؼشٔش  بن  ًفٕب ي  بن ثقّ: الحسه

اثي هساؼَد لابل    - 447244/الجضءالثبلث/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل•
حذثٌب ػجذ ا  ثي هحوذ ثي خبلذ لابل حاذثٌٖ الَشابء ػاي ثؼاط      

ٗب ه٘ساش لًاٖ ألكٌاه    : أصحبثٌب ػي ه٘سش ػي أحذّوب لبل لبل لٖ
ًؼن جؼلت فذان لمذ وٌات فاٖ الساَق ٍ أًاب     : ٍصَال لمشاثته للت

غالم ٍ أجشتٖ دسّوبى ٍ وٌت أػؽٖ ٍاحذا ػوتٖ ٍ ٍاحاذا خابلتٖ   
 . فمبل أهب ٍ ا  لمذ حعش أجله هشت٘ي ول رله ٗؤخشُ
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ثٓبةٔ ػٓذٓمِ جَٓٓاصِ الْإِحٕشَامِ لَجٕلَ الْوِ٘مَابتِ لِغَٕ٘اشِ الٌَّابرِسِ ٍٓ هٔشِٗاذِ      11« 8»•
  ػٔوٕشَِٓ سٓجٓتٍ هٓغٓ خََٕفِ تَمَعِِِّ٘

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٔجٕٓ٘ذِ اللَّاِِ  « 9» -1 -14919•
الْإِحٕشَامٔ هِيْ هَٓٓالِ٘اتٓ خَوٕسٓأٍ   : ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَالْحٓلَجِِّٖ  ثٕيِ ػٓلٍِّٖ

لَب ٌْٗٓجٓغِٖ لِحٓب،ٍّ ٍٓ لَب هٔؼٕتَوِشٍ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ لَجٕلَْٓاب ٍٓ لَاب    -ٍٓلَّتَْٓب سٓسَٔلُ اللَِِّ ص
ٍٓ لَب ٌْٗٓجٓغِاٖ لِأَحٓاذٍ أَىْ ٗٓشْغَاتٓ ػٓايْ      -ٍٓ رَوَشَ الْوَٓٓالِ٘تٓ ثُنَّ لَبلَ -ثٓؼٕذّٓٓب

 .هَٓٓالِ٘تِ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص
هاي   3، ٍ أٍسد صاذسُ فاٖ الحاذٗث    2522 -302 -2الفمِ٘  -(9)•

 .هي ّزُ األثَاة 1الجبة 

 323;322: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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 .«1»سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ٍٓ الشَّٕ٘خُ وَوٓب هٓشَّ ٍٓ •
• 

 .هي ّزُ األثَاة 1هي الجبة  4، 3هش فٖ الحذٗث٘ي  -(1)
 
 

 323;322: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّاِِ  : ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ أَثِٖ ثٓصِ٘شٍ لَبلَ« 2» -2 -14920•
لِحٕشَاهٓاهٓ   -أَىَّ ػٓلِّ٘بً ع لَبلَ لِىَّ هِيْ تَوٓبمِ حٓجِّهٓ -ع لًَِّب ًُشٍََّى ثِبلْىَُفَِٔ
لَوٓاب تَوٓتَّاغٓ    -فَمَبلَ سٔجٕحٓبىَ اللَِِّ لََٕ وَبىَ وَوٓب ٗٓمَُلُاَىَ  -هِيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِهٓ

 .سٓسَٔلُ اللَِِّ ص ثِثِ٘ٓبثِِِ لِلَى الشَّجٓشَِٓ
، ٍ أٍسدُ ػٌِ، ٍ ػاي التْازٗت ثساٌذ    2528 -306 -2الفمِ٘  -(2)•

 .هي ّزُ األثَاة 17هي الجبة  5آخش فٖ الحذٗث 
 

 322: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 3» -3 -14921•
ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيْ هٔثٌَِّى ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أَثِٖ 

 -الَْٓلْاتِ « 4»ٍٓ لَٕ٘سٓ لِأَحٓاذٍ أَىْ ٗٔحٕاشِمٓ دٍٔىَ   : جٓؼٕفَشٍ ع فِٖ حٓذِٗثٍ لَبلَ
هٓثَلُ هٓيْ صٓلَّى فِٖ السَّافَشِ   -الَّزِٕ ٍٓلَّتَِٔ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص فَإًَِّوٓب هٓثَلُ رَلِهٓ

 .أَسٕثٓؼبً ٍٓ تَشَنٓ الثٌِّْتَٕ٘يِ
هاي الجابة    5، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗث 2 -321 -4الىبفٖ  -(3)•

 .هي أثَاة ألسبم الحج 11
 (.ّبهش الوخؽَغ)لجل  -فٖ التْزٗت ٍ االستجصبس -(4)•

 

 322: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
 .«5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ ٍٓ •
•______________________________ 

 
 .527 -161 -2، ٍ االستجصبس 155 -51 -5التْزٗت  -(5)•

 322: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
ٍٓ ثِبلْإِسٌَٕبدِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓايْ  « 6» -4 -14922•

لُلْتٔ لِاأَثِٖ ػٓجٕاذِ اللَّاِِ ع لًَِّاب     : ًَصٕشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ سِٗٓبحٍ لَبلَأَثِٖ   هِْٕشَاىَ ثٕيِ
أَىْ  -لَبلَ لِىَّ هِايْ تَوٓابمِ الْحٓاجِّ ٍٓ الْؼٔوٕاشَِٓ     -ًُشٍََّى ثِبلْىَُفَِٔ أَىَّ ػٓلِّ٘بً ص
لَاذٕ لَابلَ    -فَْٓلْ لَبلَ ّٓزَا ػٓلٌِّٖ ع فَمَابلَ  -ٗٔحٕشِمٓ الشَّجٔلُ هِيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِِِ

ٍٓ لَإَ وَابىَ    -لِوٓيْ وَبىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ الْوَٓٓالِ٘تِ -رَلِهٓ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ص
أَىْ لَب ٗٓخْاشُ،ٓ ثِثِ٘ٓبثِاِِ لِلَاى     -هٓب وَبىَ ٗٓوٌَٕغٔ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص -وَوٓب ٗٓمَُلَُىَ
 .الشَّجٓشَِٓ

هاي الجابة    9، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗث 5 -322 -4الىبفٖ  -(6)•
 .هي ّزُ األثَاة 17

 324: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الٌُّؼٕوٓابىِ  « 1» -5 -14923•

دٓخَلْتٔ ػٓلَى أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّاِِ ع ٍٓ  : لَبلَ« 2»ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ػٔمْجَٓٔ ػٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ 
 -فَمَبلَ لِٖ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ لُلْتٔ هِيْ هَٕٓظِغِ وَزَا ٍٓ وَزَا -أًََب هٔتَغَِّ٘شُ اللََّٕىِ

ثُنَّ لَبلَ ٗٓسٔشُّنٓ أَىْ صٓلَّٕ٘تٓ الظُّْٕشَ أَسٕثٓؼبً  -فَمَبلَ سٔةَّ ؼَبلِتِ خَٕ٘شٍ تَضِلُّ لَذٓهِٔٔ
 .لُلْتٔ لَب لَبلَ فََْٔٓ ٍٓ اللَِِّ رَانٓ -فِٖ السَّفَشِ

•______________________________ 
 .6 -322 -4الىبفٖ  -(1)

 .ه٘سشٓ -فٖ الوصذس -(2)•
 

 324: ، ص11 يسبئل الشٕؼّ؛ ج
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕايِ سٓاؼِ٘ذٍ   « 3» -6 -14924•

لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ : ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٌَِبىٍ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ لَبلَ
ٍٓ آخَشُ هِيَ الْىَُفَِٔ أَُّْٗٔوٓاب أَفْعَالُ فَمَابلَ ٗٓاب      -ع سٓجٔلٌ أَحٕشَمٓ هِيَ الْؼٓمِ٘كِ

فَمُلْتٔ أُصٓلِّْ٘ٓب  -تُصٓلِّْ٘ٓب سِتّبً« 4»أَ تُصٓلِّٖ الْؼٓصٕشَ أَسٕثٓؼبً أَفْعَلُ أَمٕ  -هٔ٘ٓسِّشُ
 .فَىَزَلِهٓ سٌَُّٔٔ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص أَفْعَلُ هِيْ غَٕ٘شِّٓب -أَسٕثٓؼبً أَفْعَلُ لَبلَ

 .«5»ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ هِثْلَِٔ •
 .528 -161 -2، ٍ االستجصبس 156 -52 -5التْزٗت  -(3)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)أٍ  -فٖ ًسخٔ -(4)•

 .2529 -306 -2الفمِ٘  -(5)•
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ حٌَٓبىِ ثٕايِ سٓاذِٗشٍ   « 6» -7 -14925•

ٍٓ ػٓجٕاذٔ الاشَّحِ٘نِ الْمَصِا٘شُ ٍٓ صِٗٓابد       -أًََب ٍٓ أَثِٖ ٍٓ أَثَٔ حٓوٕضََٓ الثُّوٓبلُِّٖوٌُْتٔ  :لَبلَ
تَسٓالَّخَ  « 2»فَذٓخَلٌَْب ػٓلَى أَثِاٖ جٓؼٕفَاشٍ ع فَاشَأَى صِٗٓابداً لَاذٕ       -«1»الْأَحٕلَبمٔ 
لَبلَ ٍٓ لِنٓ أَحٕشَهٕاتٓ هِايَ    -فَمَبلَ لَِٔ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ لَبلَ هِيَ الْىَُفَِٔ -جٓسٓذُٔٔ
« 3»هٓب ثٓؼٔذٓ هِايَ الْاإِحٕشَامِ فَْٔآَ     -فَمَبلَ ثٓلَغٌَِٖ ػٓيْ ثٓؼٕعِىُنٕ أًََِّٔ لَبلَ -الْىَُفَِٔ

ثُنَّ لَبلَ لِأَثِٖ حٓوٕضََٓ هِايْ إَٔٗايَ    -فَمَبلَ هٓب ثٓلَّغَهٓ ّٓزَا لِلَّب وَزَّاة  -أَػٕظَنٔ لِلْأَجٕشِ
لِأًََّهٓ سٓوِؼٕتٓ أَىَّ لَجٕشَ أَثِٖ رَسٍّ سٓظِآٖ   -لَبلَ هِيَ الشَّثٓزَِٓ لَبلَ لَِٔ ٍٓ لِنٓ -أَحٕشَهٕتٓ

هِيْ إَٔٗايَ   -ثُنَّ لَبلَ لِأَثِٖ ٍٓ لِؼٓجٕذِ الشَّحِ٘نِ -فَأَحٕجٓجٕتٓ أَىْ لَب تَجَٔصُٓٔ -اللَِّٔ ػٌِْٓٔ ثِْٓب
ٍٓ لَاب   -فَمَبلَ أَصٓجٕتُوٓب الشُّخْصٓأَ ٍٓ اتَّجٓؼٕتُوٓاب السُّأٌََّ    -أَحٕشَهٕتُوٓب فَمَبال هِيَ الْؼٓمِ٘كِ

ٍٓ رَلِاهٓ أَىَّ اللَّآِ ٗٓسِا٘شٌ     -ٗٓؼٕشِضٔ لِٖ ثٓبثٓبىِ وِلَبّٔوٓب حٓلَبلٌ لِلَّب أَخَزْتٔ ثِبلْ٘ٓسِ٘شِ
 .ٍٓ ٗٔؼٕؽِٖ ػٓلَى الْ٘ٓسِ٘شِ هٓب لَب ٗٔؼٕؽِٖ ػٓلَى الْؼٌْٔفِ -ٗٔحِتُّ الْ٘ٓسِ٘شَ
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  القًل فٓ أحكبم المًاقٕت
 .531 -162 -2، ٍ االستجصبس 158 -52 -5التْزٗت  -(6)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)حجبثب  -فٖ االستجصبس صٗبدٓ -(1)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)ٍ لذ  -فٖ ًسخٔ -(2) •
 (.ّبهش الوخؽَغ)أفعل ٍ  -فٖ ًسخٔ صٗبدٓ -(3) •
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ٍٓ فِٖ أَحٓبدِٗثِ أَشْْٔشِ الْحٓجِّ ٍٓ « 4»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ ٌَّٔب : أَلَُلُ•

ٍٓ ٓػلَاى اسٕاتِثٌَْبِء الصُّاَسٓتَِٕ٘ي        « 5»غَٕ٘شِ رَلِهٓ   ِِ ٍٓ ٗٓاأْتِٖ هٓاب ٗٓاذٔلُّ ٓػلَٕ٘ا
 .«6»الْوٓزْوَُسٓتَٕ٘يِ 

 .ٍ غ٘شّوب هي ّزُ األثَاة 9، 1تمذم فٖ الجبث٘ي  -(4) •
هي  36، 29، ٍ فٖ الحذٗث٘ي 11هي الجبة  4تمذم فٖ الحذٗث  -(5) •

 .هي أثَاة ألسبم الحج 2الجبة 
 . هي ّزُ األثَاة 13، 12ٗبتٖ فٖ الجبث٘ي  -(6) •
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