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 سًرِ ٔس 

 اللَِّٙ السَّحٕوٓيِ السَّحٙ٘نِتِسٕنِ •
 (1)ٗس•
 (2)ٍٓ الْمُسْءٓاىِ الحَْٕىٙ٘نِ•
 (3)بًَِّهٓ لَْوٙيَْ الْؤسْسٓلٙ٘يَْ•
 (4)صٙسَْاطٚ هٜسٕتَْمٙ٘نٍ  عٓلىٓ•
 (5)تٌَْصِٗلَْ الْعٓصِٗصِ السَّحٙ٘نِ•
 (6)لٙتٌُرٙزٓ لََْٕهٖا هٛا ؤًُرٙزٓ ءٓاتٓائُّٔنٕ فَْْٔنٕ غَْافٙلَُىَْ•
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 سًرِ ٔس 

 (7)حٓكَّ الْمََْٕلُ عٓلىٓ ؤَْوْخسَِّْٙنٕ فَْْٔنٕ لَْا ٗٔاْهٌَُٙىَْلَْمَْدٕ •
 (8)بًَِّا رٓعٓلٌَْْا فىِ ؤَْعٌَْٕالِْٙنٕ ؤَْغْلَْالًا فَِْْىٓ بِلىٓ الْإَْذْلَْاىِ فَْْٔن هٜمْوٓحَٔىَْ•
ؤَْٕٗدِْٙٗنٕ سٓدٝا ٍٓ هٙيْ خَْلْفِْٙنٕ سٓددٝا فَْإَْغََْْدٌَْٕ٘أّنٕ فَْْٔدنٕ لَْدا        ٍٓ رٓعٓلٌَْْا هٙي تٓ٘يْ•

 (9)ٗٔثٕصٙسٍُىَْ
 (10)ٍٓ سَٓٓاءٗ عٓلَِْْٕ٘نٕ ءٓ ؤًَْرَْزٕتَْْٔنٕ ؤَْمٕ لَْنٕ تٌُرٙزّٕٔنٕ لَْا ٗٔاْهٌَُٙىَْ•
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 سًرِ ٔس 

السَّحٕوٓاىَْ تِالْغَْٕ٘دةِ  فَْثَِّٓدسُْٔ تِوٓغْفٙدسٍَْٓ ٍٓ       بًَِّوٓا تٌُرٙزٔ هٓيِ اتَّثٓعٓ الرِّوْسَْ ٍٓ خََْىِ•
 (11)ؤَْرٕسٍ وَْسِٗنٍ

ءٚ ؤَْحٕصٌَْٕٓ٘أُ   شىٓ    ٍٓ ًَْىْتُةٔ هٓا لَْدٛهَٔاْ ٍٓ ءٓاحَْسَّْٔنٕ  ٍٓ ولُ  ًحْٓيُ ًُحٕىِ الْوَٕٓتىٓبًَِّا •
 12)فىِ بِهٓامٍ هٜثِ٘يٍ
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  القًل فٓ الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌدٍبالمَل •
ٗستحة لفالد الَسائط هي الثلَغ ٍ االستطاعٔ ٍ غ٘سّوا ؤى  1هسإلٔ •

ٗحذ هْوا ؤهىي، ٍ ورا هي ؤتى تحزٔ الَارة، ٍ ٗستحة تىسازُ تل 
 العدَ  فٖ ول سٌٔ، تل ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحة ً٘ٔ 

 .عٌد الخسٍد هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ عدهِبلِ٘ 

 401: ، ص1 تحزٔز الًسٕلّ؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌدٍب 6فصل •
هسإلٔ ٗستحة لفالد الَسائط هي الثلَغ ٍ االستطاعٔ ٍ غ٘سّوا ؤى  1•

تل ٍ ورا هدي ؤتدى تَف٘فتدِ هدي الحدذ الَاردة ٍ         ٗحذ هْوا ؤهىي
ٗستحة تىساز الحذ تل ٗستحة تىسازُ فٖ ول سٌٔ تل ٗىدسُ تسودِ   

ٔ  ٍ فٖ تعض األخثاز هي حذ حالث حزدا  لدن   : خوس سٌ٘ي هتَال٘
   ٗصثِ فمس ؤتدا

 532: ، ص2 ؛ ج(للسٕد الٕزدْ)العزيِ الًثقى 
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  القًل فٓ الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌدٍبالمَل •
ٗستحة لفالد الَسائط هي الثلَغ ٍ االستطاعٔ ٍ غ٘سّوا ؤى  1هسإلٔ •

 ...ٗحذ هْوا ؤهىي، 

 401: ، ص1 تحزٔز الًسٕلّ؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗستحة لفالد الَسٍط ووي عدم الصا ٍ الساحلدٔ بذا تسدىع سدَاء    ٍ •

 شك علِ٘ السعٖ ؤٍ سْل ٍ والوولَن بذا ؤذى لِ هَالُ 

 

 198: ، ص1 شزائع اإلسالم فٓ مسائل الحالل ي الحزام؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ال زٗة فٖ استحثاب الحذ فٖ رو٘ع ّرُ الصَز، لعوَم التسغ٘ة ( 3)•

 . فِ٘

 19: ، ص7 مدارك األحكام فٓ شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗزة الحذ تالٌرز ٍ ها فٖ هعٌاُ هي العْد ٍ ال٘و٘ي ٍ ف مد و٘ف واى ٍ •

تاإلفسا على ها ستعسفِ ٍ تاالست٘زاز للٌ٘اتٔ ٍ ًحَ ذلده ٍ حٌ٘ذدر   
الَرَب تتىسز السثة ٍ تعدُ هي رٌس ٍاحدد ؤٍ ؤرٌدا    ف ٘تىسز 
 هختلفٔ 

ها خسد عي ذله ٍ ًحَُ فَْ هستحة بى لن ٗعدس  هدا ٗمت دٖ    ٍ •
تحسٗوِ ؤٍ وساّتِ ٍ هع عدم ذله فال خالف ًصا ٍ فتدَ  فدٖ ؤًدِ    
ٗستحة لفالد الَسائط، ووي عدم الصا ٍ الساحلٔ بذا تسىع سَاء شك 
علِ٘ السعٖ ؤٍ سْل، ٍ والوولَن بذا ؤذى لِ هَالُ ٍ ٍاردّا الوتثسع 

 . تِ تعد ؤاء الَارة، ٍ اهلل العالن

 
 228: ، ص17 جًاَز الكالم فٓ شزح شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
لال فٖ الزَاّس ال خالف ًصا ٍ فتَ  ( األٍل)ّرُ الوسإلٔ ؤهَز فٖ •

فٖ اًِ ٗستحة الحذ لفالد الَسائط وودي عددم الدصا ٍ الساحلدٔ بذا     
تسىع سَاء شك علِ٘ السعٖ ؤٍ سْل ٍ والوولَن بذا اذى لِ الودَلى  

 ( اًتْى)

 296: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
لد هس فٖ الوسإلٔ االٍلى هي فصل شسائط ٍرَب حزدٔ اإلسدالم   ٍ •

األلٔ الدالٔ على استحثاب الحذ هي الصثٖ الوو٘ص ه افا الى عدَ   
 ًفى الخالف فِ٘، 

ٗدل على استحثاتِ هي غ٘س الوستط٘ع اإلطاللا  الدالٔ على زرحاى ٍ •
 الحذ فٖ ًفسِ، 

ٗدل على استحثاتِ هي الوولَن الوإذٍى هي هَالُ ها ٍز هوا ٗدل ٍ •
على صحتِ هٌِ ٍ ارصائِ عي حزدِ اإلسدالم بذا ؤعتدك لثدل بتودام      

 .الَلَف تالوَعس ووا هس فٖ فصل شسائط ٍرَب الحذ

 296: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
  فٖ الحذ الوٌدٍبالمَل •
ٗستحة لفالد الَسائط هي الثلَغ ٍ االستطاعٔ ٍ غ٘سّوا ؤى  1هسإلٔ •

 ٗحذ هْوا ؤهىي، 
، ٍ ٗستحة تىسازُ تل فٖ ول سٌٔ، تدل  كذا مه أتى تحجّ الًاجةي •

عٌد الخسٍد بلِ٘  العَ ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحة ً٘ٔ 
 .هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ عدهِ

 401: ، ص1 تحزٔز الًسٕلّ؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗستحة لوي حذ تىساز الحذ استحثاتا هاودا، فسٍ  اتي تاتَِٗ فٖ ٍ •

هي حذ »: وتاب هي ال ٗح سُ الفمِ٘، عي الصاق علِ٘ السالم ؤًِ لال
حزٔ اإلسالم فمد حل عمدٓ الٌاز هي عٌمِ، ٍ هي حذ حزت٘ي لن ٗصل 
فٖ خ٘س حتى ٗوَ ، ٍ هي حذ حالث حزذ هتَال٘ا  حن حذ ؤٍ لدن  

ٔ  هدهي الحذ ٍ لد زٍٕ ؤى هي حذ حالث : لال« 1« »ٗحذ فَْ توٌصل
ٍ األخثاز الَازٓ تدرله ؤوخدس هدي ؤى    « 2»حزا  لن ٗصثِ فمس ؤتدا 

 .تحصى

 19: ، ص7 مدارك األحكام فٓ شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗىسُ تسن الحذ للوَسس خوس سٌ٘ي، لوا زٍاُ الىلٌٖ٘، عي ذزٗح، ٍ •

هي ه ت لِ خوس سدٌ٘ي فلدن   »: عي ؤتٖ عثد اللِّ علِ٘ السالم، لال
 .«3« »ٗفد بلى زتِ ٍ َّ هَسس، بًِ لوحسٍم

 19: ، ص7 مدارك األحكام فٓ شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
بىّ للّدِ هلىدا   »: عي حوساى، عي ؤتٖ رعفس علِ٘ السدالم بًدِ لدال   ٍ •

ؤٕ٘ عثد ؤحسي اللِّ بلِ٘ ٍ ؤٍسع علِ٘ فٖ زشلِ فلن ٗفدد بل٘دِ   : ٌٗإ
 . «4« »فٖ ول خوسٔ ؤعَام هسٓ ل٘طلة ًَافلِ، بىّ ذله لوحسٍم

ؤتدَاب ٍردَب الحدذ ٍ     90: 8، الَسائل 603 -139: 2الفمِ٘ ( 1)•
 .13ح  45شسائطِ ب 

 19: ، ص7 مدارك األحكام فٓ شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ؤتدَاب ٍردَب الحدذ ٍ     90: 8، الَسائل 604 -139: 2الفمِ٘ ( 2)•

 .14ح  45شسائطِ ب 
ؤتددَاب ٍرددَب الحددذ ٍ  98: 8، الَسددائل 1 -278: 4الىددافٖ ( 3)•

 .1ح  49شسائطِ ب 
ؤتددَاب ٍرددَب الحددذ ٍ  98: 8، الَسددائل 2 -278: 4الىددافٖ ( 4)•

 .2ح  49شسائطِ ب 
 

 19: ، ص7 مدارك األحكام فٓ شزح عثادات شزائع اإلسالم؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗستحة لوي اتى تَف٘فتِ هي الحذ الَارة تال خالف فِ٘، ٍ ( األهس الخاًٖ)•

ٗدل عل٘دِ هدا ٍز هدي اسدتحثاب تىدسازُ ٍ هدا ٍز فدٖ تىدسازُ هدي          
الوعصَه٘ي علْ٘ن السالم وخثس عوس تي ٗصٗد الوسٍٕ فٖ الىافٖ لال للدت  
ألتٖ عثد اهلل علِ٘ السالم ؤحذ زسَل اهلل صلى اهلل علِ٘ ٍ آلِ غ٘دس حزدٔ   

عدي شزازٓ  ( ٍ خثدس اتدي تى٘دس   )الَاع لال علِ٘ السالم ًعن عَسٗي حزِ 
الىافٖ لال سوعت ؤتا رعفس علِ٘ السالم ٗمَل واى لعلى تدي   -الوسٍٕ فٖ

الحس٘ي علِ٘ السالم ًالٔ لد حذ علْ٘ا احٌت٘ي ٍ عَسٗي حزِ هدا لسعْدا   
الوسٍٕ فٖ الَسائل فٖ تاب استحثاب ( ٍ خثس عثد اهلل تي سٌاى)لسعِ لط 

تىساز الحذ ٍ العوسٓ تمدز المدزٓ عي الثالس علِ٘ السالم ٍ ف٘دِ اى الحسدي   
 (.ٍ غ٘س ذله هي االخثاز الىخ٘سٓ)علِ٘ السالم حذ عَسٗي حزِ هاش٘ا 

 296: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٗستحة تىساز الحذ ٍ بت٘اًِ فٖ ول سٌِ، ٍ ٗدل عل٘دِ  ( األهس الخالج)•

خثس بسحاق تي عواز الوسٍٕ فٖ الىافٖ لال للت ألتٖ عثد اهلل علِ٘ 
السالم اًى لد ٍطٌت ًفسٖ على لصٍم الحذ ول عام تٌفسٖ ؤٍ تسردل  
هي ؤّل ت٘تٖ توالٖ فمال ٍ لد عصهت على ذله فملت ًعن لدال فداى   

الودسٍٕ  ( ٍ خثس عرافس)فعلت فإٗمي تىخسٓ الوال ؤٍ ؤتَس تىخسٓ الوال 
عثد اهلل علِ٘ السالم ها ٗوٌعه هي الحذ فٖ  -فٖ الىافٖ لال لال ؤتَ

ول سٌِ للت رعلت فدان الع٘ال، فمال بذا هت فودي لع٘الده اطعدن    
 ع٘اله الخل ٍ الصٗت، ٍ حذ تْن ول سٌِ 

 296: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٕ ( ٍ خثس ع٘سى تي اتى هٌصَز)• الفمِ٘ لال لال لٖ رعفس تي فٖ  الوسٍ

ٍ الولدح ٍ   صالخثهحود علْ٘وا السالم ٗا ع٘سى اى استطعت ؤى تإول 
الوسٍٕ فدٖ وودال الددٗي لدال     ( ٍ خثس العوس )تحذ ول سٌِ فافعل 

سوعتِ ٗمَل ٍ اهلل اى صاحة ّرا األهس ٗح س الوَسن ول سٌِ ف٘دس   
( ٍ خثدس عث٘دد اهلل تدي شزازٓ   )الٌا  ف٘عسفْن ٍ ٗسًٍدِ ٍ ال ٗعسفًَدِ   

الوسٍٕ فٖ ووال الدٗي ؤٗ ا لال سوعت ؤتا عثد اهلل علِ٘ السالم ٗمَل 
 .ٗفمد الٌا  اهاهْن فَْ٘د الوَسن ف٘ساّن ٍ ال ٗسًٍِ

 297: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
، ٗىسُ تسن الحذ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ ففدٖ خثدس ذزٗدح الوحدازتٖ     (األهس الساتع)•

هي هصٌف علِ٘ خوس سٌ٘ي فلن ٗفد : الوسٍٕ فٖ الىافٖ عي الصاق علِ٘ السالم
الوسٍٕ فدٖ الىدافٖ عدي الثدالس     ( ٍ خثس حوساى)الى زتِ ٍ َّ هَسس اًِ الوحسٍم 

علِ٘ السالم لال اى هلل هٌا ٗا ٌٗإ ؤٕ عثد ؤحسي اهلل الِ٘ ٍ ؤٍسع علِ٘ فٖ زشلِ 
ٍ هسسدل  )فلن ٗفد بلِ٘ فٖ ول خوسٔ ؤعَام هسٓ ل٘طلة ًَافلِ اى ذلده لوحدسٍم   

لال زٍ  اى الزثاز رل راللِ ٗمَل اى عثددا ؤحسدٌت ال٘دِ ٍ    ( الصدٍق فٖ الفمِ٘
ؤرولت بلِ٘ فلن ٗصزًٖ فٖ ّرا الوىاى فٖ ول خوس سدٌ٘ي لوحدسٍم، تدل ٍ فدٖ     
تعض االخثاز وسأّ التسن ازتع سٌ٘ي وخثدس عثدد اهلل تدي الحسد٘ي الودسٍٕ فدٖ       
الوحاسي لال سوعت الصاق علِ٘ السالم ٗمَل بذا ارتوع الٌا  توٌى ًدا  هٌدا   
اْٗا الزوع لَ تعلوَى توي ؤحللتن ألٗمٌتن تالوغفسٓ تعد الخلف حن ٗمَل اهلل تثازن ٍ 

 .تعالى اى عثدا ؤٍسعت علِ٘ زشلٖ لن ٗفد الى فٖ ول ؤزتعٔ لوحسٍم

 297: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
الوسٍٕ فٖ الىافٖ عي ف د٘ل تدي ٗسداز عدي ؤحددّوا      ( األهس الخاهس)•

علْ٘وا السالم لال هي حذ حالث سٌ٘ي هتَال٘ٔ حن حدذ ؤٍ لدن ٗحدذ فْدَ     
لال لال الصاق علِ٘ السدالم هدي   ( ٍ فٖ هسسل الفمِ٘)توٌصلِ هدهي الحذ 

حذ حزٔ اإلسالم فمد حل عمدُ هي الٌاز هي عٌمِ ٍ هي حذ حزت٘ي لدن  
ٗصل فٖ خ٘س حتى توَ  ٍ هي حذ حالث حذ هتَال٘ٔ حن حذ ؤم لن ٗحدذ  
فَْ توٌصلٔ هدهي الحذ، ٍ فٖ هسسل ؤخس عٌِ علِ٘ السالم هي حذ سدٌِ ٍ  
سٌِ ال فَْ هي ؤهي الحذ، ٍ غ٘س ذله هي االخثاز الدالٔ على ف ل الحذ 
الوٌدٍب هخل ها ل على اى هي حذ ازتع هسا  لن ٗصثِ ضغطٔ المثس ؤتدا، 
ؤٍ خوس هسا  فال ٗعرتِ اهلل ؤتدا ؤٍ عَس هسا  ٍ اًِ ال ٗحاسثِ اهلل ؤتددا  
ؤٍ عَسٗي حزِ ٍ اًِ ال ٗس  رٌْن ٍ ال ٗسدوع شدْ٘مْا ٍ ال شف٘سّدا ؤٍ    

 ( الحدٗج)ؤزتع٘ي حزٔ ٍ اًِ ل٘ل لِ اشفع ف٘وي ارثلت 

•  
 

 297: ، ص12 مصثاح الُدى فٓ شزح العزيِ الًثقى؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
  تٓابٔ اسٕتٙحٕثٓابِ تَْىْسَْازِ الْحٓذِّ ٍٓ الْعٔوٕسَِْٓ تِمَْدٕزِ الْمُدٕزِٓٓ 45« 6»•
هٔحٓوٛدٔ تٕيُ ٗٓعٕمَُبٓ عٓيْ عٓلِّٖٙ تٕيِ بِتٕسَْاّٙ٘نٓ عٓديْ ؤَْتِ٘دِٙ   « 7» -1 -14413•

عٓيِ اتٕيِ ؤَْتِٖ عٔوٕٓ٘سٍ عٓيْ ؤَْتِٖ هٔحٓوٛدٚ الْفَْسَّاءٙ لَْالَْ سٓوٙعٕتٔ رٓعٕفَْسَْ تٕيَْ هٔحٓوٛدٚ ع 
قَالَ رَسًُلُ اللٍَِّ ص تَاتِعًُا تَِٕهَ الْحَجِّ يَ الْعُمِزَِِ فَإِوَُُّمَا َٔىْفَِٕانِ الْفَقْزَ ٗٓمَُلُ 

 .وَْوٓا ٌْٗٓفٖٙ الْىٙ٘سُ خَْثٓجَْ الْحٓدٙٗدٙ -َْيَ الذُّوًُب
 
 

 .12 -255 -4الىافٖ  -(7)•
 

 123: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٍٓ عٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ عٓلِّٖٙ تٕيِ بِسٕوٓاعٙ٘لَْ عٓيْ « 1» -2 -14414•

عٓيْ ؤَْتِٖ تٓصٙ٘سٍ عٓيْ ؤَْتِٖ عٓثٕدٙ اللَِّٙ ع جَعِفَزِ تِهِ عِمِزَانَ عٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٓىَْنِ عٓيْ 
اللَّاشِمٔ لَْْٔوٓا فٖٙ ضَْدوٓاىِ   -الْحٓذٜ ٍٓ الْعٔوٕسَُْٓ سَٔلَْاىِ هٙيْ ؤَْسَٕٓاقِ الْأخٙسَِْٓ: لَْالَْ
 .ٍٓ بِىْ ؤَْهٓاتَِْٔ ؤَْٕخَْلَِْٔ الْزٌََّْٓٔ -بِىْ ؤَْتٕمَْأُ ؤَْٛأُ بِلَْى عٙ٘ٓالِٙٙ -اللَِّٙ
 
 
 .13 -255 -4الىافٖ  -(1)•

 

 
  124: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٍٓ عٓيْ عٙدٍٛٓ هٙيْ ؤَْصٕحٓاتٌَِْا عٓيْ ؤَْحٕوٓدٓ تٕيِ هٔحٓوٛدٚ عٓيْ « 5» -4 -14416 •

لَْنٕ ٗٓحٔذٛ الٌَّثِٖٜ : هٔحٓوٛدٙ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ غٙ٘ٓاثٙ تٕيِ بِتٕسَْاّٙ٘نٓ عٓيْ رٓعٕفَْسٍ ع لَْالَْ
 .بِلَّا ٍٓاحٙدًٓٓ ٍٓ لَْدٕ حٓذٛ تِوٓىََّْٔ هٓعٓ لََْٕهِٙٙ حٓزٛا ٚ -ص تٓعٕدٓ لُدٍٔمِ الْوٓدٌَِْٙٗٔ

 
 
 .1543 -443 -5، ٍ التْرٗة 1 -244 -4الىافٖ  -(5)•

 

  124: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٍٓ عٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ ؤَْحٕوٓدٓ عٓديْ  « 6» -9 -14421 •

سٌْٙدِّٕٙ تٕيِ السَّتِ٘عِ عٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ الْمَْاسٙنِ تٕيِ الْفُ َْٕ٘لِ عٓيِ فُ َْٕ٘لِ تٕيِ ٗٓسٓدازٍ  
حُنٛ حٓذٛ ؤٍَْٕ لَْنٕ ٗٓحٔدذٛ   -هٓيْ حٓذٛ حَْلَْاثَْ سٌٙٙ٘يَْ هٔتََْٓالًٙ٘ٓٔ: عٓيْ ؤَْحٓدّٙٙوٓا ع لَْالَْ

 .فََْْٔٓ تِوٌْٓصِلَِْٔ هٔدٕهٙيِ الْحٓذِّ
 
 .9 -542 -4الىافٖ  -(6)•

 

  124: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
  لَْالَْ الصٛاٙقُ ع: هٔحٓوٛدٔ تٕيُ عٓلِّٖٙ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَْالَْ« 8» -13 -14425 •

ٍٓ هٓديْ حٓدذٛ    -حٓذٛ حٓزَْٛٔ الْةِسٕلَْامِ فَْمَْدٕ حٓلَّ عٔمْدًٓٓ هٙيَْ الٌَّازِ هٙيْ عٌُٔمِٙٙهٓيْ 
ٍٓ هٓيْ حٓذٛ حَْلَْاثَْ حٙزٓذٍ هٔتََْٓالٙ٘ٓدٍٔ   -حٓزٛتَْٕ٘يِ لَْنٕ ٗٓصَْلْ فٖٙ خَْٕ٘سٍ حٓتَّى ٗٓؤَ ٓ

 .فََْْٔٓ تِوٌْٓصِلَِْٔ هٔدٕهٙيِ الْحٓذِّ -حُنٛ حٓذٛ ؤٍَْٕ لَْنٕ ٗٓحٔذٛ
 
 .2205 -216 -2الفمِ٘  -(8)•

 

 127: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
تٓابٔ اسٕتٙحٕثٓابِ الْحٓذِّ ٍٓ الْعٔوٕسَِْٓ عٌٕٓ٘اً فٖٙ وُلِّ عٓامٍ ٍٓ بِٕهٓاًِْٙوٓدا ٍٓ   46« 1»•

  لََْٕ تِاالسٕتٌَْٙاتِٓٔ
هٔحٓوٛدٔ تٕيُ ٗٓعٕمَُبٓ عٓيْ عٓلِّٖٙ تٕيِ بِتٕسَْاّٙ٘نٓ عٓديْ ؤَْتِ٘دِٙ   « 2» -1 -14447•

عٓيْ بِسٕحٓاقَْ تٕيِ عٓوٛازٍ َٔحَِٕى تِهِ عُمَزَ تِهِ كُلَِٕعٍ عٓيْ حٓوٛاٙ تٕيِ عٙ٘سٓى عٓيْ 
وُلَّ  -لُلْتٔ لٙإَْتِٖ عٓثٕدٙ اللَِّٙ ع بًِِّٖ لَْدٕ ٍٓطٌَّْتٔ ًَْفْسٖٙ عٓلَْى لُصٍُمِ الْحٓذِّ: لَْالَْ

فَْمَْالَْ ٍٓ لَْددٕ عٓصَْهٕدتٓ عٓلَْدى     -عٓامٍ تٌَِْفْسٖٙ ؤٍَْٕ تِسَْرٔلٍ هٙيْ ؤَّْٕلِ تٕٓ٘تٖٙ تِوٓالٖٙ
ٕمٙيْ تِىَْخْدسَِْٓ الْوٓدالِ  )لَْالَْ فَْةِىْ فَْعٓلْتٓ  -ذَْلٙهٓ لَْالَْ فَْمُلْتٔ ًَْعٓنٕ « 3»( ؤٍَْٕ -فَْإَْٗ

 .تِىَْخْسَِْٓ الْوٓالِ ٍٓ الْثٌٓٙ٘يَْ« 4»ؤَْتَٕٙسْ 

  133: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج
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  القًل فٓ الحج المىديب
ٍٓ زٍٓٓأُ فٖٙ حَْدَٓابِ  « 5»رَيَاٌُ الصَّدُيقُ تِإِسِىَادٌِِ عَهْ إِسِحَاقَ تِهِ عَمَّارٍ يَ •

الْإَْعٕوٓالِ عٓيْ هٔحٓوٛدٙ تٕيِ الْحٓسٓيِ عٓيِ الصٛفَّازِ عٓيِ الْعٓثٛا ِ تٕيِ هٓعٕسٍُفٚ عٓديْ  
« 6»عٓلِّٖٙ تٕيِ هْٕٓصِٗٓازٓ عٓيْ حٓوٛاٙ تٕيِ عٙ٘سٓى عٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى تٕيِ عٔوٓسَْ تٕيِ الْ٘ٓسٓعِ 

 .«7»عٓيْ بِسٕحٓاقَْ هٙخْلَِْٔ 
 

  133: ، ص11 يسائل الشٕعّ، ج

 


