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  القول في الحج الوندوب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائط هي الجلَؽ ٍ االستطبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحح هْوب أهكي، ٍ كرا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تكسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ كل سٌٔ، ثل ٗكسُ تسكِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هكٔ، ٍ ٗكسُ ً٘ٔ ػدهِإلِ٘ 

 401: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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  القول في الحج الوندوب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ كرا ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الطوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت إحدبج الغ٘س استطبع أم ال، •
 .ٍ ٗدَش إػطبء الصكبٓ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 

 402: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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و يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن 
 الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتاعن 

  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •
ٍ كرا ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الطوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي

 402: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج
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و يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن 
 الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتاعن 

  هسألٔ ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 3•
ٍ كرا ػي الوؼظَه٘ي ع أح٘بء ٍ أهَاتب ٍ كرا ٗسوتحت الطوَا  ػوي    
الغ٘س ٍ ػي الوؼظَه٘ي ع أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هكؤ  

 هؼرٍزٗي أٍ كًَْن 
 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليشدي)العزوة الوثقى 
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يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓلٍِّٖ الْأَشْؼٓسِِّٕ ػٓويْ هٔحٓودودِ ثٕويِ ػٓجٕودِ     « 6» -5 -14613 •
هَسوى ثوي   )إِثٕسَاِّ٘نٓالْدٓجدبزِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓودبزٍ ػٓيْ أَثِٖ 

فَ٘ٓدٕؼٓولُ حٓددتَؤِ ٍٓ ػٔوٕسَتَؤِ إٍَٔ     -سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ السَّخٔلِ ٗٓحٔوح  : ع لَبلَ (خؼفس
فَمُلْؤُ   -لَوبلَ وٓ هٔوٓ عٓنْهٔ غَائِبة  تبثٓلَبدآ َرَبزَ     -ثٓؼٕغٓ طََٓافِِِ لِجٓؼٕغِ إَّٔلِِِ
ٍٓ لَؤِ أَخٕوسس سِوَٓ      -لَبلَ لَب ِّٖٓ لَِٔ ٍٓ لِظٓبحِجِِِ -فٌَْ٘ٓمُضٔ ذَلِكٓ هِيْ أَخٕسُِِ

  -ذَلِكٓ ثِوٓب ٍٓطٓلَ

 197: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

 . إطالق األخجبز ٗشول الحبػسٗي الوؼرٍزٗي أٗؼبٍ •
أهب الحبػس غ٘س الوؼرٍز، فومتؼى أطبلٔ ػودم الوشوسٍػ٘ٔ ٍ ػودم    ٍ •

: لوبل ( ػل٘وِ السوالم  )خَاشُ، ٍ ٗشْد لِ طح٘ح اثي خؼفس ػي أخ٘وِ  
ػل٘وِ  )سألتِ ػي زخل خؼل ثلث حدتِ لوُ٘، ٍ ثلثْ٘ب لحّٖ فموبل  »

. ثؼد حولِ ػلوى غ٘وس الوؼورٍز   « 5« »للوُ٘ ٍ أهب الحّٖ فال(: السالم
 .ًؼن، ال ثأس ثئّداء الثَاة، ألًِّ حمِ فلِ أى ٗفؼل فِ٘ هب ٗشبء

 302: ، ص12 ؛ ج(للسثشواري)ههذب األحكام 



8 

يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

ػٓجٕدٔ اللَِِّ ثٕيُ خٓؼٕفَسٍ فِٖ لُسْةِ الْئِسٌَٕبِ ػٓيْ ػٓجٕدِ اللَّوِِ  « 6» -9 -14617•
: لَوبلَ   ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ خٓدُِِّ ػٓلِِّٖ ثٕيِ خٓؼٕفَسٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ خٓؼٕفَسٍ ع

فَمَوبلَ لِلْوِّٓ٘وُِ    -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ خٓؼٓلَ ثُلُثَ حٓددتِِِ لِوٍُِّٓ٘ ٍٓ ثُلُثَْٕ٘ٓب لِحٍّٖٓ
 . فَلَب« 1»فَأَهدب الْحٖٓد 

 .104 -لسة االسٌب -(6)•
 .للحٖ -فٖ الوظدز -(1)•

 198: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

 « 2»ٍٓ زٍٓٓأُ ػٓلِٖ  ثٕيُ خٓؼٕفَسٍ فِٖ كِتَبثِِِ •
 .373 -186 -هسبئل ػلٖ ثي خؼفس -(2)•

 
« 3»الْؤسَأ أًََِّٔ لَب ٗٔدٕصِٕ ػٓيِ الْحِّٖٓ فِٖ الْحٓحِّ الَْٓاخِتِ لِوٓب هٓؼَوى  : أَلَُلُ•

 . «4»ٍٓ ٗٓأْتِٖ 

 .هي ّرا الجبة 6، 5، 4، 3، 1هؼى فٖ األحبٗث  -(3)•
 .هي ّرُ األثَاة 34ٗبتٖ فٖ الجبة  -(4)•

 
 198: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

أًِّ ال ل٘ل ػلى استحجبة الٌ٘بثٔ ػي الحبػس، ٍ اى كبى : تمدم أٗؼبٍ •
 . هؼرٍزا

•  

 

 210: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

ٍ كرا ػوي   االستحجبثٖ،ٗدَش الٌ٘بثٔ ػي الوُ٘ فٖ الطَا   14هسألٔ •
الحٖ إذا كبى غبئجب ػي هكٔ أٍ حبػوسا ٍ هؼورٍزا ػٌوِ، ٍ أهوب هوغ      

 حؼَزُ ٍ ػدم ػرزُ فال تدَش، 
ٍ أهب سبئس األفؼبل فبستحجبثْب هستمال ٍ خَاش الٌ٘بثٔ فْ٘ب غ٘س هؼلوَم  •

 .حتى السؼٖ، ٍ إى ٗظْس هي ثؼغ السٍاٗبت استحجبثِ
 
 
 100الدلسٔ  94-93خبزج الفمِ السٌٔ : زاخغ•

  400: ، ص1 تحزيز الوسيلة، ج
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

اى الكالم فٖ الٌ٘بثٔ فٖ الطَا  ٗمغ فٖ همبه٘ي، ٍ لد ٍلوغ ثٌْ٘ووب   ثن •
 :الخلط فٖ الكلوبت، كوب ٗظْس ثوساخؼتْب

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

فٖ الطَا  الوستحت، الرٕ َّ هحلّ الجحوث فوٖ ّورُ    : األٍّلالومبم •
الوسألٔ، ٍ لد لبم الدل٘ل ػلى هشسٍػ٘ٔ الٌ٘بثٔ ػي الغبئت ػوي هكؤ،   

 ،فِ٘ كوب ػسفُ فٖ السٍاٗبت السّبثمٔ
التفظ٘ل ثو٘ي الوؼورٍز ٍ غ٘وسُ    : ٍ اهّب الحبػس، ففٖ الوتي، تجؼب لغ٘سُ •

ثبلدَاش فٖ األٍّل ٍى الثبًٖ ٍ الؼودٓ إلبهٔ الدل٘ل ػلى الدوَاش فوٖ   
الظَزٓ األٍلى، ألًِ ال حبخٔ فٖ إثجبت الؼدم فٖ الظَزٓ الثبً٘ٔ إلوى  

ُ  -الدل٘ل، ثؼد كَى همتؼى المبػدٓ ػودم هشوسٍػ٘ٔ    -ػلى هب ػسفو
 .الٌ٘بثٔ فٖ غ٘س هب لبم الدل٘ل ػلْ٘ب

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

 :الظبّس اى هب ٗوكي اى ٗستدل ثِ ػلى ذلك، أهساىٍ •

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

كٌُ الى خٌت أثوٖ  : طح٘حٔ إسوبػ٘ل ثي ػجد الخبلك، لبل: أحدّوب•
ٍ اثٌِ الرٕ ٗلِ٘، فمبل لِ اللِّ ٍ ػٌدُ اثٌِ ػجد  -ػلِ٘ السالم -اللِّػجد 
يطوف الزجل عن الزجل و هو هقين توكة لبي   ، اللِّأطلحك : زخل

، لَ كبى ذلك ٗدَش ألهست اثٌٖ فالًب فطوب  ػٌوٖ،   ال: ته علّة؟ فقال
 « 1». سوّى األطغس ٍ ّوب ٗسوؼَى

 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الطَا  الجبة الَاحد ٍ الخوسَى ح( 1)•

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

• ٍ ٖ اًوِ سووّى   : الوسا هي الرٗل كوب فٖ هسآٓ الؼمَل للؼالهٔ الودلسو
الَلد األطغس هغ حؼَز األكجس أٗؼب، ٍ ّوب ٗسوؼبى، للداللٔ ػلوى اى  

ال ٗكَى طبلحب للٌ٘بثٔ فٖ الطَا ، فك٘ف ٗكَى اهبهوب، كووب   اللِّ ػجد 
اّػبُ لٌفسِ ثؼد أثِ٘؟ فغسع السإٍ هي ًمل الرٗل حوطّ هستجؤ ػجود    

 .ثبلٌحَ الوركَزاللِّ 

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

•  ٖ طوَزٓ الحؼوَز ٍ    ٍ ك٘ف كبى، فداللٔ السٍاٗٔ ػلى ػدم الدَاش فو
ػدم الؼلّٔ، ٍاػحٔ، ٍ اهّوب الدوَاش هوغ الؼلّؤ، فوال اللؤ لْوب ػل٘وِ،         

ٔ األهس ، إشؼبزّب ثِ هي خْٔ ظَْز السؤال فٖ هفسٍغ٘ٔ ػدم الدَاش غبٗ
اى : ٍ هي الَاػح. هغ ػدم الؼلّٔ، ٍ لن ٗمغ فٖ الدَاة تؼسع لِ ثَخِ
 .هدس االشؼبز ال ٗكفٖ فٖ همبثل المبػدٓ الوركَزٓ

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

السٍاٗبت الوتؼدٓ الَازٓ فٖ الوسٗغ الوغلَة ٍ الوغوى ػلِ٘ : ثبًْ٘وب•
 ٍ الكس٘س ٍ الوجطَى، الدالٔ ػلى اًِ ٗطب  ػٌْن، 

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

ػل٘وِ   -ُٰ  ُ ػوي أثوٖ ػجود الولّ    ٰ  طح٘حٔ حسٗص ثي ػجد الولّ : هثل•
فٖ الوسٗغ الوغلَة ٍ الوغوى ػل٘وِ، ٗسهوى ػٌوِ ٍ ٗطوب       -السالم
اًوِ   -ع -ُٰ  ٍ طح٘حٔ هؼبٍٗٔ ثي ػوّبز ػي أثٖ ػجد الولّ « 1». ػٌِ
ٍ طوح٘حٔ  « 2». الوجطَى ٍ الكس٘س ٗطب  ػٌْوب ٍ ٗسهى ػٌْوب: لبل

أهوس  : لوبل  -ػل٘وِ السوالم   -ُٰ  حج٘ت ثي الخثؼوٖ ػي أثٖ ػجد الولّ 
 «3». اى ٗطب  ػي الوجطَى ٍ الكس٘س -ص -ُٰ  زسَل اللّ

اًِ ال : ثتمسٗت ػوَهْب ٍ شوَلْب للطَا  الوستحت أٗؼب، أٍ ثدػَ  •
خظَط٘ٔ للطَا  الَاخت فٖ هسألٔ الٌ٘بثٔ، ثل تدسٕ فوٖ الطوَا    

 .الوستحت أٗؼب

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

ظَْز السٍاٗبت فٖ الطَا  الَاخت، ألخل ػطوف  : لكي ٗدفغ األٍّلٍ •
السهٖ ػلى الطَا  فٖ ثؼؼْب، ٍ اللؤ الدو٘وغ ػلوى لوصٍم الطوَا       
ٍ . ػٌْن، ٍ ٍخَثِ اهّب ثبلْ٘ئٔ أٍ ثوبٓ األهس، كوب فٖ السٍاٗؤ األخ٘وسٓ  
 .ػلِ٘، ال هدبل لإلشكبل فٖ كَى الوسا هٌْب َّ الطَا  الَاخت

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

هٌغ ػَ  ػدم الخظَط٘ٔ ثؼد كَى الطوَا  الَاخوت   : ٗدفغ الثبًٍٖ •
ال ثد هي ٍلَػِ ٍ تحممِ فٖ الخوبزج، فوئذا طوبز الوكلوف هؼورٍزا      
ثبألػراز الوركَزٓ ٌٗتمل إلى الٌ٘بثٔ، التٖ هسخؼْب الى تحممِ هي الٌبئت 
ٍ إػبفتِ إلى الوٌَة ػٌِ، ثومتؼى الٌ٘بثٔ، ٍ اهّب الطوَا  الوسوتحت   

ػودم هشوسٍػ٘ٔ    الووكوي  الرٕ ال ٗلصم اى ٗتحمك فٖ الخبزج، فووي  
 .الٌ٘بثٔ فِ٘ حتى ػي الوؼرٍز

 

•______________________________ 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الطَا  الجبة التبسغ ٍ األزثؼَى ح( 1)

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

 .3 -ٍسبئل أثَاة الطَا  الجبة التبسغ ٍ األزثؼَى ح( 2)•
 .5 -ٍسبئل أثَاة الطَا  الجبة التبسغ ٍ األزثؼَى ح( 3)•

 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

•.......... 

•______________________________ 
خسٗبى الٌ٘بثٔ فٖ الطَا  الَاخت ال ٗستلصم خسٗبًْوب فوٖ   : ثبلدولٍٔ 

ٍ ػلوى هوب ذكسًوب لون ٗوٌْغ ل٘ول ػلوى        . الطَا  الوستحت ثَخِ
هشسٍػ٘ٔ الٌ٘بثٔ فٖ الطوَا  الوسوتحت للحبػوس ثوكؤ، ٍ لوَ كوبى       

 .هؼرٍزا ثْرُ االػراز، فؼال ػي غ٘سّب، كوب ال ٗخفى

 185: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 


