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

ٗحح هْوب أهىي، ٍ ورا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تىسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ ول سٌٔ، ثل ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ ػدهِإلِ٘ 

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

ٍ ورا ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الـوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت إحدبج الغ٘س استـبع أم ال، •
 .ٍ ٗدَش إػـبء الصوبٓ لوي ال ٗستـ٘غ 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 •
ٍ ورا ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الـوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن 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•
ٍ ورا ػي الوؼظَه٘ي ع أح٘بء ٍ أهَاتب ٍ ورا ٗسوتحت الـوَا  ػوي    
الغ٘س ٍ ػي الوؼظَه٘ي ع أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حؼَزّن فٖ هىؤ  

 هؼرٍزٗي أٍ وًَْن 
 

 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  تِثٓلَبدآ َرَبزَ     -ثٓؼٕغٓ ؿََٓافِِِ لِجٓؼٕغِ إَّٔلِِِ
ٍٓ لَؤِ أَخٕوسس سِوَٓ      -لَبلَ لَب ِّٖٓ لَِٔ ٍٓ لِظٓبحِجِِِ -فٌَْ٘ٓمُضٔ ذَلِهٓ هِيْ أَخٕسُِِ

  -ذَلِهٓ 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

حٓتَّى ٗٓىَُىُ هٓسٕخَُؿبً  -لُلُْٔ ٍٓ َّٔٓ هٌُِّٓ٘ ّٓلْ ٗٓدٕخُلُ ذَلِهٓ ػٓلَِِٕ٘ لَبلَ ًَؼٓنٕ•
فَو٘ٓؼٕلَنٔ ّٔوَٓ    -إٍَٔ ٗٓىَُىُ هٔؼَ٘دمبً ػٓلَِِٕ٘ فََ٘ٔٓسدغٔ ػٓلَِِٕ٘ فَمُلُْٔ -ػٓلَِِٕ٘ فَ٘ٔغْفَسُ لَِٔ

لُلُْٔ ٍٓ إِىْ وَبىَ ًَبطِجِّ٘بً ٌْٗٓفَؼٔؤِ   -ًَؼٓنٕ  فِٖ هٓىَبًِِِ أَىَّ ػٓوٓلَ ذَلِهٓ لَحِمَِٔ لَبلَ
 . ذَلِهٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ ٗٔخَفَّفٔ ػٌِْٓٔ

 .4 -315 -4الىبفٖ  -(6)•
 

 198-197: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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يستحة التثزع تالحج عن األقارب و غيزهن و 
 عن الوعصوهين عليهن السالم أحياء و أهواتا

تَمَددمٓ تَخْظِ٘ظِٔٔ ثِبلْأَةِ ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ الْحٓوٕلَ ػٓلَى هٓويْ لَوب ٗٔؼٕلَونٔ أًََّؤِ     : أَلَُلُ •
 .«1»ًَبطِتٌ 

 .هي ّرُ األثَاة 20هي الجبة  1تمدم فٖ الحدٗث  -(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

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 وِتَبثِِِ •
 .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 وبى : تمدم أٗؼبٍ •
 . هؼرٍزا

•  

 

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

ٍ ورا ػوي   االستحجبثٖ،ٗدَش الٌ٘بثٔ ػي الوُ٘ فٖ الـَا   14هسألٔ •
الحٖ إذا وبى غبئجب ػي هىٔ 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 الىالم فٖ الٌ٘بثٔ فٖ الـَا  ٗمغ فٖ همبه٘ي، ٍ لد ٍلوغ ثٌْ٘ووب   ثن •
 :الخلؾ فٖ الىلوبت، ووب ٗظْس ثوساخؼتْب

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

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

 ،فِ٘ ووب 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 وَى 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 ٗوىي اى ٗستدل ثِ ػلى ذله، أهساىٍ •

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

وٌُ 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   ، اللِّأطلحه : زخل

، لَ وبى ذله ٗدَش ألهست اثٌٖ فالًب فـوب  ػٌوٖ،   ال: ته علّة؟ فقال
 « 1». سوّى األطغس ٍ ّوب ٗسوؼَى

 
 .1 -ٍسبئل أثَاة الـَا  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

•  ٖ طوَزٓ الحؼوَز ٍ    ٍ و٘ف وبى، 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 ٗىفٖ فٖ همبثل المبػدٓ الوروَزٓ

 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•
 ٍ الىس٘س ٍ الوجـَى، الدالٔ ػلى اًِ ٗـب  ػٌْن، 

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

 
 ثتمسٗت ػوَهْب ٍ شوَلْب للـَا  الوستحت أٗؼب،  •
اًِ ال خظَط٘ٔ للـَا  الَاخت فٖ هسوألٔ الٌ٘بثؤ، ثول    : ثدػَ أٍ •

 .تدسٕ فٖ الـَا  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 الـَا  الَاخت، ألخل ػـوف  : لىي ٗدفغ األٍّلٍ •
السهٖ ػلى الـَا  فٖ ثؼؼْب، ٍ اللؤ الدو٘وغ ػلوى لوصٍم الـوَا       
ٍ . ػٌْن، ٍ ٍخَثِ اهّب ثبلْ٘ئٔ أٍ ثوبٓ األهس، ووب فٖ السٍاٗؤ األخ٘وسٓ  
 .ػلِ٘، ال هدبل لإلشىبل فٖ وَى الوسا هٌْب َّ الـَا  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 وَى الـوَا  الَاخوت   : ٗدفغ الثبًٍٖ •
ال ثد هي ٍلَػِ ٍ تحممِ فٖ الخوبزج، فوئذا طوبز الوىلوف هؼورٍزا      
ثبألػراز الوروَزٓ ٌٗتمل إلى الٌ٘بثٔ، التٖ هسخؼْب الى تحممِ هي الٌبئت 
ٍ إػبفتِ إلى الوٌَة ػٌِ، ثومتؼى الٌ٘بثٔ، ٍ اهّب الـوَا  الوسوتحت   

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

 

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

خسٗبى الٌ٘بثٔ فٖ الـَا  الَاخت ال ٗستلصم خسٗبًْوب فوٖ   : ثبلدولٍٔ •
 . الـَا  الوستحت ثَخِ

ػلى هب ذوسًب لن ٌْٗغ ل٘ل ػلى هشوسٍػ٘ٔ الٌ٘بثؤ فوٖ الـوَا      ٍ •
الوستحت للحبػس ثوىٔ، ٍ لَ وبى هؼرٍزا ثْرُ االػوراز، فؼوال ػوي    

 .غ٘سّب، ووب ال ٗخفى

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

ال ٌٗجغٖ ثبإلشىبل فٖ وَى الـَا  هستحجب ًفس٘ب هستمال ٍ لَ لن ( 1)•
ٗىي فٖ ػوي اػوبل الحح أٍ الؼوسٓ وبستحجبة الظوالٓ فوٖ ًفسوْب،    

وووب  « 1»ووب فٖ الٌظَص ٍ لد ػمد فٖ الَسبئل أثَاثب تتؼوي ذله 
اًِ تدَش الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الوُ٘ ٍ الحٖ إلؿالق خولٔ هٌْب، ٍ خظَص 

ػلْ٘ن )ثؼغ السٍاٗبت، وبلٌظَص الَازٓ فٖ الـَا  ػي الوؼظَه٘ي 
ووب ال فسق ث٘ي وَى الوٌَة ػٌوِ غبئجوب   « 2»أح٘بء ٍ أهَاتب ( السالم

 «3»ػي هىٔ أٍ حبػسا هؼرٍزا، لداللٔ خولٔ هي الٌظَص الوؼتجسٓ 
 .هي أثَاة الـَا  49ثبة : الَسبئل( 1)•
 .1هي أثَاة الـَا ، ح  51ثبة : الَسبئل( 2)•

 
 

 

 153: ، ص2 هعتود العزوة الوثقى؛ ج
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

ًؼون ٍز الوٌوغ فوٖ     .«1»هب ٍز فٖ الوجـَى ٍ الوسٗغ  ٍ إلؿالق  •
خظَص الوم٘ن الحبػس فٖ هىٔ إذا لن ٗىي هؼرٍزا ووب فوٖ طوح٘ح   

 .«2»إسوبػ٘ل ثي الخبلك 
 

 

 153: ، ص2 هعتود العزوة الوثقى؛ ج



25 

 الطواف هستحة هستقال

ثٓبةٔ خَٓٓاشِ الـََّٓا ِ ػٓيِ الْوٓوسِٗغِ الَّورِٕ لَوب ٗٔوٕىِويُ أَىْ ٗٔـَوب ٓ ثِوِِ        49•
  وَبلْوٓجٕـَُىِ

هٔحٓوددٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبُِِ ػٓيْ سٓؼٕدِ ثٕيِ ػٓجٕودِ اللَّوِِ   « 2» -1 -18042•
« 3»ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوددِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ ػٓيْ حٓودوبٍ  

الْوٓوسِٗغٔ الْوٓغْلُوَةٔ ٍٓ   : ػٓيْ حٓسِٗصِ ثٕيِ ػٓجٕدِ اللَِِّ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
 .الْؤغْوٓى ػٓلَِِٕ٘ ٗٔسْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔـَب ٔ ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ زٍٓٓأُ الظددٍٔقُ ثِئِسٌَٕبُِِ ػٓيْ حٓسِٗصٍ أًََِّٔ زٍٓٓ  ػٓويْ  « 4» -2 -18043•

ٍٓ ػٓويِ الْؤغْوٓوى    -أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع زٔخْظًٓٔ فِٖ أَىْ ٗٔـَب ٓ ػٓويِ الْوٓوسِٗغِ  
 .ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ ٗٔسْهٓى ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕفَسٍ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوددِ ثٕويِ  « 5» -3 -18044•
أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ ػٓجٕدِ السَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓددبجِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓودبزٍ ػٓيْ أَثِوٖ  

ٗٔـَوب ٔ ػٌْْٓٔوٓوب ٍٓ ٗٔسْهٓوى    « 6»الْوٓجٕـَُىُ ٍٓ الْىَسِو٘سُ  : ػٓجٕدِ اللَِِّ ع أًََِّٔ لَبلَ
 .ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

  أحبٗث 8فِ٘  49الجبة  -(1)
، ٍ 779 -226 -2، ٍ االستجظووبز 403 -123 -5التْوورٗت  -(2)•

 .هي ّرُ األثَاة 47هي الجبة  1أٍزُ فٖ الحدٗث 
 (.ّبهش الوخـَؽ)ل٘س فٖ االستجظبز  "ػي حوب "-(3)•

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف هستحة هستقال

 .2821 -403 -2الفمِ٘  -(4)•
 .780 -226 -2، ٍ االستجظبز 404 -124 -5التْرٗت  -(5)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)ٍ الىج٘س  -فٖ ًسخٔ -(6)•

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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زٍٓٓأُ الْىُلٌَِٕٖ٘  ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِوٖ ػٔوٕٓ٘وسٍ ػٓويْ    ٍٓ •
  «2»ٍٓ ٗٔسْهٓى ػٌْْٓٔوٓب الْدِوٓبزٔ  -هِثْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَبلَ« 1»هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓودبزٍ 

ٍٓ زٍٓٓأُ الظددٍٔقُ ثِئِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍِٗٓؤَ ثٕويِ ػٓودوبزٍ    « 3» -4 -18045. •
 .ًَحَُٕٓٔ ٍٓ شٓآ ٍٓ لَبلَ فِٖ الظِّجٕ٘ٓبىِ ٗٔـَب ٔ ثِِْنٕ ٍٓ ٗٔسْهٓى ػٌْْٓٔنٕ

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوددِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ أَثِٖ الْخَـَّبةِ ػٓيْ « 4» -5 -18046•
أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوددِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕسٍ ػٓيْ حٓجِ٘تٍ الْخَثْؼٓوِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَّوِِ ع  

 .«5»أَهٓسَ زٓسَٔلُ اللَِِّ ص أَىْ ٗٔـَب ٓ ػٓيِ الْوٓجٕـَُىِ ٍٓ الْىَسِ٘سِ : لَبلَ
 

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ثِئِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ طٓوفَْٓاىَ ثٕويِ   « 6» -6 -18047•

الْىَسِو٘سُ ٗٔحٕوٓولُ   : ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓودبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَوبلَ 
 .ٍٓ الْوٓجٕـَُىُ ٗٔسْهٓى ٍٓ ٗٔـَب ٔ ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔظٓلَّى ػٌِْٓٔ -فَ٘ٔـَب ٔ ثِِِ

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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هٔحٓوددٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٕوٌَبُِِ ػٓويْ هٔؼٓبٍِٗٓؤَ ثٕويِ     « 7» -7 -18048•
ٍٓ الْوٓجٕـُوَىُ   -الْىَسِ٘سُ ٗٔحٕوٓلُ فَ٘ٓسْهِٖ الْدِوٓوبزٓ : ػٓودبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .ٗٔسْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔظٓلَّى ػٌِْٓٔ
ٍٓ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓودبزٍ أًََِّٔ زٍٓٓ  ػٌْٓؤِ ع زٔخْظٓؤً فِوٖ    « 8» -8 -18049•

 .الـََّٓا ِ ٍٓ السَّهِٕٖ ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

 .ػي ػجد السحوي ثي الحدبج ٍ هؼبٍٗٔ ثي ػوبز -فٖ الىبفٖ -(1)
 .2 -422 -4الىبفٖ  -(2)•
 .2823 -404 -2الفمِ٘  -(3)•
 .781 -226 -2، ٍ االستجظبز 405 -124 -5التْرٗت  -(4)•
 (.ّبهش الوخـَؽ)الىج٘س  -فٖ ًسخٔ -(5)•

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 .409 -125 -5التْرٗت  -(6)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(7)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(8)•
  395: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•

 . «1»ٍٓ تَمَددمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِهٓ : أَلَُلُ•

هوي   9ٍ  4ٍ فوٖ الحودٗث٘ي    45هي الجبة  2تمدم فٖ الحدٗث  -(1)•
 .هي ّرُ األثَاة 47الجبة 

•  

 
 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ثٓبةٔ ػٓدٓمِ خَٓٓاشِ الـََّٓا ِ ػٓيِ الْحٓبػِسِ ثِوٓىََّٔ إِذَا لَنٕ ٗٓىُيْ ثِِِ ػِلَّٔس  51« 1»•
ٍٓ اسٕتِحٕجٓبةِ الـََّٓا ِ ػٓيِ الْغَبئِتِ ػٌْْٓٓب حّٓ٘بً ٍٓ هِّٓ٘تبً ٍٓ طٓلَبِٓ الـََّٓا ِ ػٌْْٓٔوٓب 

  حٓتَّى الْوٓؼٕظَٔهِ٘يَ ع
هٔحٓوددٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓويْ أَثِ٘وِِ   « 2» -1 -18054•

ػٓيْ حٓودبِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ إِثٕسَاِّ٘نٓ ثٕيِ ػٔوٓسَ الْ٘ٓوٓبًِِّٖ ػٓويْ إِسٕووٓبػِ٘لَ ثٕويِ    
 -ؤٌُُْ إِلَى خٌْٓتِ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ٍٓ ػٌِْدُٓٔ اثٌُِٕٔ ػٓجٕدٔ اللَِِّ: ػٓجٕدِ الْخَبلِكِ لَبلَ

أَطٕلَحٓهٓ اللَّؤِ ٗٓـُوَ ٔ السَّخٔولُ ػٓويِ      -أٍَِ اثٌُِٕٔ الَّرِٕ ٗٓلِِِ٘ فَمَبلَ لَِٔ زٓخٔلس
لََٕ وَوبىَ ذَلِوهٓ ٗٓدٔوَشٔ     -ٍٓ َّٔٓ هٔمِ٘نٌ ثِوٓىََّٔ لَٕ٘سٓ ثِِِ ػِلَّٔس فَمَبلَ لَب -السَّخٔلِ

 .فَـَب ٓ ػٌِّٖٓ سٓودى الْأَطٕغَسَ ٍٓ ّٔوٓب ٗٓسٕوٓؼٓبىِ -لَأَهٓسْتٔ اثٌِٕٖ فُلَبًبً

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 يجوس النياتة عن الويت في الطواف االستحثاتي

اى الوؼ٘بز ٍ الوالن فٖ الحؼَز ٍ الغ٘جٔ َّ حىن الؼوس ، ٍ لؼلوِ   ثن •
هوغ   -ٗختلف ثبختال  األشهٌٔ، ٍ ال ٗجؼد اى ٗىَى فوٖ هثول شهبًٌوب   

ٍخَ الَسبئل الٌمل٘ٔ الوتٌَػٔ ٍ إهىوبى ؿوٖ الـسٗوك ثو٘ي هىؤ ٍ      
الودٌٗٔ ثأللّ هي خوس سبػبت هغ الس٘بزٓ، ٍ ثألول هوي سوبػٔ هوغ     

ٗىَى الحؼَز فٖ الودٌٗٔ حؼَزا فٖ هىؤ أٗؼوب، ٍ و٘وف     -الـبئسٓ
وبى، فبلحبون َّ الؼس ، ٍ ال ػجسٓ ثوب فٖ هسسل ػجد السحوي ثي أثٖ 

ِ  : لوبل  -ػلِ٘ السالم -اللًِّدساى، ػوّي حدثِ ػي أثٖ ػجد  : للوُ لو
ال، ٍ لىي ٗـوَ   : لبل. السخل ٗـَ  ػي السخل ٍ ّوب هم٘وبى ثوىٔ

: ٍ ون همداز الغ٘جٔ؟ لوبل : للُ: ػي السخل ٍ َّ غبئت ػي هىٔ، لبل
   .ألى إزسبلْب هبًغ ػي حد٘تْب، فبلوؼ٘بز هب ذوسًب« 1». ػشسٓ أه٘بل

 
 183: ، ص2 الحج؛ ج -تفصيل الشزيعة في شزح تحزيز الوسيلة 
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ثٓبةٔ ػٓدٓمِ خَٓٓاشِ الٌِّ٘ٓبثِٓٔ فِوٖ الـَّوَٓا ِ ػٓويِ الْحٓبػِوسِ ثِوٓىَّؤَ ٍٓ       18« 1»•
  خَٓٓاشِّٓب ػٓيِ الْغَبئِتِ ػٌْْٓٓب ٍٓ لََٕ ثِؼٓشَسَِٓ أَهٕ٘ٓبلٍ

هٔحٓوددٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓويْ أَثِ٘وِِ   « 2» -1 -14594•
ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓودبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِٖ حٓدِٗثٍ 

فَمَوبلَ ًَؼٓونٕ    -لُلُْٔ لَِٔ فَأَؿَُ ٔ ػٓيِ السَّخٔلِ ٍٓ الْوٓسْأَِٓ ٍٓ ّٔوٓب ثِبلْىَُفَِٔ: لَبلَ
ٓا ٓ  .اللَّْٔند تَمَجدلْ هِيْ فُلَبىٍ لِلَّرِٕ ٗٓـَُ ٔ ػٌِْٓٔ -ٗٓمَُلُ حِ٘يَ ٗٓفْتَتِحٔ الـََّ

 

  190: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ػٓيْ ػِددٍٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕويِ شِٗٓوبٍ ػٓويْ    « 3» -2 -14595•
: أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوددِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕسٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ حٓوٕصََٓ ػٓيْ أَثِوٖ ثٓظِو٘سٍ لَوبلَ   
لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع هٓيْ ٍٓطٓلَ أَثٓبُٔ إٍَٔ ذَا لَسَاثٍٓٔ لَِٔ فَـَوب ٓ ػٌْٓؤِ وَوبىَ لَؤِ     

ٍٓ ٗٔفَؼَّلُ َّٔٓ ثِظِولَتِِِ إِٗدوبُٔ    -ٍٓ لِلَّرِٕ ؿَب ٓ ػٌِْٓٔ هِثْلُ أَخٕسُِِ -أَخٕسُُٔ وَبهِلًب
 .ثِـََٓا ٍ آخَسَ الْحٓدِٗثَ

  190: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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هٔحٓوددٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔحٓوددِ ثٕيِ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ « 4» -3 -14596•
ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوددِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٓجٕدِ السَّحٕوٓيِ ثٕويِ أَثِوٖ ًَدٕوسَاىَ ػٓودويْ     

لُلُْٔ لَِٔ السَّخٔلُ ٗٓـُوَ ٔ ػٓويِ السَّخٔولِ ٍٓ    : حٓددثَِٔ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
لَبلَ لَب ٍٓ لَىِيْ ٗٓـَُ ٔ ػٓيِ السَّخٔلِ ٍٓ َّٔٓ غَبئِتٌ ػٓويْ   -ّٔوٓب هٔمِ٘وٓبىِ ثِوٓىََّٔ

 .وٓ كَنٕ هِقْدٓارٔ الْغَيٕثٓةِ قَالَ عٓشَزَةُ أَهٕيٓالٍ: لَبلَ لُلُْٔ -هٓىََّٔ

  190: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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 (332: ، ص4 وتبة الؼ٘ي؛ ج) الفَسْسٓخُ ثالثٔ أه٘بل•
 (29: ، ص8 وتبة الؼ٘ي؛ ج)ستٔ أه٘بل ٗتن ثْب فسسخبى: الجسٗد•
 و٘لَ هتس 5.625الفسسخ •
 و٘لَ هتس 1.875الو٘ل •

 

  190: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



40 

 يستحة إحجاج الغيز

  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •
ٍ ورا ػي الوؼظَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الـوَا  ػوٌْن   

و أحياء هع عدم حضورهن في هكة ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب 
 . أو كونهن هعذورين

 إِسٕوٓبػِ٘لَ ثٕيِ ػٓجٕدِ الْخَبلِكِ هفهوم صحيحة  -1•
عدم الفزق تين الطواف الواجة و الوستحة هن هذه الجهة تعبد   -2•

 وضوح جواس النياتة في الوستحة في الجولة
 تنقيح هناط النياتة عن الويت و الحي غيز الحاضز -3•
 
 402: ، ص1 تحزيز الوسيلة؛ ج 


