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 الْإِحِسَامِ قَبِلَ الْوِ٘قَاتِ

  فٖ أحىام الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوشٍس ٌٗؿمذ،ٍ ال ٗدَص اإلحشام لبل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘ماتؾلْ٘ا هحشها، بل ال بذ هي إًشائِ فٖ 
 
 .ّزُ األهَس ولْا هبٌٖ ؾلى اإلحت٘اؽ*•

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَبِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

 :ٍ ٗستثٌى هي رله هَػؿاى•
إرا ًزس اإلحشام لبل الو٘مات، فئًِ ٗدَص ٍ ٗظح  ٍ ٗدح     -أحذّوا•

الؿول بِ، ٍ ال ٗد  تدذٗذ اإلحشام فٖ الو٘مات ٍ ال الوشٍس ؾلْ٘ا، ٍ 
فال ٗظ  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بال ، *الوىاىاألحَؽ اؾتباس تؿ٘٘ي 

تؿ٘٘ي ؾلى األحَؽ، ٍ ال ٗبؿذ الظحٔ ؾلى ًحَ التشدٗذ ب٘ي الوىحاً٘ي  
ؾلّٖ أى أحشم إهحا هحي الىَفحٔ أٍ البظحشٓ ٍ إى وحاى      للِّ : بأى ٗمَل

 ،األحَؽ خالفِ
ٍ إى واى األلَى ؾذم اؾتباسُ ف٘ظ  ًزس اإلحشام لبل الو٘مات بحال   *•

 .تؿ٘٘ي ؾلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَبِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

ال فشق ب٘ي وَى اإلححشام للححح الَاخح  أٍ الوٌحذٍ  أٍ للؿوحشٓ      ٍ •
الوفشدٓ، ًؿن لَ واى للحح أٍ ؾوشٓ التوتؽ ٗشتشؽ أى ٗىَى فٖ أشحْش  

 .*الحح
 
فٖ إلحاق الؿْذ ٍ ال٘و٘ي بالٌزس ٍ ؾذهِ ٍ »: لال فٖ الؿشٍٓ الَثمى *•

إلهىحاى  ٍخَُ، ثالثْحا إلححاق الؿْحذ دٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗبؿحذ األٍّل      
 .ٍ هختاسُ طح٘ « األخباساالستفادٓ هي 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحِسَامِ قَبِلَ الْوِ٘قَاتِ لِوَيْ ًَرَزَ ذَلِلَ

ٍ خالف ًزسُ ؾوذا أٍ ًس٘اًا ٍ لن ٗحشم هي رلحه   *ًزسلَ  2هسألٔ •
إرا أحشم هحي الو٘محات، ٍ ؾل٘حِ الىفحاسٓ إرا       الوىاى لن ٗبطل إحشاهِ

 .خالفِ ؾوذا
 
 .أٍ ؾْذ أٍ طذس هٌِ ٗوٌ٘اً *•

 

 411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

ٍ خشححٖ فَتْححا إى أخححش  * سخحح إرا أساد إدسان ؾوححشٓ  -ثاًْ٘وححا•
اإلحشام إلى الو٘مات، ف٘دَص أى ٗحشم لبحل الو٘محات، ٍ تحسح  لحِ     

ٍ إى أتى ببم٘ٔ األؾوال فٖ شؿباى، ٍ األٍلى األحَؽ  **سخ ؾوشٓ 
التأخ٘ش إلحى خخحش الَلحت ٍ إى    أى األحَؽ تدذٗذُ فٖ الو٘مات، ووا 

واى الػاّش خَاصُ لبل الؼ٘ك إرا ؾلحن ؾحذم اإلدسان إرا أخحش إلحى     
الو٘مات، ٍ الػاّش ؾذم الفشق ب٘ي الؿوشٓ الوٌذٍبٔ ٍ الَاخبٔ ٍ الوٌزٍس 

 .فْ٘ا ٍ ًحَُ
 .بل شْش ٍلَ واى غ٘ش سخ ، ألى لىل شْش ؾوشٓ *•
 .بل ؾوشٓ ّزا الشْش ٍ إى أتى ببم٘ٔ األؾوال فٖ الشْش المادم **•

 412-411: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٗدحَص لوحي أساد   فحال   الو٘مات،ال ٗدَص تأخ٘ش اإلحشام ؾي  3هسألٔ •
الحح أٍ الؿوشٓ أٍ دخَل هىٔ أى ٗداٍص الو٘مات اخت٘اسا بال إحشام بل 
األحَؽ ؾذم التداٍص ؾي هححارآ الو٘محات أٗؼحا ٍ إى وحاى أهاهحِ      

ِ فلَ لن ٗحشم هٌِ ٍخ  الؿَد ، *خخشه٘مات  بحل األححَؽ   ، **إل٘ح
الؿَد ٍ إى واى أهاهِ ه٘مات خخش، ٍ أها إرا لن ٗشد الٌسه ٍ ال دخَل 
هىٔ بأى واى لِ شغل خاسج هىٔ ٍ إى وحاى فحٖ الححشم فحال ٗدح       

 .اإلحشام
 .ّزا هبٌٖ ؾلى اإلحت٘اؽ *•
 .ؾلى األحَؽ **•

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخس اإلحسام هي الو٘قات عالوا عاهدا

لَ أخش اإلحشام هي الو٘مات ؾالوا ؾاهذا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؿزس خخش ٍ لن ٗىي أهاهِ ه٘مات خخش بطل أٍ  الَلتالؿَد إلِ٘ لؼ٘ك 

ٍ ٍخ  ؾلِ٘ اإلت٘اى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ إرا وحاى     ، *حدِإحشاهِ ٍ 
 .هستط٘ؿا، ٍ أها إرا لن ٗىي هستط٘ؿا فال ٗد  ٍ إى أثن بتشن اإلحشام

 
بل األلَى طحٔ إحشاهِ ٍ حدحِ ٍ إى أثحن بتحشن اإلححشام فحٖ       *•

 .الو٘مات ؾلى األحَؽ

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 اللباسلَ ماى هسٗضا ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

 *الثحَب٘ي لَ واى هشٗؼا ٍ لن ٗتوىي هي ًضؼ اللباس ٍ لبس  5هسألٔ •
ٍ التلب٘ٔ، فئرا صال الؿزس ًضؾِ ٍ لبسْوا، ٍ ال ٗدح  ؾل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗدضِٗ

 .الو٘ماتالؿَد إلى 
 
إٔ ماى هسضِ هاًعاً عي ّرٗي فقظ ٍ ٗتوني هني اإلجتٌناع عني     *•

سائس هحسهات اإلحسام ٍ أها لَ لن ٗتوني هني اإلجتٌناع عني سنائس     
 .هحسهات اإلحسام ف٘أتٖ حنوِ فٖ الوسألٔ السادسٔ

 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

لَ واى لِ ؾزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات لوحشع   6هسألٔ •
صال ٍخح  ؾل٘حِ الؿحَد إلحى     ثحن    أٍ إغواء ٍ ًحَ رله فتداٍص ؾٌِ

الو٘مات هؽ التوىي هٌِ، ٍ إال أحشم هي هىاًِ، ٍ األحَؽ الؿحَد إلحى   
ًحَ الو٘مات بومذاس اإلهىاى ٍ إى واى األلَى ؾذم ٍخَبحِ، ًؿحن لحَ    
واى فٖ الحشم خشج إلى خاسخِ هؽ اإلهىاى، ٍ هؽ ؾذهِ ٗححشم هحي   
هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخحَؼ الحى ًححَ خحاسج الححشم بومحذاس       

 اإلهىاى، 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحال لَ واى تشوِ لٌس٘اى أٍ خْل بالحىن أٍ الوَػَؼ، ٍ وحزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فداٍص الو٘مات ثحن  ٍ  للٌسه الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

بذا لِ رله، فئًِ ٗشخؽ الى الو٘محات بالتفظح٘ل الوتمحذم، ٍ لحَ ًسحٖ      
اإلحشام ٍ لن ٗتزوش إلى خخش أؾوال الؿوشٓ ٍ لن ٗتوىي هحي الدبحشاى   

لَ لحن ٗتحزوش   ٍ  .فاألحَؽ بطالى ؾوشتِ ٍ إى واًت الظحٔ غ٘ش بؿ٘ذٓ
 .إلى خخش أؾوال الحح طحت ؾوشتِ ٍ حدِ

 

 413: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج

 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

لَ واى لِ ؾزس ؾي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات لوشع : 6هسألٔ  •
أٍ إغواء ٍ ًحَ رله فتداٍص ؾٌِ ثحنّ صال ٍخح  ؾل٘حِ الؿحَد إلحى      

هي هىاًِ، ٍ األححَؽ الؿحَد   ( 2)الو٘مات هؽ التوىّي هٌِ، ٍ إلّا أحشم 
ًؿن، . إلى ًحَ الو٘مات بومذاس اإلهىاى، ٍ إى واى األلَى ؾذم ٍخَبِ

لَ واى فٖ الحشم خشج إلى خاسخِ هؽ اإلهىاى، ٍ هؽ ؾذهِ ٗحشم هي 
هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخحَؼ إلحى ًححَ خحاسج الححشم بومحذاس       

 ،اإلهىاى
 .هحلّ إشىال، ٍ وزا ها بؿذُ هي األحىام فٖ اإلغواء ٍ ًحَُ( 2)•

 

 400: ، ص2 العسٍٓ الَثقى هع تعل٘قات الفاضل؛ ج
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

ٍ وزا الحال لَ واى تشوِ لٌس٘اى أٍ خْل بالحىن أٍ الوَػَؼ، ٍ وزا  •
للٌسه ٍ ال لذخَل هىّٔ فداٍص الو٘مات ( 3)الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

 . ثنّ بذا لِ رله، فئًِّ ٗشخؽ إلى الو٘مات بالتفظ٘ل الوتمذّم
 .هحلّ إشىال خذّاً( 3)•

 

 400: ، ص2 العسٍٓ الَثقى هع تعل٘قات الفاضل؛ ج
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزوّش إلى خخش أؾوال الؿوشٓ، ٍ لن ٗتوىّي هي ٍ •
ٍ (. 4)الدبشاى فاألحَؽ بطالى ؾوشتِ، ٍ إى واًت الظّحٔ غ٘ش بؿ٘حذٓ  

 .أؾوال الحح طحّت ؾوشتِ ٍ حدِّ( 5)لَ لن ٗتزوّش إلى خخش 
 .لن ٗمن دل٘ل ؾلى الظحّٔ، بل الػاّش الؿذٍل إلى غ٘ش ححّ التوتّؽ( 4)•
ووا أًِّ لَ لن ٗتزوّش فٖ خظَص الحح إلى خخش أؾوالِ طحّت بال ( 5)•

 .إشىال

 400: ، ص2 العسٍٓ الَثقى هع تعل٘قات الفاضل؛ ج



16 

 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

بٓا ٔ أَىَّ هٓيْ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ ٍٓ لََٕ ًِسٕ٘ٓاًاً إٍَٔ خْٕٓلًا ٍٓخٓح ٓ ؾٓلَٕ٘حِِ    14« 1»•
الْؿَٕٓدٔ إِلَى الْوِ٘مَاتِ ٍٓ الْئِحٕشَامٔ هٌِِْٔ فَئِىْ تَؿٓزَّسٓ إٍَٔ ػَاقَ الَْٓلْتٔ فَئِلَى أَدًَٕحى  

  الْحِلِّ فَئِىْ أَهٕىَيَ الضِّٗٓادُٓٓ فَؿٓلَ فَئِىْ تَؿٓزَّسٓ فَوِيْ هٓىَاًِِِ
هُحَوَّدُ بِيُ َٗعِقَُعَ عَيْ عَلِِّٖ بِيِ إِبِسَاِّ٘نَ عَنيْ أَبِ٘نِِ   « 2» -1 -14931•

سَأَلْتُ أَبَا عَبِدِ اللَِِّ ع عَيْ : عَيِ ابِيِ أَبِٖ عُوَِ٘سٍ عَيْ حَوَّادٍ عَيِ الْحَلَبِِّٖ قَالَ
قَنالَ أَبِنٖ َٗرْنسُجُ إِلَنى      -حَتَّى دَخَلَ الْحَسَمَ قَنالَ  -زَجُلٍ ًَسَِٖ أَىْ ُٗحِسِمَ
فَنإِىِ   -فَإِىْ خَشَِٖ أَىْ َٗفَُتَُِ الْحَجُّ أَحِسَمَ هِيْ هَنَاًِِِ -هِ٘قَاتِ أَِّلِ أَزِضِِِ

 .اسِتَطَاعَ أَىْ َٗرْسُجَ هِيَ الْحَسَمِ فَلَْ٘رْسُجِ ثُنَّ لُْ٘حِسِمِ
 .1 -323 -4الىافٖ  -(2)•

 

 
  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

 .«3»هِثْلَِٔ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؿٕمَُ ٓ ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ •
 .965 -283 -5التْزٗ   -(3)•

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

 ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ؾٓيْ أَبِِِ٘ ؾٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ ؾٓيْ ٍِٔٓ ؾٌْٓ -2 -965•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ؾٓبٕذِ اللَِِّ ؼ ؾٓيْ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : حٓوَّادٍ ؾٓيِ الْحٓلَبِٖ  لَالَ

لَالَ ؾٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٓخْشُجٓ إِلَى هِ٘مَاتِ إَّٔلِ أَسٕػِِِ فَئِىْ خَشِٖٓ الْحٓشَمٓ  حٓتَّى دٓخَلَ
أَىْ ٗٓفَُتَِٔ الْحٓحُّ أَحٕشَمٓ هِيْ هٓىَاًِِِ ٍٓ إِىِ اسٕحتَطَاؼٓ أَىْ ٗٓخْحشُجٓ هِحيَ الْحٓحشَمِ     

 . فَلْ٘ٓخْشُجٕ ثُنَّ لْ٘ٔحٕشِمٕ

•  

 
 

 284-283: ، ص5 تْرٗب األحنام؛ ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ؾٓيْ أَبِٖ ؾٓلٍِّٖ الْأَشْحؿٓشِٕ  ؾٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ؾٓبٕحذِ      « 4» -2 -14932•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ؾٓبٕحذِ اللَّحِِ ؼ   : الْدٓبَّاسِ ؾٓيْ طٓفَْٓاىَ ؾٓيْ ؾٓبٕذِ اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ لَالَ

فَلَنٕ  -الَّزِٕ ٗٔحٕشِمٔ الٌَّاسٔ هٌِِْٔ فٌََسِٖٓ إٍَٔ خِْٓلَ -ؾٓيْ سٓخٔلٍ هٓشَّ ؾٓلَى الَْٓلْتِ
 -فَخَافٓ إِىْ سٓخٓؽٓ إِلَى الَْٓلْحتِ أَىْ ٗٓفَُتَحِٔ الْحٓححُّ    -ٗٔحٕشِمٕ حٓتَّى أَتَى هٓىََّٔ

 .فَمَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ٍٓ ٗٔحٕشِمٔ ٍٓ ٗٔدٕضِِِٗ رَلِهٓ
 .6 -324 -4الىافٖ  -(4)•

 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ؾٓيْ ؾٓبٕذِ الشَّحٕوٓيِ ؾٓيْ ؾٓبٕذِ ٍٓ •
 .«5»اللَِِّ بٕيِ سٌَِاىٍ ًَحَُٕٓٔ 

 
 

 .181 -58 -5التْزٗ   -(5)•
 

  328: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ؾٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذٍ ؾٓحيْ   « 1» -3 -14933•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ إِسٕوٓاؾِ٘لَ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ الْفُؼَٕ٘لِ ؾٓيْ أَبِحٖ الظَّحبَّا ِ الْىٌَِحاًِٖ     

حٓتَّحى دٓخَحلَ    -سٓأَلْتٔ أَبٓا ؾٓبٕذِ اللَِِّ ؼ ؾٓيْ سٓخٔلٍ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ  : لَالَ
 .لَالَ ٗٓخْشُجٔ هِيَ الْحٓشَمِ ثُنَّ ِْٗٔلُّ بِالْحٓح  -الْحٓشَمٓ وَٕ٘فٓ ٗٓظٌَٕؽٔ

 .«2»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؿٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ •

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



22 

 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ؾٓيْ أَبِٖ ؾٓلٍِّٖ الْأَشْحؿٓشِٕ  ؾٓحيْ هٔحٓوَّحذِ بٕحيِ ؾٓبٕحذِ      « 3» -4 -14934•
سٓأَلْتٔ أَبٓا ؾٓبٕذِ اللَِِّ ؼ ؾٓيِ : الْدٓبَّاسِ ؾٓيْ طٓفَْٓاىَ ؾٓيْ هٔؿٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ؾٓوَّاسٍ لَالَ

 -فَأَسٕسٓلَتٕ إِلَِْٕ٘نٕ فَسٓأَلَتْْٔنٕ فَمَالَُا هٓا ًَذٕسِٕ -اهٕشَأٍَٓ وَاًَتٕ هٓؽٓ لََٕمٍ فَطَوِثَتٕ
فَتَشَوَُّٓا حٓتَّى دٓخَلَتِ الْحٓشَمٓ فَمَالَ  -أَ ؾٓلَٕ٘هِ إِحٕشَامٌ أَمٕ لَا ٍٓ أًَْتِ حٓائِغٌ

فَئِىْ لَحنٕ ٗٓىُحيْ    -إِىْ وَاىَ ؾٓلَْٕ٘ٓا هْٕٔلٌَٔ فَتَشْخِؽٔ إِلَى الَْٓلْتِ فَلْتُحٕشِمٕ هٌِِْٔ -ؼ
بٓؿٕحذٓ هٓحا تَخْحشُجٔ هِحيَ      -فَلْتَشْخِؽٕ إِلَى هٓا لَذٓسٓتٕ ؾٓلَِِٕ٘ -«4»ؾٓلَْٕ٘ٓا ٍٓلْتٌ 

 .الْحٓشَمِ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓا
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ؾٓيِ الٌَّخَؿِٖ  ؾٓحيْ طٓحفَْٓاىَ   •

ؾٓيْ هٔؿٓاٍَِٗٓٔ بٕيِ ؾٓوَّاسٍ هِثْلَِٔ إِلَّا أًََِّٔ لَالَ بِمَذٕسِ هٓا لَا ٗٓفَُتُْٓحا الْحٓححُّ فَتُحٕحشِمٔ    
«5»  

 329: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



23 

 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

•______________________________ 
 .7 -325 -4الىافٖ  -(1)
 .966 -284 -5التْزٗ   -(2)•
 .10 -325 -4الىافٖ  -(3)•
 (.ّاهش الوخطَؽ)هْلٔ  -فٖ التْزٗ  -(4)•
 .1362 -389 -5التْزٗ   -(5)•
 .12 -326 -4الىافٖ  -(6)•
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 ال ٗجَش تأخ٘س اإلحسام عي الو٘قات

ٍٓ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ؾٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ؾٔوٕٓ٘حشٍ ؾٓحيْ   « 6» -5 -14935. •
خَشَخٓحتٕ    لُلْتٔ لِأَبِٖ خٓؿٕفَشٍ ؼ: خٓوِ٘لِ بٕيِ دٓسَّاجٍ ؾٓيْ سَٕٓسَٓٓ بٕيِ وُلَٕ٘ ٍ لَالَ

ٍٓ  -فَدِْٓلَتِ الْئِحٕشَامٓ فَلَنٕ تُحٕشِمٕ حٓتَّى دٓخَلٌَْا هٓىَّحَٔ  -هٓؿٌَٓا اهٕشَأٌَٓ هِيْ إَّٔلٌَِا
هِيْ هٓىََّٔ إٍَٔ  -لَالَ فَؤشٍُّٓا فَلْتُحٕشِمٕ هِيْ هٓىَآًِْا -ًَسٌَِ٘ا أَىْ ًَأْهٔشَّٓا بِزَلِهٓ

 .هِيَ الْوٓسٕدِذِ

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



25 

 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

ٍٓ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ؾٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّحذٍ ؾٓحيِ   « 1» -6 -14936•
ابٕيِ فَؼَّالٍ ؾٓيِ ابٕيِ بٔىَٕ٘شٍ ؾٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ؾٓيْ أًَُاسٍ هِيْ أَطٕحٓابٌَِا حٓدَُّا بِاهٕشَأٍَٓ 

ٖ « 2»فَمَذِهَٔا إِلَى الْوِ٘مَاتِ  -هٓؿْٓٔنٕ فَدِْٓلُحَا أَىَّ هِثْلَْٓحا    -ٍٓ ِّٖٓ لَا تُظٓحلِّ
ٍٓ ِّٖٓ طَاهِحٌٌ   -فَوٓؼََٕا بِْٓا وَوٓا ِّٖٓ حٓتَّى لَذِهَٔا هٓىََّٔ -ٌْٗٓبٓغِٖ أَىْ تُحٕشِمٓ

 -فَمَالَ تَخْشُجٔ إِلَى بٓؿٕغِ الْوَٓٓالِ٘حتِ فَتُحٕحشِمٔ هٌِْحِٔ    -حٓلَالٌ فَسٓأَلَُا الٌَّاسٓ
فَمَالَ تُحٕشِمٔ هِحيْ   -فَىَاًَتٕ إِرَا فَؿٓلَتٕ لَنٕ تُذٕسِنِ الْحٓحَّ فَسٓأَلَُا أَبٓا خٓؿٕفَشٍ ؼ

 .هٓىَآًِْا لَذٕ ؾٓلِنٓ اللَِّٔ ًَِّ٘تَْٓا

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



26 

 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

هَُسَى بِنيِ الْقَاسِننِ   هُحَوَّدُ بِيُ الْحَسَيِ بِإِسٌَِادُِِ عَيْ « 3» -7 -14937•
سَأَلْتُ أَبَا عَبِدِ اللَِِّ ع عَيْ : عَيِ ابِيِ أَبِٖ عُوَِ٘سٍ عَيْ حَوَّادٍ عَيِ الْحَلَبِِّٖ قَالَ

حَتَّى دَخَلَ الْحَسَمَ فَقَالَ َٗسْجِنعُ إِلَنى هِ٘قَناتِ أَِّنلِ      -زَجُلٍ تَسَكَ الْإِحِسَامَ
فَإِىْ خَشَِٖ أَىْ َٗفَُتَُِ الْحَجُّ فَلُْ٘حِنسِمِ   -الَّرِٕ ُٗحِسِهَُىَ هٌُِِْ فَُ٘حِسِمُ -بِلَادُِِ

 .فَإِىِ اسِتَطَاعَ أَىْ َٗرْسُجَ هِيَ الْحَسَمِ فَلَْ٘رْسُجِ -هِيْ هَنَاًِِِ
 
 .180 -58 -5التْزٗ   -(3)•
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 هَسى بي القاسن بي هعاٍٗٔ بي ٍّب البجلٖ

 405 .../ّزا ٍهي/الو٘ن با /الٌداشٖ سخال[ 1/1]•
 هَسى بي الماسن بي هؿاٍٗٔ بي ٍّ  البدلٖ  - 1073•
ثقنٔ ثقنٔ جل٘نل ٍاضنح الحندٗ  حسني       أبَ ؾبذ اهلل ٗلم  الودلٖ [ 1/2]•

وتا  الَػَء وتحا  الظحالٓ وتحا  الضوحآ وتحا       : لِ وت  هٌْا. الطسٗقٔ
وتا  الٌىا  وتا  الطالق وتا  الحذٍد وتا  الذٗات متاع الحج الظ٘ام 

وتا  الشْادات وتا  األٗواى ٍ الٌزٍس وتا  أخالق الوؤهي وتا  الداهؽ 
: حذثٌا ابي الَل٘ذ لال: وتا  األد  أخبشًا أبَ الحس٘ي ؾلٖ بي أحوذ لال

حذثٌا : حذثٌا هحوذ بي الحسي الظفاس ؾي أحوذ بي هحوذ بي ؾ٘سى لال
. ٍ لِ هسائل الشخال فِ٘ هسائل ثواً٘ٔ ؾشش سخال. هَسى بي الماسن بىتبِ

حذثٌا ؾلٖ بي ححاتن ؾحي أحوحذ بحي     : أخبشًا أبَ ؾبذ اهلل بي شاراى لال
 . إدسٗس ؾي ؾبذ اهلل بي هحوذ بي ؾ٘سى ؾٌِ بْا

 405، صالٌجاشٖ زجال 



28 

 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓحذٓ بٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ؾٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؿٓلََِٕ  ؾٓيِ الْؿٓوٕشَوِٖ  بٕيِ ؾٓلٍِّٖ الْخُشَاسٓاًِٖ  ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕحيِ  

سٓأَلْتُِٔ ؾٓيْ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ الْئِحٕشَامٓ : خٓؿٕفَشٍ ؾٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ خٓؿٕفَشٍ ؼ لَالَ
هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنَّ ؾٓلَحى وِتَابِحهٓ ٍٓ     -بِالْحٓح  فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ بِؿٓشَفَاتٍ

فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ فَحئِىْ خِْٓحلَ أَىْ ٗٔحٕحشِمٓ ٗٓحَٕمٓ التَّشٍِْٗٓحِٔ        -ًَبِ٘ هٓ ص سٌَِّٔٔ
 .حٓتَّى سٓخٓؽٓ إِلَى بٓلَذُِِ إِىْ وَاىَ لَؼَى هٌَٓاسِىَِٔ وُلَّْٓا فَمَذٕ تَنَّ حٓدُِّٔ -بِالْحٓح 

ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ خٓؿٕفَشٍ ؾٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَى لََٕلِِِ فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ  •
«1»  
 

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

•______________________________ 
 .5 -324 -4الىافٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوظذس -(2)•
، ٍ أٍسد طذسُ باالسحٌاد الثحاًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗ   -(4)•

 .هي ّزُ األبَا  20هي البا   3الحذٌٗ 
 . 1678 -476 -5التْزٗ   -(1) •
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30 

 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

عَبِدُ اللَِِّ بِيُ جَعِفَسٍ الْحِوَِ٘سُِّٕ فِٖ قُسْعِ الْإِسٌَِادِ عَيْ « 2» -9 -14939. •
عَبِدِ اللَِِّ بِيِ الْحَسَيِ عَيْ جَدُِِّ عَلِِّٖ بِيِ جَعِفَسٍ عَيْ أَخِِِ٘ هَُسَى بِيِ جَعِفَسٍ 

مَِ٘نََ   -سَأَلْتُُِ عَيْ زَجُلٍ تَسَكَ الْإِحِسَامَ حَتَّى اًْتََْى إِلَنى الْحَنسَمِ  : ع قَالَ
 .الَّرِٕ ُٗحِسِهَُىَ هٌُِِْ فَُ٘حِسِمُ -َٗصٌَِعُ قَالَ َٗسْجِعُ إِلَى هِ٘قَاتِ أَِّلِ بِلَادُِِ

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



31 

 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

: ٍٓ ؾٌِْٓٔ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ خٓؿٕفَحشٍ ؾٓحيْ أَخِ٘حِِ ؼ لَحالَ    « 3» -10 -14940•
فَأَحٕشَمٓ لَبٕحلَ أَىْ   -سٓأَلْتُِٔ ؾٓيْ سٓخٔلٍ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ حٓتَّى اًْتَْٓى إِلَى الْحٓشَمِ

إِىْ وَاىَ فَؿٓلَ رَلِهٓ خٓاِّلًا فَلْ٘ٓبٕيِ هٓىَأًَِ لِ٘ٓمْؼِٖٓ فَئِىَّ رَلِحهٓ   -ٗٓذٕخُلَِٔ لَالَ
الَّزِٕ ٗٔحٕشِمٔ هٌِْحِٔ إَّٔحلُ    -ٍٓ إِىْ سٓخٓؽٓ إِلَى الْوِ٘مَاتِ -ٗٔدٕضِِِٗ إِىْ شَاءٓ اللَِّٔ
 .بٓلَذُِِ فَئًَِِّٔ أَفْؼَلُ

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 إذا أزاد إدزاك عوسٓ زجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخس اإلحسام إلى الو٘قات

 .«4»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ ؾٓلَى رَلِهٓ فِٖ حٓح  الظ بٕ٘ٓاىِ : أَلَُلُ•
•  
 . 106 -لش  االسٌاد -(2)•
 . 106 -لش  االسٌاد -(3)•
هحي أبحَا  ألسحام     17هي البا   7، 3، 2تمذم فٖ األحادٌٗ  -(4)•

 .الحح

  331: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج



33 

ترك اإلحرام 
 في الميقات

 عمدا  

 عن علة

 سهوا  

 جهل  



34 

ترك اإلحرام في 
 الميقات

 عليه اإلحرام من الميقات يجب عمدا  

 عن علة

 عليه اإلحرام من الميقات يجب سهوا  

 عليه اإلحرام من الميقات يجب جهل  



35 

ترك اإلحرام في 
 الميقات

 عليه اإلحرام من الميقات يجب عمدا  

 عن علة

 عليه اإلحرام من الميقات يجب

 عليه اإلحرام من الميقات يجب ال

 عليه اإلحرام من الميقات يجب سهوا  

 عليه اإلحرام من الميقات يجب جهل  



36 

 زُفِعَ عَيْ أُهَّتِٖ تِسِعَُٔ أَشَْ٘اءَ

  بٓا ٔ خٔوٕلٍَٔ هِوَّا ؾٔفِٖٓ ؾٌِْٓٔ 56« 1»•
هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ؾٓلِٖ  بٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ فِٖ التََّٕحِ٘ذِ ٍٓ الْخِظٓالِ « 2» -1 -20769•

ؾٓيْ أَحٕوٓذٓ بٕيِ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ؾٓيْ سٓؿٕذِ بٕيِ ؾٓبٕذِ اللَِِّ ؾٓحيْ ٗٓؿٕمُحَ ٓ بٕحيِ    
ٗٓضِٗذٓ ؾٓيْ حٓوَّادِ بٕيِ ؾِ٘سٓى ؾٓيْ حٓشِٗضِ بٕيِ ؾٓبٕذِ اللَِِّ ؾٓيْ أَبِٖ ؾٓبٕذِ اللَّحِِ ؼ  

 : لَالَ
ٍٓ هٓحا   الٌِّسٕح٘ٓاىُ ٍٓ  الْخَطَأُسٓسَٔلُ اللَِِّ ص سٔفِؽٓ ؾٓيْ أُهَّتِٖ تِسٕؿُٓٔ أَشْ٘ٓاءٓ لَالَ •

 الْحٓسٓذٍٔٓ إِلَِِٕ٘  اػْطُشٍُّآٍ هٓا لَا ٗٔطِ٘مَُىَ ٍٓ هٓا ٗٓؿٕلَؤَىَ لَا ؾٓلَِِٕ٘ ٍٓ هٓا  أُوْشَِّٔا
 . هٓا لَنٕ ٌْٗٓطِمَُا بِشَفٍَٔ« 3»فِٖ الْخَلَِْٓٓ  الَْٓسَٕٓسِٓٔالتَّفَىُّشُ فِٖ ٍٓ  الطِّ٘ٓشٍَُٓٓ 
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37 

 زُفِعَ عَيْ أُهَّتِٖ تِسِعَُٔ أَشَْ٘اءَ

، ٍ أٍسدُ ؾحي الفم٘حِ   9 -417 -، الخظال24 -353 -التَح٘ذ -(2)•
هي أبَا  لَاطؽ الظالٓ، ٍ فٖ الححذٌٗ   37هي البا   2فٖ الحذٌٗ 

 .هي أبَا  الخلل 30هي البا   2
 (.ّاهش الوخطَؽ)الخلك  -فٖ ًسخٔ -(3)•

 369: ، ص15 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 الَاقعّٖشبْٔ السفع 

 :االستذاللهمطؽ •
سفحؽ ؾحي أهتحٖ هحاال     )ٍ َّ الىالم فٖ داللٔ فمحشٓ  : أهّا الومام األٍّل•

فاٙى ًفتشع أىّ ّزُ الفمحشٓ هٌفظحلٔ   . ؾلى البشاءٓ ٍ ؾذهْا( ٗؿلوَى
ؾي سائش فمشات الحذٌٗ، ٍ ًفتشع أىّ الوشاد بالوَطَل َّ التىل٘حف  

ء بٌححَ َٗخح     إلى أى ٗأتٖ، البحٌ ؾي سائش الدْات، فئى ثبت شٖ
 .احتوال تغ٘٘ش فٖ الٌتائح السابمٔ دسسٌا رله

142: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 الَاقعّٖشبْٔ السفع 

لذ دلّ ؾلى سفؽ ( سفؽ ؾي أهّتٖ ها ال ٗؿلوَى: )بٌاء ؾلى رله فمَلٍِ •
التىل٘ف ؾٌذ ؾذم الؿلن، ٍ ٗمؽ الىالم فٖ أىّ ّزا الشفؽ ّل َّ غاّشّٕ 
حتى تىَى ّٖ البشاءٓ الومظَدٓ فٖ الومام، أٍ سفؽ ٍالؿحّٖ للتىل٘حف   

 ؟فال ٗىَى بشاءٓ

142: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 الَاقعّٖشبْٔ السفع 

 :شبْٔ الشفؽ الَالؿّٖ•
إىّ حولِ ؾلى الشفؽ الػاّشّٕ بحاخحٔ إلحى هنًَحٔ صائحذٓ ال     : ٗماللذ •

بزله تبطل داللحٔ  ، ٍ داؾٖ إلْ٘ا، فل٘حول الحذٌٗ ؾلى الشفؽ الَالؿّٖ
إرى فٌحي بحاخٔ إلى البحٌ ؾحي ٍالؿّ٘حٔ ّحزا    . الحذٌٗ ؾلى البشاءٓ
 .الشفؽ ٍ غاّشّٗتِ

143-142: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 الَاقعّٖشبْٔ السفع 

 :التحم٘ك فٖ الوسألٍٔخِ •
أىّ ّزا الحذٌٗ ل٘س غاّشا فٖ الشفحؽ الحَالؿّٖ،   : ٍ التحم٘ك فٖ الومام•

ؾلحى بؿحغ   الػحاّشّٕ، ٍ  بل َّ ؾلى بؿغ التمادٗش غاّش فٖ الشفحؽ  
التمادٗش هدول، ٍ ًحي ٗىفٌ٘ا اإلخوال فحٖ التٌحاص خو٘حؽ الٌتحائح     

 . الوطلَبٔ هي هؿٌى البشاءٓ

148: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

بؿذ أى اتّؼحت له االحتواالت الثالثٔ فٖ الحذٌٗ ٍ ّٖ التمحذٗش،  ٍ •
: ٍ الؿٌاٗٔ فٖ الشفؽ، ٍ الؿٌاٗٔ فٖ الوشفحَؼ، ٗمحؽ الىحالم فحٖ همحاه٘ي     
أحذّوا تؿ٘٘ي ها َّ األغْش فحٖ الححذٌٗ، ٍ اٙخحش ب٘حاى الثوحشات      
الوتشتّبٔ ؾلى ّزُ االحتواالت، ٍ أىّ الفشق بٌْ٘حا لح٘س هدحشّد فحشق     

 .ؾٌَاًٖ، بل ٗختلف األهش باختالف تله الحاالت
ٍ َّ تؿ٘٘ي ها َّ األغْش هحي االحتوحاالت الثالثحٔ،    : أهّا الومام األٍّل•

األٍلى تؿّ٘ي االحتوال٘ي األخ٘شٗي فٖ لبال االحتوال : فلٌا فِ٘ دؾَٗاى
 .األٍّل، ٍ الثاً٘ٔ تؿّ٘ي االحتوال الثالٌ فٖ لبال الثاًٖ

177: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ٍ ّٖ تؿّ٘ي االحتوال٘ي األخ٘شٗي فٖ لبحال األٍّل،  : الذؾَى األٍلىأهّا •
فْٖ ٍ إى واًت خالف ها لذ ٗتشاءى فٖ الٌّػش هي وَى االحتوحاالت  
الثالثٔ فٖ ؾشع ٍاحذ، إر الوفشٍع أًِّ ال ٗوىي األخحز بالومتؼحى   
األٍّلٖ للػَْس فٖ الحذٌٗ ٍ ال بذّ هي إؾوال ؾٌاٗٔ، ٍ ال فحشق بح٘ي   
فشع الؿٌاٗٔ فٖ التمذٗش، أٍ فٖ الشفؽ، أٍ فٖ الوشفَؼ، ف٘مؽ التؿحاسع  
ب٘ي أطالٔ ؾذم التمذٗش ٍ أطالٔ الػْحَس فحٖ خاًح  الشفحؽ ٍ أطحالٔ      

 الػَْس فٖ خاً  الوشفَؼ، لىٌّْا تػْش بااللتفات إلى ًىتٔ، 

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ّٖ أىّ غاّش حال الشاسؼ ؾٌذ تىلّوِ بوثل ّزا الىالم َّ أًِّ ٗتىلّن ٍ •
هتموظا لو٘ض الوَلَّٗٔ بَطفِ طاح  الششٗؿٔ، ٍ بلحاظ ّزُ الحال 
ل٘ست إسادٓ الشفؽ التششٗؿّٖ، أٍ سفؽ الَخَد التششٗؿّٖ خحالف غحاّش   
الىالم ٍ إى واًت خالف غاّش الىالم بمطؽ الٌّػحش ؾحي ّحزُ الححال،     
لىَى همتؼى الطبؽ األٍّلٖ لىلّ هفَْم فٖ همام االستؿوال فٌحاءُ فحٖ   

 الفشد الحم٘مّٖ لزله الوفَْم دٍى الفشد الؿٌائّٖ، 

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ّزا بخالف الحزف ٍ التمذٗش، فئًِّ خالف غاّش الحال، ٍ إى فشع ٍ •
تموّض الوتىلّن بمو٘ض الوَلَّٗٔ، فئىّ الوتىلّن فٖ إّٔ هدحال، ٍ بحإّٔ   
حال هي األحَال ٗىَى غاّش حالِ أى ٗزوش فٖ همام اإلثبات ولّ هحا  
ٗمظذُ فٖ همام الثبَت ٍ ال ٗحزف هٌِ شح٘نا، فتدحشٕ أطحالٔ ؾحذم     
 .التمذٗش هي دٍى هؿاسػٔ بأطالٔ الػَْس فٖ خاً  الشفؽ، أٍ الوشفَؼ

178: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   



46 

 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ٍ ّٖ تؿّ٘ي الشفؽ الحم٘مّٖ للَخَد التششٗؿّٖ فحٖ  : أهّا الذؾَى الثاًٍ٘ٔ •
خالف ها لحذ  واًت   لبال الشفؽ التششٗؿّٖ للَخَد الخاسخّٖ، فْٖ ٍ إى

ٗتشاءى هي أًِّ بؿذ أى واًت الؿٌاٗٔ فٖ الشفؽ ٍ الؿٌاٗحٔ فحٖ الوشفحَؼ    
فحال   -ووحا ؾشفحت   -ولتاّوا ؾلى طبك الطبؽ الثإًَّ لىحالم الوحَلى  

هَخ  لتمذٗن إحذاّوا ؾلى األخشى، فلَ فشع ؾلى أحذ التمذٗشٗي 
ٍخح  االلتظحاس ؾلحى     -ووا س٘أتٖ إى شاء اللِّ -ٍخَد فائذٓ صائذٓ

 المذس الوت٘مّي، ٍ لىٌّْا تػْش بااللتفات إلى ًىتٔ، 

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ء ٗتَلّف ؾلى ثبَت  ّٖ أىّ الشفؽ التششٗؿّٖ للَخَد الخاسخّٖ للشٍٖ •
ء، ٍ الؿٌاٍٗي الوزوَسٓ فٖ الحذٌٗ ل٘ست  ٍخَد خاسخّٖ لزله الشٖ

غ٘حش  ( هحا ال ٗط٘محَى  )خو٘ؿْا هي ّزا المب٘ل، فئىّ ٍاحذا هٌْا ٍ ّحَ  
هَخَد بحس  الخاسج، لفشع تشوِ بؿذم الطالٔ، ٍ وزله الٌس٘اى إى 

، ٍ (لحذّس سحشّّن  )ووا ٗفسّحشُ األطحَلَ٘ى    -خؿل وٌاٗٔ ؾي الوٌسّٖ
ٍ بوا أىّ غاّش الحذٌٗ وَى الشفؽ فحٖ   -ٗأتٖ الىالم فِ٘ إى شاء اللِّ

الدو٘ؽ بٌْح ٍاحذ، فال بذّ هي حول الحذٌٗ ؾلى سفحؽ ٍخحَد تلحه    
 .الؿٌاٍٗي فٖ ؾالن التششٗؽ ال سفؽ ٍخَدّا الخاسخّٖ

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ل٘ىي الوشاد هي ؾالن التششٗؽ َّ ؾالن الوسنَلّ٘ٔ الوَلَّٗٔ ٍ حسا  ٍ •
الوَلى، ال ؾالن الدؿل بالخظَص حتى ال ٗستشحىل هحي ح٘حٌ إىّ    
بؿغ األش٘اء ل٘س لِ ٍخَد فٖ ؾالن الدؿل، فوثال لَ أىّ إًساًا اػطشّ 
إلى تشن ٍاخ  فالوؼطشّ إلِ٘، ٍ َّ تشن الَاخح  لح٘س هَػحَؾا    

ء ال  بٌاء ؾلى أىّ األهش بالشٖ -لحىن ششؾّٖ ٍ ال هتؿلّما لحىن ششؾّٖ
فى٘حف ٗفحشع فحٖ الومحام ًفحٖ       -ٗمتؼٖ الٌْحٖ ؾحي ػحذُّ الؿحام    

هَػَؾّ٘تِ، أٍ هتؿلّم٘تِ هؽ أىّ الفْن الؿشفّٖ ال ٗفحشّق فحٖ همحام فْوحِ     
 ، ٍ فؿل الحشام؟ الَاخ   للحذٌٗ ب٘ي تشن

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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 ًسبٔ السفع إلى الوسفَعات

ء بحس  ؾالن التششٗؽ سفؿحِ فحٖ    أىّ الؿشف ٗفْن هي سفؽ الشٖف٘ػْش •
ؾالن الوسنَلّ٘ٔ الوَلَّٗٔ، ٍ ؾالن حسا  الوَلى بٌحَ ٌٗطبك ؾلى فؿل 
الحشام ٍ تشن الَاخ  ٍ إى فشع أًِّ بالتذل٘ك األطَلٖ ٗفتشق فؿحل  
الحشام ؾي تشن الَاخ ، بأىّ األٍّل ٍلؽ هَػحَؾا لحىحن شحشؾّٖ ٍ    

 .الثاًٖ لن ٗمؽ هَػَؾا لحىن ششؾٖ

179: ، ص3 ج 2 القسن( الحائسٕ)هباح  األصَل   
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ترك اإلحرام في 
 الميقات

 عليه اإلحرام من الميقات يجب عمدا  

 عن علة

 عليه اإلحرام من الميقات يجب

 عليه اإلحرام من الميقات يجب ال

 عليه اإلحرام من الميقات يجب سهوا  

 عليه اإلحرام من الميقات يجب جهل  



51 

 اللباسلَ ماى هسٗضا ٍ لن ٗتوني هي ًصع 

 *الثحَب٘ي لَ واى هشٗؼا ٍ لن ٗتوىي هي ًضؼ اللباس ٍ لبس  5هسألٔ •
ٍ التلب٘ٔ، فئرا صال الؿزس ًضؾِ ٍ لبسْوا، ٍ ال ٗدح  ؾل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗدضِٗ

 .**الو٘ماتالؿَد إلى 
إٔ ماى هسضِ هاًعاً عي ّرٗي فقظ ٍ ٗتوني هني اإلجتٌناع عني     *•

سائس هحسهات اإلحسام ٍ أها لَ لن ٗتوني هني اإلجتٌناع عني سنائس     
 .هحسهات اإلحسام ف٘أتٖ حنوِ فٖ الوسألٔ السادسٔ

ٍ إى جاش لِ أى ٗجاٍش الو٘قات هي دٍى إحسام فنإذا شال العنرز    **•
 .ٗحسم هي هناًِ ٍ ال ٗجب علِ٘ العَد إلى الو٘قات

 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

لَ واى لِ ؾزس هي إًشاء أطل اإلحشام فٖ الو٘مات لوحشع   6هسألٔ •
صال ٍخح  ؾل٘حِ الؿحَد إلحى     ثحن    أٍ إغواء ٍ ًحَ رله فتداٍص ؾٌِ

ٍ إال أحشم هي هىاًِ، ٍ األحَؽ الؿَد إلى ، *هٌِالو٘مات هؽ التوىي 
 ًحَ الو٘مات بومذاس اإلهىاى ٍ إى واى األلَى ؾذم ٍخَبِ، 

الو٘قات ف٘جَش ٗجب علِ٘ العَد إلى ال إى ّرا هَافق لإلحت٘اط ٍ  *•
 .هناًِ ٍ إى أهني لِ العَد إلى الو٘قاتهي لِ أى ٗحسم 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات

ًؿن لَ واى فٖ الحشم خشج إلى خاسخِ هؽ اإلهىاى، ٍ هؽ ؾذهِ ٗحشم •
هي هىاًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الشخَؼ الى ًحَ خحاسج الححشم بومحذاس    

 ، *اإلهىاى
 .ٍ إى ال ٗد  *•
 
 

 412: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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وزا الحال لَ واى تشوِ لٌس٘اى أٍ خْل بالحىن أٍ الوَػَؼ، ٍ وحزا  ٍ •
ال لذخَل هىٔ فداٍص الو٘مات ثحن  ٍ  للٌسه الحال لَ واى غ٘ش لاطذ 

 بذا لِ رله، فئًِ ٗشخؽ الى الو٘مات بالتفظ٘ل الوتمذم، 
لَ ًسٖ اإلحسام ٍ لن ٗترمس إلى آخس أعوال العوسٓ ٍ لن ٗتوني هي ٍ •

  .الجبساى فاألحَط بطالى عوستِ ٍ إى ماًت الصحٔ غ٘س بع٘دٓ
 .لَ لن ٗتزوش إلى خخش أؾوال الحح طحت ؾوشتِ ٍ حدٍِ •

 

 413: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج

 لَ ماى لِ عرز هي إًشاء أصل اإلحسام فٖ الو٘قات
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 لَ ًسٖ اإلحسام ٍ لن ٗترمس إلى آخس أعوال العوسٓ

لال خوؽ هي الفمْاء بظحٔ الؿوشٓ ف٘وا إرا أتى الوىلف (: 172هسألٔ )•
  بْا هي دٍى احشام لدْل أٍ ًس٘اى

 -فٖ ّحزُ الظحَسٓ   -ٍ لىي ّزا المَل ال ٗخلَ هي اشىال ٍ األحَؽ•
االؾادٓ ؾلى الٌحَ الزٕ روشًاُ ف٘وا ارا توىي هٌْا ٍ ّزا االحت٘اؽ ال 

 .ٗتشن البتٔ
 

  81: ، ص(للرَئٖ)هٌاسل الحج 
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 لَ ًسٖ اإلحسام ٍ لن ٗترمس إلى آخس أعوال العوسٓ

ٍ أهّا إرا لن ٗتوىّي هي الشخَؼ أطلًا ف٘د  ؾل٘حِ  : الس٘ذ الگلپاٗگاًٖ•
 اإلحشام هي هَػؿِ ٍ تظ ّ ؾوشتِ 

 مرا تصحّ عوستِ أٗضاً إى ًسٖ اإلحسام حتى أتنّ جو٘ع الَاجبات ٍ •
أٍ أححشم هحي هىحاى غ٘حش     « 4»وزا لَ تشن اإلحشام خْلًا بَخَبِ ٍ •

هحار للو٘مات بتَّن أًِّ ٗحارٕ الو٘مات ٍ غ٘ش رله هي األؾزاس ففٖ 
 .«5»خو٘ؽ الظَس الوتمذهٔ تظ ّ ؾوشتِ 

 .84الوٌاسه، ص ( 4ٍ5)•
 

  191: ، ص1 ج ،گلپاٗگاًى ،على افترازى(بالعسب٘ٔ)آزاء الوساجع فٖ الحج 
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 لَ ًسٖ اإلحسام ٍ لن ٗترمس إلى آخس أعوال العوسٓ

الوزوَس ؾلى خالف الماؾذٓ االٍل٘ٔ فحاىّ االخحضاء ٗحتحاج الحى     المَل  -1•
 .الذل٘ل

 ٗوىي أى ٗستذل بِ ها •
 خؿفشؾلٖ بي حذٗثا –

 الححالحذٗثاى ال ٗشتبطاى بالؿوشٓ ٍ طشٗحاى فٖ احشام ّزاى •
 هشسالسٍاُ خو٘ل بي دساج ها –
ؾي أحذّوا ؾلْ٘وا السّالم فٖ سخل ًسٖ أى ٗحشم أٍ خْل ٍ لذ شْذ الوٌاسه  –

تدضِٗ ً٘تِ إرا واى لذ ًَى رله فمذ تن حدِّ ٍ اى لحن  : ولّْا ٍ طاف ٍ سؿى لال
ٍ ها سٍاُ « 2»ْٗلّ ٍ لال فى هشٗغ اغوى ؾلِ٘ حتى أتى الَلت فمال ٗحشم ؾٌِ 

 أتى أٗؼا هشسال ؾي أحذّوا ؾلْ٘وا السّالم فٖ هشٗغ أغوى ؾلِ٘ فلن ٗؿمل حتى 
فال اؾتباس بسٌذّوا فال تظل الٌَبٔ الى هالحػٔ « 1»فمال ٗحشم ؾٌِ سخل الَلت 

 .داللتْوا فالٌت٘دٔ ؾذم تواه٘ٔ المَل الوشاس إلِ٘ ٍ ٗتشت  ؾلِ٘ اى االغْش االؾادٓ
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ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓحذٓ بٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ؾٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓوَّذِ بٕيِ أَحٕوٓذٓ الْؿٓلََِٕ  ؾٓيِ الْؿٓوٕشَوِٖ  بٕيِ ؾٓلٍِّٖ الْخُشَاسٓاًِٖ  ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕحيِ  

ًَسَِٖ الْإِحِسَامَ سٓأَلْتُِٔ ؾٓيْ سٓخٔلٍ : خٓؿٕفَشٍ ؾٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى بٕيِ خٓؿٕفَشٍ ؼ لَالَ
هٓا حٓالُِٔ لَالَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنَّ ؾٓلَحى وِتَابِحهٓ ٍٓ     -فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ بِؿٓشَفَاتٍبِالْحَجِّ 
 فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهِٔٔ  -ًَبِ٘ هٓ ص سٌَِّٔٔ

حَتَّى زَجَعَ إِلَنى بَلَندُِِ إِىْ مَناىَ     بِالْحَجََِِّٗمَ التَّسٍَِِْٗٔ  ُٗحِسِمَأَىْ  جَِْلَفَإِىْ •
 .قَضَى هٌََاسِنَُِ مُلََّْا فَقَدِ تَنَّ حَجُُِّ

بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ خٓؿٕفَشٍ ؾٓيْ أَخِِِ٘ هِثْلَِٔ إِلَى لََٕلِِِ فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهٔحِٔ  ٍٓ •
«1»  
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•______________________________ 
 .5 -324 -4الىافٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوظذس -(2)•
، ٍ أٍسد طذسُ باالسحٌاد الثحاًٖ فحٖ    586 -175 -5التْزٗ   -(4)•

 .هي ّزُ األبَا  20هي البا   3الحذٌٗ 
 . 1678 -476 -5التْزٗ   -(1) •
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بٓا ٔ حٔىْنِ هٓيْ تَشَنٓ الْئِحٕشَامٓ أٍَِ التَّلْبَِ٘ٓٔ ًِسٕ٘ٓاًاً إٍَٔ خْٕٓلًحا ٍٓ لَحنٕ    20« 1»•
  ٗٓزْوُشْ حٓتَّى أَوْوٓلَ هٌَٓاسِىَِٔ إٍَٔ أُغْوِٖٓ ؾٓلَِِٕ٘ فِٖ الْوِ٘مَاتِ

هٔحٓوَّذٔ بٕيُ ٗٓؿٕمَُ ٓ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ إِبٕشَاِّ٘نٓ ؾٓحيْ أَبِ٘حِِ   « 2» -1 -14959•
ؾٓيِ ابٕيِ أَبِٖ ؾٔوٕٓ٘شٍ ؾٓيْ خٓوِ٘لِ بٕيِ دٓسَّاجٍ ؾٓيْ بٓؿٕغِ أَطٕحٓابٌَِا ؾٓيْ أَحٓذِِّوٓا 

ٍٓ لَذٕ شَِْذٓ الْوٌَٓاسِهٓ وُلَّْٓا ٍٓ طَافٓ  -ؼ فِٖ سٓخٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ إٍَٔ خِْٓلَ
فَمَذٕ تَنَّ حٓدُِّٔ ٍٓ إِىْ لَنٕ  -لَالَ تُدٕضِِِٗ ًَِّ٘تُِٔ إِرَا وَاىَ لَذٕ ًََٓى رَلِهٓ -ٍٓ سٓؿٓى
حٓتَّى أَتَى الَْٓلْحتٓ فَمَحالَ ٗٔحٕحشَمٔ     -ٍٓ لَالَ فِٖ هٓشِٗغٍ أُغْوِٖٓ ؾٓلَِِٕ٘ -ِْٗٔلَّ
  .ؾٌِْٓٔ

 .8 -325 -4الىافٖ  -(2)•
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 .«3»بٕيُ الْحٓسٓيِ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ بٕيِ ٗٓؿٕمَُ ٓ هِثْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
 .192 -61 -5التْزٗ   -(3)•
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: ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ ؾٓلِٖ  بٕيِ خٓؿٕفَشٍ ؾٓحيْ أَخِ٘حِِ ؼ لَحالَ   « 4» -2 -14960•

ٍٓ خِْٓلَ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ َٕٗٓمٓ  -سٓأَلْتُِٔ ؾٓيْ سٓخٔلٍ وَاىَ هٔتَوٓتِّؿاً خَشَجٓ إِلَى ؾٓشَفَاتٍ
لَالَ إِرَا لَؼَى الْوٌَٓاسِهٓ وُلَّْٓا فَمَحذٕ   -التَّشٍِِْٗٓٔ بِالْحٓح  حٓتَّى سٓخٓؽٓ إِلَى بٓلَذُِِ

 .تَنَّ حٓدُِّٔ
 .1678 -476 -5التْزٗ   -(4)•
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سٓأَلْتُِٔ ؾٓحيْ سٓخٔحلٍ ًَسِحٖٓ    : ٍٓ ؾٌِْٓٔ ؾٓيْ أَخِِِ٘ ؼ لَالَ« 5» -3 -14961•

ٗٓمَُلُ اللَّْٔحنَّ ؾٓلَحى    -فَزَوَشَ ٍٓ َّٔٓ بِؿٓشَفَاتٍ فَوٓا حٓالُِٔ لَالَ -الْئِحٕشَامٓ بِالْحٓح 
 .وِتَابِهٓ ٍٓ سٌَِّٔٔ ًَبِ٘ هٓ فَمَذٕ تَنَّ إِحٕشَاهِٔٔ

، ٍ أٍسدُ بتواهِ 1678رٗل الحذٌٗ  1678 -476 -5التْزٗ   -(5)•
 .هي ّزُ األبَا  14هي البا   8بسٌذُ ٍ بسٌذ خخش فٖ الحذٌٗ 
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ٍٓ بِئِسٌَٕادُِِ ؾٓيْ هَٔسٓى بٕيِ الْمَاسِنِ ؾٓحيْ خٓوِ٘حلِ بٕحيِ    « 6» -4 -14962•
  دٓسَّاجٍ ؾٓيْ بٓؿٕغٍ هِيْ أَطٕحٓابٌَِا ؾٓيْ أَحٓذِِّوٓا ؼ فِٖ هٓشِٗغٍ أُغْوِحٖٓ ؾٓلَٕ٘حِِ  

 .فَمَالَ ٗٔحٕشِمٔ ؾٌِْٓٔ سٓخٔلٌ -فَلَنٕ ٗٓؿٕمِلْ حٓتَّى أَتَى الَْٓلْتٓ
 55هي البحا    2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٌٗ 191 -60 -5التْزٗ   -(6)•

 .هي أبَا  االحشام
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 . «1»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓا ٗٓذٔلُّ ؾٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•

هي ابَا  األحشام ٍ الححع هحا تمحذم فحٖ      55ٗاتٖ فٖ البا   -(1)•
 .هي ّزُ األبَا  14البا  
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