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 الْإِحٕشَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَاتِ

  فٖ أحىبم الوَال٘تالمَل •
ال ٗىفٖ الوطٍض ٌٗؼمس،ٍ ال ٗدَظ اإلحطام لجل الوَال٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 ، *الو٘مبتػلْ٘ب هحطهب، ثل ال ثس هي ئًشبئِ فٖ 
 
 .ّصُ األهَض ولْب هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ*•

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

 :ٍ ٗستثٌى هي شله هَػؼبى•
ئشا ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت، فاًِ ٗدَظ ٍ ٗظح  ٍ ٗدحت    -أحسّوب•

الؼول ثِ، ٍ ال ٗدت تدسٗس اإلحطام فٖ الو٘مبت ٍ ال الوطٍض ػلْ٘ب، ٍ 
فال ٗظ  ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت ثال ، *الوىبىاألحَؽ اػتجبض تؼ٘٘ي 

تؼ٘٘ي ػلى األحَؽ، ٍ ال ٗجؼس الظحٔ ػلى ًحَ التطزٗس ث٘ي الوىحبً٘ي  
ػلّٖ أى أحطم ئهحب هحي الىَفحٔ أٍ الجظحطٓ ٍ ئى وحبى      للِّ : ثأى ٗمَل

 ،األحَؽ ذالفِ
ٍ ئى وبى األلَى ػسم اػتجبضُ ف٘ظ  ًصض اإلحطام لجل الو٘مبت ثحال   *•

 .تؼ٘٘ي ػلى األلَى
 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ال فطق ث٘ي وَى اإلححطام للححح الَاخحت أٍ الوٌحسٍة أٍ للؼوحطٓ      ٍ •
الوفطزٓ، ًؼن لَ وبى للحح أٍ ػوطٓ التوتغ ٗشتطؽ أى ٗىَى فٖ أشحْط  

 .*الحح
 
فٖ ئلحبق الؼْس ٍ ال٘و٘ي ثبلٌصض ٍ ػسهِ ٍ »: لبل فٖ الؼطٍٓ الَثمى *•

إلهىحبى  ٍخَُ، ثبلثْحب ئلححبق الؼْحس زٍى ال٘وح٘ي، ٍ ال ٗجؼحس األٍّل      
 .ٍ هرتبضُ طح٘ « األذجبضاالستفبزٓ هي 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ قَبٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِلٓ

ٍ ذبلف ًصضُ ػوسا أٍ ًس٘بًب ٍ لن ٗحطم هي شلحه   *ًصضلَ  2هسألٔ •
ئشا أحطم هحي الو٘محبت، ٍ ػل٘حِ الىفحبضٓ ئشا       الوىبى لن ٗجـل ئحطاهِ

 .ذبلفِ ػوسا
 
 .أٍ ػْس أٍ طسض هٌِ ٗوٌ٘بً *•

 

 411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 إرا أساد إدساك عوشٓ سجب ٍ خشٖ فَتْا إى أخش اإلحشام إلى الو٘قات

ٍ ذشححٖ فَتْححب ئى أذححط  * ضخححتئشا أضاز ئزضان ػوححطٓ  -ثبًْ٘وححب•
اإلحطام ئلى الو٘مبت، ف٘دَظ أى ٗحطم لجحل الو٘محبت، ٍ تحسحت لحِ     

ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ شؼجبى، ٍ األٍلى األحَؽ  **ضختػوطٓ 
التأذ٘ط ئلحى خذحط الَلحت ٍ ئى    أى األحَؽ تدسٗسُ فٖ الو٘مبت، ووب 

وبى الظبّط خَاظُ لجل الؼ٘ك ئشا ػلحن ػحسم اإلزضان ئشا أذحط ئلحى     
الو٘مبت، ٍ الظبّط ػسم الفطق ث٘ي الؼوطٓ الوٌسٍثٔ ٍ الَاخجٔ ٍ الوٌصٍض 

 .فْ٘ب ٍ ًحَُ
 .ثل شْط ٍلَ وبى غ٘ط ضخت، ألى لىل شْط ػوطٓ *•
 .ثل ػوطٓ ّصا الشْط ٍ ئى أتى ثجم٘ٔ األػوبل فٖ الشْط المبزم **•

 412-411: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗجَص تأخ٘ش اإلحشام عي الو٘قات

ٗدحَظ لوحي أضاز   فحال   الو٘مبت،ال ٗدَظ تأذ٘ط اإلحطام ػي  3هسألٔ •
الحح أٍ الؼوطٓ أٍ زذَل هىٔ أى ٗدبٍظ الو٘مبت اذت٘بضا ثال ئحطام ثل 
األحَؽ ػسم التدبٍظ ػي هححبشآ الو٘محبت أٗؼحب ٍ ئى وحبى أهبهحِ      

ِ فلَ لن ٗحطم هٌِ ٍخت الؼَز ، *خذطه٘مبت  ثحل األححَؽ   ، **ئل٘ح
الؼَز ٍ ئى وبى أهبهِ ه٘مبت خذط، ٍ أهب ئشا لن ٗطز الٌسه ٍ ال زذَل 
هىٔ ثأى وبى لِ شغل ذبضج هىٔ ٍ ئى وحبى فحٖ الححطم فحال ٗدحت      

 .اإلحطام
 .ّصا هجٌٖ ػلى اإلحت٘بؽ *•
 .ػلى األحَؽ **•

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ أخش اإلحشام هي الو٘قات عالوا عاهذا

لَ أذط اإلحطام هي الو٘مبت ػبلوب ػبهسا ٍ لحن ٗحتوىي هحي     4هسألٔ •
لؼصض خذط ٍ لن ٗىي أهبهِ ه٘مبت خذط ثـل أٍ  الَلتالؼَز ئلِ٘ لؼ٘ك 

ٍ ٍخت ػلِ٘ اإلت٘بى فحٖ السحٌٔ اٙت٘حٔ ئشا وحبى     ، *حدِئحطاهِ ٍ 
 .هستـ٘ؼب، ٍ أهب ئشا لن ٗىي هستـ٘ؼب فال ٗدت ٍ ئى أثن ثتطن اإلحطام

 
ثل األلَى طحٔ ئحطاهِ ٍ حدحِ ٍ ئى أثحن ثتحطن اإلححطام فحٖ       *•

 .الو٘مبت ػلى األحَؽ

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 اللباسلَ ماى هشٗضا ٍ لن ٗتوني هي ًضع 

 *الثحَث٘ي لَ وبى هطٗؼب ٍ لن ٗتوىي هي ًعع اللجبس ٍ لجس  5هسألٔ •
ٍ التلج٘ٔ، فاشا ظال الؼصض ًعػِ ٍ لجسْوب، ٍ ال ٗدحت ػل٘حِ   الٌ٘ٔ  ٗدعِٗ

 .**الو٘مبتالؼَز ئلى 
إٔ ماى هشضِ هاًعاً عي ّزٗي فقظ ٍ ٗتوني هني اإلجتٌناع عني     *•

سائش هحشهات اإلحشام ٍ أها لَ لن ٗتوني هني اإلجتٌناع عني سنائش     
 .هحشهات اإلحشام ف٘أتٖ حنوِ فٖ الوسألٔ السادسٔ

ٍ إى جاص لِ أى ٗجاٍص الو٘قات هي دٍى إحشام فنإرا صا  العنزس    **•
 .ٗحشم هي هناًِ ٍ ال ٗجب علِ٘ العَد إلى الو٘قات

 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى لِ عزس هي إًشاء أصل اإلحشام فٖ الو٘قات

لَ وبى لِ ػصض هي ئًشبء أطل اإلحطام فٖ الو٘مبت لوحطع   6هسألٔ •
ظال ٍخحت ػل٘حِ الؼحَز ئلحى     ثحن    أٍ ئغوبء ٍ ًحَ شله فتدبٍظ ػٌِ

ٍ ئال أحطم هي هىبًِ، ٍ األحَؽ الؼَز ئلى ، *هٌِالو٘مبت هغ التوىي 
 ًحَ الو٘مبت ثومساض اإلهىبى ٍ ئى وبى األلَى ػسم ٍخَثِ، 

الو٘قات ف٘جَص ٗجب علِ٘ العَد إلى ال إى ّزا هَافق لإلحت٘اط ٍ  *•
 .هناًِ ٍ إى أهني لِ العَد إلى الو٘قاتهي لِ أى ٗحشم 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ماى لِ عزس هي إًشاء أصل اإلحشام فٖ الو٘قات

ًؼن لَ وبى فٖ الحطم ذطج ئلى ذبضخِ هغ اإلهىبى، ٍ هغ ػسهِ ٗحطم •
هي هىبًِ، ٍ األٍلى األحَؽ الطخَع الى ًحَ ذحبضج الححطم ثومحساض    

 ، *اإلهىبى
 .ٍ ئى ال ٗدت *•

 
 

 412: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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وصا الحبل لَ وبى تطوِ لٌس٘بى أٍ خْل ثبلحىن أٍ الوَػَع، ٍ وحصا  ٍ •
ال لسذَل هىٔ فدبٍظ الو٘مبت ثحن  ٍ  للٌسه الحبل لَ وبى غ٘ط لبطس 

 ثسا لِ شله، فاًِ ٗطخغ الى الو٘مبت ثبلتفظ٘ل الوتمسم، 
لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ ٍ لن ٗتوني هي ٍ •

  .الجبشاى فاألحَط بطالى عوشتِ ٍ إى ماًت الصحٔ غ٘ش بع٘ذٓ
 .لَ لن ٗتصوط ئلى خذط أػوبل الحح طحت ػوطتِ ٍ حدٍِ •

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

 لَ ماى لِ عزس هي إًشاء أصل اإلحشام فٖ الو٘قات
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ضوي هي أضوبى الحح أٍ الؼوطٓ هي تطوِ هتؼوسا فال حح لحِ ٍ  اإلحطام •
ئى تطوِ ًبس٘ب وبى حىوِ هب شوطًبُ فٖ الجبة األٍل ئشا شوط فحاى لحن   
ٗصوط أطال حتى ٗفطؽ هي خو٘غ هٌبسىِ فمس تن حدِ أٍ ػوطتحِ ٍ ال  

ٖ ء ػلِ٘ ئشا وبى لس سجك فٖ ػعهِ اإلحطام  .ش
•  

 314: ، ص1 الوبسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ِ   . فطٗؼٔ ال ٗدَظ تطوِاإلحطام • ٍ ئى . فوي تطوِ هتؼوّسا، فحال حححّ لح
فحاى لحن   . تطوِ ًبس٘ب، وبى حىوِ هب شوطًبُ فٖ الجحبة األٍل ئشا شوحط  
  ِ ٖ ء  . ٗصوط أطال حتّى ٗفطؽ هي خو٘غ هٌبسىِ، فمس تحن  حدّح ٍ ال شح

 .ػلِ٘، ئشا وبى لس سجك فٖ ػعهِ اإلحطام
•  

211: الٌْاٗٔ فٖ هجشد الفقِ ٍ الفتاٍى؛ ص  
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

فطٗؼٔ، ال ٗدَظ تطوِ، فوي تطوِ هتؼوسا فحال ححح لحِ، ٍ ئى    اإلحطام •
تطوِ ًبس٘ب وبى حىوِ هب لسّهٌبُ فٖ الجحبة األٍل، ئشا شوحط، فحاى لحن     
ٖ ء     ٗصوط أطال حتى ٗفطؽ هي خو٘غ هٌبسىِ، فمس تحنّ حدّحِ، ٍ ال شح
ػلِ٘، ئشا وبى لس سجك فٖ ػعهِ اإلحطام ػلى هحب ضٍٕ فحٖ أذجبضًحب    

ِ ٍ الصٕ تمتؼِ٘ أطحَل الوحصّت أًّحِ    « 1» ، ٍ تدحت ػل٘حِ   ال ٗدعٗح
ٍ ّصا ػول ثال ً٘حٔ،  « 1»األػوبل ثبلٌ٘بت : اإلػبزٓ، لمَلِ ػلِ٘ السالم

فال ٗطخغ ػي األزلٔ ثأذجبض اٙحبز، ٍ لن َٗضز ّصا، ٍ لن ٗمل ثِ أحس، 
ِ هي أطحبثٌب، سَى ش٘رٌب أثٖ خؼفط الـَسٖ ضحوحِ   ، فحبلطخَع  اللّح

 .ئلى األزلٔ أٍلى هي تمل٘س الطخبل
 .هي أثَاة الوَال٘ت 20وتبة الحح، الجبة : الَسبئل( 1)•

 
  530 -529: ، ص1 السشائش الحإٍ لتحشٗش الفتاٍى؛ ج
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 .أًِ ال لؼبء: فبلوطٍٕ ،لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ( الثبلثٔ)•
 .ٍ فِ٘ ٍخِ ثبلمؼبء هرطج•

 81: ، ص1 ؛ ج(حلّى هحقق)الوختصش الٌافع فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 .ط  حدِ: لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ، لبل الش٘د: هسئلٔ•
 . ٍ أًىط ثؼغ الوتأذطٗي•
اًِ فبت ًس٘بًب فال ٗفسس ثِ الحح، ووب لَ ًسحٖ الـحَا ، ٍ لمَلحِ    : لٌب•

ٍ ألًِ هغ استوطاض «« 1»ضفغ ػي أهتٖ الرـأ ٍ الٌس٘بى »ػلِ٘ السّالم 
 .الٌس٘بى ٗىَى هأهَضا ثاٗمبع ثم٘ٔ األضوبى، ٍ األهط ٗمتؼٖ االخعاء

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش فٖ ششح الوختصش
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

هب ضٍى ػلٖ ثي خؼفط ػي أذِ٘ هَسى ثي خؼفط ػل٘حِ  : ٗإٗس شلهٍ •
ػي ضخل وبى هتوتؼب ذطج الى ػطفبت ٍ خْل أى »السّالم لبل سألتِ 

ٗحطم َٗم التطٍٗٔ ثبلحح، حتى ضخغ الى ثسلحِ هحب حبلحِا لحبل ػل٘حِ      
 . ««2»السّالم ئشا لؼى الوٌبسه ولْب فمستن حدِ 

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش فٖ ششح الوختصش
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ضٍٕ خو٘ل ثي زضاج ػي ثؼغ أطحبثٌب ػي أحسّوب ػلْ٘وب السّالم ٍ •
. ٍ ؿحب  . فٖ ضخل ًسٖ أى ٗحطم، أٍ خْل ٍ لس شْس الوٌبسه ولْب

ٍ . لس تن حدٍِ .شلهٍ سؼى لبل ػلِ٘ السّالم ٗدعِٗ ئشا وبى لس ًَى 
 .««3»اى لن ْٗل 

ٍ لست « 4»إًوا األعوا  بالٌ٘ات »ٍ احتج الوٌنش بقَلِ علِ٘ السّالم •
أدسٕ م٘ف ٗحل لِ ّزا االستذال ؟ ٍ م٘ف َٗجبِ؟ فناى مناى ٗقنَ     
باإلحشام إخال  فٖ بق٘ٔ الوٌاسل فٌحي ًتنلن على تقذٗش إٗقناع ً٘نٔ   
مل هٌسل على ٍجِْ ظاًا اًنِ أحنشم أٍ جناّال بناإلحشام، فالٌ٘نٔ      

 .حاصلٔ هع إٗقاع مل هٌسل فال ٍجِ لوا قالِ

 810: ، ص2 ؛ ج(حلّى هحقق)الوعتبش فٖ ششح الوختصش
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

لَ ًسٖ اإلحطام، حتى أوول هٌبسىِ، فبلوطٍٕ أًّحِ  : «لبل زام ظلِ») •
 .ال لؼبء، ٍ فِ٘ ٍخِ ثبلمؼبء هرطّج

ّصا شوطُ الش٘د فٖ الٌْبٗٔ ٍ التْصٗت، ٍ َّ فٖ ضٍاٗٔ اثي أثٖ ػو٘حط،  •
ػي أححسّوب  ( أطحبثِ خ ل)ػي خو٘ل ثي زضاج، ػي ثؼغ أطحبثٌب 

ػلْ٘وب السّالم، فٖ ضخل ًسٖ أى ٗحطم، أٍ خْل، ٍ لس شْس الوٌبسه 
تدعِٗ ًّ٘تِ، ئشا وبى لس ًَى شله فمس تحنّ  : ولّْب، ٍ ؿب  ٍ سؼى، لبل

 .«1»( الحسٗث)حدِّ، ٍ اى لن ْٗلّ 
ٍ ّصُ ٍ اى وبًت هطسلٔ، لىي األطحبة تؼوحل ثوطاسح٘ل اثحي أثحٖ     •

 (.هؼتوسا ػلْ٘ب خ)ال ٌٗمل الّب هب ٗؼتوس ػلِ٘ اًِّ :لبلَاػو٘ط، 

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ّٖ ذجط ٍاحس، ٍ هب افتى ثْب غ٘حط  : فأهّب الوتأذط أػطع ػٌْب، ٍ لبل•
 .الش٘د، فال اػول ػلْ٘ب

ٍ همتؼى أطَلٌب ٍخَة اإلػبزٓ، ألىّ األػوبل ثبلٌّ٘بت، ٍ ّصا : لبلثن •
 .ػول ثال ًّ٘ٔ

هب ٗؼول ثأػؼف ضٍاٗبت ( فىث٘طا)ٍ اًب هتؼدّت هي هٌبلؼٔ ّصا المبئل •
اٙحبز، ٍ اى لن ٗصّت ئلْ٘ب غ٘ط الش٘د، هثل ثبة الدٌبٗبت ٍ الحسٍز 

هوّب ال ٗحظحى  )ٍ السّٗبت ٍ وفبضات اإلحطام، ٍ غ٘ط شله هب لن ٗحمّك 
ال أػول ثرجط الَاحس ٍ ٗتوسّه ثأطَل الوحصّت،  : ٗمَل( ٍ تبضٓ( )خ

 .ٍ ٗؼطع ػي الطٍاٗبت، ٍ اى وبًت طح٘حٔ

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

الحكّ التعام الطٍّاٗبت، اى وبًت هؼسٍهٔ الوؼبضع، هإّٗسٓ ثحبلٌظط، أٍ  ٍ •
 .األطحبة، أٍ ثؼؼْن هغ ػسم الوربلفػول  ػلْ٘ب 

ٍ هغ التؼبضع، ٗؼول ثوب َٗافك األطل، ٍ الّب ثوب ػلِ٘ األوثحط، ٍ هحغ   •
 .، ٍ ٗؼول ثبألط ّ سٌسا(ثبلطٍآ خ)ذلَ األهطٗي، ٗؼتجط الطٍاٗٔ 

 

 344: ، ص1 ج( آبى فاضل )مشف الشهَص فٖ ششح هختصش الٌافع
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

لَ ًسٖ اإلحطام حتى أوول هٌبسىِ فبلوطٍٕ أًِ ال لؼبء، ٍ فِ٘ : لَلِ•
  ٍخِ ثبلمؼبء هرطج

 :ٌّب ٗحتبج الى ث٘بى أهطٗي( 1)•

 450: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

هب اإلحطاما فم٘ل َّ ثس٘ؾ، ٍ َّ ظبّط والهِ فٖ الوجسَؽ ٍ ( األٍل)•
ٍ لن ٗدؼل التلج٘حٔ ضوٌحب ٍ لحَ وحبى لْحب      . الدول ألًِ ػجبضٓ ػي الٌ٘ٔ

هسذل فٖ اإلحطام لىبًت خحعء، ف٘تحمحك اإلذحالل ثحبإلحطام ػٌحس      
 .اإلذالل ثْب

اًِ تَؿ٘ي الٌفس ػلى تطن الوٌْ٘بت الوؼَْزٓ الحى أى  : ٍ لبل الشْ٘س•
ٗأتٖ ثبلوٌبسه، ٍ خؼل التلج٘ٔ ضاثـٔ لصله التَؿ٘ي، فحٌ٘ئص ئؿاللحِ  

 .ثبلحم٘مٔ ل٘س اال ػلى شله التَؿ٘ي، ف٘ىَى ثس٘ـب أٗؼب
ٍ ل٘ل َّ هطوت، فمبل اثي ئزضٗس فٖ سطائطُ اًِ ػجبضٓ ػحي الٌ٘حٔ ٍ   •

 .التلج٘ٔ ٍ ال هسذل للجس الثَث٘ي فِ٘

 450: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

اإلحطام هبّ٘ٔ هطوجٔ هي الٌ٘ٔ ٍ التلج٘حٔ ٍ  : الؼالهٔ لبل فٖ الورتلفٍ •
 .لجس الثَث٘ي، فؼلى ّصا ال شه فٖ ػسم الوطوت ثؼسم أحس أخعائِ

اإلحطام الوٌسٖ ػلى لَل الش٘د َّ تطن الٌ٘ٔ، ٍ : ئشا تمطض ّصا فٌمَل•
ػلى لَل اثي ئزضٗس تطن الٌ٘ٔ ٍ التلج٘ٔ، ٍ ػلى لَل الؼالهٔ ٗتحمحك  

 .ثإٔ خعء وبى
ٍ الحك أى الوطاز ثبإلحطام ّحَ التحَؿ٘ي الوحصوَض ٍ اى الوٌسحٖ ّحَ      •

التلج٘ٔ ووب تسل ػلِ٘ الطٍاٗٔ اٙت٘ٔ، ٍ ٗىَى ئؿالق اسن اإلحطام ػلْ٘ب 
فٖ ػجبضٓ الفمْبء هدبظا ثبػتجبض تَلف التَؿ٘ي ػلْ٘ب أٍ ثبػتجحبض أًْحب   

 .أظْط خثبضُ ٍ شطٍؿِ

  451: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

هب حىن تبضن اإلحطام ًبس٘با لبل الش٘د ٍ أوثط األطحبة ثبخعاء ( الثبًٖ)•
 :الٌسه، ٍ َّ الحك لَخَُ

 .اى سبئط أضوبى الحح لَ تطن ًس٘بًب لن ٗجـل الحح ثتطوْب، فىصا ٌّب -«1»•
 .*الٌس٘بىضفغ ػي أهتٖ الرـأ ٍ : ػوَم لَلِ ػلِ٘ السالم -«2»•
 .ٍ األهط ٗمتؼٖ اإلخعاء، **حبلتِاى الٌبسٖ هأهَض ثاٗمبع االفؼبل  -«3»•
 (الْادٍٕ) .حذٗث الشفع ال ٗذ  على ثبَت األهش فٖ الباقٖ بعذ الشفع *•
 (الْادٍٕ)ثبَت األهش اٍ  النالم  **•

  451: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ئش الٌسح٘بى وبلـج٘ؼحٔ الثبً٘حٔ ٍ    ، *الحطجاستلعام ػسم االخعاء  -«4»•
 .الحطج هٌفٖ ثبلمطخى

سحألتِ  : ضٍاٗٔ ػلٖ ثي خؼفط ػي أذِ٘ الىبظن ػلِ٘ السالم لبل -«5»•
ػي ضخل وبى هتوتؼب ذطج الى ػطفبت ٍ ًسٖ أى ٗحطم َٗم التطٍٗحٔ  

ئشا لؼى الوٌبسه ولْب فمس : ثبلحح حتى ٗطخغ الى ثلسُ هب حبلِا لبل
 [.1]تن حدِ 

ٗلضم هٌِ عذم بطالى الحج أبذاً ٍ َّ غشٗب جذاً ٍ الحق أى اإلعادٓ  *•
 (الْادٍٕ) ل٘س حشجاً 

  451: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ضٍاٗٔ خو٘ل ثي زضاج ػي ثؼغ أطحبثٌب ػي أحسّوب ػلْ٘وحب   -«6»•
السالم فٖ ضخل ًسٖ اإلحطام أٍ خْل ٍ لس شحْس الوٌبسحه ولْحب ٍ    

تدعِٗ ً٘تِ ئشا وبى لس ًَى شله فمس تحن حدحِ ٍ    :لبل. ؿب  ٍ سؼى
 . «1»اى لن ْٗل 

•______________________________ 
سألتِ ػي ضخل ًسٖ اإلححطام ثحبلحح   : ، ٍ ف175ِ٘ -5التْصٗت [ 1]

اللْن ػلى وتبثحه ٍ سحٌٔ   »ٗمَل : فصوطُ ٍ َّ ثؼطفبت هب حبلِا لبل
فمس تن ئحطاهِ، فاى خْل أى ٗحطم َٗم التطٍٗٔ ثحبلحح حتحى   « ًج٘ه

 .ضخغ الى ثلسُ اى وبى لؼى هٌبسىِ ولْب فمس تن حدِ

  451: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

لبلِ الْطٍٕ  -ّصُ الطٍاٗٔ الوشبض ئلْ٘ب، ألى اإلّالل َّ ضفغ الظَتٍ •
فٖ الغطٗج٘ي ٍ الدَّطٕ فٖ الظححب،، ٍ ّحَ الوشحَْض هحي تفسح٘ط      

 .ٍ لس ٗطاز ثِ ًفس التلج٘ٔ. الفمْبء

  452: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

لبل اثي ئزضٗس ثبلجـالى ٍ ٍخَة المؼبء استسالفب اى اإلحطام َّ ٍ •
الٌ٘ٔ أٍ ّٖ خعؤُ، ٍ هغ فمس الٌ٘ٔ ٗجـل، لساللٔ الٌض ػلى أًِ ال ػول 
ئال ثٌ٘ٔ، ف٘ظ٘ط ثبلٖ االفؼبل فٖ حىن الوؼسٍم، لؼسم طحٔ ئٗمبػْب هي 
الوحل ٍ لؼسم ئت٘بًِ ثبلؼجبزٓ ػلى ٍخْْب، ٍ ألى الطٍاٗٔ هي اٙحبز هغ 

 .هٌبفبتْب لألطل
ػي األٍل لس ثٌ٘حب أى الوحطاز التلج٘حٔ، ٍ ػحي الثحبًٖ ثأًحِ       : ٍ الدَاة•

هٌمَع ثٌبسٖ غ٘طُ هي األضوبى، ٍ ػي الثبلث لس ثٌ٘حب فحٖ األطحَل    
 .ٍخَة الؼول ثرجط الَاحس

  452: ، ص1 ج (سَ٘سىاللِّ حلّى، هقذاد بي عبذ )التٌق٘ح الشائع لوختصش الششائع؛
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 بعذ جشٗاى الشفع ّل ٗصحّ الباقٖ أٍ ال؟

• 
 
 فٖ أًّحِ ثؼحس خطٗحبى الطفحغ ّحل ٗظحّ  الجحبلٖ أٍ الا       : الومبم الثبًٖ•

 
أًِّ ال ٗظ ّ ووب شّت ئلِ٘ هشَْض الوحمّم٘ي، ئش غبٗحٔ األهحط   : التحم٘ك•

َّ ضفغ الَخَة الؼوٌّٖ، ٍ الَخَة الؼحوٌّٖ ال ٗطتفحغ ئالّ ثبضتفحبع    
 ٔ ٍ ػٌسئحص ئى تؼلّحك   . ٍخَة الوطوّت للتطاثؾ ث٘ي الَخَثبت الؼحوٌّ٘

 .األهط ثبلجبلٖ ط ّ، ٍ ئالّ فال، ٍ حسٗث الطفغ ح٘بزّٕ هي ّصُ الٌبح٘ٔ
 
215: ، ص3 ج 2 القسن( الحائشٕ)هباحث األصَ     
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

لبل خوغ هي الفمْبء ثظحٔ الؼوطٓ ف٘وب ئشا أتى الوىلف (: 172هسألٔ )•
  ثْب هي زٍى احطام لدْل أٍ ًس٘بى

 -فٖ ّحصُ الظحَضٓ   -ٍ لىي ّصا المَل ال ٗرلَ هي اشىبل ٍ األحَؽ•
االػبزٓ ػلى الٌحَ الصٕ شوطًبُ ف٘وب اشا توىي هٌْب ٍ ّصا االحت٘بؽ ال 

 .ٗتطن الجتٔ
 

  81: ، ص(للخَئٖ)هٌاسل الحج 
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ٍ أهّب ئشا لن ٗتوىّي هي الطخَع أطلًب ف٘دت ػل٘حِ  : الس٘س الگلپبٗگبًٖ•
 اإلحطام هي هَػؼِ ٍ تظ ّ ػوطتِ 

 مزا تصحّ عوشتِ أٗضاً إى ًسٖ اإلحشام حتى أتنّ جو٘ع الَاجبات ٍ •
أٍ أححطم هحي هىحبى غ٘حط     « 4»وصا لَ تطن اإلحطام خْلًب ثَخَثِ ٍ •

هحبش للو٘مبت ثتَّن أًِّ ٗحبشٕ الو٘مبت ٍ غ٘ط شله هي األػصاض ففٖ 
 .«5»خو٘غ الظَض الوتمسهٔ تظ ّ ػوطتِ 

 .84الوٌبسه، ص ( 4ٍ5)•
 

  191: ، ص1 ج ،گلپاٗگاًى ،على افتخاسى(بالعشب٘ٔ)آساء الوشاجع فٖ الحج 
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 اإلحرام

 للعمرة
 المفردة

 التمتع

 للحج

 التمتع

 القران

 االفراد
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓو سِ ثٕيِ أَحٕوٓحسٓ ثٕحيِ ٗٓحٕ٘ٓحى ػٓحيْ     « 4» -8 -14938•
هٔحٓو سِ ثٕيِ أَحٕوٓسٓ الْؼٓلََِِّٕ ػٓيِ الْؼٓوٕطَوِِّٖ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ الْرُطَاسٓبًِِّٖ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕحيِ  

ًَسِٖٓ الْإِحٕشَامٓ سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ضٓخٔلٍ : خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ أَذِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ خٓؼٕفَطٍ ع لَبلَ
هٓب حٓبلُِٔ لَبلَ ٗٓمَُلُ اللَّْٔحن  ػٓلَحى وِتَبثِحهٓ ٍٓ     -فَصَوَطَ ٍٓ َّٔٓ ثِؼٓطَفَبتٍبِالْحٓجِّ 
 فَمَسٕ تَن  ئِحٕطَاهِٔٔ  -ًَجِِّ٘هٓ ص سٌَِّٔٔ

حٓتَّى سٓجٓعٓ إِلَنى بٓلَنذُِِ إِىْ مَناىَ     بِالْحٓجَِّٕٗٓمٓ التَّشٍِِْٗٓٔ  ٗٔحٕشِمٓأَىْ  جِْٓلَفَإِىْ •
 .قَضَى هٌَٓاسِنَِٔ مُلَّْٓا فَقَذٕ تَنَّ حٓجُِّٔ

ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓيْ أَذِِِ٘ هِثْلَِٔ ئِلَى لََٕلِِِ فَمَسٕ تَن  ئِحٕطَاهٔحِٔ  ٍٓ •
«1»  
  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

•______________________________ 
 .5 -324 -4الىبفٖ  -(1)
 .الَلت -فٖ الوظسض -(2)•
، ٍ أٍضز طسضُ ثبالسحٌبز الثحبًٖ فحٖ    586 -175 -5التْصٗت  -(4)•

 .هي ّصُ األثَاة 20هي الجبة  3الحسٗث 
 . 1678 -476 -5التْصٗت  -(1) •

 

  330: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ثٓبةٔ حٔىْنِ هٓيْ تَطَنٓ الْاِحٕطَامٓ أٍَِ التَّلْجَِ٘ٓٔ ًِسٕ٘ٓبًبً إٍَٔ خْٕٓلًحب ٍٓ لَحنٕ    20« 1»•
  ٗٓصْوُطْ حٓتَّى أَوْوٓلَ هٌَٓبسِىَِٔ إٍَٔ أُغْوِٖٓ ػٓلَِِٕ٘ فِٖ الْوِ٘مَبتِ

هٔحٓو سٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕطَاِّ٘نٓ ػٓحيْ أَثِ٘حِِ   « 2» -1 -14959•
ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ خٓوِ٘لِ ثٕيِ زٓض اجٍ ػٓيْ ثٓؼٕغِ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓسِِّوٓب 

ٍٓ لَسٕ شَِْسٓ الْوٌَٓبسِهٓ وُلَّْٓب ٍٓ ؿَب ٓ  -ع فِٖ ضٓخٔلٍ ًَسِٖٓ أَىْ ٗٔحٕطِمٓ إٍَٔ خِْٓلَ
فَمَسٕ تَن  حٓدُِّٔ ٍٓ ئِىْ لَنٕ  -لَبلَ تُدٕعِِِٗ ًِ٘ تُِٔ ئِشَا وَبىَ لَسٕ ًََٓى شَلِهٓ -ٍٓ سٓؼٓى
حٓتَّى أَتَى الَْٓلْحتٓ فَمَحبلَ ٗٔحٕحطَمٔ     -ٍٓ لَبلَ فِٖ هٓطِٗغٍ أُغْوِٖٓ ػٓلَِِٕ٘ -ِْٗٔلَّ
  .ػٌِْٓٔ

 .8 -325 -4الىبفٖ  -(2)•
  338: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج 
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 .«3»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هٔحٓو سِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ هٔحٓو سٔ •
 .192 -61 -5التْصٗت  -(3)•
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓو سِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيِ الظ فَّبضِ ػٓحيْ أَُّٗحَةٓ   « 4» -17 -18544•
سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ : طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓو بضٍ لَبلَػٓيْ   ثٕيِ ًَُ،ٍ

 .الْأَصٕغَشُ الْعٔوٕشَُٓفَمَبلَ َّٔٓ َٕٗٓمٔ الٌَّحٕطِ ٍٓ  -اللَِِّ ع ػٓيْ َٕٗٓمِ الْحٓحِّ الْأَوْجٓطِ
 
ٍ  6، ٍ أٍضزُ ػي الفمِ٘ فٖ الححسٗث  2 -295 -هؼبًٖ األذجبض -(4)•

هحي أثحَاة الحصث ، ٍ ػحي      1هحي الجحبة    8ػي الىبفٖ فٖ الحسٗث 
 .هي أثَاة الؼوطٓ 1هي الجبة  4التْصٗت فٖ الحسٗث 

 42: ، ص14 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

هٔحٓو سٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلٍِّٖ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕحيِ أَثِحٖ   « 4» -8 -18646•
ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓو بضٍ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕسِ اللَِِّ ع ػٓحيْ ٗٓحَٕمِ الْحٓححِّ    

 . الْأَصٕغَشُ َّٔٓ الْعٔوٕشَُٓ فَمَبلَ َّٔٓ الٌَّحٕطُ ٍٓ -الْأَوْجٓطِ

 1 -290 -4الىبفٖ  -(4)  •

 81: ، ص14 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



42 

 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 
: ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ خٓؼٕفَطٍ ػٓحيْ أَذِ٘حِِ ع لَحبلَ   « 4» -2 -14960•

ٍٓ خِْٓلَ أَىْ ٗٔحٕطِمٓ َٕٗٓمٓ  -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ ضٓخٔلٍ وَبىَ هٔتَوٓتِّؼبً ذَطَجٓ ئِلَى ػٓطَفَبتٍ
لَبلَ ئِشَا لَؼَى الْوٌَٓبسِهٓ وُلَّْٓب فَمَحسٕ   -التَّطٍِِْٗٓٔ ثِبلْحٓحِّ حٓتَّى ضٓخٓغٓ ئِلَى ثٓلَسُِِ

 .تَن  حٓدُِّٔ
 .1678 -476 -5التْصٗت  -(4)•
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 
سٓأَلْتُِٔ ػٓحيْ ضٓخٔحلٍ ًَسِحٖٓ    : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَذِِِ٘ ع لَبلَ« 5» -3 -14961•

ٗٓمَُلُ اللَّْٔحن  ػٓلَحى    -فَصَوَطَ ٍٓ َّٔٓ ثِؼٓطَفَبتٍ فَوٓب حٓبلُِٔ لَبلَ -الْاِحٕطَامٓ ثِبلْحٓحِّ
 .وِتَبثِهٓ ٍٓ سٌَِّٔٔ ًَجِِّ٘هٓ فَمَسٕ تَن  ئِحٕطَاهِٔٔ

، ٍ أٍضزُ ثتوبهِ 1678شٗل الحسٗث  1678 -476 -5التْصٗت  -(5)•
 .هي ّصُ األثَاة 14هي الجبة  8ثسٌسُ ٍ ثسٌس خذط فٖ الحسٗث 
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

ٍٓ ثِاِسٌَٕبزُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓحيْ خٓوِ٘حلِ ثٕحيِ    « 6» -4 -14962•
  زٓض اجٍ ػٓيْ ثٓؼٕغٍ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ أَحٓسِِّوٓب ع فِٖ هٓطِٗغٍ أُغْوِحٖٓ ػٓلَٕ٘حِِ  

 .فَمَبلَ ٗٔحٕطِمٔ ػٌِْٓٔ ضٓخٔلٌ -فَلَنٕ ٗٓؼٕمِلْ حٓتَّى أَتَى الَْٓلْتٓ
 55هي الجحبة   2، ٍ أٍضزُ فٖ الحسٗث 191 -60 -5التْصٗت  -(6)•

 .هي أثَاة االحطام

  338: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 لَ ًسٖ اإلحشام ٍ لن ٗتزمش إلى آخش أعوا  العوشٓ

 . «1»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓسٔلُّ ػٓلَى شَلِهٓ : أَلَُلُ•

هي اثَاة األحطام ٍ الحح  هحب تمحسم فحٖ      55ٗبتٖ فٖ الجبة  -(1)•
 .هي ّصُ األثَاة 14الجبة 
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