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 تالمال المشتثهيجوز وال يجوز الحح تالمال الحرام 

ال ُجوص الحج ثبلماب  الحاشا و ي ُجاوص ثبلمهاكجو وجاوا ض       5مسألٌ •
 .الظلمٌ مغ ػذ  الؼلم ثحشمكيب

 
 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

 
 

•9  ٌ ماغ ػاذ  الؼلام      مسألٌ ُجوص الحج ثبلمب  المهكجو وجوا ض الظلما
 ثحشمكيب 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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 الحرامال يجوز الحح تالمال 

ال ُجوص الحج ثبلماب  الحاشا و ي ُجاوص ثبلمهاكجو وجاوا ض       5مسألٌ •
 .الظلمٌ مغ ػذ  الؼلم ثحشمكيب

 
 

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 ال يجوز الحح تالمال الحرام

لىن ال ُجغا  الحاج ئرا واب       مسألٌ ال ُجوص الحج ثبلمب  الحشا  10•
 حال  لجبس ئحشامو ي عوافو ي ثمن ىذُو من 

 

 533: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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 ال يجوز الحح تالمال الحرام

ال ُجوص الحج٘ ثبلمب  الحشا و لىان ال ُجغا  الحاج٘ ئرا    (: 10مسألٌ ) •
 .من حال ( 5)و ي عوافو ي ثمن ىذُو (4)وب  لجبس ئحشامو 

 (.اإلمب  الخمِنَ. )مشّ الىال  فَ اللجبس ي ثمن اليذٍ( 4)•
 (.الهِشاصٍ. )59مشّ الكفصِ  فَ ششا ظ الوجوة فَ المسألٌ •
 (.الخو َ. )ال ُجغ  الحج٘ ئرا لم ُىن لجبس ئحشامو من حال •
لذ مشّ أ ّ المنبط فَ ػذ  ئجضاء اليذٍ غصجِ٘كو ومب أنّاو ال ُجؼاذ   ( 5) •

الجغال  ئ   وب  مح ّ يلوفو فَ المولفِن غصجبً من غِش فشق ثِن وو  
المغصوة مشووثبً لو أي ثسبعبً يلف ػلِو أي نؼبلًب ي وزا حىم المشووة 

 (.الگلپبُگبنَ. )ي النؼب  فَ السؼَ

 596: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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 لو حصلت االستطاعة ال يجة أن يحح مه ماله

لو حصلت االسكغبػٌ ال ُجت أ  ُحج من مبلوو فلو حاج   41مسألٌ •
صح ي أجضأهو نؼم األحوط ػاذ    غصجبمكسىؼب أي من مب  غِشه ي لو 

مغ غصجٌِ ثوثوو ي لاو شاشاه ثبلزماٌ أي شاش       *صحٌ صالً الغواف
اليذٍ وزله فب  وب  ثنبؤه األداء من الغصت ففِو ئشىب و ي ئال فاال  
ئشىب  فَ الصحٌو ي فَ ثغالنو مغ غصجٌِ ثاوة اإلحاشا  ي الساؼَ    

 **.ئشىب و ي األحوط االجكنبة
 .وتل األقوي عدم صحة الطواف و صالته مع غصثية الثوب *•
 .و إن كان األقوى صحة اإلحرام و السعي **•

 380-379: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

ثٓبةٔ ئجٔوةِ وَوٕ ِ نَفَمٌَِ الْحٓجِّ يٓ الْؼٔمٕشًَِ حٓلَبلًب يٓاجِجابً يٓ نَاذٕثبً يٓ    52« 1»•
 ثِؼِٕٓنٙيٓبجٓوٓاصِ الْحٓجِّ ثِجٓوٓا ٙضِ الظَّبلٙمِ يٓ نَحٕوِىٓب مٓغٓ ػٓذٓ ِ الْؼٙلْمِ ثِكَحٕشُِمٙيٓب 

•  
مٔحٓمٛذٔ ثٕنُ ػٓلَِّٙ ثٕنِ الْحٔسِٕٓنِ لَب َ سٔيٍِٓ ػٓنِ الْأَ ٙمٌِٛ ع « 2» -1 -14478•

لَب لَجِٕٛهٓ ػٓجٕذٍٙ يٓ لَاب   -أَنَّئمٕ لَبلُوا مٓنْ حٓجٛ ثِمٓب ٍ حٓشَا ٍ نُودٍٙٓ ػٙنْذٓ الكَّلْجٌِِِٓ
 .سٓؼٕذُٕٓهٓ

 .2557 -317 -2الفمِو  -(2)•
 

 144: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

لَب َ يٓ سٔيٍِٓ ػٓنْ أَثَِ الْحٓسٓنِ مٔوسٓى ثٕانِ جٓؼٕفَاشٍ ع   « 3» -2 -14479•
يٓ مٔئاوسٔ نٙسٓاب ٙنَب يٓ أَوْفَبنُنَاب مٙانْ      -ئِنَّب أَىٕ ُ ثِٕٓتٚ حٓجٜ صٓشُيسٓتٙنَب: أَنَّؤ لَب َ

 .عَئوسِ أَمٕوٓالٙنَب
من الجبة  1و ي أيسده ثكمبمو فَ الحذُث 577 -189 -1الفمِو  -(3)•

 .من أثواة الكىفِن 34
 

 144: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

لَب َ يٓ لَب َ الصٛبدٙقُ ع لَمٛب حٓاجٛ مٔوسٓاى ع نَاضَ َ ػٓلَِٕاوٙ     « 4» -3 -14480•
مٓب لٙمٓنْ حٓجٛ ىٓزَا الْجِٕٓتٓ ثِلَاب نِٙٛاٌٍ    -فَمَب َ لَؤ مٔوسٓى ع ُٓب جٓجٕشَ ِٙ ُ -جٓجٕشَ ِٙ ُ ع

 -فَمَب َ لَب أَدٕسٍِ حٓكَّى أَسٕجِغٓ ئِلَى سٓثِّاَ ػٓاضَّ يٓ جٓا َّ    -صٓبدٙلٌٍَ يٓ لَب نَفَمٌٍَ عَِِّجٌٍٓ
مٓب لَب َ لَهٓ مٔوسٓى يٓ ىٔاوٓ أَػٕلَامٔ    -فَلَمٛب سٓجٓغٓ لَب َ اللَّؤ ػٓضَّ يٓ جٓ َّ ُٓب جٓجٕشَ ِٙ ُ

ثِلَب نٌٍِٙٛ صٓابدٙلٌٍَ يٓ لَاب    -ُٓب سٓةِّ لَب َ لَٙ مٓب لٙمٓنْ حٓجٛ ىٓزَا الْجِٕٓتٓ -لَب َ: ثِمٓب لَب َ
اسٕجِغٕ ئِلَِٕوٙ يٓ لُ ْ لَؤ أَىٓتٔ لَؤ حٓمِّاَ يٓ أُسِٕٙاَ    -نَفَمٌٍَ عَِِّجٌٍٓ لَب َ اللَّؤ ػٓضَّ يٓ جٓ َّ

ثِنٌٍِٙٛ صٓابدٙلٌٍَ يٓ نَفَمَاٌٍ    -لَب َ ُٓب جٓجٕشَ ِٙ ُ مٓب لٙمٓنْ حٓجٛ ىٓزَا الْجِٕٓتٓ -ػٓلَِٕوٙ خَلْمَٙ
لُ ْ لَؤ أَجٕؼٓلُؤ  -فَشَجٓغٓ ئِلَى اللَّوٙ ػٓضَّ يٓ جٓ َّ فَأَيٕحٓى اللَّؤ تَؼٓبلَى ئِلَِٕوٙ -عَِِّجٌٍٓ لَب َ

يٓ الصِّذُِّمِٙنَ يٓ الهُّيٓذٓاءٙ يٓ الصٛبلٙحِٙنَ يٓ حٓسٔنَ  -فَٙ الشَّفِٙكِ الْأَػٕلَى مٓغٓ النَّجِِِِّنَ
 .أُيلَئٙهٓ سٓفِٙمبً

 .2287 -235 -2الفمِو  -(4)•
 144: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج 



11 

 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ ُٓحٕكَمٙ ُ ئِسٓادًَٓ الْمٓاب ِ الْحٓلَاب ِ اَابىٙشاً يٓ ىٔاوٓ     « 5»ُٓأْتَٙ يٓجٕئؤ : أَلُو ُ•
َ نَفْسِ الْأَمٕشِ حٓشَا ٗ أَيٕ ئِسٓادًَٓ مٓب فِٙوٙ شُجٕيٌٌٓ وَجٓوٓا ٙضِ الظَّبلٙمِ  .فٙ

 .من ىزا الجبة 9ُبتَ فَ الحذُث  -(5)•
 

 144: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ فَٙ الْخٙصٓب ِ ػٓنْ أَثِِوٙ ػٓنْ سٓؼٕذٙ ثٕنِ ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ػٓانْ  « 1» -4 -14481•
أَحٕمٓذٓ ثٕنِ مٔحٓمٛذٙ ثٕنِ ػِٙسٓى ػٓنْ مٔحٓمٛذٙ ثٕنِ أَثَِ ػٔمِٕٓشٍ يٓ أَحٕمٓذٓ ثٕنِ مٔحٓمٛاذٙ  
ثٕنِ أَثَِ نَصٕشٍ الْجٓضَنْغَِّٙ ػٓنْ أَثٓب ِ ثٕنِ ػٔثْمٓب َ الْأَحٕمٓشِ ػٓنْ أَثَِ ػٓجٕاذٙ اللَّاوٙ ع   

يٓ الشِّثٓاب لَاب    -أَسٕثٓغٗ لَب ُٓجٔضْ َ فَٙ أَسٕثٓغٍ الْخِٙٓبنٌَُ يٓ الْغُلُاو ُ يٓ السٛاشِلٌَُ  : لَب َ
 .ُٓجٔضْ َ فَٙ حٓجٍّ يٓ لَب ػٔمٕشًٍَ يٓ لَب جِيٓبدٚ يٓ لَب صٓذٓلٌٍَ

 .«2»يٓ سٓيٓاهٔ فَٙ الْفَمِٙوٙ ثِاِسٕنَبدٙهٙ ػٓنْ أَثٓب ِ ثٕنِ ػٔثْمٓب َ مٙثْلَؤ •
مان   4من الجبة  5و ي أيسده فَ الحذُث 38 -216 -الخصب  -(1)•

 .أثواة مب ُىكست ثو
 .3590 -161 -3الفمِو  -(2)•

 

 

 145: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ فَٙ الْمٓجٓبلٙسِ ػٓنْ مٔحٓمٛذٙ ثٕنِ ػٓلٍَّٙ مٓبجِِلَوُٕٓوٙ ػٓنْ « 3» -5 -14482•
ػٓنْ أَحٕمٓذٓ ثٕنِ أَثَِ ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ػٓنِ الْحٓسٓنِ ثٕنِ مٓحٕجٔوةٍ ػٓنْ أَثَِ أَُٜوةٓ  أَثِِوٙ

جٓمِٙؼبً ػٓانْ أَثِاَ جٓؼٕفَاشٍ    مٙنْيٓب ٍ الْمَصٛبةِ الْخَشَّاصِ ػٓنْ مٔحٓمٛذٙ ثٕنِ مٔسٕلٙمٍ يٓ 
مٓانْ   -مٓنْ أَصٓبةٓ مٓبلًب مٙنْ أَسٕثٓغٍ لَمٕ ُٔمْجٓا ْ مٙنْاؤ فٙاَ أَسٕثٓاغٍ    : الْجٓبلٙشِ ع لَب َ

أَيٕ سٓاشِلٌٍَ لَامٕ ُٔمْجٓا ْ مٙنْاؤ فٙاَ       -أَصٓبةٓ مٓبلًب مٙنْ غُلُو ٍ أَيٕ سِثٖب أَيٕ خِٙٓبنٌٍَ
 .يٓ لَب صٓذٓلٌٍَ يٓ لَب حٓجٍّ يٓ لَب ػٔمٕشًٍَ -صٓوَبًٍ

 .4 -358 -أمبلَ الصذيق -(3)•
 

 145: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ فَٙ ػٙمَبةِ الْأَػٕمٓاب ِ ثِاِسٕانَبدٚ تَمَاذٛ ٓ فٙاَ ػِٙٓابدًِٓ      « 4» -6 -14483•
ػٓنْ سٓسٔو ِ اللَّوٙ ص أَنَّؤ لَب َ فَٙ آخٙشِ خُغْجٌٍٓ خَغَجٓيٓب يٓ مٓنِ « 5»الْمٓشُِضِ 

يٓ لَب ػٙكْمبً يٓ لَب حٓج٘ابً يٓ لَاب    -اوْكَسٓتٓ مٓبلًب حٓشَامبً لَمٕ ُٓمْجٓ ِ اللَّؤ مٙنْؤ صٓذٓلًٌَ
يٓ مٓب ثٓمَٙٓ مٙنْاؤ   -رَلٙهٓ أَيٕصٓاساً« 6»يٓ وَكَتٓ اللَّؤ لَؤ ثِؼٓذٓدٙ أَجٕضَاءٙ  -اػٕكٙمٓبساً

 .ثٓؼٕذٓ مٓوٕتٙوٙ وَب َ صٓادٓهٔ ئِلَى النَّبسِ
 .334 -ػمبة األػمب  -(4)•
 .من أثواة االحكضبس 10من الجبة  9تمذ  فَ الحذُث  -(5)•
 (.ىبمش المخغوط)أجش  -فَ نسخٌ -(6)•

 

 
 

 145: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

محمذ ثن ػلَ ثن الحسِن فَ ػمبة األػمب  ػن محمذ ثن موساى   •
ثن المكوو  ػن محمذ ثن جؼفش ػان موساى ثان ػماشا  ػان ػماو       

أثاَ الحسان   ػان  حمابد ثان ػماشي النصاِجَ     الحسِن ثن صُذ ػن 
ػجاذ  ػان  ُضُاذ ثان ػماش    ػن أثَ ػب هٌ ػن  مِسشًػن  الخشاسبنَ
ػان  [ ئشابسً ]ىشُاشً  أثاَ  ػن أثَ سلمٌ ثن ػجذ الشحمن ػن الؼضُض 

 سسو  اهلل ص أنو لب  فَ آخش خغجٌ خغجيب 

 145: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ ػٓنْ مٔحٓمٛذٙ ثٕنِ مٔوسٓى ثٕنِ الْمٔكَوٓوِّ ِ ػٓنْ ػٓجٕذٙ اللَّاوٙ ثٕانِ   « 1» -7 -14484•
جٓؼٕفَشٍ الْحٙمِٕٓشٍِِّ ػٓنْ أَحٕمٓذٓ ثٕنِ مٔحٓمٛذٚ ػٓنِ الْحٓسٓنِ ثٕنِ مٓحٕجٔاوةٍ ػٓانْ حٓذُٙاذٚ    

صٔاونُوا دُٙانَىُمٕ ثِابلْوٓسٓعِ يٓ لَاوٜيهٔ ثِبلكَّمِٙٛاٌِ      : الْمٓذٓا ٙنَِّٙ ػٓنْ أَثَِ ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ع لَب َ
يٓ اػٕلَمٔوا أَنَّؤ أَُٜمٓب  -يٓ الٙبسٕكٙغْنَبءٙ ثِبللَّوٙ ػٓنْ عَلَتِ الْحٓوٓا ٙجِ مٙنَ السٜلْغَب ِ -«2»

 -أَيٕ لٙمٓنْ ُٔخَبلٙفُؤ ػٓلَى دُٙنٙوٙ عَلَجبً لٙمٓب فَٙ ُٓذُٕٓوٙ -مٔإْمٙنٍ خَضَغٓ لٙصٓبحٙتِ سٔلْغَب ٍ
َٕ ءٚ مٙانْ      -أَخْمٓلَؤ اللَّؤ يٓ مٓمَّكَؤ ػٓلَِٕوٙ يٓ يٓوَلَؤ اللَّؤ ئِلَِٕوٙ فَاِ ْ ىٔوٓ غَلَاتٓ ػٓلَاى شَا

َٕ ءٗ نَضَعٓ اللَّؤ الْجٓشَوٌََ مٙنْؤ -دٔنِْٓبهٔ يٓ لَامٕ ُٓاأْجٔشْهٔ ػٓلَاى     -يٓ صٓبسٓ فَٙ ُٓذُٕٓوٙ مٙنْؤ شَ
 .شََٕ ءٚ ُٔنْفٙمُؤ فَٙ حٓجٍّ يٓ لَب ػٔمٕشًٍَ يٓ لَب ػٙكْكٍ

مان   4و ي أيسد نحوه ػن حشُض فَ الحاذُث  294 -ػمبة األػمب  -(1)•
 .من أثواة مب ُىكست ثو 42الجبة 

 (.ىبمش المخغوط)ي لوً الكمى  -فَ نسخٌ -(2)•
 146: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج 
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

أَحٕمٓذٔ ثٕنُ أَثَِ ػٓجٕذٙ اللَّوٙ الْجٓشْلَٜٙ فَٙ الْمٓحٓبسٙانِ ػٓانِ   « 3» -8 -14485•
النَّوٕفَلَِّٙ ػٓنِ السٛىُونَِّٙ ػٓنْ أَثَِ ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ػٓنْ أَثِِوٙ ع أَ َّ النَّجَِٛ ص حٓمٓا َ  

ثُمٛ لَب َ  -يٓ لَب َ ىٓزٙهٙ حٓجٌٌٛ لَب سُِٓبءٓ فِٙيٓب يٓ لَب سٔمٕؼٌَٓ -جٓيٓبصٓهٔ ػٓلَى سٓاحٙلَكٙوٙ
 .لَمٕ ُٓمْجٓ ِ اللَّؤ مٙنْؤ الْحٓجٛ -مٓنْ تَجٓيٛضَ يٓ فَٙ جٓيٓبصِهٙ ػٓلَمٗ حٓشَا ٗ

 .32 -88 -المحبسن -(3)•
 

 146: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

مٔحٓمٛذٔ ثٕنُ ُٓؼٕمُوةٓ ػٓنْ ػٙذًٍٛ مٙنْ أَصٕحٓبثِنَب ػٓنْ أَحٕمٓذٓ ثٕانِ  « 4» -9 -14486•
سٓأَ َ أَثٓب : لَب َ« 5»مٔحٓمٛذٚ ػٓنِ الْحٓسٓنِ ثٕنِ مٓحٕجٔوةٍ ػٓنْ أَثَِ أَُٜوةٓ ػٓنْ صٔسٕػٌَٓ 

ػٓانْ سٓجٔا ٍ أَصٓابةٓ مٓبلًاب مٙانْ أَػٕمٓاب ِ        -ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ع سٓجٔ ٌ مٙنْ أَىٕ ِ الْجِجٓب ِ
يٓ ىٔوٓ  -يٓ ُٓصٙ ُ لَشَاثٓكَؤ أَيٕ ُٓحٔجٜ لِٙٔغْفَشَ لَؤ مٓب اوْكَسٓتٓ -السٜلْغَب ِ فَئوٓ ُٓصٛذٛقُ مٙنْؤ

لَب َ فَمَب َ أَثٔو ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ع ئِ َّ الْخَغِٙئَاٌَ   -السِِّٛئبتُٙٔزْىٙجٕنَ الْحٓسٓنبتٙ ُٓمُو ُ ئِ َّ 
ثُمٛ لَب َ أَثٔو ػٓجٕذٙ اللَّوٙ ع ئِ َّ  -يٓ لَىٙنَّ الْحٓسٓنٌََ تَحٔظُّ الْخَغِٙئٌََ -لَب تُىَفِّشُ الْخَغِٙئٌََ

فَلَمٕ ُٓؼٕشِفٙ الْحٓشَا ٓ مٙانَ الْحٓلَاب ِ فَلَاب      وَب َ خَلَظَ الْحٓشَا ٓ حٓلَبلًب فَبخْكَلَغَب جٓمِٙؼبً
 .ثٓأْسٓ

من أثواة  4من الجبة  2و ي أيسده فَ الحذُث 9 -126 -5الىبفَ  -(4)•
 .مب ُىكست ثو

 (.ىبمش المخغوط)سمبػٌ  -فَ نسخٌ -(5)•
 146: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج 
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

الْمٔشَادٔ أَنَّؤ لَمٕ ُٓؼٕلَمٕ ػِٕٓنَ الْحٓشَا ِ يٓ لَب لَذٕسٓهٔ يٓ لَب صٓابحٙجٓؤ يٓ أَخْاشَ ٓ   : أَلُو ُ•
 .«1»خُمٔسٓؤ وَمٓب مٓشَّ فَٙ أَحٓبدُٙثٙ الْخُمٔسِ 
• 

 .من أثواة مب ُجت فِو الخمس 10مش فَ الجبة  -(1)
 
 

 147: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ لَذٕ تَمَذٛ ٓ فَٙ حٓذُٙثٙ أَثَِ ىٓمٛب ٍ ػٓانِ الشَِِّاب ع   « 2» -10 -14487•
أُػٕغَٙٓ الْمٓب َ مٙنْ نَبحِٙٓاٌِ السٜالْغَب ِ    -ُٓحٔجٜ سٓنًٌَ يٓ ُٓمْضَٙ سٓنًٌَ لُلْتٔ: لَب َ

 .لَب َ لَب ثٓأْسٓ ػٓلَِٕىُمٕ
 .من ىزه األثواة 50من الجبة  6تمذ  فَ الحذُث  -(2)•

 

 147: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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 يجوز الحح تالمال المشتثه

يٓ ُٓأْتَٙ « 4»يٓ غَِٕشِىٓب « 3»يٓ تَمَذٛ ٓ مٓب ُٓذٔ ُّ ػٓلَى رَلٙهٓ فَٙ الضَّوَبًِ : أَلُو ُ•
 .«6»يٓ غَِٕشِ رَلٙهٓ « 5»مٓب ُٓذٔ ُّ ػٓلَِٕوٙ فَٙ الكِّجٓبسًِٓ 

 .من أثواة الصذلٌ 46من الجبة  3ي  2تمذ  فَ الحذُثِن  -(3)•
 .من أثواة مىب  المصلَ 2من الجبة  1تمذ  فَ الحذُث  -(4)•
و ي فاَ  42مان الجابة    4و ي فاَ الحاذُث   4ُبتَ فَ الجابة   -(5)•

 .من أثواة مب ُىكست ثو 51من الجبة  3و 2الحذُثِن 
 .من أثواة فؼ  المؼشيف 4من الجبة  5ُبتَ فَ الحذُث  -(6)•

 146: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في الحح المندوب
ثا  األثاوُن     مسألٌ ُهكشط فَ الحج النذثَ ئر  الضي  ي المولى 11•

فَ ثؼض الصوس ي ُهكشط أُضب أ  ال ُىو  ػلِو حج ياجت مضاِك  
 صح لىن لو ػصى ي حج 

 
 

 533: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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  القول في الحح المندوب
النذثَ ئر  الاضي  ي الماولى ثا     ( 1)ُهكشط فَ الحج٘ (: 11مسألٌ )•

األثوُن فَ ثؼض الصوسو ي ُهكشط أُضبً أ  ال ُىو  ػلِو حج٘ ياجت 
 (.2)مضِ٘كو لىن لو ػصى ي حج٘ صح٘ 

 (.اإلمب  الخمِنَ. )مشّ الىال  فَ ىزه المسألٌ صذساً ي رُلًب( 1)•
 (.الخوانسبسٍ. )لذ مشّ الىال  فِو سبثمبً( 2)•
 (.آلب ِِبء. )لذ تمذ٘  اإلشىب  فِو مغ يجود مب  ُصلح أ  ُحج٘ ثو•
 (.الجشيجشدٍ. )مح ّ تأم٘ •
 (.الگلپبُگبنَ. )مح ّ ئشىب  فال ُكشن االحكِبط•
 (.النب ِنَ. )تمذ٘  أ ّ األايش الجغال •

 
 597: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 


