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 المَل فٖ الحج بالٌرز ٍ العْد ٍ ال٘و٘ي
 المَل ـٖ الحح ثبلٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي•
ـد   ٍ االخت٘دبس    المظدذ ٍ  العملٍ  الجلَغٗشتشط ـٖ اًعمبدّب  1هسألٔ •

   ِ ال هدي    ٍ تٌعمذ هي الظجٖ ٍ إى ثلػ عششا ٍ إى طدح  العجدبدام هٌد
ٍ الوىشُ  الؽبـل ٍ السبّٖ ٍ السىشاى ٍ  الودٌَى

ٍ األلَى طحتْب هي الىبـش الومشّ ثبللِّ تعبلى  ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍخدَدُ  •
.*تعبلى ٍ ٗمظذ المشثٔ سخبء ـ٘وب ٗعتجش لظذّب

ألى الٌرزٍالعْدٍ ال٘و٘ي اهَز لصدٗٔ ال ٗوىي تحممْا بالشىل الوعتبس فٖ  *•
الشسٗعٔ إال عوي ٗمصد هعاًْ٘ا هٌتسبٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوىي ذله فيٖ الىيافس   

.الرٕ ال ٗحتول ٍجَدُ تعالٖ
ٍ ال ٗجسٕ فِ٘ لاعدٓ جب اإلسالم الًصسافْا عي الومام ًعين ليَ ليال  ٍ ّيَ     •

.سمَطْا عٌِفاأللَى وافس ٍ تعلك بِ الىفازٓ فأسلن 

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍجٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد

إرى الضٍج ٍ الَالذ  ٍ  *ٗعتجش ـٖ اًعمبد ٗو٘ي الضٍخٔ ٍ الَلذ 2هسألٔ •
أٍ ـعدل ٍاخدت     ٍ ال ٗجعذ عذم الفشق ث٘ي **ال تىفٖ اإلخبصٓ ثعذُ

ثل ال  ***ْوبٍ ؼ٘شّوب  لىي ال ٌٗجؽٖ تشن االحت٘بط ـ٘ تشن حشام
ٗتشن  

هطلما سَاء واى هوا الٌٗيافٖ قيك الَاليد اٍ اليصٍج ام هيا ٌٗاف٘يِ       *•
.ٍسَاء واى هتعلمِ بعد هَت الَالد اٍ طالق الصٍج اٍ هَتِ ام لبلِ

.األقَغ وفاٗتْا**•
.ٍ إى لن ٗىي اإلقت٘اغ ٍاجبا***•

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍجٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد

ٍ ٗعتجشإرى الضٍج ـٖ اًعمبد ًزس الضٍخٔ  ٍ أهب ًزس الَلذ ـبلظبّش عذم •
اعتجبس إرى ٍالذُ ـِ٘  ووب أى اًعمبد العْدذ ال ٗتَلدؿ علدى إرى أحدذ     

 ****على األلَى

ال زٗب فٖ اعتباز اذى الصٍج اٍ الَالد فٖ اًعماد ًرز الصٍجٔ ****•
اٍ الَلد ٍ عْدّوا إذا واى هتعلك الٌيرز اٍ العْيد هويا ٌٗيافٖ قيك      
الصٍج اٍ الَالد ٍ اها إذا لن ٗىي ورله فاألقَغ عدم اعتبازُ ف٘يِ  

سَاء واى ًرز الصٍجٔ اٍ الَلد ام عْدّوا

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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ٗعتبس فٖ اًعماد ٗو٘ي الصٍجٔ ٍ الَلد إذى الصٍج ٍ الَالد

ٍ عذم شوَل الَلذ لَلدذ   *****األلَى شوَل الضٍخٔ للوٌمطعٍٔ •
ٍ ال ـشق ـٖ الَلذ ث٘ي الزوش ٍ األًثى  ٍ ال تلحدك    ******الَلذ
.ٍ ال الىبـش ثبلوسلن *******ثبألةاألم 

.استوتاعِال تشول إلّا إذا ًافى قكّ  *****•
.ال تشول إال إذا ًافٖ قك الجد******•
ِ٘ قيك  هتعلما بوا ف الٌرزًعن لَ واى ال٘و٘ي  اٍ العْد اٍ*******•

.األم ٗتَل  على إذًِ

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًرز الحج هي هىاى هع٘ي

 لَ ًزس الحح هي هىبى هع٘ي ـحح هي ؼ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ ـٖ سٌٔ ـحح ـْ٘ب هي ؼ٘ش هب عٌِّ٘ ٍخج  علِ٘ الىفبسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي ثلذ وزا ـحح هدي ؼ٘دشُ طدو  ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخج  
لَ ًزس أى ٗحح ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗدض التأخ٘ش  ـلَ أخّش هع الدتوىي  ٍ •

عظى ٍ علِ٘ المضبء ٍ الىفبسٓ  ٍ لَ لن ٗم٘ذُ ثضهبى خبص التأخ٘ش إلدى  
ظي الفَم ٍ لَ هبم ثعذ توىٌِ ٗمضى عٌِ هدي أطدل التشودٔ علدى     

األلَى  

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًرز الحج هي هىاى هع٘ي

لَ ًزس ٍ لن ٗتوىي هي أدائِ حتى هبم لن ٗدت المضبء عٌِ  ٍ •
لَ ًزس هعلمب على أهش ٍ لن ٗتحمك الوعلك علِ٘ حتى هبم لن ٗددت  ٍ •

لَ ًزس اإلحدبج هعلمب على ششط ـوبم لجل حظَلِ ًعن المضبء عٌِ  
 ٍ حظل ثعذ هَتِ هع توىٌِ لجلِ ـبلظبّش ٍخَة المضبء عٌِ

ووب أًِ لَ ًزس إحدبج شخض ـٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ ـخبلؿ هع توىٌِ ٍخت  •
ٗمضد٘بى هدي أطدل     ْودب   ٍ إى هبم لجدل إت٘بً الىفبسٍٓ  المضبءعلِ٘ 
التشؤ  

وزا لَ ًزس إحدبخِ هطلمب أٍ هعلمب على ششط ٍ لذ حظل ٍ توىي ٍ •
. هٌِ ٍ تشن حتى هبم

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًرز اى ٗحج قجٔ اإلسالم هي بلد ورا

 لَ ًزس الحح هي هىبى هع٘ي ـحح هي ؼ٘شُ لن تجشأ رهتِ 3هسألٔ •
لَ عٌِ٘ ـٖ سٌٔ ـحح ـْ٘ب هي ؼ٘ش هب عٌِّ٘ ٍخج  علِ٘ الىفبسٓ  ٍ •
لَ ًزس أى ٗحح حدٔ اإلس م هي ثلذ وزا ـحح هدي ؼ٘دشُ طدو  ٍ    ٍ •

 الىفبسٓ ٍخج  
لَ ًرز اى ٗحج فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ لن ٗجص التأل٘س، فلَ الّس هع اليتوىي  ٍ •

إلى جاش التأل٘س ٍ الىفازٓ، ٍ لَ لن ٗم٘دُ بصهاى  المعاءعصى ٍ علِ٘ 
عليى  ٗمعى عٌِ هي اصيل التسوئ   ظي الفَت ٍ لَ هات بعد توىٌِ 

األلَى، 

388: ، ص1 تحسٗس الَس٘لٔ؛ ج
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بصهاىًرز اى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘دُ إذا 
إذا ًرز اى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘دُ بصهاى فالظاّس جيَاش التيأل٘س   (: 8هسألٔ )•
اٍ الفَت فال ٗجب علِ٘ الوبادزٓ إلّا إذا واى ( 2)إلى ظيّ الوَت ( 1)

ٌّان اًصساف، فلَ هات لبل اإلت٘اى بِ فٖ صيَزٓ جيَاش التيأل٘س ال    
ٗىَى عاص٘اً، 

. هشىل ثل ال ٗجعذ لضٍم التعد٘دل عملادب ًعدن ال ٗفدَم ثبلتدأخ٘ش     ( 1)•
(.الگلپبٗگبًٖ)

(.الخَئٖ. )الظبّش عذم خَاص التأخ٘ش هب لن ٗىي هطوئٌّبا ثبلَـبء•
(.الف٘شٍصآثبدٕ. )إلى هب لن ٗظذق التْبٍى ثأهش الوَلى ٍ طبعتِ( 2)•

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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بصهاىًرز اى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘دُ إذا 
هع توىٌِّ فٖ بعيط تليه األشهٌئ ٍ إى جياش     ( 3)المَل بعص٘اًِ ٍ •

( 4)التأل٘س ال ٍجِ لِ 

(.األطفْبًٖ  الگلپبٗگبًٖ. )ٗعٌٖ ـ٘وب لَ هبم لجل اإلت٘بى ثِ( 3)•
(.األطفْبًٖ. )ثل لِ ٍخِ ٍخِ٘ خذّاا( 4)•
•  ِ . لددذ هددشّ اإلشددىبل ـددٖ خددَاص التددأخ٘ش ٍ لعظدد٘بًِ ٍخددِ ٍخ٘دد

(.الگلپبٗگبًٖ)

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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بصهاىًرز اى ٗحجّ ٍ لن ٗمّ٘دُ إذا 
إذا لّ٘دُ بسٌٔ هعٌّ٘ٔ لن ٗجص التأل٘س هع فسض توىٌِّ فيٖ تليه السئٌ،    ٍ •

ٍ الىفّيازٓ، ٍ إذا هيات ٍجيب لعيا ُ     ( 5)فلَ الّس عصى ٍ علِ٘ المعاء 
عٌِ، ووا اىّ فٖ صَزٓ اإلطالق إذا هات بعد توىٌِّ هٌِ لبل إت٘اًِ ٍجيب  
المعاء عٌِ، ٍ المَل بعدم ٍجَبِ بدعَى اىّ المعاء بفسض جدٗد ظيع٘   

لوا ٗأتٖ، 
ّٖ علدى        ( 5)• ٍخَة لضبء الحدّح الوٌدزٍس الوَلّد  ٍ ؼ٘دش الوَلّد  هجٌد

االحت٘بط  ٍ األظْش عذم الَخَة إر ال دل٘ل عل٘دِ ٍ دعدَى أًّدِ ثوٌضلدٔ     
الذٗي ـ٘خشج هي األطل لن تثج  ـإىّ التٌضٗل إًّوب ٍسد ـٖ ًزس اإلحددبج  
ٍ لذ طشّح ـِ٘ ثأًِّ ٗخشج هي الثلث ٍ أهّب هب ٍسد هي إط ق الدذٗي علدى   
هطلك الَاخت ووب ـٖ سٍاٗٔ الخثعو٘ٔ ـد  ٗوىدي االسدتذالل ثدِ لضدعؿ      

(.الخَئٖ. )الشٍاٗٔ سٌذاا ٍ داللٔ ٍ ثزله ٗظْش الحبل إلى آخش الوسألٔ

498: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍٓ الَثمى 
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
اًِ لَ ًزس الحح ٍ لن ٗم٘ذُ ثضهبى ـلِ التأخ٘ش إال إرا  -لذُ -روش( 1)•

ظي الوَم أٍ الفَم  ـوب لن ٗظي الودَم أٍ الفدَم ال ٗددت عل٘دِ     
الوجبدسٓ إال إرا وبى ٌّبن اًظشاؾ إلى الفَسٗٔ  ـلَ هبم ـدٖ طدَسٓ   
خَاص التأخ٘ش ال ٗىَى عبطد٘ب لعدذم ودَى التىل٘دؿ هٌددضا عل٘دِ ٍ       
العظ٘بى اًوب ٗتحمك ـ٘وب إرا وبى التىل٘ؿ هٌدضا  ـدبى المدَل ثددَاص    
التأخ٘ش لِ ٍ عظ٘بًِ ال ٗدتوعبى الى العظ٘بى ٗذٍس هدذاس التٌد٘دض ال   

التشن الَالعٖ  

395: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
هب روشٍُ هي عذم داللٔ األهش على ٍخَة الوجبدسٓ طح٘و لودب  : ألَل•

حمك ـٖ األطَل هي اى األهش اًوب ٗذل على إٗدبد الطج٘عدٔ هدي دٍى   
ل٘ذٍا خَاص التدأخ٘ش   -سُ -داللتِ على الفَس أٍ التشاخٖ إال اى الفمْبء

إرا ظي الوَم أٍ الفَم ال ٗدَص : ـٖ الومبم ثظي الوَم أٍ الفَم إٔ
لِ التأخ٘ش ٍ اًوب ٗدَص لِ التأخ٘ش ـ٘وب إرا لن ٗظي الودَم أٍ الفدَم   
ـبى ظي الوَم أٍ الفَم ٗدت علِ٘ الوجبدسٓ اى توىي هي إت٘دبى هدب   
ٍخت علِ٘ هي الَاخجبم ٍ إال ـَ٘طٖ ثزله سَاء وبى هي الَاخجبم 

.العجبدٗٔ أم ؼ٘شّب وبلذَٗى

395: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
 ثددَاص  ٍ لىي ال دل٘ل على اعتجبس الظي ـٖ الومبم ٍ علِ٘ لَ للٌب ّزا •

. ٗدَص لِ التأخ٘ش هطلمب ٍ اى ظي الوَم أٍ الفَمالتأخ٘ش 

395: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
لىي الظبّش عذم خَاص التأخ٘ش إال هع االطوئٌبى ثإت٘بى الَاخت ـٖ ٍ •

آخش الَل  أٍ ٗىَى التأخ٘ش هستٌذا إلى العزس ال لذاللٔ األهدش علدى   
الفَس لوب عشـ  هي عدذم داللتدِ إال علدى إٗددبد الطج٘عدٔ  ثدل الى       

إـشاغ رهتِ عوب  -ثعذ اشتؽبل رهٔ العجذ ثبلَاخت -همتضى حىن العمل
ٍخت علِ٘ ٍ خ ص ًفسِ عي تىل٘ؿ الوَلى ـبى التىل٘ؿ إرا ٍطل 
ٍ تٌدض علِ٘ ل٘س لِ التأخ٘ش عي أدائِ هب لن ٗىي ٌّدبن هدنهي هدي    
العزس ـٖ التأخ٘ش أٍ حظَل االطوئٌبى لِ ثبلَـبء ـٖ آخش الَل   ٍ اى 
لن ٗحظل أحذ األهشٗي ـل٘س لِ التأخ٘ش ثعذ حىن العمل ثلضٍم تفشٗػ 
الزهٔ ٍ تسل٘ن هب علِ٘ إلى الوَلى  ـ  ٗددَص لدِ التدأخ٘ش إلدى ظدي      

.الوَم ووب ال ٗدت علِ٘ الوجبدسٓ إرا حظل لِ االطوئٌبى ثبلَـبء

 396: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
هوب روشًب ٗظْش الفشق ث٘ي المَل ثبلفَسٗٔ ٍ ث٘ي الوختبس ـإًدِ علدى   ٍ •

األٍل ٗدت علِ٘ اإلت٘بى ـَسا ٍ اى حظل لِ االطوئٌبى ثإت٘بى الَاخت 
.ـٖ آخش الَل  لذاللٔ األهش على الفَس

ٍ أهب على هب روشًب ـ  ٗدت علِ٘ الوجبدسٓ إرا حظدل لدِ االطوئٌدبى    •
ثبإلت٘بى  ووب اًِ ظْش الفشق ثٌٌ٘ب ٍ ث٘ي المبئل٘ي ثدَاص التدأخ٘ش ـدإًْن   
خَصٍا التأخ٘ش ـٖ طَسٓ الشه ٍ عذم االطوئٌبى ثبإلت٘بى ٍ لىٌب لدن  

.ًدَص التأخ٘ش ـٖ ّزُ الظَسٓ ٍ اًوب ًدَصُ ـٖ طَسٓ االطوئٌبى

 396: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
ال ثذ هي إحشاص الخشٍج عي عْذٓ التىل٘دؿ هدي حظدَل    : ثبلدولٍٔ •

الونهي اهب ثبلمطع أٍ االطوئٌبى العم ئٖ أٍ ل٘بم طشٗك ششعٖ وبلجٌ٘دٔ  
أٍ وبى هعزٍسا ـٖ التأخ٘ش  ـلَ وبى شبوب ـٖ إهىبى االهتثبل ال ٗدَص 
لِ التأخ٘ش ٍ اى لن ٗظي الوَم  ـبلمَل ثدَاص التأخ٘ش إلى ظي الودَم  

.على إط لِ ال ٍخِ لِ

397: ، ص1 هعتود العسٍٓ الَثمى، ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
ال خ ؾ ـٖ خدَاص تدأخ٘ش الوطلدك  إال أى    »: لبل ـٖ الوسبله( 1)•

. «..سَاء حظل هبًع أم ال . ٗظي الَـبٓ
ثأى هدي ًدزس الحدح هطلمدبا     : لذ لطع األطحبة»: لبل ـٖ الوذاسنٍ •

ٍ ٍخِْ ٍاضدو  إر  . ٗدَص لِ تأخ٘شُ إلى أى ٗتض٘ك الَل  ثظي الَـبٓ
ٍ األهش الوطلك إًوب . ل٘س ـٖ األدلٔ الٌمل٘ٔ هب ٗذل على اعتجبس الفَسٗٔ

ٗذل على طلت الوبّ٘ٔ هي ؼ٘ش إشعبس ثفَس ٍ ال تشاخ  ووب ثٌ٘بُ هشاساا 
..» .

. أى عذم الفَسٗٔ ألَى:عي التزوشٓ: ٍ ـٖ وشؿ اللثبم•

318: ، ص10 هستوسه العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
الفَسٗٔ ـبحتوبل •
. الًظشاؾ الوطلك إلْ٘ب  ووب ل٘ل ـٖ األٍاهش الوطلمٔإهب •
. ألًب إى لن ًمل ثْب لن ٗتحمك الَخَة لدَاص التشن هب دام ح٘باأٍ •
لضعؿ ظي الح٘بٓ ٌّب  ألًِ إرا لن ٗأم ثِ ـٖ عبم لن ٗوىٌِ اإلت٘بى أٍ •

. ثِ إال ـٖ عبم آخش
.الححتسَٗؿ  عي إلط ق ثعض األخجبس الٌبّ٘ٔ ٍ •

318: ، ص10 هستوسه العسٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
. الَخَُ الوزوَسٓ ولْب ضع٘فٔ: ألَل•
. االًظشاؾلوٌع •
ـَْ ظبّشٕ ال ٌٗدبـٖ الَخدَة    -لَ سلن -خَاص التشن هب دام ح٘باٍ •

على أًِ لذ ٗحظل الظي ثبلفَام ـٖ األثٌبء ـ  ٗدَص التشن . الَالعٖ
هَلتبا  -التضى الوٌع هي الوَسع -لَ تنَّ -هع أى ّزا االشىبل. حٌ٘ئز

. الطشاد هب روش ـِ٘ -وبى أم ال
. هٌع ضعؿ ظي الح٘بٓ ٌّب دائوباٍ •
إط ق ثعض األخجبس هٌظشؾ إلى حح اإلس م  ٍ ال ٗشدول الحدح   ٍ •

. الٌزسٕ  ثل َّ تبثع للٌزس هي ح٘ث اإلط ق ٍ التم٘٘ذ
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
: ـٖ االشىبلـبلعوذٓ •
تعبلى وبى تأخ٘ش الحدك ثؽ٘دش إرى   للِّ الٌزس إرا وبى هستَخجبا حمبا أى •

ٍ لزله روشٍا أى إط ق الج٘ع ٍ اإلخبسٓ ٍ ًحَّودب  . رٕ الحك حشاهبا
.ٗمتضٖ التعد٘ل
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
ثم٘بم طشٗك هعتجش على إهىبى االهتثبل ـٖ آخش الَل  ٍ : سثوب ٗمبلٍ •

َّ استظحبة ح٘بتِ أٍ لذستِ إلى آخش الَل  ـ  ٗىَى عبطد٘ب إرا  
.هبم لم٘بم الطشٗك ـٖ الومبم ٍ استٌبد التأخ٘ش إلى العزس

ٍ ـِ٘ لَ طو رله لظو اخشاء االستظحبة حتى هع الظدي ثدبلوَم   •
.ـ  ٍخِ لتم٘٘ذ خَاص التأخ٘ش ثظي الوَم
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لَ ًرز الحج ٍ لن ٗم٘دُ بصهاى فلِ التأل٘س
اى االستظحبة هثج  الى الَاخت على الوىلؿ حسدت حىدن   على •

العمل ووب عشـ  َّ إحشاص الخشٍج عي عْذٓ التىل٘ؿ ٍ االستظحبة 
ال ٗحمك االهتثبل ٍ إحشاصُ ـ٘وب ثعذ ثل َّ الصم عملٖ لجمبء الح٘دبٓ ٍ  

المذسٓ  
ال ٗدَص لِ التأخ٘ش هع الشه ثل ٍ ال هع الظي ثبإلت٘دبى ٍ  : الحبطلٍ •

اًوب ٗدَص لِ التأخ٘ش عٌذ ل٘بم طشٗك هعتجش على إهىبى اإلت٘بى وبلجٌ٘ٔ 
ٍ االطوئٌبى ٍ ًحَ رله هي الطشق الوعتجشٓ ٍ الدبهع حظَل الودنهي  

.لِ
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