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  القول في الحج المندوب
 
ٗستحت لوي ال هبل لِ ٗحح ثِ أى ٗأتٖ ثِ ٍ لَ ثئخبسٓ ًفسِ  7هسألٔ •

 .ػي غ٘شُ
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  القول في أقسام العمرة
  فٖ ألسبم الؼوشٓالمَل •
  هٌدذٍة ٍ تٌمسن الؼوشٓ كبلحح إلى ٍاخت أطلٖ ٍ ػشضٖ  1هسألٔ •

ثأطل الششع ػلى كل هكلف ثبلششائظ الوؼتجشٓ فٖ الحح هدشٓ  فتدت 
فٖ الؼوش، ٍ ّٖ ٍاخجٔ فَسا كبلحح، ٍ ال ٗشتشط فٖ ٍخَثْب استغبػٔ 
الحح ثل تكفٖ استغبػتْب ف٘دِ ٍ إى لدن ٗتحمدك اسدتغبػتِ، كودب أى      

 .فلَ استغبع للحح دًٍْب ٍخت دًٍْب، الؼكس كزلك

 402: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
  فٖ ألسبم الؼوشٓ 7فظل •
فتدت ثأطدل    هسألٔ تٌمسن الؼوشٓ كبلحح إلى ٍاخت أطلٖ ٍ ػشضٖ ٍ هٌذٍة 1•

الششع ػلى كل هكلف ثبلششائظ الوؼتجشٓ فٖ الحح فٖ الؼوش هشٓ ثبلكتبة ٍ السٌٔ ٍ 
 اإلخوبع 

الؼوشٓ ٍاخجٔ ػلى الخلك ثوٌضلٔ الحح فئى اهلل تؼدبلى ٗمدَل ٍٓ   : ففٖ طح٘حٔ صساسٓ•
  لِلِِّأَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ 

فٖ لَل اهلل تؼدبلى ٍٓ أَتِوُّدَا الْحٓدحَّ ٍٓ الْؼٔوٕدشََٓ لدبل ع ّودب       : ٍ فٖ طح٘حٔ الفض٘ل•
  هفشٍضبى

ٍ ٍخَثْب ثؼذ تحمك الششائظ فَسٕ كبلحح ٍ ال ٗشتشط فٖ ٍخَثْب استغبػٔ الحح •
ثل تكفٖ استغبػتْب فٖ ٍخَثْب ٍ إى لن تتحمك اسدتغبػٔ الحدح كودب أى الؼكدس     
كزلك فلَ استغبع للحح دًٍْب ٍخت دًٍْدب ٍ المدَل ثبػتجدبس االسدتغبػت٘ي فدٖ      
ٍخَة كل هٌْوب ٍ أًْوب هشتجغبى ضؼ٘ف كبلمَل ثبستمالل الحح فٖ الَخَة دٍى 

 الؼوشٓ 

 
 533: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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  القول في أقسام العمرة
  الْؼٔوٕشَِٓأَثَٕٓاةٔ •
  ثٓبةٔ ٍٔخَٔثِْٓب ػٓلَى الْؤسٕتَغِ٘غِ 1« 1»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ أَحٕوٓدذٓ ثٕديِ هٔحٓوَّدذ     « 2» -1 -19228•

ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذ  ػٓيْ فَضَبلََٔ ػٓيْ أَثٓبىٍ ػٓيِ الْفَضْلِ أَثِٖ الْؼٓجَّبسِ ػٓديْ  
لِلّدِِ  أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ لََٕلِ اللَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ أَتِوُّدَا الْحٓدحَّ ٍٓ الْؼٔوٕدشََٓ    

 .لَبلَ ّٔوٓب هٓفْشٍُضَبىِ -«3»
 1هي الجبة  1، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗث 1593 -459 -5التْزٗت  -(2)•

 .196 -2الجمشٓ  -(3.//)هي أثَاة ٍخَة الحح

 295: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓديْ حٓوَّدبدِ ثٕديِ    « 4» -2 -19229•

ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ أُرٌَََٕٗٔ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ثٕيِ أَػٕ٘ٓيَ ػٓيْ أَثِدٖ خٓؼٕفَدشٍ ع فِدٖ    
لِدأَىَّ اللَّدِٓ تَؼٓدبلَى     -الْؼٔوٕشَُٓ ٍٓاخِجٌٓٔ ػٓلَى الْخَلْكِ ثِوٌْٓضِلَِٔ الْحٓحِّ: حٓذِٗث  لَبلَ

 .ٍٓ إًَِّوٓب ًَضَلَتِ الْؼٔوٕشَُٓ ثِبلْوٓذٌَِِٗٔ -«5»لِلِِّ ٗٓمَُلُ ٍٓ أَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ 
هدي   1، ٍ أٍسد طذسُ فٖ الحدذٗث  1052 -433 -5التْزٗت  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 3هي الجبة  2، ٍ رٗلِ فٖ الحذٗث 2الجبة 
 .196 -2الجمشٓ  -(5)•

 295: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ سٍٓٓأُ الْكُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓديِ  « 1» -3 -19230•

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هِثْلَِٔ ٍٓ صٓادٓ « 2»اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ 
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ« 3»لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحِّ أَ ٗٔدٕضِاُ ػٌِْٓٔ 

هدي   1هي الجبة  5، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗث 4 -265 -4الكبفٖ  -(1)•
هدي ّدزُ    5هدي الجدبة    2أثَاة ٍخَة الحح، ٍ رٗلِ فٖ الحدذٗث  

 .األثَاة
الحذٗث فٖ الوظذس سٌذُ هؼلك ٍ ٗجذأ ثبثي أثٖ ػو٘دش ٍ الدزٕ    -(2)•

ػلٖ اثي إثشاّ٘ن، ػي أثِ٘، ٍ هحوذ ثي إسوبػ٘ل ػي الفضل ثي  -لجلِ
 .شبراى خو٘ؼب، ػي اثي أثٖ ػو٘ش

 .أ ٗدضٕ رلك ػٌِ؟ -فٖ الوظذس -(3)•
 296: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج 
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  القول في أقسام العمرة
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ « 4» -4 -19231•

فَمَبلَ ّٔدَٓ ٗٓدَٕمٔ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ َٕٗٓمِ الْحٓحِّ الْأَكْجٓشِ: ػٓوَّبسٍ لَبلَ
 .الٌَّحٕشِ ٍٓ الْأَطٕغَشُ َّٔٓ الْؼٔوٕشَُٓ

 
، ٍ أٍسدُ ػددي هؼددبًٖ األ جددبس فددٖ  3041 -488 -2الفم٘ددِ  -(4)•

هي أثَاة الَلَف ثبلوشؼش، ٍ فٖ الحذٗث٘ي  23هي الجبة  17الحذٗث 
 .هي أثَاة الزثح 1هي الجبة  8ٍ  6
 

 296: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕديِ  « 5»سٍٓٓأُ الْكُلٌَُِّٕٖ٘ كَبلَّزِٕ لَجٕلَِٔ ٍٓ •

 .«6»ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ 
 .1 -290 -4الكبفٖ  -(5)•
 .1571 -450 -5التْزٗت  -(6)•

 296: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْؤفَضَّلِ ثٕيِ طٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِدٖ ثٓظِد٘شٍ   « 7» -5 -19232•

 .الْؼٔوٕشَُٓ هٓفْشٍُضٌَٔ هِثْلُ الْحٓحِّ الْحٓذِٗثَ: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ
 
هدي   6، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فدٖ الحدذٗث   2941 -450 -2الفمِ٘  -(7)•

 .هي ّزُ األثَاة 5الجبة 
 

 296: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
لَبلَ ٍٓ لَبلَ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ع أُهِشْتُنٕ ثِبلْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕشَِٓ « 8» -6 -19233•

 .فَلَب تُجٓبلَُا ثِأَِِّْٗوٓب ثٓذٓأْتُنٕ
لَبلَ الظَّذٍٔقُ ٗٓؼٌِٕٖ الْؼٔوٕشََٓ الْؤفْشَدَٓٓ دٍٔىَ ػٔوٕشَِٓ التَّوٓتُّغِ فَلَب ٗٓدَٔصٔ أَىْ ٗٔجٕدذٓأَ  •

 ثِبلْحٓحِّ لَجٕلَْٓب 

 .3131 -524 -2الفمِ٘  -(8)•

 296: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٌْٗٓجٓغِٖ تَخْظِ٘ضٔ رَلِكٓ ثِبلْوٌْٓذٍٔةِ إٍَٔ حٓوٕلُدِٔ ػٓلَدى التَّخِْ٘٘دشِ ثٓدٕ٘يَ     : أَلَُلُ•

 .التَّوٓتُّغِ ٍٓ غَٕ٘شُِِ هٓغٓ ػٓذٓمِ ٍٔخَٔةِ أَحٓذِِّوٓب إٍَٔ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذ  ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذ  « 1» -7 -19234•

سٓأَلْتٔ : ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذ  ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ أُرٌَََٕٗٔ لَبلَ
حِحُّ الْجٕٓ٘تِ هٓيِ الٌّبسِ ػٓلَى لِلِِّ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ لََٕلِ اللَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ 

ٗٓؼٌِٕٖ ثِِِ الْحٓحَّ دٍٔىَ الْؼٔوٕدشَِٓ لَدبلَ لَدب ٍٓ لَكٌَِّدِٔ      -«2»إِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب اسٕتَغبعٓ 
 .ٗٓؼٌِٕٖ الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ خٓوِ٘ؼبً لِأًََّْٔوٓب هٓفْشٍُضَبىِ

•______________________________ 
 2، ٍ أٍسد هثلِ ػي الكبفٖ فٖ الحذٗث 2 -453 -ػلل الششائغ -(1)

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة 
 .97 -3آل ػوشاى  -(2)•

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج 
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ الَْٓلِ٘ذِ ػٓيِ الظَّفَّبسِ ػٓيِ « 3» -8 -19235•

الْؼٓجَّبسِ ثٕيِ هٓؼٕشٍُف  ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذ  ػٓيِ اثٕيِ 
أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ حٓوَّبد  ٍٓ طٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ فَضَبلََٔ ثٕيِ أََُّٗةٓ ػٓديْ هٔؼٓبٍِٗٓدَٔ   

الْؼٔوٕشَُٓ ٍٓاخِجٌٓٔ ػٓلَدى الْخَلْدكِ ثِوٌْٓضِلَدِٔ    : ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ
إِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب لِأَىَّ اللَِّٓ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٗٓمُدَلُ ٍٓ أَتِوُّدَا   اسٕتَغبعٓ ػٓلَى هٓيِ  -الْحٓحِّ

 .«4»لِلِِّ الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ 
هي الجدبة   9، ٍ أٍسد رٗلِ فٖ الحذٗث 1 -408 -ػلل الششائغ -(3)•

 .هي ّزُ األثَاة 3
 .196 -2الجمشٓ  -(4)•

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج 



15 

  القول في أقسام العمرة
لُلْدتٔ  : الْؼَّٓ٘بشُِّٖ فِٖ تَفْسِ٘شُِِ ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ أُرٌَََٕٗٔ لَبلَ« 5» -9 -19236•

حِدحُّ الْجٕٓ٘دتِ   الٌّبسِ ػٓلَى لِلِِّ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ لََٕلِ اللَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ 
« 7» -ٗٓؼٌِٕٖ ثِِِ الْحٓحَّ دٍٔىَ الْؼٔوٕشَِٓ لَبلَ لَدب  -«6»إِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب اسٕتَغبعٓ هٓيِ 

 .ٍٓ لَكٌَِِّٔ الْحٓحُّ ٍٓ الْؼٔوٕشَُٓ خٓوِ٘ؼبً لِأًََّْٔوٓب هٓفْشٍُضَبىِ
، ٍ أٍسد هثلِ ػي الكدبفٖ فدٖ   110 -191 -1تفس٘ش الؼ٘بشٖ  -(5)•

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة  2الحذٗث 
 .97 -3آل ػوشاى  -(6)•
 .ل٘س فٖ الوظذس -(7)•

 

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
َٕٗٓمٓ : ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ« 1» -10 -19237•

 .الْحٓحِّ الْأَكْجٓشِ َٕٗٓمٔ الٌَّحٕشِ ٍٓ الْحٓحُّ الْأَطٕغَشُ الْؼٔوٕشَُٓ
 .16 -76 -2تفس٘ش الؼ٘بشٖ  -(1)•

 

 298: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ ػٓيْ ػٔوٓشَ ثٕيِ أُرٌَََٕٗٔ ػٓيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ « 2» -11 -19238•

الْدِوٓبسِ ثِوًٌِى « 3»ٍٓ سٓهٕٖٔ  -الْحٓحُّ الْأَكْجٓشُ الَْٔلَُفٔ ثِؼٓشَفََٔ ٍٓ ثِدٓوٕغٍ: ع لَبلَ
 .ٍٓ الْحٓحُّ الْأَطٕغَشُ الْؼٔوٕشَُٓ

، ٍ أٍسد هثلدِ ػدي الكدبفٖ فدٖ     18 -77 -2تفس٘ش الؼ٘بشدٖ   -(2)•
 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة  2الحذٗث 

 .ٍ ٗشهٖ -فٖ الوظذس -(3)•
 

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
 
َٕٗٓمٔ الْحٓحِّ الْأَكْجٓشِ : ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ػٌِْٓٔ ع لَبلَ« 4» -12 -19239•

 .ٍٓ َٕٗٓمٔ الْحٓحِّ الْأَطٕغَشِ َٕٗٓمٔ الْؼٔوٕشَِٓ -َٕٗٓمٔ الٌَّحٕشِ
 .19 -77 -2تفس٘ش الؼ٘بشٖ  -(4)•

 

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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  القول في أقسام العمرة
ٍٓ « 5»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ فِٖ أَحٓبدِٗدثِ ٍٔخٔدَةِ الْحٓدحِّ    : أَلَُلُ•

 . «7»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 6»غَٕ٘شُِِ 

، ٍ تمذم هب ٗدذل ػلدى   1هي الجبة  20ٍ  3تمذم فٖ الحذٗث٘ي  -(5)•
هي  5ٍخَة الحح ٍ الؼوشٓ ػلى أّل الدذٓ فٖ كل ػبم فٖ الحذٗث 

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 2الجبة 
 .هي أثَاة همذهٔ الؼجبدات 1هي الجبة  21تمذم فٖ الحذٗث  -(6)•
 .هي ّزُ األثَاة 5ٗبتٖ فٖ الجبة  -(7)•

 297: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ّدل تددت   الوفدشدٓ، ٍ  تدضا الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوشٓ  2هسألٔ •
ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إرا استغبع لْب ٍ لن ٗكي هستغ٘ؼب للحح؟ 
الوشَْس ػذهِ، ٍ َّ األلَى، ٍ ػلى ّزا ال تدت ػلى األخ٘دش ثؼدذ   
فشاغِ ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستغ٘ؼب لْب، ٍ َّ فٖ هكٔ، ٍ كزا ال 
تدت ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗتوكي هي الحح لوبًغ، لكي األحدَط  

 .اإلت٘بى ثْب

 403: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ٍ ثبإلخودبع    هسألٔ تدضا الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ػدي الؼودشٓ الوفدشدٓ    2•
األ جبس ٍ ّل تدت ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إرا استغبع لْب ٍ لدن  
ٗكي هسدتغ٘ؼب للحدح الوشدَْس ػذهدِ ثدل أسسدلِ ثؼضدْن إسسدبل         
الوسلوبت ٍ َّ األلَى ٍ ػلى ّزا فال تدت ػلى األخ٘ش ثؼذ فشاغدِ  
ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستغ٘ؼب لْب ٍ َّ فٖ هكٔ ٍ كدزا ال تددت   
ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗتوكي هدي الحدح لودبًغ ٍ لكدي األحدَط      

 * ثْباإلت٘بى 
؛ (المحشىى )العروة الوثقى (.)الشيرازي، البروجردي. )ال يترك( 2) *•

 (598: ، ص4 ج
 

  534: ، ص2 ، ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

  ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحِّ سٓمَظَ ػٌِْٓٔ فَشْعٔ الْؼٔوٕشَِٓ 5« 2»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓديْ أَثِ٘دِِ   « 3» -1 -19265•

إِرَا : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبد  ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَدبلَ 
 .فَمَذٕ لَضَى هٓب ػٓلَِِٕ٘ هِيْ فَشِٗضَِٔ الْؼٔوٕشَِٓ -اسٕتَوٕتَغٓ الشَّخٔلُ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ

 
، ٍ 1503 -433 -5، ٍ التْددددزٗت 1 -533 -4الكددددبفٖ  -(3)•

 .1150 -325 -2االستجظبس 
 

 305: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذ  ػٓيِ الْفَضْلِ ػٓديِ اثٕديِ   « 4» -2 -19266•
: أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِدٖ حٓدذِٗث  لَدبلَ   

 .أَ ٗٔدٕضِاُ رَلِكٓ ػٌِْٓٔ لَبلَ ًَؼٓنٕ -«5»لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحِّ 
 
هي الجدبة   3، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗث 4 -265 -4الكبفٖ  -(4)•

 .هي ّزُ األثَاة 1
 .196 -2الجمشٓ  -(5)•

 
 
 305: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج 
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕديِ صِٗٓدبد  ػٓديْ    « 6» -3 -19267•
سٓأَلْتٔ أَثٓب الْحٓسٓديِ ع ػٓديِ الْؼٔوٕدشَِٓ أَ    : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ لَبلَ

 .لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ تُدٕضِاُ ػٌِْٓٔ لَبلَ ًَؼٓنٕ -ٍٓاخِجٌٓٔ ِّٖٓ لَبلَ ًَؼٓنٕ
 
 .2 -533 -4الكبفٖ  -(6)•

 

 305: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

 .ٍٓ كَزَا الْأٍََّلُ« 1»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ هٔحٓوَّذٔ •
 
 .1153 -325 -2، ٍ االستجظبس 1506 -434 -5التْزٗت  -(1)•

 

 306: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ٍٓ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ طٓدفَْٓاىَ ثٕديِ   « 2» -4 -19268•
لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّدِِ  : ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ٗٓؼٕمَُةٓ ثٕيِ شُؼٕٓ٘تٍ لَبلَ
ٗٓكْفِٖ الشَّخٔدلَ   -«3»لِلِِّ ع لََٕلُ اللَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ أَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ 

لَدبلَ كَدزَلِكٓ    -هٓكَبىَ تِلْكٓ الْؼٔوٕشَِٓ الْؤفْشَدِٓٓ -إِرَا تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحِّ
 .أَهٓشَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص أَطٕحٓبثِٓٔ

 .1151 -325 -2، ٍ االستجظبس 1504 -433 -5التْزٗت  -(2)•
 .196 -2الجمشٓ  -(3)•

 

 306: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

: ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ ًَدََِّ٘ٔ ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ« 4» -5 -19269•
فَغَبفٓ ثِبلْجٕٓ٘تِ ٍٓ سٓؼٓى ثٕٓ٘يَ الظَّدفَب ٍٓ   -إِرَا دٓ َلَ الْؤؼٕتَوِشُ هٓكََّٔ غَٕ٘شَ هٔتَوٓتِّغٍ

فَلْ٘ٓلْحٓدكْ ثِإَّٔلِدِِ إِىْ    -ٍٓ طٓلَّى الشَّكْؼٓتَٕ٘يِ  َلْفٓ هٓمَبمِ إِثٕدشَاِّ٘نٓ ع  -الْوٓشٍِْٓٓ
لِأَىَّ الْؤتْؼَٓٔ دٓ َلَتٕ فِٖ  -ٍٓ لَبلَ إًَِّوٓب أًُْضِلَتِ الْؼٔوٕشَُٓ الْؤفْشَدُٓٓ ٍٓ الْؤتْؼُٓٔ -شَبءٓ
 .ٍٓ لَنٕ تَذٕ ُلِ الْؼٔوٕشَُٓ الْؤفْشَدُٓٓ فِٖ الْحٓحِّ -الْحٓحِّ

 .1152 -325 -2، ٍ االستجظبس 1505 -434 -5التْزٗت  -(4)•
 

 306: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

حٓوٓلَِٔ الشَّٕ٘خُ ػٓلَى الْؼٔوٕشَِٓ الْؤفْشَدِٓٓ فِٖ غَٕ٘شِ أَشْْٔشِ الْحٓحِّ فَلَب تُدٕدضِاُ  : أَلَُلُ•
 .ػٓيِ الْؤتْؼِٓٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِئِسٌَٕبدُِِ ػٓديِ الْؤفَضَّدلِ   « 5» -6 -19270•
الْؼٔوٕشَُٓ هٓفْشٍُضٌَٔ هِثْدلُ  : ثٕيِ طٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .فَئِرَا أَدَّى الْؤتْؼَٓٔ فَمَذٕ أَدَّى الْؼٔوٕشََٓ الْوٓفْشٍُضََٔ -الْحٓحِّ
هدي   5، ٍ أٍسد طدذسُ فدٖ الحدذٗث    2941 -450 -2الفمِ٘  -(5)•

 .هي ّزُ األثَاة 1الجبة 

 306: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

ٍٓ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕدذِ اللَّدِِ ػٓديْ    « 6» -7 -19271•
هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘دشٍ ػٓديْ حٓوَّدبد  ػٓديِ       أَحٕوٓذٓ ثٕيِ

إِرَا اسٕتَوٕتَغٓ الشَّخٔدلُ  : الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع فِٖ حٓذِٗث  لَبلَ ٍٓ لَبلَ
ثِبلْؼٔوٕشَِٓ فَمَذٕ لَضَى هٓب ػٓلَِِٕ٘ هِيْ فَشِٗضَِٔ الْؤتْؼِٓٔ ٍٓ لَبلَ اثٕيُ ػٓجَّبسٍ دٓ َلَدتِ  

 .الْؼٔوٕشَُٓ فِٖ الْحٓحِّ إِلَى َٕٗٓمِ الْمِ٘ٓبهِٓٔ
هدي   14، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحدذٗث  1 -413 -ػلل الششائغ -(6)•

 .هي أثَاة ألسبم الحح 2الجبة 
 

 306: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ هٓسٕؼَٔد  الْؼَّٓ٘بشُِّٖ فِٖ تَفْسِ٘شُِِ ػٓديْ صٔسٓاسَٓٓ  « 1» -8 -19272•
لِأَىَّ اللَِّٓ ٗٓمُدَلُ ٍٓ   -إِىَّ الْؼٔوٕشََٓ ٍٓاخِجٌٓٔ ثِوٌْٓضِلَِٔ الْحٓحِّ: ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
ٍٓ هٓديْ   -هٓب رَلِكٓ ِّٖٓ ٍٓاخِجٌٓٔ هِثْلُ الْحٓحِّ -«2»لِلِِّ أَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕشََٓ 

 .تَوٓتَّغٓ أَخٕضَأَتِْٔ ٍٓ الْؼٔوٕشَُٓ فِٖ أَشْْٔشِ الْحٓحِّ هٔتْؼٌٓٔ
 .«3»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِكٓ : أَلَُلُ•
 .219 -87 -1تفس٘ش الؼ٘بشٖ  -(1)•
 .196 -2الجمشٓ  -(2)•
 .هي ّزُ األثَاة 1هي الجبة  3تمذم فٖ الحذٗث  -(3)•

 
 305: ، ص14 وسائل الشيعة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

 الوفشدٓ، تدضا الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوشٓ  2هسألٔ •
ّل تدت ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ إرا اسدتغبع لْدب ٍ لدن ٗكدي     ٍ •

هستغ٘ؼب للحح؟ الوشَْس ػذهِ، ٍ َّ األلَى، ٍ ػلى ّدزا ال تددت   
ػلى األخ٘ش ثؼذ فشاغِ ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ إى كبى هستغ٘ؼب لْدب، ٍ ّدَ   
فٖ هكٔ، ٍ كزا ال تدت ػلى هي توكي هٌْب ٍ لن ٗدتوكي هدي الحدح    

 .لوبًغ، لكي األحَط اإلت٘بى ثْب

 403: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

عدم وجوب 
المفردة على 

 النائي

قيام السيرة على عدم استقرار العمرة على من استطاع من 
 النائين

 (دخلت العمرة في الحج الى يوم القيمة)بخبر الحلبي

 (انما نزلت العمرة بالمدينة )صحيح معاوية بن عمار

يكفى الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج )خبر يعقوب بن شعيب
  (مكان العمرة المفردة

 (فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة)خبر ابى بصير

  308: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

الوشَْس ػذم ٍخَة الؼوشٓ الوفشدٓ ػلى هي ٍظ٘فتدِ حدح   ( ثبًْ٘وب)•
التوتغ إرا استغبع لْب ٍ لن ٗكي هستغ٘ؼب للحح كوب إرا ثدزل لدِ ثدبرل    
لإلت٘بى ثبلؼوشٓ فٖ غ٘ش أٍاى الحح، ٍ كزا األخ٘ش للحح فئًِ ثؼذ فشاغِ 

 ثبلؼوشٓهي الحح هستغ٘غ لإلت٘بى 
إلدى هتوتدغ ثْدب ٍ هفدشدٓ     ( إٔ الؼودشٓ )ٍ تٌمسدن  ( لبل فٖ الششائغ) •

فبألٍلى تدت ػلى هي ل٘س هي حبضشٕ الوسدذ الحشام ٍ ال تظدح  
ٍ الوفدشدٓ   -الدى اى لدبل   -فٖ غ٘ش أشْش الحح ٍ تسمظ الوفشدٓ هؼْب

 تلضم حبضشٕ الوسدذ الحشام 

 307: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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 تجسئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة

أسسل فٖ الوسدبلك ػدذم ٍخدَة الوفدشدٓ ػلدى الٌدبئٖ إسسدبل        ٍ •
ٗفْن هي لفد   : الوسلوبت ٍ لبل فٖ ششح الؼجبسٓ الوتمذهٔ هي الششائغ

اى الوفشدٓ ٍاخجٔ ( إٔ فٖ لَل الششائغ ٍ تسمظ الوفشدٓ هؼْب)السمَط 
ثأطل الششع ػلى كل هكلف كوب اى الحح هغلمب ٗددت ػل٘دِ ٍ اًودب    
تسمظ هي الوتوتغ تخف٘فب ٍ هي لَلِ ٍ الوفشدٓ تلضم حبضشٕ الوسددذ  

 ،الحشام ػذم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ سأسب ٍ ث٘ي الوفَْه٘ي تذافغ ظبّش

 307: ، ص12 مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى؛ ج
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ٍ كبى الوَخت لزلك كَى ػوشُ التوتغ أ ف : ثن لبل فٖ سفغ التذافغ •
هي الوفشدٓ ٍ كبًت الوفدشدٓ ثسدجت رلدك أكودل ٍ ّدٖ الوشدشٍػٔ       
ثبألطبلٔ لجل ًضٍل آٗٔ التوتغ فكبًت ػوشُ التوتغ لبئوِ همبم األطدل٘ٔ  
هدضئٔ ػٌْب ٍ ّٖ ثوٌضلٔ الش ظٔ هي الؼضٗؤ، ٍ ٗكَى لَلِ ٍ الوفشدٓ 
تلضم حبضشٕ الوسدذ الحشام إشبسٓ الى هب استمش ػلِ٘ الحبل ٍ طدبس  

ٗؼٌدٖ فدٖ لَلدِ ٍ    )َّ الحكن الثبثت االى ثأطل لشدشع، ففدٖ األٍل   
ٖ إشبسٓ إلى اثتذائِ، ٍ ( تسمظ هؼْب الوفشدٓ  الثبً
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الدى اسدتمشاسُ   ( أػٌٖ لَلِ ٍ الوفشدٓ تلضم حبضشٕ الوسددذ الحدشام  )•
ك٘ف سفغ التدذافغ ثد٘ي الؼجدبست٘ي ثدؼدل     ( لذُ)فبًظش إلى أًِ ( اًتْى)

السمَط إشبسٓ الى هب ششع أٍال ٍ خؼل ا تظدبص ٍخدَة الوفدشدٓ    
ثحبضشٕ الوسدذ الحشام إشبسٓ الى هب استمش ػلِ٘ ٍخدَة الؼودشٓ، ٍ   
لَال التسبلن ػلى ا تظبص ٍخَة الؼوشٓ الوفشدٓ ثأّل هكدٔ ٍ هدي   
حَلْب ٍ ػذم ٍخَثْب ػلى الٌبئٖ لوب كبى ٍخِ للتذافغ ٍ ال فٖ سفؼدِ  

 .ثبلج٘بى الوزكَس
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ف٘ستذل لؼذم ٍخَة الوفشدٓ ػلى الٌبئٖ ثوب تمدذم فدٖ   ( ٍ ك٘ف كبى)•
رٗل الوسألٔ االٍلى هي ل٘بم الس٘شٓ ػلى ػذم استمشاس الؼوشٓ ػلى هي 
استغبع هي الٌبئ٘ي فوبت أٍ استفؼت استغبػتِ لجل أشْش الحدح ٍ اًدِ   
ٖ ء أشْش الحح ٍ اًِ لن ٗؼشف  ال ٗحكن ثفسك هي ٗؤ شّب الًتظبس هد
هٌْن  الف فٖ تمس٘ن الؼوشٓ إلى الوتوتغ ثْب ٍ ّدٖ فدشع الٌدبئٖ ٍ    

 ػوشُ هفشدٓ ٍ ّٖ فشع الحبضش 
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اى الظبّش هٌْن ػذم الخالف ثٌْ٘ن فٖ ػذم ٍخَة غ٘ش حح الوتوتغ ٍ •
ػلى الٌبئٖ ال اًِ تدت ػلِ٘ هغ حح التوتغ ػوشٓ هفشدٓ اال اًِ ٗدتدضء  

: الوشٍٕ ػي الظبدق ػل٘دِ السدالم  ( ٍ ثخجش الحلجٖ)ػٌْب ثحح التوتغ 
د لت الؼوشٓ فٖ الحح الى َٗم الم٘ؤ ألى اهلل تؼبلى ٗمَل فَوٓديْ تَوٓتَّدغٓ   
ثِبلْؼٔوٕشَِٓ إِلَى الْحٓحِّ فَوٓب اسٕتَٕ٘سٓشَ هِيَ الْْٓذِٕٕ فل٘س ألحذ اال اى ٗتوتغ الى 
اهلل اًضل رلك فٖ كتبثِ ٍ خشت ثِ السٌٔ هي سسَل اهلل طلى اهلل ػلِ٘ 

 ٍ آلِ 
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اى د َل الؼوشٓ فٖ الحح الى َٗم الم٘ؤ هختض ثبلٌبئٖ كودب  ( ٍ ال ٗخفى)•
لِوٓديْ لَدنٕ ٗٓكُديْ    رلِكٓ َّ الوظشح ثِ فٖ رٗل اٙٗٔ الوجبسكٔ هي لَلِ تؼبلى 

فل٘س ّزا توسكب ثئعالق اٙٗٔ فٖ ٍخدَة  الْحٓشامِ الْوٓسٕدِذِ حبضِشِٕ إَّٔلُِٔ 
الؼوشٓ حتى ٗحتبج فٖ التوسك ثِ الى تشجث هب فٖ الوستٌذ ثأًِ  شج هب 
 شج ٍ ثمٖ الجبلٖ ٍ ال إلى اإلٗشاد ػلِ٘ ثوب فٖ الوستوسك ثأًِ ال هدبل 
للجٌبء ػلى اإلعالق فٖ اٙٗٔ ثن الشخَع الِ٘ كوب فٖ الومبم ثدل الوسدتفبد   
هي اٙٗٔ ل٘س اال د َل الؼوشٓ فٖ الحح لودي لدن ٗكدي أّلدِ حبضدشٕ      
الوسدذ الحشام الى َٗم الم٘ؤ ٍ ّزا ثؼٌِ٘ َّ هب ادػى التسدبلن ػل٘دِ فدٖ    
الوسبلك هي اى الوفشٍع هي الؼوشٓ فٖ األٍل َّ الؼوشٓ الوفشدٓ للدو٘دغ  
ثن استمش ػلى الٌبئٖ ػوشٓ التوتغ، ٍ ظٌٖ اًِ ال ثحث فٖ االستذالل ثبلخجش 
ٍ ال ثبٙٗٔ هغ لغغ الٌظش ػي استذالل االهبم ػلِ٘ السدالم ثْدب ٍ ال غجدبس    

 ػلِ٘ أطال 
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هب فٖ طح٘ح هؼبٍٗٔ ثي ػودبس الودزكَس فدٖ    ( ٍ ٗؤٗذُ ثل ٗذل ػلِ٘)•
ٍ اًوب ًضلت الؼودشٓ ثبلوذٌٗدٔ ثٌدبء ػلدى اى     : الوسألٔ االٍلى الزٕ فِ٘

ٍ  جش ٗؼمَة ثي )ٗكَى الٌبصل هي الؼوشٓ فٖ الوذٌٗٔ َّ ػوشُ التوتغ 
الوتمذم الزٕ فِ٘ ٗكفى الشخل إرا توتدغ ثدبلؼوشٓ إلدى الحدح     ( شؼ٘ت

هكبى الؼوشٓ الوفشدٓ كدزلك أهدش سسدَل اهلل طدلى اهلل ػل٘دِ ٍ آلدِ       
أطحبثِ ثل ٍ  جش اثى ثظ٘ش الوتمذم الزٕ فِ٘ فدئرا أدى الوتؼدٔ فمدذ    

 .أدى الؼوشٓ الوفشٍضٔ
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حٌ٘ئز هب ػلِ٘ الوشَْس هي ػذم ٍخَة الؼوشٓ الوفشدٓ ػلدى  فبأللَى •
الٌبئٖ ٍ اًِ ل٘س ػلِ٘ اال ػوشٓ التوتغ ػٌذ استغبػتِ للحح، ٍ ٗتشتدت  

ػلى األخ٘ش ثؼذ فشاغِ ٍخَثْب  ػذم ػلى رلك، هب ركشُ فٖ الوتي هي 
هي ػول الٌ٘بثٔ أى ٗأتٖ ثبلؼوشٓ الوفشدٓ لٌفسِ، ٍ ال ػلى هدي توكدي   
هي الؼوشٓ فٖ غ٘ش أشْش الحح هغ ػذم توكٌِ هٌْدب ٍ هدي الحدح فدٖ     
أشْش الحح، لكي األحَط اإلت٘بى ثْب فٖ الوَسدٗي لظَْس لف  االخضاء 
فٖ غ٘ش ٍاحذ هي اال جبس فٖ ثمبء ٍخَة الؼوشٓ الوفشدٓ ٍ اى ػودشُ  
التوتغ هسمغٔ لْب ال اى الَاخت ثبألطل ػلى الٌدبئٖ لد٘س إال ػودشٓ    

 .التوتغ، ٍ اهلل الؼبلن
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