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لو وذر الحج مه مكان معيه
رو٘غ الَارجبت اإللْ٘ٔ دَٗى للِّ تؼبلى سَاء كبًت هاب  وٍ ػوا    اى •

هبل٘ب وٍ ػو  غ٘ز هبلٖ، فبلص ٓ ٍ الصَم ٍ الحذ ٍ الٌذر دَٗى للّاِ ٍ  
لْب رْٔ ٍضغ تَرت اشتغبل الذهأ ثْاب، ٍ ل٘ ات ومابهاب تال٘ ٘أ      
صزفٔ فذهٔ الوالف هشغَلٔ ثْب كبلدَٗى الوبل٘ٔ، ٍ هاب دام لان ٗوتخا     
التال٘ف لن ٗ قط الدٗي ٍ ٍرت ودائِ ثٌ  ِ وٍ ثبإلت٘بى ػٌِ فَرَة 
القضبء هي ثبة ت زٗغ الذهٔ ٍ ل٘س هي ثبة التَثٔ وٍ هي ثبة الا برٓ 
ث  َّ ت زٗغ لٌ س الَارت الخبثت فٖ الذهٔ، ٍ الذهٔ هشاغَلٔ ثاذل    
التال٘ف إلى اى ٗؤتى ثبلَارت سَاء ثٌ  ِ وٍ ثؼد هَتِ ثب ستئزبر وٍ 

ثبلتجزع ػٌِ، 

398: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
ل٘س الَارت هززد تال٘ف هحض ثح٘ج   ٗقج  ثقبء شاغ  الذهأ   ٍ •

هاغ   -ثِ ثؼد فَتِ ًظ٘ز ً قٔ األقبرة فئًاِ لاَ تازإل اإلً ابي ػلاْ٘ن     
  ٗص٘ز دٌٗب ػل٘اِ  ى الَارات ساد ال لأ ٍ إاا فابت         -تواٌِ

ٗتدارإل فبلحذ الٌذرٕ دٗي الْٖ، ٍ هقتضى القبػادٓ فاٖ الادٗي ّاَ     
القضبء هي وص  الوبل، ٍ قد وطلق الدٗي ػلى الَارجبت اإللْ٘أ فاٖ   
الزٍاٗبت، ٍ اى دٗي اللِّ وماق اى ٗقضاى كواب فاٖ رٍاٗأ ال خؼو٘أ       

.ٍ اًصزاف الدٗي ػي هخ  ّذُ الَارجبت هح  هٌغ« 1»الوؼزٍفٔ 

.هي وثَاة ٍرَة الحذ 18ثبة : الو تدرإل( 1)•

398: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
اى رٍاٗٔ ال خؼو٘ٔ ضؼ٘ ٔ سٌدا ٍ د لٔ ٍ قد تقدهت فاٖ  : ٗزد ػلٍِ٘ •

ٍ إط ي الادٗي ػلاى الَارجابت اإللْ٘أ     « 2»ثؼض الو بئ  ال بثقٔ 
هاي ثؼاد ٍصا٘ٔ    )ل٘س ػلى ًحَ الحق٘قٔ متى ٗشولِ اٙٗٔ الازٗوأ  

فئى اإلط ي ٍ ا ستؼوبل وػن هي الحق٘قٔ ٍ « 1»( دٗيوٍ  ثْب َٗصى 
ٍ وهب ٍرَة وص  . الوزبس، فبل زٍد هي وص  التزكٔ   ٗواي إحجبتِ

القضبء ف٘تَقف ػلى اشتغبل الذهٔ، ٍ الا م فٖ تحقق الصاغز،، فابى   
حجت اشتغبل الذهٔ ثذل  ثدل٘  هؼتجز كوب ٍرد فٖ الصاَم ٍ الصا ٓ ٍ   
الحذ   ثد هي الت زٗغ اهب ثٌ  اِ وٍ ثب سات٘زبر ػٌاِ ثؼاد هَتاِ وٍ      

.ثبلتجزع ػٌِ
.11سَرٓ الٌ بء اٙٗٔ ( 1) .هي ٍرَة الحذ 83ه ألٔ ( 2)•

398: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
هتى حجت اشتغبل الذهٔ ٗزت الت زٗغ ػٌِ ثئت٘بًِ ثٌ  اِ وٍ  : الحبص ٍ •

ٍ وهب إاا لن ٗخجت ا شاتغبل كواب فاٖ    . ثبإلت٘بى ػٌِ ٍ لَ هي األرٌجٖ
الوقبم اػٌٖ الَارجبت الٌذرٗٔ ف  دل٘ا  ػلاى ٍراَة القضابء لؼادم      
حجَت اشتغبل الذهٔ ػلى ًحَ الدَٗى ٍ ثؼض الَارجبت الوٌصَصٔ، 

399: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
ل٘س القضبء ً س الؼو  الَارت سبثقب متى ٗقبل ثؼدم الحبرٔ إلاى  ٍ •

وهز ردٗد، ث  الؼو  الَارت سبثقب قد فبت، ٍ ّذا الؼو  الَاقاغ فاٖ   
خبرد الَقت ػو  آخز هغبٗز لِ مق٘قٔ ٍ اًوب َّ هشبثِ لِ صاَرٓ، ٍ  
لَ كبى ٍارجب لابى ثدل٘  ه تق  غ٘ز الادل٘  األٍل، فَراَة الحاذ    
الوٌذٍر الوق٘د ث ٌٔ خبصٔ فٖ غ٘ز ال  الشهابى ٗحتابد إلاى دل٘ا      
ه تق  آخز ٍ كذل  ٍرَة الص ٓ الوق٘دٓ ثَقت خاب  فاٖ غ٘از    

.ال  الَقت ٗحتبد إلى الدل٘ 

399: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
إاا خزد الَقت فقد فبت الَارت فا٘ف ٗوااي اى ٗقابل   : ثبلزولٍٔ •

ث    ثد فٖ ٍرَثِ فاٖ  : ثبشتغبل الذهٔ ثذل  ثوززد الَرَة األٍل
.الَقت الخبًٖ هي دل٘  آخز

اى الَارجبت اإللْ٘ٔ ل٘ ت مبلْاب مابل   : فتحص٘  هي رو٘غ هب اكزًب•
الدٗي، فئاا هبت الوالف ٗقضى ػٌِ هي الخلج اى اٍصى ثِ ٍ إ  فا   

 قاد  ًؼن الحذ ٗقضى هي وص  التزكٔ سَاء اٍصاى ثاِ وم   للاٌ  ٍ    
.اكزًب ت ص٘  ّذا الجحج فٖ قضبء الص ٓ

399: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
:اى األقَال فٖ الو ألٔ ح حٔ: الحبص ٍ •
هاي ٍراَة القضابء فاٖ ه لاق       -رُ -هب اختابرُ الوصاٌف  : األٍل•

الَارجبت سَاء كبًت هتؼلقٔ للٌذر وم  ، ٍ سَاء كبى الوٌذٍر الحذ وم 
.غ٘زُ

400: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
هب اّت الِ٘ ثؼضْن، هي الت ص٘  هي ٍرَة القضبء فٖ هتؼلق : الخبًٖ•

الٌذر سَاء كبى الحذ وم غ٘زُ ٍ وهب إاا لن ٗاي الَارت هتؼلقاب للٌاذر   
.ف  ٗزت القضبء

400: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
هي الت ص٘  ثا٘ي   -قدُ -هب اّت الِ٘ الش٘خ صبمت الزَاّز: الخبلج•

ًذر الحذ ٍ غ٘زُ، ٍ اى الوٌذٍر لَ كبى الحذ ٗزت القضبء ٍ لاَ كابى   
غ٘زُ   ٗزت، فبلقضبء حبثت فٖ ًذر الحذ سَاء كبى ًذر الحذ ه لقب 

.وٍ هق٘دا ث ٌٔ خبصٔ
اًِ لن ٗزد وٕ ً  فٖ الوقبم ٗدل ػلى ٍرَة القضابء    : ٍ   ٗ  ى•

ثبلٌ جٔ إلى الٌبار ٍ   ثبلٌ جٔ إلى ٍلِ٘ مبل هَت الٌبار، ف  ثد هاي  
.الجحج ػلى هب ٗقتضِ٘ القبػدٓ

400: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
فقد ػزفات اًاِ هجٌاٖ ػلاى اى      -رُ -اهب هب اختبرُ الوصٌف: فٌقَل•

رو٘غ الَارجبت اإللْ٘ٔ دَٗى للّاِ تؼابلى ٍ لْاب رْأ ٍضاغ، ٍ اهأ       
الوالف هشغَلٔ ثْب، ٍ   ٗ قط هب فٖ اهتِ إ  ثت زٗغ الذهٔ ٍ ت ل٘ن 
الؼو  إلى الوَلى اهب ثبإلت٘بى ثٌ  اِ وٍ ثبلقضابء ػٌاِ ًظ٘از الادَٗى      

.الش ص٘ٔ للٌبس
هب تقدم اى هب اكزُ هي م٘ج الاجز، ه لن، فائى اإلٗزابة ٍ   : ٍ فِ٘•

التال٘ف ٗقتض٘بى اشتغبل اهٔ الوالاف، ثا  اكزًاب فاٖ األصاَل اى      
ٖ ء ػلى اهٔ الوالف ٍ إثزاسُ ثوجازس كواب    الَرَة ل٘س إ  اػتجبر ش

َّ الحبل فٖ سبئز ا ػتجبرات الولشهٔ 

400: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
الذهأ ثؼاد الَقات، ٍ اى    اشتغبل  ثقبء إ  اى الا م فٖ الصغز، اػٌٖ •

ا ػتجبر ثؼد الَقت هَرَد وم  ، ٍ هززد مدٍث ا ػتجبر ٍ التال٘ف 
فٖ الَقت   ٗا ٖ لجقبء ال  ثؼد الَقت فبى الحدٗج ثدل٘  ٍ الجقابء  
ثدل٘  آخز، فبى الجقبء وٗضب ٗحتبد إلاى دل٘ا  ه اتق  كبلحادٍث، ٍ     
الدل٘  األٍل الدال ػلى إت٘بًِ فٖ الَقات ٍ ا شاتغبل ثاِ   ٗتا ا      
: إت٘بًِ ٍ ا شتغبل ثِ خبرد الَقت ث    ثد هي وهز ردٗد، ٍ ثبلزولٔ
  دل٘  ػلى ٍرَة القضبء ػلى ً  ِ فض  ػلى ٍلِ٘ هي تزكتِ ألى 
القضبء ثأهز ردٗد ٍ   دل٘  ػلِ٘ فٖ الوَردٗي، ٍ وهب إطا ي الادٗي   
ػلى ثؼض الَارجبت   ٗزؼ  الَارت دٌٗب مق٘ق٘ب ٍ اًوب َّ هي ثبة 

.ا ستؼوبل ٍ َّ وػن هي الحق٘قٔ ٍ الوزبس

401: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
فقد ادػى اى الٌذر ث صَصِ َٗرت كَى الوٌاذٍر  : وهب القَل الخبًٍٖ •

دٌٗب ػلى الٌبار ألى ه بد ص٘غٔ الٌذر رؼ  الوٌذٍر للِّ تؼبلى ٍ تول٘اِ 
فابى  ( للِّ ػلٖ كاذا )وٍ ( لشٗد ػلٖ درّن)إٗبُ ٍ   فزي ث٘ي اى ٗقَل 

ّذُ الص٘غٔ تَرت كَى هتؼلقْب دٌٗب حبثتاب فاٖ الذهأ ف٘زازٕ ػل٘اِ      
ومابم الدٗي، كوب َّ الحبل فٖ خصَ  الحذ الَارت ثبألص  هاي  

.هؼبهلٔ الدٗي الحق٘قٖ هؼِ

401: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
للّاِ  )اى الٌذر   ٗدل إ  ػلى التشام الوالف ثبلوٌاذٍر ٍ قَلاِ   : فٍِ٘ •

اًِ التشم ػلى ً  ٖ ثاذا للّاِ تؼابلى، ٍ ّاذا   َٗرات     : هؼٌبُ( ػلٖ
إط ي الدٗي ػلِ٘ إ  ػلى سج٘  التزَس، فبلدٗي الوتؼابرف الحق٘قاٖ   
غ٘ز حبثت ٍ َّ غ٘ز هقصَد للٌبار ألى هقصَدُ م ت ه ابد الصا٘غٔ   
ٖ ء الوٌاذٍر للّاِ     ٖ ء الوٌذٍر،   هلا٘ٔ الشا ل٘س إ  التشاهِ ثذل  الش

تؼبلى، 

401: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
ث    ٗواي التول٘  الوتؼبرف ثبلٌ جٔ إلى اللِّ تؼابلى، فائى الولا٘أ    •

ا ػتجبرٗٔ   هؼٌى لْب ثبلٌ اجٔ إل٘اِ ساجحبًِ إ  ثوؼٌاى التال٘اف ٍ      
ٖ ء ثوؼٌى لشٍم إًْبئِ ٍ ًحاَ   اإللشام ٍ اإلٗزبة ٍ ٍرَة الَفبء ثبلش

ٔ ال ، ٍ إ   الخبثتٔ لألش٘بء ال برر٘ٔ غ٘ز حبثتٔ للِّ ا ػتجبرٗٔ  فبلولا٘
تؼبلى، 

402: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
اًوب َّ هبل  الولَإل ٍ األكَاى، ٍ رو٘غ األهَر طزا ث٘دُ ٍ تحات  ٍ •

سل بًِ ٍ قدرتِ ٍ هش٘تِ هي دٍى اػتجبر وٕ ربػ ، ٍ هلاِ تؼابلى ٍ  
سل بًِ ل٘س ثب ػتجبر فئى إمبطتِ إمبطٔ ٍرَدٗٔ،  رتجاب  رو٘اغ   
الوَرَدات ثٌ س اٍاتْب ثِ ثٌ س ٍرَدّب فْٖ حبثتٔ لِ ثاذٍاتْب هاي   
دٍى مبرٔ إلى اػتجبر حجَتْب لاِ، ٍ ّاٖ هحبطأ لاِ تؼابلى ثاٌ س       
ٍرَدّب ا رتجبطٖ ثِ ٍ هقَْرٓ تحت قْزُ ٍ سل بًِ، ٍ ا ػتجبر فاٖ  

.هَرد الخجَت الحق٘قٖ لغَ ٍاضح

402: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
الٌذر ث  ك  ٍارت   َٗرت إ  ا لتشام ثئت٘بى هتؼلقأ ٍ  : ثبلزولٍٔ •

لشٍم ودائِ فٖ ال برد، ٍ وهب كَى هتؼلقٔ دٌٗب مق٘ق٘ب حبثتب فاٖ الذهأ   
.ٗزت ت زٗغْب ػٌِ فٖ الَقت وٍ خبررِ، فغ٘ز حبثت

ًؼن ٍرد القضبء فٖ خصَ  الصَم الوٌذٍر الوق٘اد ث٘اَم خاب  إاا    •
صبدف َٗم الؼ٘د وٍ وٗبم هزضِ وٍ س زُ، كوب فٖ صح٘ح اثاي هْشٗابر   

ٍ لَ   الٌ  لابى الٌذر ثبط ، لؼدم الزرحبى فٖ هتؼلقٔ ما٘ي  « 1»
ٍ . الؼو  ٍ الزٍاٗٔ ػلى خ ف القبػدٓ ٍ ٗزت ا قتصبر ػلى هَردّب

.  ٗواي التؼدٕ ػٌِ إلى سبئز الوَارد
.1هي وثَاة الٌذر ح  10ثبة : الَسبئ ( 1)•

402: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
هي ال زي ث٘ي ًذر الحذ ٍ ث٘ي تؼلق الٌاذر  : وهب هب اكزُ فٖ الزَاّزٍ •

اى الحاذ ٗوتابس   : ثغ٘زُ ثَرَة القضبء فٖ األٍل دٍى الخبًٖ، ثدػَ،
ػي سبئز الَارجبت اإللْ٘ٔ، ألى الو ت بد هي الٌصَ  اى الحذ سج٘لِ 
سج٘  الدٗي وٍ َّ ثوٌشلتِ، فَرَثِ ػلى ًحَ الدٌٗ٘أ ث ا ف سابئز    
الؼجبدات الجدً٘ٔ، ف  ثد هي القضبء اهب ثٌ  ِ وٍ ٗقضٖ ػٌِ ٍل٘اِ ثؼاد   

.هَتِ هي وص  الوبل

402: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
هبلٖ ٍارت  الحذ اًب   ًز، فزقب ث٘ي األهزٗي، إ  هب ق٘  هي اى : ف ِ٘•

ٍ إروبػْن قبئن ػلى خزٍد الَارجبت الوبل٘أ هاي األصا  ث ا ف     
سبئز الَارجبت كبلص ٓ ٍ الصَم ٍ ًحَّوب هاي الَارجابت الجدً٘أ ٍ    
لاي هي الَاضح اى الحذ وٗضب ل٘س ثَارت هبلٖ ٍ اًوب الوبل ٗصزف 
فٖ هقدهبتِ، ٍ إ  فأفؼبل الحذ كبل َاف ٍ ال ؼٖ ٍ الَقاَف ل٘ ات   

.ثَارجبت هبل٘ٔ إ  الْدٕ فئًِ ٍارت هبلٖ

403: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
مبل الحذ ك ابئز الَارجابت اإللْ٘أ الجدً٘أ، ٍ الَارات      : ثبلزولٍٔ •

الوبلٖ هب ٍرت فِ٘ صازف الوابل وٍ  ٍ ثٌ  اِ كبلادَٗى، ٍ هزازد      
صزف الوبل فٖ تحص٘  الَارت ٍ صازفِ فاٖ الوقادهبت   ٗزؼا      

.الَارت ٍارجب هبل٘ب

403: ، ص1 معتمد العزوة الوثقى، ج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
اًِ لَ كبى الحذ ٍارجب هبل٘ب، ف  ثد هي الت ص٘  ث٘ي الحذ ٍ غ٘زُ ػلى •

هي الَارجبت   الت صا٘  ثا٘ي ًاذر الحاذ ٍ ًاذر غ٘از الحاذ إا          
خصَص٘ٔ للٌذر مٌ٘ئذ، ث  لَ كبى الحذ فٖ ضوي ػقاد  سم هاخ  وٍ   
صبر ٍارجب ث جت آخز غ٘ز الٌذر، ٗلاشم خزٍراِ هاي وصا  الوابل،      
 هت٘بس الحذ ػي سبئز الَارجبت، هغ اًِ لن ٗلتاشم اماد هاي ال قْابء     

.ثذل  ٍ لن ٗتؼزضَا لذل  وص 
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لو وذر الحج مه مكان معيه
:وهب ثح ت الزٍاٗبت فقد ٍرد تٌشٗ  الحذ هٌشلٔ الدٗي فٖ هَردٗيٍ •
مزٔ اإلس م، فئى الٌصَ  دلت ػلى اًْب دٗي وٍ ثوٌشلتاِ،  : ومدّوب•

ث  الو ت بد هٌْب تقدٗن مذ اإلس م ػلى الدَٗى الش ص٘ٔ، ٍ ّذا هوب 
.«1»  ك م فِ٘ 

ًذر إمزبد الغ٘ز   ًذر الحذ ػي ً  ِ، كواب فاٖ صاح٘حٔ    : حبًْ٘وب•
ػي ررا  ػل٘اِ مزأ    ( ػلِ٘ ال  م)سألت وثب رؼ ز : )ضزٗس قبل

اإلس م ًذر ًذرا فٖ شاز ل٘حزي ثِ رر  إلى هأ فوبت الذٕ ًاذر  
قج  اى ٗحذ مزٔ اإلس م، ٍ هي قج  اى ٗ ٖ ثٌذرُ الذٕ ًذر،

.ٍرَة الحذ 25ثبة : الَسبئ ( 1)•
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لو وذر الحج مه مكان معيه
اى تزإل هب  ٗحذ ػٌِ مزٔ اإلس م هي رو٘غ الوابل ٍ اخازد   : قبل•

هي حلخِ هب ٗحذ ثِ رر  لٌذرُ ٍ قد ٍفى ثبلٌذر، ٍ اى لن ٗاي تازإل  
هب  إ  ثقدر هب ٗحذ ثِ مزٔ اإلس م مذ ػٌِ ثوب تزإل، ٍ ٗحذ ػٌِ 

.«1»( ٍلِ٘ مزٔ الٌذر، اًوب َّ هخ  دٗي ػلِ٘
ٍ الظبّز اى إط ي ل ظ الدٗي ػلى ًذر إمزبد الغ٘ز اًوب َّ ثلحاب   •

كوب اى ٍلٖ الو٘ت لاِ  : تشجِ٘ ثبلدٗي هي م٘ج ق٘بم الَلٖ ثذل ، ٗؼٌى
التصدٕ  داء دًَِٗ كذل  لِ اى ٗقَم ثابلحذ ػٌاِ فاٖ هاَرد ًاذر      
اإلمزبد إاا لن ٗتواي َّ هي الا ، ٍ لاَ كابى دٌٗاب مق٘ق٘اب لاشم       

.خزٍرِ هي األص    هي الخلج
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لو وذر الحج مه مكان معيه
لن ٗ لق الدٗي ػلى ه لق الحذ إ  ػلى ّذٗي الواَردٗي  : ثبلزولٍٔ •

فحبل الحذ مبل سبئز الَارجبت، ف  فزي ث٘ي الحذ ٍ غ٘زُ، ٍ القضبء 
.غ٘ز حبثت ػلى ً  ِ فض  ػلى الَلٖ ثؼد هَتِ
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