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 اإلحرامفي القَل 

  كٖ ً٘ل٘ٔ اإلحشامالوَل •
ٔ الَاخجبت ٍهت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 القصد،ال بوعٌى قصد اإلحرام

ثوؼٌى هصذ اإلحشام، ثل ثوؼٌى هصدذ ؤحدذ الٌ،دي،    الوصذ،ال : األٍل•
كةرا هصذ الؼوشٓ هثال ٍ لجى صبس هحشهب ٍ ٗتشتت ػلِ٘ ؤحٌبهِ، ٍ ؤهب 
هصذ اإلحشام كال ٗؼول ؤى ٌَٗى هحووب لؼٌَاًِ، كلدَ لدن ٗوصدذ ؤحدذ     
الٌ،ي لن ٗتحون بحشاهِ سَاء ًبى ػدي ػودذ ؤٍ سدَْ ؤٍ خْدل، ٍ     
ٗجؽل ً،ٌِ ؤٗعب برا ًبى التشى ػي ػوذ، ٍ ؤهب هغ ال،دَْ ٍ الدْدل   
كال ٗجؽل، ٍ ٗدت ػلِ٘ تدذٗذ اإلحشام هي الو٘ودبت بى ؤهٌدي، ٍ بال   

 .كوي ح٘ث ؤهٌي ػلى التلص٘ل الوتوذم

 413: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يعتبر في الٌية القربة ٍ الخلَص

كودغ   الؼجبدات،ٗؼتجش كٖ الٌ٘ٔ الوشثٔ ٍ الخلَص ًوب كٖ سبئش  1ه،إلٔ •
كوذّوب ؤٍ كوذ ؤحدذّوب ٗجؽدل بحشاهدِ، ٍ ٗددت ؤى تٌدَى هوبسًدٔ       
 .للششٍع كِ٘، كال ٌٗلٖ حصَلْب كٖ األثٌبء، كلَ تشًْب ٍخت تدذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

ؤى الحدح  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتجش كٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحح ٍ  2ه،إلٔ •
توتغ ؤٍ هشاى ؤٍ بكشاد، ٍ ؤًِ لٌل،ِ ؤٍ ؿ٘شُ، ٍ ؤًدِ حددٔ اإلسدالم ؤٍ    
الحح الٌزسٕ ؤٍ الٌذثٖ، كلَ ًَى هي ؿ٘ش تؼ٘٘ي ٍ ؤًٍلِ بلى هدب ثؼدذ   
رلي ثؽل ٍ ؤهب ً٘ٔ الَخِ كـ٘ش ٍاخجٔ بال برا تَهق التؼ٘د٘ي ػلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؼتجش التللظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخؽبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 ال يعتبر في اإلحرام قصد ترك الوحرهات

ال ٍ  تلصد٘ال ال ٗؼتجش كٖ اإلحشام هصذ تدشى الوحشهدبت ال    3ه،إلٔ •
بخوبال، ثل لَ ػضم ػلى استٌبة ثؼط الوحشهبت لن ٗعدشّ ثةحشاهدِ،   
ًؼن هصذ استٌبة هب ٗجؽل الحح هي الوحشهبت ال ٗدتودغ هدغ هصدذ    

 .الحح

  414: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ ًسي ها عيٌّه هي ححّ أٍ عورة

لَ ً،ٖ هب ػٌِ٘٘ هي حح ؤٍ ػودشٓ كدةى اختصدت الصدحٔ ٍاهؼدب       4ه،إلٔ •
ك٘ودغ صدح٘حب، ٍ لدَ خدبص الؼدذٍل هدي        *لوب ٗصح  ثإحذّوب تدذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ك٘صدح٘، ٍ لدَ صدح ًالّودب، ٍ ال ٗددَص        **اٙخدش ؤحذّوب بلى 
ٗؼول ػلى هَاػذ الؼلن اإلخوبلٖ هغ اإلهٌبى ٍ ػذم الحشج،  ***الؼذٍل

 .ٍ بال كجح،ت بهٌبًِ ثال حشج
في ًيته لوا يصح ٍ إال فيحول على الصححيح ٍ  ظهَر لَ لن يني هٌاك * •

 .  تدديد الٌية ٍ إى خاز إحتياطاًعليه ال يدب 
 .ٍ لن يني هٌاك ظهَر **•
أٍ ماى ٍ لن ينحي هٌحاك    (أي الزهاً عليه)ٍ لن يني أحدهوا هتعيٌاً ***•

ظهَرٍإال فلَ تعيي أحدهوا عليه ٍ ماى هٌاك ظهَر فحي ًيتحه للوتعحيي،    
 .يحول عليه

  414: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ٍ بال  ،لَ ًَى ًحح كالى كدبى ػلدن ؤى حددِ لودب را صدح      5ه،إلٔ •
 كبألٍخِ الجؽالى

 
 
 

  414: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محح فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

إحرامه معلوم 
 بالتفصيل

إحرامه يعلم 
 في المستقبل

إحرامه ال يعلم 
 أصالا 

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محح فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

 احرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى محح فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى محح فالى

 لو نوى كحج فالن

 أحرم الغير

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

إحرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 إحرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى محح فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرام معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

احرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 احرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 احرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى محح فالى

 213: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ؛ ج•

ٍٓ ثِةِسٌَٕبدُٙٙ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ ػٓلِّٖٙ ثٕديِ هٓحٕجٔدَةٍ ػٓديْ    « 3» -4 -14647•
ٗٓؼٕوَُةٓ ثٕيِ ٗٓضِٗذٓ ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ ؤَثِدٖ ػٓجٕدذٙ   
اللَِّٙ ع ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ ٍٓ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ ال،ٌِّْذِّٕٙ ٍٓ الْؼٓجٛبسِ ًُلِِّْنٕ 
ػٓيْ صٓلَْٓاىَ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوٛبسٍ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَّدِٙ ع ؤَىَّ سٓسٔدَلَ اللَّدِٙ    

 ص ؤَهَبمٓ ثِبلْوٓذٌَِٙٗٔ ػٓشْشَ سٌٙٙ٘يَ لَنٕ ٗٓحٔحٛ 
هدي   1، ٍ ؤٍسد رٗلِ كدٖ الحدذٗث   1588 -454 -5التْزٗت  -(3)•

 .هي ؤثَاة هوذهبت الؽَاف 4الجبة 

 213: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

 ٰ  الًب ٍٓ ػٓلىٰ  اسِ ثِبلْحٓحِّ ٗٓإْتَُىٓ سِجٰ  ؤًَْضَلَ اللَِّٔ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ ؤَرِّىْ كٖٙ اليّثُنٛ •
كَإَهٓشَ الْؤداَرًِّٙ٘يَ ؤَىْ ٗٔاَرًُِّدَا   « 4»اهٙشٍ ٗٓإْتٙ٘يَ هٙيْ ًُلِّ كَحٍّ ػٓوٙ٘نٍ ٰ  ًُلِّ ض

ػٓبهِٙٙ ّٓزَا كَؼٓلٙدنٓ ثِدِٙ   « 5»ثِإَػٕلَى ؤَصَٕٓاتِْٙنٕ ثِإَىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص ٗٓحٔحٜ هٙيْ 
« 1»الْوٓذٌََٙٗٔ ٍٓ ؤَّٕدلُ الْؼٓدَٓالٖٙ ٍٓ الْدإَػٕشَاةٔ كَدبخٕتَوٓؼَٔا كَحٓدحٛ      حٓعَشَ   هٓيْ

سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ٍٓ بًَِّوٓب ًَبًَُا تَبثِؼٙ٘يَ ٌْٗٓتَظٙشٍُىَ هٓب ٗٔاْهٓشٍُىَ ثِِٙ كَ٘ٓتَّجِؼًََٔدِٔ ؤٍَٕ  
ٗٓصٌَٕغٔ شَٕ٘ئبً كَ٘ٓصٌَٕؼًََِٔٔ كَخَشَجٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص كٙدٖ ؤَسٕثٓدغٍ ثٓوٙد٘يَ هٙديْ رٕٙ     

 الْوَؼٕذِٓٓ 
 .27 -22الحح  -(4)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)هي ( ثذل)كٖ  -كٖ الٌبكٖ -(5)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)لحح  -كٖ الٌبكٖ -(1)•

 
 

 214: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

اًْتَْٓى بِلَى رٕٙ الْحٔلَٕ٘لَِٔ كَضَالَتٙ الشَّوٕسٔ اؿْتَ،ٓلَ ثُنٛ خَشَجٓ حٓتَّى ؤَتَدى  كَلَوٛب •
ثِبلْحٓحِّ هٔلْدشِداً  « 2»الْوٓ،ٕدِذٓ الَّزٕٙ ػٌْٙذٓ الشَّدٓشَِٓ كَصٓلَّى كِٙ٘ٙ الظُّْٕشَ ٍٓ ػٓضَمٓ 

ٍٓ خَشَجٓ حٓتَّى اًْتَْٓى بِلَى الْجٕٓ٘ذٓاءٙ ػٌْٙدذٓ الْوٙ٘دلِ الْدإٍَٛلِ كَصٓدقٛ الٌَّدبسٔ لَدِٔ       
سٙوٓبؼَٕ٘يِ كَلَجٛى ثِبلْحٓحِّ هٔلْشِداً ٍٓ سٓبمَ الْْٓذٕٕٓ سٙتّبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ ثٓذًًَٓٔ ؤٍَٕ ؤَسٕثٓؼبً ٍٓ 
سٙتِّ٘يَ حٓتَّى اًْتَْٓى بِلَى هٌََّٓٔ كٖٙ سٓلْخِ ؤَسٕثٓغٍ هٙيْ رٕٙ الْحٙدِٛٔ كَؽَبفٓ ثِبلْجٕٓ٘تٙ 
سٓجٕؼَٓٔ ؤَشَْٓاغٚ ٍٓ صٓلَّى سًْٓؼٓتَٕ٘يِ خَلْقٓ هٓوَبمِ بِثٕشَاّٙ٘نٓ ثُنٛ ػٓبدٓ بِلَدى الْحٓدٓدشِ   

 كَبسٕتَلَوِٓٔ ٍٓ هَذٕ ًَبىَ اسٕتَلَوِٓٔ كٖٙ ؤٍَٛلِ ؼََٓاكِٙٙ 
 (.ّبهش الوخؽَغ)ٍ ؤحشم  -كٖ ً،خٔ -(2)•

 

 214: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ُٙ كَإَثٕذٓؤُ ثِوٓب ثٓذٓؤَ اللَِّٔ ثِدِٙ  ٰ  ائٙشِ اللّٰ  ا ٍٓ الْوٓشٍَْٓٓ هٙيْ شَغٰ  هَبلَ بِىَّ الصٛقثُنٛ •
ٖٕ ءٗ صٌَٓؼِٓٔ  ٍٓ بِىَّ الْؤ،ٕلٙوٙ٘يَ ًَبًَُا ٗٓظٌَُُّىَ ؤَىَّ ال،ٛؼٕٖٓ ثٕٓ٘يَ الصٛلَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ شَ

ُٙ ٰ  ائٙشِ الدلّ ٰ  ا ٍٓ الْوٓشٍَْٓٓ هٙيْ شَغٰ  الْؤشْشًَُِىَ كَإًَْضَلَ اللَِّٔ تَؼٓبلَى بِىَّ الصٛق
« 3»ا ٰ  احٓ ػٓلَِٕ٘ٙ ؤَىْ ٗٓؽََّٛفٓ ثِِْدن ٰ  ا خٔيٰ  كَوٓيْ حٓحٛ الْجٕٓ٘تٓ ؤٍَِ اػٕتَوٓشَ كَل

ثُنٛ ؤَتَى الصٛلَب كَصٓؼٙذٓ ػٓلَِٕ٘ٙ كَبسٕتَوْجٓلَ الشًُّْيَ الْ٘ٓوٓبًٖٙٛ كَحٓوٙدذٓ اللَّدِٓ ٍٓ ؤَثٌَْدى    
ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ دٓػٓب هٙوْذٓاسٓ هٓب تُوْشَؤُ سَٔسُٓٓ الْجٓوَشَِٓ هٔتَشَسِّلًب ثُنٛ اًْحٓدذٓسٓ بِلَدى الْوٓدشٍِْٓٓ    

 حٓتَّى كَشَؽَ هٙيْ سٓؼِِٕ٘ٙ « 4»كََٓهَقٓ ػٓلَْٕ٘ٓب ًَوٓب ٍٓهَقٓ ػٓلَى الصٛلَب 
 .158 -2الجوشٓ  -(3)•
ثن اًحذس ٍ ػبد بلى الصلب كَهق ػلْ٘ب، ثدن   -كٖ الٌبكٖ صٗبدٓ -(4)•

 (.ّبهش الوخؽَغ)اًحذس بلى الوشٍٓ 
 

 214: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

ؤَتَى خٓجٕشَئٙ٘لُ ٍٓ َّٔٓ ػٓلَى الْوٓشٍِْٓٓ كَإَهٓشَُٔ ؤَىْ ٗٓإْهٔشَ الٌَّبسٓ ؤَىْ ٗٔحٙلُّدَا بِلَّدب   ثُنٛ •
سٓبئٙنَ ّٓذٍٕٕ كَوَبلَ سٓخٔلٌ ؤَ ًَحٙلُّ ٍٓ لَنٕ ًَلْشُؽْ هٙيْ هٌَٓبسٌٌَٙٙب كَوَبلَ ًَؼٓدنٕ كَلَوٛدب   
ٍٓهَقٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ثِبلْوٓشٍِْٓٓ ثٓؼٕذٓ كَشَاؿِٙٙ هٙيَ ال،ٛؼِٕٖ ؤَهْجٓلَ ػٓلَدى الٌَّدبسِ   
ثَِٓخِِْٕٙ كَحٓوٙذٓ اللَِّٓ ٍٓ ؤَثٌَْى ػٓلَِٕ٘ٙ ثُنٛ هَبلَ بِىَّ ّٓزَا خٓجٕشَئٙ٘لُ ٍٓ ؤٍَٕهٓإَ ثِ٘ٓذُٙٙ بِلَى 
خَلْلِٙٙ ٗٓإْهٔشًُٖٙ ؤَىْ آهٔشَ هٓيْ لَنٕ ٗٓ،ٔنْ ّٓذٕٗبً ؤَىْ ٗٔحٙدلَّ ٍٓ لَدَِ اسٕدتَوْجٓلْتٔ هٙديْ     

هٙثْلَ الَّزٕٙ اسٕتَذٕثٓشْتٔ لَصٌَٓؼٕتٔ هٙثْدلَ هٓدب ؤَهٓدشْتٌُُنٕ ٍٓ لٌٌَِّٙدٖ سٔدوْتٔ        ؤَهٕشِٕ
 الْْٓذٕٕٓ ٍٓ لَب ٌْٗٓجٓـٖٙ لٙ،ٓبئٙنِ الْْٓذِٕٕ ؤَىْ ٗٔحٙلَّ حٓتَّى ٗٓجٕلُؾَ الْْٓذٕٕٔ هٓحٙلَِّٔ 

 214: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 لَ ًَى محح فالى

تَوْؽُشُ كَوَبلَ لَدِٔ  « 1»كَوَبلَ لَِٔ سٓخٔلٌ هٙيَ الْوََٕمِ لٌََخْشُخٓيَّ حٔدٛبخبً ٍٓ شُؼَٔسًَٔب هَبلَ •
سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ؤَهٓب بًَِّيٓ لَيْ تُاْهٙيَ ثٓؼٕذّٓٓب ؤَثٓذاً كَوَبلَ لَِٔ سٔشَاهَُٔ ثٕيُ هٓبلٙديٙ ثٕديِ   

خُلٙوٌَْدب  « 3»الٌٌَْٙبًٖٜٙ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِّٙ ػٔلِّوٌَٕب دٌٌََٙٗب ًَإًََّوٓدب  « 2»[ خٔؼٕشُنٍ]خٔشْؼٔنٍ 
الَْٕ٘ٓمٓ كَْٓزَا الَّزٕٙ ؤَهٓشْتٌََب ثِِٙ لٙؼٓبهٌَٙب ّٓزَا ؤَمٕ لٙوٓب ٗٓ،ٕتَوْجِلُ كَوَبلَ لَِٔ سٓسَٔلُ اللَّدِٙ ص  
ثٓلْ َّٔٓ لٙلْإَثٓذٙ بِلَى َٕٗٓمِ الْوٙ٘ٓبهِٓٔ ثُنٛ شَجٛيٓ ؤَصٓدبثِؼِٓٔ ثٓؼٕعَدْٓب بِلَدى ثٓؼٕدطٍ ٍٓ هَدبلَ      

 دٓخَلَتٙ الْؼٔوٕشَُٓ كٖٙ الْحٓحِّ بِلَى َٕٗٓمِ الْوٙ٘ٓبهِٓٔ 
•______________________________ 

 (.ّبهش الوخؽَغ)ٍ سئٍسٌب  -كٖ الٌبكٖ -(1)

 .خؼشن -كٖ الوصذس ٍ الٌبكٖ -(2)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)ًبًب  -كٖ الٌبكٖ -(3)•
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 لَ ًَى محح فالى

ٍٓ َّٔٓ ثِوٌََّٓٔ كَذٓخَلَ ػٓلَدى  قَدِمٓ عٓلِيٌّ ع هِيَ الْيٓوٓيِ عٓلَى رٓسَٔلِ اللَّهِ ص ٍٓ •
كَبؼٙوَٓٔ ع ٍٓ ّٖٙٓ هَذٕ ؤَحٓلَّتٕ كََٓخٓدذٓ سِٗحدبً ؼَِّ٘جٓدًٔ ٍٓ ٍٓخٓدذٓ ػٓلَْٕ٘ٓدب ثٙ٘ٓبثدبً       
هٓصٕجَٔؿًَٔ كَوَبلَ هٓب ّٓزَا ٗٓب كَبؼٙوُٓٔ كَوَبلَتٕ ؤَهٓشًََدب سٓسٔدَلُ اللَّدِٙ ص كَخَدشَجٓ     
ػٓلٌّٖٙ ع بِلَى سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص هٔ،ٕتَلْتٙ٘بً ٍٓ هٔحٓشِّشبً ػٓلَى كَبؼٙوَٓٔ ع كَوَدبلَ ٗٓدب   

 هٓصٕجَٔؿٌَٔثٙ٘ٓبةٗ « 4»سٓسَٔلَ اللَِّٙ بًِِّٖ سٓؤَٕٗتٔ كَبؼٙوَٓٔ هَذٕ ؤَحٓلَّتٕ ػٓلَْٕ٘ٓب 
ثن ظشة ػلى الَاٍ، ٍ ًتدت كدٖ   ( ٍ ػلْ٘ب)ًتت كٖ الوخؽَغ  -(4)•

 (.هعشٍة -ٍ) -الْبهش
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 لَ ًَى محح فالى

فَقَالَ رٓسَٔلُ اللَّهِ ص أًََا أَهٓرْتٔ الٌَّحآَ بِحلَلِلٓ ٍٓ أًَْحيٓ يٓحا عٓلِحيَ بِوٓحا        •
يٓا رٓسَٔلَ اللَّهِ إِهٕلَالًا مَإِهٕلَالِ الٌَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهٔ رٓسَٔلُ : أَهٕلَلْيٓ قَالَ قُلْئ

 هٓدٕيِياللَّهِ ص مُيْ عٓلَى إِحٕرَاهِلٓ هِثْلِي ٍٓ أًَْيٓ شَرِينِي فِي 
هَبلَ كٌََضَلَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ثِوٌََّٓٔ ثِبلْجٓؽْحٓبءٙ َّٔٓ ٍٓ ؤَصٕدحٓبثِٔٔ ٍٓ لَدنٕ ٌْٗٓدضِلِ     •

الذٍٜسٓ كَلَوٛب ًَبىَ َٕٗٓمٔ التَّشٍِِْٗٓٔ ػٌْٙذٓ صٍٓٓالِ الشَّوٕسِ ؤَهٓشَ الٌَّبسٓ ؤَىْ ٗٓـْتَ،ٙلَُا ٍٓ 
اّٙد٘نٓ  ٰ  ِْٗٔلَُّا ثِبلْحٓحِّ ٍٓ َّٔٓ هََٕلُ اللَِّٙ الَّزٕٙ ؤًَْضَلَِٔ ػٓلَى ًَجِِِّ٘ٙ كَبتَّجِؼَٔا هٙلََّٔ بِثٕش

«5» 
 .95 -3آل ػوشاى  -(5)•
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 لَ ًَى محح فالى

ص ٍٓ ؤَصٕحٓبثِٔٔ هِْٔلِّ٘يَ ثِبلْحٓحِّ حٓتَّى ؤَتََٕا هًٌٙى كَصٓلَّى الظُّْٕشَ ٍٓ الٌَّجِٖٜ   كَخَشَجٓ•
الْؼٓصٕشَ ٍٓ الْوٓـْشِةٓ ٍٓ الْؼٙشَبءٓ الْأخٙشََٓ ٍٓ الْلَدٕشَ ثُنٛ ؿَذٓا ٍٓ الٌَّبسٔ هٓؼِٓٔ كٌََبًَتٕ 
هُشَٕٗشٗ تُلٙ٘طٔ هٙيَ الْؤضْدٓلٙلَِٔ ٍٓ ّٖٙٓ خٓوٕغٗ ٍٓ ٗٓوٌَٕؼَٔىَ الٌَّبسٓ ؤَىْ ٗٔلٙ٘عَُا هٌْْٙٓب 
كَإَهْجٓلَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ٍٓ هُشَٕٗشٗ تَشْخَٔ ؤَىْ ٌَُٗٓىَ بِكَبظَتُِٔ هٙيْ حٕٓ٘ثُ ًَبًَُا 

اضٓ ٰ  ٗٔلٙ٘عَُىَ كَإًَْضَلَ اللَِّٔ ػٓلَى ًَجِِّ٘دِٙ ص ثُدنٛ ؤَكٙ٘عُدَا هٙديْ حٕٓ٘دثُ ؤَف     
ٗٓؼٌٕٖٙ بِثٕشَاّٙ٘نٓ ٍٓ بِسٕوٓبػٙ٘لَ ٍٓ بِسٕدحٓبمَ  « 1»ُٓ ٰ  اسٔ ٍٓ اسٕتَـْلٙشٍُا اللّٰ  اليّ

 ثٓؼٕذّٓٔنٕكٖٙ بِكَبظَتِْٙنٕ هٌْْٙٓب ٍٓ هٓيْ ًَبىَ 
•______________________________ 

 .199 -2الجوشٓ  -(1)
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 لَ ًَى محح فالى

كَلَوٛب سٓؤَتٕ هُشَٕٗشٗ ؤَىَّ هُجَٛٔ سٓسَٔلِ اللَِّٙ ص هَذٕ هٓعَدتٕ ًَإًََّدِٔ دٓخَدلَ كٙدٖ      •
ٖٕ ءٗ لٙلَّزٕٙ ًَبًَُا ٗٓشْخَٔىَ هٙيَ الْةِكَبظَِٔ هٙيْ هٌَٓبًِْٙنٕ حٓتَّدى اًْتَْٓدَٕا    ؤًَْلُ،ِْٙنٕ شَ
بِلَى ًَوٙشََٓ ٍٓ ّٖٙٓ ثٓؽْيُ ػٔشًَََٔ ثِحٙ٘ٓبلِ الْإَسٓاىٙ كَعُشِثٓتٕ هُجٛتُِٔ ٍٓ ظَشَةٓ الٌَّدبسٔ  
ؤَخْجِ٘ٓتَْٔنٕ ػٌْٙذّٓٓب كَلَوٛب صٓالَتٙ الشَّوٕسٔ خَشَجٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ٍٓ هٓؼِٓٔ هُشَٕٗشٗ 

ٍٓ هَذٙ اؿْتَ،ٓلَ ٍٓ هَؽَغٓ التَّلْجَِ٘ٓٔ حٓتَّى ٍٓهَقٓ ثِبلْوٓ،ٕدِذٙ كََٓػٓظَ الٌَّدبسٓ ٍٓ  « 2»
 بِهَبهٓتَٕ٘يِؤَهٓشَّٔنٕ ٍٓ ًَْٓبّٔنٕ ثُنٛ صٓلَّى الظُّْٕشَ ٍٓ الْؼٓصٕشَ ثِإَرَاىٍ ٍٓاحٙذٚ ٍٓ 

 .ٍ هؼِ كشسِ -كٖ الوصذس -(2)•
•  

 216: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج



26 

 لَ ًَى محح فالى

هٓعَى بِلَى الْوَٕٓهٙقٙ كََٓهَقٓ ثِِٙ كَدٓؼٓلَ الٌَّبسٔ ٗٓجٕتَدذٙسٍٔىَ ؤَخْلَدبفٓ ًَبهَتٙدِٙ    ثُنٛ •
ٗٓوٙلَُىَ بِلَى خٌْٓجِْٓب كٌََحٛبّٓب كَلَؼٓلَُا هٙثْلَ رَلٙيٓ كَوَبلَ ؤَْٜٗٓب الٌَّبسٔ بًَِّدِٔ لَدٕ٘سٓ   
هَٕٓظٙغٔ ؤَخْلَبفٙ ًَبهَتٖٙ ثِبلْوَٕٓهٙقٙ ٍٓ لٌَٙيْ ّٓزَا ًُلُِّٔ هَٕٓهٙقٗ ٍٓ ؤٍَٕهٓإَ ثِ٘ٓذُٙٙ بِلَدى  
الْوَٕٓهٙقٙ كَتَلَشَّمَ الٌَّبسٔ ٍٓ كَؼٓلَ هٙثْلَ رَلٙديٓ ثِؤضْدٓلٙلَدَٔ كََٓهَدقٓ حٓتَّدى ٍٓهَدغٓ      

 الشَّوٕسِالْوُشْصٔ هُشْصٔ 
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 لَ ًَى محح فالى

ثُنٛ ؤَكَبضٓ ٍٓ ؤَهٓشَ الٌَّبسٓ ثِبلذٛػِٓٔ حٓتَّى بِرَا اًْتَْٓدى بِلَدى الْؤضْدٓلٙلَدِٔ ٍٓ ّٙدٖٓ      •
الْوٓشْؼٓشُ الْحٓشَامٔ كَصٓلَّى الْوٓـْشِةٓ ٍٓ الْؼٙشَبءٓ الْأخٙشََٓ ثِإَرَاىٍ ٍٓاحٙذٚ ٍٓ بِهَدبهٓتَٕ٘يِ  
ثُنٛ ؤَهَبمٓ حٓتَّى صٓلَّى كْٙ٘ٓب الْلَدٕشَ ٍٓ ػٓدٛلَ ظُدؼٓلَبءٓ ثٌٓٙدٖ ّٓبشٙدنٍ ثِبللَّٕ٘دلِ ٍٓ     
ؤَهٓشَّٔنٕ ؤَىْ لَب ٗٓشْهَٔا الْدٓوٕشََٓ خٓوٕشََٓ الْؼٓوَجِٓٔ حٓتَّى تَؽْلُغٓ الشَّوٕسٔ كَلَوٛب ؤَظَدبءٓ  

 لَِٔ الٌَّْٓبسٔ ؤَكَبضٓ حٓتَّى اًْتَْٓى بِلَى هًٌٙى كَشَهٓى خٓوٕشََٓ الْؼٓوَجِٓٔ 
مَاىَ الْهٓدٕئ الَّلِي خٓاءٓ بِهِ رٓسَٔلُ اللَّهِ ص أَرٕبٓعحاً ٍٓ سِحتنييَ إٍَٔ سِحتّاً ٍٓ    ٍٓ •

ع بِأَرٕبٓعٓةٍ ٍٓ ثَلَاثِييَ إٍَٔ سِيٍّ ٍٓ ثَلَاثِييَ فٌََحٓرَ رٓسَٔلُ اللَّهِ  سِتنييَ ٍٓ خٓاءٓ عٓلِيٌّ
 ص سِتّاً ٍٓ سِتنييَ ٍٓ ًَحٓرَ عٓلِيٌّ ع أَرٕبٓعاً ٍٓ ثَلَاثِييَ بٓدًَٓةً 

 

 216: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج



28 

 لَ ًَى محح فالى

هٙيْ لَحٕدنٍ  « 1»ؤَهٓشَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص ؤَىْ ٗٔاْخَزَ هٙيْ ًُلِّ ثٓذًٍَٓٔ هٌْْٙٓب خٓزٌٍْٓٓ ٍٓ •
ثُنٛ تُؽْجٓخَ كَإًََلَ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص هٌْْٙٓب ٍٓ ػٓلٙدٌّٖ ع  « 2»ثُنٛ تُؽْشَحٓ كٖٙ ثٔشْهٍٓٔ 

ٍٓ حٓ،ٓ٘ٓب هٙيْ هٓشَهْٙٓب ٍٓ لَنٕ ٗٔؼٕدػٙ الْدٓدضَّاسِٗيَ خٔلَُدّٓٓدب ٍٓ لَدب خِلَبلَْٓدب ٍٓ لَدب       
هَلَبئٙذّٓٓب ٍٓ تَصٓذٛمَ ثِِٙ ٍٓ حٓلَنَ ٍٓ صٓاسٓ الْجٕٓ٘تٓ ٍٓ سٓخٓغٓ بِلَى هًٌٙدى كَإَهَدبمٓ ثِْٓدب    
حٓتَّى ًَبىَ الَْٕ٘ٓمٔ الثَّبلٙثُ هٙيْ آخٙشِ ؤَٗٛبمِ التَّشْشِٗنِ ثُنٛ سٓهٓدى الْدِوٓدبسٓ ٍٓ ًَلَدشَ    

 الْإَثٕؽَحِحٓتَّى اًْتَْٓى بِلَى 
الٌْبٗدٔ  )ّٖ الوؽؼٔ هي اللحدن   -ًزا كٖ الٌ،خ ثبلد٘ن، ٍ حزٍٓ -(1)•

1- 357.) 

 (.121 -1الٌْبٗٔ )الوذس الوتخزٓ هي الحدش  -الجشهٔ -(2)•
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 لَ ًَى محح فالى

ػٓبئٙشَُٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِّٙ تَشْخِغٔ ًٙ،ٓبئُىٓ ثِحٓدٍٛٔ ٍٓ ػٔوٕشٍَٓ هٓؼبً ٍٓ ؤَسٕخِدغٔ  كَوَبلَتٕ •
ثِحٓدٍٛٔ كَإَهَبمٓ ثِبلْإَثٕؽَحِ ٍٓ ثٓؼٓثَ هٓؼْٓٓب ػٓجٕذٓ الشَّحٕوٓيِ ثٕيَ ؤَثِٖ ثٌْٓشٍ بِلَى التٌَّْؼٙد٘نِ  
كَإَّٓلَّتٕ ثِؼٔوٕشٍَٓ ثُنٛ خٓبءٓتٕ ٍٓ ؼَبكَتٕ ثِبلْجٕٓ٘تٙ ٍٓ صٓلَّتٕ سًْٓؼٓتَدٕ٘يِ ػٌْٙدذٓ هٓوَدبمِ    
بِثٕشَاّٙ٘نٓ ع ٍٓ سٓؼٓتٕ ثٕٓ٘يَ الصٛلَب ٍٓ الْوٓشٍِْٓٓ ثُنٛ ؤَتَتٙ الٌَّجِٖٛ ص كَبسٕتَحٓلَ هٙديْ  

ٍٓ لَنٕ ٗٓؽُقٕ ثِبلْجٕٓ٘تٙ ٍٓ دٓخَلَ هٙديْ ؤَػٕلَدى   « 3»َٕٗٓهِٙٙ ٍٓ لَنٕ ٗٓذٕخُلِ الْوٓ،ٕدِذٓ 
 .هٌََّٓٔ هٙيْ ػٓوَجِٓٔ الْوٓذًِّٓٙ٘٘يَ ٍٓ خَشَجٓ هٙيْ ؤَسٕلَلِ هٌََّٓٔ هٙيْ رٕٙ ؼَُٖى

 
 (.ّبهش الوخؽَغ)الو،دذ الحشام  -كٖ الٌبكٖ -(3)•
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 لَ ًَى محح فالى

سٍٓٓأُ الٌُْلٌَٕٖٜ٘ٙ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ بِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِ٘ٙ ٍٓ هٔحٓوٛدذٙ ثٕديِ بِسٕدوٓبػٙ٘لَ    ٍٓ •
ػٓيِ الْلَعْلِ ثٕيِ شَبرَاىَ خٓوٙ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕديِ ػٓوٛدبسٍ   
ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هٙثْلَِٔ بِلَّب ؤًََِّٔ هَبلَ ًَوٓب ٍٓهَقٓ ػٓلَى الصٛلَب ثُنٛ اًْحٓدذٓسٓ ٍٓ  
ػٓبدٓ بِلَى الصٛلَب كََٓهَقٓ ػٓلَْٕ٘ٓب ثُنٛ اًْحٓذٓسٓ بِلَى الْوٓشٍِْٓٓ حٓتَّى كَشَؽَ هٓيْ سٓؼِِٕ٘ٙ ٍٓ 
تَشَىٓ هََٕلَِٔ ثُنٛ ؤَتَى خٓجٕشَئٙ٘لُ ٍٓ َّٔٓ ػٓلَى الْوٓشٍِْٓٓ بِلَى هََٕلِٙٙ هٌَٓبسٙدٌٌَٙب كَوَدبلَ   
ًَؼٓنٕ ثُنٛ تَشَىٓ هََٕلَِٔ ٍٓ هٔحٓشِّشبً ػٓلَى كَبؼٙوَٓٔ ثُنٛ هَدبلَ هٙدشَّ ػٓلَدى بِحٕشَاهٙديٓ     

  «4»هٙثْلٖٙ ٍٓ رًََشَ ثٓوَٙ٘ٛٔ الْحٓذٙٗثٙ هٙثْلَِٔ 
•.______________________________ 

 .4 -245 -4الٌبكٖ  -(4)
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 لَ ًَى محح فالى

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ بِثٕشَاّٙ٘نٓ ػٓيْ ؤَثِِ٘ٙ ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛذٙ ثٕيِ « 1» -14 -14657•
ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ ؤَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوٛذٚ خٓوٙ٘ؼبً ػٓيِ اثٕيِ ؤَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓديْ حٓوٛدبدٚ ػٓديِ    

بِىَّ سٓسَٔلَ اللَِّٙ ص حٙ٘يَ حٓدحٛ حٓدٛدَٔ   : الْحٓلَجِِّٖ ػٓيْ ؤَثِٖ ػٓجٕذٙ اللَِّٙ ع هَبلَ
ثٓوٙ٘يَ هٙيْ رٕٙ الْوَؼٕذِٓٓ حٓتَّى ؤَتَى الشَّدٓشََٓ كَصٓدلَّى   -الْةِسٕلَبمِ خَشَجٓ كٖٙ ؤَسٕثٓغٍ

ٍٓ ؤَّٓدلَّ ثِدبلْحٓحِّ ٍٓ    -ثُنٛ هَبدٓ سٓاحٙلَتَِٔ حٓتَّى ؤَتَى الْجٕٓ٘ذٓاءٓ كَإَحٕشَمٓ هٌْْٙٓدب  -ثِْٓب
 ...سٓبمَ هٙبئََٔ ثٓذًٍَٓٔ

 .6 -248 -4الٌبكٖ  -(1)  •

  222: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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 لَ ًَى محح فالى

كَدجِنٓ ؤَّٕلَلْدتٓ   :...هٔحٓوٛذٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔ،ٕٓ٘يِ هَدبلَ « 1» -25 -14668•
كَوَبلَ الٌَّجِٖٜ ص ًُيْ ػٓلَى  -كَوَبلَ بِّٕلَبلًب ًَةِّٕلَبلِ الٌَّجِِّٖ ص -ؤًَْتٓ ٗٓب ػٓلٖٜٙ

 -شَشٌِٖٗٙ كٖٙ ّٓذِٕٖٗ ٍٓ ًَبىَ الٌَّجِٖٜ ص سٓبمَ هٙبئََٔ ثٓذًَٓدٍٔ  -بِحٕشَاهٙيٓ هٙثْلٖٙ
 كَدٓؼٓلَ لٙؼٓلٍّٖٙ ع ؤَسٕثٓؼًٓٔ ٍٓ ثَلَبثٙ٘يَ ٍٓ لٌَٙلْ،ِٙٙ سٙتًَّٔ ٍٓ سٙتِّ٘يَ

 21، ٍ ؤٍسد هؽؼٔ هٌِ كدٖ الحدذٗث   2288 -236 -2اللوِ٘  -(1)  •
هدي ؤثدَاة    43هي الجدبة   3، ٍ ًحَ رٗل كٖ الحذٗث 40هي الجبة 

 .الزثح
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 لَ ًَى محح فالى

الْلَعْلُ ثٕيُ الْحٓ،ٓيِ الؽَّجٕشِسٖٜٙ كٙدٖ بِػٕلَدبمِ الْدَٓسٓى    « 5» -32 -14675•
كٙدٖ ال،ٛدٌَِٔ الْؼٓبشٙدشَِٓ     -خَشَجٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص هٔتََٓخِّْبً بِلَدى الْحٓدحِّ  : هَبلَ

ٍٓ ؤَرَّىَ كٖٙ الٌَّدبسِ ثِدبلْحٓحِّ كَتَْٓ٘ٛدإَ الٌَّدبسٔ      -لٙخَوٕسٍ ثٓوٙ٘يَ هٙيْ رٕٙ الْوَؼٕذِٓٓ
  -ٍٓ ؤَحٕشَمٓ هٙيْ رٕٙ الْحٔلَٕ٘لَِٔ ٍٓ ؤَحٕشَمٓ الٌَّبسٔ هٓؼِٓٔ -لٙلْخُشٍُجِ هٓؼِٓٔ

 
 
 

 .130 -بػالم الَسى -(5)•
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 لَ ًَى محح فالى

ٍٓ حٓحَّ عٓلِيٌّ ع هِيَ الْيٓوٓيِ ٍٓ  -مَاىَ قَارًِاً لِلْحٓحِّ سٓاقَ سِتّاً ٍٓ سِتنييَ بٓدًَٓةًَ ٍ•
ٍٓ خَشَجٓ ثِوٓيْ هٓؼِٓٔ بِلَدى الْؼٓ،ٕدٌَشِ الَّدزٕٙ     -سٓاقَ هٓعٓهٔ أَرٕبٓعاً ٍٓ ثَلَاثِييَ بٓدًَٓةً

 -كَلَوٛب هَبسٓةٓ سٓسَٔلُ اللَِّٙ ص هٌََّٓٔ هٙيْ ؼَشِٗنِ الْوٓذٌَِٙٗٔ -صٓحٙجِٓٔ بِلَى الْ٘ٓوٓيِ
كَتَوَذٛمٓ الْدٕٓ٘شٔ بِلَدى سٓسٔدَلِ اللَّدِٙ ص     -هَبسٓثْٓٓب ػٓلٌّٖٙ ع هٙيْ ؼَشِٗنِ الْ٘ٓوٓيِ

إًَِّلٓ  -ٍٓ هَبلَ لَِٔ ثِنٓ ؤَّٕلَلْتٓ ٗٓب ػٓلٖٜٙ كَوَبلَ لَِٔ ٗٓب سٓسَٔلَ اللَِّٙ -كَ،ٓشَّ ثِزَلٙيٓ
رٓسٔحَلُ    فَقَحالَ لَحهٔ   -لَنٕ تَنْتُبٕ إِلَيَّ بِإِهٕلَالِلٓ فَقُلْئ إِهٕلَالًا مَإِهٕلَالِ ًَبِيِّلٓ

ٍٓ هٌَٓاسِحنِي ٍٓ هٓحدٕيِي فَحأَقِنٕ عٓلَحى      -اللَّهِ ص فَأًَْيٓ شَرِينِي فِي حٓدِّحي 
 .ٍٓ عٓدِّلْ بِهِنٕ إِلَيَّ حٓتَّى ًَدٕتَوِعٓ بِوٓنَّةَ -إِحٕرَاهِلٓ ٍٓ عٔدٕ إِلَى خٓيٕشِلٓ
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 لَ ًَى محح فالى

هَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ ػٓيِ الصٛبدٙمِ ع ؤَٕٗعبً ؤَىَّ سٓسَٔلَ اللَّدِٙ  « 1» -33 -14676•
كٌََحٓشَ ًَِّ٘لبً ٍٓ سٙتِّ٘يَ ثُنٛ ؤَػٕؽَى ػٓلٙ٘٘بً كٌََحٓشَ  -ص سٓبمَ كٖٙ حٓدٛتِٙٙ هٙبئََٔ ثٓذًٍَٓٔ

 ...-ًَِّ٘لبً ٍٓ ثَلَبثٙ٘يَ

  236: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

ليس معيناا 
 ثبوتاا و ال إثباتاا 
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

اإلحرام صحيح 
 بال ريب

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

ليس معيناا ثبوتاا 
 و ال إثباتاا 



38 

 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

 المنوي في اإلحرام

 معين ثبوتاا و إثباتاا 
اإلحرام صحيح بال 

 ريب

 معين ثبوتاا ال إثباتاا 

ليس معيناا ثبوتاا و ال 
 إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور و هو الحق

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

المنوي في 
 اإلحرام

معين ثبوتاا و 
 إثباتاا 

معين ثبوتاا ال 
 إثباتاا 

يمكن تعيينه 
 إثباتاا 

اليمكن تعيينه 
ليس معيناا  إثباتاا 

 ثبوتاا و ال إثباتاا 
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 



41 

 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

 معين ثبوتاا ال إثباتاا  المنوي في اإلحرام

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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 يعتبر في الٌية تعييي الوٌَي هي الحح ٍ العورة

 المنوي في اإلحرام

 معين ثبوتاا و إثباتاا 
اإلحرام صحيح بال 

 ريب

 معين ثبوتاا ال إثباتاا 

 يمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
 البعض و هو الحق

 اليمكن تعيينه إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي

ليس معيناا ثبوتاا و ال 
 إثباتاا 

اإلحرام باطل لدي 
 المشهور و هو الحق

اإلحرام صحيح لدي 
البعض كالشيخ 

 الطوسي
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