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لَ ًذر الوشٖ فٖ بعض الطزٗك
لَ ًزس الوشٖ ٍ   حتى فٖ هَسد أفؼل٘ٔ الشوَة  *اًعمذلَ ًزس الوشٖ فٖ الحج  9هسألٔ •

،وزا لَ ًزس الحج حبف٘بٍ فٖ ثعغ الـشٗك، 
فال  ٌٗعمالذ   . ٗشتشؽ فٖ اًعمبدُ توىي الٌبرس ٍ عذم تؼشسُ ثْوب ٍ عذم وًَْوب حشج٘٘يٍ •

، **األثٌبءهع أحذّب لَ وبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسمؾ الَجَة لَ عشع فٖ 
هع  ****الجوبسٍ هٌتْبُ سهٖ ، ***اًظشافبهجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثع للتع٘٘ي ٍ لَ ٍ •

.عذم التع٘٘ي
.ٍوذا لَ ًذر الحج هاش٘ا*•
ّذا اذا واى الوٌذٍر الحج فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ بتعٌْ٘٘ا أٍ تعل٘مِ بشهاى هعي٘ي بعيت تحميك     **•

.شزط الٌذر ٍ إال ف٘تأخز حتٖ الوَت
ٍلَ لن ٗىي تع٘٘ي فالَاجب فٖ ًذر الحج هاش٘ا َّ ابتتاء الوشٖ هيي أٍ  أفعيا     ***•

.الحج ٍ َّ إحزام الحج ٍ فٖ ًذر الوشٖ فٖ الحج َّ ابتتاء الوشٖ هي اٍ  السفز
.بل هٌتْاُ رهٖ جوزٓ العمبٔ ٍ الحلك أٍ التمص٘ز هع عتم التع٘٘ي****•

390: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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لوي ًذرُ هاش٘ا أٍ الوشٖ فٖ حجِ أى ٗزوب البحزٗجَس ال 

ال ٗجَص لوي ًزسُ هبش٘ب أٍ الوشالٖ فالٖ حجالِ أى ٗشوالت      10هسألٔ •
الجحش ٍ ًحَُ،

ٍ لَ اػـش إلِ٘ لوبًع فٖ سبئش الـشق سمؾ، •
لَ وبى وزله هي األٍل لن ٌٗعمذ، ٍ •
 *ٗجالت لَ وبى فٖ ؿشٗمِ ًْش أٍ شؾ ال ٗوىي العجَس إال ثبلوشوت ٍ •

.أى ٗمَم فِ٘ على األلَى
.ثل َّ هستحت على األلَٕ لعذم شوَل الٌزس لِ استىبصا *•

390: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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لَ ًذر الحج هاش٘ا
وًَالِ  ساوجالب،فوع  لَ ًزس الحج هبش٘ب ف  ٗىفٖ عٌالِ الحالج    11هسألٔ •

هَسعب ٗأتٖ ثِ، ٍ هالع وًَالِ هؼال٘مب ٗجالت الىفالبسٓ لالَ والبل  دٍى        
، *المؼبء

 الىفبسٓ ٍ علِ٘ ، **طحلَ ًزس الوشٖ فٖ حج هع٘ي ٍ أتى ثِ ساوجب ٍ •
دٍى المؼبء، 

.لَ سوت ثعؼب دٍى ثعغ فجحىن سوَة الىلٍ •
.بل المضاء ٍاجب على األحَط *•
.ووا َّ صح٘ح فٖ الفزض٘ي السابم٘ي **•

390: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
 *ساوجالب لَ عجض عي الوشٖ ثعذ اًعمبد ًزسُ ٗجت عل٘الِ الحالج    12هسألٔ •

وبى هم٘ذا ثسٌٔ أم ال، هع ال٘أس عي التوىي ثعذّب أم ال، هـلمب،سَاء 
ال ٗتزن االحت٘اط باإلعادٓ فٖ صَرٓ اإلطالق هيع عيتم ال٘يأن هيي     ًعن •

الوىٌٔ ٍ وَى العجش لبل الشزٍع فيٖ اليذّاإ إذا حصيلل الوىٌئ بعيت      
ذله، 

،األحَؽ الوشٖ ثبلومذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي لٍَٓ •
ٍ ّل الوَاًع األوش وبلوشع أٍ وَفِ أٍ عذٍّ أٍ ًحَ رله ثحىن العجالض   •

أٍ ال؟ ٍجْبى ٍ ال ٗجعذ التفظ٘ل ث٘ي الوشع ٍ ًحَ العالذٍّ ثبوت٘البس األٍل   
. فٖ األٍل ٍ الثبًٖ فٖ الثبًٖ

ٗعٌٖ ال ٗسمؾ ٍجَة الحج ثبلعجض عالي الوشالٖ ووالب ٗسالمؾ ٍجالَة       *•
.9الوشٖ ووب هش فٖ هسألٔ 

 391: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ، ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
هسألٔ لَ عجض عي الوشٖ ثعذ اًعمبد ًزسُ لتوىٌِ هٌالِ أٍ سجبئالِ    33•

ّل ٗجمى حٌ٘ئز ٍجَة الحج ساوجب أٍ ال ثل ٗسمؾ أٗؼب ف٘الِ  ٍ   سمؾ
ٖ . ٍجَثِ ساوجب هع س٘بق ثذًٔ أحذّبألَال  . ٍجَثالِ ثال  سال٘بق    الثالبً
سمَؿِ إرا وبى الحج هم٘ذا ثسٌٔ هعٌ٘ٔ أٍ وبى هـلمب هع ال٘أس  الثبلث

 الشاثالع . عي التوىي ثعذ رله ٍ تَلع الوىٌٔ هع اإلؿ ق ٍ عذم ال٘أس
ٍجَة الشوَة هع تع٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ طَسٓ اإلؿ ق ٍ تَلالع  

ٍجَة الشوَة إرا وبى ثعذ الالذوَل   الخبهس. الوىٌٔ هع عذم ال٘أس
فٖ اإلحشام ٍ إرا وبى لجلِ فبلسمَؽ هع التع٘ال٘ي ٍ تَلالع الوىٌالٔ هالع     

اإلؿ ق 

502: ، ص2 ، ج(للس٘ت ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
همتؼى المبعذٓ ٍ إى وبى َّ المَل الثبلث إال أى األلَى ثو حظالٔ  ٍ •

جولٔ هي األوجبس َّ المَل الثبًٖ ثعذ حول هب فٖ ثعؼْب هالي األهالش   
ثس٘بق الْذٕ على االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَت عٌِ فٖ ثعؼْب اٙوالش  
هع وًَِ فٖ همبم الج٘بى هؼبفب إلى وجش عٌجسٔ الذال على عذم ٍجَثِ 
طشٗحب فِ٘ هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى العجض لجالل الشالشٍ    
فٖ الزّبة أٍ ثعذُ ٍ لجل الذوَل فٖ اإلحشام أٍ ثعذُ ٍ هي غ٘ش فشق 

أٗؼب ث٘ي وَى الٌزس هـلمب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هع تَلع الوىٌٔ ٍ عذهِ 

502: ، ص2 ، ج(للس٘ت ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
إى وبى األحَؽ فٖ طَسٓ اإلؿ ق هع عذم ال٘الأس هالي الوىٌالٔ ٍ    ٍ •

وًَِ لجل الششٍ  فٖ الزّبة اإلعبدٓ إرا حظلت الوىٌالٔ ثعالذ رلاله    
لبعالذٓ  إعوالبل   األحَؽ الحتوبل اًظشاف األوجبس عي ّزُ الظَسٓ ٍ 

الو٘سَس أٗؼب ثبلوشٖ ثومذاس الوىٌٔ ثل ال ٗخلالَ عالي لالَٓ للمبعالذٓ     
عي سجل ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اهلل حبجب لالبل    : هؼبفب إلى الخجش  

فل٘وش فإرا تعت فل٘شوت  ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗالٔ الحالشو ٍ التعالت فالٖ     
إرا : جَاص الشوَة ٍ إى لن ٗظل إلى حذ العجض  ٍ فالٖ هشسالل حشٗالض   

حل  الشجل أى ال ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوت فإرا ثلغ هجَْدُ سوت  

503-502: ، ص2 ، ج(للس٘ت ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
لَ عجض عي الوشٖ ثعذ اًعمبد ًزسُ لتوىٌِّ هٌِ أٍ سجبئِ (: 33هسألٔ )•

سمؾ، ٍ ّل ٗجمى حٌ٘ئزٍ ٍجَة الحجّ ساوجبً أٍ ال ثل ٗسمؾ أٗؼبً؟ فِ٘ 
. ٍجَثِ ثال  سال٘بق  : الثبًٖ. ٍجَثِ ساوجبً هع س٘بق ثذًٔ: أحذّب: ألَال
سمَؿِ إرا وبى الحجّ همّ٘ذاً ثسالٌٔ هعٌّ٘الٔ، أٍ والبى هـلمالبً هالع      : الثبلث

. ال٘أس عي التوىّي ثعذ رله ٍ تَلّع الوىٌٔ هع اإلؿ ق ٍ عذم ال٘أس
تع٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ طَسٓ اإلؿ ق، ٍ الشوَة هع ٍجَة : الشاثع
ٍجَة الشوالَة إرا والبى ثعالذ    : الخبهس. الوىٌٔ هع عذم ال٘أس  تَلّع

الذوَل فٖ اإلحشام، ٍ إرا وبى لجلِ فبلسالمَؽ هالع التع٘ال٘ي، ٍ تَلّالع     
الوىٌٔ هع اإلؿ ق، 

530: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
( 1)همتؼى المبعذٓ ٍ إى وبى َّ المَل الثبلث ٍ •
ثل همتؼى المبعذٓ َّ المَل الخبهس ٍ لىي هع رلاله ال ٗحىالن   ( 1)•

ثبإلجضاء إرا توىّي ثعذ رله هي الحجّ هبشال٘بً إرا والبى الوٌالزٍس غ٘الش     
(.الخَئٖ. )همّ٘ذ ثسٌٔ هعٌّ٘ٔ

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
أىّ األلَى ثو حظٔ جولٔ هي األوجبس َّ المَل الثبًٖ ثعالذ حوالل   إلّب •

هب فٖ ثعؼْب هي األهش ثس٘بق الْذٕ على االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَت 
،فٖ ثعؼْب اٙوش، هع وًَِ فٖ همبم الج٘بى( 2)عٌِ 

السىَت فٖ همبم الج٘بى ٍ إى وبى ظبّشاً فٖ عذم الَجَة إلّب أًِّ ( 2)•
ال ٗضٗذ على الظَْس اللفظٖ اإلؿ لٖ فالٖ أًّالِ ال ٗعالبسع الومّ٘الذ ٍ     
العوذٓ سٍاٗٔ عٌجسٔ الّتٖ سٍاّب الش٘خ ثـشٗك طالح٘ح ٍ عٌجسالٔ ثمالٔ    

(.الخَئٖ. )على األظْش

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
إلى وجش عٌجسٔ الذالّ على عذم ٍجَثِ طشٗحب فِ٘، هي غ٘الش فالشق   هؼبفبً •

فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى العجض لجل الشالشٍ  فالٖ الالزّبة أٍ ثعالذُ ٍ لجالل      
الذوَل فٖ اإلحشام أٍ ثعذُ، ٍ هي غ٘ش فشق أٗؼبً ث٘ي وَى الٌزس هـلمالب أٍ  

فالٖ طالَسٓ   ( 3)همّ٘ذاً ثسٌٔ هع تَلّع الوىٌٔ ٍ عذهِ، ٍ إى والبى األحالَؽ   
اإلؿ ق هع عذم ال٘أس هي الوىٌٔ ٍ وًَِ لجل الششٍ  فٖ الزّبة اإلعبدٓ 
،إرا حظلت الوىٌٔ ثعذ رله، الحتوبل اًظشاف األوجبس عي ّزُ الظَسٓ

(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ال ٗتشن فٖ ّزُ الظَسٓ( 3)•
(.الخَئٖ. )ثل األظْش رله•
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن•
(.الٌبئٌٖ٘، األطفْبًٖ، الجشٍجشدٕ. )ّزا االحت٘بؽ ال ٗتشن•

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
ثل ثومذاس الوىٌٔ، ثبلوشٖ أٗؼبً  إعوبل لبعذٓ الو٘سَس( 4)ٍ األحَؽ  •

عالي سجالل ًالزس أى    : ، هؼبفبً إلى الخجالش (1)ال ٗخلَ عي لَّٓ للمبعذٓ 
فلال٘وش، فالإرا تعالت    (: عل٘الِ السّال م  )حبجّبً لبل اللِّ ٗوشٖ إلى ث٘ت 

ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗٔ الحشو ٍ التعت فٖ جالَاص الشوالَة ٍ إى   . فل٘شوت
إرا حلال  الشجالل أى ال   : لن ٗظل إلى حذّ العجض، ٍ فٖ هشسل حشٗالض 

. ٗشوت أٍ ًزس أى ال ٗشوت فإرا ثلغ هجَْدُ سوت
(.الگلپبٗگبًٖ. )ال ٗتشن( 4)•
. المبعذٓ ال أسالبس لْالب ٍ العوالذٓ ّالَ الخجالش الوالزوَس الظالح٘ح       ( 1)•

(.الخَئٖ)

532: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثمى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
اى الزٕ ٗظْش هي الشٍاٗبت، اجضاء الحج الالزٕ اتالى ثالِ    : ثج٘بى آوشٍ •

ساوجب عي الحج الوٌزٍس هش٘ب، الى الظبّش هٌْب وًَْب فالٖ همالبم ث٘البى    
 ِ  -:االهتثبل ٍ و٘ف٘تِ ٍ اًِ و٘  ٗفٖ ثٌزسُ ثعذ حظَل العجض فبى لَلال

ظبّشُ اًِ هشى همذاسا ثن تعت فأهشُ ( فل٘وش فإرا تعت فل٘شوت) - 
ثبلشوَة، فبألهش ثبلشوَة ل٘س عو  هسالتم ، ثالل ّالَ ث٘البى لى٘ف٘الٔ      
االهتثبل ٍ االجتضاء ثوب اتى ثِ ٍ ل٘س الوشاد اًِ ٗتن عولِ ّزا ثن ٗأتٖ 

ثبلحج هبش٘ب فٖ السٌٔ ال حمٔ، 

467: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
فجلغ )أٍ ( فجلغ جْذُ)فٖ هعتجشٓ عٌجسٔ  -  -:أٍػح هي رله لَلٍِ •

ٖ ء علِ٘ فبى الظبّش هي رله، اى الوىلال  أعوالل   ( فِ٘ هجَْدُ ف  ش
لذستِ ٍ جْذُ ٍ اتى ثبلوشٖ ثومذاس إهىبًِ ٍ جْذُ ٍ لىٌِ شك علِ٘ 

ثباللتظبس على هب فعلِ ٍ االجتضاء ثِ، ف٘ظْالش هالي    -  -إتوبهِ فأهشُ
رله ولِ اًِ لَ ؿشء العجض ثعذ الششٍ  فٖ السفش ٗجالضى عولالِ ٍ اى   

وبى ٗشجَ الضٍال، 

467: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
اهب لَ ؿشء العجض لجل الششٍ  فٖ السفش فٖ طَسٓ اإلؿ ق ٍ والبى  ٍ •

عذم ال٘أس حبط  لجل الششٍ  فٖ الزّبة، فبلشٍاٗتبى هٌظشفتبى عي 
 عالي  ّزُ الظَسٓ ٍ ال تشو ّب، ٍ اًوب تشو ى هب إرا هشالى ٍ عجالض   

.هي التفظ٘ل -سحوِ اللِّ -فبلظح٘ح هب روشُ الوظٌ . الوشٖ

467: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
 ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓجَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبفِ٘بً لَضِمٓ فَإِرَا عٓجٓضَ سٓوِتٓ 8« 1»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓعٕمَُةٓ عٓيْ أَثِالٖ عٓلِالٖا الْأَشْالعٓشَِٕ عٓاليْ     « 2» -1 -29623•

: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ عٓجٕذِ الْجٓجَّبسِ عٓيْ طٓفَْٓاىَ عٓيِ الْعٓلَبءِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَالبلَ 
لَبلَ ٗٓحٔجُّ فَلَنِ َٗسِتَطِعِ  -سٓأَلْتُِٔ عٓيْ سٓجٔلٍ جٓعٓلَ عٓلَِِٕ٘ هٓشْ٘بً إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ

، ٍ 1131 -304 -8، ٍ التْالزٗت  20 -458 -7الىبفٖ  -(2. )سٓاوِجبً
.173 -50 -4االستجظبس 

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
• 

ٍٓ عٓيْ عٓلَِٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ عٓيْ أَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ « 3» -2 -29624•
أَىْ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓاليْ سٓجٔاللٍ ًَالزَسٓ   : عٓيْ سِفَبعَٓٔ ٍٓ حٓفْضٍ لَبلَ
. فَلْ٘ٓشْوَالتٕ « 4» عِيبَ تَ فَيِِذَا لَبلَ فَلْال٘ٓوٕشِ   -ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبفِ٘بً

.19 -458 -7الىبفٖ  -(3)
(.ّبهش الوخـَؽ)ًمت  -فٖ ًسخٔ -(4)•

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ « 5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيْ عٓلَِٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ  •

. «7»ٍٓ وَزَا الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ هٔشْسٓلًب « 6»ثٕيِ ٗٓعٕمَُةٓ 
.172 -50 -4االستجظبس  -(5)•
.1130 -304 -8التْزٗت  -(6)•
.لن ًعثش علِ٘ فٖ الفمِ٘ الوـجَ  -(7)•

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
• 

ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ أَثِِِ٘ عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ حٓشِٗالضٍ عٓاليْ   « 8» -3 -29625•
 -سٓأَلْتٔ أَثٓب جٓعٕفَشٍ   عٓيْ سٓجٔلٍ جٓعٓلَ عٓلَِِٕ٘ الْوٓشْٖٓ: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ

.لَبلَ فَلْ٘ٓحٔجَّ سٓاوِجبًفَلَنِ َٗسِتَطِعِ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ 
.21 -458 -7الىبفٖ  -(8) •

307: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
ٍٓ عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى عٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَحٕوٓالذٓ عٓاليِ   « 1» -4 -29626•

لُلْتٔ لَِٔ جٓعٓلْتٔ عٓلَالى  : عٓيْ أَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   لَبلَ« 2»السٌَْذَِٕ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ 
فَإًَِّوٓب جٓعٓلْالتٓ عٓلَالى    -لَبلَ وَفِّشْ عٓيْ ٗٓوٌِِ٘هٓ -ًَفْسِٖ هٓشْ٘بً إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ

.18 -458 -7الىبفٖ  -(1. )ًَفْسِهٓ ٗٓوٌِ٘بً ٍٓ هٓب جٓعٓلْتَِٔ لِلَِِّ فَ ِ ثِِِ
.عي طفَاى الجوبل -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(2)•

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
 -(3.)«3»ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓاليْ هٔحٓوَّالذِ ثٕاليِ ٗٓعٕمُالَةٓ هِثْلَالِٔ      هٔحٓوَّذٔ •

.191 -55 -4، ٍ االستجظبس 1140 -307 -8التْزٗت 

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ طٓفَْٓاىَ عٓاليْ  « 4» -5 -29627•

ًَزَسٕتٔ فِالٖ اثٕاليٍ لِالٖ إِىْ    : إِسٕحٓبقَ ثٕيِ عٓوَّبسٍ عٓيْ عٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕعٓتٍ لَبلَ
فَبشْالتَىَٕ٘تٔ   -فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّالى ثٓلَْْالتٔ الْعٓمَجٓالَٔ    -عٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔجَّ هٓبشِ٘بً
 -فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ رَلِالهٓ  -فَشَوِجٕتٔ ثُنَّ ٍٓجٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ

فَمُلْتٔ هٓعِٖ ًَفَمَالٔ  ٍٓ لَالَٕ    -فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ
فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَالزْثٓحٓ   -«5»شِئْتٓ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَعٓلْتٔ 

ٖٕ ءٌ ٍٓاجِتٌ أَفْعٓلُِٔ فَمَبلَ لَب -ثٓمَشًَٓ هٓيْ جٓعٓاللَ لِلَّالِِ شَالٕ٘ئبً فَجٓلَالغَ      -فَمُلْتٔ أَ شَ
، ٍ 1163 -313 -8التْالالزٗت  -(4. )جْٕٔالالذُٓٔ فَلَالالٕ٘سٓ عٓلَٕ٘الالِِ شَالالٖٕ ءٌ  

.ٍ علٖ دٗي -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(5) .170 -49 -4االستجظبس 

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
• 

 .«6»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•
.هي أثَاة ٍجَة الحج 35ٍ  34تمذم فٖ الجبث٘ي  -(6) •

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓجَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبفِ٘بً إٍَٔ حٓلَ ٓ عٓلَٕ٘الِِ ٍٓجٓالتٓ    34« 1»•

فَإِىْ عٓجٓضَ أَجٕضَأَُٔ أَىْ ٗٓحٔجَّ سٓاوِجبً ٍٓ ٗٓسَٔقَ ثٓذًًَٓٔ اسٕتِحٕجٓبثبً ٍٓ أَىَّ وُاللَّ هٓاليْ   
 ًَزَسٓ شَٕ٘ئبً ٍٓ عٓجٓضَ سٓمَؾَ عٌِْٓٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ عٓيْ هَٔسٓى ثٕاليِ الْمَبسِالنِ   « 2» -1 -14306•
لُلْتٔ لِأَثِٖ عٓجٕالذِ  : عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ عٓيْ سِفَبعَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ

لُلْلُ فًََُِِِّ تَعِبَ لَبلَ فَلْ٘ٓوٕشِ  -اللَِِّ   سٓجٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ
. لَا َ فَِِذَا تَعِبَ رَوِبَ

.492 -150 -2، ٍ االستجظبس 1402 -403 -5التْزٗت  -(2)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيْ طٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِالٖ عٔوٕٓ٘الشٍ عٓاليْ رَسِٗالحٍ     « 3» -2 -14307•

 -سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ سٓجٔلٍ حٓلَ ٓ لَ٘ٓحٔجَّيَّ هٓبشِال٘بً : الْؤحٓبسِثَِٖ لَبلَ
. لَْ٘سُكِ الَْْتَِٕلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍٓ  -فَعٓجٓضَ عٓيْ رَلِهٓ فَلَنٕ ٗٔـِمِْٔ

.490 -149 -2، ٍ االستجظبس 1403 -403 -5التْزٗت  -(3)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيِ اثٕيِ أَثِٖ عٔوٕٓ٘شٍ عٓيْ حٓوَّبدٍ عٓاليِ الْحٓلَجِالَٖ   « 4» -3 -14308•

ٍٓ عٓجٓضَ  -لُلْتٔ لِأَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   سٓجٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ: لَبلَ
فَإِىَّ رَلِهٓ ٗٔجٕضِٕ عٌِْٓٔ إِرَا  -ٍَ لَْ٘سُكْ بَتًًََٔلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ « 5»عٓيِ الْوٓشِْٖ 

. عٓشَفٓ اللَِّٔ هٌِِْٔ الْجْٕٓذٓ
، ٍ أٍسدُ 489 -149 -2، ٍ االستجظبس 36 -13 -5التْزٗت  -(4)•

.هي أثَاة الٌزس 20هي الجبة  1ثـشٗك آوش فٖ الحذٗث 
(.ّبهش الوخـَؽ)ٍ عجض أى ٗوشٖ  -فٖ االستجظبس -(5)•

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
ٍٓ عٌِْٓٔ عٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ عٓيْ عٓلَِٖ ثٕيِ سِئَبةٍ « 6» -4 -14309•

ٗٓوٕشِٖٓ  سٓأَلْتٔ أَثٓب جٓعٕفَشٍ   عٓيْ سٓجٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ: عٓيْ أَثِٖ عٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاءِ لَبلَ
فٌََظَالشَ إِلَالى    -فَمَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص وَالشَوٓ حٓبجّالبً   -إِلَى هٓىََّٔ حٓبفِ٘بً

فَمَالبلَُا أُوْالتٔ عٔمْجٓالَٔ ثٕاليِ عٓالبهِشٍ       -اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ ثٕٓ٘يَ الْإِثِلِ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ
 -فَمَبلَ سٓسٔالَلُ اللَّالِِ ص ٗٓالب عٔمْجٓالُٔ     -ًَزَسٓتٕ أَىْ تَوٕشِٖٓ إِلَى هٓىََّٔ حٓبفًِ٘ٓٔ
فَإِىَّ اللَِّٓ غٌٌَِّٖ عٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓفَبّٓالب   -اًْـَلِكْ إِلَى أُوْتِهٓ فَؤشّْٓب فَلْتَشْوَتٕ

.لَبلَ فَشَوِجٓتٕ
• 

.491 -150 -2، ٍ االستجظبس 37 -13 -5التْزٗت  -(6) •

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ عٓيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب عٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ عٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕاليِ  ٍٓ •

سٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   ثُنَّ رَوَشَ هِثْلَالِٔ  : هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِٖا عٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ لَبلَ
ّٓزَا هٓحٕؤَل  عٓلَى الْعٓجٕضِ إٍَٔ عٓلَى الٌَّسٕالخِ إٍَٔ عٓلَالى هٌَٔبفَبتِالِِ    : أَلَُلُ« 1»

.«3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 2»لِسٓتْشِ هٓب ٗٓجِتٔ سٓتْشُُٔ هِيَ الْوٓشْأَِٓ لِوٓب هٓؼَى 
.لن ًعثش علِ٘ فٖ الىبفٖ الوـجَ  -(1)•
.هي ّزا الجبة 3ٍ  2ٍ  1هؼى فٖ األحبدٗث  -(2)•
.هي ّزا الجبة 12ٍ  5ٗبتٖ فٖ األحبدٗث  -(3)•

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ عٓلَِٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ سٍِٕٔٓ أَىَّ هٓيْ ًَالزَسٓ  « 4» -5 -14310•

لَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ أًََِّٔ  -فَإِرَا تَعِتٓ سٓوِتٓ -أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبفِ٘بً هٓشَى
.«5»ٗٓوٕشِٖ هِيْ وَلْ ِ الْوٓمَبمِ 

.2791 -392 -2الفمِ٘  -(4)•
.2792 -392 -2الفمِ٘  -(5)•

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتزط فٖ اًعمادُ توىي الٌاذر
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ فِٖ آوِشِ السَّشَائِشِ ًَمْلًب هِيْ ًَالَٓادِسِ  « 6» -6 -14311•

لُلْتٔ : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ الْجٓضًَْـَِٖ عٓيْ عٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕعٓتٍ لَبلَ
فَجٓعٓلْتٔ لِلَِِّ عٓلََّٖ إِىْ َّٔٓ ثٓالشَأَ   -لَِٔ ٗٓعٌِٕٖ لِأَثِٖ عٓجٕذِ اللَِِّ   اشْتَىَى اثٕي  لِٖ

 -ٍٓ وَشَجٕتٔ أَهٕشِٖ حٓتَّى اًْتَْٕٓ٘تٔ إِلَى الْعٓمَجِٓٔ -أَىْ أَوْشُوٓ إِلَى هٓىََّٔ هٓبشِ٘بً
حٓتَّى إِرَا أَطٕالجٓحٕتٔ هٓشَالٕ٘تٔ    -فَلَنٕ أَسٕتَـِعٕ أَىْ أَوْـَُٓ فَشَوِجٕتٔ تِلْهٓ اللَّٕ٘لََٔ

لَبلَ  -لَبلَ فَمَبلَ لِٖ ارْثٓحٕ فََْٔٓ أَحٓتُّ إِلََّٖ -شَٖٕ ءٌ فَْٓلْ عٓلََّٖ -حٓتَّى ثٓلَْْتٔ
ٖٕ ءٍ)لَِٔ : لُلْتٔ لَالبلَ هٓاليْ    -َّٔٓ إِلََّٖ لَبصِمٌ أَمٕ لَٕ٘سٓ لِالٖ ثِلَالبصِمٍ  « 1»( إَُّٔ شَ

ٖٕ ءٓ عٓلَِِٕ٘ ٍٓ وَبىَ اللَِّٔ  -جٓعٓلَ لِلَِِّ عٓلَى ًَفْسِِِ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ فِِِ٘ هٓجَْٕٔدُٓٔ فَلَب شَ
.أَعٕزَسٓ لِعٓجٕذُِِ

ٖ ء -فٖ الوظذس -(1. )39 -33 -هستـشفبت السشائش -(6) • .أ ش

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
الْحٔسٕٓ٘يُ ثٕيُ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ طٓفَْٓاىَ عٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕاليِ عٓوَّالبسٍ عٓاليْ     40 1163•

عٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕعٓتٍ لَبلَ ًَزَسٕتٔ فِٖ اثٕيٍ لِٖ إِىْ عٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔجَّ هٓبشِال٘بً  
فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّى ثٓلَْْتٔ الْعٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوِجٕتٔ ثُنَّ ٍٓجٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَالٕ٘تٔ  
فَسٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَِِّ   عٓيْ رَلِهٓ فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِالتُّ إِىْ وٌُْالتٓ هَٔسِالشاً أَىْ    
تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ هٓعِٖ ًَفَمَٔ  ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَعٓلْتٔ ٍٓ عٓلََّٖ دٕٓٗي  فَمَبلَ 
ٖٕ ءٌ ٍٓاجِالتٌ أَفْعٓلُالِٔ     إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَال

 فَمَبلَ لَب هٓيْ جٓعٓلَ لِلَِِّ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ جْٕٔذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ عٓلَِِٕ٘ شَٖٕ ءٌ

313: ، ص8 تْذٗب األحىام؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
•170 
عٌِْٓٔ عٓيْ طٓفَْٓاىَ عٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ عٓوَّبسٍ عٓيْ عٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕالعٓتٍ لَالبلَ    3•

إِىْ عٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔجَّ هٓبشِ٘بً فَوٓشَالٕ٘تٔ حٓتَّالى ثٓلَْْالتٔ    لِٖ   ًَزَسٕتٔ فِٖ اثٕيٍ
الْعٓمَجَٓٔ فَبشْتَىَٕ٘تٔ فَشَوِجٕتٔ ثُنَّ ٍٓجٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب عٓجٕذِ اللَّالِِ  
  عٓيْ رَلِهٓ فَمَبلَ إًِِّٖ أُحِتُّ إِىْ وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْالتٔ ثٓمِالٖٓ   
هٓعِٖ ًَفَمَٔ  ٍٓ لََٕ شِئْتٔ أَىْ أَرْثٓحٓ لَفَعٓلْتٔ ٍٓ عٓلََّٖ دٕٓٗي  لَالبلَ إًِِّالٖ أُحِالتُّ إِىْ    
ٖٕ ءٌ ٍٓاجِتٌ أَفْعٓلُِٔ فَمَبلَ لَب هٓيْ جٓعٓلَ  وٌُْتٓ هَٔسِشاً أَىْ تَزْثٓحٓ ثٓمَشًَٓ فَمُلْتٔ أَ شَ

 لِلَِِّ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ جْٕٓذُٓٔ فَلَٕ٘سٓ عٓلَِِٕ٘ شَٖٕ ءٌ

 50: ، ص4 االستبصار ف٘وا اختلف هي األخبار، ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
لَ توىي هي الوشٖ فٖ ثعالغ الـشٗالك ٍ عجالض فالٖ ثعالغ أوالش       ٍ •

فبلظبّش ٍجَة الحج علِ٘ ثبلوشٖ ف٘وب أهىي ٍ الشوَة ف٘وب عجالض،  
لظح٘ح سفبعٔ الوتمذم الزٕ فِ٘ لَلِ علِ٘ الس م فإرا تعالت سوالت ٍ   
وجش سوبعٔ ٍ حفض الوشٍٕ عي ًَادس احوذ ثي ع٘سى عي الظالبدق  
علِ٘ الس م عي سجل ًزساى ٗوشٖ إلى ث٘الت اهلل حبجالب، لالبل عل٘الِ     
الس م فل٘وش فإرا تعت فل٘شوت، ٍ هشسل حشٗض عي الجبلش ٍ الظبدق 
علْ٘وب الس م إرا حل  الشجل اى ال ٗشوت أٍ ًزس اى ال ٗشوالت فالإرا   
ثلغ هجَْدُ سوت، هؼبفب الى لبعذٓ الو٘سَس التٖ ال ٌٗجْالٖ اإلشالىبل   

لشوَلْب للومبم الزٕ ٗعلن ثىَى الو٘سَس هشتجٔ ًبصلٔ هي الوعسَس، 

196: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
ل٘س الوشاد هي التوسه ثْب إثجبت اى الحج ساوجب هشتجٔ ًبصلالٔ هالي   ٍ •

الحج هبش٘ب حتى ٗوٌع عي التوسه ثْب ثبلشه فٖ رله، ثل إلثجالبت  
اى الوشٖ فٖ ثعغ الـشٗك ه٘سَس للوشٖ فٖ والل الـشٗالك ٍ هشتجالٔ    

. ًبصلٔ هٌِ

196: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
لَ توىي هي الوشٖ ثومذاس فْالل ٗجالت عل٘الِ رلاله أم ٗسالمؾ      : فش •

:الوشٖ ثبلوشٓ؟ ٍجْبى
:األٍل لَجْ٘ي: اوتبس الوظٌ •
.لبعذٓ الو٘سَس: أحذّوب•
.«2»ٍ هشسل حشٗض « 1»الٌض ٍ َّ وجش سفبعٔ : ثبًْ٘وب•
.12ٍ  10: ٍجَة الحج ح 34ثبة : الَسبئل( 1)•
.12ٍ  10: ٍجَة الحج ح 34ثبة : الَسبئل( 2)•

468: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
اهب لبعذٓ الو٘سَس فمذ روشًب وشاسا ٍ هشاسا أًْب هخذٍشٔ وجالشى  : ألَل•

ٍ طْشى ٍ همتؼى المبعذٓ ٍ َّ سمَؽ الوشٖ ثبلوشٓ ٍ االًتمبل إلالى  
« 3»الشوَة ووب ٗمتؼِ٘ طح٘ح الحلجٖ الوتمذم 

.3: ٍجَة الحج ح 34ثبة : الَسبئل( 3)•

468: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج



38

لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ

اهب الخجش الزٕ استذل ثِ فْالَ وجالش سفبعالٔ الالزٕ روالشُ طالبحت       ٍ •
.الَسبئل

عي سوبعٔ ٍ حفض فٖ ثبة الحج، ٍ روش الوعلك على الَسبئل : تبسٓ•
أًِ سفبعٔ ثذل سوبعٔ إال اى الخجش ػع٘  للفظل ث٘ي احوذ ثي هحوذ 

.ثي ع٘سى ٍ سفبعٔ

468: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
عالي  )« 4»فٖ ثبة الٌزس ثسٌذ طح٘ح عي سفبعٔ ٍ حفالض  : اوشىٍ •

سجل ًزس اى ٗوشٖ إلى ث٘الت اللاّلِ حبف٘الب لالبل فلال٘وش فالإرا تعالت        
ٍ ول هي الخجشٗي ال ٗف٘ذُ الى هَسدّوب الحفبء، ٍ لذ تمالذم  ( فل٘شوت

.الى م فٖ ًزس الحفبء ٍ اهب وجش حشٗض فؼع٘  إلسسبلِ
: لبل)اى ٗستذل ثظح٘حٔ أوشى لشفبعٔ لن ٗزوش فْ٘ب الحفبء : فبألٍلى•

ِ  سجل ًزس اى ٗوشالٖ إلالى ث٘الت    : -  -للت ألثٖ عجذ اللِّ : لالبل  اللّال
ٍ ثوعتجشٓ عٌجسٔ « 1»( فإرا تعت سوت: فإًِ تعت، لبل: فل٘وش، للت

.الوتمذهٔ
.2: الٌزس ح 8ثبة : الَسبئل( 4)•

468: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعماد ًذرُ
اًِ ٗستفبد هي الٌض وفبٗالٔ الحالشو ٍ الوشالمٔ فالٖ االًتمالبل إلالى       ثن •

الشوَة، الى التعج٘ش ثبلتعت فٖ طح٘ح سفبعالٔ ٍ الجْالذ فالٖ هعتجالشٓ     
عٌجسٔ ظبّش فٖ وفبٗٔ الوشمٔ، ف  ٗختض االًتمبل إلى الشوَة ثوَسد 

.العجض عي الوشٖ

469: ، ص1 هعتوت العزٍٓ الَثمى؛ ج


