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 رُسُلِيكَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَ 

 ﴾20﴿ئِهٓ فِٖ الْأَرَلِّ٘يَ ٰ  الَّزِٗيَ ٗٔحٓبدٍُّىَ اللَِّٓ ٍٓ سٓسَٔلَِٔ أٍُلإِىَّ •

 ﴾21﴿وَتَتٓ اللَِّٔ لَأَغْلِجٓيَّ أًََب ٍٓ سٔسٔلِٖ إِىَّ اللَِّٓ لٌََِّٕ ػٓضِٗضٌ •

•  

•  

20: ، اآلية544: ، الصفحة28المجادلة ، الجسء   



3 

 لو قبض الوصي األجرة و تلفت في يده

ٍ تلفت فٖ ٗذُ ثال تمص٘ش لن ٗىني   األجرةلَ لجض الَصٖ  13هسألٔ •
 ٍ ٍخت االست٘دبس هي ثم٘ٔ التشؤ أٍ ثم٘ٔ الثلث،  ضبهٌب،

 ٍ إى التسوت استشخؼت، •
 وبى ػي تمص٘ش أٍ ال لن ٗضوي،  هاتلفٍ لَ شه فٖ أى •
ٍ لَ هبت األخ٘ش لجل الؼول ٍ لن ٗىي لِ تشؤ أٍ لن ٗوىي أخزّب هي •

 .ٍسثتِ ٗستأخش هي الجم٘ٔ أٍ ثم٘ٔ الثلث

  400: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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 يجوز النيابة عن الميت في الطواف االستحبابي

ٍ وزا ػني   االستحجبثٖ،ٗدَص الٌ٘بثٔ ػي الو٘ت فٖ الطَاف  14هسألٔ •
الحٖ إرا وبى غبئجب ػي هىٔ أٍ حبضنشا ٍ هؼنزٍسا ػٌنِ، ٍ أهنب هنغ      

 حضَسُ ٍ ػذم ػزسُ فال تدَص، 
ٍ أهب سبئش األفؼبل فبستحجبثْب هستمال ٍ خَاص الٌ٘بثٔ فْ٘ب غ٘ش هؼلنَم  •

 .حتى السؼٖ، ٍ إى ٗظْش هي ثؼض الشٍاٗبت استحجبثِ

  400: ، ص1 تحرير الوسيلة، ج
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 يجوز النيابة عن الميت في الطواف االستحبابي

هسألٔ هي الوؼلَم أى الطَاف هستحت هستمال هي غ٘ش أى ٗىنَى   16•
ٍ ٗدَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘ت ٍ وزا ػي الحٖ إرا وبى   فٖ ضوي الحح

غبئجب ػي هىٔ أٍ حبضشا ٍ وبى هؼزٍسا فٖ الطَاف ثٌفسِ ٍ أهنب هنغ   
وًَِ حبضشا ٍ غ٘ش هؼزٍس فال تصح الٌ٘بثٔ ػٌِ أهب سبئش أفؼنبل الحنح   

 . الوشٍٓفبستحجبثْب هستمال غ٘ش هؼلَم حتى هثل السؼٖ ث٘ي الصفب ٍ 
 

 530: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العروة الوثقى 
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 يجوز النيابة عن الميت في الطواف االستحبابي

هي الوؼلَم أىّ الطَاف هسنتحت  هسنتمال هني غ٘نش أى     (: 16هسألٔ )•
ٗىَى فٖ ضوي الحح  ٍ ٗدَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘ ت، ٍ وزا ػي الحنٖ   
إرا وبى غبئجبً ػي هىّٔ أٍ حبضشاً ٍ وبى هؼزٍساً فٖ الطَاف ثٌفسنِ، ٍ  
أه ب هغ وًَِ حبضشاً ٍ غ٘ش هؼزٍس فال تصح  الٌ٘بثٔ ػٌِ، أه ب سبئش أفؼبل 

ث٘ي الصفب ٍ ( 3)الحح  فبستحجبثْب هستمال غ٘ش هؼلَم، حتّى هثل السؼٖ 
 .الوشٍٓ

 (.الخَئٖ. )ٍ إى ٗظْش هي ثؼض الشٍاٗبت استحجبثِ( 3)•

 

 591: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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 يجوز النيابة عن الميت في الطواف االستحبابي

ال ٌٗجغٖ ثبإلشىبل فٖ وَى الطَاف هستحجب ًفس٘ب هستمال ٍ لَ لن ( 1)•
ٗىي فٖ ضوي اػوبل الحح أٍ الؼوشٓ وبستحجبة الصنالٓ فنٖ ًفسنْب،    

وونب  « 1»ووب فٖ الٌصَص ٍ لذ ػمذ فٖ الَسبئل أثَاثب تتضوي رله 
اًِ تدَص الٌ٘بثٔ فِ٘ ػي الو٘ت ٍ الحٖ إلطالق خولٔ هٌْب، ٍ خصَص 

ػلْ٘ن )ثؼض الشٍاٗبت، وبلٌصَص الَاسدٓ فٖ الطَاف ػي الوؼصَه٘ي 
ووب ال فشق ث٘ي وَى الوٌَة ػٌنِ غبئجنب   « 2»أح٘بء ٍ أهَاتب ( السالم

 «3»ػي هىٔ أٍ حبضشا هؼزٍسا، لذاللٔ خولٔ هي الٌصَص الوؼتجشٓ 
 .هي أثَاة الطَاف 49ثبة : الَسبئل( 1)•
 .1هي أثَاة الطَاف، ح  51ثبة : الَسبئل( 2)•

 
 

 

 153: ، ص2 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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 يجوز النيابة عن الميت في الطواف االستحبابي

ًؼنن ٍسد الوٌنغ فنٖ     .«1»هب ٍسد فٖ الوجطَى ٍ الوشٗض  ٍ إلطالق  •
خصَص الوم٘ن الحبضش فٖ هىٔ إرا لن ٗىي هؼزٍسا ووب فنٖ صنح٘ح   

 .«2»إسوبػ٘ل ثي الخبلك 
 

 

 153: ، ص2 معتمد العروة الوثقى؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

ثٓبةٔ خَٓٓاصِ الطََّٓافِ ػٓيِ الْوٓنشِٗضِ الَّنزِٕ لَنب ٗٔوٕىِنيُ أَىْ ٗٔطَنبفٓ ثِنِِ        49•
  وَبلْوٓجٕطَُىِ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ سٓؼٕذِ ثٕيِ ػٓجٕنذِ اللَّنِِ   « 2» -1 -18042•
« 3»ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ حٓوَّنبدٍ  

الْوٓنشِٗضٔ الْوٓغْلُنَةٔ ٍٓ   : ػٓيْ حٓشِٗضِ ثٕيِ ػٓجٕذِ اللَِِّ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ
 .الْؤغْوٓى ػٓلَِِٕ٘ ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔطَبفٔ ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

 
ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ حٓشِٗضٍ أًََِّٔ سٍٓٓى ػٓنيْ  « 4» -2 -18043•

ٍٓ ػٓنيِ الْؤغْوٓنى    -أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٔخْصًٓٔ فِٖ أَىْ ٗٔطَبفٓ ػٓنيِ الْوٓنشِٗضِ  
 .ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِٖ خٓؼٕفَشٍ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕنيِ  « 5» -3 -18044•
أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ ػٓجٕذِ الشَّحٕوٓيِ ثٕيِ الْحٓدَّبجِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِنٖ  

ٗٔطَنبفٔ ػٌْْٓٔوٓنب ٍٓ ٗٔشْهٓنى    « 6»الْوٓجٕطَُىُ ٍٓ الْىَسِن٘شُ  : ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أًََِّٔ لَبلَ
 .ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

  أحبدٗث 8فِ٘  49الجبة  -(1)
، ٍ 779 -226 -2، ٍ االستجصننبس 403 -123 -5التْننزٗت  -(2)•

 .هي ّزُ األثَاة 47هي الجبة  1أٍسدُ فٖ الحذٗث 
 (.ّبهش الوخطَط)ل٘س فٖ االستجصبس  "ػي حوبد "-(3)•

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

 .2821 -403 -2الفمِ٘  -(4)•
 .780 -226 -2، ٍ االستجصبس 404 -124 -5التْزٗت  -(5)•
 (.ّبهش الوخطَط)ٍ الىج٘ش  -فٖ ًسخٔ -(6)•

  394: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•

 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِنٖ ػٔوٕٓ٘نشٍ ػٓنيْ    ٍٓ •
  «2»ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌْْٓٔوٓب الْدِوٓبسٔ  -هِثْلَِٔ إِلَّب أًََِّٔ لَبلَ« 1»هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ 

ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔقُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍِٗٓنَٔ ثٕنيِ ػٓوَّنبسٍ    « 3» -4 -18045. •
 .ًَحَُٕٓٔ ٍٓ صٓادٓ ٍٓ لَبلَ فِٖ الصِّجٕ٘ٓبىِ ٗٔطَبفٔ ثِِْنٕ ٍٓ ٗٔشْهٓى ػٌْْٓٔنٕ

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ أَثِٖ الْخَطَّبةِ ػٓيْ « 4» -5 -18046•
أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيْ حٓجِ٘تٍ الْخَثْؼٓوِِّٖ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّنِِ ع  

 .«5»أَهٓشَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص أَىْ ٗٔطَبفٓ ػٓيِ الْوٓجٕطَُىِ ٍٓ الْىَسِ٘شِ : لَبلَ
 

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

 
 
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓيْ صٓنفَْٓاىَ ثٕنيِ   « 6» -6 -18047•

الْىَسِن٘شُ ٗٔحٕوٓنلُ   : ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَنبلَ 
 .ٍٓ الْوٓجٕطَُىُ ٗٔشْهٓى ٍٓ ٗٔطَبفٔ ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔصٓلَّى ػٌِْٓٔ -فَ٘ٔطَبفٔ ثِِِ

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٕنٌَبدُِِ ػٓنيْ هٔؼٓبٍِٗٓنَٔ ثٕنيِ     « 7» -7 -18048•
ٍٓ الْوٓجٕطُنَىُ   -الْىَسِ٘شُ ٗٔحٕوٓلُ فَ٘ٓشْهِٖ الْدِوٓنبسٓ : ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

 .ٗٔشْهٓى ػٌِْٓٔ ٍٓ ٗٔصٓلَّى ػٌِْٓٔ
ٍٓ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ أًََِّٔ سٍٓٓى ػٌْٓنِٔ ع سٔخْصٓنًٔ فِنٖ    « 8» -8 -18049•

 .الطََّٓافِ ٍٓ الشَّهِٕٖ ػٌْْٓٔوٓب
•______________________________ 

 .ػي ػجذ الشحوي ثي الحدبج ٍ هؼبٍٗٔ ثي ػوبس -فٖ الىبفٖ -(1)
 .2 -422 -4الىبفٖ  -(2)•
 .2823 -404 -2الفمِ٘  -(3)•
 .781 -226 -2، ٍ االستجصبس 405 -124 -5التْزٗت  -(4)•
 (.ّبهش الوخطَط)الىج٘ش  -فٖ ًسخٔ -(5)•

 394: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

 .409 -125 -5التْزٗت  -(6)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(7)•
 .2822 -404 -2الفمِ٘  -(8)•
  395: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•

 . «1»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ : أَلَُلُ•

هني   9ٍ  4ٍ فنٖ الحنذٗث٘ي    45هي الجبة  2تمذم فٖ الحذٗث  -(1)•
 .هي ّزُ األثَاة 47الجبة 

•  

 
 393: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 الطواف مستحب مستقال

ثٓبةٔ ػٓذٓمِ خَٓٓاصِ الطََّٓافِ ػٓيِ الْحٓبضِشِ ثِوٓىََّٔ إِرَا لَنٕ ٗٓىُيْ ثِِِ ػِلٌَّٔ  51« 1»•
ٍٓ اسٕتِحٕجٓبةِ الطََّٓافِ ػٓيِ الْغَبئِتِ ػٌْْٓٓب حٓ٘ بً ٍٓ هِّٓ٘تبً ٍٓ صٓلَبِٓ الطََّٓافِ ػٌْْٓٔوٓب 

  حٓتَّى الْوٓؼٕصَٔهِ٘يَ ع
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓنيْ أَثِ٘نِِ   « 2» -1 -18054•

ػٓيْ حٓوَّبدِ ثٕيِ ػِ٘سٓى ػٓيْ إِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ػٔوٓشَ الْ٘ٓوٓبًِِّٖ ػٓنيْ إِسٕنوٓبػِ٘لَ ثٕنيِ    
 -وٌُْتٔ إِلَى خٌْٓتِ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٍٓ ػٌِْذُٓٔ اثٌُِٕٔ ػٓجٕذٔ اللَِِّ: ػٓجٕذِ الْخَبلِكِ لَبلَ

أَصٕلَحٓهٓ اللَّنِٔ ٗٓطُنَفٔ الشَّخٔنلُ ػٓنيِ      -أٍَِ اثٌُِٕٔ الَّزِٕ ٗٓلِِِ٘ فَمَبلَ لَِٔ سٓخٔلٌ
لََٕ وَنبىَ رَلِنهٓ ٗٓدٔنَصٔ     -ٍٓ َّٔٓ هٔمِ٘نٌ ثِوٓىََّٔ لَٕ٘سٓ ثِِِ ػِلٌَّٔ فَمَبلَ لَب -الشَّخٔلِ

 .فَطَبفٓ ػٌِّٖٓ سٓوَّى الْأَصٕغَشَ ٍٓ ّٔوٓب ٗٓسٕوٓؼٓبىِ -لَأَهٓشْتٔ اثٌِٕٖ فُلَبًبً

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 الطواف مستحب مستقال

ٍٓ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕنيِ صِٗٓنبدٍ ػٓنيْ    « 3» -2 -18055•
: أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ أَثِنٖ ثٓصِن٘شٍ لَنبلَ   

وَنبىَ   -إٍَٔ رَا لَشَاثٍٓٔ لَِٔ فَطَبفٓ ػٌِْٓٔ« 4»لَبلَ أَثَٔ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع هٓيْ ٍٓصٓلَ أَثبً 
ٍٓ ٗٔفَضَّلُ َّٔٓ ثِصِلَتِِِ إَِّٗنبُٔ   -لَِٔ أَخٕشُُٔ وَبهِلًب ٍٓ لِلَّزِٕ طَبفٓ ػٌِْٓٔ هِثْلُ أَخٕشُِِ

 .ثِطََٓافٍ آخَشَ الْحٓذِٗثَ

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 الطواف مستحب مستقال

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ حٓوٕذٓاىَ ثٕيِ سٔلَٕ٘وٓبىَ ػٓيِ « 5» -3 -18056•
الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٓلَّبمٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ ثٓىْشِ ثٕيِ ػِصٓبمٍ ػٓيْ دٓأٍدٓ الشَّلِِّّٖ 

تََٓأُ   لَذٕ خِفْتٔ -دٓخَلْتٔ ػٓلَى أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ٍٓ لِٖ ػٓلَى سٓخٔلٍ هٓبلٌ: لَبلَ
فَطُفٕ ػٓنيْ ػٓجٕنذِ    -فَمَبلَ لِٖ إِرَا صِشْتٓ ثِوٓىََّٔ -فَشَىََٕتٔ إِلَِِٕ٘ رَلِهٓ« 1»

ٍٓ طُفٕ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ طََٓافبً ٍٓ « 2» -الْؤطَّلِتِ طََٓافبً ٍٓ صٓلِّ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ ػٌِْٓٔ
ٍٓ طُفٕ  -ٍٓ طُفٕ ػٓيْ آهٌََِٔ طََٓافبً ٍٓ صٓلِّ ػٌْْٓٓب سٓوْؼٓتَٕ٘يِ -صٓلِّ ػٌِْٓٔ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ

ثُنَّ ادٕعٔ اللَّنِٓ أَىْ ٗٓنشُدَّ    -ػٓيْ فَبطِوَٓٔ ثٌِْتِ أَسٓذٍ طََٓافبً ٍٓ صٓلِّ ػٌْْٓٓب سٓوْؼٓتَٕ٘يِ
فَنإِرَا   -لَبلَ فَفَؼٓلْتٔ رَلِهٓ ثُنَّ خَشَخٕتٔ هِنيْ ثٓنبةِ الصَّنفَب    -ػٓلَٕ٘هٓ هٓبلَهٓ

 .ٗٓب دٓأٍدٔ حٓجٓسٕتٌَِٖ تَؼٓبلَ فَبلْجِضٕ هٓبلَهٓ -غَشِٗوِٖ ٍٓالِفٌ ٗٓمَُلُ

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .5 -422 -4الىبفٖ  -(2)•
، ٍ 18هي الجنبة   2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗث 7 -316 -4الىبفٖ  -(3)•

 .هي أثَاة الٌ٘بثٔ فٖ الحح 25هي الجبة  4رٗلِ فٖ الحذٗث 
 .هي ٍصل أثبُ -فٖ الوصذس -(4)•
 .21 -544 -4الىبفٖ  -(5)•
  398: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•
 .«3»هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ دٓأٍدٓ الشَّلِِّّٖ هِثْلَِٔ •

 

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّنِِ  « 4» -4 -18057•
ػٓيْ أَحٓنذٍ هِنيْ إِخَْٓاًِنهٓ فَبئْنتِ      -إِرَا أَسٓدٕتٓ أَىْ تَطَُفٓ ثِبلْجٕٓ٘تِ: ع لَبلَ

 .ثِسٕنِ اللَِِّ اللَّْٔنَّ تَمَجَّلْ هِيْ فُلَبىٍ -الْحٓدٓشَ الْأَسَٕٓدٓ ٍٓ لُلْ
 

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ٗٓحٕ٘ٓى الْأَصٕسٓقِ أًََِّٔ سٓأَلَ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ « 5» -5 -18058•

ػٓيْ أَلَبسِثِِِ فَمَبلَ إِرَا لَضَى هٌَٓبسِنهٓ   -ع ػٓيِ الشَّخٔلِ ٗٓصٕلُحٔ لَِٔ أَىْ ٗٓطَُفٓ
 .الْحٓحِّ فَلْ٘ٓصٌَٕغٕ هٓب شَبءٓ

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .«7»ٍٓ غَٕ٘شِّٓب « 6»ٍٓ تَمَذَّمٓ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٖ الٌِّ٘ٓبثِٓٔ : أَلَُلُ•
•______________________________ 

 (.71 -1 -تَا -هدوغ الجحشٗي. )ّالن الوبل: التَى -(1)

ٍ طف ػي أثٖ طبلت طَافنب ٍ صنل ػٌنِ     -فٖ الوصذس صٗبدٓ -(2)•
 .سوؼت٘ي

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج
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 .3116 -520 -2الفمِ٘  -(3)•
 .2829 -406 -2الفمِ٘  -(4)•
 .2830 -406 -2الفمِ٘  -(5)•
هي أثَاة الٌ٘بثنٔ فنٖ    30ٍ  26ٍ  25ٍ  18تمذم فٖ األثَاة  -(6)•

 .الحح
 .هي أثَاة االحصبس 9هي الجبة  6تمذم فٖ الحذٗث  -(7)•

 

  397: ، ص13 وسائل الشيعة، ج



26 

 الطواف مستحب مستقال

ثٓبةٔ خَٓٓاصِ صٓلَبِٓ سٓوْؼٓتَِٖ الطََّٓافِ الْوٌْٓنذٍٔةِ حٕٓ٘نثُ شَنبءٓ هِنيَ      73« 1»•
  الْوٓسٕدِذِ إٍَٔ ثِوٓىََّٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ هٔؼٓلَّى « 2» -1 -18119•
ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ثٓؼٕضِ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓنيْ أَثٓنبىِ ثٕنيِ ػٔثْوٓنبىَ ػٓنيْ صٔسٓاسَٓٓ ػٓنيْ       

إِلَّنب ػٌِْنذٓ    -لَب ٌْٗٓجٓغِٖ أَىْ تُصٓلِّٖٓ سٓوْؼٓتَٖٕ طََٓافِ الْفَشِٗضَنِٔ : أَحٓذِِّوٓب ع لَبلَ
 .ٍٓ أَهَّب التَّطََُّعٔ فَحٕٓ٘ثُ شِئْتٓ هِيَ الْوٓسٕدِذِ -هٓمَبمِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ع

 426: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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 .«3»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ ٍٓ •
ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِ٘نِِ ػٓنيْ حٓوَّنبدِ ثٕنيِ     « 4» -2 -18120•

ػِ٘سٓى ػٓيْ إِثٕشَاِّ٘نٓ ثٕيِ ػٔوٓشَ الْ٘ٓوٓبًِِّٖ ػٓيْ إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ 
ٍٓ صٓنلَّى   -اللَِِّ ع لَبلَ وَبىَ أَثِٖ ٗٓمَُلُ هٓيْ طَنبفٓ ثِْٓنزَا الْجٕٓ٘نتِ أُسٕنجَٔػبً    

وَتَتٓ اللَِّٔ لَِٔ سِتََّٔ آلَنبفِ حٓسٓنٌٍَٔ    -سٓوْؼٓتَٕ٘يِ فِٖ إَِّٔ خَٓٓاًِتِ الْوٓسٕدِذِ شَبءٓ
 .الْحٓذِٗثَ

 426: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ غَٕ٘شُِِ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ ػٓيِ « 5» -3 -18121•
الْؼٓجَّبسِ ثٕيِ هٓؼٕشٍُفٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓضِٗٓبسٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ إِثٕنشَاِّ٘نٓ  

 -سٓإَٔٗتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع طَبفٓ ثِبلْجٕٓ٘نتِ : ثٕيِ أَثِٖ الْجِلَبدِ ػٓيْ أَثِٖ ثِلَبلٍ الْوٓىِِّّٖ لَبلَ
فَمُلْتٔ لَِٔ هٓب سٓإَٔٗتٔ أَحٓنذاً   -ثُنَّ صٓلَّى فِ٘وٓب ثٕٓ٘يَ الْجٓبةِ ٍٓ الْحٓدٓشِ الْأَسَٕٓدِ سٓوْؼٓتَٕ٘يِ

 .ّٓزَا الْوٓىَبىُ الَّزِٕ تِ٘تٓ ػٓلَى آدٓمٓ فِِِ٘ -صٓلَّى فِٖ ّٓزَا الْوَٕٓضِغِ فَمَبلَ -هٌِْىُنٕ
•______________________________ 

  أحبدٗث 4فِ٘  73الجبة  -(1)
 .8 -424 -4الىبفٖ  -(2)•
 .452 -137 -5التْزٗت  -(3)•
هي  4هي الجبة  6، ٍ أٍسدُ ثتوبهِ فٖ الحذٗث 2 -411 -4الىبفٖ  -(4)•

 .ّزُ األثَاة

 426: ، ص13 وسائل الشيعة؛ ج
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هني أثنَاة    53هني الجنبة    3، ٍ أٍسدُ فٖ الحنذٗث  5 -194 -4الىبفٖ  -(5)•

 .أحىبم الوسبخذ
  427: ، ص13 ٍسبئل الش٘ؼٔ، ج•
ػٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕيُ خٓؼٕفَشٍ فِٖ لُشْةِ الْإِسٌَٕبدِ ػٓيْ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ « 1» -4 -18122•

سٓأَلْتُِٔ ػٓيِ الشَّخٔلِ ٗٓطَُفٔ ثٓؼٕذٓ : خٓذُِِّ ػٓلِِّٖ ثٕيِ خٓؼٕفَشٍ ػٓيْ أَخِِِ٘ هَٔسٓى ثٕيِ خٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
لَبلَ ٗٔصٓلِّٖ ثِوٓىََّٔ لَب ٗٓخْشُجٔ هٌِْْٓب إِلَّب أَىْ  -فَ٘ٔصٓلِّٖ الشَّوْؼٓتَٕ٘يِ خَبسِخبً هِيَ الْوٓسٕدِذِ -الْفَدٕشِ
 .سٓوْؼٓتَٖٕ رَلِهٓ الطََّٓافِ -فَ٘ٔصٓلِّٖ إِرَا سٓخٓغٓ فِٖ الْوٓسٕدِذِ إََّٔ سٓبػٍٓٔ أَحٓتَّ -ٌْٗٓسٓى

 . «3« »2»ٍٓ سٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ ثٕيُ خٓؼٕفَشٍ فِٖ وِتَبثِِِ •
 .97 -لشة االسٌبد -(1)•
 .232 -158 -هسبئل ػلٖ ثي خؼفش -(2)•
 . هي أثَاة أحىبم الوسبخذ 53ٍ تمذم هب ٗذل ػلى ثؼض الومصَد فٖ الجبة  -(3)•

•  
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