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لَ ًذر الوشٖ فٖ بعض الطزٗق
لَ ًزس الوشٖ ٍ   حتى فٖ هَسد أفؼل٘ٔ الشوَة  *اًؼمذلَ ًزس الوشٖ فٖ الحج  9هسألٔ •

،وزا لَ ًزس الحج حبف٘بٍ فٖ ثؼغ الـشٗك، 
فال  ٌٗؼمالذ   . ٗشتشؽ فٖ اًؼمبدُ توىي الٌبرس ٍ ػذم تؼشسُ ثْوب ٍ ػذم وًَْوب حشج٘٘يٍ •

، **األثٌبءهغ أحذّب لَ وبى فٖ االثتذاء، ٍ ٗسمؾ الَجَة لَ ػشع فٖ 
هغ  ****الجوبسٍ هٌتْبُ سهٖ ، ***اًظشافبهجذأ الوشٖ أٍ الحفبء تبثغ للتؼ٘٘ي ٍ لَ ٍ •

.ػذم التؼ٘٘ي
.ٍكذا لَ ًذر الحج هاش٘ا*•
ّذا اذا كاى الوٌذٍر الحج فٖ سٌٔ هعٌ٘ٔ بتعٌْ٘٘ا أٍ تعل٘قِ بشهاى هعي٘ي بعيت تحقيق     **•

.شزط الٌذر ٍ إال ف٘تأخز حتٖ الوَت
ٍلَ لن ٗكي 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 العقبٔ ٍ الحلق أٍ التقص٘ز هع عتم التع٘٘ي****•

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

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

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

.أى ٗمَم فِ٘ ػلى األلَى
.ثل َّ هستحت ػلى األلَٕ لؼذم شوَل الٌزس لِ استىبصا *•

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

هَسؼب ٗأتٖ ثِ، ٍ هالغ وًَالِ هؼال٘مب ٗجالت الىفالبسٓ لالَ والبل  دٍى        
، *المؼبء

 الىفبسٓ ٍ ػلِ٘ ، **طحلَ ًزس الوشٖ فٖ حج هؼ٘ي ٍ أتى ثِ ساوجب ٍ •
دٍى المؼبء، 

.لَ سوت ثؼؼب دٍى ثؼغ فجحىن سوَة الىلٍ •
.بل القضاء ٍاجب على األحَط *•
.كوا َّ صح٘ح فٖ الفزض٘ي السابق٘ي **•

390: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
لَ ػجض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ ٗجت ػلِ٘ الحج ساوجالب   12هسألٔ •

وبى هم٘ذا ثسٌٔ أم ال، هغ ال٘أس ػي التوىي ثؼالذّب أم ال،  هـلمب،سَاء 
ًؼن ال ٗتشن االحت٘بؽ ثبإلػبدٓ فٖ طَسٓ اإلؿ ق هغ ػذم ال٘أس هي 
الوىٌٔ ٍ وَى الؼجض لجل الششٍع فٖ الزّبة إرا حظلت الوىٌالٔ ثؼالذ   

،رله، ٍ األحَؽ الوشٖ ثبلومذاس الو٘سَس، ثل ال ٗخلَ هي لَٓ
ٍ ّل الوَاًغ األوش وبلوشع أٍ وَفِ أٍ ػذٍّ أٍ ًحَ رلاله ثحىالن    •

الؼجض أٍ ال؟ ٍجْبى ٍ ال ٗجؼذ التفظال٘ل ثال٘ي الوالشع ٍ ًحالَ الؼالذٍّ      
. ثبوت٘بس األٍل فٖ األٍل ٍ الثبًٖ فٖ الثبًٖ

 391: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ، ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
هسألٔ لَ ػجض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ًزسُ لتوىٌِ هٌالِ أٍ سجبئالِ    33•

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

 الشاثالغ . ػي التوىي ثؼذ رله ٍ تَلغ الوىٌٔ هغ اإلؿ ق ٍ ػذم ال٘أس
ٍجَة الشوَة هغ تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ طَسٓ اإلؿ ق ٍ تَلالغ  

ٍجَة الشوَة إرا وبى ثؼذ الالذوَل   الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس
فٖ اإلحشام ٍ إرا وبى لجلِ فبلسمَؽ هغ التؼ٘ال٘ي ٍ تَلالغ الوىٌالٔ هالغ     

اإلؿ ق 

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

جولٔ هي األوجبس َّ المَل الثبًٖ ثؼذ حول هب فٖ ثؼؼْب هالي األهالش   
ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَت ػٌِ فٖ ثؼؼْب اٙوالش  
هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى هؼبفب إلى وجش ػٌجسٔ الذال ػلى ػذم ٍجَثِ 
طشٗحب فِ٘ هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼجض لجالل الشالشٍع   
فٖ الزّبة أٍ ثؼذُ ٍ لجل الذوَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ ٍ هي غ٘ش فشق 

أٗؼب ث٘ي وَى الٌزس هـلمب أٍ هم٘ذا ثسٌٔ هغ تَلغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ 

502: ، ص2 ، ج(للس٘ت ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثقى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
إى وبى األحَؽ فٖ طَسٓ اإلؿ ق هغ ػذم ال٘الأس هالي الوىٌالٔ ٍ    ٍ •

وًَِ لجل الششٍع فٖ الزّبة اإلػبدٓ إرا حظلت الوىٌالٔ ثؼالذ رلاله    
لبػالذٓ  إػوالبل   األحَؽ الحتوبل اًظشاف األوجبس ػي ّزُ الظَسٓ ٍ 

الو٘سَس أٗؼب ثبلوشٖ ثومذاس الوىٌٔ ثل ال ٗخلالَ ػالي لالَٓ للمبػالذٓ     
ػي سجل ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت اهلل حبجب لالبل ع  : هؼبفب إلى الخجش  

فل٘وش فإرا تؼت فل٘شوت  ٍ ٗستفبد هٌِ وفبٗالٔ الحالشو ٍ التؼالت فالٖ     
إرا : جَاص الشوَة ٍ إى لن ٗظل إلى حذ الؼجض  ٍ فالٖ هشسالل حشٗالض   

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

503-502: ، ص2 ، ج(للس٘ت ال٘شدٕ)العزٍٓ الَثقى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
لَ ػجض ػي الوشٖ ثؼذ اًؼمبد ً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 هغ س٘بق ثذًٔ: أحذّب: ألَال
سمَؿِ إرا وبى الحجّ همّ٘ذاً ثسالٌٔ هؼٌّ٘الٔ، أٍ والبى هـلمالبً هالغ      : الثبلث

. ال٘أس ػي التوىّي ثؼذ رله ٍ تَلّغ الوىٌٔ هغ اإلؿ ق ٍ ػذم ال٘أس
تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘أس فٖ طَسٓ اإلؿ ق، ٍ الشوَة هغ ٍجَة : الشاثغ
ٍجَة الشوالَة إرا والبى ثؼالذ    : الخبهس. الوىٌٔ هغ ػذم ال٘أس  تَلّغ

الذوَل فٖ اإلحشام، ٍ إرا وبى لجلِ فبلسالمَؽ هالغ التؼ٘ال٘ي، ٍ تَلّالغ     
الوىٌٔ هغ اإلؿ ق، 

530: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
( 1)همتؼى المبػذٓ ٍ إى وبى َّ المَل الثبلث ٍ •
ثل همتؼى المبػذٓ َّ المَل الخبهس ٍ لىي هغ رلاله ال ٗحىالن   ( 1)•

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

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

هب فٖ ثؼؼْب هي األهش ثس٘بق الْذٕ ػلى االستحجبة ثمشٌٗٔ السىَت 
،فٖ ثؼؼْب اٙوش، هغ وًَِ فٖ همبم الج٘بى( 2)ػٌِ 

السىَت فٖ همبم الج٘بى ٍ إى وبى ظبّشاً فٖ ػذم الَجَة إلّب أًِّ ( 2)•
ال ٗضٗذ ػلى الظَْس اللفظٖ اإلؿ لٖ فالٖ أًّالِ ال ٗؼالبسع الومّ٘الذ ٍ     
الؼوذٓ سٍاٗٔ ػٌجسٔ الّتٖ سٍاّب الش٘خ ثـشٗك طالح٘ح ٍ ػٌجسالٔ ثمالٔ    

(.الخَئٖ. )ػلى األظْش

531: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
إلى وجش ػٌجسٔ الذالّ ػلى ػذم ٍجَثِ طشٗحب فِ٘، هي غ٘الش فالشق   هؼبفبً •

فٖ رله ث٘ي أى ٗىَى الؼجض لجل الشالشٍع فالٖ الالزّبة أٍ ثؼالذُ ٍ لجالل      
الذوَل فٖ اإلحشام أٍ ثؼذُ، ٍ هي غ٘ش فشق أٗؼبً ث٘ي وَى الٌزس هـلمالب أٍ  

فالٖ طالَسٓ   ( 3)همّ٘ذاً ثسٌٔ هغ تَلّغ الوىٌٔ ٍ ػذهِ، ٍ إى والبى األحالَؽ   
اإلؿ ق هغ ػذم ال٘أس هي الوىٌٔ ٍ وًَِ لجل الششٍع فٖ الزّبة اإلػبدٓ 
،إرا حظلت الوىٌٔ ثؼذ رله، الحتوبل اًظشاف األوجبس ػي ّ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 الَثقى 



13

لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ثل ثومذاس الوىٌٔ، ثبلوشٖ أٗؼبً  إػوبل لبػذٓ الو٘سَس( 4)ٍ األحَؽ  •

ػالي سجالل ًالزس أى    : ، هؼبفبً إلى الخجالش (1)ال ٗخلَ ػي لَّٓ للمبػذٓ 
فلال٘وش، فالإرا تؼالت    (: ػل٘الِ السّال م  )حبجّبً لبل اللِّ ٗوشٖ إلى ث٘ت 

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

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

(.الخَئٖ)

532: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العزٍٓ الَثقى 
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ػجض الٌبرس للوشٖ سمؾ ػٌِ التىل٘  ثبلوشٖ إجوبػالب هحظال  ٍ   لَ •

هٌمَال ووب فٖ الجَاّش، ٍ لذاللٔ الٌظَص الىث٘شٓ ػلى سالمَؿِ ووالب   
ٗأتٖ اإلشبسٓ إلى ثؼؼْب، ٍ لحىن الؼمل ثسمَؿِ لىًَِ تىل٘فب ثوالب ال  

أٍ ٍجَثالِ هالغ الفذٗالٔ أٍ ػالذهْب     ( ٍ فٖ سمَؽ الحج الوٌزٍس)ٗـبق 
ألَال ووسٔ 

193: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٍجَثِ ساوجب هغ س٘بق ثذًالِ، ٍ ّالَ الوحىالٖ ػالي الشال٘خ ٍ      ( األٍل)•

جوبػِ، ٍ استذلَا لِ ثظح٘ح الحلجٖ الوشٍٕ فٖ التْزٗت ػي الظبدق 
ػلِ٘ الس م ػي سجل ًزساى ٗوشٖ إلى ث٘ت اهلل ٍ ػجض ػي الوشالٖ،  
لبل فل٘شوت ٍ ل٘سك ثذًِ فبى رله ٗجضى ػٌِ إرا ػشف اهلل هٌِ الجْذ 

193: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
الوشٍٕ فٖ التْزٗت ػالي الظالبدق ػل٘الِ    ( ٍ طح٘ح رسٗح الوحبسثٖ)•

الس م ػي سجل حل  ل٘حج هبش٘ب فؼجض ػي رله فلالن ٗـمالِ، لالبل    
الوشٍٕ فٖ هجبلس ( ٍ وجش اًس)ػلِ٘ الس م فل٘شوت ٍ ل٘سك الْذى 

اى )الٌجٖ طلى اهلل ػل٘الِ ٍ للالِ سأى سجال  ٗتْالبدى      -اثي الش٘خ اى
هب ّزا، لبلَا ًالزس  ( ص)ث٘ي اثٌِ٘ ٍ ث٘ي سجل٘ي، لبل ( ٗتوبٗل ٍ ٗؼتوذ

اى اهلل ػض ٍ جل غٌالى ػالي تؼالزٗت ًفسالِ     ( ص)اى ٗحج هبش٘ب، لبل 
هشٍُ فل٘شوت ٍ لْ٘ذ 

االستذالل ػلِ٘ ثبالحت٘بؽ ٍ إجوبع ( ٍ حىى ػي الش٘خ فٖ الخ ف)•
.اوجبسّن ٍ الـبئفٔ 

193: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٍجَثِ ساوجب هغ ػذم س٘بق الْذى، حىى ػي الوف٘الذ ٍ  ( المَل الثبًٖ)•

جوبػِ لوشٗي 
اهب لَجَة الحج ػلِ٘ ساوجب فلظح٘ح سفبػالٔ الوالشٍٕ   ( ٍ استذلَا لِ)•

فٖ التْزٗت ػي الظبدق ػلِ٘ الس م سجل ًزس اى ٗوشى إلى ث٘ت اهلل، 
ٍ )لبل فل٘وش، للت فإًِ تؼت، لبل ػل٘الِ السال م فالإرا تؼالت سوالت      

الوشٍٕ فٖ الَسبئل ػالي ًالَادس احوالذ ثالي     ( طح٘ح هحوذ ثي هسلن
هحوذ ثي ػ٘سى ػي أحذّوب ػلْ٘وب الس م لالبل سالئلتِ ػالي سجالل     

ساوجبجؼل ػلِ٘ هش٘ب الى ث٘ت اهلل فلن ٗستـغ، لبل ٗحج 

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
الوشٍٕ ػي الجبلش ػلِ٘ الس م جؼل ػل٘الِ هشال٘ب   ( ٍ طح٘حٔ األوش) •

( ٍ هشسل حشٗض)الى ث٘ت اهلل فلن ٗستـغ لبل ػلِ٘ الس م ف٘حج ساوجب 
ػي الجبلش ٍ الظبدق ػلْ٘وب الس م إرا حل  الشجالل اى ال ٗشوالت أٍ   
ًزس اى ال ٗشوت فإرا ثلغ هجَْدُ سوت، لبل ػلِ٘ الس م ٍ وبى سسَل 

ٗحول الوشبٓ ػلى ثذًِ ( ص)اهلل 

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٗؼٌٖ ألثٖ ػجالذ  )الوشٍٕ فٖ أوش السشائش لبل للت لِ ( ٍ وجش ػٌجسٔ)•

اشتىى اثي لٖ فجؼلت هلل ػلى اى َّ ثشء اى اوالشو  ( اهلل ػلِ٘ الس م
الى هىٔ هبش٘ب ٍ وشجت أهشى حتى اًتْ٘ت إلى الؼمجٔ فلن أستـغ أى 
أوـَ فِ٘ فشوجت تله الل٘لٔ حتى إرا أطجحت هشال٘ت حتالى ثل،الت،    
ٖ ء، لبل فمبل لٖ ارثح فَْ أحت الالى، لالبل للالت لالِ إٔ      فْل ػلى ش

ٖ ء َّ لٖ الصم أم ل٘س لٖ ث صم، لبل ػلِ٘ السال م  هالي جؼالل هلل   : ش
ٖ ء ػلِ٘ ٍ وبى اهلل أػزس لؼجذُ .ػلى ًفسِ ش٘ئب فجلغ فِ٘ هجَْدُ ف  ش

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
إرا وبى ًزسُ هم٘ذا ثسالٌٔ هؼٌ٘الٔ أٍ    "سمَؽ الحج سأسب( المَل الثبلث)•

وبى هـلمب لىي هغ ال٘بس هي التوىي هب دام الؼوش، ٍ هالغ اإلؿال ق ٍ   
سجبء التوىي ثؼذ رله ٌٗتظش الوىٌٔ، فإرا ٗأس سمؾ، 

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ّزا المَل هٌسَة إلى الحلٖ ٍ اى وبى فٖ الٌسجٔ ًظش، ثالل الظالبّش   ٍ •

   ٖ  -هي السشائش َّ هَافمتِ هغ الوف٘ذ ف٘وب حىى ػٌِ هالي المالَل الثالبً
أػٌٖ ٍجَة الحج ػلِ٘ ساوجب ث،٘ش فذاء، ٍ لذ حىى ّزا المَل أٗؼالب  

ػي الؼ هٔ فٖ اإلسشبد ٍ الوحمك الثبًٖ فٖ حبش٘ٔ الششائغ 
الوَافك للمبػذٓ هغ ال،غ ػي االوجبس الَاسدٓ فٖ  -ثأًِ( ٍ ٗستذل لِ)•

الومبم ووب فٖ غ٘ش ًزس الوشٖ هي الٌزٍس، الًتفبء الوم٘ذ ثبًتفالبء ل٘الذُ   
ف٘وب إرا وبى هؼٌ٘ب أٍ هـلمب هغ ػذم حظَل التوىي إلى أوش الؼوالش، ٍ  

.ٍجَة اإلت٘بى ثِ هبش٘ب هغ حظَلِ

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٍجَة الشوَة هغ تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘البس فالٖ طالَسٓ    ( المَل الشاثغ)•

اإلؿ ق، ٍ هغ ػذم ال٘بس ٌٗتظش الوىٌٔ، ٍ ّالزا المالَل هحىالٖ ػالي     
الؼ هٔ فٖ الوختل  

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
اهب لَجَة الشوَة هغ تؼ٘٘ي السٌٔ أٍ ال٘بس فٖ طَسٓ ( ٍ استذل لِ)•

اإلؿ ق ثأًِ لذ ػجض ػي الظالفٔ ٍ ّالٖ الوشالٖ إلالى الحالج فسالمؾ       
اػتجبسّب لإلجوبع الذال ػلى سمَؽ هب ػجالض ػٌالِ الٌالبرس هالي غ٘الش      

ف٘سمؾ الحج للؼجالض ووالب ًمالل ػالي ثؼالغ      ( ال ٗمبل: )تفشٗؾ، ثن لبل
الؼجض اًوب حظل ػالي الظالفٔ ال ػالي أطالل     ( الًِ ٗمبل)ػلوبئٌب رله 

الحج، ٍ الٌزس تؼلك ثأهشٗي، ٍ ال ٗلضم هي سمَؽ أحذ األهشٗي سمَؽ 
.األوش إرا افتشلب فٖ الؼلٔ

194: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٍجَة الشوَة إرا وبى ثؼذ الذوَل فٖ اإلحالشام، ٍ  ( المَل الخبهس)•

إرا وبى لجلِ فبلسمَؽ هغ التؼ٘٘ي ٍ اًتظبس الوىٌٔ هغ اإلؿ ق، ٍ ّالزا  
الوذاسنالمَل َّ هب اػتوذ ػلِ٘ فٖ 

ثظبّش الٌظَص الوتمذهٔ ٍ التفبتب إلالى إؿال ق األهالش    ( ٍ استذل لِ) •
ثَجَة إووبل الحج ٍ الؼوشٓ هغ التلجس ثْب ٍ استلضام اػبدتْب الوشمٔ 
الشذٗذٓ، ّزا هب حىى فٖ الوسألٔ هي األلَال ٍ هب اسالتذل ثالِ لىالل    

.ٍاحذ هٌْب

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
الوٌزٍس اهب اى ٗىَى الوشٖ فٖ الحالج إرا  : اى ٗمبل( ٍ تفظ٘ل الى م)•

ػشع لِ الحج ٍ اهب ٗىَى الحج هبش٘ب ػلى ًحَ ٗىَى الٌزس هتؼلمالب  
ثبلحج الوَطَف ثظفٔ وًَِ هبش٘ب فِ٘، ثن ّزا األو٘ش اهب ٗىَى ػلالى  
ًحَ ٍحذُ الوـلَة أٍ ػلى ًحَ تؼذدُ، ثن الوشالٖ فالٖ الحالج ٍ أٍ    
الحج هبش٘ب اهب اى ٗىَى الوشاد هٌِ الوشٖ الوـلك هي هجذء سفشُ الالى  
أوش أفؼبل الحج أٍ ٗشاد هٌِ الوشٖ إلى أٍل أفؼبل الحج ٍ َّ اإلحشام 

هي الو٘مبت أٍ ٗشاد الوشٖ هي أٍل أفؼبل الحج إلى أوشّب 

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
َّ الوشٖ فٖ الحج إرا ػشع لِ الحج هي غ٘الش  ( اهب إرا وبى الوٌزٍس)•

تؼلمِ ثٌفس الحج فبلظبّش وشٍجِ ػي هظت األوجبس الوتمذهٔ سأسالب،  
ف  ثذ هي الشجَع فِ٘ الى همتؼى المبػذٓ ٍ َّ سمَؽ الٌالزس ثالبلؼجض   
ػي هتؼلمٔ ٍ ٍجَة إتوبم الحج ػلِ٘ لَ وبى ٍاججب أٍ تلجس ثإحشاهِ 

هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي وَى الوٌزٍس َّ الوشالٖ   "ٍ لَ وبى هٌذٍثب
.الوـلك أٍ الوشٖ إلى أٍل أفؼبل الحج أٍ هي أٍل أفؼبلِ إلى أوشّب

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
اهب إرا وبى الوٌزٍس َّ الحج هبش٘ب ثح٘ث ٗىَى الحج أٗؼب هَسد الٌالزس  ٍ •

فوغ لـغ الٌظش ػي االوجبس الَاسدٓ فٖ الومبم ٗىَى همتؼى المبػذٓ ٍجَة 
الحج ساوجب ثؼذ سمَؽ الوشٖ ثبلؼجض ػٌِ ف٘وب إرا وبى الٌزس ػلى ًحَ تؼذد 

الوـلالَة إرا والبى   ٍحالذُ  الوـلَة ٍ سمَؽ الحج ف٘وب إرا وبى ػلى ًحَ 
الٌزس هؼ٘مب هؼٌ٘ب ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ أٍ هـلمب ٍ لن ٗحظل التوىي لِ هٌِ الى أوش 
الؼوش ٍ ٗجت هبش٘ب فٖ الوَسغ إرا حظل لِ التوىي فٖ سٌِ هي السالٌ٘ي،  
هي غ٘ش فشق فٖ رله ث٘ي هب إرا وبى الوشٖ الوـلك ل٘ذا للحج أٍ الوشالٖ  
لجل التلجس ثبلحج أٍ الوشٖ ثؼذُ ٍ اى وبى ٗجت ػلِ٘ إتوبم الحج إرا ؿشء 
ػلِ٘ الؼجض ثؼذ التلجس لوىبى ٍجَة اإلتوبم، لىٌالِ ال ٗىالَى هالي الحالج     

(.ّزا ثبلٌظش الى هب تمتؼِ٘ المبػذٓ)الوٌزٍس 

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
هي ٍجالَة  ( لذُ)اهب ثبلٌظش الى االوجبس فبلحك هب رّت الِ٘ الوف٘ذ ٍ •

الحج ساوجب هي دٍى ٍجَة سالَق الجذًالٔ، ٍ رلاله الى الظالبّش هالي      
االوجبس الوتمذهٔ فٖ االستذالل للمَل األٍل ٍ اى وبى ٍجَة سالَلْب  
لىي ثؼذ ػن االوجبس الوستذل ثْب للمَل الثبًٖ ٗستظْش الٌذة، ٍ رله 
لؼذم تؼشع ٍجَة السَق فْ٘ب هغ ظَْسّب فٖ وَى المبئالل ثْالب فالٖ    
ٖ ء ػلِ٘ ٍ اى اهلل تؼبلى  همبم توبم الج٘بى ٍ تظشٗح وجش ػٌجسٔ ثؼذم ش

أػزس لؼجذُ 

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
هي اإلشىبل ثأى وجش ػٌجسٔ ػؼ٘  لىًَِ ٍالف٘الب  ( ٍ هب فٖ الوذاسن)•

ًبٍٍس٘ب، ٍ وجش سفبػٔ ٍ اى وبى طح٘حب لىٌِ ال ٗؼبسع الظالح٘ح٘ي  
( هٌالذفغ )ٍجَة الس٘بق، الى ػذم الزوش أػن هي رله  -ػلىالذال٘ي 

ثوب ثجت هي تَث٘ك ػٌجسٔ ٍ اى لن ٗىي هي اإلهبه٘ٔ ٍ وفبٗالِ الَثالَق   
ثبلشإٍ فٖ الؼول ثشٍاٗتِ ٍ اى ػذم التؼشع فٖ هثل الومبم دل٘ل ػلى 

الؼذم، 

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
حٌ٘ئز ثبلٌظش الى االوجبس َّ المَل الثبًٖ هالي غ٘الش فالشق فالٖ     فبلحك •

رله ث٘ي اى ٗىَى الؼجض لجل الششٍع فٖ الزّبة أٍ ثؼالذُ ٍ ال ثال٘ي   
الٌزس الوـلك ٍ الوؼ٘ي ٍ ال ث٘ي هي ػشف هي ًفسِ الؼجض ػي الوشالٖ  
لجل الششٍع أٍ ػشع لِ رله فٖ األثٌبء، ٍ ال ث٘ي طَسُ ال٘بس ػالي  

استفبع الؼجض ٍ غ٘شّب حتى لَ توىي فٖ ػبم أوش 

195: ، ص12 هصباح الْتى فٖ شزح العزٍٓ الَثقى؛ ج
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بي هصعب عٌبسٔ 
141/الؼ٘ي ثبة.../جؼفش أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل •
ػٌجسٔ ثي هظؼت  - 54 - 1519•
261/الؼ٘ي ثبة.../ػجذ أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل                        •
ػٌجسٔ ثي هظؼت الؼجلٖ  - 631 - 3722•
. الىَفٖ•
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بي هصعب عٌبسٔ 
340/الؼ٘ي ثبة.../الحسي أثٖ أطحبة/الـَسٖ سجبل •
ػٌجسٔ ثي هظؼت  - 30 - 5069•
. سٍى ػي أثٖ ػجذ اهلل•
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بي هصعب عٌبسٔ 
365/الجضءالخبهس/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل •
ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجذ : لبل حوذٍِٗ - 676•

ٍ إًوب سو٘ت الٌبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س وبى لْن ٗمبل لِ ف ى ثي ف ى ( ع)اهلل 
. الٌبٍٍس
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بي هصعب عٌبسٔ 
365/الجضءالخبهس/الجضءاألٍل/الىشٖ سجبل                        •
ػلٖ ثي الحىن ػي هٌظَس ثي ًَٗس ػي ػٌجسٔ ثي هظالؼت   - 677•

أشىَ إلى اهلل ٍحذتٖ ٍ تململٖ هي : ٗمَل( ع)لبل سوؼت أثب ػجذ اهلل 
أّل الوذٌٗٔ حتى تمذهَا ٍ أساون ٍ أسش ثىن فل٘ت ّالزا الـبغ٘الٔ أرى   

ء هي  لٖ فبتخزت لظشا فسىٌتِ ٍ أسىٌتىن هؼٖ ٍ أػوي لِ أال ٗجٖ
. ًبح٘تٌب هىشٍُ أثذا
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بي هصعب عٌبسٔ 
•                        

40.../ػجذ أثٖ أطحبة.../ػجذ أثٖ أطحبة/الجشلٖ سجبل
ػٌجسٔ ثي هظؼت الش٘جبًٖ •
. ٍ ٗمبل ػجلٖ وَفٖ•
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بي هصعب عٌبسٔ 

•                        
264/الوْولٔ الؼ٘ي ثبة.../هي الجضءاألٍل/داٍد اثي سجبل

ػٌجسٔ ثي هظؼت الؼجلٖ  - 1135•
[.  جخ]ق م •
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بي هصعب عٌبسٔ 
•                        

490/الوْولٔ الؼ٘ي ثبة.../الجضءالثبًٖ/]داٍد اثي سجبل
ػٌجسٔ ثي هظؼت  - 368•
. ٍالفٖ ًبٍٍسٖ[  وش]•
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بي هصعب عٌبسٔ 
•                        

244.../ػشش الثبًٖ الجبة.../ػشش السبدس الفظل/الخ طٔللحلٖ
ػٌجسٔ  - 12•
ثبلٌَى لجل الجبء الوٌمـٔ تحتْب ًمـٔ ٍ الس٘ي الوْولٔ ثي هظالؼت لالبل   •

الىشٖ لبل حوذٍِٗ ػٌجسٔ ثي هظؼت ًبٍٍسٖ ٍالفٖ ػلى أثٖ ػجالذ  
اهلل ع ٍ إًوب سو٘ت ًبٍٍس٘ٔ ثشئ٘س لْالن ٗمالبل لالِ فال ى ثالي فال ى       

. الٌبٍٍس
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
 ثٓبةٔ أَىَّ هٓيْ ًَزَسٓ الْحٓجَّ هٓبشِ٘بً إٍَٔ حٓبفِ٘بً لَضِمٓ فَإِرَا ػٓجٓضَ سٓوِتٓ 8« 1»•
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ أَثِالٖ ػٓلِالٖا الْأَشْالؼٓشَِٕ ػٓاليْ     « 2» -1 -29623•

: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػٓجٕذِ الْجٓجَّبسِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيِ الْؼٓلَبءِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَالبلَ 
فَلَنٕ ٗٓسٕتَـِغٕ لَبلَ ٗٓحٔجُّ  -سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓجٔلٍ جٓؼٓلَ ػٓلَِِٕ٘ 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 اًعقاد ًذرُ
• 

ٍٓ ػٓيْ ػٓلَِٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ « 3» -2 -29624•
أَىْ  -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓاليْ سٓجٔاللٍ ًَالزَسٓ   : ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ٍٓ حٓفْضٍ لَبلَ
. فَلْ٘ٓشْوَالتٕ « 4»لَبلَ فَلْال٘ٓوٕشِ فَالإِرَا تَؼِالتٓ     -ٗٓ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 اًعقاد ًذرُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ « 5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ ػٓلَِٖ ثٕيِ إِثٕشَاِّ٘نٓ ٍٓ  •

. «7»ٍٓ وَزَا الَّزِٕ لَجٕلَِٔ ٍٓ سٍٓٓأُ الظَّذٍٔقُ هٔشْسٓلًب « 6»ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ 
.172 -50 -4االستجظبس  -(5)•
.1130 -304 -8التْزٗت  -(6)•
.لن ًؼثش ػلِ٘ فٖ الفمِ٘ الوـجَع -(7)•

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

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓشِٗالضٍ ػٓاليْ   « 8» -3 -29625•
 -سٓأَلْتٔ أَثٓب جٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ جٓؼٓلَ ػٓلَِِٕ٘ الْوٓشْٖٓ: هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ

.إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ فَلَنٕ ٗٓسٕتَـِغٕ لَبلَ فَلْ٘ٓحٔجَّ سٓاوِجبً
.21 -458 -7الىبفٖ  -(8) •

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

لُلْتٔ لَِٔ جٓؼٓلْتٔ ػٓلَالى  : ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ« 2»السٌَْذَِٕ ثٕيِ هٔحٓوَّذٍ 
فَإًَِّوٓب جٓؼٓلْالتٓ ػٓلَالى    -لَبلَ وَفِّشْ ػٓيْ ٗٓوٌِِ٘هٓ -ًَفْسِٖ هٓشْ٘بً إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ

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

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

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

308: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
ٍٓ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓاليْ  « 4» -5 -29627•

ًَزَسٕتٔ فِالٖ اثٕاليٍ لِالٖ إِىْ    : إِسٕحٓبقَ ثٕيِ ػٓوَّبسٍ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ لَبلَ
فَبشْالتَىَٕ٘تٔ   -فَوٓشَٕ٘تٔ حٓتَّالى ثٓلَ،ْالتٔ الْؼٓمَجٓالَٔ    -ػٓبفَبُٔ اللَِّٔ أَىْ أَحٔجَّ هٓبشِ٘بً
 -فَوٓشَٕ٘تٔ فَسٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ رَلِالهٓ  -فَشَوِجٕتٔ ثُنَّ ٍٓجٓذٕتٔ سٓاحًٓٔ

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

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

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

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

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

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

فَإِىْ ػٓجٓضَ أَجٕضَأَُٔ أَىْ ٗٓحٔجَّ سٓاوِجبً ٍٓ ٗٓسَٔقَ ثٓذًًَٓٔ اسٕتِحٕجٓبثبً ٍٓ أَىَّ وُاللَّ هٓاليْ   
 ًَزَسٓ شَٕ٘ئبً ٍٓ ػٓجٓضَ سٓمَؾَ ػٌِْٓٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِإِسٌَٕبدُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕاليِ الْمَبسِالنِ   « 2» -1 -14306•
لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕالذِ  : ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ٍٓ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى لَبلَ

لَبلَ فَلْ٘ٓوٕشِ لُلْتٔ فَإًَِِّٔ تَؼِتٓ  -اللَِِّ ع سٓجٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ
. لَبلَ فَإِرَا تَؼِتٓ سٓوِتٓ

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

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِالٖ ػٔوٕٓ٘الشٍ ػٓاليْ رَسِٗالحٍ     « 3» -2 -14307•

 -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ حٓلَ ٓ لَ٘ٓحٔجَّيَّ هٓبشِال٘بً : الْؤحٓبسِثَِٖ لَبلَ
. لَْ٘سُقِ الَْْتَِٕلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍٓ  -فَؼٓجٓضَ ػٓيْ رَلِهٓ فَلَنٕ ٗٔـِمِْٔ

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

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓاليِ الْحٓلَجِالَٖ   « 4» -3 -14308•

ٍٓ ػٓجٓضَ  -لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓجٔل  ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ: لَبلَ
فَإِىَّ رَلِهٓ ٗٔجٕضِٕ ػٌِْٓٔ إِرَا  -ٍَ لَْ٘سُقْ بَتًًََٔلَبلَ فَلْ٘ٓشْوَتٕ « 5»ػٓيِ الْوٓشِْٖ 

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

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

ٍسائل الش٘عٔ؛ ج  86: ، ص11 
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلَِٖ ثٕيِ سِئَبةٍ « 6» -4 -14309•

ٗٓوٕشِٖٓ  سٓأَلْتٔ أَثٓب جٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓجٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ: ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّاءِ لَبلَ
فٌََظَالشَ إِلَالى    -فَمَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص وَالشَوٓ حٓبجّالبً   -إِلَى هٓىََّٔ حٓبفِ٘بً

فَمَالبلَُا أُوْالتٔ ػٔمْجٓالَٔ ثٕاليِ ػٓالبهِشٍ       -اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ ثٕٓ٘يَ الْإِثِلِ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ
 -فَمَبلَ سٓسٔالَلُ اللَّالِِ ص ٗٓالب ػٔمْجٓالُٔ     -ًَزَسٓتٕ أَىْ تَوٕشِٖٓ إِلَى هٓىََّٔ حٓبفًِ٘ٓٔ
فَإِىَّ اللَِّٓ غٌٌَِّٖ ػٓيْ 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 اًعقادُ توكي الٌاذر
سٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ صِٗٓبدٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕاليِ  ٍٓ •

سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ثُنَّ رَوَشَ هِثْلَالِٔ  : هٔحٓوَّذٍ ػٓيْ ػٓلِٖا ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ لَبلَ
ّٓزَا هٓحٕؤَل  ػٓلَى الْؼٓجٕضِ إٍَٔ ػٓلَى الٌَّسٕالخِ إٍَٔ ػٓلَالى هٌَٔبفَبتِالِِ    : أَلَُلُ« 1»

.«3»ٍٓ ٗٓأْتِٖ « 2»لِسٓتْشِ هٓب ٗٓجِتٔ سٓتْشُُٔ هِيَ الْوٓشْأَِٓ لِوٓب هٓؼَى 
.لن ًؼثش ػلِ٘ فٖ الىبفٖ الوـجَع -(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 اًعقادُ توكي الٌاذر
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ػٓلَِٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ سٍِٕٔٓ أَىَّ هٓيْ ًَالزَسٓ  « 4» -5 -14310•

لَبلَ ٍٓ سٍِٕٔٓ أًََِّٔ  -فَإِرَا تَؼِتٓ 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 اًعقادُ توكي الٌاذر
هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ إِدٕسِٗسٓ فِٖ لوِشِ السَّشَائِشِ ًَمْلًب هِيْ ًَالَٓادِسِ  « 6» -6 -14311•

لُلْتٔ : أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَظٕشٍ الْجٓضًَْـَِٖ ػٓيْ ػٌْٓجٓسَٓٔ ثٕيِ هٔظٕؼٓتٍ لَبلَ
فَجٓؼٓلْتٔ لِلَِِّ ػٓلََّٖ إِىْ َّٔٓ ثٓالشَأَ   -لَِٔ ٗٓؼٌِٕٖ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع اشْتَىَى اثٕي  لِٖ

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

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

ٖٕ ءٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ وَبىَ اللَِّٔ  -جٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَى ًَفْسِِِ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ فِِِ٘ هٓجَْٕٔدُٓٔ فَلَب شَ
.أَػٕزَسٓ لِؼٓجٕذُِِ

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

 87: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
هٓيْ  -سٔئِلَ ع ػٓيْ رَلِهٓ فَمَبلَ: ٍٓ ػٓيْ أَثِٖ ثٓظِ٘شٍ لَبلَ« 2» -7 -14312•

ٖٕ ءٓ ػٓلَِِٕ٘ ٍٓ وَبىَ اللَِّٔ  -جٓؼٓلَ لِلَِِّ ػٓلَى ًَفْسِِِ شَٕ٘ئبً فَجٓلَغَ فِِِ٘ هٓجَْٕٔدُٓٔ فَلَب شَ
.39 -34 -هستـشفبت السشائش -(2. )أَػٕزَسٓ لِؼٓجٕذُِِ

88: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
• 
الْحٓسٓيُ ثٕيُ هٔحٓوَّذٍ الـَُّسُِّٖ فِٖ هٓجٓبلِسِِِ ػٓاليْ أَثِ٘الِِ ػٓاليِ    « 3» -8 -14313•

ػٓاليْ  )الْحٓفَّبسِ ػٓيْ ػٔثْوٓبىَ ثٕيِ أَحٕوٓذٓ ػٓيْ أَثِٖ لِلَبثَٓٔ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ ٗٓضِٗذٓ ثٕيِ ثٓضِٗغٍ 
ثٓالٕ٘يَ  « 5»ػٓيْ أًََسٍ أَىَّ الٌَّجَِّٖ ص سٓأَى سٓجٔلًب ٗٓتَْٓبدٓى « 4»( حٔوٕٓ٘ذٍ ػٓيْ ثَبثِتٍ

لَبلَ هٓب ّٓزَا لَبلَُا ًَزَسٓ أَىْ ٗٓحٔجَّ هٓبشِ٘بً لَبلَ إِىَّ اللَِّٓ ػٓضَّ ٍٓ  -اثٌَِِٕٕ٘ ٍٓ ثٕٓ٘يَ سٓجٔلَٕ٘يِ
 -1أهبلٖ الـَسٖ  -(3. )فَلْ٘ٓشْوَتٕ ٍٓ لْْٕ٘ٔذِ -«6»جٓلَّ غٌٌَِّٖ ػٓيْ تَؼٕزِٗتِ ًَفْسِِِ 

369.
.حو٘ذ ثي ثبثت -فٖ الوظذس -(4)•
.هْبدا -فٖ الوظذس -(5)•
.هشٍٓ -فٖ الوظذس صٗبدٓ -(6)•

86: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 



56

ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
• 

أَحٕوٓذٔ ثٕيُ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ػِ٘سٓى فِٖ ًََٓادِسُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّالذِ  « 7» -9 -14314•
سٓأَلْتُِٔ ػٓيْ سٓجٔلٍ جٓؼٓلَ ػٓلَِِٕ٘ هٓشْال٘بً إِلَالى   : ثٕيِ هٔسٕلِنٍ ػٓيْ أَحٓذِِّوٓب ع لَبلَ

ًَادس أحوذ ثي هحوذ ثي  -(7. )فَلَنٕ ٗٓسٕتَـِغٕ لَبلَ ٗٓحٔجُّ سٓاوِجبً -ثٕٓ٘تِ اللَِِّ
.80 -47 -ػ٘سى

• 
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57

ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
لَبال سٓأَلٌَْب أَثٓب ػٓجٕالذِ  « 9»ٍٓ ػٓيْ سٓوٓبػَٓٔ ٍٓ حٓفْضٍ « 8» -10 -14315•

 -إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ حٓبفِ٘البً لَالبلَ فَلْال٘ٓوٕشِ    -ػٓيْ سٓجٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ اللَِِّ ع
.فَإِرَا تَؼِتٓ فَلْ٘ٓشْوَتٕ

.81 -47 -ًَادس أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى -(8) •
.سفبػٔ ٍ حفض -فٖ الوظذس -(9)•
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
ًالَادس   -(1.)«1»ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ لَٕ٘سٍ ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕفَشٍ ع هِثْاللَ رَلِالهٓ   ٍٓ •

.81 -47 -أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى

89: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر

سٓأَلْتٔ أَثٓالب جٓؼٕفَالشٍ ع   : ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ هٔسٕلِنٍ لَبلَ« 2» -11 -14316•
. إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ فَلَنٕ ٗٓسٕتَـِغٕ لَبلَ فَلْال٘ٓحٔجَّ سٓاوِجالبً   -ػٓيْ سٓجٔلٍ ػٓلَِِٕ٘ الْوٓشْٖٔ

.87 -49 -ًَادس أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى -(2)
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
• 

ٍٓ ػٓيْ حٓشِٗضٍ ػٓوَّيْ أَوْجٓشَُٔ ػٓيْ أَثِٖ جٓؼٕفَالشٍ ٍٓ أَثِالٖ   « 3» -12 -14317•
إٍَٔ ًَالزَسٓ أَىْ لَالب ٗٓشْوَالتٓ     -إِرَا حٓلَ ٓ الشَّجٔلُ أَىْ لَب ٗٓشْوَتٓ: ػٓجٕذِ اللَِِّ ع لَبلَ

لَبلَ ٍٓ وَبىَ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص ٗٓحٕوِلُ الْؤشَبَٓ ػٓلَى  -فَإِرَا ثٓلَغَ هٓجَْٕٔدُٓٔ سٓوِتٓ
.86 -49 -ًَادس أحوذ ثي هحوذ ثي ػ٘سى -(3. )ثٓذًٍَٓٔ

• 
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ٗشتزط فٖ اًعقادُ توكي الٌاذر
.«5»ٍٓ غَٕ٘شُِِ « 4»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓذٔلُّ ػٓلَى رَلِهٓ فِٖ الٌَّزْسِ : أَلَُلُ•
.هي أثَاة الٌزس 8ٗبتٖ فٖ الجبة  -(4) •
.هي ّزُ األثَاة 37ٍ  35ٗبتٖ فٖ الجبث٘ي  -(5)•
• 

89: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج 


