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لً وزس المشٓ فٓ الحج اوعقذ 
ثبة العلّ التٓ مه أجلُب صبس الشكًة فٓ الحج أفضل مه  198•

 المشٓ
أَثِٖ سٓحِوِٓٔ اللَِّٔ لَبلَ حٓذَّثٌََب ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓنيِ اثٕنيِ أَثِنٖ     1•

ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى الٌَّخَّبسِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع أًََِّٔ سٔئِلَ ػٓنيِ  
الْحٓحُّ هٓبشِ٘بً أَفْضَلُ أَمٕ سٓاكِجبً لَبلَ ثٓلْ سٓاكِجبً فَنئِىَّ سٓسٔنَلَ اللَّنِِ َ حٓنحَّ     

 سٓاكِجبً

446: ، ص2 علل الششائع؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحج اوعقذ 
ٍٓ أَخْجٓشًَِٖ ػٓلُِّٖ ثٕيُ حٓبتِنٍ لَبلَ أَخْجٓشًَِٖ الْحٓسٓيُ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕنيِ هْٕٓضِٗٓنبسٓ    2•

ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ٍٓ ػٓجٕذِ اللَِِّ ثٕيِ ثٔكَٕ٘شٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕذِ 
 اللَِِّ ع هِثْلَِٔ

ٍٓ ػٌِْٓٔ لَبلَ حٓذَّثٌََب هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ حٓوٕذٓاىَ لَبلَ حٓذَّثٌََب ػٓجٕذٔ اللَِِّ ثٕنيُ أَحٕوٓنذٓ    3•
 ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى الٌَّخَّبسِ هِثْلَِٔ

446: ، ص2 علل الششائع؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحج اوعقذ 
ٍٓ ػٌِْٓٔ لَبلَ حٓذَّثٌََب هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ حٓوٕذٓاىَ الْكَُفُِّٖ لَبلَ حٓذَّثٌََب الْحٓسٓنيُ ثٕنيُ    4•

هٔحٓوَّذِ ثٕيِ سٓوٓبػَٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ سٕٓ٘فٍ التَّوَّبسِ لَبلَ لُلْتٔ لِأَثِٖ 
ٖٕ  ف فَوٓنب تَنشَا لَنبلَ إِىَّ       ػٓجٕذِ اللَِِّ ع إًَِّب كٌَُّب ًَحٔحُّ هٔشَبًٓ فَجٓلَغٌََب ػٌْٓنَٓ شَن
الٌَّبسٓ ٗٓحٔدَُّىَ هٔشَبًٓ ٍٓ ٗٓشْكَجَٔىَ لُلْتٔ لَٕ٘سٓ رَلَِٓ أَسٕأَلَُٓ فَمَبلَ ػٓنيْ إَِّٔ  
ٖٕ  ٍ تَسٕأَلٌُِٖ لُلْتٔ أَُّٗوٓب أَحٓتُّ إِلََٕ٘ٓ أَىْ ًَصٌَٕغٓ لَبلَ تَشْكَجَٔىَ أَحٓنتُّ إِلَنَّٖ    شَ

 فَئِىَّ رَلَِٓ أَلَْٓا لَكُنٕ ػٓلَى الْؼِجٓبدِٓٓ ٍٓ الذُّػٓب ِ

447: ، ص2 علل الششائع؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحج اوعقذ 
حٓذَّثٌََب ػٓلُِّٖ ثٕيُ أَحٕوٓذٓ سٓحِوِٓٔ اللَِّٔ لَبلَ حٓذَّثٌََب أَحٕوٓذٔ ثٕيُ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَّنِِ   5•

الْكَُفُِّٖ لَبلَ حٓذَّثٌََب سْٕٓلُ ثٕيُ صِٗٓبدٍ ػٓيْ أَحٕوٓذٓ ثٕيِ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕشٍ ػٓيْ 
ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَثِٖ حٓوٕضََٓ ػٓيْ أَثِٖ ثٓصِ٘شٍ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيِ الْوٓشْٖٔ 
أَفْضَلُ أٍَِ الشُّكَُةٔ فَمَبلَ إِرَا كَبىَ الشَّخٔلُ هَٔسِشاً فَوٓشَى لِ٘ٓكَُىَ أَلَلَّ لٌَِفَمَتِِِ 

 فَبلشُّكَُةٔ أَفْضَلُ

447: ، ص2 علل الششائع؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ الحج اوعقذ 
ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ أَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ لَبلَ حٓذَّثٌََب هَٔسٓى ثٕيُ ػِوٕشَاىَ ػٓنيِ   6•

الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘ذٍ ػٓيِ الْفَضْلِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ سٔلَٕ٘وٓبىَ لَبلَ لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕذِ 
اللَِِّ ع إًَِّب ًُشِٗذٔ أَىْ ًَخْشُجٓ إِلَى هٓكََّٔ هٔشَبًٓ فَمَبلَ لَب تَوٕشَُا اخْشُخَٔا سٔكْجٓبًنبً  
فَمُلٌَْب أَصٕلَحَٓٓ اللَِّٔ إًَِّب ثٓلَغٌََب ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ ػٓلٍِّٖ َ أًََِّٔ حٓحَّ ػِشْنشِٗيَ  

الشِّحٓبلُحِدًَّٔ هٓبشِ٘بً فَمَبلَ إِىَّ الْحٓسٓيَ ثٕيَ ػٓلٍِّٖ ع كَبىَ ٗٓحٔحُّ ٍٓ تُسٓبقُ هٓؼِٓٔ 

447: ، ص2 علل الششائع؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
حتنى فنٖ هنَسد أفضنل٘ٔ       *اًؼمنذ لَ ًزس الوشٖ فٖ الحح  9هسألٔ •

لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق، ي   الشكَة
،كزا لً وزس الحج حبفٕبي •
ٗشتشط فٖ اًؼمبدُ توكي الٌبرس ٍ ػذم تضشسُ ثْوب ٍ ػنذم كًَْونب   ٍ •

فال ٌٗؼمذ هغ أحذّب لَ كبى فٖ االثتذا ، ٍ ٗسمظ الَخنَة  . حشخ٘٘ي
لَ ػشض فٖ األثٌب ، 

هجذأ الوشٖ أٍ الحفب  تبثغ للتؼ٘ن٘ي ٍ لنَ اًصنشافب، ٍ هٌتْنبُ سهنٖ      ٍ •
.الدوبس هغ ػذم التؼ٘٘ي

.ٍكزا لَ ًزس الحح هبش٘ب*•

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
  لَ ًزس الوشٖ فٖ الحح اًؼمذ حتى فٖ هَسد أفضل٘ٔ الشكَة 9هسألٔ •

لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق، ي 
كزا لً وزس الحج حبفٕب، ي •
ٗشتشط فٖ اًؼمبدُ توكي الٌبرس ٍ ػذم تضشسُ ثْوب ٍ ػنذم كًَْونب   ٍ •

فال ٌٗؼمذ هغ أحذّب لَ كبى فٖ االثتذا ، ٍ ٗسمظ الَخنَة  . حشخ٘٘ي
لَ ػشض فٖ األثٌب ، 

هجذأ الوشٖ أٍ الحفب  تبثغ للتؼ٘ن٘ي ٍ لنَ اًصنشافب، ٍ هٌتْنبُ سهنٖ      ٍ •
.الدوبس هغ ػذم التؼ٘٘ي

390: ، ص1 تحشٔش الًسٕلّ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ال ٗدَص حٌ٘ئز الوشنٖ  ٍ   هسألٔ لَ ًزس الحح ساكجب اًؼمذ ٍ ٍخت 27•

ٍ إى كبى أفضل لوب هش هي كفبٗٔ سخحبى الوم٘ذ دٍى ل٘ذُ ًؼن لَ ًزس 
الشكَة فٖ حدِ فٖ هَسد ٗكَى الوشٖ أفضل لن ٌٗؼمذ ألى الوتؼلنك  

حٌ٘ئز الشكَة ال الحح ساكجب 
هي فشسخ فٖ كل َٗم أٍ كزا ٔىعقذ لً وزس أن ٔمشٓ ثعض الطشٔقق  ٍ •

ٍ هب فٖ صح٘حٔ الحزا  هي كزا ٔىعقذ لً وزس الحج حبفٕب فشسخ٘ي ٍ 
أهش الٌجٖ َ ثشكَة أخت ػمجٔ ثي ػبهش هغ كًَْب ًنبرسٓ أى توشنٖ   
إلى ث٘ت اهلل حبف٘ٔ لض٘ٔ فٖ ٍالؼٔ ٗوكي أى ٗكَى لوبًغ هني صنحٔ   

 َ ًزسّب هي إٗدبثِ كشفْب أٍ تضشسّب أٍ غ٘ش رل

498: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕضدْ)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ي يجت، ي ال ٔجًص حٕىئزٍ ( 1)لً وزس الحجّ ساكجبً اوعقذ (: 27مسألّ )•

المشٓ ي إن كبن أفضل 
•______________________________

إرا فشض الشخحبى فٖ خصََ سكَثِ ٍ إلّب ففِ٘ إشنكبل ٍ هنب   ( 1)
أفبد هي كفبٗٔ سخحبى الوتؼلّك فٖ الدولٔ صنح٘  لنَ كنبى الوتؼلّنك     
ثؼٌَاًِ الخبَّ ساخحبً ٍ ثؼذُ ال ٗحتبج إلى سخحبى الدْبت الضائذٓ ٍ 
أهّب لَ لن ٗكي الوتؼلّك ثٌفس ػٌَاًِ الخبَّ ساخحبً فنال ٗكنبد ٌٗؼمنذ    
الٌزس ثخصََ ػٌَاًِ ٍ فٖ اًؼمبدُ إلى ػٌَاى آخش أٍسغ هٌنِ ػلنى   

اللّنِ  فشض سخحبًِ فشع ٍحذٓ الوغلَة فٖ هتؼلّك ًنزسُ ٍ تؼنذّدُ ٍ   
(.آلب ض٘ب . )الؼبلن

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
دين قٕذٌ، ( 2)لمب مشّ مه كفبّٔ سجحبن المقّٕذ •
فٖ التؼل٘ل ًظش ٍاض  لظَْس هب دلّ ػلنى سخحنبى الوتؼلّنك فنٖ     ( 2)•

(.آلب ض٘ب . )سخحبى توبم هب تؼلّك ثِ الٌزس ال ثؼضِ
(.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ثل ألىّ فٖ الشكَة إلى الححّ سخحبًبً أٗضبً•

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
لقم  ( 3)لً وزس الشكًة فٓ حجٍّ فٓ مًسد ٔكًن المشٓ أفضقل  وعم •

ألنّ المتعلّق حٕىئزٍ الشكًة ال الحجّ ساكجبً، ( 4)ٔىعقذ 
ّزا الم٘ذ ال حبخٔ إلِ٘ إر ل٘س الونذاس ػلنى ٍخنَد األفضنل ٍ     ( 3)•

ٖ   فٖ ًفسِ ٍ ػذهِ ٍ لوّب كبى الشكَة فٖ  ػذهِ ثل ػلى سخحبى الش
حذّ راتِ غ٘ش ساخ  ثل هجبح لن ٌٗؼمذ ًؼن لَ كبى ساخحبً فنٖ هنَسدُ   

(.كبشف الغغب . )اًؼمذ فل٘تذثّش
ثل ٌٗؼمذ ألىّ الشكنَة إل٘نِ ساخن  ٍ أفضنلّ٘ٔ الوشنٖ ال تٌنبفٖ       ( 4)•

(.االهبم الخوٌٖ٘. )سخحبًِ
إلّب إرا اًغجك ػلى الشكَة ػٌَاى ساخ  ٍ إى كبى الححّ هبش٘بً أفضنل  •

(.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ كزا إرا كبى الشكَة همذّهٔ ألهش ساخ 
524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
كزا ٔىعقذ لً وزس أن ٔمشٓ ثعض الطشٔق مه فشسق  فقٓ كقلّ ٔقً  أي     ي •

ي مب فٓ صحٕحّ الحزّاء مه أمش كزا ٌٗؼمذ لَ ًزس الححّ حبف٘بً، فشسخٕه، ي 
ثشكًة أُخق  عقجقّ ثقه عقبمش مقع      ( صلّى اللٍّ علٍٕ ي آلٍ ي سلّم)الىجٓ 

ٔمكقه أن  ( 1)ياقعّ   كًوُب وبرسِ أن تمشٓ إلى ثٕ  اللٍّ حبفّٕ قضّّٕ فٓ
ٔكًن لمبوع مه صحّّ وزسَب مه إٔجبثٍ كشفُب أي تضشّسَب أي غٕش رلق   

(2.)
الشٍاٗٔ ظبّشٓ فٖ أًّْب فٖ همبم ث٘بى حكن كلّٖ لكٌّْب هؼبسضٔ ثصح٘حٔ ( 1)•

(.الخَئٖ. )سفبػٔ ٍ حفص فبلوشخغ َّ ػوَم ٍخَة الَفب  ثبلٌزس
ِ  اللّنِ  صلّى )ثل الظبّش هٌْب إحسبسِ ( 2)• . تؼجْنب ٍ ػدضّنب  ( ػل٘نِ ٍ آلن

(.الگلپبٗگبًٖ)
•

524: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العشيِ الًثقى 
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
أَثِنٖ   ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ سِئَنبةٍ ػٓنيْ   37 37•

ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّا ِ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِنٖٓ إِلَنى   
هٓكََّٔ حٓبفِ٘بً فَمَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ َ خَشَجٓ حٓبخّبً فٌََظَشَ إِلَى اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ 
ثٕٓ٘يَ الْئِثِلِ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ فَمَبلَُا أُخْتٔ ػٔمْجَٓٔ ثٕيِ ػٓبهِشٍ ًَنزَسٓتٕ أَىْ تَوٕشِنٖٓ   
إِلَى هٓكََّٔ حٓبفًِ٘ٓٔ فَمَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ َ ٗٓب ػٔمْجُٓٔ اًْغَلِكْ إِلَى أُخْتَِٓ فَؤشّْٓنب  

 فَلْتَشْكَتٕ فَئِىَّ اللَِّٓ غٌٌَِّٖ ػٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓفَبّٓب لَبلَ فَشَكِجٓتٕ
•

 14-13: ، ص5 تُزٔت األحكب ؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
 ثٓبةٔ هٓيْ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ ّٓلْ ٗٓدَٔصٔ لَِٔ أَىْ ٗٓشْكَتٓ أَمٕ لَب 89•

•489 
هَٔسٓى ثٕيُ الْمَبسِنِ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ حٓوَّبدٍ ػٓيِ الْحٓلَجِِّٖ لَبلَ لُلْتٔ  1•

لِأَثِٖ ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓخٔلٌ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ ػٓضَّ ٍٓ خٓنلَّ ٍٓ ػٓدٓنضَ   
أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ لَبلَ فَلْ٘ٓشْكَتٕ ٍٓ لْ٘ٓسٔكْ ثٓذًًَٓٔ فَئِىَّ رَلَِٓ ٗٔدٕضِٕ ػٌْٓنِٔ إِرَا ػٓنشَ ٓ   

 اللَِّٔ هٌِِْٔ الْدْٕٓذٓ

149-150: ، ص2 االستجصبس فٕمب اختلف مه األخجبس؛ ج
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لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
•490 
ػٌِْٓٔ ػٓيْ صٓفَْٓاىَ ٍٓ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ رَسِٗ ٍ الْؤحٓبسِثِِّٖ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓنب   2•

ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ حٓلَفٓ لَ٘ٓحٔدَّيَّ هٓبشِ٘بً فَؼٓدٓضَ ػٓيْ رَلَِٓ فَلَننٕ ٗٔغِمْنِٔ   
 لَبلَ فَلْ٘ٓشْكَتٕ ٍٓ لْ٘ٓسٔكِ الْْٓذٕٕٓ

150: ، ص2 االستجصبس فٕمب اختلف مه األخجبس؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
•491 
فَأَهَّب هٓب سٍٓٓأُ هَٔسٓى ثٕيُ الْمَبسِنِ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕنيِ   3•

سِئَبةٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٔجٕٓ٘ذَٓٓ الْحٓزَّا ِ لَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب خٓؼٕفَشٍ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَنزَسٓ أَىْ  
ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى هٓكََّٔ حٓبفِ٘بً فَمَبلَ إِىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ َ خَشَجٓ حٓبخّبً فٌََظَشَ إِلَنى  
اهٕشَأٍَٓ تَوٕشِٖ ثٕٓ٘يَ الْئِثِلِ فَمَبلَ هٓيْ ّٓزُِِ فَمَبلَُا أُخْتٔ ػٔمْجَٓٔ ثٕيِ ػٓبهِشٍ ًَنزَسٓتٕ  
أَىْ تَوٕشِٖٓ إِلَى هٓكََّٔ حٓبفًِ٘ٓٔ فَمَبلَ سٓسَٔلُ اللَِِّ َ ٗٓنب ػٔمْجٓنُٔ اًْغَلِنكْ إِلَنى     
 أُخْتَِٓ فَؤشّْٓب فَلْتَشْكَتٕ فَئِىَّ اللَِّٓ غٌٌَِّٖ ػٓيْ هٓشِْْ٘ٓب ٍٓ حٓفَبّٓب لَبلَ فَشَكِجٓتٕ

150: ، ص2 االستجصبس فٕمب اختلف مه األخجبس؛ ج



18

أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
•492 
ػٌِْٓٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػَٓٔ ثٕيِ هَٔسٓى الٌَّخَّبسِ لَبلَ لُلْتٔ لِأَثِٖ  4•

ػٓجٕذِ اللَِِّ ع سٓخٔلٌ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ لَبلَ فَلْن٘ٓوِِٕ لَنبلَ لُلْنتٔ    
 فَئًَِِّٔ تَؼِتٓ لَبلَ فَئِرَا تَؼِتٓ سٓكِتٓ

150: ، ص2 االستجصبس فٕمب اختلف مه األخجبس؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
تٌََبفِٖٓ ثٕٓ٘يَ ّٓبتَٕ٘يِ الشٍِّٓاٗٓتَٕ٘يِ ٍٓ الشٍِّٓاٗٓتَٕ٘يِ الْأٍََّلَتَٕ٘يِ فِٖ ٍٔخَٔةِ الْكَفَّبسِٓٓ فَلَب •

ٖٕ  ف  لِوٓيْ سٓكِتٓ لِأَىَّ سٓسَٔلَ اللَِِّ َ لَنٕ ٗٓمُلْ هٔشّْٓب فَلْتَشْكَتٕ ٍٓ لَٕ٘سٓ ػٓلَْٕ٘ٓب شَ
ٍٓ إًَِّوٓب أَهٓشَّٓب ثِبلشُّكَُةِ لِئَلَّب ٗٔمَبلَ إِىَّ رَلَِٓ لَب ٗٓدَٔصٔ ػٓلَى حٓبلٍ ٍٓ إِىْ كَبىَ 
ٗٓلْضَمٔ هٓغٓ رَلَِٓ الْكَفَّبسُٓٓ لِسِ٘ٓبقِ الْجٓذًَٓنِٔ حٓسٓنتٓ هٓنب ثٔنِّ٘يَ فِنٖ النشٍِّٓاٗٓتَٕ٘يِ       

الْأٍََّلَتَٕ٘يِ 

150: ، ص2 االستجصبس فٕمب اختلف مه األخجبس؛ ج
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أي الحج حبفٕب الطشٔقلً وزس المشٓ فٓ ثعض 
ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘شٍ ػٓيْ سِفَبػٓنَٔ ٍٓ حٓفْنصٍ    19•

 حٓبفِ٘بًلَبلَ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ اللَِِّ ع ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ إِلَى ثٕٓ٘تِ اللَِِّ 
 لَبلَ فَلْ٘ٓوِِٕ فَئِرَا تَؼِتٓ فَلْ٘ٓشْكَتٕ

458: ، ص7 ؛ ج(اإلسالمّٕ -ط )الكبفٓ 
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ػٓلُِّٖ ثٕيُ إِثٕشَاِّ٘نٓ، ػٓيْ أَثِِِ٘، ػٓنيِ اثٕنيِ أَثِنٖ ػٔوٕٓ٘نشٍ، ػٓنيْ      . 19/ 14788•

:سِفَبػَٓٔ ٍٓحٓفْصٍ، لَبلَ
اللّنِِ  ثٕٓ٘تِ إِلى ػلِ٘ السالم ػٓيْ سٓخٔلٍ ًَزَسٓ أَىْ ٗٓوٕشِٖٓ اللِِّ سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕذِ •

؟«7»حٓبفِ٘بً 
 «9». ««8»فَلْ٘ٓوِِٕ، فَئِرَا تَؼِتٓ فَلْ٘ٓشْكَتٕ »: لَبلَ•

775: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٔث -ط )الكبفٓ 
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
 5ٍفٖ التْنزٗت، ج  . «ُ حبف٘بًٰ  ٗوشٖ إلى ث٘ت اللّ»ثذل « ٗححّ هبش٘بً»: «ثف»فٖ (. 7)•

.«هبش٘بً»: 4ٍفٖ االستجصبس، ج . «حبف٘بً»/ -:2ٍاالستجصبس، ج 
ظبّشُ ػذم اًؼمبد الٌزس فٖ الحفب ؛ الؼذم سخحبًِ؛ ثل ٗدت ػلِ٘ الوشٖ »: فٖ الوشآٓ(. 8)•

ػلى إّٔ ٍخِ كبى لشخحبًِ، ٍٗحتول ػلى ثؼذ أى ٗكَى الونشاد فلن٘وِ حبف٘نبً؛ ٍاألٍّل    
الذسٍس، . «ال ٌٗؼمذ ًزس الحفب  فٖ الوشٖ: لبل فٖ الذسٍس. «هَافك لوب فْوِ األصحبة

.317، َ 1ج 
، 50، َ 4االستجصنبس، ج  . ، هؼلّمبً ػي الكل1130ٌٖ٘، ح 304، َ 8التْزٗت، ج (. 9)•

، ثسٌذُ ػي اثني  1403، ح 403، َ 5التْزٗت، ج . ، هؼلّمبً ػي ػلّٖ ثي إثشاّ٘ن172ح 
ُ ػلِ٘ السالم؛ االستجصبس، ج ٰ  أثٖ ػو٘ش ٍصفَاى، ػي سفبػٔ ثي هَسى، ػي أثٖ ػجذ اللّ

، ثسٌذُ ػي اثي أثٖ ػو٘ش، ػي سفبػٔ ثي هَسى الٌخّبس، ػني أثنٖ   492، ح 150، َ 2
، ػي سفبػٔ، ٍثسٌذ آخش أٗضنبً  81، ح 47الٌَادس لألشؼشٕ، َ . ُ ػلِ٘ السالمٰ  ػجذ اللّ

، هشسنلًب هني دٍى التصنشٗ     2791، ح 392، َ 2الفمِ٘، ج . ػي أثٖ خؼفش ػلِ٘ السالم
؛ 11244، ح 525، َ 11ثبسن الوؼصَم ػلِ٘ السنالم، هنغ اخنتال  ٗسن٘ش النَافٖ، ج      

.29624، ح 307، َ 23الَسبئل، ج 

775: ، ص14 ؛ ج(داس الحذٔث -ط )الكبفٓ 
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ٗتمّ٘ذ االلتضام ثْزُ الثالثٔ ثحست الم٘ذ إرا كبى هششٍػب، كؼبم هؼنّ٘ي  ٍ •

أٍ ًَع هي أًَاع الححّ ثؼٌِ٘ أٍ سكَة أٍ هشٖ ح٘ث ٗكَى أفضنل، ٍ  
ػي الٌجٖ صلّى اللِّ ػلِ٘ ٍ « 2»ال ٌٗؼمذ ًزس الحفب  فٖ الوشٖ للخجش 

.ٍ لَ أعلك تخّ٘ش فٖ األًَاع. آلِ

317: ، ص1 الذسيس الششعّٕ فٓ فقٍ اإلمبمّٕ؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
.حسي: التبسغ ػششلحذٗث •
ٍ ظبّشُ ػذم اًؼمبد الٌزس فٖ الحفب، لؼذم سخحبًنِ، ثنل ٗدنت ػل٘نِ     •

الوشٖ ػلى إٔ ٍخِ كبى لشخحبًِ، ٍ ٗحتونل ػلنى ثؼنذ أى ٗكنَى     
الوشاد فل٘وِ حبف٘ب، ٍ األٍل هَافك لوب فْوِ األصحبة، ٍ لنبل فنٖ   

.ال ٌٗؼمذ ًزس الحفب فٖ الوشٖ: الذسٍس
• 

348: ، ص24 مشآِ العقًل فٓ ششح أخجبس آل الشسًل؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
 تجؼْوب ثْزا أخبثب فٖ الوؼتجش ٍ الوٌتْى ػي الصح٘حٔ الوزكَسٓ، ٍ ( 2)•

ػي ( ع)أى خَاة أثٖ خؼفش : ٍ فِ٘. خوبػٔ، ٍ هٌْن فٖ الدَاّشػلِ٘ 
ػلى أًِ الحكن الَالؼٖ األٍلٖ الوسؤٍل ػٌِ، ركش دل٘ل سؤال الحزا ثوب 

.ٍ لَ كبى لض٘ٔ فٖ ٍالؼٔ كبى ركشُ هستذسكبً ٍ ثمٖ السؤال ثال خَاة
لَ كبى الوخجش غ٘ش الوؼصَم ألهكي أى ٗمبل رلَ، ال ف٘ونب ًحني   ؼن ً•

.فِ٘ ٍ أهثبلِ هوب كبى الخجش هي الوؼصَم فٖ همبم الدَاة
ي كأوٍ لزل  حمل الصحٕحّ فٓ الذسيس على عذ  اوعقبد وزس الحفب، •

.«..( ص)ال ٔىعقذ وزس الحفب فٓ المشٓ، للخجش عه الىجٓ »(: سٌ)قبل 

354: ، ص10 مستمس  العشيِ الًثقى؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
لْب ( َ)الشٍاٗٔ ظبّشٓ فٖ ًزس الوشٖ حبف٘ٔ، ٍ كزلَ أهش الٌجٖ لكي •

َ ثبلشكَة، ٍ  .«غٌٖ ػي هشْ٘ب ٍ حفبّباللِّ إى »(: َ)لَلِ  كزل
ٍ حٌ٘ئز ال . ٍ لؼل هشاد الذسٍس رلَ، ألى الحفب ال ٗكَى إال ثبلوشٖ•

ٍ ال س٘وب ثوالحظٔ التؼل٘نل، إر ال  . ثأس ثوب ركشُ أخزاً ثظبّش الشٍاٗٔ
سجحبًِ ػذم الوغلَث٘ٔ ٍ الوشنشٍػ٘ٔ،  اللِّ ثذ أى ٗكَى الوشاد هي غٌى 

ف٘كَى الونشاد أى الَخنِ فنٖ ػنذم     . الْؼبلَوِ٘يَغٌٌَِّٖ ػٓيِ اللِّٓ ٍ إال فَئِىَّ 
االًؼمبد ػذم هششٍػ٘ٔ الوٌزٍس، فتتأكذ داللتْب ػلى ثغالى ًزس الوشٖ 

.حبف٘بً، كوب اختبسُ فٖ الذسٍس

354: ، ص10 مستمس  العشيِ الًثقى؛ ج
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أي الحج حبفٕب لً وزس المشٓ فٓ ثعض الطشٔق
ك٘ف كبى فْٖ غ٘ش هب ًحي فِ٘، هي ًزس الحح هبشن٘بً حبف٘نبً، النزٕ ّنَ     ٍ •

.الوفشٍض فٖ الوتي، فبلشٍاٗٔ أخٌج٘ٔ ػٌِ
ًؼن ٗؼبسضْب •
سنألٌب  »: سٍاٗٔ سوبػٔ ٍ حفص، الوشٍٗٔ ػي ًَادس هحوذ ثي ػ٘سى، لنبال •

فلن٘وِ،  : حبف٘بً لبلاللِّ ػي سخل ًزس أى ٗوشٖ إلى ث٘ت ( ع)اللِّ أثب ػجذ 
.«1« »فبرا تؼت فل٘شكت

اللْنن إال أى تسنمظ الصنح٘حٔ    . ٗمتضٖ حولْب ػلى االسنتحجبة الدوغ ٍ •
ثئػشاض األصحبة ػٌْب، فال هدبل لالػتونبد ػلْ٘نب فنٖ سفنغ ال٘نذ ػني       

.المَاػذ
•______________________________

. 10: هي أثَاة ٍخَة الحح حذٗث 34: الَسبئل ثبة( 1)

354: ، ص10 مستمس  العشيِ الًثقى؛ ج


