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2

لَ ًذر الوشٖ فٖ بعض الطزٗق
هسألٔ  9لَ ًزس الوشٖ فٖ الحج اًعمذ* حتى فٖ هَسد أفعل٘ٔ الشوَب ٍ لَ ًزس الوشٖ
فٖ تعط الؽشٗك ٍ ،وزا لَ ًزس الحج حاف٘ا،
ٍ ٗشتشغ فٖ اًعمادُ توىي الٌارس ٍ عذم تعشسُ تْوا ٍ عذم وًَْوا حشج٘٘ي .فال ٌٗعمالذ
هع أحذّا لَ واى فٖ االتتذاءٗ ٍ ،سمػ الَجَب لَ عشض فٖ األثٌاء**،
ٍ هثذأ الوشٖ أٍ الحفاء تاتع للتع٘٘ي ٍ لَ اًصشافا*** ٍ ،هٌتْاُ سهٖ الجواس**** هع
عذم التع٘٘ي.
*ٍ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.

تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج ،1ص390 :

ال ٗجَس لوي ًذرُ هاش٘ا أٍ الوشٖ فٖ حجِ أى ٗزكب البحز

•

•
•
•
•

3

هسألٔ  10ال ٗجَص لوي ًزسُ هاش٘ا أٍ الوشالٖ فالٖ حجالِ أى ٗشوالة
الثحش ٍ ًحَُ،
ٍ لَ اظؽش إلِ٘ لواًع فٖ سائش الؽشق سمػ،
ٍ لَ واى وزله هي األٍل لن ٌٗعمذ،
ٍ لَ واى فٖ ؼشٗمِ ًْش أٍ شػ ال ٗوىي العثَس إال تالوشوة ٗجالة*
أى ٗمَم فِ٘ على األلَى.
* تل َّ هستحة على األلَٕ لعذم شوَل الٌزس لِ استىاصا.

تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج ،1ص390 :

•

•

•
•

لَ ًذر الحج هاش٘ا
هسألٔ  11لَ ًزس الحج هاش٘ا ف ٗىفٖ عٌالِ الحالج ساوثالا،فوع وًَالِ
هَسعا ٗأتٖ تِ ٍ ،هالع وًَالِ هعال٘ما ٗجالة الىفالاسٓ لالَ والال دٍى
المعاء*،
ٍ لَ ًزس الوشٖ فٖ حج هع٘ي ٍ أتى تِ ساوثا صح** ٍ ،علِ٘ الىفاسٓ
دٍى المعاء،
ٍ لَ سوة تععا دٍى تعط فثحىن سوَب الىل.
* بل القضاء ٍاجب على األحَط.

• ** كوا َّ صح٘ح فٖ الفزض٘ي السابق٘ي.
4

تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج ،1ص390 :

•
•
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لَ عجش عي الوشٖ بعت اًعقاد ًذرُ
هسألٔ  12لَ عجض عي الوشٖ تعذ اًعماد ًزسُ ٗجة علِ٘ الحج ساوثا* هؽلما،سَاء
واى هم٘ذا تسٌٔ أم ال ،هع ال٘أس عي التوىي تعذّا أم ال،
ًعن ال ٗتشن االحت٘اغ** تاإلعادٓ فٖ صَسٓ اإلؼ ق هع عذم ال٘أس هي الوىٌالٔ
ٍ وَى العجض لثل الششٍع فٖ الزّاب إرا حصلت الوىٌٔ تعذ رله،
ٍ األحَغ الوشٖ تالومذاس الو٘سَس ،تل ال ٗخلَ هي لَٓ،
ٍ ّل الوَاًع األوش والوشض أٍ وَفِ أٍ عذٍّ أٍ ًحَ رله تحىالن العجالض أٍ ال
ٍجْاى ٍ ال ٗثعذ*** التفص٘ل ت٘ي الوشض ٍ ًحَ العذٍّ تاوت٘اس األٍل فالٖ األٍل
ٍ الثاًٖ فٖ الثاًٖ.
* ٗعٌٖ ال ٗسمػ ٍجَب الحج تالعجض عي الوشٖ ووا ٗسمػ ٍجَب الوشالٖ ووالا
هش فٖ هسألٔ .9
** تل األظْش رله.
*** تل األلَى اإللحاق هؽلما.
تحزٗز الَس٘لٔ ،ج ،1ص391 :

القَ فٖ الٌ٘ابٔ

ح عالي الو٘الت هؽلمالا ٍ عالي الحالٖ فالٖ
• المَل فٖ الٌ٘اتٔ ٍ ّٖ تصال ّ
الوٌذٍب ٍ تعط صَس الَاجة.

6

تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج ،1ص391 :

القَ فٖ الٌ٘ابٔ
• فصل  4فٖ الٌ٘اتٔ
• ال إشىال فٖ صحٔ الٌ٘اتٔ عي الو٘ت فٖ الحج الَاجة ٍ الوٌالذٍب ٍ
عي الحٖ فٖ الوٌذٍب هؽلما ٍ فٖ الَاجة فٖ تعط الصَس

7

العزٍٓ الَثقى (للس٘ت ال٘شدٕ)؛ ج ،2ص503 :

القَ فٖ الٌ٘ابٔ
• [فصل فٖ الٌ٘اتٔ]
• فصل فٖ الٌ٘اتٔ ال إشىال فٖ صالحّٔ الٌ٘اتالٔ عالي الوّ٘الت فالٖ الحالجّ
الَاجة ٍ الوٌذٍب ٍ ،عي الحّٖ فٖ الوٌذٍب هؽلماً ٍ ،فالٖ الَاجالة
فٖ تعط الصَس.

8

العزٍٓ الَثقى (الوحشى)؛ ج ،4ص532 :

القَ فٖ الٌ٘ابٔ
• هسألٔ ٗ 1شتشغ فٖ الٌائة أهَس:
• األٍل الثلَغ على األحَغ هي غ٘ش فشق ت٘ي اإلجاسٕ ٍ التثشعٖ تإرى
الَلٖ أٍ ال ٍ ،فٖ صحتْا فٖ الوٌذٍب تأهل،

9

تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج ،1ص391 :

القَ فٖ الٌ٘ابٔ
•  1هسألٔ ٗشتشغ فٖ الٌائة أهَس
• أحذّا الثلَغ على الوشَْس ف ٗصح ً٘اتٔ الصثٖ عٌالذّن ٍ إى والاى
هو٘ضا ٍ َّ األحَغ ال لوا ل٘ل هي عذم صحٔ عثاداتِ لىًَْا توشٌٗ٘ٔ
ألى األلَى وًَْا ششع٘ٔ ٍ ال لعذم الَثَق تِ لعذم الشادع لِ هي جْٔ
عذم تىل٘فِ ألًِ أوص هي الوذعى تل ألصالٔ عذم فشاغ رهٔ الوٌَب
عٌِ تعذ دعَى اًصشاف األدلٔ وصَصا هع اشتوال جولٔ هي األوثاس
على لفظ الشجل ٍ ال فشق ت٘ي أى ٗىَى حجالٔ تاإلجالاسٓ أٍ تالالتثشع
تإرى الَلٖ أٍ عذهِ ٍ إى واى ال ٗثعذ دعَى صحٔ ً٘اتتالِ فالٖ الحالج
الوٌذٍب تإرى الَلٖ.
10

العزٍٓ الَثقى (للس٘ت ال٘شدٕ)؛ ج ،2ص503 :

