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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
ًتبة الٌزس  ٍ الٌظش كٖ الٌبرس ٍ الص٘ـٔ ٍ هتؼلن الٌزس ٍ •

لَاحوِ
الٌظش األٍل كٖ الٌبرس  •
كال ٗصح هي الصجٖ . أهب الٌبرس كَْ الجبلؾ الؼبهل الوسلن  •

َ ال وً الكافز لتعذر ٌية القزتةة فةي   ٍ ال هي الودٌَى 
لكً لُ ٌذر فأسةمه اسةتحة   . اشتزاطها في الٍذرحقه َ 
.له الُفاء

  144: ، ص3 شزائع اإلسالن في وسائل الحالل َ الحزان، ج



3

 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
هٓب كٖٙ ثٓؽٌْٖٙ هٔحٓرشرسا  كَتَوَجٛرلْ   ٌَذَرٕتٔ لَكٓ إِرْ هَبلَتٙ اهٕشَأَُٓ ػٙوٕشَاىَ سٓةِّ إًِِّٖ •

﴾35،   ػوشاى آل ﴿هٌِّٖٙ إًِريٓ أًَْتٓ السٛوٙ٘غٔ الْؼٓلٙ٘نٔ 

كٌَُلٖٙ ٍٓ اضْشَثِٖ ٍٓ هَشِّٕ ػٌٕٓ٘ب  كَإِهٛب تَشَِٗير هٙيَ الْجٓطَرشِ أَحٓرذا  كَوُرَلٖٙ إًِِّرٖ     •
﴾26، هشٗن  ﴿صَٕٓهب  كَلَيْ أًَُلِّنٓ الَْٕ٘ٓمٓ إًِْسٙ٘٘ب  ٌَذَرٕتٔ لِمزَّحٕىًِ 
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
﴾7، اإلًسبى  ﴿ٍٓ ٗٓخَبكَُىَ َٕٗٓهب  ًَبىَ ضَشُُّٔ هٔسٕتَؽٙ٘شا  ئُفُُيَ تِالٍَّذْرِ •

ٍٓ هٓرب لٙلظرربلٙوٙ٘يَ   ٌَذَرٕتُهٕ وًِْ ٌَذْرٍ فَإِيَّ المَّهٓ يٓعٕمَىٔهٔ ٍٓ هٓب أًَْلَوْتُنٕ هٙيْ ًَلَؤٍَ إٍَٔ •
﴾270، الجوشٓ  ﴿هٙيْ أًَْصٓبسٍ 

، الحرح   ﴿ٍٓ لْ٘ٓؽرَٛكَُا ثِبلْجٕٓ٘تٙ الْؼٓتٙ٘رنِ  َٓ لْئُفُُا ٌُذَُرٓهٔهٕ ثُنٛ لْ٘ٓوْعَُا تَلَثَْٔنٕ •
29﴾
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 ًزس•
. أٍ تخَٜف تخَٗقالٌَى ٍ الزال ٍ الشاء ًلؤٌ تذل ػلى •
: ٍ تٌربرَسٍٔا . اإلثالؽ؛ ٍ ال ٌٗبد ٌَٗى إلررب كرٖ الترخَٗرق   : هٌِ اإلًزاس•

. خََٛفٓ ثؼعُْن ثؼعب 
ٌَةذِرٕتٔ تهةه   : قةال ععمةة  . وٍه الٍَّذْر، َ هُ أٌّةه يٓاةا ٔ ا ا ألَمَة ٓ   َ •

َ . الىٍْٔذِر، َ الجىةع الٍذةذُر  : َ الٍّذِيز. فاستعدٓدت لهه َ حٓذِرتٔ وٍهه
َ ٌَذْر الىُٔضِحة في . وا يجة، كأٌّه ٌُذِر، أي أَُجِة: أيضًا« 2»الٍَّذْر 

 .«3»الحديث وٍه 

414: ، ص5 وعجه وقائيس المغة؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
.هب ٌٗزس اإلًسبى ك٘دؼلِ ػلى ًلسِ ًحجب ٍاخجب: الٌزس•
ٖ ء الزٕ ٗؼؽى: ٍ الٌزٗش• ٍ سثوب خؼلت الَْ٘دٗٔ ٍلذّب ًرزٗشٓ  . اسن الط

(180: ، ظ8 ًتبة الؼ٘ي؛ ج.)للٌٌ٘سٔ، ٍ الدوغ الٌزائش

الوح٘ػ كٖ اللـٔ؛ ).هب ٌْٗٓزٙسُٔ اإلًِْسٓبىُ ك٘ٓدٕؼٓلُِ ًَحٕجب ؛ ًأسٕشِ الدٔشْحِ: الٌرزْسٔ•
(71: ، ظ10 ج

تربج اللـرٔ ٍ صرحبح     -الصرحبح   ).ٍ هذ ًَزَسٕتٔ لٙلِّٙ ًزا، أًَْزُسٔ ٍ أًَْزٙسٔ•
(825: ، ظ2 الؼشث٘ٔ؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
هٙيْ ثٓبةِ ظَشَةٓ ٍٓ كٙى لُـٍَٔ هٙيْ ثٓربةِ هَتَرلَ ٍٓ كٙرى    ( ًَزْسا )للِّٙ ًَزَا : ًَزَسٕتٓ•

لَب تٌَْزٙسٍٔا للِّٙ كَإِىر الٌرزْسٓ ال ٗٓشُدٜ هَعَبءٖ ٍٓ لٌٙيْ ٗٔسٕتَخْشَجٔ ثِِٙ هٓربلُ  »حٓذٙٗثٚ 
: ، ظ2 الوصجبح الوٌ٘ش كٖ ؿشٗت الطشح الٌج٘ش للشاكؼرٖ؛ ج ) «الجٓخٙ٘لِ
599)

: أى تَُخِت ػلى ًلسي هب ل٘س ثَاخرت لحرذٍ ٙ أهرش، ٗوربل    : الٌّزس•
، ٍ [26/ هرشٗن ]إًِِّٖ ًَزَسٕتٔ لٙلشرحٕويِ صٓرَٕهب   :ًَزَسٕتٔ للِّ أهشا ، هبل تؼبلى

هلرشدات  )،[270/ الجورشٓ ]ٍٓ هب أًَْلَوْتُنٕ هٙيْ ًَلَؤٍَ إٍَٔ ًَزَسٕتُنٕ هٙيْ ًَرزْسٍ  : هبل
(797: أللبؾ الوشآى؛ ظ
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
"لَب ًَزْسٓ كٖٙ هٓؼٕصٍٙ٘ٓٔ "ٍٓ كٖٙ الْحٓذٙٗثٙ•

َّ ضبهل لوب إرا ًبى ًزسا هؽلوب ًحَ هلل ػلٖ أى أتضٍج : هبل ثؼط األػالم•
ٍ رّت : هبل. هثال، ٍ هؼلوب ًحَ إى ضلٖ هشٗعٖ كللِ ػلٖ أى أصَم الؼ٘ذ

الوشتعى إلى ثؽالى الٌزس الوؽلن ؼبػرٔ ًربى أٍ هؼصر٘ٔ، ٍ ادػرى ػل٘رِ      
إى الؼشة ال تؼشف هي الٌزس إال هب ًبى هؼلورب ًورب هبلرِ    : اإلخوبع، ٍ هبل

ٍ : هربل . تـلت ٍ الٌتبة ٍ السٌٔ ٍسدا ثلسبًْن ٍ الٌول ػلى خالف األصل
ثن ًورل هرب   . هذ خبللِ أًثش ػلوبئٌب ٍ حٌوَا ثبًؼوبد الٌزس الوؽلن ًبلوؼلن

ٍ ثبلدولٔ كال داللٔ ػلرى هرب ٌٗربكٖ    : توسٌَا ثِ ػلى رلي ٍ سدُ ثن هبل
الوٌلرق   إرا توشس ّزا كبلٌزس لـٔ الَػذ ٍ ضشػب التضام. هزّت الس٘ذ ثَخِ

ثلؼل أٍ تشى هتوشثب، ًأى ٗوَل إى ػبكبًٖ اهلل كللِ ػلٖ صذهٔ أٍ صَم هوب 
.ٗؼذ ؼبػٔ، ٍ الوبظٖ هٌِ هلتَح الؼ٘ي ٍ ٗدَص كٖ هعبسػِ الٌسش ٍ العن

492-490: ، ص3 وجىع الثحزيً؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
إًِوب هٙ٘ل لِ ًَزْس ألًَِّ ًُزٙسٓ كِ٘، إَٔ أٍُخِتٓ، هي : ٍ هبل أَثَ سٓؼ٘ذ العرشِٗش•

ٍ هذ ًَرزَسٓ ػلرى ًَلْسٙرِ ٌْٗٓرزٙسٔ،     . ًَزَسٕت ػلى ًلْسٖ، إَٔ إٍَٔخٓجتٕ: هََٕلي
ٍ ًَرزَسٓ  *: إٍَٔخٓت: ثبلٌَسٕش ٍ ٌْٗٓزُسٔ، ثبلعّن٘، ًَزْسا ، ثبللَتْح، ٍ ًُزٍُسا ، ثبلعرن٘

أٍَخٓجِٓ ػلى ًَلْسِ تَجشُّػب ، هي ػٙجٓبدٍٓٓ أٍَ صٓرذٓهَٔ  : للِّ سٔجٕحٓبًَِ ٍ تؼبلَى ًَزا
إًِِّٖ ًَزَسٕتٔ لَيٓ هب كٖٙ ثٓؽٌْٖٙ هٔحٓشرسا  : ٍ كٖ الٌٙتَبة الؼضٗض. أٍَ ؿ٘شِ رلٙي

ًَزَس ػلرى  : توَل الؼشة:هبل األَخْلَص. هبلتِْ اهشأَُٓ ػٙوٕشَاىَ أُم٘ هٓشٗٓن« 3»
. ًَلْسِ ًَزْسا ، أٍَ ًَزَسٕت هبلٖٙ كأًََب أًَْزُسُٔٔ ًَزْسا ، سٍٓاُ ػي ًَٗٔس ػي الؼٓشَة

هب ًبى ٍٓػٕذا  ػلى ضَشْغٚ، كؼٓلَٖٛ إِىْ ضَلَى اللِّ هٓشِٗعٖٙ ًزا ًَزْسٗ، : أٍَ الٌرزْسٔ
ٍ ػلٖٛ أَىْ أَتَصٓذٛمَ ثذٌَٙٗبسٍ ل٘س ثٌَزْس

517: ، ص7 تاج العزَس وً جُاهز القاوُس؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
ٍ هذ تٌشّس كٖ أَحبدٗثٙ الٌزس رًْٙشُ الٌرِْٕٖ ػٌِ، ٍ ّرَ  : ٍ هبل اثيُ األَثٙ٘ش •

ٍ لَ ًبى هؼٌربُ  : هبل. تَأًْ٘ذٗ ألَهٕشُِ ٍ تَحزٗشٌ ػي الترْٓبٍٔى ثِ ثؼذٓ إِٗدبثِِ
الضرخٕشَ ػٌِ حتى ال ٗٔلْؼٓلَ لٌبى كٖ رلي إِثؽبلُ حٌْٔوِٙ ٍ إِسٕوَبغُ لُرضٍُمِ  

ٍ إًِّوٓب ٍٓخٕرِٔ الحٓرذٙٗثٙ   . الَكَبءٙ ثِ، إِرْ ًبى ثبلٌرْٕٖ ٗٓصٙ٘شُ هٓؼٕصٙ٘ٓٔ  كال ٗٓلضَمٔ
أًَرِ هذ أَػلَوْٓن أَىر رلي أَهشٌ ال ٗٓدٔشُّ لْن كٖ الؼبخل ًَلْؼرب  ٍ ال ٗٓصٕرشِفٔ   

ال تٌَْزُسٍٔا ػلى أًٌَُّن تُرذٕسًَُِى   :كوبل. ٍ ال ٗٓشدٜ هَعبءٖ« 4»ػٌْن ظَشسا  
ثبلٌرزْس ض٘ئب  لن ٗٔوَذِّسُٕ اللِّ لٌن، أٍَ تَصٕشِكَى ثِ ػٌٌن هب خٓشَى ثِ الوَعَبءٔ 
ػلٌُ٘ن، كإِرا ًَزَسٕتن ٍ لن تَؼٕتَوٙذٍٔا ّزا كبخشٍُخَا ػٌِ ثبلَٓكبءٙ، كإِىّ الزٕ 

.ًزَسٕتُؤَُ الصِمٗ لٌن

517: ، ص7 تاج العزَس وً جُاهز القاوُس؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
اسرنٔ الَٓلَرذ الرزٕ     :ٍ الٌرزٙٗشَٓ. هب تُؼٕؽِٙ٘ٙ، كَؼٙ٘لَٔ ثوؼٌَى هٓلْؼَٔلَٔ: ٍ الٌرزٗشَُٓ•

ٗٓدٕؼٓلُِ أَثَُٔ هَِّ٘وب  أٍَ خَبدٙهب  لٙلٌٌَْٙ٘سٔ أٍَ الؤتَؼٓجٛذ، رًََشا  ًبى أٍَ أًُْثَى، ٍ هذ 
. الٌرزَائٙشُ: ًَزَسُٓٔ أَثَُٔ إٍَٔ أُهِٜ، ٍ الدوٕغ

517: ، ص7 تاج العزَس وً جُاهز القاوُس؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 ثبة الٌزٍس ٍ الؼَْد•
تؼبلى ض٘ئب هي الجش ٍ الوشثبت كولتشض ػل٘رِ الَكربء ثرِ    ًزس هلل ٍ هي •

.كإى لن ٗق ثِ ًبى ػلِ٘ ًلبستِ

 562: ، ص(لمشيخ الىفيد)الىقٍعة 
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
[للؿ الٌزس[ ]199]هسألٔ •
هلل : أى الٌزس ال ٌٗؼوذ إال ثرأى ٗورَل الٌربرس   : ٍ هوب اًلشدت اإلهبه٘ٔ ثِ•

ػلٖ ًرزا ٍ  : ًزا ٍ ًزا ثْزا الللؿ، كإى خبلق ّزُ الص٘ـٔ ٍ هبلػلٖ 
.هلل ػض ٍ خل، لن ٌٗؼوذ ًزسُ :ًزا ٍ لن ٗول

، ٍ هذ سٍٕ ػي الطربكؼٖ ٍ أثرٖ   «2»ٍ خبلق ثبهٖ اللوْبء كٖ رلي •
.هَاكؤ اإلهبه٘ٔ كٖ رلي« 3»ثَس 

.451ظ  8ج : الودوَع( 2)•
.86ظ  2ج : الْذاٗٔ( 3)•

358: االٌتصار في اٌفزادات اإلواوية؛ ص
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
اإلخوبع الزٕ تٌشس، ٍ أٗعب كال خالف كرٖ  : دل٘لٌب ػلى هب رّجٌب إلِ٘•

هبل ثبلللؿ الزٕ رًشًبُ ٌَٗى ًبرسا، ٍ اًؼوبد الٌزس حٌن ضشػٖ  أًِ إرا 
ال ثذ كِ٘ هي دل٘ل ضشػٖ، ٍ إرا خبلق هب رًشًبُ كال دل٘ل ػلى اًؼوبدُ 

.ٍ لضٍم الحٌن ثِ
ٍ أٗعب كإى األصل ثشاءٓ الزهٔ هي حٌن الٌزس، كوي ادػى هرغ الللرؿ   •

.الوخبلق لوَلٌب ٍخَثِ كٖ الزهٔ كؼلِ٘ الذل٘ل
• 

 359: االٌتصار في اٌفزادات اإلواوية، ص
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 كصل كٖ الٌزٍس ٍ الؼَْد ٍ الَػَد•
ال ٌٗؼوذ الٌزس إال كٖ ؼبػٔ خبلصٔ هلل، هوبثلٔ لوب تؼجذ ثِ اهلل سرجحبًِ  •

كٖ ضشٗؼتٌب، هؼلؤ ثجلَؽ ؼبػٔ أٍ هجبح، أٍ ًدبٓ هي هخَف دٌٗرٖ أٍ  
.دًَٕ٘

• 

 225: الكافي في الفقه، ص
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 الٌزٍس ٍ الؼَْد: رًش•
ًزس ػلرن ثربهلل   : ٍ الٌزس ػلى ظشث٘ي. ال ًزس ٍ ال ػْذ كٖ هؼص٘ٔ اهلل•

.تؼبلى، ٍ ًزس هؽلن
ػلٖ تؼبلى ًرزا ٍ ًرزا اى ًربى ًرزا ٍ      ؾ تؼبلىهلل »كبألٍل أى ٗوَل •

كإى لن ٗق ثِ كؼلِ٘ . ٍ ّزا ٍاخت الَكبء ثِ، إرا ٍهغ هب ًزس كِ٘. «ًزا
.ًلبسٓ

كَْ هخ٘ش اى ضبء ٍكى ثرِ، ٍ إى  « ػلٖ ًزا ٍ ًزا»ٍ الوؽلن أى ٗوَل •
. ضبء لن ٗق، إال أى الَكبء أكعل

185: الىزاسه العمُية َ األحكان الٍثُية؛ ص
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
[حٌن الٌزس ثـ٘ش الص٘ـٔ الطشػ٘ٔ] 93هسألٔ •
: اى دخلت الذاس كوبلٖ صذهٔ، أٍ كؼلٖ صَم ضؼجبى، أٍ هربل : إرا هبل•

إى لن أدخل الذاس أٍ إى لن أًلن كالًب كوبلٖ صرذهٔ، أٍ كؼلرٖ صرَم    
سٌٔ، كإرا ٍخذ ضشؼِ لن ٌٗي رلي ًزسا، ٍ َّ ثبلخ٘بس ث٘ي الَكبء ثرِ  

هلل ػلرٖ  ٍ ث٘ي أى ال ٗلٖ ثِ، ٍ ل٘س ثَاخت ػل٘رِ، ٍ إى هربل ثللرؿ    
.ًبى ًزسا ٗدت ػلِ٘ الَكبء ثِ رلي

178: ، ص6 الاال ؛ ج
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
إى رلي ًزس ٗدت ػل٘رِ الَكربء ثرِ، كرٖ اللدربج ٍ      : ٍ هبل خو٘غ اللوْبء•

.ٍ هب الزٕ ٗدت ثِ اختللَا ػلى ستٔ هزاّت« 2»الـعت 
أًِ ثبلخ٘بس ث٘ي الَكبء ثٌرزسُ ٍ ثر٘ي أى ٌٗلرش ًلربسٓ     : كزّت الطبكؼٖ إلى•

.«3»ٗو٘ي 
، ٍ ثذاٗرٔ  335 -334: 11، ٍ الطشح الٌج٘رش  335 -333: 11الوـٌٖ الثي هذاهٔ ( 2)•

، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 94: 2، ٍ الوذًٍٔ الٌجشى 12: 8، ٍ الوحلى 413ٍ  408: 1الودتْذ 
: 1، ٍ الٌترق  153: 2، ٍ ًلبٗٔ األخ٘ربس  459ٍ  458: 8، ٍ الودوَع 388ٍ  387: 3

، ٍ 27: 4، ٍ الْذاٗٔ الوؽجَع هغ ضشح كتح الورذٗش  137: 3ٍ  194: 1، ٍ اللجبة 194
.573: 11، ٍ كتح الجبسٕ 204: 23، ٍ ػوذٓ الوبسٕ 28ٍ  27: 4ضشح كتح الوذٗش 

•(3 ) ٖ ، ٍ 224: 2، ٍ الرَخ٘ض  388ٍ  387: 3، ٍ حل٘رٔ الؼلوربء   297: هختصش الوضًر
، ٍ 340: 11، ٍ الوـٌٖ الثري هذاهرٔ   414: 1، ٍ ثذاٗٔ الودتْذ 153: 2ًلبٗٔ األخ٘بس 
، ٍ الحبٍٕ الٌج٘ش 204: 23، ٍ ػوذٓ الوبسٕ 195: 1ٍ الٌتق  341: 11الطشح الٌج٘ش 

15 :458.
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
الَاخت كِ٘ ًلبسٓ ٗور٘ي، إال أًرِ إرا أساد أى ٗلؼرل    : ٍ هبل ثؼط أصحبثِ•

األًول تصذم ثوبلِ ّزا إرا ػلوِ ثؼجبدٓ ؿ٘ش الحح، كإى ػلؤ ثحرح كؼلرى   
.«1»أحذّوب هثل الؼجبدات، ٍ الثبًٖ ػلِ٘ الحح ال ؿ٘ش : هَل٘ي

ػوش، ٍ اثي ػجبس، ٍ أثَ ّشٗشٓ، ٍ ػبئطٔ، ٍ صٌٗت، : ٍ ثِ هبل كٖ الصحبثٔ•
.«2»ٍ أم ًلثَم، ٍ أم سلؤ 

.«3»ػؽبء ٍ الحسي الجصشٕ : ٍ كٖ التبثؼ٘ي•
، ٍ الوـٌٖ الثري  388: 3، ٍ حل٘ٔ الؼلوبء 10: 8، ٍ الوحلى 297: هختصش الوضًٖ( 1)•

.335 -334: 11، ٍ الطشح الٌج٘ش 335 -333: 11هذاهٔ 
، ٍ الطشح 335: 11، ٍ الوـٌٖ الثي هذاهٔ 297: ، ٍ هختصش الوض10ًٖ: 8الوحلى ( 2)•

.153: 2ٍ ًلبٗٔ األخ٘بس  458: 15، ٍ الحبٍٕ الٌج٘ش 334: 11الٌج٘ش 
، ٍ الطشح 335: 11، ٍ الوـٌٖ الثي هذاهٔ 10: 8، ٍ الوحلى 297: هختصش الوضًٖ( 3)•

.458: 15، ٍ الحبٍٕ الٌج٘ش 334: 11الٌج٘ش 
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
.«4»أحوذ، ٍ إسحبم، ٍ أثَ ػج٘ذٓ، ٍ أثَ ثَس : ٍ كٖ اللوْبء•
ٖ ء ال الَكبء ٍ • ٍ رّت الٌخؼٖ ٍ الحٌن ٍ حوبد إلى أًِ ال ٗلضهِ ثِ ض

.«5»ال الٌلبسٓ، هثل هب هلٌبُ 
ٗلضهِ هذس صًبٓ هب كِ٘ الضًبٓ، كإى ًبى لِ هبل ٗدت ك٘رِ  : ٍ هبل سث٘ؼٔ•

.«6»الضًبٓ، أخشج هذس صًبتِ 
، ٍ الحبٍٕ 342 -341: 11، ٍ الطشح الٌج٘ش 341 -340: 11الوـٌٖ الثي هذاهٔ ( 4)•

.458: 15الٌج٘ش 
.457: 15، ٍ الحبٍٕ الٌج٘ش 389: 3حل٘ٔ الؼلوبء ( 5)•
، 340: 11، ٍ الوـٌٖ الثي هذاهٔ 204: 23، ٍ ػوذٓ الوبسٕ 388: 3حل٘ٔ الؼلوبء ( 6)•

.457: 15، ٍ الحبٍٕ الٌج٘ش 151: 9، ٍ ً٘ل األٍؼبس 341: 11ٍ الطشح الٌج٘ش 
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
.«1»ػلِ٘ أى ٗتصذم ثثلث هبلِ : ٍ هبل هبلي•
ػلِ٘ أى ٗتصذم ثوبلِ الزٕ ٗدت كِ٘ الضًبٓ، حتى لَ : ٍ هبل أثَ حٌ٘لٔ•

.«2»ًبى خو٘غ هبلِ هب ٗدت كِ٘ الضًبٓ، كؼلِ٘ أى ٗتصذم ثِ 
• ٖ . «3»ػل٘رِ الَكربء ثرِ، ك٘تصرذم ثدو٘رغ هبلرِ       : ٍ هبل ػثوبى الجتر

كأظ٘وْن هَال الجتٖ، ٍ ٗلِ٘ أثرَ حٌ٘لرٔ، ثرن هبلري، ثرن سث٘ؼرٔ، ثرن        
.الطبكؼٖ، ثن الٌخؼٖ

أى األصل ثشاءٓ الزهرٔ، ٍ ضرـلْب ٗحتربج إلرى دل٘رل، ٍ ػل٘رِ       : دل٘لٌب•
.«4»إخوبع اللشهٔ ٍ أخجبسّن 
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 ثبة هبّ٘ٔ الٌزٍس ٍ الؼَْد•
ًزا ٍ ًزا، هي  كللِّ ػلٖ٘إى ًبى ًزا ٍ ًزا، : الٌّزس َّ أى ٗوَل اإلًسبى•

كوتى ًبى .ص٘بم أٍ صذهٔ أٍ حح٘ أٍ صالٓ، ٍ ؿ٘ش رلي هي أكؼبل الجش
هب ًزس ػلِ٘ ٍ حصل، ٍخت ػلِ٘ الَكبء ثوب ًزس ك٘رِ، ٍ لرن ٗسرؾ لرِ     

. تشًِ
للِّ، لن ٌٗري رلري   : إى ًبى ًزا ٍ ًزا، كؼلٖ٘ ًزا، ٍ لن ٗول: ٍ إى هبل•

ٍ األكعل لِ الَكربء  . ًزسا ٍاخجب، ثل ٌَٗى هخ٘٘شا كٖ الَكبء ثِ ٍ تشًِ
.ثِ ػلى ًلّ حبل

562: الٍهاية في وجزد الفقه َ الفتاَى؛ ص
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 القُل في الحج تالٍذر َ العهد َ اليىيً
 «ثبة الٌزٍس ٍ الؼَْد»•
ًزا ثن رًرش صرالٓ أٍ صرَهب أٍ    كللِ ػلى إرا هبل إًسبى اى ًبى ًزا •

صذهٔ أٍ ؿ٘ش رلي هي أكؼبل الجش، ًبى رلي ًرزسا صرح٘حب ٍ ٍخرت    
ػلِ٘ الَكبء ثوب ًزس كِ٘ ٍ لن ٗدض لِ اإلخالل ثِ، ٍ ٗلتورش كرٖ صرحٔ    

الؼْذ كبى تدشد ٍاحذ هٌْوب هي الٌ٘ٔ لن ٌٗي : رلي الى الٌ٘ٔ؟ ٍ ًزلي
.لزلي حٌن

ٍ اى هبل اى ًبى ًزا كؼلى ًزا ٍ لن ٗزًش اهلل تؼبلى لن ٌٗي رلي ًزسا، •
ٍ ًبى هخ٘شا ث٘ي الَكبء ثِ ٍ ث٘ي تشًِ ٍ األكعل الَكبء ثزلي

• 

408: ، ص2 ؛ ج(التً الثزاج)الىهذب 


