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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الًَل نٖ الحح ثبلٌزس ٍ الؿْذ ٍ ال٘و٘ي•
ٍ  الًصدذ ٍ  الؿًلٍ  الجلَـٗشتشط نٖ اًؿًبدّب  1هسألٔ •

نال تٌؿًذ هدي الصدجٖ ٍ  ى ثلدف ؾشدشا ٍ  ى     االخت٘بس، 
  ِ الكبندل ٍ  ٍ  ال هدي الودٌدَى  ، ٍ صحت الؿجدبدا  هٌد
ٍ الوكدشُ، ٍ اقيدَص صدحتْب هدي     السبّٖ ٍ السكشاى 

الكبنش الوًشّ ثبللِّ تؿبلى، ثل ٍ هوّي ٗحتول ٍخَدُ تؿبلى 
.ٍ ًٗصذ الًشثٔ سخبء ن٘وب ٗؿتجش يصذّب

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 نٖ الحح الَاخت ثبلٌزس ٍ الؿْذ ٍ ال٘و٘ي 3نصل •
ٍ ٗشتشط نٖ اًؿًبدّب الجلَـ ٍ الؿًل ٍ الًصذ ٍ االخت٘دبس ندال تٌؿًدذ    •

هي الصجٖ ٍ  ى ثلف ؾششا ٍ يلٌب ثصحٔ ؾجبداتِ ٍ ششؾ٘تْب لشندؽ يلدن   
الَخَة ؾٌِ ٍ كدزا ال تصدم هدي الودٌدَى ٍ الكبندل ٍ السدبّٖ ٍ       

السكشاى ٍ الوكشُ 

483-482: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 نصل نٖ الٌزٍس ٍ الؿَْد ٍ الَؾَد•
ال ٌٗؿًذ الٌزس  ال نٖ طبؾٔ خبلصٔ هلل، هوبثلٔ لوب تؿجذ ثِ اهلل سدجحبًِ  •

نٖ ششٗؿتٌب، هؿلًٔ ثجلَـ طبؾٔ أٍ هجبح، أٍ ًدبٓ هي هخَل دٌٗدٖ أٍ  
.دًَٕ٘

• 

 225: الكافٖ فٖ الفقِ، ص
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الٌزٍس ٍ الؿَْد: ركش•
ًزس ؾلدى ثدبهلل   : ٍ الٌزس ؾلى ضشث٘ي. ال ًزس ٍ ال ؾْذ نٖ هؿص٘ٔ اهلل•

.تؿبلى، ٍ ًزس هطلى
ؾلٖ تؿبلى كدزا ٍ كدزا اى كدبى كدزا ٍ      ظ تؿبلىهلل »نبقٍل أى ًَٗل •

نإى لن ٗم ثِ نؿلِ٘ . ٍ ّزا ٍاخت الَنبء ثِ،  را ٍيؽ هب ًزس نِ٘. «كزا
.كهبسٓ

نَْ هخ٘ش اى شبء ٍنى ثدِ، ٍ  ى  « ؾلٖ كزا ٍ كزا»ٍ الوطلى أى ًَٗل •
. شبء لن ٗم،  ال أى الَنبء أنضل

185: الوشاسن العلَٗٔ ٍ األحكام الٌثَٗٔ؛ ص
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
[حكن الٌزس ثك٘ش الص٘كٔ الششؾ٘ٔ] 93هسألٔ •
: اى دخلت الذاس نوبلٖ صذئ، أٍ نؿلٖ صَم شؿجبى، أٍ يدبل :  را يبل•

 ى لن أدخل الذاس أٍ  ى لن أكلن نالًب نوبلٖ صدذئ، أٍ نؿلدٖ صدَم    
سٌٔ، نإرا ٍخذ ششطِ لن ٗكي رلك ًزسا، ٍ َّ ثبلخ٘بس ث٘ي الَنبء ثدِ  

هلل ؾلدٖ  ٍ ث٘ي أى ال ٗهٖ ثِ، ٍ ل٘س ثَاخت ؾل٘دِ، ٍ  ى يدبل ثلهدع    
.كبى ًزسا ٗدت ؾلِ٘ الَنبء ثِ رلك

178: ، ص6 الخالف؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ال ٗخهى اى اؾتجبس ّزُ اقهَس هي الَاضحب ، اهب اؾتجبس الًصدذ  ( 1)•

ٖ ء للِّ تؿبلى ٍ َّ تدبثؽ للًصدذ ٍ    نالى الٌزس ٍ أخَِٗ َّ االلتضام ثش
 ال ال ٗتحًى االلتضام، نوب ٗصذس هي السدبّٖ ٍ الٌدب ن ٍ السدكشاى ٍ    

. الخبطى ال ؾجشٓ ثِ
ٍ كزا ٗؿتجش الجلَـ ٍ الؿًل نال ؾجشٓ ثوب ٗصذس هي الصجٖ ٍ الودٌدَى  •

للٌصَص الذالٔ ؾلى اى الصجٖ ال ٗؤخز ثأنؿبلِ ٍ لحذٗث سندؽ الًلدن   
« 1»ؾٌْوب 

ٍ كزا ٗؿتجش االخت٘بس ٍ ال ٌٗؿًذ هي الوكشُ قى اإلكدشاُ ٗشندؽ الحكدن    •
.الوتؿلى ثِ اإلكشاُ

361-360: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 ًوب الكالم نٖ اًؿًبد رلك هي الكبنش نًذ ًست  لى الوشدَْس صدحٔ   •

 :ثؿضْن ثبلجطالى هطلًب ٍ يبل: ال٘و٘ي الصبدسٓ هٌِ ٍ ثطالى الٌزس ٍ يبل
ٍ خو٘ؽ رلك هجٌى ؾلى  -سُ -آخشٍى ثبلصحٔ هطلًب ٍ هٌْن الوصٌم

تكل٘م الكبنش ثبلهشٍؼ كوب َّ الوشَْس ٍ  هدب ثٌدبء ؾلدى اختصدبص     
االحكبم ثبلوسلو٘ي ٍ ؾذم تكل٘م الكبنش ثْب كوب يٌَٗبُ نال هدبل لْزا 

.االختالل كوب َّ ٍاضم

361: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
: ثتكل٘م الكبنش ثبلهشٍؼ كوب َّ ؾلِ٘ الوشَْس نًذ ًٗبل: ثن اًِ لَ يلٌب•

ثؿذم اًؿًبد الٌزس هي الكبنش الؾتجبس التًشة نٖ الٌزس الًِ ثٌهسِ يشثدٖ  
.ٍ ؾجبدٕ ٍ ال تتحًى الًشثٔ هي الكبنش

ب ثل ٗػْش هي ثؿد  الشٍاٗدب    ث٘اًِ ال دل٘ل ؾلى كَى الٌزس يش: ٍ نِ٘•
نٖ خَاة هدي خؿدل ؾلدى ًهسدِ شدكشا للّدِ        -ؼ -اًِ هكشٍُ لًَلِ

.«2»( اًٖ قكشُ اإلٗدبة اى َٗخت الشخل ؾي ًهسِ: )سكؿت٘ي
.1هي أثَاة الٌزس ح  6ثبة : الَسب ل( 2)•

361: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج



10

 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ٗحول الشٍاٗٔ ؾلى اإلسشبد ٍ اى الوكلدم ال ٗكلدم ًهسدِ    : ٍ لَ يلٌب•

.أصٗذ هوب كلهِ اللِّ تؿبلى، ٗستهبد هٌْب كَى الٌزس هجبحب ٍ ق٘ش ساخم
ٍ ا ًظ٘ ش الال الٓ   ت٘  ال دل٘ل على كَى الٌزس اهشا عثادٗا قشٍ تالجولٔ •

الال٘ام ٍ ًحَّوا هي األفعال العثادٗٔ ٍ إرا لن ٗكي عثادٗا ف ال ه اً    
. هي صذٍسُ هي الكافش

361: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج



11

 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
قبٗٔ هب ٗستهبد هدي   ب ٍ اًوبث٘نال دل٘ل أٗضب ؾلى كًَِ يش ٍِ أهب هتؿلً•

صبلحب لزلك ٍ يبثال لإلضبنٔ  ل٘دِ تؿدبلى ٍ ال    ِاقدلٔ اى ٗكَى هتؿلً
ٗستهبد هٌْب اى ٗكَى ؾجبدٗب ح٘ي الؿول ثح٘ث ال ٗتحًى الؿول ثِ  ال 
ثًصذ الؿجبدٓ ثل الوستهبد هٌْب يبثل٘دٔ الهؿدل لإلضدبنٔ  ل٘دِ تؿدبلى ٍ      
ساخحب نٖ ًهسِ كإؾطبء الذسّن  لى الهً٘ش نإًِ ٗوكدي  ًٗبؾدِ ؾلدى    
ٍخِ الؿجبدٓ ثأى ٗؿطِ٘ يشثٔ  لى اللِّ تؿبلى ٍ ٗوكدي اى ًٗدؽ ال ؾلدى    
ٍخِ الًشثٔ نلَ اؾطى الذسّن للهً٘ش ٍ لن ًٗصذ ثِ الًشثدٔ نًدذ ٍ ندٖ    

ثٌزسُ قى اقهش ثبلَنبء تَصلٖ

361: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ًؿن يذ ٗتؿلى الٌزس ثبقهش الؿجبدٕ كوب يذ ٗتهى ندٖ ال٘ود٘ي ٍ ٗتؿدزس    •

ٍ لكي الوؿتجدش ّدَ  هكدبى    . صذٍسُ هي الكبنش لؿذم تحًى الًشثٔ هٌِ
صذٍسُ هٌِ ح٘ي الؿول ال ح٘ي الٌزس نلَ ًزس الكبنش اهشا ؾجبدٗب ٗدت 
ؾلِ٘ اإلت٘بى قًِ ؾٌذ هب كبى كبنشا ٍ اى لن ٗكي هتوكٌب هي اإلت٘دبى ٍ  
لكي ٗتوكي هٌِ ح٘ي الؿول ٍ نٖ غشنِ لتوكٌِ هدي اإلسدالم ن٘كدَى    
الؿول الوٌزٍس هًذٍسا لِ قبٗٔ اقهش ثَاسدطٔ الدتوكي هدي اإلسدالم ٍ     
الوًذٍس ثبلَاسطٔ هًذٍس، ٍ اى أسلن صم اى اتدى ثدِ ٍ ٗددت ؾل٘دِ     
الكهبسٓ لَ خبلم ٍ حدذٗث الددت الوشدَْس ال ٗددشٕ ندٖ الوًدبم       

. الًصشانِ ؾٌِ

362: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ثٓبةٔ كَشَآِّٔ  ِٗدٓبةِ الشَّٖٕ ءِ ؾٓلَى الٌَّهْسِ دٓا ِوبً ثٌَِزْسٍ ٍٓ شِجِِِْٕ ٍٓ  6« 1»•

اسٕتِحٕجٓبةِ اخٕتِلَبةِ الْخَٕ٘شِ ٍٓ اسٕتِذٕنَبؼِ الشَّشِّ ثِبلٌَّزْسِ قَٕ٘شِ الذَّا ِنِ ٍٓ أَىَّ هٓيْ خٓؿٓلَ 
 ؾٓلَى ًَهْسِِِ شَٕ٘ئبً هِيْ قَٕ٘شِ  ِٗدٓبةٍ لَنٕ ٗٓلْضَهِٕٔ ٍٓ لَِٔ تَشْكُِٔ

هٔحٓوَّذٔ ثٕيُ ٗٓؿًَُٕةٓ ؾٓيْ ؾٓلِِّٖ ثٕيِ  ِثٕشَاِّ٘نٓ ؾٓديْ أَثِ٘دِِ ؾٓديْ    « 2» -1 -29613•
يُلْتٔ لِأَثِٖ ؾٓجٕذِ اللَِِّ ؼ  ًِِّٖ خٓؿٓلْدتٔ ؾٓلَدى   : صٓهَْٓاىَ ؾٓيْ  ِسٕحٓبوَ ثٕيِ ؾٓوَّبسٍ يَبلَ

أَ نَأُصٓدلِِّْ٘وٓب نِدٖ    -سٓكْؿٓتَٕ٘يِ أُصٓلِِّْ٘وٓب نِٖ السَّهَشِ ٍٓ الْحٓضَدشِ  -ًَهْسِٖ شُكْشاً لِلَِِّ
ثُنَّ قَالَ إًِِّٖ لَأَكْشَُٔ الْإِٗجٓابٓ أَىْ َٗٔجِةٓ الشَّجٔلُ عٓلَ ى   -السَّهَشِ ثِبلٌَّْٓبسِ نًََبلَ ًَؿٓنٕ

 ًَِّوٓدب خٓؿٓلْدتٔ رَلِدكٓ ؾٓلَدى ًَهْسِدٖ       -يُلْتٔ  ًِِّٖ لَنٕ أَخٕؿٓلْْٔوٓب لِلَِِّ ؾٓلََّٖ ِ-ًَفْسِِ
أَ نَأَدٓؾْٔٔوٓب  ِرَا شِدئْتٔ يَدبلَ    -ٍٓ لَنٕ أٍُخِجْٕٔوٓب ؾٓلَى ًَهْسِٖ -أُصٓلِِّْ٘وٓب شُكْشاً لِلَِِّ

.5 -455 -7الكبنٖ  -(2. )ًَؿٓنٕ
 -8التْزٗت  -(3. )«3»ٍٓ سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِإِسٌَٕبدُِِ ؾٓيْ هٔحٓوَّذِ ثٕيِ ٗٓؿًَُٕةٓ هِثْلَِٔ  •

303- 1128.

303: ، ص23 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



14

 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
ال تٌعقذ ٗو٘ي الكافش تاهلل،ٍ ال ٗجة علِ٘ الكف اسٓ تالحٌ و،ٍ ال   : 9هسألٔ •

.«1»ٍ ثِ يبل أثَ حٌ٘هٔ . ٗالح هٌِ التكف٘ش تَجِ
تٌؿًذ ٗوٌِ٘، ٍ تلضهِ الكهبسٓ ثحٌثِ، سَاء حٌث حبل كهدشُ  : ٍ يبل الشبنؿٖ•

.«2»أٍ ثؿذ  سالهِ 
، ٍ ششح نتم 22: 4، ٍ الْذاٗٔ 11: 3، ٍ ثذا ؽ الصٌب ؽ 136: 3اللجبة ( 1)•

، ٍ 51: 2، ٍ الهتددبٍص الٌْذٗددٔ 114: 3، ٍ تج٘دد٘ي الحًددب ى 22: 4الًددذٗش 
، ٍ الو٘ضاى الكجشص 162: 11، ٍ الششح الكج٘ش 162: 11الوكٌٖ الثي يذاهٔ 

.259: 5، ٍ الجحش الضخبس 130: 2
، 130: 2، ٍ الو٘ضاى الكجشص 155: 2، ٍ كهبٗٔ اقخ٘بس 225: 2الَخ٘ض ( 2)•

، ٍ ثذا ؽ الصٌب ؽ 162: 11، ٍ الششح الكج٘ش 162: 11ٍ الوكٌٖ الثي يذاهٔ 
.242: 5، ٍ الجحش الضخبس 114: 3، ٍ تج٘٘ي الحًب ى 11: 3

116: ، ص6 الخالف؛ ج
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
الكبنش ٗصم ٗوٌِ٘ ثبهلل نٖ حبل كهشُ  ، نبى حٌث نؿلِ٘ الكهبسٓ سدَاء  •

حٌث نٖ حبل كهشُ أٍ ثؿذ أى ٗسلن، ٍ يبل ثؿضْن ال تٌؿًذ ٗوٌِ٘ ثبهلل، 
ٍ ال تدت ؾلِ٘ الكهبسٓ ٍ ال ٗصدم هٌدِ التكه٘دش، ٍ اقيدَص ؾٌدذٕ      

كهشُ قًْب ٗحتبج  لى ً٘دٔ   اقٍل،  ال أًِ ال تصم هٌِ الكهبسٓ نٖ حبل 
.الًشثٔ، ٍ ّٖ ال تصم هي كبنش قًِ ق٘ش ؾبسل ثبهلل

  195: ، ص6 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ، ج 
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

إى كاى الكفش تاعتثاس جْلِ ت اهلل تع الى ٍ ع ذم    : أى ًقَل: ٍ الوعتوذ•
علوِ تِ، إهّا تأى ٗجحذ الشبّ تع الى، أٍ ٗش ثِْ تر٘ شُ، ك الوجَ ،     

.فْزا ال تٌعقذ ٗوٌِ٘، ألًِّ ٗحلف تر٘ش اهلل تعالى
ٍ إى كاى تاعتثاس جحذُ ًثَّٓ أٍ فشٗض ٔ هعلَه ٔ الوث َن ه ي دٗ ي      •

   َ : اإلسالم، اًعقذن ٗوٌِ٘ تاهلل تعالى، لَجَد الوقتض ٖ لالًعق اد، ٍ ّ 
.الحلف تاهلل تعالى هي عاسف تِ عاقل، ال ٍالٗٔ ألحذ علِ٘

172: ، ص8 هختلف الش٘عٔ فٖ أحكام الششٗعٔ؛ ج


