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 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوول كي الحح ثبلنزس و الؼهذ و اليمين•
و  الوصدذ و  الؼولو  الجلوؽيشتشط كي انؼوبدهب  1مسألة •

كال تنؼوذ مدن الصدجي و  ب ثلدؾ ػشدشا و  ب     االختيبس، 
الـبكدل و  و  ال مدن المدندوب  ، و صحت الؼجدبدا  مند   
و المكشه، السبهي و السكشاب 

و األهوى صحتهب من الكبكش الموشّ ثبللّ  تؼبلى، ثل و ممّن •
يحتمل وخوده تؼبلى و يوصذ الوشثة سخدب  كيمدب يؼتجدش    

.هصذهب
388: ، ص1 تحزٗز الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
:اليمين من الكبكش•
(الشيخ الطوسي كي الخالف)ال ينؼوذ مطلوب  -1•
(المشهوسو صبحت الؼشوة)ينؼوذ مطلوب  -2•
اإلمدب   ) ينؼوذ لو كبب الكبكش ممن يؼتوذ ثبهلل أو يحتمدل وخدوده    -3•

(الخميني
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
 ثبة النزس و األيمبب و الكلبسا •
•......
.و تؼليوهب ثبسم من أسمبئ ال يمين  ال ثبهلل ػض و خل و اتلووا ػلى أن  •
.و الؼبمة مدمؼة ػلى أن  هذ يكوب اليمين ثـيش أسمب  اهلل تؼبلى•
و اتلووا ػلى أب من حلق ثبهلل تؼبلى كي كؼل شي   أو تشك  و كبب خدالف  •

مب حلق ػلي  أولى كي الذين كلؼل األولى لم يكن ػلي  كلبسة كلدزل   ب  
كدبألولى   كبب أصلح ل  كي الذنيب و أدس ػلي  و أنلغ لم يكدن ػليد  كلدبسة    

.سوا 
و الؼبمة مدمؼة ػلى خالف رل  و  يدبة الكلبسة كيمب أسوطت  اإلمبميدة  •

.ممب ػذدنبه

44: ؛ ص)هف٘ذ  (اإلػالم توا اتفقت ػلِ٘ اإلهاه٘ٔ هي األحكام
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
ال تٌؼقذ ٗو٘ي الكافز تاهلل،ٍ ال ٗجة ػلِ٘ الكفاارٓ تالحٌاو،ٍ ال   : 9مسألة •

.«1»و ث  هبل أثو حنيلة . ٗصح هٌِ التكف٘ز تَجِ
تنؼوذ يمين ، و تلضم  الكلبسة ثحنث ، سوا  حنث حبل كلدشه  : و هبل الشبكؼي•

.«2»أو ثؼذ  سالم  
، و ششح كتح 22: 4، و الهذاية 11: 3، و ثذائغ الصنبئغ 136: 3اللجبة ( 1)•

، و 51: 2، و اللتددبوى الهنذيددة 114: 3، و تجيددين الحوددبئن 22: 4الوددذيش 
، و الميضاب الكجشى 162: 11، و الششح الكجيش 162: 11المـني الثن هذامة 

.259: 5، و الجحش الضخبس 130: 2
، 130: 2، و الميضاب الكجشى 155: 2، و كلبية األخيبس 225: 2الوخيض ( 2)•

، و ثذائغ الصنبئغ 162: 11، و الششح الكجيش 162: 11و المـني الثن هذامة 
.242: 5، و الجحش الضخبس 114: 3، و تجيين الحوبئن 11: 3

116: ، ص6 الخالف؛ ج
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
اى ال٘و٘ي اًوا تصح تاهلل هوي كاى ػارفا تااهلل، ٍ الكاافز ر٘از    : دليلنب•

و أيضب األصل ثشا ة الزمة، و . ػارف تاهلل ػٌذًا أصال، فال تصح ٗوٌِ٘
اإلساالم ٗجاة هاا    : شـلهب يحتبج الى دليل، و أيضب هول  ػلي  السال 

.«3» قثلِ
، و الدبمغ الصدـيش  205و  204، و 199: 4مسنذ أحمذ ثن حنجل ( 3)•

: 13و  243حددذيث  66: 1، و كنددض الؼمددبل 3064حددذيث  474: 1
.497: 7، و طجوب  اثن سؼذ 37024حذيث  374

(. يدت مب كبب هجل )و كي الدميغ •

116: ، ص6 الخالف؛ ج



7

 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
و أمب الكلبسة كتحتبج  لى نية، و من ال يؼشف اهلل ال يصح أب يندو  و  •

.يتوشة  لي 
.و استذل الشبكؼي ثبلظواهش و االخجبس، و حملهب ػلى ػمومهب•
أى ال٘و٘ي تصح هوي ٗؼتقذ اهلل، ٍ : ٍ َّ قَٕ ٗوكي اػتوادُ، تأى ٗقال•

ٗصح القزتٔ ٍ اى لن ٗكي ػارفا، ٍ ألجل ّذا تصح أٗوااى الوقلاذٓ ٍ   
الؼاهٔ، ٍ تٌؼقذ ٍ تصح هٌْن الكفارٓ ٍ اى لان ٗكًَاَا ػاارف٘ي تااهلل     

. تؼالى ػلى الحق٘قٔ

116: ، ص6 الخالف؛ ج
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
، كبب حنث كؼلي  الكلبسة سدوا   الكافز ٗصح ٗوٌِ٘ تاهلل فٖ حال كفزُ  •

حنث كي حبل كلشه أو ثؼذ أب يسلم، 
و هبل ثؼضهم ال تنؼوذ يمين  ثبهلل،و ال تدت ػلي  الكلدبسة و ال يصدح   •

من  التكليش، 
كلشه ألنهب  و األهوى ػنذ  األول،  ال أن  ال تصح من  الكلبسة كي حبل •

.يحتبج  لى نية الوشثة، و هي ال تصح من كبكش ألن  ؿيش ػبسف ثبهلل

  195: ، ص6 الوثسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ، ج 
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
و لم يصح من   يمين  صحت كبكشو  را حلق اإلنسبب ثبهلل تؼبلى و هو •

الكلبسة  را حنث، ألنهب تلتوش  لى نية الوشثة و الوشثة ال تصح من الكبكش 
ألن  ال يؼشف اهلل تؼبلى و  را لم يؼشك  لم يصح اب يتوشة الي  ثزل 

406: ، ص2 ، ج(التي الثزاج)الوْذب 
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
 كصل كي اليمين و الؼهذ و النزس•
، دوب ال يمين ششػية  ال ثبهلل تؼدبلى، أو اسدم مدن أسدمبئ  الحسدنى     •

ؿيشهب من كل موسو  ث ، ثذليل  خمبع الطبئلة، و أيضب كبلحبلق ثـيدش  
من كيليدة اليمدين، و  را كدبب    « 1»اهلل تؼبلى ػبص ثمخبللة المششوع 

انؼوبد اليمين و لضو  الكلبسة ثبلحنث حكمب ششػيب لم يثجت ثبلمؼصدية،  
.و أيضب األصل ثشا ة الزمة، و شـلهب يلتوش  لى دليل

 391: رٌ٘ٔ الٌزٍع إلى ػلوٖ األصَل ٍ الفزٍع، ص
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
ال تنؼوذ يمين الكبكش ثبللّ ، و ال يدت ػلي  الكلبسة ثبلحنث، و ال يصح •

.من  التكليش ثوخ 

  48: ، ص3 السزائز الحإٍ لتحزٗز الفتاٍى، ج
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
[كتبة اليمين و النزس و الؼهذ]•
 «1»[ كي اليمين]•
، دوب ؿيشهب ال يمين ششػية  ال ثبهلل تؼبلى أو اسم من أسمبئ  الحسنى•

.من كل موسو  ث 
• 

481: ؛ ص )قطة الذٗي ك٘ذرى  (إصثاح الش٘ؼٔ توصثاح الشزٗؼٔ 
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 القَل فٖ الحج تال٘و٘ي
كي حبل كلدشه، كد ب     الكافز تصحّ ٗوٌِ٘ تااهلل (: الوثسَط)هبل الشيخ كي : 8مسألة •

.حنث، كؼلي  الكلّبسة، سوا  حنث كي حبل كلشه أو ثؼذ أب يسلم
.ال تنؼوذ يمين  ثبهلل، و ال تدت ػلي  الكلّبسة، و ال يصح من  التكليش: و هبل ثؼضهم•
و األهوى ػنذ  األول،  لّب أنّ  ال تصحّ من  الكلّبسة كي حبل كلشه، ألنّهب تحتبج : هبل•

.«2» لى نيّة الوشثة، و هي ال تصحّ من كبكش، ألنّ  ؿيش ػبسف ثبهلل 
تؼدبلى، و ال تددت ػليد  الكلّدبسة     ال تٌؼقذ ٗو٘ي الكافز تاهلل (: الخالف)و هبل كي •

تنؼودذ  : و هدبل الشدبكؼي   .ثبلحنث، و ال يصحّ من  التكليش ثوخ ، و ث  هبل أثو حنيلة
.يمين ، و تلضم  الكلّبسة ثحنث ، سوا  حنث حبل كلشه أو ثؼذ  سالم 

أبّ اليمين  نّمب ثبهلل كيمن كبب ػبسكب ثبهلل، و الكبكش ؿيدش ػدبسف ثدبهلل ػندذنب     : دليلنب•
و أيضدب  .و أيضب األصل ثشا ة الزمّة، و شـلهب يحتبج  لى دليل.أصال، كال تصحّ يمين 

.«3»( اإلسال  يدتّ مب هجل : )هول  ػلي  السال 

171: ، ص8 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الشزٗؼٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
و أمّب الكلّبسة كتحتبج  لى نيّة، و من ال يؼشف اهلل ال يصحّ أب يندو  و  •

ثظدواهش األخجدبس، و حملهدب ػلدى     : و اسدتذلّ الشدبكؼي   .يتوشّة  ليد  
.«4»و هو هو ّ يمكن اػتمبده : هبل .ػمومهب

.155، كتبة الهجب  و تواثؼهب، المسألة 6توذّ  كي ج ( 1)•
.194: 6المجسوط ( 2)•
.313: 14أوسده المبوسد  كي الحبو  الكجيش ( 3)•
.9الخالف، كتبة األيمبب، المسألة ( 4)•

171: ، ص8 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الشزٗؼٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 را حلق الكبكش ثبهلل تؼبلى و هو كبكش، صحّت، و لم : و هبل اثن الجشّاج•

تصح من  الكلّبسة  را حنث، ألنّهب تلتوش  لى نيّة الوشثة، و الوشثة ال تصح 
من الكبكش، ألنّ  ال يؼشف اهلل تؼبلى، و  را لم يؼشك ، لم يصح أب يتوشّة 

.«1» لي  ثزل  
ال تنؼوذ يمين الكبكش ثبهلل، و ال تدت ػلي  الكلّبسة : و هبل اثن  دسيس•

.«2»ثبلحنث، و ال يصح من  التكليش ثوخ  

172: ، ص8 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الشزٗؼٔ؛ ج



16

 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي

إى كاى الكفز تاػتثار جْلِ تااهلل تؼاالى ٍ ػاذم    : أى ًقَل: ٍ الوؼتوذ•
ػلوِ تِ، إهّا تأى ٗجحذ الزبّ تؼاالى، أٍ ٗشاثِْ تر٘ازُ، كاالوجَ ،     

.فْذا ال تٌؼقذ ٗوٌِ٘، ألًِّ ٗحلف تر٘ز اهلل تؼالى
ٍ إى كاى تاػتثار جحذُ ًثَّٓ أٍ فزٗضأ هؼلَهأ الوثاَن هاي دٗاي      •

   َ : اإلسالم، اًؼقذن ٗوٌِ٘ تاهلل تؼالى، لَجَد الوقتضاٖ لالًؼقااد، ٍ ّا
.الحلف تاهلل تؼالى هي ػارف تِ ػاقل، ال ٍالٗٔ ألحذ ػلِ٘

172: ، ص8 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الشزٗؼٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
و  را انؼوذ ، وخت ػلي  اللؼل المحلوف ػلي ، ك ب كبب من الطبػب  •

و هصذ  يوبػهب ػلى وخ  التوشّة  لى اهلل تؼبلى، وخدت ػليد  تودذيم    
اإلسال  و كؼل ،  ر ال طبػة من الكبكش، ألبّ استحوبم الثواة مششوط 

.ثبإليمبب، و  ب كبب ؿيش طبػة، وخت ػلي  كؼل  مطلوب
و متى حنث وخجت ػلي  الكلّبسة، لوخود الموتضي، و لكدن ال يصدحّ   •

من  أداؤهب  لّب ثتوذيم اإلسال  ػلي ، ك ب أسدلم ثؼدذ الحندث، سدوطت     
. الكلّبسة ػن ، لوخود الموتضي لإلصالة، و هو اإلسال 

172: ، ص8 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الشزٗؼٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌذر ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي
 ٍ تصح ال٘و٘ي هي الكافز، ٍ فٖ الخالف ال تصح: قَلِ•
األول هول الشيخ كي المجسوط و الوبضي، و الثبني هول  كدي الخدالف   ( 1)•

الب اليمين انمب تصح ثبللّ  ممن هو ػبسف ث  و الكبكش ؿيش ػبسف ثد   « 1»
.كال تصح يمين 

تاأى كفازُ اى كااى تجحاذ     « 2»ٍ الحق ها فصلِ الؼالهٔ فاٖ الوختلاف   •
الزتَت٘ٔ أٍ تالتشثِ٘ تر٘زُ فال ٌٗؼقذ ٗوٌ٘اِ لؼاذم ػزفاًاِ تاِ، ٍ اى كااى      

ٍ تظْز الفائذٓ أًِ هغ . ٗجحذ ًث٘ا أٍ فزٗضٔ هؼلَهٔ هي دٌِٗ صحت ٗوٌِ٘
االًؼقاد ٍ الحٌو ٗؼاقة فٖ اٙخزٓ ٍ ال ٗصح تكف٘ازُ، أهاا قثال اإلساالم     
فالى اإلسالم شزط فٖ صحتِ ٍ لن ٗحصل، ٍ أها تؼذُ فلسقَطِ ػٌِ، ألى 

.اإلسالم ٗجة ها قثلِ
. 98: المختلق، الدض  الخبمس( 2) •

509: ، ص3 ؛ ج )هقذاد تي ػثذ اللِّ سَ٘رى حلّى (التٌق٘ح الزائغ لوختصز الشزائغ 
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القَل فٖ الحج تالؼْذ
ػنذ الموب  أب ال يودشة  ػبهذ اهلل تؼبلى و اتلوت اإلمبمية ػلى أب من •

محظوسا ثم هشث  ك ب ػلي  مب ػلى هبتل الخط  من الكلبسة و هو ػتدن  
.سهجة أو اإلطؼب  أو الصيب 

و لم أخذ أحذا من الؼبمة يواكوهم كدي هدزا الحكدم و ال هدشأ  لهدم      •
خواثب كي  ػلى الجيبب 

 45: اإلػالم توا اتفقت ػلِ٘ اإلهاه٘ٔ هي األحكام، ص
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القَل فٖ الحج تالؼْذ
ػض و خل أب ال يأتي محظوسا ثم أتبه كبب ػليد  مثدل   ػبهذ اهلل و من •

الز  ركشنبه من الكلبسة ػلى من لم يق ثنزسه من النبس و هدو ػتدن   
.سهجة أو صيب  شهشين متتبثؼين أو  طؼب  ستين مسكينب

• 

565: ؛ ص(للش٘خ الوف٘ذ)الوقٌؼٔ 



21

القَل فٖ الحج تالؼْذ
[كلبسة مخبللة الؼهذ[ ]196]مسألة •
أب ال أكؼل  ػلي ػهذ اهلل: أب الوبئل  را هبل: و ممب انلشد  ث  اإلمبمية•

محشمب كلؼل ، أو أب أكؼل طبػة كلم يلؼلهب، أو ركش شيئب مجبحدب لديس   
ثمؼصية ثم خبلق، أن  يدت ػلي  ػتن سهجة أو صيب  شهشين متتدبثؼين  

و ثدبهي اللوهدب    . أو  طؼب  ستين مسكينب، و هدو مخيدش ثدين الدثال     
.يخبللوب كي رل 

354: االًتصار فٖ اًفزادان اإلهاه٘ٔ؛ ص


