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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحج تالٌرز ٍ الؼْد ٍ ال٘و٘ي•
ٍ  الوصدد ٍ  الؼولٍ  الثلَؽٗشتسط كٖ اًؼوادّا  1هسؤلٔ •

كال تٌؼود هدي الصدثٖ ٍ اى تلدؾ ػشدسا ٍ اى     االخت٘از، 
  ِ الـاكدل ٍ  ٍ  ال هدي الونٌدَى  ، ٍ صحت الؼثدادا  هٌد
ٍ الوٌسُ، الساّٖ ٍ السٌساى 

ٍ األهَى صحتْا هي الٌاكس الووسّ تاللِّ تؼالى، تل ٍ هوّي •
ٗحتول ٍجَدُ تؼالى ٍ ٗوصد الوستٔ زجدا  ك٘ودا ٗؼتثدس    

.هصدّا
388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 الوَل كٖ الحج تالٌرز ٍ الؼْد ٍ ال٘و٘ي•
ٍ االخت٘داز،   الوصدٍ  الؼولٍ  الثلَؽٗشتسط كٖ اًؼوادّا  1هسؤلٔ •

 ِ ، ٍ كال تٌؼود هي الصثٖ ٍ اى تلؾ ػشسا ٍ اى صحت الؼثادا  هٌد
ٍ الوٌسُ، الـاكل ٍ الساّٖ ٍ السٌساى ٍ  ال هي الونٌَى

ٍ األهَى صحتْا هي الٌاكس الووسّ تاللِّ تؼالى، تل ٍ هوّدي ٗحتودل   •
.*ٍجَدُ تؼالى ٍ ٗوصد الوستٔ زجا  ك٘وا ٗؼتثس هصدّا

ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس قصذٗٔ ال ٗونني تحققْنا تاللنن      *•
الوعتثش فٖ اللشٗعٔ إال عوي ٗقصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوني 

.رلل فٖ النافش الزٕ ال ٗحتو  ٍجَدُ تعالٖ

388: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
هدكَػدٔ   ٍ دػَى ػدم اهٌاى ات٘اًِ للؼثدادا  التدتساعْا تاالمدالم    •

تبهٌاى امالهِ ثنَّ ات٘اًِ كَْ هودٍز لوودٍزٗٔ هودهتدِ ك٘ندة ػل٘دِ    
حال ًلسُ ًسائس الَاجثا  ٍ ٗؼاهة ػلدى هااللتدِ ٍ ٗتستدة ػلْ٘دا     
ٍجَب الٌلازٓ ك٘ؼاهة ػلى تسًْا أٗضا ٍ اى أملن صح اى أتى تِ ٍ 
ٗنة ػلِ٘ الٌلازٓ لَ خالق ٍ ال ٗنسٕ ك٘دِ هاػددٓ جدة االمدالم     
الًصساكْا ػي الووام ًؼن لَ خالق ٍ َّ ًاكس ٍ تؼلن تِ الٌلازٓ كؤملن 

ال ٗثؼد دػَى موَعْا ػٌِ ًوا ه٘ل 

483-482: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘زدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ًؼن هد ٗتؼلن الٌرز تاألهس الؼثادٕ ًوا هد ٗتلن كدٖ ال٘ود٘ي ٍ ٗتؼدرز    •

ٍ لٌي الوؼتثدس ّدَ اهٌداى    . صدٍزُ هي الٌاكس لؼدم تحون الوستٔ هٌِ
صدٍزُ هٌِ ح٘ي الؼول ال ح٘ي الٌرز كلَ ًرز الٌاكس اهسا ػثادٗا ٗنة 
ػلِ٘ االت٘اى ألًِ ػٌد ها ًاى ًاكسا ٍ اى لن ٌٗي هتوٌٌا هي االت٘داى ٍ  
لٌي ٗتوٌي هٌِ ح٘ي الؼول ٍ كٖ ظسكِ لتوٌٌِ هدي االمدالم كٌ٘دَى    
الؼول الوٌرٍز هودٍزا لِ ؿاٗٔ األهس تَامدغٔ الدتوٌي هدي االمدالم ٍ     
الوودٍز تالَامغٔ هودٍز، ٍ اى أملن صح اى اتدى تدِ ٍ ٗندة ػل٘دِ     
الٌلازٓ لَ خالق ٍ حددٗ  الندة الوشدَْز ال ٗندسٕ كدٖ الوودام       

. الًصساكِ ػٌِ

362: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
 ٍ أها لَ هلٌا تؤًِ ال هاًغ هي جسٗاى حدٗ  النة كٖ الووام ٍ دػَى•

االًصساف ؿ٘س تاهٔ، كال ٗوٌي الحٌن تالصحٔ ألًِ ح٘ي ًلسُ ال ٗصح 
.هٌِ الؼول ٍ ح٘ي امالهِ ٗسوظ ٍجَتِ لحدٗ  النة

تٌل٘لِ تالَكا  تالٌرز ؿ٘س هؼوَل ألًِ حد٘ي الٌلدس ال   : ٍ تؼثازٓ أخسى•
ٗتوٌي هي االهتثال ٍ تؼد امالهِ ٗسوظ ػٌِ ػلى اللسض، ٍ هدد هدس   

.تلص٘ل ّرا االتٌال كٖ تاب هضا  الصالٓ ػلى الٌاكس

362: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
اى حدٗ  النة ؿ٘س ثاتت كال ٗوٌي االػتواد : ٍ الرٕ ٌٗثـٖ اى ٗوال•

ٖ   هي االحٌام ٍ لٌي الثاتت هغؼا هي السد٘سٓ الٌثَٗدٔ ٍ   . ػلِ٘ كٖ ت
االماله٘ٔ  األئؤ ػلْ٘ن السالم، ػدم هئاخرٓ الٌاكس توااللتِ لالحٌام 

حال ًلسُ ٍ ػدم هغالثتِ توضائْا ٍ لن ٗئهس أحد هوي اختاز االمدالم  
توضا  الصلَا  ٍ الص٘ام ٍ ؿ٘س ذلي هدي الَاجثدا  كٌت٘ندٔ الندة     

حاصلٔ 

362: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍ هوا ذًسًا ػسكت اًِ ال هنال لدػَى اًصساف النة أٍ ػدهدِ ػدي   •

الووام ألى االًصساف أٍ ػدهِ هي تئى الدل٘ل الللظٖ ٍ الولسٍض اى 
لنٌْا هختصٔ تاألحنام التٖ جائن  تْنا   النة ثثت تالس٘سٓ الوغؼ٘ٔ ٍ 

، ٍ أها ؿ٘س ذلي هي األحٌام الؼوالئ٘ٔ الثاتتدٔ هدغ   اللشٗعٔ اإلساله٘ٔ
هغغ الٌظس ػي االمالم ًالدَٗى كال ٗشولْا النة ٍ ال الس٘سٓ كلَ ًاى 
الٌاكس هدًَٗا حال ًلسُ ثن أملن ٗنة ػلِ٘ ٍكدا  دٌٗدِ ٍ ال ٗسدوظ    

. ذلي ػٌِ تاالمالم

363: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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 القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي
ٍ أها االلتصام تالَكا  تالٌرز كاى ًاى ثاتتا كٖ ًل تسٗؼٔ ٍ لن ٌٗي هي •

ًودا ّدَ    -هاتصا  االمالم كحالِ حال الدٗي ٍ اى لن ٌٗي ًدرلي 
كٌَ٘ى هي األحٌام  -اذ لن ٗثثت ذلي كٖ الشسائغ الساتؤ. *الصح٘ح

الواتصٔ تاالمالم ٍ ٗسكؼِ النة الوستلاد هي الس٘سٓ ٍ ٗسوظ ٍجَتِ 
ٍ هوا ذًسًا ٗظْس الحال كٖ ثثَ  الٌلدازٓ كبًْدا   . تؼد اخت٘از االمالم

هي األحٌام الواتصٔ تاالمالم هغؼا ك٘سدوظ ٍجَتْدا تاالمدالم كدال     
.ٗنة ػلِ٘ الٌلازٓ لَ خالق الٌرز ٍ َّ ًاكس

ّزا خالف ها ٗظْش هي القشآى*•

363: ، ص1 هعتوذ العشٍٓ الَثقى؛ ج
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قاعذٓ الجة
تٓابٔ أَىَّ هٓيْ أَمٕلَنٓ كِٖ تَْٕسِ زٓهٓضَاىَ لَنٕ ٗٓنِةٕ ػٓلَِِٕ٘ هَضَا ٔ هٓا كَاتَِٔ  15•

هَثٕلَ الْبِمٕلَامِ ٍٓ لَا الَْٕ٘ٓمٓ الَّرِٕ أَمٕلَنٓ كِِِ٘ اِلَّا أَىْ ٗٔسٕلِنٓ هَثٕلَ الْلَنٕسِ ٍٓ ػٓدٓمِ 
 ٍٔجَٔبِ اِػٓادِٓٓ الْؤاَالِقِ صَٕٓهِٓٔ اِذَا امٕتَثٕصٓسَ

الْنٓؼٕلَسَِّٗا ٔ، أَخْثٓسًََا هٔحٓوَّدٌ حٓدَّثٌَِٖ هَٔمٓى حٓدَّثٌََا أَتِدٖ ػٓديْ    1 -8624•
أَىَّ زٓجٔلًا أَمٕلَنٓ كِدٖ الٌصصٕدقِ   : أَتِِِ٘ ػٓيْ جٓدُِِّ جٓؼٕلَسِ تٕيِ هٔحٓوَّدٍ ػٓيْ أَتِِِ٘ ع

 هِيْ تَْٕسِ زٓهٓضَاىَ كَوَالَ لَِٔ ع صٔنٕ هٓا أَدٕزًْٓتٓ ٍٓ لَا هَضَا ٓ ػٓلَٕ٘يٓ

448: ، ص7 هستذسك الَسائ  ٍ هستٌثط الوسائ ؛ ج
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قاعذٓ الجة
 الْبِمٕلَامٔ ٗٓنٔةُّ هٓا هَثٕلَِٔ: ػَٓٓالِٖ الآلَّلِٖ، ػٓيِ الٌَّثِِّٖ ص أًََِّٔ هَالَ 2 -8625•

448: ، ص7 هستذسك الَسائ  ٍ هستٌثط الوسائ ؛ ج
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قاعذٓ الجة
كِٖ هََٕلِِِ تَؼٓدالَى ٍٓ هدالَُا لَديْ    : ػٓلُِّٖ تٕيُ اِتٕسَاِّ٘نٓ كِٖ تَلْسِ٘سُِِ، 3 -8626•

ػٓيْ أُمِّ مٓلَوَٓٔ كِٖ حٓددِٗ ٍ أًََّْٓدا هَالَدتٕ     -ًُئْهِيَ لَيٓ حٓتّى تَلْنٔسَ لٌَا الْآَٗٓٔ
لِسَمَٔلِ اللَِِّ ص كِٖ كَتْحِ هٌََّٓٔ تِؤَتِٖ أًَْتٓ ٍٓ أُهِّٖ ٗٓا زٓمَٔلَ اللَِِّ مٓؼِدٓ تِديٓ  

زٓدٓدٕ ٓ اِمٕلَاهِٓٔ ٍٓ هَثِلْدتٓ    جٓوِ٘غٔ الٌَّاسِ اِلَّا أَخِٖ هِيْ تٕٓ٘يِ هُسَٕٗشٍ ٍٓ الْؼٓسَبِ
اِمٕلَامٓ الٌَّاسِ ًُلصِْنٕ كَوَالَ زٓمَٔلُ اللَِِّ ص ٗٓا أُمَّ مٓلَوَٓٔ اِىَّ أَخَداىٓ ًَدرَّتٌِٖٓ   
تٌَْرِٗثاً لَنٕ ٌَٗٔرصتٌِٕٖ أَحٓدٌ هِيَ الٌَّاسِ َّٔٓ الَّرِٕ هَالَ لِٖ لَيْ ًُئْهِيَ لَيٓ الْآَٗٓٔ 
اِلَى هََٕلِِِ تَؼٓالَى ًِتاتاً ًَوْسَإُُٔ هَالَتٕ أُمُّ مٓلَوَٓٔ تِؤَتِٖ أًَْتٓ ٍٓ أُهِّٖ ٗٓدا زٓمٔدَلَ   

هَالَ ًَؼٓنٕ كَوَثِلَ زٓمٔدَلُ اللَّدِِ ص   إِىَّ الْإِسِلَامَ َٗجُةُّ هَا قَثِلَنُِ  اللَِِّ أَ لَنٕ تَوُلْ 
 اِمٕلَاهِٓٔ

448: ، ص7 هستذسك الَسائ  ٍ هستٌثط الوسائ ؛ ج
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قاعذٓ الجة
ٍ اٗي ػثاز  هوٌي امت ًِ دز ًتاب حلثى تاتد ٗا صدٍم هضوَى •

حدٗ  زا گلتِ تاتد اش جْٔ آى ًِ ػثاز  ماتن تلد٘  ٍ الّدا شهداى    
حذٗث منالوتَاتش هعونَل تنِ مافنِ اّن       ًٌد تا  گرتتِ زا ت٘سٍى هى

ًٌد آى چِ پ٘شتس  ٗؼٌى امالم هغغ هى  ها قثلِ  االسالم ٗجةًِّ اسالم 
ًٌد گٌاّاى ٍ هضاّاى ػثادا  زا ًِ  اش آى ٍاهغ تدُ امت ٍ هحَ هى

تِ آى هٌلق تَدًد تِ اجواع ت٘ؼِ ٍ اًثس ػاهِ چَى تؼضى هاٗدل تدِ   
تٌل٘ق اٗشاى ً٘ستٌد ٍ ػلى اى حال ّودِ هتلوٌدد ًدِ هضداى اّٗدام      

.ًٌٌد اش ًواش ٍ زٍشُ ٍ شًا  ٍ حج ٍ تاهى ػثادا  گرتتِ ًوى

تاب الشج  ٗسلن ٍ قذ هضى تعض شْش سهضاى      453    6 ج   لَاهع صاحثقشاًى هلَْس تِ ششح فقِ٘ 


