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القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ُٓلُّ( :ال تظح٘ ٌٙاتٕ ال٘اُش ،لوزضِ هً ٌ ٕ٘ٙالٔشتٕ َ ،ال ٌٙاتٕ الىسلمه هلً
ال٘اُش).
• ( )1ال س٘ة ُٗ اهتثاس اإلسالن الٍائة َ الىٍُب ،أولا الٍائلة ُمىلا رٗلشِ
الىظٍَ وً أي ال٘اُش هارض هً ٌ ٕٙالٔشتٕ وا دان ٗاُشاُ ،ال ٘ٔن وٍّ الِول
الىششَؽ تٓا.
• َ أوا الىٍُب ُالستحٔآّ ُٗ اٚخشٔ الخضٖ َ الؤاب ال األرش َ الخلُاب،
َ ْىا وً لُاصن طحٕ الِو ُٙ ،مضن وً اٌتِائٓىا اٌتِلا الىملضَن٘ َ ،د٘لذِ
كاْش ُٓلّ توالى نٰا ٰٕايَ لٙمٍَّثِِّٗ َٓ الَّز ًَ٘ٙآوٍُُٓا أَيْ ٘ٓسٕتٌَِْٙشَُا لٙمْىٔشْلشًَِٗٙٙ
َٓ لَُٕ ٰٕاٌُُا أَُلُٓ ٗٙشْتىٰ «ُٓ َ »1لّ هضّ َ ر ّ َٓ أَيْ لَل َٕٓٙلٙمْلنٌَِْٰايِ
إِلّٰا نٰا سٓوىٰ « »2خشد وٍّ الٔؼا هً الىلدوً تلالٍض َ اإلرىلام
ُٙثٔى الثآٗ.
4

هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص110 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ُٓلّ َ( :ال هً الىسمه الىخالَ ،إال أي ُ٘٘ي أتا لمٍائة).
• ( )2أوا أٌّ ال تظح الٍٙاتٕ هً الىسمه الىخالَ ُُٓ ُٓل الشلٙخَ »3« ًٙ
أتثاهٓىا «ٓ ،»4ال ُٗ الىوتثش َ :ستىا ٗاي التِاتٓه إلى تِ٘ٙش ولً خلالَ
الحْ َ ،ال تظح الٍٙاتٕ هىً اتظَ تزلٌٖ َ ،حً ٌُٔل :ل ٗ َٙوخلالَ
لمحْ ال تظح وٍّ الوثادٌٔ َ ،ـالثٓه تالذل ٙهمٌُٔ َ ّٙل :اتُِٔا همى أٌّ ال
٘وٙذ هثاداتّ التٗ ُومٓا ون استٔاوتّ سُى الضٗأ ،حه ٓشب اختظاص الىٍلن
تالٍاطة خاطٕ «.»5
• ( )3الشٙخ الـُسٗ ُٗ التٓز٘ة  َ ،414 :5الىثسلُؽ  َ ،326 :1الٍٓا٘لٕ:
 َ ،280ح٘اِ هٍٓىا ُٗ الىوتثش ٗ )4( .766 :2اتً الثشاد ُٗ الىٓلزب :1
 )5( .269الىوتثش .766 :2
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هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص110 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ هٍذٖ أي التوىٙه أرُد ،للاْش ُٓلّ توالى َٓ أَيْ لَ َٕٓٙلٙمْنٌِْسايِ إِلّا وا
سٓوى «٘ َ »1وؼذِ األخثاس ال٘خٙشٔ الىتؼىٍٕ لولذن اٌتِلام الىخلالَ
تشٗ وً األهىال «ٓ َ .»2ذ تٍٙا ُٙىا سثْ أي هذن َرُب اإلهلادٔ
هم ّٙتوذ االستٔاوٕ تِؼّ وً المّلّ تولالى ٗىلا تِؼّل هملى ال٘لاُش
األطمٗ توذن َرُب ٓؼا وا ُاتّ وً الوثادات ال لظحتٓا ُٗ ٌِلَ
األوش « َ .»3الوزلة أي الوالولٕ -سحىلّ المّلّ -طلش ُلٗ ٗتثلّ
األطُل ٕٙتؤي الىخالَ ٘ستحْ الؤاب الذائه ،حه رٗش ُٗ ْلزا الىٔلان
ٌحُ ٗالن الىظٍَ «.»4
• ( )1الٍزه )2( .39 :الُسائ  90 :1أتلُاب ؤذولٕ الوثلادات ب .29
( ُٗ )3ص  )4( .75الىختمَ.312 :
6

هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص111 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ أوا استخٍا األب ُزٗشِ الشٙخ « َ »5رىن وً األطحاب أ٘ؼلاَ ،
استذل هم ُٗ ّٙالتٓز٘ة تىا سَاِ ،هً أحىذ تً وحىذ تً هٙسى ،هً
الحس ًٙتً سوٙذ ،هً اتً أتٗ هىٙش ،هً َْة تً هثذ ستّ ٓالٓ ،مت
ألتٗ هثذ المّّ هم ّٙالسالن :أ ٘حذ الشر هلً الٍاطلةق ٓلال« :ال»
ٓمتُ :ني ٗاي أتٗق ٓال« :إي ٗاي أتإ ٍُوه» «.»6
• ( )5الٍٓإ٘ .280 :الىثسُؽ .326 :1
• ( )6التٓز٘ة  ،1441 -414 :5الُسائ  135 :8أتلُاب الٍٙاتلٕ ُلٗ
الحذ ب .1 20
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هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص111 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ اللاْش أي الىشاد تالٍاطة الىخالَ ًٙش ال٘اُش ،ألي ال٘اُش الىستحْ
لمؤاب الذائه ال ٘ؤ اٌتِاهّ تشٗ وً الوثادات.
• َ أٌ٘ش اتً إدسَ٘ الٍٙاتٕ هً األب أ٘ؼا َ ،ادهى هم ّٙاإلرىام «»7
ٓال الىظٍَ سحىّ المّّ َ :لسلت أدسٖ اإلرىلام اللزٖ ٘ذهٙلّ اتلً
إدسَ٘ أً٘ ُْ َ ،التوُ٘ إٌىا ُْ همى وا ٌٔل هلً األئىلٕ هملٓٙه
السالن َ ،الىٍُٔل هٍٓه خثش َاحذ ال ًٙش ،ؤثُل هٍذ الزىاهُْٕ َ ،
٘تؼىً الح٘ى ًٙووأُ ،ثُل أحذْىا
• ( )7السشائش.149 :
8

هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص111 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
• َسد اٚخش َ دهُى اإلرىام همى وخمّ تح٘ىات ٘شًة هٍٓا «.»1
• َ ْزا ال٘الن ال ٘خمُ وً ح َٙهمى اتً إدسَُ٘ ،نٌّ له ٘سلتٍذ ُلٗ
الىٍن ُٗ ًٙش األب إلى الشَإ٘ حتى ُ٘٘ي ٓذ هى تثوغ الخثش َسد
توؼّ َ ،إٌىا استٍذ ُٗ رلٖ إلى وا رْة إل ّٙوً تِ٘ٙش ولً خلالَ
الحْ َ ،أٌّ ال ٍ٘تِن تشٗ وً أهىاللّ َ ًٙلش رللٖ ولً األدللَٕ ،
تالزىمٕ ُُٔل اتً إدسَ٘ رٙذ همى أطمّ ،تل للُ ال طلحٕ الشَا٘لٕ
الُاسدٔ تاالستخٍا لتو ًٙالىظٙش إل.ّٙ
• ( )1الىوتثش .766 :2
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هذاسك األحنام فٖ ششح عثادات ششائع اإلسالم؛ ج ،7ص112 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٓال ٓذِ َ :ششائؾ الٍائة حالحٕ :اإلسالن َ ٗىال الؤ َ اي ال ٘٘لُي
هم ّٙحذ َارة ُال تظح ٌٙاتٕ ال٘اُش لوزضِ هً ٌ ٕٙالٔشتٕ َ ال ٌٙاتلٕ
الىسمه هً ال٘اُش َ ال هً الىسمه الىخالَ اال اي ُ٘٘ي أب الٍائة َ
ال ٌٙاتٕ الىزٍُي الٌٌىاس هٔمّ تالىشع الىاٌن وً الٔظذ َ ٗزا الظلثٗ
الٌٙش الىىٙض َ ْ تظح ٌٙاتٕ الىىٙض ٓ ٙال التظاُّ تىا ُ٘رلة سُلن
الٔمه َ ٌٓ ٙوه الٌّ ٓادس همى االستٔالل تالحذ ٌذتا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص116 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أُٓل :اي الٍٙاتٕ لىا تُِٓت همى ٌائة َ وٍُب هٍّ ُمٓا ششائؾ ساروٕ
إلى الٍائة َ ششائؾ أخشى ساروٕ إلى الىٍُب هٍّ تلالتثوٙغ توؼلٓا
لٓزا َ توؼٓا لزإ َ لالستٍاتٕ التلٗ ْلُ ُول لمىسلتٍٙة ال الٍائلة
ششائؾ أخش خاسرٕ هً ششائـٓىا َ .الثحلج اٚي ُٙىلا ٘شرلن اللى
ال٘اُش َ وً تح٘ىّ ٌائثا ٗاي أَ وٍُتا هٍّ ُمٍٔذن لزلٖ ؤذوٕ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص116 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ُْ اي دسٗات الوزاب وتِاَتٕ شذٔ َ خِٕ ٌلٙلش دسرلات الخلُاب
ٗزلٖ َ .ال شٖ ُلٗ اي ال٘لاُش الٔتلال الٓتلإ الشلاسب لمخىلش َ
الىشت٘ة لٌٙش َاحذٔ وً الىواطٗ ال٘ثٙلشٔ الىُتٔلٕ أشلذ هلزاتا ولً
ال٘اُش الثشٖ هً تمٖ الششَس َ الزٍا٘ات َ ٗزا ال س٘ة ُٗ التِاَت
ت ًٙال٘اُش الزٖ وات وشتٌمٕ روتّ تىال الٌٙش َ ت ًٙولً ادى دٍ٘لّ َ
وات ُاسًٕ الزوٕ تشذٔ الوزاب ُٗ األَل دَي الخاٌٗ.
•
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص116 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٍ ال شثْٔ فٖ اى ها ٍسد هي مَى عول النلافش ّثلان هٌالَسا لل٘
ساجعا الى التَصل٘ات ًحَ أدان الذٗي ٍ غ٘شُ ت ٗشجع الى هلا ٗعتثلش
فِ٘ القشب فالعو القشتى الزٕ اتى تِ النافش ال ٗنَى هقشتا ت ّثلان
هٌاَسا ٍ رلل تالٌسثٔ إلى النافش الوعتقلذ تاللهلِ تعلالى ال العث٘علٖ
الوحض ،لوا ٗأتٖ.

• إرا هشُت ْزا ُال٘الن ُٗ الزٓتل :ًٙاالَللى ُلٗ ٌٙاتلٕ ال٘لاُش هلً
الىسمه .الخاٌٌٙ ُٗ ٕٙاتٕ الىسمه هً ال٘اُش.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص117 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
• الزٕٓ االَلىٌٙ ُٗ :اتٕ ال٘اُش هً الىسمه.
• اهمه اي الثحج هً طحٕ ٌٙاتٕ ال٘اُش وتىحغ وً حٙج ِٗلشِ َ اولا
وا ٘شرن الى تـالي وا ٘ؤت ّٙإرا ٗلاي وشلشَؿا تالـٓلاسٔ ٗالظلالٔ َ
ٌحُْا لٍزاسٕ تذٌّ ُُٓ خاسد هً الىٔظذ لمضَن حِق حٙخ ٕٙالىثحج
الثتٕ.
• َ ْ٘زا ل َٙال٘الن ُٗ ال٘لاُش اللزٖ ال تتىشلى وٍلّ ٓظلذ الٔشتلٕ
إلٌ٘اسِ الىثذ الىتٔشب وٍّ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص117 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ٗزا لُٙ َٙىً ٘٘زب السٍٕ َ ال٘تاب تٍحُ ال ٘ؤل ٓظلذِ األولش
الىتُرّ الى الىٍُب هٍّ حٙج اٌّ ون ت٘ز٘ثّ ال٘تاب َ السلٍٕ ٘ٔـلن
تؤٌّ ٌِسّ َ رلٖ الىٍُب هٍّ سُا وً حٙج هذن األولش َ الخـلاب
سأسا.
• ُال ٘شد اش٘ال وً تمٖ الحٙخٙات الخاسرٕ هً الثحج ت ُْ إلحثات
اي الِ٘ش تىا ُْ ِٗش واٌن هً الٍٙاتٕ هً الىسمه أن الق
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص117 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• وخال لُ استذ الىسمه تنٌ٘اسِ ػشَس٘ا وً ػشَس٘ات الذً٘ ون االهتٔاد
تالخـاتات األخش ال ٘شد ُ ّٙاش٘ال هذن تىشٗ ٓظذ األوش َ االوتخال
َ ْ٘زا ُٗ وخ الٍٙاتٕ ُٗ وزشد الـُاٍ لمّّ الىشتشٕ ت ًٙالىسلمه َ
ًٙشِ تٍحُ ال ٘ؼشِ ت٘ز٘ة ال٘تاب َ السٍٕ إر اإلسلالن َاسلـٕ َ اال
ُال إش٘ال ُٗ حظُل ٓظذ الٔشتٕ ُٗ الـُاٍ هلً الىٔلش تالىثلذ َ
الشسالٕ ُٗ الزىمٕ َ اي ٗزب سسالٕ ٌثٍٙا (ص) ت َ ٗلزب تالشسلالٕ
وـمٔا
• َ ٘تزّ وا همى ُٓل الىظٍَ (سِ) وً التومٙل لولذن طلحٕ ٌٙاتلٕ
ال٘اُش هً الىسمه تؤٌّ هارض هً ٓظذ الٔشتٕ
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص117 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ٗزا ال اهتذاد تاي هىمّ ْثا وٍخُسا إر ل َٙرلٖ هىال لّ لٍِسّ ت
هً الٌٙش َ ُْ الىسمه ُح ٘ىً٘ اي ٍُ٘ب ال٘اُش هلً الىلدوً ُٓل
توىمّ َ ٌٙاتتّ هٍّ ٘ستحْ رلٖ الىدوً الىٍُب هٍّ لمخُاب استحٔآا
ؤاتال لمتِؼ تٍا همى طحتّ ُلٗ الزىملٕ أن ٘٘لُي حُاتلّ لىزلشد
التِؼ ق
• ال َرّ لألَل توذ اي له ٘ظذس وٍّ هى أطال ت َ ال خثش لّ تّ ا٘ؼا
ٗىا ُٗ توغ طُس الٍٙاتٕ تال ُشّ ُ ّٙت ًٙاي تُ٘ي الٍٙاتٕ تٍض٘ ُو
الٍائة وٍضلٕ ُو الىٍُب هٍّ أَ تٍض٘ل الِاهل وٍضللٕ الِاهل ألٌلّ
اش٘ال هٔمٗ ال ٘شتِن تُرّ أطال.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص118 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ال ٘تُْه اي ٓٙان ُو الٍائة ؤان ُو الىٍُب هٍّ ٘زومّ وسلتحٔا
ٗىا لُ اهـى ص٘ذ واال هىشا همى اي ُ٘٘ي لخاللذ ُنٌلّ ال س٘لة ُلٗ
استحٔاّ الخالذ لمىال همى هىشَ همه تّ أَ له ٘ومله إر إهـلا ص٘لذ
ٓائه ؤان إهـا خالذ ٌِسّ ُ٘ىا اٌّ لُ اهـى خاللذا تٍِسلّ اسلتحْ
الىال ٗزلٖ لُ اهـى الٌٙش هٍّ ٘ستحْ رلٖ الىال.

18

متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص118 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• الي رلٖ الىخال ًٙش وٍـثْ همى الىىخ ت َصاٌّ ُٙىا ٌحً ُٙلّ ْلُ تلاي
٘وى الٌٙش هىال ٘تشتة هم ّٙالخُاب حه ٘ٓذّ٘ الى ٌِلَ الخلُاب أَ ٌِلَ
الوى الى الٌٙش ُاي رلٖ والٖ لزلٖ الىسثة َ ُْ الخلُاب أَ للزلٖ
السثة الىٍشؤ لّ َ ُْ ٌَِ الوى َ ل َٙالىٔان وٍـثٔا همى شلٗ وٍٓىلا
إر ل َٙالوى لمٍائة ٌِسّ حتى ٘ىمّ٘ أَال َ تىمّ٘ الٌٙش حاٌٙا َ ٗزا لَٙ
إْذا الخُاب الىسثة هً رلٖ الوى ٌٙاتٕ أطال لُ٘ي ٗ وٍٓىلا اى ولً
الٍٙاتٕ َ اإلْذا تاتا همى حذِ تحٙج لُ له ٘ششم الٍٙاتٕ ُٗ الشلشم أطلال
طح اإلْذا َ الحاط اي االستحٔاّ الىظـمح لمىٍُب هٍّ تىزشد ُول
الٍائة تال التِات لّ تّ َ ال همه ٗىا ُْ الىِشَع ُٗ تولغ الظلُس ًٙلش
وؤُل ُٙخشد هً حش٘ه الزو َ التشش٘ن الذائش وذاس الىؤُل الىىً٘.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص118 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٌوه لمخاٌٗ َ ُْ التِؼ وزال َاسن ُُ٘ٙي ُو الٍائلة دخلٙال ُلٗ
تِؼ الخُاب همى الىٍُب هٍّ ُمه ٘خثت الى اٚي هلذن رلُاص ٌٙاتلٕ
ال٘اُش ُتشتض حتى ٘مُ الحْ َ ُْ هذن الزُاص َ ،لً٘ توذ تحٔٙلْ
أٌ َ .ْٙلٍوـَ الثحج إلى الٍٙاتٕ وً ْٗ ْٗ أَال حه ٌوـِّ إلى الٍٙاتٕ
ُٗ الىٔان.
•
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص118 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• اوا األَل ُال إش٘ال ُٗ اي الٍٙاتٕ وً حٙج ْٗ ْٗ أولش تُطلمٗ ال
٘وتثش ُ ّٙالٔشب َ لزا لُ ٌاب أحذ ُٗ َُا دً٘ آخش ٘تحٔلْ األدا َ
تثشأ روٕ الىذُ٘ي َ اي ادى الٍائة رلٖ س٘ا ُؼال هلً هلذن ٓظلذ
الٔشتٕ َ ْ٘زا ُٙىا ٘تواسٍ وً الٍٙاتلٕ ُلٗ ًٙلش َاحلذ ولً األولُس
ُمٙست ْٗ ُٗ ٌِسٓا هثاد٘ا ٘وتثش ُٓٙا ٓظذ الٔشتٕ.

21

متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص119 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٌوه لُ أساد الٍائة اي ٘خاب َ ٘تٔشب ُال تذ لّ ولً ٓظلذْا ٗىلا ُلٗ
ًٙشْا وً التُطمٙات ُح ال تذ َ اي ٘تحْٔ ٍْا أوش تالٍٙاتٕ أَ ٗاٌلت
ْٗ تٍِسٓا وـمُتٕ َ حسٍا حتى ٘تحْٔ الخُاب تٔظذ األوش ٗىلا ُلٗ
األَل أَ تٔظذ حسٍٓا ٗىا ُٗ الخاٌٗ ُمُ استِٙذ وً اخثاس الٍٙاتٕ الذالٕ
همى اي لمٍائة ٗزا وً الخُاب َ لمىٍُب هٍّ ٗزا وٍّ ،شٗ وٍٓىا ،اى
وً األوش الىُلُٖ تٓا َ وً حسٍٓا َ وـمُتٙتٓا ُٗ ٌِسٓا َ اي إُلشاى
روٕ الىدوً َ تحظ ٙوا ُْ الىـمُب لمشاسم حسً ،أو٘لً لمٍائلة
ٓظذ التٔشب تِومٓا الخاص لّ َ ُْ الٍٙاتٕ ُٙخلاب هملى ْلزا الٔظلذ
الٔشتى وً دَي اي ٘تُرّ ال ّٙتوذ الٍٙاتٕ َ ٓثُلٓا الخـاب الىتُرّ الى
الىٍُب هٍّ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص119 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• وخال ال ٘خاؿة الٍائة هً الىستـٙن تُٔلّ توالى َٓ لٙمّلّ ٙهٓمَلى الٍّلاِِ
ا َ ٕ٘ٚاال لضن اي ٘وآة همى تشٕ الحذ للُ لله ٘وىل تٍٙاتتلّ تولذ
الٔثُل أطال أَ له ٘تىٓا َ رلٖ ٗىا ُٗ تلاب ارلاسٔ شلخض تٍِسلّ
لموى الىوٗ ًٙالظالٔ َ الظُن حٙج اٌّ ال ٘تُرّ همى الىدرش األولش
تنٓاوٕ الظالٔ َ إتٙاي الظُن ت الىتُرّ الٙلّ خظلُص ُٓللّ تولالى
إََُُُٔا تِالْؤُُٔدُ ٙمُ شا رلٖ األرٙش اي ٍ٘اب ٘ظمى هً الٌٙش الىستؤرش
تٔظذ الٔشتٕ ٓاطذا ُٗ هىمّ اإلراسٖ االوتخلال ألولش اإلِ٘لا تالؤلذ
الىتُرّ ال َ ّٙلزلٖ لُ تشٕ الظالٔ ٘وآة همى هذن اوتخلال اولشِ َ
ُْ اإلِ٘ا ال همى تشٕ الظالٔ أ٘ؼا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص119 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• وؼاُا الى اي اٌحذاس الخـاب ال َ ّٙاٌحشاُّ هً رللٖ الٌٙلش ُ٘رلة
سُٔؽ الُارة هً رلٖ الٌٙش َ تشا ٔ روتّ َ اي له ِ٘ول األرٙلش أَ
الٍائة إر الخـاب الُاحذ توذ اٌحشاُّ هً الىستؤرش َ الىٍُب هٍّ ال
٘تُرّ ال ّٙحاٌٙا.

• َ الحاط اي الٍائة توذ التٍض٘ ا٘ؼا ال ٘خاؿة تالحذ َ ال تٌٙشِ وىا
تومٔت الٍٙاتٕ تّ وً الت٘ال َٙالىتُرٕٓ إلى الىٍُب هٍّ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص119 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ اوا الخاٌٗ ُاإلرىام ٓائه همى هذن اهتثاس ٓظذ تٔشب الىٍُب هٍّ تٓلزا
الوى ت ٘مضن طذَس وٍاسٖ الحذ َ اهىالّ هً الٍائة ون ٓظذ الٔشتٕ أٖ
ٓظذ ٓشتٕ الٍائة ُٙىا ٘شرن الى ٌِسّ َ ُْ رات الٍٙاتٕ ال ُٙىا ٘شرن اللى
الىٍُب هٍّ َ ُْ أط الِو الخاسرٗ ُال ٘مضن الٍائلة اي ٘ٔظلذ تٔلشب
الىٍُب هٍّ لوذن اهتثاسِ ت الىوتثش ُٗ الىٔان ُْ خظُص ٓظلذ الٍائلة
التٔشب ُٗ الٍٙاتٕ َ ُٙىا ٘شرن الى ٌِسّ ون طذَس تمٖ الىٍاسٖ الخاطٕ
وٍؼىٕ الى رلٖ الٔظذ ُح ٘ذَس األوش ت ًٙاي ِ٘٘ٗ ٓظذ تٔشب الٍائة ُٗ
طحٕ الٍٙاتٕ َ ؤتؼاْا ُشاى روٕ الىٍُب هٍّ َ اي ال ِ٘٘لى رللٖ لولذن
الُاسـٕ ت ًٙاإل٘زاب َ السمة ُمُ ٗاي ٗاُٙلا طلحت ٌٙاتلٕ ال٘لاُش هلً
الىسمه حٙج تتىشى وٍّ ٓظذ الٔشتٕ َ لُ له َ٘٘ ُمه ٘دوش الٍائة تٔظلذ
التٔشب ُٙىا ٘شرن الى ٌِسّ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص120 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ التحٔ ْٙتٍحُ ٘تؼح وا ساوّ األطلحاب ولً تـلالي ٌٙاتلٕ ال٘لاُش هلً
الىدوً وـمٔا َ اي تىشٗ وٍّ ٓظذ الٔشتٕ ُْ اٌّ لىا ٗاي الىوتثش ُٗ طلحٕ
الٍٙاتٕ ٍْا ُْ إتٙاي الٍائة الوى الىخظُص وٍؼىا ون ٓظذ التٔشب ُٙىلا
٘شرن الى ٌِسّ َ ُْ الٍٙاتٕ لٌُ٘ٓا حسٍٕ ال ُٙىا ٘شرن الى الىٍلُب هٍلّ
تاي ٘ٔظذ تٔشتّ ت ٘ٔظذ تٔشب ٌِسّ َ ،لىا ٗاي هى ال٘اُش ُٙىلا ٘شرلن
الى ٌِسّ وً الىٔشتات ْثا وٍخُسا َ اي تىشٗ وٍّ الٔشتٕ ٗاٌت ٌٙاتتلّ ( )
ْثا وٍخُسا إر الىوتثش ُْ ٓشتّ تٓا ٓاطذا تٓا الٔشتٕ َ ال ٘تٙسش رللٖ للّ َ
ال ٘زذى ٍْا وزشد تىشٗ ٓظذْا إر ُٗي وا هىمّ ْثا وٍخُسا اٌىا ٘تظُس
ُٙىا ٘شرن الى الٔشتٙات ون ٓظذِ إ٘اْا َ اوا ون هذن تىشٗ ٓظلذِ إ٘اْلا
تُ٘ي السالثٕ تاٌتِا الىُػُم َ إرا تـ وا ٘شرن ال ّٙتـمت الٍٙاتٕ سأسا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص120 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ لزلٖ ح٘ه األطحاب توذن طحٕ ٌٙاتتّ هً الىدوً َ اولا تالٍسلثٕ
إلى ٌٙاتتّ هً ال٘اُش ُاإلش٘ال ُ ّٙأشذ ٗىا سلٙؤتٗ ولا ٘شرلن اللى
الىٍُب هٍّ ال٘اُش ُٗ الزٕٓ الخاٌ َ ٕٙسٍشٙش إلى ُزلٕ٘ الثحلج هلً
ْزِ الزٕٓ األَلى توذ تتىٙه الثحج هً الزٕٓ الخاٌُ ٕٙاٌتلش.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص120 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
• الزٕٓ الخاٌٌٙ ُٗ ٕٙاتٕ الىدوً هً ال٘اُش
• ال إش٘ال ُٗ ٌٙاتٕ الىدوً وً حٙج هذن تىشٗ ٓظذ الٔشتٕ َ ال ولً
حٙج ُٗي هىمّ ْثا وٍخُسا إر ٘تىشى وٍّ رلٖ َ ُ٘٘ي ولا ٓظلذِ
وً التٔشب ُٗ ٌَِ الٍٙاتٕ الشاروٕ إلى ٌِسّ ؤشتا َ ال اشل٘ال ُٓٙلا
ا٘ؼا وً حٙج لضَن ٓظذ الٍائة تٔشب الىٍُب هٍّ إر ال ٘مضن ٍْا ٗىا
وش.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص121 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٌوه ٘تىحغ االش٘ال ٍْا ُٗ اي الٍٙاتٕ ال تذ َ اي تُ٘ي ودحشٔ حتلى
تظاي هً المٌُٕ٘ َ .أحشْا اوا حظُل الٔشب تىوٍى الخلُاب لمىٍلُب
هٍّ ال٘اُش َ اوا تخِ َٙهزاتّ تتِش٘ي روتلّ حتلى ال ٘وآلة تٔلا َ
استىشاسا أَ ٘خَِ ون االستىشاس ا٘ؼا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص121 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ لزلٖ تشى األطحاب ٘وتثشَي ُٗ الىٍُب هٍّ االسلتٓٙال لمخلُاب
ٗىا ُْ الىشُٓس أَ األهه وٍّ َ وً تخِ َٙالوزاب ٗىلا هلً السلٙذ
الىشتؼى (سِ) طٌُا هً المٌُٕ٘ لُ ال أحذْىا ُمُ ٓمٍا تىٔالٕ الىشُٓس
له تظح الٍٙاتٕ هً ال٘اُش لوذن استٓٙالّ لمخُاب حٙج ٘خمذ ُٗ الٍلاس
وٓاٌا َ اي ٓمٍا تىٔالٕ السٙذ طحت ،حٙج اٌّ تثشأ روتّ هلً الُارلة
ُٙخَِ هزاتّ تٔا ُٙحظ أحش ُٗ الزىمٕ تّ ٘حتشص هً المٌُٕ٘.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص121 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ اللاْش اي سش وا اختاسِ الىشُٓس ُْ االسلتِادٔ ولً اخثلاس الٍٙاتلٕ
الذالٕ همى اي لمٍائة وً األرش ٗزا َ لمىٍُب هٍّ وٍّ ٗزا إرا الللاْش
وً األرش ُْ الخُاب َ الزٍٕ ال وزشد تخِ َٙالوزاب ون الخمُد ا٘ؼا.
َ سش وختاس السٙذ (سِ) ُْ كاْش توغ وا َسد ُٗ الىخالَ ولً اٌلّ
٘خَِ هزاتّ َ ٗزا وا َسد ُٗ تٙاي أحش الٍٙاتلٕ ولً اي الىٍلُب هٍلّ
ُ٘سن توذ اي ٗاي وؼٔٙا َ اي ال ٘وتٍى السٙذ (سِ) تاٚحاد وً االخثاس
َ لً٘ الٌشع وا ٘ظمح لالستٍاد ال ّٙهٍذ وً ٘وتٍى تٓا.

31

متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص121 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ال ٍ٘اُٗ تخِ َٙالوزاب هٍّ ُٗي وا ٘شرن ال٘ َ ّٙوذ هىال لّ ْثا ا
وٍخُسا الٌّ سارن الى الٔشب تخالٍ تخِ َٙالوزاب الىالئه لمخمُد ُٗ
الٍاس ا٘ؼا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص121 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ُتحظ اٌّ له ٘خثت إلى االي وا ٘ذل همى هذن طلحٕ ٌٙاتلٕ الىلدوً
هً ال٘اُش .ت ٘ىً٘ االستشٓاد لظحتٓا الىسلتمضوٕ لتخِٙلَ هزاتلّ
الٍاشٗ وً تشا ٔ روتّ ،تىا ٘ؤخزِ الحاٗه وً الىىتٍن هً تؤدٕ٘ الضٗلأ
َ ال ٘شػى رلٖ الىىتٍن تٓا أطال تىا ٘ثٌؼٓا أشذ الثٌغُ ،نٌلّ لىلا
ٗاي الحاٗه َلٙا همى الىىتٍن ٘ؤخز الىال الىو ًٙوٍّ ُٙدد٘ٓا اى الضٗأ
تظشٍ رلٖ الىال ُٗ وظشُّ ٓاطذا تّ تٔشب ٌِسّ ال تٔشب الىىتٍلن
ُُٓ اى الحاٗه ٘ٔظذ تٔشب ٌِسّ ُلٗ ْلزِ الوثلادٔ الىالٙلٕ ُ٘ٙتِلى
تىزشد طذَس رلٖ الوى ون ٓظذ الٔشتٕ َ اي ٗاي الىٔظُد ُْ تٔشب
الٔاطذ ٌِسّ ال تٔشب رلٖ الىىتٍن ُتثش روتّ وً أدا الضٗأ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص122 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٌوه ٘وآة وً رٕٓ أخشى َ ْٗ لضَن الىثاششٔ أَ التسثٙة تاالختٙاس
ون ٓظذِ اى الىالٖ ٌِسّ الٔشتٕ َ حٙج اٌّ ُات وٍلّ رللٖ ٘وآلة
همُ ّٙم ً٘ٙالىٔان ٗزلٖ أ٘ؼا تؤي ال٘اُش َ اي هظى توذن اال٘ىلاي َ
هذن الحذ ودوٍا َ لً٘ تثشأ روتّ تِو الىدوً رلٖ الحذ ٓاطلذا تلّ
ٓشتٕ ٌِسّ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص122 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ُالىٓه ُٗ هذن رُاص ٌٙاتٕ الىدوً هً ال٘اُش ُْ اي الٍٙاتلٕ ٗىلا ولش
التحُٔٓٙ ْٙا ال تذ َ اي تُ٘ي حسٍٕ أَال حتى ٘ٔظلذْا الٍائلة لمّلّ
حاٌٙا .إر الىوتثش ُٗ خظُص الىٔان ُْ ٓظذ الٍائة الٔشتٕ لٍِسّ ُٙمضن
اي تُ٘ي تمٖ الٍٙاتٕ حسٍٕ َ ْٗ ُٗ الىلُسد وثٌُػلٕ لمشلاسم ،إرا
ُشاى روٕ ال٘اُش َ تخِ َٙهزاتّ إحساي إل ّٙال ٘شػى تّ المّّ َ ،لٓزا
ٌٓى الٍثٗ (ص) هً االستٌِاس لمىششٗ َ ًٙلُ ٗاٌُا أَلى ٓشتى.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص122 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ووّ ال ٘ؤ ٓظذ الٔشتٕ ٗىا ال ٘ؤ ُٗ سائش وا ٗشْلّ الشلاسم َ
أتٌؼّ وً الىواطٗ َ .إرا له ٘تحْٔ ٓظذ الٔشتٕ وً الٍائة ُٗ ٌٙاتتلّ
تـمت الٍٙاتٕ لمضَوّ ُٓٙا ُِٗ أٖ وُسد ٘٘لُي اإلحسلاي إللى الٌٙلش
تنُشاى روتّ وثٌُػا لمشاسم ال ٘تىشى ٓظذ الٔشتٕ ُ.ّٙ
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص122 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• حه اٌّ ٓات لمتخظٙض تاي ال ُ٘٘ي إُشاى روٕ رلٖ الٌٙش ،إرا ٗاي أتا
لمٍائة ون ٌُّٗ وسمىا َ لٍّ٘ وخالَ ،وثٌُػا .إر ٘ذَس الىٍلن ولذاس
تٌؼّ َ ٗشاْتّ َ ل َٙح٘ىا هٔمٙا حتى ال ٘ٔثمٌّ .وه تشتة اسلتحالٕ
الٔظذ همى الىوظ ٕٙهٔمٗ َ اوا اي اإلحساي ُٗ ٗ إُشاى لزوٕ الٌٙلش
ووظُ ٕٙالُ .ح إرا َسد دل ٙتان السٍذ َ الذاللٕ همى رُاص
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص122 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ٌٙاتٕ الىسمه هً أت ّٙالىخالَ ٘دخز تّ َ ال َرّ للشدِ ،تتلُْه ٓـلن
همٕٔ األتُٔ َ الثٍُٔ ت ًٙالىسمه َ ًٙشِ َ ،تتُْه اي الىخلالَ تح٘له
ال٘اُش ُٗ اٚخشٔ ُال ٘زضى هٍّ شٗ َ ٌحلُ رللٖ َ .تالزىملٕ ال
استثواد ُؼال هً االوتٍام ُٗ تزُ٘ض الٍٙاتٕ هً األب الىخالَ.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص123 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ون اٌّ ٓذ ٘شاْذ وً وزاّ الشاسم حِق همٕٔ األتُٔ َ الثٍُٔ تٍحُ وا ٗىلا
َسد ُٗ توغ اٚحاس َ الشَا٘ات وً وـمُت ٕٙسهإ٘ االتً الىسمه تحال أتّٙ
ال٘اُش إرا حاراِ ُٗ الحشب تاي ال ٘ٔتمّ ُْ َ اي تٙسش لّ تؤسٓ َرّ ،ت
َ اي ٘ٔـن تؤٌّ ٘ٔت توذ ساهٕ تٙذ الٌٙشُ .التِظل ٙتل ًٙاألب الىخلالَ َ
ًٙشِ وً الىخالِ َ ًٙلُ ٗاٌُا أَلى ٓشتى وتزّ لمٍض الخلاص الىخظلض
لىا ٘ذل همى اٌتِام الىخالَ َ اي ٗاي ٌاطثٙا توى الٍائة َ ٌحُِ تتخَِٙ
الوزاب وً ًٙش ُشّ ت ًٙاألب َ ًٙشِ.
• َ وٍّ ٍ٘ٔذ وا ُٗ الزُاْش وً هذن الِشّ ت ًٙاألب َ ًٙلشُِ .اتؼلح أي
هذن طحٕ ٌٙاتٕ الىدوً هً ال٘اُش َ وً تح٘ىّ وً ْزا الحٙلج لىلا را َ
أي طحٕ الٍٙاتٕ وششَؿٕ ُ٘٘ي الىٍُب هٍّ ودوٍا ٗىلا ٗلاي ُلٗ الٍائلة
أ٘ؼا.
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متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص123 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
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ْزا وزى ال٘الن ُٗ الزٕٓ الخاٌُ ٕٙمٍوذ الى وا َ هذٌاِ ُٗ ر٘ الزٕٓ االَلى وً اإلشاسٔ إلٓٙا ٍُُٔل تمخٙظا لٓا َ لمزٕٓ الخاٌ:ٕٙ
ال ستشٔ ُٗ هذن طحٕ الٍٙاتٕ لم٘اُش َ ال هً ال٘اُش َ لً٘ ال ٘زشى وا لألَل ُٗ الخاٌٗ َ تالوَ٘ .اوا األَل ُالي الٍٙاتٕ لىا ٗاٌت وخالِٕ لمٔاهذٔ إر الِو الىـمُب وً شخض خاص ٘سلٔؾ َرُتلّ تاٌوذاولّ َ وُتلّ َ ال
َرّ لالستٍاتٕ ُنرا ششهت تاي ٘وى الٌٙش هٍّ ُٗ حال الىُت ،ت َ حال الحٙأ أ٘ؼا ُٗ الزىمُٕ ،ال تذ وً لحاف دلٙمّ حتى ٘دخز تّ سوٕ َ ػٔٙا َ .ال شثٕٓ ُٗ رُاص أخز ٓٙذ خاص ٗاال٘ىاي ُٗ الٍائة تحٙلج ال تشلشم
الٍٙاتٕ أطال هٍذ ُٔذِٗ ،ىا ادهى ُٗ الزُاْش اإلرىام تٔسى ّٙهمى هذن طحٕ ٌٙاتٕ ال٘اُش ،ال لوذن تىشٗ ٓظذ الٔشتٕ وٍّ َ ٌحُِ وً الىحار٘ش الىتُْىُٕ .الوىذٔ ُٗ الثـالي ُْ اشتشاؽ اال٘ىاي ُٗ الٍائة ُٔٙتظش همٙلّ لملضَن
االٓتظاس همى وُسد الذلُٙ ٙىا خالَ الٔاهذٔ.
ٗتاب الحذ (لمىحْٔ الذاواد) ،د ،1ص124 :
َ اوا الخاٌٗ ُمىا تٔذن وً وثٌُػ ٕٙاإلحساي إلى ال٘اُش تتِش٘ي روتّ ون اي الىوتثش ٍْا ُْ ٓظذ الٍائة التٔشب تِومّ أٖ الٍٙاتٕ َ ُْ اُشآًا هً الت٘م َٙحتى ٘خَِ هٍّ ُ٘وا وً الوزاب ُال تتحْٔ الٍٙاتٕ همى ْزا لىا تٔذن وً
هذن إو٘اي ٓظذ التٔشب توى وثٌُع لمّّ توالى.
َ وً ٍْا ٘تُْه إهؼال ُٗ الىٔان َ ُْ اٌّ لُ ٗاي إُشاى روتّ وثٌُػا لمشاسم لمضَن استىشاس هزاتّ تٔا تاشتٌال روتّ لضن وا ال ٘متضن تّ َ ُْ اٌّ لُ وات ال٘اُش وذٌُ٘ا لىدوً ٘تومْ حْ الذائً تالتشٕٗ تٍحُُ ،نرا له ِ٘شى روتّ
ُشاسا هً الىثٌُػ ٕٙلضن تُِ٘ت حْ الىدوً َ والّ ون اي والّ ٗذوّ َ هشػّ وحتشن ُنرا ح٘ه تمضَن اإلُشاى َ األدا ُال ُ٘٘ي وحشوا وثٌُػا لمشاسمُ ،االحساي ال ّٙوـمُب لّ ُؼال هً هذن الىثٌُػل َ ٕٙوولّ ٍ٘ٔملة ولا
تٔذن هىا تٍى هم ّٙوً هذن رُاص اإلحساي إل.ّٙ
ْزا َ لً٘ ال تالصن ت ًٙرُاص دُن الذً٘ ت لضَن أدائّ وً أط التشٕٗ توذ تشتة اإلسث همى الذً٘ َ الُط ٕٙهاوا َ وـمٔا َ ت ًٙرُاص اإلحساي إلى ال٘اُش تحظُل الخُاب لّ أَ خِٕ الوزاب هٍّ .إر ٘ىً٘ اي ال ٘٘لُي ٌللش
الشاسم ُٗ رلٖ الى حال ال٘اُش الىٙت وً طمُحّ َ هذوّ لمخُاب أَ لخِٕ الوزاب الٌّ ُ٘٘ي ووزتا همى وا ُْ هم ّٙت ُ٘٘ي ٌلشِ الى استِٙا وـمُتّ ٌِسّ َ ُْ أدا دً٘ الىدوً َ هذن التوذٖ إلى والّ سُا احثلت رللٖ
الذائً أن ال ،أَ خَِ هٍّ الوزاب أن ال .ت ٓذ ال ٘تظُس الوزاب وً ْزا الحٙج ا٘ؼا حتى ٘خَِ َ رلٖ تاي ُ٘٘ي الذً٘ ودرال َ له ٘ح ارمّ توذ ُىات ٓث الحمُل ُح أر الذً٘ تىزشد الىُت تال هظٙاي لّ أطال ولً
حٙج هذن أدا دً٘ الٌٙش َ هذن َُائّ َ تالزىمٕ ٘ىً٘ اي ُ٘٘ي َرُب َُا الذً٘ وً أط التشٕٗ ألر تحظ ٙوـمُب الشاسم ال الٌتِام الىذُ٘ي تشٗ وً الخُاب أَ خِٕ الوزاب وخال َ وً ٍْا لله ٘متلضن الِٔٓلا تولذن
لضَن األدا ُؼال هً لضَن هذوّ.
َ ٌلٙش رلٖ َرُب أدا الخىَ َ الضٗأ وً أط تشٗتّ ون اٌّ ال ٌلش ٍْا الى هُد ٌِن ال َ .ّٙتُػٙحّ اي الخىَ وخال ل َٙاوشا تُطمٙا ٗؤدا سائش الذُ٘ي ت
ٗتاب الحذ (لمىحْٔ الذاواد) ،د ،1ص125 :
ال تذ وً أدائّ تٔظذ الٔشتٕ ُمُ له ٘ددِ ال٘اُش هظى َ تىُتّ ٍ٘تٔ الى الو ُْ َ ًٙأط التشٕٗ ُٙخشد وٍّ تٔظذ الٔشتُٕ ،تثش روتّ وً ْزا الحٙج َ .اوا هزاتّ وً حٙج تحاش ّٙهً االوتخال تالىثاشلشٔ ُلال ٘ؤل سلُٔؿّ أَ
تخِ .ِّٙت األوش ٗزلٖ أ٘ؼا ُٗ الىدوً الواطٗ لمت٘مٗ َٙالحذ تاي سُُّ هىذا الى اي وات ُاي هظٙاٌّ رلٖ تاّ همى حالّ َ ٘وآة هم ّٙالثتٕ سُا حذ هٍّ وً والّ أن ال .إر األحش الىتشتة همى َُٓم الحذ هٍّ اٌىا ْلُ
سُٔؽ هزاتّ الٍاشٗ وً تشٕ أط الحذ تٔا َ اوا وا ُْ الشارن الى تشٕ الىثاششٔ ون ٓذستّ همٓٙا َ َرُتٓا همُ ّٙثاّ همى حالّ َ الحاط ا ٌّ ٘خشد وخ الخىَ َ الضٗأ َ ًٙش رلٖ وً الذُ٘ي الىال ٕٙالىحؼٕ وً طلمة
والّ َ اي له ٍ٘تِن ُْ تشٗ أطال لٌُّ٘ َارثا والٙا وحؼا ُٙح٘ه تح٘ه الذً٘ الىٔذن همى اإلسث.
َ ال ٘ٔاِ الحذ تزلٖ تاي ٘ٔال اٌّ دً٘ ا٘ؼا ٘خشد وً طمة الىال ٗسائش الذُ٘ي ُال تذ وً االستٍاتٕ َ رلٖ ال ٘ؤ إال تظحٕ الٍٙاتٕ هً ال٘اُش ،الي الحذ ٘تظُس تمحاف هاله الخثُت همى َرٓ:ًٙ
األَل اي ُ٘٘ي ت َ ٍّٙت ًٙهُد ٌِن الى الىٍُب هٍّ تالصن تحٙج إرا حذ هٍّ ٘خَِ الوزاب هً الىٍُب هٍّ أَ ٘حظ الخُاب لّ َ .الخاٌٗ اي ُ٘٘ي التالصن ت َ ٍّٙت ًٙوزشد تشا ٔ روتّ هً الت٘م َٙتاي ُ٘٘ي الىٓه ُْ تحظلٙ
ًشع الشاسم َ وـمُتّ ال اٌتِام الىٍُب هٍّ تّ ٌلٙش دً٘ الٍاِ ٗىا وش.
ُومى األَل ال َرّ لمٍٙاتٕ حٙج آٌا إحساي إل٘ ّٙثٌؼّ المّّ توالى َ همى الخاٌٗ ال واٌن وٍٓا حثُتا َ لُ ٗاي ٍْإ إؿالّ ٘شىمّ لح٘ه تّ توذ إو٘اٌّ َ طمُحّ ُٗ الزىمٕ َ .لً٘ الحْ اٌظشاٍ أدلٕ الٍٙاتٕ هً وخملّ حٙلج اي
الىتثادس وٍٓا ُْ وا ُ٘٘ي الىُسد وً ٓث ٙوا ٗاي الىٙت الىٍُب هٍّ وىً ٘تشٓة وٍّ ٌَِ الت٘م َ َٙالوى الُارة َ ال شٖ ُٗ هذن ُٗي ال٘اُش ٗزلٖ َ اال لح٘ه تاالستٍاتٕ وً أط الىال تال س٘لة ٌحلُ سلائش اللذُ٘ي.
ُتحظ وً الزىٙن اهتثاس اال٘ىاي ُٗ الٍائة َ الىٍُب هٍّ رىٙواْ .زا تىان ال٘الن ُٗ ٌٙاتٕ ال٘اُش َ هً ال٘اُش.

متاب الحج (للوحقق الذاهاد)؛ ج ،1ص116 :

َّثانً هٌَْاَُساً

• َ أسَٖ أٌّ إرا ٗاي ُ٘ن الٔٙاوٕ سُن اهلل أهىال ٓلُن ٗؤوخلال الٔثلاؿٗ
«ُُٔٙ »2ل اهلل ارْثُا ُخزَا أهىال٘ه ُنرا دٌُا وٍٓا ٓال اهلل ر َ هض
ًٗ ْثا ُظاست ْثا َ ُْ ُٓلّ َٓ َٓذٙوٍٕا إِلى ولا هٓىٙمُلُا وٙلًْ هٓىٓل
َُزٓوٓمٍْأِ ْٓثا ٖ وٍْٓخُلُسا « »3حله ٓلال أولا َ اهلل لٔلذ ٗلاٌُا ٘ظلمُي َ
٘ظُوُي َ لً٘ إرا هشع لٓه الحشان ٗاٌُا ٘ؤخزَي َ له ٘ثالُا
• ( -)2الٔثاؿٗ :رىن الٔثـ ْٗ َ ٕٙحٙاب سٓٔٙلٕ تٙؼلا تظلٍن تىظلش
«الٍٓإ٘ .»6 :4
• ( -)3الِشٓاي .23 :25
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الفقِ  -فقِ الشضا؛ ص256 :

َّثانً هٌَْاَُساً
• 81 /2
•  .5 /1655اتًُٕ أَتِٗ هٔىٕٓٙش « ،»2هًْٓ ْٙشَانِ تًِٕ سٓالٙه ،هًْٓ سٔلمَٕٙىٓايَ تٕلًِ
خَالٙذَٓ ،ٚالَ :سٓؤَلْتٔ أَتٓا هٓثٕذ ٙالمّّ ٙهم ّٙالسالن هًْٓ َُٕٓلِ المّّ ٙهٓضَّ َٓرٓ ََّٓ« :
َٓذٙوٍٕا إِلى وا هٓىٙمُُا و ًْٙهٓىٓ َُزٓوٓمٍْأِ ْٓثلا ٖ وٍْٓخُلُسا» «َٓ »3لالَ «:»4
«أَوٓا َٓالمّّ ،ٙإِيْ َٗاٌَتٕ أَهٕىٓالُٓٔهٕ أَشَذ ٛتٓٓٙاػا و ًَٙالَْٔثٓاؿَٓ ،»5« ِّٗٙلَ٘ٗ ًْٙاٌُُا
إِرَا هٓشَعٓ لَٓٔهٔ الْحٓشَانٔ « »6لَهٕ ٘ٓذٓهُِٔٔ»»7« .
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النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،3ص208 :

َّثانً هٌَْاَُساً

• ( .)1ال٘اُٗٗ ،تاب اإل٘ىاي َالِ٘ش ،تاب اإلٌظاٍ َالوذلَ 1954 ،
1955؛ الخظال ،ص  ،128تاب الخالحٕ130 ،؛ وواٌٗ األخثاس ،ص
1 ،192؛ األوللالٗ لمىِٙللذ ،ص  ،88الىزمللَ 4 ،10؛ األوللالٗ
لمـُسٗ ،ص  ،665الىزمَ ٗ َُٗ ،37 ،35مّٓا تسٍذ آخلش ،ولن
اختالٍ َص٘ادٔ الُاُٗ ،د  ،4ص 2021 ،322؛ الُسلائ  ،د ،15
ص 20428 ،252؛ الثحاس ،د  ،71ص .9 ،204
• ( .)2السٍذ وومّْ همى ساتَّٔ٘ .شَى هً اتً أتلٗ هىٙلش ،هملٗ٘ [تلً
إتشاْٙه] هً أت.ّٙ
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النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،3ص208 :

•

•
•

•
•
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َّثانً هٌَْاَُساً
( .)3الِشٓاي ( َُٗ .23 :)25وشآٔ الؤُل ،د  ،8ص َٓ َٓ« « :70ذٙوٍَٕآ» أٖ هىلذٌا
َٓظذٌا «إِلَىٰ وٓا هٓىٙمُُا و ًْٙهٓىٓ » ٗٔشى الؼَ َٙطمٕ الشحه َإًاحلٕ الىمٓلٍُ
ًَٙشْاَُ« .زٓوٓمًِْٰٔ ْٓثٓآ ٖ وٍٛخُُسٖا» ُمه ٘ثْ لّ أحشَ .الٓثا ًثاس ُٗ شوام الشلىَ
الـالن وً الُ٘٘ٔ وً الٓثُٔ َُْ ،الٌثاس».
(« ُٗ .)4عُٔ« :»ْ ،ال».
(« .)5الٔثاؿٗ» :حٙاب تٙغ وً ٗٙتّاي ٘تّخز تىظش .تشتٙة ٗتلاب الول ،ًٙد  ،3ص
ٓ( 1434ثؾ).
(« ُٗ .)6د ،ص« :»ٍ ،حشان».
( .)7ال٘اُٗٗ ،تاب الىوٙشٕ ،تاب الى٘اسلة الحلشان ،8586 ،تسلٍذ آخلش ،ولن
اختالٍ ٘سٙش .تِسٙش الٔى٘ٗ ،د  ،2ص  ،112تسلٍذ آخلش هلً أتلٗ روِلش همٙلّ
السالن ُّٔ .الشػا هم ّٙالسالن ،ص َُٓٙ ،256ىا ون اختالٍ َص٘ادٔ اللُاُٗ ،د ،4
ص 2022 ،322؛ الُسائ  ،د  ،15ص 20429 ،252؛ الثحلاس ،د  ،71ص
.6 ،196
النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،3ص208 :

َّثانً هٌَْاَُساً
•  .10 /8586هٓم ٜٗٙتًُٕ ؤحٓىٛذ ،ٚهًْٓ طٓالٙحِ تًِٕ أَتِٗ حٓىٛاد ،ٚهًِٓ اتٕلًِ أَتِلٗ
هٔىٕٓٙش ،هًْٓ تٓوٕغِ أَطٕحٓاتِّ:ٙ
• هًْٓ أَتِٗ هٓثٕذ ٙالمّّ ٙهم ّٙالسالن َُُٕٓ ٗٙل »1« ّٙٙهٓضَّ َٓرٓ ََّٓ َٓ« :لذٙوٍٕا إِللى
وا هٓىٙمُُا و ًْٙهٓىٓ َُزٓوٓمٍْأِ ْٓثا ٖ وٍْٓخُُسا» «َٓ »2لالَ «« :»3إِيْ َٗاٌَلتٕ
أَهٕىٓالُٓٔهٕ لَؤَشَذ »4« ٛتٓٓٙاػا و ًَٙالَْٔثٓاؿَُُُٔٓٙ ،»5« ِّٗٙلُ المّّٔ -هٓلضَّ َٓرٓل َّ-
لَٓٓآْ ٌُُٗٙٗ :ثٓا ٖ «َٓ ،»6رل ٖٓٙأٌََّٓٔهٕ َٗاٌُُا إِرَا شَشَمٓ « »7لَٓٔهٔ الْحٓشَانٓ «،»8
أَخَزَُِٔ «»10« .»»9
•

45

النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،9ص685 :

َّثانً هٌَْاَُساً
• ______________________________
(« ُٗ .)1ى» َالُسائ َالثحاس َال٘اُُٗٓ« :1655 ،ل ال ِّٰ».
• ( .)2الِشٓاي (.23 :)25
• (ْ٘ .)3زا ُٗ «ؽ ،ى ،تح ،تَ ،رت ،رذ ،رً» َالُسائ َالثحلاس
َال٘اَُُٗ .1655 ،لٗ تولغ الٍسلخ َالىـثلُمُٔ« :لال»َُ .لٗ
ال٘اُٗ« +:1655 ،أوا َال ِّٰ».

46

النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،9ص685 :

•
•

•
•
•
•
•

47

َّثانً هٌَْاَُساً
(« ُٗ .)4تخ ،تَ» َال٘اُٗ« :1655 ،أشذ٘».
(« .)5الٔثاؿٗ :»ٜرىن :الُٔثـ َْٗ ،ٕ٘ٙحٙاب تٙغ سٓاّ وً ٗتّاي ،تتّخز تىظش ،وٍسُب إلى ٓثؾَْ ،له
أْ وظشَٓ .ذ ٘ؼه٘؛ ألٌّٓه ٌ٘٘ٙشَي ُٗ الٍسثٕ .الظحا  ،د  ،3ص ٓ( 1150ثؾ).
( ُٗ .)6ال٘اُُُٗٔٙ« -:1655 ،ل ال ِّٰ هضّ َر ّ لٓاْ ٌُٗٗ :ثا »َ .الٓثا ُٗ األط  :ولا استِلن
تحت سٍاتٖ الخَ ، ٙالشٗ الىٍثجّ الزٖ تشاِ ُٗ ػُ الشىَ .الٍٓإ٘ ،د  ،5ص ْ( 242ثا).
( ُٗ .)7ال٘اُٗ« :1655 ،هشع».
( ُٗ .)8الُاُٗ« :ششم لٓه الحشان :تٙس٘ش أسثاتّ»َ٘ .حتى أي ُ٘٘ي وزُٓلا ولً التشلش٘ن ،أٖ ُُلتح،
٘ٔال :ششّم الثابٓ ،أٖ ُتحّ .سارن :الٔاوُِ الىحٙؾ ،د  ،2ص ( 983شلشم)؛ ولشآٔ الؤلُل ،د ،19
ص .91
( ُٗ .)9ال٘اُٗ« :1655 ،له ٘ذهُِ».
( .)10ال٘اُٗٗ ،تاب اإل٘ىاي َالِ٘ش ،تاب ارتٍاب الىحاسن ،1655 ،تسٍذ آخش .تِسٙش الٔى٘ٗ ،د ،2
ص  ،112تسٍذ آخش هً أتٗ روِش هم ّٙالسالن ُّٔ .الشػا هم ّٙالسالن ،ص َُٓٙ ،256ىا ون اختالٍ
٘سٙش الُاُٗ ،د  ،17ص 16870 ،65؛ الُسلائ  ،د  ،17ص 22046 ،82؛ الثحلاس ،د  ،7ص
.91 ،205

النافٖ (ط  -داس الحذٗث)؛ ج ،9ص685 :

اجماع
عدم القربة

أدلة عدم
جوازنيابة
الكافر من
المسلم

اولوية روايات نيابة الناصب

عدم جواز دخوله الحرم
كون عمله هباء منثورا
48

49

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ال إش٘ال َ ال خالٍ ُٗ وششَه ٕ٘ٙالٍّٙاتٕ َ ،أو٘ا الشّشَؽ الشّاروٕ إلى
الٍّائة ُىٍٓا اإلسالن َ استذلّ همى اهتثاس توذن طحٕ٘ هىملّ َ هزلضِ
هً ٌ ٕ٘ٙالٔشتٕ َ اختظاص أرشِ ُٗ اٚخشٔ تالخضٖ َ الؤاب َ اد٘هٗ
اإلرىام همّٙ

50

جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص303 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أو٘ا اإلرىام ُىن تحّّٔٔ ال وً رٕٓ الُرُِ الىزُٗسٔ ُال ٗالن ُٙلَّ ،
أو٘ا الُرُِ الىزُٗس ُِٓٙا التؤو٘ لمٍّٔغ تتٌس ٙأْ ال٘تاب لمىسلمه
ون هذن الىىاح  َ ،أو٘لا األرلش َ الخلُاب ُممىٍلُب هٍلّ ال لمٍّائلة
ُالٍائة الىدوً الّزٖ ٘وى الوى لألرشٔ ال لمخّلُاب ال وحلزَس ُلٗ
هذن استحٔآّ لمىخُتٕ،
• َ أو٘ا الوزض هً ٌ ٕ٘ٙالٔشتٕ تىوٍى تٔشّب الىٍُب هٍّ ال الٍّائة ُىىٍلُم
تالٍّسثٕ إلى رىٙن الِّ٘اس ت وتظُ٘سٔ تالٍّسثٕ إلى أْ ال٘تلاب َ ولً
ٍْا كٓش اإلش٘ال ُٗ الىٍن هً ٌٙاتٕ الىخالَ وومّال توذن طحٕ٘ هىمّ
51

جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص303 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• ُاألَلى االستذالل لّ ون ٓـن الٍّلش هً اإلرىام توذن ُٗي أدلّٕ طحٕ٘
الٍّٙاتٕ الّتٗ همى خالٍ األط وـمٕٔ ٘شى ًٙش الىدوً ،ل٘لً هلذن
شىُلٓا لٌٙش االحٍٗ هششٖ وح ّ تؤو٘ ُال تذ٘ وً التىسٖ٘ تاإلرىلام
إي ته٘ وؼاُا إلى وا لومّّ الىسمّه وً وىٍُه ٕ٘ٙدخُل الِّ٘اس الىسلارذ
َ ًمثٕ اتتالئٓه تالزٍاتٕ ون هذن طحٕ٘ الٌس وٍٓه َ ،وً ْزِ الزٓلٕ
٘ٔن اإلش٘ال ُٗ دخُل الىخالِ َ ًٙو٘خٓه ُٗ الىسارذ ولن ولا ْلُ
الىوشٍَ وً هذن طحٕ٘ أهىالٓه الوثاد٘٘لٕ َ ،وٍٓلا الٌسل لمزٍاتلٕ َ
الحٙغ َ الٍِّاِ ون أٌّّ ال إش٘ال ُٗ رلُاص تى٘ٙلٍٓه ُلٗ دخلُل
الىسارذ.
52

جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ ال ٘زُص ٌٙاتٕ الىسمه هً ال٘اُش َ ال هً الىسمه الىخلالَ إلّلا أي
ُ٘٘ي أب الٍّائة.
• همّ هذن الزُاص هً ال٘اُش تولذن اٌتِاهلّ َ اختظلاص رضائلّ ُلٗ
اٚخشٔ تالخضٖ َ الؤاب َ الٍّٓٗ هً االستٌِاس لّ َ الىُاد٘ٔ لىً حاد٘
المّّ توالى،

53

جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ لمىٍآشٕ ُٙىا رٗش وزال ُنٌّّ ٘ىً٘ أي ٘شُلن هلً ال٘لاُش هٔلاب
تاسٕ الحذ٘ ُنيّ ال٘اُش و٘مَّ تلالِشَم ُلنرا أد٘ى هٍلّ َارلة ولً
الُارثات َ طح٘ ٘شُن هٍّ هٔاب تشٕ رلٖ الُارة أال تلشى الِلشّ
ت ًٙوً أد٘ى الخىَ وً األسع الىشتشأ لمزّو٘ٗ٘ َ وً تلشٕ ُلاألَ٘ل
٘شُن هٍّ هٔاب تلشٕ الخىلَ كلاْشا تخلالٍ الخّلاٌٗ َ ْلزا ًٙلش
االستٌِاس َ ًٙش الىُاد٘ٔ

54

جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ وى٘ا رٗش كٓش َرّ هذن الزُاص تالٍّسثٕ إلى الىخالَ َ اإلش٘ال ُّٙ
َ ٓذ ح٘ٗ الخالٍ تالٍّسثٕ إلى الىخالَ الٌٙش الٍّاطة لظحٕ٘ هثاداتّ
َ لزا ال ٘وٙذْا إرا استثظش َ أو٘ا تالٍّسثٕ إلى أب الٍّائة ُٙلذلّ هملى
طحٕ٘ الٍّٙاتٕ هٍّ طحٙح َْة تً هثذ ستّ٘ أَ حسلٍّ سلؤل الظ٘لادّ
هم ّٙالس٘الن «أ ٘حذ٘ الشّر هً الٍّاطة ُٔال :ال ٓالُ :ني ٗلاي أتلٗ
ٓال :إي ٗاي أتإ ٍُوه» «»1
• ( )1ال٘اُٗ د  4ص  .309التٓز٘ة د  1ص .565
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جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َ استش٘ ُٗ طحٕ٘ الٍّٙاتٕ هً الىخالَ وؼلاُا إللى ولا رٗلش آٌِلا
تاألط الّزٖ ُْ ؤتؼى ُٓلّ تولالى «َٓ أَيْ لَل َٕٓٙلٙمْلنٌَِْٰايِ إِلّٰا
نٰا سٓوىٰ» َ ال ٘خِى أيّ دل ٙالٍّٙاتٕ أخض٘ وً ا ٕ٘ٚالشّشِٕ٘ همى
ُشع األخز تنؿالّ ا ٕ٘ٚالشّشِٕ٘.
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جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
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جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
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جاهع الوذاسك فٖ ششح هختصش الٌافع؛ ج ،2ص304 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• « 20 »1تٓابٔ هٓذٓنِ رُٓٓاصِ الْحٓذِّ هًِٓ الٍَّاطٙةِ إِلَّا أَيْ ُُ٘ٓ٘يَ أَتٓا الٍَّائٙلةِ َٓ
هٓذٓنِ رُٓٓاصِ الْحٓذِّ تِّٙ
•  »2« -1 -14599ؤحٓىٛذٔ تًُٕ ٘ٓؤُُٕبٓ هًْٓ هٓم ِّٗٙتًِٕ إِتٕشَاْٙٙهٓ هٓلًْ أَتِٙلّٙ
هًِٓ اتًِٕ أَتِٗ هٔىٕٓٙش هًْٓ َْٕٓةِ تًِٕ هٓثٕذ ٙسٓتَِّّٓ ٙالَُٓ :مْتٔ لٙؤَتِٗ هٓثٕذ ٙالمَّلّ ٙم أَ
٘ٓحٔذ ٜالشَّرٔ ُ هًِٓ الٍَّاطٙةِ ََُٔالَ لَآُ -مْتٔ َُنِيْ َٗايَ أَتِٗ َٓلالَ َُلنِيْ َٗلايَ
أَتٓإٓ ٍََُوٓهٕ -)2( .ال٘اُٗ .1 -309 -4
•
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ٍسائ الش٘عٔ؛ ج ،11ص192 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• َٓ سَٓٓأِ الظٛذَُّٔ تِنِسٍَٕاد ِٙٙهًْٓ َْٕٓةِ تًِٕ هٓثٕذ ٙسٓتِّّ ٙإِلَّا أٌََّّٔ َٓلالَ -إِيْ َٗلايَ
أَتٓإٓ َُحٔذ ٛهٍّْٓٔ « -)3( »3الِٔ.2875 -425 -2 ّٙ

•
• َٓ سَٓٓأِ الشَّٕٙخُ تِنِسٍَٕاد ِٙٙهًْٓ أَحٕىٓذٓ تًِٕ ؤحٓىٛذ ٙتًِٕ هٙٙسٓى هًِٓ الْحٔسٓ ًِٕٙتٕلًِ
سٓوٙٙذ ٚهًْٓ ؤحٓىٛذ ٙتًِٕ أَتِٗ هٔىٕٓٙش هًْٓ َْٕٓةِ تًِٕ هٓثٕذ ٙسٓتِّّ ٙوٙخْمَّٔ «-)4( .»4
التٓز٘ة .1441 -414 -5
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ٍسائ الش٘عٔ؛ ج ،11ص192 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ
•
•  َٓ »5« -2 -14600هًْٓ هٙذ ٔٛو ًْٙأَطٕحٓاتٍَِا هًْٓ سٕٓٓ ِ تٕلًِ صِ٘ٓلاد ٚهٓلًْ
هٓم ِّٗٙتًِٕ وٕٓٓضِ٘ٓاسٓ َٓالََٗ :تَثٕتٔ إِلَ ّٕٙٙالشَّرٔ ُ ٘ٓحٔذ ٜهًِٓ الٍَّاطٙةِْٓ -ل ْ هٓمَٕٙلّٙ
إِحْهٗ إِرَا حٓذ ٛهًِٓ الٍَّاطٙةٍَِِْٓ٘ ْ ْٓ َٓ -نٔ رَل ٖٓٙالٍَّاطٙةٓ أَنٕ لَلأََُ -لالَ لَلا
٘ٓحٔذ ٛهًِٓ الٍَّاطٙةِ َٓ لَا ٘ٓحٔذ ٛتِّ -)5( .ٙال٘اُٗ .2 -309 -4

•
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ٍسائ الش٘عٔ؛ ج ،11ص192 :

القَل فٖ الٌ٘اتٔ

• أَُُٓلُٓ٘ َٓ :ؤْت ٗٙوٓا ٘ٓذٔلُّ هٓمَى الْزُٓٓاصِ « َٓ »6حٓذ٘ٙجُ الْىٍْٓنِ وٓخْظُٔصٗ تٌَِٕٙشِ
الْؤَبِ.
• (٘ -)6اتٗ ُٗ الحذ٘ج  5وً الثاب  25وً ْزِ األتُاب.
• َ تٔذن وا ٘ذل هم ّٙتاؿالّٓ ُٗ الحذ٘ج  3وً الثاب  20وً أتلُاب
الظذٕٓ.
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ٍسائ الش٘عٔ؛ ج ،11ص192 :

القَل فٖ الحج تالٌزس ٍ العْذ ٍ ال٘و٘ي

• الُٔل ُٗ الحذ تالٍزس َ الوٓذ َ الٙىًٙ
• وسؤلٕ ٘ 1شتشؽ ُٗ اٌؤادْا الثمُى َ الؤ َ الٔظلذ َ االختٙلاسُ ،لال
تٍؤذ وً الظثٗ َ إي تمي هششا َ إي طلحت الوثلادات وٍلّ َ ،ال ولً
الىزٍُي َ الٌاُ َ الساْٗ َ الس٘شاي َ الى٘شِ،
• َ األُٓى طحتٓا وً ال٘اُش الىٔشّ تالمّّ توالى ،ت َ وىً٘ ٘حتى َرلُدِ
توالى َ ٘ٔظذ الٔشتٕ سرا ُٙىا ٘وتثش ٓظذْا*.

• * ألى الٌزسٍالعْذٍ ال٘و٘ي اهَس قصذٗٔ ال ٗوني تحققْا تالشن الوعتثش فٖ
الششٗعٔ إال عوي ٗقصذ هعاًْ٘ا هٌتسثٔ إلى اهلل ٍ ال ٗوني رلل فلٖ النلافش
الزٕ ال ٗحتو ٍجَدُ تعالٖ.
• ٍ ال ٗجشٕ فِ٘ قاعذٓ جة اإلسالم الًصشافْا عي الوقام ًعلن للَ للال ٍ ّلَ
مافش ٍ تعلق تِ النفاسٓ فأسلن فاألقَى سقَطْا عٌِ.
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تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج ،1ص388 :

