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  القول في أقسبم العمسة
  فٖ ألسبم الؼوشٓالمَل •
  هٌدذٍة ٍ تٌمسن الؼوشٓ وبلحج إلى ٍاجت أطلٖ ٍ ػشػٖ  1هسألٔ •

ثأطل الششع ػلى ول هىلف ثبلششائؾ الوؼتجشٓ فٖ الحج هدشٓ  فتجت 
فٖ الؼوش، ٍ ّٖ ٍاججٔ فَسا وبلحج، ٍ ال ٗشتشؽ فٖ ٍجَثْب استـبػٔ 
الحج ثل تىفٖ استـبػتْب ف٘دِ ٍ إى لدن ٗتحمدك اسدتـبػتِ، وودب أى      

 .فلَ استـبع للحج دًٍْب ٍجت دًٍْب، الؼىس وزله

 402: ، ص1 تحسيس الوسيلة؛ ج
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 تجصئ العمسة المتمتع ثهب عن العمسة المفسدة

ّدل تجدت   الوفدشدٓ، ٍ  تجضئ الؼوشٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوشٓ  2هسألٔ •
ػلى هي ٍظ٘فتِ حج التوتغ إرا استـبع لْب ٍ لن ٗىي هستـ٘ؼب للحج؟ 

ٍ ػلى ّزا ال تجت ػلى األج٘ش ثؼدذ  ، *األلَىالوشَْس ػذهِ، ٍ َّ 
فشاغِ ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ إى وبى هستـ٘ؼب لْب، ٍ َّ فٖ هىٔ، ٍ وزا ال 
تجت ػلى هي توىدي هٌْدب ٍ لدن ٗدتوىي هدي الحدج لودبًغ، لىدي         

 .اإلت٘بى ثْب **األحَؽ
 .لعل األقوى وجوثه و ال أقل من اإلحتيبط *•
 .اليتسك **•

 403: ، ص1 تحسيس الوسيلة؛ ج
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 العهدقد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و 

لذ تجت الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ الؼْذ ٍ الششؽ فٖ ػدوي   3هسألٔ •
إى وبى إؿالق الَجَة ػلْ٘ب فدٖ غ٘دش   ٍ   الؼمذ ٍ اإلجبسٓ ٍ اإلفسبد

األخ٘ش هسبهحٔ ػلى هب َّ التحم٘ك، ٍ تجت أٗؼب لذخَل هىٔ ثوؼٌى 
: حشهتِ ثذًٍْب فإًِ ال ٗجَص دخَلْب إال هحشهب إال فٖ ثؼغ الودَاسد 
هٌْب هي ٗىَى همتؼى شغلِ الذخَل ٍ الخدشٍ  ودشاسا وبلحـدبة ٍ    
الحشبش، ٍ أهب استثٌبء هـلك هي ٗتىشس هٌدِ فوشدىل، ٍ هٌْدب غ٘دش     

 رله وبلوشٗغ ٍ الوجـَى هوب روش فٖ هحلِ، 
هب ػذا رله هٌذٍة، ٍ ٗستحت تىشاسّدب ودبلحج ٍ اختلفدَا فدٖ     ٍ •

همذاس الفظل ث٘ي الؼوشت٘ي، ٍ األحَؽ ف٘ودب دٍى الشدْش اإلت٘دبى ثْدب     
 .سجبء

 403: ، ص1 تحسيس الوسيلة؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

هسألٔ لذ تجت الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الحلف ٍ الؼْذ ٍ الششؽ فٖ ػدوي   3•
تجت أٗؼب لذخَل هىدٔ ثوؼٌدى حشهتدِ    ٍ   الؼمذ ٍ اإلجبسٓ ٍ اإلفسبد

فإًِ ال ٗجَص دخَلْب إال هحشهب إال ثبلٌسجٔ إلى هدي ٗتىدشس    -ثذًٍْب
 دخَلِ ٍ خشٍجِ وبلحـبة ٍ الحشبش 

هب ػذا هب روش هٌذٍة ٍ ٗستحت تىشاسّدب ودبلحج ٍ اختلفدَا فدٖ     ٍ •
همذاس الفظل ث٘ي الؼوشت٘ي فم٘ل ٗؼتجش شْش ٍ ل٘ل ػششٓ أٗبم ٍ األلَى 
ػذم اػتجبس الفظل ف٘جَص إت٘بًْب ول َٗم ٍ تفظ٘ل الوـلت هَوَل إلى 

 ِ  هحل

 

 534: ، ص2 ، ج(للسيد اليصدي)العسوة الوثقى 
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

و الحلفف و العهفد و الطفسط    ( 3)قد تجت العمسة ثبلنرز (: 3مسألة )•
في ضمن العقد و اإلجبزة و اإلفسبد، و تجت أيضبً لدخول منّة ثمعنى 
حسمته ثدونهب فإنّه ال يجوش دخولهب إلّب محسمبً إلّب ثبلنسفجة إلفى مفن    

  يتنسّز دخوله
لذ هشّ هٌّب اإلشىبل فٖ ط٘شٍسٓ الوٌزٍس ٍ شدجِْ ٍاججدبو ٍ األهدش    ( 3)•

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )سْل

 598: ، ص4 ؛ ج(المحطى)العسوة الوثقى 
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

 ، (2)مبلحطّبة و الحطبش ( 1)خسوجه و •
ٍ إلّب لوي دخلْب ثإحشام ٍ خش  هٌْب ثؼذ أى لؼى ًسىِ ٍ أحدلّ هٌدِ   ( 1)•

 (.الجشٍجشدٕ. )ثنّ ػبد إلْ٘ب لجل هؼّٖ شْش
إرا وبى همتؼى شغلِ التىشّس ًظ٘ش الوثبل٘ي ٍ أهّب هـلك هي ٗتىشّس هٌِ رله •

فوشىل ثنّ إىّ االستثٌبء ال ٌٗحظش ثزله ثل ٗستثٌٖ هَاسد أُخش وبلوشٗغ 
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ٍ الوجـَى ٍ غ٘شّوب الوزوَس فٖ هحلِّ

ٍ إلّب لوي ٗذخلْب فٖ الشْش الّزٕ أحلّ فِ٘ هي إحشاهِ السبثك ثؼدذ لؼدبء   •
 (.الگلپبٗگبًٖ. )ًسىِ

ٍ وزله هي خش  ٍ ػبد إلى هىّٔ لجل هؼّٖ الشدْش الّدزٕ أدّى ف٘دِ    ( 2)•
 (.الخَئٖ. )ًسىِ

 
 599: ، ص4 ؛ ج(المحطى)العسوة الوثقى 
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

و مب عدا مب ذمس مندوة، و يستحتّ تنسازهب مبلحجّ، و اختلففوا ففي   •
، (3)عطسة أيّفبم  : يعتجس شهس، و قيل: مقداز الفصل ثين العمستين فقيل
فيجوش إتيبنهفب مفلّ يفوم، و تفصفيل     ( 4)و األقوى عدم اعتجبز فصل 
 .المطلت مومول إلى محلّه

الظبّش َّ اختظبص ولّ شْش ثؼوشٓ فال تظحّ ػوشتدبى هفشدتدبى   ( 3)•
ػي شخض ٍاحذ فٖ شْش ّاللٖ ًؼن ال ثدأ  ثبإلت٘دبى ثغ٘دش الؼودشٓ     

 (.الخَئٖ. )االٍلى سجبءً
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )األحَؽ فٖ هب دٍى الشْش اإلت٘بى ثْب سجبءً( 4)•
 (. الجشٍجشدٕ، الخَاًسبسٕ. )هحلّ تأهّل ٍ إشىبل•

 599: ، ص4 ؛ ج(المحطى)العسوة الوثقى 
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

  فٖ ششائؾ ٍجَثْبالثبًٖ •
ٍ ششائؾ ٍجَثْب ششائؾ ٍجَة الحج ٍ هغ الششائؾ تجت فٖ الؼودش  •

 .هشٓ
و قد تجت ثبلنرز و مب في معنبه و االستئجبز و اإلفسبد و الففوا  و  •

 .الدخول إلى منة مع انتفبء العرز و عدم تنساز الدخول
 ٍ ٗتىشس ٍجَثْب ثحست السجت •

 

 274: ، ص1 شسائع اإلسالم في مسبئل الحالل و الحسام؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

 [فٖ حجّ الٌزس] 83دس  •
 .لذ ٗجت الحجّ ٍ الؼوشٓ ثبلٌزس ٍ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي ٍ الٌ٘بثٔ ٍ اإلفسبد•

 317: ، ص1 الدزوس الطسعية في فقه اإلمبمية؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

ٍ لذ ٗجت ثبلٌزس ٍ هب فدٖ هؼٌدبُ ٍ االسدت٘جبس ٍ اإلفسدبد ٍ     »: لَلِ•
 .«الفَات

ٍ لذ وبى ٗوىدي إدسا  االسدت٘جبس ٍ   . أساد ثوؼٌبُ الؼْذ ٍ ال٘و٘ي( 2)•
ًحَُ فٖ رله، الشتشاوْب فٖ ودَى سدججْب هدي الوىلّدف، ال ثأطدل      

 .الششع
ٍ الوشاد ثبإلفسبد إفسبد الؼوشٓ، فإًِّ ٗجت حٌ٘ئز إتوبهْدب ٍ لؼدباّب   •

وبلحج، ٍ ثبلفَات فَات الحج، فإًِّ حٌ٘ئز ٗجت ػلِ٘ أى ٗتحلّل هدي  
إحشاهِ ثؼوشٓ هفشدٓ، ثأى ٗملت إحشاهِ إلى إحشام الؼودشٓ ثبلٌّ٘دٔ، ثدن     

 .ٗأتٖ ثجمّ٘ٔ أفؼبلْب ٍ ٗتحلّل

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

 .«ٍ الذخَل إلى هىّٔ هغ اًتفبء الؼزس»: لَلِ•
هي الؼزس دخَلْب لمتبل هجبح، أٍ لخَف، ٍ أى ٗىَى الذاخل ػجذا ( 1)•

ٍ ٍجدَة الؼودشٓ ثبلدذخَل هدي ثدبة      . لن ٗأرى لِ السّ٘ذ فٖ الٌسه
الَجَة التخ٘٘شٕ، فإىّ الَاجت ػلِ٘ أى ال ٗذخلْب إلّب هحشهب، ٍ لوّدب  
وبى اإلحشام ال ٗستملّ ػجبدٓ ثٌفسِ، ثل إهّب أى ٗىَى ثحدجّ أٍ ػودشٓ،   
تخّ٘ش الذاخل ثٌْ٘وب، فإى اختبس الحج أجضأ ٍ ٍطف إحشاهِ ثبلَجَة 

    ٕ ٍ إى اختدبس الؼودشٓ   . هي ح٘ث وًَِ أحدذ أفدشاد الَاجدت التخ٘٘دش
 . ٍ حٌ٘ئز فال ٍجِ ألفشادّب ٌّب ثبلزوش إلّب وَى الجبة لْب. فىزله

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

ٗجمى ٌّب ثحث، ٍ َّ أىّ الذخَل إلى هىّٔ إرا وبى ال ٗظدح إلّدب   لىي •
للخبس  ػي الوَال٘ت إلّدب هدي    -اخت٘بسا -ثإحشام، ٍ اإلحشام ال ٗظحّ

أحذّب، ٍ اإلحشام ال ٗستمل ثٌفسِ، ثل فٖ ػوي أحذ الٌسى٘ي الحدج  
أٍ الؼوشٓ، ٍ وبى ولّ ٍاحذ هٌْوب ٍاججب ػلى الدذاخل تخ٘٘دشا، ٍ هدي    
شأى الَاجت الوشوت هي أهَس أى َٗطف ولّ ٍاحذ هٌْدب ثدبلَجَة،   
وبى اإلحشام هـلمب هَطَفب ثبلَجَة ثبلٌسجٔ إلى لبطذ هىّٔ، إلّدب هدب   

ٍ حٌ٘ئز ال ٗتظَّس الحج الوٌذٍة ٍ ال الؼودشٓ للخدبس  ػدي    . استثٌٖ
هىّٔ المبطذ إلْ٘ب هوّب لن ٗستثي، هدغ أىّ األطدحبة رودشٍا أىّ الحدج     

خبطّٔ  -ٍ َّ اإلحشام -الوٌذٍة ٗجت ثبلششٍع فِ٘، ٍ أىّ أٍّل أفؼبلِ
 .ٌَٕٗ ثِ الٌذة

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

ػلى ّزا ال ٗتنّ رله فٖ الٌبئٖ الخبس  ػي هىّٔ، ثل ٍ ال فٖ الوم٘ن ٍ •
فْ٘ب إرا افتمش إلى الخشٍ  إلى الو٘مبت ألجدل اإلحدشام، فإًّدِ ٗظد٘ش     

 .فٌ٘جغٖ تذثّش رله. حٌ٘ئز خبسجب ػٌْب ف٘فتمش فٖ دخَلِ إلى اإلحشام

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد
• ٍ ٔ  -إرا ودبى  هتَلفدب ػلدى أحدذّوب     -ٗوىي الجَاة ػي أطل اإلشىبل ثوٌغ وَى الذخَل إلى هىّد

ٍ إًّوب ٗىَى أحدذّوب شدشؿب   . ، أهّب ثذًٍِ فال«1»همتؼ٘ب لَجَثِ، ٍ اًّوب ٗتنّ رله إى ٍجت الذخَل 
فٖ جَاص الذخَل ٍ ثذًٍِ ٗحشم، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍجَة أحذّوب، ثل ٗىَى غبٗدٔ رلده أًّدِ إى    
أساد الذخَل أحشم ثأحذّوب، ٍ إى لن ٗشد استغٌى ػٌْوب، ف٘ىَى حىوِ فٖ رله حىن الـْبسٓ ثبلٌسجٔ 

 .إلى الظالٓ الوٌذٍثٔ، فإًّْب ال تظحّ ثذًٍْب، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍجَة الـْبسٓ لْب
ٍ لَ أؿلك ػلى ّزا الوؼٌى الَجَة الششؿٖ طحّ، ووب ػجّشٍا فٖ األراى ثَجَة التشت٘ت ث٘ي فظدَلِ  •

ٍ هوّب ٗشجِ ّزا الفشع هسّ خؾّ الوظحف ٍ لشاءٓ الؼضائن للجٌت، فإًّْودب هحشهدبى   . هغ وًَِ هٌذٍثب
ثذٍى الـْبسٓ، ٍ ال ٗلضم هي رله ٍجَة الـْبسٓ لْوب، ثل إًّوب ٗجت هغ ٍجَثْوب، ٍ إلّب وبًت شدشؿب  

 .ٍ لزا ػجّشٍا فٖ أٍّل الىتبة ثأىّ الـْبسٓ تجت ألحذّوب اى ٍجت. للجَاص ال غ٘ش
إى ٍجت دخَل هىّٔ ػلى الوىلّف ثٌزس ٍ شجِْ ٍجت ػلِ٘ أحذ األهشٗي، ٍ ًَى : ٍ حٌ٘ئز فٌمَل ٌّب•

لىي اإلشىبل . ٍ الّب ًَى الٌذة ثبإلحشام، ٍ أوولِ ثٌّ٘ٔ الَجَة، ووب لشّسٍُ. هي أٍّل الٌسه الَجَة
ثمَل هـلك، فإىّ إؿالق الَجدَة ال  « اىّ الؼوشٓ أٍ أحذ الٌسى٘ي ٗجت لذخَل هىّٔ»: ٗجمى فٖ لَلْن

ٗظّح ػلى هب لّشسًبُ، إّلب أى ٗحول ػلى الَجدَة الشدشؿٖ، إٔ ٗشدتشؽ فدٖ جدَاص الدذخَل أحدذ        
 .ٍ اللِّ اػلن. األهشٗي، أٍ ٗحول ػلى هب لَ ٍجت الذخَل

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

 .«ٍ ػذم تىشاس الذخَل»: لَلِ•
ػـف ػلى اًتفبء، ٍ الوؼٌى أىّ هي ٗتىشّس دخَلِ إلْ٘ب وبلحشّدبش  ( 1)•

ٍ الحـّبة ٍ ًبلل الو٘شٓ، ٍ هدي وبًدت لدِ طدٌؼٔ ٗتىدشس دخَلدِ ٍ       
خشٍجِ ال ٗجت ػلْ٘ن اإلحشام لذخَل هىّٔ ثؼوشٓ ٍ ال ثحجّ، لوب فٖ 
 ِ ٍ . رله هغ التىشاس هي الحش  ٍ الوشمٔ، ثىًَِ هحشهب فٖ أوثش  صهبًد

ٗتحمّك التىشس ثبلذخَل فٖ الوشّٓ الثبً٘ٔ، ف٘سمؾ ػٌِ الحىن فٖ الثبلثٔ 
ٖ ء ٗمتؼدٖ تحذٗدذُ       . هغ تمبسة الَلت٘ي ػدبدٓ  ٍ لدن ألدف ػلدى شد

 . فبلوحىّن فٖ رله الؼشف الذال ػلى وًَِ هىشّسا
•  

 494: ، ص2 مسبلل األفهبم إلى تنقيح شسائع اإلسالم؛ ج 
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 قد تجت العمسة ثبلنرز و الحلف و العهد

لذ تجت الؼوشٓ ثبلٌدزس ٍ شدجِْ ودبل٘و٘ي ٍ الؼْدذ ٍ االسدتئجبس ٍ      ٍ •
اإلفسبد فإى فسبد الؼوشٓ هَجت لفؼلْب ثبً٘ب ٍ إى وبًت هٌذٍثٔ وبلحج 
ٍ الفَات ٍ الوشاد فَات الحجّ فإًِّ ٗجت التحلل هٌِ ثؼودشٓ هفدشدٓ ٍ   
الذخَل إلى هىٔ لغ٘ش الوتىشّس ٍ لذ هش ث٘بى رله سبثمب لىي الدذخَل  
ال ٗمتؼٖ سَى اإلحشام سَاء ودبى للحدج أٍ الؼودشٓ ٍ إًّودب ٗىدَى      
اإلحشام ٍاججب هغ ٍجَة الذخَل ٍ إال ودبى شدشؿب ال ٍاججدب فودي     
دخل هىٔ ثغ٘ش إحشام لن ٗىي آثوب ثتشن اإلحشام ثل ثذخَلْب ودزله  

 وظالٓ الوٌذٍثٔ ثغ٘ش ٍػَء 

 ٍ ٗتىشس ثتىشس السجت ٍ ٍجِْ ٍاػح •

 
 697: ، ص2 ذخيسة المعبد في شسح اإلزشبد؛ ج


