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 اإلحرامفي القول 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاججبت ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 القظذ،ال بوعنى قظذ اإلحرام

ثوعٌى قظذ اإلحشام، ثل ثوعٌى قظدذ ححدذ الٌ،دل،    القظذ،ال : األٍل•
فإرا قظذ العوشٓ هثال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت علِ٘ ححنبهِ، ٍ حهب 
قظذ اإلحشام فال ٗعقل حى ٗنَى هحققب لعٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقظدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء مبى عدي عودذ حٍ سدَْ حٍ جْدل، ٍ     
ٗجطل ً،نِ حٗؼب إرا مبى التشك عي عوذ، ٍ حهب هع ال،دَْ ٍ الهْدل   
فال ٗجطل، ٍ ٗهت علِ٘ تهذٗذ اإلحشام هي الو٘قدبت إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني على التفظ٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يعتبر في النية القربة و الخلوص

فودع   العجبدات،ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ القشثٔ ٍ الخلَص موب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فقذّوب حٍ فقذ ححدذّوب ٗجطدل إحشاهدِ، ٍ ٗهدت حى تندَى هقبسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حظَلْب فٖ األثٌبء، فلَ تشمْب ٍجت تهذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 يعتبر في النية تعيين الونوي هن الحج و العورة

حى الحدج  ٍ  العودشٓ، ٗعتجش فٖ الٌ٘ٔ تع٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ  2ه،ألٔ •
توتع حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حهدٔ اإلسدالم حٍ    
الحج الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تع٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدب ثعدذ   
رلل ثطل ٍ حهب ً٘ٔ الَجِ فغ٘ش ٍاججٔ إال إرا تَقف التع٘د٘ي علْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗعتجش التلفظ ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخطبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 ال يعتبر في اإلحرام قظذ ترك الوحرهات

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗعتجش فٖ اإلحشام قظذ تدشك الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إجوبال، ثل لَ عضم على استنبة ثعغ الوحشهبت لن ٗؼدش  ثإحشاهدِ،   
ًعن قظذ استنبة هب ٗجطل الحج هي الوحشهبت ال ٗهتودع هدع قظدذ    

 .الحج

  414: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

لَ ً،ٖ هب عٌِّ٘ هي حج حٍ عوشٓ فإى اختظت الظحٔ ٍاقعدب   4ه،ألٔ •
ٗظح ف٘قع طح٘حب، ٍ لدَ جدبص العدذٍل هدي     لوب   ثأحذّوب تهذد الٌ٘ٔ

ححذّوب إلى اٙخش ٗعذل ف٘ظحّ، ٍ لَ طح مالّوب، ٍ ال ٗهَص العذٍل 
ٗعول على قَاعذ العلن اإلجوبلٖ هع اإلهندبى ٍ عدذم الحدشو، ٍ إال    

 .فجح،ت إهنبًِ ثال حشو

  414: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج



9 

 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد

بين الباطل و 
 الصحيح

بين 
 الصحيحين

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين الباطل و 

 الصحيح

 اشكال السيد الخويي اصالة الصحة

استصحاب عدم 
 اإلحرام الصحيح

مختار السيد 
 الخويي

الحمل على 
 الصحيح للظاهر

لعله مرجع أصالة 
 الصحة هنا

الحمل على الصحيح لو كان ظاهرواستصحاب 
 عدم اإلحرام الصحيح لو لم يكن

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين الباطل و 

 الصحيح

 اشكال السيد الخويي اصالة الصحة

استصحاب عدم 
 اإلحرام الصحيح

مختار السيد 
 الخويي

الحمل على 
 الصحيح للظاهر

لعله مرجع أصالة 
 الصحة هنا

الحمل على الصحيح لو كان ظاهرواستصحاب 
 عدم اإلحرام الصحيح لو لم يكن

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين الباطل و 

 الصحيح

 لو كان ظاهر
الحمل على 
 الصحيح

 لو لم يكن
استصحاب عدم 
 اإلحرام الصحيح

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين 

 الصحيحين

كان أحدهما 
 متعّينا  

 تجديد النية

 اإلحتياط

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 بين الصحيحين الترديد

كان أحدهما 
 متعّينا  

تنصرف نّيته إلى 
 المتعّين الواقعي

 تجديد النية

 اإلحتياط

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 بين الصحيحين الترديد

كان أحدهما 
 متعّينا  

تنصرف نّيته إلى 
 المتعّين الواقعي

اشكال السيد 
 الخويي

 تجديد النية
مختار صاحب 

 العروة

 اإلحتياط
مختار السيد 

 الخويي

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 بين الصحيحين الترديد

 كان أحدهما متعّينا  

 تجديد النية

 اإلحتياط

و كان هناك  كان أحدهما متعّينا  لو
لو جاز العدول ظاهرحمل عليه و إال ف

إال من أحدهما إلى اآلخر يعدل و 
 مع عدم الحرجباإلحتياط يعمل ف

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين 

 الصحيحين

كان أحدهما لو
 متعّينا  

لو لم يكن 
 أحدهما متعينا  

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين 

 الصحيحين

كان أحدهما لو
 متعّينا  

لو كان هناك 
 ظاهر

لو لم يكن 
لو لم يكن  ظاهر

 أحدهما متعينا  

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج



19 

 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين 

 الصحيحين

كان لو
أحدهما 
 متعّينا  

لو كان 
هناك 
 ظاهر

 حمل عليه

لو لم يكن 
 ظاهر

جاز 
العدول من 
أحدهما 
 إلى اآلخر

 يعدل

لم يجز 
 العدول

يعمل 
باإلحتياط 
مع عدم 
 الحرج

لو لم يكن 
أحدهما 
 متعينا  

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 الترديد
بين 

 الصحيحين

كان أحدهما لو
 متعّينا  

لو لم يكن 
 أحدهما متعينا  

جاز العدول 
من أحدهما 
 إلى اآلخر

 يعدل

 لم يجز العدول
يعمل 
مع باإلحتياط 

 عدم الحرج

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

 بين الصحيحين الترديد

كان أحدهما لو
 متعّينا  

لو كان هناك 
 ظاهر

 حمل عليه

 لو لم يكن ظاهر

جاز العدول من 
 أحدهما إلى اآلخر

 يعدل

 لم يجز العدول
باإلحتياط يعمل 

 مع عدم الحرج

لو لم يكن أحدهما 
 متعينا  

جاز العدول من 
 أحدهما إلى اآلخر

 يعدل

 لم يجز العدول
باإلحتياط يعمل 

 مع عدم الحرج

 390: ، ص27 هوسوعة اإلهام الخوئي؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

إرا لمن يلمهمه   لَ ً،ٖ ثوب را ححشم مبى هخ٘شا ث٘ي الحدج ٍ العودشٓ   ٍ •
ححذّوب ٍ إال طشف الِ٘ موب طشح ثِ الفبػل ٍ الشْ٘ذاى ٍ غ٘دشّن،  

ححذّوب، فلِ طشف إرا لن يتعين عليمه  ألًِ مبى لِ اإلحشام ثأْٗوب شبء 
إحشاهِ إلى حْٗوب شبء، لعذم الشجحبى، ٍ عذم جدَاص اإلحدالل ثدذٍى    

 ،الٌ،ل إال إرا طذ حٍ ححظش، ٍ ال جوع ث٘ي الٌ،ن٘ي فٖ إحشام

 213: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

هي حدبل الونلدف    الظاهرطشف إلِ٘، ألى إرا تعين عليه أحذهوا حهب  •
اإلت٘بى ثوب َّ فشػِ، خظَطب هع العضم الوتقذم على اإلت٘دبى ثدزلل   

 الَاجت، 
فِ٘ اى التخ٘٘ش فٖ االثتذاء ال ٗقتؼٖ ثجَتِ ثعذ التع٘٘ي، ػشٍسٓ تغ٘ش ٍ •

الوَػَع الوبًع هي جشٗبى االستظحبة، ٍ مزا عذم الشجحبى، ٍ عذم 
 جَاص اإلحالل ثذٍى الٌ،ل، 

 213: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

دعَى اقتؼبء العقل التخ٘٘ش إلجوبل الونلف ثِ ٍ عذم طشٗدق إلدى   ٍ •
اهتثبلِ ٗذفعْب حى الوتهِ حٌ٘ئز استفبع الخطبة ثِ ف٘جطل، ال التخ٘٘ش ٍ 
لَ فشع تَقف التحل٘ل على اخت٘دبس ححدذّوب ل٘حظدل ثدِ الطدَاف      
الوقتؼٖ للتحل٘ل ٍ إال مبى هحشهب حثذا فَْ ل٘س هي التخ٘٘ش على ًحَ 
االثتذاء، ػشٍسٓ عذم تحقق خطبة ثِ، ثل َّ طشٗق لتحل٘لِ ٍافق حٍ 

 خبلف، 

 213: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

، ٍ ال دليل على اعتبار الظهور الومبور هع تعين أحذهوا عليمه اًِ موب •
مودب ع،دبُ ٗششدذ إلدى     ال تقتضي التشخيض في وجه أطالة الظحة 

رلل فٖ الهولٔ هب رمشٍُ هي الجطالى فٖ ه،ألٔ الشل فٖ حًدِ ّدل   
ًَى ظْشا حٍ عظشا إرا لن ٗني قذ حفظ هب قبم الِ٘، ٍ إال عول عل٘دِ  

 « 1»للٌض 
 
 
 .هي حثَاة الٌ٘ٔ هي متبة الظالٓ -2 -الجبة -الَسبئل( 1)•

 
 213: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

اى الظحٔ حعن هي االًظدشاف إلدى هدب تعد٘ي عل٘دِ، إر ال دبّش       على •
 حظَلْب هع الهْل حٍ الٌ،٘بى حٍ الغفلٔ حٍ غ٘ش رلل، 

َّ هتهِ ثٌبء على الظشف ششعب ًحَ الظَم فٖ شْش سهؼدبى، ٍ  ًعن •
لني ال دل٘ل علِ٘ ٌّب موب حسدلفٌبُ ٍ اى ادعدبُ ثعؼدْن، ثدل  حسسدلِ      

 ،إسسبل الو،لوبت

 213: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

قذ ٗقبل ثتشخ٘ض حطل الظحٔ إرا مبى الفعل ال ٗظح إال للوعد٘ي  ًعن •
ٍ اى ٍقع غفلٔ لغ٘شُ، ثل ٍ إى طح هع الغفلٔ حٗؼدب فدٖ ٍجدِ قدَٕ     
ثبعتجبس حى األطل عذم الغفلٔ، ٍ ه،ألٔ الشل فٖ ال ْش ٍ العظدش هدع   

 .فتأهل ج٘ذا، ّزا« 1»فشع هخبلفتْب لزلل فْٖ للٌظَص 

 214: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

ٗهعلِ عوشٓ، ألًِ إى مبى هتوتعب فقذ ٍافق، »عي الش٘خ فٖ الخالف ٍ •
ٍ إرا ححدشم  : -قدبل  -ٍ إى مبى غ٘شُ فبلعذٍل هٌِ إلدى غ٘دشُ جدبئض   

ثبلعوشٓ ال ٗونٌِ اى ٗهعلْب حهٔ هع القذسٓ على حفعبل العوشٓ، فلْدزا  
ٍ عي الوٌتْى ٍ التحشٗش اًِ ح،دي،  « قلٌب ٗهعلْب عوشٓ على مل حبل

ٗتحدشى ألًدِ   »ٍ َّ الوحنٖ عي احوذ، ٍ عي الشبفعٖ فدٖ القدذٗن   
ٍ ال ٗخفٖ عل٘دل هدب   « اشتجبُ فٖ ششؽ العجبدٓ مبالًبءٗي الوشتجْ٘ي

 فٖ األطل ٍ فشعِ، 

 214: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

هب رمشُ الش٘خ قَٕ ثٌبء على اى لِ رلدل علدى مدل حدبل ٍ اى     ًعن •
حنن العذٍل ٗشولِ، ٍ إال مبى الوتهِ الجطالى ثوعٌى سقَؽ الخطدبة  
ثِ ثعذ عذم الطشٗق إلى اهتثبلِ ٍ لَ ثبالحت٘بؽ ثفعل مل هحتول، فإًدِ  
ٍ إى مبى ل٘س ّزا جوعب ث٘ي الٌ،ن٘ي ثل َّ هقذهٔ ل٘ق٘ي الجدشاءٓ إال  
اى فعل ححذّوب ٗقتؼٖ التحل٘ل الشتوبلِ على الطَاف، ٍ لعل هشادّن 

 . ثبلتخ٘٘ش ّزا الوعٌى، ال حى خطبثِ ٌٗقلت إلى التخ٘٘ش موب فٖ االثتذاء

 214: ، ص18 جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم؛ ج
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 لو نسي ها عيّنه هن حجّ أو عورة

لَ ً،ٖ هب عٌِّ٘ هي حج حٍ عوشٓ فإى اختظت الظحٔ ٍاقعدب   4ه،ألٔ •
ف٘قع طح٘حب، ٍ لَ جبص العدذٍل هدي    *لوب ٗظح  ثأحذّوب تهذد الٌ٘ٔ

ححذّوب إلى اٙخش ٗعدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح مالّودب، ٍ ال ٗهدَص       
ٗعول على قَاعذ العلدن اإلجودبلٖ هدع اإلهندبى ٍ عدذم       **العذٍل

 .الحشو، ٍ إال فجح،ت إهنبًِ ثال حشو
لَ لن ٗني ٌّبك ظبّش فدٖ ً٘تدِ لودب ٗظدح ٍ إال ف٘حودل علدى       * •

 . الظح٘ح ٍ ال ٗهت تهذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى جبص إحت٘بطبً
 .ٍ لن ٗني ححذّوب هتعٌ٘بً حٍ مبى ٍ لن ٗني ٌّبك ظبّش **•

  414: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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