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  الحجأقسام 
  فٖ ألسام الححالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطض هي كاى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

هكٔ، ٍ اٙذطاى فطض هي كاى حاضطا إٔ غ٘دط تؼ٘دس، ٍ حدس الثؼدس     
ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال هي كل خاًة ػلى األلَى هي هكٔ، ٍ هي كداى  
ػلى ًفس الحس فالظاّط أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شك فٖ أى هٌعلِ فٖ 
الحس أٍ الراضج ٍخدة ػل٘دِ الفحدو، ٍ هدغ ػدسم توكٌدِ ٗطاػدٖ        
االحت٘اط، ثن إى ها هطّ اًوا َّ تالٌسثٔ إلى حدٔ اإلسالم، ٍ أها الحح 

، ٍ كدصا حدال شدم٘مِ٘، ٍ أهدا     شدا   لسن الٌصضٕ ٍ شثِْ فلِ ًصض إّٔ 
 .االفسازٕ فتاتغ لوا أفسسُ

 403: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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  الحجأقسام 
  فٖ ألسام الححالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطض هي كاى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 هكٔ، ٍ اٙذطاى فطض هي كاى حاضطا إٔ غ٘ط تؼ٘س، 

 403: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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  أقسام الحج
  فٖ ألسام الحح 8فصل •
ٍ ّٖ ثالثٔ تاإلخواع ٍ األذثاض توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز ٍ األٍل فدطض  •

 تؼ٘سهي كاى تؼ٘سا ػي هكٔ ٍ اٙذطاى فطض هي كاى حاضطا إٔ غ٘ط 

 534: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليسدي)العروة الوثقى 
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 حذ البعذ

  فٖ ألسام الححالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطض هي كاى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ ثالثٔ•

 هكٔ، ٍ اٙذطاى فطض هي كاى حاضطا إٔ غ٘ط تؼ٘س، 
 حس الثؼس ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال هي كل خاًة ػلى األلَى هي هكٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحرير الوسيلة؛ ج
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 حذ البعذ

هي كل خاًدة ػلدى   ه٘ال ٍ حس الثؼس الوَخة لألٍل ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى  •
 الوشَْض األلَى  

للت لِ لَل اهلل ػع ٍ خل فٖ كتاتدِ  : ظضاضٓ ػي أتٖ خؼفط علصح٘حٔ •
فمدال ع ٗؼٌدٖ أّدل    الْحٓطامِ الْوٓسٕدِسِ حاضِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓكُيْ إَّٔلُِٔ شلِكٓ 

هكٔ ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ كل هي كاى أّلِ زٍى ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال شات 
ػطق ٍ ػسفاى كوا ٗسٍض حَل هكٔ فَْ هوي زذل فٖ ّدصُ اٙٗدٔ ٍ   

  كل هي كاى أّلِ ٍضا  شلك فؼلِ٘ الوتؼٔ

 535: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليسدي)العروة الوثقى 
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 :ٍ ذثطُ ػٌِ ع•
ػي لَل اهلل ػع ٍ خل شلك إلد لال ألّل هكٔ ل٘س لْن هتؼدٔ  سألتِ •

ٍ ال ػلْ٘ن ػوطٓ للت فوا حس شلك لال ثواً٘ٔ ٍ أضتؼدَى هد٘ال هدي    
  خو٘غ ًَاحٖ هكٔ زٍى ػسفاى ٍ شات ػطق

 ٍ ٗستفاز أٗضا هي خولٔ هي أذثاض أذط•
 

 535: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليسدي)العروة الوثقى 
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 حذ البعذ

المَل تأى حسُ اثٌا ػشط ه٘ال هي كدل خاًدة كودا ػل٘دِ خواػدٔ      ٍ •
ضؼ٘ف ال زل٘ل ػلِ٘ إال األصل فإى همتضى خولٔ هي األذثاض ٍخَب 
التوتغ ػلى كل أحس ٍ المسض الوت٘مي الراضج هٌْا هي كداى زٍى الحدس   

 هطالوصكَض ٍ َّ همطَع توا 
أٍ زػَى أى الحاضط هماتل للوسافط ٍ السفط أضتؼٔ فطاسد ٍ َّ كودا   •

 تطى
أٍ زػَى أى الحاضط الوؼلك ػلِ٘ ٍخَب غ٘ط التوتدغ أهدط ػطفدٖ ٍ     •

 تطىالؼطف ال ٗساػس ػلى أظٗس هي اثٌى ػشط ه٘ال ٍ ّصا أٗضا كوا 
كوا أى زػَى أى الوطاز هي ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي التَظٗدغ ػلدى الدْدات     •

 األضتغ ف٘كَى هي كل خْٔ اثٌا ػشط ه٘ال هٌاف٘ٔ لظاّط تلك األذثاض 
 535: ، ص2 ؛ ج(للسيذ اليسدي)العروة الوثقى  
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توتّدغ ٍ لِدطاى ٍ   : فٖ ألسام الححّ ٍ ّٖ ثالثٔ تاإلخوداع ٍ األذثداض  فصل •
إفطاز، ٍ األٍّل فطض هي كاى تؼ٘ساً ػي هكّٔ، ٍ اٙذطاى فدطض هدي كداى    
حاضطاً، إٔ غ٘ط تؼ٘س، ٍ حسّ الثؼس الوَخة لألٍّل ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘لًا هي 

ػل٘دِ  )األلَى، لصح٘حٔ ظضاضٓ ػي أتٖ خؼفط ( 1)الوشَْض  كلّ خاًة ػلى
لِوٓديْ لَدنٕ ٗٓكُديْ إَّٔلُدِٔ     شلِدكٓ  ػعّ ٍ خلّ فٖ كتاتِ اللِّ للت لِ لَل ( السّالم

ٗؼٌٖ أّل هكّٔ لد٘س ػلدْ٘ن   ( ػلِ٘ السّالم)فمال الْحٓطامِ الْوٓسٕدِسِ حاضِطِٕ 
هتؼٔ، كلّ هي كاى أّلِ زٍى ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘لًا شات ػطق ٍ ػسفاى كودا  
ٗسٍض حَل هكّٔ فَْ هوّي زذل فٖ ّصُ اٙٗٔ، ٍ كلّ هدي كداى أّلدِ ٍضا     

 . شلك فؼلِ٘ الوتؼٔ
•______________________________ 

 (.اإلهام الروٌٖ٘. )الشْطٓ غ٘ط هؼلَهٔ( 1)
 

 599: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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سألتِ ػي لَل اللِّ ػعّ ٍ خدلّ شلِدكٓ إلدد    ( ػلِ٘ السّالم)ٍ ذثطُ ػٌِ •
فوا حسّ شلك؟ : ألّل هكّٔ ل٘س لْن هتؼٔ ٍ ال ػلْ٘ن ػوطٓ، للت: لال
ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘لًا هي خو٘غ ًَاحٖ هكّٔ زٍى ػسدفاى ٍ شات  : لال
 . ػطق

 . هي أذثاض أُذط( 2)ٗستفاز أٗضاً هي خولٔ ٍ •
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هحلّ تأهّل( 2)•

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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ٍ المَل تأىّ حسّٓ اثٌا ػشط ه٘لًا هي كلّ خاًة كوا ػلِ٘ خواػٔ ضؼ٘ف، ال •
زل٘ل ػلِ٘ إلّا األصل، فإىّ همتضى خولٔ هي األذثاض ٍخَب التوتّدغ ػلدى   

ٍ المسض الوت٘مّي الراضج هٌْا هي كاى زٍى الحسّ الوصكَض، ٍ َّ ( 3)كلِّ أحس 
همطَع توا هطّ، أٍ زػَى أىّ الحاضط هماتل للوسافط، ٍ السفط أضتؼٔ فطاسد، 
ٍ َّ كوا تطى، أٍ زػَى أىّ الحاضط الوؼلّك ػلِ٘ ٍخَب غ٘ط التوتّدغ أهدط   
ػطفّٖ، ٍ الؼطف ال ٗساػس ػلى أظٗس هي اثٌٖ ػشط ه٘لًا، ٍ ّصا أٗضداً كودا   
تطى، كوا أىّ زػَى أىّ الوطاز هي ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي التَظٗدغ ػلدى الدْدات    

 هٌاف٘ٔ لظاّط تلك األذثاض، األضتغ ف٘كَى هي كلّ خْٔ اثٌا ػشط ه٘لًا
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هحلّ إشكال( 3)•
الظاّط أىّ األذثاض تأسطّا ًاظطٓ إلى ت٘اى هصساق اٙٗٔ ٍ ّدَ هدي لدن    تل •

ٗكي أّلِ حاضطٕ الوسدس الحطام فال ػوَم لْا للحاضطٗي حتّى تَخدة  
 (.الگلپاٗگاًٖ. )الوتؼٔ ػلى كلّ أحس

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العروة الوثقى 
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ٔ )ٍ حسُّ : «لال زام ظلِ») • هدي تؼدس   ( إ حسّ هي ل٘س حاضطٕ هكد
اثٌا ػشط فصداػسا،  : ػٌْا، تثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، هي كل خاًة، ٍ ل٘ل

 .هي كل خاًة

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرموز في شرح مختصر النافع
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الش٘د فٖ الٌْاٗٔ ٍ التْصٗة، ٍ الوف٘س فدٖ الومٌؼدٔ إلدى األٍّل،    شّة •
: للت ألتٖ خؼفط ػلِ٘ السّدالم : توسّكا توا  ضٍاُ حطٗع، ػي ظضاضٓ لال

اضِدطِٕ  ٰ  لِوٓديْ لَدنٕ ٗٓكُديْ إَّٔلُدِٔ      شلِكٓ لَل اللِّ ػعّ ٍ خلّ فٖ كتاتِ 
ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ، كل هي كاى  -ٗؼٌٖ أّل هكٔ -:، لالالْحٓطامِالْوٓسٕدِسِ 

اّلِ زٍى ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، شات ػطق ٍ ػسفاى، كوا ٗسٍض حدَل  
هكٔ، فَْ هوي زذل فٖ ّصُ اٙٗٔ، ٍ كل هي كداى اّلدِ ٍضا  شلدك،    

 .«1»الوتؼٔ ( فؼلْ٘ن خ)فؼلِ٘ 

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرموز في شرح مختصر النافع
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الصٕ أضاُ، اىّ ت٘ي المَل٘ي ػدسم التٌدافٖ، ٍ شلدك ألىّ لَلدِ ػل٘دِ      ٍ •
هحوَل ػلى أضتؼٔ خَاًة، فوي كلّ خاًدة  ( ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي: )السّالم

كودا ٗدسٍض حدَل    : )ٗكَى اثٌا ػشط ه٘ال، ٗسلّ ػلى شلك لفظ الطٍاٗٔ
ٍ لس صط  تصلك الفمِ٘، هحوس تي ػلٖ تي تاتَٗدِ فدٖ هدي ال    ( هكٔ

أّدل هكدٔ ٍ    -ٍ حسّ حاضطٕ الوسددس الحدطام  : ٗحضطُ الفمِ٘، لال
ػلى ثواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، ٍ كصا أتَُ ػلٖ تدي تاتَٗدِ فدٖ     -حَالْ٘ا

 .ضسالتِ شّة الِ٘

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرموز في شرح مختصر النافع
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ٍ حسُّ هي كاى تٌِ٘ ٍ ت٘ي الوسدس الحدطام  : الِ٘ شّة الوتأذّط، لالٍ •
ثواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال، هي اضتغ خَاًة الث٘ت، هي كل خاًة اثٌا ػشدط  

 .ه٘ال
ٍ إشا تمطض ّصا، فْل إشا كاى ػلى ضأس اثٌا ػشط ه٘ال، ٗكَى هي أّل •

 التوتغ؟

ال، ٍ ٗفَ  هدي كدالم   : ظاّط كالم الش٘د ٍ اتٌٖ تاتَِٗ ٍ اتى الصال •
 .، ٍ َّ األلطب(ًؼن: )الوتأذط

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرموز في شرح مختصر النافع


