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 اإلحرامفٖ القَل 

  فٖ م٘ف٘ٔ اإلحشامالقَل •
ٔ الَاجثات ٍقت اإلحشام •  ثالث

 413: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال بوؼٌى قصذ اإلحرام

توؼٌى قصذ اإلحشام، تل توؼٌى قصدذ ححدذ الٌ،دل،    القصذ،ال : األٍل•
فإرا قصذ الؼوشٓ هثال ٍ لثى صاس هحشها ٍ ٗتشتة ػلِ٘ ححناهِ، ٍ حها 
قصذ اإلحشام فال ٗؼقل حى ٗنَى هحققا لؼٌَاًِ، فلدَ لدن ٗقصدذ ححدذ     
الٌ،ل لن ٗتحقق إحشاهِ سَاء ماى ػدي ػودذ حٍ سدَْ حٍ جْدل، ٍ     
ٗثطل ً،نِ حٗضا إرا ماى التشك ػي ػوذ، ٍ حها هغ ال،دَْ ٍ الهْدل   
فال ٗثطل، ٍ ٗهة ػلِ٘ تهذٗذ اإلحشام هي الو٘قدات إى حهندي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ث حهني ػلى التفص٘ل الوتقذم

 413: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتبر فٖ الٌ٘ٔ القربٔ ٍ الخلَص

فودغ   الؼثادات،ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ القشتٔ ٍ الخلَص موا فٖ سائش  1ه،ألٔ •
فقذّوا حٍ فقذ ححدذّوا ٗثطدل إحشاهدِ، ٍ ٗهدة حى تندَى هقاسًدٔ       
 .للششٍع فِ٘، فال ٗنفٖ حصَلْا فٖ األثٌاء، فلَ تشمْا ٍجة تهذٗذّا

 

 413: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتبر فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼورٓ

حى الحدج  ٍ  الؼودشٓ، ٗؼتثش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ  2ه،ألٔ •
توتغ حٍ قشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حهدٔ اإلسدالم حٍ    
الحج الٌزسٕ حٍ الٌذتٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؼ٘٘ي ٍ حٍملِ إلى هدا تؼدذ   
رلل تطل ٍ حها ً٘ٔ الَجِ فغ٘ش ٍاجثٔ إال إرا تَقف التؼ٘د٘ي ػلْ٘دا، ٍ   

 .ال ٗؼتثش التلفظ تالٌ٘ٔ ٍ ال االخطاس تالثال

 413: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتبر فٖ اإلحرام قصذ ترك الوحرهات

ال ٍ  تفصد٘ال ال ٗؼتثش فٖ اإلحشام قصذ تدشك الوحشهدات ال    3ه،ألٔ •
إجواال، تل لَ ػضم ػلى استناب تؼض الوحشهات لن ٗضدش  تإحشاهدِ،   
ًؼن قصذ استناب ها ٗثطل الحج هي الوحشهات ال ٗهتودغ هدغ قصدذ    

 .الحج

  414: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي حجّ أٍ ػورٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حج حٍ ػوشٓ فإى اختصت الصحٔ ٍاقؼدا   4ه،ألٔ •
ٗصح ف٘قغ صح٘حا، ٍ لدَ جداص الؼدذٍل هدي     لوا   تأحذّوا تهذد الٌ٘ٔ

ححذّوا إلى اٙخش ٗؼذل ف٘صحّ، ٍ لَ صح مالّوا، ٍ ال ٗهَص الؼذٍل 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلجوالٖ هغ اإلهنداى ٍ ػدذم الحدشو، ٍ إال    

 .فثح،ة إهناًِ تال حشو

  414: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي حجّ أٍ ػورٓ

لَ ً،ٖ ها ػٌِّ٘ هي حج حٍ ػودشٓ فدإى اختصدت الصدحٔ ٍاقؼدا       4ه،ألٔ •
ف٘قدغ صدح٘حا، ٍ لدَ جداص الؼدذٍل هدي        *لوا ٗصح  تأحذّوا تهذد الٌ٘ٔ

ٗؼدذل ف٘صدحّ، ٍ لدَ صدح مالّودا، ٍ ال ٗهدَص        **اٙخدش ححذّوا إلى 
ٗؼول ػلى قَاػذ الؼلن اإلجوالٖ هغ اإلهناى ٍ ػذم الحشو،  ***الؼذٍل

 .ٍ إال فثح،ة إهناًِ تال حشو
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول ػلى الصحح٘ح ٍ  ظَْر لَ لن ٗكي ٌّاك * •

 .  تجذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى جاز إحت٘اطاًػلِ٘ ال ٗجب 
 .ٍ لن ٗكي ٌّاك ظَْر **•
أٍ كاى ٍ لن ٗكحي ٌّحاك    (إٔ الزهاً ػلِ٘)ٍ لن ٗكي أحذّوا هتؼٌ٘اً ***•

ظَْرٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوا ػلِ٘ ٍ كاى ٌّاك ظَْر فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

  414: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

ٍ إال  ،لَ ًَى محج فالى فداى ػلدن حى حهدِ لودا را صدح      5ه،ألٔ •
 فاألٍجِ الثطالى

 
 
 

  414: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

إى لدن  ٍ   ه،ألٔ لَ ًَى مإحشام فالى فإى ػلن حًِ لوا را ححشم صح 8•
ٗؼلن فق٘ل تالثطالى لؼذم التؼ٘٘ي ٍ ق٘ل تالصدحٔ لودا ػدي ػلدٖ ع ٍ     
األقَى الصحٔ ألًِ ًَع تؼ٘٘ي ًؼن لَ لدن ٗحدشم فدالى حٍ تقدٖ ػلدى      
االشتثاُ فالظاّش الثطالى ٍ قذ ٗقال إًِ فٖ صَسٓ االشتثاُ ٗتوتدغ ٍ ال  

 . التوتغٍجِ لِ إال إرا ماى فٖ هقام ٗصح لِ الؼذٍل إلى 

 567-566: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘سدٕ)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ ًَى كحج فالى

لَ ًَى كإحرام فالى فإى ػلن أًِّ لوارا أحرم صححّ، ٍ إى  (: 8هسألٔ )•
لؼذم التؼ٘٘ي، ٍ ق٘ل بالصحّٔ لوا ػي ػلحّٖ  ( 2)لن ٗؼلن فق٘ل بالبطالى 

 ألًِّ ًَع تؼ٘٘ي، ( 3)، ٍ األقَى الصحّٔ (ػلِ٘ السّالم)
 (.اإلهام الخوٌٖ٘. )ٍ َّ األٍجِ( 2)•

 (.األصفْاًٖ. )فِ٘ إشنال( 3)•
هغ تؼز س الؼلن تؼٌَاى الوأهَس تِ تغ٘ش ّزا الَجِ ٍ إال فالصدحّٔ هحدل    •

 (.الثشٍجشدٕ. )إشنال

 (.النلپاٗناًٖ. )الحنن تالصحّٔ هشنل•

 (.الٌائٌٖ٘. )الصحّٔ هشنل•

 661: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ ًَى كحج فالى

، ٍ قذ (4)ًؼن لَ لن ٗحرم فالى أٍ بقٖ ػلى االشتباُ فالظاّر البطالى •
إًِّ فٖ صَرٓ االشتباُ ٗتوتّغ، ٍ ال ٍجِ لِ إلّا إرا كاى فٖ هقحام  : ٗقال

 .ٗصحّ لِ الؼذٍل إلى التوتّغ
 (.آقا ض٘اء. )قذ هش  ٍجِ اإلشنال فِ٘( 4)•

تل الظاّش َّ الصحّٔ ٍ لضٍم الؼول تاالحت٘اط الوتقدذّم فدٖ الحاشد٘ٔ    •
 (.الخَئٖ. )ال،اتقٔ

 

 661: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)الؼرٍٓ الَثقى 
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 لَ ًَى كحج فالى

 إرا ححشم مإحشام فالى ٍ تؼ٘ي لِ ها ححشم تِ ػول ػلِ٘،: 67ه،ألٔ •

 .ٍ اى لن ٗؼلن حج هتوتؼا•
 .ػلى ها ٗقَلَى فٖ القشاى« 3»ٗحج قاسًا : ٍ قال الشافؼٖ•
اًا قذ تٌ٘ا حى ها ٗذػًَِ هي القشاى ال ٗهَص، فدارا تطدل رلدل    : دل٘لٌا•

فاالحت٘اط ٗقتضٖ حى ٗأتٖ تالحج هتوتؼا، ألًِ ٗأتٖ تالحج ٍ الؼوشٓ ٍ 
 .تثشح رهتِ ت٘ق٘ي تال خالف

 

 290: ، ص2 الخالف؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

 .إحشاها مإحشام فالى: إى ححشم ٍ قالٍ •
فإى ػلن توا را ححشم فالى هي حج حٍ ػوشٓ قدشاى حٍ إفدشاد حٍ توتدغ    •

ِ ػول  إى لن ٗؼلن رلل تأى ْٗلل فالى فل٘توتغ احت٘اط للحج ٍ ٍ  ػل٘
تهَاص رلل إلحشام حه٘ش الودمهٌ٘ي ػل٘دِ ال،دالم    : الؼوشٓ، ٍ إًوا قلٌا

إّالال مإّالل ًث٘ل، ٍ حجاصُ الٌثٖ صلى : ح٘ي جاء هي ال٘وي ٍ قال
اهلل ػلِ٘ ٍ آلِ ٍ إى تاى لِ حى فالًا ها ححشم حصال ماى إحشاهِ هَقَفا 

 .إى شاء حج ٍ إى شاء اػتوش
 

 317-316: ، ص1 الوبسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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