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 اإلحشامفٖ القَل 

  فٖ و٘ف٘ٔ اإلحشامالمَل •
ٔ الَارجبت ٍلت اإلحشام •  حالح

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 القصذ،ال بوؼٌى قصذ اإلحشام

ثوؿٌى لظذ اإلحشام، ثل ثوؿٌى لظدذ ححدذ الٌ،ده،    المظذ،ال : األٍل•
فئرا لظذ الؿوشٓ هخال ٍ لجى طبس هحشهب ٍ ٗتشتت ؾلِ٘ ححىبهِ، ٍ حهب 
لظذ اإلحشام فال ٗؿمل حى ٗىَى هحممب لؿٌَاًِ، فلدَ لدن ٗمظدذ ححدذ     
الٌ،ه لن ٗتحمك إحشاهِ سَاء وبى ؾدي ؾودذ حٍ سدَْ حٍ رْدل، ٍ     
ٗجطل ً،ىِ حٗؼب إرا وبى التشن ؾي ؾوذ، ٍ حهب هؽ ال،دَْ ٍ الزْدل   
فال ٗجطل، ٍ ٗزت ؾلِ٘ تزذٗذ اإلحشام هي الو٘مدبت إى حهىدي، ٍ إال   

 .فوي ح٘ج حهىي ؾلى التفظ٘ل الوتمذم

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ القشبٔ ٍ الخلَص

فودؽ   الؿجبدات،ٗؿتجش فٖ الٌ٘ٔ المشثٔ ٍ الخلَص ووب فٖ سبئش  1ه،ألٔ •
فمذّوب حٍ فمذ ححدذّوب ٗجطدل إحشاهدِ، ٍ ٗزدت حى تىدَى همبسًدٔ       
 .للششٍؼ فِ٘، فال ٗىفٖ حظَلْب فٖ األحٌبء، فلَ تشوْب ٍرت تزذٗذّب

 

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

حى الحدذ  ٍ  الؿودشٓ، ٗؿتجش فٖ الٌ٘ٔ تؿ٘٘ي الوٌَٕ هي الحذ ٍ  2ه،ألٔ •
توتؽ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِ لٌف،ِ حٍ غ٘شُ، ٍ حًدِ حزدٔ اإلسدالم حٍ    
الحذ الٌزسٕ حٍ الٌذثٖ، فلَ ًَى هي غ٘ش تؿ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هدب ثؿدذ   
رله ثطل ٍ حهب ً٘ٔ الَرِ فغ٘ش ٍارجٔ إال إرا تَلف التؿ٘د٘ي ؾلْ٘دب، ٍ   

 .ال ٗؿتجش التلفع ثبلٌ٘ٔ ٍ ال االخطبس ثبلجبل

 413: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ال ٗؼتبش فٖ اإلحشام قصذ تشك الوحشهات

ال ٍ  تفظد٘ال ال ٗؿتجش فٖ اإلحشام لظذ تدشن الوحشهدبت ال    3ه،ألٔ •
إروبال، ثل لَ ؾضم ؾلى استىبة ثؿغ الوحشهبت لن ٗؼدشّ ثئحشاهدِ،   
ًؿن لظذ استىبة هب ٗجطل الحذ هي الوحشهبت ال ٗزتودؽ هدؽ لظدذ    

 .الحذ

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي حجّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ؾٌِّ٘ هي حذ حٍ ؾوشٓ فئى اختظت الظحٔ ٍالؿدب   4ه،ألٔ •
ٗظح ف٘مؽ طح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؿدذٍل هدي     لوب   ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ححذّوب إلى اٙخش ٗؿذل ف٘ظحّ، ٍ لَ طح والّوب، ٍ ال ٗزَص الؿذٍل 
ٗؿول ؾلى لَاؾذ الؿلن اإلروبلٖ هؽ اإلهىدبى ٍ ؾدذم الحدشد، ٍ إال    

 .فجح،ت إهىبًِ ثال حشد

  414: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ ًسٖ ها ػٌِّ٘ هي حجّ أٍ ػوشٓ

لَ ً،ٖ هب ؾٌِّ٘ هي حذ حٍ ؾودشٓ فدئى اختظدت الظدحٔ ٍالؿدب       4ه،ألٔ •
ف٘مدؽ طدح٘حب، ٍ لدَ ردبص الؿدذٍل هدي        *لوب ٗظح  ثأحذّوب تزذد الٌ٘ٔ

ٗؿدذل ف٘ظدحّ، ٍ لدَ طدح والّودب، ٍ ال ٗزدَص        **اٙخدش ححذّوب إلى 
ٗؿول ؾلى لَاؾذ الؿلن اإلروبلٖ هؽ اإلهىبى ٍ ؾذم الحشد،  ***الؿذٍل

 .ٍ إال فجح،ت إهىبًِ ثال حشد
فٖ ً٘تِ لوا ٗصح ٍ إال ف٘حول ػلى الصحح٘ح ٍ  ظَْس لَ لن ٗكي ٌّاك * •

 .  تجذٗذ الٌ٘ٔ ٍ إى جاص إحت٘اطاًػلِ٘ ال ٗجب 
 .ٍ لن ٗكي ٌّاك ظَْس **•
أٍ كاى ٍ لن ٗكحي ٌّحاك    (إٔ الصهاً ػلِ٘)ٍ لن ٗكي أحذّوا هتؼٌ٘اً ***•

ظَْسٍإال فلَ تؼ٘ي أحذّوا ػلِ٘ ٍ كاى ٌّاك ظَْس فحٖ ً٘تحِ للوتؼح٘ي،    
 .ٗحول ػلِ٘

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

ٍ إال  ،لَ ًَى وحذ فالى فدبى ؾلدن حى حزدِ لودب را طدح      5ه،ألٔ •
 فبألٍرِ الجطالى

 
 
 

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

إى لدن  ٍ   ه،ألٔ لَ ًَى وئحشام فالى فئى ؾلن حًِ لوب را ححشم طح 8•
ٗؿلن فم٘ل ثبلجطالى لؿذم التؿ٘٘ي ٍ ل٘ل ثبلظدحٔ لودب ؾدي ؾلدٖ ؼ ٍ     
األلَى الظحٔ ألًِ ًَؼ تؿ٘٘ي ًؿن لَ لدن ٗحدشم فدالى حٍ ثمدٖ ؾلدى      
االشتجبُ فبلػبّش الجطالى ٍ لذ ٗمبل إًِ فٖ طَسٓ االشتجبُ ٗتوتدؽ ٍ ال  

 . التوتؽٍرِ لِ إال إرا وبى فٖ همبم ٗظح لِ الؿذٍل إلى 

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

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

 ألًِّ ًَع تؼ٘٘ي، ( 3)، ٍ األقَى الصحّٔ (ػلِ٘ السّالم)
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ٍ َّ األٍرِ( 2)•

 (.األطفْبًٖ. )فِ٘ إشىبل( 3)•
هؽ تؿزّس الؿلن ثؿٌَاى الوأهَس ثِ ثغ٘ش ّزا الَرِ ٍ إال فبلظدحّٔ هحدلّ   •

 (.الجشٍرشدٕ. )إشىبل

 (.الىلپبٗىبًٖ. )الحىن ثبلظحّٔ هشىل•

 (.الٌبئٌٖ٘. )الظحّٔ هشىل•

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

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

 .ٗصحّ لِ الؼذٍل إلى التوتّغ
 (.آلب ػ٘بء. )لذ هشّ ٍرِ اإلشىبل فِ٘( 4)•

ثل الػبّش َّ الظحّٔ ٍ لضٍم الؿول ثبالحت٘بؽ الوتمدذّم فدٖ الحبشد٘ٔ    •
 (.الخَئٖ. )ال،بثمٔ

 

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

ٍ  ؾلِ٘،إرا ححشم وئحشام فالى ٍ تؿ٘ي لِ هب ححشم ثِ ؾول : 67ه،ألٔ •
 .اى لن ٗؿلن حذ هتوتؿب

 .ؾلى هب ٗمَلَى فٖ المشاى« 3»ٗحذ لبسًب : ٍ لبل الشبفؿٖ•
اًب لذ ثٌ٘ب حى هب ٗذؾًَِ هي المشاى ال ٗزَص، فدبرا ثطدل رلده    : دل٘لٌب•

فبالحت٘بؽ ٗمتؼٖ حى ٗأتٖ ثبلحذ هتوتؿب، ألًِ ٗأتٖ ثبلحذ ٍ الؿوشٓ ٍ 
 .تجشح رهتِ ث٘م٘ي ثال خالف

 

 290: ، ص2 الخالف؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

 .إحشاهب وئحشام فالى: إى ححشم ٍ لبلٍ •
فئى ؾلن ثوب را ححشم فالى هي حذ حٍ ؾوشٓ لدشاى حٍ إفدشاد حٍ توتدؽ    •

ِ ؾول    ؾل٘
 للحذ ٍ الؿوشٓ،  بًاحت٘بطإى لن ٗؿلن رله ثأى ْٗله فالى فل٘توتؽ ٍ •
ثزَاص رله إلحشام حه٘ش الوؤهٌ٘ي ؾلِ٘ ال،الم ح٘ي ردبء  : إًوب للٌبٍ •

إّالال وئّالل ًج٘ه، ٍ حربصُ الٌجٖ طلى اهلل ؾلِ٘ ٍ : هي ال٘وي ٍ لبل
 آلِ 

إى ثبى لِ حى فالًب هب ححشم حطال وبى إحشاهِ هَلَفب إى شبء حذ ٍ ٍ •
 .إى شبء اؾتوش

 
 317-316: ، ص1 الوبسَط فٖ فقِ اإلهاه٘ٔ؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

لَ لبل وئحشام فالى ٍ وبى ؾبلوب ثوب را ححشم طح ٍ إى وبى ربّال ٍ •
 ل٘ل ٗتوتؽ احت٘بطب

 

 220: ، ص1 ششائغ اإلسالم فٖ هسائل الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

 .طح اى ؾلن حبل الٌ٘ٔ طفتِ ٍ إال فال« وئحشام فالى»: لَ لبلٍ •
 

 419: ، ص1 قَاػذ األحكام فٖ هؼشفٔ الحالل ٍ الحشام؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

إحشاهب وئحشام فالى فبى ؾلن ثوب را ححشم فالى هي : اى ححشم ٍ لبلٍ •
حذ حٍ ؾوشٓ لشاى حٍ افشاد حٍ توتؽ ؾول ؾلِ٘، فبى لن ٗؿلن رله ثدأى  

، ثزدَاصُ  :للٌدب للحدذ ٍ الؿودشٓ، ٍ اًّودب     احت٘اطاْٗله فالى فل٘توتؽ 
: ح٘ي ردبء هدي الد٘وي ٍ لدبل     -ؾلِ٘ ال،الم -إلحشام حه٘ش الوؤهٌ٘ي

 -آلِطلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ  -إّالال وئّالل ًجّ٘ه، ٍ اربصُ الٌجٖ
وبى إحشاهِ هَلَفب إى شبء حدذ ٍ  حطال  ححشم اى ثبى لِ حىّ فالًب هب  •

 .«1»إى شبء اؾتوش 
•______________________________ 

 .317 -316ص  1د : الوج،َؽ( 1)
 50: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الششٗؼٔ؛ ج 
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 لَ ًَى كحج فالى

ّزا الىالم ولّدِ ؾٌدذٕ هشدىل، ألّى الَاردت ؾل٘دِ تؿ٘د٘ي ححدذ        ٍ •
  ٖ  -الٌ،ى٘ي، ٍ اًّوب ٗتوّ٘ض ححذّوب ؾي اٙخش ثبلٌ٘ٔ، ٍ ًوٌؽ ودَى ؾلد

ِ     -لن ٗؿلن ثئّالل سسَل اللِّ -ؾلِ٘ ال،الم  -طدلّى اللّدِ ؾل٘دِ ٍ آلد
  .ح٘ي حّلّ

 

 51: ، ص4 هختلف الش٘ؼٔ فٖ أحكام الششٗؼٔ؛ ج



20 

 لَ ًَى كحج فالى

 حى ٗحشم ثوب ححشم ثِ فالى؛: ٗظحّ إثْبم اإلحشام، ٍ َّ: ه،ألٔ•
ٍ حًس حىّ ؾلّ٘ب ؾلِ٘ ال،ّالم لذم هي ال٘وي « 2»لوب سٍاُ الزوَْس ؾي ربثش •

ؾلى الٌجّٖ طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ، ٍ وبى لذ حّلّ إّالال وئّالل سسَل اللّدِ  
ّٖ طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ، فمبل لِ  : ثن حّللت؟ لدبل : طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ الٌج

ِ     « إّالال وئّالله» حلدن ؾلدى   »: فمبل لِ الٌجدّٖ طدلّى اللّدِ ؾل٘دِ ٍ آلد
 .«1« »إحشاهه

، سٌي 1218الحذٗج  886: 2، طح٘ح ه،لن 172: 2طح٘ح الجخبسّٕ ( 2)•
: 5، سٌي الجْ٘مدّٖ  305: 3، ه،ٌذ ححوذ 1789الحذٗج  156: 2حثٖ داٍد 

41. 
، سٌي 1250الحذٗج  914: 2، طح٘ح ه،لن 172: 2طح٘ح الجخبسّٕ ( 1)•

: 5، سدٌي الجْ٘مدّٖ   185: 3، ه،ٌذ ححودذ  956الحذٗج  290: 3التشهزّٕ 
15. 

 218: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الوزّب؛ ج 
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 لَ ًَى كحج فالى

وزله ححشم حثَ هَسى األشؿشّٕ إحشاهب وئحشام الٌجّٖ طلّى اللِّ ؾل٘دِ ٍ  ٍ •
 .«2»آلِ ٍ حهشُ الٌجّٖ طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ ثبلطَاف ٍ ال،ؿٖ ٍ اإلحالل 

هب تمذّم فٖ حذٗج اثي ثبثَِٗ حىّ حه٘ش الوؤهٌ٘ي ؾلِ٘ : ٍ هي طشٗك الخبطّٔ•
 .«3»ال،ّالم ححشم إحشاهب وئحشام سسَل اللِّ طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ 

ٍ ألىّ إطالق اإلحشام ٍ تؿٌِ٘٘ طح٘حبى ٍ َّ ال ٗخلَ ؾي ححدذّوب، ثدل   •
 .َّ حخضّ هي الوطلك، فىبى حٍلى

، سٌي 1221الحذٗج  894: 2، طح٘ح ه،لن 173: 2طح٘ح الجخبسّٕ ( 2)•
 .41: 5، سٌي الجْ٘مّٖ 395: 4، ه،ٌذ ححوذ 154: 5الٌ،بئّٖ 

 .217ص : ٗشارؽ( 3)•
 

 
 219: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الوزّب؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

 :فشٍؼ•
إرا ؾلن هب ححشم ثِ فالى، اًؿمذ إحشاهِ ثوخلِ؛ فئىّ ؾلّ٘دب ؾل٘دِ   : األٍّل•

هب را للدت حد٘ي فشػدت    »: ال،ّالم لبل لِ الٌجّٖ طلّى اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ
اللْنّ إًّٖ حّلّ ثوب حّلّ ثِ سسَل اللِّ طدلّى  : للت»: لبل« الحذّ؟« 4»

 .«5« »فئىّ هؿٖ الْذٕ، فال تحلّ»: لبل« اللِّ ؾلِ٘ ٍ آلِ
 .حسدت: ؼ( 4)•
 .7: 5، سٌي الجْ٘مّٖ 1218الحذٗج  886: 2طح٘ح ه،لن ( 5)•

 

 
 219: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الوزّب؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

 لَ لن ٗؿلن ٍ تؿزّس ؾلِ٘ ؾلن رله ثوَتِ حٍ ثغ٘جتِ،: الخبًٖ•

 . «6»ٗتوتّؽ احت٘بطب للحذّ ٍ الؿوشٓ : -سحوِ اللِّ -لبل الش٘خ•
لَ ثبى حىّ فالًب لن ٗحشم، اًؿمذ هطلمدب، ٍ ودبى لدِ طدشفِ إلدى حّٕ      ٍ •

األً،بن شبء، ٍ لَ لن ٗؿلن ّل ححشم فالى حم ال فحىوِ حىن هي لن 
 .ٗحشم؛ ألىّ األطل ؾذم اإلحشام

 .67 -ه،ألٔ 432: 1، الخالف 317: 1الوج،َؽ ( 6)•
 

 

 
 218: ، ص10 هٌتْى الوطلب فٖ تحق٘ق الوزّب؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

ححشهت وئحشام صٗذ، ٍ رَّصًبُ، فئًِ ٗظ٘ش هحشهدب  : هب لَ لبل: هٌْبٍ •
ثؿ٘ي هب ححشم ثِ صٗذ هي حدذ حٍ ؾودشٓ، توتدؽ حٍ غ٘دشُ، إى رؿلٌدبُ      
للؿوَم، ٍ إال وفى وًَِ هشبثْب لِ فٖ حطل اإلحشام، ٍ ؾّ٘ي هدب شدبء،   

هضٗذ فبئذٓ، ٍ الوتجبدس ٌّدب  « وئحشام فالى»لىي فِ٘ حًِ ال ٗجمى لمَلِ 
 .ؾشفب إسادٓ الٌَؼ الخبصّ

   178: القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، صتوْ٘ذ 
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 لَ ًَى كحج فالى

حدشف ٗدذل    -صٗذ وبألسدذ : ومَله -التشجِ٘« وبف« »155»لبؾذٓ •
 ؾلى هطلك التشجِ٘،

ٍ ٗتؿ٘ي هحل رله التشجِ٘ ثبلمشائي، ٍ لذ تخدشد ؾدي الحشف٘دٔ إلدى     •
 .االسو٘ٔ

ردبءًٖ  : فت،تؿول فبؾلٔ، ٍ هفؿَلٔ، ٍ هزشٍسٓ، ٍ غ٘ش رلده، فتمدَل  •
هخلِ، ٍ سحٗت وبألسذ، ٍ هشست ثىبألسذ، لىي خشٍرْدب  : وبألسذ، حٕ

إلى االسو٘ٔ، ال ٗىَى ؾٌذ س٘جَِٗ ٍ الوحمم٘ي إال فٖ ػشٍسٓ الشدؿش  
«1». 

 ٗؼحىي ؾي وبلجشد الوٌّْن :    ومَلِ•
 433: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص 
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 لَ ًَى كحج فالى

. «3»ٗزَص فٖ االخت٘دبس  : ٍ لبل وخ٘ش، هٌْن األخفش ٍ الفبسسٖ« 2»•
حى تىَى الىبف فٖ هَػدؽ سفدؽ، ٍ   « صٗذ وبألسذ»فزَّصٍا فٖ ًحَ 

األسذ هخفَػب ثبإلػبفٔ، ٍ ٗمؽ هخل ّزا فٖ وتت الوؿشث٘ي وخ٘شا، لبل 
للىبف هي وَْٕٓ٘ئَِٔ « 5»[ سارؽ]الؼو٘ش : «4»الضهخششٕ فٖ فَأًَْفُخُ فِِِ٘ 

ٖ ء الووبحل ف٘ظ٘ش و،بئش الطَ٘س   .«6»الطَّٕ٘شِ حٕ فأًفخ فٖ رله الش
ٍ فدٖ هؿٌدى الذاللدٔ    . «7»تىَى اسوب دائودب  : ٍ ؾىس ثؿؼْن فمبل•

ٍ هب حخز هٌْب، ٍ ودزله الو،دبٍآ إرا   « هخل»ؾلى هطلك التشجِ٘ لفع 
 .احتولت حًَاؾب، ٍ تمؽ صائذٓ هؤوذٓ

 

 433: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص
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 لَ ًَى كحج فالى

 .18: 2، ٍ ششح التظشٗح 238: 1ًملِ ؾٌْن فٖ هغٌٖ اللج٘ت ( 1)•
 الج٘ت للؿزبد، ٍ طذسُ( 2)•
 ث٘غ حالث وٌؿبد طن •
 .462: 4حٍسدُ فٖ خضأً األدة •
 .239: 1ووب فٖ هغٌٖ اللج٘ت ( 3)•
 .43: آل ؾوشاى( 4)•
 .ححجتٌبُ هي الوظذس( 5)•
 .364: 1تف،٘ش الىشبف ( 6)•
 .31: 2ًملِ ؾي حثٖ رؿفش ثي هؼبء فٖ ّوؽ الَْاهؽ ( 7)•

 433: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص
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 لَ ًَى كحج فالى

 :ؾلوت رله، فوي فشٍؾِإرا •
سحودِ   -«1»ححشهت وئحشام صٗذ، فئًِ ٗظح ؾٌذ الش٘خ : إرا لبلهب •

ٍ ٗظ٘ش هحشهب ثٌفس هب ححشم ثِ صٗذ هدي حدذ حٍ ؾودشٓ حٍ     -ُٰ  اللّ
 .توتؽ حٍ لشاى حٍ إفشاد، اللتؼبء التشجِ٘ رله

ٍ لَ لن ٗؿلن رله، ثأى ْٗله صٗذ لجل الؿلن ثوب ححشم ثِ فل٘توتؽ : لبل•
 .احت٘بطب للحذ ٍ الؿوشٓ

  434: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص
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 لَ ًَى كحج فالى

احتذ ؾلى رَاصُ هؽ تؼوٌِ ؾذم الزدضم فدٖ الٌ٘دٔ ثودب سٍٕ هدي      ٍ •
إحشام حه٘ش الوؤهٌ٘ي ؾلِ٘ ال،الم ح٘ي ربء هي الد٘وي ودئحشام الٌجدٖ    

ٍ حلشُّ الٌجدٖ  « إّالال وئّالل ًج٘ه»: ُ ؾلِ٘ ٍ آلِ، ٍ لبلٰ  طلى اللّ
 .«2»ُ ؾلِ٘ ٍ آلِ ٰ  طلى اللّ

ٍ سدُّ الوتأخشٍى ثؿذم الزضم، ٍ حولَا الشٍاٗٔ ؾلى ؾلوِ ثودب ححدشم   •
 .«3»ُ ؾلِ٘ ٍ آلِ ٰ  ثِ الٌجٖ طلى اللّ

وئحشام صٗذ : ٍ فشؼ ؾلِ٘ ثؿؼْن هب لَ لبل. «4»ٍ حربصُ الؿبهٔ حٗؼب •
ٍ ؾوشٍ، ٍ وبى ححذّوب هحشهب ثبلحذ ٍ اٙخش ثدبلؿوشٓ، طدبس لبسًدب    

«5». 

  434: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص
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 لَ ًَى كحج فالى

تخ٘٘شُ ٌّب ث٘ي  -ُٰ  سحوِ اللّ -ٗوىي حى ٗتفشؼ ؾلى هزّت الش٘خٍ •
ثأى هي حّلّ ثحزتد٘ي حٍ  : «6»الحذ ٍ الؿوشٓ، فئًِ حىن فٖ الخالف 

اًؿمذ إحشاهِ ثَاحذٓ، ٍ ثطلت األخشى، ٍ حًِ لدَ  ثبلتفشٗك  ؾوشت٘ي حٍ 
ححشم ٍ لن ٗؿّ٘ي حزب ٍ ال ؾوشٓ وبى هخ٘شا ث٘ي الحذ ٍ الؿوشٓ، حْٗودب  
شبء فؿل، إرا وبى فٖ حشْش الحذ، ٍ إى ودبى فدٖ غ٘شّدب لدن ٌٗؿمدذ      

 .إحشاهِ إال ثبلؿوشٓ

 434-435: القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، صتوْ٘ذ 
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 لَ ًَى كحج فالى

 .316: 1الوج،َؽ ( 1)•
: ُ ؾلِ٘ ٍ آلدِ حدذٗج  ٰ  ثبة حذ الٌجٖ طلى اللّ 246: 4الىبفٖ ( 2)•

حثدَاة حل،دبم    152: 8، الَسبئل 1588حذٗج  456: 5، التْزٗت 4
 .4حذٗج  2الحذ ثبة 

 .264: هٌْن الؿالهٔ فٖ الوختلف( 3)•
 .251: 3الوغٌٖ الثي لذاهٔ ( 4)•
 .230: 8حىبُ فٖ الوزوَؼ ( 5)•
 .235ه،ألٔ  383: 2الخالف ( 6)•

 
  434: توْ٘ذ القَاػذ األصَل٘ٔ ٍ الؼشب٘ٔ، ص
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

، ٍ حىّ (3)ٗؿتجش فٖ الٌّ٘ٔ تؿ٘٘ي وَى اإلحشام لحذّ حٍ ؾوشٓ (: 3ه،ألٔ )•
الحذّ توتّؽ حٍ لشاى حٍ إفشاد، ٍ حًِّ لٌف،ِ حٍ ً٘بثٔ ؾي غ٘شُ، ٍ حًِّ حزّٔ 

 اإلسالم حٍ الحذّ الٌزسّٕ حٍ الٌذثّٖ، 
 

ؾلى ٍرِ ٌٗتْٖ إلى اهتخبل شخض حهشُ ثال احت٘بد حم٘متدِ إلدى   ( 3)•
لظذ ؾٌَاًِ الوخظَص للزضم ثؿذم لظذّٗٔ ّزُ الحم٘مٔ إر َّ حم٘مٔ 
ٍاحذٓ هأخَرٓ فٖ الحذّ تبسٓ ٍ فٖ الؿودشٓ اخدشى هفدشدٓ وبًدت حم     

 (.آلب ػ٘بء. )هتوتّؽ ثْب

 

 656: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

فلَ ًَى اإلحشام هي غ٘ش تؿ٘٘ي ٍ حٍولِ إلى هب ثؿذ رلده ثطدل، فودب    •
ؾي ثؿؼْن هي طحّتِ ٍ حىّ لِ طشفِ إلى حّْٗوب شبء هي حذّ حٍ ؾودشٓ  
ال ٍرِ لِ، إر الػبّش حًِّ رضء هي الٌ،ه فتزت ًّ٘تِ ووب فدٖ حردضاء   

 ثبلٌ،جٔ إلى الظالٓ،   سبئش الؿجبدات، ٍ ل٘س هخل الَػَء ٍ الغ،ل

 656: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

األلَى وفبٗٔ التؿ٘٘ي اإلروبلّٖ حتّى ثأى ٌَٕٗ اإلحشام لوب س٘ؿٌِّ٘ ًؿن •
ٍ فشق ثٌِ٘ ٍ ثد٘ي هدب لدَ    ( 2)هي حذّ حٍ ؾوشٓ، فئًِّ ًَؼ تؿ٘٘ي ( 1)

 .ًَى هشدّداً هؽ إٗىبل التؿ٘٘ي إلى هب ثؿذ
•  

  657: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

•______________________________ 
فِ٘ إشىبل ٍ الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب لَ ًَى هشدّداً هؽ إٗىبل التؿ٘٘ي إلى هدب ثؿدذ   ( 1)

 (.األطفْبًٖ. )غ٘ش ٍاػح
 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )ل٘س ّزا ًّ٘ٔ إروبلّ٘ٔ ٍ ال وبفٍ للتؿ٘٘ي•
ثل األلَى ؾذم وفبٗتِ ٍ الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي هب لَ ًَى هشدّداً هؽ إٗىبل التؿ٘٘ي إلى هب •

 (.الخَاً،بسٕ. )ثؿذ غ٘ش ٍاػح
ثل األلَى ؾذم وفبٗتِ ٍ ال فشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الٌّ٘ٔ الوشدّدٓ ٍ إٗىبل التؿ٘د٘ي إلدى هدب    •

 (.الجشٍرشدٕ. )ثؿذ
 (.الگلپبٗگبًٖ. )األلَى ؾذم وفبٗتِ ٍ إلحبلِ ثوب لن ٗؿّ٘ي ٍ لَ إروبلًب•
 (.الش٘شاصٕ. )ل٘س ّزا هي التؿ٘٘ي( 2)•
ل٘س َّ إلّب وبإلحشام لظالٓ س٘ؿٌّْ٘ب حٍ الج،دولٔ ل،دَسٓ ودزله ٍ لد٘س هزدذٗبً      •

ٖ ءٍ هٌْب ؾلى األلَى  (.الٌبئٌٖ٘. )للتؿ٘٘ي فٖ ش

 
  657: ، ص4 ، ج(الوحشى)الؼشٍٓ الَثقى 
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

ٖ ء    ( 1)• ألىّ حٍاهشُ تؿبلى هتؿذِّدٓ ٍ إرا لن ٗمظذ حهشاً هؿٌّ٘دبً ال ٗمدؽ شد
هٌْب، فئىّ اهتخبل ول حهش ٗتَلف ؾلى التؿ٘٘ي، ٍ ال ٗتؿّ٘ي إلّب ثبلمظدذ ٍ  

 .ال ٗىفٖ التؿ٘ي الجؿذٕ

 383: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

ً،ت إلى الؿلّبهٔ وفبٗٔ رله ٍ حىّ اإلحشام هخدل الَػدَء ٍ الغ،دل    ٍ •
ثبلٌ،جٔ إلى الظالٓ فٖ ؾذم لضٍم تؿ٘٘ي الغبٗٔ ٍ ؾذم لظذ الخظَط٘ٔ 

 ، «1»لغبٗٔ هؿٌّ٘ٔ 
 

 .4ال،طش  675: 2الوٌتْٖ ( 1)•
 

 383: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

لىي الفشق ٍاػح، ألىّ الَػَء حٍ الغ،ل ؾجبدٓ ه،تملٔ ٍ سارح فٖ ٍ •
ًف،ِ، ألًِ طَْس ٍ إى لن ٗمظذ غبٗٔ هي الغبٗبت، وودب ّدَ الو،دتفبد    

 « 2»اثِ٘يَ ٍٓ ٗٔحِتُّ الْؤتَطَِّْشِٗيَ ٰ  ُٓ ٗٔحِتُّ التََّّٰ  هي لَلِ تؿبلى إِىَّ اللّ

 383: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

ٖ  ُ تؿبلى ثدبلحذ حٍ الؿودشٓ ٍ   ٰ  حهّب التلج٘ٔ فْٖ استزبثٔ ألهش اللٍّ •  ّد
هي حرضاء الحذ حٍ الؿودشٓ ال حًْدب همذّهدٔ ه،دتملّٔ ٍ ه،دتحجّٔ      رضء 

ثٌف،ْب، فلَ حتى ثْب ال ثمظذ الخظَطد٘ٔ فل٘،دت ثودأهَسٓ ثْدب، ألىّ     
الوأهَس ثِ إًوب َّ التلج٘ٔ الخبطّٔ التٖ ٗمظذ ثْدب الحدذ حٍ الؿودشٓ ٍ    
ٗؤتى ثْب ثؿٌَاى الزضئ٘ٔ ألحذّوب، فوب حتى ثدِ ثؿٌدَاى الزضئ٘دٔ فْدَ     
هأهَس ثِ فال ثذّ حى ٗىَى همظَداً ثخظَطِ هي األٍّل، ًػ٘دش المظدذ   

 .إلى الج،ولٔ ثبلٌ،جٔ إلى سَسٓ خبطّٔ
 

 384-383: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج



40 

 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

، ٗىفٖ التؿ٘٘ي اإلروبلٖ ووب لَ لظذ اهتخبل الفشد الزٕ ٗؿٌِ٘ ف٘ودب  ًؿن•
ٍالؿدبً ٍ ّدَ ال ٗدذسٕ، ف٘مظدذ     اللّدِ  ثؿذ، ألىّ رله الفشد هؿلَم ؾٌذ 

الوتؿّ٘ي الَالؿٖ ٍ إى وبى ال ٗؿشفِ ثبلفؿل، فئى الوٌَٕ ٗىدَى هتؿٌّ٘دبً   
ٖ ء ٗمدؽ  اللِّ فٖ ؾلن  ٍ َّ ٗش٘ش إلِ٘ فٖ همبم الٌّ٘ٔ، فئى المظذ إلى الش

 :ؾلى ل،و٘ي

 384: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج



41 

 ٗؼتبش فٖ الٌ٘ٔ تؼ٘٘ي الوٌَٕ هي الحج ٍ الؼوشٓ

حى ٗمظذ الطج٘ؿٔ الوطلمٔ هي دٍى ًػش إلدى التؿ٘د٘ي حطدلًب ٍ    : ححذّوب•
 .إًوب ٗتؿ٘ي ف٘وب ثؿذ

حى ٗمظذ الوتؿّ٘ي ٍالؿبً ٍ إى وبى ال ٗذسٕ ثدِ فؿلًدب، وودب إرا    : حبًْ٘وب•
فشػٌب حًِ ؾٌِّ٘ ٍ وتجِ فٖ لشطبس حنّ ً،ٖ هب ؾٌِّ٘ ٍ وتجِ ٍ لن ٗؿخدش  
ؾلى المشطبس حنّ ٌَٕٗ اإلحشام ؾلى الٌحَ الزٕ وتجِ، ًػ٘ش هب إرا لشح 
الج،ولٔ لل،َسٓ التٖ ثؿذ ّزُ الظفحٔ ٍ َّ ال ٗؿلن ال،َسٓ ثبلفؿل ؾٌذ 
لشاءٓ الج،ولٔ، فئىّ ال،َسٓ هتؿٌّ٘ٔ ٍالؿبً ٍ إى وبى َّ ال ٗذسٕ ثبلفؿدل  

 .ؾٌذ لشاءٓ الج،ولٔ

 384: ، ص27 هَسَػٔ اإلهام الخَئٖ؛ ج
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 لَ ًَى كحج فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى كحج فالى

لو نوى كحج 
 فالن

 أحرم الغير

إحرامه معلوم 
 بالتفصيل

إحرامه يعلم 
 في المستقبل

إحرامه ال يعلم 
 أصالا 

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى كحج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

 احرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى كحج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرامه معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى كحج فالى

 لو نوى كحج فالن

 أحرم الغير

إحرامه يعلم في 
 المستقبل

إحرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 إحرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 إحرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير
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 لَ ًَى كحج فالى

 لو نوى كحج فالن

 احرم الغير

احرام معلوم 
 بالتفصيل

 ال ريب في صحته

احرامه يعلم في 
 المستقبل

احرامه صحيح من 
 جهة القاعدة و النص

 احرامه ال يعلم أصالا 

 يتمتع احتياطا

 احرامه باطل

 التخيير

اإلحتياط لو أمكن و 
 إال فهو باطل

 لم يحرم الغير

 احرامه باطل

احرامه صحيح و هو 
مخير بين الحج و 

 العمرة
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 لَ ًَى كحج فالى

ال شجْٔ فٖ طحٔ إحشاهِ فٖ هفشٍع الو،ألٔ لَ ؾلدن اى فالًدب   ( 1)•
ثوب را ححشم هي حذ حٍ ؾوشٓ ٍ فٖ األٍّل ٗىَى حزِّ توتؿب حٍ لشاًدب  
حٍ افشادا ٍ فٖ الخبًٖ ٗىَى ؾوشٓ التوتؽ حٍ ؾوشٓ هفشدٓ ٍ فٖ الزَاّش 
ًفٖ الخالف ٍ االشىبل لَرَد الومتؼٖ هي الٌ٘دٔ ٍ التؿ٘د٘ي ٍ ؾدذم    

 .الوبًؽ
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 لَ ًَى كحج فالى

اًِ ال شجْٔ غبّشا فٖ ثطالى إحشاهِ لَ لن ٗحشم فالى حطال لؿدذم  ووب •
تحمك إحشام هٌِ حتى ٌَٕٗ هخلِ ًؿن لَ وبى هٌَٗٔ هب ٗىدَى هتؿلمدب   
لٌّ٘ٔ فالى ؾلى تمذٗش اسادٓ الؿول ثوؿٌى حًِ ٌَٕٗ هب ٌَِٗٗ ؾلى تمدذٗش  
تؿلّك إسادتِ ثبإلحشام ٍ ٗىَى الوٌَٕ هؿلَهب ال هزدبل للدجطالى فدٖ    

ٍ لَ ثبى اى فالًب لن ٗحشم اًؿمذ هطلمب ٍ »: ّزُ الظَسٓ ٍ فٖ الزَاّش
ٍ « وبى هخ٘شا ث٘ي الحذ ٍ الؿوشٓ ووب ؾي الش٘خ ٍ الفبػل التظشٗح ثِ

 ٗخفىفِ٘ هب ال 
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 لَ ًَى كحج فالى

 الىالم ف٘وب لَ ًَى وئحشام فالى ٍ لىٌِّ ال ٗؿلن ثوب را ححشم اًّوب •

 :فِ٘ فشػبىٍ •
هب إرا وبى إحشام الغ٘ش ٍ اى وبى غ٘ش هتؿ٘ي ؾٌذُ حدبل  : الفشع األٍّل•

 اإلحشام ٍ لىي ٌٗىشف لِ ثؿذ اإلحشام ثبل،ؤال هٌِ حٍ ثطشٗك آخش 
الجحج فٖ ّزا الفشع تبسٓ هي رْٔ المبؾدذٓ ٍ اخدشى هدي رْدٔ     ٍ •

 .الٌض الَاسد فِ٘
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 لَ ًَى كحج فالى

فبلػبّش اًِ ال هبًؽ هي الظّحٔ ألى الوفشٍع اًِ : هي الزْٔ األٍلىاهّب •
لذ ًَى هب َّ الوتؿ٘ي ٍالؿب ٍ َّ هب ًَاُ الغ٘دش حدبل اإلحدشام غبٗدٔ     
األهش ؾذم تؿٌِّ٘ حبل اإلحشام ٍ ال دل٘ل ؾلى اؾتجبس حصٗذ هي التؿ٘د٘ي  
اإلروبلٖ خظَطب هؽ هالحػٔ تجذل اإلروبل ٍ اإلثْبم إلى االًىشبف 
ووب َّ الوفشٍع فَْ هخل هب إرا ًَى هب َّ ٍغ٘فتِ الششؾ٘ٔ التٖ ّٖ 

هي دٍى اى ٗىَى ؾبلوب ثؿٌَاى التوتؽ ٍ  -هخال -ؾجبسٓ ؾي حذ التوتؽ
ثىَى ؾوشتِ هتمذهٔ ؾلى حزِّ ٍ هشتجطٔ ثِ ووب ٗشبّذ فٖ وخ٘ش هدي  
الؿَام ثل هؽ التلفع ثْدزُ الؿٌدبٍٗي ال ٗؿدشف هؿٌبّدب الّدب إرودبال ٍ       
ثبلزولٔ ال دل٘ل ؾلى ثطالى ّزا الٌحَ هدي اإلحدشام الوشدتول ؾلدى     

 التؿ٘٘ي اإلروبلٖ 
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 لَ ًَى كحج فالى
ووب فٖ هحىٖ الذسٍس ثودب سٍٕ   -لذُ -اهّب هي الزْٔ الخبً٘ٔ فمذ استذل الش٘خٍ •

ٗش٘ش ثزله الدى هدب ٍسد فدٖ     -ص -اًِ لبل إّالال وئّالل الٌجٖ -ؼ -ؾي ؾلٖ
الشٍاٗبت الوتؿذدٓ الحبو٘ٔ لحزٔ الَداؼ التٖ ٍلؽ تششٗؽ حذ التوتؽ فْ٘ب ح٘ج ًدضل  

ٍ َّ ثوشٍٓ فأهشُ حى ٗأهش هي لن ٗ،ك ّذٗب اى ٗحلّ ٍ اًِ ال  -ص -رجشئ٘ل ؾلِ٘
هدي   -ؼ -ٌٗجغٖ ل،بئك الْذٕ اى ٗحلّ حتى ٗجلغ الْذٕ هحلِّ هي اًدِ لدذم ؾلدى   

ٔ  -ص -اللِّال٘وي ؾلى سسَل  ٍ  -ؾلْ٘دب ال،دالم   -ٍ َّ ثوىٔ فذخل ؾلى فبطود
هب ّزا ٗب فبطؤ : ّٖ لذ ححلّت فَرذ سٗحب ط٘جٔ ٍ ٍرذ ؾلْ٘ب ح٘بثب هظجَغٔ فمبل

ه،تفت٘ب فمبل ٗدب   -ص -اللِّفخشد ؾلىّ الى سسَل  -ص -اللِّفمبلت حهشًب سسَل 
هظجَغٔ فمبل سسدَل  ؾلْ٘ب ح٘بة اًى لذ سحٗت فبطؤ لذ ححلّت  -ص -اللِّسسَل 

اللِّ اًب حهشت الٌبس ثزله ٍ حًت ٗب ؾلى ثوب حّللت لبل للت ٗب سسَل  -ص -اللِّ
وي ؾلى إحشاهه هخلدٖ ٍ   -ص -اللِّفمبل لِ سسَل  -ص -إّالال وئّالل الٌجٖ

 .«1»الحذٗج ( ّذٖٗ ظ)حًت ششٗىٖ فٖ ّذٗتٖ 
•______________________________ 

 .4 -ٍسبئل حثَاة حل،بم الحذ الجبة الخبًٖ ح( 1)
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 لَ ًَى كحج فالى

ِ     -ؼ -االستذالل لفؿل ؾلىٍ • : هجٌى ؾلى اى ٗىدَى الودشاد هدي لَلد
اًٖ ًَٗت اإلحدشام ثودب ححشهدت ثدِ ٗدب       -ص -إّالال وئّالل الٌجٖ

وبئٌب هب وبى هي حذ المشاى حٍ االفشاد لؿذم هششٍؾّ٘ٔ التوتؽ اللِّ سسَل 
ٖ   -ؼ -ثؿذ ٗؿٌٖ فٖ حبل اإلحشام حٍ لؿذم ؾلوِ  -ثْب ٍ لذ حلدشُ الٌجد

ؾلى ّزا الٌحَ هي اإلحشام الوشدتول ؾلدى التؿ٘د٘ي اإلرودبلٖ      -ص
الزٕ ٌٗىشف ؾٌذ تششفِ ثوحؼشُ ٍ لزا حهشُ ثأى ٗجمٖ ؾلى إحشاهدِ  

 .ثؿذ تششٗىِ فٖ ّذِٗ الزٕ وبى هبئٔ ثذًٔ
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