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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

  فٖ أحنام الوَاق٘تالقَل •
ال ٗنفٖ الوشٍس ٌٗعقذ،ٍ ال ٗجَص اإلحشام قثل الوَاق٘ت، ٍ ال  1هسألٔ •

 علْ٘ا هحشها، تل ال تذ هي إًشائِ فٖ الو٘قات، 

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

  فٖ أحنام الوَاق٘تفصل •
ال ٗجَص اإلحشام قثل الوَاق٘تت، ٍ ال ٌٗعقتذ، ٍ ال ٗنفتٖ    (: 1هسألٔ )•

 ،الوشٍس علْ٘ا هحشهاً، تل ال تذّ هي إًشائِ جذٗذاً 

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

ٍ أًا هتغّ٘تش  ( علِ٘ السّالم)اللِّ دخلت على أتٖ عثذ : خثش ه٘سشٓففٖ •
هي هَظت   : هي أٗي أحشهت تالحجّ؟ فقلت(: علِ٘ السّالم)اللَى، فقال 

أ : سبّ ؼالة خ٘ش ٗضلّ قذهِ، ثتنّ قتال  (: علِ٘ السّالم)مزا ٍ مزا، فقال 
اللّتِ  فْتَ ٍ  : ال، قتال : ٗسشّك إى صلّ٘ت الظْش فٖ السفش أستعاً؟ قلتت 

 راك، 

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

ٍٓ عٌْْٓٔنٕ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ الٌُّعٕوٓتاىِ  « 1» -5 -14923•
دٓخَلْتٔ عٓلَى أَتِٖ عٓثٕذِ اللَّتِِ   ٍٓ  : قَالَ« 2» هٔيٓسِّشٍعٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ عٔقْثَٓٔ عٓيْ 

 -فَقَالَ لِٖ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ قُلْتٔ هِيْ هَٕٓظِ ِ مَزَا ٍٓ مَزَا -أًََا هٔتَغَِّ٘شُ اللََّٕىِ
ثُنَّ قَالَ ٗٓسٔشُّكٓ أَىْ صٓلَّٕ٘تٓ الظُّْٕشَ أَسٕتٓعاً  -فَقَالَ سٔبَّ ؼَالِةِ خَٕ٘شٍ تَضِلُّ قَذٓهِٔٔ

 .قُلْتٔ لَا قَالَ فََْٔٓ ٍٓ اللَِِّ رَاكٓ -فِٖ السَّفَشِ
•  

•  
 . ه٘سشٓ -فٖ الوصذس -(2) •

 

 324: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

ال خالف فٖ عتذم جتَاص اإلحتشام قثتل الو٘قتات ٍ ال تعتذُ، ٍ       ( 1)•
الشٍاٗات فٖ رلل هتعافشٓ، فقتذ ٍسد فتٖ تععتْا أى اإلحتشام دٍى     

، ٍ قذ شثِّ فتٖ تعتط الشٍاٗتات تقتذٗن     «1»الو٘قات فٖ حنن العذم 
اإلحشام على الو٘قات تالصالٓ ست سمعات عَض أست  سمعات العصتش  

 .، فتلل صٗادٓ فٖ األفعال ٍ الشمعات ٍ ّزُ صٗادٓ فٖ الضهاى«2»
•______________________________ 

 .3ح  9أتَاب الوَاق٘ت ب / 320: 11الَسائل ( 1)
 .6، 5ح  11أتَاب الوَاق٘ت ب / 324: 11الَسائل ( 2)•

 316: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئي؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

ٍ الوصٌف لن ٗزمش فٖ الوتي إلّا سٍاٗٔ ٍاحذٓ عي ه٘سشٓ، ٍ الوَجتَد  •
ٍ َّ الصح٘ح، ٍ الشٍاٗٔ هعتثتشٓ ألىّ سجالْتا   « 3»فٖ الَسائل ه٘سش 

سٍاٗتات مي٘تشٓ تتذل علتى     « 4»ثقات، ٍ أهّا ه٘سش فقذ رمش النشتٖ  
 .هذحِ، ٍ قذ ٍثقِ علٖ تي الحسي تي فعال

ال ٌٗثغٖ الشٗة فٖ حشهٔ اإلحشام قثل الو٘قات أٍ تعتذُ، ٍ  : ٍ تالجولٔ•
 .لني الحشهٔ حشهٔ تششٗع٘ٔ ال راتّ٘ٔ

 .6، 5ح  11أتَاب الوَاق٘ت ب / 324: 11الَسائل ( 3)•
 . 243: سجال النشٖ( 4)•

 

 316: ، ص27 هَسَعٔ اإلهام الخَئي؛ ج
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 هيسش تي عثذ العزيز

جعفش تتي هحوتذ    - 443242/الجضءاليالث/الجضءاألٍل/النشٖ سجال•
عي . هحوذ ٍ أحوذ: قال حذثٌٖ علٖ تي الحسي تي فعال عي أخَِٗ

أتْ٘ن عي اتي تن٘ش عي ه٘سش تي عثذ العضٗض قال قال لٖ أتتَ عثتذ ا    
ء الٌاس ف٘شمثًَِ فئرا ميشٍا  سأٗت مأًٖ على جثل ف٘جٖ( علِ٘ السالم)

علِ٘ تصاعذ تْن الجثل فٌ٘تيشٍى عٌِ ف٘ستقؽَى فلتن ٗثتع هعتٖ إال     
 . عصاتٔ ٗس٘شٓ أًت هٌْن ٍ صاحثل األحوش ٗعٌٖ عثذ ا  تي عجالى
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 هيسش تي عثذ العزيز

حوذٍِٗ تي ًص٘ش  - 444243/الجضءاليالث/الجضءاألٍل/النشٖ سجال•
قال حذثٌا هحوذ تي ع٘سى عي الٌعش تي سَٗذ عي ٗح٘ى الحلثٖ عي 

سأٗت مأًٖ على سأس : قال(  )اتي هسناى عي صساسٓ عي أتٖ جعفش 
جثل ٍ الٌاس ٗصعذٍى علِ٘ هي متل جاًتة حتتى إرا ميتشٍا عل٘تِ      
تؽاٍل تْن فٖ السواء ٍ جعل الٌاس ٗتساقؽَى عٌِ هتي متل جاًتة    
حتى لن ٗثع علِ٘ هٌْن إال عصاتٔ ٗس٘شٓ ٗفعل رلل خوس هتشات ٍ  

هيسرش  مل رلل ٗتساقػ الٌاس عٌِ ٍ تثقى تلل العصاتٔ علِ٘ أها أى 
ٍ عثذ ا  تي عجالى فٖ تلل العصاتٔ فوا هنتث تعتذ    تي عثذ العزيز

 . رلل إال ًحَا هي سٌت٘ي حتى ّلل صلَات ا  علِ٘
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 حوذٍيِ تي ًظيش تي شاّي

 حوذٍِٗ تي ًص٘ش تي شاّٖ  - 9 - 6074•
سو  ٗعقَب تي ٗضٗذ سٍى عي الع٘اشٖ ٗنٌى أتا الحسي عذٗن الٌظ٘ش •

 . فٖ صهاًِ مي٘ش العلن ٍ الشٍاٗٔ ثقٔ حسي الوزّة
 421/الحاء تاب.../رمشأسواء تاب/الؽَسٖ سجال •

 

444/الياء تاب/الٌجاشي سجال  
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 الحلثييحيى 

 :الحلثٖٗح٘ى •
 
 ٗح٘ى تي عوشاى تي علٖ تي أتٖ شعثٔ الحلثٖ  - 1199•
سٍى عي أتٖ عثذ ا  ٍ أتٖ الحسي علْ٘وا السالم ثقتٔ ثقتٔ صتح٘ح    •

 .الحذٗث

444/الياء تاب/الٌجاشي سجال  
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 هيسش تي عثذ العزيز

ٍ لرال علري تري     - 446244/الجضءاليالث/الجضءاألٍل/النشٖ سجال•
  .إى هيسش تي عثذ العزيز واى وَفيا ٍ واى ثمٔ: الحسي

اتي هستعَد قتال    - 447244/الجضءاليالث/الجضءاألٍل/النشٖ سجال•
حذثٌا عثذ ا  تي هحوذ تي خالذ قتال حتذثٌٖ الَشتاء عتي تعتط      

ٗا ه٘ستش إًتٖ ألكٌتل    : أصحاتٌا عي ه٘سش عي أحذّوا قال قال لٖ
ًعن جعلت فذاك لقذ مٌتت فتٖ الستَ  ٍ أًتا     : ٍصَال لقشاتتل قلت

غالم ٍ أجشتٖ دسّواى ٍ مٌت أعؽٖ ٍاحذا عوتٖ ٍ ٍاحتذا ختالتٖ   
 . فقال أها ٍ ا  لقذ حعش أجلل هشت٘ي مل رلل ٗؤخشُ
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

تٓابٔ عٓذٓمِ جَٓٓاصِ الْئِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَتاتِ لِغَٕ٘تشِ الٌَّتارِسِ ٍٓ هٔشِٗتذِ      11« 8»•
  عٔوٕشَِٓ سٓجٓةٍ هٓ ٓ خََٕفِ تَقَعِِِّ٘

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ عٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ عٔثٕٓ٘ذِ اللَّتِِ  « 9» -1 -14919•
الْئِحٕشَامٔ هِيْ هَٓٓاقِ٘تتٓ خَوٕسٓتٍٔ   : عٓيْ أَتِٖ عٓثٕذِ اللَِِّ   قَالَالْحٓلَثِِّٖ  تٕيِ عٓلٍِّٖ

لَا ٌْٗٓثٓغِٖ لِحٓاجٍّ ٍٓ لَا هٔعٕتَوِشٍ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ قَثٕلَْٓتا ٍٓ لَتا    -ٍٓقَّتَْٓا سٓسَٔلُ اللَِِّ ص
ٍٓ لَا ٌْٗٓثٓغِتٖ لِأَحٓتذٍ أَىْ ٗٓشْغَتةٓ عٓتيْ      -ٍٓ رَمَشَ الْوَٓٓاقِ٘تٓ ثُنَّ قَالَ -تٓعٕذّٓٓا

 .هَٓٓاقِ٘تِ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص
هتي   3، ٍ أٍسد صتذسُ فتٖ الحتذٗث    2522 -302 -2الفقِ٘  -(9)•

 .هي ّزُ األتَاب 1الثاب 

 323=322: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

 .«1»سٍٓٓأُ الْنُلٌَُِّٕٖ٘ ٍٓ الشَّٕ٘خُ مَوٓا هٓشَّ ٍٓ •
• 

 .هي ّزُ األتَاب 1هي الثاب  4، 3هش فٖ الحذٗي٘ي  -(1)
 
 

 323=322: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

قُلْتٔ لِأَتِٖ عٓثٕذِ اللَّتِِ  : ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ أَتِٖ تٓصِ٘شٍ قَالَ« 2» -2 -14920•
إِحٕشَاهٓتلٓ   -أَىَّ عٓلِّ٘اً   قَالَ إِىَّ هِيْ تَوٓامِ حٓجِّلٓ -  إًَِّا ًُشٍََّى تِالْنَُفَِٔ
لَوٓتا تَوٓتَّت ٓ    -فَقَالَ سٔثٕحٓاىَ اللَِِّ لََٕ مَاىَ مَوٓا ٗٓقَُلُتَىَ  -هِيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِلٓ

 .سٓسَٔلُ اللَِِّ ص تِيِ٘ٓاتِِِ إِلَى الشَّجٓشَِٓ
، ٍ أٍسدُ عٌِ، ٍ عتي التْتزٗة تستٌذ    2528 -306 -2الفقِ٘  -(2)•

 .هي ّزُ األتَاب 17هي الثاب  5آخش فٖ الحذٗث 
 

 322: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ ٗٓعٕقَُبٓ عٓيْ عِذٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓاتٌَِا عٓيْ سْٕٓلِ « 3» -3 -14921•
تٕيِ صِٗٓادٍ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَتِٖ ًَصٕشٍ عٓيْ هٔيٌَِّى عٓيْ صٔسٓاسَٓٓ عٓيْ أَتِٖ 

 -الَْٓقْتتِ « 4»ٍٓ لَٕ٘سٓ لِأَحٓتذٍ أَىْ ٗٔحٕتشِمٓ دٍٔىَ   : جٓعٕفَشٍ   فِٖ حٓذِٗثٍ قَالَ
هٓيَلُ هٓيْ صٓلَّى فِٖ السَّتفَشِ   -الَّزِٕ ٍٓقَّتَِٔ سٓسَٔلُ اللَِِّ ص فَئًَِّوٓا هٓيَلُ رَلِلٓ

 .أَسٕتٓعاً ٍٓ تَشَكٓ اليٌِّْتَٕ٘يِ
هتي الثتاب    5، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗث 2 -321 -4النافٖ  -(3)•

 .هي أتَاب أقسام الحج 11
 (.ّاهش الوخؽَغ)قثل  -فٖ التْزٗة ٍ االستثصاس -(4)•

 

 322: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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  المَل في أحىام الوَاليت
 .«5»سٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ ٗٓعٕقَُبٓ هِيْلَِٔ ٍٓ •
•______________________________ 

 
 .527 -161 -2، ٍ االستثصاس 155 -51 -5التْزٗة  -(5)•

 322: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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  المَل في أحىام الوَاليت
ٍٓ تِالْئِسٌَٕادِ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَتِٖ ًَصٕشٍ عٓتيْ  « 6» -4 -14922•

قُلْتٔ لِتأَتِٖ عٓثٕتذِ اللَّتِِ   إًَِّتا     : ًَصٕشٍ عٓيْ أَخِِِ٘ سِٗٓاحٍ قَالَأَتِٖ   هِْٕشَاىَ تٕيِ
أَىْ  -قَالَ إِىَّ هِتيْ تَوٓتامِ الْحٓتجِّ ٍٓ الْعٔوٕتشَِٓ     -ًُشٍََّى تِالْنَُفَِٔ أَىَّ عٓلِّ٘اً ص
قَتذٕ قَتالَ    -فَْٓلْ قَالَ ّٓزَا عٓلٌِّٖ   فَقَتالَ  -ٗٔحٕشِمٓ الشَّجٔلُ هِيْ دٍٕٔٓٗشَِٓ إَّٔلِِِ

ٍٓ لَتَٕ مَتاىَ    -لِوٓيْ مَاىَ هٌْٓضِلُِٔ خَلْفٓ الْوَٓٓاقِ٘تِ -رَلِلٓ أَهِ٘شُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ ص
أَىْ لَا ٗٓخْتشُجٓ تِيِ٘ٓاتِتِِ إِلَتى     -هٓا مَاىَ ٗٓوٌَٕ ٔ سٓسَٔلَ اللَِِّ ص -مَوٓا ٗٓقَُلَُىَ
 .الشَّجٓشَِٓ

هتي الثتاب    9، ٍ أٍسد صذسُ فٖ الحذٗث 5 -322 -4النافٖ  -(6)•
 .هي ّزُ األتَاب 17

 324: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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  المَل في أحىام الوَاليت
ٍٓ عٌْْٓٔنٕ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ الٌُّعٕوٓتاىِ  « 1» -5 -14923•

دٓخَلْتٔ عٓلَى أَتِٖ عٓثٕذِ اللَّتِِ   ٍٓ  : قَالَ« 2»عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ عٔقْثَٓٔ عٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ 
 -فَقَالَ لِٖ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ قُلْتٔ هِيْ هَٕٓظِ ِ مَزَا ٍٓ مَزَا -أًََا هٔتَغَِّ٘شُ اللََّٕىِ

ثُنَّ قَالَ ٗٓسٔشُّكٓ أَىْ صٓلَّٕ٘تٓ الظُّْٕشَ أَسٕتٓعاً  -فَقَالَ سٔبَّ ؼَالِةِ خَٕ٘شٍ تَضِلُّ قَذٓهِٔٔ
 .قُلْتٔ لَا قَالَ فََْٔٓ ٍٓ اللَِِّ رَاكٓ -فِٖ السَّفَشِ
•______________________________ 

 .6 -322 -4النافٖ  -(1)
 .ه٘سشٓ -فٖ الوصذس -(2)•

 

 324: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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  المَل في أحىام الوَاليت
هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕتيِ سٓتعِ٘ذٍ   « 3» -6 -14924•

قُلْتٔ لِأَتِٖ عٓثٕذِ اللَِِّ : عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ سٌَِاىٍ عٓيِ اتٕيِ هٔسٕنَاىَ عٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ قَالَ
ٍٓ آخَشُ هِيَ الْنَُفَِٔ أَُّْٗٔوٓتا أَفْعَتلُ فَقَتالَ ٗٓتا      -  سٓجٔلٌ أَحٕشَمٓ هِيَ الْعٓقِ٘عِ

فَقُلْتٔ أُصٓلِّْ٘ٓا  -تُصٓلِّْ٘ٓا سِتّاً« 4»أَ تُصٓلِّٖ الْعٓصٕشَ أَسٕتٓعاً أَفْعَلُ أَمٕ  -هٔ٘ٓسِّشُ
 .فَنَزَلِلٓ سٌَُّٔٔ سٓسَٔلِ اللَِِّ ص أَفْعَلُ هِيْ غَٕ٘شِّٓا -أَسٕتٓعاً أَفْعَلُ قَالَ

 .«5»ٍٓ سٍٓٓأُ الصَّذٍٔ ُ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔ٘ٓسِّشٍ هِيْلَِٔ •
 .528 -161 -2، ٍ االستثصاس 156 -52 -5التْزٗة  -(3)•
 (.ّاهش الوخؽَغ)أٍ  -فٖ ًسخٔ -(4)•

 .2529 -306 -2الفقِ٘  -(5)•
 

 324: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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  المَل في أحىام الوَاليت
ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْقَاسِنِ عٓيْ حٌَٓاىِ تٕتيِ سٓتذِٗشٍ   « 6» -7 -14925•

ٍٓ عٓثٕتذٔ التشَّحِ٘نِ الْقَصِت٘شُ ٍٓ صِٗٓتاد       -أًََا ٍٓ أَتِٖ ٍٓ أَتَٔ حٓوٕضََٓ اليُّوٓالُِّٖمٌُْتٔ  :قَالَ
تَسٓتلَّخَ  « 2»فَذٓخَلٌَْا عٓلَى أَتِتٖ جٓعٕفَتشٍ   فَتشَأَى صِٗٓتاداً قَتذٕ       -«1»الْأَحٕلَامٔ 
قَالَ ٍٓ لِنٓ أَحٕشَهٕتتٓ هِتيَ    -فَقَالَ لَِٔ هِيْ إَٔٗيَ أَحٕشَهٕتٓ قَالَ هِيَ الْنَُفَِٔ -جٓسٓذُٔٔ
« 3»هٓا تٓعٔذٓ هِتيَ الْتئِحٕشَامِ فَْٔتَٓ     -فَقَالَ تٓلَغٌَِٖ عٓيْ تٓعٕعِنُنٕ أًََِّٔ قَالَ -الْنَُفَِٔ

ثُنَّ قَالَ لِأَتِٖ حٓوٕضََٓ هِتيْ إَٔٗتيَ    -فَقَالَ هٓا تٓلَّغَلٓ ّٓزَا إِلَّا مَزَّاب  -أَعٕظَنٔ لِلْأَجٕشِ
لِأًََّلٓ سٓوِعٕتٓ أَىَّ قَثٕشَ أَتِٖ رَسٍّ سٓظِتٖٓ   -قَالَ هِيَ الشَّتٓزَِٓ قَالَ لَِٔ ٍٓ لِنٓ -أَحٕشَهٕتٓ

هِيْ إَٔٗتيَ   -ثُنَّ قَالَ لِأَتِٖ ٍٓ لِعٓثٕذِ الشَّحِ٘نِ -فَأَحٕثٓثٕتٓ أَىْ لَا تَجَٔصُٓٔ -اللَِّٔ عٌِْٓٔ تِْٓا
ٍٓ لَتا   -فَقَالَ أَصٓثٕتُوٓا الشُّخْصٓتَٔ ٍٓ اتَّثٓعٕتُوٓتا السُّتٌََّٔ    -أَحٕشَهٕتُوٓا فَقَاال هِيَ الْعٓقِ٘عِ

ٍٓ رَلِتلٓ أَىَّ اللَّتِٓ ٗٓسِت٘شٌ     -ٗٓعٕشِضٔ لِٖ تٓاتٓاىِ مِلَأّوٓا حٓلَالٌ إِلَّا أَخَزْتٔ تِالْ٘ٓسِ٘شِ
 .ٍٓ ٗٔعٕؽِٖ عٓلَى الْ٘ٓسِ٘شِ هٓا لَا ٗٔعٕؽِٖ عٓلَى الْعٌْٔفِ -ٗٔحِةُّ الْ٘ٓسِ٘شَ

 325: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج



23 

  المَل في أحىام الوَاليت
 .531 -162 -2، ٍ االستثصاس 158 -52 -5التْزٗة  -(6)•
 (.ّاهش الوخؽَغ)حجاتا  -فٖ االستثصاس صٗادٓ -(1)•
 (.ّاهش الوخؽَغ)ٍ قذ  -فٖ ًسخٔ -(2) •
 (.ّاهش الوخؽَغ)أفعل ٍ  -فٖ ًسخٔ صٗادٓ -(3) •
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  المَل في أحىام الوَاليت
ٍٓ فِٖ أَحٓادِٗثِ أَشْْٔشِ الْحٓجِّ ٍٓ « 4»ٍٓ تَقَذَّمٓ هٓا ٗٓذٔلُّ عٓلَى رَلِلٓ ٌَّٔا : أَقَُلُ•

ٍٓ ٓعلَتى اسٕتتِيٌَْاِء الصُّتَسٓتَِٕ٘ي        « 5»غَٕ٘شِ رَلِلٓ   ِِ ٍٓ ٗٓتأْتِٖ هٓتا ٗٓتذٔلُّ ٓعلَٕ٘ت
 .«6»الْوٓزْمَُسٓتَٕ٘يِ 

 .ٍ غ٘شّوا هي ّزُ األتَاب 9، 1تقذم فٖ الثات٘ي  -(4) •
هي  36، 29، ٍ فٖ الحذٗي٘ي 11هي الثاب  4تقذم فٖ الحذٗث  -(5) •

 .هي أتَاب أقسام الحج 2الثاب 
 . هي ّزُ األتَاب 13، 12ٗاتٖ فٖ الثات٘ي  -(6) •
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

 :ٍ ٗستيٌى هي رلل هَظعاى•
إرا ًزس اإلحشام قثل الو٘قات، فئًِ ٗجَص ٍ ٗصتح ٍ ٗجتة    -أحذّوا•

العول تِ، ٍ ال ٗجة تجذٗذ اإلحشام فٖ الو٘قات ٍ ال الوشٍس علْ٘ا، ٍ 
األحَغ اعتثاس تع٘٘ي الوناى، فال ٗصح ًزس اإلحشام قثل الو٘قات تتال  
تع٘٘ي على األحَغ، ٍ ال ٗثعذ الصحٔ على ًحَ التشدٗذ ت٘ي الونتاً٘ي  

علّٖ أى أحشم إهتا هتي النَفتٔ أٍ الثصتشٓ ٍ إى متاى      للِّ : تأى ٗقَل
األحَغ خالفتِ، ٍ ال فتش  تت٘ي متَى اإلحتشام للحتج الَاجتة أٍ        
الوٌذٍب أٍ للعوشٓ الوفشدٓ، ًعن لَ ماى للحج أٍ عوشٓ التوت  ٗشتتشغ  

 .أى ٗنَى فٖ أشْش الحج

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

لَ ًزس ٍ خالف ًزسُ عوذا أٍ ًس٘اًا ٍ لن ٗحتشم هتي رلتل     2هسألٔ •
إرا أحشم هتي الو٘قتات، ٍ عل٘تِ النفتاسٓ إرا       الوناى لن ٗثؽل إحشاهِ

 .خالفِ عوذا
 

 411: ، ص1 تحشيش الَسيلٔ؛ ج
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

إرا ًزس اإلحشام قثل الو٘قات : أحذّوا: ٗستيٌٖ هي رلل هَظعاىًعن •
 فئًِّ ٗجَص ٍ ٗصحّ للٌصَص، 

لَ أىّ عثتذاً أًعتن   ( علِ٘ السّالم)اللِّ خثش أتٖ تص٘ش عي أتٖ عثذ : هٌْا•
تعالى علِ٘ ًعؤ أٍ اتتالُ تثلّ٘ٔ فعافاُ هي تلل الثلّ٘ٔ فجعل علتى  اللِّ 

 . ًفسِ أى ٗحشم هي خشاساى ماى علِ٘ أى ٗتنّ

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 رَلِهًَٓزَسٓ الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ 

ال ٗعشّ عذم سجحاى رلل تل هشجَحّ٘تِ قثل الٌزس، هت  أىّ التالصم   ٍ •
مَى هتعلّع الٌزس ساجحاً، ٍ رلل الستنشاف سجحاًِ تششغ الٌزس هي 

 (3)األخثاس، ٍ الالصم سجحاًِ ح٘ي العول ٍ لَ ماى رلل للٌزس 
 
ساجحرا   يىَى  ال هافي وفائ رله الومذاس ًظش ٍ لزا ال ًجتزئ تٌزس ( 3)•

في غيش هَسد الٌضّ ٍ لَ لن يىي هشجَحا  أيضا  فال هحيض هري االلترزام   
تتخظيض ها دلّ على سجحاى ساتك على الٌزس توثل الومرام الوٌظرَص ٍ   

 (.آلا ضياء. )ال يتعذّى هٌِ إلى غيش هَسد الٌضّ

 

 643: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

الصَم فٖ السفش الوشجَح أٍ الوحشّم هي ح٘ث َّ هت   هسألٔ   ٍ ًظ٘شُ•
صحّتِ ٍ سجحاًِ تالٌزس، ٍ ال تذ هي دل٘ل ٗتذلّ علتى مًَتِ ساجحتاً     

  (1)تششغ الٌزس 
تل ال يثعذ استفادٓ سجحاًِ راتا  ٍ الوشجَحئّ تالعشع لىًَِ سدّا  ( 1)•

تعالى على عثادُ تتشخيض التشن إلى الويمات لغيش الٌرارس  اللِّ لْذئّ 
. ٍ أهّا للٌارس فثاق على سجحاًرِ الرزاتي ٍ ورزا الظرَم فري السرفش      

 (.الگلپايگاًي)

 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

فال ٗشد أىّ الصم رلل صحّٔ ًزس ملّ هنشٍُ أٍ هحشّم، ٍ فٖ الوقاه٘ي  •
الوزمَسٗي الناشف َّ األخثاس، فالقَل تعذم االًعقاد موا عي جواعتٔ  
 لوا رمش ال ٍجِ لِ، لَجَد الٌصَص، ٍ إهناى تؽث٘قْا على القاعذٓ، 

 644: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العشٍٓ الَثمى 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

تٓابٔ جَٓٓاصِ الْئِحٕشَامِ قَثٕلَ الْوِ٘قَاتِ لِوٓيْ ًَتزَسٓ رَلِتلٓ ٍٓ إِىْ مَتاىَ     13« 6»•
  الْئِحٕشَامٔ تِالْحٓجِّ ٍٓجٓةٓ مًََُِٕٔ فِٖ أَشْْٔشِ الْحٓجِّ

هٔحٓوَّذٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕتيِ سٓتعِ٘ذٍ   « 7» -1 -14928•
  سٓأَلْتٔ أَتٓا عٓثٕذِ اللَِِّ   عٓيْ سٓجٔلٍ جٓعٓلَ: قَالَ« 8»عٓيْ حٓوَّادٍ عٓيِ الْحٓلَثِِّٖ 

ٍٓ لْ٘ٓتفِ   -أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيَ الْنَُفَِٔ قَالَ فَلْ٘ٔحٕشِمٕ هِيَ الْنَُفَِٔ -لِلَِِّ عٓلَِِٕ٘ شُنْشاً
 .لِلَِِّ تِوٓا قَالَ

 .534 -163 -2، ٍ االستثصاس 162 -53 -5التْزٗة  -(7)•
ٍ ماًِ اتي أتٖ شتعثٔ لوتا   ( ّاهش الوخؽَغ)علٖ  -فٖ ًسخٔ -(8)•

 (.قذُ. هٌِ)فٖ الوٌتْى 

 326: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّتذِ تٕتيِ عِ٘سٓتى عٓتيْ     « 1» -2 -14929•
مَتَثٕتٔ إِلَى : هٔحٓوَّذِ تٕيِ إِسٕوٓاعِ٘لَ عٓيْ صٓفَْٓاىَ عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ أَتِٖ حٓوٕضََٓ قَالَ

 -جٓعٓلَ لِلَِِّ عٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٔحٕشِمٓ هِيَ الْنَُفَِٔ -أَتِٖ عٓثٕذِ اللَِِّ   أَسٕأَلُِٔ عٓيْ سٓجٔلٍ
 .قَالَ ٗٔحٕشِمٔ هِيَ الْنَُفَِٔ

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ تٕيِ سٓعِ٘ذٍ عٓيْ حٓوَّادِ تٕيِ عِ٘سٓى عٓيْ عٓلِِّٖ تٕيِ أَتِٖ •
 .«2»حٓوٕضََٓ هِيْلَِٔ 

 .535 -163 -2، ٍ االستثصاس 163 -53 -5التْزٗة  -(1)•
ستالت أتتا الحستي     -قتال  -، ٍ ف1166ِ٘ -314 -8التْزٗة  -(2)•

 (.علِ٘ السالم)

  327: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج 
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 الْإِحٕشَامِ لَثٕلَ الْوِيمَاتِ لِوٓيْ ًَزَسٓ رَلِهٓ

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ الْحٓسٓيِ الصَّفَّاسِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ « 3» -3 -14930•
تٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَتِٖ ًَصٕشٍ عٓتيْ عٓثٕتذِ الْنَتشِٗنِ عٓتيْ     
سٓوٓاعَٓٔ عٓيْ أَتِٖ تٓصِ٘شٍ عٓيْ أَتِٖ عٓثٕذِ اللَِِّ   قَالَ سٓوِعٕتُِٔ ٗٓقَُلُ لََٕ أَىَّ عٓثٕذاً 

فَعٓافَأُ هِيْ تِلْلٓ الْثٓلَِِّ٘ٔ فَجٓعٓلَ عٓلَتى   -أًَْعٓنٓ اللَِّٔ عٓلَِِٕ٘ ًِعٕوًٓٔ أٍَِ اتٕتَلَأُ تِثٓلٍَِّ٘ٔ
 .أَىْ ٗٔحٕشِمٓ تِخُشَاسٓاىَ مَاىَ عٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٔتِنَّ -ًَفْسِِِ

ٍٓ تِئِسٌَٕادُِِ عٓيْ هٔحٓوَّذِ تٕيِ أَحٕوٓذٓ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓتى عٓتيِ الْحٔسٓتٕ٘يِ تٕتيِ الْحٓسٓتيِ      •
 .«4»اللُّؤْلُؤِِّٕ عٓيْ أَحٕوٓذٓ تٕيِ هٔحٓوَّذٍ عٓيْ سٓوٓاعَٓٔ هِيْلَِٔ 

 .535 -163 -2، ٍ االستثصاس 164 -54 -5التْزٗة  -(3)•
 .1152 -310 -8التْزٗة  -(4)•

 326: ، ص11 ٍسائل الشيعٔ؛ ج
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 عثذ الىشين تي عوشٍ تي طالح 

عثذ النشٗن تتي عوتشٍ    - 645245/الع٘ي تاب/الٌجاشٖ سجال[ 1/1]•
 تي صالح 

الخيعوٖ هَالّن مَفٖ سٍى عي أتٖ عثتذ ا  ٍ أتتٖ الحستي    [ 1/2]•
واى ثمرٔ ثمرٔ   [  علِ٘ السالم]على أتٖ الحسي  ٍلفعلْ٘وا السالم ثن 
أخثشًا أتَ عثذ ا  . لِ متاب ٗشٍِٗ عذٓ هي أصحاتٌا. عيٌا يلمة وشاها
حذثٌا هحوذ تي أحوتذ تتي   : حذثٌا علٖ تي حاتن قال: تي شاراى قال

حتذثٌا  : حذثٌا القاسن تي هحوذ تي الحس٘ي تي خاصم قتال : ثاتت قال
 . عث٘س عي مشام تنتاتِ
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