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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائظ هي الجلَغ ٍ االستغبعٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحح هْوب أهىي، ٍ ورا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تىسازُ ثل 
 العوَ  فٖ ول سٌٔ، ثل ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .عٌد الخسٍج هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ عدهِإلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح عي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ ورا عي الوعصَه٘ي علْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  عوٌْن   
علْ٘ن السالم ٍ عي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هع عدم حضَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هعرٍزٗي
 ٍ ٗستحت إحدبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .*ٍ ٗدَش إعغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘ع الحح ل٘حح ثْب•

 
 اختصاصِ توي الٗستط٘ع هثٌٖ على اإلحت٘اط *•

 402: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستمسض ٍ ٗحح إذا  *ٗستحت 3هسألٔ •
 .وبى ٍاثمب ثبلَفبء

لإلستحجبة هساتت فوب ذوس أفضلِ لَ وبى صسٍزٓ ٍ حٌ٘ئور ٗدوت    *•
ٔ   18الحح ثعد اإلستمساض ووب هس فٖ هسألٔ   .هي هسوبئل اإلسوتغبع

فلَ وبى لِ شا ٍ زاحلٔ أٍ لن ٗىي ٍاثمب ثبلَفبء ٗستحت اإلسوتمساض  
 .للحح ٍ إى وبى استحجبثِ ألل هي الصَزٓ الوروَزٓ فٖ الوتي

 

 402: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ثَبةُ اسِتِحِجَبةِ التَّغََُّعِ ثِبلْحَحِّ ٍَ لََِ ثِبالسِتِدَأًَِ لِوَيْ َٗوِلِهُ هَب  50« 1»•
فِِِ٘ ٍَفَبءٌ ٍَ عَدَمِ ٍُخَُةِ الْحَحِّ عَلَى هَيْ عَلَِِِ٘ َِٗيٌ إِلَّب أَىْ َٗفْضُلَ عَيْ 

  ٌَِِِِٗ هَب َٗمَُمُ ثِبلْحَحِّ
هُحَوَّدُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِئِسٌَِبُِِ عَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ « 2» -1 -14467•

غَْ٘ررِ ٍااحدرد    عِ٘سَى عَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ عُوَِ٘سٍ عَيْ هُعَبٍََِٗٔ ثِيِ ٍَِّتٍ عَويْ  
أَ فَأَتَدََّٗيُ ٍَ أَحُحُّ فَمَوبلَ   -راخُلٌ ذٍُ داْٗيٍلُلْتُ لِأَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ ع إًِِّٖ : لَبلَ

 .«3»زٍََاُُ الصَّدٍُقُ هُسْسَلًب ًَحََُُِ ٍَ        .لِلدَِّٗيًَِعَنِ ََُّ أَلْضَى 
 -329 -2، ٍ االستجصوووووبز 1533 -441 -5التْووووورٗت  -(2)•

 .2905 -437 -2ٍ الفمِ٘  2233 -221 -2الفمِ٘  -(3.)1168

  140: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

« 6»ٍَ عٌَُِْ عَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ عُوَِ٘سٍ عَويْ خُفٌََِ٘ؤَ   « 5» -3 -14469 •
إِىَّ أَثَب عَجِدِ اللَِِّ َٗمْسَأُ عَلَِ٘هَ السَّولَبمَ   -خَبءًَِٖ سَدِٗسٌ الصَِّ٘سَفُِّٖ فَمَبلَ: لَبلَ

 .هَب لَهَ لَب تَحُحُّ اسِتَمْسِضِ ٍَ حُحَّ -ٍَ َٗمَُلُ لَهَ
 .1169 -329 -2، ٍ االستجصبز 1534 -441 -5التْرٗت  -(5)•
ٍ فوٖ ّبهشؤ عوي    ( حمجٔ)ورا فٖ األصل، لىي فٖ الوخغَط  -(6)•

ٔ  -ٍ لىي فٖ التْرٗت الوغجَع( خف٘س)ًسخٔ  هحوسش  ثوي  عمجؤ  ).عمجو
 (الدعفٖ ثمٔ

  140: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

هُحَوَّدُ ثِيُ َٗعِمَُةَ عَيْ عِدٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب عَيْ أَحِوَدَ « 2» -5 -14471•
: ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ عِ٘سَى عَيْ عَلِِّٖ ثِيِ الْحَىَنِ عَيْ عَجِدِ الْوَلِهِ ثِيِ عُتْجََٔ لَبلَ

إِىْ َٗسِتَمْسِضُ ٍَ َٗحُحُّ لَوبلَ   -سَأَلْتُ أَثَب الْحَسَيِ ع عَيِ السَّخُلِ عَلَِِِ٘ َِٗيٌ
 .فَلَب ثَأْسَ كَاىَ لَُِ ٍاخٌِْ فدٖ هاالٍ

 .«3»ٍَ زٍََاُُ الصَّدٍُقُ ثِئِسٌَِبُِِ عَيْ عَجِدِ الْوَلِهِ ثِيِ عُتْجََٔ هِثْلَُِ •
ٍ  1535 -442 -5، ٍ التْوووورٗت 3 -279 -4الىووووبفٖ  -(2) •

  .1170 -329 -2االستجصبز 
 .2902 -436 -2الفمِ٘  -(3)•

 141: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ٍَ عٌَُْْنِ عَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ عِ٘سَى عَيِ الْجَسْلِِّٖ « 6» -7 -14473•
سَأَلْتُ أَثَب الْحَسَيِ : عَيْ خَعِفَسِ ثِيِ ثَشِ٘سٍ عَيْ هَُسَى ثِيِ ثَىْسٍ الََْاسِغِِّٖ لَبلَ

« 7»إِىْ كَاىَ خَلْفا ظَْْرُِد هارالٌ  فَمَبلَ  -ع عَيِ السَّخُلِ َٗسِتَمْسِضُ ٍَ َٗحُحُّ
 .ُ فَلَب ثَأْسَتِِد حاداثٌ أُدِّٕا عاٌِْحاداثَ   إِىْ

 .ٍَ وَرَا الَّرِٕ لَجِلَُِ« 1»ٍَ زٍََاُُ الشَِّ٘خُ ثِئِسٌَِبُِِ عَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدٍ •
 . 6 -279 -4الىبفٖ  -(6)•

 .ٍ ورله التْرٗت( ّبهش الوخغَط)هب  -فٖ ًسخٔ -(7)•
 .1171 -330 -2، ٍ االستجصبز 1536 -442 -5التْرٗت  -(1)•

 142-141: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

ٍَ عٌَُْْنِ عَيْ أَحِوَدَ ثِيِ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ عَيْ أَثِ٘وِِ عَويْ   « 2» -8 -14474•
سَأَلْتُ أَثَب عَجِدِ اللَِِّ ع عَيْ زَخُلٍ : عَيْ َٗعِمَُةَ ثِيِ شُعَِ٘تٍ لَبلَأَتِٖ طَالدرةٍ  
لَبلَ ًَعَنِ إِىَّ اللََِّ سََ٘مْضِٖ عٌَُِْ إِىْ  -ٍِا قَدْ حاحَّ حادََّٔ الْئِسْلَام -َٗحُحُّ ثِدَِٗيٍ
 .شَبءَ اللَُِّ

 .«3»راٍااُُ الصَّدٍُقُ تِئِسٌَْاددُد عايْ ٗاعْقَُبا تْيِ شُعاْ٘ةٍ هدثْلَُِ ٍا •
 
 .1 -279 -4الىبفٖ  -(2)•
 .2901 -436 -2الفمِ٘  -(3)•

 
 142: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ زاد ٍ راحلٔ أى ٗستقرض ٍ ٗحح

هُحاوَّدد تْريِ  ٍَ عٌَُْْنِ عَيْ أَحِوَدَ ثِيِ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ عَيْ « 4» -9 -14475•
عَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ الْفُضَِ٘لِ عَيْ هَُسَى ثِيِ ثَىْسٍ عَيْ أَثِٖ الْحَسَيِ الْوأٍََّلِ  عالدٍّٖ 
هارا  ظَْْرُِد إِذَا كَاىَ خَلْفا  -لُلْتُ لَُِ َّلْ َٗسِتَمْسِضُ السَّخُلُ ٍَ َٗحُحُّ: ع لَبلَ
 .لَبلَ ًَعَنِعاٌُِْ إِذَا حاداثَ تِِد حاداثٌ « 5»ُٗؤَدَّى 

 .«6»ٍا راٍااُُ الصَّدٍُقُ تِئِسٌَْاددُد عايْ هَُساى تْيِ تاكْرٍ هدثْلَُِ •
 .2 -279 -4الىبفٖ  -(4)•
 (.ّبهش الوخغَط)ثِ  -فٖ الفمِ٘ شٗبٓ -(5)•
 .2903 -436 -2الفمِ٘  -(6)•

 
 142: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ، ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

ٗستحت وثسٓ اإلًفبق فٖ الحح، ٍ الحح أفضل هي الصودلٔ   4هسألٔ . •
 .ثٌفمتِ

 402: ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

 

إى اهلل : ٍ فٖ ثعوط األخجوبز    هسألٔ ٗستحت وثسٓ اإلًفبق فٖ الحح 8•
  ٗجغط اإلسسا  إال ثبلحح ٍ العوسٓ

 

 532: ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سدٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

  ثَبةُ اسِتِحِجَبةِ وَثْسَِٓ الْئًِْفَبقِ فِٖ الْحَحِّ 55« 3»•
هُحَوَّدُ ثِيُ عَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ثِئِسٌَِبُِِ عَيِ اثِويِ أَثِوٖ   « 4» -1 -14494•

لَبلَ زَسَُلُ اللَّوِِ   هَوب هِويْ ًَفَمَؤٍ     : َٗعِفَُزٍ عَيْ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ ع أًََُِّ لَبلَ
ٍَ ُٗجِغِطُ الْئِسِوسَا َ إِلَّوب فِوٖ     -أَحَتَّ إِلَى اللَِِّ عَصَّ ٍَ خَلَّ هِيْ ًَفَمَِٔ لَصِدٍ

ٍَ أًَْفَكَ هِويْ لَصِودٍ أٍَِ    -فَسَحِنَ اللَُِّ هُؤْهٌِبً اوْتَسَتَ عَِّ٘جبً -الْحَحِّ ٍَ الْعُوِسَِٓ
 .لَدَّمَ فَضْلًب

 .«6»ٍَ َٗأْتِٖ هَب َٗدُلُّ عَلَِِِ٘ « 5»ٍَ تَمَدَّمَ هَب َٗدُلُّ عَلَى ذَلِهَ : أَلَُلُ•

 149: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

هي الجوبة   1، ٍ أٍز هثلِ فٖ الحدٗث 3621 -167 -3الفمِ٘  -(4)•
 .هي أثَاة آاة السفس 35

هوي ّورُ    54، ٍ فٖ الجبة 33هي الجبة  10تمدم فٖ الحدٗث  -(5)•
 .األثَاة

 . هي أثَاة آاة السفس 42ٗبتٖ فٖ الجبة  -(6)•

 149: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

  ثَبةُ عَدَمِ تَحِسِٗنِ الْئِسِسَا ِ فِٖ ًَفَمَِٔ الْحَحِّ ٍَ الْعُوِسَِٓ 35« 1»•
هُحَوَّدُ ثِيُ عَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ثِئِسٌَِبُِِ عَيْ عَجِدِ اللَّوِِ  « 2» -1 -15146•

لَبلَ زَسَُلُ اللَِِّ   هَب هِيْ ًَفَمٍَٔ : ثِيِ أَثِٖ َٗعِفَُزٍ عَيْ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ ع لَبلَ
ٍَ ُٗجِغِطُ الْئِسِسَا َ إِلَّب فِٖ حَحٍّ  -أَحَتَّ إِلَى اللَِِّ عَصَّ ٍَ خَلَّ هِيْ ًَفَمَِٔ لَصِدٍ

 .أٍَِ عُوِسٍَٓ
ٍَ زٍََاُُ الْجَسْلُِّٖ فِٖ الْوَحَبسِيِ عَيِ اثِيِ هَحِجَُةٍ عَيْ عَلِِّٖ ثِيِ زِئَوبةٍ عَويْ   •

ٍَ « 4»ٍَ تَمَدَّمَ هَب َٗدُلُّ عَلَوى ذَلِوهَ   : أَلَُلُ« 3»عَجِدِ اللَِِّ ثِيِ أَثِٖ َٗعِفَُزٍ 
 .«5»َٗأْتِٖ هَب َٗدُلُّ عَلَِِِ٘ 

 417:ص، 11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

 .فِ٘ حدٗث ٍاحد 35الجبة  -(1)•
 .2446 -279 -2الفمِ٘  -(2)•
 .77 -359 -الوحبسي -(3)•
 .هي أثَاة ٍخَة الحح 55هي الجبة  1تمدم فٖ الحدٗث  -(4)•
 .هي ّرُ األثَاة 42هي الجبة  2ٗبتٖ فٖ الحدٗث  -(5)•

 417: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

ثَبةُ اسِتِحِجَبةِ حَوِلِ الْوُسَبفِسِ إِلَى الْحَحِّ ٍَ الْعُوِوسَِٓ ٍَ غَِ٘سِِّوَوب    42« 2»•
إِلَّب شَِٗبزََٓ الْحُسَِ٘يِ ع أَعَْ٘تَ الصَّاِ وَبللََِّشِ ٍَ السُّىَّسِ ٍَ ًَحَُِِِ ٍَ الْئِوْثَبزِ هِويْ  

  حَوِلِ الْوَبءِ
لَبلَ زَسُوَلُ اللَّوِِ   : هُحَوَّدُ ثِيُ عَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ لَبلَ« 3» -1 -15160•

 .  هِيْ شَسَ ِ السَّخُلِ أَىْ ُٗغَِّ٘تَ شَاَُُ إِذَا خَسَجَ فِٖ سَفَسٍ
ٍا راٍااُُ الْثارْقدُّٖ فدٖ الْواحااسديِ عايِ الٌََّْفَلدِّٖ عايِ السَّكًَُدِّٖ عايْ أَتِرٖ عاثْردد   •

ٍا راٍااُُ الْكُلٌَْ٘دُّٖ عايْ عالدِّٖ تْيِ إِتْررَاّد٘نا عاريْ أَتِ٘رِد    « 4»اللَِّد عايْ آتاائدِد ع 
 .«5»عايِ الٌََّْفَلدِّٖ هدثْلَُِ 

 423: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

 .2454 -281 -2الفمِ٘  -(3)•
 .81 -360 -الوحبسي -(4)•
 .467 -303 -8الىبفٖ  -(5)•

 423: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

ٍَ وَبىَ عَلُِّٖ ثِيُ الْحُسَِ٘يِ ع إِذَا سَبفَسَ إِلَى هَىََّٔ : لَبلَ« 6» -2 -15161•
هِويَ اللَّوَِشِ ٍَ السُّوىَّسِ ٍَ     -أٍَِ الْعُوِسَِٓ تَصٍَََّ هِيْ أَعَْ٘تِ الصَّاِ -«7»لِلْحَحِّ 

 .ٍَ الْوُحَلَّى« 8»السََِّٗكِ ٍَ الْوُحَوَّصِ 
 .2455 -282 -2الفمِ٘  -(6)•
 (.ّبهش الوخغَط)إلى الحح  -فٖ ًسخٔ -(7)•
 (.ّبهش الوخغَط)الوحوط  -فٖ ًسخٔ -(8)•
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

ٍَ زٍََاُُ أَِٗضبً عَيْ َٗعِمُوَةَ ثِويِ   « 1»زٍََاُُ الْجَسْلُِّٖ فِٖ الْوَحَبسِيِ هُسْسَلًب ٍَ •
َٗصِٗدَ عَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ سٌَِبىٍ ٍَ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ عُوَِ٘سٍ خَوِ٘عبً عَيْ عَجِدِ اللَِِّ ثِيِ 

ٍَ زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ عَيْ عَلِِّٖ ثِويِ إِثِوسَاِّ٘نَ   « 2»سٌَِبىٍ عَيْ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ ع 
 .«3»عَيْ أَثِِِ٘ عَيِ اثِيِ أَثِٖ عُوَِ٘سٍ هِثْلَُِ 
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

 -لَبلَ ٍَ لَبلَ الصَّبِقُ ع إِىَّ هِيَ الْوُسٍُءَِٓ فِٖ السَّوفَسِ « 4» -3 -15162•
 .وَثْسََٓ الصَّاِ ٍَ عِ٘جَُِ ٍَ ثَرْلَُِ لِوَيْ وَبىَ هَعَهَ

أَحِوَدُ ثِيُ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ الْجَسْلُِّٖ فِٖ الْوَحَبسِويِ عَويْ   « 5» -4 -15163•
لَبلَ أَثَُ عَجِدِ اللَِِّ ع تَجَسَّنِ ثِأَىْ تَحِوِولَ الْخُجِوصَ   : ثَعِطِ أَصِحَبثٌَِب زَفَعَُِ لَبلَ
 .فِٖ سَفَسِنَ فِٖ شَاِنَ
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 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

هُحَوَّدُ ثِيُ َٗعِمَُةَ عَيْ عَلِِّٖ ثِيِ إِثِسَاِّ٘نَ عَيْ صَوبلِِِ  « 6» -5 -15164•
وٌَُّب عٌِْدَُُ فَرَوَسٍُا : عَيْ أَثِٖ عَجِدِ اللَِِّ ع لَبلَثَعِطِ زِخَبلِِِ ثِيِ السٌِّْدِِّٕ عَيْ 

فَمَبلَ الْوَوبءُ لَوب َٗثْمُولُ إِلَّوب أَىْ ٌَْٗفَوسَِ ثِوِِ        -الْوَبءَ فِٖ عَسِٗكِ هَىََّٔ ٍَ ثِمْلَُِ
 .فَلَب َٗىَُىُ عَلَِِِ٘ إِلَّب الْوَبءُ -الْدَوَلُ

•«7» 
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•______________________________ 
 .83 -360 -الوحبسي -(1)
 .83ذٗل الحدٗث  -360 -الوحبسي -(2)•
 .468 -303 -8الىبفٖ  -(3)•
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هوي   1، ٍ أٍزُ ثتوبهِ فوٖ الحودٗث   2498 -294 -2الفمِ٘  -(4)•
 .هي ّرُ األثَاة 49الجبة 

 .84 -360 -الوحبسي -(5)•
 .8 -542 -4الىبفٖ  -(6)•
 .هي ّرُ األثَاة 41ٍ تمدم هب ٗدل على االستثٌبء فٖ الجبة  -(7)•
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