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  القَل في الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائظ هي الجلَؽ ٍ االستغبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

ٗحح هْوب أهكي، ٍ كرا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تكسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ كل سٌٔ، ثل ٗكسُ تسكِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هكٔ، ٍ ٗكسُ ً٘ٔ ػدهِإلِ٘ 

 401: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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  القَل في الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ كرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت إحدبج الغ٘س استغبع أم ال، •
 .*ٍ ٗدَش إػغبء الصكبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 
 اختصاصِ توي اليستطيع هثٌي على اإلحتياط *•

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يستحة لوي ليس لِ زاد ٍ راحلة أى يستقرض ٍ يحح

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

لإلستحجبة هساتت فوب ذكس أفضلِ لَ كبى صسٍزٓ ٍ حٌ٘ئور ٗدوت    *•
ٔ   18الحح ثؼد اإلستمساض كوب هس فٖ هسألٔ   .هي هسوبئل اإلسوتغبػ

فلَ كبى لِ شا ٍ زاحلٔ أٍ لن ٗكي ٍاثمب ثبلَفبء ٗستحت اإلسوتمساض  
 .للحح ٍ إى كبى استحجبثِ ألل هي الصَزٓ الوركَزٓ فٖ الوتي

 

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يستحة كثرة اإلًفاق في الحح

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

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يستحة كثرة اإلًفاق في الحح

، ٍ الحح أفضل هي الصدلٔ *ٗستحت كثسٓ اإلًفبق فٖ الحح 4هسألٔ •
 .ثٌفمتِ

يستحة اإلًفاق في الحح تحيث كاى يٌاسبة أبهًِ ٍ أبرفِ ٍ ال     *•
يٌافي هرٍءتِ ٍ لكي يكرُ كل ها يولِ هي الحح ٍ هٌها كثرة اإلًفاق 

 ًعن ال يكَى اإلسراف في الحح هثغَضا

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 تالوال الوشتثِيجَز ٍال يجَز الحح تالوال الحرام 

ال ٗدَش الحح ثبلووبل الحوسام، ٍ ٗدوَش ثبلوشوتجِ كدوَائص       5هسألٔ •
 .الظلؤ هغ ػدم الؼلن ثحسهتْب

 
 

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 يجَز الحح تالوال الوشتثِ

 
 

•9  ٔ هوغ ػودم الؼلون      هسألٔ ٗدَش الحح ثبلوبل الوشتجِ كدَائص الظلوو
 ثحسهتْب 

 532: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العرٍة الَثقى 
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 الحرامال يجَز الحح تالوال 

ال ٗدَش الحح ثبلووبل الحوسام، ٍ ٗدوَش ثبلوشوتجِ كدوَائص       5هسألٔ •
 .الظلؤ هغ ػدم الؼلن ثحسهتْب

 
 

 402: ، ص1 تحرير الَسيلة؛ ج
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 ال يجَز الحح تالوال الحرام

لكي ال ٗجغول الحوح إذا كوبى      هسألٔ ال ٗدَش الحح ثبلوبل الحسام 10•
 حالل لجبس إحساهِ ٍ عَافِ ٍ ثوي ّدِٗ هي 

 

 533: ، ص2 ؛ ج(للسيد اليسدي)العرٍة الَثقى 
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 ال يجَز الحح تالوال الحرام

ال ٗدَش الححّ ثبلوبل الحسام، لكوي ال ٗجغول الحوحّ إذا    (: 10هسألٔ ) •
 .هي حالل( 5)، ٍ عَافِ ٍ ثوي ّدِٗ (4)كبى لجبس إحساهِ 

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هسّ الكالم فٖ اللجبس ٍ ثوي الْدٕ( 4)•
 (.الش٘ساشٕ. )59هسّ التفص٘ل فٖ شسائظ الَخَة فٖ الوسألٔ •
 (.الخَئٖ. )ال ٗجغل الححّ إذا لن ٗكي لجبس إحساهِ هي حالل•
لد هسّ أىّ الوٌبط فٖ ػدم إخصاء الْدٕ غصجّ٘تِ كوب أًّوِ ال ٗجؼود   ( 5) •

الجغالى إى  كبى هحلّ ٍلَفِ فٖ الوَلف٘ي غصجبً هي غ٘س فسق ث٘ي كَى 
الوغصَة هسكَثبً لِ أٍ ثسبعبً ٍلف ػلِ٘ أٍ ًؼبلًب ٍ كرا حكن الوسكَة 

 (.الگلپبٗگبًٖ. )ٍ الٌؼبل فٖ السؼٖ

 596: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العرٍة الَثقى 
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 لَ حصلت االستطاعة ال يجة أى يحح هي هالِ

لَ حصلت االستغبػٔ ال ٗدت أى ٗحح هي هبلِ، فلَ حوح   41هسألٔ •
صح ٍ أخصأُ، ًؼن األحَط ػودم   غصجبهتسكؼب أٍ هي هبل غ٘سُ ٍ لَ 

هغ غصج٘ٔ ثَثِ، ٍ لوَ شوساُ ثبلرهؤ أٍ شوس       *صحٔ صالٓ الغَا 
الْدٕ كرلك فبى كبى ثٌبؤُ األاء هي الغصت ففِ٘ إشكبل، ٍ إال فوال  
إشكبل فٖ الصحٔ، ٍ فٖ ثغالًِ هغ غصج٘ٔ ثوَة اإلحوسام ٍ السوؼٖ    

 **.إشكبل، ٍ األحَط االختٌبة
 .ٍتل األقَي عدم صحة الطَاف ٍ صالتِ هع غصثية الثَب *•
 .ٍ إى كاى األقَى صحة اإلحرام ٍ السعي **•

 380-379: ، ص1 تحرير الَسيلة، ج
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 يجَز الحح تالوال الوشتثِ

ثٓبةٔ ٍٔخَٔةِ كََٕىِ ًَفَمَِٔ الْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕسَِٓ حٓلَبلًب ٍٓاخِجوبً ٍٓ ًَودٕثبً ٍٓ    52« 1»•
 ثِؼٌِْٕٓ٘ٓبخَٓٓاشِ الْحٓحِّ ثِدَٓٓائِصِ الظَّبلِنِ ٍٓ ًَحَِّٕٓب هٓغٓ ػٓدٓمِ الْؼِلْنِ ثِتَحٕسِٗوِْٓب 

•  
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ زٍِٕٔٓ ػٓيِ الْأَئِؤَِّ ع « 2» -1 -14478•

لَب لَجَّٕ٘كٓ ػٓجٕدِٕ ٍٓ لَوب   -أًََّْٔنٕ لَبلَُا هٓيْ حٓحَّ ثِوٓبلٍ حٓسَامٍ ًَُِٕٓ ػٌِْدٓ التَّلْجِِ٘ٓٔ
 .سٓؼٕدٕٓٗكٓ

 .2557 -317 -2الفمِ٘  -(2)•
 

 144: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يجَز الحح تالوال الوشتثِ

لَبلَ ٍٓ زٍِٕٔٓ ػٓيْ أَثِٖ الْحٓسٓيِ هَٔسٓى ثٕويِ خٓؼٕفَوسٍ ع   « 3» -2 -14479•
ٍٓ هْٔٔوَزٔ ًِسٓوبئٌَِب ٍٓ أَكْفَبًٌَُوب هِويْ      -إًَِّب إَّٔلُ ثٕٓ٘تٍ حٓحُّ صٓسٍُزٓتٌَِب: أًََِّٔ لَبلَ

 .عََْٔزِ أَهَٕٓالٌَِب
هي الجبة  1، ٍ أٍزُ ثتوبهِ فٖ الحدٗث 577 -189 -1الفمِ٘  -(3)•

 .هي أثَاة التكف٘ي 34
 

 144: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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 يجَز الحح تالوال الوشتثِ

لَبلَ ٍٓ لَبلَ الصَّبِقُ ع لَوَّب حٓوحَّ هَٔسٓوى ع ًَوصَلَ ػٓلَٕ٘وِِ     « 4» -3 -14480•
هٓب لِوٓيْ حٓحَّ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ ثِلَوب ًَِّ٘ؤٍ    -فَمَبلَ لَِٔ هَٔسٓى ع ٗٓب خٓجٕسَئِ٘لُ -خٓجٕسَئِ٘لُ ع

 -فَمَبلَ لَب إَٔزِٕ حٓتَّى أَزٕخِغٓ إِلَى زٓثِّوٖ ػٓوصَّ ٍٓ خٓولَّ    -صٓبِلٍَٔ ٍٓ لَب ًَفَمٍَٔ عَِّ٘جٍٓٔ
هٓب لَبلَ لَكٓ هَٔسٓى ٍٓ ّٔوَٓ أَػٕلَونٔ    -فَلَوَّب زٓخٓغٓ لَبلَ اللَِّٔ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٗٓب خٓجٕسَئِ٘لُ

ثِلَب ًٍَِّ٘ٔ صٓوبِلٍَٔ ٍٓ لَوب    -ٗٓب زٓةِّ لَبلَ لِٖ هٓب لِوٓيْ حٓحَّ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ -لَبلَ: ثِوٓب لَبلَ
ازٕخِغٕ إِلَِِٕ٘ ٍٓ لُلْ لَِٔ أَّٓتٔ لَِٔ حٓمِّوٖ ٍٓ أُزِِٕوٖ    -ًَفَمٍَٔ عَِّ٘جٍٓٔ لَبلَ اللَِّٔ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ

ثٌٍَِِّ٘ٔ صٓوبِلٍَٔ ٍٓ ًَفَمَؤٍ    -لَبلَ ٗٓب خٓجٕسَئِ٘لُ هٓب لِوٓيْ حٓحَّ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ -ػٓلَِِٕ٘ خَلْمِٖ
لُلْ لَِٔ أَخٕؼٓلُِٔ  -فَسَخٓغٓ إِلَى اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ فَإٍَٔحٓى اللَِّٔ تَؼٓبلَى إِلَِِٕ٘ -عَِّ٘جٍٓٔ لَبلَ

ٍٓ الصِّدِّٗمِ٘يَ ٍٓ الشُّْٓدٓاءِ ٍٓ الصَّبلِحِ٘يَ ٍٓ حٓسٔيَ  -فِٖ السَّفِ٘كِ الْأَػٕلَى هٓغٓ الٌَّجِِّ٘٘يَ
 .أٍُلَئِكٓ زٓفِ٘مبً

 .2287 -235 -2الفمِ٘  -(4)•
 144: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج 



16 

 يجَز الحح تالوال الوشتثِ

ٍٓ ٗٓحٕتَوِلُ إِزٓآَٓ الْوٓوبلِ الْحٓلَوبلِ اَوبِّساً ٍٓ ّٔوَٓ     « 5»ٗٓأْتِٖ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُلُ•
ٖ ًَفْسِ الْأَهٕسِ حٓسَامٌ إٍَٔ إِزٓآَٓ هٓب فِِِ٘ شُجٌْٕٓٔ كَدَٓٓائِصِ الظَّبلِنِ  .فِ

 .هي ّرا الجبة 9ٗبتٖ فٖ الحدٗث  -(5)•
 

 144: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج


