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  القَل في الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائػ هي الجلَؽ ٍ االستؽبػٔ ٍ 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 ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 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، ٍ الؽوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حعَزّن فٖ هكٔ 

 . أٍ كًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحدبج الغ٘س استؽبع أم ال، •
 .*ٍ ٗدَش ئػؽبء الصكبٓ لوي ال ٗستؽ٘غ 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 ئذا  *ٗستحت 3هسألٔ •
 .كبى ٍاثمب ثبلَفبء

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

فلَ كبى لِ شا ٍ زاحلٔ أٍ لن ٗكي ٍاثمب ثبلَفبء ٗستحت اإلسوتمساض  
 .للحح ٍ ئى 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 أفعل هي الصودلٔ   4هسألٔ . •
 .ثٌفمتِ

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

، ٍ الحح أفعل 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



8 

 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 ٗجؽول الحوح ئذا كوبى      هسألٔ ال ٗدَش الحح ثبلوبل الحسام 10•
 حالل لجبس ئحساهِ ٍ ؼَافِ ٍ ثوي ّدِٗ هي 

 

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

ال ٗدَش الحح٘ ثبلوبل الحسام، لكوي ال ٗجؽول الحوح٘ ئذا    (: 10هسألٔ ) •
 .هي حالل( 5)، ٍ ؼَافِ ٍ ثوي ّدِٗ (4)كبى لجبس ئحساهِ 

 (.اإلهبم الخوٌٖ٘. )هسّ الكالم فٖ اللجبس ٍ ثوي الْدٕ( 4)•
 (.الش٘ساشٕ. )59هسّ التفص٘ل فٖ شسائػ الَخَة فٖ الوسألٔ •
 (.الخَئٖ. )ال ٗجؽل الحح٘ ئذا لن ٗكي لجبس ئحساهِ هي حالل•
لد هسّ أىّ الوٌبغ فٖ ػدم ئخصاء الْدٕ غصج٘٘تِ كوب أًّوِ ال ٗجؼود   ( 5) •

الجؽالى ئى  كبى هحلّ ٍلَفِ فٖ الوَلف٘ي غصجبً هي غ٘س فسق ث٘ي كَى 
الوغصَة هسكَثبً لِ أٍ ثسبؼبً ٍ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 االستؽبػٔ ال ٗدت أى ٗحح هي هبلِ، فلَ حوح   41هسألٔ •
صح ٍ أخصأُ، ًؼن األحَغ ػودم   غصجبهتسكؼب أٍ هي هبل غ٘سُ ٍ لَ 

هغ غصج٘ٔ ثَثِ، ٍ لوَ شوساُ ثبلرهؤ أٍ شوس       *صحٔ صالٓ الؽَا 
الْدٕ كرلك فبى كبى ثٌبؤُ األاء هي الغصت ففِ٘ ئشكبل، ٍ ئال فوال  
ئشكبل فٖ الصحٔ، ٍ فٖ ثؽالًِ هغ غصج٘ٔ ثوَة اإلحوسام ٍ السوؼٖ    

 **.ئشكبل، ٍ األحَغ 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»•
 ثِؼٌْٕٓ٘ٙٓبخَٓٓاشِ الْحٓحِّ ثِدَٓٓائٙصِ الظَّبلٙنِ ٍٓ ًَحَِّٕٓب هٓغٓ ػٓدٓمِ الْؼٙلْنِ ثِتَحٕسِٗوْٙٓب 

•  
هٔحٓوٛدٔ ثٕيُ ػٓلِّٖٙ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ لَبلَ زٍِٕٔٓ ػٓيِ الْأَئٙوِٛٔ ع « 2» -1 -14478•

لَب لَجٕٛ٘كٓ ػٓجٕدٕٙ ٍٓ لَوب   -أًََّْٔنٕ لَبلَُا هٓيْ حٓحٛ ثِوٓبلٍ حٓسَامٍ ًَُٕٙٓ ػٌْٙدٓ 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 ًٙسٓوبئٌَٙب ٍٓ أَكْفَبًٌَُوب هٙويْ      -ئًَِّب إَّٔلُ ثٕٓ٘تٚ حٓحٜ صٓسٍُزٓتٌَٙب: أًََِّٔ لَبلَ

 .ؼََْٔزِ أَهَٕٓالٌَٙب
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 الصٛبٙقُ ع لَوٛب حٓوحٛ هَٔسٓوى ع ًَوصَلَ ػٓلَٕ٘وِٙ     « 4» -3 -14480•
هٓب لٙوٓيْ حٓحٛ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ ثِلَوب ًٙ٘ٛؤٍ    -فَمَبلَ لَِٔ هَٔسٓى ع ٗٓب خٓجٕسَئٙ٘لُ -خٓجٕسَئٙ٘لُ ع

 -فَمَبلَ لَب إَٔزِٕ حٓتَّى أَزٕخِغٓ ئِلَى زٓثِّوٖ ػٓوصَّ ٍٓ خٓولَّ    -صٓبٙلٍَٔ ٍٓ لَب ًَفَمٍَٔ ؼَِّ٘جٍٓٔ
هٓب لَبلَ لَكٓ هَٔسٓى ٍٓ ّٔوَٓ أَػٕلَونٔ    -فَلَوٛب زٓخٓغٓ لَبلَ اللَِّٔ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٗٓب خٓجٕسَئٙ٘لُ

ثِلَب ًٍٙ٘ٛٔ صٓوبٙلٍَٔ ٍٓ لَوب    -ٗٓب زٓةِّ لَبلَ لٖٙ هٓب لٙوٓيْ حٓحٛ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ -لَبلَ: ثِوٓب لَبلَ
ازٕخِغٕ ئِلَِٕ٘ٙ ٍٓ لُلْ لَِٔ أَّٓتٔ لَِٔ حٓمِّوٖ ٍٓ أُزٕظٙوٖ    -ًَفَمٍَٔ ؼَِّ٘جٍٓٔ لَبلَ اللَِّٔ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ

ثٌٍِٙ٘ٛٔ صٓوبٙلٍَٔ ٍٓ ًَفَمَؤٍ    -لَبلَ ٗٓب خٓجٕسَئٙ٘لُ هٓب لٙوٓيْ حٓحٛ ّٓرَا الْجٕٓ٘تٓ -ػٓلَِٕ٘ٙ خَلْمٖٙ
لُلْ لَِٔ أَخٕؼٓلُِٔ  -فَسَخٓغٓ ئِلَى اللَِّٙ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ فَإٍَٔحٓى اللَِّٔ تَؼٓبلَى ئِلَِٕ٘ٙ -ؼَِّ٘جٍٓٔ لَبلَ

ٍٓ الصِّدِّٗمٙ٘يَ ٍٓ الشُّْٓدٓاءٙ ٍٓ الصٛبلٙحٙ٘يَ ٍٓ حٓسٔيَ  -فٖٙ السَّفٙ٘كِ الْأَػٕلَى هٓغٓ الٌَّجِِّ٘٘يَ
 .أٍُلَئٙكٓ زٓفٙ٘مبً

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

ٍٓ ٗٓحٕتَوٙلُ ئِزٓآَٓ الْوٓوبلِ الْحٓلَوبلِ اَوبّٙساً ٍٓ ّٔوَٓ     « 5»ٗٓأْتٖٙ ٍٓخِْٕٔٔ : أَلَُلُ•
ٖ ًَفْسِ الْأَهٕسِ حٓسَامٗ إٍَٔ ئِزٓآَٓ هٓب فِٙ٘ٙ شُجٌْٕٓٔ كَدَٓٓائٙصِ الظَّبلٙنِ  .فٙ

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

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

ٍٓ فٖٙ الْخٙصٓبلِ ػٓيْ أَثِِ٘ٙ ػٓيْ سٓؼٕدٙ ثٕيِ ػٓجٕدٙ اللَِّٙ ػٓويْ  « 1» -4 -14481•
أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوٛدٙ ثٕيِ ػٙ٘سٓى ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ ثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ٍٓ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوٛودٙ  
ثٕيِ أَثِٖ ًَصٕسٍ الْجٓصًَْؽِّٖٙ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ الْأَحٕوٓسِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕودٙ اللَّوِٙ ع   

ٍٓ السِّثٓوب لَوب    -أَزٕثٓغٗ لَب ٗٓدٔصْىَ فٖٙ أَزٕثٓغٍ الْخٙ٘ٓبًَُٔ ٍٓ الْغُلُوَلُ ٍٓ السٛوسِلَُٔ  : لَبلَ
 .ٗٓدٔصْىَ فٖٙ حٓحٍّ ٍٓ لَب ػٔوٕسٍَٓ ٍٓ لَب خِْٓبٚ ٍٓ لَب صٓدٓلٍَٔ

 .«2»ٍٓ زٍٓٓأُ فٖٙ الْفَمِٙ٘ٙ ثِاِسٌَٕبُٙٙ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ هٙثْلَِٔ •
هوي   4هي الجبة  5، ٍ أٍزُ فٖ الحدٗث 38 -216 -الخصبل -(1)•

 .أثَاة هب ٗكتست ثِ
 .3590 -161 -3الفمِ٘  -(2)•

 

 

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

ٍٓ فٖٙ الْوٓدٓبلٙسِ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ ثٕيِ ػٓلٍّٖٙ هٓبخِ٘لََِٕٓٗٙ ػٓيْ « 3» -5 -14482•
ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ أَثِٖ ػٓجٕدٙ اللَِّٙ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجَٔةٍ ػٓيْ أَثِٖ أََٜٗةٓ  أَثِِ٘ٙ

خٓوٙ٘ؼبً ػٓويْ أَثِوٖ خٓؼٕفَوسٍ    هٌْْٙٓبلٍ الْمَصٛبةِ الْخَسَّاشِ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ ثٕيِ هٔسٕلٙنٍ ٍٓ 
هٓويْ   -هٓيْ أَصٓبةٓ هٓبلًب هٙيْ أَزٕثٓغٍ لَنٕ ٗٔمْجٓولْ هٌْٙؤِ فٙوٖ أَزٕثٓوغٍ    : الْجٓبلٙسِ ع لَبلَ

إٍَٔ سٓوسِلٍَٔ لَونٕ ٗٔمْجٓولْ هٌْٙؤِ فٙوٖ       -أَصٓبةٓ هٓبلًب هٙيْ غُلَُلٍ إٍَٔ زِثٖب إٍَٔ خٙ٘ٓبًٍَٔ
 .ٍٓ لَب صٓدٓلٍَٔ ٍٓ لَب حٓحٍّ ٍٓ لَب ػٔوٕسٍَٓ -شٓكَبٍٓ

 .4 -358 -أهبلٖ الصدٍق -(3)•
 

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

ٍٓ فٖٙ ػٙمَبةِ الْأَػٕوٓوبلِ ثِاِسٕوٌَبٚ تَمَودٛمٓ فٙوٖ ػٙ٘ٓوبِٓٓ      « 4» -6 -14483•
ػٓيْ زٓسَٔلِ اللَِّٙ ص أًََِّٔ لَبلَ فٖٙ آخٙسِ خُؽْجٍٓٔ خَؽَجْٓٓب ٍٓ هٓيِ « 5»الْوٓسِٗطِ 

ٍٓ لَب ػٙتْمبً ٍٓ لَب حٓد٘وبً ٍٓ لَوب    -اكْتَسٓتٓ هٓبلًب حٓسَاهبً لَنٕ ٗٓمْجٓلِ اللَِّٔ هٌِْٙٔ صٓدٓلًَٔ
ٍٓ هٓب ثٓمٖٙٓ هٌْٙؤِ   -ذَلٙكٓ إٍَٔشٓازاً« 6»ٍٓ كَتَتٓ اللَِّٔ لَِٔ ثِؼٓدٓٙ أَخٕصَاءٙ  -اػٕتٙوٓبزاً

 .ثٓؼٕدٓ هَٕٓتِٙٙ كَبىَ شٓآُٔ ئِلَى الٌَّبزِ
 .334 -ػمبة األػوبل -(4)•
 .هي أثَاة االحتعبز 10هي الجبة  9تمدم فٖ الحدٗث  -(5)•
 (.ّبهش الوخؽَغ)أخس  -فٖ ًسخٔ -(6)•

 

 
 

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

هحود ثي ػلٖ ثي الحس٘ي فٖ ػمبة األػوبل ػي هحود ثي هَسوى   •
ثي الوتَكل ػي هحود ثي خؼفس ػوي هَسوى ثوي ػووساى ػوي ػووِ       

أثوٖ الحسوي   ػوي  حووب ثوي ػووسٍ الٌصو٘جٖ     الحس٘ي ثي شٗد ػي 
ػجود  ػوي  ٗصٗود ثوي ػووس    ػي أثٖ ػبئشٔ ػي  ه٘سسٓػي  الخساسبًٖ
ػوي  [ ئشوبزٓ ]ّسٗوسٓ  أثوٖ  ػي أثٖ سلؤ ثي ػجد السحوي ػي الؼصٗص 

 زسَل اهلل ص أًِ لبل فٖ آخس خؽجٔ خؽجْب 
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ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوٛدٙ ثٕيِ هَٔسٓى ثٕيِ الْؤتََٓكِّلِ ػٓيْ ػٓجٕدٙ اللَّوِٙ ثٕويِ   « 1» -7 -14484•
خٓؼٕفَسٍ الْحٙوٕ٘ٓسِِّٕ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوٛدٚ ػٓيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ هٓحٕجٔوَةٍ ػٓويْ حٓدٙٗودٚ    

صٔوًََُا ٙٗوٌَكُنٕ ثِوبلَْٓزٓعِ ٍٓ لَؤٍَُٜ ثِبلتَّمٙ٘ٛؤِ      : الْوٓدٓائٌِّٖٙٙ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدٙ اللَِّٙ ع لَبلَ
ٍٓ اػٕلَؤَا أًََِّٔ أَٜٗوٓب  -ٍٓ الٙبسٕتٙغٌَْبءٙ ثِبللَِّٙ ػٓيْ ؼَلَتِ الْحَٓٓائٙحِ هٙيَ السٜلْؽَبىِ -«2»

 -إٍَٔ لٙوٓيْ ٗٔخَبلٙفُِٔ ػٓلَى ٌِٙٗٙٙ ؼَلَجبً لٙوٓب فٖٙ ٗٓدِٕٓٗٙ -هٔإْهٙيٍ خَعَغٓ لٙصٓبحٙتِ سٔلْؽَبىٍ
ٖٕ ءٚ هٙويْ      -أَخْوٓلَِٔ اللَِّٔ ٍٓ هٓمَّتَِٔ ػٓلَِٕ٘ٙ ٍٓ ٍٓكَلَِٔ اللَِّٔ ئِلَِٕ٘ٙ فَاِىْ َّٔٓ غَلَوتٓ ػٓلَوى شَو

ٖٕ ءٗ ًَصَعٓ اللَِّٔ الْجٓسَكََٔ هٌِْٙٔ -ًْٔ٘ٓبُٔ ٍٓ لَونٕ ٗٓوأْخٔسُْٔ ػٓلَوى     -ٍٓ صٓبزٓ فٖٙ ٗٓدِٕٓٗٙ هٌِْٙٔ شَ
 .شَٖٕ ءٚ ٌْٗٔفٙمُِٔ فٖٙ حٓحٍّ ٍٓ لَب ػٔوٕسٍَٓ ٍٓ لَب ػٙتْكٍ

هوي   4، ٍ أٍز ًحَُ ػي حسٗص فٖ الحودٗث  294 -ػمبة األػوبل -(1)•
 .هي أثَاة هب ٗكتست ثِ 42الجبة 

 (.ّبهش الوخؽَغ)ٍ لَٓ التمى  -فٖ ًسخٔ -(2)•
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