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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالقَل •
ٗستحت لفبقد الشسائظ هي الجلَؽ ٍ االستطبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسؤلٔ •

ٗحح هْوب أهني، ٍ مرا هي أتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تنسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ مل سٌٔ، ثل ٗنسُ تسمِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هنٔ، ٍ ٗنسُ ً٘ٔ ػدهِإلِ٘ 

 401ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌدٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األقبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسؤلٔ •

ٍ مرا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الطوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هنٔ 

 . أٍ مًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت إحدبج الغ٘س استطبع أم ال، •
 .*ٍ ٗدَش إػطبء الصمبٓ لوي ال ٗستط٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 
 اختصاصِ توي الٗستط٘ع هثٌٖ على اإلحت٘اط *•

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

لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ أى ٗستقسض ٍ ٗحح إذا  *ٗستحت 3هسؤلٔ •
 .مبى ٍاثقب ثبلَفبء

لإلستحجبة هساتت فوب ذمس أفضلِ لَ مبى صسٍزٓ ٍ حٌ٘ئور ٗدوت    *•
ٔ   18الحح ثؼد اإلستقساض موب هس فٖ هسؤلٔ   .هي هسوبئل اإلسوتطبػ

فلَ مبى لِ شا ٍ زاحلٔ أٍ لن ٗني ٍاثقب ثبلَفبء ٗستحت اإلسوتقساض  
 .للحح ٍ إى مبى استحجبثِ أقل هي الصَزٓ الورمَزٓ فٖ الوتي

 

 402ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج



5 

 ٗستحة كثرٓ اإلًفاق فٖ الحح

، ٍ الحح أفضل هي الصدقٔ *ٗستحت مثسٓ اإلًفبق فٖ الحح 4هسؤلٔ •
 .ثٌفقتِ

ٗستحة اإلًفاق فٖ الحح تح٘ث كاى ٌٗاسبة أبهًِ ٍ أبرفِ ٍ ال     *•
ٌٗافٖ هرٍءتِ ٍ لكي ٗكرُ كل ها ٗولِ هي الحح ٍ هٌْا كثرٓ اإلًفاق 

 ًعن ال ٗكَى اإلسراف فٖ الحح هثغَضا

 402ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 تالوال الوشتثِٗجَز ٍال ٗجَز الحح تالوال الحرام 

، ٍ ٗدوَش ثبلوشوتجِ مدوَائص    *ال ٗدَش الحح ثبلوبل الحسام 5هسؤلٔ •
 .الظلؤ هغ ػدم الؼلن ثحسهتْب

ِ  لثاس طَافِلن ٗكي إذا إال الحح اأكال فٖ لكي ال   *• ٍ  أٍ صبتت
هبي   41ف٘ثطل طَافِ ٍ ّدِٗ كوا هبر فبٖ الوسبهلٔ     حتل هي ّدِٗ 

 اتَاب االستطاعٔ
 
 
 

 402ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ حصلت االستطاعٔ ال ٗجة أى ٗحح هي هالِ

لَ حصلت االستطبػٔ ال ٗدت أى ٗحح هي هبلِ، فلَ حوح   41هسؤلٔ •
صح ٍ أخصأُ، ًؼن األحَط ػودم   غصجبهتسنؼب أٍ هي هبل غ٘سُ ٍ لَ 

هغ غصج٘ٔ ثَثِ، ٍ لوَ روساُ ثبلرهؤ أٍ روس       *صحٔ صالٓ الطَا 
الْدٕ مرلل فبى مبى ثٌبإُ األاء هي الغصت ففِ٘ إرنبل، ٍ إال فوال  
إرنبل فٖ الصحٔ، ٍ فٖ ثطالًِ هغ غصج٘ٔ ثوَة اإلحوسام ٍ السوؼٖ    

 **.إرنبل، ٍ األحَط االختٌبة
 .ٍتل األقَٕ عدم صحٔ الطَاف ٍ صتتِ هع غصث٘ٔ الثَب *•
 .ٍ إى كاى األقَى صحٔ اإلحرام ٍ السعٖ **•

 3۸0-3۷۹ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ، ج
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 ٗجَز إّداء ثَاب الحح إلى الغ٘ر تعد الفراغ عٌِ

 
ٗدَش إّداء ثَاة الحح إلى الغ٘س ثؼد الفساؽ ػٌِ، موب ٗدوَش   6هسؤلٔ •

 .أى ٗنَى ذلل هي ً٘تِ قجل الشسٍع فِ٘
 

 402ۺ ، ص1 تحرٗر الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗجَز إّداء ثَاب الحح إلى الغ٘ر تعد الفراغ عٌِ

 

موب ٗدَش   هسؤلٔ ٗدَش إّداء ثَاة الحح إلى الغ٘س ثؼد الفساؽ ػٌِ 12•
ِ أى ٗنَى ذلل هي ً٘تِ قجل الشسٍع   ف٘

 

 533ۺ ، ص2 ؛ ج(للس٘د ال٘سدٕ)العرٍٓ الَثقى 
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 ٗجَز إّداء ثَاب الحح إلى الغ٘ر تعد الفراغ عٌِ

  ثَبةُ خَََاشِ إِِّدَاءِ ثَََاةِ الْحَحِّ إِلَى الْغَِ٘سِ ثَؼِدَ الْفَسَاؽِ 29« 5»•
هُحَوَّدُ ثِيُ َٗؼِقَُةَ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ثِيِ هُحَوَّدٍ ػَيْ هُؼَلَّى « 6» -1 -14631•

ثِيِ هُحَوَّدٍ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ حَوَّبِ ثِيِ ػُثْوَبىَ ػَيِ الْحَوبزِِِ ثِويِ   
ثَؼِدَ هَب زَخَؼِوتُ هِويْ    -قُلْتُ لِؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع ٍَ أًََب ثِبلْوَدٌَِِٗٔ: الْوُغِ٘سَِٓ قَبلَ

 .قَبلَ فَبخِؼَلْ ذَلِلَ لََْب الْآىَ -هَنََّٔ إًِِّٖ أَزَِتُ أَىْ أَحُحَّ ػَيِ اثٌَِتِٖ
 .5 -316 -4النبفٖ  -(6) •

 

 204ۺ ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



11 

 ٗجَز إّداء ثَاب الحح إلى الغ٘ر تعد الفراغ عٌِ

قَوبلَ زَخُول    : هُحَوَّدُ ثِيُ ػَلِوِّٖ ثِويِ الْحُسَوِ٘يِ قَوبلَ    « 7» -2 -14632•
فِٖ حَدَّتِوَٖ  « 8»أَىْ أُِخِلَ  -لِلصَّبِقِ ع خُؼِلْتُ فِدَاكَ إًِِّٖ مٌُْتُ ًَََِٗتُ

 .فَقَبلَ ع الْآىَ فَؤَرْسِمَْْب -أٍَِ ثَؼِطَ أَِّلِٖ فٌََسِ٘تُ« 9»الْؼَبمَ أَثِٖ 
 .2973 -461 -2الفقِ٘  -(7)•
 .أرسك -فٖ الوصدز -(8)•
 (.ّبهش الوخطَط)أهٖ  -فٖ ًسخٔ -(9)•

 204ۺ ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج


