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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائظ هي الجلَؽ ٍ االستغبػٔ ٍ غ٘سّوب ؤى  1هسإلٔ •

ٗحح هْوب ؤهىي، ٍ ورا هي ؤتى ثحدٔ الَاخت، ٍ ٗستحت تىسازُ ثل 
 الؼوَ  فٖ ول سٌٔ، ثل ٗىسُ تسوِ خوس سٌ٘ي هتَال٘ٔ، ٍ ٗستحت ً٘ٔ 

 .ػٌد الخسٍج هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ ػدهِبلِ٘ 

 401: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن ؤح٘بء ٍ ؤهَاتب 2هسإلٔ •

ٍ ورا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم ؤح٘بء ٍ ؤهَاتب، ٍ الغوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن ؤهَاتب ٍ ؤح٘بء هغ ػدم حضَزّن فٖ هىٔ 

 . ؤٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت بحدبج الغ٘س استغبع ؤم ال، •
 .*ٍ ٗدَش بػغبء الصوبٓ لوي ال ٗستغ٘غ الحح ل٘حح ثْب•

 
 اختصاصِ توي الٗستط٘ع هثٌٖ على اإلحت٘اط *•

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ل٘س لِ صاد ٍ ساحلٔ أى ٗستقشض ٍ ٗحح

لوي ل٘س لِ شا ٍ زاحلٔ ؤى ٗستمسض ٍ ٗحح بذا  *ٗستحت 3هسإلٔ •
 .وبى ٍاثمب ثبلَفبء

لإلستحجبة هساتت فوب ذوس ؤفضلِ لَ وبى صسٍزٓ ٍ حٌ٘ئور ٗدوت    *•
ٔ   18الحح ثؼد اإلستمساض ووب هس فٖ هسإلٔ   .هي هسوبئل اإلسوتغبػ

فلَ وبى لِ شا ٍ زاحلٔ ؤٍ لن ٗىي ٍاثمب ثبلَفبء ٗستحت اإلسوتمساض  
 .للحح ٍ بى وبى استحجبثِ ؤلل هي الصَزٓ الوروَزٓ فٖ الوتي

 

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة كثشٓ اإلًفاق فٖ الحح

، ٍ الحح ؤفضل هي الصدلٔ *ٗستحت وثسٓ اإلًفبق فٖ الحح 4هسإلٔ •
 .ثٌفمتِ

ٗستحة اإلًفاق فٖ الحح تح٘ث كاى ٌٗاسبة أبهًِ ٍ أبشفِ ٍ ال     *•
ٌٗافٖ هشٍءتِ ٍ لكي ٗكشُ كل ها ٗولِ هي الحح ٍ هٌْا كثشٓ اإلًفاق 

 ًعن ال ٗكَى اإلسشاف فٖ الحح هثغَضا

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 تالوال الوشتثِٗدَص ٍال ٗدَص الحح تالوال الحشام 

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

ِ  لثاس طَافِلن ٗكي إرا إال الحح اأكال فٖ لكي ال   *• ٍ  أٍ صبتت
هبي   41ف٘ثطل طَافِ ٍ ّذِٗ كوا هبش فبٖ الوسبهلٔ     حتل هي ّذِٗ 

 اتَاب االستطاعٔ
 
 
 

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 لَ حصلت االستطاعٔ ال ٗدة أى ٗحح هي هالِ

لَ حصلت االستغبػٔ ال ٗدت ؤى ٗحح هي هبلِ، فلَ حوح   41هسإلٔ •
صح ٍ ؤخصؤُ، ًؼن األحَط ػودم   غصجبهتسىؼب ؤٍ هي هبل غ٘سُ ٍ لَ 

هغ غصج٘ٔ ثَثِ، ٍ لوَ روساُ ثبلرهؤ ؤٍ روس       *صحٔ صالٓ الغَا 
الْدٕ ورله فبى وبى ثٌبئُ األاء هي الغصت ففِ٘ برىبل، ٍ بال فوال  
برىبل فٖ الصحٔ، ٍ فٖ ثغالًِ هغ غصج٘ٔ ثوَة اإلحوسام ٍ السوؼٖ    

 **.برىبل، ٍ األحَط االختٌبة
 .ٍتل األقَٕ عذم صحٔ الطَاف ٍ صتتِ هع غصث٘ٔ الثَب *•
 .ٍ إى كاى األقَى صحٔ اإلحشام ٍ السعٖ **•

 380-379: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ، ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

 
ٗدَش بّداء ثَاة الحح بلى الغ٘س ثؼد الفساؽ ػٌِ، ووب ٗدوَش   6هسإلٔ •

 .ؤى ٗىَى ذله هي ً٘تِ لجل الشسٍع فِ٘
 

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

 

ووب ٗدَش   هسإلٔ ٗدَش بّداء ثَاة الحح بلى الغ٘س ثؼد الفساؽ ػٌِ 12•
ِ ؤى ٗىَى ذله هي ً٘تِ لجل الشسٍع   ف٘

 

 533: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 



10 

 أشاٗط صحٔ الٌ٘اتٔ

ٗشتسط فٖ صحٔ الحح الٌ٘بثٖ لصد الٌ٘بثٔ ٍ تؼ٘٘ي الوٌوَة   3هسإلٔ •
ٍ لَ بخوبال، ال ذوس اسوِ ٍ بى وبى هستحجب فوٖ خو٘وغ     ػٌِ فٖ الٌ٘ٔ

الوَاعي ٍ الوَالف، ٍ تصح الٌ٘بثٔ ثبلدؼبلؤ وووب تصوح ثبإلخوبزٓ ٍ     
 .التجسع

 
 
 

 392: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج

   القَل فٖ الٌ٘اتٔ  93-10-8 31خلسِ
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

  ثَبةُ خَََاشِ بِِّدَاءِ ثَََاةِ الْحَحِّ بِلَى الْغَِ٘سِ ثَؼِدَ الْفَسَاؽِ 29« 5»•
هُحَوَّدُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ 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    -لُلْتُ لِإَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع ٍَ ؤًََب ثِبلْوَدٌَِِٗٔ: الْوُغِ٘سَِٓ لَبلَ

 .لَبلَ فَبخِؼَلْ ذَلِهَ لََْب الْأىَ -هَىََّٔ بًِِّٖ ؤَزَِتُ ؤَىْ ؤَحُحَّ ػَيِ اثٌَِتِٖ
 .5 -316 -4الىبفٖ  -(6) •

 

 204: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

لَوبلَ زَخُول    : هُحَوَّدُ ثِيُ ػَلِوِّٖ ثِويِ الْحُسَوِ٘يِ لَوبلَ    « 7» -2 -14632•
فِٖ حَدَّتِوَٖ  « 8»ؤَىْ ؤُِخِلَ  -لِلصَّبِقِ ع خُؼِلْتُ فِدَانَ بًِِّٖ وٌُْتُ ًَََِٗتُ

 .فَمَبلَ ع الْأىَ فَإَرْسِوَْْب -ؤٍَِ ثَؼِطَ ؤَِّلِٖ فٌََسِ٘تُ« 9»الْؼَبمَ ؤَثِٖ 
 .2973 -461 -2الفمِ٘  -(7)•
 .ؤرسن -فٖ الوصدز -(8)•
 (.ّبهش الوخغَط)ؤهٖ  -فٖ ًسخٔ -(9)•

 204: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

ثَبةُ خَََاشِ التَّشْسِٗهِ ثَِ٘يَ اثٌَِْ٘يِ ثَلْ خَوَبػٍَٔ وَثِ٘سٍَٓ فِوٖ الْحَدَّؤِ    28« 1»•
  الْوٌَْدٍُثَِٔ

هُحَوَّدُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ ؤَحِوَودَ  « 2» -1 -14622•
سَإَلْتُ ؤَثَب الْحَسَيِ ع وَنِ ؤُرْسِنُ : ثِيِ هُحَوَّدٍ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ بِسِوَبػِ٘لَ لَبلَ

 .فِٖ حَدَّتِٖ لَبلَ وَنِ رِئْتَ
 
 .9 -317 -4الىبفٖ  -(2)•

 

 202: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

ٍَ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ بِثِسَاِّ٘نَ ػَيْ ؤَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ ؤَثِٖ ػُوَِ٘سٍ « 3» -2 -14623•
لُلْتُ لَُِ ؤُرْسِنُ ؤَثََََّٕ فِٖ : ػَيْ هُؼَبٍََِٗٔ ثِيِ ػَوَّبزٍ ػَيْ ؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع لَبلَ

بِىَّ اللََِّ ػَصَّ  -لُلْتُ ؤُرْسِنُ بِخََْتِٖ فِٖ حَدَّتِٖ لَبلَ ًَؼَنِ -حَدَّتِٖ لَبلَ ًَؼَنِ
ٍَ لَوهَ ؤَخِوس  لِصِولَتِهَ بَِّٗوبُّنِ      -ٍَ خَلَّ خَبػِل  لَهَ حَدّبً ٍَ لَُْنِ حَدّوبً 

 .الْحَدِٗثَ
 
 18هي الجبة  1، ٍ ؤٍز ذٗلِ فٖ الحدٗث 1 -315 -4الىبفٖ  -(3)•

 .هي ّرُ األثَاة
 

 202: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ ؤَثِِِ٘ ٍَ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِويِ بِسِووَبػِ٘لَ ػَويِ    « 4» -3 -14624•
الْفَضْلِ ثِيِ رَبذَاىَ خَوِ٘ؼبً ػَيِ اثِيِ ؤَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ ِّشَبمِ ثِيِ الْحَىَونِ ػَويْ   

لَسَاثَتَُِ فِوٖ  « 6»ؤَخَبُُ ٍَ « 5»ؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع فِٖ السَّخُلِ ُٗشْسِنُ ؤَثَبُُ ٍَ 
ٍَ تَوصَْاَ ؤَخِوساً ثِوَوب     -فَمَبلَ بِذاً ُٗىْتَتَ لَهَ حَدّبً هِثْولَ حَدِِّْونِ   -حَدِِِّ
 .ٍَصَلْتَ

 .6 -316 -4الىبفٖ  -(4)•
 (.ّبهش الوخغَط)ؤٍ  -فٖ ًسخٔ -(5)•
 (.ّبهش الوخغَط)ؤٍ  -فٖ ًسخٔ -(6)•

 

 202: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

ٍَ ػَيْ ؤَحِوَدَ ثِيِ ػَجِدِ اللَِِّ ػَيْ ؤَحِوَدَ ثِيِ ؤَثِوٖ ػَجِودِ   « 7» -4 -14625•
َتِٖ عِوْشَاىَ الْهَسْهٌَِِّٖ عَيْ عَلِبِّٖ تْبيِ الْحَسَبْ٘يِ عَبيْ هَحَوببذِ تْبيِ       اللَِِّ ػَيْ ؤ
لَبلَ ؤَثَُ ػَجِدِ اللَِِّ ع لََِ ؤَرْسَوْتَ ؤَلْفبً فِٖ : الْحَسَيِ ع لَبلَ  ػَيْ ؤَثِٖ الْحَسَبيِ 

هِيْ غَِ٘وسِ ؤَىْ تُوٌْمَ َ حَدَّتُوهَ رَوِ٘ئبً      -حَدَّتِهَ لَىَبىَ لِىُلِّ ٍَاحِدٍ حَدَّٔ 
«1». 
 .10 -317 -4الىبفٖ  -(7)•
ٖ ء  -فٖ ًسخٔ -(1)•  (.ّبهش الوخغَط)هي حدته ر

 

 

 202: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

هُحَوَّدُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ هَُسَى ثِويِ الْمَبسِونِ   « 2» -5 -14626•
سَإَلْتُ ؤَثَب الْحَسَيِ هَُسَوى ع ػَويِ السَّخُولِ    : ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ ؤَثِٖ حَوِصََٓ لَبلَ

بِىْ وَوبًَُا   -الْإَزِثَؼََٔ ٍَ الْخَوِسَؤَ هِويْ هَََالِ٘وِِ فَمَوبلَ     -ُٗشْسِنُ فِٖ حَدَّتِِِ
ٍَ لَب ُٗدِصِٕ ػٌَُْْنُ الَّرِٕ حَحَّ ػٌَُْْنِ هِيْ حَدَِّٔ  -صَسٍُزًَٓ خَوِ٘ؼبً فَلَُْنِ ؤَخِس 

 .ٍَ الْحَدَُّٔ لِلَّرِٕ حَحَّ -الْةِسِلَبمِ
، ٍ 1139 -322 -2، ٍ االستجصبز 1435 -413 -5التْرٗت  -(2)•

 .هي ّرُ األثَاة 7هي الجبة  1ؤٍزُ فٖ الحدٗث 
 

 203: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

هُحَوَّدُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ هُؼَبٍََِٗٔ ثِيِ « 3» -6 -14627•
 -لُلْتُ لِإَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع بِىَّ ؤَثِٖ لَدِ حَحَّ ٍَ ٍَالِدَتِٖ لَدِ حَدَّتِ: ػَوَّبزٍ لَبلَ

 ٖ وَوإًَِّٖ لَودِ    -ٍَ بِىَّ ؤَخََََّٕ لَدِ حَدَّب ٍَ لَدِ ؤَزَِتُ ؤَىْ ؤُِخِلَُْنِ فِٖ حَدَّتِو
فَةِىَّ اللََِّ خَبػِل  لَُْنِ حَدّوبً   -ؤَحِجَجِتُ ؤَىْ َٗىًََُُا هَؼِٖ فَمَبلَ اخِؼَلُْْنِ هَؼَهَ

 .ٍَ لَهَ ؤَخِساً ثِصِلَتِهَ بَِّٗبُّنِ -ٍَ لَهَ حَدّبً
 .2971 -460 -2الفمِ٘  -(3)•

 

 203: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

ٍَ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ َٗمْغِ٘يٍ ؤًََُِّ سَإَلَ ؤَثَب الْحَسَيِ « 4» -7 -14628•
 -حَدًَّٔ ٍَاحِدًَٓ فَمَبلَ َٗحُحُّ ثَِْب ثَؼِضُُْنِ -ع ػَيْ زَخُلٍ َفَغَ بِلَى خَوِسَِٔ ًَفَسٍ

فَمَبلَ لَُِ لِوَيِ الْحَحُّ فَمَبلَ لِوَويْ صَولَّى ثِوبلْحَسِّ     -ٍَ وُلُُّْنِ رُسَوَبءُ فِٖ الْإَخِسِ
 .ٍَ الْجَسِْ« 5»
 6هوي الجوبة    5، ٍ ؤٍزُ فٖ الحدٗث 2241 -222 -2الفمِ٘  -(4)•

 .هي ّرُ األثَاة
 .فٖ الحس -فٖ الوصدز -(5)•

 

 203: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

لَنِ ُٗدِصِ صَسٍُزًَٓ   ػٌَُِْ ػَيْ ؤَثِٖ الْحَسَيِ الْإٍََّلِ ع ًَحََُُِ ٍَ شَاَ ٍَ بِىْ وَبًَُاٍَ •
  «1»ٍَ الْحَحُّ لِوَيْ حَحَّ  -ذَلِهَ ػٌَُْْنِ

 
•______________________________ 

 . 3129 -524 -2الفمِ٘  -(1)
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

 
لَبلَ ٍَ لَوبلَ الصَّوبِقُ ع لَوَِ ؤَرْوسَوْتَ ؤَلْفوبً فِوٖ       « 2» -8 -14629. •

 .هِيْ غَِ٘سِ ؤَىْ ٌَْٗمُ َ هِيْ حَدَّتِهَ رَِٖ ءٌ -حَدَّتِهَ وَبىَ لِىُلِّ ٍَاحِدٍ حَحٌّ
 
 . 2242 -223 -2الفمِ٘  -(2)•
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

 
لَبلَ ٍَ زٍَُِٕ ؤَىَّ اللََِّ خَبػِل  لَُْنِ حَدّوبً ٍَ لَوُِ ؤَخِوساً    « 3» -9 -14630•

 .لِصِلَتِِِ بَِّٗبُّنِ
 
 . 2243 -223 -2الفمِ٘  -(3)•
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

 .«4»ٍَ تَمَدَّمَ هَب َٗدُلُّ ػَلَى ذَلِهَ : ؤَلَُلُ•
هوي ّورُ األثوَاة، ٍ فوٖ      19هي الجبة  2تمدم فٖ الحدٗث  -(4) •

هي ؤثَاة االحتضبز، ٍ هب ظبّسُ الوٌبفبٓ فٖ  28هي الجبة  6الحدٗث 
 .هي ّرُ األثَاة 25هي الجبة  9الحدٗث 

 .هي ّرُ األثَاة 29هي الجبة  2ٍ ٗبتٖ هب ٗدل ػلِ٘ فٖ الحدٗث •
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 ٗدَص إّذاء ثَاب الحح إلى الغ٘ش تعذ الفشاغ عٌِ

هُحَوَّدُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيْ هُحَوَّودِ ثِويِ بِسِووَبػِ٘لَ ػَويِ     « 6» -6 -2603 •
لُلْتُ : الْفَضْلِ ثِيِ رَبذَاىَ ػَيْ صَفََْاىَ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ هُؼَبٍََِٗٔ ثِيِ ػَوَّبزٍ لَبلَ

فَمَبلَ سٌَُّٔ  سٌَََّْب ُٗؼِوَلُ ثَِْوب   -لِإَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع هَب َٗلْحَكُ السَّخُلَ ثَؼِدَ هََِتِِِ
هِيْ غَِ٘سِ ؤَىْ ٌَْٗتَمِ َ هِويْ   -فََ٘ىَُىُ لَُِ هِثْلُ ؤَخِسِ هَيْ َٗؼِوَلُ ثَِْب -ثَؼِدَ هََِتِِِ
ِٖ ءٌؤُخَُزِِّنِ  ٍَ الََْلَودُ الغَِّّ٘وتُ    -ٍَ الصَّدَلَُٔ الْدَبزَُِٗٔ تَدِسِٕ هِيْ ثَؼِودُِِ -رَ

ٍَ ُٗصَلِّٖ  -ٍَ َٗحُحُّ ٍَ َٗتَصَدَّقُ ٍَ ُٗؼِتِكُ ػٌَُْْوَب -َٗدِػَُ لََِالِدَِِِٗ ثَؼِدَ هََِتِِْوَب
 . فَمُلْتُ ؤُرْسِوُُْوَب فِٖ حَدَّتِٖ لَبلَ ًَؼَنِ -ٍَ َٗصَُمُ ػٌَُْْوَب

هوي   1هوي الجوبة    4، ٍ ؤٍزُ فٖ الحدٗث 4 -57 -7الىبفٖ  -(6)•
 .ؤثَاة ؤحىبم الَلَ  ٍ الصدلبت
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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
 
ٗستحت لوي ال هبل لِ ٗحح ثِ ؤى ٗإتٖ ثِ ٍ لَ ثةخبزٓ ًفسِ  7هسإلٔ •

 .ػي غ٘سُ

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

هسإلٔ ٗستحت لوي ال هبل لِ ٗحح ثِ ؤى ٗإتٖ ثوِ ٍ لوَ ثةخوبزٓ     13•
بى لألخ٘وس هوي الثوَاة تسوؼب ٍ     : ٍ فٖ ثؼط األخجبز  ًفسِ ػي غ٘سُ

  للوٌَة ػٌِ ٍاحد

 533: ، ص2 ؛ ج(للس٘ذ ال٘ضدٕ)العشٍٓ الَثقى 
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

ثَبةُ اسِتِحِجَبةِ الْحَحِّ هُجَبرَسًَٓ ػَلَوى ٍَخِوِِ الٌَِّ٘بثَؤِ ٍَ اسِوتِحِجَبةِ      1« 1»•
  اخْتَِ٘بزُِِ ػَلَى الِبسِتٌَِبثَِٔ فِِِ٘

هُحَوَّدُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيْ ػِدٍَّٓ هِيْ ؤَصِحَبثٌَِب ػَيْ سَِْلِ « 2» -1 -14530•
ثِيِ شَِٗبٍ ػَيْ هٌَْصَُزِ ثِيِ الْؼَجَّبسِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ ؤَسِوجَبطٍ ػَويْ زَخُولٍ هِويْ     

« 3»ؤَصِحَبثٌَِب ُٗمَبلُ لَُِ ػَجِدُ السَّحِوَيِ ثِيُ سٌَِبىٍ ػَيْ ػَجِدِ اللَّوِِ ثِويِ سِوٌَبىٍ    
فَإَػِغَوبُُ ثَلَوبثِ٘يَ    -وٌُْتُ ػٌِْدَ ؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع بِذْ َخَلَ ػَلَِِِ٘ زَخُول  : لَبلَ

ٍَ لَنِ َٗتْسُنِ رَِ٘ئبً هِيَ الْؼُوِسَِٓ بِلَى الْحَوحِّ   -ٌَِٗبزاً َٗحُحُّ ثَِْب ػَيْ بِسِوَبػِ٘لَ
ثُونَّ   -حَتَّى ارْتَسَطَ ػَلَِِِ٘ ؤَىْ َٗسِؼَى فِٖ ٍَإِ هُحَسِّوسٍ  -بِلَّب ارْتَسَطَ ػَلَِِِ٘

وَبىَ لِةِسِوَبػِ٘لَ حَدَّؤ  ثِوَوب ؤًُْفِوكَ هِويْ      -لَبلَ َٗب َّرَا بِذَا ؤًَْتَ فَؼَلْتَ َّرَا
 .ٍَ كَاىَ لَكَ تِسْعَ حِدَحٍ تِوَا أَتْعَثْتَ هِيْ تَذًَِكَ -هَبلِِِ

 163: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

 .«4»زٍََاُُ الشَِّ٘خُ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ َٗؼِمَُةَ هِثْلَُِ ٍَ •
 .1 -312 -4الىبفٖ  -(2)•
ٍ فوٖ  ... وٌوت   -ػجود الوسحوي ثوي سوٌبى لوبل      -فٖ الىبفٖ -(3)•

ٍ فٖ ّبهش الوخغَط . ػجد السحوي، ػي ػجد اهلل ثي سٌبى -التْرٗت
 .ػجد اهلل ثي سٌبى ػي ػجد اهلل ثي سٌبى -ػي ًسخٔ

 .1573 -451 -5التْرٗت  -(4)•
 .1 -312 -4الىبفٖ  -(5)•
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

ٍَ ػٌَُْْنِ ػَيْ سَِْلٍ ػَوَّيْ ذَوَسَُُ ػَيِ اثِيِ ؤَثِوٖ ػُوَِ٘وسٍ   « 5» -2 -14531•
لُلْتُ لِإَثِٖ الْحَسَيِ ع زَخُل  َفَغَ بِلَوى خَوِوسِ   : ثِيِ َٗمْغِ٘يٍ لَبلَػَلِِّٖ   ػَيْ

 -فَمَبلَ َٗحُحُّ ثَِْب ثَؼِضُُْنِ فَسَََّغََْب زَخُل  ٍَاحِودٌ هِوٌُْْنِ   -ًَفَسٍ حَدًَّٔ ٍَاحِدًَٓ
فَقُلْتَ لِوَيِ الْحَبح  فَقَبالَ لِوَبيْ صَبل ى      -فَمَبلَ لِٖ وُلُُّْنِ رُسَوَبءُ فِٖ الْإَخِسِ

 .ٍَ الْثَشْدِ« 1»تِالْحَشِّ 
•______________________________ 

 .فٖ الحس -فٖ الوصدز -(1)
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

ٍَ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ػَيْ « 2» -3 -14532•
ػَلِِّٖ ثِيِ َُٗسُفَ ػَيْ ؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ الْوُاْهِيِ ػَيِ اثِيِ هُسِىَبىَ ػَيْ ؤَثِٖ ػَجِدِ 

َاةِ: اللَِِّ ع لَبلَ لِل زِٕ لَبلَ  -لُلْتُ لَُِ السَّخُلُ َٗحُحُّ ػَيْ آخَسَ هَب لَُِ هِيَ الثََّ
 .َٗحَح  عَيْ سَخَلٍ أَخْشُ ٍَ ثَََابَ عَشْشِ حِدَحٍ

َّرَا هَحِوَُل  ػَلَى هَيْ تَجَسَّعَ ثِبلْحَحِّ ػَيِ الْغَِ٘سِ ٍَ لَنِ َٗإْخُرْ ؤُخِسًَٓ لِوَب : ؤَلَُلُ•
 .«3»تَمَدَّمَ 

 .2 -312 -4الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّرا الجبة 1تمدم فٖ الحدٗث  -(3)•
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

هُحَوَّدُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيِ الْحَوبزِِِ  « 4» -4 -14533•
لُلْتُ لِإَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع بِىَّ اثٌَِتِوٖ ؤٍَِصَوتِ ثِحَدَّؤٍ ٍَ لَونِ     : ثِيِ الْوُغِ٘سَِٓ لَبلَ

لُلْتُ بِىَّ اهِسَؤَتِوٖ هَبتَوتِ ٍَ لَونِ    فَإًِ َْا لَكَ ٍَ لََْا لَبلَ فَحُحَّ ػٌََْْب  -تَحُحَّ
 .فَإًِ َْا لَكَ ٍَ لََْاتَحُحَّ لَبلَ فَحُحَّ ػٌََْْب 

 .2919 -442 -2الفمِ٘  -(4)•
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

ٍَ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ ػَوِسٍِ ثِيِ سَؼِ٘دٍ السَّبثَبعِِّٖ ؤًََُِّ وَتَوتَ  « 5» -5 -14534•
ؤَىْ َٗحُوحَّ ػٌَْوُِ    -بِلَى ؤَثِٖ خَؼِفَسٍ ع َٗسِإَلُُِ ػَيْ زَخُلٍ ؤٍَِصَى بِلَِِِ٘ زَخُول  

فَََلَّوغَ ثِخَغِّوِِ ٍَ    -فََ٘حِلُّ لَُِ ؤَىْ َٗإْخُرَ لٌَِفْسِِِ حَدَّؤً هٌَِْْوب   -ثَلَبثَُٔ زِخَبلٍ
ُ  -لَسَؤْتُُِ حُحَّ ػٌَُِْ بِىْ رَبءَ اللَُِّ ٍَ لَوب َٗوٌْمُ ُ هِويْ     -ِفَإِى  لَكَ هِثْلَ أَخْبشِ

 .ؤَخِسُِِ رَِٖ ءٌ بِىْ رَبءَ اللَُِّ تَؼَبلَى
 36هي الجوبة   1، ٍ ؤٍزُ فٖ الحدٗث 2925 -443 -2الفمِ٘  -(5)•

 .هي ّرُ األثَاة
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

 -لَبلَ ٍَ سُئِلَ الصَّبِقُ ع ػَيِ السَّخُلِ َٗحُحُّ ػَيْ آخَسَ« 1» -6 -14535•
ِٖ ءٌ لِل زِٕ َٗحَح  عَيِ الش خَلِ أَخْشُ ٍَ ثَََابَ فَمَبلَ  -لَُِ هِيَ الْإَخِسِ ٍَ الثَََّاةِ رَ

ٍَ « 2»ٍَ َٗغْفَشُ لََِ ٍَ لِهَتِِِ٘ ٍَ لِهُهِِِّ ٍَ لِاتٌِِِْ ٍَ لِاتٌَْتِِِ ٍَ لِهَخِِِ٘  -عَشْشِ حِدَحٍ
 .ٍَ لِعَوِِِّ ٍَ لِعَوبتِِِ ٍَ لِخَالِِِ ٍَ لِخَالَتِِِ إِى  الل َِ ٍَاسِعٌ كَشِٗنٌ -لِهُخْتِِِ
•______________________________ 

 .2239 -222 -2الفمِ٘  -(1)
 .ل٘س فٖ الوصدز -ٍ ألخِ٘ -(2)•
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

ٍَ ثِةِسٌَِبُِِ ػَيْ ؤَثَبىِ ثِيِ ػُثْوَبىَ ػَيْ َٗحَِ٘وى الْوإَشِزَقِ   « 3» -7 -14536•
حَت بى إِرَا قَََبى    -هَيْ حَحب عَيْ إًِْسَاىٍ اأْتَشَكَا: ػَيْ ؤَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع لَبلَ

فَوَا كَاىَ تَعْذَ رَلِكَ هِبيْ عَوَبلٍ كَباىَ     -طَََافَ الْفَشََِِٗٔ اًْقَطَعَتِ الشِّشْكَُٔ
 .«4»ِ لَبلَ ٍَ لَبلَ الصَّبِقُ ع ٍَ ذَوَسَ هِثْلَُِ لِزَلِكَ الْحَاجّ

 21هي الجوبة   2، ٍ ؤٍزُ فٖ الحدٗث 2877 -426 -2الفمِ٘  -(3)•
 .هي ّرُ األثَاة

 .2240 -222 -2الفمِ٘  -(4)•
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 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

لَبلَ ٍَ زٍَُِٕ ؤَىَّ الصَّبِقَ ع ؤَػِغَى زَخُلًب ثَلَوبثِ٘يَ ٌَِٗوبزاً   « 5» -8 -14537•
 .لَكَ تِسْعٌ ٍَ لََِ ٍَاحِذٌَٓحُحَّ ػَيْ بِسِوَبػِ٘لَ ٍَ افْؼَلْ ٍَ افْؼَلْ ٍَ  -فَمَبلَ لَُِ

 .«7»ٍَ َٗإْتِٖ هَب َٗدُلُّ ػَلَِِِ٘ « 6»ٍَ تَمَدَّمَ هَب َٗدُلُّ ػَلَى ذَلِهَ : ؤَلَُلُ•
 .2876 -426 -2الفمِ٘  -(5)•
هوي   8، 7، 6، 1، ٍ فٖ األحبٗث 41هي الجبة  2تمدم فٖ الحدٗث  -(6)•

هي ؤثَاة ٍخَة الحوح ٍ   43هي الجبة  6، 1، ٍ فٖ الحدٗث٘ي 42الجبة 
 .رسائغِ

 .هي ّرُ األثَاة 25، ٍ فٖ الجبة 6هي الجبة  5ٗبتٖ فٖ الحدٗث  -(7)•

 165: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج


