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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
  فٖ الحح الوٌدٍةالمَل •
ٗستحت لفبلد الشسائػ هي الجلَؽ ٍ االستؽبػٔ ٍ غ٘سّوب أى  1هسألٔ •

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

 .ػٌد الخسٍج هي هىٔ، ٍ ٗىسُ ً٘ٔ ػدهِئلِ٘ 

 401: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
  ٗستحت التجسع ثبلحح ػي األلبزة ٍ غ٘سّن أح٘بء ٍ أهَاتب 2هسألٔ •

ٍ ورا ػي الوؼصَه٘ي ػلْ٘ن السالم أح٘بء ٍ أهَاتب، ٍ الؽوَا  ػوٌْن   
ػلْ٘ن السالم ٍ ػي غ٘سّن أهَاتب ٍ أح٘بء هغ ػدم حعَزّن فٖ هىٔ 

 . أٍ وًَْن هؼرٍزٗي
 ٍ ٗستحت ئحدبج الغ٘س استؽبع أم ال، •
 .*ٍ ٗدَش ئػؽبء الصوبٓ لوي ال ٗستؽ٘غ 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 أى ٗستمسض ٍ ٗحح ئذا  *ٗستحت 3هسألٔ •
 .وبى ٍاثمب ثبلَفبء

لإلستحجبة هساتت فوب ذوس أفعلِ لَ وبى صسٍزٓ ٍ حٌ٘ئور ٗدوت    *•
ٔ   18الحح ثؼد اإلستمساض ووب هس فٖ هسألٔ   .هي هسوبئل اإلسوتؽبػ

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

 

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

، ٍ الحح أفعل هي الصدلٔ *ٗستحت وثسٓ اإلًفبق فٖ الحح 4هسألٔ •
 .ثٌفمتِ

ٗستحة اإلًفاق فٖ الحح تح٘ث ماى ٌٗاسبة أبهًِ ٍ أبشفِ ٍ ال     *•
ٌٗافٖ هشٍءتِ ٍ لني ٗنشُ مل ها ٗولِ هي الحح ٍ هٌْا مثشٓ اإلًفاق 

 ًعن ال ٗنَى 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 5هسألٔ •
 .الظلؤ هغ ػدم الؼلن ثحسهتْب

ِ  لثاس طَافِلن ٗني إرا إال الحح اأنال فٖ لني ال   *• ٍ  أٍ صبتت
هبي   41ف٘ثطل طَافِ ٍ ّذِٗ موا 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 االستؽبػٔ ال ٗدت أى ٗحح هي هبلِ، فلَ حوح   41هسألٔ •
صح ٍ أخصأُ، ًؼن األحَغ ػودم   غصجبهتسىؼب أٍ هي هبل غ٘سُ ٍ لَ 

هغ غصج٘ٔ ثَثِ، ٍ لوَ روساُ ثبلرهؤ أٍ روس       *صحٔ صالٓ الؽَا 
الْدٕ ورله فبى وبى ثٌبؤُ األاء هي الغصت ففِ٘ ئرىبل، ٍ ئال فوال  
ئرىبل فٖ الصحٔ، ٍ فٖ ثؽالًِ هغ غصج٘ٔ ثوَة اإلحوسام ٍ السوؼٖ    

 **.ئرىبل، ٍ األحَغ االختٌبة
 .ٍتل األقَٕ عذم صحٔ الطَاف ٍ صتتِ هع غصث٘ٔ الثَب *•
 .ٍ إى ماى األقَى صحٔ اإلحشام ٍ السعٖ **•

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

 
ٗدَش ئّداء ثَاة الحح ئلى الغ٘س ثؼد الفساؽ ػٌِ، ووب ٗدوَش   6هسألٔ •

 .أى ٗىَى ذله هي ً٘تِ لجل الشسٍع فِ٘
 

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ الحح الوٌذٍب
 
ٗستحت لوي ال هبل لِ ٗحح ثِ أى ٗأتٖ ثِ ٍ لَ ثاخبزٓ ًفسِ  7هسألٔ •

 .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

هسألٔ ٗستحت لوي ال هبل لِ ٗحح ثِ أى ٗأتٖ ثوِ ٍ لوَ ثاخوبزٓ     13•
ئى 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

ثٓبةٔ اسٕتِحٕجٓبةِ الْحٓحِّ هٔجٓبرَسًَٓ ػٓلَوى ٍٓخٕوِِ الٌَ٘ٓبثٓؤِ ٍٓ اسٕوتِحٕجٓبةِ      1« 1»•
  اخْتِ٘ٓبزُِِ ػٓلَى الِبسٕتٌَِبثِٓٔ فِِِ٘

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ٗٓؼٕمَُةٓ ػٓيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَصٕحٓبثٌَِب ػٓيْ سْٕٓلِ « 2» -1 -14530•
ثٕيِ شِٗٓبٍ ػٓيْ هٌْٓصَٔزِ ثٕيِ الْؼٓجَّبسِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ أَسٕوجٓبغٍ ػٓويْ زٓخٔولٍ هِويْ     

« 3»أَصٕحٓبثٌَِب ٗٔمَبلُ لَِٔ ػٓجٕدٔ السَّحٕوٓيِ ثٕيُ سٌَِبىٍ ػٓيْ ػٓجٕدِ اللَّوِِ ثٕويِ سِوٌَبىٍ    
فَأَػٕؽَوبُٔ ثَلَوبثِ٘يَ    -وٌُْتٔ ػٌِْدٓ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ئِذْ ٓخَلَ ػٓلَِِٕ٘ زٓخٔول  : لَبلَ

ٍٓ لَنٕ ٗٓتْسُنٕ رَٕ٘ئبً هِيَ الْؼٔوٕسَِٓ ئِلَى الْحٓوحِّ   -ٌَِٗبزاً ٗٓحٔحُّ ثِْٓب ػٓيْ ئِسٕوٓبػِ٘لَ
ثُونَّ   -حٓتَّى ارْتَسَغَ ػٓلَِِٕ٘ أَىْ ٗٓسٕؼٓى فِٖ ٍٓإِ هٔحٓسِّوسٍ  -ئِلَّب ارْتَسَغَ ػٓلَِِٕ٘

وَبىَ لِاِسٕوٓبػِ٘لَ حٓدَّؤ  ثِوٓوب أًُْفِوكَ هِويْ      -لَبلَ ٗٓب ّٓرَا ئِذَا أًَْتٓ فَؼٓلْتٓ ّٓرَا
 .ٍَ مَاىَ لَلَ تِسِعُ حِدَحٍ تِوَا أَتْعَثِتَ هِيْ تَذًَِلَ -هٓبلِِِ

 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»زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ ٍٓ •
 .1 -312 -4الىبفٖ  -(2)•
ٍ فوٖ  ... وٌوت   -ػجود الوسحوي ثوي سوٌبى لوبل      -فٖ الىبفٖ -(3)•

ٍ فٖ ّبهش الوخؽَغ . 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)•

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

ٍٓ ػٌْْٓٔنٕ ػٓيْ سْٕٓلٍ ػٓوَّيْ ذَوَسَُٔ ػٓيِ اثٕيِ أَثِوٖ ػٔوٕٓ٘وسٍ   « 5» -2 -14531•
لُلْتٔ لِأَثِٖ الْحٓسٓيِ ع زٓخٔل  ٓفَغٓ ئِلَوى خَوٕوسِ   : ثٕيِ ٗٓمْؽِ٘يٍ لَبلَػٓلِِّٖ   ػٓيْ

 -فَمَبلَ ٗٓحٔحُّ ثِْٓب ثٓؼٕعُْٔنٕ فَسََّٓغَْٓب زٓخٔل  ٍٓاحِود  هِؤٌْْنٕ   -ًَفَسٍ حٓدًَّٔ ٍٓاحِدًٓٓ
فَقُلْتُ لِوَيِ الْحَبح  فَقَبالَ لِوَبيْ صَبل ى      -فَمَبلَ لِٖ وُلُّْٔنٕ رُسَوَبءٔ فِٖ الْأَخٕسِ

 .ٍَ الْثَشْدِ« 1»تِالْحَشِّ 
•______________________________ 

 .فٖ الحس -فٖ الوصدز -(1)
 

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

ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ػٓيْ « 2» -3 -14532•
ػٓلِِّٖ ثٕيِ َٗٔسٔفٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ الْؤإْهِيِ ػٓيِ اثٕيِ هٔسٕىَبىَ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ 

ٓاةِ: اللَِِّ ع لَبلَ لِل زِٕ لَبلَ  -لُلْتٔ لَِٔ السَّخٔلُ ٗٓحٔحُّ ػٓيْ آخَسَ هٓب لَِٔ هِيَ الثََّ
 .َٗحُح  عَيْ سَخُلٍ أَخِشُ ٍَ ثَََابُ عَشْشِ حِدَحٍ

ّٓرَا هٓحٕؤَل  ػٓلَى هٓيْ تَجٓسَّعٓ ثِبلْحٓحِّ ػٓيِ الْغَٕ٘سِ ٍٓ لَنٕ ٗٓأْخُرْ أُخٕسًَٓ لِوٓب : أَلَُلُ•
 .«3»تَمَدَّمٓ 

 .2 -312 -4الىبفٖ  -(2)•
 .هي ّرا الجبة 1تمدم فٖ الحدٗث  -(3)•

 

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

هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيِ الْحٓوبزِِِ  « 4» -4 -14533•
لُلْتٔ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ئِىَّ اثٌَٕتِوٖ إٍَٔصٓوتٕ ثِحٓدَّؤٍ ٍٓ لَونٕ     : ثٕيِ الْؤغِ٘سَِٓ لَبلَ

لُلْتٔ ئِىَّ اهٕسَأَتِوٖ هٓبتَوتٕ ٍٓ لَونٕ    فَإًِ َْا لَلَ ٍَ لََْا لَبلَ فَحٔحَّ ػٌْْٓٓب  -تَحٔحَّ
 .فَإًِ َْا لَلَ ٍَ لََْاتَحٔحَّ لَبلَ فَحٔحَّ ػٌْْٓٓب 

 .2919 -442 -2الفمِ٘  -(4)•
 

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

ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ ػٓوٕسٍِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ السَّبثٓبؼِِّٖ أًََِّٔ وَتَوتٓ  « 5» -5 -14534•
أَىْ ٗٓحٔوحَّ ػٌْٓؤِ    -ئِلَى أَثِٖ خٓؼٕفَسٍ ع ٗٓسٕأَلُِٔ ػٓيْ زٓخٔلٍ إٍَٔصٓى ئِلَِِٕ٘ زٓخٔول  

فََٓلَّوغٓ ثِخَؽَوِِ ٍٓ    -فَ٘ٓحِلُّ لَِٔ أَىْ ٗٓأْخُرَ لٌَِفْسِِِ حٓدَّؤً هٌِْْٓوب   -ثَلَبثَُٔ زِخٓبلٍ
ُ  -لَسَأْتُِٔ حٔحَّ ػٌِْٓٔ ئِىْ رَبءٓ اللَِّٔ ٍٓ لَوب ٗٓوٌْمُ ٔ هِويْ     -ِفَإِى  لَلَ هِثْلَ أَخِبشِ

 .أَخٕسُِِ رَٖٕ ء  ئِىْ رَبءٓ اللَِّٔ تَؼٓبلَى
 36هي الجوبة   1، ٍ أٍزُ فٖ الحدٗث 2925 -443 -2الفمِ٘  -(5)•

 .هي ّرُ األثَاة
 

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

 -لَبلَ ٍٓ سٔئِلَ الصَّبِقُ ع ػٓيِ السَّخٔلِ ٗٓحٔحُّ ػٓيْ آخَسَ« 1» -6 -14535•
ٖٕ ء  لِل زِٕ َٗحُح  عَيِ الش خُلِ أَخِشُ ٍَ ثَََابُ فَمَبلَ  -لَِٔ هِيَ الْأَخٕسِ ٍٓ الثََّٓاةِ رَ

ٍَ « 2»ٍَ ُٗغْفَشُ لَُِ ٍَ لِهَتِِِ٘ ٍَ لِهُهِِِّ ٍَ لِاتٌِِِِ ٍَ لِاتٌَِتِِِ ٍَ لِهَخِِِ٘  -عَشْشِ حِدَحٍ
 .ٍَ لِعَوِِِّ ٍَ لِعَوَّتِِِ ٍَ لِخَالِِِ ٍَ لِخَالَتِِِ إِى  الل َِ ٍَاسِعٌ مَشِٗنٌ -لِهُخْتِِِ
•______________________________ 

 .2239 -222 -2الفمِ٘  -(1)
 .ل٘س فٖ الوصدز -ٍ ألخِ٘ -(2)•

 

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

ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَثٓبىِ ثٕيِ ػٔثْوٓبىَ ػٓيْ ٗٓحٕ٘ٓوى الْوأَشٕزٓقِ   « 3» -7 -14536•
حَت بى إِرَا قَََبى    -هَيْ حَحَّ عَيْ إًِْسَاىٍ اأْتَشَمَا: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ

فَوَا مَاىَ تَعِذَ رَلِلَ هِبيْ عَوَبلٍ مَباىَ     -طَََافَ الْفَشََِِٗٔ اًْقَطَعَتِ الشِّشْمَُٔ
 .«4»ِ لَبلَ ٍٓ لَبلَ الصَّبِقُ ع ٍٓ ذَوَسَ هِثْلَِٔ لِزَلِلَ الْحَاجّ

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

 .2240 -222 -2الفمِ٘  -(4)•
 

 165: ، ص11 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



19 

 ٗستحة لوي ال هال لِ ٗحح تِ أى ٗهتٖ تِ ٍ لَ تإخاسٓ ًفسِ عي غ٘شُ

لَبلَ ٍٓ زٍِٕٔٓ أَىَّ الصَّبِقَ ع أَػٕؽَى زٓخٔلًب ثَلَوبثِ٘يَ ٌَِٗوبزاً   « 5» -8 -14537•
 .لَلَ تِسِعٌ ٍَ لَُِ ٍَاحِذٌَٓحٔحَّ ػٓيْ ئِسٕوٓبػِ٘لَ ٍٓ افْؼٓلْ ٍٓ افْؼٓلْ ٍٓ  -فَمَبلَ لَِٔ

 .«7»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 6»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِهٓ : أَلَُلُ•
 .2876 -426 -2الفمِ٘  -(5)•
هوي   8، 7، 6، 1، ٍ فٖ األحبٗث 41هي الجبة  2تمدم فٖ الحدٗث  -(6)•

هي أثَاة ٍخَة الحوح ٍ   43هي الجبة  6، 1، ٍ فٖ الحدٗث٘ي 42الجبة 
 .رسائؽِ

 .هي ّرُ األثَاة 25، ٍ فٖ الجبة 6هي الجبة  5ٗبتٖ فٖ الحدٗث  -(7)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
  فٖ ألسبم الؼوسٓالمَل •
  هٌودٍة ٍ تٌمسن الؼوسٓ وبلحح ئلى ٍاخت أصلٖ ٍ ػسظٖ  1هسألٔ •

ثأصل الشسع ػلى ول هىلف ثبلشسائػ الوؼتجسٓ فٖ الحح هوسٓ  فتدت 
فٖ الؼوس، ٍ ّٖ ٍاخجٔ فَزا وبلحح، ٍ ال ٗشتسغ فٖ ٍخَثْب استؽبػٔ 
الحح ثل تىفٖ استؽبػتْب ف٘وِ ٍ ئى لون ٗتحموك اسوتؽبػتِ، وووب أى      

 .فلَ استؽبع للحح ًٍْب ٍخت ًٍْب، الؼىس ورله

 402: ، ص1 تحشٗش الَس٘لٔ؛ ج
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
  فٖ ألسبم الؼوسٓ 7فصل •
فتدت ثأصول    هسألٔ تٌمسن الؼوسٓ وبلحح ئلى ٍاخت أصلٖ ٍ ػسظٖ ٍ هٌدٍة 1•

الشسع ػلى ول هىلف ثبلشسائػ الوؼتجسٓ فٖ الحح فٖ الؼوس هسٓ ثبلىتبة ٍ السٌٔ ٍ 
 اإلخوبع 

الؼوسٓ ٍاخجٔ ػلى الخلك ثوٌصلٔ الحح فاى اهلل تؼوبلى ٗموَل ٍٓ   : ففٖ صح٘حٔ شزازٓ•
  لِلِِّأَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ 

فٖ لَل اهلل تؼوبلى ٍٓ أَتِوُّوَا الْحٓوحَّ ٍٓ الْؼٔوٕوسََٓ لوبل ع ّووب       : ٍ فٖ صح٘حٔ الفع٘ل•
  هفسٍظبى

ٍ ٍخَثْب ثؼد تحمك الشسائػ فَزٕ وبلحح ٍ ال ٗشتسغ فٖ ٍخَثْب استؽبػٔ الحح •
ثل تىفٖ استؽبػتْب فٖ ٍخَثْب ٍ ئى لن تتحمك اسوتؽبػٔ الحوح وووب أى الؼىوس     
ورله فلَ استؽبع للحح ًٍْب ٍخت ًٍْوب ٍ الموَل ثبػتجوبز االسوتؽبػت٘ي فوٖ      
ٍخَة ول هٌْوب ٍ أًْوب هستجؽبى ظؼ٘ف وبلمَل ثبستمالل الحح فٖ الَخَة ٍى 

 الؼوسٓ 
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
  الْؼٔوٕسَِٓأَثَٕٓاةٔ •
  ثٓبةٔ ٍٔخَٔثِْٓب ػٓلَى الْؤسٕتَؽِ٘غِ 1« 1»•
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ الْحٓسٓيِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ أَحٕوٓودٓ ثٕويِ هٔحٓوَّودٍ    « 2» -1 -19228•

ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ ػٓيْ فَعَبلََٔ ػٓيْ أَثٓبىٍ ػٓيِ الْفَعْلِ أَثِٖ الْؼٓجَّبسِ ػٓويْ  
لِلّوِِ  أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِٖ لََٕلِ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ أَتِوُّوَا الْحٓوحَّ ٍٓ الْؼٔوٕوسََٓ    

 .لَبلَ ّٔوٓب هٓفْسٍُظَبىِ -«3»
 1هي الجبة  1، ٍ أٍزُ فٖ الحدٗث 1593 -459 -5التْرٗت  -(2)•

 .196 -2الجمسٓ  -(3.//)هي أثَاة ٍخَة الحح
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هَٔسٓى ثٕيِ الْمَبسِنِ ػٓويْ حٓوَّوبِ ثٕويِ    « 4» -2 -19229•

ػِ٘سٓى ػٓيْ ػٔوٓسَ ثٕيِ أُذٌَََٕٗٔ ػٓيْ شٔزٓازَٓٓ ثٕيِ أَػٕ٘ٓيَ ػٓيْ أَثِوٖ خٓؼٕفَوسٍ ع فِوٖ    
لِوأَىَّ اللَّوِٓ تَؼٓوبلَى     -الْؼٔوٕسَُٓ ٍٓاخِجٓٔ  ػٓلَى الْخَلْكِ ثِوٌْٓصِلَِٔ الْحٓحِّ: حٓدِٗثٍ لَبلَ

 .ٍٓ ئًَِّوٓب ًَصَلَتِ الْؼٔوٕسَُٓ ثِبلْوٓدٌَِِٗٔ -«5»لِلِِّ ٗٓمَُلُ ٍٓ أَتِوَُّا الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ 
هوي   1، ٍ أٍز صدزُ فٖ الحودٗث  1052 -433 -5التْرٗت  -(4)•

 .هي ّرُ األثَاة 3هي الجبة  2، ٍ ذٗلِ فٖ الحدٗث 2الجبة 
 .196 -2الجمسٓ  -(5)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ زٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ ئِثٕسَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓويِ  « 1» -3 -19230•

ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ ػٓوَّبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع هِثْلَِٔ ٍٓ شٓآ « 2»اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ 
 .لَبلَ ًَؼٓنٕ« 3»لُلْتٔ فَوٓيْ تَوٓتَّغٓ ثِبلْؼٔوٕسَِٓ ئِلَى الْحٓحِّ أَ ٗٔدٕصِبُ ػٌِْٓٔ 

هوي   1هي الجبة  5، ٍ أٍزُ فٖ الحدٗث 4 -265 -4الىبفٖ  -(1)•
هوي ّورُ    5هوي الجوبة    2أثَاة ٍخَة الحح، ٍ ذٗلِ فٖ الحودٗث  

 .األثَاة
الحدٗث فٖ الوصدز سٌدُ هؼلك ٍ ٗجدأ ثبثي أثٖ ػو٘وس ٍ الورٕ    -(2)•

ػلٖ اثي ئثساّ٘ن، ػي أثِ٘، ٍ هحود ثي ئسوبػ٘ل ػي الفعل ثي  -لجلِ
 .ربذاى خو٘ؼب، ػي اثي أثٖ ػو٘س

 .أ ٗدصٕ ذله ػٌِ؟ -فٖ الوصدز -(3)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
هٔحٓوَّدٔ ثٕيُ ػٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔؼٓبٍَِٗٓٔ ثٕيِ « 4» -4 -19231•

فَمَبلَ ّٔوَٓ ٗٓوَٕمٔ    -سٓأَلْتٔ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ َٕٗٓمِ الْحٓحِّ الْأَوْجٓسِ: ػٓوَّبزٍ لَبلَ
 .الٌَّحٕسِ ٍٓ الْأَصٕغَسُ َّٔٓ الْؼٔوٕسَُٓ

 
، ٍ أٍزُ ػووي هؼووبًٖ األخجووبز فووٖ  3041 -488 -2الفم٘ووِ  -(4)•

هي أثَاة الَلَ  ثبلوشؼس، ٍ فٖ الحدٗث٘ي  23هي الجبة  17الحدٗث 
 .هي أثَاة الرثح 1هي الجبة  8ٍ  6
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ زٍٓٓأُ الشَّٕ٘خُ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕويِ  « 5»زٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ وَبلَّرِٕ لَجٕلَِٔ ٍٓ •

 .«6»ٗٓؼٕمَُةٓ هِثْلَِٔ 
 .1 -290 -4الىبفٖ  -(5)•
 .1571 -450 -5التْرٗت  -(6)•

 296: ، ص14 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



27 

  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ ثِاِسٌَٕبُِِ ػٓيِ الْؤفَعَّلِ ثٕيِ صٓبلِحٍ ػٓيْ أَثِوٖ ثٓصِو٘سٍ   « 7» -5 -19232•

 .الْؼٔوٕسَُٓ هٓفْسٍُظَٔ  هِثْلُ الْحٓحِّ الْحٓدِٗثَ: ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
 
هوي   6، ٍ أٍزُ ثتوبهِ فوٖ الحودٗث   2941 -450 -2الفمِ٘  -(7)•

 .هي ّرُ األثَاة 5الجبة 
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
لَبلَ ٍٓ لَبلَ أَهِ٘سُ الْؤإْهٌِِ٘يَ ع أُهِسْتُنٕ ثِبلْحٓحِّ ٍٓ الْؼٔوٕسَِٓ « 8» -6 -19233•

 .فَلَب تُجٓبلَُا ثِأَِِّْٗوٓب ثٓدٓأْتُنٕ
لَبلَ الصَّدٍٔقُ ٗٓؼٌِٕٖ الْؼٔوٕسََٓ الْؤفْسََٓٓ ٍٔىَ ػٔوٕسَِٓ التَّوٓتُّغِ فَلَب ٗٓدَٔشٔ أَىْ ٗٔجٕودٓأَ  •

 ثِبلْحٓحِّ لَجٕلَْٓب 

 .3131 -524 -2الفمِ٘  -(8)•

 296: ، ص14 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



29 

  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٌْٗٓجٓغِٖ تَخْصِ٘ ٔ ذَلِهٓ ثِبلْوٌْٓدٍٔةِ إٍَٔ حٓوٕلُؤِ ػٓلَوى التَّخِْ٘٘وسِ ثٓوٕ٘يَ     : أَلَُلُ•

 .التَّوٓتُّغِ ٍٓ غَٕ٘سُِِ هٓغٓ ػٓدٓمِ ٍٔخَٔةِ أَحٓدِِّوٓب إٍَٔ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ فِٖ الْؼِلَلِ ػٓيْ أَثِِِ٘ ػٓيْ سٓؼٕدٍ ػٓيْ أَحٕوٓدٓ ثٕيِ هٔحٓوَّدٍ « 1» -7 -19234•

سٓأَلْتٔ : ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ ػٓيِ اثٕيِ أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ػٓيْ ػٔوٓسَ ثٕيِ أُذٌَََٕٗٔ لَبلَ
حِحُّ الْجٕٓ٘تِ هٓيِ الٌّبسِ ػٓلَى لِلِِّ أَثٓب ػٓجٕدِ اللَِِّ ع ػٓيْ لََٕلِ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ 

ٗٓؼٌِٕٖ ثِِِ الْحٓحَّ ٍٔىَ الْؼٔوٕوسَِٓ لَوبلَ لَوب ٍٓ لَىٌَِّؤِ      -«2»ئِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب اسٕتَؽبعٓ 
 .ٗٓؼٌِٕٖ الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ خٓوِ٘ؼبً لِأًََّْٔوٓب هٓفْسٍُظَبىِ

•______________________________ 
 2، ٍ أٍز هثلِ ػي الىبفٖ فٖ الحدٗث 2 -453 -ػلل الشسائغ -(1)

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة 
 .97 -3آل ػوساى  -(2)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّدِ ثٕيِ الْحٓسٓيِ ثٕيِ الَْٓلِ٘دِ ػٓيِ الصَّفَّبزِ ػٓيِ « 3» -8 -19235•

الْؼٓجَّبسِ ثٕيِ هٓؼٕسٍُ ٍ ػٓيْ ػٓلِِّٖ ثٕيِ هْٕٓصِٗٓبزٓ ػٓيِ الْحٔسٕٓ٘يِ ثٕيِ سٓؼِ٘دٍ ػٓيِ اثٕيِ 
أَثِٖ ػٔوٕٓ٘سٍ ٍٓ حٓوَّبٍ ٍٓ صٓفَْٓاىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ فَعَبلََٔ ثٕيِ أََُّٗةٓ ػٓويْ هٔؼٓبٍِٗٓؤَ   

الْؼٔوٕسَُٓ ٍٓاخِجٓٔ  ػٓلَوى الْخَلْوكِ ثِوٌْٓصِلَؤِ    : ثٕيِ ػٓوَّبزٍ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ
ئِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب لِأَىَّ اللَِّٓ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٗٓمُوَلُ ٍٓ أَتِوُّوَا   اسٕتَؽبعٓ ػٓلَى هٓيِ  -الْحٓحِّ

 .«4»لِلِِّ الْحٓحَّ ٍٓ الْؼٔوٕسََٓ 
هي الجوبة   9، ٍ أٍز ذٗلِ فٖ الحدٗث 1 -408 -ػلل الشسائغ -(3)•

 .هي ّرُ األثَاة 3
 .196 -2الجمسٓ  -(4)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
لُلْوتٔ  : الْؼَّٓ٘برُِّٖ فِٖ تَفْسِ٘سُِِ ػٓيْ ػٔوٓسَ ثٕيِ أُذٌَََٕٗٔ لَبلَ« 5» -9 -19236•

حِوحُّ الْجٕٓ٘وتِ   الٌّبسِ ػٓلَى لِلِِّ لِأَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع فِٖ لََٕلِ اللَِِّ ػٓصَّ ٍٓ خٓلَّ ٍٓ 
« 7» -ٗٓؼٌِٕٖ ثِِِ الْحٓحَّ ٍٔىَ الْؼٔوٕسَِٓ لَبلَ لَوب  -«6»ئِلَِِٕ٘ سٓجِ٘لًب اسٕتَؽبعٓ هٓيِ 

 .ٍٓ لَىٌَِِّٔ الْحٓحُّ ٍٓ الْؼٔوٕسَُٓ خٓوِ٘ؼبً لِأًََّْٔوٓب هٓفْسٍُظَبىِ
، ٍ أٍز هثلِ ػي الىوبفٖ فوٖ   110 -191 -1تفس٘س الؼ٘برٖ  -(5)•

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة  2الحدٗث 
 .97 -3آل ػوساى  -(6)•
 .ل٘س فٖ الوصدز -(7)•
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  القَل فٖ أقسام العوشٓ
َٕٗٓمٓ : ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕدِ السَّحٕوٓيِ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ ع لَبلَ« 1» -10 -19237•

 .الْحٓحِّ الْأَوْجٓسِ َٕٗٓمٔ الٌَّحٕسِ ٍٓ الْحٓحُّ الْأَصٕغَسُ الْؼٔوٕسَُٓ
 .16 -76 -2تفس٘س الؼ٘برٖ  -(1)•

 

 298: ، ص14 ٍسائل الش٘عٔ؛ ج



34 

  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ ػٓيْ ػٔوٓسَ ثٕيِ أُذٌَََٕٗٔ ػٓيْ شٔزٓازَٓٓ ػٓيْ أَثِٖ ػٓجٕدِ اللَِِّ « 2» -11 -19238•

الْدِوٓبزِ ثِوًٌِى « 3»ٍٓ زٓهٕٖٔ  -الْحٓحُّ الْأَوْجٓسُ الَْٔلَُ ٔ ثِؼٓسَفََٔ ٍٓ ثِدٓوٕغٍ: ع لَبلَ
 .ٍٓ الْحٓحُّ الْأَصٕغَسُ الْؼٔوٕسَُٓ

، ٍ أٍز هثلوِ ػوي الىوبفٖ فوٖ     18 -77 -2تفس٘س الؼ٘بروٖ   -(2)•
 .هي أثَاة ٍخَة الحح 1هي الجبة  2الحدٗث 

 .ٍ ٗسهٖ -فٖ الوصدز -(3)•
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35 

  القَل فٖ أقسام العوشٓ
 
َٕٗٓمٔ الْحٓحِّ الْأَوْجٓسِ : ٍٓ ػٓيْ ػٓجٕدِ السَّحٕوٓيِ ػٌِْٓٔ ع لَبلَ« 4» -12 -19239•

 .ٍٓ َٕٗٓمٔ الْحٓحِّ الْأَصٕغَسِ َٕٗٓمٔ الْؼٔوٕسَِٓ -َٕٗٓمٔ الٌَّحٕسِ
 .19 -77 -2تفس٘س الؼ٘برٖ  -(4)•
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36 

  القَل فٖ أقسام العوشٓ
ٍٓ « 5»ٍٓ تَمَدَّمٓ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَى ذَلِهٓ فِٖ أَحٓبِٗوثِ ٍٔخٔوَةِ الْحٓوحِّ    : أَلَُلُ•

 . «7»ٍٓ ٗٓأْتِٖ هٓب ٗٓدٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 6»غَٕ٘سُِِ 

، ٍ تمدم هب ٗودل ػلوى   1هي الجبة  20ٍ  3تمدم فٖ الحدٗث٘ي  -(5)•
هي  5ٍخَة الحح ٍ الؼوسٓ ػلى أّل الددٓ فٖ ول ػبم فٖ الحدٗث 

 .هي أثَاة ٍخَة الحح 2الجبة 
 .هي أثَاة همدهٔ الؼجبات 1هي الجبة  21تمدم فٖ الحدٗث  -(6)•
 .هي ّرُ األثَاة 5ٗبتٖ فٖ الجبة  -(7)•
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37 

 تدضئ العوشٓ الوتوتع تْا عي العوشٓ الوفشدٓ

ّول تدوت   الوفوسٓ، ٍ  تدصب الؼوسٓ الوتوتغ ثْب ػي الؼوسٓ  2هسألٔ •
ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ ئذا استؽبع لْب ٍ لن ٗىي هستؽ٘ؼب للحح؟ 
الوشَْز ػدهِ، ٍ َّ األلَ ، ٍ ػلى ّرا ال تدت ػلى األخ٘وس ثؼود   
فساغِ ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ ئى وبى هستؽ٘ؼب لْب، ٍ َّ فٖ هىٔ، ٍ ورا ال 
تدت ػلى هي توىي هٌْب ٍ لن ٗتوىي هي الحح لوبًغ، لىي األحوَغ  

 .اإلت٘بى ثْب
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 تدضئ العوشٓ الوتوتع تْا عي العوشٓ الوفشدٓ

ٍ ثبإلخووبع    هسألٔ تدصب الؼوسٓ الوتوتغ ثْب ػوي الؼووسٓ الوفوسٓ    2•
األخجبز ٍ ّل تدت ػلى هي ٍظ٘فتِ حح التوتغ ئذا استؽبع لْب ٍ لون  
ٗىي هسوتؽ٘ؼب للحوح الوشوَْز ػدهوِ ثول أزسولِ ثؼعوْن ئزسوبل         
الوسلوبت ٍ َّ األلَ  ٍ ػلى ّرا فال تدت ػلى األخ٘س ثؼد فساغوِ  
ػي ػول الٌ٘بثٔ ٍ ئى وبى هستؽ٘ؼب لْب ٍ َّ فٖ هىٔ ٍ وورا ال تدوت   
ػلى هي توىي هٌْب ٍ لن ٗتوىي هوي الحوح لووبًغ ٍ لىوي األحوَغ      

 * ثْباإلت٘بى 
؛ (الوحشبى )العشٍٓ الَثقى (.)الش٘شاصٕ، الثشٍخشدٕ. )ال ٗتشك( 2) *•
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