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  الحجأقسام 
  فٖ ألسام الحذالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطع هي واى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

هىٔ، ٍ اٙذطاى فطع هي واى حاػطا إٔ غ٘دط تؼ٘دس، ٍ حدس الثؼدس     
حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال هي ول راًة ػلى األلَى هي هىٔ، ٍ هي وداى  
ػلى ًفس الحس فالظاّط أى ٍظ٘فتِ التوتغ، ٍ لَ شه فٖ أى هٌعلِ فٖ 
الحس أٍ الراضد ٍردة ػل٘دِ الفحدض، ٍ هدغ ػدسم توىٌدِ ٗطاػدٖ        
االحت٘اؽ، حن إى ها هطّ اًوا َّ تالٌسثٔ إلى حزٔ اإلسالم، ٍ أها الحذ 

، ٍ ودصا حدال شدم٘مِ٘، ٍ أهدا     شدا   لسن الٌصضٕ ٍ شثِْ فلِ ًصض إّٔ 
 .االفسازٕ فتاتغ لوا أفسسُ

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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  الحجأقسام 
  فٖ ألسام الحذالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطع هي واى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هىٔ، ٍ اٙذطاى فطع هي واى حاػطا إٔ غ٘ط تؼ٘س، 

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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  أقسام الحج
  فٖ ألسام الحذ 8فظل •
ٍ ّٖ حالحٔ تاإلرواع ٍ األذثاض توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز ٍ األٍل فدطع  •

 تؼ٘سهي واى تؼ٘سا ػي هىٔ ٍ اٙذطاى فطع هي واى حاػطا إٔ غ٘ط 

 534: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ

  فٖ ألسام الحذالمَل •
توتغ ٍ لطاى ٍ إفطاز، ٍ األٍل فطع هي واى تؼ٘دسا ػدي   : ٍ ّٖ حالحٔ•

 هىٔ، ٍ اٙذطاى فطع هي واى حاػطا إٔ غ٘ط تؼ٘س، 
 حس الثؼس حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال هي ول راًة ػلى األلَى هي هىٔ، ٍ •

 403: ، ص1 تحرٔر الًسٕلّ؛ ج
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 حذ البعذ

هي ول راًدة ػلدى   ه٘ال ٍ حس الثؼس الوَرة لألٍل حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى  •
 الوشَْض األلَى  

للت لِ لَل اهلل ػع ٍ رل فٖ وتاتدِ  : ظضاضٓ ػي أتٖ رؼفط علظح٘حٔ •
فمدال ع ٗؼٌدٖ أّدل    الْحٓطامِ الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ 

هىٔ ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ ول هي واى أّلِ زٍى حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال شات 
ػطق ٍ ػسفاى ووا ٗسٍض حَل هىٔ فَْ هوي زذل فٖ ّدصُ اٙٗدٔ ٍ   

  ول هي واى أّلِ ٍضا  شله فؼلِ٘ الوتؼٔ

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ

 :ٍ ذثطُ ػٌِ ع•
ػي لَل اهلل ػع ٍ رل شله إلد لال ألّل هىٔ ل٘س لْن هتؼدٔ  سؤلتِ •

ٍ ال ػلْ٘ن ػوطٓ للت فوا حس شله لال حواً٘ٔ ٍ أضتؼدَى هد٘ال هدي    
  رو٘غ ًَاحٖ هىٔ زٍى ػسفاى ٍ شات ػطق

 ٍ ٗستفاز أٗؼا هي رولٔ هي أذثاض أذط•
 

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ

المَل تؤى حسُ احٌا ػشط ه٘ال هي ودل راًدة وودا ػل٘دِ رواػدٔ      ٍ •
ػؼ٘ف ال زل٘ل ػلِ٘ إال األطل فإى همتؼى رولٔ هي األذثاض ٍرَب 
التوتغ ػلى ول أحس ٍ المسض الوت٘مي الراضد هٌْا هي وداى زٍى الحدس   

 هطالوصوَض ٍ َّ همـَع توا 
أٍ زػَى أى الحاػط هماتل للوسافط ٍ السفط أضتؼٔ فطاسد ٍ َّ وودا   •

 تطى
أٍ زػَى أى الحاػط الوؼلك ػلِ٘ ٍرَب غ٘ط التوتدغ أهدط ػطفدٖ ٍ     •

 تطىالؼطف ال ٗساػس ػلى أظٗس هي احٌى ػشط ه٘ال ٍ ّصا أٗؼا ووا 
ووا أى زػَى أى الوطاز هي حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي التَظٗدغ ػلدى الزْدات     •

 األضتغ ف٘ىَى هي ول رْٔ احٌا ػشط ه٘ال هٌاف٘ٔ لظاّط تله األذثاض 
 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثقى  
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 حذ البعذ

أها طح٘حٔ حطٗع السالٔ ػلى أى حس الثؼس حواً٘دٔ ػشدط هد٘ال فدال     ٍ •
 ػاهل تْا 

ال ػاهل تظح٘حتٖ حواز تي ػخواى ٍ الحلثدٖ الدسالت٘ي ػلدى أى    ووا •
 هىٔالحاػط هي واى زٍى الوَال٘ت إلى 

ٍ ّل ٗؼتثط الحس الوصوَض هي هىٔ أٍ هي الوسدزس ٍرْداى ألطتْودا     •
 األٍل

 

 535: ، ص2 ؛ ج(للسٕذ الٕسدْ)العريِ الًثقى 



10 

 حذ البعذ

توتّدغ ٍ لِدطاى ٍ   : فٖ ألسام الحذّ ٍ ّٖ حالحٔ تاإلروداع ٍ األذثداض  فظل •
إفطاز، ٍ األٍّل فطع هي واى تؼ٘ساً ػي هىّٔ، ٍ اٙذطاى فدطع هدي وداى    
حاػطاً، إٔ غ٘ط تؼ٘س، ٍ حسّ الثؼس الوَرة لألٍّل حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘لًا هي 

ػل٘دِ  )األلَى، لظح٘حٔ ظضاضٓ ػي أتٖ رؼفط ( 1)الوشَْض  ولّ راًة ػلى
لِوٓديْ لَدنٕ ٗٓىُديْ إَّٔلُدِٔ     شلِدهٓ  ػعّ ٍ رلّ فٖ وتاتِ اللِّ للت لِ لَل ( السّالم

ٗؼٌٖ أّل هىّٔ لد٘س ػلدْ٘ن   ( ػلِ٘ السّالم)فمال الْحٓطامِ الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ 
هتؼٔ، ولّ هي واى أّلِ زٍى حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘لًا شات ػطق ٍ ػسفاى وودا  
ٗسٍض حَل هىّٔ فَْ هوّي زذل فٖ ّصُ اٙٗٔ، ٍ ولّ هدي وداى أّلدِ ٍضا     

 . شله فؼلِ٘ الوتؼٔ
•______________________________ 

 (.اإلهام الروٌٖ٘. )الشْطٓ غ٘ط هؼلَهٔ( 1)
 

 599: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ

سؤلتِ ػي لَل اللِّ ػعّ ٍ ردلّ شلِدهٓ إلدد    ( ػلِ٘ السّالم)ٍ ذثطُ ػٌِ •
فوا حسّ شله؟ : ألّل هىّٔ ل٘س لْن هتؼٔ ٍ ال ػلْ٘ن ػوطٓ، للت: لال
حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘لًا هي رو٘غ ًَاحٖ هىّٔ زٍى ػسدفاى ٍ شات  : لال

 . ػطق
 . هي أذثاض أُذط( 2)ٗستفاز أٗؼاً هي رولٔ ٍ •
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هحلّ تؤهّل( 2)•

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ

ٍ المَل تؤىّ حسّٓ احٌا ػشط ه٘لًا هي ولّ راًة ووا ػلِ٘ رواػٔ ػؼ٘ف، ال •
زل٘ل ػلِ٘ إلّا األطل، فإىّ همتؼى رولٔ هي األذثاض ٍرَب التوتّدغ ػلدى   

ٍ المسض الوت٘مّي الراضد هٌْا هي واى زٍى الحسّ الوصوَض، ٍ َّ ( 3)ولِّ أحس 
همـَع توا هطّ، أٍ زػَى أىّ الحاػط هماتل للوسافط، ٍ السفط أضتؼٔ فطاسد، 
ٍ َّ ووا تطى، أٍ زػَى أىّ الحاػط الوؼلّك ػلِ٘ ٍرَب غ٘ط التوتّدغ أهدط   
ػطفّٖ، ٍ الؼطف ال ٗساػس ػلى أظٗس هي احٌٖ ػشط ه٘لًا، ٍ ّصا أٗؼداً وودا   
تطى، ووا أىّ زػَى أىّ الوطاز هي حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي التَظٗدغ ػلدى الزْدات    

 هٌاف٘ٔ لظاّط تله األذثاض، األضتغ ف٘ىَى هي ولّ رْٔ احٌا ػشط ه٘لًا
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هحلّ إشىال( 3)•
الظاّط أىّ األذثاض تؤسطّا ًاظطٓ إلى ت٘اى هظساق اٙٗٔ ٍ ّدَ هدي لدن    تل •

ٗىي أّلِ حاػطٕ الوسزس الحطام فال ػوَم لْا للحاػطٗي حتّى تَردة  
 (.الگلپاٗگاًٖ. )الوتؼٔ ػلى ولّ أحس

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ
( 1)أّها طح٘حٔ حطٗع السالّٔ ػلى أّى حّس الثؼس حواً٘ٔ ػشدط ه٘لًدا فدال ػاهدل تْدا، وودا ال ػاهدل        ٍ •

إلى هىّدٔ، ٍ  ( 2)تظح٘حتٖ حوّاز تي ػخواى ٍ الحلثّٖ السالّت٘ي ػلى أىّ الحاػط هي واى زٍى الوَال٘ت 
ّل ٗؼتثط الحسّ الوصوَض هي هىّٔ أٍ هي الوسزس؟ ٍرْاى، ألطتْوا األٍّل، ٍ هي واى ػلى ًفدس الحدسّ   
فالظاّط أىّ ٍظ٘فتِ التوتّغ، لتؼل٘ك حىن اإلفطاز ٍ المطاى ػلى ها زٍى الحسّ، ٍ لَ شهَّ فٖ ودَى هٌعلدِ   

( 3)فٖ الحسّ أٍ ذاضرِ ٍرة ػلِ٘ الفحض، ٍ هغ ػسم توىٌِّ ٗطاػى االحت٘داؽ، ٍ إى وداى ال ٗثؼدس    
 المَل تؤًِّ ٗزطٕ ػلِ٘ حىن الراضد ف٘زة ػلِ٘ التوتّغ،

•______________________________ 
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )ٍرّْْوا فٖ الَسائل توا َٗافك ضٍاٗتٖ ظضاضٓ ٍ َّ هغ طسق زػَاُ ٍرِ٘( 1)

إلّا أى ٗمال تؤىّ الومظَز زٍى ولّ الوَال٘ت فإىّ ألطتْا إلى هىّٔ شات ػطق ٍ َّ حواً٘ٔ ٍ أضتؼدَى  ( 2)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )ه٘لًا

ال ٗرلَ هي إشىال ٍ ل٘س ّصا ًظ٘ط الشهّ فٖ هسافٔ المظط فإىّ هَػَع ٍرَب اإلتودام ٍ ّدَ   ( 3)•
 (.الثطٍرطزٕ. )ػسم الوسافطٓ إلى حواً٘ٔ فطاسد هستظحة ٌّان ترالفِ ٌّا

فِ٘ إشىال ظاّط ٍ ل٘اسِ هغ الفاضق تل الومام أسَ  حالًا هي التوسّه تالؼامّ فٖ الشثْٔ الوظسالّ٘ٔ لوا •
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )هطّ هي اإلشىال فٖ حثَت ػامّ ذال ػي الوٌالشٔ

 600: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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 حذ البعذ
 (.الرَاًساضٕ. )ٗرلَ ػي إشىالال •
تل تؼ٘س فإىّ التوسّه تالؼوَم فٖ الوماه٘ي توسّه تالؼامّ فٖ الشثْٔ الوظسالّ٘ٔ ٍ أهّا فٖ الشدهّ فدٖ الوسدافٔ فاستظدحاب     •

 (. الگلپاٗگاًٖ. )التوام حىواً أٍ هَػَػاً راض تال هاًغ ٍ ال ضتؾ لِ تالومام
 (.الٌائٌٖ٘. )فِ٘ إشىال تل هٌغ ٍ ال سث٘ل إلى هماٗسٔ الومام تالشهّ فٖ الوسافٔ•
 (.الش٘طاظٕ. )تل ٗثؼس•
 (.الرَئٖ. )ّصا َّ الظح٘ح ٍ ػلِ٘ فال ٗزة الفحض هغ الشهّ ووا ال ٗزة االحت٘اؽ هغ ػسم التوىّي هٌِ•

•  
  602: ، ص4 ، د(الوحشى)الؼطٍٓ الَحمى •
ألىّ غ٘طُ هؼلّك ػلى ػٌَاى الحاػط، ٍ َّ هشىَن ف٘ىَى ووا لَ شهّ فٖ أىّ الوسافٔ حواً٘ٔ فطاسد أٍال، فإًِّ ٗظلّٖ تواهاً، •

ٍ َّ هشىَن حنّ ها شوط إًّوا َّ تالٌسثٔ إلى حزٔ اإلسالم ح٘ج ال ٗزعٕ للثؼ٘س إلّا التوتّغ، ( 1)ألىّ المظط هؼلّك ػلى السفط 
 ٍ ال للحاػط إلّا اإلفطاز أٍ المطآى، ٍ أهّا تالٌسثٔ إلى الحذّ الٌستّٖ ف٘زَظ لىلّ هي الثؼ٘س ٍ الحاػط ولّ هي األلسام الخالحٔ تال

 (.2)إشىال، ٍ إى واى األفؼل اذت٘اض التوتّغ، ٍ وصا تالٌسثٔ إلى الَارة غ٘ط حزّٔ اإلسالم والحذّ الٌصضٕ ٍ غ٘طُ 
 (.األطفْاًٖ. )تل الستظحاب الوَػَع أٍ حىن التوام الغ٘ط الزاضٕ فٖ الومام فَرة ػلِ٘ االحت٘اؽ( 1) •
 (.اإلهام الروٌٖ٘. )إٔ لِ ًصض إّٔ لسن شا  ٍ وصا حال شم٘مِ٘ ٍ َّ الوطاز هي غ٘طُ ال اإلفسازٕ ألًِّ تاتغ لوا أفسسُ( 2)•
 (.الگلپاٗگاًٖ. )إشا أؿلك الٌصض ٍ وصا شثِ الٌصض ٍ المؼا  تاتغ لوا أفسسُ•
 (.الثطٍرطزٕ. )ف٘وا إشا أؿلك الٌصض ٍ شثِْ ٍ أهّا حزّٔ المؼا  فَْ تاتغ لوا أفسسُ•

 

 599: ، ص4 ؛ ج(المحشى)العريِ الًثقى 
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ٔ )ٍ حسُّ : «لال زام ظلِ») • هدي تؼدس   ( إ حسّ هي ل٘س حاػطٕ هىد
احٌا ػشط فظداػسا،  : ػٌْا، تخواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، هي ول راًة، ٍ ل٘ل

 .هي ول راًة

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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الش٘د فٖ الٌْاٗٔ ٍ التْصٗة، ٍ الوف٘س فدٖ الومٌؼدٔ إلدى األٍّل،    شّة •
: للت ألتٖ رؼفط ػلِ٘ السّدالم : توسّىا توا  ضٍاُ حطٗع، ػي ظضاضٓ لال

الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ لَل اللِّ ػعّ ٍ رلّ فٖ وتاتِ 
ل٘س ػلْ٘ن هتؼٔ، ول هدي وداى اّلدِ     -ٗؼٌٖ أّل هىٔ -:، لالالْحٓطامِ

زٍى حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، شات ػطق ٍ ػسفاى، ووا ٗسٍض حَل هىٔ، 
فَْ هوي زذل فٖ ّصُ اٙٗٔ، ٍ ول هي واى اّلِ ٍضا  شلده، فؼل٘دِ   

 .«1»الوتؼٔ ( فؼلْ٘ن خ)

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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الصٕ أضاُ، اىّ ت٘ي المَل٘ي ػدسم التٌدافٖ، ٍ شلده ألىّ لَلدِ ػل٘دِ      ٍ •
هحوَل ػلى أضتؼٔ رَاًة، فوي ولّ راًدة  ( حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي: )السّالم

وودا ٗدسٍض حدَل    : )ٗىَى احٌا ػشط ه٘ال، ٗسلّ ػلى شله لفظ الطٍاٗٔ
ٍ لس ططح تصله الفمِ٘، هحوس تي ػلٖ تي تاتَٗدِ فدٖ هدي ال    ( هىٔ

أّدل هىدٔ ٍ    -ٍ حسّ حاػطٕ الوسدزس الحدطام  : ٗحؼطُ الفمِ٘، لال
ػلى حواً٘ٔ ٍ أضتؼ٘ي ه٘ال، ٍ وصا أتَُ ػلٖ تدي تاتَٗدِ فدٖ     -حَالْ٘ا

 .ضسالتِ شّة الِ٘

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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ٍ حسُّ هي واى تٌِ٘ ٍ ت٘ي الوسزس الحدطام  : الِ٘ شّة الوتؤذّط، لالٍ •
حواً٘ٔ ٍ أضتؼَى ه٘ال، هي اضتغ رَاًة الث٘ت، هي ول راًة احٌا ػشدط  

 .ه٘ال
ٍ إشا تمطض ّصا، فْل إشا واى ػلى ضأس احٌا ػشط ه٘ال، ٗىَى هي أّل •

 التوتغ؟

ال، ٍ ٗفَح هدي ودالم   : ظاّط والم الش٘د ٍ اتٌٖ تاتَِٗ ٍ اتى الظالح•
 .، ٍ َّ األلطب(ًؼن: )الوتؤذط

 336: ، ص1 ؛ ج)آبى، فاضل  (كشف الرمًز فٓ شرح مختصر الىافع
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  ٍٔرَُِٔ الْحٓادِّتٓابٔ •
ضٍٓٓى هٌْٓظَٔضٌ الظَّٕ٘مَلُ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع لَالَ الْحٓادُّ ػٌِْسًَٓا ػٓلَى  2545•

لِلْحٓذِّ ٍٓ سٓائِكٌ لِلْْٓسِٕٕ ٍٓ السَّدائِكُ   هٔفْطِزٌٍٓ حٓادٌّ  هٔتَوٓتِّغٌحَلَاحَِٔ إٍَٔرٍِٔ حٓادٌّ 
  الْمَاضِىَُّٔٓ 

 312: ، ص2 مه ال ٔحضرٌ الفقٍٕ؛ ج
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لَا ٗٓزَٔظٔ لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ ٍٓ لَا حٓاػِطِْٗٓا التَّوٓتُّغٔ تِالْؼٔوٕطَِٓ إِلَى الْحٓدذِّ ٍٓ لَدٕ٘سٓ   ٍٓ •
لَْٔنٕ إِلَّا الْمِطَاىُ أٍَِ الْإِفْطَازٔ لِمََٕلِ اللَِِّ ػٓعَّ ٍٓ رٓلَّ فَوٓديْ تَوٓتَّدغٓ تِدالْؼٔوٕطَِٓ إِلَدى     

لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُدِٔ  شلِهٓ الْحٓذِّ فَوٓا اسٕتَٕ٘سٓطَ هِيَ الْْٓسِٕٕ حُنَّ لَالَ تٓؼٕسٓ شَلِهٓ 
 الْحٓطامِ الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ 

إَّٔلُ هٓىََّٔ ٍٓ حَٓٓالَْٕ٘ٓا ػٓلَدى حَوٓاًِ٘ٓدٍٔ ٍٓ    -حٓسُّ حٓاػِطِٕ الْوٓسٕزِسِ الْحٓطَامٍِٓ •
أَضٕتٓؼِ٘يَ هِ٘لًا ٍٓ هٓيْ وَاىَ ذَاضِراً هِيْ ّٓصَا الْحٓسِّ فَلَا ٗٓحٔذُّ إِلَّا هٔتَوٓتِّؼاً تِالْؼٔوٕطَِٓ 

 غَٕ٘طَُٔ إِلَى الْحٓذِّ ٍٓ لَا ٗٓمْثٓلُ اللَِّٔ 

 312: ، ص2 مه ال ٔحضرٌ الفقٍٕ؛ ج
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تٓابٔ ٍٔرَٔبِ الْمِطَاىِ أٍَِ الْإِفْطَازِ ػٓلَى إَّٔلِ هٓىََّٔ ٍٓ هٓيْ وَاىَ تٌَِٕٓ٘ٔ ٍٓ تٌَْٕٓ٘ٓا  6« 5»•
  زٍٔىَ حَوٓاًٍِ٘ٓٔ ٍٓ أَضٕتٓؼِ٘يَ هِ٘لًا ٍٓ ػٓسٓمِ إِرٕعَا ِ التَّوٓتُّغِ لَِٔ ػٓيْ حٓزَِّٔ الْإِسٕلَامِ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ الْحٓسٓيِ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هَٔسٓى تٕيِ الْمَاسِدنِ ػٓديْ   « 6» -1 -14736•
طٓفَْٓاىَ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ٍٓ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ ػٓثٕسِ اللَِِّ تٕيِ هٔسٕىَاىَ ػٓديْ ػٔثٕٓ٘دسِ اللَّدِِ    

لَٕ٘سٓ : الْحٓلَثِِّٖ ٍٓ سٔلَٕ٘وٓاىَ تٕيِ ذَالِسٍ ٍٓ أَتِٖ تٓظِ٘طٍ وُلِِّْنٕ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع لَالَ
ٍٓ شَلِهٓ لِمََٕلِ اللَِِّ ػٓعَّ ٍٓ رٓلَّ    هٔتْؼٌٓٔلِأََِلِ سَرِفٍ ٍٓ لَا مَرٍّ لِأََِلِ ٍٓ لَا لِأََِلِ مَكََّّ 

 .«1»الْحٓطامِ الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ 
 .514 -157 -2، ٍ االستثظاض 96 -32 -5التْصٗة  -(6)•
 .196 -2الثمطٓ  -(1)•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج



22 

 مر ي سرف

 814: ، ص2 تاد اللغٔ ٍ طحاح الؼطت٘ٔ؛ د -الظحاح –

 .هَػغٌ، ٍ َّ هي هىّٔ ػلى هطحلٔ: ٍ تٓـْيُ هٔطٍّ أٗؼاً•
 318: ، ص4 فٖ غطٗة الحسٗج ٍ األحط؛ دالٌْاٗٔ  –

: ٍ ّوا تفتح الو٘ن ٍ تشسٗس الدطا  « تـي هٓطّ، ٍ هٓطّ الظّْطاى»ٍ فِ٘ شوط •
 .هَػغ تمطب هىٔ



23 

 مر ي سرف

 150: ، ص9 لساى الؼطب؛ د •

 . ٍ سٓطِف اسن هَػغ: غ٘طُ. سٓطِف ٍ حَلَ هىٔ فٖ تَازْٗاٍ •

 70: ، ص5 هزوغ الثحطٗي؛ د–

هَػدغ لطٗدة   : -هخال وتف -سطف. "ل٘س ألّل سطف هتؼٔ "ٍ فِ٘•
 . هي التٌؼ٘ن، ٍ َّ هي هىٔ ػلى ػشطٓ أه٘ال، ٍ ل٘ل ألل ٍ أوخط

•  
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لُلْتٔ لِؤَذِٖ هَٔسٓدى تٕديِ   : ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ رٓؼٕفَطٍ لَالَ« 2» -2 -14737•
تِدالْؼٔوٕطَِٓ إِلَدى الْحٓدذِّ فَمَدالَ لَدا ٗٓظٕدلُحٔ أَىْ        -رٓؼٕفَطٍ ع لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ أَىْ ٗٓتَوٓتَّؼَٔا

الْوٓسٕدزِسِ  حاػِدطِٕ  لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُدِٔ  شلِهٓ لِمََٕلِ اللَِِّ ػٓعَّ ٍٓ رٓلَّ  -ٗٓتَوٓتَّؼَٔا
 .«3»الْحٓطامِ 

ٍٓ ضٍٓٓأُ الْحِوٕ٘ٓطُِّٕ فِٖ لُطْبِ الْإِسٌَٕازِ ػٓيْ « 4»ٍٓ ضٍٓٓأُ ػٓلُِّٖ تٕيُ رٓؼٕفَطٍ فِٖ وِتَاتِِِ •
 .«5»ػٓثٕسِ اللَِِّ تٕيِ الْحٓسٓيِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ رٓؼٕفَطٍ ًَحَُٕٓٔ 

 .515 -157 -2، ٍ االستثظاض 97 -32 -5التْصٗة  -(2)•
 .196 -2الثمطٓ  -(3)•
 .637 -265 -الوستسضوات -هسائل ػلٖ تي رؼفط -(4)•
 .107 -لطب االسٌاز -(5)•

 259: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ ػٓثٕسِ الطَّحٕوٓيِ تٕيِ أَتِٖ ًَزٕطَاىَ ػٓيْ حٓوَّدازِ تٕديِ   « 6» -3 -14738•
لُلْتٔ لِؤَتِٖ رٓؼٕفَطٍ ع لَدَٕلُ  : ػِ٘سٓى ػٓيْ حٓطِٗعٍ ػٓيْ ظٔضٓاضُٓٓ ػٓيْ أَتِٖ رٓؼٕفَطٍ ع لَالَ

الْحٓدطامِ  الْوٓسٕدزِسِ  حاػِطِٕ لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ شلِهٓ اللَِِّ ػٓعَّ ٍٓ رٓلَّ فِٖ وِتَاتِِِ 
وُلُّ هٓيْ وَاىَ إَّٔلُِٔ زٍٔىَ حَوٓاًٍِ٘ٓٔ  -لَالَ ٗٓؼٌِٕٖ إَّٔلُ هٓىََّٔ لَٕ٘سٓ ػٓلَِْٕ٘نٕ هٔتْؼٌٓٔ -«7»

فَْٔدَٓ   -وَوٓا ٗٓسٍٔضٔ حَٕٓلَ هٓىََّٔ« 9»ٍٓ ػٔسٕفَاىَ « 8»شَاتِ ػِطْقٍ  -ٍٓ أَضٕتٓؼِ٘يَ هِ٘لًا
 .ٍٓ وُلُّ هٓيْ وَاىَ إَّٔلُِٔ ٍٓضٓا ٓ شَلِهٓ فَؼٓلَِْٕ٘نٔ الْؤتْؼُٓٔ -هِوَّيْ زٓذَلَ فِٖ ّٓصُِِ الْآِٗٓٔ

الحس الفاطل ت٘ي ًزس ٍ تْاهٔ ٍ هٌْا إحطام أّل الؼطاق  -شات الؼطق -(8)•
 (.107 -4هؼزن الثلساى )
 -4هؼزن الثلدساى  )هَػغ ٗثؼس ػي هىٔ الوىطهٔ هطحلت٘ي  -ػسفاى -(9)•

121.) 
 

 259: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 405: ، ص2 الوظثاح الوٌ٘ط فٖ غطٗة الشطح الىث٘ط للطافؼٖ؛ د•
هِ٘مَاتٔ إَّٔلِ الْؼِطَاقِ ٍٓ َّٔٓ ػٓيْ هٓىََّٔ ًَحَٕٓ هٓطْحٓلَتَٕ٘يِ ٍٓ ٗٔمَدالُ ّٔدَٓ   ( شَاتٔ ػِطْقٍ)•

 . هِيْ ًَزٕسِ الْحِزٓاظِ

 213: ، ص5 هزوغ الثحطٗي؛ د•
الوَػغ الصٕ ٍلت ألّل الؼطاق سوٖ تصله ألى فِ٘ ػطلا ٍ : ٍ شات ػطق•

ٍ شات . سثرٔ تٌثدت الـطفدا   : ٍ ل٘ل الؼطق هي األضع. َّ الزثل الظغ٘ط
 . أٍل تْاهٔ ٍ آذط الؼم٘ك ٍ َّ ػي هىٔ ًحَا هي هطحلت٘ي: ػطق

 204: ، ص7 ؛ د(الحسٗخٔ -ؽ )الفمْا  تصوطٓ •
ٗحطم هي هطحلت٘ي، فإًِّ أللّ الوَال٘ت ٍ َّ شات ػطق :الزوَْضلال تؼغ •

«3». 
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 447: ، ص1 الطائغ لورتظط الشطائغ؛ دالتٌم٘ح •
هدي هىدٔ، ٍ لدال     مرحلتٕهٗلولن ٍ ألولن ٍ ٗطهطم، ٍ َّ ػلى : ٗمال•

 هي هىٔ، لٕلتٕهرثل هي رثال تْاهٔ ػلى : ٗالَت

 447: ، ص1 الطائغ لورتظط الشطائغ؛ دالتٌم٘ح  •

 الزحفٔ•
ٍ ّٖ هَػغ ػلى سثغ هطاحل هي الوسٌٗٔ ٍ حالث ػي هىٔ ٍ تٌْ٘ا ٍ •

ت٘ي الثحط ستٔ أه٘ال، ٍ ل٘ل ه٘الى، ٍ ل٘ل هٌعل ها ت٘ي هىٔ ٍ الوسٌٗٔ 
 .لطٗة هي ضاتغ ت٘ي تسض ٍ ذل٘ض

 .ٍ اًوا سو٘ت الزحفٔ إلرحاف الس٘ل تْا ٍ تؤّلْا. لالِ فٖ الوظثاح•
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ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَتِٖ الْحٓسٓيِ الٌَّرَؼِِّٖ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘دطٍ  « 1» -4 -14739•
فِٖ حاػِطِٕ الْوٓسٕدزِسِ  : ػٓيْ حٓوَّازٍ ػٓيِ الْحٓلَثِِّٖ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع لَالَ

فَْٔدَٓ حٓاػِدطِٕ الْوٓسٕدزِسِ     -مَا دُينَ الْمًََاقِٕتِ إِلَىى مَكَّىَّ  لَالَ  -الْحٓطامِ
 .الْحٓطَامِ ٍٓ لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ

 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ تٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓيِ الْحٔسٓدٕ٘يِ تٕديِ   « 2» -5 -14740•
سٓؼِ٘سٍ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ حٓوَّازِ تٕيِ ػٔخْوٓاىَ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع فِدٖ  

 .مَا دُينَ الْأَيِقَاتِ إِلَى مَكََّّلَالَ  -حاػِطِٕ الْوٓسٕزِسِ الْحٓطامِ
 
إِىْ وَاىَ الْؤطَازٔ تِدِِ هٓدا   « 3»ّٓصَا ٗٔمَاضِبٔ هٓا هٓطَّ هِيْ حٓسِٗجِ ظٔضٓاضَٓٓ : أَلَُلُ•

 .زٍٔىَ الْوَٓٓالِ٘تِ وُلِّْٓا ٍٓ إِلَّا أَهٕىَيَ حٓوٕلُِٔ ػٓلَى التَّمَِِّ٘ٔ
 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ تٕيِ ػِ٘سٓى ػٓديْ هٔحٓوَّدسِ تٕديِ    « 4» -6 -14741•
لَالَ أَتَٔ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع لَٕ٘سٓ : سٌَِاىٍ ػٓيِ اتٕيِ هٔسٕىَاىَ ػٓيْ سٓؼِ٘سٍ الْؤَػٕطَدِ لَالَ

هٔتْؼٌٓٔ ٗٓمَُلُ اللَِّٔ تَؼٓالَى شلِدهٓ  يَ لَا لِأََِلِ مَكََّّ  -لِأََِلِ سَرِفٍ يَ لَا لِأََِلِ مَرٍّ
 .«5»لِوٓيْ لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ حاػِطِٕ الْوٓسٕزِسِ الْحٓطامِ 

 
ٍٓ ضٍٓٓأُ الْىُلٌَُِّٕٖ٘ ػٓيْ ػِسٍَّٓ هِيْ أَطٕحٓاتٌَِا ػٓيْ سْٕٓلِ تٕيِ ظِٗٓازٍ ػٓيْ أَحٕوٓسٓ تٕديِ  •

هٔحٓوَّسِ تٕيِ أَتِٖ ًَظٕطٍ ػٓيْ ػٓثٕسِ الْىَطِٗنِ تٕيِ ػٓوٕطٍٍ ػٓيْ سٓؼِ٘سٍ الْدؤَػٕطَدِ هِخْلَدِٔ   
«6». 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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ٍٓ تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ السٌِّْسِِّٕ ػٓديْ حٓوَّدازٍ ػٓديْ    « 7» -7 -14742•
لِوٓديْ    سٓؤَلْتُِٔ ػٓيْ لََٕلِ اللَِِّ شلِهٓ: حٓطِٗعٍ ػٓيْ ظٔضٓاضَٓٓ ػٓيْ أَتِٖ رٓؼٕفَطٍ ع لَالَ

أََِىلُ مَكَّىَّ   لَالَ شَلِدهٓ   -«1»الْحٓطامِ الْوٓسٕزِسِ حاػِطِٕ  -لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ
ثَمَاوًَِّٕ لَالَ  -فَوٓا حٓسُّ شَلِهٓ: ٍٓ لَا ػٓلَِْٕ٘نٕ ػٔوٕطٌَٓ لَالَ لُلْتٔ -لَٕ٘سٓ لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ

 .دُينَ عُسِفَانَ يَ دُينَ رَاتِ عِرْقٍ -يَ أَرِبَعِٕهَ مِٕلًا مِهْ جَمِٕعِ وًََاحِٓ مَكََّّ
 

 260: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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•______________________________ 
 .157 -158 -2، ٍ االستثظاض 99 -33 -5التْصٗة  -(1)
 .1683 -476 -5التْصٗة  -(2)•
 .هي ّصا الثاب 3هط فٖ الحسٗج  -(3)•
 .5671 -492 -5التْصٗة  -(4)•
 .196 -2الثمطٓ  -(5)•
 .1766 -492 -5التْصٗة  -(7) .1 -299 -4الىافٖ  -(6)•

 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٔسٓدٕ٘يِ فِدٖ ػٔ٘ٔدَىِ الْؤَذْثٓداضِ     « 2» -8 -14743•
: تِإِسٌَٕازُِِ ػٓيِ الْفَؼْلِ تٕيِ شَاشَاىَ ػٓيِ الطِّػَا ع فِٖ وِتَاتِِِ إِلَى الْوٓؤْهَٔىِ لَالَ

ٍٓ لَا ٗٓزَٔظٔ الْمِطَاىُ ٍٓ الْإِفْطَازٔ الَّصِٕ تَسٕدتَؼٕوِلُِٔ   -ٍٓ لَا ٗٓزَٔظٔ الْحٓذُّ إِلَّا هٔتَوٓتِّؼاً
 .لِأََِلِ مَكََّّ يَ حَاضِرَُِٔاإِلَّا  -الْؼٓاهَُّٔ

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

هٔحٓوَّسٔ تٕيُ ٗٓؼٕمَُبٓ ػٓيْ أَتِدٖ ػٓلِدٖا الْؤَشْدؼٓطِِّٕ ػٓديْ     « 3» -9 -14744•
هٔحٓوَّسِ تٕيِ ػٓثٕسِ الْزٓثَّاضِ ػٓيْ طٓفَْٓاىَ ػٓيْ ػٓثٕسِ الطَّحٕوٓيِ تٕديِ الْحٓزَّدادِ ػٓديْ    

 .لَا هٔتْؼَٓٔ لَْٔنٕأََِلُ مَكََّّ ٍٓ : أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع فِٖ حٓسِٗجٍ لَالَ

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

ٍٓ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ إِتٕطَاِّ٘نٓ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيْ حٓوَّدازِ تٕديِ   « 4» -10 -14745•
ػِ٘سٓى ػٓيْ حٓطِٗعٍ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ ع فِٖ لََٕلِ اللَِِّ ػٓعَّ ٍٓ رٓلَّ شلِهٓ لِوٓيْ 

لَدالَ هٓديْ وَداىَ هٌْٓعِلُدِٔ      -«5»حاػِطِٕ الْوٓسٕزِسِ الْحٓطامِ  -لَنٕ ٗٓىُيْ إَّٔلُِٔ
 -ٍٓ حَوٓاًَِ٘ٓٔ ػٓشَطَ هِ٘لًا هِيْ ذَلْفِْٓدا  -ثَمَاوََِّٕ عَشَرَ مِٕلًا مِهْ بَِٕهِ َٔذََُِٔاػٓلَى 

فَلَدا   -ٍٓ حَوٓاًَِ٘ٓٔ ػٓشَطَ هِ٘لًا ػٓيْ ٗٓسٓداضِّٓا  -ٍٓ حَوٓاًَِ٘ٓٔ ػٓشَطَ هِ٘لًا ػٓيْ ٗٓوٌِِْ٘ٓا
 .ٍٓ أَشْثٓاِِِّ« 6»هٔتْؼَٓٔ لَِٔ هِخْلُ هٓطٍّ 

ّٓصَا غَٕ٘طُ طٓطِٗحٍ فِٖ حٔىْنِ هٓا ظٓازٓ ػٓيْ حَوٓاًَِ٘ٓٔ ػٓشَطَ هِ٘لًا فََْٔٓ هَٔٓافِكٌ : أَلَُلُ•
لِغَٕ٘طُِِ فِْ٘ٓا ٍٓ فِ٘وٓا زًٍَْٔٓا فَ٘ٓثٕمَى تَظٕطِٗحٔ حٓسِٗجِ ظٔضٓاضَٓٓ ٍٓ غَٕ٘طُِِ تِالتَّفْظِد٘لِ  

 .سٓالِواً ػٓيِ الْؤؼٓاضِعِ
 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

•______________________________ 
 .196 -2الثمطٓ  -(1)
، ٍ أٍضز ًحدَُ ػدي   124 -2( ػلِ٘ السالم)ػَ٘ى أذثاض الطػا  -(2)•

 .419 -تحف الؼمَل

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

هدي   2، ٍ أٍضز لـؼات هٌِ فدٖ الحدسٗج   5 -300 -4الىافٖ  -(3)•
هدي الثداب    1، ٍ فٖ الحدسٗج  9هي الثاب  5، ٍ فٖ الحسٗج 7الثاب 

 21هي الثاب  15، ٍ فٖ الحسٗج 17هي الثاب  1، ٍ فٖ الحسٗج 16
 .هي ّصُ األتَاب

 .3 -300 -4الىافٖ  -(4)•
 .196 -2الثمطٓ  -(5)•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

لطٗٔ لطب هىٔ ػلى ٍاز اسوِ ٍازٕ الظْطاى فسو٘ت المطٗٔ  -هط -(6)•
 (.63 -4هؼزن الثلساى )تاسوِ هط الظْطاى 

  262: ، ص11 ٍسائل الش٘ؼٔ، د•

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

ٍٓ ػٌِْٓٔ ػٓيْ أَتِِِ٘ ػٓيِ اتٕيِ أَتِٖ ػٔوٕٓ٘طٍ ػٓيْ زٓأٍزٓ ػٓديْ  « 1» -11 -14746•
لَالَ لَدٕ٘سٓ   -سٓؤَلْتٔ أَتٓا ػٓثٕسِ اللَِِّ ع ػٓيْ إَّٔلِ هٓىََّٔ أَ ٗٓتَوٓتَّؼَٔىَ: حٓوَّازٍ لَالَ

 .لَْٔنٕ هٔتْؼٌٓٔ الْحٓسِٗجَ
 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

 
 
ٍٓ ػٓيْ هٔحٓوَّسِ تٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى ػٓيْ أَحٕوٓسٓ تٕيِ هٔحٓوَّسٍ ػٓديْ  « 2» -12 -14747•

ػٓلِِّٖ تٕيِ الْحٓىَنِ ػٓيْ ػٓلِِّٖ تٕيِ أَتِٖ حٓوٕعََٓ ػٓيْ أَتِٖ تٓظِ٘طٍ ػٓيْ أَتِٖ ػٓثٕسِ اللَِِّ 
ٍٓ لَا لِؤَّٕلِ شَاتِ  -لُلْتٔ لِؤَّٕلِ هٓىََّٔ هٔتْؼٌٓٔ لَالَ لَا ٍٓ لَا لِؤَّٕلِ تٔسٕتَاىَ: ع لَالَ

 .«3»ػِطْقٍ ٍٓ لَا لِؤَّٕلِ ػٔسٕفَاىَ ٍٓ ًَحَِّٕٓا 

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج
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 حذ البعذ

  .«5»ٍٓ ٗٓؤْتِٖ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَِِٕ٘ « 4»ٍٓ تَمَسَّمٓ هٓا ٗٓسٔلُّ ػٓلَى تٓؼٕغِ الْوٓمْظَٔزِ : أَلَُلُ•
هي  9هي الثاب  7، ٍ أٍضزُ تتواهِ فٖ الحسٗج 4 -300 -4الىافٖ  -(1)•

 .ّصُ األتَاب
 .2 -299 -4الىافٖ  -(2)•
ضٍى الؼ٘اشٖ فٖ تفس٘طُ أوخط أحازٗج ّصا الثداب ٍ أوخدط األتدَاب     -(3)•

 (.لسُ -هٌِ)التٖ تؼسُ 

 .هي ّصُ األتَاب 2هي الثاب  29تمسم فٖ الحسٗج  -(4)•
هدي ّدصُ    9، ٍ فٖ الثداب  8هي الثاب  5، 4، 3ٗاتٖ فٖ األحازٗج  -(5)•

 .  األتَاب

 258: ، ص11 يسائل الشٕعّ؛ ج 
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 المٕل

 1823: ، ص5 تاد اللغٔ ٍ طحاح الؼطت٘ٔ؛ د -الظحاح •
 .ٍ الفطْسٓد حالحٔ أه٘ال•
•  
 332: ، ص4 وتاب الؼ٘ي؛ د•
  فطسد•
  ها فْ٘ا فَطْسٓدٌ: الفَطْسٓدُ حالحٔ أه٘ال ٍ ٗمال للصٕ ال فطرِ فِ٘ هي األش٘ا : •
•  
 116: ، ص1 الٌْاٗٔ فٖ غطٗة الحسٗج ٍ األحط؛ د•
ِ ( س)•  ٍ هٌ
  «ال تمظط الظالٓ فٖ أللّ هي أضتؼٔ تٔطُز»الحسٗج •
 . ٍ ّى ستٔ ػشط فطسرا، ٍ الفطسد حالحٔ أه٘ال، ٍ الو٘ل أضتؼٔ آالف شضاع•

 


