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لو كان عليه و قصرت التركة
ثَبةُ أَنَّ مَهْ مَبتَ يَ ػَلٍَِٕٔ حَزُّٖ الْئِسِللَبِِ يَ صَوَلبِو يَ لَظَلشَتٔ     42« 1» •

التَّشِوَُّ أُخْشِرَتِ حَزُّٖ الْئِسِلَبِِ أَيٖلًب مٔهْ أَلْشَةِ الْأَمَبؤهِ يَ طُلشََِ الْجَلبلٔٓ   
فٔٓ الضَّوَبِِ

مُحَمٖذُ ثِهُ الْحَسَهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ الْحَسَهِ ثِهِ « 2« -1 -24759  •
فَؼَّبلٍ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖلبسٍ  

يَ ػَلٍَِٕٔ مٔهَ  -ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فٔٓ سَرُلٍ مَبتَ يَ تَشَنَ حَلَبحَمٔبئَِّ دٔسََِمٍ
لَلبلَ ُٔحَلذٗ ػَىْلٍُ مٔلهْ      -يَ أَيِطَى أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ -الضَّوَبِِ سَجِؼُمٔبئَِّ دٔسََِمٍ

.يَ ُٔزِؼَلُ مَب ثَمَٔٓ فٔٓ الضَّوَبِِ -أَلْشَةِ الْمًََاػٔغِ
.«4»يَ َٔأْتٔٓ مَب َٔذُلُّ ػَلٍَِٕٔ « 3»يَ تَمَذَِٖ مَب َٔذُلُّ ػَلَى رَلٔهَ : أَلًُلُ •
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3

لو كان عليه و قصرت التركة
سَأَلْتُ : يَ ثِبلْئِسِىَبدٔ ػَهِ اثِهِ سِئَبةٍ ػَهْ ثُشَِٔذٕ الْؼٔزِلِّٔٓ لَبلَ« 7» -2 -14262•

يَ مَؼٍَُ رَمَلو لٍَُ يَ وَفَمَّو يَ صَادْ فَمَبتَ فٔٓ  -أَثَب رَؼِفَشٍ ع ػَهْ سَرُلٍ خَشَدَ حَبرٓبً
 فَمَذِ أَرِلضَأَ ػَىْلٍُ حَزٖلُّ    -لَبلَ إِنْ وَبنَ طَشُيسًَِ حُمٖ مَبتَ فٔٓ الْحَشَِِ -الـَّشِٔكِ
رُؼٔلَ رَمَلُلٍُ يَ صَادٌُُ   -يَ إِنْ وَبنَ مَبتَ يَ ًََُ طَشُيسَِو لَجِلَ أَنْ ُٔحِشَِِ -الْئِسِلَبِِ

ِٓ ءْ فًََُُ لٔلًَْسَحَلِّ   -يَ وَفَمَتٍُُ يَ مَب مَؼٍَُ فٔٓ حَزِّٖ الْئِسِلَبِِ فَئِنْ فَؼَلَ مٔهْ رَلٔهَ شَ
حُمٖ مَبتَ فٔلٓ   -لُلْتُ أَ سَأَِٔتَ إِنْ وَبوَتٔ الْحَزُّٖ تَـًَٗػبً -إِنْ لَمِ َٔىُهْ ػَلٍَِٕٔ دَِٔهو
يَ مَلب مَؼَلٍُ لَلبلَ َٔىُلًنُ      -لٔمَهْ َٔىًُنُ رَمَلٍُُ يَ وَفَمَتٍُُ -الـَّشِٔكِ لَجِلَ أَنْ ُٔحِشَِِ

أَيِ  -إِلَّب أَنْ َٔىًُنَ ػَلٍَِٕٔ دَِٔهو فَُٕمْؼَلى ػَىْلٍُ   -رَمٕٔغُ مَب مَؼٍَُ يَ مَب تَشَنَ لٔلًَْسَحَِّ
.يَ ُٔزِؼَلَ رَلٔهَ مٔهْ حُلُخٍٔٔ -َٔىًُنَ أَيِطَى ثًَِطٍّٕٖٔ فَُٕىْفَزَ رَلٔهَ لٔمَهْ أَيِطَى لٍَُ

.11 -276 -4الىبفٓ  -(7) •

68: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو كان عليه و قصرت التركة
يَ سَيَاٌُ الشَِّٕخُ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مًُسَى ثِهِ الْمَبسٔمِ ػَهِ الْحَسَهِ ثِلهِ مَحِجُلًةٍ   •

يَ وَلزَا  « 2»يَ سَيَاٌُ الظٖذُيقُ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِلهِ سِئَلبةٍ   « 1»وَحًٌَُِ 
.الَّزْٔ لَجِلٍَُ

.1416 -407 -5التُزٔت  -(1)•
.2916 -440 -2الفمٍٕ  -(2)•
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حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
ثَبةُ أَنَّ مَهْ أَيِطَى ثِمَبلٍ لٔلْحَذِّ يَ الْؼٔتْكِ يَ الظٖذَلَِّ لُذَِِّ الْحَذٗ يَ  65« 1»•

 لُسٔمَ الْجَبلٔٓ ثَِٕهَ الْؼٔتْكِ يَ الظٖذَلَِّ
مُحَمٖذُ ثِهُ ػَلِّٔٓ ثِهِ الْحُسَِٕهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ « 2» -1 -24835•

أَيِطَتِ إِلَٖٓ امِشَأَِو مٔهْ أََِللِ ثَِٕتٔلٓ   : أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ لَبلَ
فَلَمِ َٔجِلُغْ رَلٔهَ  -يَ أَمَشَتِ أَنْ ُٔؼِتَكَ ػَىَُْب يَ ُٔحَذٖ يَ ُٔتَظَذٖقَ -«3»ثِمَبلَُٔب 

يَ حُلُخبً فٔلٓ   -ُٔزِؼَلُ رَلٔهَ أَحْلَبحبً حُلُخبً فٔٓ الْحَذِّ -فَسَأَلْتُ أَثَب حَىٕٔفََّ فَمَبلَ
-يَ حُلُخبً فٔٓ الظٖذَلَِّ -الْؼٔتْكِ

396: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج



6

حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
« 4»إِنَّ امِلشَأًَِ مٔلهْ أََِلٔلٓ     -فَذَخَلْتُ ػَلَى أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فَمُلْتُ لَلٍُ  •

يَ أَمَشَتِ أَنْ ُٔؼِتَكَ ػَىَُْب يَ ُٔحَذٖ ػَىَُْب يَ  -مَبتَتِ يَ أَيِطَتِ إِلَٖٓ ثِخُلُجٔ مَبلَُٔب
اثِذَأْ ثِلبلْحَذِّ فَئِوَّلٍُ فَشِٔؼَلّو مٔلهْ      -فَىَظَشْتُ فٍٕٔٔ فَلَمِ َٔجِلُغْ فَمَبلَ -ُٔتَظَذٖقَ

يَ ؿَبئٔفًَّ فٔٓ  -يَ ارِؼَلْ مَب ثَمَٔٓ ؿَبئٔفًَّ فٔٓ الْؼٔتْكِ -فَشَائٔغِ اللٍَّٔ ػَضَّ يَ رَلَّ
فَشَرَغَ ػَهْ لًَِلٔلٍٔ يَ   -فَأَخْجَشْتُ أَثَب حَىٕٔفََّ ثِمًَِلِ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع -الظٖذَلَِّ

.لَبلَ ثِمًَِلِ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع
.5491 -211 -4الفمٍٕ  -(2) •
(.َبمش المخـًؽ)ثخلج مبلُب  -فٓ التُزٔجٕه -(3)•
(.َبمش المخـًؽ)أَل ثٕتٓ  -فٓ وسخّ -(4)•
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حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
يَ « 5»يَ سَيَاٌُ الْىُلَِٕىٔٓٗ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ إِثِشَإَٔمَ ػَهْ أَثٍِٕٔ ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ •

 -7الىلبفٓ   -(5. )«6»سَيَاٌُ الشَِّٕخُ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ إِثِشَإَٔمَ مٔخْلٍَُ 
19- 14.

.509 -135 -4، ي االستجظبس 869 -221 -9التُزٔت  -(6)•
• 
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حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
يَ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللَّلٍٔ  « 7» -2 -24836•

 -فٔٓ ػٔتْكٍ يَ حَذٍّ يَ طَذَلٍَّ فَلَلمِ َٔجِلُلغْ   -فٔٓ امِشَأٍَِ أَيِطَتِ ثِمَبلٍ: ع لَبلَ
ِٓ ءْ فَبرِؼَللْ فٔلٓ الظٖلذَلَِّ      -لَبلَ اثِذَأْ ثِبلْحَذِّ فَئِوٍَُّ مَفْشُيعْ فَئِنْ ثَمَٔٓ شَل

، ي أيسدٌ 5500 -214 -4الفمٕلٍ   -(7. )يَ فٔٓ الْؼٔتْكِ ؿَبئٔفَلًّ  -ؿَبئٔفًَّ
.مه أثًاة يرًة الحذ 30مه الجبة  1فٓ الحذٔج 
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حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
ٍٔ َي ػَلْه ُمحَمٖلٔذ ثِلِه         • ِّٓ ثِلِه إِثِلشَإََٔم ػَلْه أَثِٕل ٓٗ ػَْه َػٔل ٌُ الُْىلَِٕٔى َي َسيَا

إِسِمَبػٕٔلَ ػَهِ الْفَؼْلِ ثِهِ شَبرَانَ رَمٕٔؼبً ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَلهْ مُؼَبئَِلَّ   
يَ سَيَاٌُ الشَِّٕخُ ثِئِسِلىَبدٌٔٔ ػَلهْ ػَلٔلِّٓ ثِلهِ إِثِلشَإَٔمَ مٔخْلَلٍُ       « 1»ثِهِ ػَمٖبسٍ 

.8 -18 -7الىبفٓ  -(1.)«2»
.508 -135 -4، ي االستجظبس 858 -219 -9التُزٔت  -(2)•

397: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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حجة اإلسالم من الثلث  لو أوصى بإخراج
مُحَمٖذُ ثِهُ َٔؼِمًُةَ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ َٔحَِٕى ػَهْ أَحِمَذَ « 3» -3 -24837 •

مَبتَتِ أُخْلتُ  : ثِهِ مُحَمٖذٕ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ َٔحَِٕى ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ لَبلَ
ِٓ ءٕ مٔهْ مَبلَُٔب الخُّلُجٔ فٔٓ سَجِٕلِ اللَّلٍٔ  -مُفَؼَّلِ ثِهِ غَٕٔبثٕ يَ  -يَ أَيِطَتِ ثِشَ

فَئِرَا ًََُ لَب َٔجِلُغُ مَب لَبلَلتِ إِلَلى    -الخُّلُجٔ فٔٓ الْمَسَبؤٕهِ يَ الخُّلُجٔ فٔٓ الْحَذِّ
ٓ   -يَ لَمِ تَىُهْ حَزٖتٔ الْمَشْأَُِ -أَنْ لَبلَ  -فَسَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فَمَلبلَ لٔل

يَ مَب ثَمَٔٓ ارِؼَلٍُْ ثَؼِؼلبً   -اثِذَأْ ثِبلْحَذِّ فَئِوٍَُّ فَشِٔؼَّو مٔهْ فَشَائٔغِ اللٍَّٔ ػَلََُِٕب
.22 -63 -7الىبفٓ  -(3. )فٔٓ رَا يَ ثَؼِؼبً فٔٓ رَا الْحَذٔٔجَ

397: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
ثَبةُ أَنَّ مَهْ مَبتَ يَ لَمِ َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ يَ وَبنَ مُسِتَـٕٔؼبً  28« 10»•

 يَرَتَ أَنْ تُمْؼَى ػَىٍُْ مٔهْ أَطِلِ الْمَبلِ يَ إِنْ لَمِ ًُٔصِ ثَُِب
مُحَمٖذُ ثِهُ الْحَسَهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مًُسَى ثِهِ الْمَبسٔمِ « 11» -1 -14268•

الشَّرُللِ   سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهِ: ػَهْ طَفًَْانَ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ لَبلَ
« 1»َٔمًُتُ يَ لَمِ َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ يَ َٔتْشُنُ مَبلًب لَبلَ ػَلَِٕلٍٔ أَنْ ُٔحٔلذٖ   

. مٔهْ مَبلٍٔٔ سَرُلًب طَشُيسًَِ لَب مَبلَ لٍَُ
.عنه -فٓ المظذس صٔبدِ -(1) •
، ي أيسد وحًٌ ثـشٔك آخش فٓ الحلذٔج  42 -15 -5التُزٔت  -(11)•

.مه أثًاة الىٕبثّ 5مه الجبة  2
71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة

يَ سَيَاٌُ الْىُلَِٕىٔٓٗ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ إِثِشَإَٔمَ ػَهْ أَثٍِٕٔ ػَهِ اثِهِ أَثِلٓ ػُمَِٕلشٍ ػَلهْ    •
.«2»مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ وَحًٌَُِ 

.3 -306 -4الىبفٓ  -(2)•

71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَىٍُْ ػَهِ الىَّؼْشِ ثِهِ سًَُِٔذٕ ػَهْ ػَبطٔمِ ثِهِ حُمَِٕلذٕ  « 3» -2 -14269 •

يَ لَلمِ   -سَأَلْتُ أَثَب رَؼِفَشٍ ع ػَهْ سَرُللٍ مَلبتَ  : ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ مُسِلٔمٍ لَبلَ
.َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ ُٔحَذٗ ػَىٍُْ لَبلَ وَؼَمِ

.43 -15 -5التُزٔت  -(3) •

71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَىٍُْ ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَهْ حَمٖبدٕ ػَلهِ الْحَلَجِلِّٓ   « 4» -3 -14270 •

ُٔمْؼَى ػَهِ الشَّرُلِ حَزٖلُّ الْئِسِللَبِِ   : ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فٔٓ حَذٔٔجٕ لَبلَ
. مٔهْ رَمٕٔغِ مَبلٍٔٔ

مله الجلبة    3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1405 -403 -5التُزٔت  -(4)•
 2، ي لـؼّ مىٍ فٓ الحلذٔج  6مه الجبة  3، ي طذسٌ فٓ الحذٔج 25

.مه َزٌ األثًاة 24مه الجبة 

71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَىٍُْ ػَهْ ػُخْمَبنَ ثِهِ ػٕٔسَى يَ صُسِػََّ ثِلهِ مُحَمٖلذٕ   « 5» -4 -14271 •

سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللَّلٍٔ ع ػَلهِ الشَّرُللِ    : رَمٕٔؼبً ػَهْ سَمَبػََّ ثِهِ مُِٔشَانَ لَبلَ
فَمَلبلَ   -يَ لَمِ َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ يَ لَمِ ًُٔصِ ثَُِب يَ ًََُ مًُسٔلشو  -َٔمًُتُ

. ُٔحَذٗ ػَىٍُْ مٔهْ طُلْتِ مَبلٍٔٔ لَب َٔزًُصُ غَِٕشُ رَلٔهَ
.1406 -404 -5ي التُزٔت  41 -15 -5التُزٔت  -(5)•

71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج



16

تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ أَحِمَذَ ػَهِ الْحُسَِٕهِ ػَهِ الىَّؼْشِ ػَهْ « 6» -5 -14272 •

سَأَلْتُ أَثَب رَؼِفَشٍ ع ػَهْ سَرُلٍ مَلبتَ يَ  : ػَبطٔمٍ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ مُسِلٔمٍ لَبلَ
.يَ لَمِ ًُٔصِ ثَُِب أَ ُٔمْؼَى ػَىٍُْ لَبلَ وَؼَمِ -لَمِ َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ

.  «1»مُحَمٖذُ ثِهُ ػَلِّٔٓ ثِهِ الْحُسَِٕهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ ػَبطٔمِ ثِلهِ حُمَِٕلذٕ مٔخْلَلٍُ    •
.2922 -442 -2الفمٍٕ  -(1. )1769 -493 -5التُزٔت  -(6)

• 

72-71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
مُحَمٖذُ ثِهُ َٔؼِمًُةَ ػَهْ ػٔذٍِٖ مٔهْ أَطِحَبثِىَب ػَهْ أَحِمَذَ « 2» -6 -14273•

سَأَلْتُ أَثَلب  : ثِهِ مُحَمٖذٕ ػَهِ الْحُسَِٕهِ ثِهِ سَؼٕٔذٕ ػَهْ فَؼَبلََّ ػَهْ سِفَبػََّ لَبلَ
يَ لَمِ َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ يَ لَمِ ًُٔصِ ثَُِب  -ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهْ سَرُلٍ َٔمًُتُ

. أَ تُمْؼَى ػَىٍُْ لَبلَ وَؼَمِ

.15 -277 -4الىبفٓ  -(2)•

72: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَىُُْمِ ػَهْ أَحِمَذَ ػَهِ الْحَسَهِ ثِهِ ػَلٍّٔٓ ػَهْ سِفَبػََّ « 3» -7 -14274•

أَ  -َٔمًُتَبنِ يَ لَمِ َٔحُزٖب -سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهِ الشَّرُلِ يَ الْمَشْأَِِ: لَبلَ
.ُٔمْؼَى ػَىُُْمَب حَزُّٖ الْئِسِلَبِِ لَبلَ وَؼَمِ

.16 -277 -4الىبفٓ  -(3) •

72: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَهْ أَثِٓ ػَلٍّٔٓ الْأَشْؼَشِِّْ ػَلهْ مُحَمٖلذٔ ثِلهِ ػَجِلذٔ     « 4» -8 -14275 •

لُلْتُ لٔأَثِٓ ػَجِلذٔ  : الْزَجٖبسِ ػَهْ طَفًَْانَ ثِهِ َٔحَِٕى ػَهْ حَىَمِ ثِهِ حُىَِٕمٍ لَبلَ
يَ لَمِ ًُٔصِ ثِبلْحَذِّ فَأَحَذٖ ػَىْلٍُ ثَؼِلغُ    -اللٍَّٔ ع إِوْسَبنو ََلَهَ يَ لَمِ َٔحُذٖ

يَ َٔىُلًنُ   -سَرُلًب أَيِ امِشَأًَِ ََلْ ُٔزِضِْ رَلٔهَ يَ َٔىًُنُ لَؼَبءّ ػَىْلٍُ  -أََِلٍٔٔ
فَمَلبلَ إِنْ وَلبنَ الْحَلبدٗ غَِٕلشَ      -الْحَذٗ لٔمَهْ حَذٖ يَ ُٔؤْرَشُ مَهْ أَحَذٖ ػَىْلٍُ 

. أَرِضَأَ ػَىُُْمَب رَمٕٔؼبً يَ أُرِشَ الَّزْٔ أَحَزٍُٖ -طَشُيسٍَِ

مله   3، ي أيسد لـؼّ مىٍ فلٓ الحلذٔج   14 -277 -4الىبفٓ  -(4)•
.مه أثًاة الىٕبثّ 8الجبة 

72: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
ثَبةُ يُرًُةِ إِخْشَادِ حَزِّٖ الْئِسِلَبِِ مٔهَ الْأَطِلِ يَ الْمَىْذُيثَِّ مٔهَ الخُّلُجٔ  41•

 إِنْ أُيطَٔٓ ثَُِب يَ حُىْمِ الًَْطِّٕٖٔ ثِبلْحَذِّ
مُحَمٖذُ ثِهُ َٔؼِمًُةَ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ إِثِشَإَٔمَ ػَهْ أَثِٕلٍٔ يَ  « 6» -1 -24756•

مُحَمٖذٔ ثِهِ إِسِمَبػٕٔلَ ػَهِ الْفَؼْلِ ثِهِ شَبرَانَ رَمٕٔؼبً ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ   ػَهْ
فَمَلبلَ إِنْ   -ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ فٔٓ سَرُلٍ مَبتَ يَ أَيِطَى أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ

يَ إِنْ وَبنَ غَِٕشَ طَلشُيسٍَِ فَمٔلهَ    -وَبنَ طَشُيسًَِ ُٔحَذٗ ػَىٍُْ مٔهْ يَسَؾٔ الْمَبلِ
. الخُّلُجٔ

مه الجبة  6، ي أيسدٌ ػه الفمٍٕ فٓ الحذٔج 7 -18 -7الىبفٓ  -(6)•
.مه أثًاة يرًة الحذ 25

358-357: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ سَيَاٌُ الظٖلذُيقُ  « 1»يَ سَيَاٌُ الشَِّٕخُ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَلهْ ػَلٔلِّٓ ثِلهِ إِثِلشَإَٔمَ     •

لم وؼخش ػلٍٕ فٓ التُزٔت  -(1.)«2»ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ مٔخْلٍَُ 
.المـجًع

.5499 -214 -4الفمٍٕ  -(2)•

358-357: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
مُحَمٖذُ ثِهُ الْحَسَهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مُحَمٖذٔ ثِهِ ػَلِّٔٓ ثِلهِ  « 3» -2 -24757•

مَحِجًُةٍ ػَهِ الْحَسَهِ ثِهِ ػَلٍّٔٓ ػَهْ ػُخْمَبنَ ثِهِ ػٕٔسَلى ػَلهْ صُسِػَلَّ ػَلهْ     
فَمَبلَ إِنْ  -سَأَلْتٍُُ ػَهْ سَرُلٍ أَيِطَى ػٔىْذَ مًَِتٍٔٔ أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ: سَمَبػََّ لَبلَ

يَ إِنْ لَمِ َٔىُهْ حَذٖ فَمٔهْ طُلْتِ مَبلٔلٍٔ لَلب    -وَبنَ لَذِ حَذٖ فَلُْٕؤْخَزْ مٔهْ حُلُخٍٔٔ
.َٔزًُصُ غَِٕشٌُُ

.891 -227 -9التُزٔت  -(3) •

357: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مًُسَى ثِهِ الْمَبسٔمِ ػَهْ طَفًَْانَ ػَلهْ  « 4» -3 -24758•

يَ أَيِطَلى   -سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهْ سَرُلٍ مَبتَ: مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ لَبلَ
يَ إِنْ وَلبنَ   -إِنْ وَبنَ طَلشُيسًَِ فَمٔلهْ رَمٕٔلغِ الْمَلبلِ     -أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ لَبلَ
. تَـًَٗػبً فَمٔهْ حُلُخٍٔٔ

، ي 1409 -404 -5ي التُلللزٔت  895 -228 -9التُلللزٔت  -(4)•
.مه أثًاة يرًة الحذ 25مه الجبة  1أيسدٌ فٓ الحذٔج 

357: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ َٔأْتٔٓ مَلب  « 6»يَ فٔٓ الْحَذِّ « 5»يَ تَمَذَِٖ مَب َٔذُلُّ ػَلَى رَلٔهَ َُىَب : أَلًُلُ•

.«7»َٔذُلُّ ػَلٍَِٕٔ 
مله َلزٌ    40، ي خظًطب فٓ الجلبة  29، 28تمذِ فٓ الجبثٕه  -(5) •

.األثًاة
.مه أثًاة يرًة الحذ 29، 28، 26، 25تمذِ فٓ األثًاة  -(6)•
.مه َزٌ األثًاة 42ٔبتٓ فٓ الجبة  -(7)•

357: ، ص19 وسائل الشيعة؛ ج
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تقضى حجة اإلسالم من أصل التركة
يَ ػَىٍُْ ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَهْ حَمٖبدٕ ػَلهِ الْحَلَجِلِّٓ   « 4» -3 -14270 •

ُٔمْؼَى ػَهِ الشَّرُلِ حَزٖلُّ الْئِسِللَبِِ   : ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فٔٓ حَذٔٔجٕ لَبلَ
. مٔهْ رَمٕٔغِ مَبلٍٔٔ

مله الجلبة    3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1405 -403 -5التُزٔت  -(4)•
 2، ي لـؼّ مىٍ فٓ الحلذٔج  6مه الجبة  3، ي طذسٌ فٓ الحذٔج 25

.مه َزٌ األثًاة 24مه الجبة 

71: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
ثَبةُ أَنَّ مَهْ أَيِطَى ثِحَزِّٖ الْئِسِلَبِِ يَرَتَ إِخْشَارَُُب مٔهَ الْأَطِلِ فَلئِنْ   25•

وَبنَ ػَلٍَِٕٔ دَِٔهو يَ لَظَشَتٔ التَّشِوَُّ لُسٔمَتِ ػَلَُِِٕمَب ثِبلْحٔظَضِ يَ إِنْ أَيِطَلى  
ثِغَِٕشِ حَزِّٖ الْئِسِلَبِِ وَبوَتِ مٔهَ الخُّلُجٔ يَ إِنْ أَيِطَى أَنْ َٔحُلذٖ ػَىْلٍُ سَرُللو    

 مُؼَٕٖهو تَؼَٕٖهَ إِنْ أَمِىَهَ
مُحَمٖذُ ثِهُ الْحَسَهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مًُسَى ثِلهِ الْمَبسٔلمِ   « 4» -1 -14255•

سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهْ سَرُللٍ  : ػَهْ طَفًَْانَ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ لَبلَ
يَ  -لَبلَ إِنْ وَبنَ طَشُيسًَِ فَمٔهْ رَمٕٔغِ الْمَبلِ -مَبتَ فَأَيِطَى أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ

، ي أيسدٌ 1409 -404 -5التُلزٔت   -(4. )إِنْ وَبنَ تَـًَٗػبً فَمٔهْ حُلُخٍٔٔ
.مه أثًاة أحىبِ الًطبٔب 41مه الجبة  3فٓ الحذٔج 

66: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
ػَهِ الْحَلَجِِّٓ ػَهْ أَثِٓ « 6»يَ ػَىٍُْ ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ « 5» -2 -14256•

ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع مٔخْلَ رَلٔهَ يَ صَادَ فٍٕٔٔ فَئِنْ أَيِطَى أَنْ َٔحُذٖ ػَىٍُْ سَرُلو فَلَْٕحُذٖ 
.رَلٔهَ الشَّرُلُ

.1410 -405 -5التُزٔت  -(5) •
.ػه حمبد -فٓ المظذس صٔبدِ -(6)•

66: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ ثَُِزَا الْئِسِىَبدٔ ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللَّلٍٔ ع فٔلٓ حَلذٔٔجٕ    « 1» -3 -14257•

.ُٔمْؼَى ػَهِ الشَّرُلِ حَزُّٖ الْئِسِلَبِِ مٔهْ رَمٕٔغِ مَبلٍٔٔ: لَبلَ

مه الجلبة   3، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 1405 -403 -5التُزٔت  -(1) •
 2، ي لـؼّ مىٍ فٓ الحلذٔج  6مه الجبة  3، ي طذسٌ فٓ الحذٔج 28

.مه َزٌ األثًاة 24مه الجبة 

 67: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
مُحَمٖذُ ثِهُ ػَلِّٔٓ ثِهِ الْحُسَِٕهِ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَلهْ حَلبسِثٕ   « 3» -5 -14259•

ثَٕٖبعِ الْأَوْمَبؽٔ أَوٍَُّ سُئٔلَ أَثًُ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع ػَهْ سَرُلٍ أَيِطَى ثِحَزٍّٖ فَمَلبلَ إِنْ  
يَ إِنْ وَلبنَ لَلذِ    -إِوَّمَب ََٔٓ دَِٔهو ػَلٍَِٕٔ -وَبنَ طَشُيسًَِ فََُِٓ مٔهْ طُلْتِ مَبلٍٔٔ

. حَذٖ فََُِٓ مٔهَ الخُّلُجٔ

 29مه الجلبة   2، ي أيسدٌ فٓ الحذٔج 2918 -441 -2الفمٍٕ  -(3)•
.مه َزٌ األثًاة

67: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ ثِئِسِىَبدٌٔٔ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللَّلٍٔ  « 4» -6 -14260•

لَلبلَ إِنْ وَلبنَ    -سَأَلْتٍُُ ػَهْ سَرُلٍ مَبتَ يَ أَيِطَى أَنْ ُٔحَلذٖ ػَىْلٍُ  : ع لَبلَ
يَ إِنْ وَبنَ غَِٕشَ طَلشُيسٍَِ فَمٔلهَ    -«5»طَشُيسًَِ حُذٖ ػَىٍُْ مٔهْ يَسَؾٔ الْمَبلِ 

.الخُّلُجٔ

مه الجبة  2، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 5499 -214 -4الفمٍٕ  -(4) •
مه َزٌ  30مه الجبة  1مه أثًاة أحىبِ الًطبٔب، ي فٓ الحذٔج  65

.األثًاة
.يسؾ مبلٍ -فٓ المظذس -(5)•

67: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
يَ َٔلأْتٔٓ مَلب   : أَلًُلُ« 1»يَ سَيَاٌُ الشَِّٕخُ يَ الْىُلَِٕىٔٓٗ وَمَب َٔأْتٔٓ فٔٓ الًَْطَبَٔب •

يَ تَمَذَِٖ مَب ظَبَٔشٌُُ الْمُىَبفَبُِ « 3»يَ فٔٓ الًَْطَبَٔب « 2»َٔذُلُّ ػَلَى رَلٔهَ َُىَب 
.«4»يَ رَوَشْوَب يَرٍَُُِ 

.مه أثًاة أحىبِ الًطبٔب 41مه الجبة  1ٔبتٓ فٓ الحذٔج  -(1) •
.مه َزٌ األثًاة 29ي  28ي  26ٔبتٓ فٓ األثًاة  -(2)•
.مه أثًاة أحىبِ الًطبٔب 41مه الجبة  2ٔبتٓ فٓ الحذٔج  -(3)•
. مه َزٌ األثًاة 14تمذِ فٓ الجبة  -(4)•

 68: ، ص11 وسائل الشيعة، ج



33

لو أوصى بحجّة اإلسالم أخرجت من األصل
مُحَمٖذُ ثِهُ َٔؼِمًُةَ ػَهْ ػَلِّٔٓ ثِهِ إِثِشَإَٔمَ ػَلهْ أَثِٕلٍٔ   « 2» -4 -14258•

ػَهِ اثِهِ أَثِٓ ػُمَِٕشٍ ػَهْ مُؼَبئََِّ ثِهِ ػَمٖبسٍ ػَهْ أَثِٓ ػَجِذٔ اللٍَّٔ ع فٔٓ سَرُللٍ  
 -لَبلَ إِنْ وَبنَ طَشُيسًَِ فَمٔهْ رَمٕٔغِ الْمَلبلِ  -تًُُفَِّٓ يَ أَيِطَى أَنْ ُٔحَذٖ ػَىٍُْ

يَ مَهْ مَبتَ يَ لَمِ  -إِوٍَُّ ثِمَىْضِلَِّ الذِٖٔهِ الًَْارِتِ يَ إِنْ وَبنَ لَذِ حَذٖ فَمٔهْ حُلُخٍٔٔ
فَُُمِ  -يَ لَمِ َٔتْشُنِ إِلَّب لَذِسَ وَفَمَِّ الْحَمًُلَِّ يَ لٍَُ يَسَحَّو -َٔحُذٖ حَزَّٖ الْئِسِلَبِِ

. يَ إِنْ شَبءُيا حَزًٗا ػَىٍُْ -أَحَكُّ ثِمَب تَشَنَ فَئِنْ شَبءُيا أَوَلًُا

 14مه الجبة  1، ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 1 -305 -4الىبفٓ  -(2)•
 .مه َزٌ األثًاة
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