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اإلتيبى ثبلحج الوٌدٍة قجل الحج الٌرزي
ي  المًسذغ  ٔزًص اإلتٕبن ثبلحذ المىذية لجل الحذ الىذزسْ   7مسألّ •

.لً خبلف فٓ المعٕك ي أتى ثبلمستحت صح ي ػلٍٕ الىفبسِ

390: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

لً ػلم أن ػلى المٕت حزب ي لم ٔؼلم أوٍ حزذّ اإلسذ أ أي    8مسألّ •
غٕش تؼٕٕه ي ال وفبسِ ػلٍٕ  مه   حذ الىزس يرت لعبؤٌ ػىٍ

لً تشدد مب ػلٍٕ ثٕه مب ثبلىزس أي الحلف مغ الىفبسِ يرجت الىفذبسِ  ي •
أٔعب  ي ٔىفٓ االلتصذبس ػلذى ئؼؼذبأ ػ ذشِ مسذبوٕه  ي ا حذًغ       

.الستٕه

390: ، ص1 تحسيس الَسيلة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

مسألّ ئرا ػلم أن ػلى المٕت حزب ي لم ٔؼلم أوٍ حزّ اإلس أ أي  25•
لعبؤٌ ػىٍ مه غٕش تؼٕٕه ي لٕس ػلٍٕ وفبسِ يرت   حذ الىزس

لً تشدد مب ػلٍٕ ثٕه الًارت ثبلىزس أي ثبلحلف يرجت الىفبسِ أٔعب ي •
ي حٕج ئوُب مشددِ ثٕه وفبسِ الىزس ي وفبسِ الٕمٕه ف  ثذ مه االحتٕبغ 
ي ٔىفٓ حٕىئز ئؼؼبأ ستٕه مسىٕىب  ن فٍٕ ئؼؼبأ ػ شِ أٔعب الذزْ  

الحلف ٔىفٓ فٓ وفبسِ 

 498: ، ص2 ، ج(للسيد اليزدي)العسٍة الَثقى 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

إذا علن أىّ على الويّت حجّب ٍ لن يعلن أًِّ حجّة اإلسالم (: 25هسألة )•
هي غيس تعييي ٍ ليس عليِ كفّبزة، ( 3)أٍ حجّ الٌرز ٍجت قضبؤُ عٌِ 

(.الخًئٓ. )الًرًة فٍٕ ي فٕمب ثؼذٌ عدمالظبَش ( 3)•

521: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ٍ لَ تسدّد هب عليِ ثيي الَاجت ثبلٌرز أٍ ثبلحلف ٍججت الكفّبزة أيضبً •
(4)

َزا ئرا ػلم أوٍّ تشوٍ ػه تمصٕش ي للىب ثلضيأ ئخشاد الىفّبسِ مذه  ( 4)•
ا صل ي أم٘ب ئرا احتمل المؼزيسّٔ٘ ف  يرٍ لًرذًة الىفّذبسِ حذم٘ ئن    

فجىٓ ػلى تغبٔش الىفّذبستٕه ي لىذهّ ا رُذش أنّ     الىفّبسِ االحتٕبغ فٓ 
وفّبسِ الىزس َٓ وفّبسِ الٕمٕه َزا مغ أوٍّ ػلى المًل ثبلتغبٔش ف  مًرت 
ل حتٕبغ فانّ الؼلم اإلرمبلٓ لذ تؼلّك ثخجًت دٔه ػلى المٕ٘ذت مذشد٘د   
ٓ ء صائذذ ػلذى    ثٕه متجبٔىٕه ي ال مًرت ل حتٕبغ ي ئلضاأ الًاسث ث 

(.الخًئٓ. )دٔه المٕ٘ت ثل ٔزت حٕىئزٚ الشرًع ئلى المشػّ

521: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

( 1)حيث إًّهب هسدّدة ثيي كفّبزة الٌرز ٍ كفّبزة اليويي فال ثدّ هي االحتيبط ٍ •
ي ٔمىه ئسربع المسألّ ئلى ا للّ ي ا وخش ف  ٔزذت ئلّذب ا لذلّ فذٓ ؼذش       ( 1)•

(.آلب ظٕبء. )اإلؼؼبأ
ا لشة رًاص االلتصبس ػلى ا لذّل ي َذً ئؼؼذبأ الؼ ذشِ لىذه ال ٔىجغذٓ تذشن        •

(.االمبأ الخمٕىٓ. )االحتٕبغ ثاؼؼبأ الستّٕه
(.الخًاوسبسْ. )ي الظبَش وفبّٔ االلتصبس ػلى ا للّ•
(.ال ٕشاصْ. )الظبَش وفبّٔ ا للّ ي مب روشٌ لذس سشٌ أحًغ•
• ٓ . ف  ا صح٘ الجشاءِ مه يرًة الضائذ فاوٍّ مه لجٕل ا للّ ي ا وخش الغٕش االستجذبؼ

(.وبشف الغؽبء)
. ثل ال ٔجؼذ رذًاص االلتصذبس ػلذى ئؼؼذبأ الؼ ذشِ ػلذى المذًل ثذٍ فذٓ الٕمذٕه          •

(.الگلپبٔگبوٓ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

هسكيٌبً، ألىّ فيِ إطعبم عشرسة أيضربً   ( 2)ٍ يكفي حيٌئرٍ إطعبم ستّيي •
. الّري يكفي في كفّبزة الحلف

ثىبءٖ ػلى المًل ثأنّ وفّبسِ الىزس غٕش وفّبسِ الٕمذٕه ي لذذ مذشّ فذٓ     ( 2)•
 ِ . وتذذبة الصذذًأ أن وذذًن وفّبستذذٍ وفّذذبسِ الٕمذذٕه ال ٔخلذذً مذذه لذذً٘

(. ا صفُبوٓ)

522: ، ص4 ؛ ج(الوحشى)العسٍة الَثقى 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

إذا علن أى على الويت حجبً ٍ لن يعلن أًِ حجرة اإلسرالم أٍ   (: 25هسألة )•
ٍ (. 5)، ٍ ليس عليِ كفبزة (4)حج الٌرز ٍجت قضبؤُ عٌِ هي غيس تعييي 

ٍ . للَاجت ثبلٌرز أٍ ثربلحلف ٍججرت الكفربزة أيضربً     لَ تسدد هب عليِ ثيي
فال ثد هي االحتيربط  ( 1)حيث أًهب هسددة ثيي كفبزة الٌرز ٍ كفبزة اليويي 

ٍ يكفي حيٌئر إطعبم ستيي هسكيٌبً، ألى فيِ طعبم عشسة أيضبً الري يكفي 
. في كفبزة الحلف

ٓ ء ثىذل مذه الفذشدٔه     . فاوٍ ٔىفٓ فٓ امتخبل الًارت المشدد( 4)• ي لً رذ
.ثم حظّ الخصًصّٕ ثشربء المؽلًثّٕ وفى أٔعبً

 صبلّ الجشاءِ مىُب مغ ال ه  الحتمبل وًن الفبئت حزّ اإلس أ التٓ ( 5)•
.ال وفبسِ فٓ فًاتُب

•(1 )   ٍ فذٓ   -الظبَش أن وفبسِ الىزس َٓ وفبسِ الٕمٕه  ومب تمذذأ الىذ أ فٕذ
.فٓ أياخش وتبة الصًأ -الزملّ

351-350: ، ص10 هستوسك العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ئرا ػلم ان ػلى المٕت حزب ي لم ٔؼلذم  ( ا يل)َزٌ المسألّ أمًس فٓ •
اوٍ حزٍ اإلس أ أي حذ الىزس ي اوٍ ػلى تمذٔش وًوٍ حذ الىذزس وذبن   

ٍ  "تشوٍ ػمذٔب مًرجب ثىذبء   -للىفبسِ  يرت المعبء ػىٍ مه أصل مبلذ
مه غٕذش تؼٕذٕه وًوذٍ     -مه ا صل "ػلى وًن لعبء حذ الىزس أٔعب

حذ اإلس أ أي حذ الىزس  ثل ٔىفى لصذ اإلتٕبن ثمذب ٔزذت ػلٕذٍ ي    
رله التحبد مبَّٕ حذ اإلس أ ي حذ الىزس ي ػذأ الفشق ثٕىُمذب ئال  
ثبلىّٕ  فارا وًى مب ػلى رمّ المٕت وفى ي ال ٔحتذبد الذى التىذشاس  ي    

.َزا ربَش

173: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ئرا ػلم ان ػلى المٕت حذ مشدد ثٕه حزذٍ اإلسذ أ ي   ( ا مش الخبوٓ)•
ػصٕبوب ػلى ول تمذذٔش أي ػلذى    "حذ الىزس ي ػلم اوٍ لذ تشوٍ ػمذا

تمذٔش وًن مب ػلٍٕ ًَ الحذ الىزسْ فُل ٔزت أداء الىفبسِ أْ وفبسِ 
مختبس المته ( يرُبن)الى أداء الحذ أيال  "حىج الىزس مه مبلٍ معبفب

ًَ ػذأ الًرًة لىًوُب م ىًوٍ فب صل ثذشاءِ رمتذٍ مىُذب ومذب ان     
 ا صل ػذأ تؼلك الىفبسِ ثبلتشوّ

174: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ي سثمب ٔمبل ثبلًرًة الن يرًة الىفذبسِ ؼذش  للؼلذم اإلرمذبلٓ      •
حٕج اوٍ ٔؼلم ئرمبال ان ػلى المٕت امب حزّ اإلس أ أي حذ الىزس ي 
وفبسِ حىخٍ فٕىًن مه لجٕل مب ئرا ػلم ثىزبسّ َزا الىأس أي الىأس 
ٓ ء مغ احذ الىبسٕه حذم   ا خش مغ م لٍٕ فٕمب ئرا ػلم أيال ثم لبِ ش

ي فٍٕ اوذٍ ال فذشق فذٓ    )حصل الؼلم اإلرمبلٓ ثىزبسّ أحذ الىبسٕه 
ثبة الىبسٕه الم تجُٕه ثٕه سجك الم لذبِ ػلذى الؼلذم اإلرمذبلٓ ي     
لحًلُب لٍ ي اوٍ فٓ ولتب الصًستٕه ٔزشْ أصل الؽُبسِ فٓ الم لٓ ث  
مؼبسض  ي رله لتمذأ ستجتٓ ا صلٕه المتؼبسظٕه فٓ وفس الىبسٕه 

.ثبلىسجّ الى ا صل الزبسْ فٓ الم لٓ ي التفصٕل فٓ ا صًل

174: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ئرا ػلم ان ػلى المٕت حذذ يارذت مذشدد ثذٕه وذًن      ( ا مش الخبلج)•
يرًثٍ ثبلىزس أي ثبلٕمٕه يرت المعبء ػىٍ ثىّٕ مب فٓ رمتٍ  ي ئرا ػلم 
اوٍ اومب تشن الحذ ال ػه ػزس يرت ئخشاد الىفبسِ ػىٍ أٔعب  فؼلذى  

المًل ثبتحبد وفبسِ الىزس ي الٕمٕه ف  اشىبل  

173: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

امب ػلى المًل ثبخت فُمب ومب ًَ الم ًُس ي ان وفذبسِ الىذزس مخذل    ي •
وفبسِ شُش سمعبن فبن اختبس الًاسث أي الًصٓ ػتك سلجّ ف  ئشىبل  
فاوٍ ٔىًى ػتك سلجّ ػمب فٓ رمٍ المٕت سذًاء وذبن وفذبسِ الىذزس أي     

الٕمٕه  

173: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

امب لً أساد اإلؼؼبأ فُل ٔىفٓ ئؼؼبأ ػ شِ مسبوٕه لىًوذٍ المتذٕمه   ي •
  رذبَش المذته َذً    "ممب فٓ رمٍ المٕت أي ٔزت ئؼؼبأ ستٕه مسىٕىب

الخبوٓ ي الظبَش اوٍ ال يرٍ لٍ سًى المًل ثبػتجبس لصذ ػىًان مب ػلى 
المٕت ي ػذأ وفبٍٔ لصذ مب وبن ػلٍٕ ػلى وحً االرمبل  ي ال ٔخفذى  

فان ئؼؼبأ الؼ شِ ي  "اوٍ ػلى َزا ال يرٍ لىفبّٔ ئؼؼبأ ستٕه مسىٕىب
فٓ ظمه ئؼؼبأ ستٕه اال اوٍ ثىبء ػلذى اػتجذبس لصذذ     "ان وبن داخ 

الؼىًان الخبص مه الىزس أي الٕمٕه ف  ثذ مه ئؼؼبأ ػ ذشِ مسذبوٕه   
غٕش الستٕه ثؼىًان وفبسِ الٕمٕه حتى ٔحصل المؽغ ثجشاءِ الزمذّ  ي ان  
ثىٕىب ػلى ػذأ اػتجبس لصذذ الؼىذًان الخذبص فٕىفذٓ ئؼؼذبأ ػ ذشِ       

مسبوٕه الوٍ المتٕمه ممب ػلى المٕت ي الضائذ م ىًن  

173: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ممب روشوب رُش اوٍ لً أساد الًلٓ اختٕبس الصٕبأ فٕمب لً لم ٔتمىه مه ي •
غٕشٌ فٕمىه المًل ثىفبّٔ صٕبأ ح حّ أٔبأ  وٍ المتٕمه ممب ػلى المٕت 
لً ػزض مه الؼتك ي اإلؼؼبأ  فان صٕبأ ح حّ أٔبأ وب  لً وذبن الحذذ   

ٍ الًارت ػلٍٕ ثبلحلف  ي اهلل الؼبلم  ثأحىبم

173: ، ص12 هصجبح الهدى في شسح العسٍة الَثقى؛ ج
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وفذبسِ الٕمذٕه ػتذك سلجذّ أي ئؼؼذبأ ػ ذشِ مسذبوٕه أي         16مسألّ •
وسًتُم 

ٓ ء تفصذٕلُب فذٓ الىفذبسات ان    • فبن لم ٔمذس فصٕبأ ح حّ أٔبأ  ي سٕز
. ٌ تؼبلىٰ  شبء اللّ

•

116: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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302:   ص1 الًسٕلّ؛ دتحشٔش •
مب ٔزت مخٕشا ثٕىٍ ي ثٕه غٕشٌ  ي َٓ وفبسِ اإلفؽبس فٓ شُش  -ي مىُب•

سمعبن  ي وفبسِ ئفسبد االػتىب  ثبلزمبع  ي وفبسِ رضّ المشأِ شؼشَب 
فٓ المصبة  ي وفبسِ الىزس ي الؼُذ  فاوُب فُٕذب مخٕذشِ ثذٕه الخصذبل     

.الخ ث
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وفبسِ حىج الىزس وىفبسِ مه أفؽش ًٔمب مه شذُش سمعذبن    28مسألّ •
.ػلى ا لًى

124: ، ص2 تحسيس الَسيلة؛ ج
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•________________________________________
رلذذ  مإسسذٍ    2ٌ مًسذًى  تحشٔذش الًسذٕلّ     ٰ  خمٕىى  سٕذ سيح الذلّ 
َ  ق -مؽجًػبت داس الؼلم  لم  أشان  ايل  

•
124:   ص2 تحشٔش الًسٕلّ؛ د•
مخبلفّ الؼُذ ثؼذ اوؼمبدٌ تًرت الىفبسِ  1مسألّ •
ي ا رُش أن وفبستُب وفبسِ مه أفؽش ًٔمب مه شُش سمعبن •
•

•
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

 ثٓبةٔ كَفَّبزٓةِ خُلْفِ الٌَّرْزِ 23« 2»•
مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ ٔٓؼٕمًُةٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ ئِثٕشَإَٙمٓ ػٓذهْ أَثِٕذٍٙ   « 3» -1 -28868•

ئِنْ : ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ ػٓهْ حٓمٛبدٚ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع لَذبلَ 
.لُلْتٓ لٙلٍَّٙ ػٓلَٓٛ فَىَفَّبسُِٓ ٔٓمٕٙهٍ

.«4»يٓ سٓيٓأٌ الصٛذٔيقُ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٓلَجِِّٓ مٔشْسٓلًب مٙخْلٍَٔ •
  ي 1136 -306 -8  ي التُذذذذزٔت 9 -456 -7الىذذذذبفٓ  -(3)•

مذه   5  ي أيسدٌ ػه الفمٕذٍ فذٓ الحذذٔج    193 -55 -4االستجصبس 
.4290 -364 -3الفمٍٕ  -(4)  .مه أثًاة الىزس 2الجبة 

392: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ػٓهْ أَثِٓ ػٓلٍّٙٓ الْأَشْذؼٓشِِّْ ػٓذهْ مٔحٓمٛذذٙ ثٕذهِ ػٓجٕذذٙ      « 5» -2 -28869•
يٓ وَتَتٓ ئِلٍَٕٕٙ ٔٓسٕأَلٍُٔ ٔٓب سِّٕٓذْٙ سٓرٔلٌ وَزَسٓ : الْزٓجٛبسِ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ لَبلَ

 -فًَٓلَغٓ رَلٙهٓ الًْٕٕٓأٓ ػٓلَى إََٔلٍٙٙ مٓذب ػٓلَٕٕذٍٙ مٙذهَ الْىَفَّذبسِِٓ     -أَنْ ٔٓصًٔأٓ ًٕٔٓمبً
.فَىَتَتٓ ئِلٍَٕٕٙ ٔٓصًٔأٔ ًٕٔٓمبً ثٓذٓلَ ًٕٔٓأٍ يٓ تَحٕشِٔشُ سٓلَجٍّٓ مٔإْمٙىٍَّ

.«6»يٓ سٓيٓأٌ ال َّٕٕخُ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ مُٕٓضِٔٓبسٓ مٙخْلٍَٔ •
مه  1  ي أيسدٌ ثبسىبد آخش فٓ الحذٔج 12 -456 -7الىبفٓ  -(5)•

مذه   1مه أثًاة ثمّٕ الصًأ الًارت  ي صذسٌ فٓ الحذذٔج   7الجبة 
.مه أثًاة الىزس 10مه الجبة  1ي أيسدٌ فٓ الحذٔج  9الجبة 

.1135 -305 -8التُزٔت  -(6)•
392: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ أَحٕمٓذذٓ ػٓذهِ   « 7» -3 -28870•
لُلْتٔ لٍَٔ : السِّىْذِّْٙ ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ ػٓهْ صٓفًْٓانَ الْزٓمٛبلِ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللٍَّٙ ع لَبلَ

  مٓ ْٕبً ئِلَذى ثٕٕٓذتٙ اللَّذٍٙ لَذبلَ وَف ذشْ      -ثِأَثِٓ أَوْتٓ يٓ أُمِّٓ رٓؼٓلْتٔ ػٓلَى وَفْسٙٓ
.فَاِوَّمٓب رٓؼٓلْتٓ ػٓلَى وَفْسٙهٓ ٔٓمٕٙىبً يٓ مٓب رٓؼٓلْتٍَٔ لٙلٍَّٙ فَفٙ ثٍِٙ -ٔٓمٕٙىَهٓ

  ي 1140 -307 -8  ي التُذذذذزٔت 18 -458 -7الىذذذذبفٓ  -(7)•
.191 -55 -4االستجصبس 

392: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ ئِثٕشَإَٙمٓ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓذهِ الْمَبسٙذمِ ثٕذهِ    « 1» -4 -28871•
مٔحٓمٛذٚ ػٓهْ سٔلَٕٕمٓبنَ ثٕهِ دٓائدٓ ػٓهْ حٓفْصِ ثٕهِ غٕٙٓبثٚ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ اللَّذٍٙ ع  

فَمَبلَ وَفَّبسُِٓ الىَّزْسِ وَفَّبسُِٓ الْٕٓمٕٙهِ يٓ مٓهْ وَذزَسٓ   -سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ وَفَّبسِِٓ الىَّزْسِ: لَبلَ
يٓ مٓهْ وَذزَسٓ   -فَؼٓلٍَٕٕٙ وَبلٌَّ ٔٔمَل ذَٔٓب يٓ ٔٔ ْؼٙشَُٓب يٓ ٔٓمٙفٔ ثُِٓب ثِؼٓشَفََّ -«2»ثٓذٓوًَّ 

.رٓضُيساً فَحٕٕٓجُ شَبءٓ وَحٓشٌَٔ
يٓ وَزَا الَّذزْٙ لَجٕلَذٍٔ يٓ   « 3»يٓ سٓيٓأٌ ال َّٕٕخُ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ٔٓؼٕمًُةٓ •

سٓيٓأٌ إَٔٔعبً ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الصٛفَّبسِ ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ الْمَبسٓبوِّٙٓ ػٓهِ الْمَبسٙمِ 
.«4»ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ مٙخْلٍَٔ 

393: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

مذه الجذبة    2  ي أيسد رٔلٍ فٓ الحذٔج 13 -457 -7الىبفٓ  -(1)•
التُزٔت  -(3) .َذٔب -فٓ المصذس -(2) .مه أثًاة الىزس ي الؼُذ 11
 -4  ي االستجصبس 1175 -316 -8التُزٔت  -(4.)1141 -307 -8
54- 186.

393: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ػٓىٍْٔ ػٓهْ أَثٍِٕٙ ػٓهِ اثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ ػٓذهْ رٓمٕٙذلِ ثٕذهِ    « 5» -5 -28872•
وُلُّ مٓهْ ػٓزٓضَ ػٓهْ وَذزْسٍ وَذزَسٌٓٔ   : صٓبلٙحٍ ػٓهْ أَثِٓ الْحٓسٓهِ مًٔسٓى ع أَؤٍَّ لَبلَ

.فَىَفَّبسٓتٍُٔ وَفَّبسُِٓ ٔٓمٕٙهٍ
. «6»مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ الْحٓسٓهِ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٓسٓهِ ثٕهِ مٓحٕجًٔةٍ مٙخْلٍَٔ •
.17 -457 -7الىبفٓ  -(5)•
.192 -55 -4  ي االستجصبس 1137 -306 -8التُزٔت  -(6)•

393: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ ٔٓحٕٕٓى ػٓهْ أَثِذٓ  « 7» -6 -28873•
رٓؼٕفَشٍ ػٓهْ أَثِٓ الْزًٕٓصٓاءٙ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ ػٔلًْٓانَ ػٓهْ ػٓمٕشِي ثٕهِ خَبلٙذٚ ػٓهْ 

هٓب كَبىَ لِغَيٕسِ اللَِِّ يٓ  -الىَّزْسٔ وَزْسٓانِ فَمٓب وَبنَ لٙلٍَّٙ فَفٙ ثٍِٙ: أَثِٓ رٓؼٕفَشٍ ع لَبلَ
.فَىَفَّبسٓتٍُٔ وَفَّبسُِٓ ٔٓمٕٙهٍ

مٓب يٓلَغٓ الْحٙىْجُ فٕٙذٍٙ أَيٕ  ثِوٓب كَبىَ لِغَيٕسِ اللَِِّ ٔٓحٕتَمٙلُ أَنْ ٔٓىًُنَ الْمٔشَادٔ : أَلًُلُ•
مٓب وَبنَ مٔؼٓلَّمبً ػٓلَى شَشْغٚ وَحٔصًٔلِ شٙفَبءٙ الْمٓذشِٔطِ يٓ ػٓلَذى وُذل  تَمْذذٙٔشٍ     

.فَبلْحٙىْجُ مٔشَادٗ يٓ ئِلَّب لَمٕ تَزِتِ الْىَفَّبسُِٓ

.190 -55 -4  ي االستجصبس 1151 -310 -8التُزٔت  -(7)•
393: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهِ الْحٔسٕٕٓهِ ثٕهِ سٓؼٕٙذٚ ػٓهِ اثٕهِ أَثِٓ ػٔمٕٕٓشٍ « 1» -7 -28874•
ػٓهْ رٓمٕٙلِ ثٕهِ دٓسٛادٍ ػٓهْ ػٓجٕذٙ الْمٓلٙهٙ ثٕهِ ػٓمٕشٍي ػٓذهْ أَثِذٓ ػٓجٕذذٙ اللَّذٍٙ ع     

لَذبلَ   -سٓأَلْتٍُٔ ػٓمٛهْ رٓؼٓلَ لٙلٍَّٙ ػٓلٍَٕٕٙ أَنْ لَب ٔٓشْوَتٓ مٔحٓشَّمبً سٓمٛبٌٔ فَشَوٙجٍٓٔ: لَبلَ
أَيٕ لٕٙٓصٔذمٕ شَذُٕشَٕٔهِ مٔتَتَذبثِؼٕٕٓهِ أَيٕ     -ئِلَّب لَبلَ فَلْٕٔؼٕتٙكْ سٓلَجًّٓ« 2»( لَب أَػٕلَمٍٔٔ)

.لٕٙٔؽْؼٙمٕ سٙت ٕهَ مٙسٕىٕٙىبً
•______________________________

.188 -54 -4  ي االستجصبس 1165 -314 -8التُزٔت  -(1)
.ي ال أػلم -فٓ المصذس -(2)•

394: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ ثِاِسٕىَبدٌٙٙ ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ػٓلِّٙٓ ثٕذهِ مٓحٕجٔذًةٍ ػٓذهْ    « 3» -8 -28875•
مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ػٕٙسٓى الْؼٔجٕٕٓذِّْٙ ػٓهْ ػٓلٍّٙٓ يٓ ئِسٕحٓبقَ اثٕىَٕٓ سٔلَٕٕمٓبنَ ثٕهِ دٓائدٓ أَنَّ 

 -وَتَجٕتٔ ئِلَى الْفَمٍٕٙٙ ع ٔٓب مًٕٓلَبْٓ وَذزَسٕتٔ : ئِثٕشَإَٙمٓ ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ أَخْجٓشََٔمٓب لَبلَ
فَفَبتٍَٔ رَلٙهٓ وَٕٕفٓ  -أَنْ أَوًُنَ مٓتَى فَبتَتْىٙٓ صٓلَبُِ اللَّٕٕلِ صٔمٕتٔ فٙٓ صٓجِٕحٓتُٙٓب

 -يٓ وَمٕ ٔٓزِتٔ ػٓلٍَٕٕٙ مٙذهَ الْىَفَّذبسِِٓ   -ٔٓصٕىَغٔ يٓ َٓلْ لٍَٔ مٙهْ رَلٙهٓ مٙهْ مٓخْشَدٍ
فَىَتَتٓ ٔٔفَذش قُ ػٓذهْ وُذل      -فٙٓ صًٕٓأِ وُل  ًٕٔٓأٍ تَشَؤٍَ ئِنْ وَفَّشَ ئِنْ أَسٓادٓ رَلٙهٓ

.ًٕٔٓأٍ ثِمٔذٍّ مٙهْ ؼَؼٓبأٍ وَفَّبسًِٓ

394: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

يٓ مٓب تَمَذٛأٓ فٙٓ « 4»رٓمٓغٓ رٓمٓبػٌّٓ مٙهَ الْأَصٕحٓبةِ ثٕٕٓهَ َٓزٌٙٙ الْأَخْجٓبسِ : أَلًُلُ•
ثِأَنَّ الْمٓىْزُيسٓ ئِنْ وَبنَ صًٕٓمبً يٓرٓتٓ ثِبلْحٙىْجٙ « 6»يٓ مٓب ٔٓأْتٙٓ « 5»الصًٕٛأِ 

وَفَّبسُِٓ شَُٕشِ سٓمٓعَبنَ يٓ ئِلَّب فَىَفَّذبسُِٓ الْٕٓمٙذٕهِ يٓ َٔذًٓ حٓسٓذهٌ يٓ مٓذب تَعَذمٛهَ       
أَيٕ « 7»الصٛذٓلََّ ثِمٓب دٔينَ رَلٙهٓ مٓحٕمًٔلٌ ػٓلَى الْؼٓزٕذضِ ػٓمٛذب صٓادٓ لٙمٓذب مٓذشَّ     

.ػٓلَى الٙبسٕتٙحٕجٓبةِ مٓغٓ الْؼٓزٕضِ ػٓهِ الًْٓفَبءٙ ثِبلىَّزْسِ

394: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

.وحًٌ 1026 -329 -4ي التُزٔت  1383 -335 -2التُزٔت  -(3)•
  ي االسشبد ػلى مب ومل فٓ َبمش الشيظّ 361 -سارغ السشائش -(4)•

.63 -246 -1  ي سسبئل ال شٔف المشتعى 266 -1لل ُٕذ 
.مه أثًاة ثمّٕ الصًأ الًارت 7تمذأ فٓ الجبة  -(5)•
ي  19ي  10مه َزٌ ا ثًاة  ي فٓ ا ثًاة  24ٔبتٓ فٓ الجبة  -(6)•

.مه أثًاة الىزس ي الؼُذ 25
.مه َزا الجبة 7 -1مش فٓ ا حبدٔج  -(7)•

394: ، ص22 ٍسبئل الشيعة؛ ج
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

 ثٓبةٔ وَفَّبسِِٓ الْٕٓمٕٙهِ -16•
أَثًٔ ػٓلٍّٙٓ الْأَشْؼٓشِْٜ  ػٓهْ مٔحٓمٛذٙ ثٕهِ ػٓجٕذٙ الْزٓجٛبسِ؛ يٓمٔحٓمٛذٔ ثٕهُ . 1/ 14756•

  ػٓذهِ اثٕذهِ   «6»ئِسٕمٓبػٕٙلَ  ػٓهِ الْفَعْلِ ثٕهِ شَبرَانَ رٓمٕٙؼبً  ػٓذهْ صٓذفًْٓانَ   
ػلٍٕ الس أ فٙٓ وَفَّذبسِِٓ الْٕٓمٙذٕهِ   اللٍّٙ أَثِٓ ػٓجٕذٙ ػٓهْ  :الْحٓلَجِِّٓمٔسٕىَبنَ  ػٓهِ 

مٔذٌّ مٙهْ حٙىْؽٍَّ  أَيٕ « 9»ػٓ َشََِ مٓسٓبوٕٙهَ لٙىُل  مٙسٕىٕٙهٍ « 8»ٔٔؽْؼٙمٔ »: «7»
  أَيٕ وٙسٕذًٓتُُٔمٕ لٙىُذل  ئِوْسٓذبنٍ حًَٕثٓذبنِ     «11»مٙهْ دٓلٕٙكٍ يٓحٓفْىَذٌّ  « 10»مٔذٌّ 
صٓذىَغٓ؛  « 13»ثِبلْخٕٙٓذبسِ أَْٛ الخَّلَبحَذِّ   رلٙهٓ   أَيٕ ػٙتْكُ سٓلَجٍّٓ يًَٓٔٓ فٙٓ «12»

« 1»فَبلصِّٕٓبأٔ ػٓلَٕٕذٍٙ    «15»مٙهَ الخَّلَبحَِّ « 14»يٓاحٙذٍِٓ ػٓلى فَاِنْ لَمٕ ٔٓمْذٙسٕ 
 «2». «حَلَبحََّ أَٔٛبأٍ

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحديث -ط )الكبفي 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

: يالمؽجذًع « رذت »يفذٓ  . يالتُزٔت ياالستجصبس يالًسبئل« ع  ن  ل  أ  ن  ثح  ثف  ثه  رذ»َىزا فٓ (. 6)•
.«صفًان ثه ٔحٕى»

.«لبل»:+/ «رت»يحبشّٕ « ثح  ثف»فٓ (. 7)•
.«ػىذ»:+/ «ثه»فٓ (. 8)•
.«مذٔه»:+/ فٓ تفسٕش الؼٕ٘بشٓ(. 9)•
.«يمذ٘»: فٓ تفسٕش الؼٕ٘بشٓ(. 10)•
 1565  ص 2المبمًس المحذٕػ  د  : اوظش. مل ء الىف٘ ئفتح  يالزمغ وصشد: يالحفىّ. الًاي فٍٕ ثمؼىى مغ(. 11)•

(.حفه)
.«حًثٕه»: «ن»فٓ (. 12)•
.«شبء»:+/ يفٓ تفسٕش الؼٕ٘بشٓ. «أْ٘ الخ حّ»ثذل « أْ رله شبء»: يفٓ الًسبئل. «رله»: «ثف»فٓ (. 13)•
.«ياحذ»: الًافٓ يالتُزٔت ياالستجصبس(. 14)•
.«الخ ث»: يالًسبئل يالؼٕ٘بشٓ« ثه  رت»فٓ (. 15)•
.«يارت صٕبأ»:+/ يفٓ تفسٕش الؼٕ٘بشٓ. «ػلٍٕ»/ -:ياالستجصبس« ن  ن»فٓ (. 1)•
ٓ  174  ح 51  ص 4؛ ياالستجصذبس  د  1091  ح 295  ص 8التُذزٔت  د  (. 2)• تفسذذٕش .   مؼلّمذذبً ػذه الىلٕىذ

  ص 11الذًافٓ  د   146مسبئل ػلٓ٘ ثه رؼفذش  ص  : ي سارغ.   ػه الحلج174ٓ  ح 338  ص 1الؼٕ٘بشٓ  د 
.28818  ح 375  ص 22؛ الًسبئل  د 11387  ح 583

754: ، ص14 ؛ ج(داز الحديث -ط )الكبفي 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػٓذهْ  ٔٓحٕٕذى   ػٓلٜٙٓ ثٕهُ ئِثٕشَإَٙمٓ  ػٓهْ أَثٍِٕٙ  ػٓهْ صٓفًْٓانَ ثٕذهِ  . 2/ 14757•
سٓذأَلْتٍُٔ ػٓذهْ   : أَثِٓ ئِثٕشَإَٙمٓ ػلٍٕ الس أ  لَبلَػٓهْ :«3»ئِسٕحٓبقَ ثٕهِ ػٓمٛبسٍ 

« فَصٕٙبأٔ حَ حَِّ أَٔ٘بأٍفَمٓهْ لَمٕ ٔٓزِذٕ »: ػٓضَّ يٓرٓلَّ« 4»وَفَّبسِِٓ الْٕٓمٕٙهِ فٙٓ لًَٕلٍٙٙ 
فٙٓ وَف ٍٙ يًَٓٔٓ « 7»الشَّرٔلَ ٔٓسٕأَلُ « 6»مٓب حٓذٜ مٓهْ لَمٕ ٔٓزِذٕ؟ يٓئِنَّ *: «5»

« 9»ػٓهْ لًُتٙ ػٕٙٓبلٙذٍٙ  فَُٔذًٓ   « 8»ئِرَا لَمٕ ٔٓىُهْ ػٙىْذٌٓٔ فَعْلٌ »: ٔٓزِذٔ؟فَمَبلَ
 «11». ««10»مٙمٛهْ لَبٔٓزِذٔ 
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

ػٓهْ أَحٕمٓذٓ ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ  ػٓهِ الْحٔسٓذٕٕهِ ثٕذهِ   ٔٓحٕٕى  مٔحٓمٛذٔ ثٕهُ . 3/ 14758•
:سٓؼٕٙذٚ  ػٓهِ الْمَبسٙمِ ثٕهِ مٔحٓمٛذٚ  ػٓهْ ػٓلِّٙٓ ثٕهِ أَثِٓ حٓمٕضََِ

؟سٓأَلْتٍُٔ ػٓهْ وَفَّبسِِٓ الْٕٓمٕٙهِ: ػلٍٕ الس أ  لَبلَاللٍّٙ ػٓهْ أَثِٓ ػٓجٕذٙ •
أَيٕ ئِؼْؼٓذبأٔ ػٓ َذشَِِ    -يٓالْىٙسٕذًُِٓ حًَٕثٓذبنِ   -ػٙتْكُ سٓلَجٓذٍّ  أَيٕ وٙسٕذًٌِٓ  »: فَمَبلَ•

فَؼٓلَ أَرٕضَأَ ػٓىٍْٔ  فَاِنْ لَذمٕ ٔٓزِذذٕ فَصٙذٕٓبأٔ حَلَبحَذِّ أَٔٛذبأٍ      رلٙهٓ مٓسٓبوٕٙهَ  أَْٛ 
 «1». «مٓسٓبوٕٙهَ مٔذ٘اً مٔذ٘اً ػٓ َشَِِ« 12»مٔتًَٓالٕٙٓبتٚ  يٓئِؼْؼٓبأٔ 

.«أي ؼؼبأ»فٓ الىًادس لألشؼشْ (. 12)•
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

  111  ح 57يسد الخجش فٓ الىًادس المىسًة ئلى ا شؼشْ  ص (. 3)•
. ػه صفًان ثه ٔحٕى ي ئسحبق ثه ػم٘بس ػه أثٓ ئثشإَم ػلٍٕ الس أ

ػذه  [ ثذه ٔحٕذى  ]يالمتىشّس فٓ وخٕشٍ مه ا سىبد رذ٘اً سيأذّ صذفًان   
 -396  ص 9مؼزذم سرذبل الحذذٔج  د    : سارذغ . ئسحبق ثه ػم٘بس

.436 -434ي ص  398
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

. َىزا فٓ مؼظم الىسخ التٓ لًثلت يالًسبئل يالتُزٔت يالىذًادس (. 4)•
.«لًلٍ»ثذل « ٌٰ  لًل اللّ»: يالمؽجًع« ن»يفٓ 

.89(: 5)؛ المبئذِ 196(: 2)الجمشِ (. 5)•
.«فانّ»: يالًافٓ يالتُزٔت« ثف»فٓ (. 6)•
.«لٕسأل»: يالًسبئل« أ  ثح  ثه»فٓ (. 7)•
.«ًٔمٍ»:+/ فٓ تفسٕش الؼٕ٘بشٓ(. 8)•
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لَ علن أى على الويت حجب ٍ لن يعلن أًِ حجة اإلسالم أٍ حج الٌرز

.«ًَ»: فٓ التُزٔت(. 9)•
.«لم ٔزذ»: «رت»يحبشّٕ « ن  ثح»فٓ (. 10)•
الىًادس .   مؼلّمبً ػه الىلٕى1096ٓ  ح  296  ص 8التُزٔت  د (. 11)•

  ػه صفًان ثه ٔحٕى يئسحبق ثه ػم٘بس  111  ح 57لألشؼشْ  ص 
  ح 338  ص 1تفسذٕش الؼٕ٘بشذٓ  د   . ػه أثٓ ئثشإَم ػلٕذٍ السذ أ  

ػلٍٕ الس أ  مغ صٔذبدِ  اللٍّ   ػه ئسحبق ثه ػم٘بس  ػه أثٓ ػجذ 177
  ص 22؛ الًسبئل  د 11404  ح 588  ص 11فٓ آخشٌ الًافٓ  د 

.28834  ح 379
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