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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ثَبةُ اسِتِحِجَبةِ اخْتَِ٘بسِ الْوَشِْٖ فِٖ الْحَذِّ ػَلَى الشُّوَُةِ ٍَ  32« 3»•

 الْحَفَبءِ ػَلَى الِبًْتِؼَبلِ إِلَّب هَب اسِتُخٌَِْٖ
هُحَوَّذُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ثِنيِ سَنؼِ٘ذ    « 4» -1 -14284•

هَب : ػَيْ صَفََْاىَ ٍَ فَضَبلََٔ ػَيْ ػَجِذِ اللَِِّ ثِيِ سٌَِبىٍ ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع لَبلَ
.ػُجِذَ اللَُِّ ثِشَِٖ ء  أَشَذَّ هِيَ الْوَشِْٖ ٍَ لَب أَفْضَلَ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّنذِ ثِنيِ ػِ٘سَنى ػَنيِ     « 5» -2 -14285•

دَخَلٌَْب ػَلَى أَثِٖ ػَجِنذِ اللَّنِِ ع   : الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ ِّشَبمِ ثِيِ سَبلِنٍ لَبلَ
ٍَ ثِضْؼََٔ ػَشَشَ سَرُلًب هِيْ أَصِحَبثٌَِب فَمُلٌَْب رَؼَلٌََب  -أًََب ٍَ ػٌَْجَسَُٔ ثِيُ هُصِؼَتٍ

ِٖ ء    -أَُُّْٗوَب أَفْضَلُ الْوَشُْٖ أٍَِ الشُّوَُةُ -اللَُِّ فِذَانَ فَمَبلَ هَب ػُجِذَ اللَُِّ ثِشَن
.أَفْضَلَ هِيَ الْوَشِْٖ الْحَذِٗجَ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
يَحْتَوِلُ أَيْضاً أَىْ يَكَُىَ إًَِّوَا فَضَّلَ السُّكَُبَ عَلَى الْوَشْيِ إِذَا عَلِنَ أًََّهُ   ٍَ •

يَلْحَقُ هَكَّةَ إِذَا زَكِةَ قَثْلَ الْو شَاةِ فَيَعْث د  اللََُّ تَعَالَى ٍَ يَسْتَكْثِسُ هِيَ الصَّلَاةِ 
إِلَى أَىْ يَقْدَمَ الْوَشَّاء ٍىَ 

ٍَ لَذِ سٍََى َّزَا الْوَؼٌَِى أَحِوَذُ ثِيُ هُحَوَّذِ ثِيِ ػِ٘سَى ػَيِ الْحَسَنيِ   34 34•
ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ ِّشَبمِ ثِيِ سَبلِنٍ لَبلَ دَخَلٌَْب ػَلَى أَثِنٖ ػَجِنذِ اللَّنِِ ع أًََنب ٍَ     
ػٌَْجَسَُٔ ثِيُ هُصِؼَتٍ ٍَ ثِضْؼََٔ ػَشَشَ سَرُلًب هِيْ أَصِحَبثٌَِب فَمُلٌَْنب رَؼَلٌََنب اللَّنُِ    
ِٖ ء  أَفْضَنلَ    فِذَانَ أَُُّْٗوَب أَفْضَلُ الْوَشُْٖ أٍَِ الشُّوَُةُ فَمَبلَ هَب ػُجِذَ اللَُِّ ثِشَن
هِيَ الْوَشِْٖ فَمُلٌَْب أَُّٗوَب أَفْضَلُ ًَشْوَتُ إِلَى هَىََّٔ فٌََؼِزَلُ فٌَُمِ٘نُ ثَِْنب إِلَنى أَىْ   

 َٗمْذَمَ الْوَبشِٖ أٍَِ ًَوِشِٖ فَمَبلَ الشُّوَُةُ أَفْضَلُ

13: ، ص5 تهرية األحكام؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ هَُسَى ثِيِ الْمَبسِنِ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ « 6» -3 -14286•

 -سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذِ اللَِِّ ع ػَيْ فَضْنلِ الْوَشْنِٖ  : ػَيْ حَوَّبد  ػَيِ الْحَلَجِِّٖ لَبلَ
ٍَ   حَتَّى ًَؼِلًنب ٍَ ًَؼِلًنب   -فَمَبلَ إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ لَبسَنَ سَثَُِّ حَلَبثَ هَشَّات 

.ٍَ حَذَّ ػِشْشِٗيَ حَزًَّٔ هَبشِ٘بً ػَلَى لَذَهَِِِ٘ -حََِثبً ٍَ حََِثبً ٍَ دٌَِٗبساً ٍَ دٌَِٗبساً

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
•______________________________

.هي ّزُ األثَاة 28ٍ فٖ الجبة  26هي الجبة  3تمذم فٖ الحذٗج  -(1)
هني   6ٍ  5ٍ فٖ الجبث٘ي  1هي الجبة  7ٍ  6ٍ  3ٗبتٖ فٖ األحبدٗج  -(2)•

.أثَاة الٌ٘بثٔ
.حذٗخب 11فِ٘  32الجبة  -(3)•
.460 -141 -2، ٍ االستجصبس 28 -11 -5التْزٗت  -(4)•
، ٍ أٍسدُ رٗلِ 466 -143 -2، ٍ االستجصبس 34 -13 -5التْزٗت  -(5)•

.هي ّزُ األثَاة 33هي الجبة  3فٖ الحذٗج 
، ٍ أٍسدُ فنٖ  461 -141 -2، ٍ االستجصبس 29 -11 -5التْزٗت  -(6)•

.هي أثَاة الصذلٔ 52هي الجبة  1الحذٗج 

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ فَضْلِ ثِيِ ػَوِشٍٍ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ إِسِوَبػِ٘لَ « 1» -4 -14287•

ِٖ ء     : ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع لَبلَ« 2»ثِيِ سَرَبء  الضُّثَِ٘ذِِّٕ  هَب ػُجِنذَ اللَّنُِ ثِشَن
.أَفْضَلَ هِيَ الْوَشِْٖ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
هُحَوَّذُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ لَبلَ سٍَُِٕ أًََُِّ هَب تَمَشَّةَ « 3» -5 -14288•

ِٖ ء  أَحَتَّ إِلَِِِ٘ هِيَ الْوَشِْٖ إِلَى ثَِ٘تِِِ الْحَشَامِ  -الْؼَجِذُ إِلَى اللَِِّ ػَضَّ ٍَ رَلَّ ثِشَ
ٍَ هَيْ هَشَنى   -ٍَ أَىَّ الْحَزََّٔ الََْاحِذََٓ تَؼِذِلُ سَجِؼِ٘يَ حَزًَّٔ -ػَلَى الْمَذَهَِ٘يِ
ٍَ الْحَنبدُّ إِرَا   -وَتَتَ اللَُِّ لَُِ حَََاةَ هَب ثَِ٘يَ هَشْنِِِ٘ ٍَ سُوَُثِنِِ   -ػَيْ رَوَلِِِ

.وَتَتَ اللَُِّ لَُِ حَََاةَ هَب ثَِ٘يَ هَشِِِْ٘ حَبفِ٘بً إِلَى هٌُْتَؼِلٍ -اًْمَطَغَ شِسِغُ ًَؼِلِِِ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ فِٖ حَََاةِ الْأَػِوَبلِ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيْ سَؼِذِ ثِيِ ػَجِذِ اللَِِّ « 4» -6 -14289•

ػَيْ أََُّٗةَ ثِيِ ًَُحٍ ػَيِ الشَّثِ٘غِ ثِيِ هُحَوَّذ  الْوُسِلِِّٖ ػَيْ سَرُلٍ ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ 
ِٖ ء  هِخْلِ الصَّوِتِ ٍَ الْوَشِْٖ إِلَى ثَِ٘تِِِ: اللَِِّ ع لَبلَ .هَب ػُجِذَ اللَُِّ ثِشَ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 

ٍَ فِٖ الْخِصَبلِ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ الْحَسَيِ ػَيِ الصَّنفَّبسِ  « 5» -7 -14290•
ػَيْ أََُّٗةَ ثِيِ ًَُحٍ ػَيِ الشَّثِ٘غِ ثِيِ هُحَوَّذ  الْوُسِلِِّٖ ػَيْ أَثِٖ الشَّثِ٘غِ الشَّبهِِّٖ 

ُ ثِشَِٖ ء  أَفْضَلَ هِيَ الصَّوِتِ ٍَ الْوَشِْٖ : ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع لَبلَ هَب ػُجِذَ اللَِّ
.إِلَى ثَِ٘تِِِ

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
•______________________________

.462 -142 -2، ٍ االستجصبس 30 -12 -5التْزٗت  -(1)
ّننبه  )هحوننذ ثنني إسننوبػ٘ل ثنني سرننبء الضث٘ننشٕ  -فننٖ ًسننخٔ -(2)•

(.الوخطَط
.2216 -218 -2الفمِ٘  -(3)•
هني   4هي الجبة  2، ٍ أٍسدُ فٖ الحذٗج 1 -212 -حَاة األػوبل -(4)•

هني أثنَاة    117هني الجنبة    12أثَاة أحىبم الوسبرذ، ٍ فٖ الحنذٗج  
.أحىبم الؼششٓ

.8 -35 -الخصبل -(5)•
 80: ، ص11 ٍسبئل الش٘ؼٔ، د•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
هُحَوَّذُ ثِيُ َٗؼِمَُةَ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ هُؼَلَّى « 1» -8 -14291•

ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ ػَلِنِّٖ ثِنيِ الٌُّؼِوَنبىِ ػَنيْ     
خَشَدَ الْحَسَيُ ثِيُ ػَلِنٍّٖ  : صٌَْذَلٍ ػَيْ أَثِٖ أُسَبهََٔ ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع لَبلَ

لََِ سَوِجِتَ  -فَََسِهَتِ لَذَهَبُُ فَمَبلَ لَُِ ثَؼِضُ هَََالِِِ٘ -ع إِلَى هَىََّٔ سًٌََٔ هَبشِ٘بً
إِرَا أَتٌََِ٘ب َّزَا الْوٌَْضِلَ فَإًَُِِّ َٗسِنتَمْجِلُهَ   -لَسَىَيَ ػٌَْهَ َّزَا الََْسَمُ فَمَبلَ وَلَّب

ٍَ هَؼَُِ دُِّيٌ فَبشْتَشِ هٌُِِْ ٍَ لَب تُوَبوِسُِِ الْحَذِٗجَ ٍَ فِ٘نِِ أًََّنُِ ٍَرَنذَ     -أَسََِدُ
.الْأَسََِدَ ٍَ هَؼَُِ الذُِّّيُ

.6 -463 -1الىبفٖ  -(1)•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
أَحِوَذُ ثِيُ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ الْجَشْلُِّٖ فِٖ الْوَحَبسِيِ ػَيْ هُحَوَّذِ « 2» -9 -14292•

ػَيْ أَثِٖ أَثِٖ الْوٌُْىَذِسِ ػَيْ ػِ٘سَى ثِيِ سَََادََٓ ثِيِ ثَىْشٍ ػَيْ صَوَشَِّٗب ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ 
ِٖ ء  صٌََؼِتُ ًَذَهِٖ: رَؼِفَشٍ ع لَبلَ ػَلَنى أَىْ   -لَبلَ اثِيُ ػَجَّبسٍ هَب ًَذِهِتُ ػَلَى شَ
لِأًَِّٖ سَوِؼِتُ سَسَُلَ اللَّنِِ ص َٗمُنَلُ هَنيْ حَنذَّ ثَِ٘نتَ اللَّنِِ        -لَنِ أَحُذَّ هَبشِ٘بً

لِ٘لَ َٗب سَسُنَلَ   -وَتَتَ اللَُِّ لَُِ سَجِؼََٔ آلَبفِ حَسٌٍََٔ هِيْ حَسٌََبتِ الْحَشَمِ -هَبشِ٘بً
فَضْنلُ   -لَبلَ حَسٌََُٔ أَلْفِ أَلْفِ حَسٌٍََٔ ٍَ لَبلَ -«3»اللَِِّ ٍَ هَب حَسٌََبتُ الْحَشَمِ 

ٍَ وَنبىَ   -وَفَضْلِ الْمَوَشِ لَِ٘لَنَٔ الْجَنذِسِ ػَلَنى سَنبئِشِ الٌُّزُنَمِ      -الْوُشَبِٓ فِٖ الْحَذِّ
.ٍَ دَاثَّتُُِ تُمَبدُ ٍَسَاءَُُ -الْحُسَِ٘يُ ثِيُ ػَلٍِّٖ ع َٗوِشِٖ إِلَى الْحَذِّ

.139 -70 -الوحبسي -(2)•
(.لذُ. هٌِ. )فِ٘ أى حسٌبت الحشم هضبػفٔ -(3)•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
أَحِوَذُ ثِيُ فَِْذ  فِٖ ػُذَِّٓ الذَّاػِٖ ػَيِ الْوُفَضَّنلِ ثِنيِ   « 4» -10 -14293•

 -ػُوَشَ ػَيِ الصَّبدِقِ ػَيْ آثَبئِِِ ع أَىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ أَػِجَذَ الٌَّبسِ
ٍَ وَبىَ إِرَا حَذَّ حَنذَّ هَبشِن٘بً ٍَ سَهَنى     -ٍَ أَصَِّذَُّنِ ٍَ أَفْضَلَُْنِ فِٖ صَهَبًِِِ

.ٍَ سُثَّوَب هَشَى حَبفِ٘بً -هَبشِ٘بً
.139 -ػذٓ الذاػٖ -(4)•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
هُحَوَّذُ ثِيُ هُحَوَّذِ ثِيِ الٌُّؼِوَبىِ الْوُفِ٘ذُ فِنٖ الْإِسِشَنبدِ   « 1» -11 -14294•

ػَيْ أَثِٖ هُحَوَّذ  الْحَسَيِ ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ رَذُِِّ ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذ  الشَّافِؼِِّٖ 
 -حَذَّ ػَلُِّٖ ثِنيُ الْحُسَنِ٘يِ ع هَبشِن٘بً   : ػَيْ إِثِشَاِّ٘نَ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ أَثِِِ٘ لَبلَ

.فَسَبسَ ػِشْشِٗيَ ََِٗهبً هِيَ الْوَذٌَِِٗٔ إِلَى هَىََّٔ
256 -إسشبد الوف٘ذ -(1)•

 81: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج



16

لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ « 2»ٍَ َٗأْتِٖ هَب َٗذُلُّ ػَلَى رَلِهَ فِنٖ أَحَبدِٗنجِ تَىْنشَاسِ الْحَنذِّ     : أَلَُلُ•

.«4»ٍَ َٗأْتِٖ هَب ظَبِّشُُُ الْوٌَُبفَبُٓ ٍَ ًُجَِّ٘يُ ٍَرَُِِْ « 3»غَِ٘شَِّب 
هني   45هني الجنبة    34ٍ  31ٍ  20ٍ  18ٗبتٖ فٖ األحبدٗج  -(2)•

.ّزُ األثَاة
هني أثنَاة همنذهبت     1هني الجنبة    2ٍ  1ٗبتٖ فٖ الحذٗخ٘ي  -(3)•

.الطَاف
.هي ّزُ األثَاة 33ٗبتٖ فٖ الجبة  -(4)•

 81: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
تَاب  اسْتِحْثَابِ اخْتِيَازِ السُّكَُبِ فِي الْحَحِّ عَلَى الْوَشْيِ إِذَا كَاىَ  33« 5»•

ي ضْعِفُُ  عَيِ الْعِثَادَةِ أٍَْ لِو جَسَّدِ تَقْلِيلِ الٌَّفَقَةِ أٍَِ اسْتَلْزَمَ التَّأَخُّسَ فِي قُد ٍمِ 
 هَكَّةَ

هُحَوَّذُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِإِسِنٌَبدُِِ  « 7» -2 -14296ٍَ « 6» -1 -14295•
: ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذِ ثِيِ ػِ٘سَى ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ سِفَبػَنَٔ لَنبلَ  

فَمَنبلَ الشُّوُنَةُ    -سَأَلَ أَثَب ػَجِذِ اللَِِّ ع سَرُلٌ الشُّوَُةُ أَفْضَلُ أَمِ الْوَشْنُٖ 
.لِأَىَّ سَسَُلَ اللَِِّ ص سَوِتَ -أَفْضَلُ هِيَ الْوَشِْٖ

.31 -12 -5التْزٗت  -(6)•
.31 -12 -5التْزٗت  -(7)•

81: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
سٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ٍَ •

لَبلَ سَأَلْتُُِ ػَنيْ   -ثِيِ سَؼِ٘ذ  ػَيْ فَضَبلََٔ ثِيِ أََُّٗةَ ػَيْ سِفَبػََٔ هِخْلَُِ ٍَ صَادَ
لَبلَ هِنيْ هَىَّنَٔ ٍَ سَنأَلْتُُِ إِرَا     -هَشِْٖ الْحَسَيِ ع هِيْ هَىََّٔ أٍَِ هِيَ الْوَذٌَِِٗٔ

 «1»َٗضٍُسُ سَاوِجبً   فَمَبلَ وَبىَ الْحَسَيُ ع -صُسِتُ الْجَِ٘تَ أَسِوَتُ أٍَِ أَهِشِٖ

.5 -456 -4الىبفٖ  -(1)•

81: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ػٌَُِْ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ ِّشَبمِ ثِيِ سَنبلِنٍ  « 2» -3 -14297. •

ًَشْوَنتُ إِلَنى هَىَّنَٔ     -أًََُِّ لَبلَ لِأَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع فِٖ حَذِٗج  أَُّٗوَنب أَفْضَنلُ  
.أٍَِ ًَوِشِٖ فَمَبلَ الشُّوَُةُ أَفْضَلُ -فٌَُؼَزِّلُ فٌَُمِ٘نُ ثَِْب إِلَى أَىْ َٗمْذَمَ الْوَبشِٖ

، ٍ أٍسد 466 -143 -2، ٍ االستجصنبس  34 -13 -5التْزٗت  -(2)•
.هي ّزُ األثَاة 32هي الجبة  2صذسُ فٖ الحذٗج 

82: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ َٗؼِمَُةَ ثِيِ َٗضِٗذَ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘نشٍ  « 3» -4 -14298•

ػَيْ سِفَبػََٔ ٍَ اثِيِ ثُىَِ٘شٍ رَوِ٘ؼبً ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع أًََُِّ سُئِلَ ػَنيِ الْحَنذِّ   
.فَمَبلَ ثَلْ سَاوِجبً فَإِىَّ سَسَُلَ اللَِِّ ص حَذَّ سَاوِجبً -هَبشِ٘بً أَفْضَلُ أٍَِ سَاوِجبً

.1691 -478 -5التْزٗت  -(3)•

82: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ سٍََاُُ « 4»سٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ إِثِشَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ ٍَ •

الصَّذٍُقُ فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ إِثِشَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ 
ٍَ ػَنيْ ػَلِنِّٖ ثِنيِ    « 5»ػَيْ سِفَبػََٔ ثِيِ هَُسَى الٌَّخَّبسِ ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَّنِِ ع  

حَبتِنٍ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلِِّٖ ثِيِ هَِْضَِٗبسَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ ػَيْ سِفَبػََٔ 
ٍَ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ حَبتِنٍ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ حَوِذَاىَ « 6»ٍَ ػَجِذِ اللَِِّ ثِيِ ثُىَِ٘شٍ رَوِ٘ؼبً 

.«7»ػَيْ ػَجِذِ اللَِِّ ثِيِ أَحِوَذَ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ ػَيْ سِفَبػََٔ هِخْلَُِ 
•______________________________

.4 -456 -4الىبفٖ  -(4)
.1 -446 -ػلل الششائغ -(5)•
.2 -446 -ػلل الششائغ -(6)•
.3 -446 -ػلل الششائغ -(7)•

82: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ هَُسَى ثِيِ الْمَبسِنِ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘شٍ « 1» -5 -14299•

لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع إًَُِِّ ثَلَغٌََب ٍَ وٌَُّب تِلْهَ السَّنٌََٔ  : ػَيْ سَِ٘ف  التَّوَّبسِ لَبلَ
« 2»فَمَبلَ إِىَّ الٌَّنبسَ َٗحُزُّنَىَ    -ػٌَْهَ أًََّهَ تَمَُلُ فِٖ الشُّوَُةِ -هُشَبًٓ

ِٖ ء      -فَمُلْتُ لَِ٘سَ ػَيْ َّزَا أَسِأَلُهَ -هُشَبًٓ ٍَ َٗشْوَجَُىَ فَمَنبلَ ػَنيْ إَِّٔ شَن
ِٖ ء  أَحَتُّ إِلَِ٘هَ ًَوِشِنٖ أٍَِ ًَشْوَنتُ   -«3»تَسِأَلٌُِٖ  فَمَنبلَ   -فَمُلْتُ إَُّٔ شَ

.فَإِىَّ رَلِهَ أَلََْى ػَلَى الذُّػَبءِ ٍَ الْؼِجَبدَِٓ -تَشْوَجَُىَ أَحَتُّ إِلََّٖ

83: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ سٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَنيْ  « 4»ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ صَفََْاىَ ػَيْ سَِ٘ف  التَّوَّبسِ ًَحََُُِ ٍَ •

أَثِٖ ػَلٍِّٖ الْأَشْؼَشِِّٕ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ ػَجِذِ الْزَجَّبسِ ػَيْ صَنفََْاىَ ثِنيِ َٗحَِ٘نى    
ٍَ سٍََاُُ الصَّذٍُقُ فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِنيِ حَنبتِنٍ ػَنيْ هُحَوَّنذِ ثِنيِ      « 5»

حَوِذَاىَ الْىَُفِِّٖ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ هُحَوَّذِ ثِيِ سَوَبػََٔ ػَيْ صَفََْاىَ ثِيِ َٗحَِ٘ى 
.«6»هِخْلَُِ 

83: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ػَيْ هَُسَى ثِيِ الْمَبسِنِ ػَيْ صَفََْاىَ ػَيْ ػَجِذِ اللَّنِِ ثِنيِ   « 7» -6 -14300•

فَمَنبلَ لَنب    -«8»لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع إًَِّب ًُشِٗذُ الْخُشٍُدَ إِلَى هَىََّٔ : ثُىَِ٘شٍ لَبلَ
إًَُِِّ ثَلَغٌََب أَىَّ الْحَسَنيَ ثِنيَ ػَلِنٍّٖ حَنذَّ      -تَوِشَُا ٍَ اسِوَجَُا فَمُلْتُ أَصِلَحَهَ اللَُِّ

إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ َٗوِشِٖ ٍَ تُسَبقُ هَؼَنُِ   -ػِشْشِٗيَ حَزًَّٔ هَبشِ٘بً فَمَبلَ
.«9»هَحَبهِلُُِ ٍَ سِحَبلُُِ 

•______________________________
.32 -12 -5التْزٗت  -(1)

(.لذُ. هٌِ. )فِ٘ داللٔ ػلى حز٘ٔ التمشٗش -(2)•
(.ّبه  الوخطَط)تسبلًَٖ  -فٖ ًسخٔ -(3)•
.1690 -478 -5التْزٗت  -(4)•
.2 -456 -4الىبفٖ  -(5)•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
.4 -447 -ػلل الششائغ -(6)•
.465 -142 -2، ٍ االستجصبس 33 -12 -5التْزٗت  -(7)•
(.ّبه  الوخطَط)هشبٓ  -فٖ الىبفٖ صٗبدٓ -(8)•

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ػل٘نِ  )لذ سأٗت فٖ الوٌبم أى سرال سبلٌٖ ػني هشنٖ الحسني     -(9)•

ٍ الوحبهل تسبق هؼِ، هب ٍرِْ هغ أى فِ٘ إًفبلنب للونبل هني    ( السالم
أى ال ٗىَى الوشٖ  -هٌْبأى فِ٘ حىؤ هي ٍرَُ،  -غ٘ش ًفغ؟ فبرجتِ
ث٘نبى رنَاصُ، ٍ    -هٌْنب أى ال ٗظي ثِ رله، ٍ  -هٌْبلتمل٘ل الٌفمٔ، ٍ 

سنذ   -هٌْبإًفبق الوبل فٖ سج٘ل اهلل، ٍ  -هٌْبث٘بى استحجبثِ، ٍ  -هٌْب
احتوبل االحت٘بد إلْ٘نب للؼزنض ػني     -هٌْبخلل ػشفبت ووب ٗبتٖ، ٍ 

أى ٗطوئي الخبطش ٍ تط٘ت الٌفس ثزله فال تحصنل   -هٌْبالوشٖ، ٍ 
لنبل أه٘نش الونيهٌ٘ي     ٍ لنذ . الوشمٔ الشذٗذٓ فٖ الوشٖ، ٍ ّزا هزشة

.هي ٍحك ثوبء لن ٗظوب -(ػلِ٘ السالم)

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
هؼًَٔ الؼبرضٗي ػي الوشٖ، ٍ  -هٌْبالشوَة فٖ الشرَع، ٍ  -هٌْبٍ ، •

احتوبل ٍرَد لطبع الطشٗك ٍ الحبرٔ إلى الزْبد ٍ الحنشة، ٍ   -هٌْب
إظْبس  -هٌْبحضَس تله الشٍاحل ثوىٔ ٍ الوشبػش للتجشن، ٍ  -هٌْب

إظْبس ٍفَس ًؼونٔ   -هٌْبششفِ ٍ حسجِ ٍ راللِ، ٍ فِ٘ حىن وخ٘شٓ، ٍ 
إلى غ٘ش رله، حنن اًتجْنت ٍ لنن    ( ثٌِِؼِؤَِ سَثِّهَ فَحَذِّثْأَهّب ٍَ )اهلل ػلِ٘ 

(.لذُ. هٌِ. )ٗجك فٖ خبطشٕ إال ّزا المذس

78: ، ص11 ٍسائل الشيعة؛ ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
سٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذ  ػَيْ ػَلِِّٖ ثِنيِ  ٍَ •

ثَلَغٌََب ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلِنٍّٖ أًََّنُِ    -فَضَّبلٍ ػَيِ اثِيِ ثُىَِ٘شٍ ًَحََُُِ إِلَّب أًََُِّ لَبلَ
 «1»وَبىَ َٗحُذُّ هَبشِ٘بً 

ٍَ سٍََاُُ الْحِوَِ٘شُِّٕ فِٖ لُشْةِ الْإِسٌَِبدِ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ الََْلِ٘ذِ ػَيْ ػَجِذِ اللَِِّ ثِيِ •
.«2»ثُىَِ٘شٍ هِخْلَُِ 

 84: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ػَيْ هَُسَى ثِنيِ  « 3» -7 -14301•

: ػِوِشَاىَ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ثِيِ سَؼِ٘ذ  ػَيِ الْفَضْلِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ سُنلَِ٘وَبىَ لَنبلَ  
فَمَنبلَ لَنب    -لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع إًَِّب ًُشِٗذُ أَىْ ًَخْشُدَ إِلَنى هَىَّنَٔ هُشَنبًٓ   

ثَلَغٌََب ػَنيِ الْحَسَنيِ ثِنيِ     -تَوِشَُا ٍَ اخْشُرَُا سُوْجَبًبً فَمُلْتُ أَصِلَحَهَ اللَُِّ
فَمَبلَ إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ  -ػَلٍِّٖ ع أًََُِّ حَذَّ ػِشْشِٗيَ حَزًَّٔ هَبشِ٘بً
.َٗحُذُّ هَبشِ٘بً ٍَ تُسَبقُ هَؼَُِ الشِّحَبلُ

 84: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
•______________________________

.1 -455 -4الىبفٖ  -(1)
.79 -لشة االسٌبد -(2)•
 -447 -لن ًؼخش ػلِ٘ فٖ التْزٗت الوطجَع، ٍ فٖ ػلل الشنشائغ  -(3)•

.إلى آخشُ، هخلِ... ػي ػلٖ ثي أحوذ، ػي هحوذ اثي أثٖ ػجذ اهلل  6

 84: ، ص11 ٍسائل الشيعة، ج
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
الْحَذُّ سَاوِجبً أَفْضَلُ : هُحَوَّذُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ لَبلَ« 1» -8 -14302•

.لِأَىَّ سَسَُلَ اللَِِّ ص حَذَّ سَاوِجبً -هٌُِِْ هَبشِ٘بً

ٖ « 3»ٍَ وَبىَ الْحُسَِ٘يُ ثِيُ ػَلِنٍّٖ ع  : لَبلَ« 2» -9 -14303• ٍَ  -َٗوِشِن
.تُسَبقُ هَؼَُِ الْوَحَبهِلُ ٍَ الشِّحَبلُ
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
ٍَ ثِإِسٌَِبدُِِ ػَيْ أَثِٖ ثَصِ٘شٍ ػَيِ الصَّبدِقِ ع أًََُِّ سَأَلَُِ « 4» -10 -14304•

 -فَمَبلَ إِرَا وَبىَ الشَّرُلُ هَُسِنشاً فَوَشَنى   -ػَيِ الْوَشُْٖ أَفْضَلُ أٍَِ الشُّوَُةُ
.لٌَِفَمَتِِِ فَبلشُّوَُةُ أَفْضَلُ« 5»لَِ٘ىَُىَ أَفْضَلَ 

.ألل -فٖ الوصذس -(5)•
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ أَحِوَذَ ػَيْ هُحَوَّذِ ثِيِ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ الْىَُفِِّٖ ػَيْ ٍَ •

سَِْلِ ثِيِ صَِٗبد  ػَيْ أَحِوَذَ ثِيِ هُحَوَّذِ ثِيِ أَثِٖ ًَصِشٍ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ أَثِٖ حَوِضََٓ 
 «6»سَأَلْتُ أَثَب ػَجِذِ اللَِِّ ع ٍَ رَوَشَ هِخْلَُِ : ػَيْ أَثِٖ ثَصِ٘شٍ لَبلَ

ٍَ سٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػِذٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب ػَيْ سَِْلِ ثِيِ صَِٗبد  هِخْلَنُِ إِلَّنب أًََّنُِ    •
 «7»لَِ٘ىَُىَ أَلَلَّ لٌَِفَمَتِِِ  -لَبلَ
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لَ ًرز الوشي في الحح اًعقد 
.وَزَا فِٖ الْؼِلَلٍَِ •
هُحَوَّذُ ثِيُ إِدِسِٗسَ فِٖ آخِشِ السَّشَائِشِ ًَمْلًب هِيْ ًَََادِسِ الْجَضًَْطِِّٖ ػَيِ « 8» -11 -14305•

.الْحَلَجِِّٖ ػَيْ أَثِٖ ػَجِذِ اللَِِّ ع ٍَ رَوَشَ هِخْلَُِ
•______________________________

.2217 -218 -2الفمِ٘  -(1)
.2219 -219 -2الفمِ٘  -(2)•
(.ّبه  الوخطَط( )ػلْ٘وب السالم)الحسي ثي ػلٖ  -فٖ ًسخٔ -(3)•
.2218 -219 -2الفمِ٘  -(4)•
.5 -447 -ػلل الششائغ -(6)•
.3 -456 -4الىبفٖ  -(7)•
. 46 -35 -هستطشفبت السشائش -(8)•
•
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