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لَمَدِ ذَزَأًَْب لِزٌَََّْنَ وَخِ٘ساً هِيَ الْزِيِّ ٍَ الْإًِْسِ لَُْنِ لُلَُةٌ الَ َٗفْمََُْىَ ثَِْاب ٍَ  ٍَ •
وَبلْأًَْؼَبمِ ثَلْ أٍُلئِهَ لَُْنِ أَػُِ٘يٌ الَ ُٗجِصِسٍُىَ ثَِْب ٍَ لَُْنِ آذَاىٌ الَ َٗسِوَؼَُىَ ثَِْب 

﴾179﴿ُّنُ الْغَبفِلَُىَ أٍُلئِهَ ُّنِ أَضَلُّ 

179:،اآلية174:،الصفحة9،الجزءاألعساف
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إِىْ تَدِػَُُّنِ إِلَى الُْْدَى الَ َٗسِوَؼَُا ٍَ تَسَاُّنِ ٌَْٗظُسٍُىَ إِلَِ٘اهَ ٍَ ُّانِ الَ   ٍَ •
﴾198﴿ُٗجِصِسٍُىَ 

• 

198:،اآلية176:،الصفحة9،الجزءاألعساف
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هٌُِْْنِ هَيْ َٗسِتَوِؼَُىَ إِلَِ٘هَ أَ فَأًَْتَ تُسِوِغُ الصُّنَّ ٍَ لََِ وَابًَُا الَ َٗؼِمِلُاَىَ   ٍَ •
﴿42﴾

هٌُِْْنِ هَيْ ٌَْٗظُسُ إِلَِ٘هَ أَ فَأًَْتَ تَِْدِٕ الْؼُوِاَٖ ٍَ لَاَِ وَابًَُا الَ ُٗجِصِاسٍُىَ     ٍَ •
﴿43﴾

42:،اآلية213:،الصفحة11،الجزءيًوس
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ٍَ أًَْاتُِن        َٗب  •  ُِ ٍَ اَل تَََلَّاَِا ػٌَْا  ُِ ٍَ زَلُاََل  َِ َب الَّرَِٗي آهٌَُاَا أَِِ٘ؼُاَا اللَّا ُّْٗ َأ
﴾20﴿تَسِوَؼَُىَ 

﴾21﴿ٍَ الَ تَىًََُُا وَبلَّرِٗيَ لَبلَُا لَوِؼٌَِب ٍَ ُّنِ الَ َٗسِوَؼَُىَ •

﴾22﴿إِىَّ شَسَّ الدٍََّاةِّ ػٌِْدَ اللَِِّ الصُّنُّ الْجُىْنُ الَّرِٗيَ الَ َٗؼِمِلَُىَ •

ٍَ لََِ ػَلِنَ اللَُِّ فِِْ٘نِ خَِ٘ساً لَأَلِوَؼَُْنِ ٍَ لََِ أَلِوَؼَُْنِ لَتَََلََِّا ٍَ ُّنِ هُؼِسِضُاَىَ  •
﴿23﴾

179:،الصفحة9،الجزءاألوفال
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
بَابُاسِتِحِبَابِاخْتِيَازِالسُّكًُبِفِيالْحَجِّعَلَىالْمَشْيِإِذَاكَانَ33«5»•

يُضْعِفُهُعَهِالْعِبَادَةِأَيِلِمُجَسَّدِتَقْلِيلِالىَّفَقَةِأَيِاسِتَلْزَمَالتَّأَخُّسَفِيقُدُيمِ
مَكَّةَ

هُحَوَّدُ ثِيُ الْحَسَيِ ثِإِلِاٌَبُِِِ  « 7» -2 -14296ٍَ « 6» -1 -14295•
: ػَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ ػِ٘سَى ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ زِفَبػَأَ لَاب َ  

فَمَاب َ السُّوُاَةُ    -لَأَ َ أَثَب ػَجِدِ اللَِِّ ع زَرُلٌ السُّوَُةُ أَفْضَلُ أَمِ الْوَشْاُٖ 
.لِأَىَّ زَلَُ َ اللَِِّ ص زَوِتَ -أَفْضَلُ هِيَ الْوَشِْٖ

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

81:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب ػَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدٍ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ٍَ •

لَب َ لَأَلْتُُِ ػَايْ   -ثِيِ لَؼِ٘دٍ ػَيْ فَضَبلََٔ ثِيِ أََُّٗةَ ػَيْ زِفَبػََٔ هِخْلَُِ ٍَ شَاَِ
لَب َ هِايْ هَىَّأَ ٍَ لَاأَلْتُُِ إِذَا     -هَشِْٖ الْحَسَيِ ع هِيْ هَىََّٔ أٍَِ هِيَ الْوَدٌَِِٗٔ

 «1»َٗصٍُزُ زَاوِجبً   فَمَب َ وَبىَ الْحَسَيُ ع -شُزِتُ الْجَِ٘تَ أَزِوَتُ أٍَِ أَهِشِٖ

.5 -456 -4الىبفٖ  -(1)•

81:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ػٌَُِْ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ػَيْ ِّشَبمِ ثِيِ لَابلِنٍ  « 2» -3 -14297. •

ًَسْوَاتُ إِلَاى هَىَّأَ     -أًََُِّ لَب َ لِأَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع فِٖ حَدِٗجٍ أَُّٗوَاب أَفْضَالُ  
.أٍَِ ًَوِشِٖ فَمَب َ السُّوَُةُ أَفْضَلُ -فٌَُؼَزِّلُ فٌَُمِ٘نُ ثَِْب إِلَى أَىْ َٗمْدَمَ الْوَبشِٖ

، ٍ أٍزِ 466 -143 -2، ٍ االلتجصابز  34 -13 -5التْرٗت  -(2)•
.هي ّرُ األثَاة 32هي الجبة  2صدزُ فٖ الحدٗج 

82:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ثِإِلٌَِبُِِِ ػَيْ َٗؼِمَُةَ ثِيِ َٗصِٗدَ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘اسٍ  « 3» -4 -14298•

ػَيْ زِفَبػََٔ ٍَ اثِيِ ثُىَِ٘سٍ رَوِ٘ؼبً ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع أًََُِّ لُئِلَ ػَايِ الْحَاذِّ   
.فَمَب َ ثَلْ زَاوِجبً فَإِىَّ زَلَُ َ اللَِِّ ص حَذَّ زَاوِجبً -هَبشِ٘بً أَفْضَلُ أٍَِ زَاوِجبً

.1691 -478 -5التْرٗت  -(3)•

82:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ زٍََاُُ « 4»زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ إِثِسَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ٍَ •

الصَّدٍُقُ فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ إِثِسَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ 
ٍَ ػَايْ ػَلِاِّٖ ثِايِ    « 5»ػَيْ زِفَبػََٔ ثِيِ هَُلَى الٌَّخَّبسِ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَّاِِ ع  

حَبتِنٍ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلِِّٖ ثِيِ هَِْصَِٗبزَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ زِفَبػََٔ 
ٍَ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ حَبتِنٍ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ حَوِدَاىَ « 6»ٍَ ػَجِدِ اللَِِّ ثِيِ ثُىَِ٘سٍ رَوِ٘ؼبً 

.«7»ػَيْ ػَجِدِ اللَِِّ ثِيِ أَحِوَدَ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ زِفَبػََٔ هِخْلَُِ 
•______________________________

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

82:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ثِإِلٌَِبُِِِ ػَيْ هَُلَى ثِيِ الْمَبلِنِ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ « 1» -5 -14299•

لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع إًَُِِّ ثَلَغٌََب ٍَ وٌَُّب تِلْهَ السَّأٌََ  : ػَيْ لَِ٘فٍ التَّوَّبزِ لَب َ
« 2»فَمَب َ إِىَّ الٌَّابسَ َٗحُزُّاَىَ    -ػٌَْهَ أًََّهَ تَمَُ ُ فِٖ السُّوَُةِ -هُشَبًٓ

ِٖ  ٍ     -فَمُلْتُ لَِ٘سَ ػَيْ َّرَا أَلِأَلُهَ -هُشَبًٓ ٍَ َٗسْوَجَُىَ فَمَاب َ ػَايْ إَِّٔ شَا
ِٖ  ٍ أَحَتُّ إِلَِ٘هَ ًَوِشِاٖ أٍَِ ًَسْوَاتُ   -«3»تَسِأَلٌُِٖ  فَمَاب َ   -فَمُلْتُ إَُّٔ شَ

.فَإِىَّ ذَلِهَ أَلََْى ػَلَى الدُّػَب ِ ٍَ الْؼِجَبَِِٓ -تَسْوَجَُىَ أَحَتُّ إِلََّٖ

83:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَايْ  « 4»ثِإِلٌَِبُِِِ ػَيْ صَفََْاىَ ػَيْ لَِ٘فٍ التَّوَّبزِ ًَحََُُِ ٍَ •

أَثِٖ ػَلٍِّٖ الْأَشْؼَسِِّٕ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ ػَجِدِ الْزَجَّبزِ ػَيْ صَافََْاىَ ثِايِ َٗحَِ٘اى    
ٍَ زٍََاُُ الصَّدٍُقُ فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِايِ حَابتِنٍ ػَايْ هُحَوَّادِ ثِايِ      « 5»

حَوِدَاىَ الْىَُفِِّٖ ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ لَوَبػََٔ ػَيْ صَفََْاىَ ثِيِ َٗحَِ٘ى 
.«6»هِخْلَُِ 

83:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ػَيْ هَُلَى ثِيِ الْمَبلِنِ ػَيْ صَفََْاىَ ػَيْ ػَجِدِ اللَّاِِ ثِايِ   « 7» -6 -14300•

فَمَاب َ لَاب    -«8»لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع إًَِّب ًُسِٗدُ الْخُسٍُدَ إِلَى هَىََّٔ : ثُىَِ٘سٍ لَب َ
إًَُِِّ ثَلَغٌََب أَىَّ الْحَسَايَ ثِايَ ػَلِاٍّٖ حَاذَّ      -تَوِشَُا ٍَ ازِوَجَُا فَمُلْتُ أَصِلَحَهَ اللَُِّ

إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ َٗوِشِٖ ٍَ تُسَبقُ هَؼَاُِ   -ػِشْسِٗيَ حَزًَّٔ هَبشِ٘بً فَمَب َ
.«9»هَحَبهِلُُِ ٍَ زِحَبلُُِ 

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

(.لدُ. هٌِ. )فِ٘ ِاللٔ ػلى حز٘ٔ التمسٗس -(2)•
(.ّبهش الوخطَط)تسبلًَٖ  -فٖ ًسخٔ -(3)•
.1690 -478 -5التْرٗت  -(4)•
.2 -456 -4الىبفٖ  -(5)•

78:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
.4 -447 -ػلل الشسائغ -(6)•
.465 -142 -2، ٍ االلتجصبز 33 -12 -5التْرٗت  -(7)•
(.ّبهش الوخطَط)هشبٓ  -فٖ الىبفٖ شٗبِٓ -(8)•

78:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ػل٘اِ  )لد زأٗت فٖ الوٌبم أى زرال لبلٌٖ ػاي هشاٖ الحساي     -(9)•

ٍ الوحبهل تسبق هؼِ، هب ٍرِْ هغ أى فِ٘ إًفبلاب للواب  هاي    ( السالم
أى ال ٗىَى الوشٖ  -هٌْبأى فِ٘ حىؤ هي ٍرَُ،  -غ٘س ًفغ؟ فبرجتِ
ث٘ابى راَاشُ، ٍ    -هٌْاب أى ال ٗظي ثِ ذله، ٍ  -هٌْبلتمل٘ل الٌفمٔ، ٍ 

لاد   -هٌْبإًفبق الوب  فٖ لج٘ل اهلل، ٍ  -هٌْبث٘بى التحجبثِ، ٍ  -هٌْب
احتوب  االحت٘بد إلْ٘اب للؼزاص ػاي     -هٌْبخلل ػسفبت ووب ٗبتٖ، ٍ 

أى ٗطوئي الخبِس ٍ تط٘ت الٌفس ثرله فال تحصال   -هٌْبالوشٖ، ٍ 
لاب  أه٘اس الوايهٌ٘ي     ٍ لاد . الوشمٔ الشدٗدٓ فٖ الوشٖ، ٍ ّرا هزسة

.هي ٍحك ثوب  لن ٗظوب -(ػلِ٘ السالم)

78:،ص11يسائلالشيعة؛ج



16

لًورزالمشيفيالحجاوعقد
هؼًَٔ الؼبرصٗي ػي الوشٖ، ٍ  -هٌْبالسوَة فٖ السرَع، ٍ  -هٌْبٍ ، •

احتوب  ٍرَِ لطبع الطسٗك ٍ الحبرٔ إلى الزْبِ ٍ الحاسة، ٍ   -هٌْب
إظْبز  -هٌْبحضَز تله السٍاحل ثوىٔ ٍ الوشبػس للتجسن، ٍ  -هٌْب

إظْبز ٍفَز ًؼوأ   -هٌْبشسفِ ٍ حسجِ ٍ راللِ، ٍ فِ٘ حىن وخ٘سٓ، ٍ 
إلى غ٘س ذله، حان اًتجْات ٍ لان    ( ثٌِِؼِؤَِ زَثِّهَ فَحَدِّثْأَهّب ٍَ )اهلل ػلِ٘ 

(.لدُ. هٌِ. )ٗجك فٖ خبِسٕ إال ّرا المدز

78:،ص11يسائلالشيعة؛ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدٍ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِايِ  ٍَ •

ثَلَغٌََب ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلِاٍّٖ أًََّاُِ    -فَضَّب ٍ ػَيِ اثِيِ ثُىَِ٘سٍ ًَحََُُِ إِلَّب أًََُِّ لَب َ
 «1»وَبىَ َٗحُذُّ هَبشِ٘بً 

ٍَ زٍََاُُ الْحِوَِ٘سُِّٕ فِٖ لُسْةِ الْإِلٌَِبِِ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ الََْلِ٘دِ ػَيْ ػَجِدِ اللَِِّ ثِيِ •
.«2»ثُىَِ٘سٍ هِخْلَُِ 

84:،ص11يسائلالشيعة،ج
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ػَيْ هَُلَى ثِايِ  « 3» -7 -14301•

: ػِوِسَاىَ ػَيِ الْحُسَِ٘يِ ثِيِ لَؼِ٘دٍ ػَيِ الْفَضْلِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ لُالَِ٘وَبىَ لَاب َ  
فَمَاب َ لَاب    -لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع إًَِّب ًُسِٗدُ أَىْ ًَخْسُدَ إِلَاى هَىَّأَ هُشَابًٓ   

ثَلَغٌََب ػَايِ الْحَسَايِ ثِايِ     -تَوِشَُا ٍَ اخْسُرَُا زُوْجَبًبً فَمُلْتُ أَصِلَحَهَ اللَُِّ
فَمَب َ إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ  -ػَلٍِّٖ ع أًََُِّ حَذَّ ػِشْسِٗيَ حَزًَّٔ هَبشِ٘بً

.َٗحُذُّ هَبشِ٘بً ٍَ تُسَبقُ هَؼَُِ السِّحَب ُ

84:،ص11يسائلالشيعة،ج



19

لًورزالمشيفيالحجاوعقد
•______________________________

.1 -455 -4الىبفٖ  -(1)
.79 -لسة االلٌبِ -(2)•
 -447 -لن ًؼخس ػلِ٘ فٖ التْرٗت الوطجَع، ٍ فٖ ػلل الشاسائغ  -(3)•

.إلى آخسُ، هخلِ... ػي ػلٖ ثي أحود، ػي هحود اثي أثٖ ػجد اهلل  6
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
الْحَذُّ زَاوِجبً أَفْضَلُ : هُحَوَّدُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِيِ الْحُسَِ٘يِ لَب َ« 1» -8 -14302•

.لِأَىَّ زَلَُ َ اللَِِّ ص حَذَّ زَاوِجبً -هٌُِِْ هَبشِ٘بً

ٖ « 3»ٍَ وَبىَ الْحُسَِ٘يُ ثِيُ ػَلِاٍّٖ ع  : لَب َ« 2» -9 -14303• ٍَ  -َٗوِشِا
.تُسَبقُ هَؼَُِ الْوَحَبهِلُ ٍَ السِّحَب ُ
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ثِإِلٌَِبُِِِ ػَيْ أَثِٖ ثَصِ٘سٍ ػَيِ الصَّبِِقِ ع أًََُِّ لَأَلَُِ « 4» -10 -14304•

 -فَمَب َ إِذَا وَبىَ السَّرُلُ هَُلِاساً فَوَشَاى   -ػَيِ الْوَشُْٖ أَفْضَلُ أٍَِ السُّوَُةُ
.لٌَِفَمَتِِِ فَبلسُّوَُةُ أَفْضَلُ« 5»لَِ٘ىَُىَ أَفْضَلَ 

.ألل -فٖ الوصدز -(5)•
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
فِٖ الْؼِلَلِ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ أَحِوَدَ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ الْىَُفِِّٖ ػَيْ ٍَ •

لَِْلِ ثِيِ شَِٗبٍِ ػَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ ًَصِسٍ ػَيْ ػَلِِّٖ ثِيِ أَثِٖ حَوِصََٓ 
 «6»لَأَلْتُ أَثَب ػَجِدِ اللَِِّ ع ٍَ ذَوَسَ هِخْلَُِ : ػَيْ أَثِٖ ثَصِ٘سٍ لَب َ

ٍَ زٍََاُُ الْىُلٌَُِِّٖ٘ ػَيْ ػِدٍَّٓ هِيْ أَصِحَبثٌَِب ػَيْ لَِْلِ ثِيِ شَِٗبٍِ هِخْلَاُِ إِلَّاب أًََّاُِ    •
 «7»لَِ٘ىَُىَ أَلَلَّ لٌَِفَمَتِِِ  -لَب َ
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
.وَرَا فِٖ الْؼِلَلٍَِ •
هُحَوَّدُ ثِيُ إِِِزِٗسَ فِٖ آخِسِ السَّسَائِسِ ًَمْلًب هِيْ ًَََاِِزِ الْجَصًَْطِِّٖ ػَيِ « 8» -11 -14305•

.الْحَلَجِِّٖ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع ٍَ ذَوَسَ هِخْلَُِ
•______________________________

.2217 -218 -2الفمِ٘  -(1)
.2219 -219 -2الفمِ٘  -(2)•
(.ّبهش الوخطَط( )ػلْ٘وب السالم)الحسي ثي ػلٖ  -فٖ ًسخٔ -(3)•
.2218 -219 -2الفمِ٘  -(4)•
.5 -447 -ػلل الشسائغ -(6)•
.3 -456 -4الىبفٖ  -(7)•
. 46 -35 -هستطسفبت السسائس -(8)•
•
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
بابالعلةالتيمهأجلهاصازالسكًبفيالحجأفضلمه198•

المشي
أَثِٖ زَحِوَُِ اللَُِّ لَب َ حَدَّحٌََب ػَلُِّٖ ثِيُ إِثِسَاِّ٘نَ ػَيْ أَثِِِ٘ ػَايِ اثِايِ أَثِاٖ     1•

ػُوَِ٘سٍ ػَيْ زِفَبػََٔ ثِيِ هَُلَى الٌَّخَّبسِ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ ع أًََُِّ لُئِلَ ػَايِ  
الْحَذُّ هَبشِ٘بً أَفْضَلُ أَمِ زَاوِجبً لَب َ ثَلْ زَاوِجبً فَاإِىَّ زَلُاَ َ اللَّاِِ ص حَاذَّ     

 زَاوِجبً
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ أَخْجَسًَِٖ ػَلُِّٖ ثِيُ حَبتِنٍ لَب َ أَخْجَسًَِٖ الْحَسَيُ ثِيُ ػَلِِّٖ ثِايِ هَِْصَِٗابزَ    2•

ػَيْ أَثِِِ٘ ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ زِفَبػََٔ ٍَ ػَجِدِ اللَِِّ ثِيِ ثُىَِ٘سٍ ػَيْ أَثِٖ ػَجِدِ 
 اللَِِّ ع هِخْلَُِ

ٍَ ػٌَُِْ لَب َ حَدَّحٌََب هُحَوَّدُ ثِيُ حَوِدَاىَ لَب َ حَدَّحٌََب ػَجِدُ اللَِِّ ثِايُ أَحِوَادَ    3•
 ػَيِ اثِيِ أَثِٖ ػُوَِ٘سٍ ػَيْ زِفَبػََٔ ثِيِ هَُلَى الٌَّخَّبسِ هِخْلَُِ
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ػٌَُِْ لَب َ حَدَّحٌََب هُحَوَّدُ ثِيُ حَوِدَاىَ الْىَُفُِّٖ لَب َ حَدَّحٌََب الْحَسَايُ ثِايُ    4•

هُحَوَّدِ ثِيِ لَوَبػََٔ ػَيْ صَفََْاىَ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ لَِ٘فٍ التَّوَّبزِ لَب َ لُلْتُ لِأَثِٖ 
ِٖ  ٌ فَوَاب تَاسَى لَاب َ إِىَّ       ػَجِدِ اللَِِّ ع إًَِّب وٌَُّب ًَحُذُّ هُشَبًٓ فَجَلَغٌََب ػٌَْاهَ شَا
الٌَّبسَ َٗحُزَُّىَ هُشَبًٓ ٍَ َٗسْوَجَُىَ لُلْتُ لَِ٘سَ ذَلِهَ أَلِأَلُهَ فَمَب َ ػَايْ إَِّٔ  
ِٖ  ٍ تَسِأَلٌُِٖ لُلْتُ أَُّٗوَب أَحَتُّ إِلَِ٘هَ أَىْ ًَصٌَِغَ لَب َ تَسْوَجَُىَ أَحَاتُّ إِلَاَّٖ    شَ

 فَإِىَّ ذَلِهَ أَلََْى لَىُنِ ػَلَى الْؼِجَبَِِٓ ٍَ الدُّػَب ِ
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
حَدَّحٌََب ػَلُِّٖ ثِيُ أَحِوَدَ زَحِوَُِ اللَُِّ لَب َ حَدَّحٌََب أَحِوَدُ ثِيُ أَثِٖ ػَجِدِ اللَّاِِ   5•

الْىَُفُِّٖ لَب َ حَدَّحٌََب لَِْلُ ثِيُ شَِٗبٍِ ػَيْ أَحِوَدَ ثِيِ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ ًَصِسٍ ػَيْ 
ػَلِِّٖ ثِيِ أَثِٖ حَوِصََٓ ػَيْ أَثِٖ ثَصِ٘سٍ لَب َ لَأَلْتُ أَثَب ػَجِدِ اللَِِّ ع ػَيِ الْوَشُْٖ 
أَفْضَلُ أٍَِ السُّوَُةُ فَمَب َ إِذَا وَبىَ السَّرُلُ هَُلِساً فَوَشَى لَِ٘ىَُىَ أَلَلَّ لٌَِفَمَتِِِ 

 فَبلسُّوَُةُ أَفْضَلُ
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لًورزالمشيفيالحجاوعقد
ٍَ ػٌَُِْ ػَيْ هُحَوَّدِ ثِيِ أَثِٖ ػَجِدِ اللَِِّ لَب َ حَدَّحٌََب هَُلَى ثِيُ ػِوِسَاىَ ػَايِ   6•

الْحُسَِ٘يِ ثِيِ لَؼِ٘دٍ ػَيِ الْفَضْلِ ثِيِ َٗحَِ٘ى ػَيْ لُلَِ٘وَبىَ لَب َ لُلْتُ لِأَثِٖ ػَجِدِ 
اللَِِّ ع إًَِّب ًُسِٗدُ أَىْ ًَخْسُدَ إِلَى هَىََّٔ هُشَبًٓ فَمَب َ لَب تَوِشَُا اخْسُرَُا زُوْجَبًابً  
فَمُلٌَْب أَصِلَحَهَ اللَُِّ إًَِّب ثَلَغٌََب ػَيِ الْحَسَيِ ثِيِ ػَلٍِّٖ ص أًََُِّ حَذَّ ػِشْاسِٗيَ  

السِّحَب ُحِزًَّٔ هَبشِ٘بً فَمَب َ إِىَّ الْحَسَيَ ثِيَ ػَلٍِّٖ ع وَبىَ َٗحُذُّ ٍَ تُسَبقُ هَؼَُِ 
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